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ר ב ד ח  ת  פ

 39כולל  2015ולחשבונות שנת הכספים  2016ב לשנת 67דוח שנתי 

העוסקים בביקורת במשרדי ממשלה, במוסדות מדינה, בחברות  דוחות

 ממשלתיות ובתאגידים וכן בביקורת על מערכת הביטחון. 

משרד מבקר המדינה פועל לביצוע תהליכי בדיקה וביקורת באופן 

מעמיק ויסודי, מקצועי והוגן ולפרסום דוחות ביקורת אובייקטיבים, 

 אפקטיביים רלוונטיים וברורים, אשר יורדים לשורשן של תופעות. 

משרדי שם דגש מיוחד על ביצוע ביקורות בנושאים מערכתיים בעלי 

נוגעים לכמה משרדי ממשלה ורשויות השפעות לאומיות רחבות ה

ציבוריות. בדוח זה מובאת הביקורת על שיתופי הפעולה של ממשלת 

בשנת ישראל עם הסוכנות היהודית, שהיא אחד מהמוסדות הלאומיים. 

תבטא גם מה ,העניקה המדינה לסוכנות מעמד ממלכתי ייחודי 1952

 ובפטורעמה  התקשרויות משרדי הממשלהלבמתן פטור ממכרז 

מתשלום מסים ותשלומי חובה ממשלתיים מסוימים. במהלך השנים 

לא היה מקום ונכללו בהן התקשרויות שהתרחב מגוון ההתקשרויות, 

. ההרחבה הזו עלולה למנוע ממשרדי הממשלה בפטור ממכרז לאשר

השגת להשיא את היתרונות הגלומים במכרזים פומביים ואף לפגוע ב

לעודד מעורבות של החברה שמטרתן תכלית פעולות הממשלה 

במהלך כל אותן זאת ועוד, האזרחית בפרויקטים בשיתוף הממשלה. 

משרד האוצר את שווי הפטור ממסים שניתן לסוכנות לא אמד שנים 

ומוסדותיה, כמתחייב לנוכח הצורך בשקיפות ההוצאות וההכנסות של 

 הממשלה ולנוכח הוראות הדין.

נושא נוסף שנבדק בדיקה מערכתית הוא הפיקוח על כשרות המזון. 

ממצאי הביקורת מעידים על כשל חמור של המועצות הדתיות שנבדקו 

עוד עולה מן הממצאים ת נוהל הכשרות. בכל הנוגע לאכיפת הוראו

המשרד לשירותי הדת ושל הרבנות הראשית בכל הנוגע כשל חמור של 

ליכולתם לקדם רפורמות משמעותיות במערך הפיקוח על הכשרות, 
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ובכך למנוע את תלות משגיח הכשרות בבעל העסק ולצמצם את עלויות 

י דת יפעיל הפעלתו של מערך הכשרות. ראוי ונכון הוא שהשר לשירות

את סמכותו המוענקת לו בחוק שירותי הדת ויתערב ללא דיחוי לצורך 

הנהגתה של רפורמה מקיפה להסדרת מערך הכשרות במועצות 

 הדתיות. 
אחד מיעדי מבקר המדינה הוא ההגנה על זכויות האדם בכלל והזכויות 

כלכליות בפרט, בדגש על הבטחת שמירת זכויותיהן של -החברתיות

 טיפוליםת החלשות בחברה. אחד מפרקי הדוח עוסק בהאוכלוסיו

פיצול האחריות ש נמצא. בביקורת בנושא זה הילד התפתחות בתחום

גורם לנזקים  לאספקת שירותי התפתחות הילד בין גורמים רבים

רפואי לילדים -משרד החינוך כשל במתן מענה טיפולי פרהחמורים; 

את היקף התופעה של הקופות ומשרד הבריאות לא בחנו  ;הזקוקים לו

ממלכתי. פרקי ביקורת ניצול סל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות -אי

נוספים בתחום זה עוסקים בילדים ובני נוער בסיכון בפנימיות של משרד 

הרווחה ובטיפול בהסדרת מעמדם האזרחי של בני משפחה זרים של 

 ישראלים. חובתה של המדינה לפעול בנושאים אלה בהקדם ולשפר

 באופן משמעותי את הטיפול באוכלוסיות אלו.

פרקים רבים בדוח שנתי זה עוסקים בנושאים הנוגעים לאיכות חייהם 

של האזרחים במדינה, שמירה על זכויותיהם והשירות שהם מקבלים 

מגורמי השלטון השונים. אחד מפרקי הדוח עוסק במניעת הפליה 

ריים. ממצאי דוח זה באספקת שירותים ומוצרים ובכניסה למקומות ציבו

חשפו מקרים של טיפול רפה באירועי הפליה משמעותיים ומתמשכים. 

הממצאים בסוגיית האכיפה הפלילית והאזרחית והטיפול הממשלתי 

בהפליה חושפים כי במבחן התוצאה נעשה שימוש דל של הרשויות 

באמצעים ובסעדים העומדים לרשותם של נפגעי הפליה. פרקי ביקורת 

חום זה עוסקים בהפעלת חדרי ניתוח בבתי חולים כלליים; נוספים בת

באסדרה ופיקוח בתחום הרוקחות; בפיקוח הכולל על בתי הספר; 

זכות אזרחי המדינה לקבורה אזרחית; בשימוש בחומרי הדברה  תבהבטח

בגידול ירקות ובפירות ובזיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יהודה, 
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ציבורית היא נאמן הציבור, ועליה לפעול שומרון ורצועת עזה. כל רשות 

 בתחומה על מנת לתת לאזרחי המדינה שירות איכותי ומיטבי.

במשטרת ישראל נבדק בין היתר נושא ההתמודדות עם הפשיעה 

 החקלאית. תרומתם של החקלאים למדינה היא חיונית מהבחינה

שנים סובלים החקלאים  זה .לאומיתהערכית והחברתית, הכלכלית, ה

 הכלכלית מהבחינה בהם הפוגעותשל פשיעה  חמורות מתופעות

ממצאי דוח זה מעידים על חולשה באכיפה, על אוזלת יד ועל  והמורלית.

היעדר מענה מערכתי לבעיה זו ומלמדים שהחקלאים עומדים בפני 

 תופעה קשה זו חסרי אונים ונאלצים להתמודד עמה כמעט לבדם. 

ממשלתיות ותאגידים הובאו ממצאים בפרק על מוסדות המדינה, חברות 

 שלישי צד נגד בנושאים האלה: טיפול המוסד לביטוח לאומי בתביעות

 אקדמית מכללה -היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי  ;(שיבוב)

 ;מ"בע לישראל החשמל חברת של הגז הסכם ;ירושלים להנדסה

. נמצא ציבוריות למטרות ציבור למוסדות קרקע החכרת בסדרי פגמים

כי התנהלות הגופים הללו אינה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל 

 התקין.

תחום חשוב שבו עסקה הביקורת הוא נושא התקשוב ופשיעת הסייבר. 

 התמודדותבדוח זה מובאות תוצאות הביקורת על התקשוב הממשלתי; 

ת; ופרויקטים בתחומים אלה עם פשיעת סייבר מתוחכמ משטרת ישראל

אתגר לאומי  היא עם איומים במרחב הסייברבצה"ל. ההתמודדות 

 מתאימהבסס תפיסה אסטרטגית את הגורמים הרלוונטיים להמחייב 

ולהעצים במידה רבה את יכולותיהם הטכנולוגיות. כל זאת בשיתוף מטה 

 הסייבר הלאומי ותוך כדי בחינת הידע המקצועי בעולם.

בנושאים  למערכת הביטחון. הנוגעים ביקורת ממצאי גם מכיל זה דוח

והיבטים נבדקה פעילות הרשות לפינוי מוקשים הנוגעים לחיי אדם 

לטיפול בנושאים הנוגעים  בטיפול בנושאי בטיחות ביבשה בצה"ל.

בַּּפרט בצה"ל נבדקו השירות הרפואי לחיילים בשירות חובה ומערך 

הנוגעים לביטחון בריאות הנפש בצה"ל. בתחום הנושאים המבצעיים 

פרויקטים בתחום התקשוב בצה"ל ופעילות אמור נבדקו כ המדינה
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. היבטים של יעילות המעברים בין ישראל לבין אזור יהודה והשומרון

העסקת יועצים וכוח אדם חיצוני במשרד הביטחון וחיסכון נבדקו בנושא 

 ההיערכות לטיפול בחללים באירועי חירום. -ארגונים  ובנושא חוצה
 ועשירה מהבחינה החזותית, שהחדמתפרסם במתכונת דוח ביקורת זה 

להביא את ממצאי הביקורת והמלצותיה לידיעת הציבור הרחב שנועדה 

גם כאשר הנושא מורכב ורווי פרטים וממצאים. אני ונגישה  בדרך פשוטה

הביא לידיעת סבור כי בדרך זו נגשים באופן טוב יותר את חובתנו ל

בודת משרדנו את ממצאי הביקורת וניטיב להתאים את עהציבור הרחב 

הבנה טובה יותר של לבכך נסייע אני תקווה כי לעידן המידע הנוכחי. 

כדי לתרום לתיקון הליקויים גם דוחות הביקורת, ובטוחני כי יהיה בכך 

וליישום המלצות הביקורת. אנו נמשיך במגמה זו ונפעל להצגת ממצאי 

 הביקורת בדרך נגישה ככל האפשר.

הצריכה מאמץ רב של עובדי משרד מבקר הכנת דוח זה, כקודמיו, 

המדינה, אשר עמלו על הכנתו בקפדנות, ביסודיות ובמקצועיות, כנדרש. 

תודתי והוקרתי נתונות להם. חובתם של הגופים המבוקרים היא לפעול 

בדרך מהירה ויעילה לתיקון הליקויים שהועלו בדוח זה על מנת לקדם 

את איכות החיים והסביבה  את השירות הציבורי בישראל ובכך לשפר גם

של תושבי ישראל. משרד מבקר המדינה שם דגש מיוחד על מעקב אחר 

 תיקון הליקויים שמועלים בדוחותיו, ומגמה זו תימשך.

 

  

 יוסף חיים שפירא, שופט )בדימ'( 

 מבקר המדינה 

 ונציב תלונות הציבור 

 התשע"ז אייר ירושלים, 

 2017 מאי 
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تقريًرا تتناول الرقابة في الوزارات والمكاتب الحكوميّة، مؤّسسات الدولة،  39، 2015

يعمل ديوان مراقب  الحكوميّة، إضافة إلى الرقابة على جهاز األمن.الشركات والهيئات 

الدولة على تطبيق إجراءات الفحص والرقابة بشكل مستفيض وجوهرّي، مهني ونزيه، 

وعلى نشر تقارير رقابة موضوعيّة، ناجعة، ذات صلة بالواقع وواضحةومتعّمقة في تقصّي 

 الظواهر المختلفة. 

بشكل خاّص على إجراء الرقابة في مواضيع شاملة ذات تأثير  يركّز مكتب مراقب الدولة

وطني واسع، تتعلق ببعض الوزارات والسلطات العاّمة. يتضمّن تقرير الرقابة هذا على 

تعاون حكومة إسرائيل مع الوكالة اليهودية، التي تعتبر إحدى المؤّسسات القوميّة. في 

رسمية خاصة؛ التي تنعكس أيًضا في  منحت الدولة الوكالة اليهودية مكانة 1952عام 

منحها إعفاء من التعاقد من خالل مناقصات مع الوزارات الحكومية وفي إعفائها من دفع 

الضرائب وغيرها من المدفوعات الحكومية اإللزامية األخرى. على مدار السنوات ازداد 

في إطار  التنوّع في التعاقدات لتشمل تعاقدات، لم يكن من الصواب التصديق عليها

 اإلعفاء من المناقصات. 
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من شأن هذا التوسيع في التعاقدات المعفية من المناقصات أن يمنع الوزارات والمكاتب 

الحكومية االستفادة من األفضليات الكامنة في المناقصات العلنيّة، بل وإلحاق الضرر 

بتحقيق الغايات من الخطوات التي تتخذها الحكومة والتي تهدف إلى تشجيع مشاركة 

بالتعاون مع الحكومة. عالوة على ذلك، على مدار تلك  المجتمع المدني في مشاريع

السنوات كلّها لم تقدّر وزارة المالية قيمة اإلعفاء الضريبي الممنوح للوكالة اليهودية 

ومؤسساتها، وفًقا لما هو مطلوب، على ضوء الحاجة إلى الشفافية في نفقات 

 ومدخوالت الحكومة، وطبًقا ألوامر القانون. 

موضوع آخر تناولته الرقابة بشكل شامل هو اإلشراف على األكل الحالل. تشير نتائج 

الرقابة إلى إخفاق خطير للمجالس الدينيّة التي جرى فحصها، في كل ما يتعلق 

بتطبيق أوامر نظام األكل الحالل. كما تبيّن من النتائج أّن هناك إخفاًقا خطيًرا في وزارة 

اميّة الكبرى في ما يتعلق بقدرتهما على النهوض بإصالحات الخدمات الدينيّة والحاخ

ذات أهمية في منظومة الرقابة على األكل الحالل وذلك لمنع تعلّق مراقب األكل الحالل 

بصاحب المصلحة التجاريّة، وتقليص تكاليف تفعيل منظومة الرقابة على األكل الحالل. 

شؤون الدينيّة، على الفور، الصالحيّات من الجدير، بل إّن األصّح هو أن يفّعل وزير ال

الممنوحة له وفق قانون الخدمات الدينيّة، بهدف تنفيذ إصالحات شاملة تهدف إلى 

 تنظيم منظومة الرقابة على األكل الحالل في المجالس الدينيّة. 

أحد األهداف التي يصبو إليها مراقب الدولة هو حماية حقوق اإلنسان عاّمة، والحقوق 

عيّة واالقتصاديّة خاصّة، مع التأكيد على ضمان حماية حقوق الفئات الضعيفة االجتما

في المجتمع. يتناول أحد فصول التقرير العالجات التي تقّدم في مجال تطوّر الطفل. 

بيّنت الرقابة في هذا المجال أن توزيع المسؤوليّة على تقديم خدمات تطوّر الطفل بين 

يرة؛ أخفقت وزارة التربية والتعليم في تقديم العالج الطبّّي إطراف كثيرة ُيلحق أضراًرا كب

المساعد للتالميذ الذي يحتاجون إليه؛ صناديق المرضى ووزارة الصحة لم تفحص حجم 

ظاهرة عدم استغالل سلّة الخدمات وفق قانون التأمين الصحّي الرسمّي. تتناول فصول 

لشبيبة في خطر، الموجودين في أخرى من الرقابة في هذا المجال األطفال وأبناء ا

مؤّسسات داخليّة تابعة لوزارة الرفاه، ومعالجة تنظيم المكانة المدنيّة ألفراد أجانب في 
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عائالت إسرائيليّة. من واجب الدولة العمل في هذه المواضيع على جناح السرعة 

 وتحسين الرعاية المقّدمة لهذه الفئات السكانية بأكبر قدر ممكن. 

ثير من الفصول في هذا التقرير مواضيع تتعلق بجودة حياة المواطنين في يتناول الك

الدولة، حماية حقوقهم والخدمات التي يحصلون عليها من مختلف هيئات السلطة. 

يتناول أحد فصول التقرير حظر التمييز في التزويد بالخدمات، المنتجات ودخول األماكن 

حاالت من التعامل المتهاون ممع أحداث تمييز العامّة. لقد كشفت نتائج هذا التقرير عن 

بارزة ومستمرّة. تبيّن النتائج التي توصّل إليها التقرير في ما يتعلّق بقضية تطبيق 

القانون الجنائي والمدني ومعالجة الحكومة للتمييز، أنّه من حيث النتيجة، فإّن 

رّرين من التمييز. السلطات تستخدم بقدر مقلّص الوسائل واإلعانات المتوفّرة للمتض

فصول أخرى في هذا المجال تتناول تشغيل غرف العمليّات في المستشفيات العامة؛ 

التنظيم والرقابة في مجال الصيدلة؛ التفتيش العاّم على المدارس؛ ضمان حقوق 

مواطني الدولة في الدفن المدنّي؛ استخدام المبيدات في زراعة الخضراوات والفواكه 

المنطقة بين دولة إسرائيل ومناطق يهودا والسامرة وقطاع غزّة. كل  وتلويث المياه في

سلطة عاّمة هي مؤتَمن للجمهور، وعليها أن تعمل في مجالها لتقديم أجود وأفضل 

 خدمة لمواطني الدولة. 

من ضمن األمور التي فحصت في شرطة إسرائيل،موضوع التعامل مع اإلجرام الزراعي.  

جل الدولة من الناحية االقتصادية، االجتماعية، القيمية، إن إسهام المزارعين من أ

القومية ضرورّي وحيوّي. منذ سنوات والمزارعون يعانون من ظواهر إجرام خطيرة تلحق 

الضرر بهم اقتصاديًّا ومعنويًّا. تشير النتائج التي توصّل إليها هذا التقرير إلى ضعف في 

المشكلة، كما تشير إلى أن المزارعين  فرض القانون، عجز وعدم وجود حّل شامل لهذه

 يواجهون هذه الظاهرة الصعبة عاجزين ومضطرّين إلى مواجهتها بمفردهم تقريبًا.

في الفصل الذي يتناول مؤسسات الدولة، الشركات والهيئات الحكومية ، ُعرضت نتائج 

ابة إن)في المواضيع التالية: معالجة مؤسسة التأمين الوطني لدعاوي ضد طرف ثالث 

الكلّية األكاديمية للهندسة في القدس؛  -قانونيّة(؛ جوانب في سلوك كلّية عزريئيلي

اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء االسرائيلية م. ض؛ عيوب في ترتيبات تأجير 
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األراضي لمؤسسات عامة وألغراض عامة. لقد تبين أن سلوك هذه األطراف ال يتماشى 

 ليمة. مع قواعد اإلدارة الس

مجال آخر تناولته الرقابة كان موضوع الحوسبة والجرائم ذات الصلة بالحاسوب أي 

السايبر. يعرض هذا التقرير نتائج الرقابة على الحوسبة الحكوميّة؛ تعامل شرطة 

إسرائيل مع جرائم الحوسبة الذكيّة؛ ومشاريع في هذه المجاالت في جيش الدفاع 

ديدات في حيّز الحوسبة هي تحّدٍّ قومّي يلزم األطراف اإلسرائيلّي. إن التعامل مع ته

ذات الصلة وضع استراتيجيّة مالئمة، وتعزيز قدراتها التكنولوجية بقدر كبير. كل ذلك 

 بالتعاون مع مقرّ السايبر القومي، وبموازاة لفحص المعرفة المهنية المتوفّرة في العالم. 

لقة بجهاز األمن. في مواضيع تتعلّق بحياة يضّم هذا التقرير أيًضا نتائج الرقابة المتع

اإلنسان، جرى فحص الخطوات التي تتخذها السلطات في مجال نزع األلغام وأبعاد 

معالجة مواضيع السالمة واألمان في الوحدات البريّة في جيش الدفاع اإلسرائيلّي. في 

فحص الخدمة المواضيع المتعلقة بالعناية بالفرد في جيش الدفاع اإلسرائيلّي، جرى 

الطبية المقدمة للجنود في الخدمة اإللزامية ومنظومة الصحة النفسية في جيش 

الدفاع اإلسرائيلّي. في مجال المواضيع العمليّاتية ذات الصلة بأمن الدولة، فحصت كما 

ذكرنا سابًقا مشاريع في مجال الحوسبة في جيش الدفاع اإلسرائيلّي وعمل المعابر 

يهودا والسامرة. أبعاد من النجاعة والتوفير فحصت في موضوع  بين إسرائيل ومنطقة

تشغيل مستشارين وقوى عاملة خارجية في وزارة الدفاع وايضا" في موضوع شامل 

 االستعداد لالهتمام بالقتلى في أحداث الطوارئ.  -لكثير من المنظمات

والتي تهدف إلى يصدر تقرير الرقابة الحالي بصيغة جديدة وغنية من الناحية البصرية، 

تعريف الجمهور بنتائج الرقابة وتوصياتها بطريقة بسيطة يسهل الوصول إليها حتى لو 

كان الموضوع معقًدا وذا تفاصيل واستنتاجات كثيرة. أعتقد أنّنا بهذا نحّقق بطريقة أفضل 

واجبنا في إطالع الجمهور على نتائج الرقابة ونُحسن مالءمة عمل مكتبنا لعصر 

الحالي. كلّي أمل بأّن نساعد، من خالل ذلك، في التوصل إلى فهم أفضل  المعلومات

لتقارير الرقابة، وأنا واثق أنّنا نُسهم بذلك في إصالح النواقص وتطبيق توصيات الرقابة. 

سنواصل هذا التوجه وسنعمل على عرض نتائج الرقابة بطريقة يسهل الوصول إليها 

 بأكبر قدر. 
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كما هي الحال بالنسبة للتقارير السابقة، تطلّب جهًدا كبيًرا من  إّن إعداد هذا التقرير،

جانب موظّفي مكتب مراقب الدولة، الذين عملوا على إعداد التقرير بحرص، بدقّة 

وبمهنيّة كما هو مطلوب، ولهم أتقدّم بخالص الشكر. على الهيئات الخاضعة للرقابة 

عرضها هذا التقرير بهدف النهوض  العمل بطريقة سريعة وناجعة إلصالح النواقص التي

بالخدمة العامّة في إسرائيل، ولتحسين جودة حياة وبيئة سكّان إسرائيل. يؤكّد مكتب 

مراقب الدولة بشكل خاّص على متابعة إصالح النواقص التي طرحتها التقارير الصادرة 

 عنه ، وسنستمر بهذا التوّجه.

 

 )متقاعد(يوسف حاييم شفيرا, قاض    

 الدولة مراقب 

 ومندوب شكاوى الجمهور 

 

 2017القدس، أيّار 



 ראשוןפרק 
  רוחב מטלות

  משרדיות-בין ומטלות



 



  ישראל ממשלת של פעולה שיתופי

 היהודית הסוכנות עם

 



 



 5|    היהודית הסוכנות עם ישראל ממשלת של פעולה שיתופי

 תקציר

  כללי רקע

 ,היא התאגדות עצמאית מרצוןהסוכנות(  -)להלן ישראל -היהודית לארץ הסוכנות

. הסוכנות הסתדרות הציונית העולמית ומארגונים וגופים אחריםמהמורכבת ה

הציונית כזרוע המבצעת של ההסתדרות על ידי התנועה  1929הוקמה בשנת 

והנהיגה את הפעולות המדיניות, הכלכליות והביטחוניות של  הציונית העולמית

 התנועה הציונית ושל היישוב היהודי בארץ עד קום המדינה.

לסוכנות יש מעמד ממלכתי ייחודי במדינת ישראל, והוא מעוגן בחוק מעמדן של 

 1952-כנות היהודית לארץ ישראל, תשי"גההסתדרות הציונית העולמית ושל הסו

חוק המעמד(. על פי חוק זה הסוכנות פועלת במדינת ישראל בתחומים  -)להלן 

המוסמכת לפעול  שבחרה בהסכמת הממשלה, והממשלה הכירה בה כסוכנות

לפיתוח הארץ ויישובה, לקליטת עולים מהתפוצות ולתיאום פעולותיהם של 

מכוח החוק נכרתה אלו.  בתחומים בישראללים מוסדות ואיגודים יהודיים הפוע

אמנה בין ממשלת ישראל ובין הסוכנות ונקבעו בה תפקידיה של  1954בשנת 

נכרתה אמנה חדשה שהחליפה את  1979הסוכנות ותחומי פעילותה, ובשנת 

 .האמנה( -קודמתה )להלן 

 26היו לשישה משרדי ממשלה ושלושה תאגידים סטטוטוריים  2016בשנת 

 . הסכום1עם הסוכנות ועם חברות בת שלה -שנתיות -מהן התקשרויות רב -ויותהתקשר

 2.4הכולל של ההתקשרויות במועד זה היה כשלושה מיליארד ש"ח, הרוב )

( או במימון 21%( במימון הממשלה, והשאר במימון הסוכנות )78%מיליארד ש"ח, 

 600-היה כ 2016 (. הסכום הכולל של ההתקשרויות לשנת1%של גורמים אחרים )

 במימון הממשלה של מסכום זה מימנה הממשלה. חלקה 70%מיליון ש"ח, 

 שהסתכם ,2016מתקציב הסוכנות לשנת  29%-כ היה המשותפות ההתקשרויות

  "ח.ש מיליארד 1.45-בכ
 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה מספר היבטים הנוגעים  2016יולי -בחודשים פברואר

, לרבות התחומים שבהם מתקיימות 2הממשלה עם הסוכנות לשיתוף הפעולה של

הפעילויות המשותפות; החלטות של משרדי ממשלה על אישור התקשרויות עם 

פטור ממכרז; פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה על  הסוכנות בדרך של  
ומעלה. לסוכנות אחזקה גם בחברות  50%בחברות אלו שיעור האחזקה של הסוכנות הוא   1

 . 50%-אחרות אך בשיעור נמוך מ

רשויות מקומיות לא נבדקו פרויקטים משותפים של הסוכנות עם גופים ציבורים אחרים, כמו   2

 .ותאגידים סטטוטוריים
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בביקורת זו נבדקו רק פעולות משותפות . מיסוי והיבטי; הסוכנות עם התקשרויות

 -)להלן  משרד ראש הממשלהימון ממשלתי. הבדיקה נעשתה בשתקציבן כלל מ

ה ימשרד העליבמשרד החינוך, במשרד הבינוי, במשרד האוצר, ב, משרד רה"ם(

 משרד לפיתוח, בדת ימשרד לשירותב, משרד הקליטה( -)להלן  והקליטה

 הנגב. רשות לפיתוחוב רשות לפיתוח ירושליםבהנגב והגליל,  הפריפריה,

 

 העיקרייםהליקויים 
 משרדי הממשלה עם הסוכנות של  התקשרויות

 בפטור ממכרז

המימון הממשלתי הניתן לפרויקטים משותפים עם הסוכנות מיועד לחיזוק מ כשליש

  לדיור ציבורי. -ממנו  כשלישהזהות היהודית בתפוצות, ו

הוראה המתירה  הנקבעתח"ם(  -)להלן  1993-בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

קרנות ומוסדות הנשלטים בלעדית  לתי להתקשר עם הסוכנות או עםלמשרד ממש

 -ללא עריכת מכרז אם זו נעשית למטרות ציבוריות כמפורט בתקנות )להלן  הבידי

המשנה  -)להלן )ייעוץ(  לממשלה המשפטי ליועץ המשנה .פטור הסוכנות(

לפרש את המונח "מטרות ציבוריות"  יש כי 2015 בנובמבר ליועמ"ש( קבעה

 תחום שבהם הסוכנות רק למקרים פטור את להגביל, ולכן יש פרשנות מצמצמתב

, ולמטרות האמנהחוק המעמד והסוכנות לפי  לתפקידי תואם ההתקשרות

  ההתיישבות המפורטות בתקנה.

התקשרויות של גופים ממשלתיים עם הסוכנות שהיו בתוקף בשנת  26מתוך  25

 הפטור האמורה. שמונה נעשו בפטור ממכרז בהסתמך על הוראת 2016

מרחיבה  פרשנות לדעת משרד מבקר המדינה משקפות האלההתקשרויות מה

 - , לדוגמהשל תפקידי הסוכנות שנקבעו באמנה ביותר, לעתים יתר על המידה,

"ל בחומימון לימודים בבתי ספר יהודיים ל, בתפוצות היהודית הזהות לחיזוק

לא תאמו את  אףהאלה  תקשרויותהה משמונה. שלוש התיישבות גרעיני ולשיכון

תפקידי הסוכנות לפי האמנה: לצורך העמקת הזהות היהודית בקרב חיילים 

 תמריצים מתן ולצורך; בירושלים עסקים לבעלי הלוואות מתן לצורךמשוחררים; 

היה מקום לאשר בפטור  לאאלו התקשרויות הה שלוש את. לרפואה לסטודנטים

התקשרויות ייעשו ל יש להקפיד כי הבקשותככלל,  ממכרז לפי פטור הסוכנות.

 . המעמד וחוק האמנה פי על הסוכנות תפקידיבעתיד רק אם הן תואמות את 

האמנות שחתמה הממשלה עם הסוכנות משקפות את תפקידי הסוכנות ואת 

(. חלפו 1979, 1954החשיבות שנודעה לביצועם בתנאים ששררו באותן שנים )

 מפליגים שינויים ומאז חלו, 1979האמנה בשנת מאז שתוקנה  שנה לארבעים קרוב

 גופים מאות באמצעות גם לציבור שירותים והיום הוא מספק הציבורי בשירות

 מערכים שביססו, בחקיקה מפליגים שינויים חלו כן כמו האזרחית. מהחברה

לעניין . פרשנות מרחיבה יתר על המידה חברתיים שירותים למתן מקיפים

 פטור הסוכנותבהתאם ל הממשלה עם הסוכנות היהודיתהתקשרויות של משרדי 
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אספקת שירותים גופי המגזר השלישי להתחרות על  של םביכולת לפגוע עלולה

גם  עלולה לגרוםשל גופים אלה  התחרות יכולתפגיעה כאמור ב. לממשלה

מתבססת  ןיכולתם של משרדי הממשלה להשיג את המטרות שעליהלפגיעה ב

  החובה לקיים הליך של מכרז שנקבעה בדין.

 

 קה של דיור ציבוריוחזותהתקשרות לצורך הקמה 

 -התקשרו משרד הבינוי ואגף החשב הכללי במשרד האוצר )להלן  2015בדצמבר 

דירות שמיועדות לדיור  2,650החשכ"ל( עם הסוכנות לצורך הקמה ותחזוקה של 

. סכום שנים נוספות 20-להארכה לשנים עם אופציות  25ציבורי במשך 

מיליארד ש"ח בערכים שוטפים  1.9-הוא כ האופציות תקופות לתוםההתקשרות עד 

 עתידהפי תנאי ההתקשרות, את רובו  ועל(, 2016 לשנת מעודכןשנתי, -)מימון רב

 .המדינה לממן

ספק אם ההליך שקיימו משרד הבינוי ואגף החשכ"ל  הממצא הביקורת מעל

 בחינה נערכה שלא משום, למדינה הכלכליים את היתרונותהבטיח את הש

 כמה בין תחרותי הליך באמצעות ההתקשרות את לבצע האפשרות של מעמיקה

 בטרם, בהן הגלומות הכלכליות והעלויות אחרות חלופות נבחנו ולא, מציעים

משרד הבינוי ואגף החשכ"ל לאשר את ההתקשרות עם  של הפטור ועדות החליטו

 הסוכנות.

 

 פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה על 
 ההתקשרויות עם הסוכנות

נמצא כי בשלוש מארבע תכניות שבהן התקיים שיתוף פעולה בין משרד רה"ם 

 - 2015-2011מיליון ש"ח בשנים  200-ומשרד החינוך עם הסוכנות והשקיעו בהן כ

 לא נקבעו יעדים מדידים ולא נבדקה האפקטיביות שלהן. לדוגמה: תכנית

במשך שני  ( פועלתלשעברית המועצות חינוך פורמאלי ציוני יהודי בבר)"ה חפציב

 ש"ח בשנים האלה.עשורים וחצי והממשלה השקיעה בה מאות מיליוני 

המתגוררים בחו"ל, ומטרתה להעמיק את  30-18תכנית "מסע" מיועדת ליהודים בני 

 הממשלה העבירו 2015 בשנתהזהות היהודית שלהם ולחזק את זיקתם לישראל. 

כי מלבד  נמצא. התכנית למימון אחת כל ח"ש מיליון 100-כ של סכום והסוכנות

"ם וחברת רההיעד בנוגע למספר המשתתפים בתכנית מדי שנה, לא קבעו משרד 

מסע יעדים מדידים בנוגע למטרות האחרות של התכנית, לרבות חיזוק הזהות 

ר יעדים מדידים פוגע העד והקשר שלהם לישראל. היהודית של משתתפיה

משרד רה"ם לא כמו כן  באפשרות למדוד את מידת האפקטיביות של התכנית.

המידע שהעבירה אליו חברת מסע במסגרת דרישותיה לתשלום, לא כל בדק את 

עמד על קבלת כל המידע שהיה עליה להעביר אליו וסמך על הבקרה העצמית 

  נוכיות.התכניות החימאות שהיא עשתה בכל הנוגע לאיכות 
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לא קיים בקרה על יישום במשרד החינוך  "פותחים עתיד" האגף האחראי לתכנית

תכנית: לא היו בידיו נתונים בסיסיים כמו רשימת בתי הספר שבהם פועלת ה

רשימה של שמות הילדים המשתתפים. האגף גם לא פיתח כלי בקרה והתכנית 

לסוכנות בלי שבדק אם אישר את התשלום ו שיטתיים לבדיקת אופן יישום התכנית

 .הדיווחים שלה מדויקים

המכון  -התקשרו משרדי ממשלה שונים עם חברת בת של הסוכנות  2000משנת 

ללימודי יהדות, להפעלת תכנית לימודים המוכרת על ידי אגף הגיור כתכנית הכנה 

שיעור עומת מכון ללימודי יהדות להבחן את תקציב  לאאגף הגיור לגיור. 

את את ממצאיו לממשלה כדי שתבדוק  הציג אלל תלמידיו, ולהמתגיירים מכ

הגדלת להיעדים  ם שלהשגתמידת  ואת יעילות פעילותו של המכון בתחום זה

אף  .2013לשנת  המדינה מבקר דוח פי על לעשות שנדרש כפימספר המתגיירים 

על פי כן, אישר המשרד לשירותי דת את המשך ההתקשרות עם הסוכנות בשנים 

 . 2015-ו 2014

 

 בקרת אגף החשכ"ל על ההתקשרויות עם 
 הסוכנות היהודית

משרדי מיפתה יחידת הביקורת באגף החשכ"ל את כל ההתקשרויות של  2012-ב

 חמישהובחנה את מידת הפיקוח של  עם הסוכנות וחברות הבת שלה הממשלה

. אגף החשכ"ל העלה, בין השאר, ןמשרדי ממשלה על הפרויקטים המשותפים עמ

שהמשרדים הסתמכו במידה רבה מאוד על הנתונים שהעבירה להם הסוכנות 

. מספקלא היה מתבצעת בחו"ל שעל פעילות  יםבידי המשרד יההשהיקף המידע ו

בדקו את החשכ"ל לא העביר לידיעת חמשת משרדי הממשלה שנאגף  נמצא כי

, החל צוות מטעמו 2014בינואר  ממצאי הביקורת, לצורך תיקון הליקויים שנמצאו.

 ,לקיים דיונים כדי להסדיר את שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה לסוכנות

להתקשרות של משרדי  )תקנון כספים ומשק( לגבש הוראת תכ"םהחליט ו

לא הפיץ הוראת תכ"ם או כל הנחייה  ואולם, אגף החשכ"ל. הממשלה עם הסוכנות

במקום זה מינתה החשבת הכללית . אחרת למשרדי הממשלה להסדרת הנושא

, כמעט שלוש שנים לאחר שהאגף סיכם את ממצאי בדיקתו על 2015במאי 

 .ההתקשרויות, צוות נוסף לבחינת הנושא

 שנים עדיין לא עשה אגף החשכ"ל בתחום כארבע 2012על אף שחלפו מאז שנת 

פעולות אופרטיביות לקביעת דפוסי פעולה ולהפצת הנחיות ברורות  זה שום

 בתחום זה. הנדרשתבקרה ולפעולה למשרדי הממשלה ל

 

 היבטי מיסוי

חוק המעמד קובע שהסוכנות, קרנותיה ושאר מוסדותיה יהיו פטורים ממסים 

 נה.ומתשלומי חובה ממשלתיים אחרים לפי ההגבלות והתנאים שייקבעו באמ

ד האוצר טען כי החיסרון הגדול של הטבות המס נובע מהיעדר דיון ציבורי משר
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האמונים על  במשרד האוצר, מינהל הכנסות המדינה ורשות המסים נמצא כי בהן.

הכנת תחזית הטבות המס לא אמדו את שווי הפטור ממסים שניתן לסוכנות 

 ומוסדותיה. גם בידי אגף התקציבים לא היה אומדן כזה.

שהסוכנות תגיש את הדוחות  על כך שות המסים עולה שהיא לא עמדהמנתוני ר

וכן  2011-2003במהלך השנים  ,כנדרש בפקודת מס הכנסה ,הכספיים כסדרם

עוד עלה כי מדוחות התקציב שהסוכנות הגישה לרשות המסים לא  .2013בשנת 

 הכנסות שבגינן היה עליה לשלם מס על פי האמנה. הניתן היה לדעת אם היו ל

 

 ההמלצות העיקריות

 המפורטות וההנמקות"ם רהחוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד  לנוכח

על היועץ , האמנהחוק המעמד ו פי על הסוכנות תפקידיבדבר פרשנות  בה

פרשנות יש לתת לתפקידי הסוכנות על  ובהקדם איז הכריעהמשפטי לממשלה ל

 שהם בעת לנהוג כיצדלה להנחות את משרדי הממש כדיהאמנה, חוק המעמד ופי 

לבחון את מידת אין הכוונה  כי יודגש בקשות לפטור כאמור. לבחוןנדרשים 

לצורך ביצוען יש אם  לשקולו אחרות, אלא רק אנחיצותן של תכניות כאלה 

 .סוכנותה פטורמחובת מכרז על פי  להתקשר עם הסוכנות בפטור

של  בהרתםהדם לבהקעל משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד רה"ם לפעול 

תחומי הפעילות שבהם יינתן לסוכנות או למוסדותיה פטור ממכרז לפי התקנות 

של באופן שיעלה בקנה אחד עם חוות הדעת המשפטית האמורה  -. זאת האמורות

הפעולה  ה שלעד השלמת ועם השינויים שחלו במהלך השנים.המשנה ליועמ"ש 

 על החלטות ציבוריות" בקבלתלמונח "מטרות  שהפרשנותיש להקפיד את הז

חוק ממכרז תהיה בהתאם לתפקידיה על פי  הסוכנות בפטור עם התקשרויות

 כך.יותר מהאמנה ולא המעמד ו

לנוכח עמדת משרד המשפטים בנוגע לחלות חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש על 

תאגידים ציבוריים, על היועץ המשפטי לממשלה להבהיר למשרדי הממשלה 

 הציבוריים את תחולת הנחיותיו בנושא זה על התאגידים.ולתאגידים 

 על יהיה(, 19)3 תקנה על הנסמכת מסע לתכנית לפטור בקשה בעתיד אם תוגש

לנוכח חוות  ולקבל החלטה בעניינה לבחון בקשה זו"ל חשכ ואגף"ם רה משרד

 צורך יהיה זו בחינה במסגרת"ם. רההדעת של היועצת המשפטית של משרד 

פעולות המכוונות  לפטור את ההתקשרות ממכרז לביצוע מקום יש אם לשקול

ממכרז לפי תקנה  בפטור אוסוכנות ה בפטורשימוש  תוךבעיקר ליהדות התפוצות, 

התנאים שנקבעו  ממלאת הסוכנות אתנסיבות העניין אם ב - "םבתחאחרת 

  באמצעות הליך תחרותי. ההתקשרות יש לבצע אתולחלופין  ,בתקנות

לוודא שאגף הגיור יקיים את הבחינה הנדרשת להתאמת התקציב  על משרד רה"ם

לשיעור המתגיירים מכלל תלמידיו, ואף להתנות את  הניתן למכון ללימודי יהדות

בקיום הבחינה ובממצאים המעידים על  עם הסוכנות חידוש ההתקשרות

לקבוע לאגף הגיור יעדים מדידים  יועלכמו כן  .אפקטיביות מספקת עד אותה עת

 נוגע למספר המתגיירים.ב
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ת והסכומים הגבוהים ששולמו לחבר מסע בשל הפעלתה הממושכת של תכנית

תכנית, ובכלל זאת הגובר הצורך בבקרה מקיפה של משרד רה"ם על  - מסע

"ם רהקבלת כל המידע הנדרש ובדיקתו גם לצורך ביצוע התשלומים. על משרד 

 ."םהתכהוראות  לפעול על פיאלה, ולהקפיד כל לבצע את 

בראש ועדת  .בתכנית העליונה הסמכות בעלת היאתכנית מסע  שלההיגוי  ועדת

ההיגוי עומדים מזכיר הממשלה ומנכ"ל המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית, 

משרד מבקר המדינה מעיר לנציגי וחברים בה נציגים של הממשלה והסוכנות. 

לקבוע כי יש הממשלה המשמשים כחברים בוועדת ההיגוי של תכנית מסע  משרדי

את  לפיהם לעדכןואת מידת העמידה בהם,  מדודלויעדים מדידים נוספים לתכנית 

לפני הגורמים אותן להציג עוד עליהם אפקטיביות של התכנית. ל נוגעהמסקנות ב

גם "ל, כהחש"ם ולפני ועדת הפטור באגף רהתכנית מסע במשרד להאחראים 

דיון בהמשך ההתקשרות עם הסוכנות ועם חברת מסע לצורך הפעלת לצורך ה

 .התכנית

אם משרד החינוך יחליט להתקשר בעתיד עם הסוכנות לצורך המשך הפעלת 

תכניות חפציב"ה, חי"ל ומורשה בהתאם לפטור הסוכנות, עליו לתת את הדעת 

מות את תפקידי בדבר היות שלוש התכניות תוא קודם לקבלת ההחלטה לספק

הסוכנות על פי האמנה. במידת הצורך, עליו להתייעץ בנושא זה עם היועץ 

המשפטי לממשלה לצורך הכרעה אם יש מקום לפטור את ההתקשרויות האלה 

 מחובת מכרז לפי פטור הסוכנות.

תכניות "פותחים עתיד" לבחון את מידת האפקטיביות של החינוך משרד  על

ארכת שה ולוודא ייקבעו מראש על ידי אנשי מקצוע,דים שמדי יעדים לפי וחפציב"ה

 האלה הבחינות בקיום לביצוע תכניות אלו תותנהמשך ההתקשרות עם הסוכנות 

עוד על המשרד לפתח כלי בקרה  .אפקטיביות מספקת על המלמדים ובממצאים

 שיטתיים שיאפשרו לו לקבל מידע מקיף על יישומה של התכנית פותחים עתיד.

 לפי הסוכנות עם התקשרויות מלאשר להימנע להקפיד דת לשירותי המשרד על

 פי על הסוכנות תפקידי את תואמות שאינן תכניות ביצוע לצורך, הסוכנות פטור

 .האמנה

 ,על המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להקפיד על מתן פטור להתקשרויות

 ולמתןבים עירוניים יישובשיכון גרעיני התיישבות למבנים  של ולתחזוקהשיפוץ ל

 עליונדרש,  הדבר אםבגליל לפי תקנת הפטור לסוכנות.  לסטודנטים תמריצים

יועץ המשפטי לממשלה לצורך הכרעה אם יש מקום לפטור התקשרויות ב להיוועץ

 כאלה מחובת מכרז לפי פטור הסוכנות.

 עמדת משרד המשפטים בדבר תחולת הנחיותיו על תאגידים ציבוריים, על לנוכח

לקבל החלטות בדבר התקשרויות כאלה,  ("יהרל -)להלן הרשות לפיתוח ירושלים 

  "ש.ליועמ המשנהבהתאם להנחיות  היתר בין

על משרד הבינוי ומשרד האוצר להקפיד שהחלטות בנוגע להתקשרויות עם 

הסוכנות בפטור ממכרז ייעשו רק לאחר בחינת החלופות והאפשרות לקיים מכרז, 

 ת היתרונות הכלכליים ואת השגת מטרות דיני המכרזים.כדי להבטיח את השא
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משרדי  של התקשרויותל בנוגעלהפיץ בדחיפות כללים  על אגף החשכ"ל

הממשלה עם המוסדות הלאומיים, ובכללם הסוכנות, ולוודא שמשרדי הממשלה 

  .לפיהםפועלים 

ר ולהציג את היקף הפטו, לסוכנותלחשב את שווי הפטור ממסים שניתן יש מקום 

השנתי. על משרד האוצר לערוך  התקציב לחוקהטבות המסים שתצורף  בתחזית

 הפטור עצםבדבר  דעה להביע כדי באמור אין כי תחשיב זה ולהציגו כאמור. יודגש

  .המדינה החליטה עליו

 

 סיכום

לארץ ישראל הסוכנות היהודית עוד לפני קום המדינה, ואף לאחר שקמה, נוטלת 

העלייה, בבניין הארץ ויישובה ובתחומי פעילות רבים ומגוונים. חלק פעיל בקליטת 

-וחתימת הממשלה על האמנה עם הסוכנות ב 1952-מאז חקיקת חוק המעמד ב

, חלו שינויים מפליגים הן באיתנותה של המדינה וביכולתה לספק שירותים 1979

שוויון שונים, הן בחקיקה בתחום המכרזים שנועדה, בין היתר, גם לעודד תחרות ו

בין מתחרים, והן בפעולות הממשלה לעידוד מעורבותם של מאות גופים בקרב 

 החברה האזרחית בפרויקטים משותפים עם הממשלה.

המדינה לסוכנות מעמד ממלכתי ייחודי שבא לידי ביטוי גם  העניקה 1952בשנת 

במתן פטור ממכרז בהתקשרויות שלה עם משרדי הממשלה בתחומים שנמנו עם 

לפי האמנה, וכן במתן פטור מתשלום מסים ותשלומי חובה ממשלתיים  תפקידיה

מסוימים. הביקורת העלתה כי משרדי הממשלה התקשרו עם הסוכנות לביצוע 

תואמים את תפקידי הם שספק אם בהם תחומים תכניות בתחומים רבים ומגוונים, 

פטור אף לא היה מקום לאשר ב מההתקשרויותכמה כי הסוכנות שפורטו באמנה, ו

ממכרז על פי תקנת הפטור הייחודית לסוכנות. הרחבה כזאת של מגוון 

ההתקשרויות הפטורות מחובת מכרז עלולה לפגוע בתכלית פעולות הממשלה 

, לעודד מעורבות של החברה האזרחית בפרויקטים בשיתוף הממשלה -כאמור 

זים רכלמנוע ממשרדי הממשלה להשיא את היתרונות הגלומים במ והיא אף עלולה

 .פומביים

המשך התקשרויות של משרדי ממשלה עם הסוכנות, ובהן התקשרויות החוזרות 

מחייב  -והנשנות זה שנים רבות וכן אלו שהממשלה השקיעה בהן משאבים ניכרים 

לבדוק באופן סדיר ושיטתי את מידת האפקטיביות של התכניות שנכללות בהן. 

משרדים ממשיכים בהתקשרויות ואולם בכמה מקרים לא נעשו בדיקות כאלה, וה

 בלי לבדוק לעומק את התועלת שהן מביאות לציבור.

לחלק מהממצאים שעלו  2012אגף החשכ"ל במשרד האוצר היה מודע עוד בשנת 

בביקורת הנוגעים לפיקוח על ההתקשרויות, והחל בפעולות ראשוניות להסדרת 

לם במשך ארבע אופן ביצוע ההתקשרויות של משרדי הממשלה עם הסוכנות, ואו

השנים שחלפו מאז לא גיבש מערכת הנחיות לפעולה ובקרה על סמך המידע 

 והתובנות שהעלה.
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פרשנות יש לתת לתפקידי  ובהקדם איז הכריעעל היועץ המשפטי לממשלה ל

 כשהם לנהוג כיצדלהנחות את משרדי הממשלה  כדיהסוכנות על פי האמנה, 

על אגף החשכ"ל במשרד האוצר, להפיץ בקשות לפטור כאמור.  לבחוןנדרשים 

בדחיפות כללים להתקשרויות של משרדי הממשלה עם המוסדות הלאומיים, 

 ובכללם הסוכנות, ולוודא שמשרדי הממשלה פועלים לפיהם. 
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 מבוא
היא התאגדות עצמאית מרצון הסוכנות(  -)להלן ישראל -הסוכנות היהודית לארץ .1

הוקמה היא  וגופים אחרים. ההסתדרות הציונית העולמית ומארגוניםממורכבת ה

על ידי התנועה הציונית כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית  1929בשנת 

והנהיגה את הפעולות המדיניות, הכלכליות והביטחוניות של התנועה  העולמית

 הציונית ושל היישוב היהודי בארץ עד קום המדינה.

מעוגן בחוק מעמדן של לסוכנות יש מעמד ממלכתי ייחודי במדינת ישראל, והוא  .2

 1952-ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תשי"ג

חוק המעמד(. על פי חוק זה הסוכנות פועלת במדינת ישראל בתחומים  -)להלן 

שבחרה בהסכמת הממשלה. הממשלה הכירה בה כסוכנות המוסמכת לפעול 

ת ולתיאום פעולותיהם בישראל לפיתוח הארץ ויישובה, לקליטת עולים מהתפוצו

של מוסדות ואיגודים יהודיים הפועלים בתחומים אלו. עוד נקבע בחוק המעמד 

כי פרטי המעמד של הסוכנות ואופן שיתוף הפעולה שלה עם הממשלה ייקבעו 

אמנה בין ממשלת  1954החוק נכרתה בשנת  באמנה שתיכרת ביניהן. מכוח

יה של הסוכנות ותחומי פעילותה, ובשנת ישראל ובין הסוכנות ונקבעו בה תפקיד

 האמנה(.  -נכרתה אמנה חדשה שהחליפה את קודמתה )להלן  1979

מהותי בדרגה -הסוכנות היהודית היא "גוף דו על פי פסיקת בית המשפט העליון, .3

עליונה", דהיינו, היא בעלת מאפיינים ודרכי פעולה הן של מגזר ציבורי והן של 

נה מהותית בעניינים רבים לגופי ממשל. על פי פסיקת מגזר פרטי ומקבילה מבחי

נושא מאפיינים אזרחיים לצד ה, הפרטי המשפט יציר הוא מהותי-דו בג"ץ, גוף

  .3מאפיינים ציבוריים המצדיקים את החלתן של חובות מכוח הדין המינהלי

 מיליארד 1.4-היה כ 2015. התקציב השנתי שלה לשנת 4חברות בת 31לסוכנות יש 

( ממקורות ממשלתיים והשאר מתרומות 30%מיליון ש"ח ) 414-מהם כ ש"ח,

הסוכנות אינה גוף העומד ומהכנסות עצמיות של הסוכנות וחברות הבת שלה. 

 לביקורת של מבקר המדינה.

 26 5סטטוטוריים תאגידים ושלושהמשרדי ממשלה  בוצעו בשישה 2016 בשנת .4

 עם משותפות לביצוע פעולות -שנתיות -מהן התקשרויות רב -התקשרויות 

 היה זה במועד ההתקשרויות של הכולל הסכום. שלה בת חברות ועם הסוכנות

 והשאר, הממשלה במימון( 78%ש"ח,  מיליארד 2.4) הרוב"ח, ש מיליארד 3-כ

 שלהכולל  הסכום(. 1%) אחרים גורמים של במימון או( 21%) הסוכנות במימון

מסכום זה מימנה  70%-ו"ח, שמיליון  600-היה כ 2016 לשנתההתקשרויות 

  ההתקשרויות במימון הממשלה של חלקה(. 1 לוח -הממשלה )ראו להלן 
)פורסם  ( בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל1998ימית א. בטחון ) 6101/13עע"מ   3

 (.10.9.13 במאגר ממוחשב

בחברות  ומעלה. לסוכנות אחזקה גם 50%בחברות אלו שיעור האחזקה של הסוכנות הוא   4

 . 50%-אחרות אך בשיעור נמוך מ

משרד העלייה והקליטה, המשרד לשירותי  הממשלה, משרד הבינוי, משרד החינוך,משרד ראש   5

 הרשות לפיתוח הנגב דת והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח ירושלים,

 והרשות לפיתוח הגליל.
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 1.45-בכ שהסתכם ,2016מתקציב הסוכנות לשנת  29%-כ היה המשותפות

 "ח.ש מיליארד

בדק משרד מבקר המדינה מספר היבטים הנוגעים  2016יולי -בחודשים פברואר .5

 , לרבות התחומים שבהם מתקיימות6הפעולה של הממשלה עם הסוכנותלשיתוף 

 עם התקשרויותעל אישור  ממשלה משרדי של החלטותהפעילויות המשותפות; 

 על הממשלה משרדי של ובקרה פיקוח; ממכרז פטור של בדרך הסוכנות

מיסוי. בביקורת זו נבדקו רק שיתופי פעולה  והיבטי; הסוכנות עם התקשרויות

משרד ראש הממשלה )להלן ם כלל מימון ממשלתי. הבדיקה נעשתה בשתקציב

משרד במשרד החינוך, במשרד הבינוי, ב, האוצר במשרד"ם(, רהמשרד  -

משרד , בדת ימשרד לשירותב, משרד הקליטה( -להלן ה והקליטה )יהעלי

 רשות לפיתוחוב רשות לפיתוח ירושליםבהנגב והגליל,  הפריפריה, לפיתוח

 הנגב. 

 

 
לא נבדקו פרויקטים משותפים של הסוכנות עם גופים ציבורים אחרים, כמו רשויות מקומיות   6

 ותאגידים סטטוטוריים.
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 משרד של התקשרות

 בחוזה ממשלתי
 בטובין עסקה לביצוע

 לביצוע, במקרקעין או
 לרכישת או עבודה

 טעונה אינה, שירותים
 אם השאר בין, מכרז
: מאלה אחת היא

 עם התקשרות
 לביצוע הסוכנות

 ציבוריות מטרות
 ביסוס, הקמה לרבות

 ישובים של הרחבה או
 או כפריים, קהילתיים
 תקנה) חקלאיים

 או(( א()19)3
 לביצוע התקשרות

 עם ציבוריות מטרות
 ומוסדות קרנות

 בלעדית הנשלטים
 תקנה) הסוכנות בידי

 - להלן)(( ג()19)3
 (הסוכנות פטור

 

תחומי שיתוף הפעולה של הממשלה 

 ונתונים רקע -והסוכנות 

רגון פעולות העלייה בתפוצות אבאמנה פורטו גם תפקידי הסוכנות, והם:  .1

 שתתפות בשיכונם של העולים ובקליטתם;ה ישראל;ל ורכושםוהעברת העולים 

ליית ע תן שירותי בריאות לעולים אגב עלייתם וקליטתם;מ תיישבות חקלאית;ה

חזקה ותמיכה במוסדות תרבות, חינוך, מדע, א ער והכשרתו;נוהנוער, טיפול ב

מיכה וסיוע למוסדות להשכלה ת דת, ספורט ומוסדות לשירותים חברתיים;

קקים זיפול בזקנים, בבעלי כשירות מוגבלת, בנכים ובנט ולמכוני מחקר;גבוהה 

מה ובין תוך שיתוף עצל פעילות, בין בכ אחרים לעזרה ולשירותים חברתיים;

פעולה עם מוסדות אחרים, שמטרתה לסייע לעולים ולנזקקים להיקלט בחברה 

  הישראלית.

משלה ובין הסוכנות הפעולות בין המ םבאמנה נקבע שתוקם ועדת תיאום לתיאו

ל בכ עוד נקבע כי תחומים שעליהם חלה האמנה;ה כדי למנוע כפילויות בכל

ם שעליהם חלה האמנה תפעל הסוכנות על יסוד תכניות מוסכמות מיהתחו

  מראש עם הממשלה או תכניות המומלצות על ידי ועדת התיאום.

משרדי הממשלה והרשויות שלדאוג  התחייבההממשלה על פי האמנה,  .2

המוסמכות יעניקו לסוכנות, לקרנותיה ולשאר מוסדותיה המוגדרים בנספח 

מילוי התפקידים ללאמנה את כל ההיתרים וההקלות הדרושים על פי דין 

 1993-. בהקשר לכך, נקבע בתקנות חובת המכרזים התשנ"גהמפורטים באמנה

משרד ממשלתי בחוזה לביצוע עסקה בטובין  של כי התקשרותהתח"ם(  -)להלן 

או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, בין 

השאר אם היא אחת מאלה: התקשרות עם הסוכנות לביצוע מטרות ציבוריות 

לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים 

ות לביצוע מטרות ציבוריות עם קרנות ומוסדות ()א(( או התקשר19)3)תקנה 

פטור הסוכנות(. כמו  -)להלן  ()ג((19)3הנשלטים בלעדית בידי הסוכנות )תקנה 

כן נקבע באמנה כי הסוכנות ושאר מוסדותיה יהיו פטורים מכל מס ותשלום 

חובה על תרומות ומענקים שיקבלו וכן יהיו פטורים ממסים ותשלומי חובה 

 ח לאמנה. המפורטים בנספ

משרדי הממשלה ושלושה תאגידים  של המשותפים הפרויקטים 26-מ 25 .3

 הפטורמתן  באמצעות, 2016, נכון למאי אושרו הסוכנות ושלסטטוטוריים 

 .שנתיים-רב פרויקטים זה ובכלל, הפרויקטים מפורטים 1 לוח. בלסוכנות
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הפרויקטים המשותפים של משרדי הממשלה והסוכנות מיפוי : 1לוח 

  :2016 למאי ימון חלקי או מלא של הממשלה(, מעודכן)במ

 המשרד 
 מספר  מהות ההסכם המתקשר

 שנות 
ההתקשרות

 הגוף שעמו 

 *התקשר המשרד
 סכום 

ההתקשרות 

 הכולל 

)במיליוני 

 ש"ח(
 חלקה של 

 הממשלה 

 בסכום 

ההתקשרות 

 הכולל 

 )באחוזים(
יחידות דיור  2,650הקמה של  משרד הבינוי

 הדיור הציבוריחדשות לזכאי 

 76% 1,925.7 הסוכנות  **46

ניהול דירות בדיור הציבורי 

 וניהול הוסטלים לקשישים

חברת עמי גור ניהול  6

 -נכסים בע"ם )להלן 

 עמיגור(

621.7 100% 

 משרד ראש 

 הממשלה

 100% 26.0 הסוכנות  1 הכשרת מתגיירים

פיתוח תכניות ייחודיות לעידוד 

הסייבר עלייה וקליטה בתחומי 

 וטכנולוגיית מידע

 41% 1.2 הסוכנות  1

 50% 200.0 הסוכנות וחברת מסע 1 פרויקט מסע 

 100% 3.4 הסוכנות  1 הפעלת אולפני העברית משרד הקליטה

הפעלת מוקד עולמי לפניות 

 בנושאי עלייה

 25% 1.5 הסוכנות  0.5

הפעלת מרכזי קליטה ליוצאי 

 אתיופיה

 100% 62.6 הסוכנות  1

הפעלת תכניות פעולה מיוחדות 

 לעידוד עלייה

 43% 15.8 הסוכנות  1

הפעלת תכנית לצעירים 

 ברעננה ובקרית ים

 43% 2.2 הסוכנות  1

הקמת פרויקט לאומי לעידוד 

 עלייה מכל ארצות העולם

 67% 44.4 אופק ישראלי  1

התאמת מרכזי קליטה לעולים 

קשישים במסלול שכירות 

 ארוכת טווח

 39% 17.8 הסוכנות  5

תכנית לעידוד עלייה מצרפת 

 ומבלגיה

 61% 22.9 הסוכנות  1

 49% 1.3 הסוכנות  1 תכנית לצעירים עולים בחיפה

תכנית לצעירים עולים 

 בירושלים

 65% 1.3 הסוכנות  1

תכנית לצעירים עולים בתל 

 אביב

 42% 6.6 הסוכנות  1
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 המשרד 
 מספר  מהות ההסכם המתקשר

 שנות 
ההתקשרות

 הגוף שעמו 

 *התקשר המשרד
 סכום 

ההתקשרות 

 הכולל 

)במיליוני 

 ש"ח(
 חלקה של 

 הממשלה 

 בסכום 

ההתקשרות 

 הכולל 

 )באחוזים(
חינוך  - תכנית חפציב"ה משרד החינוך

פורמאלי ציוני יהודי בברית 

 המועצות לשעבר

 100% 10.1 הסוכנות  1

קירוב  -הפעלת תכנית מורשה 

סטודנטים יהודיים בתפוצות 

 ***למדינת ישראל

 42% 45.7 חברת עולמית בע"ם 1

חינוך יהודים  -פרויקט חי"ל 

 בתפוצות

 100% 14.6 חברת עולמית בע"ם 1

מתן  -תכנית פותחים עתיד 

שירותי תמיכה לנוער במצבי 

 סיכון

 50% 11.0 הסוכנות  1

המשרד 

לפיתוח הנגב 

 והגליל

שיפוץ ושיקום מרכזי קליטה 

בנצרת עילית לצורך אכלוס 

 המבנה בגרעיני התיישבות

 75% 2.7 הסוכנות  1

שיפוץ ושיקום מרכזי קליטה 

בערד לצורך אכלוס המבנה 

 בגרעיני התיישבות

 100% 4.0 הסוכנות  1

הרשות לפיתוח 

 ירושלים

קרן הלוואות לעסקים 

 בירושלים

 77% 6.4 הסוכנות  1

המשרד 

 לשירותי דת

תכנית ייחודית לחיילים 

משוחררים בתחום הזהות 

 היהודית

 60% 2.0 הסוכנות  1

הרשות לפיתוח 

 הגליל

תכנית לחיזוק מערכת הבריאות 

 פרויקט רפואנים בגליל -בגליל 

 43% 1.0 הסוכנות  1

הרשות לפיתוח 

 הנגב

תכנית לחיזוק מערכת הבריאות 

 בנגב 

 39% 1.1 הסוכנות  2

)מערכת ניהול ופרסום מכרזים ונתוני מערכת מנו"ף  2016 אפריל-מרץ, היהודית הסוכנותהמקור: נתוני 

 מבקר המדינה. בעיבוד משרד , משרד האוצר2016, מאי ופטור ממכרז(

 ללא מטרות רווח )מלכ"ר(.כל הגופים הם מוסדות הפועלים  *

יחידות הדיור תארך חמש שנים; הסוכנות מתחייבת להעמיד  הקמתעל פי תנאי ההתקשרות,  **

לזכאים  עליהן, כדי שהן יוקצויחידות הדיור להשכרה שייבנו ולרשות משרד הבינוי את הקרקעות 

ההסכם ואת תקופת שנים ממועד האכלוס; למשרד הבינוי תהיה אופציה להאריך את  20למשך 

 שנים כל אחת, החל מתום תקופת האכלוס.של עשר תקופת ההשכרה לשתי תקופות עוקבות 

אישרה ועדת הפטור  2016. במאי 2014עד לסוף שנת  2007תכנית מורשה פעלה החל משנת  ***

 של אגף החשכ"ל את המשך ההתקשרות עד לסוף אותה שנה.
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 בין הפעולה שיתופי

 לסוכנות הממשלה
 ממשלתי במימון
 מתן באמצעות שניתנו

 ממכרז פטור
 פני על מתפרשים

 תחומים מגוון
, חינוך - חברתיים

, ציבורי דיור, רווחה
 וקליטת בריאות, גיור

 מופנים הם. עלייה
 ולוותיקים לעולים
 גם הממשלה. כאחד

 עם פעולה משתפת
 בחינוך הסוכנות
 ל"בחו תלמידים

 הזהות ובהעמקת
 ל"בחו היהודית
 

 שניתנוממשלתי  במימון לסוכנות לההממש בין הפעולה שיתופיעולה כי  מהלוח

חינוך,  -מתן פטור ממכרז מתפרשים על פני מגוון תחומים חברתיים  באמצעות

רווחה, דיור ציבורי, גיור, בריאות וקליטת עלייה. הם מופנים לעולים ולוותיקים 

כאחד. הממשלה גם משתפת פעולה עם הסוכנות בחינוך תלמידים בחו"ל 

 בחו"ל. ובהעמקת הזהות היהודית 
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 מגבלות קובע ם"התח

 ההתקשרויות על
 של ממכרז הפטורות

, הממשלה משרדי
 בהתאם וזאת

 היעילות לעקרונות
 ההוצאה של והחיסכון

 וכן, הממשלתית
 לעקרון בהתאם
 שבבסיס השוויון
. המכרזים דיני מטרת

 חלות אלה מגבלות
 הפטור תקנות רוב על

 חלות אינן אך ם"בתח
 (19)3 תקנה על

 

משרדי הממשלה עם  התקשרויות של

 הסוכנות בפטור ממכרז

, קובע כי המדינה וגופים אחרים שמצוינים בחוק, 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה או לרכישת 

 שירותים, אלא על פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה לעסוק בו. 

רויות בדרך של מכרז פומבי רגיל, בתח"ם נקבע כי "גוף ציבורי יעדיף לבצע התקש

גם מקום שהותר לו לפי תקנות אלה לבצע התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי 

רגיל"; החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי, תתקבל 

לפי תקנות אלה לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, 

ר בנסיבות העניין. ממכלול הוראות החוק והתח"ם עולה כי וככל שהדבר מוצדק וסבי

 דרך המלך היא קיום מכרז פומבי ויש לראות בהוראות הפטור מקרה חריג.

 

 

תחומי ההתקשרויות הפטורות ממכרז בחינת 
 תפקידי הסוכנות על פי האמנה לעומת

האמנות שחתמה הממשלה עם הסוכנות משקפות את תפקידי הסוכנות ואת 

(. על כך 1979, 1954שנודעה לביצועם בתנאים ששררו באותן שנים )החשיבות 

ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, בעת  1952אפשר ללמוד גם מדברים שנשא במאי 

שהציג לפני הכנסת את הצעת חוק המעמד. הוא הסביר כי חוק זה משלים את חוק 

ראל היא מדינה השבות והוא משקף את ייחודה וייעודה של מדינת ישראל; מדינת יש

ריבונית וסמכותה חלה בתחומה ועל תושביה, ורק עליהם, והיא הפכה למכשיר 

העיקרי המגשים את החזון הציוני ומאחד את העם היהודי, ועל התנועה הציונית 

להכיר בעליונותה של המדינה. הוא הדגיש את חשיבות השותפות של העם היהודי 

ייחס למעמדה ולתפקידיה של ההסתדרות כולו בבניין הארץ ובקליטת העלייה, והת

 מדינת ישראל מוסיפה הציונית שכללה אז גם את הסוכנות היהודית: "בתוך

 לפיתוח - מטעם המדינה מוכר ובמעמד מיוחדת בסמכות לפעול ההסתדרות הציונית

 .מהתפוצות" עולים וישובה ולקליטת הארץ

 

 ( לתח"ם19)3תחולת תקנת 

 משרדי של ממכרז הפטורות ההתקשרויות על"ם קובע מגבלות ככלל, התח

הממשלתית, וכן  ההוצאה של והחיסכון היעילות הממשלה, וזאת בהתאם לעקרונות

על רוב חלות  אלה מגבלותבסיס מטרת דיני המכרזים. בעקרון השוויון שבהתאם ל

 אינה את, התקנה הזלמשל(. 19)3אינן חלות על תקנה  תקנות הפטור בתח"ם אך

תקנות פטור  המכ כמו שלא, לציבורהליך פרסומי ביצוע ת במתנה את ההתקשרו
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המחייבות לפרסם בציבור את המידע בדבר הענקת הפטור ממכרז, וכך אחרות, 

( 19)3תקנה נוסף על כך, . מאפשרות למתחרים פוטנציאליים להגיב על מתן הפטור

בבואה להתקשר עם המשרד הממשלתי להתקשר עם  הסוכנות אתאינה מחייבת 

 "ם.בתחשנקבעו  הכלליםם שלישיים לפי צדדי

, הסוכנות פטור -"ם בתח התקנההיקף תחולת  נושאנדון  ואילך 2012 משנת

: סוגיות בשתי עסקו הדיונים. 7עם הסוכנות להתקשרהממשלה  למשרדי המאפשרת

 תפקידימכך פרשנות  וכנגזרת זו בתקנה" ציבוריות"מטרות  המונח של הפרשנות

לתוצאות הדיונים האלה עשויה להיות השפעה רבה על . באמנה המפורטיםהסוכנות 

היקף הפעולות והפרויקטים המשותפים למשרדים ולסוכנות הפטורים מחובת מכרז. 

הקובעות את תחולת הפטור וכן בדיקה של כמה  המשפטיות הדעת להלן יובאו חוות

מהפרויקטים המשותפים של משרדי הממשלה והסוכנות בעקבות חוות הדעת 

 אלה.ה

למשנה ליועץ העבירה לשכת היועצת המשפטית במשרד רה"ם  2012בפברואר  .1

חוות דעת משפטית בנוגע לפרשנות המונח המשפטי לממשלה )יעוץ( דאז, 

"מטרות ציבוריות" בתקנת הפטור לסוכנות, לצורך מתן פטור ממכרז למשרדי 

ר הממשלה שמעוניינים להתקשר עם הסוכנות. בחוות הדעת נכתב כי הפטו

שניתן להתקשרויות אלה בתח"ם מתבסס על היותן התקשרויות "לביצוע מטרות 

ציבוריות", ואולם מחוקק המשנה לא הגדיר מונח זה ובכך השאיר פתח 

לפרשנות מרחיבה. בחוות הדעת נקבע: "יש לנקוט בגישה דווקנית ביחס 

למטרות הציבוריות, שעבורן ניתן להתקשר עם המוסדות בפטור ממכרז, 

בילן לתפקידי המוסדות שנקבעו בחוק המעמד ובאמנות, ולמטרות ולהג

הקמה, ביסוס, הרחבה של יישובים קהילתיים,  -ההתיישבות המפורטות בתקנה 

כפריים או חקלאיים". כן נקבע כי פרשנות זו מתבקשת, בין השאר, בשל 

הפרשנות המצמצמת שיש לתת לתקנות הפטור ממכרז לנוכח הוראות חוק חובת 

ים, "כוונת המחוקק" כפי שבאה לידי ביטוי בדיוני ועדת המשנה בכנסת, המכרז

הרקע ההיסטורי, החברתי והמשפטי, ההלכה השיפוטית ועקרונות היסוד של 

 השיטה.

בתגובתה על חוות הדעת הזאת קבעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( 

, כי היא מקבלת את העמדה המוצגת 2015המשנה ליועמ"ש( בנובמבר  -)להלן 

בחוות הדעת של לשכת היועצת המשפטית במשרד רה"ם, ולפיה יש לפרש את 

י המונח "מטרות ציבוריות" בפרשנות מצמצמת. המשנה ליועמ"ש הוסיפה, כ

פרשנות מרחיבה של מונח זה המתעלמת מהתפקידים המפורטים באמנה, 

מאפשרת הטלת ביצוע של תפקידים כלשהם על הגופים האמורים בפטור 

ממכרז באופן החורג בעליל מהמנדט המקורי שהתכוונו לתת להם, ללא הצדקה 

הנראית לעין, וללא עיגון בתכלית המקורית של מתן הפטור לגופים בחוק 

ובאמנה. היא ציינה כי כך למשל יכולה פרשנות מרחיבה לאפשר המעמד 

התקשרות בפטור ממכרז עם גופים מסוימים לביצוע משימות ותפקידים שאינם   
הדיון בנוגע לתחולת הפטור נגע גם להתקשרויות משרדי הממשלה עם ההסתדרות הציונית,   7

ובכלל זה חוות הדעת המשפטיות שיפורטו להלן, ואולם פרטי ההתקשרויות האלה אינם נדונים 

 בדוח ביקורת זה.
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נוגעים לנושאי הליבה שהגופים הללו עוסקים בהם, ואין כל יתרון או הצדקה 

 להעדפתם על פני גופים אחרים.

מהיועצת המשפטית  טי לממשלהיחידת היועץ המשפביקש נציג  2016באוגוסט  .2

הסוכנות אם התקשרות הממשלה עם  של משרד רה"ם לחוות את דעתה

יהודית והזיקה לישראל הזהות החיזוק בפעולות שאינן כתובות באמנה, כגון 

מתיישבת עם תפקידי המיועדות ליהודים בתפוצות,  בישראל התכניות חוויו

יש מקום לפטור מחובת מכרז כדי לקבוע אם  -ה. זאת באמנשנקבעו  הסוכנות

התקשרויות של משרדי ממשלה עם הסוכנות לביצוע פעולות כאלה על פי 

 .8תקנת הפטור לסוכנות

חוות לנוכח כי  2016היועצת המשפטית של משרד רה"ם השיבה בספטמבר 

בכל הנוגע  מצמצמת לנקוט פרשנותיש  של המשנה ליועמ"ש ולפיההדעת 

להגביל את הפעולות הפטורות מחובת  -דהיינו לתחולת תקנת הפטור לסוכנות, 

יש לפרש את הרי ש -מכרז רק לאלה הנוגעות לתפקידי הסוכנות על פי האמנה 

אלמלא )א(  היא ציינה כמה סיבות עיקריות לכך:  .באופן דווקני הלשון האמנ

לפי  מחובת מכרזפעולות רבות תפורש האמנה באופן דווקני, אפשר יהיה לפטור 

גם אם אינן נוגעות לתפקידים המצוינים מפורשות , לסוכנות הפטור תתקנ

 ןאו בשל היות הסוכנות,בפועל על ידי  מטופלות ןבשל היותרק  בתקנה, אלא

תוצאה זו עלולה או נגזרות מהם.  לאחד התפקידים המנויים באמנה קרובות

והיא אינה עולה בקנה , להיות גורפת ולהחמיץ כליל את מטרת הקניית הפטור

האמורה. אחד עם הרציונל של חוק חובת המכרזים ותקנותיו, ועם חוות הדעת 

להתבצע אמור  העל פי חוק המעמד והאמנ סוכנותה ה שלעיקר פעילות)ב( 

של הפרויקטים המשותפים של משרדי הממשלה לק הארי , בעוד חבארץ

)ג( אחד מתפקידי  . וצותליהודי התפ מיועדיםבעיקר בחו"ל או  והסוכנות נעשים

רגון פעולות העלייה בתפוצות. התפקידים המנויים אהסוכנות על פי האמנה הוא 

באמנה בהקשר של עלייה חלים על העלייה גופא ולא על פעילויות בתפוצות, 

 הוסיפה, לפיכך. ואף זאת רק בקשר להיבטים מסוימים שהם טכניים במהותם

, בייחוד יהיעלהפעולות לעידוד  כוללים אינם אלו תפקידים, המשפטית היועצת

 כאשר הן נעשות בחו"ל. 

הסוכנות פירטה את עמדתה בנוגע לתחולת תקנת הפטור לסוכנות בתשובתה 

. הסוכנות ציינה כי יש לה השגות רבות 2016למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

על חוות הדעת של המשנה ליועמ"ש. היא כתבה שככל שהממשלה החליטה 

שלה או בהסכם בינה ובין הסוכנות, להטיל על הסוכנות לבצע בהחלטת ממ

תכנית שאינה בגדר התפקידים המפורטים באמנה, הרי שמדובר למעשה 

. היא הוסיפה כי 1979בעדכון בהסכמה של תפקידי הסוכנות שנקבעו בשנת 

ועד היום נוצר דפוס עקבי וברור של התנהגות שהממשלה והסוכנות  1979מאז 

ו בהתפתחות של תפקידי הסוכנות לאורך השנים. לפיכך הסוכנות היו שותפים ל

אינה מקבלת את הקביעה בחוות הדעת של המשנה ליועמ"ש המגבילה את 

יכולת הממשלה להתקשר עמה בפטור ממכרז, אך ורק לרשימת התפקידים 

שפורטה באמנה. הסוכנות הוסיפה כי לאחר שחוות הדעת צמצמה את פרשנות   
יות עם המוסדות צוות לבחינת ההתקשרובקשת משרד המשפטים עלתה על רקע עבודת   8

 , כפי שיפורט להלן. הלאומיים
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 ש"ליועמ המשנה
 לפרש יש כי קבעה

 מטרות" המונח את
 בתקנת" ציבוריות

 הסוכנות פטור
. מצמצמת בפרשנות

 מחייבת זו קביעה
 משרדי את אפוא

 לבחון הממשלה
 לפטור בקשות

 עם התקשרויות
 מכרז מחובת הסוכנות

 החלטות ולקבל
 פי על בעניינן

 המצמצמת הפרשנות
 היועץ על .הזאת

 לממשלה המשפטי
 איזו בהקדם להכריע
 לתת יש פרשנות

 על הסוכנות לתפקידי
 המעמד חוק פי

 להנחות כדי, והאמנה
 הממשלה משרדי את

 כשהם לנהוג כיצד
 בקשות לבחון נדרשים
 רכאמו לפטור
 

וריות" לרשימת התפקידים המפורטים באמנה ובחוק המעמד, המונח "מטרות ציב

הרי שלכל הפחות יש לתת להם פרשנות תכליתית התואמת את תפקידי 

נוספת  הסוכנות לפי האמנה לאור השינויים שחלו בתפקידיה בפועל. בתשובה

היועצת  קביעת כלל על ול וכוציינה הסוכנות כי היא חולקת מכ 2017מינואר 

הסוכנות אינם  תפקידי כי ללמוד ניתן שממנההמשפטית של משרד רה"ם, 

 אינה מתיישבת כלל עםעמדה זו  כי והוסיפהכוללים פעולות לעידוד העלייה, 

  ייעודה.עם ושל הסוכנות תפקידה ההיסטורי 

בתגובה על עמדתה של הסוכנות מסרה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד 

בין בין ממשלת ישראל ושהאמנה המשפטים על דעת המשנה ליועמ"ש, כי 

והיא אינה בגדר חוזה רגיל בין שני , הסוכנות יונקת את כוחה מחוק המעמד

באמנות, פיו כל שינוי או תיקון ולמנגנון  (10 יףסעבחוק נקבע גם )בצדדים. 

האמנה . ואולם, פרסומו ברשומות מיוםורק ייכנס לתוקפו אך  ,בהסכמת הצדדים

עם זאת, אין  .1979האמור מאז כניסתה לתוקף בשנת  עצמה לא תוקנה באופן

 ולקחיי נכנסה האמנה לתוקףשי התפתחויות שחלו מאז כאת האפשרות לשלול 

על היקף  פיעתפקידי הסוכנות באמנה, באופן שיששל פרשנות הבחשבון לצורך 

 . לסוכנותפריסתה של עילת הפטור 

לפרש את המונח  יש כי קבעה"ש ליועמ המשנהלעיל עולה כי  מהאמור

. קביעה זו מצמצמת בפרשנות הסוכנות פטור בתקנת"מטרות ציבוריות" 

את משרדי הממשלה לבחון בקשות לפטור התקשרויות עם  אפואמחייבת 

הסוכנות מחובת מכרז ולקבל החלטות בעניינן על פי הפרשנות המצמצמת 

תפקידי הסוכנות על פי האמנה ניתנה חוות  לפרשנות לעניין אשר. הזאת

 לאמץ יש זה בעניין"ם, ולפיה רהדעתה של היועצת המשפטית של משרד 

עמדה בסוגיה  ודווקני. היועץ המשפטי לממשלה או מי מטעמו טרם נקט פרוש

 משרדי-בין צוות זו בסוגיה עסק סיומה לאחר וגם הביקורת במהלךכי  יצויןזו. 

 (. להלן)ראו  האוצר במשרד הכללית החשבת סגן בראשות

כמה מההתקשרויות של משרדי הממשלה עם הסוכנות  יפורטוזה  בדוח

פטור מחובת מכרז על סמך תקנת הפטור לסוכנות באופן  שלגביהן ניתן

חוות הדעת  לנוכחשמעניק פרשנות מרחיבה של תפקידי הסוכנות שבאמנה. 

על היועץ  - בה המפורטות וההנמקות"ם רהשל היועצת המשפטית של משרד 

פרשנות יש לתת לתפקידי הסוכנות  ובהקדם איז הכריעהמשפטי לממשלה ל

 לנהוג כיצדלהנחות את משרדי הממשלה  כדיהאמנה, ו המעמד חוקעל פי 

בחון את אין הכוונה ל כי בקשות לפטור כאמור. יודגש לבחוןנדרשים  כשהם

לשקול אם לצורך ביצוען ו אחרות, אלא רק אנחיצותן של תכניות כאלה מידת 

  .סוכנותה בהתאם לפטור יש להתקשר עם הסוכנות
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 הממשלתי המימון רוב

 לפרויקטים הניתן
 עם משותפים
 לחיזוק מיועד הסוכנות

 היהודית הזהות
 ציבורי ולדיור בתפוצות
 

בחלוקה לתחומי  תחומי ההתקשרויות הפטורות ממכרז
 הפעילות

 שינויים ומאז חלו, 1979מאז שתוקנה האמנה בשנת  שנה לארבעים חלפו קרוב

 מאות באמצעות גם לציבור שירותים והיום הוא מספק הציבורי בשירות מפליגים

 ואף והרווחה החינוך העוסקות בתחומי עמותות ובהם, האזרחית מהחברה גופים

 שביססו, בחקיקה מפליגים שינויים חלו כן כמו. 9העסקי מהמגזר גופים באמצעות

 . 10חברתיים בידי הממשלה ובידי גורמים אחרים שירותים למתן מקיפים מערכים

 מאיהממשלתי להתקשרויות שהיו בתוקף ב השנתי המימוןמוצג סכום  1בתרשים 

, לפי שווי התכניות כפי שנקבעו בהסכמים שחתמו משרדי הממשלה עם 2016

 הסוכנות. 

פילוח המימון הממשלתי השנתי בהתקשרויות של משרדי : 1תרשים 

 תחומי הפעילות במיליוני ש"ח ובאחוזיםלפי  הממשלה עם הסוכנות

 

בעיבוד  ונתוני מערכת מנו"ף של משרד האוצר, 2016 אפריל-מרץ, היהודית הסוכנותהמקור: נתוני 

 המדינה. משרד מבקר

המימון הממשלתי הניתן לפרויקטים משותפים  רובהאמור עולה כי  מהתרשים

  .לדיור ציבוריו לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות מיועדעם הסוכנות 

  
 העסקי והמגזר השלישי המגזר (, מעורבות2012)ב 62, דוח שנתי מבקר המדינהראו לדוגמה:   9

 החינוך משרד התקשרות, (2011)ב 61דוח שנתי מבקר המדינה, ; 629עמ'  החינוך, במערכת

, עמ' מנותק לנוער שירותים מתן לשם"ם בע בישראל קהילתיים מרכזים"סים למתנ החברה עם

987 . 

 .1994-, התשנ"דממלכתיחוק ביטוח בריאות  ,לדוגמה  10
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 שיתופי פעולה שמיועדים ליהודים בתפוצות

תפקידי הסוכנות על פי האמנה כוללים בעיקר פעולות בתחומי מדינת ישראל. אשר 

לפעילויות הנעשות בקרב יהדות התפוצות מחוץ לישראל, הוגדרו לסוכנות תחומי 

 ישראלל הפעילות הבאים: ארגון פעולות עלייה בתפוצות, העברת עולים ורכושם

  ליית הנוער.עו

היהודית  הזהות מדיניות לחיזוק ל לגיבושהחליטה הממשלה לפעו 2008בספטמבר 

 . בהמשך קיבלה הממשלה11ישראל ובין העולם יהודי שבין הקשר ולהעצמת בתפוצות

החלטות אופרטיביות להקצות סכומים נוספים בעבור חיזוק הזהות היהודית בתפוצות. 

נותרו  שצוינו בהלא קיבלו ביטוי באמנה, ותפקידי הסוכנות  האלה יצוין כי ההחלטות

שנועד  השנתיהמימון הממשלתי מ 33%, 2016 נכון למאי .1979-כפי שנקבעו ב

 .לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות כאמור הופנו עם הסוכנות, פעולה לשיתוף

ה להעמיק תמטרו"ל, בחו המתגוררים 30-18 בני ליהודים מיועדת "מסע" תכנית .1

שהייה  באמצעות ,זאת .את הזהות היהודית שלהם ולחזק את זיקתם לישראל

לשנת לימודים,  אחדסמסטר שבין  התקופלהתנדבות, ללימודים או לבישראל 

 התכנית. 12התכנית ומשתתפי הסוכנות, ישראל ממשלתשל  משותףבמימון 

"ם, רה, באמצעות משרד הממשלה בין משולש הסכם באמצעות פועלת

 העם לצעירי בישראל ארוכות תכניות לעידוד פרויקט: מסע"חברת ו הסוכנות

, הסוכנות של מלאה בבעלות הנמצאת( הציבור לתועלת"מ" )חברה בע היהודי

 והסכם 2004-ב נחתם ראשון הסכם(. מסע חברת -ומפעילה את התכנית )להלן 

 150-כחברת מסע מתקשרת בהסכמים עם  התכנית ביצועל. 2007-ב - שני

 מאז. שונות לימודים תכניות 250-בכ הפעילותהמארגנים את  אחריםגופים 

 100,000-כ בה השתתפו 2015 שנת סוף ועד 2004-ב לפעול התכנית החלה

. התקשרות המשרד עם חברת מסע נעשתה בפטור ממכרז לפי תקנה אנשים

התקשרות לביצוע מטרות ציבוריות עם קרנות ומוסדות  - "םלתח( ג()19)3

 הממשלה העבירו 2015 בשנת הנשלטים בלעדית בידי הסוכנות היהודית.

מטרותיה של . התכנית למימון אחת כל ח"ש מיליון 100-כ של סכום והסוכנות

תכנית מסע כפי שנוסחו במסמכי ההתקשרות ובמסמכי התכנית הן: העמקת 

 הזהות היהודית של המשתתפים בתכנית, חיזוק הקשר לישראל ועידוד עלייה. 

ם הסוכנות אישרה ועדת הפטור במשרד רה"ם את ההתקשרות ע 2015בדצמבר  .2

. 2017-2016()ג( לשנים 19)3ועם חברת מסע בפטור ממכרז על פי תקנה 

בפרוטוקול הוועדה נכתב שקיימת זיקה בין המטרות של פרויקט מסע ובין עידוד 

 בהתאם הסוכנות תפקידי פיהיא מאושרת גם ל העלייה למדינת ישראל, ולכן

לתקנונה. באותו חודש אישרה  בהתאם מסע חברת של המטרות לפי וגם לאמנה

זו של משרד  -גם ועדת הפטור באגף החשכ"ל את ההתקשרות. שתי הוועדות 

רה"ם וזו של אגף החשכ"ל סברו כי ההתקשרות מתאימה להגדרת "מטרה 

ציבורית" כמפורט בחוות הדעת המשפטית של המשנה ליועמ"ש ולכן אפשר 

  לפטור אותה מחובת מכרז על פי התקנה האמורה. 
 .28.9.08-מ 4135החלטה מספר   11

"חינוך יהודי ציוני בישראל ליהודי בנושא  19.12.04-מ 2924-ו 13.6.04-מ 2048החלטות הממשלה   12

חינוך יהודי ציוני בישראל  –מסע פרויקט בנושא " 18.3.07-מ 1426החלטת הממשלה  .התפוצות"

 ליהודי התפוצות".
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"ם מספטמבר רהפי חוות הדעת האמורה של היועצת המשפטית של משרד  לע

גופא  עלייהה על כאמור חלים לעלייה בקשרהתפקידים המנויים באמנה  - 2016

 טכניים שהם מסוימים בהיבטים רקבתפוצות, ואף זאת  פעילותה עלולא  -

 של הנסיעה מחו"ל לישראל ובקליטת הארגוניים בצדדים העוסקים, במהותם

 בחיזוקעוסקת כלל  אינההמוזכרת באמנה  הפעילות, הדעת חוות פי עלהעולים. 

או בעידוד  לעלייה משאב ביצירת או היהודית הזיקה לישראל או בחיזוק הזהות

עלייה אינו נכלל בין  ועידוד כי הואיל גם נכתב הזאתהדעת  בחוותלעלייה. 

בחו"ל, ואילו האמנה המטרות המפורשות באמנה, ובשל העובדה שהוא מתבצע 

 במסגרת אלה פעילויות נכון לכלול היה לא - בארץ בפעילות בעיקרה עוסקת

 .פטור הסוכנות מתן המטרות הציבוריות המוכרות לעניין

"ם מספטמבר רהפי חוות הדעת האמורה של היועצת המשפטית של משרד  על

 . האמנה פי על הסוכנות תפקידי בין במפורשה אינו נכלל י, עידוד עלי2016

 הפרשנות השיבה למשרד מבקר המדינה כיהמשפטית של משרד רה"ם  היועצת

על פרויקטים משותפים למשרדי  והשפעתה"ם לתח( 19)3 לתקנה בנוגע

לימוד וגיבוש עם משרד המשפטים הממשלה ולסוכנות מצויה בתהליך של 

משרדי בראשות אגף החשכ"ל לבחינת ההתקשרויות עם -ובמסגרת צוות בין

 החלהעם חברת מסע  ההתקשרות, וכי וסדות הלאומיים )על כך ראו להלן(המ

. בהקשר לכך היא הוסיפה מאפיינים של הזה התהליך לתחילת קודם עוד

ולא  הפטור: תכנית מסע פועלת בישראל למתןהתכנית שהם רלוונטיים לדעתה 

 עולים לישראל.  ממשתתפיה 20%-שכבחו"ל ונתוניה מראים 

תשובתה כי התפקיד "ארגון פעולות העלייה" כרוך בין השאר הסוכנות ציינה ב

בשמירה על זיקתם של זכאי חוק השבות לעם ישראל ולמדינת ישראל, 

 באמצעות פעולות ותכניות עומק ארוכות שנים בקהילותיהם בתפוצות.

(, 19)3 תקנה על הנסמכת מסע לתכנית לפטור בקשה בעתיד אם תוגש

ולקבל החלטה  לבחון בקשה זו"ל חשכ ואגף"ם רה משרד על יהיה

"ם. רהלנוכח חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד  בעניינה

לפטור את ההתקשרות  מקום יש אם לשקול צורך יהיה זו בחינה במסגרת

שימוש  תוךפעולות המכוונות בעיקר ליהדות התפוצות,  ממכרז לביצוע

נסיבות אם ב - "םבתחממכרז לפי תקנה אחרת  בפטור אוסוכנות ה בפטור

יש לבצע ולחלופין  ,התנאים שנקבעו בתקנות ממלאת הסוכנות אתהעניין 

 באמצעות הליך תחרותי.  ההתקשרות את

 שבחרה בתחומים ישראל במדינת פועלת הסוכנות כי כאמור קובע המעמד חוק .3

 השאר לפעול בין המוסמכת כסוכנות בה הכירה הממשלה; הממשלה בהסכמת

 .מהתפוצות עולים בקליטת

חינוך פורמאלי  -חפציב"ה את תכנית  1990משרד החינוך מפעיל מאז שנת  .א

בבתי ספר מקומיים במדינות חבר  לשעברית המועצות ציוני יהודי בבר

העמים. מטרות התכנית הן בין השאר, טיפוח זהות יהודית ומורשת ישראל 

יטה החל 2009במרץ  בקרב תלמידים ובני משפחותיהם בקהילה היהודית.

. ועדת הפטור של משרד החינוך התכנית הפעלתאת ך יהמשלהממשלה 
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החליטה כמה פעמים כי ההתקשרות תיעשה בפטור ממכרז באמצעות 

החליטה גם ועדת הפטור של  2015בספטמבר  ()א( לתח"ם.19)3תקנה 

אגף החשכ"ל לפטור את ההתקשרות עם הסוכנות מחובת מכרז באמצעות 

מיליון  69-הוציא המשרד בעבור תכנית זו כ 2015-2009אותה תקנה. בשנים 

 מיליון ש"ח לשנה(. 11.5 -ש"ח )בממוצע 

אישרה ועדת המכרזים של משרד החינוך התקשרות  2016בספטמבר 

נוספת להפעלת תכנית חפציב"ה וציינה כי לדעתה מטרות ההתקשרות 

תואמות את תפקידי הסוכנות, והפנתה לחוות דעת משפטית של הסוכנות 

 סקה בכך. שע

, את תכנית 13מפעיל משרד החינוך, על פי החלטת הממשלה 1999משנת  .ב

ציוני בתפוצות בארצות המערב באמצעות -תכנית לחינוך יהודי -חי"ל 

מיליון ש"ח. לצורך זה התקשר המשרד  11-הסוכנות, בעלות שנתית של כ

חברה בבעלותה המלאה של הסוכנות, בהליך של  -עם חברת "עולמית" 

()ג( לתח"ם. במסגרת ההתקשרות התבקשה 19)3פטור ממכרז לפי תקנה 

ה, בין השאר, לסייע לבתי ספר יהודים בהפעלת תכניות לימוד החבר

בנושא הזהות היהודית, ולחלק מלגות לתלמידים בבתי הספר הנכללים 

 בתכנית, כדי למנוע נשירת תלמידים מבתי ספר יהודיים. 

במטרה לקרב סטודנטים  2007תכנית "מורשה" החלה לפעול בשנת  .ג

ישראל ולעם היהודי, להעמיק  למדינת 30-17יהודיים בתפוצות בגילאי 

. עיקרה של התכנית 14ולחזק את זיקתם ליהדות ולמנוע את התבוללותם

 על התכניתמופעלת  2011 הוא הבאת המשתתפים לסיור בישראל. משנת

ובמימון  ולסוכנות לממשלהמשותפת  התכנית ולפיהן, ממשלה החלטות פי

חינוך בדצמבר לשם הפעלת התכנית אישר משרד ה .15משותף )ביחס שווה(

)לאחר מועד פרסום חוות דעתה של המשנה ליועמ"ש(, להתקשר עם  2015

()ג(, ונימק זאת 19)3תקנה  " בהליך של פטור ממכרז לפיעולמית"חברת 

אישרה ועדת הפטור של אגף  2016בכך שמדובר במטרה ציבורית. במאי 

החשכ"ל את ההתקשרות בנימוק שהיא עולה בקנה אחד עם האמור 

בהתאם לחוות הדעת המשפטית של משרד החינוך. ההוצאה  באמנה

השנתית הממוצעת של משרד החינוך בגין התכנית הסתכמה בכשישה 

 מיליון ש"ח. 

הסוכנות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי כל הפרויקטים 

המשותפים שלה עם הממשלה הנוגעים להגברת הזיקה לישראל ולטיפוח 

התפוצות, הם גורמים מעודדי עלייה ולכן לדעתה, הזהות היהודית של יהודי 

הם חלק מתפקידי הסוכנות לפי חוק המעמד והאמנה. הסוכנות הוסיפה כי 

ארגון פעולות העלייה מחייב טיפול שורשי ביצירת זיקה לעם ולארץ בהתאם 

למאפיינים הייחודיים של כל קהילה. משרד החינוך השיב כי תכניות 

פי סעיף מסוים באמנה, לפיו אחד מתפקידי חפציב"ה וחי"ל אושרו על 

  הדעתניתנה חוות  הסוכנות הוא אחזקה ותמיכה של מוסדות חינוך, וכי מאז
 .4405מס  13.10.98-החלטת ממשלה מ  13

 התכנית לא פעלה. 2016-במשך כמה חודשים ב  14

 .14.12.14-מ 2329; מס' 22.7.12-מ 4962; מס' 16.11.11-מ 3818החלטת ממשלה מס'   15
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 מתפקידי אחד

 פי על הסוכנות
 ארגון הוא האמנה
 עלייה פעולות

. בתפוצות לישראל
 התפקיד של הרחבה

 לפעולות גם הזה
 יהודים לקירוב

 למדינת מהתפוצות
, היהודי ולעם ישראל
 של החזקה זה ובכלל

 ל"בחו חינוך מוסדות
 היא, בהם ותמיכה
 של ניכרת הרחבה
 לפי הסוכנות תפקידי
 האמנה
 

 בקשה מוגשת לו כאשר לפיה לפעול מקפיד המשרד"ש, ליועמ המשנה של

 הסוכנות. עם להתקשר

"ל מיועדות אפוא לבתי ספר יהודיים בתפוצות, חי ותכנית ה"חפציב תכנית

 מתפקידי אחד. בתפוצות יהודיים לסטודנטים מיועדת"מורשה"  ותכנית

. בתפוצותלישראל  עלייה פעולות ארגון הוא האמנה פי על הסוכנות

 למדינת מהתפוצות יהודים לקירוב לפעולות גם הזה התפקיד של הרחבה

ותמיכה  "לבחו חינוך מוסדות של החזקה זה ובכלל, היהודי ולעם ישראל

לפיכך, וכן , היא הרחבה ניכרת של תפקידי הסוכנות לפי האמנה. בהם

 לפיה"ם, רהחוות הדעת האמורה של היועצת המשפטית למשרד  לנוכח

לפרש את לשון האמנה בדבר תפקידי הסוכנות באופן דווקני, ספק אם  יש

  .האמנה פי על הסוכנות תפקידי אתת ותואמ האלהת והתכני

אם משרד החינוך יחליט להתקשר בעתיד עם הסוכנות לצורך המשך 

הפעלת תכניות חפציב"ה, חי"ל ומורשה בהתאם לפטור הסוכנות, עליו 

שלוש  לתת את הדעת קודם לקבלת ההחלטה לספק האמור בדבר היות

התכניות תואמות את תפקידי הסוכנות על פי האמנה. במידת הצורך, עליו 

היועץ המשפטי לממשלה לצורך הכרעה אם יש להתייעץ בנושא זה עם 

 מקום לפטור את ההתקשרויות האלה מחובת מכרז לפי פטור הסוכנות.

 

 העמקת הזהות היהודית בקרב חיילים משוחררים

התקשר המשרד לשירותי דת עם הסוכנות כדי להפעיל תכנית שמטרתה  2015במאי 

 תכניתבלהשתתף ניינים המעולהעמיק את הזהות היהודית בקרב חיילים משוחררים 

 דווקא מיועדת אינה זו תכנית כיבבתי מלון. יובהר  המועדפת עבודתםעם  בד בבד

ש"ח עד שני מיליון ההיקף הכספי של התכנית הוא . חדשים עולים שהם לחיילים

יעדי  מיליון ש"ח( במימון המשרד והשאר במימון הסוכנות. 1.2מהם ) 60%, בשנה

הגברת השותפות של צעירים בתהליכי  -התכנית כפי שצוינו בהסכם הם, בין היתר 

חשיבה חברתיים וציבוריים והעצמת תודעת הזהות היהודית של אזרחי המדינה. 

אישרה ועדת הפטור של המשרד לשירותי דת את ההתקשרות בפטור  2014בדצמבר 

 ()א( לתח"ם.19)3ממכרז לפי תקנה 

הזהות היהודית כמו מדרשות עוסקים בתחום שגופים  המכאל פועלים יצוין כי בישר

איכות שפר את יכולה להייתה פנייה לשורה של גופים באמצעות מכרז ליהדות, ו

 שעליו מתבססעקרון השוויון של  מוקיואת וכן להבטיח , ותויעללהפחית השירות ו

 חוק חובת המכרזים.

כי הפרויקט מקדם  2016ה בנובמבר המשרד לשירותי דת השיב למשרד מבקר המדינ

"החזקה  -ערכי חינוך ותרבות והוא מתיישב עם תפקיד הסוכנות לפי האמנה בסעיף 

ותמיכה של מוסדות תרבות, חינוך, מדע, דת, ספורט ומוסדות למתן שירותים 

חברתיים". הסוכנות השיבה למשרד מבקר המדינה כי לדעתה תכנית זו משתלבת 

בין בעצמה ובין תוך שיתוף פעולה עם מוסדות אחרים,  בהגדרה: "כל פעילות,

שמטרתה לסייע לעולים ולנזקקים להיקלט בחיי החברה בישראל". היא הוסיפה כי 
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 הזהות העמקת
 חיילים בקרב היהודית

 נמנית אינה משוחררים
 הסוכנות תפקידי עם
 והיא, האמנה פי על

 הרחבה משקפת
 המידה על יתר ניכרת

, הסוכנות תפקידי של
 את כך ובעקבות
 תקנת תחולת הרחבת
 האמורה הפטור
 מכרז מחובת
 

המחוקק הכיר בחיילים משוחררים כאוכלוסייה הזקוקה לסיוע מסוגים שונים כדי 

 להיקלט בחברה הישראלית. 

 תפקידינמנית עם נה אי משוחררים חיילים בקרב היהודית הזהות העמקת

משקפת הרחבה ניכרת יתר על המידה של היא ו האמנה, פי על הסוכנות

תחולת תקנת הפטור האמורה  הרחבת את כך ותעקבבתפקידי הסוכנות, ו

  מחובת מכרז.

 הסוכנות עם התקשרויות מלאשר להימנע להקפידהמשרד לשירותי דת  על

 על הסוכנות תפקידי את תואמות שאינן תכניות ביצוע לצורך, הסוכנות בפטור

 .האמנה פי

 

  התיישבותשיכון גרעיני 

חוק המעמד קובע כי בין תחומי הפעולה של הסוכנות בישראל נכלל גם הסעיף 

התקשרות עם ( בתח"ם קובעת כי 19)3תקנה  .יישובהלפיתוח הארץ ולפעול ל

הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, 

 אינה טעונה מכרז. - או חקלאייםשובים קהילתיים, כפריים יביסוס או הרחבה של י

הורתה הממשלה למשרד לפיתוח הנגב והגליל לאתר באזורי הנגב  2010באוגוסט 

והגליל מבנים נטושים או בלתי מאוכלסים בבעלות ציבורית, לפעול להכשירם 

, כדי לעודד התיישבות 16ולשפצם כדי שישמשו למגורים בעבור קבוצה התיישבותית

הורתה הממשלה למשרד לחזק ולהרחיב את  2010 בנגב ובגליל. באוקטובר

 . 17פעילותם של גרעיני ההתיישבות ביישובי הנגב והגליל

התקשר המשרד לפיתוח הנגב והגליל עם הסוכנות לביצוע מיזם של  2011בשנת 

לביצוע מיזם של שיפוץ  2012שיפוץ מבנים במרכז קליטה בנצרת עילית, וכן בשנת 

מצאים בבעלותה והסבתם למגורים בעבור גרעיני מבנים במרכז קליטה בערד הנ

מיליון  0.6מיליון ש"ח, מהם  6.6-התיישבות. עלות שתי ההתקשרויות הסתכמה ב

()א( 19)3ש"ח במימון הסוכנות. ההתקשרויות נעשו בפטור ממכרז לפי תקנה 

 לתח"ם. 

הסוכנות השיבה למשרד מבקר המדינה, כי משרד ממשלתי רשאי להתקשר עמה 

ממכרז כאשר ההתקשרות נעשית למטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או בפטור 

הרחבה של יישובים קהילתיים. היא הוסיפה כי ההתקשרות נכנסת להגדרת תפקיד 

 הסוכנות "לפיתוח הארץ ויישובה" בחוק המעמד.

 
 .12.8.10מיום  2210החלטת ממשלה מס'   16

 .12.10.10מיום  793ס' החלטת ממשלה מ  17
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 וחקיקה ייעוץ מחלקת
 המשפטים במשרד
 מבקר למשרד מסרה

 2017 בינואר המדינה
 נסיבות ייתכנו כי

 שגם ראוי שבהן
 ציבוריים תאגידים

 הנחיות פי על יפעלו
 על. ועקרונותיהן היועץ

 הציבוריים התאגידים
 את בחשבון להביא

 שעליהם השיקולים
 פרשנותו מתבססת

 ש"ליועמ המשנה של
( 19)3 תקנה לעניין
 ואת על ם"לתח

 המפורטים הרציונלים
 בה

 

מבנים לצורך שיכון גרעיני התיישבות  ה שלקוחזותשירותי שיפוץ  מתןאם  ספק

או  לבסס" באמנה הסוכנות תפקיד של להגדרה מתאיםניים יישובים עירוב

ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים" או לאמור בחוק המעמד  להרחיב

בדבר "פיתוח הארץ ויישובה". על המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

אם . לסוכנות הפטור תפטור להתקשרויות כאלה לפי תקנ מתןעל  להקפיד

לפנות בנושא זה ליועץ המשפטי לממשלה לצורך הכרעה עליו נדרש, הדבר 

 .הסוכנותאם יש מקום לפטור התקשרויות אלה מחובת מכרז לפי פטור 

 

 מתן תמריצים לסטודנטים לרפואה בגליל

י 2015בספטמבר  עם  18התקשרה הרשות לפיתוח הגליל שהיא תאגיד סטטוטור

אה בשלב הלימודים הסוכנות לביצוע תכנית של חלוקת מלגות לסטודנטים לרפו

ובשלב ההתמחות. מטרת תכנית זו לחזק את הגליל מבחינה כלכלית, חברתית 

ותרבותית ולחזק את מערכת הבריאות שלו. תקופת ההתקשרות היא לשנה, ועלותה 

אישרה ועדת המכרזים של הרשות  2015ש"ח. באוגוסט  420,000-לרשות הסתכמה ב

 ם. ()א( לתח"19)3את ההתקשרות על פי תקנה 

 2017מבקר המדינה בינואר  למשרד מסרההמשפטים  במשרד וחקיקה ייעוץ מחלקת

, חל על תאגידים ציבוריים. ככלל, נוכח 1992-כי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה והרציונלים  השיקולים שעליהם מתבססות

וריים יפעלו על פי תכנו נסיבות שבהן ראוי שגם תאגידים ציביהמפורטים בהן, י

ועקרונותיהן. על התאגידים הציבוריים להביא בחשבון את השיקולים  היועץ הנחיות

על  ח"ם( לת19)3תקנה עניין לפרשנותו של המשנה ליועמ"ש  שעליהם מתבססת

  הרציונלים המפורטים בה.את ו

חיזוק של חבל ארץ מסוים ושל מערכת הבריאות שבו, וכן מתן מלגות 

 אינם תואמים את תפקידי הסוכנות על פי האמנה.  -לסטודנטים 

הרשות לפיתוח הגליל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי ההתקשרות 

והתקשרות זו תואמת את תפקיד  האמורה הינה למטרות ציבוריות כהגדרתן בתח"ם

 הסוכנות באמנה של תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה.

 הנגב, הפריפריהלפיתוח  שהמשרד מקום יש, המשפטים משרד עמדת לנוכח

והגליל והרשות לפיתוח הגליל יקפידו שהתקשרויות עם הסוכנות באמצעות 

י הסוכנות תואמות את תפקיד האמורות התכניות יתבצעו רק אם פטור הסוכנות

 הממשלה למשרדי להבהיר לממשלה המשפטי היועץ עלעל פי האמנה. 

  .התאגידים על זה בנושא הנחיותיו באיזה אופן חלות הציבוריים ולתאגידים
-חוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"גתאגיד סטטוטורי שהוקם על פי הרשות לפיתוח הגליל היא   18

 הגלילשל  והחברתי והמדעי טכנולוגי הכלכלי ולות לפיתוחו. מטרותיו, בין היתר, ליזום פע1993

 הגליל.ולתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח 
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 שיתוף פעולה לצורך מתן הלוואות לבעלי עסקים

הרל"י(, זרוע ביצוע של  -)להלן  19חתמה הרשות לפיתוח ירושלים 2016בפברואר 

 , על הסכם התקשרות עם הסוכנות להקמת קרן הלוואות20לירושלים ומורשתהמשרד 

לעסקים בירושלים. מטרת ההתקשרות היא לסייע לבעלי העסקים להתמודד עם 

הירידה בהיקפי הפעילות בעקבות המצב הביטחוני בעיר. ועדת המכרזים של הרל"י 

()א(. 19)3את ההתקשרות בפטור ממכרז, על פי תקנה  2015אישרה בדצמבר 

בפרוטוקול נימקה הוועדה את מתן הפטור להתקשרות זו בניסיונה של הסוכנות 

 בהפעלת קרן הלוואות לעסקים באמצעות בנק. 

לבעלי עסקים או  הלוואות מתן כוללים אינם באמנה שנמנו הסוכנות תפקידי

 . הםתמיכה ב

וק, כי אינה משרד ממשלתי אלא תאגיד שהוקם בח 2016הרל"י השיבה בנובמבר 

ולכן ההנחיות החלות על משרדי ממשלה אינן מוחלות באופן אוטומטי גם עליה. 

הרל"י ציינה כי היא לא הייתה מודעת לקיומה של חוות הדעת המשפטית האמורה 

של המשנה ליועמ"ש, והחלטתה התקבלה לאחר קבלת ייעוץ משפטי בעניין. 

יכה בהם אינם נמנים הסוכנות השיבה כי אמנם מתן הלוואות לבעלי עסקים או תמ

באמנה כתפקידי הסוכנות, ואולם בפרשנות מרחיבה ניתן לראות בהן "טיפול 

 בנזקקים לעזרה ולשירותים חברתיים" וכסיוע "להיקלט בחיי החברה בישראל". 

תואמת את תפקידי  אינה בירושלים לעסקים הלוואות קרן להקמת ההתקשרות

התקשרות זו  אשר"י תשהרללא היה מקום  לפיכךהסוכנות לפי האמנה. 

עמדת משרד המשפטים בדבר  לנוכח. הסוכנות פטור תקנתבפטור ממכרז לפי 

"י לקבל החלטות בדבר הרלתחולת הנחיותיו על תאגידים ציבוריים, על 

  "ש.ליועמ המשנההתקשרויות כאלה גם בהתאם להנחיות 

 

 פגיעה בתחרות בין נותני שירותים 
 ייםלמשרדי הממשלה בתחומים חברת

, המשמש כלי להבטחת תחרות בהתקשרות של משרד לחובת קיום המכרז .1

הוצאות ב וחיסכון שלוש מטרות: יעילותממשלתי לקבלת טובין או שירותים, יש 

; מניעת שחיתות כולו למעשה הציבורשממנה נהנה הרשות המינהלית  של  
 ,בין היתר ,מטרותיו .1988-שהוקם על פי חוק הרשות לפיתוח ירושלים, תשמ"חסטטוטורי תאגיד   19

לתאם בין משרדי הממשלה, ו לעודד יזמות לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, ליזום פעילות

 .הרשויות והגופים העושים לפיתוח ירושלים

 .31.5.15-מ 46על פי החלטת ממשלה מס'   20
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 יתר מרחיבה פרשנות

 לעניין המידה על
 של התקשרויות

 עם הממשלה משרדי
 היהודית הסוכנות
 לפטור בהתאם
 עלולה הסוכנות

 של ביכולתם לפגוע
 השלישי המגזר גופי

 אספקת על להתחרות
 . לממשלה שירותים

, המשפטים משרד על
 ומשרד האוצר משרד

 בהקדם לפעול ם"רה
 תחומי של להבהרתם

 יינתן שבהם הפעילות
 או לסוכנות

 פטור למוסדותיה
 התקנות לפי ממכרז

 האמורות
 

ומשוא פנים; הענקת הזדמנות לכל יחיד בחברה להתמודד על ההתקשרות 

 .21גנותושוויון וה זית עם הרשות המינהלית בתנאים שלהחו

במשך השנים התרחבו מאוד תחומי פעילותם של גורמי המגזר השלישי ופעילותו 

גורמים חיצוניים אלה  הפילנתרופית של המגזר העסקי בישראל. כך, משקיעים

במערכת החינוך ובהשכלה הגבוהה בישראל פי שלושה עד פי עשרה מגורמים 

ת חיצוניים גופים שמעוניינים  -. ככלל 22במדינות בעלות מערכות חינוך דומו

להעניק שירותים בתחומים החברתיים באמצעות התקשרות עם משרד ממשלתי 

 נדרשים להתחרות על כך באמצעות מכרז שמפרסם המשרד. 

הממשלה רואה בארגוני החברה האזרחית ובחברות עסקיות הפועלות למען  .2

לכליות גרידא, שותפים במאמץ לבניית חברה ישראלית מטרות ציבוריות שאינן כ

טובה יותר, והיא מייחסת חשיבות לחיזוק יחסי השותפות ולהעמקת חילופי הידע 

 ביניהם באופן שיקדם את הרווחה החברתית. 

עם  בכל הקשור ליחסי הממשלהממשלתית מדיניות  נקבעה 2008פברואר ב

. פועלות לקידום מטרות ציבוריותחברות עסקיות העם ארגוני החברה האזרחית ו

שילובם של ארגונים  רחבתה היה שקבעה הממשלה מרכזייםהיעדים ה אחד

בחברה האזרחית בהפעלת שירותים חברתיים, תוך עידוד הדיאלוג בין מקבלי 

 23בהתאם להחלטת הממשלה החלטות.הבין הארגונים טרם קבלת וההחלטות 

מרובי משתתפים ממשרדי הממשלה סדרת דיונים  2009-ו 2008התקיימה בשנים 

ומהציבור, ובעקבותיהם הוחלט על כמה פעולות שנועדו לתת סיוע ממשלתי 

לעמותות ולהעניק עדיפות לארגונים חברתיים במכרזים להספקת שירותים 

 חברתיים. 

גוף מהמגזר השלישי או העסקי שמבקש להתחרות עם הסוכנות על מתן  .3

שירותים למשרדי הממשלה מצוי בעמדה נחותה, משום שהמשרד פטור ממכרז 

 ללא כל תנאים, אם יתקשר עם הסוכנות. 

לעניין התקשרויות של משרדי הממשלה עם פרשנות מרחיבה יתר על המידה 

גופי  של םביכולת לפגוע עלולה פטור הסוכנותבהתאם ל הסוכנות היהודית

פגיעה כאמור . אספקת שירותים לממשלההמגזר השלישי להתחרות על 

של  עלולה לגרום גם לפגיעה ביכולתםגופים אלה  ביכולת התחרות של

המטרות שעליהן מתבססת החובה לקיים הליך  את להשיג הממשלה משרדי

 של מכרז שנקבעה בדין. 

 
 
 .40(, עמ' 2004כרך ראשון ) םמכרזידקל עומר,   21

 במערכת העסקי והמגזר השלישי המגזר (, מעורבות2012)ב 62, דוח שנתי מבקר המדינה  22

 .629עמ'  החינוך,

 .24.2.08מיום  3190 'החלטה מס  23
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גופים  אוהתקשרויות של משרדי ממשלה  שמונהלעיל עולה כי  מהאמור

 פרשנותרובן ככולן משקפות ו, בפטור הסוכנות בוצעומטעמם עם הסוכנות 

של תפקידי הסוכנות שנקבעו באמנה. שלוש המידה  על יתר מרחיבה

גופים מטעמם אף לא תאמו את תפקידי  אומשרדי ממשלה  שלמההתקשרויות 

הסוכנות לפי האמנה. לפיכך לא היה מקום לאשר התקשרויות אלו בפטור 

 ממכרז לפי פטור הסוכנות.

היועצת המשפטית של משרד רה"ם השיבה כי מאחר שלאמנה יש תוקף של הסכם 

ה פתוח -בין הצדדים לה, ככל שהצדדים לאמנה יהיו מעוניינים לעדכן את מטרותיה 

הדרך בפניהם לעשות כן בדרך הסכמית. ככל שהפעולות שהמדינה מעוניינת 

להתקשר בגינן עם הסוכנות בפטור ממכרז שונות מהפעולות המקוריות שהוגדרו 

באמנה, ראוי להגדירן באופן מפורש וברור. דרך זו תבטיח מודעות מלאה של 

וניינת לקדם המדינה למשמעות ולתוכן של הפטור, לרבות המטרות שהמדינה מע

אותן שייבחרו לאחר שהמדינה תפעיל שיקול דעת ותגבש החלטות בעניין. כך גם 

בנוגע לעדיפות שהיא מעוניינת לתת לסוכנות על פני גופים אחרים, כאשר יש גופים 

 אחרים הפועלים באותם תחומים.

למשרד מבקר המדינה כי פרשנות התפקידים  והשיב משרד רה"םמשרד המשפטים ו

צוות שהוקם שבהם עוסק הש ולימוד וביגעדיין נמצא בתהליך של  ההמנויים באמנ

 .חשכ"ל בהשתתפות משרד רה"םאגף הב

על משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד בשל כל העובדות שתוארו לעיל, 

של תחומי הפעילות שבהם יינתן לסוכנות או  בהרתםהבהקדם לרה"ם לפעול 

באופן שיעלה בקנה  -. זאת למוסדותיה פטור ממכרז לפי התקנות האמורות

ועם השינויים של המשנה ליועמ"ש אחד עם חוות הדעת המשפטית האמורה 

יש להקפיד את הפעולה הז ה שלעד השלמת שחלו במהלך השנים.

 עם התקשרויות על החלטות למונח "מטרות ציבוריות" בקבלת שהפרשנות

ממכרז תהיה בהתאם לתפקידיה על פי חוק המעמד והאמנה  הסוכנות בפטור

 ולא יותר מכך. 

 

 התקשרות להקמה ותחזוקה של דיור ציבורי
מהכספים שמקצה הממשלה למימון הפרויקטים המשותפים שלה עם  90%-כ

מיליארד  2-כ -י הסוכנות מיועדים לכמה תכניות להקמה ולתחזוקה של דיור ציבור

. את ההתקשרויות האלו (2016 לשנת מעודכןשנתי -ש"ח בערכים שוטפים )מימון רב

 ביצעו משרד הבינוי ואגף החשכ"ל וכן משרד הקליטה. 

עם הסוכנות להקמה ותחזוקה  התקשרו משרד הבינוי והחשכ"ל 2015בדצמבר  .1

גג לזכאים -של דירות שמיועדות לדיור ציבורי. מטרת הפרויקט להבטיח קורת

לדיור ציבורי, ובייחוד קשישים ויחידים או זוגות המתגוררים בדירות גדולות, 

בהנחה שיוכלו להסתפק בדירות קטנות יותר. שליש מהדירות מיועדות לזכאי 

 טה ושני שלישים לזכאים מטעם משרד הבינוי. דיור ציבורי מטעם משרד הקלי
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תנאי הפרויקט שנקבעו במסמכי ההתקשרות שגיבשו ואישרו אגף התקציבים 

יחידות דיור חדשות על  2,650במשרד האוצר, החשכ"ל ומשרד הבינוי הם: בניית 

 על ייבנו גגות של מבנים קיימים שבבעלות הסוכנות, או סמוך להם; הדירות

 תכלול כמה תקופתה הכוללת של ההתקשרות; וכנותהסבבעלות  חלקות

, ובהן תקופת הקמת המבנים ותקופת השכרתן, ובסך הכול תקופות משנה

 -)להלן  2040 סוף שנת ועד 2016 מתחילת שנת, שנים 25תארך ההתקשרות 

להארכת ההתקשרות בשתי  אופציות כמו כן ניתנו למדינה ;(האכלוס תקופת

)להלן  206024בסך הכול, ולכל היותר עד סוף שנת  שנים 20תקופות נוספות של 

; 2020תקופות האופציה(; הקמת הדירות ואכלוסן צפויים להסתיים בשנת  -

מיליארד  0.4מיליארד ש"ח בערכים שוטפים )מהם  1.9-סכום ההתקשרות הוא כ

ש"ח בתקופות האופציה(, והוא כולל את עלויות הקמת הדירות וכן את 

לום שכר הדירה לסוכנות במהלך תקופת השתתפות הממשלה בתש

ההתקשרות. שכר הדירה מגלם גם את עלויות ניהולן ותחזוקתן של הדירות 

מיליארד ש"ח;  1.06-ב מסתכמת הדירות הקמת בתקופת השכירות; עלות

ש"ח  200,000-המדינה תשתתף בעלות ההקמה לפי העלות בפועל ולא יותר מ

מיליון ש"ח בסך הכול; הסוכנות תממן את היתרה באמצעות  530-ליחידת דיור ו

הלוואה בנקאית ואת החזר ההלוואה )קרן וריבית( באמצעות חלק משכר דירה 

אי לדיור ציבורי יהיה שישלמו לה הממשלה והשוכר; שכר הדירה לשוכר הזכ

ש"ח ובין  1,500 -ש"ח ליחידה בתקופת האכלוס, והוא יתחלק בין המדינה  1,800

ש"ח. בתקופות האופציה תשלם המדינה שכר דירה מופחת; שכר  300 -השוכר 

הדירה יגלם את כלל העלויות של הפעלת הדירות, לרבות תחזוקה, ניהול, מימון 

ת שתקבל הסוכנות בתקופת האכלוס היא ושיפוצים; מתוך כלל דמי השכירו

מיליון ש"ח בעבור שיפוץ הדירות והתשתיות המשמשות את  90תקצה עד 

הדירות, כדי לאפשר את המשך השימוש בהן על ידי משרד הבינוי בתקופות 

המיליון  90האופציה; הסוכנות תשתמש ברווחים שייוותרו לאחר הקצאת 

לותה ובניהולה, לרבות רכישה או לפרויקטים אחרים של דיור ציבורי שבבע

הקמה של דירות בבעלותה, לפי רשימה שתצורף להסכם ניהול הדיור הציבורי 

; כלל 26, והכל בתיאום מלא עם משרד הבינוי25שבין המדינה לחברת עמיגור

הרווחים שיצטברו בידי הסוכנות בתקופות האופציה ייוותרו בידיה "למילוי 

 הי"; הדירות שייבנו יהיו בבעלותה.מטרותיה הכלליות ללא הגבלה כלש

יצוין כי הקרקעות הנכללות בפרויקט ההקמה והתחזוקה של הדיור הציבורי 

בין נתניה בצפון  -מצויות בעיקרן באזורים שבהם קיים ביקוש גבוה לדיור 

 לקריית גת ואשקלון בדרום, לרבות תל אביב, ירושלים והרצליה. 

שלא בדרך של מכרז פומבי, יש לקבל החלטה של גוף ציבורי לבצע התקשרות  .2

כאמור לפי תח"ם, לאחר בחינת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של 

פי תח"ם, ועדת פטור ל .מכרז, וככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין

משרדית שחבריה הם מנכ"ל המשרד הממשלתי, חשב המשרד והיועץ המשפטי 

  ממכרז, אם שוויה אינו עולה עלרשאית לאשר התקשרות בפטור  -של המשרד 
 .שנים( 11) 31.12.60 - 1.1.51-משנים( ואופציה נוספת  11) 31.12.50-1.1.41-אופציה מ  24

 חברת עמי גור ניהול נכסים בע"ם היא חברת בת בבעלות מלאה של הסוכנות.  25

על פי מסמכי ההתקשרות יוגדר ייעוד הרווחים באמצעות ועדה שבה חברים חשב משרד הבינוי,   26

 מנהל אגף נכסים וחברות במשרד הבינוי ושני נציגי הסוכנות.
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 הבינוי משרד

 בדקו לא ל"והחשכ
 האפשרות את לעומק
 ההתקשרות את לבצע

, מכרז באמצעות
 תחרותי בהליך כלומר
 

ארבעה מיליון ש"ח; ועדת הפטור שחבריה החשב הכללי או נציגו והיועץ 

המשפטי של משרד האוצר או נציגו מוסמכת לאשר התקשרות בפטור בסכום 

 גבוה יותר. 

 2015ועדת הפטור של משרד הבינוי אישרה את ההתקשרות האמורה בדצמבר 

א(, וכך נימקה את החלטתה: הסוכנות ביצעה ()19)3בפטור ממכרז לפי תקנה 

פרויקטים דומים בשתי ערים תוך התחשבות בקשישים שמתגוררים במבנים תוך 

כדי ביצוע הבנייה; נכון להיום אין גוף מלבד הסוכנות שיכול להציע היקף דומה 

של קרקעות זמינות לבנייה ופתרונות דיור בלוח הזמנים ובעלויות שהמודל הזה 

ינות, מיקום, מענה לצרכים קיימים ועתידיים, יכולת ביצוע, ורגישות זמ -מציע 

לקשישים בביצוע הבנייה; השימוש בקרקעות שמרביתן מוחכרות לסוכנות או 

חוסך למדינה תשלום בגין עלויות הקרקע והתבססות על תשתיות של  27מטעמה

ות ניצול בתי דיור לקשישים; הוא מביא לידי חיסכון ניכר בעלויות כספיות, בזכ

תשתיות קיימות ויתרונות הגודל. כעבור שלושה ימים אישרה גם ועדת הפטור 

 של החשכ"ל את ההתקשרות, ונימקה את החלטתה באותם נימוקים.

נמצא כי במשא ומתן שהתקיים בין משרד הבינוי לסוכנות אמרו נציגי אגף 

משמעותי"  החשכ"ל כי על פי מודלים כלכליים שהציגה הסוכנות, צפוי לה "רווח

השנים הראשונות, ובתקופות  25מהפרויקט בתקופת האכלוס, כלומר במהלך 

מיליון ש"ח בסך  600-האופציות, לאחר תום החזר ההלוואה, צפוי רווח של כ

הכול. נציג אגף החשכ"ל ציין כי לדעתו הרווח אינו סביר. בעקבות זה נעשו כמה 

תר בתקופות האופציה )גובה שינויים בהסכם, ובכללם נקבע שכר דירה נמוך יו

שכר הדירה בתקופת האכלוס נותר ללא שינוי(, נקבעו הגבלות נוספות לשיעור 

ההשתתפות של המדינה בהקמת יחידות הדיור, וכן הוארכה תקופת האופציה 

מיליון ש"ח לשיפוץ עמוק של הדירות  90והסוכנות התחייבה להקצות סכום של 

 לקראת תום עשרים השנים הראשונות.

האפשרות לבצע  בדקו לעומק את"ל לא והחשככי משרד הבינוי  נמצא .3

לא  הבכלל ז .בהליך תחרותי כלומראת ההתקשרות באמצעות מכרז, 

את החיסכון ובאמצעות גורמים אחרים,  התקשרבדקו את האפשרות ל

החיסכון האפשרי  לעומתהכספי הנובע משימוש בקרקעות מוחכרות 

את העלויות הכלכליות הגלומות כן מקבלת הצעות במסגרת תחרותית, ו

אף  - בטרם החליטו לאשר את ההתקשרות עם הסוכנות. זאת - בחלופות

באמצעות התקשרות של משרד  2011-על פי שפרויקט דומה נעשה ב

, עם ארבע רשויות מקומיות "להחשכהקליטה, באישור ועדת הפטור של 

ד שגורמים וללמממנו ניתן דירות, ו 1,100-להקמת כ עמיגורועם חברת 

 נוספים עשויים להתחרות על ביצוע הפרויקט. 

 
מהקרקעות האלה החכירה הייתה  רמ"י( בחלק -על פי נתוני רשות מקרקעי ישראל )להלן   27

רשומה על שמן של המגבית היהודית בארה"ב והמגבית היהודית בקנדה. בנוגע לנכסים אלה 

כי היא רשאית לפעול באופן מלא, כפי שקבעה  2015דיווחה הסוכנות למשרד הבינוי באוקטובר 

 כל אחת מהמגביות, ליישום פרויקט הדיור הציבורי. 
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כי  2016במשרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  אגף החשכ"ל

ההסכם של משרד הבינוי עם הסוכנות התחיל במשא ומתן שהתקיים בין אגף 

התקציבים במשרד האוצר ומשרד הבינוי ובין הסוכנות, על יסוד תקציב שייעד 

אגף התקציבים להגדלת היצע הדיור בכלל והדיור הציבורי בפרט. אגף 

 כי בחן שלושה ניתוחים כלכליים של הפרויקט המוצע וביצע ניתוחהחשכ"ל ציין 

רגישות שלו, והחשבת הכללית הבהירה שיש צורך בקיומם של טעמים ונימוקים 

מהותיים המצדיקים את אישור הפטור, וששיעור הרווח שיוותר בידי הסוכנות 

חייב לעמוד במבחן הסבירות. הוא הוסיף כי בהסכם ההתקשרות של משרד 

ינוי עם הסוכנות גלומים מספר יתרונות ומאפיינים ייחודיים שלא ניתן להשיג הב

בדרכים אחרות. לפיכך יש קושי בעריכת השוואה פשוטה בין ההסכם לחלופות 

אחרות. הוא ציין עוד כי בחינה מעמיקה של נימוקי משרד הבינוי לאישור 

וי ושווקי ההסכם מצביעה על קיומן של תועלות מובהקות בעבור משרד הבינ

הדיור והמקרקעין בכללם, והם מצדיקים את האישור של עריכת ההתקשרות 

בפטור ממכרז. החשכ"ל ציין כי בשל נימוקי משרד הבינוי ואגף התקציבים בנוגע 

-לפרויקט שהובאו לפניו, ועל אף שהתקשה להשוות את הפרויקט לפרויקט מ

וי עדיף מבחינת , הוא השתכנע שההסכם הסופי שנחתם עם משרד הבינ2011

השאת התמורה למדינה, ומתאים יותר למטרות משרד הבינוי, ועל כן הסכים 

 לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז.

כי במהלך בדיקת  2016משרד הבינוי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

המודל הכלכלי של הפרויקט המוצע נערכו שלוש בדיקות של הפרויקט. הן 

חי רגישות בנוגע להשפעה של גובה סבסוד המדינה על כללו, בין היתר, ניתו

שכר הדירה בפרויקט וכן בנוגע להשפעת גובה השתתפות הממשלה בעלות 

ההקמה על שיעור התשואה של הפרויקט. המשרד הוסיף כי בחן את הפרויקט 

האמור לעומת הפרויקט שבוצע על ידי משרד הקליטה, ובחינה זו העלתה 

יותר מהפרויקט הקודם בכל הנוגע לגודל הדירות שהפרויקט הנדון חסכוני 

 ולמשך העמדת הדירות לרשותה של המדינה.

כי בחינת  ולמשרד הבינוי "להחשכמבקר המדינה מעיר לאגף  משרד

האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, מחייבת גם בדיקת 

חלופות לתכנית המוצעת, ואין להסתפק בבדיקת פרטי התכנית המוצעת 

 ד. בלב

הדירות שייבנו כאמור באמצעות מימון ממשלתי, יהיו בבעלות הסוכנות  2,650 .4

ועליה להשתמש בתשלומים בעבור שכר הדירה שהיא תקבל בתקופת האכלוס, 

מיליון ש"ח שייועדו לשיפוץ  90בניכוי החזרי ההלוואה, הוצאות האחזקה וכן 

השתתף במימון רוב המדינה התחייבה ל הדירות, לרכישת דיור ציבורי בבעלותה.

שכר הדירה, כך שמימון זה והשתתפות השוכר בתשלום יתרת שכר הדירה, 

 יכסו את מלוא החזר ההלוואה שנוטלת הסוכנות )קרן וריבית(. 

דירות המיועדות לדיור  11,000רכשה המדינה מהסוכנות  1999יצוין כי בשנת 

 ציבורי שהסוכנות ניהלה בעבור הממשלה.
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 לא שהמדינה להבטיח עליו כי הבינוי למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

 או כולן, האמור בפרויקט הנכללות הדירות את בעתיד מהסוכנות תרכוש

, ותחזוקתן הקמתן של העלויות רוב את מימנה עצמה שהיא בשעה, חלקן

 מימנה.  שהיא נכסיםעבור  שובשבו המדינה תשלם  באופן

 
האמור לעיל מעלה ספק אם ההליך שקיימו משרד הבינוי ואגף החשכ"ל 

הבטיח את השאת היתרונות הכלכליים למדינה, משום שלא נערכה בחינה 

 בין תחרותי מעמיקה של האפשרות לבצע את ההתקשרות באמצעות הליך

מציעים, ולא נבחנו חלופות אחרות והעלויות הכלכליות הגלומות בהן,  כמה

ו ועדות הפטור של משרד הבינוי ואגף החשכ"ל לאשר את בטרם החליט

 ההתקשרות עם הסוכנות. 

הן  -בחינת חלופות כאמור נדרשה ביתר שאת בהתחשב בהיקף הפרויקט 

מבחינת תקופת ביצועו, והן מבחינת עלותו לאוצר המדינה, מאפייני הדירות 

ומשרד האוצר  והאזורים שבהם יוקמו, והרווחים הצפויים ממנו. על משרד הבינוי

להקפיד שהחלטות בנוגע להתקשרויות עם הסוכנות בפטור ממכרז ייעשו רק 

לאחר בחינת החלופות והאפשרות לקיים מכרז, כדי להבטיח השאת היתרונות 

 הכלכליים והשגת המטרות של דיני המכרזים. 

 

 

  יישום עקרון השקיפות
עם מי  קובעת כי משרד רשאי להתקשר בפטור ממכרז ( לתח"ם29)3תקנה  .1

מסוגל לבצע את ששלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב בפועל הוא היחיד 

בהתקיים התנאים להתקשרות עם ספק יחיד(,  -ההתקשרות )בתקנות אלה 

ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק בתח"ם: " א)א(3תקנה ספק יחיד ב

תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת ( 1)(...29)3יחיד לפי תקנה 

בעל הסמכות המקצועית במשרד,  )א( המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי 

פרסמה באתר האינטרנט  )ב( הטובין או השירותים הם טובי חוץ או שירותי חוץ;

מי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת לתקופה של עשרה י

הודעה על כוונתה להתקשר עם מי שלפי דעתה הוא ספק יחיד,  (1)... הודעות

את  (2) או עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ, לפי העניין, ואת עיקרי ההתקשרות;

הודעה על האפשרות  (3) חוות הדעת לפי פסקת משנה )א( או את עיקריה;

אדם "; "(, והתקופה שבה ניתן לפנות כאמור2ה כאמור בפסקה )א()לפנות אלי

הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות ליחידה 

המזמינה, בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה ושלא תפחת מארבעה עשר 
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 שנדרש הפעולות

 ממשלתי משרד
 לקבל כדי לעשות

 מכרז מחובת פטור
 הספק היות בשל

 יחיד ספק המוצע
, אפוא, משקפות
 העומדים עקרונות

 מכרז של ביסודו
 לרכישת פומבי

, שקיפות: שירותים
 והשאת שוויון

 למשרד היתרונות
 פעולות. הממשלתי

 נדרשות אינן אלה
 שמבקש ממשרד

 עם להתקשר
 בפטור הסוכנות

 פי על מכרז מחובת
 שיוחדה התקנה

 עמה להתקשרויות
 

ימי עבודה, החל במועד פרסום ההודעה, ולהודיע לה כי קיים ספק אחר או ספק 

 ".שראלי, לפי העניין, המסוגל לבצע את ההתקשרותי

קבל פטור מחובת מכרז בשל כדי ל עשותשנדרש משרד ממשלתי ל הפעולות

עקרונות העומדים ביסודו של אפוא,  שקפות,היות הספק המוצע ספק יחיד מ

מכרז פומבי לרכישת שירותים: שקיפות, שוויון והשאת היתרונות למשרד 

נן נדרשות ממשרד שמבקש להתקשר עם הסוכנות הממשלתי. פעולות אלה אי

 בפטור מחובת מכרז על פי התקנה שיוחדה להתקשרויות עמה. 

בשלושה מקרים נמצא שוועדות מכרזים אישרו את הפטור להתקשרויות עם 

)א( בספטמבר  ()א( בנימוק שהם ראו בה ספק יחיד: 19)3הסוכנות לפי סעיף 

אישרה ועדת המכרזים של המשרד לשירותי דת את ההתקשרות עם  2015

 שמסר מתשובה. ()א( לתח"ם להפעלת מכון גיור19)3הסוכנות לפי תקנה 

עלה שאחד הנימוקים  ,התקשרות זו על 2015 יולי מאז"ם האחראי הרמשרד 

לכך היה שאין גוף אחר העוסק במגוון רחב של עיסוקים רלוונטיים להתקשרות 

)ב( ועדת הפטור של משרד הבינוי אישרה התקשרות עם  כמו הסוכנות; 

דירות לדיור ציבורי וכתבה בנימוקיה  2,650הסוכנות בפטור כאמור להקמת 

ן הפטור כי באותה עת רק הסוכנות הייתה יכולה להציע היקף כזה של למת

)ג( ועדת הפטור של משרד החינוך נימקה את מתן הפטור  קרקעות זמינות; 

לתכנית פותחים עתיד בהסתמך על חוות דעת של גורם מקצועי ולפיה ככל 

הידוע למשרד, לא קיימים גופים נוספים שניתן להתקשר אתם לקבלת שירותים 

 אלה. 

 הבינוי, למשרד רה"ם ולמשרד החינוך למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

 ההנחה על לפטור בין היתר ההחלטה מבוססת שבהם במקרים כי

על ועדת הפטור לוודא שאין ספקים אחרים  ,יחיד ספק היא שהסוכנות

שעליהם  העקרונות יוגשמו ובכך, שיכולים לבצע את ההתקשרות

  .הפומבי המכרז חובת מתבססת

גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא באמצעות לתח"ם, על  ג)א(1לפי תקנה  .2

בתוך פרסם את החלטתו המנומקת באתר האינטרנט ל, 28מכרז לפי תקנות אלה

תקנון כספים של  על פי ההוראות חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה.

כש הממשלתי , ייעשה הפרסום באתר האינטרנט של מינהל הרומשק )תכ"ם(

שמירה על טוהר המידות במשרד האוצר. הפרסום נועד לצורכי בקרה ושקיפות, 

 נהלי. יותקינות ההליך המ

 
 ₪. 50,000התקשרות ששוויה אינו עולה על  -( 1)3קנה למעט התקשרות לפי ת  28
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נמצא כי משרד הקליטה לא פרסם את הפטור ממכרז שהעניק בשנת 

לשש התקשרויות שלו עם הסוכנות כנדרש, והמשרד לפיתוח  2015

להתקשרות אחת  הפריפריה, הנגב והגליל לא פרסם את הפטור שניתן

 .29כאמור

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הקליטה ולמשרד לפיתוח הפריפריה, 

הנגב והגליל כי עליהם לפרסם כל החלטה על התקשרות עם הסוכנות 

 בפטור ממכרז כנדרש.

 

 
; להפעלת תכנית לצעירים עולים עברית ם ללימודהפעלת אולפנימשרד הקליטה: התקשרויות ל  29

בחיפה, תכנית לצעירים עולים בירושלים, תכנית לצעירים עולים ברעננה ובקרית ים, תכנית 

כלל עולמי לפניות בנושאי עלייה. המשרד לצעירים עולים בתל אביב ותכנית לשיפור המענה ה

שיקום מרכזי קליטה בערד לצורך אכלוס המבנה לשיפוץ והתקשרות ללפיתוח הנגב והגליל: 

 .התיישבותבגרעיני 
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 פיקוח ובקרה של משרדי הממשלה 

 על ההתקשרויות עם הסוכנות

 בדיקה של עמידה ביעדים ואפקטיביות
שנתית טעון הגדרה של מטרותיה -על פי תורות ניהול מקובלות, קיומה של תכנית רב

לבדוק את האפקטיביות שלה, קביעת היעדים נועדה והצבת יעדים מדידים ליישומה. 

בהשוואה את מידת עמידתה ביעדים, ולבחון אם המשך הפעלתה מוצדק  כלומר

הנדרשים בה. הערכת תוצאות מהם השיפורים והשינויים  -כן ו ,קיימותה לחלופות

נוגע לחלקיה בהיישום של התכנית מחייבת איסוף שיטתי של מידע מקיף ומהימן 

  .30השונים

בלוח שלהלן מוצג מידע על קביעת יעדים מדידים ובדיקת האפקטיביות של ארבע 

תכניות שבהן פעלו משרד רה"ם ומשרד החינוך עם הסוכנות במשך יותר מחמש 

 שנים. 

קביעת יעדים ובדיקת אפקטיביות של תכניות שפעלו יותר מחמש : 2לוח 

 שנים

 שם 

 התכנית
 שם המשרד 

 שהתקשר עם 

הסוכנות או עם 

 מספר השנים  חברת בת שלה

שבהן מופעלת 

 התכנית
 סך ההוצאה 

 שאושרה למשרד 

 הממשלתי בגין 

 התכנית 

 2015-2011בשנים 

 )במיליוני ש"ח(
האם נקבעו 

 יעדים 

 מדידים 

 לתכנית
  המועדים

  נבדקה שבהם

  האפקטיביות

 התכנית  של

 לאחרונה
 2015שנת  כן 342 12 משרד רה"ם מסע

 נבדקה לא האפקטיביות לא 110 16 "םרה משרד לגיור הכנה
 נבדקה לא האפקטיביות לא 68 16 החינוך משרד "החפציב

 נבדקה לא האפקטיביות לא 26 6 החינוך משרד עתיד פותחים

 נתוני מערכת מנו"ף, בעיבוד של משרד מבקר המדינה.מקור: 

מהלוח עולה כי בשלוש מארבע התכניות שפורטו שבהן השקיעו משרדי הממשלה 

מיליון ש"ח במשך חמש שנים, לא נקבעו יעדים מדידים ולא נבדקה  200-כ

 האפקטיביות של התכניות הללו. להלן הפרטים:

 -עם חברת בת של הסוכנות  2000משרדי ממשלה שונים התקשרו מאז שנת  .1

 םיטה בע"לנוך, פיתוח ולקיהחברה הארצית לחהמכון ללימודי יהדות באמצעות 

, להפעלת תכנית לימודים המוכרת כתכנית הכנה לגיור על ידי אגף )חל"צ(  
ההובלה, הפיקוח והבקרה של  -תכנית קרב , (2012ב )62שנתי  דוחראו גם מבקר המדינה,   30

 .משרד החינוך
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 את הגדיר הגיור אגף

 והציב התכנית מטרות
 מדידים יעדים

 לא אולם, להשגתן
 היעדים בין כלל

 מרכזי יעד האלה
 למספר הנוגע

 המתגיירים
 

()ג( 19)3-()א( ו19)3הגיור. ההתקשרות נעשתה בפטור ממכרז לפי תקנות 

נחתם  2015 במשרד רה"ם, ובדצמבר לתח"ם. במועד הביקורת פעל מערך הגיור

שנתית  כספית בעלות שנה של לתקופה הסוכנות עם התקשרות להמשך הסכם

 "ח.ש מיליון 17 של

 2015-ו 2014חתם אגף הגיור עם המכון ללימודי יהדות בשנים בהסכם ש .א

המכון ויעדיו, ובהם: להגיע לכל האזרחים ותושבי הקבע צוינו מטרות 

בישראל, זכאי חוק השבות שאינם יהודים ובני משפחותיהם מדרגה 

 להסכםראשונה, ולהציג לפניהם את האפשרות להכיר את עולם היהדות. 

שבה  2016-2014 צורפה תכנית העבודה של המכון לשנים 2014 משנת

הלומדים בתכנית ולשיעור הנושרים  נקבעו יעדים מדידים בנוגע למספר

 ממנה. 

אגף הגיור הגדיר את מטרות התכנית והציב יעדים מדידים להשגתן, 

 אולם לא כלל בין היעדים האלה יעד מרכזי הנוגע למספר

  המתגיירים.

נכתב כי על אגף הגיור לבחון את  2013בדוח מבקר המדינה בשנת  .ב

יחסית לשיעור המתגיירים מכלל  התקציב הניתן למכון ללימודי יהדות

כדי שתבדוק אם אופן  -תלמידיו, ולהציג את ממצאיו לממשלה. זאת 

 . 31המתגייריםהפעולה יעיל ומביא לידי השגת היעדים להגדלת מספר 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי אגף הגיור לא קיים את 

הבחינה האמורה. אף על פי כן, אישר המשרד לשירותי דת את 

. לאחר מכן עבר 2015-ו 2014המשך ההתקשרות עם הסוכנות בשנים 

 אגף הגיור למשרד רה"ם.

כן  וכמו ,"ם לוודא שאגף הגיור יקיים את הבחינה הנדרשתרהמשרד  על

ובכך  הבחינה בביצוע הסוכנות עם ההתקשרות חידושלהתנות את  עליו

. כמו כן על מספקת עד אותה עתשלה  שהאפקטיביות יעידו שממצאיה

  המשרד לקבוע יעדים מדידים לאגף הגיור בנוגע למספר המתגיירים.

פותחים ואת תכנית " 1990הסוכנות מפעילה את תכנית חפציב"ה מאז שנת  .2

 .2009שנת  מאז -" עתיד

 
 . 196-145, פעולות בתחום שירותי הדת, עמ' (2013)ג 63דוח שנתי מבקר המדינה,   31
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 וכיצד, התכנית "פותחים עתיד" יעדי מהם קבע לא החינוך משרד כי נמצא

התכנית  של האפקטיביות מידת ואת בהם העמידה מידת את למדוד יש

 מארבעה התכנית את להרחיב החליט המשרדנמצא כי  ד. עובכללותה

אף על פי שלא בחן את מידת  ,2014 בשנת יישובים 23-ל יישובים

עוד נמצא כי משרד החינוך קבע מטרות לתכנית  האפקטיביות שלה.

מכאן  מדידים למימוש מטרות התכנית. יעדיםחפציב"ה, ואולם לא קבע 

 שאי אפשר לדעת מהי מידת האפקטיביות של תכנית חפציב"ה.

 כי על אף שלא 2016משרד החינוך השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

נקבעו מראש יעדים מדידים ואמות מידה, נקבעו לפרויקטים יעדים כלליים 

ונבדקה מידת ההשפעה או ההצלחה של כל פרויקט במהלך פנימי של צוותי 

 ההדרכה והמטה במשרד.

תכנית חפציב"ה פועלת במשך שני עשורים וחצי, והממשלה השקיעה בה 

ימון ממשלתי זה מאות מיליוני ש"ח, ותכנית "פותחים עתיד" פועלת במ

כשבע שנים, והממשלה השקיעה בה עשרות מיליוני ש"ח. בחינה מקיפה 

לאורך זמן של הישגי תכנית מחייבת הגדרת יעדים מדידים ובחינת 

לבחון את מידת על משרד החינוך האפקטיביות של כל מרכיביה. 

שייקבעו לפעילותן. על  יעדים מדידיםהאפקטיביות של התכניות לפי 

ודא שהמשך ההתקשרות עם הסוכנות יותנה בקיום בחינות המשרד לו

  מקצועיות כאלה ובממצאים המלמדים על אפקטיביות מספקת.

 

 

 פיקוח ובקרה על פעילות תכנית מסע
נקבע כי תכנית מסע מיועדת לחזק את זיקתם של צעירי  2007-מממשלה  בהחלטת

יהדות התפוצות למדינת ישראל, ליהדותם ולקהילותיהם. בהחלטה נקבע גם יעד 

 ישתתפו(, 2014-2013"ד )התשעבשנת הלימודים מדיד לתכנית מסע: מדי שנה, החל 

 יביעד העמידה את תבחן ההיגוי ועדת כי נקבע עוד צעירים. 20,000 בתכנית מסע

מתוקף ההסכם בין הממשלה ובין הסוכנות  .המשתתפים למספר יחסית התכנית

וחברת מסע בודקת החברה את מידת האפקטיביות של התכנית באמצעות מחקרי 

 הערכה ובבדיקות פרטניות של התכניות החינוכיות שהיא מקיימת. 

, ה מתמדת במספר המשתתפים בתכנית מסעיחלה עלי 2015-2012השנים  במהלך

 צעירים. 12,300( השתתפו בתכנית 2016-2015"ו )התשעבשנת הלימודים  ואולם,

 13,500-( ישתתפו כ2017-2016"ז )התשעמסע העריכה כי בשנת הלימודים  חברת

 צעירים.
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נמצא כי מלבד היעד המדיד בנוגע למספר המשתתפים בתכנית מדי שנה, לא 

וחברת מסע יעדים מדידים בנוגע למטרות האחרות של  קבעו משרד רה"ם

. התכנית, לרבות חיזוק הזהות היהודית של משתתפיה והקשר שלהם לישראל

 של האפקטיביות מידת את למדודאפשרות נפגעת ה מדידים יעדים בהיעדר

 .התכנית

כעשור טרם מועד  2007-ב חברת מסע השיבה כי החלטת הממשלה שהתקבלה

, נוכח ריאליים לא שנתיים צמיחה ושיעורי מספריים יעדים הגדירה, סיום הביקורת

 תכנות, והם אכן לאיעדר ידע קודם לגבי שיעורי ההיראשוניותו של הפרויקט וה

התממשו. החברה ציינה שהיא מסכימה שיש לעדכן את היעדים המספריים שנקבעו 

ת, בהחלטת הממשלה. לדעתה, בהתחשב בתחרות בשוק התכניות הבינלאומיו

הרי  -המחויבות של המשתתף מבחינת מימון התכנית ואורכה והמצב הביטחוני בארץ 

שחברת מסע משיגה שיעורי צמיחה מרשימים. החברה הוסיפה שהיא עסקה בפיתוח 

כלי הערכה לבחינת האפקטיביות של הפרויקט ומידת השפעתו, ותוצאות ההערכה 

 לישראל. מעידות כי התכנית העמיקה את זיקתם של המשתתפים 

הממשלה בוועדת ההיגוי של תכנית  משרד מבקר המדינה מעיר לנציגי משרדי

מסע )ראו להלן(, כי יש לקבוע יעדים מדידים נוספים לתכנית, למדוד את 

מידת העמידה בהם, ולעדכן לפיהם את המסקנות בנוגע לאפקטיביות של 

ת מסע התכנית. מסקנות אלה יש להציג לפני הגורמים האחראים על תכני

במשרד רה"ם ולפני ועדת הפטור באגף החשכ"ל, גם לצורך הדיון בהמשך 

 ההתקשרות עם הסוכנות ועם חברת מסע להפעלת התכנית. 

 

 בקרה על פעילות החברה המפעילה את תכנית מסע

בנוגע לאופן הפיקוח על העבודות המתבצעות מכוח התקשרות, כי נקבע בתכ"ם 

על איכות העבודה עבודה, תפקח באופן שוטף אותה יחידה במשרד שהזמינה את ה

 .32עמידה בדרישות ההתקשרותהועל 

התחלף פעמיים  2014במסגרת תכנית מסע מתקיימות מאות תכניות חינוכיות. מאז 

אגף פנים תכנון הגורם האחראי מטעם משרד רה"ם לתכנית מסע: עד נובמבר היה 

לאגף בכיר מורשת לאומית והנצחה אחראי לה; לאחר מכן עברה האחריות ופיתוח 

במשרד רה"ם הגורם  ופרויקטיםבמועד הביקורת היה אגף תקציבים  במשרד רה"ם.

 האחראי במשרד לתכנית מסע וגם הגורם המאשר את התשלומים לחברה. 

על דיווחי  חברת מסע כי היא מקיימת מנגנון פיקוח על פי ההסכם, הצהירה

, על ידי המארגנים , אופן הוצאת הכספיםאודות מספר המשתתפיםעל המארגנים 

בהסכם נקבע גם שאחת  ועמידת המשתתפים בתכנית שאושרה על ידי החברה.

לארבעה חודשים תצרף חברת מסע לדוח ביצוע כספי מפורט שתגיש למשרד רה"ם 

 ולסוכנות, גם דוח מילולי על ביצוע הפרויקט בהתאם לתכנית העבודה המאושרת 
 .7.16.3תכ"ם, מספר הוראה   32
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ווח הכספי. דוח כזה מאפשר לקיים בקרה רבעונית, אפילו של החברה שמתייחס לדי

 כללית, על התקדמות התכנית ומידת העמידה ביעדיה במהלך הרבעון.

 אחת כל ח"ש מיליון 100-כ של סכום והסוכנות הממשלה העבירו 2015 בשנת

לערוך בקרה כספית על דרישות  נוהגת"ם רהמשרד  חשבות. התכנית למימון

 את אישר במשרד ופרויקטים תקציבים אגף כי נמצא. עמס חברתהתשלום של 

 והדיווחים הנתונים נכונות את שבדק בלי 2016-ב לחברה המשרד תשלומי

למשרד מבקר  מסרה רויקטיםפואגף תקציבים  תראש. מדגמי באופן אפילו

כי חברת מסע,  שמפעילה התכניות איכות את ביקרהמדינה כי המשרד לא 

 כשנה במשך כי נמצאכן  כמו. בעצמה האלה בדיקותההחברה עושה את 

דוחות ה, חברת מסע העבירה רק חלק מ2016 מאי עד 2015 מינואר, וחצי

את  לקבללא דרש  אף"ם רה ומשרד, ההסכם פי על הנדרשיםמילוליים ה

 הדוחות שלא הועברו. 

ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מפקח על חברת מסע, בין  משרד רה"ם

היתר, באמצעות ועדת ההיגוי שהוא משתתף בה, ובאמצעות ועדת משנה שלה 

להסכם עם  בהתאם הקים,ציין המשרד בתשובתו כי הוא  שהוקמה לאחרונה. עוד

לניגוד  המוסמכת לבדוק היבטים של חשש עניינים ניגודי ינת, ועדה לבחמסע חברת

לבקשות של החברה לרכישת  בנוגע היתר בין החברה,עניינים בין הסוכנות לבין 

המשרד הוסיף כי לפי ההסכם עם  .שירותים של הסוכנות או חברות הבת שלה

החברה, באחריותה לבדוק ולבקר את התכניות השונות המופעלות על ידי המארגנים 

 השונים, ולכן לא בדק זאת בעצמו. 

השיב משרד רה"ם כי הטיפול בתכנית מסע הועבר בתחילת החודש  2017בינואר 

לאגף פנים, תכנון ופיתוח במשרד רה"ם במטרה לרכז את כלל הטיפול בתכניות 

חינוכיות ליהדות התפוצות שבאחריות המשרד ביחידה אחת; האגף מקיים בחינה של 

ביקורת אופן ניהול תכנית מסע והבקרות עליה, ובכלל זאת לומד את ממצאי ה

בעניינה. המשרד הוסיף שכדי לשפר את הבקרה הוא שוקל לפרסם מכרז להפעלת 

 חברת בקרה ייעודית חיצונית. 

חברת מסע השיבה למשרד מבקר המדינה שהיא מבוקרת ומפוקחת על ידי גורמים 

רבים. ביניהם: מבקר פנים של החברה ומשרד רו"ח המשמש כוועדת ביקורת, חברות 

וכן ביקורת שוטפת של  2016-וב 2009-פעיל משרד רה"ם בבקרה חיצוניות שה

המשרד במסגרת העברת התשלומים החודשיים לחברה כנגד דוחות ביצוע. החברה 

הוסיפה שהיא מפעילה מערכי ביקורת חיצוניים על מארגני התכניות החינוכיות, 

בקרת נוכחות של המשתתפים בהן וכן בקרת איכות ובקרה מינהלתית על פעילות 

 מארגנים.ה

משרד רה"ם לא בדק את כל המידע שהעבירה אליו חברת מסע במסגרת 

דרישותיה לתשלום, לא עמד על קבלת כל המידע שהיה עליה להעביר אליו 

 מאות וסמך על הבקרה העצמית שהיא עשתה בכל הנוגע לאיכותן של

 החינוכיות.  התכניות
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 הפעלתה בשל

 של הממושכת
 והסכומים התכנית
 ששולמו הגבוהים
 הצורך גובר - לחברה
 של מקיפה בבקרה
 על ם"רה משרד
 ובכלל, מסע תכנית

 המידע כל קבלת זאת
 גם ובדיקתו הנדרש
 ביצוע לצורך

 התשלומים
 

 -למו לחברה בשל הפעלתה הממושכת של התכנית והסכומים הגבוהים ששו

גובר הצורך בבקרה מקיפה של משרד רה"ם על תכנית מסע, ובכלל זאת 

קבלת כל המידע הנדרש ובדיקתו גם לצורך ביצוע התשלומים. על משרד 

 רה"ם לבצע את כל אלה, ולהקפיד לפעול על פי הוראות התכ"ם. 

 

 השתתפות הממשלה בגיבוש מדיניות תכנית מסע

עם הסוכנות וחברת מסע  על פי החלטות הממשלה וההסכם שחתם משרד רה"ם

להפעלת התכנית, ועדת ההיגוי היא בעלת הסמכות העליונה בתכנית. בראש ועדת 

ההיגוי עומדים מזכיר הממשלה ומנכ"ל המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית, וחברים 

תפקידי ועדת ההיגוי לאשר את מדיניות התכנית, בה נציגים של הממשלה והסוכנות. 

ים; לאשר את תכנית העבודה השנתית ואת התקציב השנתי; יעדיה ותכניה החינוכי

לקבוע תבחינים ותנאים לזכאות להשתתף בתכנית; ללוות את התכנית, לבחון את 

מידת העמידה ביעדיה ולדווח מדי שנה על התקדמותה לממשלה ולסוכנות. 

לשלושה עובדים בכירים של הממשלה ולשלושה עובדים בכירים של הסוכנות ניתנה 

 י ההסכם זכות וטו על כל אחת מהחלטות ועדת ההיגוי.על פ

בהסכם נקבע שבדירקטוריון של חברת מסע יכהנו לפחות שבעה דירקטורים, מהם 

ארבעה נציגי הסוכנות ושלושה נציגי ציבור שממונים על ידי הסוכנות בהסכמת ועדת 

רק  ההיגוי. נציגי ממשלה יכולים להשתתף בישיבות הדירקטוריון או בוועדותיו

. לפי החלטת הממשלה וככתוב בהסכם, הדירקטוריון יטפל בתפעול 33כמשקיפים

השוטף של החברה; הדירקטוריון יקבע את הצעת התקציב של התכנית ובכלל זה 

הוצאות המינהל, התמריצים למארגני תכניות הלימודים והוצאות השיווק, ויביא אותה 

 לאישור ועדת ההיגוי. 

, הוקמו 2004-שת הגופים השותפים בתכנית בעל פי ההסכמים שחתמו שלו .1

ועדות משנה לוועדת ההיגוי, ובהן ועדת חינוך, ועדת מלגות, ועדת תקציב, וועדת 

כספים ומינהלה. הוועדות עוסקות, בין השאר, בגיבוש עיקרי התכנית החינוכית 

של התכנית, בגיבוש מדיניות המלגות והשיווק, בגיבוש הצעת התקציב ובגיבוש 

ים בתקנון. בוועדות אלה היו חברים באותן שנים גם נציגי משרד רה"ם. שינוי

המשנה האלה  נקבע, כי ועדות 2007-בהסכם שחתמו הגופים השותפים ב

 והואועדות המשנה יועברו לדירקטוריון החברה,  יהן של, וכי סמכויותיבוטלו

 וןדירקטורייהיה רשאי להקים ועדות משנה אשר יפעלו במסגרת הסמכויות שה

  .סמכויותיו חוםבת להן יקבע

 כלומרחודשים,  לשלושהעל ועדת ההיגוי להתכנס אחת  2007-מ פי ההסכם על .2

 פעמים בשנה.  ארבע

 
מסע  חברתהממשלה אינם יכולים להיות חברים בדירקטוריון  נציגי"ם הסביר כי רה משרד  33

חברה בבמוסדות חברה פרטית בכלל, ו מלהיות מעורביםהואיל והם מנועים  ,ובוועדותיו

 בפרט. פרויקט לביצוע עמהשהממשלה התקשרה 
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 על האחריות העברת

 מוועדת המשנה ועדות
 תכנית של ההיגוי
 לדירקטוריון מסע

 גורמת החברה
 השפעתה לצמצום

 בגיבוש הממשלה של
 בנושאים מדיניות

 התכנית שבליבת
, חינוך נושאי - למשל
 התכנית תקציב
 ומלגות
 

 - 2014-פעמים, ב שלוש ועדת ההיגוי התכנסה 2013 בשנת כי נמצא ואולם

אמורה  ושהגוף שבאמצעות יוצא. אחת בלבד פעם - 2015ם, ובשנת יפעמי

 ותכניותיהחברת מסע  שלמדיניות ההממשלה להשתתף בקביעת 

בשנים האלה רק  התכנס -פעילותה  על ולפקח והכספיות החינוכיות

היות ונציגי הממשלה אינם חברים  .מהנדרשמחצית הפעמים ב

העברת האחריות על ועדות המשנה  -בדירקטוריון ובוועדות המשנה 

ירקטוריון החברה גורמת לצמצום לדמוועדת ההיגוי של תכנית מסע 

השפעתה של הממשלה בגיבוש מדיניות בנושאים שבליבת התכנית 

  נושאי חינוך, תקציב התכנית ומלגות. -למשל 

שינויים  חייב הכנסתהחברה מ ה שלצמיחת המשך כימסע השיבה  חברת

 כלמגוון התכניות המוצעות. ובהמימון, בתקנון  ובמודלבמודל ההפעלה 

. הממשלה נציגי של ולאישור לדיון מגיעים, רבים אחרים ועוד הללו הנושאים

איננה  ת ההיגויוועדואולם מדובר בפעילות המערבת כמה יחידות ותהליכים, 

כינוס -עבודת מטה מקדימה שאורכת זמן רב. אי ה שלהשלמת לפנימתכנסת 

. החברה פעילות על מקשה שהדבר , משוםדייליקוי הטעון תיקון מי ואהוועדה ה

רה המרכזיים גורמי הבקמיוצגים  ובוהיגוי צוות משנה הלאחרונה הקימה ועדת 

כי החברה ציינה דון בכל הנושאים שעל הפרק. לשל הסוכנות ושל הממשלה 

 ממשי. באופן המטה עבודת את ייעלמהלך זה 

השיב כי האסטרטגיה של תכנית מסע נקבעת על ידי ועדת ההיגוי  משרד רה"ם

ובה חברים גם נציגי המשרד, והמשרד מעורב בניהול הפרויקט גם בוועדת 

כינוסה של ועדת -המשנה של ועדת ההיגוי שהוקמה לאחרונה. הוא הוסיף כי אי

ההיגוי אינו מעיד על חוסר מעורבות של גורמי המשרד, שכן מנהלי התכנית 

פגשים עם אנשי המשרד באופן שוטף ורציף, ואם ניהול התכנית ייעשה רק נ

בכינוסי ועדת ההיגוי, הוא ייפגע; כשעולים נושאים דחופים שאינם מורכבים 

מתקבלת החלטה של חברי ועדת  -במיוחד הטעונים הכרעה של ועדת ההיגוי 

 ההיגוי במשאל טלפוני. 

 , שכןטעון תיקון מידי ת ההיגויועדכינוס -איבתגובה לטענתה של חברת מסע כי 

החברה, השיב משרד רה"ם למשרד מבקר המדינה  פעילות על מקשה הדבר

כי עליו לבחון כל נושא שחברת מסע מעוניינת להביא לפתחה של  2017בינואר 

ועדת ההיגוי באופן יסודי. המשרד הוסיף כי פעמים רבות חברת מסע אינה 

כך שכל המידע הרלוונטי יהיה בידי  ועד,מעבירה להם נושאים לדיון בעוד מ

חברי ועדת ההיגוי לפני שיגבשו את עמדתם. המשרד ציין כי ועדת ההיגוי 

מוסמכת לקבל החלטות אסטרטגיות בנושאים שמעלה החברה, אך אינה 

מנהלת את הפרויקט, ותוצרי הצוות האסטרטגי בוועדת המשנה של ועדת ההיגוי 

ת ההיגוי לקיים דיונים מעמיקים לאחר שהוקם לאחרונה, מאפשרים לוועד

עבודת מטה מקיפה שנעשית בשיתוף חברת מסע והסוכנות. בחינות מורכבות 

אלו, כתב המשרד, מטבע הדברים שהן אורכות זמן רב. עוד ציין כי מדובר 

בתהליך שבו משתתפים שלושה גורמים שונים, ונציגי הממשלה משקיעים רבות 

 ביא להצלחתו.בפרויקט כדי לסייע לחברה לה
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המימון הממשלתי לתכנית מסע ושנות פעילותה  פו הרחב שללנוכח היק

של תכנית  וועדותשל נציגיו ב את מעמדם הרבות, על משרד רה"ם לבסס

של  הבאופן שיאפשר להם לקחת חלק פעיל ומשמעותי בגיבוש מסע

. החינוכיים והשיווקייםההיבטים  לרבותמדיניות התכנית בהיבטים השונים, 

על משרד רה"ם לעשות כל מאמץ כדי שוועדת ההיגוי תתכנס בתדירות 

 הנדרשת על פי ההסכם. 

 

 

 בקרה על תכנית "פותחים עתיד"
לצורך קבלת תשלום בעבור הפעלת התכנית, הסוכנות מגישה למשרד החינוך 

בקשות לתשלום ומציינת בהן, בין השאר, את סוגי הפעילויות שבוצעו, מספר 

התלמידים שהשתתפו בכל פעילות ועלותן הכספית. על פי הוראות התכ"ם, על נציג 

ותים או הטובין משרד החינוך מוטל לוודא לפני מתן האישור לתשלום, כי השיר

 התקבלו. 

 יישום על בקרה קיים לאבמשרד החינוך לתכנית האגף האחראי  כינמצא 

רשימת בתי הספר שבהם פועלת  כמו:: לא היו בידיו נתונים בסיסיים התכנית

על  ומידעהמשתתפים או שהשתתפו בה;  הילדיםשמות  ה שלהתכנית; רשימ

האגף גם לא פיתח בתי הספר. הפועלים במסגרת התכנית בזהות החונכים 

כלי בקרה שיטתיים לבדיקת אופן יישום התכנית. עוד נמצא כי האגף אישר 

 את התשלום לסוכנות בלי שבדק אם הדיווחים שלה מדויקים. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין משרד החינוך כי בעקבות הביקורת קיבל את 

ק את אמתותם, ורק לאחר מכן פירוט התשלומים בעבור כל המשתתפים בתכנית ובד

 שילם לסוכנות.

משרד החינוך לתיקון של פעולות המשרד מבקר המדינה מציין לטובה את 

. על משרד החינוך לפתח כלי בקרה שיטתיים שיאפשרו לו לקבל מידע הליקוי

 כוללני על יישום התכנית.
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בקרת אגף החשכ"ל על ההתקשרויות 

 עם הסוכנות היהודית

 בדיקת יחידת הביקורת באגף החשכ"ל
קביעת מדיניות ותהליכים בתחום , לבין היתר ,במשרד האוצר אחראיהחשכ"ל אגף 

כל הוצאה לאישור  ;משרדיות בנושאים שונים-הפעלת ועדות מכרזים ביןל ;הרכש

ביצוע ביקורת פנימית ביחידות החשבות והכספים של ; ולכספית של משרד ממשלתי

פועל  שכ"ל. אגף הח1992-התשנ"ב פי חוק הביקורת הפנימית, משרדי הממשלה על

חשבים מטעמו במשרדי הממשלה וביחידות הסמך שלהם ובין השאר גם באמצעות 

 .של האגףביקורת החטיבת באמצעות 

משרדי מיפתה יחידת הביקורת באגף החשכ"ל את כל ההתקשרויות של  2012-ב .1

ת מידת הפיקוח של חמישה ובחנה א הממשלה עם הסוכנות וחברות הבת שלה

לבחון  ת הבחינה הייתהמטר. 34משרדי ממשלה על הפרויקטים המשותפים עמן

את ניהול ההתקשרויות, לרבות הפיקוח המשרדי עליהן ואת ביצוען בפועל. אגף 

החשכ"ל ריכז את הממצאים שהעלה בעניין ההתקשרויות במסמך באוגוסט 

מעורב בקביעת לא היה בודה, המשרד מזמין העשבהן התקשרויות : היו 2012

מקרים  לא הייתה מדיניות אחידה בנוגע לבקרה על ההתקשרויות; היוהתכנים; 

נמצאה פעילויות בעלות אופי זהה;  ביצעובאותו משרד  יחידות שונותבהם ש

הסתמכות גבוהה מאוד של משרדים על הנתונים שהעבירה להם הסוכנות, 

בהם הליך שמקרים  היו ;נפגעהוהועלה חשש שאיכות הבקרה של המשרד 

; היקף המידע הקיים בידי המשרד על היה לא מספקבדיקת ההתחשבנות 

 .מספקלא היה מתבצעת בחו"ל שפעילות 

את רכז שי מיוחד גורם ממשלתי בעקבות ממצאיו המליץ אגף החשכ"ל למנות

לחשבי לפרסם נוהל שלה;  חברות הבתעם הסוכנות ועם ת יוניהול ההתקשרו

ובו, בין השאר, כללים בנוגע למתן פטור מחובת מכרז למשרד  המשרדים

דרך ומדדים  ציוניר יגדשמתקשר עם הסוכנות או עם חברת בת שלה; לה

. מעקב ובקרה על ההתקשרות; ולמטרות הפעילות ן שלומימוש ןלבחינת יעילות

ם "עוד הציע אגף החשכ"ל להחריג את חברת עמיגור מתקנות הפטור בתח

הסוכנות או חברות הבת שלה, כיוון שמצא כי תחומי פעילותה להתקשרות עם 

 מאפיינים עוד חברות רבות בשוק.

נמצא כי אגף החשכ"ל לא העביר לידיעת חמשת משרדי הממשלה 

 שנבדקו את ממצאי הביקורת, לתיקון הליקויים שנמצאו. 

, החל 2014, בינואר כעבור שנה וחצי ממועד גיבוש המלצותיו של אגף החשכ"ל .2

צוות א( לקיים דיונים עם נציגי משרד רה"ם ומשרד  -צוות מטעמו )להלן   
 , משרד הקליטה ומשרד הבינוי.משרד החינוך, המשרד לשירותי דת משרד רה"ם,  34
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 אגף החליט בהמשך

 באפריל ל"החשכ
 הוראת לגבש 2014

 של להתקשרות ם"תכ
 עם הממשלה משרדי

 במטרה, הסוכנות
 אחידה מתכונת ליצור

 ברורים כללים של
 להתקשרות

 

הקליטה וכן עם נציגי הסוכנות כדי להסדיר את שיתוף הפעולה בין משרדי 

לגבש הוראת  2014הממשלה לסוכנות. בהמשך החליט אגף החשכ"ל באפריל 

רה ליצור מתכונת תכ"ם להתקשרות של משרדי הממשלה עם הסוכנות, במט

הפיץ אגף החשכ"ל למשרד  2014אחידה של כללים ברורים להתקשרות. ביולי 

שהועלו עד אותה מרכז את הבעיות העיקריות שמסמך רה"ם ולמשרד החינוך 

עת בנוגע לעבודת משרדי הממשלה עם הסוכנות, לרבות בעיות שהועלו 

  לקבל את הערותיהם., כדי וכן פתרונות אפשריים לבעיות 2012בבדיקה משנת 

או כל הנחייה אחרת  נמצא כי אגף החשכ"ל לא הפיץ הוראת תכ"ם ואולם,

למשרדי הממשלה להסדרת הנושא, ולו רק בהיבט הכספי שלו. במקום 

, כמעט שלוש שנים לאחר שהאגף 2015זה מינתה החשבת הכללית במאי 

סיכם את ממצאי בדיקתו על ההתקשרויות, צוות נוסף לבחינת הנושא, 

 כמפורט להלן. 

 

 

הצוות לבחינת ההתקשרויות עם המוסדות 
 הלאומיים

העביר היועץ המשפטי לממשלה לחשבת הכללית וליועצים  2015באפריל 

המשפטיים במשרדי הממשלה הנחיות הנוגעות לפרצות הקיימות בתחומי התמיכות 

והמכרזים ומצביעות על היבטים הטעונים הסדרה. היועץ קבע כי יש לבצע בקרה 

ויות של שוטפת של משרדי האוצר והמשפטים על מתן פטור מחובת מכרז להתקשר

משרדי ממשלה עם המוסדות הלאומיים, ולבצע תיקוני חקיקה כדי להבטיח את קיום 

 המכרזים בהתקשרויות משנה של הסוכנות. 

בעקבות מכתבו האמור של היועץ המשפטי לממשלה, מינתה החשבת הכללית במאי 

את צוות ב' לבחינת ההתקשרויות עם המוסדות הלאומיים בראשות סגנה  2015

בצוות חברים נציגי משרד רה"ם, נציגי משרד המשפטים ונציג אגף הבכיר. 

התקציבים במשרד האוצר. הצוות התבקש לבחון את החלתם של כללים מסוימים 

 .2015על התקשרויות עם המוסדות הלאומיים, ולהגיש את המלצותיו עד סוף שנת 

ב'.  הבסיס לדיוני צוות ההי 2014מהמסמכים עולה כי סיכום עבודת צוות א' משנת 

עד מועד סיום  2015צוות ב' התכנס שלוש פעמים במשך שנה, מאז שהוקם במאי 

 2015. בנובמבר 2016וכן באפריל  2015, באוקטובר ובנובמבר 2016הביקורת ביוני 

, וכן קבע 2014גיבש הצוות המלצות שתאמו באופן כללי את המלצות צוות א' משנת 

הגורמים הרלוונטיים שעליהם לוודא, לפני ביצוע התקשרויות כי יש להנחות את כלל 

חדשות או התקשרויות המשך, שאין כפילות בפרויקטים המשותפים של משרדי 

 2016באפריל הממשלה והסוכנות, וכן לוודא שהפרויקטים השונים הם מבוקרים. 

ר מס 2016נפגש הצוות עם נציגי הסוכנות והציג לפניהם את המלצותיו. בדצמבר 

נציג אגף החשכ"ל למשרד מבקר המדינה כי הצוות גיבש מסקנות והן מעובדות 

 במטרה לקבוע הנחיות למשרדי הממשלה.
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 מאז שחלפו אף על

 שנים כארבע כבר
 אגף עשה לא עדיין

 זה בתחום ל"החשכ
 פעולות שום

 לקביעת אופרטיביות
 ולהפצת פעולה דפוסי

 ברורות הנחיות
 הממשלה למשרדי
 ולבקרה לפעולה
 זה בתחום הנדרשת
 

מהאמור לעיל עולה כי אגף החשכ"ל שב ובחן את סוגיית ההתקשרויות של 

משרדי הממשלה עם הסוכנות ואף הגיע למסקנות מסכמות המחייבות 

יה. ואולם, על אף שחלפו מאז כבר לכאורה נקיטת פעולות של הסדרה והנח

שנים עדיין לא עשה אגף החשכ"ל בתחום זה שום פעולות אופרטיביות  כארבע

פעולה לקביעת דפוסי פעולה ולהפצת הנחיות ברורות למשרדי הממשלה ל

  .בתחום זה הנדרשתבקרה ול

כי עליו להפיץ בדחיפות כללים  משרד מבקר המדינה מעיר לאגף החשכ"ל

בנוגע להתקשרויות של משרדי הממשלה עם המוסדות הלאומיים, ובכללם 

 הסוכנות, ולוודא שמשרדי הממשלה פועלים לפיהם. 
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 המסים רשות מנתוני
 עמדה לא שהיא עולה

 שהסוכנות כך על
 הדוחות את תגיש

, כסדרם הכספיים
-2011 השנים במהלך

 2013 בשנת וכן 2003
 מס בפקודת כנדרש
 הכנסה
 

 מיסוי היבטי

חוק המעמד קובע שהסוכנות, קרנותיה ושאר מוסדותיה יהיו פטורים ממסים  .1

באותם התנאים שייקבעו ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים באותן ההגבלות ו

התרומות, המתנות,  כל"נקבע, כי  1979-. באמנה האחרונה שאושרה בנהבאמ

מוסדותיה,  יהודית, לקרנותיה ולשארה המענקים, והעיזבונות הניתנים לסוכנות

כל מס או תשלום מ המוגדרים בנספח לאמנה זו, כולם או מקצתם, פטורים

ה ושאר מוסדותיה, כאמור לעיל, פטורים יהיו הסוכנות היהודית, קרנותי כןחובה. 

מכל מס ומכל תשלום חובה ממשלתי אחר כמפורט בנספח לאמנה זו, בכפוף 

 לאותם ההגבלות והתנאים, המפורטים בו".

בנספח לאמנה פורטו קרנותיה ושאר מוסדותיה של הסוכנות. כן פורטו בנספח 

המסים ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים שמהם יהיו פטורים הסוכנות 

ס רכוש וקרן פיצויים, לפי חוק מ)א(  ומוסדותיה, המוטלים מכוח החוקים האלה: 

קרקעין גרות לפי תקנות המא)ב(  ; 196135-רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א מס

ס שבח מקרקעין ותוספת מס, לפי חוק מס שבח מ)ג(  ; 1975-)אגרות(, תשל"ה

ס הכנסה ומס מ)ה(  דין;  פילוות המוטלים על מ)ד(  ; 1963-מקרקעין, תשכ"ד

גרות א)ו(   ;36רווחי הון, לפי פקודת מס הכנסה, וכל מס אחר שמוטל על הכנסה

ס בולים לפי מ)ז(  ; 1976-ל"ומסוימות לפי תקנות החברות )אגרות וטפסים(, תש

)ח( אגרת רישיון לפי פקודת   ;1961-חוק מס בולים על מסמכים, תשכ"א

  התעבורה, לכלי רכב של הסוכנות היהודית ומוסדותיה שאינו רכב מנועי פרטי.

ובהיטל השבחה אלא אם  בארנונהכי הסוכנות וחברות הבת שלה חייבות  יצוין

כן הן עונות על תנאי הפטור הקיימים בחוקים הרלוונטיים. כן מסרה הסוכנות כי 

 .שלה הבת חברות רוב גם וכך, ם"מעהיא מוגדרת כמלכ"ר לענייני 

 את תגיש שהסוכנות כךעל  עמדהלא  שהיארשות המסים עולה  מנתוני .2

 2013ן בשנת וכ 2011-2003הדוחות הכספיים כסדרם, במהלך השנים 

 הגישהשמדוחות התקציב  כי עלה עוד. הכנסהכנדרש בפקודת מס 

שבגינן  הכנסות לה היו אםניתן היה לדעת  המסים לא לרשות הסוכנות

  .האמנה על פי מס לשלם עליה היה

הסוכנות מסרה למשרד מבקר המדינה כי בתיאום עם רשות המסים, היא 

. 2013וכן לשנת  2011-2003הגישה לה דוחות תקציב ולא דוחות כספיים לשנים 

עם פקיד שומה ירושלים, היא תגיש  2015-עוד מסרה הסוכנות שעל פי סיכום מ

ואילך. היא ציינה בתשובתה למשרד מבקר  2013יים החל בשנת דוחות כספ  
שכל ההכנסה מהם כשאין עמם הכנסה, או כהמשמשים למטרותיה  הסוכנות נכסיהפטור ניתן ל  35

 .משמשת את מטרותיה

לסוכנות שולמו שבלבד שהפטור לא יחול על הכנסה מדיבידנד או מריבית על אגרות חוב ו  36

אלא אם אותה חברה עוסקת  ,היהודית על ידי חברה העוסקת במסחר, במלאכה או בעסק

 במסחר, במלאכה או בעסק שנועד ליישובה של הארץ או לקליטת עולים.
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 סיום לאחר המדינה שהיא עמדה בכל הדרישות של רשות המסים בעניינה.

 בנומבר כי המדינה מבקר למשרד הסוכנות הודיעה, 2017 בינואר, הביקורת

 2013 יםלשנ הנוגעים יםכספי דוחות המסים לרשות הגישה היא 2016ובדצמבר 

  .2015-ו

קובע כי לחוק התקציב  1985-)ב( בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה2סעיף  .3

. על פי 37השנתי תצורף גם תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים

משרד האוצר, הטבות מס הן חלופה להוצאה תקציבית המיועדת להשגת יעדים 

 ממשלתיים. משרד האוצר מגדיר הטבת מס כהפסד הכנסות הנובע מפטורים או

מהנחות במסים הניתנים לקבוצות שונות של אזרחים או לסוגים שונים של 

 פעילות כלכלית, והוא רואה בהטבות מס ויתור על הכנסות.

 :הגופים המרכזיים המופקדים על גיבוש מדיניות המסים במשרד האוצר הם

אגף הכלכלן הראשי, מחקר,  המשרד(, של סמך יחידת )שהיא המסים רשות

הכנסות המדינה(  מינהל -המדינה ויחסים בינלאומיים )להלן מינהל הכנסות 

מינהל הכנסות המדינה אחראי, בין היתר, גם לחיזוי . במשרד אגף התקציביםו

הצמיחה והכנסות המדינה כחלק מתהליך בניית תקציב המדינה. הוא מכין גם 

את הנספח להצעת חוק התקציב השנתי הכוללת את תחזית הטבות המס לשנת 

 ם הקרובה.הכספי

ציין משרד האוצר כי השאיפה היא שדיווח על  2015בתחזית ההטבות לשנת 

הטבות מס יכלול מספר מרכיבים )ככל שיש על כך מידע( לרבות העלות של 

והנהנים ממנה. עוד ציין משרד האוצר כי החיסרון הגדול של הטבות  38כל הטבה

המס נובע מהיעדר דיון ציבורי בהן. כן צוין כי קיים קושי לכמת את עלותן של 

 פטור ממס הכנסה למלכ"רים.  -חלק מההטבות, למשל 

ורשות המסים האמונים על  המדינה הכנסות מינהל כי העלתה הביקורת .4

הפטור ממסים שניתן  אמדו את שווילא  ,הכנת תחזית הטבות המס

 . כזהלא היה אומדן  התקציבים אגףבידי  גם. ולמוסדותיהלסוכנות 

לאומיים -הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בין

דינה שואף במשרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה כי מינהל הכנסות המ

להציג לציבור את עלותן של הטבות המס, אך כל זאת בהתחשב במגבלות 

בסיסי הנתונים. הוא הוסיף כי ככל שיתרחב הדיווח של הסוכנות לרשות המסים 

 אפשר יהיה לאמוד גם את עלותן של ההטבות האלו.  -

בחוק המעמד  1952הסוכנות השיבה כי הפטור ממסים ניתן לסוכנות בשנת 

כרה של מדינת ישראל בתפקידה ובמעמדה המיוחד ולא כתוצאה בשל הה

מהחלטה על מדיניות של מתן פטור ממסים במקום הוצאת תקציב ישירה. היא   
פטורים, הקלות או הנחות ממסים, אגרות הן "הטבות מסים" על פי חוק יסודות התקציב,   37

 .המדינהותשלומי חובה אחרים המשתלמים לאוצר 

החל על הכנסות חברה רגילה ובין המס  יבין המס התאורטשהטבות המס מחושבות כהפרש   38

ור על המס שהיה חל לולא ששולם בפועל על הכנסות החברה. במונח "עלות" הכוונה לווית

 ניתנה הטבת המס.
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ציינה כי עצם הטענה שיש לבדוק את הכדאיות התקציבית של הפטור שניתן 

לה, במסגרת גיבוש מדיניות המסים של משרד האוצר על פי חוק יסודות 

ה משקפת את מטרת הפטור ויש בכך כדי להפחית מהמעמד אינ -התקציב 

 ומהתפקיד המיוחד שלה.

ולהציג את היקף  לסוכנותלחשב את שווי הפטור ממסים שניתן יש מקום 

השנתי. הדבר  התקציב לחוקהטבות המסים שתצורף  הפטור בתחזית

מתחייב נוכח הצורך בשקיפות ההוצאות וההכנסות של הממשלה, ובכלל 

במסים, וכן נוכח הוראות חוק יסודות התקציב החל על  הטבותזה היקף ה

כל הטבות המס לסוגיהן. על משרד האוצר לערוך תחשיב זה ולהציגו 

 שעליו הפטור בדבר עצם דעה להביע כדי באמור אין כי כאמור. יודגש

 .המדינה החליטה
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 סיכום

לארץ הסוכנות היהודית עוד לפני קום המדינה, ואף לאחר שקמה, נוטלת 

ישראל חלק פעיל בקליטת העלייה, בבניין הארץ ויישובה ובתחומי פעילות 

וחתימת הממשלה על האמנה  1952-רבים ומגוונים. מאז חקיקת חוק המעמד ב

, חלו שינויים מפליגים הן באיתנותה של המדינה 1979-עם הסוכנות ב

בין  וביכולתה לספק שירותים שונים, הן בחקיקה בתחום המכרזים שנועדה,

היתר, גם לעודד תחרות ושוויון בין מתחרים, והן בפעולות הממשלה לעידוד 

מעורבותם של מאות גופים בקרב החברה האזרחית בפרויקטים משותפים עם 

 הממשלה.

המדינה לסוכנות מעמד ממלכתי ייחודי שבא לידי ביטוי  העניקה 1952בשנת 

לה בתחומים גם במתן פטור ממכרז בהתקשרויות שלה עם משרדי הממש

שנמנו עם תפקידיה לפי האמנה, וכן במתן פטור מתשלום מסים ותשלומי 

חובה ממשלתיים מסוימים. הביקורת העלתה כי משרדי הממשלה התקשרו עם 

הם שספק אם בהם תחומים הסוכנות לביצוע תכניות בתחומים רבים ומגוונים, 

אף לא  רויותמההתקשכמה כי תואמים את תפקידי הסוכנות שפורטו באמנה, ו

היה מקום לאשר בפטור ממכרז על פי תקנת הפטור הייחודית לסוכנות. 

הרחבה כזאת של מגוון ההתקשרויות הפטורות מחובת מכרז עלולה לפגוע 

לעודד מעורבות של החברה האזרחית  -בתכלית פעולות הממשלה כאמור 

למנוע ממשרדי הממשלה  , והיא אף עלולהבפרויקטים בשיתוף הממשלה

 זים פומביים.כרשיא את היתרונות הגלומים במלה

המשך התקשרויות של משרדי ממשלה עם הסוכנות, ובהן התקשרויות 

החוזרות והנשנות זה שנים רבות וכן אלו שהממשלה השקיעה בהן משאבים 

מחייב לבדוק באופן סדיר ושיטתי את מידת האפקטיביות של  -ניכרים 

רים לא נעשו בדיקות כאלה, התכניות שנכללות בהן. ואולם בכמה מק

והמשרדים ממשיכים בהתקשרויות בלי לבדוק לעומק את התועלת שהן 

 מביאות לציבור.

לחלק מהממצאים  2012אגף החשכ"ל במשרד האוצר היה מודע עוד בשנת 

שעלו בביקורת הנוגעים לפיקוח על ההתקשרויות, והחל בפעולות ראשוניות 

שרדי הממשלה עם הסוכנות, ואולם להסדרת אופן ביצוע ההתקשרויות של מ

במשך ארבע השנים שחלפו מאז לא גיבש מערכת הנחיות לפעולה ובקרה על 

 סמך המידע והתובנות שהעלה.

פרשנות יש לתת לתפקידי  ובהקדם איז הכריעעל היועץ המשפטי לממשלה ל

 כשהם לנהוג כיצדלהנחות את משרדי הממשלה  כדיהסוכנות על פי האמנה, 

על אגף החשכ"ל במשרד האוצר, בקשות לפטור כאמור.  וןלבחנדרשים 

להפיץ בדחיפות כללים להתקשרויות של משרדי הממשלה עם המוסדות 

 הלאומיים, ובכללם הסוכנות, ולוודא שמשרדי הממשלה פועלים לפיהם. 



 
 



 המזון כשרות על הפיקוח
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 תקציר

  כללי רקע

נותן את ו חלק ניכר מהציבור היהודי במדינת ישראל מקפיד על צריכת מזון כשר

המרכולים, השווקים וחנויות המזון מוכרים  רוב .אמונו במערך הפיקוח על הכשרות

בתי האוכל והמסעדות המספקים . היצרנים, הספקים, אך ורק מוצרי מזון כשרים

שיהיה לספק מזון מזון למגזר הציבורי, לרבות לבתי החולים ולצה"ל, נדרשים 

אמין, מקצועי  יהיה הפיקוח על הכשרותשמערך  לכן חשוב מאוד להבטיח "כשר".

כשרות המזון הוא אחד השירותים הבסיסיים והחשובים . הפיקוח על ומועיל

ת הדתיות מספקות, ועליו להיעשות על פי הנורמות ההלכתיות שהרבנות שהמועצו

עלות כלכלית לא מבוטלת ישנה כשרות הפעלת מערך הלהראשית קובעת. 

על כן, המתווספת למחירי המזון ומשפיעה על יוקר המחיה של כלל האוכלוסיה. 

יים: מרכז עקרונותאת מערך הכשרות לפי שני לדעת מבקר המדינה, ראוי להפעיל 

פגיעה  למנוע כדיהפיקוח על הכשרות רמה מקצועית גבוהה של להבטיח  האחד,

להבטיח שתוספת  -, והשני באורח חייו של הציבור המקפיד על כשרות מזונו

 .ככל הניתן קטנה תהיהבשל הכשרות ת העלו

 :אלה הגורמים המעורבים בפיקוח על כשרות המזון הם

המשרד( מופקד בין היתר  -המשרד לשירותי דת )להלן  :דת לשירותי המשרד

נהלי על פעילות המועצות הדתיות, על ניהול כוח האדם שלהן ועל יעל הפיקוח המ

 .1תקציביהן, לרבות תקני מחלקות הכשרות

( פועלת הרבנות -הרבנות הראשית לישראל )להלן  :לישראל הראשית הרבנות

 .1980-הראשית לישראל, התש"ם חוק הרבנות מכוחכיחידת סמך של המשרד 

בין היתר מועצת הרבנות(  -על המועצה שלה )להלן ו הרבנות מטיל עלחוק זה 

  .2תעודות הכשר כן לתתוני הלכה יתשובות וחוות דעת בעני לתת

מועצות דתיות המופקדות על מתן שירותי  132בישראל יש  :הדתיות המועצות

חוק  -)להלן  1971-היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א שירותי הדתק חו מתוקף דת

במתן תעודות  הכרוכיםובין היתר על הטיפול בעניינים המינהליים , שירותי הדת(

יפעלו לפי קובע כי המועצה הדתית וחבריה  3חוק שירותי הדת היהודיים הכשר.

, בכל עניין שבתחום )והרבנות המקומית( הרבנות הראשית לישראלפסיקת 

  .סמכותה של המועצה הדתית
מונה עו"ד עודד פלוס למנכ"ל  2015מונה חה"כ דוד אזולאי לשר לשירותי דת וביוני  2015במאי   1

 המשרד.

הרב הראשי  -במועד הביקורת הנוכחית אלה היו הרבנים הראשיים לישראל: הרב יצחק יוסף   2

הרב הראשי  -הספרדי והראשון לציון המכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול, והרב דוד ברוך לאו 

 2013האשכנזי המכהן כנשיא מועצת הרבנות וכממונה על הכשרות. הם נבחרו לתפקידם בשנת 

 מונה מר משה דגן למנכ"ל הרבנות. 2016עשר שנים. במאי  לתקופה של

 .1971-א לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א6סעיף   3
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 הועלו הקודם בדוח

 חמורים ממצאים
 לעבודתן גם שנגעו

 המועצות של
 בתחום הדתיות

 שחלף אף .הכשרות
 ממועד כעשור

 הקודמת הביקורת
 המועצות תיקנו לא

 מרבית את הדתיות
 שהועלו הליקויים

 את שיפרו ולא בה
 מערך תפקוד

 הממלכתי הכשרות

 

 -רב קיבוץ )להלן ורב מושב רב עיר, רב מועצה אזורית,  :המקומיים הרבנים

טיפול בעניינים ההלכתיים העל  מופקדיםהרבנים המקומיים או הרבנות המקומית( 

לרב המקומי סמכות לחתום על תעודות . בתחומםהנוגעים לשמירה על הכשרות 

תימתו הוא מאשר את הכשרות בבתי העסק המועצה הדתית, ובח מטעםהכשר 

  .הכשר תעודתהמחזיקים ב

 

 הביקורת פעולות

" הפיקוח על כשרות המזון"דוח בנושא פרסם משרד מבקר המדינה  2009בשנת 

שב ובדק משרד מבקר  2016ספטמבר -מרץ . בחודשים4הדוח הקודם( -)להלן 

נושאים  נבדקוהיתר  ביןבישראל. המזון כשרות המדינה את מערך הפיקוח על 

עבודה בין המשרד הממשק עבודת המועצות הדתיות בתחום הכשרות; : אלה

תקינת כוח  ;לשירותי דת, הרבנות הראשית, הרבנות המקומית והמועצות הדתיות

אגף הכשרות  ;מועצת הרבנות וועדותיה ;אדם בתחום הכשרות במועצות הדתיות

 1983-תשמ"גההונאה בכשרות, חוק איסור ; היחידה הארצית לאכיפת ברבנות

על לשירותי דת הפיקוח של המשרד  ;חוק איסור הונאה בכשרות( -)להלן 

 .הנטל הכלכלי של הכשרותו ;המועצות הדתיות בתחום הכשרות

מועצות שבע בו רבנות, בהרבנותה במשרד לשירותי דת, במועצת שתהביקורת נע

כמו כן,  ;רחובותויפו, חיפה, נתניה, אשדוד, באר יעקב -ירושלים, תל אביב: דתיות

גוף שהקימה הרבנות הראשית לצורך  - ברבנות לכשרות הארציתנעשתה בדיקה 

טיפול במתן תעודות הכשר ביישובים שאין בהם מועצה דתית, בעיקר במגזר הלא 

מועצות הדתיות ה 132כל ממשרד מבקר המדינה  ביקשבמסגרת הביקורת יהודי. 

משגיחי הכשרות ולחברי המועצות ל המועצות, עובדיהנוגעים ל נתונים למסור לו

 . בדיקת השלמה נעשתה באגף התקציבים שבמשרד האוצר, ברשות5שהן מפעילות

 ובמשרד המשפטים. , במשרד הכלכלה והתעשיההמסים בישראל

 

 הליקויים העיקריים

בדוח הקודם הועלו ממצאים חמורים שנגעו גם לעבודתן של המועצות הדתיות 

נוהל בדבר אופן הדוח הקודם הפיץ המשרד  פרסוםבעקבות  בתחום הכשרות.

המועצות הדתיות, ובשנה וחצי האחרונות יזם המשרד הפעלת מערך הכשרות בידי 

 -פעולות ראשוניות לשיפור התנהלותו בכל הנוגע לנושא הסדרת מערך הכשרות 

מערכת מחשוב לתמיכה בפעילותן של המועצות הדתיות, לרבות בתחום קידום   
 .1005-955(, "הפיקוח על כשרות המזון", עמ' 2009) ב59 שנתי דוחמבקר המדינה,   4

נכלל מידע על  מועצות מסרו נתונים למשרד מבקר המדינה. בנתונים של אחת מהן לא 93  5

 משגיחי הכשרות.
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 של ניכר לשיעור

 במועצות משגיחים
, ירושלים הדתיות

 נקבע ורחובות נתניה
 בכמה, במצטבר

 היקף, עסק בתי
 סביר בלתי עבודה

 24-12 - לחלוטין
 מדי השגחה שעות

 יום

 

 ; ייזום רעיון לשינוי באופן הפעלת מערך הכשרות ולהקמת חברה ממשלתית;6רותהכש

מחלקות הכשרות במועצות הדתיות. עם זאת, גם המידע על ותחילת מיפוי 

תפקודן של המועצות הדתיות הנוגעים לבביקורת הנוכחית עלו ממצאים חמורים 

בעניין זה. בתחום הכשרות המלמדים על כך שלא חל שיפור של ממש בתפקודן 

אף שחלף כעשור ממועד הביקורת הקודמת לא תיקנו המועצות הדתיות את 

 מרבית הליקויים שהועלו בה ולא שיפרו את תפקוד מערך הכשרות הממלכתי.

 

 משגיחי הכשרות: ניגודי עניינים, 

 היקף העסקה בלתי סביר ותשלומים במזומן

די המועצות מספר המשגיחים הכולל המופעל בי :המשגיחיםשל  מעמדם

מהמשגיחים מועסקים בידי בתי העסק  95%-. כ3,900-3,8007-הדתיות נאמד בכ

שעליהם הם משגיחים )יתרתם עובדי המועצות הדתיות ועובדי חברות חיצוניות(. 

הסדרת ל הדתות יפעלוהרבנות ומשרד משרד מבקר המדינה המליץ בעבר כי 

המושגחים המעסיקים בבעלי בתי העסק  םתלותלביטול מעמדם של המשגיחים, 

עתרה התנועה  2004בשנת  .8תלות זומקורו בניגוד העניינים שאותם, כדי למנוע את 

שכר  וביקשה כי יוציא צו שיורה כי משגיחים לא יקבלו 9להגינות שלטונית לבג"ץ

הרבנות תקבע נהלים להעסקת המשגיחים כי ו המושגחים,העסק בתי במישרין מ

 .עדיין תלויה ועומדתעתירה זו במועד סיום הביקורת ולהכשרתם. 

 בנושא, הצעות שהוצעווה לטיפול בעניין זה ועדות שהוקמוהוהזמן, חלוף על אף 

להסדרת מעמדם מתווה חדש  ולקדם לגבש הרבנותלא השכילו המשרד ו

 להגינותבמהלך דיוני בג"ץ בעתירה של התנועה  העסקתם של משגיחי הכשרות.ו

, מסר המשרד לבית המשפט כי הוא מקדם פיילוט 2014-ו 2011נים שלטונית, בש

שבמסגרתו תימסר האחריות למתן שירותי השגחה לידיה של חברה זכיינית. 

החברה תעסיק את המשגיח ותגבה את שכרו מבית העסק, וכך יימנע מצב של 

שבו  ולא נראה באופק המועדהפיילוט אינו מופעל  2017נכון לינואר  ניגוד עניינים.

תוכל  זו הולבחון אם שיט מהפעלת פיילוט שכזה יוכל המשרד להפיק לקחים

סוגיית מעמד המשגיח, ובהתאם לכך להטמיע אותה בכל המועצות את  לפתור

 הדתיות.

לשיעור ניכר  משגיחי כשרות המועסקים בהיקף שעות עבודה בלתי סביר:

של משגיחים במועצות הדתיות ירושלים, נתניה ורחובות נקבע במצטבר, בכמה 

שעות השגחה מדי יום;  24-12 -בתי עסק, היקף עבודה בלתי סביר לחלוטין 

שעות  16-משגיחים אמורים לעבוד יותר מ 412מתוך  40במועצה הדתית ירושלים   
 מערכת "שירת הים".  6

המועצות  132מתוך  93הערכת משרד מבקר המדינה, המבוססת על נתונים שמסרו לו  על פי  7

 . הדתיות בארץ

 .1005-957(, עמ' 2009) ב59 שנתי דוח; 357(, עמ' 1992) 42 שנתי דוחמבקר המדינה,   8

9
)פורסם  לישראל הראשית הרבנות מועצת' נ שלטונית להגינות התנועה 3336/04ץ בג"  

 .(24.9.09 במאגר ממוחשב,
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 הדתיות במועצות
 ונתניה ירושלים

 מבתי ניכר שיעור
 המושגחים העסק

 לטובת הפרישו לא
 מיסי המשגיחים

 הפרשות, חובה
 דמי, פנסיוניות

 ודמי חופשה
 כנדרש, הבראה

 רבים במקרים. בחוק
 העסק בתי שילמו

 שכר את המושגחים
 במזומן המשגיחים

 בלי בהמחאה או
 תלוש להם למסור

 המהווה דבר, שכר
 הגנת חוק על עבירה
 השכר

 

שעות מדי יום! מדובר בהעסקת  24-20אמורים לעבוד  16מדי יום, ומתוכם 

  של שעות השגחה, שלא ניתן לבצעו. סבירבלתי משגיחים בהיקף 

המועצות הדתיות שחתמו על הסכמים  :הדתיות המועצות של עין העלמת

למתן שירותי כשרות עם בתי העסק שבהם הועסקו המשגיחים היו חייבות לדעת 

על כך ולא לאפשר זאת, אך הן העלימו עין. הדבר מעורר חשש שמדובר בהקצאה 

כוזבת של שעות השגחה, ומשתמע מכך שבתי העסק נדרשו, כתנאי לקבלת 

או שהסיכוי  בודה בהיקף שאינו ניתן לביצועתעודת הכשר, לשלם עבור שעות ע

 . לביצועו המלא נמוך ביותר

מועצות דתיות שנבדקו אינן  :המשגיחים שכר תשלום על פיקוח עדריה

מפקחות על עמידתם של בעלי בתי העסק המושגחים בחובותיהם כמעסיקים 

כלפי המשגיחים, לרבות החובה להעניק להם את כל התנאים הסוציאליים 

ם להם על פי חוק. במועצות הדתיות ירושלים ונתניה שיעור ניכר מבתי המגיעי

העסק המושגחים לא הפרישו לטובת המשגיחים מיסי חובה, הפרשות פנסיוניות, 

דמי חופשה ודמי הבראה, כנדרש בחוק. במקרים רבים שילמו בתי העסק 

, המושגחים את שכר המשגיחים במזומן או בהמחאה בלי למסור להם תלוש שכר

. היעדר אסמכתאות על 1958-, התשי"חדבר המהווה עבירה על חוק הגנת השכר

אמנם תשלום שכר במזומן מעלה גם חשש לביצוע עבירות בתחום המס. 

מקשרת בין המשגיח לבית ה זו היא, אך אינם עובדי המועצה הדתיתהמשגיחים 

אשר  ו.ואת מאפייניה ואף את גובה שכר תוקובעת את היקף העסקוהיא זו ההעסק 

הסדרי  ,התנער מאחריותה כלפי המשגיחיםליכולה אינה על כן, המועצה 

  העסקתם ואופן תשלום שכרם.

בתי  .מצב נוח ומתאים לכל הצדדיםתמונת מצב זו מעוררת חשש כבד כי מדובר ב

אפשר להם מאופן חלקי האך היא נעשית ב ,ההשגחהשעות העסק משלמים עבור 

 הכשרותוודא כי בתי העסק מבטיחים את אמורים לההמשגיחים, ו, גמישות ונוחות

גם  זוכים להכנסה קבועה ושוטפתלרידוד היקף ההשגחה ו, שותפים הנדרשת

עבור שעות עבודה שלא בוצעו, על חשבון בתי העסק שבסופו של דבר 

 משוםשיש בו זהו מצב בלתי נסבל  ל הציבור."מגלגלים" את ההוצאה לפתחו ש

  .תוהדתי ותהמועצ ן שלתפקודלרמת הכשרות וכל הנוגע לבאמון הציבור ב פגיעה

 

 עבודה נוספת של עובדי מועצות דתיות 

 כמשגיחי כשרות נעשית ללא היתר

שיעור גבוה של עובדים ומפקחים במועצות הדתיות ירושלים ונתניה עובדים גם 

כשרות, ללא היתר ובהיקפי שעות רחבים. היקף העסקתם של חלק כמשגיחי 

, אפילו אם הדבר אינו בניגוד ל"נוהל משגיחיםבמועצות דתיות אלה כ מפקחיםמה

הוא לעתים  ,10נוהל הכשרות( -הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות", )להלן 

  ותצמבתי העסק ומהמועחריג ובלתי סביר; עולה אפוא החשש שהם מקבלים שכר 
, 1המשרד לשירותי דת, חוזר מנכ"ל התש"ע/ - "הדתיות במועצות הכשרות מערך הפעלת נוהל"  10

 .2010ביולי  1י"ט בתמוז התש"ע, 
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 יותר עברו שכבר אף

 מאז שנים משש
 את המשרד פרסם

 ובו, הכשרות נוהל
 חובת חלה

 באמצעות ההסמכה
 של הסמכה מבחן

 גבוה שיעור, הרבנות
 הכשרותמשגיחי מ

 מוסמך אינו עדיין

 

כמו כן, מתן האפשרות למפקחים  שאינם מבצעים בפועל. שעותעבור  תוהדתי

למלא את תפקידם כמפקחים מטעם המועצה הדתית ובה בעת לעבוד גם 

 אתכראוי ובאופן מיטבי  מלאל יכולתםהנוגעות ל קשות שאלות המעלכמשגיחים 

 -תר מזה ואף יו ,ניגוד ענייניםמצב של להעמידם ב עלול דברה שני התפקידים;

מצב זה עלול לפגוע הן  .תוהדתי ותובמועצ במערך הכשרות הציבור באמון לפגוע

 באיכות עבודת הפיקוח שלהם והן באיכות ההשגחה שלהם.

 

  כנדרש מוסמכים אינם המשגיחים רוב

 הסמכה למבחני לגשת נשים הורשו לא לאחרונה ועד

המשרד את  אף שכבר עברו יותר משש שנים מאז פרסם הסמכת משגיחים:

נוהל הכשרות, ובו חלה חובת ההסמכה באמצעות מבחן הסמכה של הרבנות, ואף 

שבנוהל ניתנה למועצות הדתיות ארכה של חצי שנה להסמכת המשגיחים 

מהמשגיחים מחזיקים  35%-הוותיקים, שיעור גבוה מהם עדיין אינו מוסמך; רק כ

 10% -ה, בנתניה בתעודת הסמכה מהרבנות )משגיח על כשרות מזון(. לדוגמ

, בחיפה 25% -, ברחובות 17% -מהמשגיחים מחזיקים בתעודת הסמכה, בירושלים 

 .64% -ובאשדוד  58% -, בתל אביב 35% -

לגשת  לנשיםפשרה הרבנות ילא א 2014עד אפריל  :כשרות משגיחותהעסקת 

עדכן המשרד את נוהל  2014באפריל  בחינות ההסמכה למשגיחי כשרות.ל

 מאז הכשרות וציין בו בהערת שוליים כי "האמור מתייחס לגברים ונשים כאחד".

שנקלטו במועצות הדתיות  םמשגיחיה 178בין נשים בלבד;  12 לתפקיד זה הוסמכו

הנגישה הרבנות לא  חת., לא הייתה ולו אישה א2016יוני -2015ינואר בפרק הזמן 

מבחני ההסמכה לגשת לנשים שניתנה לאפשרות בדבר הלידיעת הציבור מידע 

בו שלא באתר האינטרנט שלה ולא בכל דרך אחרת. מצב  - למשגיחי כשרות

הדרה של  משמעותו, אחד פחות מאחוזהוא כלל משגיחי הכשרות מנשים שיעור ה

אינו עולה בקנה אחד עם הדרישה למתן שוויון הזדמנויות דבר ש - נשים מעיסוק זה

 בתעסוקה.

 

הרבנות הרבנות הראשית, , לשירותי דת המשרד

 אינם מתואמים ביניהם המקומית והמועצות הדתיות

חלוקת התפקידים  :המקומית רבנותל הדתית המועצה בין ממשק העבודה

בין הרבנות המקומית מושתתת על "תקנות נוהל לתאום ובין המועצה הדתית 

 4411". בדוח שנתי 1985-והגדרת תפקידים בין הרבנות למועצה דתית, התשמ"ה

מבקר המדינה שאין די בתקנות הנוהל שקבע משרד  משרד קבע ובדוח הקודם

 שאיןכיוון ממועצה הדתית, ובין ההדתות בעניין התיאום בין הרבנות המקומית 

עד מועד סיום . בין המועצה הדתיתוליישב חילוקי דעות בין רב העיר  ןבכוח  
  .381-361, עמ' , "המועצה הדתית נתניה"(1994) 44 שנתי דוחמבקר המדינה,   11
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 מחזיק אינו המשרד
 ובכלים במידע

 למימוש לו הנחוצים
 לתחום אחריותו

 הכשרות ניהול
 הדתיות במועצות

 תמונת גיבוש ולצורך
 והערכת מצב

 של פעילותן
 הדתיות המועצות

 זה בתחום

 

נוהלי הפעולה של לשכות את בחקיקת משנה הסדיר המשרד טרם הביקורת 

במצב זה אין בכוחה של הרבנות לכפות המועצות הדתיות. של ת והרבנות המקומי

את הנחיותיה על הרבנים המקומיים, ואלה קובעים הנחיות כשרותיות על פי 

השקפתם. כמו כן, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בדוח ביקורת זה, ראשי 

 המועצות הדתיות לעתים אינם רואים עצמם כפופים להנחיות המשרד לשירותי דת.

היעדר תיאום בין הרב המקומי למועצה הדתית, בלבול וחוסר יעילות  -פועל יוצא 

גם עלולים להיווצר פערים בעלויות הכשרות בין מועצות  , וכןשל השירות לציבור

 דתיות שונות.

פועלים אינם  הרבנותהמשרד ו :רבנות הראשיתלבין המשרד ממשק העבודה 

 הנוגעיםבנושאים רבים ת הידע הנצבר ואינם חולקים ביניהם א ביניהם תיאוםב

ללא גובש  2010שהפיץ המשרד ביולי נוהל הכשרות . למשל, לתחום הכשרות

שמינה הרב הראשי צוות לבחינת מערך הכשרות בישראל  ;הרבנותתיאום עם 

במטרה לבחון את מכלול ההיבטים הנוגעים למערך , 2016לישראל במרץ 

לא כלל נציג של  בו,את ההסדרים הקיימים  הכשרות ולהציע דרכים לתקן

דוחות של ביקורות שעורך המשרד במועצות הדתיות, לרבות בנושאי  ;המשרד

יחסה שתכן ייכשרות אינם מועברים לידיעת אגף הכשרות ברבנות, ולהיפך. 

על המועצות לנוהל הכשרות היה גורם משמעותי שהשפיע  הספקני של הרבנות

יישומו כמעט באופן -ף בנוהל הכשרות של המשרד ואיהדתיות עד כדי זלזול חרי

 . גורף

 

אינו ערוך למלא את תפקידו  לשירותי דת המשרד

 בתחום ניהול מערך הכשרות במדינת ישראל

ניהול לתחום למימוש אחריותו כלים הנחוצים לו במידע ואינו מחזיק במשרד ה

 ן שללותפעיהערכת תמונת מצב וולצורך גיבוש  הכשרות במועצות הדתיות

תפקידיהם של למספרם ושבידיו הנוגעים לנתונים . הבתחום זה המועצות הדתיות

מועצות הדתיות לפי תחומי עיסוקם, ובפרט מספרם של העובדים בתחום העובדי 

אין בידיו נתונים על מצבת המשגיחים ועל , אינם מהימנים. כמו כן, הכשרות

בכל מועצות הדתיות של ה אופן הפעולה עלמידע מפורט אין במשרד  .הסמכתם

מם קיובדק לא  . המשרדתיקי בתי עסק מושגחיםוניהול תיקי משגיחים הקשור ל

, וממילא הוא בין משגיחיםוניגודי עניינים בין בעלי תפקידים במועצות הדתיות  של

תקן , במשרד אין לבעלי תפקידים בתחום הכשרותאשר  חסר מידע גם בעניין זה.

. כל אלה פוגמים הצמודות יהןרגותדו משרות רשימת יינובעבורם, דה סדורמשרות 

הפועל את כוח האדם במועצות הדתיות  ביעילות לנהלביכולתו של המשרד 

  זה.בתחום 
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 ברבנות לא פיתח יכולות אגף הכשרות 

 לפקח על פעולות מחלקות הכשרות

האחראי לתחום  הרבנותמקצועי מטעם מועצת הגוף ה -הכשרות ברבנות לאגף 

מרכזיים שיש  יעדים קבעהוא לא  וממילא גם אין תכנית עבודה שנתית -הכשרות 

את לא ניתן להעריך את עבודת האגף ו מרכזיים עדר תכנית ויעדיםי. בהלהשיגם

מידע על מערך המפקחים והמשגיחים אינו מחזיק באגף זאת ועוד, ה .הישגיו

 ;הרבנותעל ידי  לתפקיד מהמשגיחים הוסמך אף אינו יודע מיות ודתיה ותמועצב

בכל מחלקות הכשרות למלא את חובתו לפקח על פעילותן של יכולת  לואין  לכן,

 לפיקוח על הכשרות.הקשור 

 

הגשת כתבי אישום נגד מקבלי קנסות מינהליים -אי

 שביקשו להישפט

שהעונש  תופלילי ותריהן עבמסוימות קובע כי עבירות  חוק איסור הונאה בכשרות

מכוח חוק העבירות בתקנות שהותקנו . אחת עד שנת מאסר עליהן הוא

. תומינהלי ותר עבירעבירות אלה הן בגד נקבע כי, 1985-תשמ"והנהליות, יהמ

 עלנהליים קצובים ילהטיל קנסות מיחידת האכיפה מפקחי התקנות הסמיכו את 

 להודיע המינהלי יכול הקנס מקבלעל פי החוק האמור, עברייני הונאה בכשרות. 

 ;רהיהעב על להישפט רצונוב כי ההודעה על הטלת הקנס מים מקבלתי 30 בתוך

  .אישוםזה יגיש תובע מוסמך כתב כבמקרה 

בהם ביקשו מקבלי ר תיקים ילהעבמשרד מבקר המדינה מהדוח הקודם  המלצת

טרם יושמה,  לייצוג משפטי חיצוני בפיקוח הפרקליטותקנסות מינהליים להישפט 

מקרים שמקבלי  800-בלמעלה מ לא הוגשו כתבי אישום 2016-2009בתקופה ו

על  חלה התיישנות בנוגע לרוב המבקשים להישפט כבר הקנסות ביקשו להישפט.

 מצב שבו העבירה שביצעו וכבר לא ניתן להעמידם לדין. התנהלות זו יוצרת אפוא

 אלה שהעדיפו לשלם את הקנס, משום לעומתלטובה  המבקשים להישפט מופלים

 לא יועמדו לדין.חלקם לפחות  ,שבסופו של דבר

 

 אינן מקיימות את הדרישות המועצות הדתיות 

 הכשרותשנקבעו בנוהל 

 המועצות הדתיותבמקרים רבים  נוהל הכשרות במועצות הדתיות: יישום-אי

נרחב עד היקף התופעה כה  .נוהל הכשרותשנקבעו בדרישות ה אינן מקיימות את

אי ציותן של  .בנוגע למידת מחויבותן ליישום הוראות הנוהלשעולה ספק כדי כך 

מתוארות בדוח חלק ניכר מהתופעות ההמועצות הדתיות לנוהל הכשרות גורם ל

היעדר ביקורת זה, כגון: העסקה לא מאושרת של בעלי תפקידים בעבודה נוספת; 
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; ניגודי עניינים בהעסקת משגיחים; היעדר פיקוח על תשלום שכר המשגיחים

 הסמכה של משגיחים; ועוד.

במועצות דתיות  עסק מושגחים:בתי תיקי של של תיקי משגיחים ו לקויניהול 

בתי עסק מושגחים מסודרים, ומועצות דתיות אחרות כלל אינן  מסוימות ישנם תיקי

מנהלות תיקי בתי עסק מושגחים; המועצות הדתיות ירושלים ובאר יעקב והרבנות 

לכשרות ארצית אינן מנהלות תיקי משגיחים ותיקי בתי עסק מושגחים, כנדרש 

מה בנוהל הכשרות. לעומת זאת, יתר המועצות שנבדקו מנהלות תיקים כאלה בר

 עלפרטים כגון:  בנוהל, סבירה, אך יש צורך להשלים בהם מסמכים על פי הנדרש

 ,צוות המטבח, דרישות כשרות או הגבלות מיוחדות מול בית העסק, סוג ההשגחה

נעשה או תכתובות עם בית ש פיקוחה תיעודההשגחה ו שעות, היקף רמת הכשרות

במצב דברים זה המועצות הדתיות שאינן מנהלות תיקי  העסק במהלך השנים.

שהן משגיחים כנדרש אינן מחזיקות בכלים הבסיסיים לצורך ניהול המשגיחים 

והפיקוח עליהם. עקב כך, גם אין ביכולתן לעקוב באופן שיטתי אחר מפעילות 

  .בכל הנוגע לעמידתם בתנאים הכשרותיים שנקבעו להםהעסק  יבתהתנהלות 
 

 מפרה באופן בוטה  ירושלים דתיתה המועצה

 את נוהל הכשרות

בסדרי  על פגיעה חמורה יםמערך הכשרות בעיר ירושלים מצביעם על ממצאיה

של  הבלתי תקינהכשרות. ההתנהלות ההפרה בוטה של נוהל על המינהל התקין ו

בסיטונאות לעבודה נוספת של עובדיה בעל פה ם המועצה איפשרה מתן היתרי

 -וללא הבחנה, ללא הענקת היתר מפורש ותוך עצימת עיניים מהנסיבות שנוצרו 

מבוצעות, או לפחות  אינןבתי עסק משלמים עבור שעות השגחה שקרוב לוודאי 

עובדי המועצה שנוכח המשרות הנוספות ללא מבוצעות במלואן, כשבה בעת, 

את תפקידיהם במועצה  אמלגם משגיחים, ספק אם הם יכולים ל בהיותם מבצעים

ר את נוהל הכשרות, תבאופן ראוי ומלא. בכך עושה המועצה הדתית ירושלים פלס

את הוראות חוקת העבודה ואת ההסכם הקיבוצי המחייב את עובדי המועצה 

יד להפרה חמורה ושיטתית של סדרי  יםנותנוהעומד בראשה הדתית. המועצה 

סק והציבור הסומכים ידם על מינהל תקין עד כדי חשש להטעיה של בתי הע

 כשרות המזון ועל בתי העסק.

 

  אסורה קרבה משפחתיתמועצות דתיות יש  20-ב

 על פי נוהל כשרות

 נוהלאסורה על פי  תיתמשפח המועצות דתיות נמצאו מקרים של קרב 20-ב

יש בתופעה  .הבין בעלי תפקידים במועצה ובין משגיחים הפועלים בתחומ הכשרות

ניגוד עניינים ולתפקוד בלתי תקין של מערך הפיקוח ידי מצב של ל כדי להביאזו 

 על הכשרות.
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 ישנה לכשרות
 יוקר על השפעה
 ועל בכלל המחיה
 של המזון עלויות
. בפרט הבית משקי

 שהועלו התופעות
 מבטאות זו בביקורת
 יעילה לא אסדרה

 - הכשרות תחום של
 המשרד של מצדם

, דת לשירותי
 ומשרד הרבנות
 ומביאות - האוצר

 כשרות עלויות לידי
 עודפות

 

 בזבוזים, כפילויות ופעולת מערך הכשרות 

 שלא לפי כללי מינהל תקין גורמים 

 על הציבורהנטל הכלכלי להגברת 

 משקי הבית לשעלויות המזון בכלל ועל  יוקר המחיה לע ישנה השפעה כשרותל

של תחום יעילה  לא אסדרה מבטאות ו בביקורת זושהועל. התופעות בפרט

 ומביאות לידי -מצדם של המשרד לשירותי דת, הרבנות ומשרד האוצר  -הכשרות 

דרישות כשרות  קביעותאלה:  היתרבין הליקויים הם עלויות כשרות עודפות. 

; יצירת בלבד תחרות בין מעטיםל דבר הגורם ,ביישובים מסויימיםחמורות רק 

 קביעת מפתח מחייב-אימועצות דתיות; כמה מוצרים ויצרנים בלה כניס חסמי

שונות רבה ולא מוצדקת במספר עסק; העל פי מאפייני בתי  לשעות השגחה,

; קביעת עלות שונה שעות ההשגחה שנקבעו לעסקים דומים הפועלים באותו ענף

שעות השגחה בלתי סביר  היקףשעת השגחה לעסקים מושגחים דומים; קביעת ל

היעדר היעדר נוכחות של משגיחים בחלק ניכר מהזמן שנקבע להם ולמשגיח; 

 השגחה מבעלי עסקים במגזר הלא יהודי בניגוד לחוק.אגרות ית י; גבכךפיקוח על 

 

הרבנות הראשית  -האחריות לתופעות אלה מתחלקת בין הגורמים המאסדרים 

טרם  האלה,שגורמים אלה מודעים זה זמן רב לתופעות  אף. המשרד לשירותי דתו

 לצמצום הנטל העודף.של ממש וליזום מהלכים  ןעלה בידם למפות את היקפ

למועצה  יםהכשרות מאפשר נוהלהדין וש אף :כדין שלאאגרות כשרות  גביית

 המועצהאגרת כשרות עבור טיפולה בהוצאת תעודת הכשר,  רקדתית לגבות 

הפיקוח  יעבור שירותתשלומים  גםוהרבנות לכשרות ארצית גובות ירושלים  יתדתה

אגרת פיקוח משפיעה על עלות  גביית עסק מושגחים. בתישהן מעניקות ל

עסק  בתי וביןבמגזר המיעוטים ש מושגחיםהמוצרים ומפלה בין בתי עסק 

 הנמצאים בתחומי מועצות דתיות אחרות. מושגחים

 מטילות בנתניהות בירושלים יוהרבנו ר:יעה םהגבלה על הכנסת מזון לתחו

. ם שיפוטןלתחו שקיבל הכשר ממועצות דתיות אחרותהגבלות על הכנסת מזון 

על  ומשפיעהעסק המושגחים בתי מצמצם את אפשרויות הבחירה של בעלי  הדבר

 ת המזון ועל יוקר המחיה.יועלו

 

  ביקורת לא יעילה של המשרד לשירותי דת

 על המועצות הדתיות בתחום הכשרות

שבמשרד לשירותי דת מבצע  (אגף בקרה -לן אגף הסדרה פיקוח ובקרה )לה

מבין  2015-2012ביקורות במועצות הדתיות באמצעות משרדי רואי חשבון; בשנים 

נעשתה ביקורת מקיפה על פעילות מועצות דתיות שבוצעו בהן ביקורות,  48

לעתים רק על  -ית ביקורת חלק תהנעש ן, ואילו ברובןקרק בחל מחלקת הכשרות

של  אחר תיקון הליקויים שנמצאו בביקורות עקבות. האגף לא נושא גביית האגר

 .משרדי רואי החשבון
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 ההמלצות העיקריות

הרבנים , לרבות השר לשירותי דת, רבנותבועל הדרגים הבכירים ביותר במשרד 

ם פתרון לסוגיית לקד כדיכל האמצעים את לנקוט  ,הראשיים ומועצת הרבנות

ראשונה בבראש ו מעמדם של משגיחי הכשרות ותלותם בבתי העסק המושגחים.

מקרוב,  יהןלעקוב אחרהנעשות בנושא זה ופעולות בעליהם להיות מעורבים 

 .העומדים לרשותםניהול הלהשתמש בכלי ו פעולה ביניהם לפעול בשיתוף

לקבוע המשגיחים ות העסקת על המשרד, בתיאום עם הרבנות, לבחון את שיט

 שיטת נקבעה לא עוד כל. םביצוע ושוויונית להעסקת-בדחיפות מתכונת יעילה, בת

 העסקת את לתפוס הצריכה זו היא הדתית המועצה הרי, אחרת העסקה

 המשגיחים שיבוץ את לקבוע לכך ובהתאם, ארגונית-כלל בראייה המשגיחים

, ומנוחה עבודה שעות חוק בהוראות שיעמוד ובאופן סבירהשגחה  שעות בהיקף

 .השוויון עיקרון עם אחד בקנה ויעלה ,1951-התשי"א

לנוכח ההיקפים המשמעותיים של בעלי תפקידים במועצות הדתיות המועסקים 

כמשגיחים, על המשרד לבחון את סוגיית מתן האישורים לעבודה נוספת של עובדי 

ר האיסורים המועצות הדתיות, גם במקרים שהדבר כבר אינו מצוי כיום בגד

חומרת הממצאים העולים מעבודת המפקחים כמשגיחי כשרות  שבנוהל הכשרות.

מחייבת את המשרד לבחון מחדש את הכללים שהוא קבע בנוהל הכשרות, לרבות 

האיזונים שבין מתן האפשרות למפקחים לשמש משגיחים, אל מול הסיכון העולה 

ם באופן מלא ותקין. על את שני התפקידי מלאמהעובדה שקיים חשש שלא ניתן ל

 ,המשרד להביא בחשבון את החשש להיקלעות המפקחים למצב של ניגוד עניינים

פך; יולה ,ד בנוגע למצב שבו מפקח משמש גם משגיח המפוקח בידי עמיתוויחיוב

 .לפעול באופן מידי למניעת מצבים כאלהעל המשרד 

יפו -תל אביבמשרד מבקר המדינה מציין לחיוב את יוזמת המועצות הדתיות 

ואשדוד לשיפור מערך הבקרה והפיקוח על עבודת המשגיחים, ורואה בה שינוי 

על . רצוי וחדשני שבכוחו להגביר את אמון הציבור במערך הכשרות העירוני

המשרד לעודד את המועצות הדתיות כולן ליישם מערכת דיווח סדורה לדיווחי 

 .הנוכחות של המשגיחים

נוהלי הפעולה  לעיגוןובנחישות פעולה ול בשיתוף לפע על הרבנותו המשרדעל 

 וזאת כדי לייצר, ההמועצות הדתיות בחקיקשל ת וות המקומייושל לשכות הרבנו

עובדי המועצות הדתיות.  ופעילותם שלהרבנים המקומיים בין פעילותם של תיאום 

בהפעלת מערך  לשפר את התיאום ביניהם על הרבנותכמו כן, על המשרד ו

 .הכשרות

 ילוילו למ ץהמידע הנחו לנקוט את האמצעים הנדרשים להשלמת המשרד לע

בסיס נתונים  יםהקעליו ל בין היתר .אחריותו לתחום הכשרותמ הנגזרים יםתפקידה

עובדים במועצות הדתיות לפי תחומי עיסוקם, הל עשיכיל פרטים  ועדכני ףמקי

על מלאים  פרטיםכן בסיס נתונים שיכיל ו ,העובדים בתחום הכשרות לרבות

תקן כוח אדם עליו גם לקבוע  .הפועלים מטעם המועצות הדתיותהמשגיחים 

 שבמועצות הדתיות.למחלקות הכשרות 
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 הממצאים לנוכח

 המועלים החמורים
 זה ביקורת בדוח
 לפעולות הנוגע בכל

 הדתיות המועצות
, הכשרות בתחום

 הוא ונכון ראוי
 דת לשירותי שהשר
 סמכותו את יפעיל

 בחוק לו המוענקת
 ויתערב הדת שירותי

 לצורך דיחוי ללא
 של הנהגתה
 מקיפה רפורמה

 מערך להסדרת
 במועצות הכשרות
 הדתיות

 

 משותפת מטה עבודת עשותל הדתיות המועצותעל ו הרבנותעל , המשרד על

 שלהם המקצועי הידע שרמת להבטיח כדי, המשגיחים להסמכת תכנית לבניית

 .הכשרות במערך הציבור אמון את לשמרבאופן זה ו הולמת יהתה

על המועצות פיקוח הנוגעת למדיניות עקבית ואחידה על אגף הבקרה ליישם 

רואי משרדי  שביצעות וביקורבאחר תיקון הליקויים שנמצאו  ולעקובהדתיות 

 החשבון מטעמו.

לגבש  -משרד האוצר, המשרד לשירותי דת והרבנות  -על המשרדים המעורבים 

סד נתונים מוסכם בעניין אומדן עלויות הכשרות והנטל הכלכלי המוטל על מ

צמצומן  שתביא לידי המשק. מסד נתונים זה חשוב לצורך גיבוש מדיניות מוסכמת

של עלויות הכשרות. על כל הגורמים המעורבים בהסדרת מערך הכשרות לפעול 

 .האלוללא דיחוי לבחינת האפשרויות לצמצומן של עלויות בתיאום 

לנוכח הממצאים החמורים המועלים בדוח ביקורת זה בכל הנוגע לפעולות 

המועצות הדתיות בתחום הכשרות, ראוי ונכון הוא שהשר לשירותי דת יפעיל את 

סמכותו המוענקת לו בחוק שירותי הדת ויתערב ללא דיחוי לצורך הנהגתה של 

  רפורמה מקיפה להסדרת מערך הכשרות במועצות הדתיות.

 

 סיכום

 לפיכך. כשר מזון צריכת על מקפיד ישראל במדינת היהודי מהציבור ניכר חלק

 שמספקות והחשובים הבסיסיים השירותים אחד הוא המזון כשרות על הפיקוח

 .הדתיות המועצות

ובהן , שנבדקו של המועצות הדתיותחמור על כשל  מעידיםממצאי הביקורת 

נתניה, בכל הנוגע לאכיפת הוראות נוהל הכשרות. והמועצות הדתיות ירושלים 

ה בלתי תקינה של משגיחי כשרות, ובכלל זה דתיות מאפשרות העסקהמועצות ה

מעמיד בספק את  הדבר ה שלא ניתן לבצעו בפועל.היקף שעות עבודבהעסקה 

. מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר של המועצות המשגיחים איכות עבודת

גוע ברמת הכשרות ובאמון הציבור במערך הכשרות העלולה לפ ,הדתיות

בהטעיה של בתי העסק המשלמים  ואףשהמדינה אמורה להבטיח את קיומו, 

בעבור שעות השגחה שלא תמיד מבוצעות בפועל. אגב כך, נוצר מצב נוח ומתאים 

 מתבצעתבתי העסק משלמים עבור ההשגחה אך היא  -לכל הצדדים, דהיינו 

משתפים עמם  מצדם הם גמישות ונוחות; המשגיחיםבאופן חלקי המאפשר ל

 וזוכים להכנסה נוספת קבועה ושוטפת. פעולה

שבמסגרתו משגיחי הכשרות מועסקים בניגוד עניינים באמצעות  -המצב הנוכחי 

גורם לפגיעה במערך  -בית העסק שהם משגיחים עליו ותלויים בו לפרנסתם 

 קלות כשרות. הדבר גם פותחהכשרות ובמוטיבציה של המשגיחים לדווח על ת

 מסגביית -לאי, לנוכחות המשגיחים בבית העסק בנוגע כוזבים לדיווחים פתח

 תשלום הפרשות מעבידים לפנסיה ולמוסד לביטוח לאומי, לניגודי-לאי, כנדרש

 הציבור במערך הכשרות ובמועצות הדתיות. מבקר באמון ולפגיעה חמורים עניינים

 שמקורה בכך, במושגח המשגיח של התלות בסוגיית בעבר עסק כבר המדינה
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 משלמים עסק בתי

 שעות בעבור
 רבות השגחה
 ההשגחה משעות
 המועצות; בפועל

 זו נבדלות הדתיות
 רבה במידה מזו

 תעריפי מבחינת
 ושעות ההשגחה
 רבנויות; ההשגחה
 מטילות מקומיות
 הכנסת על הגבלות

 שקיבלו מזון מוצרי
. אחרת בעיר הכשר

 מוטל אלו כל עקב
 נטל הציבור על

 עודף כלכלי
 בהעלאה המתבטא

 יוקר של מיותרת
 המחיה

 

 עקב הנוצר המובנה העניינים ובניגוד, שכרו ישירות את למשגיח משלם שהמושגח

 עדיין לא הביקורת סיום במועד ; אולם2004בכך משנת  עוסק"ץ בג גם. כך

 של במעמדם לשינוי שיביא פתרון לקדם דת לשירותי והמשרד הרבנות השכילו

 .הכשרות משגיחי

, מבוטלת שאינה כלכלית בעלות כרוך הכשרות על הפיקוח שירותי קיום

שמערך הפיקוח על הכשרות  מעידים ממצאי הביקורת. המזון למחירי המתווספת

ומסודר; בתי עסק משלמים בעבור שעות השגחה רבות  מנוהל באופן יעילאינו 

ה רבה מבחינת משעות ההשגחה בפועל; המועצות הדתיות נבדלות זו מזו במיד

תעריפי ההשגחה ושעות ההשגחה; רבנויות מקומיות מטילות הגבלות על הכנסת 

מוצרי מזון שקיבלו הכשר בעיר אחרת. עקב כל אלו מוטל על הציבור נטל כלכלי 

  .עודף המתבטא בהעלאה מיותרת של יוקר המחיה

ית סוגיעל המשרד ומועצת הרבנות לנקוט צעדים נחושים ומעשיים להסדרת 

. הוועדה מעמד המשגיח, שבמועד סיום הביקורת טרם הושג פתרון מחייב בעניינה

 נדרשתאותה הקים הרב הראשי לישראל, שלבחינת מערך הכשרות בישראל, 

 ,נקטובעיה שאחרים לא פתרו, אם בשל פעולות מועטות שנלהתמודד עם אפוא 

גם יחד. ראוי  הסיבותי תבשל ש ואםאם בשל חוסר נחישות להגיע לפתרון כולל, 

יקבע לוחות זמנים מפורטים להשגת  ,שמינה את צוות הבחינה ,כי הרב הראשי

הסדרת מערך הכשרות בכלל  - יעדי ביניים, כדי שבסופו של דבר תושג המטרה

שבמסגרתה יחים, המשג ם שלהעסקת לנוכח מתכונתומעמד המשגיח בפרט. 

ביתר  מתעוררבהיקף שעות בלתי סביר ובתנאי העסקה פוגעניים,  חלקם מועסקים

 לבחון אותה מחדש.הצורך שאת 

על הדרגים הבכירים ביותר במשרד וברבנות, לרבות השר לשירותי דת, הרבנים 

כדי לקדם העומדים לרשותם הראשיים ומועצת הרבנות, לנקוט את כל האמצעים 

בראש ובראשונה עליהם להיות מעורבים את הסדרתן של הסוגיות שעלו בדוח זה. 

, לשתף בקפידהלעקוב אחריהן סוגיות אלו,  המתבצעות בעניינן שלבפעולות 

לנוכח הממצאים  .פעולה ביניהם ולהשתמש בכלי הניהול העומדים לרשותם

דתיות בתחום החמורים המועלים בדוח ביקורת זה בכל הנוגע לפעולות המועצות ה

הכשרות, ראוי ונכון הוא שהשר לשירותי דת יפעיל את סמכותו המוענקת לו בחוק 

שירותי הדת ויתערב ללא דיחוי לצורך הנהגתה של רפורמה מקיפה להסדרת 

  מערך הכשרות במועצות הדתיות.
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 מבוא
חלק ניכר מהציבור היהודי במדינת ישראל מקפיד על צריכת מזון כשר ונותן את 

אמונו במערך הפיקוח על הכשרות; רוב המרכולים, השווקים וחנויות המזון מוכרים 

בתי האוכל והמסעדות המספקים מזון אך ורק מוצרי מזון כשרים. היצרנים, הספקים, 

לכן  שיהיה "כשר".לספק מזון , נדרשים למגזר הציבורי, לרבות לבתי החולים ולצה"ל

חשוב מאוד להבטיח שמערך זה יהיה אמין, מקצועי ומועיל. הפיקוח על כשרות המזון 

הוא אחד השירותים הבסיסיים והחשובים שהמועצות הדתיות מספקות, ועליו 

להיעשות על פי הנורמות ההלכתיות שהרבנות הראשית קובעת. להפעלת מערך 

כלכלית לא מבוטלת המתווספת למחירי המזון ומשפיעה על  הכשרות ישנה עלות

יוקר המחיה של כלל האוכלוסיה. מכאן, את מערך הכשרות נדרש להפעיל לפי שני 

עקרונות מרכזיים: האחד, להבטיח שהפיקוח על הכשרות יהיה מקצועי כדי למנוע 

שתוספת להבטיח  -פגיעה באורח חייו של הציבור המקפיד על כשרות מזונו, והשני 

 העלות בשל הכשרות תהיה קטנה ככל הניתן.

הפיקוח על הכשרות של בדק משרד מבקר המדינה את  2008ובתחילת  2007בשנת 

 הביקורת הקודמת(. הביקורת נעשתה -)להלן  מוצרי מזון המיוצרים ומשווקים בארץ

ת . בעקבות הביקורובמועצות הדתיות ירושלים, חיפה וראשון לציון בנות הראשיתבר

בנושא "הפיקוח על כשרות  דוח ביקורת 2009פרסם משרד מבקר המדינה בשנת 

דוח הביקורת הנוכחי עוסק בתיקון הליקויים שעלו  .12הדוח הקודם( -המזון" )להלן 

בביקורת הקודמת ובוחן סוגיות נוספות הנוגעות להיערכותם של הגופים האחראים 

 למערך הפיקוח על הכשרות.

הראשי לישראל הרב דוד ברוך לאו "צוות לבחינת מערך מינה הרב  2016במרץ 

צוות הבחינה(. הצוות מונה במטרה לבחון את מכלול  -הכשרות בישראל" )להלן 

ההיבטים הנוגעים למערך הכשרות בישראל ולהציע דרכים לשינוי ההסדרים 

מועד סיכום  -)להלן  2017הקיימים במערך זה. עד מועד סיכום הביקורת, ינואר 

 ורת(, טרם סיים צוות הבחינה את עבודתו.הביק

 

 

 הגורמים המעורבים בפיקוח 
 על כשרות המזון וסמכויותיהם

-על פי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א :13דת לשירותי המשרד

חוק שירותי הדת(, השר לשירותי דת רשאי להקים מועצה דתית בכל  -)להלן  1971

המשרד(  -לשירותי דת )להלן  רשות מקומית שאין בה מועצה כאמור. המשרד

כוח מופקד בין היתר על הפיקוח המינהלי על פעילות המועצות הדתיות, על ניהול 

 האדם שלהן ועל תקציביהן, לרבות תקני מחלקות הכשרות. חוק שירותי הדת מסמיך 
 .1005-955(, "הפיקוח על כשרות המזון", עמ' 2009) ב59 שנתי דוחמבקר המדינה,   12

, עם פירוקו של משרד הדתות, הועברו למשרד ראש הממשלה בין היתר אגף 2004בינואר   13

הייתה יחידת , והיא הוקמה הרשות הארצית לשירותי דת 2005. בינואר הרבנותהמועצות הדתיות ו

 , עת הוקם המשרד לשירותי דת.2008ה עד ינואר סמך במשרד ראש הממשל
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את השר לשירותי דת להתערב בעבודת המועצות הדתיות "כל אימת שנראה לשר 

שהמועצה לא מילאה חובה או לא ביצעה עבודה שהיא נדרשת או מוסמכת לעשות 

כשרות )הסדרה(" האמור מונה במשרד "מנהל תחום  2014לפי חוק זה". באוגוסט 

לתכלל את הטיפול ב"תחום הכשרות על היבטיו בהתאם לנהלי המשרד ]לשירותי 

מונה חה"כ דוד אזולאי לשר לשירותי דת  2015במאי  דת[ ולנהלי הכשרות ברבנות".

 מונה עו"ד עודד פלוס למנכ"ל המשרד. 2015וביוני 

הרבנות( פועלת  -הרבנות הראשית לישראל )להלן  :לישראל הראשית הרבנות

חוק הרבנות(, המטיל  -)להלן  1980-חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"םעל פי 

תשובות וחוות דעת  מועצת הרבנות( בין היתר לתת -עליה ועל המועצה שלה )להלן 

ליד מועצת הרבנות פועלות כמה ועדות  .תעודות הכשר וכן לתתני הלכה יבעני

קובע כי המועצה  14חוק שירותי הדת היהודיים כמו כן, משנה ובהן ועדת הכשרות.

הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית והרבנות הראשית לישראל, בכל 

החלה הרבנות לפעול  2015עניין שבתחום סמכותה של המועצה הדתית. בינואר 

 .15כיחידת סמך של המשרד

 -הרב יצחק יוסף במועד הביקורת הנוכחית אלה היו הרבנים הראשיים לישראל: 

הרב הראשי הספרדי והראשון לציון המכהן כנשיא בית הדין הרבני הגדול, והרב דוד 

הרב הראשי האשכנזי המכהן כנשיא מועצת הרבנות וכממונה על  -ברוך לאו 

 2016 לתקופה של עשר שנים. במאי 2013. הם נבחרו לתפקידם בשנת 16הכשרות

 .הרבנות למנכ"ל דגן משה מר מונה

אגף הכשרות( פועל כגוף מקצועי מטעם מועצת  -הכשרות שברבנות )להלן אגף 

הרבנות. האגף כולל כמה מחלקות, ובהן היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה 

בכשרות והמחלקה לביקורות כשרות ברבנויות המבצעת עם רבני אגף הכשרות 

 ביקורות בבתי עסק ברחבי הארץ.

מועצות דתיות. המועצות הדתיות מופקדות  132 בישראל ישנן :הדתיות המועצות

, ובין היתר על הטיפול חוק שירותי הדת היהודיים מתוקף דתעל אספקת שירותי ה

בעניינים המינהליים הכרוכים במתן תעודות הכשר. ביישובים שאין בהם מועצה 

דתית, מחלקות עירוניות נותנות את שירותי הדת. חוק שירותי הדת קובע כי הרשות 

מהחברים ואת  45%מחברי המועצה הדתית, שר הדתות ימנה  45%מקומית תמנה ה

הנותרים ימנה הרב המקומי. לפי החוק, המשרד אחראי לפעילות המועצות  10%-ה

 הדתיות.

מינוי משגיחים ולגביית אגרות להטיפול המינהלי הנוגע להוצאת תעודות הכשר, 

הדתיות. מנהל מחלקת הכשרות ופיקוח עליהם מוטל על מחלקות הכשרות במועצות 

הוצאת תעודת של  המפקחים( אחראים לניהול התהליך -ומפקחי הכשרות )להלן 

בידי רבני העיר. הפיקוח המעשי בבתי העסק מהגשת הבקשה ועד לחתימתה  הכשר

שבדרך כלל אינם עובדי המועצות  משגיחים( -כשרות )להלן גם  בידי משגיחי מצוי  
 .1971-א לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א6סעיף   14

 פעלה הרבנות כיחידת סמך במשרד ראש הממשלה. 2015עד ינואר   15

לרבנים הראשיים תחומי אחריות שונים ובחלוף מחצית כהונתם תחומי האחריות של האחד   16

 ., ולהיפךעוברים למשנהו
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ות אותם. רבני הערים אמורים לבחון את רמת מנממאלה ההדתיות אף שהן 

 הבקיאות של המשגיחים בתחום הכשרות לפני קבלתם לעבודה.

 -רב עיר, רב מועצה אזורית, רב מושב ורב קיבוץ )להלן  המקומיים: הרבנים

הרבנים המקומיים או הרבנות המקומית( מופקדים על הטיפול בעניינים ההלכתיים 

קובע  17כמו כן, חוק שירותי הדת היהודיים. בתחומםהנוגעים לשמירה על הכשרות 

כי המועצה הדתית וחבריה יפעלו לפי פסיקת הרבנות המקומית )והרבנות הראשית 

לישראל(, בכל עניין שבתחום סמכותה של המועצה הדתית. לפי חוק הרבנות וחוק 

חוק איסור הונאה בכשרות(, רב  -)להלן  1983-איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג

הרבנות הסמיכה לכך או רב מקומי רשאים לחתום על תעודות הכשר מועצת ש

שהמועצה הדתית נותנת לבתי עסק, ובחתימתם הם מאשרים את הכשרות בהם. 

הרב המקומי רשאי לחתום על תעודות הכשר רק לבתי עסק המצויים בתחומי היישוב 

אינם כפופים והם  ממנה מועצת הרבנות הרבנים המקומייםשבו הוא משמש רב. את 

 לרבנות. נוהלי המשרד קובעים את תחומי פעולתם.

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את מערך הפיקוח על  2016ספטמבר -בחודשים מרץ

כשרות המזון בישראל. בין היתר נבדקו נושאים אלה: עבודת המועצות הדתיות 

הרבנות הראשית, עבודה בין המשרד לשירותי דת, הממשק בתחום הכשרות; 

תקינת כוח אדם בתחום הכשרות במועצות ; הרבנות המקומית והמועצות הדתיות

; היחידה הארצית לאכיפת אגף הכשרות ברבנות ;מועצת הרבנות וועדותיה ;הדתיות

על המועצות הדתיות לשירותי דת הפיקוח של המשרד  חוק איסור הונאה בכשרות;

 .תהנטל הכלכלי של הכשרו ;בתחום הכשרות

הביקורת נעשתה במשרד לשירותי דת, במועצת הרבנות, ברבנות ובשבע מועצות 

יפו, חיפה, נתניה, אשדוד, באר יעקב ורחובות. כמו כן, -דתיות: ירושלים, תל אביב

גוף שהקימה הרבנות הראשית לצורך  -נעשתה בדיקה ברבנות לכשרות הארצית 

ה דתית, בעיקר במגזר הלא טיפול במתן תעודות הכשר ביישובים שאין בהם מועצ

המועצות הדתיות  132במסגרת הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה מכל יהודי. 

למסור לו נתונים הנוגעים לעובדי המועצות, לחברי המועצות ולמשגיחי הכשרות 

. בדיקת השלמה נעשתה באגף התקציבים שבמשרד האוצר, ברשות 18מפעילות שהן

 ובמשרד המשפטים. והתעשיה, במשרד הכלכלה בישראל המסים

 
 .1971-א לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א6סעיף   17

מועצות מסרו נתונים למשרד מבקר המדינה; בנתונים של אחת מהן לא נכלל מידע על  93  18

 משגיחי הכשרות.
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ניהול מערך הכשרות במועצות הדתיות 

 משגיחי כשרות -

המועצות הדתיות הן גוף ביצועי הפועל מכוח חוק שירותי הדת והתקנות שהותקנו על 

מועצות  21מועצות דתיות ומתוכן  132פיו ולפי חוזרי מנכ"ל המשרד. כיום פועלות 

 למתן שירותי הדת היהודיים בתחום השטח. המועצה הדתית אחראית 19דתיות אזוריות

המוניציפלי של הרשות המקומית שבה היא פועלת; שירותי הדת ניתנים בפיקוח 

 המשרד והרבנות.

המועצות הדתיות אחראיות בעיקר להיבטים המינהליים והתקציביים במתן שירותי 

ת. הדת, והן פועלות לצד הרבנות והרבנות המקומית המשמשות סמכות הלכתית דתי

עובדי המועצות הדתיות אינם עובדי מדינה, אך הם כפופים לדין המשמעתי החל על 

מזכיר מחלקת כשרות המטפל בהיבט  מכהןברוב המועצות הדתיות  .20עובדי מדינה

תעודות הכשר, לרבות שיבוץ משגיחי כשרות וקביעת גובה  הנפקתהמינהלי של 

 האגרה שעל מגיש הבקשה לתעודה לשלם.

מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אחראיות לתהליך הנפקת תעודת הכשר חתומה 

בידי רב העיר. הן גובות אגרות כשרות, מציבות משגיחים בבתי העסק ומפקחות 

עליהם וקובעות את היקף ההשגחה היומי לכל בית עסק. ברוב המועצות הדתיות, 

 ומזכיר מחלקה. בראש מחלקת הכשרות עומד מנהל וכפופים לו מפקחי כשרות 

מפקחי הכשרות אחראים מהבחינה המקצועית וההלכתית לעבודה השוטפת של 

המשגיחים, ושאלות הלכתיות עקרוניות מובאות בדרך כלל לדיון בפני רבני העיר. 

 נוסף על כך, עליהם לפקח על המשגיחים ולבדוק את נוכחותם בעבודה.

משגיחים ומפנה אותם  המועצה הדתית בוחרת את משגיחי הכשרות מתוך מאגר

לבתי העסק. את המשגיחים מעסיק בית העסק באופן ישיר והוא זה המשלם להם 

 . מתכונת עבודה21את שכרם; כמעט כל המשגיחים אינם עובדים של המועצה הדתית

זו מאפשרת למועצה הדתית שלא להיות המעסיקה של משגיחי הכשרות, אך בכל 

וודא שהמשגיח מוסמך לתפקיד וההשגחה ל -זאת להיות מעורבת בתהליך ההשגחה 

מתאימה למאפייני בית העסק. המועצות הדתיות חותמות עם בעלי העסקים על 

הסכם לקבלת השגחה על הכשרות ולמתן תעודת הכשר לבית העסק. בהסכם 

צריכים להיות מפורטים תנאי הכשרות החלים על בית העסק, מספר שעות השגחה 

ות הדתיות שנבדקו כולל ההסכם סעיף שבו בית ועלות שעת השגחה. ברוב המועצ

העסק מתחייב לשלם למשגיח את שכרו כמתחייב בחוק, לרבות תנאים סוציאליים. 

רוב המשגיחים מחלקים את יום עבודתם בין כמה בתי עסק ורק מיעוטם צמודים 

  לאורך כל יום עבודתם לבית עסק אחד, לדוגמה משגיח בבית מלון.
 .2012יולי , דתיות מועצותהכנסת, מרכז המחקר והמידע,   19

הודעה בדבר החלת חוק שירות המדינה )משמעת( על עובדי המועצות הדתיות, ילקוט   20

 .13.1.14, י"ב בשבט התשע"ד, 6735הפרסומים 

מהמשגיחים הם עובדי המועצות הדתיות כאשר רובם משגיחים ותיקים שהתקבלו  5%-רק כ  21

 בעבר הרחוק כעובדי המועצה הדתית.
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 העלתה הביקורת

 באופן חמורים ליקויים
 מערך של הפעלתו
 בידי הכשרות
. הדתיות המועצות

 סיום במועד כי נמצא
, הנוכחית הביקורת

 מועד לאחר כעשור
 הביקורת של סיומה

 חל לא עדיין, הקודמת
 משמעותי שיפור

 מערך של בתפקודו
, הממלכתי הכשרות

 הליקויים מרבית וכי
 הקודם בדוח שהועלו

 תוקנו לא עדיין
 

אים חמורים שנגעו גם לעבודתן של המועצות הדתיות בדוח הקודם הועלו ממצ

אישורים המעידים על עמידת המשגיחים במבחני לא נמצאו  -בתחום הכשרות 

לא נקבעו קריטריונים בדבר היקף ההשגחה הנדרש הרבנות הראשית; ההסמכה של 

להעסיק משגיחים בהיקף  ומאפיינים דומים נדרש בעליעסקים ו ,סוגי בתי העסקלפי 

כיוון בבתי העסק מאחר נוכחות המשגיחים  לא עקבומחלקות הכשרות שונה;  שעות

בו להשגחה בכמה בתי עסק  ורבים שובצ םדוחות נוכחות; משגיחיילאו מ לאשהם 

 .שנקבעו להםלא נמצאו בבתי העסק בשעות מסוימים משגיחים ו זמנית

הפעלת בדבר אופן בעקבות פרסום הדוח הקודם הפיץ המשרד לשירותי דת נוהל 

"נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות  - מערך הכשרות בידי המועצות הדתיות

הקובע את הצדדים הארגוניים במערך הכשרות, ובכלל זה קליטת  -הדתיות" 

משגיחים ומפקחים, ניהול תיקי משגיחים, ניהול תיקי בתי עסק מושגחים, הנפקת 

בגופי כשרות פרטיים ונוהל  תעודת כשרות, מניעת מצבים של ניגוד עניינים, עבודה

 נוהל כשרות(. -)להלן  22דיווחים ופיקוח על משגיחים ומפקחים

בביקורת הנוכחית נבדק פועלן של כמה מועצות דתיות בתחום הכשרות. הביקורת 

 -יפו וחיפה -ירושלים, תל אביב -נערכה בשלוש המועצות הדתיות הגדולות במדינה 

רחובות ובאר יעקב, בשוק הסיטונאי שבצריפין  וכן במועצות הדתיות נתניה, אשדוד,

באחריותה מצוי הטיפול בכשרות באזורים שבהם אין וברבנות לכשרות ארצית )

 (.פועלות מועצות דתיות

הביקורת העלתה ליקויים חמורים באופן הפעלתו של מערך הכשרות בידי 

המועצות הדתיות. נמצא כי במועד סיום הביקורת הנוכחית, כעשור לאחר 

מועד סיומה של הביקורת הקודמת, עדיין לא חל שיפור משמעותי בתפקודו 

של מערך הכשרות הממלכתי, וכי מרבית הליקויים שהועלו בדוח הקודם עדיין 

  לא תוקנו. להלן הפרטים:

 

 

 הכשרות משגיחי מעמד
הן אלה בהעסקת משגיחים עולה ניגוד עניינים מובנה: מצד אחד המועצות הדתיות 

הבוחרות את משגיחי הכשרות, משבצות אותם בבתי העסק, קובעות את היקף 

העסקתם ומפקחות על עבודתם, ומצד אחר רוב רובם של המשגיחים אינם עובדים 

של המועצות הדתיות והם מקבלים את שכרם ישירות מבעלי בתי העסק שהם 

 93ם שמסרו משגיחים בהם. להערכת משרד מבקר המדינה, המבוססת על נתוני

 3,900-3,800משגיחים(, כל המועצות הדתיות מפעילות יחד  3,305מועצות דתיות )

 משגיחים.

 
 במועצות הכשרות מערך הפעלת נוהל, 1כללי, התש"ע/חוזר המנהל ההמשרד לשירותי דת,   22

 .1.4.14-החוזר עודכן ב .1.7.10, הדתיות
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 עתרה 2004 בשנת

 להגינות התנועה
  ץ"לבג שלטונית
 צו יוציא כי וביקשה

 כך על שיורה
 לא שהמשגיחים

 במישרין שכר יקבלו
 העסק מבתי

 ושהרבנות, המושגחים
 נהלים תקבע

 המשגיחים להעסקת
 זו עתירה. ולהכשרתם

 ועומדת תלויה עדיין
 לא היום ועד ומאז
 סוגיות המשרד פתר
 אלה

 

והמליץ כי  23םמשגיחיההעסקתם ומעמדם של משרד מבקר המדינה בדק בעבר את 

 םתלותולביטול מעמדם של המשגיחים,  להסדרת הדתות יפעלוהרבנות ומשרד 

 וד העניינים שתלות זו יוצרת.וניג המעסיקים אותם בבעלי בתי העסק

וביקשה כי יוציא צו שיורה על  24עתרה התנועה להגינות שלטונית לבג"ץ 2004בשנת 

כך שהמשגיחים לא יקבלו שכר במישרין מבתי העסק המושגחים, ושהרבנות תקבע 

נהלים להעסקת המשגיחים ולהכשרתם. עתירה זו עדיין תלויה ועומדת ומאז ועד 

  סוגיות אלה.היום לא פתר המשרד 

בדוח הקודם ציין משרד מבקר המדינה כי במשך השנים הקימו הרבנות והרשות 

הארצית לשירותי דת ועדות שונות לבחינת מעמדו של משגיח הכשרות ולהגשת 

חלופה לאופן העסקתו בבית העסק שהוא משגיח בו; הוצעו הצעות חוק, אך עד 

ם הדוח הקודם ציין מועד סיום הביקורת הקודמת טרם הבשילו מהלכים אלה. בסיכו

משרד מבקר המדינה כי "שאלת דרך העסקתם של משגיחי הכשרות ומעמדם 

העסיקה אפוא את הרבנות ואת הגופים הממשלתיים שהיו אחראים למועצות הדתיות 

זה שנים רבות אולם עד מועד סיום הביקורת לא חל בה כל שינוי. לדעת משרד 

 ול לקדם את הטיפול בעניין".מבקר המדינה, על כל הגורמים המעורבים לפע

 

 המהלכים להסדרת מעמד משגיח הכשרות

בביקורת הנוכחית בחן משרד מבקר המדינה את הצעדים שנקטו הרבנות והמשרד 

להסדרת מעמד המשגיחים ולהעסקתם באופן שיצמצם את ניגוד העניינים במילוי 

בנוגע להסדרת תפקידם. להלן פירוט הפעילות הממשלתית וציוני דרך משמעותיים 

 מערך הכשרות ומעמד המשגיח:

 2001: בשנת למושגחמשרדי למניעת ניגוד עניינים בין משגיח -בין צוות .1

משרדי והטילה עליו להכין תכנית -החליטה הממשלה על הקמת צוות בין

מפורטת למניעת ניגוד עניינים בין המשגיח למושגח ולאיתור פתרונות לבעיית 

ה כאמור התנועה להגינות שלטונית עתירה לבג"ץ הגיש 2004; בשנת 25הפיקוח

מונה צוות היגוי לצורך ארגון מחודש של שירותי הדת  2004בעניין; בספטמבר 

 בישראל.

הודיעה המדינה  2005: באוגוסט לבחינת רפורמה בנושא הכשרות ועדה .2

משרדי שימליץ על המדיניות הראויה בנוגע להעסקתם -לבג"ץ כי יוקם צוות בין

הוקמה "הוועדה לבחינת הרפורמה בנושא  2005חים. בספטמבר של משגי

הרטוך(. -ועדת דה -)להלן  הרטוך-בראשה עמד עו"ד אמנון דההכשרות" ו

, ובו המליצה בין היתר להעסיק את 2006הוועדה הגישה דוח מסכם בספטמבר 

המשגיחים באמצעות חברות כוח אדם כדי למנוע היקלעותם למצב של ניגוד 

עניין זה המליצה הוועדה לקיים מכרז ארצי לבחירת כמה חברות כוח עניינים. ב

אדם שייתנו שירותי כשרות; כל מועצה דתית תבחר אחת מהחברות שייבחרו   
 .957(, עמ' 2009) ב59דוח שנתי ; 357(, עמ' 1992) 42דוח שנתי מבקר המדינה,   23

)פורסם  התנועה להגינות שלטונית נ' מועצת הרבנות הראשית לישראל 3336/04בג"צ   24

 .(24.9.09במאגר מידע, 

 .18.7.01, 16החלטת ממשלה תמ/  25
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ותתקשר אתה בהסכם לצורך העסקת משגיחים. חברת כוח האדם תפקח על 

 על שיהיה אחראי לניהול שירותי ההשגחה.-המשגיחים והרבנות תמנה מפקח

הרטוך הוגשה הצעת -: בעקבות דוח ועדת דההכשרות על פיקוח חוק הצעת .3

, במטרה להעלות את רמת הכשרות 2007-חוק הפיקוח על הכשרות, התשס"ז

ואת רמת הפיקוח על המשגיחים, לקבוע נוהלי כשרות ארציים אחידים ולהסדיר 

את הכשרת המשגיחים והעסקתם באמצעות חברות כוח אדם. הצעת החוק אף 

קח הכשרות סמכות להטיל עיצומים על משגיחים שאינם ממלאים העניקה למפ

 את תפקידם. הצעת החוק לא הבשילה לכדי חקיקה מחייבת.

החליטו משרדי המשפטים  2011: באוגוסט ()פיילוט חלוץ ניסוי על החלטה .4

 -והאוצר, המשרד והרבנות הראשית לקדם פתרון באמצעות ניסוי חלוץ )להלן 

בבסיס הפיילוט יעמוד פרסום הרטוך. -מסקנות ועדת דהפיילוט( המבוסס על 

מכרזים לחברות לענייני כשרות שעמן יהיו המועצות הדתיות רשאיות להתקשר 

לצורך מתן שירותי כשרות. בהחלטה צוין כי קידום החלופה אינו מונע מן 

המשרד לפעול בעת ובעונה אחת לקידום הסדר מקיף וכוללני יותר של שירותי 

 הכשרות.

: בהמשך, עשה המשרד עבודת מטה ממשלתית חברה להקים מלצהה .5

מקיפה לבחינת מבנה חדש למערכת הכשרות, בין היתר כדי למצוא פתרון 

לסוגיית ניגוד העניינים שבו מצוי משגיח המקבל את שכרו מבית העסק 

המושגח. הוקם צוות משותף למשרד ולרבנות ובראשו סגן השר לשירותי דת 

המליץ הצוות על הקמת חברה ממשלתית  2014הן. בנובמבר דאז הרב אלי בן ד

לכשרות ללא כוונת רווח שתיתן מענה לנושא זה. לנוכח מורכבות הנושא ציין 

 הצוות כי יש לבצע את המהלך בזהירות, ברגישות ובשלבים.

קיים סגן השר  2014בנובמבר  :ממשלתית חברה להקים השר החלטת .6

וי מתווה יישום מהפכת הכשרות", ובו הוחלט לשירותי דת דאז דיון בנושא "שינ

"לפעול באופן מידי להקמת חברה ממשלתית והכנת הצעת מחליטים בעניין". 

בהמשך לכך, קבע סגן השר את המהלכים שיינקטו לקידום הקמת החברה. 

 מנהל תחום כשרות )הסדרה( במשרד הופקד על ריכוז מהלכים אלה.

, ועד מועד סיום 2014ובמבר בביקורת עלה כי ממועד אותו דיון, נ

מועד סיום הביקורת(, לא קידמה  -)להלן  2016הביקורת, ספטמבר 

הנהלת המשרד את הקמת החברה הממשלתית, ועקב כך נותרה בעינה 

 תלותם של המשגיחים בבעלי בתי העסק המושגחים.

במהלך  :זכיינית חברהידיה של ל השגחה שירותי למתן האחריות מסירת .7

, מסר 2014-ו 2011שלטונית, בשנים  להגינותדיוני בג"ץ בעתירה של התנועה 

המשרד לבית המשפט כי הוא מקדם פיילוט שבמסגרתו תימסר האחריות למתן 

שירותי השגחה לידיה של חברה זכיינית. החברה תעסיק את המשגיח ותגבה 

 את שכרו מבית העסק, וכך יימנע מצב של ניגוד עניינים.

בהשתתפות השר דוד אזולאי קבע מנכ"ל המשרד כי  2015יכום דיון מאוגוסט בס

יופעל פיילוט שבמסגרתו תיתן חברה זכיינית את שירותי ההשגחה, וזאת כדי 
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לבחון ניתוק התלות של המשגיח במושגח. בהמשך קבע המשרד שהפיילוט 

 יופעל בירושלים ובנתניה.

לא בחנו השותפים  לפני פרסום המכרז לבחירת החברה הזכיינית

את ההשלכות  -המשרד, הרבנות ומשרדי המשפטים והאוצר  -להחלטה 

שבהפעלת מנגנון כזה הנוגעות למשאבים הנדרשים להפעלה יעילה 

ומקצועית שלו, וכן את העלות הצפויה לשעת השגחה בשיטה זו 

 והשפעתה על עלות מוצרי המזון.

עלת הפיילוט כי משרד מבקר המדינה מעיר לשותפים להחלטה על הפ

מתן שירותי השגחה באמצעות חברה זכיינית הוא מהלך מהותי המשנה 

את התשתית שעל בסיסה פועל מערך הכשרות. אין זה סביר שמהלך 

מהלך הטומן בחובו השפעות כלכליות ותפעוליות ומשפיע גם על  -כזה 

ייעשה בלי בחינה מקיפה. היה מצופה שהשותפים  -מעמד המשגיח 

תחו את הסיכונים שבמהלך זה, את יתרונותיו ואת חסרונותיו להחלטה ינ

 וישוו בינו לבין חלופות אחרות.

 2013אשר לרבנות, מהמסמכים שבהם מתועדים דיוני מועצת הרבנות מאוגוסט 

עלה כי מועצת הרבנות לא עסקה בדיוניה בסוגיית מעמד המשגיח  2016עד יוני 

צורך הסדרת נושא זה, לרבות ולא דנה בהצעות השונות שעמדו על הפרק ל

 הקמת חברה ממשלתית או התקשרות עם חברה זכיינית.

בחרה ועדת המכרזים המשרדית בחברה א' להפעלת הפיילוט  17.4.16-ב

בנתניה ובירושלים. הוחלט שהפיילוט יכלול משגיחים חדשים ויופעל בבתי עסק 

 32יהיה  חחדשים בלבד. בהצעת החברה צוין כי גובה שכרו השעתי של משגי

 .26ש"ח לשעה כולל מע"מ 59-ש"ח ברוטו ועלות שעת השגחה למעסיק תהיה כ

הודיע היו"ר הממונה על  2016ביולי  :נתניה הדתית במועצה יילוטפ .א

המועצה הדתית נתניה כי המועצה הדתית מבקשת שלא להתקשר עם 

הזכיין. הוא נימק זאת בכך ששיטת ההפעלה במכרז תייקר את עלות 

ההשגחה ותיצור הפליה בין בתי העסק בשל פערי התשלום למשגיחים. 

את בתי העסק היו"ר הממונה ציין שכיום המועצה הדתית נתניה מחייבת 

ש"ח לשעת השגחה. ואכן, הפיילוט לא  37המושגחים בעלות מעסיק של 

 הופעל בעיר.

מועצה זו הסכימה להשתלב  :ירושלים הדתית במועצה הפיילוט .ב

חתמה על חוזה התקשרות עם החברה שזכתה  2016בפיילוט, ובאוגוסט 

מסרה המועצה כי עד כה הופנו  2017במכרז. בתשובה נוספת מינואר 

חברה חמישה בתי עסק שהיא אמורה לחתום עמם על הסכם להעסקת ל

משגיח כשרות, אך בשל התנגדות האיגוד המקצועי להסדר ההעסקה דרך 

חברת כוח אדם, והתנגדות בעלי העסקים שאינם מוכנים להעסיק את   
חופשה, ימי חג, , תשלומי פנסיהתשלומי , ביטוח לאומי, מעסיקלרבות עלויות סוציאליות )חבות   26

 תקורה ורווח יזמי.(, הוצאות מימון ונסיעותתשלומי 
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בפועל טרם הוחל בהפעלת  ,המשגיחים באמצעות חברת כוח האדם

 הפיילוט בירושלים.

הפיילוט אינו מופעל ולא נראה באופק המועד שבו  2017 נכון לינואר

יוכל המשרד להפיק לקחים מהפעלת פיילוט שכזה, בכדי לבחון אם 

 -שיטת פעולה זו תוכל לפתור את סוגיית מעמד המשגיח, ואם כן 

 להטמיע אותה בקרב כל המועצות הדתיות.

מינה הרב  2016: כאמור, בסוף מרץ לישראל הראשי הרב מטעם בחינה צוות .8

לבחון את מכלול  הראשי לישראל, הרב דוד ברוך לאו, את צוות הבחינה כדי

את  ההיבטים הנוגעים למערך הכשרות בישראל ולהציע דרכים לשנות או לתקן

 .עבודתו את הצוות עדיין לא סיים 2016בדצמבר ההסדרים הקיימים במערך זה. 

האוצר מינואר : בתשובת אגף התקציבים שבמשרד התקציבים אגף הצעת .9

הרבנות הראשית תשמש כרגולטור הקובע אמות מידה שציע הוא ה 2017

מידה הללו הבאמות שיעמוד כל גוף לעמוד בהם.  ל גופים פרטייםעלהשגחה ש

והוא שיעסיק את  יוכל לקבל ממנה רישיון למתן שירותי השגחה ותעודות כשרות

צר בין הגופים משרד האוצר, התחרות שתיוו טוען, באופן זה; המשגיחים

להעסקה  ,המשאביםמיצוי ל, הפרטיים תביא להפחתת עלויות מערך הכשרות

 .יעילה יותר של המשגיחים ולביטול ניגודי העניינים

אשר לקשר שבין המשגיח למושגח ראוי להביא מדבריו של המשנֶה לנשיאת 

, אשר עמד על התמשכות 27בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין

 הטיפול בסוגיה:

ה מתנהל מזה שנים רבות תיק שעניינו הקשר בין משגיחי ז "בבית משפט

הכשרות לעסק בו הם נותנים השגחתם, והמכשלה הברורה הטמונה בכך 

: 30.3.15-שהמשגיח מקבל שכרו מן המושגח... כך נאמר בהחלטתנו בו מ

ין משגיחי הסוגיה שמעלה העתירה, שהשבוע ימלאו לה י"א שנים, קרי הפרדה ב

לכל  מאוד עניינים, ראויה ניגוד שימנע המושגחים באופן הכשרות לבתי העסק

והמוסדית ואולי  הממלכתית את הכשרות תשפר זה יעד של השגתו הדעות.

 תעמיד אותה במקום הראוי לה יותר מאשר המצב הקיים. איננו מתעלמים

 למצוא הנושא, וגם לא ממאמציהם של המשיבים לאורך השנים ממורכבות

 שנה עוד באופק... והנה חלפה נראה אינו וסופו מדי איטי התהליך פתרונות, אך

)ראו  3336/04בגדרי בג"ץ  לנו . אכן, לאחרונה נמסר2015-ב ההחלטה מאז

 מכרז לדרך העתירה, כי הנה יוצא (, לקראת 'בת המצווה' של28.2.16-החלטה מ

נוספות,  הוגשו הודעות עסק. בהמשך-תלוית ניסוי )פיילוט( להשגחה שאינה

ניסוי(  ובנתניה )ערי בירושלים חברה פלונית וזכתה לדרך יצא המכרז כי ובהן

 3336/04בהחלטתו בתיק  .מקודמות... האם הגאולה קרבה?" וההתקשרויות

לנשיאת בית המשפט העליון: "מכל מקום, זו  נֶהציין המש 28.2.16-שהתקבלה ב

בית המשפט וכך אנו ממשיכים במעקב  מן העתירות המחייבות 'שמרטפות' של

  ובדרבון ככל הניתן, להשגת פתרון".
 .(6.6.16 )פורסם במאגר ממוחשב, גיני נ' הרבנות הראשית 6494/14בג"ץ   27
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 בתחילת ץ"בבג בדיון

 קבע 2017 פברואר
 אליקים השופט

 הנושא: "כי רובינשטיין
; מייאש שלפנינו
 על צו, 2004-מ עתירה

 2008-מ תנאי
, זעומות והתוצאות

 נסיגה אף ואולי
, השנים לאורך

 הרבנות של הוועדה...
 ואנו... ראשיתה

 ח"בדו לעיין מצפים
 דומה אך, הסיכום

 עדין רואים אנו שאין
 "המבטחים חוף את

 

כי:  השופט אליקים רובינשטייןקבע  2017בבג"ץ בתחילת פברואר נוסף  בדיון

והתוצאות זעומות,  2008-, צו על תנאי מ2004-"הנושא שלפנינו מייאש; עתירה מ

שית... ואנו מצפים ראהואולי אף נסיגה לאורך השנים, ...הוועדה של הרבנות 

 .לעיין בדו"ח הסיכום, אך דומה שאין אנו רואים עדין את חוף המבטחים"

הדגיש מנכ"ל המשרד כי "הנהלת  2017בתשובה שמסר המשרד בינואר 

המשרד מחויבת לפיילוט שגובש והוצג לבית המשפט. על מנת שהפיילוט ישמש 

להכניס אליו מועצות דתיות נוספות. לצד הפיילוט כלי מדידה, נעשה ניסיון 

מושגח, כאשר -נבדקות אופציות נוספות במטרה לתת מענה לסוגיית משגיח

האופציות כוללות חברת כשרות ארצית, חברות אזוריות, נאמני כשרות, הגדלת 

מספר המפקחים, טיוב מערכת המחשוב, הגברת הפיקוח והשליטה וכל כיוצ"ב. 

נבדקים, הפתרון היחיד המעשי, שמיושם היום בשטח... הינו מכל הפתרונות ש

הפיילוט ולמולו ישימות הפתרונות האחרים, נבחנת בפורומים שונים, ובכלל זה 

 נתה הרבנות".יבוועדה שמ

ביחס להקמת חברה ממשלתית ציין המשרד כי ההנהלה הנוכחית של המשרד 

הובלת שינוי מרחיק לשירותי דת לא זנחה את נושא הקמת החברה הממשלתית. 

לכת כמו הקמת חברה ממשלתית דורש שיתוף פעולה עם גורמים רבים, ובהם 

משרדי האוצר והמשפטים, הרבנות הראשית, רבני ערים, ראשי מועצות דתיות, 

המשרד הוסיף כי הוא גיבש משגיחי הכשרות וארגונים יציגים של בעלי עסקים. 

, וכי החלטה סופית בעניין מודל של הקמת חברה ממשלתית לנושא הכשרות

תתקבל בשיתוף הרבנות הראשית לאחר שצוות הכשרות של הרבנות יגבש את 

מסקנותיו בנושא. המשרד מצפה כי במסגרת החברה הממשלתית יוסדרו 

הבעיות בנוגע למעמדו של המשגיח, לרבות נושא ניגוד העניינים ומערך הגיוס 

התנגדות הצפויים להקמת עוד ציין המשרד כי בשל הקשיים וה וההכשרה.

החברה הממשלתית הוא בוחן גם אפשרות להקים תאגידים מקומיים או אזוריים 

 במועצות דתיות גדולות או להקים את מאגר המשגיחים תחת גגו שלו.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שהמשרד לשירותי דת לא 

בשנת  -בנושא  הצליח לקדם במשך כל השנים, ולפחות מאז הגשת הבג"ץ

, את הטיפול בהסדרת מעמדם של משגיחי הכשרות. בעניין זה כבר נתן 2004

משרד מבקר המדינה את המלצתו בדוח הקודם כאמור, והיא מקבלת משנה 

תוקף בשל הדחיפות ביישומה לנוכח אמירתו של בית המשפט העליון מיוני 

שרות , שבמסגרתה נמתחה ביקורת קשה על התנהלות מערכת הכ201628

הממלכתית, ואף הוחלט "להגביל את תחולת פסק דין זה לשנתיים ימים, 

ולהכפיפו לשינוי מערכתי בזיקת המשגיחים לבתי האוכל שהם משרתים, קרי, 

 שלא יהיו כפופים עוד לבית האוכל".

 
 שם.   28
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 הבכירים הדרגים על

 במשרד ביותר
 השר לרבות, וברבנות
 הרבנים, דת לשירותי

 ומועצת הראשיים
 את לנקוט, הרבנות

 כדי האמצעים כל
 סוגית פתרון לקדם

 משגיחי של מעמדם
 בראש. הכשרות

 עליהם ובראשונה
 מעורבים להיות

 הנעשות בפעולות
 ולעקוב זה בנושא

, מקרוב אחריהן
 בשיתוף לפעול
 ביניהם פעולה

 בכלי ולהשתמש
 העומדים הניהול

 לרשותם
 

 העליון המשפט בית לנשיאתנֶה המש של למשאלתו להצטרף לנו אלא אין

 כבר שנים רבות מתקיימיםאמנם  זו בהקדם. לסוגיה מציאת פתרון בדבר

בחינה הלפתרון הבעיה, אולם מוחלופות הצעות  ומועלות בנושא דיונים

שאין מצליחים להביאה  זו, מורכבת . הסדרת סוגיהמעשית הוא לא קודםה

. הרבנות מועצת ושל המשרד של ומעשיים נחושים צעדים מחייבת פתרון, לידי

, שאותה הקים הרב הראשי לישראל, ועדה לבחינת מערך הכשרות בישראלהו

 מועטות פעולות בשל אם, פתרו לא שאחרים להתמודד עם בעיה נדרשת אפוא

 גם משתי הסיבות אולי או, לפתרון כולל להגיע נחישות חוסר בשל אם שננקטו

הבחינה יקבע לוחות זמנים מפורטים ראוי כי הרב הראשי שמינה את צוות  .יחד

הסדרת מערך  -להשגת יעדי ביניים, כדי שבסופו של דבר תושג המטרה 

הכשרות בכלל ומעמד המשגיח בפרט. כמו כן, כדי שהצוות ישיג את יעדיו 

ראוי להקים ועדת היגוי שתלווה את עבודתו, תפקח עליו ותפתור מחלוקות 

 ובעיות שיתעוררו במהלך עבודתו.

דרגים הבכירים ביותר במשרד וברבנות, לרבות השר לשירותי דת, על ה

הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות, לנקוט את כל האמצעים כדי לקדם פתרון 

. בראש ובראשונה עליהם להיות מעורבים סוגית מעמדם של משגיחי הכשרות

בפעולות הנעשות בנושא זה ולעקוב אחריהן מקרוב, לפעול בשיתוף פעולה 

  ולהשתמש בכלי הניהול העומדים לרשותם. ביניהם

 

 

 משגיחי כשרות המועסקים 
 בהיקף שעות עבודה בלתי סביר

חוק שעות עבודה ומנוחה(, נקבע  -)להלן  1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

כי יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה וחלה הגבלה על מספר השעות 

כללים הנוגעים למספר שעות העבודה המותרות שר הכלכלה קבע את ההנוספות. 

בענפי משק שונים ומדי פעם בפעם הוא מעדכן אותם. הוא התקין הוראות בדבר 

עובד בבית ", וקבע בהן כי "העבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות"

שעות נוספות בכל יום מימי שתי מותר להעבידו  -אוכל, בבית מלון או בבית קפה 

עדכן שר הכלכלה את ההוראות והתיר עבודה נוספת בענף  2016". בינואר עהשבו

המזון בהיקף של ארבע שעות ביום. ניתן להשליך מהתקנות על היקף שעות עבודה 

 מקובל וסביר.

המועצות הדתיות הן החותמות על הסכמים למתן כשרות לבית העסק שבהם 

הקשר בין המשגיח לבית  נקבעים היקפי שעות ההשגחה; המועצות גם יוצרות את

היקף השעות המצטברות של  מהו לדעת העסק. לכן, המועצה הדתית אמורה

 משגיח העובד בכמה בתי עסק.

 צישל משגיחי הכשרות על פי קוב העבודההיקפי  את ניתחמבקר המדינה  משרד

 .ו מהמועצות הדתיותנתונים שהתקבל
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 412 מתוך 69 כי נמצא

 במועצה המשגיחים
  ירושלים הדתית

 קיבלו( 17%-כ)
 אוכל בתי להשגחתם

 24-12 של בהיקף
 עוד. יום מדי שעות
 משגיחים 40 כי נמצא

 מכלל 10%-כ)
 עובדים( המשגיחים

 מדי שעות 16 לפחות
 16 ומתוכם, יום

 העובדים משגיחים
 יום מדי שעות 24-20

 

ורחובות הקצו למשגיחים בבדיקה זו עלה כי המועצות הדתיות ירושלים, נתניה 

 היקפי שעות בלתי סבירים בעליל. להלן הפרטים:

 

 הדתית ירושלים המועצה

המועצה הדתית ירושלים פועלת במסגרת תכנית הבראה והיא מנוהלת מאז דצמבר 

בידי מועצה ממונה בראשותו של מר יהושע ישי המשמש יו"ר הוועדה הממונה  2007

. בשל גודלה של העיר, את ירושלים( הממונהיו"ר הוועדה  - )להלן על המועצה

אגף  -)להלן מערך הכשרות בירושלים מנהלת יחידה ארגונית בדרג של אגף 

. במהלך הביקורת התנהלה במועצה הדתית חקירת משטרה (הכשרות בירושלים

האגף  בנושאים שונים שחלקם נוגעים לבעלי תפקידים באגף הכשרות בירושלים.

. האגף 29מפקחים 21בתי עסק ומעסיק לצורך כך  1,200-מפקח על הכשרות בכ

משגיחי כשרות שבעלי בתי העסק המושגחים או חברות כוח אדם  412מפעיל 

 מעסיקים אותם.

( קיבלו 17%-)כהדתית ירושלים המשגיחים במועצה  412מתוך  69כי  נמצא

 40 עוד נמצא כישעות מדי יום.  24-12 להשגחתם בתי אוכל בהיקף של

 ומתוכם שעות מדי יום, 16 לפחות ( עובדיםכלל המשגיחיםמ 10%-משגיחים )כ

  .שעות מדי יום 24-20עובדים משגיחים ה 16

מנגד, מנתוני המועצה הדתית ירושלים עולה כי עשרות רבות של משגיחים 

בין שעה אחת לשש שעות ביום  -אחרים עובדים בהיקף שעות מצומצם ביותר 

הביקורת למשרד מבקר המדינה בטענה בלבד. אחדים מהם אף פנו במהלך 

שהמועצה הדתית ירושלים נוהגת בחוסר שוויוניות בהקצאת שעות השגחה 

 למשגיחים.

בתי עסק בשכונות שונות בירושלים. לפי חישוב  18-בהוצב  'א למשל: משגיח

המצטבר של היקף העסק, ה יבת 18-אחד משעות ההשגחה ליום שנקבע לכל 

 לכך יצוין כי נוסף !שעות מדי יום 27-מגיע ל משגיח א' שעות ההשגחה של

בעיר; שעות אלה לא  המלון מבתי באחד בשבת משגיח גם משגיח א' משמש

 .נספרו במניין שעות עבודתו האמורות

בתי  17-משגיח רק ב שהואא'  משגיח מסרעם נציגי משרד מבקר המדינה  בפגישה

המועצה עולה כי מספרן מנתוני כפי שרשום בקובץ הנתונים.  18-עסק ולא ב

לציין את  התבקש . המשגיח24המצטבר של שעות ההשגחה בבתי עסק אלו הוא 

 שנקב השעות כל סךו העסק, מבתי אחד בכל בפועל שלו ההשגחה שעות מספר

 יום. מדי שעות 24-ב הסתכם

 
מפקחים במחלקת תרומות  כולל שני ן,מלומחלקת בתי בתי עסק ובתי אוכל ובמחלקת   29

 ומעשרות.



 81|    המזון כשרות על הפיקוח

 
במועצה הדתית נתניה 

 177 מתוך 15 כי נמצא
( 8.5%) המשגיחים

 בתי להשגחתם קיבלו
 שעות בהיקף עסק

 שהוא מצטבר השגחה
 ניתן לא או סביר בלתי

 שעות 21-12 - לבצעו
: למשל. יום מדי

 הוצב' ג משגיח
 בתי בשבעה כמשגיח

 והיקף בנתניה עסק
 שלו ההשגחה שעות

 שעות 21-ב מסתכם
' ד משגיח; יום מדי

 בשישה כמשגיח הוצב
 בנתניה עסק בתי

 שעות והיקף
 שלו ההשגחה
 שעות 17-ב מסתכם

 יום מדי
 

 4-2 משגיח הוא עסק בית בכל. בירושלים עסק בתי 12-הוצב ב ב' משגיח

 ההשגחה שעות היקף הכול ובסך, העסק בית לפי, יום מדי קבוע באופן שעות

משרד מבקר  לנציגי' ב משגיחמסר  אתו יום! בפגישה מדי שעות 24 הוא שלו

כפי שרשום בקובץ  12-בתי עסק ולא ב 11-המדינה כי הוא משגיח רק ב

 .שעות מדי יום 18-הנתונים. פירוט שעות ההשגחה שמסר מסתכם ב

 

 המועצה הדתית נתניה

 בהיקף עסק בתי להשגחתם קיבלו( 8.5%) המשגיחים 177 מתוך 15 כי נמצא

 שעות מדי 21-12 - לבצעוהשגחה מצטבר שהוא בלתי סביר או לא ניתן  שעות

 שעות והיקף בנתניהכמשגיח בשבעה בתי עסק  הוצב 'ג: משגיח למשל .יום

הוצב כמשגיח בשישה  'ד יום; משגיח מדי שעות 21-ב מסתכם שלו ההשגחה

  שעות מדי יום. 17-בתי עסק בנתניה והיקף שעות ההשגחה שלו מסתכם ב

 

 המועצה הדתית רחובות

". נאמני נאמני כשרות" , המועצה הדתית ממנהברחובותעל פי המודל המונהג 

בבית גם כעובדים משגיחי כשרות בד בבד עם עבודתם כאמורים לשמש  הכשרות

. נאמני הכשרות להם ומספר שעות העבודה שנקבע על פיהעסק ושכרם נקבע 

, המועצה מכאןמועסקים באמצעות חברת כוח אדם שבחרה המועצה הדתית; 

היקף שעות העבודה המצטבר של נאמני  ומה מורות לדעתאוחברת כוח האדם 

 הכשרות )המשגיחים( בבתי העסק השונים.

הביקורת העלתה כי היקף שעות ההעסקה החודשי המצטבר של הרבה נאמני 

ימי עבודה בחודש(, כפי שנקבע בין המועצה הדתית לבעלי  22כשרות )לפי 

עות בלתי סביר שלא בתי העסק המושגחים, הוא חריג ומגיע לכדי מספר ש

 ניתן לקיימו בפועל. להלן דוגמאות:

בתי עסק  19-משגיח ה' מועסק באמצעות חברת כוח אדם כנאמן כשרות ב

שעות  433והיקף שעות עבודתו המצטבר כפי שנקבע לו בכל בתי העסק הוא 

 שעות מדי יום. 20-עבודה בחודש. יוצא אפוא שמשגיח ה' אמור לעבוד כ

 220-מכי המועצה הדתית כנאמן כשרות בהיקף של כמשגיח ו' מוצג במס

שעות עבודה  103שעות עבודה בחודש, נוסף לתפקידו כמפקח בהיקף של 

שעות עבודה בחודש. יוצא אפוא שמשגיח ו'  323-במצטבר מדובר ב -בחודש 

 שעות מדי יום. 15-אמור לעבוד כ

טבר של משגיח ז' מועסק באמצעות חברת כוח אדם כנאמן כשרות בהיקף מצ

שעות מדי  14-שעות העסקה בחודש. מכאן שהוא אמור לעבוד קרוב ל 305

 יום.



 ב67 שנתי דוח|    82

 הביקורת ממצאי להדתיות עהמועצות  תגובות

אשר להיקף שעות העבודה החריגות של המשגיחים  :ירושלים הדתית המועצה

כי החריגה מקורה בכך שמערך הכשרות  2017מינואר ציינה המועצה בתשובתה 

הרתעה, ו"שעות ההשגחה" אינן "שעות עבודה" אלא שעות האמורות פועל על בסיס 

לשקף את תחום האחריות של המשגיח. כמו כן ציינה המועצה כי משגיח א' משגיח 

 שעות ביום. 14-שעות ביממה, ואילו משגיח ב' משגיח כיום פחות מ 13כיום 

ה כי ציינה המועצ 2017בדומה לכך, בתשובתה מינואר  נתניה: הדתית המועצה

והוסיפה כי "שעת השגחה קיימים פערים בין "שעות השגחה" ובין "שעות עבודה" 

דקות(, שעת השגחה הינה שעה  60של משגיח אין היא חופפת שעת עבודה רגילה )

ברוטו כלומר מכילה גם את הדרך בין עסק אחד למשנהו, לעיתים קרובות זמן 

קים, דבר שלא ניתן למנוע המרחק בין העסקים נכלל בשעות ההשגחה של שני העס

אותו עקב הדינמיות הקיימת בענף העסקים הכשרים, עסקים נפתחים ונסגרים ו/או 

עם העסקים  שמוותרים על תעודת הכשר... אי אפשר לנהל מו"מ השכם והערב...

וכי שעות ההשגחה בפועל של המשגיחים הם בהיקף  על גובה עלות ההשגחה...

 קטן יותר".

דוחה את תשובותיהן של המועצות הדתיות ירושלים  משרד מבקר המדינה

המשגיחים מקבלים שכר  ,ונתניה ומעיר להן כי על פי השיטה שהן הציגו

מצטבר בעבור שעות עבודה שאין ביכולתם לבצע. בהתנהלותן זו הן נותנות יד 

המשלמים בעבור שעות עבודה בהיקף שלא ניתן  ,להטעיית בתי העסק

 לביצוע.

מסרה המועצה בתשובתה מינואר  אשר למשגיח ה' רחובות: הדתית המועצה

כי "בעקבות הערות הביקורת, תוקנו שעות עבודתו של עובד זה והוא מועסק  2017

 מסרה כי הוא מועסק "פחות  כיום כחוק, ע"י חברת כוח אדם". בנוגע למשגיח ו'

שעות  280-שעות לחודש". בנוגע למשגיח ז' מסרה כי הוא מועסק "פחות מ 280-מ

בחודש". המועצה הוסיפה: "בימים אלו אנו עורכים מכרז חדש ומפרטים דרישותינו 

 לפעול רק במסגרת החוק".

רחובות  שהציגה המועצה הדתיתנתונים המבקר המדינה מציין כי  משרד

 .המדינה מבקר למשרדהביקורת  אלה שמסרה במהלךשונים מבתשובתה 

 בתי פי על ההשגחה של שעותמעודכן  פירוט לתשובתה צירפה לא המועצה

 .עסק, לכן לא ניתן לעמוד על התיקון שעשתה, לדבריה

כי המשרד שוקד על סיום פיתוחה  2017המשרד לשירותי דת ציין בתשובתו מינואר 

של מערכת מחשוב "שירת הים", שתתבסס בין היתר על אפליקציה ב"טלפון חכם". 

 ולאפשר פיקוח יחי כשרותהמערכת אמורה לטפל בסוגיית סידור העבודה למשג

בבתי העסק, זאת באמצעות דיווח של המשגיח על המשגיחים נוכחות  עלאפקטיבי 

 כניסה ויציאה מבית העסק, לרבות זיהוי המקום שממנו נשלח הדיווח.
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 במועצות הביקורת
, ירושלים הדתיות

 חשפה ורחובות נתניה
 של נרחבת תופעה

 שעות בהיקף העסקה
 ובחלק סביר בלתי
 אף מהמקרים ניכר

 ניתן שלא שעות היקף
. בפועל לבצעו

 הדתיות המועצות
 כדי תוך זאת איפשרו
 מהמצב עין העלמת

 מעורר הדבר. שנוצר
 שמדובר חשש

 של כוזבת בהקצאה
  השגחה שעות
. בפועל ביצוען-ובאי
, נדרשו העסק בתי

 תעודת לקבלת כתנאי
 עבור לשלם, הכשר
 בהיקף עבודה שעות
 לביצוע ניתן שאינו

 שהסיכוי או בפועל
 נמוך המלא לביצועו

 ביותר
 

משרד מבקר המדינה מציין כי גם ללא מערכת מחשוב מתקדמת ואף לפני 

הבסיסית לוודא שמספר  הטמעתה, אין המועצות הדתיות פטורות מאחריותן

שעות ההעסקה שיוקצו לכל משגיח לא יעלו על מספר השעות המותרות על 

 פי החוק. אפשר לוודא זאת בלא כל קושי, גם ללא מערכת מחשוב מתקדמת.

 
הביקורת במועצות הדתיות ירושלים, נתניה ורחובות חשפה תופעה נרחבת של 

קרים אף היקף שעות שלא העסקה בהיקף שעות בלתי סביר ובחלק ניכר מהמ

ניתן לבצעו בפועל. המועצות הדתיות שחתמו על הסכמים למתן שירותי 

כשרות עם בתי העסק שבהם הועסקו משגיחים, היו חייבות לדעת על כך, אך 

הן איפשרו זאת תוך כדי העלמת עין מהמצב שנוצר. הדבר מעורר חשש 

ועל. מהאמור לעיל ביצוען בפ-שמדובר בהקצאה כוזבת של שעות השגחה ובאי

משתמע שבתי העסק נדרשו, כתנאי לקבלת תעודת הכשר, לשלם עבור שעות 

עבודה בהיקף שאינו ניתן לביצוע בפועל או שהסיכוי לביצועו המלא נמוך 

  ביותר.

בכל בתי העסק  עבודה מצטברבהיקף שעות ומדובר בכמה מעסיקים מאחר ש

עבירות על פי חוק שעות שנעברו לא ניתן לקבוע שבהם הועסק אותו משגיח, 

כן אולם  מצד המעסיקים. על חוקי העבודהנעברו עבירות  ואעבודה ומנוחה 

 הדתיתה המועצ שקבעה שעות עבודה לא סביר בהיקף כי מדוברניתן לקבוע 

לוודא כי ן להתנער מאחריות ותיכולות הדתיות אינן המועצ לכן, לאותו משגיח;

בהיעדר . נאכפותזכויות העובד נשמרות והוראות חוק שעות עבודה ומנוחה 

ספק להן להעסקה בעייתית של משגיחים הן  זאת, המועצות הדתיות נותנות יד

 מבוצעות בפועל.הלשעות ההשגחה  נוגעבהעולה 

 .מצב נוח ומתאים לכל הצדדיםתמונת מצב זו מעוררת חשש כבד כי מדובר ב

אך היא נעשית באופן חלקי  ,השגחהשעות בתי העסק משלמים עבור 

וודא כי בתי העסק אמורים לההמשגיחים, ואילו , גמישות ונוחותאפשר להם מה

רידוד היקף ההשגחה אשר סוכם שותפים ל ,הנדרשת הכשרותמבטיחים את 

עבור שעות עבודה  זוכים להכנסה קבועה ושוטפתעם בעלי העסקים, וכך 

שיש בו משום פגיעה זהו מצב בלתי נסבל  שלא בהכרח עמדו בהן באופן מלא.

על ו באמון הציבור בכל הנוגע לרמת הכשרות ולתפקודן של המועצות הדתיות,

 לאלתר. נושא זה רהמשרד לתת דעתו לכך ולהסדי

לחילופין, אם לדעת המועצות הדתיות ההשגחה בפועל נעשית כראוי, הרי 

מכסת השעות שנקבעה לכל בית עסק כנראה גבוהה מדי ואינה נחוצה. 

במקרה כזה עולה חשש שהמכסה הגבוהה מדי נקבעה כדי להגדיל את 

הכנסת המשגיח, על חשבון בית העסק שבסופו של דבר "מגלגל" את 

צאה לפתחו של הציבור. לכן, לא נותר אלא לקבוע כי מדובר בנטל כספי ההו

 עודף המוטל על בעלי העסקים ועל הציבור.
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 המדינה מבקר משרד
 יוזמת את לחיוב מציין

 תל הדתיות המועצות
 ואשדוד יפו-אביב

 הבקרה מערך לשיפור
 עבודת על והפיקוח

 בה ורואה, המשגיחים
 וחדשני רצוי שינוי

 את להגביר שבכוחו
 במערך הציבור אמון

. העירוני הכשרות
 מעבר היא זו יוזמה

 בהנחיות לנדרש
 דת לשירותי המשרד

 המועצות פיקוח בעניין
 עבודתם על הדתיות

 הכשרות משגיחי של
 

כל עוד לא נקבעה שיטת העסקה אחרת המבטיחה כי לכל משגיח יהיה 

מעסיק אחד בלבד שיעסיקו כחוק, הרי המועצה הדתית היא זו הצריכה לתפוס 

ארגונית, ובהתאם לכך לקבוע את -ללאת נושא העסקת המשגיחים בראייה כ

שיבוץ המשגיחים בהיקף שעות השגחה סביר ובאופן שיעמוד בהוראות חוק 

 שעות עבודה ומנוחה ויעלה בקנה אחד עם עיקרון השוויון.

 

 

משגיחים  פיקוח המועצות הדתיות על נוכחות
 באמצעות מערכת ממוחשבת

הכשרות אינן מקיימות מעקב אחר נוכחות בדוח הקודם הועלה כי מחלקות  .1

משגיחים רבים משובצים  .כיוון שהם אינם ממלאים דוחות נוכחותמהמשגיחים 

בבתי  נכחולא  אף ומשגיחים מסוימים בו זמניתלהשגחה בכמה בתי עסק 

 העסק בשעות שנקבעו להם.

לצורך רישום נוכחות משגיחים בבתי עסק ומעקב אחריה התקשרו מועצות 

יפו ואשדוד, עם חברות -אחדות, למשל המועצות הדתיות תל אביבדתיות 

פרטיות המספקות שירותי דיווח מרחוק על נוכחות משגיחים בבתי העסק 

טלפון חכם, או חיוג מטלפון נייח בבית  -באמצעות אפליקציה בטלפון נייד 

 . 30מערכת דיווח ממוחשבת( -העסק )להלן 

ווח על נוכחותם בבתי העסק במועצות דתיות אלה החלו המשגיחים לד

המושגחים באמצעות מערכת הדיווח הממוחשבת הרושמת את זמני כניסתם 

 ויציאתם מבתי העסק המושגחים.

-הדתיות תל אביב ותהמועצ יוזמת את לחיוב מציין המדינה מבקר משרד

לשיפור מערך הבקרה והפיקוח על עבודת המשגיחים, ורואה  ואשדוד יפו

 הכשרות במערך הציבור אמון את שבכוחו להגביר יוחדשנבה שינוי רצוי 

יצוין כי יוזמה זו היא מעבר לנדרש בהנחיות המשרד לשירותי דת  .העירוני

  בעניין פיקוח המועצות הדתיות על עבודתם של משגיחי הכשרות.

סיום פיתוחה של מערכת  שוקד עלהמשרד מסר בתשובתו כאמור כי הוא 

שתאפשר למשגיחים לדווח ישירות על נוכחותם בבתי  מחשוב "שירת הים"

העסק. הוא גם ציין שהמערכת נמצאת בשלב של פיילוט ולקראת הטמעתה 

 בכלל המועצות הדתיות, דבר שיאפשר בקרה אמינה וטובה בעניין זה.

 
מטעמים הלכתיים חלק ממשגיחי הכשרות אינם מעוניינים להחזיק במכשיר טלפון חכם; לכן,   30

המועצה הדתית מאפשרת להם לדווח על נוכחותם בבית העסק באמצעות חיוג מטלפון נייח 

 בבית העסק.
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דיווח הישיר קידומה ופיתוחה של מערכת ה כימשרד מבקר המדינה מציין 

על נוכחות המשגיחים הוא צעד נכון לקראת הסדרת הפיקוח על דיווחי 

המשגיחים בבתי העסק; על המשרד להחיש את השלמת  להנוכחות ש

 בה לעשות ולעודדן כולןפיתוחה והטמעתה אצל המועצות הדתיות 

. לחלופין על המשרד לקבוע כל אמצעי אחר, שימצא לנכון, שימוש

 קטיבי בנושא זה.ויבטיח פיקוח אפ

יפו ואשדוד את דיווחי -משרד מבקר המדינה בדק במועצות הדתיות תל אביב .2

והשווה אותם  2016הנוכחות שנרשמו במערכת הדיווח הממוחשבת לחודש מאי 

לתקן זמן ההשגחה שקבעה כל מועצה בהסכם עם כל בית עסק, שעל פיו 

הבדיקה לא התייחסה . יצוין כי 31נדרש בית העסק לשלם את שכרו של המשגיח

לדיווחים ידניים, אם היו כאלה, אלא התייחסה לדיווחים שהעבירו המשגיחים 

 באמצעות האפליקציה או בחיוג מבית העסק אל המערכת הממוחשבת.

 

 יפו-אביב תל הדתית המועצה

מאי בדיווחיהם זמני נוכחותם של המשגיחים על סמך משרד מבקר המדינה בדק את 

זאת, כלל המשגיחים מטעם המועצה.  מביןם שנבחרו באקראי משגיחי 12של  2016

 כאמור, על סמך דיווחי המערכת הממוחשבת בלבד.

 או האפליקציה באמצעות נוכחות על מדווחים המשגיחים כי עלה בביקורת

 עליהם הם מופקדים: (65%) העסק בתי 74 מתוך 48-מ רק נייח מטלפון חיוג

 בתי 35-ומ האפליקציה באמצעות דיווחים מתקבלים העסק בתי 48 מתוך 13-מ

 באמצעות הדיווחים 13 כל כי יצוין. העסק בבית נייח טלפון באמצעות עסק

שנבדקו  המשגיחים 12 מתוך בלבד משגיחים 3 של דיווחים הם האפליקציה

 .בלבד( 25%)

 
 .הממוחשבת כחות הופקו ממערכת הדיווחדיווחי הנו  31
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 באופן החודש, כל במשך דיווחו, הםכי  עולה שנבדקו המשגיחים 12 מדיווחי

 יציאה או( עבודה)התחלת  בלבד כניסה על דיווחו חלקם. 32נוכחותם על חלקי

במכסת  עמדו הם אכן אם לדעת מאפשר שלא באופן(, עבודה)סיום  בלבד

לכן לצורך הבדיקה נמדדו רק הימים שבהם ניתן דווח על  .שנקבעה השעות

כניסה ויציאה או שניתן היה ללמוד על משך השהות בעסק על פי מועדי 

 :דוגמאות היציאה מבית עסק אחר. להלןהכניסה או 

 דיווח הוא כי נמצא. עסק שמונה בתי על המועצה מטעם ' מופקדח משגיח .1

 2016במאי . שלו ההשגחה שעות על ביותר חלקי באופן האפליקציה באמצעות

 132 להתקבל אמורים היו שמהם, עסק בתי בשישה רק נוכחות על דיווח הוא

 לא כלל הוא חודש באותו העבודה ימי 22-מ (36%) בשמונה. 33נוכחות דיווחי

 הוא נכח בהםש העבודה ימי 14-ב. העסק באמצעות מערכת הדיווח מבתי דיווח

 על דיווח הוא בפועל אך, 34ביקורים 84 על העסק בתי משישה לדווח אמור היה

דיווח, שיקפו  שלגביהם עסק בתי שישה באותם, יתר על כן(. 83%) ביקורים 70

 בלבד 24%-כבממוצע דיווחי הנוכחות באמצעות מערכת הדיווח הממוחשבת 

 בלבד 8%-21%שיקפו הדיווחים  מהם ובשלושה שנקבע, ההשגחה זמן מתקן

 .שנקבע ההשגחה זמן מתקן

 11.33מופקד מטעם המועצה על שישה בתי עסק, בהיקף כולל של ' ט משגיח .2

. בעירבמלון במשרה מלאה שעות. מתוך היקף שעות זה הוא משמש משגיח 

נמצא כי רוב הדיווחים מחמשת בתי האוכל האחרים חופפים לשעות הבוקר 

 שבהם הוא משמש משגיח במלון. עוד נמצא כי הוא דיווח באופן חלקי בלבד

ו כללימים רבים או דיווחי הנוכחות שלו לא כללו  - באמצעות מערכת הדיווח

 דיווח על כניסה או יציאה בלבד.

 ציין יו"ר המועצה כי 2017יפו מינואר -תל אביב הדתית בתשובת המועצה

המערכת הוטמעה רק בשנה האחרונה, ומטבע הדברים היא דורשת שדרוגים 

כמו כן,  , תקלות ובעיות כיסוי וקליטה.בהפעלתה קשייםעדיין יש  ושיפורים;

חלק ניכר מהמשגיחים מחזיקים בטלפון כשר ללא אפשרות להתקנת 

במקרים אלה נדרשים המשגיחים להחתים נוכחות מהטלפון בבית  -האפליקציה 

העסק, ובבתי עסק רבים אין טלפון או יש רק טלפון המשמש גם כקו אשראי. 

וחים מחלק עוד ציין יו"ר המועצה כי המשגיחים משלימים את הדיווחים או מדו  
; הם בתי העסק שבאחריותם 74בתי עסק שמהם דיווחו, מתוך  48-הם הגיעו ל 2016בחודש מאי   32

 574בתי עסק. מתוך  48( שהם היו צריכים להיות באותם 75%הימים ) 770מתוך  574דיווחו על 

הדיווחים היו מלאים, דהיינו כללו דיווח על שעת  (86%ימים ) 491-ימי הנוכחות המדווחים, רק ב

כניסה ודיווח על שעת יציאה, או שהיו חלקיים אך ניתן היה ללמוד על משך השהות בעסק על 

משעות  64%ימים הם שהו רק  491פי מועדי הכניסה או היציאה מבית עסק אחר; באותם 

דיווח המשגיח מבית העסק.  ימי דיווח נחשבים ימים בהם) ההשגחה שנקבעו לאותם בתי עסק

לצורך כך גם אם דיווח על כניסה או יציאה בלבד מבית העסק, נחשב הדבר כיום דיווח. באשר 

נוכחות זו נמדדה בהתאם לדיווח כניסה ויציאה; במידה וחסר  –לזמן נוכחות המשגיח בעסק 

אה מבית העסק אמד בהתאם לדיווח כניסה או יציהוא נ –דיווח על כניסה או דיווח על יציאה 

 .(בית העסק הבאמהקודם או 

 דיווחים. 132 -בתי עסק  6-ימי עבודה ב 22  33

 דיווחים. 84 -בתי עסק  6-ימי עבודה ב 14  34
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מבתי העסק בדיווח ידני. כמו כן ציין יו"ר המועצה כי במסגרת השדרוגים 

שדרשה המועצה ממתכנתי המערכת פותח לאחרונה "דוח תקינים" אשר יפיק 

דוחות על חריגות בדיווחי המשגיחים. יו"ר המועצה הדגיש כי מדובר בשינוי 

ו של דבר הם אינם טכנולוגי שנדרש לשיתוף פעולה של המשגיחים, שכן בסופ

עובדי המועצה. על פי עמדתו, המועצה רואה במערכת דיווח זו את הדרך 

 הנכונה והראויה לפיקוח על דיווחי המשגיחים, והיא תפעל לאכיפת השימוש בה.

לדברי המשגיח,  .בירור לשיחת ' ציינה המועצה כי הוא זומןח באשר למשגיח

שהותו בפועל בעסקים ההחתמה באפליקציה אינה משקפת את משך זמן 

ולטענתו מדובר בתקלות חוזרות של האפליקציה. היו"ר הוסיף כי המשגיח צירף 

' מסר היו"ר כי טדיווחים ידניים על שעות עבודתו בבתי העסק. אשר למשגיח 

 המועצה יזמה הליך בירור ושימוע והנושא אף נדון בבית הדין לעבודה.

-היגה המועצה הדתית תל אביבכדי למצות את השימוש החיובי במערכת שהנ

 .המשגיחים באמצעותה על נוכחות יפו עליה לנקוט צעדים להגברת הדיווח

עליה לזהות את החסמים המעכבים את השימוש במערכת ולפעול להסרתם. 

כמו כן עליה לשים דגש גם על פעולות הדרכה והסברה למשגיחים ולבתי 

 העסק.

 

 המועצה הדתית אשדוד

בתי עסק ברחבי  454-ד אחראית למתן תעודות כשרות להמועצה הדתית אשדו

משגיחים המועסקים באופן ישיר בבתי העסק שהם  80העיר. המועצה מפעילה 

 .עובדיה דהן הרב הוא הדתית המועצה"ר משגיחים בהם. יו

מערכת שירותי  2013המועצה הדתית התקשרה עם חברה פרטית המפעילה מאפריל 

תי העסק באמצעות אפליקציה בטלפון נייד או חיוג דיווח על נוכחות משגיחים בב

מטלפון נייח. משרד מבקר המדינה בדק את דיווחיהם של שישה משגיחים לחודש 

והשווה אותם לתקן זמן ההשגחה שקבעה המועצה בהסכם עם כל בית  2016מאי 

 . להלן הממצאים:35עסק, שעל פיו נדרש בית העסק לשלם את שכר המשגיח

המשגיחים שנבדקו דיווח באופן מלא על כניסה אף לא אחד מששת  .1

ויציאה מבתי העסק; לכן, לא ניתן לדעת אם הם אכן נכחו בבתי העסק 

 במהלך כל פרק הזמן שנקבע להם בתמורה לשכרם.

בתי עסק. הם דיווחו באמצעות  54ששת המשגיחים היו מופקדים על  .2

(. בסך 56%בתי עסק בלבד ) 30-מערכת הדיווח הממוחשבת על נוכחות ב

דיווחי נוכחות, אך  66036היו צריכים להירשם  2016הכול, במהלך מאי 

  (.32%דיווחי נוכחות בלבד ) 209נתוני המערכת הראו 
 .הממוחשבת דיווחי הנוכחות הופקו ממערכת הדיווח  35

 בתי עסק. 30-ימי עבודה ב 22לפי   36
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 המדינה מבקר משרד
 למועצות מעיר

 יפו-אביב תל הדתיות
 כלי בידן כי ואשדוד

 שיכול ובקרה פיקוח
 יעיל כלי לשמש

 בפועל אולם, ואמין
 לא שהן העובדה

 להשתמש חייבו
 במערכת מלא באופן
 לכך הביאה הדיווח

 הוא שלהן שהפיקוח
 מאפשר הדבר. לקוי

 לפחות, למשגיחים
 שלא, הדיווחים לפי

 מכסת את למלא
 ההשגחה שעות

 עצמן שהמועצות
 ואשר קבעו

 מחויבים המשגיחים
 האמורה מכסה - בה

 השגחת להבטיח
 ראויה כשרות
 

העלתה כי ששת המשגיחים האלה נכחו  בדיקת הדיווחים )כניסה ויציאה( .3

מתקן זמן  53%בממוצע, באותם הימים שבהם נרשמו דיווחי נוכחות, רק 

על פי הדיווחים האלה נכחו המשגיחים  ההשגחה שנקבע לבית העסק.

 .37מתקן זמן ההשגחה שנקבע בחישוב חודשי 17%בבתי העסק רק 

למערכת הדיווח להלן דוגמה לנוכחותו החלקית של משגיח על פי דיווחיו 

 3.5 של מצטבר באשדוד בהיקף אוכל בתי שבעה על מופקד 'י הממוחשבת: משגיח

 154 על 2016 מאי במהלך לדווח עליו היה, לכך בהתאם. ביום השגחה שעות

 על דיווח אז וגם, פעמים 12 רק דיווח הוא בפועל. 38שבהשגחתו האוכל בבתי ביקורים

 8%-ב רק העסק בבתי נכח הוא הדיווח לפי לכן, בלבד יציאה על או כניסה

 22 מתוך 5-ב רק עבודתו התרכזה דיווחיו פי על, ועוד זאת. בה מחויב שהוא מהמכסה

 העסק בתי שבעה מתוך משלושה הדיווחים התרכזו וכל בחודש העבודה ימי

 .שבהשגחתו

צוין כי בהמשך לביקורת  2017בתשובתו של יו"ר המועצה הדתית אשדוד מינואר 

מנהל מחלקת הכשרות לשנות את אופן עריכת הפיקוח על המשגיחים החליט 

ולבססה על בדיקת דיווחי המשגיחים למערכת מדי יום, בשילוב עם בדיקת נוכחות 

אקראית לכמה משגיחים, לרבות משך נוכחותם בעסק באותו היום. נתונים על 

גיח חריגות יועברו לבדיקתו של מנהל המחלקה והוא יחליט אם לזמן את המש

 לבירור או לשימוע לפני פיטורין.

 
הדוגמאות שהובאו לעיל מעידות שדיווחי המשגיחים היו חלקיים ביותר. על פי 

הדיווחים לא ניתן לקבוע אם מדובר בהתחמקות מדיווח מלא או בביצוע חלקי 

דיווח חלקי  -של שעות העבודה, ואף ייתכן שמדובר בשילוב של שתי הסיבות 

על כן, בשל האופן שבו המערכת משמשת לדיווח על  וביצוע חלקי. אשר

נוכחות המשגיחים, לא יכולות המועצות הדתיות להסתמך על המערכת לשם 

 ביצוע בקרה ופיקוח נאותים על נוכחות המשגיחים.

יפו ואשדוד כי בידן כלי -משרד מבקר המדינה מעיר למועצות הדתיות תל אביב

ין, אולם בפועל העובדה שהן לא פיקוח ובקרה שיכול לשמש כלי יעיל ואמ

חייבו להשתמש באופן מלא במערכת הדיווח הביאה לכך שהפיקוח שלהן הוא 

לקוי. הדבר מאפשר למשגיחים, לפחות לפי הדיווחים, שלא למלא את מכסת 

מכסה  -שעות ההשגחה שהמועצות עצמן קבעו ואשר המשגיחים מחויבים בה 

  האמורה להבטיח השגחת כשרות ראויה.

 
 בלבד. ימים מדווחים 32%מתקן זמן ההשגחה החודשי מתוך  53%  37

 בתי אוכל. 7-בימי עבודה  22לפי   38



 89|    המזון כשרות על הפיקוח

 
 נציגי שקיימו בפגישה

 המדינה מבקר משרד
 משגיחים חמישה עם

  כי עלהבירושלים 
( 42%) 50 מתוך 21-ב

 שהם העסק בתי
 אין בהם משגיחים
 תלושי להם נמסרים

 הם שכרם ואת שכר
 או במזומן מקבלים

 בתי רוב. בהמחאה
 50 מתוך 34 - העסק

 בניגוד נהגו -( 68%)
 הפרישו ולא לחוק

 תשלומי למשגיחים
 כנדרש פנסיה
 

נוכחות חסרה של המשגיחים בעבודה במשך שעות ההשגחה שנקבעו, בין 

שמדובר בשהות חלקית קצרה במהלך היום בין שמדובר בימי היעדרות רבים, 

פגיעה באמון  -יש בה משום פגיעה של ממש במערך הכשרות, ואף יותר מזה 

יתרה מזו, הדבר  הציבור במערך הכשרות ובשמה הטוב של המועצה הדתית.

ה ספקות אם תקן ההשגחה שנקבע אכן משקף צורך הלכתי של ממש, מעל

ושמא הוא נקבע לצורך רווחתם הכלכלית של משגיחי הכשרות. ראוי 

שהמועצות הדתיות יבחנו את הליך קביעת התקן של זמן ההשגחה. בין כך 

ובין כך, לתופעה של קביעת תקן מרחיב של זמן השגחה יש השפעות ניכרות 

רות העודפת ומהיקף הנטל הכלכלי המוטל על בעלי בתי מהיבט עלות הכש

 העסק המושגחים.

על המועצות הדתיות לבדוק באופן תדיר את דיווחי המשגיחים, להקפיד כי 

ידווחו מכל בתי העסק שהם משגיחים בהם ולעמוד על כך שיהיו נוכחים בבתי 

 העסק לפי תקן זמן ההשגחה שנקבע.

 

 

ם למשגיחי סוציאליים תנאים תשלום-אי
  הדתיות המועצות של פיקוח והיעדר

 בנושא זה
, מחייב "מסירת תלוש שכר לעובד". המטרה היא 1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח

להבטיח שהמעסיק ישלם את כל חבויותיו לרשויות המס ויעניק לעובד את כל 

הזכויות הסוציאליות המגיעות לו על פי חוק. משרד מבקר המדינה בדק את תשלומי 

 השכר שמשגיחי הכשרות מקבלים מבעלי העסקים המעסיקים אותם.

 

 המועצה הדתית ירושלים

 21-בעלה כי  משגיחים חמישהעם  מו נציגי משרד מבקר המדינהשקיי בפגישה

שכר  תלושי הםלאין נמסרים הם בשהם משגיחים  העסק בתי (42%) 50מתוך 

 34 - העסק בתי רובואת שכרם הם מקבלים במזומן או בהמחאה. זאת ועוד, 

 פנסיה תשלומי למשגיחים הפרישובניגוד לחוק ולא  נהגו - (68%) 50 מתוך

  .כנדרש

בפגישה ציינו המשגיחים כי הם חווים לחץ מצד חלק מבתי העסק שבהשגחתם 

 -המתנים את העסקתם בתשלום ללא תלוש שכר מבלי שזכויותיהם יובטחו 

ציינו כי בתי הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה, חופשות וכדומה. עוד 

א הם אף להעסק אינם מקפידים על תשלום שכרם במועד, ובמקרים מסוימים 

. הם הוסיפו כי עבורם המועצה הדתית אינה גורם שניתן לפנות קיבלו שכר

 אליו כדי שיסייע בידם להגן על זכויותיהם.
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 המועצה הדתית נתניה

בתי  16מבדיקת תנאי השכר של שני משגיחי כשרות בנתניה המופקדים על 

( הם אינם מקבלים תנאים סוציאליים 62%בתי עסק )מ 10-עסק עלה כי ב

בכמה בתי עסק גם אין נמסרים למשגיחים  ות לפנסיה ולקופת גמל(.)הפרש

 תלושי שכר ואת שכרם הם מקבלים במזומן או בהמחאה.

 
משרד מבקר המדינה מעיר למועצות הדתיות ירושלים ונתניה כי אמנם 

אך לא ניתן להתעלם מהזיקה שבין  ,אינם עובדי המועצה הדתיתהמשגיחים 

סגרת העסקתם הנקבעת בידי בין מותי העסק בבבאופן ישיר העסקתם 

והיא זו מקשרת בין המשגיח לבית העסק ה זו היא. המועצה הדתית המועצה

ו. אשר על כן, ואת מאפייניה ואף את גובה שכר תוקובעת את היקף העסקה

, גם אם מדובר התנער מאחריותה כלפי המשגיחיםליכולה המועצה אינה 

 .בלבד חלקיתבאחריות 

הדתית ירושלים מסרה בתשובתה כי לאור הערת הביקורת הנחה יו"ר המועצה 

הוועדה הממונה כי חידוש התעודות לרבעון הבא מותנה בהצגת תלושי שכר או 

 אישור רו"ח על תשלומי שכר כדין.

המועצה הדתית נתניה מסרה בתשובתה כי תטיל על גורם מקצועי לעמוד לעזרת 

סדרים במתן תנאים -ורתם, ואם יתגלו אימשגיחי הכשרות ולבדוק את תלושי משכ

 סוציאליים למשגיחים יידרשו בעלי העסקים להשלימם או לשלמם.

המשרד לשירותי דת מסר בתשובתו כי "תשלום שכר משגיחי הכשרות במזומן נגרם 

לעיתים בשל בקשת המשגיח אך לא פחות מכך בשל החלטת בעל העסק. צורת 

שרות הינה פוגענית בראש ובראשונה העסקה זו אם נעשית לבקשת משגיח הכ

במשגיח עצמו אשר אינו מקבל את זכויות היסוד כעובד )שכר הוגן, פנסיה, הבראה, 

חופשה(, משאיר את העובד ללא זכאות לזכויות בביטוח לאומי במקרה של תאונת 

עבודה וכדו'; מנגד למדינה נגרם נזק גדול כתוצאה מאי תשלום מיסים כדין". 

הוא מעוניין בהסדרת הנושא ואף פנה לשם כך לרשות המסים, המשרד הוסיף ש

 וזאת גם לצורך הבטחת זכויותיו של העובד.
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מועסקים בהיקף  חלקםהמשגיחים, לרבות העובדה ש ה שלהעסקה שיטת

מחייבת לבחון ביתר שאת  שבמקרים רבים לא ניתן לבצעו,שעות בלתי סביר 

 לבחון את השיטה הרבנות, , בתיאום עםעל המשרדאת יעילותה ומועילותה. 

ביצוע, שוויונית והוגנת להעסקת -מתכונת יעילה, בתלקבוע בדחיפות ו

משגיחים. עליו לעשות זאת אם בדרך הקיימת, ובלבד שהמועצות הדתיות 

יפקחו כראוי על תנאי העסקתם ויבטיחו את מיצוי זכויותיהם, אם בדרך 

לבית המשרד  הודיעכפי שכבר זכיינית,  באמצעות חברה, למשל חלופית

העליון במסגרת עתירה שעיקרה הוא "מעמד המשגיח". בדרך זו, המשפט 

נת מזמיכ האחריותכגוף המקבל שירות יהיה על המועצה הדתית לשאת ב

דיני העבודה, השירות; וזאת בדומה לקבוע בחוק להגברת האכיפה של 

כדי למנוע לנקוט אמצעים סבירים , המטיל על גוף מזמין שירות 2011-התשע"ב

 .עובדי קבלן המועסקים אצלו יהם שלפגיעה בזכויות

במהלך הביקורת הפנה משרד מבקר המדינה את תשומת לבן של רשויות 

המסים להיקף הרחב של בעלי בתי עסק המעסיקים משגיחים בלי לנכות 

משכרם מסי חובה כחוק, תוך פגיעה בזכויותיהם ובהכנסות המדינה. משרד 

 -גם את תשומת לבו של משרד הכלכלה והתעשיה מבקר המדינה הפנה 

מינהל אכיפה, להיקף הרחב של בעלי בתי עסק שלא הפרישו תשלומי פנסיה 

 כחוק לטובת המשגיחים שהם מעסיקים.

מסר משרד הכלכלה והתעשייה כי ממצאי הביקורת יילקחו  2017בתשובתו מינואר 

ו על פי מדיניות האכיפה של בחשבון על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה וייבחנו ויטופל

 משרד הכלכלה והתעשייה.

כי היא ערה לכך שנושא הכשרות לוקה  2017רשות המסים מסרה בתשובתה מינואר 

סדרים, והדבר גרם לה להרחיב את הביקורות באופן יזום, אף מעבר למתוכנן. -באי

בדיעבד התברר לרשות המסים שתוצאות הרחבת הפעילות שלה שקדמו לטיוטת 

זה משיקות בחלקן הגדול לנקודות שהעלה בה משרד מבקר המדינה, והן טופלו  דוח

או נמצאות בטיפול בימים אלה. רשות המסים הפעילה פיילוט ביקורת משגיחים 

ומעסיקיהם במועצה דתית אחת ובכוונתה לבצע ביקורות גם בשאר המועצות 

 הדתיות ברחבי הארץ.

 

 

כשרות ועובדים אחרים  העסקת מפקחי
 עצות הדתיות כמשגיחי כשרות במו

 ללא היתר ובהיקף עבודה רחב
עבודת ההשגחה בבתי העסק אמורה להיעשות בעיקרה בשעות הבוקר כאשר בתי 

העסק מקבלים את תוצרת המזון. בשעות אלה נדרשת עבודת המשגיח הן לבדיקת 

כשרות התוצרת המתקבלת הן לשטיפת עלי ירק, ניפוי קמח וכיוצא באלה בשלבים 
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עובדי מועצות דתיות, העובדים במשרה מלאה, אמורים  וקדמים של הכנת האוכל.המ

 להימצא בשעות גרעין, לרבות בשעות הבוקר, בעבודתם.

 הסכימו הצדדים כי חוקת העבודה 39בהסכם הקיבוצי החל על עובדי המועצות הדתיות

של העובדים ברשויות המקומיות תחייב את עובדי המועצות הדתיות כאילו הייתה 

הסכם קיבוצי בין הצדדים והיא עדיין כזאת כיום. לפי הוראות חוקת העבודה 

וההסכם הקיבוצי חלה חובה על עובדי המועצה הדתית לבקש מהמועצה היתר 

ם למניעת פגיעה לעבוד בעבודה נוספת והיא רשאית לדחותה או להתנותה בתנאי

 בעבודתם.

דרישה זו נכללת גם בנוהל הכשרות. עובד המועצה הדתית המעוניין לעבוד בעבודה 

נוספת נדרש לקבל את אישור המעביד. אם ניתן היתר כזה עליו להימצא בתיק 

העובד במועצה הדתית וגם במשרד לשירותי דת. הנוהל גם מפרט את בעלי 

לל לשמש משגיחי כשרות: יו"ר המועצה, התפקידים במועצה שנאסר עליהם ככ

מורשה חתימה, מנהל מחלקת כשרות, מזכיר מחלקת כשרות. כמו כן, חל איסור 

להעסיק מפקח כשרות מטעם המועצה כמשגיח כשרות במקום שבו הוא משמש 

 כמפקח.

עם זאת, הנהלת המועצה רשאית במקרים חריגים להתיר גם לבעלי תפקידים אלה 

כמשגיחי כשרות שלא לפי ההוראה  -חודשים לכל היותר  למשך שישה -לעסוק 

הכללית שבנוהל, וזאת בהתאם לכללים שנקבעו בנוהל הכשרות. בתום התקופה 

 שנקבעה, ניתן לבחון את הצורך מחדש.

"יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות  ככלל כי נקבע ומנוחה עבודה שעות בחוק

, נקבע כי "שר הכלכלה 1955-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו בתקנות. 40עבודה"

עשרה שעות ביום ועד חמש עשרה -שתים עדמדינה  עובדינתן היתר כללי להעסקת 

שעות נוספות בשבוע; אסור להעסיק עובד מעבר לשעות האמורות, אלא בהיתר 

 ללמוד ניתן אך מדינה עובדי אינם הדתית המועצה עובדי אמנםמאת שר הכלכלה". 

 .וסביר מקובל עבודה שעות היקף על ומהתקנות מהחוק

עדכן שר הכלכלה את ההוראות והתיר עבודה נוספת בענף  2016כאמור, בינואר 

המזון, בהיקף של ארבע שעות ביום; ניתן להשליך מהתקנות על היקף שעות עבודה 

 מקובל וסביר.

העסקתם של עובדי  משרד מבקר המדינה בחן במועצות הדתיות שנבדקו את נתוני

מועצות דתיות, לרבות מפקחי כשרות, המועסקים גם כמשגיחים. הביקורת התבססה 

 מועצות דתיות. 93על נתונים מפורטים שמסרו לו 

 
בין חבר המועצות  4.12.75-עובדי המועצות הדתיות שנחתם בהנוגע להסכם קיבוצי כללי   39

הדתיות בישראל המייצג את כל המועצות הדתיות וכולל את הערים ירושלים, תל אביב וחיפה 

 ינהלה והשירותים.ובין הסתדרות הפקידים, עובדי המ

ה כוחו יפה לשבוע עבודה של שישה ימים. בשבוע עבודה של חמישה ימים יועסק העובד כלל ז  40

 שעות עבודה ביום. 8.6עד 
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 במועצות בביקורת
 ירושלים הדתיות
 שיעור נמצא ונתניה

 עובדים של גבוה
 המועסקים ומפקחים

, כשרות כמשגיחי גם
 היתר ללא וזאת

 שעות ובהיקפי
 ניתן שלא, רחבים
 היקף לנוכח. לבצען
 העבודה שעות

 עובדי של הנוספת
 הדתיות המועצות
 ספק כשרות כמשגיחי

 יכולים הם אם רב
 חובתם את למלא

 המועצות כעובדי
 זמנית ובו הדתיות

 בתי בכמה להיות
 השגחת לצורך עסק

 כשרות

 

 עובדים נמצא שיעור גבוה של ונתניה ירושלים הדתיות במועצות בביקורת

היתר ובהיקפי שעות  ללא כשרות, וזאת כמשגיחי גם המועסקים ומפקחים

המועצות הדתיות האלה לא פנו לשר הכלכלה כדי רחבים, שלא ניתן לבצען. 

שעות ביממה,  12-לקבל היתר עבור עובדיהם שיתיר להם לעבוד יותר מ

  כנדרש.

יפו מסרה בתשובתה כי היא אינה -יצוין לחיוב כי המועצה הדתית תל אביב

מאפשרת למפקחים המועסקים על ידה לשמש גם משגיחי כשרות, וזאת מתוך 

תפיסה שעבודת ההשגחה עלולה להביא ומביאה לידי פגיעה באיכות עבודת 

 המפקח ובסדרי העבודה המינהלית במועצה הדתית.

הנוספת של עובדי המועצות הדתיות כמשגיחי  לנוכח היקף שעות העבודה

כשרות ספק רב אם הם יכולים למלא את חובתם כעובדי המועצות הדתיות ובו 

זמנית להיות בכמה בתי עסק לצורך השגחת כשרות. מדובר בהיקף שעות 

עבודה בלתי מתקבל על הדעת ובקבלת תשלום מהמועצה הדתית ומבתי עסק 

מכאן, עולה  .ניתנות לביצוע בפועל מדי יוםעבור היקף שעות עבודה שאינן 

חשש לפיקוח רופף של המועצה הדתית על נוכחות עובדיה אם במועצה עצמה 

 באותם הכשרות מצב בדבר ספק קיים זה במצב אם בבתי העסק המושגחים.

 ובמועצה עסק בתי באותם הציבור באמון לפגוע העלול, מושגחים בתי עסק

 .הדתית

 

 הדתית ירושלים המועצה

 גם משמשים 41הדתית ירושלים המועצה במטה( 41%) העובדים 56מתוך  23

 כנדרש היתר ללא וזאת, במטה לתפקידם נוסף, כשרות משגיח בתפקיד

מתוכם הם מנהלים, מפקחים ומזכיר מחלקת הכשרות, דהיינו בעלי  16; בנוהל

 תפקידים שעל פי הנוהל נאסר עליהם לשמש משגיחים.

 במועצה הכשרות באגף העובדים ומנהלים מפקחים של העסקתם

המנהלים והמפקחים במחלקת  16מתוך  11: כמשגיחים ירושלים הדתית

בתי עסק ובתי אוכל באגף הכשרות במועצה הדתית ירושלים מועסקים גם 

יום, נוסף לתפקידם במשרה מלאה  מדי שעות 16-1 של בהיקף כמשגיחים

 אחד כל העסקת של המצטבר שההיקף ואאפ יוצא; כמנהלים ומפקחים באגף

 יתרה מכך, נמצא. יום מדי שעות 24-9 הוא יחד גם וכמשגיח כמפקח מהם

 המפקחים והמנהלים האמורים רחב 11מתוך  7 שהיקף שעות ההשגחה של

לא שעות השגחה ביום נוסף למשרתם במטה! עובדים אלה אף  16-8 - דומא

 בהיקף שמדובר ספק בנוהל. איןכנדרש  ,קיבלו אישור לעבודתם הנוספת

לעצם האפשרות למלא את שני  חשש המעורר סביר ובלתי חריג שעות

  התפקידים בעת ובעונה אחת, ומכאן מילוי חלקי ולא תקין של תפקידם. 
 כלל עובדי המועצה הדתית להוציא רבני שכונות, בלניות, בלנים ומנקים במקוואות.  41
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 :אותלהלן דוגמ

במועצה הדתית ירושלים והוא אחראי  אהמל במשרה כמפקח מועסק' א מפקח .1

)מסעדות  עסק בתי בשישהכך, הוא מועסק כמשגיח על בתי עסק. נוסף  68-ל

 יום מדי מועסק שהוא עלה בביקורת. אחרים מפקחים של בפיקוחם( ואטליזים

יום. יוצא  בכלשעות  9מצטבר של  ובהיקףימים בשבוע  6-5כמשגיח, במשך 

 הואבתי עסק  בשניאף יותר,  חמור! יום מדי שעות 17אפוא שהוא אמור לעבוד 

 . כל זאתעצמו על מפקח הוא דהיינו, אחת ובעונה בעת גיחומש מפקח משמש

 .העסקתו לצורך חריג אישור לו שניתן בלי

ם מסר יו"ר הוועדה הממונה על המועצה הדתית ירושלי 2017בתשובתו מינואר 

כי תוך כדי הביקורת המועצה מתקנת את הליקויים וכי הוא בירר  מר יהושע ישי

את העניין עם ארבעה מפקחים מתוך אלה שהיקף העסקתם הכולל, לרבות 

שעות ביממה. מהבירור עלה כי כיום המפקחים  17-15שעות השגחה, עמד על 

שעות מדי יום, דהיינו היקף שעות השגחה נמוך יותר  15-13האמורים עובדים 

הוא ציין כי עבודתם הנוספת של המפקחים שציין משרד מבקר המדינה. מזה 

ירושלים הוסיף בעניין זה כי  הוועדה הממונהיו"ר היא פועל יוצא משכרם הנמוך. 

כל מערך הכשרות פועל על בסיס הרתעה, ובלשון רבותינו "מירטט"; לכן, 

ת תחום "שעות ההשגחה" אינן "שעות עבודה" אלא הן שעות האמורות לשקף א

שהציג משרד מבקר המדינה בין הנתונים  האחריות של המשגיח. לדידו, הפער

בין "שעת השגחה" בהבחנה שהוא עשה  נעוץהמבוקרים  הנתונים שהציגו ובין

 .42ל"שעת עבודה"

ירושלים כי היקף שעות  הוועדה הממונהמשרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר 

נים על בתי עסק, משגיחים, העבודה שצוין, חושב על פי מאגר המכיל נתו

מפקחים ושעות העסקה, שהמועצה עצמה העבירה למשרד מבקר 

המדינה; ההצדקה של הרחבת היקף משרת המפקח לממדים בלתי 

סבירים בשל השכר הבסיסי הנמוך שלהם אינה יכולה להתקבל, ויש לכך 

משמעויות חמורות מרחיקות לכת. את שאלת שכר עובדי אגף הכשרות, 

 קחיו, יש לפתור בדרכים המקובלות.לרבות מפ

אשר לעניין הפעלת מערך הכשרות על בסיס הרתעה ולא על בסיס 

ירושלים  הממונה הוועדהעבודה בפועל, משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר 

כי מדובר בנתונים המבוססים על ההסכמים למתן השגחה שנחתמו בין 

לשלם את שכר המועצה ובין בתי העסק, שעל פיהם נדרשים בתי העסק 

המשגיחים; שיטת ההשגחה שהמועצה הדתית ירושלים הציגה משמעה 

"השגחה וירטואלית", כלומר השגחה הנעשית לכאורה. לעומת זאת, 

נדרש בית העסק לשלם תשלום אמת אף שבפועל השירות אינו ניתן לו. 

יש לראות זאת בחומרה יתרה ולהפסיק נוהג זה לאלתר. הדבר גורם הן 

יות ההשגחה ועלייה ביוקר המחיה והן לפגיעה באמון הציבור לייקור עלו

  השם מבטחו בהשגחה הממלכתית.
 ".משגיחי כשרות המועסקים בהיקף שעות עבודה בלתי סבירבעניין זה ראו לעיל בפרק "  42
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 כשרות מפקחי שישה

, עבדו בירושלים
 לנוהל בניגוד

 גם, הכשרות
 באזורי כמשגיחים

 - שבאחריותם הפיקוח
 על פיקחו הם

 שלהם עבודתם
 מציאות זו; כמשגיחים

 על מתקבלת בלתי
 על המעידה הדעת

 מובנה עניינים ניגוד
 התפקידים שני בין

 

מועסק במועצה הרב בורנשטיין  שמואל בורנשטיין: הרבנוספת של  עבודה .2

 משמש הוא המלון; לבתי אחראי מפקח מלאה בתפקיד במשרה ירושליםהדתית 

הרב שמואל בורנשטיין הועלה כי  הקודם בדוח כבר. הכשרות אגף מנהל סגן גם

עבד, בניגוד להוראות, גם כמשגיח כשרות בבית מלון שעליו הוא גם מפקח 

וגם כגורם המעניק הכשר פרטי הנושא את שמו בבתי  ,מטעם המועצה הדתית

 מלון שונים ברחבי הארץ.

גם בביקורת הנוכחית נמצאו חריגות חמורות בעבודתו של הרב בורנשטיין: 

כמפקח באגף הכשרות, הרב משמש גם נותן השגחה בד בבד עם תפקידו 

מטעמו ברמת "למהדרין" בבתי מלון שהם מחוץ לירושלים, וזאת בלי 

שקיבל מהמועצה הדתית בירושלים אישור לעבודות נוספות אלה, וממילא 

לא הוסדר הצורך במניעת ניגוד עניינים מעיסוקיו הנוספים. לדוגמה, הרב 

שטיין נשרות למהדרין הרב ש. בורכ -נותן שירותי השגחה פרטית 

בבתי מלון בים המלח ובבית מלון בטבריה השייך לרשת בתי  -שליט"א" 

 מלון הפועלת גם בירושלים שהוא אחראי לה מתוקף תפקידו במועצה.

המועצה הדתית ירושלים מסרה כי שירותי ההשגחה לבתי המלון ניתנים רק 

ורנשטיין, הוא לא היה מודע בתקופת הפסח ולא כעבודה נוספת. לדברי הרב ב

לקשר בין בית המלון בטבריה לבית המלון בירושלים, ובעקבות ממצאי 

 הביקורת סוכם שיחדל ממתן הכשר לבית מלון זה.

 סגן -הנוספים  עיסוקיו כי בורנשטיין לרב מעיר המדינה מבקר משרד

הם  -מלון, ללא היתר כנדרש  לפיקוח בבתי ואחראי הכשרות אגף מנהל

 הכשרות אגף למנהל מעיר כמו כן הואכשרות. המנוהל  ניכרתה חריג

 על שאפשרו ישי יהושע מר והעומד בראשה ירושלים הדתית ולמועצה

 הכשרות באגף תפקיד בעל על האסורים בעיסוקים מדובר. כזה מצב

 .כאלה חריגות לאלתר להפסיק ויש היתר, ללא שבוצעו

 :עליו מפקחים שהם באזור כמשגיחים כשרות מפקחי העסקת .3

בדו, בניגוד לנוהל הכשרות, גם עבירושלים מפקחי כשרות שישה 

קחו על עבודתם שלהם יהם פ - כמשגיחים באזורי הפיקוח שבאחריותם

זו מציאות בלתי מתקבלת על הדעת המעידה על ניגוד עניינים כמשגיחים; 

מובנה בין שני התפקידים. לדוגמה, מפקח ב' מפקח על עצמו בשבעה 

עסק בתחום הירקות והפירות באזורים רמת דניה, מרכז העיר ובקעה; בתי 

מפקח ג' מפקח על עצמו בשלושה בתי עסק באזור גבעת מרדכי; ומפקח 

  ד' מפקח על עצמו בשני בתי עסק באזור הרובע היהודי.

כי המועצה מתקנת את הליקויים  בתשובתומסר  יו"ר הוועדה הממונה ירושלים

 שהעלתה הביקורת "תוך כדי ביקורת".

 ידי על המפוקחים משגיחים המשמשים מפקחים -צולבים  תפקידים .4

כאמור, נוהל הכשרות מאפשר למפקח כשרות,  פך:יולה ,אחרים מפקחים
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 הממצאים חומרת
 מעבודת העולים

 כמשגיחי המפקחים
 את מחייבת כשרות

 מחדש לבחון המשרד
 שהוא הכללים את

, הכשרות בנוהל קבע
 שבין האיזונים לרבות

 האפשרות מתן
 לשמש למפקחים
 מול אל, משגיחים

 העולה הסיכון
 שלעיתים מהעובדה

 ניתן שלא חשש קיים
 שני את למלא

 באופן התפקידים
 ותקין מלא

 

בכפוף לאישור הממונים עליו, לעבוד כמשגיח במקום מושגח בתחומי אותה 

 מועצה דתית בתנאי שהמקום אינו מצוי ב"אזור הפיקוח שלו".

מקרים של הצלבה בין  ארבעהנמצאו במועצה הדתית ירושלים  בביקורת

כמשגיח  בתפקידו שנימפקח  עלמפקח ראשון מפקח  -שישה בעלי תפקידים 

 בתפקידו הראשון המפקח על מפקח השנימפקח ובעת ובעונה אחת ה

 .כמשגיח

אמנם הצלבה כאמור לא נאסרה על פי הוראות הנוהל, אולם לנוכח העובדה 

י עסק ובתי אוכל שהיא בוצעה על ידי שישה מעשרה מפקחים במחלקת בת

באגף הכשרות, היא גורמת לתלות בעבודתם ההדדית ועלולה לגרום למארג 

יחסים של "תן וקח" ביניהם. מארג יחסים זה עלול לפגוע באופן ממשי 

ביכולתם של המפקחים ליישם את תכלית תפקידם כגורמי פיקוח ואכיפה, 

ר עשוי לעורר ושיקול דעתם המקצועי עלול להיות מוטה, משובש ופגום; הדב

 חשש לניגוד עניינים.

חומרת הממצאים העולים מעבודת המפקחים כמשגיחי כשרות מחייבת את 

לבחון מחדש את הכללים שהוא קבע בנוהל הכשרות, לרבות המשרד 

האיזונים שבין מתן האפשרות למפקחים לשמש משגיחים, אל מול הסיכון 

את שני התפקידים העולה מהעובדה שלעיתים קיים חשש שלא ניתן למלא 

באופן מלא ותקין. על המשרד להביא בחשבון את החשש להיקלעות 

מפקח משמש כמפקח על שבו  מצבהמפקחים למצב של ניגוד עניינים, ובייחוד 

מפקח משמש גם משגיח המפוקח בידי עצמו בתפקידו כמשגיח או מצב שבו 

  עמיתו, ולהיפך; על המשרד לבחון הסדר מתאים גם בעניין זה.

 

 שמונה העסקת עובדי המטה במועצה הדתית ירושלים כמשגיחים:

, עובדי אגף הכשרותנמנים עם שאינם ירושלים  מועצה הדתיתבעובדי מטה 

בהיקף בסה"כ ם מועסקים ה. חמישה מםכמשגיחיבעבודה נוספת  מועסקים

ובלתי סביר המעורר ספק בנוגע חריג היקף שעות  -שעות ביממה  19-12של 

  הן במשרתם במטה הן כמשגיחים. עבודתם אתליכולתם לבצע כראוי 

 :אותדוגמ להלן

פי נתוני  על. נוסף לכך, מינהליבתפקיד מלאה משרה במועסק במועצה  א' עובד

שעות מדי  11משגיח כשרות בתשעה בתי עסק בהיקף של גם משמש  הואהמועצה, 

שעות העבודה "הרגילות" שלו בתפקידו כמנהל מחלקה במועצה יום. מכאן, בצירוף 

 .שעות מדי יום 19-הדתית, הוא אמור לעבוד לא פחות מ

עובד ב' מועסק במועצה במשרה מלאה בתפקיד מינהלי. נוסף לכך, הוא משמש 

שעות השגחה. יוצא  8משגיח כשרות בארבע מסעדות בעיר בהיקף מצטבר של 

 שעות מדי יום. 16אפוא שהוא עובד לפחות 

ירושלים מסר בתשובתו כי עובד א' התקבל לעבודה במועצה  הממונהיו"ר המועצה 

כעשר שנים לפני כניסתו של יו"ר המועצה לתפקידו, ובכל העסקים מדובר בביקורת 
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 עובדי 84 מתוך 13

 נתניה הדתית המועצה
 גם מועסקים( 15%-כ)

 נוסף כמשגיחים
, במועצה לעבודתם

 קבלת ללא וזאת
 נוספת לעבודה אישור

 בנוהל כנדרש
 מהם 11; הכשרות
 במועצה מועסקים

 במשרה הדתית
 גם ועבדו מלאה

 וכך, כשרות כמשגיחי
 בהיקף הועסקו הם

 בלתי כולל שעות
 מנהל ,למשל. סביר

, הועסק' ב מחלקה
 לתפקידו נוסף

, הדתית במועצה
 כשרות כמשגיח
 שעות והיקף בנתניה
 היה הנוספת עבודתו

 יום מדי שעות 11

 

בלבד ולא בנוכחות של שעה בכל בית עסק. בנוגע לעובד ב' מסר היו"ר כי במהלך 

 ספת כמשגיח להיקף של שלוש שעות ביום.הביקורת צומצם היקף עבודתו הנו

אשר לעובד א', משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר המועצה הדתית ירושלים כי 

תפקיד העובד ב"ביקורת בלבד" אינו עולה בקנה אחד עם אופי בתי העסק 

המושגחים, לרבות מסעדה בשרית ועסק ברמת כשרות למהדרין, לכן לא ניתן 

יו"ר גם אינו מסביר את ההיקף הבלתי מתקבל לקבל טענה זו. יתרה מזאת, ה

על הדעת שבעבורו בית העסק משלם שכר לעובד המועצה. חוסר הסבירות 

של העסקה זו מבססת חשד לעצימת עיניים של המועצה למעשים חמורים 

 הנעשים תחת גגה.

 
צבר הממצאים העולה בנוגע למערך הכשרות בעיר ירושלים מצביע על פגיעה 

בסדרי מינהל תקין ועל הפרה בוטה וברגל גסה של נוהל חמורה ביותר 

הכשרות. ההתנהלות הקלוקלת של המועצה איפשרה מתן היתרים בסיטונאות 

וללא הבחנה, ללא הענקת היתר מפורש ותוך עצימת עיניים מהנסיבות שנוצרו 

בתי עסק משלמים עבור שעות השגחה שקרוב לוודאי אינן מבוצעות, או  -

צעות במלואן, כשבה בעת, לנוכח המשרות הנוספות שעובדי לפחות אינן מבו

המועצה לקחו על עצמם בהיותם גם משגיחים, ספק אם הם יכולים למלא את 

תפקידיהם במועצה באופן ראוי ומלא. בכך עושה המועצה הדתית ירושלים 

פלסתר את נוהל הכשרות, את הוראות חוקת העבודה ואת ההסכם הקיבוצי 

המועצה הדתית. המועצה נותנת יד להפרה חמורה ושיטתית המחייב את עובדי 

של סדרי מינהל תקין עד כדי חשש להטעיה של בתי העסק והציבור הסומכים 

 ידם על כשרות המזון ועל בתי העסק.

 

 דתית נתניההמועצה ה

( מועסקים גם 15%-עובדי המועצה הדתית נתניה )כ 84מתוך  13-ש נמצא

לעבודתם במועצה, וזאת ללא קבלת אישור לעבודה נוספת  נוסףכמשגיחים 

 מלאה במשרה הדתית במועצה מהם מועסקים 11נוהל הכשרות; בכנדרש 

 .סביר בלתי כולל שעות בהיקף וכך הם הועסקו, כשרות כמשגיחי גם ועבדו

למשל, מנהל מחלקה א' הועסק, נוסף לתפקידו במועצה ובניגוד לנוהל, גם 

בתי עסק בנתניה וכמשגיח מטעם המועצה הדתית  כמשגיח כשרות בכמה

שעות מדי יום; מנהל  4.5גבעת עדה. היקף עבודתו הנוספת היה -בנימינה

מחלקה ב' הועסק, נוסף לתפקידו במועצה הדתית, כמשגיח כשרות בנתניה 

  שעות מדי יום. 11והיקף שעות עבודתו הנוספת היה 
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במועצה הדתית נתניה, המועסקים כשרות המפקחי מבין עשרת  שישה

 שעות שש לפחות של במשרה מלאה, עובדים גם כמשגיחי כשרות בהיקף

 כמו כן, שלושה בעלי תפקידים בכירים בתחום הכשרות עובדים. ביום השגחה

גם הם כמשגיחים. עבודתם של חלק מהם כמשגיחים נוגדת את נוהל 

הכשרות, והיא מעלה חשש להיקלעותם למצב של ניגוד עניינים בין כהונתם 

אמנם  -בתפקידי ניהול ופיקוח ובין עבודתם בשטח כמשגיחים. אשר לאחרים 

הדבר מותר על פי נוהל כשרות, ועם זאת נוכח ההיקף הגדול של שעות 

שלהם מדי יום ביומו, עולה חשש שיכולתם למלא את שתי המשרות,  העבודה

 :דוגמאות אינה אפשרית. להלן -בד בבד ובאופן מלא 

שעות מדי יום ובצירוף שעות  10מפקח כשרות ה' עובד גם כמשגיח בהיקף של 

שעות מדי יום; מפקח כשרות ו' עובד גם כמשגיח  18עבודתו כמפקח הוא עובד 

 14ובצירוף שעות עבודתו כמפקח הוא אמור לעבוד במצטבר שעות  6בהיקף של 

' בתחום הכשרות מועסק כמשגיח כשרות בנתניה גשעות מדי יום; בעל תפקיד בכיר 

גבעת עדה וכן -בהיקף של שעתיים מדי יום וכמשגיח מטעם המועצה הדתית בנימינה

ום ' בתחדכמפקח הכשרות של המועצה האזורית חוף השרון; בעל תפקיד בכיר 

שעות מדי יום ובמצטבר הוא עבד לפחות  6.5הכשרות מועסק כמשגיח בהיקף של 

 שעות מדי יום. 14.5

משרד נציגי הסביר יו"ר המועצה הדתית נתניה, מר אשר אוחנה, ל 2016באוגוסט 

העובדים האמורים מועסקים בהתאם למכתב ועד העובדים אליו, מבקר המדינה כי 

ו"ר המועצה לשעבר עם ועד העובדים, במסגרת בעבודה נוספת עקב סיכום של י

ביצוע הסכם הבראה במועצה וזו הסיבה שבעטיה, נוסף לתפקידיהם במועצה, 

 שלא בהתאם לנוהל. -מועסקים אותם עובדי המועצה כמשגיחים 

כי עליו לפעול נתניה משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר המועצה הדתית 

הל הכשרות. על המועצה הדתית להתאמת סדרי העבודה במועצה להוראות נו

ועל עובדיה לפעול לפי הוראותיהם של חוקת העבודה ושל ההסכם הקיבוצי 

הנוגעות למספר המירבי של שעות עבודה, המחייב את עובדי המועצה הדתית, 

 וכן על פי הנחיות המשרד בנושא קבלת אישור לעבודה נוספת.

שני התפקידים בידי העובדים במצב דברים זה עולה ניגוד עניינים חריף במילוי 

נאמנותם לתפקידיהם עלולה להיפגע באופן ממשי. על המועצה  -שהוזכרו 

הדתית נתניה לבחון כל מקרה לגופו ולמנוע את העסקתם הלא תקינה של 

בעלי התפקידים האמורים. כמו כן, מן הראוי שהמשרד יפעל לאכיפת הוראות 

 נוהל הכשרות בנושא זה.

המועצה הדתית נתניה כי את הנושא יבדוק צוות של כמה מחברי  בתשובתו ציין יו"ר

המועצה שהוקם לצורך הטיפול בממצאי הביקורת ולמעקב אחר תיקון הליקויים 

 ויישום ההמלצות.
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 דתית חיפההמועצה ה

במועצה הדתית חיפה נמצאו מקרים שבהם עובדים הועסקו כמשגיחים בהיקף שעות 

 רחב. להלן דוגמאות:

מועסק במשרה מלאה במועצה ומוצב גם כמשגיח בשבעה בתי ' ז מפקח כשרות .1

שעות מדי יום; בסך הכול הוא עובד כמפקח  11.75עסק בעיר בהיקף של 

 שעות מדי יום. 20-וכמשגיח כ

מתקבל על הדעת בלתי  שעות עבודה מדי יום הוא 20של העסקה  היקף

 , אםשלא נעשתה בפועל עבודהחשש ממשי שמדובר בקיים  .לכל הדעות

 .כמשגיח או בשני התפקידים גם יחד העסק בבתי אם כמפקח במועצה

כי הופסקה עבודתו של המפקח  2017המועצה הדתית מסרה בתשובתה מינואר 

 בשישה בתי עסק.

 ומוצב מלאה במשרה מועסקתפקיד בכיר ד' בתחום הכשרות  בעל .2

. יום מדי שעות 2.5 של כולל בהיקף בעיר עסק בתי בשלושה כמשגיח

ומשגיח אחרת נוסף לכך, הוא משמש משגיח כשרות מטעם מועצה דתית 

 בקשת. נוספת דתית מועצה שבאחריות' א מלון ביתכשרות בשבתות ב

 השגחה לשעת היו חיפה הדתית המועצה ואישור נוספת לעבודה העובד

 , ללא ציון עבודתו מטעם מועצות דתיות אחרות.חיפה בעיר בלבד אחת

 

 

 כשרותהעסקת משגיחות 
הרבנות לנשים להיבחן בבחינות ההסמכה למשגיחי  איפשרהלא  2014עד אפריל 

שימשו תשע נשים בלבד משגיחות כשרות, על פי החלטת  2016כשרות. ביולי 

 הרבנים המקומיים.

תנועת האשה הדתית לאומית" עתירה לבג"ץ,  -הגישה תנועת "אמונה  2013בשנת 

קורס משגיחות לקיום  בכל הנוגע "ד מוכרמוס" בין היתר לראות בה 43ובה דרשה

גשת למבחני לבמסגרתה  לאפשר לנשים שעברו את הקורס. עוד דרשה 44כשרות

משגיחות ללמנוע הפליה בין מועמדות לקבלת הסמכה  , כדירבנותה ההסמכה של

  .גבריםבין מועמדים וכשרות 
)פורסם  תנועת האשה הדתית לאומית" נ' השר לשירותי דת -"אמונה  4780/13בג"ץ   43

 (.25.4.14במאגרי מידע, 

דרשה הרבנות מהמבקשים להיבחן במבחני הסמכה למשגיח כשרות ללמוד  2014עד אפריל   44

 במוסד מוכר.
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 שיעור שבו מצב

 משגיחי מכלל הנשים
 פחות הוא הכשרות

 משמעותו, מאחוז
 נשים של הדרה

 דבר, זה מעיסוק
 בקנה עולה שאינו
 הדרישה עם אחד

 הזדמנויות שוויון למתן
 בתעסוקה
 

את הצעתו של הרב הראשי מועצת הרבנות  2014בשנת  אישרהעתירה ה לעבתגובה 

יידרשו המועמדים דוד ברוך לאו לשנות את תנאי הסף שהיו נהוגים אז. על פי השינוי 

עניין בקבע תנאים בלי שהרבנות תלתפקיד משגיח כשרות לעבור בחינה ברבנות, 

עניין המוסד שבו ילמד המועמד. בהליכי הכשרה הקודמים לבחינה, לרבות ת

עדכן המשרד את נוהל הכשרות וציין בו בהערת , 2014בהמשך לכך, באפריל 

 .45שוליים כי "האמור מתייחס לגברים ונשים כאחד"

"ץ כי אין עוד מניעה לנשים מלשמש בגהרבנות קבע  שלבעקבות עמדה זו 

 משגיחות כשרות.

( פרסמה הרבנות הודעה לציבור, ובה 2015פברואר -בחודש שבט התשע"ה )ינואר

ל המבחנים לקבלת תעודת משגיח כשרות מטעמה. עדכון על המתכונת החדשה ש

כמו כן, היא פרסמה את החלטתה זו באתר האינטרנט שלה במסגרת פרסום 

החלטות מועצת הרבנות הראשית. עם זאת, ההחלטה לא הופצה במסגרת פרסומי 

 מחלקת הבחינות(. -מחלקת בחינות והסמכה ברבנות )להלן 

ה הרבנות לאפשר לנשים לגשת למבחני על פי נתוני מחלקת הבחינות, מאז הסכימ

מועצות  93נשים בלבד למשגיחות כשרות. מהנתונים שמסרו  12ההסמכה הוסמכו 

משגיחי הכשרות שנקלטו בפרק הזמן  178דתיות למשרד מבקר המדינה עלה כי בין 

 לא הייתה ולו אישה אחת. 2016יוני -2015ינואר 

ם לתפקיד משגיחות כשרות, על פי בתשובתו ציין המשרד כי הוא רואה בשילוב נשי

, חיזוק למערכת הכשרות, והוא פעל 2014החלטת מועצת הרבנות הראשית ממרץ 

 ויפעל לקידום נושא זה.

כשרות הוא תחום הנוגע לחלק ניכר מהציבור, נשים וגברים כאחד. מצב שבו 

שיעור הנשים מכלל משגיחי הכשרות הוא פחות מאחוז, משמעותו הדרה של 

סוק זה, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם הדרישה למתן שוויון נשים מעי

אקטיביות -הזדמנויות בתעסוקה. על הרבנות ועל המשרד ליזום פעולות פרו

לעידוד שילוב נשים במקצוע השגחת כשרות, ובכלל זה לפרסם את השינוי 

לציבור, ובכך להרחיב את מעגל העיסוקים של נשים בכל תחומי החיים ובהם 

  גחה הממלכתי על הכשרות.מערך ההש

 

 

 
נוהל ההפעלה  תיקון" - 840(, סעיף 1.4.14) 1עד/ חוזר המנהל הכלליהמשרד לשירותי דת,   45

 ".של מערך הכשרות במועצות הדתיות



 101|    המזון כשרות על הפיקוח

 
 3,305 מתוך 1,162 רק

( 35%-כ) המשגיחים
 בתעודת מחזיקים
 הרבנות של הסמכה
 או כשרות למשגיח
 יש זו הסמכה; לרבנות

 כי להבטיח כדי בה
 בעל הוא המשגיח

 המקצועי הידע
 שהרבנות כפי, הנדרש
 קהובד הגדירה
 

  - הכשרות משגיחי הסמכת
 מספר המשגיחים המוסמכים

מועמד לתפקיד משגיח להיות בעל הכשרה מתאימה בנוהל הכשרות נקבע כי על 

במוסד המוכר על ידי הרבנות, להיות מוסמך על ידי הרבנות לשמש משגיח ולהחזיק 

בתעודת הסמכה למשגיח כשרות בתוקף מטעם הרבנות. המועמד אינו צריך לעמוד 

בשלוש דרישות אלה אם הוא מחזיק בתעודה בתוקף ממועצת הרבנות הראשית 

א כשיר לכהן כרב עיר, רב יישוב או רב שכונה. כמו כן, נקבע בנוהל המעידה שהו

הכשרות כי בנוגע להעסקתם של משגיחים חדשים, בכל מתכונת העסקה שהיא, 

, מועד פרסום הנוהל, ובנוגע למשגיחים ותיקים יחולו 2010יחולו הוראות אלה מיולי 

 יודגש כיוין בנוהל: "בהקשר זה צ הוראות אלה בתוך חצי שנה ממועד פרסום הנוהל.

 ל בתוך חצי שנה מיום פרסום"משגיח כשרות ותיק שלא יעמוד בתנאי הסף הנ

 ."הנוהל, תופסק עבודתו, אלא אם ימליץ הרב המקומי על המשך העסקתו

מועצות דתיות על משגיחי הכשרות  92משרד מבקר המדינה בדק בנתונים שמסרו לו 

נתונים(, את מספר המשגיחים  המועצות הדתיות שמסרו 93-שבאחריותן )מ

המוסמכים מכלל המשגיחים הפועלים בתחומן. הבדיקה התבססה על נתונים 

 שמסרו מועצות דתיות אלה ועל נתונים שהתקבלו ממחלקת הבחינות.

( שהמועצות הדתיות 32%-המשגיחים )כ 3,305מתוך  1,073לפי נתוני הרבנות, רק 

הדתיות דיווחו  מה. נוסף לכך, המועצותמחזיקים בתעודת הסמכה מטע עליהם דיווחו

 הפוטרת הסמכה לרבנות, כלומר הסמכה כבעלי הסמכה חסרי משגיחים 89 על

 .כשרות למשגיחי הסמכה מלגשת למבחני אותם

( מחזיקים בתעודת הסמכה 35%-)כ המשגיחים 3,305מתוך  1,162מכאן, רק 

מוסמכים(; הסמכה משגיחים  -של הרבנות למשגיח כשרות או לרבנות )להלן 

זו יש בה כדי להבטיח כי המשגיח הוא בעל הידע המקצועי הנדרש, כפי 

שהרבנות הגדירה ובדקה. לפיכך, קרוב לשני שלישים מהמשגיחים במועצות 

הדתיות הם משגיחים שאינם בעלי הסמכה מטעם הרבנות הראשית, ובכלל זה 

בהיעדר  משגיחים ותיקים, בעלי המלצת הרב המקומי להמשך העסקתם

  תעודת הסמכה מטעם הרבנות.

המוסמכים  המשגיחיםהדתיות לפי שיעור  המועצות התפלגות 1בתרשים  להלן

 :אצלן
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 שמסרה נתונים לפי

 הדתית המועצה
 112 רק, ירושלים

 המשגיחים 412 מתוך
 הם( 27%-כ)

. מוסמכים משגיחים
 נתוני בבדיקת אולם

 עלה הבחינות מחלקת
 412 מתוך 70 רק כי

 הם( 17%) המשגיחים
 תעודת בעלי אכן

 במועצה; הסמכה
 - יפו-אביב תל הדתית

  292 מתוך 168
 במועצה(; 58%-כ)

 51 - אשדוד הדתית
(; 64%-כ) 80 מתוך

 חיפה הדתית במועצה
 223 מתוך 78 -
 במועצה(; 35%)

 17 - נתניה הדתית
(; 10%-כ) 177 מתוך

 הדתית ובמועצה
 72 מתוך 18 - רחובות

(25%) 
 

המשגיחים  שיעורהתפלגות המועצות הדתיות לפי : 1תרשים 

  46המוסמכים

 

P -  במועצה דתית מכלל המשגיחים שבאחריותה. המוסמכיםשיעור המשגיחים 

 מקור: נתוני מחלקת הבחינות ברבנות הראשית, שעובדו בידי משרד מבקר המדינה.

 50%( לפחות 79%-המועצות הדתיות )כ 92מתוך  73-בעולה כי  1מתרשים 

 מהמשגיחים אינם מוסמכים.

מספר המשגיחים המוסמכים נמוך או  דתיות בהן להלן דוגמאות של מועצות

 נמוך מאוד:

  םמשגיחיה 412תוך מ 112נתונים שמסרה המועצה הדתית ירושלים, רק  לפי

אולם בבדיקת נתוני מחלקת הבחינות עלה כי רק . משגיחים מוסמכים הם( 27%-כ)

 תל הדתית ( הם אכן בעלי תעודת הסמכה; במועצה17%המשגיחים ) 412מתוך  70

(; 64%-)כ 80מתוך  51 -אשדוד דתית ה ; במועצה(58%-)כ 292תוך מ 168 - יפו-אביב

 177מתוך  17 -נתניה דתית ה (; במועצה35%) 223מתוך  78 -חיפה דתית ה במועצה

 (.25%) 72מתוך  18 -רחובות דתית ה (; ובמועצה10%-)כ

 במועד סיום הביקורת, יותר מעשר שנים לאחר שהונהגו מבחני ההסמכה ויותר משש

שנים לאחר שפורסם נוהל הכשרות, שיעור ניכר מאוד מהמשגיחים המכהנים טרם 

  הוסמכו על פי מבחנים אלה.
  בעלי תעודת הסמכה כמשגיחים או תעודת הסמכה לרבנות.  46
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משפטית חיוב משגיח בתעודת הבחינה הכי מ הרבנותמסרה  2017מינואר  בתשובתה

העובדה שמדובר בהסדרת עיסוק.  לנוכחהסדרה חקיקתית הולמת  דורשהסמכה 

 להסדרת גם התייחסה הרבנות הרבנות שפרסמה הממשלתי החוק תזכיר במסגרת

 החקיקה אישור הליך ברבנות תלויות שאינן מסיבות אך, הכשרות משגיח של עיסוקו

 הרבנות הקיים המשפטי במצב. שעה, את ועדת השרים לעניני חקיקה לפי צלח, לא

 תהליך עבר שלא הכשרות משגיח של לידי פיטוריו להביא באפשרותה מוגבלת

 שנים זה המועסק אמורים במשגיח הדברים וכמה כמה אחת על כנדרש; הסמכה

 .משגיחים של להסדרת נושא ההסמכה לפני שחל החיוב עוד במערכת

מנכ"ל הרבנות לכל ראשי המועצות  2017זאת ועוד, בעקבות הביקורת פנה בינואר 

הדתיות והעמידם על השיעור הנמוך יחסית ברמה הארצית של משגיחי כשרות 

כים, כפי שעלה בביקורת. הוא הנחה אותם לשלוח את המשגיחים למבחן מוסמ

את  משרד מבקר המדינה מציין לחיוב (.2017אפריל -בחודש ניסן התשע"ז )מרץ

 .של הרבנותהמזורזת ה תפעול

כמה מהמועצות הדתיות, לרבות המועצה הדתית ירושלים, התייחסו בתשובתן 

קתית של נוהל הכשרות בכל הנוגע למשרד מבקר המדינה לסוגיית תקפותו החו

)משגיחים שהעסקתם החלה לפני כניסת הנוהל לתוקף משגיחים ותיקים לדרישתו מ

תעודת הסמכה למשגיח כשרות,  תוך חצי שנה מפרסום הנוהלבלהציג ( 2010ביולי 

אחרת תופסק עבודתם. לטענתן, הדבר עלול לפגוע בזכויות יסוד של המשגיחים 

המוקנות להם לפי חוק יסוד: חופש העיסוק, משום שהפגיעה במשגיחים האלה 

)כלומר,  לצורך השגת מטרת הנוהל בכל הנוגע להסמכת המשגיחים אינה מידתית

 ההגבלה" שבחוק יסוד: חופש העיסוק(.היא אינה עומדת בתנאי "פסקת 

א תנאי חשוב להעלאת קרנו של עיסוק ההשגחה, יהסמכת משגיחי כשרות ה

מעמדו של משגיח הכשרות. על הרבנות בשיתוף המשרד להתמקצעותו ול

חוקיות ההסדר, ובכלל זה -לבחון את טענותיהן של המועצות הדתיות בדבר אי

 עליהם לבחון יוזמת חקיקה בנושא.

 

 חני הסמכה למשגיחיםמב

 המשגיחים להסמכת ארכה הדתיות למועצות ניתנה שבנוהל כאמור, אף .1

 לפגיעה כבד חשש מעלה. הדבר ךמוסמ אינו עדיין מהםגבוה  שיעור, הוותיקים

 באיכות הציבור באמון ולפגיעה הכשרות על הפיקוח באיכות ומתמשכת ניכרת

 הסמכה חסרי משגיחים בידי ברובו נעשה שהפיקוח משום, הכשרות מערך

 .נדרשת מקצועית

על המשרד, על הרבנות ועל המועצות הדתיות לעשות עבודת מטה 

משותפת לבניית תכנית להסמכת המשגיחים, כדי להבטיח שרמת הידע 

המקצועי שלהם תהיה הולמת ובאופן זה לשמר את אמון הציבור כולו 

 במערך הכשרות.
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 הבחינות מחלקת

 במאגר מחזיקה אינה
 וסדור אחוד נתונים
 פרטיהם את הכולל

 מקבלי כל של
 לשמש ההסמכה

 בידי. כשרות משגיחי
 הבחינות מחלקת
 שונים קבצים מצויים
 לעתים, מידע ובהם
 המשגיחים על, חלקי

 זה במצב. שהוסמכו
 טיב מאוד נפגם

 שהיא השירות
 למועצות מספקת
, לנבחנים, הדתיות

, שהוסמכו למשגיחים
 ולציבור העסק לבתי
 כולו

 

בעקבות הביקורת פנו ראשי המועצות הדתיות ירושלים, חיפה ואשדוד למשגיחי 

הכשרות בדרישה להירשם למבחן הסמכה למשגיח במועד הקרוב. המועצה 

הדתית נתניה ציינה בתשובתה כי בשנה האחרונה נערכו קורסים לקראת מבחן 

ההסמכה משגיחים, ויתר המשגיחים נדרשו להירשם למבחן  100-הסמכה לכ

 הקרוב.

על פי נוהל  .2005מבחני ההסמכה למשגיח כשרות מתקיימים ברבנות משנת  .2

במקומות המקבלים  משגיח להיותיכול  לכך וסמךמי שה 2010הכשרות, משנת 

של מבחני  ולקיוםאחראית לארגון מחלקת הבחינות  .הרבנותהכשר מטעם 

הבחינות ישנו מחלקת להנפקת תעודות ההסמכה. וללמשגיחי כשרות  ההסמכה

תפקיד מרכזי במתן שירות ומידע לנבחנים, למשגיחים שהוסמכו ולמועצות 

הדתיות. חשוב שלמחלקה יהיה מידע אמין ושלם על המשגיחים, שכן הציבור 

 סומך ידיו על תעודות ההכשר שהמועצות הדתיות מנפיקות.

ר בביקורת עלה כי מחלקת הבחינות אינה מחזיקה במאגר נתונים אחוד וסדו

הכולל את פרטיהם של כל מקבלי ההסמכה לשמש משגיחי כשרות. בידי 

מחלקת הבחינות מצויים קבצים שונים ובהם מידע, לעתים חלקי, על 

  המשגיחים שהוסמכו.

משרד מבקר המדינה מעיר למחלקת הבחינות כי במצב זה נפגם מאוד טיב 

סמכו, השירות שהיא מספקת למועצות הדתיות, לנבחנים, למשגיחים שהו

 לבתי העסק ולציבור כולו.

הרבנות בתשובתה מסרה כי מאגר המשגיחים שהוסמכו לא עודכן כראוי בעבר וכיום 

נעשית עבודה לעדכון קובץ המשגיחים המוסמכים. היא הוסיפה כי מענה יינתן 

 עם שדרוג מערכות המחשוב המיושנות. 2017במהלך 

ץ נתונים אחוד וסדור הכולל על מחלקת הבחינות לפעול ללא דיחוי לבניית קוב

את פרטיהם של כל מקבלי ההסמכה לשמש משגיחי כשרות, כדי לשפר את 

 שירותיה.
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 תהליך קליטת משגיחי כשרות
נוהל הכשרות קובע כי משגיחים יגויסו בתהליך שוויוני הכולל פרסום משרות פנויות 

עיתונים  או הודעה על הקמת מאגר פוטנציאלי למשגיחים; הפרסום יופיע בשני

 .47ויכלול גם את דרישות הסף להגשת מועמדות

בביקורת עלה כי המועצות הדתיות ירושלים ואשדוד לא קיימו את הוראות 

הנוהל בעניין קליטת משגיחים. המשגיחים התקבלו לעבודה על בסיס פנייתם 

האישית, בלי שהמועצות הדתיות פרסמו הודעה לציבור על משרות פנויות, 

יתרה מזאת, המועצה הדתית ירושלים לא הקימה מאגר כקבוע בנוהל. 

 משגיחים ואף לא קבעה תנאי סף לתפקיד משגיח כשרות.

משרד מבקר המדינה מציין כי הדרישה לפרסום פומבי בדבר הקמת מאגר 

משגיחים נועדה לאפשר שוויון הזדמנויות להעסקתם של משגיחי כשרות. לכן, 

מתנהל על סמך פניות יזומות של  לא ניתן לקבל מצב שבו מאגר המשגיחים

 מועמדים בלבד.

המועצות הדתיות ירושלים ואשדוד השיבו למשרד מבקר המדינה כי הן יפרסמו 

 הודעה לציבור על קיום המאגר למשרות משגיחי כשרות.

 המועצות בהיעדר פרסום פומבי בדבר הודעה על הקמת מאגר משגיחים פגעו

 .לתעסוקה דמנויותההז ירושלים ואשדוד בשוויון הדתיות

 

 

קרבה משפחתית אסורה בין משגיחי כשרות 
 בין עובדי מועצות דתיותו

נוהל הכשרות עוסק בין השאר בצורך למנוע מצב של ניגוד עניינים הנובע מקרבה 

משפחתית בין משגיחים ובין בעלי תפקידים במועצה הדתית. הנוהל אוסר על 

קין של מערך הפיקוח על הכשרות העסקה מעין זו העלולה להביא לתפקוד בלתי ת

לא ישובץ אדם למשרת משגיח כשרות מטעם מועצה דתית במועצה. בנוהל מצוין כי "

 משפחתו מכהן כיושב ראש מועצה או כמזכיר מועצה המשמש מורשה במידה שקרוב

כרב עיר או  חתימה במועצה או כמנהל מחלקת כשרות או כמזכיר מחלקת כשרות או

הנהלת " עם זאת, הנוהל מציין כי ."הכשרות או כמפקח כשרותכרב ממונה על 

חריגים בלבד שבהם מספר המועמדים לא עונה  המועצה רשאית להתיר, במקרים  
דרישות אלה יכללו לכל הפחות את הדרישות המצטברות האלה: המועמד עבר הכשרה   47

מתאימה במוסד המוכר על ידי הרבנות; המועמד נבחן והוסמך לשמש משגיח על ידי הרבנות; 

מחזיק בתעודת משגיח כשרות בתוקף מטעמה. המועמד אינו צריך לעמוד בדרישות  המועמד

אלה אם הוא  מחזיק בתעודה ממועצת הרבנות המעידה שהוא כשיר לכהן כרב עיר, רב יישוב או 

 רב שכונה. 
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 דתיות מועצות 20-ב
 מהמועצות 22%-כ)

 שמסרו הדתיות
 מבקר למשרד
 על נתונים המדינה

 המוצבים המשגיחים
 עובדי על, בהן

 חברי ועל המועצה
 26 נמצאו( המועצה

 ולהם תפקידים בעלי
 משפחתית קרבה

 הפועלים למשגיחים
 על האסורה בתחומן

 בלי, הנוהל פי
 הדתית שהמועצה

 באישור זאת אישרה
 שהנוהל פיכ לחריגה

 קובע
 

במקרה של משגיח כשרות שכבר מועסק, והמועצה איננה  על הצורך בפועל, או

 משפטית מיוחדת בהמשך העסקתו, קליטה של משגיח כשרות כאשר רואה בעיה

זיקה,  שפחתו מועסק על ידיה, וזאת לאחר שהשתכנעה שלא קיימת כלקרוב מ

פירוט הנימוקים  כפיפות וניגוד עניינים בין שני העובדים. האישור יינתן בכתב עם

חודשים, שבסיומה ייבחן  לאישור ועל תנאי לתקופה קצובה שלא תעלה על ששה

 ."הצורך מחדש

מסרו למשרד מבקר מהמועצות הדתיות ש 22%-מועצות דתיות )כ 20-ב

המדינה נתונים על המשגיחים המוצבים בהן, על עובדי המועצה ועל חברי 

בעלי תפקידים ולהם קרבה משפחתית למשגיחים  26המועצה( נמצאו 

הפועלים בתחומן האסורה על פי הנוהל, בלי שהמועצה הדתית אישרה זאת 

  באישור לחריגה כפי שהנוהל קובע. להלן כמה דוגמאות:

הכשרות.  ממפקחי אחד של ואחיו בנו הם כשרות משגיחי שני נתניה הדתית במועצה

 הכשרות משמש בתחום בכיר תפקיד בעל של תקווה אחיו פתח הדתית במועצה

 ולמפקח כשרות משגיח משמש הכשרות ממפקחי אחד של גיסו כשרות, משגיח

אחד ירושלים  הדתית במועצהכשרות.  משגיחי שהם וגיס חתן, אח יש כשרות

 בכיר תפקיד לבעלממשגיחי הכשרות הוא חתנו של מנהל מחלקה באגף הכשרות ו

 יש שלושה אחים, גיס וחם שהם משגיחי כשרות. הכשרות בתחום' ה

יהן תובתשובחלק מהמועצות הדתיות שהעבירו נתונים למשרד מבקר המדינה טענו 

, וזאת פוגע בחופש העיסוק של המשגיחיםהוא מפני שכשרות אינו חוקתי הכי נוהל 

באמצעות איסור העסקתם בשל קרבה משפחתית לבעלי תפקידים מסוימים במועצה 

ברור שלכל  אופןחופש העיסוק קובע נורמה חקיקתית האומרת ב :חוק יסוד הדתית.

אפשר -זכות יסוד לעסוק במקצוע, במשלח יד או בעסק על פי בחירתו. אי נהאדם יש

 ,ת יסוד זו אלא בחוק, ורק לתכלית ראויה, או מטעמים של טובת הכלללהגביל זכו

בכל מקרה מגבלות חייבות להיות נעוצות בגופו של חוק כלשהו ולא בחקיקת ו

עוד טענו חלק מהמועצות הדתיות כי ההגבלה על העסקת משגיחים בגלל משנה. 

גיחים קרבה משפחתית לבעלי תפקידים מסוימים במועצה הדתית חלה רק על מש

שהם עובדי המועצה הדתית, ואילו רוב המשגיחים מקבלים שכר מבתי העסק 

 מעביד בינם לבין המועצה הדתית.-המושגחים, דהיינו אין יחסי עובד

משרד מבקר המדינה מעיר לעניין זה כי בנוגע לקשר בין הנוהל ובין סוג 

ההעסקה של המשגיחים הבהיר היועץ המשפטי של המשרד לשירותי דת, 

למשרד מבקר המדינה, כי ההגבלות על העסקת  2017תשובתו מינואר ב

משגיחים בגלל קרבה משפחתית לבעלי התפקידים המוגדרים במועצה הדתית 

עובדי מועצה, עובדי בתי  -חלות על כל המשגיחים בכל אופני ההעסקה 

 העסק המושגחים או עובדי חברה חיצונית.

 להלן יוצגו דוגמאות נוספות בפירוט:
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 מרכי  נמצא :יהודה אבןהרב הראשי האשכנזי של  שלבנו  סקתהע

הרב יעקב רוזנצויג  - היישובהאשכנזי של  הראשי הרב של בנו רוזנצויגריאל וא

 .וכמשגיח, ללא היתר כמפקח 1997 משנת הדתית במועצה מועסק -

ציינה המועצה הדתית אבן יהודה כי  2017בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

, כך שמבחינת המועצה 1997אוריאל רוזנצויג החל את עבודתו במועצה בשנת מר 

אשר לניגוד העניינים, מפקח הכשרות  .המכהנת מדובר בעובדה שהונחה לפתחה

בתחום  היאאוריאל רוזנצויג כפוף לראש המועצה וכפיפותו לרב יעקב רוזנצויג 

וגם מול המשרד  הנושא נדון גם במסגרת פנימיתעוד ציינה כי  .ההלכתי בלבד

עדר חלופות עדיף להמשיך במתכונת ילשירותי דת, ובנסיבות העניין נראה כי בה

עדר יכולת יה ובגללזאת בשל עלויות פיטורי המפקח אוריאל רוזנצויג ו ;הקיימת

בנוגע מתקיימים מגעים  הבימים אל . המועצה הוסיפה כילמצוא מפקח אחר

 ייתר את הביקורת בעניין זה.ש, דבר פרישתו של הרב יעקב רוזנצויג לגמלאותל

 משמעות העסקת כי יהודה אבן הדתית למועצה מעיר המדינה מבקר משרד

, היישוב כרב תפקידו בתוקף, היא לא רק שהאב כמשגיח היישוב רב של בנו

 העסק בתי של הכשרות תעודות על חותם אלא הוא בנו של הישיר מנהלו הוא

 יחיד מפקח משמש זאת ועוד, הבן מר אוריאל רוזנצויג. בהם משגיח שבנו

 על מועצה, כלומר הוא מפקחבכשרות  כמשגיחנוסף לתפקידו  במועצה,

בנסיבות אלה מערך הכשרות של אבן יהודה הוא מערך בלתי תקין . עצמו

להורות  המשרד ויוצר עיוות באופן הפיקוח על הכשרות במועצה; לכן, על

 .בנסיבות האמורות העולים העניינים ניגודי את לאלתר לסיים

הסייגים  בין :ירושלים הדתית המועצה עובדי של משפחה קרובי העסקת

להעסקת קרובי משפחה של בעלי תפקידים במועצות הדתיות כמשגיחי כשרות, 

הוגדרו כאלו שחל איסור מפורש להעסיק בתפקיד משגיח את קרוב משפחתם. 

מועסק במועד פרסום הנוהל, מותר כאשר מדובר במשגיח כשרות שכבר היה 

למועצה הדתית להמשיך את העסקתו בתנאי שהשתכנעה שלא קיימים כל זיקה, 

כפיפות וניגוד עניינים בינו לבין קרובו בעל התפקיד. האישור יינתן על תנאי לתקופה 

 שלא עולה על שישה חודשים ובסיומה ייבחן מחדש מתן האישור.

במועצה באגף הכשרות של בעל תפקיד  הועלה כי חמישה מקרובי משפחתו

הדתית ירושלים, ובהם שלושה מאחיו, מועסקים במועצה כמשגיחי כשרות, 

בניגוד לנוהל הכשרות. קרובי משפחתו של בעל התפקיד החלו את עבודתם 

 .2008והוא עצמו החל את עבודתו בשנת  2009-2003בשנים 

ית ההעסקה של חמשת קרובי התקיימו דיונים במועצה בעניין סוגי 2015באוגוסט 

משפחתו של בעל התפקיד והוחלט להתיר את המשך העסקתם בנימוק של היעדר 

כפיפות ישירה והיעדר זיקה אליו. עוד הוחלט כי נושא שיבוץ המשגיחים ייבחן מחדש 

 בתוך שישה חודשים.
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בפועל, אף שחלפה כבר יותר משנה ממועד החלטת הוועדה הממונה לא נבחן 

 המשגיחים. מחדש שיבוץ

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה הדתית ירושלים כי מדובר בבעל תפקיד 

שאף כי קרובי משפחתו אינם כפופים לו במישרין, בהחלט קיימת זיקה  מרכזי

ביניהם. זיקה כזאת תעמיד אותו בהכרח במצב של ניגוד עניינים ותקשה עליו 

לקבל החלטות נטולות פניות וללא משוא פנים הנוגעות לשיבוץ קרובי משפחתו 

הדתית היה על המועצה כמשגיחים בבתי עסק ולקביעת היקף משרתם. לפיכך, 

ירושלים למצוא הסדר למניעת ניגוד עניינים שינטרל את הזיקה הקיימת בין בעל 

 התפקיד ובין קרובי משפחתו המועסקים כמשגיחי כשרות.

פורסמה שהוראת הנוהל בתשובתה ציינה המועצה הדתית ירושלים כי מאחר שלשון 

 הרי -" "לא ישובץ אדם למשרת משגיח כשרות -היא לשון עתיד  2010בשנת 

לפני כניסת חלה על משגיחי כשרות שמונו  ואינהמכאן ולהבא ההוראה תקפה 

 .לתוקף נוהלה

משרד מבקר המדינה מעיר למועצה הדתית ירושלים כי מטרת הנוהל היא 

להסדיר כנדרש את פעילות מערך הכשרות בהווה ולעתיד לבוא. המצב הקיים 

צה, והוא דורש תיקון אינו תקין, כפי שעולה בנוגע להעסקת המשגיחים במוע

יתעורר במסגרת הפעילות ניגוד עניינים ש הוא מעורר חשש לכךמשום שמידי 

 השוטפת והיומיומית של מערך הכשרות, וזאת אף ללא קשר להוצאת הנוהל.

 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה העסקה ללא היתר של משגיחים בעלי 

וזאת בנסיבות המעוררות קרבה משפחתית לבעלי תפקידים במועצות הדתיות, 

חשש ממשי לניגוד עניינים. על המשרד לשירותי דת לתת את דעתו בדחיפות 

על עניין זה, ולאכוף את הנחיותיו על המועצות הדתיות. בכלל זה, על המשרד 

לבחון אם במועצות דתיות גדולות, כדוגמת המועצה הדתית של ירושלים, 

מקום לבחון הקלה בנוהל, באופן הנוהל לא קובע איסור גורף מדי, ואם יש 

שמחד גיסא ינטרל חשש ממשי לניגוד עניינים, ומאידך גיסא ימנע פגיעה בלתי 

 מידתית בחופש העיסוק.

 

 

 ניהול המידע וניהול תיקי משגיחים 
 ותיקי בתי עסק מושגחים 

נוהל הכשרות קובע כי המועצות הדתיות ינהלו תיק לכל משגיח כשרות. התיק יכלול 

מהותיים, לרבות מסמכי הסמכות והכשרות, פירוט בתי העסק שהמשגיח  מסמכים

מופקד עליהם, שעות ההשגחה שנקבעו לכל בית עסק, העתקים של חוזי עבודה עם 

בתי העסק והערות ותלונות. בתיק יופיעו גם פרטיו של מפקח הכשרות הממונה על 

 המשגיח.
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יק לכל בית עסק מושגח. נוהל הכשרות גם קובע כי על המועצות הדתיות לנהל ת

, סוג ההשגחה 48התיק יכלול מסמכים מהותיים, לרבות פרטי בית העסק וסיווגו

, תאריך מתן תעודת ההכשר ותאריך תפוגתו, העתק 49שנקבעה לבית העסק ורמתה

מנוהלי הכשרות הספציפיים שנקבעו לבית העסק וממצאי פיקוח וביקורת. בתיק 

 ליו.יופיע שמם של המשגיח ושל המפקח ע

הביקורת העלתה כי המועצות הדתיות נבדלות זו מזו במידה רבה מבחינת 

איכות ניהול המידע על המשגיחים ועל בתי העסק המושגחים. בחלק 

מהמועצות דתיות, כמו המועצה הדתית ירושלים, רמת ניהול המידע נמוכה 

אין כלל ניהול מידע.  -כמו במועצה הדתית באר יעקב  -מאוד, ובחלקן 

מתן, בחלק מהמועצות הדתיות, כמו המועצה הדתית אשדוד, רמת ניהול לעו

 המידע משביעת רצון.

במצב דברים זה המועצות הדתיות שאינן מנהלות תיקי משגיחים כנדרש אינן 

ופיקוח  ותמפעיל ןמחזיקות בכלים הבסיסיים לצורך ניהול המשגיחים שה

מעסיקים משגיחים עליהם ולצורך פיקוח על עמידתם של בעלי בתי העסק ה

בתשלום שכרם על פי הנקבע בתקנות שירותי הדת היהודיים. עקב כך, גם אין 

בכל הנוגע לתחום בית העסק ביכולתן לעקוב באופן שיטתי אחר התנהלות 

צוות המטבח, דרישות  עלפרטים טופסי בקשה לקבלת ההכשר,  -הכשרות 

, רמת הכשרות ,כשרות או הגבלות מיוחדות מול בית העסק, סוג ההשגחה

נעשה או תכתובות עם בית העסק ש פיקוחה תיעודההשגחה ו שעותהיקף 

 במהלך השנים.

בדיקת משרד מבקר המדינה את קובץ הנתונים של המועצות הדתיות ירושלים, 

התאמות בנוגע לזהות ולמספר של בתי -יפו ואשדוד העלתה אי-תל אביב

עלו פערים בעדכניותו של העסק שמשגיחי הכשרות מופקדים עליהם; כמו כן 

 הקובץ.

משרד מבקר המדינה מעיר למועצות הדתיות האמורות כי עליהן לעדכן באופן 

שוטף את בסיס הנתונים על בתי העסק המושגחים, על המשגיחים ועל 

 המפקחים הן לצורכי פיקוח הן לצורכי ניהול מיטבי של מערך הכשרות.

 

ע לניהול תיקי משגיחים וניהול נמצא כי בכל הנוג :ירושלים הדתית המועצה

תיקי בתי עסק מושגחים אגף הכשרות בירושלים אינו פועל על פי הוראות 

 נמוכותהנוהל. רמת התיעוד בתיקים ועדכניות המידע המצוי באגף הכשרות 

 מאוד. להלן הפרטים:

 
 מסעדה, אולם אירועים, מפעל, אטליז וכיוצא באלה.  48

 רגילה או למהדרין.  49
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מספר  ובהם, הכשרות חלק ממשגיחי על ביותר בסיסיים נתונים חסרים לאגף

 ההסמכהאם בדבר הסמכתם, למשל  וכן מידעכתובת מגורים מלא ו שם, זהות

 על המעידות תעודות ואם ישנןידי הרבנות הראשית ב משגיח נעשתה לתפקיד

 המשגיחים ועל של ההעסקה היקפי על סדור במידע אינו מחזיק גם האגף. כך

 שלהם. העבודה שכרם וחוזי גובה שלהם, למשל ההעסקה תנאי

 המושגחים עסקהתיקי בתי את אינו מנהל הכשרות בירושלים גם אגף 

הסכם למתן כשרות מחזיקה רק במסמכים שהם "מועצה הכמתחייב מהנוהל. 

מההסכמים  חלק, וכל יתר המידע הנדרש על פי הנוהל אינו קיים. לבית עסק"

 השגחת שירותימאז ניתנו לראשונה לבית העסק  רבות שנים לפני מו כברנחת

עם  ההסכמים את המועצה חידשה לא רבותה השנים; למרות חלוף כשרות

 .כנדרש וזמיניםאינם נגישים  ההתקשרות הסכמייתרה מזאת, . בעלי העסקים

משרד מבקר המדינה בחן את  :למשרד מבקר המדינה שהועבר הנתונים קובץ

שקיבל מאגף הכשרות בירושלים. הקובץ  קובץ הנתונים על בתי העסק המושגחים

כלל את פרטיהם האישיים של המשגיחים ואת היקף שעות ההשגחה שנקבע לכל 

לצורך הבדיקה מעודכן, ו ולא חסר שהתקבל היההנתונים  בית עסק. יצוין כי קובץ

 .להשלימוהתבקש האגף 

. נציגי משרד מבקר מצב לאשורוה את תאםלא חלק מהרישומים שבקובץ 

כל הרשומים בקובץ הנתונים. משגיחים ה 412מתוך  5המדינה נפגשו עם 

 מבתי חלק - מעודכנת אינהרשימת בתי העסק שבהשגחתם  כימסרו  השיחמה

אינם  השגחתםב הכלולים בקובץ אינם בהשגחתם ובתי עסק המצויים העסק

קובץ הנתונים אינו נמצא כי היקף שעות ההשגחה שנרשם בכלולים בו. כמו כן, 

עוד  .המפקח בעל פה סיכם עמם לדבריהם, שתואם להיקף שעות ההשגחה

מידע על היקף שעות ההשגחה שנקבע בין המועצה להם כל אין מסרו כי 

 . בבדיקה של משרד מבקר המדינה בבתי עסקשבו הם מועסקיםלבית העסק 

 אינםהם המשגיחים הרשומים בקובץ ו מקרים שבהם נמצא מושגחים

 בבתי העסק שנבדקו.המשגיחים 

לאגף הכשרות בירושלים  :בהן והטיפול כשרות הפרות על דיווחים מאגר

עמידתם של בתי -מגיעים דיווחים רבים ממשגיחים, ממפקחים ומהציבור הרחב על אי

בתנאי הכשרות שנקבעו להם. בנוהל הכשרות נקבעה מתכונת  עסק מושגחים

 הדיווח על ליקויים שמצאו המשגיחים והמפקחים בבתי העסק.

את  הכולל מסודר מאגרהכשרות בירושלים אינו מחזיק ב אגףבביקורת עלה ש

הוא אינו עוקב ו ,העסק בבתי שהתגלו כשרותה הפרותהליקויים ו על דיווחיםה

 תקלות עלמדווחים לאגף  המפקחיםלדוגמה,  נם;קותי אחר מסודר באופן

 .שנאסף ללא ריכוז ורישום מסודר יד כתבבו קבלות בפנקס כשרות

במצב דברים זה, המועצה הדתית אינה יכולה למלא כראוי אחר אחריותה 

 להבטיח את תקינות מערך הכשרות.
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ירושלים מסר בתשובתו כי מכתבי התראה או זימון בעל עסק  הממונהיו"ר המועצה 

 נשמרים במחשב וכי הערת משרד מבקר המדינה מתקבלת והדבר יטופל בהתאם.

מבדיקת דיווחי המשגיחים על נוכחותם  יפו:-אביב תל הדתית המועצה

בבתי העסק עולה כי קובץ הנתונים של המועצה אינו מעודכן ואינו תואם את 

המשגיחים שנבדקו נמצאו פערים בין  12בנוגע לרובם של  הנעשה בשטח.

לחלקם בתי עסק נוספים שהם  -הדיווחים שלהם ובין הרישום בקובץ 

 מועסקים בהם וחלקם אינם משגיחים בבתי עסק הרשומים כמעסיקיהם.

 באופן הזה נפגעת יכולת פיקוחה של המועצה הדתית על עבודת המשגיחים.

ו פעלה אמנם לשיפור מערך הדיווח והבקרה על יפ-המועצה הדתית תל אביב

עבודת המשגיחים, אך עם זאת עליה לעדכן באופן שוטף את בסיס הנתונים 

על בתי העסק המושגחים, על המשגיחים ועל המפקחים הן לצורכי פיקוח הן 

 לצורכי ניהול מיטבי של מערך הכשרות.

ובתיקי בתי  בביקורת הועלה כי בתיקי משגיחים :רחובות הדתית המועצה

תעודות  -עסק מושגחים חסרים מסמכים הנדרשים על פי נוהל הכשרות 

הסמכה של משגיחים לתפקיד משגיח כשרות או המלצת רב מקומי, פירוט של 

בתי העסק המושגחים ושעות ההשגחה והעתק חוזי העבודה בין המשגיח ובין 

 חברת כוח האדם.

המועצה אינה מחזיקה בתיקי משגיחים ובתיקי  :יעקב באר הדתית המועצה

בתי עסק מושגחים, והיא אף לא חתמה על הסכמים עם בתי העסק להעסקת 

המשגיחים. הטופס היחיד המצוי הוא "טופס בקשה לקבלת תעודת הכשר" 

 בתי עסק ביישוב. 20-מתוך כ 3-הנוגע רק ל

ש לפי את הנדר תמתעדהרבנות לכשרות ארצית  :ארצית לכשרות הרבנות

תיקי ו תיקי משגיחיםאולם  נוהל הכשרות באמצעות רישום ידני על נייר בלבד.

לכשרות  הרבנות מנהלכנדרש בנוהל.  מושגחים אינם מנוהליםבתי עסק 

 לא לידיוהתפקיד  העברתבזמן  כימבקר המדינה  משרד לנציגי מסרארצית 

 מינויו ף כי מאזהוא הוסי .מושגחיםתיקי בתי עסק ו משגיחים תיקי אליו הועברו

 שבהשגחת החדשים לעסקים עסק בתי תיקי הכין הוא 2015 בנובמבר

 .היחידה

 



 ב67 שנתי דוח|    112

 הכשרותמערך  בניהול נוספים היבטים

 דתיות מועצותכמה ב

 ההשגחה אזורי של גאוגרפי פיזור

משגיחי הכשרות שבאחריותם כמה בתי עסק נדרשים לזמן נוסף כדי להגיע מבית 

את עבודת המשגיח ולהמעיט בזמני סרק במעבר בין  עסק אחד למשנהו. כדי לייעל

בתי העסק, ראוי למרכז את השטח הגאוגרפי של ההשגחה. משרד מבקר המדינה 

בחן את הפיזור של בתי העסק שבהשגחת משגיחים במועצה הדתית ירושלים 

 יפו.-ובמועצה הדתית תל אביב

נמצא חוסר יעילות בשיבוץ המשגיחים על פי  :ירושלים הדתית המועצה

בתי עסק בשכונות ממילא,  17אזורים גאוגרפיים. לדוגמה, משגיח י' מופקד על 

עמק רפאים, רחביה ואזור התעשייה תלפיות; משגיח י"א מופקד על בתי עסק 

 בשכונות ממילא, הרובע היהודי, רח יפו וקריית יובל.

 12י בתי העסק של רובם של נמצא כ יפו:-הדתית תל אביב המועצה

המשגיחים שנבדקו מפוזרים ברחבי העיר. לדוגמה: משגיח י"ב פועל במקומות 

אלה: קניון ויצמן, אבן גבירול וקריית המלאכה בדרום העיר. משגיח י"ג פועל 

 במקומות אלה: רחוב ויצמן ורחוב הכרמל מדרום מערב לו.

במעבר בין בתי העסק  כדי לייעל את עבודת המשגיח ולהמעיט בזמני סרק

ראוי למרכז את השטח הגאוגרפי של ההשגחה. ראוי שהמועצות הדתיות 

הגדולות שבהן מספר גדול של משגיחים ושל בתי עסק, כדוגמת המועצות 

יפו, יקבעו אשכולות של בתי עסק קרובים וישבצו -תל אביבוירושלים הדתיות 

לפעם ייבדק שיבוץ בהם את המשגיחים באופן אופטימלי. ראוי גם שמפעם 

המשגיחים לפי הפיזור הגאוגרפי של בתי העסק המושגחים כך שזמני המעבר 

 בין בית עסק אחד למשנהו יהיו מזעריים.

 

 

תחום אחריות בד"צים פרטיים בפעילות 
 ירושלים הדתית מועצהה

 :בירושלים מהרבנות הכשר ללא פרטיים"צים מבד הכשר המציגים עסק בתי

על פי חוק איסור הונאה בכשרות, בעל בית עסק אינו רשאי להציג תעודת הכשר או 

תעודת השגחה מבד"ץ פרטי, אלא אם ניתנה לו תעודת הכשר מהרבנות הראשית או 

מרב מקומי. היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ברבנות ממונה על 

 וק.אכיפת החוק וקונסת בתי עסק הפועלים בניגוד לח
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, פועלים בירושלים

 בתי, לחוק בניגוד
 המציגים רבים עסק

 או כשרות תעודות
 מטעם השגחה תעודת

 ואין, פרטיים צים"בד
 כשרות תעודת בידם

 הרבנות של
 המועצה .בירושלים

 לא ירושלים הדתית
 השנים במשך פעלה

 אף זו תופעה נגד
 במעשה שמדובר

 לחוק בניגוד העומד
 בכשרות הונאה איסור

 

כי בירושלים פועלים, בניגוד לחוק, בתי עסק רבים המציגים תעודות  נמצא

תעודת כשרות  ואין בידםם פרטיים, בד"ציתעודת השגחה מטעם או  כשרות

לתרומות ומעשרות במועצה עולה  המחלקהירושלים. מרשימות ברבנות השל 

פועלים באזור שוק מחנה יהודה. מזכיר אגף הכשרות  הכאל עסק בתי 27כי 

 עוד נמצאברחבי העיר ירושלים.  50הבתי עסק כאל 300-250-עוד כ נםהעריך שיש

כשרות מגופים או  כי בירושלים פועלים שני בתי מלון שיש להם השגחה

  ירושלים.ברבנות התעודת הכשר מב הם אינם מחזיקיםפרטיים, אך 

ירושלים לא פעלה במשך השנים נגד תופעה זו אף נמצא כי המועצה הדתית 

 שמדובר במעשה העומד בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות.

בביקורת הועלה כי גם היחידה הארצית לאכיפה של הרבנות לא הצליחה 

שנה, בשנים  14לאכוף את הנושא ופעילותה למניעתו הייתה חלקית. במשך 

בתי  27ק מחנה יהודה מתוך בתי עסק בשו 17, היא קנסה רק 2015-2002

העסק שברשימה ואת חלקם היא קנסה לפני שנים רבות. בפועל, בתי העסק 

 ממשיכים לעבור על החוק.

וליחידה הארצית  ירושלים משרד מבקר המדינה מעיר למועצה הדתית

לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות כי הן לא פעלו בנחרצות הרצויה למילוי 

קבלת תעודת הכשר מטעם נציגות -התופעה של אי אחריותן הנוגעת למניעת

 הרבנות ושל הצגת תעודת השגחה מבד"ץ פרטי.

על פי  :פרטיים צים"בד של כשרות משגיחי על בירושלים הרבנות הסתמכות

בתי עסק בירושלים מחזיקים בתעודת כשרות  41נתוני אגף הכשרות בירושלים, 

מטעם הרבנות בירושלים וגם בתעודת כשרות או השגחה מטעם בד"ץ פרטי. בתי 

שבבתי  ףא ,העסק האלה משלמים כנדרש אגרת כשרות שנתית למועצה הדתית

 עסק אלה אין משגיח מטעם המועצה הדתית ירושלים

 בבתי העסק האלה משגיחים הציבה לא הדתית שהמועצה עלה בביקורת

"ץ הפרטי הבד המועסקים בהם; המשגיחים על מפקחת אינה והיא אף מטעמה

 מספק את שירותי ההשגחה.זה ההוא 

בהתנהלותה זו של הרבנות בירושלים יש טעם לפגם משום שהיא גובה אגרת 

בעצמה את השירות כשרות מבתי עסק אף שבפועל היא אינה מספקת להם 

 ואינה מפקחת על טיבו.
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 המועצה שבתחומי אף

 יעקב באר הדתית
 מתחמי פועלים
 גדולים עסקים

 להשגחת הנדרשים
 לא המשרד, כשרות

 המועצה עבור קבע
 אדם כוח תקן הדתית
 ואין, זה לתחום

 מחלקה במועצה
 וגם בכשרות לטיפול

 עובדים לא
. זה בתחום המועסקים

 מחלקה היעדר
 אינו כזו ייעודית

 היות עם מתיישב
 גם אחראית המועצה

 הסיטונאי לשוק
 חקלאית לתוצרת

, בארץ הגדול
 מהרחבים ובהיקפים

 במדינה ביותר
 

המועצה הדתית באר יעקב והשוק הסיטונאי 
 בצריפין

תושבים והיישוב  18,000-למעלה מבתחום המועצה המקומית באר יעקב מתגוררים 

בתחומי המועצה כמה מתחמי עסקים גדולים הנדרשים נמצא בתנופת פיתוח. 

לתעודות כשרות, ובהם השוק הסיטונאי המיועד לאזור מרכז הארץ הממוקם בצריפין, 

קניון חדש בתחומי המועצה, בית החולים אסף הרופא ומרכז הקניות הצמוד אליו. 

 בתי עסק בתחום המזון. רב 20-נוסף לכך, במרחב המועצה המקומית מצויים כ

 .מנחם שפיראהרב  הוא ויו"ר המועצה הדתית יעקובזוןהרב אברהם  היישוב הוא

אף שבתחומי  :כשרותתחום הב לטיפול מועצה ועובדי תקנים היעדר

פועלים מתחמי עסקים גדולים הנדרשים להשגחת באר יעקב המועצה הדתית 

כשרות, המשרד לא קבע עבור המועצה הדתית תקן כוח אדם לתחום זה, ואין 

ועצה מחלקה לטיפול בכשרות וגם לא עובדים המועסקים בתחום זה. במ

היעדר מחלקה ייעודית כזו אינו מתיישב עם היות המועצה אחראית גם לשוק 

הסיטונאי לתוצרת חקלאית הגדול בארץ, ובהיקפים מהרחבים ביותר במדינה. 

 בנוסף, למועצה אין תיקי משגיחים ותיקי בתי עסק מושגחים, והיא לא חתמה

  על הסכמים עם בתי העסק להעסקת המשגיחים.

מענה לחלק מצורכי הפיקוח על השגחת הכשרות בבאר  :כשרות מפקח העסקת

, נוסף למשרתו כמפקח במשרה שאינו עובד המועצה יעקב נותן מפקח כשרות

מלאה במועצה דתית אחרת, וזאת לפי בקשתו של רב היישוב באר יעקב. במחצית 

בעבודתו מפקח נוסף מטעם המועצה וגם הוא אינו נמנה עם החל  2016השנייה של 

 עובדי המועצה.

המפקח מנהל את הקשר עם בתי העסק ביישוב, קובע את גובה אגרת 

הכשרות ומתכתב עם בעלי בתי העסק, ובכלל זה מוציא להם מכתבי התראה, 

לרבות התראה לפני נקיטת צעדים להסרת תעודות כשרות, וחותם בשמו 

"מחלקת כשרות באר יעקב", אף שהוא אינו "עובד ציבור"  כמועסק בשם

 מטעם המועצה.

משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר המועצה הדתית באר יעקב כי עיסוקו של 

המפקח בבאר יעקב מנוגד לקבוע בנוהל הכשרות. תפקיד המפקח הוא תפקיד 

 שלטוני, הכולל סמכויות מכוח נוהל הכשרות, ואיושו בגורם שאינו מעובדי

המועצה לביצוע המשימה בהתנדבות אינו עולה בקנה אחד עם מהות התפקיד 

שחייב להיעשות מתוך אחריות ונאמנות; ממילא אין מוענקת למפקח הפרטי 

 אחריות של "בעל תפקיד" או של "עובד ציבור".

מסר רב היישוב באר יעקב הרב יעקובזון כי במועצה  2016בתשובתו מדצמבר 

כשרות, וזאת למרות פנייתה למשרד לשירותי דת לאשר  הדתית אין תקן למפקח

תקן מפקח. סמנכ"לית מינהל ארגון ומשאבי אנוש במשרד לשירותי דת מסרה כי 

 המועצה לא הגישה טופסי בקשת תקן בנוהל המקובל.
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 2014מינה מנכ"ל המשרד דאז צוות לטיפול בסוגיה. בספטמבר  2014באוגוסט 

שיפקח על מתן  יעקב באר הדתית במועצה ותכשר מפקח המליץ צוות זה לקלוט

בשוק הסיטונאי  העסקים מבעלי אגרות גביית פיקוח עלובכלל זה  ,כשרותיתרי ה

 בצריפין.

עד מועד סיום הביקורת לא יישם המשרד את המלצת הצוות, והצורך במערך 

פיקוח כשרות במועצה הדתית באר יעקב, לרבות הפעלתו בשוק הסיטונאי, 

 מענה.נותר ללא כל 

פועל יוצא מהתמשכות מצב זה הוא שהמועצה הדתית באר יעקב אינה 

 בעצמה את סמכותה בתחום הכשרות בכל שטח אחריותה. מפעילה

 

 מערך הכשרות בשוק הסיטונאי בצריפין

 תוצרת לשיווק בארץ הגדול הסיטונאי השוק בצריפין לפעול החל 2006 בשנת

את  משרת והוא אביב תל בלב עלשפ הסיטונאי השוק את החליף השוק. חקלאית

ובהתאם מתן  ,מרכז הארץ. השוק נמצא בתחום המועצה המקומית באר יעקב

הרב  ם שלתעודות הכשרות ושירותי הפיקוח על הכשרות אמורים להיות באחריות

 .הדתית ושל המועצה יעקובזוןבאר יעקב הרב אברהם  לשהמקומי 

עם הרב יעקובזון, ובסיור  2016בפגישה שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה במרץ 

תעודות הכשרות שבתי העסק בשוק  שקיימו בבתי העסק שבשוק הסיטונאי, עלה כי

הסיטונאי מקבלים הן תעודות של המועצה הדתית באר יעקב בחותמת המועצה 

המקומית נעשים  הפיקוח וההשגחה מטעם הרבנות הדתית ובחתימת רב היישוב;

הרב האזורי(. הרב  -בידי רב המכהן כרב אזורי במועצה אזורית מסוימת )להלן 

האזורי, המפקחים והמשגיחים מטעמו מועסקים באמצעות חברת כוח אדם חיצונית 

המשלמת להם את שכרם. הסוחרים בשוק הסיטונאי משלמים לחברה עבור שכר 

ן סמך ידו על הסדר זה. יצוין שמערך המשגיחים וכן "אגרת פיקוח"; הרב יעקובזו

 יפו.-דומה פעל גם כאשר השוק הסיטונאי היה בתחומי המועצה הדתית תל אביב

מסר הרב יעקובזון כי לא נתן לרב האזורי היתר להפעיל  2016מדצמבר בתשובתו 

פיקוח בשוק הסיטונאי אלא הבהיר שהפיקוח יישאר בידי הרב, כפי שהתנהל הדבר 

ונאי היה בתל אביב, וזאת עד שהמועצה הדתית באר יעקב תוכל כאשר השוק הסיט

לקבל על עצמה את הפיקוח על השוק הסיטונאי. יו"ר המועצה הדתית באר יעקב 

לאישור תקן  לשירותי דתכי פנה כמה פעמים למשרד  2016מסר בתשובתו מדצמבר 

, למפקח כשרות, אך מאחר שעל טופס הבקשה צריך לחתום רו"ח או חשב מלווה

 והם לא הסכימו לחתום, הנושא לא טופל.

מסר הרב האזורי כי הוא משמש רב מומחה בתחום וכ"ידא  2016בתשובתו מדצמבר 

אריכתא" של הרב המקומי, המיישם בין היתר את נוהלי הכשרות ובודק תקלות 

 כשרותיות.
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נעשה על פי  ההיתר שנתן לכך רב היישוב באר יעקב הרב אברהם יעקובזון

שיקול דעתו הבלעדי, בלי שהתקבל אישור מהרבנות או מהמשרד ובלי 

שהתקיים תהליך שוויוני ושקוף שיבטיח לגורמי כשרות אחרים הזדמנות שווה 

להתמודדות על הפעלת מערך הכשרות בשוק הסיטונאי בצריפין; יש להעיר 

למשרד לשירותי לרב יעקובזון על התנהלותו זו. כמו כן, יש להעיר על כך גם 

דת שלא מצא לנכון לתקנן את המועצה הדתית באר יעקב באופן שיבטיח 

מערך השגחת כשרות מטעמה, ולא חייב את המועצה הדתית לקיים מכרז 

לבחירת המציע המתאים והאיכותי ביותר למשימות אלה, תוך מתן הזדמנות 

 שווה למציעים.

נציגי הרבנות הראשית  :בצריפיןבשוק הסיטונאי גביית אגרות כשרות -אי

 העריכו כי ההכנסה השנתית הצפויה מאגרות כשרות בשוק הסיטונאי היא 

 ש"ח. 250,000-200,000-כ

 2014אולם מעיון בדוחות הכספיים של המועצה הדתית באר יעקב לשנת 

גבתה המועצה הדתית אגרות כשרות בהיקף של  2014-2013עולה כי בשנים 

ח בלבד, בהתאמה. אגרות אלה לא כללו אגרות ש" 19,000-ש"ח וכ 29,000-כ

 כשרות שהיו אמורים סוחרי השוק להעביר לקופת המועצה הדתית. התקנות

מחייבות את המועצה הדתית לגבות אגרת  51הנוגעות לתשלום אגרת כשרות

כשרות קודם מתן תעודת הכשר. בפועל פעלה הרבנות המקומית באר יעקב 

דות הכשר בלי לגבות אגרות. אגרת כשרות בניגוד לתקנות בכך שהעניקה תעו

זו היה בכוחה לממן את עלות העסקת מפקח כשרות, או אף כמה כאלה, 

 מטעם המועצה הדתית באר יעקב.

העבירה המועצה הדתית באר יעקב למשרד מבקר  2017בעקבות הביקורת, בינואר 

 היא לא תוכל 2017המדינה העתק מכתבה לסוחרי השוק הסיטונאי כי משנת 

 להנפיק תעודת הכשר ללא תשלום אגרה כחוק.

 

 

 הדתית מועצההשגחה במודל ייחודי ב 
 רחובות

בתי עסק בעיר. בצוות  190-המועצה הדתית רחובות מפקחת על הכשרות בכ

"משגיחי כשרות נודדים"  11-מחלקת הכשרות מנהל מחלקה, מזכיר בחצי משרה ו

המועסקים באמצעות חברת  2-במשרות בתקן ו 9 -המשמשים בפועל מפקחי כשרות 

שגיחי כשרות; "נאמני כשרות" בתפקיד של מ 72כוח אדם. המועצה הדתית מפעילה 

כולם מועסקים באמצעות חברת כוח אדם. רב העיר הוא הרב שמחה הכהן קוק ויו"ר 

  המועצה הדתית הוא מר אלדד גדסי.
 .2013-תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות ושירותים(, התשע"ד  51
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במועצה  :כשרותנאמני של ו נודדים כשרותמשגיחי  של ייחודי במודל השגחה

נהוג מודל ייחודי להפעלת מערך הכשרות, ולפיו הפיקוח על הכשרות נעשה באופן 

בידי משגיחי כשרות נודדים, וההשגחה נעשית בידי נאמני כשרות האמורים  מעשי

לעבוד בבית העסק המושגח גם בעבודות מטבח מסוימות. קליטת נאמני הכשרות 

מצויה בידי המועצה הדתית ותנאי העסקתם והיקף שעות ההשגחה שלהם נקבעים 

ועצה, נאמני בהסכם שבין המועצה הדתית לבעל העסק המושגח. לדברי נציגי המ

הכשרות אמורים להימצא בבית העסק במהלך היום ולפרק זמן ארוך יותר ממשגיחים 

 "רגילים".

נציגי משרד מבקר המדינה סיירו בין בתי עסק מושגחים בעיר רחובות והעלו כי 

 מודל ההפעלה של המועצה הדתית רחובות אינו תמיד מיושם בפועל:

נאמני הכשרות אינם מועסקים על פי המודל שקבעה המועצה הדתית, דהיינו  .1

ביצוע עבודות מטבח בבית העסק המושגח ונוכחות במשך כמה שעות ביום. 

בפועל, הם מגיעים לבית העסק המושגח לפרק זמן קצר באופן ניכר מפרק 

 הזמן שנקבע להם.

מוותרים על העסקתם בעלי העסקים מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי הם 

של נאמני הכשרות כעובדי בית העסק במשך כמה שעות ביום, אף שהשכר 

המשולם להם הוא לפי היקף השעות שנקבע להם כנאמני כשרות הצריכים גם 

 לעבוד בבית העסק.

משגיחי הכשרות הנודדים פועלים באופן מעשי כמפקחי כשרות ביתר המועצות  .2

חת ליום או אחת לכמה ימים לפרק זמן הדתיות, והם מגיעים לבתי העסק א

 קצר.

"בעסק שאין נאמן כשרות המשגיח  כיהמועצה הדתית רחובות מסרה בתשובתה 

בזמן שנאמן הכשרות לא בעסק, "וכי  "הנודד מבצע את כל עבודות הכשרות

 המשגיח כשרות נודד מבצע עבודות השגחה".

מתערבבים  מתשובת המועצה הדתית רחובות עולה, כי במקרים מסוימים

תפקידי ההשגחה והפיקוח על ההשגחה. ערבוב התפקידים נוגד את נוהל 

והפיקוח על ההשגחה יבוצעו  שההשגחההכשרות שמטרתו להבטיח 

 באמצעות שני בעלי תפקידים שונים, וללא תלות במשגיח.

עולה מתוך כך, כי המודל שהמועצה הדתית רחובות מפעילה בתחומה לא 

והל ויתרה מכך, אף עלול, בסופו של דבר, להביא נותן מענה להוראות הנ

זאת מאחר והמשגיחים )נאמני הכשרות(  -לעיתים להתייקרות עלות ההשגחה 

נמצאים בבתי העסק זמן קצר בלבד, ולעומת זאת שכרם משולם לפי מלוא 

 מכסת השעות המיועדות לתפקידם כ"נאמני כשרות".
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 הרבנות לכשרות ארצית
טת הרב הראשי דאז הרב בקשי דורון, פועלת הרבנות , על פי החל1998ממרץ 

לכשרות ארצית, האחראית לטיפול בכשרות באזורים שבהם אין פועלות מועצות 

 הועברה האחריות הזאת למועצה הדתית נתניה. 2010דתיות. במאי 

, בהמשך לבקשתו של הרב הראשי של נתניה דאז להפסיק לכהן 2015באוקטובר 

ארצית, הסמיכה מועצת הרבנות את הרב הראשי לישראל  כאחראי לרבנות לכשרות

 הרב דוד ברוך לאו כנותן תעודת הכשרות מטעם הרבנות לכשרות ארצית.

 -בתי עסק  80-הרבנות לכשרות ארצית פרוסה ברחבי הארץ והיא מופקדת על כ

מפעלים, מאפיות, מחלבות, מפעלי שימורים, עסקים המתמחים באירוח, קייטרינג, 

משגיחים  25-עופות ובית מטבחיים. בבתי העסק האלה היא מפעילה כמשחטת 

 המקבלים את שכרם ישירות מבעלי העסקים.

 

 הפעלתה של הרבנות לכשרות ארצית

שימש מר ז'ילבר כהן בתפקיד מנהל מחלקת הכשרות  2014עד דצמבר  2009מיולי 

הרבנות המנהל הקודם( ובתפקיד הממונה על הפעלתה של  -בעיר נתניה )להלן 

מינה הרב הראשי לישראל, הרב לאו, את הרב  2015. בנובמבר 52לכשרות ארצית

המנהל הנוכחי(, המכהן שנים רבות כמנהל מחלקת נישואין  -משה ניזרי )להלן 

במועצה הדתית נתניה, לממונה על הרבנות לכשרות ארצית. במשך עשרות שנים, 

תפקיד הרב של נתניה ובתפקיד , שימש הרב דוד שלוש ז"ל ב2016עד פטירתו ביולי 

שימש מר יהודה כהן יו"ר  2015עד יולי  2011הממונה על הכשרות בעיר. מסוף 

 המועצה הדתית נתניה.

ברבנות למנהל אגף הכשרות לישראל פנתה לשכת הרב הראשי  2015כבר באוגוסט 

כדי שיבחן חלופות למתכונת הפעלתה של הרבנות לכשרות ארצית. עד מועד סיום 

 קורת לא העביר מנהל אגף הכשרות מסמך בחינת חלופות למועצת הרבנות.הבי

כי מינואר  53הודיע הממונה דאז על המועצה הדתית נתניה מר אשר אוחנה 2016ביוני 

 תחדל המועצה הדתית נתניה להיות אחראית לרבנות לכשרות ארצית. ואכן,  2017

מפקחיה שהופעלו הופסקה פעילותה של הרבנות לכשרות הארצית ו 1.1.17-מ

אשר על כן, בעלי בתי עסק  באמצעות המועצה הדתית נתניה קיבלו מכתבי פיטורין.

מושגחים הפסיקו לקבל ממועד זה תעודות הכשר רבעוניות מטעם הרבנות לכשרות 

התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות מבעלי בתי  2017ארצית. בתחילת ינואר 

 רתם ללא תעודות הכשר.עסק ולפיהן הם מתקשים לשווק את תוצ

 14.12.16-למשרד מבקר המדינה כי בלישראל מסר עוזר הרב הראשי  2016בדצמבר 

הכשרות  1.1.17הודיע הרב הראשי בתחילת ישיבת מועצת הרבנות הראשית כי מיום   
בהתנדבות את הרבנות לכשרות המשיך המנהל הקודם לנהל  2015יוני -2015בתקופה ינואר   52

 הארצית.

 אוחנה כיו"ר המועצה הדתית בנתניה. אשר נבחר מר 2016באוגוסט   53
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 לכשרות ברבנות
 אין וברבנות ארצית
 מסמכים מצויים

 את המסדירים
 האחריות העברת

 ג"בנתב להשגחה
 השגחה לגופי

 לא וכלל, פרטיים
 הבסיס מהו ברור

 לפעולתם החוקי
 שכן כל, במקום

 במהלך. בחירתם
, 2016 ביוני, הביקורת

 אגף בידי היו לא
 ברבנות הכשרות

 על מעודכנים נתונים
 הנותנים הגופים
 כשרות תעודות

 מקור ועל ג"בנתב
 זאת לעשות סמכותם
 

מועצת הרבנות הסמיכה את הרב  2017הארצית תהיה באחריות רב אחר. בינואר 

 עקיבא, כאחראי לרבנות לכשרות ארצית.אליהו אילוז, רב העיר אור 

לנוכח הממצאים שהועלו בנוגע להפעלתה של הרבנות לכשרות ארצית ואשר 

, על המשרד ועל הרבנות להפעיל את סמכותם ולהסדיר בהקדם 54יתוארו להלן

ת מתכונת ההפעלה הרצויה של הרבנות לכשרות ארצית על פי הוראות א

 החוק ולפי סדרי מינהל תקין.

 

 ההשגחה בנתב"ג

מהביקורת עולה כי במהלך השנים  "ג:בנתב משגיחים פרטיים גופים

קיבלה לאחריותה הרבנות לכשרות ארצית את ההשגחה בנמל התעופה בן 

ח על הכשרות במקומות אלה נתב"ג(, ומסרה את הפיקו -גוריון )להלן 

 לארבעה גופי השגחה פרטיים שונים.

נמצא כי ברבנות לכשרות ארצית וברבנות אין מצויים מסמכים המסדירים את 

העברת האחריות להשגחה בנתב"ג לגופי השגחה פרטיים, וכלל לא ברור מהו 

הבסיס החוקי לפעולתם במקום, כל שכן בחירתם. עוד נמצא כי במהלך 

, לא היו בידי אגף הכשרות ברבנות נתונים מעודכנים על 2016ביוני הביקורת, 

  הגופים הנותנים תעודות כשרות בנתב"ג ועל מקור סמכותם לעשות זאת.

זאת ועוד, על תעודות הכשרות בנתב"ג מופיעה הכותרת "הרבנות לכשרות 

ארצית, באישור הרבנות הראשית לישראל", אף שהרבנות לכשרות ארצית 

ממונה בפועל על מתן תעודות כשרות בנתב"ג, אינה מקבלת דיווחים על אינה 

הנעשה במתחם ואינה גובה אגרת השגחה מבתי העסק הפועלים בו. יחידת 

גובה את האגרות והיכן ה הו הגורםמי והרבנות אינן יודעותארצית הכשרות ה

המשוער הסכום ש גדוליםעסק מושגחים בתי . מדובר בתשלומיהן מופקדים

 .גבוה מאודהאגרות האמורות להיות משולמות של 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למועצת הרבנות וליחידת הכשרות 

הארצית כי הן אפשרו לגופי השגחה פרטיים להפעיל את סמכות ההשגחה 

בנתב"ג בלי שמועצת הרבנות הסמיכה אותם לכך; ההשגחה במתחם נעשית 

התנערותו של גוף ההשגחה המוסדי, בניגוד לחוק איסור הונאה בכשרות ותוך 

 דהיינו הרבנות, מאחריותו ומסמכותו.

בבדיקה שערכה הרבנות  "ג:בנתב הכשרות בהשגחת שהרבנות מצאה ליקויים

נמצא כי ההשגחה במתחם מתחלקת בין ארבעה רבנים  2016במתחם נתב"ג ביולי 

הפועלים מטעם ארבעת גופי ההשגחה הפרטיים, והרבנות או כל מועצה דתית אחרת 

אינן מעורבות בהשגחה הנעשית במתחם. ארבעת הרבנים מנפיקים לבתי העסק 

  רבנות לכשרות ארצית.המושגחים בנתב"ג תעודות כשרות בשם ה
 .161, עמ' לכשרות ארצית תברבנות אגרות יראו בתת הפרק: גבי  54
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 להפעיל הרבנות על
 ולקבוע סמכותה את

 הגורם מיהו בהקדם
 הכשר לתת המוסמך

 ולבתי האוכל לבתי
 הרבים העסק

 ג"בנתב הפועלים
 סוגיית את ולהסדיר
 האגרות תשלומי
 

התקיים דיון בנושא זה ברבנות הראשית, וגורמי המקצוע ציינו כי ריבוי  2016ביולי 

נותני ההכשר בנתב"ג וחוסר ההסדרה בנושא מובילים לכשלים כשרותיים, בעיקר 

בנושא שמירת השבת. בדיון צוין כי "בעיה זו באה לידי ביטוי לאחרונה, כאשר רב א' 

ההכשר שנתן לבית אוכל במתחם, וכבר למחרת ניתנה למקום הסיר את תעודת 

 תעודת הכשר חדשה מאת רב אחר".

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר הרב א' כי הכשרות במקום נעשית ללא 

תקלות, אף שהמפקח מטעם הרבנות חושב אחרת. לדבריו, הרבנים הראשיים 

 לישראל אינם תומכים בדעתו של המפקח בנושא זה.

, הרב הראשי דאז ביקש ממנו [א']ה מסרה הרבנות כי "לטענת הרב בתשובת

להמשיך לתת כשרות בנתב"ג תחת הרבנות לכשרות ארצית. האגף הניח שפעילות זו 

נעשית בשיתוף ובידוע מועצ"ד ]מועצה דתית[ נתניה ורק בחודשים האחרונים, לאחר 

א'[". הרבנות בירור הנושא עלה כי אין לרבנות לכשרות ארצית כל קשר לרב ]

העלתה שמכתבי ההסמכה של הגורמים לכשרות הוסיפה כי בדיקת האגף 

המופקדים כיום על הכשרות בנתב"ג אינם ברורים ומעמדם מוטל בספק. היא ציינה 

כי היא כבר החלה בהסדרת הנושא במסגרת תהליך שבסיומו יופקד גורם או גורמים 

 מתאימים על מתן שירותי כשרות בתחום נתב"ג.

ל הרבנות להפעיל את סמכותה ולקבוע בהקדם מיהו הגורם המוסמך לתת ע

העסק הרבים הפועלים בנתב"ג ולהסדיר את סוגיית האוכל ולבתי הכשר לבתי 

  תשלומי האגרות.
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 במיוחד להדגישיש 
 החמורים הליקויים את

 בנוגע שהועלו ביותר
 רבים למרכיבים
 מערך בהפעלת
 העיר של הכשרות
 מדובר. ירושלים
 בהפעלה, בניהול
 ובבקרה בפיקוח
 מערך של כושלים

 הדורשים, הכשרות
 יסודי מערכות שידוד

 

ממצאי הביקורת בתחום סוגיית הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות 

מצביעים על כשל של המועצות הדתיות, לרבות המועצות הדתיות ירושלים, 

נתניה וחיפה, בכל הנוגע לאכיפת הוראות נוהל הכשרות. מועצות דתיות אלה 

מאפשרות העסקת בעלי תפקידים במועצה, ובכלל זה מזכירי מחלקות כשרות, 

מפקחים ועובדי מחלקת הכשרות כמשגיחים, אף שהדבר נאסר משום החשש 

שהם עלולים להיקלע אגב כך למצב של ניגוד עניינים. בעלי תפקידים אלה 

יכולים לשמש משגיחים ובלבד שקיבלו לכך היתר מיוחד, דבר שלא קרה 

במקרים שהועלו בביקורת. המועצות הדתיות מאפשרות גם העסקה בלתי 

עובדיהן מבחינת היקף שעות עבודתם גם כמפקחים וגם  אפשרית של

כמשגיחים; מצב זה מעמיד בספק את איכות עבודתם בשני התפקידים בעת 

ובעונה אחת. מתוך כך עולה החשש שעבודה כמשגיח הפכה להכנסה נוספת 

וקבועה של עובדי המועצות הדתיות, אף שבפועל לא ניתן להבטיח שהם 

לחילופין הם עושים את עבודתם כמשגיחים עושים מלאכתם נאמנה, או 

במקום למלא את תפקידם במועצה; מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר של 

המועצות הדתיות בנושא זה העלולה לפגוע ברמת הכשרות ובאמון הציבור 

במערך הכשרות שהמדינה אמורה להבטיח את קיומו, כמו גם בהטעיה של 

חה שלא תמיד מבוצעות בפועל. אגב בתי העסק המשלמים בעבור שעות השג

כך, נוצר מצב נוח ומתאים לכל הצדדים, דהיינו בתי העסק משלמים עבור 

ההשגחה אך היא נעשית באופן חלקי המאפשר להם גמישות ונוחות; 

המשגיחים, שהם גם עובדי המועצות ולעתים אף אלה האמורים לפקח על 

הכנסה נוספת קבועה מערך הכשרות, נותנים יד להתנהלות זו וזוכים ל

 על המשרד לתת דעתו לכך ולהסדירו לאלתר.וושוטפת. זהו מצב לא תקין 

הפעלתה  לקדם המשרד לנוכח היעילות שבמערכת דיווח אמינה ועדכנית, על

כך  הדתיות, המועצות דיווח נוכחות ממוחשבת של משגיחים בכל של מערכת

  .פקטיביתהעסק תהיה א בבתי כשרות משגיחי נוכחות על שהפיקוח

יש להדגיש במיוחד את הליקויים החמורים ביותר שהועלו בנוגע למרכיבים 

רבים בהפעלת מערך הכשרות של העיר ירושלים. מדובר בניהול, בהפעלה 

בפיקוח ובבקרה כושלים של מערך הכשרות, הדורשים שידוד מערכות יסודי. 

מועצה הדתית ה שלהבלתי תקינים סדרי המינהל להסכין עם לא ניתן 

עיר בישראל, המתנהלת ב מדובר במועצה הדתית הגדולה ביותר ים;ירושל

לשירותי  הביקושה תאוכלוסייוהרכב היקף שלנוכח  עיר -המדינה הבירה של 

 בין הערים הגדולות. במצב הדברים שהועלה אין בידיההוא הגבוה מהכשרות 

והיא ניהול מערך הכשרות, לכלים בסיסיים די הצורך  של המועצה הדתית

 .ועל בתי העסק יםמשגיחהעל  מאוד פיקוח רופפתנה יכולת מפגי

בתשובת המשרד הוא ציין כי מערכת "שירת הים" שעל פיתוחה הוא שוקד כיום 

אמורה לתת מענה לפחות לחלק מהליקויים שעלו בנוגע למערך הכשרות במועצות 

הדתיות. על פי הסברי המשרד, המערכת שאופיינה על פי דרישות נוהל הכשרות 

תאפשר ניהול תיק בית עסק שיהיה תנאי להנפקת תעודת הכשר. המערכת תאפשר 

גם ניהול תיק משגיח, לרבות תכנית עבודה למשגיח, ובאופן זה תיתן מענה לסוגיות 

 כמו עבודת מפקחים כמשגיחי כשרות והיקף שעות עבודה בלתי סביר. המשרד

גר משגיחים מרכזי הוסיף כי ההצעה להקמת חברה ממשלתית שבמסגרתה יוקם מא
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 הממצאים לנוכח

 המועלים החמורים
 בכל זה ביקורת בדוח
 לפעולות הנוגע

 הדתיות המועצות
 ראוי, הכשרות בתחום

 שהשר הוא ונכון
 כ"חה, דת לשירותי

 את יפעיל, אזולאי דוד
 לו המוענקת סמכותו

 הדת שירותי בחוק
 דיחוי ללא ויתערב
 של הנהגתה לצורך

 מקיפה רפורמה
 מערך להסדרת
 במועצות הכשרות
 הדתיות
 

שתפעיל חברה פרטית ושרק מתוכו ניתן יהיה להעסיק משגיחי כשרות, תבטיח את 

תנאי העסקתם של משגיחי כשרות. הפעלת מאגר המשגיחים והקצאה של משגיחי 

כשרות מתוכו למועצות הדתיות תאפשר פיקוח על עבודת המשגיחים ומעקב אחריה 

 ותמנע תופעות פסולות.

מנהל נכון למועד סיום הביקורת ועל פי הסברי נה מציין, כי משרד מבקר המדי

אגף מערכות מידע של המשרד לשירותי דת לנציגי משרד מבקר המדינה, 

מהמתוכנן;  90%-פיתוח מודול כשרות של מערכת "שירת הים" הושלם ב

ל"הרצת פיילוט"  2016המודול במצבו הנוכחי הותקן בתחילת ספטמבר 

הוא ציין כי להערכתו תותקן המערכת לצורך הפעלתה בארבע מועצות דתיות. 

להקמתה של . ובאשר ליוזמה 2017המלאה במועצות הדתיות לקראת סוף 

זו משרד מבקר המדינה מציין, כי חברה ממשלתית לניהול מערך הכשרות 

טרם הבשילה לכלל החלטה המוסכמת על כל הגורמים המעורבים, בה בעת 

. מכאן, בעת הקרובה טרם הבשיל המענה נוספותחלופות המשרד גם בוחן 

 שהציג המשרד בנוגע לליקויים שעלו.

לכן, כל עוד לא הונהגה רפורמה מקיפה בהסדרת מערך הכשרות וכל עוד לא 

מופעלת מערכת סדורה לניהול מושכל של המערך, על המשרד להפעיל, 

 באמצעים שברשותו, את אחריותו המינהלית על עבודתן של המועצות הדתיות

ולהגביר את הפיקוח על הנחיותיו ואת אכיפתן בתחומי עבודתן של המועצות 

 הדתיות.

כי "עד היום, הרה"ר  2017מנכ"ל הרבנות מר משה דגן ציין בתשובת הרבנות מינואר 

לא ראתה את עצמה כמחויבת לרגולציה על המועצ"ד וראתה במשרד לשירותי דת 

ד ולפיכך ישנן סוגיות שנפלו 'בין כאחראי על יישום המדיניות של הרה"ר במועצ"

הכיסאות'". בשל האמור לעיל, מערך הכשרות לא נוהל כראוי, ולפיכך כמנכ"ל חדש 

שנכנס לתפקיד לאחרונה, "תחום הכשרות והסדרת הרגולציה לרבות בתיאומים 

הנדרשים מול המשרד לשירותי דת, והצרכים התקציביים לצורך כך, נמצא אצלי 

תוך אחריות ותפיסה שהרבנות הראשית רואה את עצמה בסדר עדיפות גבוה מ

 כמחויבת לכל תחום הכשרות".

לנוכח הממצאים החמורים המועלים בדוח ביקורת זה בכל הנוגע לפעולות 

המועצות הדתיות בתחום הכשרות, ראוי ונכון הוא שהשר לשירותי דת, חה"כ 

ויתערב ללא הדת  שירותי בחוק לו המוענקת סמכותו את דוד אזולאי, יפעיל

דיחוי לצורך הנהגתה של רפורמה מקיפה להסדרת מערך הכשרות במועצות 

  הדתיות.
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 20-מ יותר שחלפו אף

 פרסום מאז שנים
, צדוק ועדת מסקנות

 בחקיקת עוגנו טרם
 הפעולה נוהלי משנה

 הרבנות לשכות של
 ושל המקומית
. הדתיות המועצות

 את מנציח זה מצב
 בין התיאום היעדר

 המקומיים הרבנים
 המועצות לעובדי
 הכפופים הדתיות

 המינהלית מהבחינה
 דת לשירותי למשרד
 

בודה בין המשרד לשירותי הע ממשק

הראשית, הרבנות דת, הרבנות 

 המקומית והמועצות הדתיות

רבנות להמועצה הדתית בין ממשק העבודה 
 המקומית

ובין הרבנות המקומית מושתתת על "תקנות חלוקת התפקידים בין המועצה הדתית 

", 1985-נוהל לתאום והגדרת תפקידים בין הרבנות למועצה דתית, התשמ"ה

( ואושרו על ידי מועצת 87/5בחוזר מנכ"ל משרד הדתות ) 1987שפורסמו בספטמבר 

הרבנות. תקנות אלה נועדו להגדיר את תחומי הפעולה והסמכויות המיוחדות של כל 

 הבנות וחילוקי דעות.-פים כדי למנוע איאחד משני הגו

ועדה ציבורית ל"בדיקת דאז מר יצחק רבין ז"ל  מינה ראש הממשלה 1992בספטמבר 

 -בראשותו של חיים צדוק, שר המשפטים לשעבר )להלן  המועצות הדתיות ותפקודן"

את המלצותיה. הוועדה המליצה לעגן הגישה הוועדה  1993ביולי ו ועדת צדוק(,

שנה את נוהלי הפעולה של לשכות הרבנות המקומיות ושל המועצות בחקיקת מ

 הדתיות ואת האמצעים להבטחת יישומם של נהלים אלה.

קבע משרד מבקר המדינה שאין די בתקנות הנוהל שקבע  4455כבר בדוח שנתי 

 משרד הדתות בעניין התיאום בין הרבנות המקומית ובין המועצה הדתית, מכיוון שאין

. משרד מבקר המדינה בין המועצה הדתיתוחילוקי דעות בין רב העיר ליישב  ןבכוח

המליץ לנקוט צעדים נמרצים לפתרון יסודי של הבעיה כדי להבטיח שירותי דת 

 נאותים.

שנים מפרסום  15-ב ציין משרד מבקר המדינה כי אף שחלפו יותר מ59בדוח שנתי 

ת מפורטות להסדרת דוח ועדת צדוק, לא חל כל שינוי במצב ולא הותקנו תקנו

 סמכויותיהן של הרבנות המקומית ושל המועצה הדתית.

שנים מאז פרסום  20-גם הביקורת הנוכחית העלתה כי אף שחלפו יותר מ

מסקנות ועדת צדוק, טרם עוגנו בחקיקת משנה נוהלי הפעולה של לשכות 

הרבנות המקומית ושל המועצות הדתיות. מצב זה מנציח את היעדר התיאום 

הרבנים המקומיים לעובדי המועצות הדתיות הכפופים מהבחינה המינהלית בין 

במצב זה אין לעתים בכוחה של הרבנות לכפות את  למשרד לשירותי דת.

הנחיותיה על הרבנים המקומיים, ואלה קובעים הנחיות כשרותיות על פי 

השקפתם. כמו כן, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בדוח ביקורת זה, ראשי 

צות הדתיות אינם רואים עצמם לעתים כפופים להנחיות המשרד לשירותי המוע

  דת. 
 .381-361, עמ' "המועצה הדתית נתניה" ,(1994) 44 שנתי דוחמבקר המדינה,   55
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מנכ"ל הרבנות הבהיר בתשובתו כי קיים חוסר אחידות בנוהלי הכשרות המופעלים 

 ;הרבנים המקומיים ם שלעצמאותבמועצות הדתיות, ולטענתו הסיבה לכך היא 

מכוחו של חוק איסור הונאה  מוסמכים לתת כשרות ברמה המקומיתרבנים אלה 

בכשרות, בשעה שבהיבט ההלכתי המועצות הדתיות והרבנויות המקומיות אמורות 

מנכ"ל הרבנות ציין כי "יש  לפעול על פי מדיניות הלכתית שקבעו הרבנים הראשיים.

ליצור את התשתית הנורמטיבית הראויה כך שמועצת הרבנות הראשית תקבע נהלי 

לרבנות הראשית את הרבנים נותני ההכשר". עוד ציין כי  עבודה אחידים שיחייבו

 חסרים הסמכויות המתאימות והמשאבים הראויים כדי להבטיח רגולציה מתאימה.

 הקודמת בקדנציה לחקיקה השרים ועדת בפני הניחה המנכ"ל הדגיש כי הרבנות

 על דרישות ומעלים הפוסקים מקומיים הנוגעת לרבנים הסוגיה להסדרת חוק הצעת

 .אולם ועדת השרים החליטה שלא לאשר את הצעת החוק .עצמם דעת

המקומיות למועצות  הרבנויותהתיאום בין  קידום בעניין השורר הקיפאון

וגם  בעברהמדינה כבר העיר על כך  משרד מבקרהדתיות הוא בלתי נסבל. 

 ביןהתיאום  היעדרהצלחה. כל ללא  ; הכולביקשה לתת לכך מענה הממשלה

חוסר יעילות של השירות לבלבול וללנזק,  גורםהרב המקומי למועצה הדתית 

וכן גם עלולים להיווצר פערים בעלויות הכשרות בין מועצות דתיות  לציבור

שבכוחם לתת  הגורמיםסוגיה זו מונחת לפתחם של  לפתרון שונות. האחריות

ורמים שג ראוי. המשרד לשירותי דת והעומד בראשוהממשלה ו -לכך מענה 

יעבירו לפתחה של הממשלה את האחריות  אלה, בשיתוף הרבנים הראשיים,

, משנה בחקיקת נהלים עיגון של המלצות ועדת צדוק, לרבותיישומן  לקידום

המועצה הדתית של הסמכויות של הרבנות המקומית ו להסדרתתקנות  התקנת

  .יישומם להבטחת האמצעים ונקיטת

 

 

ותי דת ממשק העבודה בין המשרד לשיר
 לרבנות הראשית

 על מוטלת( ותקינה)תקצוב  הכשרות מערך שבהפעלת הניהוליים להיבטים האחריות

 בידי מצויים הכשרות בתחוםהלכתי -המקצועי והידע והסמכות, דת לשירותי המשרד

 תחומי של מבנית חלוקה לכאורה לפיכך, קיימת. המקומיים והרבנים הרבנות

לנהל באופן יעיל את תחום הכשרות על כל היבטיו  כדי. אלה גופים בין האחריות

כדי לקבוע את האחריות והסמכות של רק נדרש תיאום בין הגורמים המעורבים, ולו 

 בעניינן והסמכות שהאחריות סוגיות קיימות בפועל כי נמצא אולם ;כל אחד מהם

 .משלו לגביהן עמדה נוקט האמורים מהגורמים אחד כל ולכן, ברורות אינן

ממונה תחום הכשרות במשרד ביקש עם כניסתו לתפקיד, וכן במשך התקופה שבה 

הוא מכהן, לפעול בתיאום עם גורמי הכשרות ברבנות, ואף דרש להיות מעורה 

בתהליכים המתקיימים ברבנות הנוגעים למערכת הכשרות הארצית. אולם היועץ 

אמור התערבות המשפטי לרבנות השיב לו כי הוא רואה בדרישותיו של הממונה ה
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 שעלו הליקויים
 מצביעים זו בביקורת

 נוהל של יישומו-אי על
 יותר ואף, הכשרות

 של זלזול - מזה
 הדתיות המועצות

  כדי עד בהוראותיו
. גורף באופן יישומו-אי

 העובדה, למשל
 הדתיות שהמועצות

 למשגיחי איפשרו
 ללא לעבוד כשרות

 חלק; כנדרש הסמכה
 הם מהמשגיחים

 המועצות עובדי
 ועבודת הדתיות

 עבודה היא ההשגחה
 ללא וזאת, נוספת
 לנוהל ובניגוד אישור

 

בסמכותה, בפעילותה ובאחריותה של הרבנות והוסיף כי מדובר ב"השגת גבולה של 

 הרבנות הראשית".

קביעת גבולות אחריות ברורים והיעדר תיאום בין הרבנות למשרד בא לידי -אי

ביטוי גם בחוסר הסכמה בעניין הפעלת הסמכות של כל אחד מהם. להלן 

 דוגמאות:

בנוגע לנוהל הפעלת מערך הכשרות  הרבנותבין ורד דעות בין המש חילוקי

בדוח הקודם ציין משרד מבקר המדינה את היעדר הנהלים  במועצות הדתיות:

 2010הנוגעים לפעולות המועצות הדתיות בתחום הכשרות. במענה לביקורת, ביולי 

הפיץ המשרד את נוהל הכשרות. הנוהל כאמור מסדיר את ההיבטים הארגוניים 

 רך הכשרות.בעבודת מע

התברר שהמשרד לשירותי דת לא שיתף את הרבנות בגיבוש הנוהל. באוקטובר 

, לאחר שהרבנות קיבלה את נוסח הנוהל, היא השיגה בפני מנכ"ל המשרד על 2010

הכללים שנקבעו בו וביקשה להשהותו, אך המשרד לא הסכים לכך. בעקבות 

הכשרות הממלכתית. אף  ההשגות הקימה מועצת הרבנות ועדה לבדיקת נוהל מערך

שכבר חלפו כשש שנים מאז הוקמה הוועדה לא דנה מועצת הרבנות בנוהל הכשרות, 

 וממילא לא אשררה אותו.

יישומו של נוהל הכשרות, ואף יותר -הליקויים שעלו בביקורת זו מצביעים על אי

יישומו באופן גורף. -זלזול של המועצות הדתיות בהוראותיו עד כדי אי -מזה 

ל, העובדה שהמועצות הדתיות איפשרו למשגיחי כשרות לעבוד ללא למש

עבודת והסמכה כנדרש; חלק מהמשגיחים הם עובדי המועצות הדתיות 

ההשגחה היא עבודה נוספת, וזאת ללא אישור ובניגוד לנוהל. ייתכן שיחסה 

-הגורם ההלכתי העליון והמנהיג את העולם הדתי -הספקני של הרבנות 

  הכשרות היה גורם משמעותי שהשפיע גם עליהן. לנוהל -ממלכתי 

המשרד ציין בתשובתו כי מאז פרסום הנוהל התקבלו במשרד הערות רבות על היותו 

כללי מדי ועל הוראות שקיים קושי גדול ליישמן. המשרד מסר כי במסגרת תכנית 

הוגדרה משימה שעניינה עדכון נוהל  2017של תחום הכשרות לשנת העבודה 

 הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות על פי הניסיון שנצבר מאז פרסומו.

מינה הרב הראשי  2016כאמור, במרץ  :בישראל הכשרות מערך לבחינת צוות

לישראל הרב דוד ברוך לאו צוות לבחינת מערך הכשרות בישראל במטרה לבחון את 

מכלול ההיבטים הנוגעים למערך זה ולהציע דרכים לתקן את ההסדרים הקיימים בו. 

טרם סיים צוות הבחינה את  2017אולם הצוות לא כלל נציג של המשרד. נכון לינואר 

 עבודתו.

התברר כי חלק מהנושאים שעל הצוות לעסוק בהם משיקים לעבודת המשרד או אף 

עלויות הכשרות באמצעות התייעלות  נכללים בתחומי אחריותו; למשל, הוזלת

מושגח, הסדרת נושא שעות ההשגחה, -מערכת ההשגחה, הסדרת יחסי משגיח

הקמת מאגר מידע בנושא הכשרות ומציאת פתרונות תקציביים לפיקוח על הכשרות. 

משרד מינה צוות שבו חברים ההמשרד עוסק בשנים האחרונות בסוגיות האמורות; 
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לצורך הסדרה של מערכת הכשרות, ואגף המחשוב נציגים מהמשרד ומהרבנות 

במשרד מקים מערכת מחשוב חדשה שתשמש בשנים הבאות את המועצות הדתיות 

 גם בתחום הכשרות )מערכת "שירת הים"(.

כדי לייעל את עבודת המטה, להגביר את נראותה בעיני הציבור ולנצל את הידע 

וי ונכון שצוות הרבנות יכלול שנצבר בשני הגופים המאסדרים את תחומי הכשרות, רא

שיתוף המשרד אינו רק פוגע ביעילות, שכן המשרד והרבנות -נציגים של המשרד. אי

מטפלים באותן סוגיות, אלא הוא עלול להביא בסופו של התהליך לידי מחלוקות 

 בשל חוסר התיאום בין שני הגופים.

משרד... כדי בתשובתה מסרה הרבנות כי "הוועדה נפגשה עם גורמים שונים מה

לקבל התייחסותם... בשלב מאוחר יותר צורף מנכ"ל המשרד להשתתף דרך קבע 

 בעבודת הוועדה".

מנכ"ל הרבנות מסר בתשובתו כי "הסדרת תחום הכשרות בין הרבנות למשרד 

לשירותי דת לא נעשה באופן המחייב עד כה". הוא הוסיף כי "פעילות הרבנות 

בנושאים שונים, אך בפועל, בשל חוסר הבהירות ופעילותו של המשרד משיקים 

 בנושא ו]אי[ חלוקת האחריות בצורה ברורה הוזנח הטיפול בסוגיות שונות".

עשו  2016המשרד לשירותי דת והרבנות ציינו בתשובתם כי מאז סוף ספטמבר 

המשרד והרבנות מאמצים לגבש מתווה מוסכם ובו יפורטו חלוקת הסמכויות ביניהם 

יתוף הפעולה. במועד סיכום הביקורת מתווה זה נמצא בבחינתם של מנכ"ל ומנגנוני ש

 המשרד ושל מנכ"ל הרבנות.

מחייבת את שני הגורמים להירתם  המשרד לרבנותהחיוניות שבתיאום שבין 

בנחישות כדי להביא את הטיפול המינהלי וההלכתי בתחום הכשרות לכדי 

את טובת הציבור ואת צרכיו  ראייה מערכתית שלמה. עליהם לראות "עין בעין"

על שאליה יש לחתור. שיתוף הפעולה בין שני -בתחום הכשרות כמטרת

 הגורמים האלה הוא אבן יסוד בתהליך זה.
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 מידע אין כלל למשרד

 המשגיחים מצבת על
 מספר על, והסמכתם

 שהרבנות העסק בתי
 משגיחה המקומית

, ומאפייניהם בהם
 מידע לו אין וממילא

 משפחתית קרבה על
 לבעלי משגיחים של

 במועצות תפקידים
 הדתיות
 

תקינת כוח אדם  -המשרד לשירותי דת 

 בתחום הכשרות במועצות הדתיות

היעדר נתונים אמינים בנוגע למצבת כוח 
 האדם בתחום הכשרות במועצות הדתיות

שהמשרד יוכל למלא כראוי את תפקידו כגורם מטה האמון על עיצוב מדיניות,  כדי

על יישומה היעיל ועל בקרה על איכות היישום, נדרש שיהיה בידיו בסיס נתונים מלא 

 ואמין.

 על מספר בתי, והסמכתם המשגיחים על מצבת מידע אין כלל למשרד .1

 לו אין וממילא בהם ומאפייניהם, המקומית משגיחה שהרבנות העסק

 במועצות תפקידים לבעלימשגיחים של  משפחתית קרבה על מידע

  הדתיות.

בנוגע לכוח האדם משקף את המידע שבידי המשרד של המשרד  התקן" "דוח .2

 האדם כוח לניהול עבודה המועסק במועצות הדתיות, והוא אמור לשמש כלי

 .הדתיות במועצות

 ,באופן שוטףהמשרד אינו מעדכן אותו בדיקת דוח התקן העלתה כי 

הוא  ,כמו כן .כולל את כל עובדי המועצות הדתיות בזמן אמת הדוח אינוו

, לרבות עובדים חלק מהעובדיםבנוגע לו ,כולל את תיאור התפקיד אינו

 שיוכם המחלקתי במועצה.מהו מצוין  אין במערך הכשרות,

מבקר המדינה השווה בין נתוני דוח התקן שהעביר לו המשרד בנוגע  משרד .3

הנוגעים ובין הנתונים  ,שהם עובדי המועצות הדתיות ,למפקחים ולמשגיחים

 .דתיות מועצות 93שמסרו לו  העובדים אלל

 132-מפקחים ו 98המועצות ישנם בסך הכול  93-על פי דוח התקן, ב

המועצות, יש  93משגיחים שהם עובדי מועצה. לעומת זאת, על פי דיווחי 

 25-משגיחים שהם עובדי מועצה. ב 200-מפקחים ו 136בהן בסך הכול 

מפקחים שדיווח עליו המשרד מתוך מועצות אלה אין התאמה בין מספר ה

מתוך מועצות  32-ובין מספר המפקחים שעליו דיווחה המועצה הדתית; ב

המועצות אין  93מתוך  14-אלה אין התאמה בין מספר המשגיחים )ב

מועצות נמצאה  17-התאמה במספר המפקחים ובמספר המשגיחים(; ב

קור התאמה בתפקיד של העובד, במקור אחד הוא נרשם כמשגיח ובמ-אי

 האחר כמפקח, ולהיפך.
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 בידי המשרד אין

 על אמינים נתונים
 העובדים מצבת

 - הדתיות במועצות
 תפקידם, מספרם
 משמעות; ועיסוקם

 אינו שהוא היא הדבר
 באופן לנהל יכול

 מערך את אפקטיבי
 במועצות הכשרות
 דהיינו, הדתיות
 את להעריך

 העומדים המשאבים
 זה מערך לרשות
 תפוקותיו לעומת
 יעדים לו ולקבוע

 ומשימות
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי ההחלטות שהוא 

מקבל ותכניות העבודה שלו, לרבות התכנית להפעלת מערך הפיקוח על 

המועצות הדתיות, אמורות להיות מבוססות על מידע זה, אך קיים חשש 

 ממשי שהמידע שבידיו אינו אמין.

של המשרד לזה של המועצות הדתיות בנוגע  הפערים העולים בין המידע

למשגיחים ולמפקחים מחייבים את המשרד לבחון את מערך כוח האדם 

כולו במועצות הדתיות. על המשרד להכין בסיס מידע אמין על המשגיחים 

 ועל המפקחים ולוודא כי הוא יעודכן באופן שוטף וקבוע.

ור בנתוני אמת לגבי המשרד מסר בתשובתו כי "לא נעלם מעיני המשרד המחס

מחלקות הכשרות במועצות הדתיות הן בתחום ניהול כוח האדם והן בתחום התיעוד 

ועמידה בדרישות נוהל הפעלת מערך הכשרות במועצות הדתיות... המשרד מקדם 

הכנסת מערכת מיחשוב מרכזית לכלל המועצות... וכי כל עוד לא קיימת מערכת 

מצבת כוח האדם במועצות הדתיות מחשוב מרכזית נאלץ המשרד לנהל את 

באמצעות קבצי אקסל". עוד מסר כי במסגרת תכנית העבודה של תחום הכשרות 

נכללה המשימה שעניינה "הבניית  2016במשרד שאישרה הנהלת המשרד בדצמבר 

יצירת מבנה ארגוני קבוע למחלקת הכשרות,  -מחלקות הכשרות במועצות הדתיות 

הגדרות מדדים לתקינה של  -עבודה ותיעוד  חלוקת תפקידים ברורה, שיטות

 התפקידים השונים במחלקת הכשרות".

תמונת המצב העולה בנוגע לניהולו של המשרד את כל הקשור לכוח האדם 

במערך הכשרות מצביעה על שליטה רופפת שלו בנתונים. אין בידיו נתונים 

מספרם, תפקידם ועיסוקם;  -אמינים על מצבת העובדים במועצות הדתיות 

משמעות הדבר היא שהוא אינו יכול לנהל באופן אפקטיבי את מערך הכשרות 

מועצות הדתיות, דהיינו להעריך את המשאבים העומדים לרשות מערך זה ב

לעומת תפוקותיו ולקבוע לו יעדים ומשימות. יש לראות בחיוב את הודעת 

המשרד כי תכנית העבודה שאושרה סמוך לסיום דוח ביקורת זה, כוללת 

הבניה מחודשת של מחלקות הכשרות במועצות הדתיות. מבחנו של המשרד 

  ן התוצאה.הוא במבח

 

 

 אדם כוח לתקינת מפתח היעדר
"שיא התקן" הוא המספר המרבי של המשרות שמשרד ממשלתי רשאי לאייש בשנת 

ר או מי הש, קובע כי "1959-תשי"טהחוק שירות המדינה )מינויים(, תקציב מסוימת. 

שהוסמך לכך על ידיו יציע לנציב השירות, בדרכים שייקבעו בתקנות, רשימת משרות 

, רשימה לכל יחידה מיחידות משרדו" ןרגות הצמודות לההדות המדינה ועל בשיר
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תקן(. כמו כן, עבור כל משרה נדרש לקבוע דרישות סף, לרבות השכלה,  -)להלן 

 .56ותק מקצועי והתפקידים שבהם הוא נצבר

לפי חוק שירותי הדת, המשרד אחראי לפעילות המועצות הדתיות, ובכלל זה ניהול 

כוח האדם שלהן לרבות אישור תקן כוח האדם והגדרת התפקידים. על התקן 

להיקבע על פי מאפיינים מדידים כגון גודל היישוב, הרכב האוכלוסייה, מספר בתי 

 פקחת על עבודתם.העסק המושגחים ומספרם של המשגיחים שהמועצה הדתית מ

במחלקות הכשרות שבמועצות הדתיות מועסקים עובדים בתפקידים האלה: מנהל 

מחלקה, מזכיר מחלקה, מפקחים, ולעתים לפי ההיקף והאופי של הפעילות גם 

מנהלי תחומים שונים )בתי מלון, בתי מטבחיים ועוד(. מועצות דתיות מעטות 

 ו שלבראשות ,לת ועדת תקניםבמשרד פוע מעסיקות משגיחים כעובדי המועצה.

 מאשרת תקני כוח אדם למועצות הדתיות.ה ,מנכ"ל המשרד

לא קבע המשרד מפתחות תקינה לכוח אדם במועצות  2016עד ספטמבר 

הדתיות, לפי התפקידים ועל פי מאפייני היישובים השונים, ולחלקן כלל לא 

 נקבע שיא התקן ואף לא תקן כוח האדם.

ודת מטה שעשה המשרד, הוא פרסם חוזר מנכ"ל , לאחר עב2016בספטמבר 

. לראשונה נקבעו בחוזר גם 57שבו נקבעו עבור כל משרה דרישות הסף שלה

מפתחות תקינה המבוססים על היקף פעילותה של המועצה הדתית, לרבות 

בתחום הכשרות. עם זאת, המשרד טרם קבע תקן משרות סדור לכלל 

 המועצות הדתיות.

ין לחיוב את עבודת המטה שבה החל המשרד משרד מבקר המדינה מצי

הנוגעת להסדרת תקינת כוח האדם במועצות הדתיות; עם זאת, החוק וסדרי 

 -מינהל תקין מחייבים את המשרד להשלים את עבודתו ולהגדיר תקן למשרות 

. בהיעדר תקן לא ניתן להבטיח כי איוש ןלה הצמודות רגותהדומשרות  רשימת

ועיים וכי עובד המאייש משרה הוא אכן בעל המשרות נעשה מטעמים מקצ

הכישורים המתאימים לכך. היעדר הגדרות כאלה גם פותח פתח למינויים 

 המונעים משיקולים זרים ופוגע ביכולת הפיקוח על אופן מילוי התפקיד.

 

 

 
מוסדות הניהול, הפיקוח והבקרה " (,2010) החולים קופות על ביקורת דוחותמבקר המדינה,   56

 .235עמ'  ",החולים בקופות

 .15.9.16", 1המשרד לשירותי דת, "חוזר המנהל הכללי ע"ו/  57
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 הדתיות במועצות הכשרותמפקחי  תקינת
תקנים הבישיבת ועדת מפקח הכשרות פועל על פי נהלים שקבעו המשרד והרבנות. 

)ראו  בתי עסק למפקח 40התקינה הרצוי הוא  יחסצוין כי  2015יוני שהתקיימה ב

 אולם יחס זה לא נקבע כמפתח תקינה מחייב. להלן(.

 עובד מועצה שתפקידו לפקח על פעולת משגיחיבנוהל הכשרות מוגדר המפקח כ"

גחים, ועליו המפקח אחראי לבדיקת רמת הכשרות בבתי העסק המוש ."הכשרות

לוודא כי המשגיחים עושים את עבודתם כראוי. כמו כן, הוא מסייע למשגיחים לפתור 

אמות מידה  58אגף הכשרות קבע בעיות מקצועיות שוטפות העולות במהלך עבודתם.

שעל פיהן יש לקבוע את כמות שעות הפיקוח שעל המפקח לייחד לכל בית עסק 

 על נוהלי הכשרות, מעורבות המשגיח מושגח, ובהן מידת ההקפדה של בית העסק

 . 61של בית העסק מוקוימו 60עסקבית הרמת הכשרות ב ,59בית העסק בפעילות

בחלק מהמועצות הדתיות, בעיקר במועצות הקטנות, לא פועלים מפקחים משום 

שהמשרד לא הקצה תקן לתפקיד; בהיעדר מפקחים, פעולות הפיקוח נעשות בידי 

או בידי הרב המקומי. לעומת זאת, במועצות דתיות בעלי תפקידים אחרים במועצה 

גדולות ישנם בדרך כלל כמה מפקחים ועבודת הפיקוח מתחלקת ביניהם לפי אזורים 

 גאוגרפיים או לפי סוגי עסקים.

מועצות דתיות  93על בסיס הנתונים שמסרו לו  :מפקח לכל עסק בתי מספר

 40 -ליצה ועדת התקנים השווה משרד מבקר המדינה בין מפתח התקינה שעליו המ

מספר בתי העסק לכל  2ובין המצב בפועל. להלן בתרשים  - 62בתי עסק לכל מפקח

 מפקח בפועל בתשע מועצות דתיות גדולות שנבדקו:

 
מתוך קובץ נהלי אגף  "שיקולים לקביעת היקף שעות עבודתו של מפקח המועצה הדתית",  58

 הכשרות הארצי של הרבנות הראשית לישראל.

 .הפיקוחנדרש להגביר את שעות מעורב פחות בפעילות בית העסק ככל שהמשגיח   59

מאשר בבתי עסק בעלי כשרות נדרש היקף פיקוח גדול יותר מהדרין לכשרות בבתי עסק בעלי   60

 רגילה.

גדול יותר יש להפחית את כמות העסקים הגאוגרפי של העסקים המפוקחים ככל שהפיזור   61

 פך.יהלו שבאחריות מפקח,

יכולה להיות גם משרה ש ,למשרת פיקוח המאוישת בעובד נוגעבבדיקה זו המונח "מפקח"   62

 חלקית.
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 בין ניכר פער קיים

 הדתיות המועצות
 ליחס בנוגע שנבדקו

 העסק בתי מספר של
 מפקח לכל

 

 מועצות דתיות תשעב מספר בתי העסק לכל מפקח בפועל: 2תרשים 

 

 המקור: נתוני המועצות הדתיות שעובדו בידי משרד מבקר המדינה

מהתרשים עולה כי קיים פער ניכר בין המועצות הדתיות שנבדקו בנוגע ליחס 

של מספר בתי העסק לכל מפקח. עוד עולה כי בכל המועצות הדתיות האלה 

 בנתניהבתי עסק למפקח  47-ונע מ 40-מספר בתי העסק לכל מפקח גדול מ

 בתי עסק בקריית אונו. חריגות ניכרות אלה מהיחס שעליו המליצה 98עד 

  ועדת התקנים מעוררות חשש לפגיעה באיכות הפיקוח על בתי העסק.

על המשרד לקבוע מפתח תקינה מחייב למשרות המפקחים במועצות הדתיות 

התקינה, על המשרד על בסיס מיפוי של צורכי הפיקוח בהן. לפי מפתח 

לקבוע, בשיתוף נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר, את התקן ההולם של 

משרות המפקחים בכל מועצה דתית. במהלך זה יש כדי להביא לידי הקצאה 

נכונה יותר של משאבי המועצות הדתיות המופנים לפיקוח על הכשרות, 

 שתייעל את מערך הפיקוח.

 :פקח במועצה הדתית ירושליםהיחס בין מספר בתי העסק לכל מ

 במחלקת המפקחים על המוטל והעומס הפיקוח עבודת אופן חלוקת בדיקת

 ניכרת שונות על מלמדת אוכל, שבמועצה הדתית ירושלים, ובתי עסק בתי

לדוגמה, שני מפקחים . דומים מאפיינים בעלי עסק בבתי שמדובר אף, ביניהם

 םלעומתו ,בתי עסקיותר ממאה על  מהמועצה מופקדים כל אחד מהם

 בתי עסק. 60-40אחרים מופקדים על  מפקחים

 סבב נערך הביקורת בתקופת"עוד  המועצה הדתית ירושלים כי ר"יו מסר בתשובתו

האחרון צומצמה  בסבבאחת למספר שנים.  נערך כזה סבב. הכשרות מפקחי בין

לקחה בחשבון  החלוקהעסקים.  85-השונות באופן שלכל מפקח יש בממוצע כ

 ."ייחודיים עסקים וסוגיים ימרחקים גאוגרפ
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משרות הפיקוח שצוינו בדוח  בדיקת תקני :מפקח לכל המשגיחים מספר

המועצות  93מתוך  54-בפועל העלתה כי ל המשגיחים בהשוואה למספרהתקן 

 הדתיות שהעבירו את נתוניהן כלל לא נקבע תקן למפקחים.

מועצות(  39למועצות שנקבע להן תקן למפקחים )בהתאם לכך חולקה הבדיקה 

המועצות שנקבע להן תקן  39-מועצות(. ב 54ולמועצות שלא נקבע להן תקן כזה )

למפקחים בדק משרד מבקר המדינה את היחס בין מספר המפקחים שנקבע בתקן 

 למספר המשגיחים.

משגיחים לכל  25-כ מבדיקה זו עלה כי היחס הממוצע במועצות אלה הוא

זה והוא משתנה יחס קיימת שונות רבה בנוגע לאולם  שנקבע לו תקן. פקחמ

 עד מועצה הדתית אפרתמשגיחים למפקח ב 2-מנע הוא  -בין מועצה למועצה 

מאפיינים ישנם לכל מועצה דתית אף ש. 63במועצה הדתית נתניהמשגיחים  177

, ת שוניםמשגיחים בכל מועצה עשויים להיוה לשכן היקפי העבודה או ייחודיים,

החשיבות את  יםממחישפערים אלה  מאוד. גדוליםמדובר בפערים בכל זאת 

 מפתח תקינה למפקחים במועצות הדתיות.שבקיום 

אין מועצות  44-המועצות הדתיות שלא נקבע להן תקן למפקחים, ב 54-אשר ל

)המועצות הדתיות עתלית, קדומים וכפר  גם אין משגיחים 3-מפקחים בפועל וב

המועצות שיש בהן משגיחים קיימת שונות רבה במספרם והוא  41-שמריהו(. ב

נע בין משגיח אחד )המועצות הדתיות אורנית, קריית יערים, קרני שומרון 

המועצות האמורות  54מתוך  10-)המועצה הדתית רחובות(. ב 72-ומיתר( ל

)המועצה  4-קחים על משגיחים שמספרם נע מישנם מפקחים בפועל, והם מפ

מפקחים  8)המועצה הדתית חיפה שבה מועסקים  223-הדתית כפר יונה( ל

 .64בפועל(

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי היעדר מפתח תקינה 

למפקחים גרם למצבים בלתי סבירים. אשר למועצות דתיות שיש בהן מספר 

מועצות ת מפקח וחלקן אינן מעסיקות. כמו כן, משגיחים דומה, חלקן מעסיקו

לעומתן ו, אחד מפקחולו מעסיקות  רבים אינן משגיחיםשיש בהן דתיות 

מצבים אלה מלמדים על  מעט משגיחים מעסיקות מפקח.מועצות שיש בהן 

חוסר שיטתיות במתן מענה ראוי לצורכי המועצות הדתיות בנושא משאבי 

ביות הפיקוח על משגיחי הכשרות ועל רמת פיקוח, דבר העלול לפגוע באפקטי

 הכשרות בבתי העסק המושגחים.

 המועצות למפקחי כשרות בכל תקן בקביעת הצורך את לבחון המשרד על

 בקביעת להביא בחשבון כמו כן, על המשרד תקן כזה. שחסרות הדתיות

 .המפקחים למספר המשגיחים מספר בין הנדרש את היחס התקינה מפתח

 
 ,אחד בלבד, אולם בפועל מועסקים בה עשרה מפקחיםבמועצה הדתית נתניה יש תקן למפקח   63

 כאשר תשעה מהם הם עובדי המועצה הדתית בתקנים אחרים.

 חלקם עובדי המועצות הדתיות בתקנים אחרים.  64
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 וועדותיה הרבנותמועצת 

הרב דוד ברוך לאו, נשיא מועצת הרבנות והממונה על  -הרבנים הראשיים לישראל 

נבחרו לתפקידם בשנת  -הכשרות, והרב יצחק יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול 

 .65חברים 16לתקופה של עשר שנים. מועצת הרבנות אמורה למנות  2013

בכל הנושאים המובאים לפניה, מועצת הרבנות מתכנסת במועדים קבועים ומחליטה 

. מועצת הרבנות גם מוסמכת להעניק תעודות יני הלכהיבענ ובין השאר בשאלות

הכשר, ולצורך זה פועלות מטעמה כמה ועדות משנה העוסקות בתחום הכשרות. כמו 

 כן, אגף הכשרות פועל מטעמה כגוף מקצועי.

 

 

ועדות של חברי  הגבלת משך הכהונה-אי
 הכשרות םחוהפועלות בתהמשנה 

עם כינונה ממנה מועצת הרבנות את ועדותיה ומחליטה על הרכבן. מועצת הרבנות 

מינתה כמה ועדות העוסקות בתחום הכשרות: ועדת כשרות וועדת יבוא שתיהן 

בראשותו של הרב יוסף קליגסברג, ועדת כשרות )תקינה( בראשותו של הרב 

נר וועדת שמיטה בראשותו אברהם יוסף, ועדת משחטות בראשותו של הרב דוד ור

 של הרב דוד ברוך לאו. 

להחלטות של מועצת הרבנות ושל ועדות המשנה הפועלות מטעמה בתחום הכשרות 

רב וגם יכולת להשפיע על מגזרי פעילות במשק ואף על עסקים  יש משקל הלכתי

 יחידים.

בממשלה ובחברות הממשלתיות נהוג להגביל את משך כהונתם של בעלי תפקידים 

הנמצאים במוקדים שבהם מתקבלות החלטות רגישות: יועצים משפטיים, חשבים 

. גם משך כהונתם של הרבנים הראשיים קצוב. 66ודירקטורים בחברות ממשלתיות

מטרת קציבת הכהונה היא בראש וראשונה לרענן את המשרות, לאפשר התחדשות 

וריים, למנוע בדרכי הפעולות, לתת הזדמנות שווה להשתלבות בתפקידי מפתח ציב

התפתחות של תלות בבעלי תפקידים מסוימים ולמנוע חשש לפגיעה בטוהר המידות 

בשל העמקת היחסים בין בעלי התפקידים לגורמים שעמם הם קשורים בקשרי 

 עבודה.

 
שני הרבנים הראשיים, ארבעה רבני הערים הגדולות ועשרה רבנים שנבחרו בבחירות ישירות   65

 באסיפה הבוחרת.

 .1975-התשל"הת הממשלתיות, לחוק החברו 21סעיף   66
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ת המשנה קוצבים את תקופת הכהונה של חברי ועדו ןאי הרבנותהלי ונעל פי 

, הרבנותמועצת מ ושהתקבל םהמסמכיפי  על, ואכן. מטעם מועצת הרבנות

 שנים.מעשר  יותרהכשרות לא השתנה  בתחום העוסקות הוועדות הרכב

בתשובתה ציינה הרבנות כי משך כהונת חבר מועצה על פי חוק הרבנות הוא חמש 

שנים, כך שמשך כהונת חבר המועצה בוועדה מוגבל למשך כהונה זו. בנסיבות אלה, 

בוועדות המועצה. אם חבר מועצה נבחר שוב, אין מקום לקציבת כהונה של חברות 

אין כל פגם בכך אם הוא מתמנה לאותה ועדה. יש לזכור כי חברי המועצה נבחרים 

איש ובו ייצוג של מגוון רחב ביותר של  150על פי חוק באמצעות גוף בוחר המונה 

 אוכלוסיות ואינטרסים.

יבורית על מטעמים של רענון המשרות וגם מטעמים של שקיפות ונראות צ

מועצת הרבנות לשקול להגביל את משך כהונת החברים בוועדות המשנה 

 האמורות.
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 אין הכשרות לאגף
 שנתית עבודה תכנית

 נקבעו לא וממילא
 מרכזיים יעדים

 בהיעדר. להשגה
 סדורה עבודה תכנית

 ניתן לא ומקיפה
 מול תכנון למדוד
 את ולהעריך ביצוע

 ואת האגף תפוקות
 הישגיו
 

 ברבנות הכשרות אגף

 היעדר תכנית עבודה שנתית
, העומדים רשתות שיווק ולמפעלים לייצור מזוןל, אוכללבתי את תעודות הכשרות 

 משמשיםה רבני הערים והרבנים האזורייםנותנים  בנוהלי הכשרות שקבעה הרבנות,

 .זרועה הארוכה של הרבנות לצורך זה

אגף הכשרות שברבנות משמש גוף מנחה מקצועי וגורם מפקח מטעם מועצת 

גופי לפקח על הלי כשרות, ונמחלקות, אמור לקבוע  12הרבנות. האגף, הכולל 

, לקיים מידע לציבור בדבר מוצרי מזון שאינם כשריםולייעל אותם, לספק  הכשרות

במועצות הדתיות לצורך עדכונם מנהלי מחלקות כשרות לו םשגיחיהשתלמויות למ

בתפקיד ראש אגף הכשרות  על בעיות בתחום הכשרות.כן לעמוד הלי הכשרות וובנ

, 67לכשרות נוגעיםעוסקות במגוון תחומים המכהן הרב יעקב סבג. מחלקות האגף 

 נותנות ייעוץ הלכתי לרבנויות המקומיות ומפקחות עליהן.

ה היא אבן יסוד בפעולתו התקינה של כל ארגון. על תכנית עבודה תכנית עבוד

לכלול מטרות, יעדים מרכזיים שיש להשיג כדי לקדם את השגת המטרות והמשימות 

העיקריות שיש לבצע לשם השגת היעדים. כמו כן, עליה לכלול מדדי תפוקה 

ן המאפשרים למדוד את התפוקה הישירה של כל משימה ומעקב אחר ביצועה וכ

מדדי תוצאה המגדירים את השינוי המצופה עקב ביצוע הפעולות המוגדרות 

 .68בתכנית

בביקורת עלה שלאגף הכשרות אין תכנית עבודה שנתית וממילא לא נקבעו 

יעדים מרכזיים להשגה. בהיעדר תכנית עבודה סדורה ומקיפה לא ניתן למדוד 

עוד עלה כי האגף תכנון מול ביצוע ולהעריך את תפוקות האגף ואת הישגיו. 

אינו מקיים שגרת עבודה ניהולית; הוא אינו מקיים ישיבות בהשתתפות מנהלי 

המחלקות לצורך עדכון הדדי, העלאת בעיות ופתרונן והגדרת משימות 

  לביצוע. בישיבות שהאגף כן מקיים לא נכתב פרוטוקול.

מהאמור לעיל עולה חולשה ניהולית של אגף הכשרות. על האגף להתוות 

תכנית עבודה שנתית ובה יעדים מרכזיים להשגה ולקיים שגרת עבודה 

 ניהולית.

מסר בתשובתו כי בעת כניסתו לתפקיד מצא כי יש מקום לשיפור  מנכ"ל הרבנות

בכל הקשור לעבודה על פי תכניות עבודה מסודרות ויעדים מדידים. לפי מדיניותו של 

מנכ"ל הרבנות, האגף לכשרות עובד במהלך השבועות הקרובים, בשיתוף האגף 

  ית.לרפורמות ממשלתיות במשרד ראש הממשלה, על הכנת תכנית עבודה שנת
 בתי, בארץ התלויות מצוות, וחרושת : תעשייהאלההעוסקות בכשרות בתחומים ה מחלקות  67

 מפעלי, משחטות, ואולמות מלונות, הסעדה וחברות אירועים גני, קונדיטוריות, מאפיות, מטבחיים

  בכשרות. הונאה ומחלקת"ל חו שחיטת, רפואיים מוסדות, ואטליזים בשר עיבוד

 .4.1, גרסה 2010, ספטמבר 3מדריך התכנון הממשלתי, פרק   68
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 שאגף מצופה היה

 תכניות יגבש הכשרות
 והשתלמויות הדרכה

 הידע הבטחת לשם
 מחלקות מנהלי של

 ושל הכשרות
 ולצורך המפקחים

 בנושאים עדכונם
 למשל, שונים

 בתהליכי חידושים
 כלים, מזון של העיבוד
 מזון ומיני חדשים
 לאגף אולם .חדשים

 כזו הכשרה תכנית אין
 מקיים אינו והוא

 שוטף באופן הכשרות

 

היעדר תכניות הכשרה למפקחים ולמשגיחי 
 כשרות

כמאסדר, ואחריותו זו  הכשרות הוא האחראי לשירותי הכשרות, הן כמנחה הן אגף

 מחייבת אותו להבטיח את הידע המקצועי של משגיחי הכשרות ושל המפקחים.

היה מצופה שאגף הכשרות יגבש תכניות הדרכה והשתלמויות לשם הבטחת 

הידע של מנהלי מחלקות הכשרות ושל המפקחים ולצורך עדכונם בנושאים 

מיני מזון ושונים, למשל חידושים בתהליכי העיבוד של מזון, כלים חדשים 

מידע על מערך המפקחים והמשגיחים אינו מחזיק באגף חדשים. זאת ועוד, ה

על ידי  לתפקיד מהמשגיחים הוסמך ואף אינו יודע מית ודתיה ותועצמב

. במצב זה יקשה עליו לתכנן את תכניות הדרכה למפקחים הרבנות

  ולמשגיחים.

אולם בביקורת עלה שלאגף אין תכנית הכשרה כזו והוא אינו מקיים הכשרות 

במפעלי מזון. ההדרכה באופן שוטף, וממילא גם אינו יוזם סיורים לימודיים 

הניתנת למועצות הדתיות, למפקחים ולמשגיחים מתמצה במתן תגובה מקומית 

כאשר מתעוררת בעיה הלכתית כלשהי, אז ניתן לפנות לממונה המקצועי 

 במחלקה המתאימה באגף או לרבנים פוסקים.

ראשי המועצות הדתיות ומנהלי מחלקות הכשרות מסרו למשרד מבקר המדינה כי 

בהיעדר גוף מקצועי האחראי לקיום הדרכות, השתלמויות, ימי עיון וסיורים, הם 

 פועלים בתחום המקצועי בחלל ריק.

היא ערכה שני כנסים באזור הדרום וכי  2016בתשובתה מסרה הרבנות כי בשנת 

לאגף הכשרות מספר רב של תכניות לימי עיון, שלא יצאו לפועל בעיקר בגלל 

ייכללו  2017אדם. היא הוסיפה כי בתכנית העבודה לשנת מגבלות תקציב וכוח 

 משימות הדרכה והשתלמויות.

המענה הנקודתי והמצומצם שהאגף והרבנים נותנים בתחום זה אינו תחליף 

לתכנית סדורה של הדרכות והשתלמויות לצורך עדכון, רענון וחידוש של 

בסיס  הידע. על האגף להוביל את תחום ההדרכה המקצועית ולבנות על

עבודת מטה סדורה תכנית השתלמויות עבור בעלי תפקידים בתחומי הכשרות 

 במועצות הדתיות.

 

 

 ליקויים בביקורת של אגף הכשרות
כחלק מתפקידיו אגף הכשרות מבצע ביקורות יזומות בתחום הכשרות ביישובים 

ובמועצות הדתיות. בנוסף, גם אגף הבקרה שבמשרד מבצע ביקורות במועצות 
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ובכלל זה במחלקות הכשרות שלהן. ישנה חשיבות רבה לכך ששני האגפים  הדתיות

 ישתפו זה את זה בממצאי הביקורות שלהם.

הליך הביצוע של תאין נהלים המסדירים את ברבנות לאגף הכשרות הועלה כי 

 דוחות את אינו נדרש למסורהכשרות גם  אגףהביקורות במועצות הדתיות. 

הדבר נכון גם . וממילא הוא אינו עושה זאתהבקרה במשרד,  לאגף הביקורת

 .הכשרות לאגףדוחות הביקורת  את מוסר גם הוא אינו ,אגף הבקרהבנוגע ל

לנוכח המידע החשוב העולה מהביקורות של המשרד ושל הרבנות הנעשות 

ביישובים ובמועצות הדתיות, ראוי לקבוע תהליך של עדכון הדדי ביניהם בדבר 

בביקורות ובדבר ההמלצות בעקבות ממצאים אלה. כך יוכל הממצאים שהועלו 

כל אחד מהגופים לקבל תמונה מערכתית כוללת ורחבה, ברמה היישובית 

והארצית, של מערך הפיקוח על הכשרות ולמקד את משאבי הביקורת 

 בנושאים ובמועצות הדתיות שבהם ראוי להתמקד.

 

של מחלקות הכשרות אף שאגף הכשרות אמור לפקח על פעילותן המקצועית 

בכל המועצות הדתיות, מספר הביקורות שהוא עושה במחלקות אלה מועט. 

 2014האגף מסר למשרד מבקר המדינה ממצאי ביקורות שעשה בשנת 

בחיפה, בקריית שמונה ובעפולה בלבד, וציין כי נעשו עוד כמה ביקורות. מאחר 

ביקורת, לא ניתן שלאגף הכשרות אין תכנית עבודה שנתית, ובכלל זה תכנית 

לקבוע אם הוא עמד ביעדים שהציב לעצמו בנושא הביקורות. עוד עלה 

שהאגף אינו משתמש בממצאי הביקורות שעשו המחלקות השונות שבאגף 

הכשרות כדי לגבש תמונה כוללת של מצב הכשרות במועצות הדתיות. זאת 

הדתיות ועוד, אף שבביקורות עלו ליקויים מהותיים בפעילותן של המועצות 

בחיפה ובקריית שמונה, לא נדונו הממצאים באף לא גוף אחד של הרבנות, 

 למשל במועצת הרבנות או בוועדת הכשרות.
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היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור 

 הונאה בכשרות

 -באגף הכשרות פועלת היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות )להלן 

ת חוק איסור הונאה בכשרות. היחידה יחידת האכיפה( ותפקידה הוא לאכוף א

 מורכבת ממנהל היחידה ומארבעה רכזים אזוריים.

יחידת האכיפה מטפלת בסוגי הונאות בכשרות שנקבעו בחוק איסור הונאות 

בכשרות, למשל בית עסק המציג עצמו ככשר באמצעות שלט פרסום בלי שיש בידי 

ו ככשר באמצעות תעודת בעליו תעודת הכשר הנדרשת בחוק; בית אוכל המציג עצמ

הכשר שניתנה למוצרי מזון בלבד, ולא לבית האוכל; בית עסק שיש לו תעודת הכשר 

המציג מוצרים ככשרים אף על פי שאין להם תעודת הכשר מהגורם המוסמך; בית 

עסק המציג תעודת הכשר שאינה בתוקף; יצרן או יבואן המציג מוצר ככשר אף שאין 

וצר. טיפול היחידה כולל משלוח מכתבי התראה, מתן בידו תעודת הכשר לאותו מ

הנחיה לרבנות המקומית לשלול את תעודת ההכשר של בית העסק והטלת קנס 

 מינהלי.

 חוק איסור הונאה בכשרות קובע כי עבירות שונות כאמור, הן עבירות פליליות

עד שנת מאסר אחת. בתקנות שהותקנו מכוח חוק העבירות  שהעונש עליהן הוא

, נקבע כי עבירות 69חוק העבירות המינהליות( -)להלן  1985-נהליות, התשמ"והמי

ת התקנות הסמיכו את מפקחי יחידת האכיפה . 70אלה הן בגדר עבירות מינהליו

להטיל קנסות מינהליים קצובים על עברייני הונאה בכשרות. על פי חוק העבירות 

ההודעה על  ימים מקבלת 30בתוך  להודיע המינהלי יכול הקנס המינהליות, מקבל

העבירה; במקרה כזה יגיש תובע מוסמך כתב  על להישפט ברצונו כי הטלת הקנס

 .אישום

 

 

  2006הגשת כתבי אישום משנת -אי
 2016עד יולי 

צריכה להיות מטופלת  לכן היתה 71הונאה בכשרות היא עבירה פלילית מסוג עוון

החליט היועץ המשפטי  1998לכאורה במסגרת התביעה המשטרתית. בשנת 

לממשלה דאז שתיקי הונאה בכשרות יטופלו בפרקליטות "ככל עבירה חמורה", 

והתביעה בתיקים אלה תוטל על פרקליט מחוז ירושלים, שירכז את הטיפול הארצי 

  בתחום.
נקבע כי ניתן להטיל בגין עבירה שאינה פשע קנס מינהלי. ראו גם בתוספת הראשונה  1בסעיף   69

 לחוק.

 .1992-איסור הונאה בכשרות(, התשנ"ב -לתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי  1סעיף   70

 (.2)24, ס' 1977-של"זחוק העונשין, הת  71
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ינה כי לנוכח סדרי העדיפויות כבר בדוח הקודם ציין משרד מבקר המד .1

בפרקליטות מחוז ירושלים היא הגישה כתבי אישום מעטים בגין עבירות הונאה 

בכשרות, ופרקליטויות אחרות אף לא הגישו ולו כתב אישום אחד בגין עבירות 

הגשת כתבי אישום לא שולמו הקנסות שהוטלו על עוברי -כאלה. בגלל אי

תהעבירות ועל העבירות חלה התיישנ ואין ניתן לגבות עוד את הקנסות.  72ו

הגשת כתבי אישום סללה את הדרך בפני עוברי -משרד מבקר המדינה ציין כי אי

העבירות לחמוק מעונש על מעשיהם. משרד מבקר המדינה המליץ לפעול 

 להעברת התיקים לייצוג משפטי חיצוני בפיקוח הפרקליטות, ללא דיחוי נוסף.

המדינה דאז כי האכיפה בתיקי הונאה בכשרות החליט פרקליט  2007 במרץ

 תימסר לתובעים חיצוניים שימנה היועץ המשפטי לממשלה.

ימים,  60פועלת יחידה האכיפה לגביית קנסות שלא שולמו בתוך  2008משנת  .2

באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הפועל ברשות האכיפה 

ת שהוטלו, מספר המבקשים להלן מפורטים מספר הקנסו 1והגבייה. בלוח 

 :2015-2009להישפט ושיעורי המבקשים להישפט, בשנים 

 ושיעורם להישפט המבקשים ומספר שהוטלו הקנסות מספר: 1 לוח

 2015-200973 בשנים

 מספר  שנה

 מספר  הקנסות שהוטלו

 שיעור  המבקשים להישפט

 המבקשים להישפט
2009 573 90 15.7% 
2010 461 58 12.6% 
2011 647 106 16.4% 
2012 846 130 15.4% 
2013 810 121 14.9% 
2014 881 145 16.5% 
2015 990 152 15.4% 

 15.4% 802 5,208סך הכול

 המקור: היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

השיעור נשמר  2015עולה כי מאז פורסם הדוח הקודם ועד דצמבר  1מלוח 

מכלל מקבלי  15%-השנתי של המבקשים להישפט והוא עומד על קצת יותר מ

  הקנסות; היתר שילמו את הקנס או שהקנס בוטל.
שנים מהמועד שנקבע לתשלום הקנס )משום  עשר כעבור התיישנות על קנס מינהלי חלה  72

להישפט ולא מקבל הקנס אולם אם ביקש  .שמדובר על התיישנות עונש ולא התיישנות עבירה(

 .מהמועד שנקבע שנים חמש כעבורההתיישנות תחול הוגש כתב אישום 

ימים מהזמן שנקבע לכך. נוסף לכך שולמו  60חלק מהקנסות שהוטלו בוטלו וחלק שולמו עד   73

 .קנסות בגין שנים קודמותבכל שנה 
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 לא רבות שנים במשך
 אישום כתבי הוגשו

 קנס מקבלי נגד
 שביקשו מינהלי

; העבירה על להישפט
 להפוך העלול דבר
 בחוק הנקבע את

 הונאה איסור
 הנוגע, בכשרות
 באמצעות לאכיפה
 אות"ל, לדין העמדה

 "מתה
 

אולם הביקורת העלתה כי עד מועד סיום הביקורת לא מונו תובעים 

 לא אחד חיצוניים לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות ולא הועמד לדין אף

לכך, בנוגע לרוב המבקשים להישפט חלה מהמבקשים להישפט. נוסף 

התיישנות על העבירה, ולא ניתן להעמידם לדין עוד. כלומר, מאז פורסם 

 הדוח הקודם לא חל כל שיפור במצב.

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לרבנות ולמשרד המשפטים כי 

במשך שנים רבות לא הוגשו כתבי אישום נגד מקבלי קנס מינהלי שביקשו 

ל העבירה; דבר העלול להפוך את הנקבע בחוק איסור הונאה להישפט ע

 . "מתה"אות בכשרות, הנוגע לאכיפה באמצעות העמדה לדין, ל

העמדה לדין פוגעת באפקטיביות של מערכת האכיפה ועשויה לגרום -אי

לפגיעה ניכרת בטיב הכשרות, משום שהמפרים את החוק יכולים שלא 

ולבקש במקום זאת להישפט,  לשלם את הקנס המינהלי שיוטל עליהם

בציפייה שבסופו של דבר לא יועמדו לדין. ואכן, כפי שיתואר בהמשך, 

לעתים העניקו גופים פרטיים תעודת הכשר או תעודת השגחה לבתי אוכל 

שאינם מחזיקים בתעודת כשרות של הרבנות המקומית או שהרבנות 

הבעלים  המקומית שללה מהם את התעודה בשל עבירות כשרות חמורות.

של בתי אוכל אלה קיבלו קנס מינהלי מיחידת האכיפה ופנו אליה 

  בבקשה להישפט, אך הפרקליטות לא הגישה כתבי אישום נגדם.

 באישור הרבנות פרסמה, בעקבות הביקורת הנוכחית, 2016ביולי  רק

 חיצוניים לצורך הגשת כתבי אישום. עורכי דיןמכרז להעסקת  הפרקליטות

 קבעה ועדת המכרזים של המשרד את הזוכים במכרז. 2017בפברואר 

 

 

  השגחה תעודת המציגים עסקבתי 
 "מתחזים כשרות גופי" מטעם

חוק איסור הונאה בכשרות מאפשר ליחידת האכיפה לפעול נגד בעל בית אוכל, 

יצרנים, יבואנים ועוסקים במכירת מצרכים לציבור, המציגים עצמם בכתב ככשרים. 

או השגחה החוק אינו מאפשר לה לפעול נגד גופי השגחה הנותנים תעודות כשרות 

 -למצג שווא בדבר הפיקוח על הכשרות בבתי עסק אלה )להלן לבתי עסק וגורמים 

גופי כשרות מתחזים(. בחוק נקבע כי אסור לבעל בית אוכל שאין לו תעודת כשרות 

ממי שמוסמך להעניק תעודת כשרות על פי חוק, להציג את בית האוכל ככשר 

 באמצעות שימוש בתעודת השגחה של גוף השגחה אחר.

יר מועצת הרבנות לרבני הערים ולראשי מחלקות הכשרות כתב מזכ 2001כבר בשנת 

במועצות הדתיות: "בעקבות תופעת הבד"צים הקמים חדשות לבקרים ומנפיקים 

תעודות כשרות, וחלקם על ידי רבנים אשר לצערנו אין להם יד ורגל בכשרות, הוחלט 

בישיבת מועצת הרבנות הראשית שכל בד"ץ המבקש להצטרף לרבנות המקומית 
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כשרות על מוצר כלשהוא יצטרך לקבל את הסכמתו של רב העיר או מחלקת  לתת

 .74הכשרות המקומית"

וגופים אחרים( המעניקים לבתי  פועלים כמה גופי כשרות מתחזים )בד"ציםבארץ 

עסק תעודות כשרות או השגחה, חלקן ללא הרבנות המוסמכת וחלקן כתוספת 

לתעודה הניתנת מטעם הרבנות המוסמכת. בחלק מבתי העסק שקיבלו תעודה 

מאותם גופים נמצאו ליקויי כשרות משמעותיים מהבחינה ההלכתית. מהתיעוד עולה 

כי מדובר בהונאת הציבור, גופים אלה "מציגים כי יחידת האכיפה הגיעה למסקנה 

 מצג שווא" ופועלים לשם השגת רווח כספי ותו לא וכי מדובר בגופי כשרות מתחזים.

יחידת האכיפה הגישה מאות דוחות ברירת משפט לבעלי בתי אוכל שהציגו 

תעודות השגחה מטעם גופי כשרות שהוגדרו על ידה כ"גופי כשרות המציגים 

יפו תלונה במשטרה -הגישה המועצה הדתית תל אביב 2014שנת מצג שווא". ב

נגד גוף כשרות מתחזה )ראו להלן(. אולם בפועל במאות בתי עסק עדיין 

 מוצגות תעודות השגחה מטעם גופי כשרות מתחזים. להלן הפרטים:

 -( )להלן הקודש)משמר  המשחה שמן עמותת (:הקודשהמשחה )משמר  שמן

פועלת בעיקר בתחומי העיר תל אביב והיא מפעילה בית מדרש להוראה  '(א עמותה

ורבנות, רשת שיעורי תורה ועוד. פעילותה של העמותה אינה כוללת מתן תעודות 

 כשרות. העמותה רשומה בעיר אשקלון.

יפו תלונה נגד עמותה א'. -הגישה המועצה הדתית תל אביב 2007-2006בשנים 

לשירותי דת דאז, למנהל אגף הכשרות ברבנות  התלונה הוגשה למנכ"ל הרשות

 53-וליחידת האכיפה. בתלונה נטען כי העמותה העניקה תעודות השגחה וכשרות ל

בתי אוכל בתחומי העיר, אף שלאותם בתי אוכל אין תעודת כשרות מטעם הרבנות 

המקומית, וזאת בניגוד לחוק. לתלונתה צירפה המועצה העתק אישור תלונה שכבר 

הודיעה המשטרה כי החליטה לסגור את  2008במשטרה בנושא. בפברואר הגישה 

 התיק בהיעדר אשמה פלילית.

קיבלו בתי עסק שהציגו תעודות כשרות או השגחה מטעם עמותה  2015-2004בשנים 

דוחות ברירת קנס בסך הכול. מהמסמכים המצויים בידי יחידת האכיפה עולה  248א' 

בתי העסק שקיבלו אותם הגישו בקשות להישפט, אך כי הדוחות לא שולמו וכי בעלי 

הם עדיין לא הועמדו לדין. נמצא כי מכתבי הבקשה להישפט שנשלחו ליחידת 

 האכיפה נושאים חותמת דואר מהעיר אשקלון שם רשומה העמותה.

שהוגדר במסמכי שנים מנצל גוף כשרות  במשךלעיל עולה כי  מהאמור

 .גופי כשרות מתחזים פשר לפעול נגדאינו מאש את החוק "מתחזההרבנות כ"

הגשת כתב אישום במשך זמן רב נגד -האמור לעיל גם ממחיש את הנזק שבאי

מי שביקש להישפט. הדבר גורם לזילות החוק, לפגיעה באמון הציבור 

  במערכת אכיפת החוק ולהטעיית שומרי כשרות.
 (.2001) מיום כ"ז בסיוון תשס"אבישיבתה החלטה   74
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ת מדרש מסרה עמותה א' כי היא מפעילה בתל אביב בי 2017בתשובתה מינואר 

וסביבו מאוגדות עשרות משפחות. במסגרת בית המדרש קיים בית הוראה והדרכה 

של כשרות הפועל כיחידה עסקית ללא קשר לעמותה, ובעלי עסקים ביקשו להוסיף 

"... גם השגחה ופיקוח מיוחד של רבני בית ההוראה בתל אביב. העמותה הוסיפה כי 

". היא אף מסרה,  שגחה לעסקים...העמותה אינה נותנת כלל תעודות כשרות או ה

כי "בעלי העסקים המעוניינים ביצירת קשר עם משפחות הקהילה בתל אביב, ביקשו 

... גם השגחה ופיקוח מיוחד של רבני בית ההוראה שליט"א בתל אביב. ...הבהרנו 

לבעלי העסקים כי אנו לא גוף מוסמך לנתינת כשרות בהתאם לחוק הונאה בכשרות, 

קים מודעים להנ"ל ומתחייבים בחתימת ידם הנמצאת אצלנו כי ...בעלי העס

ההשגחה והפיקוח מטעם רבני בית ההוראה שליט"א אינם תעודת כשרות אלא 

 פיקוח מיוחד המיועד לטובת אנשי הקהילה הי"ו בלבד ...".

בשוק מחנה יהודה בירושלים מוצגות  כתר הכשרות סהר מזרחי )ירושלים(:

תעודות השגחה וכשרות של גוף הנקרא "בד"צ כתר הכשרות בפיקוח הרב מ. סהר 

בעסקים שבהם אין תעודת כשרות מטעם הרבנות גם שליט"א". התעודות מוצגות 

בירושלים, ומכאן מדובר בתעודות המוצגות בניגוד לחוק. בירור במועצה הדתית 

פנתה למר סהר מזרחי המעניק את התעודות האמורות  ירושלים העלה כי היא

בבקשה להסיר אותן. מבדיקת יחידת האכיפה עולה כי מר סהר מזרחי, המציג את 

 עצמו כ"רב מ. סהר שליט"א", אינו מוכר ברבנות הראשית כמי שהוסמך לרבנות.

מהדוגמאות שלעיל עולה כי בהיעדר שפיטה, האכיפה של יחידת האכיפה ושל 

הדתיות על גופי הכשרות המתחזים רופפת ביותר. כמו כן, בהיעדר  המועצות

הגשת כתבי אישום נמנעים גופים אלה מליידע את הציבור בדבר תעודות 

הכשרות שהם מעניקים. קיים אפוא כשל ביכולתם של הגופים העוסקים 

 באיסור הונאה בכשרות להילחם נגד התופעה של גופי כשרות מתחזים.

וף היועץ המשפטי לממשלה, לבחון אמצעי אכיפה נגד גופי על הרבנות, בשית

 כשרות מתחזים.

בד"צים הם גופים פרטיים הרשומים כחברות וחייבים במס בהתאם. יצוין כי 

בדק משרד מבקר המדינה את נושא "מיסוי רבנים, 'מקובלים'  2013בשנת 

. משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לבה של רשות המסים 75ובד"צים"

 עילותם של הבד"צים שצוינו לעיל.לפ

מסרה רשות המסים כי בעקבות  2017בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

גופי כשרות פרטיים  44הדוח האמור לעיל נעשתה פעילות ענפה ובמסגרתה אותרו 

הנמצאים בטיפול רשויות המסים. עוד מסרה רשות המסים, כי באשר לעמותה א', 

 ג העמותה מעמותה לעסק.היא תפעל לשנות את סיוו

 

 
 . 313-293(, עמ' 2014) א65דוח שנתי מבקר המדינה,   75
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  כשרות הסרת על הודעות פרסום
 "כשרות עדכוני"ו

הרבנות נוהגת לפרסם מעת לעת באתר האינטרנט שלה "עדכוני כשרות". הפרסום 

נגיש למועצות הדתיות ולציבור הרחב. במסגרת עדכוני כשרות אלה יחידת האכיפה 

ניתנה להם תעודת  מפרסמת את ממצאיה בדבר מוצרים המוצגים ככשרים אף שלא

כשרות; כך היא נוהגת גם בנוגע לבתי עסק שעברו על החוק ותעודת הכשרות 

נשללה מהם. מחלקות הכשרות במועצות הדתיות אמורות להפיץ את עדכוני 

"רשימת של האגף כולל גם אינטרנט אתר ה .הכשרות למפקחים ולמשגיחים מטעמן

 ייעוץ לציבור בענייני כשרות., וכן רבנים בעלי תפקידים בתחום הכשרות"

על פי נוהל הכשרות, "ההחלטה להסרת ההשגחה ]הסרת תעודת ההכשר[ תובא 

שעות באמצעות פרסום פומבי מטעם המועצה. במידה  24לידיעת הציבור בתוך 

שהמועצה מפעילה אתר אינטרנט, תפורסם ההחלטה באתר זה. על המועצה הדתית 

ראשית לישראל, אגף הכשרות הארצית להביא את ההחלטה לידיעת הרבנות ה

 בביקורת נמצא כי: ימי עבודה". 7וזאת, בתוך 

המועצות הדתיות אינן נוהגות לפרסם לציבור הודעות בדבר החלטותיהן  .1

 על הסרת תעודות כשרות, אלא רק במקרים חריגים.

 הסרת על הארצית הכשרות לאגף מעטות מדווחות דתיות מועצות רק .2

  כנדרש. כשרות תעודות

עדכוני הכשרות המפורסמים באתר האינטרנט של הרבנות אינם  .3

מאפשרים חיפוש ייעודי על פי שם בית עסק או שם של מוצר. כדי לאתר 

מידע על כשרות שנשללה מבית עסק או מוצר שאינו כשר, יש לחפש 

דפי אינטרנט באתר  בין ,בכלל עדכוני הכשרות שפרסם האגף באתר

המתפרסמים כאמור אחת לכמה שבועות, וכל אחד מהם מכיל כמה 

עמודים. בדרך פעולה זו של הרבנות יתקשה האזרח לקבל מידע זמין ונוח 

 על כשרות בית עסק או ייעוץ בנושא הכשרות.

בתי אוכל כשרים אתר הרבנות הראשית אינו כולל מידע כולל לגבי  .4

 .לגבי רמת הכשרות בהםברחבי הארץ, ובתחומי המועצות הדתיות 

 אינם כברש מי נכללים האינטרנט באתר המוצגת הרבנים ברשימת .5

 .2014מכהנים, ובכלל זה רב עיר שנפטר בשנת 

עדכוני כשרות לציבור הרחב מפורסמים באמצעות אתר בתשובתה מסרה הרבנות כי 

גף מכיר בכך האינטרנט שלה וכיום ניתן לחפש באמצעות מנוע החיפוש גוגל. הא

שהחיפוש עדיין אינו ידידותי די הצורך, ונושא זה עומד על הפרק כחלק מתכנית 

 .העבודה של הרבנות לשדרוג כולל של מערכות המידע
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מידע על אגף הכשרות למלא את תפקידו כגורם המרכזי ברבנות שאמור לתת 

של טיובם לפעול במרץ ל יולציבור בתחום הכשרות. עלאמין, עדכני, וזמין 

 ואת זמינותם לציבור. םלהבטיח את עדכניותשהוא מפעיל, ומאגרי מידע 
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הפיקוח של המשרד על המועצות 

 הדתיות בתחום הכשרות

הביקורות האחראי במשרד לפיקוח על המועצות הדתיות הוא אגף הבקרה.  האגף

בין היתר באמצעות משרדי רואי חשבון נעשות אגף הבקרה במועצות הדתיות של 

"ח בדבר רוגיבש אגף הבקרה הנחיות למשרדי  2012 בשנתמשרדי רו"ח(.  -)להלן 

 צוין הנחיותבההנחיות(.  -נושאי הביקורת בתחום הכשרות במועצות הדתיות )להלן 

קליטת משגיחים ומפקחים ותנאי  בנושאים האלה:בין השאר  כי יש לבצע ביקורת

ושל אחרים  של משגיחים ומפקחים עניינים ניגודי, לתפקידים אלה נקבעוהסף ש

 הנפקה תהליך, עסק מושגחים בתי תיקי ניהולבמחלקת כשרות וניהול תיקיהם, 

דיווחי נוכחות של ו פרטיים הכשרה בגופי נוספת עבודה, כשרות תעודות של והסרה

 .ושל מפקחיםמשגיחים 

 

 

 2015-2012ביקורות שנעשו בשנים 
 הגישו ובעקבות ביקורות אלה, דתיות מועצות 48-ב ביקורות נעשו 2015-2012 בשנים

"ח לקבוע את נושאי רומאפשר למשרדי  האגף. 76דוחות ביקורת 49משרדי רו"ח 

 הדתיות ברוב המועצות בפועל,הביקורות מבין רשימת הנושאים הכלולה בהנחיות. 

מספר המועצות ושיעורן  2 בלוח להלן. הכשרות בתחום מהותיים נבדקו נושאים לא

 :2015-2012שנושאי ביקורת בתחום הכשרות לא נבדקו בהן, בשנים 

מספר המועצות הדתיות ושיעורן שנושאי ביקורת בתחום הכשרות : 2לוח 

 2015-2012לא נבדקו בהן בשנים 

 מס' המועצות  נושא הביקורת

  48שיעורן מתוך  שהנושא לא נבדק בהן

 המועצות שנבדקו
 64.6% 31 משגיחיםשכר 

 56.3% 27 ניהול תיקי מפקחים
 56.3% 27 תעודות כשרות*

 54.2% 26 ניגוד עניינים
 52.1% 25 קליטת משגיחים

 52.1% 25 ניהול תיקי משגיחים
 52.1% 25 דיווחי משגיחים

  52.1% 25 קליטת מפקחים
 .2014-ו 2012בשנים במועצה דתית אחת נעשו בתקופה זו שתי ביקורות,   76
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בביקורת שערך 

המשרד במועצות 
 שכר -ות הדתי

 נבדק לא המשגיחים
 שלישים בכשני

; הדתיות מהמועצות
, משגיחים קליטת

, משגיחים תיקי ניהול
, משגיחים דיווחי

, מפקחים קליטת
, מפקחים תיקי ניהול
, מפקחים דיווחי

 וניגוד כשרות תעודות
 נבדקו לא עניינים
 וניהול; מהן בכחצי

 עסק בתי תיקי
 נבדק לא מושגחים
 ןמה בכשליש
 

 מס' המועצות  נושא הביקורת

  48שיעורן מתוך  שהנושא לא נבדק בהן

 המועצות שנבדקו
 47.9% 23 דיווחי מפקחים

 29.2% 14 ניהול תיקי בתי עסק מושגחים
 10.4% 5 גביית אגרת כשרות

 תקינות הפעולות להנפקת תעודות כשרות ולהסרתה ותקינות תעודת הכשרות עצמה. * 

מהותיים המועצות הדתיות לא נבדקו נושאים  48-ניכר מ שבחלקעולה  2 לוחמ

שכר  .הנחיותהנדרשה על פי  שבדיקת נושאים כאלה אףבתחום הכשרות, 

קליטת משגיחים,  ;שלישים מהמועצות הדתיות בכשנימשגיחים לא נבדק ה

ניהול תיקי משגיחים, דיווחי משגיחים, קליטת מפקחים, ניהול תיקי מפקחים, 

ניהול ו; ןמה בכחצידיווחי מפקחים, תעודות כשרות וניגוד עניינים לא נבדקו 

  ן.מה בכשלישלא נבדק  מושגחיםעסק בתי תיקי 

במצב זה עומדת בפני המשרד לשירותי דת תמונת מצב חלקית בלבד בדבר 

תפקוד המועצות הדתיות בכל הנוגע להיבטים חשובים הנוגעים למערך 

הכשרות. בשל חשיבותה של הבקרה השוטפת והקבועה על מערך הכשרות 

ולנוכח הליקויים שעלו בביקורת זו של משרד מבקר המדינה, שרבים מהם עלו 

של מועצות דתיות, על המשרד לשירותי דת לקבוע תדירות  במספר רב

 .בתחום הכשרותמהותיים  מחייבת לבדיקתם של נושאים

 

 

 הטיפול בדוחות הביקורת
ועדת הביקורת המשרדית מוגדרת בנוהל של  ועדת הביקורת המשרדית: .1

"פורום של  -שהסדיר את עבודתה  201477המשרד לשירותי דת מפברואר 

המשרד, המתכנס לצורך בחינה ואישור של דוחות הביקורת על המועצות 

הדתיות ובמקרים חריגים אף לצורך מינוי חשב מלווה". בראש ועדת הביקורת 

המשרדית עומד מנכ"ל המשרד או מי שהוא הסמיך לכך, וחבריה הם היועץ 

נהל אגף הבקרה או מי שהסמיך המשפטי של המשרד או מי שהסמיך לכך; מ

לכך; ומרכז בכיר מאגף הבקרה, המשמש רכז הוועדה. לאחר הכנת דוח ביקורת 

על מועצה דתית מסוימת, על ועדת הביקורת המשרדית להתכנס לצורך בחינת 

 הדוח ואישורו.

משרד מבקר המדינה בדק את פעילותה של ועדת הביקורת המשרדית בעקבות 

 שהגישו משרדי רו"ח.דוחות הביקורת  49

 
 .23.2.14-"נוהל עבודה של ועדת הביקורת המשרדית" מ  77
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 עקב לא הבקרה אגף
 הליקויים תיקון אחר

 במועצות שהתגלו
 עסקו שבהן הדתיות

 הביקורת דוחות
 הזמן בפרק שפורסמו

 אוקטובר-2012 יולי
 בפעילותם .2015

 אגף של החסרה
 ועדת ושל הבקרה

 המשרדית הביקורת
 יש הליקויים לתיקון
 קשה פגיעה משום

 של באפקטיביות
 שנעשו הביקורות
 

 הועלה כי ועדת הביקורת המשרדית לא פעלה על פי הוראות הנוהל

 דוחות הביקורת האמורים  49מתוך  15-והיא דנה רק ב 2014פברואר מ

 (.31%-)כ

תכליתה של הביקורת היא להביא לידי תיקון של הליקויים  תיקון ליקויים: .2

זו יש לעקוב אחר תיקונם. שעלו בה ולמנוע את הישנותם; לצורך השגת תכלית 

מטיל על אגף הבקרה את האחריות בין היתר לביצוע  2014הנוהל מפברואר 

 מעקב אחר תיקון הליקויים המהותיים שצוינו בדוח הביקורת.

הועלה כי אגף הבקרה לא עקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו במועצות 

-2012הדתיות שבהן עסקו דוחות הביקורת שפורסמו בפרק הזמן יולי 

  .2015אוקטובר 

משרד הדתות השקיע ציין משרד מבקר המדינה כי " ב57כבר בדוח שנתי 

משאבים ניכרים במנגנוני פיקוח ובקרה, אולם לא פעל מתוך מחויבות 

לאימוץ מסקנות הביקורת ולהוצאתן אל הפועל. לדעת משרד מבקר 

ישום המדינה היה על משרד הדתות לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים ולי

 .78"ההמלצות העולות מהביקורות ולעקוב אחר ביצוען

בתשובתו מסר המשרד כי לא עקב אחר תיקון הליקויים, משום שאת דוח 

החיצוני שביצע את הביקורת,  המעקב אחר תיקון הליקויים אמור לבצע הרו"ח

ובזמנו לא היה תקציב להקצאת שעות לדוחות האלה. עוד מסר המשרד כי נכון 

למועד תשובתו "פער זה הושלם ונשלחו הזמנות עבודה לתיקון ליקויים לכלל 

 הגופים שעברו ביקורת וחלף לפחות חצי שנה ממועד זה".

של אגף הבקרה משרד מבקר המדינה שב ומטעים כי בפעילותם החסרה 

ושל ועדת הביקורת המשרדית לתיקון הליקויים יש משום פגיעה קשה 

באפקטיביות של הביקורות שנעשו. כמו כן, פעילות חסרה כזאת פוגעת 

בהרתעת המועצות הדתיות מלפעול בניגוד לנוהל הכשרות. נוסף על כך, 

 בהתנהלותו זו המשרד לשירותי דת אינו מקיים באופן מלא את אחריותו

 לפיקוח על תחום הכשרות במועצות הדתיות.

 

 

 
 .198' (, "היבטים בניהול שירותי הדת", עמ2007) ב57 שנתי דוחמבקר המדינה,   78
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ת והפקת לקחים ותכלול ממצאי הביקור
 מערכתית

קיים אגף הבקרה כנס למנהלי המועצות הדתיות, ובו הוצגו הליקויים  2016ביוני 

השכיחים שעלו בביקורות על המועצות הדתיות ונדונו תחומי פעילות שונים של 

 המועצות, ובהם תחום הפיקוח על הכשרות. 

בין הליקויים בתחום הכשרות שצוינו בכנס כבעלי שכיחות גבוהה הם אלה: מבנה 

מהמועצות הדתיות(; גובה  74%הכשרות אינו תואם לדרישות נוהל הכשרות )תעודות 

(; מינוי משגיחים ומפקחים נעשה ללא מכרז 48%האגרה אינו על פי דרישות הנוהל )

(; לא נקבעו תנאי סף למינוי 41%או ללא הקפדה על עמידתם בתנאי המכרז )

 (. 37%משגיחים ומפקחים )

שנועד להטמיע תהליך סדור של הפקת לקחים יש לציין לחיוב את קיום הכנס 

מערכתית ותיקון ליקויים. למרות זאת, על אגף הבקרה למסד תהליך תקופתי 

קבוע של הפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד של אופן פעולתו. עליו להפיץ 

בקרב המועצות הדתיות ובקרב הנהלת המשרד את המסקנות המהותיות שעלו 

שו תשומה לגיבוש מדיניות לצמצום מתמשך של בעקבות תהליך זה, כדי שישמ

הליקויים. יש להדגיש בעיקר את הצורך להפיץ את המסקנות האמורות ואת 

ממצאי הדוחות וההמלצות שבהם לגורמים הרלוונטיים במשרד וברבנות 

 העוסקים בנושא הכשרות ולוודא שיוטמעו בקרבם, דבר שעד כה לא נעשה.

הנחה המנכ"ל כי על  2016נהלה באוקטובר המשרד מסר בתשובתו כי בישיבת ה

אגף הבקרה להעביר את הממצאים שהועלו לכל יחידה במשרד שנושאי הביקורת 

נוגעים לה. כמו כן, עליו להפיץ את הליקויים גם בין המועצות הדתיות כדי שאלה 

 יוכלו לפעול לתיקון הליקויים גם אצלם, אם קיימים כאלה.
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 עלו זה ביקורת בדוח

 החמרת כמו תופעות
 הכשרות דרישות

 ,מסוימים בישובים
 כניסה חסמי יצירת

 וליצרנים למוצרים
 מועצות בכמה שונים
 קביעת-אי; דתיות
 פי על השגחה שעות

 ;עסק בתי מאפייני
 שעת עלות קביעת

 לבתי שונה השגחה
; מושגחים עסק

 בלתי היקף קביעת
 שעות של סביר

 שלא למשגיח השגחה
 תופעות ;לבצעו ניתן
 אסדרה חושפות אלה

 פעילות של יעילה לא
 בתחום המונופול
 הגורמת, הכשרות
 העלויות להגברת
 עודף נטל וליצירת
 הצרכן על המכביד
 

 הכשרות של הכלכלי הנטל

קיומו של מערך מקצועי ויעיל לפיקוח על הכשרות משרת שתי מטרות חשובות: 

המקפיד על כשרות מזונו, והאחרת היא האחת, מניעת פגיעה באורח חייו של הציבור 

 מניעת התייקרות המזון הכשר שלא לצורך.

לכשרות ישנה השפעה על יוקר המחיה בכלל ועל עלויות המזון של משקי הבית 

בפרט. ההשפעה מתבטאת בכל שלבי שרשרת המזון; משלב הייצור או הייבוא של 

בתי אוכל ולבתי מלון. חומרי הגלם עד לשלבי המכירה לרשתות שיווק, למוסדות, ל

מתן תעודת הכשר הוא חסם למכירות בגופים שונים. מוצר ללא תעודת הכשר לא -אי

יוכל להיות מופץ ברובן המוחלט של רשתות המזון, ובית מלון שלא יקבל תעודת 

 הכשר לא יוכל לארח תיירות מוסדית.

מטילה על בדומה לכל שירות שניתן, חשוב להביא בחשבון את העלויות שאספקתו 

המשק. לרבנות יש כיום מונופול על תחום הכשרות במדינת ישראל, ובאופן פעולתה, 

 כמו באופן פעולתו של כל מונופול, יש כדי לייקר את עלויות המחיה.

מאי -2013אוגוסט  בפרק הזמן הרבנותבפרוטוקולים של דיוני מועצת  מעיון

מבקר המדינה,  אגף הכשרות לרשות משרד שהעמיד במסמכיםוכן  ,2016

בסוגיית עלות  - 2014בשנת  -דנה פעם אחת בלבד  הרבנותעלה כי מועצת 

 זה. בעקבות דיון של ממש אך לא נקטה מהלךהכשרות, 

 בישוביםבדוח ביקורת זה עלו תופעות כמו החמרת דרישות הכשרות רק 

יצירת חסמי כניסה למוצרים מסוימים, עד כדי יצירת תחרות בין מעטים בלבד; 

קביעת שעות השגחה על פי מאפייני -; איליצרנים שונים בכמה מועצות דתיותו

בתי עסק; שונות רבה בהיקף שעות ההשגחה שנקבעו לעסקים דומים 

 ;קביעת עלות שעות השגחה שונה לבתי עסק מושגחיםהפועלים באותו ענף; 

היעדר קביעת היקף בלתי סביר של שעות השגחה למשגיח שלא ניתן לבצעו, 

ח על נוכחות המשגיחים בבתי העסק לפי שעות ההשגחה שנקבעו להם; פיקו

גביית דמי השגחה מבעלי עסקים במגזר הלא יהודי לצורך קבלת הכשר 

מהרבנות, בניגוד לחוק. תופעות אלה חושפות אסדרה לא יעילה של פעילות 

המונופול בתחום הכשרות, הגורמת להגברת העלויות וליצירת נטל עודף 

  הצרכן.המכביד על 

האחריות לתופעות אלה היא של הגורמים המאסדרים אם בתחום ההלכתי אם 

בתחום המינהלי, דהיינו בין הרבנות והמשרד. עלה כי אף שגורמים אלה 

מודעים זה זמן רב לתופעות אלה, טרם עלה בידם למפות את היקפן וליזום 

 מהלכים לצמצום הנטל העודף.
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 נאמדו 2015 בשנת
  הכשרות עלויות

, ח"ש מיליארד 2.8-בכ
 מעלות 3%-כ שהם

 ומעלות המזון צריכת
 בישראל ההסעדה
 

 אומדן עלויות הכשרות
הכשרות ניתן לחלק לשני חלקים עיקריים: האחד, עלויות ישירות את עלויות 

הכוללות אגרות ושכר של משגיחי הכשרות, והשני הוא עלויות עקיפות הנוגעות בין 

היתר לסוג חומר הגלם, להליכי הייצור, לפגיעה בתחרות עם שווקים בחו"ל, לחוסר 

 יעילות ולחסמי כניסה.

אגף התקציבים שבמשרד האוצר ממשרד רו"ח לצורך אומדן עלויות הכשרות הזמין 

סקר עלויות  -סקר שעניינו השפעת הכשרות על יוקר המחיה בישראל )להלן 

על פי הפיץ משרד הרו"ח האמור טיוטה ראשונית של הסקר.  2015כשרות(. בנובמבר 

 3%-ש"ח, שהם כמיליארד  2.8-נאמדו עלויות הכשרות בכ 2015, בשנת טיוטת הסקר

המזון ומעלות ההסעדה בישראל. נוסף על כך, בטיוטת הסקר צוין כי  מעלות צריכת

. 79מיליון ש"ח לשנה 600-סכום הנטל העודף בעקבות המונופול של הרבנות נאמד בכ

בסקר נאמדה העלות המשקית השנתית של הכשרות בתחומי פעילות שונים: בתחום 

מיליון ש"ח ובתחום  439 -מיליארד ש"ח, בתחום משחטות בקר  1.3-שחיטת עופות, כ

  ללא מע"מ(. -ח )הנתונים "מיליון ש 322 -ייבוא בקר 

, המשרד הרבנות -המעורבים  המחייבת את הגורמים משקית בעלות אפוא מדובר

לעמוד על הליקויים בתהליכי השגחת הכשרות ולפעול לתיקונם כדי  -ומשרד האוצר 

הוא  זו בביקורת שעלו הליקויים שעלויות הכשרות יצומצמו למתחייב בלבד. תיקון

 .העלויות בצמצום מרכיב הכרחי

סקר עלויות  לע תגובהמנהל תחום כשרות )הסדרה( במשרד גיבש  2016יוני -מאיב

שיסייע  הולם נתונים בסיס ליצירתהחל במהלך  עדיין לאהמשרד  . אולםהכשרות

 , הואהאוצר לצמצומן. אשר למשרד הכלים ובגיבוש הכשרות עלויות בחישוב אומדן

עדיין לא גיבש אמנם החל במהלך רצוי כאשר הזמין את סקר עלויות הכשרות, אך 

 נוסח סופי של הסקר שיהיה ניתן להפיצו.

נות בדבר השפעת הכשרות על יוקר המשרד מסר בתשובתו כי הוא ער לטענות שו

המחיה, ואף בחן את עלויות האגרות ושכר המשגיחים המשולמים על ידי בתי עסק 

שונים; מסקנת המשרד היא כי מדובר בעלויות שוליות. המשרד הוסיף כי הוא "מודע 

לנזק הכלכלי שנגרם למשק כתוצאה מהתנהלות מערכת הכשרות כפי שמפורט 

ואה בתיקון מצב זה משימה עליונה ולשם כך משתף פעולה בטיוטת הדוח. המשרד ר

עם כל גורם שנדרש, המשרד אינו מסתפק במענה לפניות של גורמים חיצוניים אלא 

 ".יוזם פעולות בתחום זה

 
 ,על פי הסקר, מרכיבי הנטל העודף הם כפל השגחה והחמרת היחס לגורמי כשרות אחרים  79

, דרישה לשחיטה ישראל של ואפייה לבישול דרישה, נוכרי חלב איסור, בעיקר בחו"ל. לדוגמה

 הנוגעיםלהמלחת בשר במשחטה ובבית המטבחיים, היעדר נהלים מחייבים  דרישההפוכה, 

 השגחה. שעת ולעלות ההשגחהזמני ל
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 מהמועצות אחת כל

 שנבדקו הדתיות
 תעריף לעצמה קבעה
 השגחה לשעת שונה

 בפער מדובר. חודשית
 290% עד של

 שעת בתעריפי
 החודשית ההשגחה
 

משרד מבקר המדינה מציין כי דווקא לנוכח תשובתו של המשרד מתעצם 

הכשרות והנטל הצורך בגיבוש מסד נתונים מוסכם בעניין אומדן עלויות 

הכלכלי המוטל על המשק. מסד נתונים זה הוא שלב חשוב לצורך גיבוש 

מדיניות מוסכמת שתביא לידי צמצומן של עלויות הכשרות. על כל הגורמים 

המעורבים בהסדרת מערך הכשרות לפעול בתיאום וללא דיחוי לבחינת 

 האפשרויות לצמצומן של עלויות אלה.

כי הוא עמל  2017למשרד מבקר המדינה מינואר אגף התקציבים מסר בתשובתו 

בימים אלו על פרסום גרסה מתקדמת יותר של הדוח העוסק בעלויות הכשרות, 

 לנוכח ממצאי הביקורת.

 

 

הבדלים בשעות ההשגחה ובעלויות 
 ההשגחה בין בתי עסק דומים

עלות ההשגחה המוטלת על בתי העסק מחושבת כמכפלה של זמן ההשגחה 

סק בעלות שעת השגחה שנקבעה לו. השגחה אפקטיבית על שנקבע לבית הע

הכשרות ללא הכבדה מיותרת על יוקר המחיה תושג אפוא כאשר התעריף שבית 

העסק משלם לשעת השגחה ומספר שעות ההשגחה יהיו הנמוכים ביותר האפשריים 

ובעת ובעונה אחת יבטיחו השגחה נאותה והעסקה בתנאים הולמים. אשר לבתי עסק 

קביעת עלות השגחה תביא לאחידות בעלויות הכשרות המוטלות עליהם  דומים,

 ותאפשר תחרות הוגנת ביניהם.

יפו, חיפה, -ירושלים, תל אביב -משרד מבקר המדינה בדק בשש מועצות דתיות 

את התעריף לשעת השגחה ואת מספר שעות ההשגחה  -נתניה, אשדוד ורחובות 

 .80חיםשקבעו מועצות דתיות אלה לבתי עסק מושג

הועלה כי קיים שוני רב בין מועצות דתיות אלה בעניין עלויות ההשגחה על 

הכשרות בבתי עסק דומים, וכן שוני ניכר בעלויות האמורות בבתי עסק דומים 

באותה מועצה דתית. השוני בא לידי ביטוי הן בתעריף לשעת השגחה חודשית 

 הן בכמות שעות ההשגחה הנדרשת. להלן פרטים:

כל אחת מהמועצות הדתיות שנבדקו קבעה לעצמה תעריף שונה נמצא כי  .1

יום  22עלות שעת השגחה המבוצעת במשך  -לשעת השגחה חודשית 

ש"ח  900-750ש"ח לשעת השגחה חודשית בירושלים,  600-500בחודש: 

. מדובר בפער 81יפו-ש"ח בתל אביב 1,440-ש"ח באשדוד וכ 1,320בנתניה, 

   ההשגחה החודשית.בתעריפי שעת  290%של עד 
מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה ועל  הבדיקה התבססה על נתונים שמועצות דתיות אלה  80

 תי עסק מושגחים שבמועצות הדתיות.מסמכים המצויים בתיקי ב

 יפו משתנה מעסק לעסק.-תעריף שעת השגחה בתל אביב  81
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יצוין כי התעריפים הם ממוצעים ובפועל נקבעו תעריפים שונים לבתי העסק 

התעריפים באשדוד  במועצות הדתיות שנבדקו, לרבות באותו תחום עיסוק.

ובנתניה קרובים יחסית לתעריף הממוצע לשעת השגחה בערים אלה, ובתל 

 יפו ובירושלים הפיזור בתעריפי שעת השגחה גבוה יותר.-אביב

הסכמי השגחה  14משרד מבקר המדינה בדק  :חודשית השגחה שעת עלות .2

על בסיס המסמכים  .82יפו ובין בתי עסק מושגחים-בין המועצה הדתית תל אביב

שהעבירה אליו המועצה הדתית חישב משרד מבקר המדינה את עלות שכר 

המשגיח לבית עסק ולשעת השגחה חודשית, כפי שהמועצה הדתית חייבה את 

 בעלי בתי העסק המושגחים.

אמנם המשרד לשירותי דת לא קבע מחיר שעת השגחה המחייב את בעלי 

עלות למעביד עבור העסקתו  83תקנותהעסקים המושגחים, אך עם זאת נקבעה ב

ש"ח לשעה. עלות זו עשויה  37 -של משגיח שנמנה עם עובדי המועצה הדתית 

לשמש "אמת מידה" לצורך השוואתה של עלות העסקתו של המשגיח )דהיינו, 

ימים בחודש, הרי שעלות שעת השגחה חודשית עומדת על  22לפי חישוב של 

השווה בין עלות שעת השגחה בבתי עסק . משרד מבקר המדינה 84ש"ח( 814

 שונים בתל אביב ובין העלות למעביד שהמשרד לשירותי דת קבע בתקנות.

   עלויות ההשגחה בבתי עסק שנבדקו: 3להלן בלוח 

 
התשלום החודשי המופיע בהסכמי ההתקשרות עם בתי העסק אינו כולל את הפרשות המעביד.   82

יצוין כי בהסכמי ההתקשרות הישנים נעשה שימוש במונח "שכר נטו" ובהסכמי ההתקשרות 

 "שכר ברוטו".החדשים מופיע המונח 

 . 2013-תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, תשע"ד  83

 ולא השתנה זה שנים רבות. 1999יצוין כי גובה עלות ההשגחה למעביד נקבע בשנת   84
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 עלויות ההשגחה בבתי עסק שנבדקו: 3לוח 

מס' 

 סוג בית 

 העסק 

 סוג 

הכשרות 

 רמת 

השגחה 

משך זמן 

השגחה יומי 

שנקבע 

לבית העסק 

 )בדקות(

תשלום חודשי 

שנקבע בעבור 

 (1)ההשגחה

 )בש"ח(

עלות 

השגחה 

לשעה 

 (2)חודשית

 )בש"ח(

עלות שעת 

 (3)השגחה

 )בש"ח(

עלות שעת 

השגחה ביחס 

לנקבע ע"י 

 (4)המשרד

 186% 69 1,528 764 30 רגיל  בשרי כריכים/סנדויץ  1

נטו+  1,200 45 רגיל  בשרי  שווארמה א' 2

 נסיעות

1,600 73 197% 

 111% 41 900 נטו 900 60למהדרין חלבי  פיצה  3

נטו +  800 30 רגיל חלבי  בר חלבי 4

 נסיעות

1,600 73 197% 

 197% 73 1,600 נטו 1,200 45 רגיל בשרי שניצליה 5

 97% 36 800 נטו  800 60   חומוסיה א' 6

מסעדה  7

 בשרית

 135% 50 1,100 נטו 550 30  

 222% 82 1,800 נטו  1800 60   בית מאפה א' 8

נטו  1,000 60   חומוסיה ב' 9

 +נסיעות

1,000 45 122% 

 246% 91 2,000 נטו  1000 30   בית קפה  10

נטו+  700 30   בית מאפה ב' 11

 נסיעות

1,400 64 173% 

 97% 36 800 נטו  800 60   שווארמה ב' 12

נטו +  800 40   מסעדה 13

 נסיעות

1,200 55 149% 

רשת קפה  14

 מהיר

 343% 127 2,800 נטו  700 15  

 לפי קביעתה של המועצה הדתית. 1

 על פי חישוב של משרד מבקר המדינה. 2

 ימי עבודה בחודש. 22לפי  3

 37המשרד לשירותי דת קבע שעלות שעת עבודה של משגיח שהמועצה הדתית מפעילה תהיה  4

 הכוונה לעלות נטו של שעת ההשגחה החודשית.ש"ח. 

עולה כי בתי העסק המושגחים בתל אביב  3מבדיקת הנתונים בלוח 

משלמים עבור ההשגחה מחירים גבוהים בהרבה מעלות שעת ההשגחה 

שקבע המשרד למשגיחים שהם עובדי המועצה הדתית. הדבר מגדיל את 

 לציבור.הוצאות בית העסק וכפועל יוצא את עלויות מוצריו 
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וסוג  חמבלי להיכנס למורכבות ההשגחה לפי אופי בית העסק המושג

הכשרות, עולה מהנתונים כי קיימת שונות רבה גם בעלות שעת השגחה 

בין בתי העסק המושגחים. עוד יצוין כי קיים שוני בין הסכמי שכר משגיח 

שעליהם חתמו בתי העסק עם המועצה הדתית ובין נתוני תלושי השכר 

 צה הציגה בתשובתה לממצאי הביקורת הנוכחית.שהמוע

במקרים מסוימים נדרשים בתי עסק מאותו תחום עיסוק  הועלה כיעוד  .3

המצויים באחריותה של אותה מועצה דתית לשלם תעריפים שונים לשעת 

השגחה חודשית. למשל, בשמונה בתי עסק מסוג פיצרייה שנבדקו 

 .ש"ח 1,750-לש"ח  500ת השגחה בין בנתניה נע התעריף לשע

בחינת עלות ההשגחה החודשית בבתי העסק מסוג פיצרייה בנתניה 

שנקבע להם אותו מספר שעות השגחה מצביעה על שונות ניכרת ביניהם 

 להלן: 4בעלות ההשגחה, כמתואר בלוח 

 עלות ההשגחה החודשית בבתי עסק מסוג פיצריה: 4לוח 

 שם העסק

שעות ההשגחה 

ליום שקבעה 

 המועצה 

השגחה עלות ה

 לשעה 

עלות ההשגחה 

 החודשית

 ח"ש 500 ח"ש 500 שעה  פיצריה א' 

 ח"ש 800 ח"ש 800 שעה  פיצריה ב'

 ח"ש 1,000 ח"ש 1,000 שעה  פיצריה ג'

 ח"ש 1,400 ח"ש 1,400 שעה  פיצריה ד'

 ח"ש 1,036 ח"ש 518 שעתיים  פיצריה ה'

 ח"ש 1,333 ח"ש 666.5 שעתיים  פיצריה ו'

 ח"ש 1,500 ח"ש 750 שעתיים  פיצריה ז'

 ח"ש 3,500 ח"ש 1,750 שעתיים  'חפיצריה 

 

עולה כי בין הפיצריות שנקבעה להן שעת השגחה אחת ליום קיים  4מלוח 

בעלות ההשגחה, ובין הפיצריות שנקבעו להן שעתיים  280%פער של עד 

. פער זה בין בתי עסק מתחרים 340%השגחה ליום קיים פער של עד 

באותו תחום עיסוק מעלה חשש ליחס מפלה של המועצה  הפועלים

 הדתית נתניה בעניין זה.
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 שונות דתיות מועצות
 עסק לבתי קובעות

 לאותו המשתייכים
 מספר עיסוק תחום
 שעות של אחר

 השגחה
 

קובעות לבתי עסק המשתייכים לאותו שונות נמצא כי מועצות דתיות  .4

  תחום עיסוק מספר אחר של שעות השגחה. להלן דוגמאות:

 ,מדובר בבתי עסק שבבעלות רשתות :קפה רשתותפערים בין שתי  .א

המוכרים מוצרים זהים. המוצרים הנמכרים  בשטח סניף זהה בגודלו

ורמת הכשרות של  יםשיווק מרכזי יבסניפים של רשתות אלה מגיעים ממרכז

קבעו . המועצות הדתיות חיפה ונתניה 85הסניפים האמורים היא כשרות רגילה

המועצה  כי לכל אחד מסניפי הרשתות האמורות נדרשת שעת השגחה ליום;

רבע שעה  -יפו -חצי שעה; והמועצה הדתית תל אביב -הדתית אשדוד 

בין העיר המקלה ביותר לעיר  400%בלבד. אם כך, מדובר בפער של עד 

 המחמירה ביותר.

ם סניפי הרשת מוכרים מוצרים המגיעי :בתי קפה רשתפער באותה  .ב

ובכל ההשואה מתיחסת לסניפים ברמת כשרות רגילה  .ממרכז שיווק מרכזי

זאת זמן ההשגחה הנדרש משתנה בין הערים. באשדוד נקבע זמן השגחה 

בין  -דקות; בנתניה  45 -דקות ביום; בתל אביב  40-של בין חצי שעה ל

. אם כך, לים הדרישה היא לרוב שעתיים ביוםשעה וחצי לשעתיים; ובירוש

 בר בפער הדומה לזה שבין שתי רשתות הקפה דלעיל.מדו

המועצה הדתית אשדוד דורשת כי  :יהפיצרי מסוג עסק בתיפער בין  .ג

-בבתי אוכל אלה תהיה חצי שעת השגחה ליום; המועצה הדתית תל אביב

ברובם של  –דקות; והמועצה הדתית נתניה  45-בין חצי שעה ל -יפו 

 300%אם כך, מדובר בפער של עד בין שעה לשעה וחצי ליום. המקרים, 

 בין העיר המקלה ביותר לעיר המחמירה ביותר.

המועצה הדתית אשדוד דורשת  :שווארמה לממכר עסק בתיפער בין  .ד

בין שעה  -חצי שעת השגחה ליום בבתי עסק אלה; המועצה הדתית חיפה 

בין שעה עד שלוש שעות;  -עד שעה וחצי; המועצה הדתית ירושלים 

בין שעתיים עד שלוש שעות וחצי. אם כך, מדובר  -ית נתניה והמועצה הדת

 בין העיר המקלה ביותר לעיר המחמירה ביותר. 700%בפער של עד 

ההבדלים בתעריפים לשעת השגחה ובזמני ההשגחה הנדרשים בין בתי עסק 

זהים בערים, ואף באותה עיר, מלמדים על חוסר שוויון בהחלטות שהמועצות 

אים אלה, אף שיש להחלטות אלה השפעות כספיות על הדתיות קיבלו בנוש

בתי העסק ועל הציבור. יתרה מכך, מאחר שאין הסדרה בעניין זה ולא נקבעו 

אמות מידה להיקף ההשגחה הנדרשת, ההחלטות בעניין מתקבלות בחוסר 

ובלי שניתן להסבירן. התוצאה היא נטל כלכלי על בתי העסק  שקיפות מוחלט

בתחרות ועליית יוקר המחיה. משרד מבקר המדינה מעיר ועל הציבור, פגיעה 

למשרד לשירותי דת ולרבנות שדרך פעולתם מבליטה את חסרונה של יד 

  מכוונת ואת הכשל בהסדרה של נושא זה.
בה לרשתות אלה שלמעט בירושלים , רגילה היאשובים שנבדקו יבי רמת הכשרות של הסניפים  85

 .מהדריןלברמת כשרות  ישנם סניפים
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המשרד לשירותי דת מסר בתשובתו כי "קביעת שעות השגחה שונות לבתי עסק 

תים השוני נובע מצרכי כשרות דומים הינה בעיה מוכרת וידועה, חשוב להדגיש כי לעי

הלכתיים כדוגמת: נאמנות בעל העסק )בעיקר לאור ניסיון קודם(, תהליכי הייצור, 

חומרי הגלם וכדו'. עם זאת יש גורמים במערכת הכשרות שמנצלים אפשרות זו על 

מנת להקל או לפגוע בבתי עסק מטעמים שאינם קשורים לכשרות. במסגרת 

ית גיבש המשרד הצעה לשינוי צורת ההשגחה התוכנית להקמת חברה ממשלת

)בכפוף להסכמת מועצת הרבנות הראשית( כך שהתשלום של בית העסק יקבע על 

פי סוג בית העסק, בעוד פעולות ההשגחה בפועל יתבצעו על פי הוראות הרב נותן 

 הכשרות ויוכלו להיות שונות בעסקים דומים".

מהותיות הסוגיה והשפעתה, משרד מבקר המדינה מעיר למשרד ולרבנות כי 

הן על עלויות הכשרות הן על נראות מפעל הכשרות בעיני הציבור, מחייבות 

השוואה לצורך קביעת כמות שעות -קביעת אמות מידה ברורות, שקופות ובנות

ההשגחה בבתי עסק בעלי מאפיינים דומים. קביעה זו אינה תלויה דווקא בסוג 

 הפעלתו של מערך הכשרות.המודל שייבחר בסופו של דבר לצורך 

 

 

והשפעתה  הכשרות בענף המלונאות עלות
 86בישראל הנופש מחירי על

עלות הכשרות בבתי המלון היא מרכיב מרכזי בעלויות האירוח. על פי אומדן של 

-, עלויות הכשרות השנתיות בבתי המלון מסתכמות בכ87התאחדות המלונות בישראל

עלויות אלה כוללות בין היתר את שכר משגיחי מהמחזור".  4%-"כ -מיליון ש"ח  333

מיליון ש"ח(, שכר עובדי המטבח הנוספים הנדרשים בשל דרישות  63הכשרות )

מיליון ש"ח(  47מיליון ש"ח(, עלות ההקמה של מטבחים כפולים ) 160הכשרות )

 מיליון ש"ח(. 12והעלויות הכרוכות בקבלת הכשר לפסח )

משרדית, -דאז מר סטס מיסז'ניקוב ועדה בין מינה שר התיירות 2011באוקטובר 

, לצורך הוזלת מחירי 88בראשותו של מנכ"ל משרד התיירות דאז מר נועז בר ניר

 הגישה הוועדה את המלצותיה. 2012הנופש בישראל. בסוף אוקטובר 

אשר להשפעת דרישות הכשרות על מחירי האירוח בבתי המלון ציינה הוועדה כי 

בועה של משגיח בבתי המלון. לעומת זאת, בחנויות, הרבנות דורשת נוכחות ק

באטליזים ובמסעדות שבהן מתארחים לעתים סועדים רבים לא נדרש משגיח קבוע, 

  ואת ההשגחה על הכשרות עושה משגיח האחראי לכמה בתי עסק.
 ."חסמים ותמריצים-"הקמת בתי מלון בעניין זה, ראו גם בדוח שנתי זה, בפרק  86

מכתב מהתאחדות המלונות בישראל למרכז מחקר ומידע של הכנסת בדבר "עלויות מערך   87

 .16.8.16הכשרות", מיום 

 מר בר ניר שימש בעת הביקורת מנכ"ל התאחדות המלונות בישראל.  88
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הוועדה המליצה לבחון עם הגורמים המוסמכים את האפשרות לקבוע שבבתי מלון 

 ,קבוע באופן משגיחנוכחות  תחויב ל מרף מסוים שייקבע,שבהם היקף ההסעדה גדו

ואילו בבתי מלון שבהם היקף ההסעדה קטן מרף זה ייעשה הפיקוח בידי נאמני 

 כשרות מקרב העובדים ובידי משגיח המשותף לכמה בתי מלון )משגיח נודד(.

 . לצורך יישום המלצות89החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הוועדה 2012בנובמבר 

אלה הטילה הממשלה על משרד ראש הממשלה לבחון, בשיתוף המשרד לשירותי 

דת, משרד התיירות והרבנות, דרכים להפחתת עלויות הכשרות המוטלות על בתי 

 מלון ולהגיש המלצות בעניין זה בתוך שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה.

נציגים  2014אוגוסט -2013מאז החלטת הממשלה האמורה קיימו בתקופה אוקטובר 

ממשרד התיירות, מהמשרד ומהרבנות שלוש פגישות בנושא "כשרות במלונות 

בישראל" ובהן נדון גם יישום החלטת הממשלה. בפגישות אלה עלה כי למשרד 

משרדית שהוקמה במטרה להוזיל את -לשירותי דת השגות על המלצות הוועדה הבין

 מחירי הנופש בישראל.

הממשלה כי הוא פעל, באמצעות משרד  ראש שרדציין מ 2016בתשובתו מדצמבר 

הצעה לאפשר את  2014-2013האוצר, לשילוב במסגרת חוק ההסדרים לשנים 

צמצום העלויות הנוגעות להעסקת משגיחי כשרות ולאפשר העסקת משגיח משותף 

לכמה בתי מלון. בסופו של דבר לא הובאה ההצעה לאישור הממשלה בשל 

 דת, כך לטענתו של משרד התיירות. התנגדותו של המשרד לשירותי

בתשובתה ציינה הרבנות כי הוועדה המייעצת לנושא הכשרות בישראל, שהוקמה 

, התייחסה בדיוניה להסדרים ספציפיים שיחולו על ענפים שונים 2016כאמור במרץ 

במותאם למאפייניהם הייחודיים, לרבות ענף המלונאות בישראל. המלצות הוועדה 

 ר אף לנושא הנדון שעלה בהחלטת הממשלה.יתייחסו בין הית

בשל התנגדותם של המשרד לשירותי דת ושל הרבנות, ואף שחלפו כארבע 

שנים מאז קיבלה הממשלה את החלטתה האמורה בדבר הפחתת עלויות 

הכשרות המוטלות על בתי המלון בארץ, לא עלה בידי משרד התיירות ומשרד 

 ראש הממשלה להביא לידי יישומה.

בקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי סדרי מינהל תקין מחייבים משרד מ

את המשרד הממשלתי להביא מחלוקות והסתייגויות מהחלטות ממשלה אל 

שולחן הממשלה, דבר שלא נעשה וממילא לא הופחתו עלויות הכשרות בבתי 

 המלון.

משרד מבקר המדינה מעיר לכל הגורמים המעורבים כי עליהם לפעול ללא 

דיחוי למציאת פתרון ליישום החלטת הממשלה בעניין הפחתת עלויות 

 הכשרות בבתי המלון.

 

 
 .18.11.12-מ 5235מס' החלטת ממשלה   89
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 בירושלים הרבנות

 להטיל ממשיכה
 הכנסת על הגבלות
 מסוגים, מזון תוצרת
 הכשר ובעלת שונים

 במועצה שמקורו
 לתחומי, אחרת דתית

 וממשיכה ירושלים
 הכשר להעניק
 שמקורה לתוצרת

 לירושלים מחוץ
 

 העיר לתחומי כשר מזון הכנסת על הגבלות
חוק איסור הונאה בכשרות מסמיך את הרב המקומי להעניק תעודת הכשר לבתי 

עסק בתחום העיר שבה הוא מכהן. בביקורת הקודמת הועלה כי מאחר שחוק 

מכפיף אליה את הרבנים המקומיים ישנם רבנים שאינם פועלים על פי  הרבנות אינו

הוראותיו. התברר אז כי ישנם הבדלים בין הרבנים המקומיים לבין עצמם מבחינת 

דרישות הכשרות שהם קובעים, וישנם רבנים שאינם סומכים או אינם מסתפקים 

 בתעודת הכשר של רבנות מקומית אחרת.

דתית ירושלים נמצא כי בניגוד לחוק איסור הונאה בביקורת הקודמת במועצה ה

בכשרות נתנה המחלקה למצוות התלויות בארץ שבמועצה הדתית ירושלים תעודות 

הכשר לבתי עסק מחוץ לתחומי העיר. היא נימקה זאת בכך שלא סמכה על רמת 

הכשרות שרבנויות אחרות קובעות. כבר בביקורת הקודמת קבע משרד מבקר 

הכשרים לבתי עסק מחוץ לשטח השיפוט של העיר מנוגד להוראות המדינה כי מתן 

 בסמכות חוק איסור הונאה בכשרות, ועל המועצות הדתיות להימנע מכך. הדבר פוגע

המקומיות שבתחומיהן מצויים בתי העסק ומכבידה על בתי העסק משום  הרבנויות

רבנויות  הכשרים של הרבנות המקומית ושל -שהם נאלצים להחזיק בכמה הכשרים 

אחרות; מציאות כזאת מייקרת את עלויות הכשרות ומשליכה גם על מחיר המוצר 

 שגם הוא מתייקר.

משרד מבקר המדינה העיר אז לרבנות שעליה לפעול לפתרון הבעיה באופן 

שמפעלים מחוץ לירושלים יוכלו מצד אחד לשווק את תוצרתם גם בירושלים ומצד 

אימה לדרישות הכשרות המקובלות על אחר יהיו מוצריהם ברמת כשרות המת

 הרבנות.

כי הרבנויות והמועצות הדתיות בירושלים ובנתניה  עלההנוכחית  מהביקורת

 אחרים ביישובים מרבנויות הכשר שקיבלה מזון תוצרת הכנסת מגבילות עדיין

 .ונתניה ירושלים לתחומי

 

 ירושלים הגבלות על הכנסת מזון כשר לתחומי העיר

לחנויות  פועלת מחלקת תרומות ומעשרות המנפיקה תעודות הכשרבאגף הכשרות 

 .המחלקה( -מיובשים )להלן  תפירות ופירו ,לממכר ירקות

בביקורת הנוכחית נמצא כי הרבנות בירושלים ממשיכה להטיל הגבלות על 

הכנסת תוצרת מזון, מסוגים שונים ובעלת הכשר שמקורו במועצה דתית 

כה להעניק הכשר לתוצרת שמקורה מחוץ אחרת, לתחומי ירושלים וממשי

 לירושלים. 
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 כופה בנתניה הרבנות

 - עסקים בעלי על
 בתי, מסעדות בעלי
 לממכר חנויות, אוכל
 ואטליזים ופירות ירקות

 לקבל המבקשים -
 לקנות הכשר תעודת

 מתוך רק המוצרים את
 של מוגבלת רשימה

 שהיא מזון ספקי
 קבעה
 

 להלן הפרטים:

 ורק אך מיובשים ברכישתם תלירקות, פירות ופירוהמחלקה מתנה מתן הכשר  .1

בעלי חנויות לממכר ירקות ופירות  מחייבת היא דהיינו, בירושלים הסיטונאי בשוק

. בירושלים הסיטונאי בשוק רק זה מזוןובעלי מסעדות ובתי אוכל אחרים לקנות 

 מפוקחיםהאחרים  מהמשווקים והפירות הירקות כאשר גםזו תקפה  התניה

 .אחרת מרבנותכי  אם, בהכשר מחזיקיםו כנדרש

 כבר שם, בצריפין הסיטונאי מהשוק ופירות ירקות הרוכש משווק כי כך עלה .2

בחנויות גם  שלו לשווק את הסחורה מבקשו ומעשרות, תרומות עבורם הופרשו

, נדרש להעביר את המקומית תעודת כשרות של הרבנותב המחזיקותבירושלים 

ירושלים תרומות ברבנות ההסחורה דרך השוק הסיטונאי בירושלים שם מפרישה 

בכך נגרמת למשווקים אלה, ולציבור הרחב, תוספת ומעשרות פעם נוספת. 

 ממחיר הסחורה. 1%-עלות בשיעור של כ

, ממשיכה בירושלים הרבנות, הקודמת בביקורת כבר שהועלה וכפי, לכך נוסף .3

א'  האריזה בית למשל, לירושלים מחוץ אריזה בתי על לפקח, והללנ בניגוד

 .דגון הממוקם בבית

רק  עלים ירקות מטעמה ברכישתהמועצה הדתית ירושלים מתנה מתן הכשר  .4

. יצוין עליהם מפקחת בירושלים שהרבנות( קטיף)גוש  ספקים 14 של מרשימה

 דתיות מועצות בכמה הנהוגות לרשימות יחסית גדולה ברשימה מדוברכי 

 .אחרות

 

 נתניה הגבלות על הכנסת מזון כשר לתחומי העיר

הרבנות בנתניה קבעה לפני עשרות שנים הגבלות על הכנסת תוצרת מזון 

שקיבלה הכשר ממועצות דתיות אחרות לתחומי העיר. הרבנות בנתניה כופה 

בעלי מסעדות, בתי אוכל, חנויות לממכר ירקות ופירות  -על בעלי עסקים 

המבקשים לקבל תעודת הכשר לקנות את המוצרים רק מתוך  -ואטליזים 

  רשימה מוגבלת של ספקי מזון שהיא קבעה.

 ומשווקים מגדלים מחמישה עלים רק ירקות לרכוש: מתירה בנתניה הרבנות

 במאי, הביקורת במהלך רק לרשימה נוספו מהם שניים - עלים ירקות של

אחד  ; מוצרי בשר מעובדים מספקספקים בלבד 12-מופירות  ; ירקות2016

 .בלבד ספקים ; דגים קפואים וטריים משלושהבלבד

 את נס על העלו הן דברים דומים. בתשובתן מסרו ונתניהירושלים  הדתיות המועצות

, העיר צורכים שתושבי המוצרים על הכשרות לטיב המקומיות הרבנויות של האחריות

 לסחורה בנוגע לפחות נשמרים ההלכה כללי כל שאכן לבדוק מבקשותובשל כך הן 

שבמפעלים רבים  להן שהתבררציינו שתיהן גם . בעיר עסק בבתי המשווקת

מתחת לכל  רמת ההכשר היא ,ת תעודת הכשרונותנאחרות ת ות מקומייושרבנו

 ביקורת ואנשים נכשלים במאכלות אסורים.
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 שהמועצות בכך

 ירושלים הדתיות
 את הגבילו ונתניה

 תוצרת של הכנסתה
 הכשר שקיבלה מזון

 ביישובים מרבנויות
 עלולות הן, אחרים
 להתייקרות לגרום
 לפגוע וכן המזון

 החופשית בתחרות
 המזון בשוק

 

המועצה הדתית נתניה הוסיפה בתשובתה כי היא מבדילה בין שני סוגי בתי עסק: 

רכולים שבהם אין הרבנות האחד, בית עסק המוכר תוצרת מוכנה ארוזה, כמו מ

בנתניה מגבילה הכנסת מוצרים מרבנות אחרת, וכל לקוח יכול להחליט אם לסמוך 

על אותה רבנות המצוינת על גבי המוצר. הסוג השני הוא מקום שמגישים ללקוח 

אוכל פתוח שהוכן בבית העסק; בעסק כזה לא ניתן להניח "דגלון" על חתיכת עוף 

את נותן הכשרות המקורי. בלית ברירה נאלצת הרבנות או עגבנייה ולציין עליו 

בנתניה להגביל הכנסת מוצרים שהם ליבה של הכשרות ורגישותם ידועה לכל; מצב 

זה אינו נוח בלשון המעטה לרבנות בנתניה, משום שהוא גורר אחריו בין היתר גם 

ל מאבקים מול רבנויות אחרות. הרבנות בנתניה, בראשותם של רב העיר ושל מנה

עלי ירק מפוקחים מחרקים ובשוק של המחלקה, סיירה עם צוות רבנים בבתי אריזה 

לבדוק תפקוד כשרות במוצרים, "וחלקם ראינו ליקויים ודיווחנו להם  -הסיטונאי 

 ולרבנות הראשית לישראל".

תוצרת מזון  ה שלהכנסתבכך שהמועצות הדתיות ירושלים ונתניה הגבילו את 

הן עלולות לגרום להתייקרות  ,ביישובים אחרים שקיבלה הכשר מרבנויות

 לבחון הראשית הרבנות עלהמזון וכן לפגוע בתחרות החופשית בשוק המזון. 

 בעניינים המקומיים סמכות הרבנים את עניין את הצורך להסדיר בחקיקה

  .אלה

 

 

גביית אגרות כשרות לא תקינות בכמה 
 מועצות דתיות

לפי חוק שירותי הדת היהודיים והתקנות שהותקנו על פיו תספק המועצה הדתית 

. גובה האגרה נקבע בתקנות ולא 90תעודת הכשר בתמורה לאגרה שתשולם מראש

ניתן לתת הנחות על סכומה. במסגרת זו אמורים להינתן גם שירותי פיקוח מטעם 

המועצה כשאת שכר המשגיח משלם בית העסק המושגח. המועצות הדתיות אינן 

רשאיות לגבות מבעלי העסקים המושגחים סוגי תשלומים נוספים שאין הסמכה כדין 

ח או אגרת פיקוח, לכיסוי הוצאותיהן. משרד מבקר המדינה לגבייתם, כמו דמי פיקו

בחן בכמה מועצות דתיות את תקינותה של גביית אגרות ותשלומים שונים מבעלי 

 בתי עסק מושגחים. להלן הפרטים:

 

 
 תעודות הנפקת עבור שנתית אגרה לגבות דתית מועצה מסמיך הדת שירותי לחוק( ב)7 סעיף  90

 אגרות)היהודיים  הדת שירותי לתקנות 2 סעיף .ועבור פיקוח על ההשגחה בבית העסק כשרות

 אלא, בתחום הכשרות לרבות ,דת שירותי לספק ועצהמ על אוסר, 2013-ד"התשע(, ושירותים

 .בתקנות הקבועה האגרה עבורם תחילה שולמה אם
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במועצה הדתית גביית אגרות כשרות לא תקינות 
 ירושלים

 כשרות מראש אלאההמועצה הדתית ירושלים אינה גובה את אגרות  .1

 םנוהגת לשלוח שוברי המועצהמדי שנה בספטמבר  .באיחור של שנה

; הכול ית בעבור אותה שנהרדנלתשלום האגרה עד סוף השנה הקל

 בניגוד לחוק ולתקנות.

 בניגוד לתקנות, למשל האגרה, סכום על ניכרות הנחות המועצה נותנת .2

 ש"ח 528 גבתה המועצה 2016 בשנת ;לחנויות בשר ודגים אגרת כשרות

 ש"ח. 1,369 במקום בלבד

פיקוח,  שירותי עבור תשלום ופירות ירקות לממכר המועצה גובה מחנויות .3

 לממכר החנויות המועצה הדתית דורשת מבעלי. לתקנות וזאת בניגוד

 הפיקוח, שירותי עבור לשלם בירושלים יהודה מחנה בשוק ירקות ופירות

 בנוסף לתשלום עבור ההשגחה. לשנה ש"ח 3,120 סך

 

 יית אגרות ברבנות לכשרות ארציתגב

באזורים שבהם אין פועלות מועצות דתיות, בעיקר במגזר הלא יהודי, עלה הצורך 

עסקים מושגחים( כדי  -להסדיר מתן תעודות כשרות למפעלים ולבתי עסק )להלן 

פועלת הרבנות  1998שיוכלו לשווק את תוצרתם ברמה הארצית. כאמור, ממרץ 

שבאחריותה מצוי הטיפול בכשרות באזורים שבהם אין פועלות לכשרות ארצית 

 מועצות דתיות.

למרות זאת, בעוד שמקורות המימון לפעולות המועצות דתיות הם הרשות המקומית 

ותקציב המדינה, לאחר ניכוי הכנסות המועצה מאגרות שונות, ביישובים שבהם 

תיות וממילא הרשות פועלת הרבנות לכשרות ארצית אין פועלות כאמור מועצות ד

 המקומית אינה משתתפת בתקציב תחום הכשרות.

אף על פי כן עלה שמאז הקמתה לא תקצבה ולא תקננה המערכת 

הממשלתית את הרבנות לכשרות ארצית. לכן, היא נאלצה למצוא חלופות 

למימון הוצאותיה התפעוליות, והיא עושה זאת באמצעות גביית דמי השגחה 

האגרות שלמועצות דתיות מותר לגבות על פי תוספת  שאינם כלולים ברשימת

 לתקנות שירותי הדת היהודיים.

בית עסק המעוניין בקבלת תעודת כשרות מטעם הרבנות  דמי השגחה: תשלום

נוסף לשכר משגיח הכשרות,  ,דמי השגחה חודשייםלכשרות ארצית נדרש לשלם 

על  פיקוח רותישי עבור הדתית המועצה לקופת המועברת אגרת כשרות שנתיתו

ש"ח ואגרות  800,000-שולמו דמי השגחה בסך של כ 2015למשל, בשנת  .הכשרות

 ש"ח. 200,000-כשרות בסך של כ
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 15-מ יותר במשך
 הסדירו לא שנים

 את והרבנות המשרד
 של ותקנונה תקצובה
 לכשרות הרבנות
 דמי גביית. ארצית

 אינה ההשגחה
 לא - בדין מוסדרת

. בתקנות ולא בחוק
 דמי גביית זה במצב

 באמצעות ההשגחה
 לכשרות הרבנות
 שלא נעשית ארצית

 בין ומפלה בסמכות
 מושגחים עסק בתי

המשתייכים רובם 
 ובין המיעוטים מגזרל

 משווקים אחרים
 

העלו האחראים לרבנות לכשרות ארצית דאז בפני השר  2000יצוין כי כבר בשנת 

לשירותי דת דאז כי בשיטה זו של גביית דמי השגחה יש כדי להטיל על בתי העסק 

 ים במגזר הלא יהודי עלויות גבוהות בהשוואה לעסקים דומים במגזר היהודי.המושגח

את תקצובה  והרבנותהמשרד  הסדירו, לא שנים 15-במשך יותר מ, מאז

גביית דמי ההשגחה אינה מוסדרת בדין  .הרבנות לכשרות ארציתותקנונה של 

לא בחוק ולא בתקנות. במצב זה גביית דמי ההשגחה באמצעות הרבנות  -

לכשרות ארצית נעשית שלא בסמכות. גבייה כזו גם מטילה מעמסה כספית 

על בעלי בתי העסק המושגחים שרוב רובם משתייכים למגזר המיעוטים, ואף 

  מפלה בינם לבין משווקים אחרים.

אשר לגובה דמי ההשגחה החודשים מסר המנהל לשעבר של  :ההשגחה דמי גובה

הרבנות לכשרות ארצית לנציגי משרד מבקר המדינה כי הוא נקבע על פי גודלו של 

 ש"ח לעסק גדול. 1,498-ש"ח לעסק בינוני ו 999ש"ח לעסק קטן,  499בית העסק: 

רת על ערך מבקר עיריית נתניה דוח ביקו 2015-2014שנים כי ב בעניין זה יצוין

מבקר הלרבנות לכשרות ארצית.  נוגעפרק הנכלל  ובוהמועצה הדתית נתניה 

 ארצית כשרותל היחידההצביע על ריכוז יתר של סמכויות בידי מנהל  הפנימי

 עסק שביתקבע את גובה דמי ההשגחה החודשיים ש זה הוא ,בין היתרש ,דאז

 נדרש לשלם לקופת המועצה הדתית נתניה. מושגח

 קבעה לא ארצית לכשרות שהרבנות משרד מבקר המדינה נמצאשל  בביקורת

. העסק בית של גודלו פי על הכשר המבקשים בתי העסק לסיווג מידה אמות

זו אף זו, נמצא  לא. מחייב במסמך נקבע לא גםיתרה מכך, גובה דמי ההשגחה 

ם גבוהים מאלה יסכומים חודשי בפועל משלמים המושגחיםהעסק בתי כי 

 ש"ח. 4,000-ליותר מ ש"ח 500היחידה לשעבר והם נעים בין שדיווח מנהל 

בדין אלא היא גם  מוסדרתדמי ההשגחה אינה  שקביעתרק  לא ,זה במצב

 וקביעתו הערכתו רק על מתבססת היאובפועל  ,מוסדרת ברמת המועצה אינה

 .ארצית לכשרות היחידה מנהל האישית של

הקמת כלים ניהוליים נאותים גביית אגרות אמורה להיעשות בשקיפות תוך כדי 

למעקב אחר אופן קביעת סכומי האגרה, אופן חיוב בעלי העסקים, התשלומים 

שבוצעו והחיובים שטרם נפרעו. אולם בפועל עלה כי גביית דמי ההשגחה נעשית 

בדרך כלל מפקח מטעם הרבנות לכשרות ארצית מבקר מפעם  -באופן לא מבוקר 

השגחה ומפקידם בגזברות המועצה הדתית לפעם בבית העסק, גובה את דמי ה

. מחלקת הכשרות במועצה הדתית נתניה מבצעת מעקב ידני )באמצעות 91נתניה

 טופס המעקב הידני(. -תוכנת אקסל( אחר ההפקדות ומועד פירעונן )להלן 

 
לעתים בעל בית העסק המושגח מגיע בעצמו למשרדי המועצה הדתית לצורך הפקדת   91

 התשלומים בגין דמי ההשגחה.
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משרד מבקר המדינה בדק את כרטסת הנהלת החשבונות של דמי ההשגחה ואת 

נות לכשרות ארצית. הבדיקה התייחסה לשנים גביית דמי ההשגחה באמצעות הרב

 . להלן הליקויים שהועלו:2016-2014

 בנושא דמי ההשגחה.  ליקוי התגלה המושגחים העסק בתי 80-מ 22-ב .1

 מחויב העסק שבעל ההשגחה דמי גובה שנה מדי שונה מקרים 17-ב

 בשנת השגחה דמי נגבו מקרים 9-ב; הסבר לכך שנמצא בלי וזאת, בהם

 נמצאו; הסבר לכך שנמצא בלי זאת וגם, 2016 בשנת נגבו ולא 2015

 העסק בית זיהוי ללא אחת כל"ח ש 1,000 בסך במזומן הפקדות ארבע

 .המשלם

 הנהלת בכרטיס נמצאו הידני המעקב בטופס הרישום בסיס על .2

 אף על 2016 בשנת השגחה דמי שילמו שלא עסק בתי כמה החשבונות

 .הידני המעקב בטופס מושגחים עסק כבתי לכאורה רשומים היותם

דמי ההשגחה דורגו  2015-2014בתשובתה ציינה הרבנות לכשרות ארצית כי בשנים 

העסקים דורגו לשלוש רמות. שינוי זה יש בכוחו להסביר  2016לשש רמות ובשנת 

 חלק מהשינויים בגובה דמי ההשגחה.

באופן משרד מבקר המדינה מעיר לרבנות לכשרות הארצית כי עליה לשפר 

מהותי את מערך גביית אגרות הפיקוח ואגרת ההשגחה כדי להבטיח שקיפות 

במערך החיובים, אמות מידה שוויוניות לקביעת גובה האגרות והפעלת מערך 

 פיקוח חשבונאי על התשלומים הנגבים.

 
 

 דוח לממצאי דת לשירותי המשרד של עקרונית תגובה
 הביקורת

בתשובת המשרד ציין המנכ"ל כי הוא רואה חשיבות רבה בדוח הביקורת של משרד 

מבקר המדינה, וכי הוא משמש כלי עבודה ובסיס לתכניות העבודה של המשרד ושל 

הגורמים האחרים בתחום הכשרות. עוד ציין כי תכנית העבודה של תחום הכשרות 

וטת הדוח. המשרד מקיפה לא מעט מהסוגיות שפורטו בטי 2017במשרד לשנת 

, נמצאת 2015יולי -ביקש להדגיש כי מאז כניסת ההנהלה החדשה, בחודשים מאי

הסדרת מערכת הכשרות בעדיפות גבוהה, והמשרד שם דגש רב על הטיפול בנושא 

הכשרות למרות סביבת העבודה המגבילה. הוא הוסיף שנערכו פעולות רבות לצורך 

מחשוב "שירת הים", מאמצים לשינוי קידום משימה זו; למשל, קידום מערכת ה

הפעלת מערך הכשרות לרבות מפגשים עם גורמי חוץ, קידום התכנית להקמת חברה 

ממשלתית, הוצאה לפועל של פיילוט הכשרות כפי שהוצג בבג"ץ, העברת התקן של 
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מנהל תחום כשרות ממשרד ראש הממשלה למשרד לשירותי דת וביסוס תחום 

 פוי של מחלקות הכשרות במועצות הדתיות.כשרות במשרד וכן תחילת מי

ציין מנכ"ל המשרד כי הסדרת מערכת הכשרות דורשת שיתוף פעולה בין כל  עוד

 -המשרד לשירותי דת ומשרדי האוצר והמשפטים  -משרדי הממשלה הנוגעים בדבר 

 הרבנות הראשית ונציבות שירות המדינה.

משרד לקדם, חלקם משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את המהלכים שהחל ה

בשנים אחרונות, אך עם זאת במבחן התוצאה, וכפי שעולה מדוח ביקורת זה, 

 הדרך עוד ארוכה עד להבשלתם ולמימושם.
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 סיכום

 לפיכך. כשר מזון צריכת על מקפיד ישראל במדינת היהודי מהציבור ניכר חלק

 שמספקות והחשובים הבסיסיים השירותים אחד הוא המזון כשרות על הפיקוח

 .הדתיות המועצות

ובהן , שנבדקו של המועצות הדתיותחמור על כשל  מעידיםממצאי הביקורת 

נתניה, בכל הנוגע לאכיפת הוראות נוהל הכשרות. והמועצות הדתיות ירושלים 

ה בלתי תקינה של משגיחי כשרות, ובכלל דתיות מאפשרות העסקהמועצות ה

מעמיד בספק  הדבר צעו בפועל.ה שלא ניתן לבהיקף שעות עבודבהעסקה זה 

. מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר של המשגיחים את איכות עבודת

העלולה לפגוע ברמת הכשרות ובאמון הציבור במערך  ,המועצות הדתיות

בהטעיה של בתי העסק  ואףהכשרות שהמדינה אמורה להבטיח את קיומו, 

. אגב כך, נוצר המשלמים בעבור שעות השגחה שלא תמיד מבוצעות בפועל

בתי העסק משלמים עבור ההשגחה  -מצב נוח ומתאים לכל הצדדים, דהיינו 

 באופן חלקי המאפשר להם גמישות ונוחות; המשגיחים מתבצעתאך היא 

 וזוכים להכנסה נוספת קבועה ושוטפת. משתפים עמם פעולה מצדם

שבמסגרתו משגיחי הכשרות, מועסקים בניגוד עניינים  -המצב הנוכחי 

גורם  -באמצעות בית העסק שהם משגיחים עליו ותלויים בו לפרנסתם 

לפגיעה במערך הכשרות ובמוטיבציה של המשגיחים לדווח על תקלות 

לנוכחות המשגיחים בבית  בנוגע כוזבים לדיווחים פתח הדבר גם פותחכשרות. 

תשלום הפרשות מעבידים לפנסיה ולמוסד -לאי, כנדרש מסגביית -לאי, העסק

הציבור במערך הכשרות  באמון ולפגיעה חמורים עניינים לביטוח לאומי, לניגודי

 של התלות בסוגיית בעבר עסק כבר המדינה מבקר ובמועצות הדתיות.

, שכרו ישירות את למשגיח משלם שהמושגח שמקורה בכך, במושגח המשגיח

; 2004בכך משנת  עוסק"ץ בג גם. כך עקב הנוצר המובנה העניינים ובניגוד

 דת לשירותי והמשרד הרבנות השכילו עדיין לא הביקורת סיום במועד אולם

 .הכשרות משגיחי של במעמדם לשינוי שיביא פתרון לקדם

, מבוטלת שאינה כלכלית בעלות כרוך הכשרות על הפיקוח שירותי קיום

שמערך הפיקוח על  מעידים ממצאי הביקורת. המזון למחירי המתווספת

ומסודר; בתי עסק משלמים בעבור שעות  מנוהל באופן יעילהכשרות אינו 

השגחה רבות משעות ההשגחה בפועל; המועצות הדתיות נבדלות זו מזו 

במידה רבה מבחינת תעריפי ההשגחה ושעות ההשגחה; רבנויות מקומיות 

קיבלו הכשר בעיר אחרת. עקב כל מטילות הגבלות על הכנסת מוצרי מזון ש

אלו מוטל על הציבור נטל כלכלי עודף המתבטא בהעלאה מיותרת של יוקר 

 .המחיה
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ית סוגיעל המשרד ומועצת הרבנות לנקוט צעדים נחושים ומעשיים להסדרת 

. מעמד המשגיח, שבמועד סיום הביקורת טרם הושג פתרון מחייב בעניינה

אותה הקים הרב הראשי לישראל, שהוועדה לבחינת מערך הכשרות בישראל, 

בעיה שאחרים לא פתרו, אם בשל פעולות מועטות להתמודד עם אפוא  נדרשת

 הסיבותי תבשל ש ואםאם בשל חוסר נחישות להגיע לפתרון כולל,  ,שננקטו

יקבע לוחות זמנים  ,שמינה את צוות הבחינה ,גם יחד. ראוי כי הרב הראשי

הסדרת  - מפורטים להשגת יעדי ביניים, כדי שבסופו של דבר תושג המטרה

 ם שלהעסקת לנוכח מתכונתמערך הכשרות בכלל ומעמד המשגיח בפרט. 

בהיקף שעות בלתי סביר ובתנאי  שבמסגרתה חלקם מועסקיםהמשגיחים, 

 לבחון אותה מחדש.הצורך ביתר שאת  מתעוררהעסקה פוגעניים, 

על הדרגים הבכירים ביותר במשרד וברבנות, לרבות השר לשירותי דת, 

העומדים לרשותם הרבנים הראשיים ומועצת הרבנות, לנקוט את כל האמצעים 

בראש ובראשונה עליהם את הסדרתן של הסוגיות שעלו בדוח זה. כדי לקדם 

 לעקוב אחריהןסוגיות אלו,  המתבצעות בעניינן שללהיות מעורבים בפעולות 

 ., לשתף פעולה ביניהם ולהשתמש בכלי הניהול העומדים לרשותםבקפידה

לנוכח הממצאים החמורים המועלים בדוח ביקורת זה בכל הנוגע לפעולות 

המועצות הדתיות בתחום הכשרות, ראוי ונכון הוא שהשר לשירותי דת יפעיל 

תה את סמכותו המוענקת לו בחוק שירותי הדת ויתערב ללא דיחוי לצורך הנהג

 של רפורמה מקיפה להסדרת מערך הכשרות במועצות הדתיות.

 



 שניפרק 
  משרדי ממשלה



 



 הממשלה ראש משרד

 הממשלתי התקשוב
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 תקציר

  כללי רקע

במשרדי  1תקשוב טכנולוגיות לשילובישראל  מדינת פועלת העשריםמשלהי המאה 

מאות  מנוהלים בממשלה טכנולוגיים. באמצעים לציבור השירות שיפורהממשלה ול

 בתחום התקשוב מערכות מידע ותשתיותלהקמתן ולתחזוקתן של פרויקטים 

 אלו מערכותומועסקים בהם אלפי עובדים.  ,מיליארדי ש"חכמה בהיקף כספי של 

 ותמסייעוהממשלה וביחידות הסמך  משרדי של עבודהבכל תהליכי ה ותמשולב

 .מטרותיהם קידוםוב עבודתם בייעול רבות להם

לענייני  מרכזית העדו"ובבנושא התקשוב הממשלתי  הפעילותרוכזה  2011מרץ  עד

 .(או החשכ"לית החשכ"ל -)להלן  באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר "תקשוב

להקמת "מטה התקשוב הממשלתי"  30582 התקבלה החלטת ממשלה 2011רץ במ

 .מטה התקשוב( במשרד האוצר -)להלן 

נקבע שבמטרה לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל  2013בהחלטת ממשלה מדצמבר 

חברתית ולצמצם פערים חברתיים באמצעות טכנולוגיות מידע את הרווחה ה

ותקשורת, תגובש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה 

ראש החלטה כי במשרד ב קבענהמיזם הלאומי ישראל דיגיטלית(. כמו כן  -)להלן 

יוקם מטה תיאום למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית  (ם"משרד רה -הממשלה )להלן 

 לות המיזם.ומטה ישראל דיגיטלית( שיתאם ויתכלל את פע -)להלן 

 בנושא התקשוב הממשלתי: ממשלה החלטות שלוש התקבלו 2014 באוקטובר

בהחלטת  התקשוב; תחומי פעילותו של מטההורחבו  2097בהחלטת ממשלה 

 (התקשוב רשות -)להלן  ב הממשלתי"ל"רשות התקשושמו שונה  2099ממשלה 

ם זאת בשל הזיקה למטרות וליעדי .ם"רההועברה ממשרד האוצר למשרד והיא 

התקשוב לגופים טכנולוגיים רשות ם ובהם יצירת סינרגיה בין "משרד רה של

 2100 ממשלה בהחלטת כמו מטה ישראל דיגיטלית.זה אחרים שפעלו אז במשרד 

 וממשל לציבור הממשלתי השירות שיפור, בלתקשו שרים ועדתלהקים  הוחלט

החליטה הממשלה להעביר את  2015 מאי. בועדת השרים לתקשוב( -)להלן  פתוח

 .למשרד לשוויון חברתי ם"רה ממשרדמטה ישראל דיגיטלית 

 מקצועי ויועץ ידע מרכז תשמשהתקשוב  רשות כי נקבע 2097 ממשלה בהחלטת

: לפעול לייעול מערך הן רשותה עלשהוטלו  המשימותלממשלה בתחום התקשוב. 

; להעמיד טכנולוגיות מתקדמות במשרדיםולקידום חדשנות טכנולוגית התקשוב 

לשיפור השירות הממשלתי לציבור; להפחית את הנטל הבירוקרטי ולקדם מדיניות   
 זה שילוב. אלה טכנולוגיות שתי בין השילוב את המציין ותקשורת למחשוב כולל שם הוא תקשוב  1

 שתחום מסוים ארגון של מחשב יחידות של בתפקוד והן מחשבים ברשתות הן ביטוי לידי בא

 את גם לכך מוסיפים מסוימים בארגונים. התקשורת גם אלא המחשוב רק לא הוא אחריותו

 .הדיגיטלית התקשורת בהדרגה עם ומתמזגת שהולכת האנלוגית התקשורת -הטלפוניה 

 .2097בוטלה בהחלטת הממשלה  3058החלטת הממשלה   2
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, הוחלו סמכויותיה של 2016במועד סיום הביקורת בספטמבר ". פתוח ממשל" של

 -)להלן משרדי ממשלה, יחידות משרדיות ויחידות סמך  73רשות התקשוב על 

 הםמ 95%: עובדים 349 2016באוגוסט  הועסקוברשות התקשוב . 3המשרדים(

של הרשות  השנתיוסטודנטים. התקציב  מדינה עובדי ויתרם חיצוניים עובדים

"ח שמיליון  190-וכש"ח  מיליון 150-כמיליון ש"ח,  135-כ היה 2016-2014 בשנים

  .בהתאמה

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את מידת קידום  2016ספטמבר -פברואר בחודשים

הנושאים שנים האחרונות. בהמשימות שהוגדרו בתחום התקשוב הממשלתי 

 הלתקשוב; גיבוש מדיניות הממשלשרים הועדת  התכנסות-אינבדקו בעיקר: ש

משרד בין הממשלתי הטיפול בנושא התקשוב  ; פיצולואישורה בתחום התקשוב

; הליווי פרויקטיםמתודולוגיה לניהול  ; גיבושרה"ם ובין המשרד לשוויון חברתי

ל פרויקטים מרכזיים בתחום התקשוב; ניהול עשל רשות התקשוב  פיקוחוה

על תכניות העבודה השנתיות של המשרדים סיכונים בתחום התקשוב; בקרה 

 רשות התקשובבתחום התקשוב; ניהול פרויקטים ברשות התקשוב; הטיפול של 

ייזום פרויקטים רוחביים וניהולם. הבדיקה נעשתה ו בהרחבת השירותים המקוונים

במינהל  -ברשות התקשוב. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר  -ם "במשרד רה

בנציבות לשוויון לאנשים  -; במשרד המשפטים החשכ"ל שבאגףהממשלתי  הרכש

 -במטה ישראל דיגיטלית; במשרד רה"ם  -עם מוגבלויות; במשרד לשוויון חברתי 

, באגף ממשל וחברה ובמזכירות ביחידת הממונה על היישומים הביומטריים

חלק מהממצאים עודכנו . םמשרדי כמהוכן באגפי מערכות מידע בהממשלה; 

 .2016לדצמבר 

 

 הליקויים העיקריים
 לתקשוב שריםה ועדת התכנסותה-אי

עד החליטה הממשלה להקים את ועדת השרים לתקשוב, אך  2014באוקטובר 

שהוטל  השרים ועדת התכנסה עדיין לא 2016 ספטמברב הביקורת סיום מועד

ולהחליט אם לאשר את תוצרי עבודתם  התקשוב בתחום המדיניות לגבש את עליה

 . התקשוב תחום על המשפיעים בנושאיםשגיבשו תכניות  יםמשרדי-בין של צוותים

  
"מסגרת מתודולוגית תקשוב ממשלתית"  בנושא 1.1.01מס'  התקשוב רשותפי הנחיית  על  3

 .1.4.15-מ שתוקפה
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 ואישורה בתחום התקשוב הממשלהמדיניות גיבוש 
יש לגבש מדיניות לאסטרטגיית התקשוב  כיקבע החשכ"ל  2009בשנת  כבר

 2016 ספטמבר עד -החליטה גם הממשלה על כך. ואולם  2011ובשנת בממשלה, 

 בתחום התקשוב.  ממשלתית מדיניות אישרה הממשלה טרם

 

 פיצול הטיפול בנושא התקשוב הממשלתי 
  בין משרד רה"ם ובין המשרד לשוויון חברתי

 ם"רה ממשרד מטה ישראל דיגיטליתעל העברת  2015 ממאי 36 ממשלה החלטת

 להחלטת ההסבר דבריעולה בקנה אחד עם  אינה למשרד לשוויון חברתי

 רשות. לפי דברי ההסבר לכןרק כחצי שנה קודם  שהתקבלה 2099ממשלה ה

 רשות בין סינרגיה יצירתהזיקה ליעדיו ובהם  בשל ם"רהלמשרד  תעבורהתקשוב 

  .דיגיטלית ישראל מטה ובהם אחרים טכנולוגיים לגופים התקשוב

 ,העוסקות בקידום התקשוב הממשלתישנוצר קיימות בממשלה שתי יחידות  במצב

 במשרדרשות התקשוב  -שהם בעלי זיקות שונות ם שונים בשני משרדי פועלותן הו

 . לשוויון חברתי במשרד ומטה ישראל דיגיטלית"ם רה

החלטת  מועד לאחר כמעט שלוש שנים, 2016מועד סיום הביקורת, ספטמבר  עד

 התכנית גיבוש את השלים טרם דיגיטלית ישראל מטה, 2013ר בהממשלה מדצמ

 היא טרם הובאה לאישור הממשלה.  וממילאהלאומית, הדיגיטלית 

 

 גיבוש מתודולוגיה לניהול פרויקטים
גבש מתודולוגיה חדשה התקשוב לרשות על הממשלה טילה ה 2014 באוקטובר

לניהול מחזור החיים של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים במקום נוהל 

הדרגתי שיארך ותהליך ממושך הוא גיבוש מתודולוגיה חדשה מאחר ש. 4מפת"ח

בנוגע הצהרה  הלשלוח לכי על המשרדים הרשות  קבעה שנים, מספר

ואם לא  - מתודולוגיה המחייבת את המשרד בכל אחד מהתהליכים העיקרייםל

 2016ספטמבר עד  ,ואולם יתקבל מהם דיווח יהיה המשרד כפוף לנוהל מפת"ח.

משרדית -פניםמהמשרדים שהצהירו כי פעלו לפי מתודולוגיה רשות ה דרשהלא 

כדי לבחון אם המתודולוגיה שלפיה פעלו כוללת וזאת את מסמכי המתודולוגיה, 

לפחות את נושאי החובה שהוגדרו בהנחיות הרשות, ואף לא וידאה שהמשרדים   
הן במישור של מערכת  ,לטיפול כולל בתחום המחשוב בארגוןמסגרת נוהל  -"ח מפת נוהל  4

 לענייני השרים ועדת של בהחלטה נקבעמפת"ח  לנוההארגון. של המידע הבודדת והן במישור 

. לפיתוח ולתחזוקה של כל מערכות המידע הממשלתיות מחייב כנוהל 1991 מאוקטובר כלכלה

 אחיד לנוהל בנוגע 1991משנת  ההחלטה בוטלה 2014מאוקטובר  2097בהחלטת הממשלה 

 בממשלה. מידע מערכות של ולתחזוקה לפיתוח



  ב67 שנתי דוח |    174
שלא הצהירו על המתודולוגיה שהם עובדים לפיה אכן פועלים לפי נוהל מפת"ח 

 .קבענשכפי 

על הממונה על התקשוב  הטילה 2014מאוקטובר  2097החלטת ממשלה 

הממשלתי לפרסם הנחיות מקצועיות מחייבות בתחומי סמכותו למנהלי האגפים 

התקשוב  רשות פרסמה 2016בר אמצע דצמעד  .של מערכות המידע במשרדים

לא מקיפות את נושאי החובה שהיא  אלו אףוההנחיות המתוכננות, מ כשלישרק 

  .עצמה קבעה שמתודולוגיה סדורה צריכה לכלול

 פי על פועלים שהםלרשות התקשוב  דיווחו המשרדים 73-מ( 10%-כ) שבעה רק

 על בקרה ביצעה לא הרשותאך , המידע מערכת חיי מחזור בנושא הנחיותיה

 התחילו טרםהם ש וווחיד משרדיםמה (15%-כ) 11-כ .הנחיותיה שבו יושמו אופןה

 ,כלל לרשות דיווחו לא( מהם 75%-כ) המשרדים רוב .אלו הנחיות פי על לפעול

 .מהם זאת דרשה לא אף והרשות

 

 הליווי והפיקוח של רשות התקשוב 

 על פרויקטים מרכזיים בתחום התקשוב
נקבע כי רשות התקשוב אחראית לליווי  2014בהחלטת הממשלה מאוקטובר 

 2016ביוני רק  , אך" )מרכזיים( בתחום התקשובמשמעותיים"ובקרה של פרויקטים 

 בצע מעקב. תהרשות בשמונה פרויקטים מרכזיים שאחריהם בחרה 

בשיתוף הממונה  "ליתהחשכ שעלקבעה  2013מדצמבר שהחלטת ממשלה אף 

 בנושאמדיניות הרכש הממשלתי  ה שלעל התקשוב הממשלתי לבחון את התאמת

הצוות לבחינת הנושא הוקם כשנה וחצי ממועד החלטת , פתרונות ולגבשתקשוב 

  .אישרה החשכ"לית את מסקנות הצוות טרם 2016הממשלה, ועד דצמבר 

ז להעסקת מכר קבעה רשות התקשוב כי יש לפרסם 2015שכבר בשנת  אף

טרם פורסם  2016שלושה יועצים בכירים, במועד סיום הביקורת בספטמבר 

מפותחים ששאמורים ללוות את הפרויקטים  לא נבחרו יועציםכך שעדיין המכרז, 

 באגפי מערכות המידע, לתמוך בפרויקטים ולבצע בקרה בעניינם.

 נתוניםבידי רשות התקשוב  ולא הי 2016מועד סיום הביקורת בספטמבר  עד

תחום התקשוב, בת וועדות היגוי משרדי שבהם פועלותמשרדים ה בדבר מלאים

  .הרשות מטעם היה בהן משקיף וממילא לא

 

 ניהול סיכונים בתחום התקשוב 
, כשנתיים לאחר החלטת הממשלה, וכשנתיים וחצי לאחר פרסום 2016בספטמבר 

תקשוב יחידת ניהול סיכוני תקשוב, טרם הוקמה ניהול סיכוני בנושא  ההנחיות

את  והרשות לא הנחתה ,ראשי תקשובמנהל סיכוני ברשות התקשוב; לא מונה 

 .מנכ״לי המשרדים למנות אחראי לניהול סיכוני תקשוב ביחידותיהם
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 בנושא 2014הנחיה מאפריל האת  רשות התקשוב הטמיעהלא  2016ספטמבר עד 

התחילה  לא ; היאתכנית ליישומהלא הכינה ואף  משרד בשוםניהול סיכוני תקשוב 

; ואף לא גיבשה תמונת מצב במשרדים הנחייתהבקרה ומעקב אחר יישום  בפיקוח,

 ממשלתית בעניין הסיכונים.

 

 ניהול פרויקטים ברשות התקשוב
נקבע כי רשות התקשוב אחראית, בין  2014מאוקטובר  2097בהחלטת ממשלה 

הקמת  ;: הקמת אתר אחודהיתר, להובלת ארבעה פרויקטים בתחום התקשוב

העברת תשתיות התקשוב של המשרדים למודל  ;ממשלתית-פניםתקשורת רשת 

רשות התקשוב לא הכינה מסמכי ייזום לשלושה ותכנית ההאצה.  ;"מחשוב ענן"

לא  ;אתר אחוד, מחשוב ענן ותכנית האצה -מארבעה הפרויקטים שהיא מובילה 

שנתיות -הכינה תכניות עבודה רב לא ;קבעה לכל פרויקט את מדדי ההצלחה שלו

ואף לא ניהלה סיכונים בעבורם. בהיעדרם של כל אלה אין הרשות  ;בעבורם

עמידתה בביצוע של כל פרויקט לעומת התכנון, מידת כל שנה את ביכולה לבחון 

 ם. צמצומלזהות פערים בעוד מועד ולפעול ל

התקשוב לגבש תכניות מפורטות רשות בניגוד להחלטת הממשלה שקבעה כי על 

כינה הלא  2016 עד ספטמבר – 2015עד סוף יוני האמורים לשלושת הפרויקטים 

ייעודיות, ואף לא שנתיות -רבו מפורטותתכניות עבודה בעבורם רשות התקשוב 

תכנית חצי שנתית לאתר האחוד הכינה הרשות  2016תכניות שנתיות. רק בשנת 

לרשת  2016( ותכנית שנתית לשנת 2017וף ינואר ס - 2016יוני  שבין )לתקופה

  .התקשורת הפנימית

עלויות חלקי לפרויקט אתר אחוד ולתכנית ההאצה; אומדן  ביצעהרשות התקשוב 

הענן  בפרויקט בפועל לעומת עלויות התכנוןעלויות על ה הבקר ביצעהלא גם  היא

  תכנית ההאצה.בו הממשלתי

בחוות  5המשרדים לא עברו להתארח מכלל אתרי האינטרנט של 40%-מ יותר

, והאחראים על 2014מאוקטובר  השרתים הממשלתית כנדרש בהחלטת הממשלה

 אתרים אלו אף לא פנו לוועדת החריגים בבקשה להחריגם מהמעבר. 

 

 הטיפול של רשות התקשוב 
 בהרחבת השירותים המקוונים

 ם עדכני הכוללשירותי מיפויה בידי רשות התקשוב יעדיין לא ה 2016בספטמבר 

והיא לא גיבשה תכנית מפורטת הממשלתיים, מידע חיוני על כל השירותים   
פירושו אספקת תשתיות החומרה והתוכנה הדרושות לאחסון דפי אירוח של אתר אינטרנט   5

 .האינטרנט והקבצים המשמשים את האתר
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ה עליה להציג שהיהאף על  -זאת  השימושיים ביותר.שירותים הלדיגיטציה של 

 . 2015לפני ועדת ההיגוי של ישראל דיגיטלית עד סוף שנת 

מצב השירותים  בבחינתבין היתר,  שעסקדוח  הרשות פרסמה 2015שנת ב

 . מהדוח עולה כי איכות השירותים המקוונים שניתנים לציבור6הממשלתיים המקוונים

 והיקפם בינוניים בלבד.

הזדהות של "מדיניות ה את עדיין לא אישרה הממשלה 2016ספטמבר עד 

להקים את תשתית ברשות התקשוב  8כך נבצר מיחידת ממשל זמין בשל, ו7"בטוחה

 תים הדורשים הזדהות. ההזדהות ולפתח שירו

 

 ייזום פרויקטים רוחביים וניהולם
 לא הוקמו פרויקטי 2016ועד ספטמבר  2011מאז הקמת מטה התקשוב במרץ 

-ו 2011שהתקבלו בשנים  החלטות ממשלהב כנדרשרוחביים ממשלתיים,  מחשוב

2014. 

 

 ההמלצות העיקריות

מדיניות בתחום ותאשר ראוי כי ועדת השרים לתקשוב תכונס לאלתר, תגבש 

 חליטמשרדיים ות-התקשוב, תפקח על השלמת תוצרי עבודתם של הצוותים הבין

 אם לאשרם. 

 להתמודד התקשוב לרשותמנגנוני אכיפה שיאפשרו כלים והממשלה לקבוע  על

 .התקשוב רשות הנחיות לפי פועלים שאינם משרדים עם

 ,בחינה פרטנית של המתודולוגיות שנבחרו בכל משרד על רשות התקשוב לבחון

 כדי לוודא שהן מספקות לפחות דרכים הולמות לטיפול בנושאי החובה שהגדירה.

וכן עליה לנהל תהליך מובנה לבחירת פרויקטים מרכזיים, התקשוב על רשות 

פרויקט כל כמו ההיקף הכספי המינימלי של  ,לקבוע מדדים בעבור כל קריטריון

)כדי שניתן יהיה ליישם  שלוסטטוס וה ו,בביצועהכרוכים מידת הסיכונים  ,בדקישי

ובכלל זה את ההמלצות(. כמו כן על הרשות לתעד את תהליך קבלת ההחלטות 

שהמשאבים של הרשות יושקעו להבטיח שיקוליו של ראש הרשות, כדי  לתעד את

   בפרויקטים הראויים ביותר לליווי.
 ".2015 לשנת הממשלתי התקשוב "דוח 2015פורסם בשנת  האינטרנט של רשות התקשוב באתר  6

דיגיטליים )הדורשים הזדהות( תוך הגנה על ממשלתיים שירותים  קבלת -הזדהות בטוחה   7

 .המזדהה ועל המידע שמסרפרטיות 

שמטרתם  ממשל זמין""במסגרת  יםפרויקטבממשלה  התחילו להתבצע 1999-ב -ממשל זמין   8

יישומים רוחביים פיתוח לייעל את השירות הציבורי ולשפר את השירותים לאזרח באמצעות 

 .המידע הממשלתי, התשלומים והטפסים הממשלתיים להנגשת
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, שהגדירה המרכזיים הפרויקטים את בהתמדה לבקרו ללוות התקשוב רשות על

 בהיקף מורכבים פרויקטים שהם העובדה בשל זאת. סטטוס בדיוני להסתפק ולא

 בזמנים, בתכולות עמד שלא או בסיכון נמצא אף וחלקם"ח, ש מיליוני מאות של

 .להם שתוכננו ובתקציב

 בהיקפיםמחשוב  של פרויקטים גםש וראה מחייבתה רשות התקשוב לפרסם על

בידי כוח אדם תקני או חיצוני, ולא רק כספיים גדולים שמפותחים במשרדים 

המקצועית תהיה  החוות דעת קבלתו ,תחלתםה לפני הפניליובאו  - 9במיקור חוץ

  .להתנעתםתנאי 

את הצורך ליזום שינוי בהחלטת הממשלה שיחייב את  ןובחל רשות התקשובעל 

למשרדים  שאירתולא , המשרדים להקים ועדות היגוי משרדיות בתחום התקשוב

. כמו כן ראוי שרשות התקשוב תמנה משקיף אם להקים ועדה כזאתאת ההחלטה 

 ים. דולבהיקפים כספיים גהיגוי שעוסקות בפרויקטים מורכבים וועדות במטעמה 

להקים את היחידה לניהול סיכוני תקשוב, לאכוף על  התקשוברשות  לע

ולגבש תמונת מצב ממשלתית בעניין  משרדים לטפל בנושא על פי הנחייתהה

 הסיכונים. 

כתבה ולהגדיר לכל פרויקט שעל רשות התקשוב לפעול בהתאם לנוהל הייזום 

יות שנתיים, הערכת לוחות זמנים כוללת, הערכת עלו-מטרות, מדדי הצלחה רב

 כוללת וניהול סיכונים שישקפו את העמידה ביעדי הפרויקט. 

מפורטת בעבור כל פרויקט שנתית -רב על רשות התקשוב לגבש תכנית עבודה

עליה לכלול בהערכת יחס לתכנון; כמו כן בולבצע בקרה על מידת התקדמותו 

 את כל מרכיבי העלויות בשלב הפיתוח ובשלב התחזוקה העלויות של כל פרויקט

 .לרכז נתונים על העלויות בפועלו שנים חמש במשך

ולהפעיל לאלתר את המנגנון שנקבע על רשות התקשוב לכנס את ועדת החריגים 

להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר להפחית  -בהחלטת הממשלה 

 את תקציבי המשרדים שיסרבו להעביר את אתריהם לחווה הממשלתית.

ולהנחות כלל השירותים הממשלתיים, של מיפוי העל רשות התקשוב לסיים את 

שהמשרד  בכל שירות ממשלתי חדש ן אותהבנוגע לחובה לעדכאת המשרדים 

 לאורך זמן. עדכנישאר המיפוי יכדי ש –זאת  מידע הנדרש על כל שירות.ובספק מ

   

 
 ברה שתבצע את הפרויקט עבור המזמין.התקשרות עם ח -מיקור חוץ   9
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 סיכום

במשרדי  תקשוב ותטכנולוגי עול לשילובפלישראל  החלה מדינת 2009בשנת 

הוקם מטה  2011 טכנולוגיים. בשנת באמצעים לציבור השירות ולשיפור הממשלה

התקשוב הממשלתי במשרד האוצר כדי לקדם, לייעל ולשפר את מערך התקשוב 

החליטה הממשלה להעביר  2014הממשלתי ואת רמת השירות לאזרח. באוקטובר 

, שמו שונה ל"רשות התקשוב ם"את מטה התקשוב לאחריותו של משרד רה

 הממשלתי" ותחומי פעילותו הורחבו. 

ומינויו של ראש רשות התקשוב  2015מאז הקמת רשות התקשוב בתחילת 

, יש התקדמות ניכרת בעשייה בתחום התקשוב הממשלתי 2015הממשלתי במאי 

בתחומים רבים. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בנושאים אלה: פרסום תכנית 

; הקמת האתר האחוד שיארח 2018-2016גית של רשות התקשוב לשנים אסטרט

את המידע אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה במתכונת אחידה כדי להנגיש 

גיבוש מדיניות בנושא הנגשת מאגרי מידע באופן נוח ופשוט; הממשלתי לציבור 

שת ממשלתיים; גיבוש מדיניות בנושא העברת מידע בין גופים ציבוריים; הקמת ר

 חיבור בין המשרדים.שתאפשר ממשלתית -פניםתקשורת 

עם זאת יש לתת את הדעת על כך שבידי רשות התקשוב אין עדיין תמונה 

על מצבם של כל הפרויקטים בנושא התקשוב בממשלה; אין לה  מקיפה מערכתית

לגרום התממשותם עלולה תמונת מצב על הסיכונים בתחום התקשוב בממשלה ש

; הרשות באיכות השירות הניתן לאזרחי המדינההמשרדים ועדי בי פגועלונזקים 

מעורבת באופן חלקי בלבד בפיקוח על פרויקטים מרכזיים ועל הפעילות של 

יחידות המחשוב בממשלה; הרשות טרם גיבשה מתודולוגיה מלאה לניהול מחזור 

החיים של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים; מרבית השירותים 

ם הניתנים לאזרח אינם מקוונים מקצה לקצה, והוא עדיין נדרש להגיע הממשלתיי

 למשרדים הממשלתיים כדי לקבל את השירות. 

על הממשלה לפעול לכינוסה של  -כדי לשפר את המצב ולתקן את הליקויים 

ועדת השרים לתקשוב שהחליטה על הקמתה, כדי שתגבש מדיניות תקשוב 

, ולפיו העיסוק בתחומים פקודי הקייםהמבנה התעליה לבחון את ממשלתית; 

; עליה לקבוע מנגנוני בין המשרד לשוויון חברתיו"ם רה משרדמפוצל בין האמורים 

אכיפה וכלים שיאפשרו לרשות התקשוב להתמודד עם משרדים שאינם פועלים 

 בהתאם להחלטות הממשלה ולפי הנחיותיה.

ות לפרויקטים שהיא שנתיות מפורט-להכין תכניות עבודה רב רשות התקשוב על

מנהלת; להגדיל את מעורבותה בפעילות של אגפי התקשוב במשרדי ממשלה 

ובפיקוח עליהם; לקדם את השיתוף בידע מקצועי בין המשרדים וכן להרחיב 

ולשפר את השירותים המקוונים לציבור, כדי לקדם את היעדים של שיפור השירות 

 הממשלתי לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי.
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 מבוא
במשרדי  10תקשוב טכנולוגיות לשילובישראל  מדינת פועלת העשריםהמאה  מסוף

מאות  מנוהלים טכנולוגיים. בממשלה באמצעים לציבור השירות ושיפור הממשלה

מערכות מידע ותשתיות בתחום התקשוב בהיקף  של ולתחזוקתןן פרויקטים להקמת

 ותמשולב אלו מערכותכספי של כמה מיליארדי ש"ח, ומועסקים בהם אלפי עובדים. 

 ובקידום עבודתם בייעול רבות להם ותמסייעו המשרדים של עבודהבכל תהליכי ה

 .מטרותיהם

לענייני  מרכזית ה"ועד טופל נושא התקשוב הממשלתי באמצעות 2011מרץ  עד

 2011החשכ"ל(. במרץ  -באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר )להלן  "תקשוב

 לקדם להקמת מטה התקשוב במשרד האוצר, כדי 3058התקבלה החלטת ממשלה 

 הממשלתי המגזר בין הפעולה שיתוף ואת הממשלתי התקשוב מערך את ולייעל

 .לאזרח רמת השירות את ולשפר, המחשוב בתחומי נוספים ציבוריים לגופים

תחומי פעילותו של הורחבו לפיה  2097החלטת ממשלה התקבלה  2014 באוקטובר

תקשוב ל"רשות ה שמושונה מאותו חודש  2099, ובהחלטת ממשלה מטה התקשוב

  .רה"ם( -ראש הממשלה )להלן הועברה ממשרד האוצר למשרד , והיא הממשלתי"

 מקצועי ויועץ ידע מרכז תשמשהתקשוב  רשות כי נקבע 2097 ממשלה בהחלטת

: לפעול לייעול מערך הן רשותה עלשהוטלו  המשימותלממשלה בתחום התקשוב. 

התקשוב ולקידום חדשנות טכנולוגית במשרדי הממשלה ויחידותיהם; להעמיד 

טכנולוגיות מתקדמות לשיפור השירות הממשלתי לציבור; להפחית את הנטל 

 כניסתן במועד ,2015 שנת מתחילת". פתוח ממשל" שלהבירוקרטי ולקדם מדיניות 

 רשות ראש מינוי עם שאת וביתר ,לתוקף 2014 מאוקטובר הממשלה החלטות של

 הממשלתי התקשוב בתחום העשייה כי ניכר, 2015 במאי הממשלתי התקשוב

: עובדים 349ברשות התקשוב הועסקו  2016באוגוסט  רבים. בתחומים מתקדמת

של  השנתיוסטודנטים. התקציב  מדינה עובדי ויתרם חיצוניים עובדים הםמ 95%

מיליון  190-וכש"ח  מיליון 150-כמיליון ש"ח,  135-כ היה 2016-2014בשנים הרשות 

 .בהתאמה"ח ש

 

 

 פעולות הביקורת 
בדק משרד מבקר המדינה את מידת קידום  2016ספטמבר -בחודשים פברואר

-המשימות שהוגדרו בתחום התקשוב הממשלתי בשנים האחרונות. נבדקו בעיקר: אי

בתחום התקשוב  תכנסות ועדת השרים לתקשוב; גיבוש מדיניות הממשלהה

בין המשרד לשוויון ו"ם רה משרדהטיפול בנושא התקשוב בין  ואישורה; פיצול

; הליווי והפיקוח של רשות התקשוב על פרויקטיםמתודולוגיה לניהול  ; גיבושחברתי  
 זה שילוב. אלה טכנולוגיות שתי בין השילוב את המציין ותקשורת למחשוב כולל שם הוא תקשוב  10

 שתחום מסוים ארגון של מחשב יחידות של בתפקוד והן מחשבים ברשתות הן ביטוי לידי בא

 את גם לכך מוסיפים מסוימים בארגונים. התקשורת גם אלא המחשוב רק לא הוא אחריותו

 .הדיגיטלית התקשורת בהדרגה עם ומתמזגת שהולכת האנלוגית התקשורת -הטלפוניה 
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פרויקטים מרכזיים בתחום התקשוב; ניהול סיכונים בתחום התקשוב; בקרה על 

תכניות העבודה השנתיות של המשרדים בתחום התקשוב; ניהול פרויקטים ברשות 

התקשוב; הטיפול של רשות התקשוב בהרחבת השירותים המקוונים וייזום פרויקטים 

תקשוב. בדיקות השלמה ברשות ה -ם "רוחביים וניהולם. הבדיקה נעשתה במשרד רה

מינהל הרכש(;  -במינהל הרכש שבאגף החשכ"ל )להלן  -נעשו במשרד האוצר 

בנציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות; במשרד לשוויון חברתי  -במשרד המשפטים 

ביחידת הממונה על היישומים  -במטה ישראל דיגיטלית; במשרד רה"ם  -

ת הממשלה; וכן באגפי מערכות מידע הביומטריים, באגף ממשל וחברה ובמזכירו

 .2016בכמה משרדים. חלק מהממצאים עודכנו לדצמבר 

 

 

 התפתחות תחום התקשוב הממשלתי 
אגף ב 90-פיתוח פרויקטים רוחביים בממשלה בתחום התקשוב החל בשנות ה

 משרדי שאפשר את חיבור 11"התהיל . הפרויקט הרוחבי הראשון היה פרויקט"להחשכ

 יםפרויקט-תת התחילו להתבצע 1999-לאינטרנט בתשתית מאובטחת. ב הממשלה

לייעל את השירות הציבורי ולשפר את שמטרתם  ממשל זמין""נוספים במסגרת 

המידע הממשלתי,  להנגשתיישומים רוחביים פיתוח השירותים לאזרח באמצעות 

  .התשלומים והטפסים הממשלתיים

קמת גופים שונים לניהול התקשוב התקבלו החלטות בנוגע לה 2009החל בשנת 

הממשלתי ולקידום יעדים ממשלתיים באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת. להלן 

 פרטים:

ה, ועדאת הו 12דאז החשכ"ל מינה 2009במרץ  תקשוב:לענייני  מרכזית הועד .1

 -)להלן  ומשק כספים בתקנון . תפקידי הוועדה הוגדרו2011מרץ פעלה עד  והיא

 כלהלן:  (13"םתכ הוראות

ברמה הממשלתית: הוועדה הוסמכה לקבוע מדיניות לאסטרטגיית התקשוב 

במשרדי הממשלה, לספק הנחיות למשרדים בהתאם למדיניותה וליזום נושאי 

. במסגרת זו הוקמה למשל מערכת רוחבית כוללת במשרדי 14מחשוב רוחביים

 לוגיסטיים. ברמה( לניהול רכש, כוח אדם ומשאבים 15מרכב"ה -הממשלה )להלן 

המשרדית: הוועדה הוסמכה לדון בבקשות של המשרדים לצאת למכרז רחב 

היקף בנושא המחשוב, ולטפל בבקשות של המשרדים להמלצה לפטור ממכרז 

  בתחום התקשוב בהיקף כספי שנקבע בתקנות. 
 .תשתית הממשלה לעידן האינטרנט -תהיל"ה   11

 .1993-ג"התשנ ,המכרזים חובת לתקנות)ה( 8 לסעיף בהתאם  12

לכלל משרדי הממשלה בנושאים הקשורים להיבטים התפעוליים שלהם  "להחשכשל  הנחיות  13

 ולהתקשרות עם ספקים.

  . ההוראה כבר אינה בתוקף.14.1.1' מס הוראת תכ"ם  14

 .137-109יישומו וניהולו", עמ'  -"ה מרכב(, "פרויקט 2007))א( 58שנתי  דוח, המדינה מבקר  15
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בדיוני הוועדה המרכזית לענייני תקשוב הוכר הצורך בפעילות ממשלתית רוחבית 

החשכ"ל דאז הקים ועדה של מנהלי אגפי מערכות מידע  קשוב, וסגןבתחום הת

(, כדי לבחון את ההצלחה והכישלון של 16ועדת המנמ"רים -משרדית )להלן -בין

סקרה הן מגמות  "ריםהמנמ פרויקטים גדולים לפיתוח תוכנה בממשלה. ועדת

. בין 2010עולמיות והן צרכים מקומיים ייחודיים וגיבשה המלצות שפורסמו במרץ 

היתר, המליצה הוועדה להקים גוף שירכז את נושא התקשוב הממשלתי. 

-בין דאז צוות האוצר שר 2010 במרץמינה  בעקבות המלצות ועדת המנמ"רים

לבחינת הקמתו של מערך תקשוב ממשלתי מרכזי שיגבש את מבנה  משרדי

 הגוף האמור, הרכבו וסמכויותיו. 

משרדי האמור את המלצותיו, -פרסם הצוות הבין 2010: בדצמבר התקשוב מטה .2

בנושא הקמת מטה  3058החלטת ממשלה  2011ובעקבותיהן התקבלה במרץ 

התקשוב במשרד האוצר. מטרות מטה התקשוב שהוגדרו בהחלטת הממשלה 

הן: קידום תכנית תקשוב אסטרטגית לממשלה; הנחלת ארכיטקטורה 

תקשוב בממשלה; קידום השיתוף במאגרי מידע וסטנדרטים אחידים ליחידות ה

וידע מקצועי בין גופי הממשלה; פיתוח המשאב האנושי המקצועי בתחום 

התקשוב; ייזום פרויקטים רוחביים למחשוב בממשלה וניהולם; הקמת מערך 

דיווח ותפעולו והגברת השקיפות בפעילות התקשוב הממשלתית. עוד נקבע 

ממשלה יהיו כפופים להוראותיו בהחלטת הממשלה כי כלל משרדי ה

המקצועיות של מנהל מטה התקשוב ויהיו חייבים להיוועץ עמו בכל הקשור 

לתכניות העבודה בתחום התקשוב ולתקציב המחשוב המשרדי. ראשת מטה 

, והיא כיהנה בתפקיד זה עד התפטרותה בספטמבר 2012התקשוב מונתה במרץ 

 . 2015קידו עד מאי . לאחר מכן מונה ממלא מקום שכיהן בתפ2013

ובה נקבע  1046התקבלה החלטת ממשלה  2013: בדצמבר דיגיטלית ישראל .3

 -)להלן כי תגובש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה 

זאת במטרה לקדם צמיחה כלכלית, להגדיל  (.דיגיטליתישראל  הלאומי המיזם

באמצעות טכנולוגיות מידע  את הרווחה החברתית ולצמצם פערים חברתיים

ותקשורת. יעדי המיזם העיקריים הם: פיתוח חדשנות ואספקת שירותים ציבוריים 

חדשניים, הטמעת כלים טכנולוגיים בעסקים קטנים ובינוניים ועידוד מסחר 

מקוון, שיתוף מידע וידע ממשלתי ושימוש באמצעים מקוונים לשיפור וייעול 

 ירוקרטיה. השירות הניתן לאזרח וצמצום הב

משרדית למיזם הלאומי -כי תוקם ועדת היגוי בין 1046 עוד נקבע בהחלטה

ישראל דיגיטלית בראשות מנכ"ל משרד רה"ם וישתתפו בה בעלי תפקידים 

משרדים ממשלתיים, החשבת הכללית  11בממשלה ובהם המנכ"לים של 

 -החשכ"לית( והממונה על התקשוב הממשלתי )להלן  -במשרד האוצר )להלן 

ועדת ההיגוי של ישראל דיגיטלית(. הוועדה תתווה מדיניות דיגיטלית לאומית, 

שנתית ותדווח באופן עיתי לרה"ם על התקדמות -תאשר תכנית עבודה רב

 המיזם. 

כמו כן קבעה ההחלטה כי במשרד רה"ם יוקם מטה תיאום למיזם הלאומי 

ל את פעילות מטה ישראל דיגיטלית( שיתאם ויתכל -ישראל דיגיטלית )להלן 

המיזם. תפקידיו הם, בין היתר: גיבוש תכנית דיגיטלית לאומית בשיתוף מטה   
 מנהל )אגף( מערכות מידע -"ר מנמ  16
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התקשוב וגורמים אחרים, ריכוז עבודת המטה המקצועית של ועדת ההיגוי וליווי 

מטה ישראל  הועבר 2015 ממאי 36 ממשלה היישום הרוחבי בממשלה. בהחלטת

מיוני  151החלטת ממשלה ב למשרד לשוויון חברתי. ם"רה ממשרדדיגיטלית 

משרדיים ולהוביל -הוטל על המטה לגבש תכניות לתהליכים דיגיטליים בין 2015

 10היה  2016-2014את יישומן. למטה הוקצו שישה תקנים, ותקציבו בשנים 

 מיליון ש"ח, בהתאמה.  228-מיליון ש"ח ו 134מיליון ש"ח, 

החלטות בנושא התקבלו בממשלה שלוש  2014: באוקטובר רשות התקשוב .4

. בהחלטת 3058התקשוב הממשלתי תוך כדי ביטולה של החלטת ממשלה 

הורחבו תחומי פעילות של התקשוב הממשלתי; ובהחלטת  2097ממשלה 

הוחלט לשנות את שם מטה התקשוב לרשות התקשוב ולהעביר  2099ממשלה 

ם; שתי החלטות אלו נכנסו לתוקף בתחילת "אותה ממשרד האוצר למשרד רה

, חלו סמכויותיה של רשות 2016. במועד סיום הביקורת, ספטמבר 2015אר ינו

 -משרדי ממשלה, יחידות משרדיות ויחידות סמך )להלן  73התקשוב על 

 הוחלט 2100 ממשלה בהחלטת .ממשלתיים חולים בתי 25 מתוכם, המשרדים(

 פתוח וממשל לציבור הממשלתי השירות שיפור, לתקשוב שרים ועדתלהקים 

 ועדת השרים לתקשוב(.  -)להלן 

חטיבות: . ברשות התקשוב יש שלוש 2015ראש רשות התקשוב מונה במאי 

תפעול וחטיבת  בקרה ושקיפות ,משילותחטיבת  ,תכנון ואסטרטגיהחטיבת 

וכן לשיפור השירות  ידההיח( ויה"בה להגנה בסייבר )חיד; שתי יחידות: היוביצוע

תחומים: הון אנושי, ממשל זמין )ממ"ז(. כמו כן יש בה שלושה אגף בכיר 

מנהל מערכות התקשורת והוגדר גם  נהל(יהקמה )מטה ומו פרויקטים מיוחדים

 . להלן פירוט חלק מהיחידות האמורות ותפקידיהן: הממשלתיות

חטיבת המשילות(: יחידה זו  -)להלן  ושקיפות משילות, בקרה חטיבת .א

טים בתחומי טכנולוגיות המידע ולסיוע בהטמעתם אחראית לקביעת סטנדר

 , לגיבוש מתודולוגיה לניהול מחזור החיים17באגפי מערכות המידע במשרדים

של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים, תשתיות ותהליכים בתחום 

התקשוב ולהעמדת כלים מתקדמים ויישומם באגפי מערכות המידע, לריכוז 

התקשוב במשרדים ולקידום השיתוף בידע מקצועי מידע על אודות פעילות 

 חמישה עובדים. ביחידה מועסקים בין אגפי מערכות המידע. 

יחידה זו משמשת מרכז ידע וייעוץ מקצועי  השירות: לשיפור היחידה .ב

בתחום שירות הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות לציבור ומובילה 

 ה מועסקים תשעה עובדים.את תפיסת השירות של "הלקוח במרכז". ביחיד

פיתוח ותפעול של  ,היחידה אחראית לייזום זמין: ממשל אגף בכיר .ג

יישומים מרכזיים וייעודיים להנגשת המידע והשירותים הממשלתיים לציבור 

מכלל המועסקים  95%-כ -עובדים  330-כ יחידה מועסקיםוהפעלתם. ב

   ברשות התקשוב.
 החלטת של תוקף שקיבלה ,2014 מספטמבר כלכלה לענייני השרים ועדת של 41/חכ הבהחלט  17

"גופים ל הנוגע בכל יחולו לא הממשלתי התקשובתפקידי  כי נקבע, 2014 באוקטובר ממשלה

ת ישראל, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים טרמיוחדים" ובכללם צה"ל, מש

 "ב.המלממיוחדים ומערכת הביטחון באמצעות 
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, 2014 מאוקטובר

 על ההחלטה מועד
 השרים ועדת הקמת

 ועד, לתקשוב
 היא ,2016 ספטמבר

 התכנסה לא עדיין
 

  לתקשוב שרים ועדת תכנסותה-אי
על פי חוק יסוד: הממשלה, רשאית הממשלה למנות ועדות שרים קבועות, זמניות או 

לעניינים מסוימים; מונתה ועדה, רשאית הממשלה לפעול באמצעותה. ועדות השרים 

 . ככלל, החלטותיהן של ועדות השרים מובאות18פועלות כזרועה הארוכה של הממשלה

לידיעת חברי הממשלה, והחלטה אשר אין עליה עוררין מקבלת תוקף של החלטת 

 . 19בתום שבועיים ממועד ההפצה לשרים ממשלה

ועדת השרים לתקשוב, את להקים  הוחלט 2014מאוקטובר  2100 ממשלה בהחלטת

תגבש מדיניות בתחום התקשוב, שיפור השירות הממשלתי לציבור  היאונקבע כי 

תשתיות טכנולוגיות רוחביות  :האלהסוק, בין היתר, בנושאים וממשל פתוח ותע

שירותים  הנגשתמידע ומאגרי מידע לציבור;  הנגשתלייעול עבודת הממשלה; 

 קידום; ציבוריים גופים בין מידע העברת; במשרדיםממשלתיים לציבור; רמת השירות 

 שיפור, תקשוב בתחומי למשרדים מחייבים סטנדרטים; פתוח ממשל עקרונות

פתוח. יו"ר הוועדה אמור להיות ראש הממשלה.  וממשל לציבור הממשלתי השירות

, הוטל על הוועדה לאשר 2014מאוקטובר  2097נוסף על כך, על פי החלטת ממשלה 

משרדיים לקידום מטלות רוחביות המשפיעות על -את תוצרי עבודתם של צוותים בין

 תחום התקשוב הממשלתי. 

, מועד ההחלטה על הקמת 2014עיר כי מאוקטובר משרד מבקר המדינה מ

 התכנסה עדיין לא, 2016 בספטמבר הביקורת סיום ועדת השרים, ועד מועד

 התקשוב בתחום המדיניות שהיה עליה לגבש את לתקשוב השרים ועדת

שיגבשו  יםמשרדי-בין ולהחליט אם לאשר את תוצרי עבודתם של צוותים

  .התקשוב תחום על המשפיעים תכניות בנושאים

, שלא נדונו ולא 2097להלן דוגמאות למטלות שנכללו בהחלטת ממשלה 

 אושרו על ידי ועדת השרים כנדרש בהחלטת הממשלה: 

משרדית לגיבוש המלצות בנוגע לסטנדרטים מחייבים -הקמת ועדה בין .1

למשרדים לגבי אופן אספקת שירותים לציבור, וכן לגיבוש המלצות בנוגע 

לצעדים ליישום סטנדרטים אלה )לרבות שינויי חקיקה, אם יתעורר הצורך בכך(. 

 הסטנדרטים והצעדים ליישומם יובאו לאישור ועדת השרים לתקשוב עד סוף

 . 2015הרבעון הראשון של שנת 

תשובת רשות התקשוב( ציינה  -)להלן  2016רשות התקשוב מנובמבר  בתשובת

הרשות כי דוח מסכם בנוגע לקביעת סטנדרטים לאופן אספקת שירותים לציבור 

באתר רשות התקשוב, והופץ למשרדים כדי שייערכו ליישומו.  2016פורסם ביוני 

 היא תביא את הנושא לדיון בממשלה. -צורך עוד מסרה כי אם יהיה בכך 

 
 .2013, ממרץ 1.1200הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, מס' הנחיה   18

 לתקנון הממשלה. 39סעיף   19
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ממשלה  פי החלטת עלמבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב כי  משרד

משרדי, -ןהצוות הבי תוצרי את לאשר אמורה השרים ועדת , הייתה2097

 . רשות התקשוב לשיקול דעתה של נתון אפוא אינוהדבר ו

ובהתייעצות  21הלאומי , בתיאום עם ראש המטה הקיברנטי20על רשות התקשוב .2

והמנמ"רים במשרדים, להכין תכנית למעבר למודל "מחשוב  22עם ראש רמו"ט

ולהציגה לפני ועדת השרים לתקשוב עד סוף הרבעון הראשון של שנת  23ענן"

, תכננה רשות התקשוב 2016. נמצא כי במועד סיום הביקורת בספטמבר 2015

תכנית הקמת הענן תוגש לפרסם מכרז לתכנון הקמתו של הענן הממשלתי, ו

 לאישור הממשלה רק לאחר השלמת התכנון. 

נכשל  2016בתשובתה ציינה רשות התקשוב כי המכרז שפרסמה במהלך שנת 

מאחר שלא הוגשו הצעות. עוד מסרה כי היא בוחנת אפשרויות נוספות לביצוע 

התקשרות לתכנון הקמתו של הענן, והתהליך צפוי להימשך כשנה, ורק לאחריו 

 יש תכנית מפורטת לאישור הממשלה. תג

-על רשות התקשוב להכין תכנית מפורטת להקמת רשת תקשורת פנים .3

ממשלתית שתאפשר מתן שירותי תקשוב רוחביים, ולהציגה לפני ועדת השרים 

הושלם התהליך  2016. במרץ 2015לתקשוב עד סוף הרבעון הראשון של שנת 

אליה שירותי ממשל זמין  ממשלתית והועברו-של הקמת רשת תקשורת פנים

עדיין לא הוכנה תכנית עבודה  2016בלבד, אך במועד סיום הביקורת בספטמבר 

 כוללנית לחיבור יתר המשרדים לרשת. 

-בתשובתה ציינה רשות התקשוב כי מתקיים פיילוט ברשת התקשורת הפנים

ממשלתית ובו משתתפים ארבעה משרדים. עם השלמת הפיילוט יופקו הלקחים 

 הממשלה. ן הבאתה של תכנית מפורטת לאישורותיבח

בראשותו של ראש רשות התקשוב, משרדי -צוות בין בהחלטה נקבע גם שיוקם .4

מידע לציבור, הן בהיבט  מידע ומאגרי להנגשת בנוגעמדיניות שתפקידו לקבוע 

הטכנולוגי והן בהיבט המשפטי, והוא יבחן גם את נושא הפגיעה בפרטיות 

מידע לציבור. הצוות נדרש להביא לאישורה של ועדת השרים  בעקבות הנגשת

, את המלצותיו בנוגע למדיניות שיש 2015עד סוף הרבעון הראשון של שנת 

. כמו כן, נדרש הצוות 2015לקבוע בתחום ולעשרת המאגרים שיונגשו בשנת 

לא  2017-ו 2016להביא לאישור הוועדה את רשימת המאגרים שיונגשו בשנים 

  סוף הרבעון הראשון בכל שנה.יאוחר מ
 שהתקבלה 2099בהחלטה זו אין התייחסות מפורשת ל'רשות התקשוב', אך על פי החלטה   20

 , הפך 'מטה התקשוב' ל'רשות התקשוב'.2097במקביל להחלטה 

 הוקם בכפיפות ישירה לראש הממשלה החל  רה"םהמטה הקיברנטי הלאומי במשרד   21

בנושא "קידום היכולת הלאומית  7.8.2011-מ 3611מכוח החלטת ממשלה מס' , 1.1.2012-ב

 .במרחב הקיברנטי"

 שבמשרד המשפטים. ומידע טכנולוגיה משפט,רשות  -"ט רמו  22

שירותי מחשוב הניתנים למשתמש  -( Cloud computingענן מחשוב או מחשוב בענן )באנגלית:   23

המשתמש מתחבר אליו דרך רשת האינטרנט או באמצעות קו שבאמצעות מחשב מרוחק 

 תקשורת ייעודי.
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, יותר משנה לאחר המועד שנקבע, התקבלה החלטת 2016בסוף אוגוסט 

משרדי, ובכלל זה -ממשלה על אישור עיקרי ההמלצות שנכללו בדוח הצוות הבין

 אומצו המלצות הצוות בנוגע למדיניות להנגשת מאגרי מידע ואופן יישומה. 

ת התקשוב, לגיבוש המלצות משרדית בראשות ראש רשו-תוקם ועדה בין .5

לשיפור העברת המידע בין המשרדים ולבחינת דרכים להקלת הנטל הבירוקרטי 

ולייעול השירות הניתן לאזרח, תוך התחשבות במידת הפגיעה בפרטיות הכרוכה 

בהעברת מידע. ההמלצות יוצגו לפני ועדת השרים לתקשוב עד סוף הרבעון 

, יותר משנה לאחר המועד שנקבע, 2016. בסוף אוגוסט 2015השני של שנת 

, ולפיה אושרו עיקרי ההמלצות שבדוח הצוות 1933התקבלה החלטת ממשלה 

 משרדי, ואומצה המדיניות שגיבש הצוות. -הבין

יצוין כי מאחר שוועדת השרים לא התכנסה, הוגשו המלצות הצוותים לאישור 

 . 2016מליאת הממשלה, וזאת רק באוגוסט 

עיר כי הקמת ועדת השרים נועדה לאפשר דיון מעמיק משרד מבקר המדינה מ

ומקצועי בנושאים ייעודיים ולשמש כלי זמין לממשלה למעקב אחר אופן יישום 

החלטותיה בנושאים אלו. לכן ראוי כי ועדת השרים לתקשוב תכונס לאלתר, 

תגבש ותאשר מדיניות בתחום התקשוב, תפקח על השלמת תוצרי עבודתם 

 שרדיים ותחליט אם לאשרם. מ-של הצוותים הבין

כי העובדה שוועדת השרים לא התכנסה לא פגעה  בתשובתה מסרה רשות התקשוב

בהשגת יעדיה משום שהממשלה הפנתה קשב רב לסוגיות המדיניות שעל סדר יומה 

של הרשות לאחר שהושלמה עבודת המטה המקצועית. עוד מסרה הרשות כי 

ארבעה נושאים הובאו לדיון בממשלה ושני נושאים נוספים עתידים להידון בממשלה 

 בודת המטה וגיבוש הצעה למדיניות ממשלתית סדורה. עם השלמתה של ע

כי ועדת השרים הוקמה  2016מזכירות הממשלה מסרה למשרד מבקר המדינה ביוני 

, אך כחודשיים לאחר מכן, בדצמבר 33-בעת כהונת הממשלה ה 2014באוקטובר 

לא החליטה על  34-, הוחלט על פיזור הכנסת והקדמת הבחירות. הממשלה ה2014

חודשת של ועדת השרים האמורה, ולפיכך, לדעת מזכירות הממשלה פג הקמה מ

 . 33-תוקף ההחלטה על הקמתה של ועדת השרים עם תום כהונת הממשלה ה

 נידונו סוגיות משפטיות 24בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא "רציפות הממשלה"

דשה. הנוגעות למעבר מכהונתה של ממשלה אחת לכינונה ולכהונתה של ממשלה ח

לפי עקרון רציפות הממשלה, פעולה משפטית שביצעה ממשלה קודמת אינה 

מתבטלת מאליה עם כינונה של ממשלה חדשה, ועקרון הרציפות חל גם על 

נקבע כי אם  -החלטות ממשלה על הקמת ועדות שרים. אשר להרכב ועדות השרים 

וי אינו מתבטל בעת מינוי השרים המכהנים כחברי הוועדה צוין תפקידם בלבד, המינ

 עם כינונה של הממשלה החדשה. 

 
 .2013 מרץ: אחרון עדכון, 1984 מספטמבר( 21.474) 1.1400' מס הנחיה  24
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משרד מבקר המדינה מעיר למזכירות הממשלה כי הטענה שלפיה פג תוקף 

אינה עולה  - 33-ההחלטה להקים ועדת השרים עם תום כהונת הממשלה ה

בקנה אחד עם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא "רציפות הממשלה". 

שרירה וקיימת כל עוד לא התקבלה לפי הנחייתו ועדת השרים לתקשוב 

. מכל מקום, בוודאי שאין בפיזור הכנסת 34-החלטה אחרת על ידי הממשלה ה

כדי לבטל את הצורך המהותי שעמד ביסוד החלטת הממשלה  2014בסוף 

למנות את ועדת השרים ולקדם קבלת החלטות בנושאים שונים ומילוי 

דינה מייחס חשיבות המשימות שנקבעו בתחום חשוב זה. משרד מבקר המ

לעבודת שרים ייעודית בתחום זה, בין היתר, בשל הביזור של הטיפול במשימות 

הממשלתיות בתחום התקשוב בין שני משרדי ממשלה: משרד רה"ם והמשרד 

  .לשוויון חברתי
 

 בתחום התקשוב הממשלהמדיניות גיבוש 
 ואישורה
מספר גופים, שחלקם הטילה הממשלה על  2014אוקטובר  - 2009כאמור, ממרץ 

בינתיים, את האחריות לגיבוש מדיניות לאסטרטגיית התקשוב  חדלו להתקיים

 לממשלה. להלן פרטים על גופים אלו: 

 -( 2011מרץ  - 2009 מרץ) האוצר במשרד תקשובלענייני  מרכזיתה הועדהו .1

 לקבוע ,היתר בין הוסמכה, ה, והיאועדדאז את הו החשכ"ל מינה 2009במרץ 

 מטה הקמת מועד עד. הממשלה במשרדי התקשוב לאסטרטגיית מדיניות

 נקבעה מדיניות. לא, 2011 במרץ, התקשוב

 בהחלטת - (2014אוקטובר  - 2011)מרץ  התקשוב במשרד האוצר מטה .2

 תקשוב תכניתן היתר, י, בלקדם המטה על הוטל 2011 ממרץ 3058ממשלה 

 לאישור אותן ולהגיש, למימושהשנתית -רב עבודה ותכנית לממשלה אסטרטגית

, 2014 אוקטוברשר האוצר לתכניות. עד  של ואישור קבלת לאחרהממשלה 

התקשוב הממשלתי למשרד  תחום והעברת זוהחלטת ממשלה  ביטול מועד

 . גובשה התכנית לא "םרה

 בהחלטת - (מועד סיום הביקורת - 2014)אוקטובר  ועדת שרים לתקשוב .3

תגבש  היאונקבע כי  ,הוועדה אתלהקים  הוחלט 2014מאוקטובר  2100ממשלה 

מדיניות בתחום התקשוב, שיפור השירות הממשלתי לציבור וממשל פתוח 

עד מועד סיום הביקורת כאמור, קבועה של בכירים בממשלה. ם הבהשתתפות

 .הוועדה נסהלא התכ 2016ספטמבר ב
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 החלטתלמרות 

 2011 משנת הממשלה
 לגבש לצורך בנוגע

 לאסטרטגיית מדיניות
 - בממשלה התקשוב

 סיום מועד עד
 בספטמבר הביקורת

 אישרה טרם 2016
 מדיניות הממשלה
 בתחום ממשלתית

 התקשוב
 

והחלטת הממשלה  2009 שנתמ"ל החשכ כי למרות קביעת העלתה הביקורת

 - גבש מדיניות לאסטרטגיית התקשוב בממשלהבנוגע לצורך ל 2011 משנת

 מדיניות אישרה הממשלה טרם 2016 ספטמברב הביקורת סיום מועד עד

 בתחום התקשוב.  ממשלתית

תפקידה של ועדת שרים לקבל החלטות מסרה רשות התקשוב כי  בתשובתה

מדיניות המבוססות על עבודת מטה המוצגת לה, לאחר שגופי המטה והגורמים 

 המקצועיים עסקו בה לעומק עד כדי הבשלתה למדיניות סדורה. הרשות פועלת

מכלול הערכים, היעדים )בהתאם למדיניות הכיחידת מטה העוסקת הן בגיבוש 

)באמצעות יחידות הביצוע  של רשות התקשוב(, הן במימושה ןחזווההאסטרטגיים 

 . והן במעקב ובבקרה אחר מימושה באגפי מערכות המידע במשרדים הכלולות בה(

כנית האסטרטגית הציגה רשות התקשוב לפני הממשלה את עיקרי הת 2016במאי 

הציגה הרשות  2016התכנית האסטרטגית(. ביולי  -)להלן  2018-2016 לשניםשלה 

פרסמה אותה  2016רה"ם ובספטמבר משנה למנכ"ל משרד את כל התכנית לפני ה

באינטרנט. מטרת התכנית להגדיר את החזון, הייעוד, הערכים, היעדים העיקריים 

לו. התכנית האסטרטגית נגזרה והמשימות שתקדם ותבצע הרשות בשנים א

ומתפקידי הרשות כפי שנקבעו בה. יצוין כי חלק מהנושאים  2097מהחלטת ממשלה 

שפורטו בתכנית היו צריכים להיכלל במדיניות שתגבש ועדת השרים לתקשוב, כגון 

שיפור השירות לאזרח באמצעים טכנולוגיים וקביעת סטנדרטים לאספקת השירותים 

 . ולגיבוש אמנת שירות

 לא רשות התקשוב המלאה של האסטרטגית התכנית הביקורת מצאה כי

משרד מבקר המדינה מעיר כי הצגת התכנית  .ועדת השרים לאישור הוגשה

לפני המשנה למנכ"ל משרד רה"ם אינה משמשת תחליף להגשת התכנית 

 לוועדת השרים כנדרש.

 עליעוד הועלה, כי בגיבוש התכנית לא שיתפה רשות התקשוב את כל ב

 הקיברנטיהמטה  ראש ובהם: 2100 ממשלה בהחלטת שנקבעותפקידים ה

הלאומי, הממונה על היישומים הביומטריים, ראש היחידה הממשלתית לחופש 

 "ט וראש המועצה הלאומית לכלכלהרמוהמידע במשרד המשפטים, ראש 

 בתכנית המפורטים הרוחביים הנושאיםנדרש נוכח  הדבר. במשרד רה"ם

 . המשרדים כלל על המשפיעים

משנה בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי התכנית האסטרטגית הוצגה לפני ה

ם ואושרה על ידו בפגישת עבודה שהתקיימה בינו ובין ראש רשות "רהלמנכ"ל משרד 

 .רשמית האסמכתלה לא תועדה ולכן אין , ואולם פגישה זו 2016התקשוב ביולי 

משרד רה"ם את גם אם אישר המשנה למנכ"ל מעיר כי  משרד מבקר המדינה

הממשלה,  או השרים ועדת , אין הוא מייתר את הצורך באישורה שלהתכנית

 מאחר שבתכנית נדרשת השתתפות פעילה של משרדים אחרים.
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 יחידות שתי קיימות

 שעוסקות ממשלתיות
 התקשוב בקידום

 ופועלות הממשלתי
 שונים משרדים בשני
 זיקות בעלי שהם
 רשות - שונות

 במשרד התקשוב
 ישראל ומטה ם"רה

 במשרד דיגיטלית
 חברתי לשוויון
 

פיצול הטיפול בנושא התקשוב הממשלתי 
 בין המשרד לשוויון חברתיומשרד רה"ם בין 
הוגדר המיזם הלאומי ישראל  2013מדצמבר  1046, בהחלטת ממשלה כאמור

דיגיטלית כגיבוש מדיניות לאומית לשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת ויישומה, 

כשאחד משלושת יעדיו העיקריים הוא שיתוף מידע וידע ממשלתי ושימוש באמצעים 

כן קבעה  כמומקוונים לשיפור וייעול השירות הניתן לאזרח וצמצום בירוקרטיה. 

את פעילות  ויתכלליוקם מטה ישראל דיגיטלית, שיתאם  ם"רהרד ההחלטה כי במש

 המיזם. 

הועברה רשות התקשוב ממשרד האוצר  2014מאוקטובר  2099בהחלטת ממשלה 

, התמחות המשרד ם"ם, זאת בשל הזיקה למטרות ויעדי משרד רה"למשרד רה

בקידום רפורמות חוצות משרדים והטמעתן ולשם יצירת סינרגיה בין התקשוב 

הממשלתי לגופים טכנולוגיים אחרים שפעלו במשרד ובכללם: המטה הקיברנטי 

  וישראל דיגיטלית. הלאומי, הממונה על היישומים הביומטריים

 ממשרדטלית הועבר מטה ישראל דיגי 2015 ממאי 36 ממשלה בהחלטת, כאמור

ההחלטה נוצר מצב שבו קיימות שתי יחידות  בעקבותלמשרד לשוויון חברתי.  ם"רה

פועלות בשני משרדים שונים ו הממשלתי התקשוב בקידום שעוסקותממשלתיות 

 דיגיטלית ישראל ומטה"ם רה במשרדרשות התקשוב  -יקות שונות זבעלי  שהם

  לשוויון חברתי. במשרד

לא צורפו הסיבות  36 הממשלההסבר להחלטת הדברי בהעלתה כי  הביקורת

למשרד לשוויון  ם"רה ממשרד דיגיטלית ישראל מטה את להעבירלהחלטה 

קובע כי כל הצעה לסדר היום ההממשלה  לתקנון בניגוד זאת כלחברתי, 

בו "יובהר הצורך ותכלול דברי הסבר להצעת ההחלטה, ובכלל זה רקע כללי 

 בקבלת הצעת ההחלטה, המניעים והסיבות שהביאו ליזמה".

 אלישר מטה העברת על הממשלה החלטתמבקר המדינה מעיר כי  משרד

לשוויון חברתי אינה עולה בקנה אחד עם  למשרד ם"רה ממשרד דיגיטלית

. לכןרק כחצי שנה קודם  שהתקבלה 2099ממשלה ה להחלטת ההסבר דברי

הזיקה  בשל ם"רהלמשרד  תעבורהתקשוב  רשותבדברי ההסבר נאמר כי 

 התקשוב רשותובהם יצירת סינרגיה בין  ם"רהלמטרות וליעדים של משרד 

 . דיגיטלית ישראל מטה כמו זה במשרד אז שפעלו אחרים טכנולוגיים לגופים

העברת האחריות של מטה ישראל דיגיטלית ממשרד רה"ם למשרד לשוויון 

שוב האחרים במשרד תקדיגיטלית מגורמי ה ישראלניתוק מיזם ל גרםחברתי 

משרדים גורם לבניית שתי תכניות עבודה הבין שני  האחריותרה"ם. פיצול 

הקושי  את מגביר וכןלהגדלת התשומות הנדרשות ליישום כל תכנית, ו נפרדות

 בגיבוש תכנית דיגיטלית לאומית.

פעולות ו יעדיםהיחידות  לשתי נקבעוהחלטות ממשלה  בארבע, לדוגמה כך

, לדוגמה: השלמתם לצורך ביניהם סינרגיה נדרשת שבהם תקשוב בנושאי משותפים

רשות  עלביותר לציבור לדיגיטליים.  ייםהשירותים הממשלתיים השימוש הפיכת
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 לאחר שנים שלושכ

 החלטת מועד
 מטה - הממשלה

 טרם דיגיטלית ישראל
 גיבוש את השלים
 הדיגיטלית התכנית
 טרם היא וממילא
 לאישור הובאה

 הממשלה
 

לפי מידת השימוש  לדרגםכלל השירותים הממשלתיים ו את למפות הוטל התקשוב

בהם ולפי קריטריונים נוספים שייקבעו בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית, 

תכנית מפורטות לדיגיטציה של השירותים השימושיים ביותר שתוצג  לפיהםולגבש 

 .2015הדיגיטלית עד סוף שנת  לוועדת ההיגוי

"ם למשרד רהישראל דיגיטלית נמסר כי עצם העברת המטה ממשרד  בתשובת

לשוויון חברתי לא פגע בסינרגיה שבין הגופים, ואלו פועלים בשיתוף פעולה מלא 

 פוגע אינו הפיצול עצםמסרה רשות התקשוב כי  בתשובתהלהשלמת משימותיהם. 

 למעט הגופים שני שבין והביצוע התיאום וביכולת המשותפים העבודה בתהליכי

 פעולה בשיתוף הגופים שני פועלים הממשלה להחלטות בהתאם. טכניים היבטים

 פגישות, שנתיות עבודה תכניות תיאום של בהיבטים, היתר בין, מלא ובסנכרון

" דיגיטלית"מובילים  התכנית והפעלת פיתוח, המשותפת הפעולה לתיאום תקופתיות

 .והחדשנות התקשוב בתחוםלאומיים -בין בפורומים ישראל ייצוגו

מן הראוי שמשרד רה"ם יבצע מעקב אחר תפקודו של המבנה הארגוני הקיים 

ויבחן אם יש צורך לחזור ולרכז את הפעילות בתחום התקשוב הממשלתי 

במשרד רה"ם, בהתאם לרעיון המסדר שעמד בבסיסה של החלטת ממשלה 

2099 . 

 

 התכנית הדיגיטלית הלאומיתגיבוש 

הוטל על מטה ישראל דיגיטלית  2013מדצמבר  1046כאמור, בהחלטת ממשלה 

 החלטתלגבש תכנית דיגיטלית לאומית בשיתוף מטה התקשוב וגורמים אחרים. 

הממונה על מטה ישראל דיגיטלית להביא  השרה על הטילה 2015 מיוני 151 ממשלה

שנתית בתוך ארבעה -לאישור הממשלה את התכנית הדיגיטלית הלאומית הרב

 חודשים ממועד ההחלטה האמורה. 

כמעט שלוש שנים לאחר מועד  - 2016ספטמבר במועד סיום הביקורת  עד

 התכנית גיבוש את םהשלי טרם מטה ישראל דיגיטלית -החלטת הממשלה 

 וממילא היא טרם הובאה לאישור הממשלה.  יתהדיגיטל

בתשובתו מסר מטה ישראל דיגיטלית כי תהליך גיבוש התכנית הדיגיטלית כלל 

לאומי בסיועה של חברת ייעוץ, כתיבת התכנית ותהליך היוועצות -מחקר השוואתי בין

נציגים מהמגזר הפרטי והמגזר השלישי. תהליך  70מקיף, הן בתוך הממשלה והן עם 

לאישור הממשלה עד סוף שנת  גיבוש המדיניות נמצא לקראת סיום והתכנית תובא

2016 . 
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גיבוש מתודולוגיה לניהול מחזור החיים של 
 מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים

להקמת מערכות מידע ולתחזוקתן, והם נמצאים מאות פרויקטים הממשלה מנהלת 

היקפם הכספי של פרויקטים אלו מסתכם בכמה . 25חייםמחזור הם שונים של שלביב

  ש"ח ומועסקים בהם אלפי עובדים.מיליארדי 

מתודולוגיות לפיתוח ולתחזוקה של מערכות מידע עוסקות במגוון רחב של שיטות 

וכלים בתחום של ניהול פרויקטים והנדסת תוכנה. הם כוללים, בין היתר, את 

תכניות הנושאים הבאים: ניהול מחזור החיים של מערכות מידע, ניהול ובקרה של 

  .חוזיםו, מדדים וניהול מכרזים ניהול סיכוניםערכת, ועלויות המ עבודה

לטיפול כולל בתחום המחשוב מסגרת נוהל  -"ח מפת אחת המתודולוגיות היא נוהל

 נוהלהארגון. של הן במישור של מערכת המידע הבודדת והן במישור  ,בארגון

 כנוהל 1991 מאוקטובר כלכלה לענייני השרים ועדת של בהחלטה נקבעמפת"ח 

 - מערכתיבמישור ה. לפיתוח ולתחזוקה של כל מערכות המידע הממשלתיות יבמחי

 היקף בכל ממוחשבת מערכת ולתפעל לתחזק, לפתח, לנהל כיצד מגדיר הנוהל

, הניהולי לדרג המיועדים וכלים שיטות מגוון כולל הנוהל - הארגון במישור. סוג ומכל

 הפיתוח אחר המעקב שלב דרך, שנתית עבודה תכנית של הכנתה בשלב החל

 . האסטרטגי והתכנון הדרישות ניהול בשלב וכלה בארגון המערכות של והתחזוקה

 בנוגע 1991משנת  ההחלטה בוטלה 2014מאוקטובר  2097בהחלטת הממשלה 

. "ח(מפת)נוהל  בממשלה מידע מערכות של ולתחזוקה לפיתוח אחיד לנוהל

התקשוב יהיה "גיבוש  בהחלטה החדשה נקבע גם כי אחד מתפקידיה של רשות

מתודולוגיה לניהול מחזור החיים של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים, 

תשתיות ותהליכים בתחום התקשוב והעמדת כלים מתקדמים ליישומה באגפי 

כי על הממונה על התקשוב הממשלתי  מערכות המידע". עוד נקבע בהחלטה

ותו למנהלי האגפים של מערכות לפרסם הנחיות מקצועיות מחייבות בתחומי סמכ

בתיאום עם הרגולטורים הרלוונטיים לעניין ולאחר היוועצות  -המידע במשרדים. זאת 

 עם המנמ"רים אם יהיה בכך צורך.

 מחזור ניהול מתודולוגית יישוםפרסמה רשות התקשוב הנחיה בשם: " 2015בינואר 

טה על נוהל מפת"ח של ביטול ההחל השילוב". בהנחיה נאמר כי מידע מערכת חיי

וגיבוש מתודולוגיה חדשה והטמעתה שהוא תהליך הדרגתי ממושך שיארך מספר 

, הממשלה משרדי את המחייבת המתודולוגיה בהגדרת( 'לאקונה') סרוחשנים, יצר "

". הממשלה במשרדי ויישומה החדשה המתודולוגיה הגדרת שעד התקופה במשך

הגדירה ההנחיה מהי מתודולוגיה סדורה )ראו להלן( וקבעה כי על  ות זהעקבב

המשרדים לשלוח אל מנהל חטיבת המשילות בתוך שבועיים ממועד פרסום ההנחיה, 

הצהרה בנוגע למתודולוגיה המחייבת את המשרד בכל אחד מהתהליכים העיקריים. 

תודולוגיה אם לא יתקבל מהם דיווח יהיה המשרד כפוף לנוהל מפת"ח עד קביעת מ

  ממשלתית חדשה. 
החיים של מערכת מידע כולל, בין היתר, את השלבים הבאים: ייזום המערכת; אפיון  מחזור  25

; והרצתה המערכת התקנת; בדיקות ניהול; ובנייה עיצוב; RFP -המערכת; בקשה להגשת הצעות 

  .המערכת והערכת תחקור; ותחזוקה תפעול
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 היעדר בשל

 פיתוח מתודולוגיית
 את המחייבת אחידה

 נדרשת - המשרדים
 של פרטנית בחינה

 שנבחרו המתודולוגיות
 כדי, משרד בכל

 מספקות שהן לוודא
 הולמות דרכים לפחות
 בנושאי לטיפול
 שהגדירה החובה
 התקשוב רשות

 

בהנחיה הוגדר כי מתודולוגיה סדורה היא מתודולוגיה מוכרת או מתודולוגיה 

שפותחה על ידי המשרד, בתנאי שהיא נדרשת ומכילה פתרונות לנושאי החובה 

תכנון ומעקב ביצוע, צומתי החלטה  -שהוגדרו בהנחיה ובהם: בהיבט הניהולי 

אישור שקיבל את  -יהול סיכונים; בהיבט הלקוח ונקודות בקרה בשלבי הפרויקט, נ

בקרת תיחום לתכולה ועמידה בתקציב; בהיבט  -התכולה שרצה; בהיבט הכלכלי 

תיעוד, איכות ובקרת תוצרים ונתונים. כמו כן הוגדר בהנחיה כי  -הטכנולוגי 

מתודולוגיה מוכרת היא אחת מן המתודולוגיות הבאות המקובלות בישראל ובעולם 

 PMI, ITIL, COBIT, OODPMהניהול של מחזור חיי מערכת מידע: מפת"ח, בתחום 

 . MOF)שילוב(, 

עודכנה ההנחיה בטבלה שכוללת את הדיווחים שהתקבלו  2015בפברואר 

משרדית -מהמשרדים, ולפיהם הצהירו כמחציתם שהם עובדים במתודולוגיה פנים

תודולוגיה הם עובדים, כך סדורה או בנוהל מפת"ח, וכמחציתם לא הצהירו לפי איזו מ

 שהרשות קבעה בעבורם שהמתודולוגיה המחייבת אותם היא נוהל מפת"ח.

פרסמה רשות התקשוב הנחיה בשם "מסגרת מתודולוגית תקשוב  2015באפריל 

מסגרת מתודולוגית תקשוב ממשלתית(  -ממשלתית/הנחיות רשות התקשוב" )להלן 

ו באמצעות מנגנוני פיקוח ובקרה ובה קבעה כי פרסום ההנחיות והטמעתן ייתמכ

שמטרתם לוודא את עמידת היחידות מונחות רשות התקשוב בהנחיות הרשות, ואת 

 השגת יעדי ההנחיות למערכי התקשוב והגנת הסייבר הממשלתיים. 

נכתב גם כי ההנחיות יעסקו בכל תחומי התוכן  במתודולוגית תקשוב ממשלתית

ויכילו את הנושאים הבאים: תכניות שבאחריותה ובסמכותה של רשות התקשוב 

עבודה, ניהול סיכונים, מחזור חיי מערכת מידע, ניהול ידע, כלי ניהול, טכנולוגיות, 

שירותים לציבור  אספקתרכש ותקשוב, אבטחת מידע וסייבר, פיתוח ההון האנושי, 

וניהול מסמכים. כל נושא בהנחיות עשוי לכלול כמה מסמכים שכולם ביחד מגדירים 

 המסגרת המתודולוגית.את 

 דרשהלא , עדיין 2016במועד סיום הביקורת בספטמבר העלתה כי  הביקורת

משרדית -מהמשרדים שהצהירו כי פעלו לפי מתודולוגיה פנים רשות התקשוב

את מסמכי המתודולוגיה, כדי לבחון אם המתודולוגיה שלפיה פעלו כוללת 

לפחות את נושאי החובה שהוגדרו בהנחיות הרשות. זאת ועוד, הרשות אף לא 

וידאה שהמשרדים שלא הצהירו על המתודולוגיה שהם עובדים לפיה פועלים 

 מפת"ח כפי שקבעה בעבורם בהנחיה. לפי נוהל 

אימוץ מתודולוגיה לניהול פרויקטים בתחום התקשוב שעלותם מסתכמת 

לעתים בעשרות או במאות מיליוני ש"ח, הוא הליך משמעותי שעשויות להיות 

מעיר לרשות התקשוב כי  המדינה מבקר לו השפעות מרחיקות לכת. משרד

המשרדים  את תוח אחידה המחייבתפי היעדר מתודולוגיית -בשל המצב שנוצר 

נדרשת בחינה פרטנית של המתודולוגיות שנבחרו בכל משרד, כדי לוודא  -

  שהן מספקות לפחות דרכים הולמות לטיפול בנושאי החובה שהגדירה.

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולסדרי 

תפעל  2015העדיפויות והמשאבים העומדים לרשותה הוחלט כי במהלך שנת 

לפרסום ההנחיה הנ"ל, אך לא תשקיע משאבים נוספים באיסוף אקטיבי של מידע 
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צהרה. מהמשרדים או בבקרה על יישומן של ההנחיות ועל מימוש המתודולוגיה שהו

, לא 2097עוד מסרה רשות התקשוב כי בתפקידים שנקבעו לה בהחלטת הממשלה 

נכלל באופן מפורש הסעיף של ביצוע בקרה אחר יישום הנחיותיה, לעומת ליווי 

ובקרה של פרויקטי תקשוב משרדיים משמעותיים, למשל. לפיכך מתבצעת הבקרה 

מות שהרשות לוקחת על אחר יישום הנחיות הרשות כחלק מפעולות נוספות ומשלי

 עצמה מעבר לתפקידים המוגדרים בהחלטת הממשלה. 

 אחר בקרה תבוצעקבע כי נרשות ה בהנחייתכי  מעיר משרד מבקר המדינה

 תבצעהרשות ש ראוי, ולכן בקרה מנגנוני באמצעות, והטמעתן ההנחיות פרסום

 תסתפק ולא, ולסדרי העדיפויות בכפוף לאילוצים תקציביים כאמור בקרה

 .בלבד טכנית פעולה שהיא, המשרדים הצהרת בקבלת

 

 פרסום הנחיות הרשות

תכנית עבודה בנושא רשות התקשוב למשרד מבקר המדינה העבירה  2016 ביולי

מתוכן תכננה  60שהרשות תכננה לפרסם,  הנחיות 78 של רשימה ובה ההנחיות,

שהוגדרו לות הפעי . ההנחיות שברשימה חולקו לפי תחומי2016לפרסם עד סוף שנת 

, לפי מועד הפצתן המתוכנן ולפי הסטטוס ת תקשוב ממשלתיתימסגרת מתודולוגיב

שהסטטוס שלה הוא  או פורסמה, אם היא בתוקף היא אם צוין הנחיה שלהן. בכל

מההנחיות  18מחדש. לגבי  אישורה באישור או נדרש, בתכנון, אחד מאלה: טיוטה

 לא צוין מועד ההפצה. 

ועד  2014משנת  -על פי תכנית העבודה בנושא ההנחיות העלתה כי  הביקורת

  22 רק התקשוב רשות פרסמה - 2016 בספטמברמועד סיום הביקורת 

בשנת  11, 2014 בשנת פורסמו : שששתכננה לפרסם ההנחיות 78-מ( 28%-)כ

 .2016וחמש עד ספטמבר  2015

הנחיות נוספות,  פרסמה חמש 2016עד אמצע דצמבר  כיהשיבה רשות התקשוב 

הנחיות נוספות  ארבעעושה מאמץ לעמוד ביעד השנתי שנקבע על ידי פרסום  והיא

מפרסמת  היאשונים של השלמות ואישורים. עוד מסרה כי  בשלביםנמצאות ש

הנחיות באופן הדרגתי, בהתאם להערכות המקצועיות שלה ולהיכרותה עם מערך 

ה וליכולתה לבצע מעקב ובקרה התקשוב הממשלתי בכללו, לקיבולת העבודה של

 לאות מתה.  יהפכואפקטיביים אחר ההנחיות המתפרסמות באופן שלא 
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 שהממשלה אף על

 באוקטובר החליטה
 שרשות 2014

 תגבש התקשוב
 לניהול מתודולוגיה

 של החיים מחזור
 ולניהול מידע מערכות

 ,פרויקטים של יעיל
 דצמבר אמצע עד

 הרשות פרסמה 2016
 מההנחיות כשליש רק

 אינןש המתוכננות
 נושאי את מקיפות
 החובה
 

שרשות התקשוב תגבש  2014על אף שהממשלה החליטה באוקטובר 

מתודולוגיה לניהול מחזור החיים של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים, 

הרשות  פרסמה 2016עד אמצע דצמבר  -תשתיות ותהליכים בתחום התקשוב 

מקיפות  . כמו כן, ההנחיות שפרסמה אינןההנחיות המתוכננותמ רק כשליש

עצמה  שהיאכפי מתודולוגיה סדורה צריכים להיכלל באי החובה שאת נוש

 בקרת: תכנון ומעקב ביצוע, , בהנחיות לא נכללו נושאים אלולמשל. קבעה

 ונתונים.  תוצרים ובקרת ואיכות בתקציב עמידה לתכולה, תיחום

המשרדים דיווחו  73-מ( 10%-רק שבעה )כ ,2016 אנשי רשות התקשוב מיולי לדברי

הרשות לא אך , המידע בנושא מחזור חיי מערכת הנחיותיהעל פי  פועליםשהם לה 

הם ווחו שימשרדים דמה (15%-)כ 11-כ הנחיותיה. שבו יושמואופן הביצעה בקרה על 

לא דיווחו לרשות ( 75%-כרוב המשרדים )ועל פי הנחיות אלו,  לפעולטרם התחילו 

 והרשות אף לא דרשה זאת מהם.  ,יישום הנחיותיהאם הם פועלים לכלל 

מבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב כי לנוכח ההיקף המצומצם של משרד 

יישום הנחיותיה בנושא מחזור חיי מערכת המידע, עליה לבחון את הסיבות 

לכך ולקיים תהליך של הפקת לקחים. לאחר תהליך הפקת הלקחים, עליה 

לבחון כיצד ראוי ללוות את מהלך יישום ההנחיות במשרדים ולפקח עליו. 

 המקצועיות קובעת כי ההנחיות 2014ת הממשלה משנת מאחר שהחלט

 -מחייבות את המנמ"רים של המשרדים  הסמכות בתחומיהרשות  שמפרסמת

ראוי שהממשלה תקבע כלים ומנגנוני אכיפה שיאפשרו לרשות להתמודד עם 

 משרדים שאינם פועלים לפי הנחיותיה. 

תכניות העבודה בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי במסגרת התהליך של סקירת 

, הם הונחו לדווח בנוגע למימוש 2017של אגפי מערכות המידע במשרדים לשנת 

. ניתוח המידע שיועבר ופרסום הממצאים 2016ההנחיות שפורסמו על ידה בשנת 

 העבודה . בתכנית2017בנוגע למידת יישומן של ההנחיות יתבצע בתחילת שנת 

עוד  .בעשרה משרדים ההנחיות שוםיי את אופן לבדוק הרשות מתכננת 2017לשנת 

כיצד  במשרד האוצר אגף התקציביםעם  התייעץל מסרה הרשות כי בכוונתה

. בהחלטה 2097ותה שנקבעה בהחלטת הממשלה באופן יעיל יותר את סמכהפעיל ל

 החוות דעתתוך התחשבות בולפעול  רשותלהיוועץ בעל המשרדים שחובה זו נקבע 

ת של אגף מערכות מידע ותקצובה, אישור תוספות לפני אישור תכנית עבודה שנתי

תקציביות משמעותיות ואישור פרויקטים ברמת מורכבות גדולה בתחום מערכות 

 המידע. 

בשל ההתקדמות האיטית בגיבוש ההנחיות בנושאים השונים לעומת התכנון, 

תשקיע בפיתוח  לפני שרשות התקשוב -וההיקף המצומצם של יישומן 

מוכרת שנדרשת לכלל מתודולוגיה  עליה לשקול לאמץ מתודולוגיה חדשה,

 אופן על בפיקוח רק ולהתמקד לצרכיה נושאי החובה שהגדירה, להתאימה

בכך עשויה הרשות לחסוך זמן וכסף, והמשרדים יוכלו להשתמש  יישומה.

 במתודולוגיה מקובלת שמתעדכנת באופן שוטף. 
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מוכרות טעונות התאמות והשלמות מתודולוגיות מסרה רשות התקשוב כי  בתשובתה

 בתהליך כדי שניתן יהיה ליישמן בסביבה הממשלתית, ואי אפשר לאמצן כמות שהן.

 ממתודולוגיות חלקים לאמץ האפשרות נבחנת הממשלתית המתודולוגיה גיבוש

 . הנדרשים במקרים והתאמות שינויים עריכת תוך, מוכרות

 

 

 תקשוב על פרויקטי פיקוחהליווי וה
 ממשלתיים

רשות התקשוב נוהגת לשלוח למנמ"רים אגרות מידע כמה פעמים בשנה. באגרת 

שנכתב על ידי חברת  26פורסם תקציר של מאמר 2015מידע ששלחה באוקטובר 

ייעוץ אמריקאית ובו נבדקה רמת ההצלחה בפרויקטים בתחום התוכנה. במאמר צוין, 

מהם הסתיימו בלי  43%מהפרויקטים בהצלחה;  39%הסתיימו  2012כי בשנת 

 18%-שיישמו את כל התכולות המתוכננות או שלא עמדו בזמן או בתקציב, ו

מהפרויקטים נכשלו )לא הושלמו או שלא נעשה בהם שימוש(. הממצא המרכזי 

שככל שהפרויקטים גדלים כן גדל אחוז הכישלונות.  -שהועלה במאמר הוא 

, 66%-שיעור הכישלון עולה ל - 27מיליון ש"ח 10עד  2.5-בפרויקטים שתקציבם מ

-שיעור הכישלון עובר את ה -מיליון ש"ח  10-ובפרויקטים שתקציבם היה יותר מ

85% . 

 כמה מילארדי בממשלה מנוהלים פרויקטים בתחום התקשוב בהיקפים כספיים של

זאת יוקמו  בשנהכי  עולה 2016 לשנתמשרדים  40-של כ העבודה מתכניותשקלים. 

 2.5עולה על  מהם אחד של כל כשהתקציבהתקשוב  שים בתחוםחד פרויקטים 15-כ

 . מיליון ש"ח 370-בכהכולל הוערך  םותקציב ,מיליון ש"ח

 

התאמת מדיניות הרכש הממשלתי לרכישת טכנולוגיות 

 מותקדמידע ותקשורת מת

"לית בשיתוף הממונה על על החשכהוטל  2013מדצמבר  1046ממשלה  בהחלטת

לבחון את התאמת מדיניות הרכש הממשלתי לרכישת  ,התקשוב הממשלתי

מותאמים למיזם ישראל הולגבש פתרונות  קדמותטכנולוגיות מידע ותקשורת מת

שחברים  2015בהתאם להחלטה האמורה מינתה החשכ"לית צוות במאי דיגיטלית. 

בו, בין היתר, מנהלת מינהל הרכש, ראש רשות התקשוב, ראש מטה ישראל 

נציגים בכירים של משרד האוצר. בדיוני הצוות הועלו הקשיים דיגטלית לשעבר ו

 שאינםשל תהליכי הרכש  הקיימים במנגנוני הרכש הממשלתיים כגון: התמשכותם

 מכרזים בכתיבת במומחים מחסור; בשוק החידושים פיתוח קצב את תואמים

 ניתן לא ולכן רכש, להיקפי להתחייב נדרשים אינם הממשלה משרדי; טכנולוגיים

  בביצוע קושי יש; מיטביות רכש עלויות הכמותי להשגתיתרון ה את למצות
 https://govshare.gov.il/he/node/1213ראו במאמר המצוטט באתר של רשות התקשוב:   26

 .בדולרים המקור  27

https://govshare.gov.il/he/node/1213
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 התקשוב רשותעל 

 הוראה פרסםל
 שגם מחייבת

 מחשוב של פרויקטים
 כספיים בהיקפים

 שמפותחים גדולים
 כוח בידי במשרדים

 חיצוני או תקני אדם
 לפני לפניה יובאו

 וקבלת, התחלתם
 דעתה חוות

 תנאי תהיה המקצועית
 להתנעתם

 

. וערבויות לביטוחים מחמירות דרישות בשל ובינוניים קטנים עסקים עם התקשרויות

  .2016שהועלו וסיים את עבודתו ביולי  מהבעיות לחלק פתרונות הציע הצוות

 שעל 2013-שהחלטת הממשלה קבעה כבר באף  על העלתה, כי הביקורת

מדיניות  ה שלהממונה על התקשוב הממשלתי לבחון את התאמתו"לית החשכ

הצוות לבחינת הנושא  -פתרונות  ולגבשתקשוב ה לנושאהרכש הממשלתי 

אישרה  טרם 2016הוקם כשנה וחצי ממועד החלטת הממשלה, ועד דצמבר 

 החשכ"לית את מסקנותיו.

 

 התקשוב בתחום מרכזיים פרויקטים על פיקוח

העבירו המשרדים בקשות להתקשרויות חדשות בתחום  2014עד אוקטובר  .1

התקשוב בהיקף כספי גדול לאישור הוועדה המרכזית לענייני תקשוב. 

ם, עודכנו ", עם העברת תחום התקשוב הממשלתי למשרד רה2014מאוקטובר 

 2.5ב ששוויה עולה על הוראות תכ"ם ונקבע כי בכל התקשרות בנושא תקשו

מיליון ש"ח, יש לפנות תחילה לקבלת חוות דעת מקצועית מהממונה על 

התקשוב הממשלתי. חוות הדעת תוגש לוועדת המכרזים של המשרד 

התקשרויות המשרד  הממשלתי, ולאחר דיון בנושא היא תחליט אם לאשר את

ר ממכרז . משרד שיגיש בקשה לפטופטור ממכרזלתת להן באמצעות מכרז או 

עם ספק יחיד בשווי של יותר מארבעה מיליון ש"ח, יידרש לקבל אישור לכך 

 מוועדת הפטור שבמשרד האוצר. 

 גדולים כספיים בהיקפיםתקשוב ה בתחום פרויקטים מפתחים רבים במשרדים

המשרד או עובדים חיצוניים שנותנים שירותים למשרד באופן  עובדיבאמצעות 

ועדת המכרזים  של הלאישור מועברים אינם אלושוטף. יצוין כי פרויקטים 

 וקבלת חוות דעתהממשלתי ל התקשוב על ממונההמשרדית ואף לא ל

מיליון ש"ח  50-בעלות של כ 29"םבשעשפותח  28BIמקצועית, לדוגמה: פרויקט ה

 )ראו להלן(.

ף שנועד כגו, מעיר כי מן הראוי שרשות התקשוב המדינה מבקר רדמש

וראה מחייבת ה לשמש מרכז ידע ויועץ לאגפי מערכות המידע, תפרסם

בהיקפים כספיים גדולים שמפותחים מחשוב  פרויקטים שלשגם 

 הפניליובאו , 30במשרדים בידי כוח אדם תקני או חיצוני, ולא רק במיקור חוץ

 להתנעתם. המקצועית תהיה תנאי  החוות דעתוקבלת  ,תחלתםה לפני

 
( היא תחום בטכנולוגיית המידע BI, בראשי תיבות: Business intelligenceבינה עסקית )באנגלית:   28

מבחינה עסקית מתוך מכלול  משיעוזרות לארגון להפיק מידע משהעוסק בבניית מערכות 

 הנתונים הנאספים על ידיו.

 ברשות המסים בישראל. שירות עיבודים ממוכנים -שע"ם   29

 התקשרות עם חברה שתבצע את הפרויקט עבור המזמין. -מיקור חוץ   30
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כי חוץ מההסדרים המפורטים לעיל )המצויים  ,מסרה רשות התקשוב בתשובתה

בסמכות החשכ"לית(, היא תבחן את האפשרות לפרסם הנחיה שתחייב את 

אגפי מערכות המידע להביא לאישורה פרויקטים חדשים בהיקפים כספיים 

גדולים שמתבצעים באמצעות עובדי המשרד או נותני שירותים קיימים כתנאי 

 לביצועם. 

בהנחיית מטה התקשוב )כתוארו אז( בנושא "עבודת ועדת התקשוב העליונה"  .2

הנחיית מטה התקשוב( נאמר כי כחלק מסמכויותיו של  -)להלן  2014מיוני 

הממונה על התקשוב הממשלתי, הוא ממנה את "ועדת התקשוב העליונה" כגוף 

ווי מקצועי המסייע לו לממש את אחריותו וסמכותו בתחומים רבים ובהם לי

ופיקוח על פרויקטים ממשלתיים מרכזיים בתחום התקשוב. בהנחיה האמורה 

נאמר עוד כי מנהל חטיבת המשילות "יחליט, בתיאום עם הממונה על התקשוב 

הממשלתי והמנמ"ר, אלו פרויקטים של המשרד יקבלו ליווי ותמיכה מקצועית 

ו על פי וניהולית של ועדת התקשוב העליונה. הפרויקטים המלווים ייקבע

פרמטרים של סוג, גודל, רמת מורכבות, רמת סיכון, או כל פרמטר רלבנטי אחר 

נקבע כי בין  2014מאוקטובר  2097על פי שיקול דעתו". גם בהחלטת הממשלה 

תפקידיה של רשות התקשוב היא אחראית לליווי ובקרה של פרויקטים 

 . התקשוב בתחום"משמעותיים" )מרכזיים( 

נכללה  2015חטיבת המשילות ברשות התקשוב לשנת  בתכנית העבודה של

משימה של "ליווי, תמיכה ובקרה בעשרה אגפי מערכות מידע במשרדים יחד עם 

-חוות דעת ראש רשות התקשוב לתכנית העבודה". במשימה זו הוגדרה תת

משימה: פרסום מכרז לשלושה יועצים בכירים כרפרנטים מול עשרת המשרדים 

 .2016נכללה בתכנית העבודה של החטיבה לשנת והפעלתם, והיא שבה ו

שהמשימה של פרסום מכרז להעסקת  אף הביקורת העלתה כי על

במועד סיום הביקורת  - 2015שלושה יועצים בכירים נקבעה כבר בשנת 

 לא נבחרו יועציםטרם פורסם המכרז, כך שעדיין  2016בספטמבר 

ות המידע, שאמורים ללוות את הפרויקטים המפותחים באגפי מערכ

 לתמוך בהם ולבצע בקרה בעניינם. 

 להעסקת מכרז להתפרסם צפוי 2016-ב התקשוב כי רשותמסרה  בתשובתה

 .הממשלה במשרדי מורכבים פרויקטים לליווי בכירים יועצים

 -שנתיות  עבודה תכניות" בנושא 2015של רשות התקשוב מספטמבר  בהנחיה .3

נוהל תכניות עבודה שנתיות(,  - )להלן" התקשוב לרשות המשרדים ביןממשקים 

הוגדרו הממשקים שבין המשרדים הממשלתיים ורשות התקשוב במסגרת 

התהליכים של המשרדים לגיבוש תכניות עבודה בתחום התקשוב, תגובות 

הרשות על תכניות העבודה, והבקרה של רשות התקשוב אחר ביצוען. אחת 

ם ו/או בעלי סיכון גבוה, "איתור פרויקטים מורכבי-ממטרות התהליך הוגדרה כ

התארגנות וקביעת רמת מעורבות של רשות התקשוב". כמו כן הוגדר בהנחיה כי 

נובמבר, תסמן רשות התקשוב את הפרויקטים -בכל שנה, בחודשים אוקטובר

שאותרו למעקב, תלווה ותבקר אותם לאורך כל השנה. יצוין כי בכל שנה 

 של מאות מיליוני ש"ח. מפתחים במשרדים ממשלתיים פרויקטים בעלות
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מטה  , כשנתיים לאחר שהוצאה הנחיית2016רק במהלך הביקורת ביוני 

התקשוב, בחרה רשות התקשוב בשמונה פרויקטים מרכזיים לליווי 

 ולמעקב. להלן יפורטו הפרויקטים שנבחרו: 

"שער עולמי" להקמת מערכת סחר חוץ חדשה ברשות המסים  פרויקט .א

 -)להלן  מיליון ש"ח 800-של כעלות ברשות המסים(  -בישראל )להלן 

, אך שלא כמתוכנן, 2008פיתוח הפרויקט החל בשנת . פרויקט שער עולמי(

 רק חלק קטן ממנו עלה לאוויר. 2016עד ספטמבר 

עלות הפיתוח של המערכת  -"איתן" ברשות האוכלוסין וההגירה  פרויקט .ב

העלות של כל הפרויקט הכוללת את תפעול מיליון ש"ח ו 300-הוערכה בכ

 טרם הביקורת סיום מועד כמיליארד ש"ח. עד - 2035המערכת עד שנת 

 .זוכה ספק נבחר

ומערכות  כוח אדם בהוראהלהקמת "מערכת מאוחדת לניהול  פרויקט .ג

מיליון ש"ח.  50-כמוערך בהפרויקט  תקציבתומכות שכר" במשרד החינוך. 

פומבי להקמת השלב הראשון של המערכת פורסם מכרז  2016בספטמבר 

 מיליון ש"ח. 20-בעלות של כ

31"מזור" במשרד הבריאות להקמת מערכת  פרויקט .ד ERP  לבתי החולים

 מיליון ש"ח.  250-כמוערך ב הפרויקטתקציב הממשלתיים הכלליים. 

"איתן" במשרד הבריאות להקמת פלטפורמה לשיתוף מידע לאומי  פרויקט .ה

מיליון  100-כמוערך בהפרויקט תקציב ורצף טיפולי במערכת הבריאות. 

 ש"ח. 

 2014שהחלה בשלהי שנת " ברשות למקרקעי ישראל רמיטק" תכנית .ו

ומתוכננת להימשך כחמש שנים. היא נועדה להתאמת מערכות המידע 

. התכנית חולקה לשלוש תכניות משנה למתאר העבודה של הרשות

שתוצריהן יושגו בטווחי זמן שונים כדלקמן: תכנית משנה מערכות הליבה, 

תכנית משנה ערוצים ישירים ותכנית משנה מסדי נתונים ובינה עסקית. 

 מיליון ש"ח.  350-תכנית הוא כה תקציב

 בפיתוח שע"ם: פרויקט  המסים ברשות האכיפהלהגברת  שני פרויקטים .ז
32 Big Data  שלדברי רשות המסים הוא תכנון רעיוני בלבד ולא פרויקט

-שהחל לפני כחמש שנים והוא כולל כמה תתי BIמוחשי, ופרויקט 

מיליון ש"ח,  25-פרויקטים. לדברי רשות המסים מוערכת עלות הפרויקט בכ

 מיליון ש"ח. 10-ועד היום הושקעו בו כ

משרד  -)להלן רכים במשרד התחבורה והבטיחות בדפרויקט "ארז"  .ח

לוחיות הרישוי משבע ספרות פרויקט להסבת המספרים ב -התחבורה(   
 תוכנה חבילת על המבוססת, בארגון והמשאבים העבודה תהליכי לניהול מערכת - ERP מערכת  31

  .מודולים כמה שכוללת מקיפה

32   Big Data- מאגר מידע הכולל נתונים מבוזרים שאינם  תאר)בעברית נתוני ָעֵתק( הוא מונח המ

מגיעים בכמויות גדולות ממקורות רבים, בפורמטים מגוונים המאורגנים לפי שיטה כלשהי, 

 ובאיכויות שונות.
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בספטמבר מיליון ש"ח.  15-כמוערך בהפרויקט תקציב לשמונה ספרות. 

 נמצא הפרויקט בשלב הבדיקות. 2016

לבחירת הפרויקטים  כמה קריטריונים קבעה אמנםהתקשוב  רשות

השימוש ועקב כך  ,דדים כמותייםאלו חסרים מ אולם קריטריונים למעקב,

 למשל,אפקטיבי.  שנבחרו לא יהיה פרויקטיםאחר ה לצורך מעקבבהם 

 הגודל, להערכת מדדים חסרים הפרויקט הקשורים לגודל קריטריונים

הערכת מדדים ל חסרים פרויקט של הסיכון הקשורים לרמת וקריטריונים

 . שיש לטפל בהם ניםסיכו

מדדים כמותיים לקריטריונים שלפיהם  יש מקום שרשות התקשוב תקבע

 הנושאים את שתגדיר ייקבע איזה פרויקט הוא פרויקט מרכזי. כמו כן, ראוי

פרויקט בנפרד בכפוף למורכבותו,  לכלבעבודת הליווי והפיקוח  שייכללו

לעלותו ולסטטוס שלו ואת תדירות הבקרה על ביצוע הפרויקט. עם סיום 

 וי שתבצע הליך הפקת לקחים ותרכזעבודתה של הרשות בכל פרויקט רא

 במסגרתו. זאת כדישהפיקה  והמסקנות הממצאים את רשמיבמסמך 

לנתחם ככל שיהיו כאלה, הכשל  לאירועיהסיבות  את לעומקן להבין

אחרים  לפרויקטים בנוגע ותרוחבי למסקנות להגיע כדיד אותם, ווללמ

 הממשלתית.המחשוב במערכת 

בחרה שמונה פרויקטים  2016בשנת  מסרה רשות התקשוב כי בתשובתה

שהוצגו להנהלת רשות התקשוב  2016מתכניות העבודה של המשרדים לשנת 

בסקר תכניות העבודה שערכה. הפרויקטים נבחרו על פי קריטריונים שנקבעו 

מראש והם: גודל, מורכבות, סיכון, אינטגרציה עם משרדים אחרים והחשיבות 

מתחשבים  התקשוב כי מלבד הקריטריוניםברמה הממשלתית. עוד מסרה רשות 

גם בשיקול דעתם המקצועית של ראש הרשות ומנהל חטיבת המשילות, 

והבחירה אינה מתבצעת על פי אלגוריתם מוחלט המשקלל רק את הקריטריונים 

 שנבחרו.

הרשות לא קבעה מדדים בעבור כל כי  מעיר משרד מבקר המדינה

הפרויקט, והדבר משתקף  קריטריון כגון ההיקף הכספי המזערי של

סיכוניהם, , מורכבותםגודלם,  מבחינת פרויקטים שנבחרובשונות שבין ה

"ם שהוא בשע Big Data: פרויקט לדוגמה, ואף בסטטוס שלהם. עלותם

עלותו לא הוערכה כלל; לכן ו מוחשי, פרויקט ואינו בלבד רעיוני בתכנון

"ח ש מיליון 15ו במשרד התחבורה שנמצא בשלבי סיום ועלות ארזפרויקט 

 מיליוני מאות 800-ל 100נעה בין  שעלותם אחרים פרויקטים וכן בלבד;

 "ח והם בסטטוסים שונים. ש
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 התקשוב רשות על

 מובנה תהליך לנהל
 פרויקטים לבחירת
 עליה וכן, מרכזיים
 בעבור מדדים לקבוע

 כמו, קריטריון כל
 הכספי ההיקף

 כל של המינימלי
 מידת, שייבדק פרויקט

 הכרוכים הסיכונים
 והסטטוס, בביצועו

 שלו
 

וכן עליה על הרשות לנהל תהליך מובנה לבחירת פרויקטים מרכזיים, 

כל כמו ההיקף הכספי המינימלי של  ,לקבוע מדדים בעבור כל קריטריון

)כדי  שלוסטטוס וה ו,בביצועכרוכים המידת הסיכונים  ,בדקיפרויקט שי

שניתן יהיה ליישם את ההמלצות(. כמו כן על הרשות לתעד את תהליך 

שיקוליו של ראש הרשות, כדי  ובכלל זה לתעד אתקבלת ההחלטות 

שהמשאבים של הרשות יושקעו בפרויקטים הראויים ביותר להבטיח 

 לליווי. 

אחד הפרויקטים שרשות התקשוב הגדירה כמרכזי הוא פרויקט שער עולמי.  .4

 . לצורך הביצוע33ביצוע הפרויקטמשרד מבקר המדינה בדק בדוח ביקורת אחר את 

התקשרה רשות המסים עם ספק חיצוני להקמת המערכת ולתחזוקתה למשך 

 . המערכת תוכננה לעלות לאוויר34מיליון ש"ח 384-עשר שנים בהיקף כספי של כ

, אך בעקבות מחלוקות ועיכובים בפרויקט שהגיעו עד הליך בוררות, 2011ביולי 

. בעקבות פסק הבוררות נדרשה 2018מבר צפוי הפרויקט להסתיים רק בספט

רשות המסים לשלם עשרות מיליוני ש"ח נוספים כדי להשלים את פיתוח 

המערכת. משרד מבקר המדינה בדק, בין היתר, את מעורבותם של מטה 

שבו הסתיים הליך הבוררות,  2013התקשוב ורשות התקשוב בפרויקט מינואר 

מינתה  2013העלתה כי באפריל . הביקורת בדוח האמור 2015עד סוף שנת 

 את ראשת מטה התקשוב דאז יועץ לייצגּה במשא ומתן עם הספק. היועץ סיים

עד אך , 2013ספטמבר  כחצי שנה מאוחר יותר, בסוף התקשוב במטה עבודתו

עוד עלה , כשנתיים וחצי לאחר מכן, לא מונה יועץ אחר במקומו. 2016מרץ 

התקשוב בכל שנה שתי ישיבות בנושא  קיים מטה 2014-2013בדוח, כי בשנים 

 קיימה רשות התקשוב שלוש ישיבות.  2015הפרויקט, ובשנת 

 הפרויקט היות משרד מבקר המדינה העיר לרשות התקשוב באותו דוח כי בשל

 והעיכובים, בממשלה המחשוב בתחום והמורכבים היקרים הפרויקטים אחד

 -הביקורת  סיום מועד עד 2013 בינואר הבוררות מסיום בביצועו שחלו הרבים

 של המקצועי הליווי את שירכז מטעמה גורם תמנה התקשוב שרשות ראוי היה

עוד העיר משרד . עליו ובפיקוח בניהולו לסייע כדי, ושוטף הדוק באופן הפרויקט

בהחלטת  לההסמכות שניתנה מבקר המדינה לרשות התקשוב, כי בעקבות 

לקיים תקשוב וה יקטים מרכזיים בתחוםפרו לוותל 2014הממשלה מאוקטובר 

 - 2015העובדה שבפרויקט חלו קשיים ועיכובים רבים גם בשנת ו ,בקרהעליהם 

 ולהיכנס עליו בפיקוח שלה הניהוליות התשומות את להגדיל התקשוב רשות על

 לסייע בביצועו, הקשיים שהתעוררו את לעומק להבין כדי, הקורה לעובי

 . בהקדם המוצלח לסיומו ולהביאו בפתרונם

 
 חוץ סחר מערכת להקמת עולמי שער "פרויקט(, 2016)א 67דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   33

 . 301, עמ' המסים" ברשות חדשה

 שנים. בשלוש התחזוקה משך את להאריך לרשות שניתנה אופציה בעבורמיליון ש"ח  56 מהם  34
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 התקשוב רשות על

 ולבקר ללוות
 את בהתמדה

 המרכזיים הפרויקטים
 ולא שהגדירה
 בדיוני להסתפק

 בשל ,סטטוס
 שהם העובדה

 מורכבים פרויקטים
 מאות של בהיקף
 ח"ש מיליוני
 

הדוגמה שלעיל מצביעה על חשיבות הליווי המקצועי של רשות התקשוב 

בפרויקטים עתירי תקציב. על רשות התקשוב ללוות ולבקר בהתמדה את 

בשל  -הפרויקטים המרכזיים שהגדירה ולא להסתפק בדיוני סטטוס. זאת 

ם העובדה שהם פרויקטים מורכבים בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, וחלק

 אף נמצא בסיכון או שלא עמד בתכולות, בזמנים ובתקציב שתוכננו להם. 

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי לאחר שיגויסו יועצים ייעודיים לליווי 

פרויקטים מורכבים יוגדל היקף המשאבים המושקעים בפרויקטים שנבחרו 

מעבר לדיוני סטטוס תקופתיים. הרשות הדגישה, כי האחריות ליישם ולהטמיע 

את הנחיותיה ואת ההמלצות המקצועיות של ועדת התקשוב העליונה במהלך 

 ליווי פרויקטים מרכזיים, חלה על המשרדים ולא עליה. 

נקבע כי על הממונה על התקשוב  2014 מאוקטובר 2097הממשלה  בהחלטת .5

ועדת היגוי של  ההקמתאת המשרדים לבחון  יהממשלתי להנחות את מנכ״ל

טכנולוגיות התפעל לרתימת מערכות המידע ושמשרדית לתחום התקשוב 

 המתקיימים המשרד ושיפור תהליכי הליבה העסקייםמתקדמות להשגת יעדי ה

תוך דיון בתכנית העבודה של אגף מערכות המידע ועריכת מעקב  -זאת  .בו

קבעו בהנחיות הממונה על התקשוב יישוטף אחר ביצועה. סדרי עבודת הוועדות 

 הממשלתי.

פרסמה רשות התקשוב הנחיה בנושא "ועדות היגוי משרדיות  2016בינואר 

בנוגע להקמתן ולאופן פעילותן של ועדות אלו. על פי ההנחיה יהיה  לתקשוב"

 נציג של רשות התקשוב כמשקיף בכל ועדה.

בידי  ולא הי 2016מועד סיום הביקורת בספטמבר  הביקורת העלתה כי עד

ועדות היגוי  פועלות שבהםמשרדים ה בדבר מלאים נתוניםרשות התקשוב 

 .הרשות מטעם היה בהן משקיף , וממילא לאתחום התקשובבת ומשרדי

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי היא פועלת לגבש ולפרסם לקראת שנת 

ידוע  2016, מיפוי מלא של ועדות ההיגוי שהוקמו במשרדים. נכון לנובמבר 2017

לה רק על כמה משרדים כגון רשות האוכלוסין וההגירה, רשות מקרקעי ישראל 

 נציג מטעמה כחבר בוועדה.  מונהן ומשרד התחבורה שבהם מונתה ועדה וכ
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בהתחשב בעובדה שמשרדי הממשלה מנהלים פרויקטים ומערכות מידע 

בהיקפים כספיים ניכרים שעשויים להסתכם בעשרות ואף במאות מיליוני 

מן הראוי שהרשות תבחן את הצורך ליזום שינוי בהחלטת  -שקלים בשנה 

משרדיות בתחום הממשלה שיחייב את המשרדים להקים ועדות היגוי 

התקשוב, ולא תשאיר למשרדים את ההחלטה אם להקים ועדה כזאת. 

 היגוי"ועדות  כמו כן, ראוי שרשות התקשוב תיישם את הנחייתה בנושא

, ועדה בכל כמשקיף הרשותיהיה נציג של  פיה על" לתקשוב משרדיות

תמנה משקיף מטעמה לוועדות שעוסקות בפרויקטים מורכבים  ולפחות

כדי לקבל תמונה רוחבית ועדכנית של  -זאת ים. דולכספיים ג בהיקפים

שלה בפעילותם  והמעורבות מצב התקשוב במשרדים, לשפר את הפיקוח

  ולממש את ייעודה כמרכז ידע ויועץ בתחום התקשוב הממשלתי.

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי תבחן את האפשרות לחייב את המשרדים 

  להקים ועדות היגוי משרדיות בתחום התקשוב. 
 

 ניהול סיכונים בתחום התקשוב 
 IT-פרסם מטה התקשוב הנחיה בנושא: "עקרונות לניהול סיכוני ה 2014באפריל 

לסיכונים מגוונים ארגונים ממשלתיים חשופים במשרדי הממשלה". בהנחיה נאמר כי 

 ביעדי הארגון פגועלוכספיים( נזקים נזקים )לרבות לגרום התממשותם עלולה ש

ניהול טכנולוגיות בהנחיה נאמר עוד כי  באיכות השירות הניתן לאזרחי המדינה.ו

ם באגפיתקשוב  סיכוני. ניהול (35סיכוני תקשוב -)להלן גם  "ITהמידע מכיל "סיכוני 

 פיתחתוך שימוש בכלים ובמתודולוגיה ש יתבצעם מערכות המידע במשרדי של

 מתודולוגיה מבוססת על מודלים מקובלים לניהול סיכוניםה התקשוב הממשלתי.

  במגזר הממשלתי. מםיישולתוך ביצוע ההתאמות הנדרשות 

הם: קביעת המדיניות  ITכי השלבים בתהליך ניהול סיכוני  בהנחיה, נאמר עוד

נכסים, הפעילויות השיכלול מיפוי  IT; עריכת סקר סיכוני ITהמשרדית לניהול סיכוני 

מיפוי וניתוח סיכונים ותגובות  ;ופעילותה IT-הגדרת יעדי יחידת ה והפרויקטים;

והכנת תכנית להפחתת הסיכונים הכוללת תגובות מומלצות; והשלב האחרון  ,קיימות

בראשות מנהל סיכוני  ,ITיחידת ניהול סיכוני שכן נקבע  כמומעקב, פיקוח ועדכון.  -

IT מקצועי היהיה הגורם  )כתוארו אז בהנחיה(, תקשוב הממשלתיאגף הראשי ב

 . במשרדים IT-ספק מענה לסוגיות בתחום ניהול סיכוני השימנחה ה

על הממונה על התקשוב  הטילה 2014מאוקטובר  2097החלטת הממשלה 

לתי, ולהנחות ראשי במטה התקשוב הממש הממשלתי למנות מנהל סיכוני תקשוב

 את המנכ״לים של המשרדים למנות אחראי לניהול סיכוני תקשוב ביחידותיהם.

הנחיה מקצועית של מנהלי סיכוני הם: מנהל סיכוני תקשוב ראשי  ו שלתפקידי  
התקשוב לאירוע  ים בתחוםחשיפת תשתיות התקשוב, תהליכי התקשוב ופרויקט -תקשוב  סיכון  35

  תקנים מחייבים.עמידה ב-יגרום פגיעה ביעדי הארגון, במידע, ברמת השירות או לאישכשל 
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, 2016 בספטמבר

 לאחר כשנתיים
 ,הממשלה החלטת

 יחידת הוקמה טרם
 תקשוב סיכוני ניהול

 ,התקשוב ברשות
 הנחתה לא והרשות

 המשרדים מנכ״לי את
 לניהול אחראי למנות
 תקשוב סיכוני

 ביחידותיהם
 

 התקשוב באגפי מערכות המידע וסיוע בהטמעת המתודולוגיה הממשלתית בתחום;

ריכוז תמונת  וביישום תכניות להפחתתם;סיוע למשרדים בהנעת סקרי סיכוני תקשוב 

 .םסיכוני התקשוב וייזום פעילות רוחבית להפחתת נושאמצב ממשלתית ב

נאמר כי בשנה זאת תטמיע  2015בתכנית העבודה של חטיבת המשילות לשנת 

החטיבה את השיטה לניהול סיכוני תקשוב בחמישה משרדים, ותכין תכנית ליישומה 

נאמר כי הרשות תגייס "מרכז" לניהול  2016בתכנית לשנת בעשרה משרדים נוספים. 

סיכוני תקשוב; תפרסם תקנים ממשלתיים בנושא סיכוני תקשוב ותיישם אותם 

 בשבעה משרדים.

, כשנתיים לאחר 2016הבדיקה העלתה, כי עד מועד סיום הביקורת בספטמבר 

החלטת הממשלה, וכשנתיים וחצי לאחר פרסום ההנחיות בנושא ניהול 

תקשוב ברשות התקשוב; לא מונה יחידת ניהול סיכוני טרם הוקמה  -סיכונים ה

את מנכ״לי המשרדים למנות  ; והרשות לא הנחתהראשי תקשובמנהל סיכוני 

  .אחראי לניהול סיכוני תקשוב ביחידותיהם

לא  , הרשות2016עוד העלתה הביקורת כי עד מועד סיום הביקורת בספטמבר 

 משרדבניהול סיכוני תקשוב  בנושא 2014 מאפריל ההנחיהאת  הטמיעה

בקרה  התחילה בפיקוח, לא ; היאלא הכינה תכנית ליישומהכלשהו, ואף 

; ואף לא גיבשה תמונת מצב ממשלתית במשרדים הנחייתהומעקב אחר יישום 

 בעניין הסיכונים.

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי היא פעלה למינוי מנהל סיכונים ראשי, ואולם 

עד כה לא עלה בידה להשלים תהליך זה. בהיעדר מנהל סיכונים ראשי, שאמור 

דים בתחום ניהול סיכוני תקשוב, לא היה מקום לפרסם לשמש גורם מנחה למשר

מנהל סיכונים במשרדי הממשלה וביחידות  למינויהנחיה גורפת ומחייבת של הרשות 

 הסמך. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב, כי אין כל טעם בפרסומה של 

 ללא הקמת היחידה לניהול סיכוני תקשוב וללא ITסיכוני הנחיה בנושא ניהול 

, לאכוף על להקים את היחידה, למנות לה מנהל הרשות על. מינוי של מנהל

המשרדים לטפל בנושא על פי הנחייתה ולגבש תמונת מצב ממשלתית בעניין 

  הסיכונים. 
 

בקרה על תכניות העבודה השנתיות של 
 המשרדים בתחום התקשוב 

נקבע כי כלל משרדי הממשלה יוכפפו  2011ממרץ  3058בהחלטת הממשלה 

להוראותיו המקצועיות של המנמ"ר הממשלתי, והם יחויבו להיוועץ עמו בכל הקשור 

לתכניות העבודה בתחום התקשוב ולתקציב המחשוב המשרדי. גם החלטת 
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ב, על קבעה כי לצורך מימוש תפקידי רשות התקשו 2014מאוקטובר  2097הממשלה 

מנכ"לי המשרדים והמנהלים של אגפי מערכות המידע במשרדים, להיוועץ בממונה 

על התקשוב הממשלתי ולפעול בהתחשב בחוות דעתו לפני אישור תכנית עבודה 

 שנתית של אגף מערכות המידע ותקצובה. 

פרסמה רשות התקשוב נוהל תכניות עבודה שנתיות,  2015כאמור, בספטמבר 

לממשקים  נוגעב שמטרתו הייתה להנחות את המנכ"לים והמנמ"רים של המשרדים

שבין הארגונים הממשלתיים לרשות התקשוב, במסגרת של גיבוש תכניות העבודה 

 השנתיות בתחום התקשוב והבקרה אחר ביצוען. 

רו כדלקמן: עזרה לארגונים הממשלתיים בתהליך התכנון על ידי מטרות הנוהל הוגד

מתן חוות דעת מקצועית המשקפת ניסיון רב בתחום התקשוב בכלל והתקשוב 

הממשלתי בפרט; חשיפה, עזרה הדדית ושיתוף בידע ובניסיון הרב בין המנמ"רים 

וע הממשלתיים; איתור פרויקטים מורכבים או בעלי סיכון גבוה והתארגנות לסי

ולקביעת רמת מעורבות של רשות התקשוב; קבלת מבט רוחבי על הפעילויות 

בארגונים שונים לאיתור פעילויות רוחביות פוטנציאליות; איתור סיכונים רוחביים, 

כפילויות, ופוטנציאל לשיתוף פעולה וסינרגיה בין משרדים; יישום ואיסוף מידע על 

קשוב; וגיבוש תמונת מצב כלל מימוש המטרות והיעדים של הממשלה בתחום הת

 ממשלתית על הפעילות בתחום התקשוב. 

, הפעילה רשות שנתיות עבודה תכניות נוהל פרסום לאחר, 2016שנת  לקראת

משרדים שאליהם  44מתוך  40התקשוב לראשונה תהליך של ריכוז תכניות העבודה. 

דיונים בנושא קיימה  יאהו, 2016פנתה, העבירו לה את תכניות העבודה שלהם לשנת 

"רים והגישה למנכ"לי המשרדים את הערותיה והמלצותיה בנוגע מהמנמעם חלק 

 2016התהליך האמור פרסמה רשות התקשוב באוגוסט  בסיוםלתכניות ששלחו. 

הפעילות  את המשקף" 2016מבט על פעילות  -"תקשוב ממשלתי  - ספר

 .ידה עלהממשלתית ביחידות המונחות 

מארבעת המשרדים שלא שלחו לה את תכניות  רשות התקשוב לא דרשה

בתי החולים  25-העבודה שלהם, להעבירן אליה. כמו כן, לא דרשה מ

 הממשלתיים שבתחום הנחייתה את תכניות העבודה שלהם.

 טרם מונה מנמ"רווחו ייחידות שלא דבתשובתה מסרה רשות התקשוב כי בשלוש 

כי הוחלט בתיאום עם משרד . בנוגע לבתי החולים הממשלתיים מסרה, באותה עת

הבריאות שתפקידי רשות התקשוב ימומשו באמצעות משרד הבריאות כגורם 

מתכלל, תוך בקרה וסיוע של הרשות, ובאופן הדרגתי. לדברי הרשות, בתי החולים 

לא הונחו מעולם בתחום התקשוב על ידי יחידת מטה ממשלתית  הממשלתיים

 מקצועית. 
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ת התקשוב כי גם יחידות שבהן לא מונה משרד מבקר המדינה מעיר לרשו

מנמ"ר אמורות להכין תכניות עבודה שנתיות בנושא תקשוב. על הרשות 

לדרוש שהתכניות יועברו אליה כדי שתקבל תמונה מלאה בנושא תכניות 

העבודה של כלל המשרדים. כמו כן, על רשות התקשוב לברר אם משרד 

   לים ומה היו מסקנותיו.הבריאות קיבל את תכניות העבודה של בתי החו
 ניהול פרויקטים ברשות התקשוב 

36-על פי הגדרת ה PMI פרויקט הוא מאמץ לשם ייצור מוצר, שירות או תוצאה ,

ייחודיים שיש לו התחלה וסיום מוגדרים. ניהול פרויקט הוא יישום של ידע, מיומנויות, 

כלים ושיטות כדי לעמוד במטרות הפרויקט. בניהול פרויקט מתקיים איזון בין אילוצים 

שנקבע לו, התקציב שונים ובהם: התכולה המתוכננת של הפרויקט, לוח הזמנים 

והמשאבים האחרים שהוקצו לו, דרישות איכות וסיכונים. "פרויקט מחשוב גדול" 

מיליון ש"ח, בין  1.2שנתי עולה על -מוגדר בהוראות תכ"ם כפרויקט שתקציבו הרב

אם יבוצע בהליך של מכרז )מיקור חוץ או אחר( ובין אם יבוצע באמצעות כוח אדם 

 מקצועי פנימי.

 ואת מידע מערכת של והתחזוקה הפיתוח תהליך שלבי את מגדיר"ח מפת נוהל

השלב הראשון הוא שלב . שלב במחזור החיים של המערכת בכל המצופים התוצרים

 או חדשה מערכת לפתח דרישה, ייזום במסמך, מועלית שבו חובה שלב -הייזום 

אישור מסמך הייזום הוא בגדר הרשאה  פועלת. שינוי של ממש במערכת לבצע

 בהנחיה קבע הממשלתי התקשוב, כאמורהתחיל בפיתוח המערכת החדשה. ל

 לא ואם, עובדים הם מתודולוגיה באיזו להצהיר המשרדים על כי 2015 מפברואר

 מתודולוגיה קביעת עד"ח מפת לנוהל כפוף יהיה המשרד דיווח מהם יתקבל

  "ח.מפת לנוהל כפופה התקשוב רשות, האמורה ההנחיה פי על. חדשה ממשלתית

בכותרת "שלב הייזום ושער הכניסה  2016בהנחיית ראש רשות התקשוב מינואר 

נוהל שלב הייזום( נקבע אלו תפוקות יש להשלים בשלב  -לפרויקט תקשוב" )להלן 

הייזום שהוא השלב המקדים וההכרחי בכל אחד מפרויקטי התקשוב המתבצעים 

גורמים מוסמכים הוא  בממשלה. עוד נקבע בהנחיה שמסמך ייזום מאושר על ידי

תנאי הכרחי למעבר לשלבי הרכש, התכנון והביצוע של הפרויקט. להלן נושאים 

שהופיעו בהנחיה כחלק מהתכולה הנדרשת במסמך הייזום: מטרות ויעדי הפרויקט, 

מדדי תפוקה ומדדי הצלחה לפרויקט, אומדן עלויות, תמצית התקציב והשפעתו על 

תמצית לוח הזמנים ואבני דרך עיקריות וכן סיכוני התחזוקה, הערכת זמן ראשונית, 

 הפרויקט. 

נקבע כי רשות התקשוב אחראית, בין  2014מאוקטובר  2097בהחלטת ממשלה 

 היתר, להובלת ארבעה פרויקטים בתחום התקשוב: הקמת אתר אחוד, הקמת רשת 
36  PMI -  ומתעדכן  1983מדריך לניהול פרויקטים שמפרסם הארגון העולמי לניהול פרויקטים משנת

אחת לכמה שנים. הוא נחשב לאחת המתודולוגיות המקובלות בישראל ובעולם בתחום הניהול 

 של מחזור חיי מערכת מידע.
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העברת תשתיות התקשוב של המשרדים למודל "מחשוב ממשלתית, -תקשורת פנים

 ותכנית ההאצה. להלן פרטים: ענן"

אחוד לכלל משרדי הממשלה יפותח האינטרנט האתר : הקמת אתר אחוד .1

וינגיש את המידע  ,רכי המשתמש במרכזואת צ עמידהמשמתוך תפיסה 

לשם כך הוטל על רשות התקשוב, . הממשלתי לציבור בצורה נוחה ופשוטה

לביצוע האתר בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית, לגבש תכנית מפורטת 

האחוד ולהציגה לפני ועדת ההיגוי למיזם הלאומי ישראל דיגיטלית לא יאוחר 

. כמו כן נקבע כי משרד האוצר יקצה 2015מסוף המחצית הראשונה של שנת 

, וכן תקציב 2017-2015מיליון ש"ח לשנים  44.5לרשות התקשוב תקציב בסך 

 בשנתהאחוד החלה  האתר ואילך. הקמת 2018מיליון ש"ח לשנת  14.6בסך 

צורפו רק חמישה משרדים  2016, אך עד מועד סיום הביקורת בספטמבר 2015

  .לאתר האחוד

הרשת תאפשר מתן שירותי תקשוב : ממשלתית-הקמת רשת תקשורת פנים .2

רוחביים ותביא לידי ייעול וחסכון בהשוואה לרשתות הקיימות. לשם כך הוטל 

להציגה לפני ועדת השרים לתקשוב על רשות התקשוב להכין תכנית מפורטת ו

 2015. הקמת הרשת החלה בסוף שנת 2015עד סוף הרבעון הראשון של שנת 

עדיין לא הוכנה תכנית עבודה  2016אך עד מועד סיום הביקורת בספטמבר 

 מפורטת לחיבור כלל המשרדים לרשת.

 - גם)להלן משרדים למודל "מחשוב ענן" ההעברת תשתיות התקשוב של  .3

יאפשר גישה מקוונת לתשתיות, פלטפורמות ויישומים : המודל (הממשלתי הענן

התקשוב בתיאום רשות על  הוטלתשלום על פי השימוש בהם. לשם כך כן ו

, להכין תכנית למעבר למודל "מחשוב ענן" גורמים אחריםעם ובהתייעצות 

 .2015 אשון של שנתהררבעון הוף סעד לתקשוב שרים הועדת פני ולהציגה ל

 2.6 לתקשוב הממשלתי תקציב חד פעמי בסךיקצה משרד האוצר נקבע כי  עוד

מפורט התכנון ל 2016לשנת  מיליון ש"חוכן תקציב בסך  2015 לשנת מיליון ש"ח

-הקמת הרשת הפניםולשל העברת תשתיות התקשוב למודל "מחשוב ענן" 

, מתכננת רשות התקשוב 2016במועד סיום הביקורת בספטמבר . ממשלתית

 ם מכרז לתכנון הקמתו של הענן הממשלתי.לפרס
 תכנית -)להלן  תכנית האצה להרחבת היקף השירותים המקוונים .4

על מנהל יחידת , השירותים הממשלתיים לציבורמתן לשפר את  כדי :(ההאצה

, ולהנחות את 2017עד מחצית שנת  את תכנית ההאצה ממשל זמין לבצע

הקצאת המשאבים בתחום את ומשרדים להתאים את תכניות העבודה המנכ״לי 

. ליישום תכנית ההאצה הקצה משרד האוצר אגפי מערכות המידע לתכנית זו

-2017מיליון ש"ח לשנים  54-ליחידת ממשל זמין תקציב פיתוח בסכום של כ

פיתוח  מיליון ש"ח. 10-בסכום של כ 2018, ותקציב שנתי שוטף החל בשנת 2015

ן בפרק "תכנית ההאצה להרחבת )ראו להל 2015בשנת  החל ההאצה תכנית

 היקף השירותים המקוונים הממשלתיים"(. 
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 לא התקשוב רשות
 ייזום מסמכי הכינה

 מארבעת לשלושה
 שהיא הפרויקטים

 לא היאו ,מובילה
 פרויקט לכל קבעה

 ההצלחה מדדי את
 הכינה לא, שלו

-רב עבודה תכניות
 ואף, בעבורם שנתיות

  סיכונים ניהלה לא
 בעבורם
 

הביקורת העלתה כי רשות התקשוב לא הכינה מסמכי ייזום לשלושה מארבעת 

היא לא  -אתר אחוד, מחשוב ענן ותכנית ההאצה  -הפרויקטים שהיא מובילה 

-קבעה לכל פרויקט את מדדי ההצלחה שלו, לא הכינה תכניות עבודה רב

 בעבורם.  37נתיות בעבורם, ואף לא ניהלה סיכוניםש

לרשות התקשוב כי עליה לפעול בהתאם לנוהל  משרד מבקר המדינה מעיר

מטרות, מדדי הצלחה  -הייזום שכתבה ולהגדיר לכל פרויקט שהיא מובילה 

שנתיים, הערכת לוחות זמנים כוללת, הערכת עלויות כוללת וניהול סיכונים -רב

שישקפו את העמידה ביעדיו. הדבר יאפשר לה לבחון מדי שנה את עמידתה  -

 ומת התכנון, לזהות פערים בעוד מועד ולפעול לצמצומם.בביצוע הפרויקט לע

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי היעדים הכמותיים של תכנית ההאצה נקבעו 

, וההערכות התקציביות הנגזרות מהם עוגנו בסיכום 2097בהחלטת הממשלה 

שנתי שצורף להחלטת הממשלה הנ"ל. כמו כן מסרה רשות התקשוב -תקציבי תלת

היא מתכוונת לפעול להטמעת נוהל הייזום בפרויקטי מחשוב  2017ת כי במהלך שנ

שבפרויקטים המתבצעים ברשות, וכי מכאן ואילך יהיו מסמכי הייזום של פרויקטים 

 בהלימה מלאה עם הנוהל שהיא פרסמה. 

 

 ניהול תכניות עבודה של הפרויקטים

מערכת  לפיתוחלהקמת פרויקט תקשוב או עבודה  תכנית - PMI-על פי הוראות ה

את  משקפת התכנית כי שמבטיחיםיסוד  חמישה עקרונותל ע להתבסס צריכהמידע 

במועד  הפרויקט )שעשוי להימשך מספר שנים(, להשלמת הדרושותכל הפעילויות 

הפעילויות, קביעת רצף  הגדרת: העקרונות להלן חמשת .ועבורבשתוכנן ואושר 

כל פעילות, הערכת משך  הפעילויות, הערכת המשאבים הנדרשים לביצוע

 . להקמת הפרויקט כולולוחות זמנים  הכנתו הפעילויות

על פי מדריך התכנון הממשלתי שמפרסם האגף לתכנון מדיניות במשרד רה"ם 

תכנית עבודה שנתית של משרד ממשלתי משקפת את כלל  -בעבור כלל המשרדים 

לת שלושה רבדים: הפעולות שהוא מתכנן לבצע בתקופה נתונה. תכנית העבודה כול

 מטרות, יעדים הכוללים מדדי תוצאה ומשימות. 

תכנית העבודה השנתית של רשות התקשוב מנוהלת בהתאם למדריך התכנון 

משימות של פרויקטים שונים  60-הממשלתי. תכנית העבודה השנתית שלה מכילה כ

 שמנוהלים ביחידות שונות, ללא ציון שם הפרויקט שלו שייכת כל משימה. 

 
, שלהם הנזקאו  עצמת הפגיעה יך אתהערללאתר סיכונים, שמטרתו תהליך  -ניהול סיכונים   37

ניהול ים. ת השיפור וההשקעה הנדרשא ריהגדול עצמתםהטיפול בהם על פי  לתעדף את

נועד א וה ו.מתבצע בהכנת תכנית הפרויקט ולכל אורך חייהסיכונים הוא חלק מניהול פרויקטים 

 להפחית את השפעת הסיכונים על השגת יעדי הפרויקט במהלכו ובסופו.
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 לגבש התקשוב רשות

  עבודה תכנית
 מפורטת שנתית-רב

 פרויקט כל בעבור
 על בקרה ולבצע
 של התקדמותו מידת

 לעומת הפרויקט
 התכנון
 

כי בניגוד להחלטת הממשלה שקבעה כי על התקשוב  העלתה הביקורת

הקמת  לביצוע הפרויקטיםמפורטות  תכניות 2015סוף יוני  עדהממשלתי לגבש 

כולם  שהם ,ממשלתית-פנים רשת והקמתהענן הממשלתי הקמת אתר אחוד, 

 הכינה לא ,2016ספטמבר ב עד מועד סיום הביקורת -שנתיים -פרויקטים רב

 ואף פרויקט, לכל ייעודיותשנתיות -רבו מפורטותעבודה  תכניותהתקשוב  רשות

 ממנה מונע הדברכל פרויקט. ביצוע ייעודיות ל שנתיות עבודה לא תכניות

, הנעשות במסגרתו לפעילויות בהתאם פרויקט של כללוחות הזמנים  תא לנהל

הזמן של משך  ולהעריך את ניהןהתלות ביאת הפעילויות ו סדר לקבוע את

העבודה  בתכנית, לדוגמה. לביצועהמשאבים הנדרשים את וביצוע כל פעילות 

הקמת  הנוגעות לפרויקט בלבד משימות שלוש נכללו 2016 לשנתהרשות  של

נכלל  לא .משרדים 11יישומים וצירוף  30אתר אחוד: השקת האתר, הסבת 

-תתי עשרות כוללת כזאת משימה שכל אף, נוסף לגבי משימות אלה פירוט

 משימות. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב כי תכניות העבודה של פרויקטים 

העבודה השנתית  שנתיים, מורכבים ועתירי תקציבים, כחלק מזערי מתכנית-רב

להקמת כל פרויקט  הדרוש ת לוח הזמנים הכוללא של הרשות, לא משקפות

ו. היעדרה של תכנית עבודה את המשאבים הנדרשים להקמתולהפעלתו, וכן 

עלול  ניהן,בישיחסי התלות מפורטת לכל פרויקט שבה יוגדרו פעילויות ו

" בקבוק"צווארי  להיווצרותהצגת לוחות זמנים שאינם ישימים, ידי להביא ל

שנקבעו לביצוע הפעילויות ואף לחריגה מלוחות הזמנים  המערכות בפיתוח

שנתית מפורטת -לפיכך על רשות התקשוב לגבש תכנית עבודה רב. האמורות

בעבור כל פרויקט ולבצע בקרה על מידת התקדמותו של הפרויקט לעומת 

  התכנון.

המדינה והתבקשה להגיב  רק לאחר שקיבלה רשות התקשוב את טיוטת דוח מבקר

עליה, היא העבירה למשרד מבקר המדינה תכנית עבודה מפורטת חצי שנתית לאתר 

( וכן תכנית עבודה מפורטת שנתית 2017סוף ינואר  - 2016האחוד )לתקופה שבין יוני 

. בנוגע לתכנית ההאצה טענה הרשות, כי 2016לרשת התקשורת הפנימית לשנת 

 אלא אוסף של פרויקטים. תכנית ההאצה אינה פרויקט

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי דיווחי סטטוס תקופתיים ובקרת ביצוע על 

תכניות העבודה מתקיימים כלפי הנהלת משרד רה"ם, לרבות היבטי תקציב וניהול 

שנתי מדוקדק בפרויקטים -ישנו קושי לבצע תכנון רבעוד מסרה הרשות, כי  סיכונים.

אתר אחוד ותכנית ההאצה. זאת, בשל העובדה שתכניות אלו תלויות במידה רבה 

בשיתוף פעולה של משרדי ממשלה רבים ובתהליך תכנון שמתבצע כלפי משרדי 

שנה לשנה העוקבת, מאחר שהתכנון הממשלתי הפרטני  סוףהממשלה לקראת כל 

עוד השיבה רשות התקשוב כי בימים אלו שנתי. -שנתי ולא כתכנון רב מתבצע כתכנון

שנתית לצירוף המשרדים לאתר -היא שוקדת על גיבושה של תכנית עבודה רב

ממשלתית. כדי להבטיח שיתוף פעולה חוצה -האחוד ולרשת התקשורת הפנים

משרדים ביישום הפרויקטים, תובא התכנית המפורטת לאישור הממשלה אם יהיה 

 כך צורך.ב
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משרד מבקר המדינה מעיר כי נוכח העובדה שהפרויקטים שמנהלת רשות 

התקשוב הם מורכבים ומעורבים בהם משרדים רבים, יש צורך בתיאום 

שנתיות ייעודיות לכל פרויקט. -ובשיתוף פעולה לגיבושן של תכניות עבודה רב

שוטף, כדי יש ליידע את כל הגורמים המעורבים בהליכי גיבוש התכניות באופן 

 שיוכלו להיערך מראש לביצוע שינויים בתכניות שלהם אם יהיה בכך צורך.

 

 והבקרה עליהן עלויות של הפרויקטיםההערכת 

 בשלב או פרויקט עוד מידע מערכת של עלויות על פי נוהל מפת"ח יש להעריך

 כבסיס, ולעומתה ייבחנו העלויות בפועל. בהערכת תשמש זאת הייזום. הערכה

 והפיתוח ואת עלויות ההקמה של שלבי מחשבים את העלויות של פרויקט העלויות

של  העלויות את לכלול זה יש בתהליך. שנים חמש במשך שלו השנתית התחזוקה

, והתחזוקה הפיתוח צוות כגון ישירים, הנדרשים: משאבים המשאבים סוגי כל

 גורמי, קחת עליהאת המערכת ומפ המלווה הארגון הנהלת כמו עקיפים, ומשאבים

 . תשתיות ואנשי חיצוניים יועצים, והטמעה הדרכה גורמי, בקרה

הביקורת העלתה כי לגבי פרויקט אתר אחוד ופרויקט תכנית ההאצה ביצעה 

 רשות התקשוב אומדן עלויות חלקי בלבד:

  לשנים בוצע אומדןאתר אחוד  הביצוע של פרויקט עלויותלגבי  .1

 עדיין, 2016 הביקורת, ספטמבר סיום שבמועד על אףבלבד,  2016-2015

 העלויות אומדןהביקורת כי  העלתהכן  כמו. הקמה בשלבי פרויקטה היה

 ולתחום האדם כוח הנוגעות לתחום את סך העלויות רק כלל האמור

לא באומדן . ש"ח מיליוני בעשרות שעל פי האומדן מסתכמות התשתיות,

 הקשורים לתחומים אלה יםההקצאות הנדרשות לכל אחד מהרכיב פורטו

 .העתידית והתחזוקה הפרויקט השלמתבגין  העלויות לאואף 

 רק את סך העלויות כללהעלויות של פרויקט תכנית ההאצה  אומדן .2

 מסתכמות שעל פי האומדן ,לתחום כוח האדם ולתחום הרכש הנוגעות

לא פורטו ההקצאות הנדרשות לכל אחד  באומדן"ח. ש מיליוניעשרות ב

 . הקשורים לתחומים אלה מהרכיבים

עוד העלתה הביקורת שרשות התקשוב לא ביצעה בקרה על העלויות בפועל 

 לעומת עלויות התכנון בפרויקטים הבאים: הענן הממשלתי ותכנית ההאצה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב, כי עליה לכלול בהערכת 

יבי העלויות בשלב הפיתוח העלויות של כל פרויקט שהיא מנהלת את כל מרכ

שנים. כמו כן עליה לרכז נתונים מפורטים על  חמש במשך ובשלב התחזוקה

שנתיים -העלויות בפועל. זאת, כדי שתוכל לנהל את תקציבי הפרויקטים הרב

ביעילות ובשקיפות, לקיים בקרה על התקדמות העלויות בפועל לעומת התכנון 

 ך בעלויות של פעולות מתקנות. ולאתר חריגות בהקדם האפשרי, כדי לחסו
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 מכלל 40%-מ יותר

 של האינטרנט אתרי
 עברו לא המשרדים
 בחוות להתארח
 הממשלתית השרתים

 בהחלטת כנדרש
המעבר -אי .הממשלה

 באבטחת לפגום עלול
 הממשלתי המידע
 כפילויות ולגרום
 תחזוקה ועלויות

 מיותרות
 

 העברת אתרי אינטרנט ממשלתיים לחווה הממשלתית

כדי לשפר את ההגנה על המידע הממשלתי ולהביא לידי התייעלות וחסכון, נקבע 

יעברו כלל אתרי  2016, כי עד תחילת מרץ 2014מאוקטובר  2097בהחלטת ממשלה 

. כמו כן נקבע כי 38תיתהאינטרנט של המשרדים להתארח בחוות השרתים הממשל

בראשות מנכ״ל משרד רה"ם ובהשתתפות הממונה על התקשוב תוקם ועדת חריגים 

משרדים מהאמור לעיל. בנוסף נקבע כי ועדת  , והיא תוסמך להחריגהממשלתי

חריגים זו רשאית להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר להפחית 

 מתקציבם של משרדים שלא יפעלו בהתאם לאמור בכפוף להוראות כל דין. 

אתרי  1,200-במשרדים קיימים כ רשות התקשוב מסרה למשרד מבקר המדינה כי

 בלבדאתרים  700-, הועברו כ2016ם הביקורת בספטמבר אינטרנט, אך עד מועד סיו

פנתה רשות התקשוב פעמיים למנכ"לי  2015( לחווה הממשלתית. בשנת 58%)

המשרדים שטרם העבירו את אתריהם כדי שיעשו זאת, אך בהיעדר מענה 

 מהמשרדים היא לא גיבשה תכנית עבודה לפרויקט זה. 

ינטרנט של המשרדים לא עברו מכלל אתרי הא 40%-עולה אפוא, כי יותר מ

להתארח בחוות השרתים הממשלתית כנדרש בהחלטת הממשלה, והאחראים 

על אתרים אלו אף לא פנו לוועדת החריגים בבקשה להחריגם מהמעבר. ועדת 

החריגים אף לא הנחתה את הממונה על התקציבים במשרד האוצר להפחית 

  שלתית כנדרש.מתקציב המשרדים שלא העבירו את אתריהם לחווה הממ

בימים אלו מתבצעת עבודת מטה בתיאום עם בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי 

מטה הסייבר הלאומי לקידום תהליך המעבר של האתרים לאירוח בחוות השרתים 

 בממשל זמין, תוך הנחיית המנכ"לים של המשרדים. 

המעבר של אתרי אינטרנט רבים לחוות השרתים הממשלתית עלול לפגום -אי

תחזוקה מיותרות. על  באבטחת המידע הממשלתי ולגרום כפילויות ועלויות

רשות התקשוב לכנס את ועדת החריגים ולהפעיל לאלתר את המנגנון שנקבע 

להנחות את הממונה על התקציבים במשרד האוצר  -בהחלטת הממשלה 

להפחית את תקציבי המשרדים שיסרבו להעביר את אתריהם לחווה 

 הממשלתית.

 

 

 
וח של אתר אינטרנט פירושו אספקת תשתיות החומרה והתוכנה הדרושות לאחסון דפי איר  38

 .האינטרנט והקבצים המשמשים את האתר
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  רשות התקשובהטיפול של 
 בהרחבת השירותים המקוונים

עד לפני כעשר שנים סיפקו גופים ציבוריים שירותים פרונטליים בלבד שחייבו  .1

הגעה פיזית למשרדים בשעות קבלת קהל קבועות. בעשור האחרון החלו 

הגופים לספק שירותים גם בערוצים נוספים: באמצעות הערוץ הטלפוני והמענה 

במחשב או  -(, וכן באמצעות האינטרנט 39IVR -הקולי האינטראקטיבי )להלן 

עלה כי צריכת  201440בטלפון הנייד. ממסמך שהכינה רשות התקשוב בשנת 

שירותים בערוצים שאינם פרונטאליים מוזילה באופן ניכר את העלויות של 

מעלות פעולה פיזית, ועלות  50%-הארגון: עלותה של פעולה טלפונית זולה בכ

הערוצים הלא פיזיים  מעלות פעולה פיזית. יתרונות 70%-פעולה מקוונת זולה בכ

בעבור הלקוח הם: שיפור חווית השירות והאפשרות לקבלו בכל שעות היממה, 

חסכון רב בזמן ובהוצאות בעבור נסיעות וחניה. היתרונות לארגון הם: שיפור 

 חווית הלקוח והוזלת העלויות. 

מהאוכלוסייה  30%-עלה כי כ 2015בדוח שפרסמה רשות התקשוב בשנת 

לנסוע זמן רב יחסית כדי להגיע לסניפי היחידות הממשלתיות  בישראל נדרשים

-עלה כי כ 2016ולקבל בהם את השירות הנדרש. מנתונים של הרשות משנת 

אותו אדם נדרש  -מהפניות לסניפים הן פניות חוזרות באותו נושא. כלומר  40%

 לחשיבות לחזור לסניף כמה פעמים עד שהשיג את מבוקשו. זוהי דוגמה מוחשית

שיקלו על  פרונטאליים שאינםממשלתיים וציבוריים בערוצים  שירותים פיתוח של

 הציבור למשרדים. נגישות

אחראית יחידת ממשל זמין לייזום, פיתוח ותפעול  2097על פי החלטת ממשלה 

יישומים מרכזיים וייעודיים להנגשת המידע והשירותים הממשלתיים לציבור 

 ניידים. והפעלתם, לרבות התאמתם למכשירים

פרסמה יחידת ממשל זמין מסמך ובו הוצג מיפוי של שירותי  2013בדצמבר 

הממשלה המקוונים המכונה "טבלת שירותים מלאה". מהמסמך עולה כי 

שירותים מקוונים מסוגים שונים ובהם: טופס להדפסה  800-הממשלה מספקת כ

 מהאתר, טופס להזנה אך ללא שליחה למערכות המשרד הממשלתי, טופס

מקוון מקצה לקצה )שנשלח אוטומטית למערכות המשרד( ותשלום מקוון מקצה 

 ללא צורך בהגעה פיזית למשרד.  -לקצה כלומר 

שירותים מקוונים הם השירותים  800-מחצית מלדברי מנהל יחידת ממשל זמין, 

את יתר השירותים ניתן לקבל רק ו ,טפסים ותשלומים(מילוי מקצה לקצה )  
39  Interactive Voice Response -  היא  מתקדמות. מערכות טלפוניותב שמופעלתטכנולוגיה

ונים מאפשרת לחייג למספרי טלפון ולתקשר באמצעותה עם שרת מחשב, לגשת אל מסד הנת

שיח -דוניהול כדי הנחיות הקוליות של המערכת תוך ל האזנהלאחר  שנבחרמידע את הולקבל 

 עם הפונה בשפה טבעית.

שירותים מקוונים לציבור". המסמך מציג את עלות הפעולה בכל ערוץ  - ROI" בשם פנימי מסמך  40

על פי נתונים שהתקבלו מממשלת ישראל, מממשלת בריטניה, מממשלת דנמרק ומחברת ייעוץ 

הוא מדד כלכלי להערכת הכדאיות של פעולה  ROIאמריקאית העוסקת בטכנולוגיית המידע. 

לעומת ההכנסה המתקבלת  ה שלידי השווא הכרוכה בהשקעת כסף, זמן ומשאבים אחרים על

 עלות ההשקעה.
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, 2016 בספטמבר

 בידי היה לא עדיין
 מיפוי התקשוב רשות

 עדכני שירותים
 על חיוני מידע שכולל

 השירותים כל
 ובכלל, הממשלתיים

 הדיגיטציה רמת: זה
 הערוצים, השירות של

, פיזי) ניתן הוא שבהם
 והיקף( מקוון, טלפוני

 בו השימוש
 

. כמו כן, משום שמשרדים השלמת התהליךלית לסניף הגעה פיזבאמצעות 

ממשלתיים אינם חייבים להודיע ליחידות על פיתוח של שירות חדש, אין בידי 

היחידה תמונת מצב עדכנית של השירותים הממשלתיים הניתנים לציבור. 

שירותים ממשלתיים נוספים שאינם מקוונים, ויחידתו  300-להערכתו קיימים כ

ם במסגרת תכנית ההאצה. לדבריו, מרבית השירותים המקוונים צפויה לטפל בה

אינם נגישים באמצעות הטלפון הנייד אלא רק באמצעות המחשב, והסבתם 

 עשויה לארוך בין שנתיים לשלוש שנים. 

הזדהות ההשלמת גיבושה של מדיניות  עםמסר כי נרשות התקשוב  בתשובת

מערכת הזדהות  היא תפתחדיגיטלית, כחלופה להזדהות פיזית, הממשלתית ה

שעדיין אינם  מהשירותים ניכר חלק של דיגיטציה שתאפשראחודה רוחבית 

 להרחבת ההאצה תכנית" להלן בפרק ראומקוונים מקצה לקצה )בנושא זה 

 "(. הממשלתיים המקוונים השירותים היקף

נקבע כי יש להפוך את השירותים  2014מאוקטובר  2097ממשלה ה בהחלטת .2

. לשם כך 2019השימושיים ביותר לציבור לדיגיטליים עד שנת הממשלתיים 

הוטל על יחידת ממשל זמין ועל היחידה לשיפור השירות למפות את כל 

השירותים הממשלתיים, לדרגם לפי מידת השימוש בהם ולפי קריטריונים נוספים 

שייקבעו בתיאום עם ראש מטה ישראל דיגיטלית, ולגבש תכנית מפורטת 

ל השירותים השימושים ביותר. התכנית הייתה אמורה להיות מוצגת לדיגיטציה ש

 .2015לפני ועדת ההיגוי של ישראל דיגיטלית עד סוף שנת 

, עדיין לא 2016הביקורת העלתה כי במועד סיום הביקורת, בספטמבר 

היה בידי רשות התקשוב מיפוי שירותים עדכני שכולל מידע חיוני על כל 

כלל זה: רמת הדיגיטציה של השירות, הערוצים השירותים הממשלתיים, וב

שבהם הוא ניתן )פיזי, טלפוני, מקוון( והיקף השימוש בו. הרשות אף לא 

קבעה קריטריונים שלפיהם יתבצע מיפוי השירותים. לפיכך אין בידי 

הרשות מיפוי של השירותים השימושיים ביותר, והיא לא גיבשה תכנית 

פי שבהחלטת הממשלה נקבע כי מפורטת לדיגיטציה שלהם, אף על 

 . 2015עליה להציגה לפני ועדת ההיגוי של ישראל דיגיטלית עד סוף שנת 

על רשות התקשוב לסיים את המיפוי של  המדינה, מבקר לדעת משרד

כלל השירותים הממשלתיים, וכדי שהמיפוי ישאר עדכני לאורך זמן, עליה 

להנחות את המשרדים בנוגע לחובה לעדכנה בכל שירות ממשלתי חדש 

 רש על כל שירות.שהמשרד מספק ועל אודות המידע הנד

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי היא פועלת בשיתוף עם מטה ישראל 

דיגיטלית להשלמת המיפוי הקיים, לעריכת מיפוי מלא של השירותים 

הממשלתיים ולגיבושו של בסיס מידע על השירותים הממשלתיים לציבור. על 

 , תגובש תכנית מפורטת2017בסיס המיפוי המלא שיתבצע במהלך שנת 

לדיגיטציה של השירותים, והיא תובא לאישור הממשלה. עוד מסרה הרשות כי 

היא פועלת לגיבוש הנחיות למשרדי הממשלה בנוגע לאופן איסוף המידע 

 הנדרש על השירותים ולתחזוקתו של המידע לאחר השלמת איסופו. 
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 של המנהלים תקציר

 אינוממשל זמין  דוח
 מצבם את משקף
 השירותים של האמתי

 הממשלתיים
 לא ואף, המקוונים

 הצורך את מדגיש
 המצב בשיפור

 אמצעים ובנקיטת
 שעשויים ופעולות
 כך לידי להביא
 

התקשוב הטיפול בממצאי הדוחות שפרסמה רשות 
 הממשלתיים המקוונים  בנושא השירותים

 התקשוב "דוח 2015פורסם בשנת  האינטרנט של רשות התקשוב באתר .1

נכללו שני דוחות שעסקו, בין היתר, בבחינת מצב  ", ובו2015 לשנת הממשלתי

השירותים הממשלתיים המקוונים. דוח ממשל זמין מודד את היקפם של 

השירותים הממשלתיים הניתנים לציבור ומטרתו לעודד פיתוח של שירותים 

מקוונים רבים ככל האפשר, בעוד שהדוח למדידת איכות השירות מודד את 

ירותים הממשלתיים בכלל ערוצי השירות. להלן שביעות הרצון הציבורית מהש

 פירוט הממצאים העיקריים בשני הדוחות: 

יחידת ממשל זמין בוחנת אחת לתקופה את היקף המידע  :דוח ממשל זמין

והשירותים הממשלתיים המקוונים הניתנים לציבור באמצעות אתרי האינטרנט, 

דיל את היקפם, לשפר טלפונים ניידים ומחשבי לוח )טבלטים(. זאת במטרה להג

את רמתם ולחסוך זמן וכסף. הנתונים מתקבלים מהמשרדים באמצעות שאלון 

היה הדוח התשיעי  2015שמעבירה יחידת ממשל זמין. הדוח שפורסם בשנת 

 . 2014-2013במספר והובאו בו נתונים מהשנים 

המשרדים שהשיבו על השאלונים חולקו לשתי קטגוריות לפי אופי השירותים  49

שמציע כל משרד: קטגוריית שירות וקטגוריית מינהל, מטה ומידע. להלן עיקר 

 ממצאי הדוח: 

מהמשרדים שסווגו כנותני  25שקיבלו  2014-2013הציון הממוצע לשנים  .א

המשרדים שסווגו  24. הציון הממוצע שקיבלו 100מתוך  61.9שירות היה 

 . 100מתוך  70.6כמינהל מטה ומידע היה 

ציון נמוך יותר  2015ם שסווגו כנותני שירות קיבלו בשנת מהמשרדי 40%-כ .ב

 . 2013מהציון שקיבלו בדוח קודם שפורסם בשנת 

 המובילים המשרדיםהדוח צוינו רק תקציר המנהלים של כי ב התברר,

 של הממוצע הציון צוין לא אך, הדוח הקודם מאז מצבם את ששיפרו ואלו

 ואלו הקודם מאז הדוח המצב משרדים הורע באלו וכן ,המשרדים כלל

  .במיוחד נמוך ציון משרדים קיבלו

תקציר המנהלים אמור כי  התקשוב לרשותמבקר המדינה מעיר  משרד

מצבם האמתי את ו משקף אינלשקף את ממצאי הדוח, אך בפועל הוא 

הצורך בשיפור  את מדגיש לא השירותים הממשלתיים המקוונים, ואף של

 כך. ידי ל שעשויים להביאפעולות ונקיטת אמצעים בהמצב ו

לדוחות  רשות התקשוב מסרה בתשובתה, כי היא מפרסמת הן בתקציר המנהלים

והן בטקס חשיפת הדוחות בכנסת, את המשרדים המובילים ואת אלו שהשתפרו 

מאז המדידה הקודמת. זאת, מתוך מדיניות שמכוונת לתת למשרדים תמריץ חיובי 

". נוסף על כך מסרה shamingכדי לפעול לשיפור השירותים, להבדיל ממדיניות "

שר למשרדי הממשלה הרשות שהמידע המלא הכלול בדוח נערך באופן שמאפ
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להפיק ממנו לקחים ולפעול לשיפור השירותים ולהרחבת היקפם של השירותים 

 המקוונים. 

 היחידה לשיפור השירות מודדת 2014משנת  השירות: איכות למדידת דוח .2

בכלל הערוצים )פיזי, טלפוני ממשלתי לציבור האיכות השירות  אתלשנה  אחת

ואילו  ,2014לשנת  הדוחפורסם  2015 בשנתומפרסמת דוח בנושא. ומקוון(, 

 הביקורת סיוםמועד פורסם עד  נמצא בשלב של טיוטה וטרם 2015הדוח לשנת 

 .2016 בספטמבר

יחידות ממשלתיות מרכזיות שמשרתות  20-בכל דוח נמדדה איכות השירותים בכ

המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל, רשות המסים  -את הציבור. ביניהם 

רה. מטרות הדוחות: להציג ברבים את רמת שביעות הרצון של ומשרד התחבו

הציבור מהיחידות השונות; לסייע ליחידות הממשלה לשפר את איכות השירותים 

וליצור בסיס נתונים שיאפשר לקבל החלטות ברמה הממשלתית בתחום זה. 

להלן הממצאים העיקריים שעלו בדוחות בקשר לערוץ המקוון, שקיבל ציון בינוני 

בד: היצע השירותים המקוונים לא גדול מספיק; זמני הטעינה של דפי בל

האינטרנט ארוכים מהמקובל; היצע מצומצם של טפסים מקוונים והיעדר תקן 

 אחיד להם; נגישות חלקית לאתרים; והיעדר האפשרות לתמיכה מקוונת.

מהנתונים שהועלו בדוחות עולה כי איכות השירותים המקוונים לציבור 

 הם בינוניים בלבד. והיקפם 

הביקורת העלתה כי יחידת ממשל זמין והיחידה לשיפור השירות פעלו 

ברשות התקשוב במנותק זו מזו, ומדדו בנפרד, כל אחת על פי פרמטרים 

 משלה, את מצב השירותים המקוונים והפיקו שני דוחות נפרדים. 

 דוחות שני להכין יש צורך תשקול אם אכן התקשוב שרשות הראוי מן

או שאפשר  ואיכותם כמותם מבחינת המקוונים השירותים על מצב נפרדים

 .אחד מסכם לדוח לאגדם

רשות התקשוב מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא מקיימת עבודת מטה 

לגיבוש מתודולוגיה אחודה שתשלב בין מדידת היקף השירותים המקוונים 

כות השירותים המתבצעת כיום במסגרת "דוח ממשל זמין", ובין מדידת אי

הממשלתיים לציבור המתבצעת במסגרת "דוח שיפור השירות הממשלתי 

 לציבור". 

 הכנסת של והטכנולוגיה המדע של ועדת ישיבה התקיימה 2015 בדצמבר .3

. בישיבה הציגו נציגי רשות 2015הצגת דוח התקשוב הממשלתי לשנת  :בנושא

 המובילים שרדיםהמ התקשוב את המטרות של שני הדוחות וציינו את שלושת

 הקודם.  המצב שתואר בדוח לעומת שמצבם השתפר ואת אלו דוח בכל

 המשרדיםצוינו רק הביקורת העלתה כי גם בהצגת הדוחות בכנסת 

 אך, המצב שתואר בדוח הקודם לעומת שמצבם השתפר ואלו המובילים

הוצגה תמונת מצב מלאה על היקף השירותים הממשלתיים המקוונים  לא

 הניתנים לציבור ואיכותם. 
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שרשות התקשוב תציג את ממצאי ראוי מן ה ,משרד מבקר המדינה לדעת

דוח ממשל זמין ודוח היחידה לשיפור השירות לפני ועדת השרים לתקשוב, 

דוחות, לבחון זאת כדי שהשרים יוכלו לקיים דיונים שנתיים על ממצאי ה

את התקדמות הטיפול בנושא ולתת הנחיות לשיפור המצב ככל שיידרש. 

 תציג, בסקרים שנכללו המשרדים"לי מן הראוי שהרשות תפנה למנכ

על לה  לדווח ותבקש מהם שלה בדוחותהם את הממצאים שהועלו פניל

  .בממצאים הטיפול אופן

 

תכנית ההאצה להרחבת היקף השירותים המקוונים 
 הממשלתיים 

דיגיטליים )הדורשים ממשלתיים שירותים  קבלתל נוגע "בטוחה"הזדהות  המושג

 2097לטת ממשלה בהחהזדהות( תוך הגנה על פרטיות המזדהה ועל המידע שמסר. 

יוביל הממונה(  -)להלן כי הממונה על היישומים הביומטריים  נקבע 2014מאוקטובר 

לפני  כינקבע  2015מיוני  151ממשלה ה בהחלטת .את התוויית מדיניות ההזדהות

 יגישו לאישור הממשלהשבראשותו  בטוחה להזדהותמשרדי -הבין והצוותהממונה ש

בלת שירותים כתוצר ראשון של הנדרשות לקרמות ההזדהות החלטתם בנוגע לאת 

 הם לפרסם את ההחלטה לצורך היוועצות. ביוניעלי - המדיניות להזדהות בטוחה

פרסמו הממונה ומטה ישראל דיגיטלית מסמך שנקרא: "התכנית הלאומית  2016

הנדרשות רמות ההזדהות  תקציר להתייעצות", ובו פירטו את -להזדהות בטוחה 

 המדיניות גיבושקבלת שירותים כתוצר ראשון של המדיניות להזדהות בטוחה. ל

 .2016בספטמבר  רה"ם משרד"ל למנכ המדיניות מסמך את והממונה הגיש הושלם,

בין  ,על מנהל יחידת ממשל זמין להקים ולמסדהוטל  2097בהחלטת ממשלה  .1

תשתית הזדהות אחודה לקבלת שירותים ממשלתיים, בתיאום עם הממונה היתר, 

פרטיות והגנת ההגנת  ם שלובכפוף לשיקולי משרדי האמור,-והצוות הבין

. כמו כן הוטל על יחידת ממשל זמין לפתח שירותים אישיים המבוססים ידעמה

 .2017על תהליך ההזדהות של המשתמש עד אמצע שנת 

עדיין לא  2016מהאמור לעיל עולה כי במועד סיום הביקורת בספטמבר 

אישרה הממשלה מדיניות הזדהות בטוחה, ובשל כך נבצר מיחידת ממשל 

ות ולפתח שירותים לציבור הדורשים זמין להקים את תשתית ההזדה

 הזדהות. 

 תכלול ההאצה תכנית כי 2014מאוקטובר  2097ממשלה  בהחלטת נקבע עוד .2

אתרי אינטרנט ממשלתיים עיקריים  30-כ של הסבתם: האלה הנושאים את

 עצמי לשירות עמדות 100-כ של תוספתלאתרים מותאמים למכשירים ניידים; 

 אתרי להקמת יישום פיתוחהכוללות שירותי ממשלה מגוונים בכל עמדה; 

 מקוונים תהליכים של יישומם פיתוח ;ייחודיים או זמניים ממשלתיים אינטרנט
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 קידום פורומים ;41וירטואליים עגולים" "שולחנות עריכת הציבור, ובכלל זה לשיתוף

 טלפוניים שירותים לאספקת מרכזי יישום פיתוח; מקצועי בידע קהילות לשיתוףו

שירותים  פיתוח; מקוונים לטפסים נייר טופסי 300-כ של הסבתם; אוטומטיים

 מסים תשלומי: למשלשל המשתמש,  הזדהות תהליךאישיים המבוססים על 

כי פיתוח שירותים אישיים מותנה בפיתוח תשתית הזדהות  יצוין. רכב על בעלותו

 ואולם כאמור מדיניות זו טרם ,טוחהבטוחה המבוססת על מדיניות הזדהות ב

 אושרה.

רשות התקשוב מבצעת מעקב אחר ביצוע תכנית ההאצה במסגרת הדיונים 

השנתיים של מעקב ביצוע לעומת תכנון בתכניות העבודה השנתיות שלה. 

התקיים דיון פנימי ברשות התקשוב על מידת ביצוע המשימות  2016בינואר 

התקיים דיון בראשות  2016, וביוני 2015ת שהופיעו בתכנית העבודה שלה לשנ

המשנה למנכ"ל משרד רה"ם על מידת ביצוע המשימות שהופיעו בחציון הראשון 

 . 2016של השנה בתכנית העבודה לשנת 

בהיעדר תכנית עבודה ייעודית לתכנית ההאצה, ריכז משרד מבקר 

המדינה את סטטוס המשימות בתכנית ההאצה מתוך הדיונים השנתיים 

יימה הרשות בנושא מעקב ביצוע לעומת תכנון בתכניות העבודה שק

 ההאצה תכנית סטטוס 1 בלוח . להלן2016-2015השנתיות שלה בשנים 

 : 2016 בספטמבר במועד סיום הביקורת

 (2016 )בספטמברתכנית ההאצה  סטטוס: 1 לוח

 המשימה שנקבעה 

  2097בהחלטת ממשלה 

 סטטוס  2014מאוקטובר 

 תכנית 

 תיאור הפעולות שבוצעו ההאצה
אתרי אינטרנט  30-הסבתם של כ

ממשלתיים לאתרים מותאמים 

 נכתב מכרז בנושא אך טרם פורסם. טרם בוצע. למכשירים ניידים.
עמדות  100-תוספת של כ

לשירות עצמי הכוללות שירותי 

הרכש בסוף שנת  התוספת תלויה במכרז מרכזי שיפרסם מינהל טרם בוצע. ממשלה מגוונים. 

2016 . 
פיתוח יישום מרכזי להקמת אתרי 

 16-הוקמה תשתית להקמת אתרים ממשלתיים קטנים ופותחו בה כ בוצע. אינטרנט ממשלתיים. 

 אתרים. 
פיתוח של יישום מרכזי לתהליכי 

שיתוף ציבור מקוונים )כגון 

 הוקמה תשתית ופותחו בה יישומים.  בוצע. פורומים(.
מרכזי לאספקת פיתוח יישום 

מינהל הרכש פרסם מכרז מרכזי לרכיבי תקשורת הכולל, בין היתר,  טרם בוצע. שירותים טלפונים אוטומטיים.

מערכת לאספקת שירותים טלפונים אוטומטיים. הפיתוח יתחיל רק 

  לאחר הכרזה על ספק זוכה.
 לחקות את המציאות, למראית עין. בקשמדומה, מ - וירטואלי  41
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 המשימה שנקבעה 

  2097בהחלטת ממשלה 

 סטטוס  2014מאוקטובר 

 תכנית 

 תיאור הפעולות שבוצעו ההאצה
טופסי נייר  300-הפיכתם של כ

בוצע באופן  לטפסים מקוונים.

טפסים  75תוכנן לפתח  2016טפסים. בשנת  61פותחו  2015בשנת  חלקי. 

 מהם.  46פותחו  2016נוספים, ועד אמצע 
פיתוח שירותים אישיים 

המבוססים על תהליך הזדהות 

אמור להתפרסם מכרז בנושא הקמת תשתית  2016בסוף שנת  טרם בוצע.  של המשתמש.

 הזדהות, ועל בסיס התשתית יפותחו השירותים.

לכנסת  הבחירות בעקבות התקשוב מסרה למשרד מבקר המדינה, כי רשות

 המשכי. תקציב תקציב באמצעות פעלה הממשלה 2015 במרץ שהתקיימו

 קבלת לאחר שנה, 2015 בספטמבר רק אושר 2016-2015 לשנים המדינה

חלק  למימוש הדרוש התקציב התקבל לא ולכן, 2097 הממשלה החלטת

פנתה לוועדה  עוד היא מסרה, כי. ההאצה מהפעולות הנכללות בתכנית

להתקשרויות חריגות במשרד האוצר בבקשה לקבל אישור לפעילות רכש כדי 

, ואולם אישור חלקי של הבקשה ניתן רק 2097ליישם את החלטת הממשלה 

 סמוך למועד אישור תקציב המדינה. 

 54-תכנית ההאצה היא תכנית רחבת היקף שעלות הקמתה הוערכה בכ

ש"ח, והיא כוללת משימות המצריכות שיתוף פעולה בין גורמים  מיליון

רבים כמו מינהל הרכש והממונה על היישומים הביומטריים. הביקורת 

לא קיימה רשות התקשוב מנגנונים ייעודיים  -העלתה כי למרות זאת 

סדורים ושוטפים שיפקחו על קצב התקדמות הביצוע של המשימות 

יבה, ואף לא ניהלה את הסיכונים הגלומים שנכללו בתכנית ובניהול תקצ

שנה לאחר  - 2018צפויה להסתיים רק ביוני  ההאצה בה. זאת ועוד, תכנית

 המועד המתוכנן. 

אושר רק  2016-2015בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי תקציב המדינה לשנים 

, לפיכך נדחה יישומה של תכנית ההאצה משום שלא ניתן היה 2015בספטמבר 

מחשוב. עם השלמתו של גיוס כוח  לשירותיבאמצעות המכרז עובדים  75לגייס 

האדם הנדרש לביצוע פרויקטים אלו, ביצעה הרשות הערכה מחודשת בנוגע 

למועדי הפרויקטים ולמימוש התקציבים שהוקצו להם. בהתאם לכך עודכנו 

תכניות העבודה תוך דחיית המועדים ליישום יעדי הפרויקטים ובוצעה פריסה 

נים המעודכנים, בתיאום עם אגף תקציבית מחודשת שמותאמת ללוחות הזמ

 התקציבים במשרד האוצר. 
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 התקשוב שרשות ראוי
 עבודה תכנית תכין

 להרחבת סדורה
 המקוונים השירותים

 ביותר השימושיים
 

על רשות התקשוב להגדיר את תכנית ההאצה כפרויקט ולהכין עבורה 

שנתית מפורטות. כמו כן, -שנתית ותכנית תקציבית רב-תכנית עבודה רב

מאחר . לפיקוח על ביצוע תכנית ההאצההיגוי  ראוי שהרשות תמנה ועדת

על פי לוחות הזמנים והתכולות שתוכננו, על שתכנית ההאצה לא תושלם 

 -הרשות להביא את הסוגיה לפני ועדת השרים לתקשוב, ובהיעדרה 

ם, כדי לקבל אישור לשינויים שנעשו "לפחות לפני מנכ"ל משרד רה

 בתכנית. 

, עדיין לא היה בידי רשות 2016 בספטמבר הביקורת, סיום במועד, כאמור .2

 אף, שירות בכל השימוש מידת על מידע הכולל עדכני שירותיםהתקשוב מיפוי 

 של לדיגיטציה התכנית להצגת 2097 ממשלה בהחלטת שנקבע שהמועד

 . 2015שנת  סוף היה ביותר השימושיים השירותים

 השירותים כלאת  לא מיפה זמין אף שממשל כי העלתה הביקורת

 הנייר טופסי 300 בהסבת בהם, הוא החל השימוש מידת ואת הממשלתיים

 .הטפסים מןכשליש  2016 ספטמבר, ואף פיתח עד מקוונים לטפסים

 דיים,יהיו שימושיים  שהוא מפתח לאטפסים שה הנמנע מן לא לפיכך

קטנה. ואכן, לדוגמה, השימוש מהם תהיה שתופק הציבורית  והתועלת

-פחות מ -היה מצומצם  2015בארבעה טפסים שפיתח ממשל זמין בשנת 

 הורדות בשנה.  500

הרחבת השירותים לשרשות התקשוב תכין תכנית עבודה סדורה  ראוי

השירותים של מיפוי התבסס על עבודת שתהמקוונים השימושיים ביותר 

ערוצים ל גע, על ממצאי הדוחות שפרסמה הרשות בנועכשיו שמתבצעת

  המקוונים ועל המשימות שנכללו בתכנית ההאצה המקורית.

 

 

 ייזום פרויקטים רוחביים וניהולם
נקבע כי אחת ממטרות מטה התקשוב היא ייזום  2011ממרץ  3058בהחלטת ממשלה 

מאוקטובר  2097מחשוב רוחביים בממשלה וניהולם. גם בהחלטת הממשלה  פרויקטי

נקבע כי בין תפקידיה של רשות התקשוב ליזום פרויקטי תקשוב רוחביים  2014

תשתיות  לקדםוניהולם, בשיתוף עם משרדי ממשלה וגופים רלוונטיים אחרים, וכן 

שהרשות  2097 עוד נקבע בהחלטה .טכנולוגיות רוחביות לייעול עבודת הממשלה

להיוועץ בממונה על התקשוב והמנמ"רים במשרדים המשרדים  ימנכ״לתנחה את 

לפני  עניין מערכות כספיות(ב ט)למע חוות דעתוהתחשב בהממשלתי ולפעול ב

 . תכנית עבודה שנתית של אגף מערכות מידע ותקצובה ה שלאישור

סקר לתיאום ציפיות  2015כדי למקד את פעילותה, ערכה רשות התקשוב ביוני 

(, וכל אלו שהשיבו 82מנמ"רים )מתוך  25ועמדות של המנמ"רים. על הסקר השיבו 
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מהם כתבו שהיא  90%-כתבו כי על הרשות להתמקד בהקמת מערכות רוחביות, וכ

 צריכה לפתח גם תשתיות רוחביות. 

שפרסמה רשות  2015תכניות עבודה שנתיות מספטמבר לנוהל ה, בין מטרות כאמור

 איתור לצורךמבט רוחבי על הפעילויות בארגונים שונים  קבלת צוינו ,התקשוב

 פעולה לשיתוף ופוטנציאל כפילויות איתור וכן פוטנציאליות, רוחביות פעילויות

נת משרדים לש 40משרדים. הרשות בחנה את תכניות העבודה של  בין וסינרגיה

2016 . 

 בכמה כי ומצא המשרדים של העבודה בתכניות עיין המדינה מבקר משרד

משרדים מנהלים  שמונה: לדוגמה, דומיםפרויקטים בנושאים  מנוהלים משרדים

 מנהלים משרדים 14(, CRM) לקוחות קשרי לניהולבסיס כלי  עלפרויקטים 

 BI - Business) עסקית על בינה מבוססות מערכות להקמת פרויקטים

Intelligence ,)15  משרדים מנהלים תכניות להתאוששות מאסון; וחמישה

כי  מהאמור עולהמשרדים מנהלים פרויקטים המשלבים מערכות גאוגרפיות. 

על  ויש ביזור בביצוע פרויקטים. הדבר מעיד אינו מוסדר כנדרשתחום זה עדיין 

פילויות ופוטנציאל כשהרשות טרם יישמה את מטרות הנוהל בעניין איתור כך 

 המשרדים. לשיתוף פעולה וסינרגיה ביןופעילויות רוחביות ל

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התקשוב כי בשל העובדה שהרשות 

ראוי שתאתר  -משמשת מרכז ידע ויועץ מקצועי בתחום התקשוב לממשלה 

נושאים דומים בין הפרויקטים המנוהלים בידי המשרדים, ותבחן אם קיים 

נציאל למערכת רוחבית ולשיתוף פעולה, ובכך תמנע כפילויות ברכישת פוט

 כלים דומים ובפיתוח מערכות דומות.

בתשובתה מסרה רשות התקשוב כי העובדה שמספר משרדים מנהלים פרויקטים 

בנושאים דומים אינה מעידה על כך שבכל אותם משרדים מיושם אותו כלי, לדוגמה: 

משלבים מערכות גיאוגרפיות לא בהכרח מיושם במשרדים שמנהלים פרויקטים ש

כלי גיאוגרפי זהה. עוד הוסיפה הרשות, כי מבדיקה שערכה עלה שתהליכי ניהול 

קשרי לקוחות שונים ממשרד למשרד, ולמערכות התפעוליות במשרדים נדרשים 

קישורים ייעודיים. לפיכך, אין מקום למערכת לניהול קשרי לקוחות ממשלתית 

 רוחבית. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות כי עליה לאתר בעוד מועד כפילויות 

עוד לפני הקמת מערכות  -ופוטנציאל לשיתוף פעולה וסינרגיה בין המשרדים 

לייעול עבודת חדשות במשרדים, ובדרך זאת תוכל ליזום פעילויות רוחביות 

  .הממשלה

הביקורת  ועד מועד סיום 2011הועלה כי ממועד הקמת מטה התקשוב במרץ 

, לא הוקמו פרויקטי מחשוב רוחביים ממשלתיים, למרות 2016בספטמבר 

, תוצאות הסקר ונתוני 2014-ו 2011החלטות הממשלה שהתקבלו בשנים 

 תכניות העבודה. 
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 התקשוב שרשות ראוי

 שאת ביתר תפעל
 פרויקטים להקמת

 כדי, רוחביים ותשתיות
 בהכנת זמן לחסוך
, וניהולם מכרזים

 עלויות את להפחית
 של והתחזוקה הפיתוח

, ותשתיות פרויקטים
 הנטל את לצמצם

 וליצור הבירוקרטי
 טכנולוגית אחידות
 שיתוף על שתקל
 המשרדים בין המידע
 

התבצעה ברשות עבודת מטה  2016בתשובת רשות התקשוב נמסר כי במהלך שנת 

בין היתר, על צורכי אגפי  לאיתור פרויקטים רוחביים פוטנציאליים שמתבססים,

מערכות המידע ויחידות הסמך שהובאו לידיעת הרשות, ועל סמך ניתוח תכניות 

 . 2016העבודה של המשרדים לשנת 

שאת להקמת פרויקטים ותשתיות רוחביים,  ראוי שרשות התקשוב תפעל ביתר

כדי לחסוך זמן בהכנת מכרזים וניהולם, להפחית את עלויות הפיתוח והתחזוקה 

של פרויקטים ותשתיות, לצמצם את הנטל הבירוקרטי וליצור אחידות 

הקמת -טכנולוגית שתקל על שיתוף המידע בין המשרדים. להלן דוגמה לאי

 פרויקט רוחבי: 

חוק שוויון זכויות : תלבעלי מוגבלויו ממשלתיים אינטרנט אתריהנגשת 

מוגבלות ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם  1998-תשנ"חה ,לאנשים עם מוגבלות

(, נועדו תקנות הנגישות -)להלן  2013-תשע"ג, ה)התאמות נגישות לשירות(

זכות להשתתפות את הלממש את האפשרות להבטיח לאנשים עם מוגבלות 

על  בין היתר, ,חלותהנגישות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. תקנות 

 . שירותים הניתנים באמצעות האינטרנט

או חלק אינטרנט כל אתר , 42שהיו בתוקף בעת הביקורתעל פי תקנות הנגישות 

, וכל 2016באוקטובר  25עד  43, יונגש2015באוקטובר  25ממנו שהועלה לפני 

, צריך להיות נגיש באופן 2015באוקטובר  25אחרי אתר או חלק ממנו שהועלה 

על הבעלים, המחזיק או המפעיל של האתר חלה החובה לדאוג שהוא  די.ימ

, או מייצר יישומיםאו ה אתרי אינטרנטשמספק לו את שירותי בניית עצמו או מי 

 עבורו תוכן, יעשה זאת על פי דרישת הנגישות. הגורמים החייבים בנגישות הם

 .רשויות ציבוריות, כגון משרד ממשלתי או רשות מקומיתבין היתר 

בדוח מדידת איכות השירות הממשלתי לציבור שפרסמה רשות התקשוב בשנת 

לתקן  ייםד שנבדקו לא התאימוהיחידות  17כל אתרי )ראו לעיל( צוין, כי  2015

התאמת האתרים לעמידה בדרישות התקן היא פעולה , ו44נגישות אתריםשל 

 .הדורשת התארגנות

 
, לאחר מועד סיום הביקורת וכחודש לפני המועד שנקבע בתקנות, תוקנה תקנה 19.9.16-רק ב  42

 .25.10.17-ב - נקבע כי המועד האחרון יהיה שנה לאחר מכןשבה  35

התקן . 5568ונגש לפי תקנות הנגישות הוא אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי אתר מ  43

 .הנחיות בינלאומיות מאמץהישראלי 

 . היה תקף 5568שהיה התקן המחייב לפני שתקן ישראלי  AAרמה  WCAG 2.0 תקן  44
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הביקורת העלתה כי למרות תקנות הנגישות וממצאי הדוח של רשות 

לא , 2016ם הביקורת בספטמבר עד מועד סיו -התקשוב שהוזכרו לעיל 

לרכישת הצורך ליזום ולקדם מכרז מרכזי  אתהתקשוב  רשותבחנה 

מאגר  בהקמת סייעה לאאתרים, ו תשתית או מערכת רוחביות להנגשת

, חודשיים לפני 2016עד ספטמבר  מכך, כתוצאהנגישות. יועצים לנושא ה

המועד שנקבע בתקנות הנגישות, לא פורסם מכרז בנושא ואף לא הוכן 

 מאגר יועצים. יוצא אפוא, שכל משרד נאלץ לפעול באופן עצמאי. 

המפקח על יישומן של  על משרד הכלכלהבתשובתה מסרה רשות התקשוב כי 

 , והמשרדום הנגישותמאגר יועצים בתח של פרסוםלהאחריות  , מוטלתהתקנות

כמו כן מסרה הרשות כי פרסם זה מכבר מאגר יועצים מומחים בתחום הנגישות. 

 בכל מקרה אך לאהרכש,  מינהללפרסם מכרזים מרכזיים היא בידי  הסמכות

  רצוי.ההליך היעיל וההוא הליך מרכזי 

היועצים שפרסם משרד הכלכלה  מאגריכי  מעירמשרד מבקר המדינה 

שעוסקים ולא יועצים  וסביבה תשתיות מבנים נגישות מורשיכוללים 

 נציבות על או, על משרד הכלכלה חלה לא ואףאתרי אינטרנט,  בהנגשת

. זאת ועוד, נוכח כזה מאגר לנהל חובה, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון

ואת  "ליתהחשכאת  , שהנחתה2014מאוקטובר החלטת הממשלה 

הממונה על התקשוב הממשלתי להכין תכניות עבודה שנתיות משותפות 

ראוי היה שרשות , בנושא רכש מרכזי בתחום פעילות התקשוב הממשלתי

לקיים מכרז מרכזי להציע לחשכ"לית את האפשרות  תבחןהתקשוב 

 הנגשת אתרים. בתחוםלרכישת תשתית או מערכת רוחביות 

הדוח שהעלתה רשות התקשוב  לדעת משרד מבקר המדינה, ממצאי

והעובדה שתקנות הנגישות חלות על כל המשרדים מחזקים את הצורך 

בנקיטת פעולות רוחביות מצדה לקידום הנגשת האתרים לבעלי 

 מוגבלויות. 
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 סיכום

 במשרדי תקשוב טכנולוגיות לשילוב עולפלישראל  מדינת החלה 2009 בשנת

 הוקם 2011 בשנת. טכנולוגיים באמצעים לציבור השירות ולשיפור הממשלה

מטה התקשוב הממשלתי במשרד האוצר כדי לקדם, לייעל ולשפר את מערך 

החליטה  2014התקשוב הממשלתי ואת רמת השירות לאזרח. באוקטובר 

, שמו שונה ם"רההממשלה להעביר את מטה התקשוב לאחריותו של משרד 

 בו. ל"רשות התקשוב הממשלתי" ותחומי פעילותו הורח

ומינויו של ראש רשות התקשוב  2015הקמת רשות התקשוב בתחילת  מאז

, יש התקדמות ניכרת בעשייה בתחום התקשוב 2015הממשלתי במאי 

הממשלתי בתחומים רבים. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בנושאים אלה: 

; הקמת 2018-2016 פרסום תכנית אסטרטגית של רשות התקשוב לשנים

יארח אתרי אינטרנט של משרדי ממשלה במתכונת אחידה כדי האתר האחוד ש

מדיניות בנושא  גיבושנוח ופשוט;  באופןאת המידע הממשלתי לציבור  להנגיש

מאגרי מידע ממשלתיים; גיבוש מדיניות בנושא העברת מידע בין גופים  הנגשת

חיבור בין שתאפשר ממשלתית -פניםתקשורת הקמת רשת ציבוריים; 

 המשרדים.

 תמונה עדיין אין התקשוב רשות שבידי כך על הדעת את לתת יש אתז עם

; בממשלה התקשוב בנושא הפרויקטים כל של מצבם על מקיפה מערכתית

התממשותם ש בממשלה התקשוב בתחום הסיכונים על מצב תמונת לה אין

באיכות השירות הניתן לאזרחי ו המשרדיםביעדי  פגועלונזקים  לגרוםעלולה 

המדינה; הרשות מעורבת באופן חלקי בלבד בפיקוח על פרויקטים מרכזיים 

ועל הפעילות של יחידות המחשוב בממשלה; הרשות טרם גיבשה מתודולוגיה 

מלאה לניהול מחזור החיים של מערכות מידע ולניהול יעיל של פרויקטים; 

רח אינם מקוונים מקצה לקצה, מרבית השירותים הממשלתיים הניתנים לאז

 והוא עדיין נדרש להגיע למשרדים הממשלתיים כדי לקבל את השירות. 

על הממשלה לפעול לכינוסה של  -לשפר את המצב ולתקן את הליקויים  כדי

ועדת השרים לתקשוב שהחליטה על הקמתה, כדי שתגבש מדיניות תקשוב 

ולפיו העיסוק בתחומים , המבנה התפקודי הקייםממשלתית; עליה לבחון את 

 בנפרד המבצעיםבין המשרד לשוויון חברתי ו"ם רה משרדהאמורים מפוצל בין 

; התקשוב בנושא הממשלה משרדי לכלל רוחביות משימות, אחת ובעונה בעת

 עם להתמודד התקשוב לרשות שיאפשרו וכלים אכיפה מנגנוני לקבוע עליה

 .הנחיותיה ולפי הממשלה להחלטות בהתאם פועלים שאינם משרדים

שנתיות מפורטות לפרויקטים -להכין תכניות עבודה רב רשות התקשוב על

שהיא מנהלת; להגדיל את מעורבותה בפעילות של אגפי התקשוב במשרדי 

ממשלה ובפיקוח עליהם; לקדם את השיתוף בידע מקצועי בין המשרדים וכן 

היעדים של להרחיב ולשפר את השירותים המקוונים לציבור, כדי לקדם את 

 שיפור השירות הממשלתי לציבור והפחתת הנטל הבירוקרטי.

 



 
 



 הכללי החשב אגף - האוצר משרד

  - 31.12.15 ליום המדינה מאזן

 המדינה ידי על המוחזקים ותאגידים בישויות השקעות
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 תקציר

 כללי רקע

נכסי המדינה הנכללים בדוחות הכספיים של הממשלה כוללים השקעות בישויות 

הדוחות הכספיים של הגיש שר האוצר למבקר המדינה את  19.7.16-מוחזקות. ב

. לפי הדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה יתרת 31.12.15-ממשלת ישראל ל

מיליארד ש"ח, ולפי הדוחות  3.2-שווי השקעות המדינה בישויות מוחזקות היא כ

 1הדוחות הכספיים הנפרדים של הממשלה( -סולו )להלן -הכספיים של הממשלה

ן, בדוחות הכספיים הנפרדים של מיליארד ש"ח. כמו כ 83.4-היתרה היא כ

 376.12-הממשלה הוצגה יתרת התחייבויות בגין הפסדי ישויות מוחזקות בסך של כ

מיליארד ש"ח. עיקר הישויות המוחזקות שבהן משקיעה המדינה הן חברות 

 . 3ממשלתיות

 

 הביקורת פעולות

וח בדק משרד מבקר המדינה היבטים ברישום, בדיו 2016ספטמבר -בחודשים יוני

ובבקרה בנוגע להשקעות המדינה בישויות מוחזקות על פי הדוחות הכספיים ליום 

אגף  -. הבדיקה נעשתה באגף החשב הכללי במשרד האוצר )להלן 31.12.15

החשכ"ל(. בדיקות השלמה נעשו בחשבויות משרדי ממשלה שונים וכן ברשות 

ת החברות רשות החברות או רשו -החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר )להלן 

 הממשלתיות(. 

 

 
כספיים סולו( של הממשלה כוללים את דוחות משרדי הדוחות הכספיים הנפרדים )דוחות   1

הממשלה ויחידות הסמך. בדוחות אלה סעיף השקעות בישויות מוחזקות כולל גם השקעות 

איחוד הדוחות הכספיים של כלל התאגידים הציבוריים -בישויות נשלטות )ראו להלן בפרק "אי

ת הכספיים המאוחדים של עם דוחות הממשלה"( כגון חברות ממשלתיות. לעומת זאת, בדוחו

הממשלה סעיף ההשקעות בישויות מוחזקות אינו כולל את ההשקעה בישויות נשלטות, הוא 

מפוצל למרכיבי ההשקעה השונים ונכלל בסעיפי הנכסים וההתחייבויות השונים במאזן. להגדרת 

חות דו - 6דוחות כספיים מאוחדים ודוחות כספיים נפרדים ראו תקן חשבונאות ממשלתי מס' 

 (.2010כספיים מאוחדים ונפרדים )מעודכן 

 יתרת ההתחייבויות מקורה בעיקר בהשקעה במוסד לביטוח לאומי.  2

חוק החברות הממשלתיות(, מוגדרת חברה  -)להלן  1975-בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  3

יותר ממשלתית כך: "חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות 

ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או 

 חברת בת ממשלתית".
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 הליקויים העיקריים
 אגף החשכ"ל עדיין לא סיים את תהליך יישום 

 4מבחני השליטה של המדינה בתאגידים הציבוריים

 לצורך איחוד דוחותיהם עם דוחות הממשלה 

 22, דוחותיהם של 5כשש שנים מאז הערת משרד מבקר המדינה בענייןשחלפו  אף

של הממשלה, רובם  הכספייםדים הציבוריים אוחדו עם הדוחות תאגיבלבד מה

של אגף החשכ"ל עדיין לא סיים את תהליך יישום מבחני השליטה ו, 2015בשנת 

הדוחות של מספר רב של תאגידים ו ,מהתאגידים הציבוריים 66%-כהמדינה ב

 בדוחות הכספיים של הממשלה. אפוא  יםנכלל ציבוריים אינם

 

 ן המדינה הצגה חלקית במאז

 של היקף ההשקעות בישויות מוחזקות

 הדוחות הכספיים של הישויות המוחזקות שנכללו במאזן המדינהמ 51%-שכ מאחר

הכספיים של חלק מן הישויות לא  שנתוניהן ומאחר 6אינם מבוקרים 2015לשנת 

ואינו  לקוי וחסרספיים של הממשלה המידע שבדוחות הכ - בדוחות כלל נכללו

 .את השקעות המדינה בישויות מוחזקותמשקף כיאות 

 

היעדר גילוי בדבר הבדלים במדיניות החשבונאית 

 שלפיה אוחדו הדוחות הכספיים

במדיניות  בדבר הבדליםגילוי בדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה לא ניתן 

הנדרש עקב החלטה שלא  ,החשבונאית לגבי מחויבות בגין הטבות לעובדים

 . 6אית אחידה בהתאם לתקן ליישם מדיניות חשבונ

 

 
תאגיד שהוקם מכוח חקיקה מיוחדת  -תאגיד סטטוטורי או תאגיד ציבורי(  -תאגיד ציבורי )להלן   4

מזו של  שהיא מקור הסמכות לפעולתו. אפשר שתהיה לתאגיד פעילות חשבונאית נפרדת

 הממשלה. 

השקעות המדינה  - 31.12.08-( בפרק "מאזן המדינה ל2010)ב 60דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   5

 (.2010ב )60דוח  -. להלן 132-113בחברות ובישויות מוחזקות", עמ' 

 מבוקרים על ידי רואי חשבון חיצוניים.  6
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 חוסר אחידות בטיפול החשבונאי 

 בדוחות הכספיים של משרדי הממשלה

אין אחידות בכל הנוגע לבניית דוחות כספיים מאוחדים ולהצגת הנתונים בדוח 

המאוחד ובדוח הנפרד, זאת כפי שנקבע בתקני החשבונאות הממשלתית העוסקים 

 בשליטה בישויות ובהשקעה בהן.

 

הגשת דוחות כספיים של חברות ממשלתיות -אי

 במועד הנדרש

נמצא כי מאחר שדוחות כספיים של חברות ממשלתיות לא הוגשו במועד הנדרש, 

מן החברות הממשלתיות שנכללו בדוחות הכספיים  45%-דוחותיהן הכספיים של כ

 של הממשלה לא היו מבוקרים.

 

 קידום הסדרה כוללת של -אי

 הציבורייםפעילות התאגידים 

אף על דוח המועצה לתאגידים ציבוריים ו מאז הוגששנים  13-מ יותראף שחלפו 

הנהלת משרד המשפטים והנהלת המדינה בדוחות קודמים, מבקר של הערות 

הסדרה כוללת של פעילות התאגידים הציבוריים  טרם פעלו לקדם משרד האוצר

  .ושל הפיקוח והבקרה עליהם

 

 ההמלצות העיקריות

התאגידים  43מבחני השליטה לגבי החשכ"ל להשלים בהקדם את ף אגעל  .1

יתברר כי מתקיימת לגביהם אם ו ,לא אוחדודוחותיהם הכספיים ש הציבוריים

וחות הכספיים של הד של המדינה, יש לאחד את דוחותיהם עםשליטה 

 הממשלה.

לסיים בהקדם את בחינת הצורך באגף החשכ"ל על החשבונאי הראשי  .2

כספיים מאוחדים במשרדי הממשלה השונים, ולקבוע בהצגת דוחות 

 קריטריונים ברורים בעניין האופן הראוי ליישום התקינה בכל משרד.

על רשות החברות להמשיך לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים  .3

  שבהן, 7לרשותה כדי להביא לכך שהחברות הממשלתיות, ובפרט המשמעותיות
דין וחשבון על החברות על פי ראיית הנהלת רשות החברות. ראו רשות החברות הממשלתיות,   7

 (.2016)פורסם ביוני  2015הממשלתיות לשנת 
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רים לפני מועד פרסומם של הדוחות הכספיים המבוק הדוחותיגישו את 

 הכספיים של הממשלה.

להמשיך לפעול ביתר נחישות ולנקוט את החשכ"ל ורשות החברות אגף על  .4

כדי  ,לשקול ליזום שינויי חקיקה ובכלל זה ,כל האמצעים העומדים לרשותם

הנכללים בדוחות הכספיים של  8המעורבות הדוחות הכספיים של החברותש

 רים.מבוק יהיוהממשלה 

לסיים בהקדם את תהליך  משרד האוצרהנהלת ו על הנהלת משרד המשפטים .5

של פעילות התאגידים הציבוריים ושל הפיקוח והבקרה  הכוללההסדרה 

כלי פיקוח ובקרה על  שיכלולמנגנון הסדרה ראוי תוך קביעת עליהם 

המדינה והגברת השקיפות  שמחזיקהפעילותם של כלל התאגידים הציבוריים 

 ניהולם.מסגרת חיות בוהדיוו

 

 סיכום

הדוחות הכספיים של הממשלה אמורים לספק תמונה רחבה על פעילותה, על 

נכסיה ועל התחייבויותיה, והם הכלי המרכזי המאפשר שקיפות וגילוי נאות בכל 

הנוגע לפעילות הכספית של משרדי הממשלה והישויות שהיא מחזיקה בהן. מטרת 

לספק את המידע השימושי הנדרש לקבלת  הדוחות הכספיים של הממשלה היא

החלטות בנוגע להקצאת המשאבים, ולהראות כיצד נושאת הממשלה במחויבות 

( בנוגע למשאבים שהופקדו בידיה. כדי להשיג מטרות accountabilityהציבורית )

 אלו על הדוחות הכספיים של הממשלה להיות מלאים, מהימנים ומבוקרים.

מהדוחות הכספיים של הישויות המוחזקות  51%-כממצאי דוח זה מעלים כי 

אינם מבוקרים, וכי הנתונים הכספיים של חלק  2015שנכללו במאזן המדינה לשנת 

ניכר מן התאגידים הציבוריים לא נכללו כלל בדוחות. כיוון שהמידע על הישויות 

המוחזקות הוא מהותי לדוח, המידע שבדוחות הכספיים של הממשלה בדבר 

שויות מוחזקות לקוי וחסר ואינו משקף כיאות את השקעות המדינה השקעות בי

אחידות בהצגת הדוחות -. עוד נמצא כי עדיין יש אי2015בישויות מוחזקות לשנת 

 הכספיים המאוחדים של משרדי הממשלה.

כדי להשיג את מטרות הדיווח הכספי על אגף החשכ"ל להמשיך לפעול לשיפור 

ם מתבססים הדוחות הכספיים המאוחדים, ובכלל איכות הנתונים הכספיים שעליה

זה לפעול לאיחוד נתוני יתר התאגידים הציבוריים החסרים, אם יתברר כי קיימת 

בהם שליטה. כן עליו לפעול לכך שכלל הדוחות הכספיים של הישויות המוחזקות 

הכלולות בדוחות הכספיים של הממשלה יהיו מבוקרים לתאריך המאזן. כמו כן, 

ת משרד המשפטים והנהלת משרד האוצר לסיים בהקדם את תהליך על הנהל

 ההסדרה הכולל של פעילות התאגידים הציבוריים ושל הפיקוח והבקרה עליהם.

  
בחוק החברות הממשלתיות מוגדרת חברה מעורבת כך: "חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר   8

חצית או פחות ממספר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מ

 הדירקטורים שלה הם בידי המדינה".
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 של הכספיים הדוחות
 ליום ישראל ממשלת
 אינם 31.12.15
 וכוללים מבוקרים

 רבות הסתייגויות
 המוצג המידע בדבר
 מידע בדבר וכן בהם
 חסר

 

 מבוא
]נוסח משולב[, נקבע כי מדי שנה,  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 12בסעיף 

במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים, 

המדינה "דין וחשבון כולל על ההכנסות וההוצאות של ימציא שר האוצר למבקר 

המדינה באותה שנה". עוד נקבע כי במועד שיקבע המבקר, אולם לא יאוחר מתשעה 

חודשים לאחר תום שנת הכספים, ימציא שר האוצר למבקר המדינה את "מאזן 

זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה למועד תום שנת הכספים". הדוחות הכספיים 

אינם מבוקרים וכוללים הסתייגויות רבות בדבר  31.12.15ממשלת ישראל ליום של 

  המידע המוצג בהם וכן בדבר מידע חסר.

שקיפות הפעולות של הרשות הציבורית או המינהלית וזכות העיון הציבורית הן מאבני 

היסוד של החברה החופשית. זכות העיון הציבורית מאפשרת ביקורת על פעולות 

גורמי השלטון, וכמו כן מתבטאות בה חובת הנאמנות של הרשות כלפי הציבור 

ן ת כספיים מבוקרים יאפשרו . שקיפות נאותה ודוחו9וחובת קיומו של מינהל תקי

 לממשלה למלא את מחויבותה הציבורית לתת דין וחשבון לציבור.

מוצגת יתרת "השקעות  31.12.15-בדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה ל

מיליארד ש"ח. חלקה של המדינה בהפסדי  3.2-בישויות מוחזקות" בהיקף של כ

 "ח. מיליון ש 99-הסתכם בכ 2015ישויות מוחזקות בשנת 

מוצגות יתרת "השקעות  31.12.15-בדוחות הכספיים הנפרדים של הממשלה ל

מיליארד ש"ח ויתרת "התחייבויות בגין הפסדי  83.4-בישויות מוחזקות" בהיקף של כ

מיליארד ש"ח. חלקה של המדינה בהפסדי  376.1-ישויות מוחזקות" בהיקף של כ

 ד ש"ח.מיליאר 27.9-הסתכם בכ 2015ישויות מוחזקות בשנת 

 , חברות ממשלתיות10לאומיות-הישויות המוחזקות כוללות תאגידים ציבוריים, קרנות דו

וחברות מעורבות. בסעיף "השקעות בישויות מוחזקות" בדוחות הכספיים המאוחדים 

. בדוחות הכספיים 12וישויות כלולות 11של הממשלה מוצגות ישויות בשליטה משותפת

ההשקעות בישויות מוחזקות גם ישויות הנפרדים של הממשלה כולל סעיף 

  . עיקר הישויות המוחזקות שבהן משקיעה המדינה הן חברות ממשלתיות.13נשלטות
 - 31.12.14-( בפרק "הדוחות הכספיים של הממשלה ל2016)ג 66דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   9

 .374-349נכסים בלתי מוחשיים", עמ' 

קרנות שממשלת ישראל הקימה בשיתוף ממשלות זרות לצורך קידום  -לאומיות -קרנות דו  10

משותפים בתחומים שונים כגון מחקר חקלאי, מחקר תעשייתי, קידום החינוך וקידום אינטרסים 

 פרויקטי מחקר ופיתוח משותפים בין חברות הייטק ישראליות לחברות מהמדינות הזרות.

ישות אשר בה יש למשתתף שיתוף מוסכם של שליטה בפעילות, על  -ישות בשליטה משותפת   11

 פי הסדר מחייב.

ישות אשר למשקיע בה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית  -ישות כלולה   12

ואינה ישות מאוחדת או אינה ישות בשליטה משותפת. קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של 

הוגדרה  7בישות מוחזקת היא ישות כלולה. בתקן חשבונאות ממשלתי מס'  50%עד  20%

( היא הכוח לקחת חלק Significant influenceתית )"השפעה מהוהשפעה מהותית כך: 

בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של הישות המושקעת, אולם אינה 

 )ההדגשה במקור(. שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו"

איחוד הדוחות הכספיים של כלל התאגידים הציבוריים -להגדרת ישות נשלטת ראו את הפרק "אי  13

 ות הממשלה".עם דוח
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 פעולות הביקורת 
בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים לרישום  2016ספטמבר -בחודשים יוני

על  , לדיווח31.12.15-השקעות המדינה בישויות מוחזקות על פי הדוחות הכספיים ל

ההשקעות ולבקרה עליהן. הבדיקה נעשתה באגף החשכ"ל. בדיקות השלמה נעשו 

בחשבויות משרדי ממשלה שונים וכן ברשות החברות הממשלתיות. דוח זה משמש 

 .14גם דוח מעקב אחר תיקון הליקויים שהוצגו בדוח קודם שפרסם מבקר המדינה

 

 
השקעות המדינה  - 31.12.08-( בפרק "מאזן המדינה ל2010)ב 60דוח שנתי מבקר המדינה,   14

 .132-113בחברות ובישויות מוחזקות", עמ' 
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בדוחות הכספיים  ת המידעהצגאופן 

 של הממשלה

מידע מלא בדבר מצבם הכספי וענייניהם הכספיים נדרשים משרדי כדי לקבל 

. הצגת 15הממשלה לספק במקרים מסוימים דוחות כספיים מאוחדים של המשרד

תחומי הפעילות בדוחות המאוחדים נותנת לציבור מידע כללי על התחומים 

שבאחריות המשרדים ובכך מאפשרת קבלת תמונה מלאה יותר על פעילות 

 הממשלה.

הם תקני החשבונאות הממשלתיים העוסקים בטיפול החשבונאי והדיווח של אלה 

דוחות כספיים  - 6משרדי הממשלה בנושא האמור: תקן חשבונאות ממשלתי מס' 

 - 7(; תקן חשבונאות ממשלתי מס' 6תקן  -( )להלן 2010מאוחדים ונפרדים )מעודכן 

ותקן חשבונאות ממשלתי (; 7תקן  -( )להלן 2010השקעות בישויות כלולות )מעודכן 

 .16דיווח כספי של זכויות בעסקאות משותפות - 8מס' 

 

 

כלל הדוחות הכספיים של איחוד -אי
 הציבוריים עם דוחות הממשלה התאגידים

נקבעו דרישות להכנה ולהצגה של דוחות כספיים מאוחדים של ישות  6בתקן 

הוגדרו, בין היתר,  6. בתקן 17כלכלית, תוך שימוש בחשבונאות על בסיס מצטבר

( הינה ישות, לרבות ישות Controlled Equity)א( "ישות נשלטת )  מונחים אלה:

בלתי מאוגדת, כגון שותפות, הנשלטת על ידי ישות אחרת )שהינה הישות 

( הינה ישות שלה ישות Controlling Entity)ב( "ישות שולטת )  השולטת(";

( הינה הכוח לקבוע את Control)ג( "שליטה ) נשלטת אחת או יותר"; 

המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת כדי להשיג הטבות 

  )ההדגשות במקור(.  מפעילויותיה"
הוראת תכ"ם בנושא עריכת  -"עריכת דוחות כספיים מאוחדים" )להלן  2.3.2ראו הוראת תכ"ם   15

אות תקנון כספים ומשק, שמפרסם אגף החשכ"ל, הור -דוחות כספיים מאוחדים(. הוראות תכ"ם 

המסדירות התנהלות תקינה בנושא כספים ומשק. כל גוף או גורם במגזר הממשלתי מחויב 

 לפעול על פיהן. 

או אחר  1.1.11-חלים על דוחות כספיים שנתיים לתקופות המתחילות ב 7-ו 6תקני חשבונאות   16

 או אחר כך. 1.1.08-נתיים לתקופות המתחילות בחל על דוחות כספיים ש 8כך. תקן חשבונאות 

( "בסיס מצטבר  2010הצגת דוחות כספיים )מעודכן  - 1על פי תקן חשבונאות ממשלתי מס'   17

(Accrual basis)  משמעותו בסיס חשבונאי לפיו עסקאות ואירועים אחרים מוכרים בעת התהוותם

משולמים(. לפיכך, העסקאות והאירועים )ולא רק כאשר מזומנים או שווי מזומנים מתקבלים או 

נרשמים ברשומות החשבונאיות ומוכרים בדוחות הכספיים לתקופות אליהן הם מתייחסים. 

הרכיבים שהוכרו בהתאם לבסיס מצטבר הם נכסים, התחייבויות, נכסים נטו/הון, הכנסות 

הישות לאחר ניכוי כל ( הם "הזכות השיורית בנכסי Net assets/equityוהוצאות". נכסים נטו/הון )

 התחייבויותיה".
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 הכספיים הדוחות

 של המאוחדים
 31.12.15-ל הממשלה

 הדוחות את כוללים
 22 של הכספיים
 ציבוריים תאגידים

 65 מתוך בלבד
 

"ישות שולטת... תציג דוחות כספיים מאוחדים בהם לתקן נקבע כך:  15בסעיף 

)ההדגשה בהתאם להוראות תקן זה"  היא מאחדת את ישויותיה הנשלטות

התקן נקבע כי יש לערוך מבחני שליטה שבהם ייבחן קיומם של במקור(. בהוראות 

שני מרכיבי השליטה שנקבעו בתקן: מרכיב הכוח )הכוח לקבוע את המדיניות 

הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת( ומרכיב ההטבה )יכולתה של הישות השולטת 

 להפיק הטבות מפעילותיה של הישות האחרת(. בתקן נכללות הנחיות המסייעות

 לקבוע אם קיימת, או לא קיימת, שליטה למטרות דיווח כספי. 

)א( לישות יש, במישרין או בעקיפין  על פי התקן, אלה התנאים לבחינת כוח: 

 באמצעות ישויות נשלטות, בעלות על מרבית זכויות ההצבעה בישות האחרת; 

)ב( לישות יש הכוח, בין שהוענק לה על ידי חקיקה ובין שמומש במסגרתה, למנות 

או להדיח את מרבית חברי הדירקטוריון או גוף מנהל מקביל לו שהשליטה בישות 

)ג( לישות יש את הכוח להכריע, או להסדיר את ההצבעה של  האחרת נתונה בידיו; 

)ד( לישות  של הישות האחרת;  המחזיקים במרבית זכויות ההצבעה באסיפה כללית

יש הכוח להכריע את מרבית קולות ההצבעה באסיפות של הדירקטוריון או גוף מנהל 

 מקביל שהשליטה בישות האחרת נתונה בידיו. 

)א( לישות יש הכוח לפרק את   עוד נקבעו בתקן התנאים לבחינת הפקת הטבות:

ת שיוריות או לשאת הישות האחרת ולהשיג שיעור משמעותי של הטבות כלכליו

)ב( לישות יש הכוח לגרום לחלוקות של נכסים מהישות  במחויבויות משמעותיות; 

האחרת ו/או היא עשויה להיות אחראית לשאת במחויבויות מסוימות של הישות 

 האחרת. 

לתקן נקבע כי בבחינת היחסים בין שתי ישויות, מניחים כי קיימת שליטה  39בסעיף 

אי הכוח וכן אחד מתנאי הפקת ההטבות מתקיימים, אלא אם כאשר לפחות אחד מתנ

כן יש ראיה ברורה לכך שהשליטה מוחזקת על ידי ישות אחרת. עוד קובע התקן 

שגם אם התנאים לבחינת כוח והתנאים לבחינת הפקות ההטבות אינם מתקיימים הרי 

מה של , בין ביחד ובין לחוד, הדבר מעיד על קיו18שאם מתקיימים סממנים מסוימים

  שליטה.

כוללים את הדוחות הכספיים  31.12.15-הדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה ל

לדוחות הכספיים המאוחדים  2. בביאור 6519תאגידים ציבוריים בלבד מתוך  22של 

 צוין כי הממשלה אינה מציגה דוחות כספיים מאוחדים מלאים, הכוללים איחוד של 
, הסממנים המעידים על שליטה הם סממנים לבחינת כוח ולבחינת היכולת 6לתקן  40לפי סעיף   18

להשיג הטבות. אלה הם הסממנים לבחינת כוח: ")א( לישות יש את היכולת להטיל וטו על 

יכולת להטיל וטו על תקציב התפעול ותקציב הפיתוח של הישות האחרת; )ב( לישות יש את ה

החלטות הגוף המנהל של הישות האחרת, לבטלן או לשנותן; )ג( לישות יש את היכולת לאשר 

את ההעסקה, מינוי מחדש ואת ההדחה של אנשי מפתח בישות האחרת; )ד( ההרשאה של 

הישות האחרת לפעול מוקנית ומוגבלת על ידי חקיקה; )ה( הישות מחזיקה במניית זהב )או 

ה( בישות האחרת". הסממנים לבחינת הפקת הטבות: ")א( הישות מחזיקה בבעלות מקביל ל

ישירה או עקיפה בנכסים נטו/הון של הישות האחרת, יחד עם זכות מתמשכת לגישה אליהם; 

)ב( לישות יש זכות לחלק משמעותי בנכסים נטו/הון של הישות האחרת, במקרה של פירוק או 

ג( הישות יכולה לכוון את הישות האחרת לשתף עימה במקרה של חלוקה שאינה פירוק; )

 פעולה בהשגת מטרותיה; )ד( הישות חשופה להתחייבויות השיוריות של הישות האחרת". 

התאגידים הציבוריים שדוחותיהם  22תאגידים מתוך  20כמפורט בנספח ד לדוחות הכספיים.   19

 .2015ת אלה בשנת הכספיים מאוחדים בדוחות הכספיים של הממשלה נוספו לדוחו
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כל התאגידים הציבוריים הנמצאים בשליטתה. נתוני יתר התאגידים הציבוריים אינם 

מקבלים ביטוי כלשהוא בדוחות הכספיים של הממשלה, וטרם הושלמה הבחינה 

ות שבהחזקת תאגידים אלו, העשויים להיות בשליטתה של הממשלה לעניין ההשלכ

בהיבט של הדיווח הכספי. בנספח לדוחות הכספיים המאוחדים צוין כי הליך יישום 

מבחני השליטה על התאגידים הציבוריים נמצא בעיצומו, וכי תהליך האיחוד והבחינה 

 ימשך בשנים הבאות.

 איחודם של הדוחות הכספיים של התאגידים-בעניין אי 20מבקר המדינה כבר העיר בעבר

 הציבוריים וכי הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים אינם מלאים. 

אף שחלפו כשש שנים מאז הערת משרד מבקר המדינה בעניין, דוחותיהם של 

בלבד מהתאגידים הציבוריים אוחדו עם הדוחות הכספיים של הממשלה,  22

לא סיים את תהליך יישום מבחני  , ואגף החשכ"ל עדיין2015רובם בשנת 

מהתאגידים הציבוריים, והדוחות של מספר רב  66%-השליטה של המדינה בכ

 של תאגידים ציבוריים אינם נכללים אפוא בדוחות הכספיים של הממשלה.

החשבונאי הראשי באגף החשכ"ל כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 

"אנו בשלבים מתקדמים בביצוע מבחני  תשובת החשבונאי הראשי(: -)להלן  2016

התאגידים שלא אוחדו  43כל  לאהשליטה לתאגידים הסטטוטוריים. יש לציין כי 

הינם תאגידים נשלטים, אלא ישנם תאגידים שלמדינה אין שליטה בהם ולכן לא 

". עוד צוין כי "תהליך 8-ו 7יאוחדו אלא יוצגו על בסיס אקויטי בהתאם לתקנים 

אחד מהתאגידים הסטטוטוריים הוא תהליך מורכב הדורש משאבים האיחוד של כל 

 בהסתכלותרבים. תהליך זה נעשה במקביל להתקדמות הדוח הכספי של הממשלה. 

על קצב איחוד התאגידים הסטטוטוריים יש לבחון לא רק את כמות התאגידים 

כי ברצוננו לציין  .המאוחדים בדוח אלא גם ובפרט את איכות הנתונים המאוחדים

קיימת שונות רבה בתחום ייסוד והקמת תאגידים סטטוטוריים ואין התייחסות 

 .מפורשת בכל מסמכי התאגידים לעניין זכויות הממשלה והדיווח הכספי"

התאגידים  43על אגף החשכ"ל להשלים בהקדם את מבחני השליטה לגבי 

הם הציבוריים שדוחותיהם הכספיים לא אוחדו, ואם יתברר כי מתקיימת לגבי

שליטה של המדינה, יש לאחד את דוחותיהם עם הדוחות הכספיים של 

 הממשלה. 

 

 

 
דוחות כספיים  - 31.12.13( בפרק "מאזן המדינה ליום 2015)ג 65דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   20

 .5, וכן ראו הערה 350-325של משרדי ממשלה". עמ' 
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היקף ההשקעות בישויות מוחזקות המוצגות 
 במאזן המדינה

)ג( לדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה ציינה החשבת הכללית כי 2בביאור 

הישויות "נתוני הישויות ששימשו לצורך האיחוד מבוססים על הדוחות הכספיים של 

. במקרים בהם לא התקבלו דוחות כאמור, 2015בדצמבר  31ליום  [21]המאוחדות

הנתונים התבססו על הדוחות הכספיים האחרונים שהתקבלו או על טיוטות של 

 דוחות כספיים אלו".

)ט( לדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה ציינה החשבת הכללית כי 2בביאור 

שקעות בישויות כלולות ובישויות בשליטה משותפת, של הה [22]"קביעת השווי המאזני

או לתקופות קודמות  2015בדצמבר  31מבוססת על דוחות כספיים של הישויות ליום 

 )ג(, כפי שהתקבלו מהן או מרשות החברות הממשלתיות".2כמפורט בביאור 

להלן מוצג מספרם של הדוחות הכספיים המבוקרים של הישויות  1בתרשים 

 .31.12.15-ידי המדינה שנכללו בדוחות הכספיים של הממשלה להמוחזקות על 

 
ישות שהדוחות הכספיים שלה אוחדו עם אלה של הממשלה. כאשר לממשלה  -ישות מאוחדת   21

בעקיפין, לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות,  יש את הכוח, בין במישרין ובין

כדי להשיג הטבות מפעילויותיה, מתקיימת שליטה בישות )ישות נשלטת( והיא תסווג כישות 

 מאוחדת.

( היא שיטה לטיפול חשבונאי, ולפיה Equity method, שיטת השווי המאזני )7על פי תקן   22

מותאמת לאחר מכן בגין השינוי לאחר הרכישה בחלקו ההשקעה מוכרת לראשונה לפי העלות ו

של המשקיע בנכסים נטו/הון של הישות המושקעת. העודף או הגירעון של המשקיע כולל את 

 חלקו של המשקיע בעודף או בגירעון של הישות המושקעת.
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תמונת מצב לעניין דוחותיהן הכספיים של הישויות המוחזקות : 1תרשים 

  2015לשנת 

 

 .31.12.15-מקור הנתונים: המבוא והנספחים לדוחות הכספיים של הממשלה ל

 בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל  אינם נכללים ציבורייםתאגידים  43כאמור הדוחות של  * 

תאגידים יש למדינה שליטה, ולכן יש לאחד את הדוחות הכספיים  43. בחלק מאותם 31.12.15-ל

 שלהם עם אלה של הממשלה.

30.9.15-הדוחות הכספיים המבוקרים הם ל  **
23

 .  
במקרה שבו הדוחות הכספיים של ישות נשלטת נערכים למועד דיווח שונה מזה של הישות   23

לטת, יש לבצע תיאומים בגין השפעתן של עסקאות משמעותיות או אירועים משמעותיים השו

המתרחשים בין אותו מועד לבין המועד של הדוחות הכספיים של הישות השולטת. הפער בין 

 מועד הדיווח של הישות הנשלטת לבין זה של הישות השולטת לא יעלה על שלושה חודשים.
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מהדוחות הכספיים של הישויות המוחזקות שנכללו במאזן  51%-מאחר שכ

, ומאחר שנתוניהן הכספיים של חלק מן 24אינם מבוקרים 2015המדינה לשנת 

המידע שבדוחות הכספיים של הממשלה  -הישויות לא נכללו כלל בדוחות 

 לקוי וחסר ואינו משקף כיאות את השקעות המדינה בישויות מוחזקות.

בתשובת החשבונאי הראשי צוין כי "כאשר בוחנים את הנפח הכספי של הישויות 

מסך  24%, נמצא כי רק [25]כלל הישויות שנכללו בדוח הכספישאינן מבוקרות מ

אינם מבוקרים". עוד צוין  [26]הנכסים המוצגים בדוחות הכספיים של ממשלת ישראל

)א( דוחות מבוקרים לשנים  כי חלק משמעותי מתוך הדוחות שאינם מבוקרים הם: 

)ב( חלק מנתונים אלו מבוקרים, אך בשל לוחות זמנים  קודמות ולא לשנת הדוח; 

ידי הדירקטוריון )או גוף -צפופים של איחוד הדוחות הכספיים עדיין לא נחתמו על

מקביל בישויות אחרות( ולכן הוגדרו כטיוטה, בפועל בחלק מהטיוטות אין שוני בין 

יף כי "עיקר נתוני הטיוטה שאוחדו לבין הנתונים המבוקרים. החשבונאי הראשי הוס

 נובעים מחברות ממשלתיות ומעורבות".  2015הדוחות הלא מבוקרים לשנת 

מסך הנכסים המוצגים בדוחות  24%היקף הנכסים שאינם מבוקרים )שהם 

הכספיים המאוחדים של הממשלה כפי שעולה מתשובת אגף החשכ"ל( 

 מיליארד ש"ח הם סכום משמעותי ומהותי לקוראי הדוחות 128-העומד על כ

 הכספיים.

 

 

 באיחוד חשבונאית במדיניות אחידות חוסר
 הכספיים הדוחות

"דוחות כספיים מאוחדים יערכו תוך שימוש נקבע כי  6לתקן  49בסעיף 

 אחידה לגבי עסקאות ואירועים אחרים דומים בנסיבות [27]במדיניות חשבונאית

הדוחות נקבע כי "בעת עריכת  6לתקן  50)ההדגשה במקור(. בסעיף דומות" 

הכספיים המאוחדים, מבוצעים תיאומים נאותים לדוחות הכספיים של כל ישות 

הנכללת בישות הכלכלית אם היא משתמשת במדיניות חשבונאית שונה מזו שאומצה 

 בדוחות הכספיים המאוחדים לגבי עסקאות ואירועים אחרים דומים בנסיבות דומות".

חדים נקבע כי בעריכת הדוחות בהוראת תכ"ם בנושא עריכת דוחות כספיים מאו

 הכספיים המאוחדים יישם החשב מדיניות חשבונאית אחידה, ככל האפשר, לגבי 
מן הדוחות הכספיים שנכללו  40%-ות שנכללו בדוחות הכספיים, ככאשר בוחנים את כלל הישוי  24

 במאזן המדינה אינם מבוקרים.

משרדי ממשלה ויחידות סמך שדוחותיהם  -הכוונה לישויות מוחזקות ולישויות ממשלתיות   25

 הכספיים נכללים בדוחות הכספיים של הממשלה סולו.

 מיליארד ש"ח. 128-שיעור זה משקף סכום של כ  26

מדיניות חשבונאית היא מכלול העקרונות, הבסיסים, המוסכמות, הכללים והפרקטיקות   27

 המסוימים אשר מיושמים על ידי ישות בהכנת דוחות כספיים ובהצגתם.
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עסקאות דומות ואירועים דומים בנסיבות דומות, ואם אין אחידות, ייתן החשב גילוי 

 לכך בדוחות הכספיים. 

הדוחות הכספיים של חברות ממשלתיות נערכים בהתאם לכללי חשבונאות 

(, IFRSלאומיים )-( או בהתאם לתקני דיווח כספי ביןIsraeli GAAPמקובלים בישראל )

ואילו הדוחות הכספיים של הממשלה נערכים בהתאם לתקני חשבונאות ממשלתיים 

שמפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ממשלתית, והמבוססים על תקני 

 (.IPSAS28לאומיים למגזר הציבורי )-חשבונאות בין

למשל, סעיף ההתחייבויות בגין זכויות עובדים בדוחות הכספיים המאוחדים של 

 655-כולל התחייבויות בגין פנסיה תקציבית, נטו, בסך של כ 31.12.15-הממשלה ל

לדוחות הכספיים המאוחדים עולה כי התחייבויות אלה  18מיליארד ש"ח. מביאור 

, שהוא וקטור 29(Zero Couponמהוונות לפי וקטור ריביות של אגרות תלוש אפס )

, 31.12.15ליום  30המבוסס על אגרות חוב ממשלתיות שחישבה החברה המצטטת

 (. IPSAS25לאומי למגזר הציבורי )-בהתאם לתקן חשבונאות בין

לעומת זאת, מהדוחות הכספיים השנתיים של חברות ממשלתיות עסקיות הנכללות 

בחברות אלה, המחויבות בגין  עולה כי 31בדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה

הטבות לעובדים מהוונת לפי תשואות השוק על אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה 

ועל פי עמדת הרשות לניירות  32(IAS19) 19לאומי -בהתאם לתקן חשבונאות בין

)עמדה שאימצה רשות החברות הממשלתיות( ולפיה מתקיים בישראל שוק  33ערך

ות צמודות מדד באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הוא עמוק באגרות חוב קונצרני

 השקל. 

מתברר, כי גילוי כאמור בדבר המדיניות של אותן חברות ממשלתיות עסקיות לא 

לדוחות  2נכלל בדוחות הכספיים המאוחדים של הממשלה. עוד עולה, כי בביאור 

הכספיים המאוחדים של הממשלה צוין כי נתוני הישויות ששימשו לצורך איחוד 

 הדוחות הכספיים מבוססים על הדוחות הכספיים של הישויות המאוחדות 

, וכי לצורך עריכת הדוחות הכספיים, בחלק מהמקרים, נלקחו נתוני 31.12.15-ל

הישויות המאוחדות כלשונם מהדוחות הכספיים של הישויות ללא התאמות הנדרשות 

  למדיניות החשבונאית של הממשלה.
28  IPSAS - International Public Sector Accounting Standards. 

 אגרות חוב נטולות קופונים.  29

 וטי שעורי ריביות להיוון.חברה המפרסמת, בין היתר, ציט  30

ובהן: חברת החשמל לישראל בע"מ, מקורות חברת מים בע"מ, חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת   31

 רכבת ישראל בע"מ.

הטבות עובד, השיעור המשמש להיוון מחויבויות  - IAS19)) 19לאומי -על פי תקן חשבונאות בין  32

שואות שוק בסוף תקופת הדיווח על בגין הטבה לאחר סיום העסקה יקבע על ידי שימוש בת

אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה. במדינות שבהן אין שוק שבו מתקיימת סחירות גבוהה 

באגרות חוב כאלה, יש להשתמש בתשואות השוק )בסוף תקופת הדיווח( על אגרות חוב 

ן ממשלתיות. לפי התקן שיעור ההיוון משקף את ערך הזמן של הכסף, אך לא את הסיכו

האקטוארי או סיכון ההשקעה. נוסף על כך שיעור ההיוון אינו משקף את סיכון האשראי 

הספציפי לישות, שבו נושאים הנושים של הישות, וגם לא את הסיכון לכך שהתוצאה בפועל 

 עשויה להיות שונה מהנחות אקטואריות.

עמוק באגרות  : קיומו של שוק21-1עמדת סגל חשבונאית מספר ראו רשות ניירות ערך,   33

 (. 2014)נובמבר  חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל
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 בינלאומי חשבונאות תקן, 2015 שנת לסוף נכוןין כי "בתשובת החשבונאי הראשי צו

 הבינלאומית התקינה הוראות מתחולת עסקית ישות החריג IPSAS1 הציבורי למגזר

 לא ישראל ממשלת של המאוחד בדוח אלו ישויות של האיחוד ולכן הציבורי למגזר

' מס ממשלתית חשבונאות בתקן כנדרשלתקינה הממשלתית,  התאמות ביצוע דרש

תיקון לפיו תבוטל ההחרגה של ישויות  IPSASB[34] -פורסם על ידי ה 2016. באפריל 6

ממשלתיות עסקיות מתחולת התקינה הבינלאומית למגזר הציבורי וכן תבוטל 

 ייושם זה תיקון. IFRSהקביעה לפיה ישויות ממשלתיות עסקיות נדרשות ליישם 

, מכאן על הגורמים 2018 בינואר 1 ביום שמתחילות שנתיות בתקופות לראשונה

השונים העוסקים בתחום הדיווח ברשות החברות להנחות את החברות הממשלתיות 

הישויות  2018לדווח/לבצע התאמות לתקינה הממשלתית, על מנת שהחל משנת 

 המאוחדות בדוח הכספי תהיינה בעלות מדיניות חשבונאית אחידה".

לתיות עסקיות אינן נדרשות לציית נקבע כי "למרות שישויות ממש 635לתקן  6בסעיף 

לתקן זה בדוחות הכספיים שלהן, הוראות תקן זה יחולו כאשר לישות ממשלתית 

שאינה ישות ממשלתית עסקית יש ישות נשלטת אחת או יותר, ישות בשליטה 

משותפת אחת או יותר וישות כלולה אחת או יותר שהינן ישויות ממשלתיות עסקיות. 

ייושם באיחוד של ישויות ממשלתיות עסקיות בדוחות כספיים בנסיבות אלה, תקן זה 

של הישות הכלכלית, ובטיפול חשבונאי בהשקעות בישויות ממשלתיות עסקיות 

 בדוחות הכספיים הנפרדים של הישות השולטת, של המשתתף ושל המשקיע".

-הבין התקינה הוראות מתחולתמאחר שההחרגה של ישות ממשלתית עסקית 

מתייחסת לדוחות הכספיים של אותה ישות עסקית, ולא  הציבורי למגזר לאומית

לאיחודם בדוחות הכספיים של ישות ממשלתית השולטת בה, הרי שנדרש לבצע 

תיאומים נאותים לדוחות הכספיים של הישות הממשלתית העסקית לתקינה 

 הממשלתית.

משרד מבקר המדינה מעיר לאגף החשכ"ל כי אם החליט שלא ליישם מדיניות 

בגין הטבות לעובדים עליו לתת גילוי בדבר  6חשבונאית אחידה לפי תקן 

הבדלים במדיניות החשבונאית לגבי מחויבות בגין הטבות לעובדים בדוחות 

הכספיים המאוחדים של הממשלה ולפרט הבדלים אלה, כדי לתת לקוראי 

 הדוחות הכספיים מידע כספי מלא ומהימן. 

, על אגף החשכ"ל להיערך על 1.1.18ביום  כמו כן לאור התיקון שייושם החל

מנת שהדוחות של הישויות המאוחדים עם הדוח הכספי של הממשלה יהיו 

ערוכים לפי מדיניות חשבונאית אחידה, ובכלל זה בין היתר עליו לפעול מול 

 רשות החברות כדי שתנחה את החברות הממשלתיות להיערך לתיקון כנדרש.

 

 
34  IPSASB - International Public Sector Accounting Standards Board. 

 .IPSAS6לאומי למגזר הציבורי -לתקן בין 6ובהתאמה בסעיף   35
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של  המאוחדים הצגת נתוני הדוחות הכספיים
 משרדי הממשלה

, מלבד דוחותיה הכספיים הנפרדים, נדרשת ישות שולטת להציג גם 6על פי תקן 

דוחות כספיים מאוחדים. כמו כן, בהוראת תכ"ם בנושא עריכת דוחות כספיים 

מאוחדים נקבע כי במסגרת הדוחות הכספיים של המשרד יציג החשב הן דוחות 

 יים של המשרד בנפרד.כספיים מאוחדים והן דוחות כספ

 36להצגת דוחות כספיים מאוחדים של משרדי הממשלה השונים, הכוללים ישויות

)א( הצגת   שלגביהן מתקיימים מבחני השליטה, נודעת חשיבות בכמה היבטים:

)ב( הגברת  היקף הפעילות הנכון של משרדי הממשלה לקוראי הדוחות הכספיים; 

איחוד  -ל הישויות הנתונות לשליטתו השליטה והפיקוח של המשרד הממשלתי ע

הדוחות הכספיים מאפשר הבנה טובה יותר של אופי פעילותן של ישויות אלה ושל 

)ג( פיתוח תפיסה כלכלית רחבה יותר בנוגע לישויות   דרך העבודה שלהן;

 המוחזקות, ולפיה יש צורך לנתח מידע ניהולי בעניין הישויות הללו.

בנושא עריכת דוחות כספיים מאוחדים כי במסגרת הדוחות  עוד נקבע בהוראת תכ"ם

הכספיים הנפרדים של המשרד, יציג החשב את ההשקעות בישויות הנשלטות על 

 בסיס שיטת השווי המאזני.

העיר מבקר המדינה, כי אין אחידות בכל הנוגע לבניית דוחות  37(2015ג )65בדוח 

י החשבונאות הממשלתית כספיים מאוחדים והצגת הנתונים כפי שנקבע בתקנ

העוסקים בשליטה בגופים ובהשקעה בהם. היעדר האחידות התבטא בכך שמרבית 

את נתוני הדוחות  2013משרדי הממשלה לא הציגו בדוחותיהם הכספיים לשנת 

 הנפרדים ואת ההשקעות בשיטת השווי המאזני. 

מסקירת הדוחות הכספיים של כמה ממשרדי הממשלה עולה, כי בניגוד 

, כל יתר המשרדים שלהם 38והתכ"ם, למעט משרד הבריאות 6ראות תקן להו

ובהם משרד החינוך; משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  -ישויות נשלטות 

המשרד  -משרד התשתיות(; המשרד לביטחון פנים )להלן  -והמים )להלן 

לבט"פ( ומשרד התיירות עדיין אינם מציגים דוחות כספיים מאוחדים של 

ואינם מציגים כלל את נתוני ההשקעות בישויות נשלטות על בסיס  39משרדיהם

שיטת השווי המאזני. עוד נמצא כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מציג 

 רק דוחות כספיים מאוחדים של המשרד.

 
 בין היתר חברות בנות, תאגידים ציבוריים ויחידות סמך.  36

 .20ראו הערה   37

משרד הבריאות מכין הן דוחות כספיים מאוחדים והן דוחות כספיים נפרדים ואף מציג בביאור   38

לדוחות הכספיים נתונים נפרדים על פעילותה של כל אחת מן הישויות שבשליטתו ושאוחדו 

 בדוח המאוחד.

ההשקעות באותן ישויות נשלטות שאינן מאוחדות בדוחות הכספיים של המשרדים מוצגות   39

 בדוחות הכספיים המאוחדים של ממשלת ישראל.
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, על המשרד 6של משרד התשתיות, צוין כי על פי תקן  2015בדוחות הכספיים לשנת 

בדוחות כספיים מאוחדים. עם זאת צוין כי "הדוחות  לאחד את כל הישויות הנשלטות

לא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים של  [40]הכספיים של החברות המוחזקות

 המשרד וזאת בהתאם להנחיית יחידת החשבונאות והדיווח בחשב הכללי".

של משרד התיירות צוין כי "משרד התיירות מוגדר על  2015בדוחות הכספיים לשנת 

כישות שולטת בחברות ממשלתיות", וכי "על פי  6נאות ממשלתי מספר פי תקן חשבו

, על המשרד לאחד את כל הישויות הנשלטות בדוחות כספיים 6תקן חשבונאות 

, על משרד התיירות לטפל בכל ההשקעות 7מאוחדים. בנוסף, על פי תקן חשבונאות 

זני". עוד צוין הנ"ל בדוחות הכספיים של המשרד )לא במאוחד( לפי שיטת השווי המא

בדוחות האמורים כי עם זאת, "בהתאם להנחיית יחידת חשבונאות ודיווח בחשב 

)חברות ממשלתיות שלמשרד קיימת  [41]הכללי, הדוחות הכספיים של החברות הנ"ל

שליטה בהן( לא אוחדו במסגרת הדוחות הכספיים של המשרד וכמו כן, המשרד לא 

 הכספיים על פי שיטת השווי המאזני".  רשם את ההשקעות בחברות הנ"ל בדוחותיו

מנכ"ל משרד התשתיות מר שאול מרידור כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

כי "המשרד יבחן, בשיתוף יחידת חשבונאות ודיווח בחשכ"ל את הצורך באיחוד  2016

 הישויות בהתאם להוראת התכ"ם והתקן".

כי  2016דינה בדצמבר מנכ"ל משרד התיירות מר אמיר הלוי כתב למשרד מבקר המ

איחוד הדוחות אינו אפשרי כיום במסגרת מצבת כוח האדם הנוכחית בחשבות, וכי 

 המשרד פועל להגדלת מצבת כוח האדם בחשבות. 

 לתקן 16 סעיף שכן, לגופו מקרה כל לבחון ישהחשבונאי הראשי ציין בתשובתו כי "

 להציג נדרשות אינן מאוחדות ישויות בהם מקרים מפרט 6 מספר ממשלתי חשבונאות

 דוח להציג מחויבים אינם הממשלה ממשרדי שחלק הנמנע מן לא, מאוחד כספי דוח

המשרד לבט"פ בתשובתו למשרד מבקר המדינה  ."זה לסעיף בהתאם מאוחד

הדוח ענה באופן דומה. עוד צוין בתשובת החשבונאי הראשי כי " 2016מדצמבר 

לפי תחומי פעילויות מרכזיים הבאים  -הכספי של ממשלת ישראל מציג תמונה רחבה 

שכוללות חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים יחד עם  -לשקף קבוצות איחוד 

 ."משרדי הממשלה הרלוונטיים לתחום הפעילות

 
עם הישויות המוחזקות של המשרד נמנות החברות הללו: מקורות חברת המים בע"מ, חברת   40

החשמל לישראל בע"מ, חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ, 

 המכון הגיאופיסי לישראל ותשתיות נפט ואנרגיה בע"מ. 

משלתיות ובהן החברה הממשלתית לתיירות )חמ"ת( בע"מ, החברה לפיתוח עכו חברות מ  41

העתיקה בע"מ, החברה להגנת ים המלח בע"מ, החברה לפיתוח חוף אילת )חפח"א( בע"מ ומלון 

 ביה"ס המרכזי למלונאות בע"מ. -תדמור 
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 האחידות חוסר

 תקני ביישום
 החשבונאות
 העוסקים הממשלתית

 בישויות בשליטה
אינו  בהן ובהשקעה

 תקין
 

עדיין אינה מיושמת במלואה  42כיוון שהצגת הנתונים הכספיים על פי מגזרים

איחודם של הדוחות -כפי שנדרש בתקינה החשבונאית הממשלתית, אי

הכספיים של הישויות הנשלטות על ידי משרדי הממשלה משליך על מאפייני 

ההצגה הקיימים בדוחות הכספיים המאוחדים ועל יכולתו של הציבור לקבל 

. לדעת משרד מידע על הפעילות הכספית המלאה המתבצעת בכל תחום

מבקר המדינה, חוסר האחידות ביישום תקני החשבונאות הממשלתית 

בכל הנוגע לבניית הדוחות  - העוסקים בשליטה בישויות ובהשקעה בהן

אינו  -הכספיים המאוחדים ולהצגת הנתונים על ידי משרדי הממשלה השונים 

ה תקין. על החשבונאי הראשי לסיים בהקדם את בחינת הצורך באיחוד כז

ולקבוע קריטריונים ברורים בעניין האופן הראוי ליישום התקינה הראויה בכל 

 משרד. 

בתשובת החשבונאי הראשי צוין כי "אנו מקבלים את הערת המבקר בנוגע לסיום 

הבחינה וההצגה של התאגידים במשרדים, יחד עם זאת על מנת שההצגה לציבור 

תהיה נאותה ואמינה עלינו להשלים מספר תהליכים של בניית תשתיות ושבמסגרת 

יהיה ניתן לקדם כוח האדם המצומצם ביותר העוסק בתחום החשבונאות בממשלה 

 את המלאכה". 

 

 

 
ת להבחנה או דיווח מגזרי, קובע כי מגזר הוא "פעילות ניתנ - 18תקן חשבונאות ממשלתי מס'   42

קבוצת פעילויות ניתנות להבחנה של ישות, שלגביהן יהיה זה נאות לתת דיווח נפרד בדבר מידע 

כספי, על מנת להעריך את ביצועי העבר של הישות בהשגת מטרותיה ולקבל החלטות לגבי 

 ההקצאה העתידית של המשאבים".



 ב67 שנתי דוח|    242

 
 מבין 45%-לכ

 הממשלתיות החברות
 הכספיים שדוחותיהן

 בדוחות נכללו
 של הכספיים
  31.12.15-ל הממשלה

 כספיים דוחות היו לא
 2015 לשנת מבוקרים
 

חברות  הדוחות הכספיים של

 חברות מעורבותשל ממשלתיות ו

לחוק החברות הממשלתיות  54תפקידיה של רשות החברות כפי שהוגדרו בסעיף 

הם, בין היתר, לבדוק את הדוחות הכספיים שמגישות החברות הממשלתיות ואת 

את הערותיה על הדוחות; לעקוב החומר שעליו הם מבוססים, ולהעיר להן ולשרים 

ברציפות אחר הפעילות של החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך עסקיה 

ומצבה הכספי; לייעץ ולסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן; לטפל ולסייע 

בהקמתן ובפירוקן של חברות ממשלתיות ובמכירת מניותיהן; לעקוב אחר מילוי 

 הנוגעות לחברות הממשלתיות ולסייע למילוין.המלצותיו של מבקר המדינה 

 

 

טיפול רשות החברות בדוחות הכספיים של 
 חברות ממשלתיות

, על חברות ממשלתיות להגיש 43על פי חוזר רשות החברות בעניין דוחות כספיים

לרשות דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאושרים בידי רואה חשבון חיצוני עד ליום 

 העוקבת לשנת הדיווח.במרץ של השנה  31

על פי חוק החברות הממשלתיות, אם חברה ממשלתית לא הגישה דוחות כספיים או 

הגישה דוחות כספיים שלא במלואם, רשאית רשות החברות, בהודעה לחברה, 

להעביר מכהונתם את יושב ראש הדירקטוריון וכל דירקטור שלא נקט את כל 

הממשלה או  -ר. לגבי המנהל הכללי האמצעים הראויים כדי למנוע את המצב האמו

 .44רשות החברות רשאיות להעבירו מכהונתו

הסתכמו הנכסים של החברות הממשלתיות  31.12.15-לפי נתוני רשות החברות ב

מיליארד ש"ח, ההכנסות  141-מיליארד ש"ח, ההתחייבויות הסתכמו בכ 185.7-בכ

 . 45מיליארד ש"ח 1.2-מיליארדי ש"ח והרווח הנקי הסתכם בכ 67-הסתכמו בכ

מבין החברות הממשלתיות שדוחותיהן הכספיים נכללו  45%-לכ - 1כאמור בתרשים 

לא היו דוחות כספיים  46(69-מ 31) 31.12.15-בדוחות הכספיים של הממשלה ל

חברות ממשלתיות  4. ברשימת חברות אלה נכללות גם 2015מבוקרים לשנת   
" 2013-5-1דוחות כספיים  - , "חשבונאות וכספים2013-5-1חוזר רשות החברות הממשלתיות   43

 (.2013)ספטמבר 

סדרי  -( בפרק "רשות החברות הממשלתיות 2012)א 63דוח שנתי ראו גם מבקר המדינה,   44

 .82-43הפיקוח והבקרה של הרשות" עמ' 

 "2015"דין וחשבון על החברות הממשלתיות לשנת ראו רשות החברות הממשלתיות,   45

 (. 2016)פורסם ביוני 

, בפרק "החברות הממשלתיות" בדוחות הכספיים 31.12.15-מבוא לדוחות הכספיים ללפי ה  46

 לעיל. 1חברות ממשלתיות. ראו תרשים  69נכללו הדוחות של 
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נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -מובילות ומשמעותיות: חברת נת"ע 

חברת נמלי  -פיתוח ונכסים בע"מ )להלן  -חברת נת"ע(, חברת נמלי ישראל  -)להלן 

תעש(  -)להלן  47חיפה בע"מ והתעשייה הצבאית לישראל בע"מ ישראל(, חברת נמל

 .31.12.15-להן לא היו כלל דוחות מבוקרים ל

עולה בין היתר כי  2016מתשובת חברת נת"ע למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 .31.3.16נמשכו גם לאחר  2015הדיונים באישור דוחות 

עולה בין היתר  2016מתשובת חברת נמלי ישראל למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

כי נוכח הקפאת תהליך המינוי של רואי חשבון בחברות הממשלתיות אין לחברה 

אפשרות להביא לאישור האסיפה הכללית את מינויו של רואה החשבון המבקר 

 לצורך השלמת דוחותיה הכספיים של החברה.

 עולה בין היתר כי 2016מתשובת חברת נמל חיפה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

הגשתם של הדוחות הכספיים לגורמים הרלוונטיים -אישורים ואי-הסיבה היחידה לאי

לא התקיימו דיוני דירקטוריון החברה וועדותיו בשל  2015הייתה כי החל מחודש יוני 

 קוורום( בדירקטוריון החברה. -היעדר מניין חוקי )להלן 

עולה בין היתר כי עקב הליך  2016מתשובת תעש למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

ההפרטה שהחברה עברה נוצרו נסיבות ייחודיות, הכוללות עיכוב שנוצר עקב חילופי 

נושאי משרה הנחוצים לשם אישור הדוחות, שבגללן לא יכלה החברה להגיש את 

 דוחותיה הכספיים במועד שנקבע בחוק. 

כי הסיבות הנפוצות  2016בה למשרד מבקר המדינה באוגוסט רשות החברות כת

הגשת דוחות כספיים חתומים ומבוקרים הן אלה: חוסר במספר הדירקטורים -לאי

הנדרש לקוורום לצורך קיום ישיבת דירקטוריון, היעדר פעילות באותן חברות, חברות 

 חדשות שהוקמו וטרם החלו לפעול או חברות בתהליך סגירה.

 2016הל רשות החברות, מר אורי יוגב, למשרד מבקר המדינה מדצמבר בתשובת מנ

תשובת רשות החברות( צוין, כי "קיים שיפור ניכר בהגשת הדוחות הכספיים  -)להלן 

על ידי החברות הממשלתיות ורובן המוחלט של החברות מאשרות דוחות כספיים 

ונים הכספיים בהתאם למועדים הקבועים בחוזרי הרשות. בהתחשב במהותיות הנת

מההיקף  92%-המשמשים להכנת הדוח הכספי השנתי של המדינה, למעלה מ

הכספי של החברות הממשלתיות )נכסים והכנסות( מבוסס על דוחות מבוקרים". עוד 

חברות( פעלה  10צוין כי "בכל החברות בהן היה קוורום חסר של הדירקטוריון )

ירקטורים בכל אותן החברות על מנת הרשות באופן מאומץ ביותר בכדי לקדם מינוי ד

לאפשר את התנהלותן התקינה, ובין היתר, אישורי הדוחות הכספיים של החברה. 

פעילות זו כללה מגוון צעדים וביניהם פגישות שנערכו עם לשכות השרים 

 הרלוונטיים, וכן תזכורות בע"פ ובכתב ומיילים בנושא על מנת לקדם את הנושא".

העיר מבקר המדינה, כי על רשות החברות לפעול ביתר  (2010ב )60כבר בדוח 

שאת, באמצעים העומדים לרשותה, כדי להביא לידי כך שהחברות הממשלתיות 

יגישו את דוחותיהן הכספיים המבוקרים לפני מועד פרסומם של הדוחות הכספיים 

  של הממשלה. 
שונה שם החברה  22.11.15של ועדת שרים לענייני הפרטה מיום  1בעקבות החלטת מספר מח/  47

 לנצר השרון בע"מ.
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הדוחות הכספיים המבוקרים הם כלי חשוב למעקב אחר פעילות החברות 

לבקרה ופיקוח עליהן. נוכח העובדה כי חלק מן הדוחות הכספיים של ו

החברות הממשלתיות לא הוגשו במועד שנקבע, הנתונים הנכללים בגינם 

אינם מבוקרים, והמידע המוצג בו על השקעות  2015במאזן המדינה לשנת 

 המדינה בחברות ממשלתיות הוא חלקי.

פיקוח מנהלי, פועלת בכל האמצעים  בתשובת רשות החברות צוין כי "הרשות, כגוף

הסבירים בכדי לתת מענה מבעוד מועד ביחס לחברות העלולות לחרוג מהמועד 

הקבוע בחוזרים וכן בכדי לגרום לחברות לדון ולאשר את הדוחות הכספיים 

במועדם". עוד צוין כי "הרשות פועלת ותמשיך לפעול בכל האמצעים הסבירים 

ם קשיים אובייקטיביים כתוצאה מגורמים אקסוגניים העומדים לרשותה. לעיתים ישנ

שאינם נמצאים בשליטת החברה ולעיתים רבות גם לא בשליטת הרשות, כך 

שלמרות מאמצי הרשות עדיין ישנם מצבים )בלתי רצויים( בהם חברות ממשלתיות 

 מנועות מאישור וחתימה על דוחות כספיים".

ד שנקבע, ובוודאי בכל הנוגע הגשת דוחות מבוקרים במוע-אין להסכים עם אי

לדוחותיהם של חברות בעלות היקף פעילות משמעותי. על רשות החברות 

להמשיך לנקוט את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי להביא לכך 

שהחברות הממשלתיות, ובפרט המשמעותיות שבהן, יגישו את הדוחות 

 ספיים של הממשלה. הכספיים המבוקרים לפני מועד פרסומם של הדוחות הכ

 

 

טיפול רשות החברות בדוחות הכספיים של 
 48מעורבותחברות 

על חברות מעורבות חלות רק חלק מהוראות חוק החברות הממשלתיות. לפי הוראות 

החוק, רשות החברות רשאית לבקש מידע מחברה מעורבת שיותר מרבע כוח 

ירקטורים שלה ההצבעה באספה הכללית או הזכות למנות יותר מרבע ממספר הד

הם בידי המדינה, רשאית לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה זו ורשאית לדרוש 

מדירקטור מטעם המדינה בחברה מעורבת מידע וחומר בענייני החברה. נוסף על כך, 

רשות החברות תבדוק כל מידע וחומר שקיבלה על חברה מעורבת ותעיר את 

תוקן החוק, ונקבע  2008ו כן, בשנת הערותיה לשרים ולדירקטור מטעם המדינה. כמ

 .50חייבת להזמין את נציג הרשות לישיבות הדירקטוריון וועדותיו 49בו שחברה מעורבת

 
 תפת או ישות כלולה כהגדרתן בתקני החשבונאות.חברה מעורבת היא ישות בשליטה משו  48

חברה מעורבת שמחצית מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית ממספר   49

 הדירקטורים בה הם בידי המדינה, לבדה או יחד עם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית. 

 .44ראו גם הערה   50
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 החברות מן 80%-ל

 שדוחותיהן המעורבות
 נכללו הכספיים

 של הכספיים בדוחות
 31.12.15-ל הממשלה

 כספיים דוחות היו לא
 2015 לשנת מבוקרים
 

מן החברות המעורבות שדוחותיהן הכספיים נכללו בדוחות  80%-נמצא כי ל

 לא היו דוחות כספיים מבוקרים 51(15מתוך  12) 31.12.15-הכספיים של הממשלה ל

  .2015לשנת 

בתשובת רשות החברות צוין כי פעילותה ביחס לחברות המעורבות, כפי שנעשה אל 

מול כלל החברות הממשלתיות, הביאה לכך שמרבית החברות המעורבות אישרו 

שיפור משמעותי ביותר לעומת המצב  - 2016והגישו דוחות כספיים עד לסוף יולי 

ו בידי המדינה מהוות נתח ששרר בעבר. עוד צוין כי "כיום החברות המעורבות שנותר

זניח יחסית מהיקף הנכסים וההכנסות של חברות המוחזקות על ידי המדינה ובהתאם 

 לכך מתאימה עצמה הרשות לסביבה המשתנה". 

( העיר מבקר המדינה כי על אגף החשכ"ל ורשות החברות 2010ב )60כבר בדוח 

כדי לקבל את  לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם כלפי החברות המעורבות,

דוחותיהן הכספיים המבוקרים לפני מועד פרסום הדוחות הכספיים של הממשלה, 

וכי מן הראוי שרשות החברות תשקול ליזום שינויי חקיקה שיאפשרו לה לדרוש מן 

 החברות המעורבות ולאכוף עליהן להגיש את דוחותיהן הכספיים המבוקרים במועד.

ת כתבה למשרד מבקר המדינה כי הנהלת צוין שרשות החברו 52(2012א )63בדוח 

והחליטה כי צוות, שהתבקש כשנה קודם לכן לבחון  2012הרשות התכנסה באפריל 

את המדיניות בנושא מעורבות הרשות ופיקוחה על החברות המעורבות, יבצע בדיקה 

של הכלים הקיימים בדין הכללי וכן יבדוק אם יש מקום לאימוצם של כלים נוספים, 

 וני חקיקה ככל שיידרש.לרבות תיק

בתשובת רשות החברות על ממצאי הביקורת הנוכחית צוין כי "בהמשך להחלטת 

הרשות בנושא, צוות רשותי דן בסוגיה של מעורבות הרשות בחברות המעורבות והחל 

בבדיקת הנושא, אולם טרם התקבלו על ידי הרשות החלטות המורות על שינוי במצב 

מעורבות, מתוך הצורך להתמקד בהצעות לשינויי  החקיקתי הקיים ביחס לחברות

 חקיקה ביחס לחברות ממשלתיות, עליהם עומלת הרשות".

על אגף החשכ"ל ורשות החברות להמשיך לפעול ביתר נחישות ולנקוט את כל 

האמצעים העומדים לרשותם כדי שהדוחות הכספיים של החברות המעורבות 

מבוקרים, ובכלל זה עליהם הנכללים בדוחות הכספיים של הממשלה יהיו 

לשקול ליזום שינויי חקיקה שיאפשרו לדרוש מן החברות המעורבות ולאכוף 

 עליהן להגיש את דוחותיהן הכספיים המבוקרים במועד. 

 

 

 
 15בפרק "חברות ממשלתיות" בדוחות הכספיים נכללו  31.12.15-לפי המבוא לדוחות הכספיים ל  51

בפרק "היקף ההשקעות בישויות  1חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות )ראו תרשים 

 מוחזקות המוצגות במאזן המדינה"(.

 .44ראו הערה   52
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 שמשרד הראוי מן

 ומשרד המשפטים
 לזירוז יפעלו האוצר

 של הכוללת ההסדרה
 התאגידים פעילות

 ושל הציבוריים
 והבקרה הפיקוח
 עליהם
 

 התאגידים הציבוריים

ממלאים תפקידים בעלי אופי ציבורי ופועלים תאגידים ציבוריים בישראל  60-יותר מ

. כל תאגיד ציבורי הוקם בחוק מיוחד השאת רווחים לשםלמען אינטרס הציבור שלא 

החוק המקים( ופועל על פי הסדרים מיוחדים שנקבעו  -או בחיקוק מיוחד )להלן 

בחוק המקים. התאגידים הציבוריים הם חלק מן המגזר הציבורי, אולם הם בעלי 

אישיות משפטית נפרדת מזו של המדינה, והדבר מאפשר להם לפעול בגמישות 

 ולית ובעצמאות רבה יחסית. ניה

 התאגיד חוק המקים תאגיד ציבורי מפרט את טיבם של התפקידים המוטלים עלה

. מגוון התפקידים מילויםלשם  מסוימותמעניק לו סמכויות שלטוניות לעתים ו

ם אופי ציבורי התפקידילהמוטלים על התאגידים הציבוריים הוא רחב. יש תאגידים ש

לאומי(; תאגידים מסוימים ממלאים תפקידי פיקוח )כמו  ביטוחהמוסד ליותר )כמו 

תאגידים הממלאים תפקידים הקרובים יותר ויש בנק ישראל או רשות ניירות ערך(; 

שדות הנמלים או רשות הספנות וכמו רשות )סקטור העסקי פעילות של באופיים ל

  התעופה בישראל(.

המליץ מבקר  199553ת כבר בדוח ביקורת על התאגידים הציבוריים שפורסם בשנ

המדינה, בין היתר, לשקול הסדר לכלל התאגידים הציבוריים, מתוך התאמה 

ובו ייקבעו המסגרת  -לסוגיהם, לאפיונן של קבוצות בתוכם ולהבדלים ביניהם 

 לפעולותיהם, התפיסה, כללי הדיווח הראויים ודרכי הפיקוח והבקרה עליהם.

 2003למשרד המשפטים ביוני  54ה המועצה"דוח המועצה לתאגידים ציבוריים" שהגיש

הצביע על חוסר האחידות בחקיקה וכן על נושאים רבים המצריכים הסדרה רוחבית, 

הנוגעים בין היתר להסדרת ניהול התאגידים הציבוריים ולמנגנוני פיקוח ובקרה שיש 

לקבוע. בדוח הוצע לקבוע חוק מסגרת לתאגידים הציבוריים, שיכלול הסדרים 

ושאים ועיקרם הוראות ממשל תאגידי מתאימות, וכן הוראות שיבטיחו פיקוח במגוון נ

ובקרה על ניהול התאגידים. לשם כך הוצע בדוח להקים רשות תאגידים ציבוריים, 

שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות, אשר תפקידה יהיה לקיים את הפיקוח 

י לפגוע בעצמאותם והבקרה על התאגידים באופן מקצועי, רציף ושיטתי, אולם בל

 מעבר לנדרש.

( העיר מבקר המדינה כי כדי לקדם את הדיווח על התאגידים 2010ב )60בדוח 

הציבוריים בדוחות הכספיים של הממשלה, מן הראוי שמשרד האוצר יזרז את יישום 

כללי הדיווח הכספי על ידי התאגידים הציבוריים וידרוש מהם להגיש לו דוחות 

חשבון מבקרים, וכי מן הראוי שמשרד המשפטים ומשרד האוצר כספיים ולמנות רואי 

יפעלו לזירוז ההסדרה הכוללת של פעילות התאגידים הציבוריים ושל הפיקוח 

   והבקרה עליהם.
(. מבקר המדינה חזר והעיר 1995) דוח ביקורת על תאגידים סטטוטורייםראו מבקר המדינה,   53

(, בפרק "היעדר הסדר מקיף בדבר סדרי ניהולם של 2006) ב57דוח שנתי כך גם בעל 

 .286-279תאגידים סטטוטוריים", עמ' 

שר המשפטים אז, מר דן מרידור, ושאחד  1992-מועצה שהקים ב -המועצה לתאגידים ציבוריים   54

 וריים.מתפקידיה היה להתוות קווי מדיניות לדרכי ניהולם ופעולתם של תאגידים ציב



 247|    הכללי החשב אגף - האוצר משרד

פיסקלי( במשרד -הפיצו רשות החברות ומחלקת ייעוץ וחקיקה )כלכלי 2011ביולי 

 2013, ובינואר 2011-תזכיר של חוק התאגידים הציבוריים, התשע"א-המשפטים טרום

עלתה טיוטת  2014. בינואר 2013-הופץ תזכיר חוק התאגידים הציבוריים, התשע"ג

 מסדר היום בשל מחלוקות.החוק לסדר יום של ועדת שרים לחקיקה אך ירדה 

קביעת כללי ממשל  -במבוא לתזכיר צוין כי לחוק המוצע שני אדנים מרכזיים: האחד 

חיזוק והסדרה של כלי הפיקוח על פעילותם  -תאגידי לתאגידים הציבוריים, והאחר 

( בניהולם, accountabilityשל התאגידים הציבוריים והגברת השקיפות והדיווחיות )

ובקרה חשבונאיים. לצורך כך, מוצע להקים בחוק רשות תאגידים לרבות דיווח 

ציבוריים שתהיה חלק מרשות החברות הממשלתיות. בין ההסדרים המרכזיים 

החובה למנות רואה חשבון מבקר והחובה לערוך דוחות  -המוצעים בתזכיר החוק 

ות כספיים מאושרים וחתומים בידי מועצת התאגיד הציבורי ולהגישם לרשות החבר

 הממשלתיות והתאגידים הציבוריים, לשר הממונה על התאגיד ולשר האוצר. 

התאגידים הציבוריים שנכללו  22עולה כי מבין הדוחות של  1כאמור, מתרשים 

( היו דוחות כספיים 64%-)כ 14, רק 31.12.15-בדוחות הכספיים של הממשלה ל

וריים, שבחלקם יש תאגידים ציב 43. כמו כן קיימים עוד 201555מבוקרים לשנת 

לממשלה שליטה על פי מבחני השליטה שיישם החשבונאי הראשי, אך לא התקבלו 

מהם כלל דוחות כספיים. לו הוסדרה חובת עריכת דוחות כספיים כפי שמוצע 

בתזכיר החוק, אזי קבלת דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים הציבוריים לפני 

 לה הייתה מתאפשרת ביתר קלות. מועד פרסומם של הדוחות הכספים של הממש

בתשובת החשבונאי הראשי צוין: "אנו רואים חשיבות רבה בהסדרה כוללת של 

פעילות התאגידים בתחום החקיקה, כולל התייחסות לתחום החשבונאות והדיווח 

במסמכי התאגידים".עוד צוין כי "עד שתהיה רגולציה מתאימה לעניין התאגידים, 

וסוג התקינה הרלבנטית, אנו מניחים שבדוח המאוחד  מועד הגשת הדיווח הכספי

יוצגו גם נתונים המבוססים על טיוטת דוחות או דוחות מבוקרים לתקופות קודמות". 

עוד צוין בתשובתו כי "תאגידים סטטוטוריים שמאוחדים בדוחות הכספיים מעבירים 

דוחות  לחשכ"ל את דוחותיהם הכספיים, ולגבי תאגידים נשלטים אנו נפעל לקבלת

 כספיים מהם, כאשר יאוחדו".

קידום צוין כי " 2016בתשובת משרד המשפטים למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

הצעת חוק התאגידים הציבוריים נבחן ביחס לכל הצעות החוק עליהן שוקד משרד 

המשפטים, בתחום הכלכלי ובכלל. בשים לב למשאבי החקיקה הקיימים, ונוכח 

יות בכל הקשור בקידום הצעות חוק ממשלתיות, הוחלט הצורך ביצירת סדרי עדיפו

שלא לכלול את העיסוק בהצעת חוק התאגידים הציבוריים במסגרת תכנית העבודה 

 ".2017לשנת 

 
 תאגידים היו טיוטת דוחות כספיים. 2-ול 2014תאגידים היו דוחות כספיים מבוקרים לשנת  6-ל  55
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שנים מאז הוגש דוח המועצה לתאגידים  13-נמצא כי אף שחלפו יותר מ

ציבוריים ועל אף הערות של מבקר המדינה בדוחות קודמים, הנהלת משרד 

טים והנהלת משרד האוצר טרם פעלו לקדם הסדרה כוללת של פעילות המשפ

התאגידים הציבוריים ושל הפיקוח והבקרה עליהם. על הנהלת משרד 

המשפטים והנהלת משרד האוצר לסיים בהקדם את תהליך ההסדרה ולקבוע 

מנגנון הסדרה ראוי שיכלול כלי פיקוח ובקרה על פעילותם של כלל 

מחזיקה המדינה והגברת השקיפות והדיווחיות במסגרת התאגידים הציבוריים ש

 ניהולם.

על אגף החשכ"ל לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותו כדי לקבל דוחות 

כספיים מבוקרים לשנת הדוח מתאגידים ציבוריים שיש לממשלה שליטה בהם 

 על פי מבחני השליטה שיישם החשבונאי הראשי.
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 סיכום

הממשלה אמורים לספק תמונה רחבה על פעילותה, על הדוחות הכספיים של 

נכסיה ועל התחייבויותיה, והם הכלי המרכזי המאפשר שקיפות וגילוי נאות 

בכל הנוגע לפעילות הכספית של משרדי הממשלה והישויות שהיא מחזיקה 

בהן. מטרת הדוחות הכספיים של הממשלה היא לספק את המידע השימושי 

גע להקצאת המשאבים, ולהראות כיצד נושאת הנדרש לקבלת החלטות בנו

( בנוגע למשאבים שהופקדו accountabilityהממשלה במחויבות הציבורית )

בידיה. כדי להשיג מטרות אלו על הדוחות הכספיים של הממשלה להיות 

 מלאים, מהימנים ומבוקרים.

מהדוחות הכספיים של הישויות המוחזקות  51%-ממצאי דוח זה מעלים כי כ

אינם מבוקרים, וכי הנתונים הכספיים של  2015לו במאזן המדינה לשנת שנכל

חלק ניכר מן התאגידים הציבוריים לא נכללו כלל בדוחות. כיוון שהמידע על 

הישויות המוחזקות הוא מהותי לדוח, המידע שבדוחות הכספיים של הממשלה 

קעות בדבר השקעות בישויות מוחזקות לקוי וחסר ואינו משקף כיאות את הש

אחידות -. עוד נמצא כי עדיין יש אי2015המדינה בישויות מוחזקות לשנת 

 בהצגת הדוחות הכספיים המאוחדים של משרדי הממשלה.

כדי להשיג את מטרות הדיווח הכספי על אגף החשכ"ל להמשיך לפעול 

לשיפור איכות הנתונים הכספיים שעליהם מתבססים הדוחות הכספיים 

עול לאיחוד נתוני יתר התאגידים הציבוריים החסרים, המאוחדים, ובכלל זה לפ

אם יתברר כי קיימת בהם שליטה. כן עליו לפעול לכך שכלל הדוחות 

הכספיים של הישויות המוחזקות הכלולות בדוחות הכספיים של הממשלה יהיו 

מבוקרים לתאריך המאזן. כמו כן, על הנהלת משרד המשפטים והנהלת משרד 

ת תהליך ההסדרה הכולל של פעילות התאגידים האוצר לסיים בהקדם א

 הציבוריים ושל הפיקוח והבקרה עליהם. 



 
 



 והשיכון הבינוי משרד

  של ובהפעלתה בגיבושה כשלים

 ולחיזוקה ההתיישבות לעידוד האסטרטגית התכנית
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 תקציר

  כללי רקע

 33-קיבלה ועדת השרים לענייני דיור )קבינט הדיור( בממשלה ה 2013 בספטמבר

. 17.9.13ביום  741, וזו קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מס' 25את ההחלטה דר/

או החלטת הממשלה( הוא "תכנית  741החלטה  -עניינה של החלטה זו, )להלן 

או התכנית(. התכנית האסטרטגית  -אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות" )להלן 

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה צוין כי "ההצעה תואמת לקווי היסוד של 

לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להוריד את  33-הממשלה ה

מחירי הדיור ולהציב כיעד לאומי את פיתוח הפריפריה הגאוגרפית והחברתית 

 בישראל".

ות של צעירים בוגרים, נקבעו, בין היתר, דרכי הסיוע לקבוצ 741בהחלטה 

המאוגדים בעמותות הפועלות במרחב העירוני והכפרי בכל הארץ. לעניין החלטה 

זו, "קבוצת התיישבות" הזכאית לסיוע היא "קבוצה המוקמת על ידי צעירים בוגרים, 

במטרה להתיישב בתחומי הרשויות המקומיות ולהוות בסיס להתיישבות קבע 

ת שותפות עם הקהילה המקומית בנושאי חינוך, באזור בו היא פועלת, תוך יציר

קבוצת התיישבות או גרעין התיישבות  -תרבות, רווחה, תעסוקה או חברה" )להלן 

 או עמותה(. על הקבוצה גם לענות על תנאי סף שהגדירה החלטת הממשלה.

מיליון ש"ח לפי החלוקה  110למימוש התכנית האסטרטגית הוקצבו בהחלטה 

מיליון ש"ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל  60 2015-2013בשנים הבאה: 

 50 2014-2013בשנים  לטובת פתרונות דיור וקבוצות התיישבות בנגב ובגליל;

משרד הבינוי( לקבוצות  -מיליון ש"ח מתקציב משרד הבינוי והשיכון )להלן 

 התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות במרחב העירוני בכל הארץ.

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את סדרי  2016אוקטובר  - 2015בחודשים פברואר 

, ואת 741עבודת המטה לגיבוש התכנית האסטרטגית, כפי שהותוותה בהחלטה 

הוצאתה מהכוח אל הפועל. הדוח כולל שני פרקים ראשיים: הפרק הראשון עוסק 

", הפרק השני ב"שיתוף אסור של מקורבים ובעלי עניין בגיבוש התכנית וביישומה

עוסק ב"כשלים ביישום התכנית האסטרטגית". הבדיקה נעשתה במשרד הבינוי, 

במשרד לפיתוח הנגב והגליל, ברשות לפיתוח הנגב, ברשות לפיתוח הגליל, 

של  במשרד ראש הממשלה, במזכירות הממשלה ובחטיבה להתיישבות

קות השלמה . בדיהחטיבה להתיישבות או החטיבה( -ההסתדרות הציונית )להלן 

ובמשרד למ"ס(  -לשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן נעשו במשרד האוצר, ב

רשויות מקומיות על מנת  13-המשפטים. במהלך הבדיקה נשלחו שאלונים ל
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לעמוד על מידת התיאום ושיתוף הפעולה ביניהן ובין משרדי הממשלה בכל הנוגע 

 לסיוע לקבוצות ההתיישבות הפועלות בתחומן.

 

 העיקריים הליקויים
 שיתוף אסור של מקורבים ובעלי עניין 

 בגיבוש התכנית ויישומה 
הוראות התקשי"ר בנושא "נושאי משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה, 

על עובדים במשרות אמון, וקובעות כי אין מטילות מגבלות השרים וסגני השרים" 

חריגים בלבד וזאת להעסיק יועצים בהתנדבות בלשכות הנבחרים למעט במקרים 

. תכליתן של הוראות אלו הן הפרדה 1לאחר קבלת אישור של נציב שירות המדינה

 בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשרד.

עלה כי התקיימו דפוסי פעולה פסולים, בניגוד להוראות התקש"יר ולכללי מינהל 

נים , הנוגעים לביצוע שינויים בתחום התמיכות תוך התערבות של שתדלןתקי

נושאי משרות אמון ויועצים ללא שכר, אשר הובילו את  -)לוביסטים( ובעלי עניין 

 העשייה. 

דפוסים אלה באו לידי ביטוי הן במידור הדרג המקצועי במשרד הבינוי בשלביו 

המהותיים של תהליך הגיבוש והיישום של התכנית האסטרטגית והן בהשתהות 

המקצועי כנדרש בהחלטת  בהקמת מינהלת ההתיישבות ובהעמדת הצוות

 הממשלה.

את מקומם של הגורמים הממשלתיים המוסמכים מילאו מר ישראל מלאכי, יועץ 

השר אריאל או שר הבינוי דאז(, וגורמים  -של שר הבינוי דאז אורי אריאל )להלן 

תקומה  -חיצוניים המקורבים פוליטית לשר אריאל ולמפלגתו, האיחוד הלאומי 

ו בעלי עניין בנוגע לגיבוש התכנית ולהפעלתה. יתרה מכך, תקומה(, שהי -)להלן 

קבוצות התיישבות וארגוני הגג  -חלקם היו חברי עמותות או אף מנהלים בעמותות 

שקיבלו, בסופו של דבר, סיוע מכוח אותה החלטה. באופן זה הוטמעו  -שלהן 

עמדות ואינטרסים של אותם גורמים בנושאים שבליבת התכנית האסטרטגית 

 בסדרי חלוקת תקציביה.ו

פעולות פסולות אלה הביאו לכך שמשרד הבינוי והחטיבה להתיישבות קבעו אמות 

מידה למתן הסיוע, כך שלא היה הבדל בין עמותות שפועלות ביישובים מוחלשים 

כלכלי גבוה, ולהוצאה של -חברתילבין אלה שפועלות ביישובים חזקים במעמד 

ה לשם תמיכה בעמותות שחלק מפעולותיהן עשרות מליוני שקלים מקופת המדינ

. על פי הנתונים של 741עולות בקנה אחד עם תכליתה של החלטת ממשלה  ואינ

מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת  56%משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, לפחות 

אידאולוגית למפלגתו של -התכנית האסטרטגית היו עמותות בעלות זיקה דתית

  השר אריאל.
 "העסקת יועצים בהתנדבות, או יועצים בשכר סמלי בלשכות הנבחר". 02.534הנחיית תקש"יר   1
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 , 741בהגשת הצעת ההחלטה  ליקויים
 בדיון בה ובפרסומה 

ובסדרי קבלתה במליאת קבינט הדיור נפלו פגמים  741בגיבוש החלטה 

משמעותיים, ובהם ליקויים בחוות הדעת המשפטית של משרד הבינוי ונוכחות גורם 

מקורב פוליטי לשר אריאל בישיבת קבינט הדיור, אף על פי שהיה בעל  -חיצוני 

 עניין בה.

 

 כשלים ביישום התכנית האסטרטגית 
מנכ"ל משרד הבינוי דאז, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל דאז והמנכ"לית 

בכל הנוגע להקמת גופי הניהול של התכנית  741המכהנת השתהו ביישום החלטה 

מינהלת ההתיישבות והצוות המקצועי. הם גם לא מינו את נציגיהם  -האסטרטגית 

. השתהות זו איפשרה להזרים את תקציב משרד הבינוי למינהלת ההתיישבות

לחטיבה להתיישבות, בלא בקרה של המינהלת המיועדת. כל ההקצאה 

מיליון ש"ח, שעל פי החלטת הממשלה  50התקציבית של משרד הבינוי בסך 

יועדה לסיוע לקבוצות ההתיישבות באמצעות אגף שיקום שכונות באופן ישיר או 

 -כל גוף לשם מילוי משימותיו שנקבעו בהחלטה  - דרך החטיבה להתיישבות

 הועברה בסופו של דבר בשלמותה לחטיבה להתיישבות.

עסקו בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של השר אורי אריאל  2015-2013בשנים 

 - ובארגוני הגג שלהם גרעיני התיישבות -בנושאים הנוגעים לתמיכה בעמותות 

וביישומה. משרד הבינוי לא העסיק גורמים אלו ובכלל זה בגיבוש הצעת ההחלטה 

בכל דרך שהיא ולא שילם עבור פעילותם. הואיל והגורמים פעלו ישירות מול גורמי 

המקצוע במשרדי הממשלה ובחטיבה להתיישבות וחלקם אף תועדו במסמכים 

כנציגי השר, ייתכן שנוצר אגב כך מצג כלפי עובדי משרד הבינוי וגם כלפי עובדים 

י ממשלה אחרים שבהם הופיעו, כי הם פועלים מטעמו של השר כנציגיו במשרד

 וכיועציו.

המקורבים הפוליטיים ובעלי העניין התערבו גם בתהליך השיפוט שנערך בחטיבה 

בעניין בקשות הסיוע של קבוצות ההתיישבות, ובכללן העמותות בעלות הקשר 

י עניין. אחדות בעבר ובהווה ליועץ השר דאז, למקורבים פוליטיים ולבעל

מהעמותות האלה קיבלו סיוע על אף שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת 

 .741הממשלה 

כלכלי בינוני וגבוה -לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים במעמד חברתי

יב מכלל התקצ 46%-מיליון ש"ח )כ 29-הנמצאים במרכז הארץ הוקצה סיוע של כ

מיליון ש"ח הוקצו לסיוע  11-וך סכום זה, כ. מתעבור הסיוע לקבוצות התיישבות(

 כלכלי גבוה.-לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים בעלי מעמד חברתי

הסיוע הגבוה שהוקצה לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים מבוססים במרכז 

כלכלי בינוני וגבוה מצביע, כי תקציבים ממשלתיים -הארץ ומצויים במעמד חברתי
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יליוני ש"ח לא חולקו בהלימה למטרה המרכזית של החלטה בהיקף של עשרות מ

 חיזוק ההתיישבות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית של המדינה. - 741

 

 ההמלצות העיקריות

, דיון בה ופרסומה הם בגדר 741הפגמים והכשלים שנפלו בסדרי גיבוש ההחלטה 

החלטות ממשלה "נורה אדומה", וראוי שמשרדי הממשלה יהיו ערים לחובה לקבל 

ללא מעורבות של נציגים בלתי מוסמכים, ובייחוד בעלי עניין, העשויים ליהנות 

 באורח ישיר ואישי מההחלטות המתקבלות.

יש לחזור ולכלול בקולות הקוראים של משרדי הממשלה המעניקים סיוע תקציבי 

 הן במסגרת תכניות משרדיות שוטפות והן במסגרת תכניות -לגרעיני התיישבות 

תנאי האוסר על גרעינים אלה  -ממשלתיות מיוחדות, דוגמת התכנית האסטרטגית 

לפעול בעניינים פוליטיים. תנאי זה היה קיים בקולות קוראים של משרדי ממשלה 

 , אך הושמט מאז.2009עוד בשנת 

מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה יבחן את עמידתן של שתי עמותות הפועלות 

כלכלי גבוה, בתנאי הסף שנקבעו -ן בעלות מעמד חברתיבשכונות בתל אביב שה

 בהחלטת הממשלה ואת זכאותן לסיוע הממשלתי.

 

 סיכום

הממשלה הכירה בקבוצות ההתיישבות כאמצעי לחיזוק האוכלוסייה ביישובים 

שבפריפריה הגאוגרפית ובפריפריה החברתית של ישראל, ולשם כך יזמה את 

ההתיישבות". ממצאי הביקורת העלו כי חלק "התכנית האסטרטגית לעידוד וחיזוק 

ניכר מתקציבי הסיוע לקבוצות ההתיישבות, שנועדו לקבוצות התיישבות הפועלות 

ביישובים ובאזורים מוחלשים לשם קידומם ופיתוחם, שימש גם לתמיכה בקבוצות 

סדר עדיפויות זה התיישבות הפועלות בקרב אוכלוסיות מבוססות במרכז הארץ. 

עם המדיניות ועם סדרי העדיפויות הלאומיים שקבעו ממשלות ישראל  אינו מתיישב

לדורותיהן בנושא פיזור האוכלוסין וחיזוק אזורי הפריפריה, כפי שבאו לידי ביטוי 

 . 741בהחלטות הממשלה הרבות בנושא, אשר שימשו בסיס להחלטת הממשלה 

החלטות  מידור הדרג המקצועי של משרדי ממשלה מעבודת המטה לגיבוש הצעות

ממשלה ושילובם החלקי ביישום החלטות אלה, ולצד זה עירוב שתדלנים 

בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של שרי ממשלה בתהליכים אלה,  -)לוביסטים( 

מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין ובאינטרס הציבורי הכולל. שר 

יו הפוליטיים וליועצו דאז, הבינוי דאז אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי למקורב

 נושא באחריות לכשלים שהועלו.
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החלטות של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציבי 

-לקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות בעלות מעמד חברתי

, 741כלכלי גבוה בערי המרכז, וחלקן אף אינן עומדות בתנאי הסף של החלטה 

 ת בדיקה של היועץ המשפטי לממשלה.טעונו
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 מבוא
בעשורים האחרונים הלכה והתרחבה התופעה החברתית שבה צעירים בוגרים 

הגשמתי בתחומים כגון חינוך, תרבות, רווחה, -מקימים קבוצות על בסיס רעיוני

תעסוקה, חברה. הצעירים מעתיקים את מקום מגוריהם למקום חדש על מנת לקדם 

תי, ובתוך כך בו את התחום או מכלול התחומים העומדים בליבת הרעיון הקבוצ

מנסים ליצור שותפות עם הקהילות המתגוררות באזורם. הקבוצות יכולות לפעול 

ארגון גג(, או כעמותה  -במסגרת גוף מיישב, מאוגד, שאינו למטרות רווח )להלן 

קיבלו ממשלות ישראל שורה  2006המפעילה קבוצת התיישבות בודדת. החל בשנת 

פריה, שמהן עולה הכרה בפעילות של החלטות בנושא הסיוע הממשלתי לפרי

ממשלתיים העיקריים לחיזוק האוכלוסייה ביישובים -הקבוצות כאחד האמצעים החוץ

חברתית של המדינה, ובכך גם הפסקת ההגירה השלילית -שבפריפריה הגאוגרפית

 בקרב יישובים אלה.

את  33-של הממשלה הדיור( השרים לענייני דיור )קבינט הועדת קיבלה  2.9.13יום ב

. עניינה של 17.9.13ביום  בלה תוקף של החלטת ממשלהיק וזו ,25דר/החלטה 

הוא "תכנית אסטרטגית לעידוד וחיזוק ההתיישבות". את ההחלטה  (741החלטה זו )

. ההחלטה נגעה גם לתחום 2יזם השר לפיתוח הנגב והגליל דאז, ח"כ סילבן שלום

פר במועד הביקורת, ח"כ אורי סמכותו של שר הבינוי דאז ושר החקלאות ופיתוח הכ

 אריאל, אשר תמך בה.

צוין כי ההחלטה נועדה לסייע ליצור את  741בדברי ההסבר שצורפו להצעת החלטה 

ממרכז הארץ התנאים הנדרשים עבור אותם התושבים המעתיקים את מגוריהם "

ההדגשה אינה ) לגליל ולנגב וכן לפריפריה החברתית באזורי הארץ האחרים"

-בדברי ההסבר נקבע עוד כי "ההצעה תואמת לקווי היסוד של הממשלה ה. (במקור

לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להוריד את מחירי הדיור  33

 ולהציב כיעד לאומי את פיתוח הפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל".

ות נקבעו דרכי הסיוע לקבוצות בוגרים המאוגדים בעמותות הפועל 741בהחלטה 

במרחב העירוני והכפרי בכל הארץ. "קבוצת התיישבות" הזכאית לסיוע לפי החלטה 

, במטרה להתיישב בתחומי הרשויות צעירים בוגריםזו היא "קבוצה המוקמת על ידי 

המקומיות ולהוות בסיס להתיישבות קבע באזור בו היא פועלת, תוך יצירת שותפות 

תעסוקה או חברה". על , רווחה ,תרבות, עם הקהילה המקומית בנושאי חינוך

 .הקבוצה גם לענות על תנאי הסף שהגדירה ההחלטה

י ". על פי 2000 -דאז ראתה "בגרעינים כחלוצים של שנות ה 3מדיניות שר הבינו

מדיניות השר "כל גרעין ציוני באשר הוא, אשר מקדם ומבטא את הרעיון הקהילתי 

רבות, הציונות הרווחה והחברה, ובתוך כך פועל להגשמה וקידום ערכי החינוך, הת

הוא מבורך ויש להעניק לו סיוע ולעודדו". לכן השר אריאל "לא נמנע מלפעול 

לקידום גרעינים, אשר אינם בעלי קירבה רעיונית אליו, ואשר חלקם רחוקים ממנו עד 

  מאוד".
תיקנה מזכירות הממשלה בדיעבד את נוסח החלטת  13.4.16בעקבות ממצאי הביקורת, ביום   2

נוסח ההחלטה המופיע  13.4.16. על כן, החל ביום 17.9.13 ( מיום25)דר/ 741הממשלה מס' 

 באתרי האינטרנט הממשלתיים, לרבות במזכירות הממשלה, הוא הנוסח המתוקן.

 7.12.15כפי שבאה לידי ביטוי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיום   3
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מיליון ש"ח לפי החלוקה  110למימוש התכנית האסטרטגית הקציבה הממשלה 

ח מתקציב המשרד לפיתוח הנגב "מיליון ש 60הוקצבו  2015-2013הבאה: בשנים 

 2014-2013והגליל לטובת פתרונות דיור וקבוצות התיישבות בנגב והגליל; בשנים 

ח מתקציב משרד הבינוי והשיכון לקבוצות התיישבות ויזמי "מיליון ש 50הוקצבו 

חומי האחריות קבוצות התיישבות במרחב העירוני בכל הארץ. בהחלטה נקבעו גם ת

של משרדי הממשלה וזרועות הביצוע מטעמם למתן הסיוע לקבוצות התיישבות 

 וליזמי קבוצות התיישבות, כמפורט להלן:

המשרד לפיתוח הנגב והגליל אחראי למתן הסיוע לקבוצות התיישבות בנגב  .1

ובגליל בתחומים האלה: סיוע בשכר דירה, הסבת מבנים בבעלות ציבורית לדיור 

סיוע בקליטת משפחות חדשות, השארת משפחות ותיקות וחיזוק להשכרה, 

 הנגב היישובים בנגב ובגליל. הסיוע ניתן מתקציבו באמצעות הרשויות לפיתוח

 והגליל.

הבינוי אחראי למתן הסיוע מתקציבו לקבוצות התיישבות הפועלות  משרד .2

במרחב העירוני בכל הארץ בתחומים האלה: קידום הקמת גרעיני התיישבות 

חדשים, הדרכות מקצועיות לגרעינים, מחקרים וסקרים, שיווק, ירידי קליטה 

 ואכלוס.

החטיבה להתיישבות או  -החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית )להלן 

על , וביצועי חיצוני ליישום החלטות הממשלה בתחום ההתיישבות גוף החטיבה( היא

. על 4משרד ראש הממשלה היה ממונה 741החלטה קבלת פעילותה במועד תחומי 

לקבוצות התיישבות הפועלות מתקציב התכנית האסטרטגית הוטל לסייע  החטיבה

י, לרבות זהניהולי, התכנוני והפי מים האלה: התחוםבתחובמרחב העירוני בכל הארץ 

פתרונות לדיור זמני ולדיור קבע, ביצוע עבודות תשתית, הצבת מבנים יבילים, שיפוץ 

פרויקטים  מימושמבני פעילות לקבוצות ההתיישבות ושל ופיתוח  מבני ציבור, שיפוץ

  .כלכליים ויזמות עסקית

הקיפה את גופי הניהול והפיקוח שעניינם יישום ההחלטה והתכנית:  741החלטה 

תוקם מינהלת התיישבות, שתפקידה לאשר תכנית עבודה שנתית, להקצות תקציבים 

ר את תחומי הפעולה בין הגופים. לגורמים האמונים על יישום ההחלטה ולהגדי

בראש מינהלת זו יעמדו המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל והמנהל 

תקים  ההתיישבות מינהלתהכללי של משרד הבינוי או נציגים מטעמם. עוד נקבע כי 

 צוות מקצועי ליישום ההחלטה, שבין היתר יגבש נהלים וישפוט בבקשות הסיוע.

 

   

 
לותה . הדוח הנוכחי עוסק בפעי1995החטיבה היא גוף מבוקר על פי החלטת ממשלה משנת   4

ב, שהוסף במסגרת 6, טרם הסדרת מעמדה בחוק במסגרת סעיף 2014-2013בעיקר בשנים 

ישראל, -לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ 2תיקון 

 .29.12.15, ונכנס לתוקף ביום 1952-תשי"ג
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 הביקורתפעולות 
בדק משרד מבקר המדינה את סדרי עבודת  2016אוקטובר  - 2015בחודשים פברואר 

ואת הוצאתה , 741 בהחלטה, כפי שהותוותה המטה לגיבוש התכנית האסטרטגית

שיתוף הדוח כולל שני פרקים ראשיים: הפרק הראשון עוסק ב". הפועל אל מהכוח

", הפרק השני עוסק ביישומהאסור של מקורבים ובעלי עניין בגיבוש התכנית ו

, במשרד ". הבדיקה נעשתה במשרד הבינויכשלים ביישום התכנית האסטרטגיתב"

ראש , במשרד הגליל, ברשות לפיתוח הנגב לפיתוח ברשותלפיתוח הנגב והגליל, 

 במשרד נעשו השלמה בדיקות. להתיישבות הממשלה, במזכירות הממשלה ובחטיבה

הבדיקה  במהלך. המשפטים במשרדויקה האוצר, בלשכה המרכזית לסטטיסט

ושיתוף  התיאום מידת על לעמוד על מנת 5מקומיותרשויות  13-ל שאלונים נשלחו

 ההתיישבות לקבוצות לסיוע הנוגע בכל הממשלה משרדי וביןן יהבינ הפעולה

 .בתחומן הפועלות

, במהלך הפעלת התכנית האסטרטגית, קיימה הוועדה לענייני 2014בנובמבר 

ביקורת המדינה של הכנסת ישיבה בעניין סדרי המימון של פעולות החטיבה 

להתיישבות מתקציב המדינה. בישיבה זו נדון נושא הסיוע שמעניקה החטיבה 

 מפלגת תקומה, 6להתיישבות לקבוצות התיישבות המזוהות עם מפלגתו של השר אריאל

במסגרת מפלגת הבית היהודי. דוח הביקורת בחן גם עניין זה במסגרת בדיקת גיבוש 

 התכנית האסטרטגית והפעלתה.

 

 
ים, לוד, נתניה, נהרייה, עכו, השאלון הופץ לרשויות מקומיות הבאות: אשקלון, באר שבע, ירושל  5

 פתח תקווה, קרית גת, רחובות, שדרות, תל אביב.

תקציב והתנהלות " ,ענייני ביקורת המדינהלועדת הכנסת ראו לעניין זה פרוטוקול ישיבת   6

 .10.11.14 ,"החטיבה להתיישבות
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 יר"התקש הוראת
 יועצים העסקת בדבר

 כי קובעת בהתנדבות
 יועצים להעסיק אין

 בלשכות בהתנדבות
 ובמקרים הנבחרים

 ניתן, בלבד חריגים
 יועצים להעסיק

 רק האמור מהסוג
 אפשרות כל כאשר

 אינה אחרת העסקה
, לביצוע ניתנת

 של מראש ובאישור
 המדינה שירות נציב

 

שיתוף אסור של מקורבים ובעלי עניין 

 בגיבוש התכנית וביישומה

אוסר והסמכה חקיקתית,  מכוחסמכויות  לאצולנהלי בישראל מאפשר יהמשפט המ

, כגון הקושי לפקח טעמיםמכמה  נובע האיסורסמכות לגורמים פרטיים.  אצילתעל 

 העובדהוכן  ,גופים פרטיים חשופים יותר לניגודי ענייניםשעל גורמים פרטיים, החשש 

 .7רות הציבורייאינם כפופים למערכת המשמעתית והאתית של השגורמים פרטיים ש

לבין פנייה לגורם אחר  נהלי עושה הבחנה ברורה בין אצילת סמכותיהמשפט המ

ההחלטה שאת היוועצות בגורם חיצוני מותרת, אך בכפוף לכך הלצורך התייעצות. 

 .8היא נמנעת מהפעלת שיקול דעת עצמאי ואין ,נהליתיהסופית מקבלת הרשות המ

 -הוראות תקנון שירות המדינה )להלן העסקת עובדים בשירות המדינה נעשית על פי 

כגון העסקת עובדי מדינה, העסקת  ,כי העסקה מגוונותדר(, אשר קובעות תקשי״ר

 בלשכתיועצים חיצוניים בתשלום או שלא בתשלום, העסקת עובדים במשרות אמון 

 .9והעסקת מתנדבים נבחר

על עובדים המטילות מגבלות , 10תפיסת יסוד זו, באה לידי ביטוי בהוראות התקשי"ר

במשרות אמון, שתכליתן הפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשרד. הוראת 

 קובעת כי אין להעסיק יועצים בהתנדבות 11התקש"יר בדבר העסקת יועצים בהתנדבות

בלשכות הנבחרים ובמקרים חריגים בלבד, ניתן להעסיק יועצים מהסוג האמור רק 

כאשר כל אפשרות העסקה אחרת אינה ניתנת לביצוע, ובאישור מראש של נציב 

בדבר העסקת "יועצי  12שירות המדינה. בנוסף, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה

ל הוא כי יש להימנע חינם" ויועצים בתשלום על ידי שרים בממשלה קובעת כי הכל

מהעסקת יועצים חיצונים, ולמקרים בהם צרכי העבודה מחייבים לעתים לסטות 

מכלל זה, נקבעו הנחיות מפורטות בתקש"יר לרבות הסדרת שאלות אתיות, כגון 

  ניגוד עניינים וכיוצא באלה.

 
 .182-181(, עמ' 2010א ) מנהלי משפטארז, -על איסור אצילה לגורמים פרטיים ראו דפנה ברק  7

 410( 1, פ"ד מו)פיליפוביץ נ' רשם החברות 2303/90ראו בג"ץ ו ואילך; 173עמ'  שם,ברק ארז,   8

(1992.) 

"נושאי  02.5"יועצים"; פרק  02.4"סוגי העובדים בשירות המדינה"; פרק  02.2פרק  תקשי"ר,  9

"נושאי אמון  02.6השרים"; פרק משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה, השרים וסגני 

 בלשכת מנהל כללי".

בתקשי"ר, "נושאי משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה, השרים וסגני  02.5פרק   10

 השרים". 

 "העסקת יועצים בהתנדבות, או יועצים בשכר סמלי בלשכות הנבחר". 02.534הנחיית תקש"יר   11

 . 2013, עודכון במרץ 18.3.97יועצים בתשלום מיום "העסקת 'יועצי חינם' ו 1.1707הנחיה מס'   12
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בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי דפוסי פעולה פסולים התקיימו 

בגיבוש התכנית האסטרטגית וביישומה. הם באו לידי ביטוי במידור הדרג 

המקצועי במשרד הבינוי בשלבים המהותיים של תהליכי גיבוש התכנית 

האסטרטגית ויישומה ובהשתהות בהקמת מינהלת ההתיישבות והצוות 

 עליהם הממשלה.המקצועי שהחליטה 

גורמים ממשלתיים מוסמכים אלה הוחלפו בגורמים חיצוניים, בלתי מוסמכים, 

מקורבי השר אריאל או מקורבים למפלגתו, מפלגת תקומה, אשר היו בעלי 

עניין בקידום ההחלטה על גיבוש התכנית והפעלתה וזאת מבלי שהעסקתם 

שירות  הוסדרה כנדרש ובכלל זה ללא שהתבקש לכך אישור של נציב

 -המדינה. יתרה מכך, חלקם היו חברי עמותות או אף מנהלים בעמותות 

שקיבלו, בסופו של דבר, סיוע מכוח  -קבוצות התיישבות וארגוני הגג שלהן 

אותה החלטה. באופן זה הוטמעו עמדות ואינטרסים של אותם גורמים בנושאים 

אותן של שבליבת התכנית האסטרטגית, ובכלל זאת קביעת תנאי הסף לזכ

קבוצות ההתיישבות לסיוע ובהגדרת האזורים ותחומי הפעילות שיזכו בסיוע זה. 

הואיל והגורמים פעלו ישירות מול גורמי המקצוע במשרדי הממשלה ובחטיבה 

, ייתכן שנוצר אגב כך השר להתיישבות וחלקם אף תועדו במסמכים כנציגי

י ממשלה אחרים מצג כלפי עובדי משרד הבינוי וגם כלפי עובדים במשרד

 שבהם הופיעו, כי הם פועלים מטעמו של השר כנציגיו וכיועציו.

הדבר הביא להוצאה של עשרות מיליוני ש"ח מקופת המדינה לשם תמיכה 

בעמותות שחלק מפעולותיהן אינן עולות בקנה אחד עם תכליתה של החלטת 

רפית עידודם וחיזוקם של היישובים הנמצאים בפריפריה הגאוג - 741ממשלה 

והחברתית של המדינה. עיקרו של דבר, הסיוע התקציבי, שנועד להינתן 

לקבוצות התיישבות הפועלות ביישובים ובאזורים מוחלשים על מנת לקדמם 

ולפתחם, הוסט בחלקו הניכר לתמיכה בעמותות הפועלות בקרב אוכלוסיות 

 מבוססות במרכז הארץ.

  להלן הפרטים:
 

 ינוי במשרד הבמידור הדרג המקצועי 

 בשלב גיבוש הצעת ההחלטה
כי "התפישה הבסיסית של שיטת המינהל הציבורי בישראל  1998 -עוד ב 13בג"ץ קבע

המוצאת ביטויה בהלכות שיצאו מלפני בית משפט זה, בדברי חקיקה ובדברי  -

פוליטי". על -רואה בשירות המדינה, שירות בעל אופי ממלכתי מקצועי וא -מלומדים 

במשרדי  שילובו של הדרג המקצועי בתהליכי גיבוש המדיניותבחיוניות תפישה זו וה

ְשנָהעמדה  הממשלה בניגוד : "2015ליועץ המשפטי )ייעוץ וחקיקה( באפריל  ַהמִּ

 לנבחרי הציבור, השירות הציבורי מושתת על עובדים מקצועיים וקבועים באופן 
 (.1998( )5, פ"ד נב)הסתדרות העובדים הכללית נ' מדינת ישראל 154/98בג"ץ   13
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ר על יציבות שמאפשר לשמר את הידע המקצועי ואת הזיכרון הארגוני, לשמו

המערכת השלטונית ולהבטיח את יישומם של תהליכים ארוכי טווח על ידי נושאי 

משרות אלה, מתוך פרספקטיבה מקצועית ארוכת טווח הנשענת אף היא על 

בעניין פרוצדורות של  ."התרבות הארגונית של המשרד ועל שירות המדינה הציבורי

ת להיות מופעלות באופן מניפולטיבי "הן עלולו 14שיתופם של גורמים חיצוניים נאמר

על ידי קבוצות אינטרסים מאורגנות.. שיתוף בלתי מאוזן של קבוצות מסויימות בלבד 

עלול לחזק הטייה מוקדמת לטובתן שגם הייתה קיימת גם ממילא.... השיתוף עלול 

להיות מוסווה למראית עין בלבד של דמוקרטיה, בהעדר ערובות לכך שהתגובות 

 ן הציבור אכן ייבחנו וישקלו".המגיעות מ

עבודת מטה לגיבוש מדיניות וקבלת החלטות בתחומים המצויים בליבת האחריות של 

משרדי הממשלה, לרבות עבודת מטה לגיבוש הצעות החלטה המונחות על שולחן 

האמון על  הממשלה, צריכה להיעשות בשיתוף הדרג המקצועי הקבוע של המשרד,

. דרג זה מחזיק בידע ובנתונים שעליהם 15ה הממשלתיתביצוע ראוי של עבודת המט

 יש לבסס את המדיניות הנקבעת והחלטות הממשלה הנובעות ממנה.

ריכז מר דרור סורוקה, מנהל במשרד  741את עבודת המטה לגיבוש הצעת ההחלטה 

המנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל או מר סורוקה(.  -לפיתוח הנגב והגליל )להלן 

, כשבועיים 2013כפוף מר סורוקה ישירות למנכ"לית המשרד. באוגוסט בתפקידו 

, העביר היועץ המשפטי של 16במזכירות הממשלה 741לפני הפקדת הצעת ההחלטה 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שנטל חלק בגיבוש ההצעה, את נוסח הצעת 

עובד הלשכה  -ההחלטה לעורך דין בלשכה המשפטית במשרד הבינוי )להלן 

פטית(, וזאת לצורך קבלת עמדת משרד הבינוי. בפנייתו ציין היועץ המשפטי המש

 שהוא מבין כי נוסח ההצעה "נכתב במשותף על ידי אנשים במשרדכם ובמשרדנו".

 לכמה גורמים ההצעה בדואר אלקטרוני את הפנההמשפטית  הלשכהעובד 

 עם מתואמת זו החלטה "האם: השאלה בצירוף הבינוי במשרד מקצועיים

 מנהלת השיבה לשאלה " במענה?חלקיה כל על, במשרד הרלבנטיים הגורמים

"ל מנכ עוזר עםבמשרד הבינוי, כי בבירור שערכה  הכפר לענייני המינהל

 המקצועי הדרג עם מתואמת כלל הייתה לא"ההצעה  כי לה, נאמר המשרד

 /הארות".להערות השונים לגורמים פרקיה על אותה מעבירים כעת וכי במשרד

"היוזמה,  כי שכונות שיקום להצעת ההחלטה ציין אגף 2013בתגובתו מאוגוסט 

ההובלה המקצועית והביצוע של תחום הגרעינים, שבוצעה בעבר בהצלחה בידי אגף 

שעוסקים  בארץ אזור בכל מחוזיים וממונים פרויקטים מנהלי לו שיש שיקום שכונות,

להתיישבות,  החטיבה - ממשלתי חוץ , לגוף741 ההחלטה מועבר, לפי הצעתבכך, 

  .ביישובים" אדם כוח רקע וניסיון בהפעלה חברתית, והיא ללא פריסת שחסרה
 .291)כרך א', התש"ע(, עמ'  המשפט המינהליארז, -ראו דפנה ברק  14

", עמ' "עבודת המטה במשרדי הממשלה (,2002ב )53 שנתי דוחראו לעניין זה מבקר המדינה,   15

5. 

במזכירות  741הפקיד המשרד לפיתוח הנגב והגליל את הצעת ההחלטה  27.8.13ביום   16

 הפקיד את ההצעה המתוקנת. 29.8.13הממשלה; ביום 
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 לשלב לצורך בניגוד

 המקצועי הדרג את
 המטה בעבודת
, מדיניות לקביעת

 שותפו לא בפועל
 המקצועיים הגורמים

 הבינוי שבמשרד
 נותר והוא זה בתהליך

 פרטיים גורמים בידי
 

 שגורמי האגף רק לא ,בפועללשיקום שכונות לא ניתן מענה. האגף להערה זו של 

לספק נתונים ומידע  נדרשולא  שהם אלא ההחלטה, הצעת בגיבוש השתתפו לא

 .לצורך גיבושה

שבניגוד לצורך לשלב את הדרג המקצועי בעבודת המטה לקביעת מכאן עולה 

מדיניות, בפועל לא שותפו הגורמים המקצועיים שבמשרד הבינוי בתהליך זה 

   והוא נותר בידי גורמים פרטיים.
 

 של מקורבים פוליטיים שיתוף אסור 

 ובעלי עניין
נוכח מידורו של הדרג המקצועי במשרד הבינוי מתהליך גיבושה של הצעת  .1

ההחלטה בדבר התכנית האסטרטגית, בדק משרד מבקר המדינה את פעילות 

 הגורמים שמילאו את מקומו.

ביישומה,  -מהבדיקה עלה כי בגיבוש התכנית האסטרטגית, ובהמשך 

השתתפו הגורמים שלהלן: בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של השר 

אריאל שפעלו מלשכתו של השר אריאל; מנהל היחידה העירונית 

מר אלמסי או מנהל  -בחטיבה להתיישבות מר חנוך אלמסי )להלן 

ת השתתף גם יועץ השר דאז מר ישראל היחידה העירונית(. ביישום התכני

מר מלאכי או יועץ השר דאז(. גורמים אלה פעלו מול מר  -מלאכי )להלן 

 .741סורוקה, שריכז כאמור את עבודת המטה, בגיבוש הצעת ההחלטה 

להלן תיאור פעולותיהם של מקורבים פוליטיים, בעלי עניין, יועץ השר דאז  .2

ישבות במהלך גיבוש הצעת החלטת ומנהל היחידה העירונית בחטיבה להתי

 והוצאתה מהכוח אל הפועל. 741ממשלה 

עסקו בעלי עניין ומקורבים פוליטיים של השר אורי  2015-2013בשנים 

ובארגוני  -גרעיני התיישבות  -אריאל בנושאים הנוגעים לתמיכה בעמותות 

הגג שלהם, ובכלל זה בגיבוש הצעת ההחלטה וביישומה. משרד הבינוי 

סיק גורמים אלו בכל דרך שהיא ולא שילם עבור פעילותם ממילא לא הע

לא התקבל אישור להעסקתם מנציב שירות המדינה. הואיל והגורמים 

פעלו ישירות מול גורמי המקצוע במשרדי הממשלה ובחטיבה להתיישבות 

וחלקם אף תועדו במסמכים כנציגי השר, ייתכן שנוצר אגב כך מצג כלפי 

וגם כלפי עובדים במשרדי ממשלה אחרים שבהם עובדי משרד הבינוי 

 הופיעו, כי הם פועלים מטעמו של השר כנציגיו וכיועציו.
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 להלן הפרטים בנוגע לבעלי העניין והמקורבים הפוליטיים לשר אריאל: .3

כחבר מרכז מפלגת  2014-2013מקורב זה כיהן בשנים  א': פוליטי מקורב

קבוצת ה מבין מייסדי תקומה, המפלגה שבראשה עומד השר אריאל, הי

ועד הוחבר כמו כן, כיהן כ .נכ"לאביב וכיהן בה כמ בתל הפועלתהתיישבות 

היה  מקורב א' גם .תל אביבשפועלת ב נוספתהמנהל של קבוצת התיישבות 

 .אביב שפועלות בתל ההתיישבות קבוצות של הגג ארגון ייסדיממ

כחבר מרכז  2014-2013מקורב זה כיהן אף הוא בשנים  ':ב פוליטי מקורב

בעכו וכיהן בה הפועלת  התיישבות בקבוצת מפלגת תקומה. כן היה חבר

 בתחום לתנועת "בני עקיבא" היה יועץ 2014 אוקטובר-מאי בחודשים ."לכמנכ

לעמותה "קרן להתחדשות קהילות  הוא גם היה יועץ וניהולן. קהילות הקמת

. 2014 אפריל - 2012 בתקופה ספטמבר וניהולן קהילות קמתה בישראל" בתחום

 ,במשרד הבינוי הגליל מחוז מנהל לסגןמכרז ב מקורב ב' נבחר 2014 בשנת

 במרכז מפלגת תקומה. ומחברותאוזכרו, לרבות ש האחרים ופרש מתפקידיו

(, מונה על ידי 2014באותה שנה, עוד טרם נבחר לתפקיד סגן מנהל המחוז )יולי 

החברה הלאומית לשיכון בישראל  -השר אריאל גם לתפקיד דירקטור בעמידר 

בע"מ, שמשרד השיכון מפקח על פעילותה ושימש בתפקיד זה גם במהלך 

 הביקורת.

שכוללת ומפעילה  בעל עניין א' כיהן כמנכ"ל ישיבת הסדר, ':א עניין בעל

קבוצת התיישבות הפועלת ברמת גן. יחד עם מקורב פוליטי א' ובעל עניין ב' 

 היה שותף בהקמת ארגון הגג שהוזכר לעיל.

בעלי עניין אלה הם חברי ועד בקבוצת התיישבות ברמת  ':ג-ו' בעניין  בעלי

בתל  . בעל עניין ב' הוא גם שותף עם מקורב פוליטי א' בארגון גג שפועל17אביב

אביב. השניים וכן בעל עניין א' היו שותפים בהקמת ארגון גג נוסף, שנוסד 

ומטרתו "ביסוס ומינוף גרעינים וקהילות משימתיות בנגב, בגליל  2014בשנת 

 ובכל רחבי מדינת ישראל".

 

  -הליך שלטוני במקורבים ובעלי עניין העירוב 

 741החלטה ההצעת גיבוש 

בין המנהל  741הוחלפו טיוטות של הצעת החלטה  2013אוגוסט -בחודשים יולי

במשרד לפיתוח הנגב והגליל לבין מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות. 

מהתכתבות שנלוותה לטיוטות, עולה מעורבות של המקורבים הפוליטיים לשר אריאל 

ושל בעלי העניין הקשורים אליהם בגיבוש הצעת ההחלטה ובמתן הנחיות ישירות 

המקצועי שקיבל אותן. יצוין כי בחילופי טיוטות אלה היה מכותב, לעתים לדרג 

 לפעולה ולעתים בהעתק, גם מר מלאכי, יועץ דאז של השר אריאל.

 
כי גם , 2015בתשובתו מדצמבר  הודיע למשרד מבקר המדינה יועץ השר דאז מר ישראל מלאכי  17

 .הוא היה בין מקימי קבוצת התיישבות זו
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 עניין ובעלי המקורבים

 בשינוי מעורבים היו
 של המקורי הנוסח

 כך בשל .ההחלטה
 גם הסיוע ניתן

 ולארגוני לעמותות
 שפעלו שלהן הגג

, הארץ במרכז
 המדד שלפי ביישובים

 מוגדרים  ס"הלמ של
-חברתי מעמד כבעלי
או  גבוה-בינוני כלכלי

 גבוה
 

עלה כי המקורבים ובעלי עניין היו מעורבים בשינוי הנוסח המקורי של 

ההחלטה, שהתמקד במתן סיוע לאזורי עדיפות לאומית בנגב ובגליל. הנוסח 

קבע שהסיוע יינתן בכל אזורי הארץ. בשל כך ניתן הסיוע גם לעמותות הסופי 

 18ולארגוני הגג שלהן שפעלו במרכז הארץ, ביישובים שלפי המדד של הלמ"ס

גבוה או גבוה. בין הגופים שקיבלו -כלכלי בינוני-מוגדרים כבעלי מעמד חברתי

הם. להלן סיוע כאמור עמותות שלאותם בעלי עניין ומקורבים הייתה זיקה אלי

  הפרטים:

יועץ מר מלאכי, ל להתיישבות בחטיבה מנהל היחידה העירוניתהעביר  30.7.13 ביום

ובו  דואר אלקטרוני 'ב-עניין א' וה' ולבעלי וב' א הפוליטייםהשר דאז, למקורבים 

 הגרסה להלן, בדבר הנוגעים: "לכל ההודעה בצירוף, 741 ההחלטהגרסה להצעת 

'[ ג ענייןהאחרונה לאחר ישיבה עם מר ]מקורב פוליטי א'[ + ]בעל עניין ב'[ + ]בעל 

 -: "ישראל ]מלאכי[ דאז השר ליועץבהודעתו  ציין]מקורב פוליטי ב'[. כן  והערות

 ".טיפולך להמשך

לטיוטת הצעת  הערותיו את' של השר אריאל ב פוליטי מקורב שלח 31.7.13 ביום

העבירן וכן  ולבכירה במשרד זהד לפיתוח הנגב והגליל מנהל במשרה אלההחלטה 

עדיפות  אזורי של הביטול לקידום פעלעולה כי  מהערותיו. מר מלאכי לידיעת

התיישבות  בתכנית קבוצות לפיה ישולבו ולתוספתלאומית בנוסח הצעת ההחלטה 

 לבצע שיש שינויים' מס: "אחדות הצעות העלה. המקורב המרכז הפועלות באזור

 קהילות מצמצמת לאומי עדיפות אזור של הגדרה. 1. הסעיפים לפי המוצגת בהצעה

 הצד על גדול דגש לתת חייבת להתיישבות החטיבה. 2. הארץ במרכז בעיקר רבות

 ".המרכז בגרעיני החברתי

 ובפעולות שנועדוהמקורבים  של םבמעורבות שנכרךמפלגתי -הפוליטי השיקול על

 מנהל היחידה העירונית של 1.8.13 מיום מפנייה ללמוד ניתן הסיוע אזורי את להרחיב

 מרהלחץ של  כי ציין זו בפנייה. והגליל הנגב לפיתוח במשרד למנהל בחטיבה

 741 החלטהבמסגרת  הארץ במרכז ישובים, יועץ השר דאז, לכלול את הימלאכי

 ".לכולם התייחסות שיש להראות מפלגתי הפנים מהצורך נובע"

-הגורמים החוץ ם שלל במשרד לפיתוח הנגב והגליל ידע על מעורבותכי המנה יודגש

 אחד את שקיבל לאחר. כך למשל, שקיבל ההחלטה הצעת בנוסח ממשלתיים

 להתיישבותבחטיבה  מנהל היחידה העירוניתמ ההחלטה הצעת לטיוטת הנוסחים

?" על כך ממשלה בהחלטות שלו הידע ומה הזה דין העורך זה: "מי בשאלהאליו  פנה

 ממשלה בהחלטות ידע לו אין'[. ג עניין: "שמו ]בעל מנהל היחידה העירוניתהשיב 

 ".בניסוח טוב הוא אבל

 
)מעמד  3-1כלכלי של יישובי המדינה מדרג את היישובים לפי אשכולות: -החוסן חברתימדד   18

 )מעמד גבוה(. 10-8)מעמד בינוני(;  7-4נמוך(; 
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משרד מבקר המדינה מעיר למנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל שריכז את 

, וכן ליועץ שר הבינוי דאז, מר 741עבודת המטה לגיבוש הצעת ההחלטה 

 -המקורבים הפוליטיים ובעלי העניין  -חיצוניים מלאכי, כי הם איפשרו לגורמים 

להיות מעורבים בגיבוש הצעת החלטה ממשלתית באופן שעלול להוביל 

לפגיעה באינטרס הציבור. משנחשפו לעירוב פסול זה, חובתם הייתה לפעול 

לאלתר להפסקתו, בין היתר בדרך של דיווח לממונים עליהם או לשומרי הסף 

עשו. בכך לא מילאו את המצופה מהם כעובדי במשרדיהם; פעולות שלא 

 מדינה, המחויבים לנהל תהליך קבלת החלטות מקצועי ונטול פניות.

 

לענין שיתוף אסור של  ממצאי הביקורת לעתגובות 
 מקורבים פוליטיים ובעלי עניין

המשרד לפיתוח הנגב והגליל מסר  תגובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל: .1

"הצעת ההחלטה גובשה והוגשה על ידי המשרד כי  2015בתגובתו מדצמבר 

לפיתוח הנגב והגליל ומשרד הבינוי והשיכון, ובמעורבות משרד ראש הממשלה. 

בכל הנוגע ליישובים במרכז הארץ, האחריות על עבודת המטה, וגיבוש 

ההחלטה לרבות קבלת כל הנתונים הנדרשים, מוטלת באופן בלעדי על משרד 

 הבינוי והשיכון".

כי "המשרד לפיתוח הנגב והגליל טען המשרד  2016הנוספת מנובמבר  בתגובתו

אכן פעל מול ישראל מלאכי, והיה מודע לעובדה כי הוא יועץ השר. אולם 

למשרד לא הייתה ידיעה כלשהי לגבי זהות או מעורבות פוליטית של יתר 

הגורמים. למשרד נמסר כי הוקמה מינהלת לגרעיני התיישבות תחת משרד 

והשיכון, וכי מדובר בעובדי המינהלת לכל דבר. למשרד לא הייתה ידיעה הבינוי 

… או דרך לדעת כי לא מדובר בעובדי מדינה אלא בגורמים חוץ ממשלתיים

מבחינת המשרד, מדובר היה בגוף מקצועי, ממוסד וממשלתי שהוקם תחת 

 משרד הבינוי והשיכון".

הייתה לו ידיעה בניגוד לתשובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל, כי לא 

ש"לא מדובר בעובדי מדינה אלא בגורמים חוץ ממשלתיים", ניתן להניח 

שידע על כך, למשל משאלת המנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל את 

"מי  -מנהל היחידה העירונית בחטיבה להתיישבות, באשר לבעל עניין ג' 

 ממשלה ותבהחלט ידע לו אין'[. ג עניין"שמו ]בעל  -זה..." והתשובה לכך 

 -, וכן מכך שבפניית מקורב פוליטי ב' אליו מ"בניסוח טוב הוא אבל

הוא חתם כמנכ"ל העמותה אותה הוא ניהל זאת בנוסף לסמליל  31.7.13

 של העמותה שנלווה לה. 

טען משרד הבינוי, כי "המשרד  2016בתגובתו מינואר  תגובת משרד הבינוי: .2

הוגשה  741החלטה … של החלטה זו וההליכים שקדמו לה שהלא אחראי לגיבו

וגורמי על ידי השר לענייני פיתוח הנגב והגליל, ולא על ידי שר הבינוי, 

. המשרד העביר המקצוע במשרד הבינוי לא היו שותפים כלל לגיבושה
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 בין סתירות עולות

 של השונות התשובות
 ושל אריאל השר

 בכל הממשלה משרדי
, לתפקידם הנוגע

 לאחריותם
 בגיבוש ולמעורבותם

. 741 החלטה הצעת
 והגורמים המשרדים
 מתנערים האמורים
, לגיבושה מאחריות

 את מצמצמים
 או מאוד אחריותם
 אותה שמטילים

 אחרים של לפתחם
 

לא נשקלו כלל ולא באו לידי ביטוי בנוסח ההחלטה … מספר הערות ואף אלה

 נה במקור(.הסופי" )ההדגשה אי

הוגשה  741ציין השר, כי "החלטה  2016בתגובתו מינואר  תגובת השר אריאל: .3

על ידי השר לפיתוח הנגב והגליל, בתמיכת השר אריאל. כיוון שרובה המוחלט 

של ההחלטה עוסק בעניינים הקשורים לתחומי אחריותו של המשרד לפיתוח 

י מנהל בכיר במשרד הנגב והגליל, הרי שהצעת ההחלטה נוסחה ברובה על יד

אשר העביר את הצעת ההחלטה שנוסחה על ידו … לפיתוח הנגב והגליל

להערות הגורמים השונים הקשורים בהחלטה זו, לרבות עוזר השר". בתגובתו 

הבהיר השר אריאל, כי "השר לא עסק בניסוח  2016הנוספת מפברואר 

גליל ]מר ההחלטה. ככל הידוע, ההחלטה נוסחה ברובה ע"י משרד הנגב וה

 של האחריות בתחומי העוסקיםלהחלטה ] 8-12סעיפים  סורוקה[. ולעניין

 צוותהתיישבות והה מינהלתהחטיבה להתיישבות ושל משרד הבינוי, בהקמת 

חנוך  [ גם על ידיהתיישבות קבוצת ובהגדרת התקציב חלוקת באופן, המקצועי

 להתיישבות". מהחטיבה[ מנהל היחידה העירונית] אלמסי

נטען כי תפקידו של  2015בתגובתו מדצמבר  תגובת משרד ראש הממשלה: .4

)ההדגשה במקור(.  היה מוגדר ומוגבל"" 741משרד ראש הממשלה בהחלטה 

המשרד ביקש לחדד כי הצעת ההחלטה "גובשה והובאה לאישור ועדת השרים 

בהובלת משרד הבינוי והשיכון והמשרד לפיתוח הנגב לענייני דיור, 

לא היה חלק הדגשה במקור(. לטענת משרד ראש הממשלה, הוא ")ה והגליל"

ביוזמה ובהליך גיבוש ההחלטה בשום שלב, ונדרש להתייחסות אליה רק לאחר 

שהועברה אליו טיוטה מוכנה; וגם אז, בהקשר להיבטי החטיבה להתיישבות 

 ".בלבד

ממכלול התשובות דלעיל עולות סתירות בין התשובות השונות של השר 

ושל משרדי הממשלה בכל הנוגע לתפקידם, לאחריותם ולמעורבותם אריאל 

. המשרדים והגורמים האמורים מתנערים מאחריות 741בגיבוש הצעת החלטה 

לגיבושה, מצמצמים את אחריותם מאוד או שמטילים אותה לפתחם של 

אחרים, וזאת לפחות באשר לניסוח סעיפי ההחלטה הנוגעים לחטיבה 

  נוי.להתיישבות ולמשרד הבי

משרד מבקר המדינה מעיר לשר אריאל שמתשובתו עולה כי איפשר ביודעין 

לחטיבה להתיישבות, שהיא גורם ביצועי, לעסוק בניסוח סעיפי הצעת 

ההחלטה הממשלתית, זאת בשעה שהאחריות על כך מצויה אצל הנהלת 

משרד הבינוי וגורמי המקצוע במשרד. באופן זה צמצם השר עד מאוד את 

קול הדעת של הדרג הניהולי והמקצועי במשרד הבינוי בגיבוש שיקול דעתו ושי

. התנהלות זו מעלה חשש לפגיעה חמורה בסדרי משילות 741הצעת ההחלטה 

 ובתהליכי מינהל תקין.
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  741ליקויים בהגשת הצעת ההחלטה 

  הדיון בוב
בקבינט הדיור,  741משרד מבקר המדינה בדק את סדרי ההגשה והדיון בהחלטה 

, שאושר בהחלטת ממשלה מס' 33-וראות התקנון לעבודת הממשלה הבהתאם לה

 תקנון הממשלה או התקנון(, והעלה כדלקמן: -)להלן  7.4.13מיום  13

 

משרד הבינוי לטיוטת הצעת  עמדה משפטית שלהעדר 
 ההחלטה

שבראשות מר בנימין נתניהו, שאושר בהחלטת  33-התקנון לעבודת הממשלה ה

, מחייב שתוגש חוות דעת משפטית בקשר להצעות 7.4.13מיום  13ממשלה מס' 

החלטה ששרים מגישים לממשלה ולוועדות השרים. חוות הדעת תהיה מטעם יועץ 

משפטי של המשרד שהגיש את הצעתו. בחוות הדעת יש לפרט את תמצית ההצעה 

בהתייחס להיבטיה המשפטיים, לקשיים משפטיים ככל שישנם ולדרכי פתרונם. 

עתו עליו לקבוע את עמדתו בנוגע לשאלה אם קיימת מניעה משפטית בסיכום חוות ד

לקבלת ההצעה. עוד נקבע בתקנון הממשלה, כי נגעה ההצעה הן לתחום סמכותו 

של השר יוזם ההצעה והן לתחום סמכותו של שר אחר, גם עמדת היועץ המשפטי 

 של המשרד שעליו ממונה השר האחר תצוין במפורש בחוות הדעת המשפטית.

מעיון בחוות הדעת המשפטית שצורפה להצעת ההחלטה עולה, כי היועץ המשפטי 

לסעיפי הצעת  29.8.13של המשרד לפיתוח הנגב והגליל התייחס בחוות דעתו מיום 

שבתחום פעילות משרדו בלבד. בנוגע לקשיים משפטיים, ככל  741ההחלטה 

פטית לקבלת שישנם, ולדרכי פתרונם ציין היועץ המשפטי כי "אין מניעה מש

ההחלטה". בסוף חוות דעתו ציין היועץ המשפטי למשרד לפיתוח הנגב והגליל: 

"עמדת היועץ המשפטי של המשרד שהשר העומד בראשו מגיש את ההחלטה: 

אין מניעה משפטית". גם באשר לעמדת היועץ  -המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

. זאת אין מניעה משפטית" - "משרד הבינוי והשיכוןהמשפטי למשרד הבינוי הוא ציין: 

י כי "אין לי  19על סמך הודעה של עורך דין בלשכה המשפטית של משרד הבינו

 .(741התנגדות למסמך" )להצעת ההחלטה 

בליווי  741תוצאת הדבר היא שלמזכירות הממשלה הוגשה הצעת החלטה 

חוות דעת משפטית, אשר אמנם קבעה, על דעת שני היועצים המשפטיים, כי 

מניעה משפטית" לקבלתה, ואולם, בפועל בנוסח ההחלטה לא שותף "אין 

 הדרג המשפטי של משרד הבינוי.

 

 
. לאחר פרישתה מילאה את מקומה 2013היועצת המשפטית של משרד הבינוי פרשה בסוף יולי   19

 סגנית בכירה של היועצת המשפטית של משרד הבינוי.
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 עניין ובעלי מקורבים

 גם מעורבים היו
 של היישום בשלב

 לרבות, 741 החלטה
 אופן על בהחלטות

 יישומה
 

 רב פוליטי א' בישיבת קבינט הדיורנוכחות מקו

על פי תקנון הממשלה, ישיבות ועדות השרים הן סגורות. עם זאת, שר רשאי, באישור 

לה, להזמין יושב ראש ועדת השרים ותוך מסירת הודעה מוקדמת למזכיר הממש

לישיבה עובד של משרדו או מומחה, שיהיה נוכח בשעת הדיון בנושא מסוים או 

 בנושאים מסוימים שעל סדר היום.

פרוטוקול הישיבה(  - להלן) 2.9.13הישיבה של קבינט הדיור מיום  מפרוטוקול

 ואולםעולה, כי לשכת השר אריאל זימנה לישיבה זו את מקורב פוליטי א'. 

 הן, הישיבה במהלך ואם מקדים כגילוי אם, גילוי כל נתן לא אריאל השר

 בקבוצת חבר שהוא העובדה בדבר והן' א פוליטי מקורב עם קשריו בדבר

, ולכן הוא בעל עניין שלהן הגג בארגוני שונים ניהול תפקידי וממלא התיישבות

 בקידום החלטת הממשלה.

 המזכירות שכן, הממשלה מזכירות את אריאל השר לשכת הכשילה בכך

]מקורב פוליטי "… …  בה נכח כי, הדיור קבינט של הישיבה בפרוטוקול רשמה

 משרד בעובד מדובר כי עין מראית יצרה ובכך", והשיכון הבינוי משרד -א'[ 

 מרכז חבר, אריאל השר של פוליטי במקורב מדובר שבפועל אף על, הבינוי

 .הבינוי במשרד פורמלי תפקיד מילא שלא, תקומה במפלגת

 

יישום החלטה במקורבים ובעלי עניין של אסור  עירוב
741 

, לרבות 741מקורבים ובעלי עניין היו מעורבים גם בשלב היישום של החלטה 

בהחלטות על אופן יישומה. מעורבותם באה לידי ביטוי בהשתתפות בוועדות השיפוט 

לסיוע  של החטיבה להתיישבות ובניסוח קול קורא של משרד הבינוי לקבלת בקשות

  של קבוצות ההתיישבות. להלן דוגמאות:

 ודנה 15.10.13-ב השיפוט ועדתשקיימה  בדיוןכי מקורב פוליטי א' השתתף  עלה .1

 מטעםפרסום קול קורא ל המשךהתיישבות, בהבבקשות שהגישו קבוצות 

 .הסיועהחטיבה למתן 

 שיקום אגףשאליה זומנה עובדת  פגישה' פוליטי ב מקורביזם  2014 בינואר .2

 נדוןבפגישה . 1בה השתתף בעל עניין ג', החבר בוועד עמותה מס' ו שכונות,

, ונקבעו אמות המידה למתן משרד הבינוי מטעם קוראההקול  ו שלנוסחונקבע 

א'  בעל עניין ג' לעובדת וכן למקורבים הפוליטייםלפגישה שלח  בהמשך. הסיוע

יודגש כי קורא. הובו השינויים המוסכמים בנוסח הקול  ,סיכום הפגישה את 'ב-ו

אף שמדובר בניסוח של תנאים המגדירים מבחני סיוע של המשרד, הפגישה 

ף הפגישה אוממילא ללא השתתפותו. סיכום  יועצו המשפטיללא ידיעת נערכה 

 לא הועבר למנכ"ל משרד הבינוי וליועץ המשפטי של משרד הבינוי.
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 להתיישבות החטיבה

 העניקו הבינוי ומשרד
 של בהיקף כספי סיוע

 שקלים אלפי מאות
 זיקה בעלות לעמותות

 פוליטיים למקורבים
 במקרים. עניין ולבעלי
 ניתן הסיוע, אחדים

 לא שהעמותות אף
 של הסף בתנאי עמדו

 741 החלטה
 

מקרה זה הוא דוגמה להתערבות פסולה של גורמים בלתי מוסמכים 

, בעל עניין ג', גורם משפטי חיצוניבסדרי מינהל תקינים. במקרה זה שותף 

על ידי . כמו כן, זימון הישיבה נעשה במשרד הבינוי תהמקצועי הבעבוד

 היועץ המשפטי שלשל  ושיתופו ידיעתו הכול ללאוטי ב', פולימקורב 

. המקרה התקין המינהלפגיעה חמורה בסדרי הדבר מהווה  .משרד הבינוי

גם ממחיש את המצב שאליו נקלעה עובדת האגף. מדובר בעובדת שאינה 

בדרג ניהולי בכיר, ובשל כך ניתן להניח שגם אם הייתה מזהה את 

  השר הייתה מתקשה להתמודד עמה. המעורבות הפסולה של מקורבי
 

 האסטרטגית התכנית כספי הקצאת
 עניין ולבעלי למקורבים הקשורות לעמותות

-2014בביקורת עלה כי החטיבה להתיישבות ומשרד הבינוי העניקו בשנים 

סיוע כספי בהיקף של מאות אלפי שקלים לעמותות בעלות זיקה  2013

שהשתתפו בגיבוש התכנית האסטרטגית למקורבים פוליטיים ולבעלי עניין, 

ובהוצאתה מהכוח אל הפועל. במקרים אחדים, הסיוע ניתן אף שהעמותות לא 

  . להלן הפירוט:741עמדו בתנאי הסף של החלטה 

על פי דברי הפרסום באתר  , הפועלת ברמת אביב:1סיוע לעמותה מס'  .1

ששמה לעצמה מטרה  קהילההעמותה המפעילה את קבוצת ההתיישבות: "

אביב, וזאת בהתבסס בין תושבי שכונת רמת  לחזק את הסולידריות והקהילתיות

". ואלו מטרותיה הרשומות על ערכי זהותנו היהודית הנפלאים של כולנו

לי. אלי ובלתי פורמאהקמה, העצמה והפעלת מוסדות חינוך פורמבתקנונה: "

פעילות חברתית לצמצום פערים חברתיים וכלכליים. הפעלת פרויקטים חינוכיים 

הזוגיות. הקמה וחיזוק וחברתיים לכל הגילאים. חיזוק ערכי המשפחה ו

הקהילתיות, ארגון והפעלת פעילות קהילתית חברתית, יהודית. הקמה וחיזוק 

עידוד וקידום מגורים בעיר תל אביב ופעילות  נטציה ציונית.יבתי כנסת בעלי אורי

 ".בתחומי חינוך ורווחה

, זאת בשעה 741כמצוין, בעלי עניין ב' וג' היו מעורבים בגיבוש הצעת ההחלטה 

שניהם היו חברים בוועד העמותה וחברים ובעלי תפקידים בקבוצות התיישבות ש

ובארגוני הגג שלהן. אותם קבוצות וארגונים פועלים בשכונות בעלי מעמד 

כלכלי גבוה ביישובי גוש דן. בעל עניין ג' היה מעורב גם בגיבוש הקול -חברתי

שרד הבינוי אישרו מהתכנית האסטרטגית  הקורא של משרד הבינוי. במסגרת

תקציבי בסך סיוע  1לעמותה מס'  2014-2013והחטיבה להתיישבות בשנים 

 50,000 -ח וממשרד הבינוי "ש 586,000מהחטיבה להתיישבות ש"ח:  636,000

 ש"ח.

בין מטרות העמותה  , הפועלת במרכז תל אביב:2סיוע לעמותה מס'  .2

תורני בתל אביב, קיום פעילות ערכית -קיום גרעין חינוכיהרשומות בתקנונה: "
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בתחומי דת, תרבות וחינוך למבוגרים ונוער, עידוד לימוד תורה, מחקר תורני 

והפצת תורה. חיזוק והעצמת תרבות, אומנות ויצירה יהודית וציונית, חינוך 

ופעילות לקירוב לבבות בין המגזרים השונים בעם, חינוך לערכי התיישבות, 

ציונות ואהבת המולדת, עידוד הגיוס לצה"ל. עידוד התיישבות משפחות בעיר תל 

 . "אביב יפו למען אחדות בעם

התכנית  של העמותה, ובמסגרתועד המנהל הוחבר מקורב פוליטי א' מכהן כ

 2014-2013 בשניםסיוע מהחטיבה להתיישבות אושר לעמותה האסטרטגית 

אגף שיקום שכונות פסל את בקשת  ,אף על פי כן ."חש 317,000 של בסכום

של קבוצת  תנאי הסףל כספי, בקובעו שלא ענתהסיוע מתן ל העמותה

  .741שנקבעו בהחלטה  התיישבות

המטרות  ארגון גג הפועל במרכז תל אביב: - 3סיוע לעמותה מס'  .3

קיום פעילות תרבותית, חינוכית, דתית וחברתית הרשומות בתקנון העמותה: "

הודית והציונית של מדינת ישראל ולרווחת אזרחים במצוקה לחיזוק הזהות הי

כלכלית או חברתית. תכניות בר/בת מצווה. תכניות חינוכיות למגוון אוכלוסיות 

תרבות. הקמת  יסביב ארון הספרים היהודי. סיוע למתגיירים. ייזום והפקת אירוע

הפקת  מעונות במחיר מסובסד לזוגות צעירים. סיוע לקשישים וניצולי שואה.

 ."תכנים במגוון ערוצי מדיה. הפעלת מערך סיורים וטיולים באתרי מורשת

( הם המייסדים של 1מקורב פוליטי א' ובעל עניין ב' )חבר ועד עמותה מס' 

עמותה זו. העמותה היא ארגון גג של מספר קבוצות התיישבות, והוקמה בשנת 

ש"ח,  179,000. עמותה זו הגישה בקשה לסיוע כספי שאושרה בסך 2013

לקבלו  תזכאי תהייה שלא אף עלש"ח,  68,000 -והועבר לה סיוע בהיקף של כ 

לפחות שנתיים של  -מחייב הבתנאי הסף  מדלא עשמאחר שמדובר בארגון גג 

 עדעל פי נתוני רשם העמותות, נוסף על כך, פעילות ללא סיוע ממשלתי. 

 .תקיןאישור ניהול  לעמותה זולא היה  2014דצמבר 

מהתיעוד עולה, כי במטרה לאפשר את מתן הסיוע לעמותה, על אף שאינה 

 מנהל היחידה העירונית בחטיבה -עומדת בתנאי הסף, קיים מר אלמסי 

ויו"ר ועדת השיפוט של החטיבה, שיחות ופגישה עם בעל עניין ג',  להתיישבות

במהלכן הוא הינחה אותו מה לעשות כדי שבקשת העמותה לסיוע תאושר; מר 

אלמסי המליץ לבעל עניין ג', שכאמור הינו עורך דין, כי "עורך דין יאשר שהם 

 -פעלו כמו ארגון גג רק שעדיין אין להם אישור..."; על כך, השיב בעל עניין ג' 

"מאה אחוז. אני יכול להעיד שהם פעלו כך. זה יספיק?", ומר אלמסי שהוא 

וט ונתפלל שזה יהיה עצמו יו"ר ועדת השיפוט השיב: "נביא לוועדת השיפ

 בסדר".

 2מן הראוי שהיועץ המשפטי לממשלה יבחן את עמידת העמותות מס' 

בתנאי הסף שנקבעו בהחלטת הממשלה ואת זכאותן לסיוע  3ומס' 

 הממשלתי.

בין המטרות של העמותה  , הפועלת במרכז תל אביב:4סיוע לעמותה מס'  .4

חינוך והפצת הרשומות בתקנונה, לעודד ולקדם את המגורים בתל אביב, וכן: "

הוצאת ספרים בנושאי דת,  ;ארגון אירועי תרבות יהודית ;ערכי היהדות והציונות
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ייזום ועידוד  ;קיום מחקר בתחומי החינוך לערכי היהדות והציונות ;יהדות וציונות

קיום שיעורים,  ;הקמה ובניית מרכזים לתרבות יהודית ;התנדבות בתחומים הנ"ל

עידוד וקידום מגורים בעיר תל  ;הקמת מדרשה חינוכית ניידת ;הרצאות, סדנאות

 ".אביב וקיום פעילויות בתחומי הרווחה והחינוך הבלתי פורמלי ברחבי העיר

. אשתו מכהנת בה 4בעמותה מס' מקורב פוליטי א' כיהן כמנכ"ל וכחבר 

בתפקיד רכזת קהילה, ושכרה ממומן בחלקו מכספי התכנית האסטרטגית. 

ש"ח:  744,000במסגרת התכנית האסטרטגית אושר לעמותה סיוע בסך 

 ש"ח. 50,000 -ש"ח, וממשרד הבינוי  694,000מהחטיבה להתיישבות 

 

הקצאת כספי התכנית  - ממצאי הביקורת לעתגובות 
 טגיתהאסטר

 תגובות מקורבים פוליטיים ובעלי עניין: .1

טען מקורב א' כי אין חולק  2016בתגובתו מינואר  תגובת מקורב פוליטי א':

שהוא מומחה לענייני גרעינים )קבוצות התיישבות(. לנוכח מומחיותו זו נועץ בו 

שר הבינוי מפעם לפעם בענייני הגרעינים באופן לא פורמלי. שר הבינוי שקל 

במשרד הבינוי מינהלת גרעינים משימתיים, וחשב כי מקורב פוליטי א' להקים 

יוכל לעמוד בראשה. הוא הוסיף כי "הדגיש בפני עובדי אגף שיקום השכונות 

לקבל תקן  מקווה, כי הוא במפורשבמשרד הבינוי ובפני החטיבה להתיישבות 

]מקורב א'[ אין  -פורמלי במינהלת הגרעינים כשזו תוקם ,ככל שתוקם ועד אז 

כי  מקורב א'מסר עוד  " )ההדגשות במקור(.נושא בתפקיד במשרד הבינוי

הודיע במפורש למנהל המרחב בחטיבה להתיישבות  15.10.13-בישיבה ה לפני

כי לא וא חבר או מכהן בתפקיד ניהולי, ובהם השעל הקשר שלו לגרעינים 

הוסיף וציין מקורב  2017בתגובתו הנוספת מינואר  ישתתף בדיון פרטני בעניינם.

א' כי "אין כל פגם משפטי בכך שאדם יוכל להציג את טיעוניו לפני עובדי 

המשרד בעניין הנוגע לתחומי מומחיותו או גם לסייע בידי עובדי המשרד לגבש 

מדיניות בתחומים אלה" וכי "לא ברי אפוא מה פסול נפל בהצעותיו לעניין הצעת 

 ".741החלטה 

טען מקורב פוליטי ב' כי  2015בתגובתו מדצמבר  ב':תגובת מקורב פוליטי 

שנה, הקשר עם ח"כ אורי אריאל  15הוא "פועל ומתמחה בתחום הגרעינים מעל 

שנה, מתוך כך שביקר את הגרעין בעכו אותו ניהלתי. הקשר  12הוא קשר מעל 

עם שר השיכון נבע מתוך הערכה להבנתי והכרתי עם תחום הגרעינים ולא 

ר. הפגישות הבודדות שקיימנו עם השר התעסקו במהות, מטרות, משום מניע אח

 ואופי פעולות הגרעינים".

ציין בעל עניין א' כי "נתבקשתי  2015בתגובתו מדצמבר  תגובת בעל עניין א':

לייעץ לגבי סעיפים כאלה או אחרים של הקול הקורא אך מעולם לא הייתה כאן 

במהלך … פעיל שטח כבר עשרות שנים'הוראה' או 'הנחייה'". הוא ציין כי הוא "

, פנו אלי גורמי שטח בבקשה לתרום מניסיוני העשיר בפעילות שטח 2013שנת 

היוזמה לקיום הפגישות … כאמור לעיל, בין השאר, לאגף לשיקום שכונות בנושא

מעולם לא הסתרתי … וההיוועצות הייתה ככלל של הגורמים המקצועיים במשרד

 המנהל עמותה שמפעילה גם גרעין משימתי".את עובדת היותי איש שטח 
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 המקצועי הדרג מידור

 עת, הבינוי במשרד
 התכנית גובשה

 וצמצום, האסטרטגית
 בשלבי פעילותו
 את סללו יישומה
 להתערבות הדרך

 של ולהשתתפות
 אריאל השר מקורבי

 קבלת בתהליכי
 ההחלטות
 

ממשית של  במעורבות שמדובר העובדה את מבססות המקורבים תשובות

בידיעתו  שנעשתהתקופה ארוכה, מעורבות  במשךהשר  מקורבישהם  מי

ביקש שגרעינים  במינהלתכוונה שלפחות חלקם ישתלבו  מתוךואף 

אישור של נציב שירות המדינה.  מעורבותניתן לוכל זאת ללא שלהקים, 

בפועל, הדבר הביא לביטול שיקול הדעת המקצועי של הגורמים 

המוסמכים במשרד הבינוי, וכפי שציין המשרד בתשובתו להלן: "תוך 

 נטרולם של גורמי המקצוע". 

 במישורהמשרד מסר בתשובתו, כי הביקורת " תגובת משרד הבינוי: .2

ה במקור(, וכי "אין חולק כי במוקד " )ההדגשוחשובה מוצדקת - העקרוני

טיוטת הדו"ח מצויים שר הבינוי והשיכון בתקופה הרלבנטית וצוות לשכתו. 

במסגרת זו, להבנתנו, הכשל המרכזי עליו עומד המבקר, הינו 'השתלטות' של 

לשכת השר על הטיפול בהקצאת התקציב שהוקצה למשרד לטובת חלוקתו 

ל גורמי המקצוע המופקדים על כך לקבוצות ההתיישבות, תוך נטרולם ש

במשרד, לרבות מנכ"ל המשרד וחברי הנהלת המשרד". לטענת המשרד, 

נטרולם של הגורמים המקצועיים במשרד, "נעשה לא בכדי, אלא מתוך מטרה 

לאפשר את הפעולות של העברת התקציב לחטיבה, מתוך הנחה )שהוכחה 

ורמי הייעוץ המשפטי כנכונה( כי בחטיבה מתקיים פיקוח רופף יותר של ג

דרי העבודה סאינה משקפת את זו "התנהלות והחשבות". המשרד ציין כי 

השוטפים במשרד, ועומדת בסתירה ברורה להנחיות לעובדים, האוסרות באופן 

גורמי חוץ, בהליכי עבודה  -ברור על שיתוף אסור של גורמי לשכת שר, וכל שכן 

מדובר בגיבוש כאשר מיוחד, פנימיים של המשרד. הנחיות אלה מובהקות ב

 תחרותי כלשהו, כדוגמת קול קורא״.ך תנאים להלי

תגובתו של משרד הבינוי מלמדת על כך שמידור הדרג המקצועי במשרד 

הבינוי, עת גובשה התכנית האסטרטגית, וצמצום פעילותו בשלבי יישומה 

סללו את הדרך להתערבות ולהשתתפות של מקורבי השר אריאל 

ההחלטות לעניין אמות המידה לחלוקת הסיוע במסגרת  בתהליכי קבלת

  התכנית והשיפוט בבקשות הסיוע.

טען השר כי "לא היה מעורב  2016בתשובתו מינואר  אריאל:תגובת השר  .3

 741ובביצוע בפועל. הקשר היחיד של השר להחלטה  741ביישום החלטה 

בתקופה שלאחר כניסתה לתוקף, היה כאשר גורמי ההנהלה במשרד ואנשי 

לשכתו אשר היו מופקדים על מעקב אחר ביצוע ההחלטה היו מעבירים אליו 

פגישות מועטות אשר נועדו לקדם מדיניות עתידית אשר  עדכונים בנושא, וכן

טרם קרמה עור וגידים. אשר על כן, השר לא ידע ולא יכול היה לדעת על 

 פעולות אסורות לכאורה שהטיוטה מייחסת לאותם 'מקורבים' ".

השר גם דיווח בתשובתו כי אכן הכיר את המקורבים הפוליטיים א' וב' לאורך 

בתחום הגרעינים; מקורב פוליטי א' הוא "דמות מוכרת  השנים על רקע פעילותם

השר אריאל הכיר את ]מקורב פוליטי א'[ מזה … וידועה ביותר בעולם הגרעינים

אל, ואף ליווה אותו בכל הנוגע להקמת הגרעין -תקופה, עוד בהיותו תושב בית

 בתל אביב, כפי שמלווה גרעינים רבים אחרים". השר הכיר גם את מקורב פוליטי
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ב' "בשל העובדה כי סייע בידו כאשר הקים את הגרעין בעכו ומאז הם עמדו 

השר סבור שעצם העובדה שגרעינים להם … בקשר בכל הנוגע לענייני הגרעינים

שייכים 'המקורבים' )'גרעיני המקורבים'( קיבלו תמיכה ללא ידיעתו של השר 

דה וגרעיני ובהתאם לאמות המידה שנקבעו, אין בה כשלעצמה כל פסול. במי

המקורבים עמדו בתנאי הסף שנקבעו וענו על הרציונאלים והמטרות של 

, הרי שהם זכאים לקבלם כמו כל גרעין אחר, ואין 741העומדים בבסיס החלטה 

כל סיבה בשל ייעוץ כזה או אחר ש'המקורבים' נתנו לשר, ייגרע חלקם והם יופלו 

 לרעה".

מינהלת הגרעינים, "שתהווה גורם  פעל להקמתעוד ציין השר בתשובתו כי הוא 

ניהולי, שתפקידו יהיה לרכז את כלל סוגיות הסיוע לגרעינים ביום יום,  -ביצועי 

ולדאוג לכך שהכספים והתמיכות השונות יגיעו לכל הגרעינים בצורה שוויונית". 

הגרעינים  נהלתי"סבר כי במידה והדבר מתאפשר, עדיף כי בראש מ גם השר

יעמדו אנשים אשר צמחו מתוך הגרעינים, אשר מכירים לעומק את צרכיהם ומה 

… נכון עבורם. זו גם הייתה הסיבה לפגישותיהם של ה'מקורבים' עם השר אריאל

 לצערו הרב של השר אריאל, הדבר לא צלח ומשרד האוצר סירב".

כל תה חזר השר אריאל על כך ש"לא היי 2016בתגובתו הנוספת מדצמבר 

]ההדגשה במקור[ )ולו קלושה(, כי מי מהגורמים הנזכרים בטיוטת הדוח  ידיעה

פעל שלא כשורה או בניגוד לדין והציג, כך על פי הנטען, מצג כאילו הוא פועל 

על דעתו ומטעמו של השר בעניין. אדרבא, השר הנחה את הנוגעים בדבר, יועצו 

יים באגף שיקום שכונות דאז מר מלאכי, לפעול אל מול הגורמים הרלבנט

במשרד הבינוי והשיכון". עוד ציין השר, כי "כל האירועים התרחשו בחודשים 

הראשונים לכהונתו של השר אריאל כשר הבינוי והשיכון, כך ברור כי בתקופה זו 

השר אריאל רק החל ללמוד את התפקיד וממילא לא עסק בקידומו של מאן 

'מקורבי השר', כהגדרתם בטיוטת דוח דהוא. כי ככל שנעשו שגיאות על ידי 

הביקורת, ללא ידיעתו של השר אריאל, הרי שהדבר נעשה בשל העדר ניסיונם 

והיכרותם עם דרכי הפעולה הנהוגות במשרד ממשלתי וברי כי אין לבוא בחשבון 

 עם השר מטעם זה".

השר גם טען בתגובתו זו, כי "אפשר שמקורבי השר ועוזרו טעו בפעולותיהם ואף 

סיגו את גבולות הגזרה בה היו רשאים לפעול, כאשר טעו לחשוב שהם רשאים ה

לפעול כפי הנטען בטיוטת הדוח הנוכחית. אף אפשר שהשר אריאל צריך היה 

לעשות יותר על מנת לוודא ולהבהיר את תחומי הפעילות המותרים לגורמים 

מזרח  חיצוניים. אך מכאן ועד לייחס לשר אריאל בעצמו אחריות לכך, מרחק

 ממערב".
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 כטענת, הידיעה חוסר
 התנהלות על, השר

 העניין ובעלי מקורביו
 אינה אליהם הקשורים

 אותו פוטרת
 זה לכשל מהאחריות
 ובסדרי במשילות

 במשרד המינהל
 עליו ממונה שהוא

 

מינויים, של מי  העדפתבדבר שר אריאל לא מן הנמנע שעמדתו של ה .א 

בכל הנוגע לאיוש המשרות במינהלת שמכירים את תחום הגרעינים, 

, הובילה לביסוס מעמדם כברי סמכא מול הגרעינים שביקש להקים

ביצועיים במשרד הבינוי, עד כדי מילוי מקומם  -הדרגים מקצועיים 

וש התכנית האסטרטגית ויישומה. במצב דברים זה ונוכח בתהליכי גיב

החשש שהמקורבים ייתפסו הן במשרד הבינוי והן במשרדי ממשלה 

וגופים אחרים, כנציגים מוסמכים מטעם השר, היה על השר לוודא 

ולהבהיר היטב למקורביו שלכל היותר הם יוכלו לייעץ לו או למנכ"ל 

לים בעבודת הדרג המשרד, אך אל להם להיות מעורבים פעי

המקצועי ואף במקומו. למען הסר ספק, היה עליו להבהיר זאת גם 

פעולות שלא  -בפני הנהלת המשרד והנהלת החטיבה להתיישבות 

 עשה.

רב את יהשר אריאל עאולם, עלה מתוך הממצאים והתגובות להם, כי  .ב 

אמנם  ,הוצאתה אל הפועלבמקורביו בגיבוש התכנית האסטרטגית ו

כדי שניתן יהיה  פעלו אלהאגב כך,  , אךת התכניתכדי לקדם א

קשורה בטבורה לפעילותו  ןפעילותש לכלול בה קבוצות התיישבות

, ואשר עד לקבלת ההחלטה לא הפוליטית והאידאולוגית של השר

לשם כך פעלו אותם מקורבים כדי  היו זכאיות לקבל את הסיוע.

תורחב גם הזכאות לסיוע החלטת הממשלה, כך ש להשפיע על נוסח

לקבוצות הפועלות במרכז הארץ, ובהן הקבוצות שאליהן הייתה 

 לאותם מקורבים זיקה אישית.
חוסר הידיעה, כטענת השר, על התנהלות מקורביו ובעלי העניין  .ג 

הקשורים אליהם אינה פוטרת אותו מהאחריות לכשל זה במשילות 

 במשרד שהוא ממונה עליו. את הכשל הזה איפשרה ובסדרי המינהל

מעורבותם של המקורבים ושל מר מלאכי, יועץ השר דאז, )כפי 

שיפורט להלן( בטיפול בהקצאת התקציב שבמסגרת התוכנית 

האסטרטגית על מנת לחלקו לקבוצות ההתיישבות, תוך מידור של 

  גורמי המקצוע המופקדים על כך במשרד.

 

 

יועץ מר ישראל מלאכי  ליקויים בפעולות
  אורי אריאלהשר 

ובמשך כשנה כיהן מר ישראל מלאכי כיועץ לשר הבינוי דאז, מר  2013החל במרץ 

קודם בפעילויות קבוצות התיישבות; בשנים אורי אריאל. למר מלאכי זיקה וניסיון 

הגדירה את עצמה גם  2013, אשר בשנת 5כיהן כמנהל עמותה מס'  2010-2006

גם סייע, בהתנדבות,  בתקופה זו. ושינתה את תקנונה בהתאם 20כקבוצת התיישבות

 בהקמת קבוצות התיישבות חדשות ובייעוץ בנוגע להתנהלותן, ובין השאר היה 
 את שמה. 2013כך שינתה באוקטובר  ובעקבות  20
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 העניינים ניגוד הסדר

 דאז השר יועץ של
 חסר מידע על נשען
 לא כן ועל מסר שהוא
 הסדרים בו נקבעו

 באשר כלשהם
 מר של לפעילותו

 קבוצות בתחום מלאכי
 שבו תחום, התיישבות

 מינויו טרם, עסק
 השר ליועץ

 

. לאחר מכן עבד כיועץ כלכלי של תנועת "אמנה". בחודשים 1מס' ממייסדי עמותה 

שימש עוזר פרלמנטרי לח"כ אריאל. לדבריו של מר מלאכי  2013פברואר  - 2012מאי 

, העולם שממנו בא הוא עולם העמותות, וגם בתקופת עבודתו כעוזר 2017מינואר 

הסיוע  פרלמנטרי של השר אריאל, הוא פעל בעיקר כשתדלן פוליטי להשגת

לגרעינים מול משרדים וגופים ממשלתיים, ובהם משרד הבינוי; לטענתו, הוא ראה 

במינויו ליועץ השר אריאל, שבידיו הפקיד השר את כל תחום גרעיני התיישבות, 

 המשך ישיר לעיסוקו הקודם בתחום זה, בתור העוזר הפרלמנטרי של השר.

 

ד ליקויים ופגמים במילוי שאלון לאיתור חשש לניגו
 עניינים ובהסדר למניעת ניגוד עניינים

למניעתו בעת הבחינה אם קיים ניגוד עניינים וגיבוש הסדר , 21על פי נוהלי נש"ם

 -ייעשו לאחר שהמועמד ימלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים )להלן  הצורך

יב המועמד ושאלון מחבהשאלון(, כפי שנקבע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה. 

 שקדמובארבע השנים ו בעת מילוי השאלון וועיסוקי ותפקידיאת ן היתר, לפרט, בי

וכן כל זיקה או קשר לפעילות המשרד שהיו למועמד בארבע שנים אלו  ו,מילוילמועד 

 שלא כאזרח המקבל שירות.

הגיש מר מלאכי את השאלון שמילא ליחידת הייעוץ  2013במהלך מאי 

 קודמים ועיסוקים תפקידים לפרט המשפטי. על אף שממלא השאלון מחויב

כיהן  2010-2006שלפני הדיווח, לא דיווח מר מלאכי שבשנים  השנים בארבע

. כמו כן, אמנם יועץ השר ציין בשאלון ששימש עוזר 5כמנהל עמותה מס' 

פרלמנטרי, אך בניגוד לדרישה המופיעה בשאלון הוא לא פירט את זיקותיו 

ע לתחום הסיוע לגרעיני התיישבות, שבו וקשריו לפעילות המשרד, לרבות בנוג

עסק טרם מינויו לתפקיד יועץ השר. כן הוא לא ציין שבתקופה שפעל כעוזר 

פרלמנטרי של ח"כ אריאל היה לו גם קשר עם אגף שיקום שכונות שבמשרד 

לאחר שלושה חודשים מיום תחילת עבודתו כיועץ שר , 23.6.13הבינוי. ביום 

 הסדר למניעת ניגוד עניינים., חתם מר מלאכי על הבינוי

עולה מתוך כך, שהסדר ניגוד העניינים של יועץ השר דאז נשען על מידע חסר 

כלשהם באשר לפעילותו של מר הסדרים  שהוא מסר ועל כן לא נקבעו בו

  מלאכי בתחום קבוצות התיישבות, תחום שבו עסק, טרם מינויו ליועץ השר.

 

מעורבות בלתי תקינה של יועץ השר בפעילות ביצועית 
 של המשרד

, עוזרי שרים יפעלו כזרועו הארוכה של השר במילוי 22על פי הוראות התקשי"ר

 תפקידו, והם רשאים להשתתף בדיונים מקצועיים שבהם משתתף השר ולקיים דיונים 
 .2006", מאי נוהל עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים, "22הודעה מס' סו/נש"מ,  21

 נושאי משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה, השרים וסגני שרים. - 02.5פרק   22
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מקצועיים עם הדרג הניהולי הבכיר במשרד בלבד. על העוזרים חל איסור להתערב 

בעבודת העובדים המקצועיים של המשרד, ובפרט חל עליהם איסור לתת הוראות 

 הנחיות לדרג המקצועי במשרד.ו

מטרתו העיקרית של האיסור על נושאי משרות אמון לתת הוראות לדרג המקצועי 

במשרד היא לשמור על שיקול הדעת העצמאי של הדרג המקצועי. ביסוד העיקרון 

של עצמאות שיקול הדעת עומדת התפיסה כי הדרג המקצועי של שירות המדינה 

ולפי אמות מידה ברורות, ידועות ושוויוניות, ללא פועל לפי נהלים קבועים מראש 

יסוד  עקרון. זהו 23התערבות פרטנית של השר הממונה או נציגיו בעניינים של דרג זה

ומבקר המדינה כבר עמד על  ,המינהלי המשפטשל שיטת הממשל בישראל ושל 

 .24החשיבות שביישומו במינהל הציבורי

עבר מר מלאכי על  741ה עלה כי בעת שהתערב בפעילות ליישום החלט

ההוראות והסייגים שצוינו לעיל, המוטלים על פעילותו כיועץ השר, והתערב 

באופן בלתי תקין בתחומים הנוגעים ליישום ההחלטה, ובכלל זה, העברות 

 תקציביות, ניסוח קולות קוראים ושיפוט בבקשות למתן הסיוע כמפורט להלן:

 במשרד הבינוי: 741טה התערבות אסורה של יועץ השר ביישום החל

יועץ השר השתתף , 741 החלטה קבלת לאחר מיד ,2013 נובמבר-ספטמבר בחודשים

פעיל בהעברת מלוא התקציב של משרד הבינוי שיועד לתכנית באורח  דאז

ואגף  החטיבה מולזאת ישירות ותיאם חטיבה להתיישבות, ה לאגית טהאסטר

לאגף התקציבים במשרד האוצר הוא הגיש , 2013. למשל, בספטמבר התקציבים

מיליון ש"ח לחטיבה להתיישבות לצורך מימון  12.5בקשה להעברה תקציבית בסך 

 פעילותם של גרעיני התיישבות.

דאז את  שכונות שיקום אגףהעבירה ממלאת מקום מנהלת  2013נובמבר  במהלך

 יועץלטיוטת נוסח הקול הקורא להערות הגורמים המקצועיים במשרד הבינוי, ובהם 

טרם העירו הגורמים המקצועיים  עוד ;גם למר מלאכי וכן, ולחשבת המשפטי

: "הנוסח הנוכחי איננו עולה בקנה אחד עם לה, ישירות מר מלאכילטיוטה, השיב 

 לאשר לנכון מוצא איננימדיניות השר בהפעלת הפרויקט. לאור זאת, בשלב זה 

"קול  נוסח טיוטת במה, הבהיר לא מר מלאכי כי, יצוין". הקורא הקול לטובת תקצוב

 ".הפרויקט בהפעלת השר מדיניות עם אחד בקנה עולה" "איננו קורא

 התערבות אסורה של יועץ השר בוועדות שיפוט של החטיבה להתיישבות:

לצורך מתן הסיוע לקבוצות  2013בנוהל שקבעה החטיבה להתיישבות בספטמבר 

ת שיוגשו. בנוהל נקבע בין התיישבות, נקבע כי תוקם ועדה אשר תשפוט בבקשו

 ועדת התכנסה 2013השאר כי נציג משרד הבינוי יהיה חבר בוועדה זו. באוקטובר 

 התיישבות לה קבוצות שהגישו בבקשות של החטיבה להתיישבות כדי לדון השיפוט

שעולה מפרוטוקול הישיבה, לא  כפי .2013שפרסמה בספטמבר  קורא קול בעקבות

מר מלאכי אלא  ,הוזמנו אליה ולא השתתפו בה נציגי הדרג המקצועי במשרד הבינוי  
 ואילך. 159(, עמ' 2010א ) מנהלי משפטארז, -דפנה ברק  23

 .760(; בפרק "עסקת נמל יפו"; עמ' 2006) ב'56דוח ינה; ראו למשל מבקר המד  24
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חתם, כנציג השר דאז  יועץ נכח במועד כינוסה(. מקורב פוליטי א')בנוסף גם 

 .סיועאושר  שלהןהתיישבות ה קבוצות רשימת ועלעל פרוטוקול הישיבה  המשרד,

כדי  נוספת לישיבה להתיישבות החטיבה של השיפוט ועדת התכנסה 2014ביולי 

במרץ  החטיבה נוסף שפרסמהלדון בבקשות לסיוע שהוגשו במסגרת קול קורא 

מר גם בוועדת שיפוט זו לא השתתף נציג הדרג המקצועי במשרד הבינוי, אלא . 2014

 עובד מדינה במשרד הבינוי, ועל כן השתתףהיה כבר לא  הוא באותה העת מלאכי.

כמקורבו של השר  רק אלא ,שנשא בתפקיד פורמלי כלשהו בליבוועדת השיפוט 

 אריאל.

בניגוד  מצבר הממצאים דלעיל עולה, כי בעת שהיה יועץ השר, פעל מר מלאכי

להנחיות שבתקשי"ר, האוסרות על מי שנושא במשרת אמון להיות מעורב 

המשרד בוועדות בפעולות ביצועיות של המשרד. זאת ועוד, בתפקידו כנציג 

השיפוט של החטיבה להתיישבות, השתתף מר מלאכי בוועדות השיפוט אשר 

קיבלו החלטות בנוגע לסיוע לקבוצות ההתיישבות; לרבות בנוגע לקבוצות 

התיישבות שהייתה לו זיקה אליהן אם בסיוע להקמתן ואם לניהולן בעבר 

 (.5ועמותה  1)עמותה 

 

 תגובות על ממצאי הביקורת

לעורכי הביקורת ציין מר מלאכי כי  2017בהסבריו בינואר  עץ השר דאז:תגובת יו

לאחר מינויו ליועצו של שר הבינוי, המשיך "בהרגלי עבודה מול עובדי משרד הבינוי 

וגופים ממשלתיים אחרים מולם עבד בעבר, אותם רכש בתקופת עיסוקו הקודם 

מודע להוראות תקשי"ר  בתחום הסיוע לגרעינים ולעמותות". לטענתו, "הוא לא היה

ולנורמות אחרות שחלות על עובדי מדינה, ואף גורם במשרד הבינוי, ובכלל זה, 

לשכה משפטית של המשרד, לא הסביר לו מהם חובותיו כעובד ממשלה בעת 

בתחום עיסוקו  כניסתו לתפקיד יועץ השר, במעמד של עובד מדינה במשרת אמון".

פקידו כעוזר השר דאז, כאשר ברור היה לתהיה המשך ישיר קבוצות ההתיישבות 

חיזוק  - שבתפקידו החדש הוא ימשיך לעסוק בתחום זה ויישם את מדיניות השר

ההתיישבות באמצעות הקמת גרעיני התיישבות חדשים, בכל הארץ וללא תלות 

 .בארגון אליו משתייכת קבוצת ההתיישבות

בשאלון איתור  דיווח לאש העובדה בעניין מלאכי מרציין  2015מדצמבר  בתגובתו

מדובר בהשמטה בלתי מכוונת" וכי  כי, עיסוקיו על מלא באופןחשש לניגוד עניינים, 

הזיקה לקבוצות ההתיישבות ציין מר מלאכי כי "מעולם לא  בענייןפעל ב"תום לב". 

קרוב לארבע "כבר חלפו  אמורהבתקופה השפעל במצב של ניגוד עניינים", מאחר 

שהפכה  5' מס ההדגשות במקור[ מעמותה] המוחלטתממועד התנתקותי  שנים

 מאוחר יותר ל ]...[ מבלי שידעתי על כך".

]ההדגשה במקור[  ביוזמתי" כי, מר מלאכי טען 2016 מדצמבר הנוספת בתשובתו

הודעתי לנוכחים בישיבות של החטיבה להתיישבות כי הייתי בין מקימיה של 

, 2008שמעורבותי בהקמת העמותה הייתה בשנת [... 1העמותה ]עמותה מס' 

אולם, לא זו  …הסתכמה במתן עצות, בהתייעצות בלתי פורמלית ונעשתה בהתנדבות
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 הוא שר יועץ תפקיד
 בעל, בכיר תפקיד
 והשפעה מעמד
 המינוי בעת. ניכרים

 של מחובתו, לתפקיד
 באופן לפעול שר יועץ

 מנת על אקטיבי
 תחומי על לעמוד

 סמכויותיו, אחריותו
, פעילותו ומגבלות

 שמדובר ובפרט
 אמון במשרת
 

[ בשל מידת מעורבתי בהקמתה, הרי 1בלבד שלא הייתה לי זיקה ל]עמותה מס' 

שבכל מקרה, לא הייתה לי זיקה אליה במועדים המדוברים בשל חלוף הזמן )למעלה 

 (".משש שנים

כי נוכח החשש  ,יועץ השר דאזמר מלאכי, משרד מבקר המדינה מעיר ל

למעורבות של שיקולים זרים בקבלת ההחלטות בנוגע לסיוע לקבוצות 

התיישבות שהייתה לו זיקה אליהן, היה עליו להימנע מלהשתתף בדיונים 

שבהם דנו בקבוצות אלו, ובכך להבטיח כי לא יפעל מתוך שיקולים לא 

 ענייניים.

מעיר משרד מבקר המדינה ליועץ השר דאז, כי תפקיד יועץ שר הוא תפקיד  עוד

 שר יועץ של בעת המינוי לתפקיד, מחובתו. ניכריםמעמד והשפעה  בעל ,בכיר

ומגבלות  סמכויותיו, אחריותו תחומיעל מנת לעמוד על  אקטיבי באופן לפעול

 בתפקידו הקודםמאחר שהתוודע  אמון. במשרת שמדובר ובפרט פעילותו,

שיפעל על פי  ממנו היה מצופה ,המינהל הציבורי לסדרי פרלמנטרי כעוזר

  .עשה שלא דבר, החובות הנגזרות מהם

 לעניין מעורבותו האסורה של יועצו דאז: 2016תגובת השר אריאל מינואר 

של השר אריאל וכניסתו לתפקיד של לאחר תחילת כהונתו השר אריאל השיב כי "

מר  .741השר על כל תחום הגרעינים ועל יישום החלטה  אותוהפקיד מר מלאכי, 

מלאכי הופקד על תחום זה בהיותו בקיא בהסכמים הקואליציוניים והסיכומים 

אין כל פסול ואף התקציביים עוד מימיו כעוזר פרלמנטרי. למיטב ידיעתו של השר, 

ראוי ומקובל, שיועץ השר ימונה לפקח ולעקוב אחר יישום אחת מתוכניות המשרד 

ממונה על תחום כזה או אחר, הוא באופן כללי, לאחר שיועץ שר  עליה מופקד השר.

פועל באופן עצמאי בהתאם לדין, ומעביר מפעם לפעם עדכונים על הנעשה לשר. 

לשר לא הייתה ידיעה באלו ועדות יושב יועץ השר, עם מי הוא נפגש בנושא 

לשר אין כל  הגרעינים, למי הוא שולח הודעות דואר אלקטרוני ומה התוכן שלהם.

קר את עבודת היועץ בענייני התקשי״ר באופן פעיל, כל עוד יכולת וגם אין צורך לב

 ."לא הגיעה אליו תלונה בנושא זה

, השר שיועץ בכך פסול אין כי אכןמבקר המדינה מעיר לשר אריאל,  משרד

 הביצוע, יפקח ויעקוב אחר תחומי השר של אישית אמון כמשרת הממונה

ואולם, טענת חוסר מודעות של השר אינה  לצורך דיווח לשר. השר שבאחריות

 ,לרבות בלשכתו ,נושא באחריות הכוללת לנעשה במשרדומתקבלת, שכן הוא 

גזרתו,  גבולות מהן משמעי-ברור וחד באופן יועצואת  להנחותולכן היה עליו 

. לפיכך הוא נושא הנחיות לדרג הביצוע למתןאו  לביצועסמכויות  לרבות העדר

 באחריות לכשל זה. 
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  -שיתוף אסור של חנוך אלמסי 
להתיישבות  בחטיבהמנהל היחידה העירונית 

 התכנית וביישומה בגיבוש
, החטיבה להתיישבות היא גוף ביצועי 200725על פי החלטת הממשלה משנת  .1

המסייע ליישום החלטות הממשלה בתחום ההתיישבות, ובכלל זאת בנושאי 

התיישבות, על פי העקרונות וקווי תכנון, הקמה, אכלוס, פיתוח, עידוד וחיזוק ה

 המדיניות של הממשלה ומשרדיה.

בהודעת הממונה על תחום התמיכות במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים 

שנמסרה לייעוץ המשפטי  741המתייחסת לנוסח הצעת ההחלטה , 1.9.13 מיום

של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בהעתק למשרד ראש הממשלה, קבע 

בהתאמה לתפיסה בסיסית דלעיל בעניין תפקידי החטיבה הממונה, 

 הרשות, להתיישבות החטיבה - הביצוע שגופי לכך מקום להתיישבות, כי "אין

]מינהלת  מהמינהלת חלק יהיו - הגליל לפיתוח והרשות הנגב לפיתוח

 התקציב הקצאת על, לעיל שצוטט כפי …היתר בין, שאחראית[ התיישבות

 למעשה שמדובר היות, זאת. הגופים בין פעולה תחומי והסטת ההחלטה ליישום

משרד  נחייתה ההחלטה". ואכן, בעקבות ליישום לדאוג שאמורים ביצוע בגופי

 .ההתיישבות במינהלתהמשפטים, בוטלה השתתפות נציג החטיבה להתיישבות 

ב לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית 6הוסף סעיף  2015בחודש דצמבר 

. סעיף זה הסדיר 1952-ישראל, התשי"ג-הסוכנות היהודית לארץהעולמית ושל 

את מעמדה וסמכויותיה של החטיבה להתיישבות, והוא קובע כי מדינת ישראל 

מכירה בייחודה של החטיבה להתיישבות כזרוע ביצועית למימוש ייעודה של 

ההסתדרות הציונית העולמית, לה יכולת ביצועית מוכחת בתחום פיתוח 

בארץ, וכי ממשלת ישראל רשאית לאצול להסתדרות הציונית  ההתיישבות

העולמית מסמכויותיה בתחום ההתיישבות באמצעות החטיבה להתיישבות 

ובהתאם למדיניותה של הממשלה. כן נקבע בחוק כי אצילת הסמכויות לחטיבה 

להתיישבות אינה הופכת אותה לרשות מרשויות המדינה, וכי הוראות הסעיף 

 חלטות הממשלה וההסכמים שהתקבלו או נחתמו טרם תיקון זה.יחולו גם על ה

היוצא הוא כי תיקון החוק המסדיר את מעמדה של החטיבה עיגן  .א 

בחוק את התפיסה הבסיסית לפיה החטיבה היא גוף ביצועי, אשר אין 

 מתפקידו לעצב את מדיניות הממשלה או אף להיות שותף בעיצובה.

 
 .22.7.07מיום  2069החלטה מס'   25
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ית בחטיבה להתיישבות, מר נמצא כי בפועל מנהל היחידה העירונ .ב 

וסייע  741, נטל חלק מרכזי בגיבוש הצעת החלטה 26חנוך אלמסי

להבאתה לדיון בממשלה. מסקנה זו עולה ממכלול המסרים 

 היחידה שהועברו באמצעות ההתכתבות בדואר אלקטרוני בין מנהל

בחטיבה לבין המנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל, יועץ  העירונית

מכלול אשר הובא לעיל. לכמה  -בים ובעלי העניין השר דאז והמקור

מסרים צורפו נוסחי ביניים של הצעת ההחלטה עם הערות של אותם 

 הגורמים.

, מונה מר אלמסי למנהל היחידה העירונית שהוקמה 741לאחר קבלת ההחלטה  .2

בחטיבה להתיישבות מכוח אותה ההחלטה ולצורך הפעלת התכנית למתן 

ועדת השיפוט של החטיבה, אשר דנה בבקשות העמותות  הסיוע, וכן מונה ליו"ר

 לקבלת הסיוע במסגרת התכנית האסטרטגית.

בחטיבה להתיישבות, מר אלמסי, למשרד  בהסבריו של מנהל היחידה העירונית

. 741ציין כי לא היה שותף בניסוח הצעת החלטה  2016מבקר המדינה במאי 

מלאכי והמנהל במשרד לפיתוח הנגב לטענתו, נכון לומר כי יועץ השר דאז, מר 

והגליל, מר דרור סורוקה התייעצו עמו בנושא תחומי העיסוק של החטיבה בכל 

הנוגע לגרעיני התיישבות עירוניים ותנאי הסף שלהם. עוד טען מנהל היחידה 

לא היה בקשר עם  741בחטיבה כי בשלב הגיבוש של הצעת החלטה  העירונית

אריאל, שלמיטב ידיעתו לא היו שותפים לגיבוש הצעת מקורביו הפוליטיים של השר 

ההחלטה. הקשר עם יועץ השר דאז היה מינורי בלבד, ועיקר הקשר נעשה מול 

המנהל במשרד לפיתוח הנגב והגליל, שהוא הגורם הדומיננטי שניסח וקידם את 

 .741החלטה 

, מנהל היחידה העירונית בחטיבה משרד מבקר המדינה מעיר למר אלמסי

להתיישבות, כי תשובתו איננה מתיישבת עם המסכת העובדתית שהובאה 

לעיל. ראוי לחזור ולהדגיש כי על פי טענת השר אריאל, מר אלמסי הוא 

החטיבה  של האחריות בתחומי להחלטה, העוסקים 12-8שניסח את סעיפים 

, המקצועי צוותתיישבות והה מינהלתלהתיישבות ושל משרד הבינוי, בהקמת 

 התיישבות. קבוצת ובהגדרת התקציב חלוקת באופן

 
שלהלן מוצגים באופן גרפי הממשקים בין מקורבי השר אריאל ובעלי  1בתרשים 

( והוצאתה 741העניין בתהליך גיבוש התכנית האסטרטגית )הצעת החלטת ממשלה 

 מהכוח אל הפועל. 

 
במהלך הביקורת הנוכחית כיהן מר אלמסי כמנהל היחידה העירונית בחטיבה, ולאחר סגירתה   26

 מונה ליועצו של יו"ר החטיבה להתיישבות.
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בעלי העניין בתהליך בין יאל והממשקים בין מקורבי השר אר :1תרשים 

 התכנית האסטרטגית ויישום גיבוש

 

של אנשי לשכת  הדומיננטית המעורבות אתמשקפת  1העולה מתרשים  התמונה

 של מהוביישו בגיבושה - הענייןהפוליטיים ובעלי  המקורביםהשר,  יועץ -השר אריאל 
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 לאצול רשאי שר

 לעובדי מסמכויותיו
 אינו הוא. בלבד ציבור
 אותן לאצול רשאי
 אם בין, פרטי לגוף

 מתבצעת האצילה
 אם ובין רשמי באופן

 לאו
 

 המקצועי הדרג בפועל הודרההחלטה  הצעת של הגיבוש בשלב. 741 החלטה

 לשכת אנשישל  ולהכוונות להנחיות נתון היה חלקו, ובשלב יישום ההחלטה המוסמך

 .בהמשך, כמפורט השר

עובדי ציבור בלבד. הוא למסמכויותיו לאצול שר רשאי יש להעיר לשר דאז כי 

לה מתבצעת באופן רשמי ובין ילגוף פרטי, בין אם האצ לאצול אותןאינו רשאי 

זאת נהלי מאפשר לשר להיוועץ בגורמים חיצוניים, אך יאם לאו. המשפט המ

שר הבינוי דאז אורי אריאל איפשר מצב  .חובתו להפעיל שיקול דעתבמסגרת 

שבו עבר למעשה שיקול הדעת בנוגע להתוויית החלטות אסטרטגיות מן הדרג 

 -המקצועי אל גורמים בעלי עניין, המבקשים לקדם את ענייניהם האישיים 

ת וברמה העסקית. בכך נושא השר אריאל באחריות למחדל ברמה המפלגתי

  חמור בסדרי המשילות ולפגיעה בסדרי המינהל התקין.

מקורביו הפוליטיים בתחומים הנוגעים  את של השר אריאל לערב החלטותיו

, הגרעינים במינהלת להם תפקידים למתן סיוע לגרעיני התיישבות, ואף לייעד

 פעל מעוררות חשש כי, שאותה פעל להקים במשרד הבינוי בתקופת כהונתו

בידי גורמים הקשורים  בעמותות תופקד התקציבית להבטיח שהתמיכה

 מהותית זיקה להם ואשר השר של והאידאולוגית הפוליטית לפעילותו בטבורם

תכנית במעורבות המקורבים אפשרה לכלול  .העמותות מאותן לחלק וישירה

 .קודם לכן לא היו זכאיות לסיועשקבוצות התיישבות 

 את עצמו על ומקבל"מברך  הוא, כי 2016אריאל ציין בתגובתו מדצמבר  השר

 משרדו להתנהלות הנוגעים לפגמים הנוגע בכל כלפיו שהופנתה הביקורת

 הבינוי כשר כהונתו במהלך מטעויות חף היה לא כי מבין ואף, ולהתנהלותו

  ".והשיכון
 

פעילות פוליטית של גרעיני התיישבות 
 ושימוש בהם ככוח פוליטי

 כנס אריאל השר ערך, 9.3.15 ביום, 20-לכנסת ה ימים לפני הבחירות שמונה .1

 אריאלהשר  פנה חתום הוא שעליו לכנס הזימון במכתב. בירושלים חירום

 קבוצות התיישבות,כהסיוע  מקבליבין  שהיו, 27התורניים הגרעינים ומנהלי לראשי

וביקש מהם לצאת "לשבוע של מסירות נפש" ו"לעשות הכול לבניית בית יהודי 

גדול וחזק", וזאת נוכח הסכנה ש"אנחנו נישאר על ספסלי האופוזיציה, על כל 

המשתמע מכך לגורל הזהות היהודית של מדינת ישראל וכמובן לגורלה של ארץ 

  ישראל ולגורל מוסדות התורה".
תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים פורסמו "מבחנים לחלוקת כספים לצורך  2004ביולי   27

לימוד ופעילות". לפי מבחנים אלה, "גרעין תורני" מוגדר בתור "קבוצת משפחות של אנשי תורה  -

וחינוך המתיישבים ביישוב כדי להקים בית מדרש מרכזי ללימודי יהדות, להתערבות ביישוב 

 פת עולם יהודית".ולקדם את תחומי החינוך, התרבות והרווחה השונים מתוך השק
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יקבלו  שבכנס לגרעינים פנייתוב הודיע השר אריאלעלה כי  .א

וכי כל גרעין  ,"תדריך מסודר ומפורט, חלוקת משימות" המשתתפים

ו "חוד החנית בהפעלת ישיהכדי  ,נציגים ארבעהתבקש להקצות ה

 המוסד בשבוע הקרוב".

 56%כי על פי הנתונים של משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, לפחות  יצוין .ב

התכנית האסטרטגית היו גרעינים תורניים, מהגרעינים שזכו לסיוע במסגרת 

ועל כן היוו קהל יעד של פניית השר אריאל ימים אחדים לפני הבחירות 

 נתונים על אריאל השר דיווח המדינה לכנסת. גם בתשובתו למשרד מבקר

 .לעיל שצוינו לאלה דומים

, בקול קורא משותף למשרד הבינוי 2009בהקשר זה יודגש כי עוד בספטמבר  .2

ולמשרד לפיתוח הנגב והגליל, אשר פורסם במסגרת תכנית ממשלתית לעידוד 

גרעיני בוגרים מחוללי שינוי להתיישבות קבע ביישובים עירוניים בנגב ובגליל, 

גרעינים המעורבים בפעילות פוליטית משמעי ומודגש כי "-נקבע באופן חד

נות בפרויקט זה, ולהברמה ארצית ו/או מקומית, לא יוכלו להשתתף 

מהשתתפות ממשלתית! חשוב להדגיש, שאם יתברר בדיעבד, שבתקופת 

מעורבות הממשלה בפרויקט, היה הגרעין מעורב בפעילות פוליטית, תפסק 

 המעורבות הממשלתית לאלתר" )ההדגשה במקור(.

בקולות קוראים מטעם משרד הבינוי, המשרד לפיתוח הנגב והגליל  .א

התכנית האסטרטגית, לא והחטיבה להתיישבות, שפורסמו במסגרת 

נכלל תנאי זה. בכך נפתח פתח להפעלת חברי העמותות וארגוני הגג 

לטובת  -קהילתי מאורגן וזמין -שלהם על ידי פוליטיקאים ככוח פוליטי

 מטרותיהם. כל זאת במימון שמקבלות העמותות מתקציב המדינה.

על מנת למנוע ניצול של תקציבי המדינה לצרכים פוליטיים, על  .ב

רדי הממשלה לכלול בקולות הקוראים המעניקים סיוע תקציבי מש

, 2009-לגרעיני התיישבות תנאי דומה לזה שהופיע בקולות הקוראים מ

 האוסר על פעילות פוליטית של גרעיני התיישבות.

, כי "הליקויים השונים שעלו 2015משרד המשפטים השיב בתגובתו מדצמבר 

שם הפקת לקחים והגברת המינהל התקין, בביקורת ייבחנו על ידינו בשימת לב ל

בכלל תחומי התמיכה. פעולה ברוח זו נעשתה, עוד טרם הגעת טיוטת הדוח לידינו, 

 בתחום בעניין שינויים 12.4.15במכתבו של היועץ המשפטי לממשלה מתאריך 

 פוליטית". שחיתות מקרי צמצום לצורך התמיכות

 9.10.16שפטים, כי "ביום דיווח משרד המ 2016בתשובתו הנוספת מנובמבר 

"אצילת סמכויות הממשלה בתחום ההתיישבות  1998התקבלה החלטת ממשלה מס' 

והסדרת מערכת היחסים שבין ממשלת ישראל לבין החטיבה להתיישבות". במסגרת 

אישור החלטת ממשלה זו עמד היועץ המשפטי לממשלה על קיומם של מנגנוני 

ל מעורבות ממשלתית משמעותית בחלוקת פיקוח ובקרה ממשלתיים אפקטיביים וע

 המשאבים על ידי החטיבה להתיישבות".
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 כשלים ביישום התכנית האסטרטגית

כשלים בהקמת מנגנון היישום של התכנית 
 האסטרטגית

מבטא את "מחויבותה הגוברת של הממשלה לתכנון  הממשלתי התכנון מדריך

שיטתי ומשמעותי, ואת הפנמת חשיבותו של התכנון לשם שיפור כל היבטי התפקוד 

מציג תהליך לגיבושן של תכניות  המדריךשל הממשל". הפרק השביעי של 

מנגנון היישום ממשלתיות ייעודיות ולהוצאתן מהכוח אל הפועל. על פי המדריך, 

מימוש תכנית ממשלתית הוא הכרחי בהפעלתה, ובמהלך התהליך  אחר והמעקב

ועוד. לאור זאת,  הערכה של התכניתוהגופי המעקב , גופי הביצוענקבעים בין היתר 

נקבע הצורך להקים מנגנון יישום מובנה של התכנית האסטרטגית,  741בהחלטה 

 כמוסבר להלן.

נהלת התיישבות , נקבע שתוקם מי741בהחלטה  השתהות בהקמת המינהלת:

שתפקידה לאשר תכנית עבודה שנתית ולהקצות תקציבים לגורמים האמונים על 

יישום ההחלטה. בראש המינהלת יעמדו מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

תקים  ההתיישבות מינהלתומנכ"ל משרד הבינוי או נציגיהם. בהחלטה גם נקבע כי 

הנהלים השונים והשיפוט בבקשות צוות מקצועי ליישום ההחלטה, לרבות גיבוש 

 הסיוע.

כי מנכ"ל משרד הבינוי דאז, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל  עלה .1

דאז ומנכ"לית המשרד המכהנת השתהו במשך חודשים ארוכים ביישום 

 -בכל הנוגע להקמת גופי הניהול של התכנית האסטרטגית  741החלטה 

 למשרדי ולא פנ הם, הז. בכלל המקצועי והצוות ההתיישבות מינהלת

 ההתיישבות במינהלת כחברים 741 בהחלטההממשלה שנציגיהם נקבעו 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי, משרד האוצר, משרד  -

כדי שאלה ימנו בעלי  -הממשלה  ראשהקליטה ומשרד  משרדהחינוך, 

 את מינו לא גם והם, במינהלתכחברים מן המניין  מםתפקידים מטע

 .ההתיישבות מינהלתב יםכחבר נציגיהם

בעוד הקמת מינהלת ההתיישבות התעכבה, פעל יועץ השר דאז מר  .2

מלאכי להעברת מלוא התקציב של משרד הבינוי לחטיבה להתיישבות. 

החטיבה הקצתה את התקציבים לפי אמות מידה שקבעה ולפי החלטות 

ת שבהחלטת ועדות השיפוט שהקימה, בניגוד לסדרי מינהל תקין ולהוראו

הממשלה. יש להעיר על כך למנכ"ל משרד הבינוי דאז מר שלמה בן 

אליהו ולמנכ"לית המשרד, גב' סיגל שאלתיאל הלוי, שכן בהתנהלות זו 

התאפשרה תרבות שלטונית וארגונית לקויה שפגעה בסדרי מימשל 

 תקינים.
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נהלים להלן לוח הזמנים שקיימו המשרדים הנוגעים בדבר באשר להקמת הגופים המ

 את התכנית האסטרטגית:

כתשעה חודשים לאחר קבלת החלטה  :2014ישיבה במשרד המשפטים במאי 

, התקיימה ישיבה במשרד המשפטים בנושא "הסדרת המימון של המשרד 741

 לפיתוח הנגב והגליל ומשרד השיכון לפעילות גרעינים משימתיים בנגב ובגליל".

בפרוטוקול הישיבה נרשם כי נציגי משרד הבינוי דיווחו: "באשר ליישום החלטה 

השיכון אשר מוביל את העניין  שר של ישנו צוות -על הקמת מינהלת  741

 בהחלטת שנקבע כפי, מתכללכגוף  מינהלתכרגע  מטעם המשרד, אך אין

הכסף שיועד לגרעינים ]קבוצות התיישבות[ והיה צריך להיות … הממשלה

מיליון ש"ח(  50ח מתוך "מיליון ש 40מרוכז במינהלת הועבר ברובו המוחלט )

 לחטיבה להתיישבות".

בישיבה שהתקיימה במשרד הבינוי,  :2014ישיבה במשרד הבינוי באוגוסט 

חקיקה )ייעוץ( במשרד השתתפו הממונה על תחום התמיכות במחלקת ייעוץ ו

המשפטים, מנהלת אגף שיקום שכונות ובעלי תפקידים נוספים במשרד הבינוי, 

 במשרד לפיתוח הנגב והגליל, במשרד הקליטה ובמשרד החינוך.

גרעיני  -של 'מינהלת  1אמנם בפרוטוקול הוגדרה ישיבה זו "ישיבה מס' 

שהישיבה הייתה  2016התיישבות'", אולם משרד הבינוי טען בתשובתו מינואר 

, וצוות זה "שימש לכל 741דווקא ישיבת הצוות שהקמתו הותוותה בהחלטה 

 דבר ועניין כ'צוות מקצועי'".

לדעת משרד מבקר המדינה, התנהלות זו מצביעה על חוסר תיאום ועל בלבול 

ששרר בקרב בעלי התפקידים משלל משרדי הממשלה בדבר מעמדם, תחומי 

 הוצאת התכנית האסטרטגית מהכוח אל הפועל.סמכותם ואחריותם בנוגע ל

חודשים מהמועד  13-כ :2014ישיבה בלשכת מנכ"ל משרד הבינוי באוקטובר 

 להתיישבות לחטיבה, לאחר שכבר הועברו כל התקציבים 741שבו התקבלה החלטה 

ולאחר שמשרדי הממשלה הרלוונטיים קבעו, כל אחד בנפרד, את הכללים לקבלת 

ישיבה  ל התקציב כבר חולק, כינס מנכ"ל משרד הבינוי דאזהסיוע, ורוב רובו ש

 המשרד של המשפטי היועץהמנכ"ל דאז,  עוזרדאז,  הבינוי שר יועץבהשתתפות 

ת שיקום אגף ומנהלת הגרעינים  מינהלתבנושא "הקמת . הישיבה הייתה 28שכונו

, והיא כונסה בעקבות בדיקה שערכה הלשכה המשפטית של משרד ]ההתיישבות["

 העברת של הבינוי, שבה עלו הכשלים ביישום התכנית, אשר הביאו ל"תוצאה

 להתיישבות". החטיבה לידי, למשרד שיועד התקציב

למועד הישיבה  "עד מנכ"ל משרד הבינוי דאז מר בן אליהו דיווח למשתתפיה, כי

וטרם אישרה את תכנית העבודה ואת  ישיבה אחת בלבד, המינהלת קיימה[ הנוכחית]

על כן החליט  ".התקציב להפעלה בין הגורמים השונים המנויים בהחלטהחלוקת   
 .18.11.14סיכום דיון בנושא זה הופץ ביום   28
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 מינהלת את

 הקים ההתיישבות
 באופן דאז ל"המנכ
 בתחילת רק רשמי
 בשנה, 2015 שנת

 שלוש מתוך השלישית
 והיא, התכנית שנות

 דיון ולו קיימה לא
 הקמתה לאחר אחד

 

לאישור תכנית  ההתיישבות מינהלתהמנכ"ל דאז, כי משרד הבינוי יזמן ישיבה של 

, וכי הכללים 2015-2014העבודה ולחלוקת התקציב בין הגורמים השונים לשנים 

 .המקצועי הצוותשנקבעו בקול הקורא שפרסם משרד הבינוי יובאו לאשרור 

"ל דאז באופן רשמי רק בתחילת המנכמינהלת ההתיישבות הקים  את .1

 קיימהלא  והיא, בשנה השלישית מתוך שלוש שנות התכנית, 2015שנת 

כן, סיכום המנכ"ל בנוגע לכינוס ישיבת  עלולו דיון אחד לאחר הקמתה. 

הבינוי בין הגורמים  משרדתכנית העבודה וחלוקת תקציב  בעניין המינהלת

 שמינהלתמכאן  עולה. משמעותהיה חסר  2015-2014השונים לשנים 

שהוטלו עליה מכוח  םתפקידיהאת  למעשהההתיישבות לא מילאה 

 ידי לצאתכדי  רקהייתה  2015החלטת הממשלה, והקמתה בתחילת 

  .חובה

יצוין כי מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, המשרד שיזם את החלטה  .2

, גב' סיגל שלתיאל הלוי, שאמורה הייתה להיות חברה במינהלת על 741

  פי ההחלטה לא השתתפה בישיבה זו.
 ממצאי הביקורת לעתגובות 

 2016המשרד דיווח בתגובתו מנובמבר  המשרד לפיתוח הנגב והגליל:תגובת  .1

כי הוא "מקבל את הקביעה כי חל עיכוב בהקמת המינהלת". עם זאת המשרד 

מציין כי העיכוב נובע מן העובדה שעובדי המשרד התבקשו לגבש תכניות 

עבודה ראשוניות ונהלים ראשוניים לפרסום על מנת שעבודת המינהלת תהיה 

ועל מנת שישיבותיה הראשונות לא יתקיימו לריק אלא יכללו תכנים;  יעילה

 תכניות ראשוניות וקווי הנחיה ראשוניים לעובדי המשרדים השונים.

משרד הבינוי השיב כי "במישור הפורמלי  :2016תגובת משרד הבינוי מינואר  .2

". עם זאת, …אכן לא נעשו הפעולות הנדרשות לביצוע המינויים למינהלת

התקיימה ישיבה, שהיא למעשה התכנסות של  4.3.14-ציין כי ב המשרד

בינוי ושיכון, הנגב והגליל,  -המינהלת. בישיבה השתתפו "רוב הגופים הנדרשים 

… משרד החינוך ומשרד רוה"מ, חלקם בדרג בכיר של מנכ"לים וסמנכ"לים

 בנוסף ואף שטרם הוסדר המינוי הפורמלי של כלל חברי הצוות המקצועי הנדרש

ישיבות מקצועיות )בימים  2על פי החלטת הממשלה, קיים אגף שיקום שכונות 

( עם צוות מקצועי מכלל המשרדים ליישום החלטת 21.9.2014-ו 17.8.2014

צוות זה שימש לכל דבר ועניין כ'צוות מקצועי' אותו נדרש היה … ממשלה זו

על להקים על פי החלטת הממשלה, ומימש את כלל המשימות אשר הוטלו 

 הצוות המקצועי על פי החלטת הממשלה האמורה".
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 כל זו בתקופה
 משרד של התקציב

 ליישם שנועד הבינוי
, 741 החלטה את

 מיליון 51 של בהיקף
 הועבר כבר, ח"ש

 להתיישבות לחטיבה
 לקבוצות והוקצה

 פי על התיישבות
 המידה אמות

 כבר" קבעה"ש
 החטיבה
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבינוי, כי הפעלת הפורומים  .א

השונים בשמות ובהרכבים השונים, אשר התכנסו, דנו והחליטו 

החלטות בעניינה של התכנית האסטרטגית, בלי שמונו לפי הוראות 

תם, שיקפה ומבלי שהוגדרו משימותיהם ותחומי אחריו 741החלטה 

ששרר עקב ההשתהות בהקמת מינהלת  והניהולי הארגוני את הכאוס

מנגנון היישום הממשלתי המוסמך של התכנית  -התיישבות 

 האסטרטגית.

עוד מעיר משרד מבקר המדינה למשרד הבינוי, כי לא ניתן לקבל את  .ב

ספטמבר -הטענה לפיה האגף לשיקום שכונות קיים בתקופה אוגוסט

צוות מקצועי מכלל המשרדים ליישום החלטת  ישיבות עם 2014

ממשלה זו, ושצוות זה שימש "צוות מקצועי", כנדרש על פי החלטת 

הממשלה, ושהוא מימש את כל המשימות שהוטלו עליו במסגרת 

ההחלטה, שכן, בתקופה זו כל התקציב של משרד הבינוי שנועד 

 מיליון ש"ח, כבר הועבר 51, בהיקף של 741ליישם את החלטה 

לחטיבה להתיישבות והוקצה לקבוצות התיישבות על פי אמות המידה 

  ש"קבעה" כבר החטיבה בקולות הקוראים שפרסמה.

עולה עוד, כי גורמי  2016מהדיווח של משרד הבינוי בתגובתו מינואר  .ג

המקצוע במשרד הבינוי לא היו שותפים כלל להליך הניסוח, הפרסום 

והקצאת התקציבים שהובילה החטיבה להתיישבות בנושא הגרעינים. 

שיזם הקשר עם החטיבה להתיישבות נוצר בפעם הראשונה בדיון 

ובדיון זה הציג נציג החטיבה להתיישבות את  ,21.9.14-ב האגף

אך גם זאת  -החלוקה של התקציבים שהקצתה החטיבה לגרעינים 

לאחר מעשה. מכאן עולה המסקנה כי לא זו בלבד שמנגנוני יישום 

לא  -מינהלת ההתיישבות והצוות המקצועי  -התכנית האסטרטגית 

למעשה הם לא תפקדו בשלב  מונו באופן פורמלי, אלא שהלכה

 הוצאת התכנית האסטרטגית מהכוח אל הפועל.

ציין מנכ"ל משרד  2016בתגובתו מינואר  תגובת מנכ"ל משרד הבינוי דאז: .3

הבינוי דאז, מר בן אליהו, כי שתי נסיבות עיקריות הביאו לידי כך שלא ניתן היה 

העיקרי של ליישם את החלטת הממשלה באופן מיָדי: "האחת, מקור התקציב 

לממשו עד  שנדרשתקציב  -ומאפייניו הייחודיים"  741המשרד ליישום החלטה 

אשר  741והשנייה, מועד כניסתה לתוקף של החלטה " .ולטענת ,2013סוף שנת 

לכך יש להוסיף כי למנכ"ל … מאוד לתום השנה התקציבית היה, כידוע, בסמוך

והל התמיכות, ובשל כך הובהר, כי המשרד לא עבד ולא יודע לעבוד על פי נ

נדרש אישור ראש תחום תמיכות במשרד המשפטים לחלוקת התקציב באמצעות 

אגף שיקום שכונות". על כן, לטענת מנכ"ל משרד הבינוי דאז, "בשל אילוצים 

אובייקטיביים בעיקרם, לא הייתה כל אפשרות שמינהלת ]ההתיישבות[ תהיה 

 ".2013רלבנטית לחלוקת התמיכות לשנת 
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ר זה מפנה משרד מבקר המדינה את המנכ"ל דאז לנייר עמדה בהקש

של הממונה על תחום התמיכות במחלקת ייעוץ וחקיקה  2013מנובמבר 

במשרד המשפטים, שבו אושר המשך המימון של פעילות קבוצות 

ההתיישבות על ידי אגף שיקום שכונות במשרד הבינוי, בדרך שבה נעשה 

(. עוד יש 2013רטגית )ספטמבר הדבר עד מועד הפעלת התכנית האסט

להעיר למנכ"ל דאז, כי בתשובתו הוא מתעלם מהעובדה שלאגף שיקום 

שכונות במשרד שבראשו עמד ניסיון מקצועי רב שנים בסיוע לקבוצות 

 התיישבות, לרבות מנגנוני ניהול להוצאתו אל הפועל.

, השר אריאל טען בתגובתו שהוא "סבור :2016תגובת השר אריאל מינואר  .4

כי החלטת גורמי הניהול הבכירים במשרדו, בהינתן סד הזמנים הקצר ביותר 

והאילוץ התקציבי, היא סבירה, וזאת כאשר לנגד עיניהם עמדה המטרה 

 המרכזית של מתן סיוע לגרעינים".

כי לוח הזמנים היה שריר וקיים עוד  מעיר לשר משרד מבקר המדינה

 ולפני שאושרהינט הדיור בה בקב לפני שדנו ,הצעת ההחלטה כשגובשה

אף שסברו שהיא פגומה בחלקה, מאחר ש"איננה  ,אולםו .בידי הממשלה

לא שר והמנכ"ל ה, ריאלית ומעשית במונחים של משרדים ממשלתיים"

התריעו על כך ולא ביקשו להתאימה ליכולתו של המשרד להוציאה אל 

, אלא בחרו להיצמד ל"סד הזמנים" כדי להצדיק את הפעלת הפועל

  החטיבה.
 

העברת תקציב משרד הבינוי לחטיבה 
 741להתיישבות בניגוד להחלטה 

. עם זאת, בכל 2015-2013שנתית לשנים -התכנית האסטרטגית הייתה תכנית תלת

הנוגע לסיוע לקבוצות התיישבות וליזמי קבוצות התיישבות בתחום הניהולי, התכנוני 

מות עסקית, הקציבה הממשלה והפיזי, וכן בכל הנוגע לפרויקטים כלכליים וליז

מיליון ש"ח לשנת  25שנתית: -מיליון ש"ח בפריסה דו 50בתכנית זו למשרד הבינוי 

 .2014וסכום זהה לשנת  2013
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נועדו לסייע לקבוצות ההתיישבות, בין אם ישירות  29מיליון ש"ח 50אם כן, 

ובין אם דרך החטיבה להתיישבות, על פי  שכונות שיקוםבאמצעות אגף 

ותיו של כל גוף, כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה. בפועל, כל ההקצאה משימ

התקציבית הזאת של משרד הבינוי הועברה בסופו של דבר בשלמותה 

 לחטיבה להתיישבות. להלן הפירוט:

 

 העברות תקציביות לחטיבה להתיישבות בשנים 

2014-2013 

הגיש סמנכ"ל תקציבים דאז  11.9.13-ב :2013העברות תקציביות בשנת  .1

אג"ת(, בהנחיית מר  -במשרד הבינוי לאגף התקציבים שבמשרד האוצר )להלן 

מיליון ש"ח  12.5מלאכי, יועץ השר דאז, בקשה להעברה תקציבית בסך 

 13.10.13-לחטיבה להתיישבות לצורך מימון פעילות קבוצות ההתיישבות. ב

מיליון  15.5התקציבית בסך  אישרה ועדת הכספים את בקשת אג"ת להעברה

 ש"ח ממשרד הבינוי לחטיבה להתיישבות.

 פנה ,להתיישבות לחטיבהאת התקציב להעביר אישרה ועדת הכספים  שבו ביום

והודיע לה, כי ישירות לאחראית לתקציבים בחטיבה להתיישבות  יועץ השר דאז,

 בקבינט שהתקבלה הממשלה ולהחלטת השר עם שקיימתי לישיבה "בהמשך

 לקבוצות]סיוע הנושא  הנוכחית התקציב בשנת הוחלט כי ,2.9 ביום הדיור

 החטיבה שבאחריות לפרויקטים ח"ש מיליון 23.5-ב יתוקצב [התיישבות

 ,אשמח כי תגישי פנייה תקציבית ל]גורם באג"ת[ בהקדם". ואכן… להתיישבות

לתקצב את  הגישה החטיבה להתיישבות בקשה לאג"ת 14.10.13-למחרת ב

מיליון ש"ח. כחודש לאחר  11פעילותה במסגרת התכנית האסטרטגית בסך 

, אישרה ועדת הכספים את ההעברה התקציבית לטובת 12.11.13-מכן, ב

 החטיבה.

הנחיה זו של יועץ השר לאחראית על התקציבים בחטיבה להתיישבות 

, שהפקידה את הסמכות להקצאת 741נוגדת את החלטת הממשלה 

התכנית האסטרטגית בידי מינהלת ההתיישבות, שטרם קמה  תקציבי

במועד ההנחיה. אי הקמת המינהלת במועד זה אינו יכול לשמש הצדקה 

לפעולה בניגוד להחלטת הממשלה, אלא דווקא מנוף להאצת הקמתה, 

כדי להבטיח כי הקצאת תקציבי המדינה תיעשה תוך בקרה ופיקוח. 

ניגוד להוראות התקשי"ר, האוסרות כאמור, בכך פעל יועץ השר דאז גם ב

 על בעלי משרות אמון להנחות את הדרגים המקצועיים של הגופים.

הגיש הסמנכ"ל  2014בחודשים אפריל ויוני  :2014העברות תקציביות בשנת  .2

דאז במשרד הבינוי שתי בקשות תקציביות נוספות לאג"ת בסכום  לתקציבים

יבית לחטיבה להתיישבות מיליון ש"ח לצורך העברה תקצ 24.5כולל של   
 ח, כמפורט בהמשך."מיליון ש 51בפועל, משרד הבינוי העביר לחטיבה להתיישבות תקציב בסך   29
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 דאז המשרד ל"מנכ
 רק לא אליהו בן מר

 הקמת את קידם שלא
 ככל מוקדם המינהלת

 אף אלא, האפשר
 להחלטת בניגוד פעל

 והתיר, הממשלה
 כל את להעביר
 שיועד המשרד תקציב
 התכנית ליישום
 לחטיבה ישירות

 להתיישבות
 

אישרה ועדת הכספים את בקשת  2014במסגרת התכנית האסטרטגית. ביולי 

 אג"ת להעברה התקציבית.

מיליון  51העביר משרד הבינוי  2014עד יולי  2013אם כך, בחודשים ספטמבר 

יוצא של העברת כל תקציבו  פועל ש"ח לחטיבה להתיישבות באמצעות אג"ת. 

ישירות לחטיבה להתיישבות הוא שמשרד הבינוי נותר ללא של משרד הבינוי 

סיוע  - 741מקור תקציבי ליישום המשימות שהוטלו עליו במסגרת החלטה 

 יזמי קבוצות התיישבות במרחב העירוניבהקמת קבוצות התיישבות וסיוע ל

באמצעות קידום הקמת גרעיני התיישבות חדשים, הדרכות מקצועיות, מחקרים "

 ." ועודק, ירידי קליטה ואכלוסשיוו, וסקרים

נאלץ המשרד להגדיל את התקציב המיועד  2014, בשנת כן על אשר

מיליון ש"ח, על חשבון יתרותיו התקציביות.  8-לקבוצות ההתיישבות ב

תוספת זו לא התחשבה בכללי הסיוע לקבוצות ההתיישבות, וגם היא 

 ניתנה בלי שמינהלת ההתיישבות דנה בה ואישרה אותה.

דאז מר למנכ"ל המשרד  ובפרט ,להעיר על כך להנהלת משרד הבינוי יש

 ככל מוקדם תאשר לא רק שלא קידם את הקמת המינהלבן אליהו, 

את כל והתיר להעביר  ,אלא אף פעל בניגוד להחלטת הממשלההאפשר, 

  תקציב המשרד שיועד ליישום התכנית ישירות לחטיבה להתיישבות.

 

בקרה על תקציב בחולשת משרד האוצר בפיקוח ו
 התכנית האסטרטגית

משרד האוצר אחראי לתכנון המדיניות הכלכלית, ותקציב המדינה הוא כלי ליישום 

נקבע שנציגי אג"ת יהיו חברים במינהלת  741מדיניות הממשלה. בהחלטה 

ההתיישבות ובצוות המקצועי שתקים המינהלת לצורכי גיבוש תכניות עבודה, הקצאת 

 התיישבות. תקציבים וקביעת נהלים ואמות מידה למתן הסיוע לקבוצות

פעולות אג"ת שצוינו לעיל, ובכלל זה בקשותיו מוועדת הכספים של הכנסת 

לאשר העברה של תקציבי התכנית האסטרטגית לחטיבה להתיישבות, אף 

בדבר הקמתה של  741שלא מולאו הוראות עקרוניות של החלטת הממשלה 

, הן מינהלת התיישבות, ומבלי לתת לעובדה זו גילוי נאות בוועדת הכספים

 בלתי תקינות.

ציינה לראשונה כי תהליכי התקצוב ואופן הסיוע לקבוצות  ת"אגיצוין כי נציגת 

התיישבות לא היו תקינים, וכי התקיימו כשלים מהותיים במסגרת התכנית 

לאחר  ,2015המקצועי, בינואר  האסטרטגית, רק עת השתתפה לראשונה בצוות

על ידי מנכ"ל משרד הבינוי דאז. בעניין זה טענה שלא  מינויו באופן רשמי

מתקיימות ישיבות של מינהלת ההתיישבות, שהקולות הקוראים של החטיבה 

המקצועי, שלא שולב  להתיישבות ושל משרד הבינוי גובשו בלי שמונה הצוות

 כלכלי של היישוב בקולות הקוראים ועוד.-המדד החברתי
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 תגובות על ממצאי הביקורת

המשרד הבהיר כי ככלל, "הפעולות שננקטו  :2016ת משרד הבינוי מינואר תגוב

לצורך העברת תקציבים של משרד הבינוי לחטיבה להתיישבות, המפורטות בטיוטת 

הדוח, נעשו ביוזמת לשכת שר הבינוי והשיכון דאז, וסוכמו ישירות עם אגף 

ול גורמי התקציבים, על ידי לשכת השר. בהמשך לכך, פעל אגף התקציבים מ

המקצוע באגף מימון ותקציבים במשרד הבינוי והשיכון לצורך קידום ההעברות 

מיליון ש"ח שעבר  51מתוך תקציב של … התקציביות האמורות לחטיבה להתיישבות

 11העברת תקציב של מיליון ש"ח.  40לחטיבה להתיישבות, המשרד העביר 

" וללא תאום עמו מיליון ש"ח בוצעה שלא על ידי משרד הבינוי והשיכון

 )ההדגשה אינה במקור[.

הישירה מאוקטובר  יועץ השר דאז ציין בתגובתו, כי פנייתו תגובת יועץ השר דאז:

בדבר העברה תקציבית לחטיבה  לאחראית לתקציבים בחטיבה להתיישבות 2013

להתיישבות נעשתה בעקבות ההחלטה ש"התקבלה על ידי מנכ"ל המשרד דאז, 

 בו היה נוכח" )ההדגשה אינה במקור(. ת השר בכנסתבדיון שהתקיים בלשכ

לשר לא הייתה "השר מסר בתשובתו כי  תגובת השר אריאל ומנכ"ל משרדו דאז:

זאת חשוב להדגיש,  העברות התקציביות למיניהן. לצדהכל מעורבות או ידיעה על 

ההחלטה להעביר את התקציבים הייתה סבירה שכבר הוסבר בתגובה, כי י פכ

בנסיבות שנוצרו, בהן לא נותר כמעט זמן לחלוקה ואגף שיקום שכונות לא וראויה 

החטיבה הייתה ערוכה לכך. גם המנכ"ל  -", וכנגד היה ערוך כלל לחלוקת התמיכות

דאז חזר ונימק את החלטתו להעביר את כל התקציב של משרד הבינוי לחטיבה 

לחלוקת התמיכות,  להתיישבות באילוצי הזמן ובחוסר מוכנות אגף שיקום שכונות

 לעומת מוכנות החטיבה.

משרד מבקר המדינה מצביע על סתירה בין טענת השר אריאל בדבר העדר 

"מעורבות או ידיעה על ההעברות התקציביות למיניהן" לבין התשובות של 

משרד הבינוי ויועץ השר דאז שהובאו לעיל, ובכלל זה הדיווחים של יועץ השר 

והן  אחראית לתקציבים בחטיבה להתיישבותל 13.10.13הן מיום  -דאז 

על פיהם התקיימה ישיבה עם השר  -בתשובתו למשרד מבקר המדינה 

 בלשכתו בכנסת בנושא ההעברה התקציבית לחטיבה להתיישבות.

בטענתם של השר אריאל ושל מנכ"ל משרדו דאז, כי החטיבה הייתה מוכנה 

יכה בהחלטת המנכ"ל [", אין משום תמ741"באופן מיידי ליישום ההחלטה ]

לחטיבה  2013דאז להעביר את תקציב משרד הבינוי שנועד לגרעינים בשנת 

 2013להתיישבות בלבד. זאת משום שבמועד העברת התקציב לחטיבה בשנת 

טרם מילאה החטיבה את הוראת ההחלטה בדבר הקמת מינהלה מקצועית 

ור משרד בחטיבה, שעל משרד ראש הממשלה לאשר. מינהלה זו הוקמה באיש

 .2014ראש הממשלה רק בתחילת 
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אף אין לקבל את טענתם שאגף שיקום שכונות לא היה מוכן ליישם באותו זמן 

שהרי בנייר עמדה לחלוקת התמיכות  וחוסר מוכנות, בשל 741את החלטה 

אישר הממונה על תחום התמיכות במחלקת ייעוץ וחקיקה  2013מנובמבר 

לות קבוצות ההתיישבות על ידי האגף במשרד המשפטים להמשיך במימון פעי

 באמצעות הזמנת שירותים. -כפי שנעשה הדבר עד אז 

מסר האגף, כי  2015בתגובת אג"ת מדצמבר  :2015תגובת אג"ת מדצמבר 

נאמר במפורש כי פעילות הסיוע לקבוצות ההתיישבות [ 741]במסגרת ההחלטה "

להתיישבות ובהובלתו של  תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון או על ידי החטיבה

מנכ״ל המשרד. בהתאם לכך, הקצאת התקציבים למטרות אלו בוצעה לאור ההנחה 

שאופן ההקצאה בין המשרד לבין החטיבה מנוהל על ידי מנכ״ל המשרד, בתור 

עם התעוררות הקשיים … הגורם המתכלל את עבודתם של שני הגופים לנושא זה

על כשלים באופן יישום ההחלטה,  בדבר אופן ההקצאה, הצביע משרד האוצר

 וביקש לבחון את אופן יישומה בפועל".

משרד מבקר המדינה מעיר לאג"ת כי לאור סמכויותיו ואחריותו לניהול 

המקורות התקציביים של המדינה, וכן במסגרת חברותו בוועדות ובמינהלות 

הממשלתיות שתפקידן לבצע את החלטות הממשלה, ובהן במינהלת 

שנועדה לקום, היה עליו לעמוד על תקינות הביצוע התקציבי של ההתיישבות 

  תפקיד שלא בוצע כהלכה. -התכנית האסטרטגית 
 

כשלים בגיבוש נוסח קול קורא מטעם 
 החטיבה ובשיפוט בקשות הסיוע 

קבעה כי הסיוע של החטיבה להתיישבות לקבוצות התיישבות  741החלטת ממשלה 

הלי ונועל פי הוראות חוק חובת המכרזים ופרסום קולות קוראים ייעשה באמצעות 

פעילות קבוצות התיישבות באופן עם גורמי הממשלה המממנים  , "ובתאוםהחטיבה

 .ישיר או באמצעות הרשויות המקומיות, למניעת כפל תמיכה ושוויון"

, שלושה ימים בלבד אחרי מתן התוקף להחלטת קבינט הדיור כהחלטת 20.9.13-ב

, ולפני שמולאו הוראות ההחלטה על הקמת הגופים האחראיים ליישומה 741ממשלה 

דאז  להתיישבות החטיבה"ר יוכבר פרסם  -מינהלת ההתיישבות והצוות המקצועי  -

". 2013ההתיישבות בשנת  קול קורא בשם "הודעה בדבר מתן סיוע בפעולות פיתוח

ההודעה נשאה את הסמלילים של משרד הבינוי, המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

, ופורסם בה כי ניתן יהיה לקבל סיוע כספי עבור קבוצות להתיישבות והחטיבה

התיישבות ביישובים עירוניים בנושאים האלה: מענקי תשתית ויבילים, חברה וקליטה, 

פרסמה החטיבה  10.3.14-כות תומכות ובינוי קהילתי. במתן הלוואות למיזמים, מער

 .קול קורא נוסף מטעמה



 295|    והשיכון הבינוי משרד

המקצועי עדיין לא קמו באותה העת, הרי  הצוותההתיישבות ו היות ומינהלת

אמות המידה  לרבות, מושפורס שהם לא דנו וממילא לא אישרו את הנוסחים

 בהם. למתן הסיוע הכלולים 

טיבה אישרה את הנוסחים של הקולות לטענת החטיבה, ועדת ההיגוי של הח

הקוראים. החטיבה טענה עוד שחברי ועדת ההיגוי היו נציגים של המשרד 

ואולם  לפיתוח הנגב והגליל, משרד ראש הממשלה ולשכת שר הבינוי;

משרדים אלה הכחישו בתשובותיהם טענה זו של החטיבה. נוכח הסתירה בין 

בקולות הקוראים היו על דעת הדברים, עולה ספק אם אמות המידה שנקבעו 

  כל הגורמים שנדרשו לאשרן, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.
 

  -הסיוע התקציבי לקבוצות התיישבות 

 תמונת מצב

 התפלגות הסיוע לקבוצות התיישבות

( בדבר הקצאת הסיוע התקציבי 2016תמונת המצב במועד סיום הביקורת )אוקטובר 

 שלהלן: 2מוצגת בתרשים מתוקף התכנית לקבוצות התיישבות 
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 2014-2013 לשנים האסטרטגית התכנית של התקציב הקצאת: 2תרשים 

 תמונת מצב -

 

 741עולה כי המסגרת הכוללת של תקציב הסיוע על פי החלטה  2מתרשים 

 ח. "מיליון ש 62-ח. מסכום זה הוקצו בפועל כ"מיליון ש 69עמדה על 
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 כי עלה בביקורת

 2014-2013 בשנים
 החטיבה הקצתה

 ההתיישבות לקבוצות
 מתוך ח"ש מיליוני 48
 ח"ש מליוני 51

 משרד אליה שהעביר
 - ממנו 62%-כ. הבינוי
  ח"ש מיליון 26.5

 מכלל 46%-כ)
 הוקצה -( התקציב

 לבעלי לשכר
 בקבוצות תפקידים

 ובארגוני התיישבות
 במרכז שלהן הגג

 הארץ
 

הסיוע התפלגות הסיוע לקבוצות התיישבות לפי תחומי 
 741שנקבעו בהחלטה 

נקבעו לפחות עשרה תחומי סיוע שונים לקבוצות התיישבות  741בהחלטת הממשלה 

בכל הארץ, ובהם תחומים ניהוליים ותכנוניים, קליטת משפחות חדשות והשארת 

 משפחות קיימות, פרויקטים כלכליים, יזמות ועוד. 

 48 ות ההתיישבותהקצתה החטיבה לקבוצ 2014-2013 בשנים כי עלה בביקורת

 -ממנו  62%-כ. הבינוי משרד אליה שהעביר חש" מליוני 51מתוך  ח"ש מיליוני

בעלי תפקידים לשכר ל הוקצה -מכלל התקציב(  46%-מיליון ש"ח )כ 26.5

 במרכז הארץ.  ןבקבוצות התיישבות ובארגוני הגג שלה

ריה עוד עלה כי משרד הבינוי, שבאחריותו תחומי פעילות חיוניים בפריפ

ושיווק, לא הקצה  מחקרהגאוגרפית והחברתית, ובהם הקמת גרעינים חדשים, 

לתחומי פעילות אלה כל תקציב. לעומת זאת, הוא הקצה כמעט ממחצית 

 מכספי הסיוע לקבוצות ההתיישבות שפעלו במרכז הארץ.

 

התפלגות הסיוע לקבוצות התיישבות לפי המאפיין 
 הגאוגרפי

שיעורי הסיוע שהוקצה לקבוצות התיישבות מתקציבי שלהלן מוצגים  3בתרשים 

חבל הארץ שבו החליטה הקבוצה  -התכנית האסטרטגית לפי המאפיין הגאוגרפי 

אזור המרכז, אזור ירושלים, אזור חיפה, אזור  -להתיישב ולפעול למימוש רעיונותיה 

 הנגב, אזור הגליל )על פי הנתונים שמסרו משרד הבינוי, החטיבה להתיישבות,

 הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל(.
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 "ח(שליוני י)במ אוגרפילפי המאפיין הג הסיוע הקצאת: 3תרשים 

 

המקור: נתוני רשויות הפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, בעיבוד משרד מבקר 

 המדינה.

גליל עולה כי לקבוצות התיישבות המתגוררות ביישובי הנגב וה 3מתרשים 

מכלל התקציב של התכנית  41% -מיליון ש"ח  26הוקצה סיוע בהיקף של 

האסטרטגית. לעומת זאת לקבוצות התיישבות המתגוררות ביישובים באזור 

מסך  50% -מיליון ש"ח  31המרכז, בירושלים ובחיפה, הוקצה סיוע בהיקף 

לארגוני ( הוקצה 11%ח )"מיליון ש 7תקציב התכנית. שאר הסיוע בהיקף של 

 הגג של קבוצות התיישבות.

 

לפי המאפיין התפלגות הסיוע לקבוצות התיישבות 
 כלכלי-החברתי

שצורפו להחלטת הממשלה נקבע, כי היא "תואמת  741בדברי ההסבר להחלטה 

לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת  33-לקווי היסוד של הממשלה ה

לאומי את פיתוח הפריפריה הגאוגרפית להוריד את מחירי הדיור ולהציב כיעד 

והחברתית בישראל". מכאן, שעל תנאי הסף ואמות המידה לחלוקת הסיוע לתת 

 משקל ראוי לתרומתן של קבוצות התיישבות להשגת יעד לאומי זה.
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קביעת יעדים  העדר הגדרה אופרטיבית של הפריפריה החברתית: .1

ניות ממשלתית למילוי אופרטיביים היא מרכיב הכרחי בתהליך התוויית מדי

. על כן, היה על המשרד לפיתוח הנגב 30הצרכים הלאומיים בתחומים השונים

 -במסגרת עבודת המטה לגיבוש הצעת ההחלטה  -והגליל ועל משרד הבינוי 

להגדיר באופן אופרטיבי את המונח "פריפריה חברתית בישראל" במסגרת 

בהמשך כלי לקביעת  . הגדרת המונח הייתה יכולה לשמש741הצעת ההחלטה 

אמות המידה למתן הסיוע לקבוצות התיישבות. כמו כן, היא הייתה מאפשרת 

חיזוק  -להעריך באיזו מידה הושג היעד המרכזי של התכנית האסטרטגית 

 ההתיישבות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל בעקבות מתן הסיוע.

זה לא הוגדר  והן בניירות מטה אחרים שעסקו בנושא 741הן בהחלטה 

באופן אופרטיבי המונח "פריפריה חברתית בישראל". יצוין כי משרדי 

הממשלה שקיבלו את טיוטת הצעת ההחלטה להערותיהם, ובהם משרד 

ראש הממשלה, אגף התקציבים ומשרד המשפטים, לא העירו על העדרה 

של הגדרה זו. באופן זה נפתח פתח למתן הסיוע התקציבי, שנועד לעודד 

תיישבות ולחזקה בישובים מוחלשים, גם לקבוצות התיישבות את הה

 הפועלות בישובים בעלי מדדים חברתיים כלכליים גבוהים.

בהעדר הגדרה אופרטיבית למונח "פריפריה חברתית", השתמש צוות הביקורת 

-החברתי המדד -)להלן כלכלי של הלמ"ס עבור היישובים -במדד החברתי

-כדי לאפיין את מצבו החברתי (כלכלי-חברתי"ס או המדד ההלמשל  כלכלי

  .כלכלי של היישוב שבו התיישבה והחלה לפעול קבוצת התיישבות

שלהלן מוצגים שיעורי הסיוע לקבוצות התיישבות מתקציבי התכנית  4בתרשים  .2

כלכלי של היישוב בו -, לפי המאפיין החברתי2014-2013האסטרטגית בשנים 

 :31תהתיישבה ופועלת קבוצת התיישבו

 
, בפרק (2015)פברואר  הדיור משבר - מיוחד ביקורת דוחראו לעניין זה מבקר המדינה,   30

 .80יניות הדיור הממשלתית וליישומה", עמ' "ליקויים בעבודת המטה להתוויית מד

 על פי הנתונים של רשויות הפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות.  31
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 "ח(ש במיליוני) כלכלי-החברתילפי המאפיין  הסיוע הקצאת: 4תרשים 

 

המקור: נתוני רשויות הפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, בעיבוד משרד מבקר 

 המדינה.

עולה כי לקבוצות התיישבות שפועלות ביישובים בעלי  4מהנתונים שבתרשים 

מיליון  4 -בהיקף של כהקטן ביותר, סיוע ה הוקצה נמוך כלכלי-מעמד חברתי

בעלי  יישוביםקבוצות התיישבות הפועלות בל בלבד. לעומת זאת, 6%-כ -ש"ח 

גבוה, )כגון רעננה, הוד השרון, קרית אונו, מודיעין, תל כלכלי -חברתימעמד 

 17%-כ -מיליון ש"ח  10.5-כ -יותר מפי שלושה סיוע בהיקף של  הוקצה אביב(,

הוקצה לקבוצות  - (63%)ש"ח  מיליון 39-כמרבית התקציב  .מסך הסיוע

 .בינוניכלכלי -התיישבות הפועלות ביישובים בעלי מעמד חברתי

כלכלי ולפי האזור -הסיוע לקבוצות התיישבות לפי המדד החברתי .3

חטיבה , המשרד הבינוי שלהלן מוצג כלל הסיוע שאישרו 5בתרשים  הגאוגרפי:

לקבוצות התיישבות מתקציבי התכנית  הנגב והגליל רשויות הפיתוחו להתיישבות

 :2014-2013האסטרטגית, לשנים 
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 ח"ש מיליון 10.5-כ

 לקבוצות הוקצו
 הפועלות התיישבות
 בעלי שהם ביישובים

 כלכלי-חברתי מעמד
 גבוה

 

ולפי האזור  כלכלי-המדד החברתילפי שאושר הסיוע : 5תרשים 

 "ח( ש)במיליוני  הגאוגרפי

 

המקור: נתוני רשויות הפיתוח הנגב והגליל, משרד הבינוי והחטיבה להתיישבות, בעיבוד משרד מבקר 

 המדינה.

 התיישבות לקבוצות שהוקצה הגבוה הסיוע שיעור בולט 5 מתרשים

 ומעלה בינוניכלכלי -חברתי במעמד מבוססים ביישובים הפועלות

מיליון  29-כ של בהיקף סיוע הוקצה אלו לקבוצות. הארץ במרכז הנמצאים

מכלל התקציב עבור הסיוע לקבוצות התיישבות(, שהוא  46%-"ח )כש

 מיליון 10.5-כ. ארצי מידהוהן בקנה  ריאזו מידההגבוה ביותר הן בקנה 

 מעמד בעלי שהם ביישובים הפועלות התיישבות לקבוצות הוקצו ח"ש

  גבוה. כלכלי-חברתי

לקבוצות התיישבות בעניין הנתח המשמעותי של הסיוע שניתן בפועל 

כלכלי גבוה, ראויה לציון -המתגוררות ביישובים ובשכונות בעלי מעמד חברתי

העירונית בחטיבה להתיישבות, מר אלמסי,  היחידה של מנהל 29.5.14-פנייה מ

 מנהל היחידה אל השר אריאל בנושא "פעילות היחידה העירונית". בפנייתו השיג

ם בגוש דן, וכך ציין: "אנו ]היחידה על כך שמרבית התקציב מיועד לגרעיני

)אמצע שנה(.  2014וקבלת בקשות שנת  2013העירונית[ נמצאים לאחר שנת 

מתוך ניתוח המצב עולה שקיים קושי בשילוב בין גרעיני גוש דן )שעיקרם זהות 
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 5יהודית( לבין הגרעינים בפריפריה )ובכלל זה בשכונות במרכז הארץ שבאשכול 

וח עולה שרוב התקציב מחולק לגרעיני גוש דן". בסוף ומטה הלמ"ס(. מהנית

פנייתו הוא ביקש לדון עם השר אריאל בנושאים שהעלה בפניו. דיון כזה לא 

 התקיים.

 היקף הסיוע התקציבי לקבוצות התיישבות הפועלות בשכונות מבוססות: .4

יעד התכנית הוא סיוע לקבוצות הפועלות בפריפריה הגאוגרפית והפריפריה 

 שיעשהצוות מקצועי נדרש להקים  741החלטה החברתית. לאור יעד זה, על פי 

 לצורך הקצאת התקציבים לקבוצות ההתיישבות. "מיפויים"

בביקורת עלה כי לא נעשו המיפויים כנדרש בהחלטת הממשלה.  .א 

 -יבי התכנית לאו דווקא על פי יעדי התכנית ללא מיפוי, הוקצו תקצ

הפריפריה הגאוגרפית והפריפריה החברתית. עלה שהסיוע לקבוצות 

כלכלי גבוה ניתן -התיישבות המתגוררות ביישובים בעלי מעמד חברתי

רק בחלקו לקבוצות המתגוררות ופועלות בשכונות מוחלשות באותו 

 לפי יםהמוגדר, יישובים ישוב. לדוגמה: ביישובי גוש דן ובאזור השרון

-כלכלי של הלמ"ס כערים בעלות מעמד חברתי-המדד החברתי

שקיבלו  התיישבות קבוצות 25פועלות (, 10-8כלכלי גבוה )אשכול 

פועלות בשכונות  מתוכן 15סיוע במסגרת התכנית האסטרטגית. 

מבוססות, וזאת על פי המדד שקבע הלמ"ס ביחס למדד השכונות 

 .32פריאלי(המדד הפרי -)להלן 

שביישובי גוש דן לקבוצות הוקצה היקף הסיוע הכולל שעוד עלה ש .ב 

)רעננה, הוד השרון, הרצליה(  )תל אביב, רמת גן, קריית אונו( והשרון

 ההוקצ ש"ח,מיליוני  7-ח ורובו, כ "מיליוני ש 10.5-כ עומד על 

כלכלי גבוה )על -בעלות מעמד חברתיבשכונות הפועלות לקבוצות 

 .33הפריפריאלי(פי המדד 

דוגמאות אחדות בנוגע לקבוצות התיישבות הפועלות בשכונות  להלן .ג 

 :האמורות

על פי תקנון העמותה, אלו מטרותיה: "הפעלת  הפועלת ברעננה: 6עמותה מס' 

חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים, שיעורי תורה, פעילות קהילתית עם שכבות מצוקה, 

הוצאת ספר תורה, פרויקט אח בוגר של תלמידי ישיבות, הקניית ערכי יסוד של 

המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתי שלא במסגרת תכנית 

הלימודים הפורמאלית, העמקת הידע של הילד ושל הנוער לפיתוח רגשי הזדהות עם 

במסגרת התכנית האסטרטגית הקצתה  .העם היהודי, הארץ ומורשת יהודית"

ח, "ש 294,000סיוע בהיקף של  2014-2013החטיבה להתיישבות לקבוצה זו בשנים 

  ח."ש 70,000 -ומשרד הבינוי 
חברתי של השכונות -שכונה המשויכת לחציון העליון של האשכולות במדד הכלכלי ,כלומר  32

 (.20ך ומעלה )מתו 11אשכול  - 2013-פריפריאלי( שפירסם הלמ"ס בהמדד ה)

 .32 ההער ראו  33



 303|    והשיכון הבינוי משרד

 
 קבוצות 62 מתוך

 שקיבלו ההתיישבות
 מהחטיבה סיוע

 9 רק, להתיישבות
 ביישובים פעלו

 הכלולים ובשכונות
 הפריפריה באזורי

 של החברתית
 מבחינת. המדינה

 משרד של הסיוע
 112 מתוך - הבינוי

, סיוע שקיבלו קבוצות
 כאלו הן( 42%) 47 רק

 באזורי הכלולות
 החברתית הפריפריה
 

על פי תקנונה אלו הן מטרותיה: "הקניית  שרון:הפועלת בהוד ה 7עמותה מס' 

ערכי יסוד של המורשת היהודית לילדים ובני נוער ממערכת החינוך הממלכתית שלא 

במסגרת מערכת הלימודים הפורמאלית. העמקת הידע של הילד והנער לפיתוח 

רגשי הזדהות עם העם היהודי, הארץ והמורשת הציונית. ארגון כנסים חינוכיים. 

כולל אברכים. הקמת מכון בר מצווה, תלמודי תורה, גני ילדים, בתי מדרשות, הקמת 

החטיבה הקציבה  .ישיבות, גמילות חסדים וסיוע בהצלת חיים. חוגים לתורה ומדע"

 ש"ח. 50,000 -ש"ח, ומשרד הבינוי  520,000 של בהיקף סיוע לעמותה זו

 

לפי מדד התפלגות הסיוע לקבוצות התיישבות 
  631בהחלטת ממשלה החברתית" ש"הפריפריה 

 1.11.15מיום 

על שינוי שם  631, החליטה הממשלה בהחלטה 1.11.15במהלך הביקורת, ביום 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל ל"משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל". לצורך 

ההחלטה הוכרזו הרשויות המקומיות והשכונות, אשר פורטו ברשימות שצורפו 

זו, כפריפריה חברתית וכאזורי עדיפות לאומית. בהחלטה צוין כי  כנספחים להחלטה

"תכליתה של החלטה זו לתת מענה ועדיפות לאומית ליישובים בפריפריה החברתית 

כלכלית, שאינם נמנים על הפריפריה הגאוגרפית המקבלת כבר מענה במסגרת 

 פעילותו הקיימת של המשרד".

"המדד הכלכלי חברתי"  -ל הלמ"ס , ובהתבסס על המדדים ש631על פי החלטה 

שכונות שכלולות בפרויקט שיקום  24יישובים,  32נקבעו  -ו"המדד הפריפריאלי" 

וחמש מועצות אזוריות שהוגדרו כפריפריה חברתית וכאזור עדיפות לאומית  34שכונות

 לעניין ההחלטה.

לאור החלטה זו, בדק משרד מבקר המדינה את שיוך קבוצות ההתיישבות 

 לערים ולשכונות המוגדרים 35סיוע מהחטיבה להתיישבות וממשרד הבינוי שקיבלו

 62כ"פריפריה חברתית" של המדינה. הבדיקה העלתה כי מתוך  631בהחלטה 

פעלו ביישובים  9קבוצות ההתיישבות שקיבלו סיוע מהחטיבה להתיישבות, רק 

ו ובשכונות הכלולים באזורי הפריפריה החברתית של המדינה, כפי שהוגדר

קבוצות  112מתוך  -. מבחינת הסיוע של משרד הבינוי 631בהחלטת ממשלה 

( הן כאלו הכלולות באזורי הפריפריה החברתית, 42%) 47שקיבלו סיוע, רק 

  .631כפי שהוגדרה בהחלטה 

 

 ממצאי הביקורת לעתגובות 

ח מתקציב "מיליון ש 7.4באשר להקצאת  :2016תגובת משרד הבינוי מינואר  .1

מסך  85%משרד הבינוי )באמצעות אגף שיקום שכונות( השיב המשרד, כי "  
 רשימת השכונות היא רשימה זמנית ומיועדת לעדכון.  34

 תקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל הוקצה במלואו ליישובים בפריפריה הגאוגרפית.  35
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התקציב שהקצה אגף שיקום שכונות לגרעיני ההתיישבות הוקצה לקבוצות 

בישובי  -הפועלות באזורי הפריפריה הגאוגרפית חברתית במדינת ישראל, קרי 

 15%מכך, כי רק  פריפריה גאוגרפית ובשכונות שיקום בישובי מרכז הארץ. עולה

מיליון ש"ח[ מסך התקציבים שהקצה משרד הבינוי והשיכון בקול קורא  1.1]

מיליון ש"ח[, הוקצו לטובת קבוצות הפועלות באזורים במעמד  7.39מטעמו ]

 סוציו אקונומי בינוני וגבוה".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבינוי, כי ספק אם סיוע תקציבי 

יליון ש"ח, על פי הסברי משרד הבינוי, שהוקצה מ 1.1בהיקף מצומצם של 

לקבוצות הפועלות באזורים בעלי מעמד בינוני וגבוה, דוגמת שכונות הצפון 

 והמרכז בתל אביב, עולה בקנה אחד עם החלטת הממשלה.

בתגובתו מדצמבר  תגובות השר אורי אריאל ומנכ"ל משרד הבינוי דאז: .2

יין אמות המידה, כי אף אם הן לא טען השר אריאל כי "יושם אל לב בענ 2016

, הרי שבפועל כל בקשות התמיכה שהוגשו בשנת 741היו תואמות את החלטה 

, נענו במלואן. לפיכך, ברור כי 741ועמדו בתנאי הסף שנקבעו בהחלטה  2013

לא הייתה בפועל כל משמעות לאמות המידה, שנועדו ליצור סדרי עדיפויות 

 יק".בתקצוב ככל והתקציב איננו מספ

משרד מבקר המדינה חולק על טענת השר, כי "לא הייתה בפועל כל 

משמעות לאמות המידה", וסבור כי קביעתן נועדה ליצור סדר עדיפויות 

ראוי בחלוקת התקציב של התכנית האסטרטגית בין קבוצות התיישבות, 

חיזוק ההתיישבות בפריפריה  -בהלימה למטרה המרכזית של התכנית 

רתית של המדינה. אולם, אמות המידה שקבעה החטיבה הגאוגרפית והחב

להתיישבות בקולות הקוראים שמטעמה לא הבדילו בין קבוצות התיישבות 

שפועלות ביישובים מוחלשים לבין אלה שפועלות ביישובים חזקים. בכך 

בחלוקת תקציב התכנית, אשר על פי ממצאי  יצרו אמות מידה אלה עיוות

לעמותות הפועלות ביישובים ובשכונות בעלי רמה הביקורת, הוענק גם 

 כלכלית גבוהה, דוגמת שכונות במעמד כלכלי גבוה בתל אביב.-חברתית

השר אריאל  דיווחו 2016בעניין היקף הסיוע לקבוצות התיישבות: בתגובתם מינואר 

והמנכ"ל דאז כי לשיטתם יש לבחון את היקף הסיוע לקבוצות ההתיישבות לפי 

מדד גאוגרפי, שיבחן את חלוקת התקציב בין קבוצות ההתיישבות  ארבעה מדדים:

כלכלי, שיבחן -הפועלות בנגב ובגליל לבין אלו הפועלות במרכז הארץ; מדד חברתי

כלכלי של ערים ושל שכונות )מדד הלמ"ס(; -את חלוקת התקציב לפי מדד חברתי

ופעולותיו "מדד חברתי מצומצם", שיבחן את חלוקת התקציב לפי מטרות הגרעין 

בפועל; ו"מדד חברתי רחב", שיבחן אם קבוצות התיישבות עומדות בדרישות שלפיהן 

הוגדרה בהחלטה זהות של קבוצת התיישבות. באשר לכך צוין כי "לפי מדד זה, יש 

כמקומות שבהם קיים חלל ערכי באחד … לפרש את המונח 'פריפריה חברתית'

נוך, תרבות, רווחה, תעסוקה וחברה. חי –תחומי הפעילות של הקבוצה  -התחומים" 

השר והמנכ"ל דאז אף הדגימו זאת באופן הבא: "גרעין הפועל בשכונה בה אחוזי 
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הגיוס ליחידות קרביות נמוך ביותר, ושם לו מטרה לעודד גיוס לצה"ל", ייחשב גרעין 

 הפועל בפריפריה החברתית.

את התקציב שנקבע עוד הוסיפו כי יש לכלול בהתייחסות לתקציב התכנית לא רק 

מיליון ש"ח, אלא גם תקציבים שהופנו במסגרת החלטות  110בהחלטת הממשלה, 

 קודמות לסיוע לקבוצות התיישבות בנגב ובגליל.

טענה נוספת שהועלתה היא כי יש לראות את התקציבים שהוקצו לארגוני הגג כולם 

ל, כיוון כתקציבים המיועדים לסיוע לקבוצות התיישבות הפועלות בנגב ובגלי

קבוצות שבפועל הם הפעילו גם קבוצות התיישבות באזורים אלו. עוד נטען כי יש 

אך  ,מתגוררות ולעתים אף פועלות בשכונות במעמד בינוני וגבוהההתיישבות 

 .במקביל פועלות גם בשכונות מוחלשות באותם היישובים

השר אריאל ומנכ"ל משרדו דאז הגיעו למסקנה, כי "בחינה דקדקנית של הנתונים 

העומדים בבסיס דוח הביקורת מלמדת כי אין ממש בטענות בכל הנוגע לחלוקה 

-מוטית גיאוגרפית לטובת גרעיני המרכז או בטענות בקשר לחלוקה מוטית סוציו

אקונומי בינוני גבוה. כלל -אקונומית לטובת גרעינים המתגוררים בערים ממדד סוציו

הגרפים ]שהציגו בתשובתם[ מעידים באופן מובהק, כי ההטייה היא לטובת הגרעינים 

הפועלים באזורים מוחלשים, וככל שבוחנים את הנתונים על פי מדדים רלוונטיים 

, ההטיה לטובת הגרעינים החברתיים מובהקת 741ומתאימים יותר לתכליות החלטה 

 יותר".

מבקר המדינה מעיר לשר ולמנכ"ל המשרד דאז כי התמונה משרד משרד 

 שהציגו בתשובתם לוקה בחסר מהטעמים הבאים:

 ככל"ח. שמיליון  110 -על תקציבה  741זו עוסקת ביישום החלטה  ביקורת .1

התקציבית  החלוקה את לבחוןיש שהשר ומנכ"ל משרדו דאז  שסוברים

, 2014-2013בשנים  ההתיישבות" לגרעיני שחולקו הכספיםביחס "לכלל 

מכלול  את. יש להשלימה ולהוסיף חלקית היא שהציגו שהתמונה הרי

 בשניםהממשלה  משרדי מכלל הגרעינים שקיבלו התקציביותהתמיכות 

משרד לשירותי דת, הראש הממשלה,  משרדהחינוך,  משרד לרבותאלו, 

 .עשו שלא דבר, ועוד הקליטה משרד

"המדד החברתי המצומצם"  -בתשובה בביקורת נמצא שהמדדים שהוצגו  .2

על  ההחלטותלקבלת  כאמות מידה לא שמשו - ו"המדד החברתי הרחב"

 במהלך הפעלת התכנית האסטרטגית. לקבוצות הסיוע הקצאת

באשר להגדרת מקום הפעילות של קבוצת התיישבות ככזו המזכה אותה  .3

 "םהתחומי באחד ערכי חלל קיים בתקצוב, כשהיא פועלת במקומות "בהם

מעורפלת, שספק אם ניתן  מדגיש משרד מבקר המדינה כי זוהי הגדרה

 .לתרגמה למדד למתן סיוע ממשלתי
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 צוין שפותחו בדיעבד, הרלוונטיות של המדדיםהתקפות ולשאלת  מעבר .4

מתקציב  56%כי  בסיס אותם מדדים, ות השר והמנכ"ל דאז עלבתגוב

בות בפריפריה לקבוצות התייש הוקצומיליון ש"ח(  8) משרד הבינוי

 מכאן מוחלשות. ולשכונות לערים מסכום זה הוקצו 80%-וכ ,הגאוגרפית

חזקות  בשכונות שפועלות לקבוצות הוקצו ח"ש מיליון 1.6 שלפחות

 51מהתקציב שהפעילה החטיבה להתיישבות ) .כלכלית-מבחינה חברתית

 לקבוצות הפועלות בפריפריה הגאוגרפית. כלומר, 22%ח( הוקצו "מיליון ש

ח הוקצו לקבוצות הפועלות בשכונות חזקות מהבחינה "מיליון ש 10-יותר מ

 חברתית.-הכלכלית

שקבוצות התיישבות מתגוררות ולעתים אף פועלות  באשר לטענה .5

אך במקביל פועלות גם בשכונות מוחלשות  ,בשכונות במעמד בינוני וגבוה

אין נתונים למשרד הבינוי ולחטיבה להתיישבות כי יצוין באותם היישובים, 

ועל כן  ,הן פועלותת שבהן על פעילות קבוצות ההתיישבות לפי השכונו

 חיזוק השכונות המוחלשות.להיקף פעילותן אופי ולא ניתן לאמוד את 

 טעויות כמו כן, יש לציין כי בנתונים שעליהם התבססה תגובת השר נפלו .6

", אף "פריפריה גיאוגרפיתבתגובתו כ סווגומעטות  לא עמותות מהותיות:

 המרכז. ביישובי שפעלו גם

בפריפריה הגאוגרפית, כפעילה  9לדוגמה: על פי תגובת השר, משויכת עמותה מס' 

בכלל יישובי  ומטרותיה מכוונות לפעילות בפועל משרדיה ממוקמים בירושלים, אבל

 משלל בקידום חיים דתיים ובהעמקת זהות יהודית, הפעילויות מתמקדות הארץ.

 …ישיבות, אולפנות ובכל מוסדות של החינוך הדתי ברחבי המדינה לתמוך בכוללים,"

הדתיים והיהודיים במדינה, להעמיק את זהותם היהודית של אזרחי לקדם את החיים 

הדבר עולה גם מפרסומי העמותה באתר האינטרנט שלה בנוגע  ."המדינה

ים , לימודים ומלגות שהיא מעניקה למשפחות ולזוגות צעירגוריםלאפשרויות מ

 כמו תל אביב, גבעתיים, כפר סבא. שעוברים להתגורר בערים

העמותה וקבוצות ההתיישבות המסונפות לה קיבלו סיוע מתקציב התכנית על תקן 

ח )על פי נתוני החטיבה להתיישבות "ש 1,245,000של "פריפריה גאוגרפית" בסך של 

צות ההתיישבות ח(. מסכום זה קיבלו קבו"מיליון ש 1.6-אושר לעמותה תקציב של כ

של העמותה שפועלות בערים )למשל ירושלים, יבנה, רמלה, קריית ביאליק, טירת 

 ח."ש 241,000הכרמל( סיוע בסך של 

 דאז"ל והמנכ אריאל אורי השר של מתגובתם גם כמו, הביקורת מממצאי עולה

 לקבוצות שהוקצה תקציביגבוה של סיוע  בשיעור מדובר כי, אליהו בן מר

, וגבוה בינוניכלכלי -חברתי במעמד מבוססים ביישובים הפועלות התיישבות

זה  סכום. שקלים מיליוני עשרות לכדי עלה אשר, הארץ במרכז הממוקמים

 חיונית פעילותם כי קבע מקצועי שצוות מבליהוקצה לקבוצות ההתיישבות 

 היעדיםפעילותם עונה על  וכי היישובים באותם ההתיישבות ולחיזוק לעידוד

 הגאוגרפית בפריפריה ההתיישבות עידוד -ו בהחלטת הממשלה שנקבע

  .והחברתית וחיזוקה
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המשרד מסר  :2015תגובת המשרד לפיתוח הנגב והגליל מדצמבר  .1

האחריות על הטיפול בתחומי הפריפריה החברתית, הוטלה על בתשובתו כי "

משרד הבינוי והשיכון. ההחלטה כללה חלוקה גאוגרפית וחברתית ברורה. 

האחריות על הנגב והגליל, הפריפריה הגאוגרפית, הוטלה על המשרד לפיתוח 

הנגב והגליל. האחריות על הפריפריה החברתית, מרכז הארץ, הוטלה על משרד 

 ."הבינוי והשיכון

בשונה מהטענות דלעיל של השר אריאל, ציין המשרד לפיתוח הנגב והגליל כי 

 10יתוח הנגב והגליל עמד על "תקציב גרעיני התיישבות באמצעות המשרד לפ

מיליון ש"ח לשנה. תקציב גרעיני ההתיישבות באמצעות החטיבה להתיישבות, 

 לאעל החלוקה התקציבית הזו וגם  החליט לאמיליון ש"ח. המשרד  50עמד על 

בגיבוש הקול הקורא של החטיבה להתיישבות. נוסף על כך,  מעורב היה

מבחני התמיכה של המשרד מיועדים להשתתפות בהוצאות שכר ופעילויות של 

הגרעינים, בעוד הקול הקורא של החטיבה מיועד בעיקרון לבנייה ושיפוץ מבנים. 

הוצאות בנייה ושיפוץ גבוהות משמעותית מהוצאות תפעול" )ההדגשות אינן 

 ר(.במקו

 

 

הסיוע לקבוצות של  ערכת האפקטיביותה
 שבותיהתיה

 מחקר הערכה של גרעינים עירוניים

פורסם מחקר הערכת גרעינים המשתתפים בתכנית הסיוע של משרד  2012במרץ 

)שהייתה תקפה לפני התכנית האסטרטגית  36הבינוי והמשרד לפיתוח הנגב והגליל

המחקר(. במחקר צוין כי  -שבלב הביקורת(, שנערך בהזמנת המשרדים )להלן 

הגרעינים זוכים להערכה רבה ביישובים שבהם הם פועלים, ומיוחסות להם בין 

השאר התרומות האלה: כניסת כוח אדם מקצועי ואיכותי ליישוב; גידול הגירה חיובית 

ה שלילית; הגדלת הפעילות הכלכלית ביישוב ויצירת תעסוקה; חיזוק ומניעת הגיר

 הקהילתיות ביישוב על ידי יצירת פעילויות; תרומה גדולה בתחומי החינוך והרווחה.

עם זאת, במחקר צוין כי תכנית הגרעינים מלווה גם ביקורת על פעילותם ועל 

ם על חשבון הכלל; התנהלותם בתחומים שונים, ובהם קידום עניינים של הגרעיני

הפגנת נטייה להסתגרות; שיתוף בלתי מספק של הקהילות שבתוכן הם פועלים 

ויחס מתנשא; פיתוח תכניות בתחום החינוך והרווחה שנועדו לספק משרות לחברי 

הגרעין אף יותר משנועדו לשרת את היישוב; השתלטות על מוסדות חינוך קיימים; 

רעיוניות של הגרעינים; גרעינים דתיים הקמת מוסדות חדשים ברוח התפיסות ה

מסוימים מזוהים כפועלים בתחום התורני מתוך גישה של החזרה בתשובה; כניסה 

לתחומי פעילות שבהם נדרשים ידע ומיומנות מקצועית, שאינם מצויים בידי חברי 

  הגרעינים.
על מנת  2012המחקר הוזמן על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד הבינוי והשיכון בשנת  36

 עבודת הגרעינים העירוניים ואת תרומתם לקהילה.לבחון את האפקטיביות של 
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 הרשויות ברוב

 מידע אין שבמדגם
 בנוגע ותקף שלם
 קבוצות לכל

 הפועלות ההתיישבות
 זה ובכלל, בשטחן
 ההתיישבות קבוצות
 במסגרת סיוע שקיבלו
 האסטרטגית התכנית
 

על המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד הבינוי היה לתת את הדעת למסקנות 

החיוביות, כדי לשמרן ולקדמן; והשליליות, כדי לתקנן. ואולם, מעיון  - המחקר

בקולות קוראים שפרסמו משרד הבינוי, המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

והחטיבה להתיישבות עולה כי לא נקבעו בהם מנגנונים ואמצעים שמטרתם 

 להתמודד עם הביקורת שנמתחה על פעילות קבוצות ההתיישבות.

 

 המעורבים הגורמים ביןוחים והדיו הממשקים

על פי קול הקורא של  :המקומיות לרשויות הבינוי משרד ביןממשק לקוי  .1

המשרד, הרשות המקומית היא החוליה המקשרת בין הגרעין לבין משרד הבינוי. 

הקורא שפרסם המשרד לעידוד קבוצות  בקולעובדה זו באה לידי ביטוי 

וי התקשר עם הרשויות בהסכם ההתיישבות ביישובים עירוניים. משרד הבינ

הזמנת שירותים, ובמסגרתו היה על הרשויות לתקצב את גרעיני ההתיישבות 

בשטחן ולפקח עליהם. בפירוט עקרונות העבודה של הקול הקורא צוין: "הרשות 

המקומית מעורבת בתהליכי הקליטה ופעילות הגרעין. הרשות המקומית שותפה 

מו כן מספקת הרשות המקומית פיקוח, בוועדת התחום ובבחירת התכניות. כ

הדרכה וליווי מקצועי של התכניות". עוד נקבע: "ההתקשרות החוזית לביצוע 

הפעולות ע"י חברי הגרעין ולהחזר התשלומים בגין ביצוע הפעולות תהיה בין 

 העמותה שבה רשום הגרעין לבין הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל".

הקורא, מידת מעורבותן של הרשויות  בביקורת נבדק היישום של הקול

המקומיות והתאמת הפעילויות של קבוצות ההתיישבות לצורכי הרשויות. כמו כן, 

נבדקה רמת הפיקוח של הרשויות על פעילות קבוצות ההתיישבות באמצעות 

 קבוצות התיישבות. 59רשויות מקומיות שבהן פועלות  13-שאלון שנשלח ל

כי ברוב הרשויות שבמדגם  עולה לשאלון המקומיותהרשויות  מתשובות

, בשטחן הפועלות ההתיישבות קבוצות לכל בנוגעאין מידע שלם ותקף 

 התכנית במסגרת סיוע שקיבלו ההתיישבות קבוצות זה ובכלל

 על שמפקח תפקיד בעל אין הרשויות ברוב, כן כמו. האסטרטגית

  .ההתיישבות קבוצות של הפעילות

 ובין רשויות אותן בין שירותים להזמנת הסכמיםעל פי שבפועל נחתמו  אף

 הזמנת -יישום התכנית האסטרטגית )להלן  במסגרת שכונות שיקום אגף

(, רוב הרשויות השיבו כי אין תיאום בינן ובין משרד הבינוי בנוגע שירותים

פעילות קבוצות  על מפקחות נן, וכי בפועל איההתיישבות לקבוצות לסיוע

 מבקרות אותה. ואינןההתיישבות 

הן לא פיקחו על בפועל עולה מתשובות הרשויות המקומיות לשאלון כי 

 כצינור רק דבר היא כי הן שמשופעילות קבוצות ההתיישבות, משמעות ה

 .אליהןלהעברת הכספים 
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 שיתפה לא החטיבה

 הרשויות את
 בעניין המקומיות

 לקבוצות הסיוע
 ההתיישבות
 לפעול המבקשות

 בשטחן
 

 קבוצות בפעילות המקומיות הרשויות מעורבות את להגביר מנת על

 לקבועמכל רשות מקומית  לדרוש שכונות שיקום אגף, על ההתיישבות

כן יש  .רשות באותה ההתיישבות קבוצות נושא את שירכז תפקיד בעל

דוח מעקב על פעילות למשרד הבינוי מקום לדרוש שהרשות תגיש 

במטרה להעריך את מידת האפקטיביות של הקבוצות לחיזוק  הקבוצות

 היישובים שבתחומם הן פועלות.

נוהלי החטיבה  ממשק לקוי בין החטיבה להתיישבות לרשויות המקומיות: .2

מדגישים כי הסיוע יינתן לקבוצות התיישבות  2014-ו 2013להתיישבות בשנים 

הוקמה  741יישום החלטה  ולצורך לכך בהמשך במרחב העירוני.הפועלות 

 העירונית. היחידה בחטיבה

אף על פי כן, החטיבה לא שיתפה את הרשויות המקומיות בעניין הסיוע 

לקבוצות ההתיישבות המבקשות לפעול בשטחן. הדבר חיוני על מנת 

לוודא כי פעילות קבוצת ההתיישבות מתאימה לצרכים של הרשות 

  מית ומתנהלת על פי סדר העדיפות שלה.המקו

, 2014 בשנת שהוצא הקורא בקול רק נדרשה המקומית הרשות מעורבות כי עלה

שהוצבו  הסף בתנאי. עירוני ביישוב לגרעינים וקהילתי פיזי לבינוי הנוהל פי על

 קבוצת פועלת שבה המקומית הרשות של המלצה מכתב נדרש הקורא בקול

 אשכול מעל המדורגת בעיר פועלת ההתיישבות קבוצת אם כן, כמו. ההתיישבות

 הרווחה ממחלקת אישור הבקשה בטופס נדרשכלכלי, -החברתי במדד 5

 תיקי של גבוה ריכוז ההתיישבות קבוצת פועלת שבה בשכונה כי העירונית

 לסיוע הקורא ובקול 2013לשנת  החטיבה של הקורא ואולם, בקול. רווחה

 הרשות לצורכי התייחסות אין 2014 לשנת וקליטה חברה ניהול נושאי במימון

 .ולמאפייניה המקומית

, החטיבה העניקה את 2014נמצא כי על אף הנקבע בקול הקורא לשנת 

אישורים ממחלקת הרווחה הסיוע לקבוצות ההתיישבות בלי שדרשה 

העירונית כי השכונה שבה פועלת קבוצת ההתיישבות היא בעלת ריכוז 

גבוה של תיקי רווחה. כך התאפשר סיוע כספי בהיקפים ניכרים לקבוצות 

התיישבות שפועלות בשכונות מבוססות בעלות ריכוז נמוך של תיקי 

 רווחה, כפי שפורט לעיל.

לעתים  ההתיישבות לרשות המקומית:חוסר שיתוף פעולה בין קבוצות  .3

סדר היום שקבוצת ההתיישבות מנסה לקדם אינו מתיישב עם סדר היום של 

הרשות המקומית. מחלוקת חריפה הגובלת באלימות התעוררה למשל בעיר 

קצרין, שבה הוקמה קבוצת התיישבות לפני כעשור. בין הגרעין לרשות 

ה לבנות בעיר. הגרעין הקים המקומית התגלעה מחלוקת בנוגע להפעלת אולפנ
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 ניתנו המדינה תקציבי

 כל ללא לעמותות
 מהות על בקרה

 שעליהן הפעולות
 של יישומם ועל לבצע

 לראות יש. הפרויקטים
 חמור ליקוי בכך

 הן תקין מינהל בסדרי
 החטיבה של

 של והן להתיישבות
 הבינוי משרד
 

הוחלט  37את האולפנה וביקש להמשיך ולנהלה, אך במסגרת החלטת ממשלה

להעביר את ניהול האולפנה לרשות המקומית. קבוצת ההתיישבות סירבה 

להפעיל את האולפנה עם הרשות המקומית, והדבר הביא לוונדליזם במבנה 

של המועצה המקומית, נכון  האולפנה, לרבות עקירת אסלות ומזגנים. לפי דיווח

בו פעילות  התקיימה, המבנה עומד ריק וללא שימוש, ומדי פעם 2016לאפריל 

 שלא תואמה עם הרשות המקומית ולא קיבלה את אישורה.

שיתוף פעולה בין הרשות המקומית לקבוצת ההתיישבות הפועלת 

בתחומה הוא הכרחי, ועליו להיות תנאי לקבלת הסיוע. ראוי שהפעילות 

תתואם עם הרשות המקומית, כך שהיא תיתן מענה לצרכיה הייחודיים 

 ולאותם תושבים הנזקקים לכך.

במסגרת נוהל החטיבה לסיוע במימון  דיווח קבוצות התיישבות לחטיבה: .4

נושאי חברה וקליטה, הקבוצה נדרשת לדווח לחטיבה על פעילויותיה ועל 

 הפרויקט שעבורו נדרש הסיוע.

שלב של החתימה על הסכם ההתקשרות בין נמצא כי לרוב, הן ב .א 

החטיבה ובין קבוצת ההתיישבות והן לאורך תקופת החוזה, לא נכללו 

בהסכמים פרטים על הפעילויות שעל הקבוצה לעשות במסגרת 

הפרויקט, אלא הובאו בהם רק שמות העובדים ששכרם ממומן 

 מכספי התכנית האסטרטגית.

ות נקבע כי עם סיום בחוזה בין החטיבה ובין קבוצת ההתיישב .ב 

הפרויקט על הקבוצה להגיש לחטיבה דוח מסכם על פעילותה 

במסגרת הפרויקט. בפועל, קבוצות ההתיישבות לא הגישו דוחות 

מסכמים, וגם החטיבה לא דרשה מהן להגיש. העדר תיעוד אינו 

 מאפשר פיקוח ובקרה על פעילותן של קבוצות ההתיישבות. 

בי המדינה ניתנו לעמותות ללא כל המסקנה העולה מכך היא שתקצי .ג 

בקרה על מהות הפעולות שעליהן לבצע ועל יישומם של הפרויקטים. 

יש לראות בכך ליקוי חמור בסדרי מינהל תקין הן של החטיבה 

להתיישבות והן של משרד הבינוי, שתקצבו את הגופים אך לא פיקחו 

  ולא עקבו אחר תפוקותיהם.

 

 

 
 שנתית לחיזוק קצרין".-בנושא "תכנית רב 22.6.14מיום  33-של הממשלה ה 1739החלטה מס'  37
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 הערכת האפקטיביות של קביעת מדדים ל
 התכנית האסטרטגית

לדעת באיזו מידה הושגו קביעת מדדים מאפשרת , הממשלתי התכנון מדריךעל פי 

שיטתי ואפקטיבי  תוצאה מספקים כליהמדדי  היעדים של תכניות הממשלה.

 והשגת היעדיםהתאמת המדיניות צורך לולהפקת לקחים  להערכת מימוש המדיניות

הביקורת בדקה את הפעולות של משרד הבינוי ושל המשרד לפיתוח הנגב  בעתיד.

מדדים להערכת האפקטיביות של התכנית האסטרטגית והגליל לקביעת ה

 שביישומה הם מעורבים. להלן הפירוט:

 על הממונההזמין  2008 בדצמבר :שכונות שיקום באגף המדדים קביעת .1

ויאפיין את מערך הפעילויות  שימפהדוח  שכונות שיקום אגףב והמידע המחקרים

של האגף ויציע שיטת דיווח, מעקב ובקרה. בדוח הוצע כי מדידת ההצלחה של 

האגף תתבסס ככל האפשר על מערך של סטטיסטיקה שכונתית, אשר תאפשר 

לבחון את ההתקדמות במצב השכונה באופן רציף ושוטף. מערך הסטטיסטיקה 

כלכלי של -ום השכונה במדד החברתייתבסס על מדדים אובייקטיביים, כגון מיק

הלמ"ס, משתני מצוקה נוספים )שיעורי העבריינות, שיעורי הנשירה וכו'(, 

בשירותים חברתיים )חינוך, בריאות  וחסרהידרדרות פיזית של מבנים בשכונה 

 ורווחה( זמינים.

 הסטטיסטיקה מערך את לפתח האגף סייםלא  סיום הביקורתעד 

 יתכלכל-מכלול מדדי התפתחות השכונה מבחינה חברתית - השכונתית

כאחד. על כן, אין בידי האגף לשיקום שכונות כלי מדידה להערכת  ופיזית

הפעולות שהוא נוקט בכדי לסייע ולקדם את השכונות  של האפקטיביות

 .התיישבותה קבוצותובכלל זה אין לו כלי להערכת תוצאות הפעילות של 

הנגב  לפיתוח ולמשרד שכונות שיקוםלאגף  םפימדדים משות פיתוח .2

פרסם עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל ביום  שכונות שיקום אגף והגליל:

קול קורא בנושא "תכנית לעידוד גרעיני בוגרים מחוללי שינוי להתיישבות  1.9.09

קבע ביישובים עירוניים בנגב ובגליל". בקול קורא זה פורסמו ארבעה מדדי 

מספר חברי הגרעין שהגיעו  (א) הצלחה עיקריים לפעילות קבוצות התיישבות: 

 ; ברי הגרעיןעלייה במספר ח -התרחבות הגרעין  (ב) ; למקום מחוץ ליישוב

 השתלבות ילדי החברים בגרעין במערכות החינוך הציבוריות ביישוב;  (ג)

 התיישבות.הרכישת דירות במקום על ידי חברי קבוצת  )ד(

שרד הבינוי, המשרד לפיתוח הנגב מבקולות הקוראים שפרסמו  לעומת זאת,

 התיישבות קבוצות של הצלחה מדדי נקבעו לא התיישבותלוהגליל והחטיבה 

מדדים להערכת גם לא קבעו משרדים יתרה מכך, המשימותיהן.  מימושב

 ., והיא לא נמדדההאפקטיביות של פעילות קבוצות ההתיישבות
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מבקר המדינה מעיר למשרד לפיתוח הנגב והגליל ולמשרד הבינוי כי  משרד

העדר מדדי הצלחה מונע ממפעילי התכנית ומגורמי הבקרה, לרבות 

פקטיביות של התכנית האסטרטגית והמשאבים הממשלה, להעריך את הא

בפרט. ללא  ואת האפקטיביות של קבוצות ההתיישבות שהושקעו בה בכלל

אפשר להפיק לקחים, להעריך את המצב מחדש וכן לקבוע -הערכה כזו, גם אי

 אם להמשיך להפעיל את התכנית האסטרטגית או לסיימה.
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 סיכום

 ישוביםלחיזוק האוכלוסייה בי כאמצעי ההתיישבות בקבוצותהכירה  הממשלה

את  יזמהלשם כך ו, ישראל של החברתית ובפריפריה הגאוגרפית שבפריפריה

". ממצאי הביקורת העלו כי ההתיישבות וחיזוק לעידוד האסטרטגית התכנית"

, שנועדו לקבוצות התיישבות ההתיישבות לקבוצות חלק ניכר מתקציבי הסיוע

 שימש גםמוחלשים לשם קידומם ופיתוחם, פועלות ביישובים ובאזורים ה

לתמיכה בקבוצות התיישבות הפועלות בקרב אוכלוסיות מבוססות במרכז 

 העדיפויות סדרי ועם המדיניות עם מתיישב אינועדיפויות זה  סדרהארץ. 

 וחיזוק האוכלוסין פיזור בנושא לדורותיהן ישראל ממשלות שקבעו הלאומיים

בנושא,  הרבות הממשלה בהחלטות ביטוי לידי שבאו כפי, הפריפריה אזורי

 .741אשר שימשו בסיס להחלטת הממשלה 

ת ועבודת המטה לגיבוש הצעשל משרדי ממשלה מהמקצועי  מידור הדרג

ושילובם החלקי ביישום החלטות אלה, ולצד זה עירוב  ות ממשלההחלט

שרי ממשלה פוליטיים של  םבעלי עניין ומקורבי -שתדלנים )לוביסטים( 

בתהליכים אלה, מהווים פגיעה חמורה בסדרי משילות, במינהל תקין 

שר הבינוי דאז אורי אריאל, שהיה לו קשר אישי ובאינטרס הציבורי הכולל. 

 שהועלו.כשלים למקורביו הפוליטיים וליועצו דאז, נושא באחריות ל

י של משרד הבינוי ושל החטיבה להתיישבות להעניק סיוע תקציב החלטות

מעמד  בעלותלקבוצות התיישבות שחבריהן מתגוררים ופועלים בשכונות 

חלקן אף אינן עומדות בתנאי הסף של ו, המרכז בעריכלכלי גבוה -חברתי

 של היועץ המשפטי לממשלה. , טעונות בדיקה741החלטה 



 
 



 הבריאות משרד

 כלליים חולים בבתי ניתוח חדרי הפעלת
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 תקציר

  כללי רקע

אחד הצמתים המרכזיים ניתוחים הם פעילות ליבה בבתי החולים. חדרי ניתוח הם 

ים, וכיום אופן הפעלתם גורם להיווצרות "צוואר רפואיה יםוהחיוניים ביותר במרכז

חדרי הניתוח על צוותיהם  הגורם להתארכות התורים.בקבוק" במערכת הבריאות 

הם משאב תשתיתי יקר ערך, שזמינותו ומוכנותו משפיעות על חיי אדם ואיכותם. 

לניהול נכון של חדרי הניתוח ולניצולת אופטימלית שלהם יש חשיבות רבה; ניהול 

לא יעיל יביא לעיכוב של ניתוחים, לדחייתם ואף לביטולם. תוצאת הדבר היא 

משאבים  -הארכת התורים לניתוחים, הוצאות מיותרות ובזבוז של משאבי המדינה 

כלכליים, משאבי כוח אדם והתשתיות עצמן. מדובר גם בפגיעה במטופל ובקרוביו, 

הן בשל הסבל הפיזי שנגרם למטופל והפגיעה באיכות חייו, והן מאחר שהדבר 

כך, וחשוב לא פחות, יש  . נוסף עלודאות-חרדה ואימעורר בו ובמקורביו תחושת 

בכך גם כדי לפגוע באמון של הציבור במערכת הבריאות הציבורית, ולהביא לכך 

 שהוא יעדיף את מערכת הבריאות הפרטית על פניה. 

החוק(, קובע כי ביטוח  -)להלן  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

קובע כי כל תושב הבריאות יושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית ו

. בתוספת שירותי הבריאות הממלכתי"סל "הקבועים ב זכאי לשירותי הבריאות

נקבע, בין היתר, כי כל תושב זכאי לפעולות ניתוחיות, והאחריות  1השנייה לחוק

  למימון אספקתן מוטלת על ארבע קופות החולים.

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את הפעלת חדרי  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

 -הניתוח בבתי החולים הכלליים. הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות )להלן 

הכללית(, במרכז הרפואי וולפסון  -המשרד(, בשירותי בריאות כללית )להלן 

( ובמרכז נהריה -וולפסון(, במרכז הרפואי לגליל בנהריה )להלן  -בחולון )להלן 

בילינסון( שבבעלות הכללית. הביקורת  -הרפואי בילינסון שבפתח תקווה )להלן 

שאלונים לכל  21במסגרת הביקורת נשלחו התמקדה בחדרי ניתוח כלליים בלבד. 

מרכזים  -בתי חולים כלליים ממשלתיים, בתי החולים של הכללית )להלן גם 

יים הדסה עין כרם והדסה הר רפואיים( ובתי חולים ציבוריים )המרכזים הרפוא

 הצופים(.

  
 (.31.1.94-סל שירותי הבריאות שנתנה קופת חולים כללית לחבריה במועד הקובע )ב  1
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 הליקויים העיקריים

 משרד הבריאות כמאסדר

אף שמשרד הבריאות גיבש נהלים עבור חדרי הניתוח, הוא לא קבע תורה סדורה 

וכוללת שתשמש מסגרת שעל פיה ינהלו בתי החולים את מערך חדרי הניתוח 

ים לצורכיהם. את תורת ולפיה הם יקבעו נוהלי עבודה פנימיים ומפורטים המתאימ

של משרד  את תפיסתו המשקפתתכנית אסטרטגית ההפעלה יש לקבוע על סמך 

בהיעדר תורת הפעלה כאמור,  .בתי החוליםשל תפיסת ההפעלה את ו הבריאות

בעניינים רבים כל בית חולים נוהג על פי ראות עיניו. אף שפעילות חדרי הניתוח 

למשרד  השיג את התפוקה המרבית בהם,דורשת בקרה ניהולית ופיקוח על מנת ל

אין מידע מלא ואמין ובנושאים רבים הוא אינו מודד תפוקות. כך שהמשרד אינו 

 מאסדר(. -הגורם המאסדר והמפקח )להלן  -ממלא כראוי את תפקידו כרגולטור 

ו באוקטובר הגדירוהנהלת המשרד  הבריאות משרדאגף תקצוב, תמחור ותכנון ב

אולם , הניתוח חדרי ניצול על ובהקפדה נתונים באיסוף צורךהחשיבות וה את 2013

ושהוא עצמו הממשלתיים,  בתי החוליםהקצה ל משרדשה המערכת הממוחשבת

א כלי שאין ילצורך הערכת הניצולת של השימוש בחדרי הניתוח, ה משתמש בה

 . תוחעל מיצוי משאב חדרי הנינה אמיבכוחו לתת תמונת מצב 

 

 בהפעלת חדרי ניתוחמיצוי בחסר וכשלים 

 -בבתי החולים שנבדקו: הממשלתיים )וולפסון ונהריה(, ושל הכללית )בילינסון( 

נמצא שאין הקצאה יעילה ואופטימלית של חדרי הניתוח, שיבוץ ניתוחים וביצועם 

כמתוכנן, תוך התחשבות במקרים בלתי מתוכננים, ניתוחים דחופים, ביטולים 

אירועים בלתי צפויים ולא דרש זאת מבתי ושינויים. המשרד לא קבע תקן ל

החולים; הקצאת חדרי ניתוח למחלקות אינה מתבצעת באופן המיטבי; המחלקות 

עצמן ממלאות את ההקצאה שניתנה להן בחסר, וחלקן אף אינן מנצלות ביעילות 

את הזמן שהוקצה להן לניתוחים. בבתי החולים שנבדקו אין מערכת ממוחשבת 

מלא מדידה וניטור ליך; וולפסון ונהריה אף אינם מבצעים התומכת בכל שלב בתה

  של ניצולת חדרי הניתוח.

בבילינסון, בוולפסון ובנהריה נמצאו תהליכי עבודה בלתי תקינים. אף שבבתי 

, בפועל הוא מתחיל באיחור 7:30-החולים האמורים יום הניתוחים אמור להתחיל ב

, בכמעט 2המעבר בין הניתוחים דקות, וזאת כדבר שבשגרה. זמן 40-של יותר מ

דקות ויותר, פי שניים מהזמן  40-מחצית מהניתוחים במהלך היום, עמד על כ

בוולפסון זמן המעבר בין ניתוחים הנדרש על פי הנחיות המשרד והכללית. 

דקות בממוצע, ואילו בשעות אחר  17בשעות הבוקר הוא ה מסוימת במחלק

 
 .מנותח שלאחריוהכניסתו של ובין סיום ניתוח אחד בין זמן פרק   2



 319|    הבריאות משרד

 הואזמן המעבר  ,3ר לפי פעולות )ססיות(, שבהן צוות חדר הניתוח משתכהצהריים

, בכמעט 15:00-. אף שיום הניתוחים אמור להסתיים בפחות מחמש דקות בממוצע

בוקר בבילינסון ובמרביתם ה במשמרת המתבצעים מחצית מהניתוחים האחרונים

 אמינים דוחות אין בנהריה .14:00לפני השעה  צוותי הניתוח עוד בוולפסון סיימו

. פערים אלה אינם עולים בקנה אחד עם הנחיות זה מידע להפיק ניתן שמהם

משרד הבריאות והכללית לשעות הפעלת חדרי ניתוח, והם מעידים על בזבוז 

המשאבים הקריטיים של בית החולים, על פגיעה בשירות שמקבל הציבור, הבאים 

 לידי ביטוי בהתארכות זמן ההמתנה של הציבור לניתוחים.

בתי החולים הממשלתיים ושל  :הצהריים אחר בשעות חהניתו חדרי פעילות

, במשך חמישה ימים  15:00הכללית מפעילים מעט חדרי ניתוח לאחר השעה 

בשבוע ולפיכך חדרי הניתוח פועלים באופן מלא רק בשליש משעות היממה. עקב 

חדרי ניתוח  -כך בתי החולים אינם מנצלים ביעילות תשתיות טכנולוגיות יקרות 

כמות הפעולות המבוצעות פואי. הדבר גם גורם להארכת תורים לניתוחים. וציוד ר

תלויה במידה רבה בתקציבים של תאגידי בתי החולים או בסכום שמקצה הכללית 

. למשרד ולכללית מידע חלקי בדבר ניצולת חדרי הניתוח לפרויקט קיצור תורים

 בשעות אחר הצהריים.

בחולה  יםניתוחים פוגע של דחיותביטולים ו :ביטול או דחייה של ניתוחים

מאפשרים שינויים לא ראויים בסדרי העדיפויות ובמשפחתו, מאריכים ימי אשפוז, 

עלולים להביא במקרים מסוימים להחמרה במצבם הרפואי ו הרפואיים לניתוחים

ממפים , לא וביטולם ניתוחיםדחיות מתעדים לא  בנהריהבוולפסון ו; המטופליםשל 

 2015בשום שלב. בשנת  לכך הסיבות את מנתחים לאפם, וקאת הנתונים על הי

מסר משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי יגדיר מדד ייעודי למדידת שיעור 

הביטולים והדחיות של ניתוחים ויפעל להעלאת המודעות לנושא, אולם באוגוסט 

 פועלבית חולים  כל. 4הוא עדיין לא עשה זאת חרף ביקורת קודמת בנושא 2016

 על מידע בידיובתי החולים אין  של כמאסדרשהמשרד משמש  ואף, עיניו כראות

 גם לכללית אין מדד לביטולי ניתוחים. .התופעה היקף

 

 יחידת התאוששות

יחידת ההתאוששות נועדה לקלוט חולים לאחר ניתוחים אשר בוצעו בהרדמה 

מלא כללית או אזורית. מטרת השהות בהתאוששות היא לאפשר חזרה לתפקוד 

ולמנוע סיבוכי הרדמה. בחלק מבתי החולים, הליקויים בהפעלת יחידת 

 ההתאוששות גורמים להיווצרות "צוואר בקבוק".

 
אמצעות תאגיד חלק מחדרי הניתוח בבתי החולים הממשלתיים מפעילים  בשעות אחר הצהריים  3

באמצעות פרויקט מפעילים חדרי ניתוח בתי החולים של הכללית (; הבריאות שלידם )ססיות

 ."קיצור תורים"

", על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו השמירההפרק " ,(2015)ג 65 דוח שנתי ,המדינה מבקר  4

  .503עמ' 
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מספר עמדות ההתאוששות צריך  5לפי הסטנדרט העולמי )האמריקני והאירופאי(

 בתי ישעמדות התאוששות לכל עמדת חדר ניתוח.  2עד  1.5להיות ביחס של 

והדבר גורם  ,6עומד על פחות מכך זה יחסבהם של הכללית ממשלתיים וש חולים

לעיכובים, שאורכם כמה דקות עד כשעה, בהעברת מטופלים מחדר הניתוח 

יש בתי חולים ממשלתיים ושל הכללית ליחידת ההתאוששות מפאת חוסר מקום. 

שבהם לא ניתן להעביר מטופל מעמדת ההתאוששות למחלקה במשך כמה 

ר פינוי של עמדת ההתאוששות. בתי החולים אינם עוקבים שעות, והדבר לא מאפש

 אחר עיכובים אלה ואינם פועלים לקצר את משכם. 

 

 תורים ממושכים לניתוחים

המתנה ארוכה לניתוח עלולה להחמיר את הבעיה הבריאותית של המטופל ולפגוע 

ת באיכות חייו. פעמים רבות תור ארוך לניתוח הוא עילה לפנייה של מטופל למערכ

הבריאות הפרטית. ניהול מושכל של תורי ההמתנה לניתוחים הוא משימה 

מורכבת, רבת שיקולים ורבת השפעה מהבחינה הכלכלית, שעמה מתמודדים 

 ארגונים רבים שנדרשים לנהל תור כדי להקצות שירות ללקוחות. 

לא קבע תורה סדורה ונהלים שעל פיהם ינהלו בתי החולים את  )א( המשרד

אופן שבתי החולים בנתונים וב אחידות )ב( אין עת התור לניתוח. תהליך קבי

. והכללית בנושא המשרד הנחיות למרותלניתוח,  ההמתנה זמן תחילת מדווחים על

 אולם, 2013 שנתב התורים אורכי על םאיסוף נתוניב החל הבריאות )ג( משרד

נתונים אמינים בפומבי  םהוא עדיין לא פרס , מועד סיום הביקורת,2016אוגוסט ב

 לגרום לפגיעהלציבור ועלול המידע המוצג שקיפות ב הדבר גורם לפגיעה. 7לציבור

מנגנון שעשוי להביא לשיפור ולמנוע את מיצוי האמון הציבור במערכת הרפואית ב

בדיקה שיטתית לעדכון מחירי  ביצעמשרד הבריאות לא  (ד)  תהליכי עבודה.

לא העלויות ולעומת עת התורים הארוכים לא ניתח את תופ , הואניתוחים שונים

  .חסם לביצוע הפעולות בבתי החולים הציבוריים הםבחן אם המחירים 

משרדי הבריאות והאוצר ערים זה  :הבריאות משרד של תורים לקיצור התכנית

סיכמו  2015שנים לתופעת התורים הארוכים במערכת הציבורית. רק בסוף שנת 

 2016משרד הבריאות ומשרד האוצר לתקצב תכנית לקיצור תורים. בנובמבר 

 משרדי הבריאות והאוצר עדיין לא גיבשו את מתווה התכנית. 

 

 
 ראו:  5

Byron Burlingame, MS, RN, CNOR, FGI Guidelines Update #3, (2014), "Operating Room 

Requirements for 2014 and Beyond"; Charlotte Bell, M.D., Operating Room Design 

Manual, (2012), "Post-anesthesia care units", Pg. 57-72. 

 .0.9 -בוולפסון ו ,0.8 -, בבילינסון 0.75 הוא עמדותהבין יחס הבשיבא  ,למשל  6

 המשרד פרסם כמה נתונים על תורים, אולם אלו לא היו אמינים. 2015-ו 2014בשנים   7
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 מערך כוח האדם בחדרי ניתוח

להפעלת חדרי הניתוח נדרש  :וסיעודי רפואי אדם כוח לש ארכאית תקינה

רופא מנתח )כירורג(, רופא מרדים, שתי  -צוות רפואי וצוות עזר תומך וסיעודי 

אחיות וסניטרים. תְקנון כוח האדם הרפואי והסיעודי, שחושב לפני שנים רבות, 

אולם מבוסס על מספר עמדות האשפוז ועמדות הניתוח ברישיון של בית החולים, 

 -בכלל זה בהיבט הטכנולוגי  -אף שבשנים האחרונות חלו בתחום זה שינויים רבים 

לא נבחן הנושא מחדש. למקצועות שאינם רפואיים, אלא מתחום המינהל והמשק 

 .8לא נקבע תקן כלל -)כגון כוחות עזר וסניטרים( 

 הועסקו בבתי החולים  2016באוגוסט  :מרדימים רופאיםב מחסור

 . להערכת יו"ר איגוד9מרדימים מומחים, מתמחים בהרדמה ורופאים תחומיים 800-כ

להערכתו עד מומחים, ו 150-מתמחים וכ 150-המרדימים חסרים בבתי החולים כ

בבטיחות  העלפגי גורם המחסורמרדימים.  1,000-המחסור יסתכם ב 2030שנת 

על זמני  וכן יוצר "צוואר בקבוק" המשליך לרעה בטיחות המנותחב ,ההרדמה

 .ההמתנה לניתוחים

, מאז שנת 2014נתוני משרד הבריאות משנת לפי  :ניתוח חדר אחיותמחסור ב

ת ועמדמספר בשיעור אחיות חדר ניתוח ביחס לקלה יה יעל, על אף שחלה 2010

מחסור זה מהווה גורם מעכב , עדיין קיימת מצוקת אחיות חדרי ניתוח. ניתוח

 ובשל כך גורם להתארכות ההמתנה 10חדרי ניתוח ניתוחים, ומגביל בפתיחתבביצוע 

 לניתוחים.

בבתי חולים רבים יש  :עזר כוחותבו 12מסייעים טכנאיםב, 11סניטריםמחסור ב

מחסור בצוות שמסייע לחדרי ניתוח ובכך גורם לעיכוב משמעותי בתחילת 

 הניתוחים ובמהלך התקין של הניתוח.

 

 תשתיות וציוד ישנים והיעדר תכנית אב

 שנים מאודוימניתוח החדרי הן ממשלתיים והן של הכללית,  אחדים, חוליםבתי ב

העכשוויים והם אינם ממוגנים לעתות תשתיות שאינן עומדות בסטנדרטים ולהם 

המכשור בבתי חולים ממשלתיים אחדים כה מיושן עד  ;13חירום כנדרש בתקנות

  שלעיתים הוא גורם להשבתת חדר ניתוח.
" הכוונה גם לאח וכו', בכל מקום שנאמר "רופא" הכוונה גם לרופאה, בכל מקום שנאמר "אחות  8

 . ובלבד שאין מדובר בבעל תפקיד מסוים

 .ין לא קיבל תעודת מומחהיסיים את תקופת ההתמחות אך עדשרופא   9

 , יוספטלרמב"ם, בני ציוןלמעט המרכזים הרפואיים: הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, שיבא,   10

 ואיכילוב.

  .משנע אלונקאי אובבתי חולים מסוימים סניטר זה נקרא גם   11

 , לעתים נקרא גם "בחור".ובהשכבתו לתוך חדר הניתוח סניטר מיוחד שיעזור בשינוע המנותח  12

 .1990-התש"ןתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(,   13
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שנתית לפיתוח חדרי ניתוח בכלל בתי החולים -למשרד הבריאות אין תכנית אב רב

בארץ שלפיה תיבחן הבקשה של בתי חולים הממשלתיים ושל הכללית, לבינוי 

חדרי חדרי ניתוח חדשים. יתרה מזו, למשרד אין תכנית אסטרטגית בנוגע למספר 

 -ים השונים, למשל העתידיים הנדרשים ובנוגע לאפיוניהם על פי הצרכניתוח ה

הנתונים הדמוגרפיים של האוכלוסייה, שיעור התחלואה וסוגי הניתוחים, וכן אין לו 

 צפי לגבי הפיזור הגאוגרפי הנדרש של חדרי הניתוח. 

 

 ההמלצות העיקריות

שתשמש מסגרת בסיסית על משרד הבריאות לגבש תורת הפעלה סדורה וכוללת 

מערך חדרי הניתוח; מסגרת זו תמסד את על פיה ינהלו כלל בתי החולים את ש

לפני הניתוח , ובכלל זה את התהליכים המתבצעים תהליכי העבודה הראשיים

למשל בנוגע לזמני המתנה לניתוחים שונים,  ,ותקבע כללים מחייבים ,ולאחריו

הלי וועל בסיסה יקבעו בתי החולים נ ,ונותשפעולות ביצוע ופרקי זמן מקסימליים ל

 . , מפורטיםעבודה פנימיים

על המשרד ובתי החולים למסד תהליך שיטתי ומובנה באמצעות מערכת 

ממוחשבת ייעודית שתלווה את שרשרת ההפעלה של חדרי הניתוח, לרבות ניהול 

הממשלתיים ושל הכללית הנהלות בתי החולים התורים לניתוחים. כמו כן, על 

תיות חדרי הניתוח לבצע עבודה מטה ובמסגרתה לנתח את הסיבות לבזבוז של תש

 של חדרי הניתוח. ניצולת לעדגש ואת החסמים לניצולם היעיל ב

על המשרד לבנות מנגנון שיאפשר לעדכן במערכת הממוחשבת את הסיבות 

מדד  בהקדם להגדיר המשרד והכללית כמו כן, עלוההנמקות לביטול ניתוחים. 

תופעה ולהציע ההיקף את  לצמצם, דחייתם וביטולם של ניתוחיםייעודי לנושא 

 עמה.דרכים להתמודד 

על משרד הבריאות למפות את כל בתי החולים שבהם מספר עמדות ההתאוששות 

הנדרש אינו עומד בסטנדרט הרצוי, לגבש ולבצע תכנית לסגירת הפערים. על 

הנהלות בתי החולים לעקוב אחר ההמתנות לעמדה ביחידת התאוששות ולעיכובים 

 ייעל את אופן השימוש בחדרים. של פינוי מטופלים ממנה, ול

על משרדי הבריאות והאוצר לגבש לאלתר תכנית לאומית לקיצור תורי הניתוחים 

 ולהפעילה בהקדם האפשרי. 

נש"ם( בשיתוף  -על משרדי הבריאות, האוצר ונציבות שירות המדינה )להלן 

ם לבחון מחדש את תקינת כוח האדם הרפואי והסיעודי,  14האיגודים המקצועיי

בהתאם לנתוני כוח האדם בכל מקצוע, באופן שהפעילות בחדרי הניתוח תהיה 

 . םיעילה ומתאימה לצרכים העכשוויי

שנתית -עבודת מטה סדורה לגיבוש תכנית רב לקייםמשרדי הבריאות והאוצר על 

אם במסגרת כוללת  -של חדרי ניתוח  חידוש של תשתיות והצטיידותללהקמה ו  
 איגוד המרדימים בהסתדרות הרפואית והסתדרות האחיות.  14
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הבריאות ואם כמטלה לאומית ייעודית. עליהם גם לתכנית אב לקידום מערכת 

סדרי העדיפות להקצאת  אופרטיבית בדברשנתית -לקבוע תכנית תקציב רב

  .המשאבים

 

 סיכום

. הפעלה לקויה שלהם גורמת להיווצרות בבתי החולים הליבפעילות ניתוחים הם 

", המשפיע על הפעלת בית החולים כולו. בכוחה של הפעלה צוואר בקבוק"

שכלת להביא לקיצור התורים לניתוחים, לשיפור השירות לציבור, להגברת מו

האמון במערכת הבריאות הציבורית ולצמצום המעבר ממנה אל הרפואה הפרטית, 

 וכן למיצוי המשאבים הכספיים שהם כספי ציבור.

משרד הבריאות אינו ממלא כראוי את תפקידו כמאסדר וכגוף מנחה של מערכת 

תורת הפעלה מלאה של חדרי הניתוח, והוא מסתפק בהנחיות הבריאות. אין לו 

אקראיות ונפרדות שהוא מפרסם לבתי החולים בנושאים שונים הנוגעים להפעלת 

חדרי הניתוח. כמו כן המשרד מעולם לא ביצע עבודת מטה שתכליתה לקבוע 

תכנית אסטרטגית להערכת הצרכים העתידיים בחדרי ניתוח על פי מאפייניהם 

שנתית לפיתוח ולהצטיידות -תכנית אב רבוגם אין לו הגאוגרפית,  םופריסתהשונים 

 של חדרי הניתוח. 

ממצאי הדוח מלמדים על מיצוי לא יעיל של חדרי הניתוח ושל מערך המשאבים 

צוותים רפואיים, צוותי סיעוד וכוח עזר. חדרי הניתוח מנוהלים  -הכרוך בהפעלתם 

וז של שעות רבות שבהן חדרי הניתוח אינם באופן לא סדור ולא מערכתי תוך בזב

בשימוש. הסיבות לכך רבות והן נוגעות לכל חוליה וחוליה בשרשרת ההפעלה של 

החל בשלב הקצאת חדרי הניתוח, עבור בתכניות ניתוחים  -מערך חדרי הניתוח 

שאינן מלאות וכלה בהיעדר ניצול מלא של שעות הפעילות של חדרי הניתוח. גם 

ים והדחיות של ניתוחים רווחת. כמו כן, מערך ניהול התורים תופעת הביטול

לניתוחים נמצא כושל. ברבים מבתי החולים התורים מנוהלים ברמת המחלקות 

ללא ראייה כוללת, מערכתית ואף ארצית. הדבר גורם לפגיעה ניכרת בשירות 

 ואף עלול לגרוםלציבור המטופלים, באמון הציבור במערכת הבריאות הציבורית, 

 למעבר של מטופלים למערכת הבריאות הפרטית.

על משרד הבריאות ובתי החולים לקדם עבודת מטה שתכליתה לייעל את מערך 

הפעלת חדרי הניתוח בישראל. על מנהלי בתי החולים הכלליים לתת עדיפות 

 לנושא זה.

 



 ב67 שנתי דוח|    324

 
 עמדות ששיעור אף

 החולים בבתי הניתוח
 11%-כ הוא הפרטיים

 עמדות מכלל בלבד
 היקף, בארץ הניתוח

 הכירורגית הפעילות
 הפרטית( ניתוחית)

 אינו הציבורית לעומת
 מבוטל
 

 מבוא
אחד הצמתים המרכזיים ניתוחים הם פעילות ליבה בבתי החולים. חדרי ניתוח הם 

אופן הפעלתם גורם להיווצרות "צוואר ים, וכיום רפואיה יםוהחיוניים ביותר במרכז

בקבוק" במערכת הבריאות הגורם להתארכות התורים. חדרי הניתוח על צוותיהם הם 

חדרי שזמינותו ומוכנותו משפיעות על חיי אדם ואיכותם. , 15משאב תשתיתי יקר ערך

  .16ניתוחים המבצעותמשרתים את כל המחלקות בבית החולים  הניתוח הכלליים

החוק(, נקבע כי  -)להלן  1994-ק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"דלחו 1בסעיף 

ביטוח הבריאות הממלכתי יושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. 

שירותי הקבועים בסל  מהוראות החוק עולה כי כל תושב זכאי לשירותי בריאות

 17ישוםמשרד הבריאות אחראי למתן אישור הקמה וכן תעודת ר .הבריאות הממלכתי

רישוי או רישיון( לצורך הקמת בית חולים והפעלתו, ובכלל זה הקמה  -)להלן גם 

והפעלה של חדר ניתוח. התוספת השנייה לחוק כוללת בין השאר את הזכות של כל 

 , והאחריות למימונן מוטלת על ארבע קופות החולים. 18תושב לפעולות ניתוחיות

עמדות ניתוח  433ראל בסך הכול בתי החולים ביש 41הפעילו  2014בסוף שנת 

 . משרד19נפש 1,000-ל 0.05חדרי ניתוח(, ושיעור עמדות הניתוח בארץ היה  -)להלן גם 

עמדות ניתוח, שירותי בריאות  166בתי חולים כלליים ובהם  11הבריאות מפעיל 

עמדות ניתוח, ובתי חולים ציבוריים  116כללית מפעילה שמונה בתי חולים ובהם 

 103ו הדסה, שערי צדק לניאדו בנתניה ובתי החולים בנצרת מפעילים עוד נוספים כמ

חדרי ניתוח. בתי החולים הפרטיים, ובעיקר אסותא בע"מ ומדיקל סנטר בע"מ, 

  חדרי ניתוח נוספים. 48מפעילים 

בלבד מכלל עמדות  11%-אף ששיעור עמדות הניתוח בבתי החולים הפרטיים הוא כ

הניתוח בארץ, היקף הפעילות הכירורגית )ניתוחית( הפרטית לעומת הציבורית אינו 

 23%-כב המדינה,, לפי אומדן שערך משרד מבקר 2014בשנת והסתכם  מבוטל

בבתי החולים . עם זאת יש לציין ש20בישראלשבוצעה הפעילות הכירורגית כלל מ

הפרטיים מבצעים לרוב ניתוחים לחולים פחות מורכבים בהשוואה לבתי החולים 

בעניין זה קבעה הוועדה הציבורית לחיזוק מעמד הרפואה הציבורית  ;הציבוריים  
 חדר ניתוח הקמתוסדות רפואה במשרד הבריאות, עלות לדעת ראש מינהל תכנון, בינוי ופיתוח מ  15

 , על כל התשתיות והציוד שבו, היא כעשרה מיליון ש"ח.עכשווי

שיבא(,  -לעתים חדרי הניתוח מרוכזים באתר אחד, כמו במרכז הרפואי תל השומר )להלן   16

ובמרבית בתי החולים חדרי הניתוח מפוזרים בכמה אתרים )כלליים, אשפוז יום, נשים, 

למשל חדרי ניתוח של מחלקת עיניים(, כמו במרכז הרפואי תל אביב סוראסקי  -ומחלקתיים 

 איכילוב(. -)להלן 

פי -. על1966-, ותקנות בריאות העם )רישום בתי חולים(, התשכ"ו1940דת בריאות העם, פקו  17

ית החולים, ומכאן הוראות החוק שצוינו לעיל, תעודת הרישום היא אישור לצורך הפעלתו של ב

 .היא בבחינת רישוי להפעלתושלמעשה 

 (.31.1.94-בסל שירותי הבריאות שנתנה קופת חולים כללית לחבריה במועד הקובע )  18

עמדות, מיטות לאשפוז יום וימי טיפול במסגרת אשפוז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   19

ממשלתיים, בתי -(. הדוח האמור כולל נתונים על בתי החולים הכלליים2015, )יום בבתי חולים

 החולים של הכללית, בתי חולים ציבוריים ובתי חולים פרטיים.

 -בפרק "היבטים במערכת הרפואה הפרטית  ,(2013)ג 63 , דוח שנתיהמדינה מבקר ראו  20

היקף ולפיו  2010. בדוח האמור צוין אומדן קודם לשנת 601, עמ' "מדיניות, אסדרה וכלי פיקוח

  .26%-כ באותה שנה היהפעילות של בתי החולים הפרטיים 
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 ניתוחים נפוצים שבוצעו בבתי 20-קם של כחלכי  2014ועדת גרמן( ביוני  -)להלן 

כי בבתי , ו38%היה  (אלקטיביים -מתוכננים )להלן פרטיים מכלל הניתוחים ה וליםח

 19% זאת גידול של לעומתוהניתוחים,  פרבמס 58%חל גידול של החולים הפרטיים 

 . 21בכלל הניתוחים האלקטיבייםבלבד 

אופטימלית שלהם יש חשיבות רבה; ניהול לא  22לניהול נכון של חדרי הניתוח וניצולת

יעיל יביא לעיכוב של ניתוחים, דחייתם ואף ביטולם. תוצאת הדבר היא הארכת 

משאבים כלכליים,  –התורים לניתוחים, הוצאות מיותרות ובזבוז של משאבי המדינה 

משאבי כוח אדם והתשתיות עצמן. מדובר גם בפגיעה במטופל ומקורביו, הן בשל 

 הוודאות-החרדה ואיהפיזי שנגרם לו והפגיעה באיכות חייו והן בשל תחושת הסבל 

שבה נמצאים המטופל וקרוביו. לבד מכל זאת, וחשוב לא פחות, נפגעת אגב כך גם 

רמת האמון של הציבור במערכת הבריאות אשר חלקו נוטה בשל כך להעדיף את 

מדינה העיר על כך מערכת הבריאות הפרטית על פני זו הציבורית. משרד מבקר ה

 , דוח זה יבחן גם את תיקון הליקויים שעלו בדוחות אלו. 23כבר בכמה דוחות בעבר

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את הפעלת חדרי הניתוח  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

המשרד(,  -בבתי החולים הכלליים. הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות )להלן 

 -הכללית(, במרכז הרפואי וולפסון בחולון )להלן  -ללית )להלן בשירותי בריאות כ

נהריה( ובמרכז הרפואי בילינסון  -וולפסון(, במרכז הרפואי לגליל בנהריה )להלן 

בילינסון( שבבעלות הכללית. הביקורת התמקדה בחדרי  -שבפתח תקווה )להלן 

י חולים כלליים שאלונים לכל בת 21ניתוח כלליים בלבד. במסגרת הביקורת נשלחו 

מרכזים רפואיים( ובתי חולים  -ממשלתיים, בתי החולים של הכללית )להלן גם 

 ציבוריים )המרכזים הרפואיים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים(.

 

 
כי המלצות  . יצוין2014-התשע"הראו הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית,   21

 הוועדה לא יושמו.

  יעילות הניצול. -המילה "נצילות" או "ניצולת", משמעה בדוח זה   22

על זכויות החולה המאושפז ועל  השמירהבפרק " ,(2015)ג 65 דוח שנתי המדינה מבקר ראו  23

מדיניות,  -בפרק "היבטים במערכת הרפואה הפרטית  ,(2013)ג 63דוח שנתי  ;503", עמ' כבודו

בפרק "תאגידי בריאות ליד בתי החולים  ,(2009)ב 59דוח שנתי ; 601אסדרה וכלי פיקוח", עמ' 

, בפרק "הפעלת חדרי ניתוח בבתי (2003)ב 53שנתי  דוח ;399הכלליים הממשלתיים", עמ' 

 .462חולים", עמ' 
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 לאמשרד הבריאות 

 סדורה תורה קבע
 שתשמש וכוללת
 פיה שעל מסגרת

 את החולים בתי ינהלו
 .הניתוח חדרי מערך

, סדורה תורה בהיעדר
 נוהג חולים בית כל
 ללא עיניו ראות פי על

 ביעדים לעמוד צורך
 לאומיים
 

  (רגולטורמאסדר )משרד הבריאות כ
 גוף מנחה

בתי  11משרד הבריאות משמש כגורם המפקח בתחום הבריאות וגם כבעלים של 

ממשלתיים. במסגרת תפקידו הוא משמש כגורם המנחה והתורתי -הכללייםהחולים 

  וקובע נהלים.

אף שמשרד הבריאות גיבש נהלים עבור חדרי הניתוח, הוא לא קבע תורה סדורה 

וכוללת שתשמש מסגרת שעל פיה ינהלו בתי החולים את מערך חדרי הניתוח ולפיה 

מים לצורכיהם. בהיעדר תורה הם יקבעו נוהלי עבודה פנימיים ומפורטים המתאי

  סדורה, כל בית חולים נוהג על פי ראות עיניו ללא צורך לעמוד ביעדים לאומיים.

על משרד הבריאות, כגוף המנחה של מערכת הבריאות, לקבוע תורת הפעלה 

כללים מחייבים ועקרונות יסוד שלפיהם בתי  -כוללת לחדרי הניתוח, דהיינו 

החולים ימסדו את תהליכי העבודה העיקריים ואף יגבשו תכניות פעולה ונוהלי 

תורת ההפעלה אמורה להתבסס על תכנית  עבודה פנימיים, מפורטים.

אסטרטגית שיגבש המשרד, אשר משקפת את תפיסתו ואת תפיסת ההפעלה 

בבתי החולים. תורת הפעלה תאפשר גם בקרה שוטפת של המשרד כרגולטור. 

מדובר בשרשרת מורכבת של גורמים ומשאבים התלויים זה בזה ואמורים 

מהם משתבש או אינו מוכן בעוד לפעול בתיאום ובתזמון מושלמים, ואם אחד 

מועד, נוצר "צוואר בקבוק" המפריע לתהליך כולו ופוגע בו. כדי לסייע לתפעול 

סד את התהליך באמצעות מערכת ממוחשבת למראוי תקין של המערך 

  שתגבה ותלווה את תורת ההפעלה.

 בהמשך.  שיפורט כפיההפעלה  שרשרת בהפעלתעלו ליקויים  בביקורת

 

 

 ומפקחגוף עוקב 
פעילות חדרי הניתוח דורשת בקרה ניהולית ופיקוח על מנת להשיג את התפוקה 

הגדיר משרד הבריאות מדדים להפעלת חדרי הניתוח,  2013המרבית בהם. בשנת 

 בכלל זה מדד ניצולת חדרי הניתוח וזמני ההמתנה לניתוחים )ראו להלן(.

ל הניצולת בביקורת נמצא כי למשרד הבריאות אין מידע מלא ואמין ע

והתפוקות של חדרי הניתוח, והדבר פוגע ביכולתו למלא את תפקידו כגורם 

 להלן הפרטים: המפקח.
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ח מערכת ממוחשבת חדשה בבתי החולים פיתו
 והמערכות שבשימושם 

החל משרד הבריאות למדוד את ניצולת חדרי הניתוח בבתי החולים  2013באוקטובר 

)להלן  הבריאות משרדוב, תמחור ותכנון בממשלתיים. סמנכ"ל אגף התקצ-הכלליים

ממשלתיים שעליהם לדווח -האגף לתכנון( כתב למנהלי בתי החולים הכלליים -

למשרד על מדדי יעילות, לרבות ניצולת חדרי ניתוח, שנקבעו במסגרת תהליך אישור 

 תכנית העבודה שלהם. 

 7:30מהשעה  -המדד המרכזי לניצולת חדרי הניתוח נוגע לתפוסתם בשעות הבוקר 

. 24ולזמן הכניסה לניתוח, לשעת סיום הניתוח ולזמן ההמתנה בין הניתוחים 15:00ועד 

כדי לנהל את מערך המדידה ולהפיק דוחות מנהלים, במחצית הראשונה של שנת 

או המודול( עבור  25BWמודול  -פיתח המשרד מערכת ממוחשבת ייעודית )להלן  2013

. יצוין כי בתי החולים 26בתי החולים הממשלתיים, וזאת במסגרת מערכת הנמ"ר

מתבססים  -רמב"ם(  -שיבא, איכילוב והמרכז הרפואי רמב"ם )להלן  -הגדולים 

 בדיווחיהם למשרד על מערכות עצמאיות שהם פיתחו.

ל מפיק, משרד מבקר המדינה בחן את האמינות והשלמות של הנתונים שהמודו

 ולהלן ממצאיו:

לאחר שהמודול הותקן בבתי החולים התברר שלפחות  :ואמינותם הנתונים מקור

 חלק מהתוצרים שהוא מציג הם שגויים, ולכן אינם אמינים. למשל, התברר כי

וכי הגדרת פעמיים,  וניתוחים נספרוחלק מה של מספר הניתוחים שגויהספירה ה

 מסרה למשרד הבריאות נהריה הנהלת ,למשלה. שגוינמצאה דחופים כניתוחים 

שביצעה היו ניתוחים מה 60%-כ 2015בשנת השנתי, על בסיס המודול, שדיווחה ב

והתבססו גם הם  למשרד מבקר המדינה שמסרהנתונים  לפי אולםדחופים, ניתוחים 

גם  .מכלל הניתוחים 15%-כרק  הואהדחופים הניתוחים שיעור  על מערכת הנמ"ר

אחרים נמצאו פערים במספר הניתוחים שביצעו ובשיעור הניתוחים בבתי חולים 

בני ציון( דיווח למשרד הבריאות  -, לדוגמה: המרכז הרפואי בני ציון )להלן 27הדחופים

ניתוחים, אולם לפי  5,120, על בסיס המודול, כי ביצע 2015בדיווחיו השנתיים לשנת 

ניתוחים. עוד העלתה  8,291הנתונים שמסר למשרד מבקר המדינה הוא ביצע 

  .הנתונים על בקרה עושה אינה נהריה הנהלת כי הבדיקה
ערב(  -פעילות דחופה, לפעילות של אחר הצהריים )להלן גם המדדים חולקו לפעילות בוקר, ל  24

וסוף שבוע, ולפעילות בתאגיד הבריאות. המדידה התייחסה בנפרד לחדרי הניתוח הכלליים, 

תפוסה רצויה היא פעילות מלאה של חדרי  חדרי ניתוח יום )אמבולטורי( וחדרי ניתוח יולדות.

 מעבר בין ניתוח לניתוח. דקות זמן 20-ו 7:30-15:00הניתוח בין השעות 

 BW - Business. המהווה חלק מתכנית מחשבומבצעת פעולה מסוימת המערכת -תת - מודול  25

Information Warehouse כלי המאפשר אחזור של מידע לצורך בקרה על תהליכים והמאפשר :

ומציג לתמוך בקבלת החלטות. הכלי מתבסס על הנתונים שבמערכות התפעוליות של הארגון 

  אותם באופן ויזואלי, למשל באמצעות גרפים, שעונים ומכוונים.

בפרק  ,(2010)ב 60דוח שנתי  ,המדינה מבקר משרד ראומערכת ניהול המידע בבתי החולים.   26

 .601", עמ' הקמת מערכת ממוחשבת עבור בתי החולים -פרויקט נמ"ר "

ניתוחי אחר הצהריים, הלילה, סוף השבוע מספר הניתוחים בחדרי ניתוח כלליים בלבד כולל את   27

  והחגים.
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למשרד אין גישה לבסיס הנתונים שעליו מתבסס המודול, והוא אינו מבצע 

בקרה על הנתונים שבתי החולים מוסרים לו, ובכך נפגעת יכולתו לשמש 

 כגורם בקרה שבכוחו לנקוט צעדים לשיפור ולהתייעלות. 

נשלח לבתי החולים מסמך ההגדרות ובו הנחיות  2013המשרד בשנת  על פי תשובת

לגבי סיווג הפעילות הניתוחית ואופן המדידה, ומאותה שנה כל בתי החולים 

הממשלתיים מדווחים לו כנדרש. המשרד הוסיף כי הוא חותר לכך שתעמוד לרשותו 

ע סטנדרטים תמונת מצב מלאה ומדויקת של נתוני הפעילות והניצולת, וכי הוא יקב

 זהים לכלל המערכת.

למרות הכשל באמינות של דיווחי המערכת, האגף לתכנון והנהלת המשרד 

המשיכו להשתמש בה בלא לתקן את הנדרש. יתרה מזו, האגף לתכנון המשיך 

 השנתיות העבודה תכניות אישורלהציג את הנתונים על ניצולת חדרי ניתוח ב

זאת ועוד, אף שעקרונות  נם אמינים., אף שידע שהנתונים איהחולים בית של

שונים מאלו של המערכות העצמאיות, הוא השווה בין  BWהבסיס של מודול 

המדדים שהופקו באמצעותן והתעלם מכך שבסיס ההשוואה שונה. לדוגמה: 

 8:00המערכת העצמאית של איכילוב מודדת את ניצולת חדרי הניתוח מהשעה 

ניצולת חדרי הניתוח נמדדת מהשעה  BW-, לעומת זאת במערכת ה15:00ועד 

. משמע, מספר השעות המוגדרות לניצולת אינו זהה בין בתי 15:00ועד  7:30

 החולים.

דרש  2015-ו 2014עוד נמצא כי בדיונים בתכניות העבודה השנתיות לשנים 

המשרד מבתי החולים המאחרים בשעת התחלת הניתוחים להתחיל לבצעם 

. כמו כן, המשרד השלים 7:30-צולת היא החל מ, כאשר מדידת הני8:00בשעה 

. 14:00עם כך ששעת סיום פעילות חדרי הניתוח תהיה מעט לאחר השעה 

יוצא שהמשרד קיבל את הניצול החסר של חדרי הניתוח, גם ממעט השעות 

שעות בלבד(, ולא דרש מבתי החולים לנצלם  7.5הפוטנציאליות לניתוחים )

 במלואם.

 

 נתונים חיוניים שהמודול אינו מנטר

אינו יכול  BWעלה שמודול  בביקורת :מחלקה ברמת הניתוח חדרי ניצולת .1

מכך לא ניתן  כתוצאה .לת חדרי ניתוח ברמת מחלקהוצילהציג באופן פרטני נ

ניתן לגבש תהליכי התייעלות  תפוקותיהן ולאו ותמחלקה תיופעילולהעריך את 

 מותאמים.

במודול הוגדר כי ניצולת חדרי הניתוח  :הניתוח חדרי למספר התייחסות .2

לפי מספר חדרי הניתוח בפועל ולא לפי מספר חדרי הניתוח שרשומים  תחושבמ

חדרי ניתוח שלא  מוחרגים מהספירההמשמעות היא שברישיון בית החולים. 

תחיל לאחר מתבצע בהם אף ניתוח באותו היום וכן חדרי ניתוח שהניתוח בהם מ

. מכאן שתמונת המצב המתקבלת אינה מבוססת על מלוא 11:00השעה 

 .לאשורההמשאבים ומעוותת את תמונת המצב 
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 נתן שהמשרד הכלי
 החולים בתי בידי

 משתמש עצמו ושהוא
 הערכת לצורך בו

 השימוש של הניצולת
 אין הניתוח בחדרי
 תמונת להציג בכוחו
 בנושא אמינה מצב
 חדרי משאב מיצוי

 כך עקב. הניתוח
 מעוותת תמונה נוצרת

 לאשורו המצב של
 

 לשם השוואה נבחנו התוצרים של מערכות אחרות המותקנות בבתי חולים אחדים.

נמצא שבאיכילוב הותקנה כעשר שנים לפני מועד תחילת הביקורת  :איכילוב .3

פרמטרים  קבוע באופן מודדת, והיא ניתוחה חדריול ייעודית לניה מערכת

 חדרי תפוסתהמאפשרים לבחון את ניצולת חדרי הניתוח לפי מחלקות, למשל: 

מעבר לזמן  גולשיםה ניתוחיםמספר ה, מתעכביםה ניתוחיםמספר ה, הניתוח

 זמןומשך  ניתוח שלמהמתוכנן  מוקדם סיום, ניתוח לחדר כניסה מועדי, המתוכנן

. על פי תוצאות המדידה שמציגה המערכת מקצה הנהלת ניתוחים בין מעברה

הזמן  כל את צלוינ שלא מחלקותל -הניתוח למחלקות  חדריחדרי הניתוח את 

 החולים ובית הניתוח חדרי הנהלת שהוקצה להן תקוצץ הקצאת חדרי הניתוח.

לצורך למידה  מחלקותמנהלי הל התפוקות נתוניבאופן שוטף את  פתשקמ

 חלה 2015-2013בשנים  כיעלה  החולים בית של נתוניםהמלמשל, . והשתפרות

 לחדר בכניסה תקלותו ניתוח לחדר מאוחרת כניסה: כגון במדדים שיפור מגמת

  .ניתוח

הכללית פיתחה עבור בתי החולים שלה מערכת ממוחשבת שמודדת  :הכללית .4

את ניצולת חדרי הניתוח. המערכת משמשת עבור הנהלת כללית כלי להשוואה 

 -בין בתי החולים, ועבור בתי החולים היא משמשת כלי השוואתי בין מחלקות 

. 28ומעקבמערכת תומכת החלטות, מערכת ללמידה והשתפרות ומערכת לבקרה 

ניצול  מודדת, למשל, את שעת ההתחלה ושעת הסיום בחדר ניתוח, המערכת

החדרים, ביצוע לעומת תכנון, ניצולת משאבי הרופאים המרדימים, הסיעוד, 

המנתחים. היא גם מנהלת את המדדים של השירות והפעילות, למשל: רשימת 

 הממתינים לניתוח, ממתינים ללא תור ומספר הניתוחים. 

לאגף לתכנון ולהנהלת המשרד כי אף שהם קבעו  מעיר המדינה מבקר משרד

כדי לקבל תמונת , הניתוח חדרי תניצולובמדידת  נתונים באיסוףכי יש צורך 

נתן  משרדהכלי שהמצב מלאה שתאפשר קבלת החלטות מושכלת, הרי ש

לצורך הערכת הניצולת של  משתמש בובידי בתי החולים ושהוא עצמו 

מיצוי  נה בנושאאמיתמונת מצב  להציגוחו אין בכ השימוש בחדרי הניתוח

. כמו המצב לאשורושל  תמעוות עקב כך נוצרת תמונה. תוחמשאב חדרי הני

כן, המשרד לא הגדיר מדד ויעד לתפוקות נדרשות ובהגדרות שכן קבע הוא 

 זו בלבד לא מלאאמין ו באופן תוצריו על להתבסס ניתן שלא כלי לא דבק.

 בכךו שגויה החלטות לקבלת לגרום עלול הואש אלא ,מספק נתוני אמת שאינו

כן הוא מקשה על בתי החולים ו ,המשאבים של אופטימלי מיצוי-איגרום לל

 . 29לשפר את הניצולת של חדרי הניתוח

 
 בילינסון, מאיר, קפלן, כרמל, השרון, סורוקה והעמק. -המרכזים הרפואיים   28

לצורך מדידת  BWבתי חולים ממשלתיים אחדים מסרו לביקורת כי הם משתמשים במודול   29

או כל  BWבהדסה הר הצופים לא מוטמעת מערכת  ניצולת: פוריה, בני ציון, נהריה, וולפסון וזיו.

והם אינם מודדים ניצולת כלל. בהדסה עין כרם יש מערכת בקרה שמאפשרת גם  ,BI מערכת

 בדיקת ניצולת.
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כי הטמעת מערכת ממוחשבת שתגבה את  2016משרד הבריאות השיב בנובמבר 

תורת ההפעלה, היא צעד הכרחי, תוך הבנה שתהליך הטמעה של דיווח אחיד, היא 

 והוא מתכנן פתרון מחשובי הולם.מורכבת ודורשת משאבי זמן וכוח אדם, 

על משרד הבריאות לבצע בהקדם עבודת מטה מקצועית שתאפיין את צורכי 

הארגון לבחינת ניצולת חדרי הניתוח וייעול תפוקותיהם ובהתאם לכך לעדכן 

 תימשך תמונת מצב שגויה. -את המודול שפיתח. אחרת 
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 מעניק המקרים ברוב
 ההרדמה מערך מנהל

 לב תשומת יתר
 מחלקת לניהול

 כך ועקב, ההרדמה
 להפעיל מתקשה הוא
 בכל סמכויותיו את

 חדרי לניהול הנוגע
 הניתוח
 

 ניהול מערך הניתוחים

 בתי החולים המבנה הארגוני והתקנים של 
תקינת הרופאים ומפתחות התקינה הנהוגים בבתי החולים מעוגנים בהסכמים 

הר"י(  -בין ההסתדרות הרפואית בישראל )להלן  1976קיבוציים שנחתמו בשנת 

 הממשלה, הכללית וההסתדרות המדיצינית הדסה. -למעסיקים הגדולים 

חדרי ניתוח.  50-עד כבתי החולים הכלליים מפעילים מערכי חדרי ניתוח המונים 

 חדרי הניתוח יכולים לפעול בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע. 

 

 נהל חדרי ניתוחמ

במערך  מפתח תפקידמהביקורת בבתי החולים עלה כי למנהל חדרי הניתוח 

מרדימים, אחיות  -, בין היתר, לתיאום בין כלל גורמי המחלקה אחראיהניתוחים; הוא 

ביעה של צורכי המחלקות; ולתכנון אופטימלי של תכנית וכירורגים; לזיהוי ולק

בית החולים להפעלת מדיניות את  גם לקבועצריך הניתוחים. מנהל חדרי הניתוח 

 מערך חדרי הניתוח ולפקח על יישומה. 

, משמש מנהל מערך ההרדמה 30בפועל, בוולפסון ובנהריה וכך גם ברוב בתי החולים

גם כמנהל חדרי הניתוח. לעתים כפל התפקידים הוא בבחינת חיסרון כיוון שמדובר 

מחלקת  :מחלקות מורכבות, עמוסות ומאתגרות בבית החוליםבניהול של שתי 

אחת גם היא חדרי הניתוח  ומחלקת ,בית החולים ויחידותיו הרדמה משרתת את כל

. ברוב המקרים ובעלת חשיבות כלכלית עצומה ולים,בבתי הח מורכבותוההחשובות 

מעניק מנהל מערך ההרדמה יתר תשומת לב לניהול מחלקת ההרדמה, ועקב כך 

הוא מתקשה להפעיל את סמכויותיו בכל הנוגע לניהול חדרי הניתוח. לעומת זאת, 

מנהל  31העמק( ובבתי חולים אחרים -במרכז הרפואי "העמק" של הכללית )להלן 

רי הניתוח עוסק בתפקיד זה בלבד, ובתי חולים אלו ציינו כי הם רואים יתרון מערך חד

יחסי בכך שמנהל חדרי הניתוח ממלא תפקיד זה באופן בלעדי ואינו מנהל את 

 מחלקת הרדמה. 

הביקורת העלתה כי המשרד והכללית לא הגדירו את תפקידו של מנהל חדרי 

הניתוח ואת הגורם האחראי להם וממילא לא קיימת תקינה לתפקיד זה ולכן 

. על משרד הבריאות והכללית, וכל בית חולים מתנהל בהתאם ליכולותי

ונש"ם, לבחון קביעת תקן מחייב לתפקיד זה; בשיתוף משרד האוצר, הר"י 

וזאת כדי להבטיח שהמערך יתנהל ביעילות שתביא גם לחיסכון בעלויות, בכך 

  גם יושג קיצור של התורים לניתוחים וישתפר השירות לציבור. 
הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, מאיר, הלל יפה, בילינסון, פוריה, אסף הרופא, זיו )עד אמצע   30

 ל.(, קפלן, השרון, יוספטל וכרמ2016שנת 

 וסורוקה.איכילוב, שיבא, רמב"ם, בני ציון ברזילי,   31
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 מנהל תפעול חדרי ניתוח

תפקיד מפתח נוסף במערך הניתוחים הוא תפקיד המנהל התפעולי שלהם. בביקורת 

דעל הקצתה  32ה כי בחלק מבתי החולים למשל בילינסון, שיבא, איכילוב ועו

התפעול על  ההנהלה תקן למנהל תפעול; לרוב זהו מהנדס תעשיה וניהול, שאחראי

עם היחידות הלוגיסטיות, אדמיניסטרטיביות ועל ממשקיו  הכולל של חדרי הניתוח

רי הניתוח למחלקות מנהל התפעול אינו אחראי על הקצאת חדשונות. הקליניות הו

 נתונישל ח ותיניחידתי בהפעלת חדרי הניתוח, -ותפקידיו מתמקדים בתיאום הבין

הביצוע, ולעיתים אף בקרה על התורים לניתוחים. הוא גם אחראי על הציוד בחדרי 

 וכוח האדם. טכנולוגים ה ,בחדרי הניתוחשל המשאבים שוטף  לותפעהניתוח ועל 

ל תפקיד שכזה, האחות האחראית על חדרי הניתוח בבתי חולים בהם לא מונה בע

ומנהל מחלקת הרדמה אחראים על תפעול חדרי הניתוח, והם עושים זאת נוסף 

 לתפקידיהם שבתקן. 

אחות אחראית חדרי ניתוח ומנהל  2016בביקורת בוולפסון עלה שעד יוני  :וולפסון

מערך ההרדמה עסקו גם בתפעול חדרי הניתוח. הם מסרו למשרד מבקר המדינה כי 

לא היה ביכולתם להקדיש את מלוא תשומת הלב הראויה לניהול מושכל של חדרי 

מונה  2016ביוני י הניתוח ולכן לא יכלו לוודא ניצול מלא שלהם; עוד הם מסרו כ

 תו מוקדשת לתפעול חדרי הניתוח.משרמחצי שמנהל תפעול חדש 

עוזר מנהל בית החולים בנהריה, שבמסגרת תפקידו אחראי לפעילות חדרי  :נהריה

הניתוח, מסר לצוות הביקורת כי פונקציית מנהל תפעול חדרי ניתוח חסרה, ונוכח 

חדרי הניתוח באופן שיבטיח את תפקידיו האחרים הוא אינו יכול לנהל את מערך 

 מיצוי הניצולת שלהם. 

היא הגדירה תפקיד של מנהל תפעול  2013הכללית מסרה כי בשנת  :הכללית

 . לדברי הכללית, באותם בתי החולים בהם33חדרי ניתוח לחמישה מבתי החולים שלה

אויש התפקיד חלה עלייה במיצוי השימוש בחדרי הניתוח. לדוגמה, נמצא כי 

בבילינסון הוגדלה הניצולת של חדרי הניתוח ושופרו מדדי תפעול שונים מאז כניסתו 

מעקב וכי מנהל התפעול מבצע  ;2011לתפקיד של מנהל תפעול חדרי ניתוח בשנת 

 התאוששות חדשות; הכין ו; הביא לפתיחת שתי עמדותוהשבתתציוד אחר תיקון 

 ועוד.  פסי דיווח שונים לשימוש הצוותים השוניםוט

מערך חדרי הניתוח הוא מערך חיוני מאין כמוהו בבית החולים. על משרד 

משרד האוצר,  -הבריאות להוביל עבודת מטה, בשיתוף הגורמים הרלוונטיים 

הולו בהתאם שבמסגרתה ייקבע מהו המנגנון הראוי לני -נש"ם, הכללית והר"י 

 למאפיינים של בית החולים.

משרד הבריאות מסר בתגובתו כי לאחרונה הוגדר תפקיד חדש של ראש צוות בכיר 

 בחדרי ניתוח. התפקיד נפתח בשלב זה כפיילוט בבי"ח שיבא בלבד, וכן, כי משרד 
 ברזילי, רמב"ם, כרמל, העמק, הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם ומאיר.  32

 המרכזים הרפואיים: כרמל, בילינסון, העמק, מאיר ושניידר.  33
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נבחנת הבריאות ייבחן את הצורך במינוי מנהל נוסף לחדרי ניתוח, ככל שיידרש. 

 מיטות ומעלה. 600-יל את הפיילוט לבתי החולים מחההאפשרות ל

היות שחדרי הניתוח הם משאב תשתיתי יקר ערך, והיות שניהול המערך 

מתבסס על מרכיבים ושיקולים מרובים הכרוכים בקביעת סדרי עדיפויות, 

תלות בזמינות של משאבים מבוזרים, אירועים בלתי מתוכננים, מקרי חירום 

שנדרש ניהול נכון בכל הנוגע להפעלתם. על משרד ומקרים דחופים, הרי 

הבריאות והכללית לבחון אילו בעלי תפקידים נדרשים כדי להשיג את המטרה 

ולקבוע גורמים אחראים שתינתן להם סמכות. מיצוי אופטימלי של המשאב 

יאפשר לתת שירות טוב יותר לציבור, לקצר תורים לניתוחים ולהביא לחיסכון 

 כספי.

 

 

 בחסר של חדרי הניתוחמיצוי 

 וביצוע שיבוץהקצאה, תכנון 

בתי החולים הכלליים מפעילים את חדרי הניתוח בשתי משמרות; בהתאם לכך הם 

 15:00עד השעה  7:30בונים תכנית שבועית או חודשית לחדרי הניתוח: מהשעה 

בבתי החולים הממשלתיים לשימוש  - 15:00לשימוש בית החולים; אחרי השעה 

שלידם )ססיות( ובבתי החולים של הכללית לשימוש  34תאגיד הבריאותבאמצעות 

. בשעות אחר הצהריים פועלים לרוב רק חלק 35באמצעות פרויקט "קיצור תורים"

, ניתוחים שנמשכו 36מחדרי הניתוח, והשימוש בהם מתבצע רק לצורך ניתוחים דחופים

מנים באמצעות גלישות( וניתוחים מוז -משעות הבוקר וטרם הסתיימו )להלן גם 

 ססיות או "קיצור תורים".

מיצוי אופטימלי של מערך חדרי הניתוח בבית החולים משמעו הקצאה יעילה של 

חדרי הניתוח, של הצוות הרפואי, של כוח העזר, של הציוד הרפואי, של המכשור, 

האביזרים והתרופות, וכן ייעול של התזמון והתיאום ביניהם. מיצוי כאמור נדרש גם 

ביצוע פעולות הקשורות להערכת תמחור התהליך, לצורך דיווחים לצורך  לצורך

ניתוח התהליך באמצעות דוחות מנהלים ולצורך הפקת לקחים. מרכיב משמעותי 

למרכיבים הידועים כמו  -הוודאות -המשפיע על מערך הניתוחים בבית החולים הוא אי

וכננים ומאפייניהם, המשאבים העומדים לרשות חדרי הניתוח, מספר הניתוחים המת

ניתוחים בלתי מתוכננים והתארכות לא מתוכננת של  -מתווספים מרכיבים לא ידועים   
המוכר , "תאגיד בריאות" הוא גוף משפטי 1985-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 21על פי סעיף   34

 ,המדינה מבקרשירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי תוך שימוש במתקני בית החולים. ראו 

דוח שנתי , וגם 555, בפרק "סוגיות בתקציב מערכת הבריאות", עמ' (2015) ג65דוח שנתי 

 .399בפרק "תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים הממשלתיים", עמ'  ,(2009) ב59

ממשלתיים עבודה נוספת בתשלום מעבר לשעות העבודה המקובלות, ובמסגרתה  בבתי חולים  35

 ".פרויקט "קיצור תוריםכבתי חולים של הכללית וב מוגדרת כססיה, -הצוות משתכר לפי פעולות 

אפשר לדחותם לשעות הבוקר או ניתוח שמבוצע שלא -ניתוחים שמגיעים מחדר המיון ואי  36

 ת.במסגרת תכנית הניתוחים המקורי
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 להקצאת האחראי

 מקצה הניתוח חדרי
 באופן החדרים את

 בראייה ולא מקומי
, ומערכתית כוללת

 על מתבסס הוא
 ועל בשטח הפעילות

 צוות וערנות ערנותו
 כך, הניתוח חדרי

 למצות שיכולתו
 המשאב את ביעילות
 לרשותו העומד

 מצומצמת
 

ניתוחים וביטולים בלתי מתוכננים; אלו מוערכים על בסיס ניסיון קודם וניהול סיכונים 

מדידה וניטור של כל  -הבקרה  היא התכנון תהליך את המשלימה החוליהמושכל. 

שלב ושלב בתהליך והערכת הביצועים על מנת לעדכן את התהליך, את הנתונים 

הנהלת חדרי הניתוח אחראית להקצאת החדרים ואת אופן קבלת ההחלטות. 

למחלקות ומנהלי המחלקות משבצים את הניתוחים בהקצאה שקיבלו לפי שיקול 

 דעתם.

ת של הקצאת חדרי הניתוח למחלקות, משרד מבקר המדינה בדק את מידת היעילו

השיבוץ בפועל של הניתוחים וניטור הביצוע של הניתוחים לעומת התכנון. להלן 

 הפרטים: 

 

 הקצאה לעומת פוטנציאל

להקצאת חדרי הניתוח אחראי מנהל חדרי הניתוח או מנהל מערך ההרדמה )להלן 

אחראי הקצאת חדרי  אחראי הקצאת חדרי הניתוח(, על פי הקיים בבית החולים. -גם 

ניתוח צריך להחליט על הקצאת חדרי הניתוח למחלקות, והוא מתבסס על שיקולים 

זמינות הצוות הרפואי )רופאים, אחיות חדר ניתוח ומרדימים,  -כגון: אילוצי כוח האדם 

טכנאים, סניטרים וכוח עזר(; התאמת החדרים למאפייני הניתוחים )למשל לציוד 

(; בקשות וצרכים ייחודיים של המחלקות וכן שיקולים ארעיים ייחודי הנדרש לניתוח

 )למשל, ניתוחים דחופים ומצבי חירום(. 

יש מערכת התומכת  , בהם בילינסון,רק לחלק מבתי החוליםעלה כי בביקורת 

ומציגה נתונים כגון: הקצאה לעומת פוטנציאל, תכנון לעומת  בתהליך התכנון

עצמה  הקצאההאולם  המחלקות המנתחות,הקצאה וביצוע לעומת תכנון עבור 

יה י, ללא יכולת של רא, ולא באמצעות מערכת ממוחשבתידנית תמתבצע

 ,ובהם וולפסון ונהריה ,לאחרים. מערכתית כוללת לניהול מערך חדרי הניתוח

 את מקצההקצאת חדרי הניתוח להאחראי  -תומכת תהליך מערכת כלל אין 

 על מתבסס הוא, ומערכתית כוללת בראייה ולא מקומי באופן החדרים

 למצות כך שיכולתו, הניתוח חדרי צוות וערנות וערנות לעו בשטח הפעילות

מצומצמת. תהליך ההקצאה מתבצע  לרשותו העומד המשאב את ביעילות

ידנית. משרד הבריאות לא קבע מדיניות בנוגע לזמינות חדרי ניתוח לצורך 

השיעור הרצוי של החדרים שיוקצו ביצוע ניתוחים דחופים, ואף לא קבע מהו 

לניתוחים כאלה מכלל החדרים הפוטנציאליים וזאת בהתאם למאפייני בית 

החולים והשירותים הייחודיים שכל אחד מהם נותן. בפועל כל אחראי על 

הקצאת חדרי הניתוח מתנהל על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכים הנקודתיים 

  שעולים. להלן דוגמאות:

 הניתוחאחראי הקצאת חדרי הקצה  2016ועד מאי  2015מפברואר עלה שוולפסון: 

, כלומר בתקופה זו אחד או שניים מעשרה חדרי מהחדרים למחלקות 85%-רק כ

הניתוח הקיימים לא הוקצו לניתוחים ולא נכללו מראש בתכנית הניתוחים. למשל, 

לא הקצו חדר אחד או שניים לניתוחים.  2016בכל אחד מימי שבוע מסוים בינואר 

חדרים )מכפלה של עשרה  650היה ניתן להקצות  2016מרץ  -יוצא שבחודשים ינואר 

חדרים. משמע מראש, פוטנציאל של  548ימים( אך הקצו למחלקות רק  65-חדרים ו
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שעות ניתוח פוטנציאליות )מכפלה  765חדרים לא תוכנן, ובסך הכול לא הוקצו  102

שעות(. בפועל בית החולים השתמש ביותר ממחצית חדרי הניתוח  7.5-ו 102של 

אך גם לצורך הקדמת  דחופים ניתוחיםלצורך ביצוע  102-מ 57 -הבלתי מתוכננים 

ניתוחים שתוכננו לאותו היום בחדר מסוים והועברו אליהם, וזאת כדי לסיים מוקדם 

 יותר את משמרת הבוקר.

וולפסון השיב שהקצאת חדרי הניתוח נקבעת בהתאם לאילוצי כוח האדם, לנוכח 

 המחסור בעובדים.

עים, אולם כאמור אין אמנם לבית החולים יש מערכת המנטרת את הביצו :בילינסון

, 2016לו מערכת התומכת בתהליך ההקצאה של הניתוחים. נמצא שמינואר עד מאי 

ומכאן  חדרים ביום, חמישהחדרי הניתוח, לא הוקצו לניתוחים אחד עד  16מתוך 

. למשל, בכל אחד מימי שבוע מסוים בינואר מהחדרים 82%-כו למחלקות קצוהש

היה ניתן  2016יוצא שבין ינואר למאי  .י חדריםלא הוקצו למחלקות לפחות שנ 2016

 ימים( אך בפועל הוקצו רק  108-חדרים ו 16חדרים )מכפלה של  1,696להקצות 

 שעות  2,288 -חדרים לא תוכננו להקצאה, וסך הכול  305חדרים, משמע  1,391-כ

-מ 219שעות(. בפועל  7.5-חדרים ו 305( שבהן ניתן היה לנתח )מכפלה של 18%-)כ

לצורך ביצוע ניתוחים החדרים שלא הוקצו פעלו בחלק משעות היום, וזאת  305

בחדר מסוים והועברו דחופים אך גם לצורך הקדמת ניתוחים שתוכננו לאותו היום 

 .וזאת כדי לסיים מוקדם יותר את משמרת הבוקראליהם 

וחייב להשאיר מראש רזרבת  37הוא מוגדר כבית חולים שלישוניש השיב בילינסון

חדרים גדולה, הוא מבצע ניתוחים מורכבים שעלולים להתארך. בילינסון הוסיף כי 

מהפעילות הארצית של השתלות איברים מן החי, ולפיכך, זקוק  70%-הוא מבצע כ

ליותר מחדר ניתוח אחד פנוי בו זמנית, וכי הוא גם מקבל חולים שזקוקים לניתוחים 

מבתי חולים אחרים באזור. בנוסף, מחסור בכוח אדם מיומן אינו  דחופים ומועברים

 מאפשר הקצאה של כל החדרים בכל יום.

 את לנתח הןעלי כי בילינסוןוולפסון ו תולהנהל מעיר המדינה מבקר משרד

לא הוקצו ושלא ש מקריםעשרות  אותם בכל בהתחשב הניתוח חדרי ניצולת

 האפקטיביות את לשפר ובכך, כננותו שלא אף על נוצלונוצלו ומאות מקרים ש

 .הניתוח לחדרי זה ומצומם יקר במשאב השימוש של

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי הוא לא קבע תקן לחדרי 

ניתוח או מדיניות מוגדרת לצורך אירועים בלתי צפויים, ואף לא דרש מבתי 

החולים לנתח את נתוניהם בנוגע למיצוי ניצולת חדרי הניתוח ולקבוע את 

ן שיעור ההקצאה לאירועים אלה; בתי חולים לא עשו זאת בעצמם, ובפועל אי

 הקצאה מיטבית של החדרים. 

על משרד הבריאות, הכללית ובתי החולים לתת את הדעת לצורך להקצות 

חדרי ניתוח לניתוחים לא מתוכננים ולקבוע מדיניות מוגדרת או תקן מומלץ 

 להקצאתם.

  
 ההתמחויות הרפואיות והכירורגיות.-בית חולים המשלב את כל תת  37
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 שהקצאת בלבד זו לא

 למחלקות החדרים
 באופן מתבצעת אינה

, כאמור, המיטבי
 לכך גורם והדבר
 לא ניתוח שחדרי
, ימים במשך ינוצלו
 המחלקות שגם אלא
 במידה ממלאות עצמן

 את בלבד חלקית
 הןל שניתנה ההקצאה
 

 הקצאה לעומת שיבוץ

מחלקות בתי החולים משבצות את הניתוחים שהן יבצעו, בהתאם לתכנית ההקצאות 

י הניתוח שקיבלו. ראוי שמנהל המחלקה יוודא בכל יום כי תכנית הניתוחים לחדר

  ליום המחרת תהיה מלאה.

בביקורת עלה שלא זו בלבד שהקצאת החדרים למחלקות אינה מתבצעת 

באופן המיטבי, כאמור, והדבר גורם לכך שחדרי ניתוח לא ינוצלו במשך ימים, 

בלבד את ההקצאה  אלא שגם המחלקות עצמן ממלאות במידה חלקית

  להלן הפרטים:. שניתנה להן

החולים מחלקות שממלאות תכנית ניתוחים חלקית לחדרי עלה שיש בבית  :וולפסון

הניתוח שהוקצו להן, וחלקן נוהגות לעשות זאת כדפוס התנהלות קבוע. אף על פי 

כן, אחראי הקצאת חדרי הניתוח לא שינה את התכנית לאותן מחלקות. למשל, 

במשך תקופה ארוכה ביקש צוות חדר הניתוח ממנהל מחלקת ריאות למלא את 

ניתוחים ששעות רבות ממנה אינן מנוצלות, אולם רק לאחר כמה חודשים תכנית ה

צמצם אחראי הקצאת חדרי הניתוח את ההקצאה למחלקה. אחראי הקצאת חדרי 

מיצוי ההקצאה שניתנת למחלקות הוא תופעה -ציין לפני צוות הביקורת כי אי הניתוח

 חוזרת ונשנית זה כמה שנים במחלקות שונות בבית החולים.

וולפסון השיב כי מדובר במנהל מחלקה חדש שהתבקש לפתח את המחלקה. לאחר 

 כמה חודשים צומצמה פעילותו בהתאם לניצול חדרי הניתוח.

מדוחות מערכת ניתוח נתונים של הכללית עלה כי רוב המחלקות  :בילינסון

בבילינסון אינן מתכננות באופן המיטבי את ההקצאה הניתנת להם ואינן ממלאות 

 90%-ש את תכנית הניתוחים באופן מלא, ומחציתן אף ממלאות פחות ממרא

מההקצאה  62%-מחלקת נשים תכננה כ 2016מהתכנית, לדוגמה: מינואר עד יוני 

 בלבד, ומחלקת כירורגיה חזה ולב  75% -שניתנה לה, מחלקת כירורגיה פלסטית 

 .83%-כ

ולמנהלי בתי משרד מבקר המדינה מעיר לאחראים על הקצאת חדרי הניתוח 

החולים וולפסון ובילינסון על כך שהם מאפשרים למצבים שכאלה להתמשך; 

הדבר גורם לבזבוז משאבים ולחוסר היענות לצורכיהן של מחלקות אחרות 

שזקוקות לחדרים אלה. על הגורם המוסמך לנהל את חדרי הניתוח להקצות 

עת סדר את החדרים בהתאם לפעילות המחלקות, להפעיל את סמכותו לקבי

העדיפויות של הניתוחים ולשלול ממחלקות שאינן מנצלות משאב יקר זה את 

חדרי הניתוח שאינם מנוצלים. יש לראות בחומרה את זילות המחלקות ובכך 

שאינן מכירות בחשיבותם של משאבים קיימים ואינן מנצלות אותם באופן 

 המיטבי, למרות התראות חוזרות ונשנות של צוותי חדרי הניתוח.
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 סובלת אינה הדעת

 העשרים שבמאה
 מערך יתנהל ואחת

 באופן זה ערך יקר
 שיתבצע ובלא בזבזני
 לשיפורו תמידי מאמץ

 ולייעולו
 

הערה זו יפה לכל בתי החולים אשר מנהלים את מערך חדרי הניתוח שלהם 

במערכת ייעודית המבטיחה מיצוי מלא של המשאבים הקיימים  להשתמשבלא 

תוך התחשבות במרכיבים הידועים והבלתי ידועים. הדעת אינה סובלת 

בלא שיתבצע ו באופן בזבזנייתנהל מערך יקר ערך זה  העשרים ואחתשבמאה 

מילוי ללפעול מיד . על משרד הבריאות והכללית תמידי לשיפורו ולייעולו מאמץ

 צורך בפיתוח מערכת ממוחשבת מתאימה. ה

 

 תכנון לעומת ביצוע

המחלקות נדרשות לעמוד במידת האפשר בתכנית הניתוחים שנקבעה מראש, וזאת 

כדי שלא לדחות או לעכב את הניתוחים המתוכננים, שכן הדבר עלול לסכן חיי 

אדם. לשם כך נדרש לנתח את התפוקות לעומת התשומות שהושקעו בתכנון, ועל 

לבצע בקרה כדי בסיס ממצאי הניתוח יש לעדכן ולשפר את תהליך התכנון. 

לנטר ולמדוד יש צורך  -הניצול בפועל של חדרי הניתוח  -על הביצועים אפקטיבית 

את הביצוע לעומת התכנון ואת שיעור המיצוי הכולל של חדרי הניתוח. מדובר 

בתהליכים שגרתיים שארגונים מבצעים על פי צורכיהם, לשם התייעלות כלכלית 

המנתחת את ממוחשבת ייעודית ערכת ועמידה ביעדים. כלי חיוני לשם כך הוא מ

הביצועים באופן שיטתי וסדור ומציגה למקבלי ההחלטות דוחות וניתוחים 

סטטיסטיים על מנת שיוכלו לזהות את נקודות הכשל בתהליך וינקטו צעדים לשיפור 

 ולהתייעלות. 

, פועלת מערכת בבילינסוןשנבדק  וכפי ,כי בבתי החולים של הכללית עלה

הקצאה הדת את הפעילות ברמת המחלקות ומנתחת את מודהממוחשבת 

לעומת הפוטנציאל, התכנון לעומת ההקצאה והביצוע לעומת התכנון. לעומת 

וכפי שנבדק בוולפסון ובנהריה, אין  ,זאת, בחלק מבתי החולים הממשלתיים

חדרי  ולא מתבצעת מדידה לבדיקה של מידת הנצילות של כזאתמערכת 

 לן הפרטים: לההניתוח ושל התפוקות. 

בבילינסון מנהל תפעול חדרי  -אשר לגורם האחראי לבדיקת ניצולת חדרי הניתוח 

מדידה של הביצוע לעומת התכנון של  -הניתוח אחראי על הפקת דוחות הביצוע 

בבתי חולים אלו אין אף  -המחלקות וניתוח התוצאות. לעומת זאת בוולפסון ובנהריה 

, לכן לא מתבצעת בקרה על ניצול המחלקות את 38גורם האחראי על ניתוח הביצועים

 חדרי הניתוח ואין תהליך שיטתי לשיפור ומיצוי של המשאבים. 

למשרד  וכןלוולפסון ונהריה, עלה כי  -אשר לשימוש במערכת לניתוח הביצועים 

הבריאות, אין מערכות ממוחשבות שמנטרות את הביצועים ומציגות את ניתוח 

המחלקה ועד לרמת בית  מרמת - הרמותדרי הניתוח בכל לניצולת חבנוגע הנתונים 

עושים זאת  אינםוהם גם  ,מציג נתונים שגויים( BWהמודול  ,החולים כולו )כאמור  
 מונה בוולפסון מנהל תפעול בחצי משרה לביצוע תפקיד זה. 2016ביוני   38
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 מתבצעחיוני בפעילות בית החולים  חלקבכלים אחרים לרבות ידנית. כך למעשה 

 .באופן לא יעיל

ידע מוטלת על משרד הנהלת וולפסון השיבה כי האחריות לפער בתחום מערכות המ

 הבריאות.

משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת וולפסון כי אכן יש למשרד הבריאות 

אחריות מסוימת להגברת נצילות חדרי הניתוח בבתי החולים, וזאת בין היתר 

באמצעות מערכות מידע, אולם על כל בית חולים מוטלת האחריות לנעשה בין 

 משאבים העומדים לרשותו.כתליו ועליו למצות באופן המיטבי את ה

להלן דוגמאות למחלקות שאינן מנצלות באופן מלא את חדרי הניתוח ביחס לתכנון 

 שהן קבעו:

לפי דוחות ממערכת ניתוח נתונים של הכללית, בבילינסון פועלות כמה  בילינסון:

מזו  90%-מחלקות אשר בהן הניצולת של חדרי הניתוח, באופן קבוע, היא פחות מ

ניצולת חדרי הניתוח של כלל  2016שנקבעה בתכנית הניתוחים שלהן. מינואר עד יוני 

קה ניצולת המחלקות את נבד 2016בתחילת שנת  -נהריה ; 72%-המחלקות הייתה כ

מחלקות ניצלו את חדרי הניתוח בשיעור של פחות  12-חדרי הניתוח ונמצא כי שש מ

נבדקה ניצולת  2016במאי  -וולפסון ; 80%-, ושלוש מהן אף פחות מ90%-מ

מחלקות ניצלו בפועל הרבה פחות  16-המחלקות את חדרי הניתוח ונמצא כי שש מ

 . 60%-מחלקות ניצלו אף פחות מ מהזמן שהוקצה להן, וארבע 80%-מ

 כפי ולא 15:00 ועד בבוקר 8:00-מ החל הניצולת אתבדקו  ונהריה וולפסון כי יצוין

היות ובדרך כלל הניתוחים לא התחילו לפני , 7:30-מ החל הבריאות משרד שמגדיר

 .מכפי שעולה מהנתונים לעיל נמוכה אף בפועל הניצולת - משמע, 8:00השעה 

משרד מבקר המדינה מעיר להנהלות בתי החולים ובמיוחד למחלקות על 

, כי שימושן לניתוחים ןלה שהוקצה הזמן אתבאופן המיטבי  מנצלות שאינן

גורם  (ומרדימים)אחיות  וצוות תשתיות של יקרים משאביםהלא מושכל ב

ושיכול היה להיות מוקצה (, בהמשך)ראו  במחסור ממילאש משאב לבזבוז

אחרת. עוד מעיר משרד מבקר המדינה למנהלי בתי החולים על למחלקה 

שאינם מקצים גורם שיעקוב אחר ניצולת חדרי הניתוח ושאינם מפתחים 

מנגנונים להרתעת אותן מחלקות שאינן מנצלות את חדרי הניתוח, ומנגד אינם 

מפתחים מנגנונים לעידוד המחלקות שמנצלות אותם. נוסף על כך, משרד 

מעיר למשרד הבריאות על שמחד הוא דורש מבתי החולים מבקר המדינה 

לחתור לניצולת מרבית של חדרי הניתוח, ומאידך, אינו מספק להם מערכת 

 לניהול אופטימלי של חדרי הניתוח ואינו מכתיב להם יעדים.
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 החשיבות למרות

 מדד שבקביעת
 משרד, הניצולת
 הגדיר לא הבריאות

 יעד החולים בתי עבור
 לשיעור כלשהו
 של הרצוי הניצול

 הניתוח חדרי
 

מכל האמור לעיל עולה הצורך החיוני והדחוף שמשרד הבריאות יוביל לגיבוש 

ניתוח. בולט חסרונה של תכנית אסטרטגית של תורת הפעלה לחדרי ה

שבהתבסס עליה בתי החולים ומשרד הבריאות יקבעו עקרונות יסוד וממנה 

מביא תפעול חדרי הניתוח נכון של תכנון ייגזרו תכניות פעולה ונוהלי עבודה. 

בחשבון את המקרים הבלתי מתוכננים, ניתוחים דחופים, ביטולים, ושינויים 

ונים ולתכנן באופן מושכל בהתאם לניסיון העבר. שאותם יש לנהל כסיכ

 ניתוח אליו מגיעים הרבה אירועי חירום יש להקצות חדרישבבית חולים  ,למשל

. על ניתן וכדאי להקצות את מלוא חדרי הניתוחאחר ואילו בבית חולים  ,עבורם

המשרד ובתי החולים למסד תהליך שיטתי ומובנה באמצעות מערכת ייעודית 

שאליה יוזנו כל הנתונים הרלוונטיים: מספר חדרי הניתוח, זמינותם, הדרישות 

מהמחלקות, כוח האדם הנדרש על פי מקצועיותם והתמחותם, הציוד הייעודי 

זמן ההתאוששות  משכו הצפוי, -הנדרש, אבזור, תרופות, אופי הניתוח עצמו 

וכד'; על בסיס הנתונים שיוזנו המערכת תוכל להקצות באופן אופטימלי את 

חדרי הניתוח למחלקות והיא תאפשר גם מעקב אחר הביצוע בפועל. המערכת 

תאפשר גם הפקת דוחות מנהלים לניתוח הביצועים כדי לתקן ולשפר את 

ה שבמסגרתה הן לבצע עבודה מטהנהלות בתי החולים התהליך. כמו כן, על 

מימוש מיטבי של תשתיות חדרי הניתוח ואת החסמים -ינתחו את הסיבות לאי

למימושן, יחליטו מי אחראי באופן מפורש להקצות את חדרי הניתוח ולנהל 

 אותם, ומה הסמכויות שייקבעו. הדבר יאפשר לייעל את המערכת כולה.

 

 

 כשלים בהפעלת חדרי הניתוח
ר במדד ניצולת חדרי הניתוח ששעות הפעילות של כאמור, משרד הבריאות הגדי

. גם הכללית הגדירה שעות אלה לבתי החולים 15:00-ל 7:30חדרי הניתוח הן בין 

 8:00-שלה, ולבתי חולים המעוניינים בכך, היא מאפשרת להתחיל את יום הניתוחים ב

 . 15:30-ולסיימו ב

הגדיר עבור בתי  למרות החשיבות שבקביעת מדד הניצולת, משרד הבריאות לא

ברמה היומית, ברמה  -החולים יעד כלשהו לשיעור הניצול הרצוי של חדרי הניתוח 

החודשית, לפי מחלקות או לפי סוגי ניתוחים. הוא גם לא קבע הנחיות לתפעול חדרי 

הניתוח שיכולות להביא להגדלת התפוקות וההתייעלות. יצוין שעל פי המקובל 

-80%ר הרצוי המזערי של ניצולת חדרי ניתוח הוא במדינות העולם המערבי השיעו

השעות המוגדרות לניתוחים בשעות  7.5 -ממשמרת ההפעלה )בישראל  70%

  . 39הבוקר(
 ראו:  39

Omar Faiz, BMC Health services research, (2008), Is theatre utilization a valid 

performance indicator for NHS operating theatres; Ershi Qi, Jiang Shen, Runliang Dou, the 

19th international conference on industrial engineering and engineering 

management, (2013), "Estimating the hidden costs of operating room with time-driven 

activity-based costing", Pg. 87-94.  
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היא הגדרת יעדים ומדדים  כי הבריאות למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

מנחה את המתפקידיו העיקריים כרגולטור של מערכת הבריאות וכגוף  אחת

עבודת המטה לקביעת תורת  במסגרתהוא יגדיר אותם ש ראויבתי החולים. 

 .הניתוח חדריההפעלה של 

הניתוחים: שעות  משרד מבקר המדינה בחן את ההיבטים הלוגיסטיים הבאים בביצוע

תחילתם, משך שהותו של המטופל מכניסתו לחדר הניתוח ועד תחילת ההרדמה, 

סיום יום הניתוחים וזמן המעבר בין ניתוחים. הבדיקה התמקדה בוולפסון ונהריה 

. להלן ממצאי 201640מאי  -ובבילינסון בחודשים ינואר  2016מרץ  -בחודשים ינואר 

 הבדיקה: 

 

  תחילת יום הניתוחים

עליהן  -האחריות לכך שהמנותח ייכנס בזמן לחדר הניתוח מוטלת על המחלקות 

להכין את החולה כראוי ובעוד מועד, ועל צוות חדרי הניתוח מוטלת האחריות 

להתייצב בחדרי הניתוח בשעה שנקבעה לכך, להכין את החדרים ולקבל את 

 המנותחים.

, כמעט 7:30-ור להתחיל בעלה כי אף שבבתי החולים שנבדקו יום הניתוחים אמ

שבמרבית המקרים  תמיד חלים עיכובים בתחילת יום הניתוח. מהבדיקה עלה

. למשל, בבילינסון, 8:00ואף אחרי השעה  7:30המטופל נכנס לחדר הניתוח אחרי 

מהמנותחים הראשונים של הבוקר נכנסו באיחור של  90%-בוולפסון ובנהריה יותר מ

 נותחים נכנסו באיחור של שעה בממוצע.מהמ 50%-דקות, וכ 40-יותר מ

 שבחלק היאבתחילת יום הניתוח  לעיכוביםהסיבות  אחתכי העלתה  הביקורת

הן נמשכות לרוב פעמיים בשבוע, ו-פעםישיבות בוקר  מתקיימות החולים מבתי

בישיבות אלו משתתפים גם מרדימים ואחיות אשר נדרשים לעתים . 8:00עד 

 גורמות הבוקר ישיבותומכאן שלעתים קרובות , הניתוח בחדרי להיותבמקביל 

 לעיכובים בתחילת הניתוחים.

 :הניתוח תחילת ועד הניתוחים לחדר הראשון המנותח מכניסת הזמן פרק

הכרוניים הנלווים לניתוחים הראשונים המתקיימים בבוקר באים לידי ביטוי  האיחורים

זמן תחילת המנותח לחדר הניתוח ועד  ו שלהכנסתמועד מ שעוברגם בפרק הזמן 

 
מיטות אשפוז; בוולפסון  1,028מיטות בהתאוששות לידם,  15חדרי ניתוח כלליים,  16בבילינסון   40

חדרי  12מיטות אשפוז; בנהריה  672עשרה חדרי ניתוח כלליים, תשע מיטות בהתאוששות לידם, 

מיטות  21קים לשני אתרים, ובהם מבוצעים גם ניתוחי אשפוז יום ונשים, ניתוח כלליים, הנחל

 מיטות אשפוז. 722-התאוששות הנחלקים לשני אתרים, ו
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 יכולים החולים בתי

 משך את מאוד לקצר
 מהכנסת הזמן

 הניתוח לחדר המנותח
 לשם. להרדמתו ועד
 מוכנות נדרשת כך
, החדרים, הצוותים של

 והמנותחים המנתחים
 

ממושך יותר בשעות  האמור. עלה כי פרק הזמן (תחילת הניתוח -ההרדמה )משמע 

  .41בהמשך היוםמאשר הבוקר 

משך הזמן  8:30נמצא כי בניתוחים שבוצעו בבילינסון, בוולפסון ובנהריה והתחילו עד 

הממוצע מהכנסת המנותח לחדר הניתוח ועד להרדמתו היה פי שניים בממוצע 

 מבניתוחים שבוצעו בהמשך היום.

הכללית ציינה בתשובתה כי אחת הסיבות לעיכובים בתחילת יום הניתוחים ולפגיעה 

וסר תיאום בין שעות העבודה של הסקטורים השונים המפעילים את בניצולת היא ח

 חדרי הניתוח, שמעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים שקשה לשנותם.

 -שנבדקו  בתי החולים מעיר למשרד הבריאות ולהנהלות המדינה מבקר משרד

זמן ה משך ד אתויכולים לקצר מאבילינסון, וולפסון ונהריה כי בתי החולים 

מוכנות של נדרשת  כך לשם. ולחדר הניתוח ועד להרדמת המנותחהכנסת מ

שכאשר לבית  נראה, מזו יתרה. , המנתחים והמנותחיםהחדרים ,הצוותים

הדבר אפשרי ונתון  - ההמתנהיש עניין בקיצור משך זמן  ויהחולים על צוות

, דבר המחזק את הטענה כי אפשרי לשפר את יעילות עבודת צוותי בידיהם

  וח.חדרי הנית

ואת בתי החולים  , את הכלליתממצאים אלו מחייבים את משרד הבריאות

כל שלבי תהליך הניתוח, של לפרקי הזמן בנוגע משמעיים -חדלקבוע מדדים 

המשרד  עלמזמן כניסת המנותח לחדר הניתוח ועד להרדמתו.  -ובמקרה זה 

כגון: הזמן שעבר מהרגע שהמנותח מורדם ועד  מדדים לנטרובתי החולים 

החתך הראשון, משמע תחילת הניתוח, ומסיום ההרדמה ועד היציאה מהחדר. 

 התייעלות.ללקבוע יעדים לשיפור ועליהם 

 

 כנות המטופל לפני הכניסה לניתוח מו-אי

הכנה ראויה של המטופל לניתוח עלולה לגרום לעיכוב בתחילת הניתוח. לכן, -אי

לפני הניתוח נדרשת המחלקה המנתחת לוודא שהמטופל יגיע מוכן אל חדר הניתוח. 

למשל, עליה לוודא כי המנותח עבר את כל הבדיקות הנדרשות, כי הוא יגיע ללא 

עים לניתוח )תכשיטים וכו'(, וכי הוא חתם על כל הטפסים הנדרשים. אביזרים המפרי

האחות בעמדת הקבלה של חדרי הניתוח משמשת "שומר סף" נוסף ומוודאת כי 

המטופל מוכן לניתוח, וזאת על פי רשימת פעולות שמוגדרת בחוזר של מינהל 

 
 19-זמן ההמתנה בין הכניסה לחדר הניתוח ועד להרדמה עמד על כ 8:30עד השעה  - בילינסוןב  41

 13 -בוולפסון  ;דקות 4.5 - 15:00השעה  יאחר, ודקות בלבד 8 - המשך היוםבממוצע, ב דקות

 4 - 15:00דקות ואילו לאחר השעה  8.5 - דקות, בהתאמה; בנהריה 6-דקות ו 8דקות בממוצע, 

 .דקות בלבד
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טופל, ניתוח המכינה את המ-. בחלק מבתי החולים פועלת גם מרפאת טרום42רפואה

 . 43מבעוד מועד, לקראת הניתוח הצפוי

מטופל מגיע לא מוכן כראוי לניתוח בהם שמקרים  לפי חוזר מינהל רפואה, יש לתעד

הסיבות של כדי לאפשר ניתוח אירוע חריג או אירוע כמעט חריג(, וזאת  -)להלן גם 

 . םהישנות ולמנוע את לאירועים אלה

לא כולם מתעדים מקרים העלתה כי בילינסון, בוולפסון ובנהריה ב הביקורת

ת ולניתוח של המקרים, כל שיטתי דיקהבאלה, כי לא נקבע הגורם האחראי ל

שכן לא נקבע הצורך בהפקת לקחים מהמקרים. עוד הועלה כי המקרים 

האמורים לא הוצגו להנהלות בתי החולים ולא התקבלו הנחיות לצמצומם. 

הארגון ולתהליכים המתבצעים מדובר, אם כן, בכשל ניהולי הנוגע למשאבי 

 בו. 

עוד עלה כי המשרד לא הגדיר מהו אירוע חריג או כמעט חריג בשלב קבלת 

המנותח בחדרי הניתוח, על כן כל בית חולים הגדיר זאת לעצמו. בשל כך לא 

בבילינסון  ,ניתן להשוות בין בתי החולים בנוגע למספר האירועים הללו. למשל

ואילו בוולפסון  ,ב לאירוע חריג שיש לדווח עליובדיקת מרדים נחש ביצוע-אי

 . בעניינו מקרה כזה אינו נחשב לחריג ולא נדרש דיווח

 : ממצאים שהועלו בנוגע לבילינסון, וולפסון ונהריהה להלן

מהמנותחים במשמרת הבוקר  בממוצע 9%-כ 2016-ו 2015נמצא שבשנים  :בילינסון

 8%-מהמטופלים לא נבדקו בידי רופא מרדים, בכ 40%הגיעו לא מוכנים, לדוגמה: 

בבית  -וולפסון מהמטופלים שעמדו לעבור ניתוח באיבר כפול לא סומן צד הניתוח; 

החולים מתבצע תיעוד של אירועים חריגים, אולם לא מתבצע מעקב בנושא והוא אינו 

בית החולים אינו מתעד את המקרים החריגים  -נהריה חריגים; מנתח את המקרים ה

 ואינו בוחן את הגורמים להם. 

אספה נתונים על  שלאעל  נהריההנהלת ל מעיר המדינה מבקר משרד

אירועים חריגים שאירעו בעת כניסתם של מטופלים לחדר ניתוח ולכן גם לא 

ממנה לפעול  ביצעה מעקב בנושא ולא ניתחה את הסיבות לכך. הדבר מנע

עליהן לבחון  - בילינסוןלצמצום שיטתי של התופעה. אשר להנהלות וולפסון ו

את הנתונים שאספו, לנתחן ולהנחות את המחלקות שבהן רווחת התופעה של 

  מטופלים המגיעים לא מוכנים לחדר הניתוח להקפיד על הנחיות המשרד.
)יוני  פולשנית פעולה/לניתוח ניתוח וחדר המטופל מוכנות וידואחוזר מינהל רפואה,   42

2015.) 

מפגש  משמשת למקוםניתוח מרכזת ומתאמת את הטיפול במועמד לניתוח וכן -טרום תמרפא  43

עם בית החולים על מנת להקל על חששות, לתת מידע ולהשיב על שאלות. של המטופל ראשוני 

 לתהליך הניתוחאת המטופל  ןלאתר בעיות רפואיות קיימות ולהכי מטרת ההכנה במרפאה היא

במרפאה  ה או ביטול של הניתוח.יכן ככל האפשר ולמנוע דחייגיע ביום הניתוח מו שהואכדי 

, לרוב כחודש לפני מתבצעות הערכה והדרכה רפואית וסיעודית למטופל המועמד לניתוח

  הניתוח.
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 חדרי קרובות לעתים
 את מסיימים הניתוח

 הציבורית פעילותם
 העבודה יום סיום לפני

 השגרתי
 

-תקרית" העוסק באי משרד הבריאות מסר בתגובתו כי יטמיע בבתי החולים "דוח

מוכנות של מטופל אשר הגיע לחדר ניתוח, וכי הוא יוציא הנחיות בנושא. כמו כן, 

מינהל הסיעוד של המשרד פועל להקמת ועדה שתעסוק במיפוי הממשקים בין 

המחלקות המנתחות לבין חדרי ניתוח, בזיהוי חסמים ברצף הטיפולי במעבר של 

ל המשימות המתבצעות במסגרת עבודת חולה מהמחלקה לחדר ניתוח ובמיפוי כ

 האחיות בחדר הניתוח.

 

 שעת סיום פעילות בחדר ניתוח

הניתוח מסיימים את פעילותם הציבורית לפני  חדרי שלעתים קרובותעלה  בביקורת

אם הוא  - 15:30, 7:30-אם יום העבודה מתחיל ב 15:00סיום יום העבודה השגרתי )

 בכל יום המבוצעים האחרונים הניתוחיםמ כמחצית למשל, (.8:00התחיל בשעה 

 סיימו ,15:00, שהיו אמורים לעבוד עד בוולפסון ומרביתם בבילינסון בוקר שמרתבמ

  כן בממוצע. לפני משעה יותר עבודתםאת 

בית החולים בנהריה אינו מבצע תיעוד מלא ואמין בנוגע לתפעול חדרי  :נהריה

הנדרש. בית החולים קבע כי  מידעאת ה להפיק ניתן מהםש דוחותהניתוח ואינו מכין 

, ולא ברור מדוע הוחלט 14:30עד  7:00שעות הפעילות במשמרת הבוקר יהיו 

 להפעיל את בית החולים בשעות שונות משל בתי חולים אחרים. 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה להנהלת נהריה על שאין בידה מידע 

, בסיסי נדרש ואינה יכולה להמציא מידע זה בעת שהיא נדרשת לעשות זאת

דבר שעשוי להשפיע על יכולת ההנהלה לתכנן, לעקוב ולשפר את התפעול 

 .בחדרי הניתוח שלה

חדרי הניתוח אינם מנצלים באופן אופטימלי ומלא את  לעתים קרובותכי  עולה

רק  -לשעות היממה כולה  יחסיתממילא מצומצמות הן שעות הפעלתם, ש

 עלהו כשל באופטימיזציה של מיצוי משאב חדרי הניתוח; זוחצי. שעות שבע 

למצות ביתר שאת את משאב  כדי המאמצים מרב את לעשות וולפסון לינסוןיב

 חדרי הניתוח.

 

 מעבר בין ניתוחים זמן

לפי הגדרת משרד הבריאות פרק זמן סביר בין סיום ניתוח אחד ובין כניסתו של 

דקות. פרק זמן זה מיועד לניקיון של החדר ולהכנתו  20המנותח שלאחריו הוא 

זמן מעבר(. לפי הגדרת הכללית, משך זמן המעבר בין ניתוחים  -לניתוח הבא )להלן 

 דקות בניתוח גדול. 20-דקות בניתוח קטן ו 13בבתי החולים שלה הוא 

-הביקורת העלתה כי בתי החולים שנבדקו לא עמדו בפרקי הזמן שנקבעו: נמצא שב

ויותר מהניתוחים שהתקיימו בשעות הבוקר בבילינסון, בוולפסון ובנהריה, זמן  40%

  -המעבר בין ניתוחים היה כפול מכפי שנקבע בהנחיות משרד הבריאות והכללית 

עוד נמצא כי בוולפסון זמן המעבר בין ניתוחים במחלקת עיניים  דקות בממוצע. 40-כ
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 אינם החולים בתי

 הנחיות את ממלאים
 הבריאות משרד

, הכללית והנחיות
 באופן מנהלים ואינם
 חדרי את מיטבי

 שהם, הניתוח
 של קריטיים משאבים

 ובכך החולים בית
 בשירות פוגעים

 - הציבור שמקבל
 ובני המטופלים

 שהוזמנו משפחותיהם
 לניתוח
 

דקות בממוצע, ואילו בשעות אחר הצהריים זמן המעבר עומד  17בשעות הבוקר הוא 

 על פחות מחמש דקות בממוצע.

יוצא שבכל אחד מבתי החולים שנבדקו אלפי שעות אינן מנוצלות לביצוע 

 תוח בבית החולים בילינסון אורך בממוצע שעתיים. בהתחשב בכך שני44ניתוחים

דקות ובנהריה קצת יותר משעה, הרי שמדובר  45-דקות, בוולפסון שעה ו 40-ו

ניתוחים שלכאורה ניתן היה לבצע לו עמדו בתי החולים בפרקי  2,000-ביותר מ

 הזמן הנדרשים. 

מידה עלה שהנהלות בתי החולים לא חקרו ולא ניתחו את החסמים המונעים ע

בפרק הזמן שנקבע, לא הפיקו לקחים ולכן גם לא הטמיעו תיקונים בתהליכי 

 העבודה של בתי החולים. 

זאת ועוד, משרד הבריאות לא עקב אחר העמידה בהנחיותיו ולא בחן מהן 

הסיבות לכך שבתי החולים לא עומדים בהן, ואף לא בחן אם יש צורך לעדכן 

 י שניתן יהיה למלאן. את ההנחיות או לשפר את התהליכים כד

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה להנהלות בתי החולים וולפסון, בילינסון 

ונהריה, לאחראים לחדרי הניתוח בהם, להנהלת הכללית ולמשרד הבריאות כי 

שבמסגרתו יום  -לא ניתן לקבל את דפוס הפעילות השגרתי של בתי החולים 

ת, חל שיהוי בין הכנסת המנותח דקו 40-הניתוחים מתחיל באיחור של יותר מ

לחדר הניתוח ועד לתחילת ההרדמה, לעתים קרובות חדרי הניתוח עומדים 

ריקים למשך זמן רב לפני סיום יום העבודה, ויש פער לא סביר בין זמן המעבר 

 בניתוחי הבוקר לזמן המעבר בניתוחים בשעות אחר הצהריים.

לים אלו, בתכנון לקוי של יום מדובר בתהליכי עבודה בלתי תקינים של בתי חו

העבודה של הצוות הרפואי, ובתפעול לקוי של חדרי הניתוח. הביקורת העלתה 

שבתי החולים אינם ממלאים את הנחיות משרד הבריאות והנחיות הכללית, וכי 

אינם מנהלים באופן מיטבי את חדרי הניתוח, שהם משאבים קריטיים של בית 

המטופלים ובני משפחותיהם  -קבל הציבור החולים ובכך פוגעים בשירות שמ

שהוזמנו לניתוח. יתרה מזו, האיחור בבוקר אף משפיע על זמני ההמתנה של 

כל המנותחים המוזמנים לאותו היום, ובכך מתארך זמן ההמתנה של הציבור 

לניתוחים. הנהלות בתי החולים לא פעלו לניתוח הסיבות לאיחורים הכרוניים, 

 תי חולים אלו ל"איחורים סבירים ושגרתיים". ולפיכך הם נחשבים בב

 

 
ניתוחים שהחלו באיחור, ניתוחים שהסתיימו מוקדם  -חיבור של כל השעות שאינן מנוצלות   44

דקות, מכאן  40-שעות, ניתוח אורך בממוצע שעתיים ו 1,857-והמתנה בין ניתוחים. בילינסון: כ

שעות, ניתוח אורך  1,224-ניתוחים; וולפסון: כ 700-שהיה אפשר לבצע בשעות הלא מנוצלות כ

ניתוחים;  693-דקות, ומכאן שהיה אפשר לבצע בשעות הלא מנוצלות כ 46-בממוצע שעה ו

(, ניתוח 15:00יתוחים ועד השעה שעות )בלי להתחשב בסך השעות מסיום הנ 1,012-נהריה: כ

 ניתוחים בשעות הלא מנוצלות. 855-דקות, מכאן שהיה אפשר לבצע כ 11-אורך בממוצע שעה ו
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 חדרי של מלא מיצוי

 לקצר יכול הניתוח
 לניתוחים המתנה תורי

 של הסטה ולמנוע
 מהמערכת מטופלים
 לפרטית הציבורית
 

 ניצולת חדרי ניתוח בשעות אחר הצהריים והערב

חדרי ניתוח פועלים באופן מלא רק בשליש משעות היממה ובמשך חמישה ימים 

בשבוע בלבד; בשישי ובשבת מתקיימים רק ניתוחים דחופים. בשאר הזמן הם 

עומדים ריקים. לעומת זאת, בתי חולים פרטיים אינם מגבילים את שעות ההפעלה 

יתוח שלהם, ומתבצעים בהם ניתוחים משעות הבוקר ועד השעות של חדרי הנ

המאוחרות בלילה ואף בסוף השבוע )שישי ושבת(. מיצוי מלא של חדרי הניתוח יכול 

לקצר תורי המתנה לניתוחים ולמנוע הסטה של מטופלים מהמערכת הציבורית 

בוקר רציף במשמרות לפרטית. לצורך כך, חשוב להפעיל את חדרי הניתוח באופן 

 . וערב, ללא צורך בהפסקה מלאכותית סביב שעת התחלת הססיות

רק מקצת חדרי הניתוח פועלים, וזאת רק במתכונת דחופה או  15:00בפועל, לאחר 

)בבתי החולים הממשלתיים באמצעות תאגיד הבריאות( או  באמצעות ססיות

הפרויקט לקיצור תורים )בכללית(. התשלום לצוות חדר הניתוח עבור ססיות וקיצור 

תורים גבוה מהתשלום עבור הפעילות השגרתית בשעות הבוקר. כמות הפעולות 

 המבוצעות בהם תלויה במידה רבה בתקציבים של תאגידי בתי החולים או בסכום

 שמקצה הכללית לפרויקט קיצור תורים. 

מיטות, מפעילים אחר  600-מהנתונים עולה כי בתי החולים הגדולים, בהם יותר מ

הצהריים חדרי ניתוח רבים, ואילו בתי החולים הקטנים מפעילים רק מעט מהם. 

חדרי  16-לדוגמה: בשיבא מפעילים בשעות אחר הצהריים שבעה )כמחצית( מ

החדרים, ואילו בבתי החולים  12-סיות, ברמב"ם כעשרה מהניתוח באמצעות ס

הקטנים מספר החדרים קטן בהרבה, לדוגמה: בוולפסון כשלושה חדרים וחצי מתוך 

מתוך שישה, ואילו ביוספטל לא  1.3עשרה, בברזילי שניים מתוך שבעה, בבני ציון 

  מפעילים כלל חדרים באמצעות קיצור תורים.

של משרד הבריאות יש  BWבמודול  :הצהריים אחר הניתוח חדרי פעילות ניטור

מדד של זמן השימוש בחדרי הניתוח והתפוקות )מספר הניתוחים, שעות הניתוח 

ומספר החדרים הפעילים( בשעות אחר הצהריים בבתי החולים הממשלתיים, אולם 

. משמע שנתוני הפעילות בשעות אחר 45הוא אינו מודד את הניצולת הפוטנציאלית

 הריים אינם מלאים, ולכן הם משקפים באופן חלקי את הניצולת האמיתית.הצ

מידע על  -כמאסדר וכבעליהם של בתי החולים  -חיוני שיהיה בידי המשרד 

ניצולת חדרי הניתוח בבתי החולים הממשלתיים אחר הצהריים )הן ניתוחים 

ניתוחים דחופים והן ניתוחים בססיות(, וראוי לקבוע כי המשרד יאפשר להפנות 

( רק בתנאי שיקבל את 15:00לביצוע באמצעות תאגיד הבריאות )אחרי 

הנתונים האמורים. גם הכללית עדיין לא פיתחה מדד שבודק את ניצולת חדרי 

 הניתוח בשעות אחר הצהריים, וראוי שהיא תעשה כן.

 

 
זמן מעבר בין לחדר,  שעת כניסה, לא הוגדרו מדדים כמו הגדרת שעות לעבודהכך למשל,   45

 . הפעילים, ועודחדרים ה ניתוחים, מספר
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 ניתוחים פעם לא

. מתבטלים מתוכננים
 של דחייה או ביטול
 ביוזמת שלא ניתוח

 לו גורמים המטופל
 ומשבשים נפש עוגמת

 שלו החיים אורח את
 משפחתו בני ושל

 

 ביטול או דחייה של ניתוחים
נקיטת פעולות ביטולים ולסיבות המעקב אחר ביטולי ניתוחים וניטורם, למידת 

פגיעה מזעור הרבות לניצול מרבי של חדרי הניתוח ול יםתורמכל אלה  ,לצמצומם

 . 46בחולה הממתין לניתוח

דהיינו  -בפועל, לא פעם ניתוחים מתוכננים מתבטלים, אם ביוזמת בית החולים 

ואם ביוזמת החולה. ביטול או דחייה של ניתוח שלא ביוזמת  -המחלקה המנתחת 

טופל גורמים לו עוגמת נפש ומשבשים את אורח החיים שלו ושל בני משפחתו. המ

אם בעת  -ניתוח עשוי להתבטל או להידחות אפילו בסמוך למועד הניתוח המתוכנן 

לפעול בית החולים שהמטופל עדיין בביתו ואם בעת אשפוזו. עם זאת, בכוחו של 

מול מוקדם אישור ות הבלתי מתוכננים, למשל באמצע הביטוליםתופעת  לצמצום

ווידוא  הרדמה-ניתוח וטרום-טרום תהגעתו לניתוח, הכנתו במרפא בדברהמטופל 

  .שביצע את כל הבדיקות הנדרשות

ניצול חדר -ביטול ניתוח שעות אחדות לפני השעה המיועדת לביצועו עלול לגרום לאי

הניתוח בזמן שהתפנה, וכן להארכת משך האשפוז של המטופל תוך הגדלת הסיכון 

פסיק נטילת פעמים רבות הדבר גורם לכך שהמטופל נדרש להלהידבקות בזיהומים. 

בצום שעות רבות ומתמשכות בשל העיכוב תרופות חיוניות לבריאותו או לשהות 

, למשל קשישים של חלק מהמטופלים מצב שכזה עלול לסכן את בריאותםבניתוח. 

ולגרום לסבל ועוגמת נפש. ביטול ניתוח ימים ספורים לפני מועד הניתוח פוגע 

במטופל ובמשפחתו שנערכים מבעוד מועד לניתוח, עלול לגרום להחמרת מצבו 

דאות, התמרמרות ואף לחוסר אמון במערכת הציבורית. לנוכח הבריאותי, לחוסר ו

האמור, ביטולי ניתוחים או עיכובים שלהם גורמים לנזק אישי, מערכתי, ציבורי 

 וכלכלי.

להלן כמה תלונות שהגיעו למשרד הבריאות בנוגע לדחיית ניתוחים, המלמדות על 

 עוגמת הנפש ועל הנזק שנגרם למטופלים:

ז בבית חולים לאחר שניתוח קודם בעיניה נכשל ונקבע מטופלת הגיעה לאשפו .1

לה ניתוח נוסף. בסוף אותו יום הודיעו לה על דחיית הניתוח בשמונה חודשים. 

המטופלת הגיעה במועד החדש שנקבע, אולם בית החולים דחה שוב את 

 הניתוח )מועד הדחייה לא נרשם במסמכי התלונה(.

חולים אחר לאחר שרופא בחדר הגיעה עם שבר ביד לבית  80מטופלת בת  .2

המיון החליט שיש לנתחה. נקבע לה תור לניתוח למחרת, היא אושפזה והחלה 

צום בחצות הליל. למחרת הודיעו לה בשעות הצהריים שהניתוח מבוטל בטיעון 

 ש"אין חדר ניתוח", והיא נשלחה לביתה בלא שנקבע מועד חדש לניתוח.

 
, בפרק "תאגידי בריאות ליד בתי החולים (2009)ב 59 שנתי, דוח המדינה מבקר ראו גם  46

בפרק "הפעלת חדרי ניתוח בבתי  ,(2003)ב 53 דוח שנתי ;399הכלליים הממשלתיים", עמ' 

 .462חולים", עמ' 
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קים שמקורם בניהול הלא יעיל הדוגמאות שהובאו לעיל ממחישות את הנז

וחוסר התכנון של מערך הניתוחים בבתי החולים. הדבר גורם לפגיעה לא 

מוצדקת בחולים, בזכויותיהם ובכבודם, לפגיעה במצבם הנפשי וייתכן שאף 

לפגיעה במצבם הבריאותי. על המשרד ובתי החולים לבחון את כל המקרים 

בות לכך, לנקוט צעדים למניעת שבהם נדחו ניתוחים שנקבעו, לעמוד על הסי

הישנותם ללא צורך, ולקבוע מערך תגובות שירותי למטופלים, כדי שהם יקבלו 

את מלוא המידע בנוגע לצורך לדחות את הניתוח שאליו הוזמנו וכדי לקבוע 

 בהקדם מועד חדש. 

העיר משרד מבקר המדינה למשרד הבריאות ולבתי  2015יצוין כי בדוח משנת 

שעליהם למפות את הנתונים על היקף הדחיות והביטולים של ניתוחים, החולים 

לנתח את הסיבות לכך ולהנהיג פתרונות מעשיים לצמצום הדחיות והביטולים של 

הוא יבצע מחקר בנושא  2015הניתוחים. בתגובה על כך השיב המשרד כי בשנת 

ם לממצאי היקף הניתוחים שבוטלו או נדחו בבתי החולים ברגע האחרון, ובהתא

המחקר הוא יגדיר מדד ייעודי למדידת שיעור הביטולים והדחיות של ניתוחים ויפעל 

 .47להעלאת המודעות בנושא

עלה כי על אף ממצאי הביקורת הקודמת, במועד סיום הביקורת הנוכחית 

שמבוטלים  ניתוחים שיעורם של למדידת ייעודי מדדהמשרד עדיין לא הגדיר 

הוא אינו מחייב את בתי החולים לתעד ביטולים ודחיות של  -ונדחים, ויתרה מזו 

ניתוחים ולכן אין לו מידע על היקף התופעה והוא לא מנתחה. גם לכללית אין 

מדד לביטולי ניתוחים הן בזמן האשפוז והן כשהמטופל עדיין בביתו. בעקבות 

 כך, אי טיפול בבעיה פוגע בציבור החולים והמחלימים.

על כל בית  48לפי הנחיות משרד הבריאות :ניתוחים של ותודחי ביטולים תיעוד

חולים לקבוע נוהל פנימי )מחשובית ותפעולית( בנוגע לניהול רשימות המתנה 

לניתוחים. המערכת תתעד באופן אוטומטי כל שינוי בתאריכי השיבוצים לניתוח 

ם יגדירו )ביטול או דחייה של תור( ואת הסיבה לשינוי. על פי הנוהל רצוי שבתי החולי

אם בשל  -רשימה סגורה של סיבות לשינוי. כמו כן, כל אימת שנדחה תור לניתוח 

על מנהל המחלקה או מנהל המרפאה  -הופעת המטופל או ביוזמת בית החולים -אי

הכירורגית לוודא כי הסיבה לדחיית הניתוח תועדה ברשומת המטופל ובפנקס 

 .49התורים

 ממפים את הנתונים על היקף דחיות אינם נהריהוולפסון ובתי החולים 

 הן במהלך האשפוז והן כשהמטופל עדיין לא התאשפז, ניתוחים וביטולים של

  ואין להם מידע על היקף התופעה. לכך הסיבות את מנתחים הם אינם
", על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו השמירהבפרק " ,(2015)ג 65 דוח שנתי ,המדינה מבקר  47

 .503עמ' 

 . רישום ממוחשב של המתנה לניתוחים: 37/2012רפואה חוזר מינהל   48

 .קביעת תור לניתוחים מתוכננים וניהול רשימות הממתינים: 32/2004חוזר מינהל רפואה   49
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הכללית הגדירה עבור בתי החולים שלה מה נחשב לביטול וקבעה רשימה סגורה 

שכאשר ניתוח מתבטל בבתי החולים של  של סיבות מגוונות לביטול. כך יוצא

העירה הביקורת  2014. עם זאת, בפברואר 50הכללית, הביטול והסיבה לכך נרשמים

ביצוע -הפנימית של הכללית לבתי החולים שלה כי יש לדייק ברישום הסיבות לאי

 ניתוחים מתוכננים ואין להסתפק ברישום כללי, כפי שנעשה במקרים רבים. 

ללית, בתי החולים הממשלתיים ובתי החולים הציבוריים בתי החולים של הכ

קפלן, השרון, כרמל, העמק,  -שעומדות לרשותם מערכות ממוחשבות שהם פיתחו 

מסרו לנציגי  - ואסף הרופאהדסה עין כרם, ברזילי סורוקה, בילינסון, שיבא, רמב"ם, 

והים משרד מבקר המדינה כי הם עוקבים אחר ביטולי ניתוחים של מטופלים הש

באשפוז בבית החולים, אך כמעט כל בתי החולים אינם מתעדים ואינם מודדים 

 .51ניתוחים המבוטלים ימים אחדים לפני המועד המתוכנן

על הנהלת בתי החולים וולפסון ונהריה לתעד ביטולי ניתוחים, לנטר מידע זה 

 עלולשאוף לצמצמו, וכך ראוי שינהגו גם בתי החולים שאינם עושים כן. 

 בבתי אחיד ובאופן ניתוחיםוהדחייה של ה ביטולה תיעודשרד להסדיר את המ

. שהוא קבע חיהנהשבתי החולים מקיימים את ה ולוודא הממשלתייםהחולים 

כמו כן, על הכללית להסדיר את התיעוד עבור ניתוחים המבוטלים או נדחים 

 ימים אחדים לפני המועד המתוכנן. 

המדינה כי היא תחל במעקב אחר ניתוח הנהלת וולפסון מסרה למשרד מבקר 

 ואחר הטיפול בהם. הסיבות של ניתוחים אשר נדחים או מבוטלים

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות על שלא הגדיר במערכת 

 שדות המתעדים את ביטול הניתוח כשדות חובה. 52הממוחשבת של בתי החולים

נהל כראות עיניו, בכך תורם המשרד לתוצאה החמורה שכל בית חולים מת

כשחלקם לא מקיימים פיקוח ומעקב אחר הביטולים, ולמשרד כמאסדר אין 

 כלל מידע על היקף התופעה. 

על המשרד גם לבחון את השדות הקיימים היום במערכת הנמ"ר המיועדים 

לדיווח על ביטול ניתוחים, וכן להקים מנגנון שיאפשר לתעד סיבות והנמקות 

 המשרד והכללית כמו כן, עליאפשר הנפקת דוחות.  לביטול בשדות חובה וכן

את התופעה ולהציע  לצמצם לפעולמדד ייעודי לנושא זה,  בהקדם להגדיר

דרכים להתמודד עם ביטולים אלה, כגון הקדמת ניתוחים אחרים במקום אלו 

  שבוטלו. 
הסיבות לכמחצית , הביטולים( 11,604-מ 947) 8%היה  2015שיעור הביטולים בבילינסון לשנת   50

היה צורך לבצע את תכנית הניתוחים או שלא הספיק לבצע הצוות המנתח ש מהביטולים היו

)הנתונים עבור ניתוחים באתר המרכזי בלבד, בכלל זה סופי לפני הניתוח המתוכנן  ניתוח אחר

 שבוע(.

 למעט המרכזים הרפואיים: ברזילי, שיבא, זיו, כרמל, מאיר וסורוקה.  51

הממשלתיים )למעט  מותקנת בבתי החוליםהיא ו ,מערכת לניהול מרכז רפואי -נמ"ר המערכת   52

  .שיבא(
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 ממערכת לצפות ניתן

 ישראל של הבריאות
 את לנהל שתשכיל

 המשאבים אחד
 חדרי - שלה הקריטיים

 באופן - ניתוח
 מזה אופטימלי
 בממצאי שמתגלה
 בלבד זו לא. הביקורת
 זה ערך יקר שמשאב

 רק מלא באופן פועל
 ויש מהיממה בשליש

 אלא, תמידי מחסור בו
 כאבן עומד שהוא
 הופכין לה שאין

, יום מדי שעות במשך
 הניהול ומערכות
 יכולות אינן הרפואיות
 חדרי את להפעיל
 הממצה באופן הניתוח

 יכולתם את
 

כי הוא נמצא בעיצומו של מחקר  2016משרד הבריאות מסר בתגובתו בנובמבר 

מעמיק בנושא ביטולי ניתוחים במסגרת האשפוז. במערכת המחשובית שיפתח תהיה 

את שיעור הניתוחים שבוטלו  חובת תיעוד ביטול או דחיית ניתוחים. כמו כן הוא ינטר

 בכלל בתי החולים.

הכללית בתגובתה מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא מפתחת מדד לביטול 

 ניתוחים ביום הניתוח ומתכננת לאפיין ולפתח מדד ביטולי ניתוחים לפני יום הניתוח.

 
ניתן לצפות ממערכת הבריאות של ישראל, הנחשבת למערכת בריאות 

יחסית לשאר מדינות העולם המערבי, שתשכיל לנהל את  איכותית ומתקדמת

באופן אופטימלי מזה שמתגלה  -חדרי ניתוח  - אחד המשאבים הקריטיים שלה

לא זו בלבד שמשאב יקר ערך זה פועל באופן מלא רק  בממצאי הביקורת.

בשליש מהיממה ויש בו מחסור תמידי, אלא שהוא עומד כאבן שאין לה הופכין 

יום, ומערכות הניהול הרפואיות אינן יכולות להפעיל את  במשך שעות מדי

חדרי הניתוח באופן הממצה את יכולתם. למשרד הבריאות ולבתי החולים אין 

של המערכת  אופטימיזציהראייה כוללת בכל הנוגע לתפעול חדרי הניתוח, אין 

ויש שעות המיועדות לניתוחים שבהן , ה באופן מסודר וקבועדימדאין , כולה

אינו מסדיר  משרד הבריאותשהיות  חדרי הניתוח.מתבצעת כל פעילות בלא 

לא מן הנמנע כי ליקויים  פי שיקול דעתו. לעפועל בית חולים , כל סוגיה זו

גורמים, בין היתר,  -אלה בהפעלת חדרי הניתוח, הסרבול והשירות הלקוי 

ה להתמשכות התורים, ולמעבר משירותי הרפואה הציבורית לשירותי הרפוא

צמצום אלפי השעות שבהן חדרי הניתוח עומדים ריקים בזמן המיועד  הפרטית.

לניתוחים יאפשר ביצוע ניתוחים נוספים וניצול מיטבי של חדרי הניתוח. עשויות 

 להיות לכך השלכות כלכליות וכן השלכות על קיצור התורים לניתוחים. 

תחומית -ים ועדה רבמשרד הבריאות מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא יק

שתכלול נציגים של הרגולטור, של הגופים המרכזיים במשק האשפוז ושל נציגי 

. הוועדה תתבקש להכין דוח שיבצע 53האיגודים המקצועיים והמועצות הלאומיות

מיפוי עומק של ניהול תהליכים ותפעול חדרי ניתוח ובכלל זאת מדידת ניצולת 

נדרטים ובבטיחות המטופל ותקבע תורת ותפוקות. הוועדה תעסוק בנהלים, בסט

הפעלה סדורה לכל שעות הפעילות של חדרי ניתוח, לרבות שעות אחרי הצהריים 

 והערב. הוועדה תדון בסוגיית איוש תפקידי צוות הניהול של חדרי הניתוח.

 משרד מבקר המדינה יעקוב אחר הקמת הוועדה, תוצריה ויישום המלצותיה.

 

  
 כמו למשל המועצה הלאומית לכירורגיה, הרדמה וטיפול נמרץ.  53
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 התאוששות -שלבים שלאחר הניתוח 
לאחר שהסתיים הניתוח והמטופל עוזב את חדר הניתוח יש לבצע הליך שמטרתו 

. אולם הוא יפונה מחדר הניתוח רק אם התפנתה עמדה להכין את החדר לניתוח הבא

במחלקת התאוששות. עמדת ההתאוששות תתפנה רק לאחר שהמנותח יועבר 

 למחלקה או ישתחרר לביתו.

 

 

 יחידת ההתאוששות
התאוששות( נועדה לקלוט חולים לאחר ניתוחים אשר  -ההתאוששות )להלן יחידת 

בוצעו בהרדמה כללית או אזורית. יחידת ההתאוששות היא אחת היחידות בבית 

החולים שהשהות בהן כרוכה בסיכון הרב ביותר. מטרת השהות בהתאוששות היא 

ל ביחידה לאפשר חזרה לתפקוד מלא ומניעת סיבוכי הרדמה. במהלך שהות המטופ

עוקב הצוות הרפואי והסיעודי אחר מצבו, עד להתאוששותו מן ההרדמה והעברתו 

למחלקה המיועדת או שחרורו מבית החולים. נוהל משרד הבריאות קובע כי יחידת 

ההתאוששות תהיה קרובה ככל האפשר לחדרי ניתוח וכי זמן השהייה בה תלוי 

 .54דקות למספר ימים 30במאפייני המנותח וסוג הניתוח והוא נע בין 

נוסף להתאוששות אחרי ניתוח משמשת יחידת ההתאוששות גם לצרכים נוספים 

למשל להתאוששות מטופלים שעברו בדיקות הדמיה תחת הרדמה ופעולות 

פולשניות, ולהתאוששות מטופלים הממתינים שיתפנה מקום עבורם ביחידות לטיפול 

 נמרץ.

חדר הניתוח הוא הימצאות מקום פנוי ביחידת גורם נוסף המשפיע, אם כן, על זמינות 

ההתאוששות אליה יעבור מטופל שהניתוח שלו הסתיים. לפי הסטנדרט העולמי 

 2עד  1.5מספר עמדות ההתאוששות צריך להיות ביחס של  55)האמריקני והאירופאי(

קבע משרד הבריאות  2010עמדות התאוששות לכל עמדת חדר ניתוח. החל משנת 

ון חדרי ניתוח תקן דומה למספר עמדות ההתאוששות: בחדרי ניתוח בפרוגרמה לתכנ

חדשים שייבנו יעמוד יחס זה על שתי עמדות התאוששות לכל עמדה אחת של חדר 

עמדות  1.5 -ניתוח ואילו בחדרי ניתוח קיימים דורש המשרד את התקן הרצוי כ

 התאוששות לכל עמדת חדר ניתוח. 

 
 . (1999)אפריל  הנחיות -השגחה וטיפול לאחר הרדמה : 19/99חוזר מינהל רפואה   54

 .5ראו הערה   55



 351|    הבריאות משרד

 
 היחס כי עלה

 מספר בין המתבקש
 ההתאוששות עמדות

 עמדות מספר לבין
 כמעט הניתוח חדר

 ניתוח, אולם. והושג
 הנתונים של פרטני
 הממוצע כי מצביע

 המצב את משקף אינו
 בתי יש, שכן בפועל
 נמוך זה שיחס חולים
 אצלם מאד

 

המתבקש בין מספר עמדות  היחס כיעלה  הבריאות משרד מנתוני

 2014שנת  בסוף הושג:ו כמעטההתאוששות לבין מספר עמדות חדר הניתוח 

אחת של חדרי  עמדההתאוששות ל עמדות 1.4 על בממוצע זה יחס עמד

אינו משקף את , ניתוח פרטני של הנתונים מצביע כי הממוצע אולם. 56ניתוח

בשיבא למשל  - אצלם מאד נמוך זה שיחס חולים בתי יששכן,  המצב בפועל

 ,0.9ובוולפסון היחס הוא  0.857, בבילינסון על 0.75עומד על  עמדותיחס ה

משופר, למשל בפוריה היחס בין העמדות הוא יש בתי חולים שם היחס  מנגדו

שתי עמדות התאוששות לעומת עמדה אחת של חדר ניתוח, בקפלן היחס הוא 

 נשים( -אתר המשני )להלן גם וב 1.8759באתר המרכזי יחס של  58ובנהריה 1.75

, הציבוריים בתי החולים הממשלתיים 21 כללמ ; ובסך הכול רק תשעה2.25

  .60שנקבע יהמינימלעומדים ביחס  ושל הכללית

הכללית מסרה בתשובתה כי את תכניות הבנייה של חדרי ניתוח חדשים היא 

 מתכננת לפי היחס הרצוי בין מספר עמדות ההתאוששות למספר עמדות הניתוח.

 61ברישיונות שנתן לבתי החוליםפער בין נתוני המשרד המופיעים עוד עלה כי קיים 

לנתונים שמסרו בתי החולים למשרד מבקר המדינה באשר למספר עמדות 

חדרי הניתוח, ולעתים הפער עומד על עשרות עמדות. למשל,  ההתאוששות ומספר

 הבריאות משרד לפי נתוני אך, בפועל התאוששות עמדות 14 יש בבית חולים העמק

רי ניתוח בפועל )כלליים, אשפוז יום, נשים, חד 34עמדות; בשיבא יש  33בו  יש

חדרים בלבד.  29כירורגיית לב ילדים ועיניים(, אך לפי נתוני משרד הבריאות יש בו 

בין מספר יחס המחשב את  הוא כאשרמקבל תוצאות שגויות  שהמשרד חשש עולה

 .הניתוח דותעמ ובין מספרעמדות ההתאוששות 

לכות של הפערים הקיימים בין על המשרד ובתי החולים לבחון את ההש

הנתונים שבידי המשרד לבין מספר עמדות ההתאוששות וחדרי הניתוח בפועל, 

 ועליהם לעדכן את הרישומים בהתאם לממצאים.

  
 "2014 בישראל יום לאשפוז והיחידות האשפוז"מוסדות  אתר משרד הבריאות מתוך  56

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/info/Pages/Inpatient_Institutions.aspx.  

 התאוששות שלידם.הים ובאתרי ילניתוחים בחדרי ניתוח כלל נוגעים שבדוח הנתונים 

שתיים מעמדות ההתאוששות משמשות  עמדות התאוששות, 15-חדרי ניתוח ו 16נסון יש לייבב  57

 .חולים הנזקקים לבידוד

 -המשמשים עבור כל הניתוחים  בנהריה פועלים שני מרכזים של חדרי ניתוח והתאוששות  58

 .יחד -אלקטיביים, אשפוז יום ונשים 

, אך שתיים מהן הוסבו לאחסון ציוד אוששותעמדות הת 15-ושמונה חדרי ניתוח בנהריה יש   59

 .עמדות פעילות 13רק  -מפאת חוסר במקום, משמע 

נוסף על פוריה, נהריה וקפלן גם במרכזים הרפואיים הדסה עין כרם, איכילוב, רמב"ם, בני ציון,   60

 ., הציבוריים ושל הכלליתהממשלתייםבתי החולים  21כרמל וסורוקה וזאת מתוך 

 שיון בית החולים משמש כבסיס לתקנון כוח האדם הרפואי והסיעודי בו.הרישום ברי  61

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/info/Pages/Inpatient_Institutions.aspx
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/info/Pages/Inpatient_Institutions.aspx
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 המעבר מחדר הניתוח להתאוששות

משרד מבקר המדינה בחן כיצד משפיע הפער בין היחס הרצוי בין מספר עמדות 

ההתאוששות למספר חדרי הניתוח לבין זה המצוי, והעלה שנגרמים עיכובים בהוצאת 

 מטופלים מחדרי הניתוח, למשל: 

המתינו מנותחים אחדים בין  2016נמצא שבימים שונים בינואר ובפברואר  בילינסון:

בעת שצוות  - וולפסוןמשעה עד שהתפנתה עמדת התאוששות; דקות ליותר  30

הביקורת היה נוכח במקום נצפה עיכוב בהוצאת מטופלים מחדרי הניתוח 

גם בתי החולים הדסה הר להתאוששות, בית החולים לא מנהל מעקב בנושא; 

הדסה עין כרם, איכילוב, מאיר, הלל יפה, רמב"ם, השרון, כרמל, העמק, הצופים, 

מסרו למשרד מבקר המדינה כי מפאת חוסר בעמדות התאוששות  וסורוקהיוספטל 

 יש עיכובים של עד שעה בהוצאת מנותחים מחדר הניתוח. 

בבילינסון מתבצע מעקב אחר המתנות לעמדת התאוששות, אולם הוא אינו מנוטר. 

ביתר בתי החולים לא מתבצע מעקב כלל ואין בידם או בידי משרד הבריאות 

 והכללית מידע על המתנות מסוג זה. 

ברוב בתי החולים שאינם עומדים בתקן שקבע המשרד נאלצים מנותחים 

והדבר מעכב את שרשרת ההפעלה של  להמתין להתפנות עמדת התאוששות,

 מערך חדרי הניתוח.

 

 המעבר למחלקה

בביקורת נמצא כי בוולפסון, לעתים, לא ניתן להעביר חולה למחלקה במשך כמה 

שעות, עקב כך החולה נשאר בהתאוששות, ועמדת ההתאוששות אינה מתפנה. 

 0.9בהתחשב בכך שמספר עמדות ההתאוששות בוולפסון קטן מהרצוי )יחס של 

(, הרי שהדבר עשוי להשפיע במישרין על מיצוי חדרי הניתוח 1.5במקום לפחות 

באופן מלא. בנהריה עיכוב של מטופל באתר התאוששות מרכזי עלול להימשך כמה 

איכילוב, הדסה עין כרם, גם בתי החולים  .62שעות בגלל חוסר מקום במחלקה

מסרו שלעתים נבצר  רוקהבילינסון, מאיר, שיבא, רמב"ם, אסף הרופא, העמק וסו

. אולם 63מהם לשחרר מיחידת ההתאוששות למחלקות מפאת חוסר מקום במחלקה

בתי חולים אלה לא מנהלים מעקב אחר זמני ההמתנה למקום במחלקה ולפיכך לא 

 ניתן להעריך אותם במדויק.

 
 , נשים וכירורגיה כללית.הבעיקר במחלקות א.א.ג, נוירוכירורגי  62

 ב61 שנתי דוחבעניין מצוקת האשפוז בחלק ממחלקות בתי החולים ראו מבקר המדינה,   63

 . 169(, בפרק "מצוקת האשפוז במחלקות הפנימיות בבתי חולים כלליים", עמ' 2011)
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 ממושך עיכוב

 המטופלים בשחרור
 לסיבוכים לגרום עלול

 של הימצאם-אי מעצם
 במחלקה המטופלים
 המתאימה
 

לא די שההמתנות בעמדות ההתאוששות משפיעות על ניצולת חדרי הניתוח 

של יחידות ההתאוששות, גורמות להיווצרות "צוואר בקבוק"  ועל הפעלה נכונה

של מערך חדרי הניתוח, אלא שעיכוב ממושך  ומשבשות את שרשרת ההפעלה

הימצאם של המטופלים -בשחרור המטופלים עלול לגרום לסיבוכים מעצם אי

במחלקה המתאימה. על כן, ראוי שהנהלות בתי החולים יעקבו אחר ההמתנות 

ות, ינטרו את ממצאי המעקב ויפיקו מכך מסקנות לגבי ביחידת התאושש

בשיתוף כל בתי  פעולות מתקנות ושיטות התייעלות. על משרד הבריאות לבחון

החולים דרכים שיאפשרו למלא את הצורך בעמדות ההתאוששות כך שיעמדו 

 בתקן המחייב. 

הביקורת העלתה כי בבקרות שעושה משרד הבריאות על בתי החולים הוא 

מעיר להם על שהיחס בין מספר העמדות ביחידת ההתאוששות למספר 

עמדות הניתוח נמוך מדי. אולם למעט הערה זו הוא אינו מציע פתרונות 

 מעשיים לשיפור המצב. 

על משרד הבריאות לגבש תכנית פיתוח ארוכת טווח שתתבסס על מיפוי של 

כל עמדות הניתוח ועמדות ההתאוששות שבבתי החולים שבהם יש פער בין 

הרצוי למצוי ולגבש תכנית לסגירת הפערים. אם לא תתבצע בדחיפות 

היערכות מתאימה, הפערים עלולים לגדול, והדבר יפגע בתפעול חדרי הניתוח. 

ראוי להדגיש כי גיבוש תכנית פיתוח ארוכת טווח אינו מחליף ואינו מייתר עוד 

את הצורך המידי בכך שהמשרד ובתי החולים ייעלו את ניהול שרשרת הפעלת 

מערך הניתוחים החל בקביעת התור לניתוח וכלה בשחרור המנותח למחלקה 

 או לביתו. 

דות הניתוח משרד הבריאות השיב כי הוועדה שתוקם תבצע מיפוי של עמ

והתאוששות לעומת מספר המיטות של בית החולים ותקבע סטנדרט של מספר 

 עמדות על פי מספר הניתוחים, מספר המיטות הכירורגיות, תמהיל הניתוחים וכו'.

 

 

 עמדות בידוד ביחידת ההתאוששות 
 בבתי החולים 

נצפתה בעולם ובמדינת ישראל עלייה בשיעור הזיהומים  מתחילת שנות האלפיים

בתי החולים שבהם בהנמצאים  ,פטריות ווירוסים אלימים שגורמים חיידקים,

 .64מאושפזים לעתים חולים שהם נשאים של אותם מזהמים

בידוד הוא הפרדה פיזית של מטופל משאר המטופלים בחדר נפרד או בעזרת אמצעי 

זיהומים. מחוללי מחלות אלו  -וע העברת מחוללי מחלות למנ טרתומ, והפרדה אחרים  
בפרק "ריבוי זיהומים במודות האשפוז בקהילה",  ,(2009)ב 63 שנתי דוח ,המדינה מבקרראו גם   64

 .671עמ' 
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להיות מועברים באמצעות מגע ישיר של מטפל במטופל או במגע עקיף,  יכולים

 .ידקים עמידיםיחבזיהומים שמקורם בבמיוחד כשהמטופל לוקה במחלות מידבקות ו

חוזרי המשרד קובעים באילו מקרים יש לבודד חולים, והם מנחים את היחידות 

בדיקת . בנושא מניעת זיהומים שבמוסדות הרפואיים לקבוע את דרכי הפעולהל

מבקר המדינה העלתה שלרוב אין בבתי החולים בידוד מקדים של חולים שיש חשש 

שהם נשאים של מזהמים, וזאת בניגוד להנחיות המשרד. כמו כן, בהתחשב בתנאי 

בתנאי בידוד לכל חולה אפשר להבטיח אשפוז -האשפוז ובעומסים שבבתי החולים אי

 .65שנזקק לכך

אמנם משרד הבריאות קבע הנחיות בנוגע לטיפול במטופל שהוא נשא של מזהמים 

בחדר הקבלה לניתוח,  -בחדר ניתוח, אך הוא לא הנחה כיצד לטפל בו לפני הניתוח 

בהתאוששות. מדובר בפרקי זמן ארוכים מאוד שבהם אין ממלאים  -ולאחר הניתוח 

 .66דוד המטופל נשא המזהמיםאת הצורך בבי

עלה שהמשרד לא קבע תקן למספר עמדות הבידוד הנדרשות ביחידת התאוששות, 

וכי כל בית חולים פועל על פי שיקול דעתו ועל פי הצרכים המתעוררים במקרה שיש 

. אף על פי כן משרד הבריאות מעיר בבקרותיו לבתי החולים 67מטופל נשא מזהמים

בועות ביחידת ההתאוששות ואף דורש מחלקם להקצות שאין בהם עמדות בידוד ק

 עמדה כזאת. 

על משרד הבריאות להסדיר את אופן הטיפול במטופלים שהם נשאים של 

מזהמים לאורך כל שרשרת ההפעלה של מערך הניתוחים ולהשלים את 

הפערים החסרים בנוגע לטיפול בחדר הקבלה לניתוח וביחידת ההתאוששות 

פול נאות בחולים אלה ומניעת העברת זיהומים לשאר טילהבטיח אחריו כדי 

 החולים המנותחים באותה עת. 

המשרד השיב שמינהל הסיעוד במשרד פועל למיפוי הנהלים של טיפול בחולה נשא 

של מזהמים בחדר קבלה לניתוח ובמחלקת ההתאוששות וכן הוא פועל לזיהוי 

 הכשלים בטיפול. 

 

 

 תהליכי עבודה ביחידת ההתאוששות
אחראית ופי נוהל משרד הבריאות, אחיות בהתאוששות הן אחיות מוסמכות ל

בסיסי בטיפול נמרץ משולב -המשמרת ביחידה תהיה אחות מוסמכת בוגרת קורס על

 
 שם.  65

 (.2001)מאי  24/2001, חוזר מס' ניתוח בחדרי זיהומים למניעת נהליםמינהל רפואה,   66

המרכזים הרפואיים שבהם יש עמדות בידוד הם: הדסה עין כרם, איכילוב, זיו, סורוקה, רמב"ם,   67

 שיבא ובילינסון.
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. הנוהל קובע שמספר האחיות יותאם למספר המטופלים, 68בסיסי(-קורס על -)להלן 

. איגוד 69מחולה אחדובלבד שיעבדו שתי אחיות לפחות כאשר מאושפז ביחידה יותר 

המרדימים ממליץ שהיחס בין מספר האחיות למספר החולים יהיה אחות אחת 

לשלושה חולים לא מונשמים, או אחות אחת לשני חולים מונשמים. מכל מקום, על 

. משרד מבקר המדינה 70יעבדו לפחות שתי אחיות בחדר ההתאוששות -פי המלצתו 

 בדק את מספר האחיות ביחידות ההתאוששות בבתי החולים. להלן פרטים: 

( עובדת בדרך כלל רק 23:00-7:00באתר המשני במשמרות בוקר וערב ) :נהריה

בסיסי, גם אם בעמדות ההתאוששות יש -אחות אחת בהתאוששות, בוגרת קורס על

מטופלים המאושפזים בעמדות יותר ממטופל אחד. מצב שכזה עלול לסכן את ה

ההתאוששות מאחר שנפגעת יכולתה של האחות להיות ערנית וקשובה לצורכיהם 

הרפואיים. בביקורת עלו מקרים שבהן עבדה אחות אחת ביחידת ההתאוששות בעת 

 . 71ששהו ביחידה יותר משני מטופלים לאחר ניתוח

ת אחת ללא הכשרה בית החולים ציין שבשעות הלילה ובסוף השבוע עובדת רק אחו

של טיפול נמרץ, אשר מופקדת גם על חדרי הניתוח וגם על ההתאוששות. לעתים 

היא נדרשת לעבוד בעת ובעונה אחת הן בחדר הניתוח והן בעמדת ההתאוששות, 

ואל יחידת ההתאוששות מזעיקים אחות ממחלקות אחרות ללא הכשרה של טיפול 

 נמרץ.

נהריה אינה מקיימת את הנוהל  הביקורת העלתה כי הנהלת בית החולים

שקבע משרד הבריאות לעניין אחיות ביחידות התאוששות. הנהלת בית החולים 

ם . ההנהלה הציעה 72ערה לליקויים אלה כבר שנים רבות, שמסכנים חולי

לפנות לאחות הכללית של בית החולים בבקשה שתקצה אחות ממחלקה 

לעתים היא חסרה  אחרת. בפועל, לפעמים נדרש זמן רב למציאת אחות,

הכשרה של טיפול נמרץ, ועקב כך יש להדריך אותה ולבצע פיקוח הדוק על 

 פעולותיה. בכך נפגעת האפקטיביות של הכוח הסיעודי בהתאוששות.

באתר ההתאוששות המרכזי בנהריה כל האחיות מטפלות בכל המטופלים. לדברי 

למטופל )המטופל עובר  הצוות, מצב שכזה אינו אידאלי, שכן אין גורם אחד האחראי

העברת המטופלים "כמה ידיים"( ולא תמיד יש תיאום בין האחיות המטפלות. כמו כן, 

 את בטיחותת תמיד באופן המבטיח ינעשאינה מחדר הניתוח לעמדות התאוששות 

   תמיד תקינה. אינההמנותח; גם העברת מלוא המידע בין הצוותים 
את המשתתפים בהם  יםהמכשיר יםלימודי התמחות ממוקדבסיסי בסיעוד הוא -קורס על  68

 לעבודה במחלקות מסוימות או לתפקידים ספציפיים במוסדות הבריאות והרפואה.

 (.1999)אפריל  19/99, חוזר מס' הנחיות - הרדמה לאחר וטיפול השגחהרפואה,  מינהל  69

 .2014מעודכן לשנת  -הנחיות קליניות והמלצות של איגוד המרדימים בישראל   70

  שהו שלוש מטופלות ותינוק, כולם לאחר ניתוח. 2016במקרה אחד ביוני לדוגמה:   71

כי פעמים רבות  2008למנהלת שירותי הסיעוד בינואר כתב  משניאח אחראי חדר ניתוח למשל,   72

בעבודה ולא התנסו בסיסי בטיפול נמרץ -קורס עללא הוכשרו בהאחיות שמגיעות בלילה לעזרה 

בו בשעת לילה בוצעו שאר האח האחראי מצב ית 2010במכתב אחר ממרץ  .בחדר התאוששות

ובחדרי הניתוח, מטופלת  ניתוחים קיסריים דחופים, ומפאת חוסר בכוח אדם בהתאוששות

ניתוח קיסרי דחוף נאלצה לחכות כעשר דקות עד שהוכנסה לחדר ניתוח,  שהייתה אמורה לעבור

 אסור להמתין ולו דקה אחת. המצבאף שב



 ב67 שנתי דוח|    356

את תהליכי העבודה הנהוגים  על הנהלת נהריה לבצע עבודת מטה ולבחון

ביחידת ההתאוששות, ובכלל זה עליה לבחון את הקשר עם צוות חדרי הניתוח. 

עליה לקיים את הנחיות משרד הבריאות ולבחון אם לבצע שינוי בשיטות 

העבודה באופן שאחיות יופקדו על מטופלים מוגדרים, כפי שקורה במרבית 

 .73בתי החולים בארץ

ת ההתאוששות מאייש שני אתרי ההתאוששות: האתר המרכזי צוות אחיו :בילינסון

בסוף השבוע, בשעות  -ואתר התאוששות חדרי ניתוח נשים. בשעות הלא שגרתיות 

שום אחות אינה עובדת בתורנות באתר נשים, ובאתר  -הערב והלילה ובשבת בבוקר 

נשים . אם מתבצע ניתוח בחדרי ניתוח 74המרכזי עובדות שתי אחיות ואחות כוננית

בשעות אלה, אחת האחיות שבתורנות עוברת לאתר התאוששות נשים. כך רק אחות 

אחת נשארת בכל אתר, אף שלפי נוהל משרד הבריאות אמורות להישאר שתיים 

שהו כמה מטופלים בשני  2016לפחות. לדוגמה, במהלך שני סופי שבוע באפריל 

ל אתר עבדה אחות אחת אתרי ההתאוששות, אולם בית החולים לא הפעיל כוננת ובכ

 בלבד.

על הנהלת בילינסון לקבוע את המתכונת הראויה לאיוש האחיות באתרי 

ההתאוששות ולקיים את הנדרש בנוהל שקבע משרד הבריאות, כדי לא לפגוע 

 בבטיחות המטופל. 

המשרד השיב כי הוועדה שתוקם תגדיר את תהליכי העבודה של כוח האדם 

 ידות ההתאוששות. והתשתיות הנחוצים להפעלת יח

 

 

 
 למעט במרכזים הרפואיים: יוספטל, הדסה הר הצופים, פוריה ואסף הרופא.  73

 ך זמן קצר אם יש צורך בכך.אחות שאינה נמצאת בבית החולים אך מגיעה אליו בתו  74
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 תורים לניתוחים

 ניהול מושכל של תורים לניתוחים
ניהול מושכל של תורי ההמתנה לניתוחים הוא משימה מורכבת, הכרוכה בשיקולים 

רבים ובעלת השפעה כלכלית ניכרת שעמה מתמודדים ארגונים רבים שנדרשים 

סס על ניתוח לנהל תורים כדי לספק שירות ללקוחות. ניהול התורים אמור להתב

נתונים, ריכוז המשאבים וגיבוש של תהליכי עבודה סדורים ושיטתיים. נוסף על כך, 

יש צורך להגדיר את בעלי התפקידים האחראים לכל שלב ושלב בתהליכים. משרד 

הבריאות פרסם בשנים האחרונות כמה חוזרים שבהם הורה לבתי החולים הכלליים 

אופן שיאפשר שקיפות כלפי הנהלות בתי למחשב את תהליך הרישום לניתוחים, ב

החולים וכלפי הציבור ויאפשר דיווח ובקרה למשרד הבריאות; המשרד אף התנה את 

 . 75חידוש הרישיון של בית החולים ביישום הנחייתו

ר . מזכירת 76ניהול תורי הניתוחים בבתי החולים מתבצע באמצעות מערכת נש"

בקשות לניתוחים מרופאי המחלקות ומזינים המחלקה או מוקד זימון תורים מקבלים 

מנתחת, פרטי המטופל, המחלקה אותן במערכת. הבקשה כוללת פרטים כגון ה

ו של דחיפותומידת  ת הניתוח, שיטהמנותח צדהמבוקש לניתוח, קוד פעולה,  תאריך

 הניתוח.

 

 ניהול התור לניתוחים בבתי החולים

מנהלי  -הייתה ברמה המקומית בעבר הדרך המקובלת לקביעת התורים לניתוחים 

המחלקות והיחידות המנתחות או הרופאים העובדים בהן ניהלו את התורים ביומניהם 

האישיים או המחלקתיים. על אף חוסר היעילות של שיטה זו והחשש שאינה די 

שקופה ומאפשרת לעיתים ששיקולים זרים יביאו לקדימות התור, בתי חולים רבים, 

. אחרים מפעילים מוקד 77דינה כי הם עדיין נוהגים בדרך זומסרו למשרד מבקר המ

זימון תורים שמרכז את יומני המחלקות, קובע את התורים ומזמן את המטופלים 

 לניתוחים. 

 
(; 2012)נובמבר  37/2012, חוזר מס' לניתוחים המתנה של ממוחשב רישוםמינהל רפואה,   75

 32/2004, חוזר הממתינים רשימות וניהול מתוכננים לניתוחים תור קביעתמינהל רפואה, 

 (. 2004)יולי 

 אלקטיביים. לניתוחיםמערכת ממוחשבת לניהול שירותים רפואיים עבור זימון תורים   76

מאיר, הלל יפה, שיבא, רמב"ם, הדסה עין כרם, וולפסון, בילינסון, הדסה הר הצופים, איכילוב,   77

 .והשרון , יוספטלבני ציון, ברזילי, זיו, קפלן
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 ולעתים, החולים בתי

 שונות מחלקות אפילו
, חולים בית באותו

 תהליך את מנהלים
 התורים קביעת

 על אחד כל לניתוחים
 משרד. שיטתו פי

 קבע לא הבריאות
 שעל סדורה תורה
 החולים בתי ינהלו פיה
 קביעת תהליך את

 לניתוח התור
 

עלה שבתי החולים, ולעתים אפילו מחלקות שונות באותו בית חולים, מנהלים 

שרד את תהליך קביעת התורים לניתוחים כל אחד על פי שיטתו. אף שמ

הבריאות אמור לשמש גם כגורם התורתי למערך הבריאות הוא לא קבע תורה 

סדורה שעל פיה ינהלו בתי החולים את תהליך קביעת התור לניתוח; יתרה מזו, 

הוא אף לא קבע נהלים בעניין זה וגם לא השכיל לספק לבתי החולים 

 הממשלתיים שבניהולו מערכת ייעודית לשם כך. 

 להלן פרטים על אופן קביעת התור בבתי החולים שנבדקו: 

התורים לניתוחים מנוהלים ברמת המחלקה באמצעות רישום ביומנים  :וולפסון

וכיוצא בזה. אין מסד נתונים משותף לניהול התורים. מחלקות אחדות מוודאות 

 טלפונית את הגעת המטופל לניתוח, ואחרות לא עושות זאת.

גם בבילינסון כל מחלקה מנהלת לעצמה את התורים באמצעות רישום  :בילינסון

וכיוצא בזה. במחלקות אחדות מזכירות המחלקה מתקשרות למטופלים אחת ביומנים 

לחודש כדי לוודא שהם ממתינים לניתוח. במחלקות אחרות יש מזכירה כללית 

 שמטייבת את רשימות הממתינים ומוודאת שיש צורך בניתוח.

ניהול התורים ת וולפסון ובילינסון כי ומשרד מבקר המדינה מעיר להנהל

ת המחלקה פוגע ביעילות ועלול להתבסס על נתונים לא לניתוחים ברמ

מעודכנים ולא אמינים. יתרה מזו, ניהול התורים באופן האמור מאפשר חוסר 

שקיפות ומעורר חשש ששיקולים זרים יביאו לקדימות התור. ניהול באופן הזה 

גם אינו מאפשר בקרת איכות: איתור נתונים שגויים, טעויות בפרטים, כפל 

, מעקב אחר ביטולים וכיו"ב. מסד נתונים משותף יכול לטייב את זמינות זימונים

 התורים.

זימון התור מתבצע באמצעות מוקד זימון תורים. הרופא הוא שמעביר למוקד  :נהריה

ניתוח, -את הבקשה לניתוח. המוקד אחראי לקביעת התור לניתוח ולמרפאת טרום

 הוא גם אחראי לוודא שהמטופל יגיע מוכן לניתוח. 

התחיל בית החולים כרמל להפעיל  2014בשנת  :הכללית שלאחרים  חולים בתי

לניתוחים. המרכז מלווה את המטופל משלב קבלת ההפניה ועד לאחר  מרכז שירות

השחרור. המרכז משמש כתובת אחת מרכזית למטופל ולבני משפחתו, למחלקות, 

ניתוח ולקהילה, ובכך מבטיח את הרצף הטיפולי. מרכז -לחדרי ניתוח, למרפאת טרום

ים, למשל: השירות לניתוחים מטפל גם בבעיות שמתעוררות במסגרת הפעלת התור

רישום כפול או חסר של תכניות הניתוח, שגיאות ברשימות הממתינים, מידע חלקי או 

לא ברור שנמסר למטופל לפני הניתוח, בעיות בנוגע לביטולי ניתוחים ועוד. בארבעה 

בתי חולים נוספים של הכללית הוקמו מוקדי זימון תורים המלווים את התהליך משלב 

. כללית החליטה להקים מוקדים בשאר בתי 78לביצועוקבלת ההפניה לניתוח ועד 

החולים שלה וביצעה הערכות תקציביות של עלויות העסקת כוח אדם ושל עלויות 

  רכישת ציוד.
בהעמק המוקד משרת את כל המחלקות; בשניידר, בסורוקה ובכרמל יש מחלקות שהמוקד   78

 עדיין לא משרת אותן. 
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 לא באופן תורים ניהול
 מקומית ובראיה סדור

 בראיה במקום
 יעיל אינו מערכתית

 לשדרגו ונדרש
 שיהלום כדי בדחיפות

 העבודה תהליכי את
 המודרני בעולם
 

למוקדי זימון התורים ולמזכירות שמתאמות תורים בבתי החולים של הכללית יש 

וכך יש  הרשאת גישה לרשימות הממתינים לניתוחים בכל בתי החולים של הקופה,

ביכולתם לבדוק אם רישום הממתינים לניתוחים עדיין תקף או שמא כבר ביצעו אותם 

 בבית חולים אחר. 

יש לציין לחיוב את פעולות הכללית לשכלול ניהול התורים לניתוחים. על 

 הכללית ליישם את המערכת בכלל בתי החולים שלה.

רצי לתורים שיאסוף יצוין כי ועדת גרמן המליצה להקים מרכז מידע ומעקב א

מידע גולמי על מועדי ההפניה לניתוח והתורים במערכת, אולם המלצות 

 הוועדה לא יושמו.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי ניהול תורים באופן לא סדור 

ובראיה מקומית במקום בראיה מערכתית אינו יעיל ונדרש לשדרגו בדחיפות 

עולם המודרני; על המשרד לשקול פיתוח כדי שיהלום את תהליכי העבודה ב

של מערכת לניהול תורים שתשמש אותו ואת בתי החולים כמוקד זימון ארצי 

ובכך צפוי ניהול התורים להיות מיטבי יותר, ישופר מיצוי הניצול של חדרי 

 הניתוח, יקוצר התור לניתוחים ותובטח שקיפות בזמן אמת. 

מקצועית תקבע את כל שרשרת -משרד הבריאות מסר בתשובתו כי הוועדה הרב

הפעלת מערך הניתוחים מרגע קביעת התור לניתוח ועד שהמנותח משתחרר לביתו 

תקבע עקרונות שעל פיהם ינהלו את התורים לניתוחים ברמת בית  או למחלקתו וכן

 החולים. כמו כן, פתרונות המחשוב שמפתח המשרד יאפשרו ניהול וזימון של תורים.

 

 מסירת מידע למטופל

 ניהול תורים ולמסירת מידע למנותחים, גרםתורה סדורה של המשרד בנוגע ל היעדר

על מועד הניתוח  מידעלמועד שבו נמסר ה בין בתי החולים בנוגעבהכרח גם לשוני 

מועד הניתוח רק זמן קצר  עללמטופל  להודיע נוהגים. חלק מבתי החולים למטופל

בסמוך  או הרופא עם בפגישהלמטופל מודיעים על כך אחרים  ואילו ,ולפני מועד

  לכך.

עלה שהכללית הגדירה מדדים למספר הממתינים לניתוחים ולמספר הממתינים ללא 

בקשות ללא תור עתידי  30%עד  -והגדירה כיעד  79)המתנה לניתוח מעל שנה( תור

  ניתוח או לניתוח.-למרפאת טרום

קפלן( מחלקות אחדות צמצמו את מספר  -עלה שבמרכז הרפואי קפלן )להלן 

הממתינים ללא תור )כלומר המטופלים שזקוקים לניתוח שעדיין לא נקבע לו מועד( 

. הנהלת קפלן הסבירה כי השיפור חל 2015בשנת  46%-ל 2014בשנת  70%-מ

מודעות. בעקבות המדדים החדשים שקבעה הנהלת הכללית שהעלו את הנושא ל

  במסגרת זו החלה הנהלת בית החולים לפעול להשגת היעד שנקבע. 
ממתינים ללא תור: הכללית הגדירה שיש לקבוע תור לניתוח לעוד שנה, לכל המאוחר. אם לא   79

 ניתן לקבוע תור למטופל עד מועד זה, הוא יתועד במערכת כממתין ללא תור. 
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את החלטת הכללית לקבוע יעד שיביא 

לצמצום הממתינים ללא תור. עם זאת, על הכללית לבחון האם היעד שקבעה 

 הוא מיטבי, שהרי עדיין מדובר בממתינים רבים ללא תור עתידי אשר - 30% -

צפויים להמתין לניתוח מעל שנה. ראוי כי יתר בתי החולים יקבעו מדדים 

ברורים שיניעו שיפור בזמני ההמתנה לניתוחים. על משרד הבריאות לגבש 

 בתורת ההפעלה מדדים ברורים לניהול תורים. 

 

 השירות למטופל

מזמנים את המנותחים הראשונים של הבוקר יום קודם  80עלה כי במרבית בתי החולים

לכן, והם מתאשפזים במחלקה; יתר המטופלים שבהמשך תכנית הניתוחים של היום 

. בדרך כלל כל המטופלים 6:00מוזמנים לשעת בוקר מוקדמת, לעתים לשעה 

 מוזמנים לאותה השעה ולא לפי תור. 

מזמנים את המנותחים שאינם הבדיקה העלתה שלעומת זאת, בבתי חולים פרטיים 

 ראשונים בתכנית הניתוחים, במדורג, לפי תור ובהתאם למהלך היום.

משרד הבריאות מסר בתשובתו כי בשלב זה יש מקום להניח למחלקה לשקול את 

נושא הזימון המדורג של מנותחים, וזאת בהתחשב בסדר יום הפעילות וכדי למנוע 

עבודה במחלקה מנתחת בבית חולים כללי שונה ביטולי ניתוחים, וכן ציין כי אופי ה

 מאופי העבודה בבית חולים פרטי.

היות שגם במערכת הציבורית נוהגים בתי חולים אחדים לזמן את המנותחים 

באופן מדורג, ניתן להניח כי זימון מדורג הוא אפשרי, לפחות באופן חלקי. 

ל המטופלים באשר לניתוחים מסוימים, עדיף להמשיך במתכונת של זימון כ

לאותה השעה ולא לפי תור. זימון כל המטופלים לאותה שעת בוקר מוקדמת 

גורם לכך שהמטופל ומלוויו ייאלצו להמתין זמן רב, לעתים שעות רבות, שלא 

לצורך. ההמתנה מכבידה גם על הצוות, שכן הוא נדרש לתת מענה על שאלות 

ים ישקלו לזמן המטופלים בדבר מועד כניסתם לניתוח. ראוי שבתי החול

מטופלים לניתוחים על פי תור, אלא אם כן מדובר בניתוחים שאינם מאפשרים 

זאת. בכך יוקל הן על הצוות והן על המטופלים ומלוויהם. כמו כן, על משרד 

 הבריאות להסדיר את הנושא באופן מערכתי בכלל בתי החולים.

 

 

 
 , יוספטלנהריה, וולפסון, בילינסון, שיבא, רמב"ם, בני ציון, ברזילי, זיו, השרון, סורוקה, הלל יפה  80

 .ומאיר
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 נתונים על תורים
, 2014לשנת  OECD-לפי נתוני ה :העולם מדינות לעומתישראל  -המתנה  זמני

 130 -ימים, ולהחלפת מפרק ברך  106זמן ההמתנה בישראל לניתוח קטרקט היה 

. לפי נתונים אלה, תורי ההמתנה בישראל לניתוחים הם מהקצרים במדינות 81יום

הארגון. ועם זאת בדיקה מעמיקה מעלה כי הישג זה מקורו בעיקר באופן מדידה 

בעוד שברוב המדינות המפותחות  -לבין יתר המדינות שנמדדו שונה בין ישראל 

המדידה מתחילה ממועד ההפניה לניתוח ועד למועד הניתוח בפועל, בישראל 

. 82המדידה, נכון למועד פרסום הנתונים, התחילה מהמועד שבו נקבע התור לניתוח

 .83מדדמכאן שפרק הזמן שבין מועד ההפניה לניתוח לבין מועד קביעת הניתוח לא נ

ממתינים לניתוחים  50,000-היו כ 2016על פי מערכת הנתונים של הכללית, לסוף יוני 

בכל בתי החולים שלה. עוד עולה מהנתונים כי זמן המתנה ממוצע לניתוח בדרום 

ימים, זמן המתנה ממושך יותר מאשר במרכז הארץ העומד  120-הארץ ובצפונה הוא כ

 . 84ימים בממוצע 75על 

ההמתנה והתורים לניתוחים עלה פעמים רבות בעבר בדוחות קודמים של נושא זמני 

מבקר המדינה, בישיבותיהן של הוועדה הציבורית לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית 

לפי נתוני קופות . 85)ועדת גרמן( ובוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ועוד

שבהם מרבית הניתוחים  החולים, כפי שנמסרו לוועדת גרמן, יש תחומים רבים

 -מבוצעים באמצעות תכניות השב"ן )שירותי בריאות נוספים( ולא בסל הבסיסי 

מניתוחים  85%-כלומר בבתי חולים פרטיים. אחת הקופות מסרה לוועדה כי יותר מ

. הוועדה מצאה שהגורם המרכזי לכך הוא אורך 86מסוימים מבוצעים במסגרת השב"ן

  התורים במערכת הציבורית.

יקבל, הוא קיצור זמן ההמתנה לתורים הוא חלק מהשירות האיכותי שראוי שהאזרח 

מגביר את אמון הציבור במערכות הממשלתיות וגם עשוי לצמצם את המעבר 

מהרפואה הציבורית לרפואה הפרטית. נוכח החשיבות של קיצור זמני ההמתנה בתור 

  הנחיות המשרד. ב87לניתוח, המשרד הגדיר זאת כחלק מתכנית מדדי האיכות שלו
 .(2015יולי ) OECD-ה בראי בישראל הבריאות מערכת, OECD-גון האר  81

לעתים אין חפיפה בין היום שבו מחליטים שיש צורך לבצע את הניתוח לבין היום שקובעים את   82

בתור: זמני המתנה  מיקומךהתאריך לניתוח. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 

 (.2016)בבתי החולים במימון ציבורי 

, כי 01-15-1-50-001קבע המשרד במדד האיכות שלו "זמני המתנה לניתוח", מס'  2015בשנת   83

 אופן חישוב המדד יהיה משך הזמן ממועד ההפניה לניתוח ועד ביצוע הניתוח בפועל.

בדרום ובצפון הארץ במרכזים הרפואיים: העמק, כרמל וסורוקה ובמרכז במרכזים הרפואיים:   84

 מאיר וקפלן. בילינסון, השרון,

 מבקר משרד ;2014-התשע"הראו הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית,   85

בפרק "תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים  (,2009) ב59 שנתי דוח ,המדינה

, בפרק "הפעלת חדרי ניתוח בבתי חולים", עמ' (2003)ב 53שנתי  דוח; 399הממשלתיים", עמ' 

 החולים בבתי מתוכננים לניתוחים המתנה זמני; מרכז המידע והמחקר של הכנסת, 462

(2007 .)  

וסקופיה לברך, כריתה של רקטרקט, הוצאת נגע בשיטת מוס, כריתת צלקת רקמה רכה, ארת  86

 .קון בקע טבוריקונכה, הסרת שקדים, הכנסת כפתורים, הרנייה לילדים ותי

 .83ראו הערה   87
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ניהול ההמתנה ב" הכלליתת של בהנחיוו 88"חובת דיווח על זמני המתנה לניתוחים"

 הניתוחים.  תורי" נקבעה שיטת מדידת זמני ההמתנה לוהתורים לניתוחים

על מנת לוודא אחידות ומהימנות במדידה, דורש המשרד מבתי החולים להזין 

למערכות הממוחשבות שלהם לפחות חלק מהנתונים החיוניים שיאפשרו לו השוואה, 

(. גם 89דהיינו המועד שבו הוחלט על הצורך בניתוחובכלל זה מועד הרישום לניתוח )

 כלל זה לבתי החולים שלה.  הכללית קבעה

 אכןהוא  שנרשםששיטת הדיווח הנוכחית אינה מבטיחה כי המועד  עלה

 עקב כך. מועד ההפניה לניתוח - התכוון משרד הבריאות שאליו המועד

משקפים הלכה למעשה את זמני ההמתנה לניתוחים המוזנים אינם  הנתונים

 . אפשר להשוותם לנתונים של בתי חולים במדינות אחרות-ולכן אי

יתרה מזו, מתשובת המשרד עלה כי כיוון שאין מערכת ניהול מרכזית של 

תורים לניתוח, מטופל יכול להירשם במקביל לכמה בתי חולים לאותה 

ביותר מבין האפשרויות שיינתנו לו.  פרוצדורה על מנת לקבל את התור הקצר

גם קופת החולים של המבוטח אינה יודעת מתי והיכן הוא ינותח. גורמים אלה 

 ואחרים מקשים על משרד הבריאות לנטר את אורכי התורים.

על פי הרישום במערכת נש"ר, במחלקת העיניים בוולפסון זמני ההמתנה : וולפסון

שלושה ימים בלבד בממוצע )ברבעון  -ד לתורים לניתוחים היו קצרים עד מאו

-; וזמני ההמתנה לניתוחים במחלקות הכירורגיות היו שניים90(2016הראשון של שנת 

 שלושה ימים בלבד. 

שזמני ההמתנה לניתוחים במחלקת עיניים, שאותם הזין בית  עלה בבדיקה ואולם

ניתוח, שהוא היום -טרום תהחולים במערכת, החלו ביום שבו ביקר המטופל במרפא

ניתוח לא -טרום תמרפאקבלה בל ההמתנה וכי משךשבו נקבע לו מועד הניתוח, 

 , אף שמדובר בכחצי שנה בממוצע.בחשבון כלל הובא

בבילינסון נרשם מועד הרישום לניתוח כמועד שבו  במחלקה לאורולוגיה :בילינסון

ועד מב ולא תוחלני המטופלשל  שיבוץה תאריך על רופאי המחלקה והחליט

 חלטה על הצורך בניתוח, פער שעשוי להגיע לשבועות עד חודשים. הה

 
 .2.6.2013מתאריך  14/2013חוזר מינהל רפואה   88

ניתוח שבה ייקבע מועד -בין אם באותו מועד נקבע התור לניתוח או נקבע תור למרפאה טרום  89

 הניתוח. 

 מרבית הניתוחים הם ניתוחי קטרקט.  90
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 יןא המבוטחים לציבור

 לזמני בנוגע מידע
 לניתוחים ההמתנה

 השונים החולים בבתי
 מהם נבצר ולכן

 בעת זה נתון לשקלל
 בית את בוחרים שהם

 . ינותחו שבו החולים
 

משרדי הבריאות והאוצר ערים זה שנים לתופעת התורים הארוכים במערכת 

 ;2013שנת ברק  םאיסוף הנתוניהציבורית. עם זאת, משרד הבריאות החל ב

נתונים  בפומבים לא פרס, הוא עדיין 2016ובמועד סיום הביקורת, אוגוסט 

. יוצא שלמשרד אין מידע על מספר הממתינים, זמני ההמתנה 91בנושאאמינים 

לניתוחים, התפלגותם לפי סוגי הניתוחים ובתי החולים, לרבות על פי אזורים 

גיאוגרפיים; יוצא גם שלציבור המבוטחים אין מידע בנוגע לזמני ההמתנה 

לשקלל נתון זה בעת שהם לניתוחים בבתי החולים השונים ולכן נבצר מהם 

יש בידה נתונים על משכי  -בוחרים את בית החולים שבו ינותחו. אשר לכללית 

ההמתנה לניתוחים, אולם היא אינה מציעה למטופלים שממתינים זמן רב 

לניתוח בבית חולים מסוים לעבור את הניתוח בבית חולים אחר, ובכך לקצר 

 את משך ההמתנה. 

הכללית מסרה בתגובתה כי בעבר ניסתה להציע לחולים לבצע את הניתוח בבית 

הכללית חולים אחר אשר משך ההמתנה אליו קצר יותר, אך ניסיון זה לא צלח. 

 הוסיפה כי תחדש את היוזמה האמורה.

משרד הבריאות מסר בתשובתו כי פתרונות המחשוב שיספק לחדרי הניתוח יאפשרו 

הצגה של זמני המתנה בהתבסס על שיטת מדידה אחידה, וכן יאפשרו תיעוד של 

מועד ההחלטה בדבר הניתוח, של מועד קביעת התור לניתוח ושל מועד הניתוח 

 בפועל.

לוודא שהמערכות המותקנות בכל בתי החולים, שמנהלות  הבריאות משרדעל 

את התורים לניתוחים, יושתתו על כללים אחידים שיאפשרו השוואה בין 

. מערכות OECD-התורים של בתי החולים השונים וכן לנעשה במדינות ה

ארצית ומקיפה של ניהול התורים לניתוחים. דיווח -שכאלו יאפשרו ראייה כלל

מן ההמתנה לניתוחים שאינו מושתת על כללים אחידים יוצר מצג מטעה על ז

שפוגע הן בציבור והן באמינות מערכת הבריאות. מידע על זמני המתנה 

לתורים לניתוחים הוא מידע מהותי שעל הציבור להיות חשוף לו, ושקיפות 

כזאת עשויה גם לקדם תחרות בין בתי החולים ובכך להביא לשיפור תהליכי 

דתם, לטובת הציבור כולו. השיהוי האמור בעבודתו של המשרד, הזמן עבו

שחלף מאז החל באיסוף הנתונים והעובדה שהוא טרם פרסם את הנתונים 

לציבור, אינו תקין, שכן הדבר פוגע בזכות הציבור לקבל מידע הנוגע לו 

 אישית. 

 

 

 התכנית לקיצור תורים
סיכמו משרד הבריאות ומשרד האוצר שיש לתקצב תכנית לקיצור  2015בסוף שנת 

  לקיצורמיליון שקל  880-סכום כולל של כ קצההממשלה תתורים. לפי התכנית, 
 אולם אלו לא היו אמינים.המשרד פרסם כמה נתונים על תורים,  2015-ו 2014בשנים   91
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 יוצר התמחור מנגנון

 תמריץ ומציב עיוותים
 גריפת" לתופעת כספי

 העדפת" )השמנת
 ורווחיים קלים חולים

 תמריץ -( יותר
 על במיוחד שמשפיע
 הפרטית המערכת

 מעדיפה אשר
 במקרים להתמקד

 הקלים
 

 הניתוחים המבוצעים בבתי החולים הציבוריים מספר לניתוחים ולהגדלתהתורים 

קופות  .ים הציבורייםבאמצעות הגדלת רכש הקופות ומתן תמיכה ישירה לבתי החול

מהסכום ייועד להגדלת הרכש במערכת  80%מיליון ש"ח ) 640-החולים יתוקצבו ב

מיליון ש"ח(  240לקיצור רשימות הממתינים(, ויתרת הסכום )בסך  20%-הציבורית, ו

תוקצה לבתי החולים. התקציב שיוקצה אמור לאפשר להפעיל את חדרי הניתוח גם 

ת הרפואה הציבורית, תוך תגמול רופאים שיעבדו יום בשעות אחר הצהריים, במסגר

 עבודה מלא בבית החולים הציבורי ויוותרו על פרקטיקה פרטית.

סיכום הדברים האמור היה עדיין בגדר טיוטה, ובמאי אותה שנה העביר  2016במרץ 

 משרד הבריאות את מתווה התכנית לקופות, לקבלת התייחסותן לכך.

הממשלה אישרה  2016באוגוסט  כי 2016ו בנובמבר משרד הבריאות מסר בתשובת

  .2018-ו 2017את התכנית, ומאז נידון ומושלם מודל ההפעלה הסופי לשנים 

נוכח הזמן הרב שעבר מאז הובאה סוגיית התורים הארוכים לידיעת משרדי 

הבריאות והאוצר, ראוי שהם יסיימו את גיבוש מתווה התכנית לאלתר על בסיס 

נתונים אמתיים ויקבעו מועד מוקדם ככל האפשר ליישומה. כמו כן, על משרדי 

נו אם הבריאות והאוצר לקבוע מדדים מוסכמים ואחידים שבאמצעותם יבח

 התכנית אכן משיגה את מטרתה ומקצרת זמני המתנה לניתוחים. 

 

 

ריאלי על ביצוע ניתוח  תמחיר השפעותיו של
 במערכת הציבורית

לתגמול הניתן על שירותים רפואיים, לאופן קביעת המחירים ולאופן ההתחשבנות 

השפעה מכרעת על התמריצים הכספיים העומדים לרשות הגופים הפעילים 

ויש להם השפעה ניכרת על התנהגותם ועל  -בתי החולים וקופות החולים  -במערכת 

 .92היקף פעילותם

אם התמחור  -לתמחור שגוי של פרוצדורות רפואיות יש השפעות על היקפי הפעילות 

עודף פעילות בתחומים ליצור  -בית החולים  -לספק השירות גבוה מדי, הוא גורם 

מסוימים, ואם הוא נמוך מדי הוא גורם לחסר של פעולות אחרות. מנגנון התמחור 

מסתמך לרוב על עלויות ממוצעות ולעתים אינו מביא בחשבון אבחנות שונות או 

רמות שונות של חומרת המקרה שבו מטפלים. מנגנון תמחור כזה יוצר עיוותים ומציב 

תמריץ  -פת השמנת" )העדפת חולים קלים ורווחיים יותר( תמריץ כספי לתופעת "גרי

  שמשפיע במיוחד על המערכת הפרטית אשר מעדיפה להתמקד במקרים הקלים. 
; 555(, בפרק "סוגיות בתקציב מערכת הבריאות", עמ' 2015) ג65דוח שנתי  ,המדינה מבקרראו   92

הסדרים כלכליים בין קופות חולים לבתי החולים הכלליים בפרק " (,2010) ב60דוח שנתי 

אות ליד בתי בפרק "תאגידי ברי ,(2009) ב59דוח שנתי ; 497, עמ' "והשפעתם על המבוטחים

 הבריאות מערכת לחיזוק המייעצת הוועדה. ראו גם 399החולים הכלליים הממשלתיים", עמ' 

 .2014-התשע"ה, הציבורית
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שיטת ההתחשבנות לתמחור השירותים שמקבלים בתי החולים מהקופות נקבעת 

בשני תהליכים: האחד, משא ומתן בין הקופות לבין בתי החולים, אשר מאפשר לתת 

לקופות הנחות ניכרות לעומת המחירים המרביים הנקובים במחירון משרד הבריאות; 

(, המגבילה CAPייחודי הקובע תקרת הכנסות שנתית לבתי החולים )והשני, מנגנון 

את הגידול בהכנסותיהם המתקבלות מקופות החולים, על שירותים הנמכרים מעבר 

לתקרה זו חלות הנחות אוטומטיות בשיעור משתנה )"שיטת האלפא"(. לעתים שיטת 

יבוצעו ההתחשבנות הזאת מביאה לכך שמחיר הפרוצדורות אינו ריאלי ולכך ש

פעולות במחיר הפסד. יצוין כי מחירי הפרוצדורות הרפואיות במחירון המשרד 

 מתעדכנים במשך השנים בשיעור עדכון מחיר יום אשפוז.

שיטת ההתחשבנות בין הקופות לבתי החולים היא אחד השיקולים המשפיעים 

על החלטתם של בתי החולים אם לבצע ניתוח מסוים שתמחירו ריאלי ואף 

וזו אחת , 93לו עודף הכנסות או לבצע ניתוח אחר שמתומחר בחסרמותיר 

 .הסיבות להיווצרות תורים ארוכים לניתוחים מסוימים

בעניין זה המליצה ועדת גרמן שמשרדי הבריאות והאוצר יאתרו את הפרוצדורות שיש 

, אולם כאמור 94בהן תורים ארוכים ויבצעו שינוי במחירי הניתוחים כדי לקצר תורים

 זו לא יושמה.  המלצה

יש לציין כי הציבור הפונה לרפואה הפרטית אינו מקבל בהכרח טיפול איכותי יותר 

מהבחינה הרפואית מאשר בבתי החולים הציבוריים. לפיכך פניות הציבור לרפואה 

הפרטית מגדילות את ההוצאה הפרטית והלאומית לבריאות ופוגעות בהכשרת הדור 

ות בציבור שאינו חבר בשב"ן או שאין ברשותו הצעיר של הרופאים, והן אף פוגע

 .ביטוח בריאות פרטי

אף שאופן ההתחשבנות בין הקופות לבתי החולים הוא גורם המשפיע באופן 

משמעותי על התנהלות מערכת הבריאות, עלה שמשרד הבריאות לא בחן את 

ההשפעה של אופן תמחור הניתוחים על זמני ההמתנה לניתוחים וממילא הוא 

כן, על פי הצורך, את מחירי הניתוחים באופן שיהיו ריאליים )למעט לא עד

 עדכון מחיר יום אשפוז שמשפיע בעקיפין על התמחור(. 

להמחשת הצורך בבחינת תמחור עלות הניתוחים יצוין כי לאחר שמשרד הבריאות 

במספר  150%העלה את תעריף הניתוח להוצאת שקדים חל גידול של כמעט 

 וצעו במערכת הציבורית. הניתוחים הללו שב

 
 בתי חולים פרטיים מראש לא יבצעו ניתוח כזה או שיגבו מחיר ריאלי ללא הנחות.   93

את עמדת המיעוט הציעו לשנות לחלוטין את מנגנון קביעת המחירים  שכתבוהוועדה חברי   94

בסיס עקרונות כלכליים  שקופות החולים משלמות לבתי החולים, באופן שהמחירים ייקבעו על

ברורים, בידי גוף רגולטורי מקצועי ועצמאי, ויהיו אחידים לכל המערכת )במקום מחירי מקסימום 

 הנהוגים במועד סיום הביקורת(.
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 הנוגעות הבעיות אחת

 ההמתנה זמני לקיצור
 הבחירה שהסדרי היא

 מטופלים מגבילים
 הטיפול את מלקבל

 מזה שונה חולים בבית
 אף, עבורם שנקבע
 קצר תור בו שמצאו

 יותר
 

לנוכח התכנית של משרדי הבריאות והאוצר לקיצור תורים, ראוי שמשרדים 

אלה יבחנו גם את שיטת תמחור הניתוחים השונים, ובפרט אלה שיש בהם 

תורים ארוכים, ויקבעו מחיר ריאלי לביצועם. הדבר ישפיע על התמריץ של בתי 

 החולים לבצע אותם.

ריאלי של שירותים וער לעיוותים  חשיבותו של תמחוריר בהמשרד השיב כי הוא מכ

שמקורם בתמחור לא ריאלי. המשרד ומשרד האוצר מתכוונים לעקוב אחר תמהיל 

הביצוע של הניתוחים במסגרת התכנית לקיצור תורים. בכוונתם לבחון ביסודיות 

פעולות שלא יבוצעו כלל או שיבוצעו בשיעור קטן מהמתוכנן, ולתמחרן בהתאם 

לכך. המשרד מפתח מערכת תמחור לאומית שתשמש כלי לתמחור דינמי ורציף של 

כלל השירותים במערכת האשפוז הציבורית. המערכת תאפשר לאתר מקרים של 

תמחור יתר או תמחור חסר ולתקן את מחירם, תוך שמירה על מסגרת ההוצאה. 

יוכלו לפעול לפי יחולו שינויים באופן חישובי ההנחות, באופן שהקופות  2017משנת 

 שיקולים איכותניים ולא רק שיקולים כלכליים.

 משרד מבקר המדינה יעקוב אחר פיתוח מערכת התמחור והשימוש בה.

 

 

 הסדרי בחירה והשפעתם על אורכי התורים
על פי החוק, כל תושב זכאי לשירותי בריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות, וזאת 

 באיכות סבירה, בזמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריו. 

להגביל קופות החולים רשאיות להתקשר עם מוסדות הנותנים שירותים רפואיים ו

 בחירה(.הסדרי  -)להלן  את הפניית מבוטחיהן למוסדות אלובהתאם לשיקול דעתן 

קביעה זו מאפשרת לקופות שליטה בקביעת המתקן הרפואי שאליו מופנה חולה 

הזקוק לטיפול. בדוחות קודמים של מבקר המדינה צוין כי אחת הבעיות הנוגעות 

לקיצור זמני ההמתנה היא שהסדרי הבחירה מגבילים מטופלים מלקבל את הטיפול 

 . 95ו תור קצר יותרבבית חולים שונה מזה שנקבע עבורם, אף שמצאו ב

ועדת גרמן ביקשה להתמודד עם סוגיה זו והיא המליצה שקופות החולים יאפשרו 

למטופל לבחור קבלת טיפול בבית חולים אחד מבין שלושה אפשריים שיוצגו לפניו. 

על )בית חולים גדול(, שמקומו אינו תלוי במקום -מבין השלושה אחד יהיה מרכז

הוא משתייך, ושניים אחרים המגורים של המטופל או בזהות קופת החולים שאליה 

 יהיו באזור הגאוגרפי של המטופל ובבעלות שונה )ממשלתי, כללית, ציבורי או אחר(. 

 
הסדרים כלכליים בין קופות חולים לבתי בפרק ", (2010)ב 60, דוח שנתי המדינה מבקרראו גם   95

בפרק "תאגידי  ,(2009) ב59דוח שנתי ; 497, עמ' "החולים הכלליים והשפעתם על המבוטחים

 . 399בריאות ליד בתי החולים הכלליים הממשלתיים", עמ' 
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ראוי כי בעת שמשרד הבריאות וקופות החולים יגבשו את התכנית לקיצור 

תורים הם ייתנו את דעתם לעובדה שהסדרי הבחירה הם גורם המשפיע על 

 להגמישם.אורכי התורים, וישקלו להרחיבם ו

עבודת מטה שבמסגרתה  משרד הבריאות מסר בתשובתו כי מנכ"ל המשרד מרכז

לספק הפתרון שתצטרך הקופה שאפשרות ה ובכללן נבחנות כמה אפשרויות,

יותאם לתור הקצר ביותר שהמבוטח יכול להשיג מחוץ להסדרי הבחירה למבוטחיה 

ם שבהם לא יחולו הסדרי התחומי ייקבעווכן  ,תנאים מסוימים שיוגדרו( על פישלה )

 בתי חולים. בבחירה חופשית ותתאפשר למטופל הבחירה 

 
למשרד אין תורת הפעלה סדורה לחדרי הניתוח ובכלל זה אין לו תורה לניהול 

תורים לניתוחים. אמנם נוהלי המשרד נועדו להסדיר את ניהול התורים, אולם 

כראות עיניו. בייחוד הם לוקים בחסר, וראיה לכך היא שכל בית חולים פועל 

החל  -בולט חסרונו של נוהל אחיד ומקיף המסדיר את התהליך מראשיתו 

קביעת מועד התור  -במועד שבו החליט הרופא שיש צורך בניתוח, אחרי כן 

לניתוח, מעקב אחר המנותח בזמן ההמתנה, ניהול מושכל של התורים כדי 

את התורים ברמה  למנוע למשל כפילויות של תורים מוזמנים וכדי לנהל

המערכתית והארצית, וכלה במועד הניתוח עצמו. על המשרד להסדיר את 

ניהול התורים לניתוחים ולגבש נוהל מתאים לשם כך. בין היתר, עליו להתייחס 

טיוב הנתונים, אחידות באופן זימון התור לניתוח,  -לניהול רשימות הממתינים 

נוי בתורים, בקרות שוטפות, אחידות ניתוח, אופן ביצוע השי-זימון התור לטרום

במסירת מידע למטופלים תוך התחשבות בהגברת הוודאות ושיפור השירותיות, 

וקביעת האחראי לכל שלב. על המשרד לקבוע מדדי איכות שיתמכו בתהליך 

-ויאפשרו ניטור ובקרה, וכן יעדים לשיפור, וזאת במסגרת אימוץ ראייה כלל

וצר לסיים את גיבוש מתווה התכנית לקיצור ארצית. על משרדי הבריאות והא

תורים לאלתר ולהתחיל ליישמה. במסגרת זאת, עליהם לבחון גם את הסדרי 

הבחירה ואת תמחור הניתוחים. כמו כן, עליהם לקבוע מדדים שבאמצעותם 

 יבחנו אם התכנית אכן משיגה את מטרתה ומקצרת זמני המתנה לניתוחים. 
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 מערך כוח האדם בחדרי ניתוח
רופא מנתח  -להפעלת חדרי הניתוח נדרשים צוות רפואי וצוות עזר תומך וסיעודי 

. משרד הבריאות קבע את תְקנון כוח 96)כירורג(, רופא מרדים, שתי אחיות וסניטרים

שבעים של המאה העשרים, ואת תְקנון כוח האדם הסיעודי -האדם הרפואי בשנות ה

בשנות התשעים של מאה העשרים ומאז לא עדכן אותו בעבור חדרי ניתוח. התְקנון 

מבוסס על מספר עמדות הניתוח שנקבעו ברישיון של בית החולים. למקצועות 

א מתחום המינהל והמשק )כגון כוחות עזר וסניטרים( לא נקבע שאינם רפואיים אל

 תקן כלל.

 

 

 רופאים מרדימים -המערך המקצועי 
מטופל במהלך פרוצדורה הפעולת הרדמת לרופא מרדים הוא רופא האחראי 

הרופא המרדים כמעט כל הליך כירורגי כרוך בהרדמה. . כירורגית, כללית או אזורית

השגחה על לניטור מצב החולה ואלא גם לי ההרדמה למתן חומר אינו אחראי רק

. עם השנים גבר הצורך בנוכחות רופא מרדים לפעולות מערכות החיים הקריטיות

באתרים נוספים בבית החולים מלבד חדרי הניתוח. למשל, יש צורך ברופא מרדים 

לטיפול  הבחדרי הלידה, על מנת לתת אפידורל, בהדמיות תחת הרדמות, ביחיד

פוגע בחדרי ניתוח מרדימים בחסר ביחידות הטראומה, במרפאות הכאב ועוד. נמרץ, 

 בבטיחות ההרדמה ועלול לסכן את בטיחות המנותח.

קבע משרד  2008בסוף שנת  :במצוקה כמקצוע ההרדמה מקצוע הגדרת

 2010. לפי נתוני המשרד, בשנת 97הבריאות את מקצוע ההרדמה כ"מקצוע במצוקה"

 1,000-ל 0.18נפש, לעומת היעד של  1,000-ל 0.078שיעור הרופאים המרדימים היה 

. מנתון זה אפשר ללמוד גם על פער ניכר לעומת ארה"ב, שבה 2025נפש לשנת 

, ויצוין כי שיעור דומה 98נפש 1,000-ל 0.14שיעור הרופאים המרדימים היה  2010בשנת 

נכללו תוספות שכר  2011100. בהסכם הקיבוצי משנת 99OECD-ינות ההיה גם במד

 ומתן מענקים למקצועות שהוגדרו כמקצועות במצוקה. משמע שרופא שמתחיל 
מנתח ראשי ומנתח עוזר. בהרדמה מקומית לא כל  -בחלק מהניתוחים משתתפים שני מנתחים   96

 .הצוות הכרחי

תמונת מצב",  -בפרק "כוח אדם רפואי וסיעוד  (,2009)ב 59דוח שנתי  ,המדינה מבקרראה גם   97

 .355עמ' 

בארה"ב מספר עוזרי המרדים זהה למספר האחיות המרדימות ושני בעלי התפקידים נושאים יחד   98

 1,000-ל 0.14-וכך יוצא ששיעור העוסקים בהרדמה אף גדול מ בנטל שמוטל על המרדימים,

 נפש.

 .2010בישראל, יוני הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי   99

. בין הסתדרות הרופאים למשרד האוצרשנחתם קיבוצי הסכם הרופאים ה  100

http://www.ima.org.il/ima/formstorage/type7/IMA_agreementHasbara_05.pdf  להלן(- 

 ההסכם הקיבוצי(.

http://www.ima.org.il/ima/formstorage/type7/IMA_agreementHasbara_05.pdf
http://www.ima.org.il/ima/formstorage/type7/IMA_agreementHasbara_05.pdf
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 לתקינה המפתח
 מספר על מתבסס
 מפתח, אשפוז עמדות

 חדל השנים עם אשר
 נוכח רלוונטי להיות

 שחלו ההתפתחויות
 הדורשות בפעולות
 הרדמה
 

החליט  2016בשנת , אולם 101פעמי-התמחות במקצוע ההרדמה יקבל מענק כספי חד

  .102משרד האוצר לבטל את המענקים לרופאים המרדימים

יו"ר איגוד המרדימים התריע לפני משרד הבריאות, כי ביטול המענקים  2016באפריל 

 צפוי לפגוע בהחלטה של מתמחים לפנות למקצוע ההרדמה. 

הממונה על השכר והסכמי עבודה השיב למשרד מבקר המדינה כי מסגרת עלות 

. שר האוצר החליט להקצות 2014המענקים של ההסכם נוצלה כבר בסוף שנת 

. נבחנו והוגדרו מחדש 2016-ו 2015ת נוספת לטובת מענקים עבור השנים עלו

נקבעו ארבע קטגוריות  2016המקצועות שבחסר בתיאום עם משרד הבריאות, ובשנת 

למתן מענקים, נקבעו מכסות למענקים לבתי חולים בפריפריה וכל מנהל בית חולים 

 הקצה את המענקים למקצועות שבחוסר בבית החולים שלו.

תקן כוח האדם של הרופאים המרדימים נקבע עוד בסוף שנות  :ארכאית קינהת

השבעים של המאה העשרים בהסכם גולדברג, ובמשך השנים הוא עודכן ונוספו 

. המפתח לתקינה מתבסס על מספר עמדות אשפוז, מפתח אשר עם השנים 103תקנים

  ה.חדל להיות רלוונטי נוכח ההתפתחויות שחלו בפעולות הדורשות הרדמ

נקבע מפתח תקינה חדש שמחשב את תקני הרופאים המרדימים לפי  1995בשנת 

המפתח (, אך מאז 104ישראלי -מספר עמדות ההרדמה בבית החולים )נוסחת קוטב 

  לא יושם והתקינה נותרה בעינה.

בפועל מרבית בתי החולים מסרו למשרד מבקר המדינה שהם אינם מתחשבים 

בתקינה הבלתי רלוונטית שאינה ממלאת את צורכיהם, ומספר הרופאים 

. ואכן עלה שמספר המרדימים 105המרדימים שלהם גדול מזה שנקבע בתקן

לדוגמה: בשיבא לפי התקינה בבתי החולים גדול בהרבה מהתקן שנקבע. 

מרדימים  60; ברמב"ם יש 61.5מרדימים, ובפועל יש  26.5צריכים להיות 

 כנדרש בתקינה. 11מרדימים לעומת  43לפי התקינה; באסף הרופא  18לעומת 

לפי הנחיות איגוד המרדימים, מומלץ כי מרדים בכיר ישגיח על שני מתמחים לכל 

יהיה מרדים מומחה נוסף לצורך גיבוי. בחלק היותר, וכי על כל שלושה מומחים 

כירורגיה, נדרש מרדים מומחה -מהתחומים כגון ניתוחי לב, ניתוחי ילדים ונוירו

 ומתמחה לכל חדר. 

 
רופאים החלו התמחות בהרדמה  36-21לפי נתוני משרד הבריאות, לפני חתימת ההסכם הקיבוצי   101

 רופאים לעסוק בכך. 63החלו  2015מדי שנה, ובשנת 

מי עבודה, משרד האוצר, "הגשת בקשות למענקי מקצועות במצוקה האגף לשכר והסכ  102

 (.2016הנחיות ומועדים" )מרץ  -2016ומקצועות במצוקה בפריפריה בגין שנת 

הייתה בהסכם התייחסות פרטנית לרופאים המרדימים. המרדימים קיבלו תוספת  1987בשנת   103

  .מוגברים "וכוננויות תורנויות טורי"וייחודית להרדמה, 

 ,פרופ' שמאי קוטב ,ומנהל מחלקת הרדמה דאז ,מנכ"ל הדסה דאז, פרופ' אבי ישראליעל שם   104

 שגיבשו את המפתח.

 למעט המרכז הרפואי ברזילי.  105
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 ברופאים החסר

 גורם מרדימים
 צוואר" להיווצרות

 הפוגע" בקבוק
 חדרי בהפעלת

 לסכן ועלול הניתוח
 במצבים הציבור את

 מסוימים
 

לדוגמה, בדרך  ;המלצה זוליישם בתי החולים נבצר מכל  עקב המחסור במרדימים

רק  -עתים ול ,על שמונה חדרים אחראיים שני רופאים מרדימים בלבד נהריהבכלל 

 כל החדרים.למרדים אחד אחראי 

נכללה תוספת תקנים לכלל  2011בהסכם הקיבוצי משנת  :תקנים תוספת

 תקנים למקצוע ההרדמה. 27.5מקצועות הרפואה, לרבות תוספת של 

משרדי הבריאות והאוצר עדיין לא הקצו  2016בביקורת עלה כי נכון לאוגוסט 

 את תוספת התקנים.

פי הנתונים המעודכנים לכי  למשרד מבקר המדינה"ר איגוד המרדימים מסר יו

 להערכתוו, 106תחומיים ורופאים מתמחים, מומחים מרדימים 800-כ יש 2016 אוגוסטל

 2030 שנת עד. עוד מסר כי לפי ההערכות 107מומחים 150-וכ מתמחים 150-כ חסרים

 . מרדימים 1,000-ל יגיע המחסור

האוצר ערים זה שנים רבות למחסור במרדימים; גם  מערכת הבריאות ומשרד

כי החסר ברופאים מרדימים, לפחות בהיקף  108מבקר המדינה העיר בעבר

שיתאים למיצוי יעיל של חדרי הניתוח הקיימים, גורם להיווצרות "צוואר בקבוק" 

הפוגע בהפעלת חדרי הניתוח ועלול לסכן את הציבור במצבים מסוימים. על 

משרד האוצר ונש"ם לקבוע מפתח תקינה שהולם את משרד הבריאות, 

הצרכים שהתפתחו במהלך השנים ואת המטלות הנוספות שהוטלו על 

המרדימים לאחר שנקבע המפתח הנוכחי. עליהם גם להכין תכנית 

להתמודדות עם המחסור הקיים והצפוי ברופאים מרדימים, שעלול להפוך 

ו לשמר את התכנית לעידוד לבעיה לאומית. במסגרת זו ראוי גם שהם ישקל

רופאים וסטודנטים להתמחות במקצוע ההרדמה ולתגמל אותם בהתאם לכך, 

כדי לסגור את הפער בין מספר הרופאים המרדימים הנדרש לבין מספרם 

 המצוי. 

מקצועית תכלול נציגים של הר"י -משרד הבריאות מסר בתגובתו כי הוועדה הרב

שיבחנו את נושא תקינת הרופאים בכלל והרופאים המרדימים בפרט. נש"ם השיבה 

 והנושאים לצורך ההיבטים מכלול את שיבחן צוות למנות בהמלצה כי היא תומכת

 הקיים. המצב לתיקון הולמים פתרונות מציאת

 

 
רופא . רופא תחומי הוא 1,000-ל מרדימים 0.1שיעור של  -מיליון תושבים  8-כל םמרדימי 800-כ  106

 .תעודת מומחה סיים את תקופת ההתמחות אך עדין לא קיבלש

 ישראלי.-לפי חישוב נוסחת קוטב  107

תמונה מצב",  -בפרק "כוח אדם רפואי וסיעוד  ,(2009)ב 59, דוח שנתי המדינה מבקרראו גם   108

 . 355עמ' 
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  תומךסיעודי וההמערך ה

 מצוקת אחיות חדר ניתוח

התפתחויות טכנולוגיות, השקעה ברפואה מונעת ובקידום הבריאות, עלייה במספר 

החולים במחלות כרוניות, שהטיפול בהם דורש מעקב צמוד אחר החולה, והתפתחות 

סיעודי, אלא הטיפול בקהילה, לא זו בלבד שכל אלה מגבירות את הצורך בכוח אדם 

שהן גם מחזקות את המגמה ולפיה יש להטיל אחריות רבה יותר על האחיות בבתי 

בהן ייעוץ, הדרכה, תיאום וניהול  -החולים ובקהילה ולאצול להן סמכויות רבות יותר 

שהיו נתונות בעבר בידי הרופאים, שכן הן דורשות מידה רבה של  -הטיפול 

 .109מיומנות

וכי חלה  ,OECD-ה מדינותיש פער ניכר בין ישראל למנתוני המשרד עולה כי 

עמד  2000בשנת  :2000משנת  המועסקות האחיות בשיעור בישראל ירידה

 OECD-הבמדינות  6.7לעומת  5.4נפש בישראל על  1,000-שיעור האחיות ל

 .110בהתאמה 9.3-ו 4.9 - 2014ובשנת 

ת כרוך בפעולות הטיפול בחולה מרגע הגעתו לחדר הניתוח ועד צאתו להתאוששו

מקצועי המשפיעות על בטיחותו. לאחות תפקיד חשוב בחדר -שמבצע צוות רב

הניתוח ומוטלת עליה אחריות בכל הנוגע לבטיחות החולה. בחדרי ניתוח פועלות 

בדומה  ,רחיצה וחיטוי אחות העוברת -שתי אחיות: האחת בתפקיד "אחות רחוצה" 

הוא תפקידה  -יד "אחות מסתובבת" תח, ומגישה לו מכשירים. השנייה בתפקלמנ

לשמש כחוליה שמנהלת את כל האופרציה )המערכה( לנוע בתוך חדר הניתוח, 

 .בחדר ולקשר בין הנעשה בתוך החדר לנעשה מחוצה לו

. לפי 1996111תקן האחיות לחדר ניתוח נקבע בהסכם משנת  :ארכאית תקינה

במרבית בתי החולים תקן אחיות.  4.5התקן עבור כל מיטת עמדת ניתוח יש להקצות 

זה כולל את מגוון מקצועות הסיעוד בחדר הניתוח ובהן אחיות, כוחות עזר, טכנאים 

, סניטרים ובמקומות אחדים אף מזכירות ובנות שירות לאומי. בתי החולים 112מסייעים

 מגדילים את הצוות הסיעודי בחדר ניתוח על פי שיקול דעתם ובהתאם לתקציבם. 

לעומת אחיות חדר ניתוח  ן שלבשיעורקלה יה יעלכי חלה  העול מנתוני המשרד

, אך לטענת 4.3 - 2015ובשנת  3.5שיעורן היה  2010, בשנת ניתוחהת ועמדמספר 

 .113משרד הבריאות עדיין מסתמנת מצוקת אחיות ובהן אחיות חדרי ניתוח

 
 שם.   109

110  OECD Health Statistics 2016 2014. הנתונים עבור שנת. 

מוסדות הכלולים בהסכמי השכר, קרי: אשר חל על  22.9.1996-הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם ב  111

 .הממשלה, שירותי בריאות כללית, ההסתדרות המדיצינית הדסה

 ובפעולות המתבצעות בחדר הניתוח. בהשכבתור בשינוע המנותח, זועהסניטר מיוחד   112

 .2015 לשנת עבודה ויעדי 2014 לשנת פעילות דוח: 109/15' מס חוזרמינהל הסיעוד,   113
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 חדר באחיות המחסור

 גורם הוא ניתוח
 ניתוחים ביצוע המעכב

 הפעלת והמגביל
 ואף ניתוח חדרי

 חדרי של פתיחה
 חדשים ניתוח

 

המחסור באחיות חדר ניתוח הוא גורם המעכב ביצוע ניתוחים והמגביל הפעלת 

. לדוגמה, בקפלן לא הפעילו 114ניתוח ואף פתיחה של חדרי ניתוח חדשים חדרי

; 2016וכן באפריל  2013חדר ניתוח אחד בגלל מחסור באחיות במשך כל שנת 

בזיו בכל יום חדר אחד אינו פעיל בשל מחסור באחות חדר ניתוח; בהלל יפה 

כל  מופעלים רק חלק מעשרת החדרים בשל סיבה זו. חוסר היכולת לנצל את

חדרי הניתוח בבתי החולים בגלל מחסור באחיות גורם בהכרח גם להתארכות 

  ההמתנה לניתוחים.

 

 מצוקת אחיות יחידת התאוששות 

, התקן לאחיות ביחידת ההתאוששות משתנה 1996לפי הסכם התקינה משנת 

 . 115בהתאם למספר העמדות הפועלות ביחידה

משרות בשני האתרים. לדברי הצוות  21.86מהביקורת עולה כי בנהריה חסרות 

באתר התאוששות מרכזי, המחסור באחיות מקשה לא רק לטפל במנותח המתאושש, 

אלא שהוא משפיע גם על להעבירו באופן מסודר למחלקה או לשחררו לביתו, 

התפשטות תופעת הזיהומים; בבילינסון הפער הוא כמעט של עשר משרות; בוולפסון 

 יש פער של שלוש משרות. 

משרד מבקר המדינה מעיר להנהלות בתי החולים נהריה, בילינסון וולפסון כי 

הם אינם עומדים בדרישות התקינה ביחידות ההתאוששות ולכן לא ניתן 

נתן למטופלים בהם טיפול מיטבי ובטוח. לנוכח האמור, על להבטיח כי יי

 הנהלות בתי החולים לבחון את הדרך להשלמת התקינה הנדרשת.

 

 סניטרים 

משאבים  -שרשרת ההפעלה של חדר הניתוח תלויה גם במרכיבים לוגיסטיים 

חומריים כמו ציוד ותשתיות וגם כוח אדם תומך כמו עובדי ניקיון, טכנאי ציוד 

רים. משרד מבקר המדינה בחן את ההשפעה של זמינות הסניטרים על תהליך וסניט

שמחסור בה עלול לגרום הפעלת חדר הניתוח. נמצא שמדובר בחוליה קריטית 

סניטר מביא את  .לפגיעה ניכרת בהתקדמות בשרשרת ההפעלה של חדר הניתוח

דר . בח116המטופל מהמחלקה לחדרי הניתוח, ומחזירו מההתאוששות אל המחלקה

טכנאי מסייע( המשכיב את החולה בתנוחה  -הניתוח משולב סניטר מיוחד )להלן   
 , יוספטלרמב"ם, בני ציוןלמעט המרכזים הרפואיים: הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, שיבא,   114

 ואיכילוב.

 19-10אחיות עבור  1.24עמדות,  9-1בו יש שאחיות עבור כל עמדת ניתוח בבית חולים  1.73  115

 .עמדות ומעלה 20עמדות ואחות אחת עבור 

 .משנע נקאי אואלובבתי חולים מסוימים סניטר זה נקרא גם   116
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 מוכן המטופל לעתים
 הצוות אך לניתוח
 לטכנאי ממתין

 שיתאים כדי המסייע
 המטופל תנוחת את

 סוג לפי לנדרש
 לפיכך. הניתוח

 והטכנאים הסניטרים
 עלולים המסייעים

 להיווצרות לגרום
" בקבוק צוואר"

 בתהליך
 

שתתאים לסוג הניתוח, עוזר למרדים בהתקנת ציוד נלווה, מגלח את אזור הניתוח 

 . 117ועוד; הוא גם מוציא את המנותח מחדר הניתוח אל ההתאוששות

יע מופקד על שני בבילינסון, בוולפסון, בנהריה ובמרבית בתי החולים טכנאי מסי

חדרי ניתוח בעת ובעונה אחת, והוא נדרש לעבור בין שני החדרים לפי הצורך. כך 

לעתים המטופל מוכן לניתוח אך הצוות ממתין לטכנאי המסייע כדי שיתאים את 

תנוחת המטופל לנדרש לפי סוג הניתוח. לפיכך הסניטרים והטכנאים המסייעים 

בוק" בתהליך, וחסרונם יעכב את השרשרת עלולים לגרום להיווצרות "צוואר בק

כולה. עלה כי מעולם לא נקבעה תקינה לכוחות עזר, סניטרים וטכנאים מסייעים, וכי 

  כל בית חולים מעסיק אותם בהתאם לצרכיו ולמשאביו.

מכלל הסיבות  29%עלה כי  2014על פי בדיקה שביצע וולפסון באפריל  - וולפסון

לעיכובים בתחילת ניתוח היו היעדר סניטר וטכנאי מסייע, ונוסף לכך נגרמו עיכובים 

בשל היעדר זמינותם בפינוי מעמדת הניתוח לעמדת ההתאוששות ומההתאוששות 

המתנות ה העלתה כיסון בדיקה שביצעה חברה חיצונית בבילינ - בילינסוןלמחלקה; 

מאחר שהם נדרשו לעבור  נמוכה הייתה םוכי זמינותהיו ארוכות,  יםמסייע םטכנאיל

, זיו, אסף הרופא, ברזילי, פוריה - נוספים חולים בתי; שוב ושוב בין שני חדרי הניתוח

מאיר, סורוקה, הלל יפה ונהריה מסרו למשרד מבקר המדינה כי גם בחדרי הניתוח 

שלהם יש עיכובים מפאת מחסור בסניטרים ובטכנאים מסייעים, וכי בכל שלב 

 עיכובים אלו עלולים להתארך, לפעמים אף לכדי שעה. 

על הנהלות בתי החולים לתת את הדעת על חוליית הסניטרים והטכנאים 

ייעים בשרשרת הפעלת חדרי הניתוח. מחסור בצוות זה גורם לעיכוב המס

משמעותי בתחילת הניתוחים, וכן פוגע במהלך התקין של הניתוח ובפינוי 

מהתאוששות. כמו כן על הנהלות בתי החולים לבחון את ההיקף הרצוי של 

סניטרים וטכנאים שראוי להעסיק כדי למנוע את היווצרות "צווארי הבקבוק" 

רי הניתוח. אמנם מדובר בכוח עזר שהוא חיוני ביותר, אך בסופו של דבר בחד

הוא לא נזקק בדרך כלל למיומנויות והכשרה ייחודיות וממושכות, ולכן לכאורה 

השקעה מועטה בהרחבת שיעור העסקתו יכולה לתרום רבות לייעול מערך 

 הניתוחים. 

 

 במשרד הבריאותעל כוח אדם סיעודי מחסור בנתונים 

ובייחוד כבעלים וכמפעיל של  -לנוכח העובדה כי משרד הבריאות משמש כמאסדר 

היה מצופה ונדרש שיעמדו לרשותו מלוא הנתונים על  -בתי חולים ממשלתיים  11

כוח האדם הנדרש להפעלת בתי החולים; אולם הביקורת העלתה שלמשרד יש 

ין לו נתונים על נתונים כלליים בלבד על כוח האדם הסיעודי בחדרי הניתוח; א

מספר אחיות חדר הניתוח,  -התפלגות תקני הסיעוד לפי מקצועות הסיעוד 

 הסניטרים, הטכנאים המסייעים וכוחות העזר. לפי נתוני המשרד המחסור בתקני 
 לעתים טכנאי מסייע נקרא גם "בחור".  117
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, אולם נתונים אלה אינם משקפים את המציאות, שכן בפועל אין 118סיעוד הוא מזערי

אין  -הסיעוד. אשר ליחידות ההתאוששות מחסור רק בתקני האחיות אלא בכל תקני 

 למשרד מידע כלל על כוח האדם בהן.

מהאמור עולה שהתקינה הקיימת של כוח אדם סיעודי עבור כל עמדת ניתוח 

כוללת גם כוחות עזר, סניטרים וטכנאים מסייעים ואף מזכירות ובנות שירות 

רד האוצר לאומי, ומכאן שיש מחסור בתקני הסיעוד. על משרד הבריאות, מש

את תקינת  -בשיתוף האיגודים המקצועיים המתאימים  -ונש"ם לבחון מחדש 

כוח האדם הסיעודי, בהתאם לנתוני כוח האדם בכל מקצוע, כדי להבטיח 

שהפעילות בחדרי הניתוח תהיה מיטבית ותעמוד בסטנדרטים שיענו הן לצרכי 

 מערכת הבריאות והן לצרכי הציבור שאותו היא משרתת. 

 
י הניתוח הם פעילות ליבה של בית החולים. מחסור בכוח אדם רפואי או חדר

סיעודי מהווה חסם לניצולת מרבית של חדרי הניתוח, והוא גורם להתארכות 

התורים לניתוחים ובכך להסטה של חלק מהציבור מהרפואה הציבורית 

משרד הבריאות, משרד  -לרפואה הפרטית. על הגורמים העוסקים בנושא 

למנות צוות, יחד עם האיגודים המקצועיים המתאימים, שיבחן  -נש"ם האוצר ו

מחדש את תקינת כוח האדם הרפואי והסיעודי עבור חדרי הניתוח, ימפה 

 חסמים, ויטפל בהם. 

מקצועית תתייחס גם לתקינה -משרד הבריאות מסר בתשובתו כי הוועדה הרב

 ולמחסור בכוח אדם.

 

 
תקנים. הנתונים עבור בתי החולים הממשלתיים, בתי החולים של  1615.5-( מ2.21%) 35.79  118

 .2016הכללית, ובתי חולים ציבוריים כגון: הדסה, שערי צדק ולניאדו. הנתונים מעודכנים למאי 
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 החולים מבתי בחלק
 ישנים הניתוח חדרי
 תשתיות ולהם מאוד
 עומדות שאינן

 בסטנדרטים
 חולים בתי ,העכשוויים

 מתקשים אחדים
 עבור ציוד ברכישת

 ניתוח חדרי
 והתאוששות

 בעת ובהחלפתו
 הצורך
 

 וציוד של חדרי ניתוח תשתיותבינוי, 

 תמונת מצב -ישנים תשתיות וציוד 
 םצורכי הפיתוח והתחזוקה של מערכת הבריאות הציבורית בישראל נאמדי

מערכת הבריאות הממשלתית  ,לפי הערכות משרד הבריאות ם.שקלי במיליארדי

של  הקיימים םהמקורות הכספייעם זאת, מיליארד ש"ח בתחומי הבינוי.  20-כל זקוקה

בתחומי הבינוי  םצרכילמלא כנדרש את העליה  םכת הבריאות הציבורית מקשימער

 .119והתחזוקה

אגודות ידידים ותאגידי בריאות שליד בתי החולים יכולים לסייע, ולו במידה חלקית, 

במילוי צרכים אלה. גופים אלה מגייסים מקורות מימון שמאפשרים להם חידוש של 

התשתיות והציוד, באמצעות גיוס תרומות ובאמצעות פעולות המכניסות להם כספים 

בתי החולים הגדולים ובבתי החולים ורווחים. אולם גופים אלו מסייעים רבות ל

הקטנים או אלו השוכנים בפריפריה פעילותם משמעותית פחות. עקב כך, ובלית 

ברירה, בתי חולים אלו נאלצים להסתפק בתקציבים שמקצה להם המשרד. פעמים 

רבות הדבר אינו מאפשר להשלים את החסר בהם ולהדביק את הפערים שנוצרים 

ם. עקב כך הם נותרים הרחק מאחורי בתי החולים האחרים בינם ובין שאר בתי החולי

ומתקשים לפעול על פי הסטנדרטים המודרניים עתירי הטכנולוגיה המחויבים. זהו 

פרמטר נוסף המעמיק את הפערים בין המרכז לפריפריה ובין האוכלוסייה החזקה 

 לחלשה. 

 

 והצטיידות תשתיות

שאמור גם להיות ממוגן לעתות חדר ניתוח הוא אתר רווי טכנולוגיה חדשנית 

ם תשתיות שאינן ולהם  ישנים מאודחדרי הניתוח  חוליםהבתי . בחלק מ120חירו

העכשוויים, חלקם גם אינם ממוגנים. תשתיות ישנות אינן רק עומדות בסטנדרטים 

בבחינת ליקויים בטיחותיים ואסתטיים, לעתים הם עלולים להיות גם מפגעים שבגינם 

אטימת חדרי הניתוח וחדירת -למשל בשל אי -המטופלים  נשקפת סכנה לבריאות

מזהמים. בתי חולים אחדים מתקשים ברכישת ציוד עבור חדרי ניתוח והתאוששות 

ובהחלפתו בעת הצורך, לעתים נמצא שאין ביכולתם לרכוש חלקי חילוף למכשירים 

  ולכן הם מושבתים ולעיתים גורמים בכך להשבתת חדר ניתוח. להלן דוגמאות:

ישן ביותר, הדלתות של חדרי  121אתר חדרי הניתוח וההתאוששות המשני - נהריה

 הניתוח ישנות ואינן נסגרות הרמטית, יש צינורות חשופים ונזילות בחדר ההתאוששות, 
בפרק "בינוי ותשתיות במערכת הבריאות", עמ'  ,(2013)ב 63דוח שנתי  ,המדינה מבקרראו גם   119

717 . 

 .1990-"ןתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(, התש  120

חדרי ניתוח כלליים נחלקים לשני אתרים שבהם מבוצעים גם ניתוחי אשפוז יום  12בנהרייה   121

 מיטות התאוששות מחולקות לשני אתרים. 21-ונשים, ו
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 2015. בדוח בקרת רישוי של משרד הבריאות מאוקטובר 122והם אינם ממוגנים כלל

העיר המשרד לבית החולים כי "תחזוקת אתר חדרי ניתוח באשפוז יום 'נשים' נמצא 

ורש התייחסות מידית והמקום לא נקי די הצורך". המסדרון באתר חדר במצב ירוד הד

ניתוח מרכזי משמש לאחסון ציוד אספקה סטרילית, גם בו הדלתות אינן נסגרות 

אוטומטית ונשארות פתוחות בזמן ניתוח, והשוקת לרחצת ידיים גורמת להתזות; 

ר, חלקם משנות נמצאו מסדרונות עמוסים בציוד ותשתיות ישנים ביות - בילינסון

נמצאו נזילות במסדרונות חדרי הניתוח,  - וולפסוןהחמישים של המאה העשרים; 

דלתות חדרי הניתוח ישנות, חדר ההמתנה למשפחות קטן וישן; נמצא גם כי מאחר 

שמנורת חדר הניתוח לא הייתה תקינה חדר הניתוח היה מושבת זמן ממושך, למעט 

רת; בחדרים אחרים יש מנורות שחלקים מהן ניתוחים שבהם לא נדרשה תאורה מוגב

מתפוררים לפעמים מעל המנותח; שולחן ניתוחים בחדר אחר הוא כה ישן עד שהוא 

השולחן נתקע ויש צורך לטלטל את המטופל  -מקשה לשנות את תנוחת המטופל 

מסר לעורכי הביקורת כי היות שהציוד שלו  - "םרמבכדי להעבירו לתנוחה הרצויה; 

 יומיים עד לתיקון הציוד.-דרש להשבית מפעם לפעם את חדר הניתוח ליוםישן הוא נ

הנהלת בילינסון השיבה כי היא ערה למצבן הנוכחי של תשתיות חדרי הניתוח, וכי 

 .2020בימים אלה נבנים חדרי ניתוח ממוגנים חדשים, והם יופעלו בשנת 

 

 

תכניות אב של משרד הבריאות לפיתוח 
 ניתוחחדרי של הצטיידות לו

לפני הקמתן או חידושן של תשתיות יקרות ערך כמו חדרי ניתוח יש לקבל החלטה 

. בין היתר נדרש מושכלת שתמצה את המשאבים הכלכליים הנדרשים לשם כך

לבחון את ו םיעיל שלהגאוגרפי פיזור להבטיח , חדרי ניתוחכפל למשל למנוע 

 ים. הצרכים העתידיים של אותם חדרי ניתוח באותו בית החול

בהתאם לכך נדרש אישור של משרד הבריאות לבניית חדרי ניתוח חדשים בבית 

חולים. לפני שהמשרד מאשר את הבקשה הוא בודק אם יש לבית החולים כוח האדם 

הדרוש להפעלת חדרי הניתוח, וכן הוא בודק אם הוא יכול לממן את בניית חדרי 

 אחרים בסביבה.הניתוח וכיצד בנייתם עשויה להשפיע על בתי חולים 

 
 חדרי הניתוח באתר המרכזי ממוגנים. שמונה  122
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 הבריאות למשרד אין

 שנתית-רב אב תכנית
 והצטיידות לפיתוח

 עליה שבהתבסס
 לבינוי הבקשה תיבחן
 חדשים ניתוח חדרי

 

-הביקורת העלתה כי חוץ מבדיקה זו, אין למשרד הבריאות תכנית אב רב

שנתית לפיתוח והצטיידות שבהתבסס עליה תיבחן הבקשה לבינוי חדרי ניתוח 

חדשים. יתרה מזו, המשרד מעולם לא ביצע עבודת מטה שתכליתה לקבוע 

לאפיוניהם תכנית אסטרטגית להערכת הצרכים העתידיים הנדרשים, בהתאם 

למשל הנתונים הדמוגרפיים של האוכלוסייה, שיעור  -על פי הצרכים השונים 

התחלואה וסוגי הניתוחים, וכן אין לו צפי לגבי הפיזור הגאוגרפי הנדרש של 

 . 123חדרי הניתוח

משרד מבקר המדינה כבר העיר בעבר למשרד הבריאות כי כדי להבטיח 

טיפול רפואי נאות וראוי יש להכין תכנית אב אשר תדרג את סדרי העדיפות 

לקידום מערכת הבריאות, תוך התייחסות להגדלת הביקוש ולהתפתחויות 

ת . משרד מבקר המדינה חוזר על המלצתו זו ומעיר בחומרה 124הטכנולוגיו

בתי חולים  11שמפעיל למשרדי הבריאות והאוצר על כך שלמשרד הבריאות, 

אין תכנית אב לפיתוח מערכת הבריאות, לרבות חדרי ניתוח. כיוון  ,כלליים

שמדובר בתכנית שמימושה דורש משאבים רבים וזמן ממושך, ראוי שמשרדי 

שנתית להקמה -צר יקיימו עבודת מטה סדורה לגיבוש תכנית רבהבריאות והאו

אם במסגרת הכוללת לתכנית אב לקידום  -ולחידוש של תשתיות ולהצטיידות 

מערכת הבריאות ואם כמטלה לאומית ייעודית. כמו כן על משרדי הבריאות 

שנתית שתקבע את סדרי העדיפות להקצאת -והאוצר לקבוע תכנית תקציב רב

 ופן שיאפשר להוציא את התכנית אל הפועל.המשאבים בא

מקצועית ייבחן גם נושא -משרד הבריאות מסר בתגובתו כי במסגרת הוועדה הרב

הבינוי והתשתיות בחדרי הניתוח, ובכלל זה תגובש תכנית אסטרטגית לקביעת מספר 

 -חדרי הניתוח בכל בית חולים, לפיתוח והצטיידות וכן לבניית חדרי ניתוח חדשים 

כמו כן, חטיבת בתי  .ם ייעודיוההשפעות של הפעלתם באמצעות כוח אדאפיוניהם 

החולים במשרד הבריאות תדרוש מכל בתי החולים הממשלתיים להכין תכנית אב 

 שתעסוק, בין היתר, בחדרי הניתוח.

 

 

 
אך אין בה התייחסות לפיתוח  האשפוז מערכת לפיתוח אב תכנית המשרדהכין  2008שנת ב  123

 תכנון תחזית. ראו: משרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, חדרי הניתוח בישראל

 .(2008, )הכללי האשפוז מערך

וקשריהם עם  תרומות לבתי החוליםבפרק " ,(2011)ב 61, דוח שנתי המדינה מבקרראו גם   124

 . 741", עמ' אגודות הידידים
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 מציין הבריאות משרד

 את הבקרה בדוחות
 והוא שמצא הליקויים

 אולם, לתקנם דורש
 הוא רבים במקרים

 על בקרה מקיים אינו
 ואינו הליקויים תיקון
 החולים שבתי דורש
 לתיקונם תכנית יכינו

 

 משרד הבריאות בקרות

 בקרות משרד הבריאות ויעילותן
)הממשלתיים, של הכללית, חולים הבתי  של חדש רישיונותממשרד הבריאות 

 בקרה בכל יחידות בית החולים שהוא עושהלאחר והפרטיים(  הציבוריים האחרים

בבתי החולים אחת לשלוש עושה בקרה המשרד  הנבדק, לרבות בחדרי הניתוח.

, ולעתים אף בתדירות נמוכה יותר. עלה שזוהי בקרה מצומצמת ביותר ולעתים שנים

 חדרי הניתוח. הפעילות של היא אינה מקיפה את 

הבריאות מציין בדוחות הבקרה את הליקויים שמצא בביקורת עלה שמשרד 

והוא דורש לתקנם, אולם במקרים רבים הוא אינו מקיים בקרה על תיקון 

ואינו דורש שבתי החולים יכינו תכנית לתיקונם. לרוב הוא גם אינו  ליקוייםה

נוקט צעדים אם בית החולים אינו מתקן את הליקויים, לפחות את אלו 

  השקעת משאבים מרובה.שביכולתו לתקן ללא 

הועלה כי המשרד מעיר על הליקוי שנמצא אולם אינו מתחשב ביכולת לתקן 

את הליקוי ואף לא מגבש בשיתוף בית החולים תכנית מדורגת או חלקית 

לתיקון הליקויים. לנוכח האמור לעיל לפחות חלק מהבקרות שמבצע המשרד 

 .125אינן אפקטיביות

 

 

 אחר צריכת בקרת בתי החולים 
 סמים מסוכנים

תקנות בחדרי הניתוח נעשה שימוש רב בסמים מסוכנים ובחומרי הרדמה. על פי 

מרדים הרופא ה ,(התקנות -)להלן  1999-הסמים המסוכנים )בתי חולים(, התש"ס

 של מלאיבארון נעול להחזיק  רשאי, במקרים מסוימים שנקבעו בתקנה, בחדר ניתוח

לכל סם המסופק למחלקות בית החולים מצורף טופס רישום. סמים מסוכנים. 

ההתאמה  של ה מפעם לפעםבתקנות נקבע מנגנון לבקרת הרישום שמתמקד בבדיק

כדי לוודא כי הכמות  בין הרישום בטופס לבין הרשומות הרפואיות של המטופלים

לקבלם.  רשאיסמים מסוכנים למי שאינו  שהונפקה נכונה ומבוקרת וכי לא יימסרו

לכל מרדים מוקצה מלאי של  -מנוהל המלאי ברמה האישית  126במרבית בתי החולים

יתוחים המתוכננים לו ופעולות אחרות שבמסגרתן עליו סמים מסוכנים לפי מספר הנ  
בפרק "בינוי ותשתיות במערכת הבריאות", עמ'  ,(2013)ב 63, דוח שנתי המדינה מבקרראו גם   125

בפרק "מעבדות רפואיות במערכת האשפוז  (,2016) ג66שנתי  דוחמבקר המדינה, ; 717

 . 709ובקהילה", עמ' 

פוריה, רמב"ם, בני ציון, וולפסון, ברזילי, אסף הרופא, זיו, קפלן, השרון, נהריה, העמק, מאיר,   126

 הלל יפה ובילינסון.
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 המלאי ניהול שיטת
 הסמים של האישי

 על מותרת המסוכנים
 אולם, התקנות פי

 בתחום קשיים מעלה
 והבקרה האבטחה
 צריכת על השוטפת

 הסמים
 

לאחרונה דווח על כמה פעמים שבהם אף נעשה בהם  להשתמש בסמים כאלה.

שימוש לרעה, כמו למשל מרדימה בכירה בבית החולים שניידר שהתמכרה לחומר 

 .127הרדמה

מותרת על פי התקנות, אולם שיטת ניהול המלאי האישי של הסמים המסוכנים 

שוטפת על צריכת הסמים. בסיס הבקרה ה והאבטחקשיים בתחום המעלה 

הנתונים של המלאי האישי של המרדים אינו משותף לבסיס הנתונים של ניהול 

ובכלל זה אינו מאפשר גישה לנתונים על המנותחים ועל כמויות חדרי הניתוח 

חומרים בפתח לשימוש לא תקין  פותח. הדבר הסם שכל אחד מהם צרך

 לו. מסוכנים א

רוב המרכזים הרפואיים הגדולים, הן הממשלתיים, הן הציבוריים והן של הכללית, 

הם מנהלים את מלאי הסמים המסוכנים באמצעות  - 128משתמשים בשיטה אחרת

ארון ממוחשב אוטומטי המאפשר גישה מבוקרת לשם הוצאת סם מסוכן. את הארון 

 -לרבות כמותו  -ניתן לפתוח רק בכפוף להרשאה מתאימה, והוצאת כל תכשיר 

מקושרת למטופל מסוים. המערכת מאפשרת בקרה גם באמצעות דוחות פיקוח 

 מפורטים. 

את האפשרות לרכוש ארונות ממוחשבים ית מסרה בתשובתה כי היא בוחנת הכלל

 .שיעמדו בדרישות שקבעה

נוכח הסיכונים האפשריים שבשימוש לא תקין של סמים מסוכנים ראוי 

שמשרד הבריאות וכלל בתי החולים ישקלו מנגנונים איכותיים לשימוש בטוח 

 יותר בסמים מסוכנים ולבקרה על אופן ניצולם. 

   

 
לפני שנים אחדות היה רופא מרדים במרכז הרפואי סורוקה שהתמכר לחומרי הרדמה שגנב   127

 מבית החולים.

 שיבא, איכילוב, הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם וסורוקה.  128
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 סיכום

. הפעלה לקויה שלהם גורמת בבתי החולים הליבפעילות ניתוחים הם 

", המשפיע על הפעלת בית החולים כולו. בכוחה של צוואר בקבוקלהיווצרות "

הפעלה מושכלת להביא לקיצור התורים לניתוחים, לשיפור השירות לציבור, 

להגברת האמון במערכת הבריאות הציבורית ולצמצום המעבר ממנה אל 

 הרפואה הפרטית, וכן למיצוי המשאבים הכספיים שהם כספי ציבור.

משרד הבריאות אינו ממלא כראוי את תפקידו כמאסדר וכגוף מנחה של 

מערכת הבריאות. אין לו תורת הפעלה מלאה של חדרי הניתוח, והוא מסתפק 

בהנחיות אקראיות ונפרדות שהוא מפרסם לבתי החולים בנושאים שונים 

לת חדרי הניתוח. כמו כן המשרד מעולם לא ביצע עבודת מטה הנוגעים להפע

שתכליתה לקבוע תכנית אסטרטגית להערכת הצרכים העתידיים בחדרי ניתוח 

-הגאוגרפית, וגם אין לו תכנית אב רב םעל פי מאפייניהם השונים ופריסת

 שנתית לפיתוח ולהצטיידות של חדרי הניתוח. 

ל של חדרי הניתוח ושל מערך ממצאי הדוח מלמדים על מיצוי לא יעי

צוותים רפואיים, צוותי סיעוד וכוח עזר. חדרי  -המשאבים הכרוך בהפעלתם 

הניתוח מנוהלים באופן לא סדור ולא מערכתי תוך בזבוז של שעות רבות שבהן 

חדרי הניתוח אינם בשימוש. הסיבות לכך רבות והן נוגעות לכל חוליה וחוליה 

החל בשלב הקצאת חדרי  -הניתוח  בשרשרת ההפעלה של מערך חדרי

הניתוח, עבור בתכניות ניתוחים שאינן מלאות וכלה בהיעדר ניצול מלא של 

שעות הפעילות של חדרי הניתוח. גם תופעת הביטולים והדחיות של ניתוחים 

רווחת. כמו כן, מערך ניהול התורים לניתוחים נמצא כושל. ברבים מבתי 

לקות ללא ראייה כוללת, מערכתית ואף החולים התורים מנוהלים ברמת המח

ארצית. הדבר גורם לפגיעה ניכרת בשירות לציבור המטופלים, באמון הציבור 

במערכת הבריאות הציבורית, ואף עלול לגרום למעבר של מטופלים למערכת 

 הבריאות הפרטית.

על משרד הבריאות ובתי החולים לקדם עבודת מטה שתכליתה לייעל את 

הניתוח בישראל. על מנהלי בתי החולים הכלליים לתת  מערך הפעלת חדרי

 עדיפות לנושא זה.

 



 הבריאות משרד

 הילד התפתחות בתחום טיפולים
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 תקציר

  כללי רקע

בהתפתחות, וחלקם עיכוב ניכר בארץ יש  18מהילדים שגילם עד  10%-לכ

מקבלים טיפולים בתחום התפתחות הילד. מדובר בבעיות התפתחות כמו הפרעות 

. התערבות התפתחותית שכליתבתקשורת, אוטיזם, שיתוק מוחין ומוגבלות 

ך הרגיל ומוקדמת מגדילה את סיכויי הילדים לשילוב מהיר וטוב יותר בחינטיפולית 

 ובחברה.

רפואיים במגוון תחומים מאבחנים ומטפלים בהפרעות -רופאים ומטפלים פרה

התפתחות הילד; קלינאי לרופאים מומחים לנירולוגיית ילדים ו התפתחות, ובהם

פיסטים; מרפאים בעיסוק; פסיכולוגים; עובדים סוציאליים תקשורת; פיזיותר

 ומטפלים רגשיים באמנויות.

זכויות הילד שאושררה על ידי מדינת ישראל מכירה בדבר לאומית -האמנה הבין

"המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד הלוקה בכושרו לטיפול מיוחד בכך ש

ולאחראים לטיפול בו, את  וידאגו, במסגרת המשאבים הזמינים, להעניק לילד

הסיוע המבוקש המתאים למצב הילד ולתנאי קיומם של ההורים ושל אנשים 

 ."אחרים המטפלים בילד

בהתאם לגילם, סוג לאבחונים ולטיפולים  יםשירותים ייעודי לסלי זכאים אלו ילדים

)א( סל אבחונים וטיפולים על פי   :הם שוהים בהןש והמסגרות שיש להם הליקוי

סל )ב(  חוק ביטוח בריאות(;  -)להלן  1994-התשנ"ד ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק מעונות יום  -)להלן  2000-התש"ס ,שירותים על פי חוק מעונות יום שיקומיים

)גני ילדים  רפואיים במערכת החינוך המיוחד-סל שירותים פרה)ג(   שיקומיים(;

סל טיפול בריאותי מקדם  )ד(  ;1988-מכוח חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח ובתי ספר(

הטב"ם ניתן  .על פי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות( םטב" -)להלן 

 -תקשורת הפועלים במערכת החינוך המיוחד )להלן גני ב לילדים על רצף האוטיזם

  .מעונות יום שיקומייםב לפעוטות על רצף האוטיזםחנ"ם( ו

 

 הביקורת לותפעו

נושא הטיפולים מבקר המדינה את בדק משרד  2016 ספטמבר-פברוארבחודשים 

נבדקו בעיקר הנושאים האלה: רפואיים לילדים עם בעיות התפתחות. -הפרה

לאבחונים ולטיפולים זמני ההמתנה פעילות המכונים והיחידות להתפתחות הילד; 

, במעונות היום השיקומיים רפואיים; טיפולים הניתנים במוסדות החנ"ם-הפרה

ובמסגרת טב"ם; ניצול סל הטיפולים על פי חוק ביטוח בריאות; ומצוקת כוח האדם 

 רפואיים ורפואיים. -בתחומים פרה
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 ומשרד הקופות

 בחנו לא הבריאות
 התופעה היקף את
 סל ניצול-אי של

 פי על השירותים
 בריאות ביטוח חוק
 את זיהו ולא

 למימוש החסמים
 אינן והקופות, הסל

 פרו באופן פועלות
 לניצולו אקטיבי
 

במשרד הבריאות, במשרד החינוך, במשרד העבודה, הרווחה  הבדיקה נעשתה

 -ן גם משרד הרווחה(, ובארבע קופות החולים )להל -והשירותים החברתיים )להלן 

 מל"ג(.  -קופות(. בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה )להלן 

 

 הליקויים העיקריים
 צורך באיגום משאבים בשל פיצול 

 בין הגורמים המעניקים טיפולים 

אספקת שירותי התפתחות הילד נמצאו נזקים חמורים הנגרמים מפיצול האחריות ל

חולים, משרד הבריאות, משרד החינוך,  בין גורמים רבים, כגון קופות החולים, בתי

  הרשויות המקומיות, עמותות ומטפלים פרטיים.

 

 רפואיים -הפרההרפואיים וניצול סל הטיפולים -אי

 בידי ילדים הזקוקים להם

 ניצול סל השירותים-הקופות ומשרד הבריאות לא בחנו את היקף התופעה של אי

 אינןקופות למימוש הסל, והולא זיהו את החסמים  על פי חוק ביטוח בריאות

  פרו אקטיבי לניצולו.באופן  פועלות

 

 ממושכים לאבחונים ולטיפולים זמני המתנה 

 במכונים וביחידות ונזקיהם

זמני ההמתנה לאבחון ולטיפול בתחום התפתחות הילד חורגים בהרבה מאלה 

עד שלושה חודשים. לעתים זמני ההמתנה מתמשכים  -שקבע משרד הבריאות 

בניסיונו לקצר את זמני ההמתנה לטיפולים שנה ויותר.  -במידה בלתי סבירה 

פתחות הילד ולאפשר לילדים לממש את זכאותם, קבע משרד הבריאות בתחום הת

בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד כי אם יתעכב  2010משנת בחוזר 

האבחון או מתן הטיפול יותר משלושה חודשים, יהיה הילד זכאי להחזר בגין 

 (6%) 84,000-לכהחזרים כספיים  ניתנו 2013שנת ברכישת השירות באופן פרטי. 

. מגישה זו עולות כמה בעיות עקרוניות: עידוד של הרפואה הפרטית מהמטופלים

של משרד הבריאות לעודד את הרפואה  המוצהרת הלאומיתמדיניות ה חשבון על

גורלן עליהן ילדים למשפחות ששפר  -"רפואה לעשירים" יצירת  ;הציבורית

ילדים לעומת ם, הם זקוקים להם במועד מוקדשהכלכלי יוכלו לקבל טיפולים 

 בין רציף עקב היעדר קשר מקצועי באיכות הטיפול,לא יזכו לכך; פגיעה שאחרים 

 רביםחודשים  לשהחולים; המתנה  קופות מטעם למטפלים הפרטיים המטפלים
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לא קבע כללים בנוגע  הבריאות משרדמאחר ש הפרטיים, החזרים בגין הטיפוליםל

 150-ל 120 ביןא נע ושנה, וה 20-לפני כהטיפולים נקבע תעריפון ההחזר; למועד 

ש"ח  350-ל 250 בין הואולם בפועל עלות הטיפולים הפרטיים נע .לטיפולש"ח 

 הפער ואת ביותר חלקי הוא הפרטי לטיפול התשלום בגין ההחזר כך עקבלטיפול. 

 .להשלים ההורים נאלצים

 

 רפואיים -חסמים במתן טיפולים פרה

 חנ"ם() במסגרות החינוך המיוחד

שנת : לגבי רפואי לילדים הזקוקים לו-המשרד החינוך כשל במתן מענה טיפולי פר

 ,לא הקצה למחוזותבמשרד החינוך  םאגף חנ"(, 2016-2015) תשע"וההלימודים 

 (מתי"אות -הלן ל) אזוריים-למרכזי התמיכה היישובייםהמחוזות לא הקצו ו

מלוא מכסת על פי  (סל שח"ם -)להלן  החנ"םסל שעות לשירותי  שבתחומם

 םשעות סל שח" םמוסדות החנ". המחוזות והמת"יאות מקצים ל1הזכאות המחושבת

הנגזרות ממכסת הזכאות שעות מה 70% -מההיקף המזערי הנדרש  קטןבהיקף 

הנותרים  30%מלוא המחושבת. המחוזות והמתי"אות אינם מקצים גם את 

אין  2006עות הוראה. משנת רפואיים, אלא למטרות אחרות כגון ש-לטיפולים פרה

כל לשניתנו רפואיים -פרההטיפולים על כמות ה למשרד החינוך נתונים עדכניים

 .ילדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה 120,000-אחד מ

 יםמלוו םאינלכל מסגרות החינוך צה משרד החינוך שמקרפואיים -ההפר יםטיפולה

וכי הם ניתנים,  הטיפוליםיכולת לוודא כי  למשרדאין ולכן בקרה פיקוח ו במערך

 .לסטנדרטים מקצועייםורכי התלמידים ובהתאם לצניתנים 

רפואיים -לא ניתנים טיפולים פרהמקרים בהם למשרד הבריאות אין מענה ל

 ,רצף האוטיזם בגני תקשורתעל ילדים לובמעונות יום אוטיזם רצף ה לעפעוטות ל

במעונות יום כמו כן, לעתים לא ניתנים  ;םהטב" במסגרת םזכאים לקבלאף שהם 

מכוח חוק מעונות יום  םפעוטות שזכאים לקבלרפואיים ל-טיפולים פרהשיקומיים 

להשלים את החסר בקופות זכאים שיקומיים. במקרים אלו הפעוטות והילדים אינם 

  .החולים, על פי חוק ביטוח בריאות

 

 רפואיים -חסמים לקבלת טיפולים פרה

 שירותי הבריאותעל פי סל 

המגיעים לילדים הלומדים בחלק מהמקרים לתת טיפולים החולים מסרבות קופות 

לצמצם את במטרה חשש למדיניות מכוונת  מכוח חוק ביטוח בריאות, ועולה בחנ"ם  
רפואיים לתלמידים במסגרות -"יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים פרה בחוזר משרד החינוך,  1

נקבע כי הקצאת שעות הטיפולים תיעשה בהתחשב במספר  1999מספטמבר  ,החינוך המיוחד"

 התלמידים, סוג הכיתה על פי לקות התלמידים, סוג בית הספר או הגן וגילי הילדים. 
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בין שלא הסדירו את הממשק  החולים קופותוהחינוך ו הבריאות ימשרדות. הוצאה

 ות במקרים אלו. טיפולים בקופ קבלתכדי שתתאפשר  ,לבין הקופות םהחנ"

 

 חסמים בקבלת טיפולים 

 במכונים וביחידות להתפתחות הילד

בשל כך כספית, והמכונים להתפתחות הילד שבבתי החולים סובלים ממצוקה 

גבי למשרד הבריאות אין עמדה לו כמה מהם, וחלקם מצויים בסכנת סגירה. נסגר

יש מכונים( ולגבי השאלה מתי  38) אופן תפעול מערך המכונים להתפתחות הילד

קופות החולים . להפנות ילדים למכונים בבתי חולים ומתי למכונים בקהילה

מעדיפות לתת את הטיפולים במכונים וביחידות שבבעלותן ובניהולן וממעטות 

 למעט) כלליתשירותי בריאות  ושללהפנות למכונים בבתי חולים ממשלתיים 

, חלקן להתפתחות הילד יחידות ששגרו נס 2009 משנת .(עצמה הכללית

על  ןשל סגירת ההשפעהלא בחן את והמשרד  ,בפריפריה ובמגזרי המיעוטים

יחידות להתפתחות הילד המתקשרות עם החולים קופות . השירותיםאספקת 

לחוזר בניגוד , מספקות בעצמןהן  יתר הטיפוליםאת ו ,לאספקת חלק מהטיפולים

. תחת קורת גג אחת ותמורכבלהם בעיות טיפולים לילדים מתן המחייב  משרדה

המשרד לא בחן אם יש צורך ו ,1997תעריפי הטיפולים נקבעו בשנת  מרבית

 נם.לעדכ

 

 חסמים בקבלת טיפולים 

 רפואי ורפואי -בשל מצוקת כוח אדם פרה

 שיעורבדרום הארץ הוא נמוך לעומת באוכלוסייה רפואיים -המטפלים הפרה שיעור

באזור  המטפלים האמור שיעורם האמור בכל הארץ, ונמוך מאוד לעומת המטפלי

רפואיים -הלמספר העובדים הפר תקניםמשרד הבריאות לא קבע המרכז. 

על פי מקצועותיהם )פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת ומרפאים  ,הנדרשים בארץ

-ההעובדים הפרלגבי לא קבע . המשרד אזורי הארץהשונים ומגזרים , הבעיסוק(

 תפעוליתאסטרטגית ו מדיניותואין לו  הבאות,רפואיים מה הצרכים הצפויים לשנים 

 . העסקת קלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוקלבנוגע 

על אף מחסור חמור בכוח אדם, משרד הבריאות לא קידם פתיחת תכניות לימודים 

 מיפו אתהמשרד והמל"ג לא נוספות לקלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק. 

קידמו ולא  ת להכשרה מעשית לקלינאי תקשורת ולמרפאים בעיסוקהמקומו

להכשרה מעשית שיאפשרו פתיחת תכניות לימודים נוספים פתיחת מקומות 

שהקצתה ליון ש"ח ימ 20מש תקציב ייעודי של ימשרד לא מ; הכנדרש נוספות

-העידוד תעסוקת סטודנטים בדואים במקצועות פרלצורך  2012בשנת הממשלה 

 . בדרום הארץרפואיים 
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 הנגרמים הנזקים

 האחריות פיצול עקב
 שירותי אספקת על

 הילד התפתחות
 לשקול מחייבים

 המשאבים את לאגם
 לטיפולים המיועדים

, רפואיים-הפרה
 ביטוח חוק מכוח

 ם"חנ חוק, בריאות
 יום מעונות וחוק

 שיקומיים
 

לא נקט פעולות לעידוד רופאים להתמחות בנירולוגיית ילדים  הבריאות משרד

בפסיכולוגים הקיים מחסור טיפל במשרד לא ה ובתחום התפתחות הילד.

, להמתנה ממושכת לטיפולים גורם לליקויים במתן השירותה , דברהתפתחותיים

  .על ידי פסיכולוגים מתחומי התמחות אחריםולמתן טיפול 

 

 ההמלצות העיקריות

פיצול האחריות על אספקת שירותי התפתחות הילד  ם הנגרמים עקבנזקיה

יתר את קופות החולים ואת מחייבים את משרדי הבריאות, החינוך והרווחה, 

הגורמים המספקים שירותים לשקול לאגם את המשאבים המיועדים לטיפולים 

חוק מעונות יום שיקומיים. ו חנ"םחוק  חוק ביטוח בריאות,מכוח רפואיים, -הפרה

, שמירת וניצולם איגום המשאבים יאפשר הקצאה יעילה ושוויונית של המשאבים

בניסיון למצות את סלי  הכרוךהנטל הבירוקרטי  שלהרצף הטיפולי והקלה 

  ם.הטיפולי

-באופן כולל, את היקף התופעה של אי לבחוןקופות החולים ומשרד הבריאות  על

רפואיים, על ידי הילדים הזכאים להם; -ניצול סל השירותים, בנושא טיפולים פרה

על הקופות לפעול באופן פרו אקטיבי כדי לוודא כי מלוא הטיפולים הנחוצים 

 .והחיוניים להתפתחות הילדים, אכן יינתנו להם

תעריפון הטיפולים רלוונטיות של את ה מדי פעם בפעם על משרד הבריאות לבחון

רבי למתן יקופות החולים פרק זמן מללקבוע וכן  וולעדכנבתחום התפתחות הילד 

 הורי על המוטל הכלכלי הנטל את יצמצם הדבר .אלוהחזרים עבור טיפולים 

לקיום קשר מקצועי מתכונת  לקבוע ,בשיתוף קופות החולים המשרד על. הילדים

גורם מתאם  לקבוע וכן ,ם ובין יתר הגורמים המטפליםרציף בין המטפלים הפרטיי

המשרד גם  זה. על עניין על שיופקד הילד מבוטח שבהבקופת החולים  ומתכלל

בנושא  2013ומשנת  2010משנת  יםחוזרה ועוררש העקרוניותן את הבעיות ולבח

זמני ההמתנה זאת כדי להביא לקיצור  ,השירותים בתחום התפתחות הילד

 וזקוקים לילדים ולהבטיח שכל הילדים יקבלו את הטיפולים שהם זכאיםלטיפולים 

  להם במועד הנדרש, ללא תלות ביכולות הכלכליות של הוריהם.

לילדים רפואיים -ים פרהלטיפול םהשח"סל שעות החינוך לייעד את משרד על 

 , כגון שעותצרכים אחריםמילוי לו"לצבוע" למחוזות שעות אלו, על מנת שלא יופנו 

 . הוראה

רפואיים -הטיפולים הפרה עלבקרה פיקוח ומנגנון ל לקבועמשרד החינוך על 

, אם באמצעות כלים משלו ואם באמצעות משרד םשניתנים במסגרת החנ"

  הבריאות.

פעוטות וילדים על ש שיבטיחעל משרדי הבריאות, החינוך והרווחה לגבש מנגנון 

פואיים המגיעים להם במסגרת ר-הרצף האוטיזם יקבלו את מלוא הטיפולים הפר

ואם באמצעות קופות החולים  בהם הם שוהיםשהחינוך  במוסדות, אם םהטב"

אלה. כן  טיפולים של עלותם את "םצורך טבל משלמותשהן  מהכספיםשינכו ו

את מלוא במעונות יום שיקומיים לגבש מנגנון שיאפשר לפעוטות לקבל עליהם 
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 נכושיו הקופות באמצעותהם זקוקים להם, אם במעונות ואם שהטיפולים 

 .אלה טיפולים של עלותם מהתקציב שהן משלמות למעונות את

ליצור ממשק בין החנ"ם לקופות קופות החולים על בריאות ווה החינוךעל משרדי 

הלומדים בשילוב ילדים לום לילדים שלומדים בחנ"בנוגע לקבלת טיפולים בקופות 

 (. במסגרת החינוך הרגילולומדים קים לחינוך מיוחד הזקו)ילדים 

קופות החולים ובתי החולים המפעילים מכונים להתפתחות  ,משרד הבריאות לע

לרבות את  החולים, קופותהילד לבחון את יחסי הגומלין בין בתי החולים לבין 

לבחון את הצרכים הנוכחיים  וכן ,גובה התשלום והסדרי ההתחשבנות ביניהם

  .המכונים בבתי החוליםל דיים שוהעתי

קופות החולים לקבוע את המתכונת למתן ועל משרד הבריאות, משרד החינוך 

במקרה  שלהם בין גורמים שונים.שימנע ככל האפשר פיצול  באופן ,הטיפולים

על . שמירת הרצף בין המטפליםלמתכונת לקבוע  יש ,בלתי נמנעהוא שהפיצול 

הטיפולים בתחום  בעדכון תעריפי הצורך אתמשרדי הבריאות והאוצר לבחון 

 על משרד הבריאות לבחון צעדים. 1997מאז  התפתחות הילד שלא עודכנו

פריסה גאוגרפית ויחידות התפתחות הילד  לשכלכלית האיתנות את השיבטיחו 

 יחידות אלה. הולמת של

של מערכת  המאסדרתשהיא  ,המל"ג בשיתוף ,בהקדםהבריאות לגבש משרד על 

לקלינאי תקשורת ומרפאים תכנית כוח אדם ארוכת טווח , ההשכלה הגבוהה

על ; תכנית הכשרה מתאימהו דרוםבאזור ה בייחוד בעיסוק, מקצועות הנדרשים

במקצועות אלה  לבצע מיפוי של המקומות להכשרה מעשית המל"גומשרד ה

 להוספתכנית ת ,קופות החוליםומשרד הרווחה, משרד החינוך , בשיתוף לגבשו

מסלולי לימוד לקלינאי עוד יאפשר פתיחת הדבר  .מקומות להכשרה מעשית

 . דרוםבבמיוחד ותקשורת ולמרפאים בעיסוק כנדרש 

 ,בשיתוף האיגוד המקצועי לנירולוגיה של הילד והתפתחותו ,על משרד הבריאות

, התפתחות הילדבתחום נירולוגיית ילדים ובלבחון את המחסור הקיים במומחים 

לגבש  מול המצבת הקיימת;בארץ ברחבי  כאלהלמפות את הצרכים במומחים 

ן צעדים לעידוד ובחול המחסור במומחים כאמורשנתית להשלמת -תכנית רב

  בתחומים אלה.התמחות 

 

 סיכום

מילדי ישראל יש עיכוב בהתפתחות. לעתים זהו עיכוב קל שניתן  280,000-לכ

להתגבר עליו באמצעות טיפול מתאים שניתן בזמן, ולעתים מדובר בעיכוב הנגרם 

ממוגבלויות קשות שאינן הפיכות, כמו שיתוק מוחין, פיגור שכלי, או אוטיזם. טיפול 

מכוח ים עם מוגבלויות כאמור. נכון, מוקדם ורציף עשוי לקדם במידה ניכרת ילד

על מדינת ישראל להעניק לילד  ,זכויות הילדבדבר לאומית -האמנה הבין

אלו זכאים  ילדיםולאחראים לטיפול בו, את הסיוע המבוקש המתאים למצב הילד. 

בהתאם לגילם וללקות שיש להם, לסלי טיפולים הכוללים אבחונים מקופות 



 389|    הבריאות משרד

לסל טיפולים הניתן במסגרות החינוך המיוחד החולים על פי חוק ביטוח בריאות, 

 ולסל טיפולים הניתן במעונות יום שיקומיים. 

אקטיבי לאפשר את ניצול הטיפולים. עוד נמצא כי -הקופות אינן פועלות באופן פרו

קיימים חסמים לקבלת הטיפולים, לרבות זמני המתנה ארוכים לאבחונים ולטיפול 

משרד החינוך כשל רפואי ורפואי. -אדם פרההראשון, בין היתר בשל מצוקת כוח 

רפואי לילדים הזקוקים לו, לא העניק את מלוא מכסת -במתן מענה טיפולי פרה

היעדר מידע לטיפולים שניתנו.  לגביואין לו מידע המגיעה לזכאים להם, הטיפולים 

 . עלול לפגוע בקידום ילדים שמקבלים טיפולים שאינם מתאימים כאמור

ובהם  -קשורים למתן טיפולים לילדים עם בעיות התפתחות על כל הגופים ה

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות, האגף לחינוך מיוחד 

במשרד החינוך, קופות החולים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 -הרשויות המקומיות וגורמי המגזר השלישי העוסקים במתן שירותים בתחום 

-צול מיטבי של סלי השירותים לילדים, לרבות נקיטת צעדים פרולפעול לני

אקטיביים לניצול הזכאות לטיפולים. איגום המשאבים המוקצים למתן הטיפולים 

וקביעת גורם מתכלל אחד לכלל המשאבים עשויים לייעל את תהליכי העבודה 

שרד ולפשט אותם. על משרדי הבריאות והחינוך ועל הקופות לשקול אפשרות זו. מ

בליקויים שעלו בביקורת, וחשוב שדיון זה יביא  2017הבריאות מסר שידון במרץ 

 לנקיטת פעולות לתיקון הליקויים בנושאים אלה. 

משנה שאין לך אדם שאין לו שעה" )משנה, אבות ד, ג(. ... אל תהי בז לכל אדם"

יה באשר היא, שכן כל בני האדם יכל בר זו מדגישה את החשיבות שבכיבוד

בעולמנו, גם אנשים וילדים עם מוגבלות. חובת החברה היא לאמץ לאים תפקיד ממ

אל חיקה את החלש ולתת לו את המירב, על מנת שיוכל למצות את מלוא כישוריו 

ויכולותיו, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בילד חסר ישע, חובת החזק לעשות כל 

קדם אותו וזאת מוקדם שניתן על מנת לספק לו את כל הכלים הקיימים שעשויים ל

ככל האפשר. על כל הגורמים העוסקים במתן טיפולים לילדים, ובראש וראשונה 

בראשם וקופות החולים, לתת לנושא  העומדים משרדי הבריאות והחינוך והשרים

 עדיפות עליונה. 
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 מבוא
 נולדו  2016. בשנת 172מיליון ילדים עד גיל  2.8-היו בישראל כ 2015בסוף שנת 

ילד שונה, אולם בתהליכי ההתפתחות . קצב ההתפתחות של כל תינוקות 181,000-כ

מהילדים עד גיל שש עברו אבחון כלשהו  10%; 3מהילדים חל עיכוב ניכר 10%-של כ

ילדים עד גיל זה קיבלו טיפול  1,000( מכל 3%-4%) 40-30-בתחום התפתחות הילד, ו

 במסגרת מערך ייעודי.  4בתחום התפתחות הילד

ילדים על רצף  -: הפרעות בתקשורת 5בתחום התפתחות הילד כלולים תחומים אלה

 עיכוב בכמה תחומים וחשד ללקות אינטלקטואלית; -; איחור התפתחותי כללי 6האוטיזם

לקויות התפתחותיות שמקורן בבעיות נירולוגיות, כרומוזומליות, גנטיות, מומים 

רחמיים; איחור שפתי, בהבעה, בהבנה -במערכת העצבים, שיתוק מוחין וזיהומים תוך

; בעיות התנהגות (ADHD)יתר בגיל הגן -יכולת השיח; הפרעת קשב ופעלתנותאו ב

המלוות באיחור התפתחותי ניכר; תפקוד מוטורי נמוך המפריע לתפקוד היומיומי; 

ק"ג או שיש להם גורמי  1.5-או שמשקלם היה נמוך מ 32-פגים שנולדו עד השבוע ה

קב היסטוריה משפחתית, ע -סיכון משמעותי; ילדים בסיכון לאיחור התפתחותי 

חשיפה לסמים ואלכוהול בתקופת ההיריון ועוד; פגיעה באיברי חוש המלווה בפגיעה 

 התפתחותית. 

)א( הפרעות התפתחות  ניתן לחלק את הפרעות ההתפתחות בילדים לשתי קבוצות: 

"סומאטיות", שמקורן בפגיעה אנטומית ותפקודית במערכת העצבים או בשרירים או 

ש, והן מצריכות טיפול אינטנסיבי )למשל שיתוק מוחין, פיגור שכלי, באיברי החו

בהן אין פגיעה מוכחת  -)ב( הפרעות התפתחות שאינן "סומאטיות"  אוטיזם(; 

במערכת העצבים ולרוב הן קלות יותר )קשיים בדיבור, קשיים במוטוריקה עדינה, 

 סרבול בהליכה ועוד(. 

תחות מאפשר התערבות טיפולית מוקדמת איתור מוקדם של ילדים עם הפרעות התפ

המגדילה את סיכוייהם לשילוב מהיר וטוב יותר בחינוך הרגיל ובחברה. התערבות 

בתקופה שבה  ,מתן גרייה חושית מכוונת ותרגול תפקודים לקויים -מוקדמת 

מתפתחים המרכזים המוחיים האחראים לתפקודים מוטוריים, שפתיים, חשיבתיים 

יטית מבחינת התפתחות הילד, כי היא עשויה לצמצם פערים היא קר 7ותפיסתיים

 עתידיים ולחסוך השקעה בתכניות שיקום וטיפול. האפשרות להשפיע על מסלול 
 . 15.11.2016, 2016לרגל יום הילד הבינלאומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לקט נתונים   2

 אתר משרד הבריאות, המחלקה להתפתחות הילד.   3

תמונת מצב" )יולי  -המרכז למחקר ומידע בכנסת, "המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל   4

2015 .) 

רפואת מתוך נייר עמדה של החברה הישראלית לרפואת ילדים התפתחותית והאיגוד הישראלי ל  5

 -(. מבוסס על ה2015ילדים, "הפניית ילדים לאבחון וטיפול במערך התפתחות הילד" )ספטמבר 

DSM-V ועלICD-10 . 

המכונה גם הפרעה אוטיסטית הוא לקות הפוגעת ביכולת לקלוט מסרים מהזולת  –אוטיזם   6

ת רחבה ולפתח קשרים הדדים באופן תקין. מידת החומרה משתנה מאדם לאדם ולכן קיימת קש

  Autistic Spectrum Disorders (ASD).של הפרעות אוטיסטיות )הספקטרום האוטיסטי( 

אירית ויזל, מרגלית נבון, "מחקר מעקב של אוכלוסיית ילדים שטופלו במרכז ההתפתחותי לגיל   7

(, עמ' 2001) 2, 16 ובשיקום מיוחד בחינוך סוגיות :בתוך", 1988-1980כפר סבא בשנים  -הרך 

36-27 . 
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 ואנליזות מחקרים

 כלכלנים שעשו
 כי מעידים מובילים

 הטובה ההשקעה
 בהתפתחות ביותר

 מדינה של הכלכלית
 היא פרטי מגזר ושל

 תקינה בהתפתחות
, הרך בגיל ילדים של

 עשוי הדבר שכן
 קשיים לצמצם

 ישירות הקשורים
, בעבריינות, בעוני

 ובבעיות באלימות
 מחלות כגון בריאות

 נפש
 

התפתחות הילד מצטמצמת במהלך גדילתו, בין השאר עקב הירידה בגמישות של 

. למשל, אבחון ילדים על רצף האוטיזם, טיפול בהם ומתן הדרכה ותמיכה 8המוח

רים בהקדם האפשרי, עשויים להביא לשיפור ולמיצוי יכולות הילד ואף לאפשר להו

 לחלקם להשתלב בחברה ובמעגל העבודה. 

מעידים כי ההשקעה הטובה ביותר  9םמחקרים ואנליזות שעשו כלכלנים מובילי

הכלכלית של מדינה ושל מגזר פרטי היא בהתפתחות תקינה של ילדים  בהתפתחות

בגיל הרך, שכן הדבר עשוי לצמצם קשיים הקשורים ישירות בעוני, בעבריינות, 

 באלימות ובבעיות בריאות כגון מחלות נפש. 

רפואה מאבחנים הפרעות התפתחות -מגוון של בעלי מקצוע בתחום הרפואה והפרה

 -לנירולוגיית ילדים ולהתפתחות הילד )להלן גם ומטפלים בהן: רופאים מומחים 

קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים ומרפאים  -רפואיים -רופא מומחה(; מטפלים פרה

בעיסוק; פסיכולוגים; עובדים סוציאליים. כמו כן מטפלים בתחומים אלה גם מטפלים 

כודרמה רגשיים באמנויות )כגון אומנות חזותית, מחול ותנועה, מוזיקה, דרמה, פסי

 וביבליותרפיה(. 

המדינות החברות כי " 23קובעת בסעיף  10לאומית בדבר זכויות הילד-האמנה הבין

מכירות בזכותו של ילד שכושרו הנפשי או הגופני לקוי ליהנות מחיים מלאים והוגנים 

בתנאים המבטיחים כבוד, מקדמים עצמאות ומקילים על השתתפותו הפעילה בחיי 

המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד הלוקה בכושרו י "עוד נקבע כ ."הקהילה

לטיפול מיוחד וידאגו, במסגרת המשאבים הזמינים, להעניק לילד ולאחראים לטיפול 

בו, את הסיוע המבוקש המתאים למצב הילד ולתנאי קיומם של ההורים ושל אנשים 

ושרו יינתן מתוך הכרה בדרישות מיוחדות של ילד הלוקה בכ אחרים המטפלים בילד.

חינם כל אימת שאפשר, תוך התחשבות במשאביהם  2הסיוע המוענק בהתאם לס"ק 

הפיננסיים של ההורים או אחרים המטפלים בילד. סיוע כאמור יתוכנן באופן שיבטיח 

לילד הלוקה בכושרו קבלת חינוך, וגישה אפקטיבית לשירותי בריאות, שיקום, 

העשויה להוביל להשתלבות הילד  הכשרה לתעסוקה והזדמנויות בילוי, בדרך

 ."בחברה ולהתפתחותו האישית המלאה, לרבות תרבותית ורוחנית, במידה המירבית

חזקה כי קיימת התאמה בין חוקי המדינה לבין נורמות המשפט " בג"ץ קבע כי

הבינלאומי שמדינת ישראל מחויבת להן. לפי חזקה זאת יתפרשו דינים, ככל שהדבר 

 .11"אחד עם נורמות אלהניתן, כעולים בקנה 

-ולאבחונים ולטיפולים הפרהמדיניות הפיתוח ממשלה אחראים ל משרדיכמה 

 משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד :עם הפרעות התפתחותלילדים רפואיים 

משרד הרווחה(. במינהל רפואה  -העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן 

המחלקה  -הילד ושיקומו )להלן במשרד הבריאות פועלת המחלקה להתפתחות 

 להתפתחות הילד(, והיא עוסקת בקביעת המדיניות והגישה המקצועית לילדים עם 
, הרפואהלידיה גביס, רענן רז, "בסיס הידע של רופאי ילדים בישראל בתחום התפתחות הילד",   8

 .14(, עמ' 2010)ינואר  149

, עמ' 4(, גיליון 2010)ינואר  השדה עטהעסק של כולנו",  -פרנק אוברקלייד, "שלומות בגיל הרך   9

19. 

 .1991ידי ישראל בשנת -על, שאושררה 221ע'  31, כרך 1038כתבי אמנה   10

 834 (5פ"ד נו) ,עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך-יתד 2599/00בג"ץ   11

(2002.) 
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מכונים(  -הפרעות התפתחות ובבקרה על מכונים להתפתחות הילד )להלן גם 

יחידות(. טיפולים נותנים גם עמותות, רשויות  -ויחידות להתפתחות הילד )להלן גם 

 כונים פרטיים ועוד. מקומיות, מתנ"סים, מ

 

 

 פעולות הביקורת
נושא  ביקורת עלמבקר המדינה משרד  ביצע 2016 ספטמבר-פברוארבחודשים 

נושאים הנבדקו בעיקר  .רפואיים לילדים עם בעיות התפתחות-הטיפולים הפרה

פעילות המכונים והיחידות להתפתחות הילד; זמני המתנה לאבחונים  אלה:ה

ם(, במעונות היום "חנ -ולטיפולים; טיפולים הניתנים במוסדות החינוך המיוחד )להלן 

טב"ם(, הניתן לילדים על רצף  -השיקומיים ובמסגרת טיפול בריאותי מקדם )להלן 

 1994-ות ממלכתי, התשנ"דהאוטיזם; ניצול סל הטיפולים על פי חוק ביטוח בריא

ם למטפלים במערכת "חוק ביטוח בריאות(; הממשק בין מטפלים בחנ -)להלן 

 נעשתה רפואיים ורפואיים. הביקורת-הבריאות; והמחסור בכוח האדם בתחומים פרה

במשרד הבריאות, במשרד החינוך, במשרד הרווחה ובארבע קופות החולים )להלן גם 

 מל"ג(.  -ו במועצה להשכלה גבוהה )להלן קופות(. בדיקות השלמה נעש -

 

 

סלי השירותים הייעודיים לאבחונים 
  ולטיפולים לילדים עם הפרעות התפתחות

סוג לבהתאם לגילם,  יםשירותים ייעודי לסלי זכאים התפתחות עם הפרעות ילדים

 בהן הם שוהים: ש ולמסגרותהליקוי, 

סל השירותים  -)להלן  סל האבחונים והטיפולים על פי חוק ביטוח בריאות .1

 שירותי לאספקת האחריות ,: לפי חוק ביטוח בריאות מכוח חוק ביטוח בריאות(

האבחון והטיפול לילדים עם הפרעות התפתחות מוטלת על קופות החולים; 

( ועל 18-9, 9-6, 6-3, 3-0) הגילמשתנה על פי  זההזכאות לטיפולים מכוח חוק 

 פי צורך רפואי: 

קופות החולים מחויבות  על פי חוק ביטוח בריאות: שירותי אבחון .א

סמיך את הגופים הרשאים ה. משרד הבריאות 1812באבחון ילדים עד גיל 

או  להתפתחות הילדלספק שירותי אבחון: מכון להתפתחות הילד, יחידה 

. חוק המשרד עובד בעל "תעודת הכרה במעמד", שעומד בתנאים שקבע

חוק מעונות יום שיקומיים(  -)להלן  2000-מעונות יום שיקומיים, התש"ס

קובע כי אבחון של פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר ייעשה באמצעות צוות   
על ידי צוות רב מקצועי  9( לתוספת השנייה יינתנו שירותי אבחון עד גיל 1)א( ) 20סעיף  לפי  12

לוג; פיזיותרפיסט; עובד סוציאלי; והתפתחות הילד; פסיכו ית ילדיםבנירולוגי מומחיות )רופא בעל

 רפואי אבחון יינתן 18 גיל ועד 9 גיל לאחר( 3) סעיף פי על(. בעיסוקקלינאי תקשורת; ומרפא 

 . בלבד
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)שקיבל הכרה על ידי משרד  מקצועי במכון מוכר להתפתחות הילד-רב

. שירותי אבחון יינתנו רק לפי אישור שנתן רופא, מומחה הבריאות(

 .קופת החוליםהתפתחות הילד של לירולוגיית ילדים ונל

על פי חוזר משרד הבריאות בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד 

, ילדים עד 13חוזר בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד( -)להלן 

גיל ארבע עם חשד לעיכוב התפתחותי יופנו לאבחון במכון מוכר 

ע עד תשע שאין להם הפרעה סומאטית להתפתחות הילד; ילדים בני ארב

 גם שלא במסגרת 14מוסמך או מורכבת יוכלו לעבור אבחון על ידי גורם רפואי

מכון או יחידה מוכרים. זיהוי הצורך בביצוע אבחון לאיתור בעיות התפתחות 

אצל ילדים יכול להתבצע ביוזמת ההורים, בעקבות מעקב בטיפת חלב, 

ולים, ביוזמת צוותים חינוכיים במערכת בהפניית רופאי ילדים בקופות הח

החינוך )מעונות יום, גני ילדים או בתי ספר( או בעקבות תכניות לאיתור 

 מוקדם שמפעילות יחידות להתפתחות הילד. 

 ביטוח חוק מכוח השירותים סל פי על פואיר-פרה טיפול שירותי .ב

בתחום  רפואיים-פרהקופות החולים מחויבות במתן שירותי טיפול  : בריאות

תקשורת  וקלינאותהתפתחות הילד במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק 

 כלהלן:  15מכוח התוספת השנייה

בהתאם לצורך לפי שיקול דעת  גיל שלוש:עד  מיום לידתם ילדים .1

ללא הגבלה במספר  קופהמטעם ה מומחהרופא רפואי מקצועי של 

 הטיפולים; 

בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת מקצועי  שש: עד שלוש בני ילדים .2

 54טיפולים לשנה למקצוע ועד  27הקופה עד מטעם מומחה רופא של 

 טיפולים לשנה בכל המקצועות יחד; 

בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת מקצועי  :עד תשע שש בני ילדים .3

לשנה למקצוע  טיפולים תשעההקופה עד שעובד/מטעם מומחה רופא של 

 נה בכל המקצועות יחד; טיפולים לש 18ועד 

זכאים לקבלת טיפולים עד  שיש להם הפרעות סומאטיות: ילדים .4

 בהתאם לצורך ללא הגבלה;  18גיל 

זכאים לשלושה טיפולים בשבוע על ידי  רצף האוטיזם: על ילדים .5

ם ")למעט ילדים עד גיל שבע שמקבלים סל טב 18מקצועי עד גיל -צוות רב

 כפי שיפורט בהמשך(. 

 
, "מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" 19/2013חוזר מינהל רפואה   13

 (. 2013)יולי 

על פי החוזר, גורם רפואי מוסמך הוא רופא מומחה בנירולוגיית ילדים והתפתחות הילד או רופא   14

 ילדים עם נסיון עבודה של שלוש שנים לפחות בהיקף של חצי משרה לפחות במכון מוכר.

סל השירותים המגיעים לכל תושב והמבוסס על השירותים שניתנו על ידי  -התוספת השנייה   15

 חקיקת חוק ביטוח בריאות. הכללית במועד 
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שב"ן( נותנות  -בנוסף, במסגרת שירותי הבריאות הנוספים )להלן  .6

 .16הקופות טיפולים נוספים מעבר לסל השירותים מכוח חוק ביטוח בריאות

של  את קיומןמסדיר החוק : סל השירותים על פי חוק מעונות יום שיקומיים .2

 ילד גמלת בעדם שמשולמת שנים שלוש עדחודשים  שישה בנימסגרות לילדים 

 היתר בין זכאים אלה ילדים. 18זה( לחוק 2)2או שעומדים בתנאי סעיף  17נכה

ובין  שיקומי, יום במעון מוגבלות עם לפעוט השירותים סל לפי ולחינוך לטיפול

וקלינאות  בעיסוק ריפוי, פיזיותרפיה מסוג רפואיים-פרההיתר לטיפולים 

 ביטוח בחוק הקבועים חוק מעונות יום שיקומיים קובע גם שהטיפולים. תקשורת

 החולים קופת במימון במעון שיקומי יינתנו יום במעון השוהה לפעוט בריאות

, בנוסף לטיפולים הניתנים שילדים אלו אינם זכאים משמע רשום. הפעוט שבה

מכוח חוק ביטוח בריאות, בניגוד לפעוטות  תולטיפולים נוספים בקופ במעונות,

על פי תקנות מעונות יום שיקומיים )רישוי,  .שאינם שוהים במעונות יום שיקומיים

 -)להלן  2008–סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם(, התשס"ח 

סל השירותים לפעוט עם מוגבלות תקנות סל שירותים במעונות יום שיקומיים(, 

מהן שלוש שעות של  לשבוע, רפואיים-פרהכולל ארבע שעות של טיפולים 

 . 19ם ושעה אחת להדרכות ולעבודת צוותטיפולים פרטניי

מעונות יום שיקומיים )לפעוטות על רצף  113-פעוטות ב 2,600-כ שהו 2016ביולי 

 משרדיהאוטיזם, מחלות כרוניות, נכות פיזית, לקות שמיעה, לקות ראייה ועוד(. 

 .השיקומיים היום של מעונותהרווחה והבריאות אמונים על רישוי ופיקוח 

 ובתי ילדים גני) המיוחד החינוך במערכת רפואיים-הפרה השירותים סל .3

נועד לקדם ולפתח , חנ"ם(חוק  -)להלן  1988-חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח :(ספר

 תפקודו את ולשפר לתקן, המיוחדים הצרכים עםאת כישוריו ויכולתו של הילד 

מיומנות והרגלים ולסגל לו  ידע, לו להקנות, וההתנהגותי הנפשי, השכלי, הגופני

. העבודה ובמעגל בה שילובו את להקל כדיהתנהגות מקובלת בחברה, 

ם, "חנ חוקהחינוך פועלת גם מערכת החינוך המיוחד מכוח  במסגרת מערכת

לחינוך מיוחד; בתי ספר לחינוך מיוחד; כיתות לחינוך מיוחד  גנים כוללת והיא

ם לחינוך מיוחד בגנים ובכיתות רגילות בבתי ספר רגילים; ושילוב ילדים הזקוקי

 
טיפולים נוספים בשנה בריפוי  45ניתן לקבל עד  10-3של הכללית בגילאים  ןלמשל בשב"  16

  טיפולים נוספים בשנה. 30ניתן לקבל עד  18-10בגילאים  .פיזיותרפיהובעיסוק, קלינאי תקשורת 

, או על פי הסכם 1995-לפי סימן ו' בפרק ט לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה  17

 לאותו חוק.  9כאמור בסעיף 

ילד בגילאי שנה עד שלוש שנים ומתקיים בו אחד מאלה: פיגור שכלי; עיכוב התפתחותי ניכר;   18

פגיעה נירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית לקות ראיה בשתי עיניו; לקות שמיעה בשתי אוזניו; 

נסיבותיו המשפחתיות נדרשת השמתו עקב מוגבלותו הניכרת ו ;קשה בשתי גפיים לפחות

 למניעת פגיעה משמעותית בהתפתחותו. 

-א' לתקנות סל שירותים במעונות יום שיקומיים, עדכון עלויות טיפולים פרה 19לפי סעיף   19

רפואיים נעשה באמצעות ועדת תעריפים בין משרדית של משרדי הבריאות והאוצר ועומד נכון 

ח. בנוסף ניתנים תכנית חינוכית, הזנה, האכלה ועוד בעלות של ש" 1,400 -למועד הביקורת על כ

 14לפעוט על רצף האוטיזם שנמצא במעון יום שיקומי ניתן סל טב"ם הכולל ש"ח. בנוסף,  6,490

 שעות, מהן עשר שעות וחצי של טיפולים ישירים ושלוש וחצי שעות של הדרכות ועבודת צוות.
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מהתלמידים במדינת ישראל  10%-לכשילוב(.  -במסגרת החינוך הרגיל )להלן 

 . 20מיוחדים יש צרכים

 ובכלל זה לטיפולי חינם, מיוחד חינוך למתן אחראית המדינה כי חנ"ם קובע חוק

בתחומי מקצועות נוספים,  בעיסוק וטיפולים וריפוי בדיבור ריפוי, פיזיותרפיה

ילד  אםהיא הקובעת  ועדת השמה ם,"חנ. על פי חוק הילד של צרכיו לפי הכול

המתאימה לצרכיו )בית ספר לחינוך מיוחד;  המסגרת ומהימיוחד  זכאי לחינוך

כיתה לחינוך מיוחדת בבית ספר רגיל או שילוב בכיתה רגילה(. משרד החינוך 

לתלמידים על פי חוק  רפואיים-הפרהתים קבע את הדרך ליישום מתן השירו

(. סל ם"שח סל -שעות לשירותי החינוך המיוחד )להלן  סלבאמצעות  ם"חנ

 בההחולים  מקופת בנוסף לקבל הילדזכאי  לואינו גורע מסל השירותים  ם"שח

 (2014-2013) 22"דהתשע בשנת הלימודים. 21בריאות ביטוח חוק מכוח חבר הוא

 ילדים מהםתלמידים,  186,000-למדו בחינוך המיוחד ובשילוב בחינוך הרגיל כ

 . 23התפתחות הפרעות עם

תקשורת  גני הם ם"חנמגני הילדים במערכת  חלק :סל טיפול בריאותי מקדם .4

גני תקשורת( וחלק  -המיועדים לתלמידים שאובחנו על רצף האוטיזם )להלן 

 -שאובחנו על רצף האוטיזם )להלן  וטותלפע מיועדיםממעונות היום השיקומיים 

, 24בריאות ביטוח לחוק השלישית התוספת פי על(. לאוטיזם שיקומיים יום מעונות

 אשרמשרד הבריאות אחראי לממן ספקי שירות שבוחרות הרשויות המקומיות 

( שבע-שלוש לבני) התקשורת בגני הן"ם( טבסל טיפול בריאותי מקדם ) נותנים

 בגני ם"טב סל. 25(שלוש עד שנה חצי לבני) לאוטיזם שיקומיים יום במעונות והן

, לשבוע טיפול שעות 14 כולל לאוטיזםהיום השיקומיים  ובמעונות התקשורת

 של שעות 3.5 - וכן הורים הדרכת או קבוצתי, פרטני טיפול של שעות 10.5 מהן

 שבע. ילדים עד גיל למטפלים מקצועית והדרכה ישיבות כגון עקיפות תשומות

בהתאם להוראות התוספת  ם"לטבאת זכאותם  המממשים האוטיזם רצףעל 

 הילד התפתחות בתחום לטיפולים זכאים אינם ,ביטוח בריאות לחוקהשלישית 

 האוטיזם רצףעל  ילדים) לחוק השנייה התוספת מכוח החולים קופות מטעם

 תבאמצעו לשבוע טיפוליםאת שלושת ה לקבל זכאים ם"טבאשר אינם מקבלים 

  , כאמור בתוספת השנייה(. החולים קופות
 
עם לקות  21עד  3צרכים מיוחדים הינו אדם בגיל  ילד עם –א לחוק חנ"ם  1לפי סעיף   20

 משמעותית שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד. 

החוק מוסיף על האמור בכל חוק אחר ולא גורע ממנו ושירותי  ם,לחוק חנ" 22על פי סעיף   21

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי.)א( ל 3הבריאות הניתנים לפיו אינם שירותי בריאות לעניין סעיף 

 שנת לימודים מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט.  22

  ".2015המועצה הלאומית לשלום הילד, "ילדים בישראל שנתון   23

התוספת השלישית כוללת את השירותים שסיפק משרד הבריאות במועד חקיקת חוק ביטוח   24

 בריאות. 

 ת "חוץ גניות" גם לילדים המשולבים בחינוך הרגיל. ייתכנו מקרים שבהם יינתן הטב"ם במסגרו  25
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 הביקורת ממצאי
 מצביעים בדוח שעלו

 ממשית פגיעה על
 שירותי באספקת

 הילד התפתחות
 כתוצאה הנגרמת
 האחריות מפיצול
 זה בתחום
 

צורך באיגום משאבים בשל פיצול בין 
  הגורמים המעניקים טיפולים

רפואיים לילדים -כעולה מהממצאים שיובאו בדוח זה, האחריות למתן טיפולים פרה

מפוצלת בין כמה גורמים: משרד הבריאות, קופות החולים, יחידות ומכונים 

בבעלויות שונות )למשל של עמותות או של רשויות מקומיות(, להתפתחות הילד 

משרד החינוך, משרד הרווחה, עמותות, רשויות מקומיות ומטפלים פרטיים. נקודות 

התורפה של מתכונת טיפולים כזאת הן הממשקים שבין הגורמים, הפגיעה ברצף 

ותם הטיפולי שנדרש והבירוקרטיה שעל משפחות הילדים המבקשים לממש את זכא

להתמודד אתה. כפועל יוצא מכך, כפי שיפורט גם בהמשך, לא כל הילדים מקבלים 

 .רפואיים שהם זכאים לקבל ממגוון סלי השירותים-את מלוא הטיפולים הפרה

ממצאי הביקורת שעלו בדוח מצביעים על פגיעה ממשית באספקת שירותי 

פות התפתחות הילד הנגרמת כתוצאה מפיצול האחריות בתחום זה: הקו

חותמות על הסכמים עם יחידות ומכונים רק בנוגע למתן חלק מהשירותים, 

ואת חלקם הן מעניקות בעצמן, דבר המאלץ את ההורים לפצל את הטיפולים 

לילדיהם בין כמה ספקי שירות, וממילא פוגע בטיפול; יחידות ומכונים נקלעים 

ות של למצוקה כלכלית ונסגרים, דבר הגורם לצמצום הנגישות והזמינ

השירותים; בגלל זמני המתנה לקבלת טיפולים, איפשר משרד הבריאות לפנות 

שוויון -דבר יוצר אילטיפולים פרטיים ולקבל החזרים כספיים מהקופות. ה

באפשרויות הטיפול בין ילדיהם של הורים אלה ובין ילדים להורים שאינם בעלי 

, דבר הפוגע ; העברת המידע בין הגורמים המטפלים לוקה בחסראמצעים

בהשגת מטרות הטיפול; הילדים שזקוקים לטיפולים אינם מקבלים אותם 

בשעות הבוקר והצהריים בעת שהותם בסביבה אליה הם רגילים במסגרות 

החינוך ובשעות בהם הם עירניים, לא מכוח חוק חנ"ם ולא מכוח חוק ביטוח 

שונים; אין בריאות; הילדים אינם מקבלים את הטיפולים בקופות בשל חסמים 

רפואיים בחנ"ם; אין ראייה כוללת של -פיקוח ובקרה על הטיפולים הפרה

רפואיים הן במערכת הבריאות, -משרד הבריאות לגבי המחסור במטפלים פרה

הן לתלמידים במשרד החינוך בחנ"ם ובשילוב והן לפעוטות במעונות היום 

 השיקומיים של משרד הרווחה. 

"הרשות לגיל הרך",  -הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית  2015בשנת 

שנועדה בין היתר להסדיר את הטיפול בילדים בגיל הרך )עד גיל שש(, ובכלל זה 

גורמי הטיפול, בכל הקשור לרצף החינוכי, הרפואי לתאם את הטיפול בהם בין כלל 

הרך  הטיפול בילדים בגיל והסוציאלי. לפי הצעת החוק, הרשות תקבע את מדיניות

ותקדם שיתוף פעולה בין גורמי הטיפול, לשם אבחון מוקדם של קשיים בהתפתחות 

תינוקות, פעוטות וילדים והפנייתם לטיפול הנדרש בזמן אמת. ההצעה התקבלה 

 דנה בה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.  2016בקריאה טרומית, וביוני ובאוגוסט 

מתמקדת  בודה במערכת החינוךליבת העכי  2016משרד החינוך מסר בנובמבר 

כדי הוסיף כי משרד החינוך . לימודיים, חברתיים ורגשיים בקידום מיומנויות וכישורים

לא  שהטיפולים ולוודא חינוכי, צריך לשמור על איזון-לנהל סדר יום שעיקרו לימודי

 . כל סדר היוםאת  ימלאו
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ת של שעות טיפול כי נוכח היעדר מכסות ברורו 2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

מכוח חוק ביטוח  יינתנו בשעות הבוקרשקיים חשש שטיפולים לילדים בחנ"ם, 

שלהן זכאים התלמידים  טיפול בואו על חשבון שעותבריאות באמצעות עמותות י

 .חנ"םחוק מכוח 

יצוין כי בשנים האחרונות נעשו כמה ניסיונות לאיגום משאבים בין קופות החולים 

 מפעילה במימון קופות החולים מערך משלים 26ל, עמותה מסוימתלמשלמשרד החינוך. 

)גילים שבהם  18עד  7רפואיים לילדים על רצף האוטיזם בני -למתן טיפולים פרה

-הילדים אינם זכאים לקבל טב"ם( אשר מתקשים לממש את זכאותם לשירותים פרה

המערך המשלים פועל  .רפואיים בשל חוסר במטפלים מתאימים ובשל קשיי נגישות

וליות של משרד בבתי ספר לאחר שעות הלימודים, והוא נוסף על השעות הטיפ

החינוך. הטיפולים הניתנים במסגרת המערך המשלים כוללים טיפולים על ידי קלינאי 

תקשורת, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים ועובדים סוציאלים וכן הדרכת הורים 

ף פעולה בין כל הצוותים הטיפוליים. הניסיון ומטפלים. מתכונת זו מאפשרת שיתו

להפעלת המערך המשלים נעשה בעידוד המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות, 

שהדגישה את היתרונות בהנגשת הטיפול וציינה כי אין מניעה שספקי השירות 

 . בקופות החולים ייתנו את הטיפולים במוסדות החינוך ולא רק במרפאות

עוד ל תמתרחבכי הפעלת המערך המשלים  2016בר משרד הבריאות מסר בדצמ

נוספות, וכי יש כוונה לתת טיפול במסגרתו גם לילדים עמותות באמצעות  ,מקומות

מאוחדת(  -קופת חולים מאוחדת )להלן על רצף האוטיזם המשולבים בחינוך הרגיל. 

לבצע בקרות, בשל  כי הפעלת המערך המשלים מקשה 2016מסרה בדצמבר 

מתוקף סל הטיפולים הניתנים נ"ם וחחוק  מתוקףהטיפולים הניתנים  ההפרדה בין

 השירותים מכוח חוק ביטוח בריאות. 

נזקי הפיצול, כפי שעלו בביקורת וכפי שיפורט להלן, מחייבים את משרדי 

הבריאות, החינוך והרווחה, את קופות החולים ואת יתר הגורמים המספקים 

הן  -רפואיים -ועדים לטיפולים הפרהשירותים לשקול לאגם את המשאבים המי

אלו הניתנים על פי סל השירותים מכוח חוק ביטוח בריאות במימון קופות 

החולים, הן אלו הניתנים במעונות היום מכוח חוק מעונות יום שיקומיים במימון 

מתן  -הקופות, והן אלו שנותן משרד החינוך מכוח חוק חנ"ם. איגום המשאבים 

יאפשר  -שריים במסגרות החינוכיות בשעות פעילותן מירב הטיפולים האפ

רפואיים לילדים -ראייה כוללת של מלוא המשאבים המיועדים לטיפולים פרה

עם הפרעות התפתחות; הקצאה יעילה ושוויונית של המשאבים ומיצוים; 

שמירת הרצף הטיפולי והקלת הנטל הבירוקרטי שמוטל על הילדים והוריהם 

 ין גורמים שונים. עקב פיצול הטיפולים ב

על משרדי החינוך והבריאות לבחון ניסיון זה ולשקול להרחיבו גם למסגרות 

רפואיים -אחרות של החנ"ם. על המשרדים האמורים לוודא כי הטיפולים הפרה

שיינתנו במסגרות החינוכיות מכוח חוק ביטוח בריאות, לא יהיו במקום טיפולים 

 ולהסדיר את הבקרות על הטיפולים.  מכוח חוק החנ"ם

  
 על רצף האוטיזם. לילדים טב"ם תן שהיא ספקית שירות של משרד הבריאות למ  26
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 ניצול סל הטיפולים הרפואיים -אי
 רפואיים בידי ילדים הזקוקים להם-והפרה

 הזכאות לסל הטיפולים ניצול שלמצב  תמונת

 מיצוי זכויות חברתיות, את החשיבות-הדגיש בדוח קודם בנושא אי המדינה מבקר

הבטחת הצדק החברתי אינה י בדוח נכתב כ .ומיצוין החברתיות שבהנגשת הזכויות

במימושן  תלויה רק בעצם קיומן של זכויות חברתיות בחוקים ובתקנות, אלא גם

שוויון, הו צדקהובהענקתן לכלל הזכאים להן. בחברה צודקת, המושתתת על ערכי 

 מופקדים כאשרהשאיפה היא כי הדרך למיצוי הזכויות תהיה פתוחה ונגישה לכול. 

 למען בדין זכות לשם מימוש משאבים מדינה או תקציב מנותבנא ציבורית רשות בידי

פעמים רבות מי לה.  לזכאים ולתת אותה הזכות את לממש מחובתה הזכאים, ציבור

הם דווקא אלו שזקוקים להן במיוחד, כגון חברי קבוצות  מיצוי הזכויות-אימ שנפגעים

 . 27חברהב הגדלת הפעריםלביא והדבר מ ,מודרות וחלשות

רפואיים שקופות החולים מחויבות -הבריאות קבע את סל הטיפולים הפר חוק ביטוח

. ילדים עם הפרעות התפתחות הנמצאים לתת לפעוטות ולילדים הזקוקים להם

ם זכאים לקבל מהקופות סל טיפולים מכוח חוק ביטוח בריאות. עם "במסגרות חנ

נפגשו עורכי  זאת, מתלונות הורים לילדים הזקוקים לטיפולים ומגורמים רבים עמם

הביקורת בין היתר מהמחלקה להתפתחות הילד, מקופות החולים, ממכונים 

להתפתחות הילד בבתי חולים, ממערכת החינוך המיוחד ומעמותות המפעילות 

 יחידות להתפתחות הילד, עלו כמה חסמים המקשים על קבלת הטיפולים: 

עד שעות אחר הצהריים המאוחרות  ם"חלק מהילדים נמצאים במסגרות חנ .1

( ולכך מתווסף זמן הסעתם בחזרה לביתם. סדר יום זה, ומחויבותם 18:00-16:45)

לילדים נוספים במשפחה, אינו מאפשר להוריהם להגיע אתם לטיפולים מחוץ 

 ם; "לחנ

חלק מהילדים מתקשים בניידות, והדבר גורם לקשיים ולעלויות הכרוכות  .2

בהסעתם. לעיתים זהו גם נטל כלכלי כבד מדי המהווה חסם כאשר הדבר נוגע 

לאוכלוסיות מוחלשות או כאלו המתגוררות בפריפריה ושהמרחק מאזור מגוריהם 

 למקום הטיפול עשוי להיות רב; 

קופות בשעות הבוקר דבר המקשה על מרבית הטיפולים מוצעים על ידי ה .3

 ההורים וגורם להם הפסד ימי עבודה; 

 ; 28טיפולים בשעות אחה"צ פחות יעילים בגלל עייפות וחוסר ריכוז הילדים .4

מתן טיפולים אחה"צ בקופות חסר את היתרון של נתינתם במסגרת החינוכית  .5

  המשמשת כסביבתם הטבעית של הילדים; 
  .3' , עמ"חברתיות זכויות שלמיצוי -"אי בפרק(, 2015) ג65 שנתי דוחמבקר המדינה,   27

בתלונה שהוגשה למאוחדת ונמצאה מוצדקת עלה כי הופסקו טיפולי ריפוי בעיסוק כדוגמה,   28

שניתנו אחה"צ מאחר והילד לא היה מרוכז בשעה זו והטיפולים לא היו  האוטיזםלילד על רצף 

  יעילים.
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 יש כי עלה מהבדיקה

 קיבלו שלא ילדים
 שהיו טיפולים כלל

 מתוקף להם זכאים
 בריאות ביטוח חוק

 

המטפלים במערכת החינוך לבין המטפלים  נגרם חוסר תיאום מקצועי בין .6

ם לבין "בקופות )ראו הרחבה בנושא חוסר תיאום בין מטפלים במערכת החנ

 מטפלים במערכת הבריאות(. 

לאבחונים  הזכות בניצול לצורך בנוגעהבריאות  ומשרדשל הקופות  פסיביות

מבקר  מיצוי זכויות חברתיות קבע-בדוח קודם בנושא אי רפואיים:-פרה וטיפולים

טיפול שיטתי במיצוי זכויות מחייב שלושה שלבים עיקריים: בחינת היקף המדינה כי 

החסמים למיצוי הזכויות וגיבוש תכנית עבודה אופרטיבית שמטרתה  התופעה, זיהוי

 הזכאים באופן סדור ולפי סדר עדיפויות. הסרת החסמים למיצוי זכויות

-בחנו את היקף התופעה של אינמצא כי קופות החולים ומשרד הבריאות לא 

על  רפואיים-ניצול סל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות בנושא טיפולים פרה

. הם גם לא עמדו על כך שיש חסמים המונעים את ילדים הזכאים להםידי ה

מימוש הסל, וממילא לא פעלו להסרתם על מנת להנגיש את השירותים. כמו 

פרו אקטיבי לניצול סל השירותים ואופן באופן  פועלות גם אינןקופות כן, ה

 תפקודן מקשה את קבלת הטיפולים )כמפורט להלן(. 

ניצול טיפולים מכוח חוק ביטוח בריאות על ידי התלמידים שיש להם -אי

 -למעלה מ במשרד החינוךשהיו רשומים באגף חנ"ם  2015בשנת  - בעיות מורכבות

ילדים שיש להם  2,600-כהחינוך  משרדפי נתוני  , מהם, על9-3ילדים בגילאי  32,000

 תיקים רפואיים של ילדיםכמה אקראית משרד מבקר המדינה בחן  ;29בעיות מורכבות

קופות . נבדק האם הילדים קיבלו טיפולים בבכל אחת מהקופות עם בעיות מורכבות,

 טיפולים מרפאות חוץ של בתי חולים, )למשל החולים או במימונן במקומות אחרים

רופא מומחה לנירולוגיית ילדים ולהתפתחות או נבדקו על ידי  טיפולים בבית(פרטיים ו

  .את הצורך הרפואי בטיפולים אלו ,בין היתר ,הילד אשר אמור לבחון

 מתוקףלהם היו זכאים שלא קיבלו כלל טיפולים ש 30ילדים מהבדיקה עלה כי יש

לעמוד על  תופעה זו מחייבת בחינה של הקופות, הן כדיחוק ביטוח בריאות. 

היקפה הכולל והסיבות לה והן לצורך צמצומה כדי להבטיח שכל ילד שיש לו 

בעיות מורכבות יקבל את מלוא הטיפולים שהוא זקוק להם על פי צרכיו 

  הרפואיים.

תסב את תשומת המחלקה להתפתחות הילד  כי 2016בדצמבר מסר משרד הבריאות 

באתר "כל הבריאות".  המתפרסםמידע על הזכאויות לעמותות הקופות ולבן של ה  
ילדים שעל פי רשומות משרד  "ילדים שיש להם בעיות מורכבות" הלצורך הביקורת נכללו בהגדר  29

: פיגור קשה או עמוק/סיעודי; פיגור בינוני או בינוני מורכב; האלההחינוך סבלו מאחד מהליקויים 

 שיתוק מוחין או נכות פיזית קשה אחרת.

למשרד מכיוון שהטיפולים בתחום התפתחות הילד יכולים להינתן במגוון מקומות, דיווחי הקופות   30

הילדים שלא קיבלו טיפולים כלל לא היו מדויקים. לאחר בדיקה  פרעל מסמבקר המדינה 

ילדים שדווח כי לא קיבלו טיפולים כלל עלה כי רק חלק מהם אכן לא התיקי חלק מנוספת של 

ילדים שתיקיהם נבדקו בדיקה ה 50מבין  20קיבלו טיפולים: בכללית לא קיבלו כלל טיפולים 

 מבין 24; בלאומית 50 מבין 36; במאוחדת לא קיבלו 43 ןמבי 9נוספת; במכבי לא קיבלו טיפולים 

40.  
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של  ותהמחוזי ותבקרל 2017הוסיף כי בעקבות הביקורת הוא יוסיף עד מרץ משרד ה

בתחום דרישה מהקופות למסור מידע בנושא ניצול סל הטיפולים רפואת הקהילה 

  התפתחות הילד, כדי שהקופות יהיו ערות לנתונים שיש להן בעניין זה.

כי היא משקיעה משאבים רבים בתחום, וכי היקף  2016הכללית מסרה בדצמבר 

של רופא מומחה  רפואי דעת הטיפולים גדל בהתמדה. במקרים בהם לפי שיקול

לתכנית הטיפול  מטעם הקופה, קיים צורך רפואי ליתן טיפולים רפואיים, מעבר

  המותאמת במסגרת החנ"ם, הקופה מאשרת זאת.

-הראייה הקלינית הרבכי במסגרת  2017ובינואר  2016מכבי מסרה בדצמבר 

הטיפול הנדרש והנאות לכל . ימרכזמקום משפחתו לילד ול מייחדת היא מקצועית

ותר ילד, ראוי שייגזר בהתאם לאבחון, לקביעה קלינית ובאופן המתאים והמקדם בי

 ,כאלולעיתים קרב ילדים עם בעיות התפתחות מורכבות יש ציינה שבמכבי לכל ילד. 

 . רפואיים-האינם זקוקים לטיפולים פרעל פי שיקול דעת רפואי, ש

בדיקת משרד מבקר המדינה נעשתה כאמור אקראית והתייחסה רק לילדים 

ולפיה להם בעיות התפתחות מורכבות; ואולם נוכח התוצאה שעולה מהבדיקה 

קופות יש מבין ילדים אלו, לא מעט ילדים שלא קיבלו כלל טיפולים, על 

ניצול -את היקף התופעה של אי לבחון באופן כולל,החולים ומשרד הבריאות 

 על ידי הילדים הזכאים להם; ,רפואיים-בנושא טיפולים פרה ,סל השירותים

קיימת אפשרות שדווקא באשר לילדים להם בעיות התפתחות קלות יותר, 

הנטיה לוותר על הטיפולים, נוכח החסמים הקיימים, תהיה רבה יותר. עשויה 

להיות לכך השלכה הפוגעת בהתפתחותם. לכן על הקופות לפעול באופן פרו 

לדים, אקטיבי כדי לוודא כי מלוא הטיפולים הנחוצים והחיוניים להתפתחות הי

אכן יינתנו להם. על משרד הבריאות לפקח על הפעולות לבחינת החסמים 

 ולהגדלת שיעור הניצול. 

 

 

לאבחונים ולטיפולים ממושכים זמני המתנה 
 ונזקיהם במכונים וביחידות

השירותים הכלולים בסל השירותים שקבע חוק ביטוח בריאות אמורים להינתן בתוך 

ערבות המוקדמת של אבחון ילדים עם הפרעות פרק זמן סביר. בגלל חשיבות ההת

התפתחות ושל הטיפול בהם קבע משרד הבריאות, באופן ייחודי לגבי תחום 

התפתחות הילד, כי משך ההמתנה המרבי לאבחון ולתחילת טיפול גם יחד )מרגע 

. בביקורת נבחנו 31הפנייה הראשונה של המשפחה לקופה(, הוא שלושה חודשים

  ונים וביחידות להתפתחות הילד, ולהלן יוצגו הממצאים: פרקי זמן ההמתנה במכ
 ""מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים ,19/2013 חוזר מינהל רפואה  31

 (. 2013יולי )
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דוגמאות לזמני המתנה  1להלן בתרשים  זמני המתנה במכונים של בתי החולים:

 2014במכונים בבתי החולים לפי הנתונים שאסף משרד הבריאות באמצע שנת 

 : 2016ובשנת 

 דוגמאות לזמני המתנה במכונים בבתי החולים )בחודשים(: 1תרשים 

 

דוגמאות לזמני ההמתנה לטיפולים  זמני המתנה במכונים של קופות החולים:

 . 32שלהלן 2 במכונים של קופות החולים יוצגו בתרשים

 
. זמני ההמתנה משתנים באופן 2016יוני/יולי ו המידע נמסר מקופות החולים ונכון למועד מסירת  32

 תדיר. 
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דוגמאות לזמני המתנה לפי מקצועות במכונים של קופות : 2תרשים 

 החולים )בחודשים(
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זמן ההמתנה לטיפולים  להתפתחות הילד: 33זמני המתנה ביחידות ובשלוחות

 שלהלן:  3ביחידות ובשלוחות מוצג בתרשים 

דוגמאות לזמני המתנה ביחידות להתפתחות הילד ובשלוחות : 3תרשים 

 )בחודשים(

 

עולה כי זמני ההמתנה לאבחון ולטיפול בתחום התפתחות  3-1מתרשימים 

 עד שלושה חודשים. לעתים זמני -הילד חורגים בהרבה מאלה שקבע המשרד 

 שנה ויותר.  -ההמתנה מתמשכים במידה בלתי סבירה 

 
החולים מפעילות שירותי התפתחות הילד גם בשלוחות של הקופות אשר לא קיבלו הכרה  קופות  33

 . כיחידה להתפתחות הילד
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רפואיים בהקדם האפשרי הוא קריטי להתפתחות ילד -פרה מתן טיפולים

 שסובל מקשיים התפתחותיים. עיכוב בטיפולים עלול לגרום להחמצת "חלון

 להדביק לטיפול אפקטיבי בהפרעות שאובחנו, שכן לעתים לא ניתן הזדמנויות"

למשל, רופאים  .לתיקון ניתן אינו לילד והנזק שנוצר ההתפתחותי העיכוב את

כי ילדים מומחים לנירולוגיית ילדים והתפתחות הילד הסבירו לצוות הביקורת 

שלא פיתחו מיומנויות אכילה עד גיל שנתיים לערך וילדים שלא פיתחו את 

 קושישיש להם  פעוטות ;יכולת ההליכה עד גיל שלוש לערך יזדקקו לשיקום

להימנע מביצוע פעולות ולפתח בעיות רגשיות  יםבדיבור ולא מטופלים עלול

לטיפול פסיכולוגי, , תקשורתאמצעות קלינאי לטיפול ב גםיזדקקו ווחברתיות 

שיתוק כגון בעיות נירולוגיות מוטוריות )ילדים שיש להם ריפוי בעיסוק ועוד; ל

ות לכופף מפרקים עלולים להתקש שאינם מקבלים טיפול רציף בהקדם מוחין(

 . ניתוחים אורתופדיים מורכביםועלולים להזדקק ל (מפרקים קונטרקטורות)

עלולים להעמיק את  ,והעיכובים, כתוצאה מכך בטיפולזמני ההמתנה הארוכים 

הפערים בחברה. שלא כאוכלוסייה בעלת יכולת כלכלית שיכולה לממן 

נמוכה  אקונומית-וסוציבעצמה רכישת טיפולים באופן פרטי, הורים משכבה 

עלולים לוותר על הטיפולים לילדיהם והדבר יפגע בהתפתחותם. בכך גם 

לחוק ביטוח בריאות )ראו בפרק  3השוויון על פי סעיף  בעקרון נגרמת פגיעה

 בנושא החזרים כספיים של קופות החולים עבור טיפולים פרטיים(. 

קידום תורים דחופים כי היא מיישמת נוהל פנימי ל 2016מאוחדת מסרה בדצמבר 

שעתית בשכר תגמול לאבחונים וטיפולים ולקיצור זמני המתנה; מאפשרת שיטת 

נים ולטיפולים; וכי בתקופות ביטולים, כגון בחופשות, אבחוגבוה כדי להוסיף שעות ל

 . רשימות ההמתנה וםאבחונים ברצף לצמצהיא מבצעת "מרתונים" של 

)א( לחוק  7סעיף  :זמני ההמתנה התארכות בשל השמה ועדות בכינוס עיכוב

, לשירותי חינוך מיוחד( עם צרכים מיוחדים זכאי 21עד  3ם קובע כי תלמיד )בגיל "חנ

קובעות באיזו מסגרת חינוכית הוא זכאי ללמוד )גן או כיתה לחינוך  ועדות השמהכי ו

רגיל, גן לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית ספר 

חינוך רגיל או שילוב התלמיד בכיתה רגילה בבית ספר לחינוך רגיל(. דיוני ועדות ל

ההשמה מתקיימים בנוגע לכל ילד הזקוק לכך, אחת לשלוש שנים או במעברים של 

הילד משלב חינוך אחד לשני )כגון מגן ילדים לבית ספר יסודי, מבית ספר יסודי 

להיערך לקראת שנת הלימודים לחטיבת הביניים(. כדי לאפשר למערכת החינוך 

כי יש להגיש בקשות לוועדות השמה של  34מנכ"ל משרד החינוך חוזר קבע, הבאה

תלמידים בגיל הרך והעולים לכיתה א' עד לסוף מרץ בכל שנה, כדי שאלו יסיימו את 

לא ניתן לממש את הזכאות על פי החלטות ועדות השמה  דיוניהן עד סוף מאי.

בפנייה לוועדות ההשמה או . אלא בשנה שלאחר מכןשהתקבלו לאחר מועד זה 

רופאים  של מסמכים רפואיים, לרבות אבחונים להגיש ההורים השילוב נדרשים

  מומחים מהמכונים להתפתחות הילד.
יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה חוזר מנכ"ל משרד החינוך, "  34

חוזר בנושא  -( )להלן 2014", )ינואר ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר

 ועדות השמה ושילוב(. 
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וזמני בשל העומס  כיהביקורת  מסר במהלךשבמשרד החינוך  ם"חנ אגף

 אבחנות בקבלת של ממשעיכובים  חליםבמכונים להתפתחות הילד ההמתנה 

 . 35והשילוב ההשמה ועדותהחלטת  לשם הנדרשותשל מומחים 

כי הפנייה לוועדות ההשמה מתעכבת בין היתר  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

מבצעים הערכות לצורך בהפניית הילדים רק מאמצע שנת  הילדים גנימשום ש

לוועדות,  הלימודים ומפנים לוועדות ההשמה באיחור, בשל עיכוב בפניות של הורים

בשל הצורך בתמיכת שירותי הרווחה בהליך הפנייה של חלק מהמשפחות ובשל 

 ת השמה.ולפנות לוועד הצורך במתן טיפול רגשי למשפחות שעדיין אינן מוכנות

 ם גם"בחנלאפשר השמות וגמישות לגלות על משרד החינוך לדברי משרד הבריאות, 

 בנוגעועדות ההשמה החריגות  הליושינוי בנ וכן לבצעבמועדים מאוחרים יותר 

משרד החינוך של שנת לימודים.  הפסדילדים מ למנוע מנת על ,מורכביםהמקרים ל

כי מערכת החנ"ם אמורה לארגן את משאביה ותכניותיה חודשיים  2017מסר בינואר 

לפני פתיחת שנת הלימודים על ידי הקצאת תקנים, איוש משרות ובניית מערכת 

רפואיים ואחרים וכי קיום ועדות השמה מעבר למועד -תמיכה של שירותים פרה

שנקבע לא תאפשר להקצות את המשאבים הדרושים למתן מענה לילדים שעברו 

 ועדות השמה במועד. 

על משרדי הבריאות והחינוך לבצע עבודת מטה משותפת לבחינת מנגנון 

ת שיבטיח כי עיכובים בקבלת האבחונים מהמכונים לא יפגעו ביכולת של ועדו

ההשמה להחליט בנוגע למוסד המתאים ביותר לילדים ולמועד המתאים 

להשתלבותם בו, זאת כדי למנוע מילדים הפסד של שנת לימודים שלמה או 

לימודים במסגרת שאינה מתאימה להם. שיבוץ מאוחר מדי או שיבוץ במסגרת 

לא מתאימה עלולים למנוע את קידום הילדים ואף לגרום להידרדרות 

 . 36בהישגיהם

 

   

 
לקראת שנת הלימודים התשע"ו, מוועדות ההשמה  6%על פי ניתוח שנעשה במהלך הביקורת,   35

  .31.8.15-ל 1.6.15בין  -ילדים( התקיימו לאחר המועד הקובע  46,000-מתוך כ 2,900-)כ

יביאו ילדים אם כי  הוחלט "ועהתששנת הלימודים כי לקראת  2016נמסר ביולי  םמהאגף לחנ"  36

 בעניינויהיה האבחון מוכן עד סוף מאי, תתקיים ועדה ולפיו אישור מהמכונים להתפתחות הילד 

  ביוני.
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קשיים הנובעים מטיפולים פרטיים בתחום 
 התפתחות הילד 

קצר את זמני ההמתנה לטיפולים בתחום התפתחות הילד ולאפשר לילדים ל כדי

וחזר וקבע  201037שהוציא בשנת  בחוזרלממש את זכאותם, קבע משרד הבריאות 

כי אם יתעכב  בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד 2013בחוזר משנת 

זכאי הילד להחזר כספי בגין  יהיההאבחון או מתן הטיפול יותר משלושה חודשים, 

 -רכישת השירות באופן פרטי, בכפוף לתעריפון ובקיזוז השתתפות עצמית )להלן 

-לכומיליון טיפולים,  1.4-כ 2013מימנו הקופות בשנת  אלו לחוזרים בהמשךהחזרים(. 

 יששלושה חודשים. מ יותר שלו החזרים, עקב המתנה ( מהמטופלים ניתנ6%) 84,000

 אולם, תת מענה חלופי לזמני ההמתנה הארוכיםל המשרד של זה ניסיון לחיוב לציין

 עקרוניות:  בעיות כמהעולות  האמורה הפעולה מדרך

מדיניות ה חשבון עלהתפתחות הילד  בתחוםשל הרפואה הפרטית  עידוד .1

של משרד הבריאות לעודד את הרפואה הציבורית וכן להקטין את  המוצהרת

 ; ה"הוצאה הלאומית הפרטית לבריאות"

למשפחות ששפר עליהן גורלן הכלכלי יוכלו  ילדים -יצירת "רפואה לעשירים"  .2

 יזכו שלאאחרים  לעומת ילדים, מוקדם להם במועדזקוקים  שהםלקבל טיפולים 

 ; לכך

 מטעם מטפלים עם רציף מקצועי בקשר יביםמחו אינם הפרטיים המטפלים .3

בכל  בקופות הילד התפתחות במערך האחראים הגורמים ועם החולים קופות

 היעדים ובהשגת הטיפול בהתקדמות ולעדכון הטיפוליות המטרות הנוגע לתיאום

עבודת צוות רב מקצועי האפשרות ל הרצף הטיפולי, יםנפגע עקב כך. שנקבעו

 ;ויעילות הטיפול

, עלולה המשרד לא קבע כללים בנוגע למועד ההחזר המגיע להוריםמאחר ש .4

בחוזר העוסק  יודגש בהקשר זה כי ההמתנה להחזר להימשך חודשים רבים.

 , נקבעבמסגרת השב"ןבהחזר תשלומי מבוטחים עבור טיפולים מסוימים שניתנו 

 ; 38רבי להחזרי תשלומיםיפרק זמן מ

 .יפוללט "חש 150-ל 120 ביןא נע ווה שנה, 20-הטיפולים נקבע לפני כתעריפון  .5

 עקבלטיפול.  ש"ח 350-ל 250 ביןנעה בפועל ואולם עלות הטיפולים הפרטיים 

ואת הפער נאלצים ההורים טיפול הפרטי הוא חלקי ביותר הכך ההחזר בגין 

 (."התעריפים שמשלמות הקופות ליחידות")ראו בפרק להשלים 

נזק עצום למערכת הבריאות  גורמים יםחוזרלדעתה הכי  2016בנובמבר  השיבה מכבי

 ולטיפולים לאבחוניםהעלייה בביקוש כי  מכבי הוסיפה. ןויש לבטל ,הציבורית

קביעת ובמצב זה , ותאינה מגובה בתקציבים לקופ אולם ,צוותים תמצריכה הגדל

  הבדלללא  ,עד שלושה חודשים לתחילת הטיפול בכל הילדים שלאחיד  פרק זמן
"שירותים בתחום התפתחות  - 1/10סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים   37

 . 2010הילד" מינואר 

 ""נ(שב) נוספים בריאות לשירותי לתכניות כללים" - במשרד הבריאות "ןושב"ח סמנכ"ל לקופו  38

 (.2003 )ספטמבר
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יש להשאיר לדברי מכבי,  .מקרים הדחופיםבמהיר  לתת טיפולמקשה  ,ביניהם

בכל תחום רפואי אחר.  שנעשהכפי  ,למטפל את ההחלטה על דחיפות הטיפול

שלים הנובעים מעירוב מימון לכ גורמים יםכי החוזר 2016מאוחדת מסרה בדצמבר 

מצב  נוצרמאוחדת הוסיפה כי . 39קודם בדוח המדינה מבקר שציין כפי ,פרטי וציבורי

עובדים בו מטפלים עובדים במשרה חלקית במסגרת הציבורית וביתר הזמן ש

בפריפריה.  בעיקר ,פוגע במכונים וביחידות הציבוריותה , דברבמסגרות פרטיות

ולא  ותבריאות מבוסס על ניהול הטיפול על ידי הקופ ביטוחחוק מאוחדת ציינה כי 

הקופות לגורם משלם ללא  תוכי הפיכ ,חברות ביטוחב כמו כספיים, יםעל החזר

 עוד ציינה מאוחדת כי החוזריםילדים הנזקקים לטיפול. ב פוגעתיכולת ניהול ובקרה 

 יכולת לאחרים.  בעליין מטופלים בהפליה  יםוצרי

"ביטול מנגנון ההחזרים שנקבע בחוזר לא כי  2017בינואר משרד הבריאות מסר 

יפתור את בעיית אורכי התורים ולקופות לא יהיה כל אינטרס לשיפור המצב... הורים 

שהפרוטה מצוייה בכיסם יפנו למימון פרטי במקום מימון ציבורי, ובמקרה הגרוע למי 

דבר יקבל טיפול מאוחר ) -שלא מצויה בידו הפרוטה ויאלץ להמתין בתורים ארוכים 

שעלול לפגוע ביכולת של ילדו להשתלב בחינוך הרגיל( או שיעבור הזמן וכבר גם 

לא יהיה זכאי לטיפול כלל במסגרת הסל כי ילדו יעבור את גיל הזכאות המפורט 

  מספר הילדים שקיבלו טיפולגדל  2013-2009בסל". המשרד הוסיף, כי בשנים 

י בעקבות החוזר הטיפולים הפכו , נתונים המראים כ48%-במספר הטיפולים ו 44%-ב

שיפור על וזמני ההמתנה מצביע על קיצור לנגישים יותר. לדברי המשרד, הדבר 

קבל החזרים ל חוזרב שנקבעההודות לאפשרות  ,הנגישות לשירותי התפתחות הילד

המחלקה לטיפול באוטיזם מנחה את קופות ציין כי משרד ה .טיפולים פרטייםבגין 

החזרים ההתקשרויות עם מטפלים במטרה לצמצם את יקף האת ההחולים להגדיל 

תשלום הקופות ליחידות פרטיים. בעניין סכום ההחזרים ציין המשרד כי  טיפוליםבגין 

סיון העבר מלמד כי העלאת יבניכוי השתתפות עצמית. נ לתעריפון, נקבע בהתאם

גבו עלולה לגרום להעלאת התשלום שי בגין הטיפולים הפרטיים סכום ההחזרים

 .מבוטחיםה שלההוצאה  הקטנת -השגת המטרה -וממילא לאי המטפלים הפרטיים

ושירותי בריאות  תקופוהאגף לפיקוח על ה הביקורת המשרד הודיע כי בעקבות

 לגביטיוטת חוזר שתחייב מתן החזרים בדומה לכללים שנקבעו  מגבשהוא  נוספים

 .2017מרץ החוזרים בבנושא דיון תקיים המשרד  , וכי הנהלתשב"ןהתכניות 

 הלהסתפק בטעניכול  אינומשרד הבריאות משרד מבקר המדינה מדגיש כי 

ציע להההחזר תביא להעלאת מחיר הטיפול הפרטי, בלי  סכוםלפיה העלאת ו

 הגורמת ,לכן חלה בו שחיקהומענה חלופי. התעריף נקבע לפני שנים רבות, 

מדי פעם ות לבחון הכבדה כלכלית על משפחות הילדים. על משרד הבריאל

 על שבו. עליו גם לקבוע פרק זמן וולעדכנהתעריפון את הרלוונטיות של  בפעם

זאת בדומה להחזרים  ,החזרים עבור הטיפולים הפרטיים לתתקופות החולים 

 הכלכלי הנטל את יצמצם הדבר. ן"השבתמורת טיפולים שניתנו במסגרות 

  . הילדים הורי על המוטל
מדיניות,  -"היבטים במערכת הרפואה הפרטית (, בפרק 2013) ג63 שנתי דוחמבקר המדינה,   39

  .601' עמ ,פיקוח"אסדרה וכלי 
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 הבריאות משרד על

 קופות בשיתוף
 לקבוע החולים
 קשר לקיום מתכונת
 בין רציף מקצועי

 הפרטיים המטפלים
 הגורמים יתר ובין

 לקבוע וכן המטפלים
 ומתכלל מתאם גורם

 שבה החולים בקופת
 שיופקד הילד מבוטח

 זה עניין על
 

לקיום קשר  לקבוע מתכונתהבריאות בשיתוף קופות החולים  משרד על

לקבוע  וכןמקצועי רציף בין המטפלים הפרטיים ובין יתר הגורמים המטפלים 

 הילד שיופקד על עניין זה מבוטח שבהבקופת החולים  ומתכללגורם מתאם 

(Case manager .)עוררוש העקרוניותן את הבעיות ולבחגם  המשרד על 

וכן לבחון את טענות הקופות לגבי  ,2013ומשנת  2010 משנת יםחוזרה

ההנחיות שנקבעו בחוזרים, זאת כדי לתת מענה הולם לצורך בקיצור זמני 

ההמתנה לטיפולים לילדים ולהבטיח שכל הילדים יקבלו את הטיפולים שהם 

 זכאים להם במועד הנדרש, ללא תלות ביכולות הכלכליות של הוריהם. 

 

 

רפואיים -חסמים במתן טיפולים פרה
 במסגרות החינוך המיוחד )חנ"ם(
-קובע כי צוות רב 40ם"חוזר משרד החינוך בנושא עבודת מטפלים במסגרות החנ

רפואי, -מקצועי של המסגרת החינוכית יקבע את הצורך של תלמידים בטיפול פרה

את סוג הטיפול שיינתן ואת היקפו. קביעתו של הצוות תתבסס על היעדים שהוגדרו 

ם ", במסגרת מטרות חנ41תל"א( -בתכנית הלימודים האישית של התלמיד )להלן 

ובהתחשב במגבלות המשאבים העומדים לרשות המסגרת החינוכית. לצרכים 

רפואיים של התלמיד שאיתרו גורמים רפואיים מחוץ למערכת החינוך יינתן מענה 

 ם ומוגדר בתל"א. "ם, רק אם מתן המענה תואם את מטרות החנ"במסגרת החנ

 

 רפואיים-הפרה לטיפוליםמיוחד  לחינוך האגף תקצוב

הם הקובעים  42מתי"אות( -אזוריים )להלן -מוסדות החינוך ומרכזי התמיכה היישוביים

את ההיקף והמהות של הטיפולים שיקבלו הילדים )טיפול יחידני, טיפול קבוצתי או 

-שעות הטיפולים הפרה טיפול כיתתי(. החלטותיהם נגזרות מהמספר הכולל של

ם במשרד החינוך וממספר "אגף חנם שהקצה להם "שעות סל השח -רפואיים 

המטפלים הזמינים במוסד החינוכי שבו ניתנים הטיפולים. בשנת הלימודים התשע"ו 

 79,000-ם לתלמידים בחנ"ם )לא לתלמידים בשילוב( כ"( היה סל השח2016-2015)

 
-, "קווים מנחים לעבודתם של מטפלים פרא1.2-22)א(,  10חוזר מנכ"ל משרד החינוך נ"ט/  40

 (. 1.6.99רפואיים במסגרות החינוך המיוחד", )

התכנית, המחויבת על פי חוק חנ"ם, מתארת את רמת תפקודו של התלמיד עם הצרכים   41

פרק הזמן הנדרש המיוחדים וכן קובעת את המטרות והיעדים הלימודיים שעליו להשיג, 

 להשגתם, האמצעים הדרושים לכך ואמות המידה לבדיקת השגתם של המטרות והיעדים. 

מתי"א היא "זרוע ביצועית וארגונית של תכנית השילוב  - 1.5.98-)א( מ 9על פי חוזר מנכ"ל נ"ח/  42

 לתלמידים עם צרכים מיוחדים בפיקוח החינוך המיוחד בכל רשות מקומית".
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החינוך  -חינוך המוכר שאינו רשמי )להלן שעות ב 22,000-וכ 43שעות בחינוך הרשמי

 . 44המוכש"ר(

 ם"חננדרשים לדווח לאגף  אינם והמתי"אותעלה כי מוסדות החינוך  בביקורת

ם "חנ. על כן אגף מספר הטיפולים שקיבל כל תלמיד ועל סוג הטיפוליםעל 

שהוקצה הכספי לרבות התקציב שניתן, תקציב ה אם אינו יכול לדעת

משרד מזו, ל. יתרה 45ם שנקבעויעדיה , שימש להשגתרפואיים-הלטיפולים פר

לא באגפים המנהלים את כוח האדם ולא באגפים אין מידע בנושא, החינוך 

 המנהלים את התקציב והכספים. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי הקצאת תקציב ייעודי בלי שיש 

. יכולתו לנצל ביעילות את התקציבבידיו מידע בנוגע לאופן ניצולו, פוגעת ב

 ור בין תקציבוקשכי עליו ל 46בעבר למשרד החינוך העירמבקר המדינה יצוין כי 

מבקר המדינה . המידע התקציביכך שתכלול את  שלו, תכנית העבודהלבין 

ולוודא לעקוב ביעילות רבה יותר אחר ביצוע התקציב  ציין כי הדבר יאפשר

 שנקבעו בתכנית םיעדיההשגת לביצוע המשימות ושהתקציב משמש ל

  העבודה.

כי מערכת ממוחשבת שתאפשר מעקב וריכוז של  2016בנובמבר משרד החינוך מסר 

 צרכים נמצאת בתהליך פיתוח.

ם במשרד החינוך לרכז נתונים בנוגע לתכניות הטיפול בילדים "על אגף חנ

)תל"א( והטיפולים שניתנו בפועל, כדי שיוכל לבחון אם התקציב שהקצה 

משרדי החינוך מנוצל ביעילות. הנתונים ישמשו גם תשתית שלפיה יוכלו 

והבריאות וקופות החולים להחליט במקרים שהטיפולים אינם ניתנים במסגרת 

ם, אם להשלים אותם באמצעות סלי השירותים האחרים. פיתוח "סל שח

מערכת ייעודית יכול לסייע בעניין זה. על משרד החינוך לוודא כי נקבעו יעדים 

להטמעתה בהצלחה מוגדרים לגבי פיתוח המערכת וכן לוח זמנים מוגדר 

 ובמהירות. 

  
נוך הרשמי משתייכים למדינה או לרשויות המקומיות, ועובדי ההוראה שלהם הם מוסדות החי  43

כוללים בעיקר  דתי,-עובדי מדינה. המוסדות, המשתייכים לחינוך הממלכתי או לחינוך הממלכתי

 גני חובה, בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. 

אגידים )למשל רשתות מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הם בבעלות רשויות מקומיות ות  44

חינוך( או בבעלות גופים פרטיים. עובדי ההוראה בהם מועסקים על ידי הבעלים, ומימון שכרם 

 הוא באמצעות תקציב שמעביר לשם כך משרד החינוך. 

התקציב שמעביר משרד החינוך למוסדות החינוך מנוהל בעיקר כ"שעות", כאשר לכל שעה   45

 נקבע ערכה השקלי. 

היבטים בתכנון, בפיקוח  -(, בפרק "תקציב משרד החינוך 2016)א 67דוח שנתי מבקר המדינה,   46

 . 359ובבקרה", עמ' 
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  ם"הקצאת מלוא מכסת שעות סל שח-אי

רפואיים -חוזר משרד החינוך בנושא "יישום חוק החינוך המיוחד: שירותים פרה

-חוזר שירותים פרה -)להלן  1999לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד" מספטמבר 

( קובע את המתכונת להקצאת השעות. אשר למסגרות החינוך ם"רפואיים בחנ

ם את שעות התקן להוראה "הרשמי, נקבע בחוזר כי לקראת כל שנה יקצה אגף חנ

ם למפקחים במחוזות משרד החינוך. המחוזות יקצו את השעות "ושעות סל שח

ם שבאחריותם הישירה )בתי הספר לחינוך מיוחד(, והמתי"אות "למוסדות החנ

)גני חנ"ם וכיתות ם שבאחריותם "ם למחוזות יקצו את השעות למוסדות החנהכפופי

בהתחשב במספר התלמידים, בסוג הכיתה  . השעות יוקצוחנ"ם בבתי ספר רגילים(

מכסת  -על פי לקות התלמידים, בסוג בית הספר או הגן ובגילי הילדים )להלן 

סל )יב תוספתי כל מחוז מקבל בכל שנה תקצנוסף על כך,  הזכאות המחושבת(.

, על בסיס תות אלהישח"ם לכסל תות חדשות ולשעות יכ לפתיחת (שעות נוסף

 .במספר התלמידים טבעיהגידול שיעור ה

בבדיקת הנתונים בנוגע להקצאת  :ם"חסרה של שעות סל שח הקצאה

 ם"( נמצא כי אגף חנ2016-2015ם בשנת הלימודים התשע"ו )"שעות סל שח

לא הקצה למחוזות, וכי המחוזות לא הקצו למתי"אות שבתחומם שעות סל 

 (. להלן פירוט: 100%שח"ם על פי מלוא מכסת הזכאות המחושבת )

משעות  63%הועלה שלמחוז דרום הקצה אגף חנ"ם רק : למחוזות הקצאה

בלבד; למחוז  84% -בלבד; למחוז תל אביב  69% -סל שח"ם; למחוז ירושלים 

 . בלבד 73% -למינהל החינוך ההתיישבותי בלבד ו 85% -מרכז 

במסגרות  -רפואיים בחנ"ם -על פי חוזר בעניין שירותים פרה: למוסדות הקצאה

לכל  גני חנ"ם וכיתות חנ"ם בבתי ספר רגילים(ל)החינוך הרשמי, המתי"א יקצה 

הנגזרות ממכסת הזכאות  משעות סל שח"ם 70% ם שבאחריותו לפחות"מוסדות החנ

ם יקבע את סך שעות "המחושבת. בנוגע למסגרות החנ"ם בחינוך המוכש"ר, אגף חנ

 ם. "ם ויקצה אותן באמצעות המחוזות ישירות לכל מסגרת חנ"השח

ם בהיקף קטן "הביקורת העלתה כי המתי"אות והמחוזות מקצים שעות סל שח

 להלן פירוט:ם. "רפואיים בחנ-מהנדרש לפי חוזר שירותים פרה

 ם הפועלים בחינוך זה קיבלו פחות "ממוסדות החנ 30% :הרשמי החינוך

ם על פי מכסת הזכאות המחושבת. למשל, בית ספר "משעות סל השח 70%-מ

בית ספר ; מהשעות 34%שבע במחוז דרום קיבל  באר"א המשתייך למתי

"א בית ספר המשתייך למתי; 41%"א נצרת במחוז צפון קיבל המשתייך למתי

במחוז  כנא"א כפר בית ספר המשתייך למתי; 25%שפרעם במחוז צפון קיבל 

; 17%קיבל  תל אביב"א חולון במחוז בית ספר המשתייך למתי; 0%צפון קיבל 

 . 54%"יא רחובות במחוז מרכז קיבל בית ספר המשתייך למת
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 המדינה מבקר משרד
 כי ם"חנ לאגף מעיר

 את לקבל אין
 החלקיות ההקצאות

 שלו השעות של
 הקיצוץ ואת למחוזות

 שעושים הנוסף
 אות"והמתי המחוזות

 השעות בהקצאת
 למוסדות

 בסופו. שבאחריותם
 מקבלים דבר של

 פחות הרבה המוסדות
 לו זכאים שהם ממה

 

 ם הפועלים בחינוך זה קיבלו פחות "ממוסדות החנ 43% "ר:המוכש החינוך

ם ממכסת הזכאות המחושבת. למשל, בית ספר "משעות סל השח 70%-מ

בית ; 27%במחוז ירושלים קיבל בית ספר ; מהשעות 42% קיבל חיפה במחוז

 . 36%צפון קיבל  במחוזנצרת ספר ב

 כיהביקורת  ביצוע במהלךהמדינה  מבקרבמשרד החינוך מסר למשרד  ם"חנ אגף

ממכסת  70%-לא יפחתו מ ם"השח סלשעות  שלפיהןבניגוד להוראות החוזר, 

על בסיס שיעור )שנה  בכל ם"חנשמוסיף אגף  השעותהזכאות המחושבת, בפועל 

. לטובת סל שח"ם "צבועות" אינןלמחוזות  ומעביר (מספר התלמידיםבטבעי ההגידול 

 ם"השח סל שעות את מקצים אינם"אות למתיאת השעות  שמקצים לפיכך, המחוזות

 לצורךהוראה  לשעות אלאלכך,  מיועדות שהשעות אף, רפואיים-פרהשירותים  למתן

 . ם"לחנפתיחת כיתות חדשות 

הלימודים  שנת, מהביקורתממצאי  נוכח כי 2016 בדצמברהחינוך מסר  משרד

מתוך שעות הגידול הטבעי המועברות  ם"חנ אגף(, "יצבע" 2018-2017תשע"ח )ה

 באופןהשנים האחרונות(  חמשמשעות השח"ם )צפי על פי הממוצע של  70%למחוז 

  .70%-לתת פחות מ יאפשר שלא

ם קובע כי "רפואיים בחנ-חוזר שירותים פרה :ם"השימוש ביתרת שעות סל שח

סל להמחויבים להקצאה  70%-מ חוץ)הנותרים של השעות  30%המתי"אות יקצו את 

 רפואיים בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן: -לצורך טיפולים פרה ,שח"ם(

במידה  גדל ןלכיתות חדשות ולמסגרות שמספר הילדים בה 70%השלמת  .1

 ; ניכרת

 ; 70%-הרפואיים מעבר למכסת -הפרלטיפולים השלמת צרכים  .2

מעבר  לתלמידים בכיתות מקדמותרפואיים -פרההשלמת צרכים לטיפולים  .3

  למוקצה להם בתכנית השילוב;

זקקים נעדת שילוב מצאה שהם והשלמת צרכים לתלמידים בכיתות רגילות שו .4

 .לתגבור מיוחד

ם כי אין לקבל את ההקצאות החלקיות "משרד מבקר המדינה מעיר לאגף חנ

של השעות שלו למחוזות ואת הקיצוץ הנוסף שעושים המחוזות והמתי"אות 

בהקצאת השעות למוסדות שבאחריותם. בסופו של דבר מקבלים המוסדות 

לפתחו של  הרבה פחות ממה שהם זכאים לו. האחריות למחדל זה מונחת

משרד החינוך בכלל ואגף חנ"ם בפרט, שאינם מפקחים כראוי על הקצאת 

 השעות למוסדות. 

אין מערכת שמדווחת על נכון למועד הביקורת כי  2016 ברמבנובהחינוך מסר  משרד

סוגי הטיפולים, וכי אכן יש מוסדות כל תלמיד על פי ל הניתנתהתמיכה האישית 

שהם זכאים להן לפי מכסת  משעות סל השח"ם 70%-שמוקצים להם פחות מ

ם וציין "הזכאות המחושבת. משרד החינוך הוסיף כי הנושא מצוי בטיפול של אגף חנ

 פיתוח. תכנון ונמצאת בשלבי  "תכנית אישית לתלמידבנושא "מערכת ממוחשבת כי 
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על משרד החינוך, ובכלל זה אגף חנ"ם, להפסיק את הנוהג ולפיו שעות שיועדו 

ם מופנות לצרכים אחרים, אף אם צרכים אלו חשובים. רפואיי-לטיפולים פרה

, לילדים הזקוקים להם רפואיים-מדובר בשעות המיועדות למתן טיפולים פרה

 . ויש להקפיד כי שעות אלה מופנות לייעודן המקורי

 

 

 ם "טיפולים רגשיים באמצעות אמנויות בחנ
יצירה והבעה וכולל טיפול רגשי באמצעות אמנויות עוסק בטיפול באמצעות תהליכי 

שישה תחומי התמחות: אמנות חזותית, מוסיקה, מחול ותנועה, דרמה, פסיכודרמה 

טיפולים רגשיים  -( )להלן באמצעות תהליכי קריאה וכתיבהוביבליותרפיה )

רפואי -החוזר בנושא עבודת מטפלים במסגרות חנ"ם קובע כי הצוות הפרבאמנויות(. 

רת, פיזיותרפיסט ומרפא בעיסוק וכן מטפלים במשרד החינוך כולל קלינאי תקשו

רפואיים ומטפלים רגשיים באמנויות המועסקים -הרגשיים באמנויות. עובדים פר

 במערכת חנ"ם מוגדרים כ"עובדי הוראה ממקצועות הבריאות".

 

קביעת תקן לגבי השעות שיש להקצות לטיפולים רגשיים -אי

 באמנויות 

תקשורת, פיזיותרפיסט ומרפא בעיסוק שייכים רפואיים כגון קלינאי -מקצועות פרה

רפואיים(, ואילו -מקצועות פרה -)להלן  47הלמקצועות הבריאות שהוסדרו בחקיק

 וסדרוטרם הובלימודים לתואר שני  למדיםנ מקצועות הטיפול הרגשי באמנויות

בעקבות חקיקת חוק חנ"ם שולב הטיפול הרגשי  .חקיקה על ידי משרד הבריאותב

הטיפול בעניין  ערכת החינוך כשירות נלווה. עד להשלמת החקיקהבאמנויות במ

לעמוד  בוגרי תכניות הלימוד שעלהגדיר משרד החינוך קריטריונים  הרגשי באמנויות

  לשם קבלתם לעבודה כמטפלים רגשיים באמנויות במערכת החינוך. בהם

עות עובדי הוראה במקצו 6,000-ם כ"בשנת הלימודים התשע"ו עבדו במערכת החנ

 . תקנים 3,900-ת בהיקפי משרה שונים במטפלים באמנויו 2,895-מהם כ 48הבריאות

הביקורת העלתה כי משרד החינוך לא קבע תקן למהו שיעור השעות שיש 

להקצות לטיפול רגשי באמנות מכלל השעות המוקצות לטיפול במקצועות 

ל בפועל רפואיים. כמו כן, אין לו מידע בנוגע להתפלגות שעות הטיפו-הפרה

 במקצועות אלה לפי מחוזות ולפי סוג הטיפולים שניתנים לכל תלמיד. 

 
 .2008-בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח  47

 פיזיותרפיסטים. 355קלינאי תקשורת,  1,390מרפאים בעיסוק,  1,320-בין יתר המקצועות: כ  48
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בנושא רפואיים )ראו בפרק -הפרבמקצועות מטפלים במחסור בשל ה בפועל

המחוזות ( "רפואי ורפואי-חסמים בקבלת טיפולים בשל מצוקת כוח אדם פרה"

לטיפולים מקצים לעתים שעות לטיפולים רגשיים באמנויות במקום "אות והמתי

ולאו דווקא  רפואיים שיקולים רפואיים, זאת בלי להתבסס על-במקצועות פרה

שזקוק  ילד למשל,על פי מצבת המטפלים וזמינותם. אלא על פי צורכי הילדים 

זמינותו של מטפל -לא יקבל אותו בשל איתקשורת,  של קלינאילטיפול 

זה אינו תואם את  אף שטיפול ,רגשי באמנות טיפול יקבלמתאים, ובמקום זאת 

 . צרכיו

שעות  חלוקתהמקצועי בשיקול הדעת כי מעבר ל 2016משרד החינוך מסר בנובמבר 

 מנהל המתי"א מאפשריםאו  המפקח ,כוח אדם עדריבהרפואיים, -הטיפולים הפרה

 טיפוליםהתלמידים.  מקצועי חלופי לקידום המענשהם באמנויות  ים רגשייםטיפול

לסייע ללמידה  ,רגשי-בתחום החברתים המתקשים לתלמידי אלו נועדו לסייע

גדל  ואנשי הצוות ההורים והביקוש להם בקרב ,בתחומי החיים השונים ולהשתלבות

 ככל שעולה גיל התלמידים. 

ם כי הגם שאין חולק על תרומתם של "מעיר לאגף חנ משרד מבקר המדינה

להקצאת טיפולים  ולא ניתן לקבל את שיטתהטיפולים הרגשיים באמנויות, 

בשל זמינותם של הראשונים אך ורק רפואיים -העל חשבון טיפולים פראלו 

יעדי הטיפול  לפגוע בהשגתהדבר עלול לא זו בלבד שוהמחסור באחרונים. 

לנתח את  ם"חנמשאבי ציבור. על אגף בזבוז גם לשהוא עלול לגרום אלא 

בחינת מגוון הצרכים לטיפולים בתחום התפתחות הילד, לאפיין אותם מ

מקצועות הטיפול, לקבוע את סל השעות ולהקצות אותן באופן מושכל ויעיל 

בקבלת החלטות בנוגע רכי הילדים. ניתוח שכזה נדרש וגם יסייע ושיתאים לצ

קביעת יעדי -איבנושא )ראו בפרק  להכשרת מטפלים להוספת מסלולי לימוד

 (.רפואיים-במקצועות פרה כוח אדם

 

 ם"שיים באמנויות בחנמצבת המטפלים הרג

ם למטפלים רגשיים "משרד מבקר המדינה בחן את מצבת כוח האדם הקיימת בחנ

, ולהלן תלמידים 1,000-באמנויות על פי חלוקה למגזרים, לפי נתוני משרד החינוך, ל

 יוצגו הממצאים:  4בתרשים 
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 המטפלים מספר

 באמנויות הרגשיים
 הבדואי במגזרים
, ביותר קטן והערבי

 במיוחד קטן והוא
 לשיעור יחסית

 הרגשיים המטפלים
 במגזר באמנויות

 היהודי
 

האדם למטפלים רגשיים באמנויות על פי חלוקה  מצבת כח: 4תרשים 

 תלמידים 1,000למגזרים לכל 

 

עולה כי מספר המטפלים הרגשיים באמנויות במגזרים הבדואי  4מתרשים 

והערבי קטן ביותר, והוא קטן במיוחד יחסית לשיעור המטפלים הרגשיים 

 באמנויות במגזר היהודי. 

על משרד החינוך לתת את הדעת על ממצא זה ולבחון את החסמים המונעים 

את מתן הטיפולים הרגשיים בהיקף הנדרש במגזר הבדואי והערבי: אם מדובר 

ם של השעות לטיפולים רגשיים באמנויות, יש "בהקצאה לא מספקת מאגף חנ

למנוע את ההקצאה הלא שוויונית; אם מדובר בחסר של אנשי מקצוע 

על משרד החינוך בשיתוף המל"ג לגבש  -המתאימים לעבוד במגזרים אלו 

תכנית לעידוד לימודים והכשרה בתחומים אלו בקרב המגזרים החסרים אנשי 

 מקצוע. 

הלא יהודי.  גזראת התחום בממקדם כי הוא  2016משרד החינוך מסר בנובמבר 

כי מספר הסטודנטים לטיפולים רגשיים באמנויות גדל  2016המל"ג מסרה בנובמבר 

 תשע"ושנת הסטודנטים ב 1,491-( ל2010-2009-בשנת התש"ע ) 252-בהדרגה מ

 אי והצ'רקסי. מתוכם הם מהמגזר הערבי, הדרוזי, הבדו 131(, 2016-2015)
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  ם"חנרפואיים לתלמידי -פרהמתן טיפולים -אי

 הקיץחופשת במהלך 

ם קובע כי שר החינוך בהסכמת שר האוצר רשאי לקבוע כי שנת הלימודים "חוק חנ

ם או בחלקם תוארך מעבר לשנת לימודים רגילה. חוזר מנכ"ל "בכל מוסדות חנ

תלמידים זכאים להארכת  קובע אילו 49משרד החינוך בנושא הארכת שנת הלימודים

שנת הלימודים בחופשת הקיץ, ובאילו סוגי כיתות זכאים התלמידים להמשיך ולקבל 

 רפואיים כמפורט להלן: -שעות לטיפולים הפרה

יקבלו בחופשת הקיץ, עד אמצע חודש אוגוסט,  50תלמידים שיש להם בעיות קשות

ה, היקף קטן רפואיים בהיקף של עד עשר שעות שבועיות לכית-פרה טיפולים

מההיקף המוקצה לכיתה ביתר חודשי שנת הלימודים; במחצית השנייה של חודש 

 בעיותתלמידים שיש להם רפואיים. -אוגוסט לא יקבלו תלמידים אלה טיפולים פרה

רפואיים במשך כל חופשת הקיץ )בחודשים יולי -, לא יקבלו טיפולים פרה51יותר קלות

 ואוגוסט(.

הקבוע היום  וסדר לילדים הנדרש הטיפולים רצףנוכח החשיבות שבשמירת 

, ראוי כי משרד החינוך יבחן מסייע ליציבותם האישיתוהלו שהם רגילים 

בשיתוף משרד הבריאות וקופות החולים, מענה מתאים לחודשי הקיץ, כך 

 במהלך השנה.  שצברום ונסיגה בהישגים הילדי החמרה במצבשתימנע 

 

ואיים לילדים רפ-מתן מלוא הטיפולים הפרה-אי
 המשולבים במערכת החינוך הרגיל 

ם הטיל על המדינה חובה מפורשת לממן את החינוך המיוחד של התלמידים "חוק חנ

עם הצרכים המיוחדים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל. בג"ץ עמד על חשיבות 

 מדינות רבותשילובם של ילדי החינוך המיוחד במסגרות החינוך הרגילות בציינו כי "

גם הכירו בחשיבות שילובם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בכלל, וילדים בפרט, 

ברוח דומה נקבע בישראל  ...במסגרות רגילות, וקבעו בדיניהן הסדרים לשילוב כזה

מימוש זכויות ומתן 'כי  ... 1998-, תשנ"חבחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל ...  -שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו 

 7081/93. ואילו בבג"ץ 'הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בנסיבות העניין...

נקבע כי שילוב נכים במרקם הרגיל של חיי  ..."רעות-בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים

ון ידי הבטחת שווי-החברה נועד להגן על כבודם של הנכים ועל חירותם, וזאת על  
תכניות הפעלה של מסגרות החינוך  -, "הארכת שנת הלימודים 1.2-34החינוך חוזר מנכ"ל משרד   49

 (. 2004המיוחד בחופשות" )ינואר 

למשל, ילדים עם פיגור בינוני ובינוני מורכב; ילדים עם פיגור קשה או עמוק או ילדים סיעודיים;   50

ם נכויות פיזיות ילדים אוטיסטים; ילדים עם הפרעות נפשיות קשות; ילדים משותקי מוחין וע

 קשות.

,ילדים  ADHD, ילדים לקויי למידה/ADHDלדוגמה, ילדים שיש להם הפרעות התנהגותיות/רגשיות/  51

 עם פיגור קל או שיש לגביהם חשד לפיגור קל; ילדים עם משכל גבולי. 
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 אין החינוך למשרד
 על עדכניים נתונים

 רפואיים-פרה טיפולים
 לילדים הניתנים

 במערכת המשולבים
 על ואף, הרגיל החינוך

 הטיפולים מתן עצם
 

והשתתפות בחברה בכל תחומי החיים. על רקע זה יש לפרש גם את חוק חינוך 

. כדי לעודד שילוב תלמידים עם ליקויי התפתחות, חשוב שתלמידים משולבים 52"מיוחד

-יקבלו מענה טיפולי במסגרות שבהן הם נמצאים. בשנת הלימודים התשע"ו למדו כ

 ובגנים רגילים. תלמידים במסגרת תכנית השילוב בכיתות  120,000

בדקה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך של משרד החינוך  2006בשנת 

את התמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרת תכנית השילוב  53)ראמ"ה(

(. 2006-2005בגנים, בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים בשנת הלימודים התשס"ו )

התפתחות המשולבים במערכת החינוך בבדיקה נבחן שיעור התלמידים עם ליקויי 

רפואיים. בדוח שפרסמה בנושא צוין ששיעור ניכר -הרגיל שקיבלו טיפולים פרה

רפואיים בהיקף קטן, לרבות -מהתלמידים קיבלו בבית הספר מכסת טיפולים פרה

מהתלמידים עם עיכוב התפתחותי או  84%. למשל, 54ילדים שלהם בעיות קשות

שעות שבועיות;  1.3לים ואלו שקיבלו טיפולים, קיבלו שפתי לא קיבלו בכלל טיפו

-מהילדים עם שיתוק מוחין או נכות פיסית קשה לא קיבלו בכלל טיפולים פרה 80%

 שעות שבועיות.  1.4רפואיים ואלו שקיבלו, קיבלו 

ר כי תקצוב בחסר של תלמידי שילוב, שלקויותיהם  55מבקר המדינה קבע בעב

 , עלול לשמש תמריץ להשמתם במסגרות56קלות יחסיתנחשבות שכיחות באוכלוסייה ו

  לחינוך מיוחד במקום לשלבם במסגרות החינוך הרגיל המתאימות להם יותר.

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי למשרד החינוך אין נתונים עדכניים על 

רפואיים הניתנים לילדים המשולבים במערכת החינוך הרגיל, -טיפולים פרה

 120,000-הטיפולים. לכן לא ניתן להעריך אם כל אחד מ ואף על עצם מתן

 57( מכלל התלמידים בארץ בכל שנת לימודים5.6%התלמידים המשולבים )

אכן ממצה את יכולת ההתפתחות שלו ואם מערכת החינוך משמשת תשתית 

הולמת לקידומו כמחויב בחוק. יש חשש כי תלמידים משולבים אינם זוכים 

המגיעים להם או אינם מקבלים טיפולים כלל, דבר  רפואיים-לטיפולים הפרה

העלול להוות תמריץ שלילי, או לכל הפחות למנוע תמריץ חיובי, לשילובם 

 במערכת החינוך הרגיל. 

 
 834( 5, פ"ד נו)עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ' משרד החינוך-יתד 2599/00בג"ץ   52

(2002.) 

הגוף המוביל והמנחה המקצועי של מערכת החינוך בתחומי המדידה והערכה המהווה יחידת   53

 סמך של משרד החינוך ופועלת כגורם מקצועי, אובייקטיבי ומדווחת ישירות לשר החינוך. 

לאלו מקצה משרד החינוך הקצאה דיפרנציאלית של שעות סיוע שבועיות שמוגדרת אישית לכל   54

 תלמיד.

(, בפרק "שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות 2013)ג 63דוח שנתי קר המדינה, מב  55

 . 1011החינוך הרגיל", עמ' 

רגשיות, לקויות למידה, עיכוב התפתחותי  –פיגור קל, רמת משכל גבולית, הפרעות התנהגותיות   56

 1.85י חישוב של או עיכוב שפתי. משרד החינוך מקצה לתלמידים אלו הקצאה סטטיסטית על פ

 מסך תלמידי המוסד החינוכי. 5.4%שעות שבועיות לתלמיד עבור 

תלמידים בגני הילדים  2,131,521( 2015-2014במדינת ישראל למדו בשנת הלימודים התשע"ה )  57

 ובבתי הספר, מתוך משרד החינוך, "מצגת לפתיחת שנה"ל". 
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מידע ממוחשב על סוג לו אין אכן לעת עתה כי  2016החינוך מסר בדצמבר  משרד

רפואיים, וכי הוא מקווה שמשנת -לרבות טיפולים פרה התמיכה שקיבל כל תלמיד

זמין במערכת מחשוב חדשה המידע יהיה  (2018-2017) תשע"חהלימודים ה

 )"שילובית"( שתוקם.

על משרד החינוך לקדם בדחיפות את שליטתו בנתונים, אם באמצעות פיתוח 

מערכת ייעודית ואם בדרך אחרת. ללא בסיס נתונים שלם ואמין, החלטות 

שהוא מקבל עלולות להיות בלתי מבוססות ומשאבים עלולים להיות מנוצלים 

 שלא ביעילות. 

 

 רפואיים -העדר פיקוח ובקרה על טיפולים פרה

 החינוך במשרד 

כדי להבטיח את תקינותם של תהליכי עבודה, בייחוד תהליכים עתירי משאבים, יש 

לדאוג למערך פיקוח ובקרה. למשל, משרד החינוך מפעיל מערך פיקוח ובקרה על 

 שתפקידם, בין היתר, 58תחום ההוראה במוסדות החינוכיים באמצעות מפקחים כוללים

 ;ביצוע מדיניות המשרד כגון ,ד החינוכימוסבנושאים שונים הנוגעים לקרה לבצע ב

 . רמת ההישגיםו ;איכות הניהול

 ,רפואיים-הפרה יםטיפולמתן העל  מפקחאינו נמצא שמשרד החינוך  בביקורת

יוצא אפוא שמשרד החינוך הטיל משימה זו על גורמי מקצוע כלשהם. כי לא ו

 המיוחד.של תחום החינוך כמאסדר  תפקידו אתמלא מ אינו

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך שבהיעדר פיקוח, נבצר ממנו לוודא 

כי הטיפולים שהוא הקצה ניתנים, וכי הטיפולים שניתנים תואמים את צורכי 

משרד התלמידים ועומדים בסטנדרטים המקצועיים הנדרשים. יצוין כי 

אמנם , רפואיים-פרה לטיפולים בנוגע והמנחה המקצועיהגורם שהוא  ,הבריאות

 השיקומיים היום במעונותניתנים הרפואיים -העל הטיפולים הפר מפקח

מוסמך לפקח הוא אינו  אולם ,במעונות היום ובגני התקשורת ם"הטב סגרתבמו

 . ם"החנניתנים במסגרת ה הטיפולים על

גם  יםבקרמ ם"בחנהמחוזיים  יםמפקחהכי כל  2016החינוך השיב בנובמבר  משרד

ובמסגרת הביקורת  עובדי ההוראה במקצועות הבריאות שלאת העבודה המקצועית 

מדריכות ה. הניתןרמתו המקצועית של המטפל ורמת הטיפול הם מעריכים את 

פעמים בשנה  כמהעם צוותים מובילים במחוזות  ותארציות בכל מקצוע נפגשה

להערכת מספר  םכלי ישארצי. ה במישורסטנדרטים מקצועיים אחידים  לגיבוש

"ם שניתנים לתלמידים, להערכת עובדי הוראה ממקצועות הבריאות שעות סל שח

 ,הביקורת עלה הצורך לקבל מידע לנוכח ממצאיולבדיקת טיפולים באופן מדגמי. 

  ראשוניתכנון ב. משרד החינוך החל יםלתלמיד ם"שחהיתר על הקצאת שעות סל  בין
 . 619תי הספר", עמ' ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "הפיקוח הכולל על ב  58
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החינוך  החל משרד כמו כןנתונים על תלמידי חנ"ם.  שתרכזשל מערכת מחשב 

 שתרכז באופן( המיוחד בחינוך המשולבים לתלמידים) "שילובית"בשדרוג מערכת 

 המשרדמקצועות הבריאות. ביפולים ט לרבות ,תלמיד כלפדגוגי של התיק ה את

 . (2018-2017) תשע"חה שנת הלימודיםקראת לחל י במערכתהשימוש ש מקווה

הערת מבקר המדינה נושא הבקרות  לנוכחכי  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

 .2017יעלה לדיון בהנהלת המשרד במרץ  ם"בחנ

 ם"בחנ המחוזיים משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך על שהמפקחים

 בדומה)רפואיים -הפרהטיפולים העל קבלת  תאינם מבצעים בקרה מקצועי

הטיפולים ועל  ם"הטבלפיקוח שמבצע משרד הבריאות על הטיפולים במסגרת 

הם חסרים את ההכשרה המקצועית , ועל שמעונות היום השיקומיים(הניתנים ב

 . בפגישות שמקיימותע פיקוח זהוציבמקצועות הבריאות לבהנדרשת 

כי  כדי לוודאפעמים בשנה אין כמה צוותים חלק מהארציות עם המדריכות ה

מות רפואיים שהוקצו להם, בכ-הפרהטיפולים כל הכל הילדים קיבלו את 

 מקצועיים הנדרשים. הבהתאם לסטנדרטים ושהוקצתה להם 

במסגרת עבודת המטה שתיעשה לצורך איגום המשאבים המוקצים לטיפולים 

על  רפואיים לילדי החנ"ם, יש גם לקבוע את מנגנוני הפיקוח והבקרה-הפרה

מתן טיפולים אלה. בכל מקרה וללא תלות בעבודת המטה שתבוצע, על 

רפואיים -ע מנגנון פיקוח ובקרה על הטיפולים הפרהמשרד החינוך לקבו

שניתנים במסגרת החנ"ם, אם באמצעות כלים משלו ואם באמצעות משרד 

 הבריאות. 

 

טיפול רפואיים במסגרת ה-אי קבלת טיפולים פרה
 לפעוטות ולילדים טב"ם( )מקדם הבריאותי ה

  על רצף האוטיזם

על פי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות, כל ילד שאובחן כנמצא על רצף 

ם במימון משרד הבריאות, שיינתן במעונות יום שיקומיים "האוטיזם זכאי לקבל טב

ובגני תקשורת. השירות ניתן באמצעות עמותות שהן ספקי שירות של המשרד. 

נותן בגני התקשורת  טיפולי שמשרד החינוך-הטיפולים הם תוספת למערך החינוכי

 ומשרד הרווחה נותן במעונות היום השיקומיים הייעודיים לילדים על רצף האוטיזם. 

ם, הנחתה "רפואיים במסגרת טב-כדי להבטיח את מתן מלוא שעות הטיפולים הפרה

את העמותות המפעילות את  2016המחלקה לאוטיזם במשרד הבריאות בינואר 

לכל ילד לפחות שלוש שעות ליבה של טיפולים כי חלה עליהן חובה לתת  ,ם"הטב

על ידי פסיכולוג או עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק וקלינאי תקשורת. מחסור בכוח 

אדם או הפסקת עבודה זמנית של עובד מחייבים הודעה מידית בכתב. לא ניתן 

להשלים שעות ליבה אלו על ידי טיפולים אחרים כגון טיפולים רגשיים, ותוצא דרישת 

 זוז תשלום עבור שעות שלא ניתנו. קי
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 ניתנים לא לעתים

 כל ם"הטב במסגרת
, שנקבעו הטיפולים

 אף טיפולים ולעתים
 כלל ניתנים אינם

 

משרד הרווחה הוא האחראי להפעלת מעונות היום, ובהם  מעונות יום שיקומיים:

 2016גם מעונות היום השיקומיים לפעוטות בני שישה חודשים עד שלוש שנים. בשנת 

פעוטות ייעודיים למעונות  41מעונות יום שיקומיים, מהם  113הפעיל משרד הרווחה 

( 585אוטיזם )המיועדים לעד על רצף ה מעונות היום  72. יתר 59פעוטות כאמור

פעוטות עם כלל הנכויות,  1,908-נכותיים )המיועדים ל-השיקומיים הם מעונות רב

פעוטות על רצף האוטיזם(. בסך הכול  101-לפעוטות עם נכויות ראייה ושמיעה וכן ל

 פעוטות על רצף האוטיזם.  686טופלו במעונות היום 

משרד החינוך מפעיל גני ילדים המיועדים לילדים בני שלוש עד שבע  תקשורת: גני

גני ילדים כאלה, ובהם  314הפעיל משרד החינוך  2016בשנת  על רצף האוטיזם.

 ילדים.  2,112למדו 

 שבועיות,שעות טיפול  14כולל ם בגני התקשורת "כי סל טב 60משרד הבריאות קבע

על ידי קבוצתי או הדרכת הורים וטיפול פרטני שיכללו טיפול ישיר שעות  10.5מהן 

פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת ורופא מומחה בנירולוגיית 

 3.5יתר  ילדים ובהתפתחות הילד. בעת הצורך יתווסף גם טיפול של פיזיותרפיסט.

 )כגון ישיבות צוות, רישום בתיקים והדרכות מקצועיות(.  טיפול עקיףל מוקצותשעות ה

מבקרות משותפות של המחלקה לאוטיזם באגף בריאות הנפש במשרד 

 כל ם"הטבלא ניתנים במסגרת  לעתים כיהבריאות ושל משרד החינוך עלה 

פי דוחות  על. כללניתנים  אינם אף טיפוליםולעתים  שנקבעו,טיפולים ה

שלהם  היעדרויותרפואיים, -העובדים פרב מחסור לכך היא הסיבה ,הבקרה

 חשוביםטיפולים כי  יוצא אפוא. מקום ממלאיהקצאת תקציב למימון -ואי

עולה  דבר שאינו ,על רצף האוטיזם כלל לא ניתניםהנמצאים לילדים רבים 

 התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות. עם  בקנה אחד

במעון יום שיקומי  ( לא ניתנו2016-2013) התשע"ו-התשע"דבשנות הלימודים  ,למשל

צוות של טיפול  לא ניתןבנתניה במעון בחולון טיפולי ריפוי בעיסוק לכל הילדים; 

 הייתהלא  אחתכיתה ל, בכל השעות השבועיות שהוקצו לכך רפואי ופסיכולוג-פרה

במקום שבע שעות  ,שלוש פעמים בשנהלמקום גיעה הורופאה  ,קלינאית תקשורת

ורופאה  ,רפואי-ר חמור בצוות פרהוחסמ היהבמעון באשדוד ו; שהוקצו לה שבועיות

 .שהוקצו לה במקום חמש שעות שבועיות ,פעמים בשנה בלבד למקום כמהגיעה ה

 כי  תקשורת, נמצא בגני (2016-2015) ההתשע"בשנת הלימודים ו שבבקרות שנע

 , עובדיםרפואיים, פסיכולוגים-מקצועות פרהבסרו מטפלים ח מהגנים 44-ב

בתחומים  לא היו כלל מטפלים אלה גניםחלק מסוציאליים ומטפלים רגשיים. ב

קלינאי תקשורת; בשלושה גנים לא היו  ובארבעה גנים לא הי ,דוגמהל מסוימים.

בשני גנים לא היו ו ;פיזיותרפיסטים היושה גנים לא ירפאים בעיסוק; בשמ

  פסיכולוגים.
. מספרי 2016על פי הנתונים המצוינים בדוח המרכז למחקר ומידע של הכנסת מאוגוסט   59

 הפעוטות והמעונות משתנים באופן תדיר.

 (. 2013עדכון" )נובמבר  -מינהל רפואה, "אמות מידה לטיפול בריאותי מקדם   60
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מתן מלוא סל הטב"ם -של אינושא כי ה 2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

הנהלת המשרד במרץ ישיבת יועלה לדיון בבמעונות היום השיקומיים ובגני התקשורת 

2017.  

, תלמיד על רצף האוטיזם שזכאי לקבל טיפולים במסגרת 61לפי חוק ביטוח בריאות

 ם אינו זכאי לטיפולים בקופות החולים. "טב

יוצא כי אם פעוטות במעונות יום לאוטיזם וילדים בגני תקשורת הזכאים לקבל 

ם לא קיבלו אותם או קיבלו רק את "רפואיים באמצעות טב-טיפולים פרה

 קופות החולים. חלקם, הם אינם זכאים להשלים את החסר ב

בטיפולים שלהם זכאים הילדים המחסור  לטפל בנושאיש משרד הבריאות השיב כי 

ה לקופות יפני באמצעותהמסגרת המחייבת של טב"ם ולא  ם באמצעות"במסגרת טב

  החולים.

על פיו שלגבש מנגנון וקופות החולים הרווחה  על משרדי הבריאות, החינוך,

יקבלו פעוטות וילדים על רצף האוטיזם את מלוא סל הטיפולים המגיעים להם 

קופות ההם שוהים ואם באמצעות  הןבש, אם במסגרות החינוך ם"טבבמסגרת 

. כך למשל ניתן לשקול החזר כספי להורים או ם"לטב המשמשמתקציב 

יזוז מנו טיפולים שלא ניתנו במסגרת הטב"מ, כנגד קימלקופות החולים ש

  עלותם ממסגרת התקציב שהוקצתה למוסד עבור טיפולים אלו.

 

 רפואיים -קבלת טיפולים פרהלחסמים 

 במעונות יום שיקומיים 

( לתקנות סל שירותים במעונות יום שיקומיים, פעוטות בני שישה 2)ב()18לפי סעיף 

-חודשים עד שלוש שנים הנמצאים במעונות יום שיקומיים זכאים לטיפולים פרה

רפואיים מסוג פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת, בהיקף של ארבע שעות 

שבועיות. קופות החולים מתקצבות את המעונות ישירות, בהתאם לזכאות כל פעוט 

. פעוטות אלו אינם זכאים לטיפולים נוספים בקופות גם אם אינם 62השוהה במעון

 ם להן. מקבלים במסגרת המעון את מכסת השעות שהם זכאי

 
ח בריאות ממלכתי; חוזר משרד הבריאות ( לתוספת השנייה לחוק ביטו7) 20על פי על פי סעיף   61

 (. 2013"מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות החולים" )יולי  19/2013

 1,453לחוק מעונות יום שיקומיים. הקופות מעבירות למעונות במועד הביקורת סך של  5סעיף   62

 ש"ח עבור כל פעוט. 
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 פעוטות כי נמצא

 שיקומיים יום במעונות
 מקבלים אינם

 רפואיים-פרה טיפולים
 להם זכאים שהם

 

נמצא בקרות משותפות של המחלקה להתפתחות הילד ושל משרד הרווחה ב

רפואיים שהם -כי פעוטות במעונות יום שיקומיים אינם מקבלים טיפולים פרה

של היעדרויות ורפואיים -פרה מטפליםבשל קושי בגיוס  , בין היתר63הםזכאים ל

. היעדר האפשרות להשלים את מקום ממלא בלי שיימצא להם מטפלים

השעות החסרות באמצעות טיפול בקופות מונע מהפעוטות לקבל טיפול שלו 

מיצוי הפוטנציאל שלהם ולהחמצת "חלון -הם זכאים, דבר העלול לגרום לאי

ההזדמנויות" להשגת הישגים ולשינוי מהלך חייהם, עיקרון שמצוי בבסיס 

 התפיסה המקצועית של ההתערבות המוקדמת. 

על מנת לחדד את היום למעונות כי יפנה בכתב  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

בהם ש רביםכי במקרים  2016מסרה בדצמבר  מאוחדתהחוק. זכויות הפעוטות על פי 

המעון שלאחר  ,רפואי-היום בשל חוסר באנשי צוות פרהלא ניתנים טיפולים במעונות 

 םאת עלות מעוןהחוסר, הקופה מספקת את הטיפולים ומקזזת ל נותן אישור בדבר

 ובכך נותנת מענה לילדים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי הבריאות והרווחה ולקופות החולים כי 

עליהם לגבש מנגנון משותף שיאפשר לפעוטות לקבל את מלוא מכסת 

הרפואיים שהם זקוקים להם, אם במסגרת מעונות היום -הטיפולים הפרה

השיקומיים ואם במסגרת הקופות מהתקציב שהקופות משלמות למעונות היום 

ניתן לשקול החזר כספי להורים או  ,למשלעונות יום שיקומיים. על פי חוק מ

מעונות היום השיקומיים, כנגד טיפולים שלא ניתנו בשיממנו לקופת החולים 

  .של המעוןהתקציב מקיזוז עלותם 
 

 רפואיים -חסמים לקבלת טיפולים פרה
 על פי סל שירותי הבריאות

 רפואיים -סירוב הקופות לתת טיפולים פרה

 ם "די החנלתלמי

ם קובע כי טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור וריפוי בעיסוק )סל "לחוק חנ 22סעיף 

ם( אינם שירותי בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ואינם גורעים מזכויות על פי "שח

סעיף להבהיר כי השירותים הניתנים לפי המטרת  לחוק, לפי דברי ההסברחוק אחר.   
רפואי: -" חסרו שעות שבועיות של טיפול פרהלדוגמה, במעונות יום שיקומיים של "אלוטף  63

שעות; כמו כן נמצא כי  31 -שעות ובאסף הרופא  12 -שעות, בפתח תקווה  13.5במודיעין חסרו 

פעוטות השוהים במעונות אלה אינם מקבלים טיפול של קלינאי תקשורת, וכי בחלק  14

נכותי -ן יום שיקומי רבמהמעונות חסרו שעות של בדיקת רופא ושל טיפול פסיכולוגי. במעו

 13%רפואיים, במעון בירושלים חסרו -מהשעות שהוקצו לטיפולים פרה 11%בפתח תקווה חסרו 

 מהשעות.  18%מהשעות, ובמעון אחר בירושלים חסרו 
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"הם רק השירותים הנצרכים בשביל לימודו וחינוכו של התלמיד בחינוך  חוק חנ"ם

המיוחד, ועל כן אין בזכאות לפי חוק החינוך המיוחד כדי לשלול זכאות לקבלת 

 . 64שירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי"

משרד הבריאות הוציא במהלך השנים כמה חוזרים שהסדירו את זכאותם של תלמידי 

ם-בלת שירותים פרהם לק"חנ והדגיש כי הקופות אינן  65רפואיים בקופות החולי

ם. על פי החוזרים, "רשאיות לשלול שירותים מהילדים רק בשל היותם תלמידים בחנ

על הקופות לספק את השירותים ההתפתחותיים לפי צורכי הילד שיקבע גורם רפואי 

ומים מהגורמים המוסמך בתחום ההתפתחותי, באישור הקופה, ולאחר קבלת סיכ

החינוכיים בגנים או בבתי הספר. גם באתר המשרד הובהר כי לשם החלטה על מתן 

ם, הקופה רשאית להתחשב בטיפולים "טיפולים נוספים על הטיפולים שניתנים בחנ

 הניתנים לילד במסגרת החינוכית. 

חובת קופות החולים לספק את הטיפולים בנוסף לאלו שניתנים במסגרת החינוכית 

ם לבין הקופות. הורים שפנו לקופות "וררה מחלוקות בין משפחות תלמידי החנע

רפואיים נוספים על -בעקבות המלצות רופאים מומחים, בבקשה לקבל טיפולים פרה

ם אמורים לקבל את "אלו שניתנים במסגרת החינוכית, סורבו בנימוק כי תלמידי החנ

 כל הטיפולים במסגרתו. 

מנגנון מסודר אפשרות לשקול הקמת  66הארצי לעבודה העלה בית הדין 2011בשנת 

ממליץ על מתן שיכריע בין הגורם המטפל בילד ששל יישוב חילוקי דעות רפואיים 

לבין הגורם המכריע בקופה אם לאשר  ,נוספים בקופהרפואיים -פרהטיפולים 

הקופה אינה רשאית להתנער מצרכיו של מבוטח ; בית הדין קבע כי טיפולים אלו

פל במסגרת החנ"ם; אינה רשאית להפנותו לחנ"ם לקבלת הטיפולים להם הוא המטו

; ם"החנהזכאות לפי חוק ניצול זקוק; אינה רשאית להתנות מתן שירותים במימוש או 

ואינה רשאית לקבוע העדר זכאות לטיפולים רק בגלל שהמבוטח מקבלם או אמור 

  .ם"החנ לקבלם, במלואם או בחלקם, במסגרות

-הבחשבון את הטיפולים הפר רשאי להביאהרופא המטפל גם קבע כי הדין בית 

מקצועית ההחלטה את הלקבל כדי מקבל המבוטח במסגרת חנ"ם, שרפואיים 

. הטובה ביותר למבוטח ולמנוע עומס יתר של טיפולים שעלול לפגוע במקום להיטיב

 יםמקבל לפיהאוטומטית  ת יסודקופה הנחעם זאת, הוא ציין, שהמצב שבו תהיה ל

וההורים ייאלצו לשכנע , ם"החנ במסגרתלהם  יםזקוק שהםאת כל הטיפולים הילדים 

אחריות ב ולשאתמחויבת להמשיך הקופה . , הוא לא רצויכי אין הדבר כך את הקופה

כמכלול, לרבות בהתייחס  ם, תוך בחינת מצבלילדים רפואיים-הטיפולים פר למתן

החלטת הקופה חייבת להיות סבירה,  .במסגרות אחרות הםלטיפולים הניתנים ל

שוויונית והגונה, מבוססת על כל הנתונים הרלוונטיים ומיועדת לספק לילדים "את 

  .67שירותי הבריאות הטובים ביותר, במסגרת המשאבים המוקצים"
 .71תש"ס  2824חוק  צעתה  64

, "עקרונות מתן השירותים בתחום התפתחות הילד על ידי קופות 51/2006רפואה  חוזר מינהל  65

, "מתן השירותים בתחום התפתחות הילד 19/2013(; חוזר מינהל רפואה 2006החולים" )דצמבר 

 (.2013על ידי קופות החולים" )יולי 

 . 14.11.11-ניתן ב ב.ה. )קטין( נ' קופת חולים מאוחדת 531-09ע"ע )ארצי(   66

נ'  יוסף רבין 483/06ע"ע ; 124(,1) 2011אר -ר.א. נ' מכבי שירותי בריאות ואח', תק 415/08ע"ע   67

 .759(, 2) 2009אר -קופת חולים כללית בעמ', תק

http://www.nevo.co.il/case/2233895
http://www.nevo.co.il/case/2231326
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 הקופות לעתים

 לתת לסרב ממשיכות
 לתלמידים טיפולים

 מקשות או ם"בחנ
 הורים על מאוד

 טיפול המבקשים
 לילדם
 

התקבלו  68חרף גישת בית הדין, המשיכו להתקבל תלונות בעניין זה: בארגון קשר

-הורים המתקשים בקבלת טיפולים פרמהפניות  40-כ 2016עד יוני  2015מינואר 

בית הספר ב ם"אותם ממסגרת החנשהילדים מקבלים מהקופות בטענה רפואיים 

; גם בנציבות תלונות הציבור קופת החולים במסגרתכאים לטיפולים ולפיכך אינם ז

התקבלו תלונות דומות ולפיהן הקופות מטריחות את ההורים  69של משרד הבריאות

 בכך שהם נדרשים לשכנען כי יש צורך בטיפולים נוספים. 

יוצא כי אף שקופות החולים מחויבות על פי חוק ביטוח בריאות למתן טיפולים 

רפואיים, ואף כי בית הדין הארצי לעבודה נתן לכך משנה תוקף, לעתים -פרה

או מקשות מאוד על לתלמידים בחנ"ם סרב לתת טיפולים הקופות ממשיכות ל

 הורים המבקשים טיפול לילדם. 

-כי הן מעניקות טיפולים פרה 2016כללית, מכבי ומאוחדת מסרו בנובמבר ובדצמבר 

ם על פי שיקול דעת רפואי "רפואיים למבוטחים מעבר לטיפולים שמקבלים בחנ

 הבוחן את צורכי הילד. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי הבריאות והחינוך ולקופות החולים כי אין 

לקבל את המצב שבו נמנע מילדים עם צרכים מיוחדים לקבל את מלוא 

התעלמות מהחוק, אין לקבל מצב בו ישנה הטיפולים שהם זכאים להם. 

 מפסקי הדין שניתנו בעניין ומהחלטות משותפות שהם קיבלו. 

הבריאות וקופות החולים להסדיר סופית ולאלתר את על משרדי החינוך 

הסוגיה ובמסגרת זו לקבוע גם מנגנון יישוב סכסוכים, כפי שהמליץ גם בית 

רפואיים לילדים במערכת -הדין. ממצאי דוח זה בנוגע למחסור בטיפולים פרה

ם, מלמדים כי נודעת חשיבות יתר להשלמת טיפולים בקופות מכוח סל "החנ

 ת. שירותי הבריאו

 

 ממשק דיווחים לקוי בין משרד החינוך לקופות החולים 

כדי לקדם את התיאום בין משרד הבריאות וקופות החולים לבין משרד החינוך בנוגע 

ם, נציגי המחלקה "רפואיים בקופות על אלו שניתנים בחנ-לתוספת הטיפולים הפרה

רת ממשק בהסד 2015החלו לדון בינואר ם והקופות "להתפתחות הילד, אגף חנ

  הדיווח ההדדי בין משרד החינוך לקופות ומתן טיפולים נוספים בקופות.
 זוק מעמדם של ההורים והמשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים. עמותה לחי -קשר   68

נדונו קבילות בהם ילד סומאטי וילד נוסף סורבו לקבל טיפולים בקופה על פי המלצת מטפלים   69

בשל היותם בחנ"ם. נדונו גם קבילות עקב סירוב הקופה לשלם החזרים עבור טיפולים בטענה 

והטילה על ההורים להסביר מדוע אלו אינם שהילדה מקבלת טיפולים בחנ"ם בגן שפתי 

מספקים; בקבילה נוספת התבקשו טיפולי קלינאי תקשורת מהסיבה שהילדה לא קיבלה מספיק 

טיפולים בגן שפתי )המטפל בילדים עם עיכוב התפתחותי בדגש על שפתי( והקופה דרשה 

 הסבר מדוע לא ניתנים כל הטיפולים בגן. 
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והמליצה על  2016גם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת דנה בנושא במאי 

תיאום מוגבר בין משרדי החינוך והבריאות וקופות החולים, לשם גיבוש נוהל משותף 

יים; הדרכת הצוות החינוכי בנושא רפוא-בנושא זכאות התלמידים לטיפולים הפרה

מתן אישור לתלמידים שלא מקבלים טיפולים במוסד החינוכי, כדי שיקבלו אותם 

החינוך מבעוד מועד לגבי מוסדות חינוכיים  משרדוהודעה להורים מטעם  מהקופות;

 שבהם קיים מחסור בטיפולים, כדי שיוכלו להחליט לאיזה מוסד להירשם. 

עדיין קופות החולים ו והחינוך הבריאות משרדי ורתעלה שבמועד סיום הביק

ם לבין הקופות בנוגע לצורך בהשלמת "את הממשק בין החנ הסדירו לא

 ם. "הטיפולים שנותנת הקופה לתלמיד נוסף על אלו הניתנים בחנ

 

 

חסמים בקבלת טיפולים במכונים וביחידות 
 להתפתחות הילד 

חוק ביטוח בריאות וחוק מעונות יום שיקומיים מדגישים את החשיבות של המכונים 

והיחידות להתפתחות הילד, בכל הנוגע לאבחון בעיות התפתחות, לטיפול בהן 

 1996משנת  חוזר מנכ"ל משרד הבריאותולהכשרת כוח אדם מקצועי בעניין זה. 

שנת בתפתחות הילד ומדריך מקוון שפרסמה המחלקה לה 70בנושא הכרה במכונים

על פי ביחידות. ו במכונים שלפיהם יכיר המשרד הקריטריונים את יםמגדיר 201571

החוזר, המכונים להתפתחות הילד יעסקו באבחון ילדים עם חשד לבעיות התפתחות 

 ויטפלו במקרים קשים והיחידות להתפתחות הילד יטפלו במקרים קלים.

מנהלו חייב להיות מומחה בנירולוגיית ילדים או רופא  :הילד להתפתחות מכון

ילדים עם חמש שנות ניסיון של עבודה במכון מוכר. יש להעסיק במכון גם רופא 

 -וקלינאי תקשורת  72ילדים, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי

ום כל אחד בהיקף של משרה אחת לפחות. המכון חייב להתקשר עם יועצים בתח

 גרון. -אוזן-הפסיכיאטריה של הילד, אורתופדיה, נירולוגיה, עיניים ואף

חייבת להעסיק פיזיותרפיסט, מרפא בעיסוק וקלינאי  :הילד להתפתחות יחידה

בהיקף של חצי משרה לפחות כל אחד, וכן פסיכולוג התפתחותי ועובד  -תקשורת 

סוציאלי בהיקף של רבע משרה לפחות כל אחד; היחידה גם נדרשת לקבל הגגה 

הדרכה וסיוע מקצועי באמצעות רופא אחראי או מכון מוכר, לרבות מעקב  -רפואית 

 תכניות העבודה של כל ילד המטופל ביחידה.  אחר

  
, "הכרה במכונים לאבחון ולטיפול בהתפתחות הילד" 28/1996חוזר מנכ"ל משרד הבריאות   70

 (.1996)נובמבר 

 (. 2015"מדריך מקוון ליחידות להתפתחות הילד" )אוגוסט   71

עובד סוציאלי יבצע הערכה פסיכוסוציאלית משפחתית ראשונית ויעסוק במתן טיפול והדרכה   72

 פסיכוסוציאליים לילד ולמשפחה. 
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 ממחוללי אחד

 המכונים של המצוקה
 מדיניות היעדר הוא
 הבריאות משרד של

 שבהם למקרים בנוגע
 את להפנות יש

 בבתי למכונים הילדים
 ולמקרים חולים
 להפנותם יש שבהם

 בקהילה למכונים
 

הפעלת מכונים להתפתחות הילד בבתי החולים 
 ובקהילה 

בקהילה: תשעה מכונים של  23-בבתי חולים ו 15 -מכונים  38פעלו בארץ  2016במרץ 

משרד הבריאות: שמונה בבתי חולים ממשלתיים )במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, 

רכז הרפואי אסף הרופא, במרכז הרפואי הלל יפה, במרכז במרכז רפואי תל אביב, במ

ובמרכז הרפואי  ברזיליבמרכז הרפואי ממשלתי  במרכז הרפואי זיו,, הרפואי לגליל

ואחד בתחנה לאבחון  [מכון אשר נסגר במהלך הביקורת]ממשלתי עירוני בני ציון 

מכונים, מהם שישה בבתי חולים  13; הכללית מפעילה )ושיקום הילד בבאר שבע

לוינשטיין,  החוליםבבית )במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, במרכז רפואי מאיר, 

ברסיטאי סורוקה ובבית חולים יוספטל( יבמרכז רפואי קפלן, במרכז הרפואי אונ

עה ושבעה בקהילה; מכבי מפעילה עשרה מכונים בקהילה; מאוחדת מפעילה ארב

מכונים בקהילה; לאומית מפעילה מכון אחד בקהילה; מכון אחד מפעיל בית החולים 

 הצרפתי בנצרת. 

 כי המכונים להתפתחות הילד שבבתי החולים סובלים ממצוקהעלה  בביקורת

-הרפואי במרכז הילד להתפתחות המכון 2016 ביולי כלכלית, ובשל כך נסגר

באשקלון  ברזיליממשלתי -הרפואי מרכזהמכון בו ,73בחיפהציון  ממשלתי בני

פוגעת במטופלים של אותם בסכנת סגירה. סגירת מכונים בבתי חולים נתון 

מצמצמת את מכונים, הנדרשים לעבור למכונים אחרים לשם קבלת טיפול, 

למטופלים, הנאלצים לעתים להגיע למכונים המרוחקים ממקום  נגישותה

 מגוריהם, וגורמת להתארכות זמני ההמתנה באותם מכונים. 

ברזילי, פנתה ממשלתי -הרפואי מרכזב כדי למנוע את סגירתו של המכון

ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות לקופות החולים בבקשה  2016בפברואר 

הודיע המכון  2016ובין המכון. בספטמבר לשפר את שיתוף הפעולה בינן 

למשרד כי בעקבות עזיבת מטפלים, אין באפשרותו לספק את הטיפולים 

 הדרושים לילדים המטופלים בו ולמטופלים חדשים. 

עוד עלה בביקורת כי אחד ממחוללי המצוקה של המכונים הוא היעדר מדיניות 

הילדים למכונים את מקרים שבהם יש להפנות ל בנוגעמשרד הבריאות של 

למכונים בקהילה. בפועל ילדים להפנותם שבהם יש  ולמקריםבבתי חולים 

במכונים בהתאם להסדרי קופות החולים עם בתי החולים  מאובחנים ומטופלים

 . שלו גאוגרפיתהנגישות הו המכון ועל פי נוחות הילד מבחינת זמינות

 
כי זמני ההמתנה  2016לגליל התריע לפני משרד מבקר המדינה בנובמבר מנהל המרכז הרפואי   73

 במרכז רפואי זה עלולים להתארך עקב סגירת המכון בבני ציון. 
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פועלות על פי שיקול דעתן וגם בכוונה להגן  החולים בהיעדר מדיניות, קופות

 במכונים הטיפולים את לתת על האינטרסים הכלכליים שלהן. הן מעדיפות

וממעטות להפנות מטופלים למכונים שבבתי  74שבבעלותן ובניהולן וביחידות

חולים ממשלתיים או בבתי חולים שבבעלות הכללית )למעט הכללית עצמה(. 

דרך פעולה זו מצמצמת את היקף הפעילות במכונים שאינם של הקופות, 

  וממילא משפיעה על איתנותם ומקשה עליהם להגיע לאיזון תקציבי.

רות אמבולטורי הניתן יש הוארות התפתחות הילד ישכי  2016רה בנובמבר מכבי מס

במכוני בתי  ליכולתיכולת האבחון והטיפול במכוני הקופה זהה וכי לרוב,  ;בקהילה

  החולים אולם תורי המתנה ארוכים מונעים את הרחבת ההפניות למכונים אלו.

כי יש מחלוקת בינה לבין מכוני בתי החולים הדורשים  2016מאוחדת מסרה בדצמבר 

מתן טיפול לילדים בכמה תחומים, למשל הקופה מפנה למכונים ילדים הנזקקים 

בלבד שאינם מקבלים מענה במכוני הקופה, והדבר אחד לטיפולים ביותר מתחום 

 גורם לצמצום פעילות המכונים בבתי החולים.

מכונים בבתי לקבוע מי יופנה ל ניתןלא כי  2016יאות מסר בנובמבר הברמשרד 

 יכולת הטיפולמבחינת הבדל מהותי ביניהם אין שמאחר החולים ומי לקהילה, 

מצב מכוני בתי  בנושא הזמינות והנגישות של השירותים, וכי הנהלת המשרד תדון

בשנים האחרונות המחלקה להתפתחות הילד החלה  בנוגע לעתידם.ותחליט החולים 

על ידי קיום וזאת למכונים בבתי החולים, לעודד את הקופות להפנות אבחונים 

 מפגשים וימי עיון עם נציגיהם. 

הממצאים שעלו בנוגע לממשקי העבודה בין בתי החולים לקופות החולים 

והעובדה שלא ניכר הבדל מהותי בפעולות המכונים אצל שני גורמים אלו, 

שמשרד הבריאות יגבש את מדיניותו באשר למנגנון  מעוררים את הצורך

 רפואיים. -הפניית הפעוטות והילדים לקבלת הטיפולים הפרה

 

 הפעלת היחידות להתפתחות הילד

יחידות  15יחידות להתפתחות הילד קיבלו הכרה של משרד הבריאות, מהן  95

, רשויות יחידות שמפעילים גורמים אחרים: עמותות 80-שמפעילות קופות החולים ו

מקומיות, מתנ"סים ועוד. היחידות פועלות ברחבי הארץ ונוסף לכך פועלות עשרות 

יחידות קהילתיות אחרות שטרם הוכרו או שנמצאות בתהליכי הכרה של המשרד. 

האחריות לאספקת שירות הטיפול בילדים עם עיכוב התפתחותי מוטלת, על פי חוק 

לעתים באמצעות  ,את השירותיםעל קופות החולים המספקות  ,ביטוח בריאות

 רכישתן מהיחידות להתפתחות הילד.

  
. במכון בנהרייה דווח בבקרה על מיעוט הפניות פיזיותרפיה בטיפוליהדבר אופייני למשל   74

 מהקופות לפיזיותרפיה. 
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 פיצול מתן הטיפולים לילדים בין היחידות לבין קופות החולים 

 בסל הכלולים הבריאות שירותי כי הוא בריאות ביטוח בחוק היסוד מעקרונות אחד

 יש. לפיכך המבוטח מגורי ממקום סביר ובמרחק סביר זמן בתוך יינתנו השירותים

גם  ,לכל האוכלוסיות ולהנגשתןחשיבות לפריסה מספקת של היחידות ברחבי הארץ 

  ם.מימודעות נמוכה לחשיבות האיתור והטיפול המוקד ואלהן קשיי ניידות שלכאלו 

לפי חוזר מינהל רפואה בנושא מתן השירותים בתחום התפתחות הילד, ילדים עם 

טורי, התחושתי, הקוגניטיבי, ליקוי בשני תחומי התפתחות לפחות )התחום המו

סוציאלי, הפסיכולוגי או הרגשי(, הזקוקים לטיפול של יותר מבעל -השפתי, הפסיכו

יחידות מוכרות להתפתחות הילד ויקבלו את  או מכונים מקצוע אחד, יטופלו במסגרת

 כל הטיפולים תחת קורת גג אחת. 

וכן במדריך  בנושא הכרה במכונים 1996מנכ"ל משרד הבריאות משנת בחוזר 

ליחידות להתפתחות הילד, קבע  2015שפרסמה המחלקה להתפתחות הילד בשנת 

המשרד כי על יחידה להתפתחות הילד להעסיק בעלי מקצוע מסוימים בתקינה 

המינימלית שנקבעה, ובהם פיזיותרפיסט, עובד סוציאלי ופסיכולוג התפתחותי, ללא 

 באותה יחידה. קשר למספר ההתחייבויות שקופת החולים מאשרת 

( -הפורום הארצי של היחידות להתפתחות הילד )להלן  מסר  75פורום היחידות

כי קופות החולים אינן מאשרות התחייבויות  2016למשרד מבקר המדינה בינואר 

לסוגים מסוימים של טיפולים, ולכן אינן מפנות מבוטחים לקבלת טיפול מחוץ 

, 76אותו בעצמן )לדוגמה פיזיותרפיה לקופה, לרבות ליחידות, אם הן יכולות לספק

טיפול של עובד סוציאלי ושל פסיכולוג התפתחותי(. לטענת פורום היחידות, הדבר 

 פוגע באיתנותן הכלכלית של היחידות. 

הקובעות כי , הבריאות משרד עלה כי קופות החולים פועלות שלא לפי הוראות

 גג קורת יינתנו תחתהנזקקים לטיפולים ביותר מתחום אחד,  טיפולים לילדים

  .אחת

יחידות להתפתחות הילד בנושא  17-ביצע פורום היחידות מדגם ב 2015בדצמבר 

מספר להלן  .בינן לבין קופות החוליםלאותה תקופה מספר ההתקשרויות שנחתמו 

 :ההתקשרויות, לפי מקצוע

 
הקהילתיות להתפתחות הילד ופועל מול מקבלי ההחלטות למציאת הוקם על ידי מנהלי היחידות   75

פתרונות להבטחת קיומן של היחידות, ובתוך כך להענקת טיפול התפתחותי לכל ילד באשר 

 . הוא

: ביחידה בשם מרכז מטרה בחולון המופעלת על 2016שביצע המשרד בשנת ת וכך למשל בבקר  76

בי לא מפנות מטופלים לטיפולי פיזיותרפיה וטיפולים ידי חברת בת עירונית, נמצא כי כללית ומכ

סוציאלים למרות ההסכמים שנחתמו איתן; במרכז לגיל הרך של מתנ"ס רבין באופקים מכבי 

ולאומית לא חתמו על הסכם לטיפולים סוציאלים; ביחידה להתפתחות הילד במתנ"ס תמרה 

 טיפולים סוציאלים. ו בהסכמים מול כללית ומאוחדת לא נכללו טיפולי פיזיותרפיה
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 קופות ובין הילד להתפתחות יחידות 17 בין ההתקשרויות מספר: 1 לוח

 פי מקצועהחולים, ל

 לאומית מאוחדת  מכבי כללית  המקצוע
 8 5 12 14 קלינאות תקשורת

 7 5 12 14 ריפוי בעיסוק
 7 3 10 11 פיזיותרפיה

 5 4 7 9 עבודה סוציאלית
 2 3 4 5 פסיכולוגיה התפתחותית 

 2 2 4 5 טיפול קבוצתי
 3 3 6 5 טיפול רגשי

 

עולה כי הקופות מתקשרות עם יחידות להתפתחות הילד רק לאספקת  1מלוח 

חלק מסוגי הטיפולים המוצעים בהן. ילדים המטופלים ביחידות בהם לא 

נחתמו הסכמים לקבלת יתר סוגי הטיפולים נאלצים לקבלם בקופות או 

 ביחידות אחרות. 

טפלים לאור חובת היחידות לצורך קבלת הכרה להעסיק את כל סוגי המ

רפואיים, ובהיעדר הסכמים מול הקופות למתן כל סוגי הטיפולים, פיצול -הפרה

ולפגוע באיתנותן  משאבי כוח אדם ותשתיותשל לגרום לבזבוז הטיפולים עלול 

הכלכלית של היחידות. בנוסף הדבר עלול לפגוע באיכות הטיפול, בשל 

 case)ם מנהל אחד היעדר תיאום בין המטפלים, היעדר רצף טיפולי והיעדר גור

manager) פיצול הטיפולים ונתינתם לא תחת קורת גג אחת לילדים הנזקקים .

לטיפולים ביותר מתחום אחד מנוגד לחוזר משרד הבריאות וגם עלול להכביד 

על הורים לילדים הזקוקים לכמה סוגי טיפולים, מאחר שהם יידרשו לפעול מול 

 כמה מרכזי טיפול. 

תת טיפולים לשל קופות החולים התחייבות כי  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

להעסיק כוח ותאפשר להן סייע ליחידות להתקיים תכל תחומי התפתחות הילד ב

, דבר שיביא לצמצום זמני ההמתנה. הנהלת המשרד בתחומים השוניםנוסף אדם 

 ליחידה תור יששבהם  במקריםמסרה כי  . מכבי2017צפויה לדון בנושא במרץ 

על  ,יחידות או מטפליםבין כמה בפיצול הטיפולים  יתרון יש, טיפולים כמה המספקת

  .את מתן הטיפוליםמנת לזרז 
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 הבריאות משרדי על

 החולים וקופות החינוך
 המתכונת את לקבוע
 הטיפולים למתן
 ככל, שימנע באופן

 הפיצול את, האפשר
 בטיפולים
 

על הנהלת משרד הבריאות להשלים את הליך הבירור שבו החלה בנוגע 

לפיצול השירות שמקבלים ילדים הנזקקים לטיפולי התפתחות ביותר מתחום 

רדי הבריאות החינוך וקופות החולים לקבוע את המתכונת אחד. כמו כן, על מש

למתן הטיפולים באופן שימנע, ככל האפשר, את הפיצול בטיפולים; ואם הוא 

עליהם לקבוע את המתכונת לשמירת הרצף בין המטפלים, כל  -בלתי נמנע 

זאת תוך ניסיון להקל את הנטל המוטל על ההורים. המתכונת שתיקבע צריכה 

תיאום והרצף בנוגע לגישות הטיפוליות, להצבת מטרות, למעקב להבטיח את ה

 אחר התקדמות הילד ולהשלמת מסגרת הטיפולים הנדרשת. 

 

 התעריפים שמשלמות הקופות ליחידות 

)בהשתתפות נציגים ממשרדי הבריאות והאוצר( משרדית -ןועדת המחירים הבי

הסמכות המאשרת את  אוהי ,77חוקמכוח  מפקחת על מחירי השירותים הרפואיים

סוגי טיפולים בתחום התפתחות הילד  25-תעריפון משרד הבריאות קובע כ .יםהמחיר

ון בהתאם למדד ואת עלותם. התעריפים הם מרביים, והמשרד מעדכנם בכל רבע

 מחיר יום אשפוז. 

לפני מועד  שנה 20-כ, 1997בשנת נקבעו  78םתעריפי הטיפולי שרוב עלה

 ן את התעריפים,אם יש צורך לעדכהבריאות מאז לא בחן משרד  הביקורת.

ואכן, במשך השנים עלה מחיר  .אשפוזמחיר יום הצמדתם למדד  מלבד

הטיפולים, וייתכן כי התעריפון נמוך מדי וגורם לפגיעה באיתנותן הכלכלית של 

 היחידות. 

כי עדכון התעריפים בהתאם הבריאות משרד מבקר המדינה מעיר למשרד 

אשפוז אין די בו. מדובר בתעריפים היסטוריים שגובשו לפני כעשרים יום למדד 

וכי חלק שהובאו  ,מרכיבי העלות כיוםל תואמיםאינם  שכבר ייתכןשנה ולכן 

למשל בעקבות שימוש בכלים טכנולוגיים  ,חשבון בעבר אינם רלוונטיים עודב

הפורום בדוח  ,למשל .ומנגד מרכיבים אחרים חסרים ,חדשים שהוטמעו

כולל ביטול שעות  אינוכי תמחור התעריפים צוין  2014יוני מלהתפתחות הילד 

(, הוצאות שירותי ניהול ומזכירות, הדרכות non showהמטופלים ) טיפול על ידי

  והשתלמויות מקצועיות, ישיבות צוות, כתיבת דוחות מעקב וסיכומי טיפול.

יחידות, ובו  17בקרב  2015מדגם שביצע פורום היחידות בדצמבר  2להלן בלוח 

לבין הממוצע הארצי של התעריפים  2015השוואה בין תעריפון המשרד מיולי 

  שהקופות משלמות ליחידות: 
 . 1996-חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו  77

: סוגי טיפולים 25מתוך  סוגי טיפולים בלבד ארבעהאת התעריפים של  1997מאז המשרד בחן   78

 - 2005פיזיותרפיה קבוצתית, ריפוי בעיסוק קבוצתי, וריפוי בדיבור קבוצתי ובשנת  - 2011בשנת 

 ל.ביקור בית מטפ
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 תעריפון משרד הבריאות לממוצע ארצי של תעריפים  השוואת: 2 לוח

 תעריפון 

 משרד הבריאות 

  2015ליולי  ןנכו

 בש"ח
ממוצע ארצי 

  של החזרים

 ליחידות על 

  ידי הקופות

 שיעור ההחזר  בש"ח

בפועל מהסכום 

 התעריפוןלפי 
 59% 117 200 קלינאות תקשורת

 59% 118 200 ריפוי בעיסוק
 61% 122 200 פיזיותרפיה

  155 עו"ס

 82% 127 (2016)מעודכן לפברואר 
 64% 155 242 פסיכולוגיה

עולה כי הקופות משלמות ליחידות להתפתחות הילד, עבור הטיפולים שהן  2מלוח 

 מעניקות, סכום קטן בהרבה מזה שנקבע בתעריפון שקבע משרד הבריאות. יצוין כי

 העלה 201179דוח בנושא מצב המערך ההתפתחותי במדינת ישראל משנת 

 להתפתחות הילדיחידות שנותנות החסר של הקופות עבור השירותים בשהתשלום 

כי ו ,ליחידה יחידות שנבדקו( 35ש"ח )בחישוב  338,000-רעון ממוצע של כיגורם לג

  ש"ח.מיליון  12-כמסתכם בהיחידות של כל שנתי הפער ה

מסר משרד הבריאות כי מדיניותו העקרונית היא שלא להתערב  2016ביולי 

ם נציגי הקופות בהסכמים שבין קופות החולים לספקים. בישיבה שקיים המשרד ע

סוכם כי נוכח העובדה שהקופות והיחידות אינן מגיעות  2014ופורום היחידות במאי 

להסכמה בנושא התעריפים בתחום התפתחות הילד, נראה כי יש מקום להתערבות 

 המשרד בנושא. אף על פי כן מאז לא התערב המשרד בנושא זה והוא טרם נפתר. 

 בין היחידות לקופותההסכמים ההפסדיים  מסר משרד הבריאות כי 2016בדצמבר 

היחידות אינן יכולות להגדיל הם מקור בעיית זמני ההמתנה הממושכים ביחידות, וכי 

. 2017בעקבות גירעונן התקציבי. הנהלת המשרד צפויה לדון בנושא במרץ  תקינה

הקמת החטיבה לניהול המרכזים הרפואיים הממשלתיים, יתאפשר המשרד ציין שעם 

הדוק יותר בהיבט הניהולי של הספקים הממשלתיים שייתן פתח למעורבות,  ליווי

המשרד מכיר קידום הסכמים כאשר משא ומתן עולה על שרטון. למציאת פתרונות ול

משקף את  אינועדכון התעריפים בהתאם למדד מחיר יום אשפוז  בכך שלעתים

מקדם כל העת  האגף לתכנון, תקצוב ותמחורלפיכך יצור של הספק. יית היפונקצ

דרושים השינויים הקשוב לקריאות מהשטח לגבי הוא בחינה של תעריפים ועדכונם, ו

המשרד מקדם פיתוח של מערכת  בד בבד משרדית.-עדת המחירים הביןוווהצגתם ל

  תמחור מהיר ומדויק. שתאפשר  ,הנמצאת בשלבי פיילוט ,תמחור שירותים )תש"ר(
החוקית  התשתית -מצב המערך ההתפתחותי במדינת ישראל  איילון, "דוח שרון"ד עו"ר ד  79

, עמותת "קול "ומדיניות הבריאות המובילים לאי שוויון בתחום התפתחות הילד, סקירה כללית

  (.2011) הזכויות"
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לבחון את משרדית של משרדי הבריאות והאוצר, -על ועדת המחירים הבין

 הםעליו ,תמחור הטיפולים בתחום התפתחות הילד שלא עודכנו בעת האחרונה

לאפשר  ה. קביעת תעריפים מעודכנים עשוימפעם לפעםלהקפיד לעשות זאת 

אותם הקופות, היחידות שרפואיים -התשלום שכר מעודכן למטפלים הפר

 בפרקים בנושא הטיפולים הפרטיים(.  וים מתקשים לגייס )ראוהמכונ

 

 הסכמים "גלובליים" של הכללית עם יחידות להתפתחות הילד 

)ד( לחוק ביטוח בריאות קובע כי שירות סביר הוא שירות המאפשר, בין 3סעיף 

קובע את זכות המבוטחים לקבל שירות  80היתר, רצף טיפולי. חוזר משרד הבריאות

. חוזר 17לא כל סינון או מגבלה פרט לצורך לקבל הפניה רפואית וטופס אצל ספק ל

ד קובע כי אם הטיפולים מוגבלים במכסה שנתית, הדבר עלול לפגוע  81המשר

ביכולת המבוטח למצות את מלוא המכסה המובטחת בחוק, להזיק למטופל ולפגוע 

לשם בחינת  בהתקדמות הטיפול בו. לפיכך על פי החוזר אין להפסיק את הטיפולים

 הצורך הרפואי בהמשך הטיפול ויש להמשיכם באופן רציף. 

על חתמה הכללית עם יחידות הבריאות, להנחיית משרד  נמצא כי בניגוד

 להן תשלם שהיאאת הסכומים השנתיים  הגבילה ובהם ,הסכמים גלובליים

למשל, . יחרגו מהמכסה שקבעה לא שהם באופן, רפואיים-פרה טיפולים עבור

נמצא כי הכללית חתמה על הסכמים כאלו  2015יוני ממשרד בבקרות של ה

נמצא כי הכללית חתמה על  2015בבקרות ממאי יחידה במגדל העמק; עם 

בבקרות יחידה בחצור הגלילית; ועם יחידה בקריית שמונה הסכמים כאלו עם 

אחד מהמכונים נמצא כי הכללית חתמה על הסכמים כאלו עם  2016יוני מ

אינן משלימות את מכסת הטיפולים היחידות  בעקבות כך חות הילד.להתפת

לילד ועוצרות אותם כשעלות הטיפולים חורגת מהעלות שנקבעה בהסכם, 

מהקופה; לחלופין, היחידות מקצרות את משך  המימון להשלמת זאת עד

הטיפול, על מנת שהעלות הכוללת של הטיפולים לא תחרוג מהעלות 

 שנקבעה בהסכם. 

צוין כי ההסכמים הגלובליים מנוגדים  2015ביקורת פנימי של הכללית משנת בדוח 

להנחיות משרד הבריאות ועלולים לגרום להתארכות זמני ההמתנה עקב דחיית 

הטיפולים עד לחידוש המכסות. נוכח ממצאי הביקורת הנוכחית הדגישה חטיבת 

ת או מכסות הקהילה בכללית לפני המחוזות כי חל איסור מוחלט לקבוע מגבלו

 לטיפולים בתחום התפתחות הילד. 

 
, "יישום תקנות ביטוח 06/11חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים   80

 (. 2011" )יוני 2005-בריאות ממלכתי )הסדרי בחירה בין נותני שירותים( תשס"ה 

"הפעלת שיקול דעת , 04/2014חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים   81

 (. 2014)אוקטובר  ביחס להמשך טיפולים במקצועות הרפואה והבריאות"
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 היחידות של איתנותן

 הילד להתפתחות
 להבטיח כדי הכרחית

 יחידות של קיומן את
 ובזמינות בנגישות
 משרד על. מספקת

 את לתת הבריאות
 לנושא דעתו

 

כי תמשיך להתקשר בהסכמים  2016הכללית מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 

הכוללים מנגנון להפחתת תשלום עבור טיפולים החורגים ממכסה מסוימת, על מנת 

 להגביל את הביקוש לטיפולים.

עקרון חובת הרצף קופות החולים מחויבות למסר משרד הבריאות כי  2016בדצמבר 

 כמכסה הקופה שקבעה מהעלות חורגת טיפולים שעלותםאין להפסיק וכי  ,הטיפולי

 ולא מסיבות אחרות.  גלובליבשל הסכם לא  לתשלום, גלובלית

משרד מבקר המדינה מציין כי אין להסכים לאופן ההתחשבנות וההסכמים 

לפגיעה בסל שבין הכללית לבין יחידות להתפתחות הילד אשר עלול לגרום 

. על הכללית למפות את 82השירותים המגיע לילדים ולכן לפגוע בטיפול בהם

כל ההסכמים המאפשרים עצירת הטיפולים ולפעול לתיקונם כך שיוסרו 

 המגבלות שבהן בנוגע למכסות הטיפולים. 

 

 סגירת יחידות להתפתחות הילד

בשנת להיסגר:  רבות, חלקן נאלצויחידות נוכח המצוקה הכלכלית שאליה נקלעו 

יחידה נסגרה  2012בשנת ; בצפון ששירתה את המגזר הדרוזייחידה נסגרה  2009

נסגרה  2013; בשנת מועצה המקומית סמוך לנצרת ששירתה את המגזר הערביב

נסגרה יחידה בבית  2015בצפון ששירתה את המגזר הדרוזי והערבי; בשנת יחידה 

נסגרה יחידה בבית  2016תחילת שנת נסגרה יחידה בבני ברק; ב 2015שמש; בשנת 

הודיעה יחידה בחדרה על כוונתה להיסגר,  2016איזי שפירא ברעננה; במחצית שנת 

 ולבסוף לא נסגרה עקב הבטחת הרשות המקומית להעביר לה תקציבים. 

נסגרו שש יחידות להתפתחות הילד, חלקן יחידות שפעלו  2009אף שמשנת 

שבהם החלופות מוגבלות, לא דן משרד בפריפריה ובמגזרי המיעוטים, 

הבריאות בנושא, לא בחן את ההשפעות של סגירת היחידות על רמת 

השירותים שיקבלו הילדים ביישובים ובמגזרים שבהם נסגרו היחידות, ולא נתן 

 יופנו.  שאליהן החדשות מביתם של המטופלים ליחידות את דעתו למרחק

רחית כדי להבטיח את קיומן של איתנותן של היחידות להתפתחות הילד הכ

יחידות בנגישות ובזמינות מספקת. על משרד הבריאות לתת את דעתו לנושא 

איתנותן של היחידות להתפתחות הילד, מתוקף אחריותו להבטיח שכל הילדים 

יקבלו את השירות שהם זכאים לו באופן מלא, וכי השירות יהיה זמין ונגיש. על 

 זה.  המשרד לכלול בסדר יומו נושא

  
(, בפרק "הסדרים כלכליים בין קופות 2010) ב60 שנתי דוחניין זה מבקר המדינה, ראו בע  82

עסק בהסכמים בין  . הפרק497' המבוטחים", עמחולים לבתי החולים הכלליים והשפעתם על 

 . וליםבתי חולים לקופות הח
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חסמים בקבלת טיפולים בשל מצוקת כוח 
  רפואי ורפואי-אדם פרה

 רפואיים והמחסור בהם-המקצועות הפרה

כאמור, ילדים עם ליקויי התפתחות אינם מקבלים את כל הטיפולים שהם זכאים להם 

ם ולא על פי חוק ביטוח בריאות; "על פי מכסת הזכאות המלאה, לא על פי חוק חנ

רפואיים ורופאים -כמו כן זמני ההמתנה לאבחונים ולטיפולים של מטפלים פרה

ולעתים בלתי סבירים, וזאת בין  מומחים לנירולוגיית ילדים והתפתחות הילד ארוכים

 רפואי ורפואי, בעיקר בדרום הארץ.-היתר בשל מחסור בכוח אדם פרה

קלינאות תקשורת  ;מקצוע המתמקד בתנועה ובתפקוד פיזי היא פיזיותרפיה

רבי של ילמיצוי מ המטופלמקצוע שמיועד להביא את  היא )הפרעות בתקשורת(

הפרעות בתחומי השמיעה,  סק באיתורעוקלינאי תקשורת  .תפקודיו התקשורתיים

הוא  ריפוי בעיסוק ובטיפול בהן; אישית, הדיבור, האכילה והבליעה-התקשורת הבין

בריאות של קידום במניעה ובשיקום, בטיפול, בהערכה, בבאבחון ו מקצוע המתמקד

מקצועות אלו הוסדרו ועוסק בתחומי שיקום, פדיאטריה, גריאטריה ובריאות הנפש. 

תואר מחייב  בהםעיסוק  .2008-התשס"ח ,הסדרת העיסוק במקצועות הבריאותוק בח

ראשון הכולל לימודים עיוניים והכשרה מעשית, עמידה בבחינות שקבע משרד 

 מקצוע.  תעודת קבלתהבריאות ו

 

 רפואיים -קביעת יעדי כוח אדם במקצועות פרה-אי

ת, במסגרת תכנית השוויון בבריאו-חלק מיעדי משרד הבריאות בנושא צמצום אי

)"עמודי האש"( הם "הימצאות כוח אדם רפואי  2014-2011עבודה כוללת לשנים 

איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף מספק", "נגישות וזמינות של שירותים" ו"פעולות 

התערבות אפקטיביות לצמצום אי השוויון בבריאות". תכנית העבודה כללה 

אמה למגזרים שונים והגדלת כוח האדם התערבות גם בנושא: הכשרת מטפלים בהת

הוא "בניית  2016. המשרד קבע שאחד מיעדי תכניות העבודה לשנת 83בפריפריה

תשתית כוח אדם מקצועי, הכשרתו והתאמתו לצרכים המשתנים". אחת המשימות 

המרכזיות במסגרת יעד זה היא תכנית לאומית לתכנון כוח אדם במערכת 

 . 84הבריאות

לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות אחראי בין היתר לתכנון ארוך  המינהל

טווח של תשתיות וכוח אדם מקצועי. אגף משאבי אנוש במשרד אחראי בין היתר 

להובלת מדיניות ותכנון משאבי אנוש במערכת הבריאות ולפיתוח תשתיות להעמדת 

נגישה לכלל תושבי היצע כוח אדם מקצועי לצורך הקמת מערכת בריאות שוויונית ו

  ישראל.
 2015 עמו וההתמודדות בבריאות שוויון אי בנושא דוח ,נהל תכנון אסטרטגי וכלכליימ  83

 . 140(, 2015דצמבר )

 (. 2016, )פברואר 2016 לשנת העבודה תכניות ספרמשרד ראש הממשלה,   84
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 הבריאות משרד
 את מיפו לא ג"והמל

 הקיימים הצרכים
 בעניינם והעתידיים

-הפרה המטפלים של
 רפואיים
 

העסקת לאסטרטגית בנוגע לאומית מדיניות לא גיבש משרד הבריאות  כי עלה

 תקשורת לקלינאי, תקן ארצי לפיזיותרפיסטיםלא קבע , רפואי-כוח אדם פרה

אשר ; בעיסוק, וממילא לא קבע תקן כאמור לכל אזור בארץ ולמרפאים

 הצרכים מהם קבע לאגם  לקלינאי תקשורת ומרפאים בעיסוק, המשרד

 הבאות.  לשניםהצפויים 

על המוסדות  85תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג/ות"ת בדוח מבקר המדינה בנושא

 לפני שגיבשהמשרדי הממשלה עם קיימה דיונים לא מל"ג נכתב כי ה 86להשכלה גבוהה

ועל המקצועות שיש  שנתית, כדי ללמוד על צורכי המשק לטווח הארוך-תכנית רב

מל"ג אינה אמונה על הכי אף ש העירבהם מחסור בכוח אדם. מבקר המדינה 

הנעשה בשוק העבודה ואף שאינה יכולה להכתיב למוסדות אילו תכניות ללמד, 

תפקידה כמאסדרת מחייב אותה לרכז בידיה נתונים על המחסור הקיים והחזוי בכוח 

כגון  ם גופים ממשלתיים וציבורייםלשם כך עליה לשתף פעולה ע .אדם מקצועי

 . משרד הבריאות

כי הוא  2016אגף משאבי אנוש במשרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

נמצא בתהליך ל"גיבוש מתודולוגיות לקביעת נורמות תקינה למקצועות הבריאות", 

 . 2017ותהליך זה צפוי להסתיים באמצע שנת 

 הערות מבקר המדינה בדוח הקודם בנושא בביקורת הנוכחית נמצא כי על אף

, משרד על המוסדות להשכלה גבוהה תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג/ות"ת

בעניינם של  הקיימים והעתידיים הבריאות והמל"ג לא מיפו את הצרכים

 מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים ,קלינאי תקשורת -רפואיים -המטפלים הפרה

רים השונים באזורי הארץ השונים על מנת תוך התייחסות לצרכים של המגז -

לפיכך, ללא נתונים על כוח האדם החסר,  להעריך מהו המחסור הקיים.

בנוגע להוספת מסלולי לימוד  טווח המשרד והמל"ג לא גיבשו תכנית ארוכת

 באזורי הארץ שבהם יש צורך בכך. 

ההכנות לתכנית החומש של מערכת כי במסגרת  2016המל"ג מסרה בנובמבר 

( היא פנתה בין היתר 2021-2016) תשפ"אה-תשע"זהההשכלה הגבוהה לשנים 

עד ראשי המכללות ולוועד ראשי האוניברסיטאות וו, להחינוךו הבריאות ימשרדל

במקצועות אקדמי  כוח אדםהכשרת  לשםאיסוף צרכים ותחזיות לצורך  המתוקצבות

אין צפי בשנים . עוד מסרה כי משרד הבריאות הודיע לה כי בחומש הקרוב הבריאות  
 1958-המל"ג היא תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח  85

בין היתר להתיר פתיחת מוסד להשכלה גבוהה, להסמיך מוסד מוכר להעניק  התוהמסמיך א

 ;ממשלה הצעות לפיתוח ההשכלה הגבוהה על פי צורכי החברה והמדינהתואר אקדמי ולהגיש ל

המוסדות  ביןבין הממשלה ו המקשר תלוי בלתי גוףהות"ת )הועדה לתכנון ותקצוב( היא 

וועדת משנה הוקם בהחלטת ממשלה כ ,אלה למוסדותהקצבות ל הנוגעלהשכלה גבוהה בכל 

  מערכת.השנתי של כלל -תכנון רבותפקידו לבצע  ותקצוב תכנון בנושאי"ג המל של

תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג/ות"ת על בפרק " (,2015) ג65 שנתי דוחמבקר המדינה,   86

  .1333' ", עמהמוסדות להשכלה גבוהה
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מחסור  אולם יש ,בשנים הקרובותאלו  ח אדם במקצועותוהקרובות למחסור בכ

  תקשורת ומרפאים בעיסוק באוכלוסייה הערבית בדרום הארץ. בקלינאי

כי הוא  2016מסר בדצמבר  המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות

מתכנן לבצע סקר, בשיתוף השירות הארצי לריפוי בעיסוק, לבחינת העוסקים בתחום 

כדי לזהות מוקדי מחסור , גאוגרפיהמקום המשרות וההיקפי על פי תחומי העיסוק, 

במקומות אחרים נטען כי ים באשר לפיזיותרפיסט .לכך בהתאםלהיערך משמעותיים ו

 .87בהםיש עודף 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי בתפקידו כמאסדר של 

מערכת הבריאות וכגוף מנחה מקצועי הוא האחראי לקביעת מדיניות הבריאות 

הלאומית; מרכיב משמעותי בעניין זה הוא הצורך בגיבוש תכנית כוח אדם 

-י הזיקה הרפואית לרבות בתחום הפרהארוכת טווח למגוון המקצועות בעל

רפואי. תכנית כזאת תחייב אותו לתכנון ארוך טווח של כוח האדם המקצועי 

הנדרש למערכת הבריאות ולגיבוש תכנית הכשרה מתאימה. זאת עליו לעשות 

המאסדרת של מערכת ההשכלה  האחראית לכך בהיותה, בשיתוף המל"ג

לגיבוש התכנית ולקבוע לוח זמנים . על המשרד לקדם את התהליך הגבוהה

ברור לקביעת התקינה הנדרשת וליישומה, תוך שיתוף המכונים והיחידות 

להתפתחות הילד כדי שיוכל המשרד לעמוד במשימתו הלאומית. לפני שיקבע 

אם אין כיום מחסור בכוח אדם או אם הוא לא צפוי בשנים הבאות, עליו לבחון 

, בקופות החולים ובעמותות המספקות את המצב בשטח במכונים, ביחידות

 . 88שירותים בתחום התפתחות הילד

 

 רפואיים בפריפריה -המטפלים הפרה שיעורפערים בין 

 במרכז הארץ ולממוצע הארצי לשיעורם

פרסם משרד הבריאות מחקר בנוגע למצבת כוח האדם לילדים  2016בפברואר 

לינאות תקשורת וריפוי ולמבוגרים במקצועות הבריאות בתחומים פיזיותרפיה, ק

רפואיים -מוצגים נתונים לגבי מספר בעלי המקצוע הפרה 5בתרשים להלן . 89בעיסוק

 :בכל הארץ, באזור המרכז ובאזור הדרום - נפש 1,000לכל 

 
על -העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל נ' המועצה להשכלה גבוהה, תק 2455/14בבג"ץ   87

2016(3 ,)13960 (29/09/2016.) 

כנגד הגדלת מסלולי לימוד  הבעתירחשיבות בחינת המצב בשטח משתקפת גם בהערת בג"ץ   88

שניתן לסבור כי ופים בעלי עניין בעמדת גכי מדובר  ,מקומות להכשרה מעשיתהוספת ללא 

בג"ץ ב -ולכן טענו כי יש עודף בבעלי מקצוע אלו  מספר הפיזיותרפיסטיםלמנוע הגדלת רצונם 

על -, תקם הפיזיותרפיה בישראל נ' המועצה להשכלה גבוהההעמותה לקידו 2455/14

2016(3 ,)13960 (29/09/2016.)  

 בישראל הבריאות מקצועותמינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   89

 (. 2016)פברואר  הפרעות בתקשורת, ריפוי בעיסוק, תזונה ,פיזיותרפיה - 2012
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רפואיים העובדים בענף הבריאות -שיעור בעלי המקצוע הפרה :5תרשים 

 בכל הארץ, באזור המרכז ובאזור הדרום -נפש  1,000לכל 

 

בכל הרצוי המטפלים  שיעורמשרדי הבריאות והחינוך אמנם לא קבעו מהו 

עולה כי מספר קלינאי התקשורת,  5, אולם מהמחקר ומתרשים מקצוע

נפש קטן במידה  1,000המרפאים בעיסוק והפיזיותרפיסטים בדרום הארץ לכל 

נפש במרכז ובכל הארץ. שיעור נמוך של בעלי  1,000ניכרת ממספרם לכל 

מקצועות אלו משפיע באופן ישיר על זמינות הטיפולים ועל זמני ההמתנה. כפי 

זמני ההמתנה לאבחון וטיפול בתחום התפתחות לעיל,  3-1מתרשימים  שעולה

שקבע  מהזמנים -שה חודשים ועד של -חורגים בהרבה  באזור הדרום הילד

 . המשרד

ם שבמשרד החינוך הם עובדי "רפואיים המועסקים במערכת החנ-עובדים פרה

החינוך דיווח הוראה ממקצועות הבריאות ונדרשים להיות בעלי רישוי בתחומם. משרד 

, במסגרת דיון בנושא 2016לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת במאי 

רפואיים במסגרות -"פגיעה בילדים עם צרכים מיוחדים בשל היעדר צוותים פרה

מטפלים רגשיים בורפואיים -חינוכיות", כי הוא ער למחסור במטפלים במקצועות פרה

מה כי על משרדי החינוך והבריאות לגבש . הוועדה סיכבאמנויות במערכת החינוך

תכנית חומש לצמצום הפער והמליצה למל"ג להגדיל את מספר הסטודנטים 

 רפואיים ואת אפשרויות ההכשרה המעשית שלהם. -הלומדים במקצועות הפרה
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 הבריאות משרדי על

 אם לבחון והחינוך
 של הנמוך השיעור

-הפרה המטפלים
 הארץ בדרום רפואיים
 את למלא מאפשר

 הילדים צורכי
 באזור המתגוררים

 

-על משרדי הבריאות והחינוך לבחון אם השיעור הנמוך של המטפלים הפרה

ת צורכי הילדים המתגוררים באזור. רפואיים בדרום הארץ מאפשר למלא א

עליהם לקבוע כמה מטפלים חסרים בדרום הארץ, מהם החסמים המונעים את 

שנתית להכשרתם -הגדלת שיעורם ולהסירם בהקדם תוך קביעת תכנית רב

ולגיוסם. אם לא יעשו כן, לא ייפסקו התורים הממושכים והבלתי סבירים 

, והדבר ישפיע לרעה במישרין לקבלת הטיפולים לילדים המתגוררים בדרום

על השירות שיינתן להם ובסופו של דבר על הקהילה במקום ועל החברה 

  בכלל.

 

לקלינאי תקשורת מחסור במקומות להכשרה מעשית 
 ומרפאים בעיסוק 

ברבים ממקצועות הבריאות נדרשים הסטודנטים, כתנאי לקבלת ההסמכה ובמסגרת 

תהליך ההכשרה, לעבור הכשרה מעשית במקומות שבהם מבוצעים הטיפולים 

הבריאות  במערכת העתידיים האדם כוח צורכי אומדן לבחינת הוועדה . בדוח90בפועל

מעשית  להכשרה במקומות החמור המחסור בעיית את תורלפ צוין כי יש 2008משנת 

 פרסמה המל"ג את ממצאי 2010במקצועות קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק. בינואר 

. 91ועדת פיינרו( -הוועדה לבחינת ההכשרה המעשית במקצועות הבריאות )להלן דוח 

אישור  (,2013-2012) "גהתשעמשנת הלימודים החל  כיהחליטה היא  2011בנובמבר 

 חדשות יותנה לימודים תכניות לפתיחתלהשכלה גבוהה  מוסדותהבקשות שיגישו ה

 2013 ראויה. בפברואר מעשית הכשרה להעניק באפשרותן כי בהמצאת הוכחה

בדבר הכללת ההכשרה המעשית בתכנית  פיינרו"ג את המלצות ועדת המלאימצה 

 . הלימודים לתואר

, יש מחסור בקלינאי 5שהוצג בתרשים  כפי :הכשרה מעשית בקלינאות תקשורת

 קלינאות לימודישל איכות הלהערכת שהקימה המל"ג ועדה תקשורת באזור הדרום. 

, ולכן מקומות להכשרה מעשית בתחום דיאין  כי 2011דצמבר קבעה בתקשורת ה

עד שיוכח כי יש די מקומות להכשרה המליצה שלא לאפשר פתיחת תכניות חדשות 

תה של המכללה האקדמית אחוָה, מל"ג את בקשדחתה ה 2015בשנת . 92מעשית

בין  שרבים מתלמידיה מגיעים מדרום הארץ, לפתיחת תכנית בקלינאות תקשורת,

 מקומות להכשרה מעשית לסטודנטים. היתר עד שיוכח כי יש די 

, יש חוסר במרפאים 5כפי שהוצג בתרשים הכשרה מעשית בריפוי בעיסוק: 

החליטה המל"ג לאשר הגשת  2016לכך, במאי  בעיסוק באזור הדרום. בהתאם  
קלינית של הסטודנטים בהדרכת אנשי מקצועות הבריאות המוכרים התנסות  -הכשרה מעשית   90

 ם, מוסדות שיקום ועוד."להדרכת הסטודנטים ביחידות ומכונים להתפתחות הילד, מוסדות החנ

תקשורת קלינאות  את ההכשרה שניתנת במוסדות האקדמיים בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק,בדקה   91

ומדעי התזונה. בוועדה היו חברים נציגי משרד הבריאות ונציגי הות"ת, ובראשה עמד פרופ' מנחם 

  .פיינרו

תקשורת למגזר לקלינאות "ג למוסד שאינו מתוקצב לפתוח תכנית אישרה המל 2012 בשנת  92

 למגזר זה בתחום ראשון לתואר תכנית לפתוח מתוקצב למוסדאישרה  2013 שנתבו ,החרדי

 . הבדואי
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 במועד, 2015 משנת

 עדיין הביקורת סיום
 משרד קידמו לא

 ג"והמל הבריאות
 מקומות פתיחת

 לא, מעשית להכשרה
 היצע את מיפו

 להכשרה המקומות
 ולא, בארץ מעשית

 הצורך את שקלו
 מקומות בפתיחת

 שיאפשרו נוספים
 מסלולי פתיחת

 כנדרש הכשרה
 

הצגת תכנית לתואר ראשון לריפוי בעיסוק באוניברסיטת בן גוריון, והתנתה זאת ב

אוניברסיטת בן גוריון מסרה בדצמבר  מקומות מספקים וראויים להכשרה מעשית.

כי היא נמצאת בשלבי בניית תכנית לימודים ובחינת האפשרות להכשרה  2016

 מעשית. 

תכנון ופיקוח אקדמי של מל"ג/ות"ת בנושא  2015וין כי בדוח מבקר המדינה משנת יצ

בשיתוף  הבריאות משרד , קבע מבקר המדינה כי עלעל המוסדות להשכלה גבוהה

הבריאות. כן  במקצועות מעשית להכשרה המקומותלהגדלת מספר  לפעול "גהמל

המקומות להכשרה  קבע הדוח כי על המשרד לפעול בשיתוף המל"ג להגדלת מספר

  מעשית על מנת לאפשר הכשרה זו לקלינאי תקשורת.

במקומות  המחסור על 2011נמצא כי אף שהמל"ג התריעה כבר בשנת 

מעשית לסטודנטים לקלינאות תקשורת ולריפוי בעיסוק, ולמרות  להכשרה

, במועד סיום הביקורת עדיין לא 2015מסקנותיו של דוח מבקר המדינה משנת 

להכשרה מעשית, לא מיפו את  ד הבריאות והמל"ג פתיחת מקומותקידמו משר

היצע המקומות להכשרה מעשית בארץ, ולא שקלו את הצורך בפתיחת 

מקומות נוספים שיאפשרו פתיחת מסלולי הכשרה כנדרש. יש חשש כי אם לא 

יבוצעו פעולות אלה, לא יימצאו בעתיד די מקומות שיעמדו בדרישת המל"ג 

 לולים. לאישור פתיחת מס

של התנסות המעשית להאחריות כי  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

רבים  הלימודים האקדמיים בישראל. של הסטודנטים מוטלת על המל"ג, כמאסדרת

משרד בשרד החינוך, במ מהמקומות להכשרה מעשית אינם במערכת הבריאות אלא

וליצירה של מקומות מיפוי , ולכן הוא אינו אחראי לרשויות המקומיותבהרווחה ו

אשר להכשרה מעשית לסטודנטים לקלינאות תקשורת, השיב  להכשרה מעשית.

להכשרה  ותמינימליאמות מידה קביעת עבודה לתהליך המשרד כי הוא מקיים 

הכשרה . אשר למכללותבנציגי החוגים באוניברסיטאות ובשיתוף הדרכה לקלינית ו

 לאמות מידה ותהמלצ מסיים גיבוש השיב כי הואריפוי בעיסוק, למעשית לסטודנטים 

ריפוי בעיסוק. לאחרונה הסדיר לנציגי האקדמיות  בשיתוףלמקומות הכשרה ראויים 

שהמתווה לתגמול מדריכים  באופןתגמול למדריכים במקומות להכשרה מעשית 

תקשורת, הסדר ובקלינאות בפיזיותרפיה יופעל בהתאמה למדריכים בריפוי בעיסוק 

 את המחסור במקומות להכשרה מעשית. למלאשאמור 

ההסדרים כי היא הסכימה לבחון את האפשרות ש 2016ג מסרה בנובמבר המל"

גם על מרפאים  יוחלו הפיזיותרפיה הכספיים שנקבעו בנוגע להכשרה מעשית בתחום

מקומות  בעיסוק וקלינאי תקשורת, על מנת להגדיל את פוטנציאל ההדרכה ואת

על  עוד מסרה כי משרד הבריאות המופקד ההכשרה המעשית בתחומים אלה.

, 2008-התשס"ח ,הבריאותמכוח חוק הסדרת העיסוק במקצועות  הכשרה המעשיתה

תקנות הסדרת . לכל אחד ממקצועות הבריאותלשר הבריאות עדה מייעצת מינה ו

את בין היתר , מפרטות 2009-תש"עה ,העיסוק במקצועות הבריאות )הכשרה מעשית(

דרושים לפיקוח הם וידע להכשרה מעשית. למל"ג אין כלימקומות הכרה בלהתנאים 

סיכמו משרד  2015במאי  ומספרם. מקומות ההכשרה , איכותעל ההכשרה המעשית

מוסדות המשרד יבצע מיפוי של בנושא כך שהמתווה משותף הבריאות והמל"ג על 

מוסדות להשכלה וה שיכולים לשמש להכשרה מעשית במסגרת לימודי פיזיותרפיה
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לעמוד כי מקומות אלה יתחייבו גבוהה יהיו אחראים לוודא במסגרת התקשרותם 

  .93הנדרשות באמות המידה

הרווחה  המל"ג, משרדי על משרד הבריאות להוביל עבודת מטה בשיתוף

והחינוך וקופות החולים לגיבוש תכנית סדורה להגדלת מספר המקומות 

נאי תקשורת להכשרה מעשית שיאפשרו פתיחת מסלולי לימוד לקלי

ולמרפאים בעיסוק כנדרש בכל הארץ ובייחוד באזור הדרום. לצורך כך על 

המשרד בשיתוף המל"ג למפות את המקומות הקיימים להכשרה מעשית אל 

מול המקומות הנדרשים, ולפעול להרחבת היצע מקומות זה. עליהם גם לקבוע 

שרה אמות מידה להכשרה מעשית ולהקים מנגנון פיקוח ובקרה על ההכ

מל"ג הראוי שכי  94המעשית. יוזכר כי מבקר המדינה כבר העיר בדוח קודם

ומשרד הבריאות יסדירו ביניהם את הפיקוח שיש לבצע על ההכשרה 

 . האקדמית והמעשית

 

  בעיסוק וריפוי תקשורת קלינאותסטודנטים ללימודי  תמרוץ

 הארץ בדרום

כי בדרום הארץ יש מחסור בכוח אדם  2012משרד הבריאות קבע כבר בשנת 

רפואיים, בייחוד במקצועות קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק בקרב -במקצועות פרה

תקציב ייעודי  2012אישר המשרד בשנת  95המגזר הבדואי. במסגרת החלטת ממשלה

מקרב האוכלוסייה מיליון ש"ח להכשרת מרפאים בעיסוק וקלינאי תקשורת  20של 

הערבית. התקציב יועד למילוי צורכיהם של תושבי אזור הנגב בתחום התעסוקה 

והבריאות ולצמצום פערים בהנגשת שירותי בריאות בפריפריה תוך דגש על התאמה 

תרבותית ושפתית לאוכלוסייה הערבית. בהתבסס על החלטת ממשלה זו ועל שתי 

הצעה לתכניות הכשרה  2012שנת , התווה המשרד ב96החלטות ממשלה נוספות

רפואיים בדרום הארץ, לרבות -ועידוד תעסוקה של סטודנטים בדואים במקצועות פרה

באמצעות תמריצים כספיים, כדי להגדיל את היקף ההכשרה והתעסוקה בדרום 

 הארץ בכלל ובמגזר הבדואי בפרט. 

 
העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל  2455/14 בג"ץדיון בבמסגרת הוצג המתווה המשותף   93

 (.29/09/2016) 13960(, 3)2016על -, תקנ' המועצה להשכלה גבוהה

, שם 656, 609(, בפרק "בדיקות דימות מתקדמות", עמ' 2015) ג65 שנתי דוחמבקר המדינה,   94

הובאה חוסר ההסכמה בין משרד הבריאות ומל"ג בנושא אחריות הפיקוח על ההכשרה המעשית 

 של הסטודנטים לרנטגן. 

בנושא "הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור  2012מינואר  4193החלטת ממשלה   95

קלינאות סיעוד, בעבור תכניות אקדמיות במיליון ש"ח במקור  20ל התעסוקה" בה הוקצה סך ש

להכשרת סטודנטים  ,פיזיותרפיהלריפוי בעיסוק במקום ובהמשך אושר לפיזיותרפיה בתקשורת, ו

 מקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.

תכנית החומש לקידום הפיתוח והצמיחה הכלכלית של האוכלוסייה הבדווית בנגב; החלטת   96

 על לשיקום ילדים עם צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב. -בנושא הקמת קריית 3148ממשלה 
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 ולא לו שניתן הייעודיאת התקציב  מימשעלה שמשרד הבריאות לא  בביקורת

בקלינאות תקשורת ובריפוי סטודנטים בדואים  תתכנית לעידוד תעסוק קיים

מקומות להכשרה ההיצע פעל להרחבת  הוא גם לאבדרום הארץ. בעיסוק 

 . מעשית

כי פתיחת מסלולי לימוד לקלינאות תקשורת  2016הבריאות מסר בדצמבר  משרד

ת תלויות באישור ולריפוי בעיסוק בדרום הארץ והוספת מקומות להכשרה מעשי

המל"ג עדיין בודקת את  .תויכולת המוסד האקדמי לפתוח את התכניוב מל"גה

ָ אח ה האקדמיתהתכניות לקלינאות תקשורת במכלל והתכנית לריפוי בעיסוק  ,הו

המהלכים הנדרשים באוניברסיטת בן גוריון נמצאת בשלב ראשוני של גיבוש. 

והדבר גורם מל"ג, הלפתיחת תכניות אקדמיות חדשות מצריכים שיתוף פעולה עם 

 . קלינאות תקשורתבהתכניות האקדמיות בריפוי בעיסוק והוצאה לפועל של -לאי

כי היעדר שיתוף "ג ולמלמשרד הבריאות משרד מבקר המדינה מעיר ל

, ועקב כך לא עשיתמקומות להכשרה מהוספת -הפעולה ביניהם הביא לאי

בדרום הארץ. המחסור  מרפאים בעיסוקבבקלינאי תקשורת וצומצם המחסור 

במטפלים במקצועות האלה פוגע בילדים, מאחר שנמנע מהם לקבל את מלוא 

 הטיפולים שהם זכאים להם.

 

מחסור ברופאים מומחים לנירולוגיית ילדים 
 ולהתפתחות הילד 

פתחות במכונים להתפתחות הילד כולל תהליך האבחון של ילדים עם ליקוי הת

אבחון על ידי מומחה לנירולוגיה ולהתפתחות הילד. מומחים אלו נדרשים גם לניהול 

חסור לממכונים להתפתחות הילד כתנאי לקבלת הכרה על ידי משרד הבריאות. 

זמני על הילד יש השפעה ישירה התפתחות לו ילדים לנירולוגיית מומחיםברופאים 

 .לאבחונים בטרם מתן טיפוליםההמתנה 
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 יאההמתנה לרופאים מומחים אלו במכונים להתפתחות הילד הזמני נמצא כי 

שנה ויותר, במקום שלושה היא נמשכת במקרים מסוימים מאוד, וכי  הארוכ

הישראלית לרפואת  החברה .הבריאות שקבע משרד לכל היותר, כפיחודשים 

מסרה ( "יהר -אל )להלן בהסתדרות הרפואית בישרילדים התפתחותית 

בתי החולים ב םמכוניהרופאים בחלק מ 12-11-ל ןכי חסר תק 2016באוגוסט 

כשנתיים לגייס רופא מומחה  במשךלא הצליח  המרכז הרפואי זיו ;הממשלתיים

 המרכז; הפועל בו מכון להתפתחות הילדהמנהל לתפקיד ילדים  בנירולוגיית

, עד חצי שנה ניסה במשך כי 2016מרץ ב מסרבני ציון  ממשלתי-הרפואי

אולם  המכון, לניהוללגייס רופא מומחה כאמור  שפעל בו, המכוןשל  סגירתו

במרכז מאיר, במרכז הרפואי לוינשטיין, החולים בבית  ;בכךלא הצליח 

 נירולוגיש  ובמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקהברזילי ממשלתי -הרפואי

בנוגע ; בתקן וחצי כנדרש במשרה לוגיםנירו, במקום אחת במשרהילדים 

נירולוג ילדים לאחר  בוקיים חשש שלא יהיה  ,יוספטללמרכז הרפואי 

בארבעת מכוני התפתחות הילד  ;תפרוש לגמלאות הנוכחית שהנירולוגית

רופאים לאיוש  משבעה יותר 2016חסרו בספטמבר  הפועלים במאוחדת

 מחליפים.  י שיהיו להםבל ,לפני פרישה עמדורופאים  וארבעה, התקינה

דוח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל שפרסם משרד הבריאות ביוני 

העל לנירולוגיית ילדים -הדוח לתכנון כוח אדם רפואי( קבע כי מומחיות-)להלן  2010

, והדבר מחייב נקיטת צעדי מדיניות לעודד 97ולהתפתחות הילד נמצאת במצוקה

הפניה של רופאים לבחור במסלול זה. שיעור הרופאים המומחים בתחום האמור ביוני 

. בדוח הומלץ לעודד 2025לשנת  0.04נפש ונקבע יעד של  1,000 -ל 0.009היה  2010

הפניית רופאים לתחומי המקצועות במצוקה, לרבות נירולוגיית ילדים והתפתחות 

הילד, ובין היתר לבצע סקר מקיף בקרב רופאים מומחים, מתמחים וסטודנטים 

לרפואה לאיתור הגורמים המשפיעים על בחירת ההתמחות; לאתר דרכים לניתוב 

כוח אדם למקצועות ההתמחות שבמצוקה; להכין תכנית לתמרוץ רופאים להתמחות 

 במקצועות במצוקה. 

רופאים מומחים לנירולוגיית ילדים  151שראל היו בי 2017על פי נתוני הר"י, בינואר 

מתמחים. על פי  27מעל גיל פרישה ועוד  30ולהתפתחות הילד מתחת לגיל פרישה, 

 חסרים  2014הערכת האיגוד המקצועי לנירולוגיה של הילד והתפתחותו, משנת 

 212, יש בארץ 2017מומחים בתחום זה. על פי נתוני משרד הבריאות מינואר  50-40-כ

רופאים לכל  0.018מעל גיל פרישה. על פי נתוני הר"י, יש  47ופאים מומחים ועוד ר

 . 98נפש 1,000רופאים לכל  0.025נפש, ועל פי נתוני משרד הבריאות, יש  1,000

 
המונח "במצוקה" שימש בדוח לתכנון כוח אדם רפואי במשמעותו המילולית ולא במשמעות   97

 .2011עבודה של הרופאים שנחתמו בשנת ההמשמשת לעניין הסכמי 

הר"י, לעומת אוכלוסיית ישראל, שמנתה החישוב נעשה על פי מספר המומחים, כפי שנמסר מ  98

 נפש. 8,527,400על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2016בסוף מאי 



 ב67 שנתי דוח|    442

 
 הבריאות משרד על

 בשיתוף - לבחון
 המקצועי איגודה

 הילד של לנירולוגיה
 את - והתפתחותו

 הקיים המחסור
 בנירולוגיית במומחים

 והתפתחות ילדים
 את למפות, הילד

 תכנית ולגבש הצרכים
 להשלמת שנתית-רב

 החוסרים
 

, התמחות 2016יצוין כי על פי הסברי ראש תחום מדיניות ציבורית בהר"י מיולי 

ואכן בפועל . 99כמקצוע במצוקה ההוכרזלא בנירולוגיית ילדים ובהתפתחות הילד 

  .זה במקצוע להתמחות רופאים הפניית לעידודתכנית  איןהבריאות  למשרד

הגדרת כי יש הגבלה תקציבית בכל הנוגע ל 2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

למקצוע ה של רופאים יכיום לא ניתן לתמרץ פניו ,מקצוע התמחות כמקצוע במצוקה

 .זה

בשיתוף האיגוד המקצועי לנירולוגיה של הילד  -על משרד הבריאות לבחון 

את המחסור הקיים במומחים בנירולוגיית ילדים והתפתחות  -והתפתחותו 

הילד, לרבות במכונים להתפתחות הילד בבתי החולים ובקופות, למפות את 

שנתית להשלמת החוסרים בכל -הצרכים באזורי הארץ ולגבש תכנית רב

ים. כמו כן ראוי לבחון צעדים כגון מתן שכר הולם לרופאים בכירים האזור

שיתחייבו לעבוד בבתי חולים ציבוריים בתחום התפתחות הילד ולוותר על 

( וקביעת חובת התנסות בתחום התפתחות הילד full timerפרקטיקה פרטית )

 במסגרת ההתמחות ברפואת ילדים. 

 

 התפתחותיים בפסיכולוגים מחסור

פסיכולוג התפתחותי עוסק באיתור פעוטות וילדים במצוקה ובסיכון התפתחותי 

ובטיפול בהם וכן בהדרכת הוריהם, כדי להעלות את הילדים עד כמה שניתן על 

מסלול התפתחותי תקין. ענף הפסיכולוגיה ההתפתחותית הוא אחד מענפי המומחיות 

ם . משרד הבריאות הוא הגורם המעניק רישיונות לעסוק בפסיכולוגיה 100המוכרי

כי בארץ יש  2017 בינוארמשרד מסרה ההפסיכולוגית הראשית של התפתחותית. 

 122מעל גיל פרישה;  69-עד גיל פרישה ו פסיכולוגים התפתחותיים 259

 .בתחום זהמתמחים הם  168-בעלי תעודת מדריך ומפסיכולוגים אלה הם 

 על פי התוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות, סל השירותים בנושא התפתחות הילד

הילד  להתפתחות מכונים .יכולוגתשע כולל גם אבחון וטיפול של פסלילדים עד גיל 

פסיכולוג מומחה המבקשים הכרה של משרד הבריאות נדרשים להעסיק 

הבהיקף של בפסיכולוגיה התפתחותית  הילד  להתפתחות ; יחידות101רבע משר

המבקשות הכרה של המשרד נדרשות להעסיק פסיכולוג התפתחותי בהיקף של 

י משרה, במקום עובד סוציאלי רבע משרה )ולחלופין עובד סוציאלי בהיקף של חצ

שבהם נדרש יום שיקומיים  ; מעונות102בהיקף של רבע משרה כאשר יש פסיכולוג(

 טיפול פסיכולוגי לפעוטות עם מוגבלות צריכים להעסיק פסיכולוג התפתחותי או 
וזכו במענקים על  2011מקצועות שהוכרו ככאלה במסגרת הסכמי העבודה של הרופאים משנת   99

רופאים מומחים לנירולוגיית ילדים ולהתפתחות הילד מנת לעודד רופאים להתמחות בהם. 

 .2012בדים בקהילה קיבלו תוספת שכר מאפריל העו

 . 2003-פסיכולוגיה התפתחותית(, התשס"ד -תקנות הפסיכולוגים )מומחיות מוכרת   100

 .2009-התש"ע )כללים להכרה במכון להתפתחות הילד(,תקנות מעונות יום שיקומיים   101

 . 2015המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו, "מדריך מקוון ליחידות להתפתחות הילד", אוגוסט   102
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בעל מקצוע אחר שיש לו הכשרה, מיומנות וניסיון בתחום צורכיהם הטיפוליים של 

 . 103אותם פעוטות

, באמצעות ועדה שמינה, את נושא המחסור 2008הבריאות בחן בשנת משרד 

בפסיכולוגים התפתחותיים. הוועדה קבעה כי נוכח היקף המחסור נדרשות מסגרות 

התקיימה במשרד ישיבה בנושא המחסור  2014. בדצמבר 104ההכשרה בתחום ז

ובמאי  בפסיכולוגים התפתחותיים, ובה הועלו כמה אפשרויות לשינוי המצב. באפריל

קיימו המשרד והמל"ג דיונים בנושא זה. יו"רית הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה  2015

על היעדר ביקוש למקצוע ועל קושי בגיוס  2016דיווחה באוגוסט  105התפתחותית

 מתמחים, עקב השכר הנמוך יחסית של פסיכולוגים התפתחותיים בשירות הציבורי.

לכך שבחלק מהמקרים הטיפול המחסור בפסיכולוגים התפתחותיים הביא 

. להלן 106שהם אמורים לתת ניתן על ידי פסיכולוגים מתחומי התמחות אחרים

 הבריאות משרד שעשה בבקרה אות למחסור בפסיכולוגים התפתחותיים:דוגמ

טיפולים  ניתניםנמצא כי לא  2016מרץ בבחולון  ה להתפתחות הילדביחיד

לחופשת לידה; יכולוגית של הפסעקב יציאתה  ה התפתחותיתפסיכולוגיב

פסיכולוג; בה אופקים נמצא שאין יחידה בב 2016בפברואר שנעשתה בבקרה 

להפנות לטיפולים באמנויות במקום  לאביחידה בתל אביב הורתה הבקרה 

במעון יום שיקומי שנעשתה בבקרה  ;ועובד סוציאלי טיפול על ידי פסיכולוג

טיפול  לששעות שבועיות  6.25נמצא כי חסרו  2014בפברואר בפתח תקווה 

 "אלוטף" של במעון יום שיקומישנעשתה ; בבקרה התפתחותי פסיכולוג

 . כאמורשעות שבועיות  7.5כי חסרו נמצא  2013דצמבר בבנתניה 

כי ביולי אותה שנה נעשתה הערכת מצב, ועל  2016משרד הבריאות מסר בדצמבר 

המחסור צפוי  הוסיף כימשרד פסיכולוגים התפתחותיים. ה 60פיה יש מחסור של 

לימודים חדשים, וציין כי על פי קצב ההכשרה הקיים,  ימסלול ייפתחו להיפסק כאשר

 . 2020המחסור צפוי להיפסק עד שנת 

 

 
תקנות מעונות יום שיקומיים )רישוי, סל שירותים לפעוטות עם מוגבלות ותנאי טיפול בהם(,   103

 . 2008 -התשס"ח

': ב דוח, דוח הוועדה לבחינת אומדן צרכי כוח האדם העתידיים במערכת הבריאות  104

 (. 2008)פברואר  נוספים בריאות קצועותמ

ועדה האחראית לכל תהליכי ההתמחות של פסיכולוגים וכפופה לפסיכולוגית הראשית של   105

 משרד הבריאות. 

פסיכולוג  שהעסקתמנהלת היחידה להתפתחות הילד במשרד הבריאות מסרה כי אף   106

 , בשל המחסורמשרדשל ה קבלת הכרהל היא תנאיהתפתחותי במכונים להתפתחות הילד 

המשרד מכיר לעתים במכונים המעסיקים פסיכולוג בעל התמחות  בפסיכולוגים התפתחותיים

ולעשות  בתחום התפתחות הילד הדרכהקבל ל ה מפסיכולוג כאמורדרישעם  בד בבד ,אחרת

ביחידות להתפתחות הילד בדרך כלל לא מועסק פסיכולוג המנהלת ציינה כי הסבה מקצועית. 

 .בפסיכולוגים כאלההתפתחותי בשל המחסור 
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 הגורמים כל על

 במתן העוסקים
, לילדים טיפולים
 וראשונה ובראש
 הבריאות משרדי
 והשרים והחינוך

 בראשם העומדים
 לתת, החולים וקופות
 עליונה עדיפות לנושא
 

 סיכום

מילדי ישראל יש עיכוב בהתפתחות. לעתים זהו עיכוב קל שניתן  280,000-לכ

בר בעיכוב להתגבר עליו באמצעות טיפול מתאים שניתן בזמן, ולעתים מדו

הנגרם ממוגבלויות קשות שאינן הפיכות, כמו שיתוק מוחין, פיגור שכלי, או 

אוטיזם. טיפול נכון, מוקדם ורציף עשוי לקדם במידה ניכרת ילדים עם 

על מדינת  ,זכויות הילד בדבר לאומית-מכוח האמנה הביןמוגבלויות כאמור. 

מבוקש המתאים ישראל להעניק לילד ולאחראים לטיפול בו, את הסיוע ה

אלו זכאים בהתאם לגילם וללקות שיש להם, לסלי  ילדיםלמצב הילד. 

טיפולים הכוללים אבחונים מקופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות, לסל 

טיפולים הניתן במסגרות החינוך המיוחד ולסל טיפולים הניתן במעונות יום 

 שיקומיים. 

קופות החולים בכל הנוגע למיצוי נמצאו ליקויים בפעילות של משרד הבריאות ו

הזכויות של הילדים לקבל את הטיפולים המגיעים להם והקופות אינן פועלות 

אקטיבי לאפשר את ניצול הטיפולים. עוד נמצא כי קיימים חסמים -באופן פרו

לקבלת הטיפולים, לרבות זמני המתנה ארוכים לאבחונים ולטיפול הראשון, בין 

משרד החינוך כשל במתן רפואי ורפואי. -פרההיתר בשל מצוקת כוח אדם 

רפואי לילדים הזקוקים לו, לא העניק את מלוא מכסת -מענה טיפולי פרה

היעדר טיפולים שניתנו. ה לגביואין לו מידע המגיעה לזכאים להם, הטיפולים 

 . עלול לפגוע בקידום ילדים שמקבלים טיפולים שאינם מתאימים מידע כאמור

ובהם  -על כל הגופים הקשורים למתן טיפולים לילדים עם בעיות התפתחות 

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו במשרד הבריאות, האגף לחינוך מיוחד 

העבודה, הרווחה והשירותים במשרד החינוך, קופות החולים, משרד 

, הרשויות המקומיות וגורמי המגזר השלישי העוסקים במתן שירותים החברתיים

לפעול לניצול מיטבי של סלי השירותים לילדים, לרבות נקיטת  -ום בתח

אקטיביים לניצול הזכאות לטיפולים. איגום המשאבים המוקצים -צעדים פרו

למתן הטיפולים וקביעת גורם מתכלל אחד לכלל המשאבים עשויים לייעל את 

תהליכי העבודה ולפשט אותם. על משרדי הבריאות והחינוך ועל הקופות 

בליקויים שעלו  2017ל אפשרות זו. משרד הבריאות מסר שידון במרץ לשקו

בביקורת, וחשוב שדיון זה יביא לנקיטת פעולות לתיקון הליקויים בנושאים 

 אלה. 

שאין לך אדם שאין לו שעה" )משנה, אבות ד, ג(. ... אל תהי בז לכל אדם"

כל בני יה באשר היא, שכן יכל בר משנה זו מדגישה את החשיבות שבכיבוד

בעולמנו, גם אנשים וילדים עם מוגבלות. חובת החברה האדם ממלאים תפקיד 

היא לאמץ אל חיקה את החלש ולתת לו את המירב, על מנת שיוכל למצות את 

מלוא כישוריו ויכולותיו, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בילד חסר ישע, חובת 

ימים שעשויים החזק לעשות כל שניתן על מנת לספק לו את כל הכלים הקי

לקדם אותו וזאת מוקדם ככל האפשר. על כל הגורמים העוסקים במתן 

 העומדים טיפולים לילדים, ובראש וראשונה משרדי הבריאות והחינוך והשרים

 בראשם וקופות החולים, לתת לנושא עדיפות עליונה. 

 



 הבריאות משרד

 הרוקחות בתחום ופיקוח אסדרה
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 תקציר

  כללי רקע

 -באמצעות אגף הרוקחות )להלן גם  המשרד(, -)להלן גם  משרד הבריאות

ובכלל זה ההסדרה והאסדרה  רבים בתחום הרוקחותלנושאים אחראי , 1האגף(

ייצור של תכשירים תנאי הרישום והקביעת תנאי  )רגולציה( של נושאים כגון

ת ובלשכתרופות( והבטחת איכותם. הרוקחים המחוזיים ש -)להלן גם  רפואיים

להפעלת המדיניות הלאומית בתחום הרוקחות באזור  םאחראי 2המחוזיותבריאות ה

 הגאוגרפי שעליו הם אמונים, בהנחיה המקצועית של האגף.

ופות לישראל ואת מכירתן, משרד הבריאות הוא הגוף המאשר את יבוא התר

ותפקידו להבטיח כי רק תכשירים בטוחים, יעילים ואיכותיים ישווקו בישראל, 

 לאחר שנרשמו בפנקס התכשירים שבמשרד.

חלק מפעילות משרד הבריאות למניעת פשיעה רפואית מוקדשת לתחום הפשיעה 

רור. , פשעים שיוזמים בעיקר ארגוני פשע וארגוני ט3הרוקחית )הפרמצבטיקה(

 האגף לאכיפה( משתף פעולה עם -האגף לאכיפה ולפיקוח במשרד )להלן גם 

 ועם ארגונים דומים בעולם.הפרקליטות, ו משטרת ישראלגורמי אכיפה אחרים כמו 

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את האסדרה ואת  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

הפיקוח בתחום הרוקחות. הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות; בארבע קופות 

 -מכבי שירותי בריאות )להלן  הכללית(, -שירותי בריאות כללית )להלן החולים: 

 -אות )להלן מאוחדת(, ולאומית שירותי ברי -מכבי(, קופת חולים מאוחדת )להלן 

ממשלתיים, בבתי החולים של כללית ובמרכז -בכל בתי החולים הכלליים; לאומית(

הרפואי הדסה ירושלים. השלמות ובירורים נעשו במשרד האוצר, במשרד 

המשפטים, ברשות המסים בישראל )המכס(, במשטרה, ברשות למלחמה בסמים, 

ישראל בע"מ, במשרד נש"ם(, בחברת הדואר ל -בנציבות שירות המדינה )להלן 

 . 4החוץ ובאיגודים המקצועיים הרלוונטיים

  
 אחד מהאגפים במינהל לטכנולוגיות ולתשתיות רפואיות במשרד הבריאות.  1

 שבע לשכות הבריאות המחוזיות בארץ הן הזרוע הביצועית של משרד הבריאות.  2

מכלול העבירות הקשורות בתרופות, בחומרי כ קה"פרמצבטי עיפשהמשרד מגדיר את המושג "  3

באביזרים בתכשירים המוצגים כטבעיים אף שהם מכילים חומרים רפואיים, הגלם לייצור תרופות, 

 .ובתמרוקים יםרפואי

 ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(, ארגון הרוקחות והסתדרות הרוקחים.  4
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 הליקויים העיקריים
 היענות חלקית של חולים לטיפול התרופתי

קופות החולים אינן מקפידות ליישם את המלצת משרד הבריאות לבחון מדי שנה 

את הטיפול התרופתי המוענק לכל חולה כרוני. כאשר נעשית בחינה כזו, הרופאים 

מקפידים לתעד זאת. המשרד מצדו אינו דורש מהקופות לדווח על פעולותיהן  אינם

 ליישום המלצותיו.

הכללית ומאוחדת אינן עוקבות אחר מידת היענות המטופלים לשימוש בתרופה או 

מוודאות כי המטופלים ממלאים אחר הנחיות הרופא. לאומית עוקבת אחר נתונים 

רכת מידע המאפשרת לרופא לצפות אלה באופן חלקי בלבד. מכבי פיתחה מע

גם מדדי היענות לה יש במידת ההיענות של המטופל לטיפול תרופתי שניתן לו. 

 .לשמונה קבוצות תרופות שהיא איתרה כראויות למעקב

 לפניו פרטולאת המטופל מתקשים לתשאל  עקב העומס המוטל על הרוקחים הם

במלואן ואת השפעת  את ההנחיות הוא הביןכי יבטיח את מלוא המידע באופן ש

 . נטילת התרופה על בריאותו

 

 טיפול בין האשפוז לקהילההרצף 

על אף החשיבות של שמירת הרצף הטיפולי בחולה בין בית החולים ובין קופת 

החולים והסדרתו בחוק ובהוראות המשרד, הרצף הטיפולי לא נשמר ובתי החולים 

 נוי של תרופות למחלות כרוניות.ורופאי הקהילה אינם מתאמים ביניהם שי

מאשפוז את שם החומר הפעיל של השחרור למרות הוראת המשרד לציין במכתב 

מציינים רק את השם המסחרי של  הרופאים בבתי החוליםמ התכשיר, חלק

שקבע רופא את הטיפול התרופתי לגמרי לעתים הרופא בקהילה משנה התרופה. 

 רור עם בית החולים.יללא תיאום או בם, בית החולים במכתב השחרור מבית החולי

פעולות אלה עלולות לגרום לפגיעה באמון המטופל ברופא בפרט ובמערכת 

הרפואית בכלל, לפגיעה בהיענות המטופל לטיפול וכן לנדידת מטופלים בין 

 רופאים. 

 

 קלינייםהמחסור ברוקחים ה

ולעבודת שאר  הרופאים הם חוליה משלימה החיונית לעבודת 5קלינייםרוקחים 

הצוות המטפל, והם חלק חשוב בתשומה המקצועית של הטיפול התרופתי   
רוקחות קלינית הינה התמחות רוקחית,  רוקח שהוכשר במסלול אקדמי ייחודי. -רוקח קליני   5

המיועדת לקידום ושיפור הטיפול התרופתי, שימוש מושכל בתרופות ובכלל זה, בהיבטי עלות 

 והפחתת הסיכונים הקשורים בטיפול.
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והוא למרות שהמשרד אמור להיות הגוף התורתי של מערכת הבריאות במטופל. 

רוקחים מספר המדיניות להוא לא התווה  ,מייחס לרוקח הקליני חשיבות רבה

 הכיןגם לא  בו, והוא ולמיקום שיוצבו בבתי החולים ובקהילההנדרשים קליניים ה

לא לכל בתי החולים  ,בפועל .תכנית למתן מענה עתידי לצורך ברוקחים קליניים

  הממשלתיים ולא לכל קופות החולים יש רוקחים קליניים.

 

שיווק תכשירים שאינם רשומים בפנקס התכשירים 

 (296)תקנה 

מדי שנה מגישים יצרני התרופות ויבואני התרופות בישראל בקשה לרישום של 

קודמת בביקורת מאות תכשירים אתיים )תרופות מקור( וגנריים )תרופות העתק(. 

; גם בביקורת הנוכחית עלו 7דוכי משך הזמן לרישום התרופות ארוך מא נמצא

ולל זמני התגובה של ימים, כ 500-משך הזמן לרישום נמשך עד כ -ממצאים דומים 

 בעלי הרישום.

יבוא בכמות , והחריג העיקרי הוא תכשיריםהקרון רישום מונה חריגים לע   29תקנה 

 מגמה של עלייה במספר התרופותקיימת . תכשירים שאינם רשומים של קטנה

 .זושהקופות מייבאות במסגרת תקנה 

תכשיר ללא  של לעתים יש חשש למידת בטיחותו לשימוש, ליעילותו ולאיכותו

. בכללית ובלאומית בעת רישום התכשיר במרשם למטופל, לא מופיעה רישום

, כדי שיוכל 29התראה במחשב הרופא המציינת שהתכשיר מיובא במסגרת תקנה 

 הרופא לשקול החלפתו בתרופה רשומה.

כפי  כדי לצמצמה, 29התכשירים המיובאים לפי תקנה רשימת המשרד לא בחן את 

 כן הקופות . עלשיש לעשות 2012החליט עוד בדצמבר אז המשרד דשמנכ"ל 

תכן שיש בנמצא טיפול חלופי ילמרות שיותיקות  להמשיך לייבא תרופות נאלצות

 .אחר

 

  פשיעה רוקחית ורפואית

 ושימוש לא תקין במרשמי סמים מסוכנים

מוות. אולם עלולה לגרום לבבריאות הציבור ואף פוגעת  8פשיעה רוקחית ורפואית

לו אין  בתחומים אלה: טבי של משימותיוילאכיפה אין כלים נאותים למילוי מ לאגף

בתחום חוק תוקף לש כתבי אישום; בהיעדר ילהגאין הוא מוסמך סמכויות חקירה ו  
 .(29התקנה או תקנה  -)להלן  1986-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 29תקנה   6

סוגיות בנושא השתתפות עצמית של "בפרק  (,2008) ב58דוח שנתי מבקר המדינה, ראו   7

 .409עמ'  ,"מבוטחים בתשלומים עבור שירותי בריאות

, פותכמזוי ותמיליארד ש"ח( נחשב 8-כשהיקפו שוק התרופות העולמי )מהתרופות ב 10%-כ  8

 .ש"ח לשנהמיליון  400-מתבטא בסכום של כובישראל היקף הפשיעה 
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) לאכיפה אינו יכול לפעול נגד מבצעי הפשיעה האגף  9הציוד הרפואי )אמ"ר

אחרים הפועלים על פי בתחום הציוד הרפואי והוא נאלץ לרתום נגדם גופי אכיפה 

 אומיתל-ןביהאמנה האשרור את  מונעסדר העדיפויות שלהם. היעדר חוק תקף גם 

וישראל אינה יכולה ליהנות מהפירות של שיתוף הפעולה  ,חתמה עליהשישראל 

; התחום של רכישה אישית של תכשירים רפואיים לאומי במאבק בפשיעה זו-הבין

לארץ  להכניסהדבר מאפשר ו ,פרוץ – מחו"ל באמצעות המרשתת )אינטרנט(

 סמים מסוכנים ותרופות מזויפות.

המכילים ים שהשגת תכשיר 2000-במשרד הבריאות ידוע כבר מתחילת שנות ה

כגון שכפול  ,שימוש לא תקין במרשמים רפואייםמתאפשרת על ידי  מסוכניםסמים 

יכון סבולשם רווח כספי נמכרים לכל דכפין במחירים גבוהים המרשם, ואלה 

התופעה אף שכבר הקים מערכת ממוחשבת שתסייע למניעת הציבור. המשרד לא 

 סייע לממן בניית מערכת כזו.ארגונים להציעו  2007-ב

 

 פעמיים-שימוש חוזר באביזרים רפואיים חד

עשוי להיות  ופעמי ושימוש חוזר ב-פעמי נועד לשימוש חד-אף שציוד רפואי חד

מסוכן, במרבית בתי החולים בישראל נהוג לעשות שימוש חוזר באביזרים רפואיים 

ים מסומטופלים בבית חולים  12נדבקו  2016מסיבות כלכליות. במרץ  ,פעמיים-חד

עקב  מחלת כבד קשה המסכנת חיים, וזאתשעלול לגרום ל ,Cבנגיף הפטיטיס 

 י.פעמ-בעירוי שנועד לשימוש חד חוזרשימוש 

 

 הכנות רוקחיות בבתי החולים

ובמחלקות בבקרות שעשה המשרד נמצאו ליקויים מהותיים בבתי המרקחת 

להפסיק להם לא הורה  משרדה שבהם מכינים דברי רוקחות, אולם האשפוז

 . לאלתר לרקוח דברי רוקחות

 

 
ציוד כגון מזרקים, מחטים, מדי לחץ דם,  וביניהם בין היתר -רפואיים אביזרים ומכשירים  - אמ"ר  9

ריון, שתלים, אמצעי מניעה, חומרי ניגוד, סירופים, קרמים, ילגילוי ה ערכות בדיקה ,מדי סוכר

 . 2016. מתוך אתר משרד הבריאות נכון לאוקטובר טבליות ועוד
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  על הרוקחותבקרה הפיקוח ותועלת ה

 במערכת הבריאות

בתדירות נמוכה  10בנקודות הבקרה הרוקחותעל בקרה  נערכתבמרבית המחוזות 

. מרבית הבקרות נעשות בידי רוקח אחד במקום פעם בארבע שניםעד  -יחסית 

לדבר בצוות. לטענת מנהלי בתי חולים הם מעסיקים רוקחים פחות מהדרוש. 

השלכות על איכות העבודה של הרוקחים במשרות המאוישות ועל עובדים אחרים 

 .רוקחות תוך הפרת ההוראותנאלצים לעשות עבודות ה

 

  אדם במקצוע הרוקחותהכוח 

הרוקחים גדל מאוד בשנים  המוטל עלעומס העבודה  שינויים ותמורות במקצוע:

, 2011נפש פחת מאז שנת  100,000-שמספר הרוקחים המועסקים להאחרונות. אף 

המצב. פתרון  רופילש לא גיבש דרכי פעולהולכך  את הסיבותהמשרד לא בחן 

הוא הכשרה של ומוכר באגף לרוקחות שאומץ בעולם המערבי לבעיה  ריאפש

 "טכנאי רוקחות", אך הנושא לא נבחן בידי האגף לרוקחות.

במשרד  :ובה נתונים רלוונטיים על הרוקחיםהיעדר מערכת מידע מרכזית 

גם באתר האינטרנט של יש רשימה של כל הרוקחים בעלי הרישיון והיא מפורסמת 

פרטים רלוונטיים על  ובה ארצית אין במשרד מערכת מידע מרכזית, אולם המשרד

שאמונים על הניהול  ביטול מינוי של רוקחים אחראיםמינוי או כגון  ,הרוקחים

רוקחים ההנהלת האגף וכך נפגעת יכולת . והפיקוח המקצועי בבתי המרקחת

  המחוזיים לקבל החלטות מושכלות.
 תכשירים רפואייםתופעות לוואי הקשורות לנטילת 

 המוסדות הרפואיים. 11תופעות לוואי מתרופות הן גורם משמעותי לתחלואה ולתמותה

לאסוף דוחות על תופעות לוואי או חשש  םתפקידש, למעקב תרופתימינו אחראים 

רובם אינם יוזמים איסוף לתופעות לוואי שהתקבלו ולדווח למשרד הבריאות. אולם 

דם מתמצה בהעברת המידע שהם מקבלים מעובדי תפקימידע על תופעות לוואי, ו

  מוסדות. האותם 
 
, ומקומות בתי מסחר לתרופותמרקחת ובתי כל המקומות המשמשים למכירת ואספקת תרופות כ  10

 .הייצור והאחסון שלהם )ראו גם בהמשך(

על פי אתר הבית של  - מהאשפוזים בבתי החולים 5%-10%-לתופעות לוואי מתרופות מובילות   11

 משרד הבריאות, אגף הרוקחות, המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי.
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 הסדרת הפיקוח הצורך לבחון את 

 על תחום התרופות והסמים באמצעות רשות לאומית

האחריות לתחום התרופות, הסמים, הציוד הרפואי והמזון מפוצלת בין כמה יחידות 

לת בתחום של המשרד. דבר זה עלול לפגוע ביכולת הראייה המערכתית המוכל

  ולחבל ביעילות הפעולה. 
 אספקת תרופות לחולים -איכות השירות 

הקופות, פרט למכבי, אינן מתריעות כלל, וממילא הן לא מתריעות מבעוד מועד 

לפני המטופלים שבתוך זמן מסוים עומד לפקוע תוקף האישור לתכשיר שהם 

יר מסופק קיבלו ושעליהם לחדשו. כתוצאה מכך חל עיכוב ממושך עד שהתכש

למטופלים, שכן לא פעם המטופלים נדרשים לבדיקת רופא מומחה או לבדיקות 

אחרות טרם הפניית הבקשה לאישור לגורם המוסמך בקופה. הדבר עלול לפגוע 

 בבריאותו של המטופל ובתפקודו התקין. 

במקרים  מתארךמאוד ו ךלקבלת תרופות ממושבתור בבית המרקחת ההמתנה  ןזמ

באופן שיטתי מידע בנוגע לזמני  אוספותדקות. לא כל הקופות  90-קיצוניים לכ

רשתות בפרטיים והמרקחת הבתי ובההמתנה בתורים בבתי המרקחת שלהן 

בתור לקבלת  המרביים המתנההזמני והן לא קבעו מהם  הקשורים אליהן, הפארם

 תרופות.

 

 ההמלצות העיקריות

לבחון מהם החסמים המונעים מהרוקחים למלא על הקופות קופות החולים: 

לשם  ,כדבעי את הנחיית המשרד בדבר תשאול המטופל ובדבר הדרכת הרוקח

שיפור איכות הטיפול התרופתי והיענות המטופל, ועליהן לבחון כיצד ניתן לייעל 

את תהליכי עבודתם של הרוקחים כדי שיצליחו לעמוד במשימות המוטלות עליהם 

  מרי הסף בשרשרת הטיפול התרופתי.מתוקף היותם שו

על המשרד לנתח את תהליך הרישום של התרופות, עליו )א(   משרד הבריאות:

תהליך, ולנקוט אמצעים כדי הלאתר את נקודות התורפה שמעכבות את התקדמות 

למנוע את השימוש לרעה כדי לפעול בדחיפות המשרד  על)ב(   לייעל אותו.

 קה חוזרת של תרופות המכילות סמים מסוכנים.המאפשר הנפרפואיים  במרשמים

משרד להסדיר את תהליכי העבודה הננקטים בעניין מיחזור ציוד רפואי העל )ג( 

)ד( על   במסגרת התקנות שעל המשרד להתקין לחוק אמ"ר.וזאת פעמי, -חד

 הדק את מערך הבקרה שלו סביב תהליכי הרוקחות בעלי הסיכון הגבוההמשרד ל

את המשימות על המשרד לבחון )ה(   נתונים לסיכוני זיהום.ולים והנעשים בבתי הח

המוטלות על הרוקחים בבתי החולים כדי לקבוע מהו היקף המשרות הדרוש 

על המשרד לבחון בעיון את כל התהליכים )ו(  שיאפשר מתן טיפול נאות בחולים. 
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להגדיר  על המשרד( ז) . םולנתח, למטופלים לשירותי הרוקחות הניתנים קשוריםה

 ,מדדים לזמני ההמתנה המרביים בבתי המרקחת, לנגישות ולזמינות בתי המרקחת

 . עליותהליכי האישור של תכשיר המותנה באישור מקדים עליו לפשט אתוכן 

 שירותי הרוקחות למטופל, להציב יעדים ולמדוד אם הושגו.של איכות  לגבש מדדי

 פה ולקופות החולים:  )א( עלעבודת מטה משותפת למשרדי הממשלה, לגופי האכי

תרופתי. התכנית לאומית לשיפור ההיענות לטיפול  לגבשהמשרד בשיתוף הקופות 

על המשרד לגבש מדד לבחינת שיעור ההיענות לטיפול התרופתי, לקבוע יעדים 

עבודת  )ב( על המשרד לערוך  ההיענות ולעקוב אחר השגתם.-לצמצום תופעת אי

 החולים. בכל בתי הקליניים לרוקחיםבוע תקן כדי לק ם"נש עםמטה משותפת 

בקהילה הנחוצים מספר הרוקחים הקליניים  בענייןאת מדיניותו  לקבוע המשרד על

מדד איכות שיבטא  יקבעראוי שהמשרד )ג(  את מיקומם במרפאות. לקבוע וכן 

עבודת מטה  ערוךעל המשרד ל)ד(   את מעורבות הרוקח הקליני בצוות המטפל.

, 29תקנה  על פיבשילוב הקופות, ובמסגרתה למפות את התרופות המיובאות 

 רוךלעהבריאות על משרד )ה(   לצמצם את היבוא שלהן. את האפשרויותולבחון 

עבודת מטה בשיתוף גופי האכיפה כדוגמת המשטרה, המכס והפרקליטות כדי 

כדי לייעל  ינטרנט(;באמצעות המרשתת )א תרופותההברחת  תופעתלהתמודד עם 

 הבריאות משרדהרפואית והרוקחית, על את תהליכי האכיפה בתחום הפשיעה 

ל את מרחב הסמכויות שיש להעניק לאגף ובשיתוף משרד המשפטים לשק

על משרד הבריאות להשלים לאלתר את הליכי התקנת התקנות הנוגעות . אכיפהל

בתחום האביזרים  םיירפוא םלטפל כראוי בפשעי יתאפשרכדי ש ,לחוק אמ"ר

לתת לאגף לאכיפה את הכלים הדרושים לעמידה על המשרד ; והציוד הרפואי

המשרד בשיתוף קופות החולים, בתי החולים ומוסדות  )ו( על ביעדים שנקבעו. 

 ,ל להקים מערכת ייעודית שתשולב במערכות המידע שלהםושקלרפואיים אחרים 

לוואי מתכשירים רפואיים למערכת השתאפשר דיווח נגיש וידידותי על תופעות 

 לאומית מרכזית של המשרד.

 

 סיכום

ובכלל זה על האסדרה  רבים בתחום הרוקחות לנושאיםאחראי  משרד הבריאות

של הנושאים האלה: אישורים לייצור, ליבוא ולניפוק תרופות בישראל; פיקוח על 

הלאומית  בתי המרקחת; מיגור הפשיעה הרוקחית והרפואית; התוויית המדיניות

 בתרופותשימוש מושכל בתחום הטיפול התרופתי כמו  , המדיניותהתרופותבתחום 

שירותי הרוקחות. מערך הרוקחות הוא אחד המרכיבים החיוניים במערכת ומדיניות 

הבריאות, ומגעו עם הציבור שוטף ובלתי אמצעי. הרוקחים נושאים באחריות רבה: 

מוודאים כי התכשיר  -בחולה  הם "שומרי הסף" בשרשרת הטיפול התרופתי

הרפואי המונפק לו הוא הנכון ומסבירים מהו אופן הטיפול המומלץ, והם גם גורם 

 מקצועי המשפיע על מהות הטיפול המתאים לחולה באופן מיטבי.

האסדרה בתחום הרוקחות לוקה בחסר, בשדה הנוגע ישירות למטופל: למשרד 

פעת ההיענות החלקית לנטילת ולחלק מהקופות אין מידע מספק על היקף תו

נטילת תרופות עלולה לפגוע באיכות -התרופות ולכן יכולתם לצמצמה מוגבלת. אי
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חיי האדם, לסכן אותו ואף להכביד על תקציב המדינה; גם רצף הטיפול התרופתי 

בחולה העובר ממערכת האשפוז לקהילה לוקה מבחינות מסוימות בחסר בשל 

לים והקופות לא עשו עד כה את הדרוש כדי לשפר היעדר סנכרון מידע, ובתי החו

שפעילותם חיונית מאוד  ,למשרד אין מדיניות בנוגע לתקן הרוקחים הקלינייםזאת; 

לשיפור הטיפול בחולה, ובמערכת האשפוז ובקהילה יש מחסור בהם; רמת 

השירות לציבור בקהילה לוקה בחסר, בייחוד בפריפריה; בתחום האסדרה 

לים מפרים את הוראות המשרד הנוגעות להכנת דברי רוקחות המינהלית: בתי חו

וגובר החשש לזיהומים; משך הזמן שהמשרד מאשר תרופות ורושם אותן ממושך, 

מצב המביא לנזקים כלכליים ובריאותיים ומעודד יבוא תרופות על פי אישור מיוחד 

יבואן של המשרד. מידת בטיחותן של התרופות במסלול זה אינה מיטבית לעתים וי

כרוך במקרים רבים בתוספת עלויות מיותרות, ולמרות טיפול המשרד בצמצום 

התופעה התוצאות דלות ביותר. כמו כן משרד הבריאות עדיין לא הסדיר בחקיקה 

, דבר העשוי לפגוע בחולים. גם פעמיים-באביזרים רפואיים חדאת השימוש 

פעילות ייחודית  הפיקוח והבקרה של המשרד על מערך התרופות אינו מיטבי.

עושה משרד הבריאות בתחום הפשיעה הרוקחית והרפואית, היקפה מתרחב, אולם 

 לעוסקים במיגורה אין את כל הכלים הנחוצים לכך.

אגף הרוקחות אחראי להסדרה ולרגולציה בתחום הרוקחות בישראל, אך יכולתו 

המשרד לעמוד בכל משימותיו מוגבלת ואין מסורים בידיו כל הכלים לכך. על 

לרתום יחידות נוספות בו, כגון מינהל הרפואה והאגף לפיקוח על קופות החולים 

 כדי להטמיע את כל ההנחיות והנהלים בתחום הרוקחות וליישמם. 

בנחרצות ותוך פעול אגם משאבי מחקר וביצוע וללעל המשרד ועל קופות החולים 

 של מבוטחיהן לנטילת התרופות; שיפור ההיענותהקצאת משאבים ייעודיים לעניין 

על המשרד, בתי החולים והקופות לשפר את השירות לציבור, להקפיד על הרצף 

הטיפולי של החולה המשתחרר מאשפוז, לשפר את הנגישות לבתי המרקחת 

ולקצר את זמני ההמתנה בהם; על המשרד לפעול בנחישות לקיצור משך זמן 

בטי כוח האדם בתחום הרוקחות נוכח הרישום של התרופות, ועליו לנתח את הי

התמורות במקצוע; על משרד הבריאות, על משרד המשפטים ועל המשטרה לגבש 

בהקדם נוהל שיגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם כך שפעילות האגף לאכיפה 

תהיה יעילה ומועילה. לאחר תקופה שתיקבע בידי הצדדים יש לבחון האם 

אות מספקות; על המשרד להסדיר סמכויות הפיקוח שנוספו למשרד הברי

; על המשרד להגביר את פעמיים-באביזרים רפואיים חדבחקיקה את השימוש 

 יעילות הבקרות על הפעילות הרוקחיות במערכת הבריאות. 

לצורך תיקון הליקויים שעלו בדוח זה נדרשת נחישות המשרד, קופות החולים ובתי 

מערך הרוקחות. נחישות  החולים לנקוט את הצעדים המתבקשים לשם שיפור

שלושת גורמים אלה לתקן את הליקויים תביא לשיפור השירות הרפואי שיקבל 

משרד מבקר  הציבור, להתייעלות של הליכי העבודה ולמיצוי משאבי המדינה.

המדינה מציע למשרד לקיים עבודת מטה מעמיקה ולבחון את היתרונות 

אים הנוגעים לתחום הרוקחות כלל הנושוהחסרונות באיחוד הסמכות והאחריות ל

בין אם באמצעות הקמת  - בידיו של גורם אחד שינהל כל זאת במרוכז והתרופות

רשות לאומית לתרופות, סמים ותכשירים רפואיים, שתוכל במסגרת זו גם לפקח 

 האמריקני, ובין אם אחרת. FDA-על המזון בדומה ל
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 מבוא
חוק ביטוח בריאות(, מגדיר  -)להלן  1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

ומפרט את "סל שירותי הבריאות" שכל תושב זכאי לו; צו ביטוח בריאות ממלכתי 

הצו(, קובע רשימה של  -)להלן  1995-)תרופות בסל שירותי הבריאות(, התשנ"ה

 -)להלן  1981-שמ"אפקודת הרוקחים )נוסח חדש( התתרופות הכלולות בסל; 

-ופקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג ,(או פקודת הרוקחים הפקודה

את הדרישות הנוגעות לנושא הרוקחות  ם, ונוהלי המשרד קובעיםותקנותיה 1973

אחראי באמצעות אגף הרוקחות,  ישראל. משרד הבריאותולתכשירים הרפואיים ב

התכשירים ובכלל זה ההסדרה והרגולציה של  רבים בתחום הרוקחות לנושאים

; קביעת ייצור של תכשיריםתנאי הרישום וההרפואיים הנמכרים בארץ: קביעת תנאי 

כמו כן אגף הרוקחות קובע מהם  ם, בטיחותם ויעילותם;הבטחת איכות ;שיווקם תנאי

ולניהולם, ומעניק לרוקחים אישור לעסוק בתחומי  בתי מרקחתהתנאים לפתיחת 

לכל פעילות יש רוקח מחוזי שאחראי  12מחוזיתבכל לשכת בריאות ות שונים. פעיל

 .13)כגון בתי מרקחת, מפעלי תמרוקים, טיפול בקובלנות נגד רוקח( בתחומוהרוקחות 

תרופות ניתנות בידי רוקחים מורשים שעמדו בכל הדרישות שקבע משרד הבריאות 

בתי המרקחת של בתי  :קחתבתי מר 2,000-בכ וקיבלו ממנו רישיון. אלה מועסקים

הקופות(, בתי המרקחת  -החולים, בתי המרקחת של קופות החולים )להלן גם 

  .14פרטייםהפארם ובתי מרקחת  רשתותב

לצורך יבוא תרופות לישראל ומכירתן יש לקבל אישור ממשרד הבריאות, ותפקידו 

ו כן, יש להבטיח כי רק תכשירים איכותיים, יעילים ובטוחים ישווקו בישראל. כמ

לרשום את התרופות בפנקס התכשירים שבמשרד. עם זאת ניתן לייבא בתהליך 

 מיוחד תרופות שלא נרשמו בפנקס התכשירים או שהופסק רישומן. 

והוכללה ברשימת התרופות , תרופה שאושרה ונרשמה בפנקס התכשיריםככלל, רק 

ום שאושר שבסל, ממומנת על ידי הקופות בהשתתפות כספית של המבוטחים בסכ

 . 15לקופות על פי תכנית הגבייה

האגף לאכיפה( פועל לשם מניעת  -האגף לאכיפה ולפיקוח במשרד )להלן גם 

) , פשעים 16פשעים בתחום הרפואה ובכלל זה בתחום הרוקחות )הפרמצבטיקה

. האגף כפוף למשנה למנכ"ל המשרד 17שיוזמים בעיקר ארגוני פשע וארגוני טרור

משטרת  בשיתוף פעולה עם אגף הרוקחות במשרד, עם. האגף פועל 2012משנת 

עם הפרקליטות הצבאית, עם גורמי האכיפה ברשות הפרקליטות, עם ישראל,   
 וע הביצועית של משרד הבריאות.שבע לשכות הבריאות המחוזיות בארץ הן הזר  12

 בתחום הרוקחות גם תכשירים וטרינריים, אך אלה לא נבדקו בביקורת זו.  13

בתי מרקחת  780-מבתי המרקחת הם ברשתות הפארם או בתי מרקחת פרטיים, וכ 1,200-כ  14

 .136, ובלאומית 87, במאוחדת 80, במכבי 479שייכים לקופות החולים: בכללית 

מצבים שבהם היה התכשיר רשום בעת ההכללה בסל, אך רישומו הופסק במשך ייתכנו גם   15

 השנים. על פי החוק קופות החולים עדיין מחויבות לספק את התכשיר בהשתתפות עצמית.

מכלול העבירות הקשורות בתרופות, בחומרי כ קה'פרמצבטי עיפשהמשרד מגדיר את המושג '  16

באביזרים כטבעיים אף שהם מכילים חומרים רפואיים,  בתכשירים המוצגיםהגלם לייצור תרופות, 

 .ובתמרוקים יםרפואי

פשיעה פרמצבטית בישראל, האגף לאכיפה  -סקירה  ,מסמך של האגף לאכיפההמקור:   17

 , ראו גם בהמשך.14.6.16ופיקוח, משרד הבריאות, 
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. כן מצוי האגף בקשר עם ארגונים דומים בעולם משרד ראש הממשלהעם ו המסים

 לצורך שיתוף פעולה והחלפות מידע.

המכילים תכשירים רפואיים הכללים הנוגעים לאביזרים רפואיים ובהם אביזרים 

חוק אמ"ר(. חוק אמ"ר  -)להלן גם  2012-)אמ"ר( נקבעו בחוק ציוד רפואי, התשע"ב

המשמש לטיפול רפואי, וכן מכשיר או תוכנת מגדיר ציוד רפואי, בין היתר, כמכשיר 

לרבות חומר כימי או מוצר ביולוגי, ומכאן  - מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור

, 2016זה לתחום הרוקחות. עם זאת, בעת סיום הביקורת, באוגוסט  הזיקה של חוק

טרם נכנס חוק אמ"ר לתוקף, משום שתנאי לתחולתו של החוק הוא התקנת תקנות, 

 ושר הבריאות טרם התקין תקנות מכוחו. 

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאים בתחום  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

בהם פעולות המשרד והקופות להגברת ההיענות של המטופלים לטיפול הרוקחות, ו

התרופתי ולשמירה על הרצף הטיפולי; איכות השירות של אספקת התרופות 

(; התמודדות 2918למטופלים; הגידול המתמשך ביבוא תרופות שאינן רשומות )תקנה 

תקני עם פשיעה רפואית ורוקחית; הבקרות של המשרד ושל הרוקחים המחוזיים; 

פעמיים המכילים -הרוקחים; מחסור ברוקחים הקליניים; שימוש חוזר באביזרים חד

התקנת תקנות לחוק אמ"ר. הבדיקה נעשתה במשרד -תכשירים רפואיים; אי

; בכל בתי החולים מכבי, מאוחדת ולאומית הבריאות; בארבע קופות החולים: כללית,

הרפואי הדסה ירושלים.  ממשלתיים, בבתי החולים של כללית ובמרכז-הכלליים

השלמות ובירורים נעשו במשרד האוצר, במשרד המשפטים, ברשות המסים )המכס(, 

במשטרה, ברשות למלחמה בסמים, בנש"ם, בחברת הדואר לישראל בע"מ, במשרד 

ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י(,  - החוץ, ובאיגודים המקצועיים הרלוונטיים

פעמיים, -ים. סוגיות השימוש החוזר באביזרים חדארגון הרוקחות והסתדרות הרוקח

אישורים מיוחדים ליבוא ולשימוש בתרופות מיובאות, סדרי ניפוק תרופות לחולים 

 .19והמחסור ברוקחים קליניים נבדקו כבר בעבר

 

 

 
 .1986-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 29תקנה   18

; 553פעמי ממוחזר", עמ' -(, בפרק "שימוש בציוד רפואי חד2005) ב55 שנתי דוח המדינה מבקר  19

 דוח ;527' עמ, "החולים בקופות למבוטחים תרופות הקצאת" בפרק ,(2006)ב 56דוח שנתי 

 .137' עמ, "לקשישים תרופות מרובה"טיפול  בפרק(, 2011) ב61 שנתי
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 לטיפול היענות

 הכרחית התרופתי
 בריאות להשגת
. לחולה מיטבית
 חלקית היענות
 התרופתי לטיפול
 בהחמרת כרוכה
 פוגעת, הרקע מחלות
 של חייו באיכות
 גורמת, החולה
 בשיעור לעלייה
 שירותי צריכת
 ולעלייה האשפוז
 צריכת בשיעור

 הרפואיים השירותים
 הקהילתיים

 

 אסדרה של תחום הרוקחות

 תרופתיההיענות חלקית של חולים לטיפול 
היענות חלקית היענות לטיפול התרופתי הכרחית להשגת בריאות מיטבית לחולה. 

פוגעת באיכות חייו של החולה,  כרוכה בהחמרת מחלות הרקע,לטיפול התרופתי 

גורמת לעלייה בשיעור צריכת שירותי האשפוז ולעלייה בשיעור צריכת השירותים 

 כך למשל,  לבריאות. לגידול בהוצאה הלאומית -הרפואיים הקהילתיים, ומכאן 

פסיכיאטרי היא אחת הסיבות העיקריות לאשפוזים חוזרים -היענות לטיפול תרופתי-אי

 . 20בבתי החולים הפסיכיאטריים בארה"ב ולעלייה בסיכון להישנות המחלה

על פי נוהל המשרד העוסק ב"כללים לשיפור של שימוש מושכל והיענות לטיפול 

ת מידע שאינו התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעו

נוהל ההיענות לטיפול התרופתי(, היענות לטיפול התרופתי היא  -)להלן  21מסחרי"

דבקות המטופל בנטילת תרופות באופן עקבי בהתאם להנחיות של רושם המרשם. 

מכלל המטופלים סובלים  40%-60%נתוני הספרות מצביעים על כי בנוהל נאמר כי "

ואינם נוטלים את הטיפול כפי שנרשם להם. בעיות ת היענות לטיפול התרופתי ומבעי

מאופיינות במנעד רחב של ביטויים. לדוגמה: איחור ברכישת המרשם, רכישה  האל

חלקית של התרופות הרשומות במרשם, דילוג על מנות ונטילה לא סדירה, הפסקת 

נטילה כלל. גם בישראל תופעה זו קיימת והיא בעלת השלכות על -טיפול או אי

 . 22"ת המטופלים ועל איכות חייהםבריאו

נטילת תרופות הן מגוונות וקיימות בכל שכבות האוכלוסייה; על פי -הסיבות לאי

, רמת 23הספרות הגורמים העיקריים הקשורים להיענות לטיפול התרופתי הם מין, גיל

כלכלי, המצב המשפחתי, תפיסת האיום מהמחלה, הבנת -ההשכלה, המצב החברתי

סימפטומים שלה והבנת הצורך בטיפול, מידת הכשירות לקבלת משמעות המחלה וה

החלטות ביחס לטיפול התרופתי, עוצמת תופעות הלוואי, הקושי לקרוא את התווית 

 -)להלן  2013נוהל המשרד מיולי  המצורפת לתרופה והחשש מפני תופעות הלוואי.

המטופלים כי קיימת שונות גבוהה בקרב  24נוהל התשאול וההדרכה הרוקחית( קובע

בהיענות להנחיות הרופא ביחס לטיפול התרופתי ובדיוק מילוי ההנחיות. שונות זו 

נובעת בין היתר מקשיים בהעברת מידע בין המטפל לבין המטופל ומהשפעת 

 גורמים חברתיים, תרבותיים וכלכליים. 

  
20  Weiden and Glazer, 1997 בנושא שימוש יעיל בטיפול תרופתי,  2007, מתוך מצגת משנת

התמודדות המשפחה והחוויה הסובייקטיבית של המחלימים ממחלה נפשית עם נטילת הטיפול 

  מחוז חיפה. -התרופתי, ד"ר ורד בלוש קליינמן, רכזת שיקום מחוזית 

 .5.1.15-מ 137נוהל אגף הרוקחות מספר   21

 .000ת הפרק "מערך בריאות הנפש בצה"ל", עמ' ראו בקובץ דוחות זה א  22

 בקרב צעירים מאוד ובקרב מבוגרים מאוד ההיענות נמוכה יותר.  23

נוהל אגף הרוקחות "תשאול והדרכה רוקחית בעת ניפוק תרופות בבית מרקחת וחדר תרופות   24

 .2013, יולי 112בקהילה", מספר 
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 תרופתיההדרכים לשיפור ההיענות לטיפול 

לרופא תפקיד מרכזי בכל הקשור : ההיענות בשיפור המטפל הרופא תפקיד

להשגת דבקות  גורם מהותי. של המטופל טיפול התרופתילהגברת ההיענות ל

כדי לרכוש את אמון בטיפול מצד החולה הוא אמון המטופל בטיפול וברופא. 

ומפורט מהן ההנחיות מדויק נאות,  המטופל על הרופא להסביר למטופל באופן

ומהן תופעות  מהן אפשרויות הטיפול האחרות ,מטרת הטיפוללשימוש בתרופה, מהי 

 היענות לקויההטמונות בהסכנות הלוואי האפשריות. עליו לפרט באוזני המטופל מהן 

למרות  לטיפול, ולאחר מכן על הרופא לוודא שהמטופל הבין את ההסבר לאשורו.

העומס שנתונים בו הרופאים בשל חשיבותם של הסברים אלה, ההסברה נפגמת 

 .25הקצר מדי המוקדש לכל חולההזמן  ובשל פרקבקהילה, 

המשרד גיבש נהלים מספר על מנת לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי: נוהל 

 26היענות לטיפול תרופתי, חוזר "ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות כרוניות"

חוזר ניהול הטיפול התרופתי( וכן חוזר "אמות מידה למרפאות להערכה  -)להלן 

 .27טרית כוללנית בקהילה"גריא

מטרת נוהל ההיענות לטיפול התרופתי היא לקבוע כללים המעודדים שימוש מושכל 

בתרופה, ולשפר את היענות המטופלים לשימוש בתכשירי המרשם שרשמו להם 

הרופאים על ידי מתן מידע רלוונטי. מטרת החוזר לניהול הטיפול התרופתי היא 

המשולב במטופל עם מחלות כרוניות, לסייע לו לשפר את איכות הטיפול התרופתי 

למלא את הוראות הטיפול במדויק ולצמצם ככל האפשר את הסיכון לתופעות בלתי 

רצויות. חוזר ניהול הטיפול התרופתי קובע כי באחריות הרוקח מנפק התרופה 

להדריך בעל פה את המטופל ולפרט לפניו בכתב את הוראות השימוש בתכשיר. עוד 

זר כי על רושם המרשם לבדוק את מכלול הטיפול התרופתי בחולה הכרוני קובע החו

בעת מתן מרשם לתכשיר חדש או בעת חידוש מרשם לתכשיר הניתן באופן כרוני, 

 של הטיפול התרופתי.  אחת לשנה בדיקה יקיים שרושם המרשם וכן מומלץ

מאשפוז חלה חוזר ניהול הטיפול התרופתי גם קובע כי סמוך למועד שחרור המטופל 

חובה על המחלקה המאשפזת לבחון את מכלול הטיפול התרופתי טרם השחרור, 

ואם ניתן גם על הרופא בקהילה לבדוק את המטופל לאחר השחרור מהאשפוז. 

מקרים אלה הם צמתים חיוניים שבהם יכול הרופא המטפל לברר מהי מידת היענות 

ת כפי שהונחה, ונוסף לכך המטופל לטיפול התרופתי והאם הוא נוטל את התרופו

 זוהי הזדמנות לצמצם את מספר התרופות שהמטופל אמור ליטול.

בבדיקה עלה כי על אף המלצת המשרד לבחון מדי שנה את הטיפול התרופתי 

לכל חולה כרוני, הקופות לא תמיד עושות כן, ואם אכן נעשית בדיקה כזו, אין 

אינו דורש מהקופות לדווח הרופאים מקפידים תמיד לתעד זאת. המשרד מצדו 

  על פעולותיהן.
 מעמד הרפואה הציבורית )ועדת גרמן(.לחיזוק  2014-הוועדה הציבורית מראו דוח   25

 .13.1.13-מ 3/2013חוזר מינהל רפואה מספר   26

 .31.5.07-מ 12/07חוזר מינהל רפואה מספר   27
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 את לעודד הרוקח על

 את ליטול המטופל
 זאת ולעשות, תרופותיו
 להציע עליו. נכונה

 לנוחות עזרים למטופל
 קופסת כמו השימוש
, גלולות וחוצה תרופות
 למטופל להסביר עליו
 בעזרים להשתמש איך

 נכונה
 

נוהל ההיענות בחינה שנתית של הטיפול הרפואי, כפי שהמליץ המשרד ב

, נחוצה הן בשל הצורך לברר האם מכלול הטיפול התרופתי לטיפול התרופתי

של המטופל וההוראות לטיפול מתאימים למצבו הנוכחי של המטופל, הן כדי 

ות הטיפול הרפואי שקיבל כלשונן. על לברר אם המטופל ממלא את הנחי

המשרד להנחות את הקופות ליישם את ההמלצה ולבצע בחינה שנתית כזו 

 בקביעות, לכל החולים הכרוניים. בכלל זה נחוץ לתעד פעילות זו ולדווח עליה. 

נוהל התשאול וההדרכה הרוקחית ונוהל ייעוץ  :ההיענות בשיפור הרוקח תפקיד

ידי רוקח בבית מרקחת ובמוסד רפואי -תי ופעולות ניטור עלרוקחי יזום, מידע תרופ

 ,הרוקח קובעים כי באחריות 28נוהל הייעוץ הרוקחי היזום( -)להלן  2013מאוקטובר 

מנפק התרופה, להדריך את המטופל בעל פה ולפרט בכתב את הוראות השימוש 

בתכשיר. הרוקח גם אמור לתשאל את המטופל על תופעות הלוואי ועל מידת 

ההיענות לטיפול, להסביר לו את כל הדורש הסבר ולהדריך אותו כיצד לפעול כדי 

 להשיג את יעדי הטיפול התרופתי. 

לפי מחקר  :כלכליים קשיים בשל תרופות ילתנט-אי של במצב הרוקח טיפול

 2014-מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל דיווחו ב 8%-כ 2015-ב 29שפרסם מכון ברוקדייל

שהם ויתרו על תרופת מרשם, לפחות פעם אחת בשנה שחלפה, בגלל גובה 

 התשלום. כמעט מחצית מהם ויתרו על תרופה למחלה כרונית. 

הדרכה התשאול והנוהל ו הנחיות הקופות ועל פי נוהל הייעוץ הרוקחי היזוםעל פי 

רוקחית במקרים שבהם מתוודע הרוקח לבעיה כלכלית שמונעת מהמטופל לרכוש ה

 . ואת התרופות, עליו להפנות את המטופל לעובד סוציאלי בקופה כדי לסייע ל

וקחים הררק במקרים בודדים מפנים לה כי ועבקופות  בדיקהמהאולם 

גם לעובדים הסוציאליים את המוותרים על רכישת התרופות מסיבות כלכליות. 

פניות כאלה לעובדים  אחרעוקבות  אינןהן  ,הקופות אינן ערות לצורך זה

אינן מבררות אם קשייו ואינן מעודדות יוזמה לאיתור מקרים אלה  ,הסוציאליים

 מסייעיםילים שאינם מדובר אם כן במנגנונים לא יעשל המטופל זכו למענה. 

 למטופלים בעלי קשיים כלכליים.

את על הרוקח לעודד את המטופל ליטול כאמור  הקשר בין הרוקח למטופל:

עליו להציע למטופל עזרים לנוחות השימוש כמו לעשות זאת נכונה. ו יו,תרופות

 נה,, עליו להסביר למטופל איך להשתמש בעזרים נכוגלולותקופסת תרופות וחוצה 

למשל במשאפים )לחולי אסטמה(, וכן עליו לבחון האם נוצרת סתירה בין תרופות 

  מוצרי טבע ועוד.בויטמינים ובוהמרשם שהמטופל נוטל לבין השימוש בתוספי תזונה, 

שקיימו עם נציגי  בפגישות מסרומחוזיים ורוקחים ראשיים בקופות החולים  רוקחים

הרוקחים לא תמיד מתשאלים את המטופל ולא תמיד  כימשרד מבקר המדינה,   
ידי רוקח בבית -נוהל אגף הרוקחות "ייעוץ רוקחי ייזום, מידע תרופתי ופעולות ניטור וסקר על  28

 . 2013, אוקטובר 113מרקחת ובמוסד רפואי", מספר 

". 2012-והשוואה ל 2014-דוח מחקר, "דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות ב  29

 .2015הרטום, נובמבר -גרינברג, תמר מדינה-שולי ברמלי



 ב67 שנתי דוח|    460

 הבין את ההנחיות מטופלכי ה יבטיחאת מלוא המידע באופן שבאזניו מפרטים 

 . הרוקחים על המוטל העומסהיא  הסיבה. לדבריהם במלואן

בממשק שבין הרוקח לבין המטופל, משמש הרוקח כשומר הסף האחרון 

בשרשרת, בטרם יפנה המטופל לביתו. בכוחו של הרוקח להבטיח כי ההנחיות 

ו גם לטיפול התרופתי יהיו ברורות למטופל וכי הוא אכן יבצע אותן. עלי

להפנות בעת הצורך מטופלים לעובדים הסוציאליים. על הקופות לבחון מהם 

החסמים המונעים מהרוקחים למלא כדבעי את הנחיית המשרד בדבר תשאול 

המטופל ובדבר הדרכת הרוקח, לשם שיפור איכות הטיפול התרופתי והיענות 

וקחים כדי המטופל, ועליהן לבחון כיצד ניתן לייעל את תהליכי עבודתם של הר

שיצליחו לעמוד במשימות המוטלות עליהם מתוקף היותם שומרי הסף 

 בשרשרת הטיפול התרופתי. 

משרד מבקר המדינה בדק את  :ההיענות בשיפור קופות החולים תפקיד

הפעולות שנוקטות הקופות כדי לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי של מבוטחיהן. 

 שיקול דעתה:בבדיקה עלה כי כל קופה פועלת על פי 

הכללית הכשירה רוקחים לבצע הדרכה פרטנית למטופלים הנוטלים  הכללית:

סוגים של תרופות כרוניות. נוסף על כך במסגרת בדיקה כוללת  9-6בקביעות 

שעורכת הכללית למטופל הקשיש בודקות אחיות הקהילה את מכלול הטיפול 

לאוכלוסיות בסיכון ובודקות האם יש צרכים  התרופתי ואת ההוראות לטיפול שניתנו

 שלא מולאו, ובהתאם לכך נבנית תכנית סיוע מותאמת למטופל. 

מידת לצפות בהמאפשרת לרופא המטפל  מידעפיתחה מערכת  מכבי :מכבי

, וזאת על פי מעקב אחר רכישות ההיענות של המטופל לטיפול התרופתי שניתן לו

ממעקב זה שהמטופל אינו מקפיד לרכוש את תרופותיו בבית המרקחת. אם עולה 

תרופות המרשם שקיבל, יכול הרופא להתערב כדי לשפר את ההיענות לטיפול. 

 למכבי יש גם מדדי היענות לשמונה קבוצות תרופות שהיא איתרה כראויות למעקב,

כמו קבוצת התרופות להורדת לחץ דם, לטיפול בכולסטרול, ולסוכרת. נכון ליולי 

מדד זה ממוצע היענות המטופלים לשמונה קבוצות התרופות עמד על על פי  2016

מהמטופלים אינם  30%-. כלומר, בדומה לשיעור הנפוץ בעולם, כ69%שיעור של 

נוטלים את תרופותיהם או שאינם נוטלים אותן כראוי וכפי שנרשם להם. נוסף על כך 

ענות לטיפול מכבי גם עורכת הדרכות לרופאים ולצוותים הרפואיים בנושא ההי

התרופתי. היא גם מארגנת קבוצות הדרכה למטופלים על פי נושאים, לדוגמה: 

 קבוצה בנושא סוכרת.

במסגרת מדדי האיכות לרוקחים שמחשבת מאוחדת נכלל גם מדד איכות  מאוחדת:

כמו כן  המתייחס להנחיה ועידוד המטופלים לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי.

כל את לרופא דת בפיתוח של מערכת מידע שתציג מאוח עסקה בעת הביקורת

לו תרופות רכש המטופל יהמטופל מימש, אאילו מהם למטופל ו מורשנהמרשמים ש

. התרופות שהמטופל לא רכש תציג אתוכן  ,אלה שהרופא רשם לו ומה כמותןתוך מ

מסרה מאוחדת שלוח הזמנים הצפוי להפעלת המערכת הוא סוף  2016בדצמבר 

 .2017ן של שנת הרבעון הראשו
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לרופא המטפל מוצג האם החולה רכש את התרופות שנרשמו לו ומתי,  לאומית:

אולם לאומית אינה יכולה לנתח את שיעור ההיענות על פי סוגי התרופות. כמו כן 

לאומית הכשירה רוקחים בבתי המרקחת שלה לתשאול יזום של מטופלים הנועד 

ת בודקת את ההיענות לטיפול התרופתי לשפר את ההיענות לטיפול התרופתי. לאומי

במצבים האלה: אסתמה, סוכרת, חולים לאחר אירוע לב, שימוש ארוך טווח 

 במבוגרים. 30בבנזואידיפינים

למרות החשיבות הרפואית הרבה מאוד של ההיענות לטיפול התרופתי עדיין לא לכל 

רופא הקופות יש יכולת לעקוב אחרי מידת ההיענות של המטופלים להנחיות ה

הנוגעות לטיפול התרופתי שקיבלו ולנטר אותה. לכללית ולמאוחדת אין יכולת 

טכנולוגית לערוך מעקב שיטתי אחר היענות החולים וללאומית יכולת חלקית. לעומת 

זאת, נמצא כי למכבי יכולת טובה למעקב שיטתי אחר היענות החולים לטיפול 

 התרופתי. 

באופן קבוע ושוטף אחר מידת  על הקופות לוודא שיש ביכולתן לעקוב

ההיענות של המטופלים לטיפול התרופתי שקיבלו ולנטר זאת. עליהן לפתח 

יכולת לקבל באופן שוטף דוחות מנהלים על כלל החולים כדי להבחין 

בצמתים שבהם הכשל הוא החריף ביותר ולתת לו מענה מיוחד. עליהן גם 

נת המחלות ומבחינת ההיענות מבחי-לנתח את המאפיינים הייחודים לאי

המטופלים, לעמוד על החסמים המונעים את מיצוי הטיפול התרופתי ולצמצם 

 את התופעה. 

גוף המנחה של מערכת כעל משרד הבריאות למלא את תפקידו כרגולטור ו

 בשיתוף עם אגף הרוקחות, עם מינהל יזום עבודת מטהעליו להבריאות, לכן 

אמוד את רפואה, עם האגף לפיקוח על קופות החולים ועם עוד גופים, כדי ל

 אפיין את חסמיה.לההיענות לטיפול התרופתי ו-שיעור אי

 
-)סדציה(, היפנוטית, נוגדת חרדה, אנטי המרגיע התרופות פסיכואקטיביות בעלות השפע  30

 להיות בעייתי בגלל התפתחות סבילות שימוש ארוך טווח עלול. מרפת שריריםאו אפילפטית, 

 ., תלות גופנית ולעתים גם תלות נפשיתלתרופה
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 הטיפולי הרצף שמירת
 עבור במיוחד חשובה

 הנזקקים מטופלים
 לשירותי תכופות
 כמו, הבריאות
 וחולים קשישים
 מבעיות הסובלים
 מורכבות בריאות
 

הצורך לשפר באופן מתמיד את היענות המטופלים לטיפול התרופתי מחייב 

צִוותית של הרופא, הרוקח, האחים והאחיות, והעובד -עבודה מערכתית רב

רך זה מחייב גם הסברה ברמה לאומית. על המשרד ועל הקופות הסוציאלי. צו

לבחון צעדים להעלאת המודעות של הציבור לנושא, למשל באמצעות 

קמפיינים ציבוריים שיסבירו את החשיבות להיענות לטיפול התרופתי ולדבקות 

בו. על המשרד בשיתוף הקופות לגבש תכנית לאומית לשיפור ההיענות 

חיסכון בדובר במהלך לשיפור בריאות המטופלים כמו גם מלטיפול התרופתי. 

. על מנת להבטיח את היעילות של הטיפול התרופתי על במשאבי הציבור רב

המשרד לגבש מדד לבחינת שיעור ההיענות לטיפול התרופתי, לקבוע יעדים 

ההיענות ולעקוב אחר השגתם. מדד כזה עשוי גם לסייע -לצמצום תופעת אי

רים שמופיעים בתכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת להסביר מדדים אח

 .31הקהילה בישראל

מסר המשרד כי יערוך עבודת מטה בנושא שיפור ההיענות  2016בתשובתו מדצמבר 

לטיפול התרופתי. כמו כן מסר שבמהלך הביקורת הוא פרסם מבחן תמיכה לקופות 

ום למטופלים. החולים לצורך מתן תמיכה כלכלית בפעילות של ייעוץ רוקחי יז

בהתאם לכך יקבלו הקופות תמיכה על מפגשים ייעודיים בין רוקחים ובין מטופלים 

אשר מטרתם להדריך את המטופלים כיצד למלא את ההנחיות ולשפר את היענותם 

לטיפול התרופתי. כללית השיבה כי תבחן שיטות עבודה למעקב והתערבות כדי 

י. מאוחדת השיבה כאמור, כי נראה לשפר את היענות המטופלים לטיפול התרופת

 .2017שתסיים לפתח את המערכת למעקב ולניטור ברבעון הראשון בשנת 

 

 

 טיפול בין האשפוז לקהילה הרצף 
צורך חיוני על כן קיים  .הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי מטפלים ומסגרות טיפול

ובין  םבין מטפליותו גם בעת שהוא מועבר עדכניושמירה על מידע הבתיעוד 

חולים לבית החולים, בין מחלקות ומתקנים הקופת רצף שבין במרפאות, למשל 

. רצף לקהילה מאשפוז לשחרורמהקהילה לאשפוז ובית החולים וכן במעבר תוך ב

להפחתת , לבריאות טובה יותרתורם הוא  ;למטופליםהן למטפלים הן הטיפול חשוב 

במיוחד עבור  חשובהשמירת הרצף הטיפולי  .להגברת שביעות הרצוןועלויות ה

חולים הסובלים מבעיות ו קשישים, כמו בריאותהלשירותי  תכופות יםמטופלים הנזקק

 . בריאות מורכבות

רצף  הבטחת נקבע כי לשם 32ובהוראות המשרד 1996-בחוק זכויות החולה, התשנ"ו

על המוסד הרפואי ועל ממטפל למטפל,  העובר במטופל הטיפול הרפואי של נאות  
בתמיכת ההסתדרות הרפואית ובחסות המכון הלאומי משרד הבריאות בשיתוף קופות החולים,   31

מפעילים תכנית לאומית למדדי איכות  לחקר מדיניות הבריאות ושירותי הבריאות בישראל

לשפר את איכות שירותי רפואת  -מטרותיה של התכנית הלאומית הן לרפואת קהילה בישראל. 

 הקהילה בישראל, ולספק מידע לציבור ולקובעי המדיניות בנושא איכות שירותי הבריאות. 

מתאריך  9/06" מספר מגילת זכויות המטופל בראיה של חובות המטפלחוזר המנהל הכללי "  32

3.4.06 . 



 463|    הבריאות משרד

המטפל, בהסכמת המטופל, להעביר למטפל הממשיך בטיפול מידע רפואי המצוי 

הטיפול, לרבות  להמשך הרלוונטי הרפואי המידע את כל יכלול מידע זה .ברשותם

 לתרופות. ורגישות תרופות

שלח מנכ"ל משרד הבריאות דאז, פרופ' רוני גמזו, מכתב לכל מנהלי  2014בינואר 

בתי החולים הכלליים ולכל הנהלות קופות החולים שכותרתו "הכללת נושא רצף 

הטיפול בהסכמים בין בתי החולים לקופות". במכתב הנחה המנכ"ל את בתי החולים 

והקופות לתאם ביניהם את אופן ההחלפה של תרופות למחלות כרוניות בעת אשפוז, 

החלפה שתיעשה מכל סיבה שהיא: מסיבה רפואית, בשל זמינות התרופות בבית 

החולים או מטעמי חיסכון. עוד הנחה המנכ"ל כי ככלל, המלצות לשימוש בתרופות 

רי, כלומר יירשם שמו במכתב השחרור מאשפוז בבתי החולים תירשמנה בשמן הגנ

 של החומר הפעיל, ולא השם המסחרי של התרופה. 

אולם בביקורת עלה כי על אף חשיבות הנושא והסדרתו בחוק ובהוראות 

המשרד, הרצף הטיפולי לא נשמר ובתי החולים ורופאי הקהילה אינם מתאמים 

 ביניהם שינוי של תרופות למחלות כרוניות, כפי שיפורט להלן:

 (אתיותמקור )נקראות גם תרופות תרופות  :התרופות של המסחרי בשם שוני .1

. תרופות גנריות הן תרופות באופן מקורי הן תרופות שפיתחה חברת תרופות

הזהה לחומר . התרופה הגנרית מכילה חומר פעיל המקורהעתק של תרופות 

 ניתן לייצר תרופה גנרית בחוזקו, באיכותו ובמינונו. המקור ושווה לו תתרופשב

ת המקור. יצרנים וספקים תקופת הפטנט של תרופ ולשווקה לאחר שמסתיימת

משווקים את התרופות הגנריות תחת שמות מסחריים שונים. היות שלכל אחת 

מקופות החולים ולכל אחד מבתי החולים יש הסכמי רכש ישירים עם ספקי 

נים , הרי שאותה התרופה עשויה להיות משווקת בו בזמן במקומות שו33תרופות

בשמות מסחריים שונים. לפיכך כאשר רופא בבית חולים כותב מרשם לתרופה 

ומציין את שמה, המטופל עשוי לקבל את התרופה בבית המרקחת של הקופה 

בשם מסחרי השונה מהשם שבו נקב הרופא. במקרים כאלה נוצרים לעתים 

י עימותים בין המטופל לבין הקופה, הרופא או הרוקח, ונפגעת מערכת יחס

 האמון שבינו לבינם.

בפגישות עם מנהלי מחלקות בבתי חולים ועם בכירים בהנהלותיהם ומעיון 

לה כי הנחיית ועבעשרות מכתבי סיכום אשפוז )מכתבי שחרור( של חולים 

שמה הגנרי מיושמת במנכ"ל משרד הבריאות בנוגע לרישום התרופה 

במכתבי  המלצות לטיפול תרופתי שיינתן בקהילהבכתבם את ה ;חלקית

ם ש מציינים אתלא כל הרופאים בבתי החולים  ,השחרור מאשפוז

 לפי החומר הפעיל בלבד.  התרופות

 
חברה פרטית שנוסדה על ידי עמותת מנהלי בתי החולים  - לבד מרכש מרוכז מחברת "שראל"  33

הציבוריים לתועלת הציבור ושרוכשת במרוכז תרופות לבתי החולים הממשלתיים וליחידות 

 נוספות במשרד הבריאות.
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מסר המשרד כי יבחן את האפשרות להחלת רישום  2016בתשובתו מדצמבר 

השמות הגנריים של התרופות במכתבי השחרור באמצעות מערכות המידע 

 והמחשוב של בתי החולים.

מחקרים מראים  :המיועדות למחלות כרוניות בעת אשפוזהחלפת תרופות  .2

כי תרומה רבה לרצף הטיפול הראוי הוא הייעוץ התרופתי בבתי החולים באשפוז 

ובשחרור. חשיבות הרצף הטיפולי הודגשה גם במכתב של מנכ"ל משרד 

"הכללת נושא רצף הטיפול  שכותרווזכר לעיל, הש 2014הבריאות מינואר 

 חולים לקופות". בהסכמים בין בתי ה

 :החלפת תרופות המיועדות למחלות כרוניות בקהילה לאחר אשפוז .3

את הטיפול התרופתי  לגמריכי לעתים הרופא בקהילה משנה עלה  בביקורת

 לרשוםעשוי  הרופא; החולים מבית השחרור במכתב החולים בית רופא שקבע

רשמה, אחרת לחלוטין שהחומר הפעיל בה שונה מהתרופה שנ תרופהלמטופל 

 נעשהזה  שינויהמסחרי שונה.  זהות ששמןבזו שתי תרופות  זולהחליף  רקולא 

 רופאיםרור עם בית החולים. יללא בו בלבדהרופא  של דעתו שיקול פי על

 לעתים וםגרעלולות לאלה  פעולותעורכי הביקורת כי  באוזני ציינו בקופות

בין הרופא לבין המטופל ולפגיעה באמון המטופל ברופא בפרט  לעימות

 לנדידת וכן לטיפול המטופל בהיענות פוגע גםובמערכת הרפואית בכלל. הדבר 

  .ציפייה לקבל את התרופה שרשם רופא בית החולים מתוך רופאים בין מטופלים

עוד עלה כי בתי החולים והקופות לא הסדירו ביניהם את תהליך החלפת 

רופות שנרשמו במכתב השחרור של בית החולים, לכן החלפת הת

התרופות ללא תיאום נמשכת, וזאת מבלי לתעד מקרים אלה ולרכזם 

 ברשימה מסודרת שתהיה נגישה לקופות החולים ולבתי החולים. 

מכבי מסרה במהלך הביקורת כי אין סנכרון מלא בין מערכת המידע שלה 

למערכות המידע של בתי החולים. החלטת הרופא המטפל בקהילה נקבעת על 

סמך היכרות מקיפה של המטופל, הכרת ההיסטוריה הרפואית שלו ובעיות 

א רפואיות נוספות, מידע שאינו ידוע במלואו לבית החולים. מאוחדת מסרה כי הי

נמצאת בשלב האחרון של מחקר בנושא בחינת הפעלתו של רוקח קליני של 

(. בין 2016הקופה בבית החולים )שלב איסוף הנתונים יסתיים באוקטובר 

המדדים הנאספים במחקר גם מספר הפעמים שהמליץ הרוקח הקליני על שינוי 

בטיפול, מספר הפעמים שהמלצותיו מתקבלות ומספר הפעמים שיצר קשר עם 

 הרופא המטפל בקהילה על מנת להתאים את הטיפול התרופתי לסוג ההמלצה. 

ביטוי לאמור במכתב  :התרופתי הטיפול רצף להסדרת התקנות טיוטת .4

המנכ"ל ניתן בטיוטת התקנות "תקנות ביטוח בריאותי ממלכתי )שמירת רצף 

, 2015-הטיוטה(, התשע"ה -הטיפול במעבר בין בית חולים וקהילה( )להלן 

. על פי הטיוטה, 2016שהכין המשרד אך טרם נכנסה לתוקף עד דצמבר 

"במהלך אשפוז אין להחליף תכשיר שבו טופל המאושפז טרם אשפוזו בתכשיר 

שהוא חלופה טיפולית, אלא אם קיים צורך רפואי לכך שינומק ברשומה 

הרפואית ובמסמך סיכום האשפוז". עוד נקבע בטיוטה ש"המלצה לתכשיר 

הפעיל ולא  החומר שם אושפז בעת שחרורו מבית החולים תצוין תחתהניתנת למ
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 רוקח הוא קליני רוקח

 במסלול שהוכשר
. לכך ייחודי אקדמי
 הם קליניים רוקחים
 משלימה חוליה

 לעבודת החיונית
 ולעבודת הרופאים

, המטפל הצוות שאר
 חשוב חלק והם

 המקצועית בתשומה
 התרופתי הטיפול של

 במטופל
 

תחת השם המסחרי בלבד וזאת מבלי לגרוע משיקול הדעת של הרופא לציין 

תכשיר בשמו המסחרי אם הוא המענה המתאים ביותר בנסיבות העניין לצורכי 

המטופל. הרופא יתעד את ההסבר לכך במסמך סיכום האשפוז". כן נקבע כי 

, 34ולים לא ישחרר מאשפוז מטופל הזקוק לתכשיר המותנה באישור מקדיםבית ח

כי התקבל אישור מקופת החולים המבטחת בקופה גורם הקשר  עםבטרם יוודא 

וגורם הקשר ינפק למטופל מרשם של הקופה לתכשיר זה, או  ,לתכשיר זה

 . שיינתן למטופל מרשם לתכשיר שהוא חלופה טיפולית מתאימה

הבהיר כי התקנות, לרבות ההתייחסות לרצף הטיפולי במתן משרד הבריאות 

תרופות בין בתי החולים לקופות, הועברו למשרד המשפטים לקראת פרסום. 

 נמסר כי פרסום התקנות ידגיש את חשיבות הנושא וייתן לו משנה תוקף.

על משרד הבריאות לפעול לפרסום התקנות בהקדם. בכל מקרה, על 

ליישם כנדרש את הנחיית מנכ"ל המשרד בנוגע הקופות ועל בתי החולים 

 להחלפת התרופות ובנוגע לשמירת הרצף הטיפולי. 

 

 

 רוקחים קליניים
הם  קלינייםרוקחים רוקח קליני הוא רוקח שהוכשר במסלול אקדמי ייחודי לכך. 

ולעבודת שאר הצוות המטפל, והם חלק  הרופאים חוליה משלימה החיונית לעבודת

לפי חוזר מנכ"ל משרד חשוב בתשומה המקצועית של הטיפול התרופתי במטופל. 

 ( להעריך אתא) : הם כדלהלן, תפקידיו של הרוקח הקליני 200235-מ הבריאות

)ב( לייעץ לצוות הרפואי   ;להגיע לטיפול תרופתי אופטימלי כדיהטיפול התרופתי 

המלצות להתאמת תרופות  )ג( לתת  ק להם מידע על התרופות;ולמטופלים, ולספ

)ה( להדריך את   )ד( לעקוב אחר הטיפול התרופתי של המטופל; ן שלהם; מינוהו

תופעות לוואי הנגרמות )ו( להבחין ב  ;הגברת ההיענות לטיפולהחולה לשם 

 תרופות.לשימוש מושכל ב )ז( לכוון  ;המשך הטיפול התרופתילייעץ לגבי ו התרופותמ

על חוזר המשרד קובע שבכל מקום שבו ניתן שירות רוקחות צריך להיות רוקח קליני. 

ועבודתו  לרוקח הקליני תפקיד מפתח בטיפול הרפואי בחולה המאושפזפי החוזר יש 

 ."מהווה פתרון אופטימלי לחיסכון כספי ניכר במקביל לשיפור איכות הטיפול בחולה"

באשר לתפקיד הרוקח הקליני בקהילה, נקבע בחוזר כי עליו לבצע הערכה תקופתית 

התרופתי, הסברה והדרכה למטופלים שהיענותם לטיפול התרופתי של הטיפול 

נמוכה, איתור ומניעה של תופעות לוואי ויחסי גומלין בין תרופות אצל מטופלים מרובי 

(, מעקב אחר מטופלים המשתחררים מאשפוז ולהם טיפול Polypharmacyתרופות )  
 החולים בקופת מוסמך מגורם מרשם אישור המבטחת החולים קופתשכדי לנפקו דורשת  תכשיר  34

של  נטילתו ברציפות פגיעה כי החולים קופת קבעה לכך נוסף אשרו ,המרשם נותן הרופא שאינו

  .המטופל בריאות את לסכן עלולהתכשיר זה 

 .3.6.02-, מ2002 16, חוזר המנהל הכללי מספר רוקחות קלינית  35
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ים בעלי היענות הערכה תקופתית, הסברה והדרכה למטופלתרופתי מרובה ומורכב, 

 , ועוד.נמוכה לטיפול תרופתי

ב של מבקר 61כתב בדוח שנתי נהעסקת רוקח קליני בשועל הצורך החשיבות על 

יש לשקול מעורבות של רוקח קליני בטיפול כי הביקורת הקודמת(  -)להלן  36המדינה

לחולים  ראוי לבדוק את כדאיות הייעוץ הרוקחיבחולה באשפוז ובקהילה, וכי 

אמורה הייתה המטופלים במספר רב של תרופות בכלל, ולקשישים בפרט. הבדיקה 

שמצויים בידן נתוני החולים ועלויות השימוש  ,להתבצע בשיתוף קופות החולים

יקורת הקודמת גם . בבכדי לבחון גם חיסכון אפשרי בהוצאות לתרופות ,בתרופות

 . ניים בבתי החוליםנמצא שהמשרד לא קבע תקן למספר הרוקחים הקלי

לבד מחוזר  :בנוגע לתקן הרוקחים הקלינייםשל המשרד מדיניות  היעדר

שהגדיר את תפקידי הרוקח הקליני ובכך הכיר בחיוניותו, עסקה  2002המשרד משנת 

ובחנה את הצורך בתקינה  2011בכך גם ועדה מטעם משרד הבריאות שפעלה בשנת 

המליצה, בין השאר, על קביעת תקן  הוועדה(; הוועדה -בבתי החולים )להלן 

 -אשפוז )להלן גם מיטות  100-אחד ל: רוקח קליני 37לרוקחים קליניים בבתי חולים

צורך  היה זאת הבהתאם להמלציה. גרהכירובמחלקות במחלקות הפנימיות ומיטות( 

 עבור  של רוקחים קליניים בבתי החולים הממשלתיים תקנים 52-ב 2016בשנת 

 .במחלקות אלה המיטות 5,200-כ

שלמרות שהמשרד אמור להיות הגוף התורתי של מערכת  עלהבביקורת 

בתי החולים, מדיניות להצבת רוקחים קליניים ב הוא לא התווה ,הבריאות

: הוא לא קבע לשם כך תקינה, ולו מזערית, לא קבע היכן יש קהילהבקופות וב

עתידי לצורך , והוא גם לא הכין תכנית למתן מענה באיזה היקףלהציבם ו

  ברוקחים קליניים.

בפועל לא לכל בתי החולים הממשלתיים ולא לכל קופות החולים יש רוקחים 

רוקחים קליניים בבתי  11רק היו  2016 הביקורת העלתה שבשנת קליניים.

מיטות, כחמישית מהתקן  470-רוקח קליני אחד לכל כ -החולים הממשלתיים 

רוש נוקטים בתי החולים חלופות שונות בהיעדר רוקחים קליניים כד .המומלץ

טיפול ה ה עלהטמעת בקרשאינן מספקות מענה הולם, כמו בקרת רופא שני, ו

 . עבודהההלי ונבתרופתי ה

 
 .137(, בפרק "טיפול מרובה תרופות לקשישים", עמ' 2011) ב61 שנתי דוח ,המדינה מבקר  36

יש יחס ישיר בין מספר הרוקחים כמה יתרונות להעסקת רוקחים קליניים: ציינה הוועדה   37

: ככל שיש יותר רוקחים מקרי המוות המתרחשים בו מספרהקליניים המועסקים במוסד לבין 

בין מספר הרוקחים הקליניים המועסקים  קליניים מספר מקרי המוות קטן יותר; יש יחס הפוך

 ; מניעת אשפוזים.חיסכון כספי ;בהם קרובתרופות ששונים לבין מספר הטעויות הבמוסדות 
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מעסיקות הן נמצאה שונות רבה במספר הרוקחים הקליניים שאשר לקופות, ב

מאוחדת  ;אינה מעסיקה רוקחים קלינייםכלל : לאומית הגדירוובצרכים שהם 

 ;24כללית מעסיקה  בחטיבת הרפואה בהנהלה הראשית; מעסיקה שניים

 טוענת שנחוצים לה עודהיא ומשרות  20-רוקחים קליניים ב 28מכבי מעסיקה 

רוקח קליני בכל מרפאה נחוץ שבקהילה היא עמדת ארגון הרוקחים . 120-כ

ם ולרופאים מומחי לרופא המשפחה יועץמרפאת מומחים כובכל  מרכזית

עם הפניה רוקח קליני שיקבל מטופלים אחרים, או שיעמוד לרשות המטופלים 

 רופא המשפחה.מ

 תועלת-עלות יחס שבחנה הוועדה רוקחים קליניים במחלקות האשפוז: מיקום

הפנימיות,  במחלקות יהיה קליני רוקח של המיטבי מיקומו כי המליצה מיטבי

יצוין . ובמחלקות האורתופדיה כללית לכירורגיה במחלקות, הגריאטריבמחלקות ה

שמנהלי בתי החולים מייחסים חשיבות רבה להימצאות רוקחים קליניים גם במחלקות 

 .הנמרץ הפגיות ומחלקת הטיפול מחלקות הילדים, נוספות, כגון

כי  (2010באוקטובר )המשרד מסר למשרד מבקר המדינה כבר בביקורת הקודמת 

רוקחים קליניים לכל בית חולים, לפחות הוא שותף לדעה שיש להוסיף תקנים של 

שלוש מחלקות, לפי פעילות המחלקה ומספר החולים -רוקח אחד לכל שתיים

 המאושפזים בה.

כי למרות תגובתו לדוח הקודם  למשרדבחומרה  מעיר המדינה מבקר משרד

שותף לדעה שיש להוסיף תקנים של רוקחים קליניים לכל בית שלפיה הוא 

 הוא עדיין לא תקנן תפקיד זה.  חולים,

אין הסכם תקינה מתוקצב. יתרה מזו, המסגרת התקציבית לכל המשרד השיב כי 

אוחדו בתקנות  (מ"שהל והמשק )מנניפעילות מקצועות הבריאות ופעילות המ

 ככל שחסר מנגנון תקצוב בצד התקינה עמדת התקציב לכדי מכסה תקציבית אחת.

מקצועי לפי הצרכים ה כוח האדםגמישות בניתוב  שיש לאפשר ליחידההיא  המשרד

 יעילות בהעמדת השירות הרפואי.הקריטיות והחיוניות, התוך בחינת 

כדי ם "נשמשרד האוצר ועם  עםעבודת מטה משותפת  לערוך המשרד על

להביא בחשבון את  ראוי; החולים בתי בכל הקליניים לרוקחיםלקבוע תקן 

תכנית מדורגת  הרצוי וראוי לערוך באשר למפתח התקינה הוועדההמלצת 

 לא אך, מקצועיות ועדות יקים שהמשרד סובלת אינה הדעתלאיוש התקנים. 

 בטיוב הטיפול הרפואי הן. במקרה זה, מדובר ם המלצותיהןליישו יפעל

 רבלחיסכון כלכלי  עשוי להביאבמהלך ש הןו, המטופלים בריאותשיפור וב

 בטווח הארוך.
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מדיניותו בעניין התקן הנחוץ של הרוקחים הקליניים על המשרד גם לקבוע את 

בקהילה ואת מאפייני המרפאות שבהן יוצבו. הדבר נדרש בשל תרומת הרוקח 

הקליני לשיפור איכות הטיפול בחולים ולשיפור בטיחותו, וכן לנוכח החיסכון 

הכספי שהמהלך צפוי להביא. על המשרד לקבוע מדד איכות שיבטא את 

 ליני בצוות המטפל.מעורבות הרוקח הק

המגדיר  38הוא פרסם נוהל 2016כתב המשרד כי בנובמבר  2016בתשובתו מדצמבר 

 מסגרת לפעילות רוקח קליני בקהילה ובמוסדות הרפואיים.

המשרד לא קבע בנוהל את מדיניותו בנוגע לתקן הרצוי של הרוקחים הקליניים 

שלים את בקופות החולים ובקהילה. על המשרד במשותף עם הקופות לה

 עבודת המטה הנדרשת כדי לקבוע את מפתח התקינה והתקן הרצויים. 

על פי נתוני  :הבריאות במערכת קליניים היעדר תכנית לצורך ברוקחים

רוקחים בעלי רישיון  8,200-היו כ 2015, בסוף שנת 2016המשרד מדצמבר 

פי מרכז  . אין אפשרות לאמוד מהנתונים את מספר הרוקחים הקליניים. על39בישראל

מתוכם  55 -רוקחים קליניים  175-היו בישראל כ 2016-המחקר והמידע של הכנסת ב

. בעת הביקורת ניתנה ההכשרה לרוקחות 40(PharmDבעלי תואר דוקטור ברוקחות )

הקלינית רק באוניברסיטה העברית בירושלים. בכל שנה מסיימים את לימודיהם רק 

  רוקחים קליניים. 20-15-כ

עלה שלמשרד אין תחזית למספר הרוקחים הקליניים שיידרשו בביקורת 

  בעתיד, וממילא הוא לא הכין תכנית שתיתן מענה לצורך זה.

תיפתח באוניברסיטת  2017במהלך שנת ציין בעת הביקורת כי מנהל אגף הרוקחות 

  בן גוריון תכנית להכשרת רוקחים קליניים לקהילה.

ות כי עליו לאמוד את מספר משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריא

הרוקחים הקליניים הקיימים כיום, להעריך את היקף הצורך העתידי בהם 

ולהכין תכנית ארוכת טווח שתיתן מענה לצורך זה, על פי ההתמחות 

בעניין זה פעול בקהילה או בבתי חולים. עליו ל -הספציפית של הרוקחים 

 תעיקברבות ל ,קלינייםה םרוקחיהלגבש תכנית להכשרת ומל"ג הבתיאום עם 

 .הלימוד מוסדות

  
 .2016, נובמבר 156נוהל אגף הרוקחות "קווים מנחים לפעילות הרוקח הקליני", מספר   38

רוקחים קליניים )חלקם  175בישראל יש  2016-על פי מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ  39

 מועסקים במערכת הבריאות וחלקם בתעשייה(.

 .9.6.16, , הכנסת, מרכז המחקר והמידעברוקחות קלינית בישראלהעיסוק   40
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תכשירים שאינם רשומים טיפול המשרד ב
 (2941בפנקס התכשירים )תקנה 

א)ב( 47ובתקנותיה. בסעיף  פקודת הרוקחיםהכללים להספקת תכשירים נקבעו ב

, )להלן גם תרופה( 42ר"לא ייצר אדם ולא ישווק תכשיכי  שבפקודת הרוקחים נקבע

". ולפקודה זו אלא אם כן הוא תכשיר רשום ובהתאם לרישום ולא יורה על שימוש בו,

הפנקס או פנקס התכשירים(  -תרופה תירשם בפנקס התכשירים הרשומים )להלן 

רק לאחר שהוכח שהיא בטוחה לשימוש, יעילה ואיכותית. את הרישום מאשר 

המשרד והוא נועד להגן על בריאות הציבור; הדבר מאפשר לשווק תרופות יעילות 

טוחות לשימוש ומהווה מחסום המונע שיווק תרופות שאינן יעילות, אינן בטוחות וב

 לשימוש, אינן איכותיות ומסוכנות. 

 יתאפשרלפיהם שלקבוע כללים רשאי שר הבריאות נקבע כי א)ג( 47סעיף בנוסף, ב

זהו  אםבו אף אם אינו תכשיר רשום, או  להשתמשאו , תכשירלייצר או לשווק להתיר 

כי הדבר דרוש לצורך השר שום שלא בהתאם לתנאי הרישום, אם ראה תכשיר הר

זאת , מתן טיפול חיוני, לצורכי מחקר, לצורכי רישום בפנקס או לצורכי ייצוא בלבד

 כללים שנקבעו בחוק לעניין זה.כפוף ל

 

 בישראלרישום תרופות עיכוב ב

ות לרישום של מדי שנה מגישים יצרני התרופות ויבואני התרופות בישראל בקשות רב

 291הוגשו  2014תכשירים אתיים )תרופות מקור( וגנריים )תרופות העתק(. בשנת 

. תקנות הרוקחים קבעו את תהליכי 296 - 2015בקשות לרישום תכשירים ובשנת 

של התכשירים לרישום, והם נערכים במכון לביקורת ולתקנים של חומרי  43הבדיקה

לביקורת חומרי רפואה(. שיווק תכשירים המכון  -רפואה שבאגף הרוקחות )להלן 

גנריים, נוסף על התכשירים האתיים, מביא לתחרות ולהורדת מחירים: כניסה לשוק 

של תכשיר גנרי עשויה להוזיל את מחיר התרופות האתיות, המכילות אותו החומר 

ממחירן ובכלל להקטין את ההוצאה הלאומית לרכישת תרופות.  80%-הפעיל, עד לכ

 שום מהיר של תרופה גנרית הוא חסכוני ברמה הלאומית. מכאן שרי

כי תרופה גנרית שאושרה בידי מינהל המזון  2002פקודת הרוקחים קבעה כבר בשנת 

 והתרופות של ארצות הברית של אמריקה לשיווק שם, או בידי הרשות המוסמכת של 
 .1986-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 29תקנה   41

כל צורה של חומר או שילוב של חומרים שמתקיים בו אחד  -)תרופה( "סם מרפא"  -תכשיר   42

המקורי ולא  מאלה, ולמעט דם או רכיב בדם שנאסף מאדם המיועד לשמש בתפקידו הפיזיולוגי

הוא בעל תכונות לריפוי או למניעה של מחלה באדם או בבעל  (1) עבר תהליך עיבוד משמעותי:

הוא גורם או ניתן לאדם או  (2) חיים או לטיפול במחלה כאמור, או מוצג כבעל תכונות כאמור;

ף, לבעל חיים במטרה לגרום לשחזור, להחלפה, לתיקון או לשינוי של פעולה פיזיולוגית בגו

הוא משמש או ניתן לעשות בו  (3 באמצעות פעולה פרמקולוגית, אימונולוגית או מטבולית;

 .לאבחון רפואי של אדם או של בעל חייםשימוש 

בדיקת התאמת התכשיר להצהרות היצרן, לרבות הערכת הנתונים בנוגע לטיב חומרי הגלם,   43

ה, איכות האריזה ויציבות התכשיר. ִמפרט התכשיר והרכבו, שיטת הייצור והבקרה, שיטות הבדיק

לתקנות הרוקחים )תכשירים(,  1זהו אחד התנאים לרישום תכשיר בפנקס התכשירים. סעיף 

 .1986-התשמ"ו
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 הרישום זמני

 גורמים הממושכים
 כלכליים לנזקים
 לקופות, לחולים
 החולים לבתי, החולים
 בהוצאה ולגידול

 לבריאות הלאומית
 

תכשירים האיחוד האירופי לשיווק בארצות האיחוד, תאושר לרישום ותירשם בפנקס ה

 .ימים ממועד הגשת הבקשה 70בתוך 

כי משך הזמן לרישום תכשירים רפואיים  44משרד מבקר המדינה העיר כבר בעבר

 יום.  540-כ 2007הוא ארוך מדי וכי יש לקצרו. זמן זה ארך בשנת 

 2014 גם בביקורת זו עלה כי משך הזמן לרישום התרופות עדיין ארוך מאוד. בשנת

בקשות שכבר אושרו בידי  14ים )ובהן גנרי יםבקשות לרישום תכשיר 111הוגשו 

מקבלת הבקשה ועד הזמן שארך יום ) 528 היה; זמן הרישום הממוצע רשויות בחו"ל(

בקשות שכבר  23)ובהן  בקשות 138הוגשו  2015למתן תעודת הרישום(. בשנת 

 ימים. 494היה  הרישום הממוצע וזמן אושרו בידי רשויות בחו"ל(

, 45ימים בהתאמה 292-ו 274יצוין כי זמן הטיפול של המשרד ברישום התכשירים ארך 

דהיינו חלקו של המשרד הוא יותר ממחצית התהליך. ביתרת הזמן השלימו בעלי 

 .פרטי מידע שהמשרד ביקש 46הרישום

משרד מבקר המדינה חוזר ומעיר למשרד הבריאות כי זמני הרישום הממושכים 

לבתי החולים ולגידול  ,לקופות החוליםלחולים,  נזקים כלכלייםמים לגור

משרד מבקר המדינה מעיר הערה זו במשנה  .לאומית לבריאותהבהוצאה 

חומרה כיוון שמדובר במצב מתמשך שמבקר המדינה כבר העיר עליו, המעיד 

על אזלת ידו של משרד הבריאות ועל חוסר יעילותו בתהליך הרישום. על 

נתח את תהליך הרישום של התרופות הגנריות, עליו לאתר את המשרד ל

נקודות התורפה שמעכבות את התקדמות התהליך, ולנקוט אמצעים כדי לייעל 

 אותו. 

 

 29תקנה  - שאינם רשומיםשיווק תכשירים 

( 29התקנה או תקנה  -)להלן  1986-לתקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו 29תקנה 

, וזאת תכשיריםהרישום  שבעטיים יתאפשר לחרוג מחובתחריגים רשימת מונה 

. באישור של מנכ"ל משרד הבריאות או עובד שהואצלה לו הסמכות לעניין זה

היתר חריגים אלה: תכשיר שנתקבל מחו"ל בכמות ברשימת החריגים רשומים בין 

שאינה מסחרית ובאריזות קטנות לצרכיו האישיים של אדם; תכשיר שיובא בידי בית 

מרקחת או יוצר בישראל בכמות קטנה לשם שיווק בישראל; תכשיר רשום המיועד 

 29על פי תקנה  קופות החולים מייבאות לטיפול רפואי שלא לפי תנאי הרישום.

ת שנמצאות בשימוש בארץ ושהחברות המשווקות אותן אינן מחדשות בעבורן תרופו  
סוגיות בנושא השתתפות עצמית של "בפרק  (,2008) ב58דוח שנתי מבקר המדינה, ראו   44

 .409עמ'  "מבוטחים בתשלומים עבור שירותי בריאות

בקשה לרישום נעשית ידנית ואינה ממוחשבת. תיק רישום מכיל מאות ואף אלפי דפים הגשת   45

מודפסים. עובדי המכון שצריכים, למשל, לאתר מסמך מסוים, "נוברים" בקלסרים רבים שבהם 

 נמצאים המסמכים.

תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שקיבל תעודת רישום על תכשיר בפנקס  -בעל רישום   46

 נות הרוקחים.לפי תק
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תרופות שאושרו בסל הבריאות אולם תהליך הרישום שלהן טרם  ,47את הרישום

 הסתיים וכן תרופות במחסור.

: רכש 29קובעים את התנאים לאישור תכשיר רפואי על פי תקנה  48נוהלי המשרד

נה רשומה בפנקס התכשירים, או תרופה מייצור מקומי או יבוא של תרופה שאי

שרשומה בפנקס התכשירים אולם יש בה מחסור, או שימוש בתכשיר שרשום לצורך 

 29התוויה מסוימת עבור התוויה אחרת. בקשה לאישור רישום של תכשיר לפי תקנה 

 מוגשת לאגף הרוקחות והוא המוסמך לאשר את הרישום. 

תכשיר רפואי  עלה שמחיר בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בקופות

של תכשיר רשום, וזאת בשל  הגבוה בדרך כלל מז 29שמיובא על פי תקנה 

יות ועלבשל פערי תיווך ובשל מעורבות מתווכים נוספים בשרשרת האספקה, 

 מחירמ 12עד  5 פיניהול תהליך הרכש והטיפול בו. המחיר בתהליך זה גבוה 

כך למשל,  .הצורך ביבוא זה ים שהיו רשומים בארץ טרםיהתכשירים המקור

עלות תרופה רשומה לטיפול בזיהומים היה כשני ש"ח, עלות יבוא תרופה 

  ש"ח. 25-ג היא כ29פעיל( לפי תקנה החומר האותו  בעלתחלופית )

תקצוב  עמדה שהכין האגף לתכנון מנייר :29גידול בשימוש בתרופות לפי תקנה 

לפי  ,שימוש בתרופות לא רשומותהעולה כי  2012 ביוניותמחור במשרד הבריאות 

הולך וגדל עם  ,ובכמות קטנה בלבד חריגים למקרים כאמור שיועד ,29תקנה 

בהיקף יחידות התכשירים שאושרו  120%-חל גידול של כ 2011-ל 2008בין  ;השנים

מיליון  32-לעומת כמיליון יחידות תכשירים  71-כאושרו  2011בשנת במסגרת זו; 

 . 2008שרו בשנת שאו

 -)להלן " 29משרד מבקר המדינה בדק את "מחירוני תרופות מרשם על פי סעיף 

 2012 המשרד לאורך תקופה. בבדיקה עלה כי בשנת שהכין( התקנה פי על מחירון

-גדלה הרשימה ל 2016. בשנת 49תרופות 235המחירון על פי התקנה  נכללו ברשימת

 321. 32%-בכ ברשימה זותרופות. כלומר בארבע שנים עלה מספר התרופות  321

 תרופות 2,839)מכלל התרופות הרשומות בפנקס התכשירים  9%-תרופות אלה הן כ

 הרשומות גם את התרופות להוסיף יש . לכך(מרשם מחייבות שאינן תרופות 621 ועוד

 .50חמלה פוללטי ואת התרופות במחסור, הן אולם התכשירים בפנקס

במגמת עלייה. העלייה  29גם מספר התכשירים שמייבאות הקופות לפי תקנה 

 15%חלה עלייה של  2015-ל 2014המשמעותית ביותר הייתה במכבי: בין השנים 

  . 201551-ב 273-ל 2014-ב 238 -במספר התכשירים שהיא מייבאת במסגרת זו, מ
 תוקפו של רישום תכשיר מוגבל בזמן. 1986-לפי תקנות הרוקחים )תכשירים(, התשמ"ו  47

אישור תכשיר רפואי על פי , 16.10.07-מ 19/7חוזר המנהל הכללי, משרד הבריאות מספר   48

 .1986-"והתשמלתקנות הרוקחים )תכשירים(,  29תקנה 

 .מינון שוניםבמתן ואופן ברשומה כמה פעמים התרופה הברשימה הם אותה פריטים חלק מה  49

טיפול חמלה: טיפול הנדרש בעבורו אישור מראש ממשרד הבריאות. זהו טיפול בתכשיר רפואי   50

שאינו רשום באף מדינה, והוא ניתן לחולה הסובל ממחלה קשה שלא ניתן לטפל בו בצורה 

במדינה אחרת, ולא ניתן להכליל נאותה בתכשיר רפואי רשום ומאושר לשיווק במדינת ישראל או 

 את הטיפול במסגרת ניסוי קליני.

 .4%ה של ימאוחדת חלה עליבבלאומית ובכללית לא חל שינוי ו  51
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של איכותן ליעילותן ול ן לשימוש,בטיחותמידת חשש ל
 תרופות לא רשומות

הערכת תכשיר לרישום מבוססת על בחינת נתוני יעילות, בטיחות לשימוש ואיכות 

התכשיר ואת איכותו של  ו לשימושבטיחותאת מידת  ו,להבטיח את יעילותכדי 

. בתכשירים לא רשומים אין כמעט המשווק לאורך זמן וללא תלות בסדרת הייצור

מידע על תהליכי הייצור ועל בקרת הייצור. כמו כן, מידע הנוגע לאיכות התכשיר, אין 

תרופה מאתר ייצור מסוים, ולעתים אף מאותו קו ייצור אינה מיוצרת תמיד לפי מפרט 

במדינות שונות על פי המסמכים חברות התרופות משווקות תכשירים . דרישות אחיד

מסוימת  והמפרטים שאושרו באותה מדינה. לכן ייתכן מצב שמנות ייצור של תרופה

שלא עמדו בדרישות שנקבעו במסמכי הרישום של מדינה מוכרת א' ונפסלו, )ֲאָצוֹות( 

יימכרו למדינה אחרת שאישרה מפרטי איכות שהַאצְוָה עומדת בהן. לכן לעתים יש 

על מנת להגביר את  חשש למידת בטיחותו לשימוש של התכשיר, ליעילותו ולאיכותו.

ר במרשם למטופל ידע הרופא כי מדובר הזהירות חשוב שבעת רישום התכשי

 בתכשיר שאינו רשום.

הביקורת העלתה כי בקופות החולים כללית ולאומית, בעת רישום התכשיר 

התראה במחשב הרופא המציינת שהתכשיר  מופיעהאין במרשם למטופל, 

 ; במכבי ובמאוחדת מופיעה התראה. 29מיובא במסגרת תקנה 

מה בפנקס התכשירים עלולה להיות היות שלשימוש בתרופה שאינה רשו

השפעה על מידת בטיחות התרופה, יעילותה ואיכותה, על קופות החולים 

להפעיל מנגנון קבע שיתריע לפני הרופא על טיפול בתרופה שאינה רשומה 

, כדי שהוא יוכל לשקול להחליף תרופה זו בטיפול 29ומיובאת לפי תקנה 

 חלופי ובטוח יותר. 

 

 29שרד לצמצום השימוש בתקנה פעילות דלה של המ

, 1995לפי חוק ביטוח בריאות מינואר  :רבות שנים מזה בסל שנכללות תרופות

קופות החולים חייבות לספק כל תרופה הכלולה בסל, גם אם היא אינה רשומה 

לחבריה במועד  כלליתהסל כולל את שירותי הבריאות שנתנה  .בפנקס התכשירים

בסל על כן, . 52וכן את רשימת התרופות הכלולות בצו ,1994בינואר  1 -הקובע 

 עוד משנות החמישים של המאה הקודמת. רשומותשנמצאות תרופות 

סל התרופות כולל גם תרופות שהיו רשומות  :חסמים המונעים רישום תרופות

בעל חידוש הרישום הן ש-בעבר, אך רישומן לא חודש; בדרך כלל הסיבות לאי

 , פקע תוקףתכשיר בפנקס התכשיריםהרישום אינו עומד בדרישות החוק לרישום ה

. רישום של תרופות 53בוטל הרישוםטרם חידש אותו או ש על הרישוםוברישום ה  
מפרט את הצו  .1995-צו ביטוח בריאות ממלכתי )תרופות בסל שירותי הבריאות(, תשנ"ה 52

 מדי שנה בהתאם לשינויים בסל הבריאות.  עודכןמוחוק ההתרופות הנכללות בסל הבריאות לפי 

למשל נמצא שהתכשיר הרשום מזיק או עלול להזיק לבריאות, או שאינו מתאים להתוויה שלה   53

 נועד או שהוא מיוצר, מיובא ומשווק בניגוד לתנאי הרישום.
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וחידוש הרישום כרוך בעלויות כספיות ובמקרים מסוימים אין הדבר משתלם לבעל 

ציא את כל הרישום לחדש את רישומן. במקרים אחרים מתקשה הרושם להמ

המסמכים הנדרשים לתיק של תרופות ותיקות מאחר שמדובר בתרופות שיוצרו בתקן 

ישן ונחות שהיה תקף בזמן הוצאת התרופה לשוק בשנות החמישים, השישים 

 והשבעים של המאה הקודמת. 

בהשתתפות מנכ"ל המשרד דאז,  2012בדיון שהתקיים בדצמבר  :המשרד החלטת

המשרד ואגף הרוקחות, המנכ"ל החליט כי "יש לבחון את  פרופ' רוני גמזו, הנהלת

ואז להחליט על המסלולים: רישום  29התכשירים המיובאים והמשווקים על פי תקנה 

 .1.3.13-' והנשארים". תאריך היעד נקבע ל54חדשים, ביטול 'תרופות סבא

, המשרד עדיין לא בחן את 2016עד למועד סיום הביקורת באוגוסט 

, ולא מיפה אותן כפי שהחליט המנכ"ל עוד 29ובאים לפי תקנה התכשירים המי

. אשר על כן המצב נשאר כפי שהיה, והדבר מאלץ את הקופות 2012בדצמבר 

בחלק מהמקרים להמשיך לייבא אותן התרופות וזאת למרות שייתכן שיש 

 בנמצא טיפול חלופי אחר.

רישום תכשירים המפרט את האופן והתנאים ל 55פרסם המשרד נוהל 2014באפריל 

. על מנת לעודד רישום תכשירים אלה נקבע בנוהל 29המיובאים על פי תקנה 

ונמצאים בסל  שבועומדים בקריטריונים ש ,נוהלהתכשירים שיתקבלו במסגרת ש

ימי עבודה וזאת לאחר השלמת  180רשמו תוך פרק זמן של עד יי, שירותי הבריאות

. כפי שנדרש להשלמת תהליך הרישוםכל הפרטים הנדרשים על ידי בעל הרישום 

קורא לרישום תכשירים המיובאים על פי תקנה פרסם המשרד קול  2015באוגוסט 

29. 

( ועד למועד סיכום הביקורת )ספטמבר 2014ממועד פרסום הנוהל )אפריל 

( רשמו בעלי הרישום תכשירים בודדים בלבד. נראה אם כן, שהתהליך 2016

 ום התכשירים.שנקבע בנוהל לא עודד את ריש

 
 תרופות ותיקות הנמצאות בשימוש עשרות שנים.  54

 .2014שום תכשירים ותיקים מאפריל , רי120נוהל אגף הרוקחות, נוהל מספר   55
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 לוואי תופעות
 גורם הן מתרופות
 לתחלואה משמעותי
 פי על. ולתמותה
 ממחקרים נתונים
,  שפורסמו מספר
 לוואי תופעות
  מובילות מתרופות

 5%-10%-ל
 בבתי מהאשפוזים

 החולים
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות, כי נוכח העלייה בשימוש 

, נוכח מחירם הגבוה בחלק מהמקרים, 29בתכשירים המיובאים לפי תקנה 

בקרת בדיקות  וכיוון שבחלק לא מבוטל מהמקרים אינו מושלם כל תהליך

ילוב היעילות, הבטיחות לשימוש והאיכות, על המשרד לערוך עבודת מטה בש

, לבחון 29הקופות, ובמסגרתה למפות את התרופות המיובאות על פי תקנה 

אילו מהן עדיין נחוצות, האם יש פעולות שיש לנקוט על מנת לאפשר את 

רישומן, והאם יש להן חלופות ראויות, וזאת כדי לפעול לצמצום היבוא שלהן. 

יעות בסל בכלל זה, במקרים שבהם התרופות כבר לא נחוצות, אולם הן מופ

, על משרד הבריאות לבחון יוזמה לתיקון החקיקה בנושא. 56שירותי הבריאות

המשך הגידול ביבוא תרופות לפי התקנה עלול בחלק מהמקרים לסכן את 

 משמע על הקופה הציבורית.  -הציבור, ומשית עלויות נוספות על הקופות 

 

 

תופעות לוואי הקשורות לנטילת תכשירים 
 רפואיים

 ואי מתרופות הן גורם משמעותי לתחלואה ולתמותה. על פי נתונים ממחקריםתופעות לו

מהאשפוזים בבתי  5%-10%-, תופעות לוואי מתרופות מובילות ל57מספר שפורסמו

מיליון אשפוזים בשנה בארה"ב כתוצאה  1.9הציג  2011-החולים. מחקר שפורסם ב

מתופעות הלוואי  60%-כמתופעות לוואי של תכשירים רפואיים. על פי המחקרים 

  ניתנות למניעה.

הקים  58בעקבות דוח בדיקה של המשרד לאחר פרשת האלטרוקסין 2012בסוף שנת 

המחלקה(. מטרת המחלקה  -המשרד מחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי )להלן 

היא להבטיח שהתרופות בישראל בטוחות לשימוש על ידי איסוף מידע בטיחותי 

 לגביהן )תופעות לוואי ועוד( מחברות התרופות, מהציבור הרחב ומהצוות הרפואי.

וואי המדווחות למחלקה וניתוחן; פעילות המחלקה היא בין היתר הערכת תופעות הל

הסקת מסקנות והעברת המידע החדש למשתמשים כדי למזער את הסיכונים 

  בשימוש בתכשיר.
משום שסל הבריאות כולל, בין היתר, את שירותי הבריאות שנתנה כללית לחבריה במועד   56

 .1994בינואר  1 -הקובע 

 על פי אתר הבית של משרד הבריאות, אגף הרוקחות, המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי.  57

תריסיות. התכשיר משווק בישראל משנת -ם של תתתרופת האלטרוקסין משמשת לטיפול במצבי  58

. במשך השנים שינתה יצרנית התכשיר את הרכב החומרים הבלתי פעילים של התכשיר 1981

זילנד מאות דיווחים על תופעות לוואי -התקבלו בניו 2007על מנת לשפר את יציבותו. בשנת 

ופה בארץ בהרכב הגישה יצרנית התכשיר בקשה לרישום התר 2008-מנטילת התרופה. ב

. עם תחילת השימוש בו, 2010החומרים החדש. התכשיר בהרכבו החדש אושר בארץ בשנת 

החלו להצטבר דיווחים על תופעות לוואי. ניתוח פרופיל תופעות הלוואי אופיין כהפרעה באיזון 

 ההורמונלי. 
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המידע על תופעות הלוואי מתקבל מחברות התרופות; מפורום תופעות לוואי 

שהקימה המחלקה כדי לעודד את הציבור הרחב לדווח על תופעות לוואי; וכן מטופס 

על תופעות לוואי במסגרת מערכת הטפסים של ממשל זמין. בטופס זה מקוון לדיווח 

חולים וכן הבתי חולים, מרפאות קופות ברפואי הצוות והרופאים הציבור הרחב, ה

קיבלה  2015יכולים לדווח על תופעות לוואי. בשנת  -בעלי רישום תכשירים 

 דיווחים על תופעות לוואי מתרופות.  9,000-המחלקה כ

יווח של הציבור או הרופאים ומטפלים אחרים על תופעות לוואי עולה כי הד

 הקשורות לנטילת תכשיר רפואי הוא וולונטרי. 

רופאים ורוקחים בקופות החולים ובבתי החולים מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי 

מערכת הדיווח הקיימת אינה תמיד נגישה להם. לדבריהם, כדי לעודד את הדיווח 

כת שתהיה משולבת במערכת המידע הארגונית שלהם )מערכת רצוי להקים מער

המידע של הקופה או של בית החולים שבה פועלים העובדים בארגון(. עוד מסרו כי 

העומס הרב המוטל על הרופאים בבתי החולים ובקהילה אינו מותיר להם זמן מספיק 

 לדווח באופן שיטתי על תופעות לוואי מתרופות.

כי קופת חולים או בית חולים ינהלו מערכת מעקב תרופתי  בתקנות הרוקחים נקבע

תרופתי. תפקידו הוא לאסוף דוחות על תופעות לוואי או חשש  למעקב אחראי וימנו

לתופעות לוואי שהתקבלו ולדווח למשרד הבריאות. תפקידו גם להגביר את המודעות 

ואי וחשיבות של הרופאים ואנשי הצוות הרפואי לאפשרויות הדיווח על תופעות הלו

 הדיווח לבריאות הציבור. 

כי המוסדות הרפואיים מינו אחראים כאמור בתקנות, אולם  הביקורת העלתה

מקבלים מעובדי אותם מוסדות.  המידע שהםתפקידם מתמצה בהעברת 

ם לאיסוף יזום ייעודייכי כאשר הקצו עובדים  נמצאבבדיקה בבית חולים מסוים 

 שלעשרות מקרים הנוגע לפות התקבל מידע של מידע על תופעות לוואי מתרו

כאשר הופסקה פעולתם של עובדים אלה הצטמצם באופן , ותופעות לוואי

 משמעותי הדיווח על תופעות הלוואי. 

על המשרד בשיתוף קופות החולים, בתי החולים ומוסדות רפואיים אחרים 

לשקול להקים מערכת ייעודית שתשולב במערכות המידע שלהם, שתאפשר 

יווח נגיש וידידותי על תופעות הלוואי מתכשירים רפואיים, ושדיווחים אלה ד

ירוכזו במערכת לאומית מרכזית של המשרד. מערכת כזו תאפשר גם העברת 

מידע בכיוון ההפוך: המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי תוכל להעביר אל 

בתרופות מוסדות הרפואה תגובות לדיווחיהם, מידע לגבי בטיחות השימוש 

והוראות לפעולות הנדרשות לגבי תכשירים רפואיים שעלולים לסכן את 

המטופלים. עוד ראוי להגביר את מודעות הרופאים והצוות הרפואי לחשיבות 

הדיווח על תופעות הלוואי. יש גם לרענן את הגדרת תפקידי האחראים על 

 י.המעקב התרופתי ולדרוש מהם ליזום איסוף מידע על תופעות הלווא
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 רוקחית פשיעה
 פוגעת ורפואית
 ואף הציבור בבריאות
 .למוות לגרום עלולה
 שוק הערכות לפי

 הרפואיים הזיופים
 8-כ מגלגל בעולם

  שהם, דולר מיליארד
 משוק 10%-כ

 העולמי התרופות
 

 פשיעה רוקחית ורפואית 
להגן על בריאות הציבור ותפקידו  201259האגף לאכיפה פועל במשרד משנת 

אלה תחומי העיסוק  על כל היבטיה; בתחום הרפואהבאמצעות מאבק בפשיעה 

תרופות מזויפות וגנובות, למשל  - הרוקחיתפשיעה העיקריים של האגף: מאבק ב

מאבק בפשיעה בתחום האביזרים והמכשירים , וכן סמים, תוספי תזונה מזויפים ועוד

שיווק של אביזרים ומכשירים רפואיים מוברחים,  ;תגניבולמשל  - הרפואיים )אמ"ר(

 .60יצור וסחר בציוד רפואי מזויףי ,יבוא, יצוא; מזויפים ומוצגים באופן כוזב

 . היא פוגעת61פשיעה רוקחית ורפואית פוגעת בבריאות הציבור ואף עלולה לגרום למוות

ערכות גם באמון הציבור במוסדות המדינה בכלל ובמערכת הבריאות בפרט. לפי ה

 מיליארד דולר, שהם  8-האגף לאכיפה, שוק הזיופים הרפואיים בעולם מגלגל כ

משוק התרופות העולמי, ומחצית מהזיופים הם מתחום התכשירים רפואיים.  10%-כ

 400-אשר לישראל, הערכת האגף לאכיפה היא שהיקף הפשיעה עשוי להגיע ל

לפשעים בתחום התכשירים  מיליון ש"ח קשורים 230-מיליון ש"ח בשנה, ומתוכם כ

 . 62והמכשירים הרפואיים

האגף  .מפקחים( שמאויש במלואו -לאכיפה תקן של שישה עובדים )להלן גם אגף ב

משמש כגוף המקצועי והתורתי בתחום הפשיעה הרוקחית והרפואית וכן כגוף הביצוע 

 האחראי לפיקוח ולאכיפה.  -

"תפיסות" של תכשירים ושל  650מעל  2014פעילות האגף לאכיפה הניבה בשנת 

אביזרים המכילים תכשירים רפואיים מזויפים. האגף עסק במקרים כגון איתור 

ָ מתחזים לבעלי מקצוע בתחום הבריאות, למשל במקרה אחד איתר האגף מִ  ה תחז

בטיפולים קוסמטיים; מניעת מקרי  מזויפים שהשתמשה באביזרים רפואיים לרופאה

; 63בעולם ובישראל זרים המכילים תכשירים רפואייםזיוף והברחה של תכשירים ואבי

איתור תכשירים מזויפים שסופקו, בין היתר, לבתי חולים, אך נתגלו לפני שמטופלים 

ן ; החרמה של משקאות אלכוהוליים מזויפים ב"פיצוציות" המכילים 64נטלו אות

רופא  המכילים רכיבים רפואיים; איתורתוספי תזונה חומרים מזיקים כמתנול; החרמת 

שנתן למתווכים )"מאכרים"( מרשמים לקנביס רפואי ללא הצדקה רפואית; מניעת 

אתרי אינטרנט  100-יבוא וייצור לא חוקי של סטרואידים והורמוני גדילה; חסימת כ

שרובם מוכרים תכשירים מזויפים; החרמה של מיליון וחצי כדורים מזויפים לטיפול 

  יפים ב"פיצוציות" ובחנות לאביזרי מין. אונות וכן אביזרים רפואיים מזו-באין
ל האגף הוגדר האגף כיחידה הכפופה למנה 2012האגף כפוף למשנה למנכ"ל המשרד. עד   59

 לרוקחות.

, האגף לאכיפה פשיעה פרמצבטית בישראל -סקירה על פי מסמך של האגף לאכיפה )  60

( המניע העיקרי לפשיעה זו הוא כלכלי ועוסקים בו ארגוני טרור 14.6.16ופיקוח, משרד הבריאות, 

 וארגוני פשיעה.

 עלול להסתיים במוות.חומרים פעילים בתכשירים מזויפים עלולים לגרום להתקף לב, ודבר זה   61

 .14.6.16האגף לאכיפה ופיקוח, משרד הבריאות,  ,בישראל צבטיתפשיעה פרמ - סקירה  62

למקור התרופה,  בקשרבאמצעות תעודות משלוח מזויפות, הצהרות שווא מקרי זיוף והברחה   63

 .ומכירה מבתי מסחר לא רשומים לבתי מסחר רשומים

בבית חולים אחד התרופה אותרה עקב  -התרופות אותרו מבעוד מועד לפני שנעשה בהן שימוש   64

שהאריזה אינה זהה לאריזות  הבחיןהרוקח חולים אחר  בביתמידע שהתקבל מאחת המדינות. 

  המקוריות.
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בעקבות הפעילות של האגף הגישה הפרקליטות כתבי אישום ובכמה פסקי דין 

חודשים, ניתנו קנסות של  40נגזרו עונשי מאסר של עד  2016-ו 2015שניתנו בשנים 

 עשרות אלפי ש"ח וחולטו מאות אלפי ש"ח.

 פשיעה הרוקחית והרפואיתהאולם, על אף פעילותו הענפה של האגף למניעת 

 ולמיגורה, לאגף אין כלים נאותים למילוי מיטבי של משימותיו, כמפורט להלן: 

כדי  :היעדר סמכויות חקירה והיעדר הסמכה להגשת כתבי אישום לאגף

לייעל פעילות הנוגעת לפשיעה מוקנות בדרך כלל לעוסקים בפעילות זו סמכויות 

אין אגף לאכיפה להגשת כתבי אישום. לשונות כסמכויות חקירה או סמכויות 

בשיתוף פעולה עם גופי  סמכויות בדין לחקירה או להגשת כתבי אישום. הוא פועל

 ,(המשטרה -משטרת ישראל )להלן גם  :סמכויות חקירהאחרים, שלהם יש אכיפה 

בחו"ל כגון רשות האכיפה של לאגף פרקליטות וכן יחידות אכיפה מקבילות המכס, ה

. יצוין 66(MHRAעה פרמצבטית באנגליה )יוהיחידה העוסקת בפש 65(FDA-OCI) ארה"ב

להם סמכויות חקירה והסמכה  בעת הביקורת היוכמה גופי אכיפה שבישראל יש ש

: שירות המזון במשרד הבריאות; למשללהגשת כתבי אישום בתחומי התמחותם, 

; רשויות ופיתוח הכפר במשרד החקלאות 67(פיקוח על הצומח והחי)ח "יחידת הפיצו

  המסים; המשרד לאיכות הסביבה; רשות העתיקות.

בשנים האחרונות פנה משרד הבריאות למשרד המשפטים כמה פעמים בבקשה 

, בדומה לאלה שניתנו לגופים לאגף סמכויות חקירה והגשת כתבי אישוםלהעניק 

כי פשעים בתחום הרוקחות ו רב משטרה עומס משימותבש אחרים כאמור, בנימוק

הרפואה אינם בראש סדר העדיפויות שלה ולכן אינם זוכים להתייחסות  ובתחום

. בין היתר עלה בביקורת שהמשטרה אינה מעדכנת באופן קבוע את האגף ראויה

במקרים של מקרי  ההתוצאות או הממצאים כשמסתיימת חקירת בדברלאכיפה 

 פשיעה רפואית.

כי בדיונים שהתקיימו אצל המשנה ליועץ  2016משרד המשפטים השיב בנובמבר 

כי  -המשפטי לממשלה )פלילי( הוחלט באשר לשוק המפוקח בידי משרד הבריאות 

לעת הזו אין מקום להענקת סמכויות אכיפה פליליות למשרד הבריאות בתחום 

-ח חדש[, תשמ"אהפרמצבטיקה, וזאת על רקע קידום תיקון לפקודת הרוקחים ]נוס

שהליך חקיקתו הושלם זה מכבר, ובו הוכנס מנגנון של אכיפה מינהלית  1981

באמצעות הטלת עיצומים כספיים על הפרת הוראות הפקודה. שילוב של הכלים 

המינהליים החדשים עם אכיפה פלילית שתתבצע בידי המשטרה ייתן מענה אכיפתי 

ילות עבריינית ובתעשייה המונעת מספק. אשר לשוק שאינו מפוקח, המאופיין בפע

ממניעים כלכליים, ממילא ראוי כי הטיפול ייעשה בידי המשטרה בשיתוף משרד 

הבריאות. כדי להדק את שיתוף הפעולה בין המשרד לבין המשטרה סוכם כי בשים 

לב שמדובר בנושאים שיש להם השפעה על בריאות הציבור, יגובש נוהל שבו יוגדרו 

תהיה מעורבות של המשטרה. המשטרה השיבה כי לפי התיקון סוגי המקרים שבהם   
65  Criminal Investigations  Office of - FDA-OCI 

66  MHRA - Medicines & Healthcare products Regulatory Agency 

תוצרת חקלאית של מעבר בפעולות פיקוח ואכיפה שמבצעת יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות   67

 .שמירת בריאות הציבור, החי והצומחצורך למעזה ואיו"ש לישראל 
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לפקודה, למשרד הבריאות יינתנו סמכויות פיקוח נרחבות יותר )ליכולת לדרוש 

הזדהות והצגת מסמכים יתווספו עיצומים כספיים(. שיתוף הפעולה עם האגף 

 לפשיעה הוא קריטי ומשלב יכולות ועוצמות לצורך מאבק בנגע הסמים.

את המאבק בפשיעה וכך להקטין את הפגיעה בבריאות הציבור, על  כדי לייעל

משרד הבריאות בשיתוף משרד המשפטים והמשטרה לגבש בהקדם את 

הנוהל שסוכם עליו כך שפעילות האגף לאכיפה תהיה יעילה ומועילה. לאחר 

תקופה שתיקבע בידי הצדדים יש לבחון האם סמכויות הפיקוח שנוספו 

דווח באופן קבוע תהמשטרה מן הראוי שכמו כן ת. למשרד הבריאות מספקו

בכל התלונות של פשיעה  הןועל ממצאי חקירותיה לאגף האכיפה על תוצאות

 .רפואית

הנוגע לאביזרים המכילים  2012-היעדר תקנות לחוק ציוד רפואי, התשע"ב

אחד התחומים המרכזיים שבהם עוסק האגף הוא עבירות  :תכשירים רפואיים

קיסמי  -לדוגמה, "פוצרים" . 68זרים המכילים תכשירים רפואיים )אמ"ר(הנוגעות לאבי

. פוצרים מזויפים מסוכנים כיוון מתכת המשמשים לניקוי תעלות השן בטיפולי שורש

בעת הטיפול בתעלות השן; מזרקים לא תקינים שעלולים שהם עלולים להישבר 

חומר אלחוש לא מזוהה שעלול לגרום לנזק  ובהםפלסטרים ; להישבר בעת הטיפול

 .לעור

בדומה להתמודדות עם עבירות בתחום התכשירים הרפואיים, ההתמודדות עם 

עבירות זיוף בתחום אמ"ר היא התמודדות חובקת עולם והאגף נדרש לא פעם 

לאומית -ישראל על אמנה ביןחתמה מדינת  2011לאומי. בשנת -לשיתוף פעולה בין

זה ולאפשר את תהליך על מנת להשלים  .69(Medicrimeאמ"ר ) למלחמה בזיופי

לאחר חקיקה אשרר את החתימה על האמנה שיתוף הפעולה נדרשה המדינה ל

הכללים הנוגעים נחקק חוק ציוד רפואי ובו נקבעו  2012ואכן, בשנת  מתאימה,

 מ"ר. לא

וכן מכשיר המשמש לטיפול רפואי, חוק אמ"ר מגדיר ציוד רפואי, בין היתר, כמכשיר 

לרבות חומר כימי או מוצר  - או תוכנת מחשב הנדרשים להפעלת מכשיר כאמור

ביולוגי, שחלקם בעלי דרגת סיכון גבוהה למשתמש בהם. בחוק נקבעו סמכויות 

פיקוח ואכיפה, ובכלל זה סמכות לפקחי משרד הבריאות, להיכנס לאתרים ללא צו 

ישוי, או שהוא פגום או מזויף, וכן חיפוש, לתפוס ולהחרים ציוד רפואי שאין לו ר

נקבעה בחוק סמכות בית המשפט להשית על המפרים את הוראות החוק, עונשי 

 מאסר וקנסות. 

 
 ,פעמי ממוחזר"-"שימוש בציוד רפואי חדבפרק  (,2005) ב55דוח שנתי מבקר המדינה, ראו גם   68

  .553עמ' 

 .2016האמנה נכנסה לתוקף בינואר   69
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על אף שלכאורה חוק אמ"ר יכול להקנות למפקחי האגף לאכיפה סמכויות 

החוק טרם  -ארבע שנים לאחר חקיקתו  - 2016 אכיפה ממשיות, עד אוגוסט

 .70תחולתולשהן תנאי  תקנותנכנס לתוקפו, משום ששר הבריאות טרם התקין 

כיוון שאין האגף יכול לפעול על פי הסמכויות הקבועות בחוק, אנשיו נאלצים 

לפעול באמצעים עקיפים נגד מפרי החוק ולהסתייע בגופי אכיפה אחרים, 

סדר עדיפויות שלאו דווקא מקדם טיפול בעבירות וגופים אלה פועלים על פי 

מסוג זה. בהיעדר תקנות לחוק אמ"ר, מדינת ישראל גם לא אשררה את 

האמנה שהיא חתמה עליה. בנסיבות אלה ישראל לא יכולה ליהנות מהפירות 

 לאומי במאבק בפשיעה זו. -של שיתוף הפעולה הבין

התקנות הנוגעות לחוק על משרד הבריאות להשלים לאלתר את הליכי התקנת 

אמ"ר ולהעבירן לחתימת השר הממונה, שר הבריאות, כדי שיתאפשר לטפל 

כראוי בפשיעה רפואית בתחום האביזרים והציוד הרפואי. התקנת תקנות אלה 

מתבקשת גם נוכח הליקויים שעלו בדוח ביקורת שפרסם מבקר המדינה בעניין 

ליקויים שנדונו כמה  - 200571פעמי ממוחזר כבר בשנת -שימוש בציוד רפואי חד

 פעמים בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת. 

כי הוא נמצא בימים אלה ב"ישורת האחרונה" של  2016המשרד השיב בדצמבר 

דיונים עם גורמים שונים תוך כוונה להגיע לנוסח מוסכם של התקנות, ובכוונתו 

 .2017להשלים את המהלך במחצית הראשונה של שנת 

כחלק  :התכנון לעומת הביצוע -ית העבודה השנתית של האגף לאכיפה תכנ

מכללי הניהול, הארגון נדרש לעקוב אחר יישום תכנית העבודה שנקבעה ולנתח את 

המרכיבים שלא יושמו, וזאת כדי לשפר בהתמדה את היחידה הארגונית. את תכנית 

ל בה יעדים, העבודה שלו על האגף לגבש בהתאם למדיניות המשרד ועליו לכלו

 .72תשומות ותפוקות. את תכנית העבודה יש להביא לאישור הנהלת המשרד

ביצוע תכנית העבודה של האגף לאכיפה היה  2015הביקורת העלתה שבשנת 

 חלקי וחסר. 

בוצעו רק כמחצית : 2015להלן דוגמאות לביצוע חלקי של תכניות העבודה בשנת 

וכמחצית מהפעולות  פשיעה רפואיתהמתוכננות להוכחת מקרי המעבדה מבדיקות 

שתוכננו כ"קניות ִביּום" של חומרים החשודים כמזויפים או כמזיקים לבריאות; חוקר 

מהמשימות; האגף  35%-פרטי שהאגף תכנן להפעיל במשימות רבות, הופעל רק בכ

תכנן לקבל מחברה חיצונית דיווחים מודיעיניים על פעולות שונות של פשיעה 

  מהדיווחים המתוכננים. 35%-קבלו רק כרפואית, אך הת
 ג65דוח שנתי בעניין החשיבות בהתקנת תקנות והשיהוי בהתקנתן ראו גם: מבקר המדינה,   70

 .111(, בפרק "הטיפול בהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית", עמ' 2015)

  .553(, עמ' 2005) ב55דוח שנתי מבקר המדינה,   71

. המדריך נועד לשרת 2010(, ספטמבר 4.1, גרסה מעודכנת )מדריך התכנון הממשלתיראו גם   72

את הנהלות משרדי הממשלה בבואם לקבוע את תכניות העבודה המשרדיות. במדריך מוצגות 

הדרישות לתכנון העבודה במשרדים הממשלתיים: קביעת מטרות, הגדרת יעדים, צורך למדוד 

 את ביצועי התכניות ועוד.
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הביצוע החלקי מקורו בהיעדר  2016כפי שגם עולה מתשובת המשרד מדצמבר 

ראויים ותקציב  73כוח אדם לא מספק, היעדר אמצעי מחשוב -משאבים מספיקים 

שבחלקו לא אושר מבעוד מועד והועבר ליחידה רק בסוף השנה. עוד הסביר המשרד 

נובעת מאילוצים רוחביים.  2015ישום תכנית העבודה בשנת בתשובתו כי הפגיעה בי

 2015-יחד עם זאת המשרד מסר כי הסדיר תקציב בסיס לאגף לאכיפה לראשונה ב

 . 2016-ותקציב זה הוכפל ב

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד שעליו לפקח על האגף ולוודא כי הוא 

אושר לו בשנת מבצע את מלוא המשימות שהוטלו עליו עם הגדלת התקציב ש

2016. 

בהתאם להוראות המשרד  :רכישה אישית של תכשירים רפואיים מחו"ל

, ניתן לייבא ביבוא אישי תכשירים רפואיים לצריכה פרטית 29המבוססות על תקנה 

של עד חודשיים בתנאים שפורטו בהוראות. אמצעי נפוץ ליבוא אישי של תכשירים 

ט(. יבוא בדרך זו, הנעשה באמצעות רפואיים מחו"ל הוא המרשתת )רשת האינטרנ

הדואר, עשוי להיות לא מבוקר ויש בו סכנה לזיוף. יש לציין שבדוח אחר של מבקר 

בדיקות מדגם מצומצמות וידניות של  עורכיםבין היתר שפקידי המכס המדינה נאמר 

 מהתרופות 50%-להערכת האגף לאכיפה, "למעלה מ. 74המגיעים לישראל פריטי דואר

]תכשירים[ הנמכרות דרך המרשתת מזויפות... על פי אומדנים... תכשירים מזויפים 

מהסחורה המזויפת  5%-מיליון יורו בשנה... פחות מ 35-באינטרנט מגלגלים עד כ

 .75נתפסת במכס"

נוכח תופעת היבוא האישי, הלא מבוקר, של תכשירים רפואיים באמצעות 

מסוכנים או תכשירים מזויפים  האינטרנט, והפתח שנוצר ליבוא של סמים

העלולים להימכר לציבור, על משרד הבריאות לערוך עבודת מטה בשיתוף 

גופי האכיפה כדוגמת המשטרה, רשות המסים )המכס(, חברת דואר ישראל 

בע"מ והפרקליטות כדי להתמודד עם תופעה זו ולהגן על הציבור מפני סכנת 

הציבור לתרופות ולאביזרים התרופות המזויפות. כדי להקטין את חשיפת 

הרפואיים המזויפים, על משרד הבריאות לבחון את האפשרות לערוך תכנית 

הסברה לציבור על הסכנות הטמונות בשימוש בתכשירים ובאביזרים רפואיים 

שלא קיבלו היתר של המשרד ואשר יובאו באופן אישי, ולהדגיש כי ביבוא אישי 

 המסוכנים במיוחד לבריאות הציבור.  כזה עלולים להתקבל תכשירים מזויפים

 

 
ב הקיימת יכולת הצלבה בין מבצעי פשיעה שונים, לא ניתן לקבל לדוגמה, אין במערכת המחש  73

באמצעותה נתונים סטטיסטיים של פשיעה רפואית, אין ביכולתה לעקוב אחר התקדמות 

 התהליך של בדיקות שנשלחו למעבדה.

 .780לאומי", עמ' -הטיפול בדואר בין -(, בפרק "חברת דואר ישראל בע"מ 2016) א67דוח שנתי   74

 .14.6.16, האגף לאכיפה ופיקוח, משרד הבריאות, פשיעה פרמצבטית בישראל -סקירה   75
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 הבריאות במערכת
 של התופעה ידועה
 לרעה שימוש

 רפואיים במרשמים
 נרשמו שבהם

 תרופות למטופלים
 סמים המכילות
 בעלי או מסוכנים
 פוטנציאל
 . להתמכרות

 הבריאות למשרד אין
 עם להתמודד כלים

 את שמסכנת התופעה
 הציבור בריאות
 

 שימוש ללא בקרה במרשמי תרופות המכילים 
 סמים מסוכנים 

התופעה של שימוש לרעה  2000-במערכת הבריאות ידועה מתחילת שנות ה

במרשמים רפואיים שבהם נרשמו למטופלים תרופות המכילות סמים מסוכנים או 

להרגעה, אוקסיקונטין לשיכוך כאבים  בעלי פוטנציאל להתמכרות, למשל קלונקס

וועדה למאבק בנגע הסמים וריטלין להגברת קשב וריכוז. הדברים נדונו, בין היתר, ב

לדברי נציג ארגון הרוקחים ונציג  .2007-201676והאלכוהול של הכנסת בשנים 

המשפחות שהשתתפו בדיונים, המשתמשים צורכים את התרופות המסוכנות במינון 

ש בטיפול הרפואי שנקבע ולכן מסכנים את עצמם, או שהם מכורים הגבוה מהדרו

לתרופה ומנסים להשיגה בכל דרך אפשרית, או שהם מוכרים את התרופות בשוק 

החופשי במחירים גבוהים לשם רווח כספי ובסיכון אחרים. מצב זה מתאפשר למשל 

כאשר מטופל מקבל מרופא מרשם לתרופה המכילה סמים, משכפל את המרשם 

ומשתמש בו כמה פעמים, או כשמטופל פונה לכמה רופאים במקביל, ומקבל מכל 

אחד מהם מרשם ובו תרופות המכילות סמים. בדיווח לוועדה מסר ראש האגף 

לאכיפה שאין נתונים מדויקים על היקף התופעה, אולם ידוע לו על כמה רשתות של 

  שיטה זו.סוחרי סמים שסחרו בסמים מסוכנים שהתקבלו מבתי המרקחת ב

 למשרד מבקר המדינה כי  2016מנכ"ל הרשות למלחמה בסמים מסר בנובמבר 

ת ייבנש"ח כסיוע ראשוני ל 150,000הקצתה הרשות למשרד הבריאות  2007-ב

שייקלט בה המידע שמטופל קיבל על פי מרשם תרופה המכילה מערכת ממוחשבת 

במרשם  סמים, ואם המטופל ינסה לקבל פעם נוספת תרופה זו )כגון עקב שימוש

  .משוכפל( המערכת תתריע על כך

עד מועד סיום הביקורת עדיין לא פועלת המערכת שיכולה למנוע הנפקה 

חוזרת של תרופות המכילות סמים מסוכנים. לפיכך אין למשרד הבריאות כלים 

 להתמודד עם התופעה שמסכנת את בריאות הציבור. 

לניהול תנועת הסמים  מסר המשרד כי הוא מפתח מערכת 2016בתשובתו מדצמבר 

  המסוכנים בישראל וכי "שלח טיוטה להערות של נוסח התקנות".

נוכח מחדל זה, שאחראי לו משרד הבריאות, עליו לקבוע יעדים ברורים לקידום 

פיתוחה של המערכת ולוח זמנים להשלמתה ולהטמעתה, ועליו לבקר פרויקט 

 זה ולעקוב אחריו. 

 

 

 
 . 30.3.16-וב 30.11.15-, ב10.7.07-דיונים שהתקיימו ב  76
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 ים פעמי-חד רפואיים שימוש חוזר באביזרים
-ציוד רפואי חד -מכילים תכשירים רפואיים )להלן גם  פעמיים-ביזרים רפואיים חדא

שימוש חוזר בהם עשוי להיות מסוכן שכן הם ו ,פעמי-נועדו לשימוש חדהם  .פעמי(

: קשה קשה למחזרם לשם שימוש נוסףעלולים להעביר זיהומים ומחלות. בפועל גם 

הם עלולים לפלוט חומרים רעילים במהלך  , ולאחר המיחזורלנקותם ולחטאם

 הטיפול הרפואי הנוסף שנעשה בהם. 

למרות זאת, במרבית בתי החולים בישראל נהוג לעשות שימוש חוזר באביזרים 

פעמיים לאחר שמוחזרו וזאת בידיעה ו"בהסכמה שבשתיקה" של -רפואיים חד

 לויות השימושחיסכון בע -. הסיבה לשימוש החוזר היא כלכלית 77משרד הבריאות

באביזרים; אמנם מחירם של חלק מהאביזרים נמוך מאוד, אולם שימוש חוזר 

 בהם בהיקף רחב עשוי להביא חיסכון ניכר לבית החולים. 

 בדוח "שימוש בציוד רפואי  2005מבקר המדינה בדק נושא זה כבר בשנת  .1

 והעיר למשרד הבריאות על הנזק העלול להיגרם לציבור 78פעמי ממוחזר"-חד

פעמי. בין היתר צוין -המטופלים עקב השימוש החוזר בפריטי ציוד רפואי חד

 -פעמי ממוחזר שנוי במחלוקת -בדוח שבעולם המערבי השימוש בציוד רפואי חד

יש מדינות שאוסרות למחזר אותו, ויש שמתירות למחזרו, על פי תקנים מיוחדים 

שברוב בתי  שנקבעו לשם כך ובבקרה הולמת. בביקורת שנעשתה אז, עלה

פעמי -החולים בארץ לא מוודאים שתהליכי המיחזור של הציוד הרפואי החד

עומדים בתקני איכות סבירים. משרד הבריאות נמנע מלקבוע עמדה בשאלה אם 

באילו תנאים ובאילו בקרות.  -יש לאסור או להתיר את המיחזור, ואם להתירו 

זה ואינו מפקח עליהן. המשרד גם אינו בוחן את פעולות בתי החולים בתחום 

משרד מבקר המדינה העיר בדוח שעל המשרד לגבש עמדה ברורה בכל הנוגע 

להסדרים שראוי לקבוע במוסדות הרפואיים לגבי השימוש החוזר בציוד רפואי 

 פעמי.-חד

פרסם מינהל  ,2010כחמש שנים לאחר פרסום דוח מבקר המדינה, במרץ 

"אמצעי זהירות שגרתיים  :חוליםהי הרפואה של המשרד חוזר שיועד למנהלי בת

". החוזר מחייב את הצוותים הרפואיים לנקוט אמצעי 10/2010 -במוסדות רפואיים 

זהירות כדי למנוע זיהומים. הוא כולל גם כמה הוראות הנוגעות לאביזרים 

פעמיים מסוימים, אשר נאסר במפורש לעשות בהם שימוש חוזר. -רפואיים חד

שבכל בית  2016אולם הנושא בכללותו טרם הוסדר. המשרד מסר בדצמבר 

חולים הוקמה ועדה מוסדית שאמונה על שימוש חוזר במוצרים. עד כה טרם 

הותקנו התקנות לרבות הנחיות לשימוש חוזר. לאחר שיותקנו תקנות אמ"ר יכתוב 

 המשרד נוהל שעל פיו יפעלו בתי החולים. 

 
פעמי ממוחזר", עמ' -(, בפרק "שימוש בציוד רפואי חד2005) ב55 שנתי דוח המדינה מבקרראו:   77

553. 

  .שם  78
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 12נדבקו  2016: במרץ בעירויחוזר  שימושמ שנגרם לנזק דוגמה להלן .2

, הגורם למחלת כבד Cם בנגיף הפטיטיס מסוימטופלים בבית חולים 

שנעשה  CTבדיקת ב נבדקו. התברר שכל המטופלים חמורה ומסכנת חיים

 פעמי. -שימוש נוסף בעירוי שנועד לשימוש חדבה 

 -פעמי -חד כי נעשה שימוש חוזר בציוד רפואי 79בדיקת משרד הבריאות העלתה

בניגוד להנחיות וזאת  - מזרקים אוטומטיים ובקבוק סליין המשמש לשטיפה

. עקב האירוע 80הנחיות להזרקה בטיחותיתלאמצעי זהירות שגרתיים ונקוט ל

ברחבי הארץ, וגם בהם עלו  CTמשרד הבריאות בדק את נוהלי העבודה במכוני  

 ליקויים דומים. 

שנים  11אף שחלפו שרד הבריאות כי למ בחומרה משרד מבקר המדינה מעיר

מאז פרסם מבקר המדינה את דוח הביקורת בנושא האמור, בעיית השימושים 

טרם באה על פעמיים -באביזרים רפואיים חדהנוספים שעושים בתי החולים 

כמה אביזרים ב באופן נקודתי משרדהדן  2010-אמנם בחוזר מ פתרונה המלא.

אך הוא אפשר לוועדות בבתי חולים  ,פעמיים ואסר שימוש חוזר בהם-חד

עמדתו העקרונית בעניין זה, כמי ו, לאשר שימוש חוזר בפריטי ציוד חד פעמי

 . לא בוטאהעדיין  -שאמור להתוות את תורת ההפעלה של בתי החולים 

על משרד הבריאות לבדוק בבתי החולים באופן שוטף וסדיר את תהליכי 

פעמי, לקבוע את עמדתו -ציוד רפואי חד העבודה שהם נוקטים באשר למיחזור

אביזרים ולאכוף אותה. ראוי גם שבמסגרת התקנת התקנות לחוק אמ"ר יוזכרו 

 שרוצים לעשות בהם שימוש נוסף.פעמיים -רפואיים חד

שהשימוש בציוד חד פעמי עתיד להיות מוסדר במסגרת  2016המשרד מסר בדצמבר 

תיקון התקנות המשרד יקבע תקנים התקנות האמורות מכוח חוק אמ"ר. לאחר 

 ודרישות, ויפקח על בתי החולים ויוודא שיעמדו בהם.

 

 

 הכנות רוקחיות בבתי החולים 
ככלל, תכשירים רפואיים מיוצרים במפעלים ייעודיים. לפעמים לפי הוראת הרופא 

צריך להכין תכשירים בבתי המרקחת: במקרים שאין גרסה מסחרית של התכשיר 

צריך להתאים למטופל את מינון התכשיר או את אופן המתן ואין הדרוש, או כש

הוא היעדר הכנה רוקחית התנאי להנחיות המשרד קובעות כי גרסה מסחרית לכך.   
של המרכז הארצי למניעת זיהומים במשרד למשנה למנכ"ל המשרד )בפועל(  6.5.16-מכתב מ  79

, האגף לרפואה כללית 29.5.16דו"ח סופי,  -במכון סיטי  HCV-תחקיר זיהום בדאז; וכן 

  .במשרד

סט לעירוי ליותר מחולה ובתמיסות שטיפה במזרקים, בלהשתמש במחטים,  הנחיות כגון איסור  80

, כאמור בחוזר להשתמש בבקבוקון להכנסת תמיסת שטיפה ליותר מחולה יחיד איסורו ,אחד

 .מינהל הרפואה הנזכר לעיל
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 העלתה הביקורת
 הבריאות שמשרד
 נוהל את פרסם

 הרוקחיות ההכנות
 ביולי גבוה בסיכון
 רק אולם, 2013

 הוא 2016 באוגוסט
 את להשלים החל
 הנדרש הידע

 המחוזיים לרוקחים
 על לפקח שיוכלו כדי

 הנוהל יישום
 

ככל שניתן יש להעדיף שימוש בתכשיר כלומר, . 81רשום בישראלמוכן כזה התכשיר 

יתרון האיכות וזאת מפאת  ,29 תקנה לפימיובא וש ,מוכן גם אם אינו רשום בישראל

 מרקחת. הבבית תכשיר שיש להכינו רשום במדינה מוכרת על פני השל תכשיר 

 

 הכנות רוקחיות בבתי המרקחת של בתי החולים

 -עקב החשש מהכנת דבר רוקחות באופן לא ראוי פרסם המשרד שני נהלים 

 הנהלים. 82הראשון עבור הכנה רוקחית בסיכון גבוה והשני עבור הכנה רוקחית רגילה

 )א( הכנות מורכבות רוקחיות: נאותים של הכנות ם את הדרישות לתנאי יםמתוו

בתנאי ייצור סטרילי ואספטי הדורשים בין היתר תשתיות  מרקחתהבמעבדה של בית 

 פיזיות מתאימות וקיום מערכות איכות. בעת הביקורת עלה כי הכנות רוקחיות

מורכבות מבצעים בבתי החולים הכלליים ובשני בתי מרקחת פרטיים המתמחים 

)ב( הכנות פשוטות   בהכנות אלה והמשמשים מרכזים ארציים להכנת דברי רוקחות.

בתי מרקחת העומדים בדרישות תקנות הרוקחים )תנאי  -ובינוניות לא סטריליות 

ולהם מעבדה  1982-פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדר תרופות(, התשמ"ב

, על פי מרשם רופא 83מתאימה מורשים לבצע הכנות רוקחיות פשוטות או בינוניות

פרטני עבור לקוחותיהם או מטופליהם בלבד. הרוקחים המחוזיים של המשרד 

אמורים לפקח על ההכנות הרוקחיות בבתי המרקחת, לבקר אותן ולאשר אותן, 

שך על הפיקוח והבקרה בבתי לרבות הכנות רוקחיות בסיכון גבוה )ראו בהמ

 המרקחת(. 

הביקורת העלתה שמשרד הבריאות פרסם את נוהל ההכנות הרוקחיות בסיכון 

הוא החל להשלים את הידע הנדרש  2016, אולם רק באוגוסט 2013גבוה ביולי 

לרוקחים המחוזיים כדי שיוכלו לפקח על יישום הנוהל. רוקחים מחוזיים מסרו 

למשל בנוגע לשיטות  -נה שהם חסרים ידע זה לנציגי משרד מבקר המדי

  הבדיקה לאזור הנקי שבו מבצעים את ההכנות, דרכי חיטוי הציוד ועוד.

נוהל בלי לוודא המשרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות שהפעלת 

 - היישוםאופן לבקר את כל הידע הנדרש והכלים יש  שלרוקחים המחוזיים

 אינה תקינה.

 
כללי: "לפני ביצוע הכנה רוקחית יש לוודא  1, סעיף 2014מיולי  132אגף הרוקחות, נוהל מספר   81

ר הפעיל וכמו כי לא קיים תכשיר רשום ומשווק בישראל באותו הרכב, צורת מינון וחוזק של החומ

 כן אין תכשיר רשום ומשווק ... ככל שניתן יש להעדיף שימוש בתכשיר מסחרי מוכן...".

הכנות רוקחיות בסיכון גבוה: סטריליות  -תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת " 135 פרנוהל מס  82

 -"תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת  132 פרמס נוהל. אגף הרוקחות; ו2013, יולי "ואספטיות

 . 2014, יולי "הכנות פשוטות ובינוניות לא סטריליות

הכנות שנעשות לפי מפרט מקובל בספרות המקצועית. הכנה פשוטה כוללת  -הכנות פשוטות   83

גם הרחפה או שינוי הכנה רוקחית או תכשיר מסחרי הדורשים הוספת מרכיב אחד או יותר. 

 הכנה הדורשת חישובים מיוחדים או תהליכים וכיול של יחידות מתן.  -הכנה בינונית 
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 להלן דוגמה להכנות שאינן עומדות בנהלים שקבע המשרד: 

)במהלך ביקורת זו של מבקר המדינה( התרחש אירוע חמור באחד  2016בפברואר 

מבתי החולים של הכללית בארץ: התגלה כי אצל כמה חולים שהוזרקה להם תרופה 

 תוך עינית התפתח זיהום חמור שגרם להם פגיעה קשה. 

למנהלי בתי החולים הכלליים ובו ציין  84בעקבות האירוע שלח מינהל הרפואה מכתב

כי הממצאים העולים מבדיקת האירוע מצביעים על כך שהגורם לזיהום הוא תוצאה 

הכנות רוקחיות בסיכון עמידה בכללי רקיחה נאותים כפי שמוגדר בנוהל -של אי

נוכח חומרת האירוע התבקשו בתי החולים לוודא שבית המרקחת של בית  .גבוה

. אם הכנות רוקחיות בסיכון גבוהלוא הכללים המפורטים בנוהל החולים עומד במ

בית המרקחת אינו יכול לעמוד בדרישות הנוהל יש להפסיק להכין דברי רקיחה, 

 ולקבל את התרופות מבית מרקחת אחר העומד בתנאים.

רפואה במשרד נמצא שהיא לא יושמה; העל אף ההנחיה המפורשת של מינהל 

בבית מרקחת  ,2016ה חודשים לאחר מכן, ביוני המשרד כארבע רךבבקרה שע

של בית חולים כללי אחר, נמצאו ליקויים חמורים ביותר בהכנה הרוקחית 

לסכן את המטופלים. בית המרקחת לא עמד בנוהלי  יםעלולהיו בסיכון גבוה ש

נוהלי הרקיחה. בוהתשתיות והציוד לא עמדו בדרישות הוראות החוק ו ,המשרד

הורה המשרד לבית המרקחת להפסיק להכין דברי רוקחות אף על פי כן, לא 

 לאלתר.

דוגמה זו מעלה חשש שאין מדובר בתופעה חד פעמית וכי ייתכן שבתי 

המרקחת נכשלים בעמידה בכללי הבטיחות והאיכות המחמירים הנדרשים 

לשם הכנות רוקחיות בסיכון גבוה. היות שמדובר בסיכון חיי המטופלים ראוי 

מקרים אלה תמרור אזהרה; על המשרד לוודא כי בניית שהמשרד יראה ב

תכנית ההכשרה הייעודית שהחלה בחודשים האחרונים תחזק את מערך 

הבקרה שלו על תהליכי הרוקחות בעלי הסיכון הגבוה. עליו גם לוודא שרוקחי 

בתי המרקחת שאושרו לביצוע הכנות אלה בקיאים בנוהלי הרקיחה באופן 

 המיטבי ביותר. 

 

 לות רוקחיות במחלקות האשפוז ובמכונים ופע
 בבתי החולים

הכנת תכשירים רפואיים בבתי החולים בעולם המערבי נעשית בבתי המרקחת 

 85המרכזיים של בית החולים. נוהל המשרד "תנאים לפינת מיהול בחדרי תרופות"

קובע כי בהתאם לפקודת הרוקחים אין לבצע בחדר התרופות של מוסד רפואי 

 
, הכנות רוקחיות מורכבות ובסיכון גבוה בבתי המרקחת, 135מינהל רפואה, עמידה בכללי נוהל   84

24.2.16. 

 .2013מיולי  111נוהל מספר   85
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חיות למעט מיהול תרופות, שיעשה רוקח ובתנאים כפי שנקבעו בנוהל, הכנות רוק

 . 86למשל בעניין עמדת המיהול

האחות הראשית של כל מחלקה בבית החולים )או שלוחתה( היא האחראית למתן 

התרופות לחולים, היא גם אחראית להכנות רבות של התכשירים הרפואיים. את 

ים. על מנת להימנע מטעויות וכדי התרופות מנפק בית המרקחת של בית החול

להפחית את הסיכון מקפידים בתי החולים על כללי העיסוק בתרופות, למשל 

שמירתן בארון מיוחד בחדר התרופות באריזתן המקורית, ובדיקת התרופה טרם 

 נתינתה לחולה. 

בבדיקות שעשה משרד מבקר המדינה בבתי חולים מסוימים ובבקרה שערכה 

 נמצא כי מחלקות מסוימות בארבעה 87ניעת זיהומים שבמשרדהיחידה הארצית למ

בתי חולים אינן עומדות בדרישות שבנוהל. את המיהול עושות האחיות ולא 

 רוקח או עוזר רוקח, ועמדות המיהול אינן עומדות בתקן שנקבע. 

היחידה הארצית הצביעה בבקרות על ליקויים נוספים אשר משמעותם חשיפת 

כמו  הכנת תרופות בחדרים שנעשות בהן פעולות נוספותוגמה: התרופות לזיהום; לד

ביילודים; הכנת תרופות על דלפק האחיות או על גבי  בו מטפליםשמשטח  על אותו

 במכון דיאליזה.עגלת טיפולים 

גם בבקרות המשרד שנעשות לקראת חידוש מתן רישיון לבתי החולים עלו ליקויים 

מה: לא בכל המחלקות יש מכתש ועלי בנוגע להכנת תכשירים רפואיים; לדוג

כנדרש, רשימת הכדורים האסורים בריסוק אינה מעודכנת ונמצאו כדורים האסורים 

 לריסוק שלא סומנו ככאלה. 

הליקויים שעלו בבדיקת מבקר המדינה ובבקרות המשרד מצביעים על כך 

שתהליכי הכנת התרופות במחלקות האשפוז בבתי החולים מעמידים את 

בסכנת זיהום. נקבעו אמנם כללים שאמורים להבטיח כי התהליך התרופות 

יהיה בטיחותי, אולם לא בכל המחלקות ולא בכל בתי החולים מקפידים על 

הכללים שנקבעו. על המשרד לבחון את הכללים שקבע, ולבחון את 

האמצעים הנדרשים לעומת האמצעים הקיימים, כדי שניתן יהיה לעמוד 

ר שהמחלקות לא יכולות לעמוד בכללים אלה, בכללים אלה. ככל שיסתב

חדרי  -רוקחים ועוזרי רוקחים, וכן תשתיות  -למשל בהיעדר כוח אדם מתאים 

תרופות נפרדים, עליו לשקול מענה הולם אחר שיבטיח שהתהליך בטיחותי 

 ויבטיח את בריאות החולים. 

  
משטח ל מסוים, בובגודמיהול יבוצע בפינת מיהול ייעודית, משטח העבודה יהיה רחיץ  -למשל   86

 .אביזר או יהיה בכל עת פנוי מכל חפץוהוא כיור וברז מים זורמים,  יהיוהעבודה 

עורכת מעת לעת בקרות של חדרי התרופות, של ארונות התרופות ושל ההכנות והמיהול היחידה   87

(, בפרק "ריבוי זיהומים 2013) ג63דוח שנתי ראו מבקר המדינה,  .במחלקות בבתי החולים

 .671עמ'  ,דות האשפוז ובקהילה"במוס
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 שנעשות ותבקר

 מספקת בתדירות
 על לשמור מאפשרות

 גבוהה מקצועית רמה
 במניעת ומסייעות
 בשוק פרצות

 .התרופות
 פגמים עלו בביקורת
 של ובתועלת ביעילות
 בתחום הבקרה
 הרוקחות
 

  על הרוקחות בקרההפיקוח וה
 במערכת הבריאות

אנשים: רוקחים  30-בתחום הרוקחות בישראל נעשה בידי כהפיקוח והאכיפה 

הפיקוח על תנאי ייצור נאותים יחידת במחוזות, רוקחים באגף הרוקחות ומפקחים ב

 באמצעות בקרות על כל יחידת הפיקוח(, -שבמכון לחומרי רפואה )להלן גם 

 - במחוזוהרפואיים. כל רוקח מחוזי מבצע בקרות  שרשרת האספקה של התכשירים

בבתי המרקחת, בחדרי התרופות, בבתי המסחר לתרופות, בארונות התרופות בחדרי 

הרופאים, במוסדות גריאטריים, במפעלי תמרוקים, במכונים רפואיים העושים שימוש 

, את האחסון ייצורהפעילות מבקרת את  הפיקוחיחידת בסמים מסוכנים ועוד. 

ים לייצר ולייבא. סה"כ ואת האישורים הניתנמסחר הבבתי ובמפעלים וההפצה 

מקומות ברחבי הארץ הנתונים לפיקוח ולאכיפה )כל אחד  3,000-מדובר בכ

 מהמקומות האלה מוגדר באגף הרוקחות כנקודת בקרה(.

 

 בקרהבפיקוח והתועלת שב

 גבוהה ל רמה מקצועיתמאפשרות לשמור עבתדירות מספקת שנעשות  ותבקר

 ותכדי שפעולות הפיקוח והבקרה יהיו יעיל. מניעת פרצות בשוק התרופותמסייעות בו

תכנית עבודה שנתית ובהתאם לכך לגבש  יש לקבוע כללים לאופן יישומן ותומועיל

תכנית העבודה צריכה  .יחידת הפיקוחועבור  ותמחוזלפיקוח ובקרה, עבור ה

קבוע יעדים ומדדים עליה ל ;על כוח האדם הקייםולהתבסס על ניהול הסיכונים 

יעדים ומשל תדירות הבדיקה בכל נקודת בקרה; ללת הבקרה, הפעכמותיים ל

יש כמו כן  מהם הנושאים שייבדקו ומהן התפוקות המצופות.למשל  ,איכותייםומדדים 

 ה, לאתר את נקודות התורפה בהתכנית עמידה ביעדיה שלבקרה שוטפת  ערוךל

  .להפיק לקחים לקראת השנים הבאות ךוכ ,ולעדכנה על פי הצורך

 בביקורת עלו פגמים ביעילות ובתועלת של הבקרה בתחום הרוקחות. 

 להלן הפרטים:

תכנית העבודה ואת את הרוקחות קובע מדי שנה אגף מנהל  :ביצוע הבקרות .1

ה לרבות תדירות הבקרות בתחום הרוקחות בהתאם מדיניות הפיקוח והאכיפ

כך לדוגמה, מנהל האגף לרוקחות קבע שכדי שביקורת  לכוח האדם המצוי.

, אך 88תהיה יעילה ומועילה יש לערוך בקרות בתדירות של לפחות פעם בשנתיים

. יצוין שרוקחים מחוזיים העבודה בנוגע לבתי מרקחת הוא לא דרש זאת בתכנית

לדברי הנהלת המשרד  סבורים שיש לעשות בקרות לפחות פעם בשנה.

והרוקחים המחוזיים בקרה בצוות יעילה יותר מבקרה של עובד אחד, כיוון 

 היאהצוות וכן  בין אנשי מקצועיתמאפשרת דיון פנימי והתייעצות שבקרה בצוות 

להטיית תוצאות  ניסיונותרצויות של שינוי גרסאות ואפילו  לא פעולותמונעת 

  הבקרה.
 .של מנהל האגף למנכ"ל המשרד, מר משה בר סימן טוב )ראו בהמשך( 2016מכתבו ממרץ   88
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הביקורת העלתה כי במרבית המחוזות נערכת בקרה בתחום הרוקחות 

אף  -בכל נקודת בקרה בתדירות הנמוכה מזו שקבע מנהל אגף רוקחות 

להתבסס  אמורהשתכנית הבקרה  שאף עלה כפעם בכארבע שנים. עוד

לא נקבע בה כמה רוקחים ישתתפו בכל אחת  ,על כוח האדם הקיים

 . ות בידי רוקח אחדנעשקרות ובפועל במרבית המחוזות רוב הב ,מהבקרות

על מנהל אגף הרוקחות לשקול שינוי בדרך הפעלת צוותי הבקרה, ולתכנן 

פעולות בקרה המביאות בחשבון את הסיכונים אל מול המשאבים. ניתוח 

יפת התחומים שראוי להתמקד בהם סיכונים מושכל וניהולם יביא לחש

ולקביעת סדר העדיפות בעריכת פעולות הבקרה ובתדירותן, בהתחשב 

במעגל כוח האדם שיש בנמצא. על המשרד לפעול כדי לאפשר עריכת 

 בקרה בצוותים.

מסר המשרד כי אגף הרוקחות יבחן את סוגיית  2016בתשובתו מדצמבר 

 הבקרה.

 :תכשירים ואביזרים מזויפים איתורשם דיקה של שרשרת האספקה לב .2

הם הזרוע הארוכה של האגף לרוקחות, שתפקידו להבטיח, הרוקחים המחוזיים 

לשם כך עליהם . 89בין היתר, שהתכשירים המשווקים בישראל בטוחים לשימוש

גם את שרשרת האספקה של התכשירים הרפואיים בבתי המסחר ובבתי  לבדוק

 המרקחת, כדי לאתר תכשירים ואביזרים רפואיים מזויפים. 

אולם, מרבית מקרי הזיוף של תכשירים ואביזרים רפואיים בישראל לא 

התגלו במסגרת פעילות הרוקחים המחוזיים, אלא במסגרת הפעילות 

משרד שכאמור, פועל לאיתור מקרים שעושה האגף לפיקוח ואכיפה של ה

של פשיעה רוקחית ורפואית. עובדה זו מדברת בעד עצמה. על הרוקחים 

המחוזיים להעמיק את בדיקתם בשרשרת האספקה כדי לאתר תרופות 

 מזויפות.

שונות ביחס בין מספר הרוקחים לבין מספר נקודות הבקרה במחוזות  .3

  :השונים

חס בין מספר הרוקחים בכל מחוז בביקורת עלה שקיימת שונות רבה בי

-לבין מספר נקודות הבקרה שבמחוז. במחוזות מרכז, צפון, חיפה ואשקלון

ירושלים, יש מספר רב מאוד של נקודות בקרה בממוצע לכל רוקח 

בכל אחד  100בהתאמה, לעומת  135-ו 138, 139, 267 -שמועסק בלשכה 

 מהמחוזות תל אביב ודרום.

 
 מתוך הגדרת התפקיד של אגף הרוקחות באתר האינטרנט של המשרד.   89



 489|    הבריאות משרד

ות הגבוהה של היחס בין מספר המפקחים על המשרד לבחון את השונ

למספר נקודות הבקרה במחוזותיו, ולהחליט האם יש צורך בקביעת 

מפתח תקינה מעודכן שיענה לצרכים הייחודיים של כל מחוז. על משרד 

הבריאות ועל נש"ם להוביל עבודת מטה זו ולפעול לאיוש התקינה 

 ציבור. שתיקבע; מדובר בתפקידים חיוניים להבטחת בריאות ה

 

 

  כוח האדם במקצוע הרוקחות

  הממשלתית מערכתב רוקחים משרות

בהם  . חוסרספר הרוקחים בכל מוסד רפואי אמור להלום את היקף הפעילות שלומ

 עלול להביא לעומס ועקב כך לא יוכל הרוקח להקדיש את מלוא תשומת לבו

לא הכנות רוקחיות ש , לדוגמה,התוצאה עלולה להיות לעבודה שהוא נדרש לעשות.

ידי מי שלא הוסמך לכך )ראו גם בפרק הכנות רוקחיות בבית באו שיוכנו יוכנו כראוי 

בתי חולים טענו לפני עורכי הביקורת כי הם מעסיקים פחות רוקחים (. החולים

  מהדרוש.

קבע משרד  2015-יצוין שב בבתי החולים אין תקינה לרוקחים ולּו תקינה מזערית.

שעל משרד הבריאות לקיים עבודת מטה שבה ייבחנו המשימות של מבקר המדינה 

בעלי התפקידים השונים בבתי החולים שאינם מתוקננים כדי לבחון מהו היקף 

 .90המשרות שיאפשר לתת טיפול נאות לחולים הדרוש בכל תחום

נוכח החיוניות של תפקיד הרוקחים ונוכח טענות מנהלי בתי החולים, משרד 

לבחון מהו היקף המשרות שיאפשר על דרישתו מהמשרד  רמבקר המדינה חוז

 .לתת טיפול נאות לחולים

 

  שינויים ותמורות במקצוע

חלה , םנתוניהעל פי . 91רוקחים 8,214היו בישראל  2015על פי נתוני המשרד, בסוף 

 2011משנת נפש  100,000-מספר הרוקחים המועסקים בישראל לב 17%-ירידה של כ

 (. 71) 2015( לשנת 83)

בעבר, ליבת מקצוע הרוקחות הייתה רקיחה בבית המרקחת וניפוק התכשירים. 

בשנים האחרונות חלו התפתחויות ותמורות במקצוע הרוקחות בישראל ובעולם, 

 ולרוקח בבית המרקחת נוספו מטלות, סמכויותיו המקצועיות התרחבו, ועמן האחריות 
 .503, "השמירה על זכויות החולה המאושפז ועל כבודו", עמ' ג65דוח שנתי   90

בחטיבת הבריאות של המשרד מפרסם מדי שנה נתונים על כוח אדם במקצועות אגף המידע   91

 הבריאות.
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מת דנא אשר הוא ממשיך המוטלת עליו. כמו כן יש פעולות שמבצע הרוקח מקד

נרחב, במיוחד בשנים האחרונות, לבצען, לדוגמה ניפוק סמים מסוכנים, ובהם ניפוק 

(. גידול בהיקף עבודת הרוקחים ADHD)של תרופות לטיפול בהפרעות קשב וריכוז 

נובע גם מגידול בהיקף הניפוק של תרופות עקב הזדקנות האוכלוסייה ושימוש 

מרובה בתרופות ובתוספי תזונה. נוסף לכך התרחבו שעות הפעילות של בתי 

המרקחת ברשתות הפארם. בעניין זה ציין לדוגמה הרוקח האחראי של לאומית 

רכי הביקורת, שכבר "כיום מורגש חוסר ברוקחים במענה לשאלות עו 2016באוגוסט 

 מקו תל אביב דרומה".

אף שלדברי המשרד מספר הרוקחים בישראל נמצא במעקב מתמיד ושוטף, 

הוא לא בחן את האפשרות להתאים את מספר הרוקחים הקיים ואת מספר 

הרחבת תחומי הרוקחים העתידי לצרכים הקיימים ולצרכים הצפויים עקב 

, ואין לו תכנית כוח אדם לרוקחות פעילותם של הרוקחים קףיאחריותם וה

לטווח הארוך. המשרד גם לא אפיין את הפערים לפי מיקומם הגאוגרפי, 

 לרבות בקרב המגזרים שהפערים בהם רבים. 

טען שלא צפוי מחסור ברוקחים, אולם לא המציא  2016המשרד בתשובתו מדצמבר 

 נתונים התומכים בטענתו. 

המשרד המעידים על ירידה בשיעור הרוקחים המועסקים ודברי נוכח נתוני 

הקופות בדבר מחסור ברוקחים, על המשרד לבחון לעומק את סוגיית מספר 

 הרוקחים הדרוש בישראל.

עומס העבודה את ת ילהפחנוכח ריבוי המשימות המוטלות על הרוקחים וכדי 

חראיים בקופות מאגף ביקשו ארגוני הרוקחים והרוקחים הא ת,והלוגיסטי מינהליתה

הרוקחות לאמץ בישראל תחום מקצועי שכבר מקובל בכמה מדינות מערביות 

. 93מקצוע שעובדיו עוברים הכשרה ייעודית - 92"טכנאי רוקחות" -( אנגליה)כארה"ב, 

עם  2016צורך זה עלה גם בבירורים שעשו נציגי משרד מבקר המדינה באוגוסט 

 מנהלים של בתי חולים.

מכבי מתכננת מסרה מכבי למנהל האגף לרוקחות במשרד ש 2016ואר לדוגמה, בינ

להרחיב את פריסת בתי המרקחת  כדי אותה שנהבתי מרקחת במהלך  30-כ לפתוח

שהרוקחים ; היא ציינה גם שרצוי רות לרווחת המטופליםיולשפר את זמינות הש

יצומצם , וכי שיקול דעת ושיפוט מקצועי בהיבטים המחייבים ידע מעמיק,יתמקדו 

שדרוג . לדעתה, בבית המרקחת המינהליותו ותלוגיסטיה, ותטכניה משימותבעיסוקם 

את  ישפרופור באיכות כוח האדם, ילש ויביא והרחבת סמכויותיו "ייעהס  "תפקיד   
; מכבי פנתה למשרד 2010-לדוגמה: ארגון הרוקחים הגיש נייר עמדה בנושא למשרד כבר ב  92

 .2016בנושא בינואר 

בבית המרקחת הוא מקבל תרופות  -טכנאי רוקחות בחו"ל ממלא בעיקר משימות לוגיסטיות   93

קים, מזין את הנתונים למחשב, מסדר את המחסן, מלקט תרופות על פי מרשם, מגישן מספ

לאישור הרוקח וגובה תשלום; במעבדת בית המרקחת הוא עוסק במשימות טכניות בפיקוח 

 הרוקח. 
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 ,ערך אצל העובדיםהלתחושת  מויתרוצוות בית המרקחת  שלהרמה המקצועית 

 .יותר ואיכותייותר וכפועל יוצא מכך המטופלים יזכו לטיפול מקצועי יותר, בטיחותי 

תפיסת העולם של אגף הרוקחות כי אין השיב מנהל האגף למכבי: " 2016בפברואר 

ובכל מקרה יידרש שינוי חקיקה  ,למרות הנאמר]טכנאי רוקחות[ צורך בתפקיד הנ"ל 

 ."ללכת בדרך זאת נרחב ושימוע ציבורי גדול. איני ממליץ

על האגף לרוקחות ועל הנהלת המשרד לנתח את היבט כוח האדם בתחום 

הרוקחות: בעלי התפקידים המקצועיים בתחום הרוקחות, ההיקף שיידרש 

לשנים הקרובות ומרכיבי התפקיד שלהם, והצרכים על פי הפיזור הגאוגרפי 

רה שתיתן מענה והמגזרי. על בסיס ניתוח זה עליהם להכין תכנית עבודה סדו

למכלול הצרכים. עליהם לערוך את התכנית בשיתוף המועצה להשכלה 

גבוהה )מל"ג(, כדי לקבוע את מספר הבוגרים שיידרשו; ובשיתוף נש"ם ומשרד 

האוצר, כדי לקבוע את היקף המשרות הנדרש. צורך זה מתחדד נוכח תשובתו 

מקצוע טכנאי  החד משמעית של מנהל האגף שהבהיר שאינו ממליץ לייסד את

 הרוקחות. 

ייערך מחקר בשיתוף הלשכה המרכזית  2017בתשובתו מסר האגף כי בשנת 

לסטטיסטיקה )הלמ"ס( שיעמיק וירחיב את הידע לגבי העוסקים ברוקחות בישראל 

 "כולל ברזולוציה של מחוזות ונפות".

 

ובה נתונים רלוונטיים על מערכת מידע מרכזית היעדר 
 הרוקחים

בכל בית מרקחת יש למנות באישור הרוקח המחוזי רוקח אחראי לצורך  לפי הפקודה

הניהול המקצועי והפיקוח על הנעשה בו, זאת כדי להבטיח את תקינותם של 

 התהליכים המקצועיים המתנהלים בבית המרקחת. 

גם באתר במשרד יש רשימה של כל הרוקחים בעלי הרישיון והיא מפורסמת 

פרטים  ובה ארצית ין במשרד מערכת מידע מרכזיתא, אולם האינטרנט של המשרד

ביטול מינוי של רוקחים אחראים. קיומה של מינוי או כגון  ,רלוונטיים על הרוקחים

מערכת מידע כזו ונגישותה להנהלת האגף ולרוקחים המחוזיים תקל על הנושאים 

  באחריות לניהול המערך לקבל החלטות מושכלות.

לי תשתיתי שלפיו אמורות להתקבל החלטות מאגר מידע על הרוקחים הוא כ

בנוגע לניהול מערך הרוקחות, וללא מאגר כזה, המכיל נתונים רלוונטיים על 

הרוקחים, יתקשו הנושאים באחריות לניהול המערך לקבל החלטות מושכלות. 

על כן על המשרד להקים מערכת מידע מרכזית ובה נתונים רלוונטיים על 

הנזקקים למערכת כזו  וקחות ולרוקחים המחוזיים,הרוקחים, שתסייע לאגף הר

מתוקף תפקידם. על המשרד גם לקבוע מהם שדות המידע הרלוונטיים שיש 

לכלול ואילו מהם לחשוף, וכן לקבוע את מערך ההרשאות המתאימות, וזאת 

 כדי למנוע זליגת מידע ולשמור עד כמה שאפשר על פרטיות הרשומים במאגר. 
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ציין המשרד כי החל לבצע פיילוט בשני מחוזות בהתאם  2016בתשובתו מדצמבר 

 לתהליכים שהמליץ עליהם משרד מבקר המדינה.

 

 קובלנה נגד רוקח

נוכח היועץ המשפטי למשרד הבריאות או עורך דין בפקודת הרוקחים נקבע כי אם 

כי יש ראיות לכאורה שבעל מקצוע עבר עבירת , עובד המדינה שהוא הסמיך לכך

, זולת אם סבר של משרד הבריאות נגדו קובלנה לוועדת המשמעתמשמעת, יגיש 

מצאה ועדת המשמעת כי הנקבל עבר  .שאין בהגשת קובלנה כאמור עניין לציבור

להתרות : עבירת משמעת, רשאית היא לנקוט נגדו אחד או יותר מאמצעים אלה

; בצו עקבישיונו או להתלותו לזמן שיילבטל ר ; להשית עליו קנס;לנזוף בו ;בנקבל

לקבוע תנאים והגבלות שיחולו עליו. בעת הביקורת היו כמה קובלנות נגד רוקחים 

 חודשים מיום הגשתן. 30שהכרעה בעניינן טרם ניתנה אף שחלפו 

בבדיקת הכרעות שכבר ניתנו בשנים האחרונות לגבי רוקחים מכמה מחוזות נמצא 

חר הבירור שמרביתם פעלו שלא כדין ורישיונם הותלה לתקופה ארוכה לא

קובלנה נגד רוקח שניפק  2013המשמעתי. לדוגמה במחוז צפון הוגשה באוקטובר 

 סמים על פי מרשמים מזויפים, ורישיונו הותלה לשמונה חודשים.

אף על פי שקובלנה היא כלי משמעתי חשוב שמטרתו לאכוף את כללי האחריות 

המקצועית, ואף שמתגלים מקרים המצדיקים הגשת קובלנה, אין הרוקחים המחוזיים 

עושים זאת תמיד. לדוגמה, רוקח שנתפס בעבר בפשיעה רפואית במחוז מסוים נתפס 

צר תרופות מזויפות ומוכר שוב בידי האגף לאכיפה במחוז אחר )מרכז(, כשהוא מיי

אותן. כיוון שהאגף לאכיפה אינו רשאי להגיש קובלנות נגד רוקחים, הוא ביקש 

מהרוקח המחוזי של מחוז מרכז להגיש את הקובלנה נגד הרוקח, אך הרוקח המחוזי 

לא עשה זאת. הרוקח המחוזי מסר למשרד מבקר המדינה שבעבר הגיש שתי 

 משלוש יותרהטיפול בקובלנה נמשך (, אך 1998-בו 1995-)ב קובלנות כנגד רוקחים

אנחנו פחות משתמשים לא היו מספקות. בכלל זה הוא ציין "שנים ותוצאות הקובלנה 

 ."באפשרות זו

על המשרד לנתח את מידת השימוש בכלי הקובלנה, לבחון את יעילותו ואת 

 משך הטיפול בו ולבחון האם יש חסמים המונעים את השימוש בו. 

 

 

הסדרת הפיקוח על תחום ך לבחון את הצור
 התרופות והסמים באמצעות רשות לאומית 

כמה יחידות פועלות במסגרת משרד הבריאות בתחום הסדרת תחום התרופות, 

שלהלן מציג את המבנה הארגוני של יחידות  1הסמים, הציוד הרפואי והמזון. תרשים 

 משרד הבריאות העוסקות בתחום הרוקחות והמזון.



 493|    הבריאות משרד

 והמזון הרוקחות בתחום העוסקות הבריאות במשרד היחידות: 1 תרשים

 

היא  היחידה העיקרית העוסקת בהסדרה, אסדרה, פיקוח ואכיפה אגף הרוקחות:

אגף הרוקחות, הכפוף לראש מינהל הטכנולוגיות במשרד הבריאות. האגף אחראי 

שירותי ח מדיניות התרופות הלאומית ומדיניות ותיפבין השאר לתחומים האלה: 

. שימוש המושכל בהםהם ודירפואה וקהמוצרי הקשורים לנהלים האכיפת  ות,הרוקח

ביצוע מדיניות המשרד בכל הקשור לעיסוק להגוף הממונה והאחראי בהיותו 

רישום, רישוי, חקיקה, בקרה, , האגף עוסק בבתכשירים רפואיים ורוקחייםוברוקחות 

ייצור של תכשירים הרישום והקביעת תנאי . הוא אחראי גם למידע, הדרכה וייעוץ

הבטחת איכות התכשירים הרפואיים לאישור מחיריהם, לשיווקם ולרפואיים, 

הסמכת רוקחים ולניהולם, לבתי מרקחת  תפתיחל םתנאיהקביעת להנמכרים בארץ, 

, לפיקוח על ניסויים בבני אדם )ועדות הלסינקי(, לפיקוח ומנהלים של בתי מרקחת

ליבוא סמים, לקנביס הרפואי, להנחיה המקצועית של הרוקחים, על תמרוקים, 

 ולבקרה ולאכיפה. 

יחידות נוספות במשרד הבריאות עוסקות בתחומים המשיקים לתחום התרופות, 

  הציוד הרפואי, הסמים והמזון:
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האגף כפוף למשנה למנכ"ל ועוסק, בין השאר, בפשיעה  אגף פיקוח ואכיפה: .1

  רוקחית ורפואית;

כפוף למינהל הטכנולוגיות הרפואיות  לאביזרים וציוד רפואי )אמ"ר(: אגף .2

ם ימעקב אחר שיווק אמ"ר והנפקת מסמכים המסייעלבוא, ימתן היתרי ואחראי ל

  ;יצוא אמ"ריל

אחראי, בין השאר, על הפיקוח על המזון ועל תוספי התזונה והוא  שירות המזון: .3

  כפוף למינהל לבריאות הציבור;

כפוף למינהל הטכנולוגיות  טכנולוגיות בסל הבריאות:האגף להערכת  .4

הערכה טכנולוגית של תרופות , לעדכון סל שירותי הבריאותהרפואיות ואחראי ל

 .מאגר מידע לאומי של צריכת תרופותול וטכנולוגיות אחרות

המבנה הארגוני של המשרד הנוגע לתחום הרוקחות, התרופות והציוד הרפואי, 

ות על: המשנה למנכ"ל, המינהל לטכנולוגיות רפואיות מפוצל בין שלוש יחיד

והמינהל לבריאות הציבור. עולים מתוך כך החשש להיעדר ראייה כוללת של 

התחום והכורח להשתמש בממשקי עבודה מרובים; למען התייעלות מערך 

הפיקוח על תחום זה והגברת תועלתו, על המשרד לשקול לאחד את הסמכות 

אים אלה תחת ניהול מרכזי בידי גורם אחד, בין אם ואת האחריות לכלל נוש

באמצעות הקמת רשות לאומית לתרופות, לסמים ולתכשירים רפואיים, ובין אם 

 אחרת. 

יצוין באשר לכך, כי בארצות מערביות מקובל להקים רשויות העוסקות בתחום 

הרוקחות ובתחום המזון, ולעתים הן עוסקות בשני התחומים גם יחד. כך למשל 

עוסקת בתחום הרוקחות, ועבור תחום  E.M.A94איחוד האירופי הסוכנות לתרופות ב

 רשות מזון המזון לכל מדינה תפיסה ניהולית משלה: באירלנד למשל, הוקמה

בבלגיה המדיניות;  האכיפה וקביעת הפיקוח, סמכויות את המרכזת 95(FSAIמרכזית )

 גורמי פיקוח השלוש , במקוםנית אחת הכפופה לשר הבריאותורשות ארגהוקמה 

ן מרכזיים עצמאי במערך  וףכגפועלת הרשות יש בפינלנד  ;96שהיו קודם לכ

בארה"ב קיים גוף אחד לתחום התרופות . 97האדמיניסטרטיבי של משרד החקלאות

, והיא עוסקת בכל הקשור לתחומים אלה: רישום 98(FDA)הרשות הלאומית והמזון, 

שונות, ציוד רפואי )אמ"ר(, קוסמטיקה, מזון תרופות )תיקי רישום(, ועדות מייעצות   
94  E.M.A - European Medicines Agency ,( סוכנות של האיחוד האירופיEU הארגון החל לפעול .)

כנות אחראית על הערכה המדעית, פיקוח ובקרה על היעילות הבטיחות . הסו1995בשנת 

  והאיכות של תרופות שפותחו ומיוצרות על ידי חברות תרופות לשימוש באיחוד האירופי.

95   Statement of Strategy - (FSAI Website) - Food Safety Authority Of Ireland. 

מכון לבקרה הבמשרד החקלאות וערך דומה ממערך הפיקוח על מזון במשרד הבריאות,   96

 .וטרינרית

לא מטרות רווח הפועל בתור עמותה רשומה לארגון  - 2012דוח של ארגון אמון הציבור משנת   97

 ומטרתו לקדם נורמות של הוגנות במשק הישראלי. ,2006משנת 

98  FDA - Food and Drug Administration ,המזון והתרופות האמריקני המורכב מחמש יחידות  מינהל

רגולציה של תרופות, מוצרי קוסמטיקה, מכשור רפואי, תוצרי לפיקוח ולמשנה. המינהל אחראי 

  .מגנטיים-המקרינים גלים אלקטרודם, מוצרי טבק ומכשירים 
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רפואי, תוספי מזון ותזונה, פיקוח על תעשייה, תופעות לוואי, מעקב, בטיחות, ניהול 

 סיכונים, ביקורת ואכיפה, וכן היא משמשת גם כרשות למזון. 

חלופה זו חוברת להמלצת מבקר המדינה בדוח  -אשר להקמת רשות לאומית 

"הפיקוח על המזון "סוג שבו כתב מבקר המדינה:  99יות בפיקוח על המזון

"אמנם תכליתו של החוק החדש למזון להסדיר את הפיקוח על ייצור מזון, 

יבואו לארץ ושיווקו, אולם הוא אינו מייתר את הצורך שהטיפול עצמו יתבצע על 

רשות לאומית למזון... מן הראוי שהממשלה תשקול את  -ידי גוף מרכזי אחד 

 רשות מזון לאומית במודלים אפשריים שונים".  הצורך בהקמת

באשר לרשות לאומית משותפת למזון ולרוקחות ציין המשרד בתשובתו מדצמבר 

המזון  -כי במדינות המערב קיימים מודלים שונים לטיפול בשני התחומים  2016

ואולם, מרביתן מפרידות את נושא הרוקחות מנושא המזון והציוד הרפואי, , והרוקחות

  ו גם תפיסת המשרד.וז

יש  ולרוקחות )תרופות, מים וציוד הרפואי( למזוןמשותפת רשות לאומית ל

והיא תפעל בעצמאות תאפשר לאגם משאבים, כזו רשות יתרונות, ובכללם: 

ת, דבר שיאפשר לה גם ראייה כוללת ומערכתית באשר תקציביניהולית ו

, להפעלת מנגנוני פיקוח יעילים משאביםהת אלהקצלקביעת סדר העדיפות 

ולשיפור התהליכים, וכל זאת תוך חיסכון אפשרי במשאבים שיאוגמו. היות 

שלא מן הנמנע שיש גם חסרונות להקמת רשות לאומית משותפת למזון 

סמכות הד וחיאאת היתרונות והחסרונות בלשקול ורוקחות, מוצע למשרד 

חות והתרופות, תחת ניהול כלל הנושאים הנוגעים לתחום הרוקלאחריות הו

בין אם באמצעות הקמת רשות לאומית לתרופות,  -מרכזי בידי גורם אחד 

 סמים ותכשירים רפואיים, שתוכל במסגרת זו גם לפקח על המזון בדומה 

 האמריקני, ובין אם אחרת. FDA-ל

 

 
דוח שנתי ם ראו ג כאמור, הגוף המקביל בארה"ב אחראי לפיקוח על תחומים נוספים, כגון מזון.  99

 .633", עמ' סוגיות בפיקוח על מזון(, בפרק "2016) ג66
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, למכבי פרט, הקופות

, כלל מתריעות אינן
 לא הן וממילא
 מועד מבעוד מתריעות

 המטופלים לפני
 מסוים זמן שבתוך
 תוקף לפקוע עומד

 לתכשיר האישור
 ושעליהם, קיבלו שהם

 לחדשו
 

אספקת תרופות  -איכות השירות 

 לחולים

באישור  אי יידוע של מטופלים על צורך
 י מקדים של קופת חולים מינהל

יש תכשירים שהקופה מספקת למטופל רק באישור מקדים של גורם מוסמך בקופה, 

שאינו הרופא המטפל שנתן את המרשם. מדובר בדרך כלל בתכשירים שהם מצילי 

חיים או חיוניים ביותר לבריאות המטופל ולתפקוד התקין שלו, כך שחשוב מאוד לא 

מאוד שניתנים למטופלים  לפגוע ברצף הטיפול. בדרך כלל אלה הם תכשירים יקרים

 . האישור שניתן עבורם הוא בעל תוקף מוגבל למספר100במחיר מופחת או ללא תשלום

חודשים. ללא האישור המטופל לא יוכל לקבל את התכשיר והרצף הטיפולי עלול 

 להיפגע. 

בביקורת נמצא כי הקופות, פרט למכבי, אינן מתריעות כלל, וממילא הן לא 

לפני המטופלים שבתוך זמן מסוים עומד לפקוע תוקף מתריעות מבעוד מועד 

האישור לתכשיר שהם קיבלו, ושעליהם לחדשו. כתוצאה מכך התכשיר לא 

יסופק למטופלים עד לחידוש האישור. יצוין כי תהליך חידוש האישור עשוי 

להיות ממושך, שכן לא פעם המטופלים נדרשים לבדיקת רופא מומחה או 

ית הבקשה לאישור לגורם המוסמך בקופה. מדובר לבדיקות אחרות טרם הפני

אם כן בפרק זמן שעשוי להימשך לפחות כמה שבועות, כאשר בכל אותה 

 העת המטופל אינו מקבל את התכשיר החיוני לבריאותו ולתפקודו התקין. 

כדי להבטיח את הרצף הטיפולי החיוני כל כך לתפקוד התקין של המטופלים 

ולעתים אף חיוני כדי לקיימם בחיים, על המשרד להורות לקופות להפעיל 

האישור לניפוק מנגנון שיתריע מבעוד מועד לפני המטופלים על פקיעת תוקף 

המרשם ועל הצורך לחדשו. כך יוכל המטופל גם לברר, מבעוד מועד, מהן 

הפעולות שעליו לעשות טרם חידוש האישור. זאת ועוד, היות שבדרך כלל 

מדובר בתכשירים שהמטופלים נדרשים לקחת במשך תקופות ארוכות, במיוחד 

אותן  התכשירים הנדרשים למחלות הכרוניות, על המשרד לבדוק מהן

התרופות הדורשות אישור מוקדם ובאיזו תדירות יש לאשרן מחדש, ואולי 

להאריך את תקופת האישור. כמו כן על המשרד לשקול להורות לקופות 

להמשיך בכל מקרה לנפק למשך פרק זמן קצוב את התכשיר גם לאחר תום 

 .מועד האישור ועד להסדרת חידוש האישור, כדי למנוע פגיעה בטיפול הרפואי

  
נפקים ומ , והםם שבסליאונקולוגילמחלות כרוניות קשות או תכשירים לדוגמה: תכשירים   100

 (.תשלוםלמטופלים ללא השתתפות עצמית )ללא 
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 בתורים ההמתנה זמני על נתונים היעדר
 המרקחת לבית

קובע כי חוויית המטופל משקפת את האופן שבו המטופל תופס את  101חוזר המשרד

מכלול ההתנסויות שלו במערכת הבריאות לאורך הרצף הטיפולי. בחוזר צוין כי "חוק 

תנות זכויות החולה נתן ביטוי לעובדה שאיכות טיפול ואיכות השירות אינן ני

להפרדה". החוזר גם קבע כי קידום חוויית המטופל ישולב במערך מדדים שמשרד 

הבריאות יבחן באופן קבוע באמצעות סקרים עתיים בבתי החולים, בקהילה 

האם  -ובממשקים ביניהם. אחד התקנים שנקבעו בחוזר הוא זמינות השירות הרפואי 

ול התורים וזמני ההמתנה, משך הזמן שנדרש להמתין עד קבלת השירות ואופן ניה

 מכבדים את המטופל ואת זמנו.

הביקורת העלתה שרק כללית ומכבי אוספות מידע בנוגע לזמני ההמתנה 

בתורים בבתי המרקחת שלהן. כן עלה שכל הקופות אינן בודקות בעת 

ההתקשרות עם בתי מרקחת פרטיים ועם רשתות הפארם מהם זמני ההמתנה 

לא הן לא ניתחו את הנתונים של זמני ההמתנה בתורים לקבלת תרופות. ממי

בכלל בתי המרקחת המשרתים את המטופלים, ולכן אין ביכולתן להעיד על 

המצב לאשורו או להציג מידע חשוב כמו זמני ההמתנה בשעות העומס, מהי 

התפלגות העומס ואפיונים גאוגרפים לעומס. בלא נתונים כאלה מקבלי 

את צוואר הבקבוק בשירות שניתן ההחלטות בקופות מתקשים לאתר 

 למטופלים, ולא יכולים לנקוט צעדים על מנת לשפר את השירות.

מבקרות שעורכים הרוקחים המחוזיים של קופות החולים בבתי המרקחת של 

הקופה במחוזם נאספו בכל זאת מעט נתונים, ומנתונים אלה עולה שלעתים 

כים מאוד ומגיעים זמני ההמתנה של המבוטחים לקבלת תרופות הם ממוש

דקות. מכבי מסרה למשרד מבקר המדינה כי על  90-במקרים קיצוניים עד לכ

 50-פי בדיקות שערכה בבתי המרקחת שלה זמן ההמתנה המרבי מגיע לכ

דקות; מאוחדת בדקה זאת אף היא ומסרה שזמן ההמתנה המרבי בבתי 

 דקות. 40המרקחת שלה הוא 

ליו לדרוש מהקופות למדוד את זמני משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי ע

ההמתנה בבתי המרקחת, לנתח אותם, לאתר את המקומות שהם צוואר 

המטופל ואת  בקבוק בשירות ולנקוט צעדים להבטיח זמני המתנה שיכבדו את

זמנו. הדבר ישפר את השירות למטופל ויגביר את אמון הציבור במערכת 

   הבריאות. 
 

 10.2.13 ,ת המטופל במערכת הבריאותישיפור חווי, 6/13חוזר המנהל הכללי, מספר   101
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 לקבוע המשרד על

 לאיכות מדדים
 אם ולבחון השירות
 נקודות מספר

 העומס, החלוקה
 סביבת ואופי עליהן

 בקנה עולים העבודה
 המלצות עם אחד
 הבדיקה ועדת

 

שעלול לפגוע  בעבודת הרוקחים עומס
  באיכות עבודתם

מינה מנכ"ל המשרד ועדה כדי לבדוק את הקשר בין העומס בעבודת  2002באוגוסט 

הרוקח ובסביבת עבודתו לבין טעויות בניפוק תרופות בבתי המרקחת הקהילתיים 

הוועדה(. הוועדה אישרה שאכן קיים קשר סיבתי בין העומס בעבודתו של  -)להלן 

טעויות בניפוק. הוועדה המליצה לקבוע תקן לזמן ההמתנה  הרוקח הקהילתי לבין

למטופל ולפיו לגזור את תקן כוח האדם. עוד קבעה הוועדה כי על הארגון המפעיל 

את בית המרקחת לערוך בדיקות שוטפות של שיאי העומס ולהגיב תגובה מערכתית 

ר לו הולמת. הוועדה קבעה גם כי יש ליצור סביבת עבודה נעימה לרוקח שתאפש

רמת ריכוז גבוהה, דבר האפשרי רק בהיעדר גירויים והפרעות. משרד מבקר המדינה 

כי על המשרד לקבוע מדדים לאיכות השירות ולבחון אם  102כבר העיר בדוח קודם

מספר נקודות החלוקה, העומס עליהן ואופי סביבת העבודה עולים בקנה אחד עם 

  המלצות ועדת הבדיקה.

הוועדה לא יושמו, ולמרות הזמן הארוך  משרד מבקר המדינה מצא כי המלצות

לא נעשו פעולות להפחתת העומס: המשרד לא  שחלף מאז מונתה הוועדה

לפיו לא קבעו קופות החולים זמן ההמתנה בבתי המרקחת, וממילא תקן לקבע 

. כמו כן, גם בהתקשרות של הקופות עם בתי מרקחת את תקן הרוקחים

שעל בתי המרקחת הפרטיים לעמוד בו. פרטיים הן לא קבעו מהו זמן ההמתנה 

כתוצאה מכך לא התקצרו התורים בבתי המרקחת והשירות לא השתפר; 

לשעות העומס בבתי המרקחת ועלול לגרום לטעויות  הדבר נוגע במיוחד

 בניפוק תרופות עד לכדי סיכון חיי אדם.

בדיקה בבתי המרקחת של הקופות ופגישות עם הרוקחים הראשיים של 

הקופות העלו כמה חסמים אשר מונעים טיפול בעומס המוטל על הרוקחים: 

ות לתגבר אין בבתי המרקחת של הקופות אפשר תשתיות בית המרקחתבגלל 

עומס בתי המרקחת הומי שעות הבשעות שיא העומס. ב השרות דלפקיאת 

, ועשוי גם הרוקחים, דבר אשר עשוי לפגוע בריכוזם של רבבהם רעש והאדם 

להקשות על הרוקח להקדיש את הזמן הנדרש לצורך מתן הסבר וייעוץ 

 למטופלים. 

לייעץ ללקוחות כדי לאפשר סביבת עבודה בטוחה לרוקח, כדי לאפשר לרוקח 

באופן ראוי וכדי לכבד את המטופל ואת זמנו, ראוי שהמשרד ישקול לקבוע 

תקן לזמני ההמתנה בבתי המרקחת ולאשר להפעיל רק בתי מרקחת שיעמדו 

בתקן זה. כמו כן ראוי כי הקופות ישקלו להרחיב את התקשרויותיהן עם בתי 

 יהן.מרקחת נוספים אחרים כדי להעניק שירות משופר למבוטח

  
 בקופות למבוטחים תרופות הקצאתבפרק " (,2006ב )56דוח שנתי  מבקר המדינה,ראו   102

 .527", עמ' החולים
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 גאוגרפי של בתי המרקחתהפיזור ה

הנגישות של המטופלים  לפיהשירות של בתי המרקחת נקבעת בין היתר,  רמת

 למספר המרקחת בתי מספרבין  הנגישות לבית המרקחת תלויה ביחס אליהם.

 בית לבין מטופל בישוב בין המרבי הגאוגרפי ובמרחק בישוב, התושבים

שהמשרד לא קבע תקן לנגישות  העלתה הביקורת .אליו הקרוב המרקחת

 .לבתי המרקחת

השוויון בבריאות -בנושא אי 2015103בפועל, על פי דוח שפרסם המשרד בדצמבר 

וההתמודדות אתו, נקבע כי קיימת שונות רבה במספר בתי המרקחת ליישוב: יש 

ישובים שבהם הרבה מאוד בתי מרקחת ויש כאלה שאין בהם ולו בית מרקחת אחד 

והם אף מרוחקים מאוד מבית המרקחת הקרוב ביותר. כך צוין בדוח כי בצפון הארץ 

באזורים בקעת הירדן, ים המלח,  של בתי מרקחת, אולם ובמרכזה קיים כיסוי רחב

לכיש יש ריכוז יישובים ללא בית מרקחת, ואשר מרוחקים והערבה, הר הנגב הצפוני 

 קרוב. המרקחת הק"מ ויותר מבית  15

. רוב 104בדוח הודגש כי קיימת חשיבות רבה לזמינות ולנגישות פיזית לבתי המרקחת

ה מובילים לרישום מרשם ולרכישת תרופה על המפגשים בין מטופל לרופא בקהיל

ידי המטופל, על כן ניתן לראות בשירותי הרוקחות חלק בלתי נפרד וחיוני משירותי 

הבריאות בקהילה. עוד צוין שראוי לזכור שהצרכנים "הכבדים" ביותר של שירותי 

אלה במיוחד נזקקים  -הרוקחות הם קשישים, חולים כרוניים ואנשים בעלי מגבלה 

 שירותים נגישים להספקת תרופות. ל

, המשרד עדיין לא נקט 2015בבדיקה עלה כי על אף ממצאי הדוח מדצמבר 

פעולות לפתרון בעיית הנגישות לבתי המרקחת בכל רחבי הארץ. יש להדגיש, 

בייחוד כי הדוח עסק בדיוק בדבר זה, כי פערים ברמת השירותים הציבוריים 

תיים. על מנת להתמודד עם סוגיה זו יש הם גם ההשתקפות של הפערים החבר

להבטיח כי כל תושב במדינה יזכה לשירותי רפואה איכותיים, זמינים ושוויוניים. 

על המשרד לגבש מדדי שירות על פי תנאי הזמינות והנגישות הפיזית לשירותי 

הרוקחות בקהילה; עליו לאתר את היישובים ששם רמת השירות אינה מספקת 

 כך שיהלום את מדד השירות שייקבע.  ולשפר את השירות

 

 

 
דצמבר  ,שוויון בבריאות והתמודדות עמו-אימשרד הבריאות, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי,   103

 .59, עמ' 2015

למקום,  שאפשר להגיע :. נגישותנוחים זמני מתן שירותו ,גאוגרפיתמרחק סביר מבחינה  :זמינות  104

 מנו.מ להשתמש בו וליהנותבו, לנוע בו ולהתמצא 
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 רכישת תכשירים בבתי המרקחת 
 מרקחת התכשירים בבית את לרכוש יכול הקופה מרופא מרשם מטופל המקבל

. יש 105שבהסדר עם הקופה פרטי הקופה, ברשת פארם או בבית מרקחת בסניף של

תכשירים שניתן לקבלם רק בבתי המרקחת של הקופה; בדרך כלל יהיו אלה 

תקנה המסדירה ככלל  - 29תכשירים שהקופה מייבאת בעצמה במסגרת תקנה 

שימוש בתכשירים שלא רשומים בפנקס התכשירים, שעדיין לא ניתן להם קוד 

 המחייבים יקרים מסחרי והם עדיין מנוהלים בקוד פנימי של הקופה. חלקם תכשירים

ק בבתי מוקדם לשם הנפקתם למטופל. תכשירים אחרים המונפקים ר אישור

 המרקחת של הקופה הם כאלה הנדרשים לתנאי אחסון מיוחדים בשל רגישותם. 

הביקורת העלתה כי במרשם  :בלבד הקופה של מרקחת בבית לרכישהחיוב  .1

שמקבל המטופל אין ציון מיוחד מודגש ובולט בנוגע לתכשיר שניתן לרכשו אך 

ורק בבתי המרקחת של הקופה או שבהסכם מיוחד עם הקופה. הדבר עלול 

להכביד על החולה כיוון שאינו מודע למגבלה זו ועלול לפנות לשווא לבתי 

 מרקחת שלא יוכלו להנפיק לו את התכשיר. 

כי במרשמי התרופות אצלה מצוין שניתן לרכוש  2016מכבי השיבה בדצמבר 

 את התרופה רק בבתי המרקחת של מכבי.

לדעת משרד מבקר המדינה על הקופות להנחות את הרופאים שבמקרים 

כאלה עליהם לציין במפורש לפני המטופלים כי התכשירים מוגבלים 

וי לשקול לציין זאת לרכישה רק בבתי המרקחת של הקופה, וכמו כן רא

 בבירור ובאופן בולט על גבי המרשם או בספח ייעודי נפרד. 

פקודת הרוקחים קובעת כי לא יונפק  בבתי מרקחת: אלקטרוני מימוש מרשם .2

תכשיר מרשם אלא לפי מרשם חתום בידי רופא. ההוראות לכתיבת מרשם 

בעת כי על המרשם צריכה להופעה חתימה וחותמת הרופא.  106רפואי קובעות

הביקורת כבר נפוץ השימוש במרשם בחתימה אלקטרונית. מדובר במרשם 

שנשלח לעתים ישירות למחשב של המטופל והוא מדפיס אותו בעצמו. אולם 

 107במרשם כזה לא מוטבעת החתימה של הרופא והחותמת שלו. הוראת המשרד

קובעת כי קופות החולים יכולות להנפיק מרשם בחתימה אלקטרונית, רק אם 

הקופה מאפשרת מימוש מרשמים כאלה בכל בתי המרקחת שבהסדר אתה 

וזאת בנוסף לבתי המרקחת שלה עצמה. לצורך השימוש במרשמים אלקטרוניים 

 זיהוי המרשם ועדכון הנפקתו.  -על קופת החולים להסדיר את תהליך ההנפקה 

 
 בתנאי סל שירותי הבריאות או בתנאים שקבעה הקופה.  105

 .1981-תקנות הרופאים )מתן מרשם(, התשמ"א  106

נוהל משרד הבריאות אגף הרוקחות מרשמים אלקטרוניים וחתימה אלקטרונית בקופת החולים   107

 .2013, מיולי 107ובמוסד רפואי, נוהל מספר 
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בבדיקה עלה כי בכללית המרשמים האלקטרוניים ניתנים למימוש בבתי 

וכי התהליך לא הוסדר עם בתי  ,המרקחת שלה וברשתות הפארם

המרקחת הפרטיים. על הכללית לשקול לערוך הסדר גם עם בתי מרקחת 

מימוש של מרשמים אלקטרוניים גם בהם,  נוספים, על מנת שיתאפשר

 ת הרוקחי שהיא נותנת ללקוחותיה. גדיל את זמינות השירודבר שי

נתונים בנוגע למספר בתי המרקחת  1להלן בלוח  :המרקחת בתי זמינות .3

 ומספר המבוטחים בקופה. 

מספר המבוטחים בקופות ומספר בתי המרקחת העומדים : 1 לוח

 (2014לרשותם )

 מספר  קופה

המבוטחים

 מספר  )באלפים(

בתי המרקחת 

 של הקופה
 מספר בתי 

 המרקחת 

הפרטיים שהקופה 

 קשורה איתם*
 המספר הכולל 

של בתי המרקחת 

 שניתן לרכוש 

 בהם תכשירים 
 734 255 479 4,205 כללית
 796 716 80 1,983 מכבי

 815 728 87 1,093 מאוחדת 
 736 600 136 716 לאומית

   782 7,997 הכול סך

 על פי נתונים שהתקבלו מקופות החולים.

 שמתקשרים עם כמה קופות חולים.יש בתי מרקחת  * 

מבוטחים בתי המרקחת ל בזמינות הקופות בין ניכרים פערים יש כי עולה 1 מלוח

)יש להביא בחשבון שיש בתי מרקחת שבהם דלפק שירות אחד או שניים ויש 

מבוטחי כללית ולאומית יכולים לרכוש תכשירים  .כאלה שבהם מספר רב יותר(

בתי מרקחת בהתאמה, ולעומת זאת למבוטחי מאוחדת יש אפשרות  736-ו 734-ב

 . 11%-בתי מרקחת, פער של כ 815-לרכוש תכשירים ב

נוסף לפער במספר בתי המרקחת, שעות הפעילות בבתי המרקחת הפרטיים 

ת הפעילות של בתי המרקחת לעומת בתי המרקחת של הקופה, רבות יותר. שעו

, ובבתי מרקחת רבים יש הפסקה בין 18.30עד  8.00-של כללית הן בדרך כלל מ

. לעומת זאת שעות הפעילות של בתי המרקחת הפרטיים ורשתות 16.00-ל 13.00

 הפארם ארוכות יותר, וחלקם פועלים עד חצות במשך שבעת ימי השבוע.
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המרקחת ולמספר דלפקי המשרד והקופות לא קבעו תקן למספר בתי 

האם  השירות שיש בהם ביחס למספר המבוטחים, לכן לא ניתן להעריך

רמת השירות של בתי המרקחת מבחינת זמינותם ואיכותם, מספקת. אולם 

הפערים המשמעותיים בין הקופות בזמינות בתי המרקחת ובנגישותם 

למבוטחים מחייבת את המשרד, כמו גם את הקופות, לנתח את תמונת 

המצב ולקבוע מפתח תקינה וכללים לזמינות ולנגישות של בתי המרקחת 

 כדי לספק למבוטחים שירות זמין איכותי. 

 

 

 פרטיים המרקחת התכשירים בבתי בחוסר 
עמד במועד סיום  מספר בתי המרקחת הפרטיים ובתי המרקחת של רשתות הפארם

. לחלק מהם יש הסכמי התקשרות עם קופות החולים. הקופות 1,200-הביקורת על כ

מתקשרות עם בתי המרקחת הפרטיים בהסכמים שלפיהם הן מאפשרות למבוטחים 

לרכוש תכשירים גם בבית המרקחת הפרטי; לאחר מכן, בית המרקחת מתחשבן עם 

ק. חלק מבתי המרקחת הפרטיים הקופה בגין התשלומים עבור התכשירים שסיפ

רוכשים באופן עצמאי וישיר את התכשירים הרפואיים מהספקים. הקופות מחשיבות 

את בתי המרקחת הפרטיים כגורם שאמור לספק שירות מלא באופן קבוע, שוטף 

וזמין, אולם היות שבתי המרקחת הפרטיים פועלים בדרך כלל כעסק בודד, הרי 

לזה של רשתות הפארם ושל הקופות עצמן, ורמות  שכוח הקניה שלהם נמוך ביחס

המלאי שהם מחזיקים מותאם להיקף עסקיהם. על מנת לשמור על רמות מלאי 

 מספקות באופן שוטף וקבוע נדרש להתאים לכך את תדירות אספקת התכשירים. 

בשל כוח הקנייה הנמוך של בתי המרקחת הפרטיים, גם תדירות בביקורת עלה כי 

שירים הרפואיים הנשלחים אליהם נמוכה יחסית, דבר הפוגע האספקה של התכ

ביכולתם לשמור על רמות מלאי מינימליות שיבטיחו אספקה שוטפת של תכשירים 

של תכשירים  מלאישבבתי המרקחת הפרטיים הקורה לא פעם למבוטחים. ואכן 

 דבר זה פוגע ברמת השירות שמקבל המבוטח.. חסר מסוימים

ר לכל הקופות כי הן הביאו בחשבון שתכשירים משרד מבקר המדינה מעי

רפואיים יסופקו בבתי מרקחת פרטיים באופן שוטף, קבוע וזמין, אך הן לא 

בודקות אם ההסדר עומד ברמת שירות מספקת. ואכן בפועל רמת השירות 

 בבתי המרקחת הפרטיים נמוכה יותר. 

המרקחת  על הקופות לבחון את התנאים שנקבעו בהסכמים שיש להן עם בתי

הפרטיים והאם יש בהם כדי למנוע מצב של חוסר במלאי של תרופות. ככל 

שיימצא שהתנאים הנוכחיים אינם מבטיחים זאת, ראוי לבחון קביעת מנגנונים 

בשיתוף הקופות והספקים אשר יבטיחו כי זמני האספקה המרביים של 

רד לתת תכשירים רפואיים לבתי המרקחת הפרטיים יהיו נאותים. גם על המש

 דעתו לסוגיה זו.
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 סיכום

ובכלל זה על  רבים בתחום הרוקחות לנושאיםאחראי  משרד הבריאות

האסדרה של הנושאים האלה: אישורים לייצור, ליבוא ולניפוק תרופות 

בישראל; פיקוח על בתי המרקחת; מיגור הפשיעה הרוקחית והרפואית; 

בתחום הטיפול  ת, המדיניוהתרופותהתוויית המדיניות הלאומית בתחום 

שירותי הרוקחות. מערך ומדיניות  בתרופותשימוש מושכל התרופתי כמו 

הרוקחות הוא אחד המרכיבים החיוניים במערכת הבריאות, ומגעו עם הציבור 

שוטף ובלתי אמצעי. הרוקחים נושאים באחריות רבה: הם "שומרי הסף" 

אי המונפק לו מוודאים כי התכשיר הרפו -בשרשרת הטיפול התרופתי בחולה 

הוא הנכון ומסבירים מהו אופן הטיפול המומלץ, והם גם גורם מקצועי המשפיע 

 על מהות הטיפול המתאים לחולה באופן מיטבי.

האסדרה בתחום הרוקחות לוקה בחסר, בשדה הנוגע ישירות למטופל: 

למשרד ולחלק מהקופות אין מידע מספק על היקף תופעת ההיענות החלקית 

נטילת תרופות עלולה -ות ולכן יכולתם לצמצמה מוגבלת. אילנטילת התרופ

לפגוע באיכות חיי האדם, לסכן אותו ואף להכביד על תקציב המדינה; גם רצף 

הטיפול התרופתי בחולה העובר ממערכת האשפוז לקהילה לוקה מבחינות 

מסוימות בחסר בשל היעדר סנכרון מידע, ובתי החולים והקופות לא עשו עד 

למשרד אין מדיניות בנוגע לתקן הרוקחים וש כדי לשפר זאת; כה את הדר

שפעילותם חיונית מאוד לשיפור הטיפול בחולה, ובמערכת האשפוז  ,הקליניים

ובקהילה יש מחסור בהם; רמת השירות לציבור בקהילה לוקה בחסר, בייחוד 

בפריפריה; בתחום האסדרה המינהלית: בתי חולים מפרים את הוראות 

ות להכנת דברי רוקחות וגובר החשש לזיהומים; משך הזמן המשרד הנוגע

שהמשרד מאשר תרופות ורושם אותן ממושך, מצב המביא לנזקים כלכליים 

ובריאותיים ומעודד יבוא תרופות על פי אישור מיוחד של המשרד. מידת 

בטיחותן של התרופות במסלול זה אינה מיטבית לעתים וייבואן כרוך במקרים 

לויות מיותרות, ולמרות טיפול המשרד בצמצום התופעה רבים בתוספת ע

התוצאות דלות ביותר. כמו כן משרד הבריאות עדיין לא הסדיר בחקיקה את 

, דבר העשוי לפגוע בחולים. גם פעמיים-באביזרים רפואיים חדהשימוש 

הפיקוח והבקרה של המשרד על מערך התרופות אינו מיטבי. פעילות ייחודית 

ות בתחום הפשיעה הרוקחית והרפואית, היקפה מתרחב, עושה משרד הבריא

 אולם לעוסקים במיגורה אין כל הכלים הנחוצים לכך.

אגף הרוקחות אחראי להסדרה ולרגולציה בתחום הרוקחות בישראל, אך 

יכולתו לעמוד בכל משימותיו מוגבלת ואין מסורים בידיו כל הכלים לכך. על 

מינהל הרפואה והאגף לפיקוח על  המשרד לרתום יחידות נוספות בו, כגון

קופות החולים כדי להטמיע את כל ההנחיות והנהלים בתחום הרוקחות 

 וליישמם. 
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בנחרצות פעול אגם משאבי מחקר וביצוע וללעל המשרד ועל קופות החולים 

של מבוטחיהן לנטילת  שיפור ההיענותותוך הקצאת משאבים ייעודיים לעניין 

על המשרד, בתי החולים והקופות לשפר את השירות לציבור,  התרופות;

להקפיד על הרצף הטיפולי של החולה המשתחרר מאשפוז, לשפר את 

הנגישות לבתי המרקחת ולקצר את זמני ההמתנה בהם; על המשרד לפעול 

בנחישות לקיצור משך זמן הרישום של התרופות, ועליו לנתח את היבטי כוח 

כח התמורות במקצוע; על משרד הבריאות, על האדם בתחום הרוקחות נו

משרד המשפטים ועל המשטרה לגבש בהקדם נוהל שיגדיר את שיתוף 

הפעולה ביניהם כך שפעילות האגף לאכיפה תהיה יעילה ומועילה. לאחר 

תקופה שתיקבע בידי הצדדים יש לבחון האם סמכויות הפיקוח שנוספו 

חקיקה את השימוש למשרד הבריאות מספקות; על המשרד להסדיר ב

; על המשרד להגביר את יעילות הבקרות על פעמיים-באביזרים רפואיים חד

 הפעילות הרוקחיות במערכת הבריאות. 

לצורך תיקון הליקויים שעלו בדוח זה נדרשת נחישות המשרד, קופות החולים 

ובתי החולים לנקוט את הצעדים המתבקשים לשם שיפור מערך הרוקחות. 

ורמים אלה לתקן את הליקויים תביא לשיפור השירות הרפואי נחישות שלושת ג

משרד  שיקבל הציבור, להתייעלות של הליכי העבודה ולמיצוי משאבי המדינה.

מבקר המדינה מציע למשרד לקיים עבודת מטה מעמיקה ולבחון את היתרונות 

כלל הנושאים הנוגעים לתחום והחסרונות באיחוד הסמכות והאחריות ל

בין אם  - בידיו של גורם אחד שינהל כל זאת במרוכז רופותהרוקחות והת

באמצעות הקמת רשות לאומית לתרופות, סמים ותכשירים רפואיים, שתוכל 

 האמריקני, ובין אם אחרת. FDA-במסגרת זו גם לפקח על המזון בדומה ל

 



 הבריאות משרד

 יפה הלל ממשלתי-הכללי הרפואי המרכז בניהול סוגיות

 אחרים ממשלתיים-כלליים רפואיים מרכזים ובניהול
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 תקציר

  כללי רקע

מרכזים רפואיים  11-הלל יפה( הוא אחד מ -המרכז הרפואי הלל יפה )להלן 

בהלל יפה, . המשרד( מפעיל -שמשרד הבריאות )להלן גם  ממשלתיים-כלליים

מתקיימות שתי ישויות משפטיות נפרדות זו לצד  ממשלתי,-כללי בכל מרכז רפואיכ

בתי  יות שלעיקרההכנסות ה .תאגיד( -גם )להלן  1זו: בית חולים ותאגיד בריאות

תי שירובעיקר ממכירת שירותים רפואיים לקופות החולים ) ותהחולים מתקבל

בתי ל. 2ומהכנסות של אגודות הידידים תאגידי הבריאותשל הכנסות מ ,אשפוז(

מכירת מיליארד ש"ח בשנה, רובן מ 11-הממשלתיים יש הכנסות של כ החולים

 לקופות החולים. שירותי אשפוז

. מטרת מכהנים בעלי תפקידים שמועסקים גם בבתי החוליםתאגידי הבריאות ב

 לשעות מחוץ יםהרפואי יםרפואה במרכזהשירותי את לתגבר היא תאגידי הבריאות 

לצורך מכירת  אמצעיםהתשתיות והניצול  באמצעות ,שלהם ותהפעילות הרגיל

. תאגידי הבריאות תומכים בבתי החולים באמצעות השקעה שירותים רפואיים

 . 3ועוד שכר תשלומיבתשתיות, 

טות האשפוז בהלל תקן מי ;תושבים 450,000-הלל יפה משרת אוכלוסייה המונה כ

 ממוקם המרכז הרפואייום. אשפוז מיטות  14-מיטות אשפוז ו 506יפה כולל 

לכן ו, בסמוך לעורקי תחבורה מרכזיים במבואות המערביים של העיר חדרה,

כמו נפגעי תאונות דרכים ונפגעי פעולות טרור.  רבים,טראומה  בנפגעימטפל 

את חלקם מעסיק בית החולים, את  עובדים, 2,000-במרכז הרפואי כולו מועסקים כ

חלקם מעסיק תאגיד הבריאות ואת חלקם מעסיקים הן בית החולים והן תאגיד 

 הבריאות.

 

 
בריאות ד קובע כי תאגי ,1985-יסודות התקציב, התשמ"ה( לחוק 2)21סעיף  -תאגידי הבריאות   1

הוא עמותה, אגודה שיתופית, חברה או כל גוף משפטי אחר, המוכר שירותי בריאות בתוך בית 

שימוש במתקני בית החולים. התאגידים פועלים על פי תקנות  באמצעותחולים ממשלתי או 

 .2002-כללים לפעולת תאגיד בריאות(, התשס"ב יסודות התקציב

אגודות הידידים מאוגדות כעמותות, ופועלות לגיוס תרומות לבתי החולים, ובמקרים רבים   2

מבצעות התקשרויות לשם שימוש בכספי התרומות לצורך השקעה בבית החולים ופיתוח 

 תשתיותיו.

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, בפרק "2015) א66 שנתי דוחראו גם מבקר המדינה,   3

 ב59דוח שנתי מבקר המדינה, ; 230-207' ", עמהכלליים-זים הרפואיים הממשלתייםבמרכ

 .465-399", עמ' תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים הממשלתיים, בפרק "(2009)
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 הביקורת פעולות

 סוגיות מרכזיות בדק משרד מבקר המדינה 2016ספטמבר -בחודשים פברואר

-להלל יפה. חלק מהסוגיות נוגע גם למרכזים רפואיים כללייםהנוגעות  בניהול

ממשלתיים אחרים ולמערכת הבריאות בארץ בכלל. חלק מהסוגיות כבר נבדקו 

הבדיקה  .תיקון הליקויים שעלו אזאחר ובדוח זה נעשתה ביקורת מעקב בעבר 

במרכז הרפואי לגליל  נעשתה בהלל יפה ובמשרד הבריאות. בדיקות השלמה נעשו

 -נהריה(; במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה בפורייה )להלן גם  -הריה )להלן גם בנ

אסף הרופא(;  - פורייה(; במרכז הרפואי אסף הרופא שבבאר יעקב )להלן גם

בנציבות שירות וולפסון(,  - במרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון בחולון )להלן גם

 .ד האוצראגף השכר והסכמי עבודה במשרוב (נש"ם -המדינה )להלן 

 

 הליקויים העיקריים
 מערך הביקורת בהלל יפה 

 :יפה בהללביקורת אפקטיבית של המבקר הפנימי על כלל הפעילויות  .1
מנעה מהמבקר הפנימי של בית החולים לבצע ביקורת  הלל יפההנהלת 

 בית החולים ותאגיד הבריאות.  לש שבטיפולם המשותףבנושא 

ועדת הביקורת א( )  הלל יפה:של  ועדת הביקורת של תאגיד הבריאות .2

את מסקנותיה והמלצותיה  הגישהלא , עניינים שבסמכותהכל הלא דנה ב

 בהן, דיוןשם וועד המנהל של תאגיד הבריאות ללבנושא הביקורת הפנימית 

מיעטה )ב( ועדת הביקורת   ;גם לא דנה בדוחות שהגיש לה המבקר הפנימיו

של התאגיד  המבקר הפנימי)ג(  ; ד להתכנס ולדון בנושאים שבאחריותהומא

חודשים אחדים לאחר שסיים את תפקידו  מונה לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת

שהנהלת התאגיד כמבקר פנימי, זאת בלי שמונה להיות חבר עמותה, וכן בלי 

  .הסדר למניעת ניגוד עניינים עם מינויו ליו"ר ועדת הביקורתלו קבעה 
 במרכזים הרפואיים שומרי סף

במרכזים הרפואיים נהריה, פורייה,  הנהלה:ההשתתפות שומרי סף בדיוני  .1

ש שונות בנוגע להשתתפות שומרי סף בישיבות י והלל יפהאסף הרופא 

המבקר הפנימי, מנהלת הכספים, היועצת  -אשר להלל יפה  ההנהלה.

המשפטית ומנהל הסיכונים, אינם משתתפים בישיבות ההנהלה, שבהן עולים 

 ים הנוגעים לתחומי אחריותם. לעתים נושא

 פהכפו תהמשפטי צתהיוע :ת בהלל יפההמשפטי צתכפיפות היוע .2

 צתמינהלית למנהל האדמיניסטרטיבי, דבר שעלול לגרום לתלות של היוע

  .המקצועית הבמנהל האמור ולפגוע בעצמאות
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נש"ם ומשרד הבריאות לא הגדירו )א(   :יםהרפואי יםהכספים במרכז ימנהל .3

. בהלל 4כפיפותם המינהלית של מנהלי הכספים במרכזים הרפואיים בבירור את

הרפואיים במרכזים  )ב( זה למנהל האדמיניסטרטיבי;  שומר סףיפה כפוף 

תאגיד הבריאות. יחסי  ושלבית החולים של  :כספים ימנהל ים שניפועל

ממרכז רפואי ממשלתי אחד  משתניםאלו  מנהלי כספיםהגומלין בין שני 

שי בתפקוד ועורר קהתעלול לנוכח פעילותם של שני מנהלי כספים  .למשנהו

, והאחד המרכזים הרפואיים, שכן כל אחד מהם מתנהל על פי כלליו ונהליו

. משרדי הבריאות והאוצר לא הסדירו אינו חשוף למידע הכספי שבידי האחר

אף שמשרד מבקר המדינה כבר העיר הביקורת, סיום עד מועד  זו סוגיה

  .5בדוח קודם בעניינה
 בהלל יפה העסקת קרובי משפחה

לא הנהלת הלל יפה מהעובדים בהלל יפה הם בעלי קרבה משפחתית.  15% -כ

למניעת ניגוד עניינים העלול להיווצר עקב הנדרשים ההליכים  ביצעה את כל

  שפחה במרכז הרפואי.מעבודתם של קרובי 

 

 תרומות למרכזים רפואיים

מסחריות מעלה חשש לקשר בין מתן התרומה לבין קידום קבלת תרומות מחברות 

החלו משרדי  2005. עוד בשנת עסקי התורם, וממילא ליצירת ניגוד עניינים

, אך הם תרומות במערכת הבריאותגבי נוהל ללגבש  הבריאות, המשפטים והאוצר

 נוהל בפרסוםיש לראות בחומרה את השיהוי הממושך טרם סיימו את התהליך. 

 .זה חיוני

 

 של רופאים ומנהלי מרכזים רפואייםנסיעות לחו"ל 

מסייעות ציוד רפואי לחברות תרופות או חברות  נסיעות רופאים לכנסים בחו"ל:

ייסע לכנס  קיים חשש שרופא - רופאים לכנסים בחו"ל שלנסיעות במימון  לעתים

ד , ומאוחר יותר יפעל לקידום רכש התרופות או הציוכזהמקצועי בחו"ל במימון 

, משיקולים שאינם רפואיים שמימנה את נסיעתו הרפואי בבית החולים מהחברה

  בלבד. 
המדינה", "פיקוח ובקרה על ביצוע תקציב בפרק (, 2006) ב56דוח שנתי מבקר המדינה, ראו גם   4

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים (, בפרק "2015) א66 שנתי דוח; 233-203 עמ'

 .230-207", עמ' הכלליים-הרפואיים הממשלתיים

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, בפרק "2015) א66 שנתי דוחמבקר המדינה,   5

 .230-207", עמ' הכלליים-במרכזים הרפואיים הממשלתיים
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לוועדת הנסיעות של משרד  אישורי טיסות לחו"ל למנהלי בתי חולים:

ל של בקשות לאישור נסיעות לחו" 17 רק שנים ארבע הבריאות הגיעו במשך

הוגשו עוד בקשות . ייתכן כי 6ממשלתיים-עשרה מרכזים רפואיים כללייםלי מנה

ישירות למנכ"ל משרד הבריאות ולא לוועדת הנסיעות, כפי שנקבע בנוהל משרד 

 .הבריאות

 

 - ממשלתיים-במרכזים רפואיים כללייםופיתוח בינוי 

 מעקב

 ובתוקף תפקידו זהמערכת הבריאות כולה,  שלאף שהמשרד הוא הגורם המאסדר 

-תכנית אב רב טיפול רפואי הולם, אין לו מתןתשתית שתאפשר  קיוםהוא אחראי ל

. שבבעלותוממשלתיים -מרכזים הרפואיים הכללייםופיתוח של הלבינוי  שנתית

פיתוח של המרכזים לבינוי ותכניות לגיבוש אינו שותף  המשרדיתרה מכך, 

 בעניין זה.ד חלקו בקביעת סדרי העדיפויות וקטן מאעקב כך הרפואיים. 

 

עובדי המרכזים הרפואיים שקיפות בשכר הכולל של 

 מעקב - הממשלתיים

הממונה  -מדוחות הממונה על אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להלן 

והעובדים האחרים על השכר המלא של הרופאים  ללמודלא ניתן  על השכר(

בתי  -כפי שמתקבל מכמה מעסיקים במערכת הציבורית  מערכת הבריאותב

הסתכם שכרו החודשי  2015למשל, בשנת  ולים.החולים, התאגידים וקופות הח

ש"ח  50,000-כ :ש"ח 75,000-הממוצע של עובד מינהלה בכיר בהלל יפה בכ

ש"ח התקבלו מתאגיד הבריאות. היות שהשכר  25,000-התקבלו מבית החולים וכ

שקיבל העובד מהתאגיד היה נמוך מהשכר הקובע להיכללות ב"דוח שיאני השכר" 

 . 7ש"ח(, לא יצוין העובד בדוח האמור 40,000)

רכת אופן שבו מוצגים הדוחות נוצרת תמונה מעוותת של שיאני השכר במעשל הב

שוויון בין רופאי שירותי בריאות כללית ששכרם -אף עלול להיווצר אי, והבריאות

המלא נכלל בדוח שיאני השכר לעומת עמיתיהם במערכת הממשלתית שלכאורה 

 אמורים אף הם להיכלל בו, אך נהנים מכשל טכני שפוטר אותם מכך.

 
מנהל הלל יפה הגיש לוועדת הנסיעות בשנים אלה  הלל יפה.מכל המרכזים הרפואיים, למעט   6

 בקשות נוספות.  16

 .2015פורסם דוח שיאני השכר לשנת  במועד סיום הביקורת טרם  7
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 ההמלצות העיקריות

את סוגיית השתתפות שומרי  על משרד הבריאות לבחון( 1)  הבריאות: משרד

הסף בישיבות ההנהלה במרכזים הרפואיים ואת כפיפות היועצים המשפטיים 

לוודא שהנהלות המרכזים המשרד  על( 2) . במרכזים אלהומנהלי הכספים 

ם בנוגע לכלל תחומי לבצע את תפקיד יםהפנימי יםמאפשרות למבקר הרפואיים

משרד לקבוע כללים בנוגע למינוי ( על ה3) הפעילות של המרכזים הרפואיים. 

 דיביקורת, כהבעלי תפקידים בתאגידי הבריאות שליד בתי החולים, כגון יו"ר ועדת 

 יםבתאגידי הבריאות ממלאשומרי הסף שיימנעו מצבים של ניגוד עניינים, ולוודא ש

לגבי השתתפות של רופאים בכנסים בחו"ל, על המשרד לבחון ( 4) . םאת תפקיד

 שעלול הנזקבהסתייעות במימון חברות מסחריות בעניין זה, לעומת את התועלת ש

 ככל שיוחלט קשרים בלתי ראויים בין רופאים ובין אותן חברות; מיצירת להיגרם

מרופאים לפעול לקידום רכש שימנעו  הדוקים הסדרים יש לקבוע, זאת לאפשר

התרופות או הציוד הרפואי בבית החולים מאותן חברות, משיקולים שאינם רפואיים 

 שבמשרד הבריאותעל החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים החדשה ( 5) בלבד. 

בהם.  חולים ושל הצוותים הרפואייםהלהסדיר את הנסיעות לחו"ל של מנהלי בתי 

שיתוף המרכזים הרפואיים, להכין תכנית אב המפרטת על משרד הבריאות, ב( 6)

סדרי עדיפויות  ולקבוע בבתי החוליםהבינוי והפיתוח של עלויות האת הצרכים ו

 .בינוי ושיפוץ ביחידותגבי ל

את תפקידה כפי  מלאל ועדת הביקורת של התאגיד בהלל יפה( על 1)  יפה: הלל

אחר ו העדווהר פעילות מן הראוי שהאסיפה הכללית תעקוב אח, וחוקנקבע בש

על הנהלת הלל יפה לוודא כי קשרי משפחה בין עובדים ( 2)  תכניות עבודתה.

 בהתאם להוראות התקשי"ר ונש"ם.ויטופלו במועד 

 ,הבריאות יעל משרד( 1)  ממשלה: משרדי של משותפת מטה עבודת

נוהל קבלת תרומות במערכת  את הכנת לאלתרלסיים  והאוצרהמשפטים 

ראוי כי לשם היעילות מחד והצורך בראייה כוללת מאידך, משרדי ( 2) ; הבריאות

הבריאות והאוצר יבחנו מחדש את המבנה הארגוני המאולץ שבו במרכזים רפואיים 

כדוגמת מנהל כספים והמבקר הפנימי, שהוא עובד  -יש כפילויות של שומרי סף 

תו בהתאם מסוים בבית החולים ועובד אחר בתאגיד הבריאות, וישקלו לשנו

 לתוצאות הבחינה.

מידע לגבי שכרם הכולל של כל  םעל הממונה על השכר לפרס :האוצר משרד

 הרופאים ובעלי התפקידים במערכת הבריאות הציבורית. 
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 סיכום

ממשלתי הלל -דוח זה מתמקד בסוגיות ובליקויים הנוגעים למרכז הרפואי הכללי

ל מערכת הבריאות. עם זאת, יפה בחדרה וכן במשרד הבריאות כגוף המאסדר ש

, שכן דפוס אחרים ממשלתיים-למרכזים רפואיים כלליים ות גםנוגע מהסוגיותחלק 

. על כן יש לתקן את אחרים לדפוס הפעילות במרכזים דומההפעילות בהלל יפה 

 הליקויים האמורים באופן מערכתי, בכל הגופים הרלוונטיים.

עלו ליקויים הנוגעים לתפקוד של ועדת הביקורת של הלל יפה, אף שהיא  בביקורת

המרכזיים במרכז הרפואי, ועדת הביקורת לא  שומרי הסףאמורה להיות אחד מ

פעלה כראוי למילוי תפקידה: היא מיעטה מאוד להתכנס ולא דנה בנושאים 

היועץ  - בהלל יפה שומרי סףמהותיים שבאחריותה. כמו כן עלו ליקויים בנוגע ל

המשפטי, מנהל הכספים והמבקר הפנימי. בשל ליקויים אלה עלולה להיפגע 

האמורים למלא את תפקידם. ליקויים אחרים עלו לגבי  שומרי הסףיכולתם של 

קבלת תרומות של חברות מסחריות שאינן עוסקות באספקת תרופות וציוד רפואי 

. אשר לתכניות לחו"ל יםומנהלי בתי חול נסיעות רופאיםוכן בנוגע למימון של 

שנתית לבינוי ופיתוח -הבינוי והפיתוח, עלה שלמשרד הבריאות אין תכנית אב רב

, וכי הוא אינו מעורב בקביעת סדרי ממשלתיים-כללייםה של המרכזים הרפואיים

אלה. כמו כן, עדיין אין שקיפות ראויה במרכזים  ופיתוח בינויהעדיפויות בנוגע ל

 . של העובדים במרכזים הרפואיים הממשלתיים בכל הנוגע לשכר הכולל

לפעול לתיקון הליקויים על הנהלת הלל יפה ומשרדי הבריאות, האוצר והמשפטים 

לפעילות ועדת נוכח הליקויים שעלו בדוח זה בנוגע כמו כן  כל אחד בתחומו.

ובנוגע לשומרי סף  הביקורת בתאגיד הבריאות בהלל יפה שפועל כעמותה

, ראוי כי לשם היעילות מחד והצורך ממשלתיים-הכללייםם במרכזים הרפואיי

בראייה כוללת מאידך, משרדי הבריאות והאוצר יבחנו מחדש את המבנה הארגוני 

בעלי תפקידים לאותו  -המאולץ שבו במרכזים רפואיים יש כפילויות של שומרי סף 

ם התחום, כדוגמת מנהל כספים ומבקר פנימי, שהוא עובד מסוים בבית החולי

  ועובד אחר בתאגיד הבריאות, וישקלו לשנותו בהתאם לתוצאות הבחינה.

 -קיום ממשל תאגידי, שמירה על האתיקה ועל טוהר המידות והיעדר ניגודי עניינים 

כל אלה הם לב לבה של מערכת ציבורית תקינה, והדברים מקבלים משנה תוקף 

ולשתו. על כן כשמדובר במערכת הבריאות, שהאזרח נזקק לשירותיה בשעת ח

ראוי שמשרד הבריאות יקבע כללים מתאימים להסדרת פעילותם של המרכזים 

 .ממשלתיים-הרפואיים הכלליים
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 מבוא
-מרכזים רפואיים כלליים 11-הלל יפה( הוא אחד מ -המרכז הרפואי הלל יפה )להלן 

בכל בהלל יפה, כמו . מפעיל המשרד( -)להלן גם שמשרד הבריאות  ממשלתיים

מתקיימות שתי ישויות משפטיות נפרדות זו לצד זו: בית  ממשלתי,-כללי מרכז רפואי

פעלה ליד  2002נוסף על כך, עד שנת . תאגיד( -גם )להלן  8חולים ותאגיד בריאות

כיהן פרופ' מאיר  2015עד ספטמבר  .9אגודת ידידים המאוגדת כעמותה הלל יפה

הלל  יץ.ד"ר מיקי דודקבבתפקיד זה מכהן  2015מספטמבר ו הלל יפה,אורן כמנהל 

 450,000-משרת אוכלוסייה המונה כשוכן במבואות המערביים של העיר חדרה ויפה 

מיטות אשפוז  14עוד ו מיטות אשפוז 506 כולל. תקן מיטות האשפוז בהלל יפה איש

מטפל בנפגעי הוא ממוקם בסמוך לעורקי תחבורה מרכזיים, ולכן  המרכז הרפואייום. 

 טראומה רבים, כמו נפגעי תאונות דרכים ונפגעי פעולות טרור. 

כ"מפעלים עסקיים" של  1998ממשלתיים מתוקצבים משנת -בתי החולים הכלליים

, על פי התוספת השנייה לחוק התקציב השנתי ובהתאם להוראות חוק 10הממשלה

בתי החולים מנוהלים  חוק יסודות התקציב(. -)להלן  1985-יסודות התקציב, התשמ"ה

לפי הכללים הנהוגים בשירות המדינה, שנקבעו בין היתר בתקנון שירות המדינה 

הוראות תקנון כספים ב, ו1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"בבהתקשי"ר(,  -)להלן 

ומשק של החשב הכללי )הוראות תכ"ם(. בתי החולים מתוקצבים בתקציב המדינה 

בתי החולים  יות שלעיקרההכנסות ה(. 94)סעיף בסעיף "בתי חולים ממשלתיים" 

 ,אשפוז(בעיקר שירותי ממכירת שירותים רפואיים לקופות החולים ) ותמתקבל

. נוסף על כך, מדי שנה ומההכנסות של אגודות הידידים הכנסות תאגידי הבריאותמ

לכסות את  כדי ניכר,בשנה מעבירה המדינה מסעיף תקציב "משרד הבריאות" סכום 

 היה סכום זה 2014ונות התפעוליים של בתי החולים )"יעד סובסידיה"(. בשנת הגירע

 בסכומיםפעילויות כלכליות מורכבות  מתבצעותמיליארד ש"ח. בבתי החולים  1.2-כ

, מיליארד ש"ח בשנה בכלל המרכזים הרפואיים( 11-ניכרים )הכנסות של ככספיים 

ת החולים והתחשבנות עם תאגידי ובהן מכירת שירותי אשפוז ושירותים אחרים לקופו

  .11הבריאות

 -)להלן  2002-תקנות יסודות התקציב )כללים לפעולת תאגיד בריאות(, התשס"ב

 תקנות התאגידים(, קובעות את אופן ההתחשבנות בין בתי החולים לתאגידי 
 בריאות דקובע כי תאגי ,1985-התשמ"ה ( לחוק יסודות התקציב,2)21סעיף  -תאגידי הבריאות   8

ולפעולות  הוא עמותה, אגודה שיתופית, חברה או כל גוף משפטי אחר הכשר לחיובים, לזכויות

שימוש במתקני בית  באמצעותמשפטיות, המוכר שירותי בריאות בתוך בית חולים ממשלתי או 

והם פועלים על פי תקנות יסודות  ,חולים. התאגידים קיבלו את אישור שרי הבריאות והאוצרה

 .2002-ם לפעולת תאגיד בריאות(, התשס"בהתקציב )כללי

הודיע רשם העמותות כי העמותה  2010החלה העמותה בהליכי פירוק, ובמרץ  2002בשנת   9

 פורקה.

משמעות תקצובם של בתי החולים הממשלתיים כמפעלים עסקיים היא כי בתי החולים רשאים   10

וק, בתנאי שהסכום המוצא בח שהוקצה להם את הסכומים הנקובים בתקציב השנכל להוציא ב

תקציב  סכום שהתקבל למעשה באותו סעיף באותה שנה.הלא יעלה על מסוים סעיף תקציב מ

 בתי החולים כולל "יעד הכנסות", "יעד קניות" ו"תקציב שכר".

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, בפרק "2015)א 66דוח שנתי  מבקר המדינה,  11

 ב59דוח שנתי מבקר המדינה, . 230-207", עמ' הכלליים-הממשלתייםבמרכזים הרפואיים 

 .465-399", עמ' תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים הממשלתיים, בפרק "(2009)
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הבריאות שלהם ואת שיעורי ההכנסות שעל התאגיד לשלם לבית החולים עבור 

וד קובעות תקנות אלה כי כל הרכוש הקבוע שהתאגיד רוכש השימוש במתקניו. ע

. עם זאת, יהיה רכוש המדינה. תאגידי הבריאות אינם נחשבים ישות של המדינה

מועסקים בהם בעלי תפקידים שמועסקים גם בבתי החולים, ולעתים הם מקבלים 

תי שירואת לתגבר היא . מטרת תאגידי הבריאות שכר הן מהתאגיד והן מבית החולים

ניצול  באמצעות ,שלהם ותהפעילות הרגיל מחוץ לשעות יםהרפואי יםרפואה במרכזה

התשתיות והאמצעים של המרכזים הרפואיים. פעילותם של התאגידים התרחבה 

מאוד עם השנים, והם תומכים בבתי החולים באמצעות השקעה בתשתיות, אספקת 

 כוח אדם, תשלומי שכר וקידום המחקר הרפואי בבתי החולים. 

חלקם  אתבית החולים, מעסיק חלקם את  - 12עובדים 2,000-מועסקים כ בהלל יפה

 מפעיל הלל יפה. מעסיקים הן בית החולים והן התאגידחלקם את ו ,תאגידמעסיק ה

 ש"ח:מיליון  570-כ 2016-היה ב של הלל יפהתקציבו השנתי  בית ספר לסיעוד. גם

תקציב תאגיד ו ש"ח, ןמיליו 505-כיה השנה זו הלל יפה בשל בית חולים תקציב ה

 עצמאי.אותו באופן מרכז הרפואי מנהל וה ,13ש"חמיליון  62-כיה השלו הבריאות 

 .14מיליון ש"ח 127-היה הגירעון התקציבי של בית החולים כ 2015בשנת 

 

 

 פעולות הביקורת
בניהול סוגיות מרכזיות  בדק משרד מבקר המדינה 2016ספטמבר -בחודשים פברואר

ממשלתיים -להלל יפה. חלק מהסוגיות נוגע גם למרכזים רפואיים כללייםהנוגעות 

שומרי אחרים ולמערכת הבריאות בארץ בכלל. בין השאר נבדקו היבטים הנוגעים ל

בהלל יפה, ובהם היועץ המשפטי, מבקר הפנים וועדת הביקורת; קשרי המשפחה  סף

 בהלל יפה; של הרופאים פרטיתהפרקטיקה הפרטית והעבודה בהלל יפה; הסדרי ה

דים במערכת הבריאות; תחום התרומות במערכת הבריאות; נסיעות לחו"ל של עוב

במרכזים הרפואיים  והפיתוח הסמכות והמעורבות של משרד הבריאות בתחום הבינוי

השקיפות בהצגת השכר הכולל של עובדי מרכזים רפואיים ו ;ממשלתיים-הכלליים

. חלק מהנושאים כבר נבדקו ממשלתיים )עובדי בית החולים ועובדי התאגיד(-כלליים

הבדיקה . ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים שעלו אז, ובדוח זה מצוינים 15בעבר

במרכז הרפואי לגליל נעשתה בהלל יפה ובמשרד הבריאות. בדיקות השלמה נעשו   
 820, (רופאים מומחיםמהם  64) רופאים 303 -עובדים  1,738 בסך הכולבבית החולים עובדים   12

 ים.רפואי-הר  פ  עובדים  206-ו (מנמ"שעובדי מינהל ומשק ) 409אחיות, 

 מיליארד ש"ח; תקציב תאגיד יכול להגיע  2.2-התקציב של מרכז רפואי גדול יכול להגיע לכ  13

 מתקציב המרכז הרפואי. 40%-לכ

, יש גירעון תקציבי בכל ממשלתיים-הכלליים החולים בתילבית החולים הלל יפה, כמו למרבית   14

מבקר משרד הבריאות מכסה בכל שנה את הגירעונות התקציביים של בתי החולים. ראו  שנה.

 .608-555בתקציב מערכת הבריאות", עמוד בפרק "סוגיות  ,(2015) ג65 שנתי דוחהמדינה 

תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים , בפרק "(2009) ב59דוח שנתי מבקר המדינה, ראו   15

תרומות לבתי (, בפרק "2011) ב61דוח שנתי מבקר המדינה, ; 465-399", עמ' הממשלתיים

(, 2013) ג63דוח שנתי מבקר המדינה, ; 776-741", עמ' החולים וקשריהם עם אגודות הידידים

 ג65דוח שנתי מבקר המדינה,  ;803-717במערכת הבריאות", עמ'  בפרק "בינוי ותשתיות

 .608-555(, בפרק "סוגיות בתקציב מערכת הבריאות", עמוד 2015)
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 -נהריה(; במרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה בפורייה )להלן גם  -בנהריה )להלן גם 

במרכז אסף הרופא(;  - פורייה(; במרכז הרפואי אסף הרופא שבבאר יעקב )להלן גם

בנציבות שירות המדינה וולפסון(,  - הרפואי ע"ש אדית וולפסון בחולון )להלן גם

 . אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצרוב (נש"ם -)להלן 
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 מערך הביקורת בהלל יפה 
 ממשלתיים-ובמרכזים רפואיים כלליים

 ביקורת אפקטיבית של המבקר הפנימי 
, בכל גוף ציבורי תיעשה ביקורת פנימית 1992-התשנ"בלפי חוק הביקורת הפנימית, 

אם הפעולות של הגוף  בין השאר על המבקר הפנימי לבדוק על ידי מבקר פנימי.

תקינות, מבחינת השמירה על החוק,  בוהציבורי ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים 

להשגת  תמסייעועל הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן 

 . לאותו גוףהיעדים שנקבעו 

)להלן  16"תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים הממשלתייםבדוח קודם בנושא "

 אף לא אחד מבתי החוליםהדוח על תאגידי הבריאות( העיר מבקר המדינה שב -

תקן  2014הממשלתיים היה מבקר פנימי. בהמשך לכך קבע משרד הבריאות במרץ 

מונה לראשונה מבקר פנימי  2015פברואר בית חולים ממשלתי. בלמבקר פנימי לכל 

לבית החולים הלל יפה. בפועל יש להלל יפה שני מבקרים פנימיים: מבקר של 

 תאגיד הבריאות ומבקר של בית החולים.

בין היתר לבצע  של המבקר הפנימי במרכז הרפואי נקבע כי עליו בתיאור העיסוק

ים לקשרי המרכז הרפואי עם גופים הפועלים ביקורת על מכלול הנושאים הנוגע

בשליטתו, לרבות תאגידי הבריאות. כאמור, תאגיד הבריאות המצויים בזיקה אליו או 

בית החולים. למשל, מנהל  ם שלהוא חלק מהמרכז הרפואי כולו, ומכהנים בו עובדי

 המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החוליםו ,יו"ר התאגיד לרובבית החולים הוא 

כיוון שהתאגיד הוקם מלכתחילה מבמרכזים רפואיים אחדים מנכ"ל התאגיד. משמש 

גם  ,לעקובעניין על מנת לשרת את טובתו של המרכז הרפואי, יש לבית החולים 

יש  את פעולותיו כאשרלכוון ואחר המתבצע בתאגיד  שלו, המבקר הפנימי באמצעות

  להשפיע על המרכז הרפואי בכללותו.כדי  בהן

-לפי חוק העמותות, התש"םדי הבריאות של בתי החולים מאוגדים כעמותות. תאגי

חוק העמותות(, לכל עמותה יש כמה מוסדות: אסיפה כללית, ועד  -)להלן  1980

צריך תאגיד המבנה הארגוני של  התאגידים,על פי תקנות  .17עמותה ּוועדת ביקורת

טוריון, שיקבע את האלה: דירקואת בעלי התפקידים לפחות את הגופים  לכלול

ועדת (; אשר יבחר הדירקטוריון)מדיניות התאגיד ויפקח על ביצועה; מנהל כללי 

ביקורת; רואה חשבון; יועץ משפטי; מבקר פנים. בתאגיד בריאות שהוא עמותה, 

 "ועד העמותה", ובמקום דירקטור מכהן "חבר ועד העמותה". ןפועל במקום דירקטוריו

ד מבקר המדינה על הצורך בראייה ביקורתית אחת בדוח על תאגידי הבריאות עמ

גם אם כוללת במרכז רפואי שהייתה חסרה עד אז. מבקר המדינה ציין בעניין זה: "

 נעשית ביקורת פנימית, בין שמטעם המשרד ובין שמטעם התאגיד, הרי שכל ביקורת 
 .465-399, עמ' (2009) ב59דוח שנתי מבקר המדינה,   16

האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת )ב( לחוק העמותות, 19לפי סעיף   17

 ין זה רשם העמותות.ישר לעניימונה רואה חשבון או גוף שא
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 יפה הלל הנהלת
 מהמבקר מנעה
 בית של הפנימי
 ביקורת לבצע החולים
 שבטיפולם בנושא

 בית של המשותף
 ותאגיד החולים
 הבריאות
 

ביקורת ואין  -של בית החולים או של תאגיד הבריאות  -כזו נעשית מזווית ראייה צרה 

 ."על המרכז הרפואי כישות אחת

 18בביקורת עלה שהנהלת הלל יפה מנעה מהמבקר הפנימי של בית החולים

לבצע ביקורת בנושא שבטיפולם המשותף של בית החולים ותאגיד הבריאות, 

 שכן לכל בטענה שהוא אינו מוסמך לבדוק נושאים שאחראי להם התאגיד

  :הפרטים להלןיש מבקר פנימי משלו.  מהם אחד

ובה השתתף המבקר  2015שהתקיימה בנובמבר  19בישיבה של הנהלת הלל יפה

הפנימי של בית החולים, נדונה תכנית הביקורת של המבקר הפנימי. אחד הנושאים 

. עלותו הכספית של 20שביקש המבקר הפנימי לבדוק היה פרויקט בינוי מרכז הרווחה

מיליון ש"ח, והמבקר הפנימי ראה חשיבות בבדיקת סדרי הניהול  29-הפרויקט היא כ

לו, לרבות אישורי הבנייה וייעוד השימוש במבנה. סגן מנהל הלל יפה פסל את ש

הבקשה בטענה ש"מרכז הרווחה הוא בחלקו בתאגיד", וכי אין למבקר הפנימי של 

 בית החולים סמכות "לבדוק חלקים אלו שכן לתאגיד יש מבקר פנימי".

בין בית  משרד מבקר המדינה מעיר להנהלת הלל יפה כי נוכח קשרי הגומלין

החולים לתאגיד, נוכח ממשקי העבודה ביניהם ונוכח העובדה ששני הגופים 

קיים קושי  -מבנים, ציוד וכוח אדם  -משתמשים לא פעם באותם משאבים 

מהותי בהצבת חיץ ביניהם; גם דרך הפעולה הכספית של כל אחד מהגופים 

ם עשויה משפיעה על הגוף האחר. על כן בלתי נמנע שביקורת באחד מהגופי

 . לגלוש לתחומים שבאחריות הגוף האחר

ימונה  במרכזים הרפואיים,של המבקרים הפנימיים תיאור העיסוק על פי כאמור, 

יבצע ביקורת על מכלול הנושאים  מרכז רפואי, שבין השארכל מבקר פנימי ב

בשליטתו, המצויים הנוגעים לקשרי המרכז הרפואי עם גופים הפועלים בזיקה אליו או 

 לרבות תאגידי הבריאות.

העיסוק כאמור, נדרש שההנהלה תאפשר למבקר הפנימי של בית  תיאור נוכח

החולים לבצע את עבודתו באופן מקיף ומלא, כולל מתן גישה למידע רלוונטי 

מהתאגיד. על ההנהלה גם לתאם את תכנית הביקורת של המבקר הפנימי של 

 ימי של התאגיד. בית החולים עם תכנית הביקורת של המבקר הפנ

 
 .2016סיים את עבודתו בהלל יפה באמצע שנת  המבקר הפנימי  18

 הן לבית החולים והן לתאגיד. נוגעיםעולים לדיון נושאים הבישיבות ההנהלה של הלל יפה   19

מרכז הכולל קומה של חנויות ומסעדות, וקומה של משרדי מטה. מרכז הרווחה מצוי סמוך   20

 .2014ובנייתו החלה בספטמבר  לכניסה לבית החולים
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ממשלתיים -על משרד הבריאות להדגיש למנהלי המרכזים הרפואיים הכלליים

שביקורתו של המבקר הפנימי בבית החולים היא כלי ניהולי חשוב, ולהורות 

למנהלים לאפשר למבקרים הפנימיים גישה מלאה למידע של התאגידים 

תקנות התאגידים, הנדרש להם למילוי תפקידם. אם יידרש, יש לפעול לתיקון 

באופן שיעגן את חובת תאגידי הבריאות למסור מידע גם למבקרים הפנימיים 

. לשם הגברת היעילות בביצוע הביקורת מחד והצורך בראייה של בתי החולים

כוללת מאידך ראוי גם שמשרד הבריאות ונש"ם ישקלו את האפשרות לאחד 

, בריאותהותאגיד  חוליםהבית  לתפקיד אחד את תפקיד המבקר הפנימי של

כך שבמרכז הרפואי יפעל מבקר פנימי אחד שאחראי לכלל הביקורת הפנימית 

 של המרכז הרפואי.

 

 

 

 ועדת הביקורת של תאגיד הבריאות

 תפקידיה של ועדת הביקורת

קובע  חוק העמותותועדת הביקורת היא הוועדה היחידה שיש למנות על פי חוק. 

ומפרט את תפקידיה של ועדה זו. תפקידי הוועדה  קורתיעדת בולכל עמותה תהיה ש

את לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות הם בין היתר אלה: 

יניה הכספיים של העמותה, את יהתאמת פעולות העמותה למטרותיה; לבדוק את ענ

ייעוד כספי העמותה את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות 

לעקוב אחר ביצוע  ביעילות ובחיסכון;פועלת העמותה אם ותיה; לבדוק לקידום מטר

; לעמוד על ליקויים הוועד המנהל( -העמותה )להלן  החלטות האסיפה הכללית וועד

התייעצות עם המבקר הפנימי של העמותה או  באמצעותבניהול העמותה, בין השאר 

לבחון את מערך  ;דרכים לתיקונם המנהל עם רואה החשבון שלה, ולהציע לוועד

לבדוק ו ;את תפקודו של המבקר הפנימי , ובכלל זההביקורת הפנימית של העמותה

על ועדת הביקורת לקיים ישיבה אחת  .כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה

והאסיפה  המנהל לפני הוועד לפניה ולהציג לפחות בעניין כל ליקוי מהותי שהועלה

של תכנית העבודה לגבי  ות שעשתה.בדיקמה העולות מסקנותההכללית את 

 ועדהוולהציע שינויים בה לפני הגשתה לאישור  התואלבדוק  הועדהועל  המבקר,

המשאבים והכלים הנחוצים לו  של המבקראם עומדים לרשותו המנהל, וכן לבדוק 

 .למילוי תפקידו

 

  בהלל יפה של תאגיד הבריאות תפקוד ועדת הביקורת

עובדים, ותקציב הפעילות השנתי שלו  430-תאגיד הבריאות של הלל יפה מעסיק כ

משרד מבקר המדינה בדק את תפקוד ועדת מיליון ש"ח.  62-, כאמור, כ2016-היה ב
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 השתמשה לא הוועדה
 האפקטיבי בכלי אפוא
 לשם הביקורת של

 של עבודתו שיפור
 לא ובכך, התאגיד
 תפקידה את מילאה
 בחוק שנקבע כפי

 

את הנושאים ובכלל זה  ,2015-2013של התאגיד בהלל יפה ביחס לשנים  21הביקורת

סדרי המעקב אחר ההחלטות ת או את תדירות התכנסות הוועדה ,שנדונו בישיבותיה

 בישיבות. שהתקבלו 

תכנית העבודה השנתית של ב דיון :הנושאים שנדונו בדיוני ועדת הביקורת .1

כל אלה  - ודיון בדוחות הביקורת שהכין המבקר תכניתה אישור ,המבקר הפנימי

, שכן עליה לעמוד על ליקויים 22עבודתה של ועדת הביקורתב מרכזי הם חלק

 בניהול העמותה.

 של התאגיד בהלל יפה מהפרוטוקולים של ישיבות ועדת הביקורת

 כי הוועדה דנה בישיבות אלה רקעולה  2015-2013 שניםשהתקיימו ב

ולא דנה בעניינים האחרים שבסמכותה,  יניה הכספיים של העמותהיענב

. הוועדה גם לא תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימילמשל ב

תיה בנושא הביקורת הפנימית לפני הוועד הציגה את מסקנותיה והמלצו

המנהל של תאגיד הבריאות. יתרה מכך, הוועדה לא דנה כלל בארבעה 

 וממילא לא המליצה לוועד, 23דוחות שהגיש לה המבקר הפנימי בשנים אלה

לתיקון הליקויים שצוינו בדוחות. הוועדה המנהל לנקוט פעולות כלשהן 

יקורת לשם שיפור עבודתו לא השתמשה אפוא בכלי האפקטיבי של הב

  בחוק. שנקבע כפיתפקידה  את מילאה לא של התאגיד, ובכך

את כדי שוועדת הביקורת תוכל למלא  תדירות דיוניה של ועדת הביקורת: .2

האסיפה הכללית שפעם ולדון בנושאים בפעם די להתכנס מ יהה, עליתפקיד

או בכל נושא אחר שעל סדר יומה של  עליה לעסוק בהם והטילהמנהל  והוועד

 . הוועדה

על אף החשיבות שיש לפעולתה של ועדת הביקורת, הועלה כי בשנת 

ל התכנסה ועדת הביקורת של התאגיד בהלל יפה פעמיים, וכי בכ 2013

 היא התכנסה פעם אחת בלבד. 2015-ו 2014אחת מהשנים 

של התאגיד בהלל  ועדת הביקורתמשרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לו

יפה על שלא מילאה את התפקידים שהטיל עליה המחוקק ועל שמיעטה 

מאוד להתכנס ולדון בנושאים שבאחריותה. הדבר מבליט חולשה מהותית 

 ילוי תפקידה החוקי. של ועדת הביקורת בכל הנוגע למ

ותכניות ועדת הביקורת תעקוב אחר פעילות אסיפה הכללית מן הראוי שה

עבודתה, תדון בדיווחים שהוועדה מציגה לפניה ותנקוט צעדים ככל שיעלו 

  ויתבקשו. 
מינתה  2014כיו"ר ועדת הביקורת. במרץ  לשעבר עדה גבעת מועצת ראשכיהן  2014מרץ עד   21

, אולם לדברי האסיפה הכללית את רכזת חשבונאות ובקרה של בית החולים ליו"ר הוועדה

 .הנהלת המרכז הרפואי, היא לא כיהנה כיו"ר

 יו"ר ועדת הביקורת וחבריה מבצעים את תפקידם בהתנדבות.  22

 דוחות ביקורת. 14הפנימי של התאגיד הגיש בכל תקופת כהונתו המבקר  23
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כתבו הנהלת הלל יפה והיו"ר  2016בתשובתם למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

[, 2016שמאז מונה יו"ר זה ]במרץ החדש של ועדת הביקורת במרכז הרפואי 

הוועדה פעילה יותר. לדבריהם, הוועדה התכנסה ממועד המינוי של היו"ר החדש 

שלוש פעמים ודנה בנושאים מגוונים יותר, ובכלל זה הגדרת  2016ועד נובמבר 

 פעילות מערך הביקורת והתוקף המשפטי.

מתפקידיה אחד  :חשש לניגוד עניינים של יו"ר ועדת הביקורת בתאגיד .3

ועדת הביקורת של התאגיד, כפי שנקבע בחוק העמותות, הוא  המרכזיים של

לבחון . במסגרת בחינה זו עליה מערך הביקורת הפנימית של העמותהבחינת 

לפני הגשתה  ולבחון את תכנית העבודה של ,את תפקודו של המבקר הפנימי

והאסיפה המנהל  לפני הוועד ולהציג שינוייםבה ולהציע המנהל לאישור הוועד 

 . העולות מבחינה זו מסקנותההכללית את 

המבקר הפנימי של תאגיד הבריאות בהלל יפה פעל כנותן שירותים חיצוני 

דוחות  14. בתקופה זו הוא הגיש 24שנים( 15-)כ 2015עד אוגוסט  2000מדצמבר 

, בתקופת ביצוע הביקורת 2016ביקורת בנושאים הקשורים לתאגיד. במרץ 

 מונה אותו מבקר פנימי ליו"ר ועדת הביקורת של התאגיד.  הנוכחית,

מי  הקובע כיהעמותות  לחוקשבניגוד  הועלה :בעמותה חברות .א

יו"ר ועדת  ,קורתישאינו חבר העמותה לא יכהן כחבר ועדת הב

 הביקורת אינו חבר בתאגיד הבריאות )העמותה(.

 על הנהלת תאגיד הבריאות של הלל יפה להסדיר את חברות יו"ר

 ועדת הביקורת בעמותה.

פנימי לתפקיד יו"ר המבקר המתפקיד של אדם ישיר  מעבר :ניגוד עניינים .ב

כמה חודשים בלבד לאחר סיום תפקידו  , וזאתאותו גוףב ועדת הביקורת

הוא שבו  במצב יו"ר ועדת הביקורתאת  להעמיד, עלול כמבקר הפנימי

את  ו, ובכלל זהבראש עמד הואנדרש לבחון את מערך הביקורת הפנימית ש

אמור לדון בדוחות ביקורת  יו"ר ועדת הביקורת ,כמו כן עצמו. התפקוד שלו

 ביקורתהיו"ר ועדת כי  יש חשש .הוא עצמו בתפקידו כמבקר הפנימיהכין ש

אובייקטיביות, ללא  לקבל החלטות עניינים ויתקשה בניגוד יימצא במצב כזה

 .םמשוא פני

עניינים  ניגוד למניעתהסדר  קבעההתאגיד לא  שהנהלת עלה בביקורת

 הביקורת. ועדת"ר יומינויו לתפקיד  עםהפנימי  למבקר

 
  שירותים חיצוני. התאגיד, כנותןמונה רואה חשבון אחר למבקר הפנים של  2015בסוף נובמבר   24



 521|    הבריאות משרד

מנהל המרכז  -משרד מבקר המדינה מעיר לאסיפה הכללית וליו"ר שלה 

על שאיפשרו את המעבר הישיר בין שני התפקידים בלי שקבעו  -הרפואי 

מניעת למבקר הפנימי לשעבר עם מינויו ליו"ר ועדת הביקורת הסדר ל

ניגוד עניינים. היות שעדיין קיימת אפשרות שיו"ר ועדת הביקורת יצטרך 

לדון בדוחות שהכין הוא עצמו או לבחון את פעילות מערך הביקורת 

על הנהלת התאגיד לקבוע לו הסדר למניעת  -בתקופה שעמד בראשו 

 ניגוד עניינים.

יפה כי תקבע כתבה הנהלת הלל  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ליו"ר ועדת הביקורת הסדר למניעת ניגוד עניינים, וכי הוא יצורף כחבר לעמותה. 

ההנהלה הוסיפה כי לשם הסרת כל חשש יימנע יו"ר ועדת הביקורת מכל עיסוק 

 בדוח שהכין כמבקר פנימי. 



 ב67 שנתי דוח|    522

 במרכזים הרפואיים שומרי סף

  ההנהלהדיוני ב שומרי סףהשתתפות 
ים מופקדהמשרה  ינושא - שומרי סףפועלים הציבורי, כל גוף מאוגד, ובפרט במגזר ב

, ובהם היועץ המשפטי, מנהל תקיןהמינהל הכללי של  העל שמיר מתוקף תפקידם

 מנהל הסיכונים(. -הכספים, המבקר הפנימי ומנהל יחידת ניהול הסיכונים )להלן 

תאם לחוקים ולכללים החלים תפקידם של שומרי הסף הוא לוודא שהגוף פועל בה

חיתות, פגיעה בטוהר המידות וחריגה על שלהתריע  מצופה גם שומרי הסףעליו. מ

 . תקיןהמינהל המכללי 

משרד הבריאות לא קבע הנחיות כלשהן בנוגע לניהול השוטף של בתי החולים 

, ולכן תדירות ישיבות ההנהלה במרכזים הרפואיים והמשתתפים בהן הממשלתיים

 .על פי שיקול הדעת של מנהלי המרכזים הרפואיים ותפיסת הניהול שלהם נקבעים

בדוח בעניין הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים  צייןמבקר המדינה 

כי כללי הממשל התאגידי מגדירים "כיצד ראוי  25הכלליים-הרפואיים הממשלתיים

הול תקין, למנוע שחברות ציבוריות ינהלו סדרי פיקוח ובקרה כדי לשמור על ני

שימוש לא נאות בכספי ציבור ולהבטיח את טובתם של כלל בעלי העניין בחברות. 

לצד החשיבות הנודעת לתוצאה הסופית שמשיג המפעל העסקי )רווח או הפסד(, 

קיימת חשיבות גדולה אף יותר לאמצעים שנקט ולהליכים שהנהיג כדי להשיג את 

 ."ה נאותיםיעדיו, ולהתנהל בשקיפות, פיקוח ובקר

תפקידי היועץ המשפטי של בית החולים הם בין היתר לרכז את  :המשפטי היועץ

הטיפול המשפטי בנושאים הנוגעים לפעילותו של בית החולים ולרכז את מתן הייעוץ 

המשפטי להנהלת בית החולים ולבעלי תפקידים אחרים בו, בין היתר בעניין יחסי 

 יאות. הגומלין בין בית החולים לתאגיד הבר

מנהל הכספים בבית החולים אחראי בין היתר לניהול המקצועי  מנהל הכספים:

והמינהלי של מערך הכספים, על פי החוקים, התקנות וההוראות בנושא ובהתאם 

ת ; 26למדיניות הנהלת בית החולים וההנחיה המקצועית של חשב משרד הבריאו

לביצוע כל הפעולות הקשורות לניהול מערך הכספים, ובכלל זה גביית הכנסות, 

ניהול התקשרויות, ביצוע תשלומים, ביצוע פעולות חשבונאיות והגשת דוחות כספיים; 

לאספקת שירותים מקצועיים ונתונים כספיים לחברי הנהלת בית החולים; לבקרה 

שימותיהן ולמתן התרעה על חריגות על ביצוע התקציבים שהוקצו ליחידות לביצוע מ

הפעילות הכספית של צפויות מהתקציב; ולמעקב אחר ניצול מיטבי של התקציב. 

מנהלי כספים  .תאגידכל תאגידי הבריאות מנוהלת על ידי מנהלי כספים שמעסיק 

  -שב הכללי )להלן אינם עובדי מדינה ואינם כפופים מקצועית להנחיות החאלה 
בפרק "הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, 2015) א66 שנתי דוחמבקר המדינה,   25

 .230-207' עמ, הכלליים"-במרכזים הרפואיים הממשלתיים

ובקרה על תקציב בתי החולים לפיקוח החשב הכללי מטעם אחראית חשבות משרד הבריאות   26

 .אלא עובדי בתי החולים ,מנהלי הכספים אינם עובדי אגף החשכ"להממשלתיים. 
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 ףישתת ואשל מנהל הכספים ראוי שה ותפקיד מתוקף .27או לפיקוחו (שכ"להח

 בישיבות ההנהלה של המרכז הרפואי. 

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית " בענייןלמנהל הכספים צוין בדוח  אשר

כי "תקנות התאגידים הכירו בחשיבות  28"הכלליים-במרכזים הרפואיים הממשלתיים

ר קבעו כי הוא ישמש שותף בקבלת שיתופו של מנהל הכספים של בית החולים כאש

ההחלטות של המנהל האדמיניסטרטיבי העשויות להשפיע על הכנסות בית החולים 

לקבלת כל "יהיה שותף מנהל הכספים שעוד צוין בדוח כי ראוי או תאגיד הבריאות". 

החלטה העשויה להשפיע על היקף ההכנסות וההוצאות של בית החולים וישתתף 

לי ההחלטות במרכז הרפואי. מעצם היותו של מנהל הכספים בקביעות בפורום מקב

מטעם המדינה חבר בפורום זה, גם אם דעותיו אינן מתקבלות על דעת מנהל בית 

החולים, הרי הוא משמש מפקח על פעולותיו של המנהל ויכול לבקר את ההחלטות 

אה שהוא מקבל. לפיכך, ראוי שמשרד הבריאות, החשכ"ל ונש"ם יקבעו ויאכפו הור

 משותפת לעניין חברות מנהל הכספים בפורום ההנהלה".

קובע שבכל גוף  ,1992-תשנ"בהחוק הביקורת הפנימית, כאמור,  :הפנימי המבקר

בתיאור העיסוק של המבקרים  ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי. תבוצעציבורי 

נקבע שהמבקר הפנימי ישתתף בישיבות ובדיונים על פי הצורך ובתיאום  הפנימיים

עם מנהל המרכז הרפואי, וכי הוא לא יהיה שותף לעשייה השוטפת של המרכז 

 .ביקורת פנים מלבד נוסף,כל תפקיד בו ולא יבצע הרפואי 

, ובראשן עומד לניהול סיכונים יחידותבמוסדות רפואיים קיימות  הסיכונים: מנהל

ל ההתדיינות עו על אירועים חריגים מידע פותסואיחידות אלה  ל הסיכונים.מנה

המשפטית בעניינם מול תובעים, וכן אחראיות לביצוע פעולות למניעת הישנותם של 

. אירועים כאלה, ובכלל זה שיתוף פעולה ברמה הארצית למניעת טעויות רפואיות

שיתוף ידע  , הכוללתלניהול סיכונים בין השאר דרך פעולה מפתח סיכוניםמנהל ה

 . 29עבר ומנתח מקרי הטיפול בהם אחר עוקבסיכונים ו מנתח ו,והטמעת

קיימת שונות בין הנהלות המרכזים הרפואיים בנוגע למידת השיתוף של שומרי הסף 

-בישיבות הנהלה. להלן כמה דוגמאות להבדלים בין המרכזים הרפואיים הכלליים

 פות שומרי סף בישיבות אלה:ממשלתיים בנוגע להשתת

המתקיימות אחת לשבוע משתתפים מנהל  בישיבות ההנהלה של הלל יפה .1

 צתהמרכז הרפואי, סגניו, המנהל האדמיניסטרטיבי ומנהלת הסיעוד. היוע

משתתפים הכספים, המבקר הפנימי ומנהל הסיכונים אינם  ת, מנהלתהמשפטי

 ישיבות אלו.ב

בנהריה מתקיימת אחת לשבועיים ישיבה של ההנהלה המורחבת, ובה  .2

משתתפים באופן קבוע מנהל הכספים, מנכ"לית תאגיד הבריאות, היועצת 

  חברים בהנהלה.ההמשפטית, מנהל הסיכונים ושני מנהלי מחלקות 
הפיקוח והבקרה על הפעילות (, בפרק "2015) א66 שנתי דוחבעניין זה ראו גם מבקר המדינה,   27

 .230-207", עמ' הכלליים-במרכזים הרפואיים הממשלתייםהכספית 

 .230-207(, עמ' 2015) א66 שנתי דוחמבקר המדינה,   28

(, בפרק "תביעות רשלנות רפואית, ביטוח, 2012) 62שנתי  דוחבעניין זה ראו גם מבקר המדינה,   29

 . 282-195ניהול סיכונים והדין המשמעתי במערכת הבריאות", עמ' 
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. אחת מהישיבות מתכנסת ישיבות הנהלהבכל פרק זמן שתי בפורייה מתקיימות  .3

מנהל המרכז הרפואי, ) משתתפים, נוסף על חברי ההנהלה הובאחת לשבועיים, 

סגנו, העוזר הרפואי למנהל המרכז הרפואי, מנהלת הסיעוד והמנהל 

, המבקרת הפנימית, המשפטית מנהלת הכספים, היועצת (,האדמיניסטרטיבי

 ועוד. מנהלת יחידת איכות הטיפול

מנהל פים אחת לשבוע, ובה משתתמתקיימת ישיבת הנהלה באסף הרופא  .4

רותי הסיעוד, מנהלת י, מנהלת שהאדמיניסטרטיבימנהל ה, וסגנ המרכז הרפואי,

. המרכז הרפואיהכספים, מנהלת בית הספר לסיעוד ומנהלת לשכת מנהל 

  היועץ המשפטי ומנהל הכספים אינם משתתפים בישיבה.

בחינת הפרוטוקולים של ישיבות  :בדיוני הנהלה בהלל יפה שומרי סף השתתפות

הנהלה בהלל יפה העלתה שבחלק מהישיבות, בהן לא נכחה היועצת המשפטית, ה

נדונו עניינים שהצריכו התייחסות משפטית, ולכן היה ראוי שהיועצת המשפטית 

תשתתף באותן ישיבות ותציג את עמדתה בעניינים אלה בזמן אמת, על מנת שיהיה 

נדונה טיוטת  2015ביולי ניתן לקיים דיון ענייני בהם. לדוגמה, בישיבה שהתקיימה 

הסכם שמסרה המועצה להשכלה גבוהה למשרד הבריאות לקבלת חתימתו, בנוגע 

להסדרי ההתחשבנות בין האוניברסיטאות לבתי החולים בגין הוראת סטודנטים 

צוין שכל פעילות שמתבצעת בבית החולים  2016לרפואה; בישיבה שהתקיימה במרץ 

, 30מבוטחת על ידי "ענבל חברה לביטוח בע"מ" ומתקיימת באישור מנהל בית החולים

וכן צוין כי בית החולים צריך לחתום על חוזה בנוגע למתמחים ממכון וינגייט, שיכלול 

 את נושא הביטוח שלהם. 

הנהלת הלל יפה כי בהליכי  ציינה 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

בישיבות ההנהלה, מעורבים תמיד  המתקבלות ההחלטותקבלת ההחלטות, כולל 

עוד  מנהלת הכספים.וובכלל זה היועצת המשפטית  ,אנשי המקצוע הנוגעים בעניין

הליך ההתקשרות  )ראו לעיל( נמסר 2016ממרץ  הלאחר ישיבתציינה ההנהלה ש

והיא שהגדירה את תנאי ההתקשרות  ,לטיפולה של היועצת המשפטיתבחוזה 

בית החולים צוות כלכלי, ובו חברים מנהל בית ההנהלה הוסיפה שיש ב בהסכם.

החולים וסגנו, המנהל האדמיניסטרטיבי וסגנו, מנהלת הכספים ומנהלת היחידה 

הכלכלית; צוות זה בוחן סוגיות כלכליות ותקציביות ומקבל החלטות בתחומים אלה. 

צוות אחר מקבל החלטות בעניין רכש של ציוד רפואי, וגם הוא כולל את מנהלת 

 פים.הכס

 
ברה לביטוח בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה, המשמשת זרוע ענבל ח  30

 מקצועית של ממשלת ישראל ושל גופים ציבוריים.
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 להבטיח מנת על

 המינהל על שמירה
 המרכז של התקין
 את לזמן ראוי הרפואי
 בקביעות הסף שומרי
 הנוגעים לדיונים
, אחריותם לתחומי
 דיוני ובכללם
 ולשתף, ההנהלה
 כל בקבלת אותם

 בתחומים החלטה
 אלה

 

בתי חולים הם גופים הפועלים למען הציבור ובמסגרת התקציב הציבורי 

ומוגדרים בחוק יסודות התקציב "מפעלים עסקיים". ואולם שלא כחברות 

ממשלתיות או חברות ציבוריות, לבתי החולים אין מוסדות מנהלים שתפקידם 

ור לפקח על תפקוד מועצת המנהלים או הדירקטוריון. לפיכך האחריות לשמ

על המינהל התקין במרכז הרפואי היא בראש ובראשונה של המרכז הרפואי 

עצמו וכן של משרד הבריאות, שהוא המאסדר של מערכת הבריאות והמפעיל 

של המרכזים הרפואיים, ובהם בתי החולים. על מנת להבטיח שמירה על 

ם בקביעות לדיוני שומרי הסףהמינהל התקין של המרכז הרפואי ראוי לזמן את 

הנוגעים לתחומי אחריותם, ובכללם דיוני ההנהלה, ולשתף אותם בקבלת כל 

  החלטה בתחומים אלה.

בנוגע  31ההמלצה זו עולה בקנה אחד עם המלצה קודמת של מבקר המדינ

, ויש מקום ליישם אותה לפחות לגבי חלק למנהל הכספים של בית החולים

ראוי שמשרד הבריאות, כמו כן,  .האחרים של המרכז הרפואי שומרי הסףמ

יקבעו הוראה משותפת לעניין חברות שומרי סף בפורום  החשכ"ל ונש"ם

 . אותה ההנהלה ויאכפו

יקים צוות  משרד הבריאות כי כתב 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

את נושא ישיבות ההנהלה בבתי החולים )בכל הנוגע להרכב  שתפקידו יהיה לבחון

אשר . עמדה מחייבת בנושאע וולקבהמשתתפים, תדירות הישיבות ותוכן הישיבות( 

את חזק יש הכרח להיא כי הבריאות למנהלי הכספים בבתי החולים, עמדת משרד 

כדי לאפשר  ,כלל פעילות המרכז הרפואיאת  ולהכפיף להםמעמדם כשומרי סף 

משרד על יציבותם של בתי החולים.  ולשמור א את תפקידם כיאותמללהם ל

מקימה בימים  רפואיים ממשלתיים, הפועלת בו,ה למרכזים חטיבהבריאות הוסיף שה

בנושא  אמות מידהלקבוע  הבכוונתאלה ועדה לבחינת מבנה הנהלות בתי החולים, ו

החטיבה אף תכנס פורמים מקצועיים לבעלי התפקידים הבכירים  .2017שנת ב זה

  וים מנחים ותחל בפעילות כוללת של בקרה.ובהנהלות בתי החולים, תפיץ ק
 

ועץ המשפטי ומנהל הכספים כפיפות הי
 ותפקודם במרכזים הרפואיים 

ומקומו במדרג הארגוני משפיעים על מעמדם  שומרי הסףזהות הגורם הממונה על 

ועל היחס של בעלי התפקידים האחרים אליהם. מתוקף תפקידם  שומרי הסףשל 

שומרי הרפואיים, הם משמשים  של היועצים המשפטיים ומנהלי הכספים במרכזים

בהם, כל אחד בתחומו. כפיפותם הארגונית משתנה בין המרכזים הרפואיים  סף

כפופות למנהל  33. לדוגמה, בהלל יפה היועצת המשפטית ומנהלת הכספים32השונים  
הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, בפרק "2015) א66 שנתי דוחמבקר המדינה,   31

 .218' ", עמהכלליים-במרכזים הרפואיים הממשלתיים

כפופים מינהלית  , הם2014ממאי הפנימיים בבתי החולים  המבקרים תפקידלפי הגדרת נש"ם ל  32

 חולים ומקצועית להנחיות מבקר הפנים של משרד הבריאות.הלמנהלי בתי 

 .התאגיד שלמנהלת הכספים של בית החולים יש מנהלת כספים  לצד  33
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לגליל בנהריה היועץ המשפטי כפוף למנהל  האדמיניסטרטיבי; במרכז הרפואי

כז הרפואי אסף המרכז הרפואי, ומנהל הכספים כפוף למנהל האדמיניסטרטיבי; במר

הרופא מנהלת הכספים כפופה למנהל האדמיניסטרטיבי, והיועץ המשפטי כפוף 

למנהל בית החולים; במרכז הרפואי וולפסון היועץ המשפטי ומנהלת הכספים 

של מנהלת הכספים  כפופים למנהל המרכז הרפואי; במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא

כפופה הן בתאגיד והן בבית החולים,  אחראית לכלל נושאי הכספיםה ,תאגידה

  .ומנהל הכספים של בית החולים כפוף לה ,למנהל המרכז הרפואי

במשרדי הממשלה ובתאגידים הסטטוטוריים כפוף  :המשפטיהיועץ  כפיפות .1

בהיבט  ליועץ המשפטי לממשלהבהיבט המינהלי ולמנכ"ל היועץ המשפטי 

תלוי  בלי שיהיהפקידו למלא את ת יועץ המשפטימאפשר ל המקצועי. הדבר

. על פי הגדרת נש"ם, על היועץ המשפטי בבית החולים 34מקצועית בממונה עליו

לקיים קשר מקצועי עם היועץ המשפטי של משרד הבריאות ועם עובדי הלשכה 

המשפטית במשרד בנושאים שבטיפולו, לתיאום ועדכון הדדיים. בהלל יפה, 

מונחה ם, היועצת המשפטית ממשלתיי-כבשאר המרכזים הרפואיים הכלליים

ישירות  ואינה כפופהמקצועית על ידי היועצת המשפטית של משרד הבריאות, 

. הכפיפות המינהלית של היועץ המשפטי במרכזים ליועץ המשפטי לממשלה

למשל, יועץ משפטי  -הרפואיים משפיעה מאוד על מעמדו ועל מילוי תפקידו 

טיבי, וממילא מעמדו יהיה נמוך אשר יהיה כפוף מינהלית למנהל האדמיניסטר

יחסית, עלול להיקלע למצב שבו יתקשה להביע את עמדתו המקצועית כשזו 

מנוגדת לעמדת הממונה עליו, משום מעמדו הנמוך יחסית ומשום תלותו 

היועץ של תלותו ואת עצמאותו המקצועית -בממונה. כדי להבטיח את אי

 .בשיתוף גורם חיצוני לבית החולים ייקבעו וראוי שסדרי העסקת המשפטי

בית החולים של  המשפטי היועץתלותו של -על עצמאותו ואי כדי לשמור

 את נש"ם,בהתייעצות עם  ,באופן ברור יגדיר הבריאות שמשרד הכרח יש

 . ויאכוף אותה בהתאם כפיפותו המינהלית של היועץמעמדו ואת 

רד הבריאות כי מסר מש 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

, שצוינה לעיל, תבחן את סוגיית ועדה לבחינת מבנה הנהלות בתי החוליםהו

 הכפיפות של היועץ המשפטי.

מסרה נש"ם כי מדיניותה  2016 דצמברבתשובתה למשרד מבקר המדינה מ

[ ישירות נהליתיבנושא זה היא שהיועצים המשפטיים של בתי החולים כפופים ]מ

למנהלי בתי החולים, וכי הדבר מתבטא בתקינה. נש"ם צירפה לתשובתה מסמך 

המפרט את כפיפות היועצים המשפטיים בבתי החולים השונים, לרבות בתי 

חולים גריאטריים ופסיכיאטריים. במסמך מצוינים שני בתי חולים נוספים שבהם 

טרטיביים. לדברי היועצים המשפטיים כפופים מינהלית למנהלים האדמיניס

 נש"ם, היא הורתה לבתי חולים אלה לשנות את הכפיפות האמורה.

 
לבחינת סוגיות הנוגעות למערך הייעוץ  דוח הצוות הבינמשרדיגם  ראוזה בעניין   34

 .10.9.08-מ המשפטי למשרדי הממשלה
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 בין הלימה-אי יש

, תפקידו הגדרת
 והיקף כפיפותו
 מנהל של סמכויותיו
 בית של הכספים
 שאמור, החולים
 סף שומר גם לשמש
 ובין, המדינה מטעם

 הוא שבה המציאות
 פועל

 

 הבעייתיותעמד מבקר המדינה על  35כבר בדוחות קודמים :הכספים מנהל כפיפות .2

משרדי האוצר והבריאות והבקרה על הניהול הכספי בבתי  שמבצעיםפיקוח ב

כפיפותם של מנהלי הכספים של בתי בהבעייתיות במעמדם ועל ו ,החולים

בדוח החולים, המשמשים גם שומרי סף בכל הנוגע לתקציב בתי החולים. 

בקרה על הפעילות הכספית במרכזים הרפואיים הפיקוח וה"בנושא 

של מנהלי  שכפיפותם המינהלית מבקר המדינה ציין 36"הכלליים-הממשלתיים

, ןהכספים להנהלות בתי החולים מונעת מהם להפעיל שיקול דעת מקצועי נכו

 ,ובכלל זה בתי החולים הממשלתיים ,במרכזים הרפואיים למנותקיימת בעיה  כיו

לניהול הפעילות  אחריותבין היתר הכולל תפקיד לעובד מדינה  ומי שאינ

 כולו. התקציבית, החשבונאית והפיננסית של המרכז הרפואי 

הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים הרפואיים בדוח בנושא "

מעמדו, תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הכספים ו נבדק "הכלליים-הממשלתיים

הביקורת דוח בקשרי העבודה שנוצרו עם השנים בינו ובין הנהלת בית החולים. ו

ות כפוף למנהל להי צריךפיה מנהל הכספים ול ,עמדת נש"ם בנושא זה הוצגה

עמדה זו אינה עולה בקנה אחד עם תיאור עם זאת צוין בדוח כי  .בית החולים

-בתי החולים הממשלתייםבנש"ם לעובדי אמרכלות שקבעה העיסוק בתקן 

לניהול  המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים אחראי ם, שלפיוהכלליי

  שירותי הגזברות.של תפעול לו

תלות של מנהל -עצמאות ואיהצורך ב מור כימבקר המדינה קבע בדוח הא

הכספים, המשמש מורשה חתימה, מחייב הגדרה ברורה בכל המרכזים 

 כי יש עוד קבע מבקר המדינה  הרפואיים של כפיפותו המקצועית והמינהלית.

הלימה בין הגדרת תפקידו, כפיפותו והיקף סמכויותיו של מנהל הכספים של -אי

שומר סף מטעם המדינה, ובין המציאות שבה  בית החולים, שאמור לשמש גם

עוד שנש"ם תפעל בהקדם להגדרת הכפיפות.  המליץ הוא פועל. מבקר המדינה

 ייקבעו בבית החוליםשל מנהל הכספים  ושסדרי העסקתהמליץ מבקר המדינה 

בשיתוף גורם חיצוני לבית החולים, כדי שלא תיווצר תלות מוחלטת של מנהל 

 לים. הכספים במנהל בית החו

משרד מבקר המדינה מעיר לנש"ם על שטרם הסדירה את סוגיית כפיפותו 

, בשיתוף אגף החשכ"ל על נש"םשל מנהל הכספים בבתי החולים. 

במשרד האוצר, משרד הבריאות והחטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים 

 בו, לבצע עבודת מטה על מנת להסדיר סוגיה זו לאלתר.

מנהל  -במרכזים הרפואיים פועלים שני מנהלי כספים  :הכספים מנהל תפקוד .3

הכספים של בית החולים ומנהל הכספים של תאגיד הבריאות. יחסי הגומלין בין 

שני מנהלי הכספים שונים ממרכז רפואי ממשלתי אחד למשנהו ועלולים לעורר 

יש הפרדה ביניהם כל אחד קשיים בתפקוד המרכזים הרפואיים, שכן כאשר 

  .כלליו ונהליו, והאחד אינו חשוף למידע הכספי שבידי האחרל פי ע פועלמהם 
(, בפרק "פיקוח ובקרה על ביצוע תקציב המדינה", עמ' 2006) ב56דוח שנתי מבקר המדינה,   35

(, בפרק "הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית במרכזים 2015) א66דוח שנתי ; 233-203

 .230-207עמ' הכלליים", -הרפואיים הממשלתיים

 .230-207(, עמ' 2015) א66 דוח שנתימבקר המדינה,   36
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משרדי הבריאות והאוצר לא הסדירו נושא זה עד מועד סיום הביקורת, אף 

 .37שמבקר המדינה כבר העיר לגביו בדוח קודם

קליטת עובדי יש לציין כי במהלך ביצוע הביקורת קיבלה הממשלה החלטה בנושא "

ושיפור הניהול במערך האשפוז הלאומי והגברת המשילות התאגידים תוך חיזוק 

במטרה לחזק , 2016. על פי החלטה זו מאוגוסט 38"במרכזים הרפואיים הממשלתיים

יש את הנהלות בתי החולים הממשלתיים ולהגביר את אחריותם של חברי ההנהלה, 

, אגף השכר, אגף נש"ם, למרכזים רפואיים ממשלתיים החטיבהלהטיל על ראש 

יום את המבנים הקיימים  180ואגף התקציבים במשרד האוצר לבחון בתוך  החשכ"ל

שיכלול הגדרת בעלי התפקידים "של הנהלות בתי החולים ולהציע מבנה אחיד חדש, 

שיעבדו בכפיפות למנהל בית החולים, מעמדם, תחומי אחריותם וסמכויותיהם, וכן 

 ."את עצם העסקתם כעובדי בית החולים

מנהל משרד הבריאות כי  כתב 2016 דצמברשרד מבקר המדינה מלמ ובתשובת

ופסק הכפיפות תהכספים יוכל למלא את תפקידו המקצועי כשומר סף רק אם 

)מקצועית לחשכ"ל ומינהלית למנהל האדמיניסטרטיבי של בית  ה שלוהכפול

יהיה כפוף לחשכ"ל בלבד, כמו החשבים בכל משרדי  וייקבע שהואהחולים( 

יש להעלות את מתח הדרגות של תפקיד מנהל  ד הבריאות הוסיף כימשרהממשלה. 

הכספים בבית החולים לרמה המקבילה ל"חוזה בכירים", כמו חשב בכיר במשרד 

עוד הוסיף המשרד שגם  נוכח המחזור הכספי העצום של בתי החולים.זאת ממשלתי, 

 נושא זה ייבחן במסגרת הוועדה לבחינת מבנה הנהלות בתי החולים. 

סגן החשכ"לית שיש הכרח כתב  2016תשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ב

לחזק את מעמדם של מנהלי הכספים כשומרי סף ולהכפיף להם את פעילות המרכז 

הרפואי כולו, כדי לאפשר להם למלא את תפקידם כיאות ולשמור על יציבותם של 

נות התאגידים בתי החולים. סגן החשכ"לית הוסיף כי נדרש לשנות בהתאם את תק

 ולקבוע בהן כי יש למנות מנהל כספים אחד מטעם המדינה למרכז הרפואי כולו. 

נש"ם כי תפקיד מנהל  כתבה 2016 דצמברבתשובתה למשרד מבקר המדינה מ

[, ועל פי תוצאות 2016הכספים ייבחן במסגרת יישום החלטת הממשלה ]מאוגוסט 

 עבודת הצוות תתקבל החלטה בעניינו.

בריאות, החשבת הכללית ונש"ם להסדיר במפורש את כפיפות על משרד ה

מנהלי הכספים במרכזים הרפואיים. כמו כן, לשם היעילות מחד והצורך 

מנהל  בראייה כוללת מאידך ראוי שתיבחן האפשרות למנות במרכז רפואי

כספים אחד, שיהיה אחראי לכלל הפעילות הכספית של המרכז הרפואי. 

בלי להמתין את תקנות התאגידים. מכל מקום, ובמידת הצורך יש לשנות 

 מעמדו וכפיפותו של מנהל הכספים הסדיר את, על הלל יפה להבחינהלסיום 

כיר בהסף התפקידו כשומר את את אחריותו וכדי שיהלמו  של בית החולים,

 של בית החולים.  תחום הניהול הכספיב

 
הפיקוח והבקרה על הפעילות הכספית (, בפרק "2015) א66 שנתי דוחמבקר המדינה,   37

 .230-207", עמ' הכלליים-במרכזים הרפואיים הממשלתיים

 .11.8.16-מ 1845החלטה מס'   38
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 העסקת קרובי משפחה בהלל יפה

בעקרונות היסוד  פוגעתבמינויים למשרות בגופים ציבוריים  קרובי משפחההעדפת 

קרובי משפחה בגוף ציבורי  כמו כן, העסקתשל שיטת המינויים בשירות הציבורי. 

לפגוע בחובת הייצוג ההולם של קבוצות אוכלוסייה ועלולה ליצור תלות וניגוד עניינים 

בד שמונה למשרתו בשל עונוסף על כך, . 39שאינן מיוצגות החלה על גופים ציבוריים

ייתכן שאינו האדם המתאים ביותר למשרה. יתר  ,קרבה משפחתית ולא בשל כישוריו

קרובי שהם קבוצות גדולות של עובדים לכך ש להביאעל כן, העסקת קרובים עלולה 

ע ופגוכן ל בניהולווהעלול לפגוע בתפקוד הארגון דבר בעמדות כוח, יימצאו משפחה 

 בטוהר המידות. 

, קובעים 200740-שירות המדינה )מינויים( )סייגים בקרבה משפחתית(, התשס"חכללי 

 , לפי העניין, אםמינהלית ]למשל בית חולים[ הלא יועסק עובד במשרד או ביחידש

ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב בין היתר "

ההעסקה עלולה ", או ש"יתנהלי, באותו משרד או באותה יחידה מ41משפחה שלוה

להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר, באותו משרד או באותה 

רשאי נציב שירות המדינה ליתן היתר להעסקת קרובי  זאת,על אף מינהלית".  היחיד

היתר כאמור תנאים שיראה לנכון, בהתחשב בשיקולים ב לקבועמשפחה, ורשאי הוא 

 שוכנע כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות. , אםשונים המפורטים בחוק

קובע כי  42נוהל עבודה של נש"ם לגבי העסקת קרובי משפחה בשירות המדינה

האחראי ביחידת הסמך ימלא טופס בקשה להעסקת קרובי משפחה, הכולל את כל 

הפרטים הרלוונטיים על קרובים אלה. על האחראי והיועץ המשפטי ביחידת הסמך 

לבחון את הפרטים בהתאם לקריטריונים שמפורטים בנוהל ולהחליט אם לאשר את 

ווצר יחסי כפיפות או קשרי ההעסקה. בנוהל נקבע כי במקרים שבהם עלולים להי

עבודה או חשש לניגוד עניינים או השפעה על יחסי העבודה, יש להעביר את הבקשה 

 אל הוועדה להעסקת קרובי משפחה בנש"ם.

 , המבוסס על התקשי"ר, מפרט כיצד יש לנהוג אם מועמד לעבודה43הנוהל בהלל יפה

בה משפחתית בין הצהיר שקרובי משפחתו מועסקים בבית החולים, אם נוצרה קר

שני עובדים שיש ביניהם יחסי כפיפות או קשרי עבודה, או אם נוצרה קרבה כאמור 

 העלולה להביא למצב של ניגוד עניינים בשל תפקידיהם של הקרובים. על פי נוהל 
(, בפרק "גיוס והעסקה של קרובים ומקורבים 2014) א65דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   39

(, בפרק "העסקת עובדים 2007) א58שנתי  דוח; מבקר המדינה, 142-133 עמ'בתאגידים", 

  .106-3בשמונה תאגידים ציבוריים", עמ' 

"סייגים מטעמי קרבת  - 13.321ראו גם בתקשי"ר, סעיף ( לכללים אלה; 2)א()2(, 1)א()2סעיפים   40

 משפחה".

, הורי הורהבן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, קרוב משפחה כהגדרתו בכללים אלה הוא   41

חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, חותן, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, 

 .חורגת או קרבה הנוצרת עקב אימוץ לרבות קרבה משפחתית נכד או נכדה,

 .2010מיוני   42

 .2008נוהל המרכז הרפואי בנושא העסקת קרובי משפחה, מאוגוסט   43
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זה, במקרים אלה יוכל בית החולים לבקש היתר מנש"ם להעסקת עובדים כאמור, 

 בתנאים שייקבעו. 

 מבקר המדינה עלבדוח  .עובדים 2,000-כ בסך הכולעובדים  פהכאמור, בהלל י

את שיעור העסקת קרובי מבקר המדינה בחן "סוגיות בסדרי מנהל בבתי החולים", 

. 12% (2007-אז )ב בהלל יפה היהזה על כך ששיעור משפחה בבתי חולים ועמד 

מבקר המדינה העיר שעל בתי החולים להסדיר את העסקת קרובי המשפחה 

 . 44תאם להוראות התקשי"רבה

 15%-כלומר, כ -עובדים שיש ביניהם קשרי משפחה  300-בביקורת הנוכחית נמצאו כ

י . משמעותו של נתון זה היא שחל גידול 45מהעובדים הם בעלי קשר משפחת

מעובדים אלה הם  36%-בהעסקת קרובי המשפחה בהלל יפה. מהנתונים עולה שכ

מהמגזר  21%-ממגזר כוח העזר; כ 17%-; כממגזר הרפואה 16%-ממגזר הסיעוד; כ

ה  רפואי. -המינהלי; והשאר מהמגזר הפ ר 

בביקורת עלה שחמישה עובדים בהלל יפה הם בני משפחה אחת: רופא מומחה, 

פנתה הנהלת הלל יפה לנש"ם  2012רופא בכיר ושלושה מתמחים. באוקטובר 

ין זה, זאת מאחר שוב פנתה לנש"ם בעני 2013בבקשה לאשר את העסקתם וביולי 

עלולה להביא לניגוד )בית החולים(  באותה יחידת סמך של עובדיםקרבת משפחה ש

הורתה נש"ם להנהלת הלל יפה להכין הסדר למניעת ניגוד  2013. באוגוסט 46עניינים

עניינים, להחתים עליו ארבעה מקרובי המשפחה ולאחר מכן למסור אותו ללשכה 

ש"ם ציינה לפני הנהלת הלל יפה כי לאחר המשפטית בנש"ם לקבלת אישורה. נ

קבלת אישור כאמור תובא הבקשה לדיון חוזר בוועדה להעסקת קרובי משפחה 

 .47בנש"ם. נש"ם לא התייחסה בהוראתה לרופא המומחה

חתם עליו אחד  2016חתם הרופא המומחה על ההסדר, וביוני  2015רק במרץ 

המתמחים. במועד סיום הביקורת, שלוש שנים לאחר הוראת נש"ם לחתום על 

ההסדר, עדיין לא חתמו עליו שאר קרובי המשפחה, וממילא הוא לא נמסר 

לנש"ם לדיון חוזר. הנהלת הלל יפה מסרה למשרד מבקר המדינה כי הרופא 

הבכיר ואחד המתמחים סירבו לחתום על ההסדר. למרות האמור לא פנתה 

הנהלת הלל יפה לנש"ם לקבלת הנחיותיה והמשיכה להעסיק אותם ואת שאר 

 קרובי המשפחה האמורים בלי שנקבע לגביהם ההסדר הנדרש.

עוד עלה ששני קרובי משפחה אחרים, עובדי ניקיון שהועסקו שניהם באחת 

   ים, טרם חתמו על הסדר למניעת ניגוד עניינים.המחלקות בבית החול
 ' החולים", עמסוגיות בסדרי מנהל בבתי (, בפרק "2008) ב58שנתי  וחד מבקר המדינה,  44

שיעור קרובי המשפחה מכלל העובדים במרכז הרפואי קפלן, במרכז הרפואי הגריאטרי . 407-371

 .14%-ל 9% הרפואי אסף הרופא היה ביןהרצפלד, במרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא ובמרכז 

 קשרי המשפחה. 197בין עובדים אלה יש   45

ים באותה בקרב חמשת עובדים אלה אין קרובי משפחה, על פי הגדרתם בתקשי"ר, שעובד  46

 מחלקה.

 הרפואי. במחלקה אחרת במרכזחתנו של רופא זה עובד   47
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 החובהכתבה הנהלת הלל יפה כי  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

עובד שבזמן העסקתו נוצרה קרבת משפחה  על חלה משפחה קרבת על להצהיר

הנהלת  .העסקתו תחילת לפני לעבודה להתקבל בינו ובין עובד אחר וכן על המבקש

 פעמים אנוש במרכז הרפואי מפרסמת כמה למשאבי הוסיפה כי המחלקההלל יפה 

 משפחה קרבת נוצרת אשר העובדים מתבקשים ובהם ועדכון, ריענון חוזרי בשנה

טענה ההנהלה כי  שלעיל המקרים להודיע על כך. לגבי שני עבודתם במהלך

על המשפחה, וכי לא הייתה לה כל אפשרות לדעת  קרבת על הצהירו לא העובדים

 התהליך לסיים מנת על הקרובים לגבי הרופאים, ההנהלה ציינה כי תפעל בימים .כך

 הועברה לגבי עובדי הניקיון ציינה ההנהלה כי בעקבות הביקורת. ומול הנציבות מולם

 משפחה.  קרובי להעסקת בקשה והוגשה אחרת, למחלקה מהעובדות אחת

עסיק את הרופא על נש"ם להודיע להנהלת הלל יפה אם היא מתירה לה

הבכיר והמתמחה קרוב משפחתו, ובאילו תנאים. על הנהלת הלל יפה להשלים 

לאלתר את הפעולות למניעת ניגוד עניינים לגבי כל קרובי המשפחה במרכז 

הרפואי. כמו כן, על ההנהלה לוודא כי גם קשרי משפחה חדשים שנוצרים בין 

 "ם. עובדים יטופלו במועד בהתאם להוראות התקשי"ר ונש
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  עבודה פרטית ופרקטיקה פרטית
 בהלל יפה

של עובדים בשירות המדינה, לרבות עובדי  48בעניין עבודה פרטיתנקבע בתקשי"ר 

מדינה במקצועות הרפואה, כי "עובד המדינה הממלא תפקיד מטעם המדינה ומקבל 

את שכרו מאוצר המדינה חייב להקדיש את כל תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה 

לו. לכן אין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ לתפקידו אלא אם קיבל 

עליו תקשי"ר כי נקבע ב 49פרקטיקה פרטיתברופא המבקש לעסוק לגבי  היתר לכך".

אישור כן אישור ממנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך ו לקבל לכך

 . 50מנש"ם

בהלל יפה יש עשרות רופאים העוסקים בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית או 

בהלל יפה בשתיהן, נוסף על עבודתם בבית החולים. מחלקת משאבי אנוש 

מפרסמת בכל כרבעון חוזר ריענון, הכולל בין היתר הוראה לעובדים המבקשים 

לעסוק בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית להגיש בקשה לקבל אישור לעשות 

תיקים של רופאים העוסקים בעבודה פרטית או  80-כן. משרד מבקר המדינה בדק כ

בעקבות  ישורים לכך.בפרקטיקה פרטית; נמצאו ארבעה תיקים שלא כללו א

הביקורת הסדירה הנהלת הלל יפה את האישור לארבעת הרופאים לעסוק בעבודה 

 פרטית או בפרקטיקה פרטית.

 הנהלת הלל יפה ,ככללמשרד מבקר המדינה מציין לחיוב את העובדה ש

ת האישורים לעבודה פרטית ולפרקטיקה פרטית. באופן שוטף להסדר תפועל

יד על קיום הליכים תקינים לגבי עיסוק של על ההנהלה להמשיך ולהקפ

רופאים בעבודה נוספת, לבחון מדי פעם בפעם אם יש רופאים שעוסקים 

וטרם הסדירו את האישור הנדרש  בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית

 ולפעול להסדרתו של האישור.

 

 

 
על פי התקשי"ר, עבודה פרטית היא "כל עבודה המכניסה שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא   48

קבלת הכנסה או רווחים, וזאת מחוץ למסגרת עבודתו של העובד בשירות, לרבות כל עבודה או 

דרך קבע, בין אם הם נעשים באופן זמני ובין אם נעשים באופן  עיסוק כאמור, בין אם הם נעשים

 .פעמי"-חד

על פי התקשי"ר, פרקטיקה פרטית היא "מתן טיפול ו/או שירות רפואי, תמורת תשלום, לרבות   49

יעוץ רפואי, במסגרת קליניקה פרטית, שנמצאת בבעלותו של הרופא... לרבות מתן שירותים או 

 עצמאי, באחת מקופות החולים". כרופא -העסקה בדרך אחרת 

' חולים", עמסוגיות בסדרי מינהל בבתי (, בפרק "2008) ב58שנתי  דוחראו מבקר המדינה,   50

407-371. 
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 תרומות למרכזים רפואיים

 ביטוח חוק. 51ברות מסחריותתרומות לבתי חולים מתקבלות מיחידים, מאגודות ומח

חוק ביטוח בריאות ממלכתי(, מחיל את  -)להלן  1994-, התשנ"דממלכתי בריאות

חובת הדיווח על כל מי "שנתן לגוף העוסק בתחום הבריאות תרומה בסכום כלשהו" 

יודגש כי . "גוף העוסק בתחום הבריאות שקיבל מתורם תרומה בסכום כלשהוועל "

מחייב לדווח מדי שנה בשנה על מתן תרומה או , ממלכתי בריאות חוק ביטוח

קבלתה, בכסף או בשווה כסף. הדיווח נועד להבטיח שקיפות מירבית ולאפשר 

. משרד הבריאות קבע בחוזרי 52למאסדר לפקח על ניגודי עניינים בתחום הבריאות

 201154בחוזר מנכ"ל מיולי  .53מנכ"ל את אופן הדיווח של התורם ושל מקבל התרומה

חברות המייצרות תרופות, תכשירים צוין בעניין הצורך בדיווח כי קשרי הגומלין בין 

תרומות, באים לידי ביטוי ב וחוקרים רפואיים או ציוד רפואי ובין מוסדות רפואיים

מבחינת  יםתייבעיקשרי גומלין אלה הם . ומהמתנות, מימון כנסים, פרסומים וכד

של מקבלי להטיית החלטות שהם יגרמו חשש  עקב ,עקרונות האתיקה הרפואית

עוד צוין בחוזר המנכ"ל האמור כי נוכח . ומהרופאים, רוקחים, חוקרים וכד -התרומות 

הרכש בבריאות, עולה הצורך  ציבוריים הניכרים המושקעים בתחוםהמשאבים ה

על שיקולים מקצועיים ועל  קידום התרופות והציוד הרפואי יתבסס אך ורק"כי  לוודא

  תרומות יופנו לקידום הרפואה.הוכן לוודא כי  ",ציבור המטופלים צורכי

ובכך להביע את  ,לעתים מבקש גם חולה לתרום לבית החולים שבו הוא מטופל

כמו התניית על מנת למנוע מצבים  .בבית החוליםהוקרתו ותודתו לצוות הרפואי 

שלא ם החוליאת בתי  1998הבריאות כבר בשנת הנחה משרד ם, טיפול רפואי בתשלו

  .55לאחר שסיים לקבל טיפול וא אשפוזאלא לאחר שחרורו מהלקבל תרומה מחולה 

אשר למניעת ניגוד עניינים עקב קבלת תרומה מתורם שאינו יחיד, עוד בספטמבר 

הפיץ המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( למשרדי הממשלה טיוטת נוהל  2005

 החלו 2005בנובמבר קבלת תגובתם.  בעניין אישור תרומות למשרדי ממשלה, לשם

תרומות גיבוש נוהל מיוחד לב לדוןהאוצר ומשרד המשפטים משרד הבריאות, משרד 

טיוטת נוהל שכותרתה  םמשרד המשפטיהפיץ  2010בפברואר  .56מערכת הבריאותב

ם". משרדי הבריאות והמשפטים עדכנו ממשלתיי ם"נוהל לאישור תרומות לבתי חולי

 םטרבמועד סיום הביקורת  םאולטיוטת הנוהל(. ו -)להלן  2014 טיוטה זו באוגוסט

  . נוהלה םפורס
חברה מסחרית היא חברה שהוקמה במטרה לעסוק במסחר ולהפיק רווחים, בניגוד לאגודה   51

 שמוקמת שלא למטרות רווח.

 .2010-התשע"א (,52אות ממלכתי )תיקון מס דברי ההסבר להצעת חוק ביטוח ברי  52

 .2.2.14-" מ2013בנושא "נוהל דיווח תרומות  6/14חוזר מנכ"ל מס'  -האחרון שבהם   53

 .11.7.11-בנושא "חובת דיווח על תרומות" מ 20/11חוזר מנכ"ל מס'   54

 2016ולי . בי15.10.98-בנושא "תרומות ממטופלים במוסד רפואי" מ 67/98מס' חוזר מינהל רפואה    55

 החוזר. הוראותאת הבריאות משרד  חידד

תרומות לבתי החולים (, בפרק "2011) ב61דוח שנתי מבקר המדינה, בעניין זה ראו גם   56

 .776-741", עמ' וקשריהם עם אגודות הידידים
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 מסודרים נהלים
 תרומות בעניין

 לגופים הניתנות
 בכלל ממשלתיים

 בפרט החולים ולבתי
 כי להבטיח יסייעו
 אינה התרומות קבלת
 שאינה להטיה גורמת
 של בפעילותם עניינית
 אף ואולי, אלה גופים

 בטוהר לפגיעה
 המידות
 

סוגיה זו מעלה אשר לתרומות מחברות מסחריות ציין מבקר המדינה בעבר כי "

מפני קשר בין לגבי שקיפות בנושאים דוגמת ניגוד עניינים וחשש  ותמהותי שאלות

  .57"מתן תרומה לבין קידום עסקי התורם

הניתנות לגופים ממשלתיים בכלל ולבתי תרומות  מסודרים בענייןנהלים 

החולים בפרט יסייעו להבטיח כי קבלת התרומות אינה גורמת להטיה שאינה 

 עניינית בפעילותם של גופים אלה, ואולי אף לפגיעה בטוהר המידות. יש

והאוצר המשפטים , את השיהוי הממושך של משרדי הבריאות בחומרהלראות 

  זה.בעניין חשוב נוהל  בקביעת

לברר הממשלתי  מנהל בית החולים על ועדת תרומות שיקים ,טיוטת הנוהלעל פי 

בית החולים לתורם זיקה או קשר ולפני אישור קבלתה אם היו לבעת בחינת תרומה 

 לוודא שאין בקבלתעל ועדת תרומות זו  ,כןכמו  .58הצעת התרומה לפניחמש שנים  עד

ובין היתר לבדוק אם התרומה ניתנת לבית  ,מידותההתרומה משום פגיעה בטוהר 

כלשהי או ללא ציפייה לקבלת תמורה כלשהי מבית החולים  59החולים ללא תמורה

 .או מעובדיו, במישרין או בעקיפין

בביקורת עלה כי גם חברות מסחריות שאינן עוסקות באספקת תרופות וציוד 

 בהלל יפה:רפואי תרמו לעתים כספים לבתי חולים. להלן דוגמאות שעלו 

חברה מסחרית תרמה להלל יפה באמצע שנת  :תרומה מחברה מסחרית .1

 ש"ח.  100,000סכום של  2013

 חברההבעלים של הלמשרד מבקר המדינה, הנהלת הלל יפה על פי הסברי 

בו, כהוקרה על טיפול בית החולים שיפוץ ביצוע  שםלכספים תרם לבית החולים 

נושא שאחראית ל ,משאבים בהלל יפה. מנהלת גיוס ופיתוח בבן משפחתו

כל תרומה מיועדת לתכלית מסוימת ומקבלת את אישור ציינה כי , בו תרומותה

 הנהלת בית החולים. 

למתן שירותים בחברה זו לזוכה במכרז  הבריאות בחר משרד 2013בסוף שנת 

החלה החברה לספק  2015בתחילת שנת  , ובהם הלל יפה.לבתי חולים אחדים

 לל יפה.שירותים לה

פרסמה מנהלת  2015באמצע שנת : דירה הצעה לקבלת הטבה ברכישת .2

המחלקה למשאבי אנוש של בית החולים בהלל יפה בקרב העובדים הצעה של 

חברת בנייה מסוימת לרכוש דירות בפרויקט שנבנה בחדרה וליהנות מהטבה 

מיוחדת לעובדי בית החולים. ההטבה כוללת קבלת חבילת מוצרי חשמל ללא 

  ורי פרסום זה(. תשלום )יודגש כי ועד העובדים לא עמד מאח
 שם.   57

 מבית החולים. שירות רפואי שקיבלאזרח מלבד במקרים שבהם התורם הוא   58

בעת מתן  לרבות מתן עדיפות בקידום עסקיו של התורם עם בית החולים -לעניין זה "תמורה"   59

 התרומה ולאחר מכן.
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ש"ח,  10,000בביקורת עלה שבסוף אותה שנה תרמה חברת הבנייה לבית החולים 

לא ביצעה פרויקטים של בינוי או  הבנייה שחברת לציין יש .לשם ביצוע שיפוץ בו

 שיפוץ בבית החולים עד למועד סיום הביקורת.

אף  יםעוד יצוין כי פרסום ההצעה של חברת הבנייה בקרב עובדי בית החול

"פרסומת מסחרית חסות  בנושא 15.3.1"ם תכ הוראת אינו מתיישב עם

משרד )או  שבה נקבע כיממשלתית והשתתפות משרדי ממשלה בכנסים", 

רק לאחר , יחידת סמך( יהיה רשאי להשתתף בפעילות פרסומת מסחרית

 משרדית.-שהגיש בקשה לוועדה המשרדית או הבין

כתבה הנהלת הלל יפה שלא היה  2016בר בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמ

לה מידע קודם על התרומה של חברת הבנייה. לגבי מסירת המידע לעובדים בדבר 

הצעתה של חברת הבנייה, טענה הנהלת הלל יפה כי מנהלת המחלקה למשאבי 

אנוש עשתה זאת בתום לב ובכוונה לסייע לעובדים המעוניינים בכך, ולא במטרה 

 .בית החוליםלהשיג רווח כלשהו ל

פתח לפגיעה בטוהר  לפתוחעלולות  שפורטו לעיל כמותרומות בנסיבות 

על פני אחרים התורם עלול להעדיף את בית החולים מאחר שהמידות, 

הדוגמאות שהובאו לעיל מחדדות את הצורך  בעסקאות מסחריות עתידיות.

יסיימו לאלתר להשלים  שמשרד הבריאות, משרד המשפטים ומשרד האוצר

גיבושו של נוהל קבלת תרומות במערכת הבריאות, שבו ייקבעו המנגנונים  את

הוא  כאשר התורםמלבד ) למניעת זיקה בין תורם לבין בית החולים הממשלתי

 .(אזרח שקיבל שירות רפואי מבית החולים

משרד הבריאות כי השלים את  כתב 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

התרומות, וכי משרדי המשפטים, האוצר והבריאות דנים גיבושה של טיוטת נוהל 

 בטיוטה בימים אלה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי הבריאות, המשפטים והאוצר כי עבר 

כעשור מאז הוחל בגיבוש נוהל התרומות למערכת הבריאות, וכי מדובר בשיהוי 

 לאלתרלהשלים ממושך ביותר בגיבושו של הנוהל. על המשרדים האמורים 

, שכן היעדרו פותח פתח לפעולות בלתי תקינות, אם נוהלהאת גיבושו של 

 בתום לב ואם בשל כוונות לא ענייניות.
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 נסיעות לחו"ל של רופאים 
 ומנהלי מרכזים רפואיים

 נסיעות רופאים לכנסים בחו"ל
על ידי  ממומנים בדרך כלל כנסים מדעיים )כנסים של איגודים וארגונים רפואיים(

על ידי ולעתים חברות  כמהעל ידי לעתים  וחברות של ציוד רפואי, חברות תרופות

מידע חדש לגבי תרופות חדשות, בהרופאים מתעדכנים אחת. בכנסים  החבר

 .ניסוייםוהתפתחויות בעולם הרפואה 

אמנה בין הרופאים לחברות התרופות, ההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( גיבשה 

ועודכנה  2004. האמנה נחתמה לראשונה באוקטובר גם קופות החולים לה שותפותש

אמנה מסדירה את מערכת היחסים בין הרופאים לחברות התרופות ה. 201460בשנת 

ומנגונים לאכיפת היישום. בין היתר מסדירה  בקרה על יישומהוקובעת מנגנוני 

ת, ומצוין בה האמנה את נושא הכנסים וההשתלמויות בחו"ל במימון חברות התרופו

שהרופא, באמצעות האיגוד שאליו הוא משתייך או באמצעות המעסיק, יהיה רשאי 

לקבל מחברת התרופות החזר חלקי או מלא של הוצאות נסיעתו לכינוס או 

 להשתלמות.

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא נסיעות לחו"ל והשתתפות בכינוסים מדעיים 

בון גוף מסחרי לא יאושרו לעובדי יחידות קובע כי נסיעות על חש 61בארץ ובחו"ל

המשרד או עובדי קופת החולים. ואולם גוף מסחרי רשאי להקצות למוסד או לקרן 

מחקרים הפועלת ליד המוסד )תאגיד הבריאות( תקציב לכיסוי הוצאות נסיעה של 

עובדים, בתנאי שהעובדים אינם קשורים לפעילות הגוף המסחרי באופן ישיר. מנהל 

 ו מנכ"ל קופת החולים יקבעו את זהות העובדים שישתתפו בכנסים. המוסד א

מיליון  58-בכ 2015, התרומות למערכת הבריאות הסתכמו בשנת 62לפי נתוני המשרד

מיליון ש"ח ובשנת  100-בכ - 2013מיליון ש"ח, בשנת  69-בכ - 2014ש"ח, בשנת 

נסים בחו"ל. לפי מיליון ש"ח. חלק מתרומות אלה נועד למימון הכ 41-בכ - 2012

 
 בישראל הרפואית ההסתדרות של המשותפת האתית האמנה עורך(,) פרופ' אבינעם רכס  60

 (. 2014)מרץ  בישראל הפועלות התרופות חברות של היציגים הארגונים ושל

בנושא "כללים להתקשרות מוסדות משרד הבריאות ושירותי בריאות  4/10חוזר מנכ"ל מס'   61

 .9.2.10-כללית עם גופים מסחריים/עסקיים" מ

מחיל  חוק ביטוח בריאות ממלכתי. נתרם בש"ח לפי תרומות דיווח סיכוםהבריאות, משרד   62

מצטבר תרומה בסכום  ..."שנתן לגוף העוסק בתחום הבריאות את חובת הדיווח על כל מי

 . "ש"ח בשנה 2,500העולה על 
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, הסתכם היקף רכש התרופות והציוד הרפואי 63אומדן שבוצע לבקשת חברת שראל

 . 64מיליארד ש"ח 11-בכ 2012במערכת הבריאות בשנת 

של חברות מסחריות למערכת הבריאות בשנת התרומות ששיעור כספי  יוצא

זו, אף  בשנהרכש תרופות וציוד רפואי מכלל הכספים ששולמו בגין  2012

היה בהיקף של עשרות מליוני ש"ח, היה פחות מחצי אחוז, שיעור מזערי מסך ש

  .הרכש

נוהל נסיעות לחו"ל של הלל יפה מסדיר את נסיעות  יפה: נסיעות לחו"ל בהלל

עובדי המרכז הרפואי בהתאם להנחיות משרד הבריאות. בנוהל נקבעו הליך הגשת 

הבקשות לנסיעות לחו"ל והליך הטיפול בהן, הסמכויות של הגורמים המטפלים 

 בבקשות, שיטת המימון של הנסיעות והפיקוח על תקציב הנסיעות.

עות רופאים בהלל יפה שחברות תרופות וציוד רפואי סייעו לממן: להלן דוגמאות לנסי

לתשעה כנסים בחו"ל, שניים מהם על  המנהל יחידנסע  2016עד אפריל  2013משנת 

יחידה אחרת נסע משנת מנהל חשבון חברות מסחריות ושבעה על חשבון התאגיד; 

פרטית, כנס  לארבעה כנסים, שני כנסים מומנו בסיוע חברה 2016עד אפריל  2015

אחד היה על חשבון התאגיד, ועוד כנס מומן בסיוע ארגון אירופי מסוים; רופא 

לשבעה כנסים, במימון חלקי של שבע  2016עד מרץ  2013נסע משנת מומחה 

 חברות שונות. 

ציין  65נסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל במימון שאינו ממשלתי"בדוח קודם בנושא "

לה לקיים בחינה כוללת בהתייעצות עם היועץ המשפטי על הממש"כי מבקר המדינה 

לממשלה, בכל הנוגע למדיניות האישור של נסיעות שרים וסגני שרים במימון שאינו 

ממשלתי. בחינה זו ראוי שתיעשה לאור העיקרון שבא לביטוי בהחלטות שקיבלה 

 בשנים האחרונות הוועדה למתן היתרים, ולפיו כאשר נודעת חשיבות להשתתפותו

לאומי לקידום שמה ומעמדה של מדינת ישראל, ראוי -של שר או סגן שר באירוע בין

שמימון הנסיעה לא ייעשה על ידי גורם שאינו ממשלתי. היסוד לעמדה זו הוא הצורך 

לשמור על טוהר מידות, ניקיון כפיים ואתיקה ציבורית בפעילותם של שרים וסגני 

הגורמים המממנים לרבות למראית  שרים למנוע אפשרות למחויבות כלשהי כלפי

 ."עין

 
מוצרים ושירותים לבתי  ים ציבוריים למען הציבור, המספקתחברה בבעלות עמותת בתי חול  63

 חולים ולמוסדות רפואיים.

רכש של משרד הבריאות )הכולל את כלל בתי החולים הממשלתיים(, ארבע קופות החולים ובתי   64

 חולים ציבוריים שאינם ממשלתיים.

(, בפרק "נסיעות שרים וסגני שרים לחו"ל במימון שאינו 2014) ג64דוח שנתי דינה, מבקר המ  65

 .58-3ממשלתי", עמ' 
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 רופאים נסיעות מימון

 ל"בחו לכנסים
 חברות באמצעות
 חברות או תרופות
 עשוי רפואי לציוד
 לניצול פתח לפתוח

 ההיתר של תקין לא
 אלה לחברות שניתן
 רופאים נסיעות לממן

 מקצועיים לכנסים
 

מימון נסיעות רופאים לכנסים בחו"ל באמצעות חברות תרופות או חברות לציוד 

רפואי עשוי לפתוח פתח לניצול לא תקין של ההיתר שניתן לחברות אלה 

לממן נסיעות רופאים לכנסים מקצועיים. קיים חשש שרופא ייסע לכנס 

ור, ומאוחר יותר יפעל לקידום רכש התרופות מקצועי בחו"ל במימון חברה כאמ

או הציוד הרפואי בבית החולים מאותה החברה, משיקולים שאינם רפואיים 

 בלבד. 

חשש כי הכתב משרד הבריאות  2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

שלא קיימת סטנדרטיזציה  מכיוון ,מתחזקלקידום רכש משיקולים שאינם רפואיים 

לגבי רכש של תרופות וציוד רפואי בבתי החולים, אשר מגבילה את בתי החולים 

מאפשר לכל רופא לדרוש מבית החולים דבר שלרכש של מותג אחד או שניים, 

  לרכוש תרופה או ציוד של חברה מסוימת.

 נוכח השיעור המזערי של כספי התרומות של חברות מסחריות מכלל הסכום

ששולם עבור רכש התרופות והציוד במערכת הבריאות, ונוכח החשש לקשרים 

לא ראויים בין חברות התרופות לבין הגורמים הנוסעים לכנסים בחו"ל במימונן 

על משרד הבריאות לבחון את התועלת שבהסתייעות בחברות התרופות  -

במימון הכנסים, לעומת הנזק שעלול להיגרם מכך; וככל שיחליט משרד 

הבריאות לאפשר הסתייעות כזאת, עליו לקבוע הסדרים הדוקים שימנעו 

 ,הקשר בין חברות מסחריותשל נוכח חשיבותו קשרים לא ראויים כאמור. 

ובכללן חברות תרופות וציוד רפואי וחברות ספקיות, ובין עובדי מערכת 

  מצוי על סדר יומו של מבקר המדינה. , הנושאהבריאות
 

 אישורי טיסות לחו"ל 
 למנהלי מרכזים רפואיים

לכל  66בתפקיד לחו"למוסמך לאשר נסיעות  משרד הבריאות מנכ"ללפי התקשי"ר, 

שלא  תפקידו לצורךנסיעת עובד מדינה לחו"ל . עוד נקבע בתקשי"ר כי עובדי משרדו

 משרדהעל חשבונו ושלא במימון תקציב המשרד, תיבחן על ידי היועץ המשפטי של 

קבלת החלטה  המשרד לפני מנכ"ללחוות דעתו כי היועץ ימסור את ו וונטי,הרל

וקובע כי המנכ"ל מוסמך לאשר מעגן את האמור  67בעניין. נוהל משרד הבריאות

נסיעות בתפקיד של מנהלי בתי החולים הממשלתיים. בקשה לנסיעה לחו"ל של 

תר סמנכ"ל בכיר מנהל בית חולים תובא לדיון בוועדה משרדית, שבה חברים בין הי

במינהל משאבי אנוש, ראש מינהל רפואה ונציג של חשב משרד הבריאות, וזו תחליט 

  . נסיעהאת המנכ"ל לאשר ללהמליץ אם 
 נסיעות על חשבון תקציב המשרד.  66

 1.1.15-אגף הדרכה ופיתוח. הנוהל נכנס לתוקף ב -נוהל נסיעות לחו"ל של מינהל ומשאבי אנוש   67

 ומחליף הנחיות חלקיות שהיו עד לאותו מועד.
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 -משרד מבקר המדינה בדק את הבקשות שהוגשו לוועדה המשרדית האמורה )להלן 

יים . הועלה כי מנהלי המרכזים הרפואיים הכלל2016-2013ועדת הנסיעות( בשנים 

בקשות לנסיעה לחו"ל בתקופה זו;  33בתי חולים( הגישו בסך הכול  11הממשלתיים )

 .68מהבקשות הגיש פרופ' מאיר אורן, מנהלו לשעבר של הלל יפה 16

של עשרת המרכזים הרפואיים הכלליים הממשלתיים מנהלים הש יוצא

בקשות לאישור  17 רק שנים ארבע לוועדת הנסיעות במשך האחרים הגישו

 . לנסיעות לחו"

סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

כי ייתכן שהסיבה לנתונים בלתי סבירים אלו היא שהמנהלים האמורים הגישו  2016

בקשות לאישורי טיסה ישירות למנכ"ל משרד הבריאות, כפי שנקבע בהוראת 

 כפי שנקבע בנוהל משרד הבריאות. התקשי"ר, ולא לוועדת הנסיעות, 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי ועדת הנסיעות היא גורם מטה 

שבכוחו לאסוף את הנתונים על הנסיעות, לגבש תמונה כוללת, ועל בסיסה 

הגשת הבקשות לוועדה, כנקבע -להחליט על ההמלצה שתינתן למנכ"ל. אי

נסיעה של מנהל בית חולים או  בנוהל, גורמת לכך שהחלטת המנכ"ל לאשר

 שלא לאשרה עלולה להתקבל בלי שיהיו בידיו מלוא הנתונים. 

יקיים משרד הבריאות כי  כתב 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

אישור נסיעות לחו"ל של מנהלי ל שם קביעת מתכונתל ,מנכ"לה ו שלבראשות ישיבה

נוהל מסודר , וכי והוראת התקשי"ר הבריאות , בהסתמך על נוהל משרדוליםחה בתי

ה למרכזים רפואיים חטיב. משרד הבריאות הוסיף כי ה2017 בעניין זה ייקבע בשנת

 .זהנושא ל תהיה אחראית ממשלתיים

 

 

 
בבחינת בקשותיו של פרופ' אורן נמצא כי הוא פעל לפי הנוהל המשרדי. פרופ' אורן סיים את   68

 .2015תפקידו בספטמבר 
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 בינוי ופיתוח במרכזים רפואיים 
 מעקב -ממשלתיים -כלליים

פרויקטים ממשלתיים הם -פרויקטים של בנייה ופיתוח במרכזים הרפואיים הכלליים

ארוכי טווח ועתירי משאבים. תקציב הפיתוח שהמשרד מקצה לבתי החולים כולל 

תקציבים לבינוי ולהצטיידות. תקציב זה נמוך כמעט תמיד מהתקציב הנדרש למילוי 

, תקציב הפיתוח השנתי 2016הצרכים של בית החולים. על פי הצעת התקציב לשנת 

זאת הסתכמו צורכי הפיתוח של מערכת מיליון ש"ח; לעומת  657-של המשרד היה כ

 .69הבריאות במיליארדי ש"ח

 

 

 הצורך בתכנית אב לבינוי ופיתוח
תפקידו של משרד הבריאות, כמאסדר של מערכת הבריאות, הוא בין היתר לגבש 

שנתית לפיתוח מערכת הבריאות הציבורית, ובעיקר זו הממשלתית, לאמוד -תכנית רב

ית ולקבוע את מקורות המימון שלה ואת לוח את התקציב שיידרש ליישום התכנ

הזמנים לביצועה. לשם כך על המשרד לבצע סקר של המצב הקיים, לבחון את 

הצרכים העתידיים ולקבוע את סדרי העדיפויות ביישום התכנית. על המשרד להביא 

בחשבון בעניין זה שמקורות המימון של פרויקטים לבינוי ופיתוח בבתי החולים 

ב שהקצה לכך הוא עצמו, תקציב שהקצה לכך בית החולים וכן כוללים תקצי

תקציבים אחרים, בעיקר של תאגידי הבריאות ואגודות הידידים )שהם עמותות(, 

בתי של  השקעה בתשתיותב תחומים שונים, ובכלל זהלבתי החולים בשמסייעים 

 כדי שלמשרד הבריאות תחזוקתם.בשיפוצם ובפיתוחם, במבנים, , בהקמת החולים

מידע על תכניות תהיה תמונה שלמה של מערך הפיתוח, עליו לרכז את מלוא ה

ופיתוח של בתי החולים כאשר אלו מתבססות על מלוא מקורות  העבודה לבינוי

  .מימונם

העיר בדוחות קודמים למשרד הבריאות על שלא הכין תכנית אב כבר מבקר המדינה 

גיבוש הוא אינו שותף לעל שו ,שנתית לבינוי ופיתוח של המרכזים הרפואיים-רב

 .70תכניות הפיתוח שלהם

 
מיליון  310 - 2012מיליון ש"ח, בשנת  317היה תקציב הפיתוח השנתי של המשרד  2011בשנת   69

מיליון  721 - 2015מיליון ש"ח ובשנת  323 - 2014מיליון ש"ח, בשנת  413 - 2013ש"ח, בשנת 

 ש"ח.

תרומות לבתי החולים וקשריהם עם אגודות (, בפרק "2011) ב61דוח שנתי מבקר המדינה,   70

במערכת  (, בפרק "בינוי ותשתיות2013) ג63דוח שנתי מבקר המדינה, ; 776-741", עמ' הידידים

(, בפרק "סוגיות בתקציב 2015) ג65דוח שנתי מבקר המדינה,  ;803-717הבריאות", עמ' 

 .608-555מערכת הבריאות", עמוד 
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בביקורת עלה 

 אין עדיין למשרדש
 שנתית-רב אב תכנית
 של ופיתוח לבינוי

 הרפואיים המרכזים
, ממשלתיים-הכלליים

 שותף אינו עדיין והוא
 התכניות לגיבוש
 של ופיתוח לבינוי

 הרפואיים המרכזים
 

ופיתוח של לבינוי שנתית -רבאין תכנית אב בביקורת עלה שלמשרד עדיין 

, וכי הוא עדיין אינו שותף לגיבוש ממשלתיים-מרכזים הרפואיים הכללייםה

. בשל כך חלקו בקביעת סדרי מרכזים הרפואייםשל הלבינוי ופיתוח התכניות 

על שביכולתו לראות את צורכי -העדיפויות לפיתוח מערכת הבריאות, כגורם

הכין המשרד  2005לאומי, קטן מאוד. יצוין כי בשנת -הפיתוח בהיבט מערכתי

, שנגעה להוספת מיטות 2025"תחזית תכנון מערך האשפוז הכללי" עד לשנת 

חסות לצורך לתכנן את התשתיות אשפוז. ואולם בתכנית לא הייתה התיי

 והבינוי שיידרשו למרכזים הרפואיים. 

ה חטיבמשרד הבריאות כי ה כתב 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

עתידה לתכלל בין ההסתכלות הרחבה של התוכניות  למרכזים רפואיים ממשלתיים

הלאומיות לפיתוח מערכת הבריאות לבין תכניות העבודה ותכנית האב של בתי 

 החולים הממשלתיים.

-יבש תכנית רביש לראות בחומרה את העובדה שמשרד הבריאות טרם ג

ממשלתיים, זאת אף -כללייםה במרכזים הרפואייםשנתית לבינוי ופיתוח 

העיר על כך בדוחות קודמים. כדי להבטיח טיפול רפואי חזר ושמבקר המדינה 

ראוי, על המשרד, בשיתוף המרכזים הרפואיים, להכין תכנית כזאת, שבה 

הכרוכות בכך, וכן  מפורטים צורכי הבינוי והפיתוח של בתי החולים והעלויות

לקבוע סדרי עדיפויות לגבי הבינוי והשיפוץ ביחידות. בהכנת התכנית יש 

להביא בחשבון את כלל מקורות תקציבי הפיתוח ולתת את הדעת על הצרכים 

העתידיים הצפויים ועל ההתפתחויות הטכנולוגיות. על משרד הבריאות להציג 

משלה כולה, כדי להגיע את התכנית לפני משרד האוצר, שר האוצר ואף המ

 . להסכמה עליה, על מקורות המימון לביצועה ועל לוח הזמנים ליישומה

 

 ההשפעה של היעדר תכנית אב על 

  בהלל יפה הרווחהמרכז  הקמת

ממשלתיים -לבינוי במרכזים הרפואיים הכללייםשנתית -היעדר תכנית אב רב

קמת מרכז הרווחה התבטא בפרויקט של הלל יפה לה ולפיתוחם של מרכזים אלה

לא הוא הכולל קומה של משרדי מטה. הפרויקט אמנם נעשה בידיעת המשרד, אולם 

בחן אותו בראייה כוללת ומערכתית של כלל הצרכים של הלל יפה. ההחלטה 

המחלקה להקים את מרכז הרווחה ולא לבצע פרויקטים אחרים, למשל שיפוץ 

בתנאים ומבנים ישנים בבמשך שנים לבריאות הנפש, שהמאושפזים בה שהו 

 , התקבלה על פי שיקול דעתו של הלל יפה. להלן הפרטים:71ירודים

ובו שתי  מרכז הרווחהתאגיד הבריאות, בבניית כספים של החל, באמצעות הלל יפה 

ם משרדיהמיועדת ל היוקומה שני ומסעדות חנויותקומות: קומת ראשונה המיועדת ל  
ההעברה טרם . חל בהעברת המחלקה לבריאות הנפש למבנה משופץוה 2015רק בשנת   71

 הסתיימה.
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מיליון ש"ח.  29-כאמור, עלות הבנייה היא כמטה של המרכז הרפואי. ה חדשים עבור

פנה מנהל הלל יפה למנכ"ל משרד הבריאות דאז וביקש ממנו  1993כבר בדצמבר 

אישור ליישום התכנית להקמת מרכז הרווחה והנחיות בעניין זה, ובמשך השנים 

המליץ נציג משרד  2009עודכנו משרד הבריאות ומשרד האוצר בנושא. בספטמבר 

ת הלל יפה להקים את הבניין באופן עצמאי ולא בשיטת שותפות האוצר להנהל

פרסם הלל יפה מכרז  2014, וכך אכן החליטה ההנהלה. בינואר 72פרטית-ציבורית

, בעת ביצוע 2016להקמת הבניין, ובספטמבר אותה שנה הוחל בבנייתו. באוגוסט 

לחנויות הקומה הראשונה, המיועדת  -הביקורת, הייתה הבנייה בשלבים מתקדמים 

ומסעדות, נבנתה כמעט במלואה, ובקומה השנייה, המיועדת למשרדי מטה של 

 עשרות לבצע המרכז הרפואי, נבנו הקירות החיצוניים. יצוין שהמרכז הרפואי מתכנן

  .אחרים פרויקטים

בניית ש כתבה הנהלת הלל יפה 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

הגורמים הרלוונטיים בהנהלת  שקיימואחר דיונים ל המרכז מסחרי ומשרדים, בוצע

הנהלת הלל יפה הוסיפה  .החשכ"לסגן  שקיים בנושאדיונים ולאחר משרד הבריאות 

, 2,000-לכ 700-עלה מכבו מספר העובדים ובית החולים  השנים התפתח שבמשך

להם נדרש כמו מנהל סיכונים ומבקר פנימי, ש, ים חדשיםבעלי תפקידבו  וכן נוספו

ההנהלה ציינה כי היא אף שוקלת לבנות קומה שלישית במרכז הרווחה  טח עבודה.ש

לצורך ריכוז כלל משרדי המטה בו, דבר שיביא לפינוי שטחים בקומות האשפוז בבניין 

האשפוז, יאפשר לשפר את התשתיות הרפואיות בו וייתן מענה למחסור במשרדים. 

במסגרת תכנון הפרויקטים מסר כי  המנהל האדמיניסטרטיבי של בית החולים

את המרפאות לבריאות הנפש ואת  אפשרות להעבירה האחרים של הלל יפה, נבחנת

 .למבנים יביליםבהם כעת  שהם פועלים צריפיםהשירות הסוציאלי מה

ראוי שהמשרד, שהוא הגורם המאסדר של מערכת הבריאות והאחראי לקיום 

תשתית מתאימה למתן טיפול רפואי, יהיה מעורב בקביעת סדרי העדיפויות 

לבינוי ופיתוח במערכת הבריאות. במסגרת מעורבות זו על המשרד, ובכלל זה 

החטיבה למרכזים רפואיים ממשלתיים בו, לבדוק את החלטת הלל יפה 

ות תקציב לבניית משרדי מטה חדשים, בו בזמן שפרויקטים אחרים של להקצ

הלל יפה הקשורים לרפואה, להצטיידות, להקמת מחלקות ולשיפור תנאי 

האשפוז של החולים זקוקים לתקציב אף הם, ולפעול בעניין זה בהתאם 

 לתוצאות בדיקתו. 

 

 

 
ואת  ציבורי מתקן של ובנייתו תכנונואת  לממןציבורי כדי שבה גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף שיטה   72

 .הפעלתו לתקופה קצובה
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 הכולל של שקיפות בשכר 
 ים הרפואי יםעובדי המרכז

 מעקב -משלתיים מ-הכלליים

חוק יסודות התקציב מעגן את סמכויות שר האוצר בכל הנוגע לשכר במגזר 

, לפיקוח על תנאי העבודה בגופים מתוקצבים או בגופים נתמכים כהגדרתם 73הציבורי

בחוק זה ולאכיפת החוק בעניינם. שר האוצר ָאַצל את רוב סמכויותיו האמורות 

 הממונה על השכר(. -שרד האוצר )להלן לממונה על אגף השכר והסכמי עבודה במ

ממשלתיים עובדים בשעות אחר הצהריים גם -חלק מרופאי בתי החולים הכלליים

במרפאות קופות החולים כרופאים עצמאיים, וחלקם אף מנתחים בבתי חולים 

-פרטיים, במסגרת תכניות שירותי בריאות נוספים )שב"ן(. במרכזים רפואיים כלליים

דים המועסקים על ידי בית החולים ומקבלים שכר ממנו בלבד, ממשלתיים יש עוב

עובדים המועסקים על ידי התאגיד ומקבלים שכר ממנו בלבד, ועובדים שמועסקים 

 הן על ידי בית החולים והן על ידי התאגיד ומקבלים שכר משניהם.

מדי שנה בשנה מפרסם הממונה על השכר כמה דוחות על השכר, כדי להציג לציבור 

יפות מידע חיוני בעניין זה. לעובדי מערכת הבריאות יש התייחסות בין היתר בשק

פירוט מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין  -)א( "דוח שיאני שכר"   בדוחות האלה:

ש"ח ברוטו  40,000עובדי המגזר הציבורי, כשהוא עולה על שכר חודשי ממוצע של 

ם בין היתר עובדי מערכת השכר הקובע(. בדוח זה נכללי -בשנה מסוימת )להלן 

הבריאות, לרבות עובדי קופות החולים ועובדי תאגידי הבריאות במרכזים הרפואיים 

הממשלתיים. בדוח זה מצוין השכר שעובדי המרכזים הרפואיים מקבלים מתאגידי 

. הפרסום 74הבריאות בלבד ולא השכר שמשלמים להם בתי החולים הממשלתיים

עובדי בתי  -)ב( "דוח נתוני שכר  גדרת תפקיד; בדוח זה אינו שמי, אלא לפי ה

החולים המועסקים בבתי חולים ובתאגידי בריאות במקביל, לפי בתי חולים", ובו 

בבית החולים ובתאגיד הבריאות, כל אחד  75מפורט השכר הממוצע של כל מגזר

בנפרד, והשכר הממוצע של כל מגזר במרכז הרפואי כולו. הפירוט בעניין זה אינו 

-ת העובד הבודד. הדוח מתייחס רק לשישה מרכזים רפואיים כללייםברמ

ם )ג( "דוח על הוצאות השכר בשירות  , והלל יפה אינו נכלל בהם; 76ממשלתיי

 
ובהם משרדי הממשלה, גופי הביטחון והבריאות  ,גורמי הרשות המבצעת -המגזר הציבורי   73

 ויחידות הסמך שלהם וכן גופים נתמכים וגופים מתוקצבים כהגדרתם בחוק יסודות התקציב.

מלבד רופאים המקבלים שכר מבתי החולים שבמרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב(   74

 ציון שבחיפה, שהם בתי חולים בבעלות עירונית. ובמרכז הרפואי בני

ה  75  וכו'. רנטגנאיםרפואיים, רוקחים, -רופאים, אחים ואחיות, עובדים פ ר 

לגליל, המרכז  המרכז הרפואי אסף הרופא, המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון, המרכז הרפואי  76

 ע"ש חיים שיבא. הרפואי ע"ש ברוך פדה, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי והמרכז הרפואי
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 הבריאות למשרד
 אין האוצר ולמשרד
 של כוללת ראייה
. במשק הרופאים שכר
 לפגום עלול הדבר

 החלטות בקבלת
 המדיניות לצעדי בנוגע
 לנקוט רוצים שהם

 

הממוצע בין היתר השכר  מצוין , ובו77המדינה, בגופי ביטחון ובשירות בתי הסוהר"

 בתי חולים ממשלתיים. 22-ב של רופאים, רוקחים, אחים ואחיות

של המלא  שכרמדוחות הממונה על השכר לא ניתן אפוא ללמוד על ה

; אין אף דוח שמציג שכר משולב ומלא של הרופאים במערכת הבריאות

, החולים בתי - רופאים שמתקבל מכמה מעסיקים במערכת הציבורית

החולים. לגבי עובדי בתי החולים הממשלתיים, אין אפילו  וקופות התאגידים

מבית החולים ומהתאגיד.  -ם מהמרכז הרפואי הממשלתי מידע על סך הכנסת

יוצא שלמשרד קודם וציין: " בדוח 2009בשנת  כברהמדינה העיר על כך  מבקר

הבריאות ולמשרד האוצר אין ראייה כוללת של שכר הרופאים במשק. הדבר 

 .78"עלול לפגום בקבלת החלטות בנוגע לצעדי המדיניות שהם רוצים לנקוט

במסגרת תשובתו לאותו דוח, כתב הממונה על השכר למשרד , 2008בנובמבר 

מבקר המדינה כי יבחן את ההצעה לפרסם מידע בדבר השכר הכולל של 

  הרופאים, אולם עד למועד סיום הביקורת הנוכחית הוא לא פרסם מידע כזה.

כאמור, במרכזים הרפואיים יש עובדים המועסקים הן על ידי בית החולים והן על ידי 

התאגיד ומקבלים שכר משניהם. ואולם אף ששכרם החודשי הכולל גבוה מהשכר 

הם אינם נכללים  -הקובע, ולכן מצריך לכאורה לכלול אותם ב"דוח שיאני השכר" 

ממחיש את היעדר השקיפות בדוח. להלן שתי דוגמאות מהלל יפה כמקרה בוחן ה

 האמור: 

הסתכם שכרו החודשי הממוצע של עובד מינהלה  2015בשנת  :בכיר מינהלה עובד

ש"ח  25,000-ש"ח מבית החולים וכ 50,000-ש"ח: כ 75,000-בכיר בהלל יפה בכ

מתאגיד הבריאות. היות שהשכר שקיבל העובד מתאגיד הבריאות היה נמוך מהשכר 

 .201579זה בדוח שיאני השכר לשנת  הקובע, לא ייכלל עובד

רופא מומחה הסתכם שכרו החודשי הממוצע של  2014בשנת  :בכיר מומחה רופא

ש"ח. רופא זה  48,000-במחלקה מסוימת, מעבודתו בבית החולים ובתאגיד, בכ בכיר

אינו מצוין בדוח שיאני השכר, היות שמשכורתו החודשית הממוצעת מעבודתו רק 

 סכום הנמוך מהשכר הקובע.  ש"ח, 24,000-זו כ בתאגיד הייתה בשנה

בבתי  ובכלל זה, כללית בריאות בשירותי המועסקים רופאיםשל  יצוין כי שכרם

השכר מעבודתם בקופת החולים ו השכרבמלואו ) מצוין ,החולים שבבעלותה

, שכן משכורתם אינה מפוצלת בין שני השכר שיאני בדוחבבית החולים( מעבודתם 

 גופים. 

 
 "דוח שירות המדינה":  -ראו באתר דוח הממונה על השכר   77

 http://hsgs.mof.gov.il/PublishedReports.aspx. 

תאגידי בריאות ליד בתי החולים הכלליים , בפרק "(2009) ב59דוח שנתי מבקר המדינה,   78

 .465-399", עמ' הממשלתיים

 .2015דוח שיאני השכר לשנת  עד למועד סיום הביקורת טרם פורסם  79
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בשל האופן שבו מוצגים הדוחות נוצרת תמונה מעוותת של שיאני השכר 

במערכת הבריאות: אין שקיפות מלאה בנוגע לשכרם של כל הרופאים 

והעובדים האחרים במערכת הבריאות, ובייחוד בנוגע לשכר של אלו שלכאורה 

היו אמורים להיכלל בדוחות הממונה על השכר אך לא נכללים בהם. לעומת 

רם של רופאים המועסקים בשירותי בריאות כללית נחשב שכר זאת, שכ

שהתקבל ממקור אחד, ולכן אם הוא גבוה מהשכר הקובע ייכללו רופאים אלה 

 בדוח שיאני השכר. 

מסר למשרד מבקר המדינה באוקטובר  יועץ בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה

כל המלא מבדים העו שכראת  שיכלול השכר, שיאנימעודכן של דוח כי  ,2016

המפוקחים, נמצא בהכנה. היועץ לא ציין מתי על פי המשוער מקורות ההכנסה 

 תסתיים הכנת הדוח המעודכן. 

משרד הבריאות כי מערכות  כתב 2016 דצמברלמשרד מבקר המדינה מ ובתשובת

ועקב ת למערכות המידע של תאגידי הבריאות, ומחובר אינן שלוחשבות המידע של ה

אין  חשבות. משרד הבריאות הוסיף כישכר עובדי התאגיד אינו זמין לכך המידע על 

 . שקיפות של המידע המלא של המרכזים הרפואיים הממשלתיים בפני החשבות

עקרון השקיפות כלפי הציבור הוא עיקרון מחייב, והחשיבות של העמידה בו 

ת היא רבה. פעולותיו של הממונה על השכר להנגיש את המידע לציבור ראויו

ונכונות, אולם על המידע להיות מלא ולשקף נאמנה את השכר הכולל של כל 

הרופאים ובעלי התפקידים האחרים במערכת הציבורית. היעדר מידע מלא לא 

שוויון בין אלה שנכללים בדוח -רק שגורם ליצירת תמונה מעוותת, אלא גם לאי

ו, אך שיאני השכר, לעומת עמיתיהם שלכאורה אמורים אף הם להיכלל ב

 כאמורעלול  נהנים מכשל טכני שפוטר אותם מכך. כמו כן, היעדר מידע מלא

מדיניות לבנוגע  ל משרדי הבריאות והאוצרהחלטות שהלפגום בקבלת 

שתינקט בנושא השכר במערכת הבריאות. על הממונה על השכר לפעול 

 לפרסום נתונים מלאים על השכר.

כתב הממונה על השכר כי יפעל  2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

החולים  תיבבהן שכר ה עלנתונים יכללו  מפרסם דוחות השנתיים שהאגףשה לכך

  .תאגידי הבריאותהן בו
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 סיכום 

ממשלתי -דוח זה מתמקד בסוגיות ובליקויים הנוגעים למרכז הרפואי הכללי

. וכן במשרד הבריאות כגוף המאסדר של מערכת הבריאות הלל יפה בחדרה

ממשלתיים -נוגעות גם למרכזים רפואיים כלליים סוגיותעם זאת, חלק מה

אחרים, שכן דפוס הפעילות בהלל יפה דומה לדפוס הפעילות במרכזים 

אחרים. על כן יש לתקן את הליקויים האמורים באופן מערכתי, בכל הגופים 

  הרלוונטיים.

רת עלו ליקויים הנוגעים לתפקוד של ועדת הביקורת של הלל יפה, אף בביקו

המרכזיים במרכז הרפואי, ועדת  שומרי הסףשהיא אמורה להיות אחד מ

הביקורת לא פעלה כראוי למילוי תפקידה: היא מיעטה מאוד להתכנס ולא 

 שומרי סףדנה בנושאים מהותיים שבאחריותה. כמו כן עלו ליקויים בנוגע ל

היועץ המשפטי, מנהל הכספים והמבקר הפנימי. בשל ליקויים  -פה בהלל י

האמורים למלא את תפקידם.  שומרי הסףאלה עלולה להיפגע יכולתם של 

ליקויים אחרים עלו לגבי קבלת תרומות של חברות מסחריות שאינן עוסקות 

ומנהלי בתי  נסיעות רופאיםבאספקת תרופות וציוד רפואי וכן בנוגע למימון של 

. אשר לתכניות הבינוי והפיתוח, עלה שלמשרד הבריאות אין לחו"ל חולים

-כללייםה שנתית לבינוי ופיתוח של המרכזים הרפואיים-תכנית אב רב

 ופיתוח בינוי, וכי הוא אינו מעורב בקביעת סדרי העדיפויות בנוגע לממשלתיים

נוגע לשכר הכולל של אלה. כמו כן, עדיין אין שקיפות ראויה בכל הבמרכזים 

 העובדים במרכזים הרפואיים הממשלתיים.

משרדי הבריאות, האוצר והמשפטים לפעול לתיקון ועל הנהלת הלל יפה 

נוכח הליקויים שעלו בדוח זה בנוגע כמו כן  .הליקויים כל אחד בתחומו

לפעילות ועדת הביקורת בתאגיד הבריאות בהלל יפה שפועל כעמותה ובנוגע 

ממשלתיים, ראוי כי לשם היעילות -מרכזים הרפואיים הכללייםלשומרי סף ב

מחד והצורך בראייה כוללת מאידך, משרדי הבריאות והאוצר יבחנו מחדש את 

 -המבנה הארגוני המאולץ שבו במרכזים רפואיים יש כפילויות של שומרי סף 

בעלי תפקידים לאותו התחום, כדוגמת מנהל כספים ומבקר פנימי, שהוא עובד 

וים בבית החולים ועובד אחר בתאגיד הבריאות, וישקלו לשנותו בהתאם מס

 לתוצאות הבחינה. 

קיום ממשל תאגידי, שמירה על האתיקה ועל טוהר המידות והיעדר ניגודי 

כל אלה הם לב לבה של מערכת ציבורית תקינה, והדברים מקבלים  -עניינים 

שירותיה בשעת משנה תוקף כשמדובר במערכת הבריאות, שהאזרח נזקק ל

חולשתו. על כן ראוי שמשרד הבריאות יקבע כללים מתאימים להסדרת 

  ממשלתיים.-פעילותם של המרכזים הרפואיים הכלליים



 החוץ משרד

 ל"בחו ישראל בנציגויות מקומיים עובדים העסקת
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 תקציר

  כללי רקע

-קידום יחסי החוץ של ישראל ויכולתה להתמודד עם אתגרי השעה בזירה הבין

נציגויות ישראל ברחבי העולם  103לאומית תלויים, בין היתר, בתפקודן הרציף של 

ניהולן של נציגויות ישראל בחו"ל מופקד משרד . על בעתות שגרה ובעתות חירום

הנציגויות פועלות בתחומים שונים ובהם ייצוג ענייני . המשרד( -)להלן גם  החוץ

המדינה וההסברה המדינית, שיפור תדמיתה התקשורתית של ישראל בקרב קהלי 

יעד שונים ברחבי העולם, הידוק הקשרים עם קהילות יהודיות, קהילות מקומיות 

שעמן ת ישראל ונבחרי ציבור מקומיים, וכן קידום שיתופי פעולה עם מדינות תומכו

בתחומי הכלכלה,  (השירותמדינות  -יש לישראל יחסים דיפלומטים )להלן 

 המסחר, החקלאות, המכס, הביטחון והגנת הסביבה.

שליחים ממשרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה,  726העסיקו הנציגויות  2016בשנת 

 החקלאות, האוצר והתיירות, לרבות בתפקידים בתחום האבטחה.ראש הממשלה, 

, והתקנון קובע נציגות בכל הבכיר הניהול תפקידי את מאיישים החוץ משרד שליחי

 לראש הנציגות. ומינהליתכי כל עובדי הנציגות כפופים מבחינה ארגונית 

 2016נוסף על השליחים מעסיקות הנציגויות בחו"ל עובדים מקומיים. בשנת 

מגוון תפקידים: מזכירות, תחזוקה, בעובדים מקומיים  3,286העסיקו הנציגויות 

קשר ותקשוב, חשבות, שירות קונסולרי, אבטחה;  ,משק בית, תחבורה, דואר

לכלית. הנציגויות ותפקידים בתחומי הדיפלומטיה הבילטרלית, המולטילטרלית והכ

עובד מקומי זר )להלן : מבחינות בין שני סוגי העסקה עיקריים של עובדים מקומיים

הנושא אזרחות זרה ומועסק בנציגות מכוח חוזה העסקה שעליו חל הדין  ,עמ"ז( -

הנושא אזרחות ישראלית ומתגורר  ,עמ"י( -עובד מקומי ישראלי )להלן ; והמקומי

תושב ארעי, המועסק בנציגות מכוח חוזה מיוחד במדינת השירות במעמד של 

עודי בתחום אבטחת ישעליו חל הדין הישראלי. על עמ"י המועסק בתפקיד י

האוגד את נוהלי משרד החוץ  חלות הוראות מיוחדות בתקנון שירות החוץ, הנציגויות

  82%העובדים המקומיים שיעורם של  ההי 2016בשנת . התקנון( -)להלן גם 

  .מכלל עובדי הנציגויותעמ"י(  34%-ז וכעמ" 48%-)כ

ב"הוראות בדבר מעמדם ותנאי תנאי העסקתם של השליחים ושל העמ"י נקבעו 

לארץ" -בחוץהמועסקים על ידי נציגות ישראל  ישראליםעבודתם של אזרחים 

משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל -ובהחלטות של הוועדה הבין 1שות"ש( -)להלן 

ל(. תנאי "ועדת חו -על השכר במשרד האוצר )להלן בראשותו של הממונה 

העסקת העמ"ז נקבעים לעתים מזומנות על ידי ועדה פנימית במשרד החוץ 

הסתכמה עלות העסקתם של  2015שבראשה עומד סגן חשבת המשרד. בשנת 

החליט  2016ביולי  מיליון ש"ח. 288-העובדים המקומיים בכלל הנציגויות ביותר מ

"כך שחוק שירות כעובדי מדינה עמ"י הנציב שירות המדינה להסדיר את העסקת 

 

 שות"ש הם ראשי התיבות של הוראות שכר ותנאי השירות בחו"ל.   1



 ב67 שנתי דוח |    550

מטה המדינה )מינויים( יחול עליהם... וממילא נציבות שירות המדינה תהיה גוף ה

החלטה תוגש לממשלה שהצעת  האחראי גם על העסקה מסוג זה". כן הוחלט

 .בנושא זה לאחר שתושלם עבודת המטה

 

 הביקורת ולותפע

בדק משרד מבקר המדינה את העסקת העובדים  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

מבחינת הנושאים האלה: משרות העובדים  המקומיים בנציגויות ישראל בחו"ל

המקומיים בנציגויות בחו"ל; ניהול העובדים המקומיים בנציגויות; מסגרת העסקת 

הבדיקה נעשתה במטה המשרד  .ותנאיה העסקת העמ"י ומסגרתהעמ"ז ותנאיה; 

בחמש נציגויות אלה: שגרירות  2016ביוני ביקורת  ובמסגרתה התקיימהובנציגויות, 

ישראל בלונדון, בריטניה; שגרירות ישראל בפריס, צרפת; משלחת ישראל 

"ו בפריס; שגרירות ישראל בבריסל, בלגיה; ואונסק OECDלאומיים -הביןלארגונים 

האירופי ולארגון מדינות נאט"ו בבריסל. בדיקות  יחודמוסדות האמשלחת ישראל ל

, בנציבות שירות המדינה השלמה נעשו באגף הממונה על השכר במשרד האוצר

 -)להלן  במטה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייהגם נש"ם(,  -)להלן 

 .משרד הכלכלה( וביחידה למינהל וכוח אדם בחו"ל שבמשרד הביטחון

 

 העיקרייםהליקויים 
 משרות העובדים המקומיים בנציגויות בחו"ל

התמחות לעתים דורשים בחו"ל  תפקידיהם של העובדים המקומיים בנציגויות

של השירות הדיפלומטי. עובדים בתפקידים מסוג זה  הליבה בנושאימקצועית 

 העסקי במגזר, בתקשורת, בממשל, בפרלמנט גורמים עם חוץ קשרימנהלים 

הם , הגם ש(ייצוגיים ליבה תפקידי -)להלן  השירות במדינות האזרחית ובחברה

אינם כשירים לכך על פי נוהלי משרד החוץ, ולא קיבלו הכשרה ייעודית למלא 

 .תפקידים אלה

, לא בחן את הרלוונטיות אגף מש"א( -)להלן  במשרד והדרכה אגף משאבי אנוש

ברורים לחלוקת משרות  קריטריוניםולא גיבש  המשרות של מפתח תיקנון

אף שהצורך בכך עלה כבר בשנת  ,השליחים והעובדים המקומיים בין הנציגויות

. במצב זה אין לאגף מש"א יכולת לקבוע אם הקצאת כוח האדם, פיזורו בין 2009

הנציגויות והיחס הרצוי בין מספר השליחים למספר העובדים המקומיים אכן 

 הנציגויות.כל אחת מקף העבודה של תואמים את יעדי משרד החוץ ואת הי

עד מועד תום הביקורת לא ניתן היה להפיק מהמערכת הממוחשבת של אגף 

מש"א דוחות מפולחים ומדויקים על אודות התקן והמצבה של העובדים המקומיים 

בכלל הנציגויות, לרבות דוחות רוחביים לפי נושאים, כגון איוש תקנים ביתר ואיוש 
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מדיניים, הסברתיים,  -שממלאים העובדים המקומיים התפקידים השונים 

 .קונסולריים ומינהליים

 

 ניהול העובדים המקומיים בנציגויות

מפרטים  אינםו"י, לעמ"ש והתקנון אינם כוללים את מלוא הזכויות המוקנות השות

  ז."העמאת זכויות 

מקיים הדרכות תקופתיות לעובדים המקומיים המועסקים  אינומשרד החוץ 

ולהוראות  ,1998-, התשנ"חציגויות בנוגע להוראות החוק למניעת הטרדה מיניתבנ

הנציגויות אינן מודעות , כן על על העמ"ז. יתר ותהחל ,הדין המקומי בעניין זה

לחובות המוטלות עליהן בדין המקומי בנוגע למניעת הטרדות מיניות ולטיפול 

 למעשים כאלה.בעובדים המעורבים בחשדות 

חשד להטרדה מינית של עמ"י בשני מקרים שבהם לא הוגשה תלונה המידע על 

רשמית, הועבר לגורמי מטה רלוונטיים ונבחן על ידי המפקח הכללי על שירות 

)חובות המפכ"ל(, ולא כפי שנקבע בתקנות למניעת הטרדה מינית  -)להלן  2החוץ

 ובתקנון מותאם בנושא., 1998-מעביד(, התשנ"ח

חוק שירות המדינה )משמעת(,  ,וץ המשפטי במשרד החוץבהתאם לחוות דעת הייע

 והוטמע לאבנציגויות, אולם הוראותיו "י עמחל על העסקת ה ,1963-התשכ"ג

 לידיעת העמ"י. וובכך לא הובא ,בשות"ש ובתקנון שירות החוץ

 מטיל ואינו, השליחים של הראויה ולהתנהלותם להתנהגותם מתייחס האתי הקוד

 משרד בבדיקת. המקומיים העובדים של העסקתם לתנאי תהמותאמו אתיות חובות

 הקוד את תרגמו לא הנציגויות כי עלה ובבריסל בפריס בשגרירויות המדינה מבקר

 .המקום לשפת האתי

 

  -מוגנות סביבת העבודה 

 החשש לחשיפת עובדים לאסבסט בשגרירות בבריסל

 אסבסט נוהלי המשרד אינם כוללים דרישות כלשהן בנושא מניעת מפגעי

שקבע האגף למשאבים חומריים אינם כוללים בנציגויות . נוהלי הבטיחות בנציגויות

שבהם נדרש מיפוי אסבסט על ידי הנציגויות, בנציגויות הוראות בנוגע למבנים 

 ולאגף אין מיפוי של המתקנים שעלול להימצא בהם אסבסט.

ריסל ארע מפגע אסבסט במרתף בניין השגרירות בב 2015בדצמבר  16-ב

שבעקבותיו נחשפו בדיעבד ליקויי אסבסט ישנים בבניין. מעת קרות האירוע ועד 

 של הימצאותו לגבי אפשרות ודאות-הייתה אי 2016לתחילת חודש פברואר 

 

המפקח הכללי על שירות החוץ מופקד על קיום מעקב אחר פעולותיהן של יחידות המשרד   2

 בארץ ובנציגויות ישראל בחוץ לארץ ובאחריותו המחלקה למבדק פנים וביקורת פנים. 
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ולמשבר  גרם לתבהלה בקרב העובדים המקומייםמקום, והדבר ב פריך אסבסט

 .אמון בינם ובין הנהלת השגרירות

ולשגרירות בבריסל לא היה ברור מהו במטה המשרד לאגף למשאבים חומריים 

 הדין החל על נציגויותיו בנוגע למניעת מפגעי אסבסט. 

משנה לא חקרה הנהלת משרד החוץ את אירוע מפגע האסבסט יותר במשך 

בשגרירות בבריסל לעומקו, לא אמדה את נזקיו ולא הפיקה ממנו לקחים, הן לגבי 

היערכות למניעת בנוגע לאגפי המטה והן המעורבים בעניין זה בנציגויות וב

 מפגעים סביבתיים ביתר הנציגויות ברחבי העולם. 

 

 העסקת העובדים המקומיים הזרים בנציגויות ותנאיה

תקנון שירות החוץ אינו קובע הוראות . אף "זעמהחוץ אין נוהל גיוס  למשרד

רך זו המשרד מיוחדות לעניין זה, וכל נציגות מגייסת עמ"ז בהתאם לשיקוליה. בד

מוגבל בהערכת סיכויי התאמתו של מועמד למשרת עמ"ז לדרישות התפקיד שהוא 

נדרש למלא ולאופי העבודה בנציגות, והוא מנוע מלקדם את בחירת הראויים 

 ביותר מקרב המועמדים לתפקיד.

רק לחלק מתפקידי העמ"ז נקבעו תנאי סף ובחוזי ההעסקה שבין הנציגויות ובין 

ור תפקיד. החוזים גם לא מפנים להגדרת התפקיד בתקנון, ולעובד העמ"ז אין תיא

 לא נמסר מידע כתוב ברור בנוגע לציפיות הנציגות מתפקודו.

 ל"חו ועדת אולם, ל"ש על ועדת חו"בשות"ז הוטלה העמעל העסקת  הרגולציה

"ז ואינה מקיימת פיקוח ובקרה על תנאי העמאינה עוקבת אחר אופן העסקת 

השכר  אתשכר העמ"ז קובעת  ועדתשכרם ועל תנאי עבודתם בנציגויות. בפועל 

 הנדרשת בתדירות שכרם תנאי את מעדכנת אינה אךותנאי השירות של העמ"ז, 

 במדינות המחיה ביוקר והעלייה המקומי העבודה בשוק השכר תנודות פי על

 .השירות

 לשכר הנלווים לתשלומים בנוגע המקומי הדין פי על פועלות שאינן נציגויות ישנן

 .לעובדים המגיעות הסוציאליות ולהטבות העבודה

 

העסקת העובדים המקומיים הישראלים בנציגויות 

 ותנאיה

שלא בתפקידי  -איתור מועמדים פוטנציאליים לאיוש משרות עמ"י בנציגויות 

פרסמו הנציגויות לא פעם . ולא שוויוניים נעשה באמצעים אקראיים -אבטחה 

באופן מזדמן ברשתות החברתיות ובאתרים מסוימים במרשתת את דבר קיומן של 
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משרד מבקר המדינה למשרד החוץ ולמשרד ראש בעבר העיר משרות פנויות. 

 .4, אך הם לא תוקנו3הממשלה על ליקויים בנושא זה

לחמש שנים, שנקבעה  מעברהוארכה תקופת העסקת עמ"י נמצאו מקרים ש

 .שות"שהש"ם, תקנון שירות החוץ והודעת נכתקופה המירבית ב

 של כל ההחלטותאינן כוללות את  וראותיווה ,2009 מאי מחודש עודכן ש לא"השות

 זכויות המגיעות לעמ"יההעסקה והובהן החלטות שמשנות חלק מתנאי  "לחו ועדת

ה כלפי המועסקים בחו"ל ההגינות שלחובת  ,נפגעת שקיפות פעילות הוועדהובכך 

לקבל מידע מעודכן על תנאי השכר והשירות של  ,בכךמעוניינים השל ואפשרות 

 .המועסקים בחו"ל

תוכן  נוצקמעולם לא "תוספת חו"ל" היא מרכיב מרכזי בשכרם של עמ"י, אולם 

בעניין ההשפעה עליה נתונים  אין, ואותה לחשב יש כיצדקבע נ לאלרכיב זה: 

 .כלכליות מקומיות או גלובליותהנובעת מתופעות 

במדינות השירות, לשינויים ביוקר המחיה  ותאמולא העמ"י השל שכר התנאי 

לא עמד כמו כן מבנה השכר  .תלא אחת להעסקה שאינה שוויוני והדבר הביא

רקע וה מסגרת העסקתם הרחבתבמבחן הזמן לנוכח שינויים כלכליים בעולם ומול 

  .ההשכלתי והתעסוקתי שלהם

)למעט בתחום  "לבחו המגויסים"י והכשרה לעמהמשרד לא הכין מערך הדרכה 

אינם דוברים  העמ"י רובפרט למדינות בהן אנגלית היא שפת המקום,  .הקונסולרי(

  את שפת המקום שבו הם מועסקים.

 

 ההמלצות העיקריות

גדיר מחדש את תקן משרות העובדים המקומיים, לרבות להעל המשרד  .1

צורכי הנציגויות. במסגרת זו עליו  על פי ,תפקידהאורי יתפקיד ותהדרישות 

המחייבים העסקת עובדים  ,לתנאי המציאות מולהתאי, ולשנות את התקנון

להכשיר בתפקידי עזר מקצועיים לשליחים ובתפקידי ליבה נוספים, ו מקומיים

 .ההולם את דרישותיו של כל תפקיד ותפקיד ,באופן ייעודיאת העובדים 

פני הנהלת המשרד תמונת מצב עדכנית ושלמה של בעל אגף מש"א להציג  .2

נתוני איוש כלל המשרות בחו"ל על ידי השליחים ועל ידי העובדים המקומיים, 

תוכל לגבש מדיניות ארוכת טווח בנוגע לתכנון משאבי האנוש שההנהלה כדי 

ת, לקביעת תנאי הכשירות למילוי תפקידי הליבה הייצוגיים ולמיסוד בנציגויו

 הליך הגיוס של המועמדים שיעמדו בתנאים אלה.

על המשרד לפעול על פי החקיקה, התקנות והנחיות נש"ם בנושא הטרדה  .3

מינית, ובמקרים שמתקבל מידע על חשש להטרדה מינית יש להעבירו לאגף 

 

 .499(, עמ' 2001) ב51דוח שנתי מבקר המדינה   3

 (.2013) ביקורת לשכת הקשר נתיבדוח מבקר המדינה   4
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עם ראש אגף החקירות או הממונה על החקירות בנש"ם לאחר התייעצות 

 התביעות בנש"ם.

לידיעת העובדים המקומיים את הפירוט  להביאבנציגויות  המינהלה קציניעל  .4

 העובדים את ליידעגם  עליהםהמלא של זכויותיהם ואת הדרכים לממשן. 

 בזכויות לפגיעה בנוגע"ל למפכ תלונה להגשת התהליך מהו המקומיים

 .ונוהל דין כל הוראות מכוח להם המוקנות

בדבר תחומי הפעילות  נציגויותיו ברחבי העולם 103 להנחות אתמשרד ה על .5

  ובדבר העניינים שעליהם יחול הדין הישראלי. שבהם חל עליהן הדין המקומי

אשר לנציגויות לבצע עבודות בנייה או שיפוץ הימנע מללעל מטה המשרד  .6

א מצוי מיפויו ונטרול הסיכון בדיקה לאיתור אסבסט ואם הו, טרם הןבמתקני

על הנהלת המשרד לבדוק באופן מערכתי את היבטיו לפיזור באויר. 

, סבסט בשגרירות בבריסלאירוע האהליים, הארגוניים והמשמעתיים של המינ

 .נתכדי ללמוד ממנו כיצד לספק לעובדי הנציגויות סביבת עבודה בטוחה ומוג

גיוס העובדים לנספחויות על משרד החוץ לבחון את החלתם של נוהלי  .7

בשינויים המחויבים. בדרך זו  ,מסחריות על יתר היחידות בנציגויות-הכלכליות

יגדיל המשרד את סיכויי התאמתו של מועמד למשרת עמ"ז לדרישות התפקיד 

שהוא נדרש למלא ולאופי העבודה בנציגות, ויקדם את בחירת הראויים ביותר 

 מקרב המועמדים לתפקיד.

, להעסקת עמ"ז ת המשרד תשקול דגמים חלופיים לדגם הקייםראוי שהנהל .8

שיענו על הצרכים התפקודיים והתפעוליים של הנציגויות, כדי שניתן יהיה 

לגייס לעבודה בנציגויות מועמדים בעלי רמת השכלה גבוהה וניסיון מקצועי 

 בתחומם ולשמר אותם כעובדי הנציגות לאורך זמן, על פי הצורך.

 עבור תמורה יקבלו לא מקומיים עובדים שבהם מצבים למנוע המשרד על .9

הנציגויות יישמו את הוראות הדין המקומי  שבכלל, ועליו לוודא עבודתם שעות

 .מ"זהעבכל הקשור לניכויי מס והפרשות סוציאליות משכר 

הסוגיה של העסקת עמ"י מעבר לשנה החמישית מעלה שאלות משפטיות  .10

רה ישלים את עבודתו ויפרסם את נוהל וערכיות, וראוי שלאחר שצוות ההסד

העסקת עמ"י, יישקל אם ניתן יהיה להאריך את תקופת העסקת עמ"י מעבר 

 לשנה החמישית.

החלטותיה לכלול בו גם את כל ש ו"השותעל הממונה על השכר לעדכן את  .11

ובחובת  שקיפות פעילותה של הוועדהכדי שלא לפגוע בשל ועדת חו"ל 

 .ים בחו"לה כלפי המועסקההגינות של

החלטותיה של ועדת החריגים בנסיבות המתאימות, כפי שיוגדר מראש, ראוי ש .12

כדי למנוע מצב שבו  ,גלויות ושקופות בדומה להחלטות ועדת חו"ל יהיו

שמהות  ולא על כלל העובדיםעמ"י חלק מה לערק  תוחלהחלטה בנושא 

 ההחלטה רלוונטית אליהם.

רכיבים מדידים שיפורטו בתלושי מ"תוספת חו"ל" תורכב מנכון יהיה ש .13

 המשכורת של העמ"י.
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והממונה על השכר לבחון את הדרכים להגיע להתאמה בין משרד החוץ על  .14

 לבין התמורה שהם מקבלים. תיובנציגושהעמ"י מבצעים  םתפקידיה

לבדוק את נקודות החולשה של מנגנון השכר, וליפרוס בפני על משרד החוץ  .15

שתכלול בין היתר את הקשיים הכלכליים  הממונה על השכר תמונה מלאה

שבהם נתקלים עמ"י בכל הנציגויות ויאבחן את ההשפעה שיש לכך על גיוס 

 מועמדים ועל התמדתם בעבודה. 

ותפקידי המשרד נדרש לקבוע תבחינים ברורים ומפורטים לבחירת הנציגויות  .16

  המזכים בתוספות שכר. הליבה

ועל  ,כל העמ"יכלי הדרכה ללפתח  תבמשרד החוץ נדרשיחידת ההדרכה  .17

ולוודא כי הוא  הםלחזק את נקודות התורפה במערך ההכשרה שלהמשרד 

  כולל את כל ההיבטים הנדרשים למילוי התפקידים שהם מבצעים בנציגויות.

 

 סיכום

מדינות ברחבי העולם מתמודדות עם אתגרי השעה בזירה  103-נציגויות ישראל ב

לאומית, בין היתר, באמצעות העסקת אלפי עובדים מקומיים ישראלים וזרים -הבין

וחלקם מבצעים המבצעים תפקידים מגוונים בתחומי האבטחה, המינהל והתקשוב 

תית האנושית שעליה התש תפקידי ליבה ייצוגיים. עובדים אלה מהווים את אף

 נשענת הפעילות הדיפלומטית, הקונסולרית והמינהלית של הנציגויות בחו"ל.

מדינאות,  -הממצאים מלמדים כי הייצוג בתחומי הליבה שבהם פועלות הנציגויות 

מצוי במשבר מתמשך, וכי זה זמן  -לאומי, הסברה, כלכלה ומסחר -משפט בין

  אמורים על העובדים המקומיים.הנציגויות נסמכות במילוי התפקידים ה

על רקע זה, נדרשת רפורמה מבנית בנוגע להעסקת העובדים המקומיים בנציגויות, 

שתכלול הגדרה של גבולות מקצועיים ומינהליים ברורים של התפקידים שבהם 

תוך שמירה על זכויותיהם. בד בבד, ראוי שהנהלת משרד  ,ניתן להעסיק אותם

טווח בנוגע לאיוש המשרות הפנויות של כלל העובדים  החוץ תקבע מדיניות ארוכת

בחו"ל אשר תכלול קביעת תנאי כשירות למילוי תפקידי ליבה ייצוגיים, מיסוד 

 תהליך גיוס המועמדים לתפקידים אלה והסדרת מעמדם במדינות השירות.

בשים לב לכך שהמתכונת הקיימת של העסקת העמ"י בנציגויות מעלה ליקויים 

גע למעמדם התעסוקתי והן בנוגע לתנאי העסקתם, וכי ההחלטות רבים הן בנו

משרדי שהוסמך להסדיר -הרגולטוריות בעניינם אינן שקופות, ראוי שהצוות הבין

שיסייע בפתרון מצוקת כוח  את נושא העסקת העמ"י, יחולל שינוי מהותי בנושא זה

 האדם המתמשכת שעמה מתמודדות נציגויות ישראל בחו"ל.
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 העסיקו 2016 בשנת

 3,286 הנציגויות
 מקומיים עובדים
: תפקידים במגוון

, תחזוקה, מזכירות
, תחבורה, בית משק
, ותקשוב קשר, דואר

 שירות, חשבות
; אבטחה, קונסולרי

 בתחומי ותפקידים
 הדיפלומטיה
, הבילטרלית

 המולטילטרלית
 והכלכלית
 

 מבוא 
-בזירה הביןקידום יחסי החוץ של ישראל ויכולתה להתמודד עם אתגרי השעה 

נציגויות ישראל ברחבי העולם  103לאומית תלויים, בין היתר, בתפקודן הרציף של 

הנציגויות הן באות כוחה של המדינה, ובמסגרת זו . בעתות שגרה ובזמני חירום

מקדמות שיתופי פעולה עם המדינות שבהן הן נמצאות בתחומי הכלכלה, המסחר, 

ה. כמו כן, הן עוסקות בהסברה מדינית החקלאות, המכס, הביטחון והגנת הסביב

ובשיפור תדמיתה התקשורתית של ישראל בקרב קהלי יעד שונים ברחבי העולם, 

ופועלות להידוק הקשרים עם קהילות יהודיות, עם קבוצות וקהילות מקומיות 

התומכות בישראל ועם נבחרי ציבור מקומיים. על ניהולן של נציגויות ישראל בחו"ל 

 המשרד(.  -וץ )להלן גם מופקד משרד הח

התפקוד ההולם של הנציגויות מותנה באיכות העובדים המועסקים בהן, ובהם שליחי 

משרד החוץ, שככלל הם עובדים קבועים במשרד החוץ, אשר מונו למשרות 

דיפלומטיות, קונסולריות ומינהליות בנציגויות ישראל בחו"ל. לצד שליחי המשרד 

שרדי ממשלה ומארגונים ממלכתיים נוספים. בשנת מעסיקות הנציגויות שליחים ממ

שליחים ממשרדי החוץ, הכלכלה והתעשייה, ראש  726העסיקו הנציגויות  2016

 הממשלה, החקלאות, האוצר והתיירות, לרבות בתפקידים בתחום האבטחה.

שליחי משרד החוץ מנהלים את רוב תחומי הליבה במקצועות שבהם עוסקות 

סים המדיניים הבילטרליים, דיפלומטיה מולטילטרלית ניהול היח -הנציגויות 

ודיפלומטיה ציבורית. שליחי משרד החוץ מאיישים את תפקידי הניהול הבכיר בכל 

, והתקנון קובע כי כל עובדי הנציגות כפופים מבחינה ארגונית ומינהלית לראש נציגות

 הנציגות. 

העסיקו  2016יים. בשנת נוסף על השליחים מעסיקות הנציגויות בחו"ל עובדים מקומ

עובדים מקומיים במגוון תפקידים: מזכירות, תחזוקה, משק בית,  3,286הנציגויות 

תחבורה, דואר, קשר ותקשוב, חשבות, שירות קונסולרי, אבטחה; ותפקידים בתחומי 

הדיפלומטיה הבילטרלית, המולטילטרלית והכלכלית. הנציגויות מבחינות בין שני 

של עובדים מקומיים במדינות שעמן יש לישראל יחסים  סוגי העסקה עיקריים

מדינות השירות( בתחומי הכלכלה, המסחר, החקלאות, המכס,  -דיפלומטים )להלן 

עמ"ז(, הנושא אזרחות זרה ומועסק  -הביטחון והגנת הסביבה: עובד מקומי זר )להלן 

 -י )להלן בנציגות מכוח חוזה העסקה שעליו חל הדין המקומי; ועובד מקומי ישראל

עמ"י(, הנושא אזרחות ישראלית ומתגורר במדינת השירות במעמד של תושב ארעי, 

המועסק בנציגות מכוח חוזה מיוחד, שעליו חל הדין הישראלי. על עמ"י המועסק 

בתפקיד ייעודי בתחום אבטחת הנציגויות חלות הוראות מיוחדות בתקנון שירות החוץ 

 48%-)כ 82%המקומיים  העובדיםשיעורם של  ההי 2016 בשנתגם התקנון(.  -)להלן 

הסתכמה  2015בשנת  .הנציגויות שהעסיקו העובדים מכללעמ"י(  34%-עמ"ז וכ

  מיליון ש"ח. 288-עלות העסקתם של העובדים המקומיים בכלל הנציגויות ביותר מ

תנאי העסקתם של השליחים ושל העמ"י נקבעו ב"הוראות בדבר מעמדם ותנאי 

 -עבודתם של אזרחים ישראלים המועסקים על ידי נציגויות ישראל בחו"ל" )להלן 

משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל בראשותו -שות"ש( ובהחלטות של הוועדה הבין

נאי העסקת העמ"ז ועדת חו"ל(. ת -של הממונה על השכר במשרד האוצר )להלן 

נקבעים לעתים מזומנות על ידי ועדה פנימית במשרד החוץ שבראשה עומד סגן 

 חשבת המשרד. 
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משרדי, בראשות ראש אגף תכנון -מינה נציב שירות המדינה צוות בין 2015ביולי 

אסטרטגי בנציבות שירות המדינה להסדרת ההיבטים השונים הכרוכים בהעסקת 

, ובכללם תנאי הסף של המועמדים, התפקידים 5רה(צוות ההסד -העמ"י )להלן 

המיועדים להם, גיוסם וקליטתם בנציגויות, קציבת תקופת העסקתם ואופן סיום 

ההעסקה. המלצות צוות ההסדרה אושרו בידי נציב שירות המדינה במהלך שנת 

גיבש הצוות "טיוטת נוהל העסקת עובדי אית"ן )אזרח ישראלי  2017, ועד ינואר 2016

טיוטת נוהל העסקת עמ"י(. כמו  -בנציגויות ישראל בחוץ לארץ" )להלן  מך נציגות(תו

החליט נציב שירות המדינה להסדיר את העסקת העמ"י כעובדי מדינה  2016כן ביולי 

"כך שחוק שירות המדינה )מינויים( יחול עליהם... וממילא נציבות שירות המדינה 

ג זה". כן הוחלט שהצעת החלטה תהיה גוף המטה האחראי גם על העסקה מסו

 תוגש לממשלה לאחר שתושלם עבודת המטה בנושא זה.

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את העסקת העובדים  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

המקומיים בנציגויות ישראל בחו"ל מבחינת הנושאים האלה: משרות העובדים 

בדים המקומיים בנציגויות; מסגרת העסקת המקומיים בנציגויות בחו"ל; ניהול העו

העמ"ז ותנאיה; היבטים ייחודיים להעסקת העמ"י. הבדיקה נעשתה במטה המשרד 

בחמש נציגויות אלה: שגרירות  2016ובנציגויות, ובמסגרתה התקיימה ביקורת ביוני 

ישראל בלונדון, בריטניה; שגרירות ישראל בפריס, צרפת; משלחת ישראל לארגונים 

ואונסק"ו בפריס; שגרירות ישראל בבריסל, בלגיה; משלחת  OECDלאומיים -הבין

ישראל למוסדות האיחוד האירופי ולארגון מדינות נאט"ו בבריסל. בדיקות השלמה 

 -נעשו באגף הממונה על השכר במשרד האוצר, בנציבות שירות המדינה )להלן 

משרד  -נש"ם(, במטה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן 

 הכלכלה( וביחידה למינהל וכוח אדם בחו"ל שבמשרד הביטחון. 

 

 

 .נציגים ממשרדי החוץ, המשפטים, הביטחון, ראש הממשלה והאוצרבצוות השתתפו   5
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 משרות העובדים המקומיים 

 בנציגויות בחו"ל 

 העסקת עובדים מקומיים 
 בתפקידי ליבה ייצוגיים

עובדים לשירות  קליטתכי  קובע -האוגד את נוהלי משרד החוץ  - החוץ שירות תקנון

 ומשרד"ם נש שיפרסמוקורס צוערים לאך ורק באמצעות מכרז  תתאפשרהחוץ 

 מועמדות להגיש רשאי צוערים קורס בוגר שהוא החוץ משרדקבוע של  עובד. 6החוץ

במעמד של שליח. יתר  "לבחו בנציגויות המדיני החוץ בשירות פנויות למשרות למינוי

נהלי בחו"ל אם עמדו יהקבועים מורשים לאייש משרות בשירות החוץ המ העובדים

המשרות בשירות החוץ המדיני מקיפות, בקורס ייעודי.  הכשרהועברו ה קבלהבתנאי 

-בין היתר, תפקידים בנושאים מדיניים, נושאי כלכלה, הסברה, תקשורת, ארגונים בין

לאומיים וקשרי תרבות ומדע. המשרות בשירות החוץ המינהלי כוללות בעיקר 

משאבים חומריים, תפקידים בתחומים האלה: ניהול כספי, ניהול משאבי אנוש, 

 תקשוב )קשר ומחשוב(, ביטחון ועניינים קונסולריים.

ל לאשר השתתפות של המדינה בהוצאות שבהן "החליטה ועדת חו 2014בספטמבר 

נושאים עמ"י הממלאים תפקידי ליבה בנציגויות. בהחלטה זו, "תפקידי ליבה" הם 

ציגויות בחו"ל התפקידים "ההכרחיים ביותר לצורך ההפעלה התקינה של מערך הנ

אשר משרד החוץ אינו מצליח לאיישם מבין הישראלים המתגוררים במקום ההעסקה, 

לרבות תפקידי אבטחה". תפקידי הליבה כוללים בין היתר תפקידים בתחומי 

הדיפלומטיה הציבורית, המשפט, הכלכלה והמסחר. ממסמכי הנציגויות עולה כי 

ובין  -בתחומי המינהלה, הארגון והביטחון  -ניתן להבחין בין תפקידי ליבה מינהליים 

תפקידי ליבה דיפלומטיים שהם תפקידים בתחומים המדיניים, הקונסולריים, 

 התקשורתיים, הכלכליים והמסחריים.

כתב משרד החוץ למשרד מבקר המדינה כי העובדים המקומיים  2016בדצמבר 

ם זאת, הם אינם משמשים כוח עזר לשליחים בכל תחומי העשייה של הנציגויות. ע

מחליפים ואינם יכולים להחליף את השליחים בתפקידם הדיפלומטי, ואין ברשותם 

סמכויות של שליחים. העובדים המקומיים אינם קובעים את מדיניות העבודה של 

הנציגות, לא ניתן להם מרחב שיקול הדעת המקצועי של השליחים, וככלל הם אינם 

נית למטה משרד החוץ. גם הנחיות המטה הגורם המעביר את תמונת המצב המדי

 נעשות באופן ישיר כלפי השליחים. 

 

המיון לקורס צוערים נמשך כשמונה חודשים והוא כולל חמישה שלבי סינון עיקריים: )א(  הליךת  6

שבו נש"ם בודקת את עמידתם של המועמדים בתנאי הסף לקבלה לקורס ואת  ,סינון ראשוני

התאמתם לתפקיד; )ב( מבחנים ממוחשבים של מכון מיון; )ג( מרכז הערכה של מכון המיון; )ד( 

 מרכז הערכה של משרד החוץ; )ה( ריאיון אישי. 
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 יורק בניו בנציגויות

 רבים י"עמ משמשים"
 מפתח בתפקידי
 לעתים המייתרים

 לשגר הצורך[ את]
 נוספים שליחים
" מטלותיהם לביצוע
 ההסברה בתחומי

 ובמדור והתרבות
 הקונסולרי

 

מעסיקות  הןהנציגויות ומהבדיקה שנעשתה בחלק מהן עולה, כי  ממסמכי .1

 בנושאיהדורשים התמחות מקצועית  מקומיים בתפקידים עובדים מאות

 ,בתקשורת, בממשל, 7בפרלמנט גורמים עם חוץ קשרי ניהולוכרוכים ב הליבה

 ליבה תפקידי -)להלן  השירות במדינות האזרחית ובחברה העסקי במגזר

 (. ייצוגיים

 להלן דוגמאות: 

 2013נכתב, כי משנת  2014בטבלה מסכמת שהכין אגף מש"א בפברואר  .א

ואילך לא אוישו כמה תפקידים דיפלומטיים בתשע נציגויות אלה: וושינגטון, 

ליה, קהיר, קטמנדו וקיטו. בחמש דלהי, אבוג'ה, אדיס אבבה, ברזי-ינגון, ניו

נציגויות מתוכן מונו לתפקידים מדיניים ולתפקידי קציני מינהלה וקונסולים 

באסיה,  -היו בשמונה נציגויות  2016"עמ"י במקום שליח". גם בשנת 

משרות שסווגו במרשם אגף מש"א "עמ"י במקום  -באפריקה ובאירופה 

 שליח".

אזורי בארה"ב לראשי אגפי המינהל דיווח קצין המינהלה ה 2014במאי  .ב

כי בנציגויות בניו יורק "משמשים עמ"י רבים  ,ומשאבי האנוש במטה המשרד

בתפקידי מפתח המייתרים לעתים ]את[ הצורך לשגר שליחים נוספים 

לביצוע מטלותיהם" בתחומי ההסברה והתרבות ובמדור הקונסולרי, שהוא 

ציין כי "אי אפשר היה שלא הגדול ביותר בנציגויות ישראל בעולם. הוא 

להתרשם מרמתם האישית וממסירותם המקצועית". יתר על כן, במשלחות 

לאו"ם היושבות בניו יורק ובג'נבה וכן בשגרירות בהאג מועסקים עורכי דין 

 ישראלים בתפקיד "עמ"י משפט".

 -הועסק עמ"י בשגרירות בלונדון במשרת "רכז בכיר  2014החל בנובמבר  .ג

כתב שגריר ישראל בלונדון לשעבר על העמ"י  2016ייעודי". בפברואר 

בכיר: "תפקיד זה האמור כי הוא ממלא בשגרירות תפקיד של עוזר מדיני 

הינו אחד התפקידים החשובים והרגישים בשגרירות וכולל אחריות למעקב 

וניתוח אירועים פוליטיים בזירה הבריטית והיחסים של השגרירות עם חברי 

שני הבתים של הפרלמנט הבריטי". בתפקידו האמור היה העמ"י גם עוזר 

גן השגריר לתפקיד מונה ס 2016סגן השגריר בלונדון. יצוין כי באוקטובר 

 לא אויש תפקידו בשגרירות. 2017השגריר לטורקיה, ועד ינואר 

ואילך העסיקה משלחת ישראל למוסדות האיחוד האירופי  2014משנת  .ד

ולמטה ארגון נאט"ו בבריסל עמ"י בתפקידי מחקר ובמשרה של ראשת ענף 

הסברה, המופקדת על ניהול תחומי הדיפלומטיה הציבורית. במסגרת 

ה הפיקה העמ"י אירועי חוץ שונים, ואף כתבה וערכה ספר שסוקר עבודת

את התנהלות האיחוד האירופי עבור כלל השגרירים הישראלים למדינות 

האיחוד האירופי. נציגות זו העסיקה עמ"י גם בתפקיד קצינת סחר, והיא 

קבוצת מומחים של מדינות  בדיוניכגון  ,שונים בפורומים ישראל אתייצגה 

, שבהם הייתה משקיפה יחידה מטעם אירופי בתחום הכימיקליםהאיחוד ה

 .ישראל

 

 .בתפקידי אנליסט קונגרס בשגרירות בוושינגטוןכגון עמ"י   7
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 2016-2014 בשנים

 נציגויות כמה העסיקו
 י"עמ העולם ברחבי
 שליחים במקום

 דוברים בתפקידי
 כגון, רשמיים

 למטה במשלחת
 יורק בניו ם"האו

 בוורשה ובשגרירות
 

העסיקו כמה נציגויות ברחבי העולם עמ"י במקום  2016-2014בשנים  .ה

שליחים בתפקידי דוברים רשמיים, כגון במשלחת למטה האו"ם בניו יורק 

 ובשגרירות בוורשה. 

שהגיש אגף מש"א לחטיבת תקצוב  2016-2015בקשת התקציב לשנים  .ו

תקני משרות של  150-כללה תוספת של יותר מ 2015מרכזי במשרד ביוני 

ף מש"א כי קיים עובדים מקומיים. במכתב הנלווה לבקשה הסביר ראש אג

מחסור של עובדים מקומיים בהיקף האמור בכלל הנציגויות, ומחסור זה 

 והמרתם שליחים משרות ביטולנובע בין היתר מהסיבות האלה: 

במקור(; והרחבת  אינה)ההדגשה  השליחים מקום למילוי"י עמ במשרות

 כלכלית בדרום מזרח אסיה.-הפעילות הדיפלומטית

כתב אגף מינהל וארגון במשרד החוץ למשרד מבקר  2016בדצמבר  .ז

המדינה כי ישנם עמ"י הממלאים תפקידים של שליח ומואמנים ברישומי 

 השלטונות המקומיים בתור דיפלומטים. 

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב המשרד כי "אכן, הנציגויות מעסיקות מאות 

ות, במטרה ליצור כיסוי מקסימלי, עובדים מקומיים בתפקידים הדורשים מקצועי

אך הדבר נעשה תמיד בהנחיה, בניהול, בהכוונה ובהוראה של הדיפלומט 

 ]השליח[ הממונה על אותם עובדים".

בדיקת משרד מבקר המדינה בחמש הנציגויות בלונדון, בפריס ובבריסל 

העלתה כי באותה עת העסיקו הנציגויות בפועל עובדים  2016ביוני 

קידי ליבה ייצוגיים בייעוץ המדיני ובתחומי הדיפלומטיה מקומיים בתפ

הציבורית והדיפלומטיה הכלכלית. חלק מתפקידים אלה הוגדרו מראש 

 כתפקידים דיפלומטיים של שליחים. 

 במאגרי המוגדרת במשרהעמ"י  הועסקהבלונדון  בשגרירותכך לדוגמה, 

י במחלקת ליבה ייצוג תפקיד, אך בפועל מילאה "א "מזכירה בכירה"מש

 עם פגישותבמסגרת תפקידה ערכה  .הדיפלומטיה הציבורית בשגרירות

בהן ו בבריטניה האזרחית והחברה הממשל, המקומית התקשורת גורמי

בשגרירות בפריס הועסקה עמ"י בתפקיד נספחת . השגרירותייצגה את 

 תפקידי"ז עמ שלושהמילאו בבריסל  בשגרירותהתרבות של ישראל. 

"ז עמ -באופן עצמאי וללא הנחיה ישירה של שליחים  יצוגייםליבה 

 קהלי לפני המרצה ציבורית דיפלומטיה"ז עמ, עיתונאים המתדרך הסברה

 נספחאת תפקיד בפועל  תועמ"ז תרבות, הממלא פיקוח ללא שונים יעד

 העסיקה השגרירות, ועוד זאת. תפקיד של שליח - השגרירות של התרבות

 משרת של בתקן היה התפקיד שבעבר הגם, קונסול סגן בתפקיד"י עמ

 .שליח

בסיכומו של דבר, העובדים המקומיים אינם עומדים בתנאי הכשירות 

 הקבועים בתקנון שירות החוץ למילוי משרות דיפלומטיות בנציגויות בחו"ל,

אולם בפועל חלק מהם ממלאים חלק מתפקידי השליחים החסרים 

לא ניתנת הכשרה ייעודית  בנציגויות; אף על פי שלעובדים המקומיים

 למלא תפקידי ליבה ייצוגיים.
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 הגישו לא 2016 בשנת
 המשרד עובדי

 39 לאיוש מועמדות
 שליחים משרות

 להתפנות העתידות
 2017 בקיץ בנציגויות
 

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב המשרד כי הוא מתמודד בשנים האחרונות 

"עם קיצוצים משמעותיים ביותר בתקציבים ובכוח אדם". המשרד מצוי במשבר 

המונע ממנו לתכנן את כוח האדם שלו באופן ראוי אפילו לתקופה קצרה, והוא 

עדים נאלץ איפוא למצוא "פתרונות זמניים על מנת להמשיך ולמלא את הי

והמשימות המוטלים עליו עבור מדינת ישראל". זאת ועוד, המשרד נתקל בקשיים 

בגיוס שליחים לנציגויות מסוימות, המצויות "לרוב במקומות קשי שירות 

ומורכבים מאוד". שיטת המינויים למשרות שליחים בנציגויות היא על יסוד 

ות הפנויות מכרזים, באופן שהעובדים מגישים את מועמדותם לאיוש המשר

בחו"ל על פי בחירתם שלהם. ואולם, "שיטה זו, במהותה, אינה מאפשרת 

להנהלת המשרד לקיים תכנון לטווח ארוך ולבצע התאמה מיטבית של ההון 

 האנושי לצרכי הארגון ולטובת השגת היעדים המדיניים של מדינת ישראל". 

ם מקומיים נובע כאמור, מילוי תפקידי ליבה ייצוגיים בנציגויות בידי עובדי .2

בעיקר ממחסור בשליחים. לפיכך ראוי שהמשרד יגדיר מחדש את תקן 

המשרות של העובדים המקומיים, לרבות תיאורי תפקיד ודרישות תפקיד, 

על פי צורכי הנציגויות. במסגרת זו עליו לשנות את התקנון, כדי להתאים 

י עזר אותו לתנאי המציאות המחייבים העסקת עובדים מקומיים בתפקיד

מקצועיים לשליחים ובתפקידי ליבה נוספים, ולהכשיר את העובדים באופן 

 ייעודי, ההולם את דרישותיו של כל תפקיד ותפקיד.

תגובתו האמורה הוסיף משרד החוץ, כי לנוכח הקשיים שיש לו באיוש ביצוין כי 

משרות השליחים בנציגויות, "קיימות שתי אפשרויות מציאותיות... שלא לתמוך 

לסייע כלל בעבודת השליחים שנותרו במקום... ולפגוע בתפקוד הנציגות, או... ו

במקרים בודדים אלה... וכמערך תומך, לשגר... עמ"י, וזאת לתקופה זמנית, 

 ותחת סמכותו ואחריותו, ניהולו ופיקוחו של דיפלומט, לרוב... ראש הנציגות".

מצב עדכנית ראוי אפוא שאגף מש"א יציג לפני הנהלת המשרד תמונת 

ושלמה של נתוני איוש כלל המשרות בחו"ל על ידי השליחים ועל ידי 

העובדים המקומיים, כדי שההנהלה תוכל לגבש מדיניות ארוכת טווח 

בנוגע לתכנון משאבי האנוש בנציגויות, לקביעת תנאי הכשירות למילוי 

תפקידי הליבה הייצוגיים ולמיסוד הליך הגיוס של המועמדים שיעמדו 

 נאים אלה. בת

כבר עמד מבקר המדינה על הקושי של משרד החוץ  2015יצוין כי בדוח משנת 

. מדיווח של אגף מש"א בעניין זה עלה, כי 8לאייש משרות פנויות בנציגויות בחו"ל

משרות שליחים  39לא הגישו עובדי המשרד מועמדות לאיוש  2016אף בשנת 

 . 2017העתידות להתפנות בנציגויות בקיץ 

 

 .767' עמ, (2015) ג65 שנתי דוחדינה, מבקר המ  8
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המשבר התפעולי שבו מצוי משרד החוץ עלול לפגוע ביכולתו לייצג באופן 

הולם את האינטרסים המדיניים, ההסברתיים, הכלכליים והקונסולריים של 

תיה ברחבי העולם. משרד מבקר המדינה מעיר מדינת ישראל באמצעות נציגויו

למשרד החוץ כי המשך העסקתם של עובדים מקומיים בתפקידי ליבה יצוגיים 

בחו"ל, הגם שעל פי נהליו הם בלתי כשירים לכך, אינו יכול להוות תחליף 

למילוי משרות אלו בידי עובדים שעברו הכשרות מקצועיות ייעודיות, ואף עלול 

  משמעותי למדינת ישראל וליחסי החוץ שלה.להסב נזק תדמיתי 
 

מקומיים העובדים המשרות של קנון יתה
 בנציגויות

תקן המשרות של משרד החוץ בנציגויות בחו"ל מתוכנן ומנוהל על ידי אגף מש"א. 

התקן האמור מאושר על ידי נש"ם בהתאם להחלטות הממשלה, והוא כולל את 

אלה: תקני משרות השליחים, לרבות משרות הכלולות בתקן משרות החוץ המיועדות 

כלכלה; ותקן לאיוש בידי שליחים ממשרדי ממשלה אחרים, בעיקר ממשרד ה

 לעובדים מקומיים )המגולם בסכום כולל של חודשי עבודת אדם(. 

-משרות ב 2,300-עובדים מקומיים בכ 3,286 משרד החוץהעסיק  2016בשנת 

מסמכים אולם לא נמצאו צורות העסקה שונות. נציגויות ברחבי העולם ב 103

התפקידים  על ניתוח הצרכים של הנציגויות בנוגע ליחס הנדרש ביןהמעידים 

המיועדים לשליחים ובין התפקידים המיועדים לעובדים המקומיים, המסביר 

 להלן הפרטים: .את הגידול במספר המשרות של העובדים המקומיים

כלל שיא כוח האדם  2016-2014בשנים  :בנציגויות המשרות תקן איוש .1

 להלן. 1בנציגויות משרד החוץ את תקני המשרות המפורטים בלוח 

שיא כוח האדם ומצבת העובדים שבתקן המשרות של משרד החוץ : 1 לוח

 2016-2014בחו"ל בשנים 

2016 2015 2014  
 מעמד העובדים תקן מצבה תקן  מצבה תקן מצבה

 שליחים 430 396 421 347 422 418
 עובדים מקומיים 1,992 1,759 2,082 1,835 2,064 1,908

 הכול סך 2,422 2,155 2,503 2,182 2,486 2,326
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 א"מש לאגף אין

 אם לקבוע יכולת
, האדם כוח הקצאת

 הנציגויות בין פיזורו
 כמות בין הרצוי והיחס

 לכמות השליחים
 המקומיים העובדים

 יעדי את תואמים אכן
 ואת החוץ משרד
 כל של העבודה היקף
 מהנציגויות אחת

 

בממוצע מכלל המועסקים  80%-מעלים כי למעלה מ 1נתוני לוח 

עד  2014 -בנציגויות ישראל בחו"ל הם במעמד של עובדים מקומיים. מ

במשרות התקן של העובדים המקומיים  4%-חל גידול של כ 2016

 . 2%-בנציגויות, ובמשרות התקן של שליחי משרד החוץ חל קיטון של כ

התכנון ואת הניהול של תקן משרות  את משאבי האנוש בנציגויות: תכנון .2

העובדים המקומיים עושים אגף מש"א והאגפים הגאוגרפיים המדיניים במטה 

 ,נציגות חדשה בחו"ל כשנפתחתאגף מש"א עולה כי  ממסמכימשרד החוץ. 

"ז ועמ"י עמ 12המשרות של העובדים המקומיים היא של  לתיקנוןברירת המחדל 

 (. התיקנוןמפתח  -לן )לה

שמונה על ידי מנכ"ל המשרד  - הציג צוות מנהלים במשרד החוץ 2009 ביוני .א

צוין כי "במקרים משרות בנציגויות בחו"ל. בדוח האת המלצותיו לאיוש  ,דאז

רבים נראה שמספר השליחים בכל נציגות הינו תוצאה של גורמים 

אך אינם בהכרח  היסטוריים ושיקולים זמניים אשר התמסדו עם הזמן,

רלבנטיים יותר". לנוכח ממצאיו המליץ צוות המנהלים למנכ"ל המשרד 

לגבש קריטריונים ברורים בנוגע לחלוקת השליחים בין הנציגויות, 

ובעקבותיהם תיבדק התאמת כוח האדם הדיפלומטי ליעדים שהוצבו בפניו 

 בכל אחת מהנציגויות.

המדינה כי מדי שנת תקציב כתב משרד החוץ למשרד מבקר  2016בדצמבר 

הוא מגיש למשרד האוצר בקשות להגדלת מצבת כוח האדם, אך נענה 

בשלילה. "חמור מכך, אגף תקציבים מכביד ומשית קיצוצים רוחביים על 

 משרד החוץ בנושאי כוח אדם".

עלה הצורך לבחון את הרלוונטיות של מפתח  2009נמצא כי בשנת 

ת ולא גיבש קריטריונים ברורים התיקנון, אך אגף מש"א לא עשה זא

לחלוקת משרות השליחים והעובדים המקומיים בין כל הנציגויות 

בחו"ל. במצב זה אין לאגף מש"א יכולת לקבוע אם הקצאת כוח 

האדם, פיזורו בין הנציגויות והיחס הרצוי בין כמות השליחים לכמות 

העובדים המקומיים אכן תואמים את יעדי משרד החוץ ואת היקף 

 העבודה של כל אחת מהנציגויות. 

הקונסוליה הכללית בניו יורק, משלחת ממסמכי הנציגויות בארה"ב עולה כי  .ב

הקבע לאו"ם והשגרירות בוושינגטון ערכו ביוזמתן מיפוי של כל משרות 

העובדים המקומיים בהן, הכולל הגדרות מפורטות של תיאור התפקיד 

ודרישות התפקיד במשרות האמורות. מסמכי המיפוי מאגמים את צורכי 

 הנציגויות בנוגע למשאבי האנוש המקומיים.

נמצא כי אגף מש"א לא הנחה את יתר הנציגויות הגדולות בחו"ל 

למפות את משרות העובדים המקומיים, כפי שנעשה בנציגויות בניו 

 יורק ובוושינגטון. 
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על אגף מש"א למפות את כלל המשרות המיועדות לאיוש בידי 

העובדים המקומיים בחו"ל לפי המאפיינים הייחודיים של כל אחת 

תאם לצרכיה. במסגרת זו ראוי שהאגף ישקול להנחות מהנציגויות ובה

את הנציגויות ברחבי העולם למפות בעצמן משרות אלה על פי 

עקרונות מנחים שיקבעו את צורכיהן ואת תקני המשרות הנדרשות, 

 כפי שעשו הנציגויות האמורות בארה"ב.

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב משרד החוץ כי יפעל ליישם את 

 .2018-2017האמורה בשנים ההמלצה 

 שירותי לספק הוא העיקרי שתפקידה ממוחשבת מערכת היא מידע מערכת .ג

מערכת כאמור המאפשרת חיפוש ושליפה מהירים היא כלי  .לארגון מידע

ניהולי ממדרגה ראשונה בכל ארגון מורכב; והיא גם מאפשרת שקיפות 

לשמירתו על זכויות בנוגע ליישום מדיניותו של הגוף הציבורי, לרבות בנוגע 

 העובדים שפרטי העסקתם נאגרים במסד הנתונים שלה.

במשרד החוץ קובע כי ניהול תקני כוח האדם  מרכזי לתקצוב החטיבה נוהל

להעסקת עובדים מקומיים בנציגויות בחו"ל ייעשה בידי ראשי האגפים 

המדיניים )הגאוגרפיים( במטה המשרד בתיאום עם אגף מש"א, המופקד על 

 ז נתוני כוח האדם ועיבודם.ריכו

הגיש ראש אגף מש"א לראש אגף תקשוב במשרד את ממצאיה  2015במרץ 

של הבדיקה שהזמין המשרד מגורם חיצוני בעניין המערכת הממוחשבת 

באופן מהותי לניהול עובדים מקומיים. בבדיקה נמצאו ליקויים המשבשים "

של העמ"י  את יכולתו של אגף משאבי אנוש לנהל מצבת נתוני אמת

והעמ"ז, לרבות אל מול נציבות שירות המדינה, ובחלקם קשורים להלנת 

שכר ופגיעה בשכר עובדים" )ההדגשה במקור(. לטענת ראש אגף מש"א, 

ליקויים אלה מונעים מהאגף לתת מענה לנציגויות המצויות במצוקת כוח 

 אדם, והדבר מתבטא באופן תפקודן ובמילוי משימותיהן. 

בדיקה של דוחות תקן ומצבה שונים שהפיקה המערכת הממוחשבת 

 העלתה סתירות בין הנתונים.  2016של אגף מש"א בשנת 

כתב אגף מש"א למשרד מבקר המדינה כי "יש אפשרות לשלוף  2015ביוני 

דוח אקסל של העמ"י והעמ"ז... הפילוח נעשה באופן ידני בלבד... המערכת 

כתב  2016להפיק נתונים רוחביים". באפריל ]הממוחשבת[ לא בנויה לנהל/

ראש אגף מש"א למשרד מבקר המדינה כי שירותי המחשוב שמקבל האגף 

בראשותו מאגף תקשוב הם "ללא שום יכולת לקדם את עבודת האגף 

והשליטה בכוח אדם". בהתייחסו לניהול הממוחשב של מצבת העובדים 

 מתנהלת עבודה ידנית". בנציגויות כתב ראש אגף מש"א, כי "בחו"ל עדיין
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 תום מועד עד

 באוגוסט הביקורת
 היה ניתן לא 2016

 מהמערכת להפיק
 אגף של הממוחשבת

 מפולחים דוחות א"מש
 אודות על ומדויקים

 של והמצבה התקן
 המקומיים העובדים

 הנציגויות בכלל
 

הנתונים שעליהם מתבסס אגף מש"א הם אומדנים משוערים של 

מצבת כוח האדם בנציגויות. יוצא אפוא כי עד מועד תום הביקורת 

לא ניתן היה להפיק מהמערכת הממוחשבת של אגף  2016באוגוסט 

מש"א דוחות מפולחים ומדויקים על אודות התקן והמצבה של 

בכלל הנציגויות, לרבות דוחות רוחביים לפי העובדים המקומיים 

נושאים, כגון איוש תקנים ביתר ואיוש התפקידים השונים שממלאים 

  מדיניים, הסברתיים, קונסולריים ומינהליים. -העובדים המקומיים 

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב משרד החוץ, כי אגף מש"א משקיע 

משאבים רבים בתכנון מערכות מידע חדשות שיהיו כלי ניהולי שקוף 

להנהלת המשרד. הוא הוסיף כי עקב מגבלות תקציביות, קצב ההתקדמות 

אגף התקשוב ביישום מערכות המידע הממוחשבות "אינו עומד  של

 בדרישות". 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ כי היעדרה של מערכת 

מידע מהימנה, המסוגלת לספק את הנתונים הדרושים לעבודה, 

ובהם סך התקינה של המשרות המיועדות לעובדים מקומיים 

בנציגויות והמצב העדכני של היקף איושן, מקשה על האגפים 

מקומיים הגאוגרפיים ועל אגף מש"א לתכנן את משאבי העובדים ה

ולפקח על ניהולם בנציגויות. לפיכך, על אגפי התקשוב ומש"א לקדם 

את הקמתה של מערכת מידע חדשה, שתיתן מענה מהיר ומועיל 

לפערים שנמצאו כדי לחזק את יכולת הבקרה, ההכוונה והפיקוח של 

אגפי המטה בעניין איוש תקני העובדים, אופן פעילותם וניצול 

 התקציב. 

עמ"י  871העסיק המשרד  2016במרץ  :בתקן המשרות יםתפקידה תיאורי .3

עמ"י בתפקידי  500-בנציגויות בחו"ל בהיקפי משרה משתנים, ומלבדם כ

 אבטחה. 

כתב סגן הממונה על השכר במשרד האוצר לנש"ם כי  2008כבר בפברואר 

"בדרך כלל משרה כוללת: תואר משרה, תקן, מקום, דירוג, מתח דרגות, תאור 

ות משרה. הובהר לנו כי בעניין הנדון ]העמ"י[ אין תקינה וכן אין תפקיד, דריש

 -תאור תפקיד ודרישות משרה... כמו כן, אין התייחסות למקום העבודה 

המשרד, גודל הנציגות וחשיבותה... עובדים משובצים בצורה שרירותית 

ב'תפקידים' ובדרגות. מי קובע אם עובד יקבל שכר לפי מזכירה, או מנהל 

ות, או רכז חשבונות, או ראש ענף חשבונות?? וכנ"ל לגבי כל יתר חשבונ

 התפקידים".

, עד 2008חרף הערתו של סגן הממונה על השכר במשרד האוצר בשנת 

מועד תום הביקורת אין בתקן משרות העמ"י תיאורי תפקיד ודרישות 

 תפקיד ההולמים את התפקידים שמבצעים העמ"י בנציגויות.
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 המציאה 2017 בינואר

 מבקר למשרד ם"נש
 טיוטה המדינה
 נוהל של עדכנית
, י"העמ העסקת

 המצב את מקבעתה
 ומאפשרת הקיים

 ולמעשה להלכה
 י"עמ להעסיק
 ליבה בתפקידי

 ייצוגיים
 

הסדרה ה צוות עבודת סיום לאחר, כי החוץ משרד בתגובת נכתב לכך בהתייחס

"י, יתנהל תהליך של הגדרה מחדש של תפקיד העמ העסקת מבנהבנוגע ל

 העמ"י ותיאורו.

כתב נציב שירות המדינה למשרד מבקר המדינה כי בטיוטת נוהל  2016בדצמבר 

ר" העסקת העמ"י שגיבש צוות ההסדרה נקבע כי העמ"י יועדו לבצע "תפקידי עז

 לעבודת הנציגות, והם אינם דיפלומטים או שליחים.

יוער, כי טיוטת נוהל העסקת העמ"י אינה כוללת הגדרות של "תפקידי העזר" 

האמורים. יתר על כן, בטיוטת הנוהל נכתב כי "עמ"י מבצע עבודתו בהתאם 

להוראות הדיפלומט הממונה עליו", ללא הגבלת הוראות הממונה לתפקידים 

 שאינם תפקידי ליבה ייצוגיים. 

רת נכתב, כי ניתן להשוות את המשימות משרד החוץ על ממצאי הביקו בתגובת

שמבצעים העובדים המקומיים בתחומים המדיניים והקונסולריים למשימות המוטלות 

על מתמחים במשפטים וברפואה בתחומים אלה, הגם שהן למראית עין משימות 

המוטלות על עורכי דין ורופאים בכירים. זאת בהינתן שאלה ואלה אינם נושאים 

 , בשיקול הדעת, בפיקוח ובקבלת ההחלטות.באחריות, בסמכות

משרד החוץ כבר מעסיק במשרות שליחים בנציגויות בחו"ל צוערים בשירות 

החוץ בתקופת הכשרתם. אולם עובדים מקומיים אינם צוערים המתלמדים 

בתחומי הדיפלומטיה לסוגיה. אי לכך, לא ניתן להשוות בין מעמדם המקצועי 

וערים המשרתים בחו"ל או של "מתמחים" והתעסוקתי ובין מעמדם של הצ

בתחומים מקצועיים אחרים. מכל מקום, על פי תגובת משרד החוץ הם אינם 

נושאים באחריות לפעילותם הייצוגית, ולכן על המשרד להגדיר בבירור את 

תפקידי העובדים המקומיים, את דרישותיהם ואת תיאוריהם, ובתוך כך לפרט 

הם ואילו משימות לא ניתן להטיל עליהם אילו משימות ניתן להטיל עלי

 במסגרת העסקתם בנציגויות. 

המציאה נש"ם למשרד מבקר המדינה טיוטה עדכנית של נוהל  2017יצוין כי בינואר 

העסקת העמ"י ולפיה ניתן יהיה להעסיק עמ"י במעמד של "נציג דיפלומטי או פקיד 

בין בדרך כלל ובין במקרים קונסולרי" לצורך מילוי תפקידו: "האישור יכול להינתן 

 מיוחדים". 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ כי טיוטת הנוהל האמורה מקבעת 

את המצב הקיים ומאפשרת להלכה ולמעשה להעסיק עמ"י בתפקידי ליבה 

 ייצוגיים. 
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 הרגולציה של תיקנון המשרות 

משרד החוץ מקיים אסדרה עצמית ענפה בנוגע לפעילות יחידות  רגולציה עצמית:

על הניהול הארגוני והכספי של הנציגויות בחו"ל. הקצה שלו, אסדרה החלה בעיקר 

על פי התקנון, האחריות ליישום המדיניות המשרדית בנוגע לניהולם של ענייני 

השליחים וענייני העובדים המקומיים בכלל הנציגויות מוטלת על חטיבת משאבי 

מש"א חו"ל(, והיא מקיימת ביקורי מטה עתיים  -אנוש חו"ל באגף מש"א )להלן 

כן נוסעים מדי  יגויות לשם פיקוח, מעקב ובקרה על הטיפול בענייני העובדים.בנצ

שנה לביקורים קצרים בנציגויות צוותי בדיקה וביקורת פנים מטעם אגפי המטה 

השונים: המפכ"ל, הכספים, המינהל והארגון ועניינים קונסולריים. בד בבד, קציני 

המינהלה האזוריים, המוצבים דרך קבע בשבע נציגויות מרכזיות בחו"ל, מקיימים 

 צויות בפיקוחם המינהלי. ביקורות והדרכות לנציגויות המ

דוחות הביקורת העתיים שמכינים מפכ"ל המשרד וקציני המינהלה האזוריים כוללים 

המלצות פרטניות ואופרטיביות בתחום תכנון משאבי האנוש של הנציגויות, לרבות 

 בנוגע לתיקנון המשרות של העובדים המקומיים.

משרד מבקר המדינה העלה כי ההמלצות של מפכ"ל המשרד ושל קציני 

המינהלה האזוריים בנוגע לתכנון משאבי האנוש בחו"ל הן לרוב המלצות 

מקומיות, נקודתיות, הנוגעות לצרכים המסוימים של הנציגות שבה נערכה 

ביקורת הפנים של הגורמים האמורים. חלק ניכר מן ההמלצות בתחום זה 

גף מש"א לבחינה וליישום. אגף מש"א מופקד על ניהול כוח האדם מופנות לא

ועל תכנון משאבי האנוש של כלל יחידות המשרד להיבטיהם השונים, אולם 

ממסמכי האגף לא ניתן ללמוד על הפעילות שהוא מקיים בעקבות דוחות 

 המפכ"ל וקציני המינהלה האזוריים. 

לממש את המלצות דוחות  כתב המשרד כי הוא שואף 2016בתשובתו מדצמבר 

הביקורת של המפכ"ל ככל שניתן, אך המימוש תלוי בתקציבים ובתקנים שמצוקתם 

 ידועה. 

התברר, כי המלצות המפכ"ל וקציני המינהלה להוסיף כוח אדם מקצועי של 

עובדים מקומיים לא הניעו את אגף מש"א לערוך בדיקה כוללת של צורכי 

ה ביניהן; זאת בשים לב לכך שבחלק הנציגויות ולווסת את עומס העבוד

 איוש של המשרות הקיימות בתקן.-מהנציגויות יש תת

יתר מטעם משרד החוץ ומטעם תקן המשרות של השליחים  את רגולציה חיצונית:

"ם נש"ר. אולם התקשי"ם על פי הוראות נשמשרדי הממשלה ואת תיאוריהן מאשרת 

מקומיים בנציגויות, וניהולו אינו אינה מאשרת ואף אינה מתעדת את תקן העובדים ה

 מפוקח על ידה.

משרדי בראשות -כינס נציב שירות המדינה דאז פורום מקצועי בין 2007בשנת 

המשנה לנציב שירות המדינה דאז לצורך עבודת מטה וגיבוש המלצות בנוגע 
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ועדת ברגר(. יצוין כי גם הלשכה  -למעמדם ולתנאי עבודתם של העמ"י )להלן 

 ש"ם הייתה מיוצגת בוועדת ברגר.המשפטית בנ

נכתב כי  2008במסמך ההמלצות שהגישה ועדת ברגר לנציב שירות המדינה ביוני 

אין עוררין על כך שבכל משרד ממשלתי חייב להיות שיא תקינה מאושר להעסקת 

עמ"י. ניהול שיא כוח האדם, לרבות השיבוץ השמי של העובדים למשרות השונות, 

ם במסגרת מאגרי משאבי אנוש הקיימים, המאושרים על ידי יבוצע על ידי המשרדי

 נש"ם.

)א( משרות  אישר נציב שירות המדינה את המלצות ועדת ברגר ובהן:  2008ביוני 

)ב( המשרדים   העמ"י יאושרו על ידי נש"ם פעם אחת, ולאחר מכן בהתאם לצורך;

יורשו לבצע שינויים בתקינה במסגרת השיא הכולל, ובלבד שהשינויים המבוצעים לא 

)ג( ניהול שיא כוח האדם, לרבות השינויים  יגרמו להעלאה ברמת המשרות; 

המבוצעים ופירוט השיבוץ השמי, ינוהלו במאגרי המידע של נש"ם או במערכת 

 . 9מרכב"ה

 ות העמ"י בידי נש"ם לא יושמה כלל.ההמלצה בנוגע לאישור תקן משר

המסמך המסכם של המלצות ועדת ברגר קובע כי לאחר אישורן כאמור "יהא צורך 

בביצוע תיקונים בתקשי"ר", בשות"ש ובנוהלי העבודה הקיימים "בכל אחד 

מהמשרדים המעסיקים עמ"י על פי סוגיהם השונים". בעניין זה הוסיף יו"ר הוועדה 

, כי לנש"ם הזכות והחובה "לקיים 2008י של נש"ם ביולי במכתבו ליועץ המשפט

בקרה על השימוש בתקציבים המיועדים לאיוש כלל סוגי המשרות, על עצם קביעת 

המשרות ובכלל זה רמתן, על פי אמות מידה מקצועיות תוך שמירה על אחידות 

 הגופים המעסיקים עמ"י" )ההדגשה במקור(.  כלושוויוניות בין 

ועדת ברגר אושרו בידי נציב שירות המדינה, הן לא עוגנו הגם שהמלצות 

 בתקשי"ר, בשות"ש ובנוהלי המשרדים הרלוונטיים. 

 

 

 מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה. -מערכת לניהול מידע ארגוני; מרכב"ה   9
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 ורווחה לפרט החטיבה

 אינה המשרד במטה
 ברווחת מטפלת

 המקומיים העובדים
 

 ניהול העובדים המקומיים בנציגויות

 הערכת עובדים וטיפול ברווחתם
משרד החוץ מייחס חשיבות להערכות ביצועי העובדים על ידי הממונים עליהם.  .1

נעשית אחת לשנה, והיא משמשת כלי עזר על פי התקנון, הערכת העובדים 

במערכת השיקולים של הנהלת המשרד ושל אגף מש"א בקבלת החלטות 

 בתכנון כוח אדם.

התקנון אינו מסדיר באופן מפורש את ביצוע הערכת העובדים המקומיים 

 ,נהלה וראשי הנציגויותי, לרבות קציני המהשליחיםבנציגויות. בפועל, רוב 

 הערכות שנתיות לעובדים המקומיים.  יזום שלקיימים הליך אינם מ

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב משרד החוץ כי הערכת העובדים המקומיים 

מצריכה "בניית פתרונות מחשוביים שעלותם גבוהה", אולם הוא "מקווה שניתן 

 יהיה להשתמש במערכות הקיימות במרכב"ה להערכת עובדים".

וץ כי הערכת עובדים היא כלי משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הח

ניהולי למדידת תפקודם, שנועד לשקף לממונים עליהם ולהנהלת המשרד 

את יכולותיהם המקצועיות בכוח ובפועל, את האפשרות לקדמם ולחלופין, 

את הצורך לסיים את העסקתם. לכן עליו לבחון כיצד ניתן ליישם את 

ם העומדים הוראות התקנון העוסקות בהערכת עובדים גם באמצעי

 לרשותו.

 של השירות בתנאי הטיפול על מופקדת המשרד במטה ורווחה לפרט החטיבה .2

 מטפלת אינה החטיבה"ל. בחו נציגויותוברווחתם ב ומשפחותיהם המשרד עובדי

  .המקומיים העובדים ברווחת

 בתגובתו כתב משרד החוץ כי תקציב הרווחה נקבע בהתבסס על הטיפול 

עובדים קבועים במטה ובחו"ל, ולא ניתן להרחיב את השימוש בו  1,000-ב

 לעובדים נוספים מבלי לפגוע בעובדים הקיימים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ כי לא ניתן להפלות בין קבוצות 

ל ידו ואין להדיר את הפרט מקבלת מענה שונות של עובדים המועסקים ע

למצוקותיו. ראוי אפוא שהמשרד יבחן חלופות לטיפול ברווחת העובדים 

 המקומיים.

קצין המינהלה בנציגויות מתדרך את העובדים בכל הקשור לזכויותיהם  .3

ולחובותיהם. עליו להביא לידיעתם כל שינוי שחל בזכויות או בחובות ולהעמיד 

אות, ההנחיות והנהלים הרלוונטיים בתקנון וכן כל חוזר לרשותם את כל ההור
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 מסוימים במקומות
 נוהגות אינן הנציגויות
 מלאה בשקיפות

 שעליהן למידע בנוגע
 לעובדים למסור

 על המקומיים
 ועל זכויותיהם
 חובותיהם
 

 את מחייבאף  התקנון בענייני מינהלה, כספים ותנאי שירות הנוגעים אליהם.

 לרבות, המידע בכל העובדים את ולשתף בשקיפות לפעול הנציגות הנהלת

 .להם הנוגעת משרדית-הפנים בהתכתבות

למשרד מבקר המדינה  המקומיים העובדים מתלונות, הנציגויות ממסמכי

ומדוחות קציני המינהלה האזוריים עולה כי במקומות מסוימים הנציגויות 

 עובדיםאינן נוהגות בשקיפות מלאה בנוגע למידע שעליהן למסור ל

בבדיקה בנציגויות בלונדון, בפריס  על זכויותיהם ועל חובותיהם.המקומיים 

תדרכים מעת לעת את ובבריסל אף עלה כי קציני המינהלה אינם מ

  העובדים המקומיים בנוגע לזכויותיהם ולחובותיהם בנציגות.

הניתן בשירות כך לדוגמה, השגרירות בפריס העניקה לשני עמ"ז מעמד מיוחד, 

 בעלויות כרוך אינו זה מעמד. (CADRE-הציבור בצרפת למנהלים ותיקים )ה

כלשהן לשגרירות, אלא משפר את תנאי פרישתם. עמ"ז נוספים, שהם מנהלים 

ותיקים בשגרירות, לא זכו לקבל מעמד דומה, הגם שהם עמדו בתנאי הסף 

שנקבעו בדין המקומי לקבלת מעמד זה. הם אף לא קיבלו כל הסבר 

מהשגרירות בעניין זה בנוגע לשני המנהלים שקיבלו את המעמד המיוחד. יצוין 

כי תבחן את בקשות  2014י מפכ"ל המשרד העיר לשגרירות בדוח מאוגוסט כ

המלצה דומה נכללה בדוח  .העמ"ז הנוספים בנושא זה במקרים המתאימים

 .2016קצינת המינהלה האזורית מפברואר 

ואת  2014השגרירות לא יישמה את המלצות דוח המפכ"ל מאוגוסט 

בנוגע לבחינת  2016המלצות דוח קצינת המינהלה האזורית ממרץ 

 . CADRE-האפשרות להעניק לעמ"ז נוספים בשגרירות את ה

כתב משרד החוץ למשרד מבקר המדינה כי במסגרת תהליך  2016בדצמבר 

קליטתם למשרד מקבלים העמ"י ערכת קליטה המכילה תקציר של זכויותיהם 

 והפניה לשות"ש ולתקנון שירות החוץ הפתוחים לעיונם. 

השות"ש והתקנון אינם כוללים את מלוא הזכויות המוקנות לעמ"י, שכן 

רבות מהזכויות קבועות בהחלטות של ועדת חו"ל מהשנים האחרונות שלא 

הוטמעו במסמכים האמורים. יתר על כן, השות"ש והתקנון אינם מפרטים 

 את זכויות העמ"ז ואינם נגישים להם, היות שהם כתובים בעברית בלבד. 

על פי המיקום  -קובע כי הסמכות המינהלית במטה עבור כל נציגות  התקנון .4

היא ראש הענף המרחבי שבאגף מש"א, האחראי בין היתר לטיפול  -הגאוגרפי 

בענייני כוח אדם בנציגות, לרבות העמ"י. עם זאת, בחוזי ההעסקה של העובדים 

לעדית המקומיים נכתב כי הנציגות בחו"ל היא הממונה הישירה והאחראית הב

 להעסקתם, וזאת באמצעות קצין המינהלה בלבד )ולא גורמי המטה(. 

עובדי המשרד בארץ או בנציגות רשאים להגיש למפכ"ל המשרד תלונות בנוגע 

למימוש זכויותיהם על ידי הממונים עליהם או על ידי גורמי ההנהלה, על מנת 
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 הייתה פעם לא

 בין לקויה תקשורת
 ובין המנהלים
 המקומיים העובדים

 לפערי לב בשים
 התרבות, השפה

 ז"העמ בין והמנטליות
 השליחים ובין

 מישראל
 

מ"ז נכתב כי שיברר את התלונות ויכריע בעניינן. אולם בחוזי ההעסקה של הע

הם רשאים להלין על תנאי העסקתם לפני הממונה הישיר עליהם. אם התלונה 

 נסבה על הממונה, הם רשאים להגיש אותה לקצין המינהלה.

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב המשרד, כי נוסף על הסמכתו של המפכ"ל 

לברר תלונות של שליחים הוא הגורם האמון על הטיפול בתלונות העובדים 

 המקומיים. 

 כישהייתה בנציגויות בלונדון, בפריס ובבריסל עלה  בבדיקה אולם

המטפלים בענייניהם  הגורמים עלמידע  ניתןלא  המקומיים לעובדים

 הולמת בלתי התנהלותתלונות על  הגשת בעניין זכויותיהם ועלבמשרד 

 פוגענית התנהגות ועל הוגנת בלתי העסקה על ,הממונים הגורמים של

 .כלפיהם

את  המרכז המטה גורםהודיע המשרד למשרד מבקר המדינה כי  2016 בדצמבר

אגף  הואתנאי העסקתם  ועלהמידע על אודות זכויות העובדים המקומיים 

האמון על תלונות העובדים המקומיים הוא מפכ"ל  הגורםכן,  כמומש"א. 

 הוא ישלח הנחיות ריענון לנציגויות בנושא זה.והמשרד, 

המדינה מעיר למשרד החוץ כי נדרש שקציני המינהלה משרד מבקר 

בנציגויות יביאו לידיעת העובדים המקומיים את הפירוט המלא של 

זכויותיהם ואת הדרכים לממשן, בין היתר באמצעות אגף מש"א. לאור 

הודעת המשרד כאמור, על קציני המינהלה ליידע את העובדים המקומיים 

בנוגע לפגיעה בזכויות המוקנות מהו התהליך להגשת תלונה למפכ"ל 

 להם מכוח הוראות כל דין ונוהל.

תקנון שירות החוץ מפקיד את ניהול משאבי האנוש של הנציגויות בסמכות קציני  .5

המינהלה. לצדם נושאים באחריות ראש הנציגות וממלא מקומו, הציר המדיני. 

יה של עבודת לפי התקנון, "מיצוי יעיל ובר תוצאות של ראש הנציגות הינו פונקצ

צוות הנציגות על כל תחומיו, ותפקידו של ראש הנציגות הוא לנצח על עבודת 

 הצוות... ]לכן[ חשוב לטפח את אנשי סגל הנציגות ולתרום להרגשתם הטובה". 

מתלונות של עובדים מקומיים בכמה נציגויות, שחלקן טופל במשרד החוץ וחלקן 

הייתה תקשורת לקויה בין  נמסר למשרד מבקר המדינה, עולה כי לא פעם

המנהלים ובין העובדים המקומיים. זאת, בין היתר, בשים לב לפערי השפה, 

  התרבות והמנטליות בין העמ"ז ובין השליחים מישראל. להלן כמה דוגמאות:

צדדי בתנאי -עלה כי בעקבות שינוי חד 2016בדוח המפכ"ל מפברואר  .א

ועל רקע חוסר רגישות של קצין  העסקתם של העמ"ז בשגרירות בוורשה

 המינהלה לפניותיהם, התפטרו ארבעה עמ"ז מעבודתם בנציגות.

פנו כמה עמ"ז מהשגרירות בפריס לכמה ראשי אגפים במטה  2016במאי  .ב

 -מש"א, אירופה המערבית, תיאום ותכנון מדיני והמפכ"ל  -משרד החוץ 

בתלונה אנונימית על מצב יחסי העבודה בשגרירות. בעקבות מכתב 
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המשרד דאז לשגרירות בפריס כדי לבדוק באופן  התלונה נסע מפכ"ל

הוא  2016י העבודה במקום. בדוח הבדיקה מיוני מיוחד את מערכת יחס

הנחה להצמיד לשגרירה ולצוות השליחים הבכיר ייעוץ ארגוני, שיסייע להם 

לאמץ כלי ניהול מתאימים, כדי לשפר את המצב הקיים. לציר המדיני 

הומלץ לקיים פגישות אישיות עתיות עם כל השליחים והעובדים המקומיים, 

כדי להעצים את מעמדו בתור מנהל בכיר ומדריך ולהיעזר ביועץ הארגוני 

 ניהולי של יתר השליחים בשגרירות.

יצוין כי לתלונות האמורות של העמ"ז, שהופנו גם למשרד מבקר המדינה 

נמצאו תימוכין גם בטענות של חלק מהעמ"י. יתר על כן, דוברת השגרירות 

תקופת , לפני תום 2016הפסיקה את שירותה בפריס ושבה ארצה ביולי 

שליחותה, בעקבות נתק מקצועי ואישי בין השגרירה ובינה בחודשים שקדמו 

 לפרישתה. 

בנציגויות בפריס התלוננו  2016בבדיקת משרד מבקר המדינה ביוני 

העובדים המקומיים, ובפרט העמ"ז, על החלטות שקיבלה הנהלת הנציגויות 

נות דומות בחוסר שקיפות, הגם שהן נגעו במישרין לתנאי העסקתם. תלו

היו גם בבריסל. הנסיבות המתוארות השפיעו על מערכת יחסי העבודה 

בנציגויות אלה תוך יצירת אווירה של חשדנות וחוסר שיתוף פעולה בין 

 ההנהלה ובין העמ"ז. 

בדוברות המשרד שאילתה עיתונאית בנוגע  התקבלה 2017 בינואריצוין כי 

העובדים המקומיים  בין יםהרעוע העבודה יחסי בהימשכות המשרד לטיפול

 .בפריסובין הנהלת השגרירות 

מן הראוי שאגף המפכ"ל יעקוב אחר יישום המלצות הבדיקה בשגרירות בפריס 

ואחר מידת מועילותן. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ כי עליו לספק 

לראשי הנציגויות ולקציני המינהלה הדרכה וכלים מקצועיים לניהול מיטבי של 

עובדים מקומיים זרים, שעשויים לתרום באופן משמעותי לגישור על פערי 

 שפה, תרבות ומנטליות הקיימים בינם ובין העובדים.

 

 

 מוגנות סביבת העבודה
, אסבסט 2011על פי מידע שפרסם המשרד להגנת הסביבה לציבור הרחב באוגוסט 

מסוכן לבריאות הוא שם כולל לקבוצת חומרים מסוכנים ומזהמי אוויר. האסבסט 

כאשר הוא במצב של התפוררות, שבו משוחררים סיבים לאוויר. חשיפה לאסבסט 

וחדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן  10פריך

 

אסבסט פריך הוא חומר המכיל אסבסט הניתן לפירור, כתישה או צמצום לאבקה על ידי לחץ   10

  רמי של צנרת.אסבסט פריך לבידוד תבעבר נהגו להשתמש בידני כשהוא במצב יבש. יצוין כי 
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 הישנים המבנים ברוב

 הנציגויות שבחזקת
 למצוא ניתן עדיין

 המשמש, אסבסט
 מאיטום כחלק בעיקר
. המבנים צנרת

 האיטום כששכבת
 האסבסט, נפגעת

 לאוויר משתחרר
 ומסכן אבקה בתצורת

 הנוכחים בריאות את
 במבנים
 

שנה ויותר  40ניתנות לריפוי. מחלות אלה מופיעות לאחר תקופת חביון ארוכה של 

 . 11לאחר החשיפה הראשונית

החוץ קובע כי האגף למשאבים חומריים במשרד החוץ מופקד, בין  תקנון שירות

היתר, על הייעוץ לנציגויות ועל הנחייתן בדבר הפעולות שיעלו את רמת הבטיחות 

במבנים ובנכסים שבחזקתן וימנעו סיכוני בטיחות וכן בדבר סילוק מפגעים ותיקון 

ת נוהלי הבטיחות ליקויי בטיחות ותחקור אירועי בטיחות. האגף מוסמך לקבוע א

בנציגויות ולעדכן אותם. נוהלי הבטיחות קובעים את ארגון מערך הבטיחות של 

הנציגות, ועל פיהם על הנציגות לערוך סקר סיכונים הכולל את כל המערכות, 

 הקומות והחדרים במבני הנציגות.

עמדת אגף משפט במשרד החוץ היא שככלל, החוק הישראלי אינו חל על תחזוקת 

הנציגויות בחו"ל, אולם הוא משמש את האגף למשאבים חומריים בתור מקור מתקני 

להתנהלות ראשונית למניעת מפגעי בטיחות בנציגויות. "מפגע אסבסט" מוגדר בחוק 

החוק למניעת מפגעי  -)להלן  2011-למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א

בות עבודה באסבסט, אסבסט(, והוא כולל בין השאר אבק הנראה לעין הנפלט בעק

מורה למי שגרם למפגע כאמור, או וכן אסבסט פריך החשוף לאוויר. החוק האמור 

שהיה לו יסוד סביר להניח שיש מפגע אסבסט במקום שבבעלותו ובחזקתו, לנקוט 

 . אמצעים מידיים למניעת המשך המפגע או להפסקתו ולצמצום הסיכון הנובע ממנו

המבנים הישנים שבחזקת הנציגויות עדיין ניתן ממסמכי המשרד עולה כי ברוב 

. כששכבת האיטום יםלמצוא אסבסט, המשמש בעיקר כחלק מאיטום צנרת המבנ

נפגעת, האסבסט משתחרר לאוויר בתצורת אבקה ומסכן את בריאות הנוכחים 

אחוז מהמבנים בבלגיה ניתן  99-במבנים. ממסמכי הנציגויות בבריסל עולה כי "ב

בות בקירות ובתקרות( ויש צורך להבטיח כי האזבסט מטופל למצוא אזבסט )לר

 בצורה המתאימה ושאינו מסכן את בריאותם של העובדים". 

הציע מנהל מחלקת פרויקטים ואמצעים מיוחדים באגף למשאבים  2016בפברואר 

חומריים "לבצע בדיקה וטיפול למקרים של המצאות אסבסט במבנים בנציגויותינו 

בחו"ל. שלב ראשוני יהיה ביצוע בדיקה לאיתור, אפיון ובמידת הצורך על פי החוק 

לטפל בנושא במידה ונידרש לו. לאפיון המקומות יש צורך בהזמנת מומחים המקומי 

מקומיים בעלי אישור מהשלטונות לבצע את הבדיקות, לייעץ ולטפל במידה ויש צורך 

 בכך על פי חוות דעת המומחים".

 

הפוגע בקרום הריאה, קרום הבטן או קרום הלב,  ,אחת המחלות היא סרטן מסוג מזותליומה  11

 .בחשיפות קלות עד מתונות לאסבסט פריך אף עלול להופיעו
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עד מועד תום הביקורת הצעתו של מנהל מחלקת פרויקטים ואמצעים מיוחדים 

לא קודמה לשלבי ביצוע. יתר על כן, נוהלי לא נידונה בהנהלת המשרד ו

המשרד אינם כוללים דרישות כלשהן בנושא מניעת מפגעי אסבסט בנציגויות. 

נוהלי הבטיחות בנציגויות שקבע האגף למשאבים חומריים אינם כוללים 

הוראות בנוגע למבנים שבהם נדרש מיפוי אסבסט על ידי הנציגויות, ולאגף אין 

ראוי שאגף זאת  לנוכחלול להימצא בהם אסבסט. מיפוי של המתקנים שע

למשאבים חומריים לא יאשר לנציגויות לבצע עבודות בנייה או שיפוץ במתקנים 

כאמור טרם בדיקה לאיתור אסבסט, ואם הוא מצוי, מיפויו ונטרול הסיכון 

 לפיזורו באוויר. 

 

בבניין השגרירות  בסטסאהחשש לחשיפת עובדים ל
 בבריסל

 לעובדי תקינה עבודה סביבת להכין המינהלה קציני על מטיל החוץ שירות תקנון

על פי התקנון, קצין המינהלה הוא גם הגורם האחראי לבטיחות בנציגות, . הנציגויות

והוא נדרש לדווח באופן שוטף לממונה על הבטיחות באגף למשאבים חומריים 

ת, וכן על כל שבמטה המשרד על מפגעים או ליקויים בטיחותיים המתגלים בנציגו

אירוע שהתרחש בנציגות הקשור לתחום הבטיחות, אף אם לא היו בו נפגעים. 

תפקידו של ממונה הבטיחות במטה כולל, בין היתר, "לטפל מייד במתן פתרונות 

 לליקויי בטיחות שהתגלו בנציגות, תוך התייעצות עם מומחים בתחום הבטיחות".

ת שתי נציגויות: הנציגות בבניין השגרירות הישראלית בבריסל ממוקמו

נאט"ו, והנציגות ארגון המשלחת למוסדות האיחוד האירופי ולמטה  -המולטילטרלית 

כחודשיים שגרירות בניין ה, עת ביקרה ב2015ביוני השגרירות לבלגיה.  -הבילטרלית 

כניסתה לתפקידה, הודיעה קצינת המינהלה לאגף משאבים חומריים במטה לפני 

אחריות מלאה לביטחון עובדי השגרירות ולאור ניסיון רב בלונדון המשרד, כי "מתוך 

בנושא, מבקשת לציין כי... נוכחתי לראות אזבסט באזורים מסוימים במרתף 

השגרירות. לדעתי שווה בדיקה וטיפול במהלך השיפוץ )ניקוי או איטום בהתאם 

  לצורך(".

לנקוט בצעדים אותה לא הנחו קצינת המנהלה כאמור, גורמי המטה שאליהם פנתה 

עם זאת כתב המשרד בתגובתו, כי יועצים  כלשהם לטיפול בבעיית האסבסט.

לא זיהו שם ליקוי  2015מקצועיים מטעמו שביקרו בשגרירות בבריסל במהלך שנת 

 אסבסט שנדרש לטיפול.

ערכה השגרירות בבריסל בדיקה מקיפה לליקויי  2016רק בתחילת פברואר 

. ממצאי הבדיקה 2015פגע שאירע במקום בדצמבר אסבסט בבניין בעקבות מ

העלו כי היו קיימים מוקדי חשיפה לאסבסט שקדמו לאירוע האמור, אשר 

 המשרד לא טיפל בהם. להלן הפרטים:

הודיעה קצינת המינהלה לעובדי הנציגויות בבריסל על תחילתן  2015בדצמבר  .1

יין השגרירות. הצפויה של עבודות שיפוץ בחדר הדודים הממוקם במרתף של בנ
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 הדודים בחדר

 לו הסמוך ובמסדרון
 מסוג אסבסט נמצא

Amosit שהרשויות 
 אותו מסווגות בבלגיה
 חוסר .מסוכן כחומר

 בעניין הוודאות
 של הימצאותו

 במרתף פריך אסבסט
 השגרירות בניין

 מחודש יותר במשך
 לתבהלה גרם וחצי

 העובדים בקרב
 ולמשבר המקומיים

 הנהלת ובין בינם אמון
 השגרירות
 

( עובדים מקומיים להתלוות בתורנות 44)מתוך  35בהודעה האמורה התבקשו 

 לעובדי קבלן הביצוע של עבודות השיפוץ משיקולי אבטחה. 

פגע עובד קבלן הביצוע בבידוד הצנרת  16.12.2015-במהלך ביצוע העבודות ב

ובד בחדר הדודים. העמ"ז ששהו במקום הבחינו כי פעולתו האמורה של ע

הקבלן גרמה לפיזור אבק החשוד כאסבסט פריך בחלל החדר, והם מיהרו 

להתלונן על כך לקצינת המינהלה. אך עובד הקבלן והקבלן עצמו שללו את 

האפשרות כי מדובר באבק שמקורו באסבסט, וקצינת המינהלה הסתמכה על 

דבריהם. עם זאת, לבקשת קצינת המינהלה נטל הקבלן דגימה מחומר הבידוד 

 שנפגע לבדיקת מעבדה.

מסר הקבלן לקצינת המנהלה כי תוצאות בדיקת המעבדה הראו כי  1.2.16-ב

, אכן 2015חומר הבידוד של הצנרת שנפגע במהלך עבודת השיפוץ בדצמבר 

קבע כי  2.2.16הכיל אסבסט. דוח מומחה נוסף שהזמינה קצינת המנהלה ביום 

שהרשויות  Amositסוג בחדר הדודים ובמסדרון הסמוך לו נמצא אסבסט מ

בבלגיה מסווגות אותו כחומר מסוכן, וכי היו ליקויי אסבסט במקום גם לפני 

  .2015ביצוע עבודות השיפוץ בדצמבר 

יצוין כי לעובדים המקומיים לא נמסר דיווח מוסמך בנוגע להימצאות אסבסט 

, וכי פניותיהם בעניין זה להנהלת השגרירות לא 10.2.16בבניין השגרירות עד 

 נענו. 

השגרירות  בניין במרתף פריך אסבסט של הימצאותו בעניין הוודאות חוסר

 ומייםגרם לתבהלה בקרב העובדים המק יותר מחודש וחציבמשך 

תחילת בהאירוע אף פורסם . ולמשבר אמון בינם ובין הנהלת השגרירות

 . אמצעי התקשורת בישראלב 2016 פברואר

כתבה שגרירת ישראל לבלגיה וללוקסמבורג למשרד מבקר  2016בדצמבר 

המדינה, כי הגם שהאחריות הכוללת בענייני ניהול השגרירות הייתה מוטלת 

ש"במקרים רבים זוהי אחריות ללא סמכות...  עליה בתור ראשת הנציגות, הרי

המנהלה אינה שקופה בעיני ראש הנציגות ולכן סמכויותיו מוגבלות". יתר על כן, 

היא לא קיבלה דיווח על האירוע במועד התרחשותו, וקצינת המינהלה הודיעה 

: "תגובתי המיידית הייתה, כי מדובר 2016בינואר  27-לה על כך לראשונה ב

ר מאוד, שיש לדווח עליו באופן מיידי למשרד, אינו יכול להישאר בעניין חמו

בטיפול השגרירות בלבד ויש לבדוק את הנושא". השגרירה הוסיפה כי העירה 

קבלת הדיווח על האירוע במועדו, וכי קצינת המינהלה -לקצינת המינהלה על אי

השיבה כי "חשבה שהיא תוכל להתמודד עם הנושא באופן עצמאי הן מול 

עובדים והן מול הגורמים בארץ". גם סגנית השגריר למוסדות האיחוד האירופי ה

-כתבה כי לא היה ידוע לה "על החשש להמצאות מפגע אזבסט בשגרירות עד ל

", עת פנתה אליה מזכירתה בנושא זה. סגנית השגריר הודיעה 2016בינואר  25

מודאגים מאוד  על כך לקצינת המינהלה ואף ציינה בפניה כי "עובדים נוספים

 מהעניין". 

בתגובותיה על ממצאי הביקורת כתבה קצינת המינהלה כי על פי המידע שהיה 

, בהסתמך על קבלן הביצוע ועל אדריכל 1.2.16-בידה בזמן אמת ועד ל
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 המשרד בתגובת

 הלכה כי, נכתב
 עובדי למעשה
 היו כולם הנציגות
 לאסבסט חשופים
 

השגרירות המלווה את השגרירות בבריסל עשרות שנים בעבודות שונות "לא היו 

לדווח על כך למטה". אולם בדיעבד  ליקויים ו/או מפגעים וממילא לא נדרשתי

נהלה הוסיפה כי לא יהתברר לה כי הקבלן והאדריכל הטעו אותה. קצינת המ

הבחינה בתבהלה בקרב העובדים המקומיים ולכן היא לא סברה כי היה צורך 

. כמו כן היא ציינה כי אין 2016בינואר  27-לעדכן את השגרירה בנושא זה עד ל

שגרירה לדווח על האירוע לגורמי המטה, ואף סברה זה נכון שקיבלה הנחיה מה

 "שלא נגרם כל מפגע הטעון דיווח".

ועקב החשש שהעלו העמ"ז מפני  2015בנסיבות האירוע מדצמבר 

הימצאותו של אסבסט פריך במרתף בניין השגרירות, ראוי היה שקצינת 

המנהלה תסתמך על גורמי המטה ובראשם הממונה על הבטיחות, אשר 

 - 1.2.16-תפקידו לסייע לה לטפל במקרים כאמור. אולם נמצא כי רק ב

דיווחה קצינת המינהלה לממונה על  -אירוע כחודש וחצי לאחר קרות ה

הבטיחות במטה המשרד על אודות הימצאות אסבסט פריך בבניין 

 השגרירות. 

התברר למפרע כי לא ננקטו אמצעים מיידיים למניעת המשך המפגע או 

 חדר נאטם 3.2.16-ב רקלהפסקתו ולצמצום הסיכון הנובע ממנו, שכן 

 ונמנעה הגישה לקומת המרתף. הדודים

הורתה לקצינת המינהלה  31.1.16-בתגובת השגרירה בבריסל נכתב כי כבר ב

"לסגור את חדר הדודים ולא לאפשר לאיש לרדת לקומת הדודים, ובפרט 

להיכנס לחדר הדודים". קצינת המינהלה הגיבה על ממצאי הביקורת וכתבה כי 

בדלת  לא זכורה לה הוראה כאמור, וכי חדר הדודים סגור ממילא באופן תמידי

ברזל. בתגובת המשרד נכתב, כי הלכה למעשה עובדי הנציגות כולם היו 

חשופים לאסבסט, ועל כן קיימת חשיפה גדולה לתביעות נגד המשרד ונגד 

 מדינת ישראל בהקשר זה. 

יום, אזור חדר הדודים לא היה אטום, אלא היה  50יוצא אפוא שבמשך 

נגיש לכניסת העובדים. המפגע חשף ככל הנראה חלק מעובדי הנציגויות, 

ובפרט את העמ"ז שנדרשו לשהות באזור ביצוע עבודת השיפוץ, לאסבסט 

פריך; אך להנהלת השגרירות לא ידוע כמה עובדים ביקרו במקום במהלך 

מורה, באילו עובדים מדובר וכמה זמן הם שהו במקום. התקופה הא

תדמיתי ומשפטי,  -בנסיבות האמורות נגרם נזק נוסף לנציגויות בבריסל 

 שטרם ניתן להעריך את היקפו. 

כתב משרד החוץ למשרד מבקר המדינה כי הנחות היסוד  2016בדצמבר  .2

הרווחות ולפיהן "נציגויות ישראל בחו"ל הם שטח אקסטריטוריאלי של מדינת 

ישראל וככאלה החוק הישראלי חל בהן", אינן נכונות. נציגויות ישראל בחו"ל 

 אומיות. ל-כפופות לדין המקומי במגבלות כללי החסינות המוסדרים באמנות בין
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הועלה כי לאגף למשאבים חומריים ולשגרירות בבריסל לא היה ברור מהו 

 הדין החל על הנציגויות בחו"ל בנוגע למניעת מפגעי אסבסט.

בהתייחסותה למפגע האסבסט כתבה ראשת האגף למשאבים חומריים  .א

, כי "אנו פועלים תמיד 2016ליתר גורמי המטה שעסקו בנושא זה בפברואר 

הישראלי שהוא די מחמיר, במקרה והחוק המקומי מחמיר יותר  על פי החוק

 אנו עובדים על פי החוק המקומי".

לאגף משפט ולאגף אירופה בשגרירות  המינהלהכתבה קצינת  אותה עתב .ב

כי "במסגרת הטיפול באזבסט בשגרירות עיינתי בחוק הישראלי... במטה 

שדינה שנתיים בהתאם לחוק, חשיפת אדם לאסבסט הינה עבירה פלילית 

]בחוק למניעת  11מאסר בפועל. בהקשר זה כדאי לעיין בפרק ד', סעיף 

מפגעי אסבסט[... המטיל אחריות על אדם שבחזקתו מתרחש מפגע 

 ג'". 54אזבסט ופרק ט' ]בחוק העונשין[, סעיף 

בתגובת קצינת המינהלה נכתב כי החששות שהביעה בפנייתה למטה 

רב שחשתי, בשל אי קבלת הנחיות המשרד כאמור "נבעו מהתסכול ה

מתאימות וחוסר הטיפול המערכתי בנושא, במשך שנים, ובבניין השגרירות 

בבריסל, ספציפית, שבו, כפי שהסתבר, התקיימו ליקויים במשך שנים, עוד 

 קודם לכניסתי לתפקיד".

כן הועלה כי המשרד, אף שטען כאמור בתגובתו כי הנציגויות כפופות  .3

תמיד היה בקיא בחובות הרלוונטיות החלות על  לדין המקומי, לא

 הנציגויות מכוח הדינים המקומיים השונים.

התקנות למניעת מפגעי אסבסט בדין הבלגי קובעות כי על המעסיק לערוך 

סקר של כל המתקנים שברשותו שבהם טמון אסבסט, לרבות מבנים וציוד. 

ט, על המעסיק לפני ביצוע כל פעולה בחצריו העלולה לגרום למפגע אסבס

להשלים את הסקר האמור ולהכין באמצעות מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה 

 -לאיתור אסבסט רשימת מצאי שתכלול מידע על כל פריט שברשותו 

שעלולים להימצא בהם רכיבי אסבסט,  -חומר, מיכון או חלקים במבנה 

העלולים להינזק בשל ביצוע הפעולה המבוקשת בשטח שבחזקתו. על 

למסור את רשימת המצאי לידי הגורמים המוסמכים ברשויות המעסיק 

העבודה המקומיות כדי שייתנו חוות דעת בעניינה, וכן להעבירה לגורמים 

שיבצעו את הפעולה המבוקשת בשטח שבחזקתו; ובפרט לקבלן הביצוע. 

קבלן זה מחויב לנקוט את אמצעי הזהירות הנדרשים כדי לזהות מתקנים 

ק שבהם עשוי להיות אסבסט העלול להיפגע וחומרים בחצרי המעסי

 .12כתוצאה מביצוע הפעולה המבוקשת

קיבלה השגרירות פנייה בכתב מאת משרד התעסוקה,  2016בפברואר 

העבודה והרווחה הבלגי לאשר את הגעתו לבניין השגרירות של מפקח 

 

12  http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=618. 
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 הגיש 2016 בפברואר

 התאגדות ועד ר"יו
 למשרד תלונה י"העמ
 טיפול על החוץ

 בבריסל השגרירות
, האסבסט באירוע

 לא המשרד אולם
 התלונה את בירר

 לעומקה
 

לבדיקת הימצאות אסבסט מטעם הרשות לאיכות הסביבה כדי שיבדוק את 

ים, יידע את השגרירות בדבר החקיקה החלה באזור בריסל מצב חדר הדוד

בנוגע לאסבסט ויקבל מידע לגבי הקבלן שביצע את עבודת השיפוץ. 

מכתב דומה קיבלו שגרירת ישראל בבריסל ויחידת הטקס במשרד החוץ 

 הבלגי. 

בתגובתה על ממצאי הביקורת כתבה קצינת המינהלה, כי אדריכל השגרירות 

וגם כל גורם רלוונטי אחר במטה ובנציגויות לא העלו בפניה את חובת המיפוי 

ועריכת רשימת המצאי של האסבסט בבניין השגרירות, הקבועה בדין הבלגי. גם 

וסיף כי היה , והלא הייתה ידועה לו האמורה החובהכי המשרד כתב בתגובתו 

מקום שיפעל באופן אקטיבי לבירור החובות המשפטיות הקיימות במדינת היעד 

 בכל הנוגע לאסבסט )ההדגשה אינה במקור(. 

ידיעת הדין הבלגי הביאה לכך שהשגרירות לא מיפתה -יוצא אפוא כי אי

ולא הונחתה למפות את המתקנים ואת הציוד בבניין השגרירות שבהם 

עלול היה להימצא אסבסט לפני הביצוע של עבודות השיפוץ. כפי 

שהודגם לעיל, לחוסר המודעות של השגרירות בבריסל היו השלכות 

 עלת בנוגע למניעת מפגע האסבסט. אי לכך, מעשיות על תפקודה, לרבו

בדבר תחומי  נציגויותיו ברחבי העולם 103 להנחות אתמשרד החוץ 

הפעילות שבהם חל עליהן הדין המקומי ובדבר העניינים שעליהם יחול 

 .הדין הישראלי

הגיש יו"ר ועד התאגדות העמ"י תלונה למשרד החוץ על טיפול  2016בפברואר  .3

אירוע האסבסט, אולם המשרד לא בירר את התלונה השגרירות בבריסל ב

  לעומקה.

משלחת כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו "להוציא  2016בדצמבר 

 לבריסל בהקדם לצורך בחינת הדברים באופן ישיר בנציגות".

בסיכומו של דבר הועלה, כי במשך יותר משנה לא חקרה הנהלת משרד 

החוץ את אירוע מפגע האסבסט בשגרירות בבריסל לעומקו, לא אמדה 

את נזקיו ולא הפיקה ממנו לקחים, הן לגבי המעורבים בעניין זה בנציגויות 

ובאגפי המטה והן לגבי היערכות למניעת מפגעים סביבתיים ביתר 

י העולם. לפיכך, על הנהלת המשרד לבדוק באופן הנציגויות ברחב

מערכתי את היבטיו המינהליים, הארגוניים והמשמעתיים של האירוע 

האמור, כדי ללמוד ממנו כיצד לספק לעובדי הנציגויות סביבת עבודה 

בטוחה ומוגנת. במסגרת הפקת הלקחים ראוי שהמשרד יעמוד על הצורך 

העובדים המקומיים ובין השליחים ארגונית בין -בחיזוק התקשורת הפנים

  בנציגויות, העשויה למנוע חוסר ודאות ולהגביר את האמון ביניהם. 
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טיפול בהטרדות מיניות הקפדה על חובות המעסיק ב
 עובדים מקומיים של

החוק למניעת הטרדה מינית(,  -)להלן  1998-החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח

להבטיח לעובדיו סביבת עבודה מוגנת, מכבדת, מטיל על המעסיק את האחריות 

עובדים לפרסם  25-חופשית ונקייה מהטרדה מינית ובמקומות עבודה שבהם יותר מ

תקנון שבו יובאו עיקרי החוק )ראו להלן(. החוק גם מטיל על המעסיק לקבוע דרך 

יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית ולטפל ביעילות במקרים של הטרדה 

נחיות החלות בנושא מניעת הטרדות מיניות של עובדי מדינה מופיעות מינית. הה

התקנון המותאם(,  -הוכן תקנון מותאם לעובדים אלה )להלן  2005-, ובתקשי"רב

 אשר אומץ בידי משרד החוץ ועיקריו הופץ לכל הנציגויות. 

תקנות  -)להלן  1998-בתקנות למניעת הטרדה מינית )חובות מעביד(, התשנ"ח

ת הטרדה מינית(, הוטל למנות אחראי מטעם המעסיק שתפקידו לקבל תלונות למניע

ממונה על שוויון מגדרי . במשרד החוץ ה"אחראי" היא ה13מעובדים על הטרדה מינית

 2015הממונה על שוויון מגדרי(. באוקטובר  -)להלן  מנכ"ל לקידום נשיםהויועצת 

 מגדרי. שוויון חדשה על מונתה במשרד החוץ ממונה

לתקנות למניעת הטרדה מינית צורף תקנון לדוגמה, ובו נקבע כי על המעסיק  .1

לבצע את ההתאמות הדרושות לו ולפרסם את התקנון במקום בולט לעין כדי 

להביא את תוכנו לידיעת העובדים. בחוזר של הממונה על קידום ושילוב נשים 

או באתר בשירות המדינה נקבע שהתקנון יפורסם בקביעות בלוחות המודעות 

 האינטרנט המשרדי. יש לפרסם גם נוסח קצר של התקנון שאושר בידי נש"ם.

בבדיקה שנערכה בנציגויות בלונדון ובפריס נמצא שבחלק מן התקנונים 

הללו לא הופיעו שמה של הממונה על שוויון מגדרי והדרך שבה ניתן 

 ליצור עמה קשר. עוד נמצא שלא בכל לוחות המודעות ובמקומות גלויים

 בנציגויות נמצא עותק של התקנון שמפרסמת נש"ם.

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב משרד החוץ כי בעקבות הביקורת הוסף 

שמה של הממונה על שוויון מגדרי ודרכי ההתקשרות עמה בנציגות ישראל 

 בלונדון, והעניין יטופל גם בשאר הנציגויות. 

ר לעובדיו להשתתף החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על המעסיק לאפש .2

במשך שעות העבודה בפעילויות הדרכה והסברה שהוא מארגן בנושא, 

והדרישה כי עובדים בשירות המדינה ישתתפו בפעילויות אלה שולבה בתקנון 

 המותאם. 

 

הם תהיה מ דשאחואם ישנם שני אחראים ויותר,  ,היה אישהיהאחראי שרצוי התקנות קובעות כי   13

  אישה.
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 השנים בין כי נמצא

 הועברו 2016-2011
 חשד על ידיעות שתי

 כלפי מינית להטרדה
 נציגויות בשתי י"עמ

 . בחשדשונות
 בנציגות שהתעורר

 אחד דיווח נוספת
 לאגף השליחים

 טענות על א"מש
 מיניות להטרדות

, י"עמ כלפי שבוצעו
 שאין עולה ומהדיווח

 ראשון במקרה מדובר
 פעמי-חד או

 

נמצא שהמשרד לא מקיים הדרכות תקופתיות לעובדים המקומיים 

ינית המועסקים בנציגויות בנוגע להוראות החוק למניעת הטרדה מ

הנציגויות , כן על ולהוראות הדין המקומי בעניין זה החלות על העמ"ז. יתר

אינן מודעות לחובות המוטלות עליהן בדין המקומי בנוגע למניעת הטרדות 

  מיניות ולטיפול בעובדים המעורבים בחשדות למעשים כאלה.

ל בתגובה על ממצאי הביקורת הודיע משרד החוץ כי ירענן נהלים והנחיות לכ

 הנציגויות ויבחן את הדרך לבצע הדרכות תקופתיות לעובדים המקומיים. 

בתקנות למניעת הטרדה מינית נקבעה הדרך לבירור התלונה. על הממונה  .3

לברר את התלונה ביעילות וללא דיחוי, תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם 

 של כל המעורבים וליידע את המתלונן על דרכי הטיפול. המעסיק נדרש

להעביר לברור הממונה כל מידע על מקרה של הטרדה מינית גם אם לא 

מוגשת תלונה של הנפגע, או שהוא חזר בו מתלונתו. בתקנון המותאם נקבע כי 

במקרה כזה, ולבירור המקרה ככל שניתן, על הממונה להעביר את המידע, 

לאחר התייעצות עם ראש אגף החקירות או התביעה בנש"ם, לבירור אגף 

 ירות בנש"ם. החק

הועברו שתי ידיעות על חשד להטרדה  2016-2011נמצא כי בין השנים 

מינית כלפי עמ"י בשתי נציגויות שונות לאגף מש"א, מבלי שהוגשה בעניין 

זה תלונה רשמית. המידע על אותם מקרים הועבר על ידי בעלי תפקידים 

ידי מפכ"ל שונים בנציגויות לגורמי המטה הרלוונטיים. אולם הן נבחנו ב

 המשרד ולא כפי שנקבע בתקנות ובתקנון. 

המפכ"ל לא מצא ביסוס לחשדות למעשים ותוצאות בדיקתו הועברו לידיעתה 

הודיעה המפכ"לית 2016של הממונה על שוויון מגדרי במשרד. בספטמבר 
14
 

למשרד מבקר המדינה כי כל מקרה נבחן לגופו, לרבות תלונות אנונימיות, ותוך 

התייעצות עם הגורמים האלה: הממונה על מעמד האישה, אגף משאבי אנוש 

 ואגף משפט. 

יצוין כי בחשד שהתעורר בנציגות נוספת דיווח אחד השליחים לאגף מש"א על 

יווח עולה שאין מדובר במקרה טענות להטרדות מיניות שבוצעו כלפי עמ"י, ומהד

פעמי. אגף מש"א השיב לו כי ללא תלונה קיים קושי לפעול -ראשון או חד

 בנושא. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי עליו לפעול על פי החקיקה, 

התקנות והנחיות נש"ם בנושא ההטרדה המינית, המחייבות את כל משרדי 

טרדה מינית יש הממשלה. במקרים בהם מתקבל מידע על חשש לה

להעבירו לאגף החקירות בנש"ם לאחר התייעצות עם ראש אגף החקירות 

 או הממונה על התביעות בנש"ם.

 

 . 2016המפכ"לית התמנתה לתפקידה ביולי   14
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 המקומיים העובדים דיני המשמעת החלים על

המשמעת(, והתקנות חוק  -)להלן  1963-חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג .1

המשמעתי החל על  שהותקנו מכוחו קובעים את המסגרת הנורמטיבית של הדין

העובדים בשירות המדינה. החיקוקים האמורים קובעים, בין היתר, את יסודותיה 

של עבירת המשמעת ואת סמכויותיהם של גורמי האכיפה בנש"ם ובטריבונלים 

השונים למשמעת. על פי חוק המשמעת הממשלה רשאית לקבוע סוג עובדים 

של עובדים מחוק שירות  שעליו לא יחול חוק המשמעת. לעניין זה, החרגתם

חוק המינויים(, אינה גוררת החרגה  -)להלן  1959-המדינה )מינויים(, התשי"ט

 אוטומטית מחוק המשמעת, אלא נדרשת לכך החלטת ממשלה נפרדת. 

הוחרגו העמ"י מתחולת חוק המינויים,  1959-ואכן, על פי החלטת הממשלה מ

ניין זה נכתב מטעם הייעוץ ועם זאת הם לא הוחרגו מתחולת חוק המשמעת. בע

, כי "ככל הידוע, במהלך השנים לא 2014המשפטי של משרד החוץ בשנת 

התקיימו הליכי משמעת בעניינם של עמ"י מתוך תפיסה כי חוק המשמעת אינו 

חל על סוג העסקה זה... עם זאת אין מנוס מן המסקנה כי מבחינה משפטית 

 חוק המשמעת ממשיך לחול על עמ"י". 

בחוות הדעת המשפטית על תחולת חוק המשמעת על העמ"י לא האמור 

הוטמע בשות"ש ובתקנון שירות החוץ ובמסמכי ההתקשרות של הנציגויות 

 עם העמ"י לרבות בחוזה ההעסקה.

 שירות תקנוןחוק המשמעת, כיתר הוראות הדין הישראלי, אינו חל על העמ"ז.  .2

 שבועיים של בכתב בהודעה"ז עמ של העסקתו את לסיים לנציגויות מתיר החוץ

 ובתנאים - משפט ואגף"א מש אגף - המטה גורמי לאישור בכפוף, מראש

 ריוןיבה עובדת לפטר ניתן כי קובע אף התקנון. המקומי בדין כך לשם שנקבעו

 .זאת אוסר אינו המקומי הדין אם

בתגובתו על ממצאי הביקורת כתב משרד החוץ כי קציני המינהלה בנציגויות 

לבדוק באמצעות יועצים משפטיים מקומיים את הוראות דיני העבודה  מקפידים

בכל מדינת שירות, ולאורן מנוסחים חוזי העבודה עם העמ"ז, לאחר אישור אגף 

 משפט ויתר גורמי המטה.

ישנם  כי עולה המשרד"ל מפכ ושל אזוריים נהלהימ קציני של מדוחות

 הליכי לנקוט יקותהמצד החוקיות לעילות מודעים אינם נהלהיהמ קציני

 לקיום הנדרשים לשלבים מודעים אינם ולעתים"ז, עמכנגד ה םפיטורי

 . גופו ההליך

האתיות המוטלות על עובדי משרד החוץ אגודות בקוד אתי המובא  החובות .3

במלואו בתקנון. החובות הכלולות בסעיף "טוהר המידות" שבקוד האתי מטילות 

על עובד המשרד, בין היתר, להתנהג באופן הולם ונאות כלפי כפיפים ולהימנע 

מדברים וממעשים שיש בהם ממד של דעה קדומה, של גזענות ושל הטרדה 

 ינית. מ
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 כי קובע האתי הקוד
 במשרד העבודה אופי
 ובמיוחד, החוץ

, ל"בחו בנציגויות
 העובד את מחייב

 בצוות לעבודה
 הדוק פעולה ולשיתוף

אולם  .עמיתיו עם
 תרגמו לא הנציגויות

 האתי הקוד את
 המקום לשפת
 

 ,"לבחו בנציגויות ובמיוחד ,החוץ במשרד העבודה אופי כי קובע האתי הקוד

 עבודת. עמיתיו עם הדוק פעולה ולשיתוף בצוות לעבודה העובד את מחייב

 כל שילוב להבטיח ויש יעדיו להשגת חשובה ערובה היא החוץ במשרד הצוות

 ההנהלה בין מתמדת והידברות ההחלטות קבלת בתהליך במשרד העבודה דרגי

  .עצמם העובדים ובקרב לעובדים

, השליחים של הראויה ולהתנהלותם להתנהגותם מתייחס האתי הקוד

 העובדים של העסקתם לתנאי המותאמות אתיות חובות מטיל ואינו

ראוי אפוא כי ייבחן מעמדו המשפטי של הקוד כלפי העובדים . המקומיים

 מבקר משרד בבדיקתהמקומיים, ובמידת האפשר הוא יוחל גם עליהם. 

 את תרגמו לא הנציגויות כי עלה ובבריסל בפריס בשגרירויות המדינה

על  -ככל שהקוד האתי יוחל גם על העמ"ז  .המקום לשפת האתי הקוד

 המשרד לוודא תרגומו של הקוד לשפת המקום ולפרסומו בקרבם. 
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העסקת העובדים המקומיים הזרים 

 בנציגויות ותנאיה

המסגרת המינהלית של העסקת העמ"ז 
 בנציגויות

מינהליים ומקצועיים, לרבות בתפקידי  הנציגויות מעסיקות את העמ"ז במגוון תפקידים

ליבה ייצוגיים, ובפרט בתחומי הדיפלומטיה הציבורית והכלכלית, בהסתמך על 

העסיקו הנציגויות  2016השכלתם, כישורי השפה והכרת התרבות המקומית. בשנת 

מכלל העובדים המקומיים שהועסקו בנציגויות באותה  58%-עמ"ז, שהם כ 1,915

ד של עובדים מקומיים מוחרגת מחוק המינויים, ועל פי הוראות . העסקתם במעמ15עת

לא חל עליה הדין הישראלי כלל, הגם שהיא נעשית בשטח הנציגויות ועל  -השות"ש 

ידן. על פי תקנון שירות החוץ, על העסקת העמ"ז חל הדין המקומי שבמדינת 

 השירות.

ודה לאחר ריאיון העמ"ז מתקבלים לעב המועמדים למשרות - איתור עמ"ז וגיוסם

בנציגות. במשרד הכלכלה יש נוהל לגיוס עמ"ז למשרות פנויות בתחומי הפעילות של 

הנספחות, הקובע שיש לבצע את התהליך כדלקמן: למפות ולנתח את צורכי 

הנספחות בנוגע למשאבי האנוש הקיימים; להגדיר תנאי סף לתפקידים נצרכים; 

קיד מפורטות; לקבל קורות חיים של לפרסם משרות פנויות הכוללות דרישות תפ

פונים ולבחור מהם את המתאימים לתנאי הסף; לקיים ראיונות טלפוניים עם 

המועמדים לתפקיד המוצע ולאחריו ראיונות פרונטליים, הכוללים התרשמות מביצוע 

מטלה באחד מתחומי העיסוק של התפקיד. כעזר לגיוס עובדים מיטבי, משרד 

פרטית )חברת תיל אינטרנשיונל מערכות מומחה הכלכלה התקשר עם חברה 

בע"מ(, וזו מספקת לו הדרכה מקצועית בנוגע למיון עובדים ולסינונם, ומקיימת 

מבחנים ממוחשבים ואישיותיים למועמדים בשלבי הגיוס המתקדמים. במדריך לגיוס 

ולקליטת עובדים מקומיים בנספחויות המסחריות, שהכינה החברה הפרטית, נכתב 

ממטרות הליכי המיון והסינון של המועמדים היא לנבא את התאמתו של  שאחת

המועמד לתפקיד ולנציגות מבחינת מאפייני אישיותו, כישוריו המקצועיים וצרכיו 

נספחויות  44העסיקו  2016התעסוקתיים. ממסמכי משרד הכלכלה עולה כי בשנת 

 , גיוס, מיון וסינון.עובדים מקומיים, שעברו תהליכי איתור 165מסחריות -כלכליות

 

 הנתונים כוללים את העובדים המקומיים המועסקים במשלחות משרד הביטחון.   15
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 שליחי בין נתק יש

 ובין בנציגויות המשרד
 העוסקים ז"העמ

 ההסברה בתחומי
 והדיפלומטיה

 הציבורית
 

. אף תקנון שירות החוץ אינו קובע הוראות "זעמגיוס להחוץ אין נוהל  למשרד

מיוחדות לעניין זה, וכל נציגות מגייסת עמ"ז על פי שיקוליה. משרד מבקר 

המדינה מעיר למשרד החוץ כי עליו לבחון את החלתם של נוהלי גיוס העובדים 

יתר היחידות בנציגויות, בשינויים מסחריות על -לנספחויות הכלכליות

המחויבים. בדרך זו יגדיל המשרד את סיכויי התאמתו של מועמד למשרת עמ"ז 

לדרישות התפקיד שהוא נדרש למלא ולאופי העבודה בנציגות, ויקדם את 

 בחירת הראויים ביותר מקרב המועמדים לתפקיד.

וץ, חטיבת מש"א על פי תקנון שירות הח הגדרת תפקידי העמ"ז בחוזה ההעסקה:

חו"ל מופקדת על תיקנון משרות העמ"ז בנציגויות ועל איושן. משרות העמ"ז מחולקות 

לשלוש קבוצות תפקידים, המדורגות בהתאם לרמת ההשכלה של מאייש המשרה, 

ולכל אחת מהמשרות נקבעו תיאור תפקיד, כישורי חובה נדרשים לתפקיד )תנאי סף( 

 וכישורי יתרון.

י העמ"ז קבע אגף מש"א תנאי סף, ובחוזי ההעסקה שבין רק לחלק מתפקיד

הנציגויות ובין העמ"ז אין תיאור תפקיד. החוזים גם לא מפנים להגדרת התפקיד 

 בתקנון, ולעובד לא נמסר מידע כתוב ברור בנוגע לציפיות הנציגות מתפקודו.

לנוכח זאת, ראוי שמשרד החוץ יכלול בחוזי ההעסקה של העובדים המקומיים 

 ת תיאור התפקיד הייעודי שהם ימלאו בהלימה לתפקידים המפורטים בתקנון.א

תקנון שירות החוץ קובע הוראות מפורטות לגבי הכשרת העמ"ז ותדרוכם השוטף: 

הדרכת השליחים והכשרתם לשם שיפור תפקודם המקצועי והאישי. חטיבת ההדרכה 

לק מהעמ"י באגף מש"א מופקדת על מערך הקורסים והלומדות לשליחים ולח

 היוצאים לשירות בנציגויות בחו"ל.

לעובדים לא  ."זלעמהכשרה והשתלמויות מקצועיות  מתןהתקנון אינו מחייב 

מכוח  הנציגויותלהשתלם על חשבון המוקנות להם זכויות ה ניתן מידע לגבי

 אינם מקבלים תדרוכים גם "זעמחלק מה הוראות הדין והנוהג המקומי.

 .שוטפים מקצועיים

על תפקוד השגרירות בפריס נכתב כי השליחים אינם  2014ביקורת פנים מיולי  בדוח

מעבירים מסרים והנחיות שקיבלו מהמטה לידיעת העובדים המקומיים. יתר על כן, 

שבו השתתפו עמ"ז מנציגויות שונות נאמר, כי יש נתק בין  2014בכנס בדצמבר 

ההסברה והדיפלומטיה  שליחי המשרד בנציגויות ובין העמ"ז העוסקים בתחומי

הציבורית. בסיכום ישיבת מנהלי אגף תקשורת והסברה מאותה עת נכתב, כי "על 

השליחים להעביר את הנקודות לשיחה המועברות אליהם לעמ"זי הסברה 

 בקונסטלציה כלשהי, על מנת שאלה יעשו בהן שימוש".

כתב המשרד למשרד מבקר המדינה כי מטבע הסוגיות שבהן הוא  2016בדצמבר 

עוסק, "קיימים מקרים מסוימים בהם... מופץ המידע במערכת המסווגת לשליחי 

המשרד... והשליחים הם המחליטים והמנחים האם וכיצד לפעול בהקשר למידע זה, 

 בתיאום עם מטה המשרד". 
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לחיזוק הקשר בין  לפעול החוץ שעליומשרד מבקר המדינה מעיר למשרד 

לקבוע הנחיות בנוגע למסרים ולמידע והעובדים המקומיים בין השליחים ו

 תחומי, ובפרט בהמקומיים העובדים לידיעתלהעביר  השליחיםמהמטה שעל 

 .והמדע התרבות, ההסברה

תקנון שירות החוץ אינו מגביל את תקופת העסקת העמ"ז, אולם תקופת העסקה: 

קבוע בעניין זה תנאים בחוזה העבודה, אם הם אינם חורגים מעילות סיום ניתן ל

ההעסקה הקבועות בהוראות הדין המקומי, לאחר תום תקופת הניסיון ותקופת 

 ההעסקה הזמנית.

דיווחה קצינת המינהלה האזורית במזרח אירופה כי היא ביקשה  2014בפברואר  .1

ת המצויות במרחב הגאוגרפי מקציני המינהלה ומהיועצים המשפטיים בנציגויו

שבאחריותה לבחון באיזה אופן ניתן להגביל את תקופת ההעסקה של העמ"ז 

 על פי החוקים המקומיים. 

יצוין כי בחינה דומה לא התקיימה במרחבים נוספים. ראוי שאגף מש"א, 

אגף כספים ואגף משפט ינחו את הנציגויות לערוך בדיקה מעמיקה בנושא 

 זה. 

עולה כי העסקת העמ"ז תורמת לזיכרון הארגוני של עבודת  ממסמכי המשרד .2

הנציגויות. עם זאת, פעמים רבות העסקת עמ"ז לתקופה בלתי מוגבלת אינה 

מועילה לנציגויות, ואף עלולה לפגום ביעילות פעילותן. בנסיבות שבהן אירעו 

 שינויים בנפח העבודה, בסוג העבודה, בתכניות העבודה או ביעדי הפעילות, לא

תמיד הצליחו העמ"ז להסתגל לעבודה חלופית או להתאים את תפקודם 

 לשינויים. להלן דוגמאות: 

בעקבות הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל ובין הממשלה הפדרלית  .א

הופטרו אזרחי רוסיה מהצורך לקבל אשרת ביקור בארץ  2008הרוסית במרץ 

 2013ביוני מנציגויות ישראל ברוסיה. בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה 

במדור הקונסולרי בשגרירות במוסקבה עלה כי בעקבות ההסכם האמור 

ירד נפח העבודה בנציגות במידה ניכרת, וכבר לא היה צורך בהעסקת רוב 

העמ"ז במקום. עם זאת, העמ"ז היו עובדות ותיקות שהנציגות נמנעה 

 מלסיים את העסקתן. 

בבריסל עלה כי חלק  בשגרירות 2016בבדיקת משרד מבקר המדינה ביוני  .ב

מהעמ"ז הוותיקים אינם נגישים לעבודה במרשתת ובכלי המדיה החדשה, 

 וחלקם אף סירבו לקבל הכשרה ייעודית בנושא זה.

הממצאים מלמדים כי העסקה בלתי מוגבלת של עמ"ז, ללא התנייתה 

בתפקוד מקצועי ראוי המותאם לצרכיה המשתנים של הנציגות, עלולה 

 אורך זמן. לפגוע בפעילותה ל
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ממסמכי המשרד עולה כי הנציגויות מעוניינות לגייס עמ"ז בעלי ניסיון מקצועי  .3

בתחומם. עוד עולה שהנציגויות מעוניינות להאריך את תקופת העסקתם של 

עמ"ז מועילים המצטיינים בתפקודם המקצועי ובהתנהלותם האישית, אך אין להן 

שהנציגויות מציעות לעמ"ז הכלים לעשות זאת. מסלולי הקידום המקצועיים 

מוגבלים מטבעם, מאחר שמשרות הניהול הבכירות ביותר מיועדות לאיוש בידי 

 השליחים. הקידום בשכר מוגבל אף הוא עקב אילוצי התקציב.

הכין צוות מאגף כספים ואגף מש"א דוח בנושא מבנה שכר  2013באוקטובר 

העסקה דיפרנציאלית, העמ"ז בנציגויות, והמליץ על שני דגמים חלופיים של 

התקשרות תלוית  -האמורים לתחום את תקופת ההתקשרות החוזית. האחת 

הישגים מוכחים: הנציגות תתקשר בחוזה בכירים עם עובדים שהצטיינו 

בתפקידם במשך יותר מעשר שנות עבודה. בדגם זה הנציגות תגרום לפרישתם 

פקידים ייעודיים התקשרות עם עובדים לת -של עובדים לא יעילים. השנייה 

בחוזה מיוחד, שיגדיר מראש את פרק הזמן של העסקת העמ"ז בתמורה לתנאי 

 שכר משופרים.

האמור לעיל מדגיש את הצורך במציאות דרכים לשינוי מבנה העסקת 

העמ"ז. ראוי שהנהלת המשרד תשקול דגמים חלופיים לדגם הקיים, שיענו 

ות, כדי שניתן יהיה לגייס על הצרכים התפקודיים והתפעוליים של הנציגוי

לעבודה בנציגויות מועמדים בעלי רמת השכלה גבוהה וניסיון מקצועי 

 בתחומם ולשמר אותם כעובדי הנציגות לאורך זמן, על פי הצורך.

 

 

 תנאי השכר והתשלומים הנלווים
על פי נוהלי משרד החוץ, תנאי השכר של העמ"ז נקבעים בכפוף לחוק הקיים  .1

תנאי שוק העבודה המקומי, בדגש על תנאי ההעסקה במדינות השירות ול

המקובלים במגזר הציבורי בכל מדינה ומדינה. התקנון קובע כי בנוגע לתנאי 

השכר "המטרה העיקרית היא להיות מעבידים הוגנים"; וכי עדכון השכר יתבסס 

על נתונים כלכליים אובייקטיביים, ויהיה תואם מצד אחד לחוק המקומי ומהצד 

גבלות התקציב העומד לרשות המשרד. את השכר ותנאי השירות של האחר למ

משרדית בראשות סגן חשבת -העמ"ז קובעת ועדת שכר עמ"ז, שהיא ועדה פנים

 -המשרד, המורכבת מנציגי אגף מש"א, אגף מינהל וארגון ואגף הכספים )להלן 

 ועדת שכר העמ"ז(. 

ל, אולם ועדת "הרגולציה על העסקת העמ"ז הוטלה בשות"ש על ועדת חו

ל אינה עוקבת אחר אופן העסקת העמ"ז ואינה מקיימת פיקוח ובקרה "חו

שכר העמ"ז  ועדתעל תנאי שכרם ועל תנאי עבודתם בנציגויות. בפועל 

אך אינה מעדכנת את תנאי  ,השכר ותנאי השירות של העמ"ז אתקובעת 

שכרם בתדירות הנדרשת על פי תנודות השכר בשוק העבודה המקומי 

 לייה ביוקר המחיה במדינות השירות. והע
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 תום מועד עד

 נעשתה לא הביקורת
 בנוגע מטה עבודת

 השכר בסיס לקביעת
 ולהתאמות ז"העמ של

 הנדרשות
 

 להלן כמה דוגמאות:

 תאמצעוב כןדעתמ מ"זעה כרשממסמכי אגף הכספים במשרד עולה כי  .א

מנגנון מקומי הנקבע בצו ממשלתי, אולם לא תמיד ולא בכל המקומות 

 מתפרסם צו ממשלתי בעקבות עלייה באינפלציה וביוקר המחיה. 

המינהלה האזורית באפריקה ובמדינות דיווחה קצינת  2015בנובמבר  .ב

הפריפריה לגורמי המטה, כי שכר העמ"ז בשגרירות ברבת עמון אינו 

 2016מתעדכן בהתאם להעלאת השכר במגזר הציבורי בירדן. בפברואר 

היא כתבה על התנהלות השגרירות בלואנדה, כי מאז העדכון האחרון של 

המטבע המקומי בשער  50%-חל פיחות של כ 2014שכר העמ"ז בשנת 

ביחס לדולר, אך הממשלה המקומית נמנעה מלהכריז על כך. אם כן, 

מחירי מוצרי הצריכה עלו "בעשרות ומאות אחוזים" בלי שיהיה לכך ביטוי 

 במנגנון עליית השכר.

העיר מפכ"ל המשרד לראשי אגף מינהל וארגון, אגף  2016יצוין כי בפברואר 

ות החוק המקומי "לחומרה", אלא מש"א ואגף הכספים שלא להיצמד להורא

לפרש את הוראותיו באופן שמקל עם העמ"ז. בעניין זה כתב המפכ"ל כדלקמן: 

"יש להשוות את שכרם, התשלומים והתנאים הנלווים, לא רק לחוק המקומי 

אלא גם לנהוג בשגרירויות אחרות ובשוק העבודה בכלל, ולא לבטל תוספות 

בת הוועדה לעדכון שכר עמ"ז מפברואר ולהרע את תנאיהם". גם בסיכום ישי

נכתב, כי בכנס השגרירים טענו ראשי נציגויות וקציני מינהלה אזוריים  2016

שבסיסי שכר העמ"ז הקיימים אינם מתאימים לתנאים הקיימים במדינות 

מסוימות, והדבר מקשה על גיוס עובדים איכותיים ועל מניעת פרישה מוקדמת 

ת בנציגויות. בעקבות זאת נכתב בסיכום מפי יו"ר של עובדים שהועסקו באותה ע

 הוועדה: "הנושא ייבחן בעתיד... במסגרת הוועדה לעדכון שכר עמ"ז".

עד מועד תום הביקורת לא נעשתה עבודת מטה בנוגע לקביעת בסיס 

השכר של העמ"ז ולהתאמות הנדרשות. אי לכך, על הנהלת המשרד 

אגף הכספים במשרד בעניין להורות לנציגויות לעדכן באופן תדיר את 

השינויים הנדרשים בתנאי השכר לפי אמות המידה המצוינות בהנחיות 

 . 2016המפכ"ל מפברואר 

ברחבי העולם, תקנון שירות החוץ קובע כי סולם השכר של העמ"ז בנציגויות  .2

פרט לארצות הברית, הוא בן שלוש רמות, המתייחסות לקבוצות העסקה שונות 

)תחזוקן, שליח, עובד  100קבוצה  -שאליהן מסווגים תפקידי העובדים: רמה א' 

)נהג, מנהל לשכת ראש  200קבוצה  -ניקיון, טבח הבית וראש הנציגות(; רמה ב' 

 300קבוצה  -ורכז חשבונות(; ורמה ג' נציגות, מזכיר, מזכיר המחלקה הכלכלית 

)עוזר מינהלה, רכז קונסולרי בכיר, עוזר קונסולרי, רכז הסברה בכיר, עוזר 

הסברה/קצין עיתונות, עוזר תרבות, עוזר כלכלי, מתורגמן ועוזר ייעודי(. כל אחת 

  .10עד  1-מרמות השכר מחולקת לדרגות מ
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סולם הדרגות אינו עונה על צורכי הנציגויות. ממסמכי המשרד עולה כי 

, בלי קשר להגדרת 300עמ"ז בעלי השכלה אקדמית שויכו לקבוצה 

 התפקיד, ומעת שיוכם לקבוצה זו הם יתוגמלו בגין שנות ותק בלבד. 

דיווח סגן החשבת לנציגויות כי ביקורת כספים שהייתה באחת  2016ביולי  .3

עלתה מצב של "חוסר הלימה משמעותי" בין חוזה העבודה של הנציגויות ה

העמ"ז ובין דרישות החוק המקומי בנוגע לתנאי העסקה בסיסיים, כגון מכסת 

ימי החופשה וימי המחלה השנתיים, חישוב שעות נוספות והפרשות סוציאליות. 

בנציגות אחרת נמצאו חוזי עבודה שלא התאימו לסוג ההעסקה של עובדי משק 

 ת של ראש הנציגות.הבי

מדיווחי סגן חשבת המשרד עולה כי ישנן נציגויות שאינן פועלות על פי 

הדין המקומי בנוגע לתשלומים הנלווים לשכר העבודה ולהטבות 

 הסוציאליות המגיעות לעובדים. להלן הפרטים:

 שבוע העבודה בנציגויות מסתכם  :תשלום בגין עבודה בשעות נוספות

בשעות החורגות מהסך האמור מזכה בתשלום נוסף,  שעות. עבודה 42.5-ב

בהתאם לחוקי מדינות השירות. על פי נוהלי המשרד, התשלום עבור שעות 

עבודה נוספות לעובדי הנציגות מוגבל במכסה מסוימת, שלא ניתן לחרוג ממנה 

אלא במקרים יוצאי דופן, המצריכים אישור מיוחד של גורמי המטה. בעניין זה 

מפורשת של הנהלת המשרד כי לא תשולם תמורה בגין עבודה קובעת הנחיה 

 מהבית. 

 הנציגויות באחת כספים ביקורת, 2015 מאוגוסט החשבת סגן דיווח פי על .א

, מקומי חשבון רואה עשה אשר ,"זלעמ החודשי השכר חישובימ כי העלתה

 הכספים ביקורת ממצאי. נוספות עבודה שעות בגין התשלום רכיבי נעדרו

 הנוספות השעות שעלויות עצמו דעת על החליט המנהלה"קצין  כי העלו

 פי על ,"בנפרד אותן לחשב בחר ולכן, מדי גבוהות החוק פי על המשולמות

 .הישראלי הדין

 בבתי שהועסקו בית משק עובדי כי החשבת סגן דיווח 2015 בדצמבר .ב

 תקן לשעות מעבר הרבה"ל "הועסקו בחו נציגויות ראשי כמה של השרד

 זה בנושא שנעשתה הכספים ביקורת". תמורה כך על קיבלו ולא המשרה

... בית משק עובדות שתי שהועסקו רק"לא  הנציגויות באחת כי העלתה אף

 החודשים שבאחד אלא, תמורה תשלום ללא בחודש נוספות שעות בעשרות

 אחרת בנציגות". שבועי חופשה יום מתן ללא, ברציפות ימים 14 הועסקו הן

 תיעוד ללא, בית משק עובדי לשני קבוע חודשי שכר נהלהימ קצין שילם

 .נוספות ושעות תקן שעות, ומחלה חופשה ימי, העבודה שעות של

מדוחות של קציני מינהלה אזוריים עולה כי העמ"ז המועסקים במדורים  .ג

הקונסולריים בנציגויות מסוימות נדרשים לטפל בסיוע לאזרחים ישראלים 

השירות, בסופי שבוע ומחוץ לשעות העבודה, הנקלעים למצוקה במדינות 

 ללא תמורה.
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 שצברו נציגויות יש

 מאחר כבדים חובות
 במשך הפרישו שלא
 לקרנות שנים

 את מתאימות
 ההפרשות

 הסוציאליות
 להן זכאים שהעובדים

 

בבדיקת משרד מבקר המדינה בשגרירות בפריס אף עלה כי על אף הנחיות  .ד

המשרד, עמ"ז נדרש לבצע עבודה מביתו גם בסופי שבוע, אך לא קיבל על 

 כך תשלום בגין שעות נוספות.

נוהלי המשרד אוסרים העסקת עובדים מקומיים בשעות החורגות 

ממסגרת יום העבודה, אולם נציגויות המתקשות ליישם נהלים אלה 

מעסיקות בפועל עובדים בשעות נוספות, ללא תמורה. לנוכח זאת מעיר 

משרד מבקר המדינה להנהלת המשרד כי עליה לבחון את היקף התופעה 

בראי צורכי הנציגויות, ולקבוע נהלים המותאמים לכך. על כל פנים, על 

ים שבהם עובדים מקומיים לא יקבלו תמורה עבור המשרד למנוע מצב

 שעות עבודתם.

הנציגויות אינן נדרשות על פי נוהלי המשרד  ניכויי מס והפרשות סוציאליות:

לנכות מסים משכרו של עמ"ז, אלא אם כן החוק המקומי מחייב זאת. החובה 

להפריש משכר העובד לרשויות המס המקומיות משתנה ממדינה למדינה. ישנן 

דינות המטילות על המעסיק את חובת ניכוי המס במקור, וישנן מדינות מ

 המטילות את האחריות לתשלומי המסים על העובד. 

כתב סגן חשבת המשרד לקציני המינהלה בנציגויות, כי באחת מהן  2015במאי 

חייב החוק נציגויות דיפלומטיות זרות לנכות את תשלומי המס משכר העובד. 

הלה באותה נציגות לא ציית לחוק המקומי בנושא זה, והעמ"ז ואולם, קצין המינ

חויב לשלם לרשויות המס סכומים נכבדים שלא היו ברשותו. סגן החשבת 

הוסיף כי "מצב שבו הנציגות לא עובדת על פי החוק המקומי חושפת אותנו ]את 

מדינת ישראל[ משפטית וכספית, ומעמידה את הנציגות באור מאוד לא מחמיא 

הרשויות". אי לכך, "יש ללמוד היטב את חוקי ההעסקה המקומיים  בעיני

ולהיעזר ביועץ המשפטי של הנציגות וברואה חשבון מקצועי כדי לוודא שאנחנו 

 על קרקע יציבה". 

מאחר שלא הפרישו במשך שנים  כבדים חובות שצברו נציגויות ישיצוין כי 

 מדוחותשהעובדים זכאים להן.  סוציאליותה הפרשותלקרנות מתאימות את ה

נאלצו כמה נציגויות לשלם  2014של אגף הכספים עולה כי במהלך שנת 

פיצויים לעמ"ז שלא הופרשו משכרם סכומים שהמעסיק חייב להפרישם על פי 

 הדין המקומי. 

העיר משרד מבקר המדינה לשגרירות בזאגרב,  2009עוד בדוח שפורסם בשנת 

כי עליה לנכות משכר העובדים את תשלומי המסים ולהפריש את התשלומים 

הסוציאליים עבורם כנדרש בחוק המקומי זאת גם לאור הוראת התקנון הקובעת 

מעבידים הוגנים", הן כלפי העובדים והן כלפי ש"המטרה העיקרית היא להיות 

 . 16מדינות השירות

 

 .690-661(, עמ' 2008) ב58 דוח שנתימבקר המדינה,   16
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משרד מבקר המדינה שב ומעיר למשרד החוץ כי עליו לוודא שבכלל 

הנציגויות יישמו את הוראות הדין המקומי בכל הקשור לניכויי מס 

 והפרשות סוציאליות משכר העמ"ז. 
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 הישראליםהעסקת העובדים המקומיים 

 בנציגויות ותנאיה

 גיוס, קבלה וקליטה של עמ"י בנציגויות 
 בדבר הוראות וקובע ,המדינה לשירות לכניסה המלך דרך את מתווה המינויים חוק

 מתחולתו החרגתם את גם מסדירזה  חוק. המדינה בשירות משרות ואיוש עובדים גיוס

 ממשלה החלטת התקבלה שלגביהם ביחידות או במפעלים, בשירותים עובדים של

. ברשומות בהודעה פורסמה אשר, הכנסת של העבודה ועדת עם התייעצות לאחר

קובעת כי על משרות בנציגויות בחו"ל לא יחולו  1959החלטת הממשלה מיולי 

 הוראות חוק המינויים בנוגע ל"כל אדם המתקבל במעמד של עובד מקומי". 

ההסדרים . 17נקבעו הסדרים מינהליים להעסקת עמ"י בנציגויות 1978החל בשנת 

, והם מהווים את תוכנו של 201018-ו 1992האמורים עוגנו בשות"ש ועודכנו בשנים 

החל צוות  2016-2015חוזה העבודה בין הנציגויות ובין העמ"י. כאמור, בשנים 

ההסדרה בראשות נציב שירות המדינה לגבש נוהל חדש להעסקת העמ"י, שנועד 

דבר איתור, גיוס ומיון של מועמדים להיות מעוגן בהחלטת ממשלה, הכולל הוראות ב

 טרם הסתיימה עבודת הצוות. 2017למשרות עמ"י. ואולם, בינואר 

שלא בתפקידי  -איתור מועמדים פוטנציאליים לאיוש משרות עמ"י בנציגויות 

באמצעים אקראיים ולא שיוויוניים, הכוללים  2017נעשה עד שנת  -אבטחה 

וחוגי מכריהם או על בסיס היכרות פרסום בעל פה בקרב עובדי משרד החוץ 

אישית מוקדמת של השליחים עם המועמדים. לא פעם פרסמו הנציגויות באופן 

מזדמן ברשתות החברתיות ובאתרים מסוימים במרשתת את דבר קיומן של 

משרות פנויות. משרד מבקר המדינה העיר למשרד החוץ ולמשרד ראש 

 .20לא תוקנו, אך הם 19הממשלה בעבר על ליקויים בנושא זה

משרדי, שהוקם בין היתר לצורך יישום -של צוות בין 2005בסיכום ההמלצות מאפריל 

, נכתב כי יש לקבוע 21דוח מבקר המדינה בנוגע לתקינות המינויים בשירות המדינה

כללים לקיום הליך שוויוני, הוגן ושקוף ככל הניתן לבחירת מועמדים לתפקידי עמ"י. 

ו נציב שירות המדינה דאז והיועץ המשפטי לממשלה המלצת הצוות הנזכר, שאישר

דאז, הייתה על דעת משרד החוץ, והוא אמור היה להכין באותה עת טיוטת הצעה 

 

"תנאי שירות בחוץ לארץ", נספח א' "הוראות בדבר מעמדם ותנאי  121הודעה מס' לח/נש"ם,   17

 25.8.1978לארץ", -עבודתם של אזרחים ישראליים המועסקים על ידי נציגויות ישראל בחוץ

; 28.4.1992עובד מקומי ישראלי )עמ"י(",  -"תנאי שירות בחוץ לארץ  38הודעה מס' נב/ ש"ם,נ  18

עובד מקומי ישראלי  -לארץ -נים בתנאי שירות בחוץ"עדכובנושא  23הודעה מס' שע/ נש"ם

 .3.5.2010, ")עמ"י(

 .499(, עמ' 2001) ב51דוח שנתי מבקר המדינה,   19

 (.2013) ביקורת לשכת הקשר נתיבדוח מבקר המדינה,   20

 .249(, עמ' 2005)ב 56שנתי  דוחמבקר המדינה,   21
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 תום מועד עד

 גיבש לא הביקורת
 נוהל החוץ משרד

 של ולסינון לבחירה
 למשרות מועמדים

 בנציגויות י"עמ
 

שלחה נש"ם ליועץ המשפטי של משרד  2006לנוהל בחירת מועמדים. בספטמבר 

החוץ תזכורת בעניין זה, שבה נכתב כי "עריכת נוהל לבחירה וסינון של מועמדים 

ד עמ"י אשר יבטיח הליך שוויוני והוגן, מתעכב יתר על המידה באופן לא לתפקי

 מוסבר". 

 של ולסינון לבחירהמועד תום הביקורת לא גיבש משרד החוץ נוהל  עד

מבקר המדינה רואה בחומרה את  .בנציגויות"י עמ למשרות מועמדים

  .2005ההשתהות הניכרת ביישום המלצות הדוח משנת 

פרסם משרד החוץ באתר המשרד במרשתת מודעת  2016 במחצית כי נמצא

אוגוסט אותה  עד"דרושים" לעמ"י לתפקידי אדמיניסטרציה בנציגויות בחו"ל. 

פונים המעוניינים להגיש את מועמדותם  600-שנה השיבו למשרד החוץ כ

 ידי על המועמדים ובסינון במיון הטיפול, אולםלמילוי התפקידים האמורים. 

 ידי על המיון תהליך של הגבוהה העלות בשל, היתר בין, הופסק"א מש אגף

 . חיצונית חברה

 לריאיון יופיע בנציגות"י עמ משרת יישלא מועמד כי קובע החוץ שירות תקנון .1

 שיתמנה, נוסף ומעובד הישיר מהממונה, המינהלה מקצין המורכבת ועדה בפני

 התאמת את תקבע הקבלה ועדת(. הקבלה ועדת -)להלן  הנציגות ראש ידי על

 יועבר ממנו שהעתק, מפורט פרוטוקולוהחלטותיה יירשמו ב ,לתפקיד המועמד

 "ל. חו"א למש

שעשה משרד מבקר המדינה בעשרות תיקים של עובדים בבדיקה 

עלה שלא בכולם  2016מקומיים בנציגויות בלונדון, בפריס ובבריסל ביוני 

היו פרוטוקולים של ועדות קבלה. בתיקים שבהם נמצאו פרוטוקולים, לא 

היו רשומים קריטריונים בעניין הכשירות למילוי המשרה המוצעת ולא 

כלשהם בין המועמדים, לרבות גיליון ציונים בנוגע תבחינים אובייקטיביים 

 החליטהדרך  באיזו ללמודהיה ניתן  לא לפיכך לפרמטרים שנבדקו.

ומדוע המועמד שנבחר היה עדיף  יםמועמדה של םכשירות עלהוועדה 

 .היוש כלכ, אחרים מועמדיםמ

במיאמי, במוסקבה,  -העסיקו ארבע נציגויות בחו"ל  2016יוער כי בספטמבר 

ילדי עובדי משרד החוץ במשרות עמ"י. המשרד הסביר  -בוושינגטון ובטורונטו 

בתשובתו כי מדובר במקרים חריגים שאושרו "לאחר בחינת הדברים ובהתאם 

 לצרכי הנציגויות".

מן הממצאים עולה כי דרך הסינון הקיימת של מועמדים למשרות עמ"י 

רשות הנציגויות לקיים אינה משקפת הליך שוויוני, הוגן ושקוף, שאותו נד

 מכוח עקרונות המשפט המינהלי ולאור החלטות נש"ם. 
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 החוץ משרד כי נמצא

 ממשלה ומשרדי
 משרד בהם, נוספים

 משרד, הביטחון
 ומשרד האוצר

 את האריכו, הכלכלה
 של העסקתם תקופת

 לתקופה מעבר י"עמ
 שנקבעה המרבית

 בהוראות לכך
 ובנהלים
 

 טיוטת כי המדינה שירות נציבו ו משרד החוץכתב הביקורת ממצאי על םבתגובת

 מועמדים של והמיון הגיוס, האיתור עניין את מסדירה"י העמ העסקת נוהל

 .בנציגויות"י העמ למשרות

נדרש אפוא שהמשרד יאמץ לאלתר הליך שוויוני, הוגן ושקוף לגיוס העמ"י 

בנציגויות, כדי למנוע מצבים של העדפה פסולה או של מועמדים 

 מקורבים. 

תקנון שירות החוץ קובע כי כל עובד זכאי לקבל "את כל המידע על מה שמגיע  .2

"המערכת לו ועל מה שלא מגיע לו, על זכויותיו ועל חובותיו", וכי 

 המנהלית/כספית חייבת להיות שקופה לכל העובדים".

מועמדים זומנו  כאשרשנמסרו למשרד מבקר המדינה עולה כי  מתלונות

אגף מש"א הם לא קיבלו הדמיית שכר מלאה קבלת מידע בעמ"י ללמשרות 

 ועדכנית.

על אגף מש"א להסדיר את תהליך ההתקשרות עם העמ"י ולוודא כי 

 יימסר להם במלואו טרם גיוסם.המידע הנדרש 

 

 "יהעמ העסקת תקופת

השות"ש, תקנון שירות החוץ והודעות נש"ם כוללים הוראות בדבר משך תקופת  .1

עבודתם של עמ"י וכן מגבלות להעסקתם. תקופת העסקתם של עמ"י קצובה 

לפרק זמן של שנה אחת, עם אפשרות להארכתה לארבע תקופות קצובות 

א יועסק לאחר חמש שנות שהייה בחו"ל ובנוגע לעמ"י נוספות, ובלבד שעמ"י ל

הלומד רפואה, שבע שנות שהייה בחו"ל. הגבלת תקופת העסקה זו של עמ"י 

מצוינת כתנאי בחוזה, ובו נכתב כי העסקתם מוגבלת בזמן ולא תוארך מעבר 

 לקבוע בשות"ש.

, הביטחון משרד בהם, נוספים ממשלה ומשרדי החוץ משרדכי  נמצא

"י עמ של העסקתם תקופת את האריכו, הכלכלה ומשרד צרהאו משרד

 . ובנהלים בהוראות לכך שנקבעה המרבית לתקופה מעבר

מעבר לתקופת  "יעמ 35 הביטחון ומשרדמשרד החוץ  והעסיק 2016 ביולי

אישרה ועדת חו"ל  2016-2014 השנים ביןשנים.  חמשהעסקה של 

מעבר במשלחות הכלכליות  עמ"י שמונהלהאריך את העסקתם של 

מהארכות של משרד החוץ מעבר לחמש  50%-יצוין כי כלחמש שנים. 

 שנים אושרו לעובדות מכוח חוק עבודת נשים. 

הודיע מנהל מש"א חו"ל לקציני המינהלה בנציגויות, כי אחת  2013בינואר  .2

הסיבות להגבלה זו לחמש שנים היא הכלל של המוסד לביטוח לאומי המתייחס 
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. הוא הוסיף כי המוסד 22חו"ללתקופת תושבותו של אזרח ישראלי השוהה ב

לביטוח לאומי שינה את התייחסותו לתקופת שהות של אזרחים ישראלים בחו"ל 

עשר שנות שהייה  כגורם בשמירת התושבות הישראלית, והוא מעמיד אותה על

 2015בחו"ל לכל היותר, ובלבד שיתקיים לגביהם "מבחן תושבות". בפברואר 

יטוח לאומי, כי בדיקת תושבות של עמ"י סוכם בין משרד החוץ ובין המוסד לב

לאחר שהייה של חמש שנים בחו"ל תאפשר קבלת אישור תושבות לתקופה 

 שנים לכל היותר.  10כוללת של 

השיב הביטוח הלאומי והסביר למשרד מבקר המדינה כי תקופת  2016בדצמבר 

התושבות של אזרח ישראלי השוהה בחו"ל לא שונתה ובהתאם לנוהל של 

, ניתנה סמכות למנהלי תחום ביטוח וגביה במוסד 2011-לביטוח לאומי מהמוסד 

לביטוח לאומי לאשר בקשות של מעסיקים שונים בהם משרד החוץ, לבטח 

מועסקים בחו"ל מעבר לחמש שנים לתקופות קצובות בנות שנה אחת ועד 

 שנים.  10לתקופה כוללת של 

ידי ביטוי בהוראות שינויים אלה של המוסד לביטוח לאומי אינם באים ל

השכר, בתקנון שירות החוץ ובהודעות נש"ם בנוגע לתקופת עבודתם 

 המרבית של עמ"י. 

בתגובתו הסביר המשרד כי הארכת העסקת עמ"י מעבר לחמש שנים היא 

חריגה וקשורה בשמירה על זכויותיהן של עובדות בהיריון על פי חוק עבודת 

וספות אושרה לגבי מספר קטן נשים. לפי המשרד, הארכת תקופות העסקה נ

של עובדים בשל קשיים לגייס עמ"י בנציגויות מסוימות. משרד הביטחון כתב 

כי הוא פועל לסיים את העסקתם של עמ"י מעבר  2016בתשובתו מדצמבר 

 לחמש שנים, ומצמצם את העסקת העמ"י בשנה החמישית. 

ר על ידי צוות עוד משרד החוץ כתב בתשובתו כי משך תקופת העסקת עמ"י יוסד

ההסדרה. ואכן, בטיוטת נוהל העסקת עמ"י של צוות ההסדרה הוגבלה העסקת 

עמ"י לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות להאריך תקופה זו בשנה נוספת 

"מטעמים ארגוניים הנוגעים לאופי התפקיד" באופן שתקופת העסקתו המרבית 

 של עמ"י לא תעלה על חמש שנים. 

התקבלה תלונה של חבר כנסת במשרד מבקר המדינה, על  2016יצוין כי ביולי 

שעמ"י מועסקים בנציגויות בחו"ל בשנה החמישית והשישית. חבר כנסת זה 

הביע חשש שהדבר יגרום לרבים מהם לרדת מהארץ ולהתיישב באותן ארצות 

 שבהן עבדו מספר שנים בשליחות המדינה. 

 

עובד ישראל המועסק בחו"ל מבוטח על ידי הביטוח הלאומי לתקופה שאינה עולה על חמש   22

 שנים בהם שהה בחו"ל ברציפות, וניתן להאריך את תקופת הביטוח באישור מיוחד. 
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 הועסקו 2016 בשנת

 של זוג בני י"עמ 222
 27%-כ שהם, שליחים

 י"העמ מכלל
 עת באותה שהועסקו
 .ל"בחו בנציגויות
 של זוג בני העסקת
 במשרות שליחים

 בנציגויות י"עמ
 קשיים כמה מעוררת
 

ות משפטיות סוגיית העסקת עמ"י מעבר לשנה החמישית מעלה שאל

וערכיות. ראוי שלאחר שצוות ההסדרה ישלים את עבודתו ויפרסם את 

נוהל העסקת עמ"י, יישקל אם ניתן יהיה להאריך את תקופת העסקת 

עמ"י מעבר לשנה החמישית. כמו כן ראוי שלאחר פרסום נוהל העסקת 

 עמ"י ישולבו הוראותיו בתקנון שירות החוץ ובחוזי העסקת עמ"י.

 

 זוג של שליחים במשרות עמ"יהעסקת בני 

ממסמכי משרדי החוץ, האוצר ונש"ם עולה כי מסגרת ההעסקה של העמ"י נוצרה 

בעבר מהצורך ליצור מקומות תעסוקה לבני זוג של שליחים. לאורך השנים התרחבה 

מסגרת ההעסקה של העמ"י, וכיום מרביתם אינם בני זוג של שליחים, אלא עובדים 

עמ"י  222הועסקו  2016בשנת  בארץ לתפקידים במדינות שירות.מקצועיים המגויסים 

מכלל העמ"י שהועסקו באותה עת בנציגויות  27%-בני זוג של שליחים, שהם כ

 בחו"ל. 

הביקורת העלתה כי העסקת בני זוג של שליחים במשרות עמ"י בנציגויות 

 עמ"י בני זוג( מעוררת כמה קשיים. להלן הפרטים. -)להלן 

ועדת ברגר הבחינה בין שלוש קבוצות עיקריות של עמ"י לעניין תנאי ההעסקה:  .1

; 1959עמ"י מזדמן, שעל העסקתו חלה מלכתחילה החלטת הממשלה משנת 

 פעמי, הצפוי לצאת לשליחויות רבות. -פעמי; ועמ"י בן זוג רב-עמ"י בן זוג חד

 של העסקתו תנאי את לשפר המדינה שירות לנציב המליצהברגר  ועדת

, שיבוצו לצורך הקודם שירותו בתקופת"להתחשב ו פעמי-רב זוג בן"י עמ

אולם ההמלצה לא נבדקה ולא  ,"להם המוענקות מההטבות וחלק קידומו

 יושמה.

פעמי", -בתגובתו ציין המשרד כי הוא תומך בהחלת ההמלצה בנוגע ל"בן זוג רב

ת התייחסותו וכי אף העלה אותה בפני משרד האוצר, אולם המשרד לא קיבל א

 לכך.

 בנוגע פעולה וסדרי הוראות קובעים אינם החוץ שירות ותקנון"ש השות הוראות .2

 אינו אף החוץ משרד, רוב פי על. זוג בני"י עמ של והמינוי המיון, הגיוס לתהליכי

 לתפקיד ובהתאמתם כישוריהם בטיב זוג בני"י עמ של העסקתם את מתנה

 .בנציגות למלא מיועדים הם שאותו
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עלו  2016בבדיקה שנערכה בנציגויות בלונדון, בפריס ובבריסל ביוני 

הועסקו הם קשיים בנוגע לניהול עמ"י בני זוג, בעיקר במצבים שבהם 

במשרות חלקיות. על רקע הצורך להעסיק בני זוג של שליחים בנציגויות, 

ראוי שצוות ההסדרה יקבע כללים מנחים למתכונת ההעסקה המיטבית 

 "י זו.של קבוצת עמ

 

 

 תנאי העסקת העמ"י
נש"ם וועדת חו"ל הם שני הגופים העוסקים בשכר ובתנאי העסקתם של העמ"י. 

 גם משמש אשר ,על השכר הממונה בראשותחו"ל פועלת במשרד האוצר  ועדת

, האוצר במשרד הכללי החשב ואגף התקציבים אגף נציגי חבריהבין ו ,הוועדה כמרכז

 משנה ועדות שתי באמצעות פועלת הוועדה. 23הביטחון ומערכת החוץ משרד, ש"םנ

  .שירות תנאי לעניין והשנייה שכר לענייני האחת, קבועות

בעידן של חופש מידע ותקשורת דיגיטלית, ומתוך "הענות לדרישות ולאפשר  .1

לקבל מידע זמין לכל בעלי התפקידים בממשלה והציבור הרחב", הושק 

בו כי עליו להיות מעודכן וזמין בכתובת השות"ש במערכת אינטרנטית, ונקבע 

. פרסום השות"ש מאפשר שקיפות של מידע 24האינטרנט שבה הוא מפורסם

בעניין הזכויות ותנאי ההעסקה הן לעובדים והן למשרדי הממשלה שמעסיקים 

 אותם. 

אינן  וראותיווה ,200925 מאי מחודש עודכן לא ש"שהשות נמצא .א

ל, ובהן החלטות שמשנות "חו ועדת של ההחלטות כלכוללות את 

 זכויות המגיעות לעמ"י. ההעסקה והחלק מתנאי 

נכתב כי פרוטוקולים של  2016בתגובתו של הממונה על השכר מדצמבר 

ועדת חו"ל מועברים "דרך קבע" לנציגי המשרדים בוועדה ושלגביהם 

החלטותיה רלוונטיות. כמו כן עדכון השות"ש ופרסומם באינטרנט נעשו 

ת זכיין חיצוני, שההתקשרות עמו הסתיימה. החשכ"ל צפוי בעבר באמצעו

לפרסם מכרז לעדכון ולתחזוקה של הוראות התכ"ם, והממונה יפעל לכלול 

 בו את העדכון השוטף של הוראות השות"ש.

 

בישיבות הוועדה משתתפים גם נציגים של לשכת הקשר נתיב, משרד הכלכלה והתעשייה   23

 תדרות החדשה כנציגת העובדים. ומשרד התיירות וכן משקיף מטעם ההס

24  http://shotash.mof.gov.il. 

 . 2011קצובות הנסיעה לעמ"י עודכנו בינואר   25
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 ש"השות עדכון ללא

 החלטותיה ופרסום
, ל"חו ועדת של

 שקיפות נפגעת
 הוועדה של פעילותה

 שלה ההגינות וחובת
 המועסקים כלפי
 שעליהם חוזים ,ל"בחו

 אינם י"עמ חתומים
 השינויים את כוללים

 בתנאי והעדכונים
 כפי העסקתם
 ל"חו ועדת שאישרה
 

משרד מבקר המדינה מעיר לממונה על השכר, שללא עדכון 

ש ופרסום החלטותיה של ועדת חו"ל, נפגעת שקיפות "השות

ה כלפי המועסקים בחו"ל, חובת ההגינות שלה של הוועדה ופעילות

בכך לקבל מידע מעודכן על תנאי מעוניינים ונמנעת האפשרות מה

ש כך "השכר והשירות של המועסקים בחו"ל. עליו לעדכן את השות

שיכלול גם את כל החלטותיה של ועדת חו"ל, על שלוחותיה השונות, 

 . 2009-ש ב"מהמועד שבו הופסק עדכון השות

נמצא כי אין מדיניות אחידה לגבי שיתוף כל המשרדים בהחלטות של  .ב

לדוגמה, ההשתתפות בשכר הדירה של עמ"י  כךועדת חו"ל. 

אך היא למשרד החוץ רק נקבעה  ,2015בנציגויות, שאושרה בפברואר 

עדכן , ומשרד החוץ לא הועברה לידיעת משרדי ממשלה נוספים

 בנושא זה. נוספים משרדים 

ממסמכי משרד החוץ עולה כי מצב זה הביא את משרדי הממשלה להקים 

"פורום של התייעצות ועדכון", ובו המשרדים מעדכנים זה את זה לגבי 

 החלטות בעניין השליחים והעמ"י. 

בית המשפט פסק לגבי מעמד הוראות השות"ש, כי הוראות אלה "הם הסדרים  .2

המוסמכים במדינה והם מהווים מנהליים חד צדדיים שנקבעו על ידי הגורמים 

 .26את תוכנו המהותי של חוזה העבודה לגבי עמ"י..."

משרד מבקר המדינה מעיר כי חוזים שעליהם חתומים עמ"י אינם כוללים 

את השינויים והעדכונים בתנאי העסקתם כפי שאישרה ועדת חו"ל. ראוי 

 יהם. שלפחות חוזי העבודה של עמ"י ישלבו את כל תנאי העסקתם וזכויות

ועדה שמטפלת בנסיבות חריגות. -בוועדת חו"ל פועלת ועדת חריגים שהיא תת .3

רכז במטה השכר החלטותיה של הוועדה מועברות למשרד הרלוונטי, ולפי 

, "לרוב מדובר במקרים מאוד רגישים באגף החשב הכללי של משרד האוצר

 הדורשים התייחסות ספציפית שאינה רלוונטית לעובד אחר". 

ממונה על השכר לא הגדיר באופן ברור אילו נושאים יש נמצא שה

 להעלות בפני ועדת חריגים ואילו בפני ועדת חו"ל. 

למשרד מבקר המדינה, כי ועדת חו"ל פעלה  2016משרד החוץ הסביר באוגוסט 

בעבר כפורום שאליו הביאו כל משרדי הממשלה המשגרים שליחים לחו"ל את 

בעיותיהם וענייניהם, ו"הוועדה דנה, ובסיום הייתה מתקבלת החלטה שקופה, 

.. כל משרד מוכרת לכולם, ומיושמת באופן שוויוני. זו אינה תמונת המצב עוד.

מביא את בעיותיו בפני מרכז הוועדה... במקרים בהם מדובר במדיניות 

 

 , שם. 204/06עע   26
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 העלה 2007-ב

 השכר על הממונה
 את האוצר במשרד

 ש"השות החלת נושא
 העובדים כלל על

. ל"בחו המועסקים
 אלפי על :דבריו ואלו

 המדינה עובדי
 לארץ בחוץ המשרתים

 חלה - י"ועמ שליחים -
 ותנאי שכר מערכת
 פי על עבודה
 על הנקבעים ש"השות

 צדדי חד באורח ידנו
 

עקרונית... מחליט משרד האוצר על עמדתו. אם הוא מחליט לאשר את הבקשה 

הנושא יובא לוועדה, ושם בדרך כלל יוצהר על החלטה... הבעיה היותר קשה 

למשרד אחד". היא שבמקרים אחדים הנושאים מנווטים כ'חריגים' השייכים 

במקרה כזה, ועדת החריגים תאשר את בקשת המשרד, אבל אישור כזה שיינתן 

 למשרד אחד לא יהיה ידוע למשרד אחר. 

משרד מבקר המדינה מעיר לממונה על השכר כי לעתים נדרש לבחון את 

הבקשות המובאות בפני ועדת חו"ל או ועדת החריגים מנקודת מבט רוחבית, 

לגבי כל העמ"י המועסקים בכל הנציגויות ובנוגע לכל משרדי הממשלה. 

לפיכך ראוי שבנסיבות מסוימות, כפי שיוגדר מראש, החלטותיה של ועדת 

ם יהיו גלויות ושקופות, בדומה להחלטות ועדת חו"ל, כדי למנוע מצב החריגי

שבו החלטה בנושא תוחל רק על העמ"י המועסקים על ידי המשרד שהגיש 

 את הבקשה ולא על עמ"י אחרים, שמהות ההחלטה רלוונטית אליהם. 

 

 "יהעמ של השכר מנגנון

ש על כלל "שותהעלה הממונה על השכר במשרד האוצר את נושא החלת ה 2007-ב

העובדים המועסקים בחו"ל. ואלו דבריו: "שכר ותנאי שירות נקבעים על פי חוק, 

הסכמים קיבוציים ונוהג. ברצוני להדגיש כי במערכת יחסי העבודה אין מקום 

להורדת משכורת או זכויות באופן שרירותי. כך גם לגבי עדכון תעריפים שנתי, הנהוג 

ות, קצובות שכר הדירה וקצובות האש"ל... על מזה שנים רבות, כעדכון המשכור

חלה מערכת שכר  -שליחים ועמ"י  -אלפי עובדי המדינה המשרתים בחוץ לארץ 

ותנאי עבודה על פי השות"ש הנקבעים על ידנו באורח חד צדדי. במערכות כאלה, 

גדולה שבעתיים... אבקשכם  -חובתנו ואחריותנו כמעסיק  -בדומה לצבא ולמשטרה 

רוח האמור לעיל ולראות לנגד עינכם בראש ובראשונה את ציבור עובדי לפעול ב

 המדינה המשרתים בחוץ לארץ". 

הממונה על השכר מפרסם בכל שנה את בסיס השכר בכל מדינה שבה מועסקים 

עמ"י ושליחים. בסיס זה משמש לתחשיב  - עובדים של מדינת ישראל בחו"ל

ותנאי  משכורותיהםמשכורותיהם של העובדים על פי מנגנון השכר המותאם להם. 

שלהם מופיע  השכר הרכבו ,"לחו ועדתועמ"י נדונים על ידי  השליחיםהעסקתם של 

 בשות"ש. 

השות"ש קובע כי חישוב משכורת השליחים ייעשה על פי דרגת העובד, מצבו  .1

המשפחתי ומקום שירותו, לפי טבלת יחסים, באופן שבסיס השכר נקבע לכל 

בסיס השכר(. מבנה השכר של השליחים בחו"ל מורכב  -מדינה בנפרד )להלן 

ירוג משני חלקים: הראשון הוא החלק הישראלי, הכולל שכר משולב הנגזר מהד

המינהלי ורכיבים מסוימים שהם חלק מהמשכורת הקובעת בישראל, ומשולמים 

בדירוגו של העובד ובדרגתו בארץ )תוספת ותק, תוספת שכר, השלמת שכר 

מינימום, דמי הבראה, קצובת ביגוד ותוספת יוקר(. על חלק זה בשכר מופרשות 

חו"ל,  הפרשות סוציאליות לפי הדין הישראלי. החלק השני הוא תוספת

המשקפת את יוקר המחיה בכל מדינה, ומיועדת להתאים את השכר לתנאי 

המחיה במדינת השירות. תוספת זו אינה מובאת בחשבון לחישוב זכויות 
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סוציאליות, הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות ופיצויי פיטורים. בתקנון שירות 

נוספים, ובהם  החוץ ובשות"ש נקבע כי השכר של השליחים בחו"ל כולל רכיבים

תוספת שכר במדינות קשות שירות, תוספת עבור מצב משפחתי ומספר ילדים 

 והחזר הוצאות ריפוי והפרשות ביטוח, כמו קרן השתלמות וקופת גמל. 

דרגת השליח קובעת את השיעור שיש לחשב מבסיס השכר שנקבע בכל 

 אותו  של שליח תזכה 8. לדוגמה, דרגה 100%מדינה, באופן שהבסיס מהווה 

 120%-תזכה אותו בכ 15מבסיס השכר שנקבע לאותה מדינה, ודרגה  84%-ב

מבסיס השכר שנקבע לאותה מדינה. נוסף על כך, השליחים זכאים כאמור 

ש נקבע מנגנון "לתוספות שכר נוספות הנגזרות גם הן מבסיס השכר. בשות

ות לעדכון השכר מנתונים המתקבלים מממשלת ארצות הברית, האו"ם ומקור

בכל ארצות  27אחרים. נתונים אלה כוללים מדדים המשקפים את יוקר המחיה

העולם באופן יחסי. המדדים משתנים לפי ההתייקרויות במדינות השונות 

והשינויים בשערי המטבע, ומשמשים לקביעת הסכום הבסיסי של המשכורת. 

ש, מדדים אלה משקפים את יוקר המחיה, המשפיע על "כפי שמוסבר בשות

(. ואולם, עבור שכר דירה, Cost of Living Allowances) שוב תוספת חו"לחי

רכישת מכונית, טיפול רפואי והוצאות שכר לימוד לילדים משלמים לשליחים 

 .28קצובות נפרדות, שאינן חלק מהמשכורת

בשכר ובתנאי השירות  1982-מנגנון השכר של העמ"י נקבע בעקבות רפורמה מ .2

בחו"ל על רקע קריסת מערך המשכורות ושחיקת החלק של השליחים והעמ"י 

. נקבע שמשכורתו של העמ"י תורכב משכר משולב ובו שני 29הישראלי שבה

מרכיבים: שכר המשולם בארץ לעובדי המדינה בדירוג המינהלי, ותוספת חו"ל 

ש מוסבר כי ". בשות30המיועדת להתאמת השכר לתנאי המחיה בארץ השירות

מבטיח קיום הוגן בחוץ לארץ, יציבות ומניעת שחיקת מבנה השכר של העמ"י "

החלק הישראלי של המשכורת הן בגין התייקרויות במדינת השירות, והן בגין 

 ירידת ערך המטבע הישראלי מול הדולר או היורו". 

השכר הכולל )המשולב( של עמ"י נגזר כאחוז מבסיס השכר לכל מדינה שנקבע 

תנה בין העובדים על פי הוותק המקצועי על ידי הממונה על השכר, והוא מש

שלהם, דרגתו של העובד בחו"ל והנציגות שבה הוא עובד. בלוח להלן נתונים 

על השכר של עמ"י בכל מדינה לפי דרגתו והמדינה שבה פועלת הנציגות 

 (.1994המעסיקה אותו )הנתונים לא השתנו מאז 

 

27  Cost of living -  .מדדים המשמשים את ממשלת ארה"ב בקביעת הכנסה לצריכה 

לחישוב הקצובות שמקבלים השליחים ואינן חלק מבסיס השכר שלהם נעזר הממונה על השכר   28

 1971-חברה זרה שנוסדה ב - ECA - Employment Conditions Abroadבנתונים של חברת 

דיור, המשכורות, המחיה, ההכולל בין היתר נתונים על יוקר  ,ומתמחה בעיבוד מידע סטטיסטי

 לאומיים. -ןחיים. בין לקוחותיה חברות וגופים ביההטבות ואיכות עבודה, המיסוי, דיני ה

 .ם החלים עליהםיכולל תשלומים לפי חוקי העבודה הישראליהחלק הישראלי בשכר העמ"י   29

; 10, 9פסקאות  ( שם,ממוחשב במאגר פורסם)והתעשייה דדון נ' משרד המסחר  3101/07עב   30

משכורות ותוספות. תוספת  ,18.3 'הוראה מסעמ"י אבטחה,  נספח א' לחוזה ;18רק , פשות"ש

 . עובדיםלבחישוב הזכויות הסוציאליות בחשבון חו"ל אינה מובאת 
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 לגבי בעשנק השכר בסיס באחוזים מתוך"י שכר העמ חישוב: 2 לוח

 הנציגויות פועלות שבהן המדינות

 בכל מקום אחר  קנדה ארצות הברית  דרגת העמ"י
5 46.2 34.4 28 
6 49.5 36.0 30 
7 52.8 39.3 32 
8 56.1 41.8 34 
9 59.4 44.2 36 

10 62.7 46.7 38 
11 66.0 49.2 40 
12 69.3 51.6 42 

ש. דרגות אלו הוצמדו לדירוג "דרגות העמ"י המובאות בלוח נקבעו על ידי השות

 . 31המינהלי של העובדים בשירות הציבורי בישראל והוטמעו בתקנון שירות החוץ

ניסה לתת מענה לקשיים משרד החוץ מנהל תחום פרט ותנאי שירות בחו"ל ב

הוא פנה  ."יהעמ את דרגות שבהם נתקל המשרד בנושא גיוס עמ"י ולעדכן

 בוועדת חו"ל, ובין היתר הציע להוסיף לנציג הממונה על השכר 2015בדצמבר 

שאליה תותאם נגזרת משכורת עמ"י, אולם  ,32מהתפקידים אחד לכל אחת דרגה

 הצעה זו נדחתה. 

אינם עמ"י שאותם  מגוונים שכר מרכיבי כאמור כולל השליחים של שכרם .3

לגבי העובדים בנציגויות  2015-בסקר שביצעה נציגות עמ"י ב .שכרםמקבלים ב

מעובדי עמ"י בנציגויות אלה הם  74%לונדון, פריס, ניו יורק וושינגטון נמצא, כי 

בעלי תואר אקדמי. כמו כן, בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בנציגויות 

לי תואר הם בע 45%-נציגויות, כ 23-עמ"י המועסקים ב 167בחו"ל נמצא כי מבין 

 637. מבין 2016אקדמי. תוצאות דומות עלו בסקר שביצע משרד החוץ במהלך 

מהם בעלי  5%-מהם היו בעלי תואר אקדמי ראשון, כ 58%-עמ"י שנדגמו, כ

מהם הכשרה מקצועית בתחומים  6%-תואר שני וארבעה בעלי תואר דוקטור. לכ

 שונים ובהם תקשורת, מחשבים, הנדסה וגרפיקה. 

 

 12( מקבילה לדרגה 6הדרגה הנמוכה ביותר של העמ"י שיש לה מקבילה בדירוג המינהלי )  31

 בדירוג המינהלי. 18( מקבילה לדרגה 12בדירוג המינהלי, והדרגה הגבוהה ביותר של העמ"י )

 הארצות וביתר 54.12 בקנדה; 72.6"ב בארה היהתהשכר  נגזרת מבסיסובה ה 13 דרגההוספת   32

44. 
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 הקיים השכר במנגנון

 אין י"העמ של
, להשכלה התייחסות

 ניכר שחלק פי על אף
 הם בנציגויות י"מהעמ
 אקדמי תואר בעלי
 הכשרה ובעלי

 מקצועית
 

שכר הקיים של העמ"י אין התייחסות להשכלה, אף על פי במנגנון ה

שחלק ניכר מהעמ"י בנציגויות הם בעלי תואר אקדמי ובעלי הכשרה 

מקצועית. מומלץ שהממונה על השכר ומשרד החוץ יבחנו את הנושא, 

  ויקבעו אם ראוי לכלול במנגנון השכר את מרכיב ההשכלה.

בתגובתו הודיע משרד החוץ כי בדיונים לשינוי מתווה השכר של עמ"י משתלב 

גם דיון של צוות ההסדרה בעניין תיקנון משרות עמ"י, ובו תינתן התייחסות גם 

יוצא מכך תהיה השפעה לקיומו של התואר על רמת לתואר אקדמי, "וכפועל 

ההכנסה. כל זאת מותנה כמובן בהחלטה של הממונה על השכר, שהוא בלבד 

 רשאי לקבוע תנאי שכר והעסקה של עובדי מדינה".

בסיסי השכר בנציגויות ישראל בחו"ל מפורסמים על ידי הממונה על  .4

סמכי משרד השכר ומשמשים כבסיס לחישוב שכר השליחים ועמ"י. ממ

לא נקבעו בסיסי שכר חדשים למרבית  2012החוץ עלה כי מאז שנת 

הנציגויות. בסיסים חדשים נקבעו רק בתשע נציגויות חדשות ובנציגות 

. יוער כי למצב שבו בסיסי 33שבה נקבע שבסיס השכר המקומי יהיה דולרי

השכר החדשים לא נקבעו בכל הנציגויות באופן סדיר השפעה ישירה על 

 העמ"י במדינות שונות.  שכר

בתגובתו לביקורת הודיע משרד החוץ כי הסמכות והאחריות לשכר העמ"י 

נתונות בידי הממונה על השכר, וכי במשך שנים העלו המשרד ומשרדי ממשלה 

 אחרים בפני הממונה על השכר את הבעיות באי עדכון שכרם של העמ"י. 

יוער למשרד החוץ כי עליו לבחון דרכים נוספות שיאפשרו לו להתמודד 

עם כך ששכרם של העמ"י לא עודכן ולהעלות את מסקנותיו בפני 

 הממונה על השכר, כפי שעשה כבר בעבר. 

ש, שליחים המשרתים בארצות שוועדת חו"ל קבעה כי הן קשות "על פי השות .5

מנת לסייע לעובדים המשרתים שירות יקבלו תוספת בדמי המחיה, ו"זאת על 

 . 34בארצות אלה בחיי היום יום ובהוצאות המיוחדות הנגרמות להם"

במנגנון השכר הקיים קושי שירות אינו בא לידי ביטוי בשכרם ובתנאי 

העסקתם של עמ"י. מוצע כי משרד החוץ יבצע מעקב אחר הנושא מול 

וי בשכרם של הממונה על השכר ויוודא את האופן שבו ניתן לתת לכך ביט

 העמ"י.

 

נפתחו נציגויות בלטביה ובסין,  2014נפתחו שתי נציגויות בפרגוואי ובליטא. בשנת  2015בשנת   33

ר בנציגות בברזיל נקבע בסיס השכ 2015נפתחו נציגויות בהודו ובאלבניה. בשנת  2012ובשנת 

 בהתאם לדולר ארה"ב )במקום המטבע המקומי(. 

 . 20.12.2015, 8.2.2015ועדת חו"ל, "עדכון קושי שירות ייחודי",   34
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 י"העמ של השכר

 קיום" להבטיח צריך
". לארץ בחוץ הוגן

 היא ל"חו תוספת
 בשכר חשוב מרכיב

 מעולם אולם, י"העמ
 לרכיב תוכן נוצק לא
 זה

 

בתגובתו על הביקורת הודיע משרד החוץ כי ביקש מהממונה על השכר ליישם 

את נושא קושי השירות לגבי עמ"י. המשרד נענה שבמנגנון השכר החדש 

 שייקבע לעמ"י ישולב גם פיצוי בגין קושי שירות. 

. ש, השכר של העמ"י צריך להבטיח "קיום הוגן בחוץ לארץ""כאמור לפי השות .6

תוספת חו"ל היא מרכיב חשוב בשכר העמ"י, שכן נועדה לאפשר קיום הוגן 

במדינת השירות ו"להגיב" לשינויים כלכליים שיש בהם כדי להשפיע על יוקר 

המחיה במדינות שבהן פועלות הנציגויות. התשובה לשאלה מהו שכר מחיה 

נועד אינה ברורה מאליה ואינה אחידה. בישראל יש הסבורים שהשכר  35הוגן

בלבד, והזכות לקיום בכבוד של אדם מתמצה בצרכים  למנוע מחסור קיומי

, ויש שסוברים שהשכר נועד 36קיומיים פיזיים, כגון קורת גג, כסות ומניעת רעב

להבטיח יכולת קיום חומרית של האדם ועמה רמת חיים המקיימת יחס סביר 

ן להספיק . גישה אחרת היא שעל השכר 37לרמת החיים הכללית בזמן נתו

 לצורכי המחיה הבסיסיים של משפחה בגודל ממוצע במשק נתון. 

לא  אולם מעולם ,"יעמ של בשכרם מרכזי תוספת חו"ל היא מרכיב .א

 באופן אותה לחשב שיש הדרך יקבע מהנ לא זה:צק תוכן לרכיב נו

ואין  יוקר המחיה במדינות השונותראוי לשינויים ב מענה שתיתן

נתונים בעניין ההשפעה עליה הנובעת מתופעות כלכליות מקומיות או 

 .גלובליות. לפיכך תוספת חו"ל אינה מגיבה לשינויים מקומיים

הסביר הממונה על השכר כי  2017בתשובתו ובתשובה נוספת מפברואר 

מנגנון השכר של העמ"י אינו מתייחס לתוספת החו"ל באופן עצמאי אלה 

עקיף וכדי לקבוע מהו שכר "ראוי" או "הוגן" לביצוע תפקיד מסוים נדרש 

להתייחס לנתונים מהם ניתן יהיה לגזור את השכר הישראלי המתאים 

פקיד של העמ"י ולהתאים אותו לכוח קנייה דומה במקום לביצוע כל ת

השירות. לטענתו "לגבי העמ"י לא קיימת תקינה מסודרת אשר כוללת 

פירוט של תיאור התפקיד ומהותו, דרישות הסף לביצוע התפקיד, דרגת 

התפקיד וכיוצא באלו"; לגבי התקינה נדרש שתוסדר ותכלול פירוט כפי 

ירות המדינה. הממונה על השכר הוסיף כי שנדרש לגבי משרות אחרות בש

 תיקנון משרות העמ"י כלול בפעילותו של צוות ההסדרה בנש"ם. 

 

35  Living wage -  דותם פרסיץ, הוגן מחיה שכרשכר מחיה הוגן או שכר מחיה בכבוד. נייר עמדה ,

 . 2011מכון ון ליר, ספטמבר 

, תגובת המדינה 'ואח האוצר שר' נ חברתי וצדק לשלום מחויבות עמותת 366/03בג"ץ   36

שנועדה לכבוד  וכבסיס להגדרת זכותשאדם יקבל ה"מינימום החומרי" לעתירה בשאלת 

". הצרכים הפיזיים כוללים קורת גג, כסות ומניעת רעב, שכר מחיה הוגן, לצרכים קיומיים פיזיים"

 .8, ה"ש 16שם, עמ' 

 לפסק הדין.  9פסקה שם,  366/03בג"ץ   37
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יצוין כי בשות"ש יש הוראה בעניין "סולם דרגות" התקפה מאוגוסט 

. הוראה זו כוללת את ההגדרה של תפקידי עמ"י ומתח הדרגות 2009

רס שלגבי שלהם, ההוראה לא עודכנה על אף שהממונה על השכר ג

 העמ"י לא קיימת תקינה מסודרת.

ש מחייב לכלול את כל מרכיבי השכר בתלוש המשכורת של "השות .ב

העמ"י, לרבות תוספת חו"ל. אולם בתלושי המשכורת של העמ"י 

רכיב תוספת חו"ל אינו מפורט, ותלושי השכר כוללים את השכר 

 הסופי וחישוב רכיב השכר הישראלי הכלול בו. לדעת משרד מבקר

המדינה נכון יהיה ש"תוספת חו"ל" תורכב ממרכיבים מדידים, 

 שיפורטו בתלושי המשכורת של העמ"י. 

בתגובתו על הביקורת הסביר משרד החוץ כי אין לו סמכות, אחריות ויכולת 

 השפעה מעשית על בניית תלוש השכר. 

במקרים ובהם ישנה עמימות לגבי תכנם של מרכיבי שכר שיש לכלול 

כורת של עמ"י, על המשרד לפנות אל הממונה על בתלושי המש

השכר ולהבהיר את המידע הדרוש ואת הצורך לשלבו בתלושי השכר 

 של עמ"י.

סוגי עמ"י שונים מתאפיינים בתנאי העסקה ושכר השונים אלה מאלה. משרד  .7

 של עמ"י, כמפורט בלוח להלן: העסקהמבקר המדינה בחן את סוגי ה

 י בנציגויותסוגי ההעסקה של העמ": 3לוח 

סוגי עמ"י

 מתח 

דרגות 

 שעות 

 שכר דירה נוספות 

 תוספת 

 *התמדה

 תוספות 

 טיסה ומטען  מיוחדות 

הוצאות 

לינה 

בתחילת 

 השירות 

 12-5 רגיל

לפי 

תפקיד 

לפי רישום 

 ודיווח

רק בפריס  -

 ובלונדון

- - - 

שעות  60עד  10-9 אבטחה

לפי רישום 

 ודיווח

זכאי לפי 

בקשה 

ובנסיבות 

 מיוחדות

 125% רק בלונדון

משעה 

 ראשונה

הלוואה לרכישת 

כרטיסי טיסה/ 

השתתפות בעלות 

כרטיס טיסה למדינה 

 שאינה אירופית 

השתתפות 

עבור לינה 

בשבוע 

 הראשון
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סוגי עמ"י

 מתח 

דרגות 

 שעות 

 שכר דירה נוספות 

 תוספת 

 *התמדה

 תוספות 

 טיסה ומטען  מיוחדות 

הוצאות 

לינה 

בתחילת 

 השירות 

לפי רישום/  12-10 מועדף 

דיווח/ גלובלי 

 שעות 60

השתתפות 

במספר 

תפקידים 

שאינם אבטחה 

רק בפריס 

 ובלונדון

תוספת 

 ותק; 

וח ביט

רפואי 

בתנאי 

 שליח

הלוואה/מענק לרכישת 

כרטיסי טיסה ומטען עד 

 ק"ג  25

השתתפות 

עבור לינה 

בשבוע 

 הראשון

שכר כולל 

 )סכום(

שעות  60-40 12

 125%בערך 

גלובלי 

מגולם בשכר

לפי  - -

החלטת 

 ועדת חו"ל

- - 

מינוי עמ"י 

עובד  -

 **מדינה

לפי רישום  12-10

 ודיווח

רק בפריס  -

 ובלונדון

- - - 

 מקור: משרד החוץ

 .ניסיונות לפתרון בעיית הפער בין תנאי השכר ובין יוקר המחיה בחו"לראו להלן בפרק העוסק ב *

עובד מדינה אשר מעוניין לעבוד בנציגות ישראל בחו"ל, יועסק כעמ"י באמצעות מינוי בפועל  **

 שמשמעותו מעבר מתפקיד בשירות המדינה בישראל לתפקיד אחר בחו"ל.

בכמה פסקי דין שניתנו בתביעות של עמ"י בבתי הדין לעבודה נכתב כי על פי 

השות"ש, העמ"י הם עובדים בעלי מעמד מיוחד, שנועד לאפשר העסקת ציבור 

גדול יחסית של ישראלים צעירים הנמצאים במדינת השירות מכוח עצמם, בדרך 

 . 38כלל ללימודים גבוהים

שבהם לא ניתן לגייס בחו"ל עובדים  על רקע זה קובע השות"ש כי בתפקידים

מתאימים, כגון מאבטחים, בעלי מקצועות טכניים, עובדי מחשב, עובדי צופן, 

 , ניתן להעסיק39משפטנים, תפקידים ברמת סיווג גבוהה, תפקידים המחליפים שליח

מגויס מהארץ בתנאי עמ"י מועדף במדינות האלה: אמריקה הלטינית, אסיה, 

 ות באירופה ובארה"ב.אפריקה ובערים מסוימ

עובדים  148עמ"י שגויסו בארץ, מתוכם  525הועסקו בנציגויות  2016באוגוסט 

מעובדים  31שאינם בני זוג של שליחים ואינם מועסקים בתנאי עמ"י אבטחה; 

 אלה הועסקו בתנאי עמ"י מועדף.

 

ם במאגר ממוחשב, )פורסאח' מאיר דרור נ' מדינת ישראל ו 394/06; ע"ע שם 204/06ע"ע   38

14.11.06. 

 ".ייצוגיים ליבה בתפקידי מקומיים עובדים העסקת"זה ראו לעיל בפרק  בעניין  39
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על בסיס הודעות נש"ם, הוראות השות"ש ותקנון שירות החוץ, לעמ"י 

)שלא כבני זוג של שליחים( מגיעים תנאים מועדפים בשל  שגויסו בארץ

הוצאות מיוחדות הכרוכות במעברם למדינות השירות. אף על פי כן, 

מהם הועסקו בתנאי עמ"י מועדף, ביתר המקרים  21%-רק כ 2016בשנת 

 היה על העמ"י לשאת בעצמם בהוצאות הנוספות הנובעות מהעסקתם. 

ה שבנציגויות מסוימות אין שוויון בתנאי ערך המשרד סקר ממנו על 2016-ב .8

 : התפקיד. להלן דוגמאות אותו את המבצעים"י ההעסקה בין עמ

נציגוית, בשלוש נציגויות  16-רכזי קשר בכירים המועסקים ב 58מבין  .א

מועסקים רכזי קשר בכירים במשרת עמ"י מועדף, וביתר הנציגויות מועסקים 

 רכזי קשר בכירים במשרת עמ"י רגיל.

תפקיד זהה בתחום התקשוב נעשה בנציגות בידי עמ"י מועדף, בנציגות  .ב

 . 40שנייה בידי עמ"י רגיל ובנציגות שלישית בידי עמ"י חוזה סכום

י אבטחה בתפקידי אבטחה בשכר "בנציגות באסיה מועסקים חמישה עמ .ג

 י אבטחה נוסף מועסק בשכר רגיל. "כולל, ועמ

עולה שיש פערים ושונות בין  2013יצוין כי גם בסקירה של המפכ"ל מדצמבר 

תנאי ההעסקה של עמ"י מועדף ובין תנאי עמ"י חוזה סכום, וחשוב שתהיה 

 התאמה ביניהם.

בתגובתו הסביר משרד החוץ כי השימוש בתנאים מועדפים לעמ"י נועד לאפשר 

גיוס עובדים במקומות שבהם התנאים אינם סטנדרטיים ואישר כי "לאחרונה 

תמונת המצב המתוארת איננה משביעת רצון ולתפיסת התפשטה המגמה... 

 משרד החוץ אינה רצויה".

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד שעליו לפעול לצמצום התופעה 

ולהקפיד עד כמה שניתן שיינתנו תנאי העסקה דומים לעובדים מקומיים 

שגויסו בנסיבות דומות ומבצעים תפקידים זהים בנציגויות, כדי שהעסקתם 

 נה אחד עם עקרונות השוויון. תעלה בק

שליח בעל דרכון דיפלומטי רשאי ליהנות מהטבות מס ומכס בעת רכישת  .9

. על פי הנחיות 41שירותים וכן זכאי לפטור מתשלום מע"מ במדינות מסוימות

המשרד, העמ"י המואמנים לתפקידם כנציגים דיפלומטיים יקבלו דרכון רשמי 

בלבד, אולם ללא הקניית הזכות לרכוש )דיפלומטי או שירות( לצורכי חסינות 

 מוצרים ומצרכים הפטורים ממסים וממכס.

 

 -בעיקר לתפקידי אבטחה  -עמ"י חוזה סכום מגויס לתפקידו כאשר קיים קושי לגייס עמ"י   40

 והעסקתו היא במשכורת קבועה מראש. לגיוס עמ"י חוזה סכום נדרש אישור של ועדת חו"ל. 

לדוגמה בארצות הברית נציגויות ישראל רשאיות להגיש בקשה לפטור ממע"מ לעובדים   41

 טי. המחזיקים בדרכון דיפלומ
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 י"עמ של השכר תנאי

 לשינויים הותאמו לא
 במדינות המחיה ביוקר

 הביא והדבר, השירות
 להעסקה אחת לא

, שוויונית שאינה
 של השכר ושמבנה

 במבחן עמד לא י"עמ
 שינויים לנוכח הזמן

 ומול בעולם כלכליים
 מסגרת התרחבות
 והרקע העסקתם
 ההשכלתי

 שלהם והתעסוקתי
 

מדיניות המשרד בנושא זה היא כי פטור ממסים הנו חלק מסל זכויות היתר 

המוענקות לבעלי מעמד דיפלומטי או קונסולרי במדינה המארחת על פי אמנת 

ת, ולא הדרכון וינה, והקריטריון לזכאות הוא המעמד של העובד במדינה המארח

שבו הוא מחזיק, שכן הדרכון ניתן שלא לשם קבלת הטבות כספיות כאלו או 

אחרות. בין הנימוקים להחלטה הייתה הסוגיה של אפליה תעסוקתית בין 

עובדים העושים עבודה זהה, אפליה שעלולה להוביל לתביעה להנפקת דרכונים 

 דיפלומטיים למאות עובדי העמ"י. 

"י עמ 636מבין  ,כי למרות מדיניותו עלה 2016-בוץ משרד החשערך סקר מ

, זכאים להטבות מס שונות במדינות השירות ( היו23%) 147שהשתתפו בסקר, 

  .שליחים של זוג בני מהם 25%-כ

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ כי אינו פועל על פי המדיניות 

השירות כדי לא שקבע, ועליו לבחון את נושא מתן הטבות המס במדינות 

 להפלות בין העמ"י בנציגויות.

בתגובתו על הביקורת הודיע משרד החוץ כי לפני מספר חודשים הקים ועדה 

שדנה בשאלת רישום העמ"י בנציגויות ומעמדם, וכי לאחר פרסום המלצות 

 הוועדה הן יועברו לאישור מנכ"ל המשרד.

יים ביוקר המחיה מן המקובץ עולה שתנאי השכר של עמ"י לא הותאמו לשינו

במדינות השירות, והדבר הביא לא אחת להעסקה שאינה שוויונית, ושמבנה 

השכר של עמ"י לא עמד במבחן הזמן לנוכח שינויים כלכליים בעולם ומול 

 התרחבות מסגרת העסקתם והרקע ההשכלתי והתעסוקתי שלהם. נדרש

בין והממונה על השכר יבחנו את הדרכים להגיע להתאמה משרד החוץ ש

  לבין התמורה שהם מקבלים. תיובנציגושהעמ"י מבצעים  םתפקידיה

 

 

השפעת יוקר המחיה במדינות השירות על 
 הוצאות הדיור והמחיה בחו"ל

מאז שנקבע מנגנון השכר הנוכחי של העמ"י חל שינוי ביוקר המחיה במדינות רבות, 

הצביע אגף  2007-ורכיבי דיור ומזון היו להוצאה המרכזית של עמ"י בנציגויות. כבר ב

מש"א על קשיים באיתור וגיוס עמ"י בשל רמת שכר נמוכה לעומת יוקר המחיה 

 במדינות השירות השונות. 

העביר ועד העובדים של העמ"י אל הממונה על השכר טבלה ובה פירוט  2013-ב .1

עובדי עמ"י בפריס. ממוצע שיעור  30השכר הממוצע ועלויות שכר הדירה של 

. נתונים דומים של הוצאה כספית לדיור 64%-ההוצאה לדיור מהשכר היה כ

 נמצאו במדינות נוספות. 
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 שכרם, אחת לא

 של לדיור וההוצאות
 בנציגויות י"עמ

 על מקשה שנבדקו
 אדם כוח גיוס

 על ומקשה לנציגויות
 י"העמ של יכולתם

 בעבודתם להתמיד
 

י הדיור, והחליטה לשנות את קצובות ועדת חו"ל הייתה מודעת לשינויים במחיר .2

בדק משרד החוץ את יוקר  2015-נציגויות. ב 41-הדיור של שליחי משרד החוץ ב

, 42עמ"י 268מדינות שבהן פועלות נציגויות ישראל ובהן מועסקים  60-המחיה ב

כשיעור הוצאה סביר מהשכר לדיור. מהנתונים התברר כי  35%וקבע מקדם של 

עובדים  26משכרם עבור דיור:  35%-גויות הוציאו יותר מנצי 37-עובדים ב 163

  90%-עובדים הוציאו כ 33, 60%-עובדים הוציאו כ 70, 40%-הוציאו למעלה מ

 עובדים הוציאו לדיור סכום גבוה יותר ממשכורתם החודשית.  34-ו

העמ"י בנציגויות שנבדקו חלק מש העובדהמבקר המדינה מעיר כי  משרד

משכרם מחייבת את  הגבוההדיור הוצאה  בורע מהכנסתםמוציאים 

 המשרד לבחון את הנושא. 

בעלי תפקידים בנציגויות ישראל ברחבי העולם התריעו לאורך שנים על יוקר  .3

מחיה גבוה בחלק מהמדינות שבהן פועלות נציגויות ישראל, על הקשיים 

הנובעים מכך לעמ"י ועל ההשפעה שיש לכך על קליטתם בנציגויות והתמדתם 

 עבודה. להלן דוגמאות. ב

כתב מפכ"ל משרד החוץ בדוח שהוציא בעניין הנציגויות בניו יורק  2014-ב .א

ובאו"ם, כי שכר עמ"י "נמוך מדי ואינו מותאם לחלוטין לרמת המחירים" 

המקומית, שכן יותר ממחציתו נדרש לתשלום שכר דירה, והדבר "לא סביר 

לאו"ם דאז למנכ"ל משרד בכל קנה מידה". באותה שנה פנה שגריר ישראל 

 החוץ והתריע על פערים בין שכרם של העובדים לבין המציאות בניו יורק. 

פנה סמנכ"ל משאבי אנוש במשרד החוץ למנכ"ל משרד החוץ  2016במרץ  .ב

וציין כי "מזה תקופה ארוכה אנו נתקלים בקשיים רבים לגיוס ו/או להעסיק 

. יוקר המחיה בצפון אמריקה עובדי עמ"י בנציגויות ישראל בצפון אמריקה..

מחד לעומת השכר הנמוך מאידך מקשה כבר היום על גיוס מועמדים 

 לתפקיד עמ"י בנציגויות צפון אמריקה". 

כתב קצין המינהלה בנציגות בלונדון למטה בישראל כי תנאי  2015במרץ  .ג

השכר נמוכים ביחס ליוקר המחיה, ומקשים מאוד לשרוד ולחיות בעיר כמו 

 לונדון. הוא ציין כי זה עשור לפחות לא עודכן שכר העמ"י בבריטניה. 

פנה מנהל תחום פרט ותנאי שירות בחו"ל אל הממונה על השכר  2016-ב .ד

יע על מצוקת העסקת עובדי עמ"י במינכן. הכותב התריע כי המשרד והוד

עלול להתמודד עם עזיבה שתאלץ להשבית או להאט את הפעילות של 

 האגף הקונסולרי, המינהלי והדיפלומטי ציבורי.

וההוצאות לדיור של עמ"י בנציגויות שנבדקו מקשה על גיוס  לא אחת, שכרם

   ם של העמ"י להתמיד בעבודתם.כוח אדם לנציגויות ומקשה על יכולת
 

 הבדיקה נעשתה לגבי עובדי עמ"י וללא עמ"י אבטחה, המקבלים השתתפות בעלויות שכר דירה.   42
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ניסיונות לפתרון בעיית הפער בין תנאי השכר ובין יוקר 
 המחיה בחו"ל

בראשותו של הממונה על השכר בבקשות בעשור האחרון דנה ועדת חו"ל 

למצוא פתרון לקשיים הנובעים מהפער בין יוקר המחיה ובין גובה שכרם של 

עמ"י. כאמור יש נציגויות שמתקשות לגייס עובדים, ולגרום להם להתמיד 

להלן  בעבודתם ובכך אף נפגעת פעילותן של נציגויות ישראל בחו"ל.

 :הפרטים

מבנה העסקת עמ"י אבטחה היה דומה למבנה ההעסקה של עמ"י  1996עד  .1

נתקל משרד החוץ בקשיים לגייס עמ"י לתפקידי אבטחה  1996-אחרים. ב

בנציגויות בחו"ל וכדי לפתור את הבעיה שנוצרה, הוחלט במשרד החוץ להעסיק 

 עמ"י אבטחה במערכת שכר שונה ובה ניתנו להם הטבות שונות. 

נוספים שבהם נתקל משרד החוץ בגיוס עמ"י, הוא פנה אל  בעקבות קשיים .2

ועדת חו"ל בבקשה לאשר השתתפות בעלויות שכ"ד לעמ"י בנציגויות. 

הודיע מרכז ועדת חו"ל למשרד החוץ כי הוחלט לאשר  2014בספטמבר 

השתתפות בשכר דירה לעמ"י בתפקידי ליבה ההכרחיים להפעלתן התקינה של 

בתפקידי אבטחה. משרד החוץ התבקש לבצע עבודת הנציגויות בחו"ל, לרבות 

י אבטחה עבור "משרות לעמ 45-משרות לעמ"י רגילים ו 50מטה לגיבוש רשימת 

נציגויות שבהן קיים הקושי הרב ביותר לגייס עמ"י לתפקידי ליבה בשל עלויות 

 הדיור במקום ההעסקה.

ות בשתי יחיד 2014הבדיקה לגיבוש רשימת משרות כאמור נעשתה בשנת  .א

 43נציגויות 46במשרד: יחידת הביטחון ואגף מש"א. יחידת הביטחון בדקה 

 35%-עמ"י אבטחה שהוצאותיהם על דיור היו גבוהות מ 57שבהן מועסקים 

( מהעובדים מוציאים יותר מתקרה 95%-)כ 54-. מהבדיקה עלה ש44משכרם

קבעה ועדת חו"ל תקרת השתתפות בעלויות שכ"ד לגבי  2015בינואר זו. 

 . 45נציגויות 23-ידי אבטחה בתפק

אגף מש"א אימץ לגבי ההשתתפות בעלויות שכר הדירה לעמ"י את המודל  .ב

של יחידת הביטחון, והגדיר את תפקידי ה"ליבה" בנציגויות בתחומי 

ההסברה, התרבות, הנהלת החשבונות, התקשוב, הקשר, הכלכלה, 

יוקר האגף בדק כאמור, את  2015-הדוברות והמחלקה הקונסולרית. ב

מדינות, ואימץ לצורך המודל שנקבע את שיעור ההוצאה לדיור  60-המחיה ב

 45משכר העמ"י. המשרד העביר לוועדת חו"ל רשימה ובה  35%של 

קבעה הוועדה את תקרת גובה  2015נציגויות. בפברואר  31-תפקידי ליבה ב

 ההשתתפות בשכר הדירה לכל תפקיד ברשימה. 

 

 נציגויות מתוכן נכללו גם בבדיקה של אגף מש"א.  16  43

 שנקבע כסביר להוצאה עבור שכר לדיור. 35%השיעור של   44

 של ודרומה במרכזה ,אמריקה בצפון נציגויות 34-לגדל מספר הנציגויות  2016אוגוסט  עד  45

  .ובאסיה באירופה, אמריקה
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ש בתקני שכר הדירה שאישר משרד המשרד כתב בתשובתו כי השימו

 האוצר נעשה בכל מקום שבו קיימת מצוקת גיוס עמ"י. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ שעליו לקבוע תבחינים 

ברורים על פיהם יוחלט באילו נציגויות ובאילו תפקידים יש להשתתף 

בשכר הדירה. כן עליו לקבוע מנגנון בחינה עתי, שיוודא אם יש צורך 

 לשנות את הרשימות שגובשו. 

פניה נתונים על פנה משרד החוץ אל ועדת חו"ל והציג ב 2014-2010בין השנים  .3

קשיים בנציגויות בפריס ובלונדון לגייס עובדים ולהניעם לכך שיתמידו 

בעבודתם. משרד החוץ ביקש להעניק לעמ"י בנציגויות אלה מענק כספי 

, ולאחר ששקלה את הנתונים 2010שיתמרץ אותם להתמיד בעבודתם. בנובמבר 

שכר לעמ"י שהוצגו לפניה, החליטה ועדת חו"ל לאשר מתווה של תוספת 

 2012המועסקים בנציגות ישראל בלונדון. אישור דומה נתנה הוועדה בספטמבר 

 . 46תוספת התמדה( -לעמ"י המועסקים בנציגות בפריס )להלן 

על פי אישור המתווה, העובדים בשתי הנציגויות שיתחייבו לעבוד ארבע תקופות 

מדה בסכום חודשים )ארבע שנים( יהיו זכאים לקבל מענק הת 12רצופות של 

אירו בפריס עבור כל ארבע  12,000-ליש"ט בלונדון ו 10,800כספי קבוע )

תוספת  15%התקופות(. לעמ"י בלונדון אושרה בנוסף גם מקדמה בשיעור של 

 12לשכרם החודשי. מקדמה זו מותנית בהתמדה רצופה בעבודה במשך 

יך את חודשים, ובחלוף תקופה זו תהפוך למענק. ועדת חו"ל החליטה להאר

 . 201647התקופה שבה יינתן מענק ההתמדה עד סוף 

נמצא כי מענק ההתמדה אינו משולם לעמ"י אבטחה בפריס, ולעומת זאת 

 ניתן לעמ"י אבטחה בלונדון. 

בתגובתו כתב המשרד כי הוא סבור שמנגנון מענק ההתמדה הוא פתרון זמני 

השכר ויוקר והדרך הנכונה לבצע עדכוני שכר לעמ"י היא בהתאם לעלויות 

 המחיה ובאופן שיהלום את עבודתם, כישוריהם ותנאי המקום בו הם חיים. 

 

 . 2012ובפריס בספטמבר  2011מתווה תוספת השכר הוחל בלונדון בינואר   46

למעט בני זוג של  ,כל עובדי העמ"י חלה עלההחלטה לתת מענק התמדה בלונדון ובפריס   47

דיור, חינוך, "אינם חשופים להוצאות שנקבע כי ההסדר אינו חל מאחר  שבעניינם ,שליחים

 בריאות וכו'".
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על משרד החוץ לוודא שההסדר שהושג לגבי תוספת ההתמדה מוחל על 

כל העמ"י שאליהם נוגע ההסדר, לפי החלטת ועדת חו"ל. בכל מקרה 

שבו הוא מבקש להחריג סוג עובדים מההסדר הקיים, עליו לעשות זאת 

באמצעות ועדת חו"ל שאישרה אותו. על ועדת חו"ל לבחון אם אכן ראוי 

אף  בלבד, נציגויות בשתי ניתן ההתמדה מצב הדברים הנוכחי, שבו מענק

שבהן קיימים קשיים דומים לאתר עובדים  נוספות נציגויות שיש על פי

 שיתמידו בעבודתם.

לשה של האמור לעיל מלמד שנדרש שמשרד החוץ יבדוק את נקודות החו

מנגנון השכר, ויפרוס בפני הממונה על השכר תמונה מלאה שתכלול בין היתר 

את הקשיים הכלכליים שבהם נתקלים עמ"י בכל הנציגויות ויאבחן את 

ההשפעה שיש לכך על גיוס מועמדים ועל התמדתם בעבודה. כמו כן, עליו 

ה המזכים לקבוע תבחינים ברורים ומפורטים לבחירת הנציגויות ותפקידי הליב

בתוספות שכר. את הנתונים העדכניים עליו להביא בפני ועדת חו"ל במידת 

 הצורך.

 

 

  העסקה של עמ"יהשינוי מנגנון השכר ותנאי 
משרדי שהתקיים -במהלך השנים עלו יוזמות לשינוי מנגנון השכר של עמ"י. בדיון בין

קביעת השכר במשרד האוצר נקבע כי "ככל שיבוצע שינוי בשיטת  2014באוקטובר 

. עמדתו של 48הרי שהשינוי האמור ייגזר מהתפקידים השונים בהם מועסקים עמ"י"

משרד החוץ לגבי הצורך לשנות את מנגנון שכר העמ"י עלתה בפני סגן בכיר 

ועל דעת  -ובה נכתב: "עמדת משרד החוץ  2015לממונה על השכר באפריל 

וזאת מטעמים מקצועיים  שנדרש שינוי מהותי בתחום העמ"י -המשרדים האחרים 

 וענייניים וכצורך הכרחי לשם מילוי יעדיה של המדינה בחו"ל". 

הוסבר כי היא קיבלה את התייחסות הסתדרות  2016בתגובת נש"ם מדצמבר 

העובדים הכללית לטיוטת נוהל העסקת עמ"י, וכי היא פועלת לבצע את ההתאמות 

 הנדרשות להשלמת מעמדם של עמ"י כעובדי מדינה. 

, על ההסדרה צוות עבודת שתושלם לאחר כי מעיר המדינה מבקרמשרד 

 יוטמעוהנוהל  שהוראותלכך  לדאוג השכר על והממונה החוץ משרד ,"םנש

 . נדרש שהדבר ככל"ש בשות

התקיימה פגישה בין נציגי המשרד, נש"ם  2015ממסמכי המשרד עולה שבאפריל 

ונציג הממונה על השכר, ובה צוין שהרכב האוכלוסייה שמייצג את העמ"י אינו משקף 

הועלה כי אין להעסקת עובדים אלה ביטוי בשכר  בפגישהעוד את המציאות היום. 

 

 . 20.10.14"גיבוש מדיניות בעניין העסקת עמ"י",   48
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 שמנגנון מנת על

 יהיה החדש השכר
 בו להחיל עליו, מיטבי

 השינויים את
 לשיפור הנדרשים

 הקיים השכר מנגנון
 

ש"על המדינה בהובלה  פגישהבובמבנה ההעסקה של עמ"י. נציגי משרד החוץ טענו 

של הנציבות והאוצר לקבל החלטה כיצד הם מעוניינים לראות את העמ"י מבחינת 

מעמדם ומכאן מה חל עליהם בהיבט של חוקי מגן, חוקי העסקה, תקשי"ר, שות"ש 

סוכם שבין היתר יש לטפל בשכר ובמבנה  בפגישהוכל מקור תעסוקה אחר". 

 שרות )ת"ש( ובהכשרתם. להלן הפרטים: ההעסקה של העמ"י, במתן סל תנאי

הוחלט לבנות מודל שכר שונה. במקום טבלאות של דירוג  :העסקה ומבנה שכר

עמ"י, שאינן נותנות ביטוי למקצועות השונים שבהם הם עוסקים, הוחלט "לבנות 

טבלאות חדשות בהתאם לתפקידים". כן סוכם להחיל על העמ"י את חוקי המגן 

פני שהיעדרם יצר פער "של יישום חוקים שכאלו כדוגמה הישראליים במלואם, מ

 בנושא צבירת ימי מחלה, ימי מחלת הורה, ילדים ועוד". 

הודיע סגן בכיר לממונה על השכר לנציג ההסתדרות המייצג את ועד עובדי  2016-ב

עמ"י, כי משרד החוץ ונש"ם מנהלים עבודת מטה משותפת לבחינת האפשרות לשינוי 

כר לעמ"י, וזאת במקביל לוועדה הפועלת בנש"ם ובוחנת את אופן אופן תשלום הש

העסקתם. כמו כן, נציגי הממשלה קיימו מפגשים אחדים עם נציגי ההסתדרות כדי 

להציג את אשר על הפרק בנושא זה. ביוני אותה שנה החליטה ועדת חו"ל כי נש"ם 

מסר כי תפעל להסדרת מעמדם של עמ"י וכללי גיוסם והעסקתם. בישיבה זו נ

כמהלך משלים לעבודת נש"ם "מתקיים תהליך לבחינת יישומו של מנגנון שכר חדש 

לעמ"י. במנגנון האמור השכר של העמ"י ייקבע בהתאם למשכורת הישראלית 

המשולמת לעובד בתפקיד זהה, כאשר זו מותאמת לתנאי יוקר המחיה במקום 

האפשרות להחליף את החלק . כמו כן נבחנת Home-Based "49ההעסקה על פי מודל

 מהמשכורת הישראלית המשויך להוצאות דיור בקצובות דיור, על פי כללים שייקבעו.

הממונה על השכר הסביר למשרד מבקר המדינה כי לאחר שתסתיים עבודת צוות 

ההסדרה, ייקבעו השכר ותנאי השירות של עמ"י על פי הנהוג לגבי כלל עובדי 

מה, ובמקביל יותאמו השכר ותנאי השירות למקום המדינה בישראל בסוג משרה דו

השירות בחו"ל. הדבר יתבצע על פי שיטה שהוצגה לנציגי המשרדים והעובדים, 

לאור העיקרון "שתנאי השכר הישראלים יתורגמו לכוח קנייה דומה במדינת השירות 

 בהתאם לנתונים שיתקבלו בנוגע לעלות הצריכה והדיור במדינה". 

ה מעיר לממונה על השכר כי על מנת שמנגנון השכר משרד מבקר המדינ

החדש יהיה מיטבי, עליו להחיל בו את השינויים הנדרשים לשיפור מנגנון 

השכר הקיים. כמו כן עליו לשתף בגיבוש מנגנון השכר החדש את כלל משרדי 

ממשלה המעסיקים עמ"י, שלהם ידע רב וניסיון בהעסקתם לאורך שנים, והם 

 וחביות ונקודתיות בנציגויות. חשופים לבעיות ר

ש אוסרים על השליחים ועל עמ"י ליטול "תקנון שירות החוץ והשות נטילת הלוואות:

ש מאפשר רק לשליחי משרד החוץ לקבל הלוואה מהמשרד "הלוואות פרטיות. השות

 

49  Home Based לאומיות וממשלות לקביעה ולעדכון של דמי -הנה שיטה נפוצה בקרב חברות בין

המחיה בחו"ל עבור עובדים בעיתוק )רלוקיישן(. הדבר נחוץ כאשר האיכות והנגישות של מוצרי 

ם ביעד שאליו עוברים העובדים שונים מאלה של מדינת האם, ויש להתחשב הצריכה והשירותי

 בכך בקביעת השכר. 
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 נבנה י"עמ עבור

 מקצועי הדרכה מערך
 של מזה השונה

 ומותאם השליחים
, בנציגויות לעבודתם

 הדרכות כולל והוא
 ל"לחו היציאה לפני

. ל"לחו היציאה ולאחר
 ההדרכות, ככלל

, בישראל נעשות
 הדרכות למעט

 שעבורן, מעטות
 לומדה הוכנה

 להדרכת מתאימה
 ל"בחו בנציגות העובד
 

לקליטה בחו"ל. הלוואה זו כוללת מקדמה ראשונה בגובה בסיס המשכורת באותה 

 מדינה וקצובת דירה חודשית המגיעה להם לפי מצבם המשפחתי. 

מדיוני ועדת חו"ל, הוחלט בעקבות פניות של משרדי ממשלה  באחד, 2016 ביוני רק

בה נבחנת האפשרות לאפשר והחלה עבודת מטה לפיכך  .נושאה להסדרת לפעול

 2016 בספטמברלמשרדים להעמיד הלוואות לעמ"י לצורך התארגנות ראשונית. 

צריך בתחום ההלוואות לעמ"י וקבע את עמדתו ולפיה  הצרכיםמיפה המשרד את 

גם בתשובתו כתב המשרד כי גיבש את תפיסתו לגבי  ."ילעמגם  הלוואותלתת 

ות שהוא מבקש לאפשר להעניק לעמ"י והציג אותה בפני אגף החשב הכללי ההלווא

 אולם התהליך בנושא זה טרם הסתיים.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ שעליו להחיש את סיום הטיפול 

בסוגיה זו, מאחר שלעמ"י הוצאות כספיות עקב המעבר, בין היתר כדי לפתוח 

ין זה סביר שייאסר עליהם לקחת חשבונות בנק ולהסדיר מקום לינה, וא

הלוואה פרטית בחו"ל מבלי שניתנה להם חלופה אחרת, בדומה לזו שניתנה 

 לשליחים.

הדרכת עובדים הנה כלי שנועד להקנות הכשרה וידע הדרושים לעובדים  הכשרות:

בארץ ובחו"ל לשם מילוי תפקידם, שיפור רמתם המקצועית ופיתוח מיומנויות בתחום 

לטובת הרחבת אופקי הידיעות וההשכלה הכללית, הגברת היעילות עבודתם, וכן 

ושיפור השירות. תקנון שירות החוץ קובע כי כל עובד היוצא לשרת בחוץ לארץ חייב 

לעבור מסלול הדרכה על מנת להכינו לתפקיד החדש, לסייע בידו בהכרת התחום 

לכך מוטלת שבו יעסוק ולהקל עליו את הקליטה במקום השירות החדש. האחריות 

 על אגף ההדרכה במשרד החוץ.

עבור עמ"י נבנה מערך הדרכה מקצועי השונה מזה של השליחים ומותאם לעבודתם 

בנציגויות, והוא כולל הדרכות לפני היציאה לחו"ל ולאחר היציאה לחו"ל. ככלל, 

ההדרכות נעשות בישראל, למעט הדרכות מעטות, שעבורן הוכנה לומדה מתאימה 

בנציגות בחו"ל. ההכשרות המקצועיות נעשות באגפים המתאימים  להדרכת העובד

 לכך במשרד החוץ. 

הכשרות עמ"י לפני יציאת העובד לתפקיד כוללות את תחום הכספים, המחלקה 

התקיימו שני קורסי כספים לעמ"י, בני ארבעה ימים כל  2016-הקונסולרית והקשר. ב

בתחום הקשר אחד, ושישה קורסים להכשרת עמ"י על ידי האגף הקונסולרי. 

 2016-2015קורסים בשנה לטובת הכשרת עמ"י. כמו כן בשנים  30-מתקיימים כ

נציגויות.  50-התקיימו עשרה רענונים בתחום הנוטריוני בשיחות ועידה בהשתתפות כ

 נוסף על ההדרכה הסדירה מתקיימות סדנאות אזוריות של האגף לעניינים קונסולריים

 תדריכים של אגף קשרי תרבות ומדע, אגף תקשורת. כן מתקיימים 50וחטיבת ההדרכה

והסברה, אגף כלכלה ואגף אסטרטגיה. גם משרד הכלכלה מקיים כנסים לעמ"י 

ולעמ"ז בנושאים רוחביים שונים, שחלקם מתקיימים בישראל וחלקם בחו"ל. עמ"י 

 העוסקים באבטחה מקבלים את הכשרתם במטה משרד החוץ. 

 

 התקיימו סדנאות כאלה בניו יורק, בפריס ובברלין. 2015דצמבר -בתקופה אפריל  50
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 החוץ משרד של סקר

 עובדים בקרב 2016-מ
 בין בדק בנציגויות

, תשפו ידיעת היתר
 שפרט בו ונמצא

 שבהן למדינות
 שפת היא האנגלית

 י"העמ רוב, המקום
 שפת את דוברים אינם

 הנציגות של המקום
 מועסקים הם שבה

 

נן מעדכנות את אגף ההדרכה בדבר העמ"י אגף מש"א והנציגויות בחו"ל אי

המתגייסים לנציגויות בחו"ל והתפקידים שהם ממלאים בהן, ובידי אגף 

למעט בתחום כי  ההדרכה מידע על עמ"י המגויסים בישראל בלבד. עוד נמצא

הקונסולרי, המשרד עדיין לא הכין מערך הדרכה והכשרה באמצעות לומדות 

 .51"לבחו יםהמגויס"י או באמצעים אחרים לעמ

על אגף מש"א במשרד לעדכן את יחידת ההדרכה בפרטים הרלוונטיים על 

עובדי העמ"י בנציגויות בחו"ל, ובכלל זאת התפקידים שהם ממלאים 

והתחלופה שלהם. כמו כן, יחידת ההדרכה נדרשת לפתח כלי הדרכה גם 

באמצעות למידה מרחוק ובאמצעים מתקדמים אחרים, שיתאימו לכל העמ"י 

 יסו בישראל או במדינת השירות. שגו

ממסמכי חטיבת ההדרכה במשרד עולה שהמשרד מממן קורסי  :לימוד שפה זרה

שפה לדיפלומטים, לימודי העשרת שפה לכל עובדי המשרד, לימודי שפה לשימור 

שפת ילדי השליחים ועל פי הצורך, לימודי שפות גם לעמ"י המועסקים בנציגויות. לפי 

ן לגופה, התקנון, זכאותו של עמ"י ללימודי השפה אינה גורפת אלא כל בקשה תידו

ותישקל נחיצות הלימודים לצורך התפקיד. עמ"י הזקוקים ללימודי שפה רשאים 

להגיש בקשה למשרד החוץ למימון לימוד השפה, ועליהם לצרף לבקשתם חוות 

 דעת של קצין המינהלה בנציגות התומכת בכך. 

לא נוצל מלוא התקציב שמשרד החוץ ייעד לקורסי שפה  2016-2014יצוין כי בשנים 

 ללימודי . משרד החוץ הסביר לצוות הביקורת כי האישור52לעובדים המקומיים בנציגויות

 נשארים י"עמ כי העובדה לאור וזאת הצורך, ובמידת נעשה במשורה י"שפה לעמ

 בממוצע". בלבד "שנתיים בעבודתם

בקרב עובדים בנציגויות בדק בין היתר ידיעת  2016-סקר של משרד החוץ מ

שפות, ונמצא בו שפרט למדינות שבהן האנגלית היא שפת המקום, רוב העמ"י 

 אינם דוברים את שפת המקום של הנציגות שבה הם מועסקים. 

עמ"י, ומהם רק תשעה דיווחו כי הם  19לדוגמה, לסקר בנציגות ישראל ברומא השיבו 

עמ"י, וכולם דיווחו כי  63דוברי איטלקית; בנציגויות בבריסל ובפריס השיבו לסקר 

עמ"י, ואחד מהם דיווח כי הוא דובר  15אינם דוברי צרפתית; בבייג'ין השיבו לסקר 

קים בנציגות בברלין, אף לא אחד מהם דיווח עמ"י המועס 20את שפת המקום; מבין 

 כי הוא דובר את השפה הגרמנית. 

ידיעת שפת המקום היא כלי חיוני, שמסייע לעובדים בנציגויות בחו"ל לבצע 

את עבודתם המקצועית טוב יותר. השפה מאפשרת תקשורת בינם ובין 

משל העובדים הזרים המועסקים בנציגויות, האוכלוסייה המקומית וגורמי מ

 ודיפלומטיה במדינות השירות. 

 

 החל המשרד בהכנת לומדה בתחום הכספים. 2016בשנת   51

 . התקציב מיועד לעמ"י שאינם בני זוג של שליחים ולעמ"ז  52
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בתגובתו הודיע משרד החוץ כי המציאות התקציבית שבה הוא נתון מחייבת ביצוע 

תיעדוף והפעלת שיקול דעת בכל מקרה שבו מוענקים שיעורי שפה או הכשרות 

 אחרות לעמ"י. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד כי עליו לחזק את נקודות התורפה במערך 

עמ"י ולוודא כי הוא כולל את כל ההיבטים הנדרשים למילוי ההכשרה של 

התפקידים שעמ"י מבצעים בנציגויות, ובכלל זאת לימוד שפות בתפקידים 

 המתאימים.

   



 615|    החוץ משרד

 סיכום

מדינות ברחבי העולם מתמודדות עם אתגרי השעה  103-נציגויות ישראל ב

מקומיים לאומית, בין היתר, באמצעות העסקת אלפי עובדים -בזירה הבין

ישראלים וזרים המבצעים תפקידים מגוונים בתחומי האבטחה, המינהל 

תפקידי ליבה ייצוגיים. עובדים אלה מהווים את  חלקם מבצעים אףו ,והתקשוב

התשתית האנושית שעליה נשענת הפעילות הדיפלומטית, הקונסולרית 

הליבה הממצאים מלמדים כי הייצוג בתחומי  והמינהלית של הנציגויות בחו"ל.

לאומי, הסברה, כלכלה -מדינאות, משפט בין -שבהם פועלות הנציגויות 

מצוי במשבר מתמשך, וכי זה זמן הנציגויות נסמכות במילוי התפקידים  -ומסחר 

 האמורים על העובדים המקומיים.

על רקע זה, נדרשת רפורמה מבנית בנוגע להעסקת העובדים המקומיים 

ולות מקצועיים ומינהליים ברורים של בנציגויות, שתכלול הגדרה של גב

תוך שמירה על זכויותיהם. בד בבד,  ,התפקידים שבהם ניתן להעסיק אותם

ראוי שהנהלת משרד החוץ תקבע מדיניות ארוכת טווח בנוגע לאיוש המשרות 

הפנויות של כלל העובדים בחו"ל אשר תכלול קביעת תנאי כשירות למילוי 

הליך גיוס המועמדים לתפקידים אלה והסדרת תפקידי ליבה ייצוגיים, מיסוד ת

 מעמדם במדינות השירות.

בשים לב לכך שהמתכונת הקיימת של העסקת העמ"י בנציגויות מעלה 

ליקויים רבים הן בנוגע למעמדם התעסוקתי והן בנוגע לתנאי העסקתם, וכי 

משרדי -ההחלטות הרגולטוריות בעניינם אינן שקופות, ראוי שהצוות הבין

להסדיר את נושא העסקת העמ"י, יחולל שינוי מהותי בנושא זה שהוסמך 

שיסייע בפתרון מצוקת כוח האדם המתמשכת שעמה מתמודדות נציגויות 

 ישראל בחו"ל.

 



 

 



 החינוך משרד

 הספר בתי על הכולל הפיקוח
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 תקציר

  כללי רקע

הוא הגוף הממונה על קיומו וקידומו של החינוך המשרד(  -)להלן גם משרד החינוך 

. במסגרת אחריותו זו חלה על המשרד חובה לפקח על פעולתם במדינת ישראל

הספר מתבצע בין היתר באמצעות מפקחים של מוסדות החינוך. הפיקוח בבתי 

מפקחים(; המפקחים פועלים בכל מחוזות המשרד לפי שלבי  -כוללים )להלן גם 

( 2016-2015התשע"ו ) 1החינוך וזרם החינוך, וכן בחינוך המיוחד. בשנת הלימודים

 מפקחים.  230פעלו במחוזות המשרד 

תי )סדרי הפיקוח(, תפקידיו של המפקח הוגדרו בהרחבה בתקנות חינוך ממלכ

המוסד משרד כלפי הייצוג התקנות(. תפקידיו הם בין היתר  -)להלן  1956-התשי"ז

המוסד ל שהערכה  , המשרד ורשות החינוך המקומית;המוסדוקישור בין החינוכי 

מידת , איכות הניהוללביצוע מדיניות המשרד,  בכל הנוגע עליו ובקרההחינוכי 

; האקלים החינוכי והחברתישלהם ו שגיםרמת ההי, תלמידיםהההתמדה של 

בנוגע לשיפור תהליכי  תוהדרכמעורבות בנושאי כוח אדם במוסד; סיוע למנהל ו

לשם השגתם של יעדים חינוכיים משאבים, תכנון הקצאת למידה והוראה ובנוגע ל

גבי עובדי הוראה, הורים, תלמידים וגורמים ציבוריים ל שלטיפול בפניות  וארגוניים;

 ך. חינו ותמוסד

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את מערך הפיקוח  2016ספטמבר -בחודשים פברואר

יסודיים. הביקורת נעשתה במשרד -הכולל על מוסדות החינוך היסודיים והעל

החינוך: במטה ובמחוזות חיפה, תל אביב, מרכז ודרום וכן במחוז החרדי. נוסף על 

לכל המפקחים הכוללים בחינוך היסודי  כך שלח משרד מבקר המדינה שאלון

יסודי ובחינוך המיוחד, לפי רשימות שהתקבלו ממחוזות משרד החינוך )להלן -והעל

 ( מפקחים.71%-)כ 2212-מ 157השאלון(. על השאלון השיבו  -

 

 
 .בספטמבר מתחילה הלימודים שנת  1

כי הם נמצאים בתפקיד  למשרד מבקר המדינהמסרו  מהם 7 -מפקחים  230-נשלחו שאלונים ל  2

מסרו שעברו לתפקיד אחר במחוז ואינם  מהם 2-ו השאלון, פחות משנה ואינם יכולים להשיב על

 משמשים במועד שליחת השאלון מפקחים כוללים. 
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 הליקויים העיקריים
 יםהמפקח עליתר  עומס

לות פיקוח על המפקחים הכוללים עוסקים במגוון רחב של משימות. המשימות כול

וכן משימות ברמת המחוז  -שהן משימות הליבה של המפקחים  -בתי הספר וליווים 

ומשימות מינהליות וטכניות; כמו כן, מספר בתי הספר שבפיקוח מפקח כולל הוא 

 גדול. עקב כך המפקחים מתקשים לבצע את כל המשימות המוטלות עליהם. 

י היקף העבודה המוטל עליהם מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו כ 76%-כ

מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו שריבוי  30%-אינו מתאים להיקף משרתם; כ

 44%-המשימות המוטלות עליהם הוא אחד הקשיים העיקריים בעבודתם; ו

ציינו שריבוי המשימות המינהליות והמחסור שהשיבו על השאלון מהמפקחים 

מקשים עליהם את ביצוע עבודתם. זאת ועוד,  בשירותי משרד ובסיוע מינהלי

בתי  25המשרד קבע מפתח תקינה בנוגע לחינוך הרגיל )יחס של מפקח אחד לכל 

בתי ספר( בלי להביא  20מפקח אחד לכל  -ספר, למעט במחוזות צפון ודרום 

בחשבון מאפיינים רלוונטיים המשפיעים על מורכבות הפיקוח על בתי הספר, כגון 

, התלמידים וכיתות הלימוד בבית הספר וההרכב החברתי הכלכלי מספר המורים

לא קבע מפתח תקינה לגבי מספר המפקחים  של התלמידים בו. המשרד

 המיוחד.  בחינוך הנדרשים

המפקח מייחד בפועל רק  -העומס הרב משפיע על אפקטיביות פעולות הפיקוח 

ת במוקד עבודת מעט מזמנו לקשר בינו לבית הספר, אף שנושא זה אמור להיו

הפיקוח. יצוין כי בחינה שעשה אגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה במשרד לגבי חסמים 

עיקריים המקשים את קידום רפורמת הלמידה המשמעותית בבתי הספר, העלתה 

-כי "עומס משימות על המפקחים מונע מהם להוביל תהליכי עומק". זאת ועוד, כ

כי הם מצליחים להוביל תהליכי מהמפקחים שהשיבו על השאלון סבורים  38%

סוגיית העומס ידועה עומק פדגוגיים בבתי הספר במידה מועטה או בינונית. 

 למשרד זה זמן רב, בלי שניתן לה מענה ראוי.

 

 הגדרת תפקיד המפקח  בין הלימה היעדר

 לבין פעולות הפיקוח בפועל 

ותר. כמו מאז הוגדרו תפקידי המפקח התרחבה מערכת החינוך והפכה מורכבת י

-פדגוגית והן ברמה הארגונית-כן חלו בה שינויים ניכרים הן ברמה התפיסתית

מבנית, ובהם ביזור סמכויות לרשויות המקומיות ולמנהלי בתי הספר, גידול במספר 

 הגורמים הפועלים בשדה החינוכי והחלת רפורמות בתהליכי ההוראה והלמידה. 

המשרד דן במשך השנים בצורך לעדכן את הגדרת תפקיד המפקח ולצמצם את 

העומס המוטל עליו. הוועדה האחרונה שדנה בנושא הגישה את המלצותיה בשנת 

"תפקיד המפקח הכולל בעידן 'אופק חדש'". הוועדה שכותרתו בדוח  2009

המליצה להעביר כמה משימות ותפקידים מהמפקח הכולל למנהל בתי הספר, 
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בעיקר בנוגע להכנת תכנית העבודה הבית ספרית ויישומה, לפיקוח על עובדי 

הוא לא קבע לפיהן  המלצות הוועדה, את אימץ שהמשרד אףההוראה ולהדרכתם. 

, ובפועל למעט העברת חלק ממשימות המפקח למנהל הנחיות לעבודת המפקחים

 בית הספר, מרבית המלצות הוועדה אינן מיושמות. 

 

 ושיטות עבודה  אחוד עבודה נוהל היעדר

 הספר בבתי לפיקוח

הנחיות ונוהלי עבודה לגבי תחומי האחריות הפדגוגיים והמקצועיים של המפקח 

והמשימות שעליו לבצע פזורים בחוקי החינוך ובחוזרי מנכ"ל רבים; חלק מתחומי 

האחריות אף אינם מעוגנים בכתב, והמפקחים מיודעים לגביהם במפגשים 

המשמש אין למשרד מסמך אחוד המסדיר את תורת הפיקוח כולה ומקצועיים. 

מצב זה מקשה על המפקחים להכיר את התורה . מסגרת פעילות ברורה למפקחים

 כולה ולפעול לפיה ואף עלול לגרום סתירות וכפילויות.

זאת ועוד, המשרד לא קבע רשימה סדורה הכוללת את המרכיבים המרכזיים ואת 

ל המפקח לבחון בשנת הלימודים וכן לא קבע את תדירות נושאי החובה שאותם ע

הביקורים של המפקח בבתי הספר. נוסף על כך לא קבע המשרד שיטות לתיעוד 

הביקורים ולדיווח על תוצריהם. עקב כך כל מפקח יוצק תוכן לתפקיד, לפי ניסיונו, 

ההסדרה של פעולות המפקחים בבתי -העדפותיו וסדרי העדיפויות שקבע. אי

פר ואופן תיעודן פוגעת ביכולתו של המשרד להשוות בין פעולות הפיקוח הס

שמבצעים המפקחים בבתי הספר, לזהות חוזקות וחולשות ולפעול לשיפור מערכת 

 החינוך בהתאם.

 

 שותפי תפקיד עם עבודהה בקשרי קשיים

למפקחים הכוללים קשרי עבודה עם גורמים רבים. במשרד, הם מונחים מקצועית 

דתי מונחים -כמה גורמי מטה במנהל הפדגוגי. המפקחים בחינוך הממלכתיעל ידי 

גם על ידי מנהל החינוך הדתי. כמו כן, במסגרת תפקידיהם הנוספים של 

המפקחים במחוז הם מונחים על ידי דרג המטה האמון על הנושא הרלוונטי. כמו 

הרשויות  כן, המפקחים מקיימים קשרי עבודה עם גורמים מחוץ למשרד, ובפרט עם

המקומיות המעורבות במתן שירותי חינוך בתחומן ועם רשתות החינוך הפועלות 

 יסודיים.-מטעמן בהפעלת בתי ספר על

הקשר בין יחידות המטה לבין המפקחים אינו מובנה ולא נקבע גורם אחד כמתכלל 

הפועל ישירות מול המפקח ומייצג את אותם גורמי מטה. משמעות הדבר היא 

כמה "אדונים" בדרג המטה, כל אחד וציפיותיו. הדבר יוצר חוסר  שלמפקחים יש

תיאום בין היחידות השונות בנוגע למתן ההנחיות וההוראות למפקח, ומצריך את 

המפקח לתמרן בין יחידות אלה. בנוסף, קיים טשטוש בנוגע לחלוקת האחריות 
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אשר עלול והסמכות בין המפקחים הכוללים, הרשויות המקומיות ורשתות החינוך, 

 לפגוע ביכולת המפקח הכולל למלא את תפקידו בבית הספר.

 

 ההמלצות העיקריות

על המשרד לאפיין את מרכיבי התפקיד של המפקח הכולל ולמקד את תפקידיו 

 . מומחיות מקצועית ופדגוגיתבתחומים שבהם יש לו 

על בסיס אפיון כאמור על המשרד לקבוע מפתח תקינה שישקף איזון בין היקף 

המשימות של המפקח הכולל לבין מספר בתי הספר שבפיקוחו. בקביעת מפתח 

התקינה יש להתחשב במכלול המאפיינים של בתי הספר ושל סביבת הפיקוח, כדי 

לאפשר למפקחים למלא את משימותיהם בבתי הספר באופן מקצועי, איכותי 

 יוחד.ושוויוני. כמו כן, על המשרד לקבוע מפתח תקינה למפקחים בחינוך המ

פעולות דרכי ביצוע שבה יוגדרו  תורת פיקוח שלמה ומפורטת,על המשרד לקבוע 

בד בבד עם מתן מרחב תמרון הדיווח על ביצוען,  ואופן בבתי הספר הפיקוח

חלוקת את ממשקי העבודה ו לקבוע אתעל המשרד ועצמאות למפקח. כן 

במשרד, ברשויות המקומיות וברשתות  התפקיד שותפיהאחריות בין המפקח לבין 

 החינוך. 

על המשרד לייעל את ממשקי העבודה בין המפקחים ודרגי המטה. מוצע כי 

המשרד ימנה גורם אחד שיהיה אחראי לריכוז הדרישות של דרגי המטה 

מהמפקחים ולביצוע תיעדוף של משימות, על מנת לוודא כי זמן הפיקוח מנוצל 

 באופן ראוי וסביר. 

מטה משרד החינוך את תמונת המצב המשתקפת, בין היתר, מתשובות  ייתדח נוכח

, ולפיה במערך הפיקוח יש כשלים המונעים ממנו לבצע את ןהמפקחים לשאלו

תפקידו באופן מיטבי, ראוי להשתמש באופן מושכל בדוח הביקורת כבסיס לשיח 

 מקדם בין דרגי המשרד, על מנת לגשר על הבדלי התפיסות ביניהם. 
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 סיכום

 מערך הפיקוח הכולל הוקם לצורך הבטחת נוכחות המדינה והשפעתה על

הספר ולצורך ביצוע בקרה -החינוך בבתי תהליכים, מטרות ויעדים של מערכת

פדגוגית ומנהלית על יישומם; להכוונת משאבים על פי מדיניות המשרד וצרכים 

לתמיכה וליווי של מנהל מקומיים, להעברת מידע בין גורמי המטה לגורמי השטח, 

בית הספר ולניהול משברים. הקצאת כספי מדינה למערך הפיקוח הכולל מחייבת 

 -המשאבים שברשותו  את ביעילות כי הוא יפעל באופן אפקטיבי ושוויוני וינהל

 .המשאב האנושי וכספי הציבור

מאז הוגדרו תפקידי הפיקוח בתקנות, התרחבה מערכת החינוך והפכה מורכבת 

-פדגוגית והן ברמה הארגונית-ר. חלו בה שינויים ניכרים הן ברמה התפיסתיתיות

מבנית. בהמשך לכך, חל גידול במספר בתי הספר שבאחריותו של כל מפקח 

 בין המשימות קשה לגישור פער ובמספר הגורמים הפועלים בזירה החינוכית, ונוצר

י עומס העבודה אותם. בביקורת עלה כ לבצע לבין יכולתו על המפקח המוטלות

של המפקחים הכוללים הוא רב, כי לא הוסדרו תחומי האחריות והסמכות שלהם 

וממשקי העבודה בינם לבין הרשויות המקומיות ורשתות החינוך, וכי לא נקבעו 

שיטות עבודה מובנות וסדורות לביצוע הפיקוח בבתי הספר, שיבטיחו פיקוח 

עם מתן עצמאות ושיקול דעת  על בסיס אחיד בד בבד מינימלי הכרחי ותיעוד

במצב הדברים האמור, למרות כישוריהם של המפקחים הכוללים  למפקחים.

ומחויבותם הרבה לביצוע התפקיד, משימות הפיקוח בבתי הספר אינן מבוצעות 

 במלואן ובאופן מיטבי, ומשאבי המשרד אינם מנוצלים ביעילות. 

על מנת להבטיח כי מערך הפיקוח הכולל יצליח לממש באופן מיטבי את ייעודו 

על משרד החינוך לאפיין את  -בקרה בבתי הספר, ליווים וסיוע להם  -העיקרי 

מרכיבי התפקיד של המפקח, למקד את תפקידיו בתחומים שבהם יש לו מומחיות 

ביצוע משימותיו. בהמשך מקצועית ופדגוגית ולקבוע סדרי עדיפויות ברורים בנוגע ל

לכך, על המשרד לבחון מחדש את מפתח התקינה להקצאת מפקחים למחוזות. 

ואת דרכי  הפיקוח בבתי הספרביצוע הפעולות שבליבת דרכי עליו גם להסדיר את 

הדיווח על ביצוען וכן להסדיר, עם משרד הפנים ובשיתוף הרשויות המקומיות 

ודה בין מכלול הגורמים ואת האחריות ומנהלי רשתות החינוך, את ממשקי העב

 והסמכות של כל אחד מהם.
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 מבוא
 -)להלן גם משרד החינוך החוק(,  -)להלן  1953-חוק חינוך ממלכתי, התשי"געל פי 

הוא הגוף הממונה על קיומו וקידומו של החינוך במדינת ישראל, משלב המשרד( 

במסגרת זו הטיל החוק על המשרד  יסודי.-יסודי ועד שלב החינוך העל-החינוך הקדם

. הפיקוח נועד בין היתר להעריך את 3חובה לפקח על פעולתם של מוסדות החינוך

מידת יישום המדיניות שקבע המשרד, לבחון את ביצועיו של כל מוסד חינוכי על פי 

מדדים שנקבעו, לסייע למוסדות החינוך ולמערכת החינוך כולה, לזהות תחומים 

סייע לקידומם. הפיקוח נועד גם לוודא כי מוסדות החינוך מנצלים את טעוני שיפור ול

 כספי הציבור באופן ראוי ואפקטיבי. 

מדינות שונות אימצו גישות שונות של פיקוח במערכת החינוך. על פי הגישה שאימצה 

מערכת החינוך בישראל, כולל תפקיד המפקח ביצוע בקרה, באמצעות הערכה 

ות ושימוש במבחנים סטנדרטיים, וכן ייעוץ, שעיקרו ליווי ומדידה של תשומות ותפוק

 יהם והדרכה. על, מתן משוב תהליכים בבית הספר

 -הפיקוח העיקרי על בתי הספר מתבצע באמצעות מפקחים כוללים )להלן גם 

, וכן בחינוך 6וזרם החינוך 5לפי שלבי החינוך 4מפקחים(; המפקחים פועלים בכל מחוז

מפקחים  230פעלו במשרד החינוך  8(2016-2015דים התשע"ו ). בשנת הלימו7המיוחד

כוללים. המפקחים נבחרים לתפקידם באמצעות מכרזי פיקוח שמפרסמת נציבות 

 . 19599-שירות המדינה, על פי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט

המפקח כפוף מנהלית למנהל המחוז שבו הוא מועסק, ומונחה מקצועית על ידי 

המנהל הפדגוגי שבמטה המשרד. המפקחים על מוסדות החינוך בחינוך יחידות 

-היסודי מונחים בידי האגף לחינוך יסודי, המפקחים על מוסדות החינוך בחינוך העל

, והמפקחים על החינוך המיוחד מונחים 10יסודי-יסודי מונחים בידי האגף לחינוך על  
 חינוך המוכר שאינו רשמי.לחינוך הרשמי והמשתייכים ללפי החוק, הפיקוח חל על מוסדות   3

המינהלה לחינוך צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים )כולל  -שישה מחוזות גאוגרפיים קיימים   4

 המחוז החרדי ומינהל החינוך ההתיישבותי. -מנח"י( ודרום, ושני מחוזות ארציים  - ירושלים

 יסודי. -חינוך על ,חינוך יסודיקדם יסודי, חינוך   5

 חרדי.החינוך והדתי -ממלכתיהחינוך הממלכתי, החינוך ה  6

ל מקצועות לימוד ומפקחים ע לעפועלים במחוזות המשרד מפקחים ייעודיים על כך נוסף   7

מפקחי מינהל חברה ונוער, מפקחי ביקור סדיר, מפקחים על הייעוץ , תחומים מסוימים )למשל

 מפקחים על הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה(.ו

 .בספטמבר מתחילה הלימודים שנת  8

השכלה  ;תואר שני בחינוך הממלכתי כוללות מפקח לתפקיד במכרז להשתתפות הסף דרישות  9

מנהל בתפקיד הוראה ושלוש שנות ניסיון ב ניסיון מהן ארבע שנות ,שבע שנות ניסיון ;פדגוגית

החזיק יסודי גם נדרש ל-בחינוך העל מפקח לתפקיד במכרזמי שמבקש להשתתף בית ספר. 

חינוך על בתי ספר בפיקוח ם הנוגעים למכרזיביסודיים. -בתי ספר עלברישיון הוראה קבוע ב

נקבעו דרישות ייחודיות המותאמות לזרמי חינוך חינוך החרדי וב חדחינוך המיוב ,דתי-הממלכתי

 אלה. 

 אחראים לניהול הפדגוגי של החינוך בכל המגזריםהיסודי -אגף החינוך היסודי ואגף החינוך העל  10

 ,משרדהוכלים ליישום מדיניות  שיטותפיתוח תכניות, ל זה החינוך, ובכללבהתאם לשלבי 

  מענה לפניות גורמים שונים במשרד ומחוצה לו.ל וכןמדיניות הבקרה על אופן יישום ל
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דתי, -פקחים בחינוך הממלכתי. לגבי המ11ם("חנ -בידי האגף לחינוך מיוחד )להלן גם 

הם מונחים מקצועית על ידי מנהל החינוך הדתי, נוסף על כפיפותם להוראות 

 . 12האגפים המקצועיים במנהל הפדגוגי

יסודי, על פי -מטה המשרד מקצה משרות פיקוח למחוזות בחינוך הרגיל, היסודי והעל

מרכז, תל אביב, בתי ספר במחוזות חיפה,  25מפתח שקבע: מפקח כולל אחד לכל 

מנח"י(, המחוז החרדי ומנהל החינוך  -)להלן  ירושלים והמנהלה לחינוך ירושלים

בתי ספר במחוזות צפון ודרום. אשר למפקחים  20ההתיישבותי; ומפקח אחד לכל 

 בחינוך המיוחד, לא קבע המשרד מפתח תקינה. 

 

 

 פעולות הביקורת
מדינה את מערך הפיקוח בדק משרד מבקר ה 2016ספטמבר -בחודשים פברואר

יסודיים. בין היתר נבדקו הנושאים האלה: -הכולל על מוסדות החינוך היסודיים והעל

הגדרת תפקיד המפקח הכולל, סמכויותיו של המפקח, נוהלי העבודה המנחים את 

עבודתו, אופן ביצוע הפיקוח בבתי הספר וממשקי העבודה של המפקחים הכוללים 

הביקורת  ומחוצה לו, הפועלים במערכת החינוכית.עם גורמים אחרים, במשרד 

נעשתה במשרד החינוך: בלשכת המשנה למנכ"לית המשרד, באגף לחינוך יסודי 

אגפי הגיל(, במחוזות חיפה, תל אביב, מרכז ודרום  -יסודי )להלן -ובאגף לחינוך על

 וכן במחוז החרדי. בדיקות השלמה נעשו במחוזות צפון, ירושלים ומנח"י ובמנהל

 לחינוך התיישבותי.

 

   

 
 21-3 עם צרכים מיוחדים בניהאגף לחינוך מיוחד נותן שירות מקצועי ברמה ארצית לתלמידים   11

השירותים  עם מגוון לקויות בכל רמות התפקוד. ; השירות ניתן לתלמידיםמכל המגזרים

כיתות הן לתלמידים ב, תלמידים בתכניות שילובלניתנים הן  לתלמידים הזכאים לחינוך מיוחד

 .בתי ספר לחינוך מיוחדהן לתלמידים ו בבתי ספר רגיליםבגני ילדים וחינוך מיוחד 

קובעות כי את הפיקוח הפדגוגי על מוסדות  ,1956-תקנות חינוך ממלכתי )סדרי פיקוח(, התשי"ז  12

בכל אחד  החינוך הדתי דתי בכל הנוגע לאופיים הדתי יבצע מנהל מינהל-הממלכתיהחינוך 

דתי -, והוא המפקח על החינוך הממלכתיהדתי החינוך מינהל ממחוזות המשרד יש נציג של

  במחוז.
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 שיטת הביקורת 

 בעניינה החינוך משרדותגובת 
לצורך ביצוע הביקורת שלח משרד מבקר המדינה שאלון לכל המפקחים הכוללים 

יסודי ובחינוך המיוחד, לפי רשימות שהתקבלו ממחוזות משרד -בחינוך היסודי והעל

. 14( מפקחים71%-)כ 22113-מ 157השאלון(. על השאלון השיבו  -החינוך )להלן 

התבקשו המפקחים להתייחס  15בשאלונים ובראיונות שקיים צוות הביקורת במחוזות

לסוגיות הנוגעות לעיסוקם, למשל משימות הפיקוח של המפקחים, סדרי עבודתם, 

 יחסי הגומלין בינם לבין שותפי תפקיד וכשלים במערך הפיקוח. 

משרד החינוך על השיטה של  הלין 2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

הביקורת )שליחת שאלונים וראיונות עומק שנעשו עם מפקחים במחוזות(. לטענת 

המשרד, לא מעט מדוח הביקורת מתבסס על אמירות של מפקחים שלעתים אינן 

תואמות את מדיניות המשרד, את הנהלים שלו, את החוק או את התקנות שהותקנו 

משרד את מרבית ממצאי הביקורת הדחה מטה ו נוכח עמדתו זיצוין כי מכוחו. 

שלו נסמכים על נתוני השאלון ודיווחי המפקחים הכוללים ואשר שהועלו בדוח 

 במחוזות.

יודגש כי ראיונות ושאלונים הם כלים שגרתיים בעבודת הביקורת, מאחר שהם 

מאפשרים איסוף מידע מאוכלוסייה רחבה הרלוונטית לנושא הביקורת; לגבי ביקורת 

ו, השאלון שנשלח לכלל המפקחים שימש לאיסוף מידע, לעיבודו ולניתוחו והיה ז

 אחד מהכלים שבאמצעותם נעשתה הביקורת. 

מטה משרד החינוך את המסקנות העולות מהתשובות של לעיל דחה  כאמור

היא דחיית תמונת המצב המשתקפת  הדבר משמעות .מפקחיו לשאלונים

כשלים המונעים ממנו לבצע את תפקידו  מהתשובות, ולפיה במערך הפיקוח יש

באופן מיטבי. תמונת מצב זו אינה עולה רק מהתשובות לשאלונים, אלא עולה 

בבירור ממסמכי מטה המשרד עצמו, הכול כמפורט בדוח. נוכח חשיבותו של 

מערך הפיקוח הכולל, ראוי להשתמש באופן מושכל בדוח הביקורת כבסיס 

 מנת לגשר על הבדלי התפיסות ביניהם.  לשיח מקדם בין דרגי המשרד, על

 

 
כי הם נמצאים  למשרד מבקר המדינהמסרו  מהם 7אולם  ,מפקחים 230-נשלחו שאלונים ל  13

מסרו שעברו לתפקיד אחר  מהם 2-ו, על השאלוןבתפקיד פחות משנה ואינם יכולים להשיב 

 במחוז ואינם משמשים במועד שליחת השאלון מפקחים כוללים. 

(, במחוז 91%-מפקחים )כ 22-מ 20 -(, במחוז חיפה 63%-מפקחים )כ 35-מ 22במחוז צפון השיבו   14

(, במחוז 54%-מפקחים )כ 28-מ 15 -(, במחוז תל אביב 71%-מפקחים )כ 35-מ 25 -מרכז 

, במחוז (84%)מפקחים  25-מ 21 -(, במחוז הדרום 55%-מפקחים )כ 22-מ 12 -ירושלים ומנח"י 

 (.58%-מפקחים )כ 12-מ 7 -(, במינהל לחינוך התיישבותי 83%-מפקחים )כ 42-מ 35 -החרדי 

 בעלי תפקידים במחוזות ובמטה של המשרד.מפקחים ו 30-משרד מבקר המדינה ראיין כ  15
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 קשיים בעבודת המפקח הכולל

תפקיד המפקח הכולל הוא בין התפקידים המורכבים והמאתגרים במשרד החינוך. 

המורכבות נובעת מריבוי המשימות הכלולות בתפקיד הפיקוח, מריבוי הגורמים, 

רך לתמרן במשרד ומחוצה לו, המעורבים בעשייה החינוכית בבתי הספר ומהצו

בהצלחה ביניהם. משרד מבקר המדינה מצא כי מערך הפיקוח סובל מכשלים, אשר 

פוגמים ביעילותו ואינם מאפשרים למפקחים לבצע את עבודת הפיקוח בבתי הספר 

 כראוי. להלן הפירוט:

 

 

 משימות המוטלות על המפקחיםהריבוי 
בתקנות חינוך ממלכתי )סדרי הפיקוח(,  בהרחבה תפקידי המפקח הכולל הוגדרו

ייצוג המשרד כלפי  בין היתרהם  ים אלההתקנות(. תפקיד -)להלן  1956-תשי"זה

מעקב אחר ; 16המוסד החינוכי וקישור בין המוסד, המשרד ורשות החינוך המקומית

ביצוע מדיניות החינוך ואחר יישום ההוראות של המשרד במוסדות החינוך, לרבות 

 ךהחינו ותבקרה על מוסדצוען של תכניות הלימוד והקצאת שעות תקן; בעניין בי

תלמידים, רמת המידת ההתמדה של התוויית מדיניות החינוך, בתחומי איכות הניהול, 

ות והאקלים החינוכי והחברתי; מעורבות בנושאי כוח אדם במוסד שלהם ההישגים

 ;יטורי עובדי הוראה(ופ יםבקשת מנהלפי )הערכת מנהלים, הערכת מורים ל החינוך

 ,למידה ובתכנון משאביםההוראה והבשיפור תהליכי והדרכתם  יםמנהלסיוע ל

של טיפול בפניות ; לשם השגתם של יעדים חינוכיים וארגונייםאיגומם והקצאתם 

  ך.חינו ותמוסדגבי עובדי הוראה, הורים, תלמידים וגורמים ציבוריים ל

על ריבוי המשימות המוטלות על  17העיר מבקר המדינה 1984כבר בדוח משנת 

המפקח הכולל. בדוח צוין כי "תפקידיו של המפקח הכולל כה רבים ומגוונים, ומספר 

המוסדות והמורים שבפיקוחו גדול גם הוא, עד שאין ביכולתו לעמוד בכל המטלות 

שעליו לבצע, ועל כן עוסק כל מפקח במשימות בהן נראה לו שיוכל לתרום תרומה 

בכלל התפקידים המוטלים עליו". מבקר המדינה קבע בדוח כי "על מרבית, ולא 

המשרד לתת דעתו על מכלול התפקידים המוטלים על המפקחים, לבדוק אילו מהם 

עדיין דרושים, להגדירם מחדש ולקבוע סדרי עדיפויות לעבודת המפקחים תוך 

ה 1994התייחסות לצרכים מקומיים". גם בדוח משנת   על18הצביע מבקר המדינ

  עומס העבודה המוטל על המפקח. הגברת

 
. לרוב הרשות המקומית היא 1949-רשות החינוך המקומית מוגדרת בחוק לימוד חובה, התש"ט  16

 רשות החינוך בתחום שיפוטה, למעט במקרים המצוינים בחוק.

 .259(, בפרק "הפיקוח הפדגוגי הכולל", עמ' 1984) 34דוח שנתי מבקר המדינה,   17

(, בפרק "הפיקוח והקצאת משאבים באמצעות המחוזות", 1994) 44המדינה, דוח שנתי מבקר   18

 .429עמ' 
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 לשאלונים מהתשובות

 גורמים עם ומשיחות
 עולה החינוך במשרד

 ריבוי בעיית כי
 המוטלות המשימות

 המפקחים על
 שעליה, הכוללים

 המדינה מבקר הצביע
 שלושה לפני כבר

 נפתרה לא, עשורים
 

בעיית  עולה כיעם גורמים במשרד החינוך  ומשיחותלשאלונים  מהתשובות

מבקר  הצביע שעליה ריבוי המשימות המוטלות על המפקחים הכוללים,

תשובות טענו ב המפקחים כבר לפני שלושה עשורים, לא נפתרה.המדינה 

 טבי.ילמלא את תפקידם באופן מ םביכולתפוגע  המשימות כי ריבוילשאלונים 

, למשל הטמעת שנוספו להם משימות חדשות, חלקן מורכבותציינו  הם

רפורמות יסוד של המשרד והתמודדות עם מעורבות גורמים חדשים בעלי עניין 

מפקחים שהשיבו על מה (30%-)כ 47והשפעה על הנעשה בבתי הספר. 

הוא אחד הקשיים העיקריים השאלון טענו כי ריבוי המשימות המוטלות עליהם 

עקב ריבוי  כי ציינומפקחים שהשיבו על השאלון מה (38%-)כ 59 ;בעבודתם

 הייתה הספר בבתי פדגוגיים עומק תהליכי בהובלת המשימות כאמור הצלחתם

מפקחים שהשיבו על השאלון ( מה76%-כ) 119-כו; בלבד בינונית או מועטה

 .19עליהם ותהמוטל המשימות לביצועסבורים כי היקף משרתם אינו מספיק 

התפקיד נוכח התמונה שעלתה מהשאלונים ניתח משרד מבקר המדינה את מרכיבי 

של המפקח הכולל, כפי שעולים מהתקנות, ממסמכי המשרד ומראיונות עם מפקחים 

ובעלי התפקידים בשטח. נמצא שניתן לחלק את התפקיד לארבעה מרכיבים: 

משימות בשטח, המצויות בליבת עבודת הפיקוח המקצועי, ובהן בקרה על בתי 

ום ממשקי עבודה עם הספר, סיוע פדגוגי וארגוני לבתי הספר ולמנהלים וכן קי

גורמים אחרים הפועלים בבתי הספר; משימות מטה, הנוגעות לממשקי עבודה עם 

בעלי תפקידים במחוז ובמטה המשרד; משימות מנהליות, בעיקר דיווחים ואישורים 

המפקחים המקצועיים מספר צמצום  עקביצוין כי  שונים; משימות אחרות במחוז.

המקצועי לאחריות המפקחים הכוללים, הגם  חלק ממשימות הפיקוח ועבר ,במשרד

 להלן הפרטים: לא באופן רשמי.ש

 שלושהשטח ב נמצאיםהמפקחים, הם  של העבודה תכניות לפי :משימות שטח .1

 עיסוקם ליבתשהן  למשימותמייחדים זמן  הםאלו  בימיםימים בשבוע. 

סיוע ביישום מדיניות המשרד ובהטמעת רפורמות  -הספר  בתי על כמפקחים

מתן תמיכה וייעוץ למנהלי בתי הספר  ;הספרבבתי  ; ביצוע בקרה20בבתי הספר

בנוגע לניהול השוטף ולפתרון משברים בבית הספר; הערכה של תהליכי 

ההוראה והחינוך )בדיקת שיעורי הנבחנים בבחינות הבגרות, רמת ההישגים של 

  התלמידים, האקלים בבית הספר וכדומה(.
מעיבוד הנתונים שמסרו המפקחים כל המפקחים שהשיבו על השאלון מועסקים במשרה מלאה.   19

 . שעות ביום 11-שהשיבו על השאלון עלה כי הם עובדים בממוצע כ

והטמעת  מיוחדתות תכניות ארציות שחייבו התמקצעות בתחום הפדגוגיה יושמו בשנים האחרונ  20

רפורמת "ישראל עולה כיתה  ,למידה בכל שכבות הגיל. למשל-שינוי תפיסתי של תהליכי הוראה

, שמטרתה להתאים את מטרות החינוך 2014שנת מהתכנית הלאומית ללמידה משמעותית"  -

המימוש האישי ולהעלות את , להעמיק את המצוינות ועשרים ואחתוהלמידה לאתגרי המאה ה

 -תכנית התקשוב הלאומית המחויבות והאחריות של בוגרי מערכת החינוך לחברה הישראלית; "

לקדם פדגוגיה חדשנית  המטרתששנתית -תכנית רב - "21-התאמת מערכת החינוך למאה ה

כמי . כמו כן הוחלו רפורמות ארגוניות אשר במרכזן הסהטמעה של טכנולוגיות מידע ותקשורתו

; "עוז לתמורה" 2009"אופק חדש" בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים משנת  -שכר חדשים 

 . 2011בחטיבות העליונות משנת 
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ם לקיום ממשקי עבודה עם אגפי החינוך ברשויות ימי עבודת השטח מנוצלים ג

המקומיות ועם גורמים אחרים בתחום החינוך הפועלים בבתי הספר, למשל 

רשתות חינוך המפעילות את בתי הספר, עמותות וארגוני מגזר שלישי העוסקים 

. ממשקי העבודה עם הגורמים האמורים כוללים 21בעשייה החינוכית בבתי הספר

ת בוועדות ובמסגרות פעולה קבועות לקידום עניינים הנוגעים בין היתר השתתפו

לחינוך בקהילה וכן השתתפות בוועדות שהוקמו לקידום נושא מסוים או לסיוע 

אשר לממשקי העבודה של המפקח עם הוק(. -לבתי ספר מסוימים )ועדות אד

"המפקח הוא משרתם  כיממחוז תל אביב כוללת מפקחת גורמים אחרים, ציינה 

גם מנהל אגף  ...כאורה הבוסית היא מנהלת המחוז אבללמון אדונים. של ה

 החינוך, וראש העיר רוצים לקדם אג'נדות ותהליכים והתמרון בין כולם קשה".

של גורמים אחרים, הורים ואלה לטיפול בפניות של  םצלים ימיומננוסף על כך 

 . הספרבתי ב בנוגע לסוגיות חינוכיות וניהוליותובהם גורמי תקשורת, 

שותפי תפקיד רבים לקיים קשר עם מפקח ה למשרד החינוך ציין בתשובתו כי ע

מייצג את משרד החינוך ואת המחוז ופועל להשגת המטרות, כ" מעצם תפקידו

 יצירת לשם פעולות מבצעיםאגפי הגיל . המשרד הוסיף כי היעדים והתכניות״

פעולות אלה כוללות שותפי התפקיד. ל המפקחים הכולליםשיתופי פעולה בין 

)בחינוך חינוך פורום רשתות , של חינוךה לקותפורום מנהלי מחקיום ישיבות של 

במטרה "לייצר שיח אחיד מול הפיקוח  פורום רפרנטים מחוזיים,ושל  יסודי(-העל

המוטלת על המפקח לטפל בפניות הורים  המשימה לגבי הכולל בביה"ס".

ים מורכבים וחריגים מגיעים לטיפולו וגורמי תקשורת ציין המשרד כי "רק מקר

לאחר שעברו את טיפולם של הגורמים האחרים הנמוכים ממנו במדרג, כמו 

מנהל בית הספר וצוותו... אחריותו היא העברת הנתונים הרלוונטיים לפנייה 

 לגורמים המוסמכים". 

היומיים הנותרים בשבוע העבודה של המפקחים מיוחדים  מטה: משימות .2

להשתתפות בישיבות עבודה במחוז עם מפקחים אחרים. נוסף על כך מיוחדים 

ימים אלה להשתתפות במפגשים במנהל הפדגוגי, להשתתפות בוועדות, 

בכנסים ובימי עיון ולהשתתפות במפגשי פיתוח מקצועי ברמת המטה והמחוז, 

בשנה. כמו כן מקיימים המפקחים בימים אלה מפגשי שעות  70בהיקף של 

שעות  40למידה קבוצתיים עם מנהלי מוסדות החינוך שבפיקוחם, בהיקף של 

 בשנה. 

עוד משימות שבהן עוסקים המפקחים הכוללים ביומיים מנהליות:  משימות .3

שאינם מיוחדים לעבודת שטח, הן משימות מנהליות. משימות אלה, שהמפקח 

מבצע בעצמו, ללא סיוע אדמיניסטרטיבי כוללות הזנת נתונים לגבי שיבוץ מורים 

למערכת כוח האדם הממוחשבת של המשרד )מערכת משכי"ת( וטיפול בנושאי 

שה לגמלאות ופיטורים של עובדי הוראה. נוסף על כך, המפקחים חופשות, פרי

הכוללים נדרשים לבדוק ולאשר כי בתי הספר פעלו לפי נוהלי המשרד בנושאים 

 23, לרשימת ספרי הלימוד של בית הספר22טכניים, למשל בנוגע לתשלומי הורים

  ולאישור תכניות טיולים.
 .קרן רש"יולמשל קרן קרב   21

 הלי המשרד.ודין ונעל פי התשלומי החובה והרשות מההורים את בדיקה אם בית הספר גובה   22

 המשרד. שאישרבדיקה אם הספרים שבית הספר משתמש בהם נכללים ברשימה   23
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 של הערכה במחקר
 הארצית הרשות

 והערכה למדידה
 2014 משנת בחינוך
 בתי מעבר בנושא
 היסודיים הספר
 כי נמצא, עצמי לניהול

 של מבוטל לא שיעור"
 על מדווחים מנהלים
 של מעורבות היעדר

, הכוללים המפקחים
 הפדגוגי בהקשר הן
 . התקציבי בהקשר והן
 אגף שעשה בחינה גם

 לתכנון בכיר
 במשרד ואסטרטגיה

 עיקריים חסמים לגבי
 קידום את המקשים
 הלמידה רפורמת

 בבתי המשמעותית
 כי העלתה, הספר

 על משימות עומס"
 מהם מונע המפקחים

 "עומק תהליכי להוביל
 

מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו שריבוי המשימות המנהליות  44%

מקשים עליהם את עבודתם. יתרה  והמחסור בשירותי משרד ובסיוע מינהלי

מכך, כמה מפקחים ציינו כי הזמן המושקע בביצוע משימות מנהליות פוגע 

 בעיסוק במשימות הפדגוגיות.

( מהמפקחים שהשיבו על השאלון ציינו 80%-)כ 125במחוז: אחרות  משימות .4

תפקידים נוספים במחוז, שאינם  יםכמפקח םתפקידכי הם נדרשים למלא מלבד 

 כמותיאום ) יתפקידישירות לפיקוח על בתי הספר שבאחריותם, למשל קשורים 

ותפקידי ריכוז תחומים ייעודיים במחוז  מיוחד(המתאמי פיקוח בחינוך ומתאמי גיל 

 (.וכדומה עלייה וקליטה , תחוםלמידההלקויות תחום ביתי, החינוך )תחום ה

 מזמנם.  22%-מהשאלון עולה כי המפקחים מייחדים למשימות אלה בממוצע כ

 

 

מעורבות המפקחים בתהליכים קשיים ב
 לפי בדיקות שערך המשרד  בבתי הספר

להשלמת התמונה יצוין כי במחקר הערכה של הרשות הארצית למדידה  .1

בנושא מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי,  2014והערכה בחינוך משנת 

מעורבות של שיעור לא מבוטל של מנהלים מדווחים על היעדר כי "נמצא 

מנהלי מ 23%הן בהקשר הפדגוגי והן בהקשר התקציבי ) ,המפקחים הכוללים

 58%כמו כן,  ."(25תיקיםוהומנהלי בתי הספר מ 28%-ו 24החדשיםבתי הספר 

ממנהלי בתי הספר הוותיקים בניהול עצמי  54%-ממנהלי בתי הספר החדשים ו

כי המפקחים סייעו שדיווחו על מעורבות המפקחים בפעילות הפדגוגית, ציינו 

המנהלים של  לפעילות הפדגוגית במידה בינונית לכל היותר. מתשובותיהם

 מרכזיה הגורם ברשות המקומית הואהחינוך  אגףמנהל למחקר גם עלה כי 

 40%-כ; כאשר עולות בעיות הקשורות בניהול עצמי שאליו הם פונים

למפקח  ים כאלהבמקרפונים , ציינו כי הם תיקים והן חדשיםומהמנהלים, הן 

  הכולל.

משרד החינוך ציין כי המפקחים הכוללים על בתי הספר היסודיים בניהול עצמי 

עברו הכשרות מקצועיות בנושא. המשרד הוסיף כי מדובר בתהליך הדורש זמן 

 והבשלה, וכי הוא מתרשם "מהתקדמות במעורבות המפקחים בבתי הספר". 

ואסטרטגיה במשרד לגבי חסמים עיקריים בחינה שעשה אגף בכיר לתכנון גם  .2

העלתה כי , המקשים את קידום רפורמת הלמידה המשמעותית בבתי הספר

 "עומס משימות על המפקחים מונע מהם להוביל תהליכי עומק". 

עם המפקחים בשנת כל מפגשי העבודה בבנוגע לכך מסר משרד החינוך כי 

המשרד הוסיף כי  .ותיתמשמעהלמידה הקידום נדון נושא תשע״ו ה הלימודים  
(, 2013-2012הניהול העצמי בשנת הלימודים התשע"ג ) למתכונתמנהלי בתי הספר שהצטרפו   24

 .מתכונת זוהשנה השנייה ליישום 

(, 2012-2011הניהול העצמי בשנת הלימודים התשע"ב ) למתכונתמנהלי בתי הספר שהצטרפו   25

 .מתכונת זושנה הראשונה ליישום ה
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 מהרפרנטים ללמידה משמעותית שמונו בכל המחוזות סיועהמפקחים קיבלו 

עוד מסר המשרד כי  משלימים את עבודת המפקח בנושא זה.ההמדריכים ומ

הם ניתנו כלים מקצועיים המסייעים ליסודיים -בבתי הספר העלמפקחים ל

יצרו מבנים " עותיתתהליכי הלמידה המשמוכי  ,קידום הלמידה המשמעותיתב

 . "מאורגנים ושגרות מקצועיות שהמפקח יכול ללוות ולעקוב באופן מיטבי

 במחוזות משמעותית ללמידה הרפרנטים מינוי כי מצייןמבקר המדינה  משרד

על  נוסף זה בתפקיד וכי המפקחים משמשים עצמם, המפקחים מקרב נעשה

אגף בכיר לתכנון ואסטרטגיה כאמור שעשה  בבחינההפיקוח. זאת ועוד,  תפקיד

"מחסור במדריכים מחוזיים", כי יש כי יש "קושי בגיוס מדריכים מתאימים",  עלה

יש קשיים גם במתן  לומרכ ,"תחלופת מדריכים תדירה מקשה על המשכיות"כי ו

 . באמצעות המדריכיםסיוע 

משתי הדוגמאות שהובאו לעיל עולה מצד אחד מעורבות מועטה מדי של 

הכוללים בתהליכי עומק המתקיימים בבתי הספר ומאידך,  המפקחים

 עומס המשימות המוטל על המפקח הכולל.  -החסם לכך 

סוגיית עומס המשימות המוטלות על המפקחים הכוללים ידועה כאמור למשרד 

החינוך זה שנים רבות; גם משרד מבקר המדינה העיר למשרד החינוך בעבר כי 

בכל המטלות שעליו לבצע. בנסיבות אלה אין ביכולתו של המפקח לעמוד 

נוצר מצב שבו המפקח נדרש לבצע הכול מכול, בין משימות מתוכננות ובין 

משימות בלתי מתוכננות, בין משימות הקשורות לפיקוח על בתי הספר ובין 

משימות שאינן קשורות לכך, ובהן אף משימות מנהליות שאין להן נגיעה 

ינוך הגדירה זאת כך: "המפקח הכולל עושה פדגוגית. מנהלת מחוז במשרד הח

 את כל מה שהמערכת צריכה. זה מתבקש מעצם היותו מפקח". 

משרד החינוך ציין בתשובתו כי ליבת העשייה של המפקח היא הטמעה ויישום של 

התפיסות הפדגוגיות, וכי הוא נדרש להשקיע בכך את עיקר זמנו. ואולם תפקידיו של 

וגיה בלבד, אלא כוללים גם מרכיבים ארגוניים המפקח אינם מתמקדים בפדג

משרד החינוך ומנהליים, זאת כדי להבטיח תפקוד תקין ככל הניתן של בית הספר. 

כי המשימות המנהליות של המפקח כלולות בהגדרת התפקיד בתקנות  הוסיף

 ובתיאור התפקיד במסמכי המכרז לבחירת מפקח כאמור.

ך כי גם אם כל המשימות המפורטות משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינו

הן חלק מתפקידי המפקח, מתבקש שיימצא האיזון הראוי בין היקף המשימות 

לבין מספר בתי הספר שלהם אחראי המפקח. בד בבד עם השגת איזון 

כאמור, ראוי שמשרד החינוך ימקד את תפקידי המפקח בתחומים שיש לו בהם 

טכניות כלולות משימות  יוימותמשמומחיות מקצועית ופדגוגית ויבחן אם ב

כלים טכנולוגיים שיכולות להיעשות למשל באמצעות כוח עזר מנהלי או 

ייעודיים. גישת המשרד ולפיה המפקח הוא הכתובת לביצוע משימות בכל 

נושא ובכל תחום הנוגע לתפעול בית הספר עלולה להביא למצב של "תפסת 

 מרובה לא תפסת". 
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 המשרד שמטה ראוי
 לקולות קשוב יהיה

 השטח מן העולים
 המפקחים עם ויבחן
 את להסיר ניתן כיצד

 המקשים החסמים
 בעבודתם עליהם
 

, ובכלל זה המינהל הפדגוגי, לאפיין את מרכיבי התפקיד על משרד החינוך

בהתאמה למשרתם של המפקחים. על בסיס אפיון כאמור יוכל משרד החינוך 

לקבוע את כמות בתי הספר שמפקח אחד יוכל להיות אחראי להם. תהליך זה 

תקינה מושכל לגבי מערך הפיקוח הכולל של מערכת  מפתח קביעת כולל

  (.להקצאת משרות פיקוח תקינה עניין קביעת מפתחהחינוך )ראו להלן ב

משרד החינוך מסר בתשובתו כי במסגרת תפקידו על המפקח ללוות את בתי הספר 

שבתחום אחריותו על פי הצרכים הדיפרנציאלים העולים מבתי הספר ולתכנן את 

עבודתו כך שיוכל לתת מענה מיטבי לפי הצרכים. במסגרת זו ישנם בתי ספר שילוו 

פן מוגבר ולעומתם יהיו בתי ספר שהמפקח יבחר ללוות באופן רופף יותר. באו

המשרד טען כי "העומס לא עלה והמפקח צריך לנתב את הזמן העומד לרשותו לפי 

המשימות העומדות בפניו כאשר חלק ממשימותיו בעבר פחתו... ובמקומן יש משימות 

זה כי חלק ממשימותיו  המותאמות להסכמים ולנהלים חדשים". המשרד ציין בעניין

של המפקח הועברו למנהלי בתי הספר, ויש גורמים, למשל מדריכים, התומכים 

 בעבודת המפקח. 

אשר לעומס העבודה והיעדר התאמה בין היקף משימות הפיקוח להיקף משרתם של 

המפקחים, מסר משרד החינוך: "אין לנו אפשרות להתייחס לטענת המפקחים, 

שעות ביום, מאחר ובמסגרת  11ם עובדים בממוצע ובעיקר לכך שלטענתם ה

תפקידם בשטח אינם נדרשים להחתים כרטיס ועל כן אין יכולת לכמת את השעות 

 להם הם טוענים". 

דיפרנציאלי, כלומר  פיקוח כיהחינוך  למשרד מעירמבקר המדינה  משרד

דעת  שיקולעל פי  קבעשנ המציאות כורח הוא פיקוח על פי סדרי עדיפויות,

 - לרשותו העומדים המשאבים במסגרת כי מהמפקח מצופה אכןמקצועי. 

 ואולםהרבות.  במשימותיו בטיפול עדיפות סדר יפעיל הוא - עבודה שעות

 ,של עבודת הפיקוח הבישהקשר של המפקח עם בתי הספר הוא לב ל מאחר

עומד  אינו המפקח, בנסיבות אלו שכןאין המדובר במצב שיש לשאוף אליו 

 החלות עליו והוא אינו יכול למלא את תפקידו כראוי.  הפיקוח בתקנות

 המפקחים, עבודת שעות אחר לעקוב החינוך של משרד יכולתו לחוסר אשר

 סדרי את לקבוע שאמור הוא משרד החינוך כי המדינה מבקר משרד מדגיש

  .הולם דיווח מנגנון יקיים כי ממנו לצפות יש ולכן עובדיו, של הנוכחות דיווח

 הקיים המצב ולפיה המטה עמדת בין פער מבטאת החינוך משרד תשובת

 עמדת לבין, עבודתו של המרכיבים מכלול את לבצע הסביר למפקח מאפשר

טבי. יפיקוח ראוי ומלבצע מאפשר להם  ואינולפיה המצב הקיים המפקחים 

 ןויבח השטח מן העוליםקולות ל קשוב יהיה המשרד שמטה ראויאלה  בנסיבות

 . המקשים עליהם בעבודתם להסיר את החסמים ניתן כיצדעם המפקחים 
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 גדל השנים במשך

 בתי של מספרם
 של מספרם וכן הספר

. והתלמידים המורים
 היחסי המספר ואולם

 הפיקוח משרות של
 אחר פיגר שהוקצו

 כך ועקב, זה גידול
 הממוצע המספר עלה
 הספר בתי של

 כולל מפקח שבפיקוח
 בעשורים אחד

, 44%-בכ האחרונים
 בשנת ספר בתי 16-מ

 ספר בתי 23-ל 1983
 2016 בשנת

 

 להקצאת מפקחים כולליםמפתח 
הכללי, בהתייעצות עם המזכירות ליד כל מנהל מחוז יקבע המנהל בתקנות נקבע כי "

הפדגוגית, ובחינוך הממלכתי דתי בהתייעצות עם מנהל אגף החינוך הדתי באישור 

, מפקחים כוללים, 1959-השר ובהתאם לאמור בחוק שירות המדינה )מינויים(, תשי"ט

בהתאם לכך מגבש  ."מפקחים ומדריכים במספר שייראה לו מספיק לצרכי אותו מחוז

 מפתח תקינה להקצאת מפקחים כוללים למחוזות.משרד החינוך 

במשך השנים גדל מספרם  :קביעת מפתח תקינה להקצאת משרות פיקוח .1

של בתי הספר וכן מספרם של המורים והתלמידים. ואולם המספר היחסי של 

משרות הפיקוח שהוקצו פיגר אחר גידול זה, ועקב כך עלה המספר הממוצע של 

בתי  16-, מ44%-אחד בעשורים האחרונים בכ בתי הספר שבפיקוח מפקח כולל

קבע המשרד מפתח  2008. בשנת 2016בתי ספר בשנת  23-ל 1983ספר בשנת 

תקינה להקצאת משרות פיקוח. לגבי החינוך הרגיל נקבע כי יוקצו מפקחים 

בתי ספר, למעט במחוזות צפון  25 כוללים למחוזות ביחס של מפקח אחד לכל

בתי ספר, זאת בשל הפיזור הגאוגרפי  20כל ודרום שבהם יוקצה מפקח ל

  .26המאפיין מחוזות אלה

חלק מהמפקחים הכוללים מפקחים בפועל על מהתשובות לשאלונים עולה כי 

: כשליש התקינה של המשרד מהנקבע במפתח בתי ספרמספר גדול יותר של 

כי הם ( ציינו 127-מ 41מהמפקחים הכוללים בחינוך הרגיל שהשיבו על השאלון )

מחוזות צפון ודרום, שבהם נקבע נוגע לב ;בתי ספר 25-מפקחים על יותר מ

מפקח עולה כי מפקח במחוז צפון , בתי ספר 20-של מפקח אחד ל מפתח

 . בתי ספר 25על  -במחוז הדרום ומפקח  בתי ספר, 26בממוצע על 

בעניין  2008ציין בשנת  ארצי של ארגון המפקחים בהסתדרות המוריםהיו"ר ה

למפקחים נוספו  "במצב שנוצר היום, המפקח אינו יכול לבצע את תפקידו. זה:

יותר ויותר מטלות ותחומי אחריות, אבל ממשיכים לקצץ בתקנים שלהם. על 

בתי ספר, מוטל עומס עצום, ולכן אין לו זמן להיות  25-מפקח, שבאחריותו כ

לא יכול ללוות יותר מאשר אורח בבית הספר. הוא בא לשטח, מציץ ונעלם. הוא 

  .27את התהליך החינוכי. במקרה הטוב הוא מצליח לכבות שריפות"

לבצע את  שיוכלומרבית המפקחים הכוללים ציינו כי על מנת זאת ועוד, 

יש להפחית את מספר בתי הספר  ומלאמכלול תפקידיהם באופן מיטבי 

המפקחים שהשיבו על מ (76%-)כ 120שבאחריות המפקח; לדעת 

  בתי ספר. 20-10לכל  אחדהוא מפקח  הרצוימפתח התקינה , השאלון

מפתח התקינה שקבע המשרד מתבסס, : תקינה מפתח שיקולים בקביעת .2

כפי שציין המשרד, על מספר המפקחים ומספר בתי הספר שבכל מחוז. ואולם 

המשרד לא הביא בחשבון מרכיבים אחרים שבכוחם להשפיע על עבודת 

התלמידים וכיתות הלימוד בבית הספר; ההרכב המפקח, למשל מספר המורים,   
  לא עוגן במסמך רשמי של המשרד.שקבע המשרד מפתח התקינה   26

 .1, עמ' (2008אוקטובר ) 82, חופשי שעור ,הסתדרות המורים  27
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 -כלכלי של התלמידים בבית הספר; מאפיינים עירוניים ודמוגרפיים -החברתי

למשל אם מדובר בבית ספר קולט עלייה או בבית ספר לילדי זרים; מספר 

הרשויות המקומיות במחוז ופיזורם הגאוגרפי. אשר לפיזור הגיאוגרפי יצוין כי 

מובא בחשבון במפתח התקינה שקבע המשרד במחוזות דרום  כאמור, מרכיב זה

וצפון ואולם מרכיב זה עשוי להיות משמעותי גם במחוזות אחרים, למשל באזורים 

כפריים, שבהם הפיזור הגאוגרפי של בתי הספר עשוי להיות גדול. להלן כמה 

 : 28מרכיבים שלדעת המפקחים יש להתחשב בהם בקביעת מפתח התקינה

בתי ספר אלו כוללים חטיבת ביניים וחטיבה  שנתיים:-ששה הספר בתי .א

עליונה ופועלים למעשה כשתי מסגרות חינוך עצמאיות שלכל אחת מהן 

נדרש פיקוח המותאם לה. ואולם לפי מפתח התקינה שקבע המשרד, בית 

 ספר כזה ייחשב בית ספר אחד. 

דתי יש משימות -לפיקוח הכולל במגזר הממלכתי :דתי-הממלכתי המגזר .ב

ייחודיות הנוספות על אלו שבפיקוח הכולל הרגיל, אולם אלו אינן מובאות 

בחשבון בקביעת מפתח התקינה. גם כפיפותם המקצועית הכפולה של 

 -למינהל החינוך הדתי ולמינהל הפדגוגי  -המפקחים הכוללים במגזר זה 

 קחים, אינה מובאת בחשבון.שעשויה להגדיל את משימות המפ

איכות עבודת  :מפקח שפועל בהן כלהמקומיות  הרשויות מספר .ג

המפקח מושפעת ממספר הרשויות המקומיות שבשטח שיפוטן נמצאים בתי 

הספר שעליהם הוא מפקח. ככל שמספר הרשויות המקומיות גדול יותר, כך 

נדרש המפקח לקיים ממשקי עבודה עם גורמים רבים יותר. מעיבוד תשובות 

ספר המפקחים על השאלונים עלה כי מפקח כולל מפקח בממוצע על בתי 

( מהמפקחים שהשיבו 36%-)כ 57בשטח שיפוטן של שש רשויות מקומיות. 

על השאלון ציינו שהם מפקחים על בתי ספר המצויים בשטח השיפוט של 

( מהמפקחים ציינו שהם מפקחים על בתי 32%-)כ 50רשויות מקומיות;  3-1

( 13%-)כ 21רשויות מקומיות;  6-4ספר המצויים בשטח השיפוט של 

ציינו שהם מפקחים על בתי ספר המצויים בשטח השיפוט של  מהמפקחים

ציינו שהם מפקחים על בתי  מהמפקחים (19%-)כ 29רשויות מקומיות;  9-7

רשויות מקומיות ויותר. בקבוצה  10ספר המצויים בשטח השיפוט של 

-האחרונה בולט חלקם של המפקחים בחינוך המיוחד ובחינוך הממלכתי

 דתי. 

למפקחים בחינוך הרגיל בהתחשב רק במספר  קביעת מפתח תקינה

בתי הספר ובלי להביא בחשבון מאפיינים אחרים של סביבת הפיקוח 

עלולה לפגוע באיכות הפיקוח של המפקחים. הדבר עלול לגרום  -

שוויון בין מוסדות החינוך בכל הנוגע למתן שירותי -לא רק לאי

 לה. הפיקוח, אלא גם להקצאה שאינה מושכלת של שירותים א

 
המרכיבים צוינו בפגישות שקיים צוות הביקורת עם המפקחים ובתשובות המפקחים על   28

 השאלונים. 
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 משרד קבע מאז

 מפתח את החינוך
 חלפו התקינה
 שבהן, שנים כשמונה

 במשימות תמורות חלו
 המפקח שבאחריות

 

משרד החינוך מסר בתשובתו כי מפתח התקינה נקבע בשיתוף מנהלי 

המחוזות, וכי הוא הולם את תחומי הפעילות והאחריות של המפקח. המשרד 

לנתוני  "בהתאם התקינה מפתח את שנה בכל מעדכן הוסיף כי הוא

עוד מסר המשרד בתשובתו  .הכולל" הפיקוח ולמצבת מחוז בכל המוסדות

שקביעת מפתח תקינה בהתחשב במאפייני הפיקוח שצוינו לעיל מחייבת 

איכותיים, לא -בדיקה מעמיקה של מכלול נתונים, הן כמותיים והן מקצועיים

רק לגבי מספר המוסדות, אלא גם לגבי שינויים שנעשו בתפקידי הפיקוח 

הספר, דבר שצמצם את הכולל, ובהם העברת נושאים לאחריות מנהלי בתי 

משימות המפקח. המשרד ציין כי הדבר יחייב הגדלה של תקני הפיקוח 

 הכולל בשיעור של עד פי שניים. 

 אמור תקינההחינוך כי מפתח  למשרדמבקר המדינה מעיר  משרד

לרבות משימות שנוספו  ות,המעודכנ המשימותמלוא  את לשקף

קבע משרד החינוך  מאז גורמים אחרים.אחריות הועברו לאו למפקח 

את מפתח התקינה חלפו כשמונה שנים, שבהן חלו תמורות במשימות 

לבחון אם יש בכוחו החינוך שבאחריות המפקח. לפיכך על משרד 

של המפתח הקיים להבטיח כי משימות המפקח הכולל יבוצעו 

במלואן ובאופן מיטבי. על בסיס תוצאות הבחינה יוכל משרד החינוך 

בתקני הפיקוח, אם יהיה השלמת הפערים תית לשנ-לגבש תכנית רב

צורך בכך. יצוין כי העדכון שהמשרד מבצע בכל שנה אינו של מפתח 

התקינה עצמו, אלא של תקני הפיקוח הכולל, זאת כדי להתאימם 

לשינויים שהיו במשך השנה במספר המפקחים או במספר בתי הספר 

נובעות מהמפתח במחוז. לכן אין בעדכון זה כדי לפתור על הבעיות ה

 עצמו. 

מפתח התקינה שקבע המשרד אינו חל על מפקחים כוללים  :ם"הפיקוח בחנ .3

, ולגביהם לא קבע המשרד מפתח כלשהו להקצאת משרות פיקוח. יודגש ם"בחנ

בניגוד  -ם שונה ממבנה הפיקוח בחינוך הרגיל "כי מבנה הפיקוח הכולל בחנ

לפיקוח הכולל בחינוך הרגיל המחולק בדרך כלל לפיקוח על גני ילדים, לפיקוח 

כוללים יסודיים, המפקחים ה-על בתי ספר יסודיים ולפיקוח על בתי ספר על

ם מפקחים על מסגרות לימוד של החינוך המיוחד הכוללות את כל קשת "בחנ

ם "( ואת כל סוגי הלקויות. נוסף על כך, המפקחים הכוללים בחנ21-3הגילים )

אחראים לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בבתי ספר רגילים ועל כיתות 

. 29תמשימות ייעודיו חינוך מיוחד הפועלות בבתי ספר רגילים ונדרשים לבצע

המפקחים מונחים מקצועית על ידי האגף לחינוך מיוחד במינהל הפדגוגי )נוסף 

  על הנחיית אגפי הגיל(. 
-משתתפים בוועדות השמה, על פי חוק חינוך מיוחד התשמ"ח ם"חנלמשל, מפקחים כוללים ב  29

חינוך ימודית של הל סגרתבמלהשמה את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים  ותבעוק, ה1988

שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך בוועדות שיבוץ הדנות ב ;בוועדות ערר על החלטות אלה ;מיוחד

ים בעלי צרכים של תלמידשילוב ב הדנות דותבוועו ;)א(8נ"ט/בהתאם לחוזר מנכ"ל  ,המיוחד

 ים. החינוך הרגיל ותבמוסד מיוחדים
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 שחלה העלייה נוכח

 האחרונות בשנים
 התלמידים במספר

 כבעלי המאובחנים
 ונוכח מיוחדים צרכים

 הטיפול מורכבות
 שי, ם"החנ בתלמידי

, דיחוי ללא לבצע
 בכדי מטה עבודת
 מפתח מהו לקבוע

 הנדרש התקינה
 בחינוך למפקחים

 המיוחד
 

מנהלי המחוזות קובעים את  ,פיקוח על החנ"םגבי הלמפתח תקינה היעדר ב

ם "היקף הפיקוח בהתאם לתקנים שקיבלו מהמשרד ולפי מיפוי תלמידי החנ

 192,842מודים התשע"ו למדו בחינוך המיוחד בכל מחוז. בשנת הלי

 370-מהם שולבו במסגרות חינוך רגילות, והיתר למדו ב 58%-תלמידים. כ

ם. למערך הפיקוח על "גני ילדים של החנ 1,750-ם ובכ"בתי ספר של החנ

. להשלמת התמונה 30משרות פיקוח 38.5ם הוקצו בסך הכל "תלמידי החנ

מספר  ,70%-המיוחד בכ התלמידים בחינוךגדל מספר  2005משנת יצוין כי 

 מספר גני הילדים והכיתותו ,40%-בתי הספר של החינוך המיוחד גדל בכ

 .3.2בחינוך המיוחד גדל פי 

ם, ציינה אחת המפקחות "אשר להיקף המשימות המוטל על מפקחי החנ

בחינוך המיוחד, המפקח אחראי בנוסף לבתי הספר לחינוך בשאלון: "

מיוחד, בתי ספר רגילים על פני הרצף של יסודי ועל יסודי שיש שם כיתות 

גני  254) על עשרות גנים רגילים בהם ילדי שילוב ...חנ"ם וילדי שילוב

ילדים( ובנוסף, גני חינוך מיוחד. הדבר מצריך הערכת גננות שילוב וגננות 

 - 31רפואי-חנ"ם, אנחנו אחראים על כל אנשי הפרא ינוסף, כמפקחחנ"ם. ב

בנוסף, קשה להתנהל מול לחצים של הורים בעשרות אנשים.  מדובר

אין מספיק ו ...יש גידול ניכר באבחנות ...ותקשורת הפונים לאגף ולמשרד

 ". ה של ילדי החנ"םיתקציבים ומשאבים בהתאם לגידול באוכלוסי

מלבד פיקוח על בי"ס אני אחראית על ם ציינה: ""מפקחת נוספת על החנ

לרבות  םגני חינוך מיוחד שאני מתפקדת כמנהלת הישירה שלה 80עוד 

 20השנה( והערכת גננות בהתמחות ) 30-ייעוץ, ליווי, הערכת מנהלות גן )כ

זאת ועוד מספר תלמידים, משפחות וצוותי הוראה המקבלים שירות  .השנה(

להם מענה הולם, מקצועי ויעיל הינה משימה  רצוני לתת ...ישיר ממני

מורכבת נוכח העומס אשר מאלץ אותי לא פעם לעבודה מסביב לשעון 

  ."לאורך זמן

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי נוכח העלייה שחלה 

בשנים האחרונות במספר התלמידים המאובחנים כבעלי צרכים 

ם, עליו לבצע ללא "חנמיוחדים ונוכח מורכבות הטיפול בתלמידי ה

דיחוי, עבודת מטה בכדי לקבוע מהו מפתח התקינה הנדרש 

למפקחים בחינוך המיוחד. על בסיס עבודת מטה זו עליו לגבש 

בתקני הפיקוח. בביצוע עבודת השלמת הפערים שנתית ל-תכנית רב

המטה עליו להביא בחשבון את היעדים, המשימות והמאפיינים 

ם )פיקוח על רצף הגיל ועל רצף "ח בחנהייחודיים של מערך הפיקו

של לקויות, מעורבות בשיבוץ פרטני של תלמידים ועוד(, כדי להבטיח 

   .שהפיקוח יבוצע באופן מיטבי
 5משרות למחוז הדרום,  5.5צפון, מרכז ותל אביב,  -משרות לכל אחד מהמחוזות האלה  7  30

 משרות למחוז ירושלים ומנח"י. 3-משרות למחוז חיפה, ו 4משרות למחוז החרדי, 

ראו בקובץ דוחות  .ומהמרפאים בעיסוק, מטפלים רגשיים וכד פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת,  31

  .383' , עמ"הילדבתחום התפתחות  טיפוליםזה את הפרק "
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משרד החינוך מסר בתשובתו כי התקינה בחינוך המיוחד דומה לתקינת 

הפיקוח בחינוך הרגיל, ובהתייחס להמלצות ולאפיונים הייחודיים בחינוך 

 לסיום הבחינה.המיוחד, תיבחן בניית סרגל מעודכן. המשרד לא ציין מועד 

 

 

 הגדרת תפקיד המפקח הכולל 
הותקנו תקנות המסדירות את עבודת המפקח. מאז חלו שינויים  1956כאמור, בשנת 

מבנית. -פדגוגית והן ברמה הארגונית-ניכרים במערכת החינוך, הן ברמה התפיסתית

השינויים כוללים בין היתר מעורבות הולכת וגוברת של הרשויות המקומיות בתחום 

החינוך, לרבות בעניינים פדגוגיים ובמימון פעולות חינוך במוסדות החינוך; הרחבת 

העצמאות של בתי הספר בתחום החינוכי, בתחום הארגוני ובתחום הכספי )רפורמת 

; ומעורבות גורמים חדשים בעלי עניין )גורמי מגזר שלישי ורשתות 32הניהול העצמי(

כת החינוך. כמו כן בוצעו רפורמות חינוך המפעילות בתי ספר תיכוניים( במער

בתהליכי ההוראה והלמידה בכל שכבות הגיל, וגברה מעורבות ההורים וגורמי 

תקשורת בתחום החינוך. שינויים אלה השפיעו רבות על סביבת עבודתו של המפקח, 

 ויש להם השפעה על תפיסת תפקיד המפקח ועל הגדרת סמכויותיו. 

ומס העבודה על המפקחים חייבו את משרד התמורות שחלו במערכת החינוך וע

החינוך לגבש תפיסה עדכנית של מערך הפיקוח הכולל המותאמת למציאות 

החינוכית החדשה, ולעדכן את תפקידי המפקח ואת תחומי אחריותו, זאת על מנת 

להבטיח כי מערך הפיקוח יהיה יעיל, מקצועי ורלוונטי. הצורך בהגדרת עדכנית של 

לל זה בצמצום ובמיקוד של משימותיו, נדון פעמים רבות תפקיד המפקח, ובכ

  .במשרד

העלה משרד מבקר המדינה את הצורך בהגדרה חדשה של  1984יצוין כי כבר בשנת 

ד , העיר משרד מבקר המדינה למשרד 1994. עשור לאחר מכן, בשנת 33התפקי

 אחד בקנה עולה אינה המפקח תפקיד של הקיימת"ההגדרה החינוך באותו נושא כי 

למעשה שינו המפקחים בשטח  .השנים במהלך החינוך במערכת שחלו השינויים עם

את דרכי עבודתם כדי להתאימן למציאות. אבל בנסיבות שנוצרו, כל מפקח מחליט 

בעצמו באיזה תפקיד ממכלול התפקידים המוטלים עליו הוא יעסוק, ובאיזו דרך הוא 

 .34יפעל בבתי הספר וברשויות המקומיות"

הוועדה  תומר: יצחק מר בראשות הועדהו דוחלפי  הכולל המפקח תפקיד

 האחרונה ברמת מטה המשרד שדנה בשינויים בהגדרת תפקיד המפקח הייתה ועדה 
למשאבים , ניהול עצמי מרוכזת האחריות לתחום החינוכי, למשאבים הפדגוגייםבספר  יבבת  32

 מורחבת זו,על פי מתכונת למשאבי כוח האדם בידי צוות הניהול של בית הספר. ו החומריים

הפיקוח,  שהיו בעבר באחריותסמכויות בתחומים  לו ניתנות ,של בית הספר עצמאותו הניהולית

ייחודיות. לו ליזום פעילויות חינוכיות  אפשר, ומתמקצועי של הצוות ופיתוחכמו הערכה, הדרכה 

  דמות מרכזית בתהליכי החינוך.הוא מנהל בית הספר , עצמיהניהול ה על פי תפיסת

  .259-255 עמ', "הכולל הפדגוגי הפיקוח" בפרק(, 1984) 34 שנתי דוח ,או מבקר המדינהר  33

 באמצעות משאבים והקצאת פיקוח" בפרק(, 1994) 44 שנתי דוח ,ראו מבקר המדינה  34

  .432עמ' , "המחוזות
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הוועדה או ועדת תומר(, המשנה למנכ"ל המשרד  -בראשות מר יצחק תומר )להלן 

דאז, שהוקמה בעקבות רפורמת "אופק חדש". המלצות הוועדה נכללו בדוח 

, והמשרד 200935"תפקיד המפקח הכולל בעידן 'אופק חדש'" שהוגש ביולי שכותרתו 

אימץ אותן סמוך למועד זה. במבוא להמלצותיה ציינה הוועדה כי רפורמת אופק חדש 

"מחייבת שימת דגש מיוחד על מתן תמיכה פדגוגית וארגונית לבית הספר על ידי 

יו... זמן הפיקוח וסדר היום האישי המפקח, בצד תפקידי הבקרה והניהול המוטלים על

הם נכס שיש לנהל אותו בתבונה לפי תכנית עבודה מוסכמת מראש, ופחות על פי 

לחצים מזדמנים. הגדרת תפקיד המפקח חייבת להביא בחשבון חלוקת זמן מושכלת 

מבחינת היתכנות והיכולות של המפקח לעמוד בעומס התפקידים שיוטל עליו... יש 

רת להסדרה של מעמדו בצורה שתייעל ותצמצם חלק מתפקידיו להציע מסגרת אח

המסורתיים". בנוסף ציינה הוועדה כי המפקח מייצג את המשרד והמחוז בבתי הספר 

שבפיקוחו ופועל להשגת היעדים שקבע המשרד לבתי הספר; מטמיע תכניות 

קצועי; פדגוגיות ויוזם תהליכים חינוכיים; מלווה ומדריך את המנהלים ונותן סיוע מ

שותף להכנת תכניות עבודה בית ספריות ומלווה את יישומן במשך שנת הלימודים; 

מבצע הערכה לגבי תפקוד המנהלים; מבצע בקרה על בתי הספר בנוגע לאיכות 

הניהול החינוכי הארגוני, רמת ההישגים של התלמידים ועמידתם בסטנדרטים 

הספר מהמשרד ומגורמים שנקבעו, האקלים החינוכי והמשאבים המועברים לבית 

 אחרים ועוד. 

העיקרון שהנחה את הוועדה בהגדרת תפקידי המפקח היה מיקוד עבודתו של 

המפקח בבית הספר בשיתוף פעולה עם מנהל בית הספר וצוות הניהול הפדגוגי. 

בהתאם לכך המליצה הוועדה להעביר כמה משימות ותפקידים מהמפקח הכולל 

ע להכנת תכנית העבודה הבית ספרית ויישומה, למנהל בתי הספר, בעיקר בנוג

לפיקוח על עובדי ההוראה )צפייה בשיעורים, הערכת מורים, הדרכתם ועוד( ולארגון 

מערך ההדרכה בבית הספר. עוד המליצה הוועדה על חלוקת בתי הספר לרמות 

פיקוח )פיקוח מוגבר, פיקוח רגיל ופיקוח בסיסי(, לפי המעורבות הנדרשת מהמפקח, 

ל הקמת מערך פיקוח ברמה יישובית )להבדיל מרמה בית ספרית(. כמו כן וע

להגביל את תקופת הכהונה של מפקח בבית ספר מסוים לחמש המליצה הוועדה 

שנים לכל היותר, ולאחר מכן לבצע, באחריות מנהל המחוז, תחלופה בין המפקחים. 

וע כלליים נוסף על כך המליצה הוועדה למטה משרד החינוך לפרסם מדדי ביצ

 . לעבודתו של המפקח ולגבש מפרט של המשימות העיקריות שלו

 
" 'חדש אופקהמפקח הכולל בעידן ' תפקיד" ,הכללי למנהל המשנה לשכת, החינוך משרד  35

  .(2009 יולי)
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 אימץ שהמשרד אף
 הוועדה המלצות את

 למפקחים אותן והציג
 לא הוא, במחוזות

 הנחיות לפיהן קבע
. המפקחים לעבודת

 מרבית בפועל
 אינן הוועדה המלצות
 עומס :מיושמות
 על העבודה

 הכוללים המפקחים
 חל ולא רב נותר

 המצופה השינוי
 אימוץ בעקבות
 תומר ועדת המלצות
 

והציג אותן  המלצות הוועדה את אימץ שהמשרד אףנמצא כי  בביקורת

הוא לא קבע לפיהן הנחיות לעבודת המפקחים. בפועל  ,למפקחים במחוזות

הפדגוגי לא קבע מנגנון  מרבית המלצות הוועדה אינן מיושמות: המינהל

כלל  על פי מאפייניהם השונים, ובדרךבבתי הספר  לקביעת רמות פיקוח

 המפקח הוא שקובע את רמת הפיקוח בהתאם לשיקול דעתו ועומס משימותיו.

 - מעטים במקרים, אלא במחוזות המפקחים בין תחלופהמתקיימת  כמו כן לא

 יותרעל אותם בתי ספר  מסרו שהם מפקחים השאלון על שהשיבו מפקחים 54

 22-ל 10ציינו שהם מפקחים על אותם בתי ספר בין  מהם 23, שנים מחמש

המפקחים  עבודת של הערכה מבצעיםועוד, מנהלי המחוזות אינם  זאת. שנים

לצורך פיקוח על הוועדה כי  להמלצת. אשר הוועדה שקבעה הביצוע מדדילפי 

הצפייה בשיעורים ולא יעסוק עובדי ההוראה המפקח ידריך את המנהל בנושא 

או אחרת,  את, בתדירות כזצופיםכי הם  ציינומפקחים מה 93% -בכך בעצמו 

  .בשיעורים בכיתות הלימוד במסגרת ביקוריהם בבתי הספר

נוסף על כך, ראוי לציין כי חלק ממשימות המפקח אמנם עברו לאחריות מנהל 

בית הספר, בייחוד במסגרת רפורמת הניהול העצמי, אולם הדבר לא יִיתר את 

הצורך שהמפקח ינחה וילווה את מנהל בית הספר ויפקח על ביצוע הפעולות 

הכוללים החדשות שהוטלו עליו. בסופו של דבר, עומס העבודה על המפקחים 

נותר רב ולא חל השינוי המצופה בעקבות אימוץ המלצות ועדת תומר. יצוין כי 

רובם המוחלט של בעלי התפקידים שעמם נפגש צוות הביקורת כלל לא הכירו 

  .נחהאת דוח הוועדה או לא ידעו כי הוא מסמך מ

גם מחוזות המשרד עסקו בשנים האחרונות  :המחוזות לפי הכולל המפקח תפקיד

יזמו בשנים האחרונות  36בהגדרת תפקיד המפקח. למשל, מחוז צפון ומחוז תל אביב

דיונים בהגדרת תפקיד המפקח והקימו ועדות וצוותי משימה שעסקו בין היתר בנושא 

צוות זה, במטרה לסייע למפקחים הכוללים ולטייב את עבודתם. בעניין זה ציין 

כי הדיונים בנושא  ,את תפקיד המפקח במחוז תל אביב 2013ה שבחן בשנת המשימ

"העלו במהרה סוגיות המתייחסות למורכבויות התפקיד כגון: העומס, ריבוי 

החיכוך עם ההורים  התפקידים, ריבוי המוסדות... ריבוי משימות בירוקרטיות...

פקיד אל מול והרשויות. הדיון על העומס ועל הקשיים משקף בלבול בהבנת הת

המפקח כפי שהם מנוסחים  יהתבוננות בתפקיד ..משימות ומסרים רבים וסותרים.

מהו תפקיד העל של המפקח. החוק מספק  -בחוק אינה מספקת תשובה לשאלה 

מגוון רחב של פעולות, שבמהותן מבטאות את המשימות שמבצע המפקח בעבודתו, 

דיפויות. יתרה מכך, החוק מיושן אך אינן מהוות כיוון דרך המאפשר גיבוש סדרי ע

ואינו מביא לידי ביטוי את השינויים המהותיים בתפקיד המפקח עקב מעורבות גוברת 

של הורים, עליית כוחן של הרשויות המקומיות, עליית כוחה והשפעתה של 

 התקשורת וכניסתן של רפורמות כגון אופק חדש והניהול העצמי". 

 
 הרפורמות בעידן המפקח תפקיד(; 2013 יוניתל אביב,  מחוז) אביב תל מחוז משימה צוותי  36

 של בעידן המפקח תפקיד הגדרת עדכון(; 2013 דצמבר, צפון מחוז) החדשות והתכניות

  (.2014 אוגוסט, צפון מחוז) מוסדית ואוטונומיה רפורמות, שינויים
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 היוצק הוא המפקח

 לתפקידו תוכן
 ולא ולפעולותיו

 היא המדינה
 ברור באופן שהגדירה

 ומה סמכויותיו מה
 תפקידיו
 

יצוין כי פעילות המחוזות האמורה נועדה בעיקר לסייע להם לגבש תפיסה של 

תפקיד המפקח, והמסקנות שעלו ממנה לא הובאו לדיון במטה משרד החינוך. 

משרד מבקר המדינה מעיר למחוזות משרד החינוך כי המחוז הוא גוף ביצוע 

ו לחולל מרכזי האמור להגשים את מדיניותו ויעדיו של משרד החינוך, ובכוח

שינוי ולהוביל מהלכים. לפיכך היה ראוי שהמחוזות ימציאו את מסקנותיהם 

למטה המשרד, כדי שישמשו מנוף להובלת השינויים הנדרשים בתפיסת 

 תפקיד המפקח. 

מחוזית הניבה כמה צעדים לשיפור האפקטיביות של משאבי הפיקוח -הפעילות הפנים

י המחוז "מפקחים מתכללים רשותיים", הכולל. למשל, במחוז צפון מונו מבין מפקח

שתפקידם לתאם בין כל בעלי התפקידים במחוז המעורבים בתהליכים החינוכיים 

בבתי הספר וברשויות המקומיות ומשפיעים על תהליכים אלה. המחוז הגדיר את 

העצמה כל רשות מקומית, טיוב תהליכי העבודה החינוכית בתפקידם בין היתר: 

משאבים  איגום, קידום ההישגים הלימודיים והחינוכיים, יישוביתמנהיגות של ופיתוח 

הרשות רכי וייצוג צברשות המקומית ומערכת החינוך צורכי מענה הולם ל לתת כדי

. גם במחוז חיפה מונו מפקחים מתכללים רשותיים, ובמחוז פני המשרדל המקומית

 מרכז מונתה מפקחת מתכללת רשותית לעיר לוד. 

מנהלי כל המחוזות זיהו את הצורך בייעול ממשקי העבודה בין נוסף על כך, 

המפקחים לבין דרג המטה, ולכן מינו מבין המפקחים הכוללים מפקחים מתאמים, 

שתפקידם )נוסף על תפקידם כמפקחים כוללים( הוא בין היתר להעביר מידע 

מהאגף המקצועי הרלוונטי במטה המשרד למפקחים הכוללים. בכל מחוז יש 

ים מתאמים לפי שכבות גיל וכן מפקחים מתאמים לחינוך המיוחד ולמגזרי מפקח

המיעוטים. אגפי הגיל מקיימים כמה מפגשי עבודה בשנה עם המפקחים המתאמים 

לדיון בנושאים שעל סדר היום החינוכי. מנהלות מחוזות תל אביב, מרכז וחיפה ציינו 

לל גם סמכויות של ליווי כי הן רואות בתפקיד המפקח המתאם תפקיד פדגוגי, הכו

והכוונה של המפקחים. מנהלת מחוז מרכז מסרה במועד ביצוע הביקורת כי המחוז 

 עוסק בהגדרת תפקיד המפקחים המתאמים ובקביעת תהליכי עבודתם.

 יםמפקח למנות המחוזות מנהלי יוזמתאת  בחיובמבקר המדינה רואה  משרד

 , להגדיר אותוקיד זהישקול למסד תפהמינהל הפדגוגי ם. ראוי שמימתא

  ם.מימתאה יםמפקחה ם שלמעמדו הםלקבוע את סמכויותיו

בתשובות  להגדרת תפקידי המפקח הכולל: הכוללים המפקחים התייחסות

לשאלונים ציינו כמה מפקחים כוללים את הצורך בהגדרה ברורה וממוקדת יותר של 

חסרה הגדרה אחת תפקידם ותחומי אחריותם. למשל, אחת המפקחות כתבה ש"

עם התפקיד,  עם בעל משתנה עם הזמן, לתפקיד המפקח הכולל והיא ומחייבת

. המפקח הוא היוצק תוכן השר המכהן, המנכ"ל המכהן ועוד ועוד הממונים, עם

לתפקידו ולפעולותיו ולא המדינה היא שהגדירה באופן ברור מה סמכויותיו ומה 

תפקידיו". עוד כתבה מפקחת זו כי בשנותיה הרבות בתפקיד ציינו לפניה שרים, 

מנכ"לים ומנהלי מחוזות לפחות חמש הגדרות שונות של תפקיד המפקח. מפקחות 

דרה מוסכמת וברורה יותר של עבודת המפקח ברמה הגגיבוש "אחרות המליצו על 
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הקמת ועדה שתמליץ על הסדרת עבודת המפקח על פי " ועל "מחוזית וארצית

 ."מדויקות תפקיד הגדרותו ברוריםעקרונות ונהלים 

משרד החינוך מסר בתשובתו כי "המפקחים מכירים היטב את מטרות החינוך, את 

יכולת להוביל שינויים... מהמפקח הפועל המדיניות ודרכי הביצוע שלה ובידיהם ה

בעידן של מורכבות נדרש להתאים את עצמו לעולם המשתנה, זהו רכיב אחד 

מהכישורים הנבחנים בעת קבלת המפקחים לתפקידם". עוד מסר המשרד כי "בשנת 

הוגדר התפקיד פעם נוספת  2009נעשה עדכון ראשון לתפקיד המפקח ובשנת  2003

פקיד המפקח עבר התאמות לאור הרפורמות והתהליכים בהתאם לרפורמה... ת

החינוכיים שהוכנסו למערכת, כגון אופק חדש והניהול העצמי. כמו כן התקיימו 

הכשרות למפקחים בכלל הארץ". המשרד הוסיף כי "הגדרת התפקיד, מעצם 

מהותה, נועדה להיות הגדרה כוללת, מתווה רחב של פעילות ותחומי אחריות של 

מוגדרים בפירוט  פועלים". לדברי המשרד, בתכנית העבודה השנתיתהגורמים ה

תחומי הפעילות של כל מפקח, וכן מוגדרת בה בבירור החלוקה של תחומי אחריות 

 בין המפקח לגורמים אחרים במערכת.

משרד החינוך גם מסר כי עניין תפקידו של המפקח נמצא על סדר היום שלו הן 

פיתוח המקצועי של המפקחים. המשרד ציין כי באופן שוטף והן בקביעת תכני ה

מנהלי המחוזות אחראים לקבוע מחדש מדי פעם בפעם, במידת הצורך, את תחומי 

 הפעילות של המפקחים במחוז. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי אכן, יש לדרוש מהמפקח להיות 

את הפיקוח  בעל שיקול דעת מקצועי, לגלות גמישות במילוי תפקידו, להתאים

לצורכי המוסד החינוכי ולצקת תוכן לתפקיד לפי תפיסת עולמו, ניסיונו וסדרי 

העדיפויות שקבע. ואולם לא די בכך. שיקול הדעת והגמישות הנדרשים 

מהמפקח צריכים להתבסס על הגדרה סדורה של תפקידי הפיקוח, שתכלול 

חובה שעליו לא רק אוסף של תחומים שהמפקח אחראי להם, אלא גם פעולות 

לבצע, אמות מידה לרמות הפיקוח הנדרשות ומדדים שלפיהם תוערך עבודת 

המפקח, כל זאת על פי המלצות ועדת תומר, שאותן אימץ המשרד. הגדרה כזו 

גם תשמש בסיס לקביעת מפתח התקינה, כפי שהובהר לעיל, ולקביעת תכנית 

ד החינוך פעולה להשלמת פערי כוח האדם, אם יהיה צורך בכך. על משר

 לעדכן מדי פעם בפעם הגדרה זו.

ובין המפקחים  המשרד מטה ביןהגישות  הבדלי את חושפת המשרד תשובת

 רחבה בהגדרה מצדד. מטה המשרד הכולל המפקח לתפקידי במחוזות בנוגע

כי  היא המפקחים ואילו עמדת, בתקנותכפי שנקבעה  ,המפקח תפקידשל 

 לים עליהם באופן מיטבי, ולכן נדרשבלתי ניתן למלא את כל התפקידים המוט

תקשורת  מיצירת ערוץ מנוס נוכח פערי הגישות אין. ומיקוד שלהם צמצום

אלה.  פערים על לגשר מנת על, במחוזות המפקחיםהמטה ובין  בין מקצועי

כמו כן, על המשרד לבצע עבודת מטה, בשיתוף הנהלות המחוזות, על מנת 

ם למלא את תפקידם באופן מיטבי למפות את החסמים המקשים על המפקחי

 ולקבוע דרכים לייעול תהליכי הפיקוח.
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 יחידות בין הקשר
 המפקחים לבין המטה

 הדבר, מובנה אינו
 תיאום חוסר יוצר

 ההנחיות במתן
, למפקח וההוראות

 המפקח את ומצריך
 כל בין לתמרן

 לו יש שמולם הגורמים
 עבודה ממשקי
 

ממשקי העבודה של המפקח הכולל עם 
 גורמי מטה

המנחים המקצועיים של המפקח הכולל הם אגפי הגיל במינהל הפדגוגי והאגף 

 דתי מונחה גם על ידי מינהל-לפי העניין; מפקח בחינוך הממלכתי -לחינוך מיוחד 

החינוך הדתי. כמו כן, במסגרת תפקידיהם הנוספים של המפקחים הם מונחים על 

המזכירות הפדגוגית, המינהל  -ידי הדרג במטה המשרד האמון על הנושא הרלוונטי 

הפדגוגי, מינהל חברה ונוער וכיוצא בזה. משמעות הדבר היא שלמפקחים הכוללים 

  יש כמה "אדונים", כל אחד וציפיותיו.

חוז מסוים ציין בהקשר זה בתשובתו על השאלון כי אחד הקשיים בעבודתו מפקח במ

מנהל המחוז, מנהל החינוך הדתי,  -ריבוי גורמים ממונים במשרד של המפקח הוא "

על  ה. לכל אחד אג'נדה משלו המשפיעיסודי[-]על מנהל הפדגוגיה, מנהל אגף עי"ס

חינה ארגונית, המינהל : "מב37". מנהלת מחוז במשרד ציינהסדר יומו של המפקח

הפדגוגי עובד מול המפקחים ואמור לתכלל את כל העבודה מולם, ולתווך למפקחים 

נותן  [38]את יתר המינהלים במטה. בפועל, אחת הבעיות שכל אחד מהמפמ"רים

הנחיות למנהלים ולא עובר דרך הפיקוח... זה מקשה על עבודת המפקח... צריך 

 כמתכלל".  לדייק את עבודת המינהל הפדגוגי

בתשובות על השאלונים ציינו מפקחים את הקשיים בעבודתם מול מטה המשרד 

הנחיות סותרות של אגפים במטה, אי כדלהלן: מפקח במחוז תל אביב ציין כי יש "

קולות: הצהרה על  2-בהירות לגבי ההבדל בין תפקידי מטה לתפקידי שדה, דיבור ב

"; הדוקות )ולעיתים לא מעשיות( מאידך אוטונומיה מחד והנחיות סגורות ומדויקות

 לעיתים המטה עובד ישירות מול הרשויות במקום מולמפקח במחוז מרכז ציין כי "

"; מפקח במחוז החרדי הפיקוח, ו/או מעביר הנחיות למנהלים מעל ראשי המפקחים

אי סנכרון של עבודת יחידות שונות במשרד מול בתי הספר לבין ציין כי קיים "

הקשר עם המטה משתנה מיחידת ציין כי " מחוז ירושליםב מפקח"; ללהמפקח הכו

: אגף הבחינות אינו מעדכן את המפקחים ונמצא בקשר הה. לדוגמימטה אחת לשני

מעל לראשם 'ישיר עם המנהלים, כך גם מתנהל הקשר עם אגף בכיר כ"א בהוראה 

המפקחים , בקשר ישיר עם בית הספר. מצב זה מקשה על 'של המפקחים הכוללים

 ".ברמת מידע ויכולת לייעץ ולהציע פתרונות במקרים של קונפליקט

מהאמור לעיל עולה כי הקשר בין יחידות המטה לבין המפקחים אינו מובנה, 

וכי בפועל יש לכל מפקח כמה ממשקי עבודה מול המטה. כפי שעולה 

 מעמדות המפקחים, הדבר יוצר חוסר תיאום במתן ההנחיות וההוראות למפקח,

 ומצריך את המפקח לתמרן בין כל הגורמים שמולם יש לו ממשקי עבודה. 

בין של המשרד מתאמת אסטרטגית התכנית המשרד החינוך מסר בתשובתו כי 

כמו כן מסר גם על עבודתו של המפקח.  ומשפיעה עבודת המטה לעבודת המחוזות  
 בהקשר של יישום רפורמת הלמידה המשמעותית במערכת החינוך. צוין  37

מרכז את הוראת המקצוע שהוא המפמ"ר  .מפקח מרכז מקצוע במזכירות הפדגוגית -מפמ"ר   38

 .מקצוע זה ממונה עליו ומפקח על הוראת
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המשרד כי יש שני גורמים העוסקים בממשקי העבודה בין הפיקוח למטה: הֽמְשנֶה 

למנכ"לית המשרד מקיימת באופן שוטף תהליכי ייעול ממשקי עבודה, באמצעות 

 הפיקוח למפקחים ובאמצעות לוח גאנט שנתי המסדיר את מפגשיהפיתוח המקצועי 

 הפיקוח כלל המטה וכולל מפגשי עבודה, מפגשי פיתוח מקצועי, ופגישות עם עם

משרד , מתכלל את עבודת גורמי המטה השונים. הפדגוגי במחוז. בנוסף, המינהל

עודיים לריכוז הגיל פועלים במסגרת מפגשי עבודה וימי למידה יי ציין כי אגפיהחינוך 

הדרישות של המטה מהמפקחים הכוללים. לדברי המשרד, אגפי הגיל הגדירו בשנה 

המפקחים  עבודת האחרונה כחלק ממשימותיהם את "הידוק תפיסת התכלול אל מול

ובתי הספר". עוד ציין המשרד כי הקשרים שבין יחידות המטה לבין המחוזות 

 המנחים את המפקחים בעבודתם. מתקיימים באמצעות מנהלי המחוזות, וכי הם

אינה סותרת את העובדה שלבד מהמחוז, מנחים של משרד החינוך תשובתו 

לפיכך מן הראוי כי משרד החינוך לעיל.  כאמור ,מטה גורמי כמה את המפקח

ימנה גורם אחד שיהיה אחראי לריכוז הדרישות של דרגי המטה מהמפקחים 

 מן הפיקוח מנוצל ביעילות. ולתיעדוף של משימות, על מנת לוודא כי ז
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 עבודת המפקחים הכוללים בבתי הספר 

עיקר עבודת הפיקוח והליווי של המפקח אמורה להיעשות בבתי הספר שבפיקוחו. 

משרד מבקר המדינה בדק סוגיות הנוגעות לביצוע משימות המפקח הכולל בבתי 

הספר ולממשקי העבודה שלו עם שותפי התפקיד ברשויות המקומיות וברשתות 

 החינוך. 

 

 

 היעדר נוהל עבודה אחוד בעניין 

 עבודת המפקח
וב ביותר להסדיר את עבודת הפיקוח בהנחיות עדכניות וברורות ולגבש דרכי חש

פיקוח מובנים ואחידים, על מנת לוודא כי אופן ביצוע הפיקוח יביא להשגת היעדים 

שנקבעו. ההסדרה חשובה בייחוד נוכח המציאות החינוכית המשתנה, שבה הורחבו 

במעורבות המפקחים ביישום המשימות שהוטלו על המפקחים הכוללים, נוכח הצורך 

הרפורמות המרכזיות שמוביל המשרד )למשל אופק חדש, עוז לתמורה, הלמידה 

המשמעותית והמעבר לניהול עצמי(, ואף נוכח השינוי במאזן הכוחות במערכת 

כניסת גורמים חדשים דוגמת גורמי מגזר שלישי, חיזוק המעמד של מנהל  -החינוך 

הרשויות המקומיות. ההסדרה גם מאפשרת  בית הספר ומעורבות מוגברת של

השוואה של עבודת הפיקוח בין בתי הספר, ניתוח מגמות אזוריות ומחוזיות ובחינה של 

 אפקטיביות הפיקוח.

בנוגע לעבודת המפקח הכולל בנושאי כוח  פרסם המשרד קובץ נהלים 1999בשנת 

הוראה, אישור  אדם בהוראה. בקובץ מפורטים נהלים הנוגעים בעיקר לשיבוץ עובדי

חופשות, תנאי שירות, מינוי מנהלים, פיטורין ועוד. לדברי המשרד, הנהלים 

מתעדכנים מדי פעם בפעם, ובעלי התפקידים במשרד, ובכללם המפקחים, מיודעים 

 על כך.

עם זאת, הנחיות ונוהלי עבודה לגבי תחומי האחריות הפדגוגיים והמקצועיים 

זורים בחוקי החינוך ובחוזרי המנכ"ל של המפקח והמשימות שעליו לבצע פ

השונים, ואין למשרד מסמך אחוד המסדיר את תורת ההפעלה כולה של 

הפיקוח הכולל. מצב כזה מקשה על המפקחים להכיר את תורת הפיקוח כולה 

 וכפילויות. ולפעול לפיה ואף עלול לגרום סתירות

משרד החינוך פירט בתשובתו מנגנונים לעדכון המפקח בנדרש ממנו, על פי השינויים 

מצוין תפקיד המפקח שבהם חוזרי מנכ״ל המתרחשים במערכת החינוך, ובהם פרסום 

וקיום מפגשים סדורים עם המפקחים, הן מפגשים שמקיימים  ;נושא המפורט בחוזרב

בהם מתבצעים הכשרה "קחים, אגפי הגיל והן מפגשים לפיתוח מקצועי של המפ

ושיח מעמיק אודות תחומי אחריותו של המפקח וממשקי עבודתו עם יתר הגורמים 
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 מהם קבע לא המשרד

 המרכזיים המרכיבים
 הפיקוח עבודת של

 לא וגם הספר בבתי
 לתיעוד שיטות קבע

 ומנגנון הפיקוח ממצאי
 עליהם דיווח

 

כי מנהלי המחוזות אחראים לעדכן מדי משרד החינוך הוסיף  ."הפועלים במערכת

 פעם בפעם את תחומי הפעילות של המפקחים. 

המצב ולפיה מחזקים את תמונת  בתשובת משרד החינוך המפורטים המנגנונים

המפקח הכולל מונחה בדרכים רבות: חוזרים קיימים, חוזרים מתעדכנים 

וחוזרים חדשים, נהלים, הנחיות בכתב, הנחיות בעל פה ומפגשים. עולה מכך 

צורך חיוני ומקצועי שמשרד החינוך יקבע במסמך אחד תורת פיקוח שלמה 

העבודה  ואת ממשקיבבתי הספר  דרכי הפיקוחומפורטת, שבה יגדיר את 

וחלוקת האחריות בין המפקח לבין שותפי התפקיד במשרד, ברשויות 

המקומיות וברשתות החינוך. במסגרת זו על משרד החינוך לשלב גם את 

טמיע המלצות ועדת תומר, שאותן אימץ אך טרם יישם. על משרד החינוך לה

מנגנון עדכון סדור. לה ע וקבלבקרב המפקחים ותורת הפיקוח שיגבש את 

דרת תורת הפיקוח גם תיצור מסגרת מחייבת לביצוע בקרה על עבודת הס

 המפקחים. 

 

 

 עבודה לביצוע  קביעת שיטות

 משימות הפיקוח ולתיעודן 
ייעול תהליכי תהליכי עבודה שיטתיים לביצוע פעולות קבועות ולתיעודן חשובים ל

בפעולתו של הארגון. , עקביות ואחידות תיאוםעבודה, שימור ידע ארגוני ויצירת ה

כאשר מדובר בפעולות שמהותן היא פיקוח ומדידה, נדרש למפות את כל התחומים 

שייכללו בבדיקה ולקבוע את התדירות שלה. כן יש לקבוע את הגורמים שעמם יש 

להיפגש במסגרת ביצוע הבדיקה, את אופן הדיווח על ממצאי הבדיקה ואת הצעדים 

את הצעדים לתיקון הליקויים שעלו בה. תהליכי שיש לנקוט בעקבותיה, ובכלל זה 

עבודה שיטתיים מאפשרים גם השוואה תוצאתית, שבכוחה להביא לשיפור וללמידה 

 מתמידים. 

בביקורת נמצא כי המשרד  :הפיקוח עבודת של המרכזיים המרכיבים קביעת-אי

הסדיר תהליכים לביצוע משימות מסוימות בעבודת המפקח הכולל, ובין היתר קבע 

 בנושאלמפקחים טופס הערכת מנהלים, הנחיות לליווי מנהלים חדשים, הנחיות 

כולל  מתכונת לבניית תכנית עבודה שנתית של מפקחפיתוח מקצועי למנהלים, 

ותכנית עבודה לבתי הספר וטופסי דוחות ביקור בבתי ספר, לצורך הכרה בהם 

. ואולם המשרד לא קבע מהם המרכיבים המרכזיים של 39כמוסד חינוכי על פי הדין

עבודת הפיקוח בבתי הספר וגם לא קבע שיטות לתיעוד ממצאי הפיקוח ומנגנון דיווח 

ל נושאי חובה שעל המפקח עליהם. למשל, המשרד לא קבע רשימה סדורה ש

; מיהם הגורמים, מלבד המנהל, שעמם ייפגש המפקח 40לבחון בכל שנת הלימודים  
 .1969-חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט  39

חינוכי, נושאים פדגוגיים, רמת ההישגים  למשל ניהול משאבים, ניהול שותפויות, קיום אקלים  40

 הלימודיים, קיום מרחבי למידה, קיום הוראה משמעותית ונושאים הקשורים לצוות בית הספר.
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בבית הספר )צוות הניהול, רכזי מקצוע, מורים, תלמידים וכדומה(; ומהי תדירות 

הביקורים של המפקח בכל אחד מבתי הספר שבפיקוחו. היות שהמשרד גם לא קבע 

מאפייני בתי הספר, המפקח הכולל הוא הקובע את מדרג של רמות פיקוח על פי 

מבתי הספר שבפיקוחו, ובכלל זה את תדירות הביקורים  אחדהיקף הפיקוח בכל 

 בבתי הספר, את סדר היום בביקור ואת הנושאים שיתמקד בהם. 

בתקנות  :הספר ולדיווח עליה בבתי הפיקוח עבודת לתיעודשיטה  היעדר

-במוסד, ימסור תוך עשרה ימים לאחר כל ביקור דיןמפקח כולל שביקר נקבע כי "

". לגבי תיעוד וחשבון בכתב על פעולותיו לפי תקנה זו למנהל המחוז הממונה עליו

המשרד לא קבע שיטה אחידה לתיעוד כזה, ובפועל אין  הביקורים בבתי הספר,

 הקפדה על כך. 

המפקחים מפקחים במחוז תל אביב מסרו למשרד מבקר המדינה ש"אין דרישה ש

יתעדו ביקורים בבתי ספר. כל מפקח מתעד בדרך שנוחה לו. יש כל מיני סגנונות, 

אם בכלל... בעל יסודי המצב קצת שונה כי בעקבות רפורמת הלמידה המשמעותית 

מתכנסת ועדה מלווה פעמיים בשנה לבדוק אם בית הספר עומד בדרישות הרפורמה 

 ואז יוצא מסמך מסודר".

פקחים על השאלון עולה שונות רבה בנוגע לתיעוד ביקוריהם ואכן, מתשובות המ

( מהם מסכמים בקביעות או לעתים קרובות את כל 66%-)כ 104בבתי הספר: 

( מהם 34%-)כ 53הביקורים שהם מקיימים בבתי הספר שבפיקוחם, ולעומת זאת 

( 31%-)כ 48עושים זאת מדי פעם בפעם או לעתים רחוקות. לגבי הדיווח, 

ציינו שאינם מוסרים את סיכום הביקור לגורם כלשהו, והוא נשאר  מהמפקחים

מפקחים( ציינו כי הם מוסרים את סיכום  102לשימושם בלבד; מרבית המפקחים )

( מכלל מהמפקחים ציינו כי הם 29%-)כ 45, אך רק 41הביקור למנהל בית הספר

 מוסרים אותו לגורם ממונה במחוז. 

תכנית העבודה  :השנתית העבודהכנית ביצוע ת על דיווחמתכונת  היעדר

השנתית של המפקח הכולל, המוגשת למנהל המחוז, כוללת בין היתר מטרות לשנת 

העבודה )על פי היעדים שקבעו המשרד והמחוז( ורשימה של בתי ספר או נושאים 

שיש להתמקד בהם. מנהלי המחוזות מקיימים פגישות מעקב עם המפקחים במשך 

חינת העמידה ביעדי התכנית. ואולם המשרד לא קבע שנת הלימודים, לשם ב

מתכונת דיווח של המפקחים על ביצוע התכנית. בנסיבות אלו כל מחוז מנחה את 

המפקחים הפועלים בו בהתאם לשיקול הדעת של מנהלו. יצוין כי ועדת תומר 

המליצה על מתכונת להגשת דוחות ביצוע תקופתיים למנהל המחוז ופירטה את 

ל המפקח לכלול בדוח לגבי כל בית ספר שבפיקוחו, ובהם הממצאים הרכיבים שע

המרכזיים, הסוגיות שיש לנקוט פעולות בנוגע אליהן, איכות העבודה בבית הספר, 

רמת ההספק והיעילות הבית ספרית, התפתחות התלמידים והתנהגותם. גם המלצה 

 זו של הוועדה אינה מיושמת. 

 
מנהל מחלקת את סיכום הביקור גם ל מוסריםהם  ,ת הספרמנהל בילחוץ ממפקחים ציינו כי  12  41

 המקומית. החינוך ברשות
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מות הפיקוח מאפשרת השוואה בין פעולות מתכונת דיווח אחידה על ביצוע משי

הפיקוח והליווי שמבצעים המפקחים בבתי הספר, זיהוי חוזקות וחולשות בבתי 

הספר ונקיטת פעולות לשימור החוזקות ושיפור החולשות. היעדר מתכונת 

 כזאת עלול אפוא לפגוע באיכות הבקרה של המשרד על עבודת המפקחים. 

קיימות כמה משימות שהוא מנחה את המפקחים משרד החינוך מסר בתשובתו כי 

למלאן באופן אחיד, וכי כלי הפיקוח מוטמעים בקרב המפקחים במפגשי עבודה 

ובמפגשי פיתוח מקצועי. עוד מסר המשרד כי בסיס הפיקוח הוא אחיד, ואולם בשל 

מורכבותו של השטח על מגזריו השונים והאוכלוסיות המגוונות למפקח יש עצמאות 

עת ברמות שונות, ומצופה ממנו לבנות תכנית עבודה לפיקוח בבתי הספר ושיקול ד

 שבאחריותו על בסיס מיפוי צרכים וקביעת סדרי עדיפויות. 

המצריך  עומס המשימות המוטל על המפקחים וכןבתי הספר,  ביןהשונות 

בסיס אחיד  בקביעתאת הצורך  יםפיקוח, מדגישל לקבוע סדרי עדיפויות

ושיקול הדעת  העצמאותלעבודת הפיקוח בבתי הספר ולתיעודה, זאת לצד 

 להם נדרשים המפקחים. ש

, יוכל למצות ביעילות את מינהל הפדגוגיהמשרד החינוך, ובכלל זה על מנת ש

המשאבים שהוקצו לו להשגת היעדים החינוכיים, עליו לקבוע במתכונת 

המפקחים הכוללים, ובין היתר לפרט הפיקוח שיגבש את שיטות העבודה של 

את הנושאים שחובה לבדוק, את תדירות הבדיקות ואת אופן הדיווח על 

 התוצאות. 

 

 

ממשקי העבודה עם הרשויות המקומיות 
 ורשתות החינוך

. האחריות לרוב 42האחריות למתן שירותי חינוך משותפת למשרד ולרשויות המקומיות

הנושאים הקשורים לפדגוגיה הוטלה בעבר על המשרד, ובידי הרשויות המקומיות 

נותרה בעיקר האחריות לעניינים מינהליים. בעקבות תהליכים חברתיים ושלטוניים 

שהתרחשו במדינה בעשורים האחרונים, התחזק מעמדן של הרשויות המקומיות 

יהול ולקביעת מדיניות פדגוגית וכן במימון והתחזקה מעורבותן בהחלטות הנוגעות לנ

פעולות חינוך. כיום הרשויות המקומיות עוסקות בנושאים פדגוגיים רבים, ובהם 

 פיתוח ומימון של תכניות חינוכיות רחבות היקף. 

השינויים במאזן הכוחות במערכת החינוך לא לוו בשינויי חקיקה, ונותר מרחב רב 

ת החינוכית של הרשויות המקומיות ומידת לפרשנות בנוגע לתחומי המעורבו  
  בתקנות. 59; סעיף 1949-טבחוק לימוד חובה, התש" 7סעיף   42
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בהירות בעניין תפקידיה וסמכויותיה של הרשות -התערבותן. כמו כן, קיימת אי

 . 43המקומית, לעומת תפקידיו ותחומי אחריותו של המפקח הכולל

מנהלת מחוז במשרד החינוך מסרה למשרד מבקר המדינה כי "בשנים האחרונות 

יות אוישו על ידי מנהלי בתי ספר לשעבר. זה עשה מכרזי מנהלי אגפי החינוך ברשו

שינוי גדול במוטיבציה ובנכונות של הרשויות להיות מעורבות ומשפיעות על המתרחש 

בבתי הספר... הרשויות מכניסות גופים מתערבים לבתי הספר ורוצות להיות 

מעורבות בנושאים פדגוגיים. אם המפקח אינו פנוי לשתף פעולה או לעמוד מנגד 

הפחתת וצרת בעיה". מפקח ממחוז תל אביב ציין בהקשר זה בשאלון כי ניכרת "נ

", ומפקח אחר משמעותו ומרכזיותו של מפקח משרד החינוך אל מול גורמי הרשות

העבודה מול הרשויות המקומיות צריכה להיות מוגדרת יותר ממחוז תל אביב ציין ש"

למפקח אין תקציב מסר כי ""; עוד מפקח ממחוז תל אביב מבחינת סמכות ואחריות

על ... לפעולות או שעות שעומדות לרשותו לפתרון בעיות אקוטיות באזור הפיקוח

  ."מנת שיוכל לקדם תהליכים במסגרת אזור אחריותו ולא יהיה תלוי ברשויות

כמו כן, בעשורים האחרונים הלך וגדל מספר בתי הספר התיכוניים המופעלים בידי 

. רשתות 44וזי הפעלה שנחתמו בינן לבין הרשויות המקומיותרשתות החינוך, על פי ח

החינוך מעסיקות את מרבית כוח האדם בבתי הספר שהן מפעילות ומקבלות לשם 

כך את תקציב שכר הלימוד וכן את תקציב עובדי המינהל מהמשרד ומהרשות 

המקומית. הרשתות מטמיעות בבתי הספר את המדיניות הפדגוגית והניהולית שלהן, 

של לגבי מסלולי לימוד ומיון תלמידים, וגם מפעילות מערך של מפקחים מטעמן, למ

נוסף על מערך הפיקוח הכולל של המשרד. לכאורה, במצב הקיים קיימת חפיפה, או 

לכל הפחות חפיפה חלקית, בין מנגנוני הפיקוח של הרשתות ובין מערך הפיקוח 

 הכולל של המשרד. 

בקר המדינה כי "למרות שמשרד החינוך מפקחת במחוז מרכז מסרה למשרד מ

מעביר תקציבים, התחושה היא שלא ברור מי הריבון. לרשתות החינוך הגדולות יש 

מנגנונים כפולים כולל מפקחים מטעמם... המפקחים של המשרד מנסים לשתף 

פעולה עם הרשתות כדי לא להכשיל את המנהל. לכל רשת יש את האידאולוגיה 

די ביטוי בתכנית העבודה של המנהל". הקשיים שנתקלים והדגשים שלה הבאים לי

בהם המפקחים הכוללים בעבודתם בבתי הספר שמפעילות רשתות חינוך בלטו 

מאוד בתשובות של המפקחים הכוללים במחוז החרדי על השאלון. מפקח במחוז 

העבודה מול רשתות החינוך החרדיות מלווה בקשיים של חוסר החרדי ציין כי "

רורות לגבי תפקידו של המפקח הכולל לעומת הפיקוח הפנימי של בהגדרות ב

"; מפקח אחר ציין: הרשתות, דבר המקשה על המנהלים לשתף פעולה בכל הנדרש

 כל בתי הספר באזור פיקוחי הינם מוכר שאינו רשמי או פטור, כלומר, יש לבתי "
השנים  במשךהשלטון המרכזי לשלטון המקומי מונו  בין הסמכויות חלוקתבמטרה להגדיר את   43

המליצה בין היתר על ועדה זו  .1981שנת שמונתה בבהן ועדה בראשות משה זנבר וועדות,  כמה

שמירה על ם ע בד בבד ם שיפוטה,רשות המקומית בניהול מערכת החינוך בתחול מתן עצמאות

לא אך  ות ועדת זנבר,מלצאת ה 1985הממשלה אישרה עקרונית בשנת האינטרסים הלאומיים. 

 . ה אותןשמיי

 המינהליותהסוגיות  אתככלל, חוזי ההפעלה בין הרשות המקומית לרשת החינוך מסדירים   44

. משרד החינוך אינו מתערב בהתקשרויות והכספיות הנוגעות להפעלת בית הספר על ידי הרשת

הכספי של הרשת. יצוין כי ברוב המקרים הרשויות המקומיות נותרות מעורבות אלה או בניהול 

 .הרשתות שמפעילותבתי הספר התיכוניים בנעשה ב
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 בנוגע טשטוש קיים

 האחריות לחלוקת
 בין והסמכות

, הכוללים המפקחים
 המקומיות הרשויות
 אשר, החינוך ורשתות

 ביכולת לפגוע עלול
 למלא הכולל המפקח

 בבית תפקידו את
 הספר

 

ומקשה  חותרת לעצמאות מוחלטת ...הספר בעלויות שהן רשתות או עמותות, הרשת

תה, אוסרת על המנהלים לקחת חלק בפעילויות המשרד יעל העבודה המשותפת א

 ."כגון מפגש מפקח ומנהליו, פיתוח מקצועי ודברים אחרים מהותיים

ליצור הגדרות ברורות לגבי תפקידי המפקחים במחוז החרדי המליצו בין היתר "

אחרת ציינה כי  ". מפקחתהמפקח הכולל מול בתי הספר החרדים ברשתות הגדולות

ומציאת דרכים יצירתיות ]רשתות החינוך[ עוסקת הרבה בגישור עם הבעלויות היא "

יחד עם זאת, חשובה המפקחת הוסיפה: "לעבודה משותפת לתועלת בתי הספר. 

 ".מאוד לדעתי, הסדרת מדיניות משרד החינוך )המחוז החרדי( עם הרשתות גדולות

בנוגע לחלוקת האחריות והסמכות בין מהאמור לעיל עולה כי קיים טשטוש 

המפקחים הכוללים, הרשויות המקומיות ורשתות החינוך, אשר עלול לפגוע 

ביכולת המפקח הכולל למלא את תפקידו בבית הספר. יתרה מכך, במצב זה 

נאלץ מנהל בית הספר לפעול מול גורמים רבים ולתמרן ביניהם, בלי שתהיה 

  ה מבוסס.לו כתובת אחת שיכולה לתת לו מענ

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי על מנת להבטיח שהמפקח 

ימלא את תפקידו כגורם האחראי לפי החוק לפיקוח בבתי הספר, על משרד 

החינוך להסדיר, עם משרד הפנים ובשיתוף הרשויות המקומיות ומנהלי רשתות 

החינוך, את ממשקי העבודה בין מכלול הגורמים ואת האחריות והסמכות של 

אחד מהם. על משרד החינוך גם לספק למפקח הכולל את הכלים  כל

המתאימים, כדי שיתאפשר לו לפתור בעיות שמעלה לפניו מנהל בית הספר 

  ולסייע בפתרון בעיות פדגוגיות ומינהליות שוטפות.

הרשויות המקומיות הן חלק בלתי נפרד ממערכת משרד החינוך מסר בתשובתו כי 

המשרד הפיקוח. ובין מערכת  בינןולכן נדרשים שיתופי פעולה מתמשכים  ,החינוך

לניהול עצמי עברו המפקחים הכשרה היסודיים מעבר בתי הספר עקבות בציין כי 

-האגף העלהמשרד הוסיף כי  .במערכת החינוךמקומה של הרשות המקומית  גביל

רשויות ה ,מפקחיםה - ובין הגורמים השונים בינושיתוף פעולה ל םיסודי יצר מתווי

תחומי אחריותו הבלעדיים של מפקח עוד מסר המשרד כי  .מקומיות ורשתות החינוך

בית הספר הינם רחבים ונחוצים לצורך ניהול תקין של המוסד החינוכי, כך שגם 

שתהיינה חזקות, זקוקות לידע ולסמכות המקצועית של  רשויות ובעלויות, ככל

 ,ה חשובה ביותר להן לצורך ביצוע עבודתםהמפקח, ומעורבותו המקצועית הינ

 במישור הפדגוגי על כל היבטיו. בייחוד
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 של מעמדו הסדרת
 חשובה המפקח
, החרדי במגזר במיוחד

 בתי מרבית שבו
 שייכים הספר

 בעלות חינוך לרשתות
 חינוכי יום סדרי

 אינן אשר, עצמאי
 בהכרח מעוניינות

 ושיתופי שיח-דו בקיום
 או המפקח עם פעולה

 החינוך משרד עם
 

מפגשי קיום מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי הכשרת המפקחים ו משרד

נציגי הרשויות ל יםלקדם שיח ושיתופי פעולה בין המפקח נועדועבודה קבועים 

רת מעמדו של אולם אלה אינם תחליף להסדוהמקומיות ורשתות החינוך. 

בתי הספר נוגע למפקחים בב בייחודהמפקח אל מול גורמים אלה. הדבר נכון 

רשתות החינוך לרשויות המקומיות ו/או ליסודיים שאינם בבעלות המדינה. -העל

יש סדר יום פדגוגי, הן מעסיקות את מנהל בית הספר וסגל ההוראה ולעתים 

תם לייתר את תפקידו של אף מקיימות מערך פיקוח מקביל, העשוי לפי תפיס

המפקח הכולל. כמפורט לעיל, הסדרת מעמדו של המפקח חשובה במיוחד 

במגזר החרדי, שבו מרבית בתי הספר שייכים לרשתות חינוך בעלות סדרי יום 

ושיתופי פעולה עם  שיח-דוחינוכי עצמאי, אשר אינן מעוניינות בהכרח בקיום 

 . החינוך המפקח או עם משרד
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 סיכום

 על מערך הפיקוח הכולל הוקם לצורך הבטחת נוכחות המדינה והשפעתה

הספר ולצורך ביצוע בקרה -החינוך בבתי תהליכים, מטרות ויעדים של מערכת

פדגוגית ומנהלית על יישומם; להכוונת משאבים על פי מדיניות המשרד וצרכים 

מקומיים, להעברת מידע בין גורמי המטה לגורמי השטח, לתמיכה וליווי של 

למערך הפיקוח מנהל בית הספר ולניהול משברים. הקצאת כספי מדינה 

 את ביעילות הכולל מחייבת כי הוא יפעל באופן אפקטיבי ושוויוני וינהל

 .המשאב האנושי וכספי הציבור -המשאבים שברשותו 

מאז הוגדרו תפקידי הפיקוח בתקנות, התרחבה מערכת החינוך והפכה 

פדגוגית והן ברמה -מורכבת יותר. חלו בה שינויים ניכרים הן ברמה התפיסתית

מבנית. בהמשך לכך, חל גידול במספר בתי הספר שבאחריותו של -ניתהארגו

 קשה לגישור פער כל מפקח ובמספר הגורמים הפועלים בזירה החינוכית, ונוצר

אותם. בביקורת עלה כי  לבצע לבין יכולתו על המפקח המוטלות בין המשימות

יות עומס העבודה של המפקחים הכוללים הוא רב, כי לא הוסדרו תחומי האחר

והסמכות שלהם וממשקי העבודה בינם לבין הרשויות המקומיות ורשתות 

החינוך, וכי לא נקבעו שיטות עבודה מובנות וסדורות לביצוע הפיקוח בבתי 

על בסיס אחיד בד בבד עם מתן  הספר, שיבטיחו פיקוח מינימלי הכרחי ותיעוד

ריהם של במצב הדברים האמור, למרות כישו עצמאות ושיקול דעת למפקחים.

המפקחים הכוללים ומחויבותם הרבה לביצוע התפקיד, משימות הפיקוח בבתי 

הספר אינן מבוצעות במלואן ובאופן מיטבי, ומשאבי המשרד אינם מנוצלים 

 ביעילות. 

על מנת להבטיח כי מערך הפיקוח הכולל יצליח לממש באופן מיטבי את 

על משרד החינוך  -ם בקרה בבתי הספר, ליווים וסיוע לה -ייעודו העיקרי 

לאפיין את מרכיבי התפקיד של המפקח, למקד את תפקידיו בתחומים שבהם 

יש לו מומחיות מקצועית ופדגוגית ולקבוע סדרי עדיפויות ברורים בנוגע לביצוע 

משימותיו. בהמשך לכך, על המשרד לבחון מחדש את מפתח התקינה 

ביצוע הפעולות דרכי להקצאת מפקחים למחוזות. עליו גם להסדיר את 

ואת דרכי הדיווח על ביצוען וכן להסדיר, עם  הפיקוח בבתי הספרשבליבת 

משרד הפנים ובשיתוף הרשויות המקומיות ומנהלי רשתות החינוך, את ממשקי 

 העבודה בין מכלול הגורמים ואת האחריות והסמכות של כל אחד מהם.



 
 



 הכפר ופיתוח החקלאות משרד

 ובפירות בירקות הדברה בחומרי השימוש
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 תקציר

 כללי רקע

משתמשים  שבה הא דרך נפוצובחקלאות ה כימיים בחומרי הדברה שימוש

חומרי  רעילותם בגללמזיקים.  מפני תוצרתםעל  ןחקלאים בעולם כדי להג

בבעלי  ,האדם, במערכות אקולוגיות, בצמחים בבריאותע ולפג עלוליםההדברה 

 קרקע. וה מיםאיכות הובחיים 

 , ועל משרד החקלאות1הקיימ-בר פיתוח לקדם הממשלה החליטה 2003 במאי

הוטל לצמצם את השימוש בחומרי  משרד החקלאות( -ופיתוח הכפר )להלן 

השירותים  -הדברה. השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות )להלן 

 לשימוש המותרים הדברה חומרי של רגולציהעל  מופקדיםלהגנת הצומח( 

משרד הבריאות משתתף  .פיקוח על השימוש בהם ועל אישורם על, בחקלאות

שירותים להגנת הצומח לעניין רישום משרדית המייעצת למנהל ה-בוועדה הבין

תכשירים לחקלאות. שירות המזון הארצי במשרד הבריאות מופקד על נושא 

 והבריאות הבטיחות השאריות המותרות של חומרי הדברה במזון. למינהל

, שהיה כפוף (התעסוקתית והבריאות הבטיחות מינהל -)להלן  התעסוקתית

, הרווחה העבודה פף למשרדלמשרד הכלכלה והתעשייה ולאחר מכן הוכ

הנוגעות  סמכויות ,(והרווחה העבודה משרד -)להלן  והשירותים החברתיים

 . 2הדברה חקלאיתן סמכויות הנוגעות לבהו, העובדיםלשמירה על בטיחות 

 

 הביקורת פעולות

צב החוקי המבאיזו מידה בדק משרד מבקר המדינה  2016אוגוסט -מרץ בחודשים

שימוש בחומרי הדברה בחקלאות; עוד צרכים הנוגעים להקיים מאפשר למלא 

 לשימוש בנוגע הדרכה ושל הסברה של, אכיפה שלנבדקו היבטים של פיקוח, 

 העובדים לבטיחות הקשורים היבטים נבדקו כך על נוסף. ההדברה בחומרי

ירקות ופירות המיוצרים בארץ ומשווקים ל. דוח זה מתייחס בהדברה העוסקים

 הצומח להגנת בשירותים בוצעה הביקורת)לא תוצרת אורגנית(. לצרכן הישראלי 

; בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות; ובמינהל ולביקורת במשרד החקלאות  
. על פי ההחלטה "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על 14.5.03-של הממשלה מ 246החלטה   1

המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי קיימא -עקרונות של התנהלות פיתוח בר

   ."טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכל

הועברה האחריות למינהל הבטיחות והבריאות  31.7.16-מ 1754על פי החלטת ממשלה   2

 והשירותים הרווחה, העבודה משרדהתעסוקתית מאחריות משרד הכלכלה והתעשייה לאחריות 

כשצוות הביקורת ביצע את עבודת השטח האחריות ליחידה זו עדיין הייתה בידי  ברתיים.הח

 משרד הכלכלה והתעשייה. 
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, ועל פי הכלכלה והתעשייהשפעל במשרד הבטיחות והבריאות התעסוקתית 

 .עבר לפעול במשרד העבודה והרווחה 2016החלטת ממשלה מיולי 

 

 הליקויים העיקריים
 בישראל,  חומרי הדברהשימוש ב

נאסר או בארצות הברית שבאירופה ו שנים לאחר

 הוגבל השימוש בהם

לשאריות של  הציבור בארץ המשיך להיחשף, באמצעות צריכת ירקות ופירות,

ובארצות חקלאי באירופה או הוגבלו לשימוש שנאסרו  מסוימים חומרי הדברה

זאת מכיוון הבריאות ועל הסביבה. נוכח השפעתם השלילית על זה מכבר,  הברית

שבישראל הליך ההערכה שמתייחס לתועלת ולנזק מהשימוש באותם חומרים, 

בוצע רק  -בהתבסס על הידע המחקרי העולמי, ובעקבותיו הוצאתם מכלל שימוש 

  כמה שנים לאחר שהדבר נעשה באותן מדינות מפותחות.
 חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקובהיעדר תקנות 

החוק לפיקוח על ייצור הצמח  במועד סיום הביקורת, כחמש שנים לאחר שנחקק

להבטיח טרם הותקנו תקנות בעניינו. בעקבות כך לא ניתן , 2011-ושיווקו, התשע"א

שהתוצרת הצמחית המיוצרת בארץ ומשווקת לצרכן המקומי תעמוד באמות מידה 

  .3של איכות ושל בטיחות
 פיקוח -שימוש בחומרי הדברה 

מבצעת פיקוח יחידת השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות אינה  .1

אם הם פועלים על החקלאים אף שהדבר נחוץ כדי לבדוק עבודת על בשטח 

ההדברה; הוראות אלה נועדו  הוראות השימוש הרשומות על תכשיריפי 

לצמצם ואף למנוע את קיומן של שאריות חומרי הדברה במזון הצמחי 

להגן על האדם, החי והסביבה מפני חשיפה מיותרת המסופק לצרכן וכן 

 לחומרים רעילים אלה. 

וכדי לקבל מידע על שאריות של חומרי הדברה בירקות  בשטח בהיעדר פיקוח .2

שהוא מבצע הכולל שנתי הסקר על ההחקלאות  ובפירות מסתמך משרד  
בטיחות: בכל הנוגע לחומרי הדברה, המזון בטוח למאכל כל עוד אין בו שאריות חריגות של   3

חומרי הדברה, היינו בשיעור גדול מן המותר. בטיחות נוגעת גם להיגיינה בטיפול במזון ולשמירה 

 עליו מפני זיהומים. 
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בתכנית הדגימה ובביצועה נמצאו חולשות, ובהן: . נטילת דגימות ובדיקתן

פירות הירקות והסוגי בנוגע לקיבלו הוראות נטלו דגימות בלי שמים הדוג

ממספר  שהם נטלו בפועל היה קטן בהרבהמספר הדגימות  ;לדגוםשעליהם 

 . על פי הסקר הדגימות המתוכנן

על שאריות  לפרסם את תוצאות הסקר השנתי שלו לא נהגמשרד החקלאות  .3

פרסם מועד סיום הביקורת ועד ל 2010. משנת חומרי הדברה בירקות ובפירות

שביצע, ואף מידע זה  נוגע לאחד הסקריםבהמשרד פעם אחת בלבד מידע 

משמעו פגיעה בעקרון השקיפות  הסקר פרסום תוצאות-. איהיה חלקי בלבד

, סמוך לאחר סיום ביקורת זו, 2016. בנובמבר שחייב המשרד כלפי הציבור

 . 2015פרסם המשרד את תוצאות הסקר שלו לשנת 

רד הבריאות מבצע אף הוא סקר שנתי לניטור שאריות חומרי הדברה מש .4

מטרת הסקר שלו שונה מזו של משרד החקלאות ואף  - בפירות ובירקות

ממצאי הסקרים נבדלים ביניהם. אף ששני המשרדים שייכים למערכת 

ממשלתית אחת, הם לא פעלו כדי להציג לפני הציבור מסמך המאחד את 

י הסקרים, אף שלשאריות חומרי הדברה בתוצרת מסקנותיהם לנוכח ממצא

 הצמחית למאכל יש השפעה על בריאות האדם והחי ועל הסביבה. 

שאריות חריגות של חומרי הדברה  על פי ממצאי הסקרים של שני המשרדים, .5

בכמה ירקות . גם בעיקר בירקות העליים ובצמחי התבלין 2015בשנת  נמצאו

צאו שיעורים גדולים יחסית של שאריות ופירות אחרים השכיחים בצריכתם נמ

 חומרי הדברה. 

 

 הדרכה לחקלאים ותמיכה במיזמים 
 להפחתת השימוש בחומרי הדברה

 שהקצהאת המשאבים  תניכר מידהצמצם משרד החקלאות ב האחרונותבשנים 

להדרכת חקלאים בנושא הדברה ולתמיכה במיזמים שמטרתם לפתח שיטות 

צמצום זה הדברה הכימית כדי להילחם במזיקים לתוצרת החקלאית. חליפיות ל

  .השימוש בחומרי ההדברה תהפחת - אינו מתיישב עם היעד שקבע המשרד

 

 אכיפה

כמעט שלא השתמש בכלי האכיפה של קנס מינהלי שהוא  משרד החקלאות

 - מוסמך להטיל על חקלאי שבתוצרתו נמצאו שאריות חריגות של חומרי הדברה

מקרים של דגימות עם ממצאים חריגים שמצא המשרד בסקר השנתי שלו  98 מתוך

מקרים  96מתוך  2015בשנת ול קנס מינהלי; יהט הוא רק במקרה אחד 2014שנת ל

מיעוט מן המקרים שבהם ברק כמו כן קנס. את הל ימקרים הט 11-רק בכאלה 

 העניין. פתח המשרד בחקירה לבירור  ותחריג דגימותנמצאו 
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 על הרכבם ותקינותם של תכשירי הדברהפיקוח 

תקנות הגנת הצומח )הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, כיוון שב .1

לרשום על תכשיר את תאריך התפוגה  דרישהה לא נקבעה, 1994-התשנ"ה

תכשירים בשוק עלולים להימצא  ויותר, שנתיים ו הםחיי המדף שלשלו אם 

 השימוש בהם עלול לגרום לנזק. ו פםפג תוקש

לבדיקה בכל  החקלאותטל משרד שנשל תכשירי ההדברה  מספר הדגימות .2

ע ופגבכך כדי ל היה. כפי שתכנןמ קטן בהרבה היה 2014-2010שנים אחת מה

  ביכולת המשרד לפקח על תכשירי ההדברה בחקלאות.
 בטיחות העובדים העוסקים בהדברה חקלאית

 מפעיל מפקחים הבודקים את תנאי ת התעסוקתיתמינהל הבטיחות והבריאו .1

בחקלאות, ובכלל זה את השמירה על בטיחותם בכל  עבודתם של המועסקים

וחל הפיקוח השנתי העם זאת, נמצא כי: הנוגע לחשיפה לחומרי הדברה. 

וכי למפקחים אין כלי  ,מהעובדים 1%-פחות מ בפועל על תנאי עבודתם של

לפי מעסיקים בחקלאות שמבוצעות הרתעה מספקים שיוכלו לנקוט כ

 במשקיהם עבירות בטיחות. 

עובדים שעוסקים בהדברה מן הקרקע אינם מחויבים לעבור בדיקות רפואיות,  .2

עלולים להיחשף לסכנות בריאותיות  כאלהעשרות אלפי עובדים למרות ש

 20114שנת ביקורת שנעשתה בכבר ב .בשל מגע עם חומרי ההדברה הרעילים

העיר מבקר המדינה למשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה כי יש להחיל 

העוסקים את הדרישות לבדיקות רפואיות גם על העובדים במסגרת הנורמות 

 הדבר לא נעשה.במועד סיום הביקורת  , אךבהדברה מן הקרקע

לחלק מן העובדים העלה ש הכלכלה והתעשייה מחקר שהזמין משרד .3

או ציוד מיגון הדרכה ו החקלאיים לא ניתנהעוסקים בהדברה במשקים 

כנדרש; ליקויי בטיחות אלה נמצאו בעיקר בנוגע לתנאי עבודתם של עובדים 

 זרים. 

   

 
משרד  .510-467 , עמ'"הגנת הסביבה במרחב החקלאי, "(2012) 62דוח שנתי מבקר המדינה,   4

 התעשייה, המסחר והתעסוקה היה מופקד באותה עת על הטיפול בנושא. 
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 ההמלצות העיקריות

על משרד החקלאות ומשרד הבריאות לפעול לכך שניתן יהיה לקדם בעתיד מהר 

הרגולציה  יותר הן את ביצוע ההערכה מחדש בנושא חומרי הדברה והן את עדכון

כדי לשמור על בריאותם של ץ לזרז תהליכים אלה בעיקר נחובתחום זה. בישראל 

השפעתם ל במיוחדעוברים בבטן אמם, של תינוקות ושל ילדים, החשופים 

 .השלילית של חומרי הדברה

על משרד החקלאות לפעול במרץ כדי להתקין תקנות לחוק הפיקוח על ייצור 

צרכן לח תוצרת איכותית ובטוחה יהבטשנועד ל ,2011-הצמח ושיווקו, התשע"א

במשקים  מתבצעתקח בשטח על ההדברה הפי שהמשרד כמו כן, ראויהמקומי. 

  החקלאיים.

שנמצאו בתכנית  והליקויים החולשותעל משרד החקלאות לפעול בדחיפות לתיקון 

  ובביצועו. לניטור שאריות חומרי הדברה בפירות ובירקות הסקר השנתי

ר רומסמך בהחקלאות והבריאות לשתף פעולה כדי להציג לציבור על משרדי 

ניטור שאריות של חומרי המאחד את ממצאי הסקרים שהם ביצעו בנושא מפורט ו

ראוי שהמסמך המשותף יכיל התייחסות רב שנתית  ;הדברה בירקות ובפירות

ברמת השאריות של חומרי הדברה  לממצאים בנוגע לחריגות שנמצאו במשך שנים

 . פירות וירקותסוגים שונים של ב

לא די בפיקוח ובאכיפה  כדי להשיג את היעד של הפחתת השימוש בחומרי הדברה

לחקלאים ותמיכה בהם בנוגע למיזמים לפיתוח  הדרכה אמצעים שלגם ויש לנקוט 

החקלאות,  . על משרדשיטות ידידותיות יותר לאדם ולסביבה כדי להילחם במזיקים

ת המשאבים שהקצה להסברה ולתמיכה במיזמים כאלה, שצמצם במשך השנים א

 הם.לבחון מחדש את היקף השקעותיו ב

על משרד החקלאות לפעול כדי להוסיף לתקנות הגנת הצומח )הסדר ייבוא 

ל ע, דרישה לרשום תאריך תפוגה 1994-מכירה של תכשירים כימיים(, התשנ"הו

, העלולים להסב פםתוקפג שכל תכשיר מסוג זה, כדי שלא יהיו בשוק תכשירים 

  נזק במקום תועלת.

על משרד החקלאות לפעול בהקדם כדי להבטיח שהפיקוח על תכשירי ההדברה 

  .ו יבוצע בהיקף המתוכנןלשמבוצע באמצעות תכנית הדגימה השנתית ש

את הפיקוח בעניין בטיחות העובדים  גבירלה העבודה והרווחהעל משרד 

אמצעי בהספקת ו ת עובדיםהדרכויים בליקבחקלאות העוסקים בהדברה נוכח 

הנדרשים להם. בעיקר יש להגביר את הפיקוח על מעסיקים של עובדים מיגון ה

 יכולים לנקוט נגד מפקחיםהיש לבחון מחדש את כלי האכיפה ש כמו כן. זרים

ם מבחינת יכדי שבמידת הצורך ניתן יהיה לחזקם ולהפכם לאפקטיבי ,מעסיקים

  לצמצם ואף למנוע ביצוע עבירות בטיחות.יכולת ההרתעה, כדי 
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 סיכום

קיימה, ועל משרד החקלאות -החליטה הממשלה לקדם פיתוח בר 2003במאי 

שטרם ים עידביקורת מהצמצם את השימוש בחומרי הדברה. ממצאי פעול להוטל ל

הוסדרו כנדרש תחומי הרגולציה, הפיקוח, האכיפה וההדרכה לחקלאים ויש 

די שיהיה אפשר לצמצם את השימוש בחומרי הדברה, להשלים את הסדרתם כ

לטובת האדם, החי והסביבה. לא רק הציבור הרחב חשוף להשפעות  וזאת

העובדים בחקלאות הם ככל הנראה אלה  -הרעילות של חומרי ההדברה 

הדברה עלולים החומרים ה שבעתלחומרים רעילים אלה כיוון  החשופים ביותר

 הדרכהעלו ליקויים בהיקף הר לדרכי נשימתם. לבוא במגע עם עורם וכן לחדו

עובדים זרים בחקלאות, שהם לעובדים ובאספקת ציוד מגן במיוחד עבור 

  .מלכתחילה מגזר מוחלש

שהם מכירים בצורך עולה תשובות משרדי החקלאות והבריאות לממצאי דוח זה מ

להסדרת  להמשיך בפעולות להפחתת השימוש בחומרי הדברה ואף זיהו דרכים

כך על שני משרדים לפי משרדי.-נושא זה, בין במישור המשרדי ובין במישור הבין

 ,בנושא זה לטובת בריאות הציבורלטיפול  ץולפעול במר תף פעולהאלה לש

 ובעיקר לטובת בריאותם של ילדי ישראל. 

המהלכים אחר תיקון הליקויים כדי לוודא ש משרד מבקר המדינה ימשיך לעקוב

הפחתת השימוש  -היעד המבוקש  תהשגלשם ור וגידים ע יקרמו המתוכננים

החי ולשמירה על ושהוא חיוני לבריאות האדם  -בחומרי הדברה בחקלאות 

 הסביבה. 
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 המקצועית בספרות
 לכך עדויות מוצאים

 אקוטית שחשיפה
 לחומרי וכרונית
 להזיק עלולה הדברה

 בגוף שונות למערכות
 מערכת בהן, האדם

 מערכת, העיכול
 ומערכת הנשימה
. המרכזית העצבים

, עוברים כי נמצא עוד
 וילדים תינוקות
 במיוחד רגישים
 הדברה לחומרי
 

 מבוא
כדי  נוקטיםבעולם  שחקלאים הנפוצ שיטהא ובחומרי הדברה בחקלאות ה שימוש

כגון חרקים, חיידקים, פטריות ונגיפים. מדי שנה  מזיקים מפני תוצרתםלהגן על 

בישראל שימוש בעשרות אלפי טונות של חומרי הדברה לחקלאות.  נעשה בשנה

חלק ניכר אשר  ,מיליוני דונם של שטחים חקלאיים 4.5-כ יהחומרים מרוססים על פנ

בתחומם של יישובים  יםמהם נמצא 13%-מהם נמצא בקרבת אזורי מגורים, וכ

 עירוניים. 

, במערכות האדם בבריאות לפגועהשימוש בחומרי הדברה בחקלאות עלול 

להיחשף  יכול האדםקרקע. וה מיםאיכות הובאקולוגיות, בצמחים, בבעלי חיים 

את  אם הוא המבצע - שונות, ובכלל זה במסגרת עבודתו בדרכיםהדברה  לחומרי

 באמצעות האוויר, שכן לעתים חומרים אלה נישאים ברוח; ובאמצעות מי ;ההדברה

 . ההדבר חומרי של שאריות בהם שיש ומזון שתייה

לכך שחשיפה אקוטית וכרונית לחומרי הדברה  עדויות מוצאים המקצועית בספרות

 הנשימה מערכתהעיכול,  מערכתלה להזיק למערכות שונות בגוף האדם, בהן עלו

 במיוחד רגישים וילדים תינוקות, עובריםהעצבים המרכזית. עוד נמצא כי  ומערכת

סקר של חשיפת הציבור " 2011משרד הבריאות בישראל יזם בשנת . הדברה לחומרי

 המשתתפים בושל  נמצא כי חשיפתם " ובולזרחנים אורגניים באמצעות ניטור ביולוגי

חומרים ששימשו להדברה ושיש להם השפעה  - פירוק של זרחנים אורגניים לתוצרי

  .ובקנדה הברית בארצות האוכלוסייה של כללה מזו רב הייתה - 5שלילית על הבריאות

משרד וממשרד החקלאות מ םנציגי היתר,משתתפים בה, בין משרדית, ש-ועדה בין

 חומרי הדברהרמת השאריות המרביות המותרת של  עוסקת באישורהבריאות, 

של  לרישומם אחראית השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות יחידת. בחקלאות

 . בהם עושים שחקלאיםעל השימוש  , לבדיקתם ולפיקוחתכשירי הדברה

משרד החקלאות הוטל  ועל, קיימה-בר פיתוח לקדם הממשלה החליטה 2003 במאי

במסגרת עבודתם של אנשי המקצוע ם השימוש בחומרי הדברה. וצמצפעול לל

במשרדי הממשלה, ובראשם משרדי החקלאות והבריאות, הם בוחנים מחדש את 

נאסרו לשימוש השימוש בחומרי הדברה מסוימים. במסגרת זו חלק מחומרי ההדברה 

בוצע מהלך  2014-2011בשנים במשך השנים. גם וניים בלבד הוגבלו לשימושים חיאו 

ולנוכח ממצאי , בחקלאות ששימשו הדברה חומרי של מחדשכזה של בחינה והערכה 

שנמצא כי הם פוגעים  הוחלט להוציא משימוש חומרי הדברה מסוימיםהבחינה 

 . בבריאות האדם, בבעלי חיים או בסביבה

הדרישות הנורמטיביות  אםמבקר המדינה  בדק משרד 2016אוגוסט -מרץ בחודשים

שימוש בחומרי הדברה השרירות כיום מאפשרות למלא את הצרכים הנוגעים ל

בנוגע  הדרכה ושל הסברה של, אכיפה של, פיקוח של פעולותנבדקו  עודבחקלאות. 

נבדקו היבטים הקשורים לבטיחות עובדי  כך על נוסףהדברה.  בחומרי לשימוש

חקלאות העוסקים בהדברה. הביקורת נעשתה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת 

שירות המזון  -; בשירות המזון הארצי במשרד הבריאות )להלן החקלאות במשרד  
נמצא כי לזרחנים אורגניים השפעה שלילית, בין השאר, על מערכת העצבים. ילדים ועוברים   5

 בבטן אמם חשופים במיוחד להשפעתם השלילית של חומרי הדברה כאלה.
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. הארצי(; ובמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והתעשייה

תקופת הביקורת לאחריות משרד העבודה, הרווחה מינהל זה עבר במהלך 

 . משרד העבודה והרווחה( -והשירותים החברתיים )להלן 
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 חומרי הדברה בישראל, בשימוש 
לאחר שבאירופה ובארצות הברית  שנים

 נאסר או הוגבל השימוש בהם

משרד החקלאות אחראי לרגולציה של חומרי הדברה לפי תקנות הגנת הצומח 

. במסגרת זו הוא אחראי 1994-כירה של תכשירים כימיים(, התשנ"ה)הסדר יבוא ומ

הן לרישום תכשירי הדברה לתוצרת הצמחית והן להנחיות לשימוש בתכשירים 

שחבריה הם נציגי משרד  -המפורטות על התווית של כל תכשיר. ועדה בין משרדית 

 -ציבור הבריאות, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ונציגי 

מייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח כיצד לקבוע את שיעור השארית המרבית 

 המותרת של חומרי הדברה שאינה מסוכנת לאכילה. 

 התוספות על 1991-תקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי הדברה(, התשנ"א

 לשימוש מותרים חומרים אילו מפרטותתקנות שאריות חומרי הדברה(  -)להלן  6להן

המרבית של  ההרמ ומהימותר לשימוש  כל חומר ; באילו סוגי פירות וירקותבהדברה

 . הקטיף לאחר ירק אוסוג של פרי  בכל שתימצא שמותרחומר  של כל שארית

 -רוויזיה )להלן  המכונה מהלךערכו משרדי החקלאות והבריאות  2014-2011 בשנים

צם את חשיפת הצרכן לחומרי הדברה , שמטרתו לצמ(או הרוויזיה תהליך הרוויזיה

וויזיה שנמצאים בתוצרת הצמחית המשמשת למאכל. לדברי משרד החקלאות, ר

בהתאם לשימושו החקלאי, בין השאר הערכת סיכונים לגבי כל חומר וחומר  תכולל

לשכיחות הצריכה של כל פרי וירק על ידי הצרכן הישראלי  ,תנאים הסביבתייםל

יר לחקלאות בארץ. יצוין כי אנשי המקצוע במשרדים אלה נחיצות התכש ותוך בחינת

 כבר ביצעו רוויזיה כמה וכמה פעמים בעבר והם עדיין מבצעים זאת באופן שוטף.

בעקבות תהליך הרוויזיה האמור הוחלט לצמצם את השימוש בחומרי הדברה 

מסוימים, לאסור על השימוש בהם או להגביל את אזורי השימוש בהם; כמו כן 

  להפחית ערכי שארית מרבית מותרת של חלק מחומרי ההדברה. הוחלט

 בעקבות ההחלטות שהתקבלו במהלך ביצוע הרוויזיה פרסם משרד החקלאות בשנים

הודעות לחקלאים בדבר המועדים שבהם יוגבל או ייאסר השימוש  2013-ו 2012

עות . ההגבלות והאיסורים בשימוש קיבלו תוקף על פי הודמסוימים הדברה חומריב

 .2015לדצמבר  2012בפרק הזמן שבין דצמבר  אלה, בהתאם לכל חומר וחומר,

תקנות שאריות חומרי הדברה שכוללות פירוט לגבי החומרים המותרים לשימוש 

תקנות , וזאת ב2016ושאריותיהם המרביות עודכנו בעקבות הליך הרוויזיה ביוני 

. תוצרי הרוויזיה 2016-, התשע"ו(תיקון) (שאריות חומרי הדברה) (מזון) בריאות הציבור

תכשירי  120-חומרים פעילים )שנכללו עד אז ב 45התבטאו בהוצאה משימוש של 

 . לשימוש מותרים חומרים 500 של המרביות השאריות רמות הדברה( ובעדכון

 
 .2016-מזון( )שאריות חומרי הדברה( )תיקון(, התשע"ותקנות בריאות הציבור )תוקנו לאחרונה ב  6
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נמצא כי עד שיושמה הרוויזיה היו חומרים שהיו מותרים לשימוש בישראל אף 

כבר שנים קודם לכן, חלקם עוד במהלך  שהם נאסרו לשימוש באירופה

חומרים עוד בעשור הקודם, ההעשור הקודם; בארה"ב צומצם השימוש בחלק מ

ובסופו של דבר בחלוף השנים אף נאסר לגמרי. מכאן עולה שבמשך כמה 

שנים שבהן באירופה נאסר על השימוש בחומרים אלה ובארצות הברית 

ל להיחשף לרעילותם, וזאת עד השימוש בהם הצטמצם, המשיך הציבור בישרא

שהחל תהליך ההערכה מחדש שלהם בישראל, במסגרת הרוויזיה. להלן 

 :ארבעה חומרים כאלהשימוש בדוגמאות ל

1. Azinphos methyl: זרחנים אורגניים"קבוצת חומרים המכונה  םהחומר נמנה ע" 

נמצא כי הם בעלי השפעה שלילית על התפתחות העובר ועל בריאות אשר 

 בארצות הברית ;2007-החומר נאסר לשימוש במדינות באירופה עוד ב ילדים.

נמצא שחשיפה של תינוקות ש לאחר 1999משנת שלו  צומצמו שימושים רבים

עד ספטמבר מדי; עוד הוחלט בארה"ב כי  גבוההזה  לחומר 6גיל עד וילדים 

 יוצא לחלוטין חומר זה משימוש בגלל שהוא עלול לסכן את בריאותם של 2012

החומר היה מותר בשימוש בישראל עד סביבה המימית. ואת העובדי חקלאות 

  , ובעקבות הליך הרוויזיה נאסר השימוש בו.2013שנת 

2. Acephate:  קבוצת הזרחנים האורגניים. במדינות באירופה  םנמנה ע זה חומרגם

חשש מפני חשיפה אקוטית של הבגלל  2003הוא נאסר לשימוש עוד בשנת 

שליליות על אורגניזמים בסביבה ה יווכן בגלל חשש מפני השפעות צרכנים אליו

)ובהם יונקים, ציפורים וחיות השוכנות בסביבה מימית(. בארצות הברית הוחלט 

לאסור על השימוש בחומר זה להדברה בגידול תפוחים, אגסים,  2011בשנת 

נת בש הוא נאסר לשימוש בישראל בעקבות הרוויזיה .אפרסקים ושעועית ירוקה

2013. 

3. Parayion methyl:  .מדינות בחומר הנמנה עם קבוצת הזרחנים האורגניים

נוכח חשש לבטיחותם של  ,2003שנת כבר ב לשימוש באירופה נאסר החומר

עובדים הנחשפים לחומר, וכן נוכח חשש להשפעות אפשריות על ציפורים, על 

לגידול  1999ת משננאסר השימוש בחומר זה  יונקים ועל חרקים. בארצות הברית

ירקות והפירות בהם נאסר ה ;אגסים, תפוחים ונקטרינות לרבותהמזון, סוגי רוב 

היו אלו שלגביהם נמצא כי הם מעלים מאוד את החשיפה של החומר לשימוש 

נאסר השימוש בחומר זה לחלוטין.  2012בדצמבר  ם;ילדים לחומר דרך צריכת

 נאסר השימוש בו בישראל. 2013בשנת 

4. Carbaryl: חומרים  ";קרבמטים" חומרים המכונה קבוצת נמנה עם חומרה

קבוצה זו נמצאו בעלי פוטנציאל לגרום לרעילות אקוטית וכן עלו לגביהם מ

במדינות  חששות שהם מזהמים מי שתייה וגורמים לגידולים בחיות מעבדה.

בעקבות חשש ששאריותיו  2007בשנת  כבר בחומר שימושהבאירופה נאסר 

לגרום לגידולים בחיות  עלולהוא שהוערך . כמו כן במזון מסכנות צרכנים

מעבדה. בארצות הברית שימושים חקלאיים רבים של החומר, אם כי לא כולם, 

 שימושה בישראל נאסר ,עקבות הרוויזיה, ב2015בשנת  .2009שנת בוטלו ב

 בתוצרת חקלאית טרייה. בחומר זה
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 לבריאות הנוגע בכל

 היא המדינה הציבור
 כל אין; הציבור מגן

 שתושבי לכך הצדקה
 וילדיהם ישראל
 חשופים להיות ימשיכו
 לחומרים שנים במשך

 את המסכנים
 זה שנאסרו בריאותם

 לשימוש מכבר
 מפותחות במדינות
 

 
מן האמור לעיל עולה כי הציבור בישראל הוסיף להיחשף במשך שנים לחומרי 

הדברה בחקלאות אשר זה מכבר נאסרו לשימוש זה במדינות באירופה 

והשימוש בהם הוגבל בארצות הברית. אותן מדינות מפותחות אסרו והגבילו 

את השימוש בחומרים אלה כיוון שנמצא שהם בעלי השפעה שלילית על 

 אדם והחי ועל הסביבה ובעיקר על ילדים ועל עוברים בבטן אמם. בריאות ה

 הנוגעמעיר למשרדי החקלאות והבריאות כי בעניין זה,  המדינה מבקר משרד

מתעכבת זמן רב לאחר , נראה שמדינת ישראל הציבור לבריאות במישרין

כאשר . ביישום הידע המחקרי המצטבר בעולם מדינות אירופה וארצות הברית

 בריאות על לרעה משפיעיםמסוימים  חומרים לאומיים כי-במחקרים ביןמתגלה 

להקדים לפעול כדי  ראוי, התפתחות לבעיות או למחלות לגרום ועלולים האדם

לבצע הערכה מחודשת של השימוש בהם בישראל ולפעול בהתאם לממצאי 

אין כל  הציבור;מגן המדינה היא הציבור  לבריאות הנוגע ההערכה. בכל

 ימשיכו להיות חשופים במשך שניםתושבי ישראל וילדיהם הצדקה לכך ש

 במדינות לשימוש מכבר זה שנאסרו בריאותםאת  המסכניםלחומרים 

 . מפותחות

הוא למשרד מבקר המדינה, כי  2016מדצמבר  משרד הבריאות כתב בתשובתו

"משקיע משאבים רבים כגון ביצוע וניתוח הערכות חשיפה של הציבור בישראל 

"יזם, לראשונה, סקר של חשיפת וכי הוא לחומרי הדברה וכן השתתפות במחקרים"; 

הציבור לזרחנים אורגניים באמצעות ניטור ביולוגי...]ובסקר[ נמצאו רמות חשיפה 

גבוהות יחסית לזרחנים אורגניים והוא היה זרז משמעותי לקידום הרביזיה של התקנות 

ו"היום ישנם עשרות  ,כי הרגולציה בעולם אינה זההנאמר בתשובתו,  בנושא זה". עוד

ים המותרים באירופה או בארה"ב אך אסורים בישראל. ביטול ו/או צמצום רישוי חומר

השימוש בחומר הדברה מחייב פרק זמן להתארגנות שרק לאחריו מעודכנות ונכנסות 

; "לאחרונה נציגי משרד הבריאות בוועדה "לתוקף השאריות המקסימליות המותרות

שת ומתמשכת של החומרים הבינמשרדית הגישו הצעה לנוהל פנימי לבדיקה מחוד

הפעילים הרשומים במשרד החקלאות. כך שלא יהיה פער משמעותי בין החלטות 

חומר פעיל( בארצות הברית )למשל ביטול או צמצום שימוש ברגולטוריות באירופה ו

 לבין אימוץ החלטות אלו בישראל". 

ופן רוויזיה מבוצע באהכי תהליך  ,2016מדצמבר כתב בתשובתו  משרד החקלאות

משרדית, אשר -ידי חברי הוועדה הבין-"נבחן עלוכי הליך זה שוטף במהלך השנים; 

"; במסגרת תפקידם דנים במקביל גם בשאר הבקשות לרישום תכשירים חדשים

נמצא בהליך גיוס של עובד למשרה של טוקסיקולוג, דבר המשרד הוסיף כי הוא "

נעוצה " יישום הרוויזיהה לעיכוב בלטענתו, הסיב. "הרוויזיות...שיכול לקדם ולזרז את 

כך, בכל הנוגע לתקנות בריאות הציבור )מזון( )שאריות חומרי ... בחילופי הממשלה

 ...]היה[ ידי הכנסת הקודמת אך עקב התפזרות הממשלה-הדברה(, אילו אושרו על

 צורך באישור של הכנסת החדשה ואישור השרים מחדש". 

ו הכללית לדוח הביקורת, כי משרד מנכ"ל משרד החקלאות כתב בהתייחסות

החקלאות קיבל עליו "לפעול להפחתת השימוש בחומרי הדברה. לאור החשיבות 
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שרואה המשרד לנושא ...מתקיימים דיונים בעניין זה בראשותי". לדבריו בנובמבר 

התקיימו דיונים כאלה ובהם "עלה עניין הרוויזיה העתידית ]שאמורה[  2016ובדצמבר 

רישות של משרד החקלאות לדרישות במדינות מפותחות )כמו להתאים את הד

האיחוד האירופאי, ארה"ב ואוסטרליה( להפחתת השימוש בחומרי הדברה בתוצרת 

חקלאית". עוד כתב המנכ"ל, "משרד החקלאות שוקד בימים אלו לגיבושה של 

 תכנית אשר תקדם משמעותית יעד זה ותביא להפחתת השימוש בחומרי הדברה". 

בפרק זה  על הממצאים שהוצגו משרדי החקלאות והבריאות ותיהם שלמתגוב

את זמן התגובה בישראל לידע המחקרי צמצם להם מכירים בצורך כי  עולה

הם  שמצטבר בעולם בנוגע להשפעות של חומרי הדברה על האדם והסביבה.

שניתן לנקוט  -משרדי כאחד -במישור המשרדי והבין -גם זיהו דרכי פעולה 

ליישם  כדי ץמרבשיתוף וב לפעולשני המשרדים  עלרך כך. לפיכך בהם לצו

החלטות מועד קבלת הפער הזמנים בין את הפעולות הנחוצות לצמצום 

רגולטוריות באירופה ובארצות הברית לגבי ביטול או צמצום שימוש בחומר ה

 בישראל.כאלה חלטות המועד שבו נבחנות ומיושמות ההדברה כלשהו לבין 

 . ובעיקר לטובת בריאותם של ילדי ישראל ,לטובת בריאות הציבורכל זאת 
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 על לפיקוח לחוק תקנות של היעדרן

 ושיווקו הצמח ייצור

 ייצורהחוק לפיקוח על  -)להלן  2011-חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"אב

למאכל  תלהבטיח ייצור ואספקה של תוצרת המשמש וטרתשמ נאמר (ושיווקו הצמח

אדם, "העומדת בתקנים של איכות ובטיחות, באמצעות קביעת נהלים ליצור התוצרת 

פיקוח על כל שלבי ייצורה ושיווקה, והכל לתועלת הצרכנים ווהסדרת מערכת בקרה 

והיצרנים". שר החקלאות מוסמך לקבוע "בתקנות נוהל בסיסי, שיפורטו בו תנאים 

בטיחות ואיכות פנימית וחיצונית של הצמחים" לייצור ולשיווק צמחים, לרבות לעניין 

  (."חוק הסטנדרטים" - מכנים חוק זה )אנשי המקצוע במשרד החקלאות

במועד סיום הביקורת, כחמש שנים לאחר שנחקק חוק זה, טרם הותקנו מכוחו 

חוק ולהשיג את מטרתו. עקב כך עדיין אין נוהל את התקנות שיאפשרו ליישם 

ייצור והשיווק הנדרשים כדי שהתוצרת הצמחית בסיסי המפרט את תנאי ה

תעמוד באמות מידה של איכות ובטיחות )יש לציין שאמות מידה אלה טרם 

הוגדרו(. במצב הנורמטיבי הקיים היום החקלאים אף אינם נדרשים לציין את 

פרטיהם המזהים על גבי חלק מהמוצרים, ועקב כך הצרכן אינו יכול לדעת 

 ות והירקות שהוא רוכש בשווקים.לעתים מי ייצר את הפיר

הסחורה חשופה לזיהומים שעשויים לחדור אליה לפני הגעתה לידי הצרכן, 

לנוכח העובדה שלא הוטלו דרישות קונקרטיות על הגורמים המגדלים את 

הסחורה והמובילים אותה ועל אלה המאחסנים אותה כדי לחייבם לנקוט 

. כמו כן, מאחר שהיצרנים, 7יםאמצעים מתאימים כדי להגן עליה מפני זיהומ

הגורמים המאחסנים את הסחורה והגורמים המובילים אותה לשוק אינם 

תוצרת סימון מזהה, הרי שאם מתגלים בתוצרת זיהומים כל מחויבים להוסיף ל

או שאריות חריגות של חומרי הדברה מתקשים משרדי החקלאות והבריאות 

כך נפגעת גם יכולתם של לאתר גורמים אלה בהקדם ולפקח עליהם; עקב 

משרדי החקלאות והבריאות לאכוף את החוקים והתקנות על מי שמייצר את 

 הסחורה ומטפל בה עד הגיעה לצרכן.

התקנת תקנות פוגעת בשלטון החוק -כי "אי 20158 משנת בדוח כתב המדינה מבקר

ומסכלת את הגשמת רצון המחוקק, המבטא את רצון העם. לעתים מדובר בפגיעה 

  .9ית ביכולת ליישם את הוראות החוק, והן עלולות להישאר בגדר 'אות מתה'"ממש
כך לדוגמה, אין דרישה לאחסן את הסחורה באופן שימנע ממנה להיחשף למשל, לבעלי חיים   7

העלולים לזהם אותה. כמו כן אין דרישה שעובדים העוסקים באריזת הסחורה ישמרו על כללי 

 היגיינה. 

הטיפול בתהליכי חקיקת משנה במערכת הממשלתית", , בפרק "ג65 שנתי דוחמבקר המדינה,   8

 .118' בעמ ראו 161 - 111עמ' 

 . 161שם, עמ'   9
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ישנן אמירות  2016-2015הצעת התקציב של משרד החקלאות לשנים  במסמך

תוצרת ההמסמך,  פי הממחישות את הבעייתיות הקיימת במצב העניינים הנוכחי. על

ה  לאיכות הנוגע בכל קפדניותמידה  לאמות 10הישראלית המיוצאת לחו"ל כפופ

"אין הדבר נכון עבור חלק  והשיווק אולם האריזה, הגידול בתהליך המזון ולבטיחות

" הדבר פוגע בצרכנים, "אשר קונים  ;11מן התוצרת אשר נמכרת בשוק המקומי

לעתים, מחוסר מידע, תוצרת לא איכותית או לא בטוחה ונאלצים לשלם מחיר אחיד 

כותה. כמו כן המצב הקיים אינו מאפשר על תוצרת שאינה הומוגנית מבחינת אי

קבלת תגמול הולם עבור איכות ומצמצם את התמריץ לשיפור איכות התוצרת 

 הנמכרת לשוק המקומי". 

של  טיוטהם משרד החקלאות ברבים פרס 2016במחצית הראשונה של שנת 

ה ניתן ללמוד על הדרישות טיוטמן ה התקנות, לשם קבלת הערות הציבור בעניינה.

רד מתכוון להטיל על יצרנים ועל מי שמאחסן ומוביל את התוצרת הצמחית שהמש

 עד הגיעה לידי הצרכן. בין השאר נרשמו בטיוטה הדרישות האלה: יש לוודא

לבעלי חיים או להפרשותיהם  יאפשרסגור באופן שלא במקום  תאוכסן תוצרתשה

 י ניקוי וחיטוי;יהיה נקי משאריות של חומר האחסוןשמקום  להקפיד יש ;אליה לחדור

העובד האורז את התוצרת החקלאית אינו נגוע שלהחזיק באישור רפואי הקובע יש 

במחלה זיהומית כרונית או במחלה מידבקת העלולה לעבור לאדם עקב מגע 

מוביל את התוצרת החקלאית יהיה נקי ומאוורר, השכלי הרכב  יש לוודא בצמחים;

 בעלי חיים והפרשותיהם.ת ולא יאפשר חדיר

דרישות אלו, הנוגעות לשמירה על התוצרת מפני זיהומים ורעלים, שנרשמו 

בטיוטת התקנות, אינן מוטלות כיום על מי שמטפל בתוצרת החקלאית. מכאן 

שהתוצרת החקלאית מן הצומח המיוצרת בארץ ומשווקת בה חשופה לזיהומים 

 ולרעלים היכולים לחדור אליה טרם הגיעה לידי הצרכן בישראל. 

בתשובת משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה נאמר כי כתיבת התקנות 

"מתנהלת במרץ מזה תקופה ממושכת. זאת ועוד... תקנת הנוהל הבסיסי עוסקת 

בסוגיות רחבות היקף הנוגעות, בין היתר, לייצור התוצרת החקלאית, קביעת 

נו נמצאים קריטריונים לאיכות התוצרת המשווקת, לסימונה לבטיחותה. בימים אלה א

בישורת האחרונה לקבלת אישור ממשרד המשפטים לתקנות טרם העברתן לוועדת 

 הכלכלה של הכנסת". 

משרד הבריאות כתב למשרד מבקר המדינה כי הוא "רואה חשיבות גדולה בהתקנת 

תקנות אלה, שכן ישנה חשיבות רבה לעקיבות ולקביעת תנאי איכות וסף למי 

אף היה שותף בהכנת החוק והיה מעורב בכתיבת  השקיה ולדישון. משרד הבריאות

 טיוטת התקנות בנושא עם משרד החקלאות"; "משרד הבריאות סובר כי חובת סימון 
בעקבות דרישות הקניינים במדינות השונות, בעיקר באירופה, הסחורה הישראלית לייצוא נדרשת   10

 לעמוד באמות מידה קפדניות של בטיחות ואיכות. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, "הצעת התקציב של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנים   11

 . 25(, עמ' 2015" )פורסם בשנת 2016-2015

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_hashfala/pages/default.aspx. 

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_hashfala/pages/default.aspx
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התוצרת החקלאית כולל סימון שם החקלאי וכתובתו ]על הסחורה[ הנמכרת לצרכן 

 חשובה ביותר גם לצורך עקיבות ואכיפה במקרים של חריגות". 

 לפעול במרץכי עליו להמשיך  החקלאות למשרד רמעי המדינה מבקר משרד

התקנות הנדרשות מכוח החוק לפיקוח על ייצור הצמח לכך שיותקנו בהקדם 

 ושיווקו.
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 של משרד בשטחפיקוח  היעדר

  החקלאים עבודת על החקלאות

על התוויות של תכשירי ההדברה לחקלאות נרשמים הייעוד והוראות השימוש, 

בעת ההדברה ומספר הימים המינימלי שיש להמתין בין  אמצעי הבטיחות שיש לנקוט

חשוב לפקח על עבודתם של החקלאים ועובדיהם כדי לוודא  הריסוס לבין הקטיף.

שהם ממלאים את ההוראות הרשומות על תכשירי ההדברה, שכן התכשירים מכילים 

חומרים רעילים אשר שימוש לקוי בהם עלול לפגוע באדם, בחי ובסביבה. אחת 

על עבודת החקלאים  ות החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו היא לפקחממטר

המייצרים את התוצרת הצמחית, תפקיד שהוא במסגרת תחומי אחריותו של משרד 

 החקלאות. 

 ובקרשי מפקחים פעילמשרד החקלאות אינו ממשרד מבקר המדינה העלה כי 

פי הוראות השימוש  על מתבצעת ההדברה אם ויבדקובמשקים החקלאיים 

החקלאות מסתפק  משרד בשטח פיקוח בהיעדר. התכשיריםהרשומות על 

הואיל טר שאריות של חומרי הדברה בתוצרת הצמחית. המנ שנתי בסקר

)במשקל כולל המוערך  בסקר נכללות רק כמה מאות דגימות של מוצריםו

כולל תוצרת במשקל  מתוך (,12בכמה מאות קילוגרמים ועד לטון אחד בקירוב

סך הצריכה המקומית בישראל של ירקות  -שני מיליון טון בממוצע לשנה כשל 

 בשטח. לפיקוח ראוי יכול לשמש תחליף אינושהסקר  הרי -ופירות 

 לברר פרטיםהחקלאות  נבצר ממשרד היעדר פיקוח בשטחנוסף על כך, ב

ולא באמצעות כלי הסקר שהוא  שאפשר לגלות רק באמצעות פיקוח רבים

נשבה רוח  כאשר בוצעה ההדברה אין באפשרותו לדעת אם למשל, .מפעיל

או אם  סמוכה מגורים סביבת אלהרעילים  החומריםאת  שהשיאהחזקה 

 ההדברה בוצעה באופן שפגע בחיות הבר ובסביבה האקולוגית. 

הם מכירים  ציינו לפני נציגי משרד מבקר המדינה כי הצומח להגנת בשירותים עובדים

מכוח החוק לפיקוח על  תקנותיותקנו  גם אםפיקוח בשטח. לדבריהם, החשיבות ב

יצרנים וגורמים אחרים המטפלים  דרישות עלוטלו ומכוחן יייצור הצמח ושיווקו 

בתוצרת החקלאית, לא יהיה די בכך כדי לשפר את בטיחות התוצרת החקלאית 

ות יגבר הצורך וניקיונה; אדרבה, כדי לבדוק את יישומן של הדרישות שיעוגנו בתקנ

 לבצע פיקוח בשטח. 

הציג את צרכיו  ובו מכתבהאוצר  למשרד החקלאות משרד שלח 2016 יצוין כי בינואר

משרד  לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו.הוא מקדם תקנות לחוק  כי צייןהתקציביים ו

 התקנות ביצוע על לפקחיהיה  שאפשר כדיבכוח אדם  ורךיש צ כי הוסיף החקלאות

  "ללא פיקוח הולם, החוק והתקנות לא יביאו לשינוי המצופה".נו, וכי לכשיותק
על פי הוראות הדגימה של משרד החקלאות משקל דגימה הוא חצי קילוגרם עד שני קילוגרם   12

 בהתאם לסוג הפרי והירק הנדגמים. 
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בתשובת משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה נאמר, "המבקר צודק כי הסקר 

אינו מהווה תחליף ראוי לפיקוח ...בשטח". עוד נאמר כי פיקוח כזה הוא דבר "הדורש 

כוח אדם. משרד  תקני כוח אדם רבים" ולשם כך זקוק המשרד לתוספת תקנים של

פעילות פיקוח ואכיפה היא פעילות שלטונית מובהקת, וככזו לא החקלאות הוסיף כי "

. המשרד ניתן להעבירה לביצוע באמצעות מיקור חוץ אלא באמצעות תוספת תקנים"

הוסיף כי הוא ציין את עמדתו זו לפני משרד האוצר כשהציג את הצורך שלו בעובדים 

 . שיבצעו את פעולות הפיקוח

להמשיך ללבן את הסוגיה עם משרד האוצר כדי למצוא  החקלאות משרד על

נוסחה שתאפשר הפעלת מפקחים בשטח שיבטיחו את יישום מטרות החוק 

 וההגנה על בריאות הציבור, החי והסביבה. 

 

 

תוצרת ישראלית מן הצומח לשוק המקומי 
 ולייצוא

בין שהיא מופנית לייצוא  -תוצרת חקלאית ישראלית מן הצומח המשמשת למאכל 

מחויבת לעמוד בדרישות של תקנות שאריות  -ובין שהיא משווקת לצרכן המקומי 

מציבים בפני  בחו"ל הקנייניםחומרי הדברה. עם זאת ראוי לציין, כי במקרים רבים 

ימות בישראל )חלקן אף היצואנים הישראלים דרישות גבוהות יותר מאלה שקי

אלה,  דרישותגבוהות מהדרישות שקיימות במדינות היעד אליהן משווקת הסחורה(. 

 צרכנים של עמוקה מודעות ותבטאשמציבים בעיקר קניינים במדינות באירופה, מ

לשמירה על בריאותם מפני שאריות חומרי הדברה בירקות ובפירות. במצב עניינים זה 

נקייה יותר  -רובה ככולה  -ח שמיועדת לייצוא תהיה תוצרת ישראלית מן הצומ

 . 13זו המשווקת לצרכן הישראליבהשוואה למחומרי הדברה 

דרישות הקניינים בחו"ל מכוונות את היצואנים הישראלים לנהוג בהקפדה 

יתרה בנוגע להדברה של התוצרת ובנוגע לבקרה על תנאי גידולה, אחסונה 

ולים להפסיד את השווקים בחו"ל. לעומת והובלתה. אם לא ינהגו כך, הם על

זאת, יצרנים המשווקים לשוק המקומי יכולים למצוא קניינים שלא יטילו עליהם 

דרישות מיוחדות בנוגע לשאריות חומרי ההדברה במוצריהם. זאת ועוד, כיוון 

שהבקרה של משרד החקלאות על שאריות חומרי הדברה בתוצרת המקומית 

שנכללים בו רק כמה מאות דגימות בשנה,  -יקף מסתכמת בסקר שנתי קטן ה

אין די חסמים שיאפשרו למנוע, או לפחות להקטין במידה ניכרת, את הסכנה 

שיגיעו אל נקודות המכירה בישראל ירקות ופירות שרמות שאריות חומרי 

  ההדברה בהם גבוהות מהמותר.

 
 אין מדובר בתוצרת אורגנית, ודוח זה אינו עוסק בתוצרת כזאת.   13
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 השנתי,הסקר  היקפו של בתשובת משרד החקלאות נאמר כי הוא פועל להגדלת

כי "במצב החוקי כיום, בכל הנוגע ו ;"והכל בהתאם לסמכות ולמשאבים שברשותו"

עוד . "לאכיפה בנקודות המכירה, הרי שהסמכות אינה נתונה למשרד החקלאות

כי "מלבד בדיקות הסקר שמבצע המשרד, מדי שנה מבוצעות  נאמר בתשובתו,

רי הדברה למטרות ייצוא במעבדות פרטיות בארץ אלפי בדיקות לבדיקת שאריות חומ

]השירותים להגנת בלו הכרה מטעם הגה"צ יושווקים מקומיים. מעבדות אלו ק

מצויות בפיקוח מתמיד. בדיקות אלו מבוצעות לבקשת הקניינים מהשוק הצומח[ ו

הפרטי כך שצרכן ישראלי הרוכש פירות וירקות מקניינים אלו מקבל סחורה שעברה 

 בדיקות". 

 עיר למשרד החקלאות כי לצד קניינים שמבצעיםמשרד מבקר המדינה מ

פועלים  בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת שהם משווקים באופן וולונטרי

לא ניתן לסמוך על רצונם הטוב של  ;מבצעים בדיקות אלהשאינם  קניינים

קניינים שיבצעו את הבדיקות מרצונם, ולפיכך יש להטיל דרישות נורמטיביות 

 כדיעל יישומן פקח מים אחרים המטפלים בסחורה ולעל יצרנים ועל גור

ככל הניתן את הסיכון הנשקף היום שיימכרו לצרכן ירקות ופירות לצמצם 

 ובהם שאריות חריגות של חומרי הדברה וכן זיהומים שונים.

 

 

העדר מידע המאפשר להבחין בין רמת 
 שאריות חומרי ההדברה בסחורות שונות

ההדברה שכל סוג של פרי או ירק שנמצא בשווקים מידע על רמות שאריות חומרי 

בישראל מכיל או יכול להכיל היה יכול לשקף לצרכן עד כמה הפירות והירקות 

הנמכרים לו אצל הסיטונאים והקמעונאים השונים "נקיים" יותר או פחות מחומרי 

הדברה. מידע כזה יכול לסייע לצרכן לבצע החלטות מושכלות יותר בנוגע 

 אלה. לרכישותיו 
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 הישראלי הצרכן

 אין בו בשוק" שבוי"
 ללמוד שאפשר מידע
 סחורה איזו ממנו
 פחות או יותר נקייה

; הדברה מחומרי
 נאלץ הוא לפיכך
 רכישותיו את לבצע
 מושג לו שיהיה בלא
 חומרי רמת לגבי

 במוצרים ההדברה
 

עלה כי לפחות בכל הנוגע לתוצרת רגילה )שאינה אורגנית( הצרכן הישראלי 

"שבוי" בשוק בו אין מידע שאפשר ללמוד ממנו איזו סחורה נקייה יותר או פחות 

מחומרי הדברה; לפיכך הוא נאלץ לבצע את רכישותיו בלא שיהיה לו מושג 

ת אלה אין תמריץ לגבי רמת חומרי ההדברה במוצרים. נוסף על כך, בנסיבו

ליצרנים, למובילים ולמי שתפקידם לאחסן את התוצרת הצמחית להקפיד 

שהיא תישאר נקייה משאריות חומרי הדברה ומפני זיהומים אחרים, שהרי 

בהעדר מידע בשוק לגבי ההבדלים בין הסחורות, לכולן פוטנציאל שווה 

או מוביל להימכר. ליצרנים שחורגים לרעה בתחום ההדברה ולמי שמאחסן 

את הסחורה ואינו מקפיד לשומרה מפני זיהומים אין תמריץ לתקן את דרכיו 

במהרה מחשש להפסיד לקוחות, שכן לצרכנים הישראלים אין ממילא מידע 

 . 14בדבר הסחורות החריגות ובדבר הסחורות הבטוחות יותר למאכל

 

 
בטווח הקצר  גרמו לצרכן נזקי דווקא שאריות חריגות של חומרי הדברה וכן זיהומים שונים לאו  14

בטווח הארוך, אם יהיה כגון קלקול קיבה שהוא יכול להיות מודע אליו; הם עלולים לגרום לו נזק 

חשוף להם באופן תדיר ולאורך זמן, ולכן הוא לא יכול להיות ער להשפעותיהם אם מידע כזה 

ריון ובהתפתחות של אינו מסופק לו. חומרים כאלה יכולים לפגוע למשל במערכת העצבים, בפ

 ילדים.
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של שאריות חומרי  בולטות חריגות

 ובפירות בירקותהדברה 

לשם  הדברה. חומרי של שאריות יישארו המשווק לצרכן לא או ירק רצוי שבשום פרי

הזמן  טווח את השאר, בין הקובעות,הוראות שימוש,  מצורפות תכשירי ההדברהלכך 

מסוימות של  רמותזאת,  עםהקטיף.  מועד עדשעל החקלאי להמתין ממועד הריסוס 

 חומר כל של המותרות המרביות השאריות התקין. רמת בטווחשאריות נחשבות 

הרעילות של  ידתבמ, היתר, בין נקבעת בהתחשב בכל סוג של פרי וירק הדברה

 החומר לאדם, לבעלי חיים ולסביבה. 

משרד החקלאות ומשרד הבריאות מבצעים, בנפרד, סקרים שנתיים לבדיקת 

משרד החקלאות דוגם  .15הימצאותן של שאריות חומרי הדברה בירקות ובפירות

בשדות החקלאים, בבתי האריזה ובמקומות  -ירקות ופירות שטרם הגיעו למשווקים 

י לבחון אם החקלאים משתמשים בחומרי ההדברה לפי הוראות התווית אחסון, כד

לרשתות  -שעל התכשיר. משרד הבריאות דוגם ירקות ופירות שכבר הגיעו לשווקים 

ללא הבחנה בין תוצרת מקומית לבין תוצרת מייבוא, ומטרתו  -שיווק ולמרכולים 

לחומרי הדברה לקבל תמונת מצב לגבי החשיפה הפוטנציאלית של הצרכן בישראל 

 שונים. 

כל אחד משני המשרדים מעביר את הדגימות למעבדות, ואלה בודקות אם בירקות 

ובפירות אלה נמצאות שאריות של חומרי הדברה, מהי כמותם, באילו חומרים מדובר 

 והאם השאריות הן בשיעורים החורגים מן המותר.

 

 

משרד ו החקלאות משרד ביצעוש סקריםה מממצאי חלק יםשמציג ותלוח להלן

  :2015 בשנת הבריאות

 סוגים של פירות 100-כ נכללו 2015לשנת  הבריאות משרד של בסקר .1

נמצאו ממצאים  מהן (13%) 118-, ובדגימות 912. הסקר כלל וירקות

 . 1, חלק מהממצאים מוצגים בלוח חריגים

 
 ירקות ופירות, לרבות צמחי תבלין.   15
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 פירות - 2015משרד הבריאות לשנת  מתוך ממצאי סקר של: 1 לוח

ונמצאו בהם שיעורים  16דגימות מהם לפחות תשע שנלקחו וירקות

 גדולים יחסית של דגימות חריגות 

 מספר  פרי/ירק
 מספר הדגימות  הדגימות 

 שיעור הדגימות  שנמצאו בהן חריגות
 החריגות

 78% 7 9 אורגנו
 60% 6 10 לקט עלים צעירים

 60% 6 10 עירית
 54% 13 24 סלק עלים

 44% 8 18 רוקט
 41% 9 22 ריחן

 36% 8 22 כרפס
 35% 9 26 כוסברה
 33% 3 9 שעועית

 30% 7 23 נענע
 30% 10 33 חסה
 27% 6 22 שמיר

 24% 4 17 פטרוזיליה
 22% 6 27 תות שדה

 19% 4 21 תרד
 17% 3 18 בצל ירוק

  15% 3 20 אגס
 סוגים של פירות 59 נכללו 2015 לשנתמשרד החקלאות בסקר של  .2

 ממצאים נמצאו מהן (13%) 90-ובכ ,דגימות 687כלל  הסקר. וירקות

 . 2חלק מהממצאים מוצגים בלוח . חריגים

 
בלוח הבא מוצגים רק סוגים של ירקות ופירות שנלקחו מכל אחד מהם לפחות עשר דגימות;   16

זאת בגלל ששיעור הדגימות  -לעומת זאת בלוח זה מוצג אורגנו שממנו נלקחו תשע דגימות 

 יון. החריגות בו היה גדול במיוחד וראוי לצ
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 הדגימות שיעורי

 שנמצאו החריגות
 משרדי של בסקרים

 והבריאות החקלאות
 2015 לשנת יחד גם

 סוגים שיש מלמדים
 וירקות פירות של

 יותר ועד שבשליש
 מדגימותיהם ממחצית

 ממצאים נמצאו
 חריגים
 

 ירקות - 2015מתוך ממצאי סקר של משרד החקלאות לשנת : 2 לוח

דגימות ונמצאו בהם שיעורים גדולים  10 לפחות מהם שנלקחו ופירות

  יחסית של דגימות חריגות

 מספר /ירקפרי

שנמצאו  דגימותה מספר דגימותה

 דגימותה שיעור חריגותבהן 

 חריגותה
 33% 5 15 מלפפון

 30% 7 23 אפרסק

 30% 3 10 חסה

 30% 3 10 קישוא

 24% 6 25 מלון

 19% 10 53 עץ תפוח

 17% 4 23 רימון

 15% 2 13 נענע

 11% 6 54 הדר פרי

 
והבריאות גם  החקלאות משרדי של בסקרים שנמצאו החריגותהדגימות  שיעורי

מלמדים שיש סוגים של פירות וירקות שבשליש ועד יותר  2015יחד לשנת 

ממצאי הסקרים מייצגים אם . 17ממחצית מדגימותיהם נמצאו ממצאים חריגים

הרי שהצרכן הישראלי חשוף במידה ניכרת למזון צמחי  ,את המצב בשווקים

  .חריגהחומרי ההדברה  כמות בוש

מבקר המדינה מעיר למשרדי החקלאות והבריאות כי אין להשלים עם  משרד

 ברמות השאריות של חומרי החריגות שיעורי בדברסקרים בהממצאים שהעלו 

שבה יוצבו יעדים  פעולה תכנית להכין המשרדים על. ובפירות בירקות הדברה

את ל יפעה. עליהם לאלה חריגותכמותיים בנוגע להפחתה של שיעורי 

 בקרב הן - ואכיפה הדרכה, ברההס פעולות - למשל -האמצעים הנדרשים 

תהליכים  להניעכדי  ,בטיפול בתוצרת הצמחית העוסקיםבקרב  הןהחקלאים 

 יעדים ת השגתם שלאת מיד ולבדוק בשנהשנה  מדיהחריגות  שיעור פחתתלה

 . אלה

בתשובת משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה נאמר כי "משרד הבריאות דוגם 

 בהתאם למגוון הפירות והירקות המצויים בשוק )מתוצרת מקומית ומייבוא(, עם דגש 
 שבמסמך זה מוצגים רק הירקות והפירות שנלקחו מהם לוחותראוי להבהיר כי מטעמי קיצור ב  17

גם אם  לוחלפחות תשע או עשר דגימות. ירקות ופירות שנלקחו מהם פחות דגימות לא הוצגו ב

 נמצאו בהם דגימות חריגות בשיעורים גדולים.
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ים בעלי פוטנציאל לרמות גבוהות של חומרי הדברה ומוצרים בהם בשנים על מוצר

קודמות נמצאו חריגות. וזאת על מנת לחשב/להתייחס למידת החשיפה של הציבור 

לחומרי הדברה וכן לביצוע אכיפה ...לכן אחוז החריגות ...יהיה גבוה ממה שנצרך על 

ות קביעת דרישה לסמן ידי הצרכן הישראלי במסגרת הדיאטה". לפי משרד הבריא

את שמו וכתובתו של החקלאי על התוצרת החקלאית המשווקת בישראל תאפשר 

"עקיבות כך שבמקרי חריגה ...יהיה ניתן להגיע לחקלאי ...]והדבר[ יאפשר הגברת 

 האכיפה וההרתעה". 

נמסר כי  2016בתשובת מנכ"ל משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

על תכנית להפחתת השימוש בחומרי הדברה, ואחד ממרכיבי  משרד החקלאות שוקד

 .בנוגע לשאריות חומרי הדברה קביעת יעדים כמותיים מדידיםהתכנית הוא 
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 של השנתי הסקר ממצאי פרסום-אי

 החקלאות משרד

, הזכות לקבל מידע 1997-לפי דברי ההסבר להצעת חוק חופש המידע, התשנ"ז

מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי. "נגישות רבה יותר 

למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות 

 מעשי השלטון". האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על 

ועד למועד סיום הביקורת )אוגוסט  2010החל משנת  -בדיקה לגבי התקופה 

 הסקר ממצאי לא פרסם בציבור את החקלאות העלתה כי משרד -( 2016

. הדבר אינו עולה 18השנתי שלו על שאריות חומרי הדברה בפירות ובירקות

 זה עניינים במצבבקנה אחד עם עקרון השקיפות שחייב המשרד כלפי הציבור. 

 האדם בריאות על בשמירה העוסקים ולארגונים בישראל לצרכנים אין

 . למידע נגישות והסביבה

, לאחר סיום הביקורת, פרסם משרד החקלאות את ממצאי הסקר 2016נובמבר ב

 .2015שלו לשנת 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החקלאות כי הנהלת השירותים להגנת 

 לחשיבות פרסומם של הממצאים והוחלט לפרסמם "באופן תדיר".ערה הצומח 

 

 

 
ות הוציא חקלאורגנית. יצוין כי משרד ההכוונה לממצאי הסקר על תוצרת בישראל שאינה א  18

 , אך המידע בה היה חלקי.2013הודעה לגבי ממצאי הסקר שלו לשנת 
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העדר תיאום בין משרדי החקלאות 

והבריאות בנוגע להצגה לציבור של 

 ממצאי הסקרים 
. לצורך כך, 19משרד הבריאות ממליץ לצמצם חשיפה לכימיקליים סביבתיים במזון

באופן ברור, כך  חשוב כי המידע בדבר ממצאי הסקרים יהיה נגיש לציבור ויוצג לו

 שהצרכן יוכל להשתמש בו ולהסיק ממנו מסקנות מעשיות. 

בהתייחס  -החקלאות והבריאות  -השוואה בין תוצאות הסקרים של שני המשרדים 

על פי ממצאי הסקר של משרד אחד בכל שנה מלמדת כי  2015ולשנת  2014לשנת 

גדולים יחסית של  ניתן לגבש רשימה אחת של ירקות ופירות שנמצאו בהם שיעורים

דגימות חריגות, ואילו על פי ממצאי הסקר של המשרד השני ניתן לגבש רשימה 

כלומר, סוגים אחרים של ירקות ופירות יופיעו  -שונה של ירקות ופירות כאלה 

 .20ראשונים ברשימה מבחינת שיעור הדגימות החריגות הגבוה שנמצא לגביהם

ו שונים מאלה של משרד הבריאות משרד החקלאות הסביר, כי ממצאי הסקר של

כיוון שהוא בודק את התוצרת החקלאית לפני הגעתה למדף ומטרתו לבחון אם 

השימוש בחומרי ההדברה מתבצע לפי הוראות התווית. לעומת זאת הסקר מטעם 

מקומית ומיובאת,  -משרד הבריאות, שבודק את התוצרת שכבר הגיעה לשווקים 

כנות בריאות בתוצרת חקלאית צמחית. משרד מותאם לבדיקת חשיפת הציבור לס

החקלאות הוסיף כי ניתן להסיק שעיקר ההבדלים בין ממצאי הסקרים מקורם 

דוגם "במישרין מבדיקת תוצרים ממגדלים שונים". משרד הבריאות ציין כי הוא 

עם ", הן משיווק מקומי והן מייבוא - ם בשוקנמכריבהתאם למגוון הפירות והירקות ה

צרים בעלי פוטנציאל לרמות גבוהות של חומרי הדברה ומוצרים בהם דגש על מו

התייחס למידת החשיפה של לבשנים קודמות נמצאו חריגות. וזאת על מנת לחשב/

 . "הציבור לחומרי הדברה וכן לביצוע אכיפה

ראוי לציין כי השוואה בין הסקרים של שני המשרדים העלתה כי יש מוצרים שרק 

שני שכל אחד מ ; כמו כן ישנם מוצריםם בשנה כלשהיאחד משני המשרדים דג

זה עשוי להיות אחד הגורמים להבדלים בין  -המשרדים דגם אותם בהיקף יחסי שונה 

 בין הסקרים:  להלן כמה דוגמאות שימחישו הבדלים אלה שני הסקרים.ממצאי 

מהן  25%-דגימות של מרווה ומצא ב 12משרד הבריאות  נטל 2014בשנת )א( 

 2014בשנת )ב(   מרווה באותה שנה. כלל ממצאים חריגים. משרד החקלאות לא דגם

מהן ממצאים חריגים.  24%-דגימות של קולורבי ומצא ב 17משרד הבריאות  נטל

נטל משרד  2015)ג( בשנת   קולורבי באותה שנה. כלל משרד החקלאות לא דגם

משרד החקלאות  -מהן ממצאים חריגים  78%-דגימות של אורגנו ומצא ב 9ריאות הב

דגימות  23נטל משרד החקלאות  2015( בשנת ד)  .לא דגם אותו כלל באותה שנה  
19  https://www.health.gov.il/Subjects/FoodAndNutrition/Nutrition/public/Pages/default.aspx 

אך גם  2014שעלו מן הסקרים; לא מוצגים ממצאים לשנת  2015בדוח זה מוצגים ממצאים לשנת   20

 לגביהם התייחסה הביקורת בעבודתה. 
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 11מהן ממצאים חריגות. לעומת זאת, משרד הבריאות נטל  30%-של אפרסק ומצא ב

נטל משרד  2015בשנת  (ה)  דגימות של אפרסק ולא מצא בשום דגימה ממצא חריג.

 ים. לעומת זאת,חריגמהן ממצאים  19%-בפוח עץ ומצא דגימות של ת 53החקלאות 

ממצאים דגימה אחת בומצא רק  של תפוח עץ דגימות 21משרד הבריאות נטל 

משרד החקלאות נטל דגימה אחת בלבד של רוקט ולא מצא  2015בשנת  ()ו. חריגים

-במצא ו דגימות של רוקט 18נטל  הבריאות שרדבה ממצאים חריגים. לעומת זאת, מ

  מהן ממצאים חריגים. 44%

משרד מבקר המדינה מעיר למשרדי החקלאות והבריאות, כי כאשר הציבור 

 -של משרד החקלאות ושל משרד הבריאות  -ייחשף לממצאי שני הסקרים 

הוא יגלה את ההבדלים בין הממצאים ויתקשה לדעת על איזה סקר להסתמך 

 למוד על שיעור החריגות של חומרי הדברה שנמצאו בפירות וירקות. כדי ל

חומרי הדברה בפירות ובירקות  של נטר שאריותנועדו לששני הסקרים  כיוון

 -המשרדים השייכים למערכת ממשלתית אחת חולקים מטרה משותפת ו

כאלה במזון מן  של שאריות חריגותלצמצם ככל האפשר את הימצאותן 

שבד בבד עם סקריהם הנפרדים הם לא בל על הדעת מתק לא -הצומח 

יפרסמו בציבור מסמך משותף שעל פיו יוכל הצרכן להסיק אילו ירקות ופירות 

נמצאו באותה שנה נקיים יותר או פחות משאריות של חומרי הדברה. מדובר 

בנושא הנוגע במישרין לבריאות הציבור, ולפיכך יש לפרסם את המידע בציבור 

לקבל החלטות מושכלות בנוגע לצריכת מזונו.  באופן בהיר שיסייע לצרכן

המידע אינו נחוץ רק לצרכן יחיד אלא גם לגופים הפועלים בזירה הציבורית 

לשמירה על בריאות האדם והסביבה. יתרה מזו, הצגת המידע האמור לציבור 

עשויה להביא לשיפור המצב שכן אם הצרכנים יהיו מודעים לסוגיה זו הם 

טופל. לדעת משרד מבקר המדינה על משרד החקלאות צפויים לדרוש שהיא ת

ומשרד הבריאות לגבש מתכונת משותפת להצגת ממצאי הסקרים, ובד בבד 

 עליהם להציג את ממצאיו של כל סקר בנפרד. 

משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה, כי "תתואם פגישה בין מנכ"ל משרד 

מדגמים" בסקרים של שני למנכ"ל משרד הבריאות לתיאום ושכלול ה החקלאות

 המשרדים. 

 

 



 681|    הכפר ופיתוח החקלאות משרד

בסקר של משרד החקלאות  ליקויים

 לבדיקת שאריות חומרי הדברה 

בסקרים שביצע משרד החקלאות בשנים האחרונות לבדיקת שאריות של חומרי  .1

הדברה בירקות ובפירות לא ניתנה לדוגמים הוראה בדבר סוגי הפירות והירקות 

לו הוראה בדבר מספר הדגימות שיש שעליהם לדגום, ולפיכך הם גם לא קיב

ליטול מכל פרי וירק. בעקבות כך הדוגמים בשטח הם שבחרו את הדגימות 

ומכאן שהם קבעו מה ייכלל  -ולא אנשי המקצוע המוסמכים לכך  -שייבדקו 

 במדגם באותה שנה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי היעדר הוראות אלה 

אי אפשר לוודא שירקות ופירות  -לדוגמים מעיד על ליקוי מהותי בסקר 

 מסוימים אכן ייכללו בו. 

משרד החקלאות השיב למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את הערתו, וכי 

 יפעל לתיקון הליקוי. 

 2014בסקר של משרד החקלאות לשנת יש ירקות או פירות מסוג מסוים ש .2

הם כלל לא נדגמו  2015נמצאו דגימות חריגות שלהם, אך בסקר לשנת 

שרד מאו ניטלו מהם דגימות מועטות מהנדרש. הדבר מלמד שסקרי 

 בשנת דוגמאות:שתי  להלןהחקלאות לא התבססו על הערכת סיכונים. 

חריג, אך  אממצ ובאחת מהן נמצאלורית ניטלו שתי דגימות של ד 2014

 ניטלו שתי דגימות של 2014בשנת  ;לא נדגמה דלורית כלל 2015בשנת 

לא נדגמה שעועית  2015בשנת , אך שעועית ונמצאו שני ממצאים חריגים

 כלל. 

משרד  של 2015-2010לשנים  השנתית הדגימה בתכנית ביצוע הסקר:

 דגימות. 1,000-יכלול כ השנתי הסקר כי נקבעהחקלאות 

 :2015-2010שלהלן יוצגו נתונים על ביצוע הסקרים לשנים  3 לוחב .א
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מספר הדגימות שנלקחו בפועל בכל שנה ושיעור הביצוע לעומת : 3לוח 

 המתוכנן

  הביצוע לעומת התכנון שיעור דגימות בפועלה מספר שנהה
2010 610 61% 
2011 687 69% 
2012 570 57% 
2013 570 57% 
2014 639 64% 
2015 687 69% 

 

, מהלוח עולה כי 1,000בעוד שמספר הדגימות השנתי המתוכנן היה 

 ובשנים ניטל בכל שנה מספר קטן יותר של דגימות,  בפועל

 לעומת המתוכנן. 57%-69%שיעורי הביצוע של הסקר היו  2015-2010

 שמספר ככלמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי 

 יותרתוכנן עלולה להיפגע המלעומת הדגימות שניטל בפועל קטן 

 מתוצאותיו להסיק שאפשרשל המדגם להיות מדגם מייצג,  היכולת

 כלליות.  מסקנות

על פי תכנית הסקר היה על הדוגמים ליטול מדי חודש בחודשו  .ב

דגימות בשיעור דומה, אולם בפועל היו חודשים שבהם ניטלו דגימות 

ת מהמתוכנן. מעטות ולעומתם היו חודשים שבהם ניטלו דגימות רבו

בחודשים שבהם מספר הדגימות שניטל עלה על המתוכנן נוצר עומס 

על המעבדה שבדקה את הדגימות, ובעקבות כך נוצר עיכוב 

 בבדיקתן.

לא על פי שדגימות ה ביצועכי  למשרד החקלאות מעיר המדינה מבקר משרד

ביכולת ן היה בו כדי לפגוע בדיקת חלק מהל והעיכוב שהדבר גרם התכנון

. גילוי מוקדם של חריגה בתוצרת מבעוד מועד חריגות בתוצרת לגלותהמשרד 

של חקלאי כלשהו יכול לסייע למשרד לאתר את החקלאי, לבדוק את הסיבה 

 לחריגה, ובמידת הצורך לעצור המשך שיווקה של הסחורה הלקויה לשוק. על

לתכנית התאם שהדוגמים יבצעו את עבודתם ב להקפידמשרד החקלאות 

 המדגם ובהיקף המתוכנן על פיה. 
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 שהקצה במשאבים  צמצום

 להדרכת חקלאים משרד החקלאות 

 ולתמיכה במיזמים להפחתת 

  השימוש בחומרי הדברה

 הדברה בנושא חקלאים להדרכת אדם כוח
 בווקיימא" -"אסטרטגיה לפיתוח בר מסמךאת הפרסם משרד החקלאות  2010במאי 

המאפשרות הפעולות  אחתלהפחית את השימוש בחומרי הדברה.  יש כי נקבע

הדברה באמצעים  קידוםאת השימוש בחומרי הדברה בחקלאות היא  להפחית

 מכניים ואמצעים כימייםאמצעיים  המשלבת הדברהמשולבת ) והדברהביולוגיים 

, בין השאר, להדברה אלה חלופיות דרכים לנקוט חקלאים לעודד אפשר(. וביולוגיים

 באמצעות הסברה והדרכה. 

 מופקדשה"מ או האגף(  -)להלן  במשרד החקלאות שירות ההדרכה והמקצוע אגף

, הדברה בחומרי השימוש את להפחית לעודדםכדי  השאר החקלאים, בין הדרכת על

רשתות  כגון, כימיות שאינן בשיטות מזיקים ולהרחיקמשולבת  להדברה לעבור

ומיישמים  המפתחיםשל חקלאים  למיזמים תמיכות מעניק האגף כןומלכודות. כמו 

ם שיטות להפחתת השימוש בחומרי ודיקשל  היעד. להדברה הכימית חלופיות שיטות

 . 2016-ו 2015לשנים  האגףתכניות העבודה של בההדברה נרשם גם 

נמצא כי מספר המדריכים שהקצה משרד החקלאות לשה"מ בתחום הגנת 

מדריכים בשנת  17-רי הדברה פחת מהצומח וההסברה לחקלאים על חומ

 . 2015לשמונה מדריכים בלבד בשנת  2006

שהקצה המשרד בתחום  מספר המשרותעל  2015שלהלן יוצגו נתונים לשנת  4 לוחב

    :זה במחוזות השונים
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 הגנת הצומח  בתחום חקלאים של מדריכי מספר המשרות: 4 לוח

 מספר המשרות המשרד מחוזות
 4 דגן בבית - המשרד מטה

 0.5 והגולן הגליל
 0.5 העמקים

 - מרכז
 1 *וההר השפלה

 2 הנגב
 8 הכול סך

מועצה המחולון עד פתח תקווה ו -בצפון : קמ"ר 1,807משתרע על שטח של מחוז השפלה וההר  *

אזורית גוש המועצה הלאורך הקו הירוק בשפלת יהודה, ירושלים ו -במזרח ; אזורית מודיעיןה

עד קריית גת, מועצה אזורית מטה יהודה ומועצה אזורית באר  -בדרום ; צור עציון עד כרמי

  עד חוף הים. -במערב ; טוביה

למחוז מרכז  הקצה משרה של מדריךעולה כי משרד החקלאות לא  לוחמן ה

 והקצה רק חצי משרה למדריך במחוז הגליל והגולן ובמחוז העמקים.

המנהל( מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי לא  -)להלן  מנהל ענף שירות בשה"מ

די במספר המשרות של המדריכים בתחום הגנת הצומח כדי לסייע למשרד להשיג 

 הוא הוסיף כיהפחתת השימוש החקלאי בחומרי הדברה.  -את היעד שקבע 

 יכולים ואינםתוצרתם גדול,  שהיקף החקלאים עםהמדריכים מצליחים לעבוד בעיקר 

לדבריו, חשוב שהמשרד ימשיך או קטן; לחקלאים שהיקף תוצרתם בינוני  להגיע

לפרסם חומר כתוב ולקיים ימי עיון, אך כדי להטמיע שיטות עבודה וטכנולוגיות 

חדשות בקרב החקלאים יש להעסיק מדריכים שילוו אותם במסגרת ביצוע תהליכים 

מדריך לצוות נוסף  2016אלה. לקראת סיום הביקורת עדכן המנהל כי בשנת 

 ההדרכה, וכיום תשעה מדריכים בשה"מ עוסקים בהסברה לחקלאים בנושא הדברה. 

מן האמור לעיל עולה כי המשרד אכן הציב יעד להפחתת השימוש בחומרי 

הדברה בחקלאות, אך מספר המדריכים שהקצה לצורך הסברה וליווי של 

היקף תוצרתם מכדי שניתן יהיה להגיע לא רק לחקלאים שהחקלאים היה קטן 

גדול אלא גם לאלה שהיקפי התוצרת שלהם קטנים יותר ולהטמיע בקרבם 

 שיטות עבודה וטכנולוגיות ידידותיות יותר לאדם ולסביבה. 

בתשובת משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה נאמר, כי "המשרד פעל בשנת 

ל לקלוט מדריכים נוספים ...במקביל שה"מ פוע 33-לשכור שירותי מיקור חוץ ל 2016

מספר מדריכים חדשים לתחום הגנת הצומח הכול בכפוף למגבלת התקנים"; "תחום 

הגנת הצומח בשה"מ מתגבר את ההדרכה לחקלאים באמצעות העסקת יועצים 

במסגרת מיקור חוץ; שה"מ ותחום הגנת הצומח בכלל זה, עוסקים בהדרכה והפצת 
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חומר בכתב, קורסים  ידע לחקלאים באמצעות שיטות הדרכה מרוכזות כמו הפצת

המשרד ציין כי ניתן להעביר ...הבאות לפצות על הפחיתה במערך ההדרכה". 

מדריכים ממחוז למחוז בהתאם לצרכים, וכי "קלט לפני מספר חודשים מדריך בתקן 

מלא לעבודה במחוז גליל גולן ...]ו[עומד לקלוט בקרוב מדריך חדש למחוז המרכז"; 

"לכל פונה ולאו ד, נותנים שירותי הדרכה ישירות המדריכים, על פי תשובת המשר

 דווקא למגדלים גדולים". 

את הצורך מצד החקלאים בתשומות שהוא מקצה להדרכה לבחון  על המשרד

בתחום ההדברה וללווי בהטמעה של שיטות ידידותיות לאדם ולסביבה כדי 

סייע כדי לאלה ם די בתשומות הא -להילחם במזיקים לתוצרת החקלאית 

 הציב בתחום זה. השיג את היעד של שרדלמ

 

 

 השימוש  הפחתתתמיכה במיזמים ל
  בחומרי הדברה

היה הסכום הכולל שהקצה לתמיכה  2012על פי נתוני משרד החקלאות, בשנת 

הופחת הסכום למיליון  2013מיליון ש"ח, בשנת  2 -במיזמים של הדברה משולבת 

 2016-ו 2015אחת מהשנים ש"ח. בכל  500,000-הופחת ל 2014ש"ח, ובשנת 

 ש"ח. 700,000-הסתכמה התמיכה ב

את הסכום  65%-הפחית משרד החקלאות ב 2016-2012מכאן עולה כי בשנים 

-מיליון ש"ח ל 2-מ -הכולל שהקצה לתמיכות במיזמים של הדברה משולבת 

 ש"ח.  700,000

היעד כדי להשיג את לדברי המנהל, בתשובה לשאלות נציגי משרד מבקר המדינה, 

 הלתמיכהמשמשים את המשאבים  להגדילשל הפחתת השימוש בחומרי הדברה יש 

 במיזמים. 

 צמצום הניכר במשאביםכי ה החקלאות למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

במיזמים להפחתת השימוש בחומרי הדברה אינו מתיישב עם  לתמיכה שהקצה

 שיטות תא לשנותמבקש  שהמשרד העובדה לנוכחועוד,  היעד שקבע. זאת

 , עליו להתייחסולסביבה לאדם יותר ידידותיות לשיטות החקלאים של העבודה

 חקלאים והן להדרכתבמיזמים כאלה  לתמיכה מקצה שהוא משאביםל הן

 . החקלאי במשק ראויותהוצאות המקדמות השקעות  כאל

כתב מנכ"ל המשרד כי במסגרת התכנית  2016בתשובת משרד החקלאות מדצמבר 

להפחתת השימוש בחומרי הדברה, שעליה שוקד המשרד, נכלל עניין מתן מענקים 

 להדברה ידידותית לסביבה. 
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שבתוצרתם  לחקלאיםמינהליים  קנסות

 הדברה  בחומרינמצאו חריגות 

את ההדברה  1977-, התשל"זאריזה( ויתתו תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות על פי

הדברה. על פי תקנות התכשיר הרשומות על  על פי הוראות השימוש בצעליש 

שאריות חומרי הדברה, "לא ייצר אדם לשם מכירה, לא ייבא ולא ישווק מזון המכיל 

 או נושא עליו שארית, אלא אם כן שיעורה אינו עולה על השיעור המותר". 

במסגרת הסקר השנתי של משרד החקלאות נלקחות בפועל כמה מאות דגימות 

לבדיקה באופן שהסבירות שתוצרתו של חקלאי מסוים תיכלל בסקר היא כמעט 

אפסית נוכח העובדה שבישראל פועלים אלפי חקלאים. את דגימות התוצרת 

החקלאית בודק משרד החקלאות במעבדה. אם בדגימה כלשהי מתגלות רמות 

גות של שאריות חומרי הדברה, וכל עוד אין מדובר בחריגה קלה, מועבר הטיפול חרי

בסוגיה אל היחידה לפיקוח על הצומח והחי ויישום ההסכמים החקלאיים בין ישראל 

פיצו"ח(, אשר פועלת במשרד החקלאות. ממצאי בדיקת  -לאוטונומיה )להלן 

של המשרד,  תשפטיהמ ללשכההדגימה ומסמכים המתעדים את החקירה מועברים 

קבע אם די בראיות כדי להטיל על החקלאי קנס תעת בעניין וד תחוושתיתן כדי 

הגנת  -מינהלי. הטלת הקנס מעוגנת בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 

המעודכן  -, וסכומו 2006-הצומח, זרעים ופיקוח על יצוא הצמח ומוצריו(, התשס"ו

 . חש" 2,500 -למועד סיום הביקורת 

החריגות שהעבירו השירותים להגנת הצומח  מקרי להלן יוצגו מספר 5 לוחב .1

 לחקירת פיצו"ח ומספר הקנסות המינהליים שהטיל המשרד על חקלאים:

 הטיפול על ונתונים חריגים ממצאים שכללו הדגימות מספר: 5 לוח

 בהן האכיפתי

 2015 2014 שנה
 96 98 החריגותדגימות מספר ה

 24 19 "חפיצו לחקירת שהועברו המקרים מספר
 11 1 מינהליבהם הוטל קנס שמקרים המספר 
 בהם הוטל שמקרים ה שיעור

 11% 1% החריגות מסך הדגימותקנס 

 

רק על שיעור זעיר  עולה כי משרד החקלאות הטיל קנס מינהלי לוחמן ה

 2014מהחקלאים שהדגימות של תוצרתם נמצאו חריגות. למשל, בשנת 

בהם שנמצאו מקרים  98תוך אחד מ במקרההוא הטיל קנס מינהלי רק 

חקירת למקרים של חריגות הועברו  98-מ 19דגימות חריגות; כמו כן, רק 

 פיצו"ח. 
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לחקירת פיצו"ח, לא בשירותים להגנת הצומח, שמחליטים אילו תיקים יועברו 

נמצאו מסמכים שמהם ניתן ללמוד מדוע מקרים מסוימים הועברו לחקירה 

ים שסיפקו העובדים עלה כי מקרים של יואחרים לאו. מתוך ההסברים הכלל

חריגות קלות ברמות השאריות שנמצאות בדגימות אינם נשלחים לחקירה; כמו 

י עולה כי אין די כן, לא יישלחו לחקירה מקרים שבהם כבר בשלב התחלת

או למקרים שבהם  21ראיות הקושרות בין הדגימה החריגה לבין חקלאי מסוים

 לא ניתן להוכיח שאותו חקלאי ביצע הדברה לקויה. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי נוכח מספרם המזערי 

של הקנסות המינהליים שהטיל על חקלאים שנמצאו דגימות חריגות של 

להסיק שאין באכיפה בנושא זה כדי להרתיע ולהביא  תוצרתם אפשר

לצמצום החריגות בשימוש בחומרי הדברה. זאת ועוד, החקלאים יודעים 

שהפיקוח של משרד החקלאות עליהם מתמצה רק בסקר השנתי שהוא 

עורך, וכי הסבירות שתוצרתו של חקלאי אחד מבין אלפים תיכלל בסקר 

 קטנה מאוד. 

נבדקו במסגרת הסקר אינן נלקחות משדות החקלאים נמצא כי רוב הדגימות ש .2

נשלחות הסחורות לאחר הקטיף. מקומות אלה  םאלא ממקומות אחסון שאליה

עשויים לשמש חקלאים רבים, וכבר קרה שעל אריזת תוצרתו של חקלאי אחד 

לבסס ראיות לצורך הטלת צוין בטעות שמו של חקלאי אחר, דבר שגרם לקושי 

 קנס. 

ציין עובד בשירותים להגנת הצומח במכתב למנהליו כי אפשר  2009עוד בשנת 

רק נגד חקלאים שדגימות חריגות של תוצרתם בדרך כלל לנקוט צעדי אכיפה 

סון קשה להוכיח חנלקחו ישירות מהשדה, וכי אם הדגימות נלקחות ממקומות א

  .לנקוט צעדי אכיפה בעניינןלעתים לא ניתן לאילו חקלאים הן שייכות ולפיכך 

, לפחות משנת לכך אף שהנהלת השירותים להגנת הצומח הייתה ערה

, שנטילת דגימות ממקומות אחסון ולא מהשדה עלולה לגרום קושי 2009

בביסוס ראיות לצורך אכיפה, היא לא טיפלה בהסדרת הסוגיה. בשנים 

המשיכו הדוגמים ליטול את רוב הדגימות עבור הסקר השנתי  2015-2010

 להלן:  6 לוחכמפורט ב ממקומות האחסון,

 
בדגימה שנלקחה מסחורה ארוזה שעליה רשומים פרטיו של חקלאי מסוים נמצאו ממצאים   21

זה ארז בטעות חריגים. ואולם החקלאי הוכיח כי מדובר בסחורה של חקלאי אחר שבית הארי

 באריזה שעליה רשומים פרטיו שלו. 
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 2015-2010מספר דגימות לפי מקום דגימה לשנים : 6 לוח

  דגימות מספר שנה

 אחסון ממקומות

  מספר

  דגימות

  דגימות שיעור הכול סך מהשדה

  השדה מן

 הדגימות מסך
2010 521 89 610 15% 
2011 617 70 687 10% 
2012 * * 570 * 
2013 624 46 570 8% 
2014 534 105 639 16% 
2015 598 89 687 13% 

 . 2012שנת ללשירותים להגנת הצומח חסרים נתונים מסכמים אלה   *

יוצא שמשרד החקלאות מבצע את הפיקוח והאכיפה בתחום זה בדרך 

המקשה עליו להוכיח מיהו החקלאי שנמצאו חריגות בדגימות מתוצרתו. 

החקלאים ולא הדבר ממחיש את החשיבות של נטילת דגימות משדות 

ממקומות אחסון כלליים של תוצרת חקלאית. ייתכן גם שיש בכך משום 

יחדיו מספר הדגימות  2015-ו 2014 הסבר, ולו חלקי, לעובדה שבשנים

 מקרים. 12-, אולם הוטלו קנסות מינהליים רק ב200-החריגות היה כ

על משרד החקלאות לתקן את מתכונת איסוף הדגימות והטיפול בהן, כדי 

 לאתר יהיה אפשרחריגות בחומרי הדברה בפירות ובירקות  יימצאו שאם

 ולאכוף, נגדםאת הראיות  לבסס, לליקויים האחראים החקלאים את

 . החוק את עליהם

החקלאות למלא טופס דגימה  משרדהדוגמים במסגרת הסקר השנתי של  על .3

 לרשום, בין השאר, פרטים מזהים לגבי החקלאי שתוצרתו נדגמה. יש  ובו

טופסי דגימה  600-מכ 200בבדיקה אקראית של משרד מבקר המדינה נבחנו 

מהטפסים באופן חלקי, וכי בחלק  100, ונמצא כי הדוגמים מילאו 2013לשנת 

מהטפסים האמורים לא נרשמו פרטים הנחוצים לזיהוי החקלאים שמתוצרתם 

בכל אחת  -בוצעה בדיקה בהיקף דומה  2015-ו 2014דגימות. בשנים ניטלו 

טופסי דגימה, וגם בבדיקות האמורות נמצאו טפסים  200משנים אלו נבדקו 

שמולאו באופן חלקי בלבד. עם זאת, מספרם של הטפסים האלה באותן שנים 

 15 :2013שנת להיה קטן בהרבה ממספרם של אותם טפסים שנמצאו בבדיקה 

 . 2015שנת לכאלה נמצאו  25-ו 2014שנת לעם נתונים חסרים נמצאו  טפסים
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שירותים להגנת הצומח כי פרטים הנהלת המשרד מבקר המדינה מעיר ל

חסרים בטופס הדגימה עלולים לפגוע ביכולת המשרד לנקוט צעדי אכיפה נגד 

חקלאים שבתוצרתם נמצאו חריגות. כמו כן, כאשר חסרים בטופס הדגימה 

ם נמצאה חריגה בתוצרתו קשה לאתר אוניים לזיהוי החקלאי, הרי שפרטים חי

אותו כדי למנוע ממנו לשווק סחורה נוספת, שכן עלולים להימצא גם בה 

ליקויים. לפיכך, על המשרד להקפיד שהדוגמים ימלאו את טופסי הדגימה 

 . באופן מלא

העניין משרד החקלאות מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא פועל להביא לשיפור 

באמצעות תוכנת ניהול מעבדות שתנהל גם את קבלת הדגימות לבדיקה. בנוגע 

כי נוכח מוגבלות המשאבים העומדים לרשותו,  משרד החקלאות לאכיפה מסר

כאשר נמצאות חריגות קלות לא מתבצעת חקירה, מה גם שלא נשקפת בגינן סכנה 

הגנת הצומח והלשכה בתשובה כי השירותים ל ממשית לבריאות הציבור. עוד נאמר

 המשפטית יגבשו יחד תכנית לביצוע אכיפה מיטבית בנושא.

מנכ"ל משרד החקלאות כתב בהמשך לתשובת המשרד כי גם אם "נתייעל ויושקעו 

המשאבים הנדרשים במידה סבירה, ואף אם כל תיק ייחקר, וכנגדו תוגש תביעה 

מותה. מטרת לבית משפט או יוטל קנס מנהלי, לא תושג מטרת האכיפה בשל

האכיפה בשלמותה תושג אך ורק אם יורשה למשרד לפרסם בריש גלי את שמות 

המגדלים שפעלו בניגוד לחוק, הפוגעים באופן שיטתי ומודע בבריאות הציבור. 

המגדלים הנ"ל אינם נרתעים מחקירות ו/או מקנסות ו/או מתביעות משפטיות. עיקר 

עה זו תתבצע רק אם הקניינים יכירו ההרתעה כלפיהם הינה פגיעה ברווחיותם. פגי

וידעו מי הם מפירי החוקים והנהלים הפוגעים בבריאות הציבור באופן שיטתי ומודע, 

ולא יקנו את תוצרתם. בנוסף, בשיטה זו יורתעו גם מגדלים נוספים השוקלים לסטות 

מן הנהלים וללכת בדרך ה'מעוולים המצליחים'". עוד כתב מנכ"ל משרד החקלאות 

יובילו לכך שעובדים רבים העוסקים  "שינויים הנובעים מתהליכי הפחתת רגולציהכי "

בבדיקות איכות תוצרת חקלאית, יתפנו ממשימות המוטלות עליהם לטובת המשימות 

 . 22"להפחתת השימוש בחומרי הדברה ולאכיפת התקנות בחוק הסטנדרטים"

ם דרכים אפקטיביות ודילקחיש את פעולותיו ראוי שמשרד החקלאות י

להרתעה מפני הדברה לקויה ומפני טיפול לקוי באחסון ובהובלה של התוצרת 

 החקלאית. 

 

 
 . 2011-ושיווקו, התשע"א על ייצור הצמחהכוונה לחוק לפיקוח  -חוק הסטנדרטים   22
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 על תכשירי הדברה לחקלאות  הפיקוח

חומרים הפעילים הפעיל, שהוא החומר הרעיל )רבים מ חומר כולל ההדברה תכשיר

י ההדברה (, ומחומרי עזר, שנועדו לאפשר את הכנת התכשיר. תכשיר23כימייםהם 

 תוקף. -הנמכרים בישראל חייבים בתעודת רישום בת

 1994-על פי תקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים(, התשנ"ה

 משרדית-בין ועדה ימנה החקלאות שרתקנות למכירת תכשירי הדברה(,  -)להלן 

 משרדי ובהם, ממשלה משרדי כמה של נציגים ובה ישתתפו, תכשירים רישום לעניין

השירותים  למנהל לייעץ יהיו הוועדה תפקידי. הוועדה( -)להלן  24והבריאות החקלאות

בהתאם להוראות התקנות, וכן לקבוע  מנהל הגנת הצומח( -)להלן  להגנת הצומח

או שהוא בעל השפעה שלילית  החי או את האדםאת  מסכןאם השימוש בתכשיר 

. 25הגנת הצומחתכשירים יוגשו למנהל לרישום  הבקשותבלתי סבירה על הסביבה. 

שם היצרן; ריכוז החומר  כגון, שתכלול פרטים אריזה תווית תוצמד רשום תכשיר לכל

הפעיל בתכשיר; מטרת השימוש בתכשיר; פירוט הגידולים שלהם מיועד השימוש בו; 

  אכיל. גידול של כל האסיף מועד לפני בתכשיר לשימושוהמועד האחרון 

, "לא יפעיל 1977-על פי תקנות הגנת הצומח )קיום הוראות תווית אריזה(, התשל"ז

אדם תכשיר הדברה בעל תעודת רישום אלא לגבי נגעים וגידולים ובהתאם להוראות 

 השימוש המפורטות בתווית האריזה". 

 

 

 ל תכשיר הדברהשתאריך תפוגה  סימון
ל תוויות של עעל פי תקנות למכירת תכשירי הדברה, יש לרשום את תאריך התפוגה 

 תכשירים שחיי המדף שלהם קצרים משנתיים. 

 
 חומרים המופקים מרעלנים מן הצומח ומן החי. -יש גם חומרים רעילים שאינם כימיים   23

 בתנות למכירת תכשירי הדברה על פי התק ן רישום תכשירים תהיהימשרדית לעני-ןביהועדה הו  24

 גישישלושה עשר חברים, מהם ארבעה נציגי משרד החקלאות, ארבעה נציגים מתוך רשימה ש

 גיש שר העבודה והרווחה, שני נציגים מתוך רשימהישר הבריאות, שני נציגים מתוך רשימה ש

משרד  ן נציגימבי עדה יתמנהוהות הסביבה ונציג של ארגון צרכנים; יושב ראש הגנגיש השר ליש

  הבריאות.

 הבקשות יוגשו למנהל או למי שהוא הסמיך לעניין זה.   25
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 קובעות אינן התקנות
 תאריך לרישום דרישה
 תכשירים על תפוגה

 שלהם המדף שחיי
. ויותר שנתיים הם

 עלולים שבשוק מכאן
 תכשירים להימצא

 והם תוקפם שפג
 התקלקלו
 

אינן קובעות דרישה לרישום תאריך תפוגה על תכשירים שחיי המדף  התקנות

 תוקפם שפגשלהם הם שנתיים ויותר. מכאן שבשוק עלולים להימצא תכשירים 

כיוון שלא רשום עליהם תאריך תפוגה אין הצרכן שרוכש והם התקלקלו, אך 

 במקום לנזק גרוםשימוש בתכשירים כאלה עלול להתוקפם.  פגאותם יודע כי 

 . 26תועלתלהביא 

בנמרצות כדי  לפעולמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד החקלאות כי יש 

 תכשירי כל עלהתפוגה  תאריך את לרשוםהמשווקים  מןלעגן בתקנות דרישה 

ושימוש  ומקולקלים תוקף פגי הדברה תכשירי שלכדי למנוע שיווק  ההדברה

 בהם. 

בתשובה למשרד מבקר המדינה כתב משרד החקלאות כי השירותים להגנת הצומח 

קיבלו את הערת הביקורת והם פועלים להסדרת נושא סימון תאריך התפוגה של 

 תכשירי הדברה. 

 

 

לבדיקת ההתאמה בין תווית  שנתי מדגם
 תכשיר ההדברה לבין הרכבו

פעם  מדימשתנה רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בחקלאות בארץ 

בפעם בעקבות פיתוח תכשירים חדשים וגניזה של ישנים. על פי נתוני משרד 

מיועדים לשיווק  1,100-תכשירים: כ 1,200-רשימה זו כוללת כ ,2016החקלאות ליולי 

 מיועדים לייצוא בלבד.  100-בארץ, ו

 תתעוד הנפקת ועלהדברה  תכשיריעל רישום  המופקדים, הצומח להגנת השירותים

לפקח על  כדי עבור כל תכשיר כזה, בודקים אותם בכל שנה באופן מדגמי רישום

תוויות הצמודות לתכשירי התווית המוצמדת אליו. באמינות המידע  עלטיב התכשיר ו

 ועל פי המשרד הדברה לחקלאות, מכילות מידע על שיעור החומר הפעיל שבתכשיר

החקלאים  -ציבור הבבחינת הטעיית  אכל חריגה מהערך הרשום על התווית הו

לצומח  עלולה לגרום לנזק לאדם, כאמור הטעיה ;התוצרת החקלאיתם של צרכניוה

 לסביבה.ו

החומר הפעיל נבדק התכשיר כדי לוודא ש במעבדה של השירותים להגנת הצומח

אם התכשיר תקין וכדי לברר ריכוזו תואמים את מה שנרשם על התווית, ו ו)הרעיל( ב

החברה המשווקת עם בירור , מתקיים ממצא חריג בבדיקה מתגלהאם או מקולקל. 

  משרד החקלאות ,מעותיתאם נמצא בבדיקה ממצא שחריגותו מש. את התכשיר
נזק יכול להיגרם ראשית דבר לגידול החקלאי שחומר מקולקל אינו מדביר את מזיקיו. עוד עלול   26

הדבר לגרום לכך שהמגדל שנוכח שהתכשיר לא עזר, בלי לדעת שהסיבה לכך היא שהתכשיר 

יש להשתמש בכמות גדולה יותר של הדברה או להוסיף חומר הדברה מקולקל, יסיק מכך ש

כל אלה עלולים לגרום להגדלה של מידת  -מסוג נוסף כדי להשיג את האפקטיביות הנחוצה 

 הרעילות בשאריות חומרי הדברה שיהיו בגידול החקלאי. 
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 עלהתכשיר ו שלטיל קנס על המשווק וכן להורות על הפסקת שיווקו מוסמך לה

 הסרתו מהמדפים.

כדי  במדגם ייכללו תכשירים אילו קובעים להגנת הצומח השירותיםשנה  בכל

שייכללו בו חומרים המשמשים לייעודים שונים, שמשווקים על ידי חברות שונות; כמו 

  ואשונות. היקף הדגימה המתוכנן ה מכירה כן נקבע שהדגימות יינטלו מנקודות

 -)להלן  הצומח להגנתמנהלת אגף כימיה בשירותים  ; לדבריתכשירים לשנה 100-80

 10%-וייכללו בו כיהיה מייצג המדגם נועד כדי ש( מספר דגימות מתוכנן זה מנהלתה

 שראל. בי מכלל תכשירי ההדברה החקלאיים

ם וכן ביצועלעומת  2015-2010לשנים  להלן יוצגו היקפי המדגמים המתוכננים 7בלוח 

 החריגות שנמצאו בהם:

 שנדגמו ההיקף המתוכנן, מספר התכשירים -מדגמים שנתיים : 7לוח 

 חריגות בהם בפועל ואלה שנמצאו ונבדקו

שנהה

  מספר

 התכשירים

  המתוכנן

 לדגימה
 מספר 

רים יתכשה

  שנדגמו

 מספר  בפועל

התכשירים 

  ושנבדק
  שיעור

 תכשיריםה

  שנבדקו

  לעומת

 מספר ה

 המתוכנן 

 *לדגימה
 מספר 

תכשירים ה

 בהם ש

 נמצאו 

 חריגות

 שיעור 

התכשירים 

  בהםש

  נמצאו

  חריגות

  מתוך

  אלה

 שנבדקו
2010 80 41 38 48% 6 16% 
2011 83 35 29 35% 1 3% 
2012 100 14 13 13% 0 0% 
2013 100 43 40 40% 1 3% 
2014 96 66 58 60% 9 16% 
2015 100 119 104 104% 11 11% 

לדגימה היחס בין מספר התכשירים שנבדקו בשנה כלשהי ובין מספר התכשירים המתוכנן  *

 באותה שנה.

היה שיעור הביצוע של הסקר מתוך  2013-2010עולה כי בשנים  הלוח מן

גדל שיעור הביצוע  2014כלומר ביצוע קטן מאד. בשנת  - 50%-התכנון נמוך מ

הביצוע תאם לתכנון  2015ממספר הדגימות המתוכנן, ובשנת  60%-ונבדקו כ

ואף עלה עליו במקצת. כיוון שהסקר נועד לצורכי פיקוח על התכשירים הרי 

 כדי לפגוע בפיקוח של המשרד בנושא. שביצוע חלקי של הסקר היה בו 
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השירותים להגנת הצומח מסרו למשרד מבקר המדינה כי הסיבה לביצוע החלקי של 

 אדם לביצוע הדגימות; בשנת כוחמחסור בנעוצה ב 2014-2010המדגמים בשנים 

 שמבצע את הדגימות.  לכוח האדם עובד נוסף 2014

יה למשרד מבקר המדינה כי אגף כימ מנהלת השיבה התכשירים על אשר לפיקוח

שיעור הביצוע היה חלקי, הרי  2014-2010בשנים הגם שבמסגרת ביצוע המדגמים 

 גם בדיקות נעשות השנתי המדגם במסגרתשנוסף על הבדיקות של תכשירי הדברה 

 פי עלאת תעודת הרישום שלהם.  לחדש מבקשיםשלהם  שהמשווקים לתכשירים

 נבדקו תכשיריםשל  רישוםתעודות ה חידוש במסגרת ,השירותים להגנת הצומח נתוני

 . 2015-2010שנים בתכשירים  417 הכול בסך

שפרסמה  2013-2010בתשובתו כתב משרד החקלאות כי על פי נתונים לשנים 

תכשירים שונים  591"נמכרים בארץ בממוצע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 מכלל המדגם גודל לגבי האחוזים לכן"מהתכשירים הרשומים(",  50%-לחקלאות )כ

  .משקפים אינם" התכשירים

 שמספרכי נוכח העובדה  החקלאות למשרד מעיר המדינה מבקר משרד

קטן  היה 2014-2010 בשניםהשנתי  המדגם במסגרת שבדק התכשירים

קטן חשף בבדיקותיו נש שמספר החריגות להניח מקום ישהמתוכנן בהרבה מ

לחשוף אילו ביצע המשרד את המדגמים על פי ממספר החריגות שניתן היה 

היקפם המתוכנן. זאת בלי להמעיט בחשיבות הבדיקות שביצע המשרד 

במסגרת חידוש תעודות רישום לתכשירים. זאת ועוד, אילו היו המדגמים 

בחריגות נוספות על אלה  לטפל שאפשר היה ייתכן מלא מבוצעים באופן

והדבר היה  דוש תעודות רישום,שנמצאו במדגמים החלקיים ובבדיקות לחי

 . מונע מתכשירים לקויים נוספים להגיע לשימוש חקלאי
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העובדים העוסקים  בטיחות על שמירה

 סביבתםעל בהדברה חקלאית ו

 העוסקים יםעובדהככל הנראה יותר מכולם  חשופים הרעיליםהדברה החומרי ל

במגוון  ולהתבטא מידית להיות יכולהשל חומר הדברה באדם  פגיעה. בהדברה

; כגון כאבי ראש, בחילה, הקאות, הפרעות בנשימה וצריבה בעור או בעיניים מחושים,

נוסף על הנזקים המידיים עלול  פגיעה כזאת יכולה להביא גם לנזקים חמורים יותר.

להיגרם נזק מצטבר לבריאותו של עובד הנחשף לחומרי ההדברה באופן תדיר. 

 וביןעל קשר בין חשיפה תעסוקתית לחומרי הדברה ם למדימ לאומיים-בין מחקרים

תחלואה הקשורה להיפגעות של מערכות שונות בגוף האדם, כגון מערכת הרבייה 

 . 27ומערכת העצבים

 נכתב 29בנושא רעילות של חומרי הדברה 28ולגיהות לבטיחות המוסד של מידע בדף

ת או אינם עובדים במשך עונה אחת או כמה עונוכי רבים מהפועלים החקלאיים 

על מעסיקים ולאכוף בריאותם  לפקח על נשארים אצל אותו מעסיק. הדבר מקשה

החקלאיים  המשקים של פועליהם; על תחלואהעל פגיעות או  לדווח את החובה

 והמדריכים שמספרם מצומצם קשה להגיע לגורמים המפקחיםומפוזרים בכל הארץ 

ותנאי העבודה  ,המודעות של הפועלים לסיכונים גהותיים בדרך כלל מועטה אליהם;

  .גהות אישיתלשמור על  עליהם מקשים

משרד  -והתעשייה )להלן  הכלכלהמשרד בעת שנאספו הנתונים לצורך הביקורת 

פעלו  ופקחיומ ,30מופקד על בטיחותם של העובדים בתחום ההדברההיה  הכלכלה(

תקנות הבטיחות בעבודה )עובדים בחומרי  -תקנות  ן של כמהבתחום זה מכוח

; תקנות הבטיחות בעבודה עם חומרי הדברה( -)להלן  1964-"דהתשכהדברה(, 

על ותקנות ארגון הפיקוח  ;1997-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז

 .1999-)מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"טהעבודה 

בהם ישראלים  ,31נפש 80,000-כ עובדים החקלאות בענף ,2010 לשנת נתונים פי על

מפקח לדברי רובם מתאילנד.  ,)מעסיקים ומועסקים(, פלסטינים ועובדים זרים

מינהל הבטיחות;  -)להלן  במינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתחקלאות ארצי   
 . 2010מרכז המחקר והמידע של הכנסת "שימוש בחומרי הדברה בחקלאות",   27

 https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02510.pdf  

מתוקף חוק ארגון  1954במסגרתו החוקית הנוכחית, הוקם בשנת המוסד לבטיחות ולגיהות   28

לקדם  -מטרתו  תאגיד ציבורי ללא מטרת רווח. אהוהמוסד . 1954-התשי"ד ,הפיקוח על העבודה

 את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית.

 מחקרים עדכניים", דף מידע. -המוסד לבטיחות ולגיהות, "רעילות חומרי הדברה קוטלי חרקים  29

https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_1614_reilut_homrey-hadbaraw.pdf 

 סמוך למועד סיום הביקורת הועברו הסמכויות בתחום זה לאחריות משרד העבודה והרווחה.   30

דוח מחקר בנושא "איתור גורמי סיכון תעסוקתיים ובדיקת גוריון בנגב, -אוניברסיטת בן  31

ראש המחלקה  פרופ' נדב דוידוביץ', "הדברה לבין תחלואההקשר שבין החשיפה לחומרי 

. הדוח הוגש למשרד הכלכלה והתעשייה הפקולטה למדעי הבריאות - לניהול מערכות בריאות

 והוכן על פי הזמנתו. 2015בשנת 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02510.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02510.pdf
https://www.osh.org.il/uploadfiles/d_1614_reilut_homrey-hadbaraw.pdf
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 בביקורי פוהשתתהמפקחים של המשרד לתחום החקלאות  20 מפקח חקלאות ארצי(

 350-כ התקיימו שנה. בכל 2015-2013 מהשנים אחת בכל החקלאייםבמשקים  פיקוח

והמספר המוערך של העובדים בחקלאות במקומות אלה  כאלה,ביקורי פיקוח 

"היקף פיקוח זה מאפשר לקבל תמונה על הליקויים  לדבריו,. 1,500-ב מסתכם

דברה". בביקורי העיקריים בבטיחות בחקלאות לרבות בנושאים הקשורים לחומרי ה

 על עובדים להדרכת בנוגע ליקוייםמהמשקים החקלאיים  בחלק נמצאו המפקחים

מקרים בהם עובדים לא קיבלו מהמעסיק את כל  נמצאושימוש בחומרי הדברה וכן ה

רעילים במהלך ההציוד הדרוש להם כדי להגן על עצמם מפני חשיפה לחומרים 

 למשרד 32בתשובת מינהל הבטיחותראו להלן(. על ממצאים כאלה, עבודת ההדברה )

"מספר ביקורי הפיקוח נקבע כל שנה בהתאם למשאבים מבקר המדינה נאמר, 

 במסגרת תכנית [33]יות שנקבעים על ידי הנהלת המשרדו...ועל פי סדרי העדיפ

 העבודה השנתית".

למשרד העבודה והרווחה, שהוסמך לטפל  מעיר המדינה מבקר משרד

 -המפקחים  הצליחו שנים שלוש במשך לעיל הנתונים פי על , כי34בנושא

-לבחון את תנאי העסקתם של כ -שבאותה עת היו כפופים למשרד הכלכלה 

בממוצע שנה כל בבמילים אחרות:  בחקלאות. העובדים מכלל בלבד 2%

ראוי שמשרד . בחקלאות מהעובדים 0.7%-כעל בטיחותם של התבצע פיקוח 

זה וישקול להגדיל את היקף הפיקוח השנתי על  נתון העבודה והרווחה יבחן

 בטיחות עובדי החקלאות שמבצעים המפקחים הכפופים לו. 

 

 

עובדים  אחרעדר דרישה למעקב רפואי יה
 העוסקים בהדברה מן הקרקע

פי תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בחומרי הדברה  על

תקנות גיהות ובריאות  -)להלן  ,1992-תשנ"גהטים(, משהם זרחנים אורגניים וקרב

עובדים בחומרי הדברה(, לא יועסק אדם בעבודה שבה עליו להשתמש בתכשיר 

הדברה, אלא אם כן בחודש שלפני תחילת העבודה עבר בדיקה רפואית ראשונית 

כמו כן נקבע כי על  .בידי רופא מורשה, וזה קבע כי אין מניעה שישתמש בתכשיר

 דיקות מעקב חוזרות של מעבדה טוקסיקולוגית. העובד לבצע ב

 עבודה במקום מועסק או העוסק"אדם  אלה תקנותעל פי מוגדר " בתכשיר"עובד 

 פי על מוגדר. "מקום עבודה" "בחודש לפחות שעות 30 בתכשיר הקשורות בעבודות

"מקום שבו עובדים בייצור או בהכנת תכשיר, או בהכנת תערובות, מילוי,  התקנות  
 בנוגע לממצאי הביקורת.  2017תשובת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מינואר   32

ממצאי הביקורת המשרד האחראי לנושא היה משרד הכלכלה והתעשייה; בתקופה שבה נאספו   33

 לאחר מכן הועברו הסמכויות בנושא למשרד העבודה והרווחה. 

הועברו הסמכויות בנוגע לבטיחות וגיהות  31.7.16-מ 1754כפי שצוין, על פי החלטת ממשלה   34

 העובדים ממשרד הכלכלה והתעשייה למשרד העבודה והרווחה. 
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 ובריאות גיהות תקנות

 בחומרי עובדים
 כי הקובעות, הדברה

 לעבור עובד על חובה
 רפואית בדיקה

 שיחל לפני ראשונית
 ובדיקות בעבודתו

 לאחר רפואיות מעקב
 על חלות אינן, מכן

 העוסקים העובדים
 הקרקע מן בהדברה
 

אריזה, או דילול של תכשיר, לרבות יישום התכשיר באמצעות כלי טיס והשירותים 

[ מקום שבו עוסקים ביישום תכשיר מן במקור אינה]ההדגשה למעט הנלווים לכך, 

הקרקע, ובהכנתו לפני יישומו מן הקרקע". כלומר בהגדרה זו לא נכלל מקום עבודה 

 . שבו מועסקים עובדים בחקלאות בהדברה מן הקרקע

כי חובה , הקובעות הדברה בחומרי עובדים ובריאות גיהות תקנות כי אפוא יוצא

בדיקות מעקב תו ויחל בעבודש לפניעבור בדיקה רפואית ראשונית לעובד על 

רפואיות לאחר מכן, אינן חלות על העובדים העוסקים בהדברה מן הקרקע. 

ת בריאותיות עובדים בחקלאות שעשויים להיחשף לסכנו אלפי בעשרות מדובר

 מגע עם חומרים רעילים אלה. בעקבות 

 -התעשייה, המסחר והתעסוקה דאז )להלן  למשרדהעיר  המדינה מבקר משרד

 הגנת על בדוח )באותה עת משרד זה היה ממונה על הנושא( 2011 בשנת ("תהתמ

 את החובה גם בנוגע לבדיקות בתקנות לקבועעל הצורך  ,35החקלאי במרחב הסביבה

י הוא כשרד התמ"ת השיב מעוסקים בהדברה מן הקרקע. העובדים רפואיות של ה

"מסכים שיש להחיל את התקנות גם על עובדים המשתמשים בחומרי הדברה מן 

 .36"2013הקרקע וכי על פי התכנון, תיקון התקנה ייכנס לתכנית העבודה שלו לשנת 

 נציגיבמהלך הביקורת הנוכחית מסר מפקח חקלאות ארצי במשרד הכלכלה ל

גיהות  תקנות מסמך שהכין משרד הכלכלה ובו הצעה לתיקוןרד מבקר המדינה מש

בדיקות  לביצוע בין השאר דרישה ולפיה תתווסף ,ובריאות עובדים בחומרי הדברה

ומעקב רפואי לעובדים בהדברה מן הקרקע וכן דרישות נוספות שמטרתן להגן על 

מינהל הבטיחות מסר למשרד מבקר בריאות העובדים העוסקים בהדברה חקלאית. 

רות והתקבלו הערות רבות הנבחנות על המדינה כי "נוסח הצעת התקנות הופץ להע

 . 37ידי המשרד"

על שבמועד סיום  38משרד מבקר המדינה מעיר למשרד העבודה והרווחה

, על הליקוימשרד התמ"ת לאחר שהמבקר הצביע בפני הביקורת, כחמש שנים 

את  בהקדם העבודה והרווחה להשלים משרד על. התקנות טרם תוקנו

 העובדים הנוגע לבריאותם של רבים מבין עשרות אלפי בתחום זה פעולותה

 . המועסקים בחקלאות

 

 
 . 510-467(, עמ' 2012) 62דוח שנתי ר המדינה, מבק  35

 . 489שם, עמ'   36

 . 2017אמירה זו נכתבה בתשובה של מינהל הבטיחות למשרד מבקר המדינה מינואר   37

 האחריות לטיפול בנושא הועברה כאמור למשרד העבודה והרווחה.   38
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כי עובד העוסק עדר מנגנון שיבטיח יה
בהדברה בקיא בנושא וער לסיכונים 

  הכרוכים בעבודה זו
עובדי חקלאות עושים שימוש בתכשירי הדברה והדבר חושף אותם לסיכון של 

על העבודה )מסירת מידע והדרכת חשיפה לחומרים אלה. בתקנות ארגון הפיקוח 

נקבע כי "מחזיק במקום עבודה ימסור לעובד במקום  199939-תשנ"טהעובדים(, 

העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים 

בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לו הוראות עדכניות לשימוש, 

"מחזיק  ;להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום"

באמצעות בעל ... עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם במקום

מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, 

; "מחזיק במקום עבודה ינקוט "בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף

ם כראוי וכי הם פועלים אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על יד

  על פיה".

בתקנות הנוגעות לבטיחות בעבודה הכרוכה בשימוש בחומרי הדברה 

בחקלאות לא נקבע שעובד נדרש לעבור מבחן ידע כדי לוודא שהוא אכן הבין 

את ההדרכה שניתנה לו, שהוא יודע כיצד להפעיל כנדרש את ציוד ההדברה 

רי הדברה. לנוכח האמור לעיל, לא ושהוא ער לסיכונים הנוגעים לשימוש בחומ

מן הנמנע שחלק מהעובדים לא הבינו את כל מה שנאמר להם במסגרת 

ההדרכה, בייחוד אם מדובר בעובדים שחלקם זרים ואינם דוברים את השפה 

 העברית על בוריה.

ית, תנכנס לתוקפו חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברוא 2016השוואה, ביוני  לצורך

עיסוק בהדברה המבוססת על תקנות רישוי הסדרת החליף את מה, 2016-התשע"ו

מדביר בתחום ש. החוק קובע, בין היתר, 1975-עסקים )הדברת מזיקים(, התשל"ה

 ד בבחינות.ועמלבתכנית הכשרה ולהשתתף התברואה נדרש 

 על שאלותיהם של בתגובה ארצי חקלאות מפקח ששלח 2016מיולי  במכתב

 בחקלאות העובדים בטיחות על לפיקוח געבנו המדינה מבקר משרד נציגי

כי "בחלק גדול מהביקורים ]של מפקחים[ בחקלאות נמצאו ליקויים  נכתב

שקשורים בהדרכה ]של עובדים[...וגם ליקויים בנוגע לשימוש בציוד מגן אישי 

 )במספר קטן יותר(". 

על ידי בעלי  מתוקנים... "יש לציין שהליקויים במכתבו: הוסיף ארצי חקלאות מפקח

 המשקים תוך זמן קצר שמוקצב לכך ומבלי שיהיה צורך בהוצאת צווים לשם כך". 

 
 .1984שהחליפו את התקנות משנת   39
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, למשרד החקלאות העבודה והרווחהמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד 

כי כפי  ,יחדיו על תחום ההדברה בחקלאות המופקדים ,ולמשרד הבריאות

לעבור מבחן שעל מדביר בתחום התברואה  לקבועצורך שיש שהמדינה מצאה 

 עוסקים בהדברהלדרוש מעובדים היש מקום  ןכבתחום עבודתו זה,  ידע

רעילים לא שהם חומרי ההדברה בחקלאות חקלאית לעבור מבחן ידע בנושא 

  .מאלה המשמשים להדברה בתברואה -וחלק מהם אף יותר  - פחות

למשרד מבקר המדינה נאמר שאחת  2017בתשובת מינהל הבטיחות מינואר 

רות העיקריות של תיקון התקנות לעובדים בחומרי הדברה היא התניית העיסוק "המט

בהם בהשתתפות בהכשרה מיוחדת לכך, במוסד מוכר להכשרה, עם תכנית 

כך  -השתלמות מחייבת שמתוכננת מראש ומאושרת על ידי מינהל הבטיחות 

שהערות ]משרד[ מבקר המדינה יקבלו מענה הולם לכשתאושרנה התקנות 

 ת". החדשו

 

 

 לשמיגון להקשורים להדרכה ו ליקויים
 עובדים זרים העוסקים בהדברה 

 עובדי שאר לעומת כמוחלשהם מגזר שאפשר להגדירו  בחקלאות הזרים העובדים

 ויש ,העברית בשפה מלאה שליטה להם אין, המדינה אזרחי אינם הם - החקלאות

מוגבלת. הם  הישראלי העבודה בשוק זכויותיהםאת היטב להניח כי יכולתם להכיר 

 צורכי אתלספק  כדימתגוררים במשקים החקלאיים ותלויים במידה רבה במעסיק 

. נתוני דוח מחקר במסגרת השימוש בחומרי הדברה ואת צורכי המיגון שלהםחייהם 

 2015בהזמנת משרד הכלכלה והוגש לו באוקטובר  בוצעגוריון ש-של אוניברסיטת בן

 24,500-עובדים ישראלים, כ 50,000-ענף החקלאות כעבדו ב 2010מלמדים כי בשנת 

 פלסטינים. 3,900-עובדים זרים )רובם תאילנדים( וכ

נאמר כי על העובד להשתמש בכל בעבודה עם חומרי הדברה  בטיחותה בתקנות

ציוד המגן שסופק לו, וכי "לא יאכל, לא ישתה ולא יעשן אלא לאחר שהסיר מעל 

, או בחומר ניקוי...את פניו וידיו, ונמצא מחוץ לתחומי גופו את ציוד המגן, רחץ בסבון

הסיכון האפשרי של חומר ההדברה". ראוי לציין כי ציוד מגן משמעו פריטים שהעובד 

 כגון. מדובר בפריטים למנוע מגע עם החומר או שאיפה שלוכדי  מהמעסיק מקבל

 מסנן מתאים.בעלת בגדי עבודה, כפפות ומסיכה 

"לבחינת בעיית העובדים המחקר והמידע של הכנסת לוועדה  מרכז הגיש 2014 מאיב

( מסמך בנושא "היפגעות עובדים בעניין עובדים זרים הוועדה בכנסת -)להלן הזרים" 

 הזריםעובדים הוב רובם של ר עולה כי מסמךמה. 40זרים המועסקים בחקלאות"

עובדים ל ת שמתלונו ;בענף גידול הירקות מועסקבחקלאות, שמגיעים מתאילנד,   
והתייחס למותם של עובדים תאילנדים  12.5.14-המסמך הוגש לקראת דיון הוועדה שהתקיים ב  40

שעסקו בחקלאות. עובדים אלה מתו מסיבות שונות, ובהן תאונות דרכים, מחלות, תאונות עבודה 

 ופגיעות אלימות. 
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 ליקויים נמצאו

 של להדרכה הנוגעים
 בחקלאות עובדים
 זרים ועובדים בכלל
 הנוגע בכל בפרט

 בחומרי לשימוש
 כי נמצא וכן הדברה

 לא מהמעבידים חלק
 את לעובדיהם סיפקו

 המגן אביזרי כל
 להם הנחוצים
 

ארגוני הסיוע עולה כי רבים מהם לא קיבלו הדרכות בשפתם על ל שנמסרו זרים

הטיפול שיש לתת לעובדים על  ,נדרשיםהמיגון ה, על עזרי הדברהשימוש בחומרי ה

"ארגוני הסיוע מדווחים כי פעמים  ;תסמיני תחלואה אפשרייםעל ושנחשפו לחומרים 

...האכיפה  ]וכי[...אמצעי מיגון נדרשים רבות עובדים זרים בחקלאות מועסקים ללא 

שמבצע מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה הינה מוגבלת ולא 

אפקטיבית". עוד נאמר במסמך כי מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית הוא אחד 

עובדים זרים שנגרמות לדיווח על פגיעות -הגורמים שציינו כי להערכתם יש תת

רים חוששים כי זצוין כי על פי ארגוני הסיוע עובדים  במסמך במסגרת עבודתם.

במידה ויתלוננו על מצבם הרפואי או יבקשו ימי מנוחה, הם עלולים לאבד את מקום 

 בעת כספי פיצוי לקבלת בנוגע לזכויותיהם מודעיםלעיתים הם גם אינם  ;עבודתם

ם בחקלאות, "בהעסקה של עובדים זריכי  כמו כן נכתב במסמך .בעבודה פגיעה

אשר ברובם המוחלט ישנים במשקים החקלאיים עצמם, אפשר שתהייה 

עמימות באשר לחלוקה דיכוטומית בין הימצאותם בעבודה להימצאותם 

  .[במקור]ההדגשה במגורים" 

לקראת הדיון בוועדה בכנסת בעניין עובדים זרים הכינה עמותה א' נייר עמדה ובו 

נכתב כי עובדים זרים רבים מדווחים שלא קיבלו הדרכה ראויה ובשפתם בנושא 

 ו להםלא ניתנשהשימוש בחומרי הדברה; כי העמותה מקבלת תלונות של עובדים 

בשל אי  ם מגירוש חזרה..."עובדים מביעים את פחד; וכי אמצעי המיגון הנדרשים

כשירות לעבודה בעקבות מחלה. במצב עניינים זה, עובדים ממעטים לדווח על 

מינהל הבטיחות  .לא ניגשים לשירותי הבריאות בעת הצורך" ךמחלות או כאבים ובכ

בנוגע לטענות אלה כי "כל תלונה שמועברת אלינו  41מסר למשרד מבקר המדינה

ונות נמצאות מוצדקות, אנו מחייבים את המעסיקים ...נבדקת ...במקרים בהם התל

לתקן את הליקויים בתוך זמן סביר ...על פי המידע שבידינו יש שיפור בכל הקשור 

לנושא אספקת ציוד המגן האישי והשימוש בו וכן בקיום הדרכות לעובדים. אנחנו 

ממשיכים לבצע ביקורי פיקוח בחקלאות ולאכוף את דרישות הבטיחות, ובנוסף 

להדריך ולהפיץ מידע חשוב"; בנוסף מסר מינהל הבטיחות כי הוא נעזר בשירותי 

 מתורגמנים לצורך בירור תלונות של עובדים זרים. 

ממסמכי משרד הכלכלה ומהפגישה עם מפקח חקלאות ארצי של המשרד 

עלה כי בביקורים שקיימו מפקחי המשרד במשקים, ובמסגרת בדיקה של 

קויים הנוגעים להדרכה של עובדים בחקלאות בכלל תלונות עובדים, נמצאו לי

ועובדים זרים בפרט בכל הנוגע לשימוש בחומרי הדברה וכן נמצא כי חלק 

 מהמעבידים לא סיפקו לעובדיהם את כל אביזרי המגן הנחוצים להם. 

שלח מפקח חקלאות ארצי מכתב לבעלי משקים חקלאיים, שלדבריו נועד  2016ביוני 

להמריץ אותם לתקן את הליקויים שנמצאו בביקורי המפקחים. במכתבו הדגיש 

. הדרכה לעובדים ולציידם בציוד מגן אישי מתאיםהמפקח את הצורך לספק 

כי בדרך כלל ניתנים לעובדים הדרכה  המפקח כתב המדינה מבקר למשרד בתשובה

 וציוד מגן ברמה טובה "במשקים חקלאיים שיתופיים וגם אצל חקלאים אחרים 
 למשרד מבקר המדינה.  2017הדברים נכתבו בתשובת מינהל הבטיחות מינואר   41
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...ובאמצעות תקנים  במושבים שמייצאים לחו"ל ונבדקים ]על[ ידי נציגי החברות

 ...אכן נדרש שיפור".  יים" לעומת זאת "במשקים אחריםבינלאומ

למשרד מבקר  ארצי חקלאות מפקחלדיווח על תאונות בחקלאות מסר  בנוגע

המדינה כי "קיים תת דיווח בין תאונות שנגרמות בחקלאות לבין הדיווח עליהן הן 

ה למוסד לביטוח לאומי והן למנהל הבטיחות. למוסד לביטוח לאומי מדווחות כל שנ

תאונות בחקלאות בשנה.  300עד  250-תאונות בחקלאות. למינהל מדווחות כ 1,500-כ

 בנושא העבודה עם חומרי הדברה רק מספר בודד של תאונות מדווח". 

הדיווח בנושא -יצוין כי נוסף על הצורך לתת את הדעת על הממצא בדבר תת

ותדירה תאונות בחקלאות, יש לייחד תשומת לב רבה לכך שחשיפה מסוכנת 

לחומרי הדברה עלולה גם היא לגרום נזק לבריאות העובד. נזק זה עשוי לבוא 

לידי ביטוי רק בטווח הארוך, ולפיכך לא יוגדר כתאונה ולא ידווח עליו. פיקוח 

הכולל צפייה בעבודה המתבצעת במשקים החקלאיים  -הדוק ככל האפשר 

נחשפים באופן יכול לסייע לגלות מעסיקים שעובדיהם  -בתחום ההדברה 

מסוכן לחומרי הדברה. הגילוי יאפשר גם למנוע הישנות של התופעה 

 והתפשטותה בקרב מעסיקים אחרים.

 

 

על ליקויים בהדרכה  יםלמדהמ מחקר ממצאי
 ובאספקת ציוד מגן לעובדים 

כאמור, משרד הכלכלה מימן מחקר בנושא "איתור גורמי סיכון תעסוקתיים ובדיקת 

משרד קיבל ה 2015הקשר שבין החשיפה לחומרי הדברה לבין תחלואה". באוקטובר 

דוח מסכם על הפעילות שנעשתה בשנת המחקר הראשונה, ובכלל זה מסקנות ודיון 

 . 42דוח המחקר או הדוח( -בממצאי הביניים )להלן 

כי מסקירה של מחקרים שנערכו בארץ ובעולם "עולה באופן ברור  צויןוח המחקר בד

ואינם ......אין אכיפה מספקת, רוב העובדים אינם מקבלים הדרכה מתאימה  כי

"נושא זה ; וכי מודעים תמיד לנזקים הבריאותיים הכרוכים בחשיפה לחומרי הדברה"

ולא נחקר באופן מספק  לא קיבל תשומת לב מספקת בתחום מדיניות הבריאות

בישראל. כמו כן, לא קיים איסוף נתונים שיטתי אודות תחלואה בעקבות חשיפה 

לחומרי הדברה. ]ל[נושא זה משנה חשיבות עקב התחלואה הרבה ועלויות הטיפול 

הכרוכות בה, אשר יכולות להימנע על ידי ציות לתקנות והקפדה על שימוש באמצעי 

 מיגון מתאימים".

"נראה כי מהגרי עבודה מקפידים יותר על התנהגות נכונה בדוח המחקר: עוד צוין 

כגון בכיבוס בגדים ורחצה, לעומת ישראלים. מאידך הם פחות נגישים לעיתים 

 ם שהעלהלאמצעי מיגון ולחומרי הדרכה בשפה המתאימה". להלן כמה ממצאי

  ציוד קיבלו כי ציינו"( עבודה"מהגרי  כונו)במחקר  הזרים מהעובדים 31% רק :המחקר
  .31הערה ראו   42
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 להגביר נחוץ בעיקר

 על הפיקוח את
 המעסיקים משקים
 שכן, זרים עובדים

 גדול שיעור כי עלה
 עובדים של במיוחד

 זוכים אינם אלה
 ולאמצעי להדרכה

 מספקים מיגון
 

 43% רקזאת; ציינו שמהישראלים  94% , לעומתהדברה לחומרי חשיפהמפני  מגןה

 ישראליםמה 74%עובדים הזרים ציינו כי קיבלו מסכות מגן מתאימות לעומת מה

מאחסנים את ציוד העבודה במקום  מהעובדים הזרים ציינו כי הם 41%שציינו זאת; 

כי הם עושים  שעלההעובדים הישראלים מ 6% , לעומתהמגורים שלהם כל הזמן

 שקיבלו לא הייתה בשפת אמם; הדרכה שהציינו  הזרים מהעובדים 39%-כזאת; 

, החודשים האחרונים 12-ידי רופא בבלא נבדקו הזרים ציינו כי מהעובדים  94%-כ

 .מהעובדים הישראלים 40%לעומת 

העוסקים  בנוגע לבטיחות עובדים יםקויילמהאמור לעיל עולה כי נמצאו 

זרים  נוגע לבטיחות עובדיםבהדברה חקלאית, התמונה עגומה במיוחד בכל ה

 כך. ב העוסקים

שהפיץ משרד הכלכלה  עם חומרי הדברה בטיחות בעבודההבהצעת התיקון לתקנות 

למשרדי הממשלה נכלל סעיף ובו דרישה, כי לפני שעובד יחל בביצוע  2016ביוני 

ברה עליו לעבור הכשרה במוסד המוסמך לכך עבודה הכרוכה בשימוש בחומרי הד

ולקבל תעודת המעידה על הכשרתו. עוד נכתב כי יש להעניק לעובד הדרכה 

 בשפתו, לרבות באמצעות מתורגמן. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד העבודה והרווחה כי נוכח ממצאי הדוח 

 מתחזק הצורך לפעול בהקדם לתיקון התקנות כדי שדרישה כזאת, שעדיין

תהפוך למחייבת ותיושם. כמו כן על המשרד לדון  ,נכללת במסגרת טיוטה

בממצאי דוח המחקר ולבחון כיצד ניתן להגביר את הפיקוח על המעסיקים כדי 

להבטיח את בטיחות עובדיהם, בעיקר נחוץ להגביר את הפיקוח על משקים 

לה המעסיקים עובדים זרים, שכן עלה כי שיעור גדול במיוחד של עובדים א

 אינם זוכים להדרכה ולאמצעי מיגון מספקים. 

למשרד מבקר המדינה כי מטרת  2017הבטיחות מסר בתשובה מינואר  מינהל

המחקר "הייתה: בדיקה של רמת החשיפה לחומרי הדברה בקרב עובדי חקלאות 

ישראלים ועובדים זרים, ולברר את הקשר בין רמת הידע וההתנהגות של העובדים 

 הנ"ל לבין עוצמת החשיפה והסימפטומים הבריאותיים, לפני ואחרי תכנית

התערבות". המינהל ציין כי מחקר זה "ומחקרים דומים ...מסייעים לנו למקד את 

פעולתנו במקומות ובנושאים הבעייתיים, וזאת בנוסף למקורות מידע אחרים כגון 

מידע שמגיע מתלונות עובדים"; עוד ציין מינהל הבטיחות כי הוא "למד את ממצאי 

בטיחות מחייב רופאים לדווח על כל עבודת המחקר ...ופועל לאורם"; וכי "מינהל ה

מחלת מקצוע שנגרמה לעובד כתוצאה מעבודתו עם חומרי הדברה. בביקורי הפיקוח 

ובשיחות עם העובדים אנו מוודאים כי העובדים מודעים לזכותם להיבדק על ידי רופא 

במקרה של מצוקה רפואית". מינהל הבטיחות הוסיף: "בביקורי הפיקוח נבדק גם 

ה על ההיגיינה האישית של העובדים כולל הפרדת ציוד העבודה נושא השמיר

 מהעובדים בגמר יום העבודה".
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 של ההרתעה יכולת

 כלפי המפקחים
 בחקלאות המעבידים

 גם כך ובשל, מוגבלת
 יכולתם מוגבלת

 בעובדי פגיעות למנוע
 הנחשפים חקלאות
 הדברה לחומרי
 

 אצלם שנמצאו מעסיקים על ת החוקאכיפ
 בטיחות ליקויי

מינהל המפקחים של  ,1954-תשי"דהפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  על

 אימת שנשקפתכל מוסמכים להוציא למעסיקים צווי בטיחות וצווי שיפור הבטיחות 

סכנה לשלומו או לבריאותו של אדם. מפקח עבודה יוציא צו בטיחות כדי "להורות על 

הפסקת העבודה במקום העבודה, לאסור את השימוש במכונה, במתקן בציוד או 

או לאסור את השימוש עד הורחק גורם הסכנה וניתן על כך אישור מאת ...בחומר 

ם העבודה לנקוט, תוך הזמן הנקוב בצו, מפקח עבודה"; "לחייב את המחזיק במקו

במקום שנוכח  אם המפקח כי נאמר בחוקעוד  לשם הרחקת הסכנה"....אמצעים 

עבודה לא מקוימת "הוראת חיקוק שעניינה בטיחותם, בריאותם, גיהותם או רווחתם 

 רשאיהוא  של בני אדם העובדים בו או הנמצאים בו לצורך עיסוקם או משלח ידם"

"המחזיק במקום העבודה לנקוט בצעדים שיפרט בצו שיחייב את  יפורצו ש להוציא

לשם קיומה של אותה הוראת חיקוק תוך תקופה שיקבע בצו ושלא תפחת מארבעה 

 החוק מאפשר גם הטלת סנקציות על מעסיקים שהפרו אותו.  עשר ימים".

ת הכלכלה למעסיקים בחקלאו משרד מפקחי הוציאו 2015 אוקטובר עד 2013 מינואר

מפקח חקלאות ארצי, "ברוב  לדברי. בסך הכל צווי שיפור 131-צווי בטיחות ו 90

המקרים הליקויים ]שנמצאים על ידי המפקחים[ מתוקנים באופן מידי, דבר המייתר 

הוסיף כי "לא הוטלו קנסות ]על מעסיקים[ בנושאי אי הדרכה המפקח  .הוצאת צווים"

 או ציוד מגן אישי חסר. קנסות מוטלים במקרה של הפרת צווים". 

 מבקר למשרדהארצי לחקלאות  המפקח כתב 2016 מיולי תשובה במכתב

 הכלים שארגז כיוון בחקלאות אפקטיבית אכיפה לבצע קושי"קיים  כי המדינה

בבירור שנעשה עם המפקח בנוגע לכך הוא הסביר,  ."מצומצם המפקחים בידי

כי אמנם בנסיבות מסוימות הוא מוסמך להטיל על מעסיק קנס מינהלי או 

-להגיש נגדו כתב אישום בנוגע לעבירות בטיחות שבוצעו אצלו ובנוגע לאי

מילוי צווים, ועם זאת השימוש בסנקציות אלה מועט מאוד כיוון שמדובר 

 ראיות לבסס כדיעל פי המפקח וכים ומסורבלים. בהליכים משפטיים אר

, ורפתות לולים מטעים, לשדות להגיע יש הדברה בחומרי השימוש בנושא

 מחסור. בשעת מעשה עבריינים ולתפוס גיאוגרפית ומבודדים רחוקים

 ליקויים מתגלים כאשר, כיום". כך על מקשה( רכב כלי, אדם)כוח  במשאבים

...או אי שימוש בציוד מגן אישי, מחייבים את החקלאי  הדרכה חוסר כגון

באמצעות מכתב התראה או צו, לתקן את הליקויים בזמן קצוב ומוודאים 

אילו הייתה למפקח עבודה סמכות להטיל באופן מידי קנס שהליקויים תוקנו. 

 הרי שזה היה כלי יעיל יותר להרתעה".  -מרתיע בשטח על עבירה ברורה 

להגיע  התקשו והתעשייה משרד הכלכלה ם שלמפקחיה ,לעיל שעלה כפי

 עלה עוד. הנדרש הפיקוח את לבצע כדיחקלאים  משקיםמספק של  מספרל

 עדים היותזדמן להם לה פילוהמפקחים למשק חקלאי ואגם כאשר הגיעו כי 

שבוצעה בו, בדרך כלל לא ננקטו נגד מעביד כזה סנקציות  בטיחות לעבירת

 ההרתעה יכולתשתואר לעיל  במצב של קנס מינהלי או הגשת כתב אישום.

כלפי המעבידים בחקלאות מוגבלת, ובשל כך גם מוגבלת  המפקחים של

 . הדברה חומריל הנחשפים חקלאות בעובדי פגיעות נועלמיכולתם 
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד העבודה והרווחה, שמופקד כיום על 

הנושא, כי עליו לבחון כיצד לגשר על הפער בין משאבי הפיקוח הנחוצים 

לאלה העומדים לרשותו בפועל. לעניין כלי אכיפה חסרים, יוער כי המשרד 

י להקנות למפקחיו בתחום החקלאות סמכויות נוספות, נדרש ליזום פעולות כד

 אם אלה אכן חסרות להם לצורך כך. 

בתשובת מינהל הבטיחות למשרד מבקר המדינה נאמר כי "לעניין כלי אכיפה 

חסרים, מנהל הבטיחות מקדם צו שיתקן את התוספת השנייה לחוק להגברת 

במקרה של הפרת  , באופן שיאפשר הטלת עיצום כספי2011-האכיפה, התשע"ב

חובות לפי הוראות חיקוק שונות מתחום הבטיחות בעבודה ובין השאר תתאפשר 

 הטלת עיצום כספי במקרה של אי קיום צו שיפור או צו בטיחות". 
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  סיכום

קיימה, ועל משרד החקלאות -החליטה הממשלה לקדם פיתוח בר 2003במאי 

ים עידביקורת מהצמצם את השימוש בחומרי הדברה. ממצאי פעול להוטל ל

שטרם הוסדרו כנדרש תחומי הרגולציה, הפיקוח, האכיפה וההדרכה לחקלאים 

ויש להשלים את הסדרתם כדי שיהיה אפשר לצמצם את השימוש בחומרי 

לטובת האדם, החי והסביבה. לא רק הציבור הרחב חשוף  הדברה, וזאת

העובדים בחקלאות הם ככל הנראה  -רי ההדברה להשפעות הרעילות של חומ

הדברה עלולים ה שבעתלחומרים רעילים אלה כיוון  אלה החשופים ביותר

עלו ליקויים בהיקף החומרים לבוא במגע עם עורם וכן לחדור לדרכי נשימתם. 

עובדים זרים בחקלאות, לעובדים ובאספקת ציוד מגן במיוחד עבור  הדרכהה

  .חלששהם מלכתחילה מגזר מו

שהם מכירים עולה תשובות משרדי החקלאות והבריאות לממצאי דוח זה מ

 בצורך להמשיך בפעולות להפחתת השימוש בחומרי הדברה ואף זיהו דרכים

כך על לפי משרדי.-להסדרת נושא זה, בין במישור המשרדי ובין במישור הבין

 בנושא זה לטובתלטיפול  ץולפעול במר תף פעולהשני משרדים אלה לש

 ובעיקר לטובת בריאותם של ילדי ישראל.  ,בריאות הציבור

אחר תיקון הליקויים כדי לוודא  משרד מבקר המדינה ימשיך לעקוב

 -היעד המבוקש  תהשגלשם עור וגידים  יקרמו המהלכים המתוכנניםש

החי ושהוא חיוני לבריאות האדם  -הפחתת השימוש בחומרי הדברה בחקלאות 

 ולשמירה על הסביבה. 

 



 אזרחי-הלאומי השירות רשות

 אזרחי-לאומי בשירות מתנדבים להעסקת תעריף

 מעקב ממצאי

 913' עמ(, 2010) ב60 שנתי דוח, המדינה מבקר
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 תקציר

  כללי רקע

יכולים להתנדב לשירות  לצבא, על פי הוראות הדין, צעירים הפטורים מגיוס

שירות לאומי(, שהוא מעין חלופה אזרחית לשירות הצבאי.  -אזרחי )להלן -לאומי

, אחראית לשירות הלאומי רשות השירות( -אזרחי )להלן -רשות השירות הלאומי

במועד הבדיקה היה משרד שלום ג'רבי. -מר שר 2010ובראשה עומד משנת 

ורי יהודה אריאל הכהן, האחראי לרשות החקלאות ופיתוח הכפר, ובראשו השר א

מתנדבים באמצעות שבע  18,000התנדבו במסגרת השירות  2016-השירות. ב

אזרחי ומפעילים -השירות הלאומי מתנדביהמשימים את  1גופים מוכרים -עמותות 

 אותם בארגונים ובמוסדות שבהם הם מתנדבים.

הביקורת בנושא פורטו ממצאי  2010בדוח השנתי של מבקר המדינה לשנת 

י . בדוח נכתב כי משרדי הממשלה וגופים מפעילים נוספים 2השירות הלאומ

משלמים לגופים המוכרים עבור השמת מתנדבים לפי תעריף למתנדב. בדוח נאמר 

שהתעריף אינו משקף נכונה את ההוצאות הממשיות של הגופים המוכרים בגין 

פה בדבר העלויות הממשיות המתנדבים, ונקבע כי מן הראוי שתיעשה בדיקה מקי

של כל אחד מרכיבי התעריף, ולנוכח הליקויים שנמצאו בחישוב התעריף יש 

 להחיש את עדכונו.

 

 הביקורת פעולות

ערך משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב אחר תיקון  2016אוגוסט -בחודשים יוני

ם בנוגע לתעריף המשולם לגופים המוכרי 2010-הליקויים שהועלו בדוח המבקר מ

 בגין מתנדבי השירות הלאומי. הבדיקה נערכה ברשות השירות.

 

 הליקויים העיקריים

 עודפי כסף נצבר ניכריםקבע מבקר המדינה, על רקע ממצאיו בדבר  2010-ב

בחלק מהגופים המוכרים, כי יש לעדכן את התעריף למתנדב בשירות הלאומי 

רשות בדקה של כל אחד מרכיביו. בעקבות זאת  ממשיותבהתאם לעלויות ה

 בכפוף למגבלה שקבעההשירות את התעריף וערכה בו שינויים, אולם עשתה זאת 

  מרכיבי התעריף עשויים להשתנות, אך סך כל התעריף ייוותר ללא שינוי.  הלפיש
 .מכונים כך כיוון שפעילותם בתחום זה טעונה הכרה מראש של רשות השירות גופים מוכרים  1

 .913(, עמ' 2010)  ב60 שנתי דוחמבקר המדינה,   2
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 אחרי שנים שש

 המדינה שמבקר
 לעדכן יש כי קבע
 התעריף את

 בשירות למתנדב
 ושנתיים, הלאומי

 שהממשלה אחרי
 לנקוט שיש קבעה
 לייעול צעדים

 של השיבוץ
 ולחישוב מתנדבים

, השירות תעריף
 בגובה שינוי חל טרם

 ננקטו וטרם התעריף
. התייעלות צעדי

 מבקר משרד
 רואה המדינה
 העיכוב את בחומרה

 בעריכת הרב
 הנדרשים השינויים

 האלה
 

לערוך  כי צריךה תשהעל ,2014-מ 3האוצרבמשרד על רקע בדיקה של צוות 

כי יש לגבש  בשתי הזדמנויות שונותהחליטה הממשלה  ,בתעריף םנרחבישינויים 

במשך  והחלטות אלה של הממשלה לא בוצעדרכים להתייעלות השירות הלאומי. 

רק בדצמבר צוות. השנה וחצי ויותר בשל התנגדות מנכ"ל רשות השירות למסקנות 

צות המל ופיתוח הכפר, לגבשבראשות נציג שר החקלאות אחר, צוות סיים  2016

ואלה אף התבססו במרבית הנושאים על  ,לצעדי התייעלות ולשינויים בתעריף

   .טרם הוחל ביישומן 2016סוף שנת . בהאוצרמשרד מסקנות צוות 

שש שנים אחרי שמבקר המדינה קבע כי יש לעדכן את התעריף למתנדב בשירות 

ץ של הלאומי, ושנתיים אחרי שהממשלה קבעה שיש לנקוט צעדים לייעול השיבו

ולחישוב תעריף השירות, טרם חל שינוי בגובה התעריף וטרם ננקטו מתנדבים 

צעדי התייעלות. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העיכוב הרב בעריכת 

. ראוי היה כי מנכ"ל רשות השירות יפעל בנחישות השינויים הנדרשים האלה

 האוצר משרד  לעריכת שינויים אלה, אשר הצורך בהם עלה עוד בבדיקת צוות

  , אך הוא לא עשה כן.2014-ב

 שר החקלאותבראשות נציג צוות המשרד מבקר המדינה מברך על סיום עבודת 

לעקוב אחר יישום המלצות הצוות הן ההמלצות להתייעלות ופיתוח הכפר, ובכוונתו 

ההמלצות לעדכן את התעריף המשולם לגופים אזרחי, הן -מערך השירות הלאומי

 המוכרים בגין המתנדבים.

 

 ההמלצות העיקריות

אזרחי לפעול לאלתר ליישום המלצות צוות שר -על מנכ"ל רשות השירות הלאומי

בתקני  םמתנדבישל  ההעסקההחקלאות, ובכלל זאת ההמלצות בדבר הגבלת 

תם בין הגופים להקצאת תקני המתנדבים ולוויסוחוץ והעברת הסמכות ה

 המפעילים לידי רשות השירות, וכן בדבר השינויים במרכיבי התעריף. 

על שר החקלאות לוודא שרשות השירות פועלת לביצוע הפעולות האמורות 

 בנחישות וביעילות.

 

 

 
בצוות היו שותפים בין השאר נציגי אגף החשב הכללי, נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר   3

 .השירותוחשב רשות 
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 מבוא
, כל אזרח ישראלי או 1986-על פי חוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[, התשמ"ו .1

חייב בשירות צבאי. צעירים שנים ולא קיבל פטור,  18תושב קבוע שמלאו לו 

אזרחי, -יכולים להתנדב לשירות לאומי , על פי הוראות הדין,הפטורים מגיוס

 שהוא מעין חלופה אזרחית לשירות הצבאי. 

שקיבלו ומתנדבים ראשונה מתנדבות בשתי קבוצות משרתות שירות לאומי: 

כי מטעמים שבמצפון או מטעמי הכרה  הפטור מן השירות הצבאי עקב הצהר

מתנדבים מכל מגזרי וקבוצה השנייה מתנדבות בלהתגייס.  יםיכול םדתית אינ

ביטחון או שלא הביטחון, שקיבלו פטור מחובת שירות ההחברה, חייבי שירות 

כגון בני המגזר הערבי ובעלי פרופיל רפואי נמוך. השירות , נקראו לשירות סדיר

בגופים וחולים הבתי במערכת החינוך, שטחים, לרבות בן הלאומי פועל במגוו

 .גופים מפעילים( -)להלן  מתחום הרווחה

בראשה עומד אזרחי אחראית לנושא השירות הלאומי, ו-רשות השירות הלאומי

במועד הבדיקה היה משרד החקלאות ופיתוח שלום ג'רבי. -מר שר 2010משנת 

שר החקלאות(, האחראי  -)להלן הכפר, ובראשו השר אורי יהודה אריאל הכהן 

 18,000אזרחי -התנדבו במסגרת השירות הלאומי 2016-לרשות השירות. ב

גופים מוכרים; הם מכונים כך כיוון  -מתנדבים באמצעות שבע עמותות )להלן 

שפעילותם בתחום זה טעונה הכרה מראש של רשות השירות(. תקציב הרשות 

 מיליון ש"ח.  200-היה כ 2016לשנת 

( פורטו 2010-דוח מבקר המדינה מ -)להלן  20104וח מבקר המדינה משנת בד .2

ממצאי הביקורת בנושא השירות הלאומי. בדוח נכתב כי משרדי הממשלה 

וגופים מפעילים נוספים משלמים לגופים המוכרים עבור השמת מתנדבים לפי 

ה משרדית ומתעדכן אחת לשנה. תעריף ז-תעריף למתנדב הנקבע בידי ועדה בין

אמור לכסות את דמי הכלכלה המשולמים למתנדבים והוצאות אחרות הכרוכות 

התברר  2010-בהפעלתם, לרבות תשלום עבור דיור וליווי המתנדבים. בדוח מ

שהתעריף אינו משקף נכונה את ההוצאות הממשיות של הגופים המוכרים בגין 

ר. בדוח המתנדבים: מקצת מרכיביו מתומחרים בחסר, ואחרים מתומחרים בית

נאמר כי מן הראוי שתיעשה בדיקה מקיפה בדבר העלויות הממשיות של כל 

אחד מרכיבי מפרט השירותים המרכיבים את עלות הפעלת המתנדבים, ולנוכח 

 הליקויים שנמצאו בחישוב התעריף יש להחיש את עדכונו.

 

 

 פעולות הביקורת
מעקב אחר תיקון ערך משרד מבקר המדינה בדיקת  2016אוגוסט -בחודשים יוני

בנוגע לתעריף המשולם לגופים המוכרים  2010-הליקויים שהועלו בדוח המבקר מ

  בגין מתנדבי השירות הלאומי. הבדיקה נערכה ברשות השירות.
 .913(, עמ' 2010) ב60 שנתי דוחמבקר המדינה,   4
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 מבקר דוח בעקבות
 2010-מ המדינה

 השירות רשות ערכה
 עלויות של בדיקה

 .המתנדבים העסקת
 רשות כי התברר
 את ערכה השירות
 בכפוף הבדיקה
, שקבעה למגבלה

 מרכיבי תמחור שלפיה
 עשוי התעריף

 סך אולם, להשתנות
 ייוותר התעריף כל

 שינוי ללא
 

 ממצאי הביקורת
היו לחלק מהגופים  2007נכתב כי בסוף שנת  2010-בדוח מבקר המדינה מ .1

נכתב שכדי שהתעריף ישקף את המוכרים דאז עודפי כסף נצבר ניכרים. בדוח 

הצרכים ואת ההוצאות האמתיות בגין המתנדבים, מן הראוי שיוגדר מפרט 

שירותים נאות ומחייב, ותיעשה בדיקה מקיפה בדבר העלויות הממשיות של כל 

 אחד מרכיבי המפרט ובדבר המדד המתאים להצמידן אליו. 

קה של עלויות ערכה רשות השירות בדי 2010-בעקבות דוח מבקר המדינה מ

העסקת המתנדבים, באמצעות משרד רואי חשבון שהיא שכרה לצורך זה. 

במסגרת זו נבדקו בין השאר עלויות מרכיבי התעריף הקיים והאפשרות להוסיף 

  מרכיבים חדשים.

התברר כי רשות השירות ערכה את הבדיקה בכפוף למגבלה שקבעה, 

שלפיה תמחור מרכיבי התעריף עשוי להשתנות, אולם סך כל התעריף 

ייוותר ללא שינוי. הבדיקה האמורה העלתה כי עד לאותה עת הוצאות 

מסוימות מומנו באמצעות מרכיב התקורה בתעריף. עם עדכון התעריף 

התשע"ב(, חלק מרכיבי התעריף נקבעו  )תחילת שנת 2011בספטמבר 

מחדש: ערכם השקלי של חלק מהרכיבים גדל בעוד ערכם של אחרים 

קטן, וסך כל התעריף לא שונה. לדוגמה, שיעור התקורה לגופים המוכרים 

, ונוספו רכיבים כמו 9.4%-ל 15%-אשר נמצא גבוה מהנדרש ירד מ

 השתלמויות והעשרה.

השירות כי קביעה מראש של מגבלה  משרד מבקר המדינה מעיר לרשות

שלפיה סך התעריף הנבדק לא ישתנה, פוגעת במטרת הבדיקה 

 ובאפשרות להפחית את התעריף או להגדילו בהתאם לממצאיה.

ביקש שר הכלכלה דאז )שהיה ממונה באותה עת על השירות  2013באוגוסט  .2

הרחבת אזרחי(  משר האוצר דאז, להקים צוות שיבחן את האפשרות ל-הלאומי

מסגרת התעריף המשולמת לגופים המוכרים בגין העסקת מתנדבים בשירות 

הלאומי. שר הכלכלה ציין כי הגופים המוכרים מתקשים לעמוד בהתחייבויותיהם 

התקציביות משום שהתעריף אינו מספיק עוד, ואינו מביא לידי ביטוי באופן 

 מדויק את הצרכים הקיימים. 

מינה סגן שר האוצר דאז מיכאל )מיקי( לוי  בעקבות פניית שר הכלכלה דאז

צוות לבחינת רכיבי התעריף המשולם לגופים המוכרים בגין מתנדבי השירות 

הלאומי ולבדיקת הצורך בעדכונם. בצוות היו שותפים בין השאר נציגי אגף 

 -החשב הכללי ואגף התקציבים במשרד האוצר וחשב רשות השירות )להלן 

מעות התקציבית של שיבוץ מתנדבים ב"תקני חוץ", צוות האוצר(. לנוכח המש

כלומר בתפקידים המחייבים לינה מחוץ לביתם, בשונה משיבוצם ב"תקני בית", 

כלומר בתפקידים המאפשרים לינה בביתם, הנחה סגן השר דאז את צוות האוצר 

לערוך במקביל עבודת מטה ולבחון את הייעול ואת ההסדרה של אופן שיבוץ 

 בי הארץ והיקפו.המתנדבים ברח
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צוות האוצר מצא בין השאר כי התעריף שגובים הגופים המוכרים גבוה מהיקף 

הוצאותיהם; שהגופים המוכרים גבו תשלומי יתר מהגופים המפעילים שלא 

לצורך; כי היקף הוצאות הניהול וההוצאות הכלליות של הגופים המוכרים גבוה 

דרש על פי באופן יחסי, וכי ההוצאות בגין העסקת העובדים בהם גבוהות מהנ

נוהלי רשות השירות; כי במקרים מסוימים היו הוצאות חריגות בגין שכר 

העובדים הבכירים בגופים ובגין התנאים הנלווים להעסקתם; שהעלות השנתית 

בגין מתנדב בשירות הלאומי מחוץ לביתו כפולה כמעט מעלות מתנדב בשנת 

צאות הנסיעה. עוד שירות; שמימון הוצאות הנסיעה של המתנדבים מכפיל את הו

מצא הצוות כי מספר תקני החוץ הוא גדול, וכי הצבת המתנדבים ביתר יעילות 

מיליון ש"ח בשנה. צעד כזה, על פי  50-עשויה לצמצם את עלות הפעלתם בכ

דירות להשכרה במרכזי ערים. הצוות  600-ממצאי צוות האוצר, עשוי לפנות כ

כרים והציע מערכת של המליץ לעדכן את התעריף המשולם לגופים המו

 תעריפים חלופיים. 

(, בהמשך לעבודת צוות 2070החליטה הממשלה )החלטה מס'  2014באוקטובר  .3

האוצר, להנחות את מנכ"ל רשות השירות, את החשבת הכללית, את הממונה 

 2015על התקציבים במשרד האוצר ואת נציג משרד החינוך, לגבש עד תחילת 

י השירות ולחישוב תעריף השירות וליישם צעדים צעדים לייעול השיבוץ של תקנ

אלה, ולהשתמש בתקציב שיחסך כתוצאה מכך כדי להגדיל את מספר תקני 

המתנדבים שהם אנשים עם מוגבלות בשירות הלאומי. בדברי ההסבר להחלטה 

הובאו כמה מממצאי בדיקת צוות האוצר ונכתב כי בשל הממצאים האלה יש 

 לגבש צעדי התייעלות.

, התריע השר לאזרחים ותיקים דאז 2015שלושה חודשים, בינואר  כעבור

אזרחי( אורי אורבך ז"ל לפני -)שהיה ממונה באותה עת על השירות הלאומי

ביצוע החלטת הממשלה: -אותם גורמים שצוינו בהחלטת הממשלה על אי

הוא ציין כי התקיימה פגישה אחת בלבד ולא הושגה בה הסכמה בנוגע 

 , ועמד על עריכת "תהליך ליבון עמוק ורציני". לצעדי ההתייעלות

בעקבות מכתבו של השר לאזרחים ותיקים דאז ביקש אגף התקציבים במשרד 

תעריף חדש,  2015האוצר ממנכ"ל רשות השירות לפרסם עד תחילת פברואר 

בהתבסס על מסקנות צוות האוצר בנוגע לגובה התעריף ובנוגע לאופן הקצאת 

אמצעות הסכום שייחסך כתוצאה מכך תקנים של תקני השירות, ולממן ב

מתנדבים עם מוגבלות. מנכ"ל הרשות התנגד לבקשת אגף התקציבים והסביר 

שהרשות אינה מסכימה עם מסקנות צוות האוצר; שהמסקנות התקבלו ללא 

שיתוף הרשות; שיש צורך בישיבות נוספות של הצוות שמינתה הממשלה לצורך 

קת משרד מבקר המדינה העלתה שלא התקיימו גיבוש מסקנות מוסכמות. בדי

 ישיבות נוספות של צוות זה.

יוצא אפוא כי ההתייעלות הנדרשת לפי החלטת הממשלה מאוקטובר 

 לא בוצעה במשך כשנתיים ויותר.  2014
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(, בהתאם 387כעבור כחצי שנה קיבלה הממשלה החלטה נוספת )החלטה מס'  .4

מיליון  15מהסיעות בכנסת, שלפיה יוקצו להסכם קואליציוני שנחתם בין שתיים 

ש"ח לרשות השירות לצורך "תיעדוף שירות לאומי של אנשים עם מוגבלות 

ועידוד תעסוקתם". עוד הוחלט להקים צוות בראשות נציג שר החקלאות, 

בהשתתפות מנכ"ל רשות השירות, החשבת הכללית והממונה על התקציבים, או 

צעדים  2016ות( כדי לגבש עד תחילת ינואר צוות שר החקלא -נציגיהם )להלן 

לייעול השיבוץ של תקני השירות ולחישוב תעריף השירות, וליישם צעדים אלה; 

הסכום שייחסך, כך נכתב, ישמש למטרות שייקבעו בהסכמה בין משרד האוצר 

 לרשות השירות. 

כי במהלך דיוני  2016רשות השירות השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

זה התגלעו מחלוקות רבות בין חבריו, דבר שהביא להארכת הדיונים  צוות

הוצגו  2016ולעיכוב בהגשת דוח הממצאים לשר החקלאות; באמצע נובמבר 

לשר עיקרי ההמלצות, הוא הורה  לערוך כמה תיקונים בדוח ולהגישו לכל 

 המאוחר בסוף החודש.

נה מהמועד , כעבור ש2016נמצא כי רק לאחר הביקורת, באמצע דצמבר 

הוא הגיש את  -שבו היה על צוות שר החקלאות לסיים את עבודתו 

המלצותיו לשר החקלאות. הצוות הציג שורה של המלצות, לרבות הגבלת 

מסך המתנדבים בכל גוף מפעיל;  50%-שיעור המתנדבים בתקני חוץ ל

העברת הסמכות להקצאת תקני המתנדבים ולוויסותם בין הגופים 

רשות השירות; ואיגום משאבי הגופים המוכרים לפרסום, המפעילים לידי 

לשיווק, לסדנאות ולפעילויות הכשרה והשתלמויות, לצורך ניצולם 

באמצעות רשות השירות. כמו כן הומלץ על שינויים במרכיבי התעריף: 

הם עודכנו גם  -חלק ממרכיבי התעריף הופחתו וחלקם הוגדלו, וככלל 

כך שסכום התעריף הכולל לסוגיו  בדרך של הצמדה למדדי מחירים,

 עלה. 

בדוח המלצות צוות שר החקלאות הודגש כי המתווה שהציע הצוות מאוזן, ועם 

זאת ניתן לבחון חלופות מדיניות שונות ולקדמן כדי להקטין עוד את היקפי תקני 

, להפנות משאבים שיתפנו לשיפור 2014-החוץ, בהתאם להמלצות צוות האוצר מ

בשל הצורך ללמוד את ההשלכות של יישום ההמלצות, הוצע נוסף; בהמשך, ו

לבחון את הנושא באמצעות צוות ייעודי שיעקוב אחר יישום ההמלצות ויגיש עד 

המלצות לביצוע שינויים נוספים בעתיד. על פי דברים שמסר  2017לסוף אפריל 

אגף החשב הכללי, הצורך במעקב אחר יישום ההמלצות נבע מחילוקי הדעות 

 חברי הצוות.בין 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין אגף התקציבים כי מסקנות צוות שר 

החקלאות במרבית הנושאים התבססו על מסקנות צוות האוצר, ויישומן צפוי 

. אגף החשב הכללי מסר שהוא הסתייג 900-להקטין את מספר תקני החוץ בכ

 לות נוספים.מכמה מהמלצות הצוות, כיוון שסבר שאפשר ליישם צעדי התייע

כתב שר החקלאות לחברי צוות שר החקלאות כי בכוונתו לפעול  2016בדצמבר 

על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל את מסקנות הצוות בעניין התעריף, וציין כי 
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הוא פועל לעדכון התעריף וליישום צעדי חיסכון. השר הוסיף כי הורה למנכ"ל 

 למסקנות הצוות.רשות השירות לפעול לשינוי התעריף בהתאם 

יזם אגף החשב הכללי ביקורת במשרדי הממשלה וברשות השירות  2016במאי  .5

 בנושא פעילות השירות והשמת המתנדבים על ידי הגופים המוכרים. מטרת

 בנוגעדיווחים כפולים של גופים מוכרים קיימים  אם לבדוק הייתההביקורת 

דינה באוגוסט אגף החשב הכללי מסר למשרד מבקר המ .מתנדבים להשמת

שהיא חוקרת  כי ביצוע הביקורת הושהה בהוראת משטרת ישראל, כיוון 2016

בבדיקת  שעלו הראשוניים הממצאים לנוכח כי; היבטים מסוימים של הנושא

 ובדיקות בקרות לערוך, חשבים במשרדי הממשלה הונחו אגף החשב הכללי

השירות התבקשה  רשות וכי; במשרדם מופעלים אשר השירות במערכי שוטפות

בהקדם להקמת מערכות מחשוב  ולפעול מסוימים דיווחיםמגופים מוכרים  לקבל

 הממשלהמשרדי נתוניהם של  עם והצלבתם הנתוניםייעודיות לשם סנכרון 

יודגש כי הפעולות שעליהן דיווח אגף החשב הכללי נוגעות  .המוכרים והגופים

יבי משרדים אחרים המממנים בעיקר לניצול תקציב רשות השירות ולניצול תקצ

תקני העסקת מתנדבים, ולביצוע תשלומים, ואינן נוגעות לתעריף להעסקת 

 אזרחי.-מתנדבים בשירות הלאומי
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 אחרי שנים שש

 קבע המדינה שמבקר
 את לעדכן יש כי

 למתנדב התעריף
 טרם ,הלאומי בשירות

 בגובה שינוי חל
 ננקטו וטרם התעריף

 ראוי .התייעלות צעדי
 רשות ל"מנכ כי היה

 יפעל השירות
 לעריכת בנחישות

 אולם ,אלה שינויים
 כן עשה לא הוא

 

 סיכום

קבע מבקר המדינה, על רקע ממצאיו בדבר עודפי כסף נצבר ניכרים  2010-ב

בחלק מהגופים המוכרים, כי יש לעדכן את התעריף למתנדב בשירות הלאומי 

בהתאם לעלויות הממשיות של כל אחד מרכיביו. בעקבות זאת בדקה רשות 

השירות את התעריף וערכה בו שינויים, אולם עשתה זאת בכפוף למגבלה 

בעה שלפיה מרכיבי התעריף עשויים להשתנות, אך סך כל התעריף ייוותר שק

, שהעלתה כי צריך לערוך 2014-ללא שינוי. על רקע בדיקה של צוות האוצר מ

שינויים נרחבים בתעריף, החליטה הממשלה בשתי הזדמנויות שונות כי יש 

ת לגבש דרכים להתייעלות השירות הלאומי. ההתייעלות הנדרשת לפי החלטו

אלה של הממשלה לא בוצעה במשך שנה וחצי ויותר בשל התנגדות מנכ"ל 

צוות בראשות סיים  2016רשות השירות למסקנות צוות האוצר. רק בדצמבר 

המלצות לצעדי התייעלות ולשינויים בתעריף ואלה  לגבשנציג שר החקלאות 

 טרם 2016סוף שנת . באף התבססו במרבית הנושאים על מסקנות צוות האוצר

 .הוחל ביישומן

שש שנים אחרי שמבקר המדינה קבע כי יש לעדכן את התעריף למתנדב 

בשירות הלאומי, ושנתיים אחרי שהממשלה קבעה שיש לנקוט צעדים לייעול 

השיבוץ של תקני השירות ולחישוב תעריף השירות, טרם חל שינוי בגובה 

בחומרה את התעריף וטרם ננקטו צעדי התייעלות. משרד מבקר המדינה רואה 

העיכוב הרב בעריכת השינויים הנדרשים האלה. ראוי היה כי מנכ"ל רשות 

השירות יפעל בנחישות לעריכת שינויים אלה, אשר הצורך בהם עלה עוד 

  , אולם הוא לא עשה כן.2014-בבדיקת צוות האוצר ב

אזרחי לפעול לאלתר ליישום המלצות צוות -על מנכ"ל רשות השירות הלאומי

ם מתנדבישל  ההעסקההגבלת שר החקלאות, ובכלל זאת ההמלצות בדבר 

בין הגופים ולוויסותם תקני המתנדבים  תהעברת הסמכות להקצאו חוץ בתקני

על שר  שינויים במרכיבי התעריף.בדבר הוכן , המפעילים לידי רשות השירות

החקלאות לוודא שרשות השירות פועלת לביצוע הפעולות האמורות בנחישות 

 וביעילות. 

צוות שר החקלאות ובכוונתו  משרד מבקר המדינה מברך על סיום עבודת

-לעקוב אחר יישום המלצות הצוות הן ההמלצות לייעול מערך השירות הלאומי

אזרחי, הן ההמלצות לעדכן את התעריף המשולם לגופים המוכרים בגין 

 המתנדבים. 

 



 החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד

 הרווחה משרד של בפנימיות בסיכון נוער ובני ילדים
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 תקציר

  כללי רקע

ילדים החיים במצבים המסכנים אותם  367,000-כבישראל חיו  2015בשנת 

. גדילתו של ילד בחיק משפחתו 1ילדים בסיכון( -במשפחתם ובסביבתם )להלן 

, אולם השמתם של ילדים בסיכון במסגרת 2חיונית להתפתחותו התקינההטבעית 

ביתית( היא לעתים -ביתית או השמה חוץ-מסגרת חוץ -מחוץ למשפחה )להלן 

חלופה הכרחית להתפתחותם התקינה, ולא אחת אף הדרך היחידה להגן על 

ביתיות היא פנימייה המיועדת לקטינים עד גיל -שלומם. אחת מן המסגרות החוץ

מדי מחדש שיש לחזור ולבחון את נחיצותו והתאמתו פתרון זמני מוגדרת כ, ו18

פנימיות ומעונות  182-ב וחי 18-8ילדים בסיכון בני  6,600-כ 2016יולי ב .שנה

 חניכי פנימיות(. -)להלן  משפחתיים ברחבי הארץ

 רווחהעבודה, הבאחריות משרד ההיא ביתית -ילדים בסיכון למסגרת חוץהפניית 

לפי  , והיא נעשיתהמשרד או משרד הרווחה( -שירותים החברתיים )להלן וה

 ההמחלק, שבאחריות תכנון(ועדת  -החלטת ועדה לתכנון טיפול והערכה )להלן 

ילד לשירות ה. המחלקה( - גם לשירותים חברתיים שברשות המקומית )להלן

, השירות או שירות ילד ונוער( במשרד הרווחה מופקד על הגנתם -נוער )להלן לו

 הנמצאים במצבי סיכון, ובין היתר 18עד גיל ובני נוער שלומם ורווחתם של ילדים 

ניתנים לילדים הפיקוח ובקרה על המחלקות ועל השירותים של מערך  הוא מפעיל

עוסק דוח  שבהן בסיכון ולמשפחותיהם. בין שירותים אלו כלולות הפנימיות

  .ביקורת זה

בשל  םלהגנה על זכויותיה יםבמיוחד הזקוק יםפגיע הם ילדיםפנימיות  חניכי

פנימייה מייצגת את האחריות שימם בלהם, והחלטת המדינה המהורי פרדתםה

ואת מחויבותה לדאוג  -באופן זמני אם גם  -המדינה  שקיבלה עליה ההורית

רכיהם, והולמים למגוון צלמענים מכאן החשיבות שיזכו לשלומם ולרווחתם. 

שלא יוכלו להשתלב בחברה ולקיים אורח  כךשאלמלא כן מצבם עלול להידרדר 

יישארו במעגל  ,, יהוו נטל כלכלי וחברתי על המדינהכשיהיו בוגריםחיים נורמטיבי 

  של ילדים בסיכון. נוסףדור  ויגדלוהמצוקה 

 

 
 (. 2016נובמבר ) 2015 - סקירת השירותים החברתייםהנתונים על פי משרד הרווחה,   1

 -ביתית של ילדים ובני נוער בישראל -נייר עמדה: השמה חוץשדה, -ראו למשל: דליה לב  2

; רמי בנבנישתי ועדנה 214-205, עמ' (2012)עמדת מנהלת שירות ילד ונוער במשרד הרווחה 

עללות והזנחה ובמצבי סיכון ומצוקה השוהים במסגרות חוץ ילדים נפגעי התשמעוני, 

  .(2011דוח מחקר, ) רקע, מצב ותוצאות - ביתיות והמטופלים בקהילה
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את הליך השמתם של  2016אוגוסט -בחודשים ינואר

הילדים בפנימיות; את המענים הטיפוליים והחינוכיים הניתנים להם בזמן שהייתם 

בפנימיות, עם חזרתם לקהילה ובבגרותם; את המענה שניתן להוריהם; ואת הליכי 

עשתה במשרד הפיקוח והבקרה של משרד הרווחה על הפנימיות. הבדיקה נ

 שרד החינוך ובשתי רשויות מקומיות. מ. בדיקות השלמה נעשו בהרווחה

 

 הליקויים העיקריים
 ליקויים בהסדרת מערך הפנימיות של משרד הרווחה 

במהלך השנים כמה ועדות שהמשרד הקים עסקו במערך הפנימיות וזיהו כמה 

לא פעל ת ילד ונוער י שירוצביעים על כך כממצאי הביקורת מליקויים מרכזיים, אך 

מהלך השנים עשרות אלפי שהו בבפנימיות של משרד הרווחה  כנדרש לצמצמם.

על ם והלימודיבהישגיהם על אקונומי, -מצבם הסוציועל אין נתונים  למשרד, וילדים

 ,כן, ניתן לקבוע כי משרד הרווחהאשר על השתלבותם במעגל התעסוקה. 

לכן אפקטיביות והן אילו פעולות ותכניות  יםיודע םאינ ,ובראשו שירות ילד ונוער

  לא השיגו את מטרתן ויש לשפרן.ותכניות ואילו פעולות  ,ראוי לשמרן

 

לשירותים חברתיים  המחלקותלקוי של  טיפול

  ומשפחותיהם הפנימיות בחניכיברשויות המקומיות 

המקומיות אינן מטפלות באופן הולם  ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות

מן  70%-חת החניך בעת שהותו בפנימייה. על פי נתוני משרד הרווחה כבמשפ

קהילה גורמים בהחזרות של הילדים לבתיהם בוצעו ללא הכנה של המשפחה וה

 ביקוריולקלוט אותם. עוד הועלה שלדעת גורמי המטה במשרד תדירות  יםשאמור

( עו"ס המשפחה -עו"ס( של המשפחה )להלן  -להלן של העובד הסוציאלי )

מוכה, ואיכות המעקב שלו אחר הטיפול בילד ואחר יישום תכנית היא נפנימייה ב

 הטיפול שנקבעה לו בוועדת התכנון לוקה בחסר. 

 

היעדר השקעה מספקת בקידום חניכי הפנימיות 

 בתחום הלימודי

, אינם מקבלים תגבור לימודי מספקוחניכי הפנימיות מגיעים עם פער לימודי ניכר 

אחרים  זה של תלמידיםלקו זינוק דומה ל םפני הפערים ולהביא שיכול לגשר על
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חלוקת האחריות בדבר בין משרדי הרווחה והחינוך מחלוקת בשל  בבית הספר.

הקצאת משאבים ייעודיים לשיקומם הלימודי של חניכי פנימיות בזמן בדבר ו

. משרד הרווחה מתקצב את לצורך זה, לא ניתן מענה הולם שהותם בבית הספר

, אף שלפי נתוני לחודש לילדש"ח  119ש"ח או  64עורי העזר בסכומים של שי

הממוצעת על שיעורים החודשית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ההוצאה 

. למרות החשיבות של קידום לילד ש"ח 304-פרטיים באוכלוסייה הכללית היא כ

לה ספק חניכי הפנימיות בתחום הלימודי, ואף שהנושא שב ועלה לאורך השנים, עו

מממש הלכה למעשה את אחריותו, ויש לראות בכך כשל הרווחה ניכר אם משרד 

  משרד.השל 

 

  ותהפנימין ילדים מ נשירת

החוזרים לביתם אינם חוזרים באופן מתוכנן ועל פי החלטת גורמי  הילדים רוב

משרד לא בחנו  2016המקצוע, אלא מבחירתם או מבחירת הוריהם. עד ינואר 

 התופעהעם התמודדות תכנית לוהשירות את הסיבות לכך וגם לא הכינו הרווחה 

, זאת ועוד, משרד הרווחה לא עקב אחר השתלבות ילדים אלו בקהילה .ולצמצומה

והאם הם  ,האם חל בו שינוי ומה טיבו של שינוי זה - מצבםבדבר לא אסף נתונים 

ם יהתושפחילדים שהוצאו ממיש יוצא אפוא שמקבלים טיפול תומך כלשהו. 

לא  ןשמצבאל אותן משפחות אף חוזרים והם  ם שסיכנו אותם,מצבי ותעקבב

 ופעמים אף הורע. השתפרבהכרח 

 

  18הכנת החניכים לחיים בוגרים לאחר גיל 
 וליווי בוגרי הפנימיות

על אף המחקרים הרבים שפורסמו בעשור האחרון על קשייהם של בוגרי השמה 

, ואף שעלה צורך להקנות כישורי חיים 18בגיל  ביתית לצאת לחיים עצמאיים-חוץ

מדיניות לא קבע כי משרד הרווחה עצמאיים לחניכי הפנימיות בגיל התיכון, נמצא 

ולליווי בוגרי הפנימיות. בכך משרד  פנימיות לחיים עצמאייםהלהכשרת חניכי 

הרווחה לא מימש כראוי את אחריותו להכנת בוגרי הפנימיות לקראת חייהם 

בו הם מצויים שכבוגרים עצמאיים, לאפשר להם לקטוע את מעגל המצוקה 

 .ולהשתלב בחברה כאזרחים שתורמים לה

 

 הפיקוח על הפנימיות 

הרווחה  : שירות ילד ונוער במשרדתהליכי פיקוח בסיסיים אינם מתקיימים כנדרש

; יש המחוזיים על הפנימיות לא בנה כלי פיקוח לביקורים השוטפים של המפקחים

מפקחים שאינם מתעדים את ביקורי הפיקוח שלהם; אין מעקב שיטתי אחר תיקון 
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הליקויים; ואין בקרה של המפקחים על ניצול התקציב שמועבר לפנימיות או על 

 . העסקת כוח האדם בהן

 

 ההמלצות העיקריות

על משרד הרווחה לקבוע תכנית ייעודית אופרטיבית למערך הפנימיות, בדגש על 

תיקון הליקויים שהוא מודע להם זה שנים רבות, ועליו ללוות תכנית זו בתקציב 

 מתאים שיוקצה על פי סדר עדיפויות ולקבוע לוח זמנים ליישומה. 

לוקות ביניהם כדי לשקם ולקדם את על משרדי הרווחה והחינוך לפתור את המח

נתיב חשוב ומשמעותי לשילובם בחברה;  שהוא, בתחום הלימודי חניכי הפנימיות

לקבוע את חלוקת האחריות והמשאבים בין שני המשרדים. נוסף על כך, עליהם ו

על משרד הרווחה לבחון אם תקציב שיעורי העזר שהוא מעביר לפנימיות נותן 

 . ם הפערים הלימודיים של חניכי הפנימיותצמצוצורך ל מיטבימענה 

נוכח היקף הנשירה מהפנימיות והחשיבות שילד יגדל בסביבה מוגנת ומיטבית 

למפות את הסיבות לחזרה הלא מתוכננת של חניכי הרווחה  משרד עבורו, על

הפנימיות לבתיהם ולהכין תכנית מפורטת עם יעדים מדידים לצמצומה. עליו גם 

 עצמאית בחברהלפתח תכניות ייעודיות להכשרת חניכי הפנימיות להשתלבות 

 , וכן לעקוב אחר הצלחתה של השתלבות זו. 18ולליווי בוגרי הפנימיות לאחר גיל 

יכולות הפיקוח והבקרה על הפנימיות  לשדרוגעל משרד הרווחה לפעול לאלתר 

ואפקטיבי לטובת ולהבטיח כי הכספים שמועברים אליהן ינוצלו באופן יעיל 

 החניכים השוהים בהן ולרווחתם. 
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 זה דוח ממצאי
 מצב תמונת מעלים
 ילדים: עגומה

 בפנימיות השוהים
 את מקבלים אינם

 המיטבי המענה
. לו זקוקים שהם
 של המרכזי הכשל
 איננו הרווחה משרד
 - הבעיות באיתור

 בתרגומן אלא
 עבודה לתכניות

 שיביאו אופרטיביות
 לפתרונן
 

 סיכום

התערבות משרד הרווחה באוטונומיה המשפחתית והשמת ילדים בפנימיות נעשית 

לעתים בהסכמת הוריהם ועל דעתם ולעתים ללא הסכמתם, בעיקר כשהשמת 

כך, אחריות כבדה מוטלת  או הילד בפנימייה עדיפה על המשך השהייה בביתו. כך

תפיו של משרד הרווחה, האמור לפעול למען אותם ילדים, לעתים טוב יותר על כ

מהוריהם הביולוגיים. עליו מוטלת האחריות לוודא כי הוצאת הילד מביתו אכן 

מביאה לשיפור במצבו מהבחינה הטיפולית וכן מהבחינה החינוכית. אחריות נוספת 

 ם משפחתו.שהוא נושא בה היא הטיפול בקשר המשפחתי של הילד ובשיקו

ממצאי דוח זה מעלים תמונת מצב עגומה: ילדים השוהים בפנימיות אינם מקבלים 

את המענה המיטבי שהם זקוקים לו, ויתרה מזו, משרד הרווחה אינו בוחן את 

האפקטיביות של המענים שהוא מספק להם. הליקויים נמצאו לכל אורך התהליך, 

וכלה בחזרתם לקהילה, וכן בכל החל בהשמתם בפנימיות, עבור בזמן שהותם בהן 

המענה הטיפולי, השיקום הלימודי, הפיקוח  -ההיבטים הקשורים למערך הפנימיות 

 . 18על הפנימיות והכנת החניכים לחייהם העצמאיים לאחר גיל 

שהרי הן ידועות לו כבר  -הכשל המרכזי של משרד הרווחה איננו באיתור הבעיות 

אלא בתרגומן לתכניות עבודה  -שנה בעקבות ועדות שקמו ומחקרים שנערכו  30

אופרטיביות שיביאו לפתרונן ובהקצאת התקציב הנדרש לכך. אף שבשלושת 

העשורים האחרונים הקים המשרד עוד ועוד ועדות, הן רק מציפות את אותן בעיות 

ידועות, והוא ממשיך לדשדש ולעמוד במקום. אופן פעולה לא תכליתי זה 

החזרתם  שיקומם, -משמעותו כי המשרד אינו מממש את אחריותו כלפי הילדים 

לאורח חיים נורמטיבי הדומה לזה של צעירים אחרים בני גילם ומתן אפשרות 

 .למיצוי יכולותיהם

על שר הרווחה להיכנס בעובי הקורה בסוגיות שעלו בביקורת זו ולהורות לשירות 

ילד ונוער להכין תכנית עבודה אופרטיבית שתכלול סדרי עדיפויות, אבני דרך, 

 חינת פעולותיו, ועליו לפעול ליישמה ללא דיחוי.יעדים ישימים ומדדים לב
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 מבוא
לאומית של האו"ם בדבר זכויות -. האמנה הבין3מיליון ילדים 2.7-בישראל חיים יותר מ

, קובעת כי 1991האמנה(, שאותה אשררה מדינת ישראל באוגוסט  -הילד )להלן 

ננקטות בידי מוסדות רווחה סוציאלית  שהןבכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין 

 היהציבוריים או פרטיים ובין בידי בתי משפט, רשויות מינהל או גופים תחיקתיים, ת

 . 4טובת הילד שיקול ראשון במעלה

ילדים מכלל ילדי ישראל הוגדרו כילדים בסיכון. ילדים אלה  367,000-כ 2015בשנת 

ם, ובכך נפגעת יכולתם לממש חיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבת

את זכויותיהם על פי האמנה בכמה תחומים, ובהם: קיומם הפיזי, בריאותם 

והתפתחותם, השתייכותם למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות 

 רגשית. 

גדילתו של ילד בחיק משפחתו הטבעית חיונית להתפתחותו התקינה, ועל כך עמדה 

לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם גם הוועדה  2003בשנת 

ועדת רוטלוי(, אשר הכירה בזכותו של הילד לחיות, לגדול  -בחקיקה )להלן 

ביתית היא -ולהתפתח אצל הוריו. אולם השמתם של ילדים בסיכון במסגרת חוץ

לעתים חלופה הכרחית להתפתחותם התקינה, ולא אחת אף הדרך היחידה להגן על 

ביתית יכולה להיות אחת מן המסגרות האלה: פנימייה, משפחת -סגרת חוץשלומם. מ

שיש לחזור ולבחון את . כל מסגרת כזו מוגדרת פתרון זמני 6או מרכז חירום 5אומנה

 . 18, והיא מיועדת לקטינים עד גיל נחיצותו והתאמתו מחדש מדי שנה

וחה והיא נעשית הרובאחריות משרד ביתית היא -הפניית ילדים בסיכון למסגרת חוץ

לפי החלטת ועדת תכנון, בהסכמת האחראי לקטין או על סמך צו בית משפט לפי 

 םמקצועיי-רב םגופי ןה. ועדות התכנון 1960-חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך

 לגבש תכניות טיפול ןתפקיד, והמחלקותם ובאחריות סוציאליי םבראשות עובדי

 ביתיות, ולעקוב אחר-ץאו במסגרות חו , בקהילהםולמשפחותיה ןבסיכו םלילדי

 ן. ביצוע

שירות ילד ונוער במשרד הרווחה מופקד על הגנתם, שלומם ורווחתם של ילדים ובני 

הנמצאים במצבי סיכון. השירות עוסק בקביעת מדיניות, בייזום  18נוער עד גיל 

 תכניות ובפיתוחן, בהכשרת כוח אדם לטיפול בילדים בסיכון ובהפעלת מערך של

פיקוח ובקרה על המחלקות ועל השירותים )בקהילה ומחוץ לקהילה( הניתנים 

לילדים בסיכון ולמשפחותיהם. בין שירותים אלו כלולות הפנימיות שבהן עוסק דוח 

 ביקורת זה.

ומעונות משפחתיים  פנימיות 182-בחיו  18-8בסיכון בני  ילדים 6,600-כ 2016ביולי 

ילדים אלה שוהים בשלושה  .עמותות וחברות פרטיותעל ידי ברחבי הארץ המופעלים   
)הודעה  2015לאומי -הבין הילד יום לרגל נתונים לקטהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   3

 (.17.11.15לתקשורת, 

  .221, 31"א כ. 1989( לאמנה בדבר זכויות הילד, 1)3סעיף   4

מסגרת של משפחה תומכת לילדים שיש להוציאם מהבית לפרק זמן קצר או ארוך, המנוהלת על   5

 אומנים המקבלים לביתם ילד נזקק כדי לטפל בו.  ידי הורים

 מסגרת קצרת מועד, המיועדת לילדים נפגעי התעללות, הזנחה ועזובה קשות במשפחותיהם.  6
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 הם פנימיות חניכי
 במיוחד פגיעים ילדים

 על להגנה הזקוקים
 בשל זכויותיהם
, מהוריהם הפרדתם
 המדינה והחלטת
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 האחריות את מייצגת
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 ואת - זמני באופן

 לדאוג מחויבותה
 ולרווחתם לשלומם
 

סוגי פנימיות המובחנות ביניהן על פי מאפייני הילדים השוהים בהן, בהתאם 

. נוהל הסיווג( - )להלן של משרד הרווחהנוהל "סיווג אוכלוסיות ילד ונוער" להגדרות 

 אלה סוגי הפנימיות: 

תפקודי וחינוכי תקין,  פנימייה שיקומית, המיועדת לילדים בעלי פוטנציאל .1

שאובחנו אצלם ליקויי למידה או פער לימודי ניכר; וכן עקב תנאי גדילתם ומצבם 

 המשפחתי, תפקודם לקוי באחד התחומים; 

פנימייה טיפולית, המיועדת לילדים הסובלים מליקויים הבאים לידי ביטוי בבעיות  .2

 רגשיות, התנהגותיות ובקשיי למידה; 

ת המיועדת לילדים עם בעיות נפשיות מאובחנות על ידי אשפוזי-פנימייה פוסט .3

פסיכיאטר מומחה לילד ונוער אשר זקוקים לטיפול תרופתי ולהשגחה 

 פסיכיאטרית. 

פנימיות אלו משמשות תחליף לבית, ותפקידן לדאוג לשלומם, לרווחתם ולקידום 

המסגרות . יצוין כי מלבד 7התפתחותם של הילדים השוהים במסגרתן )חניכי פנימיות(

( לומדים בבתי ספר שהוקמו 21,000-ביתיות שהוזכרו עד כה, חניכים רבים )כ-החוץ

בכפרי הנוער שבאחריות המינהל לחינוך התיישבותי שבמשרד החינוך, ושוהים 

 פנימייה חינוכית(.  -בפנימייה שבמסגרתם )להלן 

ביתית, -בעשור האחרון חלו שינויים במדיניות משרד הרווחה בתחום ההשמה החוץ

 היעד שלמבטא את . עיקרון זה ל עקרון "עם הפנים לקהילה"וכעת היא מושתתת ע

פיתוח ביתית, על ידי -מסגרת חוץופנים לשמהמשרד לצמצם את מספר הילדים 

, ועל ידי הגבלת שהותם של התומכים בילד ובמשפחהבקהילה מענים  ה שלוהרחב

 לחזורכך שהילד יוכל גים(, הילדים במסגרות אלו לארבע שנים )מלבד מקרים חרי

נוסף על כך, משרד הרווחה פועל לחיזוק מערך האומנה  לגדול בחיק משפחתו.

משך השהות הממוצעת בפנימייה כיום . 8ולהרחבת שיעור הילדים המושמים באומנה

 635-תקציב השירות לטיפול בילדים בפנימיות היה כ 2015. בשנת שנים 2.9הוא 

 . 9מיליון ש"ח

בשל  םלהגנה על זכויותיה יםזקוקה במיוחד יםפגיעהם ילדים פנימיות  חניכי

 פנימייה מייצגת את האחריותלהשימם בהחלטת המדינה , וםהמהורי הפרדתם

ואת מחויבותה לדאוג לשלומם  -באופן זמני אם גם  -המדינה ההורית שקיבלה עליה 

ם, שאלמלא כן רכיהומענים הולמים למגוון צל שיזכוולרווחתם. מכאן החשיבות 

שלא יוכלו להשתלב בחברה ולקיים אורח חיים נורמטיבי כך מצבם עלול להידרדר 

גדלו יוהמצוקה מעגל ישארו בייהוו נטל כלכלי וחברתי על המדינה,  כשיהיו בוגרים,

  של ילדים בסיכון. נוסףדור 

  
פנימיית יום, הנמצאת על הרצף שבין מסגרת בקהילה  -של פנימייה באחריות השירות סוג נוסף   7

והילדים מגיעים אליה לאחר  ,ביתית. פנימיית יום פועלת בתוך פנימייה רגילה-למסגרת חוץ

 וחוזרים לישון בביתם.  שעות הלימודים בבית הספר בקהילה

ביתית היחידה עד -החוץפורסם חוזר מנכ"ל מיוחד שהנחה כי אומנה תהיה המסגרת  2014בשנת   8

 .8גיל 

  (.2016)נובמבר  2015 -השירותים החברתיים  סקירתהנתונים על פי משרד הרווחה,   9
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 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את הליך השמתם של  2016אוגוסט -בחודשים ינואר

הטיפוליים והחינוכיים הניתנים להם בזמן שהייתם  הילדים בפנימיות; את המענים

בפנימיות, עם חזרתם לקהילה ובבגרותם; את המענה שניתן להוריהם; ואת הליכי 

הפיקוח והבקרה של משרד הרווחה על הפנימיות. הבדיקה נעשתה במשרד הרווחה. 

 בדיקות השלמה נעשו במשרד החינוך ובשתי רשויות מקומיות.
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  הפנימיות מערך הסדרתב ליקויים
 משרד הרווחה של

שירות ילד ונוער אחראי להסדרת מערך עבודת הפנימיות. תפקיד המחלקות לטפל 

את הנהלים  ותהמסדיר 8.17בילד שבסיכון ובמשפחתו בהתאם להוראות תע"ס 

 (.תע"סה -הנוגעים לסידור ילדים במעונות, לטיפול בהם ולפיקוח עליהם )להלן 

. 10מחויבויותיה של הממשלה ונועד לשפר את תפקודהתכנון שיטתי הוא אחת מ .1

מדריך התכנון( מתווה את תהליך התכנון,  -מדריך התכנון הממשלתי )להלן 

בדיקה מעמיקה של תהליכי העבודה  -ותחילתו בביצוע הערכת מצב משרדית 

ותחומי הפעילות של המשרד הממשלתי, המבוססת בין היתר על איסוף מידע 

שר יכולה לסייע להנהלת המשרד לבחון ולקבוע באופן מסודר וניתוח נתונים, וא

את מטרותיו ויעדיו. תוצרי הערכה זו אמורים להתגבש לתכניות העבודה 

המשרדיות שיקבעו סדר עדיפויות למימוש מטרות ויעדים אלו ויכללו את מדדי 

התפוקה הנדרשים למימושם, את מדדי התוצאה לבחינת אפקטיביות הפעולות 

בר, הקצאה תקציבית לביצוע משימותיו בעתיד וקביעת לוח זמנים שנעשו בע

 .11לביצוען

שהיו  1989מילידי שנת  48.4%לעומת נמצא כי  201112שנערך בשנת  במחקר .2

מבוגרי פנימיות משרד הרווחה באותו שנתון היו  11.2%זכאים לבגרות, רק 

ת עקב צווזכאים לה בשנה שלאחר סיום שהותם בפנימיות. במחקר נוסף 

. תוצאות פנימיות חינוכיות 7-ופנימיות טיפוליות  19בוגרי  220המחקר אחר 

, בשל קושי כלכלי מן הבוגרים נאלצו לוותר על לימודים 37%כי המחקר הראו 

 טיפולי שיניים כגון)חיוניים  שירותים ומוצריםלוותר על  ץשיעור דומה נאלוכי 

גם עלה שהמצוקה מן המחקר בגלל מחסור כלכלי.  (משקפיים ורכישת

עד כדי כך  הכלכלית שממנה סובל שיעור לא מבוטל של בוגרים אלו חמורה

מידת שביעות . עוד נמצא כי ביטחון תזונתי-אישחמישית מבוגרים אלה סובלים מ

בקרב צעירים בסיכון לזו שנמצאה דומה יותר  בוגרי הפנימיותהרצון מהחיים של 

  .13ה הכלליתהאוכלוסיין צעירים מבקרב מאשר  בישראל
הוקמה ועדה ציבורית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב  1986בשנת   10

(, ואחת מוועדות המשנה שלה עסקה בעבודת המטה של משרדי המדינה )ועדת קוברסקי

, וכלולות בו 1990-הממשלה ובהכנת חומר לשיפור דיוניה. דוח הוועדה אושר על ידי הממשלה ב

להרחבה בעניין זה ראו  לפיתוח תורת ניהול, הנהגת עבודת מטה ושיפור תכנון העבודה.המלצות 

 .110-5ה במשרדי הממשלה", עמ' , "עבודת המטב53דוח שנתי מבקר המדינה, 

(, 2014)ג 64דוח שנתי להרחבה נוספת על חשיבות קביעת מדיניות ראו מבקר המדינה,   11

 . 166-147"פעולות הממשלה לשילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה", עמ' 

 (. לעיל 2 הערה) ילדים נפגעי התעללות והזנחה  12

המשאבים  - בישראל ת" בקרב בוגרי פנימיותתקופת ה"בגרות בהתהוותהילה רפאלי,   13

תפקוד מסתגל ורווחה נפשית של בוגרי פנימיות  האישיים והסביבתיים המנבאים

 .132-131-ו 128, 55-54)התשע"ה(, עמ'  שנים לאחר סיום השהות כארבע
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 מאז עשורים כשלושה

 ועדת מסקנות הוגשו
 שנים 13-וכ לנגרמן
 הוועדה עבודת מסיום
 עד - אסטרטגי לתכנון
 הביקורת סיום למועד

 לא 2016 באוגוסט
 הרווחה משרד גיבש
 עבודה תכנית

 ליישום אופרטיבית
, הוועדות המלצות

 שהוצגו הבעיות ורוב
 נפתרו לא בדוחות
 

לכן תכנון שיטתי של דרכי הטיפול של משרד הרווחה באותם ילדים שהוחלט 

ביתיות, נחוץ על מנת לסייע למתן מענה שיותאם -להשימם במסגרות חוץ

לצורכיהם ולצמצום הפערים מהם הם סובלים. ללא תכנון מושכל יש חשש 

יהם מבת םהוצאתשהמשרד לא יצליח לעמוד באחריות שקיבל עליו ב

אורח חיים נורמטיבי ללהחזרתם , אחריות לשיקומם -מהוריהם  ובהפרדתם

 למיצוי יכולותיהם.  ותאפשרמתן בני גילם וצעירים של  זהלהדומה 

 

 

 גיבוש תכניות עבודה אופרטיביות-אי
השנים האחרונות משרד הרווחה מבצע הערכות מצב תקופתיות של תחום  30-ב

הפנימיות על ידי מינוי ועדות מקצועיות ייעודיות ולחלופין על סמך עבודתן של ועדות 

שבחנו נושאים אחרים הנוגעים לתחום הפנימיות. כל אחת מוועדות אלו מיפתה את 

ו, המליצה על אופני פעולה והציגה הקשיים והציגה את היעדים הרצויים בתחומים אל

חלופות לפתרון הבעיות שהעלתה, והמלצותיה הוגשו בדוחות מפורטים להנהלת 

של ועדה ציבורית לבדיקת מצב הילדים  1988המשרד. למשל, הערכת המצב משנת 

ועדת לנגרמן(, העלתה ליקויים רבים  -בפנימיות שבאחריות משרד הרווחה )להלן 

מה תחומים, כגון הטיפול בחניך בזמן שהייתו בפנימייה ובזמן והמלצות לתיקונם בכ

שהייתו עם משפחתו, קידום המענה הלימודי, שיפור תהליך ההשמה בפנימייה 

 והסדרת תחום הפיקוח.

, כשהקים ועדה לתכנון 2001משרד הרווחה ביצע הערכת מצב נוספת בשנת 

ועדה לתכנון אסטרטגי(. הו -ביתי לילדים בסיכון )להלן -אסטרטגי של המערך החוץ

, 2005דוח הוועדה לתכנון אסטרטגי( בשנת  -הוועדה הגישה את המלצותיה )להלן 

שנים קודם לכן. בדוח  15-ובהן המלצות הדומות לאלו שהציגה ועדת לנגרמן כ

שפורסם התחייב מנהל השירות דאז כי יעשה כמיטב יכולתו לפעול על פי המלצות 

ם הקרובות ויפעל ליישם כמה מהמלצות אלו, ובהן הוועדה בתכנון עבודתו בשני

שיפור בסיס נתוני המידע, ושימוש בו לצורך תכנון ולקבלת החלטות; מעקב אחר 

חניכי פנימיות שעזבו ואחר בוגרי פנימיות; הסדרת מערך עדכון והדרכה לגורמי 

ההשמה במחלקות הרווחה; העמקה והרחבה של תכניות העבודה של הפנימיות עם 

ת החניך עד להחזרתו לביתו; מעקב אחר ביצוע תכנית הטיפול בפנימייה; משפח

פעולות שעניינן קידומם הלימודי של החניכים המגיעים עם פערי לימוד ניכרים; 

 ושיפור התיאום ושיתוף הפעולה בין משרדי החינוך והרווחה. 

חקרים השנים ובמ מהלךשהוקמו בנוספות ועדות דוחות דומות לאלו הועלו ב המלצות

 היה השירותמשמעותיים שעל והמרכזיים התהליכים ה את והציפו ששבושונים, 

  .לפעול לתיקונם

מאז כשלושה עשורים  - על אף האמור לעיל ולמרות פרק הזמן הארוך שחלף

סיום עבודת הוועדה לתכנון משנים  13-מסקנות ועדת לנגרמן וכהוגשו 

לא גיבש משרד הרווחה  2016עד למועד סיום הביקורת באוגוסט  -אסטרטגי 

תכנית עבודה אופרטיבית ליישום המלצות הוועדות, ורוב הבעיות שהוצגו 

 בדוחות לא נפתרו. 
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 השירות כתב 2012 בשנתתחום הפנימיות  שלמצב נוספת  הערכת לאחר

עליהם הצביעו הוועדות שכלל את הקשיים והחסמים  אשר אסטרטגי מסמך

 שגם עלההמסמך האסטרטגי(.  -)להלן  1988והמחקרים השונים מאז שנת 

, מזו יתרה. אופרטיביתאסטרטגי לא תורגם לכדי תכנית עבודה המסמך ה

במסמך האסטרטגי צוין כי הוא "מהווה שלב א' בתכנית אסטרטגית, שתכלול 

 ולםבשלב ב' גם תכנית עבודה, בהתאם לסדרי העדיפויות שיוחלט עליהם", א

שנים, לא התקיים שלב ב' ולא  מארבעיותר  לאחר ,מועד סיום הביקורת עד

 רבותנכתבה תכנית עבודה ייעודית לתיקון הליקויים שהיו ידועים שנים 

 לאהנדרשות,  התפוקות פורטו לא ממילא כך. המשרדו השירות להנהלות

 . ליישומםזמנים  לוחותולא נקבעו  ומדדים יעדיםהוגדרו 

מתוכנן וללא ראייה כוללת, משמעות הדבר היא שהשירות פועל באופן בלתי 

ופעילותו בקרב חניכי הפנימיות נותנת מענים לצרכים נקודתיים ומקומיים, 

 אולם היא נעדרת יעדים ומשימות שיתוו את פעילותו. 

 לא נכללו 2016-2012בתכניות העבודה השנתיות של משרד הרווחה לשנים גם 

 פעמי וחלקי ביותר-חד ורמלבד אזכהליקויים שהוצגו לעיל,  לתיקוןמטרות ויעדים 

השקעה מספקת בקידום חניכי הפנימיות בתחום היעדר בפרק על להלן ראו )

 . הלימודי(

המודל  -החליט המשרד להקים ועדה נוספת: "ועדת הפנימיות  2016יצוין כי בשנת 

ועדת הפנימיות(, המיועדת לבחון  -הלוגי: אפיון והמשגה מכווני תוצאות" )להלן 

באופן מעמיק את תחום הפנימיות. הצפי לסיום עבודתה זו הוא במחצית השנייה של 

 . 2017שנת 

שלושה עשורים שב משרד הרווחה ובוחן את מן האמור לעיל עולה כי במשך כ

מערך הפנימיות באמצעות ועדות שונות שיושבות על המדוכה ומגבשות 

המלצות, אך אלו אינן מתורגמות לתכניות עבודה ייעודיות ואופרטיביות 

 כנדרש. 

בעשורים כי  2016משרד הרווחה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

שירות ילד ונוער שינויים דרמטיים בכל התחומים: הפיזי, פנימיות האחרונים עברו 

בעקבות והטיפולי, החינוכי והתפעולי. השינויים התרחשו בעקבות המלצות הוועדות 

 וכי ,תהליכי תכנון שוטפים. הוא הוסיף כי השירות אינו מתעלם מהמלצות מקצועיות

ומדות לפתחו, היקף התכניות שבוצעו, היקף המשימות העיש לקחת בחשבון גם את 

  והתקציב שאושרו וסדרי העדיפויות של המשרד. כוח האדםהיקף 

מנהל שירות ילד ונוער לשעבר ומנהל האגף לשירותים אישיים וחברתיים עד שנת 

כי "כאשר הוגשו הדוחות  2016מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2014

י ליישמם". הוא ציין כי להנהלת המשרד, אף פעם לא נמצאו המשאבים הראויים כד

התכוון ליישם את כל המלצות הוועדות, וכמנהל אגף ומנהל השירות "עשיתי ככל 

שביכולתי ליישם את ההמלצות המקצועיות של הוועדות בצורה הדרגתית ככל 

שניתן". הוא הדגיש כי "..להטיל את האחריות לאי ביצוע ההמלצות על הנהלת 

נה צודקת ועושה עוול גדול לשירות". עוד ציין שירות ילד ונוער אינה נכונה ואי
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בתשובתו כי הדרך הטובה ביותר להבטיח את זכויותיהם של ילדי הפנימיות ולהגן 

ביתי על בסיס ההמלצות המקיפות של -עליהן היא חקיקת חוק שעניינו סידור חוץ

 . 2016-ועדת רוטלוי, כפי שנחקק חוק האומנה לילדים, התשע"ו

מכיר בחשיבותן של התכניות השונות שביצע השירות  משרד מבקר המדינה

לאורך השנים לקידום חניכי הפנימיות, אך אלו כאמור נעשו באופן בלתי 

מתוכנן וללא ראייה כוללת. על משרד הרווחה לקבוע תכנית ייעודית 

אופרטיבית למערך הפנימיות, בדגש על תיקון הליקויים שהוא מודע להם זה 

ות תכנית זו בתקציב מתאים שיוקצה על פי סדר עדיפויות שנים רבות, ועליו ללו

  ולקבוע לוח זמנים ליישומה. 
 

הילדים על ניהול של מסד הנתונים -אי
 בפנימיות

כי יש צורך ליצור בסיס מידע  2005קבעה כבר בשנת הוועדה לתכנון אסטרטגי 

שיאפשר מעקב אחר חניכי הפנימיות, על שלושת רבדיו: מידע על הילד קודם 

השמתו בפנימייה, על מעברים בין מקומות ההשמה והבית ועל בוגרי הפנימיות. בדוח 

הוועדה צוין כי נדרש לשפר את בסיסי המידע של המשרד, ושניתן לשפרם 

מיסוד תהליך לאיסוף נתונים ובאמצעות מחקרי מעקב אחר בוגרי פנימיות,  באמצעות

שיבחנו בין היתר את מקרי הנשירה מן הפנימיות. עוד צוין כי כך ניתן יהיה לאתר את 

החסמים העומדים בפני מימוש תכניות הטיפול בפנימיות ולהסירם. בתגובה על 

דע עדכני הוא נדבך חשוב המלצות אלו ציין השירות כי מקובל עליו שבסיס מי

 בעבודתו, וכי הוא מאמץ המלצות אלו ויפעל ליישומן. 

 לשם מעקב אחר חניכי הפנימיות. מפקחי השירות 14משרד הרווחה נעזר במערכת הרף

 נתוני הרף( שמעידים על מאפייני -וצוות הפנימיות מזינים למערכת זו נתונים )להלן 

 . 15החניכים בפנימייה

 
שיטת הרף מבוססת על "גישת המסמנים", שמטרתה לזהות את הטעון שיפור על מנת לשפר   14

איכות הטיפול. מסמן פירושו מצב )או בעיה( העומד בכמה קריטריונים ובהם שכיחות או את 

חומרה גבוהה של המצב, השפעה משמעותית על רווחת המטופל, אבחנה מקצועית מוגדרת 

וקיום נהלים וסטנדרטים של טיפול. שיטת הרף פועלת באופן מחזורי, כוללת כלי פיקוח מובנים 

דל אבטחת איכות: איסוף נתונים, מתן משוב למפקח, מעקב אחר תיקון ואחידים ומבוססת על מו

 ליקויים והטמעת שינויים.

למשל בנושאים האלה: היקף השימוש בתרופות פסיכיאטריות; התפקוד הלימודי; הקשר עם   15

 ההורים; התפקוד החברתי; התנהגות אובדנית.
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 נתונים אוסף אינו השירות, הרף נתוני מלבד כי עלה קורתבבי, כן פי על אף

במחלקה לילד בפנימייה;  "סטיב הקשר בין העועל כגון  ,הילדים על רלוונטיים

מצבם של הילדים שנשרו מן הפנימייה והסיבות לכך; נתוני גיוס חניכי 

הפנימיות לצה"ל; שיעור הזכאים לתעודת בגרות לפי חלוקה לפנימיות; פרטים 

על החניכים שיש להם פער לימודי ניכר והמשאבים שמושקעים לטיפול בפער 

 מכך כתוצאה. בקהילהמיות זה; ונתונים על השתלבותם של בוגרי הפני

 שעשויים ההיבטים כל של ורציפה שלמה תמונה לקבל יכולת אין לשירות

הנדרשות  הפעולות ועל בהם הפרטני הטיפול על, הפנימיות חניכי על להשפיע

 .קידומם לצורך

משרד מבקר המדינה מעיר לשירות כי ללא מסד נתונים שלם לא ניתן לגבש 

ן מיטבי בחניכי הפנימיות. יתרה מזו, ללא מדיניות מושכלת ולטפל באופ

הנתונים הרלוונטיים גם לא ניתן לאתר חסמים בדרך להשגת המטרות של 

 תכניות הטיפול שכבר נקבעו.

השירות מפתח בימים אלה מאגר נתונים מרכזי משרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

נתונים ויכלול ממוחשב, שישאב את הנתונים מתיקי החניך שימולאו בפנימיות 

בריאות, חינוך, קשר עם המשפחה, תכניות טיפול, תכניות חברתיות  :האלהתחומים ב

למידה, בקרה ופיתוח לצורכי וחינוכיות ועוד. מסד נתונים מרכזי זה ישרת את השירות 

ניהול ממוחשב  - 16"ה"תכנית מתוו"משלב את  על כך השירות נוסף תכניות עתידיות.

 הםקוח במחלקות לשירותים חברתיים, מהלך שייתן לעם תיק ל -תכנון השל ועדות 

 .תהליך הטיפול בילד ובמשפחתו עלתמונת מצב ונתונים 

 

 

הטיפול  תותכנישל אפקטיביות ה בחינת-אי
 בילד ובמשפחתו

עיצוב מדיניות ותהליך קבלת החלטות צריכים להיות מושתתים על מידע מקיף ואמין 

טתי של נתונים יכול השירות לגבש תמונת ועל ידע מקצועי מצטבר. בעזרת איסוף שי

מצב עדכנית של היקף פעילות הפנימיות ואופייה, הליקויים בעבודתן וצורכיהם 

וקשייהם של חניכי הפנימיות, וזו יכולה לשמשו בעת גיבוש תכניות עבודה. מדריך 

התכנון מתייחס לצורך במדידת התוצאות ובהערכת האפקטיביות של התכניות 

יסייעו בתהליכי קבלת ההחלטות ויאפשרו תהליכי מעקב ובקרה אחר  השונות, אשר

ביצועי המשרד הממשלתי. על פי מדריך התכנון, באלו כלולים בין היתר מדדי 

תפוקה, שהם תוצרי הפעילות הממשלתית המשקפים את ליבת העשייה המשרדית, 

ון אם וכן מדדי תוצאה, שמגדירים את השינויים המצופים, ועל פיהם ניתן לבח

  התכנית הצליחה אם לאו. 
המחלקות ברשויות המקומיות בכל הינה מערכת ממוחשבת המרכזת את פעילות  "המתוומערכת   16

הנוגע לוועדת התכנון, הכוללת איסוף מידע על המשפחה והילד והפקת דוח סוציאלי, ניהול 

 ועדת התכנון, בניית תכנית טיפול ומעקב אחר יישומה. 
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כמו כל גוף ממשלתי המספק שירותים, גם השירות נדרש לבחון מפעם לפעם  .1

כגון תפוקותיו, רמת שירותיו, תרומתו למקבלי  -את האפקטיביות של שירותיו 

 . כך למשל פועל המשרד17כדי לשפר אותם -שירותיו ומידת שביעות רצונם מהם 

בנוגע לתכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: המשרד פיתח מערכת ובה 

תשתית מידע יישובית, המאפשרת מעקב ובקרה אחר יישום התכנית ובחינת 

 . גם במסמך האסטרטגי ציין השירות את חשיבות איסוף18כיוונים להמשך פיתוחה

תוצאות הנתונים על מצבם של חניכי הפנימיות בזמנים שונים לצורך בדיקת 

 ההתערבות ויעילות עבודת הפנימיות. 

נמצא כי לאורך השנים לא ניתח משרד הרווחה את הנתונים של תכניות 

הטיפול בחניך הפנימייה ובמשפחתו, וממילא לא בחן את האפקטיביות 

של תכניותיו אלו. כתוצאה מכך הוא חסר ידע בדבר האפקטיביות של 

עשייה זו של משרד -אי המשאבים שהשקיע בתכניות הטיפול שקבע.

הרווחה חמורה במיוחד לנוכח הנתונים העגומים שעולים מהמחקרים 

 שהוצגו לעיל. 

מחקרי הערכה הם דרך נוספת להעריך אפקטיביות של תכניות, ובביצועם ניתן  .2

להיעזר גם בגופי מחקר וביחידות סמך של הממשלה. יכולת מקצועית מתאימה 

באגף למחקר, תכנון והכשרה, המספק  - מצויה גם בידי משרד הרווחה עצמו

ליחידות המשרד על פי בקשתן מחקרי הערכה, עיבודים סטטיסטיים ושירותי 

הצביעה הוועדה לתכנון אסטרטגי על חשיבותם של  2005ייעוץ. כבר בשנת 

מחקרי הערכה, והשירות ציין אז כי בכוונתו ליזום בשנים הקרובות ולעודד בין 

ניכי פנימיות שעזבו את הפנימיות ואחר בוגרי היתר מחקרי מעקב אחר ח

 פנימיות. 

הביקורת העלתה כי פעילות משרד הרווחה בתחום זה היא חלקית בלבד. 

למשל, המשרד לא ערך מחקרי עומק בנושאים עיקריים על שתי קבוצות 

של חניכי פנימיות שהוועדה לתכנון אסטרטגי כבר ציינה שיש להעמיק 

בוגרי פנימיות וחניכים שחזרו  -בנוגע למצבן  את הבדיקה ולבצע מחקרים

 באופן בלתי מתוכנן לקהילה, דהיינו נשרו מהפנימייה.

פרסם אגף ניסויים ומחקרים חינוכיים בלשכת המדען  2015יצוין כי בשלהי 

 -)להלן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הראשי שבמשרד החינוך, בשיתוף 

לביצוע מחקר מקיף על בוגרי הלמ"ס( והמוסד לביטוח לאומי, קול קורא 

פנימיות חינוכיות. אגף המחקר והתכנון שבמשרד הרווחה ער למחקר שמבצע   
(, "היבטים במערך השירותים 2015) א66דוח שנתי להרחבה על כך ראו מבקר המדינה,   17

 . 410-381 לאנשים עיוורים", עמ'

: צורכי בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - °360לאל והילה צדקה, -רחל סבו  18

להרחבה בעניין התכנית הלאומית ראו מבקר  .ii-i' עמ (,2015) המשתתפים והמענים הנפוצים

תמונת מצב", עמ'  -(, "התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון 2012) 62דוח שנתי המדינה, 

901-869. 
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 משרד של בפנימיות
 במהלך שהו הרווחה
 אלפי עשרות השנים
 אין ולמשרד, ילדים
 מצבם על נתונים
 על, אקונומי-הסוציו

 בלימודיהם הישגיהם
 השתלבותם ועל

 התעסוקה במעגל
 

משרד החינוך, והוא אף שותף לוועדת ההיגוי שלו, אולם הוא אינו שותף למחקר 

 עצמו, ולכן המחקר לא יכלול נתונים על בוגרי הפנימיות של משרד הרווחה. 

ב אחר בוגרי הפנימיות של משרד אין חולק על חשיבותם של המעק

להשתלבות בוגריהן בחברה  הרווחה ושל בחינת תרומתן של הפנימיות

הישראלית. על משרדי הרווחה והחינוך לבדוק כיצד ניתן לשתף פעולה 

ולבחון במחקרו של משרד החינוך גם את מצבם של בוגרי פנימיות משרד 

רד מבקר המדינה הרווחה. אם שיתוף פעולה זה אינו אפשרי, סבור מש

שעל משרד הרווחה ליזום ולארגן מחקר דומה שיעסוק בבוגרי פנימיות 

שירות ילד ונוער וימפה את כל המידע שנחוץ לו על מנת לשפר את 

 פעולותיו. 

מאפשרת מעקב )שצוינה לעיל(  שיטת הרףמשרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

פרמטרים בתחומים  28הטיפול והחינוך על פי של יעילות והתוצאות הרצוף אחר 

 עםתכנית העבודה הפרטנית הכנת תשתית למשמש שונים. המידע הנאסף 

 המשרד ציין בתשובתו כי יש מקום תכנית עבודה של הפנימייה כמסגרת.ו הילד

 מסרואף  ",לפיתוח כלי מדידה והערכה נוספים למדידת אפקטיביות התכניות"

ואיסוף הנתונים אחר הבוגרים חינוך מנגנון למעקב בשיתוף משרד הכי יבנה 

 .הםלגבי

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הרווחה כי שיטת הרף עוקבת אחר 

מצבו של הילד לפי פרמטרים שונים אך אינה בודקת את האפקטיביות של 

 תכניות טיפול מסוימות.

 
ם על משרד הרווחה מוטלת האחריות כלפי חניכי הפנימיות לאחר הוצאת

מביתם; עליו "להיכנס לנעלי הוריהם" בעת הצורך ולעשות ככל יכולתו למצות 

את היכולות והכישורים של הילדים ולהעניק להם כלים שיסייעו להם 

להשתלב בחברה כאזרחים בוגרים ועצמאיים שיתרמו לה, וכדי לקטוע ככל 

 שניתן את מעגל המצוקה שבו הם מצויים. ממצאי הביקורת מצביעים על כך

שעל אף שוועדות שהמשרד הקים זיהו את הליקויים העיקריים בתחום 

הפנימיות, שירות ילד ונוער לא פעל כנדרש לצמצמם. בפנימיות של משרד 

הרווחה שהו במהלך השנים עשרות אלפי ילדים, ולמשרד אין נתונים על מצבם 

אקונומי, על הישגיהם בלימודיהם ועל השתלבותם במעגל התעסוקה. -הסוציו

אשר על כן, ניתן לקבוע כי משרד הרווחה, ובראשו שירות ילד ונוער, אינם 

יודעים אילו פעולות ותכניות הן אפקטיביות ולכן ראוי לשמרן, ואילו פעולות 

 ותכניות לא השיגו את מטרתן ויש לשפרן. 

לנוכח הליקויים בתשובת משרד הרווחה הדגישה ממלאת מקום מנכ"ל המשרד כי 

את הגורמים המקצועיים במשרד להכין  בטיוטת דוח הביקורת, היא תנחה שצוינו
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כמו כן, בשל החשיבות הרבה שהמשרד  לתיקונם באופן מידי. תכנית אופרטיבית

 .יישומה מקרוב אחר קביעת התכנית ואופן היא תעקובמייחס לנושא זה, 
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 לשירותים המחלקות של לקוי טיפול

 בחניכי המקומיות ברשויות חברתיים

  ומשפחותיהם הפנימיות

, וממנו פיתח הוא עקרון "טובת הילד"משרד הרווחה  מנחה את מדיניותשעקרון העל 

שיקום המשפחה של הילד, גם כאשר הוא נמצא שרד עקרונות נוספים, ובהם "המ

. כשחניך שוהה 19"זכותו לגדול בחיק משפחתו ביתית, כדי לממש את-במסגרת חוץ

טיפול ולילד להכוללת  בפנימייה, הטיפול היומיומי בו ניתן על ידה, אך האחריות

הילד עם משפחתו אינו . הקשר של "ס המשפחה במחלקהעובמשפחתו נשארת בידי 

ניתק בזמן שהייתו בפנימייה, ועל פי רוב הוא מוסיף להיות חלק ממנה, ואף יוצא 

. לכן הטיפול של עו"ס המשפחה במשפחת 20לחופשות ארוכות ולביקורים בביתו

הילד נדרש לאורך כל זמן שהייתו בפנימייה. נדבך חשוב נוסף בהקשר זה הוא 

 מות הטיפול בילד וקידומו בפנימייה.המעקב של עו"ס המשפחה אחר התקד

בה שוהה הילד, שעו"ס הפנימייה עם קשר  לקייםבין היתר, במסגרת מעקב זה עליו, 

בוועדות הערכה שנתיות הנערכות בפנימייה  ףהשתתלאת הילד בפנימייה, לבקר 

היכרות מעמיקה של עו"ס מצב משפחת הילד אחת לשנה. על דוח עדכון ולהכין 

הכרחית גם לצורך קבלת החלטה מיטבית בוועדת התכנון,  המשפחה עם הילד

 המתכנסת פעם בשנה לדון על המשך דרכו של הילד בפנימייה או החזרתו לביתו. 

שוהה בפנימייה הודגש בכל דוחות הוועדות שעסקו שהצורך בטיפול במשפחת הילד 

יצו לפתח תכניות לטיפול במשפחה ולשמירה על הקשר בין המל כך, וכולןב

 . 21שפחה לילד. המחויבות לטיפול במשפחה מקבלת ביטוי גם בתע"סהמ

חשיבות תפקידו של עו"ס המשפחה עומדת במרכזה של תכנית הרפורמה במחלקות 

לשירותים חברתיים, שעל פיה המשפחה נמצאת במוקד ההתערבות המרכזי 

הגורמים עם כל ינהל את הטיפול במשפחה ואת המגעים במחלקה, ועו"ס המשפחה 

 עורבים בטיפול בה.המ

סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טיפול והערכה בנושא ב בדוח מבקר המדינה שעסק

 38בדיקת , ונכתב בו שבמשפחהבטיפול לגיבוש תכנית נבדק אופן  22ילדים בסיכון

( צוינה תכנית טיפול להורים במקביל לתכנית 47%-מהם )כ 18-תיקים נמצא כי רק ב

חוסר יכולת לטפל בתא המשפחתי  גם בדוח ועדת סילמן צוין כי הטיפול לקטין.  
ביתיות -חוץ למסגרות ילדים של הוצאה בנושא המשרד מדיניות לבחינת הוועדה דוח  19

 . 9דוח ועדת סילמן(, עמ'  -)להלן  ראייה הסדרי ונושא

 למעט במקרים של צווי בית משפט שמונעים זאת.  20

שיקום לאפשרות הלבחון את , המסדיר את פועלה של ועדת התכנון, נקבע כי עליה 8.9בתע"ס   21

 ,משפחת הילדביעדי הטיפול  עללהחליט  ,שניתןככל המשפחה על מנת לשמור על אחדותה 

בפנימייה, וכן האם יש לקיים קשר חניך לקבוע את תחומי האחריות של ההורים בעת שהיית ה

 .עם המשפחה ובאיזו תדירות

פול והערכה בנושא "סדרי עבודתן של ועדות לתכנון טי(, 2013) ג63דוח שנתי מבקר המדינה,   22

 .1405-1404עמ' ילדים בסיכון", 
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וביכולת ההורית ולשקמם הוא ליקוי מערכתי הפוגע בסיכויי הילד לשוב לגור עם 

הוריו ומעמיד בסיכון את הילדים הנוספים במשפחה, אשר עלולים להיות חשופים 

 לאותה התנהגות הורית פוגעת. 

המקומיות אינן מטפלות באופן הולם  תברשויו חברתיים לשירותים המחלקות

במשפחת החניך בעת שהותו בפנימייה. הנזק בא לידי ביטוי באופן מובהק 

מן  70%-בשלב שבו הילד חוזר לחיק משפחתו; על פי נתוני משרד הרווחה כ

החזרות של הילדים לבתיהם בוצעו ללא הכנה של המשפחה והגורמים 

אחריות עו"ס המשפחה למעקב  . גם לגבי23בקהילה שאמורים לקלוט אותם

אחר התקדמות הילד בפנימייה ציינו גורמי המטה במשרד שתדירות ביקוריו של 

עו"ס המשפחה בפנימייה היא נמוכה, ואיכות המעקב שלו אחר הטיפול בילד 

 ואחר יישום תכנית הטיפול שנקבעה לו בוועדת התכנון לוקה בחסר. 

לטפל במשפחתו כנדרש את תפקידיו  למלאמצליח  אינו"ס המשפחה עוהעובדה כי 

לשמור על קשר עם הפנימייה ולעקוב אחר יישום תכנית הטיפול  ,של הילד

עלתה על סדר יומן של ועדות שונות  ,והתקדמותו של הילד במהלך שהותו בפנימייה

של משרד הרווחה. למשל, ועדה לבחינת מדיניות רווחת המשפחה בישראל משנת 

( ציינה ש"אילוצי השטח", "היענות לצרכים דחופים" ועדת לביא -)להלן  2008

ו"היעדר משאבים" מכתיבים את סדר יומן של המחלקות, ושהעובדים הסוציאליים 

מתקשים לטפל במשפחה הנורמטיבית במצבי מעבר, משבר ומצוקה ומתקשים 

 . 24לטפל במשפחה במצוקה על מגוון הפרעותיה התפקודיות

והוא  ,קובע כי הגורם המתכלל הוא עו"ס המשפחה תע"סהשאמנם נמצא 

 ואחראי לטיפול במשפחה ולמעקב אחר הילד בפנימייה, אולם נוכח מעורבותה

שלקחו על עצמן את  של הפנימיות ןמעורבות גברההדלה בפעילות זו הת

 בשיתוף 2002שירות ילד ונוער התחיל להפעיל כבר בשנת כך,  התפקיד.

המופעלות  25חלוץ )פיילוטים( מעטות, תכניות נימיותבפארגוני המגזר השלישי, 

 על ידי הפנימיות ומטרתן לשפר את הקשר עם ההורים ואת תפקודם.

לשיפור הטיפול במשפחת החניך  שונותגיבשו חלופות  שפעלו במשך השנים הוועדות

ועדת לביא המליצה לקדם את תפקידו  :השוהה בפנימייה ולמעקב אחרי התקדמותו

פחה, כך שישמש מנהל הטיפול ברמת המשפחה, ועל מנת שיוכל של עו"ס המש  
 .ות"הפנימין נשירת ילדים מ"פרק בראו להלן   23

צוין כי  שבוועדות המשנה ליישום דוח זה, דוח של אחת מוכך עולה גם מדוח ועדת סילמן וגם מ  24

מיעוט ההתערבות בהיבטים שונים בחיי המשפחה נובע, בין היתר, מעומס עבודתו של עו"ס 

ולטיפול  מכלול הצרכים של המשפחהשל להתפנות לאיתור המשפחה אשר אינו מאפשר לו 

 .בהם

ביתי, שהפעילה עמותת "ילדים -לדוגמה, התכנית לשימור ושיקום קשרי משפחה בעת סידור חוץ  25

-2005המועצה לילד החוסה" )בשיתוף המוסד לביטוח לאומי( בארבע פנימיות בשנים  - בסיכוי

גם היא מופעלת על ידי עמותת "ילדים בסיכוי" )בשיתוף  -; וכן התכנית להורים שותפים 2002

היא עתידה להתרחב לשבע  2017, ובמהלך שנת 2013שהחלה בשנת  -אשלים"( -עמותת "ג'וינט

 פנימיות. 
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 זיהה שהשירות אף

 הנוכחית שבמתכונת
 ס"עו עבודת של

 הוא אין המשפחה
 בכל לטפל מצליח
 המשפחה צורכי

 אחר ולעקוב
 כפי הילד התקדמות

 הוא, ס"בתע שנקבע
 מדיניות גיבש לא

 עם ההתמודדות בדבר
 זה ליקוי

 

לעשות כן נדרשת, בין היתר, הפחתת עומס עבודתו. גם הוועדה לתכנון אסטרטגי 

עו"ס במחלקה שיהיה אחראי לקשר  -עסקה בסוגיה זו והציעה שתי חלופות: האחת 

רתו, שבין הקהילה לבין המשפחה והפנימייה משלב הוצאת הילד מביתו ועד לחז

חלוקת האחריות לטיפול  -לרבות ליווי הילד והמשפחה לאורך כל התהליך; והשנייה 

הראשון יהיה אחראי לשיפור  -בילד ובמשפחה בין עו"ס הפנימייה לעו"ס המשפחה 

המיומנויות ההוריות ולחיזוק הקשר בין הילד להוריו, ואילו השני יהא אחראי לצרכים 

  הכוללים של המשפחה.

זיהה שבמתכונת הנוכחית של עבודת עו"ס המשפחה אין הוא  אף שהשירות

מצליח לטפל בכל צורכי המשפחה ולעקוב אחר התקדמות הילד כפי שנקבע 

אם באימוץ  -בתע"ס, הוא לא גיבש מדיניות בדבר ההתמודדות עם ליקוי זה 

אחת מן החלופות שהוצגו לעיל, אם בגיבוש חלופה אחרת. יתרה מכך, אף 

תפות עם המגזר השלישי פועלות לסירוגין כתכניות חלוץ כבר שהתכניות המשו

שנה, השירות טרם ניתח את תוצאותיהן וטרם גיבש את מסקנותיו בדבר  15-כ

הפסקת יישומן כתכניות חלוץ ומעבר לתכניות קבע, עדכונן  -המשך הפעלתן 

 והמשך יישומן כתכניות חלוץ לזמן קצוב או הפסקת יישומן כליל. 

לגבי ההתמודדות עם העומס המוטל על עו"ס משרד הרווחה מסר בתשובתו 

רות יהשלדבריו, ן העו"ס ברשויות. קנּות  בדבר מדיניות  לקבועיש כי המשפחה, 

אמון על תפקיד עו"ס המשפחה ופועל  שבמשרד הרווחה לרווחת הפרט והמשפחה

ואולם  למסד את התפקיד כגורם מקצועי שמנהל את מכלול ההתערבויות במשפחה.

 הואשלמלא את המשימות  אינם מאפשרים לוהמשאבים שמוקצים לעו"ס המשפחה 

חלופות שתי השירות לקדם ניסה לאורך השנים המשרד הוסיף כי  .למלא נדרש

בכוח לתגבר את הפנימייה  - אחתחלופה : , ושתיהן לא צלחולהתמודדות עם הנושא

חלופה ; ותטפל במשפחה ותכינה לקליטה מסודרת של הילדהיא שעל מנת שאדם 

 (רוטלויועדת מתווה )לפי  במסגרת הצעת חוק ועדות תכנון טיפול והערכה - שנייה

  .עו"ס ליווי ומעקב אחר חניכים בפנימייההוצע לתקצב את העסקתו של 

לנוכח העומס שמוטל על עו"ס המשפחה נדרש משרד הרווחה לגבש תכנית 

אופרטיבית שתיתן מענה מיטבי לחסר במרכיב החיוני שהוא הטיפול בילדים 

 ובמשפחותיהם.
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 יכיחנ קידוםמספקת ב השקעה עדריה

 לימודיהפנימיות בתחום ה

הזכות לחינוך הוכרה כאחת מזכויותיו הבסיסיות של האדם, והיא מעוגנת בהכרזות 

עוגנה הזכות בחקיקה ואף הוכרה . במשפט הישראלי 26ובאמנות שונות של האו"ם

המדינה התוותה את היקף חובתה לדאוג לזכותם של אזרחיה  .כזכות יסודבפסיקה 

 -)להלן  1949-את חוק לימוד חובה, התש"ט -בסמוך להקמתה  -לחינוך כשחוקקה 

חוק לימוד חובה(, הקובע הסדר של חינוך חובה לכל ילד וילדה ואת אחריותה של 

לחינוך וקבע כי החינוך עמד על חשיבותה של הזכות  המדינה למתן חינוך זה. בג"ץ

סוד הכרחי ... הוא מהווה יהוא מכשיר חברתי אשר לא ניתן להפריז בחשיבותו"

, וכי 27"של כל פרט ופרטלמימושו העצמי של כל אדם. הוא חיוני להצלחתו ולשגשוגו 

ללא  -"הזכות לחינוך חינם אף מגשימה את עקרון השוויון באפשרה לכל ילדה וילד 

לממש את היכולת והפוטנציאל  -התחשבות במעמד הוריהם או ביכולתם הכלכלית 

 . 28דם בה"הטמונים בהם, להשתלב בחברה ולהתק

, 29אקונומי להישגים לימודיים-מחקרים שונים מצביעים על הקשר בין המצב הסוציו

. 30חשיבות רבה לגבי חניכי פנימיות, מכיוון שלרובם פער לימודי ניכר ויש לכך

ממחקרים שונים גם עולה שלרכישת השכלה יש בדרך כלל השפעה מכרעת על 

בתחום ההשכלה יש השפעה על המצב הכלכלי והחברתי, ולהישגים נמוכים 

השתלבות בשוק העבודה ועל שבירת מעגל העוני. לדוגמה, בבחינה שערך בנק 

ישראל עלו פערים משמעותיים ביותר בשיעורי התעסוקה ובאיכותה בין מי שרכשו 

 . 31שנות לימוד לבין מי שלא הצליחו להשלים פרק לימודים זה 12

נימיות משרד הרווחה לשתי קבוצות: מהבחינה הלימודית ניתן לחלק את חניכי פ

אשפוזיות, שרובם לומדים במסגרות של החינוך -חניכי פנימיות טיפוליות ופוסט

 המיוחד, וחניכי פנימיות שיקומיות, שרובם לומדים בבתי ספר רגילים בקהילה. 

את תחום  2001אחד מצוותי המשנה של הוועדה לתכנון אסטרטגי בחן כבר בשנת 

כי הפנימיות. לפי דוח הוועדה, המטרה של הוצאת הילדים הלמידה בקרב חני

מהבית, ניתוקם מהוריהם וסידורם בפנימיות היא לשקמם, לקרבם לנורמה של בני 

  -גילם ולאפשר להם להשיג הישגים ברמה שמאפשר הפוטנציאל הטבעי שלהם 
לאומית -הבין לאמנה 13 סעיףו (1948) האדם זכויות בדבר עולם באי לכל להכרזה 26 סעיף  26

כ"א ) 1991בשנת מדינת ישראל  (, שאשררה1966) ותרבותיות חברתיות, כלכליות זכויות בדבר

 .הילד זכויות בדבר לאמנה 29-28 בסעיפים וכן (,31, 1037

 .(1996) 2( 3)נ"ד פ, והספורט התרבות"ת" נ' שר החינוך גיל"שוחרי  עמותת 1554/95 "ץבג  27

 834 (5, פ"ד נו)החינוך משרד' נ דאון תסמונת לילדי הורים עמותת - יתד 2599/00"ץ בג  28

(2002). 

  .50, עמ' (לעיל 2 הערה) ילדים נפגעי התעללות והזנחה  29

התפתחויות חדשות  -טיפול פנימייתי בילדים ובבני נוער "בסיכון" בישראל טלל דולב,   30

 .10(, עמ' 2008)ואתגרים לעתיד 

-הישגים בתחום ההשכלה של ילדים ובני נוער בהשמה חוץרמי בנבנישתי ועדנה שמעוני,   31

 .186(, עמ' 2012)ביתית ובטיפול רשויות הרווחה בקהילה 
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בתחום הלימודי מטרה זו לא הושגה עד עתה. עוד צוין כי הפנימייה היא סביבה 

שעות ביממה, וניתן להפעיל בה שיטות  24יפולית מאורגנת שהחניכים שוהים בה ט

ולהקצות משאבים ואנשי מקצוע שיאפשרו לילדים להתגבר על הפערים שצברו טרם 

 הגעתם לפנימייה. 

לפי דברי מנהל שירות ילד ונוער שכיהן באותן שנים, אשר הובאו בדוח הוועדה, 

סך לימודי של יותר משנת לימודים אחת בגין "הילד המופנה לפנימייה סובל מח

הזנחה הורית או סביבתית. בנוסף הוא סובל מבעיות שאינן מאפשרות למידה, 

שמקורן בליקויי למידה, בבעיות קשב וריכוז שבהעדר אבחון וטיפול פרטני הפכו גם 

לבעיות התנהגות. ילדי הפנימיות המשתלבים בבתי הספר נתפסים כנטל על בית 

יש לדאוג לשימוש הנכון ביותר במשאבים המצומצמים של השירות בתחום  הספר...

הלימודי... השירות ישאף לשתף פעולה עם כל גוף שיורה באופן מוסמך מהי הדרך 

הטובה ביותר להשתמש במשאב. בכוונת השירות להעמיד בשנים הקרובות את 

יבוריים ]כגון קידומם הלימודי של חניכי הפנימיות כאתגר מרכזי בפני גורמים צ

 עמותות ציבוריות[".

, 2011נושא זה שב ועלה גם במסמך שהכינו המפקחים הארציים של השירות ביוני 

ובו ציינו כי כמעט שליש מילדי הפנימיות סובלים מתת הישגים לימודיים ובעיות 

בתפקוד בלימודים ואחוז גבוה סובל מליקויי למידה, אך תקציב השירות לפנימייה 

"; על פי הנטען במסמך, משרד שניים לארבעה שקלים ליוםנע "..בין  בעניין זה

החינוך הפסיק את תקצובו לתגבור לימודי של הילדים בפנימיות. על כן הדגישו 

כותבי המסמך כי הגיעה העת לשינוי מהותי בתחום זה, ובייחוד בפנימיות שיקומיות; 

עים של המאה העשרים ואף ציינו כי הצורך בשינוי שכזה הועלה כבר בשנות התש

 . 32אך השינוי לא יושם

מחקרים רבים בעולם ובישראל מצביעים על כך שההישגים של בוגרי מערכת 

, 33ביתית, הם בעייתיים ביותר-הרווחה, ובמיוחד של בוגרי מערכת ההשמה החוץ

שיפור  חל מצביעים על כך שלא הביקורת סיום מועדעד  2011 משנת הרף נתוניו

 בשנים, למשל כך. בלבד מועט שיפור של חניכי הפנימיות, או שחלבמצבם הלימודי 

, 28.5%-ל 24.3% בין נע" בלימודים נמוכים"הישגים  34המסמן ממוצע 2015-2011

בכל הנוגע  .34% אלו סביב בשנים נע" בלימודים לקוי"תפקוד  המסמן ממוצע ואילו

הקושי הלימודי ועל  לפנימיות השיקומיות, שאחד ממאפייני החניכים השוהים בה הוא

כן עולה הצורך במענה לימודי מוגבר, עולה מן הנתונים כי לא חל שיפור במסמן 

ממוצע המסמן בשנים אלו נע בין  - 2015-2011"תפקוד לקוי בלימודים" בשנים 

 . 30.7%-ל 28.5%

 
ים מינה מנהל השירות דאז ועדה לבדיקת מצב הלימודים בשנות התשעים של המאה העשר  32

יכולתן לקדם את ילדיהן בתחום הלימודי. הוועדה המליצה לשנות את -בפנימיות השיקומיות ואי

 המצב באופן מהותי, אך המלצותיה לא יושמו. 

 .(לעיל 2 הערה) ילדים נפגעי התעללות והזנחה  33

 לעיל. 14ראו הסבר על "גישת המסמנים" בהערה   34
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 של החשיבות למרות
 הפנימיות חניכי קידום
, הלימודי בתחום
 הביקורת ממצאי
 אם ניכר ספק מעלים
 הלכה מממש המשרד
 אחריותו את למעשה
 לראות ויש, זה בתחום
 משרד של כשל בכך

 הרווחה
 

למרות החשיבות של קידום חניכי הפנימיות בתחום הלימודי, במטרה לצמצם 

יים הניכרים שהם צברו במהלך השנים, ואף שהנושא שב את הפערים הלימוד

ועלה לאורך השנים, ממצאי הביקורת מעלים ספק ניכר אם המשרד מממש 

הלכה למעשה את אחריותו בתחום זה, ויש לראות בכך כשל של משרד 

   :הרווחה. להלן פרטים
 

 מתן מענה מספק לחניכי פנימיות -אי
 בבתי הספר של החינוך הרגיל

לפי נתוני משרד הרווחה, רוב הילדים מגיעים לפנימייה כשיש להם פער לימודי ניכר. 

לכן, כדי להתמודד עם פערים אלו נדרשים כל הגורמים המעורבים בתהליך שיקום 

הילדים, ובראשם משרדי הרווחה והחינוך, לשתף פעולה בטיפולם בילדים ובקידומם 

צוקה שבה הם נמצאים. במשך השנים עד שימצו בשלמות את יכולותיהם, על אף המ

הצביעו הפנימיות ומשרד הרווחה על קושי בממשק בינם לבין משרד החינוך 

 ומחלקות החינוך בשלטון המקומי. 

הצורך בתנאי לימוד משופרים וחשיבות שיתוף הפעולה בין משרדי החינוך והרווחה 

עלה בדיוני הצוות . הנושא אף 1988בעניין זה הועלו בדוח ועדת לנגרמן כבר בשנת 

ביתיות לטיפול -לבדיקת מודל דמי החזקה של מסגרות חוץ 2012שהוקם בשנת 

ועדת גדעון(, והוצגו בהם כמה תחומים שבהם נדרש שיתוף  -בילדים בסיכון )להלן 

הפעולה של משרדי החינוך והרווחה לצורך סיפוק צורכיהם ההתפתחותיים 

תר: מציאת מסגרות חינוכיות לחניכים והחינוכיים של חניכי הפנימיות, ובין הי

הנקלטים בפנימיות במהלך השנה ולעתים נאלצים להמתין תקופות ארוכות עד 

לשיבוצם בבתי הספר; אבחון דידקטי לאיתור ליקויי למידה; הסדרת הסעת חניכי 

פנימיות לבתי ספר; מימון של שיקום לימודי; ומתן תקציב ייחודי לכל בית ספר שבו 

 כי פנימיות לצורך תגבור לימודי. משולבים חני

בפגישה בנושא למידה בפנימיות בהשתתפות נציגים ממשרדי הרווחה והחינוך 

ציינה מנהלת שירות ילד ונוער כי "לרוב הילדים משולבים במערכת  2015באוקטובר 

החינוך ללא סל קליטה מתאים. משרד הרווחה טיפח את הסיוע הרגשי טיפולי אך 

יש צורך בסל תגבור ייחודי ימודי". מסיכום הפגישה עלה כי מתקשה לתת מענה ל

אלה שלהם זוכים לחניכי הפנימיות, על מנת שיוכלו לקבל מענים זהים באיכותם ל

ר הצהריים לצורך מתן אפשרויות לשוויון ילדים המקבלים סיוע מהוריהם בשעות אח

המועצה לילד  - של עמותת ילדים בסיכוי 2014הזדמנויות. גם מנייר עמדה מנובמבר 

עמותת ילדים בסיכוי(, שהיא המפעילה המרכזית של תכניות  -החוסה )להלן 

לתגבור לימודי אחר צהריים עבור חניכי הפנימיות, עולה כי חניכי פנימיות משובצים 

במסגרות שאינן הולמות את צורכיהם הלימודים, או שהם אינם נהנים מתכניות סיוע 

החינוך  הספר. עוד עולה מנייר העמדה שמערכות וקידום לימודי שפועלות בבתי

 עירך עניי" גישת ונוקטות אלו חניכים של לצורכיהם להיענות ממהרות אינןהמקומיות 

  ."קודמים
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ילדים הלומדים בבתי הספר של החינוך הרגיל ומתקשים בלימודיהם, בין שהם 

מספק בית חניכי פנימייה ובין שאינם, יכולים להסתייע בתגבור שעות לימוד ש

ספרם. חניכי הפנימיות מגיעים עם פער לימודי ניכר ואינם מקבלים תגבור 

לימודי מספק, שיכול לגשר על פני הפערים ולהביאם לקו זינוק דומה לזה של 

תלמידים אחרים בבית הספר. בשל מחלוקת בין משרדי הרווחה והחינוך בדבר 

י של חניכי חלוקת האחריות ובדבר הקצאת משאבים לשיקומם הלימוד

 הפנימיות בזמן שהותם בבית הספר, לא ניתן מענה הולם לצורך זה. 

כי חניכי  2016משרד החינוך מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

הפנימיות של משרד הרווחה הלומדים בבתי ספר רגילים נהנים מסלי הטיפוח 

מתוקצבים ותכניות התגבור הניתנים בבית הספר לכל תלמידיו, ובתי הספר 

אקונומי של תלמידיו. "עם זאת, אנו ממליצים -דיפרנציאלית בהתאם לדירוג הסוציו

לשתף את קב"ס ]קצין הביקור הסדיר[ לסייע בהליך השמתם של החניכים 

ולחיבורם לתוכניות סיוע ותגבור מתאימות". המשרד הוסיף כי הוא "מתקצב בכל 

יתנו לתלמידים בפנימייה ]לאחר שנה תגבור לימודי לתלמידי הפנימיות, שעות שנ

שעות בי"ס[. עקב היעילות הנמוכה של התוכנית החליט מנהל המינהל הפדגוגי 

להקים צוות משותף עם נציגי משרד הרווחה, על מנת להציע תוכנית לטיפול בנושא. 

סיום הכתיבה של התוכנית עד סוף חודש אפריל". משרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

ין המשרדים יש לסגור את חלוקת התפקידים ואת ההקצאה בהמשך לדיונים ב"

 ."2017התקציבית במהלך שנת 

על משרד הרווחה לפעול מול משרד החינוך לתיקון המצב לאלתר: עליהם 

, כדי לשקם ולקדם את חניכי הפנימיות 35לבחון כיצד ניתן לפתור מחלוקת זו

בתחום הלימודי, שהוא נתיב חשוב ומשמעותי לשילובם בחברה; ועליהם 

  לקבוע את חלוקת האחריות והמשאבים בין שני המשרדים. 
 

 ליקויים בתקצוב שיעורי עזר 
כחלק מן האחריות ההורית שקיבל עליו משרד הרווחה, הוא מתקצב שיעורי עזר 

גם ועדת סילמן עמדה על הצורך בקידום החניכים חניכי הפנימיות. אחר הצהריים ל

בתחום הלימודי הן כדי שישלימו את הפערים הלימודיים שלהם והן כדי להקל את 

 קובץ נוהלי משרד הרווחה בדבר "המעון ופעולותיו",השתלבותם עם חזרתם לקהילה. 

רד(, כולל את נוהל קובץ הנהלים של המש -)להלן  2013שעודכן לאחרונה בנובמבר 

שיעורי עזר. על פי נוהל זה אחת ממטרות הפנימייה היא לקדם כל חניך בלימודיו, כך 

שיוכל להשתלב בכיתתו ובהתאם לגילו, ושיעורי העזר נועדו לסייע לו בכך, בדומה 

השירות הדגיש לשיעורים פרטיים שבהם מסתייעים רבים מהתלמידים האחרים.   
 דוחמשרדיות ראו מבקר המדינה, -פתרונן של מחלוקות בין-להרחבה על הנזק שנגרם מאי  35

 .26-3משרדיות מתמשכות", עמ' -(, "הטיפול במחלוקות בין2011) ב61 שנתי
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 בין הבדל שיש רק לא

 העזר שיעורי תקצוב
 לחניכי המיועדים
 ובין הפנימיות
 הממוצעת ההוצאה
 באוכלוסייה לילדים
 שנתח אלא, הכללית
 אינו אף זה תקציבי
 במלואו מנוצל

 

את הצורך בהבניית מנגנון חינוכי ממוקד על פי  2012 במסמך האסטרטגי שלו משנת

צורכי הילדים שהגיעו עם פערים חינוכיים וסבלו מהזנחה גם בתחום הלימודי. כן 

הדגיש את הצורך בהקמת מערך שיעורי עזר והעסקת מורים המתמחים בהוראה 

דה שיקום לקויי קריאה ושיפור מיומנויות יסוד בחשבון. גם בתכנית העבו -משקמת 

צוין היעד של שיפור ההישגים הלימודיים של ילדי  2014של משרד הרווחה לשנת 

 הפנימייה. 

 מתלמידי 38% "ההלימודים התשע בשנת, החינוך משרד נתוני פי על .1

 פרטיים שיעורים קיבלו כי דיווחוט' -'זכיתות  מתלמידי 44%-וו' -'הכיתות 

, אנגלית)עברית או ערבית(,  אם שפת: המקצועות האלה מן באחד

)כיתות  התיכון מתלמידי 44%על כך,  נוסף. וטכנולוגיה ומדע מתמטיקה

 ,אנגלית) הבגרות במקצועות פרטיים בשיעורים הסתייעות על דיווחוי"א( -'י

 . 36(ועוד ספרות, כימיה, פיזיקה

לחניכי הרווחה את שיעורי העזר  תקצב משרד 2016נמצא כי בשנת 

שלפי נתוני ף , אש"ח לחודש לילד 119או ש"ח  64בסכומים של פנימיות 

 באוכלוסייההממוצעת על שיעורים פרטיים החודשית ההוצאה  מ"סהל

 . 37ש"ח לילד 304-היא כהכללית 

מבקרות עומק שערך משרד הרווחה )באמצעות משרד רואי  :התקציב ניצול .2

שהם לא ניצלו  , עולה38ביתיות-חשבון( בתשעה גופים שמפעילים מסגרות חוץ

שישה גופים ניצלו עד כמחצית מתקציב  -את תקציב שיעורי העזר שניתן להם 

 . 39, ושני גופים לא ניצלו כלל את התקציב שהועבר להם2013זה בשנת 

 המיועדים לחניכי העזר שיעורי שיש הבדל בין תקצוב רק שלא מכאן

 אלא, הפנימיות ובין ההוצאה הממוצעת לילדים באוכלוסייה הכללית

 מנוצל במלואו. אינו  זה אף תקציבי שנתח

עובדה זו  רואהניצול התקציב כי הוא "-משרד הרווחה מסר בתשובתו לגבי אי

". עוד ציין, כי "עצם העובדה 2017בחומרה רבה ויטפל בתיקון הנושא בשנת 

שמשרד הרווחה הקצה תקציב לנושא זה מבטא את אחריות המשרד לנושא", 

ש"ח כאשר יש עשרות  119וכן כי "יש לקחת בחשבון שבפנימייה קל יותר למנף 

תרגמו את התקציב חניכים הזקוקים לתגבור לימודי. חלק גדול מהפנימיות 

  להקמת מרכזי למידה או שיעורי עזר בקבוצות קטנות".
ממצאי סקר האקלים  -דו"ח מיצ"ב הרשות הארצית למדידה והערכה של משרד החינוך,   36

  (.2015), תשע"ה והסביבה הפדגוגית

 8' מס דוחדור העתיד של ישראל,  -החברה בישראל  פניהמרכזית לסטטיסטיקה,  הלשכה  37

 .2013נתון זה נכון לשנת  .84' עמ(, 2016)

כל הגופים האלה מפעילים פנימיות, וחלקם מפעילים גם פנימיות יום, שבקרות העומק כללו גם   38

 אותן. 

 . 2011לשנת  -והשני  2013גוף אחד לא ניצל את התקציב ששולם לו לשנת   39
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יתרון אפשר שיהיה  למשרד הרווחה כי אמנם מעירמבקר המדינה  משרד

אולם היות  במסגרתן, השוהיםמספר רב של חניכים  עקבלגודל בפנימיות 

שנקודת הזינוק של תלמידי הפנימיות בהשוואה לכלל התלמידים היא 

נמוכה יותר, והיות שמדובר בפערים לימודיים עמוקים שצברו תלמידי 

הפנימיות, אך מתבקש הוא שהיקף התגבור הלימודי יהיה ניכר ובכלל זה 

יעד שרד הרווחה יינתן תגבור פרטני לכל תלמיד על פי צרכיו. כך יגשים מ

חיוני וחשוב והוא גישור על פני הפערים החינוכיים והלימודיים בין 

 הישגיהם של תלמידי הפנימיות לאלו של כלל האוכלוסייה. 

כאמור, משרד הרווחה מודע לקשיים הלימודיים שעמם מתמודדים חניכי  .3

הפנימיות, ומצופה ממנו לבחון מה הם תחומי הלימוד העיקריים שבהם הם 

ם לתגבור. כמצוין לעיל, התקציב החודשי המירבי לשיעורי העזר מתקשים וזקוקי

בתכנית לשיקום ש"ח לחניך. תקציב זה משולם לפנימיות שמשתתפות  119הוא 

. תכנית זו נועדה להקנות על ידי עמותת ילדים בסיכוי שמופעלתלימודי 

הילדים לומדים בפנימייה בשעות מיומנויות יסוד בקריאה, בכתיבה ובחשבון. 

תכנית וכל ילד אמור להשתתף בעל פי תכנית שהותאמה להם,  ר הצהרייםחא

ילדי פנימיות )ובהן  1,021בשנת הלימודים התשע"ג השתתפו בתכנית  שנתיים.

  ו'.-מהם למדו בכיתות א' 88%-פנימיות חינוכיות(, ו

נמצא כי מלבד תכנית זו, שבה משתתפים רק חלק מילדי הפנימיות 

ודי ואשר עוסקת ברכישת חלק מהתכנים תלמידי בית הספר היס

 חיוניים כגון לימוד תחומי תכנית לתגבור הנדרשים, למשרד הרווחה אין

  .40אנגלית, מחשבים, העשרת השפה ואסטרטגיות למידה

על משרד הרווחה לבחון אם תקציב שיעורי העזר שהוא מעביר לפנימיות נותן 

ניכי הפנימיות. עליו גם מענה מיטבי לצורך צמצום הפערים הלימודיים של ח

לבחון אם יש תכנים נוספים מלבד לימודי חשבון, קריאה וכתיבה שיש לעסוק 

 בהם בשיעורי העזר.

רכי הילדים ויקבע את סוג ויבחן מחדש את צ משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא

 המענים הנדרשים בתחום הלימודי.

 

 
יודגש כי יש תכניות נוספות שמפעילות עמותת ילדים בסיכוי ועמותות אחרות, כגון התכנית   40

לחינוך טכנולוגי ולמידת חקר, שפועלת בכמה פנימיות בארץ. תכניות אלו אינן מתוקצבות על ידי 

 קציב לשיעורי העזר. משרד הרווחה במסגרת הת
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מעקב אחר מיצוי הפוטנציאל הלימודי של 
 הפנימייהחניך 

נוכח הפערים הלימודיים הניכרים שיש בדרך כלל לחניכי הפנימיות לפני הגעתם  .1

אליהן, נדרשות הפנימיות לאבחן את הפוטנציאל הלימודי של החניך עם בואו 

לפנימייה ולברר אם יש לו קשיי למידה. לאחר מכן מצופה מהן לקבוע תכנית 

 הצלחתה ומידת התקדמותו.  פרטנית למיצוי הפוטנציאל של החניך ולעקוב אחר

נוהל מעקב אחר לימודים של משרד הרווחה מונה פעולות שעל הפנימייה 

לעשות כדי להבטיח מעקב אחר התפתחות החניך בלימודים והתערבות בשעת 

 לתכנן בלימודים, יש בעיות לילד יש הצורך. נוסף על כך, בנוהל נאמר ש"כאשר

 בפני להציג לתיקון המצב. יש תאימהמ פעולה הסוציאלי והעובד המורה עם יחד

 המתאימים החיזוקים את לו ולתת ליכולתו לימודיים, בהתאם ויעדים מטרות החניך

 .בהם" עמד כאשר

קביעת  -עם זאת, הנוהל למעקב אחר הלימודים חסר מרכיב הכרחי 

 תכנית פרטנית לכל ילד, שתסייע לשקמו ולשפר את הישגיו הלימודיים. 

לקידום הלמידה בפנימיות  'השולחן העגולבתשובתו כי "'משרד הרווחה מסר 

 ".2017במהלך  בשיתוף משרד החינוך ואשלים, יגבש מענה גם לצורך זה

התע"ס קובע כי אחד מתפקידי הפיקוח של משרד הרווחה הוא מעקב אחר  .2

 מצבם הלימודי של חניכי הפנימיות. 

 1,100-מכי דוחות פיקוח שנבחרו באקרא 80-משרד מבקר המדינה בחן כ

והועברו אליו על ידי  2016עד אוגוסט  2013שנכתבו מינואר דוחות 

. מהדוחות שנבדקו 41הפנימיות על המפקחים המחוזיים שמפקחים ישירות

עולה כי בביקורי הפיקוח השוטפים לא בדקו המפקחים המחוזיים אם חניך 

 הפנימייה מקבל את המענה הלימודי שהוא זקוק לו.

ונוער להנחות את הפנימיות להכין תכנית פרטנית לכל ילד על שירות ילד 

שבה יוגדרו הפערים הלימודיים שלו וייקבע המענה שהוא זקוק לו, ועליו 

לשלב הנחיה זו גם בנוהל מעקב אחר לימודים. משרד מבקר המדינה 

מדגיש כי אמנם תכנית כזו ומעקב אחר יישומה יאפשרו בקרה אפקטיבית 

הפיקוח של המפקחים על -רה אין לקבל את אייותר, אולם גם בהיעד

 המענה החינוכי שניתן בפנימיות.

, ףפיקוח השוטיתווסף להליך ההנושא הלימודי משרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

 ובכלל זה בדיקת תכניות פרטניות לקידום הילדים.

  
 ראו להלן בפרק "הפיקוח על הפנימיות".   41
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 קידומם של חניכי הפנימיות השיקומיות
מן האמור לעיל עולה שלשילוב חניכי הפנימיות בבתי הספר בקהילה נלווים קשיים 

חניכי הפנימיות השיקומיות שמשולבים בבתי  2,500-רבים, והם רלוונטיים בעיקר לכ

ספר רגילים. הקשיים בחלקם הם לוגיסטיים ותקציביים ובחלקם נוגעים לליבת 

בצמצום פערים לימודיים והצורך הבעיה: הצרכים הייחודיים של חניכי הפנימיות 

בתגבור שעות לימוד לשם צמצום פערים אלו. כל אלו עלולים להכביד על שיתוף 

הפעולה של הרשות המקומית בקליטת חניכי הפנימיות בבתי הספר שבתחומה. לכך 

יש להוסיף בעיות נוספות אפשריות של חניכי הפנימיות, כגון בעיות רגשיות, קשיי 

דימוי עצמי נמוך או דימוי שלילי של החניכים בעיניהם של  השתלבות חברתית,

 התלמידים האחרים בבתי הספר. 

 -כאמור, לצד מודל הפעלת הפנימיות של משרד הרווחה מפעיל משרד החינוך 

-את הפנימיות החינוכיות, ובהן לומדים כ -באמצעות מינהל החינוך ההתיישבותי 

הלימודים,  -וכל פעילותם הלימודית והחינוכית  - 18-8רובם בני  -ילדים  21,000

 מתנהלת בכפר הנוער.  -הטיפולים הייחודיים, לימודי העשרה ותגבור וחיי חברה 

להלן מוצגים נתונים מבדיקה שערך משרד הרווחה, באמצעות הלמ"ס,  1בלוח 

בפנימיות מינהל  2014-2013בדבר מספר הילדים אשר למדו בשנים  2016בספטמבר 

 וך ההתיישבותי ואשר רשומים במחלקות: החינ

שרשומים במחלקות לשירותים  18-8חניכי פנימיות חינוכיות בני : 1לוח 

 2014 2013  2014-2013חברתיים, 
 20,904 20,898 כלל החניכים בפנימיות של מינהל החינוך ההתיישבותי

 10,570 10,824 מהם רשומים במחלקות לשירותים חברתיים 
 חניכים הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים, שהנזקקות 

 3,695 3,806 העיקרית שלהם היא "תפקוד לקוי של הורים או של ילדים / נוער"
 חניכים שמשפחותיהם רשומות במחלקות לשירותים חברתיים, 

 שהנזקקות העיקרית שלהן היא "תפקוד לקוי של הורים או 

 5,781 5,908 של ילדים / נוער"

 מקור: נתוני הלמ"ס, בעיבוד משרד מבקר המדינהה

של מינהל החינוך ההתיישבותי פנימיות החינוכיות כמחצית מהילדים בשעולה  1מלוח 

  ."למחלקות לשירותים חברתיים"מוכרים 

הגדרות משרד הרווחה לפי נוהל הסיווג מצביעות על דמיון בין מאפייני החניכים 

ששוהים בפנימיות השיקומיות לאלו של השוהים בפנימיות החינוכיות: בנוהל נקבע 

הפנימייה השיקומית, שהיא "מיועדת לילדים ולבני נוער בעלי פוטנציאל תפקודי לגבי 

ידה או פער לימודי ניכר. בנוסף לכך, עקב וחינוכי תקין, שאובחנו אצלם ליקויי למ

תנאי גדילתם ומצבם המשפחתי, תפקודם לקוי באחד התחומים. כמו כן יתכן 

שחניכים אלה אינם פנויים ללמידה על רקע טראומה אישית או משפחתית"; לגבי 
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הפנימיות החינוכיות קובע הנוהל כי "פנימיות אלו מיועדות לחניכים שהשמתם מחוץ 

עת בעיקר עקב חוסר יכולת ההורים לגדלם, משבר משפחתי וקשיים לביתם נוב

משפחתיים נוספים שעלולים להשפיע על התפתחותם התקינה. בדרך כלל הפגיעה 

הרגשית שלהם היא מינורית. חניכים אלה אינם פגועים מבחינה קוגניטיבית 

נציאל והתנהגותית ולכן הם בעלי יכולת לתפקוד חברתי תקין. לאוכלוסייה זו פוט

 למידה תקין ותפקוד תקין במרב התחומים". 

, כל אחד על פי מודל כי משרדי החינוך והרווחה מפעילים פנימיות אפוא יוצא

עבודתו, כאשר נראה כי, לפחות באשר לפנימיות השיקומיות של משרד הרווחה, יש 

יה )פנימי באשר לכך יצוין כי כפר הנוער בן שמן דמיון רב בין מאפייני חניכיהן.

ילדים בעלי  90-כשל ב וליש -מפעיל מודל ייחודי  חינוכית שבאחריות משרד החינוך(

 .פרופיל שיקומי, שמצויים באחריות משרד הרווחה

בתשובתו מסר משרד החינוך כי "לאחרונה החל שיתוף פעולה בין הנהלת המינהל 

מודלים לחינוך התיישבותי לבין השרות לילד ולנוער במשרד הרווחה לטובת בניית 

משותפים כדוגמת המודלים הפועלים כיום בכפרי הנוער בן שמן... בהם משולבים 

 ילדי רווחה בפנימיות המינהל לחינוך התיישבותי".

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי "המנדט של משרד הרווחה, באמצעות שירות ילד 

ונוער, הינו לטפל בילדים הנמצאים במצבי סיכון וסכנה. הילדים מופנים למסגרות 

מהילדים המופנים למינהל  52%-באמצעות המחלקות לשירותי הרווחה. מאחר ש

ותי הרווחה ובנוסף, החינוך ההתיישבותי הינם ילדים למשפחות המוכרות לשיר

המכסה למינהל הינה ללא עלות ובכל זאת, ילדים בפרופיל שיקומי מופנים למסגרות 

רווחה, יש לראות בכך, שמסגרות המינהל אינן מתאימות לילדים אלו". הוא הוסיף כי 

מלבד המרכיב הלימודי, יש להתייחס להיבטים נוספים, למשל המעטפת הטיפולית 

 צויה בכפרי הנוער. האינטנסיבית, שאינה מ

לנוכח הקשיים הרבים שהוזכרו לעיל בשילוב חניכי הפנימיות השיקומיות 

במסגרות החינוך הרגיל, ולנוכח המאפיינים הדומים שלהם למאפייני חניכי 

הפנימיות החינוכיות, על המשרד הרווחה לבחון את יתרונותיו של מודל 

לפרופיל השיקומי של  ההפעלה של הפנימיות החינוכיות ואת מידת התאמתו

חניכי הפנימיות השיקומיות של משרד הרווחה, בין בהפעלה של משרד 

 הרווחה ובין בשילובם בפנימיות החינוכיות של משרד החינוך.
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 השמההרכז  תפקיד

ובכלל זה המחלקה לשירותים חברתיים אחראית להשמה של הילד בפנימייה 

בע כי רכז השמה יקבע את הסידור תע"ס קוהלו ביותר.  מההמתאי ירת המסגרתלבח

המתאים ביותר, לפי ההמלצות של גורמי המקצוע בנוגע לצורכי הילד ומשפחתו 

הוועדה לתכנון עמדה  2005עוד בשנת . בפנימיות מקומות הפנוייםבהתחשב בו

אסטרטגי על הצורך במערך עדכון והדרכה שיקיים שירות ילד ונוער לגורמי ההשמה 

 .חברתייםמחלקות לשירותים ב

השירות לא  -הארץ  ברחבירכזי השמה  13פורום מצומצם של  מלבדכי  נמצא

הקים מערך הדרכה לרכזי ההשמה במחלקות. עד מועד סיום הביקורת לא 

. בה להשתלם מחויביםההשמה  שרכזיתכנית הכשרה מסודרת  השירות פיתח

 במחלקות הרלוונטיים ההשמה רכזי מי הם אינו יודע כלל השירות מכך, יתרה

רכזי השמה  13-יש יותר מ השירותשל מנהלת  ה. להערכתהדרכתם לצורך

 לאתרם על מנת להרחיב את הפורום".  ה[מנס]"והשירות בארץ, 

משרד מבקר המדינה מעיר לשירות ילד ונוער, שתחילה עליו לאתר את כל 

רכזי ההשמה במחלקות הרווחה שברשויות המקומיות, ולאחר מכן להקים 

רה והדרכה. בין היתר, על רכזי ההשמה להכיר את היתרונות מערך הכש

והחסרונות של המסגרות האפשריות לילדים וללמוד כיצד לבצע השמה 

 מיטבית של ילדים שמּוָצאים מביתם. 

 הוא יבחן 2017משרד הרווחה מסר בתשובתו כי במסגרת תכנית העבודה לשנת 

בכללם גיבוש מדיניות  ביתית,-ההשמה החוץשל ניהול התכלול והמחדש את סוגיית 

 בקרה.ו הכשרה, פיקוח
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  ותהפנימין ילדים מ נשירת

חזרת ילד מהפנימייה לקהילה לאחר שנותק מהקהילה וממשפחתו, לעתים לתקופה 

ממושכת, היא שלב משמעותי בחייו. משרד הרווחה מגדיר שני סוגים של חזרות 

 שהותו בפנימייה, ראו להלן(: חזרהמסיים החניך את  18)בגיל  18לקהילה לפני גיל 

 לא ועדת תכנון החליטה כי הילד ומשפחתו מוכנים לחזרתו; וחזרה -מתוכננת 

נשירה,  -עקב החלטה של הילד או של משפחתו לעזוב את הפנימייה  -מתוכננת 

 ולחלופין החלטת הפנימייה להפסיק את הטיפול בילד בשל קושי שהתעורר. 

ס מפרט את התהליך הנדרש לצורך החזרת החניך חזרה מתוכננת, התע" לגבי

לביתו: על העו"ס בלשכת הרווחה לבדוק את אפשרות קליטתו בקהילה ולהכין את 

הילד ומשפחתו לקראת החזרה. על ועדת תכנון לקיים דיון הערכה מסכם ובו תשקול 

את מכלול השיקולים והנסיבות הרלוונטיים על מנת להחליט אם הילד מוכן לחזרה 

ק משפחתו. אם ההחלטה חיובית, תגובש עבור הילד תכנית להמשך טיפול לחי

בתע"ס גם הודגש כי "החודשים הראשונים של הילד בביתו מכריעים את  בקהילה.

מידת הצלחתו להיקלט מחדש בחיים הרגילים בקהילה מחוץ למסגרת התומכת של 

 המעון". 

תכנון אסטרטגי כי על שירות ילד ונוער ליזום ל העדהווקבעה  2005כבר בשנת 

מחקרי מעקב אחר בוגרי פנימיות, שירכזו נתונים על תפקודם בתחנות שונות לאחר 

ביתית, כולל עזיבה לא מתוכננת ובטרם עת. כך ניתן יהיה -עזיבת המסגרת החוץ

וכן להיעזר בידע זה לצורך פיתוח מודלים להשוות את התפוקות של מודלים שונים 

  נוספים.

פורסם מחקר שערך מכון ברוקדייל בשיתוף משרד הרווחה בנוגע  2012בשנת 

 כלל המחקר. לביתם -ובהן גם משפחות אומנה  -ביתיות -חוץ ממסגרות ילדים לחזרת

 מתןל היקף הילדים החוזרים, נסיבות החזרה, מאפייני הילדים החוזרים וע נתונים

סך הכול בחזרו  2011-2005. לפי המחקר, בשנים אלה שירותים בקהילה לילדים

בשל רצונם  מתוכנן לא באופן מהם חזרו 67%-כ, 18גיל פני חניכים לביתם ל 4,622

מנהלת שירות ילד ונוער  של בטענתן נמצא אלו נתונים. אישוש ל42או רצון הוריהם

מפקחת הקהילה הארצית, כי רוב החניכים שעוזבים את הפנימיות חוזרים של ו

הכנה הנדרשת ההגורמים המקצועיים וללא  תהסכמ ללאהביתה באופן לא מתוכנן, 

 משפחה.בשל הילד בקהילה ו המוצלחלצורך שילובו 

 
שינויים במערך השירותים בקהילה והיקלטות  - מדיניות "עם הפנים לקהילה"ראו   42

(. חלק מהנתונים 2012)דוח מחקר,  2011-2005הילדים החוזרים מסידורים חוץ ביתיים, 

 לעיל עובדו על ידי משרד מבקר המדינה.
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 החוזרים הילדים רוב

 חוזרים אינם לביתם
 פי ועל מתוכנן באופן

 גורמי החלטת
 אלא, המקצוע

 מבחירת או מבחירתם
 ינואר עד. הוריהם
 משרד בחנו לא 2016

 את והשירות הרווחה
 לא וגם לכך הסיבות
 תכנית הכינו

 עם להתמודדות
 ולצמצומה התופעה
 

רוב הילדים החוזרים לביתם אינם חוזרים באופן מתוכנן ועל פי החלטת גורמי 

משרד לא בחנו  201643מבחירתם או מבחירת הוריהם. עד ינואר  המקצוע, אלא

התמודדות עם תכנית לוהשירות את הסיבות לכך וגם לא הכינו הרווחה 

זאת ועוד, משרד הרווחה לא עקב אחר השתלבות ילדים  .מהצמצוהתופעה ול

האם חל בו שינוי ומה טיבו של  -אלו בקהילה, לא אסף נתונים בדבר מצבם 

והאם הם מקבלים טיפול תומך כלשהו. הוא גם לא השווה בין מצבם שינוי זה, 

של ילדים שחזרו לקהילה חזרה לא מתוכננת לבין הילדים שחזרו לקהילה 

 חזרה מתוכננת בליווי מלא. 

משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא קיים בקרה מדגמית על הטיפול בילדים חוזרים 

... תיתן לנו נתונים כוללניים ארציים לביתם במחלקות. עוד ציין כי "מערכת מתוו"ה

 2500-על מצבם של ילדים. מתוך מדגם נתונים שיש במערכת מתוו"ה... שמתוך כ

ילדים נמצאים במעקב  70%-מתקיימים דיונים. כלומר כ 1,750-ילדים חוזרים עבור כ

 טיפולי של שירותי הרווחה". 

עקבות מצבים יוצא אפוא שיש מקרים שבהם ילדים שהוצאו ממשפחותיהם ב

 השתפרלא בהכרח  שמצבןאותן משפחות אף  אל שסיכנו אותם, חוזרים

הורע. נוכח היקף הנשירה מהפנימיות והחשיבות שילד יגדל  אף ופעמים

למפות את הסיבות לחזרה הרווחה  משרד בסביבה מוגנת ומיטבית עבורו, על

הלא מתוכננת של חניכי הפנימיות לבתיהם ולהכין תכנית מפורטת עם יעדים 

מדידים לצמצומה. עליו גם לאסוף בשיטתיות נתונים על הילדים שחזרו 

לקהילה, לבחון את הדרכים למעקב אחר השתלבותם המחודשת בקהילה 

ה בנוגע להפעלת ולוודא שאינם נמצאים בסיכון. אשר להערת משרד הרווח

רשויות  60-מערכת המתוו"ה, עד למועד סיום הביקורת הוטמעה המערכת בכ

(, ובחלק מהן היא פועלת באופן מצומצם בלבד. על 255מקומיות בלבד )מתוך 

כן, המעקב של המשרד באמצעות מערכת זו אחר ילדים שנשרו מהפנימייה 

 וחזרו לביתם חלקי בלבד.

 

 

 
מונתה ועדת היגוי למחקר בנושא תהליך החזרה של ילדים מפנימיות לקהילה  2016 בינואר  43

הילדים החוזרים  ם שלצרכיהו םמאפייניהמסגרתו ימופו שבמחקר,  ה לביצועוהוגשה הצע

מאפייני תהליכי החזרה הקיימים, ייבדק מצבו של הילד כשנה לאחר חזרתו ומהפנימיות 

)מתוכנן או שלא מתוכנן( לבין מצבו כשנה לאחר  תופן חזרמהפנימייה, וכן ייבדק הקשר בין או

 .החזרה
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  יםבוגר לחיים החניכים הכנת

 וליווי בוגרי הפנימיות 18 גיל לאחר

סיום בית הספר התיכון הוא שלב משמעותי בחיי כל נער ההופך לבוגר עצמאי. עם 

זאת, בוגר פנימייה נתקל בקשיים רבים יחסית לרוב הצעירים באוכלוסייה, שנשארים 

במשפחותיהם ובקהילותיהם אשר ממשיכות ללוות אותם כל זמן שלא עזבו את ביתם 

רו לחיים עצמאיים שלמים: לצעיר שמסיים את שהותו בפנימייה לא תמיד מחכה ועב

משפחה תומכת שיכולה ללוות אותו, יש לו צרכים כלכליים שהוא מתקשה לעמוד 

בהם והוא מתנתק מן המערכת הטיפולית שתמכה בו רגשית לאורך השנים. אלו 

ים שמקורם בסיבות ידוחיי םצרכי אתגרים משמעותיים לאותם צעירים, שכן הם בעלי

ביתית -, בהשפעות השהות הארוכה במסגרת חוץלפנימיותשהביאו להפנייתם 

, תמיכה משפחתיתכל אין  ,18מהם, היוצאים מהפנימיות בגיל עובדה שלרבים בו

  .44יציאתם לחיים עצמאיים במהלך רגשית או כלכלית

לבוגר, המוכרת בעשורים האחרונים חוקרים מגדירים את תקופת הביניים בין מתבגר 

המעבר משלב כהארכת תקופת (, young adults"הבוגרים הצעירים" )בשם 

מתחיל שלב הבגרות היה מקובל לומר שההתבגרות לשלב הבגרות. שנים רבות 

כלכליים שהתחוללו בסוף -חברתייםשינויים ם וישינויים דמוגרפיואולם , 18גיל ב

גם וכיום  ,ההתבגרות לבגרות גבול ביןטשטשו את הבעולם המערבי  עשריםהמאה ה

ומעלה עדיין נחשבים "צעירים". לאור תפיסה זו ולאור הקשיים הרבים של  18בני 

, מוביל 1845בוגרי הפנימיות להסתגל לחיים הבוגרים מחוץ לפנימייה לאחר גיל 

תכניות הכשרה לחיים עצמאיים לחניכי פנימיות ותכניות  2005המגזר השלישי משנת 

 . 25-1846פנימיות בני ליווי לבוגרי ה

ביתית, -בכמה ממדינות העולם המדינה אחראית לדאוג לבוגרי ההשמה החוץ

ואחריותה זו אף מעוגנת לעתים בחקיקה. למשל, באנגליה מחילה החקיקה כבר 

מתחילת שנות התשעים של המאה העשרים חובה על הרשויות המקומיות לדאוג 

-ולייעץ לו לאחר שעזב את המסגרת החוץלהכנת הבוגר לחיים עצמאיים, לתמוך בו 

. בארה"ב 47ביתית, לתמוך בו כלכלית, לדאוג לו למגורים ולייצגו בהגשת קובלנות

-חוקק הסנאט חוק פדרלי ולפיו מועבר למדינות תקציב עבור סיוע לבוגרי השמה חוץ

. 18ביתית, הן לצורך הקניית כישורי חיים הן לצורך תמיכה בהם וליווים לאחר גיל 

 ישראל אין כל חקיקה הנוגעת להקניית כישורים לחיים עצמאיים לבוגרי מסגרות ב
אתגרים ושירותים:  - חוץ ביתיותשל השמה צעירים הבוגרים ממסגרות רמי בנבנישתי,   44

  .6, עמ' (2015) סקירת ספרות

דוח  :מחקר הערכה - גשר לבוגרי השמה חוץ ביתית חסרי עורף משפחתירמי בנבנישתי,   45

 (. 2007) יםניבי

תכנית  ;שיזמה והובילה עמותת ילדים בסיכוי ,"גשר לעצמאות" כאלה: תכניותכיום יש שלוש   46

עמותת תכנית שמפעילה ו ;בסיכון בוגריה שנמצאיםשמפעילה עמותת "אור שלום" למען 

 .ותומכת בהם 25ב ועד גיל "ביתיות מכיתה י-המלווה בוגרי מסגרות חוץ ,"למרחב"

  .73-72' עמ(, לעיל 44)הערה הבוגרים ממסגרות של השמה חוץ ביתיות  צעירים  47
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 לא הרווחה משרד
 את כראוי מימש

 בוגרי להכנת אחריותו
 לקראת הפנימיות

 כבוגרים חייהם
 לאפשר, עצמאיים

 את לקטוע להם
 שבו המצוקה מעגל
 ולהשתלב מצויים הם

 כאזרחים בחברה
 לה שתורמים
 

ביתיות, לסיוע להם ולתמיכה בהם, בין לפני עזיבת המסגרות האלה ובין -חוץ

 .48לאחריה

 סובל שממנה הכלכלית שעקב המצוקהשנעשו עולה  כאמור, ממחקרים

-אלה סובלים מאימבוגרים לחמישית  קרוב אלו, בוגרים של מבוטל לא שיעור

 הפנימיות בוגרי. עוד נמצא כי מידת שביעות הרצון מהחיים של ביטחון תזונתי

ן צעירים מבקרב בקרב צעירים בסיכון בישראל מאשר זו שנמצאה דומה יותר ל

 .49האוכלוסייה הכללית

משרד מבקר המדינה בחן את הפעולות שעושים משרד הרווחה ושירות ילד ונוער כדי 

 רי הפנימיות לקראת חייהם העצמאיים. להלן הממצאים:להכין את בוג

 

 

 הכשרת החניכים במסגרת הפנימייה 
 לחייהם הבוגרים

על מנת להשתלב באופן מיטבי כאדם בוגר בחברה, על בוגר פנימייה שעזב את 

עליו למצוא מקום מגורים,  -להתמודד עם השאלה לאן יפנה  18הפנימייה בגיל 

עסוקה, לימודים וכן הלאה. מרבית הצעירים נתקלים להחליט על עתידו: צה"ל, ת

בדילמות בעניינים כגון אלו, אך כאמור בקרב בוגרי הפנימיות מדובר בקשיים חריפים 

במיוחד. בשל כך יש חשיבות גדולה לבניית תכניות הכנה לקראת יציאתם לחיים 

הבוגרים, שמטרתן צמצום הפערים שצברו לעומת צעירים הגדלים במשפחות 

 רמטיביות, וסיוע בהשתלבות בקהילה בחייהם הבוגרים.נו

פנימיות לחיים המדיניות להכשרת חניכי לא קבע משרד הרווחה כי  נמצא

, והכנתם לחייהם הבוגרים אף אינה מופיעה בתור יעד בתכנית עצמאיים

הרווחה לא מימש כראוי את  . בכך משרד50האסטרטגית של שירות ילד ונוער

הפנימיות לקראת חייהם כבוגרים עצמאיים, לאפשר  אחריותו להכנת בוגרי

להם לקטוע את מעגל המצוקה שבו הם מצויים ולהשתלב בחברה כאזרחים 

   שתורמים לה.
-התשע"ההצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי,  הונחה על שולחן הכנסת 13.7.15-ב  48

הצעת חוק שבה  2003ועדת רוטלוי ניסחה בדצמבר אך חקיקתה לא קודמה. יצוין כי  ,2015

גיל השמה בהות השמה, לחזרה הביתה או לסיום כנה למעבר בין מסגרה הוסדרו תהליכי

סיוע ותמיכה שיינתנו לילדים שהגיעו לבגרות במסגרות  דברב הוראותבה בגרות, וכן נקבעו ה

 הצעת חוק זו לא הוגשה לכנסת. .21ועד גיל  18השמה מגיל 

; וכן 61-ו 59' עמ(, לעיל 44)הערה  השמה חוץ ביתיות שלצעירים הבוגרים ממסגרות   49

 לעיל(. 13)הערה  תקופת ה"בגרות בהתהוות"ילה רפאלי, תה

מדובר בתכנית שנכתבה בשנת  - הוזכרה תכנית "זינוק למחר" 2012בתכנית האסטרטגית לשנת   50

ידי אשלים, בשיתוף עמותת ילדים בסיכוי, עמותת "למרחב" ומשרד החינוך, שהיא על  2009

ם. התכנית לא הוטמעה כהכנה ליציאה לחיי ביתיות-למתבגרים במסגרות חוץ תכנית כישורי חיים

 אופן מסודר בפנימיות משרד הרווחה.ב
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על משרד הרווחה לפתח תכניות ייעודיות להכשרת חניכי הפנימיות ליום 

שאחרי סיום שהותם בפנימייה ולהקנות להם כלים להשתלבות עצמאית 

. עליו גם לבחון את האפקטיביות של תכניות אלו ולבחון 18בחברה לאחר גיל 

 )ראו להלן(. 18סיום שהותם בפנימיות בגיל את הדרכים לליווי החניכים לאחר 

במסגרת  ךנערו הביקורתמקבל את הערת  הוא משרד הרווחה מסר בתשובתו כי

. עוד ומעקב אחר הטמעתהלגבי בוגרי פנימיות ועדת הפנימיות לפיתוח תכנית רחבה 

 ואשלים )השירות לנוער, צעירות וצעירים( ץ"עם שירות נוצמקיים השירות מסר כי 

 18וליווים לאחר גיל החניכים כישורי חיים, הכנת  תהליך של פיתוח תכניות לפיתוח

 מחלקות לשירותים חברתיים.לובתיאום בין הפנימייה כתהליך רצוף 

 

 

  18ליווי חניכי הפנימיות לאחר גיל 
הן משום שבמסגרות  -הפנימיות  נוכח הפערים שאיתם יוצאים בוגרי הפנימיות מן

דרשו לקבל אחריות לעצמם ולחייהם, והן משום שלרבים מהם אין שבהן גדלו לא נ

יש חשיבות רבה לליווים בצעדיהם הראשונים כבוגרים  -תמיכה משפחתית וכלכלית 

עד אמצע שנות העשרים לחייהם, כדי לאפשר להם התפתחות תקינה ובניית חייהם 

 הבוגרים בצורה מיטבית.

הפנימיות של משרד הרווחה;  את 18בוגרים בני  400-בכל שנה מסיימים כ

לאחר עזיבת  ללוות אותם ולתמוך בהםעל אף הצורך הביקורת העלתה כי 

, וגם לא 51, משרד הרווחה לא קבע מדיניות לליווי הבוגרים18 הפנימייה בגיל

קבע כיעד לסייע להם לאחר סיום הפנימייה, על מנת לשלבם בקהילה באופן 

 . 52ה כבוגריםהמיטבי ולמנוע את חזרתם למעגל הרווח

החל המינהל לחינוך התיישבותי שבמשרד החינוך בשיתוף  2016לשם השוואה, ביולי 

ארגון אשלים להניע את תכנית "יש לך כתובת", שמטרתה להעניק לצעירים 

הזדמנות שווה להשתלבות מיטבית בחברה ולצעירות בוגרי פנימיות חינוכיות 

 יםהמרכזי םהאמצעימוגדרות וברורות, ו. בתכנית נקבעו תוצאות רצויות הישראלית

יפעלו ש בפנימיות חינוכיותחדש של רכזי בוגרים מקצוע הטמעת להשגתם הם 

, והגדרת סל מענה לבוגרים 26ועד גיל  16בוגרים מגיל ה לשחינוכי הרצף הלשמירת 

 ובו סיוע במיצוי זכויות, ליווי אישי, הכוונה ללימודים, הכוונה לתעסוקה, הענקת 
  .57לעיל(, עמ'  44)הערה  ביתיות חוץ השמה של ממסגרות הבוגרים צעירים  51

בפרויקט פרטני המכוון רק לחלק מבוגרי פנימיות הרווחה  מוגבלתמלבד השתתפות תקציבית   52

יכולים לשהות  אינםשקבוצה ייחודית של חניכי פנימיות  - "םנעילדי הנעדרים עורף משפחתי: 

הורים, יתמות מאחד היתמות משני  כגון ,בבתיהם ועם משפחותיהם בחופשות מסיבות מגוונות

היעדר קשר עם המשפחה, היפלטות  שאינו מתפקד או נטש את ילדו,הורה שני וההורים 

אלו שיעורם של ממצאי מערכת הרף,  לפיו ,2015שנת במאמצת או ממשפחת אומנה.  הממשפח

  .לעיל( 46 הערה -להם מיועדת התכנית "גשר לעצמאות" ו) מכלל חניכי הפנימיות 14%-היה כ
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 שבו מצב לקבל אין
 במשך שלווה ילד

 ידי על ארוכה תקופה
 של טיפול צוותי

 לו שאיןו הפנימיות
, תומך משפחתי עורף

 המים אל ייזרק"
 עולם של" הסוערים
 נקודות בלי המבוגרים

 ותמיכה אחיזה
 

צבאי או לאומי. משרד הרווחה  -מציאת פתרונות למגורים ושירות משמעותי  מלגות,

 אינו שותף לתכנית זו.

משרד הרווחה השיב כי הוא מוביל "כיום תכנית לאומית לטיפול בבוגרים ובצעירים 

מיליון ש"ח בשנה, על מנת לסייע להם להשתלב באופן מיטיב  100-בהיקף של כ

 קינים". בחברה ולנהל חיים עצמאיים ות

על אף חשיבותה של תכנית לאומית זו, הרי שהיא בשלביה הראשוניים בלבד 

. החוסר במרכז קשר שיתמוך בבוגרים הצעירים לאחר 53ויישומה טרם החל

 משרד שסיימו את הפנימיות הוא עמוק וחריף ודורש מענה דחוף. לכן על

כדי  18גיל לליווי בוגרי פנימיות לאחר לגבש את המתכונת המתאימה  הרווחה

להשתלב בחברה לסייע להם בצמתים שהם צפויים להיתקל בהם בדרכם 

כבוגרים עצמאיים, בין היתר בגיוס לצה"ל, לימודים ושילוב בתעסוקה. אין 

לקבל מצב שבו ילד שלווה במשך תקופה ארוכה על ידי צוותי טיפול של 

" של עולם שאין לו עורף משפחתי תומך, "ייזרק אל המים הסועריםוהפנימיות 

המבוגרים בלי נקודות אחיזה ותמיכה. מדובר בשלב רגיש ביותר בחייהם של 

אותם צעירים, שבו עליהם לעצב לעצמם זהות כבוגרים עצמאיים, ועל משרד 

הרווחה לספק להם מערכת תמיכה שתלווה אותם עד שיוכלו להמשיך את 

 דרכם בכוחות עצמם. 

 

 

 
 בדבר הכנתה וביצועה של התכנית.  2016מאוקטובר  2014ראו החלטת ממשלה   53
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 על הפנימיות  הפיקוח

שירות ילד ונוער אחראי לפיקוח על הפנימיות מתוקף חוק הפיקוח על מעונות, 

חוק הפיקוח(, ומערך הפיקוח של השירות אחראי לוודא כי  -)להלן  1965-התשכ"ה

המסגרות ממלאות את ייעודן ומופעלות לפי חוק הפיקוח ותקנותיו, הוראות תע"ס 

ארציים, העוסקים בין  יםזה מעסיק כיום שלושה מפקח והנהלים שנקבעו. מערך

מחוזות, המפקחים  מפקחי 12-היתר בגיבוש תורה מקצועית וקביעת מדיניות ארצית, ו

ישירות על הפנימיות בביקורי פיקוח. מרכזי השירות במחוזות אחראים לעבודת 

 המפקחים המחוזיים בפנימיות שבמחוז.

 

 

 ליקויים בהליך הפיקוח
הכולל בין היתר בקרה על אלה: התנאים , התע"ס מגדיר את תפקיד המפקח המחוזי

הפיזיים, הבטיחותיים והביטחוניים; תכניות הטיפול האישיות של הילדים; היקף כוח 

האדם ואיכותו; התקציב המועבר לפנימייה על ידי משרד הרווחה; נושאי תזונה 

 ובריאות. 

 

  הפתעביקורי תדירות 

 לחשוף אפשר באמצעותם שכן ,פתע ביקורי נדרשים להיות הפיקוח מביקורי חלק

. מערך הפיקוח הארצי קבע כי יש 54מתוכנן בביקור ייחשפו בהכרח שלא ליקויים

לערוך ביקורי פתע בפנימיות פעמיים בשנה, בשעות הבוקר המוקדמות או החל 

 הערביים ועד חצות.-בשעת בין

הביקורת העלתה כי היקף ביקורי הפתע שנערכו היה מצומצם ולא עמד 

 76-מ 16-נערכו ביקורי פתע רק ב 2014בשנת מערך הפיקוח הארצי: בהנחיות 

(. עוד הועלה 24%מהן ) 18-רק ב - 2015(, ובשנת 21%הפנימיות שנבדקו )

שגם כשנערכו ביקורי פתע, הם לא נעשו בתדירות הנדרשת, ורק בשתי 

והשנייה  2014פנימייה אחת בשנת  -פנימיות נערכו שני ביקורי פתע בשנה 

 . 2015בשנת 

חשיבות בביקורי הפתע ככלי פיקוחי משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא רואה 

 . 2017המדיניות בנושא במהלך לקביעת לכך ידאג  איומקצועי, 

  
עמ' "היבטים במערך השירותים לאנשים עיוורים",  (,2015) א66דוח שנתי מבקר המדינה, ראו   54

406. 
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 פיקוח חוסר בכלי 

 יבצע את בדיקתו באופן שיטתי הוא הכנת טופס שהמפקח כלי יעיל שבכוחו להבטיח

בהתבסס על  55כל הרכיבים שיש לבדוק של( check list) תיוג שיש בו רשימת מובנה

. 56החוקים, התקנות, הנהלים והסכמי ההתקשרות שנחתמו עם הגופים המפעילים

הוא הגוף הממונה על המפקחים, ומתוקף תפקידו זה מוטלת עליו  שירות ילד ונוער

 . פיקוחהכלי ספק את להאחריות 

העומדים לרשותם מבדיקת תהליכי העבודה של המפקחים עולה כי כלי הפיקוח 

אין טופס  שוטףפיקוח ביקור ואילו ל הפתע בלבד, לביקורי כוללים טופס מובנה

הכולל רשימת תיוג. יצוין שהשירות הכין טופס כללי בלבד, שאיננו כולל  מובנה

נושאים נבחרים מחייבים שעל המפקח לבחון על פי הוראות התע"ס. על כן עומק 

חומים שנבדקים נתונים בפועל לשיקול הדעת הבקרה בפנימיות, היקף הפיקוח והת

 60-של המפקח ואין מרכיבים שהוא מחויב לבדוק. כך, למשל, מבדיקה של יותר מ

הדוחות(,  60 -דוחות פיקוח מארבעת המחוזות שנבחרו בבחירה אקראית )להלן 

עולה שונות רבה מבחינת המרכיבים שנבדקו וכן ברמת הפירוט של הנושאים, 

ים שלא נמצאו בהם ליקויים ובפירוט המרכיבים שלא נבדקו בפירוט המרכיב

 בביקורת. 

שיקול  פי על פועל מפקח כנדרש כל מובנה טופס יוצא אפוא כי בהיעדר

דעתו, ועקב כך השירות אינו יכול להשוות בין תוצאות הבדיקות ואינו יכול 

תוצאת הדבר היא שלמשרד  .לעמוד על בעיות שמשותפות לכלל הפנימיות

וחה אין תמונת מצב שלמה ואמינה של הפנימיות, שאת הפעלתן מסר הרו

לגורמים חיצוניים, ולכן הוא יתקשה ליישם צעדים לתיקון הליקויים בתפקוד 

משרד הרווחה אינו מקיים אפוא פיקוח ובקרה נאותים על  הפנימיות. בכך

 הפנימיות.

, תע"סההוראות  ילפטופס ביקורי פיקוח  משרד הרווחה מסר בתשובתו כי הוא יכין

, הממצאים וההמלצות לתיקון ם שנבדקונושאיובו יידרש המפקח לפרט את ה

 ליקויים. 

 

 שוטפים ותיקון ליקויים פיקוח ביקורי תיעוד 
 שנמצאו בהם

היחידה לקיום ביקור פיקוח, הוא מתעד את עבודת  דוח הפיקוח הוא האסמכתה

הפיקוח העיקרית שעושה המפקח לאורך השנה ואמור לאפשר לעקוב אחר איכות 

 הטיפול בילדים ואחר תיקון ליקויים שהתגלו. נוסף על כך, דוחות הפיקוח מהווים גם 
 .שם  55

בנושא "המפקח כמחולל האסדרה  2012משנת על פי סיכום עבודת ועדת היגוי משרדית   56

 .10-9במשרד הרווחה והשירותים החברתיים: גיבוש תפיסה והצעות ליישום", עמ' 
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חוות דעת הנדרשת בזמן קבלת החלטות בנוגע להמשך ההתקשרות עם הגוף 

 המפעיל.

הועלה כי חלק מביקורי הפיקוח מתבצעים בלא שייכתב דוח פיקוח ובלא כל 

תיעוד של עבודת הפיקוח ושל הליקויים שנמצאו במהלכה. כך למשל, נמצא 

 ביקורים לא מתועדים. 147-פנימיות כ 16-נערכו ב 2015-2014כי בשנים 

ותיים אחד הרכיבים החשובים בתפקיד הפיקוח הוא הבקרה לשם איתור פערים מה

משנתגלו . 57בין מדיניות המשרד והסטנדרטים שנקבעו לבין מרכיבי הביצוע בפועל

ליקויים בפנימייה, על המפקח לדאוג כי הגוף המפוקח יפעל לתיקונם, לקבוע את 

 לבצעה שיש נוספת פעולה דחיפות התיקון בהתאם לחומרתם ולעקוב אחר תיקונם.

 משרד הרווחה לשם מטה את לשמש יכול כזה הפיקוח; ניתוח דוחות ניתוח היא

 ולצורך לחניכי הפנימיות הניתנים השונים השירותים לגבי מערכתיים לקחים הפקת

 .58מדיניות גיבוש

השירות לא קבע דרכים למעקב שיטתי אחר תיקון  הביקורת העלתה כי

לציין הליקויים שהתגלו בביקורי הפיקוח השוטפים ובביקורי הפתע, כגון חובה 

הדוחות  60בדוחות הפיקוח לוחות זמנים לתיקון הליקויים. כך למשל, מבדיקת 

 עולה כי הליקויים שצוינו בדוחות לא לווו ביעדי תיקון ושיפור מתוחמים בזמן. 

 2017-2016 בשניםתחום הפיקוח  בחינתבמסגרת משרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

ידאג עוד ציין המשרד כי  ייניו.כל ביקור פיקוח יתועד ללא קשר למאפש הוחלט

, נםנדרש לתקשליקויים יפורטו ביקורי הפיקוח המתעד את ממוחשב הבטופס ש

קים אגף בקרה י 2017בשנת עוד עדכן משרד הרווחה כי  לוחות זמנים לבקרה.ו

 ואשרליקויים, תיקון הניהול הפיקוח והבקרה ובדיקת  ,בין השאר ,דו יהיהישתפק

 מעקב אחר תיקון ליקויים.התהליך נוסף בה נדבך ייה

 

 

בקרה לקויה על העסקת כוח אדם בפנימיות 
 וניצול התקציב שמועבר להן

משרד הרווחה מעביר מדי חודש לכל הפנימיות אלפי שקלים עבור כל חניך ששוהה 

קובע כי אחד מתפקידי המפקח הוא ביצוע בקרה תקציבית לרבות  בהן. התע"ס

מעקב אחר ביצוע פעולות למען הילדים שעבורן מתוקצבת הפנימייה. זוהי אחת 

הדרכים להבטיח כי הילדים אכן זוכים לרמת שירותים נאותה בכל תחומי החיים 

  וכנדרש בהסכמים שנחתמו עם מפעילי הפנימיות.
 .7שם, עמ'   57

  .407עמ' יבטים במערך השירותים לאנשים עיוורים", "ה(, 2015) א66דוח שנתי מבקר המדינה,   58
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 וח אדםהעסקת כהיעדר בקרה על 

המדינות החברות יבטיחו כי מוסדות ושירותים באמנה לזכויות הילד נקבע, כי "

האחראיים לטיפול או הגנה על ילדים, וכיוצא באלה מיתקנים, יעמדו בתקנים 

הבריאות, מספר  ,הנקבעים בידי הרשויות המוסמכות, בפרט בתחום הבטיחות

על המפקח לבצע בקרה על ". התע"ס קובע שעובדיהם וכשירותם, והפיקוח הנאות

מספר העובדים המועסקים בפנימייה; וגם ועדת גדעון שהתייחסה לסוגיית צוות 

עובדי הפנימייה, ציינה שיש פערים רבים בין תקן כוח האדם לבין מספר המועסקים 

על הצורך בפיקוח הדוק בפועל והדגישה כי תפקידו של המפקח לבדוק התאמה זו. 

בקרות עומק בקרות עומק שנערכו בפנימיות. למשל, ניתן ללמוד מב תחום זהב

נמצא שבארבעה ( עיל)ראו לביתיות -שנעשו בתשעה גופים המפעילים מסגרות חוץ

. הדבר 2014-2013שתוקצב בשנים  מהם מצבת העובדים הייתה מצומצמת מן התקן

 עלול להשפיע על איכות ההשגחה על הילדים והטיפול בהם בפנימיות אלו. 

היקף כוח האדם יכולה להתבצע על בסיס דיווח של הפנימייה או על בקרה על 

בדיקה עצמאית של המפקחים. הבקרה יכולה למשל לכלול דרישת תלושי שכר של 

העובדים, כפי שהומלץ במסמך אסטרטגי של שירות ילד ונוער. דרך אפשרית נוספת 

 59טוח לאומיהיא להשוות בין הטפסים שבהם מדווח המעסיק על עובדיו למוסד לבי

 ובין תקן העובדים לפי ההסכם עם הפנימייה.

 כוח היקף על אפקטיבית בקרה מבצעים אינם המפקחים כי עלה בביקורת

 לזה תואם הוא אם אינם יודעים האדם המועסק הלכה למעשה בפנימייה, ולכן

 . הילדים לצורכי ההולם המענה את לתת שאמורו להפעלתה בהסכם שנקבע

והחובה של , בפנימייה העובדים המועסקיםמספר  עלחשיבות הבקרה  בשל

המדינה שנקבעה באמנה לזכויות הילד לפקח על מספר העובדים האחראים 

 רק על להסתמך לטיפול בחניכי הפנימיות ולהגנה עליהם, מן הראוי שלא

 במדויק. נתונים את הלאמת המפקחים  הפנימייה, אלא על של הדיווח

יחל להשתמש בכלי ממוחשב שנבנה  2017מסר בתשובתו כי בשנת משרד הרווחה 

 לצורך בקרה על כוח אדם.

 

 תקציבבקרה לקויה על ניצול ה

כאמור, לפי התע"ס על המפקח לבצע גם בקרה תקציבית על ניצול הכספים 

המועברים לפנימייה. כספים אלה מועברים לפי תעריף שנקבע, המבטא את עלות 

ייה, סלים )הכוללים תשלומים עבור חוגים, שיעורי עזר, העסקת כוח האדם בפנימ

תרופות, טיפול פסיכולוגי, נסיעות, ביגוד ועוד( וכן החזר הוצאות גלובליות )כגון שכר 

דירה והוצאות שמירה( כנגד הצגת חשבוניות באישור המפקחים. לפי עיבוד משרד 

ם שמילאו ( מן השאלוני48.85%מבקר המדינה לנתוני הרף, בכמעט מחצית )

  מפקחים בנושא זה המליץ המפקח לערוך בקרה חשבונאית בפנימייה.
 .126או טופס  102כגון טופס   59
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לפי הנהלים, על המפקח לדרוש מן הפנימיות מדי שנה לדווח על הוצאותיהן 

 והכנסותיהן באמצעות טופס דיווח שנתי ייעודי שהכין השירות. 

 שהכין והכנסות הוצאות השנתי של הפנימיות על הדיווח טופס כי נמצא

 ההכנסה נתוני מול ההוצאה נתוני פירוט כולל שאינו כללי טופסהוא  ותהשיר

סעיפי בלתכנון  התקציב ניצול את בדרך שתאפשר להשוות, השונים בסעיפים

 אינו הואההוצאה השונים, כגון עבור חוגים ושיעורי עזר. כפועל יוצא מכך 

סעיפי ההוצאה השונים. בתומך בבקרה על ניצול הסכומים שהועברו לפנימיות 

 שוטפת בקרה מאפשר אינו התקציבי הניצול על השנתי הדיווחנוסף על כך, 

 ביקורי הפיקוח השוטפים.  במהלךחודש בחודשו  מדי

כדי להבטיח שהתקציב שהשירות מעביר לפנימיות מנוצל למטרות שקבע 

צול משרד הרווחה, על המשרד לדרוש מן הפנימיות דיווח תקופתי מפורט על ני

התקציב, שיאפשר לבצע בקרה ופיקוח תקציביים באמצעות השוואת ההכנסות 

 להוצאות לפי הסעיפים השונים. 

 שיאפשר השוואתלפיתוח טופס  2017יפעל במהלך משרד הרווחה מסר בתשובתו כי 

 נתוני ההכנסות.לנתוני ההוצאות 

 

  חשש להסטת תקציבים

-גופים המפעילים מסגרות חוץכאמור, משרד הרווחה ערך בקרות עומק בתשעה 

ביתיות, ובכולן התברר שיש הבדל בין התקציב שהועבר לבין הניצול בפועל, לעתים 

; דמי כיס 60בעודף ולעתים בחסר. ניצול מועט בולט במיוחד בסעיפים של שיעורי עזר

מתקציב החוגים  20%-לחניכים וחוגים. שניים מתשעת הגופים שנבדקו ניצלו פחות מ

מתקציב דמי  42%-מתקציב החוגים ו 16%שהועברו להם. גוף נוסף ניצל ודמי הכיס 

 כיס.

הנתונים שעלו בבקרות העומק של משרד הרווחה מעלים חשש להסטה של 

תקציבים בין הסעיפים השונים, ולכן נדרש שהמפקחים יבחנו את הסיבות 

להסטה ויחליטו אם לאשרה. אולם נמצא כי השירות לא קבע כללים והנחיות 

 . 61פנימיות ולמפקחים בנושאל

כללים והנחיות בנוגע לניצול ולהסטה של  משרד הרווחה מסר בתשובתו כי יקבע

 אישורים ברורים.על פי פיקוח צמוד וב ,תקציבים

  
  ."שיעורי עזר"ליקויים בתקצוב פרק ה-בתתראו לעיל   60

תתבצע במקרים יוצאים מהכלל. האישור יינתן כפי שנקבע בוועדת גדעון ש" תקנים המרת למעט  61

לדוח  20" )עמ' ובאישור המפקח הארצי בשירותבאופן פרטני ובכתב בהמלצת המפקח המחוזי 

 .הוועדה(



 759|    החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד

 רפואי והפסיכיאטרי פיקוח על הטיפול הה
ועדת גדעון ציינה כי הפנימייה מחויבת לדאוג לשלומם, ביטחונם ובריאותם של חניכי 

הפנימיות, ועליה לוודא קבלת טיפול רפואי, לרבות נטילת תרופות, ולבצע מעקב 

רפואי וניהול תיק רפואי. עוד ציינה הוועדה כי שיעור חניכי הפנימיות הנזקקים לליווי 

ל פי נתוני המשרד, בשנת הלימודים התשע"ו שיעור וטיפול פסיכיאטרי הולך וגדל. ע

, ובפנימיות 24.1%החניכים בכלל הפנימיות שנטלו תרופות פסיכיאטריות היה 

; שיעור החניכים שנטלו תרופות שמטרתן לסייע 72.3% -אשפוזיות -הפוסט

-בכלל הפנימיות, ובפנימיות הפוסט 33.9%בהתמודדות עם קשיי קשב וריכוז היה 

. יודגש כי נטילת תרופות אלו מחייבת ליווי ומעקב רפואיים 37.1% -אשפוזיות 

מקצועיים וסדירים, כפי שעולה גם מקובץ הנהלים של המשרד, המגדיר את תפקידי 

 . 62הפסיכיאטר והאחות המועסקים בפנימייה

ועדת גדעון עמדה על כך ש"איכות הטיפול ומדיניות חלוקת התרופות אינה ברורה 

ונה מפנימייה לפנימייה, לפי תפיסת העולם המקצועית של ונמצא כי היא ש

הפסיכיאטר בשטח". עוד ציינה הוועדה כי המפקחים אינם מצוידים בכלים או בידע 

לקביעת המדיניות הרפואית בפנימייה. גם ועדת בדיקה שבחנה אחת מן הפנימיות 

ימיות על העלתה ליקויים בתחום זה, דוגמת חלוקת תרופות לחניכי הפנ 2015בשנת 

ידי המדריכים, ליקויים ברישום של חלוקת התרופות, השגחה חלקית על הקלמרים 

שבהם נשמרות התרופות, וכן היעדרם של נהלים כתובים להסדרת העבודה 

, מהמסמכים שהועברו לידי משרד מבקר המדינה על כך הרפואית והסיעודית. נוסף

ימיות סוגיות רפואיות עולה כי לא אחת מונחות לפתחם של מפקחי מערך הפנ

-מורכבות ורגישות )כגון השימוש בתרופות במצבים אקוטיים בפנימיות פוסט

אשפוזיות או ההחלטה בדבר שימוש בהיפנוזה ככלי טיפולי בפנימיות( שאינן בתחום 

 התמחותם. 

הצביעה ועדת גדעון על הצורך  2012יוער כי לנוכח הקשיים שצוינו לעיל, כבר בשנת 

 י מקצוע במטה הנהלת השירות דוגמת פסיכיאטר ראשי ואחות ראשית. בשילוב גורמ

על אף האמור הועלה כי בארבע השנים שחלפו מאז לא יושמה המלצת ועדת 

גדעון בנוגע לשילוב גורם מקצועי במטה, ואף לא נמצאו פתרונות חלופיים, 

כגון העסקת מומחה חיצוני אשר יסייע בהתוויית מדיניות וינחה את המשרד 

בעניינים רפואיים. כמו כן, טרם גובשה תפיסה מקצועית מערכתית בדבר 

-מדיניות הטיפול הרפואי והפסיכיאטרי בפנימיות בכלל ובפנימיות הפוסט

 אשפוזיות בפרט. 

]לשירותים אישיים  על פי סיכום עם הנהלת האגףמשרד הרווחה מסר בתשובתו כי "

יועסקו באגף פסיכיאטר  2017משנת , החל וחברתיים, ששירות ילד ונוער כפוף לו[

 ".ואחות שיהיו אמונים על קביעת מדיניות ונהלים ובקרה עליהם במסגרות השונות

  
בקובץ הנהלים. עוד יצוין כי ניהול הטיפול התרופתי מוסדר בחוזר  7.14-ו 7.11למשל נהלים   62

 (. 53מינהל הסיעוד של משרד הבריאות )חוזר מס' 



 ב67 שנתי דוח|    760

 
 פיקוח תהליכי
 אינם בסיסיים

 על :כנדרש מתקיימים
 לפעול הרווחה משרד
 לשדרוג לאלתר
 הפיקוח יכולות

 הפנימיות על והבקרה
 הכספים כי ולהבטיח

 אליהן שמועברים
 יעיל באופן ינוצלו

 לטובת ואפקטיבי
 בהן השוהים החניכים
 ולרווחתם
 

מהאמור לעיל עולה כי תהליכי פיקוח בסיסיים אינם מתקיימים כנדרש: שירות 

הרווחה לא בנה כלי פיקוח דוגמת רשימת תיוג לביקורים  ילד ונוער במשרד

ם המחוזיים; יש מפקחים שאינם מתעדים את ביקורי השוטפים של המפקחי

הפיקוח שלהם; אין מעקב שיטתי אחר תיקון הליקויים; ואין בקרה של 

המפקחים על ניצול התקציב שמועבר לפנימיות או על העסקת כוח האדם 

בהן. על משרד הרווחה לפעול לאלתר לשדרוג יכולות הפיקוח והבקרה על 

שמועברים אליהן ינוצלו באופן יעיל ואפקטיבי  הפנימיות ולהבטיח כי הכספים

 לטובת החניכים השוהים בהן ולרווחתם. 
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 סיכום

התערבות משרד הרווחה באוטונומיה המשפחתית והשמת ילדים בפנימיות 

לעיתים נעשית בהסכמת הוריהם ועל דעתם ולעיתים ללא הסכמתם, בעיקר 

כך, אחריות  או כשהשמת הילד בפנימייה עדיפה על המשך השהייה בביתו. כך

של משרד הרווחה, האמור לפעול למען אותם ילדים, כבדה מוטלת על כתפיו 

לעתים טוב יותר מהוריהם הביולוגיים. עליו מוטלת האחריות לוודא כי הוצאת 

הילד מביתו אכן מביאה לשיפור במצבו מהבחינה הטיפולית וכן מהבחינה 

החינוכית. אחריות נוספת שהוא נושא בה היא הטיפול בקשר המשפחתי של 

 חתו.הילד ובשיקום משפ

ממצאי דוח זה מעלים תמונת מצב עגומה: ילדים השוהים בפנימיות אינם 

מקבלים את המענה המיטבי שהם זקוקים לו, ויתרה מזו, משרד הרווחה אינו 

בוחן את האפקטיביות של המענים שהוא מספק להם. הליקויים נמצאו לכל 

אורך התהליך, החל מהשמתם בפנימיות, עבור בזמן שהותם בהן וכלה 

המענה  -בחזרתם לקהילה, וכן בכל ההיבטים הקשורים למערך הפנימיות 

הטיפולי, השיקום הלימודי, הפיקוח על הפנימיות והכנת החניכים לחייהם 

 . 18העצמאיים לאחר גיל 

שהרי הן ידועות לו  -הכשל המרכזי של משרד הרווחה אינו באיתור הבעיות 

אלא בתרגומן לתכניות  -רכו שנה בעקבות ועדות שקמו ומחקרים שנע 30כבר 

עבודה אופרטיביות שיביאו לפתרונן ובהקצאת התקציב הנדרש לכך. אף 

שבשלושת העשורים האחרונים הקים המשרד עוד ועוד ועדות, הן רק מציפות 

את אותן בעיות ידועות, והוא ממשיך לדשדש ולעמוד במקום. אופן פעולה לא 

 -את אחריותו כלפי הילדים תכליתי זה משמעותו כי המשרד אינו מממש 

שיקומם, החזרתם לאורח חיים נורמטיבי הדומה לזה של צעירים אחרים בני 

 גילם ומתן אפשרות למיצוי יכולותיהם.

על שר הרווחה להיכנס בעובי הקורה בסוגיות שעלו בביקורת זו ולהורות 

לשירות ילד ונוער להכין תכנית עבודה אופרטיבית שתכלול סדרי עדיפויות, 

אבני דרך, יעדים ישימים ומדדים לבחינת פעולותיו, ועליו לפעול ליישמה ללא 

 דיחוי.
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  -הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים  -מעגלים 

 אפקטיביות וסדרי ניהול
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 תקציר

  כללי רקע

בו הועלה גיל הפרישה ש, 2004-בעקבות חקיקת חוק גיל פרישה, התשס"ד

להסכמה עם , הגיעה ממשלת ישראל 62-ל 60-ולנשים מ 67-ל 65-לגברים מ

לפיה התחייבה ו(, לשכת התיאום - לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים )להלן

ע יסיכדי ל ,שניםלעשר מיליון ש"ח בפריסה  600הממשלה להקצות סך של 

עקרונות את בפתרון קשיים כספיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישה. עוד סוכם כי 

סתדרות העובדים החדשה השימוש בתקציב זה יקבעו במשותף לשכת התיאום, ה

 ( ומשרד האוצר.ההסתדרות -)להלן 

ושמה עמותה קרן שהיא הקימו לשכת התיאום וההסתדרות במשותף  2007בשנת 

כדי  הקרן או העמותה( - הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים" )להלן - "מעגלים

 2011הממשלה התחייבה להן. בנובמבר ששתשמש מסגרת לביצוע הפעולות 

פורטה הסכם בההסכם(.  -חתמה ממשלת ישראל על הסכם עם הקרן )להלן 

הסבה או להכשרה, לבשני מסלולים: מימון קורסים תכנית הפעולה של הקרן 

וותק והגיל השדרוג מקצועי עבור בעלי מקצועות שוחקים העומדים בתנאי ל

תקופה שלא תעלה לן תשלום דמי קיום או לחלופי ;שנקבעו בהסכם ותבמקצוע

לגיל ומתקרבים על שנה לבעלי מקצועות שוחקים שאינם משתתפים בקורסים 

מידה לקביעת הפנסיה מגשרת(. בהסכם הוגדרו גם אמות  - )להלן פרישהה

 1משרד הכלכלה והתעשייהיפקח על ביצוע ההסכם נקבע כי  "מקצועות שוחקים".

  משרד הכלכלה(. -)להלן 

עובדים ובראשם יו"ר )בשכר( ומנכ"ל.  20-העסיקה הקרן כ 2016לשנת נכון 

ככל עמותה יש לקרן  יו"ר הקרן הגב' יפה ויגודסקי.כבתקופת הביקורת כיהנה 

נוסף על כך, מכוח ההסכם עם  ועד מנהל וועדת ביקורת. ,אסיפה כללית

הממשלה מלוות את פעילות הקרן שתי ועדות משותפות למייסדיה ולממשלה: 

 .ועדת היגוי וועדת מעקב עליונה

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה היבטים בפעילותה של  2016אוגוסט -בחודשים פברואר

פיקוח הארגון, הניהול, הפעולותיה, סדרי של אפקטיביות ה םובכלל ,הקרן

ף להכשרה )באג בקרה. הבדיקה נעשתה במשרדי הקרן ובמשרד הכלכלההו

  . אדם( מקצועית ופיתוח כח
במועד הביקורת היה תחום התעסוקה באחריות משרד הכלכלה. בעקבות החלטת הממשלה   1

( לאחריות משרד מקצועיתההכשרה ה תחום )ובכללותחום התעסוקה עבר  2016מיולי  ,1754

  העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
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 הליקויים העיקריים
 אפקטיביות הקרן

למעלה מארבע שנים מאז יצאה התכנית אף שחלפו  :יה מערכתיתיהיעדר רא

של שפעה ההמשרד האוצר מה ולא משרד הכלכלה ו לא אל הפועל לא בדק

העלאת גיל הפרישה על קהל היעד של הקרן, ובאיזו מידה הכשרה והסבה 

. בפועל התכנית בו פגיעההר ואפקטיבי למזעכלי לשמש  ותמקצועית יכול

כנדרש וזאת על מנת למצות את כספי  ה מערכתית ולאומיתימתנהלת ללא ראי

 הציבור שהוקצו לשם כך, באופן המיטבי.

בתכניות העבודה השנתיות של  אפקטיביות:ההיעדר יעדים ומדדים לבחינת 

עריך אם אכן שדרגו בכלל זה, לא נדרש למדוד ולה. תוצאההקרן לא נקבעו מדדי 

הקורסים את העובדים או הביאו להסבתם המקצועית באופן ששיפר את מצבם, 

משרד הכלכלה לא דרש  ,זאת ועודה מבחינת הקרן נחשב בגדר הצלחה. ומ

 סיוםלאחר  בעבודה אלו בקורסיםמשתתפים ההשתלבות  עלמהקרן נתונים 

 . לימודיהם

טרם עלה בידי הקרן להוציא לפועל את  יישום מסלול הפנסיה המגשרת:-אי

נכון ליוני . עובדים בלבד חמישהבעניינם של הפנסיה המגשרת, למעט  מסלול

-מיליון ש"ח מתוך כ 5.2-כ :תקציב עבור מסלול זהנוצל רק חלק מזערי מה 2016

 אחת ממטרות ההסכם. מהמיליון ש"ח. בכך לא יוש 102

 

 היעדר חלוקת סמכויות בדרג המנהל

שבהם  ,הקרן עסקה בשגרה גם בהיבטים שמשמעותם ניהול שוטף של הקרןיו"ר 

יציבות הניהול של ב פגעעסקו גם מנכ"לי הקרן לאורך השנים. טשטוש הגבולות 

. מנכ"ליםחמישה שנים בלבד התחלפו בקרן חמש נמצא כי בתקופה של כ :הקרן

 קרן.כמו כן נמצאו ליקויים בכל הנוגע להיקף העסקתה ולשכרה של יו"ר ה

 

 ליקויים בניהול הוצאות הקרן

שכרה הקרן את משרדיה בבניין  2012בשנת  הוצאות שכירות משרדי הקרן:

"בית התעשיינים". אף שמדובר בהתקשרות רחבת היקף ביחס להתקשרויות 

ביקשה הקרן חלופות אחרות למשרדים אלה, וכן לא לא בחנה אחרות של הקרן, 

בשנת  . כך גםבנוגע לסבירות דמי השכירותהערכת שמאי עבור חוזה השכירות 

כאשר שכרה הקרן משרדים חדשים מהתאחדות התעשיינים, שהינו תאגיד  2016

  .קשור לקרן, המצויים אף הם ב"בית התעשיינים"
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לרבות תשתיות  ,מאז הקמתה קיבלה הקרן שירותי מחשוב הוצאות מחשוב:

לא חתמו על הסכם הקרן וההתאחדות  מהתאחדות התעשיינים. ,ורישיונות

המסדיר את קבלת השירותים האמורים. גם בדוחות הכספיים של הקרן לא ניתן 

אף שבסופו של יום  אלו ביטוי להתחייבות כלשהי כלפי ההתאחדות בגין שירותים

 . שילמה הקרן בגינם

 

 ליקויים בפיקוח ובבקרה של משרד הכלכלה על הקרן

משרד הכלכלה. נתונה להיה בהסכם נקבע כי האחריות לפיקוח על הקרן ת

שכר המשרד רואה  2013הביקורת העלתה כי פעולותיו בנושא זה לקו בחסר: ביוני 

החלטות  קיבלאך לא  ,חשבון מטעמו לבחינת התנהלותה הכספית של הקרן

החל המשרד בבדיקה  2014. בנובמבר בעקבות בדיקתו המלצותיומסמך לבנוגע 

אך נכון למועד סיום הביקורת,  ,מטעמורואה חשבון אחר על ידי נוספת בקרן 

המשרד לא  ,טרם התקבל דוח סופי. נוסף על כך ,דהיינו בחלוף כמעט שנתיים

 ,כמתחייב מן ההסכם ,עמד על קבלתם של דוחות ביצוע מהקרן אחת לחצי שנה

 נתונים וקבלות שהוא מקבל באופן שוטף מהקרן.  תשיטתיבדיקה גם לא בדק ו

 

 ההמלצות העיקריות

לבחון אם היא מגשימה את מטרותיה כפי שנקבעו בהסכם ומוסדותיה על הקרן 

ציבור הכספי הממומנים מ ובכלל זה למדוד ולהעריך אם הקורסים הקרן, ובתקנון

עולים בקנה אחד עם סדר העדיפות כפי אכן ש"ח,  בהיקף של מאות מיליוני

ן כדי להאריך קידום תכניות הסבה או הכשרה מקצועית שיש בה -שנקבע בהסכם 

את תקופת ההעסקה של בעלי מקצועות שוחקים במקום עבודתם עד הגיעם לגיל 

 פרישה.

הפנסיה המגשרת והניצול מסלול  מו שלהעיכוב הניכר והמתמשך ביישו לנוכח

על ועדת המעקב העליונה, המלווה את הקרן מכוח ההסכם , הזעום של תקציבו

ואת הצורך  מותו של המסלולשתבחן את ישיעם הממשלה, לבצע עבודת מטה 

 .לערוך בו שינויים

נוסף  ,הקרן"ר מחדש את היקף ההעסקה של יועל האסיפה הכללית לבחון 

ומכל מקום,  .גובה שכרהלבחון את עליה וכן  ,להעסקה של מנכ"ל במשרה מלאה

בין תפקיד יו"ר הקרן לבין תפקידי  ההליוהבחנה ברורה בנלהבחין על הקרן 

  .המנכ"ל

לנהוג זהירות בכל הנוגע להתקשרויותיה כפי שנדרש מגופים הפועלים  על הקרן

למען הציבור והעושים שימוש בכספי הציבור, ועל אחת כמה וכמה 

על הקרן לנהל את  ,יתר על כן לצדדים הקשורים לקרן. ותנוגעכשההתקשרויות 

באמצעות הסכמים בכתב זאת רבית, ימסודר ובשקיפות מניהול פעילותה 
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עמו מתקיימת שצד ובין ההמבהירים ומסדירים את טיב מערכת היחסים בין הקרן 

 תאגיד קשור. אם צד זה הוא ההתקשרות, בייחוד 

משרד העבודה(, אליו  -העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן על משרד 

להעמיק את הליכי , בין היתר, האחריות לפיקוח על הקרן, 2016הועברה ביולי 

באופן שיטתי וסדור ולעשותם פעולות הקרן והתקשרויותיה על והבקרה המעקב 

 יותר.

 

 סיכום

תסייע זו מיליון ש"ח למשך עשור כדי ש 600מעגלים מדינת ישראל הקצתה לקרן 

באמצעות לגיל הפרישה באמצעות מימון פנסיה מגשרת או המתקרבים לעובדים 

ה מקצועית. מדובר הסבלשם קורסי הכשרה מקצועית לשם שדרוג מקצועי או 

תקציב הממשלתי המיועד להכשרה מקצועית כלל הבהשוואה ל נכבדבסכום 

 , בשקיפות,מערכתיתציבורית כי הוא ינוהל בראייה  ומצופה היהלמבוגרים, 

 מטרה למצות את כספי הציבור באופן המיטבי.וב

 ליקויים ;אפקטיביות של פעולות הקרןל בנוגעספק ניכר  :ממצאי הביקורת העלו

צד "חוסר שקיפות של הקרן לגבי התחייבויותיה ל ;סדרי ניהול הוצאותיה ונתוניהב

יציבותה הניהולית עקב היעדר חלוקה ברורה של סמכויות בין יו"ר פגיעה ב ;"קשור

 לאורך השנים. ועקב תחלופת מנכ"לים  המנכ"להקרן לבין 

תונים לדרוש לבצע איסוף וניתוח של נעל ועדת המעקב העליונה של הקרן 

, ללא דיחוי, לבחון מחדשהנוגעים לאפקטיביות של פעולות הקרן. כמו כן עליה 

מטרותיו, את את ההסכם בין ממשלת ישראל לקרן, לרבות את הנחות היסוד שלו, 

התועלות הצפויות ממנו. במסגרת כל זאת לעומת  -עלותו לציבור את תנאיו ואת 

הקרן מציעה שיות של הפתרונות בחינה זו ראוי לתת את הדעת על מידת הרלוונט

, על משרד זו לקהל היעד שלה ועל מידת הביקוש להם. ללא קשר לבחינה

המעקב על הקרן כדי להבטיח שהתקציבים את להעמיק את הפיקוח ו העבודה

  .את מטרתםמשרתים אכן המועברים אליה מכספי הציבור, הניכרים 
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 מבוא 
לחיסכון הפנסיוני, במרוצת השנים נערכו בישראל שינויים רבים במדיניות הנוגעת 

עוגנה בחוק גיל  . העלאה זוועם המרכזיים שבהם נמנית העלאת גיל הפרישה

  60-ולנשים מ 67-ל 65-מלגברים הועלה גיל הפרישה  ובו ,2004-פרישה, התשס"ד

 גיל הפרישה(. -)להלן  62-ל

בעקבות החקיקה האמורה הגיעה ממשלת ישראל להסכמה עם לשכת התיאום של 

לפיה התחייבה הממשלה להקצות סך ו, לשכת התאום(-)להלן 2הכלכלייםהארגונים 

, כספי הסיוע( -ואילך )להלן  2006שנים משנת לעשר מיליון ש"ח בפריסה  600של 

בין השאר מדובר  .ע בפתרון קשיים כספיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישהיסיל כדי

בדים שהתרחשה עובדים מחמת פרישה מוקדמת של עושל קשיים של מעסיקים וב

קשיים של ב בהנחה שלא יחול שינוי בגיל הפרישה, וכן מדובר לפני חקיקת החוק

ית זעבודה פיהעובדים עובדים עקב הרצון לאפשר לעובדי כפיים של מעסיקים ו

הכשרות או הסבות מקצועיות. עוד עבורם מאומצת לפרוש פרישה מוקדמת או לממן 

יקבעו במשותף לשכת התיאום, הסתדרות  עקרונות השימוש בתקציב זהאת סוכם כי 

 ומשרד האוצר. ההסתדרות( -)להלן העובדים החדשה

בעניין יישום עקרונות השימוש בכספי התקיימו מגעים במשך כמה שנים  2004מאז 

הקימו לשכת התיאום וההסתדרות במשותף  2007בשנת  .בין הגופים האמוריםהסיוע 

 -)להלן 3למען בעלי מקצועות שוחקים"הקרן  - "מעגליםושמה עמותה קרן שהיא 

הממשלה התחייבה ש, כדי שתשמש מסגרת לביצוע הפעולות הקרן או העמותה(

על . , על מנת לסייע בפתרון הקשיים הכספיים הנובעים מהעלאת גיל הפרישהלהן

 : המטרות האלה לפעול להקצאת כספי הסיוע לטובתפי תקנון הקרן, היא נועדה 

לכך כדי  שרות והסבות מקצועיות לעובדים שיימצאו זכאים)א( קיום הדרכות, הכ

)ב( מתן פתרונות שיאפשרו לעובדים זכאים  ; שימשיכו לעבוד במקום עבודתם

לפרוש פרישה מוקדמת. הקרן תקבע תבחינים לקביעת זכאותו של עובד לקבל 

לאחר חתימת הסכם  2011הכשרה או מענק מן הקרן. הקרן החלה לפעול בנובמבר 

תכנית הפעולה מפורטת הסכם ב. ההסכם(-)להלן הקרן ובין 4משלת ישראלמ בין

שדרוג מקצועי להסבה או להכשרה, למימון קורסים )א(   בשני מסלולים:של הקרן 

 בהסכם;העומדים בתנאי גיל וותק במקצוע שנקבעו  5עבור בעלי מקצועות שוחקים

תקופה שלא תעלה על שנה לתשלום דמי קיום  :פנסיה מגשרת )ב( : או לחלופין

 פרישההלגיל והמתקרבים לבעלי מקצועות שוחקים שאינם משתתפים בקורסים 

  . פנסיה מגשרת( -)להלן
בהם הוא המרכזי וארגון גג של ארגוני המעסיקים העיקריים במגזר הפרטי, היא הלשכה   2

התאחדות התעשיינים. שמה הנוכחי של הלשכה הוא "נשיאות הארגונים העסקיים", ובראשה 

 נשיא התאחדות התעשיינים מר שרגא ברוש. (2016אוגוסט -פברואר)תקופת הביקורת בעמד 

השם לשם  שונה 2012ובשנת  ,"הקרן למען בעלי מקצועות שוחקים" הקרןבעת הקמתה נקראה   3

 הנוכחי. 

 .תמ"ת(משרד הוהחשב של משרד הכלכלה )לשעבר את המדינה ייצגו המנכ"ל   4

ובהן עבודה הכרוכה בנשיאת  ,בהסכם הוגדרו אמות המידה לקביעת "מקצועות שוחקים"  5

משאות כבדים באופן ממושך, עבודה פיזית בתנאי אקלים קשים, עבודה בסביבת רעש הפוגע 

 עבודה בסיכון ביטחוני רב.בשמיעה, עבודה בסביבת חומרים מסוכנים ו
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וכי  ,הקרן תתקשר עמםשבמוסדות הכשרה יתקיימו הסכם כי הקורסים נקבע בעוד 

 60מגשרות תקצה המדינה לקרן תקציב שנתי של הפנסיות והלצורך מימון הקורסים 

משרד יפקח על ביצוע ההסכם נקבע כי הקרן.  הוצאותגם  ימומנוש"ח, ומתוכו מיליון 

 משרד הכלכלה(.-)משרד התמ"ת דאז()להלן הכלכלה והתעשייה

עם חתימת ההסכם ונמשכה שהחלה לאחר תקופת התארגנות , 2012מסוף שנת 

 20 -העסיקה הקרן כ 2016נכון לשנת . , החלה הקרן להוציא לפועל קורסיםכשנה

יו"ר הקרן גב' יפה כעובדים ובראשם יו"ר )בשכר( ומנכ"ל. בתקופת הביקורת כיהנה 

מחציתם נציגי לשכת  -חברים  24ובה ויגודסקי. ככל עמותה יש לקרן אסיפה כללית )

ברוטציה יו"ר לשכת התיאום  מכהניםבראשה  .התיאום ומחציתם נציגי ההסתדרות

ם, גם הם בחלוקה שווה בין לשכת חברי 14ובו ועד מנהל ) ,ויו"ר ההסתדרות(

ברוטציה חבר ועד מטעם ההסתדרות או מטעם  מכהניםבראשו  .הסתדרותלהתיאום 

מר אבי יו"ר ההסתדרות, רת כיהן ו. בתקופת הביק6תלשכת התיאום( וועדת ביקור

 ,מר שרגא ברוש ,ונשיא התאחדות התעשיינים ,כיו"ר האסיפה הכללית ,קורןנניס

תיש כיו"ר הוועד המנהל. לקרן  שעסקה גם באישור התקשרויות  7ועדה מנהל

 ועדת התקשרויות(. - ורכישות )להלן

נוסף על כך, מכוח ההסכם עם הממשלה מלוות את פעילות הקרן שתי ועדות 

בוועדת ההיגוי  .וועדת מעקב עליונה משותפות למייסדיה ולממשלה: ועדת היגוי

 8קים, נציג ההסתדרות, נציג הקרן, נציג משרד הכלכלהנציג ארגוני המעסי :חברים

תפקידיה העיקריים הם אישור תכנית העבודה השנתית של  .ונציג משרד האוצר

במסגרת ההסכם והנחיית הקרן בכל הנוגע שיתקיימו הקרן, קביעת סוגי הקורסים 

החשב מנכ"ל משרד הכלכלה,  :עליונה חבריםהמעקב הועדת בו .אלההלעניינים 

 ., יו"ר ההסתדרות ויו"ר לשכת התיאום(החשכ"ל -לי במשרד האוצר )להלן הכל

בחילוקי דעות בעניין יישומו של ההסכם או בכל עניין אחר דיון  :תפקידיה העיקריים

 אחד הצדדים להסכם. על פי דרישת דרישת ועדת ההיגוי או על פי 

( 9)9-( ו8)9סעיפים על פי בתוקף סמכותו  -החליט מבקר המדינה  2016בפברואר 

 -יחד ]נוסח משולב[, כל אחד בנפרד ושניהם  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח

על ידי נתמך הגוף היא הואיל והקרן  ; זאתלהחיל על הקרן את ביקורת המדינה

מצא שהדבר דרוש והוא הממשלה, הואיל וההסתדרות משתתפת בהנהלתה, והואיל 

 לצורכי ביקורת המדינה.

בדק משרד מבקר המדינה היבטים בפעילותה של  2016אוגוסט -ברוארבחודשים פ

בקרה. הפיקוח והארגון, הניהול, הפעולותיה, סדרי של אפקטיביות ה: םובכלל ,הקרן

)באגף להכשרה מקצועית ופיתוח  הבדיקה נעשתה במשרדי הקרן ובמשרד הכלכלה

 . כח אדם(

  
רשאית למנות במקומה גוף  -הממנה את ועדת הביקורת -לפי תקנון הקרן האסיפה הכללית   6

 מבקר.

 .והיא מדווחת לו ,חבריהממנה את וועד המנהל ה  7

במועד הביקורת היה תחום התעסוקה באחריות משרד הכלכלה. בעקבות החלטת הממשלה  8

( לאחריות משרד מקצועיתההכשרה ה תחום )ובכללוהתעסוקה תחום עבר  2016מיולי  1754

  העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
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 אפקטיביות הקרן
על הקרן להוציא אל הפועל תכנית בשני מסלולים: קורסים  ,לפי ההסכםכאמור, 

מסלול הקורסים( או פנסיה מגשרת.  -שדרוג מקצועי )להלן להסבה או ללהכשרה, 

זה הוציאה הקרן אל הפועל היה מסלול הקורסים. לצורך שהמסלול המרכזי  ,בפועל

התקשרה הקרן עם מוסדות הכשרה. את הקשר עם המועמדים להשתתפות 

בפרסום בתקשורת  -באמצעות פנייה ישירה לציבור )א(   :הקרןיצרה ים בקורס

אודות הקרן והקורסים והזמנת מי שעומד על ( וכיוצא באלה )עיתונות, אינטרנט

באמצעות פנייה יזומה של הקרן או של  )ב(  ;לכאורה בתנאי הזכאות לפנות אליה

עובדיהם אל  מוסדות ההכשרה אל המעסיקים כדי שאלה יפנו מועמדים מקרב

שעומדים בתנאי הזכאות , ומי הקרן. הבקשות להשתתפות בקורסים מועברות לקרן

 משובצים בהם. 

ועד סוף  2012לפי נתוני הקרן, מאז יצאו לפועל הקורסים הראשונים במימונה בסוף 

עובדים. הקורסים הם במגוון רחב של תחומים ובהם:  16,700-השתתפו בהם כ 2015

 ותון מנהלי עבודה, אחזקה או תפעול(; מקצועות טכניים )כגון טכנאניהול ופיקוח )כג

(; בישול, טיפוח ויופי )כגון קוסמטיקה(; עיצוב ואמנויות )עיצוב אופנה, ותחשמלאו

מקצועות משרד ושפות )מזכירות, הנהלת  עיצוב פנים, צורפות, צילום שזירת פרחים(;

  .חשבונות, נדל"ן, שימושי מחשב, אנגלית ועברית(

ו למעלה מארבע שנים מאז יצאה התכנית אל הפועל, לא בדקשאף כי נמצא 

ה של העלאת גיל פעהשמה המשרד האוצר ואף לא משרד הכלכלה  לא

שהקרן משתמשת הפרישה על קהל היעד של הקרן, מהם הכלים הייעודיים 

ביצוע הכשרה ומתן באיזו מידה  ,למזער את הפגיעה בקהל היעדכדי בהם 

קיים הכשרות מתאימות, האם ה האם ,כךלכלי אפקטיבי  הןת הסבה מקצועי

בפועל  .שנרכשלעיסוק חדש קיימת ישימות והאם  של קהל היעד, ביקוש להן

כדי לסייע לעובדים  ,ללא ראייה מערכתית ולאומית מיושמתהתכנית 

במקצועות שוחקים בפתרון קשיים כלכליים הנגרמים מהעלאת גיל הפרישה, 

  באופן המיטבי.שהוקצו לשם כך,  ,כספי הציבוראת  זאת על מנת למצות

כבדת התחייבות תקציבית הכרוכה במאחר שמדובר בתכנית ארוכת טווח 

משרד הכלכלה יישומה יבחנו  ךבמהלכי  ראוי מליון ש"ח, היה 600 משקל של

הצורך בבדיקה עקבית ושוטפת של  את הסוגיות האלה. או משרד האוצר

מנתונים אלו עולה  .נתונים מהשנים האחרונות בייחוד נוכחאלו מתחדד  סוגיות

אינה עולה  פרישה להפסיק לעבוד-בגיל טרום של עובדים יתםכי נטיבבירור 

וכי שכר העובדים הוותיקים אינו יורד  לעשות כך, צעירים מהם ם שלנטייתעל 

 .9עם השנים

  
על המבוססות , 2014עולה ממסקנות הוועדה לשילוב מבוגרים בתעסוקה וקהילה מאוקטובר כך   9

המשרד לאזרחים ותיקים בשיתוף המועצה הקים הוועדה את . 2012 משנת נתוני דוח בנק ישראל

סקירה כלכלית שבועית " ,ת לכלכלה. ראו גם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצרהלאומי

צוין כי אין הבדל בין בסקירה  .11(, עמ' 21.8.16" )66-62 םבעניין שיעורי האבטלה בגילאי

 בגילים צעירים יותר.  הםשיעורי האבטלה בגילים אלו לבין שיעורי
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 אפקטיביות ההיעדר יעדים ומדדים לבחינת 

שנתית, -ניהול מיטבי של תכנית הממומנת מכספי ציבור, ובוודאי תכנית רב .1

לבחון את שנעשה עד כה בהשוואה כדי יישומה, על מצריך לקיים מעקב ובקרה 

לתכנון, ללמוד ולהפיק לקחים מהתהליך, להעריך את התכנית ולבחון אם היא 

כן . לשם כך צריך לקבוע יעדים וייזומה צרכים שעמדו בבסיסמספקת את ה

אם שימדדו את הצלחת התכנית בהשוואה ליעדים שנקבעו מראש.  מדדי תוצאה

מחדש יש לבחון  אם לא הושגו,אפקטיבי; שהביצוע היה משמע  הושגו היעדים,

 דרכי הפעולה. ואת הכלים את המדיניות, את 

משרד מבקר המדינה מדגיש כי הצורך בבחינת האפקטיביות של עבודת הקרן 

מיליון  60-המשאבים הניכרים שהמדינה התחייבה להקצות לה, כלנוכח מתחדד 

תה המדינה ש"ח בשנה במשך עשור. לשם השוואה, התקציב השנתי שהקצ

האגף להכשרה  –)להלן כוח אדם לאגף להכשרה מקצועית ופיתוח  2015בשנת 

חוץ במשרד הכלכלה לצורך הכשרות מקצועיות לכלל המבוגרים )מקצועית( 

מיליון ש"ח.  60-בכגם הוא  כגון חרדים ומיעוטים( הסתכם ,אוכלוסיות מיוחדותמ

מימון לימודי ההכשרה המקצועית בישראל  ,2014משנת  OECD10לפי דוח של 

נכתב בדוח כי  עודמגמה העולמית. כ , שלא2002ירידה משנת הוא במגמת 

המקצות את הסכומים הנמוכים ביותר  OECD עשר מדינותנמנית עם ישראל 

 .11המקצועית של מובטלים תםלהכשר

 12נמצא כי בתכניות העבודה השנתיות של הקרן לא נקבעו מדדי תוצאה

 .מספר העובדים שישתתפו בקורסיםצפי של יעדי תפוקות, קרי  אלא

אכן שדרגו הקורסים ובאיזה אופן לא נדרש למדוד ולהעריך אם בכלל זה, 

את העובדים או הביאו להסבתם המקצועית באופן ששיפר את מצבם, 

 חשב בגדר הצלחה. נומה מבחינת הקרן 

תוצאות לבחון את הצורך  הועלהמאז חתימת ההסכם ובמהלך הפעלת התכנית  .2

 ה שלתחילתלקראת  2012בישיבת היערכות בשנת  ,כך למשל .פעולות הקרן

סוכם כי "בהמשך  ,פעילות הקרן, בהשתתפות נציגי משרד הכלכלה ונציגי הקרן

, וכן נדרש בישיבות של ועדת ההיגוי ייעשה מעקב אחר בוגרי הקורסים השונים"

הצורך  משתמע גם מההסכם עצמו. 2013-2012בשנים  ושל האסיפה הכללית

כי הקרן מתחייבת להעביר  ונקבע ב שכןהקרן לבחון את תוצאות פעולותיה של 

על דרישה של משרד הכלכלה, נתונים שונים רואה חשבון, לפי  לבדיקת

השתלבותם של על ובכלל זה נתונים  ,המשתתפים בהםעל הקורסים ו

  ים.קורססיום לימודיהם בהמשתתפים בעבודה לאחר 
10  Organisation for Economic Co-operation and Development. 

11  "A Skills beyond School: Review of Israel" (2014), pp. 35-37 OECD,. 

עמידה בהם מראה . בהשוואה ליעדים שנקבעו מראשה צלחהמדדי תוצאה מודדים את ה  12

של הכלים ושל עמידה בהם מחייבת בחינה מחדש של המדיניות,  -ואי ,שהביצוע היה אפקטיבי

 דרכי הפעולה.
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נתונים במהלך שנות פעילותה כי משרד הכלכלה לא דרש מהקרן הועלה 

. סיום לימודיהםלאחר בקורסים אלו בעבודה השתלבות המשתתפים על 

של אפקטיביות הקרן לא אספה נתונים בנדון כדי לנתח את הגם 

שעשתה כחלק מסקר  2015יולי מפעילותה, למעט במסגרת מדגם אחד 

 רי הקורסים.רצון בקרב בוגהשביעות 

תה שדרוג יבוגרי קורסים שתכליתם הי 151במדגם השתתפו  תוצאות המדגם :

בוגרי קורסים שתכליתם הייתה הסבה; כל הקורסים התקיימו  200-מקצועי ו

. בוגרי הקורסים נשאלו אם תפקידם השתנה בעקבות הקורס. 2014בשנת 

 9%-מהמשתתפים בקורסי השדרוג ו 14%לה שרק ומתשובותיהם ע

מהמשתתפים בקורסי ההסבה דיווחו כי תפקידם השתנה בעקבות הקורסים. 

משתתפי הקורסים וההכשרות מוחלט משל רוב  תפקידםכי  מתבררמתוך כך 

 לא השתנה כל עיקר. 

שיזמה הקרן  המדגםהנוקבות של  יוהביקורת העלתה כי למרות תוצאות

והמפקחים על  בהן המוסדות והגופים המלווים את הקרןלא דנו עצמה, 

 -וועדת ההיגוי הוועד המנהל האסיפה הכללית, -פעילותה השוטפת 

ולא בחנו לקחים  ואת תוצאות הסקר, לא הפיק ובכלל זה הם לא ניתחו

אם תוצאותיו מצריכות שינוי באופן התנהלותה כדי להגביר את 

  האפקטיביות של פעולותה.

כדי להגביר את האפקטיביות של  ת התאמה של מועמד לקורס:היעדר בחינ .3

התאמה בין  צה, נחו13ההכשרות והקורסים וכדי שלא ישמשו להעשרה בלבד

מבחינת גילו, מצבו הרפואי,  להשתלמותמועמד ובין הסוג הקורס או ההכשרה 

תאים לקורס, לההמועמד ישופרו סיכוייו של השכלתו, כישוריו ורצונותיו. כך 

 תוכתר בהצלחה הסבתואו תפקידו דרג תשיהקורס בעקבות שותעלה הסבירות 

כי ראוי להעדיף בחינה כזו מתבקשת לאור הקביעה בהסכם  .למקצועות אחרים

הכשרות שיש בהן כדי להאריך את תקופת העסקתו של העובד אצל אותו 

 המעסיק.

בו הקרן אינה בוחנת את התאמתו של כל עובד ועובד לקורס ש נמצא כי

שהקורס לכך ואת ההיתכנות  ביקש להשתתף )למעט תנאי סף כלליים(

מקרים שבבדיקת נתוני הקרן מ היאפשר את שדרוגו המקצועי. ובפועל על

 .קורסים בדיוקהמעסיק לאותם של  ועובדימיצאו יחדיו כמה  מסוימים

עולה  כל קורס למשתתף בו,היות שהקרן לא בדקה את ההתאמה של 

כשרות לצורך העשרה הקורסים וההרו באותם החשש שהעובדים בח

   פנאי.פעילות ו
 :ההסתדרות כי. בישיבה זו ציין יו"ר 2012כפי שעלה בישיבה של האסיפה הכללית בסוף שנת   13

 "יש להיזהר שחלילה הקרן לא תיהפך לקרן שמספקת העשרה כללית לעובדים".
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עובדי חברת תחבורה ציבורית בקורס  27השתתפו יחדיו  2013כך למשל בשנת 

 13השתתפו  2014בשנת  .עובדי מפעל יצרני השתתפו בקורס נדל"ן 11-ו ,בישול

דפוס השתתפו בקורס  תעובדי חבר 13 -ו עובדי מרכז קהילתי בקורס צילום

 .מנעולנים

החליט הוועד המנהל של הקרן כי הקרן תוודא שההכשרה  2015בינואר 

לשדרגו או שהיא מתאימה לצורכי המעסיקים במשק. יכולה העובד מבקש ש

שהעריכה כי אינם מתאימים במקביל החליטה הקרן להפסיק לקיים קורסים 

לצורכי המעסיקים במשק )כגון איפור, נדל"ן, עיצוב הבית, שזירת פרחים, 

עם זאת, היא  , מנעולנות, ליצנות רפואית, חלק מקורסי הבישול ועוד(.צילום

 בוחנת את התאמת המועמד לקורס שבו הוא מבקש להשתתף.אינה עדיין 

  2015שנים נתונים מן הגם , וועד המנהלהלמרות ההחלטה האמורה של 

פעילות מעלים חשש שחלק מהקורסים נועדו לצורכי העשרה ו 2016-ו

עובדי חברה העוסקת בייצור השתתפו יחדיו  חמישה פנאי. לדוגמה:

השתתפו בקורס בית חולים עובדות  וחמשבקורס סוכני נסיעות, 

  .קוסמטיקה

הסבירה הקרן, כי לגישתה היא לא  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

נועדה לקדם מטרות ציבוריות או למצות את כספי הציבור באופן המיטבי, אלא לנהל 

ם שנועדו לשמש את המעסיקים ואת העובדים, וזאת כדי להקל את עול הגזירה כספי

של חקיקת חוק גיל הפרישה. דרך מינסרה זו יש לבחון את מטרות הקרן ופעילותה. 

כל פעילות שהקרן מצאה כי היא מקיימת תנאי זה הנה פעילות לגיטימית. לדעתה, 

נתונים לקרן בלבד. הקרן הפררוגטיבה והסמכות הבלעדית לקביעת מדדי ההצלחה 

אינה בוחנת את הצלחתה לפי היקף הסבתם או שדרוג תפקידם של בוגרי הקורסים, 

כי אם לפי הביקוש לקורסים ולהכשרות ולפי יכולתה לשמור על בוגרי ההכשרות 

בין במקום עבודתם המקורי, בין בעיסוק צדדי בשכר במקביל  -במקום העבודה 

. לדוגמה, קורס קוסמטיקאיות לעובדות פס ייצור לעבודתם ובין בהסבה מקצועית

במזון אין מטרתו להכשיר עובדות אלה למקצוע חדש, אלא להוסיף עניין חדש 

לחייהן, להעלות את כושר השתכרותן לקראת הפרישה ולאחריה ולתרום למעגל 

העבודה במשק, ובכך להפיג במעט את השחיקה ולהגביר את המוטיבציה של 

 להישאר במקום עבודתן. עובדות פס הייצור

מסר אגף החשכ"ל למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל  2016בתשובתו מדצמבר 

את הערותיו בדבר היעדר יעדים ומדדים לבחינת האפקטיביות של הקרן. משרד 

(, מסר בתשובתו משרד העבודה -הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  העבודה,

מקצועית בתיאום עם אגף החשכ"ל  מאותו החודש, כי בכוונת האגף להכשרה

להביא לפני ועדת המעקב העליונה את הצורך לבחון את אפקטיביות ההסכם, כפי 

 שעולה מדוח הביקורת. 
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 הקרן בידי עלה טרם

 את לפועל להוציא
 הפנסיה מסלול

 למעט, המגשרת
 חמישה של בעניינם
 אף, בלבד עובדים
 שנים כחמש שעברו
 הקרן הקמת ממועד
 

שולל את תשובת הקרן מכל וכל. הקרן נשענת על שרד מבקר המדינה מ

כספי הציבור בהיקף של מאות מיליוני ש"ח. המדינה מקצה כספים אלו לקרן 

תכניות לצורך הכשרה מקצועית, הסבה מקצועית ושדרוג  במטרה שתבצע

 מקצועי כמתחייב מההסכם.

על מוסדות הקרן לבחון אם קורסי ההכשרה המקצועית שהיא מקיימת 

מגשימים את מטרותיה כפי שנקבעו בהסכם ובתקנון. בכלל זה עליהם למדוד 

ולהעריך אם הקורסים עולים בקנה אחד עם סדר העדיפות כפי שנקבע 

קידום תכניות הסבה או הכשרה מקצועית שיש בהן כדי להאריך את  -סכם בה

תקופת ההעסקה של בעלי מקצועות שוחקים במקום עבודתם עד הגיעם לגיל 

 פרישה.

 

 יישום מסלול הפנסיה המגשרת -אי

אל הפועל הוא תשלום פנסיה  והמסלול השני בתכנית שהקרן הייתה צריכה להוציא

מגשרת שתאפשר פרישה מוקדמת לבעלי מקצועות שוחקים שלא בחרו במסלול 

בהם העובד נמנע שלמקרים לספק פתרון מסלול זה נועד  .הקורסים לפי ההסכם

מלצאת לפנסיה מוקדמת בשל שיקולים כלכליים, ובכך עלול לפגוע בבריאותו 

לבעלי קצבה חודשית הקרן רשאית לשלם ה על פי מסלול זה תהיובתפוקת הארגון. 

ותיקה  פנסיה לקבל קצבה מקרןוהזכאים  פני פרישהלמקצועות שוחקים העומדים 

למשך שנה  ש"ח לחודש, וזאת 5,000עד הקצבה )דמי קיום( הוא סכום  .14שבהסדר

הן למי  -לצורך תשלום דמי הקיום . שבהםהמוקדם  -פרישה הלגיל  האו עד הגע

ם )מסלול הכשרה והסבה( והן למי שאינו משתתף בהם )מסלול שמשתתף בקורסי

התקציב  מכללשנה )למיליון ש"ח  20הוקצה לקרן סכום של  -פנסיה מגשרת( 

 מיליון ש"ח(.  60השנתי בסך 

הפנסיה  מסלוללהוציא לפועל את  הקרן סיום הביקורת טרם עלה בידיבמועד 

אף שעברו כחמש שנים , עובדים בלבד בעניינם של חמישההמגשרת, למעט 

 שהוקצההתקציב מ חלק מזערינוצל  2016ליוני  עד. ממועד הקמת הקרן

כחמישה  .מיליון ש"ח 102-כ מתקציב של ש"ח בלבדמיליון  5.2-כ :זה למסלול

 שיווק של הקרן;ההוצאות לתקורה וההוצאות לשימשו  מיליון ש"ח מסכום זה

נסיה מגשרת לעובדים שימשה לתשלום פש"ח בלבד,  200,000 -, כהיתרה

 עהשנקב אחת משתי מטרות ההסכם יושמהלא למעשה בכך  שפרשו.

 כחלופה למסלול הקורסים. 

, ובכלל זה הנושא מפעם לפעם בוועדות השונות עוד נמצא כי במהלך השנים עלה

אך לא זכה  הן בוועדת המעקב העליונה והן בוועד המנהל, 2015-2013בין השנים 

כי באחת הישיבות של הוועד המנהל  ציינה יו"ר הקרן 2016 . בשנתלקידום של ממש

ובהם התניית התשלום של  ,מימוש המסלולהמעכבים את קיימים כמה חסמים   
שבבדיקה קרנות פנסיה שהיו ברובן בניהולה של ההסתדרות ועברו לניהולה של המדינה, לאחר   14

 שביצע משרד האוצר התברר כי הן נמצאו בגירעון אקטוארי.
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שהוא המגשרת בהשתתפות המעסיק בתשלום הפנסיה וגובה תקרת השכר הפנסיה 

תנאי לזכאות. באותה ישיבה החליט הוועד המנהל כי יו"ר ההסתדרות ונשיא לשכת 

להביא למימוש כדי התיאום יפעלו להכנת הצעה לשינוי התנאים הקבועים בהסכם 

 .המסלול. בישיבה לא נקבע מועד להגשת ההצעה למשרד האוצר

כי ועדת המעקב העליונה לא התכנסה בשנתיים וחצי האחרונות, מאז נמצא 

 , ולא דנה בסיבות לכישלון מימושו של מסלול הפנסיה המגשרת.2014ראשית 

 ועדת המעקב העליונהעל  ,בחלוף כחמש שנים מאז החתימה על ההסכם

הוצאתו לפועל -את הסיבות לאי ,מקצועילבדוק באופן יסודי, באמצעות גוף 

, ולבחון הביקושים למסלוללנתח את בין היתר ול הפנסיה המגשרת, ושל מסל

המעכבים את מימושו. על ועדת המעקב חסמים ההטענות שהועלו בדבר את 

 העליונה להסיק מסקנות מבדיקה זו ולקבל החלטות בהתאם.

מסלול הפנסיה המגשרת הנו חלופה כי: " 2016הקרן מסרה בתשובתה מדצמבר 

עבור העובד והמציאות מוכיחה כי אכן לא ניתן היה לרתום שאינה אטרקטיבית 

בהיעדר נכונות מצד משרדי האוצר .. עובדים למסלול זה במתכונתו הנוכחית.

והכלכלה להגדיל משמעותית את דמי הקיום ולפטור את המעסיק מתשלומים 

משמעותיים במסלול פנסיית הגישור, דומה כי ההיענות למסלול זה תמשיך להיות 

 ".הזעומ

כי היא והקרן שוקדות בימים אלו על  2016דצמבר מהסתדרות מסרה בתשובתה ה

ו מימושהמעכבים את הרחבתם. עוד ציינה כי החסמים ליוזמה לשינוי הקריטריונים ו

לאחר אלה יוסרו והם מקווים כי  ,המדינה שכפתהמסלול זה נובעים מהכללים  של

 .שינוי הקריטריונים

מוסכם שיש צורך לעדכן את תנאי כי  2016מדצמבר  בתשובתומסר אגף החשכ"ל 

ראש הזכאות, וזאת בהסכמת כל הגורמים המעורבים. עוד ציין האגף כי הוא ביקש מ

שידון בשינוי כדי מטה שר האוצר לבחון הקמת צוות בראשות מנכ"ל משרד האוצר 

 .הכללים שנקבעו

צול הזעום הפנסיה המגשרת, ולני חסמים שגרמו לאי מימוש מסלולהלנוכח 

על ועדת , של התקציב המיועד אליו בחמש השנים שבהן אמור היה לפעול

המעקב העליונה לבחון ולנתח לאלתר את ישימותו של המסלול ולבחון 

 חלופות שיאפשרו את מימושו בהקדם האפשרי.

 

 

 היעדר חלוקת סמכויות בדרג המנהל 
החליטה האסיפה  2011מינה הוועד המנהל מנכ"ל לקרן. בדצמבר  2011באוקטובר 

כך שיתווסף בה גם תפקיד של יו"ר  הקרן לשנות את תקנון הכללית של הקרן

את כי  בתקנון נקבע. )שינוי התקנון נעשה באישור רשות התאגידים( עמותה בשכרה
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 זה גבולות טשטוש
 היציבות על השפיע

: הקרן של הניהולית
 כחמש של בתקופה

 התחלפו, בלבד שנים
 חמישה בקרן
 שלושה. לים"מנכ

 לים"המנכ מחמשת
 לצוות מסרו שעזבו

 אחת כי הביקורת
 לסיום הסיבות
 הייתה עבודתם
 הסמכויות שחלוקת

 לבין הקרן ר"יו בין
 הייתה לא ל"המנכ

 ברורה
 

החלטת על פי יהיה זכאי לשכר ראוי  , והואבחר האסיפה הכלליתתיו"ר העמותה 

הנימוק לשינוי  הציג כך אתמשפטי דאז של הקרן האסיפה ובכפוף לכל דין. היועץ ה

וכן חתימת ההסכם הסופי בין הקרן לבין  "התנעת פעילותה של הקרן... :התקנון

 המדינה, הובילו לצורך בהתאמת תקנון העמותה לפעילותה המעשית של הקרן...

 ,ובהם יצירת מוסד יו"ר העמותה". לתפקיד מונתה באותה ישיבה הגב' יפה ויגודסקי

התקנון משתתפים אפוא שינוי  בעקבותהיא ממלאת אותו מאז )בחצי משרה(. ו

 בניהול הקרן בעלי התפקידים האלה: מנכ"ל )שכיר בקרן(, יו"ר העמותה )בשכר(

  שבראשו יו"ר משלו. ,וועד מנהל

, אין תיאור של קרןכוללים תיאורי תפקידים בהנמצא כי בנוהלי הקרן,  .1

מוגדר תפקיד יו"ר בתקנון הקרן  מנכ"ל.הקרן ושל תפקיד תפקיד יו"ר 

 העמותהכי יו"ר בתקנון נקבע העמותה אך תפקיד המנכ"ל לא מוגדר בו. 

ויפעל לקידום מטרותיה  המדיניות ביצועירכז את פעילותה, יוביל את 

אלה ביצע התפקידים ה את . בפועלולפעילות מיטבית של מוסדותיה

עסקה  העמותהיו"ר ך, יתרה מכגם המנכ"ל. מקביל ליו"ר העמותה ב

כבשגרה גם בהיבטים שמשמעותם ניהול שוטף של הקרן, למשל היא 

נותני שירותים, בהעסקת עובדים,  עםעסקה בהסכמים עם ספקים ו

פרסום בשיווק, בקביעת מתכונת לקיום קורסים, בבחינת תכניות לימוד, ב

 שונים.  מינהלנושאי בו

יבות הניהולית של הקרן: על היצהשפיע טשטוש גבולות זה זאת ועוד, 

שנת  , שבה החלה הקרן לפעול, ועד סוף2011נמצא כי מאז סוף שנת 

חמישה שנים בלבד, התחלפו בקרן  חמש, דהיינו בתקופה של כ2016

מנכ"לים שעזבו מסרו לצוות הביקורת כי ה מחמשת. שלושה 15מנכ"לים

 ןהקראחת הסיבות לסיום עבודתם הייתה שחלוקת הסמכויות בין יו"ר 

לבין המנכ"ל לא הייתה ברורה, והדבר הקשה עליהם למלא את תפקידם. 

 

מבקר המדינה כבר העיר בעבר בנוגע לתחלופה רבה של מנכ"לים 

התמקצע לכי היא משפיעה על יכולת המנכ"ל  ,בתאגידים מסוימים

מצב זה בתהליכים ארוכי טווח. עוד ציין כי  עליו למצותבתפקידו ומקשה 

ועל כן מן הראוי  ,של התאגיד ןהניהול התקייכולת להיפגע  העלול

. 16שדירקטוריון התאגיד ייתן על כך את דעתו ויפיק את הלקחים הנדרשים

 וכאן. על הוועד המנהל לתת את דעתלגם  כוחם יפהדברים אלה 

של המנכ"לים בקרן התכופה ות השליליות שיש לתחלופה פעלהש

, בין היתר באמצעות נושאי המשרה הבכיריםעבודתם של ולפעול ליציבות 

 . הגדרה ברורה של תחומי האחריות של נושאי המשרה בקרן

 
 וסיימה את תפקידה לאחר כעשרה חודשים. 2016המנכ"לית האחרונה כיהנה בתפקיד ממרץ  15

, עמ' "החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי" ,(2008) ב58 דוח שנתיראו מבקר המדינה,   16

היבטים בניהול  - המרכז הרפואי הדסה(, "2016) ,ג66 ידוח שנת; ראו גם מבקר המדינה, 1481

 .548-547, עמ' "ובהסכם ההבראה ופיקוח המדינה על בתי חולים ציבוריים
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יהיה בשיעור  העמותהשל יו"ר  הקבעה האסיפה הכללית כי שכר 2011שנת ב .2

משכרו של מנכ"ל הקרן, וזאת בהתאמה לחוזר רשות החברות  50%של 

 2014בשנת  הממשלתיות, המאפשר תגמול ליו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית.

ל יו"ר העמותה ושאלף ש"ח,  400-המנכ"ל בכהמעביד של שכר הסתכמה עלות 

מהוצאות  35%-כשכרם היתה , כך שסה"כ עלות 17אלף ש"ח 230-הסתכמה בכ

המעביד של שכר הסתכמה עלות  2015. בשנת 18בשנה זו הקרן התקורה של

, 19אלף ש"ח 373-של יו"ר העמותה הסתכמה בכואלף ש"ח  400-המנכ"לים בכ

 מהוצאות התקורה של הקרן 40%-למעלה מ היתהשסה"כ עלות שכרם  כך

  .20בשנה זו

משרד מבקר המדינה מעיר לקרן כי מחוזר רשות החברות הממשלתיות 

עולה כי  ,יו"ר דירקטוריון בחברה ממשלתית ו שלבנושא היקף פעילות

העסקת יו"ר דירקטוריון בשכר תתאפשר רק בחברות הממשלתיות 

חברות מדובר ב. 21קרים חריגים כגון חברה בהקמההגדולות, למעט מ

ותקציבן השנתי עומד לכל הפחות  ,מעסיקות מאות ואף אלפי עובדיםה

 20-מעסיקה כאמור כש ,הקרןזאת להבדיל מעל מאות מיליוני ש"ח; 

ושלבי הקמתה הסתיימו זה  ש"ח,מיליון  60-עובדים, תקציבה השנתי כ

מכבר. לפיכך ההנחיות שמאפשרות לקבוע שכר ליו"ר דירקטוריון של 

אינן רלוונטיות  -חברה ממשלתית בזיקה לשכרו של מנכ"ל החברה 

 . העמותהשל יו"ר  ולקביעת שכר

כלל האמור ובחלוף חמש שנים מאז החלה הקרן לפעול, על האסיפה הלאור 

גובה שכרה, וזאת גם ואת  הקרןה של יו"ר תקהכללית לבחון את היקף העס

בהתחשב במגבלות שנקבעו בחוזר רשות החברות הממשלתיות שעליו 

העסקה  ה הגבוהה שלעלותבגלל  ,. כאמור2011הסתמכה בהחלטתה משנת 

ולא ברור אם יש לה הצדקה  הוצאות התקורה של הקרןעלו במידה ניכרת זו 

מאויש, בין בשכר ובין שלא  קרןיו"ר ה של ו. זאת ועוד, כל עוד תפקידעניינית

יו"ר לבין תפקיד הבשכר, נדרש ליצור הבחנה ברורה בנוהלי הקרן בין תפקיד 

 . מנכ"לה

 

  
 .2014מתוך רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת   17

 אלפי ש"ח. 1,915-הוצאות התקורה הסתכמו בכ 2014בשנת   18

 .2015הגבוה בעמותה לשנת מתוך רשימת חמשת מקבלי השכר   19

 אלפי ש"ח. 1,830-הוצאות התקורה הסתכמו בכ 2015בשנת   20

מתוך כלל החברות הממשלתיות בישראל רק עשר חברות, שהן הגדולות  2016בשנת   21

והמורכבות ביותר, מעסיקות יו"ר דירקטוריון בשכר )במשרה מלאה או בחצי משרה(. בחברות: 

ל חיפה, עמידר ונמלי ישראל מועסק יו"ר דירקטוריון בחצי רכבת ישראל, דואר ישראל, נמ

 משרה.
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 כי העלתה הביקורת

 ר"יו הייתה זאת למרות
 מעורבת הקרן

 הקרן של בממשקים
 מהגופים חלק עם

 מכהנת היא שבהם
 כאמור כדירקטורית

 

  של יו"ר הקרן הסדרת ניגודי עניינים-אי
יו"ר הקרן ממלאת תפקידים ציבוריים רבים. בין היתר היא מכהנת כדירקטורית 

קשרים עסקיים עם הקרן בהיותם בין היתר לחלק מגופים אלה יש . גופיםבכמה 

מוסדות הכשרה, ועל כן המעורבות של יו"ר הקרן בעניינים הנוגעים אליהם עלולה 

 להעמיד אותה במצב של ניגוד עניינים.

נקבע הנחיות רשות התאגידים( -להתנהלות עמותות )להלן בהנחיות רשות התאגידים

הצורך להימנע ממצבים  גובריותר, כך כי ככל שיש לעמותה מאפיינים ציבוריים רבים 

שיש בהם חשש לניגוד עניינים. נקבע כי אם בעל תפקיד בעמותה נמצא בניגוד 

עניינים בעניין פרטני שאינו מונע את כהונתו בעמותה, עליו להימנע מהשתתפות 

 בדיונים ומהבעת עמדה באותו עניין. יצוין כי בפסיקה כבר נקבע בעבר כי מטרת

ועל כן אסורה  ,למנוע פעולות במצב של ניגוד ענייניםניגודי עניינים בדבר  הכללים

, וזאת בין אם מדובר 22בו עלול להיות ניגוד ענייניםשגם עצם ההימצאות במצב 

בניגוד עניינים אישי, ובין אם מדובר בניגוד עניינים מוסדי, בין שני אינטרסים שונים 

  עליהם מופקד בעל התפקיד.

הייתה יו"ר הקרן מעורבת בממשקים של  זאתלמרות הביקורת העלתה כי 

. הדבר בא חלק מהגופים שבהם היא מכהנת כדירקטורית כאמורהקרן עם 

עם  ה במסגרת פעילותה כיו"ר הקרןלידי ביטוי למשל בפגישות עבודה של

 . םהחלטות הנוגעות להובנוכחותה בישיבות שבהן התקבלו  נציגי אותם גופים

מינהל הכמתחייב מהדין ומכללי משרד מבקר המדינה מעיר ליו"ר הקרן כי 

להימנע מלעסוק בעניינים הנוגעים לגופים אלה כדי למנוע  יהתקין היה עלה

בביקורת לא למצב של ניגוד עניינים. למען הסר ספק יצוין כי שתיקלע חשש 

 כלפי מי מהגופים האמורים.משוא פנים בפועל בשיו"ר הקרן נהגה  נמצא

נוכח עיסוקיה הרבים של היו"ר, אשר לחלקם כאמור יש זיקה , זאת ועוד

הסדר ההסדר, כדוגמת לה לפעילות הקרן, נדרש היה מלכתחילה לערוך 

המגבלות שיחולו  ולקבוע בו אתניינים הקיים בשירות הציבורי, למניעת ניגוד ע

 על היו"ר. 

נוהל למניעת ניגוד  לאמץ , נמסר כי הקרן החליטה2016הקרן מדצמבר  בתשובת

 ועד המנהל. ועניינים אשר יובא בהקדם לאישור ה

 

 

 ליקויים בניהול הוצאות הקרן
 ,היא פועלת בשיתוף הממשלהמטרותיה ציבוריות,  :לקרן מאפיינים ציבוריים רבים

עליה לפעול על פי העקרונות הנדרשים לכן והמימון שלה כולו מכספי המדינה.   
( 2, לד )סיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נ' עיריית פתח תקווה 531/79 ץראו למשל: בג"  22

566 (1980.) 
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חיסכון ולהקפיד על ביעילות ובשקיפות, ב, בשוויוןובכלל זה לנהוג  ,מגופים ציבוריים

 הוצאותיה. תקינות ההליכים הנוגעים ל

מיליון ש"ח  60-ליון ש"ח ובכימ 50-הסתכמו הכנסות הקרן בכ 2015-ו 2014בשנים 

 סכומיםבבהתאמה, רובן ככולן מכספי המדינה, והוצאותיה בשנים הללו הסתכמו 

ולהלן  ,. במסגרת הביקורת נבדקו כמה היבטים הנוגעים להוצאות הקרןדומים

 .הליקויים שהועלו

 

 הוצאות שכירות משרדי הקרן

על פי אמות מידה זאת שירותים תעשה הרוכשת עמותה  ,תקיןהנהל ימלפי כללי ה

-אמנם חוק חובת המכרזים, תשנ"בתוך התחשבות בטובת העמותה. מאובייקטיביות ו

כי עמותה  נקבעהנחיות רשות התאגידים , ככלל אינו חל על עמותות אולם, ב1992

לבדוק אם מבחינת המחיר והאיכות מדובר בהצעה צריכה מזמינה שירות או מוצר ה

ל. אין הכוונה כי העמותה תהא מחויבת בקיום הליך לקב ההטובה ביותר שבאפשרות

מכרז, אלא אם הדבר מתחייב מנסיבות העניין, מאופי העמותה ומאופי ההתקשרות. 

כגוף שתכליתו ציבורית,  , זאתביעילות ובחיסכון ן,שתפעל בשיוויואפוא מהקרן נדרש 

קשר עם תלה משכך, עליהמתוקצב כל כולו מכספי הציבור. ההפועל למען הציבור ו

כדי להשיג לכמה מציעים לפנות עקרונות דיני המכרזים, ולכל הפחות לפי ספקים 

הקרן אכן נוהגת כך , האיכותית והזולה ביותר. ככלל את ההצעה המתאימה,

 לכמה מציעים מעוגן בנהליה.לפנות בהתקשרויותיה, והצורך 

בבניין , מכמה משכירים, משרדים 2012לצורך פעילותה שכרה הקרן בשנת  .1

המשרדים הישנים(. הקרן מסרה  - יפו )להלן-"בית התעשיינים" שבתל אביב

לשכור את משרדיה דווקא בבית התעשיינים  הלמשרד מבקר המדינה כי בחירת

ההתאחדויות  עם העבודתאת להקל כדי וזאת  ,טעמים מעשיים בלבדמנעשתה 

רות העיקרי חוזה השכי .ממוקמים אף הם בבית התעשיינים שמשרדיהןהשונות 

נחתם לתקופה של שמונה שנים וכלל תשלום מראש עבור כל התקופה. דמי 

ש"ח  189,000-הקרן עבור כלל משרדיה הסתכמו בכ שלהשכירות החודשיים 

  (.2015-)נכון ל

הביקורת העלתה כי אף שמדובר בהתקשרות רחבת היקף ביחס 

 -אלה היא לא בחנה חלופות למשרדים  להתקשרויות אחרות של הקרן,

יפו וגם לא -לא בסמוך לבית התעשיינים, לא באזורים אחרים בתל אביב

. יתרה יותר להיות נמוך הרבהיכול השכירות  מחירבהם ש ,באזורים אחרים

 תבקשועדת ההתקשרויות של הקרן נקבע כי הקרן  תשבישיבאף מכך, 

, היא לא םלבחון את סבירותכדי הערכת שמאי עבור דמי השכירות 

בהתנהלותה זו פעלה הקרן שלא על פי אחד מעקרונות עשתה זאת. 

  .חיסכוןהיעילות והמינהל הציבורי: עקרון ה

עסקאות עם גופים הקשורים בלפי הנחיות רשות התאגידים, על עמותה להיזהר  .2

לפיכך אם הקרן ניגודי עניינים אסורים. האפשר מכדי להימנע ככל אליה 

עם גופים קשורים, ראוי כי לכל הפחות תבחן כמה מחליטה לבצע עסקאות 
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 הקרן מהתנהלות

 עולה זה במקרה
 מהזהירות התעלמות
 מגופים הנדרשת
 למען הפועלים

 והעושים הציבור
 הציבור בכספי שימוש

 הנוגע בכל
 ועל, להתקשרויות

 וכמה כמה אחת
 לגורמים כשיש

 עניין לקרן הקשורים
 בהן

 

מציעים לאותה עסקה ותוודא כי העסקה שבחרה מקדמת באופן מיטבי את 

 .האינטרסים של העמותה
נציגי התאחדות התעשיינים חברים באסיפה הכללית ובוועד המנהל של  ,כאמור

 ההתאחדות היא לפיכך ונשיא ההתאחדות מכהן כיו"ר הוועד המנהל. ,הקרן

. מצופה מהקרן שתפעל ביתר זהירותעסקאות עמה וב ",תאגיד קשור"בבחינת 

, "בית התעשיינים"המשרדים בשכירת כשלוש שנים בלבד לאחר  ,2015בשנת 

הציע נשיא התאחדות התעשיינים ליו"ר הקרן לשכור מההתאחדות משרדים 

 המשרדים החדשים( -המצויים אף הם ב"בית התעשיינים" )להלן  שבבעלותה

שכר ההתאחדות התחייבה לשלם את , . יתרה מכךבמקום המשרדים הישנים

אחר, כך  ףשל הקרן עבור המשרדים הישנים עד שאלה יושכרו לגוהדירה 

תשלם רק כפולים, אלא שכירות לשלם עבור המשרדים דמי אלץ ישהקרן לא ת

והקרן עברה  ,המשרדים החדשים. יו"ר הקרן קיבלה את ההצעהשכירת עבור 

העלות החודשית של שכירות המשרדים . 2016משרדים החדשים בפברואר אל ה

 ש"ח. 22,000-כהחדשים עומדת על 

אולם  ,ועדת ההתקשרויות של הקרן אישרה את ההתקשרות עם ההתאחדות

 לדעת מתי ניתן.ולכן אין  ,עדה אינו נושא תאריךוהו האישור של מסמך

ת להחלטתה לעבור הביקורת העלתה כי גם הפעם לא בחנה הקרן חלופו

: לא נמצאו מסמכים המתעדים פנייה לגופים אחרים למשרדים החדשים

גם הפעם  לכך, . נוסףחלופיות בבניינים או באזורים אחריםלקבלת הצעות 

גובה דמי השכירות ודמי בנוגע לסבירות לא ביקשה הקרן הערכת שמאי 

בניגוד לכללי המינהל נקיטת פעולות אלה מצד הקרן היא  - הניהול. אי

התאחדות  -שמדובר בעסקה עם "צד קשור" לקרן בייחוד משום , התקין

 לנהוג במשנה זהירות.ובעסקה מסוג זה מצופה מהקרן  ,התעשיינים

 , כלומר כחודשיים לאחר המעבר למשרדים2016עוד נמצא כי באפריל 

המליצה היועצת המשפטית של הקרן ליו"ר הקרן להביא את  החדשים,

הסכם לבחינת הגוף המבקר של הקרן, וזה המליץ בדיעבד לאשר את ה

 ההסכם.

חלופות משרד מבקר המדינה מעיר לקרן על כך שהיא ויתרה על בדיקת 

להצעה לעבור דווקא למשרדים אלו, בניגוד לאופן התנהלותה לגבי עסקאות 

ים פהצעות מכמה גואז היא מקפידה לקבל  -רכש מצומצמות היקף בהרבה 

עולה מהתנהלות הקרן במקרה זה טבית. ית בהצעה שהיא מעריכה כמובוחר

התעלמות מהזהירות הנדרשת מגופים הפועלים למען הציבור והעושים שימוש 

כשיש לגורמים בכספי הציבור בכל הנוגע להתקשרויות, ועל אחת כמה וכמה 

 הקשורים לקרן עניין בהן. 
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 הוצאות מחשוב

כאשר עוסקים בכספי ציבור נדרש שהסכמות והסדרים  ,תקיןהמינהל הלפי כללי 

מפורש, כדי להבטיח את בהירות הפרטים, במפורט ובלקבלת שירותים יעוגנו בכתב 

יש  ,הנחיות רשות התאגידיםעל פי לעקוב אחר הביצוע ולאפשר פיקוח ובקרה. 

יש ו ,לכל התחייבות כספית של העמותהבנוגע לדאוג לחתימת הסכמים בכתב 

 לתעד בכתב כל הוצאת כספים וקבלתם.

מהתאחדות  ,ות ורישיונותלרבות תשתי ,מאז הקמתה קיבלה הקרן שירותי מחשוב

ש"ח  25,000-שילמה הקרן להתאחדות סך של כ 2016התעשיינים. בפועל בשנת 

 בגין שירותים אלו אשר התקבלו בשנים קודמות וטרם שולם בעבורן. 

בביקורת נמצא כי לא נחתם בין הצדדים הסכם שהסדיר את קבלת השירותים 

ביטוי להתחייבות כלשהי האמורים. גם בדוחות הכספיים של הקרן לא ניתן 

  האלה. שירותיםהכלפי ההתאחדות בגין 

טרם באישור מוועדת ההתקשרויות ביקשה עוד עלה בביקורת כי הקרן אף לא 

בהודעת דואר אלקטרוני שילמה להתאחדות בגין שירותים אלו. זאת ועוד, 

היועצת המשפטית של הקרן לעוזרת יו"ר הקרן באפריל בנושא זה ששלחה 

"אינני יכולה לראות איך אפשר לאשר דרישת תשלום שנים  :ציינה היא 2016

מצד הקרן או  אחורה כאשר את לא מצרפת הזמנת עבודה/הסכם/אישור...

צריך  במיוחד לא עם צד קשור... .ועדת הרכש שלה או הועד המנהל שלה..

להביא זאת בפני ועדת הביקורת. על פי החוק חברה אמורה להביא לאישורה 

 ה הכללית וועדת הביקורת כל עסקה עם צד קשור".של האסיפ

מינהל הכלליים של הלעקרונות כי בהתאם  משרד מבקר המדינה מעיר לקרן

מסודר באופן  תפעללהבטיח כי  , עליההמתחייבים מאופייה הציבורי ,תקיןה

זאת באמצעות הסכמים בכתב המבהירים ומסדירים את  -ובשקיפות מירבית 

מדובר כש, בייחוד תנאי ההתקשרותמורה בגינם ואת קבלת השירותים ואת הת

תאפשר פיקוח גם  התנהלות הקרן בדרך זובהתקשרות עם תאגיד קשור. 

 שעלולים להיגרם בהיעדר הסכם.  ומחלוקותבהירות -איתמנע גם וובקרה 

לאחר דין ודברים עם התאחדות כי  2016הקרן מסרה בתשובתה מדצמבר 

שינוי במדיניותה של ההתאחדות בנוגע לדרישת ( ובשל שארכו כשנה) התעשיינים

 בדבר מתןהגיעו הצדדים להסכמה תשלום בגין הענקת שירותים לגופים שונים 

 .2016נובמבר בנחתם  והסכם בנדון ,רותי המחשוביש

 

 

 ליקויים בניהול הנתונים בקרן 
 ובבקרה עליהם

 םובכלל ,רביםבמסגרת עבודתה השוטפת הקרן נדרשת לאסוף מידע ולנהל נתונים 

פרטי הקורסים, פרטי המשתתפים בקורסים ועל מוסדות ההכשרה ועל נתונים 
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בדיקת הזכאות להשתתף למעסיקיהם. נתונים אלה משמשים אותה בין היתר 

 ם, עיבודםדיווח לגופים מנהלים ועוד. ריכוזלהוצאתם, לקבלת כספים ולבקורס, 

גם לצורך ת לקבלת החלטות וכתשתי של נתונים אלה אמורים לשמש אותה םוניתוח

 בקרה. ומעקב 

החלה לנהל את הנתונים באמצעות  היא 2012בשנת  של הקרן עם תחילת פעילותה

אקסל(, ובמקביל היא פנתה לכמה חברות  -קובצי גיליון חישוב אלקטרוני )להלן 

בתחום מערכות מידע בבקשה להקים מערכת מידע שתאפשר לה לנהל את הנתונים 

אמין יותר. צורך זה בא לידי ביטוי בתכנית העבודה של הקרן לשנת באופן יעיל ו

מערכת ניהול ומידע  ה שלהטמעבכי קיים צורך מידי בפיתוח וצוין בה ו ,2013

ניהול הידע והמידע הארגוני, שיפור הניתוחים  :ממוחשב שתאפשר בין היתר

 הסטטיסטיים ומעקב ארוך טווח על פעילות הקרן. 

לסיכון של טעויות  היא נחשפת בקרן כישנעשה ר סיכונים העלה סק 2013במאי 

ובגלל באמצעות תוכנות משרדיות שבה ניהול המידע הרב בסבירות גבוהה בגלל 

 .של הקרןבקרתה הידנית 

עבורה מערכת מידע כדי שזו תפתח התקשרה הקרן עם חברה  2013בהמשך שנת 

 בגין מערכת המידע הסתכמו הוצאות הקרן  2015ועד סוף  2013לצרכיה. מאז 

 320,000-, לפי דוח התקציב, היא הקצתה לכך עוד כ2016ולשנת  ;ש"ח 300,000-בכ

 ש"ח. 

, 2016משרד מבקר המדינה העלה כי נכון למועד סיום הביקורת, אוגוסט 

דהיינו למעלה משלוש שנים ממועד ההתקשרות לפיתוח מערכת המידע, ועל 

ת עדיין אינה משמשת כלי יעיל אף המשאבים הרבים שהוקצו לכך, המערכ

לניהול ולתפעול, אין ביכולת הקרן לנתח את פעולותיה ניתוח מקצועי ואמין 

על בסיס נתוני אמת, ותהליך קבלת החלטותיה לוקה בחסר. כך, חלק 

ממרכיבי המערכת אינם פועלים באופן מלא, בכלל זה טרם הוזנו אליה כל 

ובצי אקסל. על הקרן לפעול ללא נתוני העבר, ועדיין נעשה שימוש ידני בק

דיחוי נוסף לסיום הפיתוח וההטמעה של מערכת המידע בהתאם ללוח זמנים 

 שייקבע מראש.

 

 

ליקויים בפיקוח ובבקרה של משרד הכלכלה 
 על הקרן

מי מטעמה לקיים על על הממשלה או  ,כדי להבטיח שהקרן אכן פועלת לפי ההסכם

משרד נתונה לכי האחריות לפיקוח על הקרן ביצועו. בהסכם נקבע על פיקוח ובקרה 

 ליקויים כדלקמן: המשרד בנדון הועלו ההכלכלה. בבדיקת פעולותיו של 

יהיה רשאי לקיים בכל מטעמו מונה יאו מי שהכלכלה בהסכם נקבע כי משרד  .1

 ,קרן בכל הקשור בביצוע פעולותיה או בתמורה הכספיתבעת ביקורת ובדיקה 

כי הוא יכול לדרוש מהקרן להעביר לבדיקת רואה חשבון מטעמו נקבע וכן 
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 המשתתפים בהםמספרם, מספר  :מכוח ההסכםשהתקיימו הקורסים על נתונים 

 . וכיוצא באלה

כדי שיבדוק רואה חשבון מטעמו הכלכלה אכן שכר משרד  2013ביוני 

ואת "מנגנון התקורה" ויישומו בידי הצדדים להסכם את במשרדי הקרן 

הכספית של הקרן. בסיום בדיקתו הגיש רואה החשבון  ההלותהתנ

 ,שינויים בשיטת חישוב התקורהלהמלצות ובו לחשבות המשרד מסמך 

גם  לא העביר לתגובת הקרן את סיכום רואה החשבון. נמצאהמשרד אך 

של רואה החשבון ובפועל  המלצותיובנוגע להחלטות לא קיבל שהמשרד 

 . הן לא יושמו

רואה , בדיקת בבדיקה נוספת בקרןהכלכלה החל משרד  2014בנובמבר 

עבודה בקרן. בטיוטת החשבון אחר מטעמו, שמטרתה בקרה על תהליכי 

להוסיף בהסכם הוראות  :דוח הבדיקה המליץ רואה החשבון בין היתר

בדבר תהליכי העבודה של הקרן במסלול הקורסים, לבחון את האפשרות 

הועברה טיוטת  2015ד. בנובמבר מטרות הקרן ועו ן שללשינוי הגדרת

חודש. הבסוף אותו תגובתה וזו העבירה למשרד את  ,דוח לתגובת הקרןה

המשרד הקרן,  תגובתמאז הועברה  למעלה משנה, דהיינו 2016לסוף נכון 

 טרם עמד על קבלתו של דוח סופי מרואה החשבון.

שחולף זמן רב יותר כי ככל למשרד הכלכלה משרד מבקר המדינה מעיר 

ת הרלוונטיות והאפקטיביות שלה. בכך גם ופוחת ,הבדיקהממועד סיום 

ונפגע האינטרס הציבורי מהעדר  יורדים לטמיון הכספים ששולמו עבורה

 .היישום של ההמלצות המקצועיות שהוגשו-הבחינה ומאי

כחלק מהליכי הפיקוח והבקרה על הקרן נקבע בהסכם כי על הקרן להגיש  .2

תכנית העבודה ובו פירוט של ביצוע אחת לחצי שנה דוח הכלכלה למשרד 

הפעולות ועלויותיהן בתקופה  ,הקורסים שאושרופירוט לרבות  ,שאושרה

 דוח ביצוע(. - )להלן פרטי התלמידים בכל אחד מהקורסיםוהמדווחת 

צא כי למרות האמור לא העבירה הקרן למשרד דוחות ביצוע בביקורת נמ

 לא עמד על קבלתם. עצמו המשרד ו ,שוטפים אחת לחצי שנה כנדרש
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 יההקרן זכאית לקבל תשלום גם עבור הוצאות ,על פי תנאי ההסכם

אושר  2015נגזרות מעלות הקורסים בפועל. בשנת  , ואלהלתפעול קורסים

 הסכום נגזר ."ח עבור תפעול קורסיםמיליון ש 5-לקרן סכום של עד כ

מיליון ש"ח.  70-כ -שנה הבאותה  הקרן לקייםתכננה שקורסים העלות מ

מיליון  31-בפועל הזמינה הקרן ממוסדות הכשרה קורסים בעלות של כ

 הכלכלה ש"ח בלבד, אך בהיעדר דוח ביצוע חצי שנתי לא היה למשרד

אילו  .שנההסים באותה בהיקף הקורצמצום ניכר זה מידע בעוד מועד על 

להפחתת יותר אמור להביא היה למשרד הכלכלה מידע שכזה, היה הדבר 

המשרד שילם לקרן במהלך ממחצית הסכום שהוא משלם לקרן. יצוין כי 

מסיכום דיון אשר התקיים במהלך שנת מיליון ש"ח.  4.7-כ 2015שנת 

מקצועית, ובו השתתפו נציגי אגף החשכ"ל, נציגי האגף להכשרה  2016

נציגי משרד הכלכלה ונשיא התאחדות התעשיינים, עלה כי הקרן לא 

מסרה למשרד הכלכלה דוחות ביצוע שוטפים ולא עדכנה אותו לגבי 

עקב כך קיבלה הקרן תשלום עודף  ;50%-ההפחתה של מחזור הקרן ב

בגין הוצאות תפעול הקורסים. נציגי הממשלה ביקשו מהקרן להשיב את 

טענה הקרן כי הסכום שקיבלה אינו ובתגובה  מו ביתר,הכספים אשר שול

להשיב כספים  הסכם. בסופו של דבר לא חויבה הקרןמהנקבע בחורג 

 .אלה

והקרן מתחייבת  ,רשאי לבקש מהקרןהכלכלה עוד נקבע בהסכם כי משרד  .3

למסור למשרד בכל עת שתידרש לכך, דיווחים ונתונים הקשורים בביצוע 

 . יהבדבר הוצאותלרבות קבלות  פעולותיה,

בביקורת נמצא כי המשרד אמנם מקבל מהקרן נתונים וקבלות בדבר 

 ללא שיטה או תכנית.  ,אקראירק ב, אולם הוא בודק אותם יההוצאות

על הכלכלה משרד מבקר המדינה מעיר כי הפיקוח והבקרה של משרד 

 פעילות הקרן לקויים. 

וח השוטף על הקרן( מנהל האגף להכשרה מקצועית )האגף שבאחריותו הפיק

לסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש במשרד בנושא הבקרה  מכתב 2016במאי  כתב

הוא ציין כי "לא קיימת פרופורציה בין היקפי פעילות הקרן  במכתבו .על הקרן

לבין כח האדם המוקצה באגף לעניין תהליכי הבקרה... הנעשים מטעם 

י אינו מטופל באופן המשרד" וכי "נושא הבקרה בהיבט התקציבי והפדגוג

המקצועי והראוי שהיינו רוצים לבצע ולא עם כמות ואיכות כח האדם הנדרשת 

 לכך, במיוחד לנוכח... תקציבים כה גבוהים המוקצים לקרן".
משרדי של שכירות ההממצאים בדבר הוצאות ולנוכח האמור לעיל לנוכח 

המעקב  להעמיק את על משרד העבודההקרן ובדבר ניהול הנתונים בקרן, 

 באופן שיטתי וסדור יותר. ולעשותם ה יפעולות הקרן והתקשרויותעל והבקרה 
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, בין היתר, האחריות לפיקוח על 2016משרד העבודה אליו כאמור הועברה ביולי 

ככלל המשרד מקבל את ביקורת  , כי:"..2016הקרן, מסר בתשובתו מדצמבר 

 ...פעילות הקרן המבקר בדבר הצורך בחיזוק מערך הפיקוח והבקרה של המשרד על

המגבלות הפיקוח שבהסכם והעובדה שאין בהסכם סעיף  עם זאת, המשרד מעיר על

לקרן גם אם היא לא מעבירה נתונים  שמאפשר להטיל סנקציות כגון עיכוב תשלומים

בכוונת האגף להכשרה מקצועית, בתיאום  ך לממצאי הדוח,בהמש ...כמתבקש ממנה

לפעול לטובת חיזוק מערך הבקרה והפיקוח לטובת ( היכן שזה נדרש) החשכ"לעם 

  ".ניהול תקין של ההסכם
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 סיכום

זו מיליון ש"ח למשך עשור כדי ש 600מעגלים מדינת ישראל הקצתה לקרן 

מימון פנסיה מגשרת או  לגיל הפרישה באמצעותהמתקרבים תסייע לעובדים 

הסבה לשם קורסי הכשרה מקצועית לשם שדרוג מקצועי או באמצעות 

תקציב הממשלתי המיועד כלל הבהשוואה ל נכבדמקצועית. מדובר בסכום 

ציבורית כי הוא ינוהל בראייה  ומצופה היהלהכשרה מקצועית למבוגרים, 

 המיטבי.מטרה למצות את כספי הציבור באופן וב , בשקיפות,מערכתית

אפקטיביות של פעולות הקרן; ל בנוגעספק ניכר  :ממצאי הביקורת העלו

סדרי ניהול הוצאותיה ונתוניה; חוסר שקיפות של הקרן לגבי ליקויים ב

יציבותה הניהולית עקב היעדר חלוקה פגיעה ב; "צד קשור"התחייבויותיה ל

לאורך ועקב תחלופת מנכ"לים  המנכ"לברורה של סמכויות בין יו"ר הקרן לבין 

 השנים. 

לדרוש לבצע איסוף וניתוח של נתונים על ועדת המעקב העליונה של הקרן 

, ללא לבחון מחדשהנוגעים לאפקטיביות של פעולות הקרן. כמו כן עליה 

את ההסכם בין ממשלת ישראל לקרן, לרבות את הנחות היסוד שלו, דיחוי, 

התועלות הצפויות כל זאת לעומת  -לציבור עלותו את תנאיו ואת מטרותיו, את 

ממנו. במסגרת בחינה זו ראוי לתת את הדעת על מידת הרלוונטיות של 

הקרן מציעה לקהל היעד שלה ועל מידת הביקוש להם. ללא שהפתרונות 

המעקב על את להעמיק את הפיקוח ו העבודה, על משרד זו קשר לבחינה

אכן עברים אליה מכספי הציבור, המוהקרן כדי להבטיח שהתקציבים הניכרים 

  .את מטרתםמשרתים 
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 אזרחית לקבורה המדינה אזרחי זכות הבטחת
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 תקציר

 כללי רקע

במשך שנים רבות נקברו נפטרים בישראל אך ורק בבתי עלמין דתיים, כל אחד על 

פי דתו ואמונתו. קבורתם של חסרי עדה דתית מוכרת או של מי שדתו הייתה שנויה 

לפי הסדרים מקומיים עם חברות הקבורה. נפטרים יהודים נקברו  בוצעהבמחלוקת 

בבתי עלמין שפעלו על פי מנהגי היהדות האורתודוכסית, בהתאם לחוק שירותי 

 ,חוק שירותי הדת( -)להלן  1971-הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א

תקנותיו. קבורת נפטרים בבתי קברות הפועלים על פי מנהגים אלה עוררה לו

מחלוקות שונות, כאשר בני משפחתם של הנפטרים ביקשו לסטות מהם, עתים ל

בחופש מדת. על פי חוק שירותי הדת, בחופש הדת ומאחר שראו בכך פגיעה 

משרד לשירותי דת. קבורת בני עדות ודתות מוטלת על ההאחריות לקבורת יהודים 

 ים.משרד הפנ לקבורתם היא בידיוהאחריות  ,אחרות אינה מוסדרת בחוק

חוק  -)להלן  1996-חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ו נחקק 1996בשנת 

להיקבר בבית עלמין אזרחי זכאי כל אדם  כיהקבורה האזרחית או החוק(, הקובע 

כי: "אדם  באופן התואם את השקפת עולמו. החוק קובעוחלופי בדרך מכובדת 

פי אם בחר בכך; הבחירה זכאי להיקבר על פי השקפתו בבית עלמין אזרחי חלו

אזרחית של יכול שתהיה בצוואה או בכל דרך אחרת". החוק מאפשר קבורה 

מי של  וכן חסרי עדה דתית מוכרת, של בני עדה דתית מוכרת אחרתשל יהודים, 

 קבורה אזרחית(. -השקפת עולמם )להלן  על פי שתבוצע ,1שנויה במחלוקת םשדת

לפי חוק הקבורה האזרחית, האחריות לקבורה האזרחית הוטלה על השר לשירותי 

מקומם של בתי העלמין האזרחיים ולמתן רישיון  לקביעתדת, לרבות האחריות 

לקביעת כן האחריות לתאגידי קבורה שינהלו את בתי העלמין לקבורה אזרחית, ו

 נוהלי הקבורה בהם.

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיהם של  2016קטובר בחודשים מרץ עד או

בדבר.  ותושל רשויות נוספות הנוגעבתחום הקבורה האזרחית משרדי הממשלה 

רמ"י(,  -הבדיקות נעשו במשרד לשירותי דת, ברשות מקרקעי ישראל )להלן 

ו שבמוסד לביטוח לאומי, במשרד הפנים ובמינהל התכנון. בדיקות השלמה נע

ים, במשרד האוצר, במשרד הביטחון, בצה"ל, במועצת בתי במשרד המשפט

חבל מודיעין. כמו כן נפגשו נציגי לתכנון ובנייה המקומית  וועדהעלמין ברקת ובה

  .ותאגידי קבורה משרד מבקר המדינה עם נציגי חברות קדישא
 כפי שהוגדר בדברי ההסבר לחוק.  1
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 הליקויים העיקריים
 בתי עלמין אזרחיים הכרזה על-אי

השר לשירותי דת לקבוע מקומות שיועדו אף שחוק הקבורה האזרחית מטיל על 

אף שתקנות הקבורה האזרחית ו ,לשמש כבתי עלמין אזרחיים באזורי הארץ השונים

קובעות במפורש כי על בית עלמין אזרחי להימצא "במקום שהכריז עליו השר 

אף לא  - שנה לאחר חקיקת החוק עשרים -מועד סיום הביקורת בבצו", הועלה כי 

ארץ כמיועד בעל אתר  כריזותי דת שכיהנו בתקופה ארוכה זו האחד מהשרים לשיר

 21-בית עלמין לקבורה אזרחית. עם זאת, המשרד לשירותי דת העניק להקמת ל

דהיינו, אף תאגידי קבורה רישיונות לקבורה אזרחית באתרי קבורה שלא הוכרזו. 

תרים הקבורה מתבצעת בפועל בא ,שהפעלת בתי עלמין אזרחיים מוסדרת ברישיון

לא הכריז כי הם מיועדים לכך. פעילות זו אינה מתיישבת עם הוראות החוק השר ש

 תקינה מהבחינה המינהלית. ואינה

 

 המדיניות הממשלתית בנושא ואופן יישומה 

מכלול החלטות שקיבלו ממשלות ישראל בתחום הקבורה האזרחית נועדו לקדם 

 -בהן מרכיבים חיוניים  וראת מדיניותן בנושא זה; אולם מהממצאים עולה כי חס

הקבורה האזרחית זכות ליישום  המתכונתבהחלטות לא נקבעו יעדים שיתוו את 

הועלה  בפועל. צורך היישוםל ייםמסגרת תקציבית ומקורות תקציב נקבעולא  אףו

כי במועד סיום הביקורת, כעשרים שנה לאחר שנחקק חוק הקבורה האזרחית, 

בורה אזרחית ברוב אזורי המדינה, והדבר מסתמן מחסור של ממש במקומות לק

 .פוגע בזכותם הבסיסית של אזרחי המדינה לקבורה על פי השקפתם ואמונתם

 

 עיכובים בעבודת המטה ובהיערכות הארגונית 
 ליישום הקבורה האזרחית

הוקמה בהתאם להחלטת ממשלה ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל  2014במרץ 

המשרד לשירותי דת לבחינת הצעדים הנדרשים "למתן מענה מיטבי בכל הנוגע 

המלצות להסדרת משרדי, שהיה אמור להגיש לוועדה -לקבורה אזרחית". צוות בין

 , טרם גיבש המלצות אלה,2014עד אוקטובר  הסוגיות הנוגעות לקבורה אזרחית

 לקבורה אזרחית.ועקב כך נפגעה יכולתו של הציבור לממש את הזכות 
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 אזרחית במגזר הלא יהודיהדתית וההיבטים בקבורה 

למגזר היהודי, לעומת זאת  הדתית חוק שירותי הדת מסדיר את שירותי הקבורה

לא אינם מעוגנים בחוק, ולכן לדתות ועדות לא יהודיות  הדתית שירותי הקבורה

חוק הקבורה האזרחית מעגן את זכאותם של כל ש אףתקנות בנושא זה.  נקבעו

הצוות  במסמך תושבי ישראל להיקבר בבית עלמין אזרחי, עלה כי הנתון שצוין

 ולפיו הביקוש למקומות הקבורה האזרחית נאמד , 2016משרדי מינואר -הבין

נפטרים יהודים, חסרי דת ונוצרים שאינם  שכלל רקהתבסס על תרחיש  ,10%-ב

מכאן שהתרחיש לא הביא בחשבון את הצפי האפשרי בדבר ביקוש של . ערבים

הלא יהודיות להיקבר בקבורה אזרחית. מדובר בציבור והדתות יתר בני העדות 

מכלל האוכלוסייה בישראל, הכולל את תושבי המדינה הערבים,  20%-כ שהיקפו

 עוד.הדרוזים, הצ'רקסים ו

 

 תמונת מצב -המחסור במקומות לקבורה אזרחית 

מקומות המצאי  בנושאמנהל מסד נתונים מפורט  ואינ המשרד לשירותי דת

קיבולת ה עלנתונים תקפים ומהימנים  וובכלל זה אין בידי ,קבורה אזרחיתל

ניצול בפועל של מקומות הקבורה על הקבורה אזרחית, למקומות המתוכננת של ה

היעדר תשתית עובדתית בזמין לקבורה עתידית. המצאי מקומות הקבורה ועל 

להיערך להיקף הביקוש לקבורה אזרחית בשנים הבאות. יש  ממנונבצר נאותה, 

מדיניות ממשלתית הנדרשת לקביעת  המטהבעבודת לראות בכך פגם מהותי 

 בתחום הקבורה האזרחית.

שיעור ש, בהנחה 2020-2016במקומות קבורה לשנים הצפוי ארצי -המחסור הכלל

ובהנחה  ;מקומות 3,120, הוא מהנפטרים 10% הואהמעוניינים בקבורה אזרחית 

 4,700-יסתכם במחסור המקומות קבורה. בגוש דן  17,120 - 17% הואששיעורם 

יש  ייחודב .(10% בהנחה ששיעור המעוניינים בקבורה אזרחית יהיהמקומות )

 תושבים. 870,000-ירושלים, המונה כב רחיתלקבורה אזלהדגיש את חוסר ההיצע 

 

 תקציב של מימוש התקצוב והבסדרי  ליקויים
  הקבורה האזרחית

בתי עלמין אזרחיים  ם ופיתוחם שלהמתווה שלפיו פועלת המדינה לצורך הקמת

המדינה  גורם לקשיים של ממש ליישום ההקמה והפיתוח של בתי עלמין אזרחיים.

הקמתם באמצעות רמ"י, ואף להשתתף במימון להקמתם  מוכנה להקצות קרקע

הם תאגידי הקבורה אולם בשל ההון העצמי הדל העומד לרשות , ופיתוחם

הקמה ופיתוח צורך מתקשים, לא פעם, לנצל את הקרקע שהוקצתה להם ל

באתרים שיועדו לקבורה אזרחית, הדברים אמורים בייחוד ראשוני של בתי העלמין. 

 גבוהות במיוחד.הם שלעלויות ההקמה והפיתוח ש
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נכללה משרה  2015אדם של המשרד לשירותי דת לשנת הבדרישות תקציב כוח 

נקבע סדר עדיפות  תקצובהל אולם ,ריכוז תחום הקבורה האזרחיתשל ייעודית 

מועד סיום ב. על כן, אוישהלא  אותה והיאבפועל המשרד לא תקצב ו נמוך,

בנושא הקבורה האזרחית  דיבעל משרה המטפל באופן בלעאין במשרד הביקורת 

וקידומה, ובפועל המשימות מבוזרות בין כמה בעלי תפקידים במשרד לשירותי דת 

המשרד אינו מסב את תשומת הלב הראויה כי  משמעשעוסקים בעניינים נוספים. 

 סדר יומו.מסגרת נושא רגיש ומורכב זה בל

הגופים הפעולות שנקטו כשלו במשך השנים כי ממצאי הביקורת מלמדים 

כי הממשלתיים, ובראשם המשרד לשירותי דת, ליישום חוק הקבורה האזרחית, ו

 ה האזרחית לא זכה לקידום של ממש.נושא הקבור

 

 ההמלצות העיקריות

להכריז על  עליו בחקיקה השהוטל פעול למימוש הסמכותעל השר לשירותי דת ל

להיקבר  הפרט בסיסית שלה וזכותבתי עלמין אזרחיים, כדי להבטיח את מיצוי 

חסמים  כמו כן, עליו להעלות לפני הממשלה ללא דיחוי בקבורה אזרחית.

 .המקשים עליו לפעול בנדון

בתחום ם של כלל תושבי המדינה הרכיוצלפעול למילוי על המשרד לשירותי דת 

ככלל אזרחית, ללא הבדלי דת, כמצוות החוק. נוכח העובדה כי הקבורה ה

המשרד לשירותי דת לבין משרד הפנים, על שני  האחריות לקבורה מפוצלת בין

אזרחית הקבורה הפעולותיהם בתחום שירותי את משרדים אלה לתאם לאלתר 

 דתות.כל הלבני 

המשרד לשירותי דת, לשקול  -על משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, ובראשם 

המגזר  שלפיננסי, דוגמת אלה הנהוגים במיזמים משותפים  -לפתח מנגנון ניהולי 

הפוגע בתפקודם של גופי חסם מהותי  כדי להסירהציבורי ומגזרים אחרים, 

נופל בהרבה מההון הנדרש להקמה העצמי הדל שברשותם הההון  -הקבורה 

 ין.ולפיתוח ראשוני של בתי העלמ

על פי  יישום הקבורה האזרחיתהגורם שאחראי ל בהיותו על המשרד לשירותי דת,

, כפי מילוי תפקידולהשינויים הנדרשים  לביצועחלטות חוק, לפעול מול מקבלי הה

שהדבר מתבצע בתחום הקבורה היהודית, וזאת אף שלא כל הסמכויות הנוגעות 

מופקדות בידיו. על המשרד לנסות לפעול  -כגון הסמכות להקצות קרקע  -בדבר 

ולמותר לציין כי לא ראוי שהוא  -בתיאום ככל הניתן עם בעלי הסמכויות האחרים 

 החלטות הממשלה בנושא. וביישוםבקידום העניין  ניכריםעיכובים כה יאפשר 

דוח זה על הממשלה לבחון מחדש אם המשרד לשירותי דת ממצאיו של  לנוכח

 יישומו של חוק הקבורה האזרחית.באחריות ל לשאתהגורם המתאים אכן הוא 
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 סיכום

לפני כעשרים מממצאי הביקורת בנושא יישום חוק הקבורה האזרחית, שנחקק 

 ובראשם המשרד לשירותי דת, -הממשלה  שנה, עולה כי פעילותם של גופי

על אי יישום החוק  .אוזלת יד מתמשכתהתאפיינה ב -האחראי ליישום החוק 

אך מאז הנושא לא זכה לקידום של  2010כנדרש כבר העיר מבקר המדינה בשנת 

 -הבסיסיות של אזרחיה בכך כשלה המדינה בהבטחת מיצוי אחת הזכויות ממש. 

 זכות הקבורה בכבוד באופן התואם את השקפת עולמם, תפיסתם ואמונתם.

על המשרד לשירותי דת לגבש מדיניות ממשלתית אחודה, בעלת יעדים מוגדרים, 

מתואמים ומחייבים כדי לטפל בסוגיית המחסור החמור במקומות קבורה ברוב 

שלים, ולהגביר את נגישות בתי העלמין ירו -אזורי המדינה, ובכלל זה בעיר הבירה 

 במקומות קבורה אזרחיים כל שיחמיר המחסורהאזרחיים לאוכלוסייה. יודגש כי כ

פגיעה בזכויות ואף ה תחריף הפגיעה בנגישות ובזמינות של בתי עלמין אזרחיים

הנזקקים לשירותי קבורה אזרחית ייאלצו  בגין המחסור האמורייתכן כי ואדם, 

לוותר על מיצוי זכותם לקבורה ואף ייאלצו למין אזרחיים מרוחקים לבחור בבתי ע

 על פי השקפתם.

הליקויים שעלו בדוח זה, ובכלל זה הסחבת המתמשכת לאורך שנים רבות ביישומו 

של החוק מעלים ספק אם נכון שהמשרד לשירותי דת ימשיך להיות הגורם 

יה הוא שיהיה ומה האחראי על הקבורה האזרחית במדינה. עולה החשש ש"מה שה

 ".2שנעשה הוא שייעשה ואין כל חדש תחת השמש

 

 
 ט'. קהלת פרק א' פסוק  2
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 מבוא
שנים רבות נקברו נפטרים בישראל רק בבתי עלמין דתיים, כל אחד על פי  במשך

שנויה במחלוקת  הייתה שדתםעדה דתית מוכרת או של מי  חסרידתו ואמונתו. 

 נקברו יהודיים נפטרים. )ראו להלן( הסדרים מקומיים עם חברות הקבורה לפי נקברו

 הדת שירותי חוקל בהתאם, האורתודוכסית היהדות מנהגי פי על שפעלו עלמין בבתי

 קבורת. ותקנותיו חוק שירותי הדת( -)להלן  1971-היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א

, שונות מחלוקות לעתים עוררה אלה מנהגים פי על הפועלים קברות בבתי נפטרים

 פגיעה בהם שראו מאחר, מהם לסטות ביקשו הנפטרים של משפחתם בני כאשר

. האחריות לקבורת יהודים מוטלת על המשרד לשירותי מדת בחופש הדת ובחופש

דת, ואת הקבורה בפועל מבצעים גופים שקיבלו רישיון לכך מהמשרד לשירותי דת 

חברות קבורה(.  -כגון חברות קדישא, מועצות דתיות, תאגידים עירוניים ועוד )להלן 

ינה מוסדרת בחוק, והאחריות לקבורתם היא בידי קבורת בני עדות ודתות אחרות א

 משרד הפנים.

חוק  -)להלן  1996-הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ונחקק חוק  1996בשנת 

, הקובע כי כל אדם זכאי להיקבר בבית עלמין אזרחי הקבורה האזרחית או החוק(

עיגנה  . כך3חלופי בדרך מכובדת באופן התואם את השקפת עולמו אם בחר בכך

המדינה את זכותו של הפרט להיקבר על פי השקפתו, בין בטקס דתי ובין בטקס 

אחר. החוק מאפשר קבורה אזרחית של יהודים, בני עדה דתית מוכרת אחרת, חסרי 

עדה דתית מוכרת או מי שדתם שנויה במחלוקת, החפצים להיקבר על פי השקפת 

ה על השר לשירותי דת, לרבות עולמם. לפי החוק, האחריות לקבורה האזרחית הוטל

האחריות לקביעת מקומם של בתי העלמין האזרחיים, למתן רישיון לתאגידים לענייני 

תאגידי קבורה( שינהלו את בתי העלמין לקבורה אזרחית ולקביעת  -קבורה )להלן 

 נוהלי הקבורה בהם.

הגופים  סמכויות ביצוע נוספות הרלוונטיות ליישום חוקים אלה מבוזרות בעיקר בין

רמ"י(, האחראית  -הממשלתיים והציבוריים האלה: רשות מקרקעי ישראל )להלן 

להקצאות הקרקע לבתי העלמין; מינהל התכנון והוועדות המחוזיות והמקומיות 

לתכנון ובנייה, האחראים לייעד קרקעות לבתי עלמין, ובכלל זה לשינוי ייעוד קרקע 

יות המקומיות שבתחום שיפוטן נמצאים לקבורה ולקביעת הוראות תכנוניות; והרשו

 בתי העלמין.

 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ההוראות חוק הביטוח הלאומי  -אשר למימון הקבורה 

, ותקנותיו קובעות כי לתושבי ישראל מוקנית הזכות חוק הביטוח הלאומי( -)להלן 

מממן הביטוח הלאומי( הוא ה -להיקבר ללא תשלום. המוסד לביטוח הלאומי )להלן 

 ,5( לגופי הקבורה4את הקבורה, באמצעות תשלום של הוצאות יום הקבורה )דמי קבורה

  המפעילים את בתי העלמין על פי חוק שירותי הדת וחוק הקבורה האזרחית.
 .2חוק הקבורה האזרחית, סעיף   3

בנושא "רענון הוראות והנחיות  2006על פי מסמך של הרשות הארצית לשירותי דת מנובמבר   4

בניהול בתי עלמין", "דמי הקבורה" כוללים את התשלום עבור העברת הנפטר מבית החולים 

וכן תשלום עבור טהרה, לבית הלוויות הנמצא בתחום השיפוט של היישוב שבו התגורר הנפטר, 

 תכריכים פשוטים, כריית קבר, בניית דפנות הבור, כיסוי ושילוט.

 שם כולל לחברות קבורה ותאגידי קבורה. -בדוח זה   5
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המדינה מממנת באופן חלקי את גופי הקבורה לצורך הקמה ופיתוח של בתי 

הכספים שמקורם במכירת העלמין; מקורות המימון למטרה זו הם, בדרך כלל, 

ומכירת מקומות קבורה בחלקות חריגות, כגון חלקות בבתי  6חלקות קבר לחיים

עלמין סגורים או פעילים, שהותרה הגבייה בגינן. יצוין כי לפי דוח שנתי של המשרד 

מהנפטרים נקברים בחלקת קבר שרכשו עוד בחייהם;  25%-30%לשירותי דת, 

סמים בכל שנה בילקוט הפרסומים, והתעריפים תעריפי חלקות קבר לחיים מתפר

ש"ח בתל  14,520ש"ח בפרדס חנה לבין  3,577היו בין  2016המעודכנים לפברואר 

 אביב, בירושלים ובחיפה.

. 7מבקר המדינה נדרש בעבר לנושא הקבורה, ובכלל זה לנושא הקבורה האזרחית

ק שבו מוכרת זכותו כי "בחלוף שלוש עשרה שנים מחקיקת חו צוין 2010בדוח משנת 

של אדם לקבורה אזרחית חלופית, משתרך יישומו בקצב איטי במיוחד. אפשר להניח 

מימוש החוק בהיקף הנדרש והעדר היצע של מקומות לקבורה אזרחית הגבירו -שאי

 לעסקכך הפכה הקבורה האזרחית עוד צוין כי את הביקוש לה ביישובים חקלאיים". 

 גבוה תשלום תמורת קבר חלקות שמכרו - יישובים חקלאיים 11-ב מסחרי

 .ושלא כחוק"י רמללא רישיון, ללא אישור  בתקנות, ועשו זאת שנקבעו מהתעריפים

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיהם של משרדי  2016אוקטובר -בחודשים מרץ

הממשלה ורשויות אחרות הנוגעים בדבר להבטחת מיצוי זכותם של אזרחי המדינה 

לקבורה אזרחית. הבדיקות נעשו במשרד לשירותי דת, ברמ"י, במוסד לביטוח לאומי, 

, במשרד משרד המשפטיםבבדיקות השלמה נעשו  .במשרד הפנים ובמינהל התכנון

, בצה"ל, במועצת בתי העלמין ברקת ובוועדה המקומית במשרד הביטחוןהאוצר, 

לתכנון ובנייה חבל מודיעין. כמו כן נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה עם נציגי 

 חברות קדישא ותאגידי קבורה.

 

 
 אדם רשאי לרכוש חלקת קבר בעבור עצמו או בעבור בן זוגו או הורהו.  6

בורה ליהודים ומצוקת (, בפרק "שירותי ק2009)ב' 59דוח שנתי ראו: משרד מבקר המדינה,   7

(, בפרק "קבורה אזרחית ביישובים 2010) ב'60 דוח שנתי; ו1007הקבורה בגוש דן", עמ' 

 .383חקלאיים", עמ' 
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 פעולות לא מספקות להסדרת 
 הקבורה האזרחית

 יםאזרחי בתי עלמין הכרזה על-אי
 קבורה חברת עם קשר יוצרים קרוביו ישראל תושב של פטירתו בדרך כלל, עם

הביטוח  לתקנותחוק הביטוח הלאומי ולבמקום מגוריו לצורך קבורתו. בהתאם 

את  8, הביטוח הלאומי משלם לחברת הקבורה1976-הלאומי )דמי קבורה(, התשל"ו

הקבורה לא תדרוש ולא על פי חוק שירותי הדת ותקנותיו, חברת הוצאות הקבורה. 

תגבה עבור שירותי הקבורה כל סכום זולת הסכום שהותר לגבותו לפי תקנות דמי 

קבורה בהתאם לתקנות שירותי  חברות נותנותהקבורה ליהודים  שירותי את קבורה.

תקנות שירותי הדת(.  -)להלן  1966-הדת היהודיים )חברות לענייני קבורה(, התשכ"ז

היישובים  נקבעים ובהםהסכמי הפעלה  עלחברות אותן ם עחותם הביטוח הלאומי 

 .לפעול חייבת היאשעל פיהם  והכללים חברה כל של טיפולהשבתחום 

חוק הקבורה האזרחית קובע כי "השר יקבע מקום אשר ייועד, בכפוף לכל דין, 

לשמש כבית עלמין אזרחי חלופי; מקום כאמור יכול שיהיה חלק מבית עלמין אחר. 

ן יהיו באזורי הארץ השונים, ומרחקים סבירים ביניהם... בית עלמין אזרחי בתי העלמי

חלופי ינוהל בידי תאגיד לענייני קבורה". יצוין כי בדברי ההסבר להצעת החוק הוגדרו 

אוכלוסיות שהחוק נועד להבטיח את זכותן לקבורה באופן התואם את השקפת 

ת מוכרת אחרת, החפצים בקבורה עולמן, והן: יהודים, שאינם יהודים ובני עדה דתי

שתתבצע על פי עקרונותיהם והשקפת עולמם. עוד צוין בדברי ההסבר כי מוצע 

לפתור גם את בעיית קבורתם של חסרי עדה דתית מוכרת. יהודים אשר על פי 

ההלכה היהודית יש לקוברם מחוץ לגדר, בשל נסיבות מותם או משום שיהדותם 

 של קבורה אזרחית חלופית זו. מוטלת בספק, יוכלו לבחור בדרך

 את תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופיתדאז  9דת שירותישר לההתקין  1998בשנת 

תקנות  -)להלן  1998-הלי קבורה(, התשנ"טו)רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נ

בתקנות אלה, בדומה לתקנות לשירותי הדת, נקבע  הקבורה האזרחית או התקנות(.

כי תאגיד לא ידרוש ולא יגבה עבור שירותי הקבורה כל סכום זולת הסכום שהותר 

לגבותו לפי תקנות דמי קבורה; התקנות קובעות כי השר רשאי לבטל או להתלות את 

 הרישיון שניתן לתאגיד שהפר תנאי מתנאי הרישיון.

למין אזרחי חלופי הוא "בית עלמין או חלק ממנו בתקנות נקבע גם כי בית ע

  ( הקבורה בו נעשית על פי השקפתו של אדם; 1) שמתקיימים לגביו כל אלה: 
 קדישא; , חברת קבורה היא: חברה1976-ו"קבורה(, התשל )דמי הלאומי הביטוח לפי תקנות  8

 לצו המועצות 91בסעיף  כמשמעותו שיתופי ביישוב מקומי ועד מקומית; רשות דתית; מועצה

 על נפטרים שעוסק בקבורת אחר; מי ציבורי ; מוסד1958-ח"התשי אזוריות(, המקומיות )מועצות

 וכן ;-1966ז"יהודים, התשכ של קבורה לענייני חברות לתקנות בהתאם הדתות שר מאת רישיון פי

 נפטרים. בקבורת לעסוק כדין המורשה אחר אדם

אז. במסגרת דוח זה המשרד האחראי לנושא יכונה המשרד לשירותי  השר לענייני דתות, כתוארו  9

 דת, והשר העומד בראשו יכונה בהתאם לכך.
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( זכאי להיקבר בו כל אדם אשר נפטר באזור שבו נמצא בית העלמין וכן כל אדם 2)

( הוא נמצא במקום שהכריז עליו 3) אשר התגורר באזור האמור סמוך לפני פטירתו; 

השר בצו...". עוד נקבע בתקנות כי האזור שבו זכאי להיקבר הנפטר לפי השקפת 

"אזור שבו נמצא בית עלמין אזרחי חליפי, מן  -בקבורה אזרחית, הוא  -עולמו, קרי 

האזורים המסומנים במפה... שהאזורים מתוחמים בה בקו אדום, החתומה בידי השר 

 שלהלן(. 1במפה מפת התקנה; ראו  -]לשירותי דת[..." )להלן 
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 מפת התקנה -מפת אזורי קבורה אזרחית  : 1 מפה
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 לאחר שנה עשרים
 לא אף - החוק חקיקת

 מהשרים אחד
 שכיהנו דת לשירותי
 זו ארוכה בתקופה

 אתר שום על הכריז
 להקמת כמיועד בארץ

 לקבורה עלמין בית
 אזרחית
 

מעיון במפת התקנה עולה כי שטח המדינה חולק לארבעת האזורים האלה: אזור א' 

כולל את מחוז ירושלים; אזור ב' כולל את מחוז הצפון ואת נפת חיפה במחוז חיפה; 

במחוז חיפה; אזור ד' כולל אזור ג' כולל את מחוזות תל אביב, המרכז ואת נפת חדרה 

 .10את מחוז הדרום, ובכלל זה את נפות אשקלון ובאר שבע

אף שחוק הקבורה האזרחית מטיל על השר לשירותי דת לקבוע אילו מקומות 

יועדו לשמש כבתי עלמין אזרחיים באזורי הארץ השונים, ואף שתקנות הקבורה 

א "במקום שהכריז האזרחית קובעות במפורש כי על בית עלמין אזרחי להימצ

עשרים שנה לאחר חקיקת  -עליו השר בצו", הועלה כי במועד סיום הביקורת 

אף לא אחד מהשרים לשירותי דת שכיהנו בתקופה ארוכה זו הכריז על  -החוק 

  .אתר בארץ כמיועד להקמת בית עלמין לקבורה אזרחית

 21-ל למרות הצורך בהכרזת השר על אתר קבורה, המשרד לשירותי דת העניק

לקבורה אזרחית באתרי קבורה שלא הוכרזו. דהיינו,  תאגידי קבורה רישיונות

ברישיון, הקבורה מתבצעת בפועל אף שהפעלת בתי עלמין אזרחיים מוסדרת 

באתרים שהשר לא הכריז כי הם מיועדים לכך. פעילות זו אינה מתיישבת עם 

 תקינה מהבחינה המינהלית. הוראות החוק ואינה

הוא פירט את הקשיים המרכזיים  2016בתשובת המשרד לשירותי דת מדצמבר 

שירותי קבורה הכרוכים בהכרזה על בתי עלמין כבתי עלמין אזרחיים שמספקים 

 . ריבוי הגופים המופקדים על הטיפול בנושא; 1לאזורים שבמפת התקנה: "

. התנגדותם של ראשי הערים לקבור בתחום שיפוטם נפטרים שאינם תושבי 2

. גופי קבורה חסרי מקורות 4. בעיות סטטוטוריות תכנוניות ומשפטיות; 3המקום; 

קצתה להם לבית עלמין אזרחי מימון עצמאיים אשר אינם מפתחים את הקרקע שהו

בשל חוסר בתקציב". המשרד טען כי "הימנעות השר מהכרזה על בתי עלמין אזוריים 

אפשרה גמישות בפעילות המשרד מול ראשי הרשויות ולפיכך הביאה למתן פתרונות 

באופן נרחב בהרבה משהיה מתאפשר לו בוצעה הכרזה באופן חד צדדי וללא 

ן באי ההכרזה כדי להצביע על אי מתן פתרונות לקבורה הסכמת הרשויות. לפיכך, אי

המשרד  -האזרחית ועל חוסר פעילות ורצון מצד המשרד לשירותי דת, אלא להפך 

 לשירותי דת פעל באופן המיטבי והיעיל ביותר לקידום פתרונות בנסיבות הקיימות".

 עוד הסביר המשרד לשירותי דת כי על מנת לקדם את נושא הקבורה האזרחית

במישור האזורי, באופן שיאפשר פריסה רחבה, הוא פועל זה למעלה משנה לקדם 

את הקבורה האזרחית בשיטת האשכולות, ולפיה בתי עלמין ישרתו כמה יישובים 

על מנת להבטיח שהמרחק בין מקום המגורים של הנפטר  ,נוספים הסמוכים להם

 יהיה סביר. שביקש להיקבר בקבורה אזרחית לבין בית העלמין שבו ייקבר

 
 המחוזות והנפות כהגדרתם במשרד הפנים.  10
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת על שבמועד סיום הביקורת, 

שנה לאחר התקנת התקנות לקבורה אזרחית וכשנה לאחר שהוחל  18-כ

ביישום שיטת האשכולות, הוא עדיין פועל להסדרת סוגיית הקבורה האזרחית 

ורך באמצעות שיטה זו. שיטה זו אינה מספקת פתרון כולל ומערכתי לצ

כמצופה מהמשרד לשירותי דת, שהנושא הופקד  -במקומות לקבורה אזרחית 

אלא פתרונות נקודתיים וחלקיים בלבד, ולכן אין בשיטה זו משום  -בידיו 

התשתית היא שתחליף ראוי לקיום הוראות התקנות בדבר הצורך בהכרזה, 

ת לפיכך על השר לשירותי ד .אזרחיתהנורמטיבית הנדרשת לביצוע קבורה 

לפעול למימוש סמכותו בנדון, ואם יימצאו חסמים המקשים עליו לעשות כן, 

 עליו להעלותם לפני הממשלה ללא דיחוי.

 

 

 ואופן יישומה בנושא ממשלתיתהמדיניות ה
מדיניות הממשלה בתחום הקבורה האזרחית באה לידי ביטוי בהחלטות הממשלה, 

קיבלו ממשלות ישראל לפחות  1996במסמכי מדיניות ובתכניות ממשלתיות. משנת 

החלטות בתחום הקבורה. מדיניות הממשלה בתחום הקבורה האזרחית עוצבה  50

החלטות ממשלה לפחות, שעסקו בקידום וביישום של הקבורה  14באמצעות 

האזרחית החלופית בהתאם להוראות החוק; החלטות אלו נועדו לקדם את יישום חוק 

ותיו השונות, כל אחת בתחומה, אולם בביקורת הקבורה האזרחית, על הוראותיו ותקנ

 עלה כי חלקן יושמו באופן חלקי והאחרות לא יושמו כלל, כפי שיפורט בהמשך.

נקבע כי בכל בית  2000מפברואר  1199ואלה העיקריות שבהן: בהחלטת ממשלה 

 2914עלמין חדש או מורחב יוקצה שטח לקבורה אזרחית חלופית; בהחלטת ממשלה 

נקבע שהמדינה תממן את המשך פיתוח בתי העלמין לקבורה  2001מפברואר 

אזרחית חלופית ברחבי הארץ בהתאם לצרכים ולתקציב שיקבעו השר לשירותי דת 

נקבע כי יש למנוע מכירה של  2004מאוגוסט  2514ושר האוצר; בהחלטת ממשלה 

ת חלקות קבר ביישובים חקלאיים לנפטרים שאינם בני המקום, בין היתר באמצעו

הפעלת מערך פיקוח ואכיפה של רמ"י נגד גופי קבורה ביישובים חקלאיים המפרים 

את החוק, המפיקים רווחים ממכירת מקומות קבורה, וזאת בין היתר באמצעות הגשת 

בנושא "סקירת  2014ממרץ  1484תביעות משפטיות נגדם. מכוח החלטת ממשלה 

 הוקמה 11(1484החלטת ממשלה  -המשרד לשירותי דת בנושא קבורה אזרחית" )להלן 

ועדת המנכ"לים(,  -מנכ"לים, בראשות מנכ"ל המשרד לשירותי דת )להלן  ועדת

לבחינת הצעדים שיש לנקוט כדי לתת מענה מיטבי לנושא הקבורה האזרחית 

 .משרדי-הבין והתיאום התקציבים הסמכויות, מבחינת

 
של ועדת השרים לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי, שקיבלה תוקף של  34החלטה מס' פש/  11

 .20.3.14-החלטת ממשלה ב
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ת הממשלתית מכלול ההחלטות האמורות אמור היה להציג ולקדם את המדיניו

בהחלטות לא  -לעניין הקבורה האזרחית, אולם חסרו בהן מרכיבים חיוניים 

נקבעו יעדים שיתוו את המתכונת ליישום הקבורה האזרחית, וגם לא נקבעו 

במועד סיום מסגרת תקציבית ומקורות תקציביים לצורך היישום. ובפועל, 

מסתמן מחסור  הביקורת, כעשרים שנה לאחר שנחקק חוק הקבורה האזרחית,

של ממש במקומות לקבורה אזרחית ברוב אזורי המדינה, והדבר פוגע בזכותם 

 .הבסיסית של אזרחי המדינה לקבורה על פי השקפתם ואמונתם

 

 

עבודת המטה ובהיערכות עיכובים ב
 הארגונית ליישום הקבורה האזרחית

בדרג עבודת מטה במשרדי ממשלה מטרתה לסייע לקבלת החלטות מיטביות הן 

ממשלתי, הן בדרג המשרד הממשלתי והן בדרג היחידה המשרדית, באופן -הכלל

שישרת היטב את יעדי המדיניות הממשלתית. נוסף על כך, מטרתה לאפשר 

למשרדים ולגופים הממשלתיים הרלוונטיים לבצע היערכות ארגונית מיטבית 

 ולהקצות משאבים תקציביים כנדרש לצורך מימוש המדיניות.

 

 בנושא ממשלה המטה ליישום החלטת ה עבודת
 2014ממרץ קבורה אזרחית 

המנכ"לים בראשות מנכ"ל  הוקמה כאמור ועדת 1484בעקבות החלטת ממשלה 

המשרד לשירותי דת ובהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים, מנהל רמ"י, ראש אגף 

 על מנת "שתבחן את הצעדים התקציבים במשרד האוצר ונציג מינהל התכנון,

הממשלה  ותיאום בין משרדי הקצאת תקציבים סמכויות, בהיבטים של הנדרשים

 ועדת .אזרחית חלופית לקבורה הנוגע בכל מיטבי מענה הנוגעים לנושא למתן

ועדת  -לענייני פנים, שירותים ושלטון מקומי )להלן  המנכ"לים תגיש לוועדת השרים

הביניים משרד . את המלצותיה בתוך שלושה חודשים. במהלך תקופת השרים(

הפנים יסייע, ככל שיוכל, למשרד לשירותי דת לפתור חסמים הקיימים מול הרשויות 

 המקומיות".

קיימה ועדת המנכ"לים את ישיבתה  2014באפריל  "לים:המנכ ועדת המלצות

הראשונה והעלתה בה סוגיות הנוגעות לקשיים ביישום חוק הקבורה האזרחית, 

חריות של המשרדים שנציגיהם משתתפים בוועדת הרלוונטיים לתחומי הסמכות והא

והאחרונה.  -קיימה ועדת המנכ"לים את ישיבתה השנייה  2014המנכ"לים. ביוני 

בישיבתה המליצה הוועדה כי הטיפול בקבורה אזרחית חלופית יישאר בידי המשרד 

משרדי אשר יעסוק בכל התחומים הקשורים לקבורה -לשירותי דת; כי יוקם צוות בין

חית; וכי בראש הצוות יעמוד נציג המשרד לשירותי דת, וחבריו יהיו נציגים של אזר

 -משרדי הפנים, האוצר והמשפטים וכן נציגים של רמ"י והמוסד לביטוח לאומי )להלן 

יום )כלומר עד  120משרדי או הצוות(. על הצוות הוטל להגיש בתוך -הצוות הבין
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שירותי דת. עוד הומלץ כי המשרד יבוא ( דוח ביניים למנכ"ל המשרד ל2014אוקטובר 

בדברים עם משרד האוצר להקצאת תקנים ייעודיים לטיפול בנושא זה, והנושא יידון 

 .2015עם נציגי משרד האוצר בישיבות בנושא התקציב לשנת 

החל  2014ביולי  :משרדי-הביןהצוות  של יוומסקנות המלצותיו בהגשת עיכוב

תו של סמנכ"ל בכיר לשירותי דת דאז במשרד, משרדי, בראשו-לפעול הצוות הבין

בהשתתפות מנכ"ל  2016. באחרונה שבהן, שהתקיימה בינואר ישיבות וקיים ארבע

 ,)יו"ר ועדת המנכ"לים המכהן( 2015, שהתמנה לתפקידו ביוני המשרד לשירותי דת

 המלצות אלהאך מסמך הצוות(.  -שצוינו בדוח שהכין )להלן נדונו המלצות הצוות 

ן בדיקות משלימות בנושאים הנוגעים לקבלת הסכמתהצורך לבצע אושרו בשל לא 

הסדרת עניין התמיכות לת להקצאת קרקע לתאגידי קבורה, ות המקומייוהרשו של

 .קודמווהמלצותיו לא  לפעול,הצוות משיך הלא ישיבה זו  לאחרלתאגידי קבורה ועוד. 

הביקורת(, מנכ"ל המשרד )במהלך תקופת  2016כעבור חמישה חודשים, ביוני 

לשירותי דת ויו"ר ועדת המנכ"לים פנה למנכ"לים של הגופים שנציגיהם השתתפו 

בצוות וציין כי היות שחברי הצוות לא הצליחו להגיע להסכמה מוחלטת בנוגע 

להמלצות, הוא מציע כי החברים או המנכ"לים של משרדיהם יחתמו על מסמך 

הסעיפים שהם מסתייגים מהם. בפועל חברי  הצוות ויצרפו אליו מסמך המפרט את

 הצוות לא חתמו על המסמך עצמו, ואף מנכ"לי המשרדים לא חתמו עליו.

את  משרדי-הצוות הביןהגיש טרם , 2016במועד סיום הביקורת, אוקטובר 

 מסקנותיו לוועדת המנכ"לים, ולמותר לציין שהיא לא דנה בהן.

כי בשל חילופי המנכ"לים  2016בדצמבר משרד הפנים השיב למשרד מבקר המדינה 

במשרד הפנים הנושא טרם הוצג למנכ"ל הנוכחי, וכי מסמך ההמלצות יוצג לו בקרוב 

 לקבלת החלטותיו בעניין. משרד הפנים לא נקב בלוח זמנים להגשת המסמך.

המשרד לשירותי דת השיב למשרד מבקר המדינה כי "ריבוי הגורמים ודעות הותיר 

נמוכים להגעה להסכמה מוחלטת בנושא הטומן בחובו אספקטים מראש סיכויים 

רבים. המשרד לשירותי דת פעל באופן נמרץ ופנה פעמים רבות אל חברי הצוות על 

מנת להגיע להסכמות. על רקע ההתנגדויות וחילוקי הדעות, אף הציעו נציגי המשרד 

סקנות הוועדה משרדי[ כי טרם פרסום מ -לשירותי דת לחברי הוועדה ]הצוות הבין 

)בהתאם להתחייבות שנמסרה לוועדה לביקורת המדינה( יתאפשר לכל משרד 

משרדי[ לצרף למסקנות הוועדה מסמך  -מהשותפים בוועדה ]הצוות הבין 

הסתייגויות מסעיפים רלבנטיים לתחומו אך גם זה לא הועיל ופניות המשרד לשירותי 

 דת לא נענו...".

כי בוועדת המנכ"לים  2016המדינה בנובמבר  משרד המשפטים השיב למשרד מבקר

לא השתתף נציג של משרד המשפטים, והוסיף כי "ברי כי הצוות ]ועדת המנכ"לים[ 

שמונה על ידי הממשלה הוא הגורם שהיה אמון על הבאת המסקנות בפני הממשלה. 

עוד ברי, כי הצוות רשאי להסתייע בגורמים נוספים, אבל החתימה על המסקנות 

ייתה להיעשות בידי חברי צוות המנכ"לים ]ועדת המנכ"לים[ שמינתה צריכה ה

משרדי אחר... נוכח האמור, הפנייה למשרד  -הממשלה ולא על ידי צוות בין 

המשפטים בבקשה כי נציג משרד המשפטים יחתום על ההמלצות נעשתה שלא 
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 לאחר וחצי כשנתיים
 ועדת שהוקמו

 והצוות לים"המנכ
 לא עדיין, משרדי-הבין
 למלא בידיהם עלה

 התפקיד את כנדרש
 - עליהם שהוטל
 בסוגיית מיטבי טיפול

 האזרחית הקבורה
 

בהתאם להחלטת הממשלה... נראה כי היה מקום לפנות אך ורק למנכ"לים... 

 ינתה הממשלה לצורך אישור ההמלצות בהתאם להחלטת הממשלה".שמ

תמונת המצב העולה מכלל האמור היא שבמועד סיום הביקורת, כשנתיים וחצי 

משרדי, עדיין לא עלה בידיהם -לאחר שהוקמו ועדת המנכ"לים והצוות הבין

טיפול מיטבי בסוגיית הקבורה  -למלא כנדרש את התפקיד שהוטל עליהם 

ועקב כך נפגעה יכולתו של הציבור לממש  -משרדי -תוך תיאום ביןהאזרחית, 

את זכותו לקבורה אזרחית. ראוי כי מנכ"ל המשרד לשירותי דת, המכהן כיו"ר 

ועדת המנכ"לים, יציג תמונת מצב עגומה זו לפני ועדת השרים, כדי שהיא 

  תחליט כיצד לקדם את הטיפול בנושא הקבורה האזרחית.

 

 בתי עלמין תיקון תכנית המתאר לעיכובים ב

( קובעת או התמ"א 19תמ"א  -)להלן  19תמ"א  -תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין 

את הקריטריונים לייעוד שטחים להקמת בתי עלמין, את הנהלים להקמת בתי עלמין 

ואת איתור השטחים שבהם יוקמו בתי עלמין באזורים מטרופוליטניים המיועדים 

לשרת כמה יישובים. על פי התמ"א, אתר בית עלמין הוא שטח המיועד לשמש 

ר מקומית או מחוזית או בתכנית לצורכי קבורה אשר גבולותיו הוגדרו בתכנית מתא

מפורטת שהן בתוקף; אתר בית עלמין אזורי מיועד לשרת שני יישובים או יותר 

הסמוכים זה לזה או חלק מאוכלוסיית יישובים אלה, על פי השתייכותם הדתית או 

 דתית.-העדתית

"קבורה אזרחית",  -, שעניינה 2000בפברואר  1199לאחר קבלת החלטת ממשלה 

חלופית,  אזרחית לקבורה שטח יוקצה מורחב או חדש עלמין בית בכל ע כיובה נקב

על מנת לחייב  19מתבקש היה כי המשרד לשירותי דת ייזום שינוי בהוראות תמ"א 

 את ההקצאה כנקבע בהחלטה.

המשרד לשירותי דת לא קידם שינוי כאמור,  2006-2000נמצא כי בשנים 

המועצה  -לתכנון ולבנייה )להלן צית ולפיכך שום שינוי לא נדון במועצה האר

 ולא אושר למתן תוקף על ידי הממשלה.הארצית( 

 19"א בתמג'  4שינוי  ביצועעל , ביוזמתה, הורתה המועצה הארצית 2006רק באפריל 

או  אשר יכלול, בין היתר, קביעת הוראות לקבורה אלטרנטיבית ,ג'( 4שינוי  -)להלן 

השינוי שהוצע הועלה במרץ  )קבורה אזרחית חלופית, כלשון החוק(. קבורה חילוניתל

לדיון בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית )להלן  2014

מהשטח המיועד לבית  10%ועדת המשנה(. בדיון קבעה הוועדה כי הקצאה של  -

כדי למלא את עלמין חדש או מורחב, לצורך הקמת בית עלמין אזרחי, יש בה 

ג'  4הצרכים החברתיים לעניין זה והמליצה למועצה הארצית על העברת שינוי 

 לוועדות המחוזיות, לקבלת הערותיהן.

, 19ב' לתמ"א  4ג', קידם מינהל התכנון גם את שינוי  4בד בבד עם קידום שינוי 

ים. בנושא הקבורה הרבודה )הקבורה הרוויה( בכלל בתי העלמין העירוניים והאזורי
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 19לתמ"א  7החליט מינהל התכנון לכלול את שני השינויים בשינוי  2014בשנת 

(. 7שינוי  -" )להלן 7/19קבורה רבודה ואזרחית תמ"א  -"תכנית מתאר ארצית 

נקבע, בנוגע לקבורה האזרחית, כי כל תכנית שתכלול בית עלמין  7בהוראות שינוי 

מהשטח  10%דונם תייעד לפחות  20-חדש או מורחב ששטחו או הרחבתו גדולים מ

והחליטה להמליץ  2014לצורכי קבורה אזרחית. ועדת המשנה דנה בשינוי בנובמבר 

 למועצה הארצית לאשר אותו בהתאם לתנאים שפורטו בהחלטה.

החליטה המועצה הארצית לאמץ את החלטות ועדת המשנה לאשר את  2015במרץ 

נכלל  2016מאי  - 2016דשים ינואר ולהעבירו לאישור הממשלה; ואכן, בחו 7שינוי 

שלוש פעמים בסדר היום של ועדת השרים לענייני דיור לאישור למתן תוקף,  7שינוי 

ביקש מנכ"ל  2016. במרץ 7אך בכל הפעמים לא התקיים דיון בנוגע לגופו של שינוי 

המשרד לשירותי דת מסגן מזכיר הממשלה להוריד את הנושא מסדר היום של 

 12הדיור שנקבעה לאותו חודש, ונימק זאת בכך שבהסכם הקואליציוניישיבת קבינט 

)בראשות נציג השר לשירותי דת(, שתבחן  13נקבע שיש להקים ועדה לקבורת שדה

, הרי 7את סוגיית הקבורה בישראל. מנכ"ל המשרד ציין כי אם הקבינט ידון בשינוי 

ים תובא לפני שעבודת הוועדה והדיון בה יתייתרו, והוא הציע שהצעת המחליט

הוועדה לקבורת שדה, והיא תבחן את הבקשה באופן שזו תשמש כמצע לדיון. הוא 

העריך שהוועדה הייתה אמורה להשלים את עבודתה ולגבש מסקנות בתוך חודשים 

ואכן, בישיבת הקבינט נקבע, לבקשת השר לשירותי דת, כי הדיון של ועדת  ספורים.

המועד שבו צפויה  -דשיים לאחר מכן כחו - 2016השרים בנושא יידחה למאי 

( טרם גיבשה 2016 קטוברמועד סיום הביקורת )אולהסתיים עבודת המטה. ואולם ב

 מסקנותיה בנושא. אתהוועדה לקבורת שדה 

במועד סיום הביקורת, כעשור לאחר שהוחלט לבצע שינוי  כי אפוא יוצא

 לעניין הקבורה האזרחית, השינוי טרם בוצע. 19בתמ"א 

ת המשרד לשירותי דת נמסר כי התנגדותו לתיקון "כלל לא נגעה לקבורה בתשוב

האזרחית אלא לצפיפויות שביקש מינהל התכנון לקבוע שלא היו מקובלות על 

 משרדנו", וכי הוא אינו מקדם תיקונים או שינויים בתכניות מתאר.

כי בימים אלה הוא  2016מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

בצע מיפוי לאיתור שטחים גדולים וזמינים מהבחינה התכנונית, ולאחר שישלים את מ

המיפוי יבוצע סקר בהובלת רמ"י כדי למפות חסמים ולבחון פתרונות לצורך הקצאת 

 שטחים לקבורה אזרחית.

 
, ערב הקמת הממשלה 2015עת הליכוד לבין סיעת יהדות התורה, שנחתם באפריל הסכם בין סי  12

 .34-ה

לכל וזה לצד זה במרחקים קבועים, מסודרים במשטח אופקי ישר הקברים שבה שיטת קבורה   13

בדונם  1,500-לעומת עד כ נפטרים בדונם 270-נקבר חלקת קבר משלו. בקבורת שדה נקברים כ

 .בשיטת הקבורה הרבודה
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 ביישום הניכר השיהוי

 הממשלה החלטת
 מעורר 2000 מפברואר

 אינו המשרד כי חשש
 נושא את מציב

 האזרחית הקבורה
 העדיפויות סדר בראש

 השנים במשך שלו
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי בהיותו האחראי לקבורה 

עניין. בפועל המשרד עיכב את השינוי הנדרש האזרחית, ראוי שיפעל לקידום ה

, שלא כמובטח. השיהוי הניכר ביישום החלטת 2016הרבה מעבר למאי 

מעורר חשש כי המשרד אינו מציב את נושא  2000הממשלה מפברואר 

  הקבורה האזרחית בראש סדר העדיפויות שלו במשך השנים.

 

 אזרחית במגזר הלא יהודיהדתית וההיבטים בקבורה 

טיפל המשרד לענייני דתות במתן שירותי דת לכל הדתות; עם  2004עד תחילת שנת 

הארצית לשירותי דת" שהוכפפה סגירתו של המשרד, סמכויותיו הועברו ל"רשות 

הוקם המשרד לשירותי דת, והוא הופקד על  2008למשרד ראש הממשלה. בינואר 

מתן שירותי דת לציבור היהודי בלבד, ואילו משרד הפנים הופקד על מתן שירותי דת 

לאוכלוסייה שאינה יהודית, ובכלל זה על קבורת בני עדות ודתות שאינם יהודים. אגף 

 משרד זה אחראי לטיפול בנושאים האמורים.עדות דתיות ב

חוק שירותי הדת מסדיר כאמור את שירותי הקבורה הדתית למגזר היהודי, ולעומת 

זאת שירותי הקבורה הדתית לדתות ועדות לא יהודיות אינם מעוגנים בחוק, ולכן לא 

נקבעו תקנות בנושא זה. נושא הקבורה במגזר הלא יהודי נכלל בהחלטת ממשלה 

שנושאה "הסדרת מערך הקבורה". בהחלטה האמורה נקבע,  2008מאוגוסט  3993

בין היתר, כי על מנכ"ל משרד הפנים לקדם, בתיאום עם הממונה על התקציבים, 

 .2010-ו 2009תכנית לפיתוח בתי עלמין במגזר הלא יהודי לשנים 

 כאמור, חוק הקבורה האזרחית מעגן את זכאותם של כל תושבי ישראל, ובכלל זה

בני המגזר הלא יהודי, להיקבר על פי השקפתם בבית עלמין אזרחי חלופי אם בחרו 

 בכך.

ולפיו , 2016 מינואר משרדי-הביןהצוות  הנתון שצוין במסמךכי  בביקורת עלה

כלל תרחיש ש על , התבסס10%-הביקוש למקומות לקבורה אזרחית נאמד בכ

 לא שהתרחישמכאן נפטרים יהודים, חסרי דת ונוצרים שאינם ערבים;  רק

הביא בחשבון את הצפי האפשרי בדבר ביקוש של יתר בני העדות הלא 

 מכלל 20%-כ שהיקפו מדובר בציבור יהודיות להיקבר בקבורה אזרחית.

צ'רקסים הדרוזים, ה, הערבים המדינה תושבי את הכולל, בישראל האוכלוסייה

 ועוד.

גם  לאמוד, החוק ליישוםהאחראי  דת, לשירותי המשרדעל משרד הפנים ועל 

אזרחית, הקבורה עניין הל ותהלא יהודיוהדתות  עדותהבני כל  צורכי את

 אלה, בהתאם לאומדני הביקוש. ולפעול למילוי צרכים

בתשובתו של המשרד לשירותי דת נמסר כי לא הועברו לו תקציבים וסמכויות לצורך 

 הסדרת הקבורה האזרחית במגזר הלא יהודי.
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שיב כי "לא הייתה )ועדיין אין( הסדרה חוקית של קבורת בני העדות משרד הפנים ה

הלא יהודיות, וכך, אין חקיקה ראשית או חקיקת משנה העוסקת בכך ומקנה סמכות 

בנושא למי מן השרים. סמכותו של המשרד לשירותי הדת בנוגע לקבורת לא יהודים 

 הפנים". לא הוסדרה, וממילא לא עברה סמכות מוסדרת ממשרד זה למשרד

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת ולמשרד הפנים כי חוק 

הקבורה האזרחית אינו מבדיל בין יהודים לבין בני דתות אחרות, וקובע כי השר 

לשירותי דת הוא הממונה על ביצועו. על כן, במסגרת החוק על המשרד 

רה אזרחית, לשירותי דת לפעול למילוי צורכיהם של כלל תושבי המדינה לקבו

ללא הבדלי דת, כמצוות החוק. נוכח העובדה, כי ככלל האחריות לקבורה 

מפוצלת בין המשרד לשירותי דת, האחראי לקבורת יהודים ולקבורה אזרחית, 

לבין משרד הפנים, האחראי בפועל לקבורת בני דתות אחרות, על שני 

ת לבני משרדים אלה לתאם לאלתר פעולותיהם בתחום שירותי קבורה אזרחי

 כל הדתות.
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 - אזרחית קבורהל מקומותב המחסור

 תמונת מצב

 היצע מקומות הקבורה
 עלמין, בתי 1,200-כ יש בישראל, 2016 מינואר משרדי-הביןהצוות  מסמךפי  על

על פי נתוני  -הקבורה האזרחית  לנתונים על אשרגופי קבורה.  500-כ ואותם מנהלים

בתי  5 -בתי עלמין  21-כ 2016 באוקטוברבאתר האינטרנט המשרדי,  שהוצגוהמשרד 

 - כוללים חלקות לקבורה אזרחיתה בתי עלמין יהודיים 16-עלמין אזרחיים נפרדים ו

יישובים חקלאיים  15יצוין כי נוסף על כך, . אזרחית לקבורה ברישיון מחזיקים

 בלבד. מחזיקים ברישיון לקבורה אזרחית עבור בני אותם יישובים

סקר  -משרדי -בהזמנת רמ"י ובהיגוי של צוות עבודה בין -בוצע  2013-ו 2012בשנים 

הסקר הארצי(. מממצאי הסקר עלה כי  -)להלן ארצי של אתרים לקבורה אזרחית 

בשנים אלה הזמינות והנגישות של שירותי הקבורה האזרחית עבור מרבית 

ת והנגישות של שירותי קבורה האוכלוסייה המעוניינת בהם היו פחותות מהזמינו

רגילה. אתרי קבורה אזרחית רבים לא היו פעילים, ומרחקי הנסיעה לאתרים 

הפעילים היו גדולים ממרחקי הנסיעה למקומות קבורה רגילים. נוסף על כך נדרש 

תשלום גבוה עבור קבורה אזרחית לנפטר שאינו מתגורר ביישוב שבו שוכן אתר 

נות הסקר הייתה כי כדי למלא את הביקוש לשירותי הקבורה האזרחית. אחת ממסק

מקומות קבורה לאוכלוסייה  38,000ידרשו  2020-2013הקבורה האזרחית בשנים 

היהודית המעוניינת בקבורה אזרחית, לחסרי דת ולנפטרים שיהדותם מוטלת בספק; 

 מהאוכלוסייה היהודית מעוניינת בכך. 10%זאת בהנחה כי 

 מצאי בנושא מפורט נתונים מסד מנהל אינו דת לשירותי המשרד כי נמצא .1

 על ומהימנים תקפים נתונים בידיו אין וכי, האזרחית הקבורה מקומות

 בפועל הניצול על, האזרחית הקבורה מקומות של המתוכננת הקיבולת

 לקבורה הזמינים הקבורה מקומות של מצאי על, הקבורה מקומות של

להיערך  מהמשרד נבצרתשתית עובדתית נאותה  בהיעדר'. וכד עתידית

 במסמךלהיקף הביקוש לקבורה אזרחית בשנים הבאות. יודגש כי גם 

"לים המנכ וועדתלהציג ל -, שתכליתו 2016משרדי מינואר -הצוות הבין

המלצות בתחום הקבורה האזרחית שיוצגו לממשלה, לא צוינו נתונים 

אזרחית הנדרשים לקביעת ההיצע של מקומות הקבורה ה בנושאבסיסיים 

 דרכי הפעולה ליישום חוק הקבורה האזרחית.

המשרד לשירותי דת השיב כי הקושי בניהול הנתונים לגבי מצאי מקומות 

הקבורה מקורו בכך שהוא אינו מוסמך לפעול מול גופי הקבורה שבידיהם 

נתונים בנדון )למשל, הסמכות לחתום על הסכמים עמם אינה נתונה בידיו אלא 

בידי הביטוח הלאומי(. עוד ציין המשרד כי הוא נמצא בעיצומו של תהליך אפיון 
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והטמעה של פתרון מחשובי מרכזי שיאפשר מעקב מדויק אחר גופי קבורה 

 מורשים לרבות אחר מצאי מקומות קבורה.

 סמכויות בידיו ישמבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי  משרד

 לגופי רישיון למתן הסמכות כגון ורה,הקב גופי המאפשרות לו לפקח על

 .לחידושוו קבורה

, ככלל" נרשם כיבמשרד לשירותי דת  2016ביוני שהתקיימה בסיכום ישיבה  .2

 אין אך( גבוה מאוד לא הוא אם)גם  ביקוש יש כי הוא אזרחית בקבורה המצב

כמותיים בעניין שיעורי  נתונים בה פורטוכי לא  עולה הישיבה מסיכום". היצע

 הפער מהם מהו להסיק שניתן, האזרחית הקבורה מקומות של וההיצעהביקוש 

אלה, ולכן לא  למקומות הביקוש לבין הקבורה הקיים של מקומות המצאי בין

למימון מקומות הקבורה האזרחית  הנדרשת התקציבית לקבוע את המסגרת ניתן

 .אלה למקומותעתידי הקיים והביקוש שיאפשר למלא את ה בהיקף

הוא ביצע סקר,  2013בתשובתו מסר המשרד לשירותי דת כי החל משנת 

, בשיתוף עם רמ"י, המשמש 2016המתעדכן מפעם לפעם ולאחרונה בדצמבר 

 בסיס נתונים לקביעת המסגרת התקציבית למימון מקומות הקבורה האזרחית.

אינם משקפים את ההיצע מבדיקת הסקר ועדכוניו עולה כי הנתונים שנכללו בו 

, ומכאן שאי אפשר ללמוד מהם על הפער בין המצאי 14הזמין לקבורה אזרחית

 הקיים של מקומות קבורה למצאי הנדרש לפי הערכות הביקוש. מדובר בליקוי

ממשלתית בתחום המדיניות הקביעת בעבודת המטה הנדרשת למהותי 

 הקבורה האזרחית.

 

 

 אומדן הביקוש לקבורה אזרחית
פי נתוני הלשכה המרכזית  על :2015אומדן הביקוש לקבורה אזרחית בשנת 

 39,374 -איש  44,469 בישראל נפטרו 2015 בשנת"ס(, למ -לסטטיסטיקה )להלן 

. 15ערבים 5,095 -השאר ו אוכלוסייה ללא סיווג דת ונוצרים שאינם ערבים, ,יהודים

החלה הקבורה האזרחית  אשר לקבורה אזרחית, על פי נתוני הביטוח הלאומי, מאז

נקברו  2010חל גידול מתמיד במספר הנפטרים שנקברו בקבורה זו; למשל, בשנת 

 נפטרים. 1,576 -שיעורם כמעט הוכפל  2015נפטרים, ובשנת  813בקבורה זו 

בכל הנוגע לאמידת היקף הביקוש הפוטנציאלי להיקבר בקבורה אזרחית, מקורות 

דה רבה. לדוגמה, על פי הסקר הארצי הוערך כי המידע השונים נבדלים זה מזה במי  
למשל, הם אינם מתייחסים לכלל בתי העלמין שהוקמו, ולעומת זאת הם מתייחסים לבתי עלמין   14

 שטרם הוקמו, כגון בברקת.

פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה  - 2, לוח ג/לישראל הסטטיסטי הירחוןראו לעניין זה למ"ס,   15

 ודת.
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משרדי נכתב: -בקבורה אזרחית. בדוח הצוות הבין מעוניינים יהיו מהיהודים 6%-17%

 10%-"ישנן מס' תחזיות ואומדנים לצפי הדרישה ]לקבורה אזרחית[, הנעים סביב ה

 מקרב היהודים בלבד". 6%-המובאים לקבורה בארץ, וכ 16מכלל הנפטרים

 ומסמך הצוותהביטוח הלאומי, הערכות הסקר הארצי  נתוני על בהתבסס

כי היקף הביקוש בפועל  משרד מבקר המדינה חישב ומצא, משרדי-הבין

בהתאם ) קבורה מקומות 2,360-כ בין היה 2015לקבורה אזרחית בשנת 

בהתאם ) קבורה מקומות 6,690( לבין 6% לאומדן ולפיו היקף הביקוש הוא

 .(17% הביקוש הואלאומדן ולפיו היקף 

 2,460-כ ,(6%)לפי אומדן  17נפטרים 880-כ 2015שבשנת  מכך משתמע כי ייתכן

מעדיפים  היו( 17%נפטרים )לפי אומדן  5,110-( או כ10%נפטרים )לפי אומדן 

אולם נבצר מהם לממש את זכותם להיקבר באופן להיקבר בקבורה אזרחית 

 .זה

וח של מרכז המחקר והמידע של ד :עתידיתהביקוש לקבורה אזרחית  אומדן

, 2030-2016הציג נתונים על הביקוש לחלקות הקבורה האזרחית לשנים  18הכנסת

בהתבסס על תחזית הלמ"ס ועל הערכות הסקר הארצי. בדוח צוין כי אומדניו 

 יהיו ערבים שאינם הנוצרים וכל הדת חסרי הנפטרים "מבוססים על ההנחה, כי כל

 ".17%-6%בעוד בקרב היהודים שיעור המעוניינים יהיה  אזרחית, בקבורה מעוניינים

, אזי בשנים 6%מאומדני הדוח עלה כי אם שיעור המעוניינים בקבורה אזרחית יהיה 

 66,100-יגיע ל 2030-2016, ובשנים מקומות קבורה 19,700-יגיע הביקוש ל 2020-2016

-2020אזי בשנים  ,10%. אם שיעור המעוניינים בקבורה אזרחית יהיה מקומות קבורה

 90,700-יהיה ביקוש ל 2030-2016מקומות קבורה ובשנים  27,500-יהיה ביקוש ל 2016

-2020, אזי בשנים 17%מקומות קבורה. אם שיעור המעוניינים בקבורה אזרחית יהיה 

 יהיה ביקוש  2030-2016מקומות קבורה, ובשנים  41,200-יהיה ביקוש ל 2016

 מקומות קבורה. 133,800-ל

בתשובתו של המשרד לשירותי דת נמסר כי לדעתו המתודולוגיה ששימשה לקביעת 

שיעור הביקוש אינה נכונה, וכי המענה של משפחות לסקר בנדון אינו משקף את 

התנהגותן בפועל. עוד מסר המשרד לשירותי דת כי לדעתו המדד המהימן לאמידת 

ם כן מתקבל מידע הביקוש אמור להיות היקף הקבורה האזרחית בפועל, אלא א

שעולה ממנו כי התקבלו פניות רבות שלא נענו. המשרד הוסיף כי טיפל בכל הפניות 

לסיוע בקבורה אזרחית שהוגשו לו. עוד מסר המשרד כי לדעתו גם שיעור הקבורה 

בלבד(  4%-נפטרים )כ 1,576 -האזרחית בפועל קטן בהרבה מהשיעור שנאמד 

ואוכלוסייה ללא  , הנוצרים שאינם ערביםיהודיםהנפטרים מקרב ה 39,374מכלל 

  סיווג דת.
 לפי נתוני למ"ס. בחשבון קבורת נפטרים חסרי דת, יהודים ונוצרים שאינם ערבים אם מביאים  16

מכלל  6%נפטרים )לפי אומדן של  2,460נפטרים מתקבל מההפרש שבין  880-כהנתון בדבר  17

 .2015הנפטרים שנקברו בקבורה אזרחית בשנת  1,576מקומות הקבורה( לבין 

; הוגש לוועדת העלייה, הקליטה 2013, יולי בישראלקבורה אזרחית מרכז המחקר והמידע,   18

 והתפוצות בכנסת.
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לפחות( מהביקוש לקבורה  30%-המשרד הוסיף בתשובתו כי לדעתו שיעור ניכר )כ

אזרחית הוא של יהודים המבקשים להיקבר בטקס ללא סממנים דתיים, וכי ביוזמת 

פסק הלכה המאפשר לקבור  2015המשרד ובשיתוף חברות קדישא התקבל בשנת 

 בטקס חילוני בחלקות נפרדות בשטחים שבהם מחזיקים גופי קבורה קיימים. יהודים

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי סקרים ומחקרים אינם 

תומכים בהנחה שמספר הנפטרים שהובאו בפועל לקבורה אזרחית משקף 

הנחה זו אינה  -בהכרח את כל היקף הביקוש לקבורה אזרחית; להפך 

משרדי שבהכנתו השתתף המשרד לשירותי -מסמך הצוות הביןמתיישבת עם 

דת עצמו. אין להתעלם מההשפעות של החסמים הפוגעים באפשרות להיקבר 

הנגישות המועטה של בתי העלמין  -בקבורה אזרחית על הביקוש לקבורה זו 

האזרחיים לעומת אלה המופעלים מכוח חוק שירותי הדת, עלויות הקבורה 

נגישות המועטה כמתואר לעיל, מידע חסר בנוגע הגבוהות שמקורן ב

כל אלו מצמצמים  -לאפשרויות קבורה אזרחית וחסמים אחרים )ראו בהמשך( 

 את הניצול בפועל של אפשרויות הקבורה האזרחית ומפחיתים את הביקוש לה.

לקבור יהודים בטקס חילוני  ותאפשראשר ליוזמת המשרד לשירותי דת בדבר ה

, על המשרד גופי קבורה קיימים שבהם מחזיקיםחים בחלקות נפרדות בשט

להנגיש מידע זה לציבור אם בפרסומיו השונים, לרבות באתר האינטרנט של 

 .המשרד, ואם באמצעות הנחיית גופי הקבורה הקיימים להנגיש את המידע

 

 

 אומדן המחסור במקומות לקבורה אזרחית
וזמינים על ההיצע של מקומות מאחר שאין בידי המשרד לשירותי דת נתונים תקפים 

. 19הקבורה האזרחית, אסף משרד מבקר המדינה נתונים אלה ממקורות מידע שונים

 2016מהנתונים עולה כי הקיבולת המתוכננת של בתי עלמין אזרחיים בשנת 

נפטרים עד תחילת שנת  14,990-מקומות קבורה, ובהם נקברו כ 29,050-הסתכמה בכ

 14,060-ומות הקבורה הזמינים לאותה השנה הסתכם בכ. על כן, ההיצע של מק2016

 (.8,400-ההיצע הזמין(, שמרביתם באזור באר שבע )כ -מקומות )להלן 

משרד מבקר המדינה ניתח את ההיצע הזמין של מקומות הקבורה האזרחית לשנים 

לעומת אומדן הביקוש למקומות אלה לאותן שנים, לפי התחזית דלעיל,  2020-2016

לארבעת אזורי הקבורה המסומנים במפת התקנה. זאת על בסיס  בהתפלגות

 יהיו ערבים שאינם הנוצרים וכל הדת חסרי הנפטרים ההערכות שצוינו לעיל כי כל

 מכלל אוכלוסיית היהודים מעוניינים 6%-17%אזרחית, וכי  בקבורה מעוניינים

ית, אין צפי בקבורה אזרחית. הנתונים האמורים נותחו על בסיס ההנחות האלה: ראש

. שנית, הביקוש לקבורה 2020-2016לשינוי ההיצע הזמין בטווח הקצר, דהיינו בשנים 

 אזרחית באזורים השונים חושב על פי היקף האוכלוסייה וההתפלגות שלה. שלישית, 
בין המקורות: ביטוח לאומי, תאגידי הקבורה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הסקר הארצי  19

 שנערך בהזמנת רמ"י.
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מכלל מקומות הקבורה  20%-( יתווספו כ14,060להיצע הזמין של מקומות קבורה )

 .20קבורה לצורך קבורה במכפלה( עקב שריון מקומות 2,800-)כ

קבורה אזרחית ל מקומות שלזמין ההיצע הפערים בין ה שלהלן יוצגו 1 תרשיםב

 .ובין הביקוש לכך לפי שלושה תרחישים אפשריים 2020-2016לשנים 

 
מאחר שהקבורה במכפלה מתאפשרת כאשר מקום הקבורה נרכש לחיים, ובשים לב שמימוש או   20

-ות שנרכשו בפועל נמשך שנים, הנחת היסוד של צוות הביקורת הייתה כי בניצול של המקומ

מסך מקומות הקבורה תתבצע הקבורה במכפלה, וזאת בהתבסס על דיווח המשרד  20%

 .30-25%לשירותי דת ולפיו שיעור מקומות הקבורה הנרכשים לחיים הוא 
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הקבורה האזרחית לשנים  מקומות שלפערים בין היצע זמין : 1 תרשים

 תרחישים אפשריים 3לפי  ובין הביקוש לכך 2020-2016
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 במקומות המחסור
 אינו אזרחית לקבורה
 אלא עתידי תרחיש
 ממשית מצוקה

 אימת כל שמתעוררת
 של שמשפחות

 מתקשות נפטרים
 של זכותו את לממש
 לקבורה הנפטר
 אזרחית
 

 10% הוא אזרחית בורהבק המעונייניםשיעור ש הנחהבכי  עולה 1תרשים מ

ששיעור  ובהנחה מקומות קבורה; 3,120-ארצי ב-יש מחסור כלל מהנפטרים,

. זאת ועוד, קבורה מקומות 17,120-יש מחסור ב - 17% המעוניינים בכך הוא

קבורה הוא לכי ההיצע הזמין של מקומות  עולהניתוח בהתאם לאזורים מ

 7,000-כעודף היצע של  אזור שבו יהיה והדרום, באזור באר שבעבעיקר 

(; אולם בגוש דן 10%לכל היותר )לפי תרחיש של קבורה אזרחית למקומות 

(. בייחוד יש להדגיש את 10%21מקומות )תרחיש של  4,700-המחסור יסתכם ב

להם כלל תושבים, אין  870,000-כ מונהעיר אף שה - חוסר ההיצע בירושלים

 .אזרחית לקבורה היצע זמין של מקומות

עלול אף  במקומות קבורה אזרחיתייתכן שהפער בין ההיצע לביקוש כי  יצוין

מאחר שבמסגרת , על פי שלושת התרחישים שצוינו לעיל, להיות גדול יותר

קרב האוכלוסייה לקבורה אזרחית בחישוב הנתונים לא הובא בחשבון הביקוש 

 המדינה. אוכלוסיית מכלל 20%-כ שהיקפה ערבית,ה

ממשית  מצוקה אלא עתידי תרחיש אינו אזרחית לקבורה במקומות המחסור

 זכותו של הנפטר את לממש מתקשות נפטרים של כל אימת שמשפחות שמתעוררת

סבא נידונו תביעות בעניינם של שני  בכפר השלום משפט בבית אזרחית. לקבורה

בסמוך  ושלא התגוררנפטרים שלא מומשה זכותם להיקבר בקבורה אזרחית משום 

הקושי כי  22, ובית המשפט קבעבית עלמין אזרחי שבו שוכןביישוב  םלפני פטירת

המשרד לקבור נפטרים אלה בקבורה אזרחית מקורו במחדליו המתמשכים של 

. בעקבות כך נפסק שעל יישום חוק הקבורה האזרחיתבכל הנוגע ללשירותי דת 

  המשרד לשירותי דת לפצות את קרובי הנפטרים ולשאת בהוצאות משפטם.

כדי לקבל החלטות מיטביות הנוגעות למילוי צורכי האוכלוסייה מבחינת 

הקבורה האזרחית, יש להסתמך על תשתית  -מקומות קבורה, ובכלל זה 

עובדתית בעניין מצאי מקומות הקבורה. על משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, 

המשרד לשירותי דת האחראי ליישום החוק, לתת את דעתם על כך  -ובראשם 

דר נתונים מהימנים על הפערים בין ההיצע של מקומות הקבורה שהיע

האזרחית לבין הביקוש להם, הן בטווח הקרוב והן בטווח הרחוק, הוא פגם 

מהותי בעבודת המטה של משרדים אלה, אשר עלול לגרום לפגיעה חמורה 

בזכויות הפרט; על המשרד לשירותי דת ויתר משרדי הממשלה הנוגעים בדבר 

וי הצרכים בכל אזורי הארץ כדי שיוכלו למלא את החובה לפעול למיפ

 לספק את הזכות לקבורה אזרחית זמינה למי שמעוניין בכך. -שנקבעה בחוק 

 
( 6%דול מהשיעור המזערי )זהו "תרחיש ביניים" המבוסס על ההנחה ששיעור הביקוש יהיה ג  21

משרדי לקבורה -(. תרחיש זה נידון במסמך המלצות הצוות הבין17%וקטן מהשיעור המרבי )

 .19.1.16-אזרחית מ

 14, פדאור המשרד לשירותי דת 'נגינזבורג ולב , 29907-02-12, תא"מ 29187-05-12תא"מ   22

(88 )210 (2014.) 
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אם יחמיר המחסור במקומות הקבורה האזרחית בשלושה )מבין ארבעה( אזורי 

הקבורה שהוגדרו במפת התקנה, תחמיר גם הפגיעה בנגישות ובזמינות של 

אזרחיים. בגין פגיעה זו ייתכן שהנזקקים לשירותי הקבורה בתי העלמין ה

האזרחית ייאלצו לבחור בבתי עלמין אזרחיים מרוחקים, ובכך לשאת בעלויות 

הובלה גבוהות, והדבר עלול להקשות על קרובי הנפטר להגיע הן לטקס 

הקבורה והן לאזכרות. לחלופין, בני המשפחה נאלצים לפנות לגופים 

קבורה דתיים שלא בהתאם לרצון הנפטר, או לפנות המספקים שירותי 

 .23לגורמים המספקים שירותי קבורה אזרחית באופן ובתנאים המנוגדים לחוק

 

 

 צבאיים עלמיןבבתי  אזרחיתסדרי קבורה 
הרבנות הצבאית פתרה את סוגיית הקבורה האזרחית בבתי העלמין הצבאיים באופן 

בני כל הלאומים וכל סוגי הקבורות יכולים להיקבר בבית  -מכבד ופשוט יחסית 

עלמין אחד; החללים הנקברים בקבורה יהודית מקובצים יחדיו, ובמרחק ד' אמות 

ונים, לרבות חללים )כשני מטרים( מהם מקובצים החללים בני הלאומים הש

שמשפחתם ביקשה לקוברם בקבורה ללא טקס דתי. המרווח שנוצר מנוצל לנטיעות 

ולהצבת ספסלים ללא חיץ בולט. בכך ניתן כבוד מצד אחד לחללים שנקברו 

בקבורה יהודית ומצד אחר ליתר החללים, והדבר מבטא את היחס השוויוני לכל חייל 

 וחייל ללא הבדל דת או אמונה.

שהמשרד לשירותי דת יבחן את ההיתכנות לאימוץ החלופה שבה ראוי 

להקצות לקבורה האזרחית, בבתי העלמין הקיימים, מקטע  -משתמש צה"ל 

תחום ובמרחק ד' אמות בלבד מאזור הקבורה היהודית, אגב הקפדה על 

-המרחקים שנקבעו בהלכה היהודית ובאמצעות שימוש באמצעי תכנון פיזיים

 בין התפיסות והרגשות של אזרחים בני העדות השונות. סביבתיים כדי לאזן

המשרד לשירותי דת השיב כי הוא ער לאופן שבו נהוגה הקבורה בצה"ל. היתכנות 

פתרון זה תלויה בקיום משאבים מתאימים כגון חלקות ובתי עלמין שלא קודשו 

לקבורת יהודים. במקומות שבהם הדבר התאפשר, בחלקות שלא קודשו הלכתית, 

 מבוצעת קבורה אזרחית באופן דומה למתקיים בצה"ל, למשל בנתניה. אכן

על המשרד לשירותי דת להגביר את מאמציו להקצאת חלקות לקבורה 

אזרחית באופן זה בכלל בתי העלמין הקיימים, בייחוד במקומות שבהם כבר 

 מתקיימת קבורת נפטרים שיהדותם מוטלת בספק.

  
ים הגבוהים מכפי שנקבע בחוק. ראו מבקר המדינה, למשל, ללא אישורים מתאימים או במחיר  23

 .403-383(, בפרק "קבורה אזרחית ביישובים חקלאיים", עמ' 2010)ב' 60דוח שנתי 
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 חקלאיים שוביםיבי אזרחית קבורה
"בחלוף שלוש עשרה שנים  נכתב: 201024של מבקר המדינה משנת  וחבד .1

מחקיקת חוק שבו מוכרת זכותו של אדם לקבורה אזרחית חלופית, משתרך 

מימוש החוק בהיקף הנדרש -יישומו בקצב איטי במיוחד. אפשר להניח שאי

והעדר היצע של מקומות לקבורה אזרחית הגבירו את הביקוש לה ביישובים 

ד עשר יישובים חקלאיים חקלאיים"; על פי הדוח התבצעה קבורה אזרחית באח

שמכרו חלקות קבורה לנפטרים שאינם חברי היישוב החקלאי או בני 

משפחותיהם תמורת תשלום גבוה החורג מהתעריפים שנקבעו בתקנות. יישובים 

 להם, שניתנה שלא לפי ההרשאהאלה השתמשו במקרקעין למטרה לא חוקית 

"י רמהחליטה  זה פרסום דוח. בעקבות האסור מהשימוש רווחים הפקת תוך

וכי יופסק  חקלאיים, ביישובים אזרחיים הקמת בתי עלמין שלא תוכשר עוד

 .המקום בני שאינם לקבורת תושבים חקלאיים ביישובים עלמין בבתי השימוש

 2011מסרה רמ"י למשרד מבקר המדינה דוח מעקב מאוקטובר  2016בספטמבר 

עסק בשימוש בבתי עלמין  . הדוח, שהכין אגף הפיקוח שלה,2012שעודכן ביוני 

יישובים חקלאיים. מהדוח עלה כי שלושה מהיישובים חדלו לקבור בבית  14-ב

העלמין שברשותם את מי שאינם בני המקום, שלושה יישובים אחרים נמצאו 

בהליכים להקצאת המקרקעין שברשותם למועצה האזורית, שישה יישובים 

מתוכם חמישה הגיעו להסדר  אחרים נתבעו בגין שימוש שלא כדין במקרקעין,

 וניתן לו תוקף של פסק דין, ושני יישובים היו עדיין בטיפול משפטי.

בקרות על  חיצונייםחשבון  הביטוח הלאומי נוהג לבצע באמצעות רואי .2

חברות הקבורה בישראל. מסיכום ממצאי בדיקות של רואי החשבון 

בנוגע  2016שהעביר הביטוח הלאומי למשרד מבקר המדינה ביולי 

חברות  22-מ 16עלה כי  2016-2011בשנים לקבורה ביישובים חקלאיים 

מקומות קבורה לאחר פטירה או  עבורתשלומים  באותן שנים גבושנבדקו 

החזירו המותר, וכי תשע מהחברות חיים מעבר לתעריף לרכישת קבר ב

. החשבון רואי בדיקותבעקבות  הנקבריםת ולמשפח התשלום העודף את

 הלאומי אשר לשבע החברות שלא החזירו את התשלום העודף, הביטוח

 .לחברות אלה דמי קבורה שנדרש לשלם עיכב את

חקלאיים עדיין הדבר מעורר אפוא חשש לכך שבתי העלמין שברשות יישובים 

מוכרים חלקות לקבורה אזרחית במחירים מופקעים או שלא כדין, לנוכח 

המחסור במקומות לקבורה אזרחית. בהתאם לכך על רמ"י לחדש את מעקבה 

  בנושא.
 
 .383(, בפרק "קבורה אזרחית ביישובים חקלאיים", עמ' 2010) ב'60דוח שנתי מבקר המדינה,   24
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תקציב של  מימושהו תקצובה סדריליקויים ב
 האזרחית הקבורה

 האזרחיתתמיכות למועצות דתיות לעידוד הקבורה 

 מהתקציב 10% כיהחליטה ועדת התמיכות במשרד לשירותי דת לאשר  2013בשנת 

לפתח קבורה  נכונות שהביעו דתיות למועצות" יוקצו עלמין בתי"פיתוח  התקנה של

 שיפוטן. בתחוםאזרחית 

הסתכם תקציב התקנה "פיתוח בתי עלמין", על שינוייו, בסך  2014-ו 2013בשנים 

מכוח  העניק דת לשירותי המשרד ון ש"ח, בהתאמה; אולםמילי 20-מיליון ש"ח ו 21.5

באותן "ח ש 733,000-ו"ח ש 715,000בסך תמיכה  לארבע מועצות דתיותזו  תקנה

 2015 בשנת מהתקציב על שינוייו, בהתאמה. 3.6%-ו 3.3%השנים, ששיעורן היה 

ם כי הקריטריונים לחלוקת הסיוע נמצאי בטענה זו מתקנה הסיוע את המשרד הפסיק

 .המשפטים במשרד ואישור תהליכי בדיקהשל  עיצומםב

בתשובתו מסר משרד המשפטים כי תיקון מבחני התמיכה, העומד על הפרק, אינו 

שולל את האפשרות להמשיך לממן את פיתוח הקבורה האזרחית באמצעות תקצוב 

המועצות הדתיות או באמצעות תמיכה במוסדות ציבור לפי המבחנים הקיימים, וכי 

 לא בוצעה בהנחיית משרד המשפטים. 2015הפסקת התמיכה בשנת 

המשרד לשירותי דת מסר כי הוא זיהה חסמים המקשים על תאגידי הקבורה 

האזרחית לנצל את התקציבים שהוקצו להם, ובעקבות כך קידם את שינוי 

הקריטריונים שאם משרדי האוצר והמשפטים יאשרו אותם, הם יותאמו לתיקון 

ועלו בדוח מבקר המדינה אשר נוגעים למקורות המימון וההון העצמי הליקויים שה

הדל של תאגידי קבורה חדשים. המשרד לשירותי דת ציין כי הוא פנה למשרד האוצר 

בבקשה לתת עדיפות לתאגידי קבורה אזרחיים בקביעת מבחני תמיכה, אולם בקשתו 

 נדחתה.

ת פיתוח בתי עלמין, שיעורו הקטן של ביצוע התקציבים, הפסקת הסיוע מתקנ

העשייה הדלה בכל הנוגע לניסיון למלא את הביקוש למקומות קבורה 

כל אלה מעידים על  -אזרחית, והמחסור המסתמן במקומות לקבורה אזרחית 

מתן עדיפות נמוכה ליישום בפועל של הקבורה האזרחית; והדבר עלול לגרום 

 ו.לפגיעה בזכות הציבור המבקש לממש את זכותו לקבורה ז

המשרד לשירותי דת ואגף התקציבים במשרד האוצר מסרו בתגובותיהם כי לאחרונה 

מיליון ש"ח לקבורה  10-גיבשו שני המשרדים האמורים מתווה לתקצוב ייעודי של כ

, וסכום זה אמור לשמש כהון ראשוני להקמה ולפיתוח 2018-ו 2017האזרחית לשנים 

 של בתי עלמין באזורים שבהם הדבר מתאפשר.
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 להקים השר החלטת
 עלמין בתי שלושה
 יושמה לא נוספים
 

פעולות המשרד להקמת בתי עלמין אזרחיים 
 ופיתוחם

 קיבל ,1996-חקיקת חוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, התשנ"ומועד ל בסמוך .1

עלמין לקבורה  ארבעה בתיולפיה יוקמו נהלית יהחלטה מ דאז השר לשירותי דת

 שבע עבור אזור הדרום, בירושלים עבור ירושלים וסביבתה, בתל אזרחית: בבאר

 בור אזור הצפון, ובפתח תקווה עבור אזור תל אביב.רגב ע

נקבע כי "המדינה תממן את המשך  2001מפברואר  2914בהחלטת ממשלה 

פיתוח בתי העלמין לקבורה אזרחית חלופית ברחבי הארץ בהתאם לצרכים 

 ולתקציב שיוגדרו על ידי השר ]לשירותי דת[ ושר האוצר".

העלמין האזרחי הראשון של את הקמת בית  1998בשנת המדינה מימנה 

החלטת  אולם ש"ח,מיליון  2.3בסכום של  ,באר שבעתאגיד קבורה ב

מכאן שבמועד סיום  לא יושמה.בתי עלמין נוספים  השלושהשר להקים 

לאחר שמימנה הממשלה את הקמת בית העלמין  כשני עשוריםהביקורת, 

במימון ממשלתי,  נוסף לא הוקם ולו בית עלמין אזרחי אחדעדיין  האמור,

  כמפורט בהמשך.

)חברות קדישא, מועצות דתיות  ותקבורה ותיק מהמסמכים עלה כי חברות .2

משאבים כספיים ניכרים,  ןעשרות שנות פעילות במשךורשויות מקומיות( צברו 

ואילו המאפשרים להם לממן ממקורותיהם את הקמת בתי העלמין ופיתוחם, 

ובעלי הון הם גופי קבורה חדשים שקבורה שעוסקים בקבורה אזרחית, תאגידי 

, בתי עלמין אזרחייםשל הקמה ופיתוח  ממקורותיהם לממןעצמי דל, מתקשים 

אשראי להציע כבטוחות לצורך קבלת נכסים שיוכלו  ונוסף על כך אין בבעלותם

 .מימון ביניים ממוסד פיננסיכ
המשרד לשירותי דת עמד על קושי זה של גופי קבורה אזרחית ועל כן, במסגרת 

משרדי, הוא פנה לאגף התקציבים בספטמבר -עבודת המטה של הצוות הבין

 והציג לו אומדן של עלות הקמת בתי עלמין אזרחיים ברחבי הארץ, ולצד 2014

הערכת היקף התמיכה בעמותות הקבורה האזרחית. על פי אומדן זה, לכל  -זה 

מיליון ש"ח שאותו יש להקצות  25נדרש סכום של  2018-2015אחת מהשנים 

לגופי הקבורה שיעמדו בתבחינים, אם כתמיכה ואם כהלוואה ארוכת טווח. אולם 

י, ותקציב בפועל עבודת המטה והפנייה לאגף התקציבים לא הניבו כל שינו

 הקבורה האזרחית לשנים אלה נשאר אפסי כפי שהיה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציין אגף התקציבים במשרד האוצר כי הפנייה 

האמורה לא הוגשה לו במסגרת הבקשות לסיכומים תקציביים, ובפועל כאשר 

עמדה לפני המשרד לשירותי דת האפשרות להגדלה תקציבית, הוא העדיף 

ם אחרים, שאותם הציב בראש סדר העדיפויות שלו. עוד ציין כי לתקצב צרכי

משרדי נציגיו הציעו לבחון את האפשרות -במסגרת הערותיו לדוח הצוות הבין

לתמוך בהקמת בתי עלמין אזרחיים באמצעות מתן הלוואה שתשמש הון ראשוני 

לביצוע פיתוח תשתיות, תוך מתן עדיפות לגופים שיקצו שטח לקבורה אזרחית 

 אזורית.
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להלן דוגמאות לקשיים שבהם נתקלים גופי הקבורה האזרחית במסגרת ההקמה  .3

 והפיתוח של בתי עלמין שהוקצתה להם קרקע להקמתם:

"י רמהקצתה  2011בשנת  :ירושלים - המנוחות בהר אזרחי עלמין בית

דונם במורד הר המנוחות לצורך  5-ירושלים קרקע בשטח של כתאגיד קבורה בל

 צלע על בקרקע מדוברמקומות קבורה;  8,200-כובו הקמת בית עלמין אזרחי 

 סלילתבסלע ו חציבה של בית העלמין כוללות והפיתוח ההקמה ועבודות ההר,

עמד "ח. מאחר שלא שמיליון  37-כביש גישה, שעלותן נאמדה בסך של כ

א פנה למשרד לשירותי דת לקבלת סיוע תקציבי. וה יד סכום זה,תאגרשות הל

 הוא אינו מתקצב תאגידים לענייניכי לתאגיד המשרד השיב  2015בדצמבר 

; המשרד הוסיף כי 25בלבד תמיכות במסגרת כספים םאליה מועברים וכי קבורה,

 אין אולם, אזרחית קבורה קידום בדבר 2001 מינואר הממשלה להחלטת ערהוא 

 באופן אזרחית לקבורה המיועדות חלקות של פיתוח"לממן  זה בשלב באפשרותו

 ...".נכבדים בסכומים מדובר כאשר לא ובוודאי מלא

כי "הושגה הסכמה על  26דיווח מנכ"ל המשרד לשירותי דת 2016בפברואר 

הפעלת הקבורה האזרחית בירושלים על ידי חברות קבורה הפועלות היום 

בתחומי הר המנוחות... לפי המתווה המוסכם, הרישיון ]רישיון הקבורה[ יהיה של 

החברה שתיבחר לשם מטרה זו, כאשר נבחן את האפשרות שההפעלה בפועל 

ע. לשם מתווה זה תידרש הקצאה תהיה על ידי נציגי עמותה ייעודית, כגוף מבצ

מחודשת של השטח לחברה לענייני קבורה, שתישא ברישיון הקבורה לאותה 

קרקע"; עוד ציין המנכ"ל כי יש לכנס ישיבה לקידום היישום המעשי של המתווה 

 יום. 45ולגבש מסקנות בנושא בתוך 

 חברת"י לרמהקצתה  2011בשנת  :תקווה פתח - בירקון אזרחי עלמין בית

 בין בהסכם נמסרו דונם 10 ומכלל זה ,דונם 89ה שטח של ופתח תקובורה בק

. קבורה מקומות 10,000-כ תאגיד קבורה )אזרחית( להקמתל הקבורה חברת

עלות  לרבות"ח, ש מיליון 60-בכ נאמדה האזרחי העלמין בית הקמת של העלות

 מימון במקורות חוסר עקב"ח. ש מיליון 7.4-ב שנאמדה הקמתו של גשר

 2014 מספטמבר התקציבים לאגף בפנייתו משרדי-הבין הצוות העריך, לתאגיד

 .כי יש סבירות נמוכה שהתאגיד יצליח להקים את בית העלמין

תאגיד "י לרמהקצתה  2007בשנת  :חיפה - רגב בתל אזרחי עלמין בית

-ובו כהקמת בית עלמין אזרחי ל דונם 50-קרקע בשטח של כקבורה בחיפה 

 1.75תמיכה בסך תאגיד המשרד ל העניק 2008מקומות קבורה. בינואר  10,000

התקציב הממשלתי שקיבל מ חלק שנוצל לאחרלהקמת הפרויקט.  ש"חמיליון 

לממן את בקופתו סכום שדי בו  נותרא להוצאות התכנון,  התאגיד למימון

לאחר שרמ"י נוכחה  ,2013. באפריל בית העלמין האזרחי של בפועל והקמת

 את פיתח ולא החכירה הסכם ובתנאי ההקצאה בתנאי עמד התאגיד לאש בכך

  .תאגידאת הסכם החכירה עם ה היא ביטלה, המקרקעין
דת למוסדות ציבור, שיעורן המרבי  יצוין כי על פי מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי  25

ביצוע העבודות רק לאחר מהעלות הכוללת. כספי התמיכות מועברים  90%של התמיכות הוא 

 וכנגד אסמכתאות המעידות על סכום ההוצאה הכספית.

 בדיון משרדי בנושא הקבורה האזרחית בירושלים.  26



 821|    דת לשירותי המשרד

 
 פועלת שלפיו המתווה
 הקמת לצורך המדינה

 אזרחיים עלמין בתי
 את מגשים אינו

 לקושי וגורם, מטרתו
 בהקמה ממש של

 בתי של ובפיתוח
 בפועל אזרחיים עלמין

 

נמצא כי במועד סיום הביקורת טרם נקבעו סיכומים אופרטיביים לגבי 

היישום המעשי של המתווה בירושלים ולא חלה התקדמות בנוגע לבית 

 העלמין ירקון.

עולה כי המתווה שלפיו פועלת המדינה לצורך הקמת בתי עלמין אזרחיים 

אינו מגשים את מטרתו, וגורם לקושי של ממש בהקמה ובפיתוח של בתי 

עלמין אזרחיים בפועל; אמנם המדינה מוכנה להקצות קרקע, באמצעות 

רמ"י, ואף להשתתף במימון עלויות ההקמה והפיתוח של בתי עלמין אלה, 

די הקבורה מתקשים לא פעם לנצל את הקרקע שהוקצתה אולם תאגי

להם, מאחר שההון העצמי הדל שברשותם קטן בהרבה מההון הנדרש 

להקמה ולפיתוח ראשוני של בתי העלמין. הדברים אמורים בעיקר 

באתרים שיועדו לקבורה אזרחית, שבהם עלויות ההקמה והפיתוח גבוהות 

משלה הנוגעים בדבר, במיוחד, כפי שהומחש לעיל. על משרדי המ

-ובראשם המשרד לשירותי דת, לבחון את האפשרות לפתח מנגנון ניהולי

פיננסי, דוגמת אלה הנהוגים במיזמים משותפים בין המגזר הציבורי 

  ומגזרים אחרים, כדי להתגבר על חסם מהותי זה.

בתשובתו של המשרד לשירותי דת נמסר כי סמוך למתן תשובתו הוא הקצה 

ש"ח מתקציבו למימון תכנון והערכת עלויות לפיתוח בית העלמין  300,000

לפיתוח בית האזרחי בהר המנוחות. עוד מסר כי הוא פועל לביצוע תהליך דומה 

עלמין אזרחי באזור המרכז. כמו כן ציין המשרד כי הוא הגיע להסכמה עם 

משרד האוצר ולפיה גופי קבורה חדשים, שאין ברשותם מקורות הון עצמיים, 

יוכלו להקים בתי עלמין אזרחיים באמצעות תקציב ייעודי שיוקצה להם, באופן 

יוקצה  2018-2017בשנים שהממשלה תממן את רוב התקציב הנדרש, והוסיף כי "

 מיליון ש"ח לפיתוח קבורה אזרחית". 10-תקציב משמעותי בגובה של כ

בדוח קודם של מבקר המדינה בנושא  :בברקת עלמין בית בהקמת עיכוב .4

תוארו הליכי הקמת בית עלמין ברקת בסמוך ליישוב ברקת;  27שירותי הקבורה

בעיית הקבורה בגוש  , הייתה לפתור את2003, שאושרה ביוני 28מטרת התכנית

מקומות קבורה בשטח  270,000-דן לשלושת העשורים הבאים ולאפשר הקמת כ

מיועדים לקבורה אזרחית.  10%-12%דונם שיהיה אפשר להרחיבו, מהם  380של 

התקין השר לשירותי דת דאז את תקנות שירותי הדת היהודיים  2002בספטמבר 

, שמכוחן הוקמה מועצה 2002-"ג)מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת(, התשס

שתפקידיה היו, בין היתר, לתכנן, להקים, להחזיק, לנהל ולפתח בתי עלמין 

 בברקת ודרכי גישה אליהם וכן לפקח על בתי העלמין.

דנה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל מודיעין, שבתחום  2014באוקטובר 

שיפוטה נמצא בית העלמין המיועד, בבקשה להיתר שהגישה מועצת בתי 

העלמין ברקת לביצוע עבודות עפר, סלילת מערכת כבישים, תשתיות וקירות 

תומכים לצורך הקמת בית העלמין. הוועדה המקומית התנתה את מתן היתר   
(, "שירותי קבורה ליהודים ומצוקת הקבורה בגוש דן", 2009) 'ב59 שנתי דוחמבקר המדינה,   27

 .1047-1007עמ' 

 .143מח/ -תכנית המתאר לבית העלמין   28
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בנייה בכמה תנאים, ובכלל זה התנתה אותו בהסדרת הנחל הסמוך ובהסדרת ה

עקב כך פנתה  התנועה באזור, נושאים המחייבים השקעת משאבים ניכרים.

לאפשר דחייה של חלק  2016המועצה לוועדה המחוזית, וזו החליטה במאי 

מהתנאים האמורים )אך לא את הסדרת הנחל( לשלב מאוחר יותר והקציבה 

דה המקומית ולמועצה חצי שנה להשגת פתרון מוסכם לעניין הסדרת לווע

 הנחל.

בתשובתו של יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין למשרד מבקר 

נמסר כי רק יותר מעשור לאחר הקמתה של מועצת בתי  2016המדינה מדצמבר 

לא  עלמין ברקת, היא הגישה לוועדה את בקשתה להיתר בנייה, וכי הבקשה

עמדה בתנאי התב"ע הרלוונטית, ובהתאם להחלטת הוועדה המחוזית יש לבצע 

 את העבודות להסדרת הנחל לפני הקמת בית העלמין.

המשרד לשירותי דת השיב כי פיתוח האתר מתעכב שנים רבות עקב התנגדות 

הרשות המקומית בהתאם לסמכויותיה, וכי למשרד לשירותי דת אין סמכות 

יוכל לחייבה להסדיר את נושא היתר הבנייה. בה בעת הוא  וכלים שבאמצעותם

פועל באמצעות מועצת בתי העלמין ברקת בניסיון לאשר תיקון לחוק התכנון 

והבנייה על מנת שבית העלמין יוכר כתשתית לאומית ויהיה בסמכות אישור של 

 הוועדה לתשתיות לאומיות וכך יהיה פטור מהליכים בירוקרטיים מסורבלים.

בתו של יו"ר מועצת בתי העלמין היהודיים בברקת למשרד מבקר המדינה בתשו

נמסר כי לדעתו "עד שלא יעבירו את סמכות האישור לות"ל  2016מדצמבר 

 ...".0-)ועדה לתכנון לאומי( הסיכוי לקבל היתר בניה שואף ל

שנים )!( לאחר שאושרה התכנית  13במועד סיום הביקורת, דהיינו 

רקת, עדיין לא החלו העבודות להקמתו ואף טרם להקמת בית עלמין ב

הושגו ההיתרים לכך, וכפועל יוצא לא נראה באופק הפתרון שיאפשר 

, לרבות במסגרת שנה 30משך גוש דן ללספק מקומות קבורה לכל 

 קבורה אזרחית.

 

 

 הסקר הארצי
, המשרד לשירותי דת כאמור, ביצעו, החוק לאחר שחוקקשנה  16-, כ2012משנת 

 אתרים ולזיהויבתי העלמין האזרחיים הקיימים  למיפויארצי  סקרהתכנון  ומינהל

להכריז  שניתןאתרים  13אותרו  באמצעות ממצאי הסקר אזרחית. לקבורה חדשים

. הסמוכים זה לזהלשרת שני יישובים או יותר  המיועדים - עליהם כבתי עלמין אזוריים

מיפוי באמצעות חברה חיצונית  לשירותי דת המשרד ביצע 2015-ו 2014 בשנים

 עלמין בתי הקמתתכנונית להמשפטית והסטטוטורית, היתכנות הה את שבחנה

: בעכו, בטבריה, בעמק חפר ובגבעת האתרים שברשימה 13-מארבעה ב אזרחיים

 וה.ובית עלמין, בפתח תק עוד רהתווסף לסק 2015ברנר. במאי 
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משרד לשירותי דת, הצעה לקידום עורכת הסקר הארצי ל הגישה 2015באוקטובר 

שנקבע  אתריםמארבעת הבשלושה ההכרזה על בתי עלמין לקבורה אזרחית אזורית 

הזורעים,  : טבריהאזרחיים בתחומם היתכנות להקמת בתי עלמיןשיש לבחון את ה

את הציגה עורכת הסקר למשרד  2016עמק חפר וגבעת ברנר. במאי המסילה ב

ל בתי עלמין אזרחיים אזוריים: במסילה בעמק חפר המעכבים את ההכרזה עהחסמים 

נדרש לבדוק את אפשרויות הרחבתו לרבות הזמנת תב"ע ואישורה; בטבריה הזורעים 

נדרש להעריך את הצרכים העתידיים לקבורה אזרחית באזור זה ולהגדיר את השטח 

ת המיועד לכך ולבדוק אם שיוך הקרקע לשני תחומי שיפוט מגביל את הכרזתו; בגבע

ברנר נדרשה הסכמת רמ"י לקבורה אזורית ולשינוי ייעוד הקרקע בחוזה חכירה בין 

 רמ"י לקיבוץ, מייעוד של "תעסוקה ושטחי חקלאות" לייעוד "בית עלמין".

צוות מרמ"י ומ, לשירותי דת המשרדמ םנציגי התקיימה ישיבה בהשתתפות 2016ביוני 

פעולות ה נידונו הבו, זרחית"הסקר הארצי בנושא "בתי עלמין אזוריים לקבורה א

האזרחיים האזוריים שנכללו בהצעה עלמין ההכרזה על בתי הנדרשות לקידום ה

. מסיכום הישיבה עולה כי הפעולות העיקריות שהוחלט לבצען היו: 2015מאוקטובר 

הכנת תכנית מול הרשות המקומית, בחינת הליכים תכנוניים נדרשים, והסדרת שינוי 

מתעסוקה וחקלאות לבית עלמין במסגרת חוזה עם רמ"י. ייעודם של השטחים 

 בסיכום לא נקבעו לוחות זמנים לביצוע.

בנוגע לסקר  2013אף שהמשרד לשירותי דת ציין בסיכום ישיבה מאפריל 

הארצי כי אין כל מניעה להכריז מיד על אתרי הקבורה בטבריה ובאר שבע 

כעל אתרי קבורה אזרחית, המשרד טרם פעל לכך שהם יוכרזו ככאלה. משרד 

 מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת ולרמ"י כי במועד סיום הביקורת טרם

לאיתור  2015-2012נעשה שימוש מעשי בממצאי הסקרים שבוצעו בשנים 

 האתרים עבור בתי עלמין אזרחיים אזוריים.

רמ"י השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא מסייעת "בכלים המצויים בידה. במקרה 

רק לאחר ההליך  זה הזמנת הסקרים שנועדו לאתר שטחים ליעוד המבוקש...

 התכנוני והאישור הסטטוטורי תפעל רמ"י להקצות המקרקעין למטרה זו".

אתרים שנמצא כי יש  13המשרד לשירותי דת השיב כי בעקבות הסקרים אותרו 

סיכויים גבוהים להכריז עליהם כבתי עלמין אזוריים: נהריה, טבריה, עכו, תל רגב, 

מודיעין, ירושלים, ברקת, גבעת ברנר  פרדס חנה, עמק חפר, כפר סבא, פתח תקווה,

ובאר שבע. עם זאת, נבצר ממנו לפעול בנדון ללא שיתוף פעולה עם הרשויות 

 המקומיות.

על המשרד לשירותי דת לבצע עבודת מטה בשיתוף גופי הממשלה הרלוונטיים 

כדי לקבוע את היעדים בנדון ואת לוחות הזמנים להשגתם. הדבר יאפשר 

ה על בתי עלמין אזרחיים אזוריים, כפי שמוטל על השר להסיר חסמים להכרז

 על פי החוק.
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 תקצוב משרה ייעודית לנושא -אי
 הקבורה האזרחית

באגף הקבורה במשרד לשירותי דת מועסקים חמישה בעלי תפקידים ומזכירה; אגף 

 2014ממרץ  1484זה מטפל גם בקבורה האזרחית. בעקבות החלטת ממשלה 

שהמשרד לשירותי דת יבוא בדברים עם האוצר לצורך  המליצה ועדת המנכ"לים

הקצאת תקנים ייעודיים לטיפול בנושא הקבורה האזרחית במסגרת התקציב לשנת 

2015. 

נכללה  2015נמצא כי בדרישות תקציב כוח האדם של המשרד לשירותי דת לשנת 

 משרה ייעודית לריכוז תחום הקבורה האזרחית, אולם לתקצובה נקבע סדר עדיפות

 נמוך, ובפועל המשרד לא תקצב את המשרה והיא לא אוישה.

בתשובת המשרד לשירותי דת נמסר כי בקבורה האזרחית טיפלו אנשי הצוות 

המקצועי העוסק בתחום הקבורה הדתית. עוד נמסר כי עוזר הסמנכ"ל יעסוק בנושא 

ו. באופן מלא תוך מתן עדיפות לנושא הקבורה האזרחית, נוסף על כל שאר משימותי

הוא מקצה זמן רב לטיפול בנושא הקבורה האזרחית יחסית המשרד העריך כי 

, וכי היעדר התקן אינו מעיד על עדיפות נמוכה שנותן לשיעור הביקוש לקבורה זו

המשרד לנושא הקבורה האזרחית. עם זאת, ככל שתהיה החלטת ממשלה על מתן 

יים לה, המשרד בתיאום עדיפות לנושא הקבורה האזרחית לרבות תוספת תקנים ייעוד

 עם אגף התקציבים באוצר יבחן הקצאת תקן ייעודי לנושא.

יוצא איפה כי במועד סיום הביקורת אין במשרד לשירותי דת שום גורם 

שתפקידו הבלעדי הוא קידום נושא הקבורה האזרחית, ובפועל המשימות 

שמע מבוזרות בין כמה בעלי תפקידים במשרד שעוסקים בעניינים נוספים. מ

שהמשרד לא מייחד את תשומת הלב הראויה לנושא רגיש ומורכב זה במסגרת 

 סדר יומו.

 

 

 הקבורה בנושא המידעבאיכות  ליקויים
 לציבורובזמינות המידע  האזרחית

, 29מיצוי זכויות חברתיות-איכפי שכבר הובהר והודגש בדוח מבקר המדינה בנושא 

קיומן של זכויות חברתיות בחוקים הבטחת הצדק החברתי אינה תלויה רק בעצם "

. כדי "ובתקנות, אלא גם במימושן של הזכויות הללו ובהענקתן לכלל הזכאים להן

תנגיש ראוי שהמדינה  ,באופן שוויונייוכל למצות זכות זו להבטיח כי כלל הציבור 

 .מימושההתנאים ל בדברעצם קיום הזכות ו בדברמידע ה את מלא ושקוף באופן

תפעל זכות ה הרלוונטית למימוששות ציבורית אשר בידיה הסמכות על כן ראוי שר

זכותו לקבורה  -, ובענייננו לממש את זכויותיו המקשים על הזכאיהסרת חסמים ל  
 .9", עמ' מיצוי של זכויות חברתיות-אי(, בפרק "2015) 'ג 65 שנתי דוחמבקר המדינה,   29
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אזרחית, לרבות הזכות לקבלת מידע נגיש, תקף ומהימן בנושא תאגידי הקבורה 

ות הקבורה האזרחית ובתי עלמין אזרחיים, כגון מידע על מקומם ועל מצאי מקומ

בהם. מדובר במידע חיוני ביותר עבור משפחות הנפטרים בשעותיהן הקשות, שאמור 

 לסייע להן למצות את זכותו של הנפטר לקבורה אזרחית, על פי החוק.

כי אף שהמשרד לשירותי דת אחראי ליישום חוק הקבורה האזרחית,  עלה .1

 רשאי אזרח שכל הציבורלידיעת  להביאאין הוא פועל ביוזמתו כדי 

. אחרות מסיבות ואם עולמו השקפת פי על אם, אזרחית בקבורה להיקבר

, רשימת הטלפונים של תאגידי הקבורה המתפרסמת באתר של כן כמו

 המשרד איננה מעודכנת.

בתשובתו של המשרד לשירותי דת נמסר כי הוא יזם בשיתוף פורום חברות 

, אשר 2017עול בשנת " שיחל לפ120קדישא הקמת מוקד טלפוני ושמו "כוכבית 

יספק מידע מלא ורלוונטי בכל ימות השנה ושעות היממה על שירותי הקבורה, 

גופי הקבורה ופינוי נפטרים. נתוני גופי הקבורה המפורסמים באתר המשרד 

 עודכנו באופן שוטף והתבססו על נתונים שמסרו גופי הקבורה עצמם.

 -מי קבורה )להלן דמחשבון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי מוצג  .2

חברות קבורה  לאתרמכרים של נפטרים למשפחות ול המחשבון( שנועד לאפשר

 .ובתי עלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום

, הוא ניסה לאתר 2016הביקורת במאי ובאוגוסט צוות  שעשה ותבדיקב

באזור ירושלים ובאזור תל אביב בתי עלמין אזרחיים באמצעות המחשבון, 

. מאחר שבאזורים אלה אין בתי עלמין בהם אינה כרוכה בתשלוםשהקבורה 

גופי קבורה העוסקים בקבורה אזרחית  33אזרחיים, המחשבון הציע רשימה של 

 בכלל אזורי המדינה.

מבדיקת הרשימה עלה כי נכלל בה גוף קבורה שתוקף רישיונו פג במרץ 

מהם  15כי  גופי הקבורה הנותרים, שרישיונם תקף, נמצא 32-. אשר ל2015

ומכאן שעל פי חוק מותר לקבור בבתי  -שייכים ליישובים חקלאיים 

גופים אחרים עוסקים  14וכי  -העלמין שברשותם את נפטרי היישוב בלבד 

בקבורה אזרחית של תושבי רשות מקומית אחת בלבד או של היישובים 

הסמוכים לה. יוצא אפוא שרק שלושה מגופי הקבורה שהציע המחשבון 

 רלוונטיים לבקשות החיפוש.היו 

הליקויים שנמצאו במסד הנתונים של המחשבון הם חמורים, היות 

שתוצאות החיפוש באמצעותו מציגות נתונים שגויים ומטעים לציבור 

המבקש לממש את זכותו של נפטר לקבורה אזרחית, מאחר שהוא מציג 

 למחפשים חלופות לקבורה האזרחית שבפועל אינן זמינות עבורם. על

הביטוח הלאומי לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים, באופן שיוצג המידע 

המשקף אל נכון את האפשרויות שעומדות לפני משפחות  הרלוונטי בנושא

 הנפטרים.
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בתשובתו של הביטוח הלאומי הוא ציין כי רק כמה חברות מספקות שירותי 

של מגורי  קבורה אזרחית, וזאת ביישובים מעטים. לכן אם ברשות המקומית

הנפטר אין פתרון לקבורה אזרחית, המחשבון מציג את כל גופי הקבורה 

העוסקים בקבורה אזרחית על מנת לאפשר למשפחת הנפטר לברר עמם 

ישירות אם ניתן באמצעותם להביא לקבורה את יקירם שנפטר. כמו כן אתר 

רה הביטוח הלאומי מפנה למוקד המשרד לשירותי דת לצורך בירור נושא הקבו

האזרחית. הביטוח הלאומי הוסיף כי הוסרה מהרשימה גוף הקבורה שרישיונו 

 פג.

בדק צוות הביקורת את המחשבון, ומצא כי שמו של גוף  2016בדצמבר 

גופי הקבורה  15הקבורה שרישיונו פג אכן הוסר, וכי הוסרו גם שמות 

תאגידי הקבורה  20השייכים ליישובים חקלאיים. עם זאת, המידע על 

אזרחית אשר מתפרסם באתר הביטוח הלאומי אינו מעודכן ואינו מלא. ה

על הביטוח הלאומי והמשרד לשירותי דת לפעול באופן מתואם יותר בנדון 

 כדי שהנתונים המוצגים לציבור יהיו אמינים ועדכניים.

 

 

 המשרד של אחריותהו סמכותה תחומי
 האזרחית הקבורה בתחום דת לשירותי

שבו נכנס לתוקפו החוק לקבורה אזרחית, נשא המשרד לענייני , המועד 1996בשנת 

, חלו במשרד 30, בעקבות החלטת ממשלה2003דתות באחריות ליישומו. באוקטובר 

ארגוניים: המשרד בוטל, יחידותיו פוזרו בין משרדי ממשלה שונים -שינויים מבניים

בינואר והוא הוסב לרשות הארצית לשירותי דת שהוכפפה למשרד ראש הממשלה. 

החליטה הממשלה לבטל את הרשות הארצית, להקים מחדש את המשרד  2008

 ולהחליף את שמו למשרד לשירותי דת.

, המליצה ועדת המנכ"לים 1484, בעקבות החלטת ממשלה 2014כאמור, ביוני 

לוועדת השרים שהטיפול בקבורה אזרחית חלופית יישאר בידי המשרד לשירותי דת, 

ירותי דת עושה עבודה טובה בכל הקשור לנושא הקבורה בנימוק כי "המשרד לש

 האזרחית החלופית".

צוין כי  2016משרדי מינואר -לעומת המלצת ועדת המנכ"לים, במסמך הצוות הבין

"האחריות ליישום החוק נתונה אמנם לשר לשירותי דת, אך קיימים קשיים במימוש 

בהיעדר סמכויות ביצוע סמכות זו, בין היתר בשל התשתית הנורמטיבית הקיימת ו

והצורך בתיאום מול גופים כמו אגף התקציבים במשרד האוצר, רשות מקרקעי 

 ישראל, מנהל התכנון, משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי, וגופי הקבורה".

לקראת אישור חוק  1996 בשנתדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת באחד מ

"יש  שפטי לממשלה דאז, עו"ד מני מזוז:אמר המשנה ליועץ המ הקבורה האזרחית  
 .900מס'   30
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 כשלו השנים במשך

 שנקטו הפעולות
, הממשלתיים הגופים

 המשרד ובראשם
 ליישום, דת לשירותי

 הקבורה חוק
 ונושא, האזרחית
 לא האזרחית הקבורה

 ממש של לקידום זכה
 

סתירה פנימית בין הרעיון לבנות מסלול חליפי של קבורה לא דתית לבין העובדה 

... מצד אחד חשבנו שבכל זאת יש יתרון בכך ]לשירותי דת[שמטילים את זה על שר 

יעסוק בזה משום שיש כבר אדמיניסטרציה ומנגנון שמטפלים  ]לשירותי דת[שהשר 

. יכול להיות שבשלב ראשון הממשלה תטיל את הנושא על שר הדתות, כדי בנושא..

להריץ אותו כמה שיותר מהר. לטווח הארוך אני חושב שזה לא מתאים ששר הדתות 

 יהיה ממונה על הקבורה הלא דתית, יותר ראוי שזה יהיה שר הפנים או שר אחר".

הגופים ממצאי הביקורת מלמדים שבמשך השנים כשלו הפעולות שנקטו 

הממשלתיים, ובראשם המשרד לשירותי דת, ליישום חוק הקבורה האזרחית, 

ונושא הקבורה האזרחית לא זכה לקידום של ממש. מכל האמור לעיל עולה כי 

על הממשלה לבחון מחדש אם המשרד לשירותי דת הוא אכן הגורם המתאים 

  לשאת באחריות ליישומו של חוק זה.

המשרד לשירותי דת השיב כי מרב הידע הנוגע לנוהלי הקבורה נמצא כיום בידיו, 

סמכויותיהם בתחום ולמרות מאמציו, המשרדים האחרים מתנגדים להעביר את 

הקבורה אליו. כמו כן מסר המשרד כי אם הסמכויות המוקנות לו מתוקף החוק שהוא 

מופקד על יישומו יישארו ריקות מתוכן ואותם משרדים לא יעבירו אליו את הסמכויות 

הנדרשות, לא ניתן יהיה לחולל שינוי משמעותי במתן שירותי הקבורה, לרבות שירותי 

 הקבורה האזרחית.

משרד לשירותי דת ציין כי בשנים האחרונות הוא השקיע מאמצים רבים לטיפול ה

חל גידול ניכר  -בנושא הקבורה האזרחית, ובזכות זאת הושג שיפור של ממש בנושא 

בהיקף הפתרונות לקבורה האזרחית מבחינת מספר בתי העלמין האזרחיים ומבחינת 

ו להמשיך במגמת השיפור, הפריסה האזורית שלהם. עוד ציין המשרד כי בכוונת

ובכלל זה בכוונתו להשלים את פריסת בתי העלמין האזרחיים ברחבי הארץ בשנים 

הקרובות. המשרד הוסיף כי היקף התשומות המוקצות לקבורה האזרחית גדול 

בהרבה מחלקו היחסי של הביקוש לה, כי יחסית לשאר גופי הממשלה עומדים 

בנושא זה, וכי הוא ימשיך לפעול לקבלת  לרשותו הידע והמומחיות הרבים ביותר

המשאבים, הסמכויות והתשתית החוקית המתאימה הנדרשים ליישום חוק הקבורה 

 האזרחית.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת כי גם בתחום הקבורה 

היהודית לא מופקדות בידיו כל הסמכויות הנוגעות בדבר, כגון הסמכות 

אם לדעתו נדרשים שינויים כלשהם בנושא, אזי  להקצות קרקע; מכל מקום,

בתור הגורם שאחראי לתחום על פי חוק, עליו לפעול בנחישות הראויה מול 

מקבלי ההחלטות על מנת לקדם את השינויים הנדרשים לצורך מילוי תפקידו. 

עד אז, על המשרד לנסות לפעול בתיאום המרבי עם בעלי הסמכויות האחרים, 

שהוא יאפשר עיכובים כה משמעותיים בקידום העניין ובוודאי שלא ראוי 

 וביישום החלטות הממשלה בנושא.
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 הנדרשים"הצעדים  בחינת את דיחוי ללא להשלים"לים המנכ ועדת על

 הנוגעים הממשלה משרדי בין ותיאום תקציבים הקצאת, סמכויות של בהיבטים

הוטלה חלופית", ש אזרחית לקבורה הנוגע בכל מיטבי מענה למתן לנושא

המשך . , ולהציג את ממצאי הבחינה לוועדת השריםעליה מכוח ההחלטה

החמרת המחסור במקומות לקבורה גורם בסופו של דבר ל בנדוןהשיהוי 

לקבורה לממש את זכותם המדינה  תושבי ביכולתם של העיפגלאזרחית, ו

 בהתאם להשקפת עולמם.
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 סיכום

האזרחית, שנחקק לפני כעשרים מממצאי הביקורת בנושא יישום חוק הקבורה 

 ובראשם המשרד לשירותי דת, -הממשלה  שנה, עולה כי פעילותם של גופי

על אי יישום החוק  .אוזלת יד מתמשכתהתאפיינה ב -האחראי ליישום החוק 

אך מאז הנושא לא זכה לקידום  2010כנדרש כבר העיר מבקר המדינה בשנת 

אחת הזכויות הבסיסיות של בכך כשלה המדינה בהבטחת מיצוי של ממש. 

זכות הקבורה בכבוד באופן התואם את השקפת עולמם, תפיסתם  -אזרחיה 

 ואמונתם.

על המשרד לשירותי דת לגבש מדיניות ממשלתית אחודה, בעלת יעדים 

מוגדרים, מתואמים ומחייבים כדי לטפל בסוגיית המחסור החמור במקומות 

ירושלים, ולהגביר את  -הבירה  קבורה ברוב אזורי המדינה, ובכלל זה בעיר

 כל שיחמיר המחסורנגישות בתי העלמין האזרחיים לאוכלוסייה. יודגש כי כ

תחריף הפגיעה בנגישות ובזמינות של בתי עלמין  במקומות קבורה אזרחיים

הנזקקים  בגין המחסור האמורייתכן כי ופגיעה בזכויות אדם, ואף ה אזרחיים

ואף לבחור בבתי עלמין אזרחיים מרוחקים לשירותי קבורה אזרחית ייאלצו 

 לוותר על מיצוי זכותם לקבורה על פי השקפתם.ייאלצו 

הליקויים שעלו בדוח זה, ובכלל זה הסחבת המתמשכת לאורך שנים רבות 

ביישומו של החוק מעלים ספק אם נכון שהמשרד לשירותי דת ימשיך להיות 

החשש ש"מה שהיה הוא הגורם האחראי על הקבורה האזרחית במדינה. עולה 

 ".31שיהיה ומה שנעשה הוא שייעשה ואין כל חדש תחת השמש
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 תקציר

  כללי רקע

הארגונים הפועלים ללא כוונת  שלהוא מגזר הפעילות במשק  "יאזרחהמגזר ה"

 . בעשורים האחרונים1ממשלתיים"-ם "ארגונים לאים גנקראה אלכ"ר(, -)להלן  רווח

גדל מספר ארגוני המגזר האזרחי הפועלים בישראל, והם הפכו לרכיב מרכזי 

אנשים  תכאשר קבוצבחברה הישראלית ובפעילות הכלכלית במשק הישראלי. 

וללא כוונת רווח, ציבורית  המבקשת לפעול בצורה מאורגנת למען מטר

 .2(ץחל" -להלן לתועלת הציבור ) החבר עמותה אולשם כך להקים  באפשרותה

החוק או חוק העמותות(, מסדיר את ארגונן  -)להלן  1980-חוק העמותות, התש"ם

חוק החברות(,  -)להלן  1999-, התשנ"טחוק החברותודרכי פעולתן של עמותות. 

. תכלית לתועלת הציבור ותחבר מסדיר, בין היתר, את ארגונן ודרכי פעולתן של

היא  להבטיח כיץ, ו"או החל החוקים היא ליצור מנגנון פיקוח ממשלתי על העמותה

, כך שנכסיה ומשאביה יהולמטרותנה לתקנו ,בהתאם להוראות הדין תמתנהל

 מהן. משמשים לקידום מטרותיה הרשומות ולטובת ציבור הנהנים

 תאגידים במשרד המשפטיםהעל הקמת רשות  3הממשלהחליטה ה 2006בשנת 

 התאגידים. רשותראש  בראשה יעמודש, רשות התאגידים או הרשות( -)להלן 

במועד הביקורת כיהנו עו"ד אייל גלובוס, כראש רשות התאגידים ועו"ד אביטל 

שרייבר, כסגנית ראש הרשות )אלכ"רי( הממונה על יחידת רשם העמותות וחל"ץ. 

, חוקעל פי ה .סמכויות ראש רשות התאגידים כרשם העמותות הואצלו לסגניתו

הרשם( הם: רישום עמותה,  -ן גם תפקידיו המרכזיים של רשם העמותות )להל

ניהול מרשם העמותות, קבלת דיווחים מעמותות והעמדתם לעיון הציבור, פיקוח 

 ואכיפה על התנהלותן התקינה של עמותות והנחייתן. 

במשרד המשפטים של רשות התאגידים ומחלקת ייעוץ וחקיקה הוקם צוות  2012בשנת 

ם המסדירים את התנהלותם של כז את עיקר הדיניבמטרה לגבש הצעת חוק שתר

הועברה ללשכת שרת המשפטים טיוטת תזכיר חוק העמותות  2016אלכ"רים. באפריל 

עד סוף שנת  .החוק לפרסום תזכיר הקבלת אישורלצורך תזכיר החוק(  -)להלן החדש 

טרם הופץ להערות הציבור הוא והתקבל אישור השרה לפרסום תזכיר החוק,  לא 2016

 אחרים.ולמשרדי ממשלה 

 

 
1  NGO - Non-governmental organizations.  

 .ההתייחסות בדוח זה לעמותות כוללת גם חל"ץ אלא אם כן צוין אחרת  2

 .12.3.06מיום  4731החלטה   3
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 הביקורת פעולות

 רשם בפעילות מגוון היבטיםבדק משרד מבקר המדינה  2016אוגוסט -בחודשים מרץ

במשרד המשפטים, בעיקר ביחידת רשם העמותות ברשות  נעשו הבדיקות. העמותות

 -הכללי )להלן  החשב באגף -במשרד האוצר  נעשו השלמה בדיקות. התאגידים

אגף בכיר  -במשרד הפנים ורשות המסים(  -הלן בישראל )ל המסים ברשות חשכ"ל(,

, 1989לתאגידים עירוניים. דוחות קודמים של מבקר המדינה בנושא זה פורסמו בשנים 

 . 20024-ו 1997

 

 הליקויים העיקריים
 הטיפול ברישום עמותות וברישום שינויים בעמותות

במסגרת שיפור השירות לציבור פרסם רשם העמותות את הזמנים המרביים שנקבעו 

הנחה על סמך הלוחות הזמנים נקבעו . לרישום עמותהשונות וביניהן בקשות בלטיפול 

לרשם לא נדרש כל מידע נוסף לצורך שוהגישה את הבקשה כנדרש  העמותהש

 תשנבימי עבודה.  10-בע ל. זמן הטיפול לרישום עמותה בעלת תקנון מצוי נקהטיפול

 לרבות תוספת ,בעלת תקנון מצוי לרישום עמותה מן הטיפול הממוצע בבקשהז 2015

הטיפול  .ימים קלנדריים 49השלים המבקש פרטים, אם התבקש, עמד על  ההזמן שב

מסך כל  10%-בכו ,שלושה חודשיםחודש אחד ל מסך כל הבקשות ארך בין 40%-בכ

  שנים.שלוש בעמותה אחת הטיפול ארך יותר מ .חודשיםיותר משלושה  -הבקשות 

 בבקשותעמידה בזמני הטיפול על הרשם דוח המחשוב של לא ניתן להפיק ממערכת 

 בהן. לדעת מה משך הטיפול על כן אי אפשרו לרישום שינויים בעמותות,

עם רשות האוכלוסין וההגירה לבדיקת מספרי תעודות מחשובי לרשם אין ממשק 

זכאים לכהן כחברי ועד אינם  ינםכדי לוודא שאנשים שא מייסדי העמותה הזיהוי של

למאגר רשם גישה לשם עמותה אין תקינות בדיקת לצורך כמו כן, מייסדיה.  םנמנים ע

 .מפלגות ואשמות של אגודות שיתופיות 

 

 הטיפול בעמותות שאינן מדווחות לרשם

ת העמותות הרשומות, אינן מדווחו 40,000מחצית מכלל כעמותות, שהן  20,000-מ יותר

הוא איננו ו אין כל מידע באשר לפעילותן ואופן התנהלותן, לרשם ;לחוקבניגוד  ,לרשם

כנגד  תלונות של גורמים שונים עקבתים, ורק לע .עורך להן בדיקות תקופתיות

  כי חלקן פעילות., מתברר מדווחות-העמותות הלא
(, 1997) 47 שנתי דוח; 502(, "יחידת רשם העמותות", עמ' 1989) 39דוח שנתי מבקר המדינה:   4

(, "פיקוח 2002) ב52דוח שנתי ; 603עמ'  ",סדרי הרישום והשירות לציבור -רשם העמותות "

 .795ובקרה על עמותות" עמ' 
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 אישור תומבקש ןואינאגרה ת ומשלמ ןאינש ותעמותהרשם אינו מפעיל סנקציות כנגד 

שלא בגין אגרות , ברשם העמותות רשומים חובות כך . עקב)ראו להלן( ניהול תקיןעל 

  ואילך. 2009משנת  בסכומים ניכרים,נגבו 

 

 אישור על ניהול תקין

או ממשלתית כי עמותות המבקשות תמיכה  5החליטה הממשלה 2001-ו 1998בשנים 

של  אישור על ניהול תקין גיהצל בתשלום יידרשומשרדי ממשלה לשירותים המספקות 

בהחלטת רק אינו מעוגן בחוק או בתקנות, אלא  אישור על ניהול תקין .רשם העמותות

משרד המשפטים רואה צורך בהסדרת האישור על ניהול תקין במסגרת  .זו ממשלה

 מיים וטרם הופץ.מצוי כבר חמש שנים בתהליכי עבודה פני חוק, אך תזכיר זההתזכיר 

מאפייני האישור על ניהול תקין  ופרשנות בתי המשפט החלטת הממשלהעל פי 

ונכסיה  ,להעיד שהעמותה עומדת בהוראות החוק, מתנהלת באופן תקין כיםצרי

נוסח האישור שמפיק הרשם מלמד אולם  .והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרותיה

  .בלבד על הגשת מסמכים על ידי העמותה

ובהן עמותות  ,ניהול תקין ניתן לעמותות המתנהלות באופן בעייתיעל לעתים אישור 

שהאישור משקף בלי  ,שנדרשו להליך תיקון ליקויים ועמותות המצויות בביקורת עומק

אישור על ניהול תקין על גבי הרוב מלרשום הסתייגויות על פי . הרשם נמנע זאת

ין, אותו העמותות לא חייבות לצרף לאישור על ניהול תק ומסתפק במכתב נלווה

  לבקשת התמיכה.

 

 ביקורות עומק

בעצמו או  ,בדיקות בעמותהמגוון לבצע  רשאי רשם העמותותעל פי החוק, 

, בהוראות העמותות באמצעות בודק חיצוני, לשם בדיקת עמידתה בהוראות חוק

 הייתה ירידה של  2016-2011שנים ב ביקורות עומק(. -)להלן תקנונה ובמטרותיה 

ביקורות, לעומת  108 בעריכת הרשםהחל  2016-ב :במספר ביקורות העומק 60%-כ

 .2011-בשהחלו  266

מלוחות הזמנים שקבע  140%-חרג בכמשך הזמן הממוצע לעריכת ביקורת עומק 

שהחריגה  מקרים חודשים בממוצע. נמצאו 24-מטעמו, ועמד על כ הרשם לבודקים

 שנים.  יותר משלושנמשכה  לערך, והביקורת 300%ה לכדי הגיע

 שלעיכובים ביקורות עומק, בין היתר בשל  30הופסקו  2016ליוני  2014בין ינואר 

חלקן אף נזנחו לתקופות שבין שלוש לחמש וחצי שנים. חלק . ןשנתיים ויותר בעריכת

  .מהביקורות שהופסקו לא חודשו

 
 .18.7.01-מ 562, והחלטת ממשלה מס' 15.10.98-מ 4418החלטת ממשלה מס'   5
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לא תתחיל ביקורת עומק  עם החשכ"ל, ולרוב עומקביקורות האת ביצוע תאם מ הרשם

יוני ל 2014 ינואר בין החשכ"ל.ש שנים מתום ביקורת קודמת של הרשם או ושלבתוך 

 שלושמהטעם שלא חלפו  ,שהרשם החל בהןנוספות ביקורות עומק  22 הופסקו 2016

  .החשכ"לשנים מתום ביקורת עומק של 

חלק ו ,עמותותבת וביקורהציבוריים המקיימים הגופים  לרשם אין ראייה כוללת של

נמצא הן. כניולתו יןתוילע אשרבבין הגורמים המבקרים תיאום מהביקורות נעשות ללא 

ביקורות עומק בשל ביקורות שערכו משרד  חמש עוד הופסקו 2015-2013שנים בכי 

 ורשות המסים. משרד החינוך ,הפנים

הליקויים שהתגלו בביקורות העומק אינם הדוחות הממוחשבים של הרשם בדבר תיקון 

מפרטים את הליקויים הדורשים תיקון, את לוחות הזמנים לביצוע ואת סטטוס הטיפול 

 בליקויים.

 

 פירוק עמותות

 פעולות בקשרבמסגרת פירוק עמותות ממנה בית המשפט בעל תפקיד לביצוע 

מאגר של  אין לרשם , לרוב בעקבות המלצה של הרשם או הכונס הרשמי.פירוקל

בעלי תפקיד מומלצים עם הכישורים הנדרשים שממנו הוא יכול לבחור בשקיפות 

 .לבית המשפט ולהסביר את המלצותיו

 בקשה הוגשה לא אךשפורקו  עמותות 500-כ מנתוני רשם העמותות עולה שקיימות

 .לחיסולן הסופי כנדרש המשפט לבית

 

 אחריםממשקי עבודה של רשם העמותות עם גורמים 

חלקיים ואינם נותנים הם ממשקי העבודה של הרשם עם גורמי ממשלה רלוונטיים 

 מענה מלא לשיפור ולייעול הפיקוח והבקרה שמקיים הרשם על עמותות.

נמצאו מקרים שבהם אישר החשכ"ל תמיכה מתקציב המדינה בלא שהיה בידי 

קציב נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתל", בניגוד אישור על ניהול תקין העמותה

 של החשכ"ל.  המדינה ולדיון בהן"

 

 הטיפול בתלונות והשירות לציבור

שהתקבלה אצל הרשם גבוה כנגד עמותה משך הזמן הממוצע לטיפול בתלונה 

 18-הטיפול ב 2015-2014יום(. בשנים  180בהרבה מהזמן לטיפול שפרסם הרשם )עד 

 ים. שנ 3-תלונות בין שנה ל 571-שנים, וב 3-תלונות ארך יותר מ
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 שבהם התמהמה מקרים עשרות ונמצאו עמותות, תיקי מאות נבדקו הביקורת במהלך

שהיו  תהליכים בקידום או אליו, שהועברו לפניות תשובה במתן העמותות רשם

 . באחריותו

התרעה מחשובית אוטומטית על עיכוב  תכולל המערכת הממוחשבת של הרשם אינה

 מוטל על עובדי הרשם. והמעקבבטיפול, 

אין אפשרות להגיש טופסי דיווח לרשם העמותות באופן מקוון כפי שקיימת ברשם 

 החברות, ורובם נשלחים באמצעות הדואר.

המסמכים המועברים לרשם העמותות, לרבות הודעות דואר אלקטרוני ופקסים, 

נסרקים בתהליך ארוך ומסורבל, ובגינו מתעכב מתן המענה לפונים. כמו כן התגלה 

 המקשה ומסרבל מאוד את העבודה. עויות בסריקת מסמכים, דברמספר רב של ט

מידע לציבור , שהוקם בעקבות החלטת ממשלה להנגיש "גיידסטאר"אתר המרשתת 

 ה.בהחלט נדרשושאת מלוא הנתונים אינו כולל , 6נוגע לעמותותהחשוב 

 מערכת המחשוב של הרשם מוגבלת מאוד בהוצאת דוחות, ורבים מהם אינם תקינים.

ה. כתוצאה מכך ילניהול מרוכז של נתוני הגבי למערכתתשלום אגרות שירות אינו מוזן 

 כמה שירותים ניתנו, כמה אגרות שולמו, אילו סכומים שולמוכגון נתונים  לרשםאין 

  .עבור אילו עמותותו

 

 ההמלצות העיקריות

-עמותות הלאהרשם העמותות לקבוע מדיניות ויעדים ברורים לצורך אפיון מאגר  על

ניהול תקין;  עלמדווחות, ולהגביר את הפיקוח גם על עמותות שאינן זקוקות לאישור 

חובות  הם הלא מדווחות העמותותשל  הכספיים כמה מן החובותעל הרשם לבדוק 

 .ועליו לפעול לגבייתם יהיוכמה מן החובות ניתנים לגב אבודים

שזו תעביר דרך ים את העם רשות המיסלקבוע במשותף  נדרשתהתאגידים רשות 

המידע על עמותות פעילות שאינן מדווחות, באופן שיעלה בקנה אחד עם אליה את 

 הוראות הדין.

ל עלחזק את המעקב השוטף המתקיים  אפשרן כיצד ובחלשוב ול העמותות רשם על

המקיימות פעילות חיונית רחבת היקף. עליו לפעול בהתאם  ובייחוד עמותותעמותות, 

על ניהול  פרשנות בתי המשפט, אשר לפיהן האישורלולתכלית החלטת הממשלה, 

תקין נועד להבטיח כי כספי ציבור יועברו אך ורק לעמותות או חל"ץ המתנהלות בצורה 

  תקינה וחוקית וישמשו למטרות שלשמן יועדו.

והחשיבות שיש לקבלת האישור על ניהול תקין לנוכח ההשלכות הרבות 

 בעמותה ליקויים משמעותייםנמצאו וההסתמכות עליו, ראוי שבמקרים שבהם 

ישקול הרשם את כתיבת ההסתייגות על גבי האישור ולא רק במכתב נלווה   
ברה בחלק ד' של ההחלטה שכותרתה "יחסי הממשלה, הח - 24.2.08-מ 3190החלטה מס'   6

 האזרחית והמגזר העסקי התורם להשגת מטרות ציבוריות".
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ולחלופין עליו לשקול לציין בגוף האישור כי המכתב הנלווה מהווה חלק בלתי 

ש לשקול כדי שגורמים המסתמכים על האישור יקבלו תמונת נפרד ממנו. את זאת י

 מצב מדויקת יותר על התנהלות העמותות, ובכך תגבר שקיפותן.

בין היתר,  ,הנדרש בסיסי מידע ויאסוףמספר ביקורות העומק  את יגדילהרשם ש ראוי

במשרד המשפטים,  מידע מערכות אגף בשיתוף, זה נושאסדרי עדיפויות בלקביעת 

 העומק תוביקור להיקף הנוגע בכל ההחלטות קבלת את לשפר אפשר יהשיהכדי 

 .לביקורות אלה משאביםה הקצאתלו

ע קווים מנחים לטיפול במקרים שבהם עמותות לא יישמו את כלל וקבל הרשם על

הנהלים בכל הנוגע לתכנית לתיקון ליקויים  עדכוןלהחיש את . כן עליו דרישותיו

  .עמותותהמתגלים בהתנהלותן של 

 משרד המשפטים לקדם את הליכי החקיקה של חוק העמותות החדש.על 

המירבי שיעור העניין בקביעת תקנות את הצורך בולבחון  לשובהתאגידים  רשות על

 כלליות שעמותה רשאית להוציא.הוצאות הוצאות הנהלה ושל 

 מומלציםלהכין מאגר של בעלי תפקידים הרשמי  והכונסרשות התאגידים על 

 במסגרת הליכי פירוק, כדי לקיים הליך שקוף ושוויוני.

 ממשלה עם גורמי עבודה ממשקיליצירת  העמותות להרחיב את פעילותועל רשם 

, לצורך שיפור הפיקוח והבקרה על עמותות, ולחיזוק הממשקים הקיימים רלוונטיים

ולהגברת החיסכון והיעילות בהקצאת המשאבים של רשם העמותות ושל גופים 

  וספים בביצוע עבודתם.נ

 די"ל. כהחשכלפעול להרחבת היקף הביקורות המשותפות עם העמותות  רשם על

 לפעול עליולהימנע מכפל ביקורות והטלת עומס מיותר על העמותות המבוקרות, 

 .מםע ולתיאום ת על העמותותוהמבצעים ביקור נוספיםגופים מ מידע לקבלת

שיפור הטיפול בתלונות לספים ראוי לנקוט לבחון אילו צעדים נו רשם העמותותעל 

 כיצד אפשר לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.ו

 יתוקנו הם כי התאגידים רשותציינה בדוח זה  שעלובהתייחס לליקויים במגוון נושאים 

להטמעת עד  .2017, שפיתוחה יחל בשנת החדשה המחשוב מערכת הטמעת עם

רשות התאגידים נדרשת לבחון את הדרכים לשיפור המידע  המערכת החדשה

רשם ולייעל יעדי ה והדוחות הניתנים להפקה מהמערכות הקיימות כדי לסייע בהשגת

 והבקרה. פיקוחאת עבודת ה
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 סיכום

בעשורים האחרונים גדל באופן ניכר מספר ארגוני המגזר האזרחי הפועלים בישראל, 

ובכלל זה עמותות וחברות לתועלת הציבור, ולהם תפקיד מרכזי בחברה הישראלית 

ובפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. ככלל, מימון מרבית הפעילויות של ארגונים 

ם. פעילותעל התנהלותם ומידע ו מקבל אלו הוא מכספי ציבור, אך הציבור לרוב איננ

ועל כן קיים  יהם,ת להתארגן לשם הבטחת קיום מטרותויכולוכלים  גםאין לציבור 

בהתאם  העמותות מתנהלות להבטיח כים. כדי בפיקוח עליהגדול אינטרס ציבורי 

יצר המחוקק מנגנון פיקוח ממשלתי  יהןולמטרותנן להוראות הדין ובהתאם לתקנו

 באמצעות רשם העמותות. 

עמותות, שהן יותר ממחצית מן  20,000-בדוח זה עלו ממצאים כבדי משקל ולפיהם כ

העמותות הרשומות, אינן מדווחות לרשם העמותות, ולרשם אין כל מידע על פעילותן 

א שולמו; נוסח ואופן התנהלותן; הרשם כמעט אינו נוקט פעולות לגביית אגרות של

האישור על ניהול תקין שמנפיק הרשם מלמד רק על הגשת מסמכים ואינו משקף אם 

התנהלות העמותה תקינה ובהתאם לחוק; האישור על ניהול תקין ניתן לעתים 

לעמותות המתנהלות באופן בעייתי, מבלי שהדבר משתקף בתוכן האישור; הרשם אינו 

כך פחת  -רך פיקוח ובקרה על עמותות משתמש באופן מיטבי בכלים שבידיו לצו

באופן ניכר מספר ביקורות העומק שהוא עורך והן נמשכות זמן רב; הרשם אינו מתואם 

מספיק עם גופים אחרים המפעילים אף הם פיקוח על עמותות או שיש בידיהם מידע 

 רלוונטי לגבי עמותות העשוי לסייע בידו.

ות מיליארדי שקלים מכספי ציבור, והם ארגוני המגזר האזרחי מקבלים מדי שנה עשר

מקיימים פעילות ענפה במגוון תחומים חברתיים לטובת הציבור. על רשם העמותות 

לפעול לכך שהאישור על ניהול תקין ישקף את הדרישות המצוינות בהחלטת 

שהעמותה עומדת בהוראות החוק; עליו לחזק ולייעל את מערך האכיפה  -הממשלה 

ולשפר את ממשקי שיתוף הפעולה והעברת המידע בינו לבין יתר  והבקרה על עמותות,

הגורמים העוסקים בפיקוח ובבקרה על עמותות. את זאת עליו לעשות כדי להבטיח כי 

כספי הציבור ישמשו למטרה שלשמה יועדו, וכי פעילות העמותות תתנהל לטובת 

 הציבור הנזקק לה. 
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 מבוא
 הארגונים הפועלים ללא כוונת רווח שלהוא מגזר הפעילות במשק  "יאזרחהמגזר ה"

חברות עמותות,  כדוגמת - 7ממשלתיים"-ם "ארגונים לאים גנקראה אלכ"ר(, -)להלן 

בעשורים האחרונים גדל באופן ניכר מספר ארגוני  .8לתועלת הציבור ואגודות עות'מאניות

המגזר האזרחי הפועלים בישראל, והם הפכו לרכיב מרכזי בחברה הישראלית ובפעילות 

 5.8%לכדי  2015מגזר זה הגיע בשנת הכלכלית במשק הישראלי. היקף פעילותו של 

מכוח העבודה במשק. סך ההכנסות של  14%-מהתוצר הלאומי הגולמי, והוא העסיק כ

 33%-מהעברות ממשלה, כ 50%-כ -מיליארד ש"ח  137-על כ 2015מגזר זה עמד בשנת 

 . 9מהכנסות מריבית ומרכוש 2%-מתרומות וכ 15%-ממכירת שירותים, כ

ציבורית כגון חינוך,  הקשת לפעול בצורה מאורגנת למען מטראנשים מב תכאשר קבוצ

לשם כך, להקים  באפשרותה אלה,בצא דת וכיו ,ספורט ,מדע ,רווחה, בריאות, תרבות

פועלים אלו ה ארגונים .10(ץחל" -להלן גם ) עמותה או חברה לתועלת הציבורבין היתר, 

בעיניו כגוף התנדבותי הפועל ונתפסים  ,, ככלל, מכספי ציבוריםממומנ ,ללא מטרת רווח

עם זאת, לרוב אין לציבור  מוכן לתמוך בהם ולתרום להם. ציבורלטובת הכלל. לכן ה

ת להתארגן לשם הבטחת ויכולוהכלים מידע באשר להתנהלותם ופעילותם וגם לא את ה

 ם.בפיקוח עליהגדול ועל כן קיים אינטרס ציבורי  יהם,קיום מטרות

החוק או חוק העמותות( מסדיר את ארגונן ודרכי  -)להלן  1980-חוק העמותות, התש"ם

חוק החברות(  -)להלן  1999-, התשנ"טחוק החברותפעולתן של עמותות. בדומה לכך, 

מסדיר, בין היתר, את ארגונן ודרכי פעולתן של חל"ץ. תכלית החוקים היא ליצור מנגנון 

בהתאם להוראות  תמתנהלהיא  להבטיח כיץ ו"פיקוח ממשלתי על העמותה או החל

, כך שנכסיה ומשאביה משמשים לקידום מטרותיה הרשומות יהולמטרותנה לתקנו, הדין

 מהן.  ולטובת ציבור הנהנים

)להלן  תאגידים במשרד המשפטיםהעל הקמת רשות  11ממשלהה החליטה 2006בשנת 

ועל  רישום מרבית התאגידים בישראל , כגוף האחראי עלרשות התאגידים או הרשות( -

 -)להלן גם  התאגידים ראש רשות בראשה יעמודש יהם,לעבקרה האכיפה והפיקוח, ה

רשם השותפויות, רשם  ת רשם החברות,ו. הרשות כוללת את יחידראש הרשות(

סמכויות רשמי  ;ורשם המפלגות , רשם ההקדשות12ץ"וחל המשכונות, רשם העמותות

ת לרשות אחת נבע מן ההכרה כי צירוף היחידו .היחידות הוקנו לראש רשות התאגידים

 למציאותכך להתאימו תוך ובצורך בארגון מחדש של טיפול המדינה בתאגידים,  יש

ראש הרשות שתי ל המשפטית, הכלכלית והטכנולוגית של עולם התאגידים בישראל.

השנייה והראשונה )עסקי( ממונה על יחידות רשם החברות ורשם השותפויות,  -סגניות 

סגנית ראש  -נה על יחידות רשם העמותות וחל"ץ ורשם ההקדשות )להלן )אלכ"רי( הממו  
7  NGO - Non-governmental organizations.  

 ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "הפיקוח על אגודות עות'מאניות".  8

 , הודעה לעיתונות 2015-2011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הכנסות והוצאות מלכ"רים   9

יחסה בנתוניה למלכ"רים שהם עמותות, הקדשות וחברות לתועלת . הלמ"ס התי15.8.16-מ

שוטפות והון ממשרדי ממשלה, מרשויות מקומיות  קצבותה ותכולל הציבור. העברות ממשלה

 וממוסדות לאומיים.

 .ההתייחסות בדוח זה לעמותות כוללת גם חל"ץ אלא אם כן צוין במפורש אחרת  10

 .12.3.06מיום  4731החלטה   11

 משויכות ארגונית לרשם ההקדשות, אך את הפיקוח עליהן מבצעים עובדי רשם העמותות. ץ"חל  12
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 הוקם 2012 בשנת

 רשות של צוות
 ומחלקת התאגידים

 במשרד וחקיקה ייעוץ
 במטרה המשפטים

 חוק הצעת לגבש
 מקיף הסדר שתקבע

 עיקר ובו ועדכני
 את המסדירים הדינים

 רים"האלכ התנהלות
 

במועד . 13סמכויות ראש רשות התאגידים כרשם העמותות הואצלו לסגניתו. הרשות(

אביטל שרייבר, כסגנית  עו"דאייל גלובוס, כראש רשות התאגידים ו עו"דהביקורת כיהנו 

 55-כעמד על  2015שנת ל התקציב; משרות 189ברשות התאגידים יש ראש הרשות. 

 מיליון ש"ח.  61-כעל  2016 לשנתמיליון ש"ח ו

הרשם( הם אלה: רישום  -, תפקידיו המרכזיים של רשם העמותות )להלן גם חוקעל פי ה

עמותה; ניהול מרשם העמותות; אישור מסמכי היסוד של העמותה ורישום שינויים בהם; 

הציבור; פיקוח ואכיפה על התנהלותן התקינה קבלת דיווחים מעמותות והעמדתם לעיון 

של עמותות והנחייתן, בין היתר באמצעות ביקורות עומק; מחיקת עמותה מרצון, הגשת 

המשפט לצורך פירוק עמותות או מיזוגן; הנחיית עמותות על התנהלות -בקשות לבית

 .14תקינה

ץ על פי חוק "לח 1,200-עמותות, וכ 54,000-מעת כניסת חוק העמותות לתוקף נרשמו כ

עמותות. על פי נתוני הרשם, ביוני  15,000-. במהלך השנים נמחקו או פורקו כ15החברות

 ארגונים.  40,000-ץ, ובסך הכול כ"חל 1,000-עמותות וכ 39,000-היו רשומות כ 2016

, הטיפול בעמותות 2012במסגרת שינוי ארגוני שנערך ביחידת רשם העמותות ביולי 

לפי תחומי פעילות העמותות: חטיבת רווחה; חטיבת חינוך,  16נעשה בשלוש חטיבות

 -בריאות וחברה; חטיבת דת, תרבות וספורט. החטיבות מטפלות בעמותות בכל הנושאים 

 -ועד הליך פירוק מרצון. כמו כן שתי מחלקות כלליות מטפלות בעמותות  מהליך הרישום

; מחלקת אכיפה 17וימחלקת רישום המטפלת ברישום של עמותה שהגישה תקנון מצ

 . 18ובקרה ברשות התאגידים

במשרד המשפטים של רשות התאגידים ומחלקת ייעוץ וחקיקה הוקם צוות  2012בשנת 

ועדכני הסדר מקיף מחלקת ייעוץ וחקיקה( במטרה לגבש הצעת חוק שתקבע  -)להלן 

האלכ"רים, הסדר שיביא לצמצום הפערים עיקר הדינים המסדירים את התנהלות ובו 

ת עליהם. הרגולטוריים הקיימים בין כלל האלכ"רים ולהחלת נורמות התנהגות דומו

ליצור הסדרה המניע העומד מאחורי היוזמה לחקיקת חוק עמותות חדש הוא הרצון 

לפי מאפייניהם, וכן מדרג מידתי  האלכ"ריםשונים של הדיפרנציאלית המותאמת לסוגים 

ומובנה של הפעלת סמכויות הפיקוח והבקרה, ומיקוד הפיקוח בעמותות הנתמכות 

ו במסגרתו ,התקיים תהליך של "שולחן עגול" 2014. במחצית השנייה של מכספי ציבור

הועברה  2016. באפריל ההסדרה המוצעת עיקריהתקבלו הערות המגזר האזרחי על 

תזכיר החוק( לצורך  -ללשכת שרת המשפטים טיוטת תזכיר חוק העמותות החדש )להלן   
 .31.12.02, מיום 1006, עמ' 5143ילקוט פרסומים   13

 מס' תיקון) לחוק העמותות, הכולל תיקון עקיף 2014-(, התשע"ד25תיקון מס' ) חוק החברות  14

 ,, בין היתר. התיקון מסדיר2015ברואר . התיקון נכנס לתוקף בפ2465, ס"ח 2014-התשע"ד, (14

יחד עם  ,לאפשר פיקוח אפקטיבי על התנהלות עמותות וחל"ץ לרשם כדי המוקנותסמכויות ה את

 הן.הרשם בהנחיה והדרכה של עיגון מפורש של תפקיד

 , שקדמה לחוק החברות. 1983-תשמ"גהנוסח חדש[, או פקודת החברות ]  15

 בכל חטיבה יש מנהל, צוות משפטי, צוות חשבונאי וצוות מינהלי.   16

 .תקנון מצוי עם שינויים סטנדרטיים או מועטיםלחוק וכן  הראשונההתקנון המצוי בתוספת   17

מחלקת אכיפה ובקרה אמונה על בקרה ואכיפה של הוראות הדין על תאגידים. בתחום העמותות   18

פעלת סמכויות אכיפה כנגד חברות אשר ה -בתחום החברות בקשות לפירוק, מיזוג והחייאה.  -

או לא שילמו אגרה או תשלומים אחרים שהן חייבות  ,החובה להגיש דין וחשבון שנתיאת הפרו 

 .פי דין בתשלומם על
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טרם התקבל אישור השרה  2016עד סוף שנת  .החוק לפרסום תזכיר הקבלת אישור

 טרם הופץ להערות הציבור ולמשרדי ממשלה אחרים.הוא וום תזכיר החוק, לפרס

 

 

 פעולות הביקורת
 רשם בפעילות מגוון היבטיםבדק משרד מבקר המדינה  2016אוגוסט -בחודשים מרץ

במשרד המשפטים, בעיקר ביחידת רשם העמותות ברשות  נעשו הבדיקות. העמותות

 -הכללי )להלן  החשב באגף -האוצר במשרד  נעשו השלמה בדיקות. התאגידים

אגף בכיר  -במשרד הפנים ורשות המסים(,  -בישראל )להלן  המסים ברשות חשכ"ל(,

, 1989לתאגידים עירוניים. דוחות קודמים של מבקר המדינה בנושא זה פורסמו בשנים 

 .200219-ו 1997

 

 
(, 1997) 47 שנתי דוח; 502(, "יחידת רשם העמותות", עמ' 1989) 39דוח שנתי מבקר המדינה:   19

(, "פיקוח 2002) ב52דוח שנתי ; 603עמ'  ",הרישום והשירות לציבור סדרי -רשם העמותות "

 .795ובקרה על עמותות" עמ' 
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 בעמותות שינויים ורישום עמותות רישום

החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית  אדם או יותרשני בני לפי חוק העמותות, 

שאינה מכוונת לחלוקת רווחים ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים, רשאים לייסד 

הרשם יפרסם לאחר רישום העמותה  תיכון עם רישומה בפנקס העמותות. , והיאעמותה

ץ "ללהבדיל מהעמותות, ח לעמותה תעודת רישום. נפיקיוברשומות על כך הודעה 

מרשם החברות של רשם החברות, ופנקס החברות  -נרשמות במקביל בשני מרשמים 

 . 20לתועלת הציבור של רשם ההקדשות

לא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת החוק קובע כי "

יה הדמוקרטי, או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש יישראל או את אופ

 21על פי חוברת "רישום עמותות, שם, מטרות ותקנון" ."ת בלתי חוקיותמסווה לפעולו

חוברת הנחיות לרישום(, בבקשת הרישום יש לפרט מהן מטרות העמותה; יש  -)להלן 

להגדיר מטרות ברורות ומעשיות ולשקף את הנושאים שבכוונת העמותה לקדם. יצוין כי 

ץ, "בניגוד לחל -יית רווחים( ניתן לייסד עמותה לכל מטרה חוקית )שעיקרה אינו עש

המוקמת למטרה ציבורית בלבד )בהתאם למטרות המנויות בתוספת השנייה בחוק 

 החברות(. 

 

 

 בקשות לרישום עמותה 
ויצוינו בה שם העמותה,  העמותה תוגש לרשם בידי מייסדי 22בקשה לרישום עמותה

לבקשה  שלהם.הזיהוי  מספרי תעודות, שמות המייסדים, מעניהם ונהמטרותיה, מע

, ולכהן בה כחברי ועד תצהיר חתום בידי המייסדים על נכונותם לייסד עמותה פויצור

שמפאת  23הצהרת המייסדים כי הם לא הורשעו בעבירה מהעבירות המפורטות בחוק

חומרתן המייסד אינו ראוי לשמש חבר ועד וכן הסכמה שיימסר לרשם מידע בדבר רישום 

ש לצרף קבלה על תשלום אגרת הגשת בקשת רישום פלילי על אודותיהם. לבקשה י

עמותות בכל  1,700-אושרו לרישום כ 2015-2014בשנים . על פי נתוני הרשם, 24עמותה

  .שנה
נדרשה החל"ץ להגיש בקשה  ,2007-(, התשס"ז6)תיקון מס' יצוין כי טרם תיקון חוק החברות   20

בשני בעת ובעונה אחת מגישה בקשה אחת ונרשמת  היאואילו כיום  ,נפרדת לכל מרשם

 .המרשמים

 .2014-. גרסה קודמת פורסמה ב2016רשם העמותות בינואר מה על ידי רסופהגרסה האחרונה   21

, המחייבות הגשת 2009-לתקנות העמותות )טפסים(, התשס"ט 2לחוק וכן תקנה  2לפי סעיף   22

 הבקשה באמצעות מילוי טופס מקוון, הדפסתו והגשתו במשרדי הרשם או בדואר.

מרמה, זיוף, ק, המדובר בעבירות של לקיחה או מתן שוחד, עבירות ( לחו4)א()33בהתאם לסעיף   23

או בעבירה אחרת שלדעת הרשם  רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד

 מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין המייסד ראוי לשמש חבר ועד או חבר ועדת הביקורת. 

 .1998-תשנ"חהתקנות העמותות )אגרות(,   24
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שם ה: , בעיקר מסיבות אלהעמותותבקשות לרישום  114 דחה הרשם 1981-החל מ

 תאגיד אחר, מטרות לא חוקיות, מטרות של עשיית רווחים,של דומה לשם המוצע 

דומה או היה קיים תאגיד  ,פעילות בלתי חוקית, מטרות כלליות מדי, קיים תאגיד דומה

  .פורקאו  שנמחק

נמצא כי אין לרשם ממשק מחשובי עם רשות האוכלוסין וההגירה לבדיקת  .1

מספרי תעודות הזיהוי של המייסדים בעת בחינת בקשת הרישום, כדי 

ינם נמנים עם מייסדי לוודא שאנשים שאינם זכאים לכהן כחברי ועד א

 העמותה.

אגף מערכות מידע( כתב בתשובתו  -אגף מערכות מידע במשרד המשפטים )להלן 

 שנים לאגף התכנית העבודה של כי ב 2016מנובמבר למשרד מבקר המדינה 

חדשה לרשם העמותות )להלן ממוחשבת מערכת מידע ת הקמ מתוכננת 2018-2017

ין היתר מענה לנושאים שעלו בדוח זה, , שעתידה לתת בהמערכת החדשה( -גם 

ובכלל זה שירותים מקוונים, ייעול עבודה וניהול משימות, שיפור נושא הסריקה, 

 . לול גם ממשק למרשם האוכלוסיןמשופרים ותכ 25BIדוחות 

שם העלול  :מנע רישומהייבגינם סייגים לשם עמותה אשר קובע כמה חוק ה .2

שם זהה או דומה עד  הציבור או ותברגש, לפגוע לפגוע בתקנת הציבור ,להטעות

תאגיד שהיה  ;כדי להטעות לשם של אחד מאלה: תאגיד הרשום כדין בישראל

עמותה  ;רשום כדין בישראל וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול הרישום של אותו תאגיד

בעת בחינת בקשת  מיזוג.בהליך שם המבוקש לעמותה  ;הנמצאת בתהליכי רישום

מופיעים התאגידים הבודקים את השמות המוצעים מול שמות  הרישום עובדי הרשם

 מאניות. 'אגודות עותו שותפויות , הקדשות,חברותבמאגרי עמותות, 

, מפלגות ואשמות של אגודות שיתופיות למאגר רשם גישה לאין נמצא כי 

אם קיימת עמותה השם תקינות במסגרת בדיקת לבדוק  ניתן לא ולפיכך

שם המוצע בשל דמיונו לשם קיים של אגודה מניעה לרישום העמותה ב

 שיתופית או מפלגה.

כי יחידת  2016למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשובתה כתבה התאגידים  רשות

תערוך שדרוג של נושא בדיקת השמות במערכת החדשה רשם העמותות 

 המתוכננת, ותבחן גם את הצורך בקליטת מאגרי שמות נוספים. 

לכל עמותה יש תקנון, המשמש כחוזה בין העמותה לחבריה ובינם לבין עצמם, ובו  .3

מפורט כיצד פועלים במסגרת העמותה. העמותה יכולה לאמץ את התקנון המצוי 

עם שינויים סטנדרטיים תקנון מצוי(, או תקנון מצוי  -לחוק )להלן  הראשונהבתוספת 

ישו תקנון מיוחד(. אם לא הג -הלן , או להציע עבור עצמה תקנון אחר )לאו מועטים

   .ן העמותה, יראו את התקנון המצוי כתקנולרישום המייסדים תקנון
25  Business Intelligence - לצורך קבלת החלטות  והתראות דוחות מערכת המאפשרת להפיק

 .ניהוליות
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 שיפור חוק העמותות לא קבע זמני טיפול בבקשות המוגשות לרשם. במסגרת

טיפול הזמני באתר המרשתת של רשות התאגידים מפורסמים  לציבור, השירות

זה בקשות לרישום עמותה, רישום  המרביים שנקבעו לטיפול בבקשות, ובכלל

שינויים, בקשות לקבלת אישור על ניהול תקין ופעולות נוספות. לוחות הזמנים נקבעו 

על סמך ההנחה שהעמותה הגישה את הבקשה כנדרש ושלרשם לא נדרש כל 

מידע נוסף לצורך הטיפול. להלן בלוח פירוט זמני הטיפול בבקשות לרישום 

 ובבקשות לרישום שינויים:

זמני טיפול בבקשות לרישום ובבקשות לרישום שינויים והגורם : 1לוח 

 המטפל

 ימי עבודה  גורם מטפל סוג טיפול

 לטיפול
 10 מחלקת רישום תקנון מצוי בעלת רישום עמותה 
 21 חטיבה תקנון מיוחדבעלת רישום עמותה 

  *45 חטיבה  ץ"חלרישום 
 מזורז בהליך מחלקת רישום רישום עמותה להצלת חיים 

 10 חטיבה תקנון מצוי בעלת נית כעמותה אמ'רישום אגודה עות
 21 חטיבה מיוחדתקנון בעלת נית כעמותה אמ'רישום אגודה עות

 10 חטיבה תקנון , מען, או מטרותשם, שינוי 
 21 חטיבה "ץחל שלמטרות או שינוי שם  ,שינוי תקנון לתקנון מיוחד

 45 חטיבה של חל"ץשינוי תקנון 

 המקור: רשם העמותות

 )ולא ימי עבודה(. ימים 45-ל החברות בחוק קבענ"ץ חל לרישום הטיפול זמן משךיצוין כי  *

שהפיקה יחידת רשם העמותות על זמני הטיפול בבקשות לרישום  BIמדוח 

בקשות;  1,561אושרו  201526 תשנעמותות בעלות תקנון מצוי עולה כי ב

השלים המבקש  ההזמן שב תוספתלרבות הטיפול הממוצע בבקשה זמן 

מסך  50%-. הטיפול בכימים קלנדריים 49 פרטים, אם התבקש, עמד על

חודש אחד  ארך בין 40%-עד חודש אחד, הטיפול בככל הבקשות ארך 

בעמותה אחת זמן  .יותר משלושה חודשים - 10%-בכו ,שלושה חודשיםל

ת שונות הטיפול ארך יותר משלוש שנים. להלן דוגמאות לגבי עמותו

 לחריגה מזמני הטיפול שפרסם הרשם. 

בתקופת הביניים . והיא אושרה כעבור חצי שנה לרישום בקשה עמותה הגישה .א

ממועד  עוד כחודש חלף פעם ובכל להבהרה, כמה דרישות שלח עובד הרשם

  .הרשם עובדי ידי על נוסף מכתב למשלוח ועד העמותה מענה
לשמש לצורך האמורים נתונים החלו ה 2015שנת החל מ .בידי הרשם אין נתונים לשנים קודמות  26

 .תשלומי פרמיות לעובדים
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בנובמבר  עות'מאנית הגישה כאגודה בעבר מאוגדת אחרת שהייתה עמותה .ב

לעמותה  ראשון כשנתיים. מכתב כעבור רק ונרשמה לרישום בקשה 2012

נשלח רק כעבור שלושה חודשים וחצי ממועד הגשת הבקשה להירשם 

 לאגודה בין העמותה קשר יש אם להבהיר כעמותה ובו היא התבקשה

 העמותהלאחר שלא הצליחה לאתר את מסמכי האגודה הגישה . העות'מאנית

להנחיות שהתקבלו מהרשם, ורק  בהתאםלרישום בקשה מתוקנת  2014מרץ ב

הכולל דרישה לתיקון מטעם הרשם נשלח מכתב כעבור שלושה חודשים 

 סעיפים בתקנון. 

כחודשיים לאחר  וזו אושרה בחלוף חצי שנה.הגישה בקשה לרישום  ץ"חל .ג

ה לאחר הגיבה עלי והיאדרישת הבהרות,  ץ"לחלהגשת הבקשה נשלחה 

 .כחודש

רשות התאגידים ציינה בתשובתה כי רישום עמותות אינו הליך טכני. ההליך כולל 

מגוון בדיקות והפעלת שיקול דעת, וברוב המקרים הרשם עומד בזמני הטיפול 

המפורסמים לציבור. עוד הוסיפה כי הרשם עומד בקפידה על כך שאם הוגשה 

העסקים כפי שקבע הרשם, ואם בקשה במלואה תירשם העמותה בתוך מספר ימי 

הוגשה בקשה בחסר יישלח מכתב המבהיר את הטעון השלמה בתוך ימי העסקים 

המפורטים, "ללא חריגה מלוחות הזמנים האמורים". כל מענה שמתקבל מהעמותה 

מטופל, במרבית המקרים, לכל היותר בתוך ימי העסקים המפורטים. לגישת 

ול את משך הזמן שלקח למבקשי הרישום הרשות, אין לכלול בממוצע זמני הטיפ

להשיב לדרישות הרשם. בד בבד ציינה הרשות כי הרשם פועל לייעול התהליך 

ולקיצור זמני הטיפול, וכי במסגרת המערכת החדשה פרקי הזמן אף יתקצרו. הרשות 

הוסיפה כי פרקי הזמן שקבעה קצרים מאלו שנקבעו בחוק לתיקון סדרי המינהל 

 .1958-, התשי"ט)החלטות והנמקות(

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את יוזמת רשם העמותות לקבוע 

ולפרסם את לוחות הזמנים אף על פי שלא נקבעו בהוראות הדין. עם זאת 

 זמן לקצר את עליו לערוך בדיקה לאיתור נקודות החולשה המקשות עליו

לצמצום אפשריות לבחון דרכים  ובין היתר עלי .רישוםההטיפול בבקשות 

פגישות הבהרה, ריכוז לדוגמה: קביעת  עם המבקשים, חליפת המכתבים

 להתכתבות עם שימוש באמצעים אלקטרונייםדרישות במכתב אחד, ה

 עמותות.ה

 

 

 דיווחי עמותות לרשם 
אחד העקרונות הבסיסיים בחוק העמותות הוא הדרישה לשקיפות בהתנהלותן. לצורך 

דוח דיווח לרשם, ובכלל זה חובת הגשה שנתית של כך, בין היתר, נקבעו בחוק חובות 
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 על נתונים הפקת
 הטיפול בזמני עמידה

 כלי הינה שנקבעו
 עבודת בניהול בסיסי
 וכלי העמותות רשם

 ועל אלמנטרי בקרה
 עת שבכל ראוי כן

 להפיק הרשם יוכל
 הטיפול זמני על דוח

 לרישום בבקשות
 שינויים
 

, שמה, מטרותיה או על שינוי מען העמותהשל העמותה; חובת דיווח  27ודוח מילולי כספי

תקנונה; מינוי ופקיעת מינוי של בעלי תפקידים בעמותה; והודעה על הגשת תובענה כנגד 

 . העמותה. כמו כן נקבעה בחוק זכות הציבור לעיון במסמכי העמותה

 

 בקשות לרישום שינויים

החלטת האסיפה עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחוק קובע כי 

החלטה טעונה רישום הכללית שלה, שתתקבל ברוב קולות של הזכאים להצביע בה. ה

כל תקנון או שינוי בתקנון שהוגש לרשם  מיום רישומה. והיא תקפה רק ,בידי הרשם

יירשם אם נמצא כי התקיימו ההוראות המנויות בחוק. על פי חוברת הנחיות לרישום, את 

הבקשה לרישום שינוי יש להגיש באמצעות טפסים מתאימים, בצירוף פרוטוקול האסיפה 

להימסר הכללית. הבקשה צריכה להיות חתומה על ידי חברי הוועד, ולהישלח בדואר או 

למטרות  אינה קרובהלשנות  שמבקשיםהמטרה ידנית במשרדי הרשם. במקרה ש

אושרו  2016-2014בשנים  בית המשפט.של שינוי טעון אישור הרשומות של העמותה, ה

 שינויי שם.  480-שינויי מטרות וכ 860-שינויי תקנון, כ 1,400-כ

עמידה בזמני נמצא שלא ניתן להפיק ממערכת המחשוב של הרשם דוח על 

הטיפול שנקבעו, ועל כן אי אפשר לדעת מה משך הטיפול בסוגי הבקשות ואם 

 אפשר לייעל את הטיפול ולקצר את הזמנים שנקבעו לו.

רשות התאגידים הסבירה בתשובתה כי מנהלי החטיבות מבצעים בדיקות שוטפות לעניין 

ט המקרים אין הם עומדים ביצוע הבקשות לרישום שינויים על ידי עובדי הרשם, וכי במיעו

בזמני הטיפול שפורסמו. כמו כן המערכת החדשה צפויה לכלול אפשרות להפקת דוחות 

 משוכללים יותר. 

הפקת נתונים על עמידה בזמני הטיפול שנקבעו הינה כלי בסיסי בניהול עבודת 

ראוי שבכל עת יוכל הרשם להפיק רשם העמותות וכלי בקרה אלמנטרי ועל כן 

ני הטיפול בבקשות לרישום שינויים, לצורך בחינת משך הטיפול דוח על זמ

בסוגי הבקשות והשוואתו לזמני הטיפול שפורסמו לציבור, וכדי שיוכל ללמוד 

 אם אפשר לייעל את הטיפול ולקצר את הזמנים שנקבעו. 

 

 
הארגוני שלה, הפעילות הדוח המילולי הוא תיאור תמציתי של פעילות העמותה, המבנה   27

שביצעה לקידום מטרותיה, פירוט השימושים העיקריים שעשתה בכספי התרומות, צדדים 

 קשורים, אירועים חריגים וכל עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדוח.



 ב67 שנתי דוח|    848

 
 40,000-כ מתוך

 יותר, רשומות עמותות
 אינן 20,000-מ

, לרשם מדווחות
 לו ואין, לחוק בניגוד

 באשר מידע כל
 ואופן לפעילותן
, לעתים ...התנהלותן

 של תלונות עקב ורק
 כנגד שונים גורמים

-הלא העמותות
 כי מתברר, מדווחות

 פעילות חלקן
 

 הטיפול בעמותות שאינן מדווחות לרשם העמותות

 עמותות רשומות, יותר  40,000-מנתוני רשם העמותות עולה כי מתוך כ .1

אינן מדווחות לרשם, בניגוד לחוק, ואין לו כל מידע באשר  20,000-מ

 לפעילותן ואופן התנהלותן. 

פעילות, שכן  אינן מדווחות-הלא העמותות מרבית כי היא הרשם של העבודה הנחת

מרבית העמותות הפעילות, ובמיוחד אלה הנסמכות על כספי ציבור, נזקקות לאישור 

גם בתשובה של רשות התאגידים מינואר  .על ניהול תקין מהרשם לצורך פעילותן

נכתב כי תלונות בודדות מוגשות לרשם מדי שנה לגבי עמותות שאינן מדווחות,  2017

עובדה המצביעה לדעתם על כך שמספר העמותות הפעילות שאינן מדווחות היא 

 מצומצמת ביותר. 

, יוער כי נוסף על עמותות הנזקקות לאישור על ניהול תקין לצורך פעילותן

יש גם עמותות הנסמכות על תרומות מהציבור ואינן זקוקות לאישור על 

 העמותותכנגד  ניהול תקין. לעתים, ורק עקב תלונות של גורמים שונים

 .כי חלקן פעילותמדווחות, מתברר -הלא

פנה מפלג ההונאה בירושלים לרשם העמותות בעניין  2016כך לדוגמה, בפברואר 

ת פרטי חיילים חרדים המשרתים בצה"ל, וכתוצאה עמותה שלפי החשד מימנה הפצ

סבלו החיילים מאיומים והטרדות. ממסמכי העמותה עלה שהיא אינה מדווחת לרשם 

 .2013העמותות עוד משנת 

פנתה היועצת המשפטית של רשות התאגידים לרשות המסים בבקשה  2016במאי 

עיל. בבקשה לקבל מידע על עמותות המסווגות ברשות המסים כמוסד ציבורי פ

עמותות הרשומות במאגר רשם העמותות אינן מגישות  20,000-נכתב כי "למעלה מ

, ואין לרשם 1980-דיווחים שנתיים לרשם כנדרש לפי חוק העמותות, התש"ם

אינדיקציה בדבר פעילותן... חלקם של גופים אלה כנראה אינם פעילים כלל. ואולם, 

עילות, ומסווגים אצל רשות המסים חלקם של גופים אלה ככל הנראה מקיימים פ

כמוסד ציבורי פעיל. לפיכך, כדי למקד מאמצי הפיקוח והאכיפה של רשות 

התאגידים ביחס לגופים פעילים כאמור שמפרים את חובתם החוקית, נבקש לקבל 

 את אופן הסיווג של מוסדות הציבור". 

המצב כפי שעולה ממכתב היועצת המשפטית של רשות התאגידים, 

עמותות אינן מגישות לרשם דיווחים שנתיים כנדרש  20,000-מ שלפיו יותר

 .להימשך יכול , לא תקין ואינובדבר פעילותן כל מידעאין  ולרשם

רשות התאגידים כתבה בתשובתה כי בקשתה מרשות המסים להסיר את החיסיון 

נושא מדווחות אושרה, ה-כדי לאפשר, בין היתר, קבלת מידע על עמותות פעילות לא

מצוי בטיפול מול גורמי המחשוב ברשות המסים, ולאחר קבלת המידע תיקבע דרך 

מדווחות אך פעילות. לעומת זאת רשות -הפעולה להמשך הטיפול בעמותות הלא

כי חובת הסודיות  2016המסים כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
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שות המסים לרשם החלה על עובדי רשות המסים אינה מאפשרת העברת מידע מר

העמותות, וכי הם הסבירו זאת ליועצת המשפטית של רשות התאגידים במענה 

 לפנייתה. 

עם רשות לקבוע במשותף  התאגידים שעליה לרשות מעירהמדינה  מבקר

המידע על עמותות פעילות שאינן שזו תעביר אליה את דרך המיסים את ה

הצורך,  במידת מדווחות, באופן שיעלה בקנה אחד עם הוראות הדין.

  .האמור המידע העברת את שיאפשר חקיקתי יזימת תיקוןעליהן לבחון 

עיגן את סמכות הרשם  28תיקון לחוק העמותות :לעמותות תקופתיות בדיקות .2

לפרסם מידע והנחיות לעמותות כדי לסייע להן בניהול ענייניהן בהתאם להוראות 

בהתאם לחוק  - עמותותהנחיות להתנהלות "חוברת החוק. הרשם פרסם את 

חוברת הנחיות להתנהלות עמותות(, ובה נכתב  -)להלן  29"1980-העמותות, התש"ם

כי בדיקות תקופתיות, המתייחסות לבדיקה שנתית לגבי המסמכים שמגישה 

העמותה לצורך קיום חובות הדיווח על פי החוק "מתבצעות בכל העמותות, לא רק 

 קין".באלו הפונות בבקשות לאישור ניהול ת

 העמותות  20,000-נמצא כי בפועל לא נעשות בדיקות תקופתיות בכ

 מדווחות. -הלא

רשות התאגידים כתבה בתשובתה כי פעולות הפיקוח של הרשם נעשות מתוך 

ניהול סיכונים מחושב ובמטרה להשקיע את משאבי הפיקוח בעמותות הפעילות 

מידע ממוקד אשר והנסמכות על כספי הציבור. עוד הוסיפה, שכאשר מתקבל 

מדווחת פעילה למעשה, הרשם דורש ממנה לעמוד -ממנו עולה שהעמותה הלא

 בדרישות הדיווח הקבועות בחוק.

יוצא אפוא שבמצב הקיים הבדיקות נערכות רק בעמותות המדווחות 

 לרשם, והחוטא יוצא נשכר.

, נקבע כי על 1998-בתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח :שנתיות אגרות גביית .3

ש"ח, או  1,592כל עמותה לשלם אגרה שנתית בסכום העומד במועד הביקורת על 

ש"ח למשלמים עד סוף חודש מרץ של שנת תשלום האגרה. הרשם שולח  1,303

מדי שנה לכל העמותות הרשומות את שובר תשלום האגרה השנתית. עמותות שלא 

להימחק  הגישו מסמכים במשך שלוש שנים ברציפות מקבלות מכתב הסבר כיצד

ש"ח והן אינן  300,000-עמותות שמחזורן הכספי נמוך מ או להתפרק מרצון.

 מעסיקות עובדים יכולות להצהיר על כך, ואז הן פטורות מתשלום האגרה השנתית.

  .מתשלום אגרהמהעמותות הפעילות זכאיות לפטור  40%-שנה, כ מדי
 . 14לחוק העמותות, ראו לעיל הערה  14חוק, אשר הוסף בתיקון מס' א ל39סעיף   28

. גרסאות קודמות פורסמו בשנים 2016רשם העמותות בינואר ידי מה על רסופהגרסה האחרונה   29

 .2015-ו 2013, 2010, 2005, 2002
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 שאינה עמותה

 ואינה משלמת
 על אישור מבקשת

 אין - תקין ניהול
 כל נגדה מפעילים
, כך עקב. סנקציה
 העמותות ברשם

 שלא חובות רשומים
 188-כ של בסך, נגבו

 משנת, ח"ש מיליון
 ואילך 2009

 

כדי לבחון את  ,בכל משרדי הממשלה ביקורת לבצע פרטית חברה מינה החשכ"ל

למשרד  הממצאים הנוגעים. חייבים במשרדי הממשלה אופן הטיפול בחובות

 עמותות אינן 20,000-כ כי עולה ומהם ,2015 בדצמבר בפניו המשפטים הוצגו

  .משלמות אגרה שנתית

נמצא כי למעט שליחת מכתבים, הרשם אינו נוקט פעולות לגביית 

נה מבקשת אישור על ניהול האגרות, וככלל, עמותה שאינה משלמת ואי

אין מפעילים נגדה כל סנקציה. עקב כך, ברשם העמותות רשומים  -תקין 

  ואילך. 2009מיליון ש"ח, משנת  188-חובות שלא נגבו, בסך של כ

מדובר בחובות שאינם אמתיים, שכן הם של  כי כתבה בתשובתההתאגידים  רשות

 תפועל רשותעוד נאמר כי העמותות שרובן אינן פעילות וזכאיות לפטור מאגרה. 

שיספקו תמריץ לעמותות לא פעילות להתפרק  ,לקידום תקנות חדשות לעניין אגרות

העבירה שרת המשפטים את טיוטת התקנות לאישור  2016, וביולי או להימחק מרצון

 משרדית. -שר האוצר וועדת האגרות הבין

, 2016אגף הכספים במשרד המשפטים, בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

ם החשכ"ל נבחנת הוסיף כי בעקבות ממצאי החברה הפרטית שפעלה מטע

 10%עמותות או של  400לטיוב נתונים של  (פיילוט) מחקר חלוץ האפשרות לביצוע

מכלל העמותות שנתוני רשות המסים יאפשרו לקבוע כי הן פעילות לכאורה ולא 

שילמו אגרות. אגף מערכות מידע הוסיף בתשובתו כי במסגרת המערכת החדשה 

 רות. יינתן מענה גם למחשוב המידע בנושא האג

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם העמותות כי עליו לבדוק, בשיתוף אגף 

 הם הלא מדווחות העמותותשל  הכספיים הכספים, כמה מן החובות

וכמה מן החובות ניתנים לגביה ועליו לפעול לגבייתם. כן  חובות אבודים

, שיאפשר לקבוע כמה מן העמותות חלוץהמחקר עליהם להחיש את 

 אגרה פעילות.שאינן משלמות 

פעל הרשם למחיקה של עמותות שאינן  2000עד שנת  :מינהליים קנסות הטלת .4

, ובעקבות 2000מדווחות ואינן פעילות, באופן לא שיטתי ובהיקפים קטנים. בשנת 

, החל הרשם בהליך סדור של מחיקת עמותות 199730דוח של מבקר המדינה משנת 

עמותות והחלו הליכי  2,000-מחקו כשאינן מדווחות ואינן פעילות. במשך כשנה נ

עמותות נוספות, שחלקם הסתיימו במהלך השנים. הליך  12,600-מחיקה כנגד כ

, ובמסגרתו הוגשו בקשות פירוק 2015חודש בשנת  2004המחיקה שהופסק בשנת 

עמותות שאינן מדווחות ואינן פעילות. במועד סיום הביקורת במערכת  49כנגד 

 עמותות בסטטוס "בהליכי מחיקה". 2,822הרשם היו רשומות 

כי הכלי של מחיקת עמותה או הטלת  1997-מבקר המדינה כבר ציין בדוח האמור מ

קנס על ידי בית המשפט אינו בהכרח פתרון יעיל ומהיר במצב שבו אלפי עמותות   
 .19, לעיל הערה 47 שנתי ראו דוח  30
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אינן עומדות בדרישות חוק העמותות, והציע לשקול יוזמה חקיקתית להפיכת 

 יים. הקנסות לקנסות מינהל

יוגדרו  מסוימותקובע כי עבירות פליליות  1985-נהליות, התשמ"ויחוק העבירות המ

ניתן להטיל קנס מינהלי  נהליתיעל העובר עבירה מוכי  ,נהליותיגם כעבירות מ

נהליות )קנס יתקנות העבירות המהותקנו  2004בשנת  להגשת כתב אישום. כחלופה

קובעות כי עבירות שונות המוגדרות בחוק ה ,2004-עמותות(, התשס"ד -נהלי ימ

נהלי בתוספת קנס בגין יקנס מ בגינןנהליות ויוטל יהעמותות יוגדרו כעבירות מ

 .31עבירות נמשכות

חברי  חברים, יניהול פנקס איעמותה בגין  נהלי עלימקנס  יוצא אפוא שניתן להטיל

מתן  בגין אי ;וקולרישום פרוט בגין אי ;קיום אסיפה כללית בגין אי ;ועד וחשבונות

גם  .בגין חובות נוספות שנקבעו בחוקהגשת מסמכים לרשם ו בגין אי ;זכות עיון

רשם להטיל קנסות הסמכות בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות נכתב שב

 ם להפרת החובות.יאחראיההן על חברי ועד ונהליים הן על עמותות ימ

 ,נהלייםימחקר חלוץ להטלת קנסות מבביצוע רשם החל ה 2007בשנת 

 מהן 44על שלא הגישו דיווחים לרשם ותיקי עמותות  154 נבחנו ובמסגרתו

מלבד  .מעולם נגבו לא שהקנסות נמצא , אך בביקורתנהלייהוטל קנס מ

, הרשם לא השתמש בסמכויות שהקנה לו החוק ולא הטיל חלוץהמחקר 

ת החובות שהוטלו עליהן קנסות מינהליים על עמותות שאינן מקיימות א

 בחוק או על חברי הוועד שלהן.

התברר שכדי לבצע הליך חלוץ המחקר בהתאגידים הסבירה בתשובתה כי  רשות

מדווחות יש צורך בגיוס -עמותות לא 20,000כולל של הטלת קנסות מינהליים כלפי 

כוח אדם וביצירת מערכת ממוחשבת ייעודית. בדיונים שנערכו עם מחלקת ייעוץ 

, 32וחקיקה עלה כי יש מקום לאמץ הסדר חקיקתי חדש של הטלת עיצומים כספיים

כפי שנעשה בחוק החברות. בהתאם לכך תזכיר החוק כולל סעיפים הנוגעים למתן 

סמכות להטלת עיצומים כספיים על עמותות וחל"ץ. עם זאת הוסיפה הרשות כי 

יך חקיקת חוק ייתכן שייעשה שימוש מדוד בקנסות מינהליים עד להשלמת הל

 העמותות החדש. 

הסדרת הנושא במסגרת בצורך  הרוא רשותשהחרף העובדה כי  יוער

עמותות, תזכיר זה מצוי כבר חמש שנים לפחות בתהליכי התזכיר חוק 

 .עבודה פנימיים

 
( לחוק, שלא נקבע לגביה קנס מינהלי קצוב, על פי תקנות העבירות 8א)64למעט הוראת סעיף   31

 המינהליות.

יק סמכות להטיל קנס כספי על מי שמפר את המענ "עיצום כספי" הוא כלי אכיפה מנהלי  32

לשמש גורם מרתיע ולהביא  ותיכולשל ההליך . יעילותו ומהירותו הרלוונטי הוראות החוק

להקטנת השכיחות של הפרת החוק. הטלת העיצום הכספי נבדלת מהטלת סנקציה פלילית 

 בכך שהיא אינה גוררת רישום פלילי.
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 עורך אינו והרשם היות

 תקופתיות בדיקות
 שאינן לעמותות
 מצב נוצר מדווחות

 שאינן לעמותות שבו
 על לאישור זקוקות

 אינטרס יש תקין ניהול
 מסמכים להגיש שלא

 לשלם ולא לרשם
 הן כך שכן, אגרות

 כספי את תחסוכנה
 תוכלנה וגם האגרה

 להתנהל להמשיך
 פיקוח ללא

 

עומדות בדרישות חוק עמותות אינן  20,000-מ מן האמור לעיל עולה כי יותר

 כל מידעאין  לרשם .מגישות לרשם דיווחים שנתיים כנדרש העמותות ואינן

והוא לא עושה שימוש בסמכותו להטיל קנסות מינהליים על  בדבר פעילותן

עמותות שאינן מקיימות את החובות שהוטלו עליהן בחוק או על חברי הוועד 

שלהן. היות והרשם אינו עורך בדיקות תקופתיות לעמותות שאינן מדווחות נוצר 

שבו לעמותות שאינן זקוקות לאישור על ניהול תקין יש אינטרס שלא מצב 

להגיש מסמכים לרשם ולא לשלם אגרות, שכן כך הן תחסוכנה את כספי 

לקבוע האגרה וגם תוכלנה להמשיך להתנהל ללא פיקוח. לפיכך על הרשם 

מדווחות, -מדיניות ויעדים ברורים לצורך אפיון מאגר זה של עמותות לא

 הפיקוח גם על עמותות שאינן זקוקות לאישור על ניהול תקין.  ולהגביר את
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  אישור על ניהול תקין 

בעקבות ממצאי מבקר המדינה בנושא תמיכות מתקציב המדינה ועיזבונות לטובת 

כי "החל  1998באוקטובר  34, החליטה הממשלה1998-199733המדינה שפורסמו בשנים 

יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי להציג  1999שנת התקציב מ

אישור של רשם העמותות. רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו 

אם נכסי העמותה והכנסותיה ב. אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק. א.  -על ידו 

לעמותות גם הורחבה החובה  200135ת משמשים אך ורק את מטרות העמותה". בשנ

ונקבע כי לא תבוצע התקשרות עמן אלא אם בידיהן  ,מהן רוכשת המדינה שירותיםש

טפל )באמצעות יחידת רשם העמותות( מרשם ההקדשות אישור על ניהול תקין. 

ניהול תקין גם של חל"ץ, לרבות בגיבוש כללים ונהלים המותאמים  על בבקשות לאישור

 .ולחברות אל

כי עם השנים החלו גורמים נוספים להתנות העברת כספים לעמותות בהמצאת יצוין 

]נוסח  לפקודת מס הכנסה 46אישור על ניהול תקין. למשל רשות המסים, לצורך סעיף 

 , ולעתים אף תורמים פרטיים. 37רשויות מקומיות ,36(46סעיף  -)להלן חדש[ 

ניתן מדי שנה קלנדרית. אישור הרשם לעמותות מכונה "אישור ניהול תקין", והוא  .1

עמותה החלה בפעילות , אם הנחיות להתנהלות עמותותהחוברת כמו כן, על פי 

במועד הגשת בקשתה לקבלת אישור על ניהול תקין היא טרם השלימה אולם 

אישור על הגשת " -אישור חלופי באפשרותה לקבל  שנתיים של פעילות רצופה אזי

נים על החלטות הרשם שניתנו לעמותות " )ראו להלן(. להלן בלוח, נתומסמכים

 .2016-2012ץ שביקשו אישור על ניהול תקין בשנים "ולחל

 
ובפרק  ,עמ' יא ,וביצועו" 1995תקציב המדינה לשנת " ,(1997) 47דוח שנתי מבקר המדינה,   33

ממצאי מעקב (, "1998) 48דוח שנתי ; מבקר המדינה, 476עמ' ב ,"עיזבונות לטובת המדינה"

  .602", בעמ' תמיכה למוסדות ציבור; "100", בעמ' המלצה לתמיכה בעמותה מכספי עיזבונות

שרים לענייני ביקורת הועדת החלטת  , שאישרה את15.10.98-מ 4418החלטת ממשלה מס'   34

 .23.9.98-מהמדינה 

 .18.7.01-מ 562החלטת ממשלה מס'   35

כי אדם או חברה יזוכו מהמס שהם חייבים בו בגין סכומי כסף שתרמו למוסד  נקבע 46בסעיף   36

 .באישור ועדת הכספים של הכנסת ,ציבורי שקבע לעניין זה שר האוצר

את "נוהל תמיכות  4/2006במסגרת חוזר המנהל הכללי  2006משרד הפנים פרסם בספטמבר   37

 ולבקשת לפיו על המוסד המבקש תמיכה לצרףובמוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות", 

 אישור על ניהול תקין.
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 2016-2012ניתנו לעמותות בשנים הרשם ש 38התפלגות החלטות: 2לוח 

אישור 

 תשנל
 מספר 

  עמותות

 שפנו 

 בבקשה
 מספר 

 עמותות 

 שאושר להן 

 יןיהול תקנ
 מספר 

 עמותות 

 שקיבלו 

 אישור על 

 הגשת 

 ביטול  מסמכים

 מכתב  ליקוי אישור

 סירוב בדיקה
2016 14,145 11,684 709 1 962 784 5 
2015 14,945 12,510 788 6 1,206 430 5 
2014 14,347 11,988 777 4 1,041 529 8 
2013 14,032 11,638 873 7 1,086 419 9 
2012 13,713 11,282 887 10 1,161 371 2 

 המקור: נתוני רשם העמותות בעיבוד משרד מבקר המדינה. 

אישור על  מקבלות שפונות מהעמותות 83% שנה בכל בממוצע כי עולה מהלוח

 11%-וכ מסמכים הגשת על אישור מקבלות מהעמותות 6%-כ, ניהול תקין

 . אישור אינן מקבלות מהעמותות

 בבקשותטיפול הזמני  אתרשם העמותות  פרסם לציבור השירות שיפור במסגרת .2

 :הפירוט בלוח להלן תקין. לקבלת אישור על ניהול

 זמני טיפול בבקשות לאישור על ניהול תקין : 3לוח 

 ימי עבודה  סוג טיפול

 לטיפול
 60 אישור על ניהול תקין לעמותה שהיה לה אישור בשנה קודמת

 45 אישור על הגשת מסמכים
 אישור על ניהול תקין בפעם הראשונה, לעמותה שלא היה 

 90 לה אישור על הגשת מסמכים
 לעמותה שהיה לה  ,ניהול תקין בפעם הראשונהעל אישור 

 60 אישור על הגשת מסמכים
 30 טיפול במסמכי השלמה לקבלת אישור על ניהול תקין

  המקור: רשם העמותות
ים אישור על הגשת מסמכ -המופיעות בלוח: "הגשת מסמכים"  הרשם להלן תיאור סוגי החלטות  38

עמותות שהודיעו להן על ליקוי שנמצא במסמכים )כגון  -; "ליקוי" או אישור על מסמכים תקינים

 -( ועל כן לא קיבלו אישור על ניהול תקין; "מכתב בדיקה" רעון, צבירת עודפיםיפעילות, גחוסר 

מקרים שבהם עלו ליקויים במסגרת בדיקת המסמכים, ורואה חשבון שלח לעמותה מכתב עם 

ועל כן לא קיבלו אישור  הבהרות אשר לא נענו או שהתשובות לא סיפקו את דעת הרשם דרישת

הרשם שלח סירוב להנפיק אישור על ניהול תקין, לרוב בשל ליקויים  -; "סירוב" על ניהול תקין

 מהותיים.
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שהפיקה יחידת רשם העמותות על משך הטיפול בבקשות  BIמדוח 

זמן הטיפול עולה כי  2016-2015 יםשנלקבלת אישור על ניהול תקין ל

השלים המבקש פרטים, אם  , לרבות תוספת הזמן שבההממוצע בבקשה

מסך כל הבקשות  23%-. הטיפול בכמים קלנדרייםי 73עמד על , התבקש

מסך כל הבקשות  9%-והטיפול בכלחצי שנה, שלושה חודשים  ביןארך 

מדוח על משך הטיפול בבקשות לאישור על הגשת  ארך חצי שנה ויותר.

ימים  43מסמכים עולה כי זמן הטיפול הממוצע בבקשה עמד על 

מסך כל הבקשות ארך בין חודשיים לארבעה  11%-קלנדריים. הטיפול בכ

 ארבעה חודשים ויותר. 12%-חודשים, ובכ

כי זמני הטיפול בבקשות שופרו באופן ניכר  בתשובתה כתבההתאגידים  רשות

במהלך השנים האחרונות, והיחידה עומדת בזמני הטיפול שנקבעו, המבוססים על 

ציינה כי כשמוגשת בקשה מלאה, לרוב אין חריגות מהזמנים  ימי עסקים. הרשות

ות עם שנקבעו אך ייתכנו מצבים חריגים שבהם נדרש טיפול מעמיק יותר והתייעצוי

כי אם עמותה  בתשובתהגורמים נוספים, שבעטיים יתארכו זמני הטיפול. עוד נאמר 

עומדת בדרישות החוק ומגישה את כל המסמכים במועד היא צפויה, בהתאם לזמני 

 הטיפול, לקבל אישור לפני תחילת השנה הרלוונטית. 

יוזמת רשם העמותות לקבוע ולפרסם את לוחות הזמנים מבורכת, וראוי 

על הרשם  לצדה תיערך בדיקה שתסייע לאתר נקודות חולשה המקשותש

 טיפול נדרש הטיפול בבקשות החריגות שבהןזמן  ולקצר את להוסיף

 יותר.  מעמיק

 

 

אישור על  הבדיקות שעורך הרשם לצורך מתן
  ניהול תקין

חוק העמותות מפרט את סוגי המסמכים שעל עמותה להגיש מדי שנה לרשם העמותות. 

ץ להגיש מדי שנה לרשם החברות "חברות מפרט את סוגי המסמכים שעל חלחוק ה

ובהעתק לרשם ההקדשות. יצוין כי יחידת רשם העמותות היא המטפלת בהוצאת האישור 

 על ניהול תקין לחל"ץ. 

 צריכות להגיש 2017לשם המחשה, עמותות המבקשות אישור על ניהול תקין לשנת 

. 39, ומסמכים נוספים2015לשנת המילולי  דוחוהכספי הדוח את ה 2016במהלך שנת   
המלצות ועדת ביקורת או גוף  ;המילולי פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוח הכספי והדוח  39

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה )לרבות מלגות, תמיכות,  ;2015לגבי הדוחות לשנת  מבקר

השנתי מתורם יחיד עולה על  סכומןרשימת התרומות ש ;2015( לשנת רחהטר גמולים, שכ

הודעה על  ;דוח תרומות מישות מדינית זרה ;2015פירוט שמות התורמים לשנת ו ,ש"ח 20,000

; הודעות על שינויים או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועדהגשת תביעה כנגד העמותה או 

 .מינויים
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 שמפיק האישור נוסח

 ורק אך מעיד הרשם
, דוחות הגשת על

 ופרוטוקולים הודעות
 את תואם ואינו

 כפי האישור מאפייני
 בהחלטת שנקבעו

 ובפרשנות הממשלה
 המשפט בתי

 

עבור כל העמותות, למעט כאלה  30.6.16-א יאוחר ממועד הגשת המסמכים הוא ל

רשאיות להגיש ה ,החשבון ללשכת רואי נקבע בין הרשםש, 40"הסדר אורכות"כלולות בה

ק ניתן להגיש בקשות לקבלת אישור על ניהול תקין ר את המסמכים במועד מאוחר יותר.

 באמצעות הדואר או במסירה ידנית במשרדי הרשם.

הנדרשים השנתיים הגשת המסמכים לאחר  להתנהלות עמותות הנחיותהחוברת על פי 

תשלום האגרה השנתית או עמידה בהוראות החוק ובכללי הרשם,  ,בהתאם לחוק

וכל עוד לא קיימים בידי הרשם ממצאים המצביעים על ליקויים  המצאת פטור מתשלום,

 בחוברת מפורטותלצד דרישות החוק  ניהול תקין לעמותה.על יינתן אישור  -פעילותה ב

עמותה  כגון השימוש בכספי העמותה ונכסיה ופעולות לקידום מטרותיה. ,הנחיות נוספות

 נוסף - רולהעבי מסמכיםנדרשת להשלים  זמן רבשלא קיימה את חובות הדיווח במשך 

 השנים הקודמות.  שלושדוחות כספיים ומסמכים כאמור ל גםדוח הכספי האחרון, על ה

בבדיקה הנערכת מדי שנה כתנאי לחידוש האישור על ניהול תקין נבחנת עצם הגשת 

המסמכים השנתיים הנדרשים על פי החוק, ונעשית בדיקה מקצועית קצרה של עניינים 

 .41העולים מהדוח הכספי שהוגש

על התנהלותה התקינה של  ככזה המעיד ןניהול תקיעל אישור את ההפסיקה פירשה 

רק בצורה מצומצמת מחייבת עמידה מהותית בכל הוראות הדין ולא , האותה עמותה

ביחס לפעילות כספית וחשבונאית ולהגשה פורמלית של מסמכים הנדרשים מכוח חוק 

 .42העמותות

על ניהול תקין שמנפיק הרשם נכתב "אישור על ניהול תקין האישור בכותרת 

אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת " ...", אולם בנוסח האישור נכתב:לשנת

את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים". 

משרד מבקר המדינה מעיר כי נוסח האישור שמפיק הרשם מעיד אך ורק על 

 ואינו תואם את מאפייני האישור כפי הגשת דוחות, הודעות ופרוטוקולים

שנקבעו בהחלטת הממשלה ובפרשנות בתי המשפט, אשר לפיהן האישור 

צריך להעיד על כך שהעמותה עומדת בהוראות החוק, מתנהלת באופן תקין, 

 . היוהכנסותיה משמשים אך ורק את מטרותונכסיה 

אשר הרשם יכול לאת מה ש שקףכי האישור מ בתשובתה הסבירההתאגידים  רשות

הרשם ועלול  בידי הקיים המידעשינוי נוסח האישור לא ישקף את לצורך הוצאתו, וכי 

עמותה עומדת בכל להיות מטעה. לדבריה "בשום שלב שהוא הרשם אינו יכול לאשר כי 

 , מתנהלת באופן תקין ונכסיה והכנסותיה משמשים רק את מטרותיה", ואםת החוקהוראו

יבוטל עומדת בדרישות החוק  ינהרשם מידע מבוסס על כך שהעמותה אבידי היהיה 

"באופן עקרוני האישור מכוון לתת אינדיקציה פשוטה ולא עוד ציינה הרשות כי האישור. 

מורכבת על כך שהעמותה הגישה מסמכים ולא נמצא מקום לביטולו של האישור, ומי 

  שרוצה להעמיק ולקבל מידע נוסף, יכול לעיין בתיק העמותה". 
רשם העמותות עשה שימוש בסמכות שהוענקה לו בחוק לשם קביעת הסדרי אורכות מול רואי   40

 חשבון העורכים ביקורת על דוחות כספיים של עמותות המבקשות אישור על ניהול תקין. 

 . 2016המקור: תשובת רשות התאגידים למשרד מבקר המדינה מנובמבר   41

]פורסם במאגר  איגוד הג'ודו בישראל נ' רשם העמותות 1001/09ם( -עתמ)יראו למשל:   42

 [. 4.3.09ממוחשב, 
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נכתב: "אינני בקיאה בפרשנות  2016יצוין כי במכתב של החשבת הכללית מנובמבר 

ישור ניהול תקין ובנהלים הפנימיים שלכם ]רשם העמותות[ במתן אישורים המונח א

כאמור. עם זאת, אני סבורה, כי ככל שהמונח אישור ניהול תקין משמעו שמדובר בגוף 

המקיים עקרונות כלליים של ממשל תאגידי נאות, הרי שגוף שבאופן שיטתי נמנע 

לא עומד בתנאים הנדרשים  משקיפות ומקיים תרבות ארגונית של רדיפת שומרי סף

 למתן אישור כאמור". 

התאגידים אינה עולה בקנה אחד  רשות מעיר כי גישת המדינה מבקר משרד

עם פרשנות בתי המשפט והתפיסה הרווחת לגבי מהות האישור, והיא עלולה 

לפעול בהתאם לתכלית החלטת הממשלה,  הרשם עללהטעות את הציבור. 

קין נועד להבטיח כי כספי ציבור יועברו אך ורק אשר לפיה האישור על ניהול ת

לעמותות או חל"ץ המתנהלות בצורה תקינה וחוקית וישמשו למטרות שלשמן 

  יועדו.

מצוין כי להתנהלות עמותות בחוברת ההנחיות כספי:  בגירעון או בעודף עמותות

לתקופה עמותה המעוניינת באישור על ניהול תקין לא תורשה לצבור נכסים או הון 

מהמחזור הכספי על פני שלוש שנים רצופות,  200%ממושכת, למשל עודפים העולים על 

בלי להשקיעם בקידום מטרותיה או מבלי שיש לה תכנית עדכנית ומעשית לשימוש 

בכספים לקידום מטרותיה. מנגד, כאשר לעמותה גירעון מצטבר מפעילות שוטפת 

מהמחזור הכספי, היא תידרש  50%ה על המסכן את המשך תפקודה, למשל גירעון העול

  להתחייב בתכנית כלכלית ממשית להקטנתו.

של המרכז הרפואי הדסה  המצטבר ןרעויחל גידול עקבי בג 2003 החל משנת

שנת  בתחילתמיליון ש"ח.  850-בכ הסתכם הוא 2011-וב החל"ץ(, -)להלן 

 של סכוםל שהגיע מצטבר גירעוןבהקפאת הליכים לאור  ץ"החלהייתה  2014

רעון מצטבר ילגבמהלך השנים למרות האינדיקציות  .43"חש מיליארד 1.3-כ

תכנית להקטנת  ציגלה 2013לפני שנת לא נדרשה  היא"ץ חלשל הגדל 

 להלן הפרטים. תקין. על ניהולרעון כתנאי לקבלת אישור יהג

נשלחו  2014-ו 2013לקבלת אישור על ניהול תקין לשנים  בעקבות בקשות של החל"ץ

אליה מכתבים המתריעים על גובהו של הגירעון הנצבר, והתבקשו הסברים לסיבות 

בגידול הגירעון ולצעדים הננקטים לצמצומו. החל"ץ בתשובה פירטה את הצעדים 

 שבכוונתה לנקוט לייצוב איתנותה הפיננסית. 

"ל לרשם העמותות וביקש להמשיך לתת לחל"ץ אישור על פנה נציג החשכ 2014בינואר 

אישרה  2014ניהול תקין מאחר שהם מתכוונים לחתום עמה על הסכם הבראה. ביולי 

ץ. לאחר אישור "מיליארד ש"ח לחל 1.4שנתי של -ועדת הכספים של הכנסת סיוע שבע

שור על הסכם ההבראה סוכם בין נציג רשם העמותות לנציג החשכ"ל כי לפני מתן אי

ץ יפנה רשם העמותות לחשכ"ל לקבל עמדתם, ונציגי החשכ"ל יעבירו "ניהול תקין לחל

  לרשם העמותות מידע שיש בו כדי להשפיע על מתן האישור או על המשכת תוקפו. 
היבטים בניהול ובהסכם  -(, "המרכז הרפואי הדסה 2016) ג66דוח שנתי מבקר המדינה,   43

 .544ההבראה, ופיקוח המדינה על בתי חולים ציבוריים", עמ' 



 ב67 שנתי דוח|    858

פנה הרשם אל הצדדים  2016ץ לשנת "לקראת מתן האישור על ניהול תקין לחל

ים במשרד האוצר ונציג משרד המפקחים על הסכם ההבראה. נציג אגף התקציב

הבריאות צידדו במתן האישור בעוד שנציג החשכ"ל הודיע לרשם כי אינו מעוניין להביע 

שנת אישור על ניהול תקין ל 2016ץ במרץ "עמדה בעניין זה. בסופו של דבר הוצא לחל

, בצירוף מכתב נלווה שבו נאמר כי אם יסתבר שהיא איננה עומדת בהתחייבות 2016

חתמה מול המדינה או יתגלו ליקויים אחרים ישקול הרשם את המשכת תוקפו של שעליה 

 האישור. 

האמור לעיל מלמד שבמשך שנים ניתן לחל"ץ אישור על ניהול תקין למרות 

התנהלותה הלקויה וגירעונה ההולך וגדל, שבגללם לא היה מנוס מלאשר לה 

תי של האישור מיליארד ש"ח. על תוקפו המהו 1.4הסכם הבראה בסכום של 

ועדת ויו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל בדיון בניתן ללמוד מדברים שאמר 

"וכשהיום אומרים שאף אחד לא ידע ץ "של החלהכספים בנושא המשבר 

הרי זה מלכ"ר. כל שנה הם קיבלו אישור של ניהול תקין. כל שנה. זה  - בכלל

ידע ואף אחד לא  היה שקוף לכולם. פתאום מתברר שיש גירעון, ואף אחד לא

 אשם בזה".

כתבה כי מתן האישור על  2016ה למשרד מבקר המדינה מנובמבר "ץ בתשובתהחל

ניהול תקין היה מחויב המציאות והאפשרות היחידה שעמדה בפני רשם העמותות. 

לגישתה, ספק אם בידי הרשם סמכות וכלים מתאימים לבחינה מעמיקה של מצבן 

המבקשות אישור על ניהול תקין, שכן לא ניתן לצפות  הפיננסי של עמותות וחל"ץ

מהרשם, הנדרש לתת אישור על ניהול תקין לאלפי תאגידים בכל שנה, להידרש למצבן 

הפיננסי הסבוך של עמותות וחל"ץ. אישור על ניהול תקין איננו אישור בדבר "כושר 

ה, כי לא הגיוני פירעון" של אותו הגוף, ואף עלול להטעות אם יפורש ככזה. עוד ציינ

להחיל כללי ניהול תקין אחידים על כלל העמותות והחל"ץ, ואין לבחון גוף בעל מחזור 

כספי של יותר משני מיליארד ש"ח בשנה על פי אותם פרמטרים שבהם נבחנות עמותות 

בעלות היקף כספי מינורי. ביחס לפניית הרשם לחשכ"ל לבירור עמדתו בדבר עמידתה 

ה החל"ץ כי מדובר בהתפרקות הרשם מסמכותו והעברתה בהסכם ההבראה סבור

לגורם שכלל לא הוסמך לכך, שכן מתן האישור הופך לכאורה להיות מותנה בעמדת צד 

קיום הסכמים אינו רלוונטי לשאלה אם יש להעניק אישור על -להסכם, וכי קיום או אי

 ניהול תקין. 

, ציין כי בהנחה שמידת עמידת 2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  החשכ"ל

החל"ץ בהסכם ההבראה הייתה המבחן היחיד למתן אישור על ניהול תקין, הרי 

שעמדתם הייתה כי אין להעניק לה אישור שנתי, והם המליצו לשקול מתן אישור 

באופן בלעדי על חיווי לתקופה קצובה. עוד ציינו כי לגישתם לא נכון שהרשם יסתמך 

דעה מגופים חיצוניים ביחס לעמידת גופים מבוקרים בהוראות הסכמיות )כדוגמת הסכמי 

הבראה( או ביחס למצבם הפיננסי. המחלוקת בין גורמי המקצוע השונים במקרה זה אף 

מדגישה את היתרון בבדיקה נוספת, אובייקטיבית ובלתי תלויה, כגון זו של רשם 

להסתפק בקבלת עמדה כתובה אלא מתוך בחינה עצמאית של העמותות, מבלי 

התנהלות הגוף הנתמך. החשכ"ל סבור כי רשם העמותות צריך להנפיק "אישור ניהול 

תקין זמני" במצבים שבהם קיים חשש כי אי מתן האישור עלול לגרום לקריסת הגוף 

 הנתמך עד שיתוקנו הליקויים המונעים מתן אישור קבוע. 



 859|    המשפטים משרד

 
 לפעול הרשם על

 לתכלית בהתאם
, הממשלה החלטת

 האישור לפיה אשר
 נועד תקין ניהול על

 כספי כי להבטיח
 ורק אך יועברו ציבור

 ץ"חל או לעמותות
 בצורה המתנהלות

 וישמשו וחוקית תקינה
 יועדו שלשמן למטרות
 

ם כתבה בתשובתה כי האישורים על ניהול תקין לחל"ץ בזמן שהייתה רשות התאגידי

בגירעון שסיכן את המשך פעילותה ניתנו לאחר שהתקבלה התייחסות מהגורמים 

הממשלתיים הרלוונטיים אשר פיקחו על תכנית ההבראה שלה. אי מתן האישור היה 

א לקריסתה. עוד עלול להוביל לאי מתן תמיכה על ידי אותם גורמים, והיה עלול להבי

הוסיפה כי החל"ץ נמצאת בפיקוח מהותי של משרדי הבריאות והאוצר, ולא סביר לדעתה 

לדרוש כי במקביל לכך ייכנס גם הרשם בעובי הקורה בהיבטים מקצועיים שאין לו 

 מומחיות בהם. 

מקרה זה מאיר בזרקור כמה היבטים הקשורים באישור על ניהול תקין, ובעיקר 

את הפער בין יכולתו של הרשם לבדוק את העמותות לעומק את חולשותיו ו

כדי שהאישור ישקף את מצבן האמתי לבין בדיקותיו בפועל, שאינן נכנסות 

בעובי הקורה בהיבטים המקצועיים. המקרה אף ממחיש את הצורך שהאישור 

על ניהול תקין ישקף תמונת מצב מדויקת יותר של התנהלות העמותה וזאת 

הסתייגות באישור )ראו להלן(. לפיכך נדרש שהרשם ישוב באמצעות הוספת 

 כאלה עמותות, ובפרטל עהמעקב השוטף המתקיים ויבחן כיצד ניתן לחזק את 

לפעול בהתאם לתכלית החלטת יו על .פעילות חיונית רחבת היקף ותהמקיימ

הממשלה, אשר לפיה האישור על ניהול תקין נועד להבטיח כי כספי ציבור 

ק לעמותות או חל"ץ המתנהלות בצורה תקינה וחוקית וישמשו יועברו אך ור

 למטרות שלשמן יועדו. 

רשאי לקבוע שיעור  המשפטים חוק שרעל פי ה: והנהלה שכר הוצאות רותסבי

חוברת ההנחיות ב הוצאות מרבי שעמותה רשאית להוציא לניהולה, לרבות לשכר ולגמול.

"לא  44נכתב שהעמותה נדרשת להקפיד שהוצאות הנהלה וכלליותלהתנהלות עמותות 

יעלו על אחוז סביר" מסך המחזור השנתי שלה, ומצוין כי הרשם יתערב במקרים קיצוניים 

שבהם יעלה חשש כי הוצאות הכספים הן בלתי סבירות באופן המעורר חשש לחלוקת 

 45רווחים או לשימוש בכספי העמותה שלא למטרותיה. החוברת מפנה להנחיות החשכ"ל

למתן תמיכה, שבהן נקבע השיעור המרבי של  בדבר הוצאות הנהלה וכלליות כתנאי

הוצאות הנהלה וכלליות )לרבות הוצאות שכר( מתוך מחזור ההכנסות השנתי של מוסד 

 ציבורי.

נמצא כי הרשם בודק את שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות אולם הערותיו 

אינן נשלחות לעמותות והן נשארות במערכת הרשם, וגם כאשר מתגלה חריגה 

האישור על ניהול תקין אינו מעוכב בגינה. עוד עלה בבדיקה כי לא הותקנו  -

 תקנות לעניין שיעור ההוצאות המרבי. 

 
הוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים של עמותות כוללות בעיקר את ההוצאות המשרדיות,   44

 שכר עובדי ניהול ומינהלה ועלויות גיוס תרומות. 

)כו(, השיעור -)כד( 8" בסעיף בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהןנוהל להגשת על פי "  45

מלש"ח  10במחזור הכנסות עד  -המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסות שנתי 

ומעל  11%מלש"ח  100-ל 50, בין 13%מלש"ח  50-ל 25, בין 18%מלש"ח  20-ל 15, בין 22%עד 

 . 7%מלש"ח  100
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כי החוק מקנה לשר סמכות שברשות להתקין  ובתהבתש הסבירה התאגידים רשות

תקנות, ולגישתה אין צורך לקדם תקנות בעניין זה וההסדר הקיים עונה על הנדרש. עוד 

הוסיפה כי הנחיות החשכ"ל מחמירות יותר מהנחיות הרשם, וכי אין בסמכות הרשם 

בר לשלול אישור על ניהול תקין כאשר העמותה אינה עומדת בהנחיות החשכ"ל בד

 שיעור הוצאות ההנהלה. 

לנוכח העובדה שכל העמותות הנתמכות נזקקות לאישור על ניהול תקין, 

ובשים לב לעובדה שכספי העמותות מקורם גם בכספי ציבור, ראוי שרשות 

הנהלה שיעור הוצאות התאגידים תשוב לבחון אם נדרש לקבוע תקנות לעניין 

, בשים רשאית להוציאעמותה ש מרביוכלליות, שיתייחסו בין היתר לשיעור ה

לב להנחיית החשכ"ל בעניין זה; וכן לאפשרות להקנות לרשם העמותות 

 סמכות לשלול את האישור מעמותות החורגות מהשיעור המרבי שייקבע. 

להלן דוגמאות לגבי עמותות שונות של מתן אישור על ניהול  :הרשם דרישותמילוי 

 תקין במקרים שבהם דרישות הרשם מהעמותה אינן מיושמות במלואן.

ולאחר בדיקה מטעם הרשם  2014-2013בעקבות תלונות שהגיעו במהלך השנים  .1

דוח תוצאות בדיקה, והעמותה נדרשה לתקן את  2014נשלח לעמותה ביולי 

הודיע רשם העמותות לעמותה כי האישור  2015בו. רק בנובמבר הליקויים שפורטו 

מבוטל מאחר שהעמותה לא חתמה על תכנית  2015על ניהול תקין שניתן לה לשנת 

 לתיקון ליקויים, שהייתה תנאי למתן האישור.

קיבלה העמותה ואף שהליך הבירור לא הסתיים  ,ו תלונותאחרת הוגשעמותה כנגד  .2

כי  2015פברואר אף כתבה לרשם בהעמותה . 2015שנת לניהול תקין על אישור 

 חידש את האישור על ניהול תקין למרות הטענות שהובאו בתלונות. וא ה

נשלחה לרשם העמותות החלטת ועדת תמיכות במשרד החינוך  2014בספטמבר  .3

שדנה בביקורת שערך החשכ"ל בעמותה המקבלת תמיכות מהמשרד, ובה הועלו 

לעמותה  2015נהל התקין בעמותה. פנייה של הרשם ממרץ גם ליקויים בתחום המי

כדי שתגיב ותפרט על תיקון הליקויים שנדרשה לבצע ופניות נוספות של הרשם נענו 

, ואף על פי כן נתן הרשם לעמותה אישור על ניהול 2016באופן סופי רק באוקטובר 

 .2016-ול 2015תקין לשנת 

בע קווים מנחים לטיפול המקרים דלעיל מלמדים על הצורך שהרשם יק

 במקרים שבהם עמותות לא יישמו את כל דרישותיו. 

רשות התאגידים כתבה בתשובתה כי במסגרת נוהלי הרשם קיימים קווים מנחים לעניין 

מדרג הסמכויות שיש להפעיל בהתאם למגוון המקרים, אולם לנוכח השונות הגדולה 

ולנוכח הנסיבות של כל מקרה שעולה מממצאי הביקורות שעורך הרשם על עמותות, 

ומקרה, אי אפשר להימנע מהפעלת שיקול דעת מהותי במקרים מסוימים. עם זאת עובדי 

 הרשם פועלים ליצירת נהלים מפורטים יותר בכל הנוגע לתכנית לתיקון ליקויים. 
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הנהלים  עדכוןלהחיש את  משרד מבקר המדינה מעיר לרשם שעליו

בין היתר עליו לקבוע לוחות קון ליקויים. המפורטים בכל הנוגע לתכנית לתי

זמנים לתיקון הליקויים ואת מדרג האמצעים שיש לנקוט עד לשלב שלילת 

 האישור על ניהול תקין.

יחידת הרשם בודקת את קיומם ותקינותם של  :חלקים לשני הבדיקה שלב פיצול

 מינהלי ומקצועי.  -המסמכים שהוגשו בשני מישורים 

לאחר שנבדקו  2016נשלח לעמותה אישור על ניהול תקין לשנת  2015כך למשל, ביולי 

המסמכים שהוגשו בהיבט המינהלי בלבד. אל האישור צורף מכתב של הגורם המקצועי 

)רואה חשבון עובד הרשם( ובו התבקשו הסברים והבהרות על הדוחות הכספיים, וצוין כי 

 ר שניתן.אי מענה עלול לגרור את ביטול האישו

על , היה ראוי שהרשם יפעל במועד השהוגש השמדובר בבקשיוער כי מאחר 

ובמידת הצורך עיר עליהם י ,סקור את הדוחות הכספייםיפי הנהלים שקבע, 

 לפני מתן האישור. יבקש הבהרות, עוד 

רשות התאגידים הסבירה בתשובתה כי הבדיקה למתן אישור על ניהול תקין מפוצלת 

ובדיקה מהותית בשל אילוץ של המצב הטכנולוגי הקיים, שאינו מאפשר לבדיקה טכנית 

בדיקה טכנית במועד הגשת המסמכים. נושא זה, לדבריה, צפוי להשתפר במסגרת 

הוסיפה כי שירות חדש  המערכת החדשה, שאף תאפשר הגשת מסמכים מרחוק. עוד

 ,ירושליםלשמחוץ ש מסמכים במחוזות הרשות יהגלמאפשר  ,2015-שהחל ב ,לציבור

 בדרישות הטכניות של ההגשה. תםמידית עמידכך נבדקת  ובתוך

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם כי עד להטמעת המערכת החדשה עליו 

לייעל את תהליך בדיקת המסמכים ולרכז את הערותיו למסמכי הבקשה עוד 

לפני מתן האישור על ניהול תקין ובפרט כשמדובר בבדיקה מהותית של 

 פיים.הדוחות הכס

 הדיווחים השנתיים שלהןלהגיש את נדרשות חל"ץ "ץ: חלמסמכים על ידי  הגשת

 .העתק לרשם ההקדשותבלמשרדי רשם החברות ובאמצעות הדואר או במסירה ידנית 

  .בצורה מקוונתשלהן שנתי הדוח הלהגיש את לחברות כי רשם החברות מאפשר  יצוין

העברת הדיווחים לרשם החברות ולרשם ההקדשות במקביל גורמת לעיכוב 

בהוצאת האישורים על ניהול תקין על ידי רשם העמותות. יוער שהדיווחים 

 ממילא מועברים ונבדקים גם בידי הרשם. 

שיפור גם יחול  החדשה המערכת במסגרת כי בתשובתה הסבירה התאגידים רשות

 "ץ. חלבהגשת מסמכי 
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להטמעת המערכת החדשה תבחן רשות התאגידים דרכים נוספות  ראוי שעד

 ץ."לייעול תהליך הגשת המסמכים והקלת הבירוקרטיה לחל

 

 

לעמותות שקיים  אישור על ניהול תקין מתן
 חשש לליקויים בהתנהלותן

כספי כי להבטיח בעניין האישורים על ניהול תקין היא  הממשלה תתכלית החלטכאמור, 

וישמשו למטרות , אך ורק לעמותות המתנהלות בצורה תקינה וחוקיתהציבור יועברו 

התנהלות תקינה כוללת לכן גם את האיסור על ניגוד בפסיקה גם צוין כי " .שלשמן יועדו

עניינים, את החובה לפעול בהגינות, שוויוניות וללא משוא פנים, את החובה לפעול 

ויודגש, ככל שהעמותה חולשת  ... בשקיפות, בהתאם לקריטריונים קבועים וברורים וכו'

על תפקיד ציבורי משמעותי ומשפיע יותר, כך גוברת החשיבות להבטיח כי היא מתנהלת 

יצוין כי גם חוברת ההנחיות  46באופן תקין ועומדת בחובות הציבוריות המוטלות עליה."

עמותות להתנהלות עמותות מדגישה שיקולים רחבים אלו. כמו כן נקבע בפסיקה כי 

הסדרת ענף ספורט( ואשר נסמכות על  משלחזיקות בתפקיד ציבורי ייחודי להן )להמ

רשם כי העוד נקבע  .47הרשםכספי ציבור, עשויות להיות כפופות לפיקוח קפדני יותר של 

 .48סדרים בניהולה-בו נפלו אישמקום ברשאי לסרב לתת אישור על ניהול תקין לעמותה 

ת, העובדה שעמותה נתונה בעיצומה של על פי חוברת ההנחיות להתנהלות עמותו

ביקורת עומק אינה מונעת מתן אישור על ניהול תקין, אלא אם כן כבר בשלב הראשוני 

של הבדיקה עולה חשש ממשי להתנהלות בלתי תקינה באופן חריג המצדיקה את 

שלילת האישור. כמו כן, אם נמצאו ליקויים בהתנהלות העמותה המצדיקים הפעלת 

ול הרשם מתן הזדמנות לעמותה לתקן את הליקויים. תיקון הליקויים, סמכויות ישק

ובמקרים מסוימים חתימה על התחייבות לפעול בהתאם לדרישת הרשם, הם תנאי למתן 

 אישור על ניהול תקין או להמשכת תוקפו. 

, 2010בדיקות רו"ח" מינואר  -בדוח ביקורת פנים של משרד המשפטים, "רשם העמותות 

דיניות הרשם היא לא לנקוט בצעדים חמורים ]נגד עמותות המצויות בביקורת נכתב כי "מ

עומק[ עד להוצאת דוח סופי. לכן, נוצרים מקרים ובהם, לעמותות עם ממצאים חמורים 

שהתגלו בטיוטת הדוח נשאר אישור הניהול התקין עד למסקנות הדוח הסופי." במסגרת 

נהלות הרשם מול העמותות בנוגע ההמלצות נאמר כי יש לקבוע קווים מנחים להת

 לליקויים שהתגלו ויש לקבוע האם ובאילו מקרים ניתן לתת להן אישור על ניהול תקין על 
 . 42הערה  ראו  46

]פורסם  רשם העמותות נ' ארגון השוטרים הבינלאומי סניף ישראל 2624/99פש"ר )ת"א(   47

ההסתדרות הכללית של עובדים בארץ  2211/03; פש"ר )ת"א( [15.7.01, מאגר ממוחשבב

 ישראל התאגדות לתרבות גופנית "הפועל" נ' עמותת איגוד טניס השולחן בישראל

 .[13.8.06, מאגר ממוחשב]פורסם ב

 ארגון אלמנות ויתומי צה"ל )עמותה רשומה( נ' רשם העמותות 652/06ם( -עת"מ )י  48

 [.29.11.06]פורסם במאגר ממוחשב, 
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סמך התחייבות לתיקונים. עוד הומלץ לקבוע לוחות זמנים למעקב אחר הטיפול בליקויים 

 שהובטח כי יתוקנו. 

ניתן תקין על ניהול לעתים אישור בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי 

תיקון של הליך עמותות שנדרשו ל ובהן ,לעמותות המתנהלות באופן בעייתי

, בלי שהאישור משקף זאת. להלן בביקורת עומק ועמותות המצויות ליקויים

 דוגמאות לגבי עמותות שונות: 

על עמותה הנתמכת על ידי משרד  2013בדוח ביקורת מטעם החשכ"ל מנובמבר  .1

, וכן נמצא כי העמותה לא תיקנה ליקויים שעלו בדוח החינוך עלו מספר ליקויים

ניתן לעמותה אישור על ניהול תקין לשנת  2014ביקורת קודם. למרות זאת, בדצמבר 

2015 . 

השנים שבהן  10מתוך  6-במשרד מבקר המדינה העלתה כי  בדיקת

( היא הייתה 2016-2007קיבלה העמותה אישור על ניהול תקין )לשנים 

בתהליך של תכנית הבראה, אולם באישורים שניתנו לה אין כל אזכור 

 לכך. 

 ליקויים ובהם חזרו ועלו ,ביקורת על עמותה ותדוחהוכנו שלושה  2010-2003בשנים  .2

 שנים ניתן לעמותה אישור על ניהול תקין. . בכל אותן ברובם לא תוקנוש דומים

. במכתב 2016-ו 2015ניתן לעמותה אישור על ניהול תקין לשנים  2015בדצמבר  .3

נלווה נאמר כי בכוונת הרשם לבחון את התנהלות העמותה בביקורת עומק. באישור 

עצמו אין אזכור למכתב הנלווה וגם לא לכוונה להתחיל הליך ביקורת עומק 

  בעמותה.

ער כי האישור על ניהול תקין התבקש לצורך הליך הקצאת קרקע מטעם יו

העירייה, וכדי שהעמותה תוכל לסיים הליך הקמת מבנה. לכן ישנה 

 חשיבות לכך שהרשם ישקול ציון ההליך המתוכנן על גבי האישור עצמו.

 2015קיבלה עמותה אישור על ניהול תקין. מתלונה ממאי  2015-2011בשנים  .4

וכי בקשותיה  49העמותה מפעילה בית ספר ללא רישיון ממשרד החינוךהתברר כי 

לקבל  2015לקבלת רישיון נדחו בשל ליקויים פדגוגיים. בקשת העמותה מיוני 

, וכך צוין באישור: "אישור זה 2016מהרשם אישור על ניהול תקין נענתה באפריל 

להנחיות  מותנה בתיקון ליקויים מהותיים ו/או בהמשך שיתוף פעולה בהתאם

 הרשם". 

 
, מחייב תאגידים המעוניינים להקים מוסדות חינוך 1969-חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט  49

 מוכרים שאינם רשמיים לקבל רישיון ממשרד החינוך. 
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 תגבר ובכך, העמותות
 ןשקיפות
 

כי על אף הליקויים שנמצאו נתן הרשם מן הדוגמאות שהוצגו לעיל עולה 

לעמותות אישור על ניהול תקין, וכי על פי רוב הוא נמנע מלרשום הסתייגויות 

על גבי האישור והסתפק במכתב נלווה לאישור, שאותו אין העמותות חייבות 

צורך חיוני בתיקון ליקויים לצרף לבקשת התמיכה. גם במקרים שבהם עלה 

 מיד באו לידי ביטוי באישורים. תהדברים לא  בעמותה, שהתגלו

רשות התאגידים הסבירה בתשובתה כי נושא רישום ההסתייגויות על גבי האישור נבחן 

בעבר, ובהתאם למדיניות הרשם אין מקום לכך אלא במקרים חריגים, שכן לאישור צריך 

אלה: רישום מידע מסוגים שונים על גבי האישור, ובמיוחד להיות נוסח אחיד מהטעמים ה

באשר לליקויים שלדעת הרשם אינם מצדיקים ביטול האישור ונערך מעקב אחר תיקונם, 

יגרום לחוסר ודאות לגורמים התומכים בעמותות; הטיפול בתיקון הליקויים הוא דינמי 

ייגויות עלול להפוך את ומצב העמותה עשוי להשתנות לעתים תכופות; מידע בעניין הסת

האישור למסורבל ולא ברור; רישום ההסתייגויות עשוי ליצור עומס רב לנוכח כמות 

 הבקשות לאישור על ניהול תקין, והדבר עשוי להאריך את זמן הטיפול בבקשות.

הרשות הוסיפה כי בדוגמאות המפורטות ניתן לעמותות אישור לאחר בחינת הליקויים 

ן מדובר בליקויים חריגים, ומתוך כוונה לאפשר לעמותות לפעול וגיבוש המסקנה כי אי

לתיקונם. עוד הוסיפה כי הרשם אינו מעכב מתן אישור על ניהול תקין עקב ביצוע 

ביקורות עומק אלא אם עולים חששות לליקויים מהותיים בפעילות העמותה, ואף אינו 

ובטרם ניתנה לעמותה מטיל סנקציות על עמותות על בסיס טיוטת דוח ביקורת עומק 

אפשרות להגיב לממצאים. עם זאת, לאחר דיונים נוספים בעניין הוחלט ברשם העמותות 

להוציא "אישור מותנה" במצבים מיוחדים שבהם קיים סיכון מיוחד לליקויים חוזרים 

בעמותה, ולאחר שיצטבר ניסיון תיבחן בעתיד האפשרות ליצור אישורים מסוגים שונים 

המידע הנמצא בפני הגורמים התומכים על אופן ההתנהלות של  כדי להעשיר את

 העמותות. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם העמותות כי לחלק נכבד מהעמותות יש 

ההשלכות  נוכחל רבים. השפעה על תחומי חיים מגוונים הנוגעים לאזרחים

 עליו, ראויהסתמכות האישור על ניהול תקין והשיש לקבלת הרבות והחשיבות 

 כתיבת ההסתייגותאת הרשם  שקולבמקרים שבהם הליקויים משמעותיים יש

 בגוף עליו לשקול לציין נלווה ולחלופין במכתב רק ולא אישורהעל גבי 

 את זאת יש לשקול. ממנו נפרד בלתי חלק מהווה הנלווה המכתב כי האישור

על  מדויקת יותר מצב תמונת יקבלו האישור על המסתמכים כדי שגורמים

בכל מקרה עליו לכל הפחות  העמותות, ובכך תגבר שקיפותן. התנהלות

להרחיב את השימוש ב"אישור מותנה", ולהמשיך לבחון את האפשרות ליצור 

 אישורים מסוגים שונים. 
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 ניהול על האישור

 בהחלטת נקבע תקין
 ומכוחה, ממשלה

 רגולציה עוצבה
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 חקיקתי הסדר בלי
 כהוראות אלא ספציפי

 מטעם מינהליות
 הרשם
 

 מסמכים הגשת על לעמותה אישור
במהלך השנים הנהיג הרשם מתן שני אישורים נוספים לאישור על ניהול תקין, כמפורט: 

 24-עמותה המקיימת פעילות כספית פחות מ ,הנחיות להתנהלות עמותותהחוברת על פי 

 שמש אתחודשים רצופים זכאית לקבל "אישור על הגשת מסמכים". אישור זה מ

שמנפיק הרשם נוסח האישור  .46קבלת אישור לפי סעיף צורך ל ,בין היתר העמותות,

שנרשמה ביום... הגישה מסמכים בדבר בחירת מוסדות מאשרים כי העמותה הננו הוא: "

סמכים נוספים ככל שנדרש ממנה. נוכל להנפיק אישור על ניהול תקין לעמותה רק וכן מ

עמותות  800-לעיל הוצגו נתונים שלפיהם כ 2בתום שנתיים של פעילות...". בלוח 

 .2016-2012בממוצע קיבלו אישור על הגשת מסמכים בכל אחת מהשנים 

"אישור על הגשת מסמכים  -עמותות אישור שונה  197קיבלו  2016-2012בנוסף, בשנים 

על אישור להן מעניק  יננואהרשם  ןמהות פעילות מדובר בעמותות שלאור -תקינים" 

כך למשל, עמותות קאנטרי ומועדוני גם אם הן פעילות יותר משנתיים.  ניהול תקין

עמותות גמילות חסדים ועמותות אימוץ.  ,מחקר ופיתוחעמותות ה, יספורט, עמותות בני

בדרך כלל מדובר בעמותות המקיימות פעילות שמעלה קושי בהיבט של דיני עמותות 

 )כדוגמת פעילות עסקית(. 

האישורים על הגשת מסמכים או על הגשת מסמכים תקינים הם בעלי חשיבות 

 עיףס לרבות לעניין ,כספי ציבור לקבלתבסיס  שמשל יכוליםרבה לעמותות ו

. רשות התאגידים ומשרד המשפטים רואים צורך בהסדרת הנושא במסגרת 46

בתהליכי עבודה  לפחותתזכיר חוק העמותות, ואולם תזכיר זה מצוי חמש שנים 

 פנימיים וטרם הופץ. 

 

 

 את האישור על  צורך לעגן בחקיקהה
 ניהול תקין 

האישור על ניהול תקין נקבע בהחלטת ממשלה, ומכוחה עוצבה רגולציה שהעניקה 

סמכויות בלי הסדר חקיקתי ספציפי אלא כהוראות מינהליות מטעם הרשם. מהאמור 

עולים קשיים מספר: נוסח החלטת הממשלה מתייחס ל"גופים" ואינו מתייחס למונחים 

נוסח החלטת הממשלה מתייחס  . נוסף על כך,50כדוגמת "מוסד ציבור" -המקובלים 

בתשלום, משרדי ממשלה לשירותים לגופים המבקשים תמיכה ממשלתית או המספקים 

אך עם השנים החלו לתת את האישור גם לעמותות שאינן נתמכות על ידי הממשלה ולא 

מנגד, החלטת הממשלה לא חלה ביחס לתמיכות אשר  .ברור מה מקור הסמכות לכך

   ות מקומיות או ממועצות דתיות.מקבלות העמותות מרשוי
רגולציה של ארגוני המגזר האזרחי בישראל" פברואר  -ונוי ברינט "טיוטה לדיון  ראו: ניסן לימור  50

 , מכון ון ליר בירושלים: 10-9, עמ' 2016

http://hazan.kibbutz.org.il/cgiwebaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid

=sections&dataid=67  

http://hazan.kibbutz.org.il/cgiwebaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=sections&dataid=67
http://hazan.kibbutz.org.il/cgiwebaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=969775_hazan&act=show&dbid=sections&dataid=67
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נוסף על אלה, החלטת הממשלה הטילה על הרשם לבחון אם עמותה עומדת בדרישות 

ניתן למצוא דרישות שאינן מופיעות  להתנהלות עמותות ההנחיותהחוק, אולם בחוברת 

בחוק העמותות ונדרשות מכוחם של כללי מינהל תקין. כך למשל, נושא הסמכת מורשי 

שלפי החוק די במורשה אחד אך הרשם דורש שניים לפחות. בדיון  -חתימה לעמותה 

עלה נושא זה, ונאמר על ידי הממונה דאז על ייעוץ  51שנערך בוועדה מוועדות הכנסת

ולא ברור שיש לו סמכות  מעוררת שאלה וחקיקה במשרד המשפטים כי דרישת הרשם

 לדרוש שני מורשי חתימה.

. חוק העמותות וחוק החברות אינם בעמותה עניינים ניגודילמניעת  דרישה נוספת נוגעת

ן החברים במוסד ממוסדות קובעים במפורש מגבלות באשר לקרבת משפחה בי

להתנהלות עמותות העמותה, ובינם לבין נושאי משרה. לעומת זאת בחוברת ההנחיות 

קבע הרשם כי על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועדת הביקורת 

או הגוף המבקר, וכן להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועד. בטופס "רשימת 

לקבלת אישור ניהול תקין" שמומלץ למלא ולצרף לבקשה מסמכים המוגשים בבקשה 

לאישור על ניהול תקין, ישנן שאלות המתייחסות לקרבה משפחתית ובצדן מצוין כי אם 

 התשובה לאחת מהן חיובית אי אפשר לקבל אישור על ניהול תקין עד לתיקון הליקוי.

סמכותו ה כנגד טענהועלתה  52המחוזי לבית המשפט מינהלית במסגרת עתירהיצוין כי 

עדר חיקוק מתאים. בית המשפט דחה את ישל הרשם להוציא אישור על ניהול תקין בה

רשם העמותות הוא רשות מוסמכת המפקחת על פעילותן של עמותות, כי ה וקבע הטענ

אין לראות פסול בכך ולצורך כך הוא אוסף מידע על הגורמים המפוקחים על ידו. על כן, 

במתן מידע באשר לתקינות  ,ממשלהמכת אחרת, כגון הרשות מוסמסייע ל רשםשה

, 53פעילותן של עמותות המבקשות סיוע ממשלתי. במסגרת עתירה אחרת לבית המשפט

טענה עמותה כנגד סמכות הרשם להוציא אישור על ניהול תקין מכוח החלטת 

את הטענה מנימוקים ועתרה לביטול החלטת הממשלה. בית המשפט דחה  ,הממשלה

סמכות הרשם להעניק לעמותות אישורי ניהול "כי יים, וציין לגופם של דברים פרוצדורל

 ".תקין הוכרה בפועל ע"י בתי המשפט במספר פסקי דין

הוצע להסדיר את מתן האישור על ניהול תקין לעמותות  54יצוין כי בתזכיר חוק העמותות

כמו  ופות.וכן את מתן האישור על הגשת מסמכים לעמותה הפועלת פחות משנתיים רצ

או לשלול  ,ניהול תקין לעמותהעל אישור כן הוצע להסדיר את סמכות הרשם שלא לתת 

 . 55אותו ואת נושא הקרבה המשפחתית

 
דרכי קבלת , שעסקה בנושא 7.1.02-מ ישיבת ועדת המשנה של ועדת הכספים לנושא עמותות  51

 . אישור על ניהול תקין ברשם העמותות

]פורסם במאגר ממוחשב,  איגוד השחייה בישראל נ' רשם העמותות 8086/08עת"מ   52

12.5.08 .] 

 .42לעיל הערה   53

 לתזכיר החוק. 189סעיף   54

 בסעיפים הנוגעים לוועד ולחבריו ולוועדת הביקורת.  55



 867|    המשפטים משרד

 
 התאגידים רשות

 המשפטים ומשרד
 צורך רואים אמנם

 המצב בתיקון
 הנושא והסדרת
 חוק תזכיר במסגרת
 תזכיר אולם, העמותות

 שנים חמש מצוי זה
 עבודה בתהליכי
 הופץ וטרם פנימיים
 

, אלא בהחלטת בתקנותאו מעוגן בחוק כאמור, אישור על ניהול תקין אינו 

ממשלה. רשות התאגידים ומשרד המשפטים אמנם רואים צורך בתיקון המצב 

במסגרת תזכיר חוק העמותות, אולם תזכיר זה מצוי חמש שנים  והסדרת הנושא

בתהליכי עבודה פנימיים וטרם הופץ. משרד מבקר המדינה העיר למשרד 

המשפטים שככל שיסתמן כי הליך החקיקה צפוי להימשך עוד פרק זמן נכבד, 

  עליו לשקול ליזום תיקון חקיקה בסוגיה נקודתית זו.

כי יש צורך בהסדרה חקיקתית כוללת של נורמות רשות התאגידים הסבירה בתשובתה 

ההתנהגות יחד עם סמכויות הפיקוח, הבקרה והאכיפה של הרשם, כחלק בלתי נפרד 

מהסדרת אישור על ניהול תקין, וכן מתן סמכויות לרשם לדרוש תיקון ליקויים. לעמדתה, 

זה בזה יש לקדם את חוק העמותות כמכלול, שכן כל הנושאים הנזכרים לעיל שלובים 

וככאלה הם ליבת חוק העמותות החדש, לכן לא ניתן לפצלם באופן מלאכותי, ואף אין 

 ערובה לכך שפיצול חלק מהוראות החוק החדש יביא להליך חקיקה מהיר או יעיל יותר. 

, סברה שאין 2016גם מחלקת ייעוץ וחקיקה, בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

תות החדש ולקדמם בנפרד. לגישתם פיצול ההסדרים, לפצל היבטים שונים מחוק העמו

השלובים וכרוכים זה בזה מבחינה מהותית, יפגע בעקרונות ההסדרה ואף עלול לגרום 

 לעיכוב ניכר בהסדרתו הכוללת של התחום. 

שנים  חמשיותר מכבר חלפו משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים כי 

ת של התנהלות אלכ"רים, עדכנימעת שהחל תהליך הסדרה חקיקתית מקיפה ו

אך במועד סיום הביקורת הליכי החקיקה הפורמליים טרם החלו ועדיין מצויים 

ל ופענדרש למשרד המשפטים לפיכך בשלב הראשוני של תזכיר הצעת חוק. 

  ם הליכי החקיקה של חוק העמותות החדש.ודילאלתר לק
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 ביקורות עומק

של עמותה בהוראות החוק, בהוראות חוק העמותות קובע כי לשם בדיקת עמידתה 

בודק  -תקנונה ובמטרותיה, רשאי הרשם להיעזר בבודק, גם אם אינו עובד מדינה )להלן 

או בודקים(, שיערוך ביקורות עומק בעמותה בהתאם לרשימת עניינים שיפרסם הרשם. 

ועיגן  2015לחוק העמותות שנכנס לתוקפו בפברואר  14סעיף זה נחקק במסגרת תיקון 

 רקטיקה שנהגה שנים רבות קודם לכן.פ

במהלך השנים התקשר רשם העמותות עם משרדי רואה חשבון שישמשו כבודקים 

, בו 2011. ההתקשרות האחרונה נערכה במכרז בנובמבר עומק לצורך עריכת ביקורות

. במועד עריכת 2016נבחרו עשרה משרדי רואה חשבון, והיא הוארכה עד לנובמבר 

שם שישה משרדי רואה חשבון. מסמכי המכרז מפרטים את מהות הביקורת העסיק הר

 המפרט(.  -ביקורות העומק, את אופן ביצוען ואת לוחות הזמנים לעריכתן )להלן 

 המטרתבהתאם למפרט, בשלב הראשון נערכת בדיקה המכונה "בדיקה בסיסית", ש

נהל ימהלבחון באופן כללי את התנהלות העמותה ואם היא פועלת בהתאם לכללי 

. עם סיומה מועברת הבדיקה הבסיסית לרואה הרשומות תקין ובהתאם למטרותיהה

חשבון בחטיבה הרלוונטית ביחידת הרשם, והוא קובע את מוקדי הביקורת שייבדקו 

מוקדי ביקורת אפשריים,  11במפרט  בהתאם להמלצת הבודק ולדירוגו את המוקדים.

שכר, הנהלה וכלליות ותשלומים ובהם: ניהול משק הכספים של העמותה, הוצאות 

וטובות הנאה לחברים ולדירקטורים, צדדים קשורים ועסקאות עמם, תמיכות והקצבות, 

 ביקורת המוקדים(. -תרומות, הלוואות והשקעות )להלן 

 עבורןהתשלום ו ,שעות 14תקציב השעות המשוער לביצוע הבדיקה הבסיסית עומד על 

תקציב השעות הממוצע המשוער לביצוע מוקד אחד של . (מע"מ)ללא  ש"ח 2,830

)ללא  ש"ח 1,888 ביקורת עומד עלמוקד כל לשעות, והתשלום  12ביקורת עומד על 

יוצא אפוא שהתשלום המרבי לבדיקה בסיסית ולבדיקה של כל מוקדי הביקורת  (.מע"מ

 ש"ח )ללא מע"מ(.  23,598-מסתכם ב

אישור  לשלולובין היתר: לנקוט,  ותפעוללו באירשם להחליט ביקורת העומק מסייעת ל

ובמקרים מסוימים אף  לעמותה, גורם מלווה למנותתיקון ליקויים,  לדרושניהול תקין, על 

. כאשר מדובר בהפרה של חוק החל על להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק העמותה

שאכיפת לידיעת גורמים נוספים,  הבדיקהממצאי הרשם עשוי להעביר את העמותה, 

  ם.באחריותהחוק 

 

 

 היקף ביקורות העומק
 :2016לדצמבר  2011להלן בתרשים, מספר ביקורות העומק שהחלו בהן בין ינואר 
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 במספר ירידה חלה

 העומק ביקורות
, שנה מדי בהן שהחלו
 שנת את להוציא

 2016 בשנת. 2013
 ביחס הקיטון שיעור

 60%-לכ הגיע 2011-ל
 

לדצמבר  2011מספר ביקורות העומק שהחלו בהן בין ינואר : 1תרשים 

2016 

 

 המקור: רשם העמותות

מהתרשים עולה כי חלה ירידה במספר ביקורות העומק שהחלו בהן מדי שנה, 

 הגיע  2011-שיעור הקיטון ביחס ל 2016. בשנת 2013להוציא את שנת 

 .60%-לכ

נקבע  2012לפי רשם העמותות הירידה במספר הביקורות נובעת מכך שבתחילת שנת 

מפרט חדש ומפורט לבודקים, שגרם להתמשכות תהליך הביקורת; הביקורות הפכו 

מעמיקות יותר והפיקוח על הבודקים התהדק. סיבה נוספת היא הפסקת העבודה 

ביוזמת הרשם ושניים שניים  - 2015ההדרגתית עם ארבעה מהבודקים לקראת שנת 

הפסיק הרשם לעבוד עם משרד נוסף, ולדבריו במהלך  2016ביוזמת המשרדים. בשנת 

השנים התווספו לו מטלות נוספות שלא אפשרו עריכת ביקורות עומק בהיקף שהיה נהוג 

 קודם לכן.

דברי הרשם אינם עולים בקנה אחד עם העלייה במספר ביקורות העומק בשנת 

, וכן את המשך 2011לעומת  5%-ושל כ 2012לעומת  17%-בשיעור של כ 2013

לעומת  55%-)כ 2015(, 2011לעומת  28%-)כ 2014מגמת הירידה בשנים 

 (. 2011לעומת  60%-)כ 2016-( ו2011

ביקורות  40-הוא כתב שבכוונתו לערוך כ 2017יצוין כי בתשובה נוספת של הרשם מינואר 

הרגילות. המדובר בביקורות הנערכות במקום  בנוסף לביקורות העומק 2017שטח בשנת 

הפעילות של העמותה על ידי עובדי הרשם שהוסמכו כמפקחים וניתנו להם סמכויות 

 כניסה ודרישה למידע לצורך ביצוע תפקידם.
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 במספר הירידה

 במשך הביקורות
 פוגעת השנים

 ביכולתו במישרין
 תפקידיו את למלא
 פגיעה. מיטבי באופן

 שכן במיוחד רגישה זו
 באותן דווקא עניינה

 התעורר אשר עמותות
 לליקויים חשש

 בתפקודן
 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם כי ביקורות העומק הן הכלי העיקרי 

משמעותי עליהן. שברשותו לבחינת התנהלותן של עמותות ולקיום פיקוח 

הירידה במספר הביקורות במשך השנים פוגעת במישרין ביכולתו למלא את 

תפקידיו באופן מיטבי. פגיעה זו רגישה במיוחד שכן עניינה דווקא באותן 

עמותות אשר התעורר חשש לליקויים בתפקודן. לפיכך ראוי שהרשם יקיים 

 של בודקים חדשים. יותר ביקורות עומק, בין היתר באמצעות איתור והכשרה 

 

 

 עמותות שמבוצעות בהן ביקורות עומק

לביקורת עומק נוצר לרוב במהלך בדיקת מסמכי העמותה מאגר העמותות המועמדות 

לצורך קבלת אישור על ניהול תקין, ובחלק מהמקרים כתוצאה מתלונה שהוגשה כנגד 

נוהל ביקורות  -)להלן  2012נוהל ביקורות העומק הפנימי של הרשם מיולי  העמותה.

 ובהם: כאשר עומק( קובע קריטריונים לבחירת עמותה כמועמדת לביצוע ביקורת עומק,

ניתן  ש"חמיליון  כחצימחזור של ב) ש"חליון יגובה מחזור ההכנסות של העמותה מעל מ

מקורן  העמותהגבוה של הכנסות  שיעור כאשר(; מצומצם בהיקףלערוך ביקורת 

אוכלוסיות מ מורכבקהל היעד של העמותה כאשר מתרומות, הקצבות או תמיכות; 

נעשתה ביקורת  לאעם צדדים קשורים; כאשר  לעמותה ריבוי עסקאות מוחלשות; כאשר

; י החשכ"לעל ידי רשם העמותות או על ידבשלוש השנים האחרונות  בעמותה עומק

 המצדיקות ביקורת עומק. ותכאשר התקבלו תלונ

נמצא כי לרשם העמותות אין אפשרות להפיק דוחות המפרטים את רשימת 

העמותות שלא בוצעה בהן ביקורת מעולם, ואת רשימת העמותות שמחזורן 

עולה על מיליון ש"ח. בשל כך נאלץ הרשם לברר פרטים אלו על ידי בדיקת 

כל תיק בנפרד. במצב זה המעקב אחר עמותות בהתאם לקריטריונים שפורטו 

 אינו סדור ורציף.  לעיל

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי במסגרת אפיון המערכת החדשה יש כוונה לאפשר 

גם אגף מערכות  הפקת דוחות טובים יותר לאיתור עמותות המועמדות לביקורת עומק.

 מידע של משרד המשפטים מסר בתשובתו דברים ברוח זו.

שלאור חשיבות משרד מבקר המדינה מעיר לרשם ולאגף מערכות מידע 

ביקורות העומק עליהם לפעול לאיסוף המידע הבסיסי האמור כבר עתה, 

בכלים העומדים לרשותם, כדי שיהיה אפשר לשפר את אופן קבלת ההחלטות 

 בדבר היקף ביקורות העומק והקצאת משאבים בהתאם.
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 משך זמן ביצוע ביקורות העומק
ם מהעמותה. כדי שהביקורת ביקורת העומק נשענת על המסמכים והמידע המתקבלי

תהיה רלוונטית ואפקטיבית, צריך שתסתיים בזמן סביר ממועד תחילתה, שאם לא כן 

פוחתת הרלוונטיות של הנתונים שעליהם היא מתבססת. כמו כן, במקרים רבים הביקורת 

היא תולדה של תלונה על מעשה או מחדל בעמותה הנעשים בניגוד להוראות הדין, 

 דם.ונדרש לבררה בהק

נוהל ביקורות עומק מפרט את תהליך הביקורת וקובע כי פרק הזמן הדרוש לביצועה 

 , בעקבות הליך2015בשנת  מתחילתה ועד להוצאת דוח סופי הוא כתשעה חודשים.

הוחלט מחד גיסא על קיום הבדיקה ברשם, בדיקת התמשכות ביקורות העומק שנעשה 

ומאידך ייעול וקיצור לוחות הזמנים,  לצורךהבסיסית במקביל לבדיקת המוקדים שאושרו 

גיסא על הוספת שלבי ביצוע חדשים שלא הייתה להם התייחסות בלוחות הזמנים קודם 

 לכן. בהתאם לכך נקבע שמשך הזמן לביצוע הביקורת יוארך ויעמוד על כשנה.

 לבודק העברתה מיוםכי משך הזמן הממוצע לעריכת ביקורת עומק  נמצא .1

 חודשים ועשרה כשנהעל  עומד לעמותה הסופי ביקורתהח דו שליחת ועד

מתוך  .(מהזמן הקבוע בנוהל ביקורות עומק 140%-כ של חריגהבממוצע )

 35%-, בכ2016לבין מאי  2011ביקורות עומק שנערכו בין ינואר  176

ת טרם ומקרים נוספים הביקור 23-יותר משנתיים. בנמשכה  הביקורת

יוער כי על . לוש שנים ממועד תחילתןלמרות שחלפו למעלה מש והסתיימ

פי נתונים נוספים של רשם העמותות, משך הזמן הממוצע בפועל לעריכת 

. עוד נמצא כי הרשם 56ביקורת עומק עומד על יותר משנתיים וחודשיים

 נוהג במדיניות מקילה מאוד במתן אורכות לעמותות ולבודקים. להלן

 דוגמאות לגבי עמותות שונות.

הנחה עובד הרשם בודק לפתוח בביקורת עומק בעמותה.  2011בנובמבר  .א

 תשעהבחלוף כוהעביר הבודק את ממצאי הבדיקה הבסיסית,  2012באפריל 

רק בחלוף שלוש שנים ממועד  המוקדים.נחה להתחיל בביקורת וההוא חודשים 

 ,הומצא לעמותה הדוח הסופי, 2014ההחלטה להתחיל בביקורת, בנובמבר 

 הניתן ל. יצוין כי כחודש לפני המצאת הדוח לעמותה שהעלה ליקויים רבים

היא קיבלה אישור  2014-2007 וגם בשנים ,2015ניהול תקין לשנת על אישור 

 .כזה

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי הליקויים בהתנהלות העמותה לא הצדיקו 

 שלילת האישור על ניהול תקין לאורך השנים.

יקו את התמשכותה של לא נמצאו נסיבות שהצדשלרשם יוער 

ואת העובדה שלא נעשו  כשלוש שניםביקורת העומק על פני 

  . 2015מאמצים להביא לסיומה טרם מתן האישור לשנת 
 .1.6.16-ל 1.1.13-ביקורות עומק שהסתיימו בין ה 526ממוצע של   56
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הנחה עובד הרשם בודק לבצע ביקורת עומק בעמותה. באוגוסט  2007במרץ  .ב

השלים הבודק את עריכת הדוח הסופי, שלפיו העמותה אינה פעילה, ונתן  2008

נמסר לעמותה כי היא מועברת לפירוק אך לא  2009המלצה לפרקה. ביוני 

הוחל בפירוקה. העמותה פנתה לרשם כמה פעמים בבקשה לקבל אישור על 

החליט  2012לא הועבר אליה. בדצמבר  2008-יהול תקין, וטענה שהדוח מנ

הרשם להכין ביקורת עומק חדשה, ונתן לעמותה אישור על ניהול תקין לשנת 

, 2016. כעבור יותר משלוש שנים, בינואר 2015-2014ובהמשך לשנים  2013

 - נשלח דוח הביקורת הסופי לעמותה, ובו פורטו כמה ליקויים, בין השאר

הפרשים בין השכר ששולם בפועל לבין השכר הרשום בחוזי העבודה, אי 

הפרדת תפקידים נאותה בתהליכים לאישור השכר, הוצאות הנהלה וכלליות 

גבוהות, היעדר נהלים כתובים, היעדר הסכמים בין העמותה לספקים מרכזיים 

 ואי הצהרה על אחזקות של העמותה בחל"ץ. 

התנהלותו במקרה זה מעידה שם כי מבקר המדינה מעיר לר משרד

על כשלים רבים ומתמשכים בטיפול. הרשם לא קיבל כל החלטה 

בכל הקשור למסקנות שעלו מביקורת העומק הראשונה שנעשתה 

בעמותה אלא קיים עמה מגעים עקרים במשך שנים רבות, ובמהלכן, 

  תקין. על ניהול , אף נתן לה אישור2015-2013בשנים 

עיכובים  בשל עומקביקורות  16 בוטלו 2016יוני ל 2014אר כי בין ינו נמצא .2

מנתוני רשם העמותות עולה כי בכמה מקרים . ןשנתיים ויותר בעריכת של

אף שולמו כספים לבודקים בגין ביצוע הבדיקה הבסיסית עבור הביקורות 

 שהופסקו או נזנחו לאחר מכן. 

עמותה קיבלה סכום של התקבלה תלונה שבה נטען כי  2007כך לדוגמה, בנובמבר 

כחמישה מיליון ש"ח, והכסף ככל הנראה יחולק לקהל היעד שבו מטפלת העמותה 

ללא קריטריונים. הרשם החל בבירור התלונה ונמצא כי הכסף טרם התקבל 

, 2008בעמותה. במערכת הרשם נכתבה הערה כי לאחר הגשת הדוח הכספי לשנת 

ים האמורים, תבוצע בה בדיקת ובמידה ויעלה ממנו שהעמותה קיבלה את הכספ

 עומק.

"ח ש יליוןמ כחמישהקיבלה העמותה  2008-2010שנים שב נמצא

 מיליון כארבעה ואל משנים אחת בכל חילקה והיא ,שנה מדי בממוצע

, 2012, באוקטובר שנים כארבע בחלוף אולם רק. בממוצע"ח ש

 לערוך בה הוחלטבדיקה שוטפת שנערכה בעמותה,  ובעקבות

ולנוכח , וחצי משנתיים יותר נמשכה הביקורת. ומקע ביקורת

השנים  במשך. יובהר כי 2015 ביוליעל הפסקתה  הוחלט התארכותה

 ניהול תקין.על אישור  העמותהקיבלה 

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי הדבר , למשך זמן ביצוע ביקורות העומקבהתייחס 

נגזר משלבי ביקורת נוספים שלא באו לידי ביטוי במפרט וישולבו במכרז הבא. כמו כן, 



 873|    המשפטים משרד

 
 במספר הירידה

 העומק ביקורות
 האחרונות בשנים

 הזמן והתמשכות
 לביצוע הממוצע
. סבירות אינן ביקורת
 את האריך אף הרשם

 שקבע הזמן פרק
 עומק ביקורת לביצוע

 חודשים מתשעה
, ובפועל, לשנה

 נמשכות הביקורות
 בממוצע כשנתיים
 

בעקבות ייעול המנגנון לאיתור עמותות המועמדות לביקורת עומק הועמדו לביקורת 

ה דבר שהשפיע גם הוא על התמשכות הביקורות. הרשות הוסיפ -עמותות מורכבות יותר 

שבמקביל פעל הרשם בחודשים האחרונים לסיום ביקורות עומק ישנות, וקבע בתכנית 

יעדים מדידים לקיצור משך זמני הטיפול. הרשם הוסיף כי באוגוסט  2017העבודה לשנת 

הגיש צוות זה  2016הוא הקים צוות לבחינת שיפור הליך ביקורות העומק, ובמרץ  2015

 היתר לקיצור לוחות הזמנים, ובכוונתו ליישמן. טיוטת מסקנות; אלה מתייחסות בין

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם העמותות כי הירידה במספר ביקורות 

העומק בשנים האחרונות והתמשכות הזמן הממוצע לביצוע ביקורת אינן 

סבירות. הרשם אף האריך את פרק הזמן שקבע לביצוע ביקורת עומק מתשעה 

ת נמשכות כשנתיים בממוצע. הרשם נדרש חודשים לשנה, ובפועל, הביקורו

לפעול בנחרצות לקיצור משך זמן הביקורות באמצעות הגדלת מספר 

הבודקים, פיקוח הדוק על עבודתם ועמידה על לוחות הזמנים בכל שלבי 

 הביקורת. 

 

 

 ניהול ופיקוח על ביקורות עומק 
 ומעקב אחר תיקון ליקויים 

חוק העמותות קובע כי בודק ביקורות העומק יפעל מטעם הרשם, בהתאם להנחייתו  .1

 ולהוראותיו ותחת פיקוחו. 

רואי החשבון בחטיבות הרשם מנהלים את המידע באשר לביקורות  .א

העומק באמצעות דוחות אקסל. הדוחות של החטיבות אינם אחידים, 

ר. בשל כך ויש מידע שאינו מעודכן בכולם או מעודכן בחלקם באיחו

קשה לקבל מידע מרוכז ומהימן באשר לפעולות שנעשו בכל ביקורת, 

סטטוס הטיפול בכל ביקורת ונתונים על התשלומים לבודקים. יצוין כי 

במערכת המידע של הרשם אין פונקציה של משלוח תזכורות 

לפעילות בקשר לביקורות העומק, וכל פעולה צריכה להיות ביוזמת 

 העובד. 

ידים נמסר כי מאז הערת מבקר המדינה עובדים רואי החשבון עם מרשות התאג

 דוח אקסל מאוחד, וכי מערכת המחשוב החדשה תסייע בקבלת דוחות בנושא.

הופסקו שש ביקורות שנזנחו לתקופות  2016ליוני  2014בין ינואר  .ב

שבין שלוש שנים לחמש וחצי שנים, ובחמש מהן שולמו כספים 

 עו. לבודקים עבור פעולות שביצ
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מרשם העמותות נמסר כי בחמשת המקרים האמורים טופלו ממצאי הביקורת 

 בחלוף התקופות האמורות באמצעות התכתבויות עם העמותה. 

יוער כי מעיון בחומרים שהועברו מרשם העמותות עולה כי בארבעה 

מתוך חמשת המקרים הטיפול נעשה רק בעקבות בקשה לקבלת 

 העמותה.אישור על ניהול תקין שהגישה 

 עובדי המליצו שבהםנמצאו שלושה מקרים  2016 יוניל 2014 ינואר בין .ג

 הביקורת אך מסוימת לתקופה בעמותה עומק ביקורת לדחות הרשם

 .דבר של בסופו בוצעה לא

רשות התאגידים הסבירה בתשובתה כי עמותות רבות מועמדות לביקורת, 

ל הנסיבות וההחלטה אילו ייבדקו בשנה מסוימת מתקבלת לפי מכלו

הרלוונטיות. במקרים שצוינו מדובר בהמלצות בלבד, ובכולם נעשתה בחינה 

 שבסופה הוחלט לא לבצע את הביקורת.

ראוי שבמערכת הרשם יתועדו הליכי הבחינה וההחלטה כדי שיהיה 

אפשר לדעת שהמקרים אכן נבדקו וההחלטה על אי ביצוע הביקורת 

 התקבלה במודע ובאופן מושכל.

בודק החל לבצע ביקורת עומק על חשיבות התיעוד ניתן ללמוד מהמקרה הזה: 

אך הרשם לא היה מודע לכך;  2010וסיים אותה בשלהי  2008בעמותה בשנת 

דוח הביקורת לא נמצא במערכת הרשם וכנראה גם לא נשלח לעמותה. הדבר 

 אך לא נמצא צורך באותה העת להמשך הביקורת. 2012התגלה רק בנובמבר 

הופסקו חמש ביקורות בשל ניגודי עניינים  2016ליוני  2014בין ינואר  .ד

בין הבודק שנבחר לבין העמותה הנבדקת, ולא חודשו על ידי בודק 

 אחר.

מרשות התאגידים נמסר כי אחת העמותות נבדקת בימים אלו בקשר לבדיקה 

של עמותה אחרת. הרשם הוסיף כי בעקבות בדיקת מבקר המדינה הועברו 

 העמותות האחרות לביקורת עומק חדשה.ארבע 
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אחת התוצאות הנפוצות של ביקורת עומק היא ביצוע תכנית לתיקון  .2

או  רעוןיגקטנת להתכנית כזו עשויה לכלול בין היתר התייחסות  הליקויים.

ב. נמצאו מקרים של ביקורת מעקוביצוע  חשב מלווהמינוי עודפים, 

לעמותה, ושל פיקוח לקוי על עיכובים בהעברת הדרישות לתיקון ליקויים 

 :57ביצוע התיקונים שנדרשו. להלן דוגמה

הוגשה תלונה כנגד התנהלות עמותה, בין היתר על דיווחים כוזבים  2012בינואר 

הוחלט לערוך בעמותה ביקורת עומק, וזו הסתיימה  2012למשרד ממשלתי. במאי 

ר הוצאת כספים . בביקורת העומק נמצאו ממצאים חמורים, בין השא2014בדצמבר 

שיטתית של עובדי העמותה לצרכים אישיים לכאורה וטעויות בדיווחים למשרד 

ממשלתי על המשתתפים בפעילות העמותה, המעלים חשש להתנהלות לא תקינה 

בכל הנוגע לדיווחים לאותו משרד. נוכח הליקויים הומלץ על מינוי חשב מלווה או 

יקויים שעלו בדוח. עם זאת רק במרץ פירוק העמותה, והעמותה נדרשה לתקן את הל

 נחתמה תכנית לתיקון ליקויים עם העמותה.  2016

 2015מרשות התאגידים נמסר בתגובה כי המדובר במקרה חריג, וכי החל מנובמבר 

כאשר עולה צורך בתיקון ליקויים הדרישה לכך מועברת לעמותה יחד עם הדוח 

את דוחות חלקיים בלבד אך הסופי. הרשות מסרה כי אכן המערכת מאפשרת הוצ

הדבר ישתפר עם הטמעת המערכת החדשה; וכן כי עובדי הרשם פועלים ליצירת 

 נהלים מפורטים יותר בכל הנוגע לתכנית לתיקון ליקויים.

במערכת הרשם אינם  BI-משרד מבקר המדינה מעיר לרשם כי דוחות ה

כנית מפרטים את הליקויים שנדרש לתקן, את לוחות הזמנים לביצוע הת

וסטטוס הטיפול בליקויים. במצב הדברים הזה הרשם נדרש לפעול כבר 

כעת לטיוב נתונים אלו בכלים המצויים בידיו כיום ולא להמתין למערכת 

החדשה, כדי שיוכל לפקח על תיקון הליקויים בהתאם לממצאים 

שבביקורות העומק ולוודא שהתשומות שהושקעו בביקורת העומק לא ירדו 

 לטמיון.

 

 

 תיאום ביקורות עומק עם החשכ"ל 
 ועם גורמים נוספים

מוסדות  3,000-משרדי הממשלה תומכים בכל שנה בכבהתאם לנתוני החשכ"ל,  .1

או  ,ציבור הפועלים למטרות חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט

  . בסך כולל של כשני מיליארד ש"ח מטרות דומותל
מילוי דרישות דוגמאות נוספות ראו לעיל בפרק אישור על ניהול תקין בקטעים המתייחסים ל  57

 הרשם.
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בהתייעצות עם  ,שר האוצר יקבע, קובע כי 1985-"ה, התשמחוק יסודות התקציב

היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור 

 . לקבלת תמיכה מתקציב המדינה

"נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן" שעודכן לאחרונה 

נושא הפיקוח והבקרה על נוהל תמיכות( מסדיר בין היתר את  -)להלן  2013בשנת 

הגוף הנתמך, ונקבע בו שהחשכ"ל יפעיל מערך ביקורת מרכזי לביצוע ביקורת 

 תקנון כספים ומשק שקבע החשכ"לובקרה על גופים נתמכים. גם בהוראת 

נקבעו הוראות לעניין הביקורות שמבצע המערך המרכזי. החשכ"ל  6.1.4)תכ"ם( 

 מותות.ביקורות בע 350-עורך מדי שנה בממוצע כ

את ביצוע תאם בהתאם לנוהל ביקורות עומק של הרשם ולהנחיותיו, הוא מ

ש שנים מתום ושלבתוך לא תתחיל ביקורת עומק  הביקורות עם החשכ"ל, ולרוב

לרשם יש גישה למערכת המחשוב של  החשכ"ל.ביקורת קודמת של הרשם או 

לצורך בדיקה אם נערכה ביקורת בעמותה על ידי האחרון. כאשר  החשכ"ל

החשכ"ל מוצא לנכון להעביר ביוזמתו דוח שערך לרשם, האחרון מתייחס אליו כאל 

 לצורך פנייה לעמותה לקבלת מידע, מסמכים והבהרות.  ותלונה, ומתבסס עלי

די הרשם של ביצוע ביקורות משותפות על י מחקר חלוץהחל  2015יצוין כי בשנת 

 והחשכ"ל לצורך ייעול הביקורות והקטנת העומס המוטל על העמותות. 

נמצא שבעת שהרשם מחליט על פתיחת ביקורת עומק מטעמו אין הוא 

 ינואר מקפיד על קיום הבדיקה המתבקשת על פי הנהלים שקבע. בין

 ,ביקורות עומק שהרשם החל בהן 22 לפחות הופסקו 2016יוני ל 2014

חלק . החשכ"לשנים מתום ביקורת עומק של  שלושפו מהטעם שלא חל

 ,לטיפול לבודקלאחר העברתן ספורים הביקורות הופסק ימים  קטן מן

 מסוימיםומרביתן הופסקו לאחר פרק זמן של כחודשיים ויותר ובמקרים 

. יוער כי בשני מקרים שבהם בוטלו ביקורות עומק אף בחלוף שנה ויותר

של החשכ"ל הוא שילם לבודק  של הרשם בשל ביקורות קודמות

 תשלומים עבור פעולות שכבר ביצע.

הנחה עובד הרשם בודק לבצע ביקורת עומק בעמותה  2013כך למשל, בנובמבר 

אף על פי שארבעה חודשים לפני כן נסרק במערכת הרשם דוח החשכ"ל באשר 

בוטלה ביקורת העומק. במקרה נוסף מנובמבר  2014לאותה עמותה. רק בינואר 

עולה שעובד הרשם הנחה בודק לבצע ביקורת עומק בחל"ץ אף שהחשכ"ל  2013

. בעקבות האמור הופסקה 2012ערך בה ביקורת עומק שהסתיימה בדצמבר 

 הבדיקה.

מרשות התאגידים נמסר כי כיום הבדיקה אל מול החשכ"ל מסורבלת ומכבידה, וכי 

 המצב צפוי להשתפר עם המעבר למערכת החדשה.
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 ראייה אין לרשם
 הגופים על כוללת

 שמקיימים הציבוריים
, בעמותות ביקורות

 מהביקורות וחלק
 בין תיאום ללא נעשות

 המבקרים הגורמים
 ולתכני לעיתוין בנוגע

 הביקורת
 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם שעליו להקפיד לבדוק אם החשכ"ל 

ביצע ביקורת בעמותה בטרם התחלה בביקורת עומק מטעמו. כן עליו 

להדק את הקשרים עם החשכ"ל, ובין היתר עליו לפעול להרחבת היקף 

הביקורות המשותפות במקרים המתאימים, לצורך ייעול הביקורת, חיסכון 

ותה המבוקרת. בהקשר זה יצוין שחלק בעלויות והתחשבות בעמ

מהבודקים עבור הרשם זכו גם במכרז החשכ"ל ופועלים מטעמו, כך 

 שממילא מאפייני הביקורות בשני הגופים מוכרים להם.

גם רשות המסים, משרדי הממשלה התומכים בעמותות ורשויות מקומיות )ראו  .2

  .נושאיםמגוון בבהיקפים שונים ו ,פיקוח על עמותותו ביקורתמבצעים להלן( 

הציבוריים שמקיימים הגופים  נמצא כי לרשם אין ראייה כוללת על

ן הגורמים תיאום ביחלק מהביקורות נעשות ללא ו ,עמותותבת וביקור

נתונים בדבר גם לתכני הביקורת. לרשם אין ו יןתויבנוגע לעהמבקרים 

סמוך או במקביל לביקורות הנערכות על מועד שבוצעו באחרות ביקורות 

ביקורות  חמשהופסקו  2015-2013שנים בנמצא כי כ"ל. החש ועל ידיידו 

  ורשות המסים. משרד החינוך ,משרד הפנים ערכועומק בשל ביקורות ש

רשות התאגידים כתבה בתשובתה כי בשלושה מתוך חמשת המקרים הופסקו 

הביקורות טרם הפנייה לעמותה, ובמקרה אחד שולם לבודק עבור ביצוע בדיקה 

כלפי בסיסית. כמו כן תיאום הביקורות אינו מחויב על פי דין. לגופים האחרים יש 

עמותות סמכויות שונות מאלה של רשם העמותות, ובחלק מהמקרים הביקורת 

שלהם חסויה. מכל מקום תיאום הביקורות בין הרגולטורים השונים הוא ברמת 

המדיניות הלאומית ואינו יכול להיקבע על ידי רשם העמותות או להיות תחת 

אגידים למשרד פנה ראש רשות הת 2016אחריותו. הרשות הוסיפה כי בפברואר 

ראש הממשלה כדי לבחון הליך של תיאום רגולציה בנוגע לעמותות ואף נערכה 

 ישיבה ראשונה בנושא, כפי שיפורט להלן.

רשם העמותות הוא הרגולטור העיקרי על התאגידים ללא כוונת רווח 

ומפקח על פעילותם בהתאם לסמכותו על פי דין. ראוי כי הרשם יפעל 

גופים המבצעים ממידע  תרות על עמותות ולקבללתיאום הביקוכבר כעת 

ויפעל לשתף במידע שנאסף ביקורת על העמותות, כפוף להוראות הדין 

לייעל את  כדי יו לעשותעלאת כלל הגופים הנוגעים בדבר. את זאת 

להימנע מכפל ביקורות  דיהפיקוח ואת תהליך הביקורת על העמותות וכ

 .תהמבוקרו והטלת עומס מיותר על העמותות
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 643, מתוך 2016ועד יוני  2013מממצאיו של פרק זה עולה שהחל משנת 

( על ידי הרשם ממגוון סיבות. חלקן 9%-)כ 57ביקורות עומק שהחלו הופסקו 

בשל אורך הזמן, חלקן בשל ניגודי עניינים וחלקן בשל חוסר תיאום עם 

או עם גורמים נוספים. הרשם נדרש לפעול לצמצום הטעויות  החשכ"ל

 והעיכובים ולשיפור הפיקוח והבקרה על תהליך עריכת ביקורות העומק.
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 פירוק עמותות

חוק העמותות קובע כי אפשר לפרק עמותה מרצון או לפי צו של בית משפט. החוק 

גם על  -לפירוק חברות מחיל, בשינויים המחויבים, סעיפים מפקודת החברות הנוגעים 

פירוק עמותות לפי צו בית משפט. לפי החוק יש שש עילות לפירוק עמותות לפי צו בית 

משפט. בקשה לפירוק עמותה באמצעות בית משפט יכול להגיש היועץ המשפטי 

, ובנסיבות מסוימות גם עמותה. לאחר הגשת בקשת הפירוק 58לממשלה, הרשם, נושה

בית המשפט למנות מפרק זמני לעמותה. לאחר מתן צו וטרם מתן צו הפירוק רשאי 

למינוי מפרק עד  והוא פועל ,למפרק הזמני מכוח משרתוהופך הכונס הרשמי הפירוק 

 שהעמותהיורה בית המשפט בצו שהסתיים הליך הפירוק לאחר קבוע )הכונס או אחר(. 

תיים ממועד רשאי ליתן צו לביטול החיסול בתוך שנ . בית המשפטתחוסל מיום מתן הצו

 החיסול. 

עוד קובע החוק כי עמותה שלא שילמה אגרה לפי החוק, שלא הגישה דוח כספי או שלא 

יראו אותה כעמותה שחדלה מלפעול,  -מילאה את החלטת בית המשפט בעניין החוק 

ולרשם ניתנה סמכות מינהלית למחקה. בית המשפט רשאי לתת צו לביטול המחיקה עד 

 ההודעה על מחיקתה ברשומות.  עשרים שנה לאחר פרסום

באמצעות יחידת אכיפה ובקרה של רשות  ,הגיש רשם העמותות 2014בשנת 

 49 בקשות, מתוכן 78הגיש  2015עמותות. בשנת  לפירוק בקשות 48 ,התאגידים

  .פעילות שאינן עמותות לפירוק ולחיסול הרשם שערך יקטבקשות במסגרת פרו

אלא  59לפי צו של בית המשפטלא תוגש בקשת פירוק בהתאם לחוק העמותות  .1

לאחר שהתרה הרשם בכתב לתקן את המעוות והעמותה לא עשתה זאת תוך 

. ככלל מכתבי ההתראה של הרשם מעניקים זמן סביר לאחר קבלת ההתראה

 יום לעמותה להתייחסות. 45כשלושים עד 

ק עולה כי פר 2014מעיון בכלל בקשות הפירוק שהגיש הרשם בשנת 

הזמן הממוצע שחלף ממועד הוצאת מכתב ההתראה ועד הגשת הבקשה 

בממוצע. בהקשר זה יש לזכור כי פעמים  60לצו פירוק עמד על כחצי שנה

רבות מדובר בעמותה המתנהלת באופן לקוי ויש עניין רב להפסיק את 

פעילותה בהקדם במטרה למנוע נזק לציבור. עוד נמצאו מקרים של הליכי 

הופסקו וכעבור שנים נשלחה לעמותה התראה לפני מחיקת עמותה ש

פירוק ללא התכתבות מוקדמת, ומקרים שבהם פרק הזמן שחלף בין 

ההתכתבות האחרונה של הרשם עם העמותה לבין מכתב ההתראה לפני 

  פירוק היה שלוש שנים ויותר.
 ש"ח. 5,000-במקרה של חדלות פירעון וכאשר חובּה של העמותה גבוה מ  58

 (.5)49-(, ו2)49(, 1)49בעילות המנויות בסעיפים   59

במקרים שהעמותה השיבה למכתב ההתראה נבדק פרק הזמן ממועד ההתכתבות האחרון ועד   60

 למועד הגשת בקשת צו הפירוק.
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 של מאגר לרשם אין

 מומלצים תפקיד בעלי
 הכישורים עם

 לפעול הנדרשים
, עמותות פירוק בתיקי
 יכול הוא שממנו
 בשקיפות לבחור

 את ולהסביר
 המלצותיו
 

רשות התאגידים כתבה בתשובתה שבימים אלו גובש עדכון לנוהל העבודה של 

 האכיפה והבקרה, ונקבעו בו פרקי זמן מרביים להגשת בקשת פירוק.יחידת 

בהליך פירוק יש למנוע ניגודי עניינים, לפעול בהוגנות,  61במסגרת מינוי בעל תפקיד .2

בשוויון ובשקיפות, ולבחון את הרמה המקצועית והאישית של המועמד למינוי. בעל 

של הרשם או הכונס התפקיד ממונה על ידי בית המשפט, לרוב בעקבות המלצה 

 הרשמי.

נמצא כי אין לרשם מאגר של בעלי תפקיד מומלצים עם הכישורים 

הנדרשים לפעול בתיקי פירוק עמותות, שממנו הוא יכול לבחור בשקיפות 

 להכיןהרשמי  והכונס רשות התאגידים ולהסביר את המלצותיו. לפיכך על

  .ושוויוני שקוף הליך לקיים כדי, כאמור מאגר

 השיבו שבכוונתם 2016והאפוטרופוס הכללי בתשובתו מנובמבר  רשות התאגידים

  .ליצור מאגר של בעלי תפקידים

לאחר שהסתיים הליך נקבע כי בהוראות פקודת החברות שהוחלו על עמותות  .3

 כך על יודיע המפרקפירוק יורה בית המשפט בצו שהחברה תחוסל מיום מתן הצו, ה

 הרשם ירשום את החיסול בפנקסיו.ו לרשם

 לא אךשפורקו  עמותות 500-כ קיימותאכיפה ובקרה נמסר כי  ממחלקת

 . סולן הסופי כנדרשלחי המשפט לבית בקשה הוגשה

רשות התאגידים כתבה בתשובתה כי בתיקים שבהם מונה בעל תפקיד על פי 

המלצת הרשם, האחרון מנחה אותו לבקש חיסול החברה במקרים המתאימים. 

הם יפעלו לקידום  2017הרשות הוסיפה שהיא והכונס הרשמי סיכמו ביניהם שבשנת 

ומו אך טרם ניתן בעניינן צו חיסול. הליכי חיסול עמותות שהליך פירוקן הגיע לסי

 דברים ברוח זו לעניין קידום הליכי החיסול מסר גם האפוטרופוס הכללי בתשובתו.

 
, מפרק או כונס נכסים, מפרק זמני - פירוקל בקשרלמילוי תפקידים נה מי שבית המשפט ממ  61

  מנהל מיוחד או נאמן.
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ביצוע הליך של  איכי  משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התאגידים

, שניתן לבקש את ביטול היתר בין, משמעו הפירוק בסיוםחיסול עמותה 

 .ללא מגבלת השנתיים הקבועה בחוק ,והחייאת העמותה בכל עת הפירוק

אמנם רשות התאגידים ציינה בתשובתה את המגבלות הקיימות בחוק 

לפתיחת הליך כנגד העמותה לאחר פירוקה, אולם אין ספק כי אי 

פחות מהליך אפילו  לוודאיהליך הפירוק את  כתהופהשלמת החיסול 

מצב  ממועד ההחלטה עליה. שנהעשרים עד אפשרי שביטולו  ,המחיקה

הנחשפים  ,הן לגורמים מתוך העמותה -זה עשוי ליצור חוסר ודאות 

כגון צדדים שלישיים )חייבים,  ,והן מחוצה לה ,תביעות כנגדםלהגשת 

הפירוק  הליכי סיום על שהסתמכו ,(מהנכסים או זכויות וכדו רוכשי

 הכונס לפיכך, על רשות התאגידים, יחד עם .והחיסול של העמותה

לסיומו  הגיע בהןעמותות שהליך הפירוק החיסול  הליכי תא , לזרזהרשמי

 חיסול. צו להןאך טרם ניתן 
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ממשקי עבודה של רשם העמותות עם 

 אחריםגורמים 

בהיקפים שונים , על עמותותובקרה גורמים ורשויות מדינה המבצעים פיקוח עוד ישנם 

המדינה מתקשרת אתן, נתמכות על ידי המדינה או  אם משום שהעמותות ,נושאיםמגוון וב

אם משום שהחוק הקנה לגורמים ולרשויות האמורים סמכות פיקוח על העמותות 

, המפקחים על מגוון רחב רשם העמותותלבד מ ,. הגורמים המרכזייםבנושאים מסוימים

, שניתן לכנותם 63ורשות המסים 62של עמותות בתחומי פעילות שונים, הם החשכ"ל

על גופים נוספים המפעילים ביקורת או פיקוח ה יש לצד אל "רגולטורים רוחביים".

עמותות בנושאים ממוקדים בהתאם לסמכותם, וניתן לכנותם "רגולטורים ייעודיים", כגון 

משרד הבריאות לעניין עמותות המפעילות מרכזי בריאות, משרד החינוך ביחס למוסדות 

עניין לד הרווחה( משר -)להלן  עבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד החינוך, 

; עוד יצוינו עמותות עירוניותעניין משרד הפנים ל ,עמותות המעסיקות עובדים בשכר

 הפרקליטות והמשטרה. ,להלבנת הון בהקשר זה הרשות

 הגופים עם הרשם של סדירים עבודה ממשקי וקיום פעולה לשיתוף רבה חשיבות קיימת

אמורים  הדברים. העמותות על והאכיפה הבקרה, הפיקוח ושיפור ייעול לצורך השונים

בראש ובראשונה לתיאום הביקורות בין הגופים ולשיתוף תוצרי ביקורות המבוצעות על ידי 

אותם גופים. היתרון בשיתוף בהיבט היעילות והחיסכון ברור, וכן ההקלה על העמותות 

 . למיניהןהמבוקרות הנדרשות להיערך לביקורות 

פנה ראש רשות התאגידים למשרד  2016תה כי בפברואר רשות התאגידים מסרה בתשוב

ראש הממשלה בבקשה לקיים דיון משותף, לצורך התנעה של מהלך לתיאום הרגולציה 

בתחום העמותות מול רשויות המדינה הרלוונטיות. הפנייה עסקה בשני תחומים הדורשים 

שעל העמותות  בעיקר בנושא של מסמכים זהים או דומים -תיאום: בצמצום הבירוקרטיה 

ובכפילות הקיימת בפיקוח המהותי על העמותות.  -להמציא שוב ושוב לכמה רשויות 

 נערכה ישיבה בעניין זה במשרד ראש הממשלה. 2016ואכן, ביולי 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות התאגידים שראוי שתהיה לה תכנית עבודה 

גם מאז פברואר מפורטת של הגופים שלדעתה יש לקיים עמם ממשקי עבודה. 

בו פנתה רשות התאגידים למשרד ראש הממשלה, לא הוכנה תכנית כזו.  2016

את ממשקי  ייצור או יחזקלהלן פרטים על כמה מן הגופים שחיוני שהרשם 

 העבודה שלו עמם. 

 שהוא עוסק מאחר רבה חשיבות"ל החשכעם של הרשם  לממשק - "להחשכ .1

לביקורות בעמותות המבוצעות על ידי שני הגופים, ושיתוף פעולה  הנוגעים בהיבטים  
בהקשר של החשב הכללי יש להביא בחשבון גם את משרדי הממשלה המתקצבים את   62

 .פעילותםהעמותות או תומכים בהן בהתאם לתחום 

)אישור הקלה במס בגין  46לפי סעיף לעניין סיווג עמותה כמלכ"ר, לדיווח למס הכנסה ולהכרה   63

 תרומות לעמותה(.
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 2015-2011 בשנים

 עמותות 200-מ יותר
 לפי אישור קיבלו
 שנים לשלוש 46 סעיף

 בידיהן היה שלא אף
 תקין ניהול על אישור

 השנים שלוש לכל
 

בין הגופים יביא לייעול הביקורות, לחיסכון בעלויות ולהתחשבות בעמותות 

 המבוקרות. 

בנוסף במתן התמיכות נסמך החשכ"ל על אישור ניהול תקין שמנפיק 

הרשם, ונמצאו מקרים שבהם אישר החשכ"ל תמיכה מתקציב המדינה 

 התמיכות. יה בידי העמותה אישור על ניהול תקין, בניגוד לנוהלבלא שה

כי אדם או חברה יזוכו מהמס שהם חייבים בו  נקבע 46בסעיף  -רשות המסים  .2

שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת  64בגין סכומי כסף שתרמו למוסד ציבורי

ים הכספים של הכנסת. תכלית הסעיף לעודד יחידים או חברות לתרום כספ

למוסדות הפועלים למטרות ציבוריות במקום שהמדינה תעניק הטבת מס או תקצוב 

, אומדן 2016-2015פי תחזית הטבות המס לשנות הכספים  על. וישיר למוסדות אל

מיליון ש"ח  420-מיליון ש"ח ו 390הוא  46עלות הטבות המס בגין זיכוי לפי סעיף 

 . בהתאמה

, 65המסים רשות לחוזרעם רשות המסים חשיבות רבה מאחר שבהתאם  לממשק

 של קיומו הוא, 46להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, לפי סעיף  התנאים אחד

 שלוש עד של לתקופהכלל  בדרךניתן  46לפי סעיף  האישורניהול תקין.  עלאישור 

 . הקלנדריתשנה התום  עד תקףהרשם  שנותןעל ניהול תקין  האישור ואילו, שנים

עמותות קיבלו  200-יותר מ 2015-2011משרד מבקר המדינה מצא שבשנים 

לשלוש שנים אף שלא היה בידיהן אישור על ניהול  46אישור לפי סעיף 

  תקין לכל שלוש השנים.

תוצאה הוא נקודת זמן באישור ניהול תקין רשות המסים מסרה בתשובתה "שחסרון 

 ." זאת משום שהרשםלבין רשם העמותות מובנית בין הרשותחוסר סימטריה של 

האישור על ניהול תקין ואילו בדיקת רשות המסים האם בודק אחת לשנה את 

סמוך לפני אישור  מתבצעת אחת לשלוש שנים לערךלעמותה אישור על ניהול תקין 

. לכן לדבריה בדיקתה נכונה 46ועדת הכספים או לפני חידוש האישור לפי סעיף 

ל ניהול תקין בשעל ויכול שלאחר מכן יחולו שינויים באישור לאותו זמן בלבד 

רשות המסים הוסיפה כי אין לה  2017. בתשובה נוספת מינואר רשםהשל  פעולות

 200-אפשרות לבדוק את הנתונים שהוצגו בביקורת לעיל ולהערכתה אין מדובר ב

לפי אישור את הלא ניתן לבטל עמותות אלא במספר נמוך בהרבה. כמו כן לדבריה 

לאחר קבלת אישור של אלא בנסיבות המפורטות בפקודת מס הכנסה ו 46סעיף 

  ועדת הכספים.

 
 ( לפקודת מס הכנסה.2)9כמשמעותו בסעיף   64

 . 9.9.15-לפקודת מס הכנסה מ 46, קווים מנחים להחלת סעיף 9/2015חוזר מס'   65
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 168 היו 2016 ביולי

 אישור בעלות עמותות
 תקין ניהול על

 חשבון שבה בתקופה
 היה שלהן הבנק
 עמותות 68 - מוגבל

 49, רגילה בהגבלה
 בהגבלה עמותות
 עמותות 51-ו חמורה

 מיוחדת בהגבלה
 

מחזקת את החשיבות  2017תשובתה הנוספת של רשות המסים מינואר 

בקיומו של הממשק עם הרשם, אשר יאפשר לה לפנות במקרים 

לעמותה  46המתאימים לוועדת הכספים כדי לבטל את האישור לפי סעיף 

 שלא חודש לה האישור על ניהול תקין או שהוא בוטל. 

בנק  חשבון, מגדיר מהו 1981-חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א -ראל בנק יש .3

"מוגבל", "מוגבל חמור" ו"מוגבל מיוחד". משך הגבלה רגילה עומד על שנה, הגבלה 

חמורה נמשכת שנתיים ומשך הגבלה מיוחדת נקבע בהתאם להחלטת הגורם 

את נתוני עד חמש שנים. עוד קובע החוק כי לבנק ישראל סמכות לפרסם  -המוסמך 

 החשבונות המוגבלים, והם אכן פורסמו באתר הבנק. 

לרשם העמותות אין ממשק עם בנק ישראל לקבלת מידע על עמותות 

שחשבונן מוגבל, והוא לא בדק איזה מידע הוא רשאי לקבל מהבנק. נמצא 

אישור על ניהול תקין בתקופה שבה בעלות עמותות  168 היו 2016כי ביולי 

עמותות  49עמותות בהגבלה רגילה,  68 - היה מוגבלחשבון הבנק שלהן 

עמותות בהגבלה מיוחדת. יוער כי למידע בדבר  51-בהגבלה חמורה ו

עמותות בהגבלה יש משקל לעניין בדיקת הניהול התקין שמקיים הרשם; 

גם אם מידע זה אינו מונע בהכרח את מתן האישור על ניהול תקין הוא 

 שם להיות מודע לו ולבררו. צריך לשמש נורת אזהרה, ועל הר

גיבשה משטרת ישראל, בשיתוף רשם העמותות,  2004בשנת  -משטרת ישראל  .4

נוהל בעניין יחסי הגומלין בין יחידות החקירה המשטרתיות לבין רשם העמותות. 

 ומתייחס להעברת מידע מהרשם למשטרה וההפך.  2014-הנוהל עודכן ב

דוח שכותרתו "רשם  2012-יחידת ביקורת הפנים של משרד המשפטים ערכה ב

, ובו נכתב כי לרשם אין נוהל תואם לנוהל 66מחלקת תלונות וחקירות" -העמותות 

שהכינה המשטרה. הרשם טען כי המענה ניתן במסגרת נוהל בדיקה וטיפול 

 .2012בתלונות מיולי 

כללי  טיפול לנושא בעיקר מענה נותן הוא כי עולה הרשםבנוהל  מעיון

 בתלונות ולא לסוגיות העולות בנוהל המשטרה.

כי לא נתקבלו הערות או תלונות  2016משטרת ישראל מסרה בתשובתה מדצמבר 

 הקיים.המשטרה מצד רשם העמותות באשר לנוהל 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם העמותות ולמשטרה כי עליהם לבחון 

הקיים נותן מענה מיטבי עבור שניהם, ואם יתברר המשטרה אם נוהל 

  ממשק ביניהם. עליהם לעדכנו כדי לחזק את ה -שלא 
הדוח נערך לפני שינוי ארגוני שהיה ברשם העמותות. כיום התלונות מטופלות במסגרת   66

 החטיבות. 
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חוקי  תבהסדר עוסק המינהל - 67מינהל הסדרה ואכיפה במשרד הרווחה .5

 להגיש וכן פליליים וקנסות כספיים עיצומים להטיל סמכות ולו םעבודה ובאכיפת

 .עבודה חוקי של הוראות שהפרו מעסיקים כנגד אישום כתבי

נמצא כי אין ממשק עם הרשם להעברת מידע על עמותות המפירות חוקי 

 556הוא בדק  2016ליוני  2013עבודה. מנתוני המינהל עולה כי בין ינואר 

( מתוכן נשלחו 56%-עמותות )כ 313-עמותות המעסיקות עובדים. ל

נוספות הוטל עיצום כספי  10התראות על כך שהפרו חוקי עבודה, כנגד 

והעמותות ותות הוגשו כתבי אישום. מידע זה לא הועבר לרשם עמ 5וכנגד 

 כנדרש בחוק.  על הגשת כתבי אישום ולא דיווחו ל

לממשק בין הרשות לאיסור הלבנת  -הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור  .6

הון ומימון טרור לרשם העמותות יש חשיבות מאחר שהראשונה זיהתה בתחום 

העמותות סיכון להלבנת הון ומימון טרור. לעמותות רבות פעילות נרחבת במזומנים 

שיכולה להסוות העברות כספים בארץ ובחו"ל, ומאפשרת הטמעתו של רכוש אסור 

מקור הכספים ש ביןון טרור נעשה לעתים מכספי צדקה, בפעילות צדקה. גם מימ

 בין שאינו חוקי.חוקי 

 החברות מרשםמדי חודש  מקבלתבתי המשפט  הנהלת -המשפט  בתי הנהלת .7

 הליך נפתח וכאשרומספרי התאגיד שלהן,  הרשומות החברות כל רשימת ובו קובץ

נבדק שאכן קיימת חברה הנושאת שם ומספר תאגיד כפי שמסר מי שפתח  משפטי

 בהליך. 

נמצא שממשק דומה לא קיים עם רשם העמותות, ועל חשיבותו אפשר 

 ללמוד מהמקרה הבא: 

בשל אי המצאת מסמכים.  2000עמותה נמחקה על ידי רשם העמותות בשנת 

 ולכן מחוקה אינה בעלת אישיות משפטית בהתאם לפסיקת בתי המשפט עמותה

. אולם הסתבר 68אינה כשירה לזכויות וחובות ואינה יכולה להיות צד להליך משפטי

כי העמותה פתחה בהליך משפטי לפינוי דיירת מוגנת בנכס שהיה בבעלותה, 

בתקופה שבה הייתה מחוקה. מעיון באתרים משפטיים עולה כי העמותה ניהלה 

 ים בתקופה שבה הייתה מחוקה. שלושה הליכים נוספ

לידי  שבסמכותן פעולותהרשויות המקומיות מוסמכות להעביר  -משרד הפנים  .8

 העירונייםתאגידים עירוניים(. אחד מסוגי התאגידים  -תאגידים שהן מקימות )להלן 

 ביקורות לעת מעת עורך. משרד הפנים "עמותה עירונית"א עמותה המכונה וה

ערך משרד  2013 – 2012בשנים עירוניות.  בעמותות זה ובכלל עירוניים בתאגידים

  .ביקורות בעמותות ובחל"ץ עירוניות 29הפנים 
, 31.7.16מיום  1754פעל המינהל במשרד הכלכלה. בהתאם להחלטת ממשלה  2016עד יולי   67

 פועל המינהל במסגרת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. 2016החל מאוגוסט 

)פורסם  טללי שמחה בע"מ נ' רשם החברות רשות התאגידים 55875-11-12הפ )מרכז( ראו   68

סק הדין עסק בחברה אך הדין לגבי עמותה זהה, שכן הסמכות (. פ28.4.13במאגר ממוחשב, 

 נובעת מאותם סעיפים.
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 המדינה מבקר משרד
 העמותות לרשם מעיר

 להמשיך שעליו
 ליצירה לפעול

 ממשקי ולשיפור
 הרשויות עם העבודה

 הדבר. ..הרלוונטיות
 לשיפור הכרחי

 על והבקרה הפיקוח
 ולהגברת, עמותות
 והיעילות החיסכון
 

משרד הפנים אינו מיידע את רשם העמותות בביקורות שערך. רשם 

צעו רשויות ישבהעמותות גם אינו מקבל באופן סדיר מידע על ביקורות 

ודדות שהועברו אליו בעמותות נתמכות. בממצאי הביקורות הבמקומיות 

, כפי שהוא נוהג בממצאי תלונההוא טיפל באותו הליך שבו מטופלת 

  .הביקורות שערך החשכ"ל

פנה ראש רשות  2015באוגוסט  -משרד המשפטים פרקליטות המדינה  .9

התאגידים לפרקליטות המדינה ליצירת ממשק עבודה מסודר להעברת מידע 

ים מכתבי אישום המוגשים נגד עמותה רלוונטי מהפרקליטות, ולאפשר קבלת העתק

השיבה הפרקליטות  2016או נושאי משרה בה בקשר לפעילותם בעמותה. במאי 

לראש רשות התאגידים כי מדובר בסוגיה מורכבת המעלה קשיים משפטיים, והיא 

בוחנת את הסוגיה ביחס לכלל הגופים המעוניינים בקבלת מידע כאמור 

על הגופים הזכאים למידע מן המרשם הפלילי מהפרקליטות. עד להסדרת הנושא, 

  לפנות למשטרה לקבלתו.

חלפה יותר משנה אולם הסוגיה טרם הוכרעה  ראש הרשותמאז פניית 

 וראוי להכריע בנושא בהקדם.

נמסר כי עבודת המטה עדיין מתבצעת  2016בתשובת הפרקליטות מנובמבר 

 הקרובים.ופרקליט המדינה צפוי לפרסם הנחיה בנושא בחודשים 

פנה ראש רשות התאגידים למשרד ראש הממשלה בבקשה  2016כאמור, בפברואר 

לקיים דיון משותף לצורך התנעת מהלך לתיאום הרגולציה בתחום העמותות מול רשויות 

נערכה ישיבה ראשונה במשרד ראש הממשלה בנושא  2016המדינה הרלוונטיות. ביולי 

לישיבה  בלבד. תמקדו ברגולטורים רוחבייםוסוכם שיבהשתתפות גורמים רלוונטיים, 

, התאגידים רשות נציגיזומנו  2017 לפברוארנוספת שנקבעה במשרד ראש הממשלה 

 ."ל ורשות המסיםהחשכ

מן המקובץ עולה החשיבות שביצירת והעמקת הממשקים בין הרשם לבין 

רשויות ציבוריות רלוונטיות. יצוין כי גם רשות התאגידים הכירה בחשיבות 

ממשקים הפורמליים ופנתה בעניין זה למשרד ראש הממשלה. משרד מבקר ה

המדינה מעיר לרשם העמותות שעליו להמשיך לפעול ליצירה ולשיפור ממשקי 

העבודה עם הרשויות הרלוונטיות בכלים המצויים בידיו, ולא להתמקד רק 

. הדבר הכרחי לשיפור הפיקוח והבקרה על עמותות, רוחבייםהברגולטורים 

הגברת החיסכון והיעילות בהקצאת משאבי רשם העמותות וגופים נוספים ול

  בביצוע עבודתם.
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 הטיפול בתלונות והשירות לציבור

היה שיפור  2016אחד מששת היעדים בתכנית העבודה של משרד המשפטים לשנת 

כחלק מתפקידה השירות לציבור. גם בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות נכתב כי "

פועלת רשות התאגידים באופן תדיר לשיפור איכות הרגולציה על פעילות התאגידים 

ולהתאימה לסוג התאגיד ולמאפייניו ואיכות השירות לציבור לקוחות הרשות, על בישראל 

 ."גווניו ומאפייניו השונים

 

 

 הטיפול בתלונות 
מרביתן כנגד עמותות. תלונות  -למשרדי רשם העמותות מוגשות מדי שנה מאות תלונות 

מוגשות מוגשות גם כנגד פעולות ומחדלים של עובדי הרשם וכנגד הבודקים. התלונות 

 על ידי הציבור הרחב, עמותות, משרדי ממשלה וגופים שונים. 

לטפל בתלונות על עמותות.  סמכותיש רשם ל כיהעמותות אינו קובע במפורש  חוק

ובירור  על העמותותלפקח  ולברר תלונות נגזרת מסמכות ולשיטת הרשם, סמכות

. תכלית על העמותות לפיקוחנוסף אמצעי כשירות לפונה אלא נעשה כלא התלונות 

 המינהלאם העמותות פועלות על פי הוראות החוק וכללי לבדוק התלונות היא  בירור

  .ןאי תקינות בהתנהלותהמצביעות על התלונות לנוכח תקין, ה

נוהל טיפול  -)להלן  2012בנוהל בדיקה וטיפול בתלונות שהכין רשם העמותות ביולי  .1

, אולם על פי הנחיות המפורסמות לתלונהין זמן טיפול כולל ולא מצ בתלונות(,

 עבודה ימי 21 באתר המרשתת של רשות התאגידים הזמן המוקצב לטיפול הוא בין

, המתלונן מול לרבות, הנדרש הבדיקה להיקף כפוף -ימים(  180-חודשים )כ 6-ל

הוגשו לרשם  2016ליולי  2013נוספים. בין ינואר  רלוונטיים וגורמים העמותה

 תלונות על עמותות. להלן בלוח הפירוט:  2,280העמותות 

 2016ליולי  2013תלונות שהוגשו על עמותות בין ינואר : 4לוח 

 משך הזמן הממוצע  תלונות שנסגרו תלונות שנפתחו שנה

 לטיפול בתלונה
 אין נתונים 548 644 2013
 יום 332 765 837 2014
 יום 261 1,082 453 2015
  נתונים אין 372 346 )עד יולי( 2016

 המקור: נתוני רשם העמותות 
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 הממוצע הזמן משך

 כנגד בתלונה לטיפול
 בהרבה גבוה עמותה

 שפרסם הטיפול מזמן
 (יום 180 עד) הרשם
 

מהלוח עולה כי משך הזמן הממוצע לטיפול בתלונה כנגד עמותה גבוה 

 2015-2014יום(. בשנים  180בהרבה מזמן הטיפול שפרסם הרשם )עד 

תלונות נמשך הטיפול  571-ובשנים  3-תלונות יותר מ 18-ארך הטיפול ב

 409 פתוחות במערכת הרשם נותרו 2016יולי שנים. ב 3-בין שנה ל

 32, 2013-תלונות מ 7, 2012-, תלונה אחת מ2007-תלונה אחת מ: תלונות

 . 2016-והיתר מ 2015תלונות משנת  106, 2014תלונות משנת 

יום נועד רק לתת הערכה למשך  180רשות התאגידים השיבה כי פרק הזמן של 

, 2016הזמן הצפוי לטיפול בתלונה, והאמור באתר יתוקן בהתאם. כמו כן ביוני 

במהלך הביקורת, החל מהלך רוחבי של צמצום זמני הטיפול בתלונות, ובמסגרת זו 

מאמץ מרוכז לסגירת תלונות ישנות. כיום קיימות תשע תלונות בלבד  נעשה

צפוי  2017. החל מינואר 2015, המוקדמת שבהן מאמצע 2016שבדיקתן החלה לפני 

 משך זמן הטיפול בתלונות לעמוד על כחצי שנה והרשם יפעל להפחיתו אף יותר.

נוהל טיפול בתלונות מפרט את שלבי הטיפול בתלונות ואת לוחות הזמנים לכל  .2

יום; משלוח  21-14שלב, כדלקמן: גיבוש עמדה ראשונית ופנייה בכתב לעמותה 

יום ממשלוח מכתב לעמותה; בחינת תשובות העמותה והשלמת בירור  30 -תזכורות 

 -וח תוצאות בדיקה יום מקבלת תגובת העמותה; גיבוש הממצאים והכנת ד 14 -

 ימים מהשלמת הבירור מול העמותה.  7בתוך 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הרשם אינו עומד בלוחות הזמנים 

לאורך שלבי הטיפול בתלונות, כפי שפורטו בנוהל טיפול בתלונות. עוד 

 שקצבעל לוחות הזמנים בחלק מן המקרים  נמצא שהרשם אינו מקפיד

 . לעמותה לתגובה

כתב מבקר הפנים של משרד המשפטים בדוח  2012וער כי כבר בשנת י

מחלקת תלונות וחקירות", שהטיפול בתלונות אורך  -"רשם העמותות 

במקרים רבים זמן רב, וכי אחת הסיבות היא חוסר הקפדה על לוחות 

הזמנים בשלבי הטיפול השונים. הביקורת העירה כי המתלוננים נפגעים 

תם, וכי התנהלות לא תקינה של עמותות נמשכת מהטיפול הלקוי בתלונ

 זמן רב מבלי שהדבר מטופל. 

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי הרשם יפעל עוד לקיצור משך הטיפול בתלונות. 

הרשות הוסיפה שנוהל טיפול בתלונות הוא נוהל פנימי שנועד להכווין את העובדים 

קה בעקבות תלונתו. מכל מקום למצב הרצוי אך לפונה אין זכות קנויה לעריכת בדי

, שבה נערך שינוי ארגוני ונקבעו נוהלי עבודה 2012הטיפול בתלונות השתפר מאז שנת 

חדשים לטיפול בתלונות. עוד נמסר כי המערכת החדשה צפויה לתת מענה גם לנושא 

 המעקב אחר טיפול בתלונות.
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 מבקר למשרד
 תלונות הגיעו המדינה

 ליצור רב קושי על
 רשם עובדי עם קשר

 לצורך העמותות
 למיניהם בירורים
 לתיקים בקשר

, ידם על המטופלים
 קבלת לצורך הן

 והן טיפול סטטוס
 לסוגיות באשר

 יותר מורכבות
 בירור המצריכות

 פניות או יותר מעמיק
 דחופות
 

אם  משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים ולרשות התאגידים כי גם

בירור התלונות על ידי הרשם נועד רק לצורך פיקוח על העמותות, על הרשם 

מוטלת חובה להשיב לפונים אליו תוך פרק זמן סביר, כמו כל רשות ציבורית 

אחרת המקבלת פניות מהציבור. נוסף על כך, כאשר מתקבלת תלונה שעניינה 

הרשם לבדוק פגיעה במישרין במתלונן כתוצאה מהתנהלות עמותה כלפיו, על 

 זאת ולהשיב למתלונן לאחר בדיקתו. 

זאת ועוד. על רשם העמותות לבחון אילו צעדים נוספים ראוי לנקוט כדי לפעול 

לשיפור הטיפול בתלונות ולעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו. בנוסף, עד 

אחר  שתוטמע המערכת החדשה יש למצוא דרך שתסייע לרשם לעקוב

ולוודא  ,אתר בזמן קצר פניות ותלונות שלא טופלול ,הטיפול בפניות ובתלונות

טיפול בתלונות. לדברים יש חשיבות הן כי הטיפול מתבצע בהתאם לנוהל 

בהיבט השירות הן בהיבט הפיקוח, שכן פעמים רבות התלונות מצביעות על 

 התנהלות לא תקינה של עמותות. 

 

 

 השירות לציבור

 יצירת קשר עם משרדי רשם העמותות

מייל, טלפון ודואר. רק -לפנות לרשם העמותות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסניתן 

לצורך הגשת בקשה לקבלת אישור על ניהול תקין אפשר להגיע למשרדי הרשם בשעות 

לשוחח  כדיו ,ישיר עם עובדי הרשםטלפוני ליצור קשר אי אפשר  מקרה בכל קבלת קהל.

להסביר ו המוקד דרך קשר ליצור יש תועם העובד המטפל בעמותה או לקבוע פגישה א

 הם יוצרים קשר עם הפונה.קיים צורך ה אכן ואם שוכנעו עובדי הרשם כי ,את הצורך

המוקד הטלפוני של משרד המשפטים, הפועל גם עבור רשם העמותות, מאויש על ידי 

לרבות סטטוס טיפול, שאלות  -סטודנטים, והוא נותן מענה לפניות במגוון נושאים 

בנוגע להתנהלות עמותות, טיפול בבקשות לעיון בתיק עמותה, משלוח שוברי כלליות 

 48תשלום ועוד. על פי כללי המוקד, פנייה בדואר אלקטרוני או בפקס תיענה בתוך 

שעות ממועד קבלתה. גם על פניות שהועברו לטיפול עובדי החטיבה ברשם יש להשיב 

 3%-וכ במוקד הפניות כל סךמ 97%-כ טופלו 2015-ו 2014 שעות. בשנים 48בתוך 

נעשו באמצעות מן הפניות  65%-. יצוין כי כהרשם אצל המקצועי הגורם לטיפול הועברו

 .אלקטרוני דואר באמצעות הודעות 35%-שיחות טלפון וכ

ליצור קשר עם עובדי רשם  רב על קושימבקר המדינה הגיעו תלונות  למשרד

הן  ,המטופלים על ידם בקשר לתיקיםלמיניהם העמותות לצורך בירורים 

סוגיות מורכבות יותר המצריכות בירור באשר ללצורך קבלת סטטוס טיפול והן 

 אלקטרוני דואר הודעותמעמיק יותר או פניות דחופות. מעיון אקראי בכמאה 

בהם פונים למוקד שביקשו שמקרים כמה נמצאו  2015למוקד הטלפוני במהלך 

 לקבל מענה.  התקשו ניינםלשוחח טלפונית עם עובד הרשם המטפל בע
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רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי היא סבורה שמדיניותה בכל הנוגע למענה לציבור 

כמות הפניות, הצורך  -נכונה ומאזנת באופן ראוי בין כל ההיבטים הרלוונטיים, ובהם 

במתן מענה שוויוני ובמניעת תופעה של "מאכערים" ועוד. כמו כן עובדי הרשם יוזמים 

 ורים כי יש צורך בכך.בעצמם קשר עם הפונים כאשר הם סב

ברי כי קיומו של מוקד טלפוני נועד לייעל ולשפר את השירות לציבור ובה בעת 

לפנות את זמנם של גורמי המקצוע לבצע את עבודתם השוטפת. עם זאת על 

הרשם לבחון את הדרך המתאימה לאפשר לפונים נגישות קלה יותר לעובדיו 

די לקצר ולייעל את הטיפול במקרים המתאימים, גם אם בתיווך המוקד, כ

 הנדרש.

 

 קבלת קהל ומשלוח דיווחים

לרשות התאגידים חמישה מחוזות שבהם מקבלים קהל. עיקר קבלת הקהל מתקיימת 

בנושאי משכונות, מיעוטה בנושא חברות ומיעוט קטן עוד יותר בנושא עמותות. יצוין כי 

ה, בשליחת דיווחים עיקר הקשר של העמותות עם רשם העמותות נמצא ברישום העמות

 שנתיים ודיווחים על שינויים בעמותה ובבקשות לקבלת אישור על ניהול תקין. 

בביקורת נמצא כי אין אפשרות להגיש טופסי דיווח לרשם העמותות באופן 

מקוון כפי שקיימת ברשם החברות, ורובם נשלחים באמצעות הדואר. עד 

להטמעת המערכת החדשה ראוי שרשם העמותות יפעל למצוא דרך לייעול 

 תהליך הגשת המסמכים במטרה לשפר את העבודה ואת השירות לציבור. 

ים מסרה כי היא פועלת זה מכבר כדי לאפשר הגשת מסמכים באופן רשות התאגיד

, 69מקוון והדבר יתאפשר עם כניסת המערכת החדשה. במקביל יזמה הרשות הצעת חוק

 שעברה בקריאה ראשונה, לעניין הגשה מקוונת של מסמכים לעמותות ולחל"ץ.

 

 ובפקסים אלקטרוני דואר הודעותהטיפול ב

והפקסים הממוחשבים הנשלחים לרשם העמותות מנותבים  האלקטרוני הדואר הודעות

 שמערכת למוקד הטלפוני ומשם מועברים ליחידת הדואר של רשות התאגידים. היות

יחידת  ופקסים אלקטרוני דואר הודעותהמחשוב של רשם העמותות אינה תומכת בקבלת 

ושמים . עובדי החטיבה רבחטיבות טיפול המשךומעבירה אותם ל אותםהדואר מדפיסה 

 כדי שיקבלו ביטוי במערכתאו הפקס  הודעהה נושאבתמצית במערכת הרשם את 

 האלקטרוני הדואר בהודעות הטיפול את מסיים בחטיבה המתאים שהגורם לאחר. הרשם

סריקת המסמכים מבוצעת על ידי חברה  לסריקה. אותן מעביר הוא, שהודפסו הפקס או

   חיצונית שנבחרה במכרז.
 .2016-( התשע"ז16העמותות )תיקון מס'  הצעת חוק  69
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הסריקה אורך כשבועיים, ובמקרים רבים אף חודש ויותר. נמצא כי תהליך 

לפיכך, נוצר מצב שבו עובד הרשם מקבל פנייה של עמותה )בדואר, בפקס, או 

אלקטרוני(, שולח לעמותה מכתב תשובה, ומעביר את הפנייה  בדואר

והתשובה לסריקה. פעמים רבות העמותה מגיבה שנית בטרם הסתיים הליך 

אינו יכול להשיב לה מאחר שהחומרים אינם בפניו ועליו הסריקה, ועובד הרשם 

להמתין לסיום הסריקה. מצב דברים זה אינו סביר ועל הרשם לפעול לתיקונו 

 בהקדם. 

מול חברת הסריקה כדי לשפר את ההליך  2016רשות התאגידים מסרה כי פעלה בשנת 

ה זו. המערכת אך האפשרות לשינויים מוגבלת לנוכח תנאי ההתקשרות החוזית עם חבר

 החדשה צפויה לתת מענה גם בעניין זה.

 

 גיידסטאר אתר

להסמיך את ראש רשות התאגידים לפעול להקמת מאגר  200870-הממשלה החליטה ב

מידע שישמש מקור מידע לפעילותם של אלכ"רים, ובשלב ראשון עמותות. נקבע כי 

ים אשר יש להם נגיעה המאגר ירכז מידע עדכני המצוי בידי משרדי ממשלה וגורמים נוספ

 לפעילות העמותות. עוד נקבעו הנתונים שייכללו במתכונת הבסיסית של המאגר.

לפעול מאגר מידע על אלכ"רים הנקרא  2010בעקבות החלטת הממשלה החל ביולי 

"גיידסטאר". המאגר נועד להגביר את השקיפות והנגישות למידע על אודות ארגונים אלו 

מידע מתוך מאגרי רשם בו  באתר גיידסטאר ניתן חינם, ומוצג הפועלים בישראל. השירות

אותו בחרו העמותות שאודות כל העמותות בישראל, לצד מידע נוסף על העמותות 

 ומופעל על ידי חל"ץ. 2010. המיזם הושק ביולי להעלות לאתר

היא בראש ובראשונה ליצור שקיפות ציבורית באתר גיידסטאר נכתב כי המטרה בהקמתו 

כל מי שיש לו עניין בעמותות: תורמים, מתנדבים, , כך שבהתנהלות העמותות בישראל

אודות על יכולים לגלוש ולמצוא מידע רשמי שדווח לרשם העמותות  ,ספקים ולקוחות

 צורת ההתנהלות של כל עמותה פעילה בישראל. 

שנקבעו בהחלטת  והמידע נתוניםחלק מהבביקורת נמצא כי המאגר אינו כולל 

ת והמאפשר ותשל תרומ ןקיומ, פרוטוקוליםתקנון העמותה,  כגון ,משלההמ

והמלצות ועדת ביקורת. עוד נמצא כי פירוט התמיכות  46זיכוי מס על פי סעיף 

הכספיות שקיבלה העמותה ממשרדי הממשלה אינו מעודכן והוא כולל נתונים 

בלבד. באתר גם לא היה מידע מעודכן בדבר סכומים  2012עד לשנת 

 , ובעקבות71התקבלו בעמותות מהוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונותש

  הביקורת המידע עודכן.
בחלק ד' של ההחלטה שכותרתה "יחסי הממשלה, החברה  - 24.2.08-מ 3190החלטה מס'   70

 האזרחית והמגזר העסקי התורם להשגת מטרות ציבוריות".

יבורית שהוקמה בהחלטת ממשלה, שתפקידה להקצות כספי עיזבונות לטובת המדינה ועדה צ  71

 שלא נקבע להם ייעוד מסוים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
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 עדכניים נתונים היעדר
 כגון, גיידסטאר באתר
 התמיכות פירוט

 קיבלו שאותן
 חוטא, העמותות

 השקיפות לעקרון
 שעמד הציבורית

 החלטת בבסיס
 והקמת הממשלה

 האתר
 

הביקורת העלתה עוד שאפשרויות החיפוש באתר הן בסיסיות ואינן מאפשרות 

 למשל חיפוש עמותות בעלות אישור על ניהול תקין.

א נדרש בהחלטת מרשות התאגידים נמסר כי באתר גיידסטאר קיים מידע רב, חלקו ל

הממשלה. כמו כן אפשר להזמין באמצעות המרשתת בתשלום סביר את תיק העמותה 

ובו מידע רחב בהרבה מזה שנקבע בהחלטת הממשלה. אשר לנתונים הקיימים ברשויות 

אחרות, כגון החשכ"ל ורשות המסים, האחריות להעברת המידע מוטלת עליהם. הרשם 

נקבעו  2017ת תכנית העבודה שלו לשנת פעל לקבל את המידע האמור, ובמסגר

 משימות הכוללות את הפיתוחים הנדרשים לצורך הצגת המידע באתר. 

היעדר נתונים עדכניים באתר גיידסטאר, כגון פירוט התמיכות שאותן קיבלו 

העמותות, חוטא לעקרון השקיפות הציבורית שעמד בבסיס החלטת הממשלה 

להרחבת המידע המצוי באתר והקמת האתר. על רשם העמותות לפעול 

גיידסטאר ולעדכונו. כן עליו לפעול לקידום האפשרות לביצוע חיתוכים 

 מתקדמים באתר לצורך קבלת מידע מגוון יותר על עמותות. 
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 הפקת דוחות ונתונים ממערכות המחשוב 

עובדי הרשם מסתייעים בעבודתם בשתי מערכות מחשוב, שאינן מקושרות זו לזו. האחת 

מערכת רשומות אלקטרוניות שבה מנוהלים תיקי העמותות ואליה  -" מערכת ה"דוקסנטר

נסרקים כל מסמכי רשם העמותות הנוגעים לעמותות מסוימות, ובהם מסמכי העמותה, 

התכתבויות בכל ערוצי התקשורת, תלונות, מתן אישור על ניהול תקין וביקורות עומק. 

אחר הסריקה מועבר החומר כאמור סריקת המסמכים מבוצעת על ידי חברה חיצונית. ל

 הקשיח לגנזך. 

המערכת השנייה נועדה לניהול המידע והנתונים על העמותות. במערכת זו נמצא מסד 

הנתונים של הרשם ובה מתועדות הפעולות שנעשו בנוגע לעמותה, אינדיקציות בדבר 

חומרים שהתקבלו ונשלחו, משימות שנפתחו ונתונים כלליים על כל עמותה ועמותה. 

 wordרכת הרשם אינה כוללת דואר נכנס בכל ערוץ תקשורת שהוא, אלא רק מסמכי מע

 של דואר יוצא. כל יתר המסמכים נסרקים למערכת הדוקסנטר. 

 כיבדוח זה  שעלובהתייחס לליקויים במגוון נושאים  התאגידים רשות ציינה בתשובתה

 . 2017, שפיתוחה יחל בשנת החדשה המחשוב מערכת הטמעת עם יתוקנו הם

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים שעליו לזרז את ההליכים 

מוטלת הקשורים למערכת החדשה אולם עד להטמעת המערכת בשלמותה 

על הרשם חובה לטפל בליקויים שעלו לעיל ולתת להם מענה, ולו זמני, בכלים 

. דברים אלו אמורים במיוחד בנושאים הקשורים להפקת העומדים לרשותו כיום

 דוחות ונתונים ממערכות המחשוב כמפורט להלן.

 והתראות דוחות מאפשרת להפיק BI מערכתכאמור לעיל, : BI דוחות הפקת .1

במהלך הביקורת ביקש משרד מבקר המדינה  לצורך קבלת החלטות ניהוליות.

מרשם העמותות להמציא לו דוחות סטטיסטיים מתוך מערכת הרשם, ובכלל זה זמני 

טיפול בבקשות, משך הטיפול בביקורות עומק, עמותות שלא עברו ביקורות עומק 

מעולם, רשימת עמותות המצויות בתהליך של תיקון ליקויים, נתונים הקשורים 

, מספר הבקשות להחזר אגרות בשנה, רשימת העמותות שהחלו באגרות שירות

 בהליך מחיקה וההליך הופסק. 

לפי דברי רשם העמותות המערכת מוגבלת בהוצאת דוחות ודוחות רבים אינם 

תקינים, לפיכך רצוי להסתמך על דוחות הפרמיות )המשמשים לקביעת שכר 

 העידוד לעובדי הרשם( בלבד, שכן רק הם מתוחזקים ומנוהלים כראוי. 

ברי כי מסד נתונים המאפשר לקבל מידע על היקף הפעילות של הארגון 

ע ניתוחים סטטיסטיים על פעילותו הוא כלי ניהולי בעל חשיבות וביצו

עליונה. על רשם העמותות לפעול להזנת כל השדות והנתונים הקיימים 

 במערכת על ידי עובדי הרשם, כדי שיהיה אפשר לייצר דוחות מהימנים.
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נציגי  עיינו הביקורת במהלך סריקת מסמכים למערכת הדוקסנטר: .2

. הדוקסנטרהסרוקים במערכת  עמותות תיקי במאות משרד מבקר המדינה

העיון בתיקים חשף מספר רב של טעויות סריקה של מסמכים, דבר 

 המקשה ומסרבל מאוד את העבודה. 

 ביותרתיקי פירוק עמותות התגלו טעויות סריקה  80 מתוךלמשל,  כך

 מהשניםסריקת מסמכים  של הןמרבית הטעויות  .ממחצית התיקים

תאריך ישן שגוי המקשה על איתורם; טעויות אחרות  האחרונות תחת

תחת סריקת מסמכים  לתיקים לא נכונים; מסמכים שהתגלו: סריקת

או  ,סריקת מסמכים רבים בקובץ אחד לתוכנם; מתאימה שאינהכותרת 

מקרים  כמו כן נמצאו .תיק העמותהבמסמכים שלא נסרקו כלל וחסרים 

 ,או טיוטות של דוחות ביקורת כגון תלונות ,של סריקת מסמכים חסויים

 מבקש את תיק העמותה לקבלם.לכל מאן דהוא הבאופן המאפשר 

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי היא פעלה בשנה האחרונה מול חברת 

הסריקה כדי לשפר את הליך הסריקה אולם האפשרות לשינויים מוגבלת לנוכח 

החדשה הליך  ההתקשרות החוזית עם חברה זו. הרשות הוסיפה שבמערכת

הסריקה יתייתר. דברים ברוח זו לעניין המערכת החדשה נמסרו גם בתשובת האגף 

 למערכות מידע.

 אין מענה בתשובתו כי העמותות לרשם מעיר המדינה מבקר משרד

 לצמצום ולא לאמצעים שנקט במערכת הקיימות הרבות הסריקה לטעויות

 .התופעה

 שניבהתאם להוראות הדין, רשם העמותות גובה  :אגרות בנושא המידע מחשוב .3

ים. בדוח שהכין המבקר הפנימי של שירותכן אגרות בגין מתן סוגי אגרות שנתיות ו

נמצא כי תשלום אגרות שירות אינו מוזן למערכת  2014משרד המשפטים מאפריל 

ב אחר ועקלה המסייעת ישהיא מערכת לניהול מרוכז של נתוני הגבי ",תאנה"

במערכת  אף לא נרשמתצריכות להתקבל וששולמו בפועל. האגרה האגרות ש

הרשם אלא נסרקת למערכת הדוקסנטר בלבד. כתוצאה מכך אין ברשם העמותות 

עבור אילו ו כמה שירותים ניתנו, כמה אגרות שולמו, אילו סכומים שולמוכגון נתונים 

כי תיקון המצב האמור דורש "עבודה  התייחס לדוח וצייןאגף מערכות מידע  .עמותות

מוקמת מערכת מידע  ווכי בימים אל ,המוערכת בלפחות ארבעה חודשי אדם"

שתעלה תחילה ברשם המשכונות ובהמשך ברשם העמותות ותפתור את כל  ,חדשה

 הליקויים שהועלו.

משרד מבקר המדינה מעיר לרשם העמותות כי חלפו שנתיים מאז תשובת 

ביקורת הפנים, ותשובתו נותרה בעינה מבלי שנעשה אגף מערכות מידע ל

 דבר. 
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 ממוחשבת מערכת
 נתונים מסד הכוללת

 ...מאפשרת קףת
 ונתונים מידע הפקת

 מדויקים סטטיסטיים
 עד. ..ואמינים

 המערכת להטמעת
 רשות החדשה

 נדרשת התאגידים
 הדרכים את לבחון

 המידע לשיפור
 הניתנים והדוחות
 מהמערכות להפקה
 הקיימות
 

 תיקי מאות נבדקו הביקורת במהלך :משימותאחר  מעקב מערכת .4

 העמותות רשם התמהמה שבהם מקרים עשרות נמצאו היתר ובין עמותות,

. אחריותו שתחת תהליכים בקידום או אליו, שהועברו לפניות תשובה במתן

 שפורטו הרשם, של הטיפול בתהליך עיכובים של רבים מקרים נמצאו

 על ניהול אישורים במתן, ולשינויים לרישום בין השאר בבקשות לעיל,

  .בתלונות ובטיפול עומק בביקורות הטיפול בהליך, תקין

רשות התאגידים מסרה בתשובתה כי שיפור יכולת המעקב באמצעות המערכת 

תת מענה גם בעניין הקיימת ידרוש השקעה לא סבירה, והמערכת החדשה צפויה ל

זה. עוד מסרה כי מנהלי החטיבות הונחו לבצע מעקב הדוק יותר אחר עמידה בזמני 

 הטיפול, מהלך שכבר הוחל בו קודם לכן בכל הנוגע לביקורות עומק ותלונות. 

יוער כי המעקב אחר המשימות במערכת הממוחשבת של הרשם אינו 

אוטומטית על עיכוב בטיפול, והוא מוטל על עובדי  כולל התרעה מחשובית

הרשם. לדעת משרד מבקר המדינה, הוספת התרעות למערכת הקיימת 

חיונית לקיום בקרה על פעילות הרשם ולמעקב אחר ביצוע הפעולות 

שהוא נדרש להן, והיא תסייע בצמצום הטעויות והעיכובים הרבים 

 והממושכים בטיפול הרשם.

הכוללת מסד נתונים תקף מאפשרת ניהול תיקים, יצירת מערכת ממוחשבת 

משימות, מעקב ובקרה על פעולות המשתמשים בה והפקת מידע ונתונים 

לפיכך, עד להטמעת המערכת החדשה רשות  סטטיסטיים מדויקים ואמינים.

התאגידים נדרשת לבחון את הדרכים לשיפור המידע והדוחות הניתנים 

רשם ולייעל את יעדי ה י לסייע בהשגתלהפקה מהמערכות הקיימות, כד

והבקרה. אמנם לפי דברי הרשם אפיון המערכת החדשה החל,  פיקוחעבודת ה

 לשנים נמסר כי הקמת המערכת מתוכננת אגף מערכות מידע אולם מ

  ומכאן שעדיין אין לדעת מתי היא תהיה מוכנה לשימוש מלא. 2018-2017
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 סיכום

בעשורים האחרונים גדל באופן ניכר מספר ארגוני המגזר האזרחי הפועלים 

בישראל, ובכלל זה עמותות וחברות לתועלת הציבור, ולהם תפקיד מרכזי 

בחברה הישראלית ובפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. ככלל מימון 

מרבית הפעילויות של ארגונים אלו מתקבל מכספי ציבור, אך הציבור לרוב 

ת ויכולואת כלים  גםאין ם. לציבור פעילותעל התנהלותם ומידע נו מקבל אינ

גדול ועל כן קיים אינטרס ציבורי  יהם,להתארגן לשם הבטחת קיום מטרות

 העמותות וחברות לתועלת הציבור מתנהלות להבטיח כים. כדי בפיקוח עליה

 יצר המחוקק מנגנון יהןולמטרותנן בהתאם להוראות הדין ובהתאם לתקנו

 פיקוח ממשלתי באמצעות רשם העמותות.

עמותות, שהן יותר  20,000-בדוח זה עלו ממצאים כבדי משקל ולפיהם כ

ממחצית מן העמותות הרשומות, אינן מדווחות לרשם העמותות, ולרשם אין כל 

מידע על פעילותן ואופן התנהלותן; הרשם כמעט אינו נוקט פעולות לגביית 

ור על ניהול תקין שמנפיק הרשם מלמד רק על אגרות שלא שולמו; נוסח האיש

הגשת מסמכים ואינו משקף אם התנהלות העמותה תקינה ובהתאם לחוק; 

האישור על ניהול תקין ניתן לעתים לעמותות המתנהלות באופן בעייתי מבלי 

שהדבר משתקף בתוכן האישור; הרשם אינו משתמש באופן מיטבי בכלים 

כך פחת באופן ניכר מספר ביקורות  -מותות שבידיו לצורך פיקוח ובקרה על ע

העומק שהוא עורך והן נמשכות זמן רב; הרשם אינו מתואם מספיק עם גופים 

אחרים המפעילים אף הם פיקוח על עמותות או שיש בידיהם מידע רלוונטי 

 לגבי עמותות העשוי לסייע בידו.

כספי ארגוני המגזר האזרחי מקבלים מדי שנה עשרות מיליארדי שקלים מ

ציבור, והם מקיימים פעילות ענפה במגוון תחומים חברתיים לטובת הציבור. על 

רשם העמותות לפעול לכך שהאישור על ניהול תקין ישקף את הדרישות 

שהעמותה עומדת בהוראות החוק; עליו לחזק  -המצוינות בהחלטת הממשלה 

וף ולייעל את מערך האכיפה והבקרה על עמותות, ולשפר את ממשקי שית

הפעולה והעברת המידע בינו לבין יתר הגורמים העוסקים בפיקוח ובבקרה על 

עמותות. את זאת עליו לעשות כדי להבטיח כי כספי הציבור ישמשו למטרה 

 שלשמה יועדו, וכי פעילות העמותות תתנהל לטובת הציבור הנזקק לה. 

 



 המשפטים משרד

  מוצריםו שירותים באספקת הפליה מניעת

 ציבוריים למקומות ובכניסה
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 תקציר

  כללי רקע

ערכי היסוד של מדינת ישראל מאז ראשיתה התבססו על המלחמה באפליה 

וגזענות, החתירה לשוויון בין כל אזרחי המדינה והשמירה על כבוד האדם באשר 

ביטוי מובהק לערכי יסוד אלה ניתן במגילת העצמאות, הקובעת כי  הוא אדם.

יון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל ומדינת ישראל... תקיים שו"

עקרון השוויון פירושו ". תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; דת, גזע ומין

עקרון זה אין ת שבין בני האדם. ביחס לשונו שוויון בפני החוק וניטרליות של החוק

טיב העניין ומהותו. הפליה על פי  אלא הבחנה המוצדקתאחד לכול פירושו דין 

אינם מבוסס על טעמים שהדין השונה בין אנשים קיימת באותם מצבים שבהם מת

 כזאת.הבחנה מצדיקים 

 וק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידורנחקק ח 2000בשנת 

חוק איסור הפליה( שנועד לקדם את  -)להלן  2000-ולמקומות ציבוריים, תשס"א

השוויון ולמנוע הפליה בתחום זה. החוק חל על כל עוסק, ציבורי ופרטי כאחד, 

המפעיל מקום המיועד לשימוש הציבור ועל כל מי שמספק מוצרים או שירותים 

ע בו כי הפרת איסור ציבוריים. החוק מקיף קשת רחבה של תחומי שירות, ונקב

ההפליה היא עוולה אזרחית או עבירה פלילית, לפי הנסיבות המנויות בו, 

 המאפשרות נקיטת הליכים משפטיים. 

 

 הביקורת פעולות

אופן התמודדותן של  אתבדק משרד מבקר המדינה  2016 אוגוסט-מרץבחודשים 

המצויים תחת רשויות המדינה עם תופעת ההפליה באספקת שירותים ומוצרים 

אחריותן. הביקורת התמקדה בפיתוח הידע בנושא הפליה בשירותים, במוצרים 

ובכניסה למקומות ציבוריים; בפעולות שנקטו משרדי הממשלה כדי להיאבק 

זו; בטיפול בתלונות על תופעות כאלה; באכיפה פלילית ואכיפה אזרחית הפליה ב

יקורת הבעם התופעה. של איסור הפליה ובגיבוש מענה מתכלל להתמודדות 

בכמה משרדי ממשלה בהם משרד המשפטים, משרד החינוך, המשרד ה רכנע

 לשוויון חברתי ומשרד הבריאות.
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 הליקויים העיקריים
 מאפייני הפליה באספקת שירותים ופיתוח ידע 

, בהם חסמים כלכליים, חסמים משמעותיים ניצביםשהופלו  בני אדםפני ל

הגשת , ההגשת תלונמהם  וגיים. חסמים אלו מונעיםתרבותיים, לשוניים ופסיכול

שאירעו בפועל גבוה  שמספרם של מקרי ההפליה מכאןעדות.  סירתמתביעה או 

 ממספר האירועים המתועדים. בהרבה 

במערכת הממשלתית לא נערכים הליכים או פעולות שיטתיות לאיסוף מידע 

ולמעקב אחר מופעים של הפליה באספקת מוצרים ושירותים. המידע הקיים על 

ההפליה המתרחשת בפועל אינו נאסף באופן עקיב ושיטתי אלא הוא מוגבל לגזרות 

 מסוימים(. מצומצמות בלבד של הנושא )ענף, קבוצה מוגנת או אזור גאוגרפי 

אף שחוק איסור הפליה קובע ששר המשפטים ממונה על ביצועו, משרד 

המשפטים לא פעל לאיסוף שיטתי של נתוני תלונות ופניות כלליות ומקצועיות 

 שוויון.-בנושאי הפליה ואי

משרד החינוך אינו מרכז תלונות, אינו מבצע מעקב יזום ואינו מפֵתח ידע מספק על 

תחומי אחריותו. גם כאשר עסקו בנושא לשכת המדען  אירועי הפליה במסגרת

לא נעשה שימוש בנתונים  ,הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוךהראשי ו

 שנאספו לצורך גזירת מסקנות וגיבוש מענה משרדי לתופעה. 

משרד הבריאות אינו אוסף נתונים על מקרי הפליה בשירותים שבתחומי אחריותו, 

ופן יזום. תלונות הציבור המתקבלות אצל גורמים שונים ואינו מפתח ידע בנושא בא

במערכת הבריאות אינן מקובצות למאגר תלונות, ולפיכך לא עלה בידיו להציג 

 אומדן מספרי של התלונות שקיבל.

 

 פעולות בלתי מספקות של משרדי הממשלה 

 למיגור תופעות מערכתיות של הפליה 

גם  מקיפות ההפליה מניעת בתחום ישראל לאומיות של-הבין התחייבויותיה

 ונקיטתסעדים אפקטיביים לנפגעי הפליה  העמדתהתחייבויות ביצועיות, לרבות 

עם  ואולם התמודדותם של משרדי המשפטים, החינוך והבריאותאמצעי אכיפה. 

תופעות רחבות היקף של הפליה, מעוררים ספק באשר לאופן שבו מקיימת ישראל 

 .לאומי בתחום-ביןאת התחייבויותיה במישור ה

תופעות של הדרת נשים מן המרחב הציבורי עמדו במרכזו של  משרד המשפטים:

דוח שהכין משרד המשפטים, אשר קבע כי זו תופעה בלתי חוקית וכי חובה על 

 משרד שנקטו בפעולות די משרדי הממשלה למגרה. ואולם במבחן התוצאה אין

 יזום באופן לפעול התופעה, והיכולתומשרדי הממשלה האחרים למיגור  המשפטים

. משרד המשפטים לא של השרים בדרג המדיני וברצונם לא אחת תלויה למיגורה

יזם אכיפה פלילית בנושא, ומשרדי הממשלה האחרים כמעט שלא הפעילו 

סנקציות מינהליות או פליליות שבסמכותם. היעדרן של פעולות מערכתיות יזומות 
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ד נשים, לצד דלות האמצעים והסעדים היעילים ויעילות למניעת הפליה כנג

וההימנעות מיישום סמכויות האכיפה הקיימות, משקפות התמודדות רפה ופסיבית 

ספק אם הפעולות שנעשו  ומחייבות נקיטת גישה חדשה. של משרדי הממשלה,

בתחום זה ענו במלואן על החובה שחלה על הרשויות הממשלתיות לרבות זו 

 לאומי. -ת במישור הביןהנובעת מההתחייבויו

הליך הבדיקה הנהוג במחוז החרדי לבירור תלונות על הפליית  :החינוך משרד

תלמידים במוסדות חינוך חרדיים לא הוחל גם על מוסדות חינוך שאינם חרדיים, 

קיים חשש שהבירור הראשוני ומתמקד רק בקבלה ובשיבוץ למוסד החינוכי. 

 בהםש המקרים את מצמצםבפועל ו ,הבקשות רובאת  בהליך מנפה הממושך

של המחוז החרדי למקרים מובהקים בלבד.  הערר ועדת מכריעה בסופו של דבר

משרד החינוך ממעט מאוד בהפעלת סנקציות מינהליות, לאחר דיון בוועדת הערר 

שהסתיים בהכרעה נגד המוסד החינוכי ורק לאחר הליכים מתמשכים נוספים. 

נוקט למיגור התופעה הן אפקטיביות, וספק אם ספק אם הפעולות שמשרד החינוך 

יש בהן כדי לתת מענה מספק ונאות כמתחייב מהוראות הדין ומהתחייבויותיה 

 לאומיות של מדינת ישראל.-הבין

זה שנים נשמעות טענות חמורות על הפרדת יולדות בבתי  משרד הבריאות:

. נתונים לנו אין םג, תלונות ואין מאחר" טוען כימשרד הבריאות חולים בארץ, אך 

משרד הבריאות לא ערך בירור עובדתי של התופעה,  ".תופעה אינה זו מבחינתנו

על ביצוע  פיקחלא לא בחן את היקפה ולא ערך ביקורות סדורות בבתי החולים, 

חלק של משרד הבריאות ו עמדות .הנחיותיו בנושא בשטח ולא וידא את אכיפתן

ין המדיניות המוצהרת בעניין הפרדתן של פער ב מעידות על ממנהלי בתי החולים

מערכת הבריאות אינה מתנגדת יולדות ובין המצב בפועל. במבחן המעשה, 

, בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון ואינה נאבקת בה "נפרד אבל שווה" תלנורמ

משרד . היועמ"ש( -)להלן ולעמדת משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה 

 של ביצועיותה ולות הנדרשות לקיום התחייבויותיההבריאות לא ביצע את הפע

תחייבות לנקוט הלרבות ה הפליה, למניעת בכל הנוגע לאומי-הבין במישור ישראל

 ולהעמיד סעדים אפקטיביים, ופעולותיו נותרו הצהרתיות בעיקרן.אמצעי אכיפה 

 

 הטיפול בתלונות על הפליה 

כי  נמצא והשוויון החברתי במשרדי המשפטים, החינוך, הבריאותתלונות  בבדיקת

התלונות המתקבלות  אך רבים להגשת תלונות,ערוצים מספקים  המשרדים הללו

 בהן אתלאתר  מאפשרש באופן בהם אינן מרוכזות אצל גורם אחד ואינן מקוטלגות

 . על הפליה התלונות

הטיפול של משרדי הממשלה שנבדקו בתלונות על הפליה אינו בלתי תלוי. על פי 

פול מתמצה בניתוב תלונות על הפליה מאגף תלונות הציבור לבירור רוב הטי

ביחידה המקצועית שהנילון עובד בה ואינו נותן למתלונן מענה ייעודי ובלתי תלוי. 

זהו מצב של ניגוד עניינים מובנה, שכן בסופו של התהליך הגורם המברר את 

במצב זה, התלונה והנילון שייכים שניהם לאותה יחידה מקצועית במשרד. 

 .גרסת הנילון נסמכת לא אחת עלההכרעה בתלונה 
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 אכיפה פלילית ואכיפה אזרחית 

 של איסור הפליה באספקת שירותים 

בשבע עשרה שנות קיומו של חוק איסור הפליה לא הוגש בגינו אף לא כתב אישום 

אחד. נתונים על אודות היקף התלונות הקטן בגין עבירות על חוק איסור הפליה 

נה תלונות בשנה בממוצע, רובן המכריע על הפליה בכניסה למקומות בילוי( )כשמו

מחזק את המסקנה שחוק איסור הפליה עודו נתפס בעיני הציבור ורשויות אכיפת 

 החוק בעיקר כ"חוק המועדונים", וכי קיימים חסמים המונעים אכיפתו האפקטיבית. 

ור הפליה. נוסח הנוהל הטיפול המשטרתי בתלונות מסכל את תכליתו של חוק איס

לטיפול בתלונות על עבירות לפי חוק איסור הפליה קובע תנאים  המשטרתי

גניזתם. הלכה למעשה, רוב התיקים -מחמירים להעברתם של תיקים לתביעה ולאי

דינם להיגנז מבלי שנערך בהם בירור, ובכך מונע הנוהל את יישומו ואכיפתו של 

החוק ואת  מטרותרה טרם הטמיעה את חוק איסור הפליה. הדבר מלמד שהמשט

 מגוון התופעות שהוא נועד למנוע. 

למן חקיקת חוק איסור הפליה לא גיבשו המשטרה והפרקליטות מדיניות אכיפה 

מתואמת, ולא ביצעו אף לא אחת מהנחיות היועמ"ש בעניין הכנת התכנית 

להגברת ההיכרות של גורמי האכיפה והציבור עם חוק איסור הפליה והגברת 

של תופעת  אכיפתו. גורמי אכיפת החוק היו תמימי דעים באשר לגילויים הנרחבים

ההפליה, להיעדר פעולות אכיפה פלילית ולקיומם של חסמים ליישום החוק, אך 

הפרקליטות והמשטרה לא יזמו פעולות לשינוי המצב, למעט פעולת אכיפה יזומה 

, ולא פעלו ביתר נחרצות בהפרות חוק איסור הפליה שהובאו 2016אחת מיולי 

ומצם, לפרקליטות כמעט שלא לפניהן: היקף התלונות שהוגשו למשטרה נותר מצ

 הועברו תיקים לטיפול ולא הוגשו כתבי אישום. 

היקף התביעות האזרחיות על הפליה בשירותים, במוצרים ובכניסה למקומות 

ציבוריים אינו משקף את היקפה האמתי של ההפליה, ומעטות גם התובענות 

ק תובענות הפליה למן חקיקתו של חו איסור חוק הפרת הייצוגיות שהוגשו בגין

ועד מועד סיום הביקורת. מיעוט התביעות למן חקיקתו של  2006ייצוגיות בשנת 

מטילים המונעים הגשת תביעות על ידי נפגעי הפליה,  חוק איסור הפליה והחסמים

 ספק ביעילותה של האכיפה האזרחית. 

 

 גיבוש מענה מתכלל להתמודדות 

 עם הפליה באספקת שירותים 

של המשרדים הממשלתיים בתלונות על הפליה באספקת מתודולוגית הטיפול 

שירותים ומוצרים לוקה בניגוד עניינים מובנה, וטיפול משרדי הממשלה שנבדקו 

בתופעות רחבות של הפליה תלוי בין השאר ברצונו של העומד בראש המשרד 

טיפול תגובתי  הוא הממשלתי. במצב זה, אין מדיניות יזומה והטיפול בהפליה

איסור חוקים העוסקים באכיפה הנמוך של ה היקף על השפעה לכךבעיקרו, ו

ברמה האזרחית וברמה ההפליה באספקת שירותים ומוצרים ברמה הפלילית, 
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משרדי ממשלה בהפליה בשירותים  שלאוטונומי הנהלית. הטיפול המערכתי יהמ

 אינו מלא ומספק. 

ם מצטברים. החוק בישראל מציע לנפגעי הפליה שורה של אמצעי אכיפה וסעדי

אולם פריסתה של התופעה בפועל ומגוון מופעיה מלמדים שבמבחן התוצאה 

הרשויות הציבוריות עושות שימוש דל באמצעים ובסעדים אלה. הן מנמקות זאת 

בקיומם ובאפשרות נקיטתם של אמצעים אחרים ואלה נראים להן ראויים יותר, אך 

 ל.בסופו של דבר כמעט שאין ננקטים אמצעי אכיפה כל

נציבויות  -נציבות שוויון בעבודה, נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות )להלן ביחד 

שהוקמו בישראל לשם  ציבוריים ייעודיים השוויון( ורשות מעמד האישה הם גופים

קידום שוויון ומניעת הפליה בתחומי עיסוקם, אשר אינם מקיימים את הסטנדרט 

מוסדות לאומיים לזכויות אדם. נציבויות לאומי בכל הנוגע לעצמאותם של -הבין

ממשלתיות שאינן נהנות מעצמאות. -השוויון ורשות מעמד האישה הן יחידות פנים

 קבע כי הנציבויות"ש היועמ, השוויוןלנציבויות  שמקנה החוקהסמכויות  למרות

 כאורגן אלא ולהיתבע לתבוע מוסמכות אינן והן, המשפטיות להנחיותיו כפופות

 נגדה לעתור המדינה, את לתבוע רשאיות אינן הנציבויות .ישראל מדינת של

 בית"ידיד כ אוטונומית עמדה משפטיים, ולהגיש נגדה הליכים , לנהל"ץלבג

שהמדינה מעורבת בו. הנחיית היועמ"ש גורעת נדבך  משפטי בהליך" משפט

ן משמעותי מסמכויות האכיפה של נציבויות השוויון כלפי השירותים הציבוריים ומ

הכלים האפקטיביים ליישומן, ופוגעת בעצמאותן; ומכאן שהיא פוגעת במאבק נגד 

תופעות פסולות של הפליה. העמדה העקיבה של משרד היועמ"ש בעניין מעמד 

הנציבויות והיעדר פעולות לאכיפה פלילית של חוק איסור הפליה אינם עולים 

 קידום שוויון ומניעת הפליה. -בקנה אחד עם מטרות החוק 

 2016בשנים האחרונות פחתו מאוד משאביה של הרשות למעמד האישה, ומינואר 

אין מכהן בה מנהל. גם נציבויות השוויון אינן עצמאיות מבחינה תקציבית ובשנים 

 האחרונות אף הוקטן תקציבן. 

 

 ההמלצות העיקריות

 וסקרים לערוך מחקרים, לאסוף במרוכז נתוניםכל משרד בשלב הראשון על 

פגיעה מוגברת  בהם קיימתשלמפות את המקומות  כדי שיוכל ידע,ולפתח 

 .למיגורה מושכלת ומיטבית יגבש מדיניות בסיס מיפוי זה ועלקבוצות מוגנות, ב

בשלב השני, על משרד המשפטים להיוועץ בגורמים המקצועיים הרלוונטיים בו 

וברשויות ציבוריות אחרות באשר לאופן המיטבי לכינון מאגר ידע לאומי בנושא 

 ההפליה, לפעול לכינונו ולפיתוחו פיתוח שוטף.

משרדי הממשלה נדרשים לקיים בקרות יזומות, להפעיל את  הדרת נשים:

קח ולבצע פעולות אכיפה למיגור התופעה. משרד המשפטים סמכויותיהם, לפ

נדרש להנחות את משרדי הממשלה בתחום זה, להגביר את פיקוחו עליהם כדי 

לוודא נקיטתם של האמצעים הדרושים, ולדרוש מהם דיווח שוטף על אופן 

 פעולתם.
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על משרד החינוך לגבש מענה מקיף  הפליית בנות במוסדות חינוך חרדיים:

בי לטיפול כולל בהפליה במערכת החינוך, שיקיף את כל מוסדות החינוך ואפקטי

ואת כל סוגי ההפליה. על המשרד לבחון את הדרכים להשגת אכיפה יעילה תוך 

 שימוש נרחב יותר בסנקציות מינהליות, ובמקרה הצורך אף בנקיטת אמצעים

פעולותיו. על כן עליו לפתח אמצעי פיקוח ובקרה כדי להעריך את יעילות  .פליליים

המשרד לאזן בין מיצויו של הבירור הראשוני בהליך הבדיקה במחוז החרדי ובין 

 הצורך בהכרעה ברורה של המשרד בתלונה בפרק זמן סביר. 

על משרד הבריאות מוטלת החובה להבטיח לכלל האוכלוסייה  הפרדת יולדות:

בית ידי יתנים בשוויון בשירותי הבריאות שהוא מספק, לרבות שירותי הבריאות הנ

הפרדת יולדות מטעמים שאינם רפואיים אינה עולה בקנה  .חולים וקופת חולים

אחד עם עקרון השוויון, גם אם תתקבל הטענה שתכלית ההפרדה היא ריצויה של 

 יולדת או "התחשבות בשיקולים תרבותיים".

משרד הבריאות נדרש לאסוף באופן שיטתי נתונים על שיבוץ יולדות בכל בתי 

מקבלי החולים, כדי שיוכל לנתח את היקף התופעה ואת מאפייניה, ולפתח עבור 

 הפליה.המיטבית למניעת מדיניות הגיבוש כלים לשם ההחלטות 

צעדי אכיפה וסנקציות מינהליות הם בבחינת רובד נוסף במאבק בתופעת 

על משרד  ההפליה, והם משלימים אמצעים אחרים כמו אכיפה פלילית וחינוך.

למלא כראוי את תפקידו כגורם מסדיר ובעל סמכויות פיקוח ואכיפה על ות הבריא

לפעול באופן מהיר, יעיל ונחרץ להפסקתם של ביטויי ההפליה  בתי החולים. עליו

לפקח על קיומן של הוראות החוק ולאכוף אותן בכל האמצעים ו, אחריות מיבתחו

בור זמן, עליו לשוב העומדים לרשותו, לרבות באמצעים מנהליים ומשמעתיים. כע

 ולבחון את האפקטיביות של צעדיו ולבדוק את הצורך בנקיטת אמצעים נוספים.

לנקוט עמדה תקיפה ולהתאים את פעולותיו כך שתתיישבנה  המשפטים על משרד

עם העמדות שהציג בדוח צוות הדרת נשים. עליו לפעול בשיתוף עם משרד 

סמכויותיו נגד גילויים של הפרדה אתנית או הבריאות ולוודא שמשרד זה יפעיל את 

 גזעית במחלקות היולדות.

משרדי הממשלה אינם יכולים להסתפק בטיפול בתלונות רשמיות בלבד. במקרים 

שהרשויות מודעות לקיום הפליה בנושא המצוי בתחום אחריותן, או למגמה 

 המתגלה מהצטברות של עדויות ומקרים שהתפרסמו גם אם לא התגבשו לכלל

עליהן לנקוט יוזמה ולגבש מענה יזום, לרבות באמצעות בדיקה  -תלונה רשמית 

ואיסוף מידע ונתונים, בירור מערכתי, הנחייתם של גורמים מקצועיים ופיקוח ובקרה 

 על קיום ההנחיות. 

יחידה לכשתיושם המלצת הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה להקמת 

, יהיה עליה לגבש תכנית ת במשרד המשפטיםממשלתית לתיאום המאבק בגזענו

  .מקיפה להתמודדות עם החסמים להגשת תלונות, ולפתח כלים יעילים למאבק בהם

 מטיפול מהותית שונה הוא ובכך, ערכיות בשאלות כרוך הפליה על בתלונה טיפול

מקצועי של המשרד, ומזה בדיוק נובעת החשיבות הרבה של אופן  בעניין בתלונה

שוויון. לפיכך על משרדי הממשלה לפעול בהקדם -לונות על הפליה ואיהטיפול בת

הוא אחראי לבירור התלונה גורם ההש לצמצום החסמים להגשת תלונות, ולוודא
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לי ניהולי ככ וישמשו מענה מקצועילתלונות הציבור יזכו ש עצמאי ובלתי תלוי, כדי

 המערכתית.אלא גם ברמה הפרטנית לא רק ברמה  ,טיפול בתופעת ההפליהב

אינו  על המשטרה להפנים את משמעותו של חוק איסור הפליה ולהבין כי הוא

מוגבל להפליה בכניסה למקומות ציבוריים אלא חל על מגוון רחב של גילויי 

עליה להבין כי סעד בגין עוולה  הפליה בשירותים, במוצרים ובמקומות ציבוריים.

 ם לא מצמצם אותה, הוא כלי נוסףאזרחית אינו מחליף את תחולת הדין הפלילי וג

המשטרה ומשלים לכלי האכיפה הפלילית, המייצגת את האינטרס הציבורי. 

 נדרשת לתקן את נהליה כדי שיעלו בקנה אחד עם מטרות החוק.

 מעבירה חוק איסור הפליה שנוקטת המשטרהשל  האכיפה הגורפת-מדיניות אי

 ובכניסה שירותים ומוצרים באספקת הפלייתן של קבוצות אוכלוסייה לפיו מסר

אינה עניין ציבורי אלא עניין פרטי של אדם שנפגע כבודו.  ציבוריים למקומות

 אכיפה מתמשכת של חוק מסוים או של קבוצת עבירות עלולה לפגוע-מדיניות אי

-שגרה של איבאמצעותה בעקרונות יסוד של שלטון החוק, שכן הרשויות מנציחות 

 .תואכיפ-כיבוד החוק על ידי אי

ה מתמשכת של חוק איסור לאכיפ ראוי שהפרקליטות תגבש עם המשטרה תכנית

 מערכתהפליה, ותכלול בה פעולות אקטיביות והליכי אכיפה יזומים שישמשו את 

במאבקה בתופעות של הפליה במגוון ענפי שירות ומקומות ציבוריים,  החוק אכיפת

נים, הליכי פיקוח ובקרה לא רק במועדונים. על התכנית להקיף יעדים, לוחות זמ

  וכלים למדידת השפעתה על מיגור ההפליה באספקת שירותים ומוצרים.

ייצוגיות בגין הפליה באספקת שירות  ותובענות לנוכח מיעוטן של תביעות אזרחיות

או מוצר, ראוי שמשרד המשפטים יבחן דרכים להגברת מודעותו של הציבור 

כדי שניתן יהיה למצות את  -תחולתו למשמעותו של חוק איסור הפליה ולהיקף 

תכליתו וייעודו, ולאכוף אותו במגוון מקרים של הפליה בשירותים ובמוצרים. על 

משרד המשפטים לשקול פעולות לצמצום חסמים בהגשת תובענות ייצוגיות, 

לרבות באמצעות הסדרת סמכותן של רשויות ציבוריות מתאימות להגיש תובענות 

 פליה בשירותים.ייצוגיות במקרים של ה

 מניעת לאומיות של המדינה בתחום-על מנת לקיים את התחייבויותיה הבין

ההפליה, על כל אחת מרשויות המדינה להפעיל את סמכויותיה הביצועיות, בעיקר 

 את סמכויות האכיפה הפליליות והמינהליות.

התמודדותה של המדינה עם תופעת ההפליה באספקת שירותים, מוצרים וכניסה 

לעלות בקנה אחד עם התחייבויותיה המשפטיות של למקומות ציבוריים צריכה 

צריכה להביא בחשבון ושהתחייבה בהן, לאומיות -ןהאמנות הבי לפימדינת ישראל 

, מדינות אחרותנורמות המקובלות ביחס למוסדות לאומיים לזכויות אדם באת ה

משרד ראוי ש .בפרט נורמות הקשורות לעצמאותם ולהיותם מוסדות ייעודיים

קבע  של מקיףלגיבושו ולקידומו של מענה כבר בעת הזו  יפעלהמשפטים 

כניסה למקומות ציבוריים. בגיבוש המענה במוצרים ובלתופעת ההפליה בשירותים, 

האישה שוויון ורשות מעמד נציבויות ה עבודתן שלב מהקשייםלקחים  להפיקיש 

במתכונתן הנוכחית. כן יש להקדיש משקל יתר להפעלתה של אכיפה פלילית 

תלוי  בלתיטיפול לטיפול מערכתי,  יצירתל ומינהלית מתמשכת ואפקטיבית,

 .לאומי בנושא פיתוח ידעלו בתלונות
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 סיכום

מתגלגלים לתוך  לעתים אשר מתחים שוררים השסעים מרובת הישראלית בחברה

בזו. מתחים אלו  זוקבוצות אוכלוסייה שונות מתחככות  שבהןמערכות ציבוריות 

מקבלים לא פעם מאפיינים של הפליה, גזענות והדרה, ומשתקפים בתחנות שונות 

 המלוות את האדם לאורך כל חייו.

שנים נועדה לקדם את השוויון במרחב  17חקיקתו של חוק איסור ההפליה לפני 

ורי ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת מוצרים ושירותים. הציב

ממצאי דוח זה מעלים תמונה מדאיגה ולפיה עדיין קיימת הפליה בשירותים, במוצרים 

ובכניסה למקומות ציבוריים, והפרות של עקרון השוויון אינן מטופלות כראוי. ממצאי 

יכולת התמודדות עם הפליה באספקת  הדוח מלמדים שאין פיתוח ידע החיוני לבניית

שירותים ומוצרים. במהלך השנים לא נקבעה מדיניות ממשלתית משמעותית למיגור 

תופעות של הפליה, וממצאי דוח זה חשפו מקרים של טיפול רפה באירועי הפליה 

משמעותיים ומתמשכים. הממצאים בסוגיית האכיפה הפלילית והאזרחית והטיפול 

שפים כי במבחן התוצאה נעשה שימוש דל של הרשויות הממשלתי בהפליה חו

 באמצעים ובסעדים העומדים לרשותם של נפגעי הפליה. 

במקרי ההפליה באספקת שירותים ומוצרים שנמצאו בדוח הפגיעה הגלומה 

פגיעה של נפגע ההפליה, שכן זוהי  הפרטי ועניינלרק  תחומהאינה ביקורת זה 

ה ובלכידותה. לפיכך גם ההתמודדות עם סולידריות שלבבערכי החברה כולה, 

המאבק  אלא מגלמת את ההפליה לסוגיה אינה מתמצה בטיפול במקרים פרטיים

 בכללותו. הציבורי ו של המרחבעיצוב פניל

הפליה באספקת שירותים ומוצרים מצריכים מאמץ קולקטיבי  קידום השוויון ומניעת

בלתי מתפשר מצדן של של מגזרים רבים בחברה, ובמיוחד נדרש מאמץ נחוש ו

הרשויות הציבוריות בישראל. מהרשויות מצופה לעמוד במתחים ובלחצים המובאים 

לפתחן, לגשר בין קבוצות שונות באוכלוסייה ולא להשלים עם תופעות של 

הפליה, גזענות והדרה בתחומי אחריותן ולא לתת לכך יד. במאמץ זה יש חשיבות 

 החוק בהפליה על כל צורותיה. מיוחדת למאבק נחרץ של מערכות אכיפת

קידום השוויון בישראל ומניעת הפליה באספקת שירותים ומוצרים נפגעים מכך 

שאינם מרוכזים בידי גוף עצמאי שיַתכלל את הטיפול במופעי ההפליה ואת 

הדרכים שיש לנקוט כדי למגרה. לפיכך על משרד המשפטים לפעול לגיבושו של 

הפקת לקחים, לשם התמודדות אפקטיבית עם  מענה מַתכלל ומקיף, שיתבסס על

סוגיית ההפליה בשירותים. על מענה זה לעסוק בכל ההיבטים שנמצאו חסרים 

בביקורת זו, בחסמים שנפגעי הפליה מתמודדים עמם, ובדרכים להטמעת חשיבותו 

 של חוק איסור הפליה בציבור הרחב וברשויות הציבוריות.
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 מבוא
ערכי היסוד של מדינת ישראל מאז ראשיתה התבססו על המלחמה באפליה וגזענות, 

החתירה לשוויון בין כל אזרחי המדינה והשמירה על כבוד האדם באשר הוא אדם. 

ים ֶאתשורשיה של תפיסה זו במקורות היהדות: " ְִּבָרא ֱאֹלהִּ ָהָאָדם ְבַצלְמֹו ְבצֶלֶם  וַי

ים ָבָרא אֹתֹו . ביטוי מובהק לערכי יסוד )בראשית א, כז(". זָָכר ּונְֵקָבה, ָבָרא אָֹתם ֱאֹלהִּ

מדינת ישראל... תשקוד על פיתוח הארץ יתן במגילת העצמאות, הקובעת כי "אלה נ

לטובת כל תושביה; תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם 

יון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, ושל נביאי ישראל; תקיים שו

". חוק יסוד: כבוד האדם ותרבות תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך; גזע ומין

, העלה את זכויות האדם עלי ספר ושינה את מעמדה 1992וחירותו, שנחקק בשנת 

. בית 1חוקית-הנורמטיבי של הזכות ל"כבוד האדם" למעמד של זכות חוקתית על

המשפט העליון קבע כי ככל שהפגיעה בשוויון קשורה בקשר הדוק לפגיעה בכבוד 

זכות לשוויון ככזו אינה . אכן "2קתית בזכות מוגנת בחוק היסודבאדם אזי זו פגיעה חו

מנויה כזכות עצמאית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. היא מהווה זכות חוקתית 

מוגנת מכח חוק היסוד רק באותם הקשרים שבהם היא כרוכה ואחוזה באופן הדוק 

ה בשוויון מוחזקת פגיע ...בזכות החוקתית לכבוד, הזוכה להגנה חוקתית בחוק היסוד

כפגיעה בזכות חוקתית ככל שהיא קשורה ואחוזה בכבוד האדם בקשר ענייני הדוק. 

פגיעה כזו אינה מוגבלת לפגיעות נפשיות, השפלה או השמצה, המצויות בגרעין 

הקשה של כבוד האדם, אלא עשויה להשתרע גם על מצבים של הפלייה שאין עימה 

פגיעה בשוויון, ובלבד שיהיה להם קשר  בהכרח השפלה, וכן מצבים אחרים של

 . 3"ממשי לפגיעה בכבודו של האדם

 הנוגעים שיקולים בשל אדם של חירותו להגביל אין כיהשוויון משמעותו  עקרון

, מין, , ארץ מוצאלאום, דתית קבוצה או דת, גזעאלה  ויהיו, הקבוצתית להשתייכותו

עקרון השוויון ת. הורו או מעמד אישיהשתייכות מפלגתית, גיל , השקפה, נטייה מינית

פירושו שוויון בפני החוק וניטרליות של החוק ביחס לשונות שבין בני האדם. שוויון זה 

שונותם , חרף בני האדם באופן אחידמניח הסדר נורמטיבי המופעל על כל 

טיב על פי  אלא הבחנה המוצדקתאחד לכול עקרון זה אין פירושו דין . העובדתית

היא קיומם של טעמים ענייניים המצדיקים  בבסיסווההנחה העומדת  ,מהותוהעניין ו

מבוסס על הדין השונה בין אנשים קיימת באותם מצבים שבהם מת. הפליה 4שוני

 .5כזאתהבחנה אינם מצדיקים טעמים ש

-בית המשפט העליון הדגיש לא אחת את תוצאותיה ההרסניות של התנהגות בלתי

. הוא גם עמד על כך ש"השוויון 6עבור הפרט והחברה כאחד -שוויונית כלפי שווים 

 שומר על השלטון מפני השרירות. אכן, אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר 
 התשנ"ג(, עמ' ) וממשל א'משפט ראו אהרן ברק, "זכויות אדם מוגנות: היקף ומגבלות",   1

273-253. 

 (.2006) 619( 1פ"ד סא) ,התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' הכנסת 6427/02בג"ץ   2

לפסק דינה של השופטת  48פס'  נ' הממונה על תשלום גמלאות שליטנר 6784/06בג"ץ  3

 (.12.1.2011פרוקצ'יה )פורסם בנבו, 

  (.1994) 749( 5)מח"ד פ, נ' דנילוביץ לישראל בע"מיר ועל נתיבי או-אל 721/94בג"ץ   4

 .763' בעמ שם  5

 (.2009) 398( 2פ''ד סג), החינוך משרד' נ כהלכה נוער עמותת 1067/08בג"ץ   6
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תחושת בניה ובנותיה, כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא 

 . 7מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה"

ט בית המשפט העליון )בדימוס(, עמד על חשיבותו של ערך השוויון: יצחק זמיר, שופ

לכל זכויות היסוד של האדם ולכל שאר הערכים שביסוד  "המכנה המשותף...

הדמוקרטיה... הוא חיוני לא רק לדמוקרטיה הפורמלית... אלא גם לדמוקרטיה 

ערכי המהותית... גם של שלטון החוק המהותי, הדורש כי החוק עצמו ישרת את 

היסוד של מדינה מתוקנת... יש אומרים, כי השוויון אינו עוד ערך בין ערכי היסוד של 

 .8חברה מתוקנת, אלא הוא בעצם התכלית של חברה כזאת"

אחדותה של באשר להנחלת ערך המאבק בגזענות, מבקר המדינה עמד על כך כי "

ת ובשנאת החברה הישראלית על שלל גווניה ומאבק עיקש וחסר פשרות בגזענו

האחד רק בשל היותו אחר הם בסיס הכרחי להמשך קיומה ושגשוגה של מדינת 

עלינו לשנן את לקחי העבר ואת הסכנות ... ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

הטמונות בזרעי הגזענות, שעלולים להתפשט בכל חברה אנושית, להכות שורש 

לחברה אנושית באשר  ולהצמיח גידולי פרא המתפשטים ומכלים כל חלקה טובה.

היא, בכל מקום ובכל זמן, אין ערובה כי שיחי הגזענות לא יהפכו ליער עבות. אסור 

לנו לקבל את משטרנו הדמוקרטי, המקדש את כבודו של כל אדם באשר הוא אדם, 

על המדינה לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם  ..כדבר מובן מאליו.

יים של קבלת השונה והדגשת המאחד והמשותף דמוקרט-הטמעת הערכים היהודיים

 .9"בקרב כל בני החברה הישראלית

וק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור נחקק ח 2000בשנת 

לקדם את  חוק איסור הפליה(, שנועד -)להלן  2000-תשס"אהולמקומות ציבוריים, 

ובאספקת מוצרים  בורייםצי בכניסה למקומותולמנוע הפליה  בישראל השוויון

ציבוריים. החוק קובע כי "שירות ציבורי" משמעותו "שירותי תחבורה,  ושירותים

דור, תיירות ושירותים פיננסיים, המיועדים בירבות, ת תקשורת, אנרגיה, חינוך,

לשימוש הציבור". חוק איסור הפליה חל על כל עוסק, ציבורי ופרטי כאחד, המפעיל 

 .הציבור ועל כל מי שמספק מוצרים או שירותים ציבוריים מקום המיועד לשימוש

בדברי המבוא להצעת החוק נכתב כי חוק איסור הפליה נועד להתמודד עם התופעה 

המתגלה בסירוב להניח לאדם להיכנס למקום ציבורי או לספק לו שירות  השלילית

 רק בשל השתייכותו לקבוצה כלשהי; ולהקנות לכלל האוכלוסייה -או מוצר 

 .10הזדמנויות שוות ליהנות ממוצרים, משירותים וממקומות המיועדים לציבור הרחב

הוטל על מנכ"לית משרד המשפטים להקים  201611בהחלטת ממשלה מפברואר 

למאבק בגזענות נגד יוצאי אתיופיה, ולעמוד  פעולה תכניתמשרדי לגיבוש -צוות בין

 הצוות למיגור הגזענות(. נקבע כי תכנית הפעולה תבחן את היכולת -בראשו )להלן 

לקבוע יעדים מדידים, פעולות מומלצות ולוח זמנים לביצוע, ותובא לאישור 

 הממשלה. הצוות שהוקם כלל נציגים ממשרדי הממשלה ומן המגזר השלישי ופעילים 
 (.1988) 332, 309( 2), פ"ד מביפו-אביב-ת תליפורז נ' ראש עירי 953/87בג"ץ   7

  .165התש"ס, עמ'  ,וממשל משפטהחוק",  בפני יצחק זמיר ומשה שובל, "השוויון  8

 (.2016דוח מבקר המדינה "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות" )דוח מיוחד, ספטמבר   9

-"סתשה, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים  10

 .370 , עמוד2871מספר  15.5.2000מיום  ,2000

 .1107החלטה מס'   11

http://www.nevo.co.il/case/17932902
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 ההפליה איסור

 ובמוצרים בשירותים
 ורחב מקיף איסור הוא

, רבים לגורמים הנוגע
, וציבוריים פרטיים
 מאוד רחבה ולקשת

 מוצרים, שירותים של
. ציבוריים ומקומות
 מתמקדת הביקורת

 הרשויות בהתמודדות
 תופעות כמה עם

 הפליה של נרחבות
 

 הדוח - להלןאת המלצותיו לראש הממשלה ) הצוותהגיש  2016ים. ביולי חברתי

לקידום שילובם בחברה הישראלית של אזרחי ישראל  ועדת השרים(. הגזענות למיגור

החלטת ועדת  -)להלן  12בהחלטותיהממוצא אתיופי אימצה חלק גדול מההמלצות 

גיות שנבחנו ונדונו מטבע הדברים, הביקורת הנוכחית מתייחסת לחלק מהסו (.השרים

בידי הצוות למיגור הגזענות, אך היא עוסקת בתופעה רחבה ומקיפה יותר של הפליה 

 שוויון, שבין גורמיה מצויה הגזענות.-ואי

 למקומות וכניסה מוצרים, שירותיםאספקת ב הפליה מניעת בנושאדוח זה עוסק 

ת. למשרד ומתייחס לכלל האוכלוסייה המרכיבה את החברה הישראלי ציבוריים

מבקר המדינה ולנציבות תלונות הציבור תפקיד חשוב בשמירה והגנה על זכויות 

 . 13הפרט במדינת ישראל, ומכאן החשיבות שבקיום ביקורת בנושא זה

 

 

 פעולות הביקורת
 של אופן התמודדותן אתבדק משרד מבקר המדינה  2016 אוגוסט-מרץבחודשים 

עם תופעת ההפליה באספקת שירותים המצויים באחריותן.  רשויות המדינהמ כמה

 ובכניסה במוצרים, בשירותים הידע בנושא הפליה הביקורת התמקדה בפיתוח

במאבק המערכתי  ,(ומוצרים שירותים באספקתהפליה  -)להלן  ציבוריים למקומות

, בטיפול בתלונות, ומוצרים שירותים באספקת הפליהשל משרדי הממשלה ב

באכיפה הפלילית והאזרחית של איסור הפליה זו, ובגיבוש המענה המתכלל 

בכמה ממשרדי הממשלה בהם משרד ה רכנעיקורת הבלהתמודדות עם התופעה. 

 המשפטים, משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי ומשרד הבריאות. 

רבים,  לגורמים וגעהנ ורחב מקיף איסור הואההפליה בשירותים ובמוצרים  איסור

. ציבוריים ומקומות מוצרים, שירותים של ולקשת רחבה מאודפרטיים וציבוריים, 

 אשר הפליה, של נרחבות תופעות כמה הרשויות עם בהתמודדות מתמקדת הביקורת

 שלבדיקה כוללת  בהאין לראות ו, במדינה או עלו בתלונות שונים גורמים בידי זוהו

ומוצרים. המקרים הנידונים בדוח זה  שירותים אספקתב ההפליה כלל תופעות

מובאים להמחשת הסוגיות העולות בדוח, ומשרד מבקר המדינה לא בדק אותם 

 לגופם. 

 

 
 .8.8.2016-ומ 1.8.2016-החלטות מ  12

לעניין תפקידו של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור בהגנה על זכויות האדם ראו הרצאתו של   13

בכנס במרכז הבינתחומי  11.7.2013אהרן ברק "מבקר המדינה וזכויות האדם בישראל" מיום 

 State Auditבהרצליה. הדברים תורגמו לאנגלית ופורסמו בחוברת שהפיץ משרד מבקר המדינה 

and Human Rights (2014).  
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 המסד הנורמטיבי -עקרון השוויון 

מכוח פסיקה שקבעה כי יש לפרש דברי חקיקה  ,כזכות יסוד השוויון הוכרהזכות ל

ן מהפכה החוקתית שבמרכזה עמדו ל אף קדמה הכרה זו .14על פי עקרון השוויו

חוק יסוד כבוד האדם( וחוק  -חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו )להלן 

 יסוד: חופש העיסוק. 

ים בחוקהפליה -של שוויון ואיעקרונות במרוצת שנות קיומה של המדינה עוגנו  .1

רבים ובפסיקה ענפה. כיום, עקרון השוויון משתרע על פני תחומי המשפט כולם, 

בולט במיוחד בתחום המשפט הציבורי ומתבטא לרבות המשפט הפרטי, והוא 

 בשוויון. כל רשות ציבורית לנהוג בחובה המפורשת המחייבת

שיווי זכויות האשה, אחד מחוקי השוויון הראשונים שנחקקו בארץ הוא חוק  .א

ין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה דשקבע כי " ,1951-התשי"א

. אין נוהגים לפיה". שה..האמשפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את 

הפליה לעניין זה נבחנת במבחן התוצאה בלבד, ולהיעדרה של כוונה 

נחקק חוק הרשות לקידום מעמד האשה,  1998-להפלות אין כל משקל. ב

חוק רשות מעמד האישה(, שהקים את הרשות  -)להלן  1998-התשנ"ח

 רשות מעמד האישה(, ופירט את תפקידיה -לקידום מעמד האישה )להלן 

 וסמכויותיה.

 וןחוק שווי -)להלן  1998-תשנ"חהחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  .ב

קובע איסור הפליה כללי ולפיו "אין מפלים אדם עם  אנשים עם מוגבלות(

 אדם את הפלייתו של אוסר מוגבלות ואין פוגעים בזכותו לנגישות". החוק

 מנת על, מוגבלויות עם לאנשים הנגשה נרחבות חובות וקובע, מוגבלות עם

הוקמה במשרד  2000בשנת . 15שוויוני באופן זכויותיהם מימוש את לאפשר

נציבות שוויון  - להלן) זכויות לאנשים עם מוגבלותהמשפטים נציבות שוויון 

תפקידה של . בחוק שוויון אנשים עם מוגבלות נקבע כי אנשים עם מוגבלות(

עקרונות היסוד של החוק ואת השוויון, למנוע הפליה הנציבות לקדם את 

הפעילה השתלבותם והשתתפותם של אנשים עם מוגבלות ולעודד את 

 בחברה. לצורך ביצוע תפקידיה החוק מקנה לנציבות סמכויות שונות. 

 שוויון חוק - להלן) 1988-תשמ"חהחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,  .ג

בות באוכלוסייה שהפלייתן אסורה ( מונה קבוצות רבעבודה הזדמנויות

 2009-בנושאים שונים בתחום דיני העבודה. בעקבות תיקון החוק הוקמה ב

תפקידה נציבות שוויון בעבודה(, ש -נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה )להלן 

כך נקבעו לה כמה ההכרה בזכויות השוויון בעבודה ומימושן, ולשם  קידום

  ויות שונות. תחומי פעילות והוענקו לה סמכ
 .183יצחק זמיר ומשה שובל, שם, עמ'   14

, הוחל חוק זה על מקרים של הפליית 2005משנת  אנשים עם מוגבלות וןחוק שוויבעקבות תיקון ל  15

 ירותים ומוצרים. אנשים עם מוגבלות באספקת ש
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 חוק של המהותי ייחודו
 נובע הפליה איסור
 מקיף שהוא מכך

 נרחבים שירות תחומי
 להיבטים הרלוונטיים

 של בחייו האישיים
, חינוך בהם, אדם

 עניינים, רפואה
 ובילוי כלכליים
 הפנאי בשעות
 

 לא, אשר הגם שחוק יסוד כבוד האדםלמיוחדת  חשיבותבעניין זה נודעת  .ד

 שצוין כפי, לכבוד הזכותן מ גוזרו הוא, מפורש באופן השוויון עקרון את עיגן

: "הזכות 16(עמנואל"ץ בג -"ץ )להלן כבג בשבתו העליון המשפט בבית

לשוויון הוכרה, כידוע... ככלולה בזכות לכבוד האדם עד כמה שזכות זו 

 קשורה לכבוד האדם בקשר ענייני הדוק". 

להבדיל מן המשפט הציבורי, במשפט הפרטי אין חובה כללית על אדם לנהוג  .2

בשוויון כלפי כל אדם, שכן תחום זה מחייב איזון מתמיד בין האוטונומיה של 

ובין ערך השוויון. ואולם למרות תחולתו המצומצמת יותר במשפט  הפרט וחירותו

הפרטי, יש לשוויון תפקיד חשוב בו ומתקיים תהליך מתמשך של הרחבת 

. בתארו את 17התחומים שחלה בהם על הפרט חובה לנהוג בשוויון כלפי זולתו

תהליך החלתן של נורמות שוויוניות במשפט הפרטי, אמר בית המשפט העליון 

כות השוויון לא נותרה אך במישור המשפט הציבורי ובתהליך מתמשך כי "ז

 .18פס"ד פרוז'אנסקי( -חדרה גם אל תוככי המשפט הפרטי" )להלן 

י מחוק איסור הפליה חל אפוא על גופים ציבוריים ופרטיים כאחד בקבעו כי "

ציבורי, לא יפלה  םשעיסוקו באספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקו

ת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן באספק

שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, 

ד אישי או הורות". עוד עמנטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מ

 אוסר החוק פרסום מודעה שיש בה משום הפליה אסורה.

ת חוק איסור הפליה, ששר המשפטים מופקד על ביצועו, מהווה גם הפרת הוראו

עבירה פלילית גם עוולה נזיקית, ולפיכך מאפשרת לאדם המופלה לקבל סעד 

ממוני בגין הפגיעה שחווה. שרירים דבריו של בית המשפט העליון בפס"ד 

ון... פרוז'אנסקי: "יחודו של חוק איסור הפליה... אינו ביצירת מושג חדש של שיווי

יחודו הינו בעיצוב הכלים האופרטיביים העומדים לרשותו של נפגע הפליה 

 בבקשו סעד מבית המשפט". 

ייחודו המהותי של חוק איסור הפליה נובע מכך שהוא מקיף תחומי שירות 

, נרחבים הרלוונטיים להיבטים האישיים בחייו של אדם, בהם חינוך, רפואה

כלכליים ובילוי בשעות הפנאי. יוער כי עד כה נתפס החוק בעיני הציבור  עניינים

המועדונים" בעיקר. לעניין זה הרחב ובעיני רשויות אכיפת החוק, כ"חוק 

חוק חשוב  -רלוונטיים דבריו של פרופ' אמנון רובינשטיין: "בחוק איסור הפליה 

נקבעה עקרונית חובת אי הפליה  -ביותר שלא זכה לתשומת לב ראויה 

כולל בתי  -מגדרית... זהו חוק ברור נגד הפליה מגדרית... הגיע הזמן שהרשויות 

. בית המשפט העליון קבע 19וב זה ברצינות הראויה"יתייחסו לחוק חש -המשפט   
 (.2009) 398( 2, פ"ד סג)עמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך 1067/08בג"ץ   16

 משפט עליובשירותים",  במוצרים הפליה לאיסור החוק בראי והשוויון אליה, "החירות-משה כהן  17

 תיאוריה של מבט מנקודת הפרטי במגזר הפליה ; ברק מדינה, "איסור15ג, תשס"ג, עמ' 

  .37 עמ' תשס"ג, ,(1)ג עלי משפטכלכלית", 

)פורסם במאגר ממוחשב,  פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ 8821/09רע"א   18

16.11.11.) 

(, 2נג ) הפרקליט", ?מתכוונת את למה, כן אומרת: כשאת להסכים אמנון רובינשטיין, "החופש  19

 . 261תשע"ה, עמ' 
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גם הוא כי "חוק זה הוא חוק מרכזי במערך חקיקה מורכב ומסועף שתכליתו 

קידום השוויון המהותי במדינת ישראל. מטבע הדברים בשל שנותיו  -אחת 

הצעירות, טרם זכה חוק זה לדיון מקיף ורציני דיו... משאמרו המחוקקים את 

ל בית המשפט לפעול להגשמת תכלית החקיקה באופן דבריהם, חובה ע

 . 20המיטבי"

עקרון השוויון ואיסור ההפליה במוצרים ובשירותים מצוי גם בכמה חוקים אחרים,  .3

 ביטוח חוק זכויות החולה(, חוק -)להלן  1996-בהם חוק זכויות החולה, התשנ"ו

זכויות  חוקחוק ביטוח בריאות(, ו -)להלן  1994-ד"ממלכתי, התשנ בריאות

 חוק זכויות התלמיד(.  -)להלן  2000-תשס"אההתלמיד, 

להתחייבויות ישראל במישור  ביטוי בדברי המבוא להצעת חוק איסור הפליה ניתן .4

לאומיות למגר -לאומי: "מדינת ישראל התחייבה בכמה אמנות בין-הבין

באמצעות חקיקה כל צורה של הפליה )האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, 

האמנה בדבר ביעור הפליה גזעית, האמנה בדבר ביטול הפליה נגד נשים 

לצורותיה(. בחקיקה זו יש משום מתן ביטוי במישור המשפט הפנימי 

 לאומי". -להתחייבויותיה של המדינה במישור הבין

לאומית בדבר ביעורן של כל צורות ההפליה הגזעית משנת -יצוין כי האמנה הבין

קובעת, בין השאר, כי כל מדינה  21(הגזענות ביעורל האמנה -)להלן  1966

גזע, צבע או מוצא לאומי  ביןהבחנה בלא  -מתחייבת לערוב לזכותו של כל אדם 

, לשוויון בפני החוק ולהנאה מזכויותיו, לרבות הזכות לגישה לכל מקום או אתני

 או שירות המיועדים לשימושו של הציבור הרחב.

 אמנת - להלן) 1979נשים לצורותיה משנת באמנה בדבר ביטול הפליה נגד 

מתחייבת כל מדינה, בין השאר, לנקוט את האמצעים  22(נשים נגד הפליה ביטול

לביטול ההפליה נגד נשים בתחומי החינוך, הטיפול הרפואי והגישה לשירותי 

 בריאות, ובתחומים אחרים הנוגעים לחיים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים. 

 
 . 44' עמ'אנסקי, פרוז"ד פס  20

 .1979האמנה אושררה, ונכנסה לתוקף בישראל בשנת   21

 . 1991האמנה אושררה, ונכנסה לתוקף בישראל בשנת   22
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 לות חוקה ניתן לעקרון השוויון מעמד נורמטיבי עליון, והואברוב המדינות בע

 .23יסוד של המדינהאותו כערך  המגדירהבלשון מפורשת  יהןנכלל בחוקות

הדין אינו מכיר בזכות , מלאה חוקה אך לא יסודחוקי  חוקקהש בישראל,

 24, אלא בזכות לשוויון בהקשרים לזכות החוקתית לכבודשוויוןחוקתית כללית ל

כלשהו. אף על פי כן,  חוק יסודב באופן עצמאי במפורש הנקבע טרם והיא

. 25עקרון השוויון מעוגן כזכות יסוד שנקבעה בפסיקת בתי המשפט בישראל

ובין שוויון, בית  כבוד האדם( יסוד חוק)לפי אשר ליחס שבין כבוד האדם 

המשפט העליון קבע כי כבוד האדם כזכות חוקתית כוללת בחובה את אותם 

ים של השוויון המגשימים את הערכים המונחים שביסוד כבוד האדם, היבט

 .26כלומר קשורים אליו בקשר ענייני הדוק

 
 . 167, משפט וממשל ה תש"ס, עמ' השוויון בפני החוקיצחק זמיר ומשה שובל,   23

 .685, עמ' 2014, נבו הוצאה לאור, הזכות החוקתית ובנותיה -כבוד האדם אהרן ברק,   24

 .686שם, עמ'   25

וכן  ,619( 1פ''ד סא) ישראל כנסת' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 6427/02בג"ץ   26

 . 689, עמ' 2014, נבו הוצאה לאור, הזכות החוקתית ובנותיה -כבוד האדם אהרן ברק, 
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 להיות עשויה הפליה
. עקיפה או ישירה
 ישירה הפליה

 שונה ביחס מתבטאת
 בגלל לפרט

 לאחת השתייכותו
 ",המוגנות הקבוצות"

 אינה עקיפה הפליה
 של למניעיו מתייחסת

 המפלה הגורם
 אלא שיקוליו ולכשרות

 בלבד לתוצאתם
 

 שירותיםבאספקת  ההפליהמאפייני 

 בנושא הידע ופיתוח

הפליה באספקת מוצרים  מופעי אפיון
 ושירותים 

תרבותית המורכבת מקבוצות -בחברה רב חתירה תמידית להשגת שוויון מהותי

על  27בספרםאתניות, דתיות, מעמדיות, לשוניות ועוד, היא משימה מאתגרת במיוחד. 

חמישה שסעים עיקריים  ליסק ומשה הורוביץ דןמזהים בה  החברה בישראל

  ( עדתי; 3)  חילוני;-( דתי2) ערבי; -( יהודי1) המפצלים את החברה הישראלית: 

( אידיאולוגי. הספר מציג גם את המנגנונים לוויסות קונפליקטים 5)  ( מעמדי;4)

שמקורם בשסעים אלה ואת השפעתם על הלכידות החברתית. תהודה לתפיסה זאת 

התהליכים הדמוגרפיים המעצבים נמצאת בדברי נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין: "

. סדר שבו 'סדר ישראלי חדש'יצרו למעשה  - מחדש את פניה של החברה הישראלית

אין עוד רוב ברור, ואין מיעוטים ברורים. סדר שבו החברה הישראלית מורכבת 

]חילונים, חרדים, דתיים לאומיים  מרכזיים 'שבטים'ארבעה  ...מארבעה מגזרים

חלוקה זאת  .., שונים מהותית אלה מאלה, שילכו ויתקרבו זה אל זה בגודלם.וערבים[

את החברה הישראלית חושפת מבנה יסוד  לארבעת השבטים המרכזיים המרכיבים

. 28"שלה. מבנה שלעולם לא יהיה בכוחנו או ביכולתנו לטשטש אותו או למחוק אותו

עם היסודות ההכרחיים ליצירת שותפות בין חלקי החברה הישראלית מנה הנשיא את 

 ההוגנות ואת השוויון.

שונה לפרט  או עקיפה. הפליה ישירה מתבטאת ביחס הפליה עשויה להיות ישירה

בגלל השתייכותו לאחת "הקבוצות המוגנות", היינו קבוצות פגיעות מחמת יחס שלילי 

; הפליה כזאת מתמקדת בשיקוליו 29מתמשך כלפיהן ובעלות היסטוריה של הפליה

של הגורם המפלה את הפרט. היא עשויה להיות גלויה או מוסווית, אם הגורם 

צעות שימוש באמת מידה ניטרלית המפלה מבקש לטשטש את כוונתו להפלות באמ

 . 30כביכול

הפליה עקיפה אינה מתייחסת למניעיו של הגורם המפלה ולכשרות שיקוליו אלא 

לתוצאתם בלבד. היא מתמקדת באמות מידה )ניטרליות ככל שיהיו( שמשפיעות 

הלכה למעשה על קבוצה מוגנת מסוימת ולא על אחרות. ככל שאמות המידה הללו 

לקבוצות אחרות, מביאות לידי הדרה שיטתית של חברי קבוצה מוגנת אחת יחסית   
 . על1990, עם עובד, ישראל חברה בעומס יתר -מצוקות באוטופיה דן הורוביץ ומשה ליסק,   27

השסעים בחברה הישראלית ראו עוד בדוח מבקר המדינה "חינוך לחיים משותפים ולמניעת 

 (.2016גזענות" )דוח מיוחד, ספטמבר 

 בכנס הרצליה. 2015נאום הנשיא ראובן רבלין מיוני   28

 בחוק איסור הפליה.  3דברי ההסבר לסעיף   29

 ,הישראלי" העבודה בשוק ערבים אפליית עם התמודדות - שוויון אי טליה שטיינר, "שוברים  30

 . 2003המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ,97 מדיניות מחקר
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מבחן התוצאה כאמת מידה  אתואימץ  חזרהמשפט העליון  . בית31השימוש בהן אסור

לקיומה של הפליה, בקבעו כי "להיעדרה של הכוונה להפלות אין השפעה על קיומה 

של ההפליה. פגיעה בשוויון )או ההפליה( אינה נבחנת אך על פי מטרתה של 

פי הדין הנוהג בישראל הפגיעה בשוויון )או הנורמה שלפי הטענה יש בה הפליה. על 

בית ". ידה על המושגת מכוונת הלא( impact-ההפליה( נבחנה גם בתוצאה )ה

לקביעותיו הקודמות בנושא וציין שבפסיקתו עוברת  המשפט העליון התייחס עוד

"עקרון השוויון צופה פני התוצאה; תהא כוונתו של אדם  כחוט השני התפיסה כי

 יפסל, היאמפלה -תוצאהשתהא, אם התוצאה המתקבלת ממעשהו -ככלטהורה וזכה 

 גם הינה השאלה; המחליטים של המניע מהו רק אינההיה... השאלה -כלא מעשהו

 לפגוע הוא המניע כאשר רק לא, פסולה היא ההחלטה. ההחלטה של התוצאה מהי

... דין השוויון נפגע, למעשה הלכה אך, אחר הוא המניע כאשר גם אלא, בשוויון

  .32"מפלה הוא שלו האפקט אם, מפלה להיות עשוי' נוייטראלי' שניסוחו

 

  בשירותים הפליה של איכותני אפיון

משרד מבקר המדינה בדק את צורותיה השונות של תופעת ההפליה במוצרים, 

 בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, כפי שהתרחשה בחמש עד עשר השנים

שונים, בהם  מופעי הפליה אשר אותרו ממקורות 150-הבדיקה הקיפה כ .האחרונות

תלונות שהוגשו במשרדי ממשלה, אירועים שתועדו בידי ארגוני מגזר שלישי, תביעות 

 1ההפליה(. תרשים  מופעי מקבץ -)להלן משפטיות ואירועים שהתפרסמו בתקשורת 

מופעי ההפליה להלן מדגים קטגוריות של הפליה שאותרו, ומעלה כי מקבץ 

 ומוצרים הינו מגוון מבחינת הקבוצות המוגנות הנפגעות ממנה. שירותים באספקת

 
 .19-18, עמ' שם, שטיינר  31

, עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים 7052/03בג"ץ   32

אהרן  , וכן)ראו שם גם אזכורי פסיקה קודמים אותם הביא בית המשפט העליון( 51נבו, פסקה 

  .694 , עמ'2014, נבו הוצאה לאור, הזכות החוקתית ובנותיה -כבוד האדם ברק, 
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 קטגוריות ההפליה: 1תרשים 

 

מופעי ההפליה מבוזרים על פני קשת רחבה של שירותים ומקומות ציבוריים, רובם 

 . להלן 2באחריותם של משרדי ממשלה או גופי שלטון אחרים, כפי שמוצג בתרשים 
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 ההפליה מופעיהשירות של  ענפי: 2 תרשים

 

שירותים ומוצרים ניתן להמחשה  באספקת ההפליהריבוי הרבדים של תופעת 

באמצעות הדגמה של ענף שירות יחיד. להלן תרשימים המדגימים את מופעי 

 ההפליה בשירותי בריאות ובשירותים עירוניים:
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 עירוניים בשירותים פליהה: 4 תרשים  בריאות בשירותי הפליה: 3 תרשים

 

מקבץ מופעי ההפליה והתרשימים לעיל מראים כי ההפליה נוגעת כמעט לכל 

האוכלוסייה בשלבים שונים של החיים, והביזור המערכתי שלה נרחב ומקיף 

כמעט את כל תחומי החיים. לביזור זה השפעה על אופן ההתמודדות עם 

אחריות של רבים התופעה: א. מופעי ההפליה פרוסים על פני תחומי ה

ממשרדי הממשלה ועל פני ענפי שירות רבים במגזר הפרטי; ב. הביזור מקשה 

על נקיטת מדיניות ממשלתית אחידה להתמודדות עם התופעה, ומדיניות יעילה 

 ורציפה שתביא לצמצומה. 

 

 שירותים ומוצרים באספקתשל הפליה  כמותי אפיון

מחייב ייזום של סקרים שיבחנו שירותים ומוצרים  של הפליה באספקת כמותי אפיון

מידע על התלונות והפניות  ריכוז ,יהיבאוכלוס וקבוצותאת הנושא במגוון תחומים 

 שהתקבלו במשרדי הממשלה וניתוחו. 
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בכללותה אין מתקיימים הליכים או  הממשלתית הביקורת העלתה כי במערכת

 ם של הפליה באספקתפעולות שיטתיים לאיסוף מידע ולמעקב אחר מופעי

מוגבלות  הן נעשות פעולות כאלה, כאשר שירותים ומוצרים. נמצא כי גם

בענף שירות מסוים ולעתים אף באזור  ,בקבוצה מוגנת מסוימת ומתמקדות

 אלא בידינאספים אינם כמותיים ה עוד נמצא כי עיקר הנתוניםגאוגרפי מסוים. 

הדברים  ובמצב ,משפטיים בהליכים לשימושאו  השלישי המגזר מןגורמים 

 על היקף תופעת ההפליה.  המצומצמים הנתונים מן ללמוד ניתן לא הנוכחי

 הפליה: על כמותיים נתונים לאיסוףדוגמאות  להלן

 ,לסביות -"ב מהן להט"ביות )להט 582נשים,  1,100בסקר שנערך בקרב  .1

מאיש צוות  מהן חוו יחס פוגעני או מעליב 15%(, נמצא כי 'נדריםוטרנסג הומאים

 . 33ביות("להטסקר נשים  - רפואי בשל נטייה מינית או זהות מגדרית )להלן

 2011-ממשלתי העוסק בקידום שוויון במוסדות חינוך חרדיים בחן ב-ארגון לא .2

-בתי ספר על 20-את שיעור התלמידות ממוצא אשכנזי מכלל התלמידות ב

דורגו בארבע רמות, א' יסודיים חרדיים ברחבי ירושלים באותה שנה. בתי הספר 

 ואת הספר בית של )הרמה הגבוהה ביותר( עד ד', המייצגות את רמת הביקוש

הארגון מצא כי שיעור התלמידות האשכנזיות . החרדית בקהילה איכותו הערכת

וברמה ד' לא  21%-58%, ברמה ג' 61%-66%, ברמה ב' 75%-80%ברמה א' היה 

 היו תלמידות ממוצא אשכנזי כלל.

מדידה עוסקת ב (ראמ"ה -)להלן  הארצית למדידה והערכה בחינוךהרשות  .3

 .תובנות מחקריות למערכת החינוךומספקת  בארץ החינוךתחום  שלוהערכה 

ראמ"ה ריכזה נתונים מסקרים שנערכו בקרב תלמידים על היחשפותם לאלימות 

 חוויות של תלמידים בנושא סובלנות מילולית בשל צבע עור, מוצא או דת, ועל

 בית אקלים סקרי - והשונה בחודש שקדם לעריכת הסקר )להלן האחר לפיכ

, נשאלו התלמידים אם מישהו לעג למשל"ה, ה'תשעהלימודים  ספרי(. בשנת

מן  34%ו' השיבו בחיוב -בכיתות ה' .םאו דת ם, מוצאעורםבגלל צבע  הםל

מקרב  11%מיוצאי ברית המועצות, לעומת  22%-התלמידים יוצאי אתיופיה ו

 ט'. -ילידי הארץ ויוצאי צפון אמריקה. תוצאות דומות התקבלו בכיתות ז'

נערך  ,", המתפרסם כמעט מדי שנהיהודים בישראל-מדד יחסי ערביםחקר "במ .4

ערבים בהיבטים שונים של היחסים בין שתי  700-יהודים ו 700סקר בקרב 

על השאלה  2015-ו 2013, 2012. מתוצאות הסקר עולה כי בשנים 34הקבוצות

'האם נתקלת באופן אישי בהפליה מצד יהודים או מוסדות המדינה בתחום 

כלשהו )חנויות, מקומות עבודה, מקומות בילוי, תחבורה ציבורית, משטרה, 

משרדי ממשלה(?' שהופנתה למרואיינים הערבים ענו מחציתם באופן עקבי 

  כחצי מהמשיבים שנתקלו בהפליה ענו כי נתקלו בהפליה נשנית. בחיוב, ו
, מאי סקר בריאות נשים להטבא"קיות בישראל(, MSWד"ר רות גופן, ד"ר גל וגנר ואורי עייק )  33

2016. 

, המכון יהודים בישראל-מדד יחסי ערבים - לא שוברים את הכליםפרופ' סמי סמוחה,   34

 , מצויים באינטרנט. 2015-ו 2013 ,2012ה ואוניברסיטת חיפה, דמוקרטיהישראלי ל
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 הפליה של ביסודה

 השתייכות רקע על
 ייחוס נעוץ קבוצתית

, למופלה נחות מעמד
 ממהותו הנובע מעמד

, כביכול הנחותה
 השפלה ומשמעותה

 לנפגע עמוקה
 

משרד מבקר המדינה מדגיש שהדוגמאות לעיל מדגימות את חשיבות איסופם 

של נתונים כמותיים על הפליה בידי הגורמים הממשלתיים. בהיעדר הליך 

שיטתי ונרחב של ייזום סקרים וריכוז מידע בנושא, נפגעת באופן ממשי היכולת 

ן את היקף התופעה ולמקד את הפעולות לצמצומה. המידע הקיים על להבי

ההפליה המתרחשת בפועל אינו נאסף באופן עקיב ושיטתי והוא מוגבל לגזרות 

מצומצמות בלבד של הנושא )ענף, קבוצה מוגנת או אזור גאוגרפי מסוימים(. 

ייתכן שהדוגמאות אינן אלא קצה קרחון ודווקא משום כך הן מדגישות את 

 הצורך בקיום הליך שיטתי ושוטף למעקב אחר הנושא.

 

 על הפרטשירותים ומוצרים  באספקתההפליה  השלכות

קשות, בראש  הפליה בקבלת שירותים ומוצרים ציבוריים מעוררת תחושות .1

 לקבוצה אדם של השתייכותו בסיס על הפליה. אותה שחווה באדם ובראשונה

 פוגעת ולפיכך בזהותו הטבוע מאפיין כלפי דחייה של מסר נושאת מסוימת

 נחות מעמד ביסודה של הפליה על רקע השתייכות קבוצתית נעוץ ייחוס ;35בכבודו

 עמוקה השפלה כביכול, ומשמעותה הנחותה מעמד הנובע ממהותו, למופלה

להלן דוגמאות לתחושות אלה כפי שהן משתקפות במקבץ מופעי . 36עלנפג

  ההפליה.

בית ל על רקע עדתי בקבלת בתו הפליה בדבר ,למשרד החינוך בתלונה .א

"מעבר להיות הנושא מרגיז... יש לזכור , כתב תושב ירושלים: ספר חרדי

שרוצה להרגיש כמו  6שמאחורי הסיפור הזה עומדת ילדה קטנה ונבונה בת 

חברותיה לגן ולראות שגם היא נרשמת כמו כולם... ובמקום זה מרגישה 

שהיא לא רצויה ואותה לא רוצים בבית הספר ולך תסביר לה שהכול בגלל 

 החולצה של אבא שלה". 

 תשובה"קיבלתי  מעיד כי חרדי ילדים לגן בתו את שרשם משש בית תושב .ב

 אצלם למדו שלי בנות 3 שכבר למרות'בירור'  של בסטטוס אני שבינתיים

 לא עדיין, גזענית לאפליה מכובס שם - 'בירור'ב הייתי פעמים 3-ו בגנים

 לחוצפה גבולות אין פשוט 4-ה בפעם -עוד  במתח להיות נאלץ ואני מספיק

 ".בהם ונזפתי למשרד אליהם והתקשרתי, מזעם רותח וכולי, שלהם

אינו מאפשר ספרה בבית ספר תיכון דתי התלוננה כי מנהל בית  תלמידה .ג

בלבד. בנימוק שזה מקצוע לבנים  ,לבנות להשתתף במגמת אלקטרוניקה

 משפט לי אמר הוא, יכולה לא אני למה המנהל את"כששאלתי לדבריה, 

 יותר שבנים? אותם מלמד הוא מה... מנהל בעצם מה אז'... בת את'כי  פשוט

 שלי שהמנהל להרגיש אמורה אני מה... מבנות חכמים יותר מבנות טובים

  .?"שלי המין בגלל ורק אך למגמה לגשת יכולה לא שאני ואומר מולי עומד

בתלונה למשרד החינוך, בדבר הפליה עדתית בקבלה למוסד חינוך חרדי  .ד

"לא ייתכן שכל שנה מחדש מזרחי, נכתב:  שמוצאם של תושבי שכונה  
 .16' עמ'אנסקי, פס"ד פרוז  35

  .132' עמ ,(1995) 94( 4), פ"ד מטמילר נ' שר הביטחון 4541/94בג"ץ   36

http://www.nevo.co.il/case/5962704
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נתמודד עם ההפליות הנ"ל, לא ייתכן שכל שנה מחדש משפחות יעברו 

 ". לזלזול נזכה מחדש שנה שכל, גיהנוםשבעה מדורי 

ימנע מרכישה היווצרות חסם אצל הנפגע, המביא אותו לההיא  השפעה אחרת .2

 לאחר התנסות בהפליה:שירות  ה שלבקשמאו 

אנשי צוות  מפיאמירות פוגעניות  נשאלו נשים על הט"ביותבסקר נשים ל

כי  20יתה אצל גניקולוג מאז גיל י"בת זוגי לא הים. אחת הנשים סיפרה: רפואי

 הרופאה אמרה לה שבגלל שהיא לסבית אין לה צורך לבוא לבדיקות תקופתיות

ואשה . "20 מגיל ההיא לרופאה עדיין מאמינה היא... 32 בת היא. PAP ]ולבדיקת[

 אמרה והיא, להריון להיכנס בכוונתי משפחה רופאת"שיתפתי  אחרת דיווחה:

 להבאת יד לתת יכולה לא היא אמונתה שלפי מפני, בכך לי לסייע תוכל שלא

  .("אישה עם)זוגיות  שלי המשפחתית בקונסטלציה לעולם ילד

לרעה גם  המופלה של הבחירה ביכולת הפגיעה היא גרירת השפעה אחרת .3

  לתחומים אחרים.

 הפליה על שהתלוננו משפחות ישנם מקרים של ההפליה מופעי מקבץב .א

 עיר את לעזוב דבר בחרו של ובסופו חרדיים ספר לבתי בקבלה עדתית

 . בהפלייתם על ידי המוסד החינוכי הכיר החינוך שמשרד אף על פי מגוריהם,

המתנים את  מתלונות ומפרסומים שונים עולה כי בגבעת זאב יש גני ילדים .ב

. הגם שמדובר בגנים 37אכלוס ההרשמה אליהם בהצגת אישור של ועדת

החינוך  עירוניים, דרישת האישור הוצגה לעתים בטופסי ההרשמה של רשות

האחראית לשיבוץ. ילדים שהוריהם לא הציגו אישור כזה שובצו  המקומית,

 לגנים מרוחקים. 

 תל במטרופולינים וניהשתלבותם של ערבים בני המעמד הבינ בנושא מחקר .ג

לילדים מוסלמים כחסם  מתאימות חינוך במסגרות במחסור דן וחיפה, אביב

באזור  מאלה שבחרו להשתקע כי רבים , ומצאטווח בהן-השתקעות ארוכתל

 אפשרויות התעסוקה, איכות זכותתל אביב הביעו רצונם להישאר בה ב

חינוכיות ציבוריות  מסגרות היעדר עלהצביעו  ךשירותים, אה ורמת החיים

  .38עבור ילדיהם איכותיות ערביות

בשוויון הגישה לשירותים משפיעה על אפשרויות התעסוקה של  פגיעה .ד

 משרד מבקר המדינה עמד על כך כבר בדוח שהתפרסם בשנתאדם. 

שאינה מניחה את הדעת ומחסור במעונות כי תחבורה ציבורית  וציין 201639

חסמים לשוק התעסוקה  ביישובים ערביים הםיום לילדים מגיל שלוש ומטה 

  .את אפשרויות התעסוקה שלה ומצמצמיםעבור האוכלוסייה הערבית, 
הפועלות בערים חרדיות. ועדות האכלוס מנטרות את המדובר בוועדות, בדרך כלל ועדות רבנים,   37

שוק הדיור בערים אלה ונטען נגדן כי הן מונעות מאזרחים לרכוש, למכור או להשכיר דירות בשל 

 מוצא או השקפה דתית.

, השתלבות המעמד הבינוני הערבי במטרופולינים של תל אביב וחיפהפהימה עבאס,   38

לפילוסופיה. הוגש לסנט האוניברסיטה העברית חיבור לשם קבלת קבלת תואר דוקטור 

 . 2015בירושלים בדצמבר 

"פעולות המדינה לעידוד שילובה של האוכלוסייה הערבית בנושא  ג66דוח שנתי מבקר המדינה,   39

 .בתעסוקה"
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 בישראל להפליה

 היא: רבות פנים
 על ונפרסת מבוזרת

 של רחב מגוון פני
 מוצרים, שירותים
, ציבוריים ומקומות

 ובמגזר הציבורי במגזר
 וקבוצות, הפרטי
 נפגעות רבות מוגנות
 ממנה

 

 ציבוריים למקומות ובכניסה ושירותים מוצרים באספקת ההפליה אפיון

 להפליה כי מלמדים הפרט על והשלכותיה - והכמותי האיכותני - בישראל

, שירותים פני מגוון רחב של על ונפרסת מבוזרת היא: רבות פנים בישראל

 רבות מוגנות וקבוצות, הפרטי ובמגזר הציבורי במגזר, ציבוריים ומקומות מוצרים

 שאוסף מידע באופן שיטתי על. בישראל לא קיים מאגר נתונים ממנה נפגעות

בשירותים פליה הכמותיים על ההמופעי הפליה במוצרים ובשירותים. הנתונים 

שקיימות  המעטות הכמותיות , והבדיקותמצומצמים ובמוצרים המתרחשת בארץ

אנשים שהופלו לרעה ניצבים מול . נפוצים למדי ההפליה מופעי כי מלמדות

או  תביעההגשת , )ראה להלן( הגשת תלונות חסמים כבדי משקל שמונעים

שאירעו בפועל גבוה בהרבה  שמספר מקרי ההפליה מכאן. מסירת עדות

 ממספר האירועים המתועדים. 

 

 

בשירותים  הפליה על ידעה ופיתוח מחקר
  ובמוצרים

על הפליה  40עפיתוח הידערך בדיקה השוואתית בנושא מבקר המדינה  משרד .1

בשירותים ובמוצרים במדינות מערביות, ומצא כי ברבות מהן קיימים גופים 

 לאומיים המופקדים על נושא זה:

בדבר יישום עקרון השוויון בין גברים לנשים  2004-הדירקטיבה האירופית מ .א

ליישום עקרון  2000-והדירקטיבה האירופית מ 41באספקת מוצרים ושירותים

שתי תקנות  - 42היחס השווה בין בני אדם בלי הפליה על בסיס גזעי או אתני

 הדירקטיבות -)להלן העוסקות בקידום השוויון ומניעת ההפליה בשירותים 

מחייבות את כל המדינות החברות באיחוד האירופי לדאוג  -( האירופיות

שוויון מגדרי, גזעי ואתני, ניתוחו, ניטורו ותמיכה בו.  לקיומו של גוף לקידום

הגוף יידרש להיות בעל סמכות לערוך סקרים בנושאי הפליה ולפרסם 

דוחות והמלצות בכל נושא הקשור להפליה על בסיס מגדרי, גזעי ואתני, 

 ולפעול באופן עצמאי ובלתי תלוי. 

 
 סקרים, מחקרעריכת כמותיים ואיכותניים באופן שיטתי, פיתוח ידע כולל איסוף נתונים   40

  והדרכות.

 ראו: 41

Implementing the principle of equal treatment between men and women in the 

access to and supply of goods and services, COUNCIL DIRECTIVE 2004/113/EC, of 13 

December 2004- article 12(2).  

 ראו: 42

Implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of 

racial or ethnic origin, COUNCIL DIRECTIVE 2000/43/EC, of 29 June 2000, article 13.  
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גופים  48בדק מחקר השוואתי רחב היקף בנושא גופים מקדמי שוויון, ש

43ממדינות האיחוד האירופי ובשלוש ממדינות  27-כאלה ב EFTA  ,שווייץ(

קבע כי בפועל לרוב המדינות שנבדקו יש לפחות גוף  ,44נורבגיה ואיסלנד(

מקדם שוויון אחד שבסמכותו לקיים סקרים ומחקרים, לפרסם דוחות 

 ולהמליץ המלצות בנושאים הקשורים לסוגי ההפליה המנויים בדירקטיבות. 

בארצות הברית קיימת נציבות זכויות האזרח והיא ממונה על פרסום מידע  .ב

אחריותה, העלאת מודעות לנושאים אלה, הגנה בנושאי זכויות האזרח שב

על זכויות ואכיפתן, והיא מפרסמת מחקרים ודוחות על מגוון רחב של 

 נושאים בתחום זכויות האזרח, לרבות ממצאים והמלצות לקובעי המדיניות.

 ההפליה על הידע לפיתוח חשיבות מייחסות המערב שמדינות מכאן

 הסמכת גופים באמצעות ושאהנ את מקדמות והן, ומוצרים בשירותים

ו והעלאתו לסדר ב לפיתוח הידע באמצעות לימוד הנושא, טיפול לאומיים

 היום הציבורי.

ונציבות  בעבודה שוויון נציבותמשרד מבקר המדינה בדק את סמכויותיהן של  .2

ושל רשות מעמד האישה  (השוויון נציבויות -)להלן שוויון אנשים עם מוגבלויות 

 להלן הפרטים: הפליה. ומניעת שוויון בנושאי ידע לפיתוחבארץ, בכל הקשור 

קובע שתחומי פעילותה של נציבות שוויון  בעבודה הזדמנויות שוויון חוק .א

טיפוח תודעה ו איסוף מידע ,עריכת מחקרבעבודה מקיפים בין השאר 

. לצורך באמצעות חינוך, הדרכה והסברהבנושאים שבאחריותה, ציבורית 

המצוי ברשותו  מידעכל  רשאית לדרוש מגוף מבוקרביצוע תפקידיה היא 

לצורך ואם הוא דרוש לה  תחומי פעולתהובתחום סמכותו, אם הוא נוגע ל

. היא מחויבת להגיש דוח פעילות שנתי לשר הכלכלה ביצוע תפקידיה

והתעשייה ולכלול בו מידע כמותי ואיכותני, לרבות מידע על כל הפניות 

בוצות מוגנות, לפי מין הפונים ולפי מאפיינים שהגיעו אליה, פילוחים לפי ק

מגדריים בתעסוקה. ניתוחי הנתונים שבדוחות חשובים, שכן הם חושפים 

 את טיב הפניות לנציבות שוויון בעבודה ומגמות של הפליה, אם יש כאלה. 

פליה ולקידום הפועלת למניעת נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות  .ב

לשם השגת . מוגבלות כאזרחים שווי זכויותהשתלבותם של אנשים עם 

 )לרבות מידע כמותי( ולפרסמם, נתונים ומידע לאסוף עליה מטרות אלו

 וליזום שיתוףהסברה וספרים,  להפיץ ולערוך חומריכנסים וימי עיון,  לארגן

 פעולה עם גורמים רלוונטיים.

חוק רשות מעמד האישה קובע כי על רשות מעמד האישה לרכז מידע  .ג

רשאית לדרוש מגוף  ונים בנושא וליזום מחקרים בתחומי פעולתה. היאונת  
43  European Free Trade Association (EFTA) - של מדינות אירופיות  איגוד הסחר החופשי האירופי

 ר חופשי עם האיחוד. . האיגוד מסדיר יחסי סח1960-שאינן חברות באיחוד האירופי, אשר הוקם ב

 ראו:  44

Study on Equality Bodies set up under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and 2006/54/EC- 

SYNTHESIS REPORT, by Margit Ammer, Niall Crowley, Barbara Liegl, Elisabeth Holzleithner, 

Katrin Wladasch, Kutsal Yesilkagit, October 2010.  
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 גוף בישראל אין

 גורם כל או, רשמי
 בידיו שנתונה, אחר

 ידע לפתח הסמכות
 ההפליה בנושא לאומי

 שירותים באספקת
 גם לפיכך. ומוצרים

 של ניטור כל אין
 ההפליה מופעי

 השונים
 

דרוש ותחומי פעולתה המצוי בתחום סמכותו, אם הוא נוגע למבוקר מידע 

 . לצורך ביצוע תפקידיה הל

 ידי על ומקודם מטופל בהם המאבק אשר ההפליה בתחומי כי אפוא עולה

 נתונים לאיסוף לו קושהוענ מסוימות סמכויות מפעיל גוף זה, ייעודי גוף

אולם ו .סמכותו בתחום המצויים הפליה מופעי על ארצי-כלל ידע ופיתוח

הסמכות לפתח  בידיו נתונהשאין בישראל גוף רשמי, או כל גורם אחר, 

ההפליה באספקת שירותים ומוצרים. לפיכך גם אין כל ידע לאומי בנושא 

ניטור של מופעי ההפליה השונים, אין מאגר נתונים קבוע לקיבוץ שיטתי 

נערך מחקר עקיב של התופעה ואין  לאשל מידע על מופעי ההפליה, 

 מתפרסם מידע על היקפה ועל מאפייניה. 

, נכתב כי היא 27.11.16-בתשובת נציבות שוויון בעבודה למשרד מבקר המדינה מ

משתמשת בכלי מחקר כגון סקרים, ומשתפת פעולה עם הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה לשם הפקת ממצאים כמותיים על הפליה בשוק העבודה. עוד מסרה כי 

לקידום כלי המחקר שפיתחה מעלים את המודעות הציבורית לתחומי עיסוקה ו

העשייה בהם, וכי היא מייחסת חשיבות רבה לקיומו של גורם, בדמותה של הנציבות, 

 אשר יפתח ידע לאומי גם בנושא הפליה באספקת שירותים ומוצרים. 

 

 

 הממשלה במשרדי הידע פיתוח
להלן פרטים על ההליכים שמתקיימים במשרדי החינוך, הבריאות והתחבורה לפיתוח 

תים ובמוצרים. למשרדי הממשלה האלה נקודות מגע רבות הידע על הפליה בשירו

מאוד עם האזרחים, ולפיכך עשויים להתגלות בפעילותם השוטפת מקרים מייצגים 

 של הפליה לסוגיה.

 

 משרד החינוך

בבג"ץ עמנואל נקבע כי משרד החינוך מופקד על בתי הספר ואחראי לדרכי 

שוויונית במוסדות החינוך התנהלותם, ומכאן שעליו להבטיח קיום מדיניות 

שבאחריותו, לפקח על יישום מדיניות זו כחלק מאחריות הפיקוח הכללית שלו, ולוודא 

 שהיא אכן ממומשת.

לדרישת נציגי הביקורת לקבל מידע ונתונים על תופעות של הפליה במוסדות חינוך 

 לנו כמשרדשבאחריותו ועל פעולות שננקטו בנושאים אלה, ענה משרד החינוך: "

לבקשת נציגי הביקורת לקבל  ."החינוך אין יותר מידי פרטים בנושא רוחב חשוב זה

עד  2012נתונים כמותיים על תלונות בגין הפליה שהתקבלו במשרד החינוך משנת 

: 22.6.16-, השיבה לשכת היועצת המשפטית של משרד החינוך ב2016מחצית 

 זה". מסוג נתון בעיה לספק קיימת "לצערנו
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מאגף פניות ותלונות הציבור וקו פתוח לתלמידים  לנציגי הביקורתנמסרו  16.6.16-ב

 2012-במשרד החינוך נתונים כמותיים חלקיים בדבר תלונות על הפליה, כדלקמן: ב

תלונות  18 - 2015-תלונות, ב 14 - 2014-תלונות, ב 22 - 2013-תלונות, ב 11נרשמו 

גף הוסיף לנתונים אלה הסתייגות תלונות. הא 6נרשמו  2016ובמחצית הראשונה של 

מדובר בנתונים הקיימים באגף לפניות ותלונות הציבור בלבד. תלונות ולפיה "

מתקבלות ישירות גם בלשכות השר, המנכ"לית, מנהלי המחוזות, יחידות המשרד 

  ."השונות ועוד. לנו אין כל נתונים על תלונות אלה

בקביעת  ית, בין השאר, לסייעלשכת המדען הראשי הפועלת במשרד החינוך אחרא

. היא מוציאה לפועל מחקרים רבים, מדיניות ובקבלת החלטות על בסיס ידע מדעי

הודיעה לשכת המדען הראשי  2016ובהם פרויקט "מדד הגזענות". בתשובתה מיוני 

 של למחנך יאפשרש שאלון למשרד מבקר המדינה כי מטרת הפרויקט היא פיתוח

 דרכי את מכך ולגזור והיקפה התופעה עומק את לבחון ספר ביתהנהלת ל או כיתה

 במילה השימוש. היא הוסיפה הסתייגות ולפיה "עמה להתמודדות החינוכית הפעולה

, ספרי בית פנים עבודה כלי יהווה שהשאלון היא הכוונה שכן, להטעות עלול 'מדד'

 ידי על מרכזי באופן נתונים ייאגרו לא מקרה בכל וכי, חובה יהיה לא בו שהשימוש

 , הסבירהספרי בית אקלים, שריכזה כאמור נתונים מסקרי "הראמגם  ."החינוך משרד

של כל בית ספר השירות הפסיכולוגי הייעוצי כי הנתונים שהיא אוספת משמשים את 

 דגשים בתכניות קיימות.ה חידודאו  פנימיותתכניות לשם בניית 

הביקורת העלתה אפוא שמשרד החינוך אינו מרכז את התלונות בגין הפליה, 

אינו מבצע מעקב יזום אחרי מופעי ההפליה במסגרות שבאחריותו ואינו מפתח 

את הידע בתחום זה. גם כשעסקו בנושא לשכת המדען הראשי וראמ"ה, לא 

ה נעשה שימוש בנתונים שנאספו לצורך גזירת מסקנות מעשיות וגיבוש מענ

משרדי לתופעה, והנתונים נותרו לשימוש למטרות בית ספריות מצומצמות 

 בלבד. 

מלכתחילה  כי משרד החינוךמסר  27.11.16למשרד מבקר המדינה מיום  ובתשובת

וכי  ,פליההגזענות ותופעות  פן שלניטור היקב "מדד הגזענות" לסייעפרויקט לא נועד 

עוד ממוקד ונקודתי.  טיפול תגובתי הואהטיפול במופעי הפליה במערכת החינוך 

נבנתה מערכת  , וטרםתהליך מקובל במשרד החינוך העריכת סקרים אינמסר כי 

, אך תיבחן אפשרות ריכוזו של פליההמופעי ה עלממוחשבת לצורך איסוף מידע 

רשות  שדרושה לשם כךיתכן יתועלת -עלות משיקולי אם כי המידע במאגר אחיד,

 ממשלתית מתכללת.

 להבטיחמבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי לנוכח חובתו ואחריותו משרד 

מערכת חינוך שוויונית, ולנוכח הימשכותן של תופעות ההפליה במוסדות חינוך 

שונים, עליו להרחיב ולקדם את הליכי פיתוחו של הידע על הפליה בנושאים 

, לרכז שבאחריותו, ליזום סקרים ומחקרים שיעסקו בהיבטים שונים של הנושא

על מנת לאתר את מוקדי  -ולנתח מידע על תלונות וכל תיעוד אחר בנושא 

ההפליה הבעייתיים, להוביל טיפול מערכתי בהם ולמלא את חובת הפיקוח 

 החלה עליו. 
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 הבריאות משרד

והוא עוסק שוויון, -איהנושא ל "מרכז הידע הארצי"משרד הבריאות הוקם ב 2013-ב

צעדים רגולטוריים  קידוםמדיניות,  לעיצובפועל ובריאות שירותי הצמצום פערים בב

שמש בסיס ידע המרכז מתמריצים לארגוני הבריאות בתחום קידום השוויון.  ופיתוח

באופן אחיד ולאורך זמן, בקרב  זיהוי וניטור פערים בשירותי בריאות, ונועד לאפשר

 קבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית.

שותף בתכנון מערך המידע בתחום , ה"אגף המידע"עוד פועל במשרד הבריאות 

בקביעת  לסייע למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות ונועד והבריאות והקמת

מידע אמין, בקרה שוטפת  ואיסוףניהול  יםכולל תפקידיו של אגף המידע. המדיניות

, והוא מפרסם שאילתות לע, איתור חריגים ומענה ו והפצתותחקורו, על המידע, מיפוי

 חקרים מקצועיים בנושאים מגוונים.מ

חרף קיומם של אגף המידע ומרכז הידע הארצי, גופים המצוידים בכלים 

מקצועיים המתאימים לאיסוף נתונים ולפיתוח הידע, משרד הבריאות אינו 

אוסף נתונים על מופעי הפליה בשירותים שבתחומי אחריותו ואינו יוזם פיתוח 

כי תלונות שהתקבלו אצל גורמים שונים ידע בנושא. עוד העלתה הביקורת 

במערכת הבריאות לא קובצו במאגר תלונות אחד. במצב זה, לא עלה בידי 

משרד הבריאות להציג נתונים כמותיים על מספר התלונות בגין הפליה 

 שבתחומי אחריותו.

 

 משרד התחבורה

במשרד התחבורה מפרסמת מדי שנה נתונים על תלונות  תלונות הציבור חלקתמ

)להלן  ותלונות הציבור הפנימית אגף הביקורתהמגיעות אליה. המחלקה היא חלק מ

 באופן התחבורה במשרד המקצועיותיחידות שגם מנחה את ה ,(הביקורתאגף  -

 2012הציבור. דוח אגף התלונות במשרד התחבורה משנת  הטיפול המקצועי בתלונות

תאר את קשיי האגף להציג נתונים על תלונות הציבור שהתקבלו במשרד מ

לפנות אל המשרד ולהביע דעה הזמינים למתלונן ריבוי האמצעים התחבורה, לנוכח 

מערכת מידע מרכזית . עוד הוא מציין את היעדרה של או טרוניה על פעולותיו

נה כוללת על תמו ואת חוסר האפשרות לקבל ,ממוחשבת לטיפול בתלונות הציבור

 .התפלגות התלונות

לא היו בידיו של משרד  2016-בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שגם ב

 המשרד. ו השוניםשירותיבהפליה  בגיןהתחבורה נתונים כמותיים על התלונות 

בפועל, התלונות התקבלו באופן מבוזר: חלקן הגיעו לאגף הביקורת, חלקן 

ליחידות המקצועיות השונות וחלקן לרשויות הפועלות באחריות משרד 

התחבורה. יוער שלחלק מהיחידות המקצועיות יש מערכות מידע נפרדות 

 שאינן מאפשרות כלל קיבוץ מידע ונתונים במערכת אחת. 
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 תנאי הוא ידע פיתוח
 להגברת הכרחי

 תופעת של נראותה
 באספקת ההפליה
. ומוצרים שירותים

 את מקדם ידע פיתוח
 פוזיטיבי באופן השוויון
 מודעות את מעלה

 לסוגי הציבור
 מפלים התנהגות

 החינוך את ומקדם
 וההסברה
 

כתב אגף הביקורת כי המערכת  2016המדינה מנובמבר בתשובתו למשרד מבקר 

חדשה  במערכת 2016 באוקטובר הוחלפה ציבור בתלונות הממוחשבת שלו לטיפול

הרלוונטיות. הוא הוסיף כי  המשרד ביחידות בהדרגה תוטמע 2017אשר בשנת 

 המערכת אליו באמצעות במקביל לפעול תמשיך ציבורית לתחבורה הארצית הרשות

 .ממוחשבים ממשקים יפותחו המערכות ה, אך ביןשל הנפרדת

משרדי  – והתחבורה שמשרדי החינוך, הבריאות בביקורת התברר אפוא

אינם מרכזים נתונים באופן  - שלהם עם האזרחים רחב שהממשק ממשלה

שיטתי וקבוע ואינם דואגים לפיתוח ידע על הפליה בשירותיהם ובמוצריהם. 

"בהעדר חובה נורמטיבית, המשרדים אינם  כינכתב  כבר הגזענות למיגור בדוח

יוער כי הגם ששר אוספים נתונים לגבי תלונות בגין גזענות ואפליה". 

המשפטים ממונה על ביצועו של חוק איסור הפליה, משרד המשפטים לא פעל 

 לאיסוף שיטתי של נתוני תלונות ופניות כלליות ומקצועיות בנושאי הפליה 

 שוויון.-ואי

 באספקת של תופעת ההפליה נראותהתנאי הכרחי להגברת  ואהפיתוח ידע 

 מקדם את השוויון באופן פוזיטיביפיתוח ידע שוטף ומתמשך . ומוצרים שירותים

והעמקה של של הנושא מעודד הנכחה הוא  ;לא רק על דרך מניעת ההפליה -

לסוגי התנהגות הציבור , מעלה את מודעות והשיח הציבורי והתקשורתי ב

, פיתוח ידע מקנה למקבלי זאת ועודקדם את החינוך וההסברה. ומ יםמפל

על הראשון  בשלב לפיכך,מאבק בהפליה. וגיבוש מדיניות לההחלטות כלים 

 ולפתח ידע וסקרים לערוך מחקרים, לאסוף נתונים ולרכזם ממשלה כל משרד

בהם קיימת שמתלמפות את המקומות  בתחום אחריותו, כדי שיהיה אפשר

 מושכלת לגבש מדיניות בסיס מיפוי זה ועל ,קבוצות מוגנותב פגיעה מוגברת

בשלב השני על משרד המשפטים להיוועץ בגורמים  .למיגור התופעה ומיטבית

המקצועיים הרלוונטיים בו וברשויות ציבוריות אחרות באשר לאופן המיטבי 

 לכינון מאגר ידע לאומי בנושא ההפליה, לפעול לכינונו ולפיתוחו השוטף. 
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למיגור  הממשלה משרדי יהם שלפעולות

  ההפליהתופעות מערכתיות של 

 הרשות של לפעולה הנורמטיבית המסגרת
 הפליה למניעת

ובראשן מדינת ישראל, רשויותיה  -בג"ץ ציין בעבר ש"כל רשות בישראל  .1

בג"ץ  –חייבת לנהוג בשוויון בין הפרטים השונים במדינה" )להלן  -ועובדיה 

. חובה זו אינה מוגבלת לפעולות הישירות שהרשות מבצעת אלא היא 45קעדאן(

 להיכוולות שגורם שלישי מבצע עבורה, והרשות הממשלתית אינה גם פע מקיפה

ידי שימוש בגוף שלישי הנוקט  החוקית לנהוג בשוויון על הלהשתחרר מחובת

  מדיניות מפלה.

שופט בית המשפט העליון לשעבר יצחק זמיר, בהתייחסו במאמר שכתב 

 בכוחות אינו יכול להתגבר לסוגיית ההפליה וההתמודדות עמה, קבע שהמשפט

או לאומיים, ולא יכול  דתיים קבוצות כמיעוטים כלפי קדומות דעות עצמו על

לבדו למנוע הפלייתן; מיגורה של תופעת ההפליה מחייב, נוסף על מערכת 

הגורמים המזינים את  נוספים בחברה בהתמודדות עם מגזרים המשפט, שיתוף

 בלבד והמאבקפלית , השוויון אינו אינטרס של הקבוצה המויתר על כןההפליה. 

יש להפעיל  לשם כך. החברה כולה אפוא מאבקה שלבהפליה צריך להיות 

באופן שיטתי ומאורגן מערכת של חינוך והסברה בגנות ההפליה. חובה זו 

 . 46אחרים ציבוריים וגופיםגופים ממשלתיים  בראש ובראשונה על מוטלת

לרבות הסמכות בבג"ץ עמנואל נידונו סמכויות האכיפה של משרד החינוך, 

לבטל את רישיונו של בית הספר. בית המשפט העליון קבע כי חרף היותה 

סמכות שברשות, "כלל ידוע הוא כי על הרשות להפעיל את סמכותה באופן 

משפט זה קבע בעבר כי 'סמכות הרשות הופכת לסמכות שבחובה, -סביר, ובית

החוקתית כאשר הנסיבות העובדתיות הן כאלה שערכי היסוד של השיטה 

הפעלתה של הסמכות לבלתי סבירה באופן -והמשפטית שלנו הופכים את אי

של ריפוי הפגם,  הדרגתיהיורד לשורשו של עניין'... אין להשלים עם תהליך 

משמעיים למיגור האפליה -ועל משרד החינוך לנקוט באמצעים אפקטיביים וחד

 והחזרתו של המוסד לתלם האיזון החוקתי" ]הדגשה במקור[. 

 במישור ביטוי הוא החוק כי צוין הפליה איסור חוק להצעת המבוא בדברי .2

 אמנות מכוחלאומי -הבין במישור ישראל של להתחייבויותיה הפנימי המשפט

 לתת כדי תחיקתיים אמצעים נקוטל ההתחייבות , לרבותשונותלאומיות -בין

   :להלן כמפורט אחרות, והתחייבויות ,האמנות באותן שהוכרו לזכויות תוקף
 . (2000) 258( 1נד ), ישראלנ' מנהל מקרקעי  קעדאן 6698/95בג"ץ   45

 .14ט, תשס"ו, עמ'  וממשל משפטבישראל",  ערבים כלפי זכויות "שוויון י. זמיר,  46
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לא לנהוג ש מחייבת את המדינות החברות בה הגזענות לביעור האמנה .א

פני החוק ולהנאה ללערוב לזכותו של כל אדם לשוויון ו ,בהפליה גזעית

לגישה לכל מקום ומזכויותיו האזרחיות, הכלכליות, הסוציאליות והתרבויות, 

מלונות , לרבות בתחבורה, הציבור הרחב ו שלאו שירות המיועדים לשימוש

המדינות  את מימוש הזכויות הללו התחייבומנת להבטיח  על. ומקומות בילוי

, באמצעות בתי יעילות נגד מעשי הפליה גזעית תרופותלהבטיח לכל אדם 

המדינות מחויבות גם  זאת ועוד,המשפט ומוסדות מדינה מוסמכים אחרים. 

תחומי , בעיקר בויעילים למאבק בהפליה הגזעית מידיים אמצעים לאמץ

 . מידעההוראה, החינוך וה

ות החתומות עליה מדינעל הכי  קובעת נשים נגד הפליהה ביטול אמנת .ב

מים הפליה נגד נשים בתחו המתאימים לביטולהאמצעים את כל לנקוט 

  , הבריאות והתרבות.החינוך רבים, לרבות בתחומי

שורה ארוכה של זכויות,  קובעתה ,ומדיניות אזרחיות זכויות בדבר האמנה .ג

הגנה  האדםלכל בני  וכל הפליה ויבטיח ויאסר קובעת גם שחוקי המדינות

בה לזמן לאדם  מתחייבות המדינות החברות באמנה .מפניהשווה ויעילה 

 הפגיעה גם אם -שזכויותיו נפגעו אמצעים יעילים למלחמה בתופעה 

 -ות מוסמכות הרשוי בידי אמצעים אלה ייקבעו רשמית. בסמכות נעשתה

 המחוקקות. או המינהליות, השיפוטיות

-ןבי אמות מידהאמנה בדבר זכויות של אנשים עם מוגבלויות קובעת ה .ד

ומחייבת את  ,לזכויות אזרחיות וחברתיות של אנשים עם מוגבלות ותלאומי

ממשלתי לקידום וניטור נושאים הנוגעים -יעד גורם מרכז פניםיהמדינות ל

לשקול הקמת  עוד היא מחייבת את המדינות כאלה.ליישומן של זכויות 

החליטה  2012. בשנת 47זהמנגנון תיאום ממשלתי לקידום פעילויות בתחום 

גורם  היא שתהיהעם מוגבלות  אנשיםנציבות שוויון ש ,ממשלת ישראל

-באי העוסקים הסעיפים לרבותאמנה, הממשלתי ליישום -פניםהמרכז ה

 ציבוריים, ותפקח על יישומה. למקומות ובכניסה בשירותים הפליה

לנציבות שוויון אנשים עם מוגבלות סמכויות ניתנו  אמנםכי  נמצא

על" מול רשויות -לה לפעול כ"אחראית ותמאפשרה ,פיקוח ואכיפה

 שירותים באספקתהפליה מניעת בכל הנוגע לאולם לא כן ציבוריות, 

מסרו ההתחייבויות הביצועיות לא נ .מכוח האמנות האחרות ומוצרים

 . גוף ביצועי שיפעיל וממילא לא תורגמו לסמכויות ביצוע שוםל

 
התקבלה  ,Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPDהאמנה, )  47

 . 2012ת ואושררה בישראל בשנ 2006דצמבר בבאו"ם 
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  התחייבויותיה

 של לאומיות-הבין
 בתחום ישראל

 הפליה של מניעתה
 גם מקיפות

 .ביצועיות התחייבויות
 של התמודדותם

, המשפטים משרדי
 עם והבריאות החינוך

 היקף רחבות תופעות
 מעוררים הפליה של

 שבו לאופן אשר ספק
 את ישראל מקיימת

 במישור התחייבויותיה
 בתחום לאומי-הבין

 

 בתחום ישראל לאומיות של-הבין שהתחייבויותיה מלמד לעיל האמור

גם התחייבויות ביצועיות, לרבות התחייבות  מקיפות הפליה מניעתה של

להעמיד סעדים אפקטיביים לנפגעי הפליה ולנקוט אמצעי אכיפה או 

על מנת . אמצעי אכיפה ואמצעים אחרים עליה לנקוט גם אמצעים אחרים

 לקבוצות לאומיות-בין אמנות אותן שמקנותעל הזכויות  יעילותלהגן ב

ואולם התמודדותם של משרדי המשפטים, החינוך  .המוגנות השונות

עם תופעות רחבות היקף של הפליה, כפי שהתברר בביקורת,  והבריאות

יימת ישראל את התחייבויותיה במישור מעוררים ספק אשר לאופן שבו מק

 לאומי בתחום. -הבין

 

 

 ן הדרת נשים מ -משרד המשפטים 
 המרחב הציבורי

ים ובעיקר ית נשילאחר שרבו דיווחים על תופעות שונות של הפל ,2012בינואר 

היועץ מינה  ,יתים בלוויית אלימות מילולית ופיזתהדרתן מן המרחב הציבורי, לע

צוות משרדי בנושא הדרת נשים. על הצוות  (היועמ"ש -המשפטי לממשלה )להלן 

תופעה ולגבש של העיקריים הביטויים ההוטל לבחון את ההיבטים המשפטיים של 

 צוות הדרת נשים(. - להלןנהלי )יבמישור המוהמלצות לטיפול בהם, במישור הפלילי 

 ידי היועמ"שבתיו אומצו במלואן והמלצו ,מסקנותיו פרסם הצוות את 2013במרץ 

 . 2013במאי 

היועמ"ש, לצד אימוץ המלצותיו של צוות הדרת נשים, החליט לקדם תיקון לחוק 

איסור הפליה ויסודו איסור פלילי על הטרדת אדם בדרך של ביזוי או השפלה על 

רקע גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, 

מעמד אישי וכיוצא באלה, הטרדה שמטרתה למנוע ממנו גישה לשירות ציבורי או 

לא  2016שימוש בו או כדי לפגוע בתנאים שיקבל בהם שירות זה. עד אוגוסט 

 הושלמו ההליכים לתיקון החוק.

 ודן לעומק ,בעקרון השוויון ובחוק איסור הפליה בהרחבהדוח צוות הדרת נשים עסק 

. השוויון קידוםהפליה ו למניעתיבורית לפעול באופן אקטיבי חובתה של הרשות הצב

 זכויות האדם קידום על אמונה ציבורית רשות כי הינה המוצא "הנחת צוין בו כי

הפרט,  בזכויות מפגיעה להימנע רק לא היא הבסיסית לפיכך, חובתה .עליהן וההגנה

 פיקוח סמכויות כבעלת בתפקידה והן מסדיר כגורם לפעול, הן בתפקידה אלא גם

על פעילותה...  בתחומי מתרחשת אינה כאמור כי פגיעה מנת להבטיח ואכיפה, על

כל אחת מהרשויות הציבוריות הנוגעות בדבר לפעול באופן מהיר, יעיל ונחרץ 

חובה זו  ..להפסקתם של ביטויי ההפרדה וההפליה בתחום אחריותה או השפעתה.

עה הרגולטורי כאשר ההפרדה היא חלה בעצמה זהה על הרשות הציבורית בכוב

תוצאה של פעולתם של גופים פרטיים הפועלים מכוח זיכיון או רישיון מאת 

על הרשות הציבורית להפעיל את מלוא האמצעים החוקיים העומדים  ..המדינה.

 ."לרשותה כגורם מפקח ומאסדר כדי להביא להפסקתה של כל צורת הפליה
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ה 2014התקבלה במרץ בעקבות הדוח של צוות הדרת נשים   48החלטת ממשל

תופעת הדרת בהחלטה נכתב כי " שעיקרה מניעת הדרת נשים במרחב הציבורי.

הנשים במרחב הציבורי היא תופעה חמורה המתאפיינת בהפלייתן של נשים באשר 

הן נשים המחייבת פעולה ממשלתית אקטיבית לביעורה. זאת מאחר שתופעה זו אינה 

השוויון שהוא מעקרונותיה המכוננים של מדינת ישראל,  אחד עם עקרון עולה בקנה

אחד עם מחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל לפעול  ואף אינה עולה בקנה

 ."מגדרית במגוון אמצעים למניעתה של הפליה

של הדרת הנשים מן המרחב  ותתופעשש  ן שלחוקיותצוות הדרת נשים בחן את  .1

 יש אם ובדק ,המתקיימות בתחומי אחריותם של שישה משרדי ממשלה 49הציבורי

מאופי  הנובעתת בו בין נשים לגברים הצדקה עניינית מתקיימה להפרדה

 ממשרדי דעל כל אח כינשים  הדרת צוותקבע  במסקנותיוהשירות הציבורי. 

להפסקת ביטויי  ובנחרצות ביעילות, במהירותלפעול  שנבדקוהממשלה 

מאסדר כ בתפקידםלרבות  ,םאו השפעת םליה בתחום אחריותההפרדה וההפ

מפקחים  שהמשרדים רטייםגופים פשל פעולתם  לדתכשההפרדה היא תו

על יישום הדוח של  מופקדתהמשנה(  -המשנה ליועמ"ש )ייעוץ( )להלן  .עליהם

 .2014 ינוארמצוות הדרת נשים 

המשרד לשירותי דת משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את שיתוף הפעולה בין 

ובין משרד המשפטים, שפעלו באופן יזום למיגור תופעות של הפרדה מגדרית 

בבתי עלמין. הבדיקה העלתה כי המשרד לשירותי דת ערך בבתי העלמין 

ביקורות, רובן ביקורות פתע, בדק מידית תלונות שהובאו לפניו, והפיץ בהתאם 

ות בכל הקשור לאיכות הנחיות לחברה קדישא. משרד המשפטים הציב דריש

לשם מיגור הפליה  -הביקורות של המשרד לשירותי דת וקיים בקרה על פעילותו 

 בתחום סמכותו.

 ביחס שנקט משרד המשפטים שהפעולות מנגד, העלתה הביקורת

ו בעיקר מוהסתכ נחרצות, כה היו לא נשים הדרת של אחרים למופעים

שהתקבלה תלונה או התפרסם  כל אימתנקודתיים שנערכו  בבירורים

פעולותיו של משרד המשפטים מול משרדי בתקשורת.  ממין הענייןאירוע 

הממשלה הסתכמו רובן בבקשה לבירור התלונות או הפרסומים על הדרת 

 משרד הביא אלה במקרים .נשים המצויה לכאורה בתחום אחריותם

 ודרש הרלוונטי הממשלתי המשרד לידיעת ההפליה אירועי את המשפטים

  .בעצמו הבירור את ערך לא אך, תגובתו את

הטיפול בתופעה הוא באחריותם של בתשובת משרד המשפטים נמסר כי 

משרדי הממשלה השונים, במסגרת תפקידם הרגולטורי מול הגופים שהמשרדים   
 .1526החלטת ממשלה מס'   48

באחריות המשרד  -שש התופעות: הפרדה בין נשים לגברים בבתי העלמין ובבתי ההספד   49

לשירותי דת; הפרדה בטקסים ואירועים ממלכתיים או בחסות המדינה; הפרדה בקופות החולים 

באחריות משרד התחבורה; הצבת  -באחריות משרד הבריאות; הפרדה בתחבורה הציבורית  -

באחריות משרד הפנים והרשויות  -כות נפרדות ושלטי צניעות שילוט רחוב המפנה נשים למדר

 באחריות משרד התקשורת.  -השמעת נשים בתחנת רדיו "קול ברמה" -המקומיות; אי
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קובע, מגדיר משרד המשפטים מפקחים עליהם ובתחומים הנתונים לאסדרתם. 

כגורם מתכלל  בנושא עבור הממשלה ומתפקדומפרש את הנורמה המשפטית 

ואולם הניטור בעל ראיית רוחב משפטית, הפועל להכוונת משרדי הממשלה. 

, ולא השוטף של מניעת הדרת נשים צריך להיעשות בידי משרדי הממשלה

מתפקידו של משרד המשפטים לפקח על משרדי הממשלה ולהחליפם 

פטים "נוסף על תפקיד" . נושא הדרת הנשים מטופל במשרד המשבתפקידם

התלונות  את העביר שבהםבמרבית המקרים  וללא תקן ייעודי שהוקצה לכך.

בשיתוף פעולה מלא וביצירת ממשק  זה נעשה ,למשרד הממשלתי הרלוונטי

עבודה משותף, אך לפעמים ניתן מענה נקודתי בלבד, ולא ניכר רצון המשרד 

טיבית. אף שרוב ההמלצות הממשלתי ל"שילוב זרועות" ולמעורבות יוזמת ואק

של צוות הדרת נשים זכו ליישום מלא, ישנם מופעי הדרת נשים שחוזרים ונשנים 

 וכרוכים במאבק מתמשך ובקושי שטרם נפתר.

יוער כי משרד המשפטים אכן אינו מחליף את המשרדים הממשלתיים 

בתפקידם הרגולטורי, והם נדרשים לקיים בקרות יזומות, להפעיל את 

הם, לפקח ולבצע פעולות אכיפה למיגור התופעה. עם זאת, סמכויותי

משרד המשפטים, אשר השר העומד בראשו ממונה על ביצוע חוק איסור 

הפליה, נדרש להנחות את משרדי הממשלה השונים, להגביר את הפיקוח 

עליהם כדי לוודא שהפעולות הנדרשות אכן מבוצעות, ולדרוש מהם דיווח 

את, מתוקף אחריותו והיותו גורם מתכלל ז -שוטף על אופן פעולתם 

 שמוטלת עליו הכוונת משרדי הממשלה השונים, ולאור החלטת הממשלה

 בנושא מניעתה של הדרת נשים, המחייבת "פעולה ממשלתית אקטיבית".

 ממשלה, דיווח משרד המשפטים על פעולותיו ישיבת , לקראת2015במרץ  .2

ות למשרדי הממשלה השונים הנשים. בדיווח הודגמו פני הדרת למיגורה של

 בעניין.

נמצא כי כשהובאו לידיעת משרד המשפטים מופעי הדרת נשים, הסתכם 

טיפולו בפנייה למשרד הרלוונטי בבקשה לקבל את תגובתו. במקרים 

אחרים הוא הרחיב את פעילותו לגופים ציבוריים נוספים בהם התקיימו 

להשכלה גבוהה. מקרים של הדרת נשים, כגון צה"ל ומוסדות חרדיים 

 אולם בפועל, תופעת הדרת הנשים עדיין מתקיימת. 

, 25.6.2015-במכתבה של המשנה לשרת המשפטים ולשרה לשוויון חברתי מ

התריעה כי "בתקופה האחרונה אנו צופים בהתרחבות איטית אך מתמידה  היא

של מופעי הדרת הנשים במרחב הציבורי לספירות ולתחומי חיים חדשים 

ומגוונים... קשה יהיה להתעלם מממדיה של תופעה זו... כמה היא מקיפה וזולגת 

ים אלה במהירות מדאיגה לעוד ועוד הקשרים בספירה הציבורית... מקרים אחרונ

מהווים רק קצה הקרחון בתופעה שיטתית של הדרת נשים במרחב הציבורי 

בישראל, המתרחשת פעמים רבות גם בתוך תחומי פעילותה של הממשלה, 

הוסיפה כי  המשנהובניגוד גמור להחלטת הממשלה שהתקבלה בנושא". 

"נדרשת מאוד גם התגייסות הממשלה ומעורבות שריה, אשר בכוחם לקבל 
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אשר יביאו לצמצום משמעותי בממדי התופעה... אני נתקלת לא אחת החלטות 

בתופעות של הדרת נשים במרחב הציבורי, אשר לעיתים מתרחשות בתחום 

אחריותו של משרד ממשלתי כזה או אחר, ולעיתים אף בעידודו או בתמיכתו. 

בחלק מהמקרים נדרשת התגייסות אקטיבית של השר הרלוונטי, על מנת לפעול 

 תופעה נפסדת זו במכלול תחומי פעילות המשרד".כנגד 

 שנקטו בפעולות די במבחן התוצאה, אין כי עולה המשנה של ממכתבה

ומשרדי הממשלה האחרים למיגור הדרת הנשים, וכי  המשפטים משרד

 בדרג המדיני וברצונםלא אחת  תלויה יזום למיגורה באופן לפעול היכולת

 למעורבות יוזמת ופעילה. של השרים 

 

 שנעשו הפעולות אם ספק מעוררים נשים הדרת בסוגיה זו של הממצאים

 הממשלתיות, הרשויות על שחלה החובה על במלואן ענו זה בתחום

 ומהחלטתלאומי -הבין במישור מן ההתחייבויות הנובעת החובה לרבות

נשים. היעדרן של פעולות מערכתיות יזומות  הדרת בנושא הממשלה

ויעילות למניעת הפליה נגד נשים, לצד דלות האמצעים והסעדים היעילים 

 –למיגור התופעה וההימנעות מהפעלתן של סמכויות האכיפה הקיימות 

כל אלה משקפים התמודדות רפה ופסיבית של משרדי הממשלה הנוגעים 

 בדבר ומחייבות נקיטת גישה חדשה.

הדרת הנשים היא תופעה חמורה אשר ד המשפטים כתב בתשובתו כי משר

מופעיה מתרחבים והולכים, תופעה שמיגורה טעון טיפול ממשלתי עיקש 

הוא הוסיף כי הסמכויות הקונקרטיות למניעת התופעה מוקנות ואקטיבי. 

למשרדי הממשלה מול הגורמים המפוקחים בידיהם, וכי ההתנהלות הרפה 

לעיל נובעת בעיקרה מהימנעותן של הרשויות הציבוריות  והפסיבית שתוארה

 הרלוונטיות להפעיל את סמכויותיהן הקונקרטיות למניעתה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים כי לא נמצא שיזם אכיפה 

פלילית בנושא, אמצעי הנתון לסמכותו. כמו כן, כמעט שלא נמצאו 

ציות המינהליות או מקרים שמשרדי הממשלה הפעילו בהם את הסנק

הפליליות שבסמכותם. עוד יוער שעל משרד המשפטים להחיש את 

 התיקון לחוק איסור הפליה עליו החליט היועמ"ש.
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הטיפול בהפליה במוסדות  -משרד החינוך 
 חינוך במגזר החרדי

האיסור על הפליה בחינוך מצוי בחוק זכויות התלמיד ובחוק איסור הפליה. עבירה על 

חוק פיקוח הוראותיו של איסור ההפליה המצויות בחוקים אלה היא עבירה פלילית. 

, מקנה למשרד החינוך סמכויות פיקוח ואכיפה שונות, 1969-תשכ"טהעל בתי ספר, 

פר שהופר בו איסור ההפליה שבחוק לרבות הסמכות לצוות בכתב על סגירת בית ס

 זכויות התלמיד.

חובתו של משרד החינוך להפעיל את סמכויות הפיקוח והאכיפה שניתנו לו עמדו  .1

 ביתבמרכזו של בג"ץ עמנואל, אשר קבע כי לנוכח הפגיעה המתמשכת של 

בזכות לשוויון ולנוכח אחריותו של משרד החינוך, "ברי כי היה על המשרד  הספר

לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לצורך מיגור האפליה והשבת מדיניותו 

של בית הספר למסגרת האיזון החוקתי... היה על זה האחרון להפעיל את 

 הספר תוך מניעת תקצובו".-סמכויותיו ולבטל את רישיונו של בית

פרסם משרד מבקר המדינה דוח בנושא שיבוץ תלמידות בבתי ספר  2011-ב

, אשר עלה ממנו חשש לקיומה של הפליה על רקע עדתי בבתי 50במגזר החרדי

ספר שבפיקוח משרד החינוך. בדוח צוין כי "משרד החינוך לא קיים פעולת 

פיקוח ממשית אשר היה בה כדי להבטיח הליכי קבלה שוויוניים ולא עשה את 

הדרוש כדי למנוע אפליה". עוד נכתב בו כי עיקר פעולותיו של משרד החינוך 

הוא טיפול בתלונות של הורים, כי מדיניותו לא הורחבה לבחינה כוללת של 

נוהלי הרישום וסדרי הקבלה בבתי הספר החרדיים שנבדקו, וכי הדבר מצביע 

תקינה של  על דפוסי פיקוח מוגבלים שספק אם יש בהם כדי להבטיח התנהלות

 מערך הקבלה והרישום לבתי הספר החרדיים. 

גם בתחילת שנת הלימודים התשע"ז הגיעו למשרד החינוך תלונות על הפלייתן 

לרעה של עשרות תלמידות על רקע מוצאן בערים מודיעין עלית, ירושלים 

קבלתן למוסדות החינוך החרדיים ובין שבאמצעות -בין שבאמצעות אי -וטבריה 

 יתות נפרדות בתוך מוסדות החינוך. שיבוצן בכ

משרד החינוך, כחלק מהשינויים שהונהגו בעקבות בג"ץ עמנואל, הקים ועדת 

( בקבלה ובשיבוץ פליההבשל  ערר שתפקידה בירור טענות על פגמים )לרבות

 הוקם במשרד החינוך המחוז 2013במוסדות חינוך חרדיים. זאת ועוד, בשנת 

הליכי קבלה ורישום למוסדות , שפרסם הנחיות להמחוז החרדי( -החרדי )להלן 

פנות , לפליההבשל  , לרבותלכל מי שחש נפגע החרדי, אשר יאפשרו החינוך

הנחיות אלו חלות על מוסדות חינוך  2016. משנת לבירור הענייןהחינוך למשרד 

הבירור  . הליךיסודיים-יסודיים, יסודיים ועל-קדם -כל שלבי החינוך חרדיים ב

הידברות של  לרבותפנייה רלוונטית,  ה שלבירור כי משמוצה קובע החרדיבמחוז 

הרשות המקומית, המוסד החינוכי ועם המשפחה, נציגי המפקח על בית הספר 

פני ועדת להדברים לדיון יובאו  על שיבוץ התלמיד,לא הושגו הסכמות ככל שו

מלאה לאחר מתן זכות טיעון שתחליט בדבר,  , והיאהערר של המחוז החרדי

  לכל הצדדים הרלוונטיים.
 .940, עמ' ב61דוח שנתי משרד מבקר המדינה,   50



 935|    המשפטים משרד

 
 במחוז הבירור הליך

 סייע לא החרדי
 להסרת מספיק

 המונעים החסמים
  .אליה לפנות מאנשים
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי הליך בירור מקביל להליך 

במחוז החרדי לא הוחל על מוסדות חינוך שאינם חרדיים ולא על מקרי 

הפליה שלא במסגרת קבלה ושיבוץ למוסד החינוכי )מקרי הפליה במהלך 

די מתבררות ככל שנת הלימודים(. התלונות שמתקבלות שלא במחוז החר

תלונה אחרת, לא באמצעות הכלים והסמכויות הנתונים למפקחים במחוז 

החרדי. פסיקתו של בית המשפט העליון בבג"ץ עמנואל בדבר חובות 

הפיקוח ואכיפתו של עקרון השוויון, מחייבת את משרד החינוך לנקוט את 

 כל האמצעים העומדים לרשותו לצורך מיגור ההפליה, על כל מופעיה

ובכל מוסדות החינוך שבפיקוחו. לפיכך, על משרד החינוך להחיל הליך 

 בירור שיקיף את כל מוסדות החינוך ואת כל סוגי ההפליה.

בקשות. חלק נכבד מהן  400-הוגשו לוועדת הערר יותר מ 2016עד יוני  2013-מ .2

מהן  44%-בקשות וכ 123התקבלו  2013-לא הגיע לדיון רשמי בוועדת הערר: ב

בקשות ביחס לשנת  75התקבלו  2015-יעו לדיון בוועדת הערר. בלא הג

 מהן נסגרו ללא דיון בוועדת הערר. הבדיקה 65%-הלימודים ה'תשע"ה וכ

  - הערר התקבלו לוועדתהעלתה כי רוב הבקשות שהגיעו בסופו של דבר 

 עררים ונדחו שניים בלבד. 20למשל, התקבלו  ,2015-ב

הבקשות לוועדת מן הנתונים לעיל עולה כי שיעורן השנתי הממוצע של 

מספר התלמידים במוסדות החינוך היה קטן מעשירית האחוז מערר 

 בוועדת דבר של בסופו הנדונות הבקשות כי מספר . עוד עלה51החרדיים

 הערריםמספר ואילו  המוגשות, יחסית למספר התלונות קטן הערר

ספר הבקשות שנידונו. במצב זה קיים חשש למ גבוה יחסית המתקבלים

 את מצמצםבפועל ו ,הבקשות רוב את מנפה הממושךשהבירור הראשוני 

 משרד .למקרים מובהקים בלבד בהםשוועדת הערר מכריעה  המקרים

 לאמחוז החרדי ב הבירור הליךמבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי 

  אליה. לפנותמאנשים המונעים  החסמים להסרת מספיק סייע

מנגנון  ואה הבירור במחוז החרדי הליךנמסר כי משרד החינוך בתשובת 

ידונו יפליה החשד לשיש בהם מקרים כי  מבטיחהבירור הראשוני  , וכישוכללמ

. לעתים הבירור הראשוני מוביל לקבלת התלמיד למוסד החינוכי עררה בוועדת

מנגנון הבדיקה אינו מסתמך על , ובחינה נוספת של ועדת הערר שתידרשבלי 

  .בלבד עמדת המפקח

 
 .בשנת הלימודים ה'תשע"ג תלמידים 370,000-כ  51
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 של הימשכותם

 וחוסר ההליכים
 שהתלמיד הוודאות

 לא עשויים בו שרוי
 במתלונן לעורר אחת

 שיותר תחושה
 מבקש משהמשרד

 בהקדם לו לסייע
 מעדיף הוא, האפשרי
 עם מעימות להימנע
 החינוכי המוסד
 

על  הטענותמשרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי לנוכח 

התארכות הבירור הראשוני והעדויות הנשנות מדי שנה על תלמידים 

שהבירור בעניינם התארך והם לא החלו את לימודיהם בפתיחת שנת 

הלימודים, עליו למצוא דרכים לאזן בין מיצויו של הבירור הראשוני ובין 

את  יתחיל תלמיד הכרעה בבקשה בפרק זמן סביר. מעבר לצורך שכל

דאות והו וחוסרשנת הלימודים במועדה, הימשכותם של ההליכים 

יותר שלעורר במתלונן תחושה  אחת לא םעשויי שהתלמיד שרוי בו

מעדיף להימנע האפשרי, הוא  בהקדם לו מבקש לסייעהמשרד מש

  .מעימות עם המוסד החינוכי

 מוסדות חינוך בהם נגד שהופעלו מקרים שלושההיו  2016עד יוני  2011-מ .3

 .סגירה או תקצוב מניעת בצורת מינהליות חרדיים סנקציות

אשר מפלה נוהג לעצור תקצוב למוסד  משרד החינוך כתב בתשובתו כי הוא

 מביאים ה. כלים אלבו מורהלקיים שימוע למנהל המוסד או בשיבוץ תלמידים, ול

הפסקת ההפליה. במקרים לידי והמופלים קליטת התלמידים בדרך כלל לידי 

מוסד חינוך שנהג בגזענות  נסגרעובד הוראה או  ו שלהעסקת מופסקתקיצוניים 

עוד כתב משרד החינוך כי הפעלת סנקציות, לרבות פליליות, תלויה  או בהפליה.

 תשתית עובדתית וכפופה לסמכויות המצויות בידיו.ב

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך כי על פי הנתונים המובאים 

לעיל, הוא ממעט מאוד בהפעלת סנקציות מינהליות, לאחר דיון בוועדת 

הערר שהסתיים בהכרעה נגד המוסד החינוכי ורק לאחר הליכים 

 . 52מתמשכים נוספים

שההפליה לא הסתיימה בהם עם קבלת התלמיד למוסד החינוכי נמצאו מקרים  .4

, 2014-אלא הוסיפה להתקיים גם לאחר מכן. במקרה שאירע בצפון הארץ ב

למשל, שני אחים שלא התקבלו למוסדות חינוך חרדיים נותרו בביתם חודשים 

לאחר פתיחת שנת הלימודים, ובמהלכם חוו התנכלויות פומביות מגורמים בבית 

קהילתם. ההתנכלויות נמשכו גם לאחר שמוסדות החינוך קלטו את הספר וב

התלמידים וגם לאחר שמשרד החינוך התריע שיבטל את רישיונם ויוציא נגדם 

 צווי סגירה.

 נעשהבמחוז החרדי בתשובת משרד החינוך נמסר כי הפיקוח על קליטת תלמיד 

כן נמסר  ה.באופן מפלבעניינו נהג  ת הספרכי בי משרד החינוך קבעשבמקרה 

משפחה לעזוב  לעתיםה ניעמוסד מהתלי ומסכת לחצים חברתית מחוץ לכ כי

אירועים  עלסמכות או כלים להשפיע  החינוךלמשרד ואין  ,את מקום מגוריה

שיתוף פעולה מצד  כשאין. , או לחקור אותםשאינם נוגעים למוסד החינוך

  ת מספיקות.נתונים או ראיואם חסרים לנקוט אמצעים אי אפשר ההורים, 
לבעלי המוסד, שימוע המלווה בהתרעות רבות הליכים אלה כוללים הליך שימוע למנהל ו/או   52

 הנמסרות לפניו, במהלכו ואחריו. 
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מעקב אחר משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החינוך שעליו לקיים 

ת ביקבעה בהם כי  שוועדת הערר יםבמקר לא רק -ים תלמידהקליטת 

, שאם לא כן, לא יזוהו התלמידים אשר חוו נהג באופן מפלה הספר

 הפליה אף כי לא נקבע שהופלו בשיבוץ ובקבלה למוסד חינוכי. 

מהאמור לעיל עולה כי משרד החינוך אמנם החל להפעיל סמכויות פיקוח 

ואכיפה במחוז החרדי, אך עד כה תוצאותיו מוגבלות. ספק אם הפעולות 

שהמשרד נוקט כיום למיגור התופעה הן אפקטיביות, וספק אם יש בהן כדי 

-לתת מענה מספק ונאות, כמתחייב מהוראות הדין ומהתחייבויותיה הבין

 ת של מדינת ישראל. לאומיו

 הוא שם דגש בתהליך פליהבהבמסגרת הטיפול בתשובת משרד החינוך נכתב כי 

נעשה שימוש לטיפול בתופעה  ובאמצעים שעומדים לרשות , וכיהקבלה והשיבוץ

תבחן ש ,פליההועדה שתדון בפניות שנוגעות ל הקמתבוחן כן מסר כי הוא . מידתי

את הטיפול  שישקף ממוחשבכלי  שותגב מנגנונים קיימים את התאמתם של

אמצעים נוספים, לרבות  אפשרות נקיטתם שלבוחן את  תלונות. משרד החינוךב

במסגרת  ולא הפליה במוסדות החינוךה מופעימנגנון בקרה לבחינת  , וגיבושפליליים

 . אליהם הרישום והקבלה

משרד מבקר המדינה מדגיש כי על משרד החינוך לבחון בהקדם את התאמת 

נגנונים הקיימים להתמודדות ממשית עם תופעת ההפליה. עליו לגבש מענה המ

מקיף ואפקטיבי לטיפול כולל בהפליה במערכת החינוך, ולבחון את הדרכים 

להשגת אכיפה יעילה, תוך שימוש נרחב יותר בסנקציות מינהליות, ובמקרה 

במסגרת זו עליו לפעול בשיתוף עם  .פליליים הצורך אף פנייה לאמצעים

ולהתחשב בהיקף ובמגוון של מופעי  ,האכיפה הרשויות המקומיות ועם גורמי

דתית. כן עליו -ההפליה המתגלים במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית

 לפתח אמצעי פיקוח ובקרה כדי להעריך את יעילות פעולותיו. 

 

 

 יולדות הפרדת - הבריאות משרד
נות אנו נחשפים בתקשורת לעדויות על הפרדת נשים במחלקות האחרו בשנים

 -היולדות בבתי החולים ברחבי הארץ, בעיקר הפרדת יולדות ערביות מיהודיות )להלן 

, נדונו 2006הפרדת יולדות(. הפרסומים על הפרדת יולדות, שהחלו עוד בשנת 

הישיבה  -)להלן  2012 בפברואר הכנסת של והבריאות הרווחה, העבודה בוועדת

בדיון שללו נציגי בתי החולים ומשרד הבריאות את קיומה של מדיניות  .הראשונה(
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 הדרת צוות של הדוח
 אחד"קבע כי  נשים

 המכריעים מתפקידיה
 החוקתית הנורמה של

 הוא שוויון בדבר
 תופעות ולמגר לנסות

 מפלות חברתיות
 העוול את ולשרש
 לשאול ולא ביסודן

 האם המופלה פי את
 "בעיניו רצויה הפלייתו
 

חודשו ביתר שאת  2016. ואולם באפריל 53הפרדה מכוונת או מדיניות תומכת הפרדה

 הפרסומים בנושא, ופורסמו כמה תחקירים עיתונאיים על התופעה.

, נחשפה פרקטיקה של 2016 פרילבאבדוח למיגור הגזענות נכתב בנושא זה כי "

כותבי הדוח חולים. כמה נשים יוצאות אתיופיה שיתפו את -הפרדת יולדות בכמה בתי

סיפורן האישי וסיפרו, כי חוו על בשרן חוויה משפילה כאשר שכנתן לחדר בבית ב

  ."היולדות ביקשה העברה עקב צבע עורן

 

 הפרדת יולדות סוגייתהמסגרת הנורמטיבית ל

 מטעמי מטופלים בין להפלות רפואי מוסד או על ות החולה אוסר על מטפלחוק זכוי

אחר, וקובע כי הפרת  מכל טעם או' מינית, גיל מוצא, נטייה ארץ דת, גזע, מין, לאום,

 אזרחית לפי חוק איסור הפליה. חוק האיסור היא עבירה פלילית ויראו בה גם עוולה

בעצמן בין בין  ,ללא הפליה לפעולבריאות מחייב את קופות החולים  ביטוח

, ומעניק למנכ"ל משרד הבריאות ולשר הבריאות סמכויות נותני השירותיםבאמצעות 

 לנקוט אמצעים נגד קופות חולים המפרות את הוראות החוק. 

דחה בית המשפט האמריקני את דוקטרינת "נפרד אבל שווה", ובכך הוכרה  1954-ב

כי "מדיניות של 'נפרד אבל  55קבע בג"ץבישראל . גם 54ההפרדה כסוג של הפליה

(. inherently unequal) שווה בלתי טבעה מעצם הינה( separate but equalשווה' )

גישה זו מונחת התפיסה כי הפרדה משדרת עלבון כלפי קבוצת מיעוט  ביסוד

המוצאת מן הכלל, מחדדת את השוני בינה לבין האחרים, ומקבעת תחושות של 

בבג"ץ עמנואל קבעו השופטים כי "מדיניות של 'הפרדה שוויונית'  .56נחיתות חברתית"

 לא תוכל לחפות על אפליה פסולה במקום בו היא מתקיימת".

התייחס להפרדה מגדרית כביטוי של הפליה, וקבע כי  נשיםהדרת  צוות של הדוח

הפרדה שביסודם מאפיין קבוצתי חשוד כמו גזע או להסדרי  שוררת חשדנות ביחס"

רלוונטית כלשהי, מין. ההנחה היא שהפרדה כזו אינה ניתנת להצדקה מכוח שונות 

אלא מהווה פעולה פסולה מצדו של הגורם החברתי החזק יותר, המבקש לשמר את 

". אשר להצדקה שמשמיעים המצדדים מעמדו העדיף באמצעות היבדלות כפויה

בהפרדה, בטענה שאין מדובר בהפרדה כפויה אלא בהפרדה מרצון, קבע הדוח של 

ן קולקטיבי לקבוצה, אך בשל מאפיין עצם הניסיון לייחס רצוצוות הדרת נשים כי "

העובדה כי יש מי שרוצה, תומך, ... כגון אמונה דתית מבטא עמדה מפלה ופסולה

מצדיק או מקבל הסדר מסוים, אינה שוללת כשלעצמה את היתכנותה של הפליה או 

אחד מתפקידיה המכריעים של הנורמה החוקתית בדבר שוויון הוא .. אי צדק אחר.

פעות חברתיות מפלות ולשרש את העוול ביסודן ולא לשאול את פי לנסות ולמגר תו

 ."המופלה האם הפלייתו רצויה בעיניו

  
 .27.2.2012-מ של הכנסת והבריאות הרווחה, העבודה ועדת מישיבת 658 פרוטוקול  53

 ,.Brown v. Board of Education of Topeka 347 U.S 483 (1954) WARREN, C.Jמקרה בראון:   54

Opinion of the Court, pg 495.  

 (.1973) 365, ד ועד אנשי צוות דיילי אוויר נ' חזין 3-25; דבע )ארצי( לג/קעדאן"ץ בג  55

 .279קעדאן, עמ' בג"ץ   56

https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/347/483
http://www.nevo.co.il/case/5823397
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 יולדות הפרדתב הבריאות מערכתטיפול 

בנושא  לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ועדת הכנסת דנה 2016אפריל ב .1

בכירים  בין הדוברים היו נציגי הנהלה הישיבה השנייה(. -)להלן  הפרדת יולדות

הסכימו  הדוברים אף שרובשל בתי החולים ומערכת הבריאות ואנשי סגל רפואי. 

 חשף הדיון, של גזענות תופעות כי באופן כללי בחברה הישראלית קיימות

החולים  בבתי וההפליה הגזענות בעמדות הדוברים בנוגע לביטויי עמוקים פערים

מצאו  לא החולים בתי של הבכירים הנציגים אחד מצד .ובמערכת הבריאות

 אנשי של עדויות הובאו מנגד. בישיבה שהוצגו פסול במקרי הפרדת היולדות

 יולדות הפרדת מתקיימת בה בשטח פרקטיקה של תמונה עולה מהן רפואי סגל

 . הרפואיים הצוותים של השוטפת בעבודה שמוטמעת ברורה

היולדות  תופעת הפרדת פה שלהיק גם בתפיסותפערים עמוקים נתגלו  בדיון

טענו הישיבה  ממשתתפיגזענות או הפליה. חלק ה יחס לישאלה האם ניתן לול

גם מפלות וגזעניות הן הן גזעניות אלא  להפרדה כי לא רק בקשות היולדות

יישום של מדיניות  שהן אם משום - פעולות הצוותים הרפואיים במחלקות

 עתר לבקשותשל בתי החולים להי םנכונות ואם בגללבלתי רשמית, הפרדה 

נציגי מערכת הבריאות סברו כי אין לראות  רוב, מנגדשל יולדות.  הפרדה

במהלך הישיבה הבהירה נציגת משרד גזענות או הפליה.  יביטוי הבאירועים אל

. אנחנו חושבים ]בנושא[ אנחנו לא חושבים שצריך להוציא חוזרהבריאות כי "

החוק הזה ובפני כללי  שיש חוק במדינת ישראל וכולם צריכים לעמוד בפני

 .57"האתיקה

 השנייה בישיבהנמצא כי למרות הפרסומים בתקשורת והעדויות שנשמעו 

בכנסת, משרד הבריאות לא ערך בירור עובדתי של תופעת הפרדתן של 

היולדות: למרות זמינותם של הנתונים הדרושים במערכות המחשוב של 

בתי החולים, הוא לא בחן את היקף התופעה ולא ערך ביקורות בבתי 

 פעמית בבית חולים בירושלים.-החולים ברחבי הארץ, למעט ביקורת חד

במכתב למנכ"ל משרד הבריאות בעניין  ממשלתי-לא ארגוןפנה  2016במרץ  .2

במכתב הפרדת יולדות "על בסיס  הגזענות במערכת הרפואה. בין השאר נילונה

אתני" והועלתה הדרישה שמשרד הבריאות יפעל למניעת תופעות הגזענות 

ממשלתי כי -השיב משרד הבריאות לאותו ארגון לא 2016שהוזכרו. באוגוסט 

 לבחון מקום כרגע אין ,2015בשנת  שאירעו באירועים מדובר כי "לאור העובדה

שוב, בתגובה  הבריאות למשרד הארגוןחודש פנה  פרטנית". באותו אותם

 . לתשובה

 
 .13.4.2016-מ, השנייה ישיבהה פרוטוקול  57
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-משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי תלונת הארגון הלא

 2006ממשלתי נגעה בסוגיה ותיקה, המוכרת למשרד הבריאות עוד משנת 

בהחלט רלוונטית במועד קבלת התלונה, והחלטתו שלא  ועל כן הייתה

 לבדוק את הטענות שהועלו במכתב אינה סבירה. 

משרד הבריאות דיווח לצוות למיגור הגזענות כי בעקבות הפרסומים על הפרדת  .3

 החולים בתי מנהלי עם המשרד"ל מנכדיון אצל התקיים " 2016יולדות באפריל 

 בין הפרדה לאפשר שאין, והחוק המשרד עמדת לכולם והובהרה, בנושא

שבמשרד  כללית רפואה מאגף ערך צוות 2016באפריל  כי . עוד דיווח"יולדות

 היולדות פיזור בדק את בירושלים. הוא חולים בבית פתע הבריאות ביקורת

 או מכוונת - להפרדה עדויות נמצאו"ולא  ויולדות, עובדות תשאל בחדרים,

הצוות כי הם משתדלים להיענות לצרכים בכלל. יחד עם זאת נאמר על ידי 

ובקשות ייחודיות של יולדות... לא נבדקה בבקרה זו קיומה של הפרדה בין נשים 

 יהודיות ממוצאים שונים". 

, הציג 2016בדיון של מנכ"ל משרד הבריאות ומנהלי בתי החולים, באפריל 

טענו המנכ"ל את עמדת משרדו, האוסרת הפרדת יולדות. מנהלי בתי החולים 

שאין מדיניות מוכתבת של הפרדה על רקע לאום או דת, אך הגישה המקובלת 

היא שיש לבוא לקראת המטופלות ולשפר את "חווית היולדת", לרבות היענות 

לבקשות הפרדה בין ערביות ליהודיות ובין חילוניות לחרדיות, בגלל "ייחודיות 

 נה". קבוצת היולדות מבחינת תחרות תמריצים כספיים של המדי

מן האמור לעיל עולה שעמדות משרד הבריאות ושל חלק ממנהלי בתי 

החולים מעידות על פער בין המדיניות המוצהרת בכל מה שנוגע להפרדת 

מערכת הבריאות אינה יולדות ובין המצב בפועל. במבחן המעשה, 

 במחלקות היולדות ואינה נאבקת בה, שווה" ך"נפרד א תמתנגדת לנורמ

כפי שעלתה  והיועמ"שולעמדת משרד המשפטים בג"ץ בניגוד לפסיקת 

 . בסוגיית הדרתן של נשים

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הבריאות כי כרשות ציבורית מוטלת 

עליו החובה להבטיח לכלל האוכלוסייה בישראל שוויון באספקתם של 

בבתי  שירותי הבריאות. חובה זו מקיפה גם שירותי בריאות המסופקים

הפרדת יולדות מטעמים שאינם רפואיים אינה עולה  .חולים ובקופות חולים

בקנה אחד עם עקרון השוויון, גם אם תכליתה היחידה של ההפרדה היא 

 ריצוי יולדת או "התחשבות בשיקולים תרבותיים".

 בתלונות הטיפולהסברים לאופן ביקש ממשרד הבריאות  משרד מבקר המדינה .4

שנקט משרד נתונים על היקף התופעה ופעולות האכיפה ו על הפרדת יולדות

לא קיבל מינהל הרפואה במשרד הבריאות כי השיב  2016בנובמבר  הבריאות.

 זו מבחינתנו. נתונים לנו אין גם, תלונות ואין מאחר... בנושא ישירה תלונה כל"

 ". תופעה אינה

הנטענת בתשובת משרד המשפטים נכתב כי הוא פעל בנחרצות נגד התופעה 

של הפרדת נשים במחלקת יולדות, וכי התשובה שקיבל ממשרד הבריאות 
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 לא השנים במהלך

 הבריאות משרד בחן
 התופעה היקף את

 לא, החולים בבתי
, ביקורות בהם ערך
 ביצוע על פיקח לא

 את וידא ולא הנחיותיו
 של מדיניותם .אכיפתן
 הממשלה משרדי

 של ביטויים כלפי
 היא והפליה גזענות

 וכי בעיקרה פסיבית
 פעילות ננקטת לא

 מוקדי לאיתור יזומה
 בה ולמאבק גזענות
 

תואמת לחלוטין לתשובה שהתקבלה במשרד מבקר המדינה לפיה "מאחר ואין 

 תלונות, גם אין לנו נתונים. מבחינתנו זו אינה תופעה". 

 המשפטים ממשרד המדינה מבקר ביקשו נציגים של משרד הביקורת במהלך

שמשרד  היחידה הפעולה. יולדות הפרדתן של בסוגיית פעילותו על פרטים

 2016 מאוגוסט המדינה פרקליטות של תשובה המשפטים הרחיב בה היא

 יולדות של אסורה הפליה פלילית בגין בחקירה לפתוח כנסת, של חבר לפנייתו

 פלילית בחקירה לפתוח לא מצאה לנכון הפרקליטות. החולים מבתי באחד

 עלולה, קיימת שאכן ככל, יולדות בין ההפרדה תופעת" כי השאר בין, בעניין

 ככל... הפליה על בהכרח מעידה הפרדה... כל לא אולם פסולה להיות

 לכשעצמה נוהל בהפרת אין, ממשלתי משרד נוהל מפרה הנטענת שההפרדה

 ". פלילית עבירה להוות

לנקוט עמדה  כי עליו המשפטים מבקר המדינה מעיר למשרד משרד

העמדות שהציג בדוח  ולהתאים את פעולותיו כך שתתיישבנה עםתקיפה 

נשים. עליו לפעול בשיתוף עם משרד הבריאות, כפי שפעל  הדרת צוות

עם המשרד לענייני דתות, ולוודא שהוא מפעיל את סמכויותיו נגד גילויים 

 של הפרדה אתנית או גזעית במחלקות היולדות. 

מעיר למשרד הבריאות כי לנוכח העדויות הנשמעות  משרד מבקר המדינה

מזה כמה שנים על הפרדת יולדות, אין הוא יכול לצאת ידי חובתו בקביעה 

שאין תופעה כזו רק בגלל היעדרן של תלונות פורמליות בנושא. משרד 

הבריאות מודע לקיומן של טענות מתמשכות על הפליה בנושא המצוי 

לנקוט יוזמה ולבצע את כל הפעולות בתחום אחריותו, ועל כן עליו 

 הנדרשות לצורך טיפול ממוקד בבעיה.

הישיבה הראשונה  אזבמהלך השנים שחלפו מ הביקורת העלתה כי .5

 חרףוהביקורת,  סיוםמועד לועד  ,2012-ב, בכנסת בנושא הפרדת יולדות

 , לא בחןבבתי החולים זאתעל קיומה של פרקטיקה שנשמעו טענות ה

בבתי החולים ברחבי הארץ, לא ערך  התופעה היקףמשרד הבריאות את 

הנחיותיו בנושא בשטח ולא על ביצוע  פיקחבהם ביקורות סדורות, לא 

  .וידא את אכיפתן

מעקב אחר התופעה עולה בקנה אחד עם קביעתו של הצוות למיגור  היעדר

 פליההמשרדי הממשלה כלפי ביטויים של גזענות וכי מדיניותם של  ,הגזענות

 ולמאבקוכי לא ננקטת פעילות יזומה לאיתור מוקדי גזענות  היא פסיבית בעיקרה

 . בה

בתשובתו כתב משרד הבריאות כי הוא רואה בהפרדת יולדות תופעה פסולה 

ואינו מקבל את דוקטרינת "נפרד אבל שווה". עוד נכתב כי מנכ"ל משרד 

הבריאות מבקש לבחון מחדש את היקף התופעה ואת אופייה, ולפתח בנושא 

כלי מדיניות, הנחיות, בקרה והכשרה. המשרד סבור כי יש להתייחס לסוגיית 

הפרדתן של יולדות, ולביטויים אחרים של הפליה, כאל חלק ממכלול הטעון 

התייחסות מובנית הכוללת צעדי בקרה, מדידה והכשרה. עם זאת החליט 
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 זאת ובמקום הפליה איסור על"ל מנכ חוזר או הנחיה לפרסם המשרד שלא

מנכ"ל, שיודגש בה כי משרד הבריאות לא  איגרת בפרסום להסתפק החליט

ת אין כוח רגולטורי רלאיגל סובלנות כלפי גילויי הפליה. עוד נכתב כי "יגלה כ

 "כך הפליה אוסר שממילא החוק ", וזאת מין הטעםאלא זאת אמירה למערכת

 החוק". את לכבד שיש האומר לחוזרלמעשה מקום  שאין

 היקף את מחדש יש לראות בחיוב את נכונותו של משרד הבריאות לבחון

לנושא. עם זאת  והכשרה בקרה, מדיניות כלי ולפתח, ואת אופייה התופעה

כוח רגולטורי אלא זאת יוער כי, כפי שהצהיר המשרד עצמו, "לאיגרת אין 

קיומה אינו נושא השלכות מינהליות או משמעתיות -", ואיאמירה למערכת

למוסד או לצוות הרפואי. עוד מעיר משרד מבקר המדינה שצעדי אכיפה 

בבחינת רובד נוסף במאבק בתופעת ההפליה,  וסנקציות מינהליות הם

והם משלימים אמצעים אחרים כמו אכיפה פלילית וחינוך. לכן על משרד 

הבריאות לנקוט צעדים אלה כלפי מפרי הנורמה האוסרת הפליה, וכעבור 

זמן לשוב ולבחון את יעילות צעדיו ולבדוק את הצורך בנקיטת אמצעים 

 נוספים. 

בריאות כי קיבל כמה החלטות שביצוען בנושא עוד נכתב בתשובת משרד ה

, בהן ההחלטה 2016גזענות והפרדת יולדות, שהיו אמורות להסתיים עד אוגוסט 

 2016כי הנושא יוטמע כמדד במסגרת הבקרות השוטפות, אולם נכון לדצמבר 

נמצא בשלבי דיון בבחינת הדרכים עדיין "אמון על הבקרות במשרד הגורם ה

ות במסגרת בקרות הרישוי של בתי החולים ו/או במסגרת לבדיקת הפרדת יולד

". עוד הוחלט כי תבחן האפשרות להכללת מניעת גילוי תופעות או בקרות פתע

ביטויי גזענות במדד איכות שירות בבתי החולים, אולם משרד הבריאות מסר כי 

  ".הנושא נבחן והוחלט לא לעשות כן"

שרד הבריאות צוות חשיבה בחודשים שלאחר מכן הקים מינהל רפואה במ

בנושא הפרדת יולדות, ובו נציגים מבתי חולים. הצוות קיים שתי פגישות 

 ( כינון הכשרה מתאימה לצוותים1) העביר את המלצותיו, ובהן:  2016ובאוקטובר 

( הקפדה על יישום הנוהל המסדיר את שעות הביקור בבית 2) בנושא הפליה; 

הבריאות מינה "ועדה מתכללת בנושא  מנכ"ל משרד 2016החולים. בדצמבר 

גזענות, הפליה והדרה במערכת הבריאות" שבין תפקידיה למפות וללמוד את 

 הנושא ולהציע דרכי התמודדות עם התופעה. 

על משרד הבריאות לפעול בלא דיחוי לביצוע ההחלטות האמורות אשר 

טרם בוצעו ברובן. במיוחד עליו לפעול ללא דיחוי  2017עד ינואר 

 הטמעה מהירה של נושא ההפליה והגזענות בבקרות השוטפות שלו. ל
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משרד הבריאות לא ביצע אפוא את הפעולות הנדרשות לקיום התחייבויותיה 

לאומי בכל הנוגע למניעת הפליה, לרבות -הביצועיות של ישראל במישור הבין

ההתחייבות לנקוט אמצעי אכיפה ולהעמיד סעדים אפקטיביים למיגור 

המצב המתואר לעיל מדגיש את  .ופעולותיו נותרו הצהרתיות בעיקרןהתופעה, 

 כגורם תפקידו כראוי אתהבריאות ימלא  הטמונה בכך שמשרדהחשיבות 

לתחקר ולבער  כדי, החולים בתי על ואכיפה פיקוח סמכויות ובעל מסדיר

לפעול באופן מהיר, יעיל ונחרץ  עליו החולים. בבתי יולדות הפרדת תופעות כמו

לפקח על קיום הוראות החוק ו, אחריות מיבתחו ההפליהסקתם של ביטויי להפ

ולאכוף אותן בכל האמצעים העומדים לרשותו, לרבות אמצעים מינהליים 

 ומשמעתיים. 
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 באספקתהטיפול בתלונות על הפליה 

 ומוצרים שירותים

לפעול אדם שסבור כי הופלה בקבלת שירות או מוצר או בכניסה למקום ציבורי זכאי 

 הציבורבתלונות  אופנים: ראשית, הוא זכאי להגיש תלונה לגורם המטפלשלושה ב

בגוף אשר הפלה אותו לכאורה. אם מדובר בהפליה בידי גוף פרטי, לפעמים הוא 

רשאי להגיש את התלונה גם למאסדר )רגולטור( האחראי לענף שפועל בו הגוף 

סור הפליה )ובחוקים אחרים(: הנילון. שתי דרכי הפעולה האחרות נקבעו בחוק אי

מי שלכאורה הפר את כתב אישום נגד בו הגיש עשויה למדינה שה מסלול פלילי

בבית משפט בגין תביעה בו להגיש שאדם רשאי מסלול אזרחי איסור ההפליה, ו

 אזרחית. עוולה 

 

 

 בחינה השוואתית  -טיפול בתלונות על הפליה 
מדינות מערביות במקרי הפליה בחן את טיפולן של מבקר המדינה  משרד .1

בשירותים ובמוצרים ומצא כי ברבות מהן קיימים גופים לאומיים ומערכתיים בעלי 

 סמכויות בנושא.

באיחוד האירופי, הדירקטיבות האירופיות מחייבות את החברות בו לוודא  .א

שהגופים מקדמי השוויון הפועלים בהן יהיו בעלי סמכות ויסייעו לנפגעי 

לונות על הפליה, לרבות הפליה במוצרים ובשירותים, הפליה בהגשת ת

והכול באופן עצמאי ובלתי תלוי. גופים מקדמי שוויון מסייעים לנפגעי 

רשמי עם הגורם -( סיוע בהשגת הסדר או הסכם לא1) הפליה כדלקמן: 

 ( סיוע וליווי בהליכים בטריבונלים או בגופים רשמיים המופקדים2)  המפלה;

 ( ייצוג בהליכים בבתי משפט.3) מדינה;  על השוויון באותה

לשם  1957-חטיבת זכויות האזרח במשרד המשפטים האמריקני, שהוקמה ב .ב

אכיפתן של זכויות האזרח בארה"ב, מאפשרת לאזרחים להגיש לידי 

החטיבה עצמה תלונות על הפליה בשירותים שונים שמסמכותה לעסוק 

שפות. הכלי המרכזי  בהם, באמצעות טופס מקוון המתורגם ליותר מעשר

המשמש אותה הוא פנייה לערכאות השיפוטיות, בעיקר בתיקים עקרוניים 

בעלי חשיבות חוקתית. תלונה המוגשת לידיה תטופל גם בכלים של גישור 

 ובירור. 

נציבות זכויות האדם של אוסטרליה מטפלת בתלונות על הפליה בנושאים  .ג

ת בדרך של גישור בין שבתחומי אחריותה. תלונה שמוגשת לידיה מטופל

 הצדדים לשם השגת פשרה. 
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בישראל אין הוראות חוק המקנות את סמכות הטיפול בתלונות על הפליה  .2

בשירותים לגוף ייעודי. עם זאת, לנציבויות השוויון יש סמכות לטפל בתלונות על 

 הפליה בתחום יחסי העבודה ועל הפלייתם של בעלי מוגבלויות.

על הפרת חוקים בתחום דיני בתלונות  מטפלתנציבות שוויון בעבודה  .א

או  להעביר את התלונה לגישורהעבודה אשר בסמכותה. היא רשאית 

 ;אזרחית אם יש מקום להגיש תביעה הכריעבירור כדי לבעצמה לקיים 

לנקוט פעולות שיורה למעסיק  ,לצו כללי בקשה לבית המשפטלהגיש 

עה אזרחית לשם אכיפת להגיש תבי; והשוויון בעבודה לשם עמידה בחוקי

 עצמה.  הנציבות או בשם, בשם המתלונן המתלונן ו שלזכות

נציבות שוויון בעבודה כתבה בתשובתה כי מאז החלה לפעול, השתנה 

מודעותם  לסוגיות ההפליה בשוק העבודה, מודעותה וגברה בציבור השיח

כאחד. מאז גם נוצרו תקדימים משפטיים וחל  המעסיקיםושל העובדים  של

 גידול במספר פסקי דין שהתקבלו בתחום.

סמכויות מכוח חוק שוויון אנשים  כמהשוויון אנשים עם מוגבלות  לנציבות .ב

לאומית בדבר זכויות אנשים עם -ןעם מוגבלויות ומכוח האמנה הבי

י ת בעליתלונות על הפליהגשת ליחידים ב מסייעת היאמוגבלויות. 

מוגבלויות בקבלת שירותים ובמוצרים, באמצעות סיוע בבירור התלונה, ייעוץ 

 מקצועי ומשפטי, ובמקרה הצורך אף בתביעה. 

טיפול בתלונות על הפליה בסיועו של גוף ייעודי בלתי תלוי, שמוקנים לו 

מגוון סמכויות ומשאבים שבזכותם נשמרת עצמאותו, מסייע בסופו של 

 צות את זכויותיהם, ולמזעור תופעת ההפליה. דבר לנפגעי ההפליה למ

 

 

 הטיפול בתלונות על הפליה 
 במשרדי ממשלהבאספקת שירותים 

במקרים של הפליה באספקת שירותים, האפשרות העומדת בפני נפגעי הפליה 

)שאינם מקבוצת בעלי המוגבלויות( היא פנייה לגורמי הטיפול בתלונות במשרדי 

 הממשלה.

יצוין כי בדוח למיגור הגזענות נכתב כי "כיום לא קיים בישראל גוף המרכז באופן 

אודות מקרים של הפליה וגזענות, -מרוכז ורשמי את הטיפול בתלונות הציבור על

והמתלוננים מופנים לרוב אל גופי הקבילה, הביקורת והאכיפה השונים". עוד נכתב 

בין כמה גורמים עד שהם מקבלים  בו כי פעמים רבות המתלוננים נאלצים לעבור

 ויוצרלוויתור על התלונה,  ותמצב זה גורם פעמים רבמענה ראשוני על תלונתם. 

 . תלונתם לעמענה הולם בקבלת  בקרב המתלוננים הפוטנציאליים חוסר אמון

בידי עובד שירות  טיפול בתלונותב התקשי"ר( דן -תקנון שירות המדינה )להלן 

 אחראיה הממונה .כנדרש לטפל בתלונהו מעמיק לערוך בירור המדינה, וקובע שעליו
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יעקוב , יאשר מיד למתלונן את קבלת התלונה במשרד הממשלתי על טיפול בתלונות

בעניינה, ויעדכן את המתלונן על הטיפול אחר תוצאות הבירורים, הבדיקות והחקירות 

 מדי פעם, עד תום הטיפול.

 

 בדיקת התלונות על ידי משרדי הממשלה

משרד מבקר המדינה בדק את טיפולם של משרדי הבריאות, המשפטים, החינוך 

המשרדים שנבדקו( בתלונות על הפליה בשירותים,  -והמשרד לשוויון חברתי )להלן 

במוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים. רוב התלונות שנבדקו הוגשו לממוני תלונות 

 הציבור באותם משרדים. להלן הממצאים: 

שאפשר מאופיינים בריבוי ערוצים שנבדקו  העלתה כי המשרדיםהבדיקה  .1

הגורמים השונים  מפוזרות בין התלונותו ,בהם את התלונהלהגיש 

 במשרדים, אך הן אינן מרוכזות אצל גורם אחד במשרד ואינן ומקוטלגות

זאת ועוד, גם כאשר . על הפליה התלונות בהן אתלאתר  מאפשרש באופן

התקבלו התלונות אצל גורם יחיד במשרד, הן אינן מתויגות כתלונות 

הפליה, וכדי לאתרן נדרש חיפוש ידני. על משרדי הממשלה להנהיג 

במערכות המחשוב שלהם את ההתאמות שיאפשרו סיווג תלונות ופניות 

 בנושאי הפליה ואיתורן במהירות וביעילות. 

בין כל הגורמים המטפלים לתאם על מנת  כיוך משרד החינ כתב בתשובתו

שתשרת את  ,בימים אלה מערכת חדשה לטיפול בתלונותהוא מפתח בתלונות, 

ממנו  שייגזרומסד נתונים אחיד  . המערכת תיצורכל הגורמים המטפלים בתלונות

 . לרבות הגדרת "הפליה" כמילת מפתח בחיפוש נושאי ,בחתך מערכתי םנתוני

כתב בתשובתו כי בעקבות דוח הביקורת עודכנה מערכת פניות משרד הבריאות 

הציבור שלו, והיא מאפשרת כעת הפקת מידע רלוונטי וביצוע חיפוש יעיל 

 יובא הדברוממוקד, לשם ניתוח תלונות העוסקות בהפליה ובגזענות. כן כתב ש

 כל מי שמטפל בתלונות.  לידיעת בהקדם

עליה המליץ הדוח למיגור יאום המשפטים נכתב כי יחידת הת בתשובת משרד

צפוי לגייס  הוא, לכך תרכז נתונים בנושא ותפרסם דוח שנתי. בנוסףהגזענות 

לסייע ליחידות בין היתר,  שתפקידו,מנהל תחום )ניהול ידע ומידע(,  2017 בשנת

 . בנושא בפיתוח כלים ותהליכים לשמירה וניהול ידע השונות

ושכלול היכולת לאתר תלונות  פיתוחמבקר המדינה סבור כי  משרד

 איתורלו התופעה לאפיון והכרחי בסיסי צעד היאשוויון -ואי הפליהבנושא 

 את יחישוהחינוך, הבריאות והמשפטים  שמשרדי ראוי לפיכך. מוקדיה

פניות  סיווג גם לאפשרהממשלה  על כל משרדי. בנושא פעולותיהם

עקב אחר היקף כדי שיתאפשרו מ שוויון,-ואי הפליה בנושאותלונות 

  .זה התופעה, בניית מסד נתונים ופיתוח הידע בתחום
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 כי טענה הועלתה

" האכלוס ועדות"
 ברחבי שונות בערים
 מונעות הארץ

 רבים מאזרחים
 או למכור, לרכוש

 אך דירות להשכיר
 או מוצא בגלל ורק

 דתית השקפה
 

השוויון  לקידום הפועלים ממשלתיים-לא שארגונים תלונות של מקרים להלן .2

 בפניות עלווה המקרים ברוב. מענה ללא והן נותרו, למשרדים שנבדקו הפנו

 הפליה בהיקף נרחב.  על טענות

, נדונו 2014באפריל  ,המשפטיםממשלתי לשרת -של ארגון לא בפנייתו .א

 מדיניות על טענות למגורים, לרבות הדיור בשוק הפליההיבטים שונים של 

המנוגדת , מסוימות אוכלוסיות כלפי יזמים של וסלקטיבית מפלה שיווק

הרשות  והטענה כי, זאת האוסר ישראל למקרקעי הרשות במכרזי לסעיף

שרת  תערבותה שלה. בפנייתו ביקש הארגון את אותו אוכפת אינה

המשפטים בהפעלת כלים אפקטיביים למיגור תופעות של הפליה בדיור, 

משרד המשפטים  בדקכלים משפטיים וכלי אכיפה. לבקשת השרה  והציע

בפנייה. מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים  שהוזכרוהנושאים  את

וקיימה כמה דיונים  האת עמדות הגורמים השונים בו לנושאים אלריכזה 

 בנושא. 

הביקורת העלתה כי לא נמסר לארגון שהגיש את הפנייה כל מידע 

על דרך הטיפול בתלונתו, לאחר ההתייחסות ראשונית ולפיה הנושא 

חשוב והוא ייבחן. במצב זה לא התאפשר לדעת אם התלונה אכן 

 טופלה כראוי.

, הועלתה טענה 2015ממשלתי ליועמ"ש, באוקטובר -בפנייה של ארגון לא .ב

 רבים מאזרחים מונעותבערים שונות ברחבי הארץ " האכלוס"ועדות  כי

. דתית השקפה או מוצא בגלל ורק אך דירות להשכיר או למכור, לרכוש

הארגון ציין בפנייתו נימוקים משפטיים התומכים בטענת ההפליה, הציג 

  .ממצאים מצולמים ודרש את התערבות היועמ"ש בנושא

 העביר משרד המשפטים פנייה זו להתייחסות גורם 2016רק ביוני 

אחר, אשר עד למועד סיום הביקורת טרם העביר את  רלוונטי

התייחסותו, ובשלב זה נעצר הטיפול. עד תום הביקורת לא העביר 

 משרד המשפטים לארגון כל התייחסות לתלונתו. 

להלן דוגמאות למקבצי תלונות שהתשובות עליהן למתלוננים מלמדות כי הן לא  .3

 ג.טופלו לגופן, חרף היותן תלונות נשנות מאותו סו

רבו יסשמסוימים  פרטיים חולים בתי על תלונות הגיעו הבריאות למשרד .א

 מינואר ות,תלונעל אחת ה. נשואות שאינןלמטופלות  הפריה טיפולי לתת

 בבעלות פרטי חולים בית הינו... החולים"בית  השיב משרד הבריאות: ,2015

... פרטית עמותה החולים בית של היותו נוכח... חרדית עמותה ובניהול

 גופית חוץ להפריה היחידות של התקדים חסרת לפריסה בהתייחס ובעיקר

 הרווקות בנשים ממשית פגיעה קיימת לא כי היא עמדתנו... בישראל

 הפריה". טיפולי לקבל המבקשות
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בתשובת משרד המשפטים נכתב: "השאלה אם אמנם אי מתן טיפול הפריה 

א שאלה קשה ומורכבת, לנשים שאינן נשואות עולה כדי הפליה אסורה, הי

 העומדת כיום במרכזו של הליך משפטי תלוי ועומד". 

 רבות, תלונות החברתיות וברשתותבתקשורת  פורסמוהאחרונות  בשנים .ב

 בבתי לתלמידים שנקבע הלבוש בקוד בנות הפליית על הארץ, רחבי מכל

אכיפתו, למשל איסור על בנות להגיע  ובאופן( דתיים)לא  ממלכתיים ספר

התלונות של משרד החינוך  הספר במכנסיים קצרים. יצוין כי באגף לבית

בנים בקוד לעומת ה הפלייתהשל תלמידה על בלבד נמצאה תלונה אחת 

 הלבוש. 

מגלה כי מאפריל  58בדיקה מדגמית של דף פייסבוק העוסק בנושא זה

הועלו בו עשרות תלונות על הפליית בנות בקוד  2016עד מרץ  2015

. הדבר מעיד על הפער הגדול בין מספרם של מקרי לבוש בית ספרי

ההפליה בפועל ובין מספר התלונות שמוגשות למשרד החינוך באופן 

רשמי. כן מלמד הדבר שתלונות פורמליות הן כלי מוגבל ואין בו כדי 

ללמד על קיומה או היקפה של בעיה או תופעה. הביקורת העלתה כי 

נוך, וידועה לו היקפה של תלונות אלה מוכרות וידועות למשרד החי

התופעה, אך הוא לא פעל באופן יזום על מנת לסייע לתלמידות 

בבירור תלונותיהן, אף על פי שתלונות רבות מציינות פרטים מזהים 

 ואין קושי בזיהוי בתי הספר הנילונים.

 ה מגדרית שלהפלי החובה למנועבתשובת משרד החינוך נכתב כי 

הממונה , ומנכ"להתלמידים ותלמידות בתלבושת בית ספר תובהר בחוזר 

  על כך.בין המינים מפקחת  השוויוןעל 

יצוין כי בתשובה על שאלת משרד מבקר המדינה בנושא פעילותו של 

הממונה על שוויון בין המינים משרד החינוך בבירור התלונות, השיבה 

היחידה לשוויון רד החינוך כי "במש לקידום נשים המנכ"ליתבחינוך ויועצת 

בין המינים מתכללת את כלל פעולות המשרד בנושא ולא מטפלת ישירות. 

  ."אי לכך, לא נעשו על ידינו ולא מתפקידנו לערוך פיקוח יזום בתחום

לנוכח היקף התלונות על הפליית בנות בקוד לבוש והפער בין היקף 

 אוי שהגורמיםהתופעה בפועל ובין מיעוט התלונות הרשמיות, ר

במשרד החינוך יפעלו יחד לבירור התלונות ולטיפול  הרלוונטיים

מערכתי בהן, יחישו את הפצתו של חוזר המנכ"ל לבתי הספר וינחו 

לבדוק ולוודא שבכל בתי הספר בין המינים  השוויוןהממונה על את 

 נהוג קוד לבוש שוויוני לבנות ולבנים. 

 
, מלמדות את בית הספר נלחמות למען החופש והשוויון - מפסיקות לשתוקראו דף הפייסבוק "  58

 ./https://www.facebook.com/mafsikot-שיעור בשוויון", ב



 949|    המשפטים משרד

 
 תלונות על הממונה
 במשרד הציבור

 את מעביר הממשלתי
 לממונה התלונה

. הנילון של הישיר
 חשש מגלם זה מצב

 בעת עניינים לניגוד
 שכן, התלונה בירור

 את העורך הגורם
 והנילון הישיר הבירור
 יחידה לאותה שייכים

 במשרד מקצועית
 

 כי במשרדים העלתה דיקההבלתלונות פרטיות של אזרחים,  אשר .4

התמצה בהיותם צינור  הציבור תלונות על הממונים שנבדקו, תפקיד

להעברת התלונה לאורך שרשרת גורמים במשרד, עד הגעתה לגורם 

מופקדים על  אינם ים על תלונות הציבורממונה. שכלפיו נטען כי הפלה

מתמצה תפקידם הנילון, אלא  עםבאופן עצמאי  בירור וליבון התלונות

ביחידה המקצועית שהנילון עובד  ניתוב התלונה לגורם הרלוונטיבר בעיק

 . 59בה

 תלונות הציבור במשרד הממשלתיעל  בשלב הראשון הממונה על פי רוב,

 ,גורם אחראי אחרללממונה הישיר של הנילון או את התלונה מעביר 

יגוד מצב זה מגלם חשש לנ. שנטענו כלפיופני הנילון את הטענות למציג ה

עניינים בעת בירור התלונה, שכן הגורם העורך את הבירור הישיר והנילון 

 שייכים לאותה יחידה מקצועית במשרד. 

 להלן דוגמאות: 

הגיש אזרח בדואי למשרד הבריאות תלונה ולפיה הופלה על רקע  2015-ב .א

גזעני בידי רופא בחדר מיון במרכז רפואי. בתלונה טען כי הרופא דחה את 

הטיפול בו כמה פעמים, בזלזול, עד שהתייאש ועזב את בית החולים ללא 

 טיפול ונאלץ לפנות לרופא פרטי. 

 את וזו העבירה, ליםהחו בית להנהלת הועברה שהתלונה נמצא

 משקפת למתלונן החולים בית תשובת. למחלקה הרלוונטית התלונה

 . המטפל הרופא גרסתו של את בעיקרה

הועברה למשרד הבריאות תלונה נגד אחת מקופות  2015באוקטובר  .ב

החולים, שהקימה מרפאה ייעודית נפרדת לעובדים זרים, בתחנה המרכזית 

של תל אביב, והפנתה אליה עובדות זרות שביקשו לקבל שירותים רפואיים, 

בניגוד לרצונן. בתלונה נכתב: "הנקודה החשובה יותר היא שמדובר 

 : מבוטחים מקבלים טיפול נפרד לפי מוצאם...". בהפליה ממוסדת

נמצא כי הפנייה הועברה לקופת החולים, שהשיבה למתלונן כי היא 

מצרה על "אי שביעות הרצון", בלי לבדוק את טענת ההפליה לגופה. 

בידי קופת החולים למשרד  2017להסברים אשר נמסרו בפברואר 

ביטוי בתשובת  מבקר המדינה הנוגעים לתלונה האמורה, לא היה

 קופת החולים למתלונן. 

 
59  Complaint Referral Service. 
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זאת ועוד, פניית המשך של המתלונן למשרד הבריאות בעניין זה, 

שנכתב בה: "כולי תקווה שמשרד הבריאות ישים קץ למדיניות זאת 

לפני שנראה מרפאות נפרדות 'כשרות', 'עדתיות', או 'משפחתיות' 

 )לבני דודים(", לא טופלה. 

ההכרעה בתלונה למשרדים שנבדקו כי משרד מבקר המדינה מעיר 

אשר נמסרה למברר התלונה,  ,גרסתו של הנילון נסמכת לא אחת על

בירור מקיף  לא נערך שלעתים הוא הממונה הישיר על הנילון. במצב כזה

, והבירור מסתכם בהצגת גרסתו של הנילון כנגד גרסת בידי גורם עצמאי

 המתלונן, דבר הפוגע במתלונן. 

 2016הבריאות נכתב כי אגף השירות שלו הקים בספטמבר בתשובת משרד 

ועדת היגוי שתכליתה הגדרת נוהל לטיפול בפניות ובתלונות ציבור במערכת 

הבריאות כולה. במסגרת ועדת ההיגוי יועלה נושא ההפליה ויגובשו המלצות 

לטיפול בו. הוא הוסיף כי בירור תלונות בנושא ההפליה ועיסוק נרחב בו 

נקציה ייעודית במשרד, בעלת סמכויות בירור, תחקור והמלצות מצריכים פו

אופרטיביות. על גורם כזה לפעול באופן אקטיבי, לא רק באמצעות טיפול 

בתלונות אלא באמצעות הטמעת תכנית למיגור התופעה בכל מערכת הבריאות, 

באמצעות פעולות ביחידות המשרד, בקופות החולים ובבתי החולים. עוד נכתב 

 ושא יועלה לדיון בהנהלת המשרד.כי הנ

מטפל הציבור שבמשרד כי האגף לפניות ותלונות ציין בתשובתו משרד החינוך 

יטפל ההחלטה אם , ותיקון הליקוילעד  ,בהגינותובתלונות באופן עצמאי 

לא עניינו של משרד החינוך א ימערכתי ה-מערכתי או חוץ-תלונות גורם פניםב

 עניין של מדיניות. בלבד אלא 

אינן ממוצות  ...תלונות רבותיצוין כי הצוות למיגור הגזענות קבע בדוח כי "

ולעתים אף אינן זוכות למענה כלל. ברבים ממשרדי הממשלה לא קיימים נהלים 

 ".אודות מקרים של אפליה וגזענות-ברורים לטיפול בתלונות על

כי הגם משרדי הבריאות והחינוך למבקר המדינה מעיר  משרד

הן מלמדות , טיפול בתלונותסוגיית הב ם משקפות רצון טובשתשובותיה

והענקת  מדיניות קביעת ומצריכהעדיין ארוכה  לשיפור הטיפולגם שהדרך 

 התלונות. המבררים אתסמכויות לגורמים 

בבדיקה נמצאו מקרים בהם גם כשהתלונה התבררה לגופו של עניין,  .5

 הבדיקה נמשכה זמן רב או הייתה לא אפקטיבית. 

 להלן דוגמאות: 

תלונה שהוגשה לממונה על תלונות הציבור במשרד החינוך על הפליה  .א

עדתית בקבלת ילדה חרדית לכיתה א', נפתחה במערכת הממוחשבת 
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 הטיפול חווית"

 במשרד שלי בתלונה
 הייתה לא החינוך
 להרגיש לי נתנו. טובה
 את ומרחו, המצב שזה
משרד  .בטיפול הזמן

 נתן לאהחינוך 
 פעילות של תחושה
 שתמכו אפילו נמרצת
 כאן שיש בטענה
 בפועל. הפליה
 עד נסגר לא הסיפור

 עורך הפעלתי אשר
 גורם עירב אשר דין

 "[החינוך במשרד]
 

. ואולם התיעוד במערכת הממוחשבת 2013ונסגרה באוגוסט  2013במרץ 

 שההורההתלונה נכתב  היה דל ולא שיקף את הליכי הבדיקה. בסגירת

 המתלונן עם הביקורת נציגי של בשיחה אך ,ן" מהטיפול בתלונה"שבע רצו

 החינוך במשרד שלי בתלונה הטיפולחווית עלה שאין הדבר כך. לדבריו, "

. בטיפול הזמן את ומרחו, המצב שזה להרגיש לי נתנו. טובה הייתה לא

 עוד, ערר ועדת אחרי, מייגע תהליך אחרי וביולי במרץ התלונה את הגשתי

 לדחוף ניסה החינוך משרד"סולחה".  שיחת לעשות הצדדים על לחצו

 בטענה שתמכו אפילו נמרצת פעילות של תחושה נתן ולא נקודתי להסדר

 אשר דין עורך הפעלתי אשר עד נסגר לא הסיפור בפועל. הפליה כאן שיש

 של לשיבוץ ודאגו התעוררו אנשים אז רק גורם ]במשרד החינוך[... עירב

  הספר". בבית ביתי

הבדיקה העלתה כי מענה סופי לתלונה ניתן כעבור חצי שנה. יתר על 

כן, תיעוד הטיפול בתלונה במערכת המידע על התלונות לא שיקף 

את ההליכים שהתקיימו בפועל, ורק מפנייה ישירה למתלונן היה 

אפשר ללמוד על הימשכות ההליכים ועל הקשיים במהלך הטיפול. 

לבית הספר רק לאחר עירוב בסופו של דבר שובצה התלמידה 

רשמיים לסיים את הפרשה, -גורמים עקיפים, אשר הפעילו לחצים לא

ולא באמצעות ההליך המובנה כפי שצריך היה להיות בהליך מוסדר. 

התמשכות ההליכים והאופן בו הגיע המקרה לפתרון יצרו אצל 

 המתלונן תחושה כי משרד החינוך לא טיפל כראוי בתלונתו. 

הוגשה לכמה גורמים במערכת הרפואה ולמשרד  2015באוקטובר  .ב

ממשלתי, תלונה על התבטאויות מפלות -הבריאות, בתיווכו של ארגון לא

של רופא נגד נטייה מינית של נערה ופורטו בה אמירות פוגעניות ומשפילות 

של הרופא המטפל בה בקופת חולים. התלונה הופנתה לתגובתה של קופת 

 החולים.

ולים לא ערכה בירור עובדתי מעבר לבדיקה עם נמצא כי קופת הח

הרופא, וכמענה על התלונה הסתפקה בהצגת גרסתו של הנילון. 

תשובתה שיקפה אמירות כלליות בדבר סוג הטיפול שניתן לנערה, 

ונכתב בה כי "הרופא ביקש להבהיר כי אין לו כל עמדה שלילית 

ומקצועי לכל  לגבי אוכלוסייה כזו או אחרת, והוא מעניק טיפול מסור

 מטופליו ללא יחס מפלה או פוגע". 

משרד הבריאות קיבל התייחסות ראשונה מקופת החולים לאחר כמה וכמה 

תזכורות. במכתב התשובה של משרד הבריאות לקופת החולים נכתב כי אין 

כל התייחסות לטענותיה הקשות של המתלוננת, וכי קופת החולים נדרשת 

עצמו והתייחסות לטענותיה של  למסור תגובה מלאה של הרופא

  המתלוננת.
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משרד הבריאות לא ערך בירור נוסף והשיב למתלוננת כי אין לו אלא 

להסתמך על מה שכתבה היא ועל מה שטען הרופא בתשובה על 

  טענותיה. 
 במשרד המשפטים  המוקד לטיפול בנפגעי הפליה וגזענות

 -)להלן  המשפטים במשרד וגזענות הפליה בנפגעי לטיפול הוקם המוקד 2013ביוני 

 עלפליה וגזענות הפונים אליו מידע הלספק לנפגעי  הוא נועד(. וגזענות הפליה מוקד

 ם לסייע להם.בכוחרלוונטיים שהגופים על האו  לרשותםסעדים העומדים ה

הביקורת העלתה כי בפועל לא הושגה מטרתו של מוקד הפליה וגזענות. 

נים סיוע מהותי אלא מידע כללי. לפי דוח משרד ראשית, הוא לא הציע למתלונ

אחרים, גורמים מעזרה  תלקבל הופנו הפוניםרוב  ,2014-המשפטים בעניין מ

 . נציבות שוויון בעבודהומשטרת ישראל  כגון

יעוץ יל הופנו מוצרים ושירותיםבאספקת על הפליה  המתלוננים, זומ יתרה

משפטי פרטי. למשל, בשתי תלונות על הפליה במכירת דירה למגורים; 

ילד ערבי בגן בנצרת עילית; בתלונה של אדם ממוצא  הפלייתבתלונה על 

הפגין על כך שמנעו ממנו כניסה לפאב; בתלונה על נהג אוטובוס ש אתיופי

יידע  הפליה וגזענות לא מוקד -כלפי משפחה ממוצא אתיופי יחס אלים וגזעני 

את המתלוננים על קיומו של חוק איסור הפליה ועל הסעדים שהוא מקנה, 

 בהפניית הטוב במקרה והסתפק ,לרבות האפשרות להגיש תלונה במשטרה

 .פרטי משפטי לייעוץ המתלוננים

הפעילות  דעכה כמעט לגמריכי כעבור מעט יותר משנה הביקורת העלתה 

 אך בחודש בממוצע,שיחות  800-ככיום מתקבלות בו ו הפליה וגזענות מוקדב

 הטלפוני בנתבמהן מגיעות מלקוחות שהקישו על המספר הלא נכון  98%

 אחת כי. ממסמך של אגף שירות הלקוחות במשרד המשפטים עולה האוטומטי

הפניית פניות לגורמים מסודר של מנגנון  העובדה שלא גובש היא לכך הסיבות

, אשר ידת הסיוע המשפטיורכי דין מיחוהמענה לפונים נסמך על ע ,הרלוונטיים

  אינם מתמחים בתחום.

פליה המידע בלבד לעניין  מספק מוקדבתשובת משרד המשפטים נכתב כי אכן ה

 אינן רלוונטיות כללשמגיעות אליו בשנה וחצי האחרונות השיחות , וכי וגזענות

על הפליה עוד נכתב כי המוקד הטלפוני ייתן מענה למתלוננים . לנושאים שבטיפולו

 או גזענות לכשתוקם יחידת התיאום ויועברו אליה התלונות לטיפול, לריכוז ולמעקב.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד המשפטים שעליו להחיש את קידום 

פעילותו של מוקד הפליה וגזענות, ולוודא שהוא ממלא את ייעודו. בראש 

לשקם את פעילות ובראשונה עליו להקים את יחידת התיאום. לאחר מכן עליו 

המוקד כדי שיוכל לסייע במאבק בהפליה; לנקוט אמצעים להגברת יעילותו, 

כמו הגברת המודעות לקיומו בציבור ובמשרדי הממשלה; להכשיר את הנציגים 

 הטלפוניים; ולשפר את המידע שנמסר למתלוננים. 

 

 על הפליה הגשת תלונהלחסמים 
מספרות המחקר עולה כי נפגעי הפליה לסוגיה ניצבים לפני חסמים המונעים  .1

הגשת תלונות או תביעה בעניין. המכשולים הפוגעים ביכולת הגישה לערכאות, 

שרבות דובר בהם, פועלים כחסמים להגשת תלונות, לפתיחת הליכים מינהליים 

ם של הפליה, גם במקרי -ולגישה לערכאות שיפוטיות שעניינן מימוש זכויות 

 ( הזמן2)  ( המכשול הכלכלי )עלויות עורך דין ואיגרות בית משפט(;1)  כדלקמן:

והידע שנגרם עקב מורכבות  ( חסם התודעה3)  והטרחה שיש להשקיע בפנייה;

( חסם לשוני ובעטיו קשיי תקשורת 4)  החוק והיעדר מידע על זכויות בסיסיות;

( החסם התרבותי, שהוגדר 5) של אוכלוסיות מוחלשות עם מוסדות המדינה; 

( החסם 6) כחסם שקשה במיוחד להתגבר עליו, הפוגע באוכלוסיות מוחלשות; 

החסם הפסיכולוגי, שעיקרו היעדר אמון בממסד ובמערכת  -החזק ביותר 

 . 60רשויות מן החסם התרבותיה המשפט, הנובע לעתים מהתעלמות

הכרה במכשולים שצוינו נדונה גם בבית המשפט העליון, בערעור על החלטה  .2

של בית המשפט המחוזי. בבית המשפט המחוזי התקבלה בקשה לאישור 

"קול ברמה" כי תחנת הרדיו בה נטען תובענה ייצוגית של ארגון "קולך", ש

על ידי סירוב  ורי התחנהאת קולן של נשים משיד דירהנוקטת מדיניות המ

פרקטיקה זו המבקשת טענה כי לשידור כמראיינות וכמרואיינות.  ןלהעלות

. בדיון בשאלת החסמים 61מקרה "קולך"( -)להלן  מנוגדת לחוק איסור הפליה

המונעים מנשים חרדיות להגיש תובענה ייצוגית ואם יש לאפשר בשל כך לארגון 

בשלביה המקדמיים צפויה התובענה  ממשלתי להגישה בשמן, נקבע כי כבר-לא

התובעת עם קבוצת השתייכותה, הקהילה החרדית, מה  את הייצוגית לעמת

זה,  דברים להתפרש כקריאת תיגר על ההנהגה הקהילתית, וכי "במצב שעלול

 בעדו'". מדבר בבחינת 'הדבר הם הנלווים לכך החברתיים החסמים

יבה המרכזית למיעוט התלונות של הבנה כי הס: "שיש בדוח למיגור הגזענות צוין .3

יוצאי אתיופיה לגורמי האכיפה הינה חוסר האמון של המתלוננים הפוטנציאליים 

אודות הטיפול במקרי גזענות ברחבי העולם עולה, -מהסקירה על... בגופים אלו

הדוח המליץ על  ."כי היקף הדיווח על תופעות גזענות הינו זעום במדינות רבות  
ג, התשס"ד, עמ'  עלי משפט ,״נגישות האוכלוסיות המוחלשות בישראל למשפט״ ,אלבשןיובל   60

497 ,506.  

)פורסם במאגר ממוחשב,  דתיות נשיםפורום  - קולך' נ"מ בעקול ברמה  רדיו 6897/14רע"א   61

9.12.15.) 
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 המונעים החסמים
 כי שחשים מאנשים

 תלונות להגיש הופלו
 פער יוצרים רשמיות

 היקפי בין עמוק
 ובין בפועל ההפליה

 התלונות שיעור
 שהוגשו הרשמיות
 

שתרכז את הפעילות הממשלתית למניעת גזענות  יאום,ת תיחידהקמתה של 

 והפליה ותשמש מוקד לקליטת תלונות ולהפנייתן לטיפול הגורמים הרלוונטיים.

יש להקים בהקדם את יחידת התיאום של הפעילות הממשלתית בנושא, 

ולוודא כי מיד עם הקמתה תגבש תכנית מקיפה להתמודדות עם החסמים 

 יעילים למאבק בהם.שנזכרו ותפֵתח כלים 

במהלך הביקורת עלה נושא החסמים המונעים מנפגעי הפליה הגשת תלונות,  .4

 והשלכותיהם של חסמים אלה על הפרט. 

מתלוננים שונים ציינו בפני נציגי הביקורת את החשש מפני הגשת תלונה  .א

בגלל ההשלכות העלולות להיות למעשה. תושבת עיר חרדית, למשל, אשר 

הרבה אנשים עזבו כבר את האכלוס בעיר, הסבירה: "נשאלה על ועדות 

. לא ]על ועדות האכלוס[ בגלל שהתלוננו עליהם 'נשרפו'העיר כי הם 

קיבלו אותם לשום מקום, אף אחד. הם מחוקים. הם נאלצו לעקור עם בני 

 ".המשפחה, לעזוב את מקומות העבודה

ם לפני הבדיקה העלתה מקרים של חסמים שמציבים מוסדות חינוך חרדיי .ב

מועמדים המבקשים להתקבל אליהם. למשל, בהודעה שמסר מוסד החינוך 

קבלתו למוסד, צוין בשולי ההודעה כי -למועמד בדבר דחיית ערעורו על אי

"ניתן לערער על החלטה זו בוועדת ערר של משרד החינוך לאחר שאלת 

רב". בהודעה אחרת שפרסם רב של מוסד חינוך חרדי בקרב הקהילה 

הוא אסר על בני הקהילה לפנות לרשויות המדינה, לרבות החרדית 

למפקחים של משרד החינוך, בתלונות על החלטות של מוסדות חינוך, 

בטענה שהפניות עלולות לפגוע בתקצוב המוסדות. בצד האיסור הופיע 

איום על מי שיעבור על איסור זה: "יש להרחיקם, שלא ילמדו אחרים מהם... 

 איום שמשמעו חרם. -ן לצרפם למנין עשרה" ולדעת הרבה פוסקים אי

החסמים המונעים מאנשים שחשים כי הופלו להגיש תלונות רשמיות 

יוצרים פער עמוק בין היקפי ההפליה בפועל ובין שיעור התלונות 

הרשמיות שהוגשו. ומאחר שטיפולן של רשויות המדינה באירועי הפליה 

, קיימת חשיבות יתרה נגד קבוצות מוגנות מותנה בהגשת תלונה רשמית

  לכך שהרשויות תהיינה מודעות לחסמים המונעים הגשת תלונות.

משרדי הממשלה אינם יכולים להסתפק בטיפול בתלונות רשמיות. 

במקרים שהרשויות מודעות לקיום הפליה בנושא המצוי בתחום אחריותן, 

או למגמה המתגלה מהצטברות של עדויות ומקרים שהתפרסמו גם אם 

עליהן לנקוט יוזמה ולגבש מענה יזום,  -לא התגבשו לכלל תלונה רשמית 

ה ואיסוף מידע ונתונים, בירור מערכתי, מתן לרבות באמצעות בדיק

הנחיות לגורמים המקצועיים, פיקוח ובקרה על קיומן של ההנחיות, 

 ופעולות נוספות ככל שיידרשו לטיפול במוקדי הבעיה. 
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 על בתלונה טיפול

 מטבע הפליה
 כרוך הדברים
, ערכיות בשאלות

 שונה הוא ובכך
 מטיפול מהותית
 מקצועי בעניין בתלונה

 ומזה, המשרד של
 נובעת בדיוק

 של הרבה החשיבות
 בתלונות הטיפול אופן

 שוויון-ואי הפליה על
 

אחת הדרכים . בתלונה לטיפול אופנים שני קיימים כי עולה לעיל מהאמור

המברר את העניין בכלים  בלתי תלוי, גורם באמצעות לטיפול בתלונה היא

 הנדרש. במקרים ובסמכויות המוקנות לו, מכריע בתלונה וקובע את התיקון

 לעזור העשויים ומסמך מידע כל לקבל לידיו עשוי לדרוש הגורם המברר כאלה

בדיקתו של  ואולם. התלונה וטיפול כזה מניב ממצאי בדיקה אמינים בבירור

 על הפליה אינו נהוג תלונותבכזה טיפול שהעלתה  משרד מבקר המדינה

בדרך כלל בניתובן של תלונות ההפליה מתמצה , ומשרדי הממשלה שנבדקוב

שהנילון עובד בה, בלי מתן ביחידה המקצועית  לבירורתלונות הציבור  מאגף

, מובנה עניינים ניגוד של מצב זהו, מכך יתרה. למתלונןתלוי  ובלתימענה ייעודי 

המברר את התלונה שייכים לאותה הגורם ו הנילון בסופו של התהליך שכן

 נסמכת לא אחת עלההכרעה בתלונה יחידה מקצועית במשרד. במצב זה, 

 . גרסתו של הנילון

 הוא ובכך, ערכיות כרוך בשאלות מטבע הדברים הפליה על בתלונה טיפול

המשרד, ומזה בדיוק נובעת  של מקצועי בעניין בתלונה מטיפול מהותית שונה

על  שוויון. לפיכך-ה של אופן הטיפול בתלונות על הפליה ואיהחשיבות הרב

 משרדי הממשלה לפעול בהקדם לצמצום החסמים להגשת תלונות, ולוודא

תלונות ש הוא עצמאי ובלתי תלוי, כדיאחראי לבירור התלונה גורם ההש

לא  ,טיפול בתופעת ההפליהבכלי ניהולי כ וישמשו מענה מקצועילהציבור יזכו 

  ית אלא גם ברמה המערכתית.נרטרק ברמה הפ
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אזרחית של אכיפה אכיפה פלילית ו

 איסור ההפליה באספקת שירותים 

 אכיפה פלילית
אדם שהופלה בקבלת שירות או מוצר או בכניסה למקום ציבורי רשאי להגיש תלונה 

במשטרה. חוק איסור הפליה קובע שעבירה על הוראותיו בדבר איסור הפליה ואיסור 

פרסום מודעות מפלות היא עבירה פלילית שדינה קנס. זאת ועוד, בית משפט 

שהרשיע אדם בעבירה על חוק איסור הפליה רשאי במצבים מסוימים לצוות על 

הפסקת העיסוק בעסק שהמורשע הוא בעליו, מחזיקו, מנהלו, או האחראי בו בפועל, 

 .אנשים עם מוגבלות וןחוק שווילתקופה שיקבע. איסור דומה קיים ב

שבחוק זה היא עבירה חוק זכויות החולה קובע כי עבירה על הוראות איסור ההפליה 

קובע כי עבירה על איסור הפליית תלמיד  חוק זכויות התלמידפלילית שדינה קנס, ו

עבירה פלילית שדינה מאסר או קנס. במקרים של הפליית אנשים עם  היא

מוגבלויות, החוק העניק סמכויות בתחום האכיפה והמשפט הפלילי לנציבות שוויון 

ולות אכיפה באמצעות פקחים ומניעה הליכים אנשים עם מוגבלויות, המקיימת פע

 פליליים. -משפטיים

 

  פי על עבירות על בתלונות המשטרתי הטיפול
  הפליה איסור חוק

 28הוגשו  2016עד למחצית הראשונה של  2011-על פי נתוני משטרת ישראל, מ

מהן  21) אנשים עם מוגבלות וןחוק שוויתלונות על עבירות לפי חוק איסור הפליה ו

תיקים נסגרו מחוסר עניין לציבור, שמונה  17. (הפליה איסור חוק לפי עבירות על

 תיקים שני תיקים נסגרו מחוסר ראיות ותיק אחד נסגר מחמת "עבריין לא נודע".

בשנים  .אישום כתבי הוגשו לא בשניהם אך, בפרקליטות טיפול להמשך הועברו

הפליה, בעיקר בגלל מניעת כניסה  תיקים בגין 56נפתחו במשטרה  2010-2007

רוב התלונות נסבו על הפליית ערבים, יהודים ממוצא אתיופי ואנשים עם  למועדונים.

מוגבלויות בכניסה למקומות ציבוריים כגון מועדונים, בריכות שחייה ובתי קפה, 

  .באוטובוס בנסיעה אתיופי ממוצא משפחה הפלייתומקרה אחד של 
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 שנות עשרה בשבע
 איסור חוק של קיומו

 הוגש לא, הפליה
 כתב לא אף בגינו

 נתונים .אחד אישום
 התיקים ומיעוט אלה

 המסקנה את מחזקים
 איסור חוק לפיה

 נתפס עודו הפליה
 ורשויות הציבור בעיני

 בעיקר החוק אכיפת
 וכי", המועדונים חוק"כ

 חסמים קיימים
 אכיפתו את המונעים
 

של חוק איסור הפליה, לא הוגש בגינו אף לא כתב בשבע עשרה שנות קיומו 

לפי חוק זכויות של הפליה עבירות  בגין נתוני התלונות אישום אחד. בדיקת

ועד מועד תום הביקורת  2011משנת כי  העלתההחולה וחוק זכויות התלמיד 

)כשמונה תלונות  התיקים לא הוגשו כלל תלונות במשטרה. נתונים אלה ומיעוט

רובן המכריע על הפליה בכניסה למקומות בילוי( מחזקים את  בממוצע בשנה,

המסקנה לפיה חוק איסור הפליה עודו נתפס בעיני הציבור ורשויות אכיפת 

החוק בעיקר כ"חוק המועדונים", וכי קיימים חסמים המונעים את אכיפתו ואת 

 אכיפת שאר חוקי ההפליה שנזכרו. 

מציג את  30.1.2014-ממשטרתי "איסור הפליה בכניסה למקומות ציבוריים" ה הנוהל

 -)להלן  חוק איסור הפליה ואת אחריותה הבלעדית של משטרת ישראל לאכיפתו

קובע את דרכי הטיפול בתלונה על הפליה בכניסה למועדון  הוא. הנוהל המשטרתי(

. התיק יועבר עהתיק החקירה לתבילהעברת משטרה, ואת הקריטריונים להמוגשת 

בתוך שנה הוגשו ( 1) : האלהבהתקיים אחד או יותר מהקריטריונים לתביעה ולא ייגנז 

( מניעת הכניסה למועדון 2)  ;נגד החשוד יותר משלוש תלונות בגין עבירות דומות

 ( לחשוד עבר פלילי בעבירות רלוונטיות. 3) לוותה בעבירה נוספת; 

ראל כי טיפולה בתלונות מסכל את משרד מבקר המדינה מעיר למשטרת יש

תכליתו של חוק איסור הפליה. נוסח הנוהל המשטרתי מלמד שהמשטרה טרם 

הטמיעה את מטרות החוק ואת מגוון התופעות שהוא נועד למנוע, ובפועל, 

גניזתם -באמצעות קביעת תנאים מחמירים להעברת תיקים לפרקליטות ולאי

פתו של חוק איסור הפליה. הלכה הנוהל המשטרתי מונע את יישומו ואת אכי

למעשה, רוב התיקים דינם להיגנז מבלי שנערך בהם בירור, ורק במקרים 

מיוחדים התלונה זוכה לטיפול ומועברת לתביעה. לפיכך המשטרה נדרשת 

 לתקן את נהליה כך שיעלו בקנה אחד עם מטרות החוק. 

 .הנוהל המשטרתיביקש משרד מבקר המדינה מן המשטרה פרטים על  2016ביולי 

, המשטרה םה בגיניבכל הנוגע לצריכה של שירותים והפלהמשטרה השיבה כי "

  ."הדברים משום שיש לכך תרופות אזרחיות ]טבע[פחות עוסקת בכך מ

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי סעד בגין עוולה אזרחית אינו מחליף 

את תחולת הדין הפלילי וגם לא מצמצם אותה; סעד בגין עוולה אזרחית הוא 

כלי נוסף ומשלים לכלי האכיפה הפלילית המייצגת את האינטרס הציבורי. עוד 

וק מעיר משרד מבקר המדינה כי על המשטרה להפנים את משמעותו של ח

איסור הפליה ולהבין כי אינו מוגבל להפליה בכניסה למקומות ציבוריים בכלל 

או למועדונים בפרט. אדרבה, הוא חל על מגוון רחב של גילויי הפליה 

 בשירותים, במוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים. 

נכתב כי מיעוט התלונות  2016בתשובת המשטרה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

כן שאכיפה פלילית אינה הכלי המתאים למיגור תופעה זו, וכי כלי מלמד כי יית

אכיפה מינהליים עשויים להניב הרתעה ואכיפה יעילות ומהירות יותר מאכיפה 



 ב67 שנתי דוח|    958

פלילית, המאופיינת בהליכים ממושכים. עוד נכתב כי "המשטרה אוכפת היבטים 

הלות גזענית, ספציפיים המהווים פגיעה בעקרונות בסיסיים של דמוקרטיה כגון, התנ

פוגענית, שאיננה עולה בקנה אחד עם כבוד האדם וחירותו. מאחר שבסוגיות שאינן 

נוגעות למישורים אלה קיימות סנקציות אזרחיות, יש באכיפה הפלילית בעבירות 

מסוג חטא משום זילות בהליך הפלילי, ברישום הפלילי המכתים אזרחים באופן לא 

קה שסופה העמסת בתי משפט בתיקים פעוטים מידתי ביחס לחשד המיוחס, ופרקטי

בחומרתם... סנקציה כספית אפקטיבית פי כמה מהליך פלילי ממושך במיגור 

 תופעות אלה".

הפליה היא  רעבירה לפי חוק איסו כי למשטרה מעיר המדינה מבקר משרד

. יתרה מזו, חוק איסור 62'עוון', קטגוריית עבירות חמורה יותר מ'חטא' תעביר

תייך לקבוצת החוקים המגנים על עקרונות היסוד של מדינת הפליה מש

" דמוקרטיה של בסיסיים בעקרונות" עליו פירושה פגיעה ישראל, ועבירה

איסור הפליה  חוק להצעת ההסבר המשטרה. דברי בתשובת המוזכרים

 וכי הוא נועד האדם, כבוד יסוד חוקהחוק עולה בקנה אחד עם  קובעים כי

 האכיפה הגורפת-מדיניות אי. האדם כבוד של תפיסהה בין השאר את ליישם

הפלייתן של קבוצות  הפוך, ולפיו מסר מעבירה החוק שנוקטת המשטרהשל 

אינה עניין  ציבוריים למקומות ובכניסה שירותים ומוצרים באספקת אוכלוסייה

 ציבורי אלא עניין פרטי של אדם שנפגע כבודו. 

-היא מיישמת מדיניות של אי מתשובת המשטרה עולה גם שבעבירות "חטא"

-אכיפה, והופכת את החוק לאות מתה. מבקר המדינה סבור כי מדיניות אי

אכיפה מתמשכת ככלל, בין שהיא נוגעת לחוק מסוים ובין שהיא נוגעת 

בעקרונות יסוד  לקבוצת עבירות, כעולה מתשובת המשטרה, מובילה לפגיעה

כיבוד החוק -שגרה של איה באמצעותשל שלטון החוק, שכן הרשויות מנציחות 

. לעניין זה ראו בדוח ביקורת זה, בפרק העוסק באכיפת 63אכיפתו-על ידי אי

 .64עבירות חטא בתחום הפשיעה החקלאית

 

  הפליה איסור חוק פי על בעבירות הטיפול
 המשפטים במשרד

הוכנה  2004אכיפתו של חוק איסור הפליה לא נעלם מעיני המחוקק. בשנת -אי

 הצעה לתיקונו ולפיה יוקנו לפקחי רשויות מקומיות ולשוטרים סמכויות לקנוס 
עבירה שנקבע לה עונש מאסר לתקופה כ מוגדרת"עוון" עבירת  1977-לפי חוק העונשין, תשל"ז  62

קנס העולה על שיעור הקנס  -ואם העונש הוא קנס , שלוש שנים ועדהעולה על שלושה חודשים 

)לפי חוק העונשין סכום זה  שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום

שקלים חדשים, ואולם שר המשפטים רשאי לעדכן סכום זה בצו(. עבירת "חטא"  14,400הוא 

ע לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים, ואם העונש שנקב עבירהכ מוגדרת

קנס שאינו עולה על שיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס  -הוא קנס בלבד 

  שלא נקבע לו סכום.

 .98(, עמ' 2014")שראלמיחקה הרי בנינם שארים ז" ג'64 שנתי דוחמבקר המדינה,   63

 .משטרת ישראל עם הפשיעה החקלאית" "התמודדות את הפרק בקובץ דוחות זהראו   64
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 חוק של אכיפתו-אי

 לא הפליה איסור
 מעיני גם נעלמה
 החוק אכיפת רשויות
 

עבריינים. בדברי ההסבר להצעת החוק הובהר כי הסיבה להגשתה היא העובדה 

המופלה, שנאלץ  שחוק איסור הפליה מטיל את מלוא כובדה של הוכחת ההפליה על

לשרך רגליו לבתי משפט גם אם אין ברשותו הזמן והכסף לעמידה בדיונים 

המשפטיים. כן נכתב כי למרות מספרם הגדול של מקרי ההפליה, מאז שנחקק 

החוק כמעט שלא הוגשו תביעות נגד בעלי מועדונים ולא נרשמה אפילו הרשעה 

החוק, יש צורך בשינוי  אחת, וכי במקום שהחברה אינה מקבלת בו את נורמות

 .66. טיעונים דומים עלו בדיונים בכנסת על הצעת החוק65חקיקתי

אכיפתו של חוק איסור הפליה לא נעלמה גם מעיני רשויות אכיפת החוק. -אי .1

פנתה שרת המשפטים ליועמ"ש דאז בעניין מדיניות מפלה לכאורה  2013במאי 

מקרה  -ציון )להלן שהנהיגה הנהלת פארק השעשועים "סופרלנד" בראשון ל

סופרלנד(. התברר שהפארק מייעד ימי פעילות נפרדים לתלמידים מבתי ספר 

יהודיים ומבתי ספר ערביים וימים נפרדים לתלמידים חרדיים. בהתאם למדיניות 

זו סירבה הנהלת הפארק לבקשת מורה בבית ספר ערבי לאפשר לתלמידיו 

דיים. בפנייתה ציינה שרת להגיע לפארק ביום שיועד לתלמידי בתי ספר יהו

המשפטים כי אם אכן יש אמת בדברים, הרי שמדובר במדיניות מפלה ופסולה 

הפוגעת בזכות לשוויון ומערערת את הנחות היסוד שהמשטר הדמוקרטי במדינת 

  ישראל מושתת עליהן.

בעקבות פנייתה של שרת המשפטים קיימה הנהלת משרד המשפטים 

, חלקן בהשתתפות נציגי המשטרה. 2013התייעצויות וישיבות במהלך יוני 

בישיבות אלה הועלתה בעיית היעדר האכיפה והצורך בקידום המודעות לחוק 

איסור הפליה ולאכיפתו המוגברת. ואולם אף על פי שכל המשתתפים הכירו 

כיפה ובהיותה של ההפרדה בין תלמידים יהודים לערבים בבעיית הא

ב"סופרלנד" משום הפליה אסורה, הם הסתייגו מאכיפה פלילית במקרה זה, 

 בטענה שאין זה מקרה הפליה "קלאסי". 

, לקראת דיון מכריע בנושא, כתב גורם בפרקליטות 2016בתכתובות מיוני 

ור הפליה, אך בשלב שאמנם יש להגביר את האכיפה הפלילית של חוק איס

הראשון יש לפתוח בחקירות פליליות במקרים קלאסיים בלבד של הפליה, היינו 

כאשר מטעמים גזעניים נמנעת כניסת מבקרים למקום מסוים באופן גורף. גורם 

בלשכת היועמ"ש ציין כי הוא מצטרף להמלצה לפעול להגברת המודעות 

פליליים והאזרחיים הקיימים הציבורית לחוק איסור הפליה ולאמצעי האכיפה ה

אחר ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ציין כי יש  בכיר במסגרתו. גורם

חשיבות לראות את המקרה בהיבט הרחב של ביצוע החוק, שעד כה לא זכה 

 לעדנה.

 עמדה המשפטים במשרדוחקיקה  הציגה מחלקת ייעוץ 2013 מיונידיון לקראת 

מערכת  של הכולל תפקידה לגביהיעדר האכיפה, אלא  לגבינחרצת לא רק 

על פי השעה הדוחק לפעול נגדן.  וצורךאכיפת החוק במאבק בגזענות ובהפליה   
דברי הסבר להצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות   65

ראו . 12.7.2004-. ההצעה הוגשה ב2004-אכיפה ועונשין(, התשס"ד -ציבוריים )תיקון 

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/2475.rtf. 

בנושא, ובפרט דבריו של חבר הכנסת  10.11.2004-מ 16-ה של הכנסת 181-בישיבה ה דיון ראו  66

 אלי בן מנחם.
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השימוש שנעשה בסעיף הפלילי של חוק איסור הפליה הוא  העמדה שהוצגה

מדיניות סדורה של המשטרה  עוד עלה כי לא מוכרתמועט ביותר, אם בכלל. 

לעמדת גורם במחלקת ולה יזומה מצידה לעודד הגשת תלונות. לעניין זה או פע

מדובר בין היתר בחוסר היכרות עם הסעיף הקיים ועם אפשרות  יעוץ וחקיקה

של אזרחים החווים  מצדםהפעלתו, הן מצידה של מערכת אכיפת החוק והן 

ההפליה והגזענות, תמונת הראי הכעורה . עוד צוין לקראת אותו דיון כי הפליה

חיים קשה  לחווייתקרון השוויון, חושפת את הפרט הנחשף אליהן של ע

ומשפילה, פוגעת אנושות בזהותו העצמית, ומכרסמת תחת כוחותיה המאחדים 

ההפליה בצורותיה השונות נוכחת בהקשרים רבים בחיי החברה . של החברה

, חמורים ככל שיהיו, אינם יוצאי הסופרלנדאירועי בנוסף, לעמדתם, הישראלית. 

למערכת המשפט בכלל, ולמוסדות אכיפת החוק בפרט, שמור , ולכן דופן

על מערכות אכיפת לעמדת אותו גורם הפליה. בתפקיד מכריע במאבק בגזענות ו

כי והוא סבר  ,החוק למלא תפקיד פעיל ונחרץ במאבק בהפליה על כל צורותיה

ניות ' מהווים צומת דרכים חשוב לחשיבה סדורה בדבר מדיסופרלנדאירועי '

הותרתו של הסעיף כאות הודגש כי לחוק איסור הפליה.  9האכיפה של סעיף 

. על כן הומלץ חותרת תחת רצון המחוקק ותחת המאמץ למגר תופעות אלו מתה

תחילה יש להעמיק את היכרותם של העוסקים באכיפת החוק, משטרת  כי

ף שלא על אעוד נכתב כי במסגרת זו,  .ישראל ופרקליטות המדינה, עם החוק

' יש להבהיר את החומרה היתרה הגלומה טיפוסיתמדובר בעבירה פלילית '

בהתנהגות זאת. בהמשך, יש לעודד מדיניות פעילה של פתיחה בחקירה 

  והעמדה לדין במקרים המתאימים.

סופרלנד טענה וטוענת שהיא קיימה ימים ייעודיים לקבוצות, ובהם הפארק סגור 

ו, שישה ימים בשנה יועדו למסיבות סוף שנה, לציבור הרחב. מבין הימים הלל

וההנהלה נוכחה לדעת כי במפגשים בין בני נוער ערבים ליהודים במהלך הימים 

החלה  2011-האלה פרצו תגרות והפרות סדר קבועות שגברו משנה לשנה. ב

הנהלת סופרלנד נענתה לבקשות שהגיעו אליה מבתי ספר יהודיים וערביים 

וי נפרדים, אך לא הייתה זאת התנהלות גורפת של כאחד לשבצם בימי ביל

פרסם סופרלנד הודעה ולפיה אין בכוונתו להיעתר עוד  2013הפרדה. ביוני 

 לבקשות כאלה.

כי "הפרדה בין מקבלי שירות בשל השתייכותם  "שהיועמ קבע 2013ביוני 

הלאומית, ובוודאי הסירוב לתת שירות לאדם בשל מוצאו, היא הפליה, הפוגעת 

בכבוד האדם ומכתימה את החברה כולה. הפליה כזו עלולה להביא לתוצאות 

חברתיות הרסניות ואין לה כל מקום במדינה דמוקרטית". עם זאת, בנסיבות 

רה, ולנוכח התנצלותה הפומבית של הנהלת הסופרלנד הקונקרטיות של המק

על מעשיה וההצהרה על כוונתה לחדול לאלתר ממדיניותה המפלה, החליט 

 היועמ"ש שאין הצדקה לאכיפה פלילית.

בהחלטתו הנחה היועמ"ש את המשטרה והפרקליטות לפעול בנחרצות במקרים 

לפניו, בתוך שלושה של הפרת הוראותיו של חוק איסור הפליה. כן הורה להביא 

חודשים, תכנית פעולה להגברת מודעותם לנושא והיכרותם עמו של העוסקים 

על מנת  -באכיפת החוק הפלילי, ולהגברת המודעות הציבורית להוראות החוק 

לשפר את האכיפה הפלילית. בסיום החלטתו כתב היועמ"ש: "אני רואה חשיבות 

י האכיפה שהוא מעמיד לרשות רבה בהגברת המודעות הציבורית לחוק ולאמצע
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הנפגע במישור הפלילי והאזרחי כאחד. לפיכך, החלטתי זו תובא בפני שרת 

המשפטים, הממונה על חוק איסור הפליה במוצרים ובשירותים, כדי שתבחן גם 

הנחיית  -היא את הדרכים המתאימות לדעתה להשגת תכלית זו" )להלן 

 היועמ"ש(.

 -מלמד כי גורמי אכיפת החוק בישראל סיכומו של דבר, מקרה סופרלנד 

היו תמימי  -המשטרה ומשרד המשפטים, לרבות הפרקליטות והיועמ"ש 

דעים ביחס לגילויים הנרחבים של תופעת ההפליה בישראל, להיעדר 

האכיפה הפלילית של חוק איסור הפליה, לקיומם של חסמים ליישום 

בי אישום על פיו, הגשת כת-החוק ואכיפתו, להיקף התלונות הנמוך, ולאי

מאז שנחקק. אך אף על פי שעלה צורך חיוני לנקוט פעולות שיחוללו שינוי 

במציאות הקיימת, לא יזמו אותן הפרקליטות והמשטרה ודבר לא נעשה 

 בעניין. 

הפרקליטות , סמוך לפרסום הדוח למיגור הגזענות, יזמו 2016רק ביולי 

 ,ענות בכניסה למועדוניםפליה וגזהחשיפה של גילויי  לראשונהוהמשטרה 

 . במקומות שונים בארץ במסגרת פשיטה על מועדונים

, חודש לאחר מקרה סופרלנד, פנתה האגודה לזכויות האזרח 2013 ביולי .2

, בעניינו 10למשטרה בדרישה לחקור מקרה שהוצג בתחקיר של חדשות ערוץ 

יה של אזרח ערבי שהופלה לכאורה בכניסה לקאנטרי קלאב בבאר שבע. לפני

 צורפו תיעוד מצולם של האירוע והסבר על חוק איסור הפליה. 

בתשובתה פירטה תחנת משטרת באר שבע את הסיבות שבגינן דרך הפעולה 

למקרים מסוג זה היא דרך התביעה האזרחית, וכי כוונת המחוקק בעיניה הראויה 

בחוק איסור הפליה היא "להקנות עילת תביעה אזרחית בשל הפליה שלא 

. לא בכדי הקנה המחוקק בהוראות החוק כלים אזרחיים מדיני הנזיקין כדין..

שיש בהם ליצור ענישה והרתעה כלפי המזיק". רק לאחר פנייה חוזרת של 

האגודה לזכויות האזרח ניאותה המשטרה לפתוח בחקירה, שלאחריה הועבר 

מהסיבה ש"לא נמצאו  22.4.2014-תיק החקירה לפרקליטות, אשר סגרה אותו ב

יות מספיקות להעמדה לדין". האגודה הגישה ערר למחלקת עררים רא

  הפרקליטות בהודעת כשנה כעבור שנדחה 12.6.2014-בפרקליטות ב

  .4.5.2015-מ

התנהלות המשטרה במקרה הקאנטרי קלאב בבאר שבע ונכונותה 

המאוחרת לפתוח בחקירה מעידות על כך שהיא טרם הטמיעה את 

יה. החוק, כאמור, אינו מוגבל לסעדים הוראותיו של חוק איסור הפל

אזרחיים אלא קובע כי הפרה של איסור ההפליה היא עבירה פלילית 

 ומחובת המשטרה לחקור תלונות בנושאים אלה. 
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 הפרקליטות

 נקטו לא והמשטרה
 ולא יזומות פעולות

 בנחרצות פעלו
 הפרת של במקרים
 איסור חוק הוראות
 שהובאו הפליה
 משטרת. לפניהן
 את מנעה ישראל
 של ואכיפתו יישומו

 הפליה איסור חוק
 קביעת באמצעות

 על מחמירים תנאים
 תלונות של גניזתן-אי

 החוק הפרת בגין
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולפרקליטות כי מאז נחקק חוק איסור 

הפליה הן לא גיבשו מדיניות אכיפה מתואמת. גם בתקופה שחלפה ממקרה 

סופרלנד ועד מועד סיום הביקורת לא בוצעה אף לא אחת מהנחיות היועמ"ש: 

הפרקליטות והמשטרה לא הכינו תכנית פעולה להגברת היכרותם של 

אכיפת החוק ושל הציבור הרחב עם חוק איסור הפליה, ולמעט העוסקים ב

לא נקטו פעולות יזומות בנושא זה ולא  2016פעולת האכיפה היזומה מיולי 

פעלו בנחרצות במקרים של הפרת הוראות חוק איסור הפליה שהובאו לפניהן. 

חמור מכך, משטרת ישראל מנעה את יישומו ואכיפתו של חוק איסור הפליה 

  גניזתן של תלונות בגין הפרת החוק.-אי על מחמירים תנאים קביעת באמצעות

התביעה המשטרתית היא  67מסרה הפרקליטות כי על פי חוק 2016בתשובתה מינואר 

המופקדת על הטיפול בתיקי עבירה מכוח חוק איסור הפליה, ולא הפרקליטות. 

לפיכך היא לא ראתה צורך להשתתף בגיבוש מדיניות לאכיפתו של חוק איסור 

נערכה עבודת מטה שנועדה לבחון  2015הפליה. עוד מסרה הפרקליטות, כי בשנת 

שתתפות גורמי משרד המשפטים והמשטרה. את טיוב אכיפת חוק איסור הפליה, בה

הפרקליטות נדרשה לנושא שכן ביקשה לנסות ולשפר את האכיפה בתחום מניעת 

ותיקי  2016הגזענות. על בסיס עבודת מטה זו נערכה פעולת האכיפה האמורה ביולי 

החקירה שהניבה הועברו באופן חריג לטיפולה. הפרקליטות הוסיפה כי תמשיך 

כי האכיפה של חוק איסור הפליה ותשקול להוביל מבצעי אכיפה לסייע בטיוב הלי

 דומים.

ממצאי דוח זה מלמדים כי הפרקליטות נטלה חלק פעיל בעיצוב מדיניות 

האכיפה בנושא, על ידי הצגת עמדה משפטית בדיוני תיקים ועל ידי "סיוע 

בטיוב הליכי אכיפה" של חוק איסור הפליה. יתרה מזו היועמ"ש דרש במפורש 

את מעורבותה הפעילה והשוטפת של הפרקליטות בהנחייתו לאכוף את חוק 

איסור הפליה באופן נחרץ ולהכין תכנית להגברת המודעות לחוק זה במערכת 

אכיפת החוק. לפיכך ראוי שהפרקליטות והמשטרה יגבשו יחד תכנית לאכיפה 

מתמשכת של חוק איסור הפליה, שתכלול פעולות אקטיביות והליכי אכיפה 

במאבקה בתופעות של הפליה  החוק אכיפת מערכתיזומים שישמשו את 

במגוון ענפי שירות ומקומות ציבוריים, לא רק במועדונים. על התכנית להקיף 

יעדים, לוחות זמנים, הליכי פיקוח ובקרה וכלים למדידת השפעתה על מיגור 

 ההפליה באספקת שירותים ומוצרים. 
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 אכיפה אזרחית

 תביעות אזרחיות

אפשרות אחרת העומדת לרשותו של אדם שהופלה בקבלת שירות או מוצר או  .1

 כי קובע הפליה איסור חוקבכניסה למקום ציבורי היא הגשת תביעה אזרחית. 

 פרסום ואיסור הפליה איסורל בכל הנוגע הוראותיו המפרים את מחדל או מעשה

בגינה, בלי ית המשפט רשאי לפסוק בהם בגדר עוולה אזרחית ו מפלות מודעות

ש"ח לכל היותר. אשר להפליה בשירות רפואי,  50,000הוכחת נזק, פיצוי בגובה 

 לפי חוק זכויות החולה קובע כי הפרת הוראותיו של איסור ההפליה היא עוולה

 איסור הפליה. חוק

 במקריםמונעים הגשת תלונות המבקר המדינה סבור שהחסמים  משרד

  ת במקרה של הגשת תביעה.הפליה בשירותים פועלים ביתר שא של

 שהוגשותביעות אזרחיות  של רשמיים כמותיים נתונים נמצאו לא בבדיקה

-הפליה, אך בבדיקה במאגרים משפטיים נמצאו כבגין הפרת חוק איסור 

 70-תיקים שנדונו בבתי המשפט מאז שנחקק חוק איסור הפליה, וכ 100

 מהם הוגשו בגין הפליה בכניסה למועדונים ולפאבים. 

הוא אחד הגורמים העיקריים כי החסם הכלכלי בדוח למיגור הגזענות נכתב 

 ודאות.-תהליך ארוך הכרוך באיב שכן מדוברהגשת תביעות אזרחיות,  המונעים

לממן בשלוש השנים  מדינההמלצותיו של הדוח למיגור הגזענות כללו המלצה ל

כדי לעודד  ,אוכלוסייהאדם ב לכל איסור הפליההגשת תביעות בגין חוק  הבאות

ייצוג משפטי  ; המלצה לספקתודעה תפסיקה משנ וליצורתביעות  הגשת

מבחני זכאות; והמלצה לבטל את ללא  -פליה הפגיעה בשוויון או  במקרים של

 לצמצם את כדיפליה, החוק איסור  בגין שיוגשומשפט בתביעות ה גרת ביתיא

 .ותכלכלי להגשת תובענהחסם ה

מי השוויון באיחוד האירופי, הפועלים כאמור מכוח חלק מהגופים מקד .2

הדירקטיבות האירופיות, מציעים לנפגעי הפליה בשירותים ליווי משפטי 

בטריבונלים ובבתי משפט או בגופים רשמיים המופקדים על השוויון במדינות 

 הללו, או ייצוג בהליכים בבתי משפט. 

מור בנציבות שוויון אנשים למעט מקרי הפליה נגד בעלי מוגבלות, המטופלים כא .3

עם מוגבלות, אין בישראל חקיקה המקנה לגוף ייעודי רשמי כלשהו סמכות 

לייצג אדם בתביעה אזרחית על הפליה בשירותים ובמוצרים. מי שהופלה מגיש 

 תביעה אזרחית בכוחות עצמו או באמצעות סיוע של ארגונים מן המגזר השלישי.

הוקנו סמכויות לנהל הליכים משפטיים במקרי יצוין כי לנציבות שוויון בעבודה 

 ;68בהליכים משפטיים התערבות הפליה בתחום יחסי העבודה: יש לה סמכות

 
 .הדין בית כידיד  68
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, בשם המתלונן או בשמה 69תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה סמכות הגשת

המורה למעסיק  צו כלליקבל בקשה להיא; וסמכות פנייה לבית המשפט ב

 פעולות לשם עמידה בהוראות החוק. לנקוט 

בתשובת נציבות שוויון בעבודה צוין כי אכיפתה של חקיקת שוויון, מתקדמת 

ככל שתהא, טעונה גוף ייעודי ומומחה. לדעתה, לאור הידע והניסיון שצברה 

בתחום האכיפה האזרחית, כדאי לשקול את האפשרות שהיא עצמה תהיה גוף 

 וק איסור ההפליה בשירותים ובמוצרים. ייעודי זה שיופקד על אכיפת ח

גם לנציבות שוויון אנשים עם מוגבלות יש סמכויות אכיפה אזרחית וסמכויות 

משפטיות: היא מנחה את הרשויות ביישום הוראות החוק, שולחת מכתבי 

, תביעות אזרחיותהתרעה לפי הצורך, ומייעצת לנפגעי ההפליה. היא גם מגישה 

ובעבר אף ייצגה בעלת מוגבלות שהופלתה  לבית המשפט עמדות מציגה

 . 70בכניסה למקום ציבורי

שיעור התביעות האזרחיות אינו משקף את היקפה האמתי של ההפליה 

בשירותים, במוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים. מיעוט התביעות שהוגשו מאז 

שנחקק חוק איסור הפליה והחסמים המונעים מנפגעי הפליה הגשת תביעות 

ספקות לגבי יעילותה של האכיפה האזרחית במסגרת הדין הקיים. מעלים 

משרדי שכלל בדוח למיגור הגזענות המלצות -לפיכך, טוב עשה הצוות הבין

המקלות על נפגעים להגיש תביעות אזרחיות. על משרד המשפטים להמשיך 

ולעקוב אחר יישום ההמלצות של הדוח למיגור הגזענות ולבחון את 

 ר התביעות שיוגשו. השפעותיהן על מספ

 

 ייצוגיות תובענות

תובענה ייצוגית היא תובענה שמגיש תובע בשם קבוצת אנשים שלא ייפו את כוחו 

לעניין זה. זהו כלי משפטי שנועד בעיקר למצבים שבהם תאגיד או רשות פוגעים 

כשלכל פרט נגרם נזק מועט אשר אינו מצדיק הגשת תביעה בגינו, אך  -בציבור גדול 

הייצוגית מאפשרת לאחד את  הנזק המצטבר לציבור הנפגעים הוא רב. התובענה

 . 71הלהגשת תמריץהאינטרס של כלל הנפגעים, מה שיוצר 

חוק תובענות ייצוגיות( קובע הסדר  -להלן ) 2006-תשס"והחוק תובענות ייצוגיות, 

עילות התביעה המנויות  13-כללי ואחיד להגשת תובענות ייצוגיות בכל אחת מ

מנויים גם  להגיש תובענה ייצוגית אפשרהעניינים שבגינם בין  .לחוק השנייה בתוספת

בחוק שוויון  עניינים מחוק איסור הפליה, מחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ומחלקים

  אנשים עם מוגבלויות. 
לחוק חיילים  20 אחר המוסמך לדון בה, או בוועדת תעסוקה כמשמעותה בסעיף בבית משפט או  69

 .1949-משוחררים )החזרה לעבודה(, התש"ט

 ייצגה תובעת עיוורת אשר נאסרה כניסתה למסעדה בליווי כלב הנחייה שלה. הנציבות  70

 . 2005-דברי המבוא להצעת חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ה  71
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לתובענה הייצוגית יש כמה יתרונות ההופכים אותה לכלי מהמעלה ראשונה בקידום 

צה גדולה ללא בשם קבוהגשת תביעה החוק מאפשר האינטרס הציבורי. ראשית, 

 - לעורך הדיןישיר תשלום אגרה והפקדת ערובה, ואף אוסר תשלום שכר טרחה 

בדרך זו מקבצים את כלל . ובכך מצטמצם החסם הכלכלי להגשת התביעה

דבר המאפשר לאוכלוסייה גדולה  -לתביעה אחת של הנפגעים תביעות והנזקים ה

מצוקתה  וחשיפתיעילה,  טענות קבוצתיות בצורה הצגתמאפשרת , ונגישות למשפט

 התובענה הייצוגית גם עשויה לכלול בקשות למתן סעדים מכמה .72של הקבוצה כולה

וכמה סוגים ולכן היא כלי אכיפה חיוני במצבים שהסנקציות המינהליות אינן 

 איסור בחוק שנקבע הסעד כמו) לתובעאו בתשלום פיצוי כספי  73מספיקות בהם

 תובענות ייצוגיות חוק -יתרה מזו, לתובענה הייצוגית יש "מכפיל כוח אזרחי"  (.הפליה

כופה על הנתבע את קיום הדין וההרתעה ו הדין אכיפתמאפשר לתובע להגביר את 

 .74באמצעות בית המשפט, ללא תלות ברשויות האכיפה

אדם שיש מי שרשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא כל 

בקבוצה, לו עילה בתביעה המעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל החברים 

 -רשות הטבע והגנים ונציבויות השוויון(  -כהגדרתה בחוק )כיום רשות ציבורית ו

 בהן. עוסקתהיא הציבוריות ש תחום אחת המטרותב

שה באילו תנאים רשאי הארגון להגיש בק ות:השאלו נדונ ", למשל,במקרה "קולך

והאם הוכח קושי להגיש את בקשת התובענה הייצוגית בידי אדם  ?לתובענה ייצוגית

בית המשפט קבע כי "יש לתת משקל להכרתו של המחוקק בכך שהגשת  ?פרטי

תובענה בגין הפליה של בני קבוצה מוחלשת כרוכה מעצם טיבה וטבעה 'בקושי'. 

הפליה... הכירו בזכות כמה מחוקי השוויון של מדינת ישראל ובפרט חוק איסור 

התביעה של ארגון העוסק בהגנה על זכויותיו של מי שאסור להפלותו, וזאת כחריג 

לדיני הנזיקין הרגילים... יש בהוראות הללו כדי להעיד כמאה עדים על ההנחה 

הסטטוטורית באשר לקיומו של קושי להגיש תביעה שעניינה הפליה, כאשר התובע 

 הסובלת ממוחלשות חברתית". הפוטנציאלי נמנה עם קבוצה

, כמעט 2012ועד אוגוסט  2006-ואכן, ממועד כניסת חוק תובענות ייצוגיות לתוקף ב

תיקי תובענות יצוגיות  2,004 שלא הוגשו תובענות בגין חוק איסור הפליה. מכלל

 .75הפליה איסור חוק הפרת בגין הוגשו( 0.2%-)כ שהוגשו בתקופה זו שניים בלבד

מהתובעים הייצוגיים בגין כלל העילות הם אנשים פרטיים ולא  99.3%עוד נמצא כי 

הנהלת בתי המשפט הסבירה  ,ארגונים. אשר למספר הבקשות לתובענות ייצוגיות

למשרד מבקר המדינה כי לא קיים פילוח מלא של בקשות אלה לפי עילות התביעה 

בקשות בגין  לחוק, ועל כן לא יכלה להעביר נתונים על השנייה בתוספת המצויות

הפרת חוק איסור הפליה. עם זאת, בדיקה ידנית של משרד מבקר המדינה העלתה 

  בקשות כאלו. 10-5-כי בשנים אלה היו כ
 .157,159(, עמ' 2014ו ) משפט מעשי", תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתיאסף פינק, "  72

 . 20מקרה "קולך", עמ'   73

 .171, 159, עמ' 2014ו,  משפט מעשי", תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתיאסף פינק, "  74

 , המכללהפרספקטיבה אמפירית -תובענות ייצוגיות בישראל אלון קלמנט, נתונים מתוך   75

, 2014ני הבינתחומית הרצליה, מכון רדזינר למשפטים ומחלקת מחקר של הרשות השופטת, יו

 . 13עמ' 
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מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה אפוא כי מעת חקיקתו של חוק תובענות 

ועד מועד סיום הביקורת הוגש מספר קטן של תובענות  2006-ייצוגיות ב

. יתר על כן, נציבויות השוויון מעולם לא הגישו הפליה איסור חוק ייצוגיות בגין

שהן מופקדות עליהן. הציבוריות  מטרותה מיתחובקשות לתובענות ייצוגיות ב

לפיכך, ראוי שמשרד המשפטים ישקול פעולות שיביאו לידי צמצום החסמים 

בהגשת תובענות ייצוגיות, בידי נפגעי ההפליה עצמם או באמצעות "רשות 

ציבורית". במסגרת זו עליו לשקול תיקון להגדרת המונח "רשות ציבורית" בחוק 

הגשתן במקרים של הפליה לפי  תובענות ייצוגיות או כל תיקון אחר שיאפשר

 חוק איסור הפליה. 

נמסר כי תובענה ייצוגית היא אכן כלי חשוב, בעל  בעבודהנציבות שוויון  בתשובת

השפעה פוטנציאלית רוחבית נרחבת, אך הפעלת הסמכות במסגרת תובענה ייצוגית 

איננה פשוטה. הנציבות בחנה הגשת תובענה ייצוגית בכמה מקרים, אך עד מועד 

סיום הביקורת לא נמצאה מקרה שמתאים לנהלו במסגרת תביעה ייצוגית, בעיקר 

 מטעמים של קושי משפטי. 

בתשובת משרד המשפטים נמסר כי לרשות ציבורית מוקנית זכות להגיש תובענה 

ייצוגית אך אין עליה חובה לעשות כן. בהיעדר כוונה של הרשות להגיש תובענה 

הגדרת "רשות ציבורית" תהא ריקה מתוכן. בעשר ייצוגית מטעמה, הרי שהכללתה ב

השנים שחלפו מאז חקיקת חוק תובענות ייצוגיות, טרם הוגשה תובענה ייצוגית בידי 

רשות ציבורית. לפיכך, יש לשנות את הגדרתה של רשות ציבורית רק במקרים שהיא 

תה. מביעה בהם נכונות להגיש תובענות ייצוגיות לקידום האינטרס הציבורי שבסמכו

כל בקשה של רשות ציבורית להיכלל בתוספת הראשונה תיבחן משפטית, בהתאם 

 למאפייני הרשות ולאור תכליות חוק תובענות ייצוגיות.

לאור חשיבותן של התובענות הייצוגיות לקידום שוויון ומניעת הפליה, ולאור 

העובדה כי שרת המשפטים ממונה על ביצוע חוק איסור הפליה וחוק תובענות 

יאתר מבין הרשויות הציבוריות בישראל יצוגיות, ראוי שמשרד המשפטים י

 באספקת שירותים ומוצרים הפליה בנפגעי לטיפול נוספותרשויות מתאימות 

ויפעל להסדרת סמכותן להגיש תובענות ייצוגיות  ,ציבוריים למקומות ובכניסה

רית" או בגין הפרת חוק איסור הפליה, באמצעות הכללתן בהגדרת "רשות ציבו

 באמצעות הרחבת סמכויותיהן. 
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 המשפטיים הכלים

 העומדים האזרחיים
 נפגעי של לרשותם

 בשירותים הפליה
 תמיד אינם

 חסמים. אפקטיביים
 מנפגעי מונעים שונים

 את מלהתניע הפליה
 באמצעות האכיפה

 תביעה הגשת
 

הכלים המשפטיים  לפיהלעיל עולה כי קיימת אינדיקציה מן הדברים ש

תמיד  אינםנפגעי הפליה בשירותים  לרשותם שלהאזרחיים העומדים 

ניע את האכיפה תפליה מלההנפגעי מונעים מאפקטיביים. חסמים שונים 

לנוכח מיעוט התביעות בגין הפליה באספקת שירות  באמצעות הגשת תביעה.

או מוצר, על משרד המשפטים לבחון דרכים להגביר את מודעות הציבור 

כדי שיהיה אפשר לממש  -למשמעותו של חוק איסור הפליה ולהיקף תחולתו 

את תכליתו וייעודו, ולאכוף אותו במגוון מקרים של הפליה בשירותים ומוצרים. 

 גורמי של היזומות הפעולות הגברת את לית, עליו לבחוןאשר לאכיפה הפלי

החוק, כדי לאתר מופעי הפליה ולמצות את הדין עם העוברים על  אכיפת

  החוק.
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להתמודדות עם  מתכללמענה  גיבוש

 הפליה באספקת שירותים

לצמצום תופעת הגזענות כלפי  המלצותנכללו  2016הגזענות מיולי  למיגורבדוח  .1

גיבוש  ;תלונות של נפגעיםעל ריכוז המידע יוצאי אתיופיה בשלושה מישורים: 

הגברת ו ;הפליליבמישור האזרחי ו במישור פליההכלים לטיפול בגזענות ו

אימוץ כי . בדוח למיגור הגזענות נכתב ההנכחה החיובית של יוצאי אתיופיה

בהחלטת  שינוי המציאות במדינת ישראל.ידי ויישום המלצותיו במלואן יביאו ל

ועדת השרים התקבלו מקצת ההמלצות והן נועדו לשמש מענה חירום זמני 

ייב משרד המשפטים לגבש . בתום שלוש השנים התח2019-2017לשנים 

המלצות להמשך. להלן פרטים על כמה מן ההמלצות אשר הוגשו לדיון 

  .השרים ועדת החלטתב

לפעילות הממשלתית במניעת גזענות והפליה; מעקב תיאום ה תהקמת יחיד .א

אחר יישום ההמלצות שאומצו ומדדי התפוקה שנקבעו בדוח; קליטת תלונות 

נטיים; מעקב ובקרה אחר הטיפול בהן; והפנייתן לטיפול הגורמים הרלוו

פרסום דוח שנתי בנושא הפעילות הממשלתית בנושא, ובחינת הצורך 

בשינויי חקיקה למניעת הפליה וגזענות. יצוין כי בהחלטתה של ועדת השרים 

תבצע בדיקות יזומות במשרדי לא נכללה ההמלצה שיחידת התיאום 

 ה.ולמיגור הגזענותת תבנה תכניות למניעוהממשלה השונים 

מינוי גורם בכל משרד ממשלתי שיהיה כפוף מקצועית ליחידת התיאום  .ב

ויתפקד ככתובת משרדית להגשת תלונות בנושא גזענות, ירכז את פעולות 

המשרד בנושא וייעץ למנכ"ל. וכן הגברת פעילותה של נציבות שוויון 

 בעבודה בתחומי עיסוקה, לרבות פעולות אכיפה.

גוף תביעה במשרד הכלכלה והתעשייה, שיהיה ממונה על אכיפת  הסמכת .ג

זו לא נכללה בהחלטת  המלצהבחוק איסור הפליה. אולם  הפליליסעיף ה

 ועדת השרים. 

משרד מבקר המדינה מברך על גיבוש ההמלצות החשובות בעניין 

הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, וסבור כי יש לפעול באופן דומה ביחס לכל 

השוויון ולגבש המלצות מקיפות יותר לטיפול במופעיה, -פליה ואיסוגי הה

למופעי ההפליה שלרוב אינם זוכים לתהודה ציבורית ראויה, ובשעת  גם

את ומקיף שימגר גם  מתכללהרצון למגר את הגזענות, יש לתת מענה 

 לא אחת בגזענות. יםשוויון המתבטא-התופעה הרחבה של הפליה ואי

מנגנון הטיפול והאכיפה בהפרותיו של חוק איסור הפליה נתון כיום בידי משרדי  .2

 הממשלה בלבד, כאמור, ומסתמך כמעט בלעדית על פנייה רשמית של הנפגע. 
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 יזומה מדיניות אין

 במקרי והטיפול
 טיפול הוא ההפליה
 ולכך, בעיקרו תגובתי

 היקף על השפעה
 של הנמוך האכיפה

 העוסקים חוקים
 הפליה באיסור

 שירותים באספקת
 ברמה, ומוצרים

 ברמה, הפלילית
 וברמה האזרחית

 המינהלית
 

כי מתודולוגית הטיפול של המשרדים הממשלתיים בתלונות על  אולם יוער

טיפול הפליה באספקת שירותים ומוצרים לוקה בניגוד עניינים מובנה, ו

משרדי הממשלה שנבדקו בתופעות רחבות של הפליה תלוי בין השאר 

 ברצונו של העומד בראש המשרד הממשלתי. במצב הדברים הנוכחי, אין

 ולכךי ההפליה הוא טיפול תגובתי בעיקרו, קרוהטיפול במ יזומה מדיניות

איסור הפליה חוקים העוסקים באכיפה הנמוך של ה היקף על השפעה

ברמה האזרחית וברמה ברמה הפלילית,  ,תים ומוצריםבאספקת שירו

משרדי ממשלה  שלאוטונומי ההטיפול המערכתי זאת ועוד, נהלית. יהמ

משרד המשפטים כשריכז  גםמספק. אינו בהפליה בשירותים אינו מלא ו

 על"-"אחראי כמעין יו של דוח צוות הדרת נשים ותפקדאת יישום המלצות

ומכל , לק ממשרדי הממשלה האחריםלא שיתפו עמו פעולה ח, בנושא

  .מיגורה של הרצויות התוצאות הושגו מקום לא

 במישור ישראל של ביצועיותה דוח זה הטיל ספק בקיום התחייבויותיה .3

התחייבות להעמיד הכוללות , הפליה של מניעת בתחום לאומי-הבין

אמצעי אכיפה על מנת להגן באופן יעיל על ונקיטת סעדים אפקטיביים 

 . שישראל היא צד להן הזכויות המוקנות באמנות

מדינת ישראל מקיימת במלואן את המשפטים נכתב כי  משרד בתשובת

לאומי מכוח האמנות, לרבות התחייבויותיה בתחום -התחייבויותיה במישור הבין

מניעת אפליה. המשרד הוסיף כי לרשות נפגעי הפליה בישראל עומדת שורה 

חקיקה מתאימה, האפשרות לנהל הליך אזרחי אפקטיביים, בהם  סעדיםשל 

 . נציבויות זכויות אדם בתחומים שוניםתלונות לגורמים שונים ו ,למיצוי הזכויות

הפרקליטות מסרה בתשובתה כי יש לבחון מחדש אם המשטרה היא גוף 

האכיפה ההולם לאכיפת עבירה לפי חוק איסור הפליה. הפרקליטות הוסיפה כי 

לא מן הנמנע שיש להעביר מטלה זו לגוף אכיפה אחר, תוך שהיא מציעה 

ויות אכיפה לפקחי רשויות מקומיות או לגוף תביעה במשרד להקנות סמכ

הכלכלה, הגם שהצעות אלו לא התקבלו בעבר. עוד הוסיפה הפרקליטות שאת 

חוק איסור הפליה ראוי להטמיע לא רק במסגרת הדין הפלילי אלא גם 

 באמצעים אזרחיים. 

מנגד רשויות אחרות הזכירו שהחוק כבר קובע איסור פלילי בנושא )ראו לעיל( 

ונימקו בכך את החלטתן להמעיט בנקיטת סנקציות מינהליות או להימנע לגמרי 

 מאכיפה מינהלית של איסור הפליה בשירותים.

משרד מבקר המדינה מעיר כי החוק בישראל אמנם מציע לנפגעי הפליה 

מצטברים, אך פריסתה של התופעה בפועל ומגוון אמצעי אכיפה וסעדים 

מופעיה מלמדים שבמבחן התוצאה הרשויות הציבוריות עושות שימוש דל 

באמצעים ובסעדים הללו ומנמקות זאת בקיומם ובאפשרות נקיטתם של 

אמצעים אחרים ואלה נראים להן ראויים יותר, אך בסופו של דבר כמעט 

 שאין ננקטים אמצעי אכיפה כלל. 
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ונה דומה משקפים גם הדוח למיגור הגזענות והעמדות שהציג משרד תמ

המשפטים: הרשויות נמנעות מהפעלת סמכויותיהן. על מנת לקיים את 

ההפליה, על כל  מניעת לאומיות של ישראל בתחום-התחייבויותיה הבין

אחת מרשויות המדינה להפעיל את סמכויותיה הביצועיות, בעיקר את 

 ליות והמינהליות.סמכויות האכיפה הפלי

נציבויות השוויון והרשות למעמד האשה הן מוסדות ישראליים ייעודיים  .4

הפליה בתחומים מוגבלים שנקבעו לפי חוק. -המופקדים על הזכות לשוויון ואי

 כל אחד מהם משויך ארגונית למשרד ממשלתי, ואף מוסד אינו נהנה מעצמאות. 

. כאמור, לנציבות על פי חוקשונות סמכויות  מוקנותהשוויון לנציבויות  .א

שוויון אנשים עם מוגבלות מוקנות לפעמים סמכויות בתחום האכיפה, 

וסמכות לקיים הליכים משפטיים )פליליים או אזרחיים( במקרים 

 . גם לנציבות שוויון בעבודה יש סמכויות, בהן סמכות76שהוגדרו בחוק

 תביעה אזרחית בבית הדין הגשת בהליכים משפטיים; התערבות

; ופנייה לבית המשפט בין בשם המתלונן ובין בשם הנציבות לעבודה

כדי שיעמוד לנקוט פעולות המורה למעסיק  צו כלליקבלת בקשה לב

 הנציבויות כפופות כי"ש קבע היועמ . אף על פי כן77בהוראות החוק

 לתבוע מוסמכות אינן והןו, יומיוצגת על יד המשפטיות להנחיותיו

 רשאיות אינן הנציבויות. ישראל מדינת של כאורגן אלא ולהיתבע

 משפטיים הליכים לנהל או "ץלבג נגדה לעתור, המדינה את לתבוע

" משפט בית"ידיד כ אוטונומית עמדה להגיש רשאיות ואינן נגדה

 שהמדינה מעורבת בו. משפטי בהליך

בתחומי  אזרחית אכיפה על מופקדת נציבות שוויון בעבודה מסרה כי היא

הנציבות כפופה  .חוקב הקבועות ייחודיות סמכויות בידיה ניתנועיסוקה ו

ובמסגרתו הטיל היועמ"ש מגבלות  לנוהל פנימי שגובש במשרד המשפטים,

הן כלפי המגזר הציבורי הן כלפי השמעת קולה  -על הפעלת סמכויותיה 

אף על פי כן, יש לדעתה יתרונות בניהול השיח הפנימי בין בבתי המשפט. 

 . בכל הנוגע לקידום השוויון בעבודה השוניםהממשלה הנציבות לגורמי 

בתשובת משרד המשפטים נכתב שהיועמ"ש הוא הפרשן המוסמך של הדין 

עבור הרשות המבצעת וזרועותיה, ומכאן שעליהן לפעול על פי הנחיותיו. כן 

הוסיף כי הנציבות רשאית להביע עמדה משפטית במקרים האמורים, 

 היא יכולה לתבוע את המדינה או לעתור נגדה.בכפוף להכרעה שלפיה אין 

 
 נג לחוק שוויון אנשים עם מוגבלות.19-מט ו19ראו למשל הסמכויות המנויות בסעיפים   76

 טו לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 18(, 6יג)ב()18(, סעיפים 5יג)ב()18ח, 18ראו סעיפים    77
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 העיר משרד מבקר המדינה, בעניינה של נציבות 2014עוד בשנת 

בעבודה, שהנחיית היועמ"ש "עיקרה מכוחה את הוראת החוק שוויון 

שהעניקה לנציבות סמכויות אכיפה בכל הקשור ברשויות המדינה, 

אות מתה; תאגידים ציבוריים וחברות ממשלתיות, והפכה אותה ל

כתוצאה מההנחיה לא ננקטות פעולות אכיפה למיגור האפליה 

 -בעבודה וליישום עקרון השוויון אצל המעסיק הגדול במשק 

המדינה... ]ההנחיה[ מאיינת את הוראת החוק בכל הנוגע לרשויות 

המדינה... פוגעת בעצמאותה של הנציבות ומבקשת למנוע ממנה 

ו... ניוון העצמאות של הנציבות... לייצג את מי שמתלונן על פגיעה ב

מעקר את כוחה כמנגנון אכיפה, הטמעה והתרעה ממשי להגנה על 

 . 78כלל העובדים בשירות הציבורי"

משרד מבקר המדינה שב ומעיר כי הנחיית היועמ"ש גורעת נדבך 

משמעותי מסמכויות האכיפה של נציבויות השוויון כלפי השירותים 

 -קטיביים ליישומן, ופוגעת בעצמאותן הציבוריים, ומן הכלים האפ

ומכאן שהיא פוגעת במאבק נגד תופעות פסולות של הפליה. העמדה 

העקיבה של משרד היועמ"ש בעניין מעמדן של נציבויות השוויון, 

והיעדרן של פעולות לאכיפה פלילית של חוק איסור הפליה, אינן 

ועם  - הפליה ומניעת שוויון קידום - מתיישבות עם מטרות החוק

 המלצות הצוות למיגור גזענות.

רשות מעמד לת האחריות נקבעה העבר 201579בהחלטת ממשלה ממאי  .ב

 ממשרד ראש הממשלה למשרד לאזרחים ותיקיםואת פעילותה  האישה

  .)כיום, המשרד לשוויון חברתי(

הביקורת העלתה כי בשנים האחרונות חלה ירידה של ממש 

אין מכהן בה  2016מינואר במשאביה של רשות מעמד האישה: 

 5.5)בפועל  6-ל 2011-ב 12-, ומספר העובדים בה ירד מ80מנהל

קטן תקציב  2015-2012. כמו כן, בשנים 2016משרות( באוגוסט 

 57%מיליון ש"ח )ירידה של  1.8-מיליון ש"ח ל 4.2-הפעילות שלה מ

 בקירוב(.

המשרד לשוויון חברתי בחר שלא להתייחס לביקורת על מצבה של רשות 

 מעמד האישה. 

 
 בשירות הבכירים בתפקידים נשים ייצוג - דוח ביקורת מיוחדמבקר המדינה,  משרד  78

 .100, עמ' 2014 ,הציבורי

העברת שטחי פעולה וסמכויות למשרד לאזרחים , 26.05.2015-מ, 36' מס ת ממשלההחלט  79

 )כיום המשרד לשוויון חברתי(.  ותיקים ולשרה לאזרחים ותיקים

 בפועל היא מנוהלת בידי מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי.  80
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נציבויות השוויון בישראל משויכות ארגונית למשרדי הממשלה והן  .ג

אינן עצמאיות מבחינה תקציבית. לעובדה זאת השפעה על גובה 

קטן תקציבה של נציבות שוויון  2016-2013תקציבן. למשל, בשנים 

בקירוב, בעוד שתקציב משרד הכלכלה והתעשייה  14%-בעבודה ב

בקירוב. שיעור תקציבה של הנציבות  20%-באותן שנים גדל ב

 0.018%-ל 0.031%-בתקציב משרד הכלכלה והתעשייה פחת מ

 בקירוב(. 42%)ירידה של 

נקבע כי תקציב הנציבות ייקבע  אנשים עם מוגבלות וןחוק שוויב .ד

וק שוויון הזדמנויות בעבודה בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד. בח

נקבע כי תקציב הנציבות ייקבע בחוק התקציב בתכנית נפרדת 

בסעיף תקציב. בחוק רשות מעמד האישה נקבע כי התקציב הרגיל 

והתקציב לפעולות הרשות ייקבעו בחוק התקציב השנתי של המדינה 

בתחום פעולה נפרד. ואולם בספר התקציב מופיעה ההקצאה 

הללו כ"תכנית" בלבד, אף על פי שלכל אחד מהם לשלושת הגופים 

 נקבעה דרגת עצמאות תקציבית שונה. 

 

שוויון הזדמנויות לתיקון חוק  הוגשה הצעת חוק פרטית 2016-יצוין כי ב

להוציא את הנציבות מתוך משרד הכלכלה . ההצעה מבקשת בעבודה

 לפעול בכל בעל סמכותוהתעשייה ולהקימה מחדש כגוף ציבורי עצמאי, 

 ההפליה השוררת בשוק העבודה, לרבות במגזר הציבורי. למיגור הכלים

למשרד ה של הנציבות כפיפות מדברי ההסבר להצעת החוק עולה כי

 למלא את תפקידה במלואו. עת ממנהנומ ותקציבלממשלתי ו

, הנציבות של"בשל המבנה הארגוני בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: 

, מנועה הנציבות מלמלא את תפקידה כפיפותה למשרד ממשלתי ותקציבה

קמה  81החיוני במלואו. במסגרת האמנה למיגור כל צורות ההפליה נגד נשים

למדינת ישראל חובה להיאבק בתופעת הפליית נשים בעבודה. המחויבות הזו 

טומנת בחובה לא רק חובה שלילית של אי הפליה על ידי המדינה, אלא גם 

חובה חיובית לספק סעד ראוי, והגנה אקטיבית ואפקטיבית נגד הפליה על כל 

ינה מיישמת סוגיה. הנציבות בתצורתה הנוכחית והמגבלות העומדות בפניה א

הלכה למעשה, פעילותה של הנציבות בתוך מסגרת של  .חובה זו באופן מספק..

משרד ממשלתי מסוים, משתקת את יכולתה להיאבק נגד הפליה המתבצעת על 

במישור המשפטי, מגבלה זו יוצרת ניגוד עניינים מובנה . ידי המדינה כמעסיקה

 ...ה כלפי המדינהבעבודת הנציבות, אשר נדרשת לקבל אישור לפעולותי

בהשוואה לנציבויות שוויון במדינות מערביות אחרות, מרבית הנציבויות 

 
81   Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
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 זה דוח ממצאי

 שעצמאותם מלמדים
 מקדמי המוסדות של

 תפקודם, השוויון
 ויכולתם המקצועי
 את להפעיל

 נפגעים סמכויותיהם
 בדרג תלותם בגלל

 של והמדיני הניהולי
 הממשלתי המשרד

 אליו שייכים שהם
 

המקבילות הן עצמאיות, לכל הפחות ביכולתן לבצע ביקורת ופיקוח או לנקוט 

  .82"הליכים משפטיים מול המדינה כמעסיקה

בדברי ההסבר להצעת החוק לתיקון חוק שוויון ההזדמנויות  האמור

 מעמדם לנציבות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות ולרשות ג הבעבודה יפ

האישה: דברים אלו וממצאי דוח זה מלמדים שעצמאותם של המוסדות 

 סמכויותיהם מקדמי השוויון, תפקודם המקצועי ויכולתם להפעיל את

שהם  הממשלתי המשרד והמדיני של הניהולי בדרג תלותם בגלל נפגעים

 שייכים אליו, ובתקציבו. 

הקמת נציבות זכויות הילד והילדה במדינת במזכר של משרד המשפטים בנושא 

מוסדות לאומיים מזכר נציבות הילד( נכתב כי  -)להלן  2.11.2014-מישראל 

לזכויות אדם הם גופים מדינתיים בעלי מנדט חוקתי או חקיקתי להגן על זכויות 

ומהווים  ,הממומנים על ידי המדינה באופן בלעדי או עיקריגופים , ולקדמןאדם 

מים לגופים הם ייחודיים ואינם דו החלק מהמערכת המדינתית. מוסדות אל

ת יוהרשושלוש הישירה של  ןאינם כפופים לסמכות הםממשלתיים אחרים. 

אף על  ,, והם עצמאיים ובלתי תלויים בממשלה(המבצעת, השופטת)המחוקקת, 

 ה.ישהם ממומנים על יד פי

עקרונות אלה אינם מחייבים  .199183משנת  עקרונות פריזמזכר נציבות הילד דן ב

הוכרו ודל מסוים, אך המזכר מציין כי עקרונות פריז מדינות להקים נציבות במ

נדרשים  מוסדות לאומיים לזכויות אדםשלאומית כתנאי המינימום -ןבזירה הבי

סמכות רחבה , ובהם קריטריונים מרכזיים כמהקובעים  הם. לעמוד בהם

 ,סמכויות חקירה הולמות ,המבוססת על נורמות זכויות אדם אוניברסליות

 עקרונות מאז אומצו .84משאבים הולמיםו ,מובטחת בחוקה עצמאות מהממשלה

 .85לזכויות אדםרבים לאומיים  בעולם מוסדות הוקמופריז 

ו הקמתבמזכר נציבות הילד נכתב כי בשני העשורים האחרונים נדונה בישראל 

, וכי ועדות זכויות אדם אשר הוקמו מכוח אמנות מוסד לאומי לזכויות אדם של

ות על יישומן, חוזרות וקוראות לישראל להקים נציבות שישראל צד להן ומפקח

 יים להקמת מוסדות לאומיים לזכויות אדםראשאחד היתרונות ה זכויות אדם.

כל את לאומית "לנקוט -ןמאפשרים למדינות לעמוד בחובתן הבי טמון בכך שהם  
 בעבודה(, עצמאות נציבות שוויון ההזדמנויות -הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה )תיקון   82

 .2016-התשע"ו

 .אומצו על ידי העצרת הכללית של האו"םעקרונות פריז   83

 ראו:  84

Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), 

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 

ויות אדם מדרגת ומעניקה הכרה לאומית של מוסדות לאומיים לזכ-ןהתאחדות בימיוחדת בועדה   85

מעניקה למוסדות , ובהתאם לעמידתם בתנאי המינימום של עקרונות פריז ה,רשמית למוסדות אל

עקרונות להלימה מלאה  - Aדירוג  :שלושה סוגי דירוגיםשל מדינות המבקשות זאת לאומיים 

ושים לקביעה הגשת כל המסמכים הדר-עקרונות פריז או אילהלימה חלקית  - Bדירוג  ;פריז

 106-עדה דירוג רשמי לוהו העניקה 2014 עד מאי קרונות פריז.לעהלימה -אי - Cודירוג  ;בנושא

 .מוסדות לאומיים לזכויות אדם מכל רחבי העולם

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
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ברמה לאומיות -הבין את יישום חובותיהןלהבטיח כדי הפעולות המתאימות" 

 הלאומית.

למשל, במסמך המסקנות המסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות 

הוועדה מצרה על היעדר , נכתב על ישראל כי "2012ההפליה הגזעית, ממרץ 

רשות מוסמכת לטיפול באפליה גזעית או מוסד עצמאי לאומי לזכויות אדם 

הוועדה שבה ומציינת את המלצתה ז[... פרי]שיוקם בהתאם לעקרונות 

לפיה על ישראל לשקול הקמת מנגנון לאומי לטיפול באפליה גזעית  ...תהקודמ

או כרשות מוסמכת לטיפול באפליה גזעית או כמוסד עצמאי לאומי לזכויות אדם 

 .86"בהתאם לעקרונות פאריס

שהוקמו בישראל לצורך קידום  ציבוריים ייעודיים גופים עולה אפוא כי

לאומי בכל הנוגע -שוויון ומניעת הפליה אינם מקיימים את הסטנדרט הבין

לעצמאותם של מוסדות לאומיים לזכויות אדם, והדבר פוגע במאמץ 

 למיגור תופעות של הפליה וגזענות. 

 במופעי לטיפול מהיר הדוח למיגור הגזענות מקיף, כאמור, שורה של המלצות .5

תשתית ראשונית בהן ת לשלוש שנים, שיש לבסס ומיועדההמלצות גזענות. 

 .להתחיל להטמיע נורמות התנהגות אחרותיש ומחייבת להתמודדות עם הסוגיה ו

אפשר לגבש תכנית ארוכת טווח לטיפול רצוף יהיה  בתום שלוש השנים

בנושא. ועדת השרים החליטה כי היא מאמצת את המלצות הדוח  ומתמשך

 ת כמענה חירום לשלוש שנים. למיגור הגזענו

לקום בסוף חודש משרד המשפטים נכתב כי יחידת התיאום מתוכננת  בתשובת

, תיאום ותכלול הפעילות ריכוזלהיות כתובת ייעודית לואמורה  2016דצמבר 

יהיו עריכת בדיקות יזומות במשרדי  ההממשלתית במאבק בגזענות. תפקידי

לשרת המשפטים על מדיניות  המלצה הגזענות, מיגורתכנית ל בנייתממשלה, 

ומעקב אחר תלונות על גזענות ואפליה לאחר השלמת  דוח שנתי פרסוםו ,בנושא

חובת דיווח שנתית של משרדי  לקבוע צפויה. יחידת התיאום הטיפול בהן

הממשלה על פעולות שנקטו למניעה וטיפול בתופעות של אפליה וגזענות, 

עוד נמסר בתשובת משרד המשפטים כי לדיון בממשלה.  הנתונים תותביא א

יחידת התיאום תפעל להעלאת המודעות בקרב הציבור והגופים המטפלים 

בתופעות של גזענות, ותגבש תכנית מקיפה להתמודדות עם החסמים להגשת 

 תלונות.

 
; 9.3.2013-מCERD) פליה הגזעית )המסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות ה  86

 ראו

http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/IA/Reports/ReportsUnCommittees/co

ncludingobservationsCERD2012hebrew1.pdf  

http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/IA/Reports/ReportsUnCommittees/concludingobservationsCERD2012hebrew1.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/InternationalAgreements/IA/Reports/ReportsUnCommittees/concludingobservationsCERD2012hebrew1.pdf
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 כבר כי אפוא ראוי

 מאמץ ירוכז, עכשיו
 ממשלתי-כלל

 משרד בהובלת
 אשר, המשפטים

 ולקידום לגיבוש יפעל
 קבע של מקיף מענה

 ההפליה לתופעת
 ובמוצרים בשירותים
 למקומות ובכניסה
 ציבוריים
 

יישום המלצות הדוח למיגור הגזענות מחייב פעולה משותפת של כלל 

משרדי הממשלה, לרבות הקצאת המשאבים הדרושים לנושא. בשלוש 

השנים שנקבעו ליישום ההמלצות של הדוח למיגור הגזענות, על משרד 

המשפטים וכל אחד ממשרדי הממשלה לעקוב אחר תוצאות הפעולות, 

ביות וההישגים שהושגו, ובתום התקופה אופן יישום ההמלצות, האפקטי

 לקיים הפקת לקחים שתהווה בסיס להערכת המצב בנושא. 

מן האמור לעיל עולה שהתמודדותה של המדינה עם תופעת ההפליה 

לעלות בקנה באספקת שירותים ומוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים צריכה 

-ןמנות הביהא מכוחאחד עם התחייבויותיה המשפטיות של מדינת ישראל 

נורמות המקובלות צריכה להביא בחשבון את הושהתחייבה בהן, לאומיות 

, בפרט נורמות הקשורות ביחס למוסדות לאומיים לזכויות אדם במדינות אחרות

ראוי אפוא כי כבר עכשיו, במקביל  .לעצמאותם ולהיותם מוסדות ייעודיים

ממשלתי -כללליישום המלצותיו של הדוח למיגור הגזענות, ירוכז מאמץ 

קבע  של מקיףמענה  םלגיבוש ולקידו אשר יפעל ,משרד המשפטיםבהובלת 

כניסה למקומות ציבוריים. בגיבוש במוצרים ווב לתופעת ההפליה בשירותים

נציבויות  עבודתן שלב מן הקשייםלקחים  להפיקיש לטיפול בתופעה המענה 

 יש משקל יתרלהקדיש האישה במתכונתן הנוכחית. כן השוויון ורשות מעמד 

טיפול  יצירתל להפעלתה של אכיפה פלילית ומינהלית מתמשכת ואפקטיבית,

לאומי  פיתוח ידעלו בתלונות,תלוי  בלתיטיפול למערכתי בהפליה בשירותים, 

 . בנושא
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 יכוםס

מתגלגלים  לעתים אשר מתחים קיימים השסעים מרובת הישראלית בחברה

בזו.  זוקבוצות אוכלוסייה שונות מתחככות  שבהןלתוך מערכות ציבוריות 

והדרה, ומשתקפים מתחים אלו מקבלים לא פעם מאפיינים של הפליה, גזענות 

 בתחנות שונות המלוות את האדם לאורך כל חייו.

שנים נועדה לקדם את השוויון  17חקיקתו של חוק איסור ההפליה לפני 

במרחב הציבורי ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובאספקת מוצרים 

ושירותים. ממצאי דוח זה מעלים תמונה מדאיגה ולפיה עדיין קיימת הפליה 

רותים, במוצרים ובכניסה למקומות ציבוריים, והפרות של עקרון השוויון בשי

אינן מטופלות כראוי. ממצאי הדוח מלמדים שאין פיתוח ידע החיוני לבניית 

יכולת התמודדות עם הפליה באספקת שירותים ומוצרים. במהלך השנים לא 

דוח  נקבעה מדיניות ממשלתית משמעותית למיגור תופעות של הפליה, וממצאי

זה חשפו מקרים של טיפול רפה באירועי הפליה משמעותיים ומתמשכים. 

הממצאים בסוגיית האכיפה הפלילית והאזרחית והטיפול הממשלתי בהפליה 

חושפים כי במבחן התוצאה נעשה שימוש דל של הרשויות באמצעים ובסעדים 

 העומדים לרשותם של נפגעי הפליה. 

קת שירותים ומוצרים שנמצאו בדוח במקרי ההפליה באספהפגיעה הגלומה 

פגיעה של נפגע ההפליה, שכן זוהי  הפרטי ועניינלרק  תחומהאינה ביקורת זה 

סולידריות שלה ובלכידותה. לפיכך גם ההתמודדות עם בבערכי החברה כולה, 

 אלא מגלמת את ההפליה לסוגיה אינה מתמצה בטיפול במקרים פרטיים

 בכללותו. וריהציב ו של המרחבעיצוב פניהמאבק ל

הפליה באספקת שירותים ומוצרים מצריכים מאמץ  קידום השוויון ומניעת

קולקטיבי של מגזרים רבים בחברה, ובמיוחד נדרש מאמץ נחוש ובלתי מתפשר 

מצדן של הרשויות הציבוריות בישראל. מהרשויות מצופה לעמוד במתחים 

ייה לא להשלים ובלחצים המובאים לפתחן, לגשר בין קבוצות שונות באוכלוס

עם תופעות של הפליה, גזענות והדרה בתחומי אחריותן ולא לתת לכך יד. 

במאמץ זה יש חשיבות מיוחדת למאבק נחרץ של מערכות אכיפת החוק 

 בהפליה על כל צורותיה.

קידום השוויון בישראל ומניעת הפליה באספקת שירותים ומוצרים נפגעים מכך 

יַתכלל את הטיפול במופעי ההפליה ואת שאינם מרוכזים בידי גוף עצמאי ש

הדרכים שיש לנקוט כדי למגרה. לפיכך על משרד המשפטים לפעול לגיבושו 

של מענה מַתכלל ומקיף, שיתבסס על הפקת לקחים, לשם התמודדות 

אפקטיבית עם סוגיית ההפליה בשירותים. על מענה זה לעסוק בכל ההיבטים 

געי הפליה מתמודדים עמם, שנמצאו חסרים בביקורת זו, בחסמים שנפ

ובדרכים להטמעת חשיבותו של חוק איסור הפליה בציבור הרחב וברשויות 

 הציבוריות.

 



 הפנים משרד

 מאניות'עות אגודות על הפיקוח
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 תקציר

  כללי רקע

הקמת  ,(או החוק חוק העמותות -)להלן  1980-תש"םה, עד לחקיקת חוק העמותות

העותומני חוק ההתבצעה על פי  ללא מטרות רווח המקדם מטרות ציבוריותתאגיד 

 .2מאני('החוק העות -( )להלן 1909)שנת  13271 לחודש רג'ב 29על האגודות מיום 

רשאית להגיש אגודה(  -מאנית )להלן גם 'עותאגודה חוק העמותות קובע כי 

, וכי הרשם רשאי למחוק אגודה קיימת שלא ביקשה בקשה להירשם כעמותה

להירשם כעמותה. בכך התכוון המחוקק לעודד את הסבתן של האגודות 

היה לא ניתן  1981באפריל  של חוק העמותותקף לתוכניסתו מועד מלעמותות. 

המחוקק ִאפשר את המשך פעילותן של האגודות להקים אגודות חדשות, אולם 

מאני ימשיך לחול על אגודה קיימת שלא נרשמה 'בכך שקבע כי ככלל החוק העות

כעמותה ועל אגודות שהן ארגוני עובדים או ארגוני מעבידים קיימים. כמה מן 

הפעילות במועד סיום הביקורת הן ארגונים מרכזיים במשק הישראלי והן האגודות 

 .3פעילות בעיקר בתחומים אלה: ארגוני עובדים או מעבידים וקופות חולים

להעביר את הסמכויות שמקנה חוק העמותות  4החליטה הממשלה 2004בשנת 

משר הפנים לשר המשפטים, וכן להעביר את תחומי אחריותה של יחידת רשם 

 -שבמשרד המשפטים )להלן גם  5הרשם( לרשות התאגידים -עמותות )להלן גם ה

שר  יהם שלהעברת סמכויותנידונה סוגיית החלטת הממשלה לא הרשות(. ב

בהתאם לדין על כן ו ,הפנים והממונים המחוזיים בכל הנוגע לחוק העות'מאני

משרד די בינתונה עדיין אגודות ההקיים האחריות להפעלת סמכויות פיקוח על 

הממונה  -)להלן גם  הפנים באמצעות הממונה על המחוז שבו רשומה כל אגודה

 המחוזי(.

  
על פי לוח השנה המוסלמי )ההיג'רי(, המבוסס על מחזורי ירח, שלפיו נקבעים חגי האסלאם   1

 ומועדיו.

, 1922במשך השנים החוק האמור עמד בתוקפו מכוח דבר המלך במועצה על ארץ ישראל,   2

 .1948-מכוח פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח -ולאחר קום המדינה 

יסודיים, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ -העלארגון המורים בבתי הספר   3

הסתדרות הפועל "ל(, הסתדרות המורים בישראל, הע) הלאומית העובדים הסתדרות ,לישרא

ההסתדרות הרפואית בישראל, שירותי בריאות כללית, קופת חולים המזרחי בארץ ישראל, 

ירותי בריאות, התאחדות המלונות מאוחדת, קופת חולים לעובדים לאומיים )לאומית(, מכבי ש

בישראל, התאחדות בוני הארץ )התאחדות הקבלנים והבונים בישראל לשעבר(, התאחדות 

התעשיינים בישראל, אגודת העיתונאים בירושלים, מגן דוד אדום בישראל, והתאחדות בעלי 

 .בישראלמפעלי ההובלה 

 . 1870, 5272, י"פ 2001מינואר  1291החלטה   4

, הוקמה רשות התאגידים 2006ממרץ  4731כשנתיים לאחר מכן, מכוח החלטת ממשלה   5

 שבמשרד המשפטים. 
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 הביקורת פעולות

את אופן הפיקוח על בדק משרד מבקר המדינה  2016אוגוסט -מאיבחודשים 

בכיר לתאגידים האגף ב -הפנים במשרד  בוצעוהבדיקות  מאניות.'אגודות עות

 .רשות התאגידיםשב ביחידת רשם העמותות -המשפטים במשרד וכן  ,עירוניים

מחלקת מוסדות  - בישראל רשות המסים -משרד האוצר ב בוצעובדיקות השלמה 

 רשות המסים(.  -)להלן גם  ציבור ומלכ"רים

 

 הליקויים העיקריים
 מאניות 'היעדר נתונים עדכניים על אגודות עות

הפועלות במועד  העות'מאניות תודולמשרד הפנים אין רישום מדויק של מספר האג

  , אף שלפי הערכה של רשות התאגידים הן מונות כמה אלפים.סיום הביקורת

ים עיבוד ותריששאותו הכין מרכז זהויות לאומי ב ,אניותמ'עותמרשם האגודות ה

ם( בראשית שנות התשעים של המאה "שע -ברשות המסים )להלן  ממוכנים

, מועד סיום 2016אוגוסט , אך מאז ועד אגודות 10,473כולל רשימה של העשרים, 

לא עדיין ו ולא עדכן אותו, מרשםמשרד הפנים עדיין לא ניהל את ה הביקורת,

 .הנתונים הכלולים בואמיתות נבחנה 

 היותן עובדת את שמן ליד חייבות לצייןן נאיעות'מאניות, שלא כעמותות, אגודות 

 עלהדבר מקשה ובהיעדר ציון כאמור לא ניתן לדעת אם מדובר באגודה, . אגודות

  .מיפוי האגודות הפעילות

 

 העות'מאניות פיקוח על האגודותה כישלון
מנהלות המהגופים הגדולים במשק,  ובהן כמה, רבות מאוד אגודות עות'מאניות

י , פועלות זה עשרות שנים בלש"חליארדי יפעילויות בהיקפים כוללים של מ

אף שהוראות הדין וכללי לפיקוח עליהן,  שמשרד הפנים מקיים כל פעילות ממשית

ליקוי של ממש  הדבר הוא בבחינת המשפט המינהלי מחייבים אותו לפקח עליהן.

  .ברגולציה הממשלתית

בעוד שלגבי עמותות מתקיים מערך פיקוח שבמסגרתו, בין היתר, העמותות 

ורשם העמותות מוסמך לברר  ,הכספי במישורלרבות  ,נדרשות לדווח על פעילותן

תלונות שהוגשו נגדן, הרי שלגבי האגודות העות'מאניות משרד הפנים אינו מקיים 

הדבר גורם של פיקוח וריכוז מידע בכל הנוגע לפעילותן. אפקטיבית פעילות 

כגון היעדר סמכות לברר תלונות על אגודות והעברת מתלונן כשלים,  להיווצרות
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עבירות פליליות כגון להביא לביצוע אף . מצב דברים זה עלול רדממשרד למש

  מהאגודות לידיים פרטיות.להברחת נכסים וניסיונות  6מעילות

אגודות שהן בעת חקיקת חוק העמותות נקבע כי החוק העות'מאני ימשיך לחול על 

שנושא המפלגות  אףארגוני עובדים או ארגוני מעבידים קיימים. אולם  ,מפלגות

במועד סיום הביקורת עדיין לא בוצעה הסדרה ייעודית  ,1992שנת הוסדר כבר ב

על אגודות אפקטיבי מעבידים. להעדר פיקוח  ואארגוני עובדים בעניינם של 

השלכות ומשמעויות  עשויות להיותמעבידים  ואעות'מאניות שהן ארגוני עובדים 

 היקף המחייבת פיקוח ממשי. רחבת ית ומאחר שמדובר בפעילות ייחודית, משמעות

בחוק העות'מאני וכן בחוק העמותות לא נקבע הסדר לעניין פירוק אגודות 

 במסגרת ותועל כן גם לא נקבע הסדר לעניין חלוקת נכסי האגוד ,עות'מאניות

  ן.פירוק

, שבע מהן 7שמונה אגודות עות'מאניות היו רשומות כמוסדות ציבוררק  2016ביוני 

 -לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן  46בעלות אישור בתוקף לפי סעיף היו 

הוועדה לקביעת  פקודת מס הכנסה( המקנה לתורמים להן זכאות להטבות מס.

בדוח שפורסם במאי  המליצהלפקודת מס הכנסה  46מוסד ציבורי לעניין סעיף 

ציבורי רשום כי רק גופים המאוגדים כעמותה, חברה לתועלת הציבור, הקדש  2014

גופים אחרים, מס וותאגיד שהוקם בחוק )תאגיד סטטוטורי( יוכלו לקבל הטבות 

-שפורסם בחוזר מס הכנסה . כגון אגודות עות'מאניות יידרשו להתאגד בהתאם

להתאגד בהתאם להגדרות  גופיםהלהמלצת הוועדה בדבר חיוב לא מתייחס  2015

 .אלה

 

 קשיים במימוש הליך של מחיקת אגודות 
 ורישומן כעמותות

על פי חוק העמותות, אגודה קיימת רשאית להגיש בקשה להירשם כעמותה, 

והרשם יקבל את הבקשה "אם הוכחה, להנחת דעתו, סמכותם של החותמים על 

לרישום כעמותה הוראות הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה". ה

ות זמן רב לאחר מוגשיהן בקשותהמבקשות לעשות כן, אשר אגודות  מקשות על

  .הקמתן, בעת שרוב מייסדיהן כבר אינם בין החיים

אגודות שלא ביקשו  6,293פרויקט של מחיקת רשם הביצע  2006-2002בשנים 

סמכות הרשות בהפעלת קושי ממשי הופסק עקב הפרויקט להירשם כעמותות. 

במועד סיום הביקורת, כעשור לאחר הפסקת הפרויקט, שהקנה החוק לרשם. 

למימוש סמכותו למחיקת אגודות לא בחן דרכים חלופיות  עדיין הרשםנמצא כי 

ויאפשרו  שיקנה לו סמכויות עזר לביצוע המחיקה באופןכגון תיקון חוק העמותות 

  כוונת המחוקק בדבר הסבת אגודות לעמותות. לו לממש את 
ניהול  -(, "הסתדרות העובדים הלאומית 2012) 62דוח שנתי ראו לעניין זה: מבקר המדינה,   6

 .1195ופיקוח", עמ' 

 ( לפקודת מס הכנסה. 2)9מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף   7
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 להסדרת הטיפול באגודות העיכובים בניסיונות 

התכנסה  ,2008שהוקמה בשנת  ,אגודותהלבחינת הפיקוח על משרדית -ביןועדה 

, וממילא לא הגישה המלצות לא למנכ"ל משרד 2008רק פעם אחת בדצמבר 

המשפטים ולא למנכ"ל משרד הפנים, זאת על אף שהיא נדרשה להגיש את 

לא  עדיין עד סיום הביקורתמוב; המלצותיה בתוך שישה חודשים ממועד מינויה

 המידעשל  מיפויבאיתור וב, באיסוףבטיפולו של משרד הפנים  חלה כל התקדמות

  .כפי שדרשה הוועדה האגודות על

, משרד הפנים אינו בעל סמכות רגולטורית מכוח חוק איסור הלבנת הוןמאחר ש

בקבוצות נציגיו אינם משתתפים חוק איסור הלבנת הון(,  -)להלן  2000-התש"ס

להערכת סיכונים שמובילה הרשות לאיסור הלבנת הון  העבודה של הפרויקט

 . הון ומימון טרורומימון טרור, שנועד להעריך את הסיכונים בתחום הלבנת 

 

 ההמלצות העיקריות

ולכן על משרד הפנים היה ועודנו הגורם בעל סמכויות הפיקוח על האגודות 

תוך בחינת  את מהימנות מרשם האגודות לנקוט פעולות שיבטיחוהנהלת המשרד 

כן עליה לוודא שיתבצעו פעולות והאגודות הכלולות בו ומצבן המשפטי העדכני, 

 לפיקוח על האגודות.

אגודות של על משרד המשפטים לשקול דרכים להקל על המבקשים לבצע רישום 

אגודה בעת ההסדר לעניין חלוקת נכסי  המשרד להכין עוד נדרש; כעמותות

 . וקהפיר

שתשקף את המלצת  באופןעל רשות המסים לפעול לתיקון פקודת מס הכנסה 

 46דוח הוועדה הציבורית בדבר הגופים שיוגדרו כמוסדות ציבור לעניין סעיף 

האגודות להתאגד בהתאם להגדרות התאגידיות  כדי לעודד את ,לפקודה

 המקובלות.

תכנית להעברת האחריות  בשיתוף משרד האוצר לגבשהפנים והמשפטים  יעל שר

רשות התאגידים ש כדי נושא האגודות ממשרד הפנים למשרד המשפטיםל

גם על האגודות תפקח על רוב התאגידים הקיימים בישראל  המפקחת

ולקבוע לוח זמנים מחייב הסדרת סמכויות, תכנית יש לכלול בהעות'מאניות. 

קבוע מפורשות . כמו כן יש לבמסגרתה את התקציב שיידרש למימון ביצועה

 .יהמרכיבאחד מכל ביצוע בתכנית את הגורם האחראי ל

שלא במסגרת קידום חוק את נושא האגודות  לקדםלשקול משרד המשפטים  על

 העמותות החדש אלא במסגרת הסדר נפרד.
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 סיכום

אגודות עות'מאניות הן ארגונים ללא כוונת רווח הפועלים למטרות ציבוריות ולטובת 

, תוך שימוש בכספי ציבור, ובכלל זה הן מקבלות מהמדינה ציבור נהנים רחב

הטבות ובהן הטבות מס. אולם החוק העות'מאני, המסדיר את פעולתן של 

ואינו כולל הוראות חוק שבאמצעותן ניתן לבצע פיקוח ואכיפה האגודות, מיושן 

, האחראי לאגודות משרד הפניםל יעילה כדי לוודא שהאגודות פועלות באופן תקין.

בייחוד נוכח  ,ליקוי מהותי וזהו בעניינן,רישום מלא ומבוקר העות'מאניות, אין 

 מזערית.הייתה מדובר בגופים שמלכתחילה רמת הפיקוח עליהם שהעובדה 

שנים לאחר חקיקת חוק העמותות, חובות הדיווח  36-במועד סיום הביקורת, כ

החלים על שאר והרישום הקפדניות ומנגנוני הפיקוח והרגולציה הממשלתיים 

התאגידים הפועלים שלא למטרת רווח עדיין אינם חלים על האגודות 

 עמדו. במשך השנים לא מעט גורמים ניהםאף שאין הבדל מהותי בי ,העות'מאניות

אולם לא חלה כל התקדמות בסוגיית ההסדרה  הנושא, תעל הצורך בהסדר

הסדרת -כי אימסכימים  הפנים והמשפטים והפיקוח על האגודות. אף שמשרדי

 משקפת כשל רגולטורי מתמשך, טיפולם בנושא מתמהמה יתר על המידה. הנושא

אגודות המבצעות פעילויות בהיקפים של מיליארדי ש"ח הוא ההיעדר פיקוח על 

לא סביר שאגודות עות'מאניות יפעלו בגדר ליקוי של ממש ברגולציה הממשלתית. 

ן האגודות הן ארגונים מרכזיים ללא כל חובת דיוח וללא פיקוח, בפרט שכמה מ

המנגנון של פיקוח ממשלתי על הנעשה באגודות חיוני הן כדי במשק הישראלי. 

במישרין או  הןשמקורן בכספים שהציבור תורם ל - אגודותשהציבור ידע כי כספי ה

והן כדי למנוע שימוש  ,אכן משמשים למטרה שלשמה ניתנו -בכספי ממשלה 

נכסים, הפקת רווחים או חלוקת רווחים שלא כדין. לרעה באגודות לשם הברחת 

והראיה לכך היא שבמשך  ,נזקים בגין מצב זה עלולים להיגרםמה גם שבכל עת 

השנים נחשפו פרשיות המלמדות על כשלים בפיקוח על פעילותן של אגודות 

 שונות.

 פעולה תכניתלאשר בהקדם שרי הפנים והמשפטים לנוכח האמור לעיל על 

. מוצע כי ריות לנושא האגודות ממשרד הפנים למשרד המשפטיםלהעברת האח

משרד האוצר. על התכנית לכלול הסדרת סמכויות, לוח  תכנית זו תגובש בשיתוף

 , וכן ראוי שבתכנית ייקבעביצועההמשאבים שיוקצו ל ופירוט של זמנים מחייב

 ה.הגורם האחראי לביצוע כל אחד ממרכיבי
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 מבוא 
תאגיד למטרה ציבורית הייתה צריכה להתבצע על הקמת  עד שנחקק חוק העמותות,

מאני עמד בתוקף מכוח דבר המלך 'במשך השנים החוק העות .מאני'החוק העות פי

מכוח פקודת סדרי השלטון  -, ולאחר קום המדינה 1922במועצה על ארץ ישראל, 

, שבה נקבע כי הדין שהיה בתוקף ערב קום המדינה ימשיך 1948-והמשפט, התש"ח

חוקים אחרים עם או קודה זו לעמוד בתוקפו, כל עוד הוא עולה בקנה אחד עם פ

, בכפוף לשינויים שיחולו בעקבות הקמת המדינה מועצת המדינה הזמניתשתקבע 

 ורשויותיה.

מאני, אגודה "היא קיבוץ המורכב ממספר אנשים המצרפים לזמן 'לפי החוק העות

מתמיד את ידיעותיהם או מרצם, לשם השגת איזו מטרה שאינה מכוונת להשגת 

שהוא הרשות  -דרשו לדווח לממונה המחוזי במשרד הפנים רווחים". מייסדי האגודה נ

וכן על תיקונים או שינויים בתקנון, בהרכב הוועד  8על הקמתה -המוסמכת לעניין זה 

המנהל או במקום מושבו. הממונה המחוזי מוסמך לבדוק אם אגודות הפכו לאגודות 

הל, כגון ולדרוש מאגודה להציג לו מסמכים ופנקסים שהיא נדרשה לנ 9אסורות

פנקס חברים, פרוטוקולים המתעדים את החלטות הוועד המנהל ודוחות של הנהלת 

מאני כי "אגודה אינה יכולה לקבל '. כמו כן קבע החוק העות10הכספים באגודה

 מתנה או צוואה מבלי רישיון מיוחד מאת שר הפנים". 

יף את נכתב כי "לא נותר ספק בצורך להחל 11בדברי ההסבר להצעת חוק העמותות

מאני". זאת מאחר שהחוק העות'מאני אינו מסדיר כלל את אופן ניהול 'החוק העות

כספי האגודות ואינו דורש מאגודות להכין מאזנים ודוחות כספיים או להגיש חשבונות 

מאני סוגיית פירוק אגודות, שלא כמו 'לביקורת. כמו כן לא הוסדרה בחוק העות

וסדרת בחוקים שונים, והדבר מאפשר שימוש סוגיית פירוקם של תאגידים אחרים המ

 לרעה בצורת התאגדות זו.

בהצעת חוק העמותות הוצע כי אגודות יוכלו להגיש בקשה להירשם כעמותות בתוך 

שנה ממועד חקיקת חוק העמותות ואם לא יגישו בקשה כאמור ייחשבו לאגודות 

ן של האגודות שבית המשפט נתן צו לפירוקן ובכך התכוון המחוקק לעודד את הסבת

לעמותות. אך שלא בהתאם לכוונה המקורית של הצעת החוק, חוק העמותות לא 

אגודה קיימת רשאית להגיש בקשה חייב אגודות ברישום כעמותות אלא קבע כי 

. בנוסף, בהתאם לחוק "אגודה קיימת שלא ביקשה להירשם להירשם כעמותה  
על פי החוק העות'מאני, בהודעה על ייסוד האגודה היה על המייסדים לכלול פרטים אלה: שם   8

האגודה ומטרתה, המקום שבו פועל מרכז הנהלתה, שמות מנהליה ומקום מגוריהם, וכן היה על 

 המייסדים לצרף להודעה העתק של תקנון האגודה. 

דה אסורה: האגודה מפיקה רווחים; היא , אילו המאפיינים של אגומאני'חוק העותלפי הגדרת ה  9

פועלת על בסיס בלתי חוקי; פעולותיה או מטרותיה אינן עולות בקנה אחד עם החוק, המוסר, 

הסדר הציבורי או שלמות הארץ; היא פועלת נגד הרכב הממשלה או מגבירה את ההתבדלות 

תיאורים של לאום  המדינית בין הגזעים השונים במדינה; האגודה הוקמה על יסוד עיקרים או

 וגזע; האגודה היא חשאית. 

אגודות עות'מאניות, הנחיה  -חובת דיווח  -לעניין זה ראו: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה   10

 . במועד סיום הביקורת ההנחיה עודנה בתוקף. 1.8.72-מ 6.5101

 . 18.3.79-מ 1392הצעת חוק   11
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של חוק העמותות לתוקף כניסתו מועד מ. 12כעמותה, רשאי הרשם למחוק אותה"

המחוקק אפשר את המשך להקים אגודות חדשות, אולם היה לא ניתן  1981באפריל 

פעילותן של האגודות הקיימות שלא נרשמו כעמותה בכך שקבע כי ככלל החוק 

מאני ימשיך לחול עליהן ועל אגודות שהן ארגוני עובדים או ארגוני מעבידים 'העות

  נקבע גם כי הוא לא יחול על מפלגות.בנוסחו דאז תות קיימים. יצוין כי בחוק העמו

 מרכזייםארגונים  במועד סיום הביקורת הןהעות'מאניות הפעילות  האגודות מן כמה

 ולהלן בתרשים יוצגו דוגמאות לכמה מהן:במשק הישראלי, 

 במועד סיום הביקורתפעילות מאניות ה'עות דוגמאות לאגודות: 1 תרשים

 

  המדינה.בעיבוד משרד מבקר 
 לחוק. 62סעיף   12
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 לתוקף כניסתו ממועד

 העמותות חוק של
 ניתן לא 1981 באפריל

 אגודות להקים היה
 אולם, חדשות

 את אפשר המחוקק
 של פעילותן המשך

 הקיימות האגודות
 כעמותה נרשמו שלא
 ככלל כי שקבע בכך

 מאני'העות החוק
 עליהן לחול ימשיך
 

 להעביר את הסמכויות לפי חוק העמותות משר הפנים 13החליטה הממשלה 2004בשנת 

לשר המשפטים, וכן להעביר את תחומי אחריותה של יחידת רשם העמותות במשרד 

 במשרד המשפטים.  14הפנים לרשות התאגידים

שר הפנים  של יהםסוגיית העברת סמכויות נידונההחלטת הממשלה לא ב

כן בהתאם לדין הקיים  עלוהממונים המחוזיים בכל הנוגע לחוק העות'מאני, ו

משרד  בידיהאחריות להפעלת סמכויות פיקוח על אגודות עות'מאניות נתונה 

הפנים באמצעות הממונה על המחוז שבו רשומה כל אגודה. הדברים אמורים 

אגודות הפטורות מרישום כעמותות. משנרשמה  גביאגודות שלא נמחקו ול גביל

  .רשםה בידיח עליה נתונות סמכויות הפיקו -אגודה עות'מאנית כעמותה 

במשרד של רשות התאגידים ומחלקת ייעוץ וחקיקה הוקם צוות  2012בשנת 

ועדכני ובו הסדר מקיף מחלקת ייעוץ וחקיקה( במטרה לגבש  -המשפטים )להלן 

הארגונים ללא כוונת רווח, תוך צמצום עיקר הדינים המסדירים את התנהלות 

ם והחלת נורמות התנהגות דומות עליהם. הפערים הרגולטוריים הקיימים ביניה

ו התקבלו במסגרתו ,התקיים תהליך של "שולחן עגול" 2014במחצית השנייה של 

הועברה ללשכת  2016. באפריל ההסדרה המוצעת עיקריהערות המגזר האזרחי על 

לפרסום  הקבלת אישורשרת המשפטים טיוטת תזכיר חוק עמותות חדש לצורך 

 .ק כולל גם הצעה להסדרת האגודות העות'מאניות במסגרתוחוק. תזכיר החו תזכיר

טרם הופץ הוא וטרם התקבל אישור השרה לפרסום תזכיר החוק,  2016עד סוף שנת 

 להערות הציבור ולמשרדי ממשלה אחרים.

 

 

 פעולות הביקורת
את אופן הפיקוח על אגודות בדק משרד מבקר המדינה  2016אוגוסט -בחודשים מאי

 באגף הבכיר לתאגידים עירוניים, -הפנים מאניות. הבדיקות נעשו במשרד 'עות

בדיקות השלמה . ביחידת רשם העמותות שברשות התאגידים -ובמשרד המשפטים 

 . מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים -בישראל רשות המסים  -משרד האוצר נעשו ב

 

 

 מאניות 'היעדר מידע עדכני על אגודות עות
בתחילת שנות התשעים של המאה העשרים הוקם מרכז זהויות לאומי ביחידת  .1

ם "שע הבמדינה. במסגרת זאת פעל המרשמים, הכולל מידע על כלל 15ם"שע  
 . 1870, 5272פ , י"4.1.04-מ 1291החלטה   13

, הוקמה רשות התאגידים 12.3.06-מ 4731כשנתיים לאחר מכן, במסגרת החלטת ממשלה   14

 שבמשרד המשפטים.

 שירותי מחשוב.לה כפופה לרשות המסים ומספקת שע"ם   15
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 ואי פיקוח היעדר בשל
 מינימלי תיעוד קיום
 האגודות מכלול לגבי

 ונרשמו שהוקמו
 לא, השנים לאורך

 אגודות בכמה ידוע
 מדובר מאניות'עות

 מדובר הנראה ככל)
 מה(, רבות במאות
 היקף מה, נכסיהן

 שהינן האגודות
 פעילות
 

לצורך כך תדפיסים ישנים  פהואסמאניות 'גם למיכון מרשם האגודות העות

מרשם ממוחשב הכולל מה הקי איהממחוזות משרד הפנים. בהתבסס עליהם 

מאניות. עותק של המרשם האמור הועבר לצורך 'אגודות עות 10,473של  רשימה

 המשך ניהולו לידי רשם העמותות דאז, שהיה כפוף למשרד הפנים. 

ם לראש רשות התאגידים כי "כאשר "כתב מנהל אגף בשע 2008באוגוסט 

מרשם העמותות הועבר לניהולך ממשרד הפנים, 'נשכח' משום מה מרשם 

יות... המלצתנו היא שתיקח תחת חסותך גם את המרשם מאנ'האגודות העות

 הזה היות ונכון לעכשיו הוא לכאורה ללא אבא". 

 2010אוגוסט בהפנים אל מנכ"ל משרד כתב היועץ המשפטי של משרד הפנים 

כי "בשל היעדר פיקוח ואי קיום תיעוד מינימלי לגבי מכלול האגודות שהוקמו 

מדובר )ככל הנראה עות'מאניות אגודות  ונרשמו לאורך השנים, לא ידוע בכמה

  מדובר במאות רבות(, מה נכסיהן, מה היקף האגודות שהינן פעילות".

שנים לאחר שהוקם מרשם  25-, כ2016במועד סיום הביקורת באוגוסט 

האגודות, נמצא כי משרד הפנים לא ניהל אותו כלל: המשרד לא וידא 

שהנתונים הכלולים בו נכונים, לא עדכן את המאגר במשך השנים, ואין 

 במועד סיום הביקורת. רישום מדויק של מספר האגודות הפועלות בידיו 

כי  2016רשות התאגידים כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

. אגודות לפי המידע החלקי העומד לרשותה ועל פי הערכתה עדיין קיימות אלפי

לא ברור כמה מאגודות אלה פעילות, כמה מהן מחזיקות  היא הוסיפה כי

 וכמה מהן פטורות מהוראות חוק העמותות.בנכסים 

משרד מבקר המדינה מעיר כי לא מתקבל על הדעת שמשרד הפנים אינו 

מרכז ומנהל מידע בסיסי על מספר האגודות העות'מאניות הקיימות ועל 

מספר האגודות הפעילות. היעדר רישום מלא ומבוקר של אלפי אגודות 

ח העובדה שמדובר בגופים מאניות הוא ליקוי מהותי, בייחוד נוכ'עות

 שמלכתחילה רמת הפיקוח עליהם הייתה מזערית.

 או שילוט, מסמך בכל לציין יוער כי לפי חוק העמותות נדרשות עמותות .2

 ואילו האגודות, רשומות עמותות היותן עובדת את המלא שמן לצד פרסום

. מאניות'עות אגודות היותן עובדת את שמן ליד חייבות לציין אינן הפעילות

 וכדי לברר זאת יש באגודה, מדובר אם לדעת ניתן לא בהיעדר ציון כאמור

שלה )במידה והוא קיים( והדבר מקשה על מיפוי  האינטרנט באתר לנבור

 . האגודות הפעילות

על הסכם קיבוצי כללי  חתמה כך לדוגמה, נמצא כי אחת האגודות

שהיא איננה , זאת למרות לצד שמה נרשם "מס' עמותה"ו 2013מפברואר 

  .עמותה וציון שכזה עלול להטעות את הציבור
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 היה הפנים משרד
 בעל הגורם ועודנו

 על הפיקוח סמכויות
 עד וכי, האגודות

 והאחריות שהסמכויות
 זה בנושא לטיפול
 למשרד יועברו

 מחויב הוא, המשפטים
 שיבטיח באופן לפעול

 עליהן הפיקוח כי
 כנדרש יתבצע
 

מאניות 'כי מרשם האגודות העות מהדוגמה שתוצג להלן ניתן ללמוד .3

ובתיאום בהסדרת הנושא  מידיצורך במשרד הפנים אינו מעודכן, וכי יש 

מלא בין רשם העמותות ובין הממונה המחוזי במשרד הפנים בנוגע 

 למרשם האגודות:

 קולמחשביקש רשם העמותות עם התכתבויות  2005-2003בשנים  אגודה ניהלה

האגודה הודיע  ובא כוחה של ,להירשם כעמותהביקשו האגודה חברי  .האות

של להמציא תצהיר  והיא מתקשהמקרקעין  נכסילאגודה כי יש לרשם העמותות 

דחה רשם  2005בשנת ועד האגודה.  כהונתו של חברי האגודה בדבר רציפות

את בקשת חברי האגודה. לאחר ששבו ופנו אליו הוא הציע להם העמותות 

בקרקע בשם  שתחזיקאגודה שיתופית כחברה בע"מ או לרשום את האגודה כ

על את הבעלות אגודה השיוקם התאגיד תעביר אליו כלל חברי האגודה ולאחר 

שהקמת עמותה ורישום הקרקע על הצעת הרשם נבעה מהעובדה  .קרקעה

 .האגודה את הזכויות על המקרקעיןשמה תשלול מחברי 

קודם )ראו להלן( וכי יהיה צורך להחיותה  ,מתברר כי האגודה סברה שנמחקה

להעברת נכס המקרקעין שבבעלותה. רשם העמותות אישר כי האגודה לא 

שכל פניותיו  עולה 2011אוגוסט האגודה מ וחה שלכא מכתב באולם מנמחקה. 

רשם ם האגודה נענו בתשובה שקיו בדבראישור  תלמשרד הפנים לקבל

"נקלעתי למצב שיד ימין  בא כוחה של האגודה, . לדבריהעמותות מחק אותה

 של המדינה מכחישה את דברי יד שמאל של המדינה, ולהיפך". 

כי המערך  2016משרד הפנים טען בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

קוח יעיל על האגודות החוקי הקיים אינו מקנה לו את הסמכויות המאפשרות פי

בהיקף הנדרש, לכן הוא אינו יכול לנקוט פעולות שיבטיחו את מהימנות 

המרשם, ויש להעביר למשרד המשפטים את האחריות בנושא, תוך קידום 

 חקיקה שתסדיר את מערך הפיקוח על האגודות. 

 בעל היה ועודנו הגורםהפנים  על פי הדין משרדהמדינה מעיר כי  מבקר

האגודות, וכי עד שהסמכויות והאחריות לטיפול  על פיקוחה סמכויות

בנושא זה יועברו למשרד המשפטים, הוא מחויב לפעול באופן שיבטיח כי 

הפיקוח עליהן יתבצע כנדרש. על הנהלת משרד הפנים לנקוט אפוא 

פעולות שיבטיחו את מהימנות מרשם האגודות, תוך בחינת האגודות 

 הכלולות בו ומצבן המשפטי העדכני. 

 

 

 מאניות כעמותות'רישום אגודות עות
. רשאית להגיש בקשה להירשם כעמותהכאמור, על פי חוק העמותות, אגודה קיימת 

, מועד סיום הביקורת, 2016, מועד חקיקת חוק העמותות, ועד אוגוסט 1982משנת 

 אגודות עות'מאניות כעמותות.  5,148נרשמו 
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הישות המשפטית(, דהיינו האגודה ) צורך לפעול לביטולאין  כעמותה לצורך רישום

 -ינוי רק בחוק שהיא כפופה לו עצמה אינה מתבטלת, וחל שהישות המשפטית  שכן

ואילו מיום הרישום היא כפופה  ,עד רישומה כעמותה חל עליה החוק העות'מאני

אם הוכחה, להנחת "עמותה אגודה כהרשם יקבל בקשה לרישום  לחוק העמותות.

דעתו, סמכותם של החתומים על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה 

 שומה לפי חוק העמותות., ואם לא ראה עצמו מנוע מרי16"כעמותה

מאנית כעמותה" שפרסם רשם העמותות, 'על פי מסמך "הנחיות לרישום אגודה עות

כעמותה. יש לצרף  רישומההליכי המוסדות המוסמכים של האגודה הם שיבצעו את 

וכן אסמכתאות את פרוטוקולי האסיפה הכללית של האגודה, הרישום  תלבקש

וכלה בחברי מייסדי האגודה בי הוועד, החל של חבר תםרציפות כהונ המוכיחות את

על  ם כאמור,לא ניתן להמציא פרוטוקוליאם לחלופין,  למועד הגשת הבקשה. הוועד

מייסדי האגודה או  ש תצהיר של לפחות שניים מחברי ועד האגודהלהגיהאגודה 

להצהיר על חילופי חברי הוועד במרוצת השנים ממועד ו ,הרשומים בתיק האגודה

להוכיח רציפות כאמור, וכן להצהיר כדי גודה ועד למועד הגשת הבקשה, ייסוד הא

בהיעדר כל אפשרות להוכחת רציפות יש לפנות  אגודה.שמקיימת העל הפעילות 

לבית המשפט בבקשה למתן פסק דין הצהרתי שבו יוכרז מיהם חברי האגודה 

 המוסמכים לפעול בשמה. 

המבקשות לעשות כן, אגודות  לרישום כעמותה מקשות עלהוראות נמצא כי ה

מאחר שבקשותיהן מוגשות זמן רב לאחר הקמתן, בעת שרוב מייסדיהן כבר 

להלן דוגמה לאגודה עות'מאנית שלמדינה היה אינטרס להסב  אינם בין החיים.

אותה לעמותה, ואף שהחשב הכללי החליט לחייבה להירשם כעמותה היא 

 התקשתה לקיים את הוראות החוק. 

החשב הכללי חייב אגודה שעסקה בחינוך להירשם כעמותה, ובינואר  2007בשנת 

כתב מנהל מחלקת רישום  2009הגישה האגודה בקשה לרישום כעמותה. ביולי  2009

ברשם העמותות אל סגנית ראש רשות התאגידים כלהלן: "האגודה מנהלת תקציבים 

מחיל עליה של עשרות מיליוני ש"ח מתקציבי המדינה מבלי שהיא כפופה לחוק ה

כללי שקיפות, התנהלות מלכ"רית וכד', ואינה כפופה לרגולציה כמו גופים מלכ"רים 

 אחרים".

לנוכח הקושי לקבוע מי הם חברי האגודה, שהם הגורמים המוסמכים להחליט על 

הגשת בקשה לרישום האגודה כעמותה, דחה רשם העמותות את בקשתה האמורה 

ית המשפט תוקף של פסק דין להסכמות נתן ב 2010של האגודה. רק בנובמבר 

הצדדים לתת תוקף להחלטות האסיפה הכללית של האגודה בדבר רישומה 

 כעמותה, ובעקבות כך נרשמה האגודה כעמותה.

כתבה בתשובתה כי לנוכח ההשפעות של ההיענות לבקשת אגודה  התאגידים רשות

בקש זאת, להירשם כעמותה, חשוב מאוד לברר מיהו הגורם המוסמך באגודה ל

 ומטבע הדברים עם חלוף הזמן עלול להתגבר הקושי ביישום דרישות החוק. על כן, 
 העמותות. לחוק 1996משנת  3 מס' במסגרת תיקוןנקבע   16
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דרישות החוק בנושא זה אינן מכבידות והן עולות בקנה  לפי עמדת רשות התאגידים

 אחד עם ההוראות החלות על כל מי שמבקש לייסד עמותה. 

ודד את משרד מבקר המדינה מעיר כי בהתחשב בכך שתכלית החוק היא לע

האגודות להירשם כעמותות, ולנוכח העובדה שלאורך השנים הולך ופוחת 

מספר האגודות המבקשות להירשם כעמותות, על משרד המשפטים לשקול 

 דרכים להקל על רישום אגודות כעמותות. 

 

 

 מאניות 'עות מחיקת אגודות
למחוק אגודה קיימת שלא  חוק העמותות מקנה לרשם העמותות סמכות מינהלית

. אגודה 17לחוק( 67ביקשה להירשם כעמותה )למעט האגודות המצוינות בסעיף 

מפנה לעניין זה חוק השנמחקה אינה ישות משפטית, ושום חוק אינו חל עליה. 

 -)להלן  1983-תשמ"גהפקודת החברות ]נוסח חדש[, ל 369-368סעיפים  להוראות

 .18פקודת החברות או הפקודה(

ל מחיקת אגודה )החייאה( הוא בסמכות בית המשפט. את הבקשה לביטול ביטו

מחיקה רשאים להגיש האגודה, אחד מחבריה או אחד מנושיה, שראו עצמם 

שנים מיום  20מקופחים לנוכח מחיקת האגודה. יש להגיש את הבקשה בתוך 

הפרסום ברשומות בדבר מחיקת האגודה. ביטול המחיקה מותנה, בין היתר, בכך 

האגודה המשיכה בפעילות כל אותו זמן או אם יש הצדקה אחרת להחזרת שמה ש

, כל עוד עומדת לרשות האגודה 19לפנקס האגודות. על פי הספרות המשפטית

האפשרות לבקש החייאה, נכסי האגודה נותרים בבעלותה, ואם יהיה צורך לנקוט 

שנים לאחר  20פעולה משפטית בעניינם, ניתן יהיה לבקש את החייאת האגודה. 

  . 20מחיקת שמה של אגודה מפנקס האגודות, חיסול האגודה הוא סופי
המחיקה של אגודה שלא נרשמה כעמותה הם: משלוח מכתב ראשון אל משרדה הרשום  הליכי  17

של האגודה או אל נושא משרה בה ובו הודעה כי על האגודה להירשם כעמותה; אם לא 

התקבלה תשובת האגודה על המכתב בתוך חודש יישלח לאגודה מכתב שני בדואר רשום 

ם ברשומות כי שם האגודה יימחק מפנקס המודיע כי אם האגודה לא תירשם כעמותה יפורס

האגודות; אם לא התקבלה תשובת האגודה בתוך חודש, רשאי הרשם לפרסם ברשומות כי שמה 

יימחק )פרסום ראשון( ולשלוח לאגודה הודעה ולפיה בעוד שלושה חודשים יימחק שמה מפנקס 

 תשלוש בתוךאם מחיקת שמה מהפנקס. -האגודות, אלא אם כן היא סבורה שיש הצדקה לאי

דבר מחיקת שם האגודה תפורסם ברשומות הודעה על  האמורים לא הוסדר הנושא, חודשיםה

 )פרסום שני(.

חלופיים, בוטלו הסעיפים האמורים ולא חוקקו סעיפים  ,במסגרת תיקון הפקודה ,1999בשנת   18

בן ציון  ראו: - על פי הספרות המשפטית נראה כי סעיפים אלה ימשיכו לחול על אגודות אולם

 . 920-915, כרך ב, עמ' (2012)דיני עמותות להלכה ולמעשה תור -גרינברגר, נחמיה בן

 . 18ראו הערה   19

, נכס הנמצא בישראל שאין לו בעלים הוא 1951-לחוק נכסי המדינה, התשי"א 3על פי סעיף   20

 נכס מדינת ישראל. 
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 1989 משנת בדוח

  הרשם יחידת בנושא
 המדינה מבקר העיר

 הפעיל לא הרשם כי
 למחיקת סמכותו את

. נרשמו שלא אגודות
 2006-2002 בשנים רק

 העמותות רשם ביצע
 מחיקת של פרויקט

 אגודות 6,293
 

העיר מבקר המדינה כי הרשם לא הפעיל  21בנושא יחידת הרשם 1989בדוח משנת 

את סמכותו למחיקת אגודות שלא נרשמו, וכי על משרד הפנים לפעול בהקדם 

מהחובות החלות  להסדרת העניין, שכן אגודות רבות מקבלות הטבות במס ופטורות

על עמותות ומביקורת או מעקב, אף שלפי כוונת המחוקק רק עמותות היו אמורות 

 ליהנות מהיתרונות שמקורן בהתאגדות שלא למטרות רווח. 

)שבתחילת אותו מועד פעל כיחידה  רשם העמותותביצע  2006-2002רק בשנים 

אגודות שלא ביקשו להירשם כעמותות,  6,293פרויקט של מחיקת  במשרד הפנים(

. 22הפניםוזאת באמצעות שני משרדי עורכי דין חיצוניים שזכו במכרז של משרד 

פרויקט המחיקה הופסק בעיצומו, לאחר שהתברר לרשם העמותות כי נמחקו גם 

שכן המחיקה לא אפשרה להשתמש בנכסים לקידום אגודות שהיו בבעלותן נכסים, 

מטרות האגודות והיה צורך להחיות את האגודות או לפרקן כדי שניתן יהיה להעביר 

 את הנכסים למוסדות אחרים שמטרותיהם דומות.

 נשאר בבעלותה נכס מקרקעין. עמותהאף ש אגודה עות'מאניתלמשל, נמחקה 

דומות פנתה למשרד המשפטים ולרשות התאגידים בבקשה לקדם  יהמטרותש אחרת

וזאת כדי שניתן יהיה להעביר את נכס האגודה  שנמחקה, את פירוקה של האגודה

יבצע את הפירוק רשם ההקדשות הוחלט כי דומות.  יהםמטרותשלמוסדות אחרים 

 .23תלפקודת החברו 380לפי סעיף 

א בש לאחר ,2015אוקטובר בה, ורק אגודנמחקה  2003בספטמבר  -דוגמה נוספת 

בעקבות כך שהיא  ,אל משרד הפנים בבקשה לצלם את תיק האגודהכוחה פנה 

 .שבו פעלה, התברר שהאגודה המשיכה לפעול לפנות את בית הכנסת הנתבע

הפעלת היא הסיקה שפרויקט זה לנוכח ממצאי בתשובתה כי נה ציירשות התאגידים 

 ואינו בעללאגודות  בנוגעלדרוש מידע  בידי גורם שאינו מוסמךסמכות המחיקה 

סמכויות נלוות, כגון סמכויות פיקוח, מעוררת קשיים ממשיים ועלולה לפגוע 

א לנהלית של אגודות יבמסגרת מחיקה מהרשות הוסיפה כי באינטרס הציבורי. 

היו נכסים הרי שהם  ואם ,לא מתבצעת חלוקת נכסיםמתמנה בעל תפקיד מתאים ו

לפיכך, לא די בסמכות המחיקה כדי להביא אגודות  מופקרים הלכה למעשה.

להירשם כעמותות, והמחיקה אינה בגדר סנקציה מרתיעה. לטענת הרשות, חלק 

עמותות, ועל כן ניכר מהאגודות הפעילות במועד סיום הביקורת פטורות מרישום כ

לא ניתן להפעיל את סמכות המחיקה בעניינן. הרשות הוסיפה שהיא ומחלקת ייעוץ 

וחקיקה פעלו לגיבוש הסדר חקיקתי כולל לטיפול בתחום, וההסדר שולב במסגרת 

 תזכיר טיוטת חוק העמותות החדש. 

 
 . 502ת", עמ' (, "יחידת רשם העמותו1989) 39דוח שנתי מבקר המדינה,   21

 .2.12.08-המקור: סיכום ישיבת הוועדה לבדיקת הפיקוח על אגודות עות'מאניות מ  22

ניתן לפנות לשרת המשפטים  -בהליך הפירוק משפטי אם מתקיימות עילות פירוק ומעמד   23

לפקודת החברות שמחיל את הוראות הפירוק שבפקודה על  380צו לפי סעיף הוצאת בבקשה ל

 .לגביהם הוראות פירוק תאגידים שאין
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 התחוור 2008 ביולי

 כי הפנים למשרד
 לטיפול האחריות
 מאניות'עות באגודות

 בידיו נותרה
 

להפעלת הסמכות למחיקת אגודות שאינן  1989המלצת מבקר המדינה משנת 

הוראות חוק העמותות ושלא הגישו בקשות לרישומן כעמותות לא פטורות מ

למחיקת אגודות עות'מאניות הופסק עקב  2002בוצעה. פרויקט שהחל בשנת 

קושי ממשי של הרשם להפעיל את סמכות הרשות שהקנה לו החוק לצורך 

במועד סיום הביקורת, כעשור לאחר הפסקת הפרויקט, נמצא כי הרשם כך. 

אגודות כגון תיקון הרכים חלופיות למימוש סמכותו למחיקת עדיין לא בחן ד

למחיקתן, ויאפשרו לו לממש את  חוק העמותות באופן שיקנה לו סמכויות עזר

אומנם משרד המשפטים ורשות  אגודות לעמותות.בדבר הסבת כוונת המחוקק 

התאגידים פועלים להסדיר את מעמד האגודות באמצעות חקיקת חוק עמותות 

חדש, אולם מהליקויים שפורטו לעיל לגבי מחיקת אגודות עולה כי יש משנה 

 חשיבות להחשת הפעולות להסדרת הנושא. 

 

 

  הפעלת סמכויות פיקוח על האגודות
העשרים עמד בית המשפט העליון על כך שבחוק כבר בשנות החמישים של המאה 

חוק  -מאני לא נקבעו דרכים יעילות לפיקוח על האגודות: "לפי החוק הקיים 'העות

אין השלטונות  -האגודות, משרידיה המועטים של הירושה המשפטית העות'מאנית 

ת, ענייניהם הפנימיים של האגודו -נכון יותר: באי ניהול  -מוסמכים להתערב בניהול 

של החוק. ועניינים אלה באגודות רבות,  6אלא במידה הזעומה הקבועה בסעיף 

הישיבה במקרה דנן, מתנהלים בעצלתיים, ללא כל סדר ומשטר  -דוגמת האגודה 

 .24ואיש הישר בעיניו יעשה"

סמכויות שר הפנים לפי  להעביר אתהחליטה הממשלה  2004שנת בכאמור,  .1

של היועץ המשפטי של משרד הפנים  מכתב. בחוק העמותות לשר המשפטים

"הסתבר לנו כי הסמכות לפעול בעניין האמור ככל שהינו  כי נאמר 200825יולי מ

נוגע לאגודה עות'מאנית, לא הועברה לרשם העמותות כאשר עבר גוף זה 

 ממשרד הפנים לאחריות משרד המשפטים". 

יולי רק ב ממכתבו האמור של היועץ המשפטי של משרד הפנים עולה כי

אגודות עות'מאניות לטיפול בכי האחריות  הפנים התחוור למשרד 2008

משרד המשפטים עם שאר תחומי האחריות של עברה לנותרה בידיו ולא הו

  העמותות. רשם

בעניין הפעלת סמכות הפיקוח על האגודות כתב היועץ המשפטי של משרד  .2

כי "אין במשרד גוף המופקד על  2010אוגוסט בדאז הפנים אל מנכ"ל המשרד   
(, עמ' 1957) 804יא פ"ד  בית אולפנא רבתא עיטורי רבנים, ירושלים נ' אשלג, 150/56ע"א   24

810. 

להגיש תביעה נגד מנהל  התבקשה הפרקליטות ,אל פרקליטות מחוז תל אביבבמכתב הממוען   25

 , וזאת במסגרת הליכי פירוק של האגודה. אגודה בשל הברחת נכסיה
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היועץ המשפטי של 
משרד הפנים כתב: 

 הקיים החוקי המערך
 ולא מיושן שהינו
 מאפשר אינו, עדכני

 פיקוח מערך הפעלת
 הוקצו ולא כנדרש

 הנדרשים המשאבים
. זה מערך להפעלת

 הפיקוח היעדר
 מעבר והביקורת

 פי על נדרש להיותו
 וכללי הדין הוראות

, המינהלי המשפט
 ניתן בו מצב יוצר

 לרעה שימוש לעשות
 מאניות'עות באגודות
 

התחום האמור, המערך החוקי הקיים שהינו מיושן ולא עדכני, אינו מאפשר 

הפעלת מערך פיקוח כנדרש ולא הוקצו המשאבים הנדרשים להפעלת מערך 

. בנסיבות אלו, המשרד אינו מקיים מערך פיקוח מהותי על פעילות כאמור". זה

"היעדר הפיקוח והביקורת מעבר להיותו נדרש על פי עוד צוין במכתב האמור כי 

הוראות הדין וכללי המשפט המינהלי, יוצר מצב בו ניתן לעשות שימוש לרעה 

כסים, לעשיית באגודות עות'מאניות, שהינן מלכ"ר, ובכלל זאת, להברחת נ

וכו'. יצוין, כי אין מדובר אך בחשש ערטילאי כאשר אך לפני  ןרווחים שלא כדי

לנקוט הליכים על מנת למנוע  -בהמשך לפנייה שקיבלנו  -כשנתיים נדרשנו 

  חשש להברחת נכסים מאגודה עות'מאנית".

עולה אפוא כי משרד הפנים אינו מקיים מערך פיקוח כנדרש על פעילות 

 האגודות העות'מאניות, ועלולות להיות לכך תוצאות חמורות. 

במהלך שש השנים שחלפו לאחר שהיועץ המשפטי של משרד הפנים 

, שלח היועץ 2010כתב את המכתב האמור למנכ"ל המשרד באוגוסט 

 -משרד כמה פניות נוספות המשפטי של משרד הפנים להנהלת ה

ובהן טען כי נבצר ממשרד הפנים לפקח  - 2016האחרונה שבהן בפברואר 

על האגודות אף שהוראות הדין וכללי המשפט המינהלי מחייבים אותו 

לפקח עליהן, והדבר מאפשר שימוש לרעה באגודות עות'מאניות להברחת 

ת זאת לא חל כל נכסים או להפקת רווחים שלא כדין. אולם נמצא כי למרו

 שינוי ברמת הפיקוח על האגודות. 

 לקדם וניסתה פעלה המשרד הנהלת בתשובתו כי להדגיש ביקש הפנים משרד

 של אחריותו לתחום האגודות על האחריות העברת הליכי את פעמים כמה

 . המשפטים משרד

כתב נ 26בעניין חוק עמותות חדש 2014במסמך של משרד המשפטים מנובמבר  .3

האגודות: "החוק העות'מאני הינו חוק חסר הן במישור הממשל התאגידי  לגבי

באופן רשמי פעלו בישראל אלפי  ,כך .והן במישור סמכויות הפיקוח והאכיפה

אגודות שלמעשה לא היה עליהן פיקוח אפקטיבי המבטיח את התנהלותן 

 התקינה".

 המשפטיםאל מנכ"ל משרד  2015פברואר מכתב של ראש רשות התאגידים מב

בהתייחס לאגודות נאמר כי "בהעדר סנקציה לרבות המשך מתן ההטבות אין 

ישנו פער משמעותי וידוע ... להן כל אינטרס ברישום ובפיקוח הנלווה לו

בשקיפות לציבור, בדרישות הממשל התאגידי ובטיב הפיקוח בין אגודות 

צדק ואין עות'מאניות לבין תאגידים ללא כוונת רווח אחרים, אשר אינו מו

ראש הרשות סיכם כי על הממשלה ליזום חקיקה מסודרת לסיום להשלים עמו". 

  קיומן של האגודות לאחר שיוסבו לעמותות.
המודל שבבסיס חוק  - 7דיון  -השולחן העגול הממשקי  -משרד המשפטים "חוק עמותות חדש   26

 העמותות החדש וסוגיות נוספות לדיון". המסמך ניתן לצפייה בקישור שלהלן: 

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/LawsAndJudgments/Pa

ges/Tazkir-Amutot.aspx  

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/LawsAndJudgments/Pages/Tazkir-Amutot.aspx
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamAmutot/LawsAndJudgments/Pages/Tazkir-Amutot.aspx
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 פיקוח היעדרל

 אגודות על אפקטיבי
 שהן מאניות'עות

 או עובדים ארגוני
 עשויות מעבידים

 השלכות להיות
 מאחר ומשמעויות

 בפעילות שמדובר
 משמעותית, ייחודית
, היקף ורחבת

 ממשי פיקוח המחייבת
 זה בתחום
 

שבמסגרתו, בין היתר, הן נדרשות  פיקוחעמותות מתקיים מערך הבעוד שלגבי 

לדווח על פעילותן, בכלל זה במישור הכספי, ורשם העמותות מוסמך לברר 

ו נגדן ולבצע ביקורות עומק בעניינן, הרי שלגבי האגודות תלונות שהוגש

של פיקוח בכל  אפקטיבית מקיים פעילות אינומשרד הפנים  העות'מאניות

-עליהן לצורך הגברת השקיפות בעניינן. אימידע  וריכוז הנוגע לפעילותן

על האגודות בא לידי ביטוי בתחומים שונים, כמפורט הפעלת מערך פיקוח 

 להלן. 

 

שהם  מעבידים וא עובדים ארגוני על פיקוחהיעדר 
 אגודות עות'מאניות

אגודות החוק העות'מאני ימשיך לחול על נקבע כי חוק העמותות בעת חקיקת 

עניין המפלגות הוסדר  ארגוני עובדים או ארגוני מעבידים קיימים.שהן מפלגות, 

בוצעה הסדרה , אולם במועד סיום הביקורת נמצא כי טרם 199227כבר בשנת 

. להיעדר פיקוח אפקטיבי על מעבידים ואוני עובדים ייעודית בעניינם של ארג

אגודות עות'מאניות שהן ארגוני עובדים או מעבידים עשויות להיות השלכות 

ומשמעויות מאחר שמדובר בפעילות ייחודית, משמעותית ורחבת היקף, 

 המחייבת פיקוח ממשי בתחום זה. 

 התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות שעלה מהן חשש  2006בשנת  .1

סדרים בפעילות אגודה שהיא ארגון עובדים, לרבות חשש להיעלמות -לאי

מיליוני ש"ח מקופתה ומקופתם של גופים שבשליטתה. מבקר המדינה דאז 

( לחוק מבקר 9)9הפעיל ביקורת על האגודה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

חוק מבקר המדינה(, וממצאי  -)להלן  1958-]נוסח משולב[, התשי"חהמדינה 

. לנוכח ממצאי הביקורת בוצעה חקירת משטרה 201228רת פורסמו בשנת הביקו

מיליון ש"ח  13-בנושא, ובחקירה נחשפה פרשה חמורה של מעילות בסך של כ

. 2005-1998מכספיהן של האגודה ושל עמותה הקשורה אליה, שבוצעו בשנים 

את המעילות ביצעו בעלי תפקידים לשעבר בגופים אלה, ובהם יו"ר האגודה 

 שעבר.ל

נושא ההגנה ב ,200729דנה, בישיבה באוקטובר וועדה לענייני ביקורת המדינה ה .2

ארגון פוטרה מכי  בעת שבחנה את טענתה של עובדתעל חושפי שחיתויות 

עמותות וחברות לתועלת שלא ככי נאמר עקב חשיפת שחיתות. בישיבה  עובדים

על פי חוק הביקורת  מחויבות בביקורת פנימיתות אינן עות'מאניאגודות  ,הציבור

, נציב חוק מבקר המדינה. עוד נאמר בישיבה כי לפי 1992-הפנימית, התשנ"ב

נבצר ועל כן גם  ,על ארגוני עובדיםתלונות הציבור אינו מוסמך לברר תלונות 

להוציא צו הגנה לחושף שחיתות בגופים אלו. בסיכום החלטות ממבקר המדינה   
 .1992-חוק המפלגות, התשנ"בבמסגרת   27

 .6ראו הערה   28

 .31.10.07-דיון מ  29



 995|    הפנים משרד

 36הצעת מבקר המדינה לתקן את סעיף הוועדה נאמר כי היא רואה בחיוב את 

תורחב ותוחל גם על סמכות נציב תלונות הציבור באופן שבחוק מבקר המדינה 

 באופןן חוק הביקורת הפנימית וקילת לפעולוכי היא מבקשת  ,ארגוני עובדים

 סיום במועד שתהיה חובת מינוי מבקרים פנימיים גם באגודות עות'מאניות.

 . ורים עדיין לא תוקנושני החוקים האמ הביקורת

מאניות שהן ארגוני 'להלן דוגמאות לפניות שהתקבלו בנוגע לאגודות עות .3

עובדים או מעבידים, שמהן עלה כי למתלוננים ולציבור הרחב לא ברור 

מיהו המשרד הממשלתי שאמור לפקח על האגודות. מהתלונות עלה 

 שרוב הפניות הופנו לרשם העמותות, והוא העביר אותן אל משרד הפנים. 

 תלונה הוגשה לראש רשות התאגידים ולמבקר המדינה 2008דצמבר ב .א

ע יהבבכך ש תעמולת בחירות אסורהולפיה יו"ר ארגון עובדים השתתף ב

תמיכה במועמד בבחירות מקדימות. סגנית ראש רשות במכתב רשמי 

פיקוח על לכי אין לרשם העמותות סמכויות  מתלונןהתאגידים השיבה ל

 . העובדים ארגון

הגיש בעליה של חברת שמירה לנציבות תלונות הציבור  2011בדצמבר  .ב

מאנית שהיא ארגון מעבידים. 'רד מבקר המדינה תלונה על אגודה עותבמש

בתלונה נאמר: "הנני נאלץ לפנות אליך לאחר שהנני נתקל בכשל רציני 

משרדי הפנים והמשפטים ולאחר מסע ארוך  -במערכות משרדי הממשלה 

ומייגע בין משרדים אלו כאשר יד ימין לא יודעת מיד שמאל וכל משרד 

רד האחר". התברר שבפסק דין בנושא נקבע כי חברת מפנה אותי למש

מאנית. בעלי חברת השמירה 'השמירה לא שילמה דמי חבר לאגודה העות

ניסו לברר מיהו הארגון שגובה מאות אלפי ש"ח מחברות השמירה, ואיזה 

פיקוח מופעל עליו ועל הכספים שהוא גובה, אולם לא הצליחו לקבל כל 

ו אישור ניכוי מס במקור ואישור לפי חוק תשובה. המתלונן צירף לתלונת

ולפיו אין במרשמי רשות המסים תיק  2010עסקאות גופים ציבוריים משנת 

ולפיו האגודה רשומה אבל  2011מאנית, וכן אישור משנת 'של האגודה העות

אין לה אישור לניהול ספרים. מאחר שנציבות תלונות הציבור אינה מוסמכת 

עבידים, היא הנחתה את המתלונן להגיש את לברר תלונות על ארגוני מ

 תלונתו לממונה המחוזי במשרד הפנים. 

 ה שללפעול לסגירתאדם פרטי בבקשה  פנה לרשם העמותות 2015ביוני  .ג

להשית עליה כללי ניהול תקין. על פי  ולחלופין שהיא ארגון עובדים, אגודה

 ,ובדיםהנטען בתלונה, מצב חשבון האגודה אינו ידוע ואינו מדווח לע

עלת בחוסר שקיפות. ופיא הוניהולה  אופןעל האגודה לא מדווחת לעובדים 

 אל הממונה המחוזי במשרד הפנים.  הרשם הפנה את המתלונן

 הרשם לעובדי הנחיהפרסמה סגנית ראש רשות התאגידים  2012יצוין כי בשנת 

 הממונים במחוזותשיש להשיב לפונה  לאגודות בנוגע אליהם יפנו אם ולפיה

 אגודות. עניינן של המשרד הפנים הם המטפלים ב



 ב67 שנתי דוח|    996

משמעותי אף יותר לגבי מאניות 'פיקוח אפקטיבי על אגודות עותב החסר

הוראות מאחר והן עדיין פטורות מ עובדים ואארגוני מעבידים אגודות שהן 

ראוי שמשרד . 1909ומוסדרות רק בחוק העות'מאני משנת חוק העמותות 

  קידום הסדרת הנושא בחקיקה.את נו המשפטים ומשרד הפנים יבח
  פירוק בעת אגודות פיקוח על נכסי היעדר

פירוק אגודות הסדר לעניין לא נקבע בחוק העמותות וכן  מאני'העותבחוק 

לרשם העמותות אין  , ועל כןאגודה בעת פירוקההחלוקת נכסי עות'מאניות ו

סמכות להגיש בקשה לפירוק אגודה עות'מאנית, וסמכותו מוגבלת למחיקת 

 אגודה בהתאם לחוק העמותות. 

סמכות לפנות לבית את המקנה לרשם ההקדשות  30צו של שרת המשפטיםיצוין כי 

בהתאם לפסיקה, בעת מתן הצו  אגודה עות'מאנית.של המשפט ולבקש פירוק 

העקרונות של פירוק תאגיד ללא כוונת רווח, וניתן לבקש מוחלים על האגודה 

 להעביר את נכסיה לתאגידים ללא כוונת רווח בעלי מטרות דומות.

אל המשנה  2010ממכתב של אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים מנובמבר 

למנכ"ל עולה כי הקושי העיקרי בעניינן של האגודות הוא נושא הנכסים שבבעלותן 

שתתבצע פלישה לנכסיהן שאינם בשימוש או שתועבר בעלות על נכסים  והחשש

אלה שלא כדין. להלן יוצגו שתי דוגמאות הנוגעות להעברה שלא כדין של נכסי 

 אגודות. 

של האגודה מנסים לרשום נכס  שהתברר כי חברי אגודה, לאחר 2005באוגוסט  .1

, פנתה מנהלת מחלקת פירוקים ברשות התאגידים אל היועץ המשפטי על שמם

לממשלה בבקשה שיחווה בדחיפות את דעתו לעניין המשך הטיפול המשפטי 

באגודה. לדברי מנהלת המחלקה, האסיפה הכללית של האגודה החליטה במאי 

לתקן את התקנון באופן שייקבע בו כי אם תפורק האגודה תחליט אסיפת  2003

החליטה האסיפה הכללית  2003האגודה מה ייעשה ברכושה. בספטמבר חברי 

להעביר את נכסיה לשני חבריה הנותרים, תוך פירוק האגודה כאיגוד מקרקעין. 

מנהלת המחלקה הדגישה כי אף שמדובר בהברחת נכסים מהאגודה לכיסם 

הפרטי של חבריה, אין לרשם העמותות סמכות לטפל בנושא, והממונה המחוזי 

רד הפנים הוא המוסמך לעשות כן. מנהלת מחלקת פירוקים ציינה כי פנתה במש

אל הממונה המחוזי בבקשה שיפעיל את סמכותו לטפל בנושא,  2005בינואר 

והוא העביר את פנייתה ללשכה המשפטית במשרד הפנים. במכתבה של 

נאמר כי היא לא מצאה  2005הלשכה המשפטית אל מנהלת המחלקה מיוני 

ים מוסמך לפעול בנושא האגודות ועל כן היא פנתה אל מחלקת שמשרד הפנ

 ייעוץ וחקיקה כדי לברר מי מוסמך לטפל בנושא זה. 

 
 .)א( לפקודת החברות380לפי סעיף שהוצא צו   30
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אל היועץ המשפטי  2005במכתב של מחלקת ייעוץ וחקיקה מספטמבר 

לממשלה נאמר כי "שוחחנו עם הלשכה המשפטית במשרד הפנים, אשר 

 סיוע מרשם העמותות".  הסכימה לקבל את הנושא לטיפולה, ובלבד שתקבל

ואכן, משרד הפנים הגיש עתירה למתן פסק דין הצהרתי נגד החלטת האסיפה 

הקובעת כי נכסי  -החלטה זו כי  31פסק הכללית של האגודה. בית המשפט

הוציא צו מניעה קבוע ו ,בטלה ומבוטלת -האגודה יועברו עם פירוקה לחבריה 

קרקעין שבבעלות האגודה לידי את נכס המ להעביר האוסר על האגודה וחבריה

בית המשפט קבע כי אף שהחוק  מי מטעמם.לידי החברים שנותרו או 

העות'מאני אינו קובע איסור מפורש בדבר הענקת רכוש האגודה לחבריה )שלא 

בהתחשב בהנחת היסוד ולפיה כחוק העמותות(, יש להחיל איסור זה גם עליהן 

קבע בית המשפט כי "שעה שנציג  . כמו כןאגודות לא הוקמו לשם הפקת רווח

משרד הפנים, שהינו הגורם המופקד על ביצוע החוק... נוכח לדעת כי מתרחשת 

פעילות בלתי חוקית כלשהי בקרב אגודה מסויימת, הרי שלא זו בלבד שזכותו 

 לפנות לערכאות בבקשה לסעד מתאים, אלא שחובתו לעשות כן". 

צו ר שניתן פסק הדין ניתן כתשע שנים לאח 2016נמצא כי רק בספטמבר 

 . לצורך פירוק האגודהשרת המשפטים של 

על מנת שניתן  32הגישה עיריית פתח תקווה בקשה לפירוק אגודה 2001ביולי  .2

יהיה להתחקות אחר רכושה לנוכח החשש להעלמת נכסיה. התברר שהאגודה 

המניות של חברה שהקימו חברי האגודה. האגודה  1,000-מ 999-החזיקה ב

רה אל החברה את נכס המקרקעין שהיה בבעלותה, והחברה העבירה העבי

ללא תמורה את נכס המקרקעין לקרוביו של מנהל החברה )שהיה  1974בשנת 

. בית המשפט 1996גם חבר האגודה(, ואלה מכרו אותו לצדדים שלישיים בשנת 

 המחוזי הוציא צו לפירוק האגודה, ולאחר מכן מינה מפרק. 

מנהלת מחלקת פירוקים ברשות התאגידים את הנושא  העבירה 2008במאי 

לטיפול היועץ המשפטי במשרד הפנים לנוכח העובדה שהמפרק שמונה לא 

פעל להגשת תביעה נגד מנהל החברה ולא הגיש למחלקת פירוקים מסמכים 

בעניין פירוק האגודה. טיפולו הדחוף של היועץ המשפטי במשרד הפנים 

ההתיישנות של הגשת תביעות נגד חברי  התבקש לנוכח העובדה כי מועד

פנה היועץ המשפטי של משרד הפנים אל פרקליטות  2008האגודה קרב. ביולי 

מחוז תל אביב בבקשה כי יפעלו להגשת תביעה נגד מנהל האגודה בשל 

 הברחת נכס שלה. 

סמכות לפקח  מאחר שאין לרשם העמותות כי הסבירה בתשובתה התאגידים רשות

מקנה סמכות הצו של שרת המשפטים לקבלת  בבקשה לפנות ניתן על אגודות,

חריגים ועל כן לא ניתן  רק במקריםלפנות לבית המשפט ולבקש פירוק של אגודה 

   .להשתמש בצו זה כדבר שבשגרה
]פורסם  בית אולפנה לאימון מורים 'משרד הפנים נ - מדינת ישראל 1145/05)ת"א(  פ"ה  31

 [6.9.07במאגר ממוחשב, 

 אגודת נחלת יוסף קליין והרב בן ציון צביק נ'עיריית פתח תקוה  1637/01 )ת"א(פש"ר  32

 ]טרם פורסם[.
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 ותאגוד יחבריה ושימוש בנכס לידי ותנכסי אגוד של תולמנוע הברח כדי

לעניין חלוקת נכסי  ן הסדריכמשרד המשפטים לה נדרשלמטרות פרטיות 

 .אגודה בעת פירוקהה

 

 היעדר פיקוח על אגודות מרובות חברים

שלכל אחד מהם חלק קטן בבעלות על התאגיד,  רבים, חברים בותאגיד שב

מנהלי , ואפקטיבי על ניהולובאופן אין בכוחו של כל אחד מהחברים לשלוט 

יעדיפו מנהלי התאגיד גובר החשש כי , והתאגיד שולטים בו כראות עיניהם

בעיית  -)להלן  מטרות התאגידולא לקידום מטרותיהם האישיות  לפעול לקידום

 .מחריפה"בעיית הנציג" ות מרובות חברים אגודב הנציג(.
, מאפשר לבעלי המניות או לדירקטורים הנמצאים 1999-חוק החברות, התשנ"ט

בשם החברה ולטובתה אם החברה נמנעת  33בעמדת מיעוט להגיש תביעה נגזרת

 מלפעול לפי האינטרסים שלה. 

לבתי המשפט הוגשו בקשות לאישור הגשת תביעה נגזרת בשם ארגון עובדים שהוא 

להחיל את הדין הקיים יש נקבע כי , ו35ובשם שתי קופות חולים שהן אגודות 34אגודה

פשר לחברי האגודה ות ולאלגבי תביעות נגזרות בחברות גם על אגודות עות'מאני

  להגיש תביעה נגזרת בשמה כאשר האורגנים המוסמכים שלה נמנעים מלעשות כן.

בעיית הנציג מדגישה את הצורך החיוני בפיקוח על כלל האגודות, ובפרט על 

וכדי להבטיח שלא ייעשה שקול המיעוט יישמע כדי האגודות מרובות החברים, 

 .שימוש לא ראוי בנכסיהן של אגודות אלה

 

 
עילת תביעה ביעה נגזרת מוגדרת בחוק החברות כ"תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל ת  33

שלה", ולכן, על המבקש לתבוע בשם החברה בתביעה נגזרת מוטל הנטל להראות כי הופרה 

 .תבע בשמהזכות של החברה וכי נתקיימו תנאים המצדיקים שהוא י

 110( 1) פ"מ תשס"ב, שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ שמעון 11745/00בש"א )ת"א(   34

]פורסם במאגר  ת נ' אריסון השקעות בע"משמעון שטרי 9491/04ע"א  -(. וכן 2002)

 [. 23.8.06ממוחשב, 

אהרון נ'  46222-03-14; תנ"ג כוהני נ' שירותי בריאות כלליתנבו  9167-02-14)ת"א( תנ"ג   35

 [. יצוין כי הוגש ערעור על ההחלטה. 11.6.15במאגר ממוחשב, ]פורסם  מכבי שירותי בריאות



 999|    הפנים משרד

 
 מוסד לקביעת הוועדה
 רק כי המליצה ציבורי
 המאוגדים גופים

 חברה, כעמותה
, הציבור לתועלת

 רשום ציבורי הקדש
 בחוק שהוקם ותאגיד

( סטטוטורי תאגיד)
 הטבות לקבל יוכלו
( 2)9 סעיף לפי

 הכרה וכן לפקודה
 46 סעיף לפי

 גופים. לפקודה
 אגודות כגון, אחרים

 יידרשו,  מאניות'עות
 בהתאם להתאגד

 לכך
 

 פיקוח על הטבות במס לאגודותיעדר ה

(, קובע כי אדם או חברה יזוכו 46סעיף  -)א( לפקודת מס הכנסה )להלן 46סעיף 

שקבע לעניין זה שר  36מהמס שהם חייבים בו בגין סכומי כסף שתרמו למוסד ציבורי

בדרך כלל ניתן  46האישור לפי סעיף  האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

לתקופה של עד שלוש שנים, זאת למעט מוסדות ציבור שלגביהם הונפק עד סוף 

 2012אישור זיכוי ממס שאינו מוגבל בזמן. לגבי מוסדות אלה נקבע בשנת  1991שנת 

, לפי שנת 2018-2014כי תוקף האישורים יפוג בהדרגה בשנים  37בהוראת מעבר

לפקודת מס  46חים להחלת סעיף קוים מנ"חוזר מס הכנסה קבלת האישור. לפי 

חוזר מס הכנסה( בעת בחינת בקשה להכרה כמוסד ציבורי לעניין  -)להלן  "הכנסה

, על מחלקת מלכ"רים לבדוק אם למוסד יש אישור ניהול תקין 46תרומות לפי סעיף 

 . )לשנה שבה מוגשת הבקשה( מאת הרשם הרלוונטי
פקודת מס הכנסה פרסמה את ל 46הוועדה לקביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 

. הוועדה המליצה כי רק גופים המאוגדים כעמותה, 201438ממצאיה בדוח במאי 

חברה לתועלת הציבור, הקדש ציבורי רשום ותאגיד שהוקם בחוק )תאגיד סטטוטורי( 

לפקודה. גופים  46( לפקודה וכן הכרה לפי סעיף 2)9יוכלו לקבל הטבות לפי סעיף 

, יידרשו להתאגד בהתאם לכך, ויינתן להן פרק זמן 39מאניות'ותאחרים, כגון אגודות ע

 של שנתיים לביצוע ההתאגדות כנדרש. 

ממסמכי רשות המסים עולה ששר האוצר החליט לאמץ את עיקר ההמלצות, 

מס הכנסה ואולם בחוזר  חוזראת  2015ובהתאם לכך היא פרסמה בספטמבר 

 זה אין התייחסות להמלצת הוועדה האמורה.

שהוא תמך  2016תשובתו מנובמבר כתב בבמשרד האוצר  התקציבים יצוין כי אגף

לפי סעיף יוגדרו כמוסדות ציבור ראוי כי גופים שבעמדת הוועדה הציבורית בנוגע ל

 לפקודה.  46סעיף ( ו2)9

אגודות עות'מאניות פעלו שמונה  2016מנתוני רשות המסים עולה כי ביוני 

אגודה אחת שהאישור שלה כבר לא היה בתוקף,  - רשומות כמוסדות ציבורה

המקנה לתורמים להן זכאות  ,46אגודות בעלות אישור בתוקף לפי סעיף  ושבע

יצוין כי אחת האגודות שיש לה אישור בתוקף נרשמה כעמותה  להטבות מס.

  מאנית. 'אך ממשיכה לקבל אישור כאגודה עות 1999כבר בשנת 
לפקודת מס הכנסה קובע כי  46סעיף לפקודת מס הכנסה.  (2)9מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף   36

נואר לי)ש"ח ומעלה  180סכום כולל של מוסדות ציבוריים  לכמהמי שתרם למוסד ציבורי או 

. התרומה מוכרת מסך התרומה 35%בשיעור  זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה (2016

המקדם  ללא מטרת רווח מוסד - 46ף שקיבל אישור לפי סעיציבורי רכי מס אם ניתנה למוסד ולצ

 .מטרות ציבוריות

 . 2012-(, התשע"ב194)ב(, )ג( לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 6סעיף   37

 ראו קישור לדוח:   38

http://mof.gov.il/Committees/PublicInstituteCommittee/PublicInstituteCommittee_Report.pdf 

 הוועדה המליצה להחריג קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה מדרישת ההתאגדות.   39

http://mof.gov.il/Committees/PublicInstituteCommittee/PublicInstituteCommittee_Report.pdf
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 מאניות'עות אגודות

 כמה ובהן, מאוד רבות
 הגדולים מהגופים

 המנהלות, במשק
 בהיקפים פעילויות

 מיליארדי של םכוללי
 זה פועלות, ח"ש

 בלי שנים עשרות
 מקיים הפנים שמשרד

 ממשית פעילות כל
 . עליהן לפיקוח
 

המסים שעליה לפעול לתיקון פקודת מס משרד מבקר המדינה מעיר לרשות 

הכנסה באופן שהיא תשקף את המלצת דוח הוועדה הציבורית בדבר הגופים 

לפקודה, ובכך יתומרצו האגודות  46שיוגדרו כמוסדות ציבור לעניין סעיף 

 להתאגד בהתאם להגדרות התאגידיות המקובלות. 

 
מנהלות הולים במשק, מהגופים הגד ובהן כמה, רבות מאוד אגודות עות'מאניות

, פועלות זה עשרות שנים בלי ש"חליארדי יפעילויות בהיקפים כוללים של מ

לפיקוח עליהן. מצב זה הוא בגדר  שמשרד הפנים מקיים כל פעילות ממשית

כגון היעדר כשלים,  הגורם להיווצרות ליקוי של ממש ברגולציה הממשלתית,

ממשרד למשרד, ואף עלול  סמכות לברר תלונות על אגודות והעברת מתלונן

 מהאגודותלהברחת נכסים וניסיונות  40להביא לביצוע עבירות פליליות כגון מעילות

המצב החוקי באמצעות  להסדרתיש חשיבות רבה לידיים פרטיות. לפיכך 

אימוץ הסדר משפטי שיאפשר פיקוח ראוי על גופים אלה ובאמצעות הקצאת 

והמשפטים הפנים  ית משרדומשאבים הולמת ליישומו של ההסדר. על הנהל

  .לעשות כן לאלתר

 

 

ניסיונות להסדרת הטיפול באגודות 
 מאניות'העות

 משרדית -פעילות בין

משרד הפנים  ים )דאז( שלמנכ"לההתקיימה ישיבה בהשתתפות  2008יולי ב .1

לבחינת הפיקוח משרדית -ביןבה הוחלט על הקמת ועדה ומשרד המשפטים, ו

נאמר כי "כיום, האחריות הינה על משרד הפנים. בדיון על אגודות עות'מאניות. 

לאור המצב החוקי והעדר סמכויות פיקוח מהותיות, אין ביכולת של המשרד 

לקיים פיקוח אמיתי על התנהלותם של האגודות. משרד הפנים אינו אמון על 

ל גופים מעין אלו והינו מבקש להעבירם לאחריות רשות התאגידים פיקוח ש

  .במשרד המשפטים"

הוטל על ועדה שכללה נציגים של שני המשרדים  2008מיולי כתב המינוי על פי 

הגוף ולקבוע מיהו  האגודות הדרכים לצמצום מספרלבחון, בין היתר, את 

נדרשה  הוועדהגודות. להטיל עליו את סמכויות הפיקוח על הא שראויהממשלתי 

  שה חודשים.יתוך שב ה בנושאהמלצותיאת להגיש 
 .6ראו הערה   40
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 המינוי כתב פי על

 על הוטל 2008 מיולי
 נציגים שכללה ועדה

 המשרדים שני של
 את, היתר בין, לבחון

 לצמצום הדרכים
 האגודות מספר

 הגוף מיהו ולקבוע
 שראוי הממשלתי

 את עליו להטיל
 על הפיקוח סמכויות
 הוועדה .האגודות
 פעם רק התכנסה

, 2008 בדצמבר אחת
 הגישה לא וממילא

 המלצות
 

הוגדר תפקיד  ,2008בישיבתה הראשונה של הוועדה, שהתקיימה בדצמבר 

"להציע פתרון משפטי לאגודות שלא נרשמו כעמותות הוועדה כמפורט להלן: 

המדינה, וכן לנכסים שבבעלותן ע"י תיקון חקיקה ו/או עדכון נוהלי תמיכה של 

לבדוק ההשלכות של הטלת פיקוח עליהן מבחינת תקציב ודרישות כ"א, ולהציג 

החלטות כי בישיבה האמורה הוחלט . כמו כן לדרג המחליט המלצות בהתאם"

 פרמסובכלל זה מידע על אגודות עות'מאניות )בנוגע למידע  הוועדה יתבססו על

בלות הטבות ציבוריות, מקההאגודות הנתמכות או  פרמסעל האגודות הפעילות, 

 תפקיד איסוף המידע האמור יוטל(, וכי ןוסוג פעילות ף פעילותן, נכסיהןהיקועל 

  על משרד הפנים.

, וממילא לא 2008בדצמבר  אחתפעם רק התכנסה הוועדה נמצא כי 

הגישה המלצות לא למנכ"ל משרד המשפטים ולא למנכ"ל משרד הפנים, 

 שה חודשיםיתוך שב המלצותיה אתלהגיש  נדרשה זאת על אף שהיא

  ממועד מינויה.

פנתה התנועה למען איכות השלטון בישראל כמה פעמים  2010יצוין כי משנת 

למשרדי המשפטים, הפנים והאוצר בבקשה להסדיר את סוגיית האגודות 

. התנועה קיבלה תשובות 2016מאניות, והפנייה האחרונה בוצעה באוגוסט 'העות

-וממשרד הפנים בעניין פעילותה של הוועדה הביןסותרות ממשרד המשפטים 

משרד המשפטים השיב לתנועה כי עבודת הוועדה הופסקה, שכן  -משרדית 

היא לא קיבלה ממשרד הפנים את המידע שביקשה, ואילו משרד הפנים השיב 

משרדית שאמורה הייתה לבחון את -לתנועה כי "לא ידוע לנו על ועדה בין

 . 41הנושא"

 שההודעותינה מעיר למשרדי המשפטים והפנים מבקר המד משרד

אינם הם משרדית יכולות ללמד על כך ש-הסותרות בעניין הוועדה הבין

עדיין לא  2016 שנת סוףעקב כך ב .להסדרת הנושא מייחסים חשיבות

גוף ולא הוחלט מי הוא ההדרכים לצמצום מספר האגודות  גובשו

 ודות.פיקוח על האגהסמכויות  שעליו יוטלו ממשלתיה

יועבר הטיפול באגודות שכי עד החליט סמנכ"ל משרד הפנים  2010יוני ב .2

תחום יהיה למשרד שיהיה אחראי הנהלת הגורם בהלאחריות רשות התאגידים, 

של מיפוי איתור וליכין תכנית ל והואמנהל אגף בכיר לתאגידים עירוניים, 

 . 42חברה חיצוניתסיוע האגודות ב

 
 . 21.11.16-המקור: תשובת התנועה למען איכות השלטון בישראל למשרד מבקר המדינה מ  41

 . 2.1.11-המקור: מכתב היועץ המשפטי של משרד הפנים אל מנהלת אגף ביקורת פנים מ  42
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פגישה בהשתתפות מנהל אגף בכיר  התקיימה, 2010יולי ב ,חודשכעבור 

 43הפגישהפרוטוקול ונציגי רשות התאגידים. מבמשרד הפנים לתאגידים עירוניים 

כי משרד הפנים מעוניין להתחיל בתהליך מיפוי הנתונים כבסיס להמשך עולה 

למשרד הפנים את הנתונים  יגישועבודת הוועדה. הוחלט כי נציגי הרשם 

ידי ב הנמצאאת המידע  ירכזוונציגי משרד הפנים  ,ודותלאגהנוגעים ברשותם ש

 יפעלו לקבל תקציב לקידום הפרויקט למיפוי האגודות.  מכןמחוזות ולאחר ה

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד הפנים על שבמועד סיום הביקורת, 

כשש שנים לאחר שהתקיימה הפגישה האמורה, עדיין לא חלה כל 

המידע של  , באיתור ובמיפויבאיסוףים התקדמות בטיפולו של משרד הפנ

 . האגודות הנדרש על

היועץ המשפטי של משרד הפנים עסק במשך השנים לא אחת בנושא האגודות.  .3

 להלן דוגמאות לפניותיו:

כתב היועץ המשפטי של משרד הפנים אל מנכ"ל המשרד  2010אוגוסט ב .א

האגודות שהוקמו המשרד לא ביצע ולו תיעוד מזערי של מכלול כי דאז 

לאור הקשיים לסיכום ציין היועץ המשפטי כי " .השנים במשךונרשמו 

בהמשך התנהלות שבה המשרד אינו מפעיל את סמכויות הפיקוח כנדרש 

ומנגד הקשיים ואי קידום ההליכים להעברת הסמכויות לגוף שלטוני אחר, 

 הנחייתך". ראיתי לנכון להעלות את הסוגיה בפניך ולבקש את 

למנהלת האגף  2011עץ המשפטי של משרד הפנים כתב בינואר היו .ב

מאניות, 'לביקורת פנים כי "לאור הבעייתיות בטיפול בפיקוח על אגודות עות

הן לאור החוסר במערך החוקי הקיים, והן לאור אי קיום המשאבים 

הנדרשים למשרד הפנים וביתר שאת, לאור היותנו מדברים בתחום מקצועי 

תאגידים הנמצא באחריות וסמכות משרד המשפטים  הנוגע לפיקוח על

לגבי יתר סוגי התאגידים, הועלתה הצעה על ידינו לפעול להעברת הטיפול 

 מאניות לאחריות רשות התאגידים במשרד המשפטים". 'באגודות העות

אל מנכ"ל המשרד היועץ המשפטי של משרד הפנים נוסף של  ממכתב .ג

 על האגודות, מידעהחל באיסוף עולה כי משרד הפנים ה 2011אוגוסט מ

שהמידע הקיים היה לקוי וחסר  מאחרל לא התקדם, בין היתר הטיפואולם 

 .באופן שדרש משרד המשפטיםפשר לבצע את עבודת המיפוי ולא אִ 

פנה מנכ"ל משרד הפנים אל מנכ"ל משרד המשפטים וביקש כי  2011באוגוסט  .4

ידים. לדבריו, "רשות יתערב בקידום העברת הטיפול באגודות לרשות התאג

התאגידים הינה הגוף הראוי לרכז את הטיפול בכל סוגי התאגידים כולל אגודות 

מאניות וזאת לאור היותה בעלת הכלים, הידע, הניסיון והיכולת המקצועית 'עות  
אין רישום מדויק של האגודות הקיימות; אגודות רבות נמחקו  , שבובישיבה נסקר המצב הקיים  43

חיצוניים, אולם ההליך לא הושלם; תיקי אגודות שנמחקו נמצאים בגנזך  שביצעו עורכי דיןבהליך 

של רשם העמותות;  מערכת המחשובתיקי האגודות שהליך מחיקתן הופסק נסרקו ל ;נההמדי

 וא; תיקי ארגוני עובדים נמחקומחוז דרום של משרד הפנים נותרו במחוז ולא ידי תיקים שהיו ב

שריפה במחוז מרכז כילתה  ;אגודותהתיקי לא ניתן לאתר חלק ממחוזות; ידי המעבידים נותרו ב

 חלק מהתיקים.
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לקיים פיקוח וביקורת כדי להבטיח את התנהלותן בהתאם לנורמות המחייבות". 

עולה כי לצורך המשך עבודת  2011וקטובר מתגובת מנכ"ל משרד המשפטים מא

הוועדה נדרשה עבודת מיפוי של האגודות הקיימות, ועד המועד האמור לא 

התקבל כל תוצר של המיפוי. הוא הוסיף כי קבלת המידע היא תנאי בסיסי 

והכרחי לצורך המשך הדיון באופן הטיפול המשפטי והמעשי בסוגיית האגודות, 

סס על מידע עדכני, ואילו המידע שעמד באותה שכן ההחלטות אמורות להתב

 עת לרשות הוועדה הוא חלקי בלבד. 

גם האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים עסק במשך השנים בנושא  .5

 האגודות העות'מאניות, ולהלן יוצגו דוגמאות לאופן טיפולו בנושא: 

כ"ל שלח אגף בכיר לתאגידים עירוניים אל המשנה למנ 2010בנובמבר  .א

משרד הפנים מכתב בדבר האופן שבו על משרד הפנים להיערך לכך 

שתועבר אל משרד המשפטים האחריות לאסדרת הפיקוח על האגודות, וכן 

צוין במכתב שעל המשרד להיערך להקצאת משאבים לצורך כך. אולם 

 במכתב לא פורטו שלבי ההיערכות והתקציבים הדרושים לכך.

ר לתאגידים עירוניים אל המשנה למנכ"ל פנה מנהל אגף בכי 2012במאי  .ב

משרד הפנים ועדכן אותו כי נדרש תקציב של כמיליון ש"ח לביצוע פרויקט 

נשלחה אל אגף תקציבים במשרד  2012אגודות. באוגוסט  350-מיפוי של כ

האוצר דרישת תקציב למימון הפרויקט. אגף התקציבים הסכים לשלם 

ם את המחצית הנותרת, אולם מחצית מהסכום בתנאי שמשרד הפנים ישל

משרד הפנים השיב לו כי אינו יכול להקצות ממקורותיו תקציב לפרויקט זה. 

עדכן מנהל המינהל לשלטון מקומי את המשנה למנכ"ל משרד  2013במרץ 

הפנים כי משרד האוצר חזר בו מדרישתו המקורית ודורש כי משרד הפנים 

 ישלם את מלוא הסכום. 

אגף תקציבים כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי התקיימו כמה דיונים 

תקציביים עם משרד הפנים, אך דרישת המשרד לא הועלתה ולא הוצגה 

במסגרת סדרי העדיפויות שלו, וכי הוקצה למשרד תקציב גמיש בהתאם לסדר 

 העדיפויות שלו. 

כי "העברת  עולה 2014בשנת שהוכן במשרד המשפטים  "מצע לדיוןמסמך "מ .6

ניות לרשות התאגידים במשרד המשפטים מותנית אמ'הפיקוח על אגודות עות

בקיומו של הסדר משפטי מותאם שיאפשר פיקוח ראוי על גופים אלו ובהקצאת 

ניות אמ'משאבים הולמת, לאחר מיצוי מהלך איסוף המידע ביחס לאגודות העות

 ועיבודו".
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האמור לעיל מלמד שבמשך השנים לא מעט גורמים עמדו על הצורך בהסדרה 

של סוגיית האגודות העות'מאניות, ואף על פי כן לא חלה כל התקדמות 

משרד מבקר המדינה מעיר בהסדרת הסוגיה ובנושא הפיקוח על האגודות. 

 ימשיכו לפעול אגודות עות'מאניותשסביר  לא למשרדי המשפטים והפנים כי

כמה מן האגודות העות'מאניות בפרט ש אפקטיבי, כל חובת דיווח ופיקוחללא 

מה גם שבכל עת יש במשק הישראלי.  מרכזייםהפעילות כיום הן ארגונים 

לכך היא שבמשך השנים נחשפו והראיה חשש שייגרמו נזקים בגין מצב זה, 

יתרה  פעילותן של אגודות שונות.המלמדות על כשלים בפיקוח על רשיות פ

הסדרת הפיקוח על האגודות משקפת -ו, אף שהמשרדים מסכימים כי אימז

  ., טיפולם בנושא מתמהמה יתר על המידהכשל רגולטורי מתמשך

אגף התקציבים הסביר בתשובתו כי הוא מייחס חשיבות לביטול מוסד האגודות 

העות'מאניות ולהעברת תחום האחריות לרשם התאגידים, וכי יפעל להסדרת הנושא 

לחוק ובמסגרת סמכותו. האגף הוסיף כי המצב המשפטי הקיים המאפשר  בהתאם

לאגודות העות'מאניות לפעול ללא חובות דיווח ובחוסר שקיפות "יוצר עיוותים רבים 

במגזר השלישי המשליכים גם על המגזר העסקי. חוסר הפיקוח על האגודות מפחית 

חברות פרטיות )לדוגמא את התחרות במגזרים שונים בהם פועלות אגודות במקביל ל

 מתן שירותים רפואיים( ופוגע בתחרותיות במשק".  -

משרד הפנים ציין בתשובתו כי הוא ער לצורך בשינוי במערך הפיקוח על האגודות, 

וכי הוא פעל במשך השנים להעברת תחום זה לטיפול משרד המשפטים ורשות 

רת התחום לאחריות התאגידים. עוד מסר המשרד כי שר הפנים הנוכחי תומך בהעב

 משרד המשפטים, וכי הם מחכים לקבלת עמדת שרת המשפטים ומשרדה בעניין זה. 

העברת האחריות על האגודות העות'מאניות רשות התאגידים ציינה בתשובתה כי 

את הסמכויות, הכלים המשפטיים  ההסדר חקיקתי שיקנה ל למשרד המשפטים בלא

לא תהיה אפקטיבית ולא  המתאימים ושאר המשאבים הנדרשים להסדרת הנושא,

 תוכל לספק מענה לליקויים הברורים בתחום. 

תכנית להעברת  בשיתוף משרד האוצר לגבשהפנים והמשפטים  יעל שר

רשות ש כדי נושא האגודות ממשרד הפנים למשרד המשפטיםלהאחריות 

גם על תפקח על רוב התאגידים הקיימים בישראל  המפקחתים התאגיד

לוח זמנים מחייב הסדרת סמכויות, תכנית יש לכלול בהאגודות העות'מאניות. 

. כמו כן יש לקבוע ולקבוע במסגרתה את התקציב שיידרש למימון ביצועה

  .יהמרכיבאחד מכל ביצוע מפורשות בתכנית את הגורם האחראי ל
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 ה באמצעות חקיקהניסיונות להסדר

 מאניות יוסבו'שראוי שאגודות עות בית המשפט העליון התייחס בעקיפין לכך

כי החוק  2012כבר בשנת  מבקר המדינה העיר. גם 44לחוק 68לעמותות לפי סעיף 

הפיקוח על את העות'מאני מיושן ואינו מסדיר כראוי את ניהול הכספים של האגודות ו

להלן יוצגו כמה דוגמאות לניסיונות להסדרת נושא הפיקוח על האגודות  .45פעילותן

 חקיקה:  באמצעות

נושא את ניסו להסדיר שהצעות חוק פרטיות  הוגשו תשע 2015-2007בשנים  .1

פיקוח על האגודות, אולם שום הצעה מהצעות אלה לא הגיעה לשלב הקריאה ה

  הטרומית.

להעביר לרשות התאגידים את  בה הוצע ,46האמורות חוקהת והצעאשר לאחת מ

התנגד להעברת  הפנים דאזשר , התברר כי פיקוח על האגודותהסמכות 

  .47הדיון בהצעת החוקועדת השרים דחתה את ו ,הסמכויות

חוות שרים לחקיקה הועדת הכינה עבור ייעוץ וחקיקה מחלקת  2014נובמבר ב .2

נאמר כי "אין בחוות הדעת האמורה  .48הפרטיותחוק הת והצעאחת מבעניין דעת 

ניות ככאלה. אין לקשור את נושא אמ'הצדקה להמשך קיומן של אגודות עות

הסדרת פעילותן של האגודות והפיקוח עליהן לחקיקתו של חוק עמותות חדש. 

לחדילת קיומם של תאגידים מסוג  הדברים אינם כרוכים זה בזה. יש לחתור

ניות בטווח זמן קצר יותר, ובלבד שתתאפשר תקופת היערכות אמ'אגודות עות

  .מתאימה לאגודות ולרשם"

מנסה משרד המשפטים להסדיר את נושא האגודות באמצעות חוק  2014משנת  .3

 העמותות החדש, כמפורט להלן: 

חדש, ונאמר בהם כי בנושא חוק העמותות ה 49התקיימו דיונים 2014בשנת  .א

על פי ההסדר המתגבש אין מקום להמשך קיומן של האגודות 

הן יפורקו. עוד נאמר  -מאניות, והן יידרשו להירשם כעמותות, וָלא 'העות

 בדיונים כי החוק החדש יקבע תמריצים חיוביים ושליליים לצורך כך. 

ההסדר המוצע מטרת  עולה כי 2014משנת משרד המשפטים מסמך של מ .ב

ניות. אמ'אגודות עותיהיו עוד לאחר תקופת מעבר לא יא להביא לכך שה

עם זאת, כרוכה בו עדיין הכרעה באשר לאגודות שזכו בעבר לפטור "

מרישום כעמותה. הכרעה כי גופים אלא לא יוחרגו מחובת הרישום, תאפשר 

ני על אגודות והסדרה מלאה ושלמה של אמ'את ביטולו של החוק העות

הרעיוני, דווקא בשל היקפי פעילותן הציבורית וממדי  התחום. במישור  
)פורסם במאגר ממוחשב,  תומר דור נ' רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות 10419/03ע"א   44

5.9.05).  

 לעיל. 6ראו הערה   45

 .286/20 מס', 2015-מאניות )רישום ופיקוח(, התשע"ה'הצעת חוק האגודות העות  46

 . 10.2.16-המקור: מכתב היועץ המשפטי של משרד הפנים אל מנכ"לית המשרד מ  47

 .2498/19, מס' 2014-דמאניות )רישום ופיקוח(, התשע"'חוק האגודות העות הצעת  48

 - 7דיון  -השולחן העגול הממשקי  -: חוק עמותות חדש 25.11.14-מסמך של משרד המשפטים מ  49

 המודל שבבסיס חוק העמותות החדש וסוגיות נוספות לדיון. 
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השפעתה על הציבור, יש הצדקה להטיל על האגודות הפטורות חובות 

דיווח, שיאפשרו שקיפות לציבור וכן פיקוח של גורם חיצוני ואובייקטיבי בעל 

 .מומחיות בפיקוח על תאגידים ללא כוונת רווח"

 2015אפריל שהתקיים בניות אמ'סיכום דיון בנושא אגודות עותמ .ג

 ם שלפיסקלי( ונציגי-משנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכליהבהשתתפות 

בתוך  כיעולה  ,משרד האוצרשל משרד הפנים ושל רשות התאגידים, 

האגודות לעבור לפעול במסגרת תאגידית של  יצטרכו תקופה שתיקבע

ים ואגודות שאינן פעילות יפורקו או יימחקו. בתקופת הביני ,עמותות

 ,כעמותות יידרשו האגודות להירשם במרשם זמני מןרישומועד עד תימשך ש

לפעילותן  בנוגעלרשות התאגידים פרטים מרכזיים  הן ימסרוולצורך כך 

  שרת המשפטים.אישור ולנכסיהן. הוחלט כי נייר העמדה יובא ל

רשות התאגידים כללה הצעה להסדרת הנושא במסגרת טיוטת תזכיר חוק  .ד

. על פי 2016החדש שהוגשה לאישור שרת המשפטים באפריל העמותות 

למשך  .ירשם כעמותותגיש לרשם בקשה להלהיחויבו אגודות התזכיר, כל ה

ת להירשם ורשאי)תקופת המעבר( האגודות יהיו שנתיים מיום תחילת החוק 

בתקופת המעבר . שאותו ינהל רשם העמותות במרשם זמני של אגודות

ניתן יהיה להטיל עיצום מהוראות החוק המוצע, ויחולו על האגודות חלק 

לעניין הכנת דוח כספי ודוח שיפרו את ההוראות )למשל  אגודות על כספי

אגודה שתפר את החובה להגיש בקשה  (.מילולי והגשת דיווחים לרשם

הרשם ירשום אותה כעמותה אם היה לו יסוד סביר  -לרישום כעמותה 

תקופת המעבר  יא פעילה. בתוםלהניח כי יש בבעלותה נכסים או שה

פעילות  אינה מבצעת כלהרשם יהיה רשאי למחוק אגודה אם שוכנע כי 

  נכסים. אין לה ו

כי  2016מחלקת ייעוץ וחקיקה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

המגמה היא לצמצם את הפערים הרגולטוריים הקיימים בין כלל התאגידים ללא 

עליהם נורמות התנהגות דומות, זאת על מנת להבטיח כי אופן כוונת רווח ולהחיל 

ניהולם תקין, ולהבטיח הגנה על כספי הציבור המוחזקים בידיהם ועל ציבור הנהנים 

משירותיהם, אך זה מותנה בקידום חקיקה שתסדיר סמכויות פיקוח רגולטיביות על 

וגשה לאישור טיוטת תזכיר חוק העמותות החדש שההאגודות. המחלקה הוסיפה כי 

העלתה בפני השרה גם את השאלה האם לקדם את הסדרת שרת המשפטים 

האגודות במסגרת טיוטת תזכיר חוק העמותות או במסגרת ייעודית נפרדת שתאפשר 

  טיפול מהיר יותר בנושא, וכי השרה עדיין בוחנת נושא זה.

מנסה משרד המשפטים להסדיר חוק עמותות  2012לנוכח העובדה שמשנת 

החקיקה צפוי להימשך עוד פרק זמן נכבד, על חדש וככל שיסתמן כי הליך 

מאניות שלא 'משרד המשפטים לשקול אם לקדם את נושא האגודות העות

 במסגרת קידום חוק העמותות החדש אלא במסגרת הסדר נפרד. 

 



 1007|    הפנים משרד

 לאומיות-הסדרה מכוח הנחיות בין

לאומי -כוח משימה בין הארגון(, שהוא -)להלן  FATF-הוקם ארגון ה 1989בשנת 

מאז  מימון טרור.בשמטרתו לפתח ולקדם מדיניות עולמית למאבק בהלבנת הון ו

 הנחיותעל ידי קביעת  האמור לאומי-הבין המאבקהארגון את  מנהיגהקמתו 

מאבק עניין המסגרת הנורמטיבית המחייבת למשמשות כ. המלצות הארגון 50בתחום

המחייב את כלל המדינות  זעריסטנדרט המת לנחשבווהן  ,מימון טרורבבהלבנת הון ו

ת את הנחיות הארגון עלולות והשותפות למאבק בתופעה. מדינות שאינן מאמצ

לאומי. -להיכלל ברשימות הארגון כמדינות שאינן משתפות פעולה במאבק הבין

הגבלה כן של מוסדותיה הפיננסיים וופגיעה במוניטין של המדינה  הדבר משמעו

 לאומי. -ןפעילותם במישור הפיננסי הביל יכולת שניכרת 

המלצותיו למאבק בהלבנת ההון  40של פרסם הארגון נוסח עדכני  2012בשנת 

עוסקת בסיכון למימון טרור בארגונים ללא מטרות רווח,  8המלצה  מימון טרור.וב

והיא מציעה למדינות לבחון את מידת הלימתם של החוקים והרגולציה לארגונים 

ח ולנקוט אמצעים פרופורציונליים וממוקדים לנוכח גישת ניהול ללא מטרות רוו

 . לפי המלצות ניצול פיננסי למטרות טרורסיכונים כדי להגן על ארגונים אלה מ

, אשר עוסקות בשקיפות ובזיהוי בעלי עניין בישויות משפטיות, ראוי כי המדינות 25-24

או למימון טרור, בכך  יפעלו למניעת שימוש לרעה בישויות משפטיות להלבנת הון

שיוודאו שיש בידיהן מידע מספיק, מדויק ועתי על בעלי העניין ובעלי השליטה 

 בישויות המשפטיות. 

כל מדינה לבצע הערכת סיכונים לאומית,  המלצות הארגון קובעות, בין היתר, כי על

ובמסגרתה היא תזהה ותעריך את הסיכונים הנשקפים לה בתחום הלבנת ההון 

את ביצוע הפרויקט  2013הטרור. היועץ המשפטי לממשלה אישר ביוני ומימון 

, בהובלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הפועלת מכוח 51להערכת סיכונים

חוק איסור הלבנת הון. הערכת הסיכונים נועדה לשמש כבסיס לקביעת מדיניות 

תפיסה המביאה וסדרי עדיפויות בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור ולגיבוש 

בחשבון את השפעת הסיכונים האמורים על תחום הפיקוח, האכיפה והקצאת 

מרכזת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קבוצות  2014המשאבים. משנת 

עבודה שעוסקות בהיבטים השונים של הפרויקט, ובהן קבוצת הרגולטורים וקבוצת 

 רשויות האכיפה. 

סמכות רגולטורית מכוח חוק איסור הלבנת  נמצא כי משרד הפנים אינו בעל

 הון, ולכן אינו נכלל בקבוצות העבודה של הפרויקט להערכת הסיכונים.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 

כי רצוי לקבוע מנגנוני תיאום ושיתוף פעולה בין הרשויות המוסמכות  2016מנובמבר   
מימון בם למלחמה בהלבנת הון וינסירתימת הגופים הפינאת , בין היתר, ותדורש האלהנחיות   50

זיהוי לקוחות ודיווחים לרשויות, בנושא על תאגידים פרטיים חובות אקטיביות  ותטרור ומטיל

 .המלחמה בפשיעה ובתוצריהבמסגרת 

 חידושים סקירת -הון -מידעהמקור: פרסום של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור:   51

 . 21(, גיליון 2015)אפריל  טרור ומימון הון נתבהלב המאבק בתחום ומהעולם מהארץ
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תוף מידי של מידע ביניהן, וכן רצוי לוודא כי הוקנו לרשויות סמכויות כדי להבטיח שי

או  -חקירה מספקות, וזאת כדי להבטיח כי אם מתעורר חשש שארגון מסוים פועל 

 למטרות הלבנת הון או מימון טרור, יעמוד לרשותן מידע בנושא. -מנוצל לרעה 

אל מחויבת לפעול לאומיות שמדינת ישר-יוצא אפוא כי גם לפי ההמלצות הבין

מאניות, שהן ארגונים 'לפיהן, על הממשלה להחיל פיקוח על האגודות העות

ללא כוונת רווח. לנוכח זאת ראוי שתוגש לממשלה הצעה מוסכמת בעניין 

וזאת כדי  ניהן,תיאום ושיתוף פעולה בי הרשויות המוסמכות, הקובעת מנגנוני

נצלו אותן לרעה למטרות שבעלי שליטה ובעלי עניין באגודות לא י להבטיח

 הלבנת הון או מימון טרור.
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 סיכום

אגודות עות'מאניות הן ארגונים ללא כוונת רווח הפועלים למטרות ציבוריות 

ולטובת ציבור נהנים רחב, תוך שימוש בכספי ציבור, ובכלל זה הן מקבלות 

מהמדינה הטבות ובהן הטבות מס. אולם החוק העות'מאני, המסדיר את 

של האגודות, מיושן ואינו כולל הוראות חוק שבאמצעותן ניתן לבצע  פעולתן

פיקוח ואכיפה יעילה כדי לוודא שהאגודות פועלות באופן תקין. למשרד 

הפנים, האחראי לאגודות העות'מאניות, אין רישום מלא ומבוקר בעניינן, וזהו 

יקוח ליקוי מהותי, בייחוד נוכח העובדה שמדובר בגופים שמלכתחילה רמת הפ

 עליהם הייתה מזערית.

שנים לאחר חקיקת חוק העמותות, חובות הדיווח  36-במועד סיום הביקורת, כ

והרישום הקפדניות ומנגנוני הפיקוח והרגולציה הממשלתיים החלים על שאר 

התאגידים הפועלים שלא למטרת רווח עדיין אינם חלים על האגודות 

במשך השנים לא מעט גורמים  העות'מאניות, אף שאין הבדל מהותי ביניהם.

עמדו על הצורך בהסדרת הנושא, אולם לא חלה כל התקדמות בסוגיית 

ההסדרה והפיקוח על האגודות. אף שמשרדי הפנים והמשפטים מסכימים כי 

הסדרת הנושא משקפת כשל רגולטורי מתמשך, טיפולם בנושא מתמהמה -אי

 יתר על המידה.

ילויות בהיקפים של מיליארדי ש"ח היעדר פיקוח על האגודות המבצעות פע

לא סביר שאגודות הוא בגדר ליקוי של ממש ברגולציה הממשלתית. 

עות'מאניות יפעלו ללא כל חובת דיוח וללא פיקוח, בפרט שכמה מן האגודות 

המנגנון של פיקוח ממשלתי על הנעשה הן ארגונים מרכזיים במשק הישראלי. 

שמקורן בכספים  -כספי האגודות  באגודות חיוני הן כדי שהציבור ידע כי

אכן משמשים למטרה  -שהציבור תורם להן במישרין או בכספי ממשלה 

שלשמה ניתנו, והן כדי למנוע שימוש לרעה באגודות לשם הברחת נכסים, 

הפקת רווחים או חלוקת רווחים שלא כדין. מה גם שבכל עת עלולים להיגרם 

ך השנים נחשפו פרשיות נזקים בגין מצב זה, והראיה לכך היא שבמש

 המלמדות על כשלים בפיקוח על פעילותן של אגודות שונות.

לנוכח האמור לעיל על שרי הפנים והמשפטים לאשר בהקדם תכנית פעולה 

להעברת האחריות לנושא האגודות ממשרד הפנים למשרד המשפטים. מוצע 

הסדרת כי תכנית זו תגובש בשיתוף משרד האוצר. על התכנית לכלול 

ופירוט של המשאבים שיוקצו לביצועה, וכן ראוי  לוח זמנים מחייבסמכויות, 

 שבתכנית ייקבע הגורם האחראי לביצוע כל אחד ממרכיביה.



 
 



  - הפנים משרד

 הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות

  האזרחי מעמדם בהסדרת הטיפול

 ישראלים של זרים משפחה בני של

 



 



 1013|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

 תקציר

  כללי רקע

 זכות בהתבסס על. היא זכות יסוד , ובכלל זה הזכות להינשא,הזכות לחיי משפחה

בנוגע למדיניות משרד הפנים  1999בעניינה של עתירה משנת בג"ץ בע ק זו יסוד

עמד של מ זוגו ןכי לכל ישראלי זכות להקנות לבבג"ץ סטמקה(  -בנושא )להלן 

לצד הזכות של הפרט לחיי משפחה עומד האינטרס המשמעותי של . 1קבע במדינה

ולפעול נגד מי שמנצל  עם הגירה בלתי חוקית לתחומיה להתמודד מדינת ישראל

 .2להמשך שהייה בלתי חוקית בישראלאו האכיפה לשהייה  את מגבלות מנגנוני

י של אזרח ותבבקשמטפלת רשות האוכלוסין(  -רשות האוכלוסין וההגירה )להלן 

 בשל איחוד יםזרה םזוג נילהעניק מעמד אזרחי לב יהתושבשל או  ישראל

כנות קשר  כך היא בוחנת אתך צורל .ליך מדורגהמשפחות, וזאת במסגרת 

חשש אם יש ו אם בכוונת הזוג להשתקע בישראלובודקת  בני הזוגהנישואין בין 

טחון הציבור או ילסיכון בריאות הציבור, בשהקניית המעמד החוקי לבן הזוג יגרום 

מר אמנון בן עמי,  היהמנכ"ל רשות האוכלוסין בתקופת הביקורת  טחון המדינה.יב

עמדו שני  ,וכלוסין ברשות, העוסק בביצוע התפקיד האמורובראש מינהל הא

ומנהל אגף מרשם ומעמד, מר  ,מנהלים: מנהל אגף בכיר לשכות, מר אבי לקח

 עמוס ארבל. 

בקשות חדשות של ישראלים להעניק  5,200-כמדי שנה מוגשות לרשות האוכלוסין 

-יותר מ ,2016, נכון לאפריל בישראל שוהיםמעמד אזרחי לבני זוגם, ובסך הכול 

 2014-2005שנים ב .םמעמד הסדרתהליך מדורג לצורך שמתבצע זרים  33,000

בקשות לאיחוד  8,465-בקשות לאיחוד משפחות של בני זוג נשואים ו 21,988הוגשו 

 יחדיו חיים משותפים אך אינם נשואים זה לזה המקיימים משפחות של בני זוג

 .(ידועים בציבור-)להלן

 ,חוק הכניסה לישראל( -)להלן  1952-התשי"ב ,לישראלמכוח חוק הכניסה 

במקרים חריגים להעניק מעמד אזרחי להחליט מוסמך מנכ"ל רשות האוכלוסין 

משרדית -ןועדה בי זהחוק הוקמה מכוח  כךלזרים מטעמים הומניטריים. לצורך 

 -)להלן  אשר מייעצת למנכ"ל אם לאשר את הענקת המעמד במקרים כאלה

 . טרית(הוועדה ההומני

 

 
 . (1999( )2, פ"ד נג)חשין השופט שלדינו -לפסק 74' פס, סטמקה נ' שר הפנים 3648/97בג"ץ  1

 לפסק דינו של השופט חשין. 52שם, פס'   2
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את נושא הסדרת מעמדם  2016יולי -בחודשים פברואר

 ים שנבדקו:נושאה ביןהאזרחי של בני משפחה של אזרחי ישראל ותושביה. 

מתן מעמד לבני זוג נשואים ולבני זוג שהם ידועים בציבור; הטיפול בבקשות ל

הוועדה פעילות ; אזור יהודה ושומרון יעם תושב ישראליםאיחוד משפחות של 

משרדית לעניינים הומניטריים; וכן הבקרה והפיקוח על ההליך המדורג. -הבין

במשרד החוץ ובלשכת  בוצעוהבדיקה נעשתה ברשות האוכלוסין. פעולות השלמה 

 נתיב(.  -)להלן  "נתיב"הקשר 

ן בבקשות יעילות הטיפול של רשות האוכלוסי הסוגיה העיקרית שנבדקה הייתה

אם הרשות נבדק להעניק מעמד אזרחי לבני משפחה של ישראלים, ובכלל זה 

שהשירות יינתן במהירות הראויה ובלא שתיגרם  באופןהפעילה את סמכויותיה 

. לצורך הבדיקה נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה גם עם 3לפונים טרחה יתרה

 אנשים ועם ארגונים שעוסקים בזכויות אדם.

 

 העיקרייםהליקויים 
 קביעת משכי זמן מרביים לטיפול בבקשות-אי

מעמד  למתןשלבי הטיפול בבקשות חלק מהרשות לא קבעה משכי זמן מרביים ל

  .אזרחי לבני זוג זרים של ישראלים

 

 טיפול ממושך בבקשות 

 של בני זוג הנשואים לאזרחים ישראלים

בבקשות להענקת מעמד אזרחי לבן  השונים הטיפולבחלק ניכר מהמקרים שלבי 

הלי רשות האוכלוסין וזמן רב מהנדרש על פי נ נמשכיםזוג זר הנשוי לישראלי 

מהבקשות לקבלת  70%-כלדוגמה, ולעתים כלל התהליך נמשך זמן בלתי סביר. 

 45%-ב; הנדרשארוך מאושרו לאחר פרק זמן בשנים שנבדקו  54אשרת א/

לתקופה  5רשות את תוקף אשרת א/ה ריכההאשנבדקו שנים בשהוגשו  מהבקשות

בזכויות פגעו  טיפול הרשות בבקשותעיכובים שמקורם ב .ארוכה מהנקבע בנוהל

בבקשות  טיפלהבזכות היסוד לחיי משפחה. רשות האוכלוסין  , ובעיקרהמבקשים

במהירות הראויה  שירות ברמה גבוהה, שלא בהתאם לחובתה לתת לציבוראלה 

  רחה יתרה.בלא שתיגרם לפונים טו
' ב כרך, הסמכות המינהלית. זמיר, י' רופפראו לעניין זה חובתה של רשות מינהלית לנהוג כך,   3

 .674 'עמ, ("ותשנ)ה

 .אשרה ורישיון לישיבת ארעי בישראל המקנה גם זכויות סוציאליות מסוימות  4
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 נתונים בדבר בקשות שאושרו

לקבלת אזרחות או מהבקשות  40%-יותר מנמצא כי בסופו של דבר לא נענו 

שש לשכות השירות הגדולות ב שהוגשומעמד קבע(  -תושבות קבע )להלן 

מהבקשות  2%-רק כבשנים שנבדקו, וכי  5מבחינת מספר הבקשות המטופלות

לתלות את האמורות לא נענו עקב החלטת הרשות שלא לאשרן, על כן לא ניתן 

הנתונים הממוחשבים של  .בקשהלשל מקבלי מעמד הקבע בסירוב  קטןהשיעור ה

: האם מדוע שיעור כה גדול מהבקשות לא התקבלרשות אינם מאפשרים לדעת ה

קשות מונע רשות בבהבן הזוג הזר ויתר על בקשתו לקבל מעמד קבע, האם טיפול 

 רשות שגויים מן היסוד.השמא נתוני ואו מעכב בדרך כלשהי את הענקת המעמד, 

 

טיפול ממושך בבקשות של בני זוג ידועים בציבור של 

 אזרחים ישראלים ושל בני זוג מאותו מין 

להענקת מעמד אזרחי לבן זוג ידוע בציבור של ישראלי רבות הטיפול בבקשות 

כרבע מהבקשות לדוגמה, הלי רשות האוכלוסין. ונ אורך זמן רב מהנדרש על פי

אשר  .לאחר שהוגשויותר מחצי שנה נענו בחיוב 16אשרת ב/לקבלת שנבדקו 

פגיעה גרם ל, העיכוב בהןהרשות  ה שלטיפולבעיכוב גרידא לבקשות שחל 

  יסוד לחיי משפחה.הפגיעה בזכות לבזכויות המבקשים, ואף 

הטיפול "נוהל  מהבקשות שטופלו לפי 70%-בכטיפולה של רשות האוכלוסין 

בהענקת מעמד לבני זוג של אזרחים ותושבי קבע ישראלים שאינם נשואים כולל 

 שקלה מתן מעמד של קבעעוד לפני ש בשנים שנבדקו נפסק בני זוג מאותו מין"

לדעת כאמור רשות אינם מאפשרים ההנתונים הממוחשבים של  .לבן הזוג הזר

בן הזוג הזר ויתר ש משוםאם ר כה גדול של בקשות. המדוע הופסק הטיפול בשיעו

רשות מונע או מעכב בדרך כלשהי העל בקשתו לקבל מעמד קבע, האם טיפול 

 .רשות שגויים מן היסודהשמא נתוני ואת הענקת המעמד, 

 

 קשר הכנות  בחינתקשיים בהיעדר טיפול ב

 חייםהומרכז 

העלה אגף מרשם ומעמד לפני מנכ"ל הרשות קשיים בנוגע לקבלת  2015ביולי 

 יועצים משפטייםבקשות לאיחוד משפחות: זמינות נמוכה של לגבי החלטות 

בקרב  - איונותיעדר המיומנויות הנדרשות בתחום זה, לרבות בביצוע ריללשכות; ה

ין בסיכומי חלק מהעובדים; מחסור בהנחיות ברורות לגבי הפרטים שיש לצי

נמצא כי במועד סיום הביקורת, כשנה לאחר שהעלה האגף לפני מנכ"ל  הבקשות.  
 באר שבע, חולון, חיפה, ירושלים, פתח תקווה ותל אביב מרכז.  5

 .ביקור בישראל על מנת לעבוד בה זמנית בשכראשרה ורישיון לישיבת   6
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הרשות את הקשיים האמורים, הנהלת הרשות עדיין לא נתנה לאגף מענה תכליתי 

 בנושא.

 

 דרישות להמצאת מסמכים

בנוגע למסמכים הנדרשים מבני הזוג  המידעאת  לא ריכזההאוכלוסין  רשות

 הרשות אף לא הביאה לידיעת .דורג שאין דרך להנפיקםבמסגרת ההליך המ

מידע מרוכז ונגיש  בהיעדרדבר קיומם של אישורים חלופיים. את הלשכות 

הדבר עלול לגרום שירות שהן מעניקות למבקשים ועלול להיפגע הללשכות, 

 טיפול בבקשתם.העיכוב ל

כנדרש בכל הנוגע לדרישת  פעלולא של רשות האוכלוסין מהלשכות  40%-כ

נמצא כי אף מסמכים מישראלים המבקשים להעניק מעמד אזרחי לבני זוגם. 

)תל אביב, רמלה, , חמש מהלשכות שנבדקו 2014שהנהלים עודכנו באוקטובר 

אינן משתמשות ברשימות המצורפות לנהלים אלא  אילת, כפר סבא ורחובות(

ממבקשי המעמד להמציא מסמכים לשכות נהגו לבקש כמה מהברשימות פנימיות. 

הליקויים האמורים בהליכי הטיפול הלי רשות האוכלוסין. ושאינם נדרשים על פי נ

האריכו  לפגישות נוספות ללא צורך, גרמו לכך שהם זומנוהכבידו על המבקשים, 

  את התהליך ופגעו ביעילותו.

 

 בקשות של ישראלי ובן זוג יוצא סודן או אריתריאה

הקניית בבקשות ל בהליך מדורג בנוגע לטיפול 2015ות משנת של הרשהנחיות 

רבים שזרים מאריתריאה או סודן בני זוג של ישראלים שהם של מעמד אזרחי 

 הלי הרשות ולא פורסמו לציבור.ולא עודכנו בנ ,7מהם, עונים להגדרת "מסתננים"

הרשות אף לא עדכנה את בית הדין לעררים בדבר אותן הנחיות, אף שהדבר 

שלא הצליח להשיג נדרש לו לשם הכרעה בעתירה שהגישו ישראלית ובן זוגה 

 .סודן -מדינת מוצאו מסמכים מ

 

איחוד משפחות של אזרח ישראלי טיפול בבקשות ל

 תושב אזור יהודה ושומרוןו

תושבי  בטיפול בבקשות של ישראליםיהוי שהעומס בלשכת מזרח ירושלים גרם ל

יותר מזרח העיר להקניית מעמד אזרחי לבני זוגם, ובכך פגע במבקשים ובבני זוגם. 

 
 .דהיינו זרים שנכנסו לישראל מהגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסו  7
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ם היתרי קיבלו 2013בשנת משליש מבני הזוג של ישראלים שהגישו בקשות כאמור 

לאחר רק שנתיים או יותר  8"ק(מת -תיאום וקישור )להלן  מינהלת ראשונים של

-עדיין לא התקבלו החלטות בעניינן של כ 2016כמו כן, במאי  .בקשהה שהוגשה

ללשכת מזרח ירושלים. לעתים בתי  2014ממאות הבקשות שהוגשו בשנת  40%

, היה ער כבר מנכ"ל הרשותשאף  .כךהרשות בהוצאות בשל משפט אף חייבו את 

הנהלת הרשות , בקבלת החלטות בלשכת מזרח ירושלים לעיכובים 2013משנת 

השיהוי הניכר בבקשות.  משך הטיפול לקיצורהלשכה כלים  העמידה לרשותלא 

 עלול לפגוע בזכויות היסוד של בני הזוג לחיי משפחה.  האלהבטיפול בבקשות 

 

 מעורבות גורמים חיצוניים בבדיקת בקשות 

 על ידי "נתיב"

 בדיעבד ותקבדיכנות הקשר בין בני הזוג ו לשכת הקשר "נתיב" עוסקת בנושא

 הסמכותהוסדרה ש אבלשהגיש את הבקשה, הישראלי בן הזוג של  בדבר מעמדו

 .כן לעשות

 

 טיפול של הקונסוליות בבקשות-אי

 זר זוג לבן מעמד במתן הטיפול בנושא, הרשות נוהל הוראות בין פער יש כי נמצא

ההנחיות ששלח משרד החוץ  לבין, לציבור המוצגות, ישראלי לאזרח הנשוי

. בישראל הוא הישראלי זוגם בן של חייו מרכז אשר לזרים הנוגע בכללקונסוליות 

 עורכות ולא מסמכים מקבלות לא, בקשות בודקות לא הקונסוליות, כאלה במקרים

 .ריאיון

 

 משרדית לעניינים הומניטריים-הוועדה הבין

דנה בין השאר בבקשות לאיחוד משפחות בהליך המדורג.  ההומניטרית הוועדה

פסק מלהתקיים הקשר הזוגי בין בן זוג זר לבין אזרח ישראלי, אם  אםלדוגמה, 

 רשות .אם בשל פטירת בן הזוג הישראליובשל רצון בני הזוג לסיים את הקשר 

 הטיפול הליךשלבי  של שניים משבעתהמרבי משכם קבעה את לא האוכלוסין 

  הייתה ערה לצורך לקבוע זאת. 2013, אף שכבר בשנת תבבקשו

נמצא כי הוועדה ההומניטרית דנה בבקשות המוגשות לה יותר משנה לאחר 

האופן שבו מרכזת רשות . שהוגשו הבקשות, והדבר גורם לשיהוי ניכר בטיפול בהן

אינו מאפשר  שמוגשות לוועדה ההומניטריתהאוכלוסין את המידע בדבר הבקשות   
מינהלת תיאום וקישור היא נציגות של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים באזור יהודה   8

  .1ושומרון. ההיתר מקנה את אותן זכויות שמקנה היתר שהייה מסוג ב/
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ולפיהן התמודדות עם טענות ואף אינו מאפשר  התהליך של שיטתית בחינה

 הטיפול ממושך באופן בלתי סביר. 

לצורך מעמד אזרחי  אם מתעכב הטיפול בבקשות שתכליתן הקניית יודגש כי

מועד תחילת מימוש זכויותיו ב עלול לחול עיכובזכויות סוציאליות נוספות,  הענקת

של הפונה. נוסף על כך עיכוב הטיפול בבקשות מאריך את שהייתם בארץ של 

בעקבות החלטת מנכ"ל אשר זרים שאין הצדקה עניינית להתיר להם להישאר בה, 

 הרשות מתבקשים לעזוב אותה. 

 

 עררים על החלטות רשות האוכלוסין ותוצאותיהם

 ביקשה הרשות 2015אשר בשנת  העררים על פי ממצאי הביקורת, במחצית

בדיקות  יבצעולבדיקתה, היא מצאה שיש מקום שעובדיה שוב  םולהעביר למוחקם

 . נתון זה מלמד על חולשה מקצועית9לא היו מבוססות דיין יהכיוון שהחלטות נוספות

וכשל של הרשות במקרים רבים לבסס כנדרש את החלטותיה על המידע הנאסף 

של ההליך, בהתחשב בכך  ממצא זה נדרשת בחינה יסודיתוכח נל במהלך ההליך.

שמדובר בהליך ממושך וכן בהתחשב במידע הרב והרגיש שדורשת הרשות 

 שיעמידו לרשותה לצורך קבלת ההחלטות.

 

 בקרה ופיקוח על ההליך המדורג

מסד נתונים  -למטה רשות האוכלוסין ולמנהלי הלשכות אין כלי ניהולי בסיסי 

מלא ומהימן המאפשר בקרה על עבודת הלשכות כדי לוודא שהטיפול בבקשות 

 כיבדה הרשות את באיזו מידהאפשר לדעת  אי עקב כך כנדרש. ומתבצעיעיל 

 היאאם  אי אפשר לברר כלשהי בזכותשל המבקשים, ואם הייתה פגיעה  זכויותיהם

 ההליך במסגרת בקשות יבמגיש הטיפולשגם  משמע. ומחויבת המציאות מוצדקת

  כשל ניהולי יסודי. משקף הדבר .אינו שקוף המדורג

 

 ההמלצות העיקריות

 הטיפול כל אחד משלבישל המרבי  משכו את לקבוע"ל רשות האוכלוסין מנכעל 

 הרשות עובדי בקרב האלה הכלליםאת  להטמיע וכן אשרות לקבלת בבקשות

  ולוודא שהם מיושמים כנדרש.
על החלטות רשות האוכלוסין בדבר בקשות  עררים 620לערכאות שיפוטיות  הוגשו 2015 בשנת  9

ורשות  ויימחק מהעררים 200נקבע כי . דין פסק ניתן מהם 437 לגבילאיחוד משפחות, ו

 .ות בעניינםהאוכלוסין תבחן שוב את הבקש
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ם העיכובים בשלבי הטיפול השונים בטיפול והאוכלוסין לפעול לצמצעל רשות 

מקור ש כל אימתבבקשות להענקת מעמד אזרחי לבן זוג זר הנשוי לישראלי, 

 התנהלות בני הזוג. אופן העיכוב אינו 

מתן של בשלב הבחינות  הנמצאותשל בקשות  ליזום בהקדם בדיקהעל הרשות 

 ,המבקשים אינו מסיים את ההליךגדול מ כהשיעור לברר מדוע  כדי ,מעמד קבע

, על כל הפעולות את הטיפול בבקשותבהקדם האפשרי להשלים כן עליה ו

  ומהימן. שלפיו היא פועלת מקיףעל הרשות לוודא כי מסד נתונים הכרוכות בכך. 

בעניין כנות לשיפור הליכי הבדיקה והבירור לפעול כנדרש על רשות האוכלוסין 

להעמיד לרשות עליה , ובכלל זה הזוג וקביעת מרכז חייהםהקשר בין שני בני 

ביעילות הרשות כלי עבודה שיסייעו להם לקבל החלטות של מטה הלשכות וה

 .ובמהירות

שיהוי לטיפול בעל הנהלת רשות האוכלוסין לגבש בדחיפות תכנית פעולה 

, בבקשות לאיחוד משפחות של ישראלים עם בני זוגם תושבי אזור יהודה ושומרון

  .ליישומה של תכנית זו לפעול בהקדם האפשריכן עליה ו

לרכז מידע בדבר המסמכים הנדרשים מבני הזוג במסגרת  האוכלוסין מינהל על

 ביחס הקבילים החלופים האישוריםההליך המדורג, שאין דרך להנפיקם וכן בדבר 

על  נוסף על כך, ולהנגיש את המידע הזה ללשכות השירות ולציבור. מדינה לכל

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי ללשכות האוכלוסין לפעול בהתאם 

ולהפיץ בקרב מגישי הבקשות את רשימות המסמכים המלאות לאזרח ישראלי 

 הלי הרשות. והנדרשות מהם על פי נ

על רשות האוכלוסין לפרסם בהקדם וללא דיחוי את הכללים הנוגעים 

לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק  ל"מסתננים", דהיינו זרים שנכנסו

 ונתפסו, המגישים בקשה במסגרת ההליך המדורג כנדרש.

האם הבירור הנוסף בדבר בסוגיה היועץ המשפטי לממשלה לחוות דעתו על 

בירור בקשתו להעניק מעמד לבן זוגו,  במסגרתמעמדו בארץ של בן הזוג הישראלי 

בר העמים או מזרח אירופה, עלול מי שעלה ממדינות ח המתבצע רק בעניינו של

 והמידע הקשר כנות בנושא לעסוק תמשיך"נתיב"  אםלהיות בגדר אפליה פסולה. 

 כללית התרשמות גיבוש לצורך או בדיקה לצורך אם, הזוגי הקשר על הרגיש

 היועץ לשכת עם בהתייעצות, הממשלה ראש ומשרד האוכלוסין רשות על, כאמור

 נוסף, העמים חבר יוצאי של בעניינם בכך צורך יש אם לבחון, לממשלה המשפטי

 של הנוספות בפעולותיה צורך שיש נמצא אם .האוכלוסין רשות של בדיקתה על

 אם. לציבור ולפרסמה, כנדרש, בכתב סמכותה היקף את להבהיר יש"נתיב", 

  .בנושא מעורבותה את לאלתר להפסיק יש, כך לפעול תוסמך לא"נתיב" 

בדבר  המעודכנים ומשרד החוץ להפיץ בהקדם את הכללים על רשות האוכלוסין

הליך הגשת הבקשות ובחינתן. ראוי שההליך יהיה כרוך בטרחה המועטה ככל 

האפשר לבני הזוג בנסיבות העניין, ושהוא לא יקשה על רשות האוכלוסין לבדוק 

 כדבעי את הבקשות כדי לגבש החלטה מיטבית בעניינו של כל מקרה.
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שנציגיהם האוכלוסין, בסיוע ראשי הגופים הממשלתיים על מנכ"ל רשות 

, של הוועדה שינוי יסודי בסדרי עבודתה לבצע, 10וועדה ההומניטריתמשתתפים ב

עליו גם יתייעל ויתקצר, ומשכו יהיה סביר.  להבאופן שהטיפול בבקשות המוגשות 

כל המידע הנדרש על  ובו מרוכז מידע מלא, עדכני ומהימן להכין לאלתר מאגר

בהתבסס על המידע השמור בו תוכל  בקשות שמוגשות לוועדה ההומניטרית.

הליך שלבי  לבצע בקרה עלפעולות מידיות להפחתת העומס וכן  הרשות לנקוט

 הטיפול בבקשות. 

נדרשת  שביקשה הרשות למחוק, הערריםהממצאים האמורים על שיעור  נוכחל

בבקשות לאיחוד משפחות במסגרת ההליך הטיפול  בחינה יסודית של הליך

פעולות הדרושות לשיפור את ה בדחיפותעל רשות האוכלוסין לנקוט ו המדורג

שמסד הנתונים כמו כן עליה לוודא  שהיא מבצעת בעניינן.הליכי הבדיקה והבירור 

פיקוח הנתונים ושימוש בהם לצורכי של אפשר ניתוח שהוא י ,מהימןויהיה מלא 

 יתן להנגיש את המידע לציבור המבקשים באופן שקוף.יהיה נשו ,בקרהו

 

 סיכום

זכאי כל ישראלי להקנות  , ומכוחה של זכות זוהזכות לחיי משפחה היא זכות יסוד

לצד הזכות של הפרט לחיי משפחה עומד . עמד של קבע במדינהמ זוגו ןלב

עם הגירה בלתי חוקית  להתמודדמדינת ישראל האינטרס המשמעותי של 

הליך ממושך שהוא בן זוג של ישראלי מתבצעת בהסדרת מעמדו של זר . לתחומיה

בעניין כנות הקשר הזוגי. לצורך כך  ,שנים הנמשך כמה ,מעקב מקיףהכולל גם 

 -נחשפת למעשה המדינה לפרטים אינטימיים ואישיים בחייהם של המבקשים 

  ישראלים ובני זוגם.

באופן תכליתי ובלא שיוערמו  ברגישות,המדורג הרשות נדרשת לקיים את ההליך 

בקשות  לאיתורתרים על המבקשים. ואולם בד בבד היא נדרשת לפעול וקשיים מי

מילוי משימה זו, על שלביה הרבים, לצורך פיקטיביות המוגשות שלא בתום לב. 

 מערך מקצועי ויעיל. נדרש

משרד מבקר המדינה העלה בדוח זה כמה וכמה ממצאים, מהם ממצאים המעידים 

מעמדם האזרחי של בני כשלים יסודיים בטיפול הרשות בבקשות להסדרת  על

 .משפחה זרים של ישראלים

על כמה ממצאים המעידים על העיכובים הרבים  הדעת את לתת מקום יש במיוחד

 ולעתים -החריג  שמאפיינים את הטיפול בבקשות. מדובר, בין היתר, בשיהוי

 הניכרים בפיגורים; המדורג יךבמסגרת ההל בבקשות בטיפול - סביר הבלתי

או תושב קבע בישראל לבין  יאיחוד משפחות בין ערבי ישראלל בבקשות בטיפול

שיהוי החמור במיוחד בטיפול בבקשות ובבן זוגו תושב אזור יהודה ושומרון; 

  מניטרית. והמוגשות לוועדה ה
 .ישראל ונתיבמשרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משטרת   10
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זה, עיכוב  .את מחיר העיכוב בטיפול בבקשות משלמים הן המבקשים והן המדינה

משמעו פגיעה בזכויות המבקשים ואף בזכות היסוד לחיי  ,בפעולות הרשותשמקורו 

מאריך מאחר שלעתים נדחות הבקשות שהטיפול בהן התעכב, העיכוב  .משפחה

 את שהייתם בארץ של זרים שאין הצדקה עניינית להתיר להם להישאר בה.

של  הגדולשיעור השני ממצאי ביקורת נוספים מחייבים בחינה וטיפול מידיים: 

וכן החלטתה שלא סיימו את ההליך, שלא עקב סירוב הרשות לבקשה,  מבקשים

של הרשות למחוק מאות עררים שהוגשו לבית הדין לעררים, מאחר שמצאה 

. בטיפול בבקשות הנוגעות אליהם ליקויים וביקשה לקיים בדיקה נוספת בעניינם

בטיפול הרשות בבקשות ממצאים אלו מהווים אינדיקציות לבעיות יסודיות 

מוטלת על מנכ"ל רשות  לבעיות היסודיות האלה המובאות לבחינתה. האחריות

: מנהל אגף בתקופת הביקורת האוכלוסין מינהלועל שני המנהלים של  האוכלוסין

 .ומנהל אגף מרשם ומעמד לשכות

לנוכח החשש שהליקויים בפעולות רשות האוכלוסין יפגעו בזכויות המבקשים 

צורך לקבל במהירות גם החלטות שמשמען כי על בני זוג לצאת לאלתר ובשל ה

מהארץ, על רשות האוכלוסין, ובראשה מנכ"ל הרשות, לפעול לאלתר לתיקון 

 מכלול הליקויים שהועלו בדוח זה. 
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 משפחה לחיי הזכות

, יסוד זכות היא
 ידי על המוכרת
 לאומי-הבין המשפט

 המשפט ידי ועל
 .החוקתי הישראלי

 להסדרת הזכות
 הזר הזוג בן של מעמד

 במסגרת נכללת
 לחיי החוקתית הזכות

 משפחה
 

  בואמ
היא זכות יסוד, המוכרת על ידי  -ובכלל זה הזכות להינשא  - הזכות לחיי משפחה .1

 עליוןהשפט המית המשפט הישראלי החוקתי. בלאומי ועל ידי -ןהמשפט הבי

וקבע כי זכותו של  11ל חשיבותו החברתית העליונה של התא המשפחתיעעמד 

ק מזכותו החוקתית לכבוד, המעוגנת למשפחתי היא ח אדם להשתייך לתא

בע ק. בהתבסס על זכות היסוד לחיי משפחה, 12בוד האדם וחירותוכ יסוד:-בחוק

בנוגע למדיניות משרד הפנים בנושא  1999נת בג"ץ בעניינה של עתירה מש

עמד של קבע מ זוגו ןבג"ץ סטמקה( כי לכל ישראלי זכות להקנות לב -)להלן 

 . 13במדינה

הזכות להסדרת מעמד של בן הזוג הזר נכללת במסגרת הזכות החוקתית לחיי  .2

עם בני משפחה אחרים שכבר לשם התאחדות הגירה  -, ומשמעה 14המשפח

הסדרת מעמדו של זר הנישא איחוד משפחות(.  -)להלן  בארץ היעד נמצאים

. חוק האזרחות( -)להלן  1952-התשי"ב לאזרח ישראלי מעוגנת בחוק האזרחות,

בן הזוג הזר אינו זכאי "אוטומטית" לאזרחות ישראלית מכוח נישואיו לאזרח 

חוק ל 7 סעיףמהוראות  .העניין מסור לשיקול דעתו של שר הפניםו ,15ישראלי

האזרחות ניתן ללמוד כי למוסד הנישואין, ככזה, יש השפעה על מתן הקלה 

 בהליכי ההתאזרחות. 

מכוח  מתבצעתהסדרת מעמדו של זר מכוח היותו ידוע בציבור של אזרח ישראלי  .3

חוק הכניסה לישראל(.  -)להלן  1952-, התשי"בהוראות חוק הכניסה לישראל

בחוק לפי ההגדרה שמי שאינו אזרח ישראלי ואף אינו עולה, חוק זה קובע כי 

שיון יאשרה ור , יהיו כניסתו לישראל וישיבתו בה על פי1950-השבות, התש"י

שיונות יעל פי החוק, הסמכות למתן אשרות ור זה.לפי הוראות חוק  ,ישיבה

  ישיבה מוקנית לשר הפנים.

מדינת לצד הזכות של הפרט לחיי משפחה עומד האינטרס המשמעותי של  .4

למנוע מתן מעמד במקרה  עם הגירה בלתי חוקית לתחומיה, להתמודדישראל 

האכיפה  את מגבלות מנגנוניל נגד מי שמנצל ולפעו של נישואין פיקטיביים,

 .16לשהייה ולהמשך שהייה בלתי חוקית בישראל

רשות האוכלוסין( היא יחידת סמך במשרד  -רשות האוכלוסין וההגירה )להלן  .5

אחד מתפקידיה  .200817הפנים שהוקמה מכוח החלטת ממשלה בשנת   
( 1)ז"ד מפ, פניםה במשרד האוכלוסין מרשם על הממונה' נ פרתא 693/91"ץ גבלמשל:   11

749 ,784. 

 ,בייניש השופטת של דינה לפסק 10' פס ,לממשלה המשפטי היועץ' נ לוניפ 7155/96"א ע  12

 .160( 1)נא"ד פ

 .1ראו הערה  13

 36' , פסהמיעוט הערבי נ' שר הפניםעדאלה המרכז המשפטי לזכויות  7052/03בג"ץ  14

 .202( 2סא ) ,ברק הנשיא של דינו לפסק

 2208/02בג"ץ ;(1999) 728( 2, פ"ד נג)חשין השופט של לפסק דינו 79' פס בג"ץ סטמקה  15

 .950( 5נו) ,ברק הנשיא של לפסק דינו 6' , פססלאמה נ' שר הפנים

 .1ראו הערה   16

  .2008מאפריל  3434החלטה  17



 1023|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

מדינה, של הוא להסדיר את מעמדם החוקי של אזרחי ההעיקריים של הרשות 

ולהפעיל את סמכויות שר הפנים שהואצלו לה  ,תושביה ושל הזרים השוהים בה

בתחום הטיפול בנתינים זרים ובתחום האוכלוסין. הרשות מבצעת תפקיד זה גם 

לשכות שירות ברחבי הארץ. מנכ"ל רשות האוכלוסין בתקופת  28באמצעות 

ין ברשות, העוסק הביקורת הוא מר אמנון בן עמי, ובראש מינהל האוכלוס

בביצוע התפקיד האמור, עמדו שני מנהלים: מנהל אגף בכיר לשכות, מר אבי 

 לקח ומנהל אגף מרשם ומעמד, מר עמוס ארבל. 

 -הטיפול של רשות האוכלוסין בבקשה של אזרח או תושב ישראל )להלן  .6

ליך ישראלי( להעניק מעמד אזרחי לבן זוג זר בשל איחוד משפחות מתבצע בה

כנות קשר הנישואין בין בן ההליך מתבצע באופן מדורג כדי לבחון את  .מדורג

ולוודא שהקשר לא נועד רק לשם השגת מעמד  הזוג הישראלי לבן הזוג הזר

אם בכוונת הזוג להשתקע גם  תהאוכלוסין בודק רשות. אזרחי לבן הזוג הזר

חשש היא מבקשת ראיות לכך שמרכז חייהם בישראל; ובודקת אם יש בישראל; 

טחון הציבור ילסיכון בריאות הציבור, בשהקניית המעמד החוקי לבן הזוג יגרום 

  טחון המדינה.יאו ב

בקשות חדשות של ישראלים  5,200-מדי שנה מוגשות לרשות האוכלוסין כ

, 2016להעניק מעמד אזרחי לבני זוגם, ובסך הכול שוהים בישראל, נכון לאפריל 

 ך מדורג לצורך הסדרת מעמדם.זרים שמתבצע הלי 33,000-יותר מ

מכוח חוק הכניסה לישראל מוסמך מנכ"ל רשות האוכלוסין להחליט במקרים  .7

שאינם זכאים לקבל מעמד בישראל על פי חריגים להעניק מעמד אזרחי לזרים 

אמות המידה שנקבעו בנוהלי רשות האוכלוסין, וזאת מטעמים הומניטריים. 

אשר מייעצת משרדית -ןועדה בי ראלחוק הכניסה לישלצורך כך הוקמה מכוח 

 למנכ"ל אם לאשר את הענקת המעמד במקרים כאלה. 

 

 

 רתיקוות הבפעול
בדק משרד מבקר המדינה את נושא הסדרת מעמדם  2016יולי -בחודשים פברואר

האזרחי של בני משפחה של אזרחי ישראל ותושביה. בין הנושאים שנבדקו: הטיפול 

איחוד בבקשות למתן המעמד לבני זוג נשואים ולבני זוג שהם ידועים בציבור; 

משרדית -לות הוועדה הבין; פעיאזור יהודה ושומרון יעם תושב םמשפחות של ישראלי

לעניינים הומניטריים; וכן הבקרה והפיקוח על ההליך המדורג. הבדיקה נעשתה 

 ברשות האוכלוסין. בדיקות השלמה נעשו במשרד החוץ וב"נתיב". 

יעילותו של הטיפול של רשות האוכלוסין בבקשות  הסוגיה העיקרית שנבדקה הייתה

לים, ובכלל זה נבדק אם הרשות להעניק מעמד אזרחי לבני משפחה של ישרא

הפעילה את סמכויותיה באופן שהשירות יינתן במהירות הראויה ובלא שתיגרם 

 . לצורך הבדיקה נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה גם עם אנשים18לפונים טרחה יתרה

  ועם ארגונים שעוסקים בזכויות אדם.
 .3הערה  ראו   18
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רשות  נהלי לפי

 הסדרתהאוכלוסין, 
 זר של מעמדו

 מתבססת בישראל
 המדורג ההליך על

 מבחן שעיקרו
 הכרוך מתמשך
 של קפדנית בבדיקה

 בני בין הקשר כנות
 הזוג

 

אזרחי מתן מעמד ל בבקשות הטיפול

 ב ישראל לבן זוג זר של אזרח או תוש
וג של אזרח ישראלי יכול לקבל אזרחות זאזרחות קובע כי בן ה לחוק 7 עיףס

ישראלית באמצעות התאזרחות, אף אם אינו עומד בתנאים לקבלת אזרחות שנקבעו 

. עם זאת נקבע בנוהלי 19שפחהמכות לחיי הז בחוק. זאת, מתוך הכרה בחשיבותה של

-אוטומטית כי אם בהליך מדורג רברשות האוכלוסין כי אין מדובר ברכישת מעמד 

  .20שלבי

מדיניות שר הפנים בכל הנוגע למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי באה לידי 

בין  -הסדרת מעמדו של זר בישראל ביטוי בנוהלי רשות האוכלוסין. לפי נהלים אלו 

 -מכוח נישואיו לאזרח ישראלי ובין מכוח היותו ידוע בציבור של אזרח ישראלי 

של קפדנית כרוך בבדיקה המבחן מתמשך ההליך המדורג שעיקרו תבססת על מ

כנות הקשר בין בני הזוג. כל זאת, כדי שלא לאפשר רכישת מעמד על סמך תואנות 

מקיף  וכולל מעקב ממושך הואבצה הליך איחוד משפחות -לפי בג"ץ עבאסשווא. 

 .זמני ולא ודאי אהוהזוג הזר  מעמדו של בןשבמהלכן הנפרס על פני שנים מספר 

מתן להוא נועד לבחון את כנות הנישואין ולוודא שאין מניעה ביטחונית או פלילית 

בהיקף  הניכרגידול הצורך בקיומו של הליך מבוקר ומפוקח מקורו במעמד הקבע. 

 . 21חלקן מוגשות באופן פיקטיביוכן בכך ש הבקשות

ההליכים השונים למתן מעמד לבן הזוג הזר נבדלים ביניהם בסוגי הבדיקות 

שנערכות, במשך ההליך, בתוקף האשרות שניתנות במהלכו, במועד הזכאות לעבוד, 

ולביטוח בריאות ממלכתי, במעמד הניתן בסיום ההליך, באפשרות לזכויות סוציאליות 

להסדיר את מעמדם של ילדים נלווים ובאפשרות להסדיר את המעמד אם הקשר 

 מסתיים במהלך התהליך.

שלהלן הוא תרשים זרימה המציג את משכי הזמן הקבועים בשני נהלים  1תרשים 

ן מעמד לבן זוג זר הנשוי מרכזיים העוסקים באיחוד משפחות: נוהל הטיפול במת

נוהל נשואים( ונוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג ידועים -לאזרח ישראלי )להלן

 סוגינוהל ידועים בציבור(.  -בציבור של ישראלים, לרבות בני אותו מין )להלן

-בתקנות הכניסה לישראל, התשל"דמפורטים  הנהליםהאשרות הניתנות במסגרת 

1974.   

 
 .117, 113( 4)לח"ד פ, הפנים שרנ'  נקיןר 754/83 ץ"בג  19

קנדל נ' שר  758/88בג"ץ ו ,(1999( )2פ"ד נג) חשין השופט שלדינו  לפסק 32' פססטמקה בג"ץ   20

  .505( 4מו ) דינה של השופטת נתניהו לפסק 6, פס' הפנים

  .(1.04.03במאגר ממוחשב,  )פורסם 6' פס בצה נ' שר הפנים-עבאס 7139/02בג"ץ   21



 1025|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

 מדורגים למתן מעמד לבן זוג זר הליכים: 1 תרשים
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מוצגים נתוני רשות האוכלוסין על בקשות למתן מעמד אזרחי לבן זוג של  1בלוח 

, ועל החלטות 2014-2005ישראלי, נשואים וידועים בציבור, אשר הוגשו בשנים 

שקיבלה הרשות בעניינן. יצוין שככלל, בעניינה של בקשה אחת מתקבלות כמה 

מוצג מספר הבקשות שהוגשו בכל שנה  2להלן. בתרשים  החלטות, כפי שיפורט

 בתקופה זו. 

 הוגשו אשר, ישראלי של זוג לבן אזרחי מעמד למתן בקשות: 1 לוח

 2014-2005 בשנים

שהוגשו  מספר בקשות סוג הבקשה

  החלטותהמספר  2014-2005בשנים 

שהתקבלו בעניינן 

 של הבקשות

 128,107 21,988 נשואים איחוד משפחות של בני זוג
 23,884 8,465 ידועים בציבוראיחוד משפחות של בני זוג 

 

 מספר הבקשות שהוגשו לרשות האוכלוסין לפי שנת הגשתן: 2תרשים 
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 ץ"בג של דין בפסק
 כי נקבע 2003 משנת

 ההליך במסגרת
 נדרשים המדורג
 ופקידיו הפנים משרד
 רבה רגישות לגלות

 מהערמת ולהימנע
, בירוקרטיים קשיים

 להפוך העלולים
 ללא התשה מסע"ל

 "תוחלת
 

על פי נתוני רשות האוכלוסין הלשכות נבדלות זו מזו במידה רבה מבחינת מספר 

, 15מספר הבקשות המזערי הוא  - 2015-2014הבקשות הממוצע לעובד בשנים 

 . 212 -ומספרן המרבי 

 

  בבקשות מרביים טיפול זמני קביעת-אי
נקבע כי במסגרת ההליך המדורג נדרשים  2003בפסק דין של בג"ץ משנת  .1

לגלות רגישות רבה ולהימנע מהערמת קשיים בירוקרטיים,  ופקידיו רד הפניםמש

 2007בפסק דין של בג"ץ משנת . 22ל"מסע התשה ללא תוחלת" העלולים להפוך

צוין כי החובה לפעול במהירות הראויה לקיום חובה ציבורית היא ממושכלות 

 . 23היסוד של מינהל תקין

רשות האוכלוסין, שתפקידה להעניק שירות לתושבי המדינה, נדרשת ככל גורם 

שהשירות יינתן במהירות ממשלתי אחר כאמור להפעיל את סמכויותיה באופן 

)בג"ץ  1999. בג"ץ כבר עמד בשנת 24הראויה ובלא שתיגרם לפונים טרחה יתרה

הזוג  מדיניות ולפיה יזכה בןולפרסם לקבוע הפנים צריך ששר סטמקה( על כך 

יקבע ובהתמלא התנאים המוקדמים יזמן סביר ש פרקבאזרחות בתום 

כדי לעמוד בלוח הזמנים שקבעה הרשות לקבלת מעמד . מכאן ש25הנדרשים

יש ההליך על התא המשפחתי,  אזרחות ולנוכח השפעתו העצומה שלשל 

 לשלבים השונים שבמסגרת ההליך המדורג ן מרבייםזמ משכילקבוע גם 

 ולהטמיע יישום של הכללים בקרב עובדי הלשכות. 

נה של המבקשים ההליך המדורג כולל שלבים רבים, ובעיקר: פנייה ראשו .2

 1ללשכת האוכלוסין; הגשת מסמכים שחובה להגישם לפני קבלת אשרת ב/

צורך בהשלמת המסמכים; קיום ריאיון, אם  -סף(, ולעתים המסמכי  -)להלן 

ערר על ההחלטה;  -נמצא שיש צורך בכך; קבלת החלטה ראשונה, ולעתים 

ערר על  -עתים הגשת מסמכים נוספים; קיום ריאיון; קבלת החלטה שנייה, ול

)ראו להלן( ולעתים  5ההחלטה; קבלת ארבע החלטות בעניין הארכת אשרת א/

החלטות נוספות, ואף ייתכן ערר על אחת או יותר מהן; הגשת בקשה  -

 לתושבות קבע או לאזרחות וקבלת החלטה בעניינה. 

ממסמכי רשות האוכלוסין עולה כי ישראלים, בני זוג זרים וארגוני זכויות אדם 

הגישו לה תלונות בנושא התמשכות לא סבירה של ההליך המדורג לאיחוד 

 
22

 .489, 481 'עמ שם,  

 השופטת שלדינה -לפסק 31' , פסרופאים לזכויות אדם נ' השר לביטחון פנים 4634/04בג"ץ   23

 .762( 1) , סב'יהפרוקצ

מיצוי הטבות מס , "(2015)א 66דוח שנתי . ראו גם מבקר המדינה, 674הסמכות המינהלית, עמ'   24

 .259עמ' ", והשירות לנישום

 .796בג"ץ סטמקה, עמ'   25
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 סיום במועד כי הועלה

, 2016 יולי, הביקורת
 לא עדיין הרשות
 הזמן משכי את קבעה

 חלק של המרביים
 הטיפול משלבי

 לקבלת בבקשות
 אשרות
 

עוסקים בעתירות רבות  26משפחות. כמו כן בתי המשפט ובתי הדין לעררים

 הנוגעות למשך הטיפול בבקשות במסגרת ההליך המדורג )ראו להלן(. 

 2015אגף מרשם ומעמד במינהל האוכלוסין הציג למנכ"ל הרשות ביולי כי נמצא 

)נהגים מיטביים( לגבי ניהול תחום האשרות  Best Practicesאת העובדה שאין 

ברשות האוכלוסין, ובכלל זה בלשכות השירות שלה, ואף ציין כי הלשכות 

 ה. נבדלות זו מזו במידה רבה בכל הנוגע למשך הטיפול בבקשות לקבלת אשר

, הרשות עדיין לא קבעה את 2016הועלה כי במועד סיום הביקורת, יולי 

  משכי הזמן המרביים של חלק משלבי הטיפול בבקשות לקבלת אשרות.

צוין כי  2016בתשובתה של רשות האוכלוסין למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

, היא הטילה על 27בשל תעדוף הפרויקט הביומטרי בהתאם להחלטות הממשלה

עובדים שעוסקים בתחום האשרות לעסוק בפרויקט זה. עוד השיבה הרשות כי 

עקב גידול בהיקף הבקשות שהוגשו ובמורכבותן התארך הטיפול בהן, וכי 

מערכת לזימון תורים בלשכות פועלת לשיפור הליך קביעת  2016מתחילת שנת 

 התורים.

 אתלקבוע  עליו"ל רשות האוכלוסין כי למנכ מעיר המדינה מבקר משרד

אשרות, וכן  לקבלת בבקשות הטיפול כל אחד משלבימשך הזמן המרבי ל

הרשות ולבצע בקרה כדי  עובדי בקרב האלה הכלליםאת  עליו להטמיע

  .דוק אם העובדים פועלים לפי כללים אלהלב
 

 הנשואיםהסדרת מעמדם של בני זוג 
 לאזרחים ישראלים

עם הגשת הבקשה למתן אזרחות לבן הזוג הזר, ובהנחה , נשואים נוהל על פי .1

לכנות קשר הנישואין ובהיעדר מניעה ביטחונית או  בנוגעשאין חשד ראשוני 

של שישה  לפרק זמןפלילית, יזכה בן הזוג להיתר ישיבה ועבודה בישראל 

(, 1ב/ אשרת -)להלן  1שיון לישיבת ביקור מסוג ב/יחודשים, מסוג אשרה ור

תיבחן בקשתו של בן הזוג הזר ויוחלט, בפרק הזמן האמור  .28זכויות המקנה כמה

הליך אם בני הזוג רשאים להתחיל בלעיל,  המידה המפורטות ותאמעל סמך   
ביקורת  מבצעים. בתי הדין 2011בשנת שבוצע חוק בשהוקמו בעקבות תיקון  יםנהליידין מ תיב  26

על  שהתקבלונהלי, על כל החלטות רשות האוכלוסין וההגירה ישיפוטית, לאחר מיצוי ההליך המ

  .וכן על פי  חקיקה אחרתפי חוק הכניסה לישראל 

. 5תקופת המבחן", עמ'  -"תיעוד לאומי ביומטרי  ,(2015)דוח מיוחד  ,מבקר המדינהראו  גם   27

המאגר הביומטרי הוא מאגר הכולל תעודות חכמות אשר מונעות שימוש לרעה במסמכי זיהוי 

 לצרכים שונים.

 .ביטוח אמהות, ביטוח נפגעי עבודה וביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד  28
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כנות נוגע לאו יש בעיה בביטחונית או פלילית  מניעה אם נמצא שישהמדורג. 

הקשר, לא יחל, או יפסיק, ההליך המדורג. עם אישור הבקשה זוכה בן הזוג הזר 

(, 5א/ אשרת -)להלן  5ארעי בישראל מסוג א/ תרישיון לישיבללאשרה ו

מקנה,  זה רישיוןשנה במשך תקופה כוללת של ארבע שנים. מתחדש מדי ה

נוסף על הזכות לעבוד, זכויות סוציאליות כגון קצבת ילדים, מענק לידה, קצבת 

תוענק , . בתום ארבע השנים הללוממלכתי בריאות ביטוחנכות, דמי אבטלה ו

 םת, בתנאילחוק האזרחו 7לבן הזוג הזר תושבות קבע או אזרחות על פי סעיף 

 . הרשות בנוהלי שנקבעו

מסמכי  השירותלהגיש ללשכת  )הישראלי והזר( על בני הזוג ,נוהל נשואים לפי .2

בן הזוג הישראלי,  שעליו חתוםטופס בקשה  , וביניהםהגשת הבקשהצורך סף ל

 שתוקפותעודת נישואין מקורית, מאומתת ומתורגמת, דרכון זר של המוזמן, 

מצב הלשנתיים לפחות, תעודת לידה של המוזמן, תעודה ציבורית המעידה על 

ובו שני בני הזוג  שעליו חתומיםקודם של המוזמן, ומכתב הנוכחי והאישי ה

 , משך ההיכרותקשר ביניהם, חייהם המשותפים, אופן היכרותםהסברים על ה

קשה, לשם וכיו"ב. כמו כן, נציג הלשכה מראיין את בני הזוג בעת הגשת הב

אין מניעה אחרת, הלשכה ואם בחינה ראשונית של כנות הקשר. לאחר מכן, 

למשך שישה חודשים, אשר במהלכם  1ב/ אשרת לבן הזוג הזררשאית להעניק 

על בני הזוג להציג מסמכים נוספים, לרבות מסמכים המעידים על מרכז חיים 

שנועדו לוודא יקות יתר הבד יתבצעווכן  בן הזוג הזר,משותף ותעודת יושר של 

 . לזר 5א/ אשרתמניעה פלילית או ביטחונית למתן שאין 

או  כניסה לישראל הגבלותרקע בעייתי, כמו נמצא כי למוזמן על פי הנוהל, אם 

 קיבל מעמד בישראל בעבר מכוח נישואין או חייםאם בארץ שלא כדין, או  שהייה

בעברו אם נמצא כי יש ו משותפים ומעמדו בוטל בגין פיקטיביות הקשר הזוגי, א

ת השירות נסיבות רלוונטיות אחרות, תועבר הבקשה לבחינת מרכז אשרות בלשכ

 1ב/ לבן הזוג הזר אשרתלהעניק  איןש כבר בשלב זה אשר בסמכותו לקבוע

 .)לפני ביצוע בדיקות נוספות(

הטיפול בבקשות להסדרת מעמד עובדי רשות האוכלוסין נדרשים לתעד את  .3

במערכת ממוחשבת , לרבות החלטות שהתקבלו, איחוד משפחות במסגרת

שהוזנו שנקראת "תיק בקשות". משרד מבקר המדינה עיבד נתונים סטטיסטיים 

 .2014-2005למערכת האמורה הנוגעים לכלל הבקשות שהוגשו בשנים 

 

של בני זוג הנשואים  טיפול בבקשותה התמשכות
 לאזרחים ישראלים

הטיפול  כיאת משל פי נתוני רשות האוכלוסין עמבקר המדינה בדק  משרד .1

במתן אשרה לבן זוג זר הנשוי לישראלי, קודם לקבלת אזרחות או תושבות קבע 

 יוצגו ממצאי הבדיקה, לפי שלושת השלבים האלה:  2בלוח  מעמד קבע(. -)להלן

ממועד הגשת הבקשה ועד לפרק הזמן שכיוון שלא נקבע תקן  :הראשון השלב

 לשלוש בבקשה הטיפול זמן את פילח המדינה מבקר משרד ,1ב/ אשרתקבלת 

 נה למוזמןנית שבתוך שלושה חודשים ממועד הגשתןקבוצות: מספר הבקשות 
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חצי שנה ל חודשים ועד בין שלושהמספר הבקשות שניתנה אשרה , 1ב/ אשרת

 .הגשתן לאחר מחצי שנה ומספר הבקשות שניתנה אשרה יותר, הגשתןממועד 

 1משרד מבקר המדינה בדק כמה זמן לאחר הענקת אשרת ב/ :השני השלב

. במהלך תקופה זו על רשות האוכלוסין לבצע בדיקות 5הוענקה אשרת א/

מקיפות ומעמיקות בנוגע לבני הזוג, כמפורט לעיל, על בני הזוג להגיש מסמכים 

נוספים, ואם יש צורך בכך מתבצע בירור גם באמצעות נתוני המוסד לביטוח 

משרד החינוך. אם יש ספק לגבי כנות הקשר או אם בני הזוג מתעכבים לאומי ו

בהשגת מסמכים )שאינם מסמכי סף(, יכול מנהל הלשכה להאריך את תוקף 

 לפי שיקול דעתו. 1אשרת ב/

 והיא, הוא שנה 5תוקפה של אשרת א/, נוהל נשואיםפי  על :השלישי השלב

על רשות מצטברת של ארבע שנים. בתקופה זו  עד לתקופה שנה מדי מתחדשת

כנות בנוגע לעדכניות  בדיקות לבצעבני הזוג וכן את  שנה האוכלוסין לראיין מדי

 פלילית בישראל, וכי אין מניעה המשותף החיים לוודא כי מרכז ,קשר הנישואין

אם לא מתמלאים כל תנאי הבקשה . וביטחונית להארכת תוקף האשרה

ר מתעורר ספק בנוגע לכנות הקשר או בנוגע לכך שמרכז להתאזרחות או כאש

חיי הזוג הוא בישראל, רשאי מנהל הלשכה לאשר הארכה בשנה נוספת של 

. אם לאחר תום תקופת ההארכה, עדיין יש מניעה לאישור הבקשה, 5אשרת א/

תועבר הבקשה לאגף מרשם ומעמד במטה הרשות, כדי שיקבל החלטה 

   בעניינה.
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 נשואים זוג בני של בבקשות הטיפולבי של משך: 2 לוח

השלב הנבדק 

 ופרטי הבדיקה
משך 

הטיפול 

הנדרש 

על פי 

פילוח הבקשות לפי משכי  הנוהל

 מקרא הטיפול בהן
השלב הראשון: 

משך הזמן 

ממועד הגשת 

הבקשה ועד 

למועד מתן 

 *. 1אשרת ב/

 לא נקבע

 

 
השלב השני: 

משך הזמן 

ממועד מתן 

ועד  1אשרת ב/

מתן למועד 

 **.5אשרת א/

חצי שנה 

ממועד 

קבלת 

 1אשרת ב/
 

 
השלב השלישי: 

משך הזמן 

המצטבר שבו 

 5אשרת א/

הייתה 

 בתוקף***.

תקופה 

מצטברת 

של ארבע 

 שנים
 

 
 המקור: עיבוד נתונים של רשות האוכלוסין.

בידי  . יצוין כי1ובמסגרתן הוענקה אשרת ב/ 2014-2005שנים בבקשות שהוגשו  16,758נבדקו:  *

הרשות אין נתונים בדבר מועד קבלת כל המסמכים או ארכות שניתנו בשל צורך בבדיקות 

 נוספות.

 .5ובמסגרתן הוענקה אשרת א/ 2014-2005שנים בבקשות שהוגשו  15,200נבדקו:  **

לתקופה  5ובמסגרתן הוענקה אשרת א/ 2011-2005שנים בבקשות שהוגשו  6,987נבדקו:  ***

 .נים או יותרמצטברת של ארבע ש

 עד שלושה חודשים
 יותר מחצי שנה  בין שלושה חודשים לחצי שנה

 עד חצי שנה
 יותר משנה  בין חצי שנה לשנה

 בין ארבע לחמש שנים
 בין חמש לשש שנים

 יותר משש שנים
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בנוגע לשלב הראשון עולה מהלוח כי יותר משליש מהבקשות לקבל 

נענו כעבור יותר משלושה חודשים.  2014-2005שהוגשו בשנים  1אשרת ב/

אלפי בקשות נענו כעבור יותר מחצי שנה. נמצא כי בכמה לשכות זמן 

הטיפול היה חריג: בלשכות עכו ונתניה הוענקו לכשליש מהמבקשים 

 -רק חצי שנה או יותר לאחר הגשת הבקשה; בלשכת רמלה  1ב/אשרות 

מהמבקשים; ובלשכת  24%-ל -מהמבקשים, בלשכת תל אביב  25%-ל

 מהמבקשים. 23%-ל -נצרת עילית 

 5מהבקשות לקבלת אשרת א/ 70%-בנוגע לשלב השני עולה מהלוח שכ

תל  -אושרו בתוך פרק זמן ארוך מהנדרש )חצי שנה(. בחמש לשכות 

שיעור המבקשים שקיבלו  -, עפולה, חדרה, אשקלון ובני ברק אביב

. בלשכת תל אביב, הלשכה 24%-30%לאחר יותר משנה היה  5אשרת א/

 היה זה השנייה בגודלה מבחינת מספר הבקשות שמוגשות לה, שיעור

 .ביותר הגדול

אשר לשלב השלישי, מהלוח עולה כי רשות האוכלוסין האריכה את תוקף 

מהמבקשים לתקופה מצטברת של חמש שנים או  45%של  5אשרת א/

הוארכו  5מהאשרות של א/ 60%יותר. בלשכת האוכלוסין בבני ברק 

-לתקופה מצטברת של חמש שנים ומעלה, ובירושלים השיעור היה כ

68% . 

להלן דוגמה לטיפול רשות האוכלוסין שעל פי קביעת בית המשפט נמשך פרק  .2

ה הנשואה לישראלי את ההליך המדורג, החלה זר 2003זמן לא סביר: בשנת 

. 2009, ולימים הוארכה האשרה עד לינואר 5קיבלה אשרת א/ 2004ובאוקטובר 

, בעקבות כך שהלשכה המטפלת בבקשה לא קידמה את 2010באוקטובר 

הטיפול בה, פנו בני הזוג למטה הרשות, ולאחר שהם נוכחו שגם המטה לא 

, הם עתרו לבית המשפט לעניינים קידם את הטיפול עד לכדי הכרעה בבקשה

מינהליים בדרישה שרשות האוכלוסין תעניק להם תושבות קבע באופן מידי, 

, אולם ציין 29 דחה בית המשפט את העתירה 2011אזרחות. בדצמבר  -ובהמשך 

שנים,  9-במקרה דנן עת המדובר בעותרת אשר שוהה בארץ מעל לבפסק דינו: "

הרי שהיעדר מתן הכרעה בעניינה מוביל למסקנה כי המדובר בהתנהלות לא 

]רשות האוכלוסין[ סבירה, זאת כאשר ההליך המדורג נמשך בהתאם להנחיות 

זאת בייחוד עת שבתקופה זו הופסק הטיפול בעניינה של  ..שנים. 4-5בסביבות 

ם, מלמדת על זאת ללא סיבה הנראית לעין. התארכות ההליכי... העותרת

והתרשלות במילוי תפקידו, בצד זאת ]הרשות[ התנהלות קלוקלת של המשיב 

על זלזול בעניינה הפרטי של העותרת מקום שהמשיב אינו רשאי להותיר עניינה 

 ". ם ועקיפיםישל העותרת תלוי ועומד, ועקב כך לגרום לעותרת נזקים ישיר

 
, )פורסם במאגר ממוחשב, סוקולוב ואח' נ' משרד הפנים 31733/02/11עת"מ )חיפה(   29

25.12.11.) 



 1033|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

 
 בחלק הטיפול משך
 מהבקשות ניכר

 אזרחי מעמד להענקת
 הנשוי זר זוג לבן

 זמן נמשך לישראלי
 פי על מהנדרש רב

 רשות נוהלי
 ולעתים, האוכלוסין

 נמשך התהליך כלל
 סביר בלתי זמן

 

אזרחי לבן זוג זר משך הטיפול בחלק ניכר מהבקשות להענקת מעמד 

הנשוי לישראלי בשלבי הטיפול השונים נמשך אפוא זמן רב מהנדרש על 

פי נוהלי רשות האוכלוסין, ולעתים כלל התהליך נמשך זמן בלתי סביר. 

כאשר מדובר בעיכוב שמקורו בטיפול הרשות בבקשות, הרי שעיכובים 

. רשות 30אלו פגעו בזכויות המבקשים, ובעיקר בזכות היסוד לחיי משפחה

האוכלוסין פעלה במקרים אלו שלא בהתאם לחובתה לתת לציבור שירות 

  ברמה גבוהה, במהירות הראויה ובלא שתיגרם לפונים טרחה יתרה.

על רשות האוכלוסין לפעול לצמצום העיכובים כל אימת שמקור העיכוב 

 אינו אופן התנהלות בני הזוג. 

לאחר שנעשו הפעולות האלה:  1לפי נוהל נשואים, אפשר להעניק אשרת ב/ .3

הרשות הזינה את הבקשה למערכת הממוחשבת; היא ביצעה בדיקות במערכת 

כניסות ויציאות מהארץ וכן וידאה שאין מניעה פלילית וביטחונית למתן המנהלת 

 האישור; המבקש הגיש את מסמכי הסף.

בדיקות של כנות הקשר ומרכז החיים  אםהובהר  לא בנוהל כי נמצא

גם בעת בחינת  או 5בחינת הבקשה לקבלת אשרה א/ בעת יתבצעו

 .  1הבקשה לקבלת אשרת ב/

ין למשרד מבקר המדינה צוין כי נוהל נשואים של רשות האוכלוס בתשובתה

 ריאיון לקיים הלשכות על כי מפורשות בונמצא בהליכי עדכון, והוחלט לכתוב 

 .1/ב בדבר מתן אשרת ההחלטה קבלת קצר לפני

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי עליה לנסח את נוהל 

לשפה  הנוהל את נשואים באופן שהוא לא ישתמע לשתי פנים, ולתרגם

 יהיה שניתן וכדי במבקשים בטיפול אחידות לצורךהערבית ולאנגלית, 

 כיוון בפרט וזאת, אחר אמצעי כל או תרשים באמצעות, בנקל להבינו

 .בוריה על עברית דוברי אינם שלעתים בזרים גם שמדובר

 

  שאושרו בקשות בדבר נתונים

בנוהל נשואים נקבע כי על בן זוג זר של ישראלי המבקש לקבל מעמד אזרחי להגיע 

  5ללשכת השירות שלושה חודשים לפני תום ארבע שנות שהייתו בתוקף אשרת א/
הנשוי לאזרח  -זוג זר -: "...בהגיש בןחשין השופט של דינו לפסק 85' פס, סטמקהבג"ץ  ראו  30

בקשה להתאזרחות, אסור הוא שר הפנים להתנות באורח נוקשה את בחינתה של  -ישראל 

ת בסיום המבחן המדורג ובהקניית מעמד של תושבות קבע כתנאי מוקדם בקשת ההתאזרחו

-זוג זר לא-כי מדברים אנו לא אך בזכותו של אותו בן -נא נשכח -אל -והכרחי. נזכור אף זאת 

זוגו החי בארץ לצדו ולצד -הזוג הישראלי, בשאיפתו כי בן-יהודי. מדברים אנו בזכותו של בן

 זכויות לכל הסובבים אותם."-ווהזכויות לו, ש-ילדיהם יהא שווה
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. אם בן הזוג מבקש 31ולהודיע איזה מעמד הוא מבקש: ישיבת קבע או התאזרחות

תו של קשר הנישואין, קיומו מעמד קבע, יתבצעו בדיקות עדכניות של עצם קיומו וכנו

של מרכז חיים משותף בישראל והיעדר מניעה פלילית או ביטחונית להענקת 

 המעמד. מנהל הלשכה, בהמלצת ועדה לשכתית, מוסמך לאשר את הבקשה. 

מסגרתן שב, 2011-2005שהוגשו בשנים הבקשות  שיעור מוצג להלן 3 בתרשים .1

בשש , מעמד קבע( -ת )להלן תושבות קבע או אזרחו להעניק החליטה הרשות

 מספר וכן, לשכות השירות הגדולות מבחינת מספר הבקשות המטופלות

 . לשכה בכל שהוגשו הבקשות

לבן  להעניק החליטההאוכלוסין  שרשות המבקשים שיעור: 3 תרשים

 לפי בפילוח, המבקשים, מתוך סך 2011-2005בשנים  זוגם מעמד קבע

 לשכות

 

 האוכלוסין. עיבוד נתוני רשות המקור:

 
רק לאזרח מוקנית הזכות לבחור או יש כמה הבדלים בין תושבות קבע לאזרחות, ובכלל זה:   31

את "אישור מעבר", המגביל  ישראלי אלאדרכון קבל להיבחר לכנסת, תושב קבע אינו זכאי ל

 לארץ כול לחזורי אינותושב קבע  ,אזרח. כמו כן, להבדיל ממדינות כניסתו החופשית לכמה

 מעמדו פוקע.  תוקף במדינה אחרת, וזאת מכיוון שכמה שנים לאחר שהשתקע 
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 ליזום הרשות על

 של בדיקה בהקדם
 מעמד לקבלת בקשות

, אושרו שטרם קבע
 מדוע לברר בניסיון
 של גדול כה שיעור

 מסיים אינו מבקשים
 ולהשלים ההליך את
 בבקשות הטיפול את

 המרבית במהירות
 

ממגישי הבקשות ללשכות האמורות לא  40%-מהתרשים עולה כי ליותר מ

שבה הוגש  -הוענק בסופו של הליך מדורג מעמד קבע. בלשכת תל אביב 

ממגישי  60%-לא הוענק מעמד קבע ל -מספר הבקשות הגדול ביותר 

 הבקשות. 

יודגש כי לא ניתן לתלות את השיעור הקטן של מקבלי מעמד הקבע 

בסירובה של רשות האוכלוסין לבקשה. זאת כיוון שהרשות החליטה 

 הבקשות. 16,000-( מכ2%) 275-לסרב רק לכ

הנתונים הממוחשבים של רשות האוכלוסין אינם מאפשרים לדעת מהו 

פשר נתון זה: מדוע הרשות לא העניקה בסופו של ההליך מעמד קבע 

וג הזר על בקשתו לשיעור כה גדול של מבקשים, האם בשל ויתור בן הז

לקבל מעמד קבע, לאחר שהוא ובן זוגו סיימו בהצלחה הליך ארוך 

ומורכב שנמשך שנים, או האם טיפול רשות האוכלוסין בבקשות לקבלת 

מעמד הקבע מונע או מעכב בדרך כלשהי את הענקת המעמד, או שמא 

 נתוני רשות האוכלוסין שגויים מן היסוד. 

 2015משרד מבקר המדינה צוין כי בשנת בתשובתה של רשות האוכלוסין ל

החלו לשכות הרשות לבצע הליך של טיוב הנתונים אשר אמור להסתיים בשנת 

. במסגרת זו יבדקו הלשכות את כלל התיקים שהטיפול בהם היה אמור 2017

להסתיים על פי המועדים שנקבעו בנהלים, ואם היו תקלות בטיפול אשר עיכבו 

 את סיום התהליך.

ליזום בהקדם וללא דיחוי בדיקה של בקשות לקבלת מעמד  על הרשות

קבע שטרם אושרו, בניסיון לברר מדוע שיעור כה גדול של מבקשים אינו 

מסיים את ההליך ולהשלים את הטיפול בבקשות במהירות המרבית, עד 

להשלמת כלל הפעולות המתחייבות. על הרשות לוודא כי היא פועלת על 

ימן. ואולם הליך טיוב הנתונים כאמור בסיס מסד נתונים מלא ומה

בתשובת הרשות אינו מלא באופן שייתן מענה לכלל הפעולות שהיא 

נדרשת לבצע כדי להסיר את הספק האמור )בנוגע למהות הליך טיוב 

  ראו להלן(. -הנתונים 

נתונים למשרד מבקר המדינה לצורך בדיקת  כאמורהאוכלוסין סיפקה  רשות .2

יודגש כי נתונים כאלה אינם זמינים ללשכות השירות או למטה  .ההליך המדורג

 הרשות. 
יצוין כי לבקשת ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, הרשות הציגה לה 

מהמבקשים שהגישו  638-נתונים לפיהם היא החליטה להעניק אזרחות ל

. לעומת זאת, על פי נתוני הרשות 2016לפברואר  2009בקשות בין ינואר 

החלטות  3,287לאותן שנים שעיבד משרד מבקר המדינה, הרשות קיבלה 

גדול פי חמישה מזה שהוצג לוועדה בכנסת. פער זה מקורו  מספר -כאלה 

בכך שהנתונים שהרשות מסרה לוועדה התבססו על מאגר נתונים חלקי, 

 ואילו נתוני משרד מבקר המדינה התבססו על מאגר מידע מלא. 
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 שיקול במסגרת

 לשר המוקנה הדעת
 הפעלת לשם הפנים

 חוק מכוח סמכויותיו
 מדיניות נקבעה, זה

 לזרים המאפשרת
 הם כי הוכיחו אשר

 של בציבור ידועים
 ישראלים אזרחים
 מעמדם את להסדיר
 בישראל האזרחי

 אלה יחסים מכוח
 

יש אפוא פער ניכר בין הנתונים שרשות האוכלוסין מסרה למשרד מבקר 

המדינה לבין הנתונים שהציגה לכנסת, המשמשת גם כגורם המפקח על 

 הרשות המבצעת. 

 אמין נתונים מסד כי מעיר לרשות האוכלוסין המדינה מבקר משרד

 לצורך עליונה חשיבות בעל כלי הוא, בדבר הנוגעים לכל הזמין, ומדויק

 על לפיכך. הדין הוראות כלל את התואם ושוויוני סדור הליך הבטחת

 יתבססו החלטותיה כי ולהבטיח שלה הנתונים מערכות את לטייב הרשות

 .מהימנים יהיו ודיווחיה הרלוונטיים הנתונים מלוא על

 

 

הסדרת מעמדם של בני זוג ידועים בציבור 
 של אזרחים ישראלים ושל בני זוג מאותו מין 

זוג שנשוי לאזרח ישראלי מקבל את מעמדו מכוחו של חוק האזרחות כאמור, ואילו בן 

ידועים בציבור(  -מעמדו של זר המקיים חיים משותפים עם אזרח ישראלי )להלן 

מסגרת שיקול הדעת המוקנה לשר הפנים ב מוענק לו מכוח חוק הכניסה לישראל.

המאפשרת לזרים אשר הוכיחו , נקבעה מדיניות זההפעלת סמכויותיו מכוח חוק לשם 

 האזרחי בישראל ידועים בציבור של אזרחים ישראלים להסדיר את מעמדם הםכי 

 מכוח יחסים אלה. 

 שבני זוג ייחשבועל פי הפסיקה, שני היסודות העיקריים הטעונים הוכחה כדי 

קשר של נישואין  .חיים משותפים וניהול משק בית משותףקיום  הםכידועים בציבור 

קשר של ידועים  ולעומת זאת כדי לזהותניתן לזיהוי על פי אקט פורמלי מכונן, 

בחינה עובדתית של טיב הקשר ונסיבותיו, על מנת לקבוע אם  נדרשתבציבור 

. לנוכח גמישותם האמורה של תנאים הגמישים כשלעצמם -מתקיימים תנאי הסף 

כי המדיניות בעניין הסדרת מעמדם של ידועים בציבור חשופה לניצול אלה ציין בג"ץ 

לזוגות נשואים, לנוכח היעדר הצורך בעיגון  לרעה הרבה יותר מן המדיניות הנוגעת

  .32פורמלי כלשהו של הקשר

כי על בני הזוג להמציא את כל המסמכים הנדרשים קבע בנוהל ידועים בציבור נ

היא תהיה תקפה  1יום ממועד הגשת הבקשה; כי לאחר הענקת אשרת ב/ 45בתוך 

עמד לשנה המ יחודשלאחר שנה ו בכפוף לבדיקה מקיפה ומעמיקה, למשך שנה

 ;בדיקות כמתואר יבוצעובכל שנה ול לשלוש שנים במצטבר, וובסך הכ ,נוספת

 יבוצעובכל שנה ולארבע שנים,  5אשרת א/וענק לבן הזוג הזר תלאחר שלוש שנים 

בני הזוג יכולים  -שבע שנים  - בתום התקופה המצטברת; 33האמורותבדיקות ה

לאחר הגשתם תבחן  .בצירוף המסמכים הנדרשים לישיבת קבע הבקשהגיש ל  
 .211( 1)סא דינה של השופטת בייניש-לפסק 24' פס, אורן' נ ישראל מדינת 4614/05 מ"עע  32

לפי הנוהל כאשר בן הזוג הוא תושב קבע בישראל תקופת ההליך המדורג תכלול ארבע שנים   33

 לישיבת ארעי, הכול בכפוף לבדיקות האמורות. 5וחמש שנים באשרת א/ 1באשרת ב/
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הרשות את כנות הקשר ותבדוק אם מרכז חייהם של בני הזוג הוא בישראל ותוודא 

 שאין מניעה פלילית או ביטחונית למתן מעמד הקבע. 

 

מעמד לבן זוג ידוע  למתן בבקשותטיפול ממושך 
 בציבור של ישראלי

למתן  כלל הבקשותוכלוסין בנוגע למשרד מבקר המדינה עיבד את נתוני רשות הא

שהתקבלו בעניינן כלל ההחלטות בנוגע לו מעמד לבן זוג ידוע בציבור של ישראלי

 שלהלן יוצגו הנתונים המעובדים:  3בלוח . 2014-2005 בשנים השירותבלשכות 

 בציבור ידועים זוג בני של בבקשותהטיפול  שלבי משך: 3 לוח

השלב 

הנבדק ופרטי 

 הבדיקה
משך 

הטיפול 

הנדרש 

על פי 

פילוח הבקשות לפי משך  הנוהל

 מקרא הטיפול בהן
השלב 

הראשון: משך 

הטיפול 

בבקשה 

ממועד 

הגשתה ועד 

למועד מתן 

 . *1אשרת ב/

 לא נקבע

 

 

שלב שני: פרק 

הזמן המצטבר 

שבו אשרת 

הייתה  1ב/

 . **תקפה
שלוש 

שנים 

אשרת 

 1ב/
 

 

 עד חצי שנה  
 יותר משנה ועד ארבע שנים  בין חצי שנה לשנה

 יותר מארבע שנים  שלוש עד ארבע שנים



 ב67 שנתי דוח|    1038

השלב 

הנבדק ופרטי 

 הבדיקה
משך 

הטיפול 

הנדרש 

על פי 

פילוח הבקשות לפי משך  הנוהל

 מקרא הטיפול בהן
השלב 

השלישי: פרק 

הזמן המצטבר 

אשרת שבו 

הייתה  5א/

 .***תקפה
תקופה 

מצטברת 

של ארבע 

 שנים
 

 

 המקור: עיבוד נתוני רשות האוכלוסין.

 .1/ב אשרת ניתנה ובמסגרתן 2014-2005 בשנים שהוגשו בקשות 5,751 נבדקו *

 לתקופה 1/ב אשרת הוענקה ובמסגרתן 2012-2009 בשנים שהוגשו בקשות 1,278 נבדקו **

 .יותר או שנים שלוש של מצטברת

 של מצטברת לתקופה אשרה ניתנה ובמסגרתן 2011-2009 בשנים שהוגשו בקשות 130 נבדקו ***

 ניתנה ובמסגרתן 2011-2009 בשנים שהוגשו מהבקשות 13% ששיעורן, יותר או שנים ארבע

 .5/א אשרת

הוענקה לכרבע  1אשר לשלב הראשון, מהלוח עולה כי אשרת ב/ .1

 מהמבקשים יותר מחצי שנה לאחר מועד הגשת הבקשה. 

עוד נמצא כי בלשכות נתניה ובני ברק משך הטיפול בבקשות היה ארוך 

מהמבקשים  43%-ניתנו בלשכת נתניה ל 1במידה ניכרת: אשרות ב/

שנה לאחר הגשת מהמבקשים יותר מחצי  60%-ובלשכת בני ברק ל

מהמבקשים  17%-מהמבקשים בלשכת בני ברק ול 20%-הבקשה; ל

 בלשכת נתניה ניתנו האשרות רק כעבור שנה עד ארבע שנים.

 אשר לשלב השני, נמצא כי בכרבע מן הבקשות שהוגשו בשנים  .2

לשלוש שנים או יותר, היא  1ובמסגרתן הוענקה אשרת ב/ 2012-2009

  פרק זמן שחרג מהנדרש )שלוש שנים(. -ניתנה לארבע שנים או יותר 

בעניין זה ראוי לציין במיוחד את לשכת תל אביב, בה ניתן המספר הגדול ביותר 

שהעניקה לפונים אליה  1שיעורן של אשרות ב/ -בשנים אלה  1של אשרות ב/

מכלל  43% -לארבע שנים או יותר היה הגדול ביותר יחסית לשאר הלשכות 

 .הבקשות שנבדקו

 בין ארבע לחמש שנים
 יותר מחמש שנים
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 הטיפול משך

 רבות בבקשות
 אזרחי מעמד להענקת

 בציבור ידוע זוג לבן
 זמן אורך ישראלי של
 פי על מהנדרש רב

 רשות נוהלי
 אשר .האוכלוסין

 עיכוב שחל לבקשות
 של בטיפולה גרידא

 העיכוב, בהן הרשות
 בזכויות לפגיעה גרם

 ואף, המבקשים
 היסוד בזכות לפגיעה

 משפחה לחיי
 

 1הבקשות שבהן ניתנה אשרת ב/ 1,800-מכ 90%-כי הטיפול בכנמצא 

לתקופה קצרה משלוש שנים נפסק עוד לפני השלב שבו נשקל מתן 

. אי אפשר לדעת מנתוני המערכת הממוחשבת של רשות 5אשרת א/

האוכלוסין מדוע נפסק הטיפול בשלב זה: האם משום שהוחלט לסרב 

שהזוגות לא ביקשו עוד  , האם משום1להאריך את תוקפה של אשרת ב/

להאריך את תוקפה של האשרה או משום שהתקבלו החלטות נוספות 

 אשר לא הוזנו למערכת הממוחשבת.

כמה זמן  2012-2009בחן לגבי הבקשות שהוגשו בשנים משרד מבקר המדינה  .3

לאחרונה ובין המועד שבו  1עבר בין המועד שבו ניתנה למבקשים אשרת ב/

ל פי הנוהל, תקופה זו אמורה להימשך כשנה, כיוון . ע5ניתנה להם אשרת א/

 ויש לחדשה.  1שלאחר שנה פג תוקף אשרת ב/

ממגישי הבקשות שנבדקו יותר משנה  10%-ניתנו ל 5נמצא כי אשרות א/

 המדינה מבקר . משרד1לאחר המועד שבו ניתנה להם לאחרונה אשרת ב/

לבד, הרי שבני ניתנת לשנה ב 1מעיר כי מכיוון שעל פי הנהלים אשרת ב/

הזוג הזרים האלה נותרו לכאורה ללא אשרה בתוקף במשך חודשים 

 ולפעמים אף במשך שנים, לפני שהוארכה שוב האשרה שהוענקה להם.

 שהגישו בקשות בשנים פונים 130-ב עוסק שלעיל בלוח השלישי השלב .4

. יותר או שנים ארבע של מצטברת לתקופה 5/א אשרת וקיבלו 2011-2009

 שנים באותן שהוגשו מקצת הבקשותהן רק  האמורותאולם הבקשות 

ברובן המכריע של טיפולה של הרשות . 5/א אשרת ניתנה ובמסגרתן

הושלם ההליך המדורג. עוד לפני ש נפסק - 973-מ( 87%) 843 -הבקשות 

קודם להשלמת  הטיפול נפסקהרשות אי אפשר לדעת מדוע  מנתוני

הזוגות לא ביקשו להאריך את תוקף ההליך המדורג: האם משום ש

מטופלים על פי הכללים הם האשרה, האם משום שהם נישאו ולכן 

התקבלו החלטות נוספות אולם הן לא הוזנו ושמא הנוגעים לזוגות נשואים 

 למערכת הממוחשבת. 

משך הטיפול בבקשות רבות להענקת מעמד אזרחי לבן זוג ידוע בציבור של 

מהנדרש על פי נוהלי רשות האוכלוסין. נוסף על  ישראלי אורך אפוא זמן רב

כך נתוני רשות האוכלוסין אינם מאפשרים לדעת בוודאות אם הגורמים 

להפסקת הליכי הטיפול במאות בקשות עוד לפני השלמתם נעוצים 

בפעולותיהם של הזוגות המבקשים או בהחלטה מפורשת של הרשות. אשר 

שות בהן, העיכוב גרם לפגיעה לבקשות שחל עיכוב גרידא בטיפולה של הר

 בזכויות המבקשים, ואף לפגיעה בזכות היסוד לחיי משפחה. 
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ע לבני זוג ידועים נוגב שאושרו בקשות בדבר נתונים
 בציבור 

טופלו בהתאם לנוהל  2008-2005מהבקשות שהוגשו בשנים  1,054נמצא כי 

מהן נפסק עוד לפני שהיא  70%-ידועים בציבור. טיפול רשות האוכלוסין בכ

 שקלה לתת מעמד של קבע לבני זוגם של המבקשים. 

מגישי הבקשות האמורות, אשר שבע לשכות  שיעורם של מוצג 4 בתרשים להלן

לבן להעניק תר מבחינת מספר הבקשות שהוגשו להן, החליטו השירות הגדולות ביו

 .או רישיון ישיבת קבע אזרחות -זוגם מעמד קבע 

החליטה להעניק  האוכלוסין רשות אשר הבקשות מגישי שיעור: 4תרשים 

 לשכות לפי בפילוח, הבקשות סך מתוך, קבע מעמד להם

 

 המקור: עיבוד נתוני רשות האוכלוסין.
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 הפונים ממחצית ליותר

הרצליה,  ללשכות
חולון, חיפה, פתח 

רחובות, רמת  תקווה,
 מרכז, -תל אביב  גן,

 של בסופו הוענקלא 
 מעמד מדורג הליך
 קבע

 

מהתרשים עולה כי ליותר ממחצית הפונים ללשכות האמורות לא הוענק בסופו 

לשכת תל אביב היא של הליך מדורג מעמד קבע. מבין לשכות השירות 

מקבלי מעמד  ושבה שיעורהגדול ביותר, הבקשות בה מוגש מספר שהלשכה 

  .13% - ביותר הקטןהקבע הוא 

נמצא כי לא ניתן לתלות את השיעור הקטן של מקבלי מעמד הקבע בסירובה 

של רשות האוכלוסין לבקשה. זאת משום שהרשות החליטה במפורש לסרב 

 .34הבקשות 1,054-( מכ2%-)כ 23-רק ל

לא  הנתונים הממוחשבים של רשות האוכלוסין אינם מאפשרים לדעת מדוע

( מהבקשות לקבלת מעמד קבע: האם בן הזוג 68%)כה גדול  התקבל שיעור

הזר ויתר על בקשתו לקבל מעמד קבע, לאחר שהוא ובן זוגו סיימו בהצלחה 

הליך ארוך ומורכב במשך שנים, האם טיפול רשות האוכלוסין בבקשות 

עמד הקבע מונע או מעכב בדרך כלשהי את הענקת המעמד, ושמא לקבלת מ

 נתוני רשות האוכלוסין שגויים מן היסוד. 

על הרשות ליזום בהקדם וללא דיחוי בדיקה של בקשות הנמצאות בשלב 

הבחינות למתן מעמד קבע כדי לברר מדוע שיעור כה גדול מהמבקשים אינו 

בהקדם האפשרי, על כל  מסיים את ההליך ולהשלים את הטיפול בבקשות

הפעולות הכרוכות בכך. כמו כן, על הרשות לוודא כי מסד הנתונים שלפיו היא 

 פועלת מלא ומהימן. 

 

 

קשר הכנות  ינתבבחהיעדר טיפול בקשיים 
 חייםהומרכז 

 בנוגע קשיים הרשות"ל מנכ לפני ומעמד מרשם אגף העלה 2015 ביולי .1

 של נמוכה זמינות: משפחות לאיחוד בעניינן של בקשות החלטות לקבלת

 -זה  בתחום הנדרשות המיומנויות היעדר; ללשכות יועצים משפטיים

 בהנחיות מחסור; מהעובדים חלק בקרב -ריאיונות  במסגרת ביצוע לרבות

 .הבקשות בסיכומי לציין שיש הפרטים לגבי ברורות

לאחר שהעלה האגף לפני מנכ"ל הרשות  במועד סיום הביקורת, כשנה

מנהל האגף מסר למשרד מבקר המדינה כי ית הקשיים האמורים, את סוגי

הנהלת רשות האוכלוסין עדיין לא נתנה מענה תכליתי לקשיים שהוא 

 העלה. 

לצורך טיפול רשות האוכלוסין בבקשות שבהן עולה ספק בדבר כנות הקשר  .2

הזוגי, מפעיל מינהל אכיפה וזרים ברשות חוקרים שבודקים את כנות הקשר   
 לצורך ניתוח זה נבדקו ההחלטות האחרונות לגבי כל בקשה.  34
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תצפית על מקום המגורים של בני הזוג )לפי  -שיטות חקירה שונות באמצעות 

 2016דיווח שקיבלה הלשכה(, פעילויות סמויות וגלויות אחרות. באוגוסט 

 העסיקה הרשות לצורך כך חמישה חוקרים במשרות מלאות. 

ביקשו לשכות האוכלוסין ממינהל אכיפה וזרים לקיים חקירות  2015בשנת 

בקשות לאיחוד משפחות, לצורך בירור בנושא כנות הקשר.  400-בעניינן של כ

המינהל ביצע חקירות לגבי כשליש הבקשות בלבד, והשאר לא נבדקו באותה 

משמעי כי -שנה. בעניינן של כשליש מהבקשות שנחקרו הועלה באופן חד

החקירה כמה מהפונים שהגישו את הבקשות בעקבות הקשר הזוגי אינו כן; 

  .האמורות להענקת מעמד אזרחי לבני זוגם ביטלו את בקשתם

בני מהתיקים שבהם רבים הסיבה לכך שהטיפול בהרשות מסרה בתשובתה כי 

ים מתארך יותר מכפי שנקבע בנוהל היא הנדרש המסמכיםהזוג המציאו את 

 .ועוד של בני הזוג מרכז החייםובעיות בהוכחת כנות הקשר  שהועלו

פעולות הדרושות לשיפור הליכי הבדיקה את ה לנקוטרשות האוכלוסין  על

שהיא מבצעת, ובכלל זה עליה להעמיד לרשות הלשכות והמטה של והבירור 

 . הרשות כלים שיסייעו להם לקבל החלטות ביעילות ובמהירות

 גם האוכלוסין רשותשות לאיחוד משפחות יכולה כי בכל הנוגע לבק יצוין

שיעור דיווחי בני הזוג על כנות הקשר  בדבר שלה המצטבר מהניסיון ללמוד

שלהם שנמצאו נכונים. הרשות יכולה לברר זאת גם באמצעות מחקר כמותי 

ואיכותני. יש מקום כי הנהלת הרשות תפעל לביצוע מחקר כזה בשיתוף 

  לטיפול בבקשות.המנהלים הבכירים שאחראים 

  
 המצאת מסמכים

על פי נוהלי רשות האוכלוסין, זוגות המבקשים להסדיר את מעמד בן הזוג הזר מכוח 

נישואין או חיים משותפים מתבקשים כאמור להציג מסמכים שונים. המסמכים נועדו 

להוכיח את זהותו של מבקש המעמד, את המצב האישי הנוכחי והקודם של המבקש, 

הקשר ואת קיום מרכז חייהם בישראל, והם אף נועדו להוכיח כי אין מניעה את כנות 

 35פלילית למתן מעמד הקבע. חלק מהמסמכים הנדרשים צריכים להיות מאומתים

 ומתורגמים. 

קבע בית המשפט העליון כי לצורך פישוט ההליך המדורג ושמירה על  2003בשנת 

רשות האוכלוסין לקבוע רשימה אחידות אמות המידה הקבועות בנוהל נשואים, על 

 אחידה של מסמכים שיש להגיש במסגרת הבקשה לקבלת מעמד ולדאוג לפרסום 
על המסמך המקורי חותמת "אפוסטיל". חותמת  ייחשבו למאומתים יש להטביע שהמסמכים כדי  35

 כאשרת החברות באמנה. כאימות יחיד ומספיק במדינו 1961 שנתממוכרת על פי אמנת האג  זו

 משרד ושל החוץ משרד של: חתימות שלוש לספק הזר נדרש, באמנה חברה אינה המקור מדינת

 .ישראל שגרירות של וכן, המוצא מדינת של המשפטים
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 לא האוכלוסין רשות
 המידע את ריכזה
 למסמכים בנוגע

 הזוג מבני הנדרשים
 ההליך במסגרת
 דרך שאין המדורג

 הביאה ולא, להנפיקם
 את הלשכות לידיעת

 של קיומם דבר
 חלופיים אישורים
 

בעקרון, הליך ההוכחה על פי הנטל המוטל על . לפי פסק הדין, "36נאות של הנוהל

המבקש צריך להיות ברור ואחיד, ולא מסע התשה ללא תוחלת; ובמקרים בהם אין 

 ."צריכה להיות אחידות בהיקף ובסוג המסמכים הנחוץמתעוררת בעייתיות מיוחדת, 

 

 קשיים בהמצאת מסמכים

עלה כי  2015מבירורים שהתקיימו בין מטה רשות האוכלוסין לבין משרד החוץ בשנת 

לעתים אי אפשר להמציא את המסמכים הנדרשים, לרבות מסמכי סף, אשר 

מעמד לבן הזוג הזר, בלעדיהם זוגות אינם יכולים להתחיל את ההליך המדורג למתן 

וזאת מאחר שמדינות שונות אינן מנפיקות את אותם מסמכים לבני הזוג. למשל, 

פורטוגל אינה מנפיקה תעודה המעידה על רווקות, ואם אזרח מתחתן הדבר נרשם 

בצדה האחורי של תעודת הלידה; שוודיה אינה מנפיקה תעודות לידה ובמקום זאת 

י ממרשם האוכלוסין שלה; אנגליה והודו אינן ניתן להמציא תמצית מידע רלוונט

מנפיקות תעודות המעידות על מצב אישי )רווק, נשוי וכד'(, והדרך היחידה לקבל 

אישור כזה היא להצהיר על כך לפני נוטריון; ומיאנמר אינה מנפיקה תעודת רווקות, 

 יון.והדרך היחידה לקבל אישור על כך היא באמצעות הצהרת הורי האזרח לפני נוטר

כאשר בן הזוג הזר מצהיר כי הוא מתקשה להשיג מסמך מסוים, או כאשר הוא מציג 

מסמך אחר שלטענתו הוא המסמך הרשמי שמפיקה מדינת המוצא, נדרשת הלשכה 

לבחון אם אכן יש קושי כזה ואם המסמך החלופי קביל. לצורך כך נדרשת הלשכה 

שכות למשרד החוץ. ראש לפנות לראש ענף אשרות במטה הרשות, שמקשרת בין הל

הענף פונה למשרד החוץ, והוא מפנה את השאלה לקונסול במדינת המוצא. הקונסול 

 משיב לראש הענף, והיא מוסרת את התשובה ללשכות.

ארגוני זכויות אדם מסרו למשרד מבקר המדינה כי הם מקבלים פניות רבות הנוגעות 

במסגרת ההליך המדורג,  לקשיים של בני זוג להשיג את המסמכים הדרושים להם

 בייחוד תעודות יושר, דרכונים בתוקף ואישורים בדבר המצב האישי. 

בנוגע למסמכים הנדרשים  המידעאת  לא ריכזההאוכלוסין  רשות כי נמצא

מבני הזוג במסגרת ההליך המדורג שאין דרך להנפיקם, ולא הביאה לידיעת 

 לבחון הןלרים המאפשחלופיים,  אישוריםקיומם של  את דבר הלשכות

עקב להמציא מסמכים נדרשים.  שנבצר מהםטענות של מבקשים  במהירות

, תשובות להןונדרש להמציא  שאלות אותן את תכופות נשאל החוץ משרד כך

בלשכות. מאחר שהמידע אינו מרוכז ואינו נגיש ללשכות  נטמע לא והמידע

עשוי להיפגע השירות שהן מעניקות למבקשים, והדבר עלול לגרום לעיכוב 

 בטיפול בבקשתם. 

 
 . 21ראו הערה   36



 ב67 שנתי דוח|    1044

 
 40%-כנמצא כי 

 לא הלשכות מכלל
 בכל כנדרש פעלו
 לדרישת הנוגע

 מישראלים מסמכים
 להעניק המבקשים

 לבני אזרחי מעמד
וכי הן אינן  זוגם

משתמשות ברשימות 
המצורפות לנהלים 

אלא ברשימות 
 פנימיות
 

האוכלוסין כי הליך עבודה כזה מסרבל את משרד מבקר המדינה מעיר לרשות 

הטיפול בבקשות ואף עלול להאריכו, ונוסף על כך הוא בלתי יעיל ומכביד על 

עובדי רשות האוכלוסין ועל עובדי משרד החוץ הנדרשים לטפל בנושא שוב 

האוכלוסין לרכז מידע בדבר המסמכים הנדרשים מבני הזוג  מינהל ושוב. על

 החלופים האישוריםבמסגרת ההליך המדורג, שאין דרך להנפיקם וכן בדבר 

 ולהנגיש, במינהל, בהתאם לניסיון ולידע שהצטבר מדינה לכל ביחס הקבילים

  .ולציבור השירות ללשכותאת המידע הזה 

כי היא עוסקת, בשיתוף  האוכלוסין רשות ציינה המדינה מבקר למשרד בתשובתה

משרד החוץ, בגיבוש מסמך המרכז את המידע בדבר כלל המסמכים הקבילים 

 הנדרשים מכל מדינה, והוא יופץ ללשכות הרשות. 

 

 דרישה למסמכיםמבחינת החוסר אחידות 

לנוהל נשואים המפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין מצורף מאוקטובר 

רשימת מסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה. ארגוני זכויות אדם נספח ובו  2014

מסרו למשרד מבקר המדינה כי הם מקבלים תלונות בדבר חוסר אחידות בין 

הלשכות מבחינת המסמכים המבוקשים, וכי רשימות המסמכים בלשכות אינן 

 כוללות את כל המסמכים הנדרשים, ואלו נמסרים בהדרגה. 

לטענות האמורות ולנזק שנגרם לאיכות השירות בהיעדר הרשות ערה זה כמה שנים 

הנחה מנהל אגף מרשם ומעמד את  2015אחידות בין המסמכים כאמור, וביולי 

ורשימת המסמכים  2014לשכות השירות לפעול על פי הנוהל המעודכן משנת 

שצורפה לו, המבחינה בין מסמכי סף ומסמכים אחרים. מטרת ההנחיה הייתה, בין 

על סמך מסמכי הסף בלבד ולהפחית את מספר  1פשר מתן אשרת ב/השאר, לא

 הביקורים הנדרשים בלשכה לצורך קבלת האשרה.

 12-בדק משרד מבקר המדינה את רשימת המסמכים הנדרשים ב 2016במאי 

לשכות אוכלוסין שנבחרו באופן אקראי. נמצא כי אף שהנהלים עודכנו 

 סבא כפר, אילת, רמלה, אביבתל ), חמש מהלשכות שנבדקו 2014באוקטובר 

. אינן משתמשות ברשימות המצורפות לנהלים אלא ברשימות פנימיות (ורחובות

למשל, בכולן לא הייתה הבחנה בין מסמכי סף למסמכים אחרים; בשתיים 

מהלשכות )תל אביב ואילת( נדרשים הפונים להמציא דרכון שתוקפו חמש 

שכות )תל אביב, אילת ורחובות( שנים ולא שנתיים ככתוב בנוהל, ובשלוש מהל

נדרשו הפונים להמציא מסמכים שאינם דרושים על פי הנוהל, כגון תדפיסי 

 שיחות טלפון. 

מכלל הלשכות לא  40%-מהמדגם האמור עולה כי כשנה לאחר תיקון הנוהל כ

פעלו כנדרש בכל הנוגע לדרישת מסמכים מישראלים המבקשים להעניק 

 מעמד אזרחי לבני זוגם. 



 1045|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

רד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי הליקויים האמורים בהליכי מש

הטיפול הכבידו על המבקשים, חייבו את הזמנתם לפגישות נוספות ללא צורך, 

 האריכו את התהליך ופגעו ביעילותו. 

כי נוכח ממצאי דוח מבקר  האוכלוסין רשות המדינה ציינה מבקר למשרד בתשובתה

עובדי הלשכות ליצור אחידות בין הלשכות ולייעל את  2017המדינה, יודרכו בשנת 

 הליך העבודה.

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות האוכלוסין כי לצורך ייעול הליך העבודה 

ואחידות בטיפול במבקשים, על לשכות האוכלוסין לפעול בהתאם לנוהל 

ולהפיץ בקרב מגישי הבקשות את רשימות המסמכים המלאות הנדרשות מהם 

נוהלי הרשות. על מטה מינהל האוכלוסין להטמיע את השינוי הנדרש  על פי

 בהליכי הטיפול ולוודא כי הוא מיושם הלכה למעשה. 

 

 בקשות של ישראלי ובן זוג יוצא סודן או אריתריאה

הפעלת סמכויותיו על פי חוק לעניין לשר הפנים נתון שיקול דעת רחב  כאמור,

אינה גורעת מחובתו של שר הפנים להציג אמות אולם עובדה זו  ,37הכניסה לישראל

. בית המשפט העליון קבע כי העובדה 38מידה כתובות לגבי אופן הפעלת סמכותו

אינו פוטר את המדינה מפרסום הולם  הנחיותב יםקבוע שנוהלי רשות מינהלית

 6סעיף . בעקבות כך עיגן המחוקק את החובה לפרסם הנחיות מינהליות ב39הןשל

נהליות חובת פרסום יעל ההנחיות המ , והחיל1998-ידע, תשנ"חלחוק חופש המ

  .40בדומה לחובה החלה על פרסומן של תקנות בנות פועל תחיקתי

החובה לפרסם הנחיות ונהלים של הרשות הציבורית מקורה בעקרון הפומביות והיא 

מושתתת על שני טעמים מרכזיים: האחד, ההכרה בזכותו של הפרט לדעת אילו 

לליות ומדיניות משפיעות על זכויותיו. הטעם השני נוגע לרשות הציבורית נורמות כ

ולתקינות פעילותה. הפרסום נועד למנוע מעשה שרירות ואפליה כלפי האזרח. כמו 

כן, הפרסום מאפשר ביקורת שיפוטית של בתי המשפט והציבור על החלטותיה 

התייעלות של לקון ותילמהותית לשיפור, תרומה דבר תורם וה ופעילותה של הרשות,

 . 41השירות הציבורי

 
 .293, 286( 6)נו, דימיטרוב נ' משרד הפנים 4156/01בג"ץ  כמו כן ראו ;17ראו הערה   37

 (.1994) 19-20, 15( 1)נא"ד פ, הפנים שר' נ הררי 1689/94"ץ בג  38

 .501( 3)מו, חשין השופט שלדינו -לפסק 23' פס, אוסטפלדנ'  אפרתי 5537/91"ץ בג 39

 .3ראו הערה   40

ראו  ;199, 193( 5)נג"ד פ, בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר נמרודטקס 1477/96 ץ"בג  41

 .728,767-768 'עמ 1הערה 
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ללשכות  הפיץהאוכלוסין  במינהל ומעמד מרשם אגף מנהלכי  נמצא .1

 בבקשות לטיפול בנוגע הנחיות 2015 ובאוגוסט בינואר ולמטה המינהל

זרים מאריתריאה או סודן שאין להם מעמד אזרחי  של מדורג להליך

דהיינו , 42בישראל. רבים מהם, אך לא כולם, עונים להגדרת "מסתננים"

 זוג בני והם 43הגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסומזרים שנכנסו לישראל 

 עודכנו לא אלו עדיין הנחיות נמצא כי 2016 בנובמבר. ישראלים של

 .יבורלצ פורסמו ולא הרשות בנוהלי

מנהל המחלקה הקונסולרית במשרד החוץ מסר למשרד מבקר המדינה כי  .2

כאשר פונים מבקשים להעניק אשרת שהייה לבן זוג ממדינות שבהן אין למדינת 

צפון סודן(, מתעוררות  -)להלן  44ישראל נציגות, ובייחוד מהרפובליקה של סודן

טענות בדבר הקושי להשגת מסמכים, בין השאר כיוון שמדינות אלה אינם 

 מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל. 

אם אי  כי ומעמד מרשם אגף מנהל קבע 2015ומאוגוסט  מינואר בהנחיות .א

" שנמצא בקשר זוגי עם ישראלי מסתנןל" שהייה אשרת מתן לאשראפשר 

קושי בהמצאת  לרבות)בקשרי נישואין או חיים משותפים(, מסיבות שונות, 

 ככלל שמונפקת תוקף של אשרהלהאריך  האוכלוסין תמסמכים, על לשכ

כי  יצוין(. 2)ב/ תייר לאשרת מקבילה אשר - (5)א()2 אשרת -"מסתננים" ל

כוללת אישור עבודה  נהאי היאמצוין בפירוש כי האמורה אשרה העל 

בקשה להסדרת  עוד נקבע, כי כאשר בן הזוג הזר שהוגשהבישראל. 

 אין, סודן מצפוןלפי נוהל ידועים בציבור הוא מאריתריאה או  ומעמד

 לפי. המסמכים להתנות את פתיחת הבקשה בכך שהוא ימציא את כל

בכנותו  השתכנעה והלשכה מסמכים כלל הזר איןהזוג  אם לבןההנחיות, 

חצי  מדי אותה ותאריך(, 5)א()2 מסוג אשרה לותעניק  היא, הזוגי של הקשר

מסמך מזהה )דרכון או  יציג הזוג אם בןשנה, עד להמצאת מסמך מזהה. 

 אשרת אולם, 1ב/ אשרת לומסמך רשמי המאומת כדין(, ניתן יהיה לתת 

 פי על להגיש שישהמסמכים  כל את שהמציאלאחר  רק לו תינתן 5א/

 .נוהלה

נתיב חליפי  2015רשות האוכלוסין קבעה אפוא בהנחיות מינואר ומאוגוסט 

לטיפול בבקשות למתן אשרה לבן הזוג זר שהוא יוצא אריתריאה או צפון 

  סודן.
פי נציבות האו"ם לפליטים, יש לכנות אנשים אלה בכינוי שילמד כי הם נמלטו ממדינתם על   42

בלית בררה, והם אינם יכולים לשוב אליה, לדוגמה "מבקשי מקלט". בלי לקבוע עמדה בדבר 

ובשל כך שהרשות השתמשה במונח זה  הכינוי המתאים לקבוצת אנשים זו, לשם הקיצור

(, 2014) ג64 שנתי דוח. ראו גם מבקר המדינה, "מסתננים" היא תכונה בדוח זה בהנחיותיה

 .59" עמ' זרים שאינם בני הרחקה מישראל"

מי שאינו  הוא"מסתנן"  ,1954-"דהתשי(, ושיפוט)עבירות  הסתננות למניעת לחוק 1 סעיף לפי  43

, שנכנס לישראל שלא דרך 1965-לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה 1כמשמעותו בסעיף  תושב

כיום אלו בעיקר זרים שנכנסו  לחוק הכניסה לישראל. 7תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 

  .לישראל דרך הגבול עם מצרים שלא כחוק ונתפסו

 השתיים. ןעם הקמתה של מדינת דרום סודן, יש להבחין בי  44
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 הדין הגישו לבית - סודןצפון אזרח  -בן זוגה אזרחית ישראלית ו 2014 בשנת .ב

החלטת רשות האוכלוסין לסרב לאפשר להם  ערר על 45אביב בתל לעררים

סודן. צפון להשתלב בהליך המדורג משום שלא הצליחו להשיג מסמכים מ

שמנהל אגף מרשם ומעמד הוציא , כארבעה חודשים לאחר 2015 בדצמבר

 הדין לבית האוכלוסין הודיעה רשות, בנושא כאמורההנחיה האחרונה את 

במסגרתה וזוג לבחינה מחודשת, להשיב את עניינם של בני ה ניאותה שהיא

 הרשות ביקשה לנוכח זאתמשותף. החיים הכנות הקשר ומרכז ייבדקו 

באשר למחוק את הערר. באת כוחם של בני הזוג התנגדה למחיקת הערר, 

סברה שמדובר באמתלה שמטרתה להימנע מהחלת ההליך המדורג על 

הרשות בעניין להחיל עליהם "מדיניות חדשה וייחודית" שמיישמת והעוררים 

 בני זוג של אזרחים ישראלים שהם במקורם מאריתריאה ומסודן. 

כי החזרת הוציא בית הדין לעררים פסק דין וקבע בו  2015בדצמבר 

משמעה ביטול  הזהבנסיבות המקרה  רשות האוכלוסיןלבחינת  הבקשה

ם. עוד דרישת המסמכים החסריעל יתור וושל הרשות הקודמת  ההחלטת

עדר ייעמדו ביתר דרישות הנוהל, ובההמבקשים אם נקבע בפסק הדין כי 

יכנסו בגדרו של הנוהל מכוחו מבקש הם "מניעה פלילית או בטחונית, 

  .העורר מעמד"

הלשכה המשפטית של הרשות מסרה למשרד מבקר המדינה כי רשות 

הל להנחייתו האמורה של מנ בנוגע הדין האוכלוסין לא עדכנה את בית

אגף מרשם ומעמד ולפיה יש להגיש את כלל המסמכים על מנת להתחיל 

 בהליך המדורג. 

בהיעדר עדכון כאמור ולנוכח נוהלי הרשות אשר הוצגו לבית הדין, פירש 

הדרישה  על וויתורכ הבקשה לבחינת הרשות החזרת את הדין בית

ואולם, הוויתור על המסמכים האלה לא קידם  .המסמכים להמצאת

, כפי שאפשר היה 5את הטיפול בבקשה לקראת מתן אשרת א/ בהכרח

להבין מנהלי הרשות אשר הוצגו לבית המשפט, ואשר מאפשרת למחזיקה 

לעבוד בארץ ואף ליהנות מזכויות סוציאליות שהיא מעניקה. הוויתור על 

המסמכים עשוי לקדם את הטיפול בבקשה בנתיב חליפי לקראת מתן 

ר אינה מאפשרת לבן הזוג הזר לעבוד בארץ (, אש5)א()2אשרה לפי סעיף 

או ליהנות מזכויות סוציאליות. כיוון שההנחיה האמורה לא הוצגה לבית 

המשפט, אפשר להניח שהוא לא היה ער בהכרח לקיומו של נתיב חליפי 

 ולמשמעות ההבדל בין האשרות.

 סוכמו הכללים לגבי 2016נובמבר בדיון שקיימה ב כי השיבה האוכלוסין רשות

 וכי בכוונתה", ן"מסתנ שהוא זר למתן אשרה לבן זוג מדורג להליך בקשה

 חודשים הקרובים. בלפרסמם 

 
 )פסק דין  רשות האוכלוסין וההגירה -ויתקון נ' משרד הפנים  1923-14ערר )ת"א(   45

 .(27.12.15-מ
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 המדינה מבקר משרד
  את בחומרה רואה

 ההנחיות גילוי-אי
בנוגע לטיפול 

ות של הליך בבקש
מדורג של זרים 

 או סודן, מאריתריאה
 רשות על. הדין לבית

 לפרסם האוכלוסין
 דיחוי וללא בהקדם

 הנוגעים הכללים את
 "מסתננים"ל

 

גילוי ההנחיות האמורות לבית -משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אי

הדין. על רשות האוכלוסין לפרסם בהקדם וללא דיחוי את הכללים הנוגעים 

הגבול עם מצרים שלא כחוק מלישראל  ושנכנס יםזרל"מסתננים", דהיינו 

 ו, המגישים בקשה במסגרת ההליך המדורג כנדרש. ונתפס
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 עם ישראליאיחוד משפחות של אזרח 

 תושב אזור יהודה ושומרון 

 -)להלן  2003-"גהתשס(, השעה)הוראת  לישראל והכניסה האזרחות חוקפי  על

, שר הפנים האזרחות לחוק 7 בסעיףאף האמור בכל דין לרבות  עלהוראת השעה(, 

 בתוספת המנויה מדינה של לתושב או ועזה שומרון ,יהודה 46לא יעניק לתושב אזור

, ומפקד האזור לישראל הכניסה חוק לפי בישראל ישיבה רישיון או אזרחות, להוראה

 לא ייתן לתושב האזור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור. 

 שהוא אזרחבין השאר, מגבלות גם על איחוד משפחות בין ערבי ההוראה מטילה, 

 -יהודה ושומרון )להלן  בישראל לבין בן זוגו תושב אזור ישראל או תושב קבע

בישראל  איו"ש. בבסיס הסדר זה עמד החשש שהשתקעותם של תושבי איו"ש(

רכי העימות המזוין. חשש זה התבסס, ובאמצעות נישואין ואיחוד משפחות תנוצל לצ

ח אשר קיבלו מעמד בישראל מכו איו"שבין היתר, על מעורבותם בפועל של תושבי 

 .47נישואיהם עם ישראלים, בפעולות טרור אשר בוצעו בשטחה של ישראל

אינה חלה עליהם. מתוקף כך  שעההת הוראנקבעו כמה חריגים ש 2005באוגוסט 

 35שגילו מעל  האזור תושבלליתן היתר שהייה  בין היתר הוסמכו הגורמים הממונים

שנים, לשם מניעת הפרדתם מבן זוגם  25 שגילה מעל תושבת האזורשנים ול

 . הישראלי

. שופטי 48עתירות שהוגשו בנוגע לחוקיותה של הוראת השעהבג"ץ  דחה 2012בינואר 

זכות לכבוד האדם, שמקורה בהרוב הכירו בקיומה של זכות חוקתית לחיי משפחה, 

 אך קבעו כי היקפה של הזכות אינו משתרע כדי מימוש הזכות בישראל דווקא. 

"ש כוללת גם איובקשות של תושב קבע להעניק מעמד אזרחי לבן זוג תושב  בדיקת

  הכללי. הביטחון ושירות ישראל משטרת באמצעות בדיקות נוספותביצוע 

  המטפלת ירושלים, השירות במזרח חלק ניכר מהבקשות האלה מוגשות ללשכת

להלן יפורטו . והיתר תושבי קבע ישראלים מהם אזרחים 8%-כ תושבים, 300,000-בכ

הבדיקות, לפי פירוט שמסרה מנהלת לשכת השירות במזרח ירושלים: תחילה נאסף 

מידע על מגישי הבקשה כדי לבדוק את מרכז חייו של המבקש. הבדיקות כוללות גם 

חקירות שביצע המוסד לביטוח לאומי, שיחות עם בני משפחה ומכרים לגבי המבקש, 

, תדפיסי חשבון הבנק שלו, ואם יש לבני הזוג אישור קופת החולים שבה הוא מבוטח

אישורים של התחנה לבריאות המשפחה. לעתים אף מקיימים נציגי הלשכה  -ילדים   
לרבות מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור, למעט תושב יישוב   46

, אין לאשר בקשות חדשות למתן 2008מיוני  3598ישראלי באזור. בהתאם להחלטת ממשלה 

לישיבה או היתרים לשהייה בישראל למי שרשום כתושב רצועת עזה או מתגורר בעזה. רשיונות 

כיוון שכך, יכונה האזור בדוח זה  .15.6.08החלטה זו אינה חלה על מי שמחזיק היתר שהייה לפני 

 אזור יהודה ושומרון )איו"ש(. -

 3, פס' םהמרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי נ' שר הפני עדאלה 7052/03"ץ בג  47

 .202( 2) סאדינו של הנשיא ברק, -לפסק

 .44( 2"ה)ס, יחד נ' היועץ המשפטי לממשלה-ח"כ זהבה גלאון מר"צ 466/07 ץבג"  48
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סיור במקום מגוריו של המבקש. מנהלת הלשכה ציינה כי כאשר בן הזוג הישראלי 

מתגורר בירושלים, בדיקת מרכז החיים המשותף מורכבת יותר, נוכח הסמיכות 

ית של השכונות במזרח ירושלים לכפרים הנמצאים באזור עוטף ירושלים הגאוגרפ

 ואינם בשטח ישראל.

 

 

ת מעמדו של בן זוג סדרמשך ההליך לה
 תושב האזור

עובדים, וכל אחד מהם טיפל בממוצע  25עבדו בלשכת מזרח ירושלים  2016בשנת 

)להלן  49וקישורנהלת תיאום ימניתנו היתרי  2015-2006בקשות בשנה. בשנים  50-בכ

זרים שבני זוגם הישראלים הם  4,212-זרים: ל 5,782-בארץ, ל הלשכות (, בכל"קמת -

מהבקשות של  87%-זרים שבני זוגם הישראלים הם אזרחים. כ 1,570-תושבי קבע, ול

תושבי קבע טופלו בלשכת השירות במזרח ירושלים, והטיפול בבקשות של אזרחים 

 נחלק בין כמה לשכות.

נקבעו "ש יטופלו בהתאם לאמות המידה שאיובקשות של תושבי  ,הלי הרשותונ לפי

בהוראת השעה ובהתאם לנהלים הקיימים לגבי ההליך המדורג. לפי נוהל הטיפול 

במתן מעמד לבן זוג הנשוי לתושב קבע, לאחר המצאת מסמכי הסף יוענק לתושב 

בקשה. היתר תיבדק ה ובמהלך פרק הזמן האמורלחצי שנה,  "קמת "ש היתראיו

פי תחיקת האזור, לשהייה  אישור לקבלת היתר מהמפקד הצבאי, על משמש"ק מת

הליך המדורג יוארך היתר ותחילת ביצועו של האישור הבקשה  לאחרבישראל. 

 "ק מדי שנה או שנתיים בכפוף לבדיקות המתבצעות לפי נוהלי הרשות. המת

בלשכת מזרח ירושלים  משרד מבקר המדינה בדק את הבקשות שהוגשו )לראשונה(

, ובהן הוחלט לתת היתר מת"ק. לפי נוהל נשואים, ניתן היתר 2014-2007בשנים 

מת"ק לאחר שהומצאו במלואם מסמכי הסף. בדיקת בקשות שהוגשו לראשונה 

מורכבת לעומת בדיקת בקשות להארכת היתר מת"ק, כיוון שבמסגרתן נדרש לבדוק 

חל גידול ניכר במספר  2006. יצוין כי בשנת לראשונה מהו מרכז החיים של בני הזוג

, אשר לפיו ניתן היה 2005הבקשות שהוגשו, לאור התיקון בהוראת השעה מאוגוסט 

(. בסך 25ונשים מעל גיל  35לאשר היתר לחלק מתושבי איו"ש )גברים מעל גיל 

 בקשות.  4,000-הכול נכללו בבדיקה כ

הרשות לא נרשם מתי המבקש הגיש את כל  שלמצא כי במערכת הממוחשבת נ

 ההמצאה השלמתממועד  עבר זמן כמה לבדוקאפשר  היה לאמסמכי הסף, ולכן 

 מבקר משרד הניח זו מגבלה לנוכחועד מתן ההיתר הראשון.  הסף מסמכי של

 הבקשות שיעור נבדק ולכן, חודשים כמה אורכת הסף מסמכי המצאת כי המדינה

 .הבקשה שהוגשה לאחר משנה יותר התקבלה בעניינן שההחלטה

 בבקשותלשכת האוכלוסין במזרח ירושלים  שלהטיפול  משךמוצג  5 בתרשים להלן

  .הבקשות הוגשו שבהן השנים לפי"ק, מתחדשות, עד קבלת אישור 
ההיתר מקנה את . זוהי נציגות של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים באזור יהודה ושומרון  49

  .1אותן זכויות שמקנה היתר שהייה מסוג ב/
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של לשכת מזרח  הטיפולהבקשות על פי משך  התפלגות: 5 תרשים

 בעניינןירושלים 

 

 עיבוד נתוני רשות האוכלוסין. :המקור
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 המדינה מבקר משרד
 רשות ל"למנכ מעיר

 השיהוי כי האוכלוסין
 בטיפול הניכר

 להסדרת בבקשות
 זוג בן של מעמד
 עלול האזור תושב
 היסוד בזכויות לפגוע

 לחיי הזוג בני של
 משפחה
 

ואילך גדל במידה ניכרת שיעור הבקשות  2011מהתרשים עולה כי משנת 

, יותר משליש מבני 2013שהטיפול בהן התעכב. אשר לבקשות שהוגשו בשנת 

הזוג של המבקשים קיבלו היתרי מת"ק ראשונים רק שנתיים או יותר לאחר 

לא התקבלה החלטה בעניינן של  עדיין 2016שהוגשה הבקשה. יצוין כי במאי 

 . 201450מהבקשות שהוגשו בשנת  40%-כ

היא דנה לעתים  כי המדינה מבקר מסרה למשרדלשכת מזרח ירושלים  מנהלת

מורכבות ב, בלשכה עומס העבודהקרובות עם גורמים במטה רשות האוכלוסין ב

מסרה  עוד בקשות למתן מעמד.נוגע לפיגורים בקבלת החלטות בבולפונים השירות 

 לפני 2013והן בסוף שנת אגף לשכות  לפני מנהל 2011הן בשנת  -שהיא התריעה 

על השירות הניתן ועל השפעותיו  הקייםעל העומס  -הרשות "ל מנכ לשכת

את הקשיים האמורים לפני  ומעמד מרשם אגף הציג מנהל 2013לתושבים. במרץ 

 .התקיים לא כזה דיון אולם, בנושא דיון לקיים וביקש הרשות"ל מנכ

הטיפול בבקשות שיהוי נמצא כי מאחר שהעומס בלשכת מזרח ירושלים גרם ל

מתן מענה -בשל איהרשות בהוצאות חייבו בתי הדין את , בהם הפונים ולפגיעה

 למנהל הציגה נציגת הלשכה המשפטית של הרשות 2015לדוגמה, במאי . לפונים

עררים, אשר בגינם  40 ים עלפרט בכיר למינהל ומשאבי אנוש"ל ולסמנכ אגף לשכות

 ש"ח בשל  60,000 מצטבר של בסך הטיל בית הדין לעררים על הרשות הוצאות

מתן מענה לפונים. מאחר שפנייתה האמורה של הנציגה לא נענתה, היא שבה -אי

 . נענתהגם פנייה זו לא  אולם, 2015ופנתה לגורמים האמורים ביוני 

נדון ערעורו של מגיש בקשה  51בירושלים למשל, בפסק דין של בית המשפט המחוזי

בעניין סכום ההוצאות שנפסקו לזכותו. מגיש הבקשה טען כי מדובר בסכום זעום 

מתן מענה לבקשתו -אי -ש"ח( שאינו הולם את מחדלה של רשות האוכלוסין  1,000)

קידום הטיפול בכך. בית המשפט פסק כי הדין -לאיחוד משפחות במשך כשנתיים ואי

מערער. רק בעקבות הגשת הערר הודיעה הרשות לבית הדין כי אישרה הוא עם ה

את הבקשה. בית המשפט קיבל את הערעור וחייב את הרשות בהוצאות בסך כולל 

  ש"ח. 15,000של 

עמי, ער  בן אמנון היה מנכ"ל הרשות, מר 2013נמצא כי על אף שמשנת 

לפיגורים של לשכת מזרח ירושלים בקבלת החלטות, הנהלת הרשות לא 

 העמידה לרשות הלשכה כלים לקיצור משך הטיפול.

האוכלוסין כי השיהוי הניכר בטיפול משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל רשות 

בבקשות להסדרת מעמד של בן זוג תושב האזור עלול לפגוע בזכויות היסוד 

של בני הזוג לחיי משפחה. הפגיעה משמעותית כאשר מדובר בטיפול בבקשות 

המוגשות לראשונה, כיוון שעד לאישור הבקשה, אם ניתן אישור כזה, בן הזוג 

ת בישראל באופן חוקי. אף על פי שהנהלת תושב איו"ש אינו רשאי לשהו

הרשות הייתה ערה לעיכובים הניכרים בטיפול בבקשות ועל אף הביקורת 

   שמתח בית המשפט על הרשות בעניין זה, ההנהלה לא פעלה לתיקון המצב.
 .2016מהן לא התקבלה החלטה עד מאי  139לגבי בקשות חדשות,  442הוגשו   50

 .2015. ניתן ביוני משרד הפנים 'עמאד נסאר אלחוסיני נ 24351-03-15עמ"נ   51
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על הנהלת רשות האוכלוסין לגבש בדחיפות תכנית פעולה לטיפול בשיהוי 

 קדם האפשרי.בבקשות האלה, ולפעול ליישומה בה

כי הנהלת הרשות מגבשת תכנית  השיבה למשרד מבקר המדינה האוכלוסין רשות

פעולה לצמצום הפערים ולקיצור זמני הטיפול בבקשות אלה, במסגרת תכנית 

 .2017העבודה שלה לשנת 
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ם בבדיקת צונייחימעורבות גורמים 

 הבקשות

 52"נתיב" הקשר לשכת ידיב בקשות בדיקת
נתיב( היא יחידת סמך של משרד ראש הממשלה. בשנת -)להלןלשכת הקשר "נתיב" 

קבעה הממשלה כי אחד התפקידים העיקריים של "נתיב" הוא "לבדוק  2007

ולהמליץ על זכאות העלייה לישראל של יהודים וזכאי עלייה בני ויוצאי מדינות חבר 

 . 53העמים"

ר העמים או מזרח כאשר בן זוג זר של יהודי ישראלי הוא נתין או יליד מדינות חב

אירופה, רשות האוכלוסין מפנה אותם ל"נתיב". בנוהלי הרשות לא מצוין מדוע 

נדרשת הפנייה ל"נתיב". יצוין כי כאשר בן הזוג הישראלי הוא יליד הארץ או עולה 

 ממדינות אחרות, בני הזוג אינם מופנים לגופים אחרים לצורך בחינת בקשתם.

ד מבקר המדינה, על המבקש הישראלי ובן על פי דברים שמסרה "נתיב" למשר .1

זוגו הזר למלא שאלון שניתן להם בלשכת השירות של רשות האוכלוסין, לציין 

בו את הפרטים הנדרשים, ולצרף לשאלון שיישלח ל"נתיב" מסמכים שונים )כגון 

תעודת לידה ותעודה המעידה על מצב אישי(; "נתיב" מזמינה את בני הזוג לצורך 

רתו יישאלו בני הזוג בדבר נסיבות ההיכרות ביניהם; "נתיב" תשאול, ובמסג

 מוודאת את אמיתות המסמכים ובודקת אם בן הזוג הזר זכאי עלייה לפי חוק

נוסף על כך, אם בן הזוג הישראלי נולד באחת ממדינות  .1950-"יהתש, השבות

חבר העמים או מזרח אירופה, "נתיב" דורשת שיציג לה מסמכים לאישור זכאותו 

לעלות לארץ לפי חוק השבות, וזאת על מנת לוודא כי אכן עלה כחוק וקיבל 

 מעמד בישראל בהתאם לזאת.

ללשכת האוכלוסין  בתום הבדיקות האמורות "נתיב" מעבירה את חוות דעתה

המטפלת בבקשה לאיחוד משפחה. אם בתשאול הועלו ספקות בנוגע לכנות 

הקשר הזוגי, "נתיב" מציינת זאת בחוות דעתה. מדברים שמסרה נציגת הלשכה 

המשפטית של נתיב עולה כי בעת שהרשות בוחנת את הבקשה עליה להביא 

 בחשבון את המלצת נתיב.

 
 .38"לשכת הקשר 'נתיב'", עמ'  ,(2013)דוח מיוחד  ,מבקר המדינהראו   52

 . 2007מיולי  2070החלטה   53
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 הוסמכה אנתיב ל

 את לבדוק במפורש
 בני בין הקשר כנות
 בדיקות ולבצע הזוג

 זכאותו בדבר בדיעבד
 הישראלי הזוג בן של

 לפי לישראל לעלות
 אגב, השבות חוק

 בקשתו שקילת
 משפחות לאיחוד
 

הוסמכה "נתיב", בין היתר, לבדוק  בהחלטת הממשלה האמורהכי  נמצא .2

 מדינות ויוצאי בני עלייה וזכאי יהודים של לישראל לעלייה את הזכאות

ולא הוסמכה במפורש לבדוק את כנות הקשר בין בני הזוג  העמים, חבר

ולבצע בדיקות בדיעבד בדבר זכאותו של בן הזוג הישראלי לעלות 

 וד משפחות. הסמכותלישראל לפי חוק השבות, אגב שקילת בקשתו לאיח

בדיקות בדיעבד בדבר זכאותו של בן הזוג הישראלי לעלות  לבצע

 בנוהל, בתקנהבחוק,  גם לא הוקנתה ל"נתיב"לישראל לפי חוק השבות 

 . או בהחלטות מינהליות האוכלוסין רשות של

מסרה למשרד מבקר המדינה במאי האוכלוסין רשות של המשפטית  הלשכה

עלייה של יוצאי לזכאות ה אתלבדוק כי הממשלה הסמיכה את "נתיב"  2016

לפיכך הסיקה הלשכה המשפטית . ולתת המלצה בעניינם מדינות חבר העמים

יוצאי ישראל שהם  אזרחיכי "נתיב" מוסמכת לבדוק את הזכאות לעלייה של 

ולנוכח , מהןבן הזוג הזר הוא נתין של אחת בייחוד כאשר גם מדינות אלו, 

הלשכה המשפטית הוסיפה  .בחינת מסמכיובממילא העובדה ש"נתיב" מסייעת 

, וכי המסמכים נוגע לבחינת הזכאותהתשאול המתבצע במהלך בדיקת כי 

 למשל, אםהזכאות ) סוגייתגם על  השפעהלנסיבות ההיכרות יש לעתים 

הזוג הזר  בןכי הקשר עם  ומתבררהישראלי עלה לארץ כבן זוג לזכאי שבות 

מדובר בסמכות נלווית  הלשכה המשפטית הוסיפה כייה(. יהחל עוד לפני העל

, ומסרה כי כל אימת שמוגשת בקשה לסמכות הבדיקה וההמלצה על הזכאות

ולא רק כשמדובר בבן זוג מחבר  -למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי 

נבדק אם בן הזוג הישראלי הוא אכן אזרח ישראל, וזאת בטרם אישור  -העמים 

  .הזמנת הזר

בדיקת הבקשות לאיחוד משפחות שבה בן הזוג הישראלי הוא יהודי יוצא 

או מזרח אירופה התרחבה, הלכה למעשה. הבדיקה מדינות חבר העמים 

כוללת גם בדיקה בדיעבד של נסיבות עלייתו של הישראלי לישראל ובדיקה 

מחודשת של תוקף מעמדו כאזרח, בדיקה של פניית הזוג המבקש ל"נתיב", 

לרבות בחינת מידע ומסמכים שנמסרו ל"נתיב", ובין היתר מידע רגיש על 

שסמכות "נתיב" לעשות בדיקות אלה עוגנה באופן  הקשר הזוגי. כל אלה, בלי

 רשמי ופורסמה.

כי "נתיב" פועלת כזרוע  2016"נתיב" השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ראש

ביצועית של רשות האוכלוסין. הוא הוסיף כי "נתיב" אינה בודקת את כנות הקשר 

יא בודקת אלא מעבירה לרשות האוכלוסין התרשמות כללית להמשך טיפול, וכי ה

את האזרח הזר המבקש מעמד בישראל מאחר שייתכן שהוא זכאי למעמד לפי חוק 

השבות. עם זאת, בנוגע לבדיקה בדיעבד של אזרחותו של ישראלי אשר קיבל מעמד 

של עולה בהגיעו לישראל ממרחב ברית המועצות לשעבר, ראש "נתיב" סבור כי יש 

ד סביר כי האזרח הישראלי קיבל לבצע בדיקת זכאות חוזרת אך ורק אם עולה חש

 מעמד עולה במרמה, ולא בכל המקרים בצורה גורפת.



 ב67 שנתי דוח|    1056

על היועץ המשפטי לממשלה לחוות דעתו בסוגיה האם הבירור הנוסף בדבר 

מעמדו בארץ של בן הזוג הישראלי במסגרת בקשתו להעניק מעמד לבן זוגו, 

אירופה,  בירור המתבצע רק לגבי מי שעלה ממדינות חבר העמים או מזרח

עלול להיות בגדר אפליה פסולה. אם יתברר שמדובר באפליה פסולה, יש 

 לפעול לאלתר למנעה. 

כי הוא יבחן  2016 מדצמבר המדינה מבקר משרד המשפטים ציין בתשובתו למשרד

  סוגיה זו.

אם "נתיב" תמשיך לעסוק בנושא כנות הקשר והמידע הרגיש על הקשר הזוגי, 

אם לצורך בדיקה או לצורך גיבוש התרשמות כללית כאמור, על רשות 

האוכלוסין ומשרד ראש הממשלה, בהתייעצות עם לשכת היועץ המשפטי 

לממשלה, לבחון אם יש צורך בכך בעניינם של יוצאי חבר העמים, נוסף על 

של רשות האוכלוסין. אם נמצא שיש צורך בפעולותיה הנוספות של בדיקתה 

"נתיב", יש להבהיר את היקף סמכותה בכתב, כנדרש, ולפרסמה לציבור. אם 

 "נתיב" לא תוסמך לפעול כך, יש להפסיק לאלתר את מעורבותה בנושא. 

השיבה כי נוכח הערות משרד מבקר המדינה, תתבצע בחודשים  האוכלוסין רשות

 ים התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ומשרד ראש הממשלה בסוגיה זו.הקרוב

 

 

 בדיקת בקשות בידי משרד החוץ
נוהל נשואים מפרט את כללי הגשתה של בקשה לאיחוד משפחות, כאשר בני הזוג 

שוהים בחו"ל: על בני הזוג לפנות לנציגות ישראל במדינת מוצאו של בן הזוג הזר, 

כניסתו לארץ ולצרף את המסמכים הנדרשים; הקונסול יבחן להגיש בקשה לאישור 

את הבקשה אל מול התנאים שבנוהל, ובכלל זה יבצע בחינה ראשונית של כנות 

הקשר בין בני הזוג, גם באמצעות ריאיון של בני הזוג; אם הקונסול מאשר את 

ם ימים, ובמהלכ 30למשך  2הבקשה, הוא מנפיק לבן הזוג הזר אשרת תייר מסוג ב/

 נדרשים בני הזוג לפנות ללשכת אוכלוסין בישראל לצורך המשך הטיפול.

כי יש להבחין בין מקרה בו  2016משרד החוץ מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

שני בני הזוג שוהים בחו"ל ומרכז חייו של בן הזוג הישראלי הוא בחו"ל, לבין מקרה 

קונסוליה יבדקו את מסמכי שבו מרכז חייו בישראל. רק במקרה הראשון עובדי ה

הסף, יקיימו ריאיון ראשוני לבחינת כנות הקשר ויגישו לרשות האוכלוסין את 

המסמכים ואת התרשמותם בנוגע לכנות הקשר. לאחר שהרשות תבחן את הבקשה 

היא תנפיק אשרת כניסה לבן הזוג הזר לשם השלמת התהליך. במקרה השני 

הישראלי לבוא לישראל ולהגיש בקשה.  הנציגות לא תטפל בבקשות, ועל בן הזוג

 משרד החוץ הוסיף כי עמדה זו מעוגנת בהנחיות שנשלחו לקונסוליות.
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 הוראות בין פער יש

 הרשות של הנוהל
 ששלח ההנחיות לבין

 החוץ משרד
 בכל לקונסוליות

 אשר לזרים הנוגע
 בן של החיים מרכז
 הוא הישראלי זוגם

 במקרים. בישראל
 הקונסוליות, כאלה

 בקשות בודקות לא
 

לבין  לציבור הנוהל של הרשות, המוצגות יש פער בין הוראות כי נמצא

 החיים מרכז לזרים אשר הנוגע ההנחיות ששלח משרד החוץ לקונסוליות בכל

 בודקות לא כאלה, הקונסוליות ריםבמק. בישראל הוא הישראלי בן זוגם של

פעולה שלא בהתאם  .ריאיון עורכות ולא מסמכים מקבלות לא, בקשות

להוראות הנוהל של הרשות גורמת עיכוב לבדיקת בקשות ואף עלולה לגרום 

  לניתוק בין בני הזוג למשך זמן מה.

התקיימה ישיבה עם נציגי האגף  2016כי בנובמבר  השיבה האוכלוסין רשות

הקונסולרי במשרד החוץ וסוכם בה כי הליך הבדיקה הראשוני יבוצע בקונסוליות, 

 והנהלים הרלוונטיים יתוקנו בהתאם לכך.

על רשות האוכלוסין ומשרד החוץ להפיץ בהקדם את הכללים המעודכנים 

בדבר הליך הגשת הבקשות ובחינתן. ראוי שההליך יהיה כרוך בטרחה 

המועטה ככל האפשר לבני הזוג בנסיבות העניין, ושהוא לא יקשה על רשות 

י לגבש החלטה מיטבית בעניינו של האוכלוסין לבדוק כדבעי את הבקשות כד

 כל מקרה.
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משרדית לעניינים -הוועדה הבין

 הומניטריים

חוק הכניסה לישראל קובע הוראות בנושא מתן אשרות כניסה לישראל ורישיון 

שהייה בה למי שאיננו אזרח ישראל או בעל אשרת עולה או תעודת עולה. מכוח 

הוא יכול ליתן היתר לשהייה הוראות החוק המקנות שיקול דעת לשר הפנים, 

בישראל או אשרה לישיבה ארעית וכן רישיון לישיבת קבע על בסיס טעמים 

, מועד הקמת 2008. סמכות זו מוקנית למנכ"ל הרשות משנת 54הומניטריים מיוחדים

רשות האוכלוסין. מדיניות משרד הפנים היא להעניק אשרות לישיבת קבע במקרים 

ניטריות או כשיש למדינת ישראל אינטרס מיוחד לתת חריגים מיוחדים מסיבות הומ

רישיון לישיבת הקבע. בתי המשפט אישרו מדיניות זו ולפיה יינתן רישיון לישיבת קבע 

 .55רק במקרים הומניטריים מיוחדים

הוועדה ההומניטרית( היא ועדה  -משרדית לעניינים הומניטריים )להלן -הוועדה הבין

ן בבואו לבחון בקשות למתן מעמד בישראל, מכוח מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסי

חוק הכניסה לישראל, אשר אינן עומדות באמות המידה הקבועות בנוהלי רשות 

האוכלוסין. יו"ר הוועדה היא ממונה על תחום אשרות וזרים ברשות האוכלוסין, 

וחבריה הם נציגים ממשרד החוץ, ממשרד הבריאות, ממשרד הרווחה, מהמוסד 

י, ממשטרת ישראל ומ"נתיב". בדיוני הוועדה משתתף גם נציג הלשכה לביטוח לאומ

המשפטית ברשות. על הוועדה להתכנס אחת לשלושים יום, ובכל דיון היא עוסקת 

 בקשות. 25-20-ב

הוועדה דנה בין השאר בבקשות לאיחוד משפחות בהליך המדורג. לדוגמה, אם קשר 

אם בשל רצון בני הזוג לסיים  -התקיים זוגי בין בן זוג זר לבין אזרח ישראלי פסק מל

את הקשר, אם בשל פטירת בן הזוג הישראלי ואם מסיבות אחרות, כמו גילויי אלימות 

יכול בן הזוג הזר לבקש שהוועדה ההומניטרית תדון בעניינו,  -מצד בן הזוג הישראלי 

 בתנאי שעניינו עומד בתנאים מסוימים המפורטים בנוהלי הרשות.

ן הוא תרשים זרימה המציג את הליך עבודתה של הוועדה, כפי שלהל 6תרשים 

 שמוצג בנוהל הוועדה ההומניטרית. 

 
 2828/00"ץ בג(; ממוחשב במאגר פורסם, 18.7.05-ב ניתן) נ' שר הפנים  איבורה 9211/04"ץ בג  54

 .21( 2)נז, פ"ד נ' שר הפנים קובלבסקי

"ץ בג; 15( 1)נא דינו של השופט גולדברג-לפסק 9' פס, הפנים שר' נ הררי 1689/94"ץ בג  55

  .527, 522( 4)נא, נ' משרד הפנים אנקין 3403/97
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 שלבי הליך העבודה של הוועדה: 6תרשים 

 



 ב67 שנתי דוח|    1060

  דנה הוועדה ההומניטרית 2015-2010מנתוני רשות האוכלוסין עולה כי בשנים 

מהבקשות  50%-כ 2015בקשות בשנה. בשנת  250-בקשות, ובממוצע בכ 1,500-בכ

 סורבו. 50%-אושרו וכ

 

 מתן השירות של המרבי  משכוקביעת 
התברר כי רשות האוכלוסין הייתה ערה לצורך לקבוע את משכו המרבי של כל שלב 

בהליך האמור. ואולם, הרשות קבעה זאת רק לשניים משבעת שלבי ההליך. למשל, 

ומשכו המרבי לא נקבע משכו המרבי של שלב הכנת סיכום הריאיון והתיק במטה 

דנו היועץ המשפטי של הרשות,  2013במרץ של שלב קבלת החלטת מנכ"ל הרשות. 

 לעיכובים בנוגע הרשות קיבלהתלונות רבות שמנהל אגף מרשם ומעמד ואחרים ב

בהליך הטיפול בבקשות, בעיקר בנוגע למשך הזמן שבין הגשת הבקשה לדיון 

 ודעה עליה למבקשים. מנהלבוועדה ההומניטרית לבין מועד קבלת ההחלטה והה

נעוצה בכך שלא נקבע משכו המרבי של שלב  הבעיה ציין כי ומעמד מרשם אגף

 .סיכום הבקשה והגשתו לקראת הדיון בוועדה

משכם המרבי של כל קבעה את לא האוכלוסין  רשותכי  נמצאעל פי כן  אף

להלן, כפי שיפורט . ההומניטרית בוועדה לדיון בבקשות הטיפול הליךשלבי 

לעתים משך שלבי הטיפול של הוועדה ההומניטרית בבקשות היו ארוכים 

 מהסביר ולעתים עיכבו את מועד תחילת מימוש זכויותיהם של המבקשים.

 

 

 על הבקשות מסד נתוניםהיעדר 
הודגשה החשיבות שביצירת מסד נתונים  201656בפסק דין של בג"ץ מאוגוסט 

כי מסד נתונים המאפשר תונים ידני מייגע, וצוין באיכות גבוהה, שאינו כרוך באיסוף נ

. כל מערכת מורכבתשל ניהולי ממדרגה ראשונה  חיפוש ושליפה מהירים הוא כלי

על סמך הנתונים אפשר בנקל לאתר פגיעה בזכותו של פלוני,  בפסק הדין נכתב כי

למשל בזכות לשוויון; וכן אפשר לבחון אם פגיעה כאמור היא מוצדקת ומחויבת 

 בסוגיות חשובות. היא תורמת לשקיפות ומאפשרת דיון ציבורי כמו כן; המציאות

 
)פורסם  מזוז השופט שלדינו -לפסק 16' פס, הסוהר בתי שירות' נ סיבוני 8858/15"ב רע  56

 .(2016אוגוסט במאגר ממוחשב, 
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 האוכלוסין רשות נתוני

 הטיפול משך על
 ההומניטרית בוועדה

 אפוא מאפשרים אינם
 משך על בקרה לבצע

 עם ולהתמודד ההליך
 שהטיפול טענות

 בלתי באופן ממושך
 סביר

 

 באופן האמורות הבקשות את מנהלת אינה האוכלוסין רשות כי נמצא

 תיקים של בערמה מאוכסן לרשותה העומד בעניינן והמידע, ממוחשב

על מבקש הבקשה, מהות הבקשה בקצרה  פרטים ובה ידנית וברשימה

של הוועדה, והדבר אינו מאפשר בחינה שיטתית של עבודת  וההמלצה הסופית

הרשות בנוגע לוועדה. המידע המרוכז על כלל הבקשות אשר עומד לרשותה 

כולל רק את מספר הבקשות שעלו לדיון בוועדה, שיעור הבקשות שהוועדה 

 ההומניטרית אישרה ושיעור הבקשות שהיא סירבה להן. 

אי אפשר לדעת כמה בקשות הוגשו באין מידע מרוכז על כלל הבקשות, 

ללשכות בתקופה נתונה, כמה מהן החליט מנהל הלשכה או מטה מינהל 

בבקשות  -השכיח או הממוצע  -האוכלוסין לדחות על הסף, ומה משך הטיפול 

שעלו לדיון בוועדה. במצב הקיים, כדי לדעת כמה זמן אורך, ככלל, הטיפול 

קשות, לשלוף מהן את המידע בבקשות כאלה, יש לעבור על כל תיקי הב

הרלוונטי ולסכמו. פעולה כזאת נדרשת גם כדי להציג את הנתון על מספר 

 על נתונים הבקשות הממתינות לדיון בוועדה. נוסף על כך, אין לרשות

החלטת המנכ"ל והעברת  -הוועדה  ה שלהחלטתקבלת שלאחר  השלבים

 2013 במרץבקשה למבקשים. זאת אף על פי שכאמור, עוד על ההתשובה 

הודעה הזמן הרב הנדרש למשלוח הרשות הייתה ערה לטענות בדבר 

 למבקשים. 

שקיימה הוועדה המיוחדת של הכנסת ליישום הנגשת המידע  2016יצוין שבדיון ממאי 

הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, התבקשו נציגי הרשות לספק נתונים מבעוד 

מועד על מספר הבקשות שהוגשו לוועדה ההומניטרית וכן על משך הטיפול הממוצע 

סרו בדיון בוועדה כי אי אפשר בבקשות עד למועד הדיון בוועדה. נציגי הרשות מ

להפיק נתונים אלו. הוועדה מתחה ביקורת על הרשות ועל יו"ר הוועדה, וחברת 

הכנסת סתיו שפיר הדגישה כי ללא נתונים על מספר הבקשות שמוגשות ומשך 

 הטיפול בבקשה, הרשות לא יכולה לבדוק את עצמה ולהתייעל. 

ה ההומניטרית אינם מאפשרים נתוני רשות האוכלוסין על משך הטיפול בוועד

אפוא לבצע בקרה על משך ההליך ולהתמודד עם טענות שהטיפול ממושך 

באופן בלתי סביר. זאת ועוד, בהיעדר מאגר נתונים ממוחשב קשה להעמיד את 

  המידע באופן שקוף לרשות ציבור המבקשים.

כי על מנת לייעל את עבודת הוועדה וליצור מסד נתונים  השיבה האוכלוסין רשות

שבהתבסס עליו ניתן יהיה להפיק דוחות לצורך קבלת החלטות, הוחלט למחשב את 

 .2017במסגרת תכנית העבודה לשנת ניהול התיקים בוועדה, וזאת 
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 המתנה ארוכה לדיון בוועדה ההומניטרית
 , 2016 לפי הנתונים המעודכנים לאפריל כי העלתה המדינה מבקר משרד בדיקת

שהוועדה  היו בהמתנה לדיון בוועדה ההומניטרית. לנוכח העובדה בקשות 345-כ

שהמבקש ממתין  יהרבקשות במהלך דיון,  25-מתכנסת אחת לחודש ומטפלת בכ

מהבקשות  חלקעל כך,  נוסף. בממוצע וחודשיים הוועדה בבקשתו כשנהלדיון 

, והוא מגביל את משך הזמן עד משפט או בית דין לעררים ביתמועברות לוועדה בידי 

ממתינות  שכברעל פני בקשות  כזאתעשויה לקדם בקשה  הרשותלקבלת החלטה. 

 .בדיון בהן עיכוב נוסף עלול לחוללדיון, ובכך 

 134דיונים שונים,  12בקשות במסגרת  295-דנה הוועדה ההומניטרית ב 2015בשנת 

( מהן נענו בסירוב. משרד מבקר המדינה בדק באופן מדגמי שתי בקשות מכל 45%)

מסך התיקים  18%-מסך הבקשות ו 8%בקשות ) 24דיון שנענו בסירוב, ובסך הכול 

 . שנענו בסירוב(

המקרים שנבדקו, בית הדין לעררים קבע כי הבקשות יובאו לפני  24-מ 12-נמצא כי ב

הוועדה ההומניטרית, ולכן לבקשות אלו ניתנה עדיפות במסגרת קביעת לוחות 

הזמנים. לפיכך משרד מבקר המדינה לא כלל בבדיקה שלהלן את משכי הזמן של 

שלבים מסויימים בערכאות תיקים הממתינים לדיון בוועדה ההומניטרית, ונדונו ב

 שיפוטיות. 

יותר משנה  -זמן רב  האחרות הבקשות 12-מ הוועדה דנה בתשע כי נמצא עוד

ללשכה; שלוש מהן נידונו שנתיים וחצי או יותר  לאחר שהבקשות הוגשו -

לאחר הגשתן ללשכה; ושש האחרות נידונו שנה וחצי עד שנתיים לאחר 

 והמליצה שנבדקו הבקשות 12 -מ שתייםהוועדה דנה ב 2015הגשתן. באוגוסט 

 טרם -לאחר מכן תשעה חודשים  -במועד סיום הביקורת , אולם להן לסרב

 בעניינן. הרשות"ל מנכ החלטת התקבלה

להלן דוגמה לנזק שנגרם למבקשים לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים בגין השיהוי 

פינים בקשה לקבל הגישה אזרחית הפילי 2011בקבלת החלטות בידי הוועדה: במאי 

מעמד מטעמים הומניטריים, כאם לקטין ישראלי. באותה עת הייתה המבקשת בעלת 

אשרת שהייה בארץ ללא זכויות סוציאליות. בקשתה נדחתה, ובעקבות ערר 

להעביר את עניינה לבחינת הוועדה ההומניטרית. רק  2013שהגישה, הוחלט באפריל 

, דנה הוועדה בבקשה. הוועדה 2016כעבור כשנתיים ותשעה חודשים, בינואר 

 1המליצה כי לנוכח נסיבות המקרה יש לאשר למבקשת רישיון ישיבה מסוג ב/

לשנתיים המעניק לה זכויות סוציאליות מסוימות, ובתום התקופה יש לבחון שוב את 

 הבקשה. מנכ"ל הרשות אימץ המלצה זו. 

וגשות לוועדה מן האמור לעיל עולה כי חל שיהוי ניכר בטיפול בבקשות המ

 ההומניטרית.
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 שלעתים, השיהוי
, סביר אינו אורכו

 בבקשות בטיפול
 לוועדה המוגשות

 אינו ההומניטרית
 עם אחד בקנה עולה

 הרשות של חובתה
 תפקידיה את לבצע

 את ולהפעיל
 לה שהוקנו הסמכויות

 ובמהירות ביעילות
 הראויה
 

טענות לרשות האוכלוסין  המענה שנתנה
 שיהוי ניכר בטיפול בבקשות בדבר

הביקורת העלתה כי רשות האוכלוסין הייתה ערה לעיכובים כאמור לפחות משנת 

. הרשות קיבלה תלונות רבות מארגוני זכויות אדם ומאנשים שהגישו בקשות, 2009

הליך טיפולה של הוועדה ההומניטרית בבקשה. ובהן טענות בדבר התמשכות 

ובמאי  2009הטענות האלה עלו גם בדיונים שקיימו שתי ועדות של הכנסת בדצמבר 

201657 . 

העלו מינהל האוכלוסין והלשכה המשפטית של הרשות שלוש הצעות  2013במרץ 

 )א( תגבור כוח אדם. לקיצור משך הטיפול בבקשות שמוגשות לוועדה ההומניטרית: 

)ג( הגברת תדירות התכנסותה של  )ב( הכשרת עובדים להכנת סיכומי הבקשות. 

הוועדה לפעמיים בחודש. אשר להצעה הראשונה, המנכ"ל קבע כי אי אפשר להוסיף 

 כוח אדם. ההצעות השנייה והשלישית לא הגיעו לכלל הכרעה ויישום.

 
, בטיפול משרד מבקר המדינה מעיר כי השיהוי, שלעתים אורכו אינו סביר

בבקשות המוגשות לוועדה ההומניטרית אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של 

הרשות לבצע את תפקידיה ולהפעיל את הסמכויות שהוקנו לה ביעילות 

ובמהירות הראויה. יודגש כי אם חל עיכוב בטיפול בבקשות שתכליתן לקבל 

עד תחילת מעמד אזרחי המעניק זכויות סוציאליות נוספות, עלול להידחות מו

מימוש זכויותיו של הפונה. נוסף על כך עיכוב הטיפול בבקשות מאריך את 

שהייתם בארץ של זרים שאין הצדקה עניינית להתיר להם להישאר בה, 

 שבעקבות החלטת מנכ"ל הרשות מתבקשים לעזוב אותה. 

על מנכ"ל רשות האוכלוסין, בסיוע ראשי הגופים הממשלתיים שנציגיהם 

משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד  -משתתפים בוועדה ההומניטרית 

לבצע שינוי יסודי  -הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, משטרת ישראל ו"נתיב" 

בסדרי עבודתה, באופן שהטיפול בבקשות יתייעל ויתקצר, ומשכו יהיה סביר. 

 ת בהתחשב בחובתה של הרשות לתת לפונים מענה במהירות הראויה. זא

משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל רשות האוכלוסין, כי יש לרכז לאלתר את 

כל המידע הנדרש על בקשות שמוגשות לוועדה ההומניטרית במאגר מידע 

מלא, עדכני ומהימן. מאגר כזה נועד לשמש כלי ניהולי למעקב אחר מספר 

ממתינות לדיון בוועדה ואחר משך ההמתנה, בהתבסס עליו יינקטו הבקשות ה

פעולות מידיות להפחתת העומס, והרשות אף תשתמש בו ככלי בקרה על 

 שלבי הטיפול בבקשות. 

כי הוחלט לקיים את ישיבות הוועדה בתדירות גבוהה יותר,  השיבה האוכלוסין רשות

  תיקים.על מנת לצמצם את הפערים שנוצרו במסגרת הטיפול ב
ועדה העוסקת דיון של הו. 2009בדצמבר הסביבה של הכנסת איכות דיון של ועדת הפנים ו  57

 .  2016ממאי  ביישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור
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עררים על החלטות רשות האוכלוסין 

 ותוצאותיהם

מרכיב מרכזי בבחינת בקשה למתן מעמד לבן זוג של ישראלי הוא בדיקת כנות 

הקשר שבין בני הזוג. בעת שעובדי הרשות בוחנים את כנות הקשר לצורך קבלת 

החלטה לגבי הבקשה הם נדרשים לעסוק בנושאים הנוגעים למישור הפרטי והאישי 

המבקשים, לשוחח עמם על מידע רגיש שבדרך כלל אינו נחלת הכלל, כמו טיב של 

איון הוא כלי ירהקשר של בני הזוג ובינם ובין המשפחה המורחבת. לפי הפסיקה, ה

 הבחינה בנוגעראשון במעלה לבחינת הקשר הזוגי ויש לייחס משקל רב לממצאי 

ל מידת האותנטיות של המבחן המרכזי המאפשר לעמוד ע, וזהו "לטיב הקשר הזוגי

לגבי פרטים שהם סתירות בגרסאות כל אחד מבני הזוג  . אם נמצאו58הנישואין"

  .59הבסיס לבקשה אמורים לדעת על בני זוגם נשמט

אם לשכת האוכלוסין או מטה הרשות החליטו לסרב לבקשה לאיחוד משפחות, בני 

ותר בלשכה או במטה. הזוג יכולים להגיש ערר פנימי אחד, דהיינו ערר לגורם בכיר י

לאחר שהגורם המוסמך ברשות מקבל החלטה לגבי הערר הפנימי, הלשכה תודיע 

על כך לעורר ותביא לידיעתו מהי הערכאה השיפוטית אשר לפניה ניתן לערור או 

 לעתור על ההחלטה.

על החלטות רשות  עררים 620לערכאות שיפוטיות  הוגשו 2015 בשנת

. דין פסק ניתן מהם 437 לגביד משפחות, והאוכלוסין בדבר בקשות לאיחו

שבהם ניתן פסק דין( נקבע כי  העררים כמחצית)שהם  עררים 200-שב נמצא

 ההחלטות הערר יימחק ורשות האוכלוסין תבחן שוב את הבקשה. שיעור

 בהחלטותגבוה במיוחד  נוספת בחינה ותתבצע יימחקכי הערר  נקבע שבהן

 75%הישראלי הוא תושב קבע ) בהןש הליכים של איחוד משפחותל הנוגעות

החלטות ה רובמההחלטות בהליכים מסוג זה(. לטענת רשות האוכלוסין, 

ולאפשר לה  אותםהרשות עצמה מציעה למחוק ש לעררים נוגעות האמורות

 לבחון שוב את הבקשה. 

( מהעררים שנמחקו 18%-)כ 36משרד מבקר המדינה בדק באמצעות מדגם אקראי 

 שנמחקו( ואת מסמכיהם. העררים  -)להלן 

 
)פורסם הנדל  השופט שלדינו -לפסק 6' פס, נ' משרד הפניםקלרה סרמיאנטו  119/12 םעע"  58

 (2012דצמבר ממוחשב,  במאגר

 .1ראו הערה   59



 1065|    הגבול ומעברי ההגירה, האוכלוסין רשות - הפנים משרד

 
 העררים מן מחציתב

 נדרשו שנמחקו
 כיוון, נוספות בדיקות

 לא הרשות שהחלטות
. דיין מבוססות היו

 על מלמד זה נתון
 מקצועית חולשה

 הרשות של וכשל
 לבסס רבים במקרים
 החלטותיה את כנדרש
 

רשות האוכלוסין החליטה לבצע בירור עובדתי נוסף בעניינם של ש נמצא

 כיווןאו  בריאיון שמצאה(, בשל פגמים 36-מ 18) שנבדקומחצית מהעררים כ

יצוינו  להלןהנהלים.  פי על שלאטיפלה בבקשה  השירות שלשכת שמצאה

: רשות בהחלטות האמורותה שאותם ציינה נימוקי הרשות לביצוע בירור נוסף,

החלטה לסרב  ביסוס ;ן בני הזוגיב הקשר כנות של מספקת לא בדיקה

בין גרסאות שמסרו בני הזוג במהלך  מהותיות לא סתירותלבקשה על 

 הריאיון; שהתקייםרב לאחר  זמןהחלטות קבלת ה קיום ריאיון;-אי ;ריאיונות

הרחבת המדגם לכלל  .הראיות חומרשל ראוי  ניתוח-ואי הנמקה היעדר

, בשל פגמים נוסף עובדתי העררים שנמחקו מלמדת כי במחציתם נדרש בירור

  בטיפול הלשכה בבקשה.או  בריאיון שמצאה הרשות

לדוגמה, ערר א' נמחק כיוון שההחלטה לסרב לבקשה התקבלה רק שנה לאחר 

ת מעלה שרואיינו בני הזוג; בפסק הדין בעניינו של ערר ב' נקבע כי החלטת הרשו

קשיים ואי בהירות, וכי ממצאי הריאיון אינם מתיישבים עם מסקנת הרשות; לגבי ערר 

ג' נקבע כי ממצאי הריאיון לא היו מבוססים די הצורך; ובנוגע לערר ד' מצאה 

הלשכה המשפטית של הרשות כי בית המשפט לא היה שבע רצון מהאופן שבו 

 רואיינו המערערים ומהשאלות שנשאלו. 

 
על פי המדגם, לגבי מחצית מן העררים שנמחקו נדרשו בדיקות נוספות, כיוון 

נתון זה מלמד על חולשה מקצועית שהחלטות הרשות לא היו מבוססות דיין. 

וכשל של הרשות במקרים רבים לבסס כנדרש את החלטותיה על המידע 

של ההליך,  ממצא זה נדרשת בחינה יסודיתנוכח הנאסף במהלך ההליך. ל

חשב בכך שמדובר בהליך ממושך וכן בהתחשב במידע הרב והרגיש בהת

  שדורשת הרשות שיעמידו לרשותה לצורך קבלת ההחלטות.

פעולות הדרושות לשיפור בדחיפות את ה לנקוטרשות האוכלוסין  כאמור, על

  . שהיא מבצעתהליכי הבדיקה והבירור 
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 שבמערכת בנתונים

 חסר" בקשות תיק"
 על רב מידע

 חלק: הבקשות
 שהוזנו מהנתונים

 וחלק, שגויים
 לא כלל מהנתונים

 כמו. למערכת הוזנו
 אינה המערכת, כן

 הפקת מאפשרת
 ממוחשבים דוחות

 

 בקרה ופיקוח על ההליך המדורג

כדי לנהל את הטיפול באלפי בקשות לקבלת אשרות בכל שנה, בהליך בקשה 

ממוחשב, מלא ומהימן, המאפשר מורכב ומרובה שלבים כאמור, נדרש מסד נתונים 

את הזנת המידע המפורט, המעקב אחר הבקשות וניתוח משוכלל של הנתונים. מסד 

נתונים כזה הכרחי לצורך בקרה על יעילות הטיפול של הגורמים השונים ברשות 

האוכלוסין ולכן הכרחי לצורך שמירה על זכותם של המבקשים לקבל שירות סביר 

החלטות והקצאת משאבים. כאמור, חיוני לקיים מסד  מהמדינה וכן לצורך קבלת

נתונים כזה גם כדי לבחון אם זכותו של פלוני לשוויון נפגעה ולשם הגברת 

 .60השקיפות

רשות האוכלוסין מנהלת את המידע הנוגע לבני הזוג הישראלי והזר באמצעות שתי 

מערכות ממוחשבות: "תיק בקשות" הוא מערכת לניהול הבקשות שמגישים ישראלים 

לאיחוד משפחות עם בני זוג זרים, וב"אביב" מנוהל, בין היתר, מידע בדבר כניסותיהם 

רשות האוכלוסין, מערכת "תיק בקשות"  של בני הזוג לארץ ויציאותיהם ממנה. על פי

נועדה לשמש מסד נתונים אחיד לגבי בקשות לאיחוד משפחות, לאפשר בקרה של 

 מטה הרשות על ביצוע ההליך ולאחזר נתונים. 

: " חסר מידע רב על הבקשותבקשות"תיק  שבמערכת בנתונים כי נמצא .1

למערכת.  חלק מהנתונים שהוזנו שגויים, וחלק מהנתונים כלל לא הוזנו

כך עקב . ממוחשבים דוחות הפקת מאפשרת אינה כמו כן, המערכת

הנהלת רשות האוכלוסין, המטה של הרשות והלשכות אינם יכולים לדעת 

לדעת  אינם יכוליםבקשות, ולעתים אף ב הטיפול מהי מידת יעילותו של

ומה היו הנימוקים במסגרתו מתי החל הטיפול, אילו החלטות התקבלו 

הגישו המבקשים את המסמכים הנדרשים, האם התקיים ריאיון , מתי להן

ומתי התקיים, וכמה זמן עבר ממועד הגשת המסמכים ועד לקבלת 

  ההחלטה, וממועד ההחלטה ועד למועד הטיפול בערר שהוגש.

הציג אגף לשכות למנכ"ל הרשות מסקנות מעבודת מטה שביצע  2013באוגוסט  .2

 אינו האוכלוסין לציבור: המטה הנדרש בשירות שנותן מינהל בנוגע לשיפור

 בקרה מתבצעתומקצועי; לא  מרוכז, מובנה באופן את הלשכות ומכווין מנהל

 הלשכות; והמטה אינו מצליח לטפל כנדרש בעומסי עבודה. על וסדורה יזומה

טרם  2013מממצאי הביקורת עולה כי כמה מהליקויים שהועלו בשנת 

 טופלו כנדרש, ולא נמצא כי רשות האוכלוסין פעלה בנחישות להסדרתם.

 
 .57ראו הערה   60
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מערכת לצורכי הביקורת, משרד מבקר המדינה השתמש בנתונים הקיימים של  .3

"תיק בקשות". בשל מגבלותיהם כאמור,, המסקנות שניתן להסיק מהם מוגבלות 

 וחסרות. 

לצורך מענה לבקשות משרד מבקר המדינה רשות האוכלוסין פעלה 

לסנכרן בין שני מאגרי המידע ולטייב את הנתונים שבהם. בזכות הפעולות 

חלק  -האלה אפשר היה להציג את הנתונים הסטטיסטיים. אולם יודגש 

אשר ראוי שישמשו את רשות האוכלוסין, לרבות  -ניכר מהנתונים האלה 

 הופקו לראשונה לצורכי הביקורת.  -הנהלתה, באופן שוטף 

החליט מנהל אגף לשכות לשדרג את מערכת "תיק בקשות"  2012כבר באפריל  .4

באופן שיחייב הזנה אחידה של המידע בלשכות, לאחר שצוות שמינה מצא 

ברור לעובדי הרשות אילו נתונים יש להזין, וכל עובד פועל על פי שככלל, לא 

הבנתו, ולפיכך אין אחידות בהזנה ולכן הנתונים במערכת חסרים ולא אמינים. 

עוד מצא הצוות כי שתי המערכות הממוחשבות וכן תיק הבקשה הפיזי אינם 

נת פעולות הנדרשות לשדרוג המערכת, לרבות הכ 31מסונכרנים. הצוות גיבש 

דוחות שיאפשרו הפקת נתונים סטטיסטיים, אשר ישמשו ככלי ניהולי לצורך 

 מעקב ואחזור מידע. 

, יותר מארבע שנים לאחר 2016במועד סיום הביקורת, יולי כי  נמצא

שהתקבלה החלטתו האמורה של מנהל אגף לשכות, רוב הפעולות 

ואחת בוטלה.  בוצעו 11פעולות( עדיין לא בוצעו,  19הנדרשות כאמור )

ופיקוח,  בקרה לצורך חיוניות חלקן, בוצעושלא  הפעולות 19-אשר ל

 ובחזרה למטה בקשה מהלשכות תיק העברתעל  המידע מחשוב, לדוגמה

 "אביב". למערכת "תיק בקשות" מערכת וכן קישור

הורה מנהל אגף לשכות ללשכות לטייב את הנתונים שהזינו  2015במרץ  .5

שעל פי  בקשות תיקיין השאר הוא הורה לבדוק במערכת "תיק בקשות". ב

הנתונים הוגשו לפני יותר מחמש שנים ובמשך השנתיים האחרונות לא התקבלה 

 החלטה בעניינן ולהזין במערכת את המידע החסר.

, 2016מנהל האגף לא קבע מועד להשלמת טיוב הנתונים. ביולי כי  נמצא

וראתו האמורה של מועד סיום הביקורת, יותר משנה לאחר שניתנה ה

מנהל האגף, חלק מלשכות האוכלוסין עדיין לא השלימו את בדיקת 

 התיקים והזנת המידע החסר. מנהל האגף אף לא ידע באותה עת אילו

כמו כן . הם הושלמו בכל לשכה הנתונים ובאיזה היקף טייבו אתלשכות 

את ההחלטה האחרונה  -הלשכות התבקשו להזין מידע חלקי בלבד 

לגבי כל בקשה ולא את כלל ההחלטות. לכן, גם לאחר  שהתקבלה

שיושלם טיוב הנתונים הם יהיו חסרים, ולא יהיה אפשר לנתח על פיהם 

 את ההליך המדורג לשלביו.
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 המידע של לקוי ניהול

 כלים של והיעדרם
 בקרה לקיום בסיסיים

 אינם ופיקוח
 לקבוע מאפשרים

 כיבדה מידה באיזו
 זכויותיהם את הרשות

 הדבר. המבקשים של
 ניהולי כשל משקף

 יסודי
 

 
 אין כלי ניהולי בסיסי האוכלוסין ולמנהלי הלשכות למטה רשותיוצא אם כן כי 

כדי לוודא  בקרה על עבודת הלשכות המאפשר מסד נתונים מלא ומהימן -

 באיזו מידהאי אפשר לדעת שהטיפול בבקשות יעיל ומתבצע כנדרש. עקב כך 

אי  - כלשהי נפגעה זכותשל המבקשים, ואם  זכויותיהם כיבדה הרשות את

 שהטיפולגם ומחויבת המציאות. משמע  מוצדקת הפגיעהאם אפשר לדעת 

  .המדורג לא התבצע באופן שקוף ההליך במסגרת בקשות במגישי

כי בשל תעדוף הפרויקט הביומטרי כאמור, הוקצו רוב  השיבה האוכלוסין ותרש

את  2016המשאבים הטכנולוגיים לשם קידומו, ובכוונתה ליישם עד סוף שנת 

ההמלצות העיקריות של הצוות האמור. הרשות הוסיפה כי בכוונתה לשדרג את 

 ולהטמיעה בקרב עובדי הלשכות. 2017מערכת "תיק בקשות" בשנת 

של כלים  והיעדרם משפחות לאיחוד לבקשות הנוגע המידע של לקוי הולני

כיבדה  מידה באיזומאפשרים לקבוע  אינםבסיסיים לקיום בקרה ופיקוח 

אף מעלים חשש כאמור  ולעתיםשל המבקשים,  זכויותיהםהרשות את 

כלשהי את הענקת המעמד.  בדרךשפעולות הרשות מנעו או עיכבו כאמור 

על הרשות לפעול לאלתר לתיקון הליקויים, כשל ניהולי יסודי.  משקף הדבר

כדי שמסד הנתונים יהיה מלא ומהימן ויהיה אפשר להשתמש בו לצורכי פיקוח 

  ובקרה וכן יהיה אפשר להנגיש את המידע לציבור המבקשים באופן שקוף.
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קביעת מדיניות בנוגע למתן מעמד 

 אזרחי לבני זוג ידועים בציבור, 
 בני אותו המין

נוהל ידועים בציבור חל כאמור על בני זוג המקיימים חיים משותפים ללא נישואין וכן 

זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין. להבדיל  על בני

מנוהל נשואים שבו נקבע כי בתום הליך שנמשך ארבע שנים וחצי בן הזוג הזר מקבל 

ככלל אזרחות, בנוהל ידועים בציבור נקבע כי בסיומו של הליך הנמשך שבע שנים 

 מקבל הזר ככלל מעמד של תושב קבע.

התקיים דיון בהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין ומשרד  2014בנובמבר  .1

 , הוחלט לתקן את נוהל61המשפטים. בהתאם לעמדת שר הפנים דאז, גדעון סער

להשוות את אורך ההליך המדורג של בני זוג נשואים מאותו  -ידועים בציבור 

ל שלביו. המין לאורך ההליך המדורג של בני זוג נשואים שהם גבר ואישה, על כ

לפי התיקון האמור, כאשר מדובר בבני זוג נשואים מאותו המין, תוענק לבן הזוג 

לארבע שנים, ובסיומם  5למשך חצי שנה, ולאחר מכן אשרת א/ 1הזר אשרת ב/

 יהיה אפשר להגיש בקשה לקבלת אזרחות. 

רשות האוכלוסין מסרה למשרד מבקר המדינה כי בפועל היא נוהגת לפי התיקון 

 הוחלט.  שעליו

התריעה הלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין לפני מנהל אגף  2015יולי ב .2

את התיקון ולפרסם את הנוהל בדחיפות לאשר  כי יש צורךמרשם ומעמד 

התקבלה זמן כה רב לפני  תיקון הנוהל מאחר שההחלטה בדברהמתוקן, וזאת 

שכה הציגה הל 2015, ולנוכח עתירות שונות שהוגשו בעניין. בדצמבר כן

המשפטית את הצורך בתיקון לשר הפנים דאז, ח"כ סילבן שלום, והוא החליט 

 .62שר הפניםלהתמנה ח"כ אריה מכלוף דרעי  2016לבחון את הנושא. בינואר 

ונקבע בו כי  63כאמור שהוגשו מהעתירות ניתן פסק דין לגבי אחת 2016בדצמבר  .3

 1מיניים תוענק לבן הזוג הזר אשרת ב/ -בהליך המדורג בעניינם של זוגות חד

לארבע שנים, פרק זמן  5למשך חצי שנה ולאחר מכן ברישיון שהייה מסוג א/

 השקול לזה של זוגות נשואים. 

כי הנוהל יתוקן בהתאם  המדינה מבקר למשרד ציינה בתשובתה האוכלוסין רשות

 .2017ון הראשון של שנת ויפורסם ברבע

 
 חדל מר גדעון סער לכהן כשר הפנים. 2014בנובמבר   61

 .2016מינואר  954החלטת ממשלה   62

)פורסם במאגר ממוחשב בדצמבר  עמותת "אבות גאים" ואח' נ' משרד הפנים 5075/15בג"ץ   63

2016). 
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, 2014רשות האוכלוסין החליטה לתקן את נוהל ידועים בציבור כבר בנובמבר 

ואולם רק לאחר כשנתיים, ורק לנוכח פסק דין של בית המשפט, היא עתידה 

נוהל בכל הנוגע התיקון  להשלמתו שלבהקדם  הפנים לפעול שר לתקנו. על

    .פי שנקבע בפסק הדין, כבני זוג מאותו מיןאיחוד משפחות של ל
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 סיכום

 ישראלי כל ומכוחה של זכות זו זכאיהזכות לחיי משפחה היא זכות יסוד, 

 עומדהזכות לחיי משפחה  לצד. במדינה קבע של עמדן זוגו מלב להקנות

עם הגירה בלתי חוקית  להתמודדהאינטרס המשמעותי של מדינת ישראל 

הליך מתבצעת ב ישראלי של זוג בן שהואלתחומיה. הסדרת מעמדו של זר 

. בעניין כנות הקשר הזוגי ,שנים הנמשך כמה ,מעקב מקיףהכולל גם ממושך 

לצורך כך נחשפת למעשה המדינה לפרטים אינטימיים ואישיים בחייהם של 

 .ישראלים ובני זוגם -המבקשים 

ברגישות, באופן תכליתי ובלא המדורג הרשות נדרשת לקיים את ההליך 

תרים על המבקשים. ואולם בד בבד היא נדרשת לפעול ומישיוערמו קשיים 

מילוי משימה זו, לצורך בקשות פיקטיביות המוגשות שלא בתום לב.  לאיתור

 מערך מקצועי ויעיל.  נדרשעל שלביה הרבים, 

וכמה ממצאים, מהם ממצאים  כמהמבקר המדינה העלה בדוח זה  משרד

מעמדם המעידים על כשלים יסודיים בטיפול הרשות בבקשות להסדרת 

 האזרחי של בני משפחה זרים של ישראלים. 

על כמה ממצאים המעידים על העיכובים  הדעת את לתת מקום יש במיוחד

 -החריג  הרבים שמאפיינים את הטיפול בבקשות. מדובר בין היתר, בשיהוי

 בפיגורים; המדורג במסגרת ההליך בבקשות בטיפול -סביר  לתיהב ולעיתים

או תושב קבע  יאיחוד משפחות בין ערבי ישראלל בבקשות בטיפול הניכרים

שיהוי החמור במיוחד ובבישראל לבין בן זוגו תושב אזור יהודה ושומרון; 

 ניטרית. הומבטיפול בבקשות המוגשות לוועדה 

עיכוב  .שלמים הן המבקשים והן המדינהאת מחיר העיכוב בטיפול בבקשות מ

משמעו פגיעה בזכויות המבקשים ואף בזכות  ,בפעולות הרשותזה, שמקורו 

מאחר שלעתים נדחות הבקשות שהטיפול בהן התעכב,  .היסוד לחיי משפחה

מאריך את שהייתם בארץ של זרים שאין הצדקה עניינית להתיר להם העיכוב 

 להישאר בה.

של  הגדולהשיעור ספים מחייבים בחינה וטיפול מידיים: שני ממצאי ביקורת נו

וכן שלא סיימו את ההליך, שלא עקב סירוב הרשות לבקשה,  מבקשים

החלטתה של הרשות למחוק מאות עררים שהוגשו לבית הדין לעררים, מאחר 

שמצאה בטיפול בבקשות הנוגעות אליהם ליקויים וביקשה לקיים בדיקה 

ו מהווים אינדיקציות לבעיות יסודיות בטיפול ממצאים אל. נוספת בעניינם

מוטלת  לבעיות יסודיות אלה הרשות בבקשות המובאות לבחינתה. האחריות

בתקופת  האוכלוסין מינהלועל שני המנהלים של  על מנכ"ל רשות האוכלוסין

 .ומנהל אגף מרשם ומעמד : מנהל אגף לשכותהביקורת

האוכלוסין יפגעו בזכויות המבקשים לנוכח החשש שהליקויים בפעולות רשות 

ובשל הצורך לקבל במהירות גם החלטות שמשמען כי על בני זוג לצאת 

לאלתר מהארץ, על רשות האוכלוסין, ובראשה מנכ"ל הרשות, לפעול לאלתר 

  . לתיקון מכלול הליקויים שהועלו בדוח זה



 
 



 התיירות משרד

 ותמריצים חסמים - מלון בתי הקמת
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 תקציר

  כללי רקע

הן לתיירות הנכנסת והן בעל כוח משיכה רב ישראל היא יעד תיירות  מדינת

היצע רחב ומגּוון של אתרים ייחודיים, כגון אתרים יש לה שלתיירות פנים, היות 

היסטוריים, ארכאולוגיים, תרבותיים ודתיים וכן נופים מגוונים על פני שטח גאוגרפי 

קטן. כל זאת בצד אטרקציות נופש, תשתית מודרנית וִמגוון נרחב של שירותים 

 ומתקנים, ובהם בתי מלון לאכסון. 

 ותרומת זכותבים ביותר לכלכלת המדינה בהענפים החשוענף התיירות הוא אחד 

פוטנציאל כלכלי לענף לתוצר הלאומי, למאזן התשלומים וכן לתעסוקה במשק. 

בין היתר, הן על ידי הגדלת הכנסות  , ובכוחו לשמש מנוע צמיחה של המשק,רב

המדינה מהתיירות הנכנסת והן על ידי הגדלת מספר המועסקים בתחום 

 המלונאות. 

. בתי המלון, גם לתדמיתה ולמעמדה של ישראל בעולם תורםענף התיירות 

ומשמשים  , הם תשתית חיונית לענף כולוהנמנים עם שירותי התיירות העיקריים

. מתן מענה הולם ומתאים לדרישת תייריםלעיני החלון הראווה של מדינת ישראל 

התיירים המבקרים בישראל להתארח ולהתאכסן במלונות ברמות שונות הוא חלק 

 ענף כלכלי זה. מחשוב 

 חדרי . מספרמיליון תיירים בממוצע בשנה 2.87ביקרו בישראל  2015-2011 בשנים

 50,607-ל 2015חדרים ומספרם הגיע בשנת  47,578 2011בשנת בתי המלון היה 

 בישראל 1מיליון לינות 21.6נרשמו  2015מנתוני משרד התיירות עולה כי בשנת  חדרים.

אומדן ההכנסות מתיירות  ( לינות של תיירים.38%מיליון ) 8.2מהן ובבתי מלון, 

 הטיסה(. עלות ללא רכיבמיליארד דולר ) 4.4-בשנה זו היה כנכנסת 

תהליך הגלובליזציה המתפשט בעולם הגדיל באורח ניכר את מספר התיירים, וכך 

הפכה התיירות לענף כלכלי חשוב בעל פוטנציאל רב להתרחבות. עלויות הנופש 

הן יקרות בהשוואה לעלותן בעולם.  -ובייחוד רכיב האכסון בבתי המלון  -בישראל 

מיות עלה כי ירושלים בסקר שערכה אחת מחברות ההזמנות המקוונות הבינלאו

העשירי מבחינת יוקר חדרי המלון. בסקר נוסף שערכה  במקום 2011-נמצאה ב

חברה אחרת עלה כי מחירי הלינה בתל אביב ובירושלים היו אף גבוהים יותר 

 . בסקר נוסף שערכה חברה2יורק, בברלין, ברומא, בשנחאי ועוד-ממחירי הלינה בניו

ית עלה כי רוב המרואיינים ציינו כי עלות פרטית עבור לשכת הפרסום הממשלת

 . אחת הסיבות למחירי האכסון3החופשה בישראל יקרה יותר מעלות חופשה בחו"ל

 

 לינה מוגדרת על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: "לילה אחד של אורח במלון".   1

 -)להלן  2012, משרד התיירות, אוקטובר בישראל הנופש מחירי להוזלת הוועדה דוחראו   2

 .23דוח הוועדה(, עמ' 

סקר טלפוני ייעודי במגזר הכללי בנושא:  ,מכון יפעת גת בע"מ, לשכת הפרסום הממשלתית  3

 סקר טלפוני(. -)להלן  2014נובמבר  ,ת חופשה בישראל ובחו"לעלו
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הגבוהים היא חוסר היצע מספיק במלונות ובחדרים אשר נובע, בין היתר, 

-מהחסמים הרבים המונעים הקמת בתי מלון, לרבות רגולציה עודפת וכן אי

. כדי למנוע את המשך 4תם ובהפעלתם של בתי המלוןהכדאיות הכלכלית בהקמ

עליית מחירי הנופש בישראל וכדי להביא להוזלתם, יש צורך דחוף בטיפולם של 

משרד התיירות ושל רשויות המדינה הרלוונטיות להגדלת מספר חדרי בתי המלון 

הסרת החסמים מהקמת בתי מלון חדשים  -לסוגיהם ולביצוע מהלך מקדים לכך 

 בארץ. 

 

 הביקורת פעולות

ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא "הקמת  2016אוגוסט -בחודשים מרץ

חסמים ותמריצים". במסגרת ביקורת זו נבדקו הפעולות של משרד  -בתי מלון 

התיירות וגורמים ממשלתיים נוספים בעניין תמרוץ הקמת בתי מלון והסרת חסמים 

המשרד(, במשרד  -יירות )להלן גם שקיימים בנושא. הביקורת נעשתה במשרד הת

רמ"י(. חלק מהממצאים עודכנו לאוקטובר  -האוצר וברשות מקרקעי ישראל )להלן 

2016. 

 

 הליקויים העיקריים
  2012יישום החלטת ממשלה משנת -אי

 הותירה חסמים רגולטוריים רבים בעינם

ועדה להוזלת מחירי הנופש  ,מינה שר התיירות דאז, סטס מיסז'ניקוב 2011בשנת 

. הוועדה הוקמה "מתוך הצורך בבחינה מחודשת של כלל ענפי התיירות, בישראל

על מרכיביהם, ומתן המלצות להוזלת חבילת התיירות כך שתהיה אטרקטיבית 

הוועדה המליצה, בין . יותר מבלי לפגוע באיכותה, הן לצרכן הישראלי והן לתייר"

ונאי בטווח הארוך, לסייע ליזמים בהשגת מימון היתר, להגדיל את ההיצע המל

 בנקאי ולהפחית את הרגולציה בענף המלונאות.

החלטת הממשלה  .לאמץ את המלצות הוועדה 2012הממשלה החליטה בנובמבר 

של בתי מלון חדשים ולנקוט  להקמתםבין היתר, שיש להסיר חסמים  ,קבעה

 יושמהממשלה לא פעולות להגדלת הכדאיות הכלכלית להקמתם. החלטת ה

 . בעקבות כך נותרו בעינם שורה של חסמים רגולטוריים, כדלקמן:במלואה

  חוק התכנון והבניה, עובדי משרד התיירות לא הוסמכו לחקור על פי

( נושאים של אכיפת שימושים חוק התכנון והבנייה -)להלן  1965-התשכ"ה

 מלונאיים בקרקעות שייעודן תיירות.

 

 .46-24הוועדה, עמ'  דוח  4
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 הציעו אשר ,במשרדו מקצועיים גורמים עם דיון קיים הבריאות משרד"ל מנכ 

 הגיע לאמשרד הבריאות  אולם, בריכה מפעיל נוכחות מחובת לפטור תנאים

 .התיירות משרד עםבנושא  להסכמות

  טרם הוגשו המלצות משרד ראש הממשלה, המשרד לשירותי דת, הרבנות

בבתי  הראשית ומשרד התיירות בעניין הדרכים להפחתת עלויות הכשרות

 מלון.

  טרם נקבע צוות שיבחן את עלויות הארנונה למלונות בהשוואה לנהוג במדינות

 .OECD -ה

 

 חסמים בקבלת אשראי למימון הקמת בתי מלון

מלון הוא בעיית האשראי  הבולטים העומדים בפני הקמת בתיהחסמים  אחד

דדות לא יושמו כלים להתמו 2016ליזמים הרוצים לפעול בענף זה. עד אוקטובר 

 .2012עם החסמים בתחום האשראי כנדרש בהחלטת הממשלה מנובמבר 

ה אסטרטגית חיצונית לשם חבר םמשרד התיירות עתקשר ה 2010בתחילת שנת 

לעידוד הקמה של מתקני אכסון תיירותי, המשרד  מדיניות בענייןהמלצות גיבוש 

לסכם  בתיירות הנכנסת. החברה התבקשהבשנים הבאות כמענה לגידול הצפוי 

ח הצרכים בתחום האכסון התיירותי הנדרשים ותינ בדוח את הנושאים האלה:

הקיימים בתחום  הפעריםי הויז ;2015להשגת יעדי המשרד בתיירות נכנסת לשנת 

חברה . הלהקמת מתקני אכסון לתיירים תמהיל מתאים של אמצעי עידוד בניית זה;

 .2010וגוסט באאת הדוח בנושאים האמורים למשרד התיירות הגישה 

משרד התיירות היה מודע מאז דוח החברה האסטרטגית, לבעיית קבלת האשראי 

להשקעות בתחום המלונאות המקשה להקים בתי מלון, אולם הוא לא יישם את 

 כל הפעולות כדי להביא לפתרונה.

 

 כישלון שיווקן של קרקעות להקמת בתי מלון

מגרשים שייעודם בניית בתי  17 מכרזים לשיווק 14 פרסמה רמ"י 2015-2011 בשנים

(. במרבית 29.4%מלון; מתוכם נקבעו זוכים במכרז רק לחמישה מגרשים )

"י רמהמכרזים לא הוגשו כלל הצעות. מהנתונים האמורים עולה כי בממוצע ניסתה 

 מגרשים לשנה, ובפועל שיווקה מגרש אחד בלבד בממוצע לשנה. 3.4לשווק 

 שיווקשנתית בנושא -רבות עבודה שנתית ותכני 2016רמ"י לא הכינה עד אוקטובר 

 קרקעות לבניית בתי מלון.

 המכרזים למטרת מלונאות שבוצעו בשנים כל רמ"י לא ניתחה את תוצאות 

 אףהסיבות לכך,  לא עמדה עלונכשלו ולא שווקו בגינם מגרשים ו 2015-2000

 שהדבר התבקש, בין היתר, כדי להפיק לקחים ולמנוע הישנות כישלונות אלה.
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שיתוף הפעולה בין רמ"י למשרד התיירות בנוגע לשיווק מגרשים להקמת בתי מלון 

 לוקה בחסר.

רמ"י לא בחנה את האפשרות לבטל חוזים שחתמה עם זוכים במגרשים להקמת 

יא רשאית לעשות כן על פי תנאי בניית המלונות, אף על פי שה-בתי מלון בשל אי

 החוזים.

 

 ההמלצות העיקריות

מתן  משרד האוצר לבחון בהקדם וביסודיות את נושאעל על משרד התיירות ו

ערבויות מדינה לקבלת אשראי כדי לעזור ליזמים המעוניינים בהקמת בתי מלון 

 .ולתמרץ אותם

הרלוונטיים על רמ"י, בשיתוף משרד התיירות, לגבש בהתחשב בכל המשתנים 

לשיווק קרקעות המיועדות להקמת בתי מסודרת  שנתית-ורב שנתית עבודה תכנית

 . מלון

על רמ"י להקפיד לנתח, לאחר כל מכרז שיווק קרקע למלונאות שנכשל את הסיבות 

לכישלונו, ולהפיק את הלקחים המתאימים לגבי פעולות שיווק עתידיות שתנקוט 

יון דחוף בנושא שיווק הקרקעות להקמת בתי בתחום זה. על מועצת רמ"י לקיים ד

 מלון ולתת לו ביטוי מתאים בתכניות העבודה ובמכרזים שתפרסם בעתיד. 

שישווקו  כדימשרד התיירות לפעול ללא דיחוי בשיתוף פעולה על על רמ"י ו

דו לוודא ושים להקמתם. על משרד התיירות מצקרקעות בכמות ובאזורים הדר

 הקמת בתי מלון חדשים.ב ותשירי הקשורותביצוע פעולות 

על רמ"י במקרים שבהם יזמים מחזיקים בקרקעות בלי לבנות עליהן בתי מלון, 

 כדי למנוע מקרים אלה.אמצעים שברשותה את ההאפשרות לנקוט  את לבחון

החלטת  אופן יישום בהקדם את לסכםמשרד הפנים על התיירות ו משרד על

ת לפי חוק עובדי משרד התיירות לביצוע חקירו הסמכת שני הממשלה בנושא

אכיפת לסקר שימושים בקרקעות שייעודן מלונאות ו עריכתהתכנון והבנייה, ל

 קיימים מקרים הדורשים זאת. אם ןשימוש

השלים לכי עליהם התיירות  מעיר למשטרת ישראל ולמשרדהמדינה  מבקרמשרד 

מי מלונאות" ולפעול הפעולות לבחינת נושא הקמת "מתחאת בהקדם האפשרי 

 ליישום המסקנות וההמלצות שיופקו.

למשרד לשירותי דת, לרבנות הראשית ולמשרד משרד מבקר המדינה מעיר 

כי עליהם לפעול ללא דיחוי למציאת פתרון ליישום החלטת הממשלה  התיירות

שיש  ,להשלמת הבחינה בנושא זהו בעניין הפחתת עלויות הכשרות 2012מנובמבר 

 המלצותיהם.  תכספיים ניכרים ולהגש לו היבטים

משרד האוצר להתיירות,  למשרדמבקר המדינה מעיר למשרד הפנים,  משרד

עליהם לפעול ללא דיחוי נוסף ליישומה בהקדם של  כיולמרכז לשלטון מקומי 
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 את להקים, המלון בבתי הארנונה עלויות בנושא 2012 מנובמברהחלטת הממשלה 

 .והמלצותיו מסקנותיו את לממשלה ולהגיש דיחוי ללא הצוות

תכנון המוצע כי משרד התיירות יעקוב באופן שוטף אחר אופן יישום התיקון לחוק 

 -ויוודא כי הם אכן משיגים את ייעודם  ,שכולל הטבות משמעותיות ליזמיםוהבנייה 

גידול בהתחלות הבנייה של מלונות, הורדת מחירים והגדלת מספר התיירים 

 .המגיעים לארץ

 

 סיכום

 למדינה רבה תועלת עשוי להניבופיתוחו  ,ומרכזי ענף חשוב הוא התיירות ענף

, זה בענף לבתי המלון מקום מהותי, הפוליטית והתעסוקתית. הכלכלית ותמהבחינ

המוגדרת ענף  ,לתיירות הנכנסתו בכלל התיירות ענףתשתית חיונית ל בשמשם

 צוא מרכזי. יי

 יש צורךתיירות הנכנסת את היקף ה להרחיב כדיכדי להפחית את עלויות הנופש ו

 ביתשל  ההקמה בהליכי. בישראל את היצע חדרי בתי המלוןבהקדם להגדיל 

ובהם גיוס אשראי  ,שוניםחסמים עם ומלון נדרש היזם להתמודד עם אתגרים 

ת ישל ב ורווחיותב הפוגעותרבות  אסדרה ודרישות ןמלוהת ילמימון הקמת ב

חסמים ביורוקרטיים וקשיים ר העיר בעבר על קיומם של מבקר המדינה כבהמלון. 

 זה. פני יזמים פוטנציאליים בתחום בהניצבים 

את הצורך בנקיטת  2011-ו 2010כבר בשנים  משרד התיירות והממשלה זיהו

להביא להוזלת מחירי הנופש,  כדי ,בתי מלון, בין היתר הקמתפעולות לעידוד 

במהלך השנים  ,דונו בדוח זה. ואולםינההיבטים הנוגעים לחסמים שן בחלק מ

מסקנות מקצועיות שאימצו המשרד  שמאז לא ננקטו פעולות בכמה תחומים, ויישום

 .מתעכב ומתארך זמן רב והממשלה

 והביא ,מלון בתי בהקמת לסיוע פעולות לנקוט התיירות משרד החל 2015 בשנת

 כדי האכסון חדרי מספר את להגדיל הייתה מטרה. הוהבנייה התכנון בחוק לתיקון

 את להגדיל ובכך ,הנכנסת התיירות את להגבירכדי ו הנופש עלויות את להפחית

 באופן והבנייה התכנון חוק תוקן אף 2016 בשנת .זה מענף המדינה הכנסות

 ביצוען התחלת את לחיוב מציין המדינה מבקר משרד. זו מטרה קידום המאפשר

 - זה בדוח דונוישנ היבטיםסדרת ל הנוגע בכל אולם ,האמורות הפעולות של

 של תפעול עלויות להוזלת ופעולות קרקעות שיווק, אשראי, ביורוקרטיים חסמים

את פעולותיו  להרחיב המשרד על .הדרוש השינוי מלוא נעשה טרם - מלון בתי

  .זה ביקורת דוח המלצות פי על ולהשלימן בנושא

, החליטה ועדת שרים לרגולציה על 2016, בדצמבר הביקורת סיום מועד לאחר

 בתחום ורגולציהחסמים  אמור להפחית ישומםשי ,פעולות ושינויי חקיקה סדרת

הוזלת מחירי להביא לדד הקמת בתי מלון חדשים וולעאמורים ואשר  המלונאות,

 .הנופש
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הפחתת לביצוע משולב של פעולות להוזלת עלויות ההקמה של בתי המלון, 

יש בו  -ייעול הליכי התכנון של תשתיות תיירותיות להסרת חסמים ול ,האסדרה

כדי להגדיל את כדאיות הקמתם של בתי מלון ולהביא להוזלת מחירי הנופש 

המעכבים את חסמים ה סרתהוביל את הלבישראל. על משרד התיירות להמשיך ו

המשיך לנוגעים בדבר; כן עליו ה כל הגורמיםבשיתוף  הקמתם של מלונות חדשים

להגדיל את  במטרהאסדרה בתחום זה את הבמידת האפשר הפחית ולפעול כדי ל

להוזיל את מחירי  כדי וכן ,ואת הכדאיות שבהקמתםשל בתי המלון רווחיותם 

פיתוח ל עליונה זה חשיבות מפני שלדבר, אלה בהקדםלנקוט צעדים  יש. הנופש

 . והתיירות כול ענף
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 התיירות משרד
 מדיניות על מופקד
 הפיתוח, התכנון
 ענף של והשיווק
, הן ומטרותיו, התיירות

 את להגדיל, היתר בין
 ההשקעות היקף
 ולסייע התיירות בענף

 מיזמים בהקמת
 גם ובהם, תיירותיים

 מתן ידי על מלון בתי
 החוק מתוקף מענקים
, הון השקעות לעידוד
 או 1959-ט"התשי

 אחרות בדרכים
 

 מבוא
מדינת ישראל היא יעד תיירות בעל כוח משיכה רב הן לתיירות הנכנסת והן לתיירות 

פנים, היות שיש לה היצע רחב ומגּוון של אתרים ייחודיים, כגון אתרים היסטוריים, 

ארכאולוגיים, תרבותיים ודתיים וכן נופים מגוונים על פני שטח גאוגרפי קטן. כל זאת 

רנית וִמגוון נרחב של שירותים ומתקנים, ובהם בתי בצד אטרקציות נופש, תשתית מוד

 מלון לאכסון. 

ענף התיירות הוא אחד הענפים החשובים ביותר לכלכלת המדינה בזכות תרומתו 

לענף פוטנציאל כלכלי רב, לתוצר הלאומי, למאזן התשלומים וכן לתעסוקה במשק. 

ת הכנסות המדינה ובכוחו לשמש מנוע צמיחה של המשק, בין היתר, הן על ידי הגדל

 מהתיירות הנכנסת והן על ידי הגדלת מספר המועסקים בתחום המלונאות. 

הנמנים . בתי המלון, גם לתדמיתה ולמעמדה של ישראל בעולם ענף התיירות תורם

חלון הראווה ומשמשים  , הם תשתית חיונית לענף כולועם שירותי התיירות העיקריים

. מתן מענה הולם ומתאים לדרישת התיירים תייריםה לעינישל מדינת ישראל 

המבקרים בישראל להתארח ולהתאכסן במלונות ברמות שונות הוא חלק חשוב 

 מענף כלכלי זה. 

משרד התיירות מופקד על מדיניות התכנון, הפיתוח והשיווק של ענף התיירות, 

מת ומטרותיו הן, בין היתר, להגדיל את היקף ההשקעות בענף התיירות ולסייע בהק

מיזמים תיירותיים, ובהם גם בתי מלון על ידי מתן מענקים מתוקף החוק לעידוד 

 החוק לעידוד השקעות הון( או בדרכים אחרות. -)להלן  1959-השקעות הון, התשי"ט

 

מיליון תיירים בממוצע בשנה. בלוח שלהלן  2.87ביקרו בישראל  2015-2011 בשנים

מספר התיירים שביקרו  על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שלמוצגים נתונים 

 .המלון שהיו קיימים באותה עת בתי חדרי מספר ועל הללובישראל בשנים 

 2015-2011 בשנים המלון חדרי ומספר בישראל המבקרים מספר: 1 לוח

 מלון בבתי החדרים מספר )במיליונים( המבקרים התיירים מספר השנה
2011 2.82 47,578 
2012 2.88 47,857 
2013 2.96 49,203 
2014 2.92 50,116 
2015 2.79 50,607 

 בפרק ,2015-2011 לשנים לישראל סטטיסטיים שנתונים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:

 של לביקור המגיעים)מבקרים  ושירותי הארחה. הנתונים אינם כוללים את מבקרי היום התיירות על 23

 .www.cbs.gov.ilראו  (.בישראל בלבד אחד יום

מיליון ועד  2.82היה  2011 בשנתהמבקרים בישראל  מספרעולה כי  בלוח מהנתונים

 2.79 היה מספר התייריםו חלה ירידה, 2015 ובשנתעלייה במספרם,  חלה 2014שנת 

 47,578 2011בשנת בתי המלון היה  חדרימיליון. כן עולה מהנתונים בלוח כי מספר 
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 נכנסת מתיירות ההכנסות חדרים. 50,607-ל 2015ת חדרים, ומספרם הגיע בשנ

 .5"חש מיליארד 4.6-ב הסתכמו 2013 לשנת

בישראל בבתי  6מיליון לינות 21.6נרשמו  2015מנתוני משרד התיירות עולה כי בשנת 

( לינות של תיירים. אומדן ההכנסות מתיירות נכנסת 38%מיליון ) 8.2מלון, ומהן 

מיליארד דולר )ללא רכיב עלות הטיסה(. עוד עולה מנתוני  4.4-בשנה זו היה כ

חדרים, בתל  9,900חדרי מלון, בירושלים  11,000היו באילת  2015המשרד כי בשנת 

. להלן 7חדרים 4,000חדרים ובאזור ים המלח  4,100חדרים, בטבריה  7,400אביב 

תרשים, ובו התפלגות )באחוזים( של חדרי בתי המלון במקומות שונים בארץ נכון 

 :2015לשנת 

 2015י המלון בארץ בשנת התפלגות חדרי בת: 1תרשים 

 

תהליך הגלובליזציה המתפשט בעולם הגדיל באורח ניכר את מספר התיירים, וכך 

לענף כלכלי חשוב בעל פוטנציאל רב להתרחבות. עלויות הנופש  הפכה התיירות

הן יקרות בהשוואה לעלותן בעולם.  -ובייחוד רכיב האכסון בבתי המלון  -בישראל 

 2011בסקר, שערכה אחת מחברות ההזמנות המקוונות הבינלאומיות, עלה כי בשנת 

וסף שביצעה נמצאה ירושלים במקום העשירי מבחינת יוקר חדרי המלון. בסקר נ

חברה אחרת עלה כי מחירי הלינה בתל אביב ובירושלים היו גבוהים יותר אפילו 

. בסקר נוסף שערכה חברה 8יורק, בברלין, ברומא, בשנחאי ועוד-ממחירי הלינה בניו

 

ההכנסות אינן כוללות הכנסות של חברות תעופה ישראליות מדמי נסיעה של תיירים, ראו   5

 ". 2013-2000הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "תיירות ושירותי הארחה, 

 לינה מוגדרת על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: "לילה אחד של אורח במלון".   6

, אגף מחקר, סטטיסטיקה וניהול ידע, 2015 סטטיסטי דוח - לישראל תיירות משרד התיירות,  7

 .2016יוני 

 .23הוועדה, עמ'  דוח  8
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פרטית עבור לשכת הפרסום הממשלתית עלה כי רוב המרואיינים ציינו כי עלות 

. אחת הסיבות למחירי האכסון 9פשה בחו"להחופשה בישראל גבוהה יותר מעלות חו

 אשר נובע, בין היתר, מהחסמים 10הגבוהים היא חוסר היצע מספיק במלונות ובחדרים

הכדאיות -הקמת בתי מלון, לרבות רגולציה עודפת, וכן איאת הרבים המקשים 

. כדי למנוע את המשך עליית מחירי 11הכלכלית בהקמתם ובהפעלתם של בתי מלון

ל וכדי להביא להוזלתם, יש צורך דחוף בטיפולם של משרד התיירות הנופש בישרא

ושל רשויות המדינה הרלוונטיות להגדלת מספר חדרי בתי המלון לסוגיהם ולביצוע 

 הסרת החסמים בנושא הקמת בתי מלון חדשים בארץ.  -מהלך מקדים לכך 

 

 

  פעולות הביקורת
ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא "הקמת בתי  2016אוגוסט -בחודשים מרץ

חסמים ותמריצים". במסגרת ביקורת זו נבדקו הפעולות של משרד התיירות  -מלון 

גם המשרד( וגורמים ממשלתיים נוספים בעניין תמרוץ הקמת בתי מלון  -)להלן 

התיירות, במשרד האוצר והסרת חסמים שקיימים בנושא. הביקורת נעשתה במשרד 

 .2016רמ"י(. חלק מהממצאים עודכנו לאוקטובר  -וברשות מקרקעי ישראל )להלן 

 

 

 

 (.3ראו סקר טלפוני )לעיל הערה   9

 .27הוועדה, עמ'  דוח  10

 .46-26ה, עמ' הוועד דוח  11
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 2010 שנת בתחילת
 משרד התקשר
 חברה עם התיירות

 חיצונית אסטרטגית
 המלצות גיבוש לשם

 מדיניות בעניין
 לעידוד המשרד
 מתקני של הקמה
, תיירותי אכסון

 הגידול על כמענה
 הבאות בשנים הצפוי

 הנכנסת בתיירות
 

עידוד הקמת בתי המלון והוזלת מחירי 

 דוחות והחלטות  - הנופש

התקשר משרד התיירות עם חברה אסטרטגית חיצונית לשם  2010בתחילת שנת  .1

קמה של מתקני אכסון תיירותי, גיבוש המלצות בעניין מדיניות המשרד לעידוד ה

כמענה על הגידול הצפוי בשנים הבאות בתיירות הנכנסת. החברה התבקשה 

לסכם בדוח את הנושאים האלה: ניתוח הצרכים בתחום האכסון התיירותי 

; זיהוי הפערים 2015הנדרשים להשגת יעדי המשרד בתיירות נכנסת לשנת 

מצעי עידוד להקמת מתקני הקיימים בתחום זה; בניית תמהיל מתאים של א

אכסון לתיירים. החברה הגישה למשרד התיירות את הדוח בנושאים האמורים 

( -)להלן  2010באוגוסט  , וממצאיו אומצו סמוך 12דוח החברה האסטרטגית

להגשתו על ידי משרד התיירות. להלן פירוט עיקר ממצאי הדוח והמלצותיו, 

  ומידת יישומם:

בדוח נקבע כי נוכח יעדי משרד התיירות, ולפיהם מספר התיירים שאמורים  .א

, נדרש להגדיל את היצע חדרי 13מיליון 5-הוא כ 2015להגיע לישראל בשנת 

חדרים, מהם כחצי בדירוג  16,000-בכ 2015בתי המלון בארץ עד שנת 

ברמה בינונית וגבוהה וכחצי בדירוג עממי. האזורים שבהם נדרש על פי 

הדוח להגדיל את היצע חדרי בתי המלון הם: ירושלים, אזור הכינרת 

הקרובות לה. עוד נכתב בדוח כי באילת ובים והגליל, תל אביב וערי החוף 

המלח אין צורך בהוספת חדרים כמענה לגידול בתיירות החוץ, מפני 

שתיירים נוספים צפויים להגיע למקומות האלה בעיקר בתקופות שבהן 

 המלונות אינם בתפוסה מלאה על ידי תיירי פנים.

ק על פי דרישת משרד התיירות התייחס דוח החברה האסטרטגית ר

לתוספת החדרים הנדרשת בעקבות הצפי לגידול בתיירות הנכנסת, ולא 

התייחס כלל למספר החדרים הנוספים הנדרשים גם מגידול בתיירות 

 .2015הפנים עד לשנת 

דוח החברה האסטרטגית ניתח את מגוון הקשיים העומדים בפני היזם  .ב

שיים הישראלי שרוצה להקים מלון בישראל בין היתר, ציין הדוח את הק

מוכנות מצד הבנקים לממן השקעות -האלה: קשיי מימון הכוללים אי

במלונות; דרישה להון עצמי גבוה יותר מהנדרש על ידם למימון שימושים 

אחרים; קושי בהחזר ההשקעה; וכן קושי בזמינות קרקע לבניית בתי מלון 

 באזורי ביקוש. 

ני אכסון בדוח גם פורטו אמצעי העידוד הקיימים בעולם להקמת מתק

פיננסיים, כגון מענקים כספיים להשקעות במלונות,  ( אמצעים1) תיירותי: 

הלוואות מדינה להשקעות במלונות, ערבויות מדינה להלוואות להשקעות 

 

, המינהל מסמך מסכםתיירותי:  אכסון מתקני של הקמה לעידוד מדיניותמשרד התיירות,   12

 . 2010לפיתוח השקעות ותשתיות וחברת רותם אסטרטגיה, אוגוסט 

 מיליון בלבד.  2.79 -בפועל יעד זה לא הושג. מספר התיירים בשנה זו היה נמוך בהרבה   13
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 התיירות שמשרד אף

 החברה דוח את אימץ
 לא הוא, האסטרטגית

 כל את קידם
 בדוח שצוינו התחומים
 לסייע שעשויים
 חדרי היצע להגדלת

 המלון בתי
 

 תכנוניים ( אמצעים2)  במלונות, הטבות מס להכנסות מפעילות מלונות;

 סחר(; פיננסיים, כגון היתר לשימושים מעורבים )מלונאות ומגורים/מ

, כגון ייעוד קרקעות לתיירות, שיווק קרקעות אחרים תכנוניים ( אמצעים3)

מתוכננות, תוספת זכויות בנייה כדי לתמרץ הסבת מבנים קיימים לבתי 

 .14one stop shopכגון יצירת  ,תהליכים לקיצור ( אמצעים4)  מלון;

האסטרטגית,  החברהאת דוח  אימץכי אף שמשרד התיירות  הועלה

 עשויים לסייע להגדלתבדוח ש קידם את כל התחומים שצוינו לאהוא 

 להלוואות מדינה ערבויות מתן, לדוגמה. המלון בתי חדרי היצע

  .15במלונות להשקעות

מינה שר התיירות דאז, סטס מיסז'ניקוב, ועדה להוזלת מחירי הנופש  2011בשנת  .2

בישראל. הוועדה הוקמה "מתוך הצורך בבחינה מחודשת של כלל ענפי 

התיירות, על מרכיביהם, ומתן המלצות להוזלת חבילת התיירות כך שתהיה 

. חברי 16והן לתייר"אטרקטיבית יותר מבלי לפגוע באיכותה, הן לצרכן הישראלי 

יו"ר ונציגי משרד הכלכלה  -הוועדה היו, בין היתר, מנכ"ל משרד התיירות 

, משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים, משרד האוצר, משרד 17והתעשייה

 הפנים, משרד המשפטים והמועצה הלאומית לצרכנות. 

ה( דוח הוועד -)להלן  2012בדוח הוועדה, שהוגש לשר התיירות באוקטובר 

נכתב בין היתר: "תעשיית התיירות בישראל סובלת ממחסור חמור בחדרי בתי 

מלון... מאז תקופת המשבר של העשור הקודם נפתחו רק בתי מלון ספורים 

וקצב הגידול בכמות החדרים הואט... הנפגעים העיקריים ממגמה זו הנם אזורי 

ק את כמות הביקוש... בחינת הנתונים מלמדת כי כוחות השוק מתקשים לספ

החדרים הנחוצה למשק וזאת למרות הגידול בתיירות שכבר קרה והגידול הצפוי 

במספר התיירים בתקופה הקרובה. כתוצאה מהסטגנציה בבנייה בענף, מורגש 

בשנים האחרונות חוסר משמעותי בחדרי בתי מלון בערי התיירות המרכזיות: 

. עוד ציינה הוועדה 18ת"ירושלים, תל אביב, אזור סובב כינרת, ים המלח ואיל

בדוח כי "אחת הסיבות העיקריות להעלאת מחירי ]הלינה במלונות[ הייתה 

הדינמיקה הכלכלית של גידול משמעותי בביקוש לחדרי מלון אל מול חוסר 

. כמו כן נכתב בדוח הוועדה כי "הסיבה העיקרית 19גידול בהיצע החדרים"

י המלון לאורך זמן, אשר, בין לתעריפים הגבוהים היא רווחיותם הנמוכה של בת

היתר, מונעת כניסת מתחרים חדשים בשנים האחרונות... הוועדה סבורה 

 

הכוונה היא ל"ארגון, גוף מסחרי או אתר המספקים מגוון של שירותים או מוצרים תחת קורת גג   14

 (.www.morfix.co.ilאחת". )מתוך מורפיקס 

 "קבלת אשראי למימון הקמת בתי מלון". להלן בפרקזה ראו  בעניין  15

 .3הוועדה, עמ'  דוח  16

 קמת הוועדה נקרא המשרד: משרד התמ"ת )תעשייה, מסחר ותעסוקה(.בזמן ה  17

 .46הוועדה, עמ'  דוח  18

 .3הוועדה, עמ'  דוח  19

http://www.morfix.co.il/
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 החליטה הממשלה
 לאמץ" 2012 בנובמבר

 הוועדה המלצות את
 הנופש להוזלת

 שיש ,"בישראל
 חסמים להסיר

 הקמת בפני הניצבים
 חדשים מלון בתי

 פעולות ולנקוט
 הכדאיות להגדלת

 .להקמתם הכלכלית
 החלטת לאחר גם

 פעל לא הממשלה
 התיירות משרד

 כל להשלמת
 הנדרשות הפעולות
 ליישומה
 

שהגדלת ההיצע המלונאי בטווח הארוך היא המנגנון העיקרי המבטיח את הוזלת 

 .20מחירי הנופש בישראל"

הוועדה קבעה בדוח שיש מאפיינים ייחודיים בתחום המלונאות הפוגעים ביוזמות 

בתי מלון וגורמים לעלותן הגבוהה של הבנייה וההפעלה ולשיעורי  לבניית

רווחיות נמוכים, ובהם: אשראי מצומצם ויקר לענף; ריבוי מלונות ברמה גבוהה 

ומחסור במלונות ברמה בינונית; תהליכי תכנון, שיווק ורישוי מסורבלים; ודרישות 

ההיצע המלונאי רישוי עסקים רבות. הוועדה המליצה, בין היתר, להגדיל את 

 בטווח הארוך, ולסייע ליזמים בהשגת מימון בנקאי.

שר התיירות לשעבר, מר סטס מיסז'ניקוב, הודיע בתשובתו למשרד מבקר 

כי הוא בשיתוף גורמים מקצועיים במשרד נקטו פעולות,  2017המדינה מינואר 

מלון  ובהן "טיפול כוללני בהסרת חסמים ביורוקראטיים על מנת לזרז בניית חדרי

נוספים... ולהגדיל היצע מלונאי בכל הרמות". לדבריו, החלטת ממשלה 

בנושא אימוץ המלצות הוועדה להוזלת מחירי הנופש  2012שהתקבלה בנובמבר 

 בישראל התקבלה בעקבות פעילותו ויוזמתו.

"לאמץ את המלצות הוועדה להוזלת  201221הממשלה החליטה כאמור בנובמבר 

הממשלה קבעה, בין היתר, שיש להסיר חסמים  הנופש בישראל". החלטת

הניצבים בפני הקמת בתי מלון חדשים ולנקוט פעולות להגדלת הכדאיות 

הכלכלית להקמתם. בהחלטת הממשלה האמורה פורטו הפעולות שעל כל 

אחד מן המשרדים ומן הגורמים הממשלתיים הקשורים בנושא, נוסף על משרד 

  (.2012שלה מנובמבר החלטת הממ -התיירות, לבצע )להלן 

, לא פעל משרד 2012הועלה כי גם לאחר החלטת הממשלה מנובמבר 

התיירות להשלמת כל הפעולות הנדרשות ליישומה. חלק מן הפעולות לא 

בוצעו בפועל על ידי המשרד ועל ידי הגופים הממשלתיים הקשורים 

 .22בעניין

 

 

 

 .5הוועדה, עמ'  דוח  20

 .18.11.12מיום  5235החלטת ממשלה   21

 בעניין יישום המלצות בנושא זה ראו בפרק "עודף רגולציה בהקמת בתי מלון ובהפעלתם".  22
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 החסמים אחד

 הניצבים המשמעותיים
 מלון בתי הקמת בפני
 האשראי בעיית הוא

 המבקשים ליזמים
 מלון בית להקים
 

הטיפול בהסרת חסמים הניצבים בפני 

 הקמת בתי מלון

נכתב כי "במטרה לענות על  2012בתכנית העבודה של משרד התיירות לשנת 

המחסור הצפוי בבתי המלון, המשרד מעודד הוספת חדרי אירוח בבתי מלון 

באמצעות הקמת בתי מלון, השבת מבנים של בתי מלון לתיפקוד מלונאי מלא, 

מלון הסבת מבנים שאינם מיועדים למלונאות לבתי מלון ותוספת חדרים בבתי 

 . 23קיימים"

החסמים  2011-2010על פי המסקנות שגיבש משרד התיירות כאמור בשנים 

העיקריים המקשים להקים בתי מלון, הם: היעדר אשראי בנקאי; שיווק חסר של 

ניצול קרקעות שהוקצו לבניית בתי מלון; עודף -קרקעות להקמת בתי מלון, ואי

מרווחיות של בתי המלון ועוד  רגולציה על הקמה והפעלה של בתי המלון הגורע

החסמים(. יזם שרוצה לבנות מלון או להרחיבו, צריך להגיש לאישור מוסדות  -)להלן 

התכנון תכניות בנייה מפורטות, המותאמות לדרישות ייחודיות שנקבעו בעניין זה. 

משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה כי הליכי התכנון והאישור של תכניות 

 בדרך כלל שנים רבות, עובדה המהווה לכשעצמה חסם בפני היזמים.אלה נמשכים 

להלן פירוט הממצאים שהעלה משרד מבקר המדינה בעניין טיפול משרד התיירות 

 ורשויות המדינה האחרות בהסרת החסמים האמורים:

 

 

 שראי למימון הקמת חסמים בקבלת א
 בתי מלון

אחד החסמים המשמעותיים הניצבים בפני הקמת בתי מלון הוא כאמור בעיית 

האשראי ליזמים המבקשים להקים בית מלון. מנתונים שרוכזו במהלך הביקורת עולה 

כמיליון ש"ח כי ההשקעה הנדרשת מיזם במקרה כזה מוערכת כיום בכחצי מיליון עד 

הון עצמי שעל היזם להציג  30%-. השקעה זו מורכבת מן השיעורים האלה: כ24לחדר

מערך ההשקעה  50%-; כ25בפני המוסד הפיננסי שממנו הוא רוצה לקבל הלוואה

שאותו יכול היזם לקבל כהלוואה ממוסד פיננסי בתנאי שיעמוד בתנאים שקבע מוסד 

 

 . 2012משימות מרכזיות, יולי  - 2012משרד התיירות, תכנית עבודה   23

 2015של משרד התיירות "סיוע להקמה/הרחבה של בתי מלון בישראל לשנת  01/2015נוהל   24

". משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה 1959-בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט

ם האחרונות כדי לקבל מענק על פי החוק לעידוד כי היזמים שפנו למשרד בשני 2016בספטמבר 

חדרים. כלומר, מכפלה  400חדרים עד  20השקעות הון ביקשו להקים בתי מלון בגדלים שונים: 

 של מספר החדרים בעלות השקעה לחדר מייצגת את ההשקעה שלה נדרש היזם.

 2015לשנת  של משרד התיירות "סיוע להקמה/הרחבה של בתי מלון בישראל 1/2015נוהל   25

 ".1959-בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט
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מערך ההשקעה שהיזם יכול לקבל )מותנה בעמידה בדרישות( כמענק  20%-זה; כ

מהמדינה על פי החוק לעידוד השקעות הון )כפי שיתואר להלן(. מהאמור עולה כי 

רכיב ההלוואה ממוסד פיננסי הוא הרכיב הגדול ביותר בהשקעה הכספית להקמת 

 בית מלון. 

הדוח הקודם( צוין כי תחום  -)להלן  201226כבר בדוח מבקר המדינה משנת 

המלונאות נחשב לא יציב יחסית, ולכן הבנקים והגופים המוסדיים מעדיפים שלא 

לתת אשראי והלוואות ליזמים בתחום זה, אלא בשיעורי מימון נמוכים בלבד. כמו כן 

צוין בדוח הקודם כי קשיי המימון האלה הם אחת הסיבות לכך שיזמים נמנעים 

 ם המלונאות.מכניסה להשקעה בתחו

כי ענף התיירות נחשב  2016משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר 

ענף בסיכון, ולכן רק שני בנקים מסחריים מוכנים לתת כיום הלוואות ליזמים בתחום 

מערך  30%-זה. לדבריו ההון העצמי שהיזמים נדרשים להשיג, המהווה כאמור כ

היזמים. עוד מסר המשרד כי ענף התיירות ההשקעה, הוא גבוה, ומציב חסם בפני 

מושפע מן המצב הגאופוליטי באזור שהוא בלתי צפוי ומשתנה מעת לעת, ולכן נדרש 

זמן רב יחסית להחזר הלוואות. עובדה זו גם היא מרתיעה את המערכת הבנקאית 

 מלתת אשראי ליזמים הפועלים בענף. 

שי העומד בפני יזמים בתחום צוין כאמור הקו 2010-גם בדוח החברה האסטרטגית מ

נכונותם של הבנקים לממן אשראי לנוכח -בתי המלון בסוגיית המימון, לרבות אי

הסיכון הקיים לדעתם בהחזר הלוואות והדרישה לשיעור הון עצמי גבוה יותר לעומת 

שיעור ההון העצמי הנדרש לצורך קבלת אשראי לשימושים אחרים. כאמור, גם 

נופש בישראל מצאה כי האשראי לענף התיירות הוא הוועדה להוזלת מחירי ה

הון  השקעות לעידודמדיניות חדשה לחוק גיבוש "מליצה על מצומצם, ועל כן ה

בשל היותו של המענק בעל חשיבות רבה  27למלונאות באזורי הביקוש החשובים"

"שתסייע  ענפית" ביטחון"רשת  יצירת בכל הקשור להקמת בתי מלון, וכן על

. עוד ציינה 28תנים למשקיע ליווי פיננסי ואשראי להקמתו של המיזם"לגורמים הנו

הוועדה כי "הבעיה הגיאופוליטית משפיעה על הגעת תיירים לישראל ובעקבות זאת 

יוצרת חוסר נכונות בקרב הסקטור העסקי לבנות בתי מלון חדשים בישראל ולהגדיל 

" וח הוועדה היא של "רשת הביטחון" על פי ד . משמעותה29את ההיצע המלונאי

כאשר יתרחשו אירועים בענף התיירות, לצד היזמים  לעמוד תתחייב שהמדינה

תמיכה זו תיעשה באופן גאופוליטיים קיצוניים הבולמים כניסת תיירים לישראל. 

בשעות חוב לבנקים ]את[ ה יחזירותבטיח שמיזמים בתחום המלונאות "ינה שהמד

 שהצעה גם הציעה הוועדה .30גיאופוליטיים קיצוניים"גורמים כתוצאה מ משבר שנכפה

 ממשלה".  וככל ש]תוסכם[ היא תעוגן בהחלטת הכללי זו "תיבדק יחד עם החשב

נקבע, בין היתר, כי יש להקים צוות משותף  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .1

שיורכב ממנכ"ל משרד ראש הממשלה, ממנכ"ל משרד התיירות, מן הממונה על 

 

(, בפרק "פעולות הממשלה לקידום התיירות הנכנסת" 2012) א62 שנתי דוחמבקר המדינה,   26

 . 1011-989(, עמ' א62דוח שנתי  -)להלן 

 .74הוועדה, עמ'  דוח  27

 .64הוועדה, עמ'  דוח  28

 .4הוועדה, עמ'  דוח  29

 .73עמ' הוועדה,  דוח  30
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 הממשלה בהחלטת

 להקים יש כי נקבע
 הצוות. משותף צוות

 מהם יקבע המשותף
 חסמי להסרת הכלים
 ואשראי נגישות

 הקמת בפני העומדים
: כגון חדשים מלון בתי

 דע .ביטחון רשת
 לא 2016 אוקטובר

 ביטחון רשת גובשה
 כאמור
 

במשרד האוצר ומן החשב הכללי במשרד האוצר. הצוות המשותף התקציבים 

יקבע מהם הכלים להסרת חסמי נגישות ואשראי העומדים בפני הקמת בתי מלון 

 45חדשים כגון: רשת ביטחון. בהחלטה צוין כי הצוות יגיש את מסקנותיו בתוך 

  ימים.

הוטל על משרד התיירות ועל  2014מספטמבר  2026בהחלטת ממשלה מס' 

לרשת ביטחון למשקיעים  יום "מנגנון קבוע 90משרד האוצר לגבש בתוך 

 בהקמת בתי מלון". 

 ביטחון רשת גובשה לא 2016 אוקטובר עד כי מעיר המדינה מבקר משרד

 כאמור. 

מכתב  -)להלן  2016מנכ"ל משרד התיירות כתב למשרד מבקר המדינה ביולי 

( כי בעקבות החלטת הממשלה האמורה הוקם 2016מנכ"ל משרד התיירות מיולי 

התיירות ולמשרד האוצר, אשר בחן את נושא הקמת רשת צוות משותף למשרד 

הביטחון להקמת בתי מלון חדשים, וכי הנושא אף היה חלק מן הסיכום 

 . עוד ציין המנכ"ל במכתבו כי המשרד קיים2016-ו 2015התקציבי ביניהם לשנים 

גיבש עם גורמים נוספים, ומוסדות פיננסיים ועם עם בנקים, בנושא זה פגישות 

-טרם אושר בשל אי וונטי בנושא רשת הביטחון. עם זאת, המודלרלמודל 

אגף  -אגף התקציבים במשרד האוצר )להלן בין נושא הסכמות פנימיות ב

אגף החשכ"ל(.  -התקציבים( לבין אגף החשב הכללי במשרד האוצר )להלן 

  המודל ולאישורו.ממשיך לפעול לקידום התיירות  משרדלדבריו, 

לה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר מנכ"ל משרד ראש הממש

בהחלטת הממשלה שנקבע  ,שהמשרדים לא עמדו בלוח הזמנים יאחרכי  2016

להאריך את המועד  201531 החליטה הממשלה באוגוסט, 2014מספטמבר  2026

 ."]מיום החלטת הממשלה[ ימים נוספים 120-"לגיבוש רשת הביטחון ב

יחד  כי הוא 2016כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  אגף החשכ"ל

עם אגף התקציבים נפגשו עם משרד התיירות "על מנת לבחון את הכלים 

האפקטיביים להתמודות עם סוגיית הקצאת אשראי בענף המלונאות, בדגש על 

 הקמת רשת ביטחון למקרים של אירועים גיאופוליטיים".

כי  2016אגף התקציבים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 

 2012"בהתאם להחלטות הממשלה ]החלטות שהיו לאחר החלטה מנובמבר 

[... ובהמשך לעבודה 2015ומאוגוסט  2014ובהן, החלטות מספטמבר 

המשותפת, פועלים אגף התקציבים ומשרד התיירות לגיבוש מתווה לרשת 

דום מהלך זה עוגנה גם במסגרת הסיכום התקציבי בין ביטחון. המחויבות לקי

, ולשם כך הוקצה סכום של 2018-2017משרד התיירות לאגף התקציבים לשנים 

מיליוני ש"ח בכל אחת מהשנים". עוד ציין אגף התקציבים כי "מדובר  50עד 

בסוגייה מורכבת אשר דורשת התייחסות להיבטים שונים ושל גורמים נוספים, 

גף החשב הכללי". כמו כן ציין אגף התקציבים שכדי לגבש תמונת בדגש על א

 

 . 2.8.15מיום  333החלטת ממשלה   31
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מצב מקצועית ושלמה, הוא ומשרד התיירות קיימו פגישות עם גורמים ממוסדות 

 בנקאיים. -בנקאיים ופיננסיים חוץ

מאז  לפחות, 2010 משנתעולה כי אף שמשרד התיירות היה מודע  מהאמור

 בתחום להשקעות איהאשר קבלת לבעייתהאסטרטגית,  החברהדוח 

 .לפתרונה הביא לא עדיין הוא, המקשה להקים בתי מלוןהמלונאות 

משרד מבקר המדינה מעיר כי על משרד התיירות, על אגף התקציבים ועל 

אגף החשכ"ל לפעול להשלמת יישום החלטת הממשלה האמורה משנת 

, ולהגיש ללא דיחוי את מסקנותיהם בעניין הכלים להסרת חסמי 2012

 ות ואשראי להקמת בתי מלון חדשים.נגיש

כי הוא  2016משרד התיירות כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 

פנה אל הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, אשר גם הם שותפים וחברים 

במינהלת ההשקעות בתיירות על פי החוק לעידוד השקעות הון וערים לבעיית 

ייפגש עם גורמי מימון פיננסיים על מנת המימון של היזמים, וכי הוא "ימשיך ו

לעורר את אמונם בתחום התיירות, דבר שיאפשר מתן הלוואות ליזמים להקמת 

 בתי מלון". 

חוק ערבויות מדינה( קובע,  -)להלן  1958-חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח .2

שר האוצר מורשה לערוב בשם מדינת ישראל למילווה, לערבות בין היתר, כי "

או להתחייבות כספית אחרת, אם לדעת שר האוצר יש  32ווה, לעסק יצואלמיל

לעידודו של ענף משק בעל חשיבות כלכלית או  ובערבות זו לסייע לפיתוחו א

כאמור חשיבותו הכלכלית של  ."לסייע לכל תכלית אחרת שיש בה ענין לכלל

 ענף התיירות, ובכללו תחום המלונאות, לקידום המשק רבה ביותר. 

. מתן ערבויות מדינה בהתאם לחוק ערבויות מדינההחשכ"ל אחראי על אגף 

 :אלההמטרות המשלוש אחת טובת ל יכול להיעשותהשימוש בערבויות המדינה 

סיוע ממשלתי בדרך של ערבות מדינה : )א( הבטחת חוב של ענף מסוים במשק

סיוע  :)ב( סחר חוץ ; במשבר ו/או זקוק לתמיכה נמצאבהם ענף שבמקרים 

שלתי באמצעות ערבות מדינה במקרה של כשל שוק בביטוח עסקאות ייצוא ממ

סיוע לחברות  :הבטחת חוב של חברות ממשלתיות)ג(   ;לטווח בינוני וארוך

 .33ממשלתיות בדרך של ערבות לקבלת מלווה או התחייבות אחרת

משרד מבקר המדינה המליץ עוד בדוח הקודם "לבחון אם דרושה מעורבות 

 .34וד היזמים להשקיע בפרויקטים בתחום המלונאות והתיירות"ממשלתית לעיד

כי נושא מתן ערבויות  2016אגף החשכ"ל מסר למשרד מבקר המדינה ביולי 

מדינה ליזמים הבונים בתי מלון לא נידון זה שנים מול משרד התיירות, וכי 

"כאשר הוזכר ]הנושא[ בפורומים שונים בעבר ]כולל הוועדה להוזלת מחירי 

 

יצוא טובין או שירותים, או שיווק של יצוא כאמור, בתמורה בחוק זה היא ""עסק יצוא" הגדרת   32

המתקבלת מידי אדם שמחוץ לישראל, וכן השקעות של תושבי ישראל מחוץ לישראל, והכל 

 ".לרבות מתן אשראי או בטוחה למימון פעולות כאמור

 http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral: ראו  33

 . 1005, עמ' א62 שנתי דוח  34

http://www.ag.mof.gov.il/AccountantGeneral


 1091|    התיירות משרד

הנופש[ לא נמצא כי קיים כשל אשר מבחינה מקצועית התערבות ממשלתית 

 באמצעות ערבות מדינה מהווה פתרון עדיף". 

 הואכי  2016"ל מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר החשכ אגף

"נדרש לעניין בחינת האפשרות להעמדת ערבות מדינה כחלק ממכלול 

טיפול בסוגיית האשראי לענף האפשרויות העומדות בפני הממשלה לצורך 

נבחנו, בין היתר "משרד התיירות ושל  ווכי בבחינה משותפת של ,המלונאי"

הצורך וההצדקה בהעמדת ערבות מדינה לגופים נותני האשראי לטובת בניה של 

זה. במסגרת דיונים  מסוגבתי מלון חדשים ודרך הפעלתה באם תינתן ערבות 

התיירות יפעל לפרסום נוהל תמיכה  דמשר כיאלו סוכם בין כלל הגורמים 

וזאת באמצעות תקציב  ,למתן רשת ביטחון להקמה של בתי מלון חדשים מינהלי

עוד מסר אגף  ".באוצר התקציבים אגף ידי על שיינתן להתחייבהרשאה 

החשכ"ל בתשובתו כי "לאחרונה הוקמו על ידי הסוכנות לעסקים קטנים 

הון צמיחה' במטרה לספק פתרונות ובינוניים במשרד הכלכלה שתי קרנות '

מיליון ש"ח(,  100מימון לטווח ארוך עבור עסקים בינוניים )בעלי מחזור של עד 

ולגשר על הפער בין צרכי העסקים לבין היצע ההון הקיים בשוק. בנוסף לכך 

יזמים המעוניינים להשקיע בבתי מלון רשאים ככל עסק אחר לפנות לקרן 

ינוניים בערבות המדינה שמפעיל אגף החשב ההלוואות לעסקים קטנים וב

הכללי יחד עם הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה. במתווה הנוכחי, 

 כספי ההלוואות בקרן ניתנים במשותף על ידי בנקים וגופים מוסדיים".

כי הוא  2017משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 

הלי למתן רשת ביטחון להקמת בתי מלון נוהל תמיכה מינ 2017יפרסם בשנת 

מאוגוסט  2018-2017חדשים, וכי על פי סיכום תקציב משרד התיירות לשנים 

יפעלו משרד האוצר ומשרד התיירות "לגיבוש מנגנון רשת ביטחון... ככל  2016

שיוקצה תקציב לטובת יישום המנגנון האמור, יבוא תקציב זה מתוך תקציב 

התיירות. משרד האוצר ישווה כל תקציב שיקצה ההשקעות שהוקצה למשרד 

 מיליוני ש"ח". 25משרד התיירות לנושא, וזאת עד לסכום של 

לבחון לעומק את עניין מתן רשת  הצורךיין כי צמבקר המדינה מ משרד

 ומהחלטתה הקודם המדינה מבקר מדוח גם עלה ביטחון או חלופה אחרת

 אשראי לקבלת מדינה ערבויות הענקת. 2012בשנת  בנושא הממשלה של

 בתי בהקמת המעוניינים יזמים שעשויה לתמרץ אפשרית וחשובה דרך היא

האוצר לבחון אם מתן  ועל משרד התיירות משרד על. מלון ולעזור להם

 ערבות מדינה או רשת ביטחון נותנים מענה לבעיית האשראי כחסם.
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 האשראי בעיית
 חסם היא ליזמים
 העומד ומהותי מרכזי
. מלון בתי בניית בפני

 הוצעו השנים במהלך
 ואמצעים דרכים
 להקל שיוכלו נוספים
 על זה מהותי בעניין
 בתחום יזמים

 אולם, המלונאות
 כי העלתה הביקורת
 בנושא הפעולות

 מוצו טרם זה חשוב
 התיירות משרד ידי על

 

פני בניית בתי בעיית האשראי ליזמים היא כאמור חסם מרכזי ומהותי העומד ב

מלון. המלונאות היא תחום לא יציב, ולכן ההון העצמי שעל היזם להציג בפני 

מוסד פיננסי לשם קבלת אשראי הוא גבוה, ויש קשיים בקבלת אשראי. 

במהלך השנים הוצעו דרכים ואמצעים נוספים שיוכלו להקל בעניין מהותי זה 

הפעולות בנושא חשוב  על יזמים בתחום המלונאות, אולם הביקורת העלתה כי

 זה טרם מוצו על ידי משרד התיירות. 

 

 

  קרקעות להקמת בתי מלון כישלון שיווקן של
"מתווה את מדיניות התכנון לפיתוח  35(12תכנית מיתאר ארצית לתיירות )תמ"א 

המלונאות בישראל, בדגש על פיתוח באזורי הארץ השונים בהתאם למדיניות התכנון 

 37זו מאפשרת לפתח את האכסון המלונאי. תכנית 36"35הארצית הקבועה בתמ"א 

כמנוף עיקרי וכתנאי למימוש הפוטנציאל התיירותי שיש לישראל ומכוונת לחיזוק 

התיירות. המטרות העיקריות של התכנית הן: הבטחת עתודות קרקע למלונאות 

כמענה לתיירות הנכנסת ולתיירות הפנים; קביעת התנאים לפיתוח המלונאות כבסיס 

ענף התיירות וחיזוק התיירות העירונית. כמו כן נקבע בתכנית כי מוסד מרכזי לפיתוח 

תכנון רשאי לשנות את ייעודו של שטח מלונאות לייעוד אחר אם שוכנע שאפשר 

 לספק את צורכי האכסון המלונאי במקום אחר, והוא רשאי גם לצמצם את שטחו. 

קעות במדינת מהקר 7%-אחד הרכיבים החשובים בהקמת בית מלון הוא הקרקע: כ

משטחה הם מקרקעין המנוהלים בנאמנות  93%-ישראל נמצאים בבעלות פרטית וכ

 39בבעלות רשות הפיתוח 11%-בבעלות המדינה, כ 70%-כ עבור בעליהן: 38בידי רמ"י

 בבעלות קרן קימת לישראל.  12%-וכ

 

 מלונאות.  - 1, שינוי מס' 12תמ"א   35

תכנון כולל המהווה  יה, לפיתוח ולשימור,יתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנהיא  35תמ"א   36

, אשר קודמה על ידי מינהל התכנון ואושרה על 35תמ"א . מטרתה של משולב למדינת ישראל

תוך שמירה על מ, לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה 2005ידי הממשלה בסוף שנת 

על פי מטרות העל ועקרונות התכנון . השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים

ינה התכנית בין חמישה סוגי מרקמים )אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים העומדים בבסיסה, מבח

הדגשת כדי רכי הפיתוח של ישראל תוך וביטוי ומענה תכנוני לצ ניםבהם ניתשמוטי שימור( 

תמ"א  .עקרון הרצף של השטחים הפתוחים, לרבות שמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת

 .ולשימור הארצית בכל הנוגע לבנייה, לפיתוח מהווה את המדיניות התכנונית ברמה 35

  .http://www.moin.gov.il/Subjects/GeneralPlaning/Pages/default.aspxמתוך אתר משרד הפנים: 

ל יחידות אירוח, ולרבות בתי מלון, כפרי נופש, "מקום הכול 12"אכסון מלונאי" מוגדר בתמ"א   37

מלוניות, מלונות בוטיק, אכסניות וכיוצא באלה, ולמעט אכסון קל ויחידות קיט ויכול שיכלול 

 שירותי תיירות". 

במרץ  .1960-תש"ךהחוק מקרקעי ישראל, הוקם מינהל מקרקעי ישראל מתוקף  1960בשנת   38

 אל.הוסב המינהל לרשות מקרקעי ישר 2013

 ,פי חוק רשות הפיתוח )העברת נכסים( על 1951שנת היא גוף ממשלתי שהוקם ברשות הפיתוח   39

הרשות יועדה לנהל את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים  .1950-תש"יה

פי חוק רכישת מקרקעין )אישור פעולות  לאחר מלחמת העצמאות, ואת הקרקעות שהופקעו על

 .1953-תשי"גה ,ופיצויים(

http://www.moin.gov.il/Subjects/GeneralPlaning/Pages/default.aspx
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 הקרקעות שיווק ייעול

 מלון בתי בניית לצורך
 עקיבה פעולה מצריך

. י"רמ מצד ומתמשכת
 מחייבת כזו פעולה
 עבודה תכנית גיבוש

. שנתית-ורב שנתית
 להיעשות זו תכנית על

 הגורמים בשיתוף
 במשרד המקצועיים

 לענות כדי, התיירות
 קיימים צרכים על

 מלון בבתי וחזויים
 בהתאם חדשים
 הן ללינות לביקוש
 והן הנכנסת בתיירות
 הפנים בתיירות
 

ככלל רמ"י מקצה את הקרקעות המיועדות להקמת מלונות בדרך של מכרז פומבי. 

ים שבהם הקצאת קרקע ומתן הרשאות לתכנון נעשים בפטור ממכרז למיזמי יש מקר

תיירות בתיאום בין משרד התיירות לבין רמ"י באמצעות ועדה משותפת של שני 

הוועדה המשותפת(. הפטור ממכרז ניתן לאחר אישור הוועדה  -המשרדים )להלן 

ים למטרות המקרקעין כלולים ברשימת האזורים שאינם אזורים מבוקשובתנאי ש

 . תיירות

משרד מבקר המדינה בדק את פעולות רמ"י בנושא שיווק קרקעות במכרז לבניית 

 בתי מלון ולהלן עיקרי הממצאים:

 

 תכנית עבודה לשיווק קרקעות לבתי מלון 

ייעול שיווק הקרקעות לצורך בניית בתי מלון מצריך פעולה עקיבה ומתמשכת מצד 

שנתית. על תכנית זו -כנית עבודה שנתית ורברמ"י. פעולה כזו מחייבת גיבוש ת

להיעשות בשיתוף הגורמים המקצועיים במשרד התיירות, כדי לענות על צרכים 

קיימים וחזויים בבתי מלון חדשים בהתאם לביקוש ללינות הן בתיירות הנכנסת והן 

בתיירות הפנים. בתכנית זו חשוב היה שיפורטו יעדים כמותיים תוך כדי קביעת סדרי 

  דיפות לריכוז מאמצי השיווק ולאבחנה בין אזורי ביקוש גאוגרפיים שונים.ע

שנתית הועלה גם בדוח ביקורת -יצוין כי עניין גיבושן של תכניות עבודה שנתית ורב

דוח הביקורת  -)להלן  מנהל האגף לביקורת פנימית ברמ"י 2014שהשלים בנובמבר 

הפנימית(, ובו כתב כי "נדרשת תכנית עבודה מסודרת ומתן מענה למחסור הקיים 

 והעתידי בחדרי מלון".

תכניות עבודה שנתית  2016הביקורת העלתה כי רמ"י לא הכינה עד אוקטובר 

שנתית בנושא שיווק קרקעות לבניית בתי מלון. לא נמצאו מסמכים -ורב

שרד התיירות פנה לרמ"י בבקשה להכנת תכנית עבודה המעידים על כך שמ

בהתאם לנתונים הנמצאים בידיו בדבר מקומות שלדעתו חשוב לשווק בהם 

 קרקעות להקמת בתי מלון.

, כי "המשרד 2016משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, מדצמבר 

ות על מנת להניע החל תהליך של ריכוז ואיסוף נתונים על תכניות תיירותיות מאושר

תהליך שיווקי של תכניות אלו... ממצאי הסקר יהוו נדבך משמעותי לקבלת החלטות 

בנושא שיווק קרקעות לבתי מלון". עוד ציין המשרד כי "ניתן יהיה להכין תכנית 

עבודה הנסמכת על עקרונות העדיפות של אזורים כפי שנקבעו במנהלת השקעות 

 בתיירות". 

שנתית בעניין שיווק -קיימת חשיבות רבה להכנת תכניות עבודה שנתית ורב

קרקעות לבניית בתי מלון, מפני שלשיווק זה יש השפעה רבה על ענף כלכלי 

מרכזי במדינה. על רמ"י, בשיתוף משרד התיירות, לגבש בהתחשב בכל 

שנתית מסודרות בנושא -המשתנים הרלוונטיים תכניות עבודה שנתית ורב

 דכנן באופן שוטף. ולע
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 הקצאת קרקע במכרז לבניית בתי מלון 

בדוח הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל צוין, בין היתר, שישנן קרקעות 

למלונאות שרמ"י לא הצליחה לשווק בגלל מחירי מינימום גבוהים שקבעה באותם 

 מכרזים. 

 2015-2011משרד מבקר המדינה בדק את תוצאות המכרזים שפרסמה רמ"י בשנים 

 לשיווק קרקעות שייעודן מלונאות ואת תוצאותיהם. להלן הפרטים:

 2015-2011תוצאות מכרזים שפרסמה רמ"י בשנים : 2לוח 

 מספר 
 המכרז

 תאריך ההחלטה 
 יישוב בדבר הזוכה במכרז

 תוצאות 
 הערות המכרז

 נקבע זוכה קצרין 28/1/2015 38/2014צפ/

 אין הצעות למגרש זוכהאין  עכו 13/1/2014 208/2013חי/

 אין הצעות למגרש אין זוכה אילת 1/9/2013 64/2013בש/

 אין זוכה אילת 1/9/2013 64/2013בש/

הצעות נמוכות ממחיר 

 המינימום של המכרז

 אין זוכה אילת 1/9/2013 64/2013בש/

הצעות נמוכות ממחיר 

 המינימום של המכרז

 נקבע זוכה עפולה 17/3/2013 14/2013צפ/

 נקבע זוכה ירושלים 2/1/2013 119/2012ים/

 נקבע זוכה חיפה 17/6/2012 376/2011חי/

 אין הצעות למגרש אין זוכה עכו 6/6/2012 757/2012פע/

 אין הצעות למגרש אין זוכה קצרין 18/4/2012 309/2011צפ/

 אין הצעות למגרש אין זוכה נצרת 21/3/2012 334/2011צפ/

 אין הצעות למגרש אין זוכה נצרת 21/3/2012 334/2011צפ/

 אין הצעות למגרש אין זוכה קריית גת 11/1/2012 287/2011ים/

 אין הצעות למגרש אין זוכה קצרין 5/10/2011 150/2011צפ/

 אין הצעות למגרש אין זוכה קריית גת 7/9/2011 142/2011ים/

 למגרש.אין הצעות  אין זוכה ירושלים 3/8/2011 107/2011ים/

 נקבע זוכה חיפה 27/7/2011 33/2011חי/

 הנתונים נלקחו מאתר רמ"י 
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 את ניתחה לא י"רמ

 המכרזים כל תוצאות
 מלונאות למטרת
  בשנים שבוצעו

 ונכשלו 2015-2000
 בגינם שווקו ולא

 עמדה ולא, מגרשים
 הסיבות על

 אף, לכישלונות
 כדי התבקש שהדבר
 וכדי לקחים להפיק
 הישנות למנוע

 כאלה כישלונות
 

מכרזים  14)חמש שנים( פורסמו  2015-2011מהנתונים בלוח עולה כי בשנים 

מגרשים שייעודם בניית בתי מלון; מתוכם נקבעו זוכים במכרז רק  17לשיווק 

(. במרבית המכרזים לא הוגשו כלל הצעות. 29.4%לחמישה מגרשים )

, מגרשים לשנה 3.4מהנתונים האמורים עולה כי בממוצע ניסתה רמ"י לשווק 

 ובפועל שיווקה מגרש אחד בלבד בממוצע לשנה.

 נכתב בעניין זה כי בשנים  2014יצוין כי בדוח הביקורת הפנימית האמור משנת 

 28מכרזים "למטרת מלונאות ומתוכם אושרו ]בוצעו[  68 פרסמה רמ"י 2013-2000

עסקות... מדובר בשיווק דל יחסית על פני תקופה כה ארוכה". בדוח הומלץ לבחון 

 באופן יסודי את הסיבות למכרזים שנכשלו ולא שווקו בגינן קרקעות. 

הועלה כי רמ"י לא ניתחה את תוצאות כל המכרזים למטרת מלונאות שבוצעו 

ונכשלו ולא שווקו בגינם מגרשים, ולא עמדה על הסיבות  2015-2000בשנים 

לכישלונות, אף שהדבר התבקש כדי להפיק לקחים וכדי למנוע הישנות 

  כישלונות כאלה.

להקפיד לנתח, לאחר כל מכרז שיווק קרקע למלונאות שנכשל, את  על רמ"י

הסיבות לכישלונו ולהפיק את הלקחים המתאימים לגבי פעולות שיווק עתידיות 

שלו בתחום זה. הצורך לנקוט פעולה כזו עולה אף מהחלטת הממשלה משנת 

, שביקשה, בין היתר, לפעול להסרת חסמי נגישות להקמת בתי מלון 2012

. לנוכח חשיבותו של ענף התיירות ותרומתו הרבה לכלכלת המדינה, חדשים

על מועצת רמ"י לדון בדחיפות בנושא שיווק הקרקעות להקמת בתי מלון ולתת 

 לו ביטוי מתאים בתכניות העבודה ובמכרזים שתפרסם בעתיד.

 

 היעדר שיתוף פעולה בין רמ"י לבין משרד התיירות 

עניין משותף בשיווק קרקעות לצורכי תיירות לרמ"י ולמשרד התיירות יש כאמור 

 בכלל ולמטרת הקמת בתי המלון בפרט.

יצוין כי כבר בדוח הקודם ציין מבקר המדינה כי משרד התיירות ורמ"י לא הגיעו 

להסכמה לגבי "שיווקם ]של מתחמי תיירות[, וכי בפועל גופים אלו מגיעים להסכמות 

 . 40ועדים למלונאות["נקודתיות רק לגבי מתחמים ספציפיים ]המי

כי משרד התיירות מקדם מולה שיווק  2016רמ"י מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 

קרקעות לאטרקציות תיירותיות בכלל, וכי המשרד אינו יוזם מולה שיווק קרקעות 

 עסקאות שיווק קרקע בשנה  7,500-לבתי מלון. עוד ציינה רמ"י כי היא מבצעת כ

היא בתחום התיירות, וכי אין זה מתפקידה לתת דגש מכמות עסקאות זו  0.5%-וכ

 בפעילותה לשיווק קרקע למיזמי תיירות.
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הוא ציין כי "קיים קושי בקידום הנושא  2016במכתב מנכ"ל משרד התיירות מיולי 

]שיווק מגרשים למלונאות[... ]בשל[ סדרי עדיפויות של רמ"י הנוטה להתמקד 

 ". במכרזי מגורים ופחות במכרזי מלונאות

כדי שיהיה היצע מספיק של קרקעות להקמת מיזמי תיירות, לרבות בתי מלון 

ועל משרד התיירות לפעול ללא דיחוי  בכמות ובאזורים הדרושים, על רמ"י

בשיתוף פעולה. שיתוף פעולה זה יתרום רבות להגדלת מספר בתי המלון על 

כל המשתמע מכך. על משרד התיירות מצדו לוודא ביצוע פעולות הקשורות 

 ישירות בהקמת בתי מלון חדשים.

ת "את כי הוא החל בפעילות כדי למפו 2016משרד התיירות ציין בתשובתו מדצמבר 

כל הקרקעות המלונאיות הפנויות כיום, במטרה לעודד ולקדם את שיווקן". עוד ציין 

המשרד בתשובתו כי הוא מציע "לקיים לעתים תכופות יותר ישיבות של הוועדה 

 המשותפת".

כי נושא שיווק  2016רמ"י מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 הקרקעות יתואם עם משרד התיירות. 

 

 ניצול קרקע ששווקה לבניית בתי מלון -אי

בדוח מבקר המדינה הקודם צוין כי לעתים יזמים שזכו במכרזים לקרקעות המיועדות 

למלונאות ששיווקה רמ"י, לא בנו עליהן בתי מלון "בפרק הזמן שהוקצב להם במכרז, 

 . 41ולכן הקרקעות אינן מנוצלות למטרות שלשמן שווקו"

ופש ציינה בעניין זה כי יש יזמים שרמ"י הקצתה להם גם הוועדה להוזלת מחירי הנ

קרקע לבניית מלון, אך הם עיכבו שנים את בנייתו. הוועדה סברה כי יש ליצור מנגנון, 

שנים וטרם החל  10ולפיו קרקע שרמ"י הקצתה ליזם לטובת בניית מלון, וחלפו 

שיתחייבו  תבוטל ההקצאה ורמ"י תשווק את הקרקע מחדש ליזמים -להיבנות המלון 

 לבנות מלון בתוך חמש שנים. 

כי לדעתו יש טעם לפגם בכך  2016משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

שיזם שזכה במכרז של רמ"י להקצאת קרקע לבניית מלון, אינו בונה במהלך הזמן 

 שהוקצב לו במכרז, ואף על פי כן רמ"י אינה מבטלת את הקצאת הקרקע. 

, 2013-2000מכרזים שקיימה רמ"י בשנים  23נימית צוין כי בבדיקת בדוח הביקורת הפ

 מהם  18-מכרזים בשנה בממוצע(, ב 2.1המכרזים שבהם נקבעו זוכים ) 28מתוך 

 מכרז בשנה( לא הוחל כלל בבניית מלון.  0.72ובממוצע  64%-)כ
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משרד מבקר המדינה העלה כי על אף הנתונים המשמעותיים בדוח הביקורת 

התחלות בנייה של מלונות, לא נקטה -בעניין שיעורן הגבוה של אי הפנימית

צעדים כלשהם למול הזוכים במכרזים האמורים  2016רמ"י עד אוקטובר 

 להקמת בתי מלון.

כי הליך ביטול הקצאת קרקע  2016רמ"י הסבירה למשרד מבקר המדינה ביוני 

ם מורכבים שנמשכים לבניית בית מלון ליזם שלא בנה עליה, כרוך בהליכים משפטיי

 זמן רב. 

בבדיקה שערך משרד מבקר המדינה בכמה מכרזים וחוזים להקצאת קרקע להקמת 

בתי מלון שחתמה רמ"י מול היזמים, נמצא כי יש בהם סעיפים המתייחסים 

עמידה בהם תיחשב הפרה יסודית של החוזה. באחד -להתחייבויות היזם, ונקבע כי אי

חודשים מיום אישור הִעסקה  42תחלת בנייה בתוך הסעיפים צוינה ההתחייבות לה

חודשים מאותו מועד; במקרים של הפרה כזו נתונה  60על ידי רמ"י ולסיומה בתוך 

הסמכות בידי רמ"י, על פי ההסכם, לבטל את החוזה, ועם ביטולו על היזם לפנות את 

 .42המגרש ולהחזירו מידית לרמ"י

י שציינה רמ"י בתשובתה, אך אמנם ביטול החוזה הוא משימה מורכבת, כפ

כאמור על פי הקבוע בתנאי החוזה רמ"י רשאית לעשות זאת. למרות זאת נמצא 

לא בחנה רמ"י את האפשרות לבטל חוזים שחתמה עם  2016כי עד אוקטובר 

בנייה במועד שנקבע לכך. לדעת -זוכים במגרשים להקמת בתי מלון בשל אי

חוזים הוכנס במטרה שניתן משרד מבקר המדינה, הסעיף המאפשר לבטל 

יהיה לממשו בעת הצורך, ועל כן אין זה ברור מדוע רמ"י טרם עשתה בו 

שימוש, ולא דרשה החזרת קרקעות במקרים שלא מומשו מיזמים של בניית בתי 

מלון בפועל. התנהלות זו הופכת את הסעיף בחוזה לאיום סרק, ומונעת את 

 בו.תמרוץ היזמים לממש את הבנייה כפי שהתחיי

כי מועצת מקרקעי  2016רמ"י מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

ישראל שינתה לאחרונה את מדיניותה כי ככלל לא יבוטלו הקצאות קרקע במכרזים, 

 "לבטל הסכמי חכירה וחוזי פיתוח ככל שהופר ההסכם". רמ"י עוד הוסיפה 43והחליטה

עם יזמים בהם נחתם חוזה בתשובתה זו כי "קיים קושי של ממש לבטל עסקאות 

חכירה. הטיפול במקרים בהם לא מומשה הבניה נבחנים באופן ספציפי... ]וכן[ 

במסגרת הדיונים בדוח הביקורת הפנימית התקבלה החלטה עקרונית ברמ"י, כי 

הקצאות במכרז ביעוד תיירות יוקצו בחוזה פיתוח ללא זכויות עתידיות. בדרך זו יקל 

 כיפה על אי מימוש הבניה".עלינו תהליך המעקב והא

 

 

 .2016לדוגמה, חוזה בין רמ"י לבין אחד היזמים מסוף יולי   42

 . 5.9.16של מועצת מקרקעי ישראל "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוע" מיום  1481החלטה   43
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, התכנון תהליכי
 של והבנייה האישור

 בישראל מלון בתי
  ברגולציה מלווים

 באמצעות רבה
 שונות דרישות

 שלב בכל מהיזמים
 להוזלת הוועדה. ושלב
 מצאה הנופש מחירי

 עודפת רגולציה יש כי
 של הבנייה בתהליכי

 שיש וקבעה מלון בתי
 ייחודיים מאפיינים

 המלונאות בתחום
 ביכולת הפוגעים"

 מלון בתי לבניית
 לעלות ותורמים
", הבנייה של הגבוהה

 מביאים זאת ובעקבות
 רווחיות לשיעורי
 נמוכים
 

  םובהפעלת עודף רגולציה בהקמת בתי מלון
רבה מצד  44תהליכי התכנון, האישור והבנייה של בתי מלון בישראל מלווים ברגולציה

המוסדות השונים, באמצעות דרישות שונות מהיזמים בכל שלב ושלב. הוועדה 

להוזלת מחירי הנופש מצאה כי יש רגולציה עודפת בתהליכי הבנייה של בתי מלון 

וקבעה שיש מאפיינים ייחודיים בתחום המלונאות "הפוגעים ביכולת לבניית בתי מלון 

 עקבות זאת מביאים לשיעורי רווחיות נמוכים.ותורמים לעלות הגבוהה של הבנייה", וב

הוועדה ציינה בעניין זה בהמלצותיה כי "הגדלת הרווחיות והגדלת התשואה על 

ההשקעה שהן אלמנטים מרכזיים שיביאו להגדלת ההיצע ]של חדרי בתי מלון[ 

לירידת מחירים ]בתחום המלונאות[". עוד ציינה הוועדה  -בטווח הקצר ובטווח הארוך 

)א( הפחתת  ורדת המחירים תתאפשר על ידי נקיטת הצעדים האלה: כי ה

)ב( הקטנת הוצאותיהם הקבועות של בתי   הוצאותיהם השוטפות של בתי המלון;

)ג( בחינה מחודשת של הרגולציה החלה על ענף המלונאות מתוך כוונה  המלון; 

 )ד( השוואת ההתייחסות אל הענף כמו לשאר תעשיות הייצוא;  לצמצמה; 

 )ה( הבטחת תקציבו של משרד התיירות לשיווק לאורך זמן.

הוועדה גם המליצה להכיר בעובדה שרכיבי הרגולציה והמיסוי )הארנונה( שעלותם 

קבועה נמנים עם הגורמים העיקריים לרווחיות הנמוכה, להחזר הנמוך על ההשקעה, 

ש בבתי הכדאיות הכלכלית לבניית בתי המלון ולמחירים הגבוהים של הנופ-לאי

מלון. הוועדה המליצה להביא להוזלת מחירי הנופש באמצעות הפעולות האלה: 

הקלה בדרישות הרגולציה כך שיצומצמו הוצאות כוח אדם של המלונות בגין מצילים, 

מפעילי בריכות ומדריכים בחדר כושר; צמצום דרישות האבטחה; הקטנת עלות 

הוצאה משתנה המתבססת על הכשרות; הפיכת המסים המוניציפליים )ארנונה( ל

תפוסת המלונות. הוועדה המליצה לשנות את דרישות משרד התיירות לגבי התקנים 

של אמצעי האכסון התיירותי כדי להקל את הדרישות להקמת בתי מלון  45הפיזיים

ולהפעלתם. עוד המליצה הוועדה לבחון אפשרות לרפורמה בחקיקה בתחום כוח 

ה לאופי העבודה במלונות, ולאפשר למשל אדם ויחסי העבודה לצורך התאמת

 גמישות רבה יותר בשעות עבודה.

כי ההתאחדות  2016מסר למשרד מבקר המדינה ביוני  46מנכ"ל התאחדות בתי המלון

סבורה שהרגולציה היא החסם הגדול ביותר בתחום המלונאות, וכי צמצום הרגולציה 

עשוי להפחית עלויות לתפעול בתי המלון, "ובכך לאפשר הורדת מחירים דרך 

 המנגנון התחרותי ללא גרימת הפסדים ליזמים".

 

עילויות שונות במדינה, באמצעות חוקים רגולציה פירושה אסדרה. זהו שם כולל להסדרה של פ  44

ורשויות. כיום מקובל כי המונח רגולציה מתייחס בעיקר לרשות המבצעת ולרשויות פיקוח 

והסדרה )חלקן עצמאיות ללא יכולת התערבות קבועה של הממשלות( ופחות לרשות המחוקקת 

ית מקיום הנחשבת לקובעת "מדיניות על". עודף רגולציה הוא מצב שבו התועלת הכלכל

 הרגולציה עלולה להתבטל כליל בשל חוסר כדאיות כלכלית לפעול במסגרתו. 

התקנים הפיזיים הם הנחיות של משרד התיירות לתכנון ולסיווג בתי מלון ואמצעי אכסון אחרים   45

. התקנים הפיזיים מגדירים את סוג אמצעי האכסון המוכרים ורמותיהם, ואת 2012שפורסמו ביולי 

רך תכנונם והקמתם בישראל. התקנים תואמים את מדיניות משרד התיירות בכל הנדרש לצו

 הנוגע להליכי אישור של מתקני האכסון במוסדות התכנון. 

מנכ"ל משרד התיירות ועמד בראש  2012-2009מנכ"ל התאחדות בתי המלון שימש בשנים   46

 הוועדה להוזלת מחירי הנופש.
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 2012-יישום החלטת הממשלה מ-אי

, קבעה כאמור שיש להסיר חסמים בנושא הקמת 2012חלטת הממשלה מנובמבר ה

בתי מלון חדשים ולנקוט פעולות להגדלת הכדאיות הכלכלית להקמתם. החלטת 

ממשלה זו גם פירטה את הפעולות שנדרשים כל שר וכל משרד ממשלתי רלוונטיים 

 לבצע בעניין מגוון נושאים שהועלו בדוח הוועדה. 

, החליטה ועדת שרים לרגולציה על 2016יום הביקורת, בדצמבר לאחר מועד ס

סדרת פעולות ושינויי חקיקה שיישומם אמור להפחית חסמים ורגולציה בתחום 

המלונאות, ואשר אמורים להביא לעידוד הקמת בתי מלון חדשים ולהוזלת מחירי 

אשר  2012הנופש. החלטה זו באה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 

 צה, כאמור, את החלטת הוועדה להוזלת מחירי הנופש.אימ

משרד מבקר המדינה בדק את מידת יישומם של כמה סעיפים בהחלטת הממשלה 

בנושאים האלה: דרישות אבטחה; אכיפת שימושים בקרקע לצורכי  2012מנובמבר 

מלונאות בלבד; מפעילי בריכות ומצילים; דרישות כשרות; עלויות ארנונה; היבטים 

 :47שעות עבודה ומנוחה. להלן עיקרי הממצאים לגבי

נכתב כי "שר הפנים יסמיך... בתוך שלושה  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .1

והבניה,  התכנון חודשים שני עובדי משרד התיירות, לביצוע חקירות ]לפי חוק

  [, בנושאי אכיפת שימושים מלונאים בקרקעות שייעודן תיירותי".1965-התשכ"ה

הוסמכו עובדים  לא - 2016 אוקטובר עדהעלה כי  המדינה מבקר משרד

 כאמור. 

כי "המשרד לא תוקצב לתוספת  2016מנכ"ל משרד התיירות ציין במכתבו מיולי 

התקינה שנקבעה בהחלטה לעובדים לאכיפת שימוש מלונאי. מאחר שהמשרד 

נמצא בגרעון בתקני כוח אדם ומאחר שכאמור לא ניתנה תוספת תקנים לנושא 

צורך על ידי משרד האוצר לא אוישו משרות בנושא. יש לציין כי לא נמצא 

ארגון שהמשרד עובר בימים -להוספת המשרות האמורות לעיל במסגרת הרה

אלו". לתשובת מנכ"ל המשרד לא צורפה אסמכתה המעידה על כך שהנושא 

 נידון ונבחן, והוחלט כי אין צורך בהוספת המשרות. 

שימוש בקרקע רק לצרכים שלשמם הוא נועד, ובמקרה זה שימוש מלונאי 

 לפעולמשרד התיירות על על משרד הפנים ו הוא חשוב ביותר. היה

 לביצוע, והבנייה התכנון חוק לפי חקירותיבצעו ש עובדים שני להסמכת

אם  ייעודן ולפעול לאכיפתסקר שימושים בקרקעות שייעודן מלונאות 

 זאת. הדורשים מקרים קיימים

כי  2016משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

ארגון, כאשר בבסיסו המשרד נמצא -בעיצומו של הליך רה "המשרד נמצא

 

 .2016הממצאים נכונים לאוקטובר   47
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בעודפי תקנים... לא נמצא צורך בהוספת המשרות האמורות ולהסמכת עובדים 

 נוספים בתחום האכיפה. יחד עם זאת המשרד עדיין בוחן זאת".

יחידת האכיפה במשרד האוצר מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה 

ן שתי משרות מפקחים עבור משרד התיירות כי "אם הוחלט לתקנ 2016מדצמבר 

באפשרות יחידת האכיפה להסמיכם להיות מפקחים". עוד נאמר בתשובה כי  -

"יש צורך בתיאום ובקרה וקביעת גבולות גזרה בסמכויות בין גורמי האכיפה 

השונים... היעדר תיאום זה... יגרום לבזבוז משאבים ולביצוע מדיניות אכיפה לא 

 יעילה".

 יישום אופן את בהקדם לסכםמשרד הפנים על התיירות ו דמשר על

עובדי משרד התיירות לביצוע  שני הסמכת בנושא הממשלה החלטת

סקר שימושים בקרקעות עריכת חקירות לפי חוק התכנון והבנייה, ל

  יימים מקרים הדורשים זאת.אם ק ןאכיפת שימושלשייעודן מלונאות ו

נאמר כי מנכ"ל משרד הבריאות יגדיר  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .2

"קריטריונים מקצועיים לפיהם יינתן פטור... לבתי מלון שבהם בריכות פתוחות 

לאורחי המלון בלבד, ואשר יעמדו בקריטריונים שהוגדרו, מחובת נוכחות מפעיל 

 . חודשים" 3בריכה בכל שעות פעילות הבריכה. הביצוע יעשה בתוך 

כי המשרד פועל מול משרד  2016מנכ"ל משרד התיירות ציין במכתבו מיולי 

הבריאות לקידום הקלות בתחום הפעלת בריכות השחייה, אולם "טרם הושגו 

 הסכמות בנושא".

"ל כי מנכ 2016משרד הבריאות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 לפטור תנאים הציעו ראש במשרדו, מקצועיים גורמים עםדיון  קייםמשרד ה

לא הגיעו להסכמות עם משרד  הם, אולם בריכה מפעיל נוכחות מחובת

כתב מנכ"ל משרד  2013עוד ציין המשרד בתשובתו כי כבר בינואר  התיירות.

הבריאות למנכ"ל משרד התיירות, במענה לפנייתו של האחרון, שניתן ליישם את 

בוד במשרה מלאה, החלטת הממשלה כך שמפעיל הבריכה אינו חייב לע

ואפשר שיועסק גם בנושאים נוספים במלון ובלבד שיימצא באזור הבריכה 

בשעות שהיא פתוחה לקהל ושיעבור הכשרה והסמכה לכך. עוד כתב משרד 

 2016הבריאות, שלאחר כמה דיונים עם משרד התיירות, הוסכם בחודש נובמבר 

הבריאות כך "להביא להחלטת ממשלה כדלקמן: להנחות את מנכ"ל משרד 

שמפעיל בריכה הנדרש לפי תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים 

 15יצטרך להיות בזמינות של טווח זמן של עד  1994-לבריכות שחיה(, התשנ"ד

דקות מקריאה. בתום שנה מיום קבלת החלטה זו, בהמלצת ראש שירותי בריאות 

רכת טווח הזמינות הציבור במשרד הבריאות, תבחן יחד עם משרד התיירות הא

 דקות". 30-של מפעיל הבריכה ל

להנחות את שר הבריאות  2016יצוין כי ועדת שרים לרגולציה החליטה בדצמבר 

לבצע את התיקונים האמורים בתקנות רישוי עסקים כך שמפעיל בריכה יהיה 

 .דקות 15 זמין בטווח של עד
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שטרת נכתב כי "הממשלה מנחה את מ 2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .3

ישראל לבחון אפשרות לצמצם את דרישות האבטחה בבתי מלון במקומות 

 שיוגדרו כמתחמים סגורים ומפוקחים". 

כי הושגו הקלות משמעותיות  2016מנכ"ל משרד התיירות ציין במכתבו מיולי 

בנושא דרישות אבטחה בבתי מלון, אשר הובילו להוזלת עלויות האבטחה 

נכ"ל כי משרד התיירות מקדם הצעה להקלה בעשרות אחוזים. עוד הוסיף המ

נוספת באמצעות הקמת "מתחמי מלונאות", לדוגמה הקמת מתחם אבטחה אחד 

 לכל בתי המלון בים המלח. 

כי היא  2016משטרת ישראל מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

ביצעה "שורה של רפורמות ושינויי תפיסת אבטחה לאורך השנים האחרונות, 

תוצאם, הנה הקלה משמעותית על בתי המלון, בהיבטי האבטחה תוך אשר 

הפחתת הנטל הכלכלי, בצורה משמעותית". משטרת ישראל גם ציינה 

בתשובתה כי בימים אלה היא נמצאת בעיצומה של "עבודת מטה לצורך קידום 

 נושא הגדרת מתחם מאובטח באזור המלונות בים המלח".

כי עליהם התיירות  ישראל ולמשרדמעיר למשטרת המדינה  מבקרמשרד 

הפעולות לבחינת נושא הקמת "מתחמי את השלים בהקדם האפשרי ל

 מלונאות" ולפעול ליישום המסקנות וההמלצות שתעלה בחינה זו.

נכתב כי "משרד ראש הממשלה, בשיתוף  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .4

רכים להפחתת המשרד לשירותי דת, משרד התיירות והרבנות הראשית ]יבחנו[ ד

עלויות הכשרות המוטלות על בתי המלון, ולהגיש המלצותיהם בעניין זה בתוך 

 .48שלושה חודשים"

גישו המשרדים , לא ה2016אוקטובר מבקר המדינה העלה כי עד  משרד

האמורים והרבנות הראשית, כנקבע בהחלטת הממשלה, את מסקנותיהם 

 בתי המלון. יהם בעניין הוזלת עלויות הכשרות שלהמלצותואת 

נכתב כי התקיימו כמה ישיבות עם  2016במכתב מנכ"ל משרד התיירות מיולי 

בנושא עלויות  49הרב הראשי, עם המשרד לשירותי דת ועם ארגון רבני צוהר

הכשרות של בתי המלון, אולם טרם הושגו הסכמות בעניין זה. מנכ"ל משרד 

משרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי  2016ראש הממשלה כתב בדצמבר 

העלה הצעה לצמצום העלויות הקשורות בהעסקת משגיחי כשרות בבתי המלון, 

 אולם זו לא הובאה לאישור הממשלה בשל התנגדות הגורמים הנוגעים בדבר.

למשרד מבקר המדינה כי עלות  2016המשרד לשירותי דת כתב בדצמבר 

גובה הכשרות מתחלקת לשני רכיבים: אגרה ועלות שכר משגיח הכשרות. 

אגרת הכשרות נקבע על ידי המשרד ובאישור משרד האוצר, ועלותה זניחה 

 

 .""הפיקוח על כשרות המזון ראו בקובץ דוחות זה את הפרק  48

 איגוד של רבנים אורתודוקסיים, מהזרם הציוני, המונה למעלה ( הוא עמותת צֹהרארגון צוהר )  49

 שמה לה למטרה לגשר על הפערים בין דתיים לחילונים בישראל.. העמותה רבנים 800-מ
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 הממשלה בהחלטת

 צוות" על הוטל
 לבחון משותף
 עלות התאמת
 למלונות הארנונה

 לנהוג בהשוואה
 .OECD-ה במדינות
 הממשלתיים הגורמים

 הצוות את הקימו לא
 הוגשו לא, המשותף
 המסקנות לממשלה
 עלות בעניין וההצעות
 הארנונה
 

לעומת עלות התפעול של בית מלון. הרבנות הראשית לישראל כתבה באותו 

חודש למשרד מבקר המדינה כי "עלויות ]הכשרות[ זניחות ביחס לעלות 

האירוח", אולם היא פועלת, ככל שניתן במסגרת מגבלות ההלכה, לצמצום 

עלויות האלה. הרב הראשי ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב דוד לאו, ה

ועדה מייעצת לנושא הכשרות בישראל, שמטרתה לגבש  2016הקים במרץ 

המלצות בהתייחס למערך הכשרות בכללותו, ובין היתר, לבחון הסדרים שיחולו 

. על ענפים שונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים, ובכלל זאת ענף המלונאות

הוועדה עתידה להתייחס בהמלצותיה גם להיבטים הכלכליים הכרוכים במערך 

 הכשרות בבתי המלון.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לשירותי דת, לרבנות הראשית 

ולמשרד התיירות כי עליהם לפעול ללא דיחוי למציאת פתרון ליישום 

החלטת הממשלה בעניין הפחתת עלויות הכשרות, להשלמת הבחינה 

 נושא זה, שיש לו היבטים כספיים ניכרים, ולהגשת המלצותיהם. ב

הוועדה להוזלת מחירי הנופש, ציינה כאמור במסקנותיה, בין היתר, כי רכיבי  .5

הרגולציה והמיסוי )הארנונה(, שנחשבים עלות קבועה, נמנים עם הגורמים 

הנמוך העיקריים לרווחיות הנמוכה ולכדאיות הנמוכה לבניית בתי המלון, להחזר 

 על ההשקעה ולמחירים הגבוהים של הנופש בבתי המלון. 

הוטל על "צוות משותף הכולל  2012בהחלטת הממשלה האמורה מנובמבר 

נציגים של משרדי הפנים, התיירות, האוצר והמרכז לשלטון מקומי לבחון 

החברות  OECD-התאמת עלות הארנונה למלונות בהשוואה לנהוג במדינות ה

". בהחלטת הממשלה נקבע כי הצוות יגיש את מסקנותיו ואת באיחוד האירופי

  הצעותיו לממשלה, לרבות ציון מקורות המימון, בתוך שלושה חודשים.

הגורמים הממשלתיים האמורים לא הקימו  כי העלה המדינה מבקר משרד

לממשלה לא הוגשו  2016אוקטובר , וממילא עד המשותף את הצוות

 .שהתבקשו בעניין עלות הארנונההצעות הו המסקנות

הוא ציין כי "לא הוקם צוות לבחינת  2016במכתב מנכ"ל משרד התיירות מיולי 

התאמת עלויות ארנונה. התקיימו מספר ישיבות בנושא עם משרד הפנים. 

המשרד פועל לגיבוש פיילוט לתשלום ארנונה על פי תפוסה, הנושא אף נדון 

עוד כתב  מול מספר ראשי רשויות שהביעו נכונות לבחון מודלים רלוונטיים".

 משרד התיירות כי טרם התקבלה התייחסות התאחדות בתי המלון לנושא. 

משרד למשרד התיירות, להפנים,  למשרדמבקר המדינה מעיר  משרד

 ליישומהדיחוי נוסף  ללא לפעולעליהם  כיהאוצר ולמרכז לשלטון מקומי 

ללא דיחוי  הצוות את להקיםזה,  בנושא הממשלהשל החלטת  בהקדם

 .והמלצותיאת ו מסקנותיו אתממשלה ולהגיש ל
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, החליטה ועדת שרים 2016כאמור לאחר מועד סיום הביקורת, בדצמבר 

לרגולציה, בין היתר, "להנחות את שר הפנים ואת שר התיירות, יחד עם רשות 

יום מיום קבלת החלטה זו, היתכנות לביצוע  60מקומית שתיבחר, לבחון בתוך 

אחת לגביית ארנונה בהתחשב בתפוסת חדרי  תכנית ניסיונית )פיילוט( לשנה

המלון, וזאת בכפוף להוראות כל דין". משרד התיירות כתב בתשובתו מדצמבר 

למשרד מבקר המדינה כי "לאחר ששר התיירות הגיע להבנות עם שר  2016

הפנים לבחון את הנושא, נקבע בהחלטה ]החלטת ועדת שרים לרגולציה 

ות ביצוע תכנית ניסיונית... לגביית ארנונה [... ]לבחון[ היתכנ2016מדצמבר 

בהתחשב בתפוסת חדרי מלון". משרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר 

 כי הוא תיאם "עם עיריית חיפה שהפיילוט ייערך בתחומה". 2017המדינה מינואר 

כי הוא  2016אגף התקציבים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 

משרדי כאמור, -תיירות בנושא, וככל שיוקם צוות בין"יפעל במשותף עם משרד ה

 משרד האוצר ייקח בו חלק בהתאם להחלטת הממשלה".

כי  2016מרכז השלטון המקומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

"רצונה של הממשלה בהוזלת מחירי הנופש אותם משלמים התיירים, אינו יכול 

ות... ]וכי הם[ דורשים כי מהצעת לבוא על חשבונן של הרשויות המקומי

 ההחלטה יוסרו הסעיפים העוסקים בשינויים בארנונה".

אימצה הממשלה את המלצת הוועדה  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .6

"להטיל על צוות משותף של משרד התיירות ומשרד הפנים לבחון הצעת 

החלטה להתאמת שירותי ההצלה בבריכות השחייה במלונות, לאחר בדיקת 

החברות באיחוד האירופי,  OECD-המצב העובדתי והמשפטי הנהוג במדינות ה

ולהציע שינויי חקיקה מתאימים ככל הנדרש. הצוות יגיש הצעותיו בתוך שלושה 

 חודשים".

לא הוצעו לממשלה,  2016עד אוקטובר מבקר המדינה העלה כי  משרד

 שבבתי בבריכות ההצלה שירותי להתאמת כנקבע בהחלטתה, החלטות

 החקיקה ולא הועלו שינויי OECD-לדרישות הנהוגות במדינות ה המלון

 לשם כך. הדרושים

 פגישות כמה שהתקיימו אחרי כי צוין 2016משרד התיירות מיולי מנכ"ל  במכתב

, הפנים במשרד התיירות לבין נציגי משרד רלוונטיים מקצוע בנושא בין גורמי

 .בנושא התקדמות החלה לא ולכן, לעניין התנגדותו את האחרון הביע

"הוקם צוות  כי 2017 מינואר המדינה מבקר למשרד בתשובתו מסר הפנים משרד

 הפנים משרד עמדת... OECD-שדן בסוגיית התאמת שירותי ההצלה למדינות ה

 לבתי שיש הרבות בהוצאות להקל הטוב הרצון כל שעם ועקבית ברורה הייתה

 המצילים חובת את להוריד אין כן ועל אדם ערך בחיי ראש להקל אין, המלון

 בריכות המסדיר החוק את לשנות לנכון מצא לא הצוות. השחייה בבריכות

 ".ישראלל OECD-ה מדינות בין המהותיים בהבדלים והדן בארץ השחייה
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הוטל על הוועדה במשרד הכלכלה  2012בהחלטת הממשלה מנובמבר  .7

 [... לבחון,1951-שמונתה "לבחינת חוק שעות עבודה ומנוחה ]התשי"א 50והתעשייה

בין היתר, את מדיניות העסקת ]ה[עובדים בענף המלונאות, בהתייחס למקובל 

 החברות באיחוד האירופי".  OECD-במדינות ה

טרם הציגה הוועדה לבחינת חוק  2016הביקורת העלתה כי עד שנת 

והתעשייה את מסקנות בדיקתה  שעות עבודה ומנוחה במשרד הכלכלה

חלו שינויים בהיתרים על פי חוק שעות  2016בנושא. רק במהלך שנת 

אשר מתוקפם הורחבה האפשרות להעסיק  1951-עבודה ומנוחה, התשי"א

, וכן הורחבה העסקת 51עובדים בתחום המלונאות שעות נוספות רבות יותר

 . 52העובדים במגוון תפקידים בתחום המלונאות בעבודת ליל

ציין כי "יישום ומימוש החלטת  2016מנכ"ל משרד התיירות במכתבו מיולי 

[ ובכלל זה עמידה ביעדים שנקבעו בה לא טופלו על 2012הממשלה ]מנובמבר 

]מועד כניסתו לתפקיד[...  2013ידי גורמי המקצוע במשרד ]התיירות[ עד למאי 

[, אשר תפקידו ]וכי הוא מינה[ גורם מקצועי במשרד ]עם כניסתו לתפקיד

לתכלל את כל הפעילות ולממש את החלטת הממשלה". בתשובתו מדצמבר 

 2016למשרד מבקר המדינה ציין מנכ"ל משרד התיירות כי בינואר  2016

 4"הורחבה האפשרות להעסיק עובדים בבתי מלון, בבתי קפה ומסעדות לעד 

עבודות לילה כך "שונו תקנות העסקת עובדים ב 2016שעות נוספות ביום", וביוני 

שעובד יוכל לעבוד לילה במשך שבוע מתוך שבועיים ולא מתוך שלושה שבועות 

 בחודש". 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התיירות כי היה עליו לפעול ליישום 

הסעיפים בהחלטת הממשלה בעניין הפחתת הרגולציה בענף המלונאות 

הביקורת עולה כי גם , וכי מממצאי 2012מיד לאחר קבלתה בנובמבר 

, לא הסתיים 2013לאחר מינוי של גורם מקצועי לנושא במשרד במאי 

 ביצוע החלטה זו כנדרש.

 
 

 התמ"ת".כאמור, באותו הזמן נקרא המשרד "משרד   50

הודעה של ראש הממשלה וממלא מקום שר הכלכלה והתעשייה על תיקון ההיתר הכללי   51

להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, 

 (. 12.1.16)פורסם ברשומות  1951-התשי"א

ללי להעסקת הודעה של ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה על מתן היתר סטייה כ  52

)פורסם  1951-עובדים בעבודת לילה בענף המלונאות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 (. 28.6.16ברשומות 
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 כארבע שחלפו אף

 דוח פרסום מאז שנים
 מחירי להוזלת הוועדה
 ומהחלטת הנופש

 שהתקבלה הממשלה
 בחלק, לכך בהמשך

 העיקריים מהנושאים
 הוועדה עסקה שבהם

 יש שלחלקם -
 כספיים היבטים
 על המשפיעים ניכרים

 חלה - הרווחיות
 חלקית התקדמות

 בלבד
 

מהממצאים בפרק זה עולה כי אף שחלפו כארבע שנים מאז פרסום דוח 

הוועדה להוזלת מחירי הנופש ומהחלטת הממשלה שהתקבלה בהמשך לכך, 

שלחלקם יש היבטים  -ועדה בחלק מהנושאים העיקריים שבהם עסקה הו

 חלה התקדמות חלקית בלבד.  -כספיים ניכרים המשפיעים על הרווחיות 

משרד מבקר המדינה מעיר על התנהלותם של משרד התיירות ושל הגורמים 

, שהונחו 2012הממשלתיים הנוספים שצוינו בהחלטת הממשלה מנובמבר 

לבצע פעולות שונות שמטרתן  2012כאמור בהחלטת הממשלה מנובמבר 

 להוזיל את מחירי הנופש ולא סיימו את ביצוען כנדרש. 

ון עלתה כחסם מרכזי המעכב בניית בתי מלון סוגיית רווחיותם של בתי המל

כניסת משקיעים ויזמים -חדשים וגורם למחירי הנופש הגבוהים. הדבר גורם לאי

לתחום המלונאות, בגלל חשש מהיעדר רווחיות ומהחזר השקעה נמוך. הוועדה 

להוזלת מחירי הנופש קבעה כי הגדלת הרווחיות והגדלת התשואה על 

ים המושפעים ישירות מהפחתת הרגולציה וככל ההשקעה הן רכיבים מרכזי

שהפחתה זו תבוצע הלכה למעשה היא תביא בטווח הקצר להגדלת ההיצע 

ובטווח הארוך לירידת מחירים בענף. כאמור הממשלה אימצה את עיקרי 

 המלצות הוועדה וקבעה את אופן ביצוען.

ל ללא על משרד התיירות ועל יתר הגורמים הממשלתיים הנוגעים בדבר לפעו

דיחוי נוסף לקידום הנושאים שבאחריותם בהתאם להחלטת הממשלה משנת 

ולהשלמת יישומם. פעולות אלה נחוצות כדי לסייע לצמצם ככל האפשר  2012

את הרגולציה העודפת ובכך להביא להפחתת עלויות ההקמה וההפעלה של 

בתי  בתי המלון, לעידוד יזמים להשקיע בתחום המלונאות, להגדלת היצע חדרי

 המלון ויגרום להורדת המחירים בענף.

, החליטה ועדת שרים לרגולציה 2016כאמור, לאחר מועד סיום הביקורת, בדצמבר 

 .2012על פעולות שיביאו ליישומה של החלטת הממשלה מנובמבר 
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 2015 בנובמבר
 הממשלה החליטה

 הליכי את לייעל
 לתשתיות התכנון

 כך ידי על תיירותיות
 יפעל האוצר ששר

 התכנון חוק לתיקון
-ה"התשכ, והבניה

 בו שייקבעו כך, 1965
 לגבי שונים עקרונות

 והבנייה התכנון הליכי
 לאכסון מתקנים של

 תיירותי
 

 ייעול הליכי התכנון

, ביוזמת משרד התיירות, לייעל את הליכי התכנון 53החליטה הממשלה 2015בנובמבר 

לתשתיות תיירותיות על ידי כך ששר האוצר יפעל לתיקון חוק התכנון והבניה, 

חוק התכנון והבנייה(, כך שייקבעו בו עקרונות שונים לגבי  -)להלן  1965-התשכ"ה

החלטת הממשלה  -הליכי התכנון והבנייה של מתקנים לאכסון תיירותי )להלן 

(. בדברי ההסבר להחלטה נכתב, בין היתר, שיש לממש את 2015נובמבר מ

תיירותי של ישראל על ידי הגדלת היצע חדרי בתי המלון -הפוטנציאל הכלכלי

הממלאים חלק מרכזי במוצר התיירותי. עוד נכתב בדברי ההסבר האמורים כי בעשור 

ה, וכי "ייעול הליכי האחרון התאפיין תחום המלונאות בקיפאון ובסביבת מחירים גבוה

התכנון והבנייה והגדלת הכדאיות הכלכלית בהקמת בתי מלון צפויים להביא לגידול 

בהתחלות הבניה של מלונות, להגדלת התחרות בענף המלונאות ואלה יכולים 

להביא בטווח הבינוני להוזלת מחירי הנופש בישראל. הגברת התחרות והורדת 

ם של תיירות למדינת ישראל ובכך להגדיל את המחירים צפויה לפתוח שווקים חדשי

 . 54מספר התיירים המבקרים בארץ"

אמור התיקון בחוק התכנון והבנייה לקצר  2015על פי החלטת הממשלה מנובמבר 

את תהליכי התכנון והבנייה ולאפשר פיתוח ניכר בתשתיות התיירות והוספת חדרי 

בתי מלון לענף התיירות. התיקון יאפשר גם הכללת בתי מלון בהגדרת "תשתיות 

לחוק קבע את הקמתה  60 לאומיות", בהתאם לחוק התכנון והבנייה. תיקון מספר

של ועדת התשתיות הלאומיות אשר הוקמה, בין השאר, במטרה לייעל את הליכי 

 התכנון והבנייה ולאפשר מסלול תכנון מהיר שיסייע בהסרת חסמים קיימים. 

שימשה בסיס להצעת חוק התכנון והבניה  2015יצוין כי החלטת הממשלה מנובמבר 

שהתקבלה בסופו של דבר בתיקון  2016-שע"ווהוראת שעה(, הת 106)תיקון מס' 

. בתיקון לחוק שאושר נקבע, בין היתר, בעניין בניין מלונאי 2016לחוק מאוגוסט  107

שטרם החלה בנייתו, כי ניתן יהיה בתנאים מסוימים להקצות למגורים שטח שלא 

 מהשטח הכולל המותר לבנייה למלונאות. 20%יעלה על 

מיסז'ניקוב, מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה שר התיירות לשעבר, מר סטס 

כי הוא בשיתוף גורמים מקצועיים במשרד פעלו כדי "לאשר באופן כללי  2017מינואר 

ו/או פרטני לגופו של כל פרויקט עירוב שימושים בקרקע שמיועדת למלונאות, על 

 מנת לתת תמריץ גבוה יותר ליזם להיכנס במהירות לבניית מלונאות".

כי התיקון האמור לחוק התכנון  2016רד התיירות ציין במכתבו מיולי מנכ"ל מש

והבנייה מספק פתרון נוסף לקידום מתן אשראי להקמת בתי מלון, וכי "עירוב 

השימושים ]הקצאת חלק מהשטח למגורים[ אמור לשפר את הכדאיות הכלכלית 

 ולאפשר את הקטנת מסגרת האשראי הנדרשת להקמת בתי מלון".

 

 . 15.11.15, מיום 713החלטת ממשלה   53

 .4, עמ' 713החלטת ממשלה   54



 1107|    התיירות משרד

שרד התיירות יעקוב באופן שוטף אחר יישום החלטת הממשלה מוצע כי מ

והתיקון לחוק האמורים ויוודא כי הם אכן תורמים להשגת יעדים של גידול 

בהתחלות הבנייה של מלונות, הורדת מחירים והגדלת מספר התיירים המגיעים 

 לארץ. 

פועל כי הוא  2016משרד התיירות מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מדצמבר 

לחשיפת התיקון לפני נותני האשראי במשק כדי לשלב גופים נוספים במעגל נותני 

האשראי. עוד ציין המשרד בתשובתו כי הוא "יעקוב אחר החלטות שהתקבלו 

 במסגרת התיקון ]האמור[".

   



 ב67 שנתי דוח|    1108

 סיכום

 למדינה רבה תועלת ומרכזי, ופיתוחו עשוי להניב ענף חשוב הוא התיירות ענף

 בענף לבתי המלון מקום מהותי, הפוליטית והתעסוקתית. יתהכלכל מהבחינות

ולתיירות הנכנסת, המוגדרת  בכלל התיירות ענףתשתית חיונית ל , בשמשםזה

 ענף ייצוא מרכזי.

 ישתיירות הנכנסת ה היקף את להרחיב וכדי הנופש עלויות את להפחית כדי

של  ההקמה בהליכיאת היצע חדרי בתי המלון בישראל.  בהקדםלהגדיל  צורך

ובהם גיוס  ,שונים ועם חסמיםמלון נדרש היזם להתמודד עם אתגרים  בית

 ורווחיותב הפוגעות רבות אסדרה ודרישות ןמלוהת יאשראי למימון הקמת ב

המדינה כבר העיר בעבר על קיומם של חסמים  מבקרת המלון. ישל ב

 .זהפני יזמים פוטנציאליים בתחום בביורוקרטיים וקשיים הניצבים 

את הצורך בנקיטת  2011-ו 2010משרד התיירות והממשלה זיהו כבר בשנים 

פעולות לעידוד הקמת בתי מלון, בין היתר, כדי להביא להוזלת מחירי הנופש, 

בחלק מן ההיבטים הנוגעים לחסמים שנידונו בדוח זה. ואולם, במהלך השנים 

שאימצו מאז לא ננקטו פעולות בכמה תחומים, ויישום מסקנות מקצועיות 

 המשרד והממשלה מתעכב ומתארך זמן רב.

 והביא ,מלון בתי בהקמת לסיוע פעולות לנקוט התיירות משרד החל 2015 בשנת

 האכסון חדרי מספר את להגדיל הייתה מטרה. הוהבנייה התכנון בחוק לתיקון

 להגדיל ובכך ,הנכנסת התיירות את להגבירכדי ו הנופש עלויות את להפחית כדי

 באופן והבנייה התכנון חוק תוקן אף 2016 בשנת .זה מענף המדינה הכנסות את

 ביצוען התחלת את לחיוב מציין המדינה מבקר משרד. זו מטרה קידום המאפשר

 - זה בדוח דונוישנ היבטיםסדרת ל הנוגע בכל אולם ,האמורות הפעולות של

 של תפעול עלויות להוזלת ופעולות קרקעות שיווק, אשראי, ביורוקרטיים חסמים

את פעולותיו  להרחיב המשרד על .הדרוש השינוי מלוא נעשה טרם - מלון בתי

 .זה ביקורת דוח המלצות פי על ולהשלימן בנושא

, החליטה ועדת שרים לרגולציה על 2016, בדצמבר הביקורת סיום מועד לאחר

 בתחום ורגולציהחסמים  אמור להפחית ישומםפעולות ושינויי חקיקה שי סדרת

הוזלת להביא לדד הקמת בתי מלון חדשים וולעאמורים ואשר  המלונאות,

 .מחירי הנופש

ביצוע משולב של פעולות להוזלת עלויות ההקמה של בתי המלון, להפחתת 

יש בו  -האסדרה, להסרת חסמים ולייעול הליכי התכנון של תשתיות תיירותיות 

זלת מחירי הנופש כדי להגדיל את כדאיות הקמתם של בתי מלון ולהביא להו

המעכבים חסמים הוביל את הסרת הלבישראל. על משרד התיירות להמשיך ו

נוגעים בדבר; כן עליו ה כל הגורמיםבשיתוף  את הקמתם של מלונות חדשים

 אסדרה בתחום זה במטרהאת הבמידת האפשר הפחית המשיך ולפעול כדי לל

, וכן כדי להוזיל ואת הכדאיות שבהקמתםשל בתי המלון להגדיל את רווחיותם 

 זה חשיבות מפני שלדבר, אלה בהקדםלנקוט צעדים  יש. את מחירי הנופש

 .והתיירות כול פיתוח ענףל עליונה



 והספורט התרבות משרד

  בפעולתה היבטים ובחינת תלונות בדיקת

 והספורט התרבות שרת לשכת של
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 תקציר

  כללי רקע

שרת התרבות והספורט או השרה(  -רגב )להלן  מירי"כ ח והספורט התרבות שרת

משרד  -)להלן  . מנכ"ל משרד התרבות והספורט2015 במאי לתפקידה נכנסה

 שרת בלשכת. 2015 ביולינכנס לתפקידו  מר יוסי שרעבי התרבות או המשרד(

 .מדינה עובדי של במעמד, אמון במשרות עובדים 13 הועסקו והספורט התרבות

הודלפו לכלי תקשורת אלקטרוניים כמה פעמים שיחות  2015אוגוסט לנובמבר  בין

של ראש וכן פרטים מתכתובות והספורט שקיימו השרה ובכירי משרד התרבות 

 .בנושאים שבטיפולו (לשעבר הרמ"ט - מר איתן כהן )להלןדאז  המטה המוניציפלי

התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות  ,וגם לאחריה ,במהלך אותה התקופה

היו מידעים התלונות וה .ומידעים על פעולתה של לשכת שרת התרבות והספורט

; מספרם ללא אישור ות של עובדי לשכת השרהשעות נוספ : ריבויהאלהבנושאים 

 שביצעו פוליטיים מינוייםהרב של עובדי לשכת השרה המועסקים במשרות אמון; 

לא היבטים  שבאחריותו; ובמוסדות התרבות במשרדלשעבר  והרמ"ט השרה

 הרשויות בחירתל תקינות התהליך-אי ובהם, 1"לדאוגוסטבפרויקט "לא תקינים 

 מסע על שהופקד הפרסום משרדבחירת  וכן, בפרויקט שהשתתפו המקומיות

 הבעלים עם השרה של קודמת היכרות בשל, מכרז ללא הפרויקט של הפרסום

שלו; בדיקת גלאי שקר )פוליגרף( שביצעו עובדי הלשכה. בעקבות תלונות 

למשרד התרבות על החלטתו  2015ומידעים אלו הודיע מבקר המדינה בנובמבר 

 אמורים.לבדוק את הנושאים ה

 

 הביקורת פעולות

 נושאיםאת הבדק משרד מבקר המדינה  2016אפריל  עד 2015ר נובמבבחודשים 

שהועלו בתלונות ובמידעים כאמור, וכן ביצע בדיקה בנושא השימוש של הרמ"ט 

דוא"ל( הפרטית שלו לצורכי עבודתו  -לשעבר בתיבת הדואר האלקטרוני )להלן 

 במשרד.

 להסדר ובמועצה לספורט הלאומית במועצה, התרבות במשרד נעשתה הבדיקה

 .המדינה בארכיון נעשתה השלמה בדיקת. בספורט ההימורים

  
פעילות ספורט ותרבות עבור  2015במסגרת המיזם "לא לדאוגוסט" נועדה להתבצע באוגוסט   1

 מקומיות. רשויות 20-משפחות בערים נבחרות בפריפריה. המיזם יושם ב
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 הליקויים העיקריים
 פרטית דוא"לבתיבת לשעבר "ט הרמ שימוש

נוהל אבטחת מידע במשרד קובע בין היתר כי אין לבצע תכתובות בנושאי עבודה 

באמצעות תיבות דוא"ל פרטיות. הבדיקה העלתה כי במשך כל תקופת כהונתו 

מיעט כי ו ,בדוא"ל הפרטי שלו לצורכי עבודתו במשרד הרמ"ט לשעברהשתמש 

 להשתמש בדוא"ל המשרדי שנפתח לשימושו.

, אלא ובביטחון המידע המועבר באמצעות רק לא געפובדוא"ל פרטי  השימוש

, אותן לשקף, פעולותיהם את לתעד הממשלה משרדי של ביכולתגם כאמור 

פוגע  . נוסף על כךרשומותיהם ולבצע בקרה פנימית על פעולתיהם את לשמר

שימוש כזה ביכולת של גופים חיצוניים, למשל משרד מבקר המדינה והחשב 

 יהם של המשרדים.הכללי, לפקח על פעולות

 

 בדיקת תלונות על פעולות 
 בלשכת שרת התרבות והספורט

 הנחיותיו, את ובכלל זה מסר ענייני עבודתו, את ניהללשעבר "ט שהרמ מאחר

לבדוק המדינה  מבקר היה משרד יכול לאשלו,  הפרטי"ל הדואבעיקר באמצעות 

גורמים שונים, הנחיות שנתן לשעבר בקשות שהופנו לרמ"ט  מסמכים שכללו

היה  ניתן לא כך עקב וכן עניינים אחרים הקשורים לעבודתו.לשעבר הרמ"ט 

בכפוף לכך,  .התרבות הבדיקה בנושא המינויים הפוליטיים במשרד את להשלים

במסמכים שעמדו לרשות משרד מבקר המדינה לא נמצאו עדויות לכך שהשרה 

כל ראיה להיכרות מוקדמת בין השרה  הנמצא ביצעה מינויים פוליטיים. כמו כן, לא

 לבין בעלי משרד הפרסום שנבחר לקידום הפרויקט "לא לדאוגוסט".

 חרג מספרםש נמצא לא ,אמון במשרות המועסקים השרה שכתגבי עובדי לל

וכן לא נמצא כי עובדי לשכת השרה  .המדינה שירות נציבות הקבעמהמספר ש

 .עבורן תמורה, בלי שניתן להם אישור לכךעבדו שעות נוספות רבות וקיבלו 
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נוכח מעמדם של 

העובדים במשרות 
אמון ונסיבות 

העסקתם, טוב הייתה 
עושה השרה אילו 

הייתה נוקטת עמדה 
נחרצת יותר על מנת 

להניא את עובדי 
לשכתה מביצוע 

בדיקות גלאי שקר 
 ביוזמתם
 

 מעורבות השרה בביצוע בדיקות גלאי שקר בלשכתה

 מאחרקובעת מפורשות כי  ("שהיועמ -היועץ המשפטי לממשלה )להלן  הנחיית

, 2האדם כבודבזכות לו פרטיותזכות לב קשה פגיעהפוגעת  שקר גלאיבדיקת ש

מפורשת  הסמכה להם שיש במקרה אלא, הלבצעהמדינה אינן רשאיות  רשויות

 קיים כאשר מיוחדים במקרים או סטטוטורי חקירה תהליך במסגרת או בחוק לכך

הנחיית היועמ"ש  "ש.היועמ של מראש ובאישור זאת המצדיק חיוני ציבורי אינטרס

מדגישה כי "ככלל, בדיקה של הדלפה מגוף ציבורי לאיתור המדליף, אינה, 

 כשלעצמה, בגדר 'המקרים המיוחדים' כאמור". 

 13-מ 4 ביצעו ,בשל ההדלפות מלשכת השרה ומשבר האמון שפקד את הלשכה

העובדים המועסקים בלשכת השרה במשרות אמון בדיקות גלאי שקר על 

ולאחר , בלשכה שנוצרה הקשה והאווירה לתקשורת ההדלפות נוכח. חשבונם

 החליטהביצעו בדיקות כאמור,  -ועובדת שרה לחיצוני  יועץ -ששניים מהעובדים 

בלשכה.  כל המועסקים במשרות האמון זומנו הילשא צוות יחתש לקיים השרה

"רואים צורך וחשיבות רבה בבדיקת  הםבין היתר כי  ציינובשיחה משתתפים 

השרה  , אולםפוליגרף בלשכה", כדי להשיב את האמון בין השרה לעובדי הלשכה

עובדת שכבר ביצעה כי יש  הוסיפה השרהציינה כי "הפתרון אינו רלוונטי כרגע". 

 שאין לה הסבירה שהשרה אף, אמת דוברת ונמצאה ביוזמתה שקר גלאיבדיקת 

 בכך. צורך

שיחה זו ביצעו עוד שתי עובדות מלשכתה של השרה מיוזמתן ובמימונן  לאחר

 הציגה אף מהןת הבדיקה ואח הודיעו לשרה על תוצאותבדיקת פוליגרף; שתיהן 

 עיינהוהשרה , הבדיקהתוצאות שבו צוינו  ,בן עמוד אחד שהיה מסמךהלשרה את 

 במהירות רבה מאוד. וב

עובדים במשרות אמון במשרד התרבות, שהם בחלקם צעירים, תלויים תלות יתרה 

בתקינות יחסיהם עם השרה בכל הנוגע להמשך העסקתם, ולכן ייתכן שיבצעו 

בדיקת גלאי שקר ביוזמתם, עקב רצונם לרצות את השרה ולהוכיח לה כי מקור 

, כביכול מוותריםלמצב שבו הם  ההדלפה אינו בהם. בכך הם עלולים להיקלע

 מבחירתם, על זכותם לכבוד ולפרטיות.

היועמ"ש אינה עוסקת בביצוע בדיקת גלאי שקר ביוזמת העובד, ועל כן לא  הנחיית

נמצא ליקוי בדרך פעולתה של השרה ושל גורמים אחרים במשרד התרבות בעניין 

העסקתם, כמתואר  זה. עם זאת, נוכח מעמדם של העובדים במשרות אמון ונסיבות  
ראו "דוח הוועדה לעניין פוליגרף בראשותו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר יצחק כהן,   2

, שם נאמר בעניין זה: "השימוש בפוליגרף עלול לגרום 27-26", עמ' 1981ינואר -שבט התשמ"א

לפגיעה בזכויות אזרח שונות, כגון זכותו של האזרח שלא להפליל את עצמו וזכותו לפרטיות. 

ה ]כך במקור[ פוליגרף נעשית מרצונו של הנבדק, אך במציאות לא פעם אמנם כל בדיק

הסכמתו של הנבדק היא תוצאה של אילוצים שונים שבפניהם הוא עומד. החף שמסכים לעבור 

בדיקת פוליגרף, ספק גדול אם הוא יודע אל נכון למה הוא נכנס. משנקשר אל המכשיר, והוא 

י לחזור בו מהסכמתו. רבים שעברו בדיקות פוליגרף מגלה במה דברים אמורים, כבר מאוחר מד

מצביעים על תחושה זו של חשיפה וחוסר אונים הגובלים בהשפלה, גם אם נמצאו דוברי אמת". 

דברים אלה של הוועדה מצוטטים גם בחוות דעת של משרד מבקר המדינה בנושא "השימוש 

  .1997שים" ממרץ בפוליגרף בתהליך בדיקת מהימנותם של מועמדים לתפקידים רגי
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לעיל, טוב הייתה עושה השרה אילו הייתה נוקטת עמדה נחרצת יותר על מנת 

בחירתה ייתכן כי ביוזמתם. מביצוע בדיקות גלאי שקר את עובדי לשכתה  להניא

, בלבד שטחי בעיון מדובר אם גם, כזאת התוצאת בדיקבשל השרה לעיין 

נמצאה ו הבדיקה את ביצעה העובדות אחתלפני עובדי הלשכה כי  לצייןבחירתה ו

את דעתה  להפיסחלק מעובדי הלשכה לידי מחשבה כי כדי  הביאהדוברת אמת, 

יש לבצע בדיקות גלאי שקר  -של השרה ולהוכיח לה כי מקור ההדלפה אינו בהם 

 פרטיות.

 

 ההמלצות העיקריות

 לקבועבהסדרת הנושא של ניהול המידע במשרדי הממשלה  המעורבים על

 האוסרות הנחיות ובפרט, הארגוני"ל הדוא ניהול בסוגייתהנחיות מחייבות  םבהקד

 .עבודה צורכידוא"ל פרטי לבעל שימוש 

המתוארים לעיל ונוכח האפשרות לפגיעה חמורה בזכותם ביקורת נוכח ממצאי ה

ונציב שירות המדינה יחדדו את  מ"ששהיועיש מקום  -של עובדי מדינה לפרטיות 

ביצוע בדיקות כאלה ההנחיות לגבי הנחיותיהם בנושא בדיקות גלאי שקר, לרבות 

 ביוזמה של העובדים במקרים של הדלפות ושל משברי אמון.

 

 סיכום

 נושאים שני והספורט עלו דרך פעולתה של לשכת שרת התרבות בבדיקת

 .בעניינםההנחיות  את חדדלואותם ר יהסדשיש ל עקרוניים

 כזה שימוש. עבודה לצורכי פרטי"ל עובדים בדוא של שימוש הוא הנושא האחד

ביכולת של  לפגוע, דוא"ל כאמורבביטחון המידע המועבר באמצעות  לפגוע עלול

ביכולת של גורמי ביקורת לפגוע משרדי הממשלה לתעד את פעולותיהם וגם 

פעולות. על גנז החיצוניים, כמו משרד מבקר המדינה והחשב הכללי, לפקח על 

לקבוע , נושא ניהול המידע במשרדי הממשלהת הסדרל האחראים ונש"ם,המדינה 

המחייבות ובפרט הנחיות  ,בהקדם הנחיות מחייבות בסוגיית ניהול הדוא"ל הארגוני

 .הפרטי לצורכי עבוד דוא"לכאמור ולא ב דוא"ללהשתמש ב

של עובדים המועסקים ביוזמתם שקר  גלאית וביצוע בדיק הוא הנושא השני

נקטה עמדה נחרצת  השרהת אמון, בלי שובמשרוהספורט  ת התרבותבלשכת שר

עלול  מכיוון שביצוע בדיקות כאמור. מלעשות זאת םתוא להניאיה על מנת יד

 מ"שיש מקום שהיוע -דינה לפרטיות לפגיעה חמורה בזכותם של עובדי מ לגרום

ביצוע את ההנחיות לגבי לרבות  ,ונציב שירות המדינה יחדדו את הנחיותיהם בנושא

 ביוזמה של העובדים במקרים של הדלפות ושל משברי אמון.פרטיות בדיקות 
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 מבוא
שרת התרבות והספורט או השרה(  -)להלן  רגב מירי"כ ח והספורט התרבות שרת

משרד  -התרבות והספורט )להלן . מנכ"ל משרד 15.5.15-בנכנסה לתפקידה 

 .15.7.15-בנכנס לתפקידו  שרעבי יוסי התרבות או המשרד( מר

, במעמד של אמון במשרות עובדים 13 הועסקושרת התרבות והספורט  בלשכת

לשעבר(  "טהרמ -דאז מר איתן כהן )להלן  המוניציפלי המטה ראשעובדי מדינה: 

על הקשר בין  אמון היהפקידו ת ובמסגרת, 2016אשר סיים את תפקידו במאי 

 מנהלת; לשרה פוליטי יועץ שימש הקודם ובתפקידו המקומיותהמשרד לרשויות 

 עוזרת; וחקיקה כנסת לענייני השרה יועצת; השרה דוברתשל השרה;  הלשכה

 העסיקהשל השרה. כמו כן  הלשכה ורכזות; לשרהאישית  עוזרתלשרה;  מקצועית

 .חיצוני יועץ של במעמד, בשכר תקשורת יועץמשרה  בחצי השרה

 שיחותתקשורת אלקטרוניים כמה פעמים  לכליהודלפו  2015 לנובמבראוגוסט  בין

מתכתובות אישיות  פרטים כןוהספורט ו התרבות משרד ובכירי השרה שקיימו

 .לשעבר "טוהרמ המשרד שבטיפול בנושאים

 קטע, ובה הושמעה הקלטה של תחקיר כתבת 10 בערוץ שודרה 30.8.15-ב .1

 במשרדתפקידים  בעלי עםהשרה עם עובדי לשכתה ו שקיימהטלפון  משיחת

 ובעלי השרה ובהכנת משרדי-פנים בתיאוםעסק  השיחה קטע. התרבות

 שללהציג את המיזם  אמורים היו שבהבמשרד למסיבת עיתונאים  תפקידים

 .3"לדאוגוסט"לא  -השרה 

"ט הרמ שלתכתובות כתבה, ובה הוצגו  עוד 10שודרה בערוץ  11.11.15-ב .2

 "טהרמ שניהליומן ב נכללו התכתובות; המשרד של שבטיפולו לשעבר בנושאים

שיש לאייש  תפקידים, פגישות מועדי ביומן צוינו הכתבה פי על. לשעבר

של פעילי מפלגת הליכוד שהיו  שמותהתרבות אחראי להן ו שמשרדבמועצות 

 .אלו לתפקידים להתמנות מועמדים לכאורה

במהלך אותה התקופה, וגם לאחריה, התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות 

ומידעים על פעולתה של לשכת שרת התרבות והספורט. התלונות והמידעים היו 

; מספרם ללא אישור שעות נוספות של עובדי לשכת השרה בנושאים האלה: ריבוי

 שביצעו ייםפוליט מינוייםהרב של עובדי לשכת השרה המועסקים במשרות אמון; 

לא תקינים היבטים  שבאחריותו; ובמוסדות התרבות במשרד והרמ"ט לשעבר השרה

 המקומיות הרשויות לבחירת תקינות התהליך-אי ובהם", לדאוגוסטבפרויקט "לא 

 של הפרסום מסע על שהופקד הפרסום בחירת משרד וכן, בפרויקט שהשתתפו

שלו; בדיקת גלאי  הבעלים עם השרה של קודמת היכרות בשל, מכרז ללא הפרויקט

שקר )פוליגרף( שביצעו עובדי הלשכה. בעקבות תלונות ומידעים אלו הודיע מבקר 

 למשרד התרבות על החלטתו לבדוק את הנושאים האמורים. 2015המדינה בנובמבר 

  
פעילות ספורט ותרבות עבור  2015במסגרת המיזם "לא לדאוגוסט" נועדה להתבצע באוגוסט   3

 מקומיות. רשויות 20-משפחות בערים נבחרות בפריפריה. המיזם יושם ב



 ב67 שנתי דוח|    1116

 
 תקופת כל במשך
 השתמש כהונתו

 לשעבר ט"הרמ
 שלו הפרטי ל"בדוא

 עבודתו לצורכי
 מיעט וכי, במשרד

 ל"בדוא להשתמש
 שנפתח המשרדי
 לשימושו
 

 הביקורת פעולות
 את הנושאיםבדק משרד מבקר המדינה  2016אפריל  עד 2015ר נובמבבחודשים 

ונות ובמידעים כאמור, וכן ביצע בדיקה בנושא השימוש של הרמ"ט שהועלו בתל

דוא"ל( הפרטית שלו לצורכי עבודתו  -לשעבר בתיבת הדואר האלקטרוני )להלן 

 במשרד.

 להסדר ובמועצה לספורט הלאומית במועצההתרבות,  במשרד נעשתה הבדיקה

 .המדינה בארכיון נעשתה השלמה בדיקת. בספורט ההימורים

 

 

 הרמ"ט לשעבר בתיבת דוא"ל פרטיתשימוש 
בנושאי  תכתובות לבצעאבטחת מידע במשרד קובע בין היתר כי אין  נוהל .1

 ןחברות כגו שלפרטיות דוא"ל(  -אלקטרוני )להלן  דואר תיבותעבודה באמצעות 

hotmail, yahoo ו-gmail .והסייבר החירום, הביטחון אגףשלח מנהל  12.5.15-ב 

הדגיש  ובו, המשרד לעובדי נהלים ריענון חוזראגף הביטחון(  -)להלן  במשרד

תדריך פרטני לכל עובד חדש בנושא  מבצעשוב הוראה זו. אגף הביטחון 

פי הודעתו של  על"ל. בדוא השימוש כללימוסברים בין היתר  ובואבטחת מידע, 

 כאמור  ביטחוני לשעבר לשעבר תדריך"ט לרמ עשההוא  הביטחון קצין

 .21.5.15-ב

 הרמ"ט לשעבר השתמשתקופת כהונתו  כל במשךהעלתה כי  הבדיקה

"ל דואלהשתמש ב מיעט וכי במשרד, עבודתו לצורכי שלו הפרטי"ל בדוא

  .לשימושו שנפתח המשרדי

 היא - בתכלית האיסור אסורהזו  פעולה דרך לשעבר כי"ט לרמ להעיר יש

 תיעודמאפשרת  , אינההתרבות במשרד המידע אבטחת לנוהלי מנוגדת

 מבקר משרד מצד -עליהן  בביצוע הבקרה ופוגעת המשרדשל פעולות 

 .אחר ממשלתי משרד כל מצד או המדינה

הרמ"ט . זהבתשובתו כי הוא מקבל את ההערה בעניין  לשעבר מסר"ט הרמ

 ".שלילית כוונה הייתה לא[ הפרטי"ל דוא]ב בשימוש" כי לשעבר ציין

נעשה  מהתיעוד. חלק ניכר 4פעילותם את בפרוטרוט מתעדיםהממשלה  משרדי .2

וגובר  הולך כאמור ברשומות השימוש"ל; בדוא, לרבות ברשומות אלקטרוניות

 נקבעהעם השנים. החובה לשמור את המידע של הגופים הציבוריים באופן נאות 

  ,ארכיוני חומר של וביעורו שמירתו לגבי המדינה גנז של בהנחיות וכן 5דינים בכמה
(, בפרק "ניהול רשומות אלקטרוניות ושימורן 2016) ג66 שנתי דוחבעניין זה ראו מבקר המדינה,   4

 .306-265' , וכן בפרק "היבטים בניהול ארכיון המדינה", עמ172-151במשרדי ממשלה", עמ' 

תקנות הארכיונים )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה ; 1955-, התשט"והארכיוניםחוק   5

  .1966-)הכרזה על מוסדות מדינה(, התשכ"ו; צו הארכיונים 1986-המקומיות(, התשמ"ו וברשויות
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 באופןעל משרדי הממשלה לנהל את רשומותיהם  החלה החובה. 6בחוק כהגדרתו

 אמצעיםגבי  עלאו  נייר גבילרשומות השמורות על  הן תמקצועי ושיטתי נוגע

ר את הרשומות לתקופות ולרשומות האלקטרוניות. יש לשמ והן אחרים פיזיים

ולאפשר את הגישה אליהן ואת היכולת לאחזרן בפרק זמן  בתקנותשנקבעו 

 סביר.

, והתקנות שהותקנו על פיו, גנז המדינה 1955-"והתשט, הארכיונים חוק פי על

יפקח על הארכיונים בגופי הממשל, על שמירת החומר הארכיוני בהם ועל 

המדינה למנהלים הכלליים ולמנהלי מערכות  גנז הפיץ 2015ביעורו. באוקטובר 

 ליידע הנחיה לרבות, המידע בעניין ניהולהנחיות  הממשלהשל משרדי  המידע

"ל הארגוני שלהם בתיבת הדואר הדואאת  לנהל חובתם עלנה המדי עובדיאת 

 .תיבת הדואר הפרטיתהארגונית ולא ב

 לא וממילא, יישומן מידת את גנז המדינה בחןאלה לא  הנחיות ניתנו מאז

 .בעניין פעולותיהם על מידע הממשלה ממשרדיקיבל 

 המעברציין גנז המדינה כי " 2016למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  בתשובתו

וההכרה ההולכת וגוברת בדבר הצורך בניהול מידע  מידעלניהול דיגיטלי של 

וידע אפקטיבי לצורך התייעלות, שיפור תהליכי קבלת ההחלטות ושימור הזיכרון 

 וידע מידע ניהול מדיניות בגיבוש הצורך את חידדההארגוני וההיסטורי 

הצוות לניהול המידע  על פי המסתמן בדיוניהוסיף כי ". גנז המדינה ממשלתית

"לגיבוש  (נש"ם -נציבות שירות המדינה )להלן במשרדי הממשלה, תפעל 

מדיניות ניהול מידע וידע ממשלתית... כמו כן, תגובש תכנית פרוייקטלית ליישום 

המדיניות, המבוססת על תשתיות אנושיות, תהליכיות וטכנולוגיות תומכות. 

 הארגוני בדוא"ל". במסגרת זו ייבחן גם אופן ניהול המידע

של  נהפעילותם התקי את להבטיח שמטרתןמופקדת על קביעת הנחיות  נש"ם .3

"ר( מפורטות הוראות יתקשה -שירות המדינה )להלן  תקנוןמשרדי הממשלה. ב

 כןנש"ם בדבר מעמדם של מסמכים הנוצרים במהלך עבודתו של עובד מדינה; 

, זאת עםמסמכים אלה.  ולשמרולשמור  לתייק החובה"ר בתקשי נקבעה

 רשומות אלקטרוניות ודוא"ל. לנהל כיצד במפורש קובעאינו  ר"התקשי

 תכתובותלנהל  שעליהםהמדינה  לעובדי"ם לא הבהירה בהנחיותיה נש

 . משרדיהדוא"ל הרק באמצעות  לעבודתם ותהנוגע

אפוא מהוראות חוק הארכיונים,  מתחייבים רשומותשל  נאותים ושימורניהול 

 שיש המכרעת ההשפעהעקב  וכן, התקין המינהלומכללי  המשרדים ימנוהל

  ושימור נוסף על כך, ניהולהציבורי.  המינהלעבודה תקינה ויעילה של  עללכך 
חומר ארכיוני הוא כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר  ,1955-התשט"ו לפי חוק הארכיונים,לפי   6

מפה, ציור, תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה, המצויים  אחר, וכל תרשים, דיאגרמה,

של מקור, וכן כל חומר כאמור המצוי בכל ברשותו של מוסד ממוסדות המדינה ויש להם ערך 

מקום שהוא, שיש בו עניין לחקר העבר, העם, המדינה או החברה או שהוא קשור לזכרם או 

 .לפעולתם של אנשי שם
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 פרטי ל"בדוא השימוש

 בביטחון רק לא פוגע
 המועבר המידע

 אלא, באמצעותו
 של ביכולת גם כאמור
 הממשלה משרדי
 את לתעד

 לשקף, פעולותיהם
 את לשמר, אותן

 ולבצע רשומותיהם
 על פנימית בקרה

 על נוסף. פעולתיהם
 כזה שימוש פוגע כך

 גופים של ביכולת
 למשל, חיצוניים

 המדינה מבקר משרד
 לפקח, הכללי והחשב

 של פעולותיהם על
 המשרדים
 

כמו המגזר השלישי וגורמי שונים ) גורמים לע מִקלים מאודכאמור  נאותים

, כמו כן. ( את השימוש ברשומותציבור הרחבוכן על ה ,הפיקוח והביקורת

 המידע את ויעיל שיטתי באופן ולאחזר לנהל הממשלה משרדישל  היכולת

הרציפות  עקרונות של התווך מעמודי אחד היא במשרדיהם ומתקבל הנוצר

 .7השלטונית והמשילות

, ובביטחון המידע המועבר באמצעות רק לא פוגעבדוא"ל פרטי  השימוש

, פעולותיהם את לתעד הממשלה משרדי של ביכולתגם כאמור אלא 

. רשומותיהם ולבצע בקרה פנימית על פעולתיהם את , לשמראותן לשקף

פוגע שימוש כזה ביכולת של גופים חיצוניים, למשל משרד  נוסף על כך

  מבקר המדינה והחשב הכללי, לפקח על פעולותיהם של המשרדים.

 ראש"ל, הקים משרד דואלניהול  ההנחיות את הגנז שהפיץ לאחר קצר זמן

 את הגיש טרם הצוות .צוות ל"ניהול המידע במשרדי הממשלה" הממשלה

 .המלצותיו

בהסדרת הנושא של ניהול המידע במשרדי הממשלה  המעורבים על

 ובפרט, הארגוני"ל הדוא ניהול בסוגייתהנחיות מחייבות  בהקדם לקבוע

  .עבודה צורכיטי לדוא"ל פרבעל שימוש  האוסרות הנחיות
 

על פעולות בלשכת שרת  ותתלונ בדיקת
 התרבות והספורט

קיימים סייגים לגבי הרשות של המעסיקים, לרבות משרדי ממשלה לבצע  .1

בדיקה בתיבות הדוא"ל המשרדיות של העובדים בהם. בדיקה כזאת, לרבות מיון 

וסינון של הודעות פרטיות של עובד מכלל ההודעות המצויות בתיבת הדוא"ל 

 המשרדית שלו, יכולה להתבצע רק בהסכמת ובנוכחותו של העובד. 

 
 .לעיל 5 הערה ראו  7
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 ט"שהרמ מאחר

 את ניהל לשעבר
 ובכלל, עבודתו ענייני

, הנחיותיו את מסר זה
 באמצעות בעיקר
, שלו הפרטי ל"הדוא

 משרד היה יכול לא
 לבדוק המדינה מבקר

 שכללו מסמכים
 שהופנו בקשות

 לשעבר ט"לרמ
 הנחיות, שונים גורמים

 לשעבר ט"הרמ שנתן
 אחרים עניינים וכן

 לעבודתו הקשורים
 

 את ובכלל זה מסר ענייני עבודתו, את לשעבר ניהל"ט שהרמ מאחר

 היה משרד יכול לאשלו,  הפרטי"ל הדואבעיקר באמצעות  הנחיותיו,

לבדוק מסמכים שכללו בקשות שהופנו לרמ"ט לשעבר המדינה  מבקר

גורמים שונים, הנחיות שנתן הרמ"ט לשעבר וכן עניינים אחרים הקשורים 

הבדיקה בנושא המינויים  את היה להשלים ניתן לא כך עקב לעבודתו.

לכך, במסמכים שעמדו לרשות  בכפוף .התרבות הפוליטיים במשרד

משרד מבקר המדינה לא נמצאו עדויות לכך שהשרה ביצעה מינויים 

כל ראיה להיכרות מוקדמת בין השרה לבין  הפוליטיים. כמו כן, לא נמצא

 אוגוסט".בעלי משרד הפרסום שנבחר לקידום הפרויקט "לא לד

מספרם הרב לכאורה משרד מבקר המדינה בדק את המידע שהגיע אליו בעניין  .2

, וכן את ביצוען לכאורה של של עובדי לשכת השרה המועסקים במשרות אמון

 בהיקף גדול וללא אישור. שעות נוספות של עובדי לשכת השרה

כי מספרם של עובדי לשכת השרה המועסקים במשרת  נמצא בבדיקה לא

וכן לא נמצא כי עובדי לשכת השרה  נש"ם. מהמספר שקבעה אמון חרג

עבדו שעות נוספות רבות וקיבלו עבורן תמורה, בלי שניתן להם אישור 

 לכך.

 

 שקר גלאי בדיקות בביצוע השרה מעורבות
 בלשכתה

 קביעת לצורך ורק אך נהוג המדינה שירות לעובדישקר  גלאיבדיקות  ביצוע .1

שקר  גלאי. מאחר שבדיקת יטחוניוג בוסי הדורשת למשרה אדם של התאמה

הליך חודרני אשר פוגע פגיעה ממשית בזכותו של הנבדק לפרטיות, וכן  היא

 לממשלה המשפטי היועץ פרסם, הבדיקה של האמינות רמתלגבי  הספקנוכח 

 רשויותידי -על פוליגרף בבדיקות"שימוש  בדבר הנחיה"ש( היועמ -)להלן 

"ש קובעת מפורשות כי היועמ הנחיית. 8ש("היועמ הנחיית -" )להלן המדינה

 ובזכות לכבוד בזכות לפרטיות קשה שקר פוגעת פגיעה גלאיבדיקת ש מאחר

  הסמכה להם שיש במקרה אלא, לבצעההמדינה אינן רשאיות  רשויות, 9האדם
 .8.9.09-. ההנחיה עודכנה ב9.11.03-מ 3.1102הנחיה מס'   8

שיא בית המשפט העליון לשעבר יצחק כהן, ראו "דוח הוועדה לעניין פוליגרף בראשותו של נ  9

, שם נאמר בעניין זה: "השימוש בפוליגרף עלול לגרום 27-26", עמ' 1981ינואר -שבט התשמ"א

לפגיעה בזכויות אזרח שונות, כגון זכותו של האזרח שלא להפליל את עצמו וזכותו לפרטיות. 

אך במציאות לא פעם  אמנם כל בדיקה ]כך במקור[ פוליגרף נעשית מרצונו של הנבדק,

הסכמתו של הנבדק היא תוצאה של אילוצים שונים שבפניהם הוא עומד. החף שמסכים לעבור 

בדיקת פוליגרף, ספק גדול אם הוא יודע אל נכון למה הוא נכנס. משנקשר אל המכשיר, והוא 

רף מגלה במה דברים אמורים, כבר מאוחר מדי לחזור בו מהסכמתו. רבים שעברו בדיקות פוליג

מצביעים על תחושה זו של חשיפה וחוסר אונים הגובלים בהשפלה, גם אם נמצאו דוברי אמת". 

דברים אלה של הוועדה מצוטטים גם בחוות דעת של משרד מבקר המדינה בנושא "השימוש 

 .1997בפוליגרף בתהליך בדיקת מהימנותם של מועמדים לתפקידים רגישים" ממרץ 
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 מיוחדים במקרים או סטטוטורי חקירה תהליך במסגרת או בחוק לכךמפורשת 

"ש. היועמ של מראש ובאישור זאת המצדיק חיוני ציבורי אינטרס קיים כאשר

 לצורךקיימת כיום רק  היא כי"ש היועמ בהנחיית צוין בחוק ההסמכה לגבי

 הדלפה של בדיקה ,ככלל" כי מדגישה"ש היועמ הנחיית. קביעת סיווג ביטחוני

'המקרים  בגדר, כשלעצמה, אינה, המדליף לאיתור ציבורי מגוף

)ההדגשה אינה במקור(. נוסף על כך עודכנו הוראות  "כאמור' המיוחדים

לעובדי המדינה, אלא  שקר גלאיבדיקות  לבצע איסור בהן ונקבע ,"רהתקשי

 .10בהליכי חקירה ולפי כללים ברורים שנקבעו

 במשרד המועסקים העובדים 13-מ 4 כי העלתה המדינה מבקר משרד בדיקת .2

 להלן. ובמימונם ביוזמתםשקר  גלאיביצעו בדיקת  אמון במשרות התרבות

 :פרטים

 לשרה חיצוני יועץ ביצע, הראשונההכתבה  שידור, יומיים לאחר 1.9.15-ב .א

 העלוובמימונו במכון פרטי. תוצאות הבדיקה  ביוזמתושקר  גלאי בדיקת

 הטלפון שיחת של המדליף אינו הואכי  כשטעןאמת  יברד שהיועץ החיצוני

 ועל הבדיקה ביצוע על לשרה החיצוני הודיע היועץבכתבה.  שהושמעה

 .תוצאותיה

"ל מנכ השתתפו שבה, ועידה שיחת השרה קיימה, 2.9.15-ב, למחרת

. הביטחון במשרד אגף במשרד ומנהל אנוש משאבי"ל סמנכ, משרדה

 שקר גלאיבדיקת  לבצעאפשרות  לבחוןמנכ"ל וה השרה ביקשו בשיחה

 לשרה הבהירו אנוש משאבי"ל וסמנכ הביטחון אגף מנהללעובדים. 

 לעובדי שקר גלאי בדיקות לבצעחל איסור  ,"םנש נוהלי פי על כי"ל ולמנכ

אישור מקדים של היועמ"ש.  ללא ,משמעת חקירות במסגרת המדינה שירות

 של המשפטית ליועצת גם טלפונית בשיחה"ל המנכ פנה יוםבאותו 

 .כאמור בדיקות לבצע איסור חל, ואף היא הבהירה לו כי המשרד

 ביצעשל השרה  היועצים אחדששמעה כי  לאחרלאחר מכן,  כחודשיים .ב

 בדיקה היא גם לבצע בלשכת השרה עובדת החליטה, שקר גלאי בדיקת

 הבדיקה ביצוע לפני, עובדת אותה לדבריפרטי ובמימון עצמי.  במכון כזאת

 לשעבר ואף"ט הרמהתרבות ועם  משרד"ל מנכ עם בנושא התייעצה היא

 .הבדיקה את לבצעסיפרה לשרה על כוונתה 

 בדיקה שתבצעכי אין צורך  לעובדת אמרה השרה כי העלתה הביקורת

-באופן חד הלא הבהירו ל משרדה"ל מנכ והן השרה הן ואולם. כאמור

 לבצע למשרד אסור"ר התקשיפי הנחיות היועמ"ש והוראות  שעל משמעי

 ונמצא, 12.11.15-ב הבדיקהביצעה את  העובדת. שקר גלאיבדיקת  לעובדיו

 הטלפוניתהדליפה את השיחה  שלא כשטענהאמת  דיברה כי בה

לשרה  עובדתהודיעה ה הבדיקהשל  ביצועה לאחרלא רב  זמן. לתקשורת

 המדינה  לפרקליט ששלחה במכתבטענה  השרהכי  יצוין. יהעל תוצאות

 בניגוד לדעתה. הבדיקהאת  עשתהעובדת  אותהכי  9.12.15-ב

, ת השרהלתקשורת והאווירה הקשה שנוצרה בלשכ ההדלפות נוכח

  זומנו, 15.11.15-ב שהתקיימה, לשיחה. צוות שיחת לקייםהחליטה השרה 
 .14.10.10-כנו בלתקשי"ר, שעוד 43.54סעיף   10
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 ההדלפות בשל

 השרה מלשכת
 שפקד האמון ומשבר

 ביצעו הלשכה את
 13-מ 4 אפוא

 המועסקים העובדים
 השרה בלשכת
 בדיקות אמון במשרות

 על שקר גלאי
 להציג כדי, חשבונם

 לשרה תוצאותיהן את
 

הלשכה, רכזות הלשכה,  : מנהלתבמשרות אמון בלשכה המועסקיםכל 

משתתפים . לשעבר "טוהרמ , עוזרות השרה, דוברת השרהיועצת השרה

 פוליגרף בבדיקת רבה וחשיבות צורך ואיםר" הםבין היתר כי  ציינובשיחה 

 השרה הלשכה, אולם לעובדי השרה בין האמון את להשיב כדי", בלשכה

כי יש עובדת שכבר  הוסיפה השרה". כרגע רלוונטי אינו"הפתרון  כי ציינה

 שהשרה אף, אמת דוברת ונמצאה ביוזמתה שקר גלאיביצעה בדיקת 

 בכך. צורך שאין לה הסבירה

בלשכת השרה  עוד עובדת ביצעה, 16.11.15-ב, שיחה אותה לאחר יום .ג

 התייעצה הבדיקה ביצוע לפניובמימון עצמי.  פרטי במכוןשקר  גלאי בדיקת

יכול  אינוהוא ש שמאחרלה  אמר וזה, לשעבר "טהרמעם  העובדת בנושא

שכל אחד יעשה מה שהוא חושב " כאמור, לבקש מעובדים לעשות בדיקה

 אותהומרגיש, ומי שמעיק עליו שיעשה ובכך יסיר מעליו את המועקה". 

 אתכי עשתה לשעבר "ט ולרמ לשכתה , לראשלשרה הודיעהעובדת 

 . אמת דוברת נמצאהו הבדיקה

השרה לבצע בדיקת  בלשכת נוספת עובדת החליטהלאחר מכן  ימים כמה .ד

 דיברה זו עובדת גםנמצא כי  בבדיקהצמי. ובמימון ע פרטי במכוןשקר  גלאי

 הציגה העובדתהדליפה את השיחה לתקשורת.  לאטענה כי  כאשראמת 

 תוצאות הבדיקה., שבו צוינו בן עמוד אחד , שהיהמסמךה לשרה את

העובדת הנוספת: "כאשר  ציינה 4.9.16-מהמדינה  מבקר למשרד בתשובתה

גרף הגשתי לה את נכנסתי אל חדר השרה עם תוצאות בדיקת הפולי

יים והחזירה נהמסמך היא הביטה בו במהירות רבה מאוד, קיפלה אותו לש

 לי".

 ביצעו הלשכה את שפקד האמון ומשברההדלפות מלשכת השרה  בשל

ת ואמון בדיק במשרותהשרה  בלשכת המועסקים העובדים 13-מ 4 אפוא

  .לשרה תוצאותיהן את להציג כדי, חשבונםעל  שקר גלאי

 כי והספורט התרבות תשר מסרה 1.9.16-למשרד מבקר המדינה מ בתשובתה

כי "בדיקת פוליגרף אינה מהווה  הבהירהצוות משרדה  עם שקיימהבישיבה 

". השרה ציינה: "העובדות שביצעו בדיקת פוליגרף ונמצאו דוברות כללפתרון 

תוצאות הבדיקה אולם למיטב זכרוני לא  ועלאמת, מסרו לי בדיעבד על כך 

 ".בתוצאותעיינתי 

הוסיפה: "לא רק שלא ביקשתי מעובדי לשכתי לבצע והספורט  התרבות שרת

 בפנייה והן מרוכז באופן הן פעמים מספר להם הבהרתי אלא, פוליגרףבדיקות 

 שלא מבקשת אני כי, הלשכה ולמנהלת( במספר)ששה  בלשכה ליועציי אישית

 ".בדיקה לבצע
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 של מעמדם נוכח

 במשרות העובדים
 ונסיבות אמון

 הייתה טוב, העסקתם
 אילו השרה עושה
 עמדה נוקטת הייתה

 מנת על יותר נחרצת
 עובדי את להניא

 מביצוע לשכתה
 שקר גלאי בדיקות

 ביוזמתם
 

ת אמון במשרד התרבות, שהם בחלקם צעירים, תלויים ובמשר עובדים

הנוגע להמשך העסקתם,  בכלתלות יתרה בתקינות יחסיהם עם השרה 

לרצות את  נםרצו עקבביוזמתם,  שקר גלאי תיבצעו בדיקש ייתכןולכן 

עלולים להיקלע  הם. בכך בהם אינוההדלפה  מקורכי  לה ולהוכיחהשרה 

 לכבוד ולפרטיות. זכותם על, מבחירתם כביכול, מוותריםלמצב שבו הם 

העובד,  וזמתבישקר גלאי בדיקת  בביצוע עוסקתהנחיית היועמ"ש אינה 

 אחרים גורמים ושל השרהפעולתה של  בדרךליקוי לא נמצא ועל כן 

 ותהתרבות בעניין זה. עם זאת, נוכח מעמדם של העובדים במשר במשרד

 ילו, כמתואר לעיל, טוב הייתה עושה השרה אהעסקתם ונסיבות אמון

עובדי לשכתה להניא את נוקטת עמדה נחרצת יותר על מנת  הייתה

בחירתה של השרה לעיין ייתכן כי ביוזמתם.  גלאי שקר בדיקותמביצוע 

 לפני ולציין , גם אם מדובר בעיון שטחי בלבד,כזאת התוצאת בדיקב

נמצאה דוברת ו הבדיקה את ביצעה העובדות אחתעובדי הלשכה כי 

את דעתה  להפיס כדי כימחשבה  לידיחלק מעובדי הלשכה  הביאהאמת, 

בדיקות  לבצע יש -ר ההדלפה אינו בהם מקו כילה  ולהוכיחשל השרה 

  .פרטיותשקר  גלאי

 חמורה לפגיעה האפשרות ונוכח המתוארים לעיל הביקורת ממצאי נוכח

 שירות ונציב שהיועמ"ש מקום יש - לפרטיות מדינה עובדי של בזכותם

ההנחיות , לרבות שקר גלאי בדיקות בנושא הנחיותיהם את יחדדו המדינה

 ושל הדלפותשל  במקרים העובדים שלביוזמה  כאלהביצוע בדיקות לגבי 

 אמון. משברי

בעניין  הנחייתו כי"ש היועמ מסר 21.12.16-מ המדינה מבקר למשרד בתשובתו

 לעשות יכולות המדינה רשויות בהם מקרים של וברורה סגורה רשימה קובעת"

לחדד  בכוונתוכי  הוסיף"ש היועמ". לכך התנאים ואת, פוליגרף בבדיקת שימוש

 זו. הנחיה
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 סיכום

 נושאים שני והספורט עלו דרך פעולתה של לשכת שרת התרבות בבדיקת

 .בעניינםההנחיות  את חדדלואותם ר יהסדשיש ל עקרוניים

 כזה שימוש. עבודה לצורכי פרטי"ל עובדים בדוא של שימוש הוא הנושא האחד

ביכולת  לפגוע, דוא"ל כאמורבביטחון המידע המועבר באמצעות  לפגוע עלול

ביכולת של גורמי לפגוע של משרדי הממשלה לתעד את פעולותיהם וגם 

יים, כמו משרד מבקר המדינה והחשב הכללי, לפקח על ביקורת חיצונ

נושא ניהול המידע ת הסדרל האחראים ונש"ם,פעולות. על גנז המדינה ה

לקבוע בהקדם הנחיות מחייבות בסוגיית ניהול הדוא"ל , במשרדי הממשלה

פרטי  כאמור ולא בדוא"ל דוא"להמחייבות להשתמש בובפרט הנחיות  ,הארגוני

 .הלצורכי עבוד

של עובדים המועסקים ביוזמתם שקר  גלאית וביצוע בדיק הוא הנושא השני

נקטה עמדה  השרהת אמון, בלי שובמשר ת התרבות והספורטבלשכת שר

 מכיוון שביצוע בדיקות כאמור. מלעשות זאת םתוא להניאיה על מנת ינחרצת ד

יש מקום  -לפגיעה חמורה בזכותם של עובדי מדינה לפרטיות  עלול לגרום

את לרבות  ,ונציב שירות המדינה יחדדו את הנחיותיהם בנושא מ"שיועשה

ביוזמה של העובדים במקרים של פרטיות ביצוע בדיקות ההנחיות לגבי 

 הדלפות ושל משברי אמון.



 
 



 שלישיפרק 
 , המדינה מוסדות

  ותאגידים ממשלתיות חברות



 



 לאומי לביטוח המוסד

  לאומי לביטוח המוסד טיפול

 (שיבוב) שלישי צד נגד בתביעות
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 תקציר

  כללי רקע

 -)להלן  1995-)א( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה328סעיף על פי 

שבגינו המוסד לביטוח לאומי  מקרהמתרחש  אםחוק הביטוח הלאומי או החוק(, 

עילה לחייב  נהישו 1בט"ל( חייב לשלם גמלה למבוטח או לבני משפחתו -)להלן 

 -)להלן  ]נוסח חדש[ פקודת הנזיקיןלפי  ,נפגעצד שלישי לשלם פיצויים לאותו 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות או אם מתרחשת תאונת דרכים, לפי  ,פקודת הנזיקין(

רשאי בט"ל לתבוע מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה , 1975-, התשל"הדרכים

בגמלאות שבט"ל זכאי לשיבוב שיבוב(.  -ששילם או שהוא עתיד לשלם )להלן 

גמלת , 4גמלת שאירים, 3גמלת ניידות, 2ותלויים עבודה נפגעי גמלאותבגינן נכללות 

 .6נכות כלליתגמלת ו 5סיעוד

רשאיות לנכות , הות הביטוחבפועל, אותם צדדים שלישיים הם בדרך כלל חבר

מהפיצוי שהן משלמות לנפגע את סך הגמלאות שהוא זכאי לקבל מבט"ל בגין 

הביטוח את אותו אירוע ביטוחי לפי ערכו המהוון. אם בט"ל אינו תובע מחברת 

 הוא מאבד כל (שבע שנים לאחר האירוע ,ככלל)הפיצוי, בתום תקופת ההתיישנות 

חברת הביטוח  . כפועל יוצא,נגרם לו נזק כספיו אפשרות מעשית לקבל את הפיצוי

 על חשבון כספי הציבור. תרוויח

לפי הערכת הגורמים המקצועיים בבט"ל, מאחר שבמשך שנים לא מיצה בט"ל את 

כסף רב, והחשש הוא פסיד הוא המלוא פוטנציאל זכותו לשיבוב מחברות הביטוח, 

 443בט"ל בעילות שיבוב גבה  2015-2014בשנים  .ש"חמאות מיליוני שמדובר ב

, בשנים האחרונות גדלו בט"ללפי  ., בהתאמהמיליון ש"ח 551-מיליון ש"ח ו

 פעולות, עקב 7הסכומים שגבה בעילות שיבוב וכן מספר תיקי השיבוב שטיפל בהם

מסוף שנות השבעים של המאה  .מיצוי פוטנציאל השיבובצורך לשנקט נרחבות 

מסדיר את אופן הפעולה מתוקף הסכם הפעלו בט"ל וחברות הביטוח  העשרים

בגין תאונות דרכים.  להסדרת זכות השיבוב של בט"ל כלפיהןשל הצדדים 

חברת הביטוח תשלם לבט"ל את הסכום שהוא דורש  ,שככלל קבעהסכם ה

ההסכם  -)להלן  מהסכום שלכאורה הוא זכאי לקבל להנחהכשיבוב בתמורה   
 במקרה של מות המבוטח.  1

גמלאות נפגעי עבודה, לרבות דמי פגיעה, הן גמלאות שמקבל מבוטח שנפצע במהלך העבודה;   2

גמלאות תלויים הן גמלאות שמקבלים תלויים במבוטח שנפטר עקב פגיעה בעבודה. גמלאות 

 אלה ניתנות על פי פרק ה לחוק. 

ת קצבה מכוח הסכם בדבר גמלת ניידות שנחתם בין הממשלה לבט"ל, גמלת ניידות כולל  3

 חודשית לאדם המוגבל בניידות עקב ליקוי רפואי בגפיים התחתונות.

 גמלאות לאלמן או אלמנה או לילדי הנפטר הניתנות על פי פרק י"א לחוק.  4

 גמלאות המשולמות בעד שירותי סיעוד על פי פרק י לחוק.  5

 גמלאות לנכים הניתנות על פי פרק ט לחוק.  6

גידול  - 2014תיקים בשנת  8,100(, לעומת 2016)מעודכן לאוקטובר  2016תיקים בשנת  14,200  7

 .75%של 
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חר משא ומתן ארוך עם חברות , ולא8ההסכם הישן בוטל 2008בשנת . הישן(

להסדרת הטיפול בתיקי  הסכם חדשאושר במינהלה  2013הביטוח, בנובמבר 

המשמעותי , למעט כמה שינויים שדומה להסכם הישןההסכם  .תאונות דרכים

 ההסכם החדש(. -)להלן  התדיינויות משפטיות למנועהוא מנגנון שמטרתו  בהם

ובראשה עומד מנכ"ל בט"ל  המינהלההיא  בבט"ל והמבצעתהרשות המנהלת 

מנכ"ל בט"ל בתקופה הרלוונטית  .וחבריה הם המשנה למנכ"ל, הסגנים והחשב

מנכ"ל בט"ל( שהחל לכהן בתפקיד  -יוסף )להלן -לביקורת הוא פרופ' שלמה מור

של  מצויה בידיההשיבוב בבט"ל  . האחריות העיקרית לטיפול בנושא2012באפריל 

עו"ד  -היועץ המשפטי עו"ד עמוס רוזנצויג )להלן  ו שלבראשות הלשכה המשפטית

 .2010משנת  זה מכהן בתפקידהרוזנצויג או היועץ המשפטי( 

 

 הביקורת פעולות

טיפולו של בט"ל בדק משרד מבקר המדינה את  2015אוקטובר -בחודשים אפריל

ביטוח בתחום זה וההסכם הייחודי החברות עם ההסכמים  בתביעות שיבוב, לרבות

הבדיקה נעשתה בבט"ל. בדיקות  (.ההסכם עם חברה א - )להלן חברה א עם

 אגף החשב הכללי(. -השלמה נעשו באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר )להלן 

 

 הליקויים העיקריים
איתור תיקי שיבוב -כספי שיבוב עקב אי בדןוא

 והטיפול הלקוי בהם 

משום ער לכך שהוא מפסיד סכומים ניכרים של כספי שיבוב  בט"ל 2006משנת 

לא פעל במשך הוא  , אולםעילת שיבוב שבהםאינו מאתר את כל התיקים הוא ש

לתבוע את כספי ובהתאם שנים רבות לאיתור כל תיקי השיבוב הרלוונטיים 

, משמעו ויתור על כספי ציבור השיבובמיצוי פוטנציאל -אי השיבוב המגיעים לו.

 חברות הביטוח. הנות העיקריות מכך הןוהנ

 

 
, והוא המשיך לחול על תיקים 2010-2009ביטול ההסכם נכנס לתוקף רק במהלך השנים   8

שתאריך האירוע בהם קדם למועד ביטולו. מאחר שלאחר ביטול ההסכם פעל בט"ל למימוש 

ם קדם למועד הביטול, הטיפול בהם נעשה לפי תנאי זכותו בעיקר בתיקים שתאריך האירוע בה

 ההסכם הישן.
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 ההסכם החדש עם חברות הביטוח

ללא עבודת המטה חברות הביטוח  על ההסכם החדש עםמשא ומתן החל בבט"ל 

תשתית ה שלא על בסיסוהמינהלה אישרה את החתימה על ההסכם  ,הנדרשת

לעומת האפשרות  ההסכםבדבר ההשפעות הכספיות והתפעוליות של  הנדרשת

בלי שבחנה את ו דיןבט"ל למצות את זכותו לשיבוב על פי הבפני  העומדת

בכך לא מילאו  .הפנילחלופה שעמדה לעומת הזה  מהלךהכדאיות הכלכלית של 

 חברי המינהלה כדבעי את תפקידם לעניין ההחלטה להתקשר בהסכם החדש.

 

 ויתורים ללא כל תמורה בהסכם עם חברה א 

לצורך הסדרת זכותו לשיבוב א עם חברה הסכם בבט"ל התקשר  2014בספטמבר 

ללא ומראש  ויתרובו  המהלך,היועץ המשפטי שהוביל את  ו שלהמלצתבכלפיה, 

 .שיבוב בגין תיקי תאונות דרכיםהתמורה על חלק מזכויות כל 

"ל שבטהגמלאות מ שווי חלק ,המדינה מבקר משרדשביצע  שמרנית הערכהלפי 

 35-הוא כ עם חברה א ללא כל תמורה בהסכםויתר עליהן לא חישב את שוויין ו

על סמך  את שוויין של גמלאות אלה בנקל ךהיה להערי ניתןיצוין כי  ;מיליון ש"ח

ת בדק בט"ל את בעקבות הביקור .במועד החתימה על ההסכם הנתונים שהיו בידיו

בגין ההסכם עם חברה א וביצע כמה  בפועלההפסד הכספי שנגרם לו לשיטתו 

כל אחד מהם הציג הערכת שווי שונה. על פי האומדן האחרון, הנזק אומדנים, וב

נמוך בהרבה מסכום הנזק הכספי  , סכום"חש 600,000הכספי שנגרם לבט"ל הוא 

יצוין כי משרד מבקר המדינה אינו מקבל את האומדן על פי האומדן הראשון. 

  .בט"להמעודכן של 

  
מינהל פעולותיו של היועץ המשפטי שלא לפי כללי 

תקין ובמצב של חשש לניגוד עניינים ואחריותו בכל 

 הנוגע להסכם עם חברה א 

עו"ד רוזנצויג הוביל את עבודת המטה לקראת היועץ המשפטי של בט"ל 

 א, לרבות ניהול הצוות שביצע את הערכת השוויעם חברה ההתקשרות בהסכם 

 אתבעצמו  ה. הוא חישבחברהאת המגעים עם ו של תיקי השיבוב של חברה א,

ניסח  או החשב. הוא האמור צוותהבלי שהתייעץ עם שנקבע בהסכם שווי הפיצוי 

שהציג למנכ"ל ובו המליץ את מסמך ההמלצה ו א האת ההסכם עם נציגי חבר

להראותם לחברי הצוות ובלי בלי  להתקשר בהסכם, שעליו חתם באופן בלעדי

כל הנתונים ב שהחזיקל היה היחיד בבט" עו"ד רוזנצויגניסוחם. באותם ששיתף 

 . עם חברה א הסכםל הנוגעיםתמונה המלאה בו
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חוזרות ונישנות של כללי מינהל תקין  בולטות הפרותשל עו"ד רוזנצויג  בפעולותיו

שעליה ביסס את ידע שהערכת השווי . הוא מקצועי ומחדל ניהולי כשלהמהוות 

 א הכלפי חבר בט"לאת מלוא הזכויות של אינה כוללת חישוב התמורה בהסכם 

יתרה  .בט"ל כלל לא איתרשרבים רלוונטיים עוד תיקים  בגין תיקי השיבוב, וישנם

סבירות גבוהה מאוד שיוגשו תביעות עתידיות שלבט"ל  נהידע שיש מזאת, הוא

א  ה. אף על פי כן, עו"ד רוזנצויג סיכם עם חברא הזכות שיבוב מחברבגינן תהיה 

אך חישוב התמורה שעשה בגין  ,יבוב המגיעות לוכי בט"ל יוותר על כלל זכויות הש

שווי הזכויות  ינת. עו"ד רוזנצויג לא פעל לבח, היה חלקי בלבדהזכויותהוויתור על 

לא גם ומנגד  ,תמורה בגינןאת הלדרוש  לשוויין ויתר עליהן ובהתאםבט"ל ש

חמור מכך, היועץ המשפטי הציג תמונת מצב  .עם חברה א מההסכםן החריג

מלוא יתרת הסכום  הוא שנקבעכי התשלום  צייןמסמך ההמלצה הוא ב .מטעה

 ההערכת השווי לא כלל, וזאת אף שידע כי התביעות כללתשלום לאחר שאותרו 

שותפים לגיבוש היו "ל בבטציין כי בעלי תפקידים שונים  . עודאת כל התביעות

את החסרונות  פירטבגיבושו. נוסף על כך, הוא לא ההסכם, אף שלא השתתפו 

ולא ציין שלעניין תיקי תאונות הדרכים  ,רק את היתרונותוהסיכונים שבהסכם אלא 

עם  לפיה יש לגדר סיכונים ולהחריג מההסכםוהנחיית המנכ"ל  על פילא פעל הוא 

 תיקים שבט"ל אינו ער לקיומם. חברה א

בעל  -)להלן  בעל השליטה בחברה אלעו"ד רוזנצויג הייתה היכרות אישית עם 

משמש בה הוא ומאז  ,2013א עד סוף  הששימש מנכ"ל חברעם בנו ו (השליטה

עבודתו של עו"ד רוזנצויג כיועץ מהלך דירקטור. היכרות זו נוצרה על רקע מקצועי ב

שבהן היה בעל השליטה , שנים 2005במשך כעשור עד מסוים המשפטי של בנק 

ויג, הוא מקיים שלושה בחברה א אחד מבעלי השליטה בבנק. לדברי עו"ד רוזנצ

מעגלי היכרות שונים: משפחה, חברים וכן מכרים מ"העולם העסקי" שבו עבד 

השליטה בחברה א נמצא במעגל  ובעל אתם, הקשר את משמר שהוא, שנים רבות

ביותר. בתקופה שעו"ד רוזנצויג הוביל את המהלך להתקשרות עם השלישי והרחוק 

ה ועם בעל השליטה באופן אישי, הוא חברה א, לרבות ניהול המגעים עם החבר

מהאמור עולה החשש שהיועץ המשפטי  לחתונת בנו.ובנו הזמין את בעל השליטה 

הוביל את בט"ל לחתימה על ההסכם עם חברה א תוך שהוא מצוי במצב של 

  .ובנו בעל השליטה עם האישית ניגוד עניינים בשל היכרותוחשש ל

עם הסכם ה, בהיותו הרוח החיה בתהליך גיבוש הזאתלנוכח ההיכרות האישית 

לפעול לפי תנאי היה על עו"ד רוזנצויג , המהלך הזהוביל את מה הגורםו חברה א

לפנות ההסדר למניעת ניגוד עניינים שחתם עליו עם כניסתו לתפקיד, דהיינו 

 -והשירותים החברתיים )להלן הרווחה  ,העבודהליועצת המשפטית של משרד 

שתבחן אם מתעורר  כדי האמורה ההיכרות את בפניה לחשוף ,(משרד הרווחה

ולפעול לפי  , להיוועץ בהאעם חברה חשש לניגוד עניינים במעורבותו בהסכם 

לנקוט משנה  יוהיה עלאולם הוא לא עשה כן. להסדרת אופן פעולתו;  הנחיותיה

ניגוד של האמון על הסדרת סוגיות  תפקידו כיועץ המשפטיבשל  ייחודב ,זהירות

בשל ו אמור לשמש דוגמה אישית לבעלי תפקידים אחרים בבט"להו עניינים בבט"ל

 היותו שומר סף בבט"ל.
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תהליך קבלת החלטות לקוי בנוגע להסכם עם חברה 

 א

הצוות לביצוע הערכת  :הפנימית בבט"ל הביקורת אגף של פסולה מעורבות

מאגף הביקורת הפנימית, שקיבלה אישור לכך מהמבקרת השווי כלל עובדת 

הביקורת  הימנעותזאת אף שו ;והמנכ"ל היה מודע למעורבותה ,הפנימית של בט"ל

הליכי ביצוע בארגון המבוקר היא מאושיות מקצוע תהפנימית ממעורבות ב

 אף מדגיש זאת.  ,1992-, התשנ"בהביקורת, וחוק הביקורת הפנימית

החשב, המשמש שומר סף שאחריות מקצועית כבדה  בט"ל: חשב אחריות

 . אשרמימש את אחריותו כמתחייב בחוק הביטוח הלאומימוטלת על כתפיו, לא 

אישר את ההתקשרות  הואכשל בהפעלתה.  , הואא ההתקשרות עם חברל

בלי שבחן כנדרש את הנתונים הרלוונטיים ואת התוצאות  עם חברה אבהסכם 

השפעותיה  בדק אתלופות הקיימות ובלי שהחאת ו ההחלטההאפשריות של 

לאמור היה ער  כי לאלמשרד מבקר המדינה העתידיות. הסבריו של החשב 

מעידים שעליה ביסס עו"ד רוזנצויג את חישוב התמורה בהסכם,  ,בהערכת השווי

הוא הוא ידע כי באותה עת  ;עניין זהבתפקודו  חולשה מהותית באופןעל ופגם  על

. א והנושא בכללותו אינו נהיר לו לחלוטיןעם חברה הסכם הלא היה בקי בנושא 

הביא לידיעת ולא אמצעים חלופיים שישלימו את פערי הידע שהיו לו הוא לא נקט 

 כי הוא אינו בקי בתחום.את העובדה  בט"ל מנכ"ל

הפעיל שיקול דעת עצמאי בבואו לא מנכ"ל בט"ל  "ל בט"ל:מנכ אחריות

דא לכל הפחות כי הנחיות בעלות חשיבות יו אלהחליט בנושאים שבסמכותו ול

 כשבא ו,לרשותהיועץ המשפטי ד יעמהשהמידע אף ש .שנתן לכפופים לו יושמו

לא כלל את כל הפרטים ההכרחיים עם חברה א, הסכם האם לחתום על להחליט 

לקבל החלטה מושכלת  כדי שיוכללא דרש להשלימו  , מנכ"ל בט"להנדרשים

מהיועץ  שקיבלמסמך ההמלצה כנדרש את וא בחן ביסודיות הוא ל בנושא;

, את ההיבטיםו לא שקל את יתרונות ההסכם לעומת חסרונותיוו המשפטי

והתוצאות האפשריות של ההתקשרות בהתבסס על הנתונים  המשמעויות

ולא  כל הגורמים המקצועיים הרלוונטייםלא שיתף את  המנכ"ל. הרלוונטיים

הוראתו ליועץ המשפטי "להחריג  יושמהנכ"ל לא וידא כי המ .התייעץ עמם בעניין

א כלפי בט"ל בתיקים עתידיים,  המההסכם תיקים שבהם רמת החוב של חבר

לגדר  , דהיינוכדי למלא את הצורך שהגדיר ,אשר אינם ידועים היום היא גבוהה"

 לדיון במינהלה עם חברה א הסכםהבחר שלא להביא את גם  המנכ"לסיכונים. 

 בעניין.האפשרות שהמינהלה תדון  נעהנמוכך 

 

 יחסי הגומלין בין בט"ל לאגף החשב הכללי 
 לעניין הסכמי פשרה

 במשרד האוצרכללי החשב והוא כפוף ל עובד משרד האוצר בט"ל הואחשב 

אף שמדובר בנכסי מדינה, בט"ל לא נדרש  שגם ממנה אותו. (החשכ"ל -)להלן 
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ולא את  עם חברה אהסכם האגף החשב הכללי לא את  ו שללהעביר לאישור

 על בזה המחויבים הממשלהכמו משרדי  ההסכם החדש עם חברות הביטוח, שלא

 בנושא פשרות. היועץ המשפטי לממשלה והנחיות 9"םהתכ הוראת פי

 

 ההמלצות העיקריות

מלוא פוטנציאל  ם תהליכים למיצויויישבט"ל לפעול באופן נמרץ ואקטיבי ל על

 ,לשם כך .בתיקי גמלאות עתידייםובמלאי תיקי הגמלאות הקיים  הגלום השיבוב

דיחוי תכנית עבודה כל להכין ללא  ,עליו להאיץ את בדיקת מלאי התיקים הקיים

 .לממש את מלוא פוטנציאל השיבובסדורה ולהקצות משאבים שיאפשרו לו 

כם החדש ואת ההיתכנות של על בט"ל לבחון את ההשפעות הכלכליות של ההס

במטרה להשיג מימוש מיטבי של זכותו לשיבוב מחברות  בפניוהחלופות העומדות 

 -ובכלל זה האפשרות לשנות את ההסדר הקיים עם חברות הביטוח הביטוח, 

להכין לכך, עליו בהתאם  .שינויי חקיקה נדרשים לקדםואף  -ההסכם החדש 

החלופה ים שיידרשו למימוש זכותו לפי ולהקצות את המשאב עבודה סדורה תכנית

עשה בשיתוף ית זו כספי הציבור. ראוי שבחינה ם שלשתמצה את גביית המיטבית

 פעולה מלא עם אגף החשב הכללי.

ראוי שבט"ל, אגף החשב הכללי ומשרד המשפטים יבחנו את האפשרויות 

שבט"ל להסכם עם חברה א, ובכלל זה את האפשרות  הנוגעותהעומדות להם 

נוכח לויתר עליהם מראש וללא תמורה בהסכם עם חברה א. וכספים ש קבלי

עקב ההסכם עם חברה א,  הכספי להפסד בנוגעהאומדנים השונים שהציג בט"ל 

ראוי שהבחינה של גובה הסכום שחברה א שילמה בחסר לבט"ל תתבסס על 

חישוב שיעשו הגורמים האמורים אשר לא יסתמכו על החישובים שעשה בט"ל 

  רך תגובתו לביקורת.לצו

א פעל היועץ המשפטי שלא לפי כללי עם חברה שבמעורבותו בהסכם  מאחר

העבודה, מנכ"ל בט"ל ושר שחשש לניגוד עניינים, ראוי ובמצב של מינהל תקין 

 ,ממצאי הביקורתעל ידונו שר הרווחה(  -)להלן  הרווחה והשירותים החברתיים

 הנוגעים לאחריותו של היועץ המשפטי. ובייחוד על הממצאים

ההחלטות ו קבלתעבודת המטה וי תיעשהעל בט"ל להגדיר לעצמו את האופן שבו 

מידת  . עליו לקבוע מהימקרים שבהם הוא מתפשר על זכויות המגיעות לוב

המינהלה והמועצה , החשב לרבות, ומוסדותיו סף בארגוןהמעורבותם של שומרי 

ישנו ייטמיע שיטות עבודה ובקרה שיבטיחו כי לא  נדרש כי בט"לוועדותיה. 

 יבטיחהחשב הכללי אגף שמן הראוי  מחדלים כדוגמת אלה המתוארים בדוח זה.

העמקת מעורבותו באישור התקשרויות של בט"ל בהסכמי פשרה דוגמת את 

 .א וההסכם החדש עם חברות הביטוחעם חברה הסכם ה

  
 תקנון כספים ומשק שמפרסם החשכ"ל.  9
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 והחשב ל"המנכ

 בקרה מנגנוני הפעילו
 רופפים ופיקוח

 ליועץ שאפשרו
 להוביל המשפטי
 תקינים לא תהליכים

 מקצועית וברמה
 עולים שאינם ירודה
 כללי עם אחד בקנה
 התברר .תקין מינהל

 פעל המשפטי שהיועץ
 להימצאותו חשש תוך

 ניגוד של במצב
 ופעולותיו ,עניינים

 גם חשש מעוררות
 בטוהר לפגיעה
 המידות
 

 סיכום

שקלים וממשיך להפסיד כספים האמורים להגיע בסופו מאות מיליוני  הפסיד"ל בט

אינו מממש את מלוא הפוטנציאל של של דבר לקופה הציבורית, וזאת משום שהוא 

. מצב זה מקורו גם בעובדה שתיקי גמלאות זכותו לשיבוב בגין תיקי גמלאות רבים

מתיישנים עוד בטרם בדק בט"ל אם יש לו זכות שיבוב בהם, כאשר הנהנות 

בט"ל גיבש הסכם חדש עם חברות הביטוח חברות הביטוח.  יות מכך הןהעיקר

המייתר לשיטתו את הצורך בהתדיינויות משפטיות בתיקי תאונות דרכים, ומסדיר 

את מימוש זכותו לקבל את החלק הארי של כספי השיבוב המגיעים לו, תוך מתן 

ההסכם הנחה משווי הגמלאות; אולם הוא לא בחן את כדאיותו הכלכלית של 

 האמור.

הסכם נוסף, חדשני וראשון מסוגו, כרת בט"ל עם חברה א. מטרתו של ההסכם 

האמור ליישם את ההסכם החדש עם חברות הביטוח ולהביא לידי סיום, באופן 

כולל, את הטיפול ברוב תביעות הביטוח שטרם נסגרו, וזאת בתמורה לתשלום 

ופן פעולתם של מנכ"ל באמיליון ש"ח.  61-כ -סופי שתשלם חברה א לבט"ל 

ליקויים קשים הנוגעים התגלו חשב בט"ל דאז  ושלבט"ל, של היועץ המשפטי 

 , כל אחד במסגרת אחריותו וסמכותו,. המנכ"ל והחשבלגיבוש ההסכם ולאישורו

המשפטי, שהוא שומר הסף  ליועץ ואפשרהפעילו מנגנוני בקרה ופיקוח רופפים ש

ירודה  מקצועית וברמה תקינים לא ליכיםתהלהוביל  ונציג שלטון החוק בבט"ל,

. גיבוש ההסכם נעשה תוך ויתור עולים בקנה אחד עם כללי מינהל תקין שאינם

מראש של בט"ל על זכויות לשיבוב שהיו לו כלפי חברה א, וזאת ללא כל תמורה 

את הפרטים הנוגעים לוויתור האמור. אשר  ובלי שהציג למקבלי ההחלטות

במועד החתימה על ההסכם לפי משרד מבקר המדינה,  -להערכת שווי הגמלאות 

מיליון ש"ח. ברקע הדברים התברר שהיועץ המשפטי  35-ניתן היה להעריכו בכ

פעל תוך חשש להימצאותו במצב של ניגוד עניינים הנובע מהיכרות אישית עם 

כמו כן,  לפגיעה בטוהר המידות.גם חשש  מעוררות , ופעולותיוובנו בעל השליטה

המקצועית בנוגע להתקשרות עם חברה א והוא מימש את אחריותו לא החשב 

נוסף על כך, אף שמדובר בהסכם חדשני ולא שגרתי, מנכ"ל כשל בהפעלתה. 

  בט"ל אישר את ההסכם בלי שעמד על השלכותיו האפשריות.

יבחן ביסודיות את האופן שבו הוא מקבל  דוח ביקורת זה מדגיש את הצורך שבט"ל

החלטות ניהוליות ויטמיע שיטות עבודה ובקרה שימנעו מחדלים שמקורם בכשל 

 של מנגנוני הבקרה והניהול. 
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 מבוא
שבגינו בט"ל חייב  מקרהמתרחש  אם)א( לחוק הביטוח הלאומי 328על פי סעיף 

הנפגע( וישנה עילה לחייב צד  -לשלם גמלה למבוטח או לבני משפחתו )להלן 

או אם מתרחשת תאונת  ,נפגע, לפי פקודת הנזיקיןשלישי לשלם פיצויים לאותו 

, רשאי בט"ל לתבוע 1975-דרכים, לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה

. בגמלאות שבט"ל 10מאותו צד שלישי פיצוי על הגמלה ששילם או שהוא עתיד לשלם

ת גמל, גמלת ניידות, ותלויים עבודה נפגעי זכאי לשיבוב בגינן נכללות גמלאות

  נכות כללית.גמלת ו גמלת סיעוד, שאירים

בפועל, אותם צדדים שלישיים הם בדרך כלל חברות הביטוח הרשאיות לנכות 

מהפיצוי שהן משלמות לנפגע את סך הגמלאות שהוא זכאי לקבל מבט"ל בגין אותו 

אירוע ביטוחי לפי ערכו המהוון. למשל, אם שווי הפיצוי לנפגע הוא מיליון ש"ח ושווי 

 600,000ש"ח יקבל הנפגע רק  400,000לאות שהנפגע זכאי לקבל מבט"ל הוא הגמ

ש"ח מחברת הביטוח בגין האירוע הביטוחי. במקרה כזה חברת הביטוח אמורה 

ש"ח לבט"ל אם קיימת לו עילת שיבוב על פי דין. אם בט"ל אינו  400,000להעביר 

ום תקופת ההתיישנות )א( לחוק, בת328תובע מחברת הביטוח את הפיצוי לפי סעיף 

אפשרות מעשית לקבל את  הוא מאבד כל - 11שבע שנים לאחר שהתרחש האירוע -

הפיצוי ונגרם לו נזק כספי. כפועל יוצא חברת הביטוח תרוויח על חשבון כספי 

 הציבור.

את  לפי הערכת הגורמים המקצועיים בבט"ל, מאחר שבמשך שנים לא מיצה בט"ל

מלוא פוטנציאל זכותו לשיבוב מחברות הביטוח, הוא הפסיד כסף רב, והחשש הוא 

מיליון  443גבה בט"ל בעילות שיבוב  2015-2014שמדובר במאות מיליוני ש"ח. בשנים 

, בשנים האחרונות גדלו הסכומים שגבה בט"למיליון ש"ח, בהתאמה. לפי  551-ש"ח ו

הפעולות הנרחבות , עקב 12שטיפל בהםבעילות שיבוב וכן מספר תיקי השיבוב 

מיצוי פוטנציאל השיבוב, ובהן התקשרות עם חברות ביטוח בהסכם צורך ל שנקט

משרדי  29ייזום שינויי חקיקה וגיוס  שיפור תהליכי העבודה לאיתור תיקי שיבוב, חדש,

 לטיפול בתיקי שיבוב. חיצונייםעורכי דין 

 הרשות המנהלת והמבצעת היא המינהלה .היא המועצהבט"ל הרשות העליונה של 

מנכ"ל  .ובראשה עומד מנכ"ל בט"ל וחבריה הם המשנה למנכ"ל, הסגנים והחשב

יוסף שהחל לכהן בתפקיד -תקופה הרלוונטית לביקורת הוא פרופ' שלמה מורבבט"ל 

האחריות העיקרית לטיפול בנושא השיבוב בבט"ל מצויה בידיה של  .2012באפריל   
יודגש כי המעסיק של עובד שנפגע במהלך העבודה משלם דמי ביטוח לאומי בגין העובד, קרי   10

 המעסיק מבוטח בבט"ל, לכן בט"ל אינו יכול לתבוע אותו במקרים כאלה.

נדרשות חברות הביטוח לדווח לבט"ל על מקרים  2014הביטוח הלאומי, מינואר לפי תיקון לחוק   11

שבהם הן ניכו, או היו רשאיות לנכות, סכום כלשהו מהפיצויים שהנפגע זכאי להם כנגד גמלה 

שבט"ל שילם או עתיד לשלם, ולבט"ל זכות שיבוב בגינו. תקופת ההתיישנות של תביעת המוסד 

וח או ביום שבו נודע לבט"ל על ההליכים בין הזכאי למבטח או לשיבוב תחל ביום קבלת הדיו

שנים מיום המקרה שחייב  15לצד השלישי, לפי המוקדם, ובלבד שלא תוגש תביעה אם חלפו 

 את בט"ל לשלם את הגמלה. 

גידול  - 2014תיקים בשנת  8,100(, לעומת 2016)מעודכן לאוקטובר  2016תיקים בשנת  14,200  12

 .75%של 
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בראשותו של היועץ המשפטי עו"ד עמוס רוזנצויג המכהן בתפקיד הלשכה המשפטית 

 .2010זה משנת 

בדק משרד מבקר המדינה את טיפולו של בט"ל  2015אוקטובר -בחודשים אפריל

וההסכם עם  13בתביעות שיבוב, לרבות ההסכמים עם חברות הביטוח בתחום זה

 הכללי. חברה א. הבדיקה נעשתה בבט"ל. בדיקות השלמה נעשו באגף החשב

 

 

 
 וח זה עוסק בבדיקת אובדן כספי שיבוב, בעיקר מחברות הביטוח. ד  13
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 טיפול לקוי במיצוי תביעות שיבוב

כדי שבט"ל יוכל לקבל את כספי השיבוב שהוא זכאי להם עליו לדרשם מאותם 

צדדים שלישיים. לשם כך, בראש ובראשונה עליו לאתר תיקים של גמלאות שהוא 

מידע על תאונות יכול לבקש  , הואלמשל משלם ובגינן הוא זכאי לדרוש שיבוב.

 מתוךבט"ל שבהצליב מידע עם גורמים פנימיים או ל ישראל משטרתמדרכים 

המסמכים שבידיהם יוכל ללמוד על אירועים תאונתיים שגלום בהם פוטנציאל 

נמצאים בידי פקידי תביעות במסגרת הטיפול במבוטח, המסמכים  כמו ,14שיבוב

פניות של חברות ביטוח לבט"ל בבקשה ומסמכים של הוועדות הרפואיות בבט"ל 

 את מסמכי התביעה לגמלה לצורך טיפוליהן בתביעת המבוטח כלפיהן. לקבל

פעלו בט"ל וחברות הביטוח מתוקף  מסוף שנות השבעים של המאה העשרים

להסדרת זכות השיבוב של מסדיר את אופן הפעולה של הצדדים ההסכם הישן ה

חברת הביטוח תשלם  ,שככלל קבע הסכםהבגין תאונות דרכים.  בט"ל כלפיהן

מהסכום שלכאורה הוא  להנחהלבט"ל את הסכום שהוא דורש כשיבוב בתמורה 

בוטל ההסכם הישן, ולאחר משא ומתן ארוך עם חברות  2008בשנת זכאי לקבל. 

להסדרת הטיפול בתיקי  חדשההסכם אושר במינהלה ה 2013הביטוח, בנובמבר 

ן , למעט כמה שינויים 15תאונות דרכים. ההסכם החדש דומה להסכם היש

 התדיינויות משפטיות. למנועמנגנון שמטרתו בהם הוא משמעותי שה

 

 

 איתור תיקי שיבוב והטיפול הלקוי בהם -אי

 תיקים שלא אותרו

על פקיד שגלום בהם פוטנציאל השיבוב מוטלת משימת איתור התיקים בבט"ל 

במסגרת הטיפול בתביעת מבוטח על פקיד התביעות לציין במערכת  .16התביעות

ל בט"ל אם לדעתו יש בגינה עילת שיבוב. אם מדובר בתיק של הממוחשבת ש

מבוטח התובע פיצוי בגין תאונת דרכים, הוא אמור לעבור לטיפול היחידה בסניף יפו 

( -של בט"ל )להלן  תפקידה של יחידה זו הוא לשלוח  2003. משנת 17סניף יפו

ם בתיק  . אם מדובר18לחברות הביטוח דרישות תשלום בגין תיקי תאונות דרכי  
, ותקנות הגנת הפרטיות 1981-העברת המידע תיעשה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  14

 . 1986-)תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו

 ברות הביטוח על ההסכם החדש.החל בט"ל לחתום עם ח 2014בפועל, מספטמבר   15

 תפקידו העיקרי של פקיד התביעות הוא לבדוק אם יש זכאות לגמלה.  16

היחידה בסניף יפו שולחת דרישת תשלום לחברת הביטוח. אם חברת הביטוח אינה נענית   17

לדרישת התשלום ונדרש להגיש נגדה תביעה משפטית, מועבר התיק לטיפול הלשכה 

 .המשפטית להגשת התביעה

היחידה האחראית לשיבוב בסניף יפו כפופה מהבחינה המינהלית למנהל הסניף, והיא מקבלת   18

 הנחיות בתחום המשפטי מהלשכה המשפטית במטה הראשי של בט"ל.
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 ניכר הפסד אף על
 עקב ציבור כספי של
 שיבוב תיקי איתור-אי

 במשך ל"בט פעל לא
 כל לאיתור רבות שנים
 השיבוב תיקי

 ולתביעתם הרלוונטיים
 השיבוב כספי של

 לו המגיעים
 

, התיק אמור לעבור לטיפולה של הלשכה המשפטית במטה הראשי לצורך 19נזיקין

 שיבוב מהצד השלישי הרלוונטי.

כי פקידי התביעות שמומחיותם היא בדיקת זכאות לגמלה  "לזיהה בט 2006בשנת 

פעמים רבות . המשמעות היא כי 20בתיקים שיבובה אינם מומחים דיים באיתור עילות

פקידי התביעות אינם בוחנים כנדרש אם ישנה עילת שיבוב, והם אינם מעבירים את 

מועברים  תיק הגמלאות לגורמים האמונים על תחום השיבוב בבט"ל, ותיקים אלה

יוצא אפוא שבט"ל אינו מאתר את כל התיקים שיש בגינם עילת שיבוב,  .לארכיון

לאות רבות שהוא משלם, והוא ועקב כך הוא אינו מממש את זכותו לשיבוב בגין גמ

שהוציא אגף  2008מפסיד סכומים ניכרים של כספי שיבוב. למשל, מחוזר משנת 

 תיקי תביעות, ובדיקתו העלתה כי  200ביטוח נפגעי עבודה עולה כי בט"ל בדק 

מהתיקים שבהם הייתה עילת שיבוב סימן בטעות פקיד התביעות שלא  25%-ב

 הייתה עילת שיבוב. 

איתור תיקי שיבוב לא פעל בט"ל -ד ניכר של כספי ציבור עקב איעל אף הפס

במשך שנים רבות לאיתור כל תיקי השיבוב הרלוונטיים ולתביעתם של כספי 

 השיבוב המגיעים לו. 

בעקבות דוח ביקורת פנימית מנכ"ל בט"ל  ו שלבדיון שהתקיים בראשות, 2015במאי 

דוח הביקורת הפנימית(, החליט המנכ"ל  -השיבוב )להלן  מיצוי פונטיצאל-בעניין אי

כי פקידי התביעות לא יקבלו עוד החלטה בדבר עילת השיבוב, אלא רק יידרשו 

לסמן אינדיקציה לכך שהתרחש אירוע תאונתי. עוד החליט כי תביעות שיבוב 

 שוטפות יטופלו לפי תהליך חדש שיגובש. 

החל אמנם בתהליך שמטרתו גיבוש  משרד מבקר המדינה מעיר לבט"ל כי הוא

אופן פעולה לאיתור תיקים לצורך מיצוי פוטנציאל השיבוב בגין כל תביעות 

הגמלאות, אבל מדובר בתביעות שוטפות, קרי תביעות שהטיפול בהן טרם 

הסתיים. אולם, על פי בדיקות פנימיות, ישנם גם תיקי גמלאות רבים שהטיפול 

"ל עילת שיבוב, ואף על פי כן הם לא בהם כבר הסתיים ובגינם יש לבט

הועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים, ואף לא סומנה במערכות המחשוב של 

 בט"ל כל אינדיקציה בנוגע לפוטנציאל השיבוב שתאפשר את שליפתם בעתיד.

מסר בט"ל למשרד מבקר המדינה כי התיקון לחוק הביטוח  2016בתשובתו מינואר 

, המחייב את חברות הביטוח לדווח לבט"ל על 2014ת הלאומי שנכנס לתוקפו בשנ

אירועים שיש לו בגינם עילת שיבוב, סייע לצמצום בעיית זיהוי התיקים שבהם עילת 

שיבוב. עוד מסר כי "בשנה האחרונה המוסד פועל... באופן אקטיבי על מנת לאתר 

 תיקים שלגביהם לא נקבעה עילה", והוא "נמצא בעיצומה של בדיקה ארגונית

 שמטרתה לבחון את המשאבים הנדרשים ואת החלופות לטיפול במלאי תיקי העבר". 
תיק שבו עילת השיבוב אינה פגיעה מתאונת דרכים אלא אחת מהעילות המנויות בפקודת   19

 הנזיקין, למשל רשלנות.

 מהם סומן באופן שגוי כי אין עילה לשיבוב. 50%-תיקים ומצא כי בכ 3,000סניף יפו בדק   20
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הוא הוסיף כי "מערכת ממוחשבת לזיהוי 'אוטומטי' של עילות שיבוב מצויה בהליכי 

 פיתוח מתקדמים ותיושם בקרוב". 

 

 מלאי תיקים ישנים הממתינים לטיפול בסניף יפו

ם מלאי גדול ]בסניף יפו[ המטופל בדוח הביקורת הפנימית צוין ש"נמצא כי קיי

בפיגור רב ולעיתים על סף התיישנות... על פי החישוב שערכה הביקורת הפנימית 

תיקים. סניף  100,000-בכ 2014-2007מוערך פוטנציאל תיקי תאונות הדרכים לשנים 

תיקים... תהליך זה מערים  13,000-כ -יפו מטפל בתיקים שנה לפני ההתיישנות 

בפני המוסד למיצוי זכויות השיבוב בין היתר: המוסד אינו יכול להצטרף קשיים רבים 

לתביעת הנפגע שייתכן והסתיימה ולכן המוסד נדרש להגיש תביעה עצמאית. קיים 

קושי באיתור עדים, שת"פ עם הנפגעים והשגת מסמכים". בסיכום הדיון שהתקיים 

שאבי כוח האדם הנחה מנכ"ל בט"ל לגבש הערכה בנוגע למ 2015כאמור במאי 

והעלויות הכספיות שיידרשו לטיפול במלאי התיקים ולהגיש לו אותה. לנוכח האמור, 

 ניתן היה לצפות כי בט"ל יגבש תכנית עבודה לטיפול במלאי התיקים שבסניף יפו.

, מועד סיום הביקורת, נמצא כי בט"ל טרם גיבש תכנית 2015בסוף אוקטובר 

 יף יפו.עבודה לטיפול במלאי התיקים שבסנ

מסר בט"ל כי תכנית עבודה לטיפול במלאי  2016ומיולי  2016בתשובותיו מינואר 

התיקים תגובש בתום תהליך בחינה ארגונית ולאחר בחינה של עלות מול תועלת של 

למיצוי פוטנציאל השיבוב. הוא הוסיף כי בשל תיקוני החקיקה בתחום  החלופות

חובת הדיווח של חברות הביטוח והארכת פרק זמן ההתיישנות עומדים לרשותו כלים 

רבים יותר לאיתור תיקים לפני תום תקופת ההתיישנות, לכן "יש לצפות כי בשנים 

 ופן משמעותי".הקרובות מספר התיקים המתיישנים מדי שנה ילך ויקטן בא

 

 

 ההסכם החדש עם חברות הביטוח
בסוף שנות השבעים ותחילת שנות השמונים של המאה העשרים חתם בט"ל עם רוב 

חברות הביטוח דאז על הסכמים בנוסח זהה, לצורך הסדרת זכותו לשיבוב בגין 

גמלאות שהוא משלם לנפגעי תאונות דרכים. מטרת ההסכם הישן הייתה ליצור 

ום מידי של דרישות השיבוב של בט"ל מחברות הביטוח ולחסוך את מנגנון לתשל

)א( לחוק, ובכך לחסוך 328ההתדיינויות המשפטיות בכל תביעה בנפרד לפי סעיף 

משאבים לשני הצדדים. ההסכם התחדש באופן אוטומטי מדי שנה בשנה, ובט"ל 

לנפגע  שבט"ל שילם גמלאות אימת היה יכול לבטלו בכל שנה. בהסכם נקבע כי כל

תאונת דרכים והוא זכאי בגינן לשיבוב מהחברה המבטחת, תשלם לו החברה את 

, לאחר שחברות 2008משוויין, לפי העניין. בנובמבר  45%שווי הגמלאות בניכוי עד 

הביטוח לא הסכימו לדרישת בט"ל לשנות את תנאי ההסכם הישן, הודיע בט"ל 

ל ביטול ההסכם והזמין אותן שלו, ע זמת הלשכה המשפטיתובילחברות הביטוח, 

לנהל משא ומתן על הסכם חדש. יצוין כי לפי תנאי ההסכם הישן, ביטול ההסכם 
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, והוא המשיך לחול על תיקים שתאריך 2010-2009נכנס לתוקף רק במהלך השנים 

האירוע בהם קדם למועד ביטולו. מאחר שלאחר ביטול ההסכם פעל בט"ל למימוש 

ך האירוע בהם קדם למועד הביטול, הטיפול בהם נעשה זכותו בעיקר בתיקים שתארי

 לפי תנאי ההסכם הישן.

סבר שהתנאים שנקבעו בו גרמו שכיוון מההסכם הישן בט"ל ביקש לשנות את תנאי 

ומשפטית הצדקה כלכלית כל , שכן פעמים רבות לא הייתה גדולנזק כספי לו 

שבגינן היה על עילות  ו במסגרת ההסכםלהנחה שהוא נתן לחברות הביטוח ולוויתור

 מניעת -את מטרתו  השיגלא ההסכם ש כן משום, וזכאי לשיבוב על פי הדין

כפועל יוצא מביטול ההסכם הישן היה התדיינויות משפטיות עם חברות הביטוח. 

 זכותו לאור בט"ל זכאי לתבוע בגין כל עילות השיבוב לפי הדין ולקבל את מלוא

חות שנקבעו בהסכם. מנגד, למימוש זכותו לפי הנזק הכספי שנגרם לנפגע ללא ההנ

הדין יצטרך בט"ל לנהל הליכים משפטיים נגד חברות הביטוח במקרים שבהם הן לא 

 ייענו לדרישתו לשיבוב.

האיגוד(  -לאחר ביטול ההסכם הישן החליטו בט"ל ואיגוד חברות הביטוח )להלן 

החל  2010ראת סוף ולקלפעול לחתימה על הסכם חדש בין בט"ל לחברות הביטוח, 

אישרה  2013בסוף  של בט"ל. המשפטי היועץמשא ומתן בין הצדדים בהובלת 

, ישןההסכם ל הדומה, 21חתימה על הסכם חדש עם חברות הביטוחאת ה המינהלה

שינויים שהמשמעותי בהם הוא מנגנון שמטרתו מניעת התדיינויות  למעט כמה

ויתורים על עילות הוהנחה ואותם המשפטיות. בהסכם החדש נקבעו אותם שיעורי 

 בט"ל זכאי להן במסגרת מימוש זכותו לפי חוק.ששיבוב 

 ,ללא עבודת המטה הנדרשתהאיגוד משא ומתן עם החל בנמצא שבט"ל 

והמינהלה אישרה את החתימה על ההסכם החדש בלי שבחנה את הכדאיות 

של תו זכו ה והיא מימושפנילחלופה שעמדה לעומת ה ,זה מהלךהכלכלית של 

 . 22לשיבוב על פי הדיןבט"ל 

 : הפרטיםלהלן 

 

 חסרה וחלקית  עבודת מטה

לפני חתימה על הסכם, ובמסגרת ניהול משא מתן, יש לבצע עבודת מטה הכוללת 

איסוף נתונים וניתוחם, שתשמש את צוות המשא ומתן במגעיו עם הצד האחר 

 להסכם. אשר להסכם עם חברות הביטוח, עבודת המטה אמורה לכלול בין היתר 
ההסכם נחתם עם כל חברת ביטוח בנפרד ולא עם האיגוד. האיגוד ייצג את החברות רק לעניין   21

 המשא ומתן על נוסח ההסכם.

ית יצוין כי מאז מועד אישור ההסכם החדש תוקן חוק הביטוח הלאומי. חוק ההתייעלות הכלכל  22

, כלל תיקון 2015-(, התשע"ה2016-ו 2015)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

, במקרים שבט"ל יממש את זכותו 2016לחוק הביטוח הלאומי, הקובע בין היתר כי משנת 

לשיבוב על פי חוק ולא על פי הסכם, יהיה על חברת הביטוח להעביר לבט"ל את הסכום שאינו 

תוך הסכום הנקוב בדרישת תשלום שהעביר אליה. אשר ליתרת התשלום שנוי במחלוקת מ

 השנויה במחלוקת, על חברת הביטוח לפרט בפני בט"ל את הסתייגויותיה בנוגע אליה.
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שבכוונת  הערכה בנוגע להשפעות הכספיות והתפעוליות הצפויות של הדרישות

בט"ל להציג לחברות הביטוח ושל דרישותיהן ממנו, אם יציגו לו דרישות כאלה, וכן 

בנוגע להשפעות של כישלון החתימה על הסכם ומימוש זכות השיבוב לפי חוק, כגון 

עלייה במספר ההליכים המשפטיים שבט"ל יידרש לנהל. עבודת המטה נועדה לסייע 

הדרישות מחברות הביטוח ולעמוד על כך לבט"ל לקבל החלטות מושכלות בדבר 

 שייכללו בהסכם החדש, קרי הוויתור עליהן הוא בבחינת "חציית קו אדום".

לאחר ביטול ההסכם הישן הציגה הלשכה המשפטית של בט"ל לאיגוד רשימת 

קיים בט"ל, בהובלת היועץ המשפטי שלו, משא ומתן  2010מדצמבר כאמור, דרישות. 

 עם האיגוד. 

עבודת המטה של בט"ל שנעשתה טרם החלטתה של המינהלה נמצא כי 

בדבר חתימה על ההסכם החדש הייתה חלקית וחסרה. בט"ל לא בחן את 

כדאיותו הכלכלית של ההסכם, דבר שהיה עליו לעשות בייחוד לנוכח חלופות 

חוק; הוא לא בחן , לרבות מימוש הזכות לשיבוב לפי אחרות שעמדו בפניו

חה שראוי לקבוע בהסכם החדש והסתפק באותם מחדש מהם שיעורי ההנ

שיעורי ההנחה שנקבעו בהסכם הישן, וזאת בלי שבחן את הנימוקים שעל 

, ואף שמאז המועד שבו נקבעו 2008בסיסם החליט לבטל את ההסכם בשנת 

שיעורי הנחה אלה חלפו יותר משלושים שנה; והוא גם לא בדק מה יהיו 

הוויתור על עילות תביעה שהוא זכאי ההשלכות הכלכליות והתפעוליות של 

להם לפי דין. זאת ועוד, הוא לא קבע מהן המטרות שעל השגתן אין לוותר, 

דהיינו מהם הקווים האדומים שאין לעבור אותם. עקב כך, לא היו לבט"ל לא 

להשיג את המיטב  התשתית הראויה ולא מסד הנתונים הדרוש שיאפשרו לו

 יטוח. במסגרת המשא ומתן עם חברות הב

: "מאז ביטול ההסכם הישן ועד לחתימה על ההסכם החדש, בתשובותיו מסר בט"ל

לא הצלחנו להגיע במו"מ, לשיפור תנאי ההסכם מול חברות הביטוח, בעניין שיעורי 

ההנחה ובעניין עילות השיבוב". עוד מסר כי "מנגנון מניעת התדיינויות משפטיות 

אומי... בהסכם החדש הינו השינוי המשמעותי ביותר שנדרש מבחינת הביטוח הל

שהפך את ההסכם לכלכלי באופן מידי, גם בהינתן תנאים דומים ביחס להנחה 

ולעילות השיבוב, שכן ריבוי ההתדיינויות הוא מקור הסיבה להפיכת ההסכם הישן 

"בהסכם מסוג זה קשה עד בלתי אפשרי לבצע הערכה הוא הוסיף כי ללא כלכלי". 

בלת וראויה להערכת ההסכם כלכלית מדויקת מראש. לכן המוסד בחר בדרך מקו

 ". ואכן נקבעו פרמטרים להערכה ...אשר יש בו כל כך הרבה פרמטרים בלתי ידועים
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משרד מבקר המדינה מעיר לבט"ל כי אין כל בסיס אמפירי לטענתו בדבר 

הוא לא בחן זאת,  כדאיותו הכלכלית המידית של ההסכם החדש, שהרי

 ,למשל ;צריכה להיבחן מול עלותה משפטיות התועלת שבמניעת התדיינויותו

ההנחות שבט"ל מעניק לחברות הביטוח בהסכם כחלק מהבחינה גובה 

. משרד מבקר המדינה דוחה את טענתו של בט"ל הכוללת של כדאיות ההסכם

", ואין בטענה קשה עד בלתי אפשרי לבצע הערכה כלכלית מדויקת מראשכי "

יות הכלכלית של החלופות זו כדי להצדיק את הימנעותו מלבדוק את הכדא

השונות כאמור, לפני שהחל במשא ומתן עם האיגוד, ולמצער במהלך שלוש 

השנים שחלפו מתחילת המשא ומתן עד החלטת המינהלה לחתום על ההסכם 

 החדש. 

עולה כי בשנת  2016יצוין כי מנתונים שמסר בט"ל למשרד מבקר המדינה במרץ 

-רק כ -חלקיים  23יטוח שחתמו על ההסכםהיו שיעורי התשלום של חברות הב 2015

בממוצע מסך הדרישות שהעביר אליהן בט"ל בשנה זו. מנתונים שמסר בט"ל  72%

)מעודכן לאוקטובר  78%היו שיעורי התשלום  2016עולה כי בשנת  2016באוקטובר 

2016)24. 

מסר בט"ל כי יבדוק את הסיבות לשיעורי התשלום החלקיים  2016בתשובתו מיולי 

המדינה, ויעשה זאת במסגרת  מבקר משרד של מה מהחברות, על פי המלצתושל כ

 בחינת הכדאיות הכלכלית של ההסכם החדש )ראו להלן(.

על בט"ל לבדוק את הסיבות לשיעורי התשלום החלקיים של כמה מהחברות 

שעמן חתם על ההסכם החדש האמור לסייע בידו לקבל את התשלום מחברות 

נויות משפטיות. יש לבצע את הבדיקה במשך זמן, בין הביטוח ולהימנע מהתדיי

פעמיים, כמו עלייה זמנית -היתר כדי שתוצאותיה לא יושפעו מאירועים חד

בגבייה עקב קבלת תשלומים שחברות הביטוח לא העבירו לפני חתימתן על 

מסקנות הבדיקה יכולות לסייע בבחינת הכדאיות הכלכלית של  ההסכם.

 ההסכם החדש.

 

לאישור בנוגע  המינהלהלת ההחלטות של תהליך קב
  החדש ההסכם

)ב( לחוק הביטוח הלאומי קובע כי המינהלה היא "הרשות המנהלת 8סעיף  .1

לעשות זאת על  והמבצעת" של בט"ל. בבואה לקבל החלטות, על המינהלה

בסיס התשתית הנדרשת, קרי הנתונים הרלוונטיים, ניתוחם ובחינת ההשפעות 

השונות של ההחלטה תוך בחינת החלופות האפשריות הרלוונטיות. ראוי שבעניין 

ההסכם החדש תחליט המינהלה אם להתקשר בהסכם, תוך בחינת ההשפעות 

מימוש  -האפשרית  הכספיות והתפעוליות של ההסכם לעומת אלה של החלופה  
 . 1.4.15מדובר בארבע חברות ביטוח שחתמו על ההסכם עד   23

 .2015חברות ביטוח שחתמו על ההסכם בשנת  12מדובר בנתונים לגבי   24
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 שחברי נמצא

 ביקשו לא המינהלה
 הכדאיות את לבחון

 ההסכם של הכלכלית
 של החלטתה. החדש

 להתקשר המינהלה
 החדש בהסכם

 על שלא התקבלה
 התשתית בסיס

 בדבר הנדרשת
 הכספיות ההשפעות

 של והתפעוליות
 ההסכם
 

ותוך בחינת השיקולים שעליהם התבססה  -זכותו של בט"ל לשיבוב לפי הדין 

 .25ההחלטה לבטל את ההסכם הישן

, בדיון המינהלה שבו אושר ההסכם החדש, מסר היועץ המשפטי 2013בנובמבר 

כי בתחילת המשא ומתן דרש בט"ל להרחיב את עילות השיבוב ולצמצם את 

האיגוד לא הסכים לכך. בסופו של דבר אישרה המינהלה  שיעורי ההנחה, אבל

את ההתקשרות עם חברות הביטוח בהסכם החדש, בהסתמך על הצגת הנושא 

על ידי היועץ המשפטי, ובכלל זה העברת חומר כתוב לחברי המינהלה, לרבות 

דואר אלקטרוני שהציג וממנו עולה התנגדותה להסכם של עורכת דין מהלשכה 

"ל שריכזה את תחום השיבוב בעשורים האחרונים ונחשבה המשפטית של בט

 למומחית בתחום.

נמצא שחברי המינהלה לא ביקשו לבחון את הכדאיות הכלכלית של 

ההסכם החדש. בסופו של דבר החלטתה של המינהלה להתקשר 

בהסכם החדש התקבלה שלא על בסיס התשתית הנדרשת בדבר 

עומת האפשרות העומדת ההשפעות הכספיות והתפעוליות של ההסכם ל

בפני בט"ל למצות את זכותו לשיבוב על פי הדין. בכך לא מילאו חברי 

  המינהלה כדבעי את תפקידם בעניין ההחלטה להתקשר בהסכם החדש.

התנגדות נוספת להסכם העלה מנהל סניף יפו דאז, שנחשב בבט"ל לבעל  .2

 היה סניף יפו האחראי הבלעדי בבט"ל 2003ניסיון וידע בנושא. כאמור, משנת 

חוק אם לפי  להוצאת דרישות לחברות הביטוח בגין תיקי תאונות דרכים, אם לפי

ההסכם הישן. בעקבות כך, במשך השנים נצברו ידע רב, ניסיון רחב ומומחיות 

רבה בקרב אנשי המקצוע ביחידה זו וכן נתונים ותובנות על תהליכי העבודה מול 

 חברות הביטוח.

אישור ההסכם החדש הוא שלח בינואר  לאחר שנודע למנהל סניף יפו דאז על

מכתב למנכ"ל בט"ל, ובו הביע את התנגדותו להסכם והציע כי בט"ל  2014

השולל  1979יפעל למימוש זכותו לשיבוב על פי הדין. לטענתו, "ההסכם משנת 

מן המל"ל ]בט"ל[ זכויות שיבוב רבות המגיעות לו על פי הדין והפסיקה ועל כן 

ר המינהלה... מדובר בסכומי עתק של מאות מיליוני באישו 2009בוטל בשנת 

ואילך, מועד קבלת  2003היורדים לטמיון". הוא ציין: "משנת  -שקלים בשנה 

האחריות בסניפנו על הטיפול בתביעות שיבוב, 'עלינו על דרך המלך', והתווינו 

תהליך עבודה שחברות הביטוח התיישרו לפיו. כיום רוב המחלוקות שהיו קיימות 

כך שמטרת 'מניעת של פרשנות ההסכם הגיעו לסיום עם פסקי דין חלוטים, ב

" )ההדגשה במקור(. הוא ציין כי באותה העת התדיינות' הפכה לריקה מתוכן

הוציא הסניף דרישות תשלום לחברות הביטוח מכוח החוק, שכן ההסכם הישן 

קיבל  2012לא חל עוד. למשל, בהתייחס לדרישות מכוח החוק ציין כי בשנת 

מהמקרים ואת מלוא סכום  92%-סניף יפו "חלק או מלוא סכום הדרישה ב

מהמקרים, מדובר על שיעורי גבייה גבוהים בהחלט". הוא פירט  81%-הדרישה ב

במכתבו את היתרונות והחסרונות שבחתימה על ההסכם החדש אל מול   
 .442-439, 424-423(, כרך א, עמ' 2010) משפט מינהליארז, -דפנה ברק ראו  25
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 נתוניםפרטים נוספים וכן הציג האפשרות של מימוש הזכות לשיבוב לפי הדין, ו

  .טענותיו את לגישתו המאששיםמספריים 

בביקורת נמצא כי מנכ"ל בט"ל לא הביא לידיעת חברי המינהלה את תוכן 

מכתבו של מנהל סניף יפו דאז. זאת ועוד, המנכ"ל גם לא זימן את מנהל 

סניף יפו דאז לדיון מקצועי שבו ייבחנו נימוקיו להתנגדותו להסכם, וגם לא 

היועץ המשפטי לעמדה המנוגדת שהביע מנהל סניף דרש את תגובתו של 

יפו. יתרה מזאת, הוא לא דרש לבחון את הטענות ולבדוק את הנתונים 

שהובאו במכתב האמור ואף לדון בהם. יוצא אפוא כי מידע חשוב שהיה 

רלוונטי לתהליך קבלת ההחלטות של חברי המינהלה לא הוצג להם וגם 

היה די בכך כדי לפגוע ביכולתם  לא נבדק. לדעת משרד מבקר המדינה,

של חברי המינהלה לקבל החלטות מושכלות בעניין; לכן, ראוי היה 

שהמנכ"ל יעביר את המידע למינהלה כדי שתוכל לשקול מחדש את 

 ההחלטה שכבר קיבלה.

מסר מנכ"ל בט"ל למשרד מבקר המדינה כי הנימוקים  2016בתשובתו מינואר 

 החדש אישור ההסכם לפניהיו ידועים דאז כבר במכתבו של מנהל סניף יפו 

  .בפניה אותם הציגהמשפטי  היועץובמינהלה, 

משרד מבקר המדינה מציין כי מהמסמכים שהוצגו למינהלה עולה 

שעמדתו של מנהל סניף יפו דאז לא רק שלא הוצגה למינהלה, אלא 

 המנכ"ל והיועץ המשפטי אף לא חשפו את המידע בפני המינהלה.

חזור, אלא בהחלטה -"לא מדובר במהלך אל בט"ל:מסר  2016מינואר  בתשובתו

לטווח קצר שניתנת לביטול כל שנה, בהתאם לבדיקת המשמעויות הכלכליות 

האמתיות, שאותן ניתן לבחון עובדתית רק לאחר הפעלתו של ההסכם וזאת אכן 

 בכוונתנו לעשות". עוד מסר כי "עתה, אכן ההסכמים נבחנים, יחד עם החשבת

 , לאור תיקוני החקיקה".]במשרד האוצר[ הכללית
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 פוטנציאל מיצוי-אי

 ויתור משמעו השיבוב
, ציבור כספי על

 העיקריות והנהנות
 חברות הן מכך

 הביטוח
 

משרד מבקר המדינה מעיר לבט"ל כי עם חלוף הזמן גדל מספר התיקים 

מיצוי פוטנציאל -איהמתיישנים שבט"ל טרם בדק אם יש לו זכות שיבוב בגינם. 

חברות  , והנהנות העיקריות מכך הןמשמעו ויתור על כספי ציבור השיבוב

מלוא  יצוילמ תהליכים ליישוםלפעול באופן נמרץ ואקטיבי  על בט"ל הביטוח.

בתיקי גמלאות ובמלאי תיקי הגמלאות הקיים  הגלום פוטנציאל השיבוב

 ,לשם כך . עליו גם לטפל כנדרש במלאי התיקים הקיים בסניף יפו.עתידיים

דיחוי תכנית כל להכין ללא  ,עליו להאיץ את בדיקת מלאי התיקים הקיים

לממש את מלוא פוטנציאל ולהקצות משאבים שיאפשרו לו עבודה סדורה 

נוסף על כך, על בט"ל לבחון את ההשפעות הכלכליות של ההסכם . השיבוב

החדש ואת ההיתכנות של החלופות העומדות בפניו במטרה להשיג מימוש 

מיטבי של זכותו לשיבוב, ובכלל זה האפשרות לשנות את ההסדר הקיים עם 

ואף לקדם שינויי חקיקה נדרשים. בהתאם  -החדש  ההסכם -חברות הביטוח 

לכך, עליו להכין תכנית עבודה סדורה ולהקצות את המשאבים שיידרשו 

למימוש זכותו לפי החלופה המיטבית שתמצה את גבייתם של כספי הציבור. 

הכללי,  החשב ראוי שהבחינה כאמור תיעשה בשיתוף פעולה מלא עם אגף

 . כמפורט בתשובת בט"ל לעיל

 בנושא ייעוץ שירותי לקבלת פומבי מכרז הכללי החשב אגף פרסם 2016 ביוניכי  יצוין

"ל באמצעות בחינת ההסכמים מול חברות בטזכות השיבוב של  פוטנציאל מיצוי

 .הביטוח
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לאישור בנוגע קבלת ההחלטות  תהליך

 עם חברה א הסכםה

בחברה ב המחזיקה בחברה  השליטהעסקה לרכישת חברה א ה השלימ 2012בשנת 

להנפיק פוליסות  2013 שנתחברה א בחדלה ג העוסקת בביטוח. בעקבות העסקה 

של בט"ל, לנוכח הדברים האלה פנה אליו בעל  היועץ המשפטידברי לביטוח. 

של חברה א לבט"ל בנושא  להסדיר את התחייבויותיה כדי השליטה בחברה א

השיבוב. עו"ד רוזנצויג יידע את מנכ"ל בט"ל על פנייתו של בעל השליטה בחברה א, 

והמנכ"ל הטיל עליו להוביל את עבודת המטה ואת ניהול המגעים עם החברה, וזאת 

יוני לפיה. בפעמי בגין כלל זכויותיו של בט"ל לשיבוב כ-כדי לקבל ממנה תשלום חד

. בפני בט"ל עמדו א החברשל חבויות ה עלנתונים החל היועץ המשפטי לרכז  2013

האחת, לחתום על הסכם עם חברה א להסדרת כל התחייבויותיה  -שתי אפשרויות 

אליו או חלקן, והאחרת להמשיך לפעול מול החברה כפי שהוא פועל מול חברות 

 . 26הביטוח האחרות

בט"ל ובאישורו  ולפי החלטת מנכ"ל היועץ המשפטי המלצתעל פי , 2014בספטמבר 

להסדרת סילוק התחייבויותיה  א עם חברה התקשר בט"ל בהסכם ,של החשב דאז

 -הביטוח הלאומי )להלן  לחוק 328הקיימות והעתידיות בגין תביעות שיבוב לפי סעיף 

 .ההסכם עם חברה א(

 כמפורט:  מיליון ש"ח 61.5-בהסכם עם חברה א נקבע כי החברה תשלם לבט"ל כ

מיליון ש"ח עבור כל המקרים שבהם ישנה או עשויה  55פעמי של -סכום חד .1

להיות בעתיד לבט"ל עילת תביעה נגד חברה א בגין נזק שנגרם לנפגע בתאונת 

 -)להלן  "ל במועד ההתקשרותלבט ידועים היו שלא המקרים לרבותדרכים, 

 ער"ל היה בט ההסכםגיבוש  בעתכי  התשלום בגין תיקי תאונות דרכים(. יודגש

עילת  יש אםאינו יודע  שהואמלאי גדול של תיקי גמלאות  נויש שבפועל לכך

סימן אותם באופן שגוי או כלל  המטפל התביעות שפקיד משום, בגינםשיבוב 

  לא סימן אותם.

מיליון ש"ח בגין תביעות לפי פקודת הנזיקין התלויות  5.65פעמי של -סכום חד .2

 ת בערכאות משפטיות. ועומדו

פעמי של מיליון ש"ח עבור מקרים שטרם הוגשה בגינם תביעה לפי -סכום חד .3

. ש"ח 600,000על בכל אחד מהם אינו עולה  א חברה של פקודת הנזיקין וחלקה

בכל אחד  א חברה של שחלקה פקודת הנזיקין בלבדבמקרים של תביעות מכוח 

. 27י לתבוע את החברה על פי הדין, בט"ל יהיה רשאש"ח 600,000עולה על  מהם

מקורם בתיקי  2015-2014מהסכום שגבה בשנים  80%יצוין כי לפי נתוני בט"ל,   
דהיינו בנוגע לתיקי תאונות דרכים לפעול לפי ההסכם החדש ללא הצורך בהגשת תביעות   26

משפטיות או לפעול ללא הסכם לפי העילות בחוק, ובנוגע לתיקי נזיקין להגיש תביעות משפטיות 

 נענות. נגדן כאשר דרישותיו אליהן אינן

 יודגש כי החרגה זו אינה חלה על תביעות בגין תיקי תאונות דרכים.  27
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מהסכום מקורם בתיקי שיבוב מכוח פקודת  20%שיבוב בגין תאונות דרכים ורק 

 הנזיקין.

ויתר  משמעות ההסכם שגיבש והוביל היועץ המשפטי של בט"ל היא שבט"ל

ללא כל תמורה ומראש על חלק מהזכויות לשיבוב בגין תיקי תאונות דרכים, 

 . 28שהיו לו כלפי חברה א, בלי שכלל העריך את שווי הוויתור, כמפורט בהמשך

 

 

 גיבוש הערכת השווי
 ככלל, לפני קבלת החלטה מינהלית יש לבצע עבודת מטה כוללת, מסודרת .1

מקבלי ללהציג  באופן שיאפשרניתוחם ו איסוף נתונים המתבססת על ומתועדת

על מצב הדברים שתסייע בידם לקבל החלטה ההחלטות תמונה ברורה ומקיפה 

ן . תהליך מסודר של קבלת החלטות המבוסס על תשתית עובדתית 29בעניי

. 30מלאה ועל שמיעת עמדות רלוונטיות צפוי להוליד החלטה יעילה ונכונה יותר

סכם ייחודי ראשון מסוגו שטרם בוצע כמותו הדבר נכון בייחוד כאשר מדובר בה

בבט"ל. לכן, לפני החתימה על ההסכם עם חברה א היה על בט"ל לחשב 

באופן מדויק ככל הניתן את שווי זכויות השיבוב הקיימות והעתידיות שלו כלפי 

החברה, וזאת כדי להעריך את הסכום שעליו לקבל לפי ההסכם תמורת הוויתור 

 על זכויותיו. 

כינס היועץ המשפטי דיון פנימי שאליו הוזמנו החשב דאז, המבקרת  2014במרץ 

הפנימית ובעלי תפקידים נוספים. בדיון סוכם כי בט"ל יעריך את שווי הזכות 

 מסר 2015באוקטובר . לשיבוב של בט"ל כלפי חברה א בגין תיקי תאונות דרכים

המדינה כי באותה ישיבה נדונו חלופות למבנה  מבקר למשרדהמשפטי  היועץ

ההתחשבנות, וסוכם העיקרון שההסכם עם חברה א יחול על תיקי פלת"ד 

)פיצוי לנפגעי תאונות דרכים( ולא על תיקי נזיקין מעל סכום מסוים. סוכם 

שהנתונים ייאספו מתוך מערכות המידע הניהולי לאחר ריכוז התיקים המסומנים 

נות דרכים". תיקי נזיקין תלויים יידונו באופן ספציפי ותיקים כ"תיקי חברה א תאו

 לא ידועים לא ייכללו בהסכם. 

. 31בעקבות הדיון האמור ריכז היועץ המשפטי צוות לביצוע הערכת השווי האמור

, של בט"ל הפיננסיהכספי ושמדובר בתחום שבמהותו משפיע על מצבו  מאחר

שמתוקף תפקידו הוא בעל  ,מטעמו ט"ל או מיבחשב צריך היה לצרף לצוות את 

המומחיות הידע, בעל כן א ו ההסמכות לאשר את ההתקשרות עם חבר  
 משרד מבקר המדינה לא בדק את נושא הסדרת זכויותיו של בט"ל לשיבוב בתיקי נזיקין.  28

; מבקר 191(, "עבודת המטה של משרדי הממשלה", עמ' 2005) ב55דוח שנתי מבקר המדינה,   29

תהליך קבלתן והתאמתן ליעדי  -(, "החלטות בתחום המיסים 2014) א64דוח שנתי המדינה, 

 .145הממשלה", עמ' 

 .262(, כרך א, עמ' 2010) משפט מינהליארז, -דפנה ברק  30

 הצוות לא היה מעורב בגיבוש ההסכם עם חברה א )ראו להלן(.  31
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והכישורים המקצועיים הנדרשים כדי לנתח את ההשפעות הפיננסיות של 

 .ההסכם המתגבש

עובדת בט"ל,  של אקטואראת ה למרות זאת, נמצא כי הצוות שהוקם כלל

הצוות(. בצוות  -)להלן  מחקרהמינהל נציגה מאגף הביקורת הפנימית ומ

 לא נכלל החשב או נציג מטעמו. 

ובה ציין כי היא ליועץ המשפטי הערכת שווי  הצוות הגיש 2014באוגוסט 

שלבט"ל הייתה דרכים  תאונות מתייחסת לשווי של חלק מתיקי הגמלאות בגין

ש"ח מיליון  98.5-א. הצוות העריך את השווי ב חברה כלפי שיבוב עילת בהם

הצוות לא  וציין כי קיימים תיקים נוספים שהוא לא כלל בהערכה האמורה.

 העריך את היקף אותם תיקים נוספים ואת שוויים.

מסר היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה כי הנוכחים  2016בתשובתו מינואר 

בדיון הפנימי האמור הם אלה שהחליטו אם הם עצמם יהיו בצוות או נציג 

ר כי "החשב היה שותף לכל תהליך גיבוש ההסכם, כּותב מטעמם. עוד מס

למיילים מהצוות המקצועי שהכין את הערכת השווי והיה חלק מצוות המשא 

מסר החשב דאז  2016ומתן שעסק בהסכם ]עם חברה א[". בתשובתו מינואר 

למשרד מבקר המדינה כי לאחר הדיון האמור התברר לו כי היועץ המשפטי 

על ידו להעריך את השווי, והוא לא היה מעורב במשימה ביקש מצוות שמונה 

 הזאת.

את החשב או נציג  מציין כי מאחר שהצוות לא כלל משרד מבקר המדינה

הערכת השווי. אין לקבל את צוות מרכיב הכרחי לצורך החסר מטעמו, 

היה עליו להתריע בפני  לכל הפחותאופן פעולתו הפסיבית של החשב; 

שיתופו בצוות או למצער נציג -עץ המשפטי על אימנכ"ל בט"ל ובפני היו

 מטעמו. 

כדי לחשב באופן מדויק ככל הניתן את שווי זכויות השיבוב הקיימות והעתידיות  .2

שלו כלפי חברה א, ולהעריך את הסכום שעליו לקבל ממנה לפי ההסכם 

תמורת הוויתור על זכויותיו, היה מצופה מבט"ל כי בטרם יגבש את הערכת השווי 

יפנה לחברה וידרוש לקבל את רשימת תיקי השיבוב הידועים לה ואמורים  הוא

להיכלל בהסכם עמה; וזאת בייחוד על רקע תיקון חוק הביטוח הלאומי, המחייב 

 או ניכו, הן שבהםמקרים , לדווח לבט"ל על 2014את חברות הביטוח, מינואר 

בשל גמלה  שהנפגע זכאי להם מהפיצויים כלשהו סכום לנכות, רשאיות היו

 .ה"ל זכות שיבוב בגינלבטו לו "ל שילם או עתיד לשלםשבט
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בביקורת עלה כי היועץ המשפטי שהוביל את מהלך ההתקשרות עם 

חברה א לא פנה לחברה כדי לקבל את המידע הדרוש. עקב כך, גיבש 

הצוות את הערכת השווי על סמך מידע חלקי שהיה מצוי בבט"ל, אף 

שנים לאתר את כל  במשך מצליח אינו"ל בטשכבר היה ידוע כאמור כי 

 תיקי השיבוב הרלוונטיים.

 

 

 עם חברה א בהסכם הוויתורים
הגיש היועץ המשפטי למנכ"ל בט"ל, עם העתק לחשב, מסמך  2014באוגוסט 

שהנדון בו הוא "הסכם עם ]חברה א[ לסילוק כלל התחייבויותיהם במסגרת תביעות 

מסמך ההמלצה(. בנספחים  -ההסכם )להלן  שיבוב", ובו המליץ למנכ"ל לחתום על

 של המסמך נכללו הערכת השווי ונוסח מוצע להסכם עם חברה א. 

במסמך ההמלצה הציג היועץ המשפטי גם את החישוב שהכין בנוגע לתשלום 

יקבל לפי ההסכם בגין תיקי תאונות דרכים. החישוב התבסס על שווי זכויות  שבט"ל

מיליון ש"ח. על פי התחשיב  98.5השיבוב בגין התיקים שנכללו בהערכת השווי בסך 

מיליון ש"ח מסכום זה שכן על פי ניסיון העבר שילמה  8הפחית היועץ המשפטי 

מיליון  90.5לם; על מהסכומים שבט"ל דרש ממנה לש 92%חברה א לבט"ל רק 

מכוח מיליון ש"ח, וזאת  31.5, דהיינו 35%השקלים הנותרים ניתנה הנחה בשיעור של 

עם חברות הביטוח שהוחל גם בהסכם עם חברה  הסכם החדשהנחות הניתנות בה

מיליון ש"ח בגין ניכוי  4 הנחה נוספת בסךמיליון ש"ח ניתנה  59על היתרה בסך  א.

יוצא אפוא כי לאחר כל ההנחות הייתה התמורה בגין  .הקדמת התשלום בשלריבית 

 (.בהערכת השווישנקבע הגמלאות שווי מ 56%) מיליון ש"ח 55תיקי תאונות דרכים 

תיקים של  5,750-במסגרת הערכת השווי אותרו במערכות המחשוב של בט"ל כ

וחברה א  2013-2007נפגעי עבודה שנפצעו בתאונות דרכים )ולא נפטרו( בשנים 

 תיקים.  400-יתה החברה המבטחת. במועד הרלוונטי כבר טופלו בבט"ל כהי

מהתיקים שאותרו לא ציין פקיד התביעות במערכות המחשוב אם יש בגינם  3,600-בכ

נרשם במערכות המחשוב שפקיד התביעות קבע כי יש בגינם  1,650-בכ ,עילת שיבוב

ערכת השווי התייחסה . הנרשם כי אין בגינם עילת שיבוב 100-ובכ עילת שיבוב

, ושוויים הוערך 2012-2007התיקים לשנים  -מתיקים אלה  1,500-לשוויים של כ

מיליון ש"ח. הערכת השווי לא כללה את שוויים של תיקי גמלאות  98.5-כאמור ב

ושל תיקים נוספים, כפי שיפורט  2013אחרות, של תיקי גמלאות נפגעי עבודה לשנת 

 בהמשך.

למחרת היום שבו קיבל את מסמך ההמלצה, ולאחר שקיים שיחה טלפונית בעניין 

עם החשב דאז ועם היועץ המשפטי, החליט מנכ"ל בט"ל לחתום על ההסכם עם 

חתמו המנכ"ל והחשב דאז על ההסכם, כאשר גובה  2014חברה א. בספטמבר 

תבסס על התמורה בגין תיקי תאונות דרכים שקיבל בט"ל מחברה א לפי ההסכם ה

הערכת השווי )בעניין זה ראו גם בפרק "תהליך קבלת החלטות לקוי בנוגע להסכם 

 עם חברה א"(. 
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 על כי עלה בביקורת

 חברה עם ההסכם פי
 ויתור בפועל נכלל א

 על תמורה כל ללא
 בגין השיבוב זכות

 גמלת שאינן גמלאות
 עבודה נפגעי

 

להלן פירוט הזכויות העיקריות שבט"ל כלל לא העריך את שוויין וויתר עליהן בהסכם 

 עם חברה א ללא כל תמורה.

 

בגין גמלאות שאינן גמלת על שיבוב עם חברה א  הוויתורים בהסכם

 עבודה נפגעי

לעובדה כי אין  ערים והי רוזנצויג,"ד עו"ל, ובכלל זה כאמור, זה כמה שנים שבט

. בהתאם לכך, בהם פוטנציאל שיבוב שישתיקי הגמלאות  עלמידע מלא  בט"לל

נפגעי של התייחסה אך ורק לגמלאות הערכת השווי שגובשה אף היא הייתה חלקית ו

מבוטחים היא לא התייחסה לא לגמלאות של עבודה שנפצעו במהלך עבודתם )

כפי שיפורט בהמשך(.  ,משולמת גמלת תלויים ולא לגמלאות אחרות בגינםנפטרו וש

 רק על גמלאות אלה. לבט"ל היו נתונים זמיניםשהסיבה לכך הייתה 

 עילת השיבוב קיימת לא רק בגין גמלאות נפגעי עבודה שנפצעו אלא גם בגין גמלת

. למשל, אם נכות כלליתגמלת ו גמלת סיעוד, גמלת שאירים, ותגמלת נייד, תלויים

מבוטח נפגע בתאונת דרכים שלא במסגרת העבודה הפך נכה ונמצא זכאי לגמלת 

נכות או לגמלת ניידות, או אם הנפגע נהרג בתאונת דרכים ושאיריו זכאים לגמלת 

 , בט"ל זכאי לשיבוב בגין גמלאות אלה.ריםישא

ור רק גמלאות לנפגעי עבודה שנפצעו )ולא נפטרו(, וזאת הערכת השווי כללה כאמ

 מכיוון שלטענת העובדת מאגף הביקורת הפנימית, שהייתה חברה בצוות, הנתונים

ומפאת ", עבודה לנפגעי הנוגעים"היחידים שהיו זמינים בשליפה לצוות" היו הנתונים 

 נתונים זמינים.רק על  הצוות ךהסתמ "לוחות הזמנים שהוקצבו לביצוע הערכת השווי

אי לכך, גם נכתב במפורש בהערכת השווי כי החישוב מתייחס רק ל"תשלומי 

הנתונים שיוצגו גמלאות בתיקי נפגעי עבודה המשויכים ]לחברה א[ שבמלאי", ו"

במסמך זה אינם כוללים את נתוני גמלאות שאירים, תלויים, סיעוד ונכות 

 . 32קור(" )ההדגשה במכללית ששולמו למבוטחי ]חברה א[

 כל ללא ויתור בפועל נכלל א חברה עם ההסכם פי על כי עלה בביקורת

  .עבודה נפגעי גמלת שאינן גמלאות בגין השיבוב זכות על תמורה

מסר עו"ד רוזנצויג למשרד מבקר המדינה כי למיטב ידיעתו, "תיקי  2015באוקטובר 

נכות כללית, ניידות וכו', אינם מסומנים כתאונות דרכים ולכן אין לגביהם אינדיקציה 

והם לא היו מגיעים לסניף יפו לדרישה... ההערכה התבקשה לגבי כלל התיקים... 

ו כתאונת דרכים". בנוגע לגמלאות שלא תיקים שלא נכללו, יש להניח שלא סומנ

נכללו בהערכת השווי הוא מסר בתשובתו כי "לא היו נתונים זמינים במערכות המידע 

הניהולי או במערכת הלשכה המשפטית ולכן לא היה ניתן להעריך את שווין". הוא 

ציין כי "אין זה ריאלי לבסס דרישה לתשלום בהעדר נתונים... ואין זה ריאלי להגיע 

  להסדר... על סמך נתונים סטטיסטיים".
אבל הדבר עולה בהערכת השווי לא צוין אמנם במפורש כי היא אינה כוללת גמלאות ניידות,   32

מהאמור בה שלפיו החישוב מתייחס רק ל"תשלומי גמלאות בתיקי נפגעי עבודה המשויכים 

 ל]חברה א[ שבמלאי".
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למען הבהרת התמונה פנה משרד מבקר המדינה למנהל סניף יפו דאז. בתגובתו 

לפנייה הסביר המנהל כי סניף יפו מוציא דרישות שיבוב גם בגין  2015מאוקטובר 

גמלאות שאינן גמלאות נפגעי עבודה שנפצעו; אם כך, הדברים אינם עולים בקנה 

כי למרות טענת היועץ אחד עם הסבריו של היועץ המשפטי. זאת ועוד, יודגש 

זמינות הנתונים, בתשובתו דווקא הצליח בט"ל להעריך בנקל את -המשפטי על אי

שוויין של שאר הגמלאות )ראו להלן(. לכן, לא ניתן לקבל את גרסתו של היועץ 

 המשפטי.

 

 אירעותאונות דרכים שתיקי תמורה על כל ויתור ללא 
 2013 בשנת

אות של נפגעי עבודה שנפגעו בתאונות דרכים בהערכת השווי נכללו רק תיקי הגמל

 201333, ולא נכללו בהן תיקים של תאונות דרכים שאירעו בשנת 2012-2007בשנים 

 (.2013התיקים משנת  -)להלן 

במהלך ביצוע הערכת השווי כלל אמנם הצוות בחישוב סך הגמלאות גם תיקים 

יועץ המשפטי שאותרו באותה עת, אבל בדיון שהתקיים בלשכת ה 2013משנת 

והצוות להשמיט תיקים אלה מהחישוב. בביקורת לא נמצא  המשפטי היועץ החליטו

 מסמך שאפשר ללמוד ממנו מדוע הושמטו תיקים אלה.

נמצא כי על פי ההסכם עם חברה א נכלל בפועל ויתור ללא כל תמורה על 

 . 2013זכות השיבוב גם בגין התיקים משנת 

 

שלגביהם  בגין תיקים על זכויות תמורהכל ויתור ללא 
 החברה המבטחת זהותלא היה מידע על 

רק תיקי תאונות דרכים בתחום נפגעי עבודה, שלגביהם היה בהערכת השווי נכללו 

 רשום במערכות המחשוב של בט"ל כי המבטחת בתיקים אלה הייתה חברה א. 

 2015 , ובהסתמך על נתונים שהתקבלו מבט"ל, עולה כי בספטמברמהביקורת

תיקים שפקידי התביעות  21,660היו רשומים במערכות המחשוב של בט"ל 

קבעו כי יש עילת שיבוב בגינם, אבל לא היה רשום בהם מי היא החברה 

 . 34המבטחת

 
שתוקפן שנה ולכן הכיסוי בהן חל גם על תאונות  31.12.12חברה א הנפיקה פוליסות ביטוח עד   33

 .2013שאירעו בשנת 

 6.4%תאונות דרכים מחברה א היו בממוצע תקבולי השיבוב בגין תיקי  2013-2007בשנים   34

 מתקבולי בט"ל בתחום.
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יודגש כי בשגרה סניף יפו בודק את כל התיקים של נפגעי עבודה שבהם סימן פקיד 

נמצא תיק שיש לגביו עילת התביעות כי הפגיעה נגרמה עקב תאונת דרכים. אם 

 שיבוב ואין רשום בו מי היא החברה המבטחת, הוא מברר בעצמו את זהותה.

מעיר לבט"ל על שביצע את הערכת השווי מתוך ויתור  מבקר המדינה משרד

מראש וללא כל בדיקה על תיקים רבים של נפגעי עבודה, שאין בהם מידע על 

שנוהג סניף יפו בשגרה, ולא החברה המבטחת, אף שניתן היה לאתרה, כפי 

בחן דרכים להעריך את שוויים של התיקים שבהם חברה א הייתה החברה 

  המבטחת.

ינואר  - 2015ואכן, במסגרת המענה לטיוטת דוח זה בחן בט"ל בחודשים דצמבר 

את התיקים שאין מצוינת בהם חברה מבטחת. הוא מסר כי לפי הערכתו שוויים  2016

 ש"ח. 700,000-ל כשל תיקים אלה עומד ע

 

 תמורה על זכויות בגין תיקים עתידייםכל ויתור ללא 

המבוטח או שאיריו, לפי העניין, זכאים להגיש לבט"ל תביעה לקבלת גמלאות, 

וככלל בט"ל רשאי לתבוע שיבוב עד שבע שנים מהמועד שבו התרחש האירוע 

בט"ל היה זכאי שגרם לנכותו או למותו של הנפגע )תקופת ההתיישנות(. מכאן, 

לשיבוב כלפי חברה א גם בגין תיקים שהתביעה בהם הוגשה לאחר מועד שליפת 

תיקים עתידיים(. כפי  -)להלן  2014הנתונים ששימשו להערכת השווי, דהיינו מאי 

שציין היועץ המשפטי במסמך ההמלצה, התשלום בגין תיקי תאונות דרכים חושב אך 

כלומר בחישוב לא נכלל שוויין המוערך של ורק על בסיס תביעות שכבר אותרו, 

 התביעות העתידיות. 

נמצא כי בהסכם עם חברה א ויתר בט"ל ללא כל תמורה על זכותו לשיבוב 

 בגין התיקים העתידיים שבהם חברה א היא החברה המבטחת. 

המדינה, ובהסתמך על נתונים שהתקבלו מבט"ל, עולה  מבקר משרד מבדיקת

 26כשנה וחצי מהמועד הרלוונטי להערכת השווי, הוגשו , 2015כי עד ספטמבר 

תביעות עתידיות בגין תאונות דרכים שבהן חברה א רשומה כחברה המבטחת, 

. מכאן, סביר שאחרי מועד הבדיקה יוגשו לבט"ל 35בתחום נפגעי עבודה בלבד

 תביעות נוספות. 

ה קיים מסר בט"ל כי ההנחה שלפיה מאגר הנתונים שהי 2016בתשובתו מינואר 

, "מייצג את מרבית התיקים היא הנחה 2014במועד שליפת הנתונים, דהיינו מאי 

 סבירה ומקובלת".

 
 תחום נפגעי עבודה הוא התחום היחיד שלגביו יש לבט"ל נתונים זמינים הנוגעים לשיבוב.  35
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משרד מבקר המדינה מעיר לבט"ל כי אף אם המאגר שהיה קיים מהווה את 

רוב התיקים, לא הייתה כל הצדקה שלא לבצע הערכת שווי גם של התיקים 

הסכם עם חברה א ולא לוותר העתידיים. לחלופין, ניתן היה להחריגם מה

 עליהם ללא כל תמורה, שכן שוויים יכול להגיע למיליוני שקלים. 

 

 הויתור על תיקי גמלאות נפגעי עבודה ללא אינדיקצי
 לעילת שיבוב

כאמור, במסגרת הטיפול בתביעת המבוטח לגמלת נפגע עבודה, על פקיד התביעות 

"ל ת שיבוב בגין התביעה. בטלציין במערכת הממוחשבת אם לדעתו יש לבט"ל עיל

 שישתיקי הגמלאות  עלמידע מלא  בט"לאין לשלעובדה  ערים והי היועץ המשפטיו

  , כלומר על קיומה של עילה.בהם פוטנציאל שיבוב

תיקים שאותרו  5,750-המפורט בהערכת השווי, מתוך כבביקורת נמצא שלפי 

המחשוב אם יש מהם לא ציין כאמור פקיד התביעות במערכות  3,600-בכ

התיקים ללא אינדיקציה(. בהערכת השווי צוין  -בגינם עילת שיבוב )להלן 

לגביהם כי "אלה תיקים בהם לא סומנה אינדיקציה וסביר שהם תיקים בהם 

שוויים של תיקים הוערך  לא אין עילה". אי לכך, במסגרת הערכת השווי כלל

לא הציג  את המידע הזה . גם36תיקים אחרים 1,500-של כ שוויים אלה, אלא רק

היועץ המשפטי במסמך ההמלצה )ראו גם בפרק "אחריות היועץ המשפטי, 

 (.ניגוד עניינים"מצב של חשש לבפעולותיו שלא לפי כללי מינהל תקין ו

מסר בט"ל כי בזמן אמת ההחלטה "היעילה והסבירה" הייתה  2016בתשובתו מינואר 

צות משאבים לקידום תיקים אחרים לוותר על בדיקת התיקים באופן פרטני ולהק

שלגביהם כבר סומן שיש עילת שיבוב. הוא הוסיף כי זו עמדתו גם לאחר בדיקה 

 פרטנית של התיקים.

יצוין כי בעקבות הגשת טיוטת דוח זה לבט"ל הוא בדק באופן פרטני את 

 - 2015התיקים האלה במשך חודש אחד בלבד במהלך החודשים דצמבר 

 הלן(.)ראו ל 201637ינואר 

 

 
תיקים נוספים כבר טופלו ולכן לא נכללו בהערכת השווי. כמו כן, לא נכללו בה התיקים  400-כ  36

 .2013משנת 

 מיליון ש"ח. 1.4-העריך את שווי התיקים האלה בכ לפי בדיקה זו הוא  37
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 המדינה מבקר משרד
  שמרנית הערכה ביצע

 חלק שווי של
 ל"שבט מהגמלאות

 שוויין את חישב לא
 בהסכם עליהן וויתר
 לפי. תמורה כל ללא

 שווי, זו הערכה
 35-כ הוא הגמלאות

 ש"ח מיליון
 

 השווי הכספי של תיקי השיבוב

 "לשבטהגמלאות מ חלק שווישל  38שמרנית הערכה ביצע המדינה מבקר משרד

היה  יצוין שניתן ;תמורהכל  בהסכם ללאויתר עליהן ו שוויין את חישב לא

במועד את שוויין של גמלאות אלה על סמך הנתונים שהיו בידיו  בנקל ךלהערי

מיליון  35-הוא כשווי הגמלאות  שמרנית זו, לפי הערכה .39החתימה על ההסכם

  .אעם חברה ש"ח לאחר ההנחות שגולמו בהסכם 

 בגין בפועל לשיטתו"ל את ההפסד הכספי שנגרם לו בטהביקורת בדק  בעקבות

הציג הערכת הוא ם אומדניאחד מה בכל אומדנים; כמהוביצע  אחברה  עם ההסכם

 600,000הוא בפועל "ל לבטהכספי שנגרם  הנזק האחרון, על פי האומדןשווי שונה. 

בט"ל . הקודמים שלו האומדנים פי על הכספי הנזק מסכום בהרבה נמוך ש"ח, סכום

הסביר שאת האומדן האחרון שביצע הוא קבע לאחר שהחליט לבדוק באופן פרטני 

, שעל בסיסה קבע 2014את התיקים שאיתר לצורך הערכת השווי שהוגשה באוגוסט 

את גובה התמורה שדרש מחברה א, זאת כדי לבדוק אם אכן היו בהם עילות שיבוב. 

הוא מצא תיקים ללא עילת שיבוב שנכללו בהערכת השווי  לטענת בט"ל, בבדיקה זו

בט"ל הוסיף כי "בנסיבות אלה, ומבלי להתכחש לליקויים שנפלו בתהליך  המקורית.

גיבוש ההסכם וללקחים הנלמדים מכך, הרי שתוצאתו הכלכלית הינה סבירה 

 ציין כי יש "להעמיד מול הערכת האבדן הכספי בהסכם ]עםהוסיף ו בט"לביותר". 

חברה א[ את החיסכון המשמעותי שהביא הסכם זה בביטול הצורך בהתדיינות 

פרטנית על כל תיק ותיק, שהיה מצריך משאבים כלכליים רבים והוצאות ישירות, הן 

בכוח אדם פנימי, הן בטיפול על ידי משרדים חיצוניים והן בעומס על מערכת בתי 

שהוא סבור כי "מסכום הערכת  עוד ציין בט"ל המשפט ובזבוז זמן שיפוטי יקר".

 החסר נגזרות המסקנות החמורות של המבקר כלפי בעלי תפקידים במוסד". 

של תיקים רבים ולא דרש  יםשלא רק שבט"ל לא העריך את שווי אפוא יוצא

באופן גם את התיקים שהעריך, לטענתו העריך  אלאא,  המחבר בגינם תשלום

כגורם  וף החשב או נציג מטעמו,שית-מתשובתו של בט"ל עולה כי אי. שגוי

מקצועי בצוות לגיבוש הערכת השווי מקבל משנה תוקף. מתוך כך עולה 

שבט"ל נקט תהליכי עבודה שגויים שעל בסיסם גם קיבל החלטות שגויות 

 הנוגעות להסכם עם חברה א.

 
בהערכה זו לא נכללו תיקים ללא זהות חברה מבטחת, תיקים עתידיים, תיקים ללא אינדיקציה   38

 ותיקים במלאי שטרם אותרו.

ושל הגמלאות שאינן גמלאות נפגעי  2013הערכה זו מתייחסת רק לשוויים של התיקים משנת   39

 טנית של תיקים.עבודה, ללא בדיקה פר
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משרד מבקר המדינה אינו מקבל את האומדן המעודכן של בט"ל, שלפיו הנזק 

האומדן  ש"ח וזאת מסיבות אלו: ראשית, בחישוב 600,000-הכספי מוערך ב

מיליון ש"ח  11-הכספי כ נזק"ל מסכום הבט שעשה בעקבות הביקורת הפחית

 הבחינהא, אף שמ המחבראת שוויין שלטענתו כבר גבה  גמלאותבגין 

"ל לא בחן את . שנית, בט40הדעת להפחתה את המניח אין הסבר המתודולוגית

דהיינו  ,2014 במאיא שנוספו ממועד הערכת השווי  הכל התיקים של חבר

 והייעודית של הפרטנית הבדיקהלהבחין בין  שלישית, יש. עתידייםתיקים 

 הבדיקה ובין זה דוח לטיוטת ממענה כחלקבדיעבד  עשה "לבטהתיקים ש

 לקראת ההחלטות קבלת ומתהליך המטה מעבודת כחלק בעתּה שנעשתה

 של המלא השווי להעריך את הייתה ושמטרתהא  החבר עםההתקשרות 

  .התיקים

התוצאה בחינת מתבססת על ה בט"לשל  גישתויש לדחות את זאת ועוד, 

כדי להמעיט מחומרת הליקויים שנמצאו בעבודת המטה ה אין ב, ובדיעבד

ובתהליך קבלת ההחלטות לעניין ההסכם עם חברה א. אשר לטענת בט"ל כי 

יסכון שבמניעת התדיינות פרטנית בכל יש להעמיד מול האובדן הכספי את הח

תיק ותיק, משרד מבקר המדינה מדגיש שעיקר הוויתור של בט"ל תמורת 

שנתן לחברה א מתוקף  35%בהנחה של  כבר בא לידי ביטויהחיסכון האמור 

שמטרתו להסדיר את הטיפול והחלתו של ההסכם החדש עם חברות הביטוח, 

 צורך בהתדיינויות משפטיות פרטניות. בתיקי תאונות דרכים באופן שייתר את ה

ראוי שבט"ל, אגף החשב הכללי ומשרד המשפטים יבחנו את האפשרויות 

העומדות להם הנוגעות להסכם עם חברה א, ובכלל זה את האפשרות שבט"ל 

יקבל כספים שוויתר עליהם מראש וללא כל תמורה בהסכם עם חברה א. 

להפסד הכספי עקב ההסכם עם  לנוכח האומדנים השונים שהציג בט"ל בנוגע

חברה א, ראוי שהבחינה של גובה הסכום שחברה א שילמה בחסר לבט"ל 

תתבסס על חישוב שיעשו הגורמים האמורים אשר לא יסתמכו על החישובים 

  שעשה בט"ל לצורך תגובתו לביקורת. 
 

 אחריות היועץ המשפטי, פעולותיו 
 שלא לפי כללי מינהל תקין 

 ניגוד ענייניםבמצב של חשש לו
תפקיד היועץ המשפטי הוא לתת לגורמי המשרד ייעוץ בהיבטים המשפטיים הנוגעים 

לפעולתם ולהנחותם כנדרש. במסגרת זו, עליו בין השאר לסייע לארגון ולהעמיד 

 לרשותו את הכלים והאמצעים המשפטיים הדרושים ליישום מדיניותו. במסגרת מילוי 
לגבייה בגין שנותר אין להפחית סכום זה מהאומדן שכן החישוב של בט"ל התייחס לסכום   40

הגמלאות )"יתרת נטו לגבייה"( וסכום זה מגלם כבר את סכום הגמלאות שגבה. לכן מבחינה 

 מתודולוגית אין מקום להפחית מסכום זה את הגמלאות שכבר נגבו.
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סף כדי להבטיח שפעילות הגוף הציבורי ונושאי תפקידו זה, עליו לשמש גם שומר 

המשרה בו תיעשה על פי הדין ולפי כללי מינהל תקין. ככלל, על היועץ המשפטי 

; עליו לוודא שפעולות הארגון תקינות 41לפעול לשם קיומו וחיזוקו של שלטון החוק

לתת  יותואחרואף לשמש דוגמה ומופת לשמירה על כללי מינהל תקין. במסגרת 

הוא  -ניהולי -ץ משפטי לארגון היועץ המשפטי בבט"ל ממלא גם תפקיד ביצועיייעו

, והוא ופקד על הטיפול המשפטי בתחומי פעילותו המסחרית והעסקית של המוסדמ

אחראי לניהול מערך של עשרות עורכי דין ועובדים מינהליים וכן לפעילותם של 

  .פטיים בתחום השיבובמשרדי עורכי דין חיצוניים הנותנים לבט"ל שירותים מש

 

 היועץ ידיעל  עם חברה א מהלך ההתקשרות הובלת
 המשפטי

לטענת היועץ המשפטי, הוא פגש באקראי את בעל השליטה בחברה א ובשיחה 

שהתנהלה ביניהם עלה שהוא היועץ המשפטי של בט"ל. בעל השליטה בחברה א 

כישת השליטה ציין בפניו שחברה א מחויבת לחסל את עסקי הביטוח שלה עקב ר

בחברה ב, והוא מבקש לברר אם בט"ל יהיה מעוניין להסדיר את ההתחשבנות בנוגע 

לתקופות עבר מכיוון שחברה א כבר אינה מנפיקה פוליסות. עו"ד רוזנצויג מסר 

בבט"ל וישיב לו  הרלוונטיים לבעל השליטה בחברה א שהוא יברר זאת עם הגורמים

 בעניין. 

בט"ל למשרד מבקר המדינה כי עו"ד רוזנצויג פנה אליו מסר מנכ"ל  2015בספטמבר 

"ואמר לו ]שחברה א[ צריכה להיסגר ושהיא גמרה את החיים שלה עקב רכישת 

]חברה ב[". הוא הוסיף כי חברה א "פנתה אליו ]ליועץ המשפטי[ והציעה להסדיר 

 את החבויות שלה לבט"ל בגין שיבוב ב'בלוק', כלומר שבט"ל יקבל סכום חד פעמי

]מחברה א[ כנגד החבויות שלה כלפי בט"ל בגין תיקי שיבוב. המנכ"ל היה בעד 

 מהלך זה".

 
היועצים המשפטיים למשרדי  9.1000ראו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחייה מס'   41

. ההנחיות האמורות יפות גם לעניין היועץ 2015, עדכון אחרון: מאי 3.7.2002, הממשלה

 המשפטי בבט"ל, שהוא תאגיד סטטוטורי.
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בביקורת עלה כי עו"ד רוזנצויג הוביל את עבודת המטה לקראת ההתקשרות 

, לרבות ניהול הצוות שביצע את הערכת השווי, עם חברה אבהסכם 

אופן הנחיה בנוגע להשתתפות פעילה בקביעת המתודולוגיה לביצועה ו

טלפון עם ב ואף שוחחא,  ההוביל את המגעים עם חברהוא  .החישוב שלה

שנקבע בהסכם עם שווי הפיצוי  אתבעצמו  חישב בעל השליטה בחברה. הוא

דרכים בלי התיקי תאונות ב העומדות לבט"לבגין כל הזכויות חברה א 

א  הניסח את ההסכם עם נציגי חבר עם החשב. הוא ואצוות השהתייעץ עם 

להראותם לחברי הצוות חתם באופן בלעדי בלי שעליו ת מסמך ההמלצה או

היה היחיד בבט"ל עו"ד רוזנצויג  ניסוחם. זאת ועוד,באותם ששיתף ובלי 

. גם עם חברה א הסכםהנוגעים לתמונה המלאה בכל הנתונים והחזיק בש

מבקר המדינה כי "עו"ד רוזנצויג היה זה שהוביל  משרדציין בפני  בט"ל מנכ"ל

, ובכלל זה הוביל את עבודת ]חברה א[ את המהלך לחתימה על ההסכם עם

 המטה וניסח את ההסכם".

היועץ המשפטי להציג את  ביקשמבקר המדינה  למשרד 2015 מאוקטובר במכתבו

, תוך שיתוף ובהנחייתו"ל המנכ בידיעתעשה זאת  וכיפעל לבדו  לא הואהעובדה כי 

עם הסכם ב ההתקשרות עלשהחליט זה וכי לא הוא  ,מקצוע אנשי צוותהחשב ו

  .אלא גורמים אחרים חברה א

היועץ המשפטי כי מנכ"ל בט"ל הנחה אותו "לעבוד בצוות לניהול  במכתב האמור ציין

ההתחשבנות והמו"מ עם ]חברה א[". הוא הוסיף: ה"החלטות... נעשו תוך צירוף כל 

נכ"ל ולחשב. לא התקבלה כל המסמכים הרלבנטיים והפצתם לנציג המועצה, למ

החלטה בנושא ]ההסכם עם חברה א[ על ידי בלבד. כל ההנחיות וההחלטות נעשו 

תוך עדכון המנכ"ל... שימשתי כיועץ משפטי וכחלק מצוות גדול של אנשי הנהלה 

בכירים ואנשי מקצוע שקיבלו את ההחלטות. ריכוז הנתונים נעשה על ידי נציגי 

המידע הניהולי שבמערכות המוסד. כל קבלת ההחלטות הביקורת הפנימית על סמך 

בנושא ההסכם עם חברות הביטוח ובנושא ההסכם עם ]חברה א[ נעשה על ידי 

הגורמים המוסמכים במוסד... לא מדובר בנושא שאני החלטתי בו". בתשובתו מינואר 

הוא מסר: "כל ההחלטות הנוגעות להסכם ]עם חברה א[ היו החלטות מוסדיות  2016

התקבלו על ידי בעלי תפקידים במוסד. אני לא הובלתי את ההסכם באופן בלעדי ש

מסר כי  2016ולא ניהלתי את המגעים מול ]חברה א[ באופן בלעדי". בתשובתו מיולי 

שיחת הטלפון עם בעל השליטה בחברה א התקיימה למיטב זכרונו בעניין תיק נזיקין 

כני לאחר ובהתאם למתווה שנכלל בהתחשבנות, ו"המדובר בטיפול בנושא ט

 ההסכם שכבר נקבע בשלב זה".
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 ד"עו של בפעולותיו

 בולטות רוזנצויג
 ונשנות חוזרות הפרות

 תקין מינהל כללי של
 מקצועי כשל המהוות
 ניהולי ומחדל
 

משרד מבקר המדינה מעיר ליועץ המשפטי כי ההחלטה לחתום על ההסכם 

עם חברה א הייתה אמנם "מוסדית", אך היא הסתמכה על המלצתו הבלתי 

מסויגת למנכ"ל בט"ל ולחשב. באופן לא תקין הוא בחר להחסיר ממנה מידע 

מונת מצב מטעה )ראו להלן(. אין לקבל את עמדתו רלוונטי ואף הציג בה ת

הממזערת את חלקו בהתקשרות עם חברה א, הסותרת את ממצאי הביקורת 

ואינה עולה בקנה אחד עם דברי מנכ"ל בט"ל שלפיהם היועץ המשפטי היה 

הרוח החיה בתהליך גיבוש ההסכם והוביל את בט"ל לחתימה עליו, על כל 

 המשתמע מכך.

 

 שאינן מתיישבות  המשפטיהיועץ  פעולות

 תקין מינהלכללי עם 

על האינטרס  לנוכח העובדה שהרשות המינהלית משמשת נאמן ציבור האמון

הציבורי והנכסים הציבוריים מופקדים בידיו, מחובתה להפעיל את סמכותה בהתאם 

דיני  -כדי לפעול לטובת הציבור. על החוזה השלטוני חלות שתי מערכות נורמטיביות 

. חובתה של הרשות השלטונית למלא את תפקידיה 42ם והמשפט המינהליהחוזי

ולשרת את הערכים והאינטרסים המסחריים והציבוריים שהופקדה עליהם. דואליות 

 הן נורמטיבית זו מחייבת את הרשות לנהוג בהגינות הן כלפי הצד האחר להסכם

 הקופה הציבורית. כלפי 

-י של בט"ל לקדם פעילות כלכליתמתוקף תפקידו הביצועי נדרש היועץ משפט

מסחרית במהותה, למשל גיבוש ההסכם עם חברה א. במסגרת פעילות זו היה עליו 

למלא אחר החובה לשמור על כללי מינהל תקין, לפעול בתחום מומחיותו וסמכותו 

ולהקפיד כי כל חברי הצוות יפעלו גם הם בתחומי מומחיותם וסמכויותיהם, לשם 

בור בט"ל באופן שישרת את האינטרס הציבורי ככל הניתן. גיבוש הסכם מיטבי ע

לביצוע תפקידו כראוי היה עליו לקיים תהליך מלא ומקיף לקביעת שווי החבויות של 

חברה א לבט"ל באופן שמקבלי ההחלטות בבט"ל יוכלו להיות סמוכים ובטוחים 

 שעבודת המטה שנעשתה למטרת גיבוש ההסכם הייתה שלמה וראויה, ובחתימתם

על ההסכם הם פועלים לטובת בט"ל והציבור כולו. היה על היועץ המשפטי לשתף 

בעבודת המטה את גורמי המקצוע בתחום, לרבות החשב והגורמים המקצועיים 

בסניף יפו. בסופה של עבודת המטה, לפני החתימה על ההסכם עם חברה א, היה 

ובש ההסכם, עליו לשקף במסמך ההמלצה את העקרונות וההנחות שעל פיהם ג

ובייחוד את המידע על המתכונת שלפיה חושב התשלום ועל הזכויות שבט"ל מוותר 

 עליהם ללא כל תמורה. 

בולטות הפרות חוזרות ונשנות של כללי מינהל של עו"ד רוזנצויג  בפעולותיו

  מקצועי ומחדל ניהולי.  כשלתקין המהוות 
ים והבונים מרכז הקבלנ 840/79; בג"ץ 673(, עמ' 2010) הסמכות המינהליתיצחק זמיר,   42

 (.1980) 746-745, עמ' 729(, 3פ"ד לד)נ' ממשלת ישראל,  בישראל
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 :הפרטיםלהלן 

מנכ"ל בט"ל סבר שהחשב צריך להיות מעורב בעניין ההסכם עם חברה  .1

לצרף את החשב לכל  א, ולכן הנחה את היועץ המשפטי עו"ד רוזנצויג

המגעים עם חברה א. אולם בביקורת עלה כי היועץ המשפטי פעל שלא 

לפי הוראת המנכ"ל. הוא לא שיתף את החשב בדיון הראשון מבין שלושה 

שקיים עם בעל השליטה בחברה א, שבו דנו על אופן חישובו וגובהו של 

ם הסכום שתשלם חברה א לבט"ל, הוא לא מיען אותו בהתכתבויות ע

בעל השליטה בחברה א ועם נציג חברה א ולא שיתף אותו בשיחות 

טלפוניות אתם. חשיבות שיתופו של החשב בפעולות אלה ברורה מאליה 

משום שמדובר בפעולות הנוגעות להיבטים כלכליים וכספיים שהם תחום 

 התמחותו המקצועית של החשב.

 וונטי לא ידעשבמועד הרלסבר שיש לתת את הדעת על התיקים  בט"ל מנכ"ל .2

 הורה ליועץ המשפטי לגדר את הסיכון בתיקים אלהכדי , וקיומם על דבר"ל בט

מההסכם המתגבש תיקים שבהם החבות העתידית הלא ידועה של  להחריג

 . א גבוהה החבר

מהביקורת עולה כי היועץ המשפטי לא פעל על פי הנחיית המנכ"ל כאמור 

הזכויות בכל תיקי תאונות וכלל בהסכם עם חברה א גם את הוויתור על 

הדרכים שבט"ל לא ידע על קיומם. בכך נסתם הגולל על האפשרות 

 43שבט"ל ימצה את הזכות לשיבוב כלפי חברה א בגין תיקי תאונות דרכים

 שלא נכללו בהערכת השווי.

מסר היועץ המשפטי כי למיטב הבנתו, "הכוונה בהחרגה  2016בתשובתו מינואר 

ה שאינה ידועה הייתה לתיקי נזיקין ולא לתיקי פלת"ד של תיקים עם חבות גדול

]תאונות דרכים[, מכיוון שלגבי תיקי הפלת"ד ]תאונות דרכים[ היו במערכת 

 המוסד נתונים וסכומי הנזק היו ידועים".

משרד מבקר המדינה מעיר ליועץ המשפטי כי אין כל בסיס להנחתו זו, 

ים שבט"ל טרם בחן אם שכן הוא היה ער לכך שישנו מלאי גדול של תיק

יש בגינם עילת שיבוב, ובו גם תיקים שיש בגינם עילת שיבוב שבט"ל טרם 

 2013מימש. אחת הראיות לכך היא בדיקה של הלשכה המשפטית בשנת 

ובה אותרו בין היתר תיקי תאונות דרכים שלא היה כל מידע לגביהם 

 במערכת המחשוב של בט"ל, ופוטנציאל השיבוב בגינם מומש רק

 בעקבות אותה בדיקה.

 
 הגבייה בגין תיקי תאונות דרכים מהווה את רוב הגבייה בתחום השיבוב.  43
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 הציג המשפטי היועץ

 חלקי המלצה מסמך
 תיעד לא הוא. בלבד

 כל את כנדרש
 א חברה עם המגעים

 נושאים הציג ולא
 אשר. מהותיים
 הוא, שהציג לנושאים

 באופן זאת עשה
 ומטעה מעורפל
 

בביקורת עלה כאמור שהיועץ המשפטי ידע שהערכת השווי אינה כוללת  .3

זכויות רבות העומדות לבט"ל כלפי חברה א בגין שיבוב, כמו התיקים 

הנוגעים לתביעות בגין גמלאות שאינן של נפגעי עבודה שנפצעו והתיקים 

רבים שיש  . כמו כן, היועץ המשפטי ידע שישנם עוד תיקים2013משנת 

בהם פוטנציאל לשיבוב מחברה א שבט"ל כלל לא איתר אותם, והם 

מונחים כ"אבן שאין לה הופכין" בארכיב המוסד. עוד ידע שישנה סבירות 

גבוהה מאוד שיוגשו תביעות עתידיות שלבט"ל תהיה לגביהם זכות שיבוב 

ר מחברה א. אף על פי כן, עו"ד רוזנצויג סיכם עם חברה א כי בט"ל יוות

על כלל זכויות השיבוב המגיעות לו, לרבות אלה שלא נכללו בהערכת 

השווי, תמורת סכום שנקבע לפי שווי התיקים הידועים שנכללו בה. עו"ד 

רוזנצויג לא פעל לבחינת שוויים של אותם תיקים ומנגד לא החריג אותם 

מההסכם עם חברה א. נוסף על כך, הוא לא התייעץ עם הגורמים 

סניף יפו המחזיקים במומחיות, בידע ובניסיון בתחום השיבוב המקצועיים ב

בגין תאונות דרכים, כדי לנהל עבודת מטה מקצועית, בשיתוף כל אנשי 

המקצוע הרלוונטיים, לקראת בחינת האפשרות להתקשר בהסכם עם 

 חברה א. 

לתעד את ציבורית רשות בעלי התפקידים במינהל תקין מחייבים את  כללי .4

 שיחות טלפוניות,לרבות  ם,החלטותיהשקדמו לקבלת  םדיוניהאת ו םפגישותיה

בכלל " -למיניהם  באמצעים אלקטרוניים יהם גםולשמור את התכתבויות

העניינים שיש לתעד כלולים עיקרי הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו 

בעניינם. התיעוד תורם לקיום סדור של הליכי חשיבה ותכנון, להבניה של שיקול 

לעמידה בחובת ההנמקה, לפעילות על פי תכנון, לרציפות ולשימור  הדעת,

הזיכרון הארגוני בטווח הקצר והארוך. כמו כן משמש התיעוד למעקב אחר 

. לאחר שהושלם תהליך 44ולהפקת לקחים" ...השגת היעדים שנקבעו לרשות

עבודת המטה לקראת קבלת החלטה, נדרש כי עיקרי הנתונים והעובדות, 

סקנות העולות מהם וההמלצה, לרבות יתרונותיה וחסרונותיה, יוצגו ניתוחם והמ

 .45בפני מקבלי ההחלטה ויסייעו בידם לקבל החלטה מושכלת בנושא

אולם היועץ המשפטי הציג מסמך המלצה חלקי בלבד. הוא לא תיעד 

כנדרש את כל המגעים עם חברה א ולא הציג נושאים מהותיים. אשר 

הוא לא הציג את  -לנושאים שהציג, הוא עשה זאת באופן מעורפל ומטעה 

הנתונים על התיקים שלא נכללו בהערכת השווי ולא פירט את החסרונות 

אלא רק את היתרונות. היועץ המשפטי גם לא ציין  והסיכונים שבהסכם

שלעניין תיקי תאונות הדרכים הוא לא גידר סיכונים כפי שהנחה אותו 

  המנכ"ל. 
 (, "הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים", 2013) ג63דוח שנתי מבקר המדינה,   44

 .347-346עמ' 

אחד המודלים הנפוצים  -SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats )ראו גם ניתוח   45

 ביותר לתכנון וניהול אסטרטגיים.



 ב67 שנתי דוח|    1162

נוסף על כך ולא פחות חמור מכך, היועץ המשפטי הציג תמונת מצב 

מטעה. במסמך ההמלצה הוא ציין כי התשלום בגין תיקי תאונות דרכים 

, וזאת אף התביעות כלתשלום לאחר שאותרו הוא מלוא יתרת הסכום ל

שידע כי הוא קבע את התשלום לפי הערכת השווי שבה הוא והצוות לא 

שאותרו, ואף שידע כי  2013כללו רבות מהתביעות, ובהן התיקים משנת 

תביעות רבות לא אותרו. עוד ציין, באופן מטעה, כי לצורך גיבוש עמדתו 

ין היתר בהשתתפות החשב של המוסד הוא ניהל כמה ישיבות, ב

והמבקרת הפנימית, כדי לרכז את הנתונים הרלוונטיים ולגבש את 

"המתווה הראוי". הוא הוסיף כי "סכום התמורה לסילוק מלוא 

ההתחייבויות משקף לפי בדיקות שנערכו על ידי המומחים במוסד את 

רובם ככולם של הסכומים הצפויים להתקבל מתביעות השיבוב על הצד 

 ובגיבוש השווי בהערכת החשב שלשיתופו -אי למרות ". הכולהגבוה

 שלא הפנימיתוהמבקרת  שהצוות העובדה ולמרות, עם חברה א ההסכם

 על תמורה כלהשתתפו בגיבוש ההסכם, לא היו ערים לוויתור ללא 

העביר  שהיועץ המשפטי לא אף, והשווי בהערכת נכללו שלא התיקים

 לקבלת לפחות או אישורם תןולמ לעיונם ההסכם של העתק אליהם

 הערותיהם לפני החתימה עליו.

חובתו לנהוג ביעילות, בזהירות משרד מבקר המדינה מעיר ליועץ המשפטי כי מ

שאין הקופה  כשם ובחיסכון בכספי הציבור לטובת האינטרס הציבורי.

 הרשות הציבוריתעל כך גם  ,הציבורית רשאית לשלוח יד לכיסו של הפרט

ן כנאמלכרות הסכם  בבואו. 46שראוי לגבותה ממנה הכנסהלהבטיח כי לא תימנע 

הזהירות  כל אמצעיאת לנקוט לכל הפחות  היועץ המשפטי עלהיה  ציבור,

המתבקשים כדי להבטיח הסכם מיטבי עבור בט"ל; אולם הוא לא פעל 

כמצופה מיועץ משפטי בגוף ציבורי. כדי לגבש המלצה לעניין החתימה על 

כם עם חברה א שבו בט"ל מוותר על זכויות שיבוב המגיעות לו, ראוי היה ההס

שהיועץ המשפטי ידון בה עם יתר חברי הצוות וינמק בכתב בפני מקבלי 

ההחלטות מדוע ראוי לקבלה למרות הוויתור על הזכויות, וכיצד בכל זאת היא 

 משרתת את האינטרס הציבורי. 

א, ובכלל זה היועץ המשפטי, פעל "בתום לב מסר בט"ל כי הו 2016בתשובתו מינואר 

ובהגינות, על מנת למקסם את זכויות המוסד, תוך שהוא נוקט בגישה חדשנית 

הראויה להערכה, בכדי להבטיח כי המוסד יממש את זכויות השיבוב באופן היעיל 

 והאפקטיבי ביותר".

באופן היועץ המשפטי מסר בתשובותיו: "כל פעולות ההכנה לקראת ההסכם נעשו 

יסודי, ממצה ובהתאם לכללי מנהל תקין... כל הפעולות שנקטתי היו לטובת המוסד 

ולהעשרת הקופה הציבורית... כשלנגד עיניי עמדו אך ורק ענייניו של המוסד והצורך 

לגבות את מרב הכספים לקופה הציבורית, ושיקולים אלו בלבד". עוד מסר כי צירף 

עם חברה א ואת הערכת השווי שבה כתוב  למסמך ההמלצה נוסח מוצע של ההסכם  
)פורסם במאגר תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ נ' מועצה אזורית חוף אשקלון  3081/10עע"מ   46

 (.21.8.11ממוחשב, 
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במפורש מה היא אינה כוללת, והוסיף ש"מדובר בהערכת שווי קצרה ועניינית בת 

  מספר עמודים... כשהיא ברורה ומציינת את כל ההחרגות שנעשו מסכום התמורה".

התקין ולא כפי שנדרש מעובד  היועץ המשפטי פעל שלא לפי כללי המינהל

במעמדו ובתפקידו, בייחוד נוכח היותו שומר הסף של הארגון, האמור לשמש 

דוגמה ומופת להתנהלות תקינה. היועץ המשפטי לא היה יכול לצאת ידי חובתו 

בעצם העברתה של הערכת השווי כאחד הנספחים למסמך ההמלצה; היה 

ת של ההסכם אם ייחתם ולוודא עליו להציג באופן ברור במסמך את ההשפעו

כי הוויתורים שנעשו בו ברורים וידועים למקבלי ההחלטות. משרד מבקר 

המדינה רואה בחומרה רבה את אופן תפקודו של היועץ המשפטי, ואף בחומרה 

יתרה לנוכח החשש שהוא פעל בניגוד עניינים עקב היכרות אישית מוקדמת 

 )ראו להלן(.  ובנועם בעל השליטה בחברה א 

 

חשש שפעולותיו של היועץ המשפטי נעשו בניגוד 
 עניינים

החלים מהכללים העיקריים עובד ציבור להימצא בניגוד עניינים הוא האיסור החל על 

על משרתי הציבור. על פי פסיקת בית המשפט העליון, מטרת הכלל היא למנוע את 

שלו  ,מאינטרסים זריםבור עובד הציהאפשרות שבעת מילוי תפקידו הציבורי יושפע 

או של גורם הקשור אליו, המנוגדים לאינטרסים שהוא מופקד על שמירתם מתוקף 

. הפרת הכלל תיתכן גם כאשר בפועל העובד הנמצא במצב של 47תפקידו הציבורי

ניגוד עניינים ממלא את תפקידו בתום לב ואינו מושפע מהאינטרס הזר שהוא כביכול 

  נגוע בו.

הימצאות של ביסודם של הדינים האוסרים על בית המשפט העליון, על פי פסיקת 

הראשון הטעם  .עיקריים עומדים שלושה טעמיםינים יניגוד ענעובד ציבור במצב של 

 , ולפיה נקבעתמילוי תפקידומסגרת ינו חובת האמון שעובד הציבור חב לציבור ביענ

וד בין חובתו לציבור ניגלחשש  המעוררמצא במצב יחובתו של עובד הציבור שלא לה

תוך ניגוד הנעשות מפעולות הרשות הציבורית  . הטעם השני,בין אינטרסים אחריםו

, והצדק הטבעי תום הלב ,לעלות בקנה אחד עם חובת ההגינות ותיכול ןאינ עניינים

 דרישותנובע מהשלישי . הטעם גם להיראות שכן עליה ואין די בקיום חובה זו

לנגד עיניו את טובת  נדרש להעמידהתפקיד  ממלא - מינהל תקיןשמקורן בכללי 

העדפת ל ינים עשוי להביאימצב של ניגוד ענ , שכןהתפקיד ולא טובה אחרת כלשהי

 תפוגע יניםיניגוד ענפעילות במצב של  , ומנגדפגיעה בולינים זרים לתפקיד ויענ

ם ששיקולים זרי שהציבור עשוי לחשו, משום שבאמון הציבור במערכת השלטונית

   .48תפקידבנושא הלתפקיד הציבורי מניעים את 
תקווה -פתחתקווה נ' מועצת עיריית -סיעת "הליכוד" בעיריית פתח 531/79ראו בג"ץ   47

(, "ניגוד 2007) ב57דוח שנתי (; מבקר המדינה, 1980) 572, 569, עמ' 566( 2, פ"ד לד)ואח'

 .897, ו"היבטים בפעולות מפעל הפיס", עמ' 469עניינים בתחום הרכש במערכת הבריאות", עמ' 

 (. 1990) 409( 1, פד" מד)אח' 2-אח' נ' שלום דנינו ו 5-משה שמעון ו 595/89בג"ץ   48
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מובן מאליו כי ככל שמעמדו של עובד הציבור בכיר יותר וככל שזיקתו לאינטרס הזר 

, והאמור מקבל משנה תוקף כאשר 49צמת ניגוד הענייניםויותר, כך גדלה ע חזקה

, דהיינו במסגרת 50מדובר ביועץ משפטי שתפקידו לשמש שומר סף בתחום המשפטי

, ולתת לשמור על שלטון החוק ולהתריע על הפעלת סמכויות שלא כדין ה עליושב

  , לרבות בנושא ניגוד עניינים.51דוגמה אישית לבעלי תפקידים אחרים ולציבור בכללותו

 

 ובנו בעל השליטה בחברה א עם המשפטי היועץ של קודמים קשרים

בתפקיד היועץ המשפטי של בנק  כיהן היועץ המשפטי של בט"ל 2005-1994בשנים 

כיהן גם כמזכיר הבנק. בשנים שבהן כיהן היועץ המשפטי  2005-2002מסוים ובשנים 

 2002בתפקידיו בבנק היה בעל השליטה בחברה א אחד מבעלי השליטה בבנק, ועד 

 כדירקטורים בבנק.  ובנוכיהנו בעל השליטה בחברה א 

ערך משרד המשפטים לעו"ד רוזנצויג  עם כניסתו לתפקיד היועץ המשפטי של בט"ל

ועד  2007הסדר למניעת ניגוד עניינים. לפי המידע שמסר עו"ד רוזנצויג, מנובמבר 

כניסתו לתפקיד היועץ המשפטי של בט"ל הוא פעל כעורך דין עצמאי, ובעניין אחד 

הייתה גם חברה א בין לקוחותיו. לכן, נקבע בהסדר למניעת ניגוד עניינים כי עו"ד 

, במישרין או בעקיפין, בנושאים 2011זנצויג יהיה מנוע מלטפל עד אוקטובר רו

הנוגעים לחברה א. עוד נקבע כי על עו"ד רוזנצויג מוטלת האחריות לדווח לגורם 

הרלוונטי על כל עניין שבידיעתו העלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים בין 

וכי כל אימת שיחול שינוי  התפקיד לעניין אחר, אף אם לא נשאל לגביו במפורש,

בתוכן הצהרותיו או אם יתעורר חשש לניגוד עניינים, יעדכן עו"ד רוזנצויג את היועצת 

 המשפטית של משרד הרווחה, יתייעץ אתה ויפעל לפי הוראותיה.

 
החברה הלאומית לתשתיות  -(, "חברת נתיבי ישראל 2015) דוח ביקורת מיוחדמבקר המדינה,   49

 התקשרות החברה עם יועץ ומינויו לתפקיד יו"ר ועדת החריגים בחברה",  -תחבורה בע"מ 

 .14עמ' 

דוח ביקורת על מינויים פוליטיים ומינויים בלתי תקינים במשרד לאיכות מבקר המדינה,   50

 .11-10(, עמ' 2004) הסביבה

 .254-253(, עמ' 2014)ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה טנה שפניץ,   51
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 התקופה במהלך

 רוזנצויג ד"עו שבה
 המהלך את הוביל

 חברה עם להתקשרות
 המגעים את וניהל א

 בעל ועם החברה עם
 בחברה השליטה

 הוא, אישי באופן
 בעל את הזמין

 ובנו בחברה השליטה
 בנו לחתונת
 

על  ובנו בעל השליטה בחברה אעם  רוזנצויגכי נוסף להיכרות של עו"ד  נמצא

שכיהן  בעל השליטה בחברה אאישית עם  רקע מקצועי, הייתה לו גם היכרות

 עד"ל בתפקיד המנכ וכיהן בחברה כדירקטור המכהן ועם בנו החברהיו"ר גם כ

 לו יש כימבקר המדינה  למשרד רוזנצויג"ד עומסר  2015 באוגוסט. 2013 סוף

 שבו" העסקימ"העולם  ומכרים חברים, משפחה -שונים  היכרות מעגלי שלושה

 בעל השליטה בחברה, לדבריו. אתם הקשר את משמר שהוא רבות שנים עבד

הקשר האישי מ"המעגל א נמצא במעגל השלישי והרחוק מבין השלושה. 

במהלך התקופה שבה  השלישי" כפי שהגדירו עו"ד רוזנצויג עלה גם בביקורת;

את המגעים  וניהל א עם חברה להתקשרות המהלךאת  הובילעו"ד רוזנצויג 

בעל אישי, הוא הזמין את בחברה באופן  בעל השליטה ועם החברהעם 

 הזמיןכי לעניין זה מסר . 2014לחתונת בנו שנערכה ביוני ובנו השליטה בחברה 

 שלשימור הקשר במעגל  במסגרתלחתונה ובנו בעל השליטה בחברה את 

 בנו לחתונת בעל השליטהאת  הזמין כי העסקי. עוד מסר מהעולם המכרים

 זאת עשה והוא", שהגיע לאן"שהגיע  לאדם פתומו דוגמה הוא שלדעתו מכיוון

 משפחתו של בעל השליטה בחברה ליוותה כי אליו. הוא הוסיף כבוד מתוך

 לנכון ראה ולכן, בבנק עבד שבה הארוכה בתקופה משפחתו בהקמת אותו

  .בנו לחתונת להזמינה

מסר עו"ד רוזנצויג למשרד מבקר המדינה כי הכיר את בעל  2015באוקטובר 

במסגרת תפקידו כיועץ המשפטי והמזכיר של בנק מסוים, ובנו השליטה בחברה א 

התקיימה חתונת בנו ש"אליה הוזמן ]בנו של בעל השליטה  2014 והוסיף כי ביוני

[ אשר 2013בחברה א שמשמש דירקטור בחברה ושימש מנכ"ל החברה עד סוף 

הגיע לזמן קצר בלבד". עוד מסר כי אף ששמו של בעל השליטה בחברה א נכלל 

 "לא הוזמן לאירוע ככל שהצלחתי לשחזר", ולמותר לציין ברשימת המוזמנים, הוא

בתשובתו  שלא הגיע לחתונה. הוא ציין כי אין לו כל קשר חברי עם המשפחה.

 ]בנו של בעל השליטה בחברה א[ הזמנתי את 2014בשנת מסר: " 2016מינואר 

 .]בעל השליטה בחברה א[" לחתונת בני. ייתכן, אם כי אינני בטוח, כי הזמנתי גם את

לחתונה ממסמך ניתן לאשש את העובדה שבעל השליטה בחברה א הוזמן 

החתונה ומלמד על  לפני שבועשל  שנמצא במהלך הביקורת הנושא תאריך

בעל של נה. במסמך מופיע סידור הישיבה סידור ישיבת האורחים בחתו

 בין המוזמנים.  ו, שהיובנו השליטה בחברה א

מסר עו"ד רוזנצויג למשרד מבקר המדינה: "ציינתי את ההיכרות  2015באוקטובר 

עם ]בעל השליטה בחברה א[ בפני כל גורם רלבנטי, בפני המנכ"ל הקודמת שלי 

 הקודם והמנכ"ל הנוכחי". 

למשרד מבקר  2015יודגש כי מנכ"ל בט"ל פרופ' שלמה מור יוסף מסר בספטמבר 

בעל כי יש לו היכרות מיוחדת עם  באופן מפורש לו אמר לא רוזנצויג"ד המדינה כי עו

 הואא  העם חבר להסכם עמו בנוגעמשיחות שקיים  אבל, ובנו השליטה בחברה א

 .בעל השליטה בחברההיכרות כלשהי בין עו"ד רוזנצויג ל ישנה כי התרשם
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 שהיועץ החשש עולה

 את הוביל המשפטי
 על לחתימה ל"בט

 א חברה עם ההסכם
 במצב מצוי הוא כאשר

 בשל עניינים ניגוד של
 עם האישית היכרותו

 בחברה השליטה בעל
 ובנו

 

 רוזנצויג יוכלעו"ד כי אמנם למניעת ניגוד עניינים נקבע ההסדר במסגרת 

אבל זאת מתוך , 2011לאחר אוקטובר  א הלעסוק בעניינים הקשורים לחבר

רה א הייתה לקוחה שלו, ולא על בסיס מידע הנוגע המידע שמסר ולפיו חב

, שעליה לא דיווח בעת עריכת ובנו להיכרות שלו עם בעל השליטה בחברה א

העלול להימנע מהיקלעות למצב חייב  ההסדר עמו. כאמור, היועץ המשפטי

והאחריות לדווח על מצבים שבהם מתעורר ספק  ניגוד ענייניםלהעמידו ב

לפנות ליועצת המשפטית עו"ד רוזנצויג  עלמור, היה . לנוכח האמוטלת עליו

, לחשוף בפניה את ההיכרות שלו עם בעל השליטה בחברה של משרד הרווחה

במעורבותו בהסכם עם  שתבחן אם מתעורר חשש לניגוד עניינים כדיובנו  א

לצורך הסדרת אופן פעולתו במצב  , להיוועץ בה ולפעול לפי הנחיותיהחברה א

לנקוט משנה יו היה עלאולם הוא לא עשה כן.  העניינים; של חשש לניגוד

תפקידו כיועץ המשפטי האמון על הסדרת סוגיות של בשל  ייחודב ,זהירות

ניגודי עניינים בבט"ל והאמור לשמש דוגמה אישית לבעלי תפקידים אחרים 

 בבט"ל.  "סףהשומר "היותו בבט"ל, ובשל 

 ההסכם על לחתימה"ל בט את הובילהיועץ המשפטי החשש ש עולה מהאמור

 עם האישית בשל היכרותוניגוד עניינים עם חברה א כאשר הוא מצוי במצב של 

. עומק ההיכרות ומשמעותה אמורים היו להתברר ובנו בעל השליטה בחברה

אצל היועצת המשפטית של משרד הרווחה, שהייתה צריכה לקבוע כיצד על 

אולם הוא לא מצא  עם חברה א. עו"ד רוזנצויג לנהוג לעניין מעורבותו בהסכם

 לנכון לחשוף סוגיה זו בפניה ולקבל את הנחיותיה בעניין. 

רוזנצויג כי "ההזמנה לחתונה )ככל שאכן הייתה כזאת( נעשתה בתשובותיו מסר עו"ד 

על רקע ההיכרות המקצועית... כשם שמזמינים קולגה ממקום עבודה נוכחי או 

מכחיש את ההיכרות האישית הנטענת. ההיכרות ביני לבין  "אניקודם". הוא הוסיף: 

לא זלגה ]בעל השליטה בחברה א ובנו[ הייתה היכרות שטחית על רקע מקצועי, ש

חברתי. אני טוען שבהתחשב באופי זה של ההיכרות, לא היה עליי -לקשר אישי

הפסיקו ]בעל השליטה בחברה  2002לעשות דבר או לנקוט בפעולה נוספת... בשנת 

א ובנו[ את כהונתם כדירקטורים בבנק ומאז לא שמרנו על קשר... לאורך השנים, 

יטה בחברה א ובנו[ הייתה בעניינים האינטראקציה היחידה שהייתה לי עם ]בעל השל

מקצועיים. בשום שלב לא נפגשנו בנסיבות חברתיות. לא נפגשנו זה בביתו של זה, 

 2014לא נפגשנו בבתים של אנשים אחרים ולא יצאנו לבילויים משותפים. בשנת 

הזמנתי את ]בנו של בעל השליטה בחברה א[ לחתונת בני. ייתכן, אם כי אינני בטוח, 

תי גם את ]בעל השליטה בחברה א[. כך או כך, ההזמנה נעשתה על רקע כי הזמנ

היכרות מקצועית, ולא נכון לראות בהזמנה זו סממן לקשר חברתי כלשהו... כמקובל 

באירועים מסוג זה, גם אני הזמנתי קולגות מהעבודה ומכרים מהעבר... ההיכרות 

יש לראות גם את חברתיים, וכך -המקצועית איתם לא הובילה לקשרים אישיים

הזמנת מכרים, בהם מי שהיו בעלי השליטה בבנק... מתוך  -ההזמנה לחתונת בני 

רחישת כבוד והוקרה למקום עבודתי משך למעלה מעשור, ולא מחמת קשרים 

אישיים... במעורבותי בהסכם ]עם חברה א[ לא נפל כל פגם, לא הייתי מצוי בניגוד 

 ".עניינים ואף לא בחשש לניגוד עניינים

מסר בנו של בעל השליטה בחברה  2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 

א: "ההיכרות החברתית שלי עם עו"ד רוזנצויג התמצתה בהשתתפות בחתונת בנו 
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אליה הוזמנתי. לא נכחתי בחתונת בנו של עו"ד רוזנצויג עקב יחס של קרבה אליו, 

ן משפחתי( לבין עו"ד רוזנצויג אלא מתוך נימוס... ברי שלא התקיימה ביני )או בי

 היכרות אישית ברמה שמעלה חשש לניגוד עניינים". 

בעל אם ההיכרות של עו"ד רוזנצויג עם  גם ,לדעת משרד מבקר המדינה

בנו של  של והשתתפותו םהזמנתאם לא, גם שטחית ובנו  השליטה בחברה א

יהול בד בבד עם נשל היועץ המשפטי  נובחתונת בבעל השליטה בחברה א 

עבודת המטה לעניין ההסכם עם חברה א ועם המגעים עם החברה עולות 

של היועץ  בכוחו שעלה בביקורת, היה כפי. לכדי חשש לניגוד עניינים אישי

 גורם אותו שישלם הכספית התמורהרבה על  השפעה להשפיעהמשפטי 

 . עסקי לבט"ל

ידונו על ממצאי  - צהמועהיו"ר  הוא - שר הרווחהשמנכ"ל בט"ל וראוי 

 הביקורת, ובייחוד על הממצאים הנוגעים לאחריותו של היועץ המשפטי.

מסר שר הרווחה כי אם הממצאים בדוח  2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 

זה אינם שונים באופן מהותי מטיוטת הדוח שהעביר משרד מבקר המדינה לעיונו, הוא 

שאליו פנה לקבלת חוות דעת בעניין,  יפעל לפי המלצת היועץ המשפטי לממשלה

ויעביר את הדוח לממונה על המשמעת בנציבות שירות המדינה כדי שיבחן אם עולה 

  חשד לעבירות משמעת מצד היועץ המשפטי של בט"ל.
 

 להסכם בנוגעקבלת החלטות לקוי  תהליך
 עם חברה א

 הביקורת הפנימית אגף מעורבות פסולה של 

 בהערכת השווי

חוק הביקורת הפנימית(,  -)להלן  1992-התשנ"ב ,חוק הביקורת הפנימיתל )א(8סעיף 

קובע כי "מבקר פנימי לא ימלא, בגוף שבו הוא משמש מבקר, תפקיד נוסף על 

הביקורת הפנימית, זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות 

בו כדי לפגוע במילוי  אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה -העובדים, ואף זאת 

 . 52תפקידו העיקרי"

 
, 75(, "הביקורת הפנימית במגזר הציבורי", עמ' 2013) ג63דוח שנתי ראו גם: מבקר המדינה,   52

(, בפרק "קופת חולים 2010) דוחות ביקורת על קופות החולים; מבקר המדינה, 137-135

 .107-106פגמים מהותיים בסדרי ניהול, פיקוח ובקרה", עמ'  -מאוחדת 
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אף על פי כן כלל הצוות עובדת מאגף הביקורת הפנימית, שקיבלה אישור לכך 

מהמבקרת הפנימית של בט"ל, והמנכ"ל היה מודע למעורבותה. העובדת 

תרמה תרומה ניכרת לביצוע הערכת השווי, והמסמך שבו מוצגת הערכת השווי 

הביקורת הפנימית. לא זו אף זו, במסמך ההמלצה אף נושא את הלוגו של אגף 

הציג היועץ המשפטי את מעורבותה של העובדת מאגף הביקורת הפנימית 

 בתהליך איתור התיקים כאחת האינדיקציות לאיכות עבודת המטה שנעשתה. 

משרד מבקר המדינה מציין כי הימנעות אגף הביקורת הפנימית ממעורבות 

קר היא מאושיות מקצוע הביקורת, וחוק הביקורת בתהליכי ביצוע בארגון המבו

הפנימית אף מדגיש זאת. אשר על כן, ראוי היה שהמבקרת הפנימית ומנכ"ל 

בט"ל ימנעו כל מעורבות של אגף הביקורת הפנימית בתהליכי הביצוע בבט"ל; 

ובכלל זה היה עליהם למנוע ממנו כל מעורבות בעבודת המטה לגיבוש 

כדי שלא ייווצר הרושם המוטעה שפעילות זו  ההסכם עם חברה א, וזאת

 קיבלה הכשר מאגף הביקורת הפנימית. 

 

 עם הסכם בלהתקשרות  בט"ל חשבשל  ואחריות

  חברה א

בבט"ל. החשכ"ל  חשב בט"ל משמש שומר סף בתחומי הכספים וההתקשרויות

מתוקף תפקידו החשב אמון בין ממנה אותו והחשב כפוף לו מהבחינה המקצועית. 

טיפול בהתקשרויות ומכרזים. על הו תםל נכסי המדינה ושמירש םהיתר על ניהול

בחוק הביטוח הלאומי נקבע כי בט"ל "לא יתקשר בכל עסקה ולא יוציא כל הוצאה 

; אם כך, על החשב היה לאשר את ההתקשרות כספית, אלא באישור חשב המוסד"

עם של בט"ל  מינהלהבהחשב משמש חבר  יתרה מזאת,. בהסכם עם חברה א

ציין כי הוא דרש מהיועץ  בט"ל המשנה שלו וסגניו. כאמור, מנכ"ל ועם מנכ"ל בט"ל

 א. ההמשפטי שהחשב דאז מר גדעון אליאס ישותף בכל המגעים עם חבר

 נדרש, החשב, בדומה למנכ"ל בט"ל ולבעלי תפקידים אחרים המקבלים החלטות

תבסס על תוצאות הניתוח ובה מושכל באופן סמכותו בתחום ההחלטות את לקבל

של הנתונים הרלוונטיים המלאים, ולאחר שיבחן את התוצאות האפשריות והחלופות 

הקיימות ויביא בחשבון את עמדתם המקצועית של כל בעלי התפקידים הרלוונטיים, 

בייחוד כאשר מדובר בתחום שהוא אינו בקי בו ואינו מצוי במסגרת עבודתו 

משנה חשיבות בעניין ההסכם עם חברה א משום השגרתית. דברים אלה מקבלים 

שכאמור מדובר בהסכם חדשני בבט"ל וטיפול בהסכם מעין זה אינו מצוי בתחום 

 עבודתו השגרתית של החשב. 

מסר החשב דאז למשרד מבקר המדינה כי הוא אינו "זוכר  2015בפגישה באוקטובר 

ער לאמור  שראה את הערכת השווי טרם חתימתו על ההסכם וממילא לא היה

בעמודים השני והשלישי להערכת השווי לפיו היא כללה רק גמלאות נפגעי עבודה 

ולא גמלאות אחרות". עוד מסר כי "לא היה ער לכך שלמרות שהגמלאות האחרות 

לא נכללו בהערכת השווי, הרי שבהסכם עם ]חברה א[ נקבע שהסכום שבט"ל 

רכת השווי הוא בגין כל אמור לקבל בגין תאונות דרכים ושכאמור נגזר מהע

הגמלאות... לא היה ער לכך שהערכת השווי לא כללה תיקים שבהם התאונה 
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 ששימש, דאז החשב
 שאחריות סף שומר

 הייתה כבדה מקצועית
 לא, כתפיו על מוטלת
 אחריותו את מימש

 בחוק כמתחייב
 אשר. הלאומי הביטוח

 בהסכם להתקשרות
 הוא, א חברה עם

 בהפעלתה כשל
 

, ושבהסכם נקבע כי התשלום הוא גם עבור שנה זו... לא היה 2013התרחשה בשנת 

ער לכך שבהסכם מוותר בט"ל על זכותו לשיבוב גם בגין גמלאות עתידיות". החשב 

י אינו בקי בנושא ההסכם עם ]חברה א[ או שישנם דאז הוסיף כי "לא אמר למנכ"ל כ

נושאים או סוגיות שאינם ברורים לו בעניין. כמו כן, לא אמר למנכ"ל כי הוא רואה 

 בעיות או כי הוא סבור שיש לקיים דיון או בדיקה בעניין זה או אחר הנוגע להסכם".

יוצא אפוא כי על אף האמור אישר החשב דאז את ההתקשרות בהסכם עם 

ברה א בלי שבחן כנדרש את הנתונים הרלוונטיים ואת התוצאות האפשריות ח

של החלטתו והחלופות הקיימות ובלי שבדק את השפעותיה העתידיות של 

החלטה זו; הוא לא ביקש לקבל את חוות דעתם המקצועית של כל בעלי 

עובדת אגף הביקורת הפנימית התפקידים האחרים, לרבות חוות דעתם של 

דאז. הוא אף לא  מנהל סניף יפושל אר שהיו חלק מהצוות וכן האקטושל ו

ביקש שיוצגו בפניו חלופות אפשריות להסכם שגובש כדי שיוכל לוודא שזו אכן 

החלופה המיטבית או להציע חלופה אחרת או לשפר את זו המוצעת. זאת ועוד, 

גם כאשר מנכ"ל בט"ל פנה אליו כדי לקבל את אישורו להתקשרות האמורה 

התריע בפניו כי הוא אינו בקי בתחום השיבוב, לרבות בעניין ההסכם  לא

 . 53המתגבש

משרד מבקר המדינה מעיר לחשב כי לפני שאישר את ההתקשרות בהסכם 

עם חברה א ולנוכח העובדה שמדובר בהסכם ראשון מסוגו בבט"ל, מחובתו 

ת הנחות היסוד שעליהן התבססה הערכת השווי ואאת היה לבחון ביסודיות 

הנתונים הכספיים המופיעים בה, ובכלל זה את האופן שבו הם עשויים 

היה  להשפיע מהבחינה הכספית על ההסכם. הסבריו של החשב דאז כי לא

תפקודו  ועל חולשה מהותית באופןפגם  לאמור בהערכת השווי מעידים עלער 

י כפי שהחשב דאז מסר בהגינותו למשרד מבקר המדינה, הוא ידע כ .בעניין זה

באותה עת לא היה בקי בנושא ההסכם עם חברה א והנושא בכללותו אינו 

נהיר לו לחלוטין. לכן, היה עליו לנקוט אמצעים חלופיים שישלימו את פערי 

 הידע שהיו לו או לפחות להביא לידיעת מנכ"ל בט"ל כי הוא אינו בקי בתחום. 

עית כבדה מכל האמור יוצא כי החשב דאז, ששימש שומר סף שאחריות מקצו

מימש את אחריותו כמתחייב בחוק הביטוח הייתה מוטלת על כתפיו, לא 

 . אשר להתקשרות בהסכם עם חברה א, הוא כשל בהפעלתה. הלאומי

הוא היועץ המשפטי  שהעביר אליוההמלצה  בתשובתו מסר החשב דאז כי ממסמך

נדרש למשאבים רבים לטיפול בתביעות השיבוב וכי ישנם קשיים " בט"לכי  יןהב

", את היתרונות המצויים בהסדר מסוג זה - באיתור מכלול התביעות, ומנגד

הגורם המומחה לעניין זה, אשר היועץ המשפטי שהוא "סתמך על ובהחלטתו ה

אני נושא באחריות מלאה לכך עוד מסר: " ."במשך שנים מטפל ומתמודד עם הנושא

שטרם אישורי, לא קראתי לעומקה את הערכת השווי שצורפה כנספח, אשר הסתבר 

נערכה על ידי הפקת לקחים מן האירוע, .. כי כללה דברים שלא נדונו בפגישות.

מנכ"ל המוסד, כי מעתה ייושם נוהל עבודה מסודר, לפיו לא יהיה טיפול ל המלצתיו

בדומה להסכם זה  בנושאים בעלי נגיעה כספית בהסכמים בסכומים גדולים  
 .2014החשב נכנס לתפקידו בפברואר   53
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חשב המוסד או נציגו,  מעורבות פעילה של ללאובפשרות כספיות שהמוסד צד להן, 

בתהליך כולו ולא רק בשלב התוצר המוגמר. ככלל, הנוהל יסדיר עבודה על נושאים 

בצוות אשר כולל את כל הגורמים הרלוונטיים במוסד, ולא על ידי יחידה  ,כאמור

אחת במוסד. כמו כן, על פי הנוהל, מסמך המלצה המובא בפני המנכ"ל, יכלול 

ם הרלוונטיים, כל גורם בהיבט שלו, לרבות חלק כל הגורמיבכתב של המלצות 

 ."מוגדר במסמך של המלצת החשב

 

עם הסכם התקשרות בל בט"ל מנכ"ל ו שלאחריות
  חברה א

חוק הביטוח הלאומי קובע כי שר הרווחה ימנה את מנהל בט"ל ולמרותו יהיו נתונים 

שהיא הרשות המבצעת והמנהלת של  עובדי הארגון, והוא ישמש גם יו"ר המינהלה

בט"ל. מתוקף תפקידו כבעל תפקיד ניהולי בכיר בגוף ציבורי נדרש מנהל בט"ל 

לקבל את ההחלטות שבתחום סמכותו באופן מושכל ובהתבסס על תוצאות הניתוח 

של הנתונים הרלוונטיים המלאים, ולאחר שיבחן את התוצאות האפשריות והחלופות 

ן את עמדתם המקצועית של כל בעלי התפקידים הרלוונטיים. הקיימות ויביא בחשבו

לאחר שיקבל את החלטותיו באופן האמור עליו לקבוע מנגנוני בקרה כדי להבטיח 

 .54שיהיה אפשר לממשן הלכה למעשה

החלטות מקבל משנה חשיבות בעניין ההסכם עם חברה א, שכן היה התהליך קבלת 

ותו בבט"ל, והוא חורג ממהלך העבודה מדובר בהסכם ראשון מסוגו שטרם בוצע כמ

השוטף של הארגון; לבט"ל או לבעלי התפקידים בו לא היה כל ניסיון בתחום, לא 

בביצוע עבודת המטה, לרבות הערכת השווי, ולא בניתוח התוצאות האפשריות של 

הסכם מסוג זה. על כן בייחוד במקרה זה היה על מנכ"ל בט"ל לוודא כי מצוי ברשותו 

ע הנדרש כדי להחליט אם לחתום על ההסכם עם חברה א ובאילו תנאים כל המיד

לעשות זאת; לבחון את היתרונות והחסרונות של ההסכם; לדון בנושא עם כל בעלי 

לבחון ביסודיות את  התפקידים הרלוונטיים, ובכללם אלה שהוא דרש כי יעסקו בכך;

ווי ונוסח ההסכם הערכת השעקרונות ואת  שקיבל מהיועץ המשפטימסמך ההמלצה 

הוראתו להחריג  אחרלוודא כי היועץ המשפטי מילא ; ולכל הפחות שצורפו לו

א כלפי בט"ל בגין  ההחוב של חברסכום תיקים שבהם  עם חברה א סכםהמה

  .הוא גבוהאינן ידועות שתביעות עתידיות 

שהעמיד היועץ המשפטי לרשותו של מנכ"ל בט"ל, בבואו המידע נמצא ש

לעשות זאת, היה  ובאילו תנאים עם חברה אסכם הלחתום על האם להחליט 

חסר וחלקי ולא כלל את כל הפרטים ההכרחיים הנדרשים לקבלת החלטה 

מושכלת בנושא. עם זאת, המנכ"ל לא דרש להשלים את המידע החסר כדי 

הוא לא בחן ביסודיות וכנדרש את  לקבל החלטה מושכלת בנושא; שיוכל

 ת יתרונות ההסכם לעומת חסרונותיו ואף לא קייםלא שקל א ,מסמך ההמלצה

   עם כל גורמי המקצוע הרלוונטיים. נושאדיון ב
 .442-439, 424-423(, כרך א, עמ' 2010) משפט מינהליארז, -ראו דפנה ברק  54
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 יהיה ל"כהמנ כי נדרש

 זה ובכלל, מעורב
 דעת שיקול יפעיל

 לכל ויוודא עצמאי
 הנחיות כי הפחות
 שנתן חשיבות בעלות

 זוטרים, לו לכפופים
; יושמו, כאחד ובכירים

 כן עשה לא הוא אולם
 

זאת ועוד, מנכ"ל בט"ל לא וידא כי יושמה הוראתו ליועץ המשפטי "להחריג 

מההסכם תיקים שבהם רמת החוב של ]חברה א[ כלפי בט"ל בתיקים 

מלא אחר הצורך שהגדיר, עתידיים, אשר אינם ידועים היום היא גבוהה", כדי ל

 דהיינו לגדר סיכונים; הוא חתם על ההסכם אף שהוא אינו עונה על דרישותיו. 

משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"ל בט"ל כי בייחוד לנוכח העובדה שההסכם 

המתגבש עם חברה א היה ראשון וחריג מסוגו בבט"ל היה עליו להקפיד 

ו בדרכים אחרות, את ההיבטים, הקפדה יתרה ולבחון כנדרש, באמצעות דיון א

המשמעויות והתוצאות האפשריות של ההתקשרות בהתבסס על הנתונים 

הרלוונטיים, לפני שהחליט אם להתקשר עם חברה א. היה עליו לשתף את כל 

הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בעניין ולהתייעץ אתם, לרבות חברי הצוות, 

לם הוא לא עשה כן. המנכ"ל ולא להסתפק בעמדתו של היועץ המשפטי; או

 גם בחר שלא להביא את ההסכם עם חברה א לדיון במינהלה ובכך נמנעה

 בעניין. תדוןהאפשרות שהמינהלה 

מסר מנכ"ל בט"ל למשרד מבקר המדינה כי לפני שהחליט לחתום  2015בספטמבר 

על ההסכם עם חברה א הוא קיים שיחת טלפון עם החשב דאז ועם היועץ המשפטי. 

 כל על מקובל הוא וכי להסכם ביחס ויכוח אין ה האמורה הובהר לו "כיבשיח

באישורו את ההסכם הסתמך על כך שכל אנשי המקצוע "המעורבים". נוסף על כך, 

כאמור היו מעורבים בעבודת המטה, כולל בכל החישובים שנעשו לקביעת הסכומים 

במסגרת ההסכם כנגד הוויתור שלו על הזכויות בתיקי השיבוב וכן  שיקבל בט"ל

בגיבוש התנאים הכספיים שנקבעו בהסכם. כמו כן, אף אחד בבט"ל לא בא... ואמר 

לו שההסכם המתגבש אינו טוב, ואף אחד לא התריע בפני]ו[... על כך שיש תיקים 

לו בתחשיב, ועל שבט"ל ויתר על זכותו לשיבוב לגביהם בהסכם, אולם הם לא נכל

כן יש להימנע מחתימה על ההסכם". הוא הוסיף כי "לאור העובדה שלהבנתו אנשי 

המקצוע הטובים שיש בבט"ל היו מעורבים בגיבוש ההסכם כאמור לעיל... החליט 

שאין צורך שהוא יהיה בקי בפרטי ההסכם ואין צורך במעורבות שלו, ובכלל זה 

רה שבט"ל קיבל לפי ההסכם ובגודל בבחינה של הנחות היסוד לחישוב התמו

 הוויתורים על זכויות השיבוב כלפי ]חברה א[ שנקבעו בהסכם".

מסר המנכ"ל כי פעל "בדיוק בהתאם למצופה ממנכ"ל  2016בתשובתו מיולי 

ובהתאם לאחריות המוטלת" עליו. עוד מסר: "נושא חתימה על הסכמים הינו בתחום 

על ההסכם כמנהל כללי, סמכתי על כך אחריותו המקצועית של החשב. בחתימתי 

שהחשב בחן כנדרש את הנתונים והיה ער לכל המשמעויות הכלכליות של החתימה 

על ההסכם ואף שאלתי את החשב על כך, לפני חתימתי על ההסכם. משקיבלתי 

אישורו של החשב נראה בעיניי אך סביר כי אסמוך על חוות דעתו המקצועית בדבר 

לכלית של ההסכם... בחתימתי על ההסכם נסמכתי הן על תקינותו וכדאיותו הכ

היועץ המשפטי והן על החשב. נראה בעיני, כי משקיימתי את חובת ההתייעצות עם 

הגורמים המומחים בטרם חתימתי על ההסכם אין לזקוף לחובתי את העובדה כי 

 נפלו פגמים בהליכים שהתקיימו על ידי הגורמים המייעצים". 

מסר באותו המועד החשב דאז:  2016בהתייחס לתשובתו לעיל של המנכ"ל מיולי 

"ההסכם נכתב ונערך באופן בלעדי על ידי היועץ המשפטי... לא אישרתי אותו ולא 

הבהרתי כי הוא על דעתי". אשר לשיחה הטלפונית האמורה שמנכ"ל בט"ל הזכיר 
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 המדינה מבקר משרד
 את בחומרה רואה
 של הפעולה אופן

 ושל המשפטי היועץ
 עם בהתקשרות ל"בט

 אם מדובר. א חברה
 מחדלים בשרשרת כן

 חמורה
 

כי הסכומים המופיעים  בתשובותיו מסר החשב דאז: "אישרתי בשיחה טלפונית...

בהסכם תואמים את הסכומים שסוכמו בפגישה עם ]בעל השליטה בחברה א[ בה 

השתתפתי, וכי על סמך מסמך ההמלצה של היועץ המשפטי אני ממליץ לחתום על 

ההסכם. לא הייתי מעורב כלל בהכנת הערכת השווי, לא שותפתי בדיונים שקיים 

 י כאמור מעורב בהכנת ההסכם".היועץ המשפטי במהלך הכנתה, ולא היית

 משרד מבקר המדינה לא יכול לקבל את גישתו הניהולית של מנכ"ל בט"ל

שממנה עולה כי הוא סומך על חוות דעתם המקצועיות של הכפופים לו ללא 

הפעלת שיקול דעת עצמאי, ובכך מאיין למעשה את שיקול דעתו. בהחלטות 

 החלטה הנוגעת להסכם -דוגמת ההחלטה לחתום על ההסכם עם חברה א 

רג ממהלך העבודה השוטף של וחההיקף כספי ניכר, ראשון מסוגו בבט"ל ב

נדרש  -קודם בנושא  ניסיוןכל בו לא היה שלבעלי התפקידים ולבט"ל ו ,הארגון

כי המנכ"ל יהיה מעורב, ובכלל זה יפעיל שיקול דעת עצמאי ויוודא לכל 

הפחות כי הנחיות בעלות חשיבות שנתן לכפופים לו, זוטרים ובכירים כאחד, 

 יושמו; אולם הוא לא עשה כן. 

 
היה ניתן לשפר את התקשורת בין בעלי מסר בט"ל: " 2016בתשובתו מינואר 

התפקידים השונים בתהליך ולאסוף נתונים ממוקדים יותר לקראת חתימת ההסכם. 

כן אנו מקבלים, כי היה מקום לשפר את תהליך קבלת ההחלטות... הלקחים בעניין 

הופקו על ידינו. יחד עם זאת... למרות הבעיות בעבודת המטה, התוצאה הכלכלית 

ביותר". בט"ל ציין כי אם משרד מבקר המדינה סבור "כי נעשו טעויות  הייתה סבירה

בתהליך העבודה לקראת חתימתו, הרי שהן נעשו בתום לב של בעלי התפקידים 

שהיו מעורבים בכינונו ויתרה מכך, הן מתגמדות נוכח תרומתו של ההסכם... אין 

הסכמים נוספים ספק שכיום, גם לנוכח הערות המבקר, אם יקום הצורך לחתום על 

דומים, ישכיל צוות המוסד להפנים את מסקנות הניתוח המפורט של המבקר, באשר 

 להתנהלותנו במהלך גיבוש ההסכם". 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אופן הפעולה של היועץ המשפטי ושל 

בט"ל בהתקשרות עם חברה א. ללא תלות בגובה הסכום שוויתר עליו בט"ל 

 בט"ל בעניין זה, ראויה של מנכ"ל שאינהבגישה ניהולית  בהסכם, מדובר

היועץ המשפטי המעלה חשש ובהתנהלותו של בט"ל  בקרה של חשב היעדרב

כל אלה הביאו  ואינה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין. לניגוד עניינים

ת מחדלים רמדובר אם כן בשרשלידי תהליך קבלת החלטות לקוי ביותר. 

  חמורה.

להגדיר לעצמו את האופן שבו תיעשה עבודת המטה ויתקבלו  על בט"ל

ההחלטות במקרים שבהם הוא מתפשר על זכויות המגיעות לו. עליו לקבוע 

מהי מידת מעורבותם של שומרי הסף בארגון ומוסדותיו, לרבות החשב, 

המינהלה והמועצה וועדותיה. נדרש כי בט"ל יטמיע שיטות עבודה ובקרה 

 נו מחדלים כדוגמת אלה המתוארים בדוח זה.שיבטיחו כי לא ייש
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יחסי הגומלין בין בט"ל לאגף החשב 

 הסכמי פשרהבנוגע להכללי 

יישוב  .יישוב מחלוקות בין צדדים שלא בין כותלי בית המשפטל כמה יתרונותישנם 

מקדם את תחושת הצדדים המגיעים לפתרון המחלוקת בדרך מוסכמת כי  מחלוקות

את העלויות המוטלות על הצדדים, את הסיכונים שהם נעשה צדק, והוא מקטין 

נוטלים על עצמם ואת העומס על בתי המשפט. היועץ המשפטי לממשלה מעודד 

פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, לרבות בדרך של פשרה, במקרים 

המתאימים לכך, בגלל מהירות ההכרעה וגם משום שדרך זו תורמת לעתים לשמירה 

 .55סים ארוכות טווח ולהמשך שיתוף הפעולה בין הצדדים השוניםעל מערכות יח

של היועץ המשפטי  ותבהנחי ונקבע ןהטיפול בפשרות שהמדינה צד לה ינוהל

 החשכ"לבעניין פשרות(, בהוראת  היועמ"ש לממשלהת והנחי -לממשלה )להלן 

 לעבודת הוועדה העליונההחשכ"ל ( ובנוהל 56בנושא פשרות הוראת התכ"ם -)להלן 

  .םלפשרות, מחיקות והסדרי

לחוק יסוד: משק המדינה, "עסקאות בנכסי המדינה, רכישת זכויות  2לפי סעיף 

וקבלת התחייבויות בשם המדינה ייעשו בידי מי שהוסמך לכך בחוק או על פיו". חוק 

מסדיר את הסמכות הכללית לעשיית עסקאות בנכסי  ,1951-נכסי המדינה, התשי"א

היועמ"ש ת והמדינה, ומכוחו נקבעו המורשים לייצג את המדינה בהתקשרויות. הנחי

 בעלי את בעלי הסמכות לאישור הסכמי פשרה ותבעניין פשרות מגדיר לממשלה

נקבעו בנושא פשרות הם. גם בהוראת התכ"ם להמדינה צד ש השלכות כספיות

וסמכים לאשר את הסכמי הפשרה בתביעות כספיות שהמדינה מעורבת הגורמים המ

 ונדרש אישור שחלה על משרדי ממשלה הוראת תכ"ם בנושא פשרות כך, לפי בהן.

מקרים שבהם משרד ממשלתי מבקש בהממונה על פשרות  החשכ"לשל סגן 

מסדירה גם את  האמורה הוראת התכ"ם ש"ח. מיליוןלהתפשר בדרישת חוב מעל 

משרדי הממשלה השונים לדווח על הסכמי פשרה לסגני  ם שלחשביהשעל האופן 

 הממונים עליהם. החשכ"ל

והוא כפוף לחשכ"ל מהבחינה  עובד משרד האוצר הוא כאמור, חשב בט"ל

לא נדרש  המקצועית. בביקורת התברר כי אף שמדובר בנכסי מדינה, בט"ל

להעביר לאישורו של אגף החשב הכללי לא את ההסכם עם חברה א ולא את 

 ההסכם החדש עם חברות הביטוח. 

מסרה החשכ"לית במשרד האוצר כי  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 

, במהלך הביקורת, פנה חשב בט"ל ליועץ המשפטי של בט"ל כדי 2015ביולי 

רות על פי הוראות החשכ"ל. בהמשך לכך, ולנוכח להסדיר את תהליך אישור הפש  
(, "אישור הסכמי פשרה בדרישות ובהליכים משפטיים", 2015) א66דוח שנתי מבקר המדינה,   55

 . 183עמ' 

 בדבר "פשרות במחלוקות כספיות שהמדינה צד להן". 4.2.1הוראת תכ"ם   56
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 2016ממצאי הביקורת שהופיעו בטיוטת דוח זה, העביר אגף החשב הכללי בינואר 

תכ"ם ה לחשב בט"ל הנחיה ולפיה, לעניין אישור פשרות, עליו לפעול על פי הוראת

שחלה על משרדי ממשלה. עוד מסרה כי החשב העביר את ההנחיה  בנושא פשרות

, ל בט"ל וליועץ המשפטי, והמנכ"ל הורה לפעול ליישום ההנחיה. בהתאם לכךלמנכ"

 ניכרים בסכומים פשרות המורות על הבאת מעודכנות הנחיות מוכנות אלה בימים

  .הכללי החשב באגף הפשרות ועדת לאישור צד להן "לשבט

מן הראוי שהחשב הכללי במשרד האוצר יבטיח את העמקת מעורבותו באישור 

יות של בט"ל בהסכמי פשרה, דוגמת ההסכם עם חברה א וההסכם התקשרו

 .57החדש עם חברות הביטוח

 

 

 
מעורבות החשכ"ל לעניין ההסכם החדש עם חברות הביטוח נקבעה גם בהחלטת ממשלה מס'   57

 .5.8.15מיום  365
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חשש לניגוד עניינים של היועץ המשפטי 

בהליכי מכרז ובניתוב תיקי שיבוב 

 למשרד עורכי דין חיצוני

כאמור, לפי ההסדר למניעת ניגוד עניינים על היועץ המשפטי מוטלת האחריות לדווח 

על כל עניין שבידיעתו העלול להעמידו במצב של ניגוד עניינים  לגורם הרלוונטי

במסגרת מילוי תפקידו, אף אם לא נשאל לגביו במפורש. נוסף על כך, נקבע כי כל 

אימת שיתעורר ספק בדבר סוגיות שלא נצפו מראש ועלולות להעמידו במצב של 

 הנחיותיו.חשש לניגוד עניינים, עליו להיוועץ בגורם הרלוונטי ולפעול לפי 

משרדי עורכי דין שנבחרו במכרז לצורך  29התקשר בט"ל עם  2013בשנת  .1

קבלת שירותים משפטיים בתחום השיבוב, ובעיקר לצורך ייצוגו בתביעות שיבוב 

 המכרז(.  -מול צדדים שלישיים )להלן 

אחד המשרדים שזכה במכרז הוא משרד א שעורכת דין א ייסדה אותו והיא 

במשרד א נעשתה לאחר שוועדת משנה מקצועית, שחבריה שותפה בו. הבחירה 

היו היועץ המשפטי, סגניתו ואשת אקדמיה, ראיינה את המועמדים, וכל אחד 

מהם נתן ציון על פי התרשמותו מהמועמד. הציון המשוקלל של שלושת חברי 

 מהציון הסופי שקיבל כל מועמד. 20%הוועדה היה 

מסר לו  2015יועץ המשפטי באוגוסט בפגישה שקיים משרד מבקר המדינה עם ה

היועץ המשפטי כי הוא "מכיר את עו"ד א' שנים רבות", והיא הוזמנה לחתונת בנו 

. עוד מסר עו"ד רוזנצויג כי ביום שבו קיים ראיונות עם 58והשתתפה בה 2014ביוני 

משרדי עורכי דין במסגרת המכרז למתן שירותים משפטיים בתחום השיבוב, הוא 

יכרות מוקדמת עם עורכת דין א ועם משרדים אחרים שניגשו למכרז. הודיע על ה

 הוא ציין כי "בהיותו אחד מחברי צוות הבחירה", הוא לא הצביע לגביהם. 

מסר היועץ המשפטי: "את עו"ד א' הכרתי כבר בשנות  2016גם בתשובתו מינואר 

, , עת שימשתי יועץ משפטי של בנק ]מסוים[, ובהמשך של בנק ]אחר[90-ה

במסגרת תיקים שבהם עו"ד א' ייצגה מבטחי משנה בדרישות ובתביעות של 

הבנק מהם. ואולם, למרות ההיכרות רבת השנים, ולמרות ההערכה המקצועית 

הרבה שאני רוחש לה, היחסים בינינו מעולם לא חרגו ממסגרת יחסים מקצועיים 

א הייתי חבר ל 2013חברתיים. במסגרת מכרז -ולא נוצרו בינינו קשרים אישיים

בוועדת המכרזים, אלא חבר בוועדת המשנה המקצועית שראיינה את המשרדים 

ראיון מקצועי. מכיוון שלא הייתי חבר בוועדת המכרזים לא נדרשתי להצביע 

לגבי מי מהמועמדים. כחבר בוועדת המשנה שראיינה את המועמדים, לא מצאתי 

ולותיה המקצועיות טעם לשאול את עו"ד א' שאלות לאור היכרותי את יכ

והערכתי כלפיה, ולא מחשש לניגוד עניינים. לאור זאת הודעתי שאני מכיר את 

  המשרד ונתתי את הבמה לחבריה האחרים של הוועדה לשאול את השאלות".
סף לא הזמין עו"ד רוזנצויג לחתונת בנו עורכי דין נוספים שנתנו יצוין כי מלבד עורך דין אחד נו  58

 לבט"ל שירותים משפטיים בתחום השיבוב.
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 המתוארת ההיכרות

 המשפטי היועץ בין
 מעלה א דין לעורכת

 עניינים לניגוד חשש
 למעורבותו בנוגע

 א משרד בבחירת
 במכרז
 

אולם נמצא שהיועץ המשפטי כן השתתף בתהליך בחירת משרד א בכך 

המרבי; והכול, שנתן ציון למשרדה של עורכת דין א, ונתן את הציון 

למרות היכרותו האישית והמקצועית ארוכת השנים אתה, המעלה חשש 

לניגוד עניינים במעורבותו בבחירה, ובלי שהתייעץ בעניין עם היועצת 

 המשפטית של משרד הרווחה כנדרש בהסדר למניעת ניגוד עניינים.

מסרה עורכת דין א כי ההחלטה  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיוני 

 שאותו רוזנצויגכלל לא הייתה קשורה להיכרותה עם עו"ד להשתתף במכרז 

 הגיש שהבנק בתביעות טיפלו הם מסוים כאשר בנק של המשפטי כיועץ הכירה

. ההיכרות הקודמת עם עו"ד רוזנצויג הייתה משרדה ייצג שאותם מבטחיו כנגד

מלכתחילה "כי מסר עו"ד רוזנצויג  2016 . בתשובתו מיוניעל בסיס מקצועי בלבד

נועדה להתרשם  ועדת המשנה, במסגרת המכרז לקבלת שירותים משפטיים,

אקדמי  ידי גורם-ממקצועיותם של המועמדים לאחר שאלו נבחנו והוערכו על

 פי מסמכים בכתב, ולאחר שעמדו בתנאי הסף. מדובר בוועדה שכלל-חיצוני על

פדה והשקיפות פי דיני המכרזים, והיא משקפת את ההק-איננה מחויבת על

יודגש שכל חברי ועדת המשנה נתנו את הציון המרבי .. בתהליך המכרזי. שננקטו

  .א'"למשרד 

ההיכרות המתוארת בין היועץ המשפטי לעורכת דין א מעלה חשש לניגוד 

היה מצופה  ,כן עניינים בנוגע למעורבותו בבחירת משרד א במכרז. על

גוד עניינים ולפנות ליועצת ממנו לפעול על פי תנאי ההסדר למניעת ני

המשפטית של משרד הרווחה לקבלת הנחיות בדבר האופן שבו עליו 

  לפעול בעניין המכרז; אולם הוא לא עשה כן.

חלוקת התיקים בין משרדי עורכי הדין נעשית באופן הזה: העובדים המינהליים  .2

בלשכה המשפטית של בט"ל מצרפים לכל תיק טופס הכולל את פרטיו, לרבות 

תיאור המקרה, סוג הגמלה שהמבוטח מקבל ושיעורה וייפוי כוח המאפשר 

 למשרד החיצוני לייצג את בט"ל. הם מקצים קבוצות של תיקים למשרדים

השונים בסבב מחזורי שוויוני ככל הניתן. התיקים בצירוף הטופס וייפויי הכוח 

מועברים ליועץ המשפטי ובהיעדרו לסגניו, והם יכולים להסכים לחלוקת התיקים 

שקבעו העובדים המינהליים, ובהתאם לכך לחתום על ייפויי הכוח, או לשנותה 

דין אחר, ובהתאם לכך ולקבוע שתיק מסוים יופנה לטיפולו של משרד עורכי 

 לחתום על ייפוי כוח רלוונטי.

הקצאת במסגרת תהליך  חתם על ייפויי הכוחנמצא כי היועץ המשפטי 

 א דין עורכת עםכרות היהמשרד א.  למשרדי עורכי הדין ובכללם התיקים

היועץ המשפטי  שלמעורבותו ל גם בנוגעחשש לניגוד עניינים  מעלה

 תנאיפי  עללפעול  ממנו מצופה היהכן,  על. אבחלוקת העבודה למשרד 

 משרד של המשפטית ליועצת ולפנות עניינים ניגוד למניעת ההסדר

חלוקת  לעניין לפעול עליו שבה הדרך בדבר הנחיות לקבלת הרווחה

  כן. עשה לא הוא אולם; העבודה למשרדי עורכי הדין
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מעמידה  מסר היועץ המשפטי: "חלוקת התיקים... לא 2016בתשובתו מינואר 

אותי במצב של ניגוד עניינים" ו"שינויים בשיבוץ התיקים מתבצעים בנסיבות 

שבהן יש חשיבות לכך שמשרד עורכי דין מסוים יטפל בתיק מסוים )כגון 

במקרים שבהם מתעוררת סוגיה משפטית מורכבת(... גם התפלגות התיקים 

על  למשרדים השונים, וסכומי שכר הטרחה ששולמו למשרדים, מעידים

החלוקה המחזורית והשוויונית של התיקים בין המשרדים החיצוניים". עוד מסר 

היועץ המשפטי כי הזמנתה של עורכת דין א לחתונת בנו "נעשתה על רקע 

ההיכרות המקצועית, ובהתאם לנורמה המקובלת להזמין לאירועים מסוג זה 

 קולגות לעבודה".

שירותים משפטיים  הנתנ א משרד מבקר המדינה מעיר כי עורכת דין

יודגש כי החשש לניגוד עניינים שבגינו היה של בט"ל. ללשכה המשפטית 

מקורו  למניעת ניגוד עניינים לפעול לפי ההסדר היועץ המשפטי על

אינו מותנה הוא , וארוכת השנים קיומה של ההיכרות האישית והמקצועיתב

קים, בהשפעה המעשית של מעורבותו של היועץ המשפטי בניתוב התי

  השפעה שמשרד מבקר המדינה לא בדק.
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 סיכום

שקלים וממשיך להפסיד כספים האמורים להגיע מאות מיליוני  הפסיד"ל בט

אינו מממש את מלוא בסופו של דבר לקופה הציבורית, וזאת משום שהוא 

. מצב זה מקורו גם הפוטנציאל של זכותו לשיבוב בגין תיקי גמלאות רבים

בעובדה שתיקי גמלאות מתיישנים עוד בטרם בדק בט"ל אם יש לו זכות שיבוב 

בט"ל גיבש הסכם חברות הביטוח.  בהם, כאשר הנהנות העיקריות מכך הן

חדש עם חברות הביטוח המייתר לשיטתו את הצורך בהתדיינויות משפטיות 

את חלק הארי של כספי  בתיקי תאונות דרכים, ומסדיר את מימוש זכותו לקבל

השיבוב המגיעים לו, תוך מתן הנחה משווי הגמלאות; אולם הוא לא בחן את 

 כדאיותו הכלכלית של ההסכם האמור.

הסכם נוסף, חדשני וראשון מסוגו, כרת בט"ל עם חברה א. מטרתו של 

ההסכם האמור ליישם את ההסכם החדש עם חברות הביטוח ולהביא לידי 

את הטיפול ברוב תביעות הביטוח שטרם נסגרו, וזאת  סיום, באופן כולל,

באופן מיליון ש"ח.  61-כ -בתמורה לתשלום סופי שתשלם חברה א לבט"ל 

התגלו חשב בט"ל דאז  ושלפעולתם של מנכ"ל בט"ל, של היועץ המשפטי 

, כל אחד . המנכ"ל והחשבליקויים קשים הנוגעים לגיבוש ההסכם ולאישורו

 ואפשרהפעילו מנגנוני בקרה ופיקוח רופפים ש וסמכותו,במסגרת אחריותו 

 תהליכיםלהוביל  המשפטי, שהוא שומר הסף ונציג שלטון החוק בבט"ל, ליועץ

עולים בקנה אחד עם כללי מינהל  ירודה שאינם מקצועית וברמה תקינים לא

. גיבוש ההסכם נעשה תוך ויתור מראש של בט"ל על זכויות לשיבוב שהיו תקין

את  י חברה א, וזאת ללא כל תמורה ובלי שהציג למקבלי ההחלטותלו כלפ

לפי משרד  -הפרטים הנוגעים לוויתור האמור. אשר להערכת שווי הגמלאות 

מיליון  35-ניתן היה להעריכו בכבמועד החתימה על ההסכם מבקר המדינה, 

ברקע הדברים התברר שהיועץ המשפטי פעל תוך חשש להימצאותו  ש"ח.

, ובנו גוד עניינים הנובע מהיכרות אישית עם בעל השליטהבמצב של ני

מימש כמו כן, החשב לא  לפגיעה בטוהר המידות.גם חשש  מעוררות ופעולותיו

המקצועית בנוגע להתקשרות עם חברה א והוא כשל בהפעלתה. את אחריותו 

נוסף על כך, אף שמדובר בהסכם חדשני ולא שגרתי, מנכ"ל בט"ל אישר את 

 שעמד על השלכותיו האפשריות.ההסכם בלי 

דוח ביקורת זה מדגיש את הצורך שבט"ל יבחן ביסודיות את האופן שבו הוא 

מקבל החלטות ניהוליות ויטמיע שיטות עבודה ובקרה שימנעו מחדלים 

 שמקורם בכשל של מנגנוני הבקרה והניהול.

 



  - עזריאלי מכללת

 ירושלים להנדסה אקדמית מכללה

  - עזריאלי מכללת בהתנהלות היבטים

 ירושלים להנדסה אקדמית מכללה
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 תקציר

  כללי רקע

א יההמכללה(  - מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )להלן - מכללת עזריאלי

)להלן  גבוהה המועצה להשכלההמכללה הוסמכה על ידי  .מוסד להשכלה גבוהה

 על נתמך גוף היאהמכללה י ההנדסה. להעניק תארים אקדמיים בתחומ המל"ג(, -

מתוקצבת ו חוק יסודות התקציב( -)להלן  1985-ה", התשמהתקציב יסודות חוק פי

 50-ות"ת( בסכום של יותר מהו -מל"ג )להלן העל ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של 

סטודנטים המספר  .1996שנת ב כעמותה רשמהנלשנה. המכללה  "חשמיליון 

 .1,6522 היה 1(2014-2015בשנת הלימודים התשע"ה )במכללה 

 

 הביקורת פעולות

בתפקוד בדק משרד מבקר המדינה היבטים  2016 ספטמבר - 2015בחודשים יולי 

של גיוס ומינוי ; תאגידיהממשל עמידתה של המכללה בעקרונות ה המכללה, ובהם

בכירים; תנאי ההעסקה  בעלי תפקידים; פעולותיהם של בכיריםבעלי תפקידים 

. הביקורת נעשתה במכללה. שלה המוסדות המנהלים והשכר במכללה; ותפקוד

 בדיקות משלימות נעשו במל"ג, בוות"ת, ביחידת הממונה על השכר במשרד האוצר

 -)להלן  וביחידת רשם העמותות במשרד המשפטים הממונה על השכר( -)להלן 

  .העמותות( רשם

 

 הליקויים העיקריים
 תקנון המכללה

המתוקצבים על ידי ות"ת" שאישרה הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה ה"על פי 

המכללה אמורה לפעול על פי תקנון  ,הנחיות המל"ג( -)להלן  1999המל"ג בשנת 

על ידי רשם העמותות ועל ידי  המבוסס על התקנון המצוי של המל"ג, והמאושר

תקנון אולם היא פועלת על פי , 1999משנת  מאושר תקנוןיש למכללה  .מל"גה

לא אושר , אך 2008ועל ידי רשם העמותות בשנת  2005שאושר במכללה בשנת 

בעניין מל"ג לא עקבה אחר תיקון התקנון, אף שפנתה למכללה המל"ג. על ידי ה

  המל"ג 2016בשנת , ולא אישרה אותו עד למועד סיכום הביקורת. 2005כבר בשנת 
 שנת הלימודים האקדמית מתחילה באוקטובר.  1

 על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2
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 כיהן וכסלר עוזי מר

 המכללה כנשיא
 ועד 1998 משנת
 בסך, 2012 שנת
 אף, שנה 14-כ הכל
 בדרגת היה שלא

 פרופסור
 

הנחיות תאגידיות , עד לעדכון להשהות את הטיפול בתקנון המכללה הטיחלה

עקב אי תיקון התקנון, לא  .למוסדות להשכלה גבוהה שאינן אוניברסיטאות

הוגבלה תקופת כהונת החברים במוסדות המנהלים ולא נאסר על מייסדי העמותה 

וד להנחיות שקבעה לכהן כחברי ועדת הביקורת או כיו"ר הוועד המנהל בניג

 . 3המל"ג

 

 נשיאי המכללה

 הארכת תקופת כהונתו של מר עוזי וכסלר

 14-בסך הכל כ ,2012ועד שנת  1998וכסלר כיהן כנשיא המכללה משנת עוזי מר 

 נובמברמ"ג המל להחלטת הדבר מנוגד. , אף שלא היה בדרגת פרופסורשנה

"ג המל להחלטתו)ולפיה נשיא מכללה חייב להיות בדרגת פרופסור(  20034

 בזמן, 2010 באוגוסט שנה(. 12)ולפיה נשיא יכול לכהן לכל היותר  20105 מאפריל

 שלועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  אישרהשנה,  12-כבר כיהן כשמר וכסלר 

 מנת על לכל היותר, שנתיים של מר וכסלר בעוד את המשך כהונתוהמל"ג 

 וכסלרשמר  האישור ניתן אף .הנשיא להחלפת כראוי להיערך למכללה לאפשר

  עניין משך הכהונה והדרגה האקדמית.בלא עמד בדרישות המל"ג 

 נשיאי המכללה של הבחירהאיתור וההליכי 

המל"ג לא קבעה הנחיות לגבי הרכב ועדות האיתור  :נשיא לבחירת כלליםהיעדר 

במכללות ולגבי סדרי עבודתן, בדומה להנחיות שקבעה בשנת  לתפקיד הנשיא 

ובכלל זה איסור על נשיא יוצא להיות חבר בוועדת  לגבי האוניברסיטאות 2004

 . ה לעצמה כללים בנושא זההמכללה לא קבע . גם איתור לבחירת מחליפו

ועדת האיתור שהמליצה על בחירת פרופ' צבי שטרן לתפקיד  :' צבי שטרןפרופ

הוועדה פעלה בחוסר  שכיהן כנשיא באותה העת. כללה את מר וכסלר הנשיא

בדבר האפשרות  באמצעי התקשורתודעה הלא פרסמה שקיפות, היות שהיא 

תיעדה את החלטתה הסופית להמליץ לבחור ולא להגיש מועמדות לתפקיד 

 מסמכים אין אולםבפרופ' שטרן לנשיא. הוועד המנהל אישר את ההמלצה, 

 . לה נימוקים לקבלאו דרש  ההמלצה את בחן המנהל שהוועד המעידים

 

 
בין השאר איסור על מייסד לכהן כיו"ר הוועד המנהל וכחבר ועדת  קבעה המל"ג 2011בשנת   3

 הביקורת.

ההחלטה  (.4.11.03) , "הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות"356/10 ההחלט ,מל"גה  4

 .15.2.05-תוקנה ב

 .27.4.10-החלטת המל"ג מ  5
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 ותשלומי שכרו כל

' פרופ של פרישתו
 לו שולמו שטרן
. מס חשבונית כנגד
 נמצא כך על נוסף
 המס חשבונית כי

 חברה של הייתה
 בבעלותו שאינה
 אשתו בבעלות אלא

 

 ליקויים בתפקוד יו"ר הוועד המנהל וחברי הוועד

, לוועד המנהל של על פי הנחיות המל"ג חריגות בתנאי העסקה ופרישה:

המכללה נתונה הסמכות לקבוע את תנאי העסקת בעלי התפקידים בה, בכפוף 

להנחיות הוות"ת )שבחלקן נסמכות על תקנון שירות המדינה ועל הוראות הממונה 

 על השכר(. 

 )יו"ר הוועד המנהל דאז( ומר אריה לוין)נשיא המכללה דאז( מר עוזי וכסלר  .1

בלי שהביאו את לכללים ופרופ' שטרן בניגוד אישרו תנאי העסקה חריגים ל

בניגוד  לדוגמה, הסכם ההעסקה של פרופ' שטרן לאישור הוועד המנהל.

הנשיא, אושר לו  של לקביעת המל"ג כי המכללה תהיה מקום עבודתו היחיד

בניגוד  ,חופשה ימי 50 לו אושרו כן כמו; בעיסוקים אחריםלהמשיך לעסוק 

לאחר כי  נקבע כך על נוסף. ימים 23 -למקובל בשירות המדינה ובמכללה 

שנת הסתגלות. בניגוד לעמדת קבל תשלום בגין יהיה זכאי להוא פרישתו 

המל"ג והממונה על השכר ולפיה יועסק הנשיא במכללה כשכיר, כל שכרו 

על כך  ותשלומי פרישתו של פרופ' שטרן שולמו לו כנגד חשבונית מס. נוסף

אלא בבעלות  נמצא כי חשבונית המס הייתה של חברה שאינה בבעלותו

 . אשתו

שלא אישרה למנכ"לית לשעבר תנאי פרישה ועדת הכספים חרגה מסמכותה ו .2

תשלומים ביתר . עקב כך שולמו למנכ"לית לשעבר נקבעו בחוזה העסקתה

 . ללא שניתן לכך אישור המאסדרים כנדרש

בדיווחי והסכמי העסקה חריגים לא הוגשו לאישור הוות"ת או הממונה על השכר, 

 .נפלו טעויותגורמים אלה ולרשם העמותות להשכר של המכללה 

מינה מר וכסלר )הנשיא דאז( את  2010ביוני  מינוי המנכ"לית ותנאי העסקתה:

אישר הוועד המנהל  2010הגב' שלומציון לולו לממלאת מקום המנכ"ל, ובדצמבר 

את מינויה למנכ"לית, כל זאת בלי שהתקיים הליך בחירה פומבי ושוויוני. מר 

המנכ"לית, שכלל  וכסלר חרג מסמכותו כשאישר לבדו את הסכם העסקתה של

תנאים חריגים המנוגדים להנחיות הוות"ת ולנקבע בתקנון שירות המדינה. נוסף על 

כך אישרה המכללה למנכ"לית רכב צמוד מקבוצת רישוי המיועדת לשרים 

 בממשלה, בניגוד למקובל בשירות המדינה.

הוועד המנהל חרג מסמכותו  :החזר הוצאות משפטיות לנשיא לשעבר

 קודמת ביקורת לשלם למר וכסלר החזר הוצאות משפטיות בגין לאשר כשהחליט

להחלטה . , מאחר שהסמכות לכך נתונה לחבר הנאמניםהמדינה מבקר משרד של

נוסח  לבדו אישר"ר הוועד המנהל יוזו נמצא נוסח נוסף הכולל את סכום השיפוי; 

 .המנהל הוועד לאישור ושהביא בלי, זה
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 עד 2012 בשנים
 אישרה 2015
 לשלם לית"המנכ

 עובדי לעשרות
 בונוסים המכללה

 -" עידוד שכר)"
 או קבועים תשלומים

( פעמיים-חד
  ביותר שהסתכמו

, ח"ש מיליון 1.2-מ
 את שקיבלה בלי

 או ת"הוות אישור
 השכר על הממונה
 כנדרש
 

 דרך פעולתה של המנכ"לית

המנכ"לית הייתה מעורבת בבניית תכניות  מעורבות בקביעת תכניות הביקורת:

הביקורת )שלא כללו ביקורת ישירה על תפקודה( ודנה עם ועדת הביקורת בהן 

 ובלוחות הזמנים לביצוען.

המנכ"לית אישרה מכירת כלי רכב לעובד  מכירת כלי רכב לעובד המכללה:

עתו כללה תנאים המרעים עם המכללה, אף שהעובד היה מציע יחיד והצ

 המכללה.

 2015עד  2012בשנים  אישור הטבות שכר לעובדי המכללה בניגוד לכללים:

 - אישרה המנכ"לית לשלם לעשרות עובדי המכללה בונוסים )"שכר עידוד"

בלי מיליון ש"ח,  1.2-שהסתכמו ביותר מ( פעמיים-תשלומים קבועים או חד

  ה על השכר כנדרש."ת או הממונהוותשקיבלה את אישור 

תהליך גיוס העובדים למכללה, לא היה  כוח אדם והעסקת מקורבים: גיוס

המכללה שיטתי. לעתים גויסו עובדים בהליך לא תחרותי, לא שקוף ולא שוויוני. 

 500יקבל העובד הממליץ מענק בסך  ולפיוקבעה נוהל בשם "חבר מביא חבר", 

שהייתה ת עובדומשפחה  תהמנכ"לית גייסה קרובאם יתקבל החבר לעבודה.  ש"ח

 . וכן היא הייתה מעורבת בהעלאת שכרן עמהלה היכרות מוקדמת 

 

  ליקויים בניהול פרוטוקולים והיעדר שקיפות

 יםתמציתי היו המכללה חלק מהפרוטוקולים של המוסדות המנהלים ושל ועדות 

, כגון מהפרוטוקולים של דיוני הוועד המנהל חלק . את מהלך הדיונים ולא שיקפו

ולא  היו בידי המכללהלא נכ"לית, פרוטוקול הדיון שבו הוחלט על מינוי המ

 . למשרד מבקר המדינה הומצאו 

 

 ההמלצות העיקריות

על המכללה לתקן את התקנון שלה בהקדם ולהתאימו להנחיות המל"ג וכן 

לקבוע נהלים לגבי  נוסף על כך, על המכללה להביא את התקנון לאישור המל"ג.

י עבודתן של הוועדות הרכב ועדות האיתור לבחירת נשיאים ומנכ"לים בה, סדר

 ואופן התיעוד של ישיבותיהן.

הכספיות  בהשפעות, לדון יוקבלת החלטותעל הוועד המנהל לתעד את תהליכי 

ולוודא שהחלטותיו מתקבלות בכפוף להוראות והאחרות שיש להחלטותיו 

לאשר את תכניות הביקורת על הוועד המנהל ולהנחיות של המאסדרים. כמו כן, 

 מנגנונים להבטחת עצמאותו של מבקר הפנים.ולקבוע 

לוות"ת, לרשם העמותות ולממונה על  ההמכללה לתקן את הליקויים בדיווחיעל 

עדכון הנחיותיה התאגידיות. על המל"ג ועל רשם  את "ג לזרזהמל השכר. על
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 עלו זו בביקורת
 לתנאי בנוגע ליקויים

 והפרישה ההעסקה
 העובדים של

 - במכללה הבכירים
 לים"המנכ, הנשיא
 הכספים ל"וסמנכ
 

העמותות לפעול ביתר תיאום בכל הקשור להנחיותיהם למכללה. על הוות"ת 

ון את ממצאי הדוח ולהפסיק את החריגות בתנאי והממונה על השכר לבח

 ההעסקה במכללה, שפורטו לעיל.

על המנכ"לית להפסיק את תשלומי השכר החורגים מהכללים וכן לגבש נהלים 

אין מקום לשיטת  לגיוס עובדים, קידומם ותגמולם ולתיעוד תהליכי הגיוס. כמו כן,

 לה לאלתר."חבר מביא חבר" ועל המכללה לבטגיוס באמצעות נוהל 

 

 סיכום

עלו ליקויים בנוגע לתנאי ההעסקה והפרישה של העובדים הבכירים  זובביקורת 

הנשיא, המנכ"לים וסמנכ"ל הכספים. כמו כן עלו ליקויים בדרך  -במכללה 

פעולתה של המנכ"לית המכהנת הגב' שלומציון לולו עד כדי פגיעה חמורה בסדרי 

כללה פעלה באופן בלתי תקין, ושלא על מינהל תקינים. הליקויים מלמדים כי המ

פי המצופה ממוסד אקדמי הנדרש לשמש דוגמה למצוינות, הגינות ותקינות 

ניהולית ואתית ולשמור על כללי המינהל התקין וכללי הממשל התאגידי. 

הממצאים שעלו בביקורת מעלים חשש כי בכירי המכללה התעלמו מהכללים 

חוק העמותות, בהנחיות המל"ג ובהנחיות וההנחיות המחייבים אותה, שנקבעו ב

 הממונה על השכר. 

נשיא  - המוסדות המנהלים של המכללה אישרו החלטות שיזמו מר עוזי וכסלר

ומר  -המכללה לשעבר ומי שכיהן במועד ביצוע הביקורת כיו"ר הוועד המנהל 

יו"ר הוועד המנהל לשעבר, כגון מינויים של נשיאים ושל מנכ"לית,  -אריה לוין 

לעתים בלי קיום כל הליך של בחירה ולעתים בהליך בחירה שאינו שוויוני ואינו 

מהלכים אלה, אף שלא היו שקוף. המוסדות המנהלים של המכללה אפשרו 

תקינים, וגם אפשרו את כהונתו של מר וכסלר כנשיא במשך תקופה ממושכת של 

שנה ואת מינויו ליו"ר הוועד המנהל. המוסדות המנהלים גם לא ניהלו  14-כ

 פרוטוקולים כנדרש, ובכך פעלו בחוסר שקיפות. 

ולעתים גם מר לוין, אישרה תנאי העסקה ותנאי  המכללה, בהובלת מר וכסלר

החורגים מהמותר במגזר  -נשיאים, מנכ"לים וסמנכ"ל הכספים  -פרישה לבכירים 

הציבורי. כמו כן, המכללה העסיקה את פרופ' צבי שטרן, הנשיא לשעבר, כנותן 

שירותים ולא כעובד המכללה, אף שהמל"ג דורשת להעסיק נשיא מכללה כעובד 

פעולה זו אינה הולמת נושאי תפקיד בכירים במוסדות ציבור, כל שכן  שלה. דרך

כשמדובר במוסדות אקדמיים. היה מצופה מאותם בכירים שיכבדו את הוראות 

המל"ג ויפעלו על פי כללי המינהל התקין והאתיקה, ובכך ישמשו דוגמה הן לבעלי 

 תפקידים אחרים במכללה והן לבעלי תפקידים מחוצה לה. 

את  וןבחל"ת והוותרשויות המס, המל"ג רשם העמותות, נה על השכר, הממועל 

תשלומי יתר לבכירי המכללה, דרכי העסקה שאינם  -הממצאים שעלו בביקורת זו 

 תשלום מס כנדרש. -תקינים ואף חשש לאי
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 מבוא
א מוסד יההמכללה(  -מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )להלן  -מכללת עזריאלי 

 -)להלן  המועצה להשכלה גבוהההמכללה הוסמכה על ידי  .להשכלה גבוהה

להעניק תארים  ,1958-חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"חהמל"ג( מכוח 

, התקציב יסודות חוק פי על נתמך גוף היא. המכללה 6י ההנדסהאקדמיים בתחומ

ומתוקצבת על ידי הוועדה לתכנון  7חוק יסודות התקציב( -)להלן  1985-ה"התשמ

מיליון ש"ח בשנה.  50-בסכום של יותר מ 8הוות"ת( -ולתקצוב של המל"ג )להלן 

פי נתוני הלשכה המרכזית  על .1996המכללה נרשמה כעמותה בשנת 

 1,652למדו במכללה  9(2015-2014לסטטיסטיקה, בשנת הלימודים התשע"ה )

 .סטודנטים

המורכב מחברי עמותת  -)א( חבר הנאמנים   עיקריים: למכללה שני מוסדות מנהלים

וממנה מבין חבריו את הוועד המנהל ואת נשיא המכללה העמותה(  -)להלן המכללה 

הממונה על ניהול העמותה, ענייניה  -)ב( הוועד המנהל  )בהמלצת הוועד המנהל(; 

 .10ונכסיה, על פי המדיניות שקבע חבר הנאמנים

יהן מר אמיר אלשטיין בתפקיד יו"ר חבר הנאמנים זה בתקופת ביצוע הביקורת כ

כעשר שנים, מר אריה לוין כיהן בתפקיד סגן יו"ר חבר הנאמנים ונשיא כבוד )החל 

(, ומר עוזי וכסלר כיהן בתפקיד יו"ר הוועד 2013לכהן בתפקידים אלה בשנת 

 , לאחר סיום כהונתו כנשיא2012 המנהל; מר וכסלר החל לכהן בתפקיד זה בשנת

. 2016בספטמבר  וסיים את תפקידו ,1998המכללה, תפקיד שבו כיהן משנת 

מנכ"לית המכללה במועד ביצוע הביקורת הייתה גב' שלומציון לולו )החלה לכהן 

(. נשיא המכללה בתקופת ביצוע הביקורת היה פרופ' אבי דומב; 2010בתפקיד בשנת 

  .2016שנת עד ו 2014 פרופ' דומב כיהן בתפקיד זה משנת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים בתפקוד  2016ספטמבר  - 2015בחודשים יולי 

המכללה, ובהם עמידתה של המכללה בעקרונות הממשל התאגידי; גיוס ומינוי של 

בעלי תפקידים בכירים; פעולותיהם של בעלי תפקידים בכירים; תנאי ההעסקה 

עשתה במכללה. והשכר במכללה; ותפקוד המוסדות המנהלים שלה. הביקורת נ

בדיקות משלימות נעשו במל"ג, בוות"ת, ביחידת הממונה על השכר במשרד האוצר 

 -הממונה על השכר( וביחידת רשם העמותות במשרד המשפטים )להלן  -)להלן 

 רשם העמותות(.

  
 .1958-התשי"ח פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תאגיד סטטוטורי אשר הוקם על אהי המל"ג  6

מוסמכת להתיר פתיחת מוסד להשכלה גבוהה ולהסמיך מוסד מוכר להעניק תואר המל"ג 

 אקדמי.

 .27.12.2006, ד' בטבת התשס"ז, 5609ילקוט הפרסומים   7

בהחלטה נקבע שהוות"ת  .ות"תוה על הקמתהממשלה  הורתה 5.6.77-מ 666 'בהחלטה מס  8

עוד נקבע לה סמכויות בנושאי התכנון והתקצוב.  ויינתנו ,תפעל כוועדת משנה של המל"ג

הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד  גוף בלתי תלוי שיעמוד ביןתהיה ות"ת בהחלטה כי הו

 .והמוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות להשכלה גבוהה

 שנת הלימודים האקדמית מתחילה באוקטובר.  9

 המתוקצבים על ידי ות"ת"הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה " - 1999 הנחיות המל"ג מדצמבר  10
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 תקנון המכללה 
חוק העמותות(, קובע כי לכל עמותה יהיה  -)להלן  1980-, התש"םהעמותות חוק

העמותות  רשםאישור ל קובע חוק העמותות שהמייסדים רשאים להגיש עוד תקנון.

יראו כתקנונה את התקנון המצוי שבתוספת  ואם לא עשו זאת, ,תקנון לעמותה

כמו כן נקבע כי ביצוע שינויים בתקנון העמותה מחייב  לחוק העמותות. הראשונה

 קבלת אישור רשם העמותות. 

סדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידי הנחיות למוקבעה המל"ג " 1999בדצמבר 

כי הפעילות האקדמית של נקבע הנחיות המל"ג(. בהנחיות המל"ג  -)להלן  ות"ת

אקדמית תהיה במסגרת עמותה שהתקנון שלה יתבסס על תקנון שצורף  מכללה 

מטרת ההנחיות היא להבטיח את . מל"ג(התקנון   -)להלן אלה  כנספח להנחיות

תלותה בכל גוף חיצוני -והמינהלית של מכללה אקדמית ואת איהעצמאות האקדמית 

 או פנימי, כמפורט בתקנון המל"ג.

 

 ליקויים בהליך אישור התקנון 

להשכלה גבוהה "ג נקבע שעל המוסדות מלה בהנחיות: התקנון אישור .1

בהנחיות כמו כן נקבע  .סביר זמןפרק  תוךב להנחיותאת פעילותם  להתאים

 כל כי נקבע"ג המל בתקנון ."גלמל תקנונו את ימציא גבוהה להשכלה שמוסד

הערות המל"ג יובאו כי הערותיה, ו לקבלת"ג למל תוגש התקנון לשינוי הצעה

  .התקנון לשינוי בהצעהחבר הנאמנים של המכללה לפני הדיון  לפני

 (1999התקנון משנת  -)להלן  תקנוןלמכללה "ג מלאישרה ה 1999במרץ 

 לחוק העמותות. שבתוספת הראשונה  התקנון את שהחליף

 התקנון במקום ,אישר חבר הנאמנים תקנון חדש למכללה 2005בספטמבר 

 . התקנון החדש הובא לאישור רשם העמותות והמל"ג באותה שנה.1999משנת 

שלא  אף ,פיו עלפעלה  והמכללה ,2008רשם העמותות אישר את התקנון במרץ 

 .שקיבלה ולהחלטות"ג המל לתקנון הותאם

כי המל"ג לא אישרה את התקנון החדש של המכללה, וכי עלה  בביקורת

לתקן את התקנון  2005המכללה התעלמה מדרישותיה של המל"ג משנת 

. עוד עלה כי המל"ג לא עמדה על 11החדש ולהתאימו לתקנון המל"ג

יישום הערותיה בעניין זה, וכי עד למועד סיכום הביקורת לא הגיבה כראוי 

 . 12יישום ההערות-על אי

 
מסרה המל"ג למכללה הערות מפורטות לגבי תיקון התקנון ודרשה לקבל נוסח  2005בספטמבר   11

 מתוקן בהתאם להערות. 

 למכללה ודרשה לבצע את התיקונים. 2015רק בעקבות הביקורת פנתה המל"ג שוב בנובמבר   12
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 בהתעלמות מדובר
 של שנים רבת

 מהנחיות המכללה
 ראוי לא. ג"המל

 להשכלה שמוסד
 דין יעשה גבוהה
 ויתעלם לעצמו

 הגורם מהערות
 עליו והמפקח הממונה
 

 בדרישת השאר בין המנהל הוועד דן 2016 מרץ ועד מינואר בישיבותיו

 ולאישורו לידיעתו הביא לא המנהל הוועד ואולם. התקנון לתיקון ג"המל

 בסמכות הוא התיקון שאישור אף, ג"המל דרישת את הנאמנים חבר של

 . 2016 באפריל התכנס הנאמנים שחבר ואף, הנאמנים חבר

שאינן  החלטות לקבל הנאמנים לחבר המנהל אף המליץ הוועד, מכך יתרה

 המלצות את אישר הנאמנים חבר. 13הערות המל"ג בעניין התיקון תואמות את

 .המנהל הוועד

משרד מבקר המדינה מעיר לוועד המנהל על שלא הביא את דרישת 

לתיקון התקנון לידיעת חבר הנאמנים ולאישורו. מדובר  המל"ג

בהתעלמות רבת שנים של המכללה מהנחיות המל"ג. לא ראוי שמוסד 

להשכלה גבוהה יעשה דין לעצמו ויתעלם מהערות הגורם הממונה 

 והמפקח עליו. 

 שנה זו בפברואר פרסמה למשרד מבקר המדינה כי ג"כתבה המל 2016ביוני 

 וכי עד, אוניברסיטאות שאינן גבוהה להשכלה למוסדות תאגידיות הנחיות טיוטת

 .בתקנון המכללה הטיפול את להשהות לאישורן של ההנחיות הוחלט

משרד מבקר המדינה מעיר למל"ג כי אין לקבל את חוסר המעש שלה 

, עת העירה את הערותיה, ועד 2005משנת  -במשך פרק זמן כה ממושך 

. היה על המל"ג לוודא כי התקנון מתוקן לפי הערותיה, וכי 2016שנת 

 המכללה פועלת לפיו כנדרש.

תקנון המכללה אמור להיות מאושר כאמור,  :המאסדריםתיאום בין  היעדר .2

 רשם העמותות.על ידי  הןמל"ג ועל ידי ה הן

הליך  .התקנון לאישור העמותות לרשם גם המכללה פנתה 2005 בשנתכאמור, 

 בשל, בין השאר 2008אישור התקנון על ידי רשם העמותות נמשך עד שנת 

למשך כהונת חברי העמותה,  בנוגע"ג מלה להנחיות הנחיותיו בין התאמה חוסר

 חברי ם שלכהונת את ליהגבדרישת המל"ג ללשכן רשם העמותות התנגד 

 שסעיף אף, המכללה תקנוןאישר רשם העמותות את  2008 במרץ. העמותה

המכללה פעלה על  ."ג באותו מועדמלה הנחיות את תאם לא בו הכהונה הגבלת

 פי תקנון זה, אף שלא אושר במל"ג. 

שהוא מאשר את סעיף רשם העמותות  ציין המדינה מבקר למשרד בתשובתו

הגבלת החברות בתקנונים של המוסדות להשכלה גבוהה, מאחר שהמל"ג,   
; למנות חברים תקופות כהונהשלוש מ ליותראת כהונתם של שני חברי עמותה להאריך  ,לדוגמה  13

; להאריך את כהונת יו"ר 50-יותר מכבר היה בו אף שמספר החברים  ,לחבר הנאמנים חדשים 

יכולים ואינם  מייסדים שהםאף  ,וכסלר ואת כהונת יו"ר ועדת הביקורת  עוזי הוועד המנהל מר

"תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות  65( 500המל"ג ) אלה לפי החלטת םילמלא תפקיד

 (. 14.6.11) להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות )מתוקצבים ושאינם מתוקצבים("
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, דורשת זאת. עוד ציין של המוסדות להשכלה גבוהה שהיא המאסדרת הייעודית

בשנים האחרונות הוא מבקש כדבר שבשגרה ממוסדות  כירשם העמותות 

 להשכלה גבוהה המבקשים לשנות את תקנונם להמציא אישור של המל"ג

את הסיבות  המל"ג מברר עם, הוא אם לא הומצא אישור כזה. לתקנון החדש

גם המל"ג השיבה למשרד מבקר המדינה כי מתקיים שיתוף פעולה בינה  .לכך

 זה. ובין רשם העמותות בעניין

הסדיר "ג כי עליהם לולמלמבקר המדינה מעיר לרשם העמותות  משרד

הנחיותיהם למוסדות להשכלה גבוהה  בענייןביניהם  תיאוםאת ה

להשכלה  למוסדותשרשומים כעמותות, וכי עליהם לאשר נוסח תקנון 

  .שניהם על המקובלגבוהה הרשומים כעמותות 

 

 המל"געמידה בהנחיות -מל"ג ואיהמתקנון  חריגה

הביקורת העלתה הבדלים מהותיים בין תקנון המכללה לתקנון המל"ג. 

להבדלים אלה יש השפעה על תוקפן של החלטות שהתקבלו במוסדות 

 המנהלים של המכללה בנושאים שונים. להלן פירוט:

על פי  :הנאמנים חבר להתכנסות החוקי והמנייןחברי העמותה  מספר .1

 חברים, 50-מחברי העמותה ולא ימנה יותר מ תקנון המל"ג, חבר הנאמנים יורכב

לא תיפתח אם האסיפה הכללית(  -של חבר הנאמנים )להלן כללית האסיפה וה

אם לא התכנס  .ם(חבריהמ 60%לפחות ) העמותה חברי רובבה  יהיו נוכחיםלא 

רוב כאמור בתוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תידחה האסיפה ותתכנס לאחר 

 מהחברים.  60%שבוע ללא צורך בהזמנה נוספת, גם אם לא יהיו נוכחים בה 

מספר החברים בעמותה לא  כי קבעה המכללה בתקנונה זאת לעומת

בה יהיו נוכחים יפתח אם תכללית לא האסיפה , וכי ה90-יהיה יותר מ

מהחברים,  30%-. אם יהיו נוכחים פחות ממחברי העמותה 30%-מ פחות

תידחה האסיפה בשעה וחצי ולאחר מכן תוכל להתכנס ולקבל כל 

 החלטה. 

, והאסיפה 50-היה מספר חברי העמותה גבוה מ 2008בפועל, משנת 

הכללית התכנסה וקיבלה החלטות מהותיות, כמו אישור תקנון המכללה 

בה, אף ששיעור החברים שנכחו בפתיחת הכינוסים היה  ומינוי הנשיאים

 . 60%-נמוך במידה ניכרת מ

מל"ג התקנון  משך הכהונה של חברי העמותה ושל יו"ר חבר הנאמנים: .2

שלוש  לכהןשניתן וקובע שתקופת כהונה של חבר עמותה תהיה שלוש שנים, 

יו"ר האסיפה  עוד קובע תקנון המל"ג כישנים.  תשע ובסך הכול -תקופות כהונה 

 בתפקידו תשע שנים לכל היותר.  יכהןהכללית 
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, שבו נקבע בין השאר כי 14קבעה המל"ג הסדר מיוחד למייסדים 2011בשנת 

מייסד עמותה יוכל להמשיך לכהן כחבר עמותה ללא הגבלת זמן, בכפוף לכמה 

הגבלות, ובהן איסור על מייסד כאמור לכהן כיו"ר הוועד המנהל או כחבר 

 הסדר המייסדים(.  -הביקורת )להלן בוועדת 

לא הגבילה את תקופת הכהונה של חברי חבר הנאמנים )חברי  המכללה

חבר ביוכל חבר  כי בתום שלוש תקופות כהונהבתקנון שלה  הקבעהעמותה( ו

 הפסקה שהייתה , זאת בתנאינוספת ת כהונההנאמנים לשוב ולהיבחר לתקופ

או  בין תקופת כהונתו השלישית לתקופת הכהונה שלאחריה, שניםשלוש  של

שני בהחלטה שהתקבלה ברוב מיוחס )כהונה נוספות  ותלו תקופ ואושרש

 מהמשתתפים( באסיפת חבר הנאמנים.  שלישים

מכהנים מכלל החברים(  20%-)כ ם בחבר הנאמניםחברי 16נמצא, כי 

"ר חבר הנאמנים מר ובהם יו אף שאינם מייסדים, ,ברצף שנים מתשע יותר

שנים ברצף וכן מכהן כחבר  10-אמיר אלשטיין, שמכהן בתפקידו יותר מ

שנה ברצף, וכן סגן יו"ר חבר הנאמנים מר אריה  17-חבר הנאמנים יותר מ

 שנה. 16-לוין, שמכהן כחבר חבר הנאמנים יותר מ

קבעה כי מספר חברי  "גהמלמספר חברי הוועד המנהל ותקופת כהונתם:  .3

, אף שנים יותר מתשע יוכלו לכהןהם לא  , כי11-יהיה יותר מהוועד המנהל לא 

 מייסד לא יוכל לכהן כיו"ר הוועד המנהל. כי ו אם הם מייסדים,

המנהל, וכן קבעה  הוועד חברי זמן הכהונה של את הגבילה לא המכללה

בשנת  ; עם זאת,13-מבתקנון שלפיו היא פועלת כי מספרם לא יהיה יותר 

חברים. במועד סיכום הביקורת כיהנו בוועד  16 כיהנו בוועד המנהל 2015

המכהנים בחבר הנאמנים יותר מתשע  חברים, מהם שניים 12המנהל 

 שנים. 

 נבחר, שנה 14-כ המכללה כנשיא שכיהן, וכסלר עוזי עוד הועלה כי מר

בניגוד  המנהל, הוועד ר"ליו ,15כנשיא כהונתו סיום לאחר מיד ,2012 בשנת

 . המייסדים לנקבע בהסדר

המכללה התעלמה מהנחיות המל"ג בעניין המייסדים. כמו כן, מינויו של 

מר וכסלר ליו"ר הוועד המנהל לאחר שהמל"ג דרשה להפסיק את כהונתו 

כנשיא אינו עולה בקנה אחד עם העקרונות שעמדו בבסיס ההנחיות 

תלותה של -עצמאותה ואי התאגידיות של המל"ג, ובראשם הבטחת

העמותה בכל גורם חיצוני או פנימי, שכן, כפי שעלה בביקורת, מר וכסלר 

 המשיך לנהל בפועל את המכללה גם לאחר סיום כהונתו כנשיא.

 
"תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם  65( 500החלטת המל"ג )  14

 (.14.6.11) אוניברסיטאות )מתוקצבים ושאינם מתוקצבים("

 . תו כנשיא הופסקה בעקבות דרישת המל"גכהונ  15
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חוק העמותות קובע בין השאר כי  :ועדת הביקורתחברי של  הכהונהתקופת  .4

לא יכהן כחבר ועדת הביקורת מי שאינו חבר עמותה. כאמור, תקנון מל"ג מגביל 

את משך כהונת חברי העמותה, מכאן, גם משך כהונת חברי ועדת הביקורת 

אסר על מייסד להיות חבר  2011מוגבל לתשע שנים; הסדר המייסדים משנת 

 בוועדת הביקורת. 

 .כהונת חבריה משך את הגבילה לא , המכללהנון המל"גבהתאם לתק שלא

 18-ל 10חברים שכיהנו בין  במועד ביצוע הביקורת היו בוועדת הביקורת ארבעה

שנה כחברי עמותה. כמו כן, ובניגוד להסדר המייסדים, יו"ר ועדת הביקורת הוא 

 .ממייסדי העמותה

מן החורגים כל חברי ועדת הביקורת מכהנים אפוא כחברי עמותה פרקי ז

מתקנון המל"ג; יו"ר ועדת הביקורת מכהן בתפקידו, אף שהסדר 

 המייסדים אסר על מייסד להיות חבר בוועדת הביקורת. 

על המכללה לפעול לאלתר להתאמת התקנון שלה לתקנון המל"ג ולפעול על 

פי הנחיות המל"ג. על המל"ג להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה 

 ה אכן עושה זאת.כדי לוודא שהמכלל

 

 

 נשיאי המכללה
נשיא המכללה עומד בראשה, נושא באחריות לניהולה, לרמתה ולאיכותה כלפי חבר 

 :נשיאים בה כמה ןכהנבחרו ל . מאז הוקמה המכללה,16הנאמנים והוועד המנהל

בשנת  .2012ועד לשנת  1998משנת  כיהן בתפקידו מר עוזי וכסלרהנשיא הראשון 

, אך 2012לנשיא, ונקבע כי הוא יחל את כהונתו בשנת נבחר פרופ' גד מרום  2011

פרופ' שטרן( כיהן  -)להלן  פרופ' צבי שטרן .כנס לתפקידלהילא הוא בחר ש

ועד  2014כיהן בתפקיד משנת  פרופ' אבי דומב ,2013ועד שנת  2012בתפקיד משנת 

 . 2016, ופרופ' רוזה אזהרי מכהנת בתפקיד משנת 2016שנת 

 

 הארכת תקופת כהונתו של מר עוזי וכסלר 

ייבחר נשיא המכללה לתקופת כהונה של ארבע שנים,  1999לפי התקנון משנת 

ובסופה יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת. כלומר, הוא יכהן שמונה שנים 

כי על הנשיא להיות איש אקדמיה  17נקבע 2003לכל היותר. בהחלטת המל"ג משנת 

 בדרגת פרופסור, כי הנשיא יכהן בתפקידו תקופת כהונה קצובה, וכי התקופה 
"תיקון ההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם  65( 500המל"ג, החלטה )  16

 (.14.6.11) אוניברסיטאות )מתוקצבים ושאינם מתוקצבים("

(. ההחלטה 4.11.03, "הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות" )356/10המל"ג, החלטה   17

 .15.2.05-תוקנה ב
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 בחריפות להעיר יש

 שלא על ג"למל
 בנחישות פעלה

 מנת על ובהתמדה
 החלטתה את לאכוף
 אישרה ואף, בעניין
 חריגה וכסלר למר

 גמור בניגוד נוספת
 הקודמות להחלטותיה

 

המצטברת הרצופה של כהונתו לא תהיה יותר מעשר שנים. עוד נקבע בהחלטה זו כי 

 הנשיא יועסק במכללה במשרה מלאה, והמכללה תהיה מקום עבודתו היחיד. 

מנים במר עוזי וכסלר לנשיא המכללה למשך ארבע בחר חבר הנא 1998בנובמבר 

האריך חבר הנאמנים את כהונתו. על פי תקנון המכללה,  2003שנים, ובאוקטובר 

. ואולם הוא המשיך לכהן כנשיא 2006כהונתו הייתה אמורה להסתיים בנובמבר 

המכללה, בלי שחבר הנאמנים האריך את כהונתו. יצוין כי מר וכסלר כיהן בתפקידו, 

 ף שאינו איש אקדמיה בדרגת פרופסור. א

וקבעה כי נשיא יוכל לכהן  2003תיקנה המל"ג את החלטתה משנת  201018באפריל 

המל"ג  שלאישרה ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה  2010באוגוסט שנה.  12עד 

 להיערך למכללה לאפשר מנת , על2012עד יולי  וכסלרמר להאריך את כהונתו של 

 בנושא, קודמות של המל"גהלהחלטות  בניגוד . האישור ניתןהנשיא להחלפת כראוי

הוא סיים  2010אינו איש אקדמיה בדרגת פרופסור ואף שבנובמבר  וכסלר מר שכן

סיים מר וכסלר את תפקידו כנשיא )כפי שיפורט  2012במאי . שנות כהונה 12

 בהמשך(.

לתקנון משרד מבקר המדינה מעיר לחבר הנאמנים ולוועד המנהל כי בניגוד 

, לא הופסקה 2003ולמרות הנחיות המל"ג והחלטתה משנת  1999משנת 

, אלא 2006עם תום תקופת כהונתו בשנת כנשיא המכללה  וכסלרמר כהונת 

שנים  14-כשש שנים לאחר מכן. יודגש כי תקופת כהונתו של מר וכסלר, כ

בסך הכול, אף חרגה כארבע שנים מתקופת הכהונה המירבית שקבעה 

 . 2008בתקנון שלה משנת  המכללה

משרד מבקר המדינה העיר לא אחת לגבי חריגה של נשיאי מכללות אקדמיות 

 , ולכן יש להעיר בחריפות למל"ג על שלא19מתקופת הכהונה המירבית שנקבעה

אישרה  פעלה בנחישות ובהתמדה על מנת לאכוף את החלטתה בעניין, ואף

 הקודמות.  היתוחריגה נוספת בניגוד גמור להחלט וכסלרלמר 

 

 ליקויים בבחירת נשיאי המכללה 

  נשיא לבחירת היעדר כללים

ותקנון המכללה, מינוי ובחירה של נשיא מכללה אקדמית ייעשו  על פי תקנון המל"ג

, קובעות 200420הנחיות המל"ג ממרץ  בידי חבר הנאמנים לפי המלצת הוועד המנהל.

ואסור לנשיא  ,21איתור נשיאשם ל איתוראוניברסיטאות נדרשות להקים ועדת כי ה  
 .27.4.10-החלטת המל"ג מ  18

דוח ; 1366, בפרק "היבטים בפעילות שנקר", עמ' (2010)ב 60דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   19

 . 1417' , בפרק "המכללה האקדמית עמק יזרעאל", עמ(2012) 62שנתי 

 .31.3.04-מ"עקרונות התאגדות מוסדות השכלה גבוהה שהם אוניברסיטאות"  -ראו מסמך מל"ג   20

אנשי  שישהשתורכב מתשעה חברים:  איתורתוקם ועדת  לצורך בחירת נשיא אלה, הנחיותלפי   21

בכללם יו"ר הוועד הפועל; שלושה נציגים של הסנאט והוועד הפועל,  שימליץ עליהםציבור 

 .שיומלצו על ידי הסנאט
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נקבעה הנחיה  עד כה לאיוצא ולמועמד למשרת הנשיא להיות חבר בוועדת האיתור. 

מבקר המדינה העיר מוסדות אקדמיים שאינם אוניברסיטאות. גבי ל בענייןמחייבת 

על כך שטרם קבעו כללים מנחים לבחירת נשיא  201422למל"ג והוות"ת בשנת 

מבקר המדינה כבר העיר בעבר למל"ג על דרך במכללות אקדמיות מתוקצבות. 

, כפי דות להשכלה גבוההל המוסהפעולה של ועדות האיתור לבחירת נשיא ש

 .23שהשתקפה בביקורות קודמות

הפיצה הוועדה להסדרת המבנה הניהולי  2016בפברואר  שרקבביקורת עלה 

של המוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, הפועלת במל"ג, טיוטת 

 -"הנחיות תאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות" )להלן 

בין היתר את נושא ועדות  שמסדירה ,(2016תאגידיות משנת טיוטת ההנחיות ה

האיתור לתפקידים בכירים במכללות, כגון נשיא ומנכ"ל. ואולם עד למועד 

עלה כי  , לא אישרה המל"ג את ההנחיות. עוד 2016סיכום הביקורת, ספטמבר 

גם המכללה לא ראתה לנכון להסדיר נושא זה בתקנונה או בנהלים פנימיים 

 . 24שלה

משרד מבקר המדינה מפנה את תשומת לבה של המל"ג לכך כי היא לא 

כללה בטיוטה שהפיצה איסור מהותי ומפורש על נשיא יוצא להיות חבר 

להבטיח תחלופה אמתית של בעלי התפקידים  שמטרתו ,בוועדת האיתור

בדומה לנקבע בהנחיותיה במוסד ולמנוע מצב של "חבר מביא חבר", 

. לדעת משרד מבקר המדינה, מעורבות נשיא יוצא 2004לאוניברסיטאות ממרץ 

לפגוע בעצמאותה  במינוי המועמד להחליפו בתפקיד אינה ראויה, ועלולה

 ובטוהר שיקוליה של ועדת האיתור.

ביישום שנוקטת המל"ג רואה בחומרה את השיהוי משרד מבקר המדינה 

ירת נשיאי נושא קביעת הנחיות מחייבות לגבי ועדות איתור לבחהמלצותיו ב

על המל"ג להשלים בהקדם וללא דיחוי נוסף, את קביעת  .מכללות אקדמיות

 מכללות. בכירים בלמינוי  הכללים

 

 
-1285' מ.ט.ח )ע"ר(", עמ (, בפרק "מכון טכנולוגי חולון2014) ג64דוח שנתי מבקר המדינה,   22

1348. 

 -אביב: הוועד המנהל -(, בפרק "אוניברסיטת תל2011ב )61דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   23

(, בפרק 2014) ג64דוח שנתי ; 1409-1361עמ'  מינויים, בחינת זיקות והליך סיום כהונת הנשיא",

בצלאל (, בפרק "2016) ג66דוח שנתי ; 1348-1285"מכון טכנולוגי חולון מ.ט.ח )ע"ר(", 

היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב  - ירושליםבצוב יאקדמיה לאמנות ועה

 .1522-1479ירושלים", 

ן בתקנו קבעוצוב ירושלים, יאקדמיה לאומנות וע -בצלאל למשל  ,מוסדות השכלה גבוהה אחרים  24

לאיתור נשיא.  העדווההרכב  לגבישקבעה מל"ג לאוניברסיטאות  לכללים יםדומ שלהם כללים

ועדת האיתור תורכב מנציגים של המוסדות הניהוליים הבכירים של המוסד  כללים אלה, לפי

 נציגי ציבור.מו
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 ליקויים עלו בביקורת
 הבחירה לאופן בנוגע
 מחליפו של והמינוי

 וכסלר מר של
 נשיא בתפקיד
 המכללה
 

  למכללה נשיאיםבחירת 

 וכסלר מרשל מחליפו של  מינויהו הבחירה לאופן בנוגע ליקויים עלו בביקורת .1

אולם , מרום גד' פרופלתפקיד  נבחר 2011 באפריל :המכללה בתפקיד נשיא

 צבי' לתפקיד פרופ נבחר 2012 ובשנת התפקיד, על ויתרהוא  דבר של בסופו

נשיא  לבחירת איתור ועדת נעשתה באמצעות . בחירתו של פרופ' שטרןשטרן

להקים  אינן חייבותהמתוקצבות  האקדמיות המכללותש אף, המכללה הקימהש

 . איתור ועדת

בדוח קודם של מבקר המדינה העוסק בוועדות איתור במשרדי הממשלה  .2

איתור לפרסם הודעה פומבית על העל ועדת כי  25ובתאגידים הסטטוטוריים צוין

המשרה הרלוונטית, לפרסם את מאפייני המשרה ואת תנאי הסף שעל 

בנוגע לוועדות המועמדים לעמוד בהם ולנמק את המלצותיה לבחירת מועמד. 

 כי בהיעדר חובה להקמת ועדת איתורצוין בדוח האמור " וולונטריות איתור

רם הממנה להסתייע , רשאי הגומסוימת משרה לאיוש ממשלה בהחלטת

למשרה, ובלבד שיינקט הליך תחרותי  שימונה במנגנון שונה לבחירת המועמד

 יש, שונים בחירה להליכי' איתור ועדת' במונח שימוש נעשה אם אולםוהוגן. ראוי 

 תחרותי במנגנון שימוש של עין מראית יצירת ידי על הציבור את להטעות כדי בו

היא. על כן, עם קבלת  ולא - הממשלה תובהחלט נקבעו עבודתו שכללי והוגן

החלטה על הקמת ועדת איתור, יש להחיל עליה את עקרונות הפעולה של 

 ".מוסדרת שהיא ובין ועדות האיתור בשירות המדינה, בין שהיא וולונטרית

 ואת בחירת מתן הזדמנות שווה לכל המועמדים מבטיחים אלו פעולה עקרונות

 ההחלטות לגבי תהליך גם מאפשר שקיפותה. ביותר המתאים המועמד

 . עליו פיקוח וכן שמתקבלות

חלים עליו הכללים שהמכללה אמנם אינה משרד ממשלתי או תאגיד סטטוטורי  .3

הן  ,בנוגע לוועדות איתור. עם זאת, היות שהיא גוף ציבורי, הן מבחינת יעדיה

נתמך  גוףוהיות שהיא אופן הפיקוח עליה, הן מבחינת ו פעולתהמבחינת אופן 

היא מחויבת לנהוג בשוויון ובשקיפות לגבי  -על פי חוק יסודות התקציב 

החלטותיה, וכל שכן כשההחלטות נוגעות למינויי בכירים בה. מהחלטת 

לפעול המכללה להקים ועדת איתור לצורך בחירת נשיא חדש, משתמעת כוונה 

 על פי עקרונות אלו. 

 את המנהל לוועד וכסלר מר הציג 2011 באפרילפרופ' גד מרום:  בחירת .א

 הדיון. בתפקיד להחליפו יחיד כמועמד מרום גד' פרופמועמדותו של 

 ולחברי, 26המנהל הוועד ישיבת של היום בסדר מראש נכלללא  במועמדות

 המנהל הוועד. 27הישיבה ביום רקנודע כי יתקיים דיון בנושא  המנהל הוועד

 חבר לפני להמליץ החליט אלא, ושוויוני פומבי בחירה הליך לקיים דרש לא

 ההמלצה את קיבל הנאמנים חבר. לנשיא מרום' פרופ את למנות הנאמנים

  .לתפקיד אותו ומינה
 .65-27, בפרק "ועדות איתור בשירות הציבורי", עמ' (2011)ב 61 שנתי דוחמבקר המדינה,   25

הישיבות ויכלול בו כל נושא נוסף של ם יוהמל"ג קבעה כי יו"ר הוועד המנהל יקבע את סדר ה  26

כי יו"ר הוועד המנהל יכנס את הוועד המנהל עוד קבעה המל"ג  .הוועד המנהל עליו יחליט ש

 מראש. שעות 24מיוחדים בהודעה של לפחות  בהודעה של לפחות שבעה ימים מראש, ובמקרים 

 .במחאה על ההליך התפטר אחד מחברי הוועד המנהל במהלך הישיבה  27
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ומר לוין  וכסלרטענו מר  2016למשרד מבקר המדינה מנובמבר  בתשובתם

ועדת איתור שכללה אותם ואת יו"ר  נעשה באמצעותכי מינוי פרופ' מרום 

התומכים בטענות אלו,  מסמכים ובביקורת לא נמצאאולם ו .חבר הנאמנים

 ובכלל זה מסמכים בעניין ישיבות שקיימה ועדת האיתור והחלטות שקיבלה. 

 נשיאשפרופ' מרום החליט שלא לשמש  לאחר: שטרן צבי' פרופ בחירת .ב

ועדת איתור לבחירת נשיא  2012ינואר ב המנהל מינה הוועדהמכללה, 

דאז  את הנשיאו המנהל הוועד מחברי . ועדת האיתור כללה ארבעהחדש

 . וכסלר מר

 , לאהודעה פומבית על המשרה לא פרסמההאיתור  ועדתכי  עלה בביקורת

להמליץ על  - החלטתה הסופית ולא תיעדה את ניהלה פרוטוקולים כנדרש

 עלה שנמצאו החלקיים מינויו של פרופ' שטרן לנשיא המכללה. מהמסמכים

 הוועדה אךמועמדים,  14 של שמות צוינוהיום של ישיבות הוועדה  שבסדרי

 בלבד. של שניים מהם איון יבר הסתפקה

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי ועדת האיתור כי דרך פעולת 

הוועדה נוגדת את עקרונות השקיפות ושוויון ההזדמנויות. עקרונות 

את תקינות אלה הם עקרונות יסוד, והעמידה בהם מבטיחה בין היתר 

 הליך המינוי של נושאי משרה בכירים במוסדות להשכלה גבוהה. 

פרופ'  ו שלהוועד המנהל החליט להמליץ לחבר הנאמנים לאשר את מינוי

לנשיא פרופ' שטרן ו של מינויאת  חבר הנאמנים שריא 2012במאי ו ,שטרן

. ואולם מהמסמכים שנמצאו עולה לתקופה של חמש שניםהמכללה 

לא דרשו להציג לפניהם את הנימוקים חבר הנאמנים הל ושהוועד המנ

 להחלטה. 

ומר לוין  וכסלרטענו מר  2016למשרד מבקר המדינה מנובמבר  בתשובתם

וועד המנהל פני הכי ועדת האיתור הציגה את מועמדותו של פרופ' שטרן ל

את  אינו מפורט ואינו משקף הדיון , אולם פרוטוקולבעניין וכי התקיים דיון

יו"ר חבר הנאמנים טענו טענה דומה  וכןומר לוין  וכסלר. מר מהלך הדיון

 חבר הנאמנים.לפני לגבי הצגת מועמדותו של פרופ' שטרן 

הועלה דפוס פעולה העובר  זו שבביקורת מדגיש המדינה מבקר משרד

את  מתעדים של המכללה אינם המנהלים כחוט השני, ולפיו המוסדות

. זה דוח בהמשך שלם פרק ייוחד זה לעניין כראוי; הדיונים בפרוטוקולים

 נפגעים, רגישים נושאים של בייחוד בפרוטוקולים, הולם תיעוד בהיעדר

  .המכללה על הבקרה ויכולת השקיפות עקרון

 יש להעיר על כך לוועד המנהל ולחבר הנאמנים.
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  ליקויים בתפקוד יו"ר הוועד המנהל
 וחברי הוועד
מכללה, שנבחר על ידי חבר הנאמנים, הוא הגוף הממונה על הוועד המנהל של 

. הוועד המנהל 28ניהולה, על פי המדיניות שקבע חבר הנאמנים ועל פי החלטותיו

מוסמך להחליט בכל העניינים המינהליים, הכספיים, הנִכסיים והמשפטיים של 

ם מכללה, ולו נתונה הסמכות לקבוע את תנאי ההעסקה של נושאי המשרה השכירי

בעמותה, בכפוף להנחיות הגופים המתקצבים. בביקורת עלו ליקויים ניכרים בדרך 

הפעולה של הוועד המנהל של המכללה, ובכלל זה של היו"רים שלו, כפי שיפורט 

 להלן. 

 

 ופרישה העסקה תנאיחריגות ב

נתמך על פי חוק יסודות התקציב, על המכללה לאשר תנאי שכר, תנאי פרישה,  כגוף

גמלאות והטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה בהתאם להוראות שנקבעו לגבי 

כלל עובדי המדינה. כל הסכם או הסדר שנוגד הוראות אלה בטל, אלא אם כן 

 התקבל לכך אישורו של הממונה על השכר. 

תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה הוות"ת הנחיות בנושא "פרסמה  2008בשנת 

הנחיות הוות"ת(. לפי  -" )להלן גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות

הנחיות המל"ג והנחיות הוות"ת, נשיא מכללה אקדמית יועסק במשרה מלאה 

של  והמכללה תהיה מקום עבודתו היחיד, זאת כדי להבטיח מחויבות בלעדית ומלאה

הנשיא למוסד, שכן הוא נושא בתפקיד הניהולי הבכיר ביותר בו ובאחריות לניהולו, 

 לרמתו ולאיכותו.

בהנחיות הוות"ת גם נקבעו תנאי השכר של בעלי תפקידים במכללה מתוקצבת ובהם 

התנאים של נשיא המכללה, וצוין בהן שתנאים אלה הם מקסימליים וכי לא תינתן 

 בהנחיות.  כל תוספת שכר שלא נקבעה

 

 תנאי העסקתו ופרישתו של פרופ' צבי שטרן 

נבחר פרופ' שטרן לתפקיד נשיא  2012כאמור, במאי  :ההעסקה תנאי .1

 על שטרן' פרופ עם אריה לויןומר  עוזי וכסלרחתמו מר  2012 המכללה. ביולי

הסכם  -חמש שנים )להלן  שתוקפו המכללה, כנשיא" אישי עבודה"הסכם 

. מר וכסלר ופרישתו של פרופ' שטרן העסקתו תנאי נקבעוההעסקה(. בהסכם 

 המנהל והוועד, המנהל הוועד לאישור ההעסקהומר לוין לא הביאו את הסכם 

 נתונה לכךשהסמכות  לעיונו ולאישורו, אף את ההסכם דרש מהם להביא לא

 .לו

שנקבעו  כפיפרופ' שטרן  העסקתו של תנאיאת  בדק משרד מבקר המדינה

תנאי ההעסקה  כי הועלה וכן את תנאי ההעסקה בפועל. ההעסקה בהסכם  
 הנחיות המל"ג.  28
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 בתנאי שמדובר אף

 חריגים העסקה
 אישור להם שנדרש

 ושל ת"הוות של
, השכר על הממונה
 לא המכללה כי נמצא
 את לקבל פנתה

 להסכם אישורם
 החריג ההעסקה
 

אף חרגו  בפועל התשלומים וכי תקינים, ובלתי חריגים שנקבעו בהסכם היו

 :להלן כמפורט, ההעסקה בהסכם מהנקבע

מנכ"ל בית לפני תחילת כהונתו כנשיא המכללה כיהן פרופ' שטרן כ .א

ולקראת  הדסה( -)להלן  החולים הדסה הר הצופים בירושלים

 נקבע כי הסכם ההעסקהפרישתו לגמלאות יצא לשנת שבתון. ב

, ואולם 2012פרופ' שטרן יתחיל לכהן בתפקיד נשיא המכללה ביולי 

לאחר סיום , 1.11.13-חודש, מ 18הוא יקבל שכר ממנה רק אחרי 

, בהסכם ועודפרישתו לגמלאות. זאת לקראת השבתון שלו מהדסה ו

הפסקתה לפני כן, יהיה פרופ' שטרן נקבע כי בתום כהונתו או עם 

שכיהן לפחות שנה בתפקידו.  זכאי לשנת הסתגלות בתשלום, ובלבד 

שלא ניתן לפרופ' שטרן בשנה תשלום העולה מכך לכאורה כי 

פרופ' שטרן שאף , וזאת הראשונה לכהונתו ידחה עד לאחר פרישתו

 בשכר.בשבתון בשנה הראשונה לכהונתו  שהה

נשיא יועסק במוסד במשרה מלאה והוות"ת כי  בניגוד לקביעת המל"ג .ב

, נקבע בהסכם ההעסקה כי פרופ' המוסד יהיה מקום עבודתו היחידו

גן וכן ימשיך  ברמת לישראל האקדמית במכללה ללמדמשיך שטרן י

 אחרים שאישר לו הדסה לעסוק בהם.  בענייניםעסוק ל

בהסכם ההעסקה נקבע כי כל מרכיבי השכר שאין למכללה חובה  .ג

לשלמם או להפרישם, ישולמו לפרופ' שטרן כנגד חשבוניות מס. 

בפועל, ובניגוד להסכם, המכללה העסיקה את פרופ' שטרן כנותן 

שירותים ושילמה את כל שכרו, לרבות מסי חובה )מס הכנסה וביטוח 

לאומי( ועלויות מעסיק, כנגד חשבוניות מס של חברה בבעלות 

 אשתו. 

 50 -מכסת ימי חופשה שנתית חריגה המכללה אישרה לפרופ' שטרן  .ד

בשנה. מכסה זו גבוהה בהרבה מהנהוג בשירות המדינה  םימי

  ימים(.  23ובמכללה )לכל היותר 
שחתמו הסכם בלתי  משרד מבקר המדינה מעיר למר וכסלר ולמר לוין על

תקין להעסקת פרופ' שטרן, שתנאיו מנוגדים לכללים ולהוראות של 

דות התקציב, וזאת בלי שקיבלו לכך את אישור הוות"ת ולנקבע בחוק יסו

מר וכסלר ומר לוין בחומרה, של יש לראות את פעולתם הוועד המנהל. 

 ומשתמש בכספי ציבור.כשמדובר במוסד ציבורי העוסק בהשכלה  בייחוד

זאת ועוד, אף שמדובר בתנאי העסקה חריגים שנדרש להם אישור של 

המכללה לא פנתה לקבל את הוות"ת ושל הממונה על השכר, נמצא כי 

אישורם להסכם ההעסקה החריג. כך איפשרה המכללה את העסקת 

יד להטעיה לכאורה של  נתנה ו פרופ' שטרן בתנאים חריגים ובלתי תקינים

   שלטונות המס.
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 העסקת שיטת נוכח
 כגורם המכללה נשיא
 על, שירותים נותן
 על והממונה ת"הוות

 ולפרסם לחדד השכר
 לכלל בנושא הנחיות

 להשכלה המוסדות
 גבוהה
 

ההגבלה שהטילה המל"ג על נשיא מוסד להשכלה גבוהה, ולפיה יהיה 

המוסד מקום עיסוקו היחיד, נועדה להבטיח כי הנשיא ישקיע את כל זמנו, 

כישוריו ויכולותיו במוסד. משמונה פרופ' שטרן לנשיא המכללה, היה עליו 

 והוות"ת בעניין זה.לכבד את הנחיות המל"ג 

 חייב מכללה של נשיא כי המדינה מבקר למשרד"ת הוות כתבה 2016 באוגוסט

. מעסיק-עובד יחסי בין שני הצדדים שיתקיימוחובה ו, כשכיר בה מועסק להיות

 "העסקת כי המדינה מבקר למשרד השכר על הממונה כתב 2016 בספטמבר

 ניסיון מעין בכך שיש וייתכן, נה"תקי האינ מס חשבונית כנגד מכללה נשיא

 תנאי את לקבוע סמכותו ואת השכר על הממונה של הביקורת את לעקוף

 .המס רשויות על הערמה משום וכן, התקציב יסודות חוק מכוח ההעסקה

, טען מר וכסלר כי לא הייתה 2016מנובמבר  למשרד מבקר המדינה ובתשובת

 הנחיה של הוות"ת בנושא.

משרד מבקר המדינה מעיר למר וכסלר כי אין לקבל את טענתו בדבר 

היעדר הנחיות של הוות"ת בעניין תנאי ההעסקה של נשיא מכללה, זאת 

 ונקבעתנאי השכר של נשיא מכללה,  נקבעומאחר שבהנחיות הוות"ת 

ושלא יינתנו לו תוספות החורגות מתנאים אלה. זאת  שהם מקסימליים

ועוד, חוק יסודות התקציב מנחה את כל הגופים הנתמכים לקבל אישור 

 של הממונה על השכר להעסקה בתנאים חריגים. 

נוכח שיטת העסקת נשיא המכללה כגורם נותן שירותים, על הוות"ת 

דות והממונה על השכר לחדד ולפרסם הנחיות בנושא לכלל המוס

 להשכלה גבוהה. 

 נושאיהסמכות לאשר תנאי העסקה של  "ג,מלה תקנוןפי  לע :הפרישה תנאי .2

 להנחיות בכפוף, שלה המנהל הוועדנתונה בידי מסוימת במכללה  משרה

יובאו לאישור הממונה  התנאים כי אלה גם נקבע בהנחיות המתקצבים. הגופים

 "ת. לאישור הוותעל השכר או 

 נקבעותנאים ש. בהתאם לשנה וחצי בתפקידכלאחר  התפטר שטרן פרופ'

 פרישה דמי תשלוםשל המכללה  הכספים ועדת לו אישרהבחוזה ההעסקה 

תי, תשלום שנבשווי שכר כלל "דמי הסתגלות" סכום זה  .ש"ח 787,789 בסך

גם  רכב. הוצאות והחזר חופשה ימי 45 פדיוןהודעה מוקדמת,  בגיןחודשיים עבור 

תשלומים אלו שולמו לפרופ' שטרן באמצעות חשבונית מס של חברה בבעלות 

המכללה לא הגישה ו ,כנדרש בוועד המנהל אושרו תנאי הפרישה לא  אשתו.

 .ממונה על השכרהוות"ת או שור האיל םתוא
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 המדינה מבקר משרד
 על למכללה מעיר

 להעביר שאפשרה
 לגורם שכר תשלומי
 ושלא הנשיא שאינו
 הסכם כל עמו נחתם

 

משרד מבקר המדינה מעיר לוועדת הכספים של המכללה כי באישור דמי 

הפרישה האמורים היא חרגה מסמכותה, וכן מעיר לוועד המנהל על שלא 

משרד מבקר המדינה דרש לאשר את תנאי הפרישה. נוסף על כך מעיר 

ר הוות"ת בחומרה למכללה על שלא הגישה את תנאי הפרישה לאישו

 והממונה על השכר. 

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה על שאפשרה להעביר תשלומי שכר 

 לגורם שאינו הנשיא ושלא נחתם עמו כל הסכם. 

אופן הוות"ת והממונה על השכר לבדוק את נוכח חומרת הממצאים, על 

 ההעסקה של פרופ' שטרן כנשיא המכללה.ההעסקה ותנאי 

 

 ליקויים בדיווח למאסדרים

מכללה אקדמית מתוקצבת שנרשמה כעמותה, כפופה לשלושה מאסדרים 

ראשיים: הוות"ת, רשם העמותות והממונה על השכר. קיימות הנחיות וחובות 

 אלה, שעל המוסדות להשכלה גבוהה לעמוד בהן. דיווח לכל אחד ממאסדרים

מכללה אקדמית בהנחיות המל"ג נקבע כי  "ת:לוות מוטעהשכר  דיווח .1

פירוט לגבי  שיכלולהשכר,  בנושא בכל שנה דיווח 29"תותמתוקצבת תגיש לו

 . שנה באותהינואר  בחודש בההעובדים  לכל השכר ששולם

שהגישה המכללה לוות"ת,  2013בביקורת עלה כי בדוח השכר לגבי ינואר 

, אף שעל פי ההסכם "חש 35,183צוין כי פרופ' שטרן קיבל שכר בסך 

הוא לא קיבל באותו חודש שכר עבור עבודתו. בדיווח המכללה  -עמו 

צוין כי פרופ' שטרן קיבל שכר בסך  2014לוות"ת לגבי השכר בינואר 

תשלום  2014וקיבל בינואר  2013אף שהתפטר עוד בנובמבר , "חש 40,929

 ש"ח.  787,789"גמר חשבון" בסך 

לשני הדיווחים צירפה המכללה הצהרה, ולפיה הנתונים שנכללו בהם 

נכונים ודווחו על פי הנחיות הוות"ת. על ההצהרה חתומים המנכ"לית הגב' 

דור שכר במכללה המנכ"לית או גב' לולו( וראש מ -שלומציון לולו )להלן 

 באותה תקופה.

 שהדיווח"לית המנכ טענה 2016מנובמבר  המדינה מבקר למשרד בתשובתה

 אף המכללה, בספרי לשכר הפרשה רישום בשל נעשה 2013 לגבי ינואר

' שפרופ מכך נבע 2014 ינואר לגבי וכי הדיווח, העת באותה שולם לא שהסכום

 .בפועל העסקתו הסתיימה זה, שבו בחודש חלקי שכר קיבל שטרן

 
 )י( להנחיות המל"ג.3)א( וסעיף 3סעיף   29
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כי סיום העסקתו של פרופ' שטרן למנכ"לית  מבקר המדינה מעיר משרד

גמר החשבון בתשלום כפי שטענה, וכי  2014ולא בינואר  ,10.12.13-היה ב

ימי עבודה בחודש דצמבר  עשרהכלל תשלום בגין נ ש"ח 787,789בסך 

. היה על שפורטו לעיל תנאי הפרישהכן תשלום הסכומים שנקבעו בו

השכר בפועל שקיבל )או לא קיבל( פרופ' שטרן,  עלהמכללה לדווח 

  "ת דורשת.שהוותכפי  פשר הסכומים,ולנמק את 

חוק העמותות מחייב את הוועד המנהל  :העמותות לרשם מוטעה שכר דיווח .2

 לדוח יש לצרף כספי. בשנה דוחשל העמותה להגיש לרשם העמותות מדי שנה 

 פירוט בעניין בעמותה, ובכלל זה הגבוה השכר לימקב חמשת לגבי רשימה

 ובעניין כלתנאי פרישה,  לרבות לתשלום שניתנו להם, התשלומים וההתחייבויות

 .שקיבלו אחרת הטבה

חמשת מקבלי השכר  לגבי שהגישה המכללה ברשימהעלה כי  בביקורת

צוין כי  -השנה שבה פרש פרופ' שטרן מתפקידו  - 2013בה בשנת  הגבוה

ש"ח, אף שעלות  489,077בשנה זו הייתה  שטרן' שכרו של פרופ עלות

 897,985-שכרו בפועל כללה גם תשלום בגין תנאי פרישתו והסתכמה ב

 ש"ח. על הרשימה חתמו מר עוזי וכסלר ומר אריה לוין.

 על הממונה והנחיות התקציב יסודות חוקפי  על :השכר על לממונהדיווח  .3

 של העסקתם תנאי על שנתי דיווחעל השכר  לממונה מסור, גוף נתמך י30השכר

 . בגוף העובדים כל

הביקורת העלתה שדיווחי המכללה לממונה על השכר לא כללו את שכרו 

 של הנשיא דאז פרופ' שטרן. 

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה על אופן העסקת פרופ' שטרן כנשיא 

הממונה על השכר המכללה ועל הליקויים בדיווח למאסדרים. על הוות"ת ו

לוודא שכל הסכמי ההעסקה במוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים, או לפחות 

 הסכמי ההעסקה עם בכירים במוסדות אלה, יוגשו לאישורם.

 

 שטיין אביטל"ר ד הקודמת"לית המנכ של הפרישה הסדר

תעסיק את העובדים בה )לרבות  מכללה כי נקבע 1999 מדצמבר"ג המל בהנחיות

( בהתאם להסכמי שכר יםמינהליה והעובדים יםטכניה העובדיםאקדמי, הסגל ה

עוד נקבע בהנחיות אלה כי ות"ת. הולהוראות הממונה על השכר ולהנחיות , מאושרים  
 למסור מהגופים הממונה מבקש, בשנה הנחיות הממונה על השכר שנשלחות לגופים מדי שנהב  30

 כל של שכרם על זה ובכלל, בהם העובדים כל של העסקתם תנאי על ומפורט מלא דיווח לו

  בהם. התפקידים בעלי
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 לפני"ת הוות או השכר על הממונה לאישור יוגשו, האישיים לרבות, השכר הסכמי כל

 . "תלאישור הוות יוגשו קיימים שכר וכי הסכמי חתימתם,

גוף נתמך לא יאשר  התקציב, יסודות לחוק 29 על פי הנחיות אלה ובהתאם לסעיף

ל שאינם תואמים את המוסכם או הנהוג בעניין תנאי הפרישה שתנאי פרישה  למנכ"ל

 .בלי אישור של הוות"ת ושל הממונה על השכר, המדינה מנכ"ל בשירות

 ועד 1999 מאפריל, וחצי שנים כעשר לית"המנכ בתפקיד כיהנה שטיין אביטל ר"ד

 למסור עליה כי נקבע 1999 ממאי שטיין ר"ד של ההעסקה בחוזה. 2009 נובמבר

 עוזי מר המכללה נשיא קבעו 2002 ביוני. פרישתה לפני יום 90 מוקדמת הודעה

 העסקתה סיום במועד זכאית תהיה שטיין ר"ד כי המנהל ואחד מחברי הוועד וכסלר

 על התשלום נוסף חודשים, שלושה עבור אחרים ולתשלומים הסתגלות לדמי

 . המוקדמת ההודעה שתקבל בתקופת

לאחר  ,הוועד המנהל ועדת איתור למינוי מנכ"ל למכללה םהקי 2009באוגוסט 

הודיעה ד"ר שטיין  30.11.09-בשנודע לו שד"ר שטיין נבחרה למנכ"לית הטכניון. 

לאלתר את עבודתה  ד"ר שטיין ציינה שתחל למר וכסלר על סיום תפקידה במכללה.

כמנכ"לית הטכניון, וכי תקופת ההודעה המוקדמת תחל מהיום שלמחרת. למחרת 

 החלה ד"ר שטיין לכהן כמנכ"לית הטכניון בשכר מלא. 

 ההודעה נמסרה אולםהודעה מוקדמת,  לכאורה מסרהד"ר שטיין שמכך  עולה

 באוגוסט כבר למכללה ידוע היה הפרישה שדבר אף פרישתה, לפני אחד יום

 האיתור.  ועדת את הקימה והמכללה ,2009

"ר שטיין את שכרה עד דל המכללה שילמה", המוקדמת הודעה"ה בעקבות

קיבלה ולהיות מועסקת במכללה  המשיכה"ר שטיין שדאפוא  יוצא .2010 מרץ

 בעבודתה החלה כבר שבפועל אף" המוקדמת הודעה"ה תקופת עבור שכר

 "לית הטכניון. כמנכ

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי תנאי הפרישה  :חריגים פרישה תנאי

שהמכללה שילמה בפועל לד"ר שטיין חרגו מהתנאים שנקבעו בהסכם העסקתה. 

 להלן פירוט ההטבות:

 שהייתה על הפיצויים ש"ח, נוסף 201,000-כ בסך מוגדלים פיצויים תוספת .1

 . ח"ש 378,000-כ - להם על פי הסכם העסקתה זכאית

"ח, חודש יותר ש 142,000-כחודשי הסתגלות בסך  ארבעה בגין וםתשל .2

 .ההעסקה בהסכם ועמהקב

 חודש, ש"ח 142,000-כ בסך מוקדמת ודעהחודשי ה ארבעה בגין תשלום .3

 .בהסכם מהקבוע יותר

 "ח שלא נקבע בהסכם.ש 25,000 שלפעמי -מענק חד .4

מהנקבע בסכומים החורגים חזקת רכב ה ותשלומי והבראה ביגוד דמי .5

 . בהסכם



 ב67 שנתי דוח|    1202

 
 הגישה לא המכללה

 החריגים התנאים את
 הממונה של לאישור

, ת"הוות או השכר על
 בהנחיות שנקבע כפי

 התקציב יסודות ובחוק
 

החריגים אישרה ועדת הכספים, אף שהוועד המנהל הוא המוסמך  את התנאים

לאשר זאת. יתרה מכך, המכללה לא הגישה את התנאים החריגים לאישור של 

 הממונה על השכר או הוות"ת, כפי שנקבע בהנחיות ובחוק יסודות התקציב. 

מעיר לוועדת הכספים על שחרגה מסמכותה, וכי עקב  משרד מבקר המדינה

דרך פעולתה הלקויה שילמה המכללה לד"ר שטיין תשלומים ביתר. על 

תנאי הפרישה של ד"ר בחינה מדוקדקת של  הוות"ת והממונה על השכר לבצע

 ין.שטי

 

דרך פעולתו של הוועד המנהל בעת התפטרות הנשיא 
 מנכ"לה ובסיום העסקת

מינויו , כשנה וחצי בלבד לאחר 2013בדצמבר  :שטרן צבי' פרופ התפטרות .1

התפטרות שמסר בישיבת המתפקידו. בהודעת פרופ' שטרן , התפטר לנשיא

כנשיא  הפוגעים במעמדו תנאים התגבשו כיהוועד המנהל, ציין פרופ' שטרן 

  .לתפקד עליו ומקשים

באותה ישיבה הודיע יו"ר הוועד המנהל דאז מר עוזי וכסלר כי החליט 

למנות את סגן הנשיא לעניינים אקדמיים פרופ' איתן מנור לממלא מקום, 

שהוועד המנהל דן  לא צוין עד לבחירת נשיא חדש. בפרוטוקול הישיבה

בסיבות להתפטרותו של פרופ' שטרן או בסוגיית תנאי פרישתו, אף 

שהוועד המנהל אמור לאשר תנאים אלה, וכן לא צוין שהוועד המנהל דן 

בפרוטוקול בהשפעות של ההתפטרות על המכללה. נוסף על כך לא צוין 

 .שחברי הוועד דרשו מהיו"ר לנמק את החלטתו לגבי מינוי ממלא המקום

 כילוין  ומר וכסלר מר כתבו 2016מנובמבר  המדינה מבקר למשרד בתשובתם

 מר. בפרוטוקול תועד לא אך המנהל, בוועד נדון שטרן' פרופ של פרישתו נושא

 ולא טבעי היה מקום לממלא מנור איתן' פרופ של מינויו טענו כילוין  ומר וכסלר

לדבריהם, התקיים  נימוקים לכך.לציין  מיוחד או לקיים בעניין דיון צורך היה

 .קצר דיון בעניין המינוי

 של היא נשיא למנות שהסמכות, וכסלרמבקר המדינה מעיר למר  משרד

מסמכותו אפוא חרג  וכסלריו"ר הוועד המנהל. מר  לש ולא, חבר הנאמנים

. אשר להיעדר הבלי לנמקואף זאת  ,כה משמעותיתה וקיבל החלט

נושאים רגישים שהתקיימו במכללה ב ניםדיו התיעוד בפרוטוקולים של

  פירוט בהמשך הדוח. וומהותיים, רא

 המנהל הוועד"ג, המלפי תקנון  על :הקודם המכללה"ל מנכ העסקת סיום .2

מכאן שהוועד . הנשיא המלצת לפי הוא המוסמך למנות את מנכ"ל המכללה

 המנהל גם מוסמך לסיים את העסקת המנכ"ל.
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מנכ"ל למכללה במקום ד"ר אביטל שטיין,  המנהלהוועד בחר  2009אוקטובר ב

המליצה על מינויו. כשמונה חודשים לאחר המינוי של  עדת איתורלאחר שוו

 וכסלר המנכ"ל הקודם( הודיע הנשיא דאז מר עוזי -המנכ"ל האמור )להלן 

לכך  בפרוטוקולים עדותגם במקרה זה אין  לוועד המנהל על סיום העסקתו.

  ה.העסקהסיום לבות דן בסי הוועד המנהלש

נשיא המכללה ומנכ"ל המכללה נושאים באחריות לניהולה ולהנהגתה. 

סיום העסקתם לפני הזמן שנקבע לכך הוא אירוע חריג שיש לו השפעה 

ניכרת על תפקוד המכללה, ולכן לא ניתן לקבל את חוסר המעורבות של 

הוועד המנהל בעניין. מדובר בגוף המופקד על ניהול ענייניה ונכסיה של 

ופה ממנו לקיים דיון בעניין סיום ההעסקה ולבחון את העמותה, ומצ

לא פעל כך, אלא  הוועד המנהלההשפעות שיש לכך על המכללה. ואולם 

 הסתפק בדיווחיו של מר וכסלר ואיפשר לו לקבל החלטות בעניין. 

 

 מינויה ותנאי העסקתה  -מנכ"לית המכללה 

 ליקויים בהליך מינוי המנכ"לית

ללה את גב' שלומציון לולו למנכ"לית, בלי שקיימה מינתה המכ 2010בדצמבר 

 תהליך בחירה, כמפורט להלן:

מינה אותה מר  2010. בינואר 2001גב' לולו התחילה את עבודתה במכללה בשנת 

מינה אותה לממלאת מקום  2010וכסלר לתפקיד סמנכ"לית תפעול, ובתחילת יוני 

-המנהל שהתקיימה בשל המנכ"ל הקודם. כשבוע לאחר מכן, בישיבת הוועד 

הודיע מר אריה לוין )ממלא מקום יו"ר הוועד המנהל דאז( על המינוי וציין  13.6.10

נושא מינויה  ש"בהמשך הדרך מינוי זה יהפוך לקבוע". עוד ציין מר לוין בישיבה זו כי

 הישיבה וכי, 31השתתף היועץ המשפטי שבה המנהל הוועד של גב' לולו נדון בישיבת

אישר הוועד  2010בדצמבר  .המשפטי היועץ בידי המוחזק נפרד בפרוטוקול תועדה

הביא את  2011המנהל את מינויה של גב' לולו למנכ"לית המכללה, אולם רק במאי 

 מינויה לאישור חבר הנאמנים, כנדרש בתקנון המכללה.

בתשובתם למשרד מבקר המדינה טענו מר לוין ומר וכסלר שמינויה של הגב' לולו 

. עוד טען מר וכסלר שלא 13.6.10-לאת מקום נעשה "באישור הוועד המנהל" מלממ

מדובר במינוי שלו בלבד, וכי גב' לולו מונתה לאחר ששימשה באותה עת בתפקיד 

סמנכ"לית ובעקבות ותק של שנים רבות במכללה. לדברי מר וכסלר, מינויה של גב' 

 לולו היה חיוני להמשך תפקודה של המכללה.

 
 מועד הישיבה.מר לוין לא ציין את   31
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 לולו' גב של מינויה
 נעשה לית"למנכ
 הפוגע באופן

 המינהל בעקרונות
 התקין
 

ר המדינה מעיר למר וכסלר ולמר לוין כי אין מסמכים התומכים משרד מבק

; זאת ועוד,  13.6.10-בטענתם שהוועד המנהל אישר את מינוי המנכ"לית ב

הפרוטוקול שלכאורה היה אמור להימצא אצל היועץ המשפטי לא נמצא. כן 

 אין מסמכים התומכים בדברי מר וכסלר בנוגע לנימוקים למינוי. 

מבקר המדינה מסרו המנכ"לית והיועץ המשפטי של המכללה כי בתשובתם למשרד 

 .32לא הצליחו לאתר את הפרוטוקול

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה ולמר לוין כי החלטות עקרוניות כמו מינוי 

של מנכ"ל מחייבות רישום פרוטוקול מסודר, המשקף את מהלך הדיון ואת 

מין לצורך מעקב של המוסדות עיקרי הדברים שעלו בו. על הפרוטוקול להיות ז

 המנהלים של המכללה, המאסדרים השונים וכן מבקר המדינה. 

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה ולנשיא דאז מר וכסלר כי מינויה של גב' 

לולו למנכ"לית נעשה באופן הפוגע בעקרונות המינהל התקין. תהליך המינוי 

כפי שנהגה המכללה למשל שימוש בוועדת איתור  -לא כלל הליך בחירה 

במינוי המנכ"ל הקודם, ולכן לא ניתנה הזדמנות שווה למועמדים פוטנציאליים 

 להתמודד על התפקיד, כדי לבחור מהם את המועמד המתאים ביותר. 

תסיים בהקדם את הטיפול בטיוטת ההנחיות התאגידיות משנת  חשוב שהמל"ג

, כדי שהנחיותיה בנוגע למינוי בכירים באמצעות ועדות איתור יחולו גם 2016

על המכללות המתוקצבות. ראוי שהמכללות יקבעו בתקנון שלהן כללים בנוגע 

לוועדות איתור ויפעלו לפיהן, כדי שהליך הבחירה של בעלי התפקידים 

ם בהן יהיה שקוף, וכדי שתינתן בו הזדמנות שווה לכל המועמדים הבכירי

  המתאימים. 
 חריגות בתנאי העסקתה של המנכ"לית

יהיו זכאים  בעלי תפקידים מינהלייםבהנחיות הוות"ת נקבע כי " :צמוד רכב .1

על  להחזרי הוצאות כמקובל לבעלי תפקידים בכירים מקבילים בשירות המדינה 

החזר  ה, ובכלל ז"פי הוראות החשב הכללי והממונה על השכר במשרד האוצר

עוד נקבע בהנחיות הוות"ת  .רכב צמודקבלת הוצאות רכב, או לחלופין 

כי שכרו יהיה מבוסס מנכ"ל מכללה אקדמית יועסק בחוזה אישי לבכירים,  כי 

על שכר מנכ"ל בשירות המדינה, וכי תנאי השכר שנקבעו בהנחיות הם 

מקסימאליים וכי לא תינתן כל תוספת שכר החורגת מתנאי השכר שנקבעו 

 כללי את. צמוד רכב לקבל זכאימנכ"ל מכללה אקדמית  בהנחיות. בהתאם לכך

הכללי במשרד  חשבה באגף הפועלת ההצמדות ועדת הזכאות בעניין זה קובעת

  . האוצר
הפרוטוקול טענה המכללה ש לקבל את הפרוטוקול משרד מבקר המדינהבתשובתה לדרישת   32

טען שאין ברשותו בעניין, אולם גם הוא כי פנתה ליועץ המשפטי המכללה הוסיפה  .בידיה נואי

 .וטיוטת הדוח של לעהמכללה לרשם העמותות בתגובה  השיבהתשובה דומה  כזה. פרוטוקול
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 2016 בפברואר
 המכללה אישרה
 של רכבה את לשדרג
 לרכב לית"המנכ

, 6 רישוי מקבוצת
. לשרים שמיועדת
 2015-2012 בשנים
 המכללה שילמה
 גילום את לית"למנכ
 הרכב על המלא המס
 150,000-כ של בשווי

 ח"ש
 

 היא כי נקבע ובו, העסקה הסכם על"לית המנכ עם וכסלר מר חתם 2011 בשנת

הובא לאישור לא  ההסכם. 433 רישוי מקבוצת צמוד רכב לקבל זכאית תהיה

 , בניגוד לתקנון המל"ג. וועד המנהלה

, 5אישרה המכללה למנכ"לית רכב צמוד מקבוצת רישוי  2012בדצמבר 

ש"ח מעלות רכב מקבוצת הרישוי שאושרה לה  29,000-שעלותו גבוהה בכ

אישרה המכללה לשדרג את רכבה  2016בהסכם העסקתה. בפברואר 

, שמיועדת לשרים, ושעלותו גבוהה 6של המנכ"לית לרכב מקבוצת רישוי 

רכב מקבוצת הרישוי שאושרה לה בהסכם ש"ח מעלות  90,000-בכ

 העסקתה. 

ולחוק יסודות התקציב לא פנתה המכללה  בניגוד להנחיות הוות"ת

 לקבלת אישור של הוות"ת או של הממונה על השכר לחריגה זו. 

 -על פי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר )להלן  :גילום שווי הרכב .2

החשכ"ל(, קבלת רכב צמוד היא הטבה שוות כסף אשר חייבת בניכוי מס, ויש 

ן לבצע גילום עבור הטבה זו ללא לבצע בגינה זקיפת הטבה. לפי ההוראות, אי

 אישור פרטני של חטיבת השכר באגף החשכ"ל.

 להוראות החשכ"ל ובלי לקבל את אישורו קבע מר וכסלר בהסכם בניגוד

 בגין ההטבהכי המכללה תגלם את שווי  2011ההעסקה של המנכ"לית משנת 

שילמה המכללה למנכ"לית את גילום המס  2015-2012יודגש כי בשנים  .הרכב

 .ש"ח 150,000-המלא על הרכב בשווי של כ

הביקורת העלתה כי אף שתשלום גילום הוצאות הרכב כבר נכלל בדוח 

 2014שמסרה המכללה לוות"ת, רק ביולי  2011השכר השנתי לשנת 

את התשלום. למרות  העירה הוות"ת למכללה בעניין זה והורתה להפסיק

זאת המשיכה המכללה לשלם למנכ"לית את גילום הוצאות הרכב ואף 

 לממונה המכללה בדיווחי לרשום זאת בדיווח השנתי לוות"ת. יצוין כי גם

נכלל דיווח על תשלום גילום הוצאות  2015-ו 2014 לשנים השכר על

הודיעה המכללה למשרד מבקר המדינה כי  2016הרכב. רק ביולי 

 סיקה את הגילום.הפ

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה על שנתנה אישורים לא תקינים 

לתשלום גילום המס עבור הוצאות הרכב של המנכ"לית ועל התעלמותה 

מדרישת הוות"ת להפסיק את התשלום. משרד מבקר המדינה מעיר גם 

לממונה על השכר על שלא פנה למכללה לברר עניין זה, אף שדיווח על 

 ם הבלתי ראויים נכלל בדיווחים שמסרה לו המכללה. התשלומי

על הממונה על השכר לשקול אם לדרוש מהמנכ"לית להחזיר למכללה 

  את שווי ההטבה שקיבלה באופן בלתי תקין.
 ש"ח.  141,000-ש"ח ל 120,000מוגדר רכב שמחירו נע בין  4מקבוצת רישוי רכב   33
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 לחוק 29 על פי הנחיות הוות"ת ובהתאם לסעיף :חורגת הסתגלות תקופת .3

את  יתאמו התקציב, גם תנאי הפרישה של מנכ"ל מכללה מתוקצבת יסודות

תנאי ב אחרת. אושר אם אלא, המדינה מנכ"ל בשירות של תנאי הפרישה

הסתגלות  דמיזכאי לקבל  כי הוא נקבע הפרישה של מנכ"ל בשירות המדינה

הפסקת כהונתו, הכוללים דמי הודעה  לכל היותר שלושה חודשים לאחר מועד 

להם(, בתנאי שלא  זכאי  אם הואמוקדמת על פי כל דין ותשלומים אחרים )

יעבוד באותה תקופה כשכיר או עצמאי, למעט בעיסוק שהותר לו 

  כהונתו. בתקופת 

היא תקבל תשלומי  כיהמנכ"לית  ההעסקה של נקבע בחוזה לכך,בניגוד 

יחל  םמניינכי  -מהמותר  יותרשלושה חודשים  - שישה חודשים משךהסתגלות ל

תהיה היא  גם במשך תקופת ההסתגלות וכי ,עם תום תקופת ההודעה המוקדמת

המכללה לא העסקתה. על פי חוזה  הזכויות המגיעות להזכאית לקבל את כל 

הגישה את ההסכם החריג לאישור הוות"ת ולא לאישור הממונה על השכר, 

 .אותו אישרו לא הם וממילא

משרד מבקר המדינה מעיר למכללה כי עליה לתקן את חוזה ההעסקה 

די שהנקבע בו לא יהיה מנוגד לכללי העסקת מנכ"לים של המנכ"לית, כ

של מכללות מתוקצבות. ועליה להגיש לאלתר את החוזה המתוקן לוות"ת 

ולממונה על השכר לקבלת אישורם כנדרש, ולאחר מכן להעביר עותק 

 למשרד מבקר המדינה בהקדם, סמוך למועד פרסום הדוח. 

 

בגין תשלום החזר הוצאות משפטיות לנשיא לשעבר 
 ביקורת משרד מבקר המדינה

פרסמה רשות התאגידים מסמך בשם "הנחיות להתנהלות עמותות".  2010בשנת 

חוק העמותות אינו קובע הוראות המתירות שיפוי וביטוח לחברי במסמך נאמר כי "

 ועד, לחברי ועדת ביקורת או לנושאי משרה אחרים. לאור העובדה שבחוק החברות

ה בכל הנוגע לחברות לתועלת הציבור, הרשם לא יראה נקבעו הסדרים בעניין ז

כחלוקת רווחים אסורה שיפוי וביטוח של נושאי משרה בעמותה לפי אותם הסדרים 

החלים על חברות לתועלת הציבור. עמותה המבקשת לעשות כן, נדרשת לקבוע 

הוראות מתאימות בתקנונה והיא רשאית לבטח ולשפות נושא משרה, בהתאם 

בעו בתקנון כאמור, לאחר אישור האסיפה הכללית. מוצע כי עמותה להוראות שנק

. בתקנון המכללה משנת 34"המבקשת להסדיר נושא זה תפנה לייעוץ מקצועי מטעמה

 נקבע שהמכללה יכולה לשפות נושא משרה בכפוף לתנאים. 2008

 בגין וכסלר מר דאז הנשיא את לשפות המכללה של המנהל הוועד החליט 9.1.11-ב

  -)להלן  35המדינה מבקר חקירת בעקבות 2006 בשנת לו שנגרמו משפטיות תהוצאו
יצוין כי למסמך יש כמה מהדורות. ההנחיה לגבי שיפוי נושאי משרה נכללה גם במהדורות   34

  .2015ומשנת  2013מאוחרות של המסמך, משנת 

 (,2009) האגודה למען החייל ,המכללה האקדמית להנדסה ירושליםראו מבקר המדינה,   35

 .9' בפרק "המכללה האקדמית להנדסה ירושלים", עמ
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 לשפות המנהל אישר הוועד, ההחלטה המקורית נוסח פי על(. המקורית ההחלטה

 בנושא השיפוי, דיון לא צוין כי התקיים ההחלטה בפרוטוקול אולם .דאז הנשיא את

  וכן לא צוינו הנימוקים להחלטה לשפות את הנשיא.

בגרסה זו הוסיפה  עוד גרסה. קיימת המקורית להחלטה כי העלתה הביקורת

 הוא השיפוי וכי -ם "מע בתוספת ח"ש 128,000 - השיפוי סכום את לית"המנכ

 היועץ לידיעת זה החלטה המנכ"לית הביאה נוסח". משטרתית חקירה" בגין גם

 בהתאם לכךהמנהל חתם עליו.  הוועד ר"ויו, 10.1.11-של המכללה ב המשפטי

. ח"ש 162,989-ב וכסלר מר של את חשבונו במכללה החשבונות זיכתה הנהלת

מסמכים  אין המכללה בידי שכן, השיפוי סכום נקבע מה סמך על ברור לא

 . הסכום מפורטים התחשיבים שעל פיהם נקבע שבהם

ההחזר  כי וכסלר ומר לוין מר טענו 2016 מנובמבר המדינה מבקר למשרד בתשובתם

 שבמשך הוסיפו הם. כנשיא תפקידו למילוי בגין הוצאות הקשורות ניתן למר וכסלר

תרם  המנהל, הוועד ר"וכיו המכללה כנשיא בהתנדבות וכסלר מר כיהן רבות שנים

לעומת  השיפוי שאושר לו זניח סכום וכי, רבות בעבורה תרומות וגייס מכספו לה

 דן המנהל כי הוועד וכסלר ומר לוין מר טענו עוד. למכללה שחסך הרב הכסף

 את היטב הכירו המנהל הוועד וכי חברי, המשפטי היועץ והונחה על ידי בנושא

חשבוניות בעניין  הציג וכסלר שמר מסרה לית"המנכ. השיפוי נדרש שבגינם הנסיבות

 חשבוניות כאמור צירפה לא לית"המנכ ואולם המשפטיות שהיו לו; ההוצאות

 .לתשובתה

בה  ודן ישיבה המנהל הוועד קיים, ההחלטה התקבלה שבו ביום כי יצוין

 המנהל הוועד בישיבת שאושר זו, ישיבה ואולם פרוטוקול. נושאים של בשורה

 .השיפוי על ההחלטה את כלל לא מכן, לאחר שהתקיימה

שלא משרד מבקר המדינה מעיר לוועד המנהל כי אישר את בקשת השיפוי 

יין זה נתונה לאסיפה הכללית )חבר הנאמנים(. מאחר שהסמכות בענ בסמכות,

 נוסח את לבדו כי אישר, המנהל הוועד"ר משרד מבקר המדינה מעיר גם ליו

המנהל  הוועד לאישור בו שנעשו השינויים את שהביא בלי הסופי ההחלטה

  .כנדרש

 

 

 מנכ"לית לא תקינה של ה דרך פעולה

תכנית במינוי מבקר פנים ובקביעת המנכ"לית מעורבות 
 הביקורת

כי האפקטיביות של  מבקר המדינה כבר קבע בדוח קודם :פנים מבקר מינוי .1

 הפנימית תלויה בין היתר במקצועיותו של המבקר הפנימי ובמידת  הביקורת 

דבר שהוא עקרון יסוד בעבודת הביקורת. עוד  תלותו בגורמים שעליו לבקר, -אי
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לבדוק  כי מבקר פנימי במשרדי ממשלה צריך  ציין מבקר המדינה בדוח האמור

את פעולותיהם של נושאי המשרה, ובכלל זה את פעולות המנכ"ל, הממונה 

  .36תפקידו מבוקר עיקרי עליו, שהוא מעצם 

המכללה קבעה בתקנונה כי הוועד המנהל שלה ימנה מבקר פנימי על פי 

 מנכ"ל.המלצת הנשיא, וכי המבקר יהיה כפוף ליו"ר הוועד המנהל ול

, עם מינויה של גב' לולו לממלאת המקום של המנכ"ל, היא ביקשה 2010ביוני 

ממחלקת הרכש להתקשר עם רואה חשבון חיצוני )להלן רו"ח א'(, לשם קבלת 

 שירותי ייעוץ בתחום הפיננסים. 

 הכספים בתחום"לית למנכ ייעוץ שירותי סיפק' א"ח שרו בזמןעלה כי  בביקורת

מסר לה  הוא 2010 וכי באוגוסט, במכללה פנים מבקר לשמש ממנו ביקשה היא

 הצעת מחיר למתן שירותי ביקורת פנים. 

העלתה המנכ"לית לראשונה את  2010בישיבת ועדת הביקורת מנובמבר 

בקשתה למנות את רו"ח א' למבקר פנים. היא טענה כי הגיעה השעה להחלפת 

מתאים לתפקיד נוכח מבקר הפנים הקודם "כחלק מרוטציה", וכי רו"ח א' 

 שביעות הרצון מעבודתו כיועץ למחלקת הכספים. 

בדיון בוועדת הביקורת העלו חבריה ספקות לגבי כישוריו של רו"ח א' לשמש 

מבקר פנים, אך בסופו של דבר היא החליטה לקבל את בקשת המנכ"לית 

 ולהמליץ לוועד המנהל למנות את רו"ח א' למבקר פנים למשך שנה. 

על סמך מבקר פנים ל' ארו"ח  מינויהמנהל את  הוועדאישר  2010בדצמבר 

המלצת ועדת הביקורת, אף שהסמכות להמליץ בפני הוועד המנהל נתונה בידי 

ועדת הדיון של הוועד המנהל שבו אושר המינוי, צוין שו בפרוטוקול הנשיא.

שבו  כי יש להחליף את מבקר הפנים לאחר עשור 2009 במאיהביקורת סברה 

ואולם בפרוטוקולים של ועדת הביקורת לא נמצאה עדות לעמדה  בתפקידו. כיהן

 זו. 

, הפנימית הביקורת חוק מעורבות המנכ"לית בקביעת תכנית הביקורת: .2

 נושאי של הפעולות אם היתר בין יבדוק הפנימי המבקר כי קובע, 1992-ב"התשנ

 טוהר על, התקין הניהול על, החוק על השמירה מבחינת, תקינות בגוף משרה

 הגורם מי בחוק נקבע לא 2014 לשנת עד. והיעילות החיסכון ועל המידות

 לא הדבר המכללה בתקנון גם. הפנימי המבקר של העבודה תכנית את המאשר

 הפנימי המבקר יגיש לפיו, העמותות לחוק תיקון לתוקף נכנס 2014 בשנת. נקבע

 שוועדת לאחר, ביקורת לביצוע עבודה לתכנית הצעה המנהל הוועד לאישור

 .אותה בחנה הביקורת

 עם בהתייעצות 2011 לשנתהביקורת  תכניתקבע את  א'כי רו"ח  הועלה

לדון  א'רו"ח  אמור היה שבה ישיבת ועדת הביקורתעוד הועלה כי ב"לית. המנכ

 ועדת חברי לשאלות ענתה, שדנה בתכנית"לית היא המנכ, הביקורתתכנית ב

לא  התכנית. יתרה מכך, הביקורתלוחות זמנים לביצוע  הציעה הביקורת ואף

  כינקבע בה ו ,המנכ"ליתולפעולות של  ישירות לתפקודכללה נושאים הקשורים 
 .76, 75(, בפרק "הביקורת הפנימית במגזר הציבורי", עמ' 2013)ג 63דוח שנתי  מבקר המדינה,  36
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 המדינה מבקר משרד
 הוועד לחברי מעיר

 שאינם על המנהל
 אחד את ממלאים
 המפתח מתפקידי
 תכנית אישור - שלהם

 של הביקורת
 המכללה
 

 את אישרההביקורת  ועדת. ובהכוונתה"לית המנכ עם בתיאום תבוצע היא

 .התכנית

של  הפנימי למבקר ב'("ח רו -אה חשבון אחר )להלן נבחר רו 2011 בשנת

 הציג 2011 בספטמברכחצי שנה. בתפקיד שכיהן  המכללה, במקום רו"ח א'

גובשה התכנית  .שנים לחמש ביקורת תכנית הביקורת לוועדת' ב ח"רו

 הוועד ידי על העת באותה שמונה', א ח"רו ועם לית"המנכ עם בהתייעצות

 תכניתאולם גם ו. התכנית את אישרה הביקורת ועדת. ל"למנכ כמשנה המנהל

. לית"המנכ של ולפעולות לתפקוד ישירות הקשורים נושאים כללה לא זו ביקורת

 אף, אותה אישר לאהוא ממילא , והמנהל לוועד הוצגה לא הביקורת תכנית

, שצוין לעיל 2011מספטמבר  בדיון שהשתתף, המכללה של המשפטי שהיועץ

 . המנהל לוועד התכנית את להציג ראוי כי הביקורת לוועדת העיר

 ועדת בישיבת נדון העמותות חוק שתיקון עלה כי הגם בביקורת

 לאישור  2016-ו 2015 לשנים הביקורת תכניות הובאו לא, 2015   ממרץ  הביקורת

  .המנהל  הוועד

 לחוק התיקון שהתקבל מעת כי הביקורת לוועדת מעיר המדינה מבקר משרד

 הביקורת תכניות את להביא הפנימי המבקר את להנחות עליה היה העמותות,

 המשך התאפשר זאת, עשתה משלא. המנהל הוועד לאישור 2016-2015 לשנים

 להביא עלולה זו מעורבות. הביקורת תכניות בגיבוש לית"המנכ מעורבותה של

 ושעצמאות משיקולים לא ענייניים, תושפע הביקורת נושאי על שההחלטה לכך

 שהיועץ ראוי היה. תיפגע עבודתו תכנית בכל הנוגע לקביעת הפנימי המבקר

 חברי את יידע, המנהל הוועד בישיבות שהשתתף, המכללה של המשפטי

 תכניות את לפניהם להציג הפנימי מהמבקר לדרוש על חובתם המנהל הוועד

משרד מבקר המדינה . ועל חובתם לאשר תכניות אלה השנתיות הביקורת

 המפתח ידימתפק אחד את ממלאים שאינם על המנהל הוועד לחברי מעיר

 . המכללה של הביקורת תכנית אישור - שלהם

 

 אישור תנאי העסקה חריגים לרו"ח א'
נקבע כי סמנכ"ל של מכללה מתוקצבת יועסק בחוזה  2008משנת  בהנחיות הוות"ת

משכר המנכ"ל של אותה מכללה. הוות"ת מפיצה  80%אישי, ושכרו יהיה עד 

היה שכר  2011למוסדות טבלת שכר של מנכ"לים וסמנכ"לים. לפי הטבלה, בשנת 

 ש"ח. 23,460סמנכ"ל 

; הכספים שלה"ל סמנכל' אאת רו"ח  של המכללה מינה הוועד המנהל 2011 ביולי

לא יהיה ' אכי רו"ח בהסכם נקבע הסכם העסקתו.  לחתמו ע וכסלר"לית ומר המנכ

ימי עבודה  שני יהיה' ארו"ח משרתו של  היקף. שירותים ספקאלא  ,עובד המכללה

 2013. במרץ םבתוספת מע" ש"ח, 24,000בסך  שכריקבל  ועבורם בלבד,בשבוע 

 .במכללה תפקידו את' אסיים רו"ח 
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משרד מבקר המדינה מעיר למכללה על ששילמה לסמנכ"ל הכספים שכר 

מעיר משרה בלבד. עוד  40%של משרה מלאה, אף שהועסק בהיקף של 

כי תפקיד סמנכ"ל הכספים בה הוא תפקיד משרד מבקר המדינה למכללה 

היה ראוי שהוא יועסק במשרה  37שלה המחזור הכספי מפתח, ונוכח היקף

 מלאה. 

 

 במכירת רכב לעובד המכללהליקויים 

 2010-תקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע

חלות על מוסדות להשכלה גבוהה  ,תקנות חובת המכרזים השכלה גבוהה( -)להלן 

להוראות  בשים לב"ה לפעול המוסד להשכלה גבו . התקנות מחייבות2010מפברואר 

או לקבוע נוהל פנימי ם( תכ"הוראות  -)להלן  תקנון כספים ומשק" של החשכ"ל

 . לפיו יפעל המוסדשבענייני מכרזים והתקשרויות 

הביקורת העלתה כי למכללה יש נוהל פנימי להתקשרויות, אך הוא אינו 

נכסי המכללה, לרבות כלי הרכב שלה. לכן בנושא זה מסדיר את נושא מכירת 

 על המכללה לנהוג בשים לב להוראות תכ"ם.

יפורסמו זמן סביר מסמכי מכרז  נקבע כי נות חובת המכרזים השכלה גבוההתקב

אומדן שווי את יכללו בין השאר לפני המועד האחרון להגשת הצעות בעניינו, ו

נקבע כי טובין  38םאם הוחלט על הכנת אומדן כאמור. בהוראות תכ" ,ההתקשרות

מכרו יי ש"ח, 50,000-מ הוא יותראשר אומדן מחיר השוק שלהם במועד המכירה 

 שווי הטובין לפי מחיר השוק.של בהליך של מכרז פומבי, וכי יוכן אומדן 

הוגשה הצעה יחידה במחיר אם  גבוהה כי תקנות חובת המכרזים השכלהעוד נקבע ב

, רשאית ועדת "לעומת אומדן שווי ההתקשרות" ,המכרז המוסד מפרסםהמרע עם 

מיטיבים עם המוסד. לא הוגשה כל האים להגיש הצעה בתנ למציעהמכרזים לאפשר 

הצעה למכרז או לא המליצה ועדת המכרזים על הצעה כלשהי, רשאי המוסד 

לפרסם מכרז חדש, פומבי או סגור, לפי העניין, או להתקשר בלא מכרז באישור 

  יועיל.מכרז נוסף לא  שפרסום, אם זה נוכח לדעת המנכ"ל

לגבי מכירת כלי הרכב רכב. כלי שני מכרה המכללה  2014בביקורת עלה כי בשנת 

הראשון פרסמה המכללה מודעה שכללה אומדן של מחיר השוק שלו והקצתה 

שבועיים להגשת הצעות. מאחר שהוגשה הצעת יחיד המרעה עם המכללה בשל 

היותה נמוכה במידה ניכרת מהאומדן, היא נפסלה, וכלי הרכב פורסם למכירה 

 אים המיטיבים עם המכללה.בתנ 2014באינטרנט ונמכר בפברואר 

 
 . מיליון ש"ח 60-היה כ 2011בעת המינוי, בשנת   37

 בהליך מכרז פומבי"."התקשרות למכירה  - 8.3.2 'מס ם"תכהוראת  ראו  38



 1211|    ירושלים להנדסה אקדמית מכללה - עזריאלי מכללת

 
 להגשת האחרון ביום

 עובד הגיש ההצעות
 .יחיד הצעת במכללה

אישרה  לית"המנכ
 המכרזים לוועדת
 הרכב כלי את למכור
 לפרסם ולא לעובד
 אף על, נוסף מכרז

 הכלכלי ההפסד
 למכללה
 

 , מכרה המכללה את כלי הרכב השני באמצעות2014חודשיים לאחר מכן, באפריל 

 162,000-רכשה אותו בהמכללה כשנתיים לאחר ש. כלי הרכב נמכר מכרז פומבי

 . ש"ח

לגבי מכירת כלי הרכב השני פרסמה המכללה ודעה שמבביקורת עלה כי ב

את מחיר  בדקההמכללה צוין כי י להגשת הצעות.שבוע בלבד הוקצה 

 139,000המחיר  היה בדיקתה לפיו ,לפני פרסום המכרזהמחירון של הרכב 

 .ש"ח

כי על פי המחירון של לוי יצחק  בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא

רכב של עמותה שנהג בו נהג יחיד נדרשת כלי עבור  ,2016המעודכן לדצמבר 

הרכב בעת המכירה היה כלי שווי שמחירון. מכאן הממחיר  18%עד הפחתה של 

 . ש"ח 114,000-לכל הפחות כ

 מכללהב הגיש עובד הצעותהביום האחרון להגשת הביקורת העלתה כי 

, הייתה 19.3.14-בפתיחת המעטפות שנרשם בעת פרוטוקול ההצעת יחיד. לפי 

כור באותו יום אישרה המנכ"לית לוועדת המכרזים למ ש"ח. 90,000-כהצעתו 

, על אף ההפסד הכלכלי מכרז נוסף לפרסםולא עובד הרכב לכלי את 

  .למכללה

 היה צריך הרכב מצב כי בשל"לית טענה המנכלמשרד מבקר המדינה בתשובתה 

 104,000-כ שוויו היה ועקב כך ממחיר המחירון שלו, 25% עד של הפחתה לבצע

 .ש"ח

לפי  גם, מכך יתרה התומכות בטענותיה. צירפה אסמכתאות לא"לית המנכ

  .המרעים עם המכללה בתנאים במכירה מדובר חישוב זה עדיין

משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"לית כי היה עליה לפסול את ההליך המכרזי 

 משום שמדובר בהצעה יחידה של עובד המכללה המרעה עם המכללה. 

 

אישור הטבות לעובדי המכללה המינהליים בניגוד 
 לכללים

 הטבות או, שכר תנאי לאשר המכללה על. 39התקציב יסודות חוק פי על נתמך כגוף

 עובדי כלל לגבי שנקבעו להוראות בהתאם לעבודה הקשורות אחרות כספיות

 לכך התקבל כן אם אלא, בטל אלה הוראות שנוגד הסדר או הסכם כל. המדינה

  .השכר על הממונה של אישורו
 .27.12.2006, ד' בטבת התשס"ז, 5609ילקוט הפרסומים   39



 ב67 שנתי דוח|    1212

 
  2012 בשנים

 אישרה 2015 עד
 26-ל לית"המנכ

 מינהליים עובדים
 קבועים בונוסים

 בכמיליון שהסתכמו
  אישרה וכן, ח"ש
 עובדים 80-ל

  בונוסים מינהליים
  שהסתכמו פעמיים-חד
 בלי ש"ח 220,000-בכ

 את לכך שקיבלה
 המאסדרים אישור

 

נקבע כי מכללות יכולות לאמץ את תנאי ההעסקה של  2008בהנחיות הוות"ת משנת 

על פי ההסכמים הקיבוציים הארציים הקיימים לגבי כל דירוג ודירוג,  הסגל המינהלי

"כפי שנערכו ונחתמו בין מוסדות להשכלה גבוהה ]ומעסיקים אחרים[ ובין הסתדרות 

נקבע כי מסגרת ההעסקה  2014העובדים הכללית החדשה". בהנחיות הוות"ת משנת 

 י. של הסגל המינהלי נסמכת על המסגרת הנהוגה במגזר הציבור

המליץ רו"ח ב' לוועד המנהל להקים ועדה שתהיה אחראית לנושא כוח  2012במרץ 

הגיש רו"ח ב' לוועדת הביקורת דוח ביקורת  2012האדם במכללה. ובספטמבר 

בנושא המשכורות של הסגל המינהלי במכללה. בדוח המליץ רו"ח ב' להקים ועדת 

או שלושה נציגים מההנהלה. שכר וכוח אדם שתעסוק בנושא זה, ובה ישולבו שניים 

אישרה ועדת הביקורת דוח ביקורת זה. על אף המלצות רו"ח ב', לא  2012בדצמבר 

 הוקמה ועדה כאמור. 

הביקורת העלתה כי המכללה לא קבעה כללים לגבי העסקה של הסגל 

המינהלי, וכי השכר של סגל זה נקבע בחוזים אישיים. למכללה גם אין כללים 

פן עדכון השכר של העובדים המינהליים, והדבר נעשה או נהלים לגבי או

פעמיים. ההחלטה על עדכון השכר -באמצעות מתן בונוסים קבועים או חד

באמצעות בונוסים כאלה התקבלה על ידי המנכ"לית, בהליך שלא היה סדור, 

 שקוף ומתועד. 

אישרה המנכ"לית  2015עד  2012על פי חישובי משרד מבקר המדינה, בשנים 

עובדים מינהליים בונוסים קבועים שמשמעותם העלאת שכר קבועה,  26-ל

 עובדים מינהליים בונוסים  80-שהסתכמו בכמיליון ש"ח, וכן אישרה ל

 ש"ח.  220,000-פעמיים שהסתכמו בכ-חד

על העלאות בשכר  שההחלטותלמשרד מבקר המדינה טענה המנכ"לית  בתשובתה

לא המציאה מסמכים המנכ"לית  ואולם ;מתקבלות בשיתוף המנהלים הבכירים

 ,"חש 980,000-כ ,הבונוסים הקבועים שרובהמנכ"לית עוד טענה  התומכים בטענתה.

 תכנית פי על במכללה ורישום ייעוץ מדור לעובדי ששולם" עידוד"שכר  מעין היו

אחרות;  מינהלה מחלקות לעובדי שולמו"ח ש 73,000-וכי כ, מראש קבועה שנתית

נימקה את  ולא המנכ"לית לא צירפה לתשובתה את התכנית השנתית האמורה

ציינה  פעמיים-. אשר לבונוסים החדהאחרות המינהלה מחלקות לעובדי התשלום

לא ישולמו בעתיד הם שולמו בעבור מאמץ מיוחד של העובדים, וכי  המנכ"לית כי

 "ל בנושא.החשכבונוסים כאמור אלא בהתאם להנחיות 

ונה העסקה הש מתכונתכי כל  2016"ת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר הוות

 בונוסים, כגון ,מדינהה שירותנהוג במה החורגכל תשלום ומהמקובל במגזר הציבורי 

 הממונה על השכר.  ושל"ת של הוותאישור  כיםמצרי
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משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לוועד המנהל על שלא קבע כללים 

הנסמכים על הנהוג במגזר הציבורי לגבי שכר עובדי המכללה המינהליים, 

לקבלת החלטות בלתי תקינות וספק אם יעילות כלכלית.  ת  חובכך פתח פ  

לגבי המנכ"לית, היא אישרה לעשרות עובדים מינהליים תשלום בונוסים בלי 

שקיבלה לכך את אישור המאסדרים, ובכך חרגה מהוראות חוק יסודות 

התקציב, האוסרות מתן הטבות שכר בניגוד למקובל בשירות המדינה. על 

לים לגבי שכר העובדים ועדכונו, על מנת לשמור על סדרי המכללה לקבוע כל

  מינהל תקין ועל זכויות העובדים.

 

 גיוס עובדים במכללה והעסקת מקורבים בה

בית ספר  -בעניין שנקר  2003מבקר המדינה קבע בדוח משנת  :עובדים גיוס .1

כי "המוסדות להשכלה גבוהה ממלאים תפקיד ציבורי;  40גבוה להנדסה ולעיצוב

מהותיים', ובהתחשב -חלק ניכר מתקציבם מקורו בתקציב המדינה. הם גופים 'דו

באופיו של כל גוף חלים עליהם הן כללי המשפט הפרטי הן נורמות המשפט 

קבע מבקר המדינה כי "דרך המלך למינוי משרה  41הציבורי". בדוח מאוחר יותר

ציבורי היא מכרז, שנועד להבטיח שוויון בין המועמדים ובחירת בשירות ה

המועמד המתאים למשרה". לפיכך על מוסדות להשכלה גבוהה לנהוג בעניין 

גיוס עובדים על פי נורמות של המשפט הציבורי, ובכלל זה לפעול בהגינות, 

ביושר ובתום לב ולקיים את עקרון השוויון, זאת כדי למנות את המועמדים 

 תאימים ביותר.המ

תהליך גיוס העובדים לא היה שיטתי. כמו כן, לעתים גויסו עובדים בהליך לא 

תחרותי, לא שקוף ולא שוויוני. נוסף על כך, תהליך הגיוס לעתים לא תועד; 

קבעה המכללה נוהל בשם "חבר מביא חבר", ולפיו יוכל  2012לדוגמה, בשנת 

לה. אם המועמד יתקבל, יזכה עובד המכללה להמליץ על מועמד לתפקיד במכל

קבעה המכללה  2015רק בספטמבר  ש"ח. 500העובד הממליץ לתגמול בשווי 

 נוהל המסדיר את גיוס העובדים.

נוכח ההשפעות השליליות העלולות להיות לשיטה של "חבר מביא חבר", 

שקיפות של תהליך הבחירה -ובכלל זה פגיעה במתן ההזדמנות השווה, אי

אין מקום לשיטה זו, ועל המכללה  -והטיה בהחלטה על בחירת המועמד 

 לבטלה לאלתר. 

, אישרה המכללה את נוהל "קליטת עובד" 2012בשנת  :מקורבים העסקת .2

שמסדיר את תהליך קליטת העובד במכללה לאחר גיוסו. על פי הנוהל חל   
 להשכלה ובמוסדות באיגודים, המקומי בשלטון הביקורת על דוחות, המדינה מבקר  40

 .699(, עמ' 2003)יולי  גבוהה

, בפרק "ועדות איתור בשירות (2011)ב 61 שנתי דוחראו מבקר המדינה, מבקר המדינה,   41

 .65-27הציבורי", עמ' 
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כאשר עשויים להיות קשרי גומלין בינו לבין  42איסור על העסקת קרוב משפחה

עובד המכללה. עוד נקבע בנוהל כי המנכ"ל רשאי לאשר חריגה ממנו, מטעמים 

 .43שיירשמו

מסמכים לגבי הליך בדיקה של חמישה תיקי עובדים העלתה כי בכולם חסרים 

גיוסם, וכי לשתי עובדות יש היכרות מוקדמת עם המנכ"לית. להלן שתי 

 דוגמאות:

 מונתה 2013 ובשנת במכללה 'א עובדת נקלטה 2011 בשנת עובדת א': .א

 לית"המנכ כי המדינה מבקר למשרד מסרה' א עובדת. ניהולי לתפקיד

לה למלא את התפקיד הניהולי, בעקבות היכרות מוקדמת שלהן  הציעה

במסגרת לימודי תואר שני, וכי היא קיבלה את התפקיד לאחר ריאיון בלבד 

 ובלי שהתקיים תהליך תחרותי לבחירת המועמד לתפקיד. 

הביקורת העלתה, כי אין במכללה תיעוד לגבי תהליך גיוס עובדת א' 

ותה המוקדמת של המנכ"לית עם למכללה. עוד עלה כי על אף היכר

כשנה וחצי לאחר עובדת א', היא לא נמנעה מלהעלות את שכרה 

הועסקה בתפקיד  ושוב כעבור כשלוש שנים כאשר היאגיוסה, 

 הניהולי.

אישר מר וכסלר את גיוסה למכללה של עובדת ב'  2012בשנת  עובדת ב': .ב

קה את שהיא קרובת משפחה של המנכ"לית. זאת לאחר שהמנכ"לית נימ

בקשתה בכך שלתפקיד אין ממשק ישיר עמה, וכי היא תעבור את כל שלבי 

 המיון ככל המועמדים. אולם למכללה אין תיעוד להליך זה.

"לית המנכ, לא נמנעה המשפחה קשרי אף על כי העלתה הביקורת

 היא 2015-ו 2014 וכי בשנים עובדת ב',את תנאי שכרה של  מלקבוע

 . בשכרה העלאותאישרה 

משרד מבקר המדינה מעיר למנכ"לית כי כדי להבטיח שקביעת תנאי 

ההעסקה של העובדות המקורבות אליה תיעשה באופן אובייקטיבי ונטול 

 שיקולים זרים, היה ראוי שהיא תימנע מלהיות מעורבת בתהליך זה. 

 

 
 בנוהל נקבע כי גם גיס או גיסה הם קרובי משפחה.  42

אישרה המכללה נוהל נפרד להעסקת קרובי משפחה; הנוהל עודכן בפברואר  2013באוגוסט   43

 . כיום יש למכללה נוהל קליטת עובד ונוהל העסקת קרובי משפחה.2016
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 פרוטוקוליםשל  רישוםבו ניהולליקויים ב
 והיעדר שקיפות 
לשקף את עיקרי הדברים שנאמרו בדיון ולאפשר מטרת רישום הפרוטוקול היא 

 44פיקוח על הפעולות וההחלטות של הארגון. על הפרוטוקול לשקף נאמנה את הדיון

מי היו המשתתפים בו, מי נעדרו ממנו, מה היה סדר היום שלו, ומהם עיקרי הדברים  -

י לא תהא שנאמרו בו. לעניין הפרוטוקולים של דיונים קבע בג"ץ כי "ללא דיווח וגילו

 .45שקיפות, וללא תיעוד עלולה חובת הגילוי להתרוקן מתוכן של ממש"

 .פרוטוקולים בגופים ציבוריים רישוםסדרי בבדוחותיו לא אחת עסק מבקר המדינה 

הואיל ציין מבקר המדינה ש 46דוח בנושא "הליכים לאיוש משרות במשרד הביטחון"ב

 ביטוי בפרוטוקול, קורה לא אחתואין בדין פירוט של העניינים שצריכים למצוא 

 הפרוטוקולים מנוהלים באופן המגלה טפח אך מכסה טפחיים. ש

בדוח שצוין לעיל קבע מבקר המדינה כי "החובה לכתוב פרוטוקול שורשיה במשפט 

המינהלי הכללי ובעיקרון שקיפות פעילותו של המינהל. זכותו של הציבור ובעיקר 

בסיס איזה מידע התקבלו ההחלטות". עוד  זכותם של המועמדים לדעת כיצד ועל

קבע מבקר המדינה כי "שקיפות פעולתו של המינהל היא כלי יעיל לפיקוח ולבקרה 

על מעשי המינהל והחלטותיו", וכי "להשגת שקיפות יש צורך בבניית מערך כולל 

 . 47לגילוי, דיווח ותיעוד"

הכללית והוועד חוק העמותות ותקנון המל"ג קובעים את סדרי עבודת האסיפה 

המנהל של מכללה )שהיא עמותה(, ובין היתר מחייבים ניהול פרוטוקולים של 

 ישיבותיהם. 

נקבע שבפרוטוקול האסיפה הכללית "ישקף את מניין  1999בתקנון המכללה משנת 

 הנוכחים ואת מהלך הדיונים באסיפה, ותירשם בו כל החלטה שנתקבלה בה".

בו ניהלו מוסדות המכללה את הפרוטוקולים, ליקויים באופן שהביקורת העלתה 

 כמפורט להלן:

 היו 2016 עד 2010 משנת הנאמנים חבר אסיפות של הפרוטוקולים .1

 את שישקפו בלי, באסיפות שהתקבלו ההחלטות את רק וכללו מתומצתים

הקולות בכל  דברי הנוכחים ומניין ובלי שיצוינו בהם הדיונים מהלך

החלטות  כגון, משמעותיות החלטות באסיפות שהתקבלו זאת אף, הצבעה

למכללה אין רשימה של הנוכחים  .לית"המנכ ועל מינוי נשיאים על מינוי

 .2012 בשנת שהתקיימה הנאמנים חבר באסיפת

 ןדיופרוטוקול ה ובהם, המנהל הוועד דיונימהפרוטוקולים של  לגבי חלק .2

  בשנת שהתקיים דיוןופרוטוקול ההמנכ"לית  מינוי בעניין 2010 בשנת שהתקיים
  850וד הכדורסל בישראל", עמ' (, בפרק "איג2006ב )56מבקר המדינה, דוח שנתי   44

 .(2004) 847, 817 (3, פ"ד נט)יפו-יוסי אילן נ' עיריית ת"א 3751/03בג"ץ  45

  .1574, עמ' (2012) 62שנתי  דוח המדינה מבקר   46

 שם. 47
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 בהיעדר לראות יש

 ליקוי הפרוטוקולים
 בתפקוד ניכר

 עמידה ואי המכללה
 המינהל בכללי שלה
 והנורמות התקין
 עליה החלות
 

 לודרש מהמכללה למסור  המדינה מבקר , משרדבעניין חילופי תפקידים 2012

 לא שהפרוטוקולים בטענה, כן עשתה לא היא ואולם, האלה הפרוטוקולים את

 .נמצאו

' פרופ של מינויו הליך שבהם מתועד פרוטוקולים אין למכללה כי נמצא .3

 מינויו בהליך שפעלה האיתור ועדת של כי התיעוד עוד נמצא מרום. גד

 . שטרן היה חלקי צבי' פרופ של

פרוטוקול הדיון של ועדת הכספים שעסק בתנאי פרישתה של המנכ"לית  .4

לשעבר ד"ר אביטל שטיין לא הוחזק במכללה, ורק בעקבות דרישת משרד 

מבקר המדינה למסור אותו הוא אותר אצל היועץ המשפטי של המכללה. הועלה 

הקודם שלח את הפרוטוקול בדואר אלקטרוני לשני חברי ועדת כי המנכ"ל 

הכספים כדי שיאשרו אותו והורה להם למחוק אותו מהמחשב לאחר קריאתו. 

שדרישתו נבעה מטעמי שמירה על  המדינה מבקר למשרד מסר המנכ"ל הקודם

 המנהל. הוועד  לדרישות בהתאם בנושא פעל הוא צנעת הפרט, וכי

וטוקולים ליקוי ניכר בתפקוד המכללה ואי עמידה שלה יש לראות בהיעדר הפר

בכללי המינהל התקין והנורמות החלות עליה. משרד מבקר המדינה מעיר 

בחומרה רבה למכללה על הרישום הלקוי של הפרוטוקולים ועל היעדרם של 

חלק מהפרוטוקולים. בהיעדר פרוטוקולים המשקפים כראוי את הנעשה 

פות, שהוא עקרון יסוד במינהל הציבורי, וכן נפגעת בדיונים, נפגע עקרון השקי

  יכולת הבקרה של מוסדות המכללה.
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 כי מלמדים הליקויים
 פעלה המכללה
, תקין בלתי באופן
 המצופה פי על ושלא
 הנדרש אקדמי ממוסד
 דוגמה לשמש

 הגינות, למצוינות
 ניהולית ותקינות
 על ולשמור ואתית
 התקין המינהל כללי
 הממשל וכללי

 התאגידי
 

 סיכום

בביקורת זו עלו ליקויים בנוגע לתנאי ההעסקה והפרישה של העובדים 

הנשיא, המנכ"לים וסמנכ"ל הכספים. כמו כן עלו ליקויים  -הבכירים במכללה 

בדרך פעולתה של המנכ"לית המכהנת הגב' שלומציון לולו עד כדי פגיעה 

חמורה בסדרי מינהל תקינים. הליקויים מלמדים כי המכללה פעלה באופן 

לתי תקין, ושלא על פי המצופה ממוסד אקדמי הנדרש לשמש דוגמה ב

למצוינות, הגינות ותקינות ניהולית ואתית ולשמור על כללי המינהל התקין 

וכללי הממשל התאגידי. הממצאים שעלו בביקורת מעלים חשש כי בכירי 

המכללה התעלמו מהכללים וההנחיות המחייבים אותה, שנקבעו בחוק 

  יות המל"ג ובהנחיות הממונה על השכר.העמותות, בהנח

נשיא  -המוסדות המנהלים של המכללה אישרו החלטות שיזמו מר עוזי וכסלר 

ומר  -המכללה לשעבר ומי שכיהן במועד ביצוע הביקורת כיו"ר הוועד המנהל 

יו"ר הוועד המנהל לשעבר, כגון מינויים של נשיאים ושל מנכ"לית,  -אריה לוין 

שאינו שוויוני ואינו לעתים בלי קיום כל הליך של בחירה ולעתים בהליך בחירה 

שקוף. המוסדות המנהלים של המכללה אפשרו מהלכים אלה, אף שלא היו 

תקינים, וגם אפשרו את כהונתו של מר וכסלר כנשיא במשך תקופה ממושכת 

שנה ואת מינויו ליו"ר הוועד המנהל. המוסדות המנהלים גם לא ניהלו  14-של כ

  פרוטוקולים כנדרש, ובכך פעלו בחוסר שקיפות.

המכללה, בהובלת מר וכסלר ולעתים גם מר לוין, אישרה תנאי העסקה ותנאי 

החורגים מהמותר  -נשיאים, מנכ"לים וסמנכ"ל הכספים  -פרישה לבכירים 

במגזר הציבורי. כמו כן, המכללה העסיקה את פרופ' צבי שטרן, הנשיא 

לשעבר, כנותן שירותים ולא כעובד המכללה, אף שהמל"ג דורשת להעסיק 

נשיא מכללה כעובד שלה. דרך פעולה זו אינה הולמת נושאי תפקיד בכירים 

במוסדות ציבור, כל שכן כשמדובר במוסדות אקדמיים. היה מצופה מאותם 

בכירים שיכבדו את הוראות המל"ג ויפעלו על פי כללי המינהל התקין 

והאתיקה, ובכך ישמשו דוגמה הן לבעלי תפקידים אחרים במכללה והן לבעלי 

  פקידים מחוצה לה.ת

 וןבחל"ת והוותרשויות המס, המל"ג רשם העמותות, הממונה על השכר, על 

תשלומי יתר לבכירי המכללה, דרכי העסקה  -הממצאים שעלו בביקורת זו את 

  .תשלום מס כנדרש-שאינם תקינים ואף חשש לאי



 
 



 מ"בע לישראל החשמל חברת

 מ"בע לישראל החשמל חברת של הגז הסכם
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 תקציר

  כללי רקע

הגז בשטחי המים הכלכליים של ישראל בשנים האחרונות הביאו לשינוי  תגליות

של ממש בתמהיל מקורות האנרגיה של ישראל בכלל ולשינוי במשק החשמל 

בפרט, בעקבות המעבר לשימוש בתמהיל דלקים המבוסס ברובו על גז וניצול 

היתרונות הכלכליים והסביבתיים הנובעים מכך. מאגר הגז תמר, המוחזק 

וגם למשק  2, הוא מקור הגז העיקרי למשק הישראלי כולו1עות שותפות תמרבאמצ

. שותפות תמר חתומה על הסכמים לאספקת גז טבעי ליצרני החשמל 3החשמל

חח"י, חברת החשמל או  -בישראל, ובראשם חברת החשמל לישראל )להלן 

 הכריז הממונה 2012החברה( שהיא צרכנית הגז הטבעי הגדולה במשק. בנובמבר 

 על ההגבלים העסקיים ששותפות תמר היא מונופול בתחום אספקת הגז.

מוגדרת ספק היא י היא מונופול העוסק בייצור חשמל, אספקתו וחלוקתו, ו"חח

חוק משק החשמל(.  -)להלן  1996-חוק משק החשמל, התשנ"ו מכוח שירות חיוני

חח"י פועלת  חח"י היא יצרנית החשמל וצרכנית הגז הגדולה במשק. במערך הייצור

על פי מדיניות הממשלה נתח השוק שיח"פים(  -לצד יצרני חשמל פרטיים )להלן 

 שלהם בייצור חשמל הולך וגדל.

 -שנים )להלן  15-חתמו חח"י ושותפות תמר על הסכם לרכישת גז ל 2012במרץ 

מיליארד דולר.  23.7-18.5הסכם הגז או הסכם תמר( שהוערך אז בהיקף כספי של 

ם גובשו לאחר משא ומתן ארוך בין הצדדים, שראשיתו במכתב כוונות תנאי ההסכ

תנאי  .מרצון במסגרת משא ומתן בין קונה למוכר 2009שנחתם בין הצדדים בשנת 

משקפים  ביניהםפערים ה שונים מהתנאים שסוכמו במכתב הכוונות. הסכם תמר

. בתקופה שבין 4גידול בעלויות הכוללות של ההסכם והן יתבטאו בתעריף החשמל

בין החתימה על ההסכם הסופי חלו שינויים מהותיים והחתימה על מכתב הכוונות 

במשק הגז, ובכלל זה במיסוי החל על שותפות תמר, בתוואי כניסת צינור הגז לחוף 

בעקבות זאת, מאגר תמר צפוי היה להיות מקור  ;ובתנאי התחרות במשק הגז

 ם הבאות.אספקת הגז הטבעי המרכזי לישראל בשני

 

 -, דלק קידוחים 36% -, שותפות תמר כוללת את החברות נובל אנרג'י 2016נכון לספטמבר   1

 .4% -ודור חיפושי גז  28.75% - 2, ישראמקו נגב 15.625% -, אבנר חיפושי נפט 15.625%

 ( בשיעורים נמוכים.LNGמלבד מאגר תמר, ישראל קונה גז נוזלי )  2

 מכלל הצריכה של גז טבעי במשק. 79%-לייצור חשמל הייתה כצריכת הגז הטבעי  2015בשנת   3

פערים אלו משקפים עלות נוספת בגין עלייה בהוצאות רכישת הגז. עלייה זו תתבטא במחיר   4

החשמל ובה בעת תגדיל את הכנסות השותפות. בגין הגידול בהכנסות עשויה שותפות הגז 

פת. מאחר שאין ודאות בנוגע להיקף לשלם יותר מס למדינה והוא יקזז חלק מהעלות הנוס

תשלומי המס ששותפות תמר תשלם בפועל, בדוח הזה הביטוי "עלות נוספת" מציין את הגידול 

 בהוצאות בגין העלייה במחיר הגז בלבד.
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משרד התשתיות הלאומיות  נמצאים בפיקוחם שלמשק החשמל ומשק הגז 

תחומים מהותיים  .רשות החשמלשל משרד האנרגיה( ו -האנרגיה והמים )להלן 

 הנוגעים לאספקת הגז מרוכזים גם במשרד האוצר וברשות ההגבלים העסקיים.

 

 הביקורת פעולות

הליך גיבוש תבקר המדינה את בדק משרד מ 2016מרץ -2015בחודשים ספטמבר 

הסכם הגז, לרבות מחיר הגז בהסכם, הכנת התחזיות ששימשו לקביעת הכמויות 

האוצר  ימשרדוהנדרשות וטיפול רשות החשמל, רשות ההגבלים העסקיים 

. 2016עד אוגוסט  נעשוהמאסדרים( בהסכם. בדיקות השלמה  -והאנרגיה )להלן 

בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר הביקורת נערכה בחח"י וברשות החשמל ו

 רשות הגז(. -וברשות הגז הטבעי שבמשרד האנרגיה )להלן 

 

 הליקויים העיקריים
תנאי הסכם תמר משקפים מחיר גז גבוה יותר 

והיעילות של מכלול הצעדים שנקטו גורמי הממשלה 

 לצמצום העלויות שנגרמו נמוכה.

פערים מהותיים  נםהכוונות ישלתנאים שסוכמו במכתב  בין תנאי הסכם תמר .1

 המאסדרים .5דולר מיליארד 1.5-0.82-משרד מבקר המדינה בכ ל ידימוערכים עה

ניהם שיתופי פעולה וולונטריים בי כללוש בשו צעדים לטיפול בהסכם תמריג

, בין היתר בשל אפקטיבייםו אינם מסתמן כי צעדים אל אך, לבין עצמם

 עמדושל הנחות ש ןהתממשות-לאי ובמדיניות הממשלה שהוביל יםשינוי

 .הםבבסיס העבודה המשותפת של

 - בעת גיבוש ההסכם לפיתוח משק הגז 6היעדר מדיניות ממשלתית כוללת .2

חלופות לפיתוח ואבני דרך המניחה מדיניות המגדירה את יעדי הממשלה, 

 ת עבודהיצר סביב - משק הגז הטבעי ומאזנת את מכלול השיקולים בתחום זה

 מאסדרים שנדרשו לטפל בהסכם תמר.לת יודא-אי

 

שיטות לבחינת מחיר הגז ובהן גזירת המחיר מהתשואה "הראויה" לשותפות הגז.  מספרקיימות   5

ויצרו טווח ל"מחיר הראוי". טווח מחירים זה  א השתמשו בשיטה זוכמה חוות דעת שנכתבו בנוש

שיקף מחלוקת מהותית על מחיר הגז, ולכן קשה היה לקבוע "מחיר ראוי" שיהיה נקודת ייחוס 

למחיר הגז בעסקת תמר באמצעות שיטה זו. מחיר גז "ראוי" שאינו משקף את מחיר השוק עשוי 

ים וקידוחים. המחיר הנגזר ממכתב הכוונות משנת לפגוע בפיתוח משק הגז ובתמריץ לחיפוש

יכול לשמש נקודת ייחוס למחיר ה"ראוי" בעסקת תמר, מכיוון שהוא נקבע במשא ומתן בין  2009

 מוכר לקונה מרצון עוד בטרם הפכה שותפות תמר למונופול.

 (.2015) הטבעי הגז משק פיתוחמבקר המדינה,   6
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נוסחת ההצמדה של מחיר הגז לחח"י כוללת רכיב 

 תוספתי ייחודי המגדיל את עלות רכש הגז.

כוללת רכיב תוספתי שאינו מופיע בהסכם תמר נוסחת ההצמדה של מחיר הגז 

הרכיב כולל הוספת  האחרים. הסכמי הגז שערכה השותפות עם לקוחותיה רובב

בשנה ממדד זה  1% הפחתתו 2019ארה"ב עד במחירים לצרכן בשנה למדד ה 1%

אינה מקזזת את התוספות מהשנים הראשונות  הפחתה, אך ה2028-2020בשנים 

 640-370 משקף עלויות עודפות בהיקף מצטבר שלובמלואן. רכיב זה אינו מאוזן 

 דולר. ןמיליו

 

 "י חחהגז של  צריכת תחזיותפערים מהותיים בין 

  הגז צריכתל ההסכם לבין החתימה ע ערב

 .המעודכנת החזויה

תחזית  על בסיס חוות דעת שקיבלה בענייןהשתמשה בה,  "יחחהצמיחה ש תחזית

 ושהי חלופיותטווח  ארוכות מידה ניכרת מתחזיותגבוהה ב הייתה ,הביקוש לחשמל

לא ובקרה על תחזיותיה כלי לכתחזיות אחרות לא בחנה "י חחבאותה עת.  ותזמינ

על תחזיות של פערים אלו השלכותיהם את ו ביניהן המקור לפעריםבדקה את 

 כמויות הגז הדרושות לה בתקופת ההסכם. את גזרה ןמהשהביקוש לחשמל 

 

את  לא בחן"י חחדירקטוריון שא ומתן המ במהלך

הצורך לעדכן את הקווים המנחים שהתווה להנהלה 

 ,בתחילת המשא ומתן לנוכח ההרעה בתנאי ההסכם

 בדבר השינוייםהסברים לקבל די הצורך  עמד לאאף ו

 בתנאים.שחלו 

אף שהסכם הגז הוא ההסכם בעל המשמעות הכלכלית הגדולה ביותר לפעילות 

לא עמד די הצורך  במהלך המשא ומתן דירקטוריון החברהבעשור הקרוב,  חח"י

, החברה על פי דיווחי ,ההסכם בתנאי שחלו לרעה השינויים בדבר לקבל הסברים

 הצורך לא בחן את דירקטוריוןכמו כן, ה. החברה על הכספיות השלכותיהם ובדבר

 השינויים בעקבות תןמהמשא ו בתחילת להנהלה שהתווה המנחים הקווים בעדכון

לאישור  המגובש משהובאו פרטי ההסכם .ההסכם בתנאי שחלו לרעה

 ליישם בוביקש ף או טרם אישורו, דיונים מפורטיםכמה הדירקטוריון, הוא קיים 

 .הסופי הסכםלנוסח ה הוכנסוהתקבלו ו שחלקם אכןשינויים  כמה
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פעולות חח"י להבטיח הנחת צינור גז שני על ידי 

שותפות תמר לא היו מספקות, אף שלחברה ולמשק 

 היה עניין בהקמתו.

אחת ממטרות עסקת הייתה אף שלהנחת צינור שני חשיבות יתרה לחח"י, ואף  .1

צינור  ו שלהכלולה בהסכם, נוסח ההסכם אינו מבטיח את הנחת 7האופציה

חלופות אחרות להגדלת כמות הגז שתסופק לחברה  ליישםשני ומאפשר 

מבחינת  פחותותלהנחת צינור שני שהועלו במסגרת האופציה. החלופות 

הקמתן, ולכך אין ביטוי כספי  אף מבחינת עלותלחברה, וייתכן ש ןתועלת

 בהסכם.

צינור שני כדי  ו שלטה צעדים מול שותפות תמר לקידום הנחתחח"י לא נק .2

להגדיל את אספקת הגז הטבעי, אלא הסתמכה על החלטת הממשלה מיוני 

צינור שני. הניח שקבעה כי לאחר הקמת המדחסים על השותפות ל 2013

ניח החברה החלישה את יכולתה לדרוש משותפות הגז להזו של התנהלות 

 .בעתיד צינור שני

 

 לצות העיקריותההמ

יעמדו לדיון סוגיות מהותיות לכלכלה  כאשר, עתידב כי לוודא הממשלה על .1

ש מדיניות וביגלתפעל  היאמצויות בתהליך התהוות,  כשהן, ובפרט תהישראלי

השפעות רוחביות על המשק הישראלי. מדיניות  שתשקללארוכת טווח ברורה 

. צעדיהם בגיבוש עליהם ותקל למאסדרים ודאיתעבודה  סביבת תייצרכזאת 

חלקית של יה ירא מהםשלכל אחד  מאסדרים,ישתפר התיאום בין הכך ב

 .הם, ותגבר האפקטיביות של צעדיהתמחותו התמונה, דהיינו רק בתחום

הממשלה לוודא כי משא ומתן בעל חשיבות אסטרטגית שלתוצאותיו  על .2

 םע"י חח הסכםהמשא ומתן הנוגע להשלכות רוחביות על המשק, כמו 

שמערכת השיקולים והתמריצים שלו  אחד גורם ידיב הלוינ לא, תמר שותפות

מן הראוי שמשא ומתן כזה ינוהל בידי עשויה להיות שונה מזו של הממשלה. 

כמה גורמים ממשלתיים או בידי גופי ממשלה שראייתם רוחבית. אישור 

אמת ההסכם על ידי גורמי הממשלה אין בו די; הוא אינו מאפשר לטפל בזמן 

בהתפתחויות חריגות, והוא מגביל את יכולתה של הממשלה לפעול למיצוי 

 האינטרס הציבורי.

  התחזיות שבבסיס היסוד על חח"י לתקף את תחזיותיה ולבחון את הנחות .3

בין תחזיות החברה שהפערים  ובכלל זה לבחון את, 8התממשותן ואת סבירות

 

הקיימת בהסכם מחייבת התקנת מתקנים המאפשרים הגדלת כמות הגז במסגרת האופציה   7

אספקת גז גדולה יותר, ובהם הנחת צינור שני או התקנת מדחסים המאפשרים לדחוס כמות גז 

 גדולה יותר בצינור הקיים.

לאחר מועד סיום הביקורת אישרה החברה תהליך עבודה הכולל פיקוח ובקרה על אופן הכנת   8

 תהליך.התחזיות, והיא עוסקת בהטמעת ה
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לרבות בנק ישראל  ים,כלכלבגופים  ולהיוועץלתחזיות של גופים אחרים, 

קבלת הדרוש לביותר  הרחבהמידע  יונח לפניהשכדי ומשרד האוצר, 

 החלטות.ה

, "ביטחון"כרית  יצירת צורךל החברה בתחזיות משימוש להימנע יחח" על .4

 למחסור הסיכון את כלומר יצירת עודף )רזרבה( למקרי חירום כדי לצמצם

ליצור תמונת ביקושים שגויה  הועלול פהשקו האינ זו התנהלות מעין. בחשמל

 יגובשווגודלה טחון" יבה"י לוודא כי "כרית חחפני מקבלי ההחלטות. על ל

 .ףברור ושקו באופןויוצגו  מחוץ למודל התחזיות של החברה

 תלויות של הביקוש ובלתי חלופיות תחזיות יגבשמן הראוי שמשרד האנרגיה  .5

  .החשמל במשק שומהויי המדיניות קביעת בעת אותו כדי שישמשו לחשמל

היקף  את לבחון והאוצר האנרגיה ימשרדועל  החשמל רשותעל , חח"י על .6

 המחיר פתיחת למועדי סמוךב הגזתמחור נוסחת שינוי בעקבות  למשק העלות

לתיקון ההסכם על פי תוצאות  ולפעול(, 2024-ו 2021)בשנים  בהסכם שנקבעו

 .הבחינה

את האפשרות להקמת צינור שני  גורמי הממשלה לבחון בהקדםעל על חח"י ו .7

 עדיין לאמאגר לוויתן שהעובדה  לנוכח בייחודזאת ו, תמר על ידי שותפות

 עדר היתירות בהולכת הגז לחוף.יהבשל פותח ו

 

 סיכום

הסכם הגז הוא אבן דרך מרכזית ביישום המעבר לייצור חשמל באמצעות גז טבעי 

מכך, לרבות חיסכון ניכר ובניצול היתרונות הסביבתיים והכלכליים הנובעים 

בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל. יצוין כי אישור הסכם הגז נעשה תחת 

. הביקורת העלתה ליקויים 2012נסיבות חריגות של משבר גז בישראל בשנת 

 בהליכי גיבוש ההסכם, העלולים לפגוע ברווחת הציבור מהשימוש בגז. 

צמצום התחרות במשק ב שהתאפיינהבתקופה  המשא ומתן בין הצדדים התנהל

בנסיבות אלו נוצר  .ובשינוי המדיניות הפיסקלית במשק הגז מחסור בגז טבעיב ,הגז

לחץ על חח"י לגבש את ההסכם ועל גורמי הממשלה לאשרו בהקדם. ומאידך 

יתכן כי גם עלויות פיתוח המאגר וסוגיות מימון שאיתם התמודדה שותפות הגז, 

על רצון השותפות לחתום על הסכם העוגן בהקדם היה בהן בכדי להשפיע 

האפשרי. לחץ זה השפיע על תוצאות המשא ומתן, על התנהלות הצדדים בו, וגם 

  על המאסדרים שנדרשו לאשר את ההסכם.

לשותפות תמר הוא ההסכם הראשון במשק הגז  יחד עם זאת, הסכם הגז בין חח"י

הישראלי והמהותי ביותר בהיקפו הכמותי והכספי. לפיכך, הסכם זה משפיע על 

התנאים בהסכמי הגז האחרים במשק, ובכלל זה על מחיר הגז ועל היצע הגז ליתר 

לקוחות תמר. השלכותיו הן השלכות אסטרטגיות החורגות מפעילות משק 

עוגן" שיאפשר לפתח את מאגר תמר ולהוציא לפועל את  החשמל. גיבוש "הסכם

מהפכת הגז במשק האנרגיה הישראלי הופקד בידיה של חח"י. חח"י היא אמנם 
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חברה ממשלתית בתחום החשמל ובעלת ניסיון במשא ומתן לרכש גז, אך תפקידה 

בחוק, שיקוליה העסקיים ומערכת התמריצים שלה אינם מתיישבים בהכרח עם 

 כלל המשק מהגז הטבעי.התועלת של 

תוצאות המשא ומתן בין הצדדים הביאו לפיתוח מאגר תמר ולהזרמת גז למשק 

הישראלי אף מוקדם מתאריך היעד. עם זאת, התנאים הייחודיים ששררו באותה 

העת גרמו לשינויים מהותיים בתנאים המסחריים של ההסכם. שינויים אלו הביאו 

מיליארדי דולרים,  1.5-0.82לחח"י בהיקף לעליית מחיר הגז ולעלויות נוספות 

העשויות להתבטא בתעריף החשמל. בשל חשיבות הסכם הגז של חח"י ליתר 

משקיות. לאחר שההסכם נחתם -צרכני הגז במשק, לשינויים אלו אף השלכות כלל

פעלו המאסדרים לצמצום העלויות הנוספות מתוך שיתופי פעולה וולונטריים 

כי האפקטיביות של פעולותיהם נמוכה בשל היעדר ביניהם. עם זאת, מסתמן 

התנהלותה של חח"י במהלך המשא ומתן נמצאו בעקביות במדיניות הממשלה. 

כמה ליקויים. עיקר הלקויים נמצאו בתהליך הכנת התחזיות, בפעילות דירקטוריון 

החברה במהלך המשא ומתן ובפעולות שנקטה לצורך הבטחת הנחתו של צינור 

 תפות תמר.שני על ידי שו

לבחון את היקף העלות הנוספת שתיגרם למשק על כל גורמי הממשלה וחח"י 

, ולשתף סמוך למועדי פתיחת המחירבבעקבות שינוי נוסחת מחיר הסכם הגז 

 פעולה בנקיטת צעדים נוספים שיביאו להפחתת העלויות.
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נחתם  2012במרץ 

הסכם שאיפשר את 
פיתוח מאגר הגז תמר. 
חח"י הוגדרה כ"לקוח 
עוגן" ובד בבד הפכה 
שותפות תמר לספק 

הגז המרכזי במשק 
 הישראלי
 

 מבוא
תגליות הגז בשטחי המים הכלכליים של ישראל הביאו לשינוי מהותי בתמהיל 

מקורות האנרגיה של ישראל בכלל ושל משק החשמל בפרט. בטרם התגלו מאגרי 

הגז התבסס משק החשמל בעיקר על מוצרי נפט ופחם, והם היו התשומות לייצור 

מתבטאים בעלויות  חשמל. כיום נעשה הגז הטבעי למקור אנרגיה מרכזי, ויתרונותיו

אחרים נמוכות יותר, בניצולת גבוהה ובזיהום סביבתי נמוך ביחס למקורות אנרגיה 

הכריזה שותפות תמר על גילוי כמויות מסחריות של גז  2009כמו פחם וסולר. בינואר 

טבעי במאגר תמר הממוקם במים הכלכליים של ישראל. על רקע גילוי זה התנהל 

חח"י, חברת החשמל  -משא ומתן בין שותפות תמר לחברת החשמל לישראל )להלן 

את פיתוח מאגר הגז תמר. עיקרי נחתם הסכם שאיפשר  2012או החברה(, ובמרץ 

 77שנים בהיקף מקסימלי של  15ההסכם כוללים אספקת גז לחח"י לתקופה של 
9 BCM  עם אופציה להגדלת הכמות החוזית המסופקת בתקופת ההסכם להיקף

. בעקבות התערבות המאסדרים במסגרת אישור BCM 99-מקסימלי כולל של כ

מועד סיום האופציה  -י תקופות ההסכם פוצלה האופציה שניתנה לחח"י לשת

עד תום  2019והאופציה השנייה תחול מעבר לדצמבר  31.12.19-הראשונה יהיה ב

 - TOPתקופת ההסכם עם שותפות תמר. חח"י מצדה מתחייבת לרכש גז מינימלי )

Take or Pay 10-דולרים ל 5.042( כאשר מחיר הבסיס בעסקה עומד עלmmbtu והוא ,

מדי שנה במחצית הראשונה  1%לצרכן בארה"ב בתוספת מוצמד למדד המחירים 

עד תום תקופת  2020מההצמדה משנת  1%של תקופת ההסכם ובהפחתה של 

 23.7-ל 18.5ההסכם. על פי חישובי חח"י, ההיקף הכספי של העסקה נע בין 

מיליארד דולר בכפוף למימוש האופציה להגדלת הכמויות. במסגרת אישור ההסכם 

כי עבור הכמויות שיסופקו במסגרת האופציה  2012ביוני  קבעה רשות החשמל

להצמדת המחיר ותצומצם ההצמדה למדד  1%תבוטל התוספת או ההפחתה של 

 מהמדד.  30%המחירים לצרכן האמריקני לשיעור הצמדה של 

לפיתוח מאגר תמר הייתה השפעה רבה על הפחתת עלויות הייצור במשק החשמל. 

מצריכת הגז הטבעי  79%ת הגז הטבעי לייצור חשמל הייתה צריכ 201511כך, בשנת 

(. הגז הטבעי הוא מקור דלק BCM 4.4-)כ 66%(, מתוכה צרכה חח"י BCM 6.6-במשק )כ

שיעור החשמל המיוצר בגז טבעי  2015מרכזי לייצור חשמל בחח"י. לדוגמה, בשנת 

. כמות הגז השמורה לחח"י במסגרת 40.3%מכלל החשמל שחח"י מייצרת היה 

מכמות הגז שהוקצתה למשק הישראלי ממאגר תמר, ולפיכך  50%-סכם היא כהה

חתמה שותפות הגז  ,הוגדרה חח"י "לקוח עוגן"; כלומר, על בסיס ההסכם שחתמו עמה

על הסכמי מימון. בד בבד הפכה שותפות תמר לספק הגז המרכזי במשק הישראלי 

חח"י ושותפות הגז אף הוכרזה מונופול.  ולאחר מועד החתימה על ההסכם עם חח"י

לפתח אפשר משרד מבקר המדינה כי ללא ההסכם עם חח"י לא היה ל בתשובתםציינו 

מבחינת המשק, הסכם זה היה נקודת ייחוס לעסקאות אחרות עם את מאגר תמר. 

שותפות תמר, לכן תנאי ההסכם עם חח"י השפיעו על הסכמי הגז של יצרני החשמל 

 היח"פים(, ואף על הסכמי הגז של התעשייה. -ן הפרטיים )להל

 

 ראו את מילון המונחים בסוף הדוח.  9

 ראו את מילון המונחים בסוף הדוח.  10

 במשק ההתפתחויות סקירתמשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, רשות הגז הטבעי,   11

 (. 2015) 2015 שנת במהלך הטבע הגז
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השיבושים באספקת 

הגז ממצרים החלו 
בזמן המשא ומתן בין 

הצדדים, 
והשלכותיהם 

הכספיות הגבוהות 
עמדו לנגד עיניהם של 

מקבלי ההחלטות 
בחח"י ושל הגורמים 

המאסדרים בעת 
גיבוש הסכם רכישת 

לפיכך . הגז ואישורו
פעלו הגורמים השונים 
לאשר את הסכם הגז 

 מוקדם ככל האפשר
 

משרד האנרגיה העריך את החיסכון המצטבר למשק הישראלי בעקבות אספקת הגז 

מיליארד ש"ח. לשם השוואה,  18.7-בכ 2014עד סוף  2013ממאגר תמר מאפריל 

, בעת משבר הדלקים שנבע מהפסקת הזרמת הגז ממצרים לישראל, 2012בשנת 

מיליארד ש"ח מהוצאות האנרגיה  12-חח"י על אנרגיה גבוהה בכ הייתה ההוצאה של

, בשל שימוש בדלקים חלופיים, כגון סולר ומזוט, שעלותם 2014של החברה בשנת 

בזמן חלו הבאספקת הגז ממצרים  גבוהה בהרבה מעלויות הגז הטבעי. השיבושים

 של יהםעינ לנגד עמדו הגבוהות הכספיות והשלכותיהם הצדדים,בין  תןומשא מה

 הגז רכישת הסכם גיבוש בעת המאסדרים ושל הגורמים"י בחח ההחלטות מקבלי

מחסור בגז שגרם  -ערב החתימה על ההסכם  שהתקיימו, בנסיבות לפיכך .ואישורו

פעלו הגורמים השונים לאשר  - ויר מוגברוזיהום אלגבוהות במיוחד ו דלקיםלעלויות 

  האפשר. ככל מוקדם הגז הסכם את

על משק החשמל והגז מפקחים משרד האנרגיה, האחראי המרכזי מטעם הממשלה 

ליישום המדיניות בתחום האנרגיה, ורשות החשמל. כמו כן, תחומים מהותיים הנוגעים 

למשק החשמל, כמו אספקת הגז, מטופלים גם במשרד האוצר וברשות ההגבלים 

 העסקיים. 

 

 

 פעולות הביקורת
 בשל, הישראלי למשק המהותי והחיסכון טבעי בגז שבשימוש היתרונות רקע על

"י ולמשק החשמל לחחשל ההסכם  הרבה החשיבותהגדול של העסקה,  ההיקף

 משרד בדק, במשק אחרים גורמים ידי על הנחתמיםהסכמים  על והשפעתווהגז כולו 

 הגז הסכם גיבוש תהליך את 2016 מרץ-2015 ספטמבר בחודשים המדינה מבקר

, לרבות מחיר הגז בהסכם, הכנת תחזיות ששימשו לקביעת 2012שנחתם במרץ 

"י וברשות בחח. הביקורת נערכה בהסכם המאסדריםהכמויות הנדרשות וטיפול 

הטבעי שבמשרד  במשרד האוצר וברשות הגז נעשוהחשמל, ובדיקות השלמה 

 .רשות הגז( -האנרגיה )להלן 

 

 

 הליך המשא ומתן ת
 LOI - Letter ofהתקיים על בסיס מכתב הכוונות )המשא ומתן שהתנהל בין הצדדים 

Intentמכתב הכוונות או  -)להלן  13.12.09-( לא מחייב בין שני הצדדים שנחתם ב

(. במכתב הכוונות נקבעה נוסחת תמחור הכוללת הצמדה לסל דלקים, LOI-נוסחת ה

ים כמו בהסכמי גז קודמים שחתמה חח"י וכנהוג בהסכמי גז ארוכי טווח. סל הדלק

בארה"ב ללא מזון ואנרגיה  ליצרן כלל נפט גולמי, מזוט, סולר ואת מדד המחירים

נוסחת תמחור הגז כללה מחיר רצפה  ללא מזון ואנרגיה( ביחסים שווים. PPIכלומר )

 15לתקופה של  BCM 2.7וצריכת הגז השנתית עמדה על  mmbtu-דולרים ל 4של 

, מחיר הגז שנגזר 2012ראשון של שנים. על פי תחזיות שנערכו בחח"י ברבעון ה

 בכל תקופת ההסכם. mmbtu-דולרים ל 6.6-ל 5.2מהפעלת נוסחת מחיר זו נע בין 
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פרסמה  2011בינואר 

ועדת ששינסקי את 
 המלצותיה הסופיות. 

חידשו  2011בפברואר 
הצדדים את המגעים 

ביניהם. נציגי 
השותפות דרשו מחיר 

גבוה כדי לפצות 
אותם על תשלומי 

המס הנגזרים 
מהמלצות ועדת 

 ששינסקי
 

ניהלו הצדדים משא  2009על פי אישור ועדת המכרזים של הדירקטוריון, מדצמבר 

ומתן כדי להגיע להבנות ולהסכם סופי. צוות מטעם הנהלת חח"י ניהל את המשא 

 ר וועדת היגוי שהורכבה מחברי הנהלת החברה פיקחה עליו.ומתן עם שותפות תמ

גילוי מאגר גז בסדר גודל משמעותי, כמו מאגר תמר, והציפייה לגילויים נוספים 

מינה שר האוצר דאז ועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית  2010הביאו לכך שבאפריל 

מה כדי לקבוע ועדת ששינסקי(. ועדה זו הוק -בנושא משאבי נפט וגז בישראל )להלן 

את המדיניות הפיסקלית במשק הגז, דהיינו מדיניות שתבטיח את המשך פיתוח משק 

הגז הטבעי בישראל וקבלת תמורה הולמת לציבור עבור ניצול משאבי הטבע של 

המדינה באמצעות בחינת מדיניות המיסוי במשק הגז והנפט, בעזרת מתן תמריצים 

 . נאותים לעוסקים בענף חיפוש הגז הטבעי

, גיבשו הצדדים טיוטת הסכם ראשונה. 2010סמוך למינוי ועדת ששינסקי, בסוף מרץ 

סעיף הגנה(, ולפיו  -במסגרת הטיוטה ניסחו המוכרים סעיף הגנה מפני מיסוי )להלן 

אם יחולו שינויי חקיקה שיגדילו את תשלומי המס שיחולו על המוכרים, המוכרים 

שישקף את הגידול האמור בתשלומי המס רשאים לבקש שינוי במחיר הגז בהסכם, 

וימנע פגיעה במצבם הפיננסי. ההתדיינות על סעיף זה נמשכה לכל אורך המשא 

. על פי 20.10.10-, והיא נוסחה מחדש בטיוטה ההסכם השמינית מ2010ומתן בשנת 

הנוסח החדש, שינויים בחוקי המס יאפשרו למוכרים לבטל את ההסכם בהודעה של 

עד הטיוטה השמינית נוסחת המחיר שנכללה בטיוטות הייתה ימים מראש.  90

 . 2009הנוסחה שגובשה במכתב הכוונות משנת 

למשרד מבקר המדינה ציינה שותפות הגז כי סעיף ההגנה  2016בתשובתה מאפריל 

שיקף את חוסר הוודאות של מצב המיסוי. עם פרסום מסקנות ועדת ששינסקי 

 כבר היה ידוע.  הושמט הסעיף הזה, שכן מצב המיסוי

ניתקו נציגי  2010מפרוטוקול ועדת ההיגוי של חח"י עולה כי בתחילת נובמבר 

השותפות את המגעים עם נציגי חח"י. ניתוק זה אירע בסמוך לפרסום טיוטת הביניים 

, טיוטה שכללה בין היתר המלצה 15.11.10-של ועדת ששינסקי להערות הציבור ב

  .יביים על כל מאגרי הגז והנפטעל היטל רווחי גז ונפט פרוגרס

בעניין זה ציינה שותפות הגז בתשובתה כי "שותפי תמר לא ניתקו מגע אלא המשיכו 

בפגישות עדכון שוטפות עם חברת החשמל, אולם בנסיבות שנוצרו לא ניתן היה 

לקדם את המו"מ... למסקנות ועדת ששינסקי היתה השפעה מהותית הן על 

תן היה להתקדם הפרוייקט, והן על תמחור הגז ובהעדר מסקנות סופיות לא ני

 במו"מ".

פרסמה ועדת ששינסקי את המלצותיה הסופיות, ולפיהן בין היתר יוטל  2011בינואר 

, תלוי 50%-ל 20%ושיעור ההיטל בכל המאגרים ינוע בין  12מס רווחי יתר פרוגרסיבי

 בגובה רווחי היתר. 

"י חידשו הצדדים את המגעים ביניהם. מדיוני ועדת ההיגוי של חח 2011בפברואר 

עולה כי נציגי השותפות דרשו מחיר גבוה כדי לפצות אותם על תשלומי המס הנגזרים 

הייתה פגיעה  2011מהמלצות ועדת ששינסקי. לצד המשא ומתן שהתנהל בשנת 

 

פקטור( ומאגר תמר ימוסה  Rמס זה ייגבה רק לאחר החזר השקעה בשיעור הקבוע מראש )מודל   12

 רק לאחר שהכנסותיו יעמדו על ערך כפול מהיקף ההשקעה.
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. נוסף על כך, 2012חמורה באספקת הגז ממצרים, והיא פסקה לחלוטין באפריל 

להארכת צינור הגז ולייקור  שינויים שחלו בתוואי צינור הגז לחופי ישראל גרמו

 העלויות )ראו להלן(. 

 21.8.11-ההתפתחויות המתוארות לעיל באו לידי ביטוי בטיוטת ההסכם התשיעית מ

(. בטיוטה זו חלו 2010)הטיוטה הראשונה שגובשה לאחר הפסקת המשא ומתן בסוף 

חדשה  שינויים משמעותיים בתנאי ההסכם. שינויים אלו כללו בין היתר קביעת נוסחה

(, CPI -למחיר הגז, ובה מחיר בסיס המוצמד למדד המחירים לצרכן בארה"ב )להלן 

במקום נוסחת התמחור שסוכמה במכתב הכוונות; בה בעת בוטל סעיף ההגנה 

שונתה נוסחת  12.10.11-עשרה מ-שהוכנס לטיוטות ההסכם. בטיוטת ההסכם האחת

, 2019בכל שנה עד לשנת  1%יוסף  CPI-ההצמדה פעם נוספת, ונקבע שלהצמדה ל

 מנגנון "פלוס מינוס אחד"(. -בשנה )להלן  1%יופחת  2020ומשנת 

למשרד מבקר המדינה הבהירה חח"י כי המחיר שנקבע  2016בתשובתה מאפריל 

לבסוף בהסכם עם שותפות תמר נמוך לאין שיעור מהמחיר שדרשה שותפות תמר 

ה אפוא כי שותפות תמר במסגרת השינויים שנעשו בעסקה. מתגובת חח"י עול

, ולבסוף סוכם על מנגנון 2%בתוספת  CPI-העלתה דרישות למחיר בסיס הצמוד ל

"פלוס מינוס אחד". חח"י הוסיפה כי הצליחה להבטיח לעצמה גמישות רבה ברכישת 

 הכמויות ובאופציה להגדיל את כמויות הגז הנרכשות. 

תה כרוכה בהגדלת היקף יצוין כי האופציה שקיבלה חח"י להגדלת הכמויות היי

(. כמו כן, באותה העת קבע ההסכם כי TOPההתחייבות של החברה לרכש גז )

, כשנה בלבד ממועד חתימת 2013ההחלטה על מימוש האופציה תתקבל באפריל 

 ההסכם ובסמוך לתחילת הזרמת הגז בפועל ממאגר תמר.

 15לתקופה של נחתם כאמור ההסכם לרכישת גז בין חח"י לשותפות תמר  14.3.12-ב

נכנס  25.7.12-שנים, וכניסתו לתוקף הותנתה באישור המאסדרים )ראו להלן(. ב

 . 13ההסכם לתוקף לאחר שהתקבל האישור הנדרש

בתשובתה ציינה חח"י כי לדעתה ההסכם לרכישת גז שנחתם בינה לבין שותפות 

 תמר הוא ההסכם הטוב ביותר שהנהלת חח"י הייתה יכולה להשיג במסגרת המשא

 ומתן המסחרי בין הצדדים, בתנאי השוק ששררו בתקופת המשא ומתן ולנוכח המצב

ים 'הרגולטורי. לעניין זה מסרה חח"י כי "המחסור בגז מצרי, והעובדה שמאגר 

[ עמד בפני התכלות, היוו גורם משמעותי בשינוי מאזן הכוחות שבין 14]'תטיס

ר כספקית גז טבעי בלעדית הצדדים, עם חיזוק כוחה המונופוליסטי של שותפות תמ

לחברת החשמל ולמשק הישראלי". עוד מסרה כי "הפתרון האפשרי היחידי והמעשי 

לסיום המשבר האנרגטי ולחידוש אספקת הגז הטבעי למשק הישראלי, היה פיתוחו 

 המהיר של מאגר תמר". 

משרד מבקר המדינה בחן את המשמעויות הכספיות הנגזרות משינוי האופן שבו 

 חיר הגז בעסקה ביחס למכתב הכוונות. להלן הממצאים: נקבע מ

 

של ועדת השרים לענייני  285של רשות החשמל; החלטה מס' חכ/ 377בישיבה  1החלטה מס'   13

 .17.7.12-חברה וכלכלה מ

הגז  "ים תטיס" הוא מיזם לחיפושי גז ונפט מול חופי אשדוד ואשקלון שהביא לגילוי מאגרי  14

"מארי" ו"נועה". מאגר ים תטיס היה אחד ממקורות הגז של חח"י בשנות האלפיים עד התכלותם 

 .2013-2012בשנים 
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 המחיר נוסחת שינוי

 ביחס תמר בהסכם
 המחיר לנוסחת
 ייקר הכוונות במכתב

  הגז עסקת את
 מיליארד 1.5-0.82-בכ

 בעת כבר .דולר
 הסכם על החתימה

 סמך על, תמר
 היה, אז שהיו הנתונים

 לפי הגז שמחיר ידוע
 צפוי תמר הסכם
 מהמחיר גבוה להיות
 היה לו הגז של הצפוי
  נוסחת פי על נקבע

 LOI-ה
 

 ההצמדה נוסחת שינוי נוספות בגין עלויות

על פי חישובי משרד מבקר המדינה על בסיס הנתונים שהיו ידועים ערב החתימה על 

, שינוי נוסחת המחיר בהסכם תמר ביחס לנוסחת המחיר 2012הסכם הגז בשנת 

, ייקר את כל תקופת ההסכם לאורךתלות במימוש האופציה כו במכתב הכוונות

. יש להדגיש כי אומדנים 15מיליארד דולר במחירים שוטפים 1.5-0.82-עסקת הגז בכ

. לכן, כבר בעת החתימה על הסכם 16אלו הם חסם תחתון להיקף העלות הנוספת

יות היה ידוע שמחיר הגז לפי הסכם תמר צפוי לה תמר, על סמך הנתונים שהיו אז,

 בשניםעל כך,  נוסף. LOI-נקבע על פי נוסחת ה היהגבוה מהמחיר הצפוי של הגז לו 

 הנוספת העלותבפרט, לכן  הנפטבכלל ומחיר  האנרגיה מאוד מחירי ירדו האחרונות

תחזיות מחירי  סמך עלשהוערכה במשרד מבקר המדינה במועד סיום הביקורת,  כפי

 מיליארד 2.3-2.0-כ על תעומד ,2016 לנובמברהעדכניים  TOP-אנרגיה והיקפי ה

. להלן מוצגת תחזית התפתחות מחיר הגז בעסקת תמר בהשוואה למחירו 17דולר

  :בהתאמה ,2016 שנתוכפי שידוע ב 2012 שנתכפי שהיה ידוע ב במכתב הכוונות

 

הגבול התחתון של העלות הנוספת חושב על ידי הכפלת הפער בין מחיר הגז בעסקת תמר   15

וע ערב של חח"י, כפי שהיה יד TOP-בהיקף ה LOI-לפי נוסחת ה 2012למחיר הגז החזוי משנת 

החתימה על ההסכם ובהנחה שהאופציה לא תמומש. הגבול העליון של העלות הנוספת חושב 

-לפי נוסחת ה 2012על ידי הכפלת הפער בין מחיר הגז בעסקת תמר למחיר הגז החזוי משנת 

LOI בהיקף ה-TOP  הנגזר ממימוש האופציה )לפני הפחתות או העברות עודפים שקיומן והיקפן

ולא בצריכה  TOP-רב החתימה על ההסכם(. התחשיב חושב על ידי ההכפלה בלא היה ידוע ע

 החזויה כדי לשקף את החשיפה להיקף ההתחייבויות הוודאיות ולא לצריכה חזויה שאינה ודאית.

( של חח"י לרכישת גז ולא על היקף TOPהחישובים מתבססים על היקף ההתחייבויות המינימלי )  16

לפי היקף הצריכה  גבוה יותר, ולכן ייתכן שהפערים האלו יגדלוהעסקה בפועל שיכול להיות 

כדי לשקף את היקף העלות הנוספת שחח"י  TOP-בפועל. התחשיב מתבסס רק על היקף ה

כן, תחשיב זה אינו מביא  הייתה מחויבת בה במסגרת ההסכם ושאי אפשר להימנע ממנה. כמו

חוזי הגז במשק בכלל ועל מחירי הגז  בחשבון את ההשפעות החיצוניות של הסכם חח"י על יתר

 בהסכמים האלו בפרט.

 שלהלן ועל ההנחות 2016החישובים האלו מתבססים על נתונים בדבר ההצמדות בפועל עד   17

גידול של  - CPI-השנים: לעניין הצמדת המחיר בהסכם תמר, שני תרחישי גידול ב בנוגע ליתר

)משקף את נתוני האינפלציה  1.5%ידול של )ממוצע ארוך טווח לאינפלציה בארה"ב( וג 2.3%

 במדד 1.8%בארה"ב בשנים האחרונות(; לעניין הצמדת המחיר במכתב הכוונות, עלייה של 

, קירוב של רכיבי סל הדלקים לפי מחירי חבית נפט מסוג בראנט, וכן צריכת PPIהמחירים ליצרן 

 (.Take or Pay-התחייבויות חח"י בהסכם )כלומר לפי ה גז על פי
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תחזית התפתחות מחיר הגז בעסקת תמר בהשוואה למחירו  :א1 תרשים

 2012שהיה ידוע בשנת במכתב הכוונות, כפי 

 

 חח"י וחישובי משרד מבקר המדינה.: המקור

 .2012היא מהרבעון הראשון של  LOI-התחזית המקורית של חח"י למחירי הגז לפי ההערה: 
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תחזית התפתחות מחיר הגז בעסקת תמר בהשוואה למחירו  ב:1 תרשים

 2016במכתב הכוונות, כפי שידוע בשנת 

 

 המדינה. חישובי משרד מבקר :המקור

 2016, כלומר עד 2016העדכני לסוף נובמבר מחיר הגז בעסקת תמר מחושב על בסיס המידע  הערה:

הונחו שני תרחישי אינפלציה בארה"ב: גידול שנתי ממוצע של  2017הוא הנתון בפועל; משנת  CPI -ה

 ארה"ב.  CPI-ב 1.5%ארה"ב או גידול שנתי ממוצע של  CPI-ב 2.3%

 החזוי מהמחיר נמוך הכוונותללמוד כי המחיר החזוי לפי מכתב  אפשר מהתרשימים

התרחבו  האנרגיה במחירי האחרונות בשנים ובשל ההתפתחויות, תמר עסקת לפי

 .אלו פערים

בתשובתה ציינה שותפות הגז כי בתקופה שעד חתימת ההסכם, כשנתיים וחצי 

האנרגיה בעולם  ממועד החתימה על מכתב הכוונות, חלו שינויים גדולים בתעשיית

 ובישראל, וכן נערכו שינויים מהותיים לטובת חח"י בתנאי ההסכם:

חלה עלייה ניכרת במחירי הנפט )מחיר חבית בראנט(, במחירי הגז הטבעי  .1

 באירופה ובמחירי הגז המונזל. 

)תכנית מתאר ארצית( למתקן קבלה באזור חוף  לא אושרה התמ"א 2010בשנת  .2

דור, ובעקבות זאת היה ייקור של כחצי מיליארד דולר בערכים מהוונים בעלות 

הפיתוח של מאגר תמר. שינוי זה הגביל את קיבולת המערכת, לכן בשלב השני 

 היה הכרח להרחיב את פרויקט תמר בעלות ניכרת.

ביאה לשינוי מהותי ביותר במיסוי של מונתה ועדת ששינסקי, והיא ה 2010בשנת  .3

פרויקט תמר. בתשובת שותפות תמר נמסר כי ועדת ששינסקי העריכה כי 
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מיליארד ש"ח )ללא  40-השינויים האלו יפחיתו את הכנסות פרויקט תמר בכ

היוון(, ולהערכת נציגי שותפות תמר ההפחתה בהכנסות גדולה בהרבה מאומדן 

 זה. 

החלטות של רשות ההגבלים העסקיים שהגבילו פורסמו כמה  2011מאוגוסט  .4

 את היכולת לצרף שותפים למיזמים בתחום חיפוש גז והפקתו.

מונתה ועדת צמח, ובעקבותיה הוגבל היקף הייצוא ממאגרים  2011באוקטובר  .5

מכמות הגז מהמאגר. החלטה זו גרמה לביטול פרויקט ייצוא  50%-גדולים לכ

 מתוכנן של מאגר תמר. 

, אחסון Bותפות הגז בתשובתה כי האפשרות לאחסן גז במאגר מארי עוד ציינה ש

שהיה אמור להניב לשותפות הכנסות ודאיות מחח"י, שייתכן שהיו גבוהות אפילו 

מפער העלויות שזוהה בביקורת זו, התבטלה בשל עיכובים בירוקרטיים, והביטול גרם 

הסכומים  הן בשל השקעתולנזקים כספיים לשותפות הן בשל הפסד הכנסות 

 . 18הנדרשים בפרויקט האחסון

שותפות הגז הוסיפה כי הכוח האמיתי במשא ומתן היה כל העת בידי חח"י, שהיא 

לקוח עוגן, ובלעדיה לא היה אפשר לקבל את המימון שנדרש לפרויקט. לשותפות 

. כמו כן, משלב מסוים נוהל תמר היה אינטרס מובהק מידי לגבש הסכם מול חח"י

המשא ומתן לא רק עם חח"י אלא בעיקר עם גורמי הממשלה והמאסדרים, שאישורם 

נדרש לחתימת חח"י על ההסכם ולביצוע העסקה. לכמה מהגורמים האלו היה חלק 

פעיל ביותר בקביעת המחיר ונוסחת ההצמדה. כל הגורמים האמורים הביעו שביעות 

 פי שסוכמו ואישרו אותו.רצון רבה מתנאי ההסכם כ

בתקופה ייחודית של צמצום התחרות במשק הגז  ,2012-2010בשנים  הסכם גובשה

התנאים האלו השפיעו על יחסי הכוחות במשא ומתן. כאמור, מחסור בגז טבעי. ו

ולאחר מועד החתימה על  ,שותפות תמר הפכה לספק הגז המרכזי במשק הישראלי

צרכן הגז הגדול במשק לחח"י בד בבד הייתה  ;ולאף הוכרזה מונופ ההסכם עם חח"י

לה לקבל מימון להמשך  הפשריא. היא הייתה לקוח עוגן לשותפות תמר והישראלי

; מכאן, גם לחח"י היה כוח מיקוח. יש לציין כי משבר הדלקים 19פיתוח המאגר

השפיע על התנהלותה של חח"י במהלך המשא ומתן ועל רצונה לקדם את פיתוח 

דים ככל שניתן את הזרמת הגז הטבעי ממנו, ובכך להפחית את עלויות המאגר ולהק

עם זאת, עלויות הדלקים של חח"י מגולמות בתעריף החשמל,  הדלקים בחברה.

שממנו נגזרות הכנסות החברה, ומכאן השפעת ייקור מחיר הגז על מצבה הכספי של 

ני, מומחה לתורת יועץ חיצובין הצדדים בחן יחסי הכוחות החברה נמוכה יחסית. את 

עמדת היועץ הובאה לפני ועדת היגוי הגז הטבעי של . חח"י המשחקים, ששכרה

 

 .42-40, עמ' 2015-, דוח ביקורת מיוחד, התשע"ההטבעי הגז משק פיתוחמבקר המדינה,   18

חח"י ושותפות הגז ציינו לפני משרד מבקר המדינה כי ללא ההסכם עם חח"י לא היה אפשר   19

 לפתח את מאגר תמר.
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 ההגנה סעיף הכנסת

 בעקבות לטיוטות
 ועדת הקמת

 סעיף, ששינסקי
 המיסוי שינוי כי שקבע

 במצבה יפגע לא
 שותפות של הפיננסי

 על מלמדת, תמר
 לפתחו לגלגל הכוונה

 עלויות את הציבור של
 ועדת שקבעה המיסוי

 או במלואן, ששינסקי
 בחלקן
 

, והיא העריכה כי כוח המיקוח של חח"י במשא ומתן עשוי להיות 2011החברה ביולי 

 .20גדול מזה של שותפות הגז

בתשובתה ציינה חח"י כי בהיעדרו של מחיר שוק עולמי ליחידות גז תנאי ההסכם 

היה מסמך  LOI-ם את מאזן הכוחות המסחרי שבין הצדדים. כמו כן, "מסמך המבטאי

מוקדם ולא מחייב, ששימש בסיס למו"מ, ולא מעבר לכך, וודאי לא ניתן לקבוע שכל 

מהווה עלות עודפת". כמו כן, האישורים  LOI-עלות מעבר לעלות הנובעת ממסמך ה

 שנתנו המאסדרים להסכם הם חזקה לתקינותו.

 2012בשנת החשמל כי  מסרה רשותמשרד מבקר המדינה ל 2016מאי מ תשובתהב

 הייתהכי היא לא היא הוסיפה . למכתב הכוונותאת השוני ביחס  הרשותפרסמה 

 ,עמדה ברורהלה הוצגה שמכיוון  LOI-ה על פי נוסחתאמורה לאשר את ההסכם 

הוסרה היא ו ששינסקילאחר ועדת  אפשריתאינה  LOI-המסמך לפיה חתימה על ו

  מהשולחן.

"י לשותפות תמר חחשנחתם בין  הכוונות מכתבמשרד מבקר המדינה מציין, כי 

מוכר מרצון עוד בטרם השתנו לבין קונה  תןומשא שיקף כאמור מ 2009בשנת 

 העלתה הביקורתעוד זרם לישראל.  ממצריםבעת שהגז ותנאי התחרות בשוק 

שהופיעה בכל שמונה טיוטות ההסכם  הנוסחה הייתה LOI-ב המחיר נוסחת כי

עד  2009דצמבר משהתנהל בין הצדדים  ןתומשא משנכתבו במהלך ה

-מעבר להיות ה תןומשא ביטא את כוונת הצדדים במש, דבר 2010אוקטובר 

LOI תן. יתר על כן, נוסחת ומשא מסמך מוקדם שמטרתו רק לשמש בסיס למ

של גז טבעי כשיש מחיר הערכת הות אמת מידה לילה היכול LOI-התמחור ב

סעיף ההגנה לטיוטות בעקבות  הכנסת, על כך . נוסףיותר מספק גז אחד

קבע כי שינוי המיסוי לא יפגע במצבה הפיננסי סעיף ש, ששינסקיהקמת ועדת 

את עלויות  לפתחו של הציבורשל שותפות תמר, מלמדת על הכוונה לגלגל 

. לפני משרד מבקר במלואן או בחלקןששינסקי, המיסוי שקבעה ועדת 

ואכן כמה , וייקורו הגז תמחור סחתנו המדינה הובאו מכלול הסברים לשינוי

עם זאת, הסברים  ."יחח בשליטת היו ולא קשורים לגורמים חיצוניים מהם היו

 .בהשוואה למכתב הכוונות העלאת מחיר הגז בעסקהאלו אינם מצדיקים את 

מעריך את הרעת התנאים במהלך המשא ומתן בעסקת  משרד מבקר המדינה

-, בכ2012ימה על הסכם תמר במרץ תמר, כפי שהיה ידוע שיקרה ערב החת

לצד העלויות שנבעו מהרעת התנאים, משהתגבש מיליארד דולר.  1.5-0.82

ההסכם נכון היה לחתום עליו בהקדם, וזאת בשל המחסור בגז שהחל במהלך 

 המשא ומתן שייקר באופן ניכר את עלויות ייצור החשמל. 

 

 

ול יותר "כוחה של חברת החשמל גדהחיצוני פי היועץ  עלועדת ההיגוי עולה כי מפרוטוקול   20

. עוד עולה נעשו", מכיוון שחלק מההשקעות של שותפות הגז כבר זמכוחם של מוכרי הג

"י יעניק לשותפות הגז "מעמד מונופוליסטי" חחארוך טווח מול  הסכםמהפרוטוקול כי חתימה על 

 לקבל תמורה."י צריכה חחשעבורו 
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  הגז מחירי יציבות

שקפת מחיר גז התלוי בהתפתחויות בשווקי הנוסחה שגובשה במכתב הכוונות מ

האנרגיה, והיא כוללת מחיר רצפה ונוסחת הצמדה המתבססת על מקדמי הכפלה 

המרסנים את העלייה או את הירידה באחד מרכיבי סל הדלקים או יותר ובמדד מחירי 

הייצור )כדי להקטין את התנודתיות של מחירי הגז בעסקה(. הנוסחה החלופית של 

ד המחירים לצרכן בארה"ב משקפת בסבירות גבוהה עלייה מתמשכת הצמדה למד

 בשני העשורים האחרוניםבמחירי הגז במנותק מההתפתחויות במשק האנרגיה, שכן 

 בתשובתה .21שנהב 2.3%-כ של עלה מדד המחירים לצרכן בארה"ב בקצב יציב יחסית

יציבות תגביר את בארה"ב  לצרכן המחיריםמדד ההצמדה ל"י כי חחהסבירה 

במחירי האנרגיה )כפי שנחזה עלייה להמשך ה ת החברהחשיפקטין את המחירים ות

 באותה התקופה(.

ההצמדה  נוסחת לפניה שהוצגה עמדת חח"י לפיכי  רשות החשמל מסרה בתשובתה

 דהיינו, 22מנגנון גידור "( היאפלוס מינוס אחד"ללא מנגנון  ,ההצמדה בלבד) CPI-ל

הרשות ציינה כי בפעולותיה עמד לנגד עיניה גם  .גידור בתוכו חוזה כולל ההסכם

השיקול שלא לפגוע במימון מאגר תמר כדי לא לגרום לעיכובים בפיתוח המאגר; 

בהקשר זה טענה שותפות תמר בתשובתה כי גידור המחיר היה תנאי הכרחי לקבלת 

 מימון. 

ת החשמל גידור סיכונים הוא כלי מקובל להפחתת סיכונים. עם זאת, עמדת רשו

בעניין גידור הסכם הגז היא שמנגנון הגידור הנכלל בעסקה משית את עלויות הגידור 

 :להלן שיוצג על הצרכנים במקום על שותפות תמר, כפי

כי הצמדה למדד  23קבע בחוות דעתרשות החשמל ששכרה  לאומי-יועץ בין .1

 מקובלותהצמדה  שיטותאינה עולה בקנה אחד עם  בארה"ב המחירים לצרכן

ומעבירה סיכונים  תעולם, ושיטה זו גורמת לעליית מחירים בלתי מוצדקב

 , היאסבירה אינה הנוכחי הגז בהסכםהקצאת סיכונים  כי ציין היועץלצרכנים. 

 .הגז ליצרני סיכונים וכמעט שאינה מותירה הגז צרכני על סיכונים משיתה

 כל משקפים אינםשל הרשות קבע כי "נוסחת המחיר וההצמדה  אחר יועץ .2

ואילו למשק החשמל הישראלי הם משקפים עליה מתמדת  לתמר סיכון

 עסקאות כי ציין הוא)ההדגשה במקור(.  "במנגנון שאינו מקובל בעולם ,במחיר

, הגז ספק עלויות ומבחינת שנים, 18של  לתקופה הן תמר שותפות של המימון

הרצון האחד, : בארה"ב נובעת משני גורמיםהצמדה למדד המחירים לצרכן 

 בתשומות, והאחר הצמדת עלויות להתייקרות התפעול להצמיד את עלויות

 המחירים למדד המחיר הצמדת"המשך  למעשה כי טען לכן הוא למדד;מימון ה

". מוצדקת שאינה מחיר עליית מהווה הראשונות השנים 10 לאחר האמריקאי

 

 1.6%-כ -בשיעור נמוך יותר ( CPI) עלה מדד המחירים לצרכן בארה"ב 2014-2012בשנים אולם   21

 בשנה בממוצע.

 ראו את מילון המונחים בסוף הדוח.  22

23  NEWES, New Energy Solutions for the Public Utilities Authority (Electricity) of the State of 

Israel Study On World Gas Pricing Regulation And Lessons For The Israel Market (2014), p.6 

p.8 
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 פתקמש CPI-ה נוסחתרשות היו מודעים לכך שבמשתמע כי גם  ומדברים אל

 . נוספותעלויות 

היא ציינה לעניין מנגנון  201224בשימוע שהוציאה רשות החשמל לחח"י במאי  .3

ההצמדה כי מחד "הוא מנגנון חריג לשימוש בהסכמי גז טבעי ואין הוא מבטא 

מתודולוגיה ברורה להתפתחות מחירי גז בהסכם לאורך השנים באופן המשקף 

בר באילוץ ובהחלטה בין צדדים לחוזה, מחירי שוק." מאידך "ניתן לטעון כי המדו

במבטאת בחירה ביציבות מחירים )הגם שמבטאת עלית מחירים קבועה( על פני 

 סיכון, גם אם איננה בגדר פרקטיקת הצמדה מקובלת". 

 האנרגיה ולשר הממשלה לראש דאז רשות החשמל"ר יו ששלחה במכתב .4

שהתגבשה בתחום  המונופוליתהמציאות  בשל" כי ציינה היא 2014 בדצמבר

על שולחן הרשות לחשמל  ונחואספקת הגז הטבעי בישראל, הסכמי הגז אשר ה

מבטאים תנאים שאינם מקובלים במשקי גז תחרותיים, ובפרט חלוקת סיכונים 

הן את סיכון הכמות  צרכניולא מאוזנת לטובת ספק הגז. ספק הגז מגלגל על 

 CPI-ל ההצמדה כי אלו עולה מדבריםוהן את סיכון המחיר, בניגוד למקובל". 

מחיר  על הגידור עלויות)באמצעות השתת חח"י מחיר ל סיכוניבעצם גלגול  היא

 לצרכני החשמל.  מנה( ומחח"י

המעבר למחיר הצמוד למדד המחירים לצרכן  בתשובתה טענה שותפות הגז כי

ובראשם משרד  ,נכפה עליה על ידי הגורמים הממשלתיים דלקיםולא לסל  בארה"ב

נכנס עוד לא לא מהותי שהסכם "י ועם חחהסכם ה מלבדהאוצר ורשות החשמל. 

ציינה כי  היא. זה כלשהו הצמוד למדד הסכםתמר על  ותשותפ הלא חתמ ,לתוקף

בחשבון את  מביא( נקבע מנגנון שאינו ששינסקיבטיוטת חוק מיסוי רווחי נפט )חוק 

תמר. מאגר  פיתוחמימון את ינו מאפשר , דבר שאהנפטתוצאותיו של גידור מחיר 

קיבוע של המחיר(  דהיינו,המחיר )את  לגדרנדרש מהלווים  הדלקיםלסל  בהצמדה

 רואה אינו החוק. הפרויקטאורך כל הכנסה מינימלית לכדי להבטיח לעצמם 

 השותפים עלולים הגידור עסקת ולפיכך, בעקבות מימון, הוצאות גידור בעסקאות

נציגי . בפועל שיקבלו מהסכום בהרבה הגבוה סכום על טנפ רווחי לשלם מס

הם  ךא ,תמר הפנו את תשומת לב מנסחי החוק לליקוי זה וביקשו לשנותו שותפות

י הממשלה לפיה חברת יגהם "קיבלו תשובה מנצ ,השותפות לטענת". בסירוב נענו"

 , ככלבלבד" דלקיםשאינו צמוד לסל  הסכםהחשמל תהיה מוכנה לחתום איתם על 

 ". גבוהה התנודתיות בו בשוק יציב מחיר ליצור מטרה"מתוך  כנראה

התקציבים במשרד האוצר כי  ציין אגףלמשרד מבקר המדינה  2016מאי תשובתו מב

על פי כולל החלת מס רווחי יתר , 201125-ם ממשאבי טבע, התשע"אחוק מיסוי רווחי

ת הנוספות זוכות יתר העלויוומנגנון המבוסס על הכרה בעלויות הקמת המערכת, 

על  מימון הוצאות לוקח בחשבון זה מקדם. R-Factor26 מקדםה במסגרתלהכרה 

צמצום את . מנגנון זה נועד להבטיח הקמה וכדומה בתקופת על גידור, ניהול הוצאות

וכן להבטיח יכולת  למיניהםתמריצים בעקבות  חברות שותפות הגזעיוות בשיקולי ה

 

 .2012עקרונות להכרה בעלויות בגין הסכמים לרכישת גז טבעי  -הצעת החלטה לשימוע   24

שונה שמו. שינוי השם  30.11.15-, אך ב2011-במקור נקרא חוק זה חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א  25

 .2511מופיע בספר החוקים, חוברת מספר 

26  R-Factor קבע באמצעות היחס בין ההכנסות )בניכוי תמלוגים ומס הוא מודל שבו שיעור המס נ

 ייעודי על הרווחים( ובין השקעות היזמים.
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 היציבות אמנם

 CPI-ל שההצמדה
 מבטיחה מספקת

 לעלויות בנוגע ודאות
, י"חח של האנרגיה

 את מעלה היא אך
 את ומייקרת הגז מחיר

 ההצמדה .העסקה
 הגז מחיר את מנתקת

 בשווקי מההתפתחויות
 ובתרחישים, האנרגיה

 במחירי ירידה של
 עלולה היא האנרגיה
 על להשפיע

 במשק התחרותיות
 

הגידור טען אגף התקציבים כי בכל המסמכים  בענייןסבירה של גביית המס. 

ובישיבות שערכה הוועדה עם הבנקים המממנים,  ששינסקי,החברות לוועדת שהגישו 

 המאגר, מימון את תאפשר לא הגידור בהוצאות הכרה-שאי ניתנה הדעת לכךלא 

הסופי,  הדוח פרסום לאחר רק. הגז בהסכמי הצמדה ברכיבי שינוי תחייב ולחלופין

 וחשיבותו להשלכותיו על מימון הגידור עלה נושא בכנסת, הדיונים במסגרת

 . להכיר החברות דרשו שבהן הוצאות של מאוד ארוכה כמו לשורה, המאגרים

התקציבים כי חוזי גידור בשוק הנפט הם על פי רוב קצרים ביותר, ואי  אגף ציין עוד

 היה לא כלל צרהאו אפשר להשיגם כלל לתקופות העולות על שנים ספורות. משרד

"י כל הנחיה, הוראה או עצה לחחלא נתן , ו2011 בשנת תן שהתנהלמלמשא ו שותף

 לאופי שיטת ההצמדה.  נוגעב

 תמספק CPI-שההצמדה ל משרד מבקר המדינה מעיר, כי אמנם היציבות

 הגז מחיר את היא מעלה אך"י, חחלעלויות האנרגיה של נוגע ודאות ב מבטיחה

 הגז מחיר את הזאת מנתקת ההצמדה, כן כמו. העסקה את ומייקרת

היא  האנרגיה במחירי ירידה של ובתרחישים האנרגיה, בשווקי מההתפתחויות

 אנרגיה עתירי בענפים בעיקר, במשק התחרותיות על עלולה להשפיע

 האחרונות בשנים, למשל. העולמיים אחרים בשווקים בספקים המתחרים

 התפתחות שהייתה מביאה) בעולם האנרגיה במחירי חדה ירידה נרשמה

 במכתב שסוכמה הנוסחה באמצעות תומחר הגז לו הגז במחיר לירידה

 והשפיע על מחירי לעלות המשיך תמר בהסכם הגז , אך מחיר(הכוונות

  בנוסחת. יש לציין כי גם במשק הישראלי החשמל צרכני בקרב רוב החשמל

מחיר רצפה יש בה ואף  ,מקדמי ריסון לעלייה או ירידה במחיר הגזיש  LOI-ה

המהווים לכשעצמם גידור לסיכוני המחיר לשני  mmbtu-ל דולרים 4של 

  הצדדים.

יוצא אפוא כי מי שיישא בעלויות גידור אלו הם צרכני החשמל של חח"י, וזאת 

אף שבניגוד למקובל, כפי שציינה רשות החשמל, ספק הגז גלגל את סיכון 

אכן מספקת יציבות  CPI-ההצמדה ל המחיר ואת סיכון הכמות על צרכניו.

  לצרכני חח"י אך ספק אם הגידור נעשה בעלות המינימלית.

 

 מינוס אחד" "פלוס עלויות עודפות של מנגנון

בשנה במחצית השנייה  1%-ב CPI-לפי תחשיבי משרד מבקר המדינה, ירידת מדד ה

בשנה במחצית הראשונה של  1%-של תקופת ההסכם אינה מקזזת את העלייה ב

ידועים ערב חתימת  . מהתחשיב עולה כי על פי הנתונים שהיו27תקופת ההסכם

 

אינה רק למחיר ללא מנגנון ה"פלוס מינוס אחד" אלא למחיר  1%בשל העובדה שתוספת של   27

שהצטברו בשנים קודמות )בדומה לחישוב "ריבית דריבית"(, הפחתת  1%לרבות תוספות של 

 עד תום תקופת ההסכם אינה מקזזת את מלוא עליות המחיר בשנים הראשונות.  2020משנת  1%
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 מינוס פלוס מנגנון"

 הנכלל", אחד
  ההצמדה בנוסחת

 , הגז מחיר של
 תוספתי רכיב הוא

 ברוב מקובל שאינו
 הגז הסכמי

  ערכה שהשותפות
, הלקוחות יתר עם

  עלות יוצר והוא
 של בהיקף עודפת

 מיליון 640-370-כ
 דולר

 

דולר בערכים שוטפים,  ןמיליו 640-370-בכההסכם, מנגנון זה ייקר את עסקת תמר 

 . 28כתלות במימוש האופציה

הביעה בהחלטותיה את עמדתה ואת הסתייגותה מרכיב "פלוס מינוס  החשמל רשות

אחד" בהצמדה. כך, בנוגע לרכיב זה ציינה הרשות בתשובתה כי עלויותיו הן "עלויות 

, וכי 29עודפות שאינן עולות בקנה אחד עם המקובל או הראוי לצורך הכרה בעלויות"

טת רשות... ומביאה לעליה תוספת "פלוס מינוס אחד" "נקבעה כפסולה כבר בהחל

 . 30נוספת במחיר ללא שום הצדקה"

בתשובתה מסרה חח"י כי הצמדת המחיר שנקבעה היא תוצאה של משא ומתן 

מסחרי בין הצדדים, והיא מבטאת היגיון כלכלי עסקי. לשיטתה, אי אפשר לבודד 

מרכיב אחד ולנתח אותו במנותק מההקשר הכולל שבו גובש והוסכם בין הצדדים. 

ל כן, אין מדובר ב"רכיב חריג" שהוא "עלות עודפת", אלא הוא חלק ממארג ע

 הסכמות שלם הבא לידי ביטוי בהסכם.

והוא  ,לא נוצר יש מאין "מינוס אחד "פלוסכי מנגנון  בתשובתה הגז ציינה שותפות

"י. למנגנון זה הייתה חשיבות לחחהוסף בד בבד עם הוספת האופציה שהוענקה 

תמר בשנות האספקה הראשונות, שהן השנים  פרויקטשל  יםהתזר לשיפור רבה

 פחות הורדה במחיר בשנים שלאחריהן )החשובותהלמימון, כנגד  החשובות

(. שיפור זה גם איפשר להשלים את המימון ולהבטיח שהפיתוח יסתיים למממנים

 1.5-במועד המתוכנן, ואף מוקדם יותר, ובכך גם חסך לחח"י הוצאות ישירות של כ

 יארד ש"ח בגין דלקים יקרים. מיל

יוצא אפוא ש"מנגנון פלוס מינוס אחד", הנכלל בנוסחת ההצמדה של מחיר 

הגז, הוא רכיב תוספתי שאינו מקובל ברוב הסכמי הגז שהשותפות ערכה עם 

מיליון דולר. רכיב  640-370-יתר הלקוחות, והוא יוצר עלות עודפת בהיקף של כ

התנאים  כלולממכחלק  תן,ומשא של המרק בשלב מאוחר להסכם  זה נוסף

 התחרות תנאי כמו שינוי, ששינסקיוספו להסכם בעקבות מסקנות ועדת נש

הגז. כיוון שמדובר במנגנון לא מאוזן המגלם עלות עודפת, מן הראוי כי  במשק

כלל הגורמים יפעלו להפחיתה ככל הניתן באמצעות הכלים הקיימים בהסכם, 

  המחיר )ראו להלן(.לרבות הפעלת מנגנון פתיחת 

בסמוך לסיום הביקורת הובא לידיעת משרד מבקר המדינה כי בעת האחרונה נחתם 

הסכם נוסף לאספקת גז טבעי עם צרכן גדול. בעניין זה נטען כי תנאיו המסחריים 

של הסכם זה אינם עדיפים על התנאים המסחריים שנקבעו בהסכם עם חח"י וייתכן 

לשקף תנאים הוגנים שאף נופלים מהם, כך שהתנאים בהסכם חח"י עשויים 

ומקובלים, וכי הוא אינו מפלה או חורג מהסטנדרטים המקובלים בעולם לעריכת 

 

הגבול התחתון לעלות הנוספת חושבה על פי התוספת למחיר הגז של מנגנון "פלוס מינוס אחד"   28

ללא מימוש האופציה. הגבול העליון חושב באותו אופן, אך הכמות המוכפלת  TOP-כפול היקף ה

שקיומן והיקפן  יםת ממימוש האופציה )לפני הפחתות או העברות עודפהנגזר TOP-היא כמות ה

 לא היה ידוע ערב החתימה על ההסכם(.

 א בביאורים.7, 377החלטת רשות החשמל מס'   29

 .2015, ינואר 452( מישיבה 927)1החלטה מס'   30
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הסכמים דומים. יודגש כי משרד מבקר המדינה לא בדק עסקה זו והיא אינה נכללת 

 במסגרת הביקורת של דוח זה.

 

 

 תןומשא פעולות גורמי הממשלה במהלך המ
 לגיבוש ההסכם

משק החשמל  על ההסכם השלכות של בחינה כללר בהסכם תמ הטיפול הממשל

מחירי הגז ועל החשמל  ףנבחנו עלויות ההסכם והשפעתו על תערי. בין השאר והגז

 הביקושים תמונתעל המשליכה  תכמות הגז הנרכש ;ליתר צרכני הגז במשק החשמל

 ;להשפיע על פיתוח מאגרי גז נוספים ההעתידיים לגז טבעי במשק המקומי ועשוי

 . החשמל במשק המתהווה התחרות על ההסכם והשלכות

נתונות בידי שלושה גופי  היוהסמכויות הנוגעות למחירו של הגז הטבעי במשק 

, ויישומה האנרגיה בתחום המדיניות קביעת ל: משרד האנרגיה האמון עהממשל

הגז  מחירי על לפיקוח הוועדה ;31תעריפים במשק זההקביעת לאחראי  הואובכלל זה 

מכוח חוק הפיקוח על מחירי  הפועלת האוצר והאנרגיה יעי המשותפת למשרדהטב

ורשות החשמל הקובעת את עלויות הגז הטבעי  ;1996-מצרכים ושירותים, התשנ"ו

שיוכרו במסגרת התעריפים הנקבעים ליצרני החשמל לפי חוק משק החשמל. 

מכוח  ,עסקייםההגבלים הנתונות בידי רשות  התחרות לקידום הנוגעות הסמכויות

 . 1988-תשמ"חהחוק ההגבלים העסקיים, 

בשל החשש מריכוזיות יתר באספקת גז  במשא ומתן נדרשה המאסדרים מעורבות

. ריכוזיות "י לשותפות תמרחחבין  תןומשא הקשיים במ נוכחטבעי למשק הישראלי ול

תמחור הגז לאחר פרסום מסקנות ועדת  נוסחת בשינויהתבטאה בין היתר זו 

בחנו את  מאסדריםהעלתה כי ה הביקורת. סקי, שינוי שהביא לייקור ההסכםששינ

ההסכם ונקטו פעולות לטיפול בהשלכות ההסכם, כפי שיפורט להלן, אך במבחן 

  היו אפקטיביים.ל הצעדים שננקטו לא ומכלמסתמן כי התוצאה 

האוצר  יהמשותפת למשרד תמשרדי-הביןהמחירים  פנתה ועדת 2011באוגוסט  .1

 הגז מחירי על פיקוח החלת בנושא עמדותיו כדי לשמוע את לציבורגיה והאנר

קיימה דיונים והיוועצויות בנושא. במאי  2012עד אפריל  2011אוקטובר ומ, הטבעי

ועדה המלצות לשימוע ו, פרסמה התמר הסכם על החתימה לאחר, 2012

מוצר ובמסגרתן ציינה כי היא שוקלת להמליץ לשרים להכריז על הגז הטבעי 

, לאחר אישור ההסכם וכניסתו 2012חוק. באוקטובר בפיקוח לפי פרק ז' -בר

 ולפיו', ז פרק פי על מחיר הגז על פיקוח יוטל כי האנרגיה משרד הודיעלתוקף, 

השותפות תדווח על רווחיות בלבד ללא קביעת מחיר מקסימום לגז טבעי. 

 פרסמו שרי האוצר והאנרגיה צו בנושא זה.  2013 באפריל

 

 לחוק 5 סעיף, 4.3.15-מ, דאז( פיסקלי-כלכלי) לממשלה המשפטי ליועץ המשנה על פי עמדת  31

 ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת האנרגיה, לשר מקנה, 2002-ב"התשס, הטבעי הגז משק

על . רישיון טעון יהיה טבעי גז בשיווק עיסוק כי, שתקבע לתקופה, לקבוע, הכנסת של הכלכלה

, הטבעי הגז משק מחוק כמה סעיפים הרישיון בעל ועל השיווק רישיון על יחולו( ג)5 פי סעיף

  .רישיון בעל שגובה התעריפים את לקבוע הטבעי הגז מועצת את המסמיך 36 סעיף לרבות
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הגיע לידיו מידע  2011כי ביוני  האוצר במשרד התקציבים בתשובתו הסביר אגף .2

. האגף ערך LOI-ממחירי הבהרבה סתמן שהמחירים בהסכם גבוהים הלפיו ש

עבודת מטה ראשונית "במטרה לאמוד את העלות העודפת שתושת על הציבור 

עיקרה ו ,LOI-וזיהה כי צפויה עלות עודפת ביחס ל ,בשל תנאים הסכמיים אלו"

של עבודת  סיומה עם כי האוצר הוסיף משרד. אחד" פלוס מינוס"מנגנון הנובע מ

(. 1%)ללא תוספת  CPI-מסקנה כי אין פסול בהצמדה לידי ל הגיע הואהמטה 

החשמל נערכה עבודה משותפת למשרד  שותעם הגשת ההסכם לאישורה של ר

לגבש עמדה ממשלתית כדי עסקיים ורשות החשמל ההגבלים ההאוצר, רשות 

יצוין כי על פי חוק משק החשמל, הרכב מליאת רשות רחבה בנושא הסכמי הגז. 

ההגבלים העסקיים כולל את הממונה על התקציבים במשרד האוצר או נציג שר 

האוצר מקרב עובדי משרדו; אם כך, החלטות מליאת רשות החשמל ביטאו גם 

היה ידוע  2011ביוני  כברעולה ש ומדברים אלאת עמדתו של נציג משרד האוצר. 

נוספות בהשוואה לנוסחת עלויות כרוך בכי ההסכם המתגבש לגורמי הממשלה 

  .LOI-ה

"י חח האחת, בקשתנדרשה לשתי סוגיות מרכזיות:  העסקיים ההגבלים רשות .3

האחרת לתת לה ( מתוקף היותה לקוח עוגן וMFNלקוח מועדף ) בתנייתר ילהכ

הגבלים ה"י לרשות חחפנתה  2012 בינואר, כך בתוך. 32כובל מהסכם פטור

ה מסוג ימקדמית בנוגע לסיכויי הוספת תני עתדחוות עסקיים בבקשה לקבל ה

 הסכםההיא להשוות את מכלול תנאי  תניה זו של עיקרה. להסכם מועדףלקוח 

תנאים אם  השותפות ללקוחותיה האחרים שתציע"י להסכם הטוב ביותר חח עם

את בחנה העסקיים  ההגבלים רשות"י. חח תנאי ההסכם עםמ עדיפים יהיו ואל

חשש יש בה שכן  ,"ילחחלקוח מועדף  תנייתבקשה והחליטה שלא לאשר ה

ת  העסקיים ההגבלים רשות פרסמה 14.6.12-ב. 33לפגיעה של ממש בתחרו

בין ובין השותפות במאגר הגז תמר  כובל מהסדר פטור מתן בדבר החלטה

פני הרשות היה בהפטור מהסכם כובל, החשש העיקרי שעמד  לעניין"י. חח

ספקי לביקושים לגז טבעי די  ושמשך ההסכם והכמויות הנגזרות ממנו לא יותיר

ים. הרשות התנתה את מתן הפטור מהסכם כובל בפיצול יגז מתחרים עתיד

(. החלטה זו היא הלן)כפי שיפורט ל תקופות לשתי"י חחהסכם האופציה של 

שיגבירו את ר תנאים וצינועדה ל , והיאף פעולה עם רשות החשמלחלק משיתו

 התחרות במשק הגז כפי שיפורט להלן. 

 בין תןמהמשא ו במהלך וכבר תמר, בהסכם לטפל נדרשה החשמל רשות .4

 להסכמי הנוגעות , החליטה כמה החלטות2015-2012 בשנים ולאחריו, הצדדים

 

 בין הנעשה הסדר הוא כובל הסדר, 1988-ח"התשמ, העסקיים ההגבלים לחוק 14 על פי סעיף  32

 או למנוע העלול באופן עצמו מגביל לפחות הצדדים אחד ולפיו, עסקים המנהלים אדם בני

 שאינו אדם לבין בינו או מהם, חלק או בהסדר האחרים הצדדים לבין בינו התחרות את להפחית

 .בהסכם צד

 .עתידיות גז לעסקאות רצפה מחיר יהיה י"חח של העסקה שמחיר הוא החשש העיקרי  33
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. 34העסקיים ההגבלים שותר עם פעולה שיתוף כמה מהן במסגרת במשק; הגז

 :צעדיה פירוט להלן

כי השינויים הצפויים במשק  35החשמל רשות קבעה תןמהמשא ו במהלך .א

הגז בישראל בשנים הקרובות אינם צריכים להשפיע על עלויות הגז הטבעי 

הסכמי עקרונות שנחתמו בין ספקי הגז ליצרני על בעסקאות ארוכות טווח ו

 החשמל.

 של האופציה ההכרה בעלויות ההסכם בפיצולרשות החשמל התנתה את  .ב

 האופציה בעסקת יותר נמוך גז במחיר ובהכרה תקופות, לשתי י"חח

-מה 30% של מקסימלי לשיעור הגז מחיר של ההצמדה הפחתת באמצעות

CPI. בהסכם העודפות העלויות את לקזז מטרתה של מדיניות זו הייתה 

 צעדים. עתידיות בעסקאותבו  תכיר שהרשות הגז מחיר על ולאותת הבסיס

 המחירים פתיחת במועד הגז מחיר את להפחית י"לחח לסייע גם נועדו אלו

היה  רשות החשמל שנקטה הצעדים מנקודת מבטה, מכלול(. להלן ראו)

 . למשק משמעותיות כלכליות תועלות ליצור אמור

בעלויות  ההכרה את התנתה רשות החשמל פים,"היח של הגז הסכמי לעניין .ג

שנים,  שבע על תעלה שלא לתקופה ההסכם תקופת בקיצור ביצוע ההסכם

מחירו של הגז  כי נקבע, כן כמו. 50%-ב בעסקה הגז כמויות או בהפחתת

 . 36י"חח של הייצור לרכיב יוצמד בעסקאות אלו

של  גז בעסקאות הכירה לא ואף בהחלטותיה, עקבית הייתה הרשות .ד

היתר בשל מנגנוני ההצמדה  בין, 2014 בשנת לפניה היח"פים שהונחו

 התממשה, ביקשה לא הגז במשק התחרות כי משהתברר, בד בבד. שבהם

 בבקשה הממשלה לראש ופנתה בנושא מקצועית דעת חוות רשות החשמל

 . במשק הגז מחירי לבעיית יידרשו המוסמכים הגופים ויתר שהממשלה

 מסמכות לגרוע כדי שנקטה בצעדים אין בתשובתה מסרה רשות החשמל כי

 שסוגיית בתקופה שננקטו בצעדים היה מדובר אלא, המחירים על הפיקוח ועדת

 כי בהחלטותיה הסבירה הרשות. בבחינה הייתה עדיין המחירים על הפיקוח

ובשל  בגז המחסור בשל הבסיס בעסקת ולא האופציה בעסקת לטפל בחרה

 כפי, לציבור הגז באספקת לעיכוב תגרום הבסיס בעסקת שהתערבות החשש

 . הגז ספקי לה שהודיעו

 תלויות היו רשות החשמל מצעדיה של להיגזר שהיו אמורות הכלכליות התועלות

 : ובהן הנחות, כמה של בהתממשותן

 

 לרכישת הסכמים בגין בעלויות להכרה עקרונות"בנושא  14.6.12-מ 377 מישיבה 1 החלטה מס'  34

 בגין בעלויות להכרה עקרונות" בנושא 5.11.12-מ 386 מישיבה 3 החלטה מס'"; 2012 טבעי גז

 הכרה אי" בנושא 21.1.15-מ 452 מישיבה( 927)1 'מס החלטה"; 2012 טבעי גז לרכישת הסכמים

 להכרה לתנאים ביחס ממשלתית להתייעצות ופניה 2014 משנת טבעי גז הסכמי בעלויות

 לעקרונות" בנוגע 23.3.15-מ 457 מישיבה( 956) 7' מס החלטה"; אלה הסכמים בגין בעלויות

 ". טבעי בגז הפועלים פרטיים ליצרנים הגז בעלויות להכרה

 .6.6.11-מ 338 מישיבה 2' החלטה מס  35

 נכסי של והתפעול ההון ועלויות הדלקים עלויות את שרשות החשמל קובעת כולל רכיב הייצור  36

 חלוקה, הולכה מעלויות גם המורכבת הכוללת בעלות ביותר הגדול הוא זה רכיב. הייצור

 .הביקוש שעות ומקבצי השנה עונות פי על משתנה הייצור רכיב תעריף. ואספקה
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הגז תעלה  במשק תחרות אם לא תתפתח הגז; במשק תחרות התפתחות .א

 .הגז במשק מחירים על שהממשלה תטיל פיקוח האפשרות

 .ובעתיד בהווה הממשלה החשמל למדיניות רשות צעדיה של בין הלימה .ב

 . האופציה עסקת במסגרת מופחת במחיר גז רכישות .ג

 משנת)עתידיות  בעסקאות גז במחירי להכרה הרשות של עקבית מדיניות .ד

  .(ואילך 2015

 בנוגע כל ודאות ואין התממשו לא ג-א הנחות כי נמצא הביקורת סיום במועד

 ראו) האופציה במסגרת שיירכשו הגז ולכמויות הגז במשק התחרות להתפתחות

ז מתווה בדבר 2015 מאוגוסט הממשלה החלטת, כן כמו(. להלן  כללה 37ג

 . בהחלטותיה רשות החשמל שהתוותה מאלו השונים מחיר מנגנוני

 תומכת סביבה בלא" פעלה היא כי מנקודת מבטה הסבירה בתשובתה הרשות

 כאשר, המוסמכים הגורמים ידי על המתאימים הממשלתיים הכלים מימוש מבחינת

 כי עבודתה הסבירה עוד ."ביותר מוגבלים התערבות כלי לחשמל הרשות בידי

 במשק תחרות של בדבר התפתחותה ודאות חוסר של בתנאים נעשתה המקצועית

 ההסכמים בנושא מדיניות תשנה הממשלה כי לצפות אמורה היתה לא הרשות"ו הגז,

 ומקבלת ממשיכה היתה לו יותר אפקטיבי באופן פירות נושאת היתה ופעילותה

 שיקול שהפעיל רגולטור של ומאוזנת אחראית בצורה" פעלה כי היא הוסיפה". תוקף

 וגמיש יצירתי פתרון יצירת תוך הארוך בטווח הציבור לאינטרס ודאג אחראי דעת

 מכוחה הרשות סמכות" כן, כמו". עת באותה ששרר קיצוני וודאות חוסר של בסביבה

 להתערב מהסמכות בתכלית שונה אשר, עלויות בקרת של הסמכות היא פעלה

 ". הטבעי הגז מחירי רמת תמחור את ישירות ולקבוע

משרד  38הצביע כבר הטבעי הגז משק פיתוח בנושא הממשלתית המדיניות לעניין

 תעדוף בהיעדר ביטוי לידי הבא כוללת ממשלתית מדיניות היעדר על המדינה מבקר

 משק את לפתח היכולת בחוסר וכן, הטבעי הגז למשק הנוגעים המאסדרים יעדי של

 .זה בתחום השיקולים מכלול את שתאזן טווח ארוכת בראייה הטבעי הגז

בתשובתה כי נדרשה התערבות ממשלתית  לעניין החלטות המאסדרים ציינה חח"י

"על מנת שהיזמים לא יעשו שימוש בכוחם המונופוליסטי להעלאת מחירים ולהסטה 

של רווחת הצרכן לעבר המונופול", אך חח"י לא זכתה לכל תמיכה רגולטורית מצד 

הגורמים המאסדרים, והם "הותירו את החברה, הלכה למעשה, לבדה במערכה מול 

משרד האוצר לא פעל להגן על האינטרסים של חח"י באמצעות פיקוח  מונופול הגז".

על המחירים, ורשות ההגבלים העסקיים הטילה וטו על תניית הלקוח המועדף 

, לאחר חתימת הסכם תמר; 2012והכריזה על קיומו של מונופול תמר רק בשלהי 

 ואלה יותהסוגמבקר המדינה מציין כי  בכך "לא הגנה על חח"י בעת המו"מ". משרד

השיקולים  מכלולאת  נדרש כי התייחסות המדינה אליהן תביא בחשבוןמורכבות ו

 "י.של חחמשק ולא רק בהיבט כל ההנוגעים ל

 

בדבר "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה  16.8.15-מ 476החלטת ממשלה מס'   37

ת גז טבעי הגז הטבעי 'תמר' ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 'ליוויתן', 'כריש' ו'תנין' ושדו

 נוספים".

 .2015-, דוח ביקורת מיוחד, התשע"ההטבעי הגז משק פיתוחמבקר המדינה,   38
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 מדיניות היעדר

 ארוכת ממשלתית
 משק לפיתוח טווח
 סביבת יצר, הגז

 ודאית-אי עבודה
 שנדרשו למאסדרים

. תמר בהסכם לטפל
  מדיניות בהיעדר

 הצעדים כללו כזאת
 לטיפול שגובשו
 שיתופי תמר בהסכם
 בין וולונטריים פעולה

 אך, המאסדרים
  צעדים כי מסתמן

 אפקטיביים אינם אלו
 

עדר מדיניות ממשלתית ארוכת טווח לפיתוח יהמשרד מבקר המדינה מעיר, כי 

המגדירה את יעדי הממשלה ומניחה אבני דרך וחלופות  מדיניות - משק הגז

שנדרשו  מאסדריםת ליודא-אי ת עבודהיצר סביב - שק הגז הטבעילפיתוח מ

לטיפול שגובשו צעדים הכללו כזאת עדר מדיניות ילטפל בהסכם תמר. בה

מסתמן כי צעדים  ך, אמאסדריםבהסכם תמר שיתופי פעולה וולונטריים בין ה

, שחלו לאחר אפקטיביים, בין היתר בשל שינויים במדיניות הממשלה ו אינםאל

 שעמדושל הנחות  ןהתממשות-לאי והובילאשר  מה על ההסכם ואישורו,החתי

, פרק לדעת משרד מבקר המדינה. מאסדריםבבסיס העבודה המשותפת של ה

כדי  דיוהזמן שחלף מגילוי מאגר תמר עד החתימה על ההסכם היה ארוך 

הסכם העוגן של  ואשה ,קווים מנחים לטיפול בהסכם זהשל ש וביגאפשר ל

על מחירי הגז במשק בשני יש לו השפעה מהותית ו ,פיתוח מאגר תמר

התחרות המתהווה במשק החשמל, ועל על מחירי החשמל  ,העשורים הבאים

 פיתוח מאגרים עתידיים.  על יתכן שאףיו

 תבהם סוגיות מהותיות לכלכלה הישראלישבמקרים  ,שבעתיד הראוי מן

 ש מדיניות ארוכת טווח ברורהוביהממשלה לגבתהליך התהוות, תפעל יימצאו 

ת יודא סביבת עבודה תייצרו השפעות רוחביות על המשק הישראלי שתשקלל

ה יראימהם , שלכל אחד מאסדרים. בכך ישתפר התיאום בין הלמאסדרים

ותגבר האפקטיביות של  דהיינו רק בתחום התמחותו, חלקית של התמונה,

 .הםצעדי

ודא כי משא ומתן בעל חשיבות אסטרטגית נוסף על כך, על הממשלה לו

שלתוצאותיו השלכות רוחביות על המשק, כמו המשא ומתן הנוגע להסכם 

חח"י עם שותפות תמר, לא ינוהל בידי גורם אחד שראייתו חלקית ומוגבלת 

ומערכת השיקולים והתמריצים שלו עשויה להיות שונה מזו של הממשלה. מן 

י כמה גורמים ממשלתיים או בידי גופי הראוי שמשא ומתן כזה ינוהל ביד

ממשלה שראייתם רוחבית. אישור ההסכם על ידי גורמי הממשלה אין בו די; 

הוא אינו מאפשר לטפל בזמן אמת בהתפתחויות חריגות, והוא מגביל את 

 יכולתה של הממשלה לפעול למיצוי האינטרס הציבורי.

 

 

 היקף רכישת הגז בהסכם 
ולחח"י ניתנה זכות  BCM 77חח"י לשותפות תמר עמד על ההיקף של הסכם הגז בין 

. בעקבות התערבות BCM 99למימוש אופציה להגדלת היקף הכמות הנרכשת עד 

המאסדרים במסגרת אישור ההסכם פוצלה האופציה שניתנה לחח"י לשתי תקופות 

וחח"י מימשה מימוש חלקי את האופציה השנייה )ראו להלן(. לפיכך, במועד סיום 

יש לציין כי היקף  .BCM 87-ורת עמדה כמות הגז השמורה לחח"י על כהביק

( נמוך מהיקף ההסכם. במונחים TOP-ההתחייבויות המינימלי של חח"י לרכישת גז )ה

 3.5בחמש השנים הראשונות להסכם יעמוד היקף ההתחייבות השנתי על  -שנתיים 

BCM  2.5ומהשנה השישית עד תום תקופת ההסכם על BCM .על פי ההסכם,  בשנה

בשנה, עם אפשרות  BCM 5השנתי עד  TOP-מימוש האופציה יביא להגדלת היקף ה
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 פעריםקיימים 

 תחזיות בין מהותיים
 י"חח של הגז צריכת

 על החתימה ערב
 צריכת ובין ההסכם

 המעודכנת החזויה הגז
 

בשנה. תנאי זה התממש  BCM 3.6להפחתתו כתלות בהיקף הייצור של היח"פים עד 

בשנים האחרונות, ולפיכך חח"י זכאית לנצל את מלוא ההפחתה ביתר שנות 

-ניצול הגז השנתי יעלה על היקף ה. כמו כן, בתנאי ההסכם נקבע כי אם 39ההסכם

TOP  תעמוד לרשות חח"י האפשרות לצבור עודפים ולקזזם בשנים הבאות בתנאים

 .40שנקבעו בהסכם

מיליארד  18.5-23.7-הצדדים סיכמו על רכש גז בהיקף כספי שהוערך על ידי חח"י בכ

תי היקף הוצאה מהותי לחברה. נוסף על כך, ההיקף הכמותי של ההסכם מהו -דולר 

מבחינת היצע הגז הטבעי שנותר לשוק המקומי, ובייחוד מבחינת מגבלת הקיבולת 

מקיבולת הגז בצינור. לכן, הסכם תמר  60%-בצינור. ההסכם מקנה לחח"י נתח של כ

משפיע השפעה מהותית על היקף הגז הטבעי הזמין ליתר הצרכנים בשוק המקומי, 

שמל. יש לציין כי בשל החשש והוא עשוי להשפיע על התחרות המתהווה במשק הח

 .41מביקושי יתר קבעה רשות הגז מנגנון המסדיר את הזרמת הגז בצינור במקרה כזה

הכמויות בהסכם נגזרו בין היתר מתחזיות הביקוש לחשמל של חח"י. ממצגת 

עולה כי היקף הצריכה השנתי החזוי של גז  2011שהוצגה לדירקטוריון חח"י בדצמבר 

שנטלה  TOP-לפחות; אם כך, היקף ה BCM 8-5-מוד על כטבעי בעשור הקרוב יע

 חח"י אינו משקף רכישת עודפי גז. 

מצביעות על פערים מהותיים בין  2016-2015עם זאת, תחזיות שנערכו בחברה בשנים 

תחזיות צריכת הגז של חח"י ערב החתימה על ההסכם ובין צריכת הגז החזויה 

לגז של חח"י והיקף ההתחייבויות לרכישת המעודכנת. להלן מובאות תחזיות הביקוש 

  גז:

 

 ראו את מילון המונחים בסוף הדוח. 39

עם מימוש האופציה(. לחח"י עומדת הזכות  BCM 9-)ו BCM 5אפשר לצבור עודפים עד להיקף של   40

-בשנה לכל היותר )עם מימוש האופציה ב BCM 1-השנתי בשנים הבאות ב TOP-לקזז את היקף ה

1.9 BCM.על חשבון העודפים שנצברו ) 

 של רשות הגז, "הסדרת השימוש בקיבולת הגז הטבעי". 6/12על פי החלטה מס'   41



 ב67 שנתי דוח|    1246

 גז לרכישת ההתחייבויות והיקף"י חח של לגז הביקוש תחזיות: 2 תרשים

 

 המקור: חברת החשמל.

, כלומר 2015המוצג בתרשים זה מייצג את היקף ההתחייבויות שהיה ידוע בשנת  TOP-היקף ה הערה:

ערב  TOP-, כמתואר לעיל. הצגת היקף הTOP-לאחר מימוש האופציה ובשקלול מנגנוני הפחתת ה

 החתימה על ההסכם, כלומר טרם מימוש האופציה, הייתה מראה תמונה דומה. 

עד  2016, החל משנת 2015מנובמבר אפשר לראות כי לפי תחזית החברה  2בתרשים 

( גבוה מצריכת הגז החזויה, כלומר ייתכן TOPהיקף ההתחייבויות של חח"י ) 2023

הצביעה על  2011שלחברה יהיו עודפי גז. לעומת זאת, תחזית צריכת הגז מספטמבר 

כך שהיקף הגז שהחברה התחייבה לרכוש נמוך ביחס לצריכה העתידית של גז. 

ניתחה חח"י את הגורמים לפערים  2015המדינה, בדצמבר  לבקשת משרד מבקר

. לפי הניתוח של חח"י, כמה מהגורמים הם חיצוניים 2019-201842בתחזיות בשנים 

ואינם מצויים בשליטתה של החברה, למשל הירידה במחירי הפחם וביטול ההסבה 

. גורם נוסף המשפיע על היקף צריכת הגז של 1-4לגז של תחנות הכוח אורות רבין 

. יש 43החברה הוא ירידת מחירי הגז של היח"פים, שהושפעו מהחלטות רשות החשמל

 

ובין התחזית  2013חח"י ניתחה את הגורמים לפערים בין תחזיות צריכת הגז שנערכו בשנת   42

תעמוד צריכת הגז בשנת  2013; על פי תחזית 2019-2018עבור השנים  2015האחרונה מנובמבר 

תעמוד צריכת  2015, ואילו לפי תחזית נובמבר BCM 6.35על  2019ובשנת  BCM 6.24על  2018

 .BCM 2.32על  2019ובשנת  BCM 2.77על  2018הגז בשנת 

כת יורד, אם מחיר הגז של היח"פים נמוך מהמחיר של חח"י היקף הייצור של יחידות חח"י במער  43

לכן הוא משפיע גם על היקף צריכת הגז של החברה. בעת הכנת התחזיות הניחה חח"י כי מחיר 

הגז שלה יהיה הנמוך במשק בשל היותה לקוח עוגן. בפועל, מחירי הגז שהיח"פים משלמים 

רכיב שהרשות  -נמוכים מאלו של חח"י, וזאת בין היתר בשל ירידה ברכיב הייצור של חח"י 

-מ 474ליו מוצמדים מחירי הגז של היח"פים. כך, החלטת רשות החשמל מישיבה קובעת וא

 .22%-והורידה אותו בכ היצור רכיב תעריף את עדכנה 7.9.15
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לציין כי השפעת מחירי הגז של היח"פים על צריכת הגז של חח"י קטנה באופן יחסי 

אך אינה מבוטלת. הפערים בתחזיות נובעים גם מירידה בביקושים לחשמל ביחס 

( לחוק משק החשמל, על חח"י, בהיותה 2)ג()5יות החברה. יצוין כי על פי סעיף לתחז

בעלת רישיון לניהול המערכת, חלה החובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק 

בכללותו. להלן מוצגים הגורמים לפערים בין תחזית צריכת הגז של החברה מסוף 

 : 2013ובין תחזית צריכת הגז של החברה משנת  2015

 2015ים לפער בין תחזיות צריכת הגז מנובמבר יהגורמים העיקר :1 לוח

)אחוז מהפער בין  2019-2018, עבור השנים 2013 שנתלתחזיות מ

 התחזיות(

 2019 2018 הגורמים לירידה בתחזית צריכת הגז
 32.0% 37.2% 13%-ירידה בתחזית הביקוש לחשמל ב

 31.0% 36.0% 1-4 ביטול ההסבה לגז של תחנות הכוח אורות רבין
 29.0% 34.9% ירידה במחירי הפחם

 17.6% 12.0% ירידה במחירי הגז של היח"פים
 2.7% 7.0% מדיניות התפעול של חח"י
 5.5% 6.3% מדיניות השימוש בגז נוזלי

 2.5% 2.6% שינוי בתכנית שילוב יח"פים והיקף מכירה ישירה לצרכני קצה
 -8.4% -11.3% ביטול מכירת אתר רמת חובב ליח"פ

 -8.7% -22.5% שינויים בתכנית הפיתוח של חח"י
 -3.2% -2.2% *נוספים גורמים

 חישובי חברת החשמל. :המקור

 כלכליים-טכנו משתנים ובהם הגז צריכת היקף על קטנה השפעה משפיעים נוספים גורמים כמה *

 .הייצור יחידות של

 4-1מלוח זה ניתן לראות למשל כי ביטול ההסבה לגז של תחנות הכוח אורות רבין 

לתחזית צריכת הגז משנת  2015מהפער בין תחזית צריכת הגז מנובמבר  36%מהווה 

. לאחר שחח"י זיהתה את הפערים שתוארו לעיל, ולאחר מועד סיום 2018עבור  2013

רה העשויים לצמצם את הפערים הביקורת, חלו שינויים באסדרה של פעילות החב

, יופחת 2016האלו ואף לבטלם. במסגרת זו, על פי הוראות שר האנרגיה מינואר 

)בחישוב שנתי, ביחס להיקף  15%הייצור בכמה מתחנות הכוח הפחמיות בשיעור של 

 (. 2015ייצור החשמל ביחידות האלו בשנת 

את משרד מבקר המדינה כי תחזיות צריכת הגז העדכניות  עדכנה חח"י 2016ביולי 

שברשותה, דהיינו התחזיות שהוצגו לדירקטוריון החברה, צופות כי הביקוש הכולל 

של החברה לגז ממאגר תמר ומגז נוזלי גם יחד יהיה גבוה מהכמויות שהחברה 

שבה החברה צופה כי היא  2020התחייבה להן בכל תקופת ההסכם, למעט בשנת 

א תרכוש את כל הכמות שהיא מחויבת לה בשל מגבלות אסדרה החלות עליה. על ל

בסיס התחזיות העדכניות, החברה מעריכה כי היא אינה צפויה להקדים תשלום בגין 
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 הביקוש תחזית

 שהשתמשה לחשמל
 התבססה, י"חח בה
 שנתית צמיחה על

 טווח ארוכת ריאלית
 גבוהה להיות עשויהה

 

, בכמה ניתוחי רגישות תיתכן הקדמת תשלומים 44. עם זאתTOP-גז במסגרת מנגנון ה

 .45ההסכםמיליון דולר בסך הכול לאורך תקופת  450-של עד כ

על רקע הפערים בתחזיות צריכת הגז, בשל חשיבותן לקביעת כמות הגז שחח"י 

ביקשה לרכוש ולנוכח השלכות ההסכם על הקצאת הגז ליתר צרכני הגז ומגבלת 

הקיבולת בצינור הגז, בדק משרד מבקר המדינה את תהליך הכנת התחזיות של 

שמהן בין היתר נגזרו חח"י. ההיבט שנבדק הוא הכנת התחזיות לביקוש לחשמל 

 התחזיות לצריכת הגז. 

, 46םתחזית הביקוש לחשמל אינה ודאית בטבעה והיא מושפעת מגורמים כלכליי

אקלימיים ודמוגרפיים. אחד הגורמים הכלכליים החשובים ביותר לחיזוי הביקוש 

 . תחזית הביקוש47צמיחת התוצר( -לחשמל הוא הצמיחה הכלכלית של המשק )להלן 

ית צמיחת התוצר שהשתמשה בה חח"י פותחו בחברת ייעוץ ששכרה לחשמל ותחז

חח"י ובשיתופה. הביקורת העלתה כי חח"י התבססה על צמיחה שנתית ריאלית 

. לדעת משרד מבקר המדינה, על פי השוואה לתחזיות ארוכות 4%ארוכת טווח של 

צמיחה  טווח חלופיות ולפי ההתפתחויות הכלכליות במשק, כפי שיפורט להלן, תחזית

 זו עשויה להיות גבוהה. 

 OECD-פרסם ארגון ה 2011במאי  :חלופיות טווח ארוכות לתחזיות השוואה

תחזיות ארוכות טווח של קצבי צמיחת התוצר הריאלי במדינות הארגון, לרבות 

 בממוצע בשנים  4.4%ישראל. תחזיות אלו הצביעו על צמיחה שנתית של 

 -הצביעה התחזית על קצבי צמיחה נמוכים יותר  2026-2016, אך בשנים 2015-201048

 בשנה בממוצע. 3.4%

 49צמיחה ארוכת טווח של התוצר הפוטנציאלי תחזית OECD-פרסם ארגון ה 2012ביוני 

במדינות החברות בארגון. התוצר הפוטנציאלי משקף את קצב הצמיחה ארוך הטווח 

היא  2017-2012, ועל פי התחזיות האלו, הצמיחה הפוטנציאלית בשנים 50של המשק

 . 51בשנה בממוצע 2.4% - 2030-2018בשנה בממוצע ובשנים  3.2%

 

 בעיקר במצב של גידול מועט בביקושים לחשמל לעומת הנחת החברה.  44

עם שותפויות תמר על יישום הסכם רכישת  נוסף על כך, בעקבות מגעים שוטפים שניהלה חח"י  45

קיבלה חח"י מכתב מהשותפויות ולפיו אם בתום תקופת ההסכם תהיה  2015הגז, בנובמבר 

, היא תהיה TOP-לחברה זכות לשימוש בגז בלתי מנוצל שבגינו היא שילמה על פי מנגנון ה

 במכתב. רשאית להאריך את תקופת ההסכם עד לניצול זכותה, בכפוף למנגנון הקבוע

, כלומר עלייה 0.81 לחשמל ביחס לתוצר היא הביקוש גמישות על פי הנתונים שסיפקה חח"י,  46

בביקוש לחשמל )בתנאי שכל יתר המשתנים במודל  0.81%בצמיחה מביאה לעלייה של  1%של 

נותרים ללא שינוי(; משמעות הדבר היא שתחזית הביקוש לחשמל רגישה להתפתחויות 

 הכלכליות.

ישראל החל לערוך תחזית ביקוש לחשמל ומצא כי שלושת הגורמים המשמעותיים ביותר  בנק  47

 לחיזוי הביקוש לחשמל הם צמיחת התוצר, הרכב התוצר והתייעלות אנרגטית.

, המשמעות היא 2012-2010על פי נתוני הצמיחה של המשק הישראלי שעמדו בפני הארגון בשנים   48

 בשנה בממוצע. 3.9%-מדו על כיע 2015-2013שקצבי הצמיחה בשנים 

תוצר פוטנציאלי הוא הרמה המרבית של סחורות ושירותים שהמשק יכול לייצר על בסיס מקורות   49

הייצור הקיימים מבלי שייווצרו לחצים אינפלציוניים במשק. כלכלנים מגדירים תוצר פוטנציאלי 

 כמגמה של התוצר או כקיבולת הייצור של הכלכלה.

50  OECD Economic Outlook, NO./vol. 89, p. 228  

51  Economic Outlook, NO./Volume 2012/1 OECD 
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, ולפיהן 2060תחזיות ארוכות טווח נוספות עד  OECD-ון הפרסם ארג 2012בנובמבר 

בשנה  2.7%צפוי לעמוד על  2030-2011קצב צמיחת התוצר הריאלי בישראל בשנים 

בממוצע. להלן השוואת תחזיות צמיחה ארוכות טווח לצמיחת התמ"ג על פי חח"י 

 : OECD-וארגון ה

על פי חח"י וארגון  השוואת תחזיות ארוכות טווח לצמיחת התמ"ג: 2 לוח

 OECD-ה

  OECDתחזית 

2012נובמבר 

 OECDתחזית 

  2012יוני  

   OECDתחזית  )תוצר(

  2012יוני 

   OECDתחזית  )תוצר פוטנציאלי(

 2011מאי 
תחזית חברת 

ערב  החשמל

 החתימה 

 על 

 ההסכם
2030-2011 2017-2012 2030-2018 2017-2012 2016-2006 2015-2010 תקופת התחזית 2030-2011

שיעור הצמיחה  4.0% 4.4% 3.4% 3.2% 2.4% 2.80% 2.70%

 . וחברת החשמל OECD: המקור

 . ארגון OECD-מהלוח עולה כי התחזיות של חח"י גבוהות במידה ניכרת מתחזיות ה

הוא ארגון כלכלי מוביל, ומשרדי הממשלה משתמשים בנתוניו ובתחזיותיו  OECD-ה

לשם בחינת ההתפתחויות במשק הישראלי ולצורך השוואה לתחזיות שברשותם. 

הן דוגמה לתחזיות ארוכות טווח חלופיות שחח"י יכלה  OECD-תחזיות ארגון ה

 בתחזיות. להשתמש בהן לשם בקרה על תחזיותיה ולצורך בחינת המקור לפערים 

הביקורת העלתה כי חח"י לא בחנה תחזיות אחרות ככלי לבקרה על תחזיותיה 

ולא בדקה את המקור לפערים ביניהן. משכך, חח"י גם לא ניתחה את השלכות 

הפערים על תחזיות הביקוש לחשמל שעל פיהן היא קבעה את היקפי הגז 

 הדרושים לה לייצור חשמל בתקופת ההסכם.

מן האמור לעיל עולה כי לשם הכנת תחזית הביקוש לחשמל, ערב החתימה 

, ולקראת ההחלטה על מימוש האופציה הראשונה 2012על ההסכם במרץ 

, השתמשה חח"י בתחזית צמיחת תוצר גבוהה יותר מתחזיות 2013באפריל 

 ארוכות טווח חלופיות שהיו זמינות באותה עת.

על פני שני  4%שיעור צמיחה קבוע של הנחת  :במשק הכלכליות ההתפתחויות

עשורים צריכה להיבחן גם מנקודת מבט של ההתפתחויות הכלכליות הצפויות במשך 

בשנה  4.5%עמדה הצמיחה הממוצעת על  2011-199052כמה עשורים. בשנים 

בממוצע, אך בחלוקה על פני עשורים אפשר לראות כי בעשור השני של תקופה זו 

עמד על  2000-1990ם יותר. קצב הצמיחה הממוצע בשנים היו קצבי הצמיחה נמוכי

בשנה. הירידה בקצבי  3.3%התמתן לממוצע של  2011-2001בשנה ובשנים  5.7%

, שהיו בין 2001-1990הצמיחה מוסברת בין היתר בסיום גלי העלייה לארץ בשנים 

 

 .1-נ'-, לוח ב'2011בנק ישראל, נספח סטטיסטי לשנת   52
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התורמים המהותיים לצמיחה המהירה שנרשמה בארץ בשנות התשעים של המאה 

, וכן בתהליכים ארוכי טווח הצפויים למתן את הצמיחה. להלן שיעור 53םהעשרי

 :2011הצמיחה במשק עד 

 

 קבועים מחירים, 2011הצמיחה במשק עד  שיעור: 3 תרשים

 

 .2011 סטטיסטי נספח, ישראל בנק: מקור

החתימה על ההסכם.  בער שהיה ידוע המידע את לשקף כדי 2011הצמיחה מוצגת עד  תחזית: הערה

 הצמיחה במשק. הואטו קצביהאחרונות  כפי שמוצג בגרף, בשנים

מצביעים אף הם  54יש לציין כי ניתוחים כלכליים שפרסמו הגופים הכלכליים במשק

על חשש להאטה בקצבי הצמיחה ביחס לעשורים האחרונים לנוכח ההאטה בקצב 

הגידול של כוח העבודה, העלייה במשקלן של האוכלוסיות המתאפיינות בשיעור 

השתתפות נמוך בשוק העבודה ומיצוי של חלק מהעלייה ארוכת הטווח במספר שנות 

 הלימוד.

 

ואילך על כלכלת ישראל", מרכז  1990ראו אילנית בר, "ההשפעות העיקריות של העלייה משנת   53

דרוקר, "הצמיחה בישראל: מכלכלה ; ראו אסף גבע ולב 2012המחקר והמידע של הכנסת, 

 .2015מתפתחת למשק מודרני", משרד האוצר, 

לעניין זה, ראו קטע מסקירת בנק ישראל "ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים",   54

; הודעה של בנק 2.12.13, הטווח ארוכת לצמיחה ותרומתה בישראל ההשכלה התפתחות

ראל בכנס האגודה הישראלית לכלכלה: "הפריון ישראל לעיתונות על הרצאת נגידת בנק יש

 .1.6.15מבט לאחור והסתכלות קדימה",  -המפתח להעלאת רמת החיים  -בישראל 
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י הצמיחה במשק בשנות ההסכם יהיו מהנתונים עולה כי קיים חשש שקצב

נמוכים בהרבה מקצבי הצמיחה שחח"י התבססה עליהם, ולפיכך תחזית 

 הביקושים לחשמל ששימשה את חח"י עשויה להיות גבוהה. 

 הכנת עם בקשר טענה כל כלפיה לעלות יכולה"לא בתשובתה מסרה חח"י כי 

מכיר זה ה מסוג תחזיות בעריכת רב ניסיון , משום שהיא שכרה מומחה בעל"התחזיות

)להבדיל מגורמים זרים המכירים את השוק הישראלי פחות(,  את השוק הישראלי

כי שיעור הצמיחה שנקבע  מסרה וכפי שהתברר, תחזיותיו בעבר היו נכונות. עוד

המוצגות לעיל עודכן כלפי מטה מאז פורסמו, ולדברי חח"י זהו  OECD-בתחזיות ה

ישראל חברה נוסף על כך,  .ת של התחזיות האלושינוי המעיד על חוסר היציבו

 היה , ובתקופה שקדמה לחתימה על ההסכם לא2010 משנת רק OECD-בארגון ה

לישראל, מה עוד שגורמים  ביחס הארגון תחזיות של ודיוקן תקפותן מידת מהי ברור

הוסיפה כי על פי היועץ, חיזוי  חח"י זרים אלו מכירים פחות את המשק הישראלי.

הצמיחה המשקית הוא תהליך מורכב המבוסס על שלל הנחות כלכליות, ובהן 

 שאלת מיצוי הפוטנציאל במשק הישראלי.

למשרד מבקר  2016היועץ הכלכלי ששכרה חח"י הסביר בתשובתו מאוקטובר 

 המשק הישראלי נמצא בתוואי האטה חמור עקב המשבר 2012המדינה כי משנת 

ובעטיו של היעדר תכנית כלכלית למשק  2008הכלכלי העולמי שהחל בסוף 

הישראלי. בהיותה כלכלה זעירה ביחס לכלכלת העולם הייתה ישראל יכולה 

להתגבר על ההאטה העולמית בעזרת מדיניות כלכלית מתאימה. לדעתו המקצועית, 

תלוי בתכנית , אך הוא 5%-פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי כיום הוא יותר מ

כלכלית שממשלת ישראל תכין. עמדתו היא שהתוצר לנפש בישראל יכול להיות 

דומה לתוצר לנפש בארה"ב. שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בישראל גבוה 

במקצת מהמקובל בארה"ב, אך נמוך במעט ממדינות אירופה המתקדמות. היועץ 

ת הנמוכה לצמיחה מנה כמה גורמים המסבירים את הפער בין הצמיחה הנוכחי

מיצוי הפוטנציאל -הפוטנציאלית שלדעתו מתאימה לכלכלה הישראלית, ובהם אי

בשוק העבודה בישראל בשל חסמי כניסה של חרדים ונשים ערביות למעגל 

העבודה; שיעור לא מבוטל של מועסקים במשרה חלקית שחלקם מעוניינים לעבוד 

שק בשנים האחרונות במשרה מלאה; והעובדה שרוב המועסקים החדשים במ

מועסקים במגזר הציבורי, דבר הפוגע בפריון העבודה. מדיניות ממשלתית שתטפל 

. היועץ 4% -בגורמים האלו תתמוך בתוואי הצמיחה הסביר לדעתו למשק הישראלי 

הכלכלי גם הזכיר את העודף הגדול במאזן התשלומים, שהביא להתחזקות השקל 

מספיקים -ק, וכן את היקפי הבנייה הלאולנפילה גדולה בהשקעות בענפי המש

לאוכלוסייה הצעירה בישראל. הוא הסביר כי קצב צמיחה סביר של המשק בטווח 

הארוך נקבע לפי קצב הגידול בכוח העבודה ובפריון העבודה. לדעתו, אפשר להגיע 

בשנה, ואם יהיו השקעות מספיקות בענפי המשק  2%-לקצב גידול בתעסוקה של כ

היא תוואי סביר למשק  4%; לכן, צמיחה של 3%-2%בודה להיות יכול פריון הע

 הישראלי. 

הוסיף כי קיימת חשיבות רבה להכנת התשתיות הלאומיות לשנים הבאות,  יועץ חח"י

ובהן רכבות, כבישים, תקשורת וחשמל. תשתיות אלו מפגרות היום פיגור ניכר, ופיגור 

זה פוגע פגיעה קשה בפריון העבודה ובתפוקה לעובד. מצב שכזה מדכא השקעות 

את עצמן והצמיחה לטווח  בענפי המשק ובסופו של דבר גורם לכך שהציפיות יגשימו
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. לדעתו, הממשלה צריכה להכין תכנית כלכלית אגרסיבית 3%-ארוך אכן תרד ל

יקבע את  3%; החשש הוא שתכנון ממשלתי לפי צמיחה של 5%לצמיחה של 

ההתנהלות של המגזר העסקי, ולאחר כמה שנים יהיה קשה מאוד לשנות זאת. היועץ 

כבר השתמשה חח"י לייצור חשמל בשנת הוסיף כי בהשוואה לכמויות הגז שבהן 

בהסכם הבסיס ובאופציה הראשונה נמוכות. לדעתו, החלטות  TOP-, כמויות ה2010

ומימוש האופציה אינן מגלמות סיכונים לחברה, ואף היה  TOP-חח"י לעניין היקפי ה

 סביר שגם האופציה הראשונה לא תספק את צורכי חח"י בתקופת ההסכם. 

"י כי הנזק העלול להיגרם למשק בעקבות מחסור בחשמל בתשובתה הדגישה חח

בשל טעות "כלפי מטה" בתחזיות הביקוש לחשמל, גדול לאין שיעור מהנזק העלול 

להיגרם לחברה במצב ההפוך שבו תחזית החברה תהיה גבוהה ומוטית "כלפי 

 מעלה".

משרד מבקר המדינה מעיר לחח"י כי תהליך הכנת התחזיות בחברה בהסכם 

ם שותפות תמר היה חסר ויצר סיכון להטיית התחזיות כלפי מעלה. מן הגז ע

הראוי שחח"י תתקף את תחזיותיה, ובכלל זה תבחן את הנחות היסוד שבבסיס 

התחזיות, את סבירות התממשותן ואת הפערים שבין תחזיות החברה לתחזיות 

בנק של גופים אחרים, וכן תיוועץ בגופים הכלכליים המובילים במשק, לרבות 

ישראל ומשרד האוצר, כדי שיונח לפניה המידע הנרחב ביותר לצורך הדרוש 

"כרית שימוש בתחזיות החברה לצורך יצירת  לקבלת החלטות. נוסף על כך,

שתצמצם את הסיכון למחסור בחשמל, אינו שקוף והוא עלול ליצור  "ביטחון

כרית תמונת ביקושים שגויה בפני מקבלי ההחלטות. על חח"י לוודא כי "

 ביטחון" תגובש מחוץ למודל התחזיות של החברה.

לאחר סיום הביקורת השיבה חח"י כי בד בבד עם תהליך הבחינה של תחזיות 

החברה על ידי היועצים החיצוניים החל אגף החשבונאות בחברה לבחון את ההיבט 

ביקורתי של תחום עריכת התחזיות בחברה בנושא חישוב סל הדלקים, -התהליכי

גש על שיפורו של מנגנון הכנת התחזיות לגז; הבחינה כוללת גם את בקרת מתוך ד

התהליך וסבירותו. כמו כן, האגף בנה תהליך עבודה מבוקר של הכנת תחזיות 

, דהיינו 2.3.16-הביקוש לגז ושל פיקוח ובקרה על התחזיות האלו. התהליך אושר ב

מעת התהליך במסגרת לאחר סיום הביקורת. חח"י ציינה כי בימים אלו נבחנת הט

 נוהלי החברה. 

מבקר המדינה רואה בחיוב פעולות אלו של החברה בתחום זה בסמוך לסיום 

 הביקורת.

כאמור, על חח"י חלה החובה לערוך תחזיות ביקוש לחשמל במשק כולו. תחזיות 

בתהליך קבלת החלטותיהם. לדוגמה,  צריכת החשמל משמשות את המאסדרים

תחזית הצריכה הגבוהה של גז שעמדה לפני רשות החשמל ונגזרה מתחזית הביקוש 

 לחשמל הייתה אחד הגורמים להחלטתה של הרשות לטפל במחיר האופציה. 
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משרד מבקר המדינה מעיר, כי מאחר שתחזיות הביקוש לחשמל שחח"י עורכת 

, וגם משמשות את המאסדרים בשיקוליהם משמשות אותה בשיקוליה הפנימיים

משרד שמן הראוי משקיים העשויים להיות שונים משיקוליה של חח"י, -הכלל

 ביקוש לחשמל. יה של ההאנרגיה יגבש תחזית חלופית ובלתי תלו

למשרד מבקר המדינה ציין משרד האנרגיה כי הוא תומך  2016בתשובתו ממאי 

 ך בביצוע תחזיות ביקוש עצמאיות.בהמלצות משרד מבקר המדינה בדבר הצור

 

 

 מנגנון פתיחת המחיר
בעקבות סירובה של רשות ההגבלים העסקיים לאשר לחח"י את בקשתה להוסיף 

, אישר דירקטוריון חח"י את ההסכם בתנאי שיוכנסו בו שתי 55להסכם MFNסעיף 

לאחר שמונה שנים תהיה אפשרות להעלות או להוריד  -נקודות פתיחת מחיר: האחת 

שנים מתחילת  11שלוש שנים לאחר מכן ) -לכל היותר, והאחרת  25%-את המחיר ב

נוספים  10%-יישום ההסכם( תהיה אפשרות נוספת להעלות או להוריד את המחיר ב

 לכל היותר. השינויים האלו יהיו כפופים למשא ומתן בין הצדדים. 

הסכם. עוד בהסכם הובהר כי נוסחת ההצמדה תישאר בעינה לכל אורך תקופת ה

החליטו הצדדים כי אם לא יגיעו לידי הסכמה בדבר עדכון המחיר יועבר הנושא 

הסכמה על עדכון מחיר הגז לא תהיה -להכרעת בוררות מוסכמת. מכל מקום, אי

עילה לביטול ההסכם, וכל עוד לא יגיעו הצדדים להסכמה על תיקון המחיר, יחול 

עבור  2%שא ריבית של לייבור פלוס המחיר הישן. תיקון המחיר יחול בדיעבד ויי

התקופה שממועד פתיחת המחיר ועד שינויו בפועל. על פי תנאי ההסכם, העילה 

לבחינה מחודשת של מחיר הגז נוסחה ניסוח כללי והיא מביאה בחשבון את מחירי 

 הגז בשוק הישראלי ואת היותה של חח"י לקוח עוגן.

ממצאי הדוח מראים כי לא ננקטו צעדים המבטיחים את השבת העלויות 

הנוספות, כפי שהוצגו בפרקים הקודמים, ולפיכך אם לא יחולו שינויים מהותיים 

במחירי האנרגיה ביחס לתחזיות הנוכחיות, מן הראוי שחח"י ומשרדי האנרגיה 

ת הכלים והאוצר ישקלו לפעול להורדת מחיר הגז במועדים הנקובים, במסגר

 הקיימים בהסכם תמר. 
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 חח"י דיוני דירקטוריון
חוק החברות  -)להלן  1975-על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

)א(, הדירקטוריון חייב בין היתר לקבוע את המדיניות 32הממשלתיות(, סעיף 

לעקוב ברציפות הכללית של החברה בתחום מטרותיה ואת פעולותיה הפיננסיות, וכן 

לחוק,  30. על פי סעיף יישום המדיניות, התכניות והתקציבים של החברהאחרי 

לאחד מחבריו, לאחדים מהם או הדירקטוריון אינו יכול להאציל את הסמכויות האלו 

 לוועדה מבין חבריו, וגם לא למנהל הכללי של החברה.

דיווחה הנהלת החברה לדירקטוריון על הפסקת המשא  2011ובינואר  2010בדצמבר 

מתן בשל פרסום מסקנות ועדת ששינסקי, על האפשרות שמסקנות הוועדה יביאו ו

לאחר לשינויים של ממש במשא ומתן ועל כך ש"יתכן ויסכמו את הדברים מחדש". 

נעשו שינויים מהותיים בכארבע  2011פרסום המלצות ועדת ששינסקי, עד דצמבר 

. יצוין כי נמצא 56יםלפרטי השינוי טיוטות של ההסכם, בלי שהדירקטוריון נחשף

שמעורבות הדירקטוריון בנושא הסכם הגז הייתה פחותה ממעורבותו בנושאים 

אחרים. לדוגמה, בנושא מיזם התקשורת שעלותו הכספית לחברה נמוכה בהרבה 

 2012-2010מעלות הסכם הגז, גילה דירקטוריון חח"י מעורבות גדולה יותר ובשנים 

 דיונים בנושא.  20-קיים יותר מ

הובאו עיקרי ההסכם הגז בפני הדירקטוריון. רק בשלב הזה  2011בתחילת דצמבר 

נחשף הדירקטוריון בפעם הראשונה לתנאי ההסכם, לרבות השינויים במחיר 

העסקה, וקיים כמה דיונים יסודיים ומעמיקים עד אישור ההסכם. בישיבותיו הבאות 

)א( יוסף   דרישות האלו:אישר הדירקטוריון את עקרונות ההסכם בתנאי שימולאו ה

שלפיו אם בעתיד יקבעו השותפות או מי מיחידותיה תנאי התקשרות  MFNסעיף 

טובים יותר מאלו שניתנו לחח"י בעסקאות דומות או נחותות, יותאמו תנאי 

)ב( יוסף סעיף שלפיו אם בעתיד  ההתקשרות של חח"י לתנאי ההתקשרות האלו; 

וח פעולה על פי דין בעניין עסקאות גז דומות או יחול פיקוח על מחירי הגז הטבעי מכ

נחותות, ולפיו ייקבעו תנאי התקשרות טובים יותר, יחולו התנאים המיטיבים האלו גם 

)ג( ההסכם  על עסקת הגז של חח"י, למרות התנאים שנקבעו בהוראות ההסכם; 

ייכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישורן של הרשות ההגבלים העסקיים, של רשות 

 שמל ושל רשות החברות הממשלתיות, ובמידת הצורך גם של ממשלת ישראל. הח

לאחר שהתברר כי התנאים שדרש הדירקטוריון אינם ישימים שב הדירקטוריון לדון 

 באישור ההסכם. 

עולה כי לשאלת חברי  16.2.12-מפרוטוקול ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ב

י ההצמדה השיב מנכ"ל חח"י כי הדירקטוריון בדבר האפשרות לבקש שינוי בתנא

הגיעה הודעה משותפות תמר שבעת האחרונה הם חתמו על כמה חוזי אספקת גז עם 

כמה צרכנים, והם מתריעים בפני החברה כי בתוך זמן קצר ביותר יביא היקף החוזים 

שהם יחתמו עליהם לכך שהקיבולת הפנויה במתקנים בפרויקט תמר לא תאפשר 

"י את הכמויות הנדרשות לה. המנכ"ל הבהיר לחברי להם להתחייב לספק לחח

 

, 21.8.11-, לאחר ששונתה נוסחת המחיר בטיוטה התשיעית מ25.8.11-בישיבת הדירקטוריון ב  56

דיווח כללי על התקדמות המשא ומתן. הוא ציין שחלה עלייה  דיווח המנכ"ל דאז לדירקטוריון

 במחיר בלי לפרט את מהות העלייה ואת השינויים שחלו בנוסחה.
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 הוא הגז שהסכם אף

 בעל ההסכם
 הכלכלית המשמעות

 ביותר הגדולה
 החברה לפעילות

, הקרוב בעשור
 לא י"חח דירקטוריון

 הצורך די עמד
 ומתן המשא במהלך

 בדבר הסברים לקבל
 שחלו לרעה השינויים

 פי על, ההסכם בתנאי
 ובדבר, החברה דיווחי

 הכספיות השלכותיהם
 החברה על

 

הדירקטוריון כי בקשת החברה מהשותפות להכניס שינויים בהסכם עלולה לגרור 

 ויתורים נוספים מצד חח"י.

החליט הדירקטוריון לאשר את ההסכם בתנאי שיורחבו תנאי  19.2.16-בישיבתו ב

כן יורחב טווח השינוי של פתיחת המחיר ויוכנסו להסכם שתי נקודות פתיחת מחיר ו

 פתיחת המחיר, כאמור לעיל. 

אף שהסכם הגז הוא ההסכם בעל המשמעות הכלכלית הגדולה ביותר 

לפעילות החברה בעשור הקרוב, דירקטוריון חח"י לא עמד די הצורך במהלך 

המשא ומתן לקבל הסברים בדבר השינויים לרעה שחלו בתנאי ההסכם, על 

השלכותיהם הכספיות על החברה. כמו כן, פי דיווחי החברה, ובדבר 

הדירקטוריון לא בחן את הצורך בעדכון הקווים המנחים שהתווה להנהלה 

בתחילת המשא ומתן בעקבות השינויים לרעה שחלו בתנאי ההסכם. משהובאו 

פרטי ההסכם המגובש לאישור הדירקטוריון, הוא קיים כמה דיונים מפורטים 

בו כמה שינויים שחלקם אכן התקבלו והוכנסו טרם אישורו, ואף ביקש ליישם 

  לנוסח ההסכם הסופי.

שא מתנהל משחברי הדירקטוריון ידעו כי לאורך כל התקופה  מסרה בתשובתה"י חח

 העובדה, . נוסף על כךהסכמותל ולא הגיע שהצדדים עדייןשותפות תמר ועם  תןומ

הצדדים להסכמות  ועיטרם הגבשפרטיו של ההסכם לא הובאו לידיעת הדירקטוריון 

החברה  דירקטוריוןעדר פיקוח מצד הדירקטוריון. יסופיות אין בה כדי להצביע על ה

חופש הניהולי השמור להנהלה במסגרת בוהעסקי נמנע מלהתערב בשיקול הדעת 

לא חרג מסמכויותיו ומתפקידיו במארג היחסים העדין שבין  , ובעשותו כןתןומשא המ

 הגישהשל יועץ חיצוני( כי  עתדת )באמצעות חוו רהמס עודהדירקטוריון להנהלה. 

התערב ל הדירקטוריוןבדבר חובת  ביקורת של משרד מבקר המדינההעולה מה

אינה עולה בקנה אחד עם החקיקה בישראל  תןומשא מעורבות פעילה בשלבי המ

 .הנהלה-ועם עקרונות מקובלים של ממשל תאגידי ויחסי דירקטוריון

הדירקטוריון לנהל את ן כי אין זה תפקידו של משרד מבקר המדינה מציי

האיזון העדין שבין עבודת  ויש להקפיד שלא להפר אתהמשא ומתן, 

אולם קיום דיון בקווים המנחים במהלך המשא  הדירקטוריון לעבודת ההנהלה.

ומתן, בייחוד משנוצרו הפערים בין הצדדים, היה צעד חיוני שהדירקטוריון היה 

בעשותו כן יכול היה לתרום לשיפור תוצאות המשא ומתן. צריך לנקוט אותו, ו

קיום דיונים כאמור והבאת ההסכם המגובש לאישור הדירקטוריון כאשר -אי

אישורו, ואף דחייה לא ארוכה באישור ההסכם שמשמעה עלויות -היה ידוע שאי

גבוהות לחברה )אף מעבר לעלות הנוספת שצוינה בדוח הביקורת(, הגבילו 

 ל הדירקטוריון לדרוש שינויים מהותיים בהסכם. את יכולתו ש

 



 ב67 שנתי דוח|    1256

 הנחת צינור שני
כך שמשק הגז כולו נשען על תחנת  57משרד מבקר המדינה כבר הצביע בעבר על

קבלה פעילה אחת ועל צינור ימי אחד שקיבולתו מוגבלת. במועד סיום הביקורת לא 

השתנתה תמונת מצב זו ובמקרה של תקלה בצינור או בתחנת הקבלה תיפסק 

אספקת הגז למשק. משכך, ישנה חשיבות רבה לתכנונה ולהקמתה של תחנת קבלת 

וסף, בין היתר לצורך הגברת אמינות האספקה והיתירות גז נוספת ולהנחת צינור נ

במערכת, וזאת בייחוד כאשר עדיין לא פותח מאגר גז נוסף ולא הונחה מערכת 

 הולכה נוספת והמשק עבר לתמהיל דלקים מבוסס גז. 

בהסכם, ממועד הודעת הקונה למוכר על מימוש האופציה יהיה  6.4.1על פי סעיף 

י כמה תנאים, כגון השגת אישורים והיתרים וכן בנייה, המוכר מחויב לפעול למילו

הנדרשים לצורך  ("Sellers' Facilities")הקמה, תחזוקה ותפעול של מתקנים נוספים 

 .mmbtu 36,000-הגדלת כמות הגז המועברת ל

בהגדרות ההסכם נקבע כי מתקנים אלו יכללו הנחת צינור נוסף במידת האפשר. 

דש שבבעלות המוכר או צינור שהמוכר או מי מטעמו צינור נוסף הוגדר צינור ח

מפעיל. הצינור יחבר את הפלטפורמה החדשה שהמוכר יתקין באזור רישיון "אשקלון 

I/10 למתקני הקבלה הנוספים של המוכר או למתקני "ים תטיס". ראוי לציין כי ,"

 צינור זה הוא תשתית הולכה מקבילה של גז מאסדת ים תטיס לחוף ולא מהמאגר

 עצמו.

חח"י העריכה כי זמן הנחת צינור הגז הנוסף הוא כארבע שנים ממועד השגת 

האישורים והיתרים; אם הנחת הצינור תיעשה בלוח זמנים קצר יותר חח"י רשאית 

 להקדים את תחילת מימוש האופציה.

במערכות  58טענה הנהלת חח"י לפני דירקטוריון החברה כי אין יתירות 2011בדצמבר 

ליחידות הייצור, הן במערכת שבאחריות יצרני הגז הן במערכת ההולכה  אספקת הגז

שבאחריות נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ. הנהלת החברה הסבירה לדירקטוריון 

שמאחר שיש רק צינור אחד ורק מסוף קבלה אחד באשדוד מוליך את הגז, נוצר 

ים הקרובות. צוואר בקבוק הגורם לחולשה אסטרטגית בנושא פיתוח משק הגז בשנ

לדעת החברה, כדי להבטיח יתירות באספקת הגז הטבעי ליחידות הייצור יש לפתח 

את מערכת ההולכה ואת מערכת ההפקה, כדי שאם מערכת אחת מושבתת אפשר 

 יהיה בכל זאת לספק את כל ביקושי הגז הטבעי ליחידות הייצור.

, הסבירו גורמי , במסגרת דיון על "הפעלת אופציית הסכם תמר"2012באוקטובר 

המקצוע בחח"י לדירקטוריון החברה כי הנחת צינור שני היא בין תנאי האופציה, 

ואחת ממטרות האופציה היא להגדיל את היתירות ואת אמינות האספקה. באותה 

הישיבה טענו גורמי המקצוע בחח"י שהיו מעורבים במשא ומתן על הסכם הגז כי 

והנחתו היא תנאי בסיסי באופציה. במאי  מטרת האופציה הייתה להניח צינור שני

מסר אחד מחברי הדירקטוריון דאז למשרד מבקר המדינה: "הנחת צינור שני  2016

על ידי שותפות תמר, והיא מנקודת ראותי אחד התנאים החשובים והמרכזיים 

בהסכם, שכלל חברי הדירקטוריון עמדו עליו עובר לחתימת ההסכם, ובשעתו היה 

 

 .282-251(, "הבטחת אספקת גז טבעי", עמ' 2013) א64 שנתי דוחראו מבקר המדינה,   57

 ראו את מילון המונחים בסוף הדוח.  58
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ה ליישמו בלוח הזמנים שנקבע!!! ... יחד עם זאת, יודגש כי בכל ברור לי כי חוב

תקופת כהונתי בדירקטוריון לא הייתה שום הסכמה או ויתור על תנאי זה של הנחת 

 צינור גז שני בין במפורש או במשתמע".

, בעת הדיונים בדבר החלטה על מימוש האופציה הראשונה, טען היועץ 2013באפריל 

ני הדירקטוריון כי קיימת מחלוקת משפטית בדבר הזכאות של המשפטי של חח"י לפ

חח"י לצינור שני, אך לפי הפרשנות הנכונה של ההסכם, כאשר חח"י מממשת את 

האופציה קמה לה זכות לצינור נוסף שבו תקבל את הגז. באותו דיון עלתה גם סוגיית 

פטי כי "זה יכול הנחת צינור שני, ולעניין זה השיב היועץ המש-קבלת תמורה בגין אי

 להיות נושא למשא ומתן" בין החברה לשותפות הגז.

אישר שר האנרגיה והמים דאז מר עוזי  2012, בדצמבר 59על פי החלטת רשות הגז

לנדאו לשותפות תמר להקים בשלב ראשון מתקני דחיסה באשדוד שיאפשרו לה 

בהשוואה להזרים את כמות הגז המתחייבת ממימוש האופציה בפרק זמן קצר יותר 

 לזמן שייקח להניח צינור שני.

צוין כי הקמת המדחסים היא  2012בדברי ההסבר להחלטת רשות הגז מדצמבר 

פתרון המועדף פחות מהפתרון החלופי של הנחת צינור נוסף לאשקלון, ומהירות 

מימוש הפתרון החלופי נובע מהעדפותיהן -הנחתו היא יתרונו היחיד. עוד צוין שאי

החברות המחזיקות במאגרים, העומדות בניגוד להבנות בעניין זה עמן הנוכחיות של 

 .2010ועם שר התשתיות בשנת 

הטילה הממשלה  2013החליט הדירקטוריון על מימוש האופציה. ביוני  2013באפריל 

, 1.7.15להקים מדחסים עד  -; בשלב הראשון 60חובה כפולה על שותפות תמר

ז טבעי לאזור אשקלון, לרבות הקמת מתקן להניח צנרת להולכת ג -ובשלב השני 

 . 31.12.16לטיפול בגז טבעי עד 

פנתה הנהלת חח"י לדירקטוריון החברה לשם אשרור האופציה, על  2014בינואר 

. מדברי מנכ"ל חח"י בישיבה זו עולה כי החברה 2013רקע החלטת הממשלה מיוני 

ינור שני בד בבד סמכה את ידיה על הממשלה שתפעל מול שותפות תמר להנחת צ

 עם הקמת המדחסים. 

פנה מנכ"ל חח"י ליו"ר רשות החשמל בעניין ההכרה התעריפית בהפעלה  2015ביוני 

תפעיל  2015. בפנייה זו ציין המנכ"ל כי באמצע LNG-מוקדמת ורציפה של מערכת ה

שותפות תמר מערך מדחסים נוסף כחלק ממערך האספקה שנועד להגדיל את 

וד ציין כי "מניסיון העבר )כאשר שותפות 'ים תטיס' הכניסה התפוקה המשקית. ע

מדחסים לצורך תגבור האספקה מהמאגר(, הפעלת המדחסים הגדילה את התדירות 

בהפסקות ובהגבלות של הזרמת הגז, הן עקב הוספת רכיב נוסף במערכת, הן עקב 

נהל מורכבותו הטכנולוגית, והן עקב הגדלת היקף ניצול המערכת לכן, הערכת מ

המערכת הינה שהחל מהימים הקרובים, השכיחות הצפויה לתקלות טכניות בלבד, 

 מכפילה את היתכנות לאירוע דחק משמעותי לפעם בשנה". 

למרות החלטת הממשלה ומימוש האופציה של חח"י פעלה שותפות תמר להקמת 

ל המדחסים אך לא הניחו צינור שני. מפרוטוקול ישיבת דירקטוריון שנערכה באפרי
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 צינור שלהנחת אף
 יתרה חשיבות שני

 ההסכם נוסח, י"לחח
 הנחתו את הבטיח לא
 .שני צינור של

 אינה מדחסים הקמת
 ערך שווה תחליף
 שני צינור להנחת
 היתירות מבחינת

 לתקלות והסבירות
 באספקה

 

בדבר הנחת צינור  2013, ערב אישור האופציה וטרם החלטת הממשלה מיוני 2013

שני, עולה כי היועץ המשפטי החיצוני של החברה העלה ספקות בדבר הפרשנות 

המשפטית שלפיה לחח"י עומדת הזכות לצינור, והסביר לחברי הדירקטוריון: "לא 

לנו נכונה". יתרה מכך,  אמרתי שזו הפרשנות היחידה, אלא שזו הפרשנות שנראית

מהפרוטוקול עולה כי חח"י לא ביקשה את עמדתן של שותפות תמר בעניין זה; 

הסתמכה חח"י על החלטת הממשלה לעניין זה. עם זאת, באוגוסט  2013לאחר יוני 

שונתה החלטת הממשלה ובוטלה החובה שהטילה הממשלה על שותפות תמר  2015

  .61להניח צינור שני

קיימת מחלוקת פרשנית בשאלה אם מוטלת על שותפות תמר כי  סבירה"י החח

החובה להניח צינור שני כתנאי למימוש האופציה. המציאות המשפטית מורכבת יותר, 

משמעיים, ולמעשה גם הם שנויים -שכן התנאים שנקבעו בהסכם אינם חד

, במחלוקת. על פי פרשנות אחת, ההסכם מחייב את שותפות תמר להניח צינור נוסף

ואילו על פי הפרשנות השנייה הוא אינו מטיל עליה חובה כזאת, אלא מחייב אותה 

להקים מתקנים שיאפשרו לה לעמוד בהתחייבויותיה לספק את כמויות הגז שנקבעו 

בהסכם, ועל כן די בהקמת המדחסים שיגדילו את כמות הגז המועברת. מחלוקת זו 

דונה האפשרות לממש את האופציה הובאה לפני דירקטוריון החברה בזמן אמת, עת נ

הראשונה. החברה סברה שהחלטת הממשלה מייתרת את הדיון בשאלה המשפטית 

שהתעוררה, שכן היא מביאה גם להנחתו של צינור שני, תהיה פרשנותו של ההסכם 

 אשר תהיה.

כוללת סעיף ולפיו ממשלת ישראל תפעל  201562החלטת הממשלה מאוגוסט 

ספקת הגז הטבעי למשק המקומי, מתוך בחינת חלופות ליצירת יתירות במערכת א

 Bשונות ליצירת היתירות, וכן תבחן את האפשרות להניח צינור נוסף מאסדת מארי 

  למערכת ההולכה הארצית באזור אשקלון, כולל הקמת מתקן טיפול.

ואף הוגדרה אחת ממטרות  ,"ילחחהנחת צינור שני חשיבות יתרה לאף ש

. החלופות צינור שני הנחתו שלאת  לא הבטיחכם , נוסח ההסתןומשא המ

תכן שאף יוי ,לחברה ןתועלתמבחינת צינור שני פחותות  נחתלה שהועלו

 ולכך אין ביטוי כספי בהסכם.  ,עלות הקמתןמבחינת 

 שווה ערך להנחת תחליף אינה מדחסים משרד מבקר המדינה מעיר, כי הקמת

שני מבחינת היתירות והסבירות לתקלות באספקה ועל כן מן הראוי היה  צינור

למפות את התועלות ואת החלופות ולבטא בהסכם את הפערים הכלכליים בין 

החלופות, אם ישנם. כך, היה ראוי שבגין פערים אלו יופחת מחיר הגז או יינתן 

בחינת פיצוי או פתרון חלופי הולם. נוסף על כך, חח"י לא נקטה צעדים ל

האפשרות ששותפות תמר תניח צינור שני ולא ניהלה משא ומתן על פיצוי בגין 

ויתור זה. חח"י הסתמכה על החלטת הממשלה מאותה העת, שבה נקבע כי 

לאחר הקמת המדחסים על השותפות להניח צינור שני, אף שההסכם כלל 

את סעיף הקובע כי הנחתו היא אחת מהאפשרויות להקמת מתקנים המגבירים 

 אספקת הגז. 
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 לנוכח בוררות בהליך החברה לא ברור מהם סיכויי כי ציינה בתשובתה"י חח

 שהתגלו הדעות חילוקי בשל. הזמן וחלוף הנסיבות שינויי, המשפטיות המחלוקות

 על מההחלטה שנים שחלפו ולנוכח העובדה ההסכם, לפרשנות בנוגע החברה בתוך

 של צרכיה כל את המספקים מדחסיםבנתה  והשותפות כבר האופציה מימוש

 נכונים הדברים. יתקבלו של חח"י טענותיהשהסכם, אין כל ודאות על פי ה החברה

 המוטלת החובה את שביטלה 2015מאוגוסט  הממשלה החלטת לנוכח שאת ביתר

עוד ציינה החברה כי היא יידעה את רשות  .שני צינור להניח הגז שותפות על

מימוש האופציה ייעשה בשלב הראשון באמצעות ההגבלים העסקיים על כך ש

הקמת מדחסים ובשלב השני באמצעות הנחת צינור שני, כמתחייב מהחלטת 

, ואף קיבלה את אישור רשות ההגבלים העסקיים כי הדבר אינו 2013הממשלה מיוני 

על ממשלת ישראל לפעול להבטחת  ,"ימהווה שינוי מהותי בהסכם. לדעת חח

 צינורות נוספים. הנחתשל מדינת ישראל באמצעות היתירות האסטרטגית 

 צינור באותה העת שיבטיחו הנחתו של חח"י מצדנקיטת צעדים -אי, לסיכום

 ,2013על ידי שותפות תמר, והסתמכותה על החלטת הממשלה מיוני  שני

 הקמת לאחר, שכן בעתידהצינור  נחתאת יכולתה לדרוש את ה והחליש

 וייתכן לכדי הגברה חלקית של היתירות מצטמצמת ממנו התועלת המדחסים

על חח"י ועל גורמי הממשלה לבחון את . נחתותנאי מספיק לה שאינה

האפשרות להנחת צינור שני על ידי שותפות תמר, וזאת בייחוד לנוכח העובדה 

ש מאגר לוויתן עדיין לא פותח ובשל היעדר היתירות בהולכת הגז לחוף. נכון 

רות בהולכת הגז לחוף נמוכה מאוד, והיא מהווה למועד סיום הביקורת, היתי

-סיכון אסטרטגי למשק בכלל ולמשק החשמל בפרט, שבקרות אירוע של אי

 אספקה הוא ישית עלויות כלכליות מהותיות על הציבור.
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 סיכום

הסכם הגז הוא אבן דרך מרכזית ביישום המעבר לייצור חשמל באמצעות גז 

טבעי ובניצול היתרונות הסביבתיים והכלכליים הנובעים מכך, לרבות חיסכון 

ניכר בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל. יצוין כי אישור הסכם הגז 

 . הביקורת2012נעשה תחת נסיבות חריגות של משבר גז בישראל בשנת 

העלתה ליקויים בהליכי גיבוש ההסכם, העלולים לפגוע ברווחת הציבור 

 מהשימוש בגז.

צמצום התחרות ב שהתאפיינהבתקופה  המשא ומתן בין הצדדים התנהל

 .ובשינוי המדיניות הפיסקלית במשק הגז מחסור בגז טבעיב ,במשק הגז

בנסיבות אלו נוצר לחץ על חח"י לגבש את ההסכם ועל גורמי הממשלה 

לאשרו בהקדם. ומאידך יתכן כי גם עלויות פיתוח המאגר וסוגיות מימון 

שאיתם התמודדה שותפות הגז, היה בהן בכדי להשפיע על רצון השותפות 

לחתום על הסכם העוגן בהקדם האפשרי. לחץ זה השפיע על תוצאות המשא 

ומתן, על התנהלות הצדדים בו, וגם על המאסדרים שנדרשו לאשר את 

 ההסכם.

ד עם זאת, הסכם הגז בין חח"י לשותפות תמר הוא ההסכם הראשון במשק יח

הגז הישראלי והמהותי ביותר בהיקפו הכמותי והכספי. לפיכך, הסכם זה 

משפיע על התנאים בהסכמי הגז האחרים במשק, ובכלל זה על מחיר הגז ועל 

היצע הגז ליתר לקוחות תמר. השלכותיו הן השלכות אסטרטגיות החורגות 

ילות משק החשמל. גיבוש "הסכם עוגן" שיאפשר לפתח את מאגר תמר מפע

ולהוציא לפועל את מהפכת הגז במשק האנרגיה הישראלי הופקד בידיה של 

חח"י. חח"י היא אמנם חברה ממשלתית בתחום החשמל ובעלת ניסיון במשא 

ומתן לרכש גז, אך תפקידה בחוק, שיקוליה העסקיים ומערכת התמריצים 

 תיישבים בהכרח עם התועלת של כלל המשק מהגז הטבעי. שלה אינם מ

תוצאות המשא ומתן בין הצדדים הביאו לפיתוח מאגר תמר ולהזרמת גז למשק 

הישראלי אף מוקדם מתאריך היעד. עם זאת, התנאים הייחודיים ששררו 

באותה העת גרמו לשינויים מהותיים בתנאים המסחריים של ההסכם. שינויים 

 1.5-0.82ית מחיר הגז ולעלויות נוספות לחח"י בהיקף אלו הביאו לעלי

מיליארדי דולרים, העשויות להתבטא בתעריף החשמל. בשל חשיבות הסכם 

משקיות. -הגז של חח"י ליתר צרכני הגז במשק, לשינויים אלו אף השלכות כלל

לאחר שההסכם נחתם פעלו המאסדרים לצמצום העלויות הנוספות מתוך 

טריים ביניהם. עם זאת, מסתמן כי האפקטיביות של שיתופי פעולה וולונ

פעולותיהם נמוכה בשל היעדר עקביות במדיניות הממשלה. התנהלותה של 

חח"י במהלך המשא ומתן נמצאו כמה ליקויים. עיקר הלקויים נמצאו בתהליך 

הכנת התחזיות, בפעילות דירקטוריון החברה במהלך המשא ומתן ובפעולות 

 נחתו של צינור שני על ידי שותפות תמר.שנקטה לצורך הבטחת ה

לבחון את היקף העלות הנוספת שתיגרם למשק על כל גורמי הממשלה וחח"י 

, ולשתף סמוך למועדי פתיחת המחירבבעקבות שינוי נוסחת מחיר הסכם הגז 

 פעולה בנקיטת צעדים נוספים שיביאו להפחתת העלויות. 
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 מילון מונחים
CPI - .מדד המחירים לצרכן בארה"ב 

BCM - .אמת מידה מקובלת למדידת כמויות הגז )נפח( במיליארדי מטרים מעוקבים 

MFN - ( עקרון המדינה המועדפתMost Favored Nation),  מדינה מתחייבת ולפיו

להעניק למדינות השותפות מעמד מועדף בתנאי סחר, ללא הפליה ביניהן. בהסכם 

עיקרון זה להבטיח כי תנאי ההסכם של חח"י לא יהיו  ועדנבהקשר של הסכם הגז 

רשות ההגבלים העסקים סירבה לאשר  טובים פחות מאלו של צרכני הגז האחרים.

יהפוך ל"מחיר רצפה"  "יאת התנאי הזה כדי למנוע מצב שבו מחיר הגז בהסכם חח

 בעסקאות גז עתידיות במשק.

MMBTU - (British Thermal Unit) BTU .היא יחידת מידה לחום ולאנרגיה 

MMBTU  למיליוןשווהBTU  .מיליון  36-כMMBTU  1הם BCM.  

TOP - Take or Pay -  בחמש  -התחייבות חח"י לרכש גז מינימלי. במונחים שנתיים

, ומהשנה BCM 3.5השנים הראשונות להסכם יעמוד היקף ההתחייבות השנתי על 

בשנה. מימוש האופציה יביא להגדלת  BCM 2.5השישית עד תום תקופת ההסכם על 

בשנה, עם אפשרות להפחתתו בהתחשב בהיקף  BCM 5השנתי עד  TOP-היקף ה

בשנה. תנאי זה התממש בשנים האחרונות. מימוש  BCM 3.6הייצור של היח"פים עד 

 3-בשנה ל 0.5BCM-השנתי ב TOP-האופציה השנייה הביא להגדלת התחייבות ה

BCM . 

ות שנקבעה בהסכם להגדלת כמות הגז הכוללת המירבית שתסופק אפשר -אופציה 

. בעקבות התערבות המאסדרים במסגרת אישור BCM 99-בתקופת ההסכם לכ

מועד סיום האופציה  -ההסכם פוצלה האופציה שניתנה לחח"י לשתי תקופות 

עד תום  2010, והאופציה השנייה תחול מתחילת שנת 31.12.19-הראשונה יהיה ב

אישר דירקטוריון חח"י את מימוש  2013הסכם עם שותפות תמר. באפריל תקופת ה

החליט הדירקטוריון לממש  2015. באפריל 2019האופציה לתקופה הראשונה, עד 

את האופציה השנייה בהיקף מצומצם. בעקבות חשש למיצוי הקיבולת של צינור הגז 

האופציה. על פי  פעלה הרשות להגבלים עסקיים לשנות את אופן מימוש 2019בשנת 

תיכנס האופציה הראשונה לתוקף  1.9.16-הודעה שפרסמה חברת דלק קידוחים ב

כקבוע בהסכם(. האופציה  2019)במקום עד סוף  2018ותימשך עד סוף  2017בינואר 

ותימשך עד תום תקופת  2020במקום בתחילת  2019השנייה תיכנס לתוקף בינואר 

 ההסכם.

פעולה שנועדה להקטין את ההשפעות של הפסד אפשרי שייגרם אם  -גידור 

תתממש תחזית מסוימת. גידור הוא פעולה נפוצה הנעשית בסדרי גודל שונים ולטווחי 

זמן שונים. לדוגמה, במקרה של הסכם הגז, גידור מחיר הגז על ידי חח"י נועד להגן 

הגז ותגדיל את הוצאותיה עליה מפני עלייה חדה במחירי האנרגיה, שתייקר את מחיר 

על דלקים. פעולת הגידור לא תמנע את עליית מחירי האנרגיה אלא תצמצם את 

 השפעתה על מחירי הגז שהחברה משלמת.

  יצרני חשמל פרטיים. -יח"פים 

הגדלת מערכת אספקת הגז למערכת גדולה מן הנדרש לאספקה שוטפת,  -יתירּות 

 באספקה. כדי לגבות את המערכת במקרים של תקלות
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מסמך לא מחייב בין שני הצדדים  -( LOI - Letter of Intentמכתב הכוונות )

, שעל בסיסו התנהל המשא ומתן בין הצדדים. במכתב הכוונות 13.12.09-שנחתם ב

 נקבעה נוסחת תמחור הכוללת הצמדה לסל דלקים.

 CPI-למנגנון שנקבע בהסכם, ולפיו להצמדת המחיר  -מנגנון "פלוס מינוס אחד" 

 בשנה. 1%יופחת  2020, ומשנת 2019בכל שנה עד לשנת  1%יוסף 

 

 הגז הסכם מתוך מונחים

"Seller's Facilities" - Such platforms, wells, pipelines, installations and other 

equipment, installed or to be installed by or on behalf of the Sellers, as are 

necessary from time to time to produce, process, transport, measure and deliver 

Specification Gas at the Delivery Point pursuant to this Agreement including the 

Yam-Tethys Facilities and if applicable, the Sellers' Additional Facilities. 

"Seller's Additional Facilities" - The Sellers' Additional Pipeline and, if 

applicable, the Sellers' Additional Receiving Facilities. 

"Seller's Additional Pipeline" - A new pipeline, owned or operated by or on 

behalf of the Sellers, connecting the new platform to be installed by the Sellers in 

the area of the "Ashkelon" I/10 Lease to the Sellers' Additional Receiving Facilities 

(if applicable) or to the Yam Tethys Facilities. 

 



 ישראל מקרקעי רשות

  קרקע החכרת בסדרי פגמים

 ציבוריות למטרות ציבור למוסדות
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 תקציר

  כללי רקע

דה העיקרי החוק(, תפקי -)להלן  1960-על פי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך

( הוא לנהל קרקע השייכת למדינה, רמ"י -)להלן של רשות מקרקעי ישראל 

מקרקעי ישראל( כמשאב לשם  -לרשות הפיתוח ולקרן קיימת לישראל )להלן 

פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור, הסביבה והדורות הבאים וכן לקדם את 

 -התחרות בשוק המקרקעין. החוק קובע כי על מועצת מקרקעי ישראל )להלן 

לפיה תפעל רמ"י, וכי הנהלת רמ"י אחראית המועצה( לקבוע את המדיניות ש

 להשגת יעדי המדיניות שקבעה המועצה.

חוק חובת המכרזים(, אוסר על  -)להלן  1992-ככלל, חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

רשות מקרקעי ישראל להתקשר בחוזה לביצוע עסקה במקרקעין בלא מכרז פומבי 

ל זה מקרים מיוחדים, שלכל אדם יש הזדמנות שווה להשתתף בו. יוצאים מכל

תקנות חובת המכרזים(,  -)להלן  1993-המוזכרים בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

, שעניינה 1105שבהם רשאית רמ"י להתקשר בפטור ממכרז. החלטת המועצה 

הקצאת קרקע למוסדות ציבור, קובעת כללים ותנאים שלפיהם תקצה רמ"י קרקע 

וריות. בהחלטה נקבע כי מוסד ציבורי בפטור ממכרז למוסד ציבורי למטרות ציב

מופחתים  ישלם בעבור הקרקע שהוקצתה למטרה ציבורית דמי חכירה מהוונים

בלבד מערך הקרקע. יודגש כי בכך שמוסדות הציבור מקבלים  36%בשיעור של 

פטור ממכרז או זכות לשלם דמי חכירה מהוונים מופחתים, ניתנות להם הטבות 

 .1כלכליות

ם לעיל רמ"י מקצה את הקרקע למוסד הציבורי ומתקשרת עמו במקרים האמורי

בחוזה חכירה. לעתים במשך תקופת מימוש החוזה המוסד מבקש לבצע בו 

שינויים, לרבות שינוי בייעוד הקרקע או באופן הניצול שלה או להעביר את זכויות 

בנוגע למקרים ברורה  מדיניות המועצהלא קבעה  במשך שניםהחכירה בה לאחר. 

הן את הכללים ת וקובעשחלטות ה כמה וכמה קיבלה המועצה 2005 מיולי .לוא

, ייעודה את לשנות או את הזכויות בקרקעלאחר להעביר  והתנאים שלפיהם ניתן

לשנות את  תאפשר שרמ"י הקרקעותשל  המרבי השטח היקף ובכלל זה את

 , בשימושהקרקעה של ייעודבשינוי את הלאשר  מוסמכים גורמים אילווהן , ןייעוד

 ה. ניצולאופן באו  שייעשה בה

 

 
, לא הייתה חובת מכרז בנדון. 1965-מקרקעי ישראל ב בהקשר זה יצוין כי טרם הקמת מינהל  1

נקבע חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מ נ' מדינת ישראל,  11087/05בבג"ץ 

כי ככלל יש לראות פטור ממכרז כהטבה אך לא כך הדבר מקום בו מדובר בקרקע שהוחכרה 

 ללא מכרז בעת שלא נהגה חובת מכרז. 
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את פעולות רמ"י  2016ספטמבר -מרץ בחודשים

הפיקוח הקצאת קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות,  סדרי אלה: בנושאים

ושינוי  העברת זכויות החכירה בה לאחר, על השימוש שנעשה בה בקרהוה

במטה רמ"י ובמרחבים  בוצעה , והיאמקרים לכמה התייחסההביקורת ייעודה. ב

בדיקות השלמה בוצעו במשרד החינוך, בעיריית פתח  .העסקית שלה החטיבהשל 

חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ תקווה, בעיריית הרצליה, ב

 ובסוכנות היהודית לארץ ישראל.  חברת העובדים( -)להלן 

 

 העיקרייםהליקויים 
 אי בהירות בהסדרה הנורמטיבית של תנאים 
 להקצאת קרקע ישירות מרמ"י למוסדות ציבור

אין הלימה מלאה בין המגבלות שנקבעו בתקנות חובת המכרזים לכללים עלה כי 

שנקבעו בהחלטות המועצה שבנושא. למשל, על פי התקנות רמ"י יכולה להעניק 

מסגרת התקשרות עם רשות מקומית; זכויות במקרקעין ל"צורכי ציבור" רק ב

ומוסדות ציבור אחרים, למשל עמותה, לא אוזכרו כגופים שיכולים להיות זכאים 

 , ברשימת הפטורים ה"כלליים"ותלקבלת מקרקעין ל"צורכי ציבור". אמנם בתקנ

נקבע כי ניתן להתקשר בפטור ממכרז "לביצוע מיזם אשר  ,לרמ"י ייחודייםשאינם 

וח" עבור מטרות דומות לאלו המוזכרות בהחלטות המועצה יפעל ללא כוונת רו

שפורטו בתקנה לבין כ"מטרה ציבורית", אך אין חפיפה מלאה בין המטרות 

זאת ועוד, החלטות המועצה אף מאפשרות המטרות שפורטו בהחלטות המועצה. 

להוסיף לרשימת המטרות שבגינן ניתן פטור ממכרז מטרות שלא פורטו בתקנה, 

 התאמה בין הוראות שבחקיקה להחלטת המועצה.-לגרום לאי והדבר עלול

 

 שינוי בייעוד של קרקע לייעוד מסחרי שלא בסמכות

שינוי במטרת החכירה אישרה ברמ"י דאז הנהלת מחוז צפון  2011נמצא כי בשנת 

לא שהדבר הובא ב, ורי עולים לדירות מגורים לפרטייםממרכז קליטה ומגשל נכס 

לאישור המועצה כמתחייב מהחלטות המועצה. זאת ועוד, שינוי בייעוד אושר רק 

שלושה חודשים לאחר שהנהלת רמ"י דנה בעניינו של הנכס והתייחסה באופן 

 משמעי לייעוד הציבורי של הנכס.-ברור וחד
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 ליקויים בסדרי הפיקוח והאכיפה בעניינם 
 ציבוריותשל שימושים בקרקע למטרות 

שעשו מסחריים משימושים התעלמה במשך שנים רבות רמ"י נמצא כי לעתים 

, שלא לפי חוזי החכירה. מוסדות ציבור בנכסים שהוקצו להם למטרות ציבוריות

בכך כשלה בכל , ולא פעלה די במישור של פיקוח ואכיפה כדי להפסיקםהיא 

התאם לחוזי קרקעות כנדרש בחוק ובשימוש בהנוגע לתפקידה לפקח על ה

 החכירה.

 

 היעדר מדיניות בנוגע להשכרת נכסים לצד שלישי

 -נמצאו נכסים שהוקצו למטרות ציבוריות והושכרו, לאותן מטרות, לצד שלישי 

תמורת דמי שכירות. ספק אם שימוש בנכס  -משרדי ממשלה ורשויות מקומיות 

ה לצורך השכרה הולם את תכלית ההקצאה ואם אין בכך גם פגיעה בקופ

 הציבורית. 

בעייתיות היו ערים למטה רמ"י, באף שבעלי תפקידים במרחבים ועלה כי 

, הם לא הביאו את ועמדו על הצורך בבחינתה לצד שלישי נכסשבסוגיית השכרת 

הסוגיה לדיון בהנהלת רמ"י או במועצה. גם ההנהלה והמועצה לא יזמו דיון בסוגיה 

 זו.

 

 ליקויים בהעברת זכויות בקרקע 
 צתה למטרות ציבוריות אל חברות עסקיותשהוק

-רמ"י אפשרה לחוכרים להעביר את זכויותיהם לצד שלישי בכ 2015-2007 בשנים

שמונה מקרים של  בדיקהבבהם הקרקעות הוקצו למטרות ציבוריות. שמקרים  300

רמ"י אישרה את העברת הזכויות אף באופן אקראי, התברר כי בשלושה 

כנדרש לרשות מקומית לרכוש את הזכויות, תחילה  ולא הציע יםהחוכרש

מקרים אישרה רמ"י להעביר את הזכויות בקרקע בלא  בשני .בהחלטות המועצה

 הבטיח שהקרקע תמשיך להיות מנוצלת למטרה ציבורית. פעלה כדי לשהיא 

מנגנון שיטתי ועקבי שבכוחו להבטיח כי חסר עולה רמ"י של מאופן פעולתה 

 קצתה למטרה ציבורית תאושר אך ורק לאחרשהעברת הזכויות בקרקע שהו

כי הקרקע תמשיך  כדי להבטיח וכן שרמ"י תוודא כי הקרקע משמשת למטרה זו

 לשמש לאותה תכלית בעתיד.
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 המלצת שרהעדר 

הקצאת קרקע למוסד ציבורי למטרות ציבוריות מותנית, בין היתר, בקבלת המלצה 

 ,על פי נתוני רמ"יתו. לכך מהשר שפעילותו של המוסד נמצאת בתחום אחריו

קרקעות למוסדות ציבור. עשר מהן נבחרו  38היא הקצתה  2015-2007בשנים 

בנוגע להן ניתנה מהקרקעות הוקצו אף שלא באקראי לבדיקה, ונמצא כי ארבע 

 המלצת השר, כנדרש.

 

 ההמלצות העיקריות

, בשיתוף עם משרד המשפטים, לבחון בחינה מעמיקה את המועצה ורמ"י על

הכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם רמ"י רשאית להקצות קרקע 

ישירות ל"מוסד ציבורי" ואת מידת התאמתן לנורמות הקבועות בחוק חובת 

המכרזים והתקנות. בחינה זו תאפשר לוודא כי רמ"י מקצה קרקעות על פי תשתית 

ה, ותיצור הלימה מלאה בין הכללים שקבעה המועצה לכללים נורמטיבית מוצק

 שנקבעו בחוק חובת המכרזים ובתקנות שהותקנו על פיו בתחום זה.

של הנכס, כמפורט לעיל, ייעוד בלבחון את תהליך האישור של שינוי  רמ"י על

, לרבות את האחריות של ורי עולים לדירות מגורים לפרטייםממרכז קליטה ומג

. , בכפוף להחלטות המועצהלפעול לתיקון המצבכן עליה , ולכךצפון  עובדי מחוז

מנגנוני בקרה כדי למנוע הישנות של  כי יפותחו ויפעלועליה להבטיח  כמו כן

 .דומים מקרים

כדי להבטיח כי  לייחד תשומת לב רבה במישור הניהוליעל רמ"י להפנות משאבים ו

 אם לייעודן. בהת ישמשות קרקעות המיועדות למטרות ציבוריוה

חוכר משתמש למטרה מסחרית בקרקע שהוקצתה לו למטרה ציבורית כאשר 

את או לדרוש המסחרי בקרקע את הפסקת השימוש עליו בלבד, על רמ"י לאכוף 

 השבתה בהתאם להחלטות המועצה.

נכסים שהוקצו למטרות בלבחון את נושא גביית דמי השכירות והמועצה  רמ"י על

שגופים  נכוןהכלכליים והחברתיים, ובכלל זה לבחון אם ציבוריות, על היבטיו 

שקיבלו קרקע למטרה ציבורית ישתמשו בה לצורך השכרתה, ובאילו תנאים, גם 

שלעצמה(, ואם אין בכך פגיעה כאם מדובר בהשכרה לאותה מטרה )ראויה 

 בקופה הציבורית.

בקרקע על רמ"י לפתח מנגנון שיטתי ועקבי שבכוחו להבטיח שהעברת הזכויות 

שהוקצתה למטרה ציבורית תאושר אך ורק לאחר שרמ"י תוודא כי הקרקע 

משמשת למטרה זו, למשל באמצעות סיורי פיקוח בשטח, וכן תבטיח כי הקרקע 

 תמשיך לשמש לאותה תכלית בעתיד.

מוקצית למטרות שעל רמ"י לבחון אם ראוי כלל לאפשר העברת זכויות בקרקע 

 ציבוריות ובתנאים מועדפים לחברות עסקיות פרטיות. 
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קרקע שהשר הרלוונטי ימליץ לה אם להקצות  כךעל  מלכתחילהעל רמ"י לעמוד 

את  יםכדי לוודא שפעילות המוסדות שמקבל ,למוסדות ציבור למטרות ציבוריות

  .הקרקע תואמת את מטרת ההקצאה

להגביר את הפיקוח ואת הבקרה של יחידות המטה בחטיבה העסקית על על רמ"י 

מבוצע על פי ההוראות  הואבמרחבים כדי לוודא כי  המתבצעתהליך ההקצאה 

 והכללים שנקבעו בחוק, בהחלטות המועצה ובנהלים של רמ"י.

 

 סיכום

 - רמ"יקרקע היא משאב לאומי יקר ערך שיש מחסור תמידי בו, ולכן על 

לשמור בנאמנות עליה  - לנהל את מקרקעי ישראלהוא  עיקרישתפקידה ה

ולהקצותה בזהירות. מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי לעתים צריך להקצות 

קרקע למוסדות ציבור, לרבות עמותות, כדי לאפשר השגת מטרות ציבוריות, ובהן 

מטרות בתחום החינוך, הרווחה, הדת והתרבות. על רקע זה גיבשה המועצה 

לאילו גופים אפשר  -ותיה מדיניות בנוגע לאופן יישומו של צורך זה בהחלט

להקצות קרקע ובאילו תנאים. על הקצאות אלו חלות המגבלות החוקיות שנוספו 

עם הזמן בחוק חובת המכרזים ובתקנות חובת המכרזים. יודגש כי הקצאות קרקע 

ת כלכליות אלו כוללות פטור ממכרז או הפחתה בדמי החכירה, שהם בגדר הטבו

ניכרות ותנאים מועדפים. תנאים אלו עשויים להיות מוצדקים אך ורק כאשר 

הקרקעות אכן מוקצות למטרות ציבוריות לשירות הכלל. כדי לגדר את השימוש 

הייעודי בקרקעות שהוקצו למטרות ציבוריות קבעה המועצה כי לבעל זכויות 

כל עוד הקרקע  חכירה בקרקע שנמסרה למטרה ציבורית תעמוד הזכות רק

 תשמש למטרה שלשמה ניתנה ולה בלבד.

לא אחת, המדיניות ממומשת באופן לקוי עוד משלב  ,ממצאי הביקורת מלמדים כי

הקצאת הקרקע, עבור בשלב הבקרה והמעקב לגבי השימוש בקרקע וכלה 

באכיפה, והנפגע מכך בסופו של דבר הוא הציבור. בדוח הועלתה גם סוגיה שעל 

פני המועצה: המועצה לא קבעה מדיניות אשר לאפשרות של חוכר רמ"י להביא ל

 להשכיר לצד שלישי קרקע שהוקצתה לו למטרה ציבורית.

על רמ"י להגביר את הבקרה על תהליך הקצאת הקרקע כדי לוודא שהוא מבוצע 

על פי ההוראות והכללים שנקבעו בהחלטות המועצה ובנוהלי רמ"י. יש גם להגביר 

ה על השימוש בקרקעות שהוקצו ולתרגם יעד זה ליעדי ביצוע את הפיקוח והאכיפ

בתכנית העבודה של חטיבת השמירה ברמ"י. בכך יימנע שימוש אסור בקרקע 

שבשל הקצאתה למטרות ציבוריות נקבעו עבורה הטבות כפטור ממכרז ותשלומים 

מופחתים. על המועצה לקבוע מדיניות ברורה בנוגע להשכרת קרקע שהוקצתה 

 יבורית לצד שלישי. למטרה צ
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 מבוא
החוק(, תפקידה  - )להלן 1960-מקרקעי ישראל, התש"ךעל פי חוק רשות  .1

רמ"י( הוא לנהל קרקע השייכת  -)להלן  2של רשות מקרקעי ישראל העיקרי

מקרקעי ישראל(  -מת לישראל )להלן ילמדינה, לרשות הפיתוח ולקרן קי

מדינת ישראל לטובת הציבור, הסביבה והדורות  כמשאב לשם פיתוחה של

מועצת על ות בשוק המקרקעין. החוק קובע כי הבאים וכן לקדם את התחר

 , וכילפיה תפעל רמ"ישאת המדיניות  לקבועהמועצה(  -מקרקעי ישראל )להלן 

 יעדי המדיניות שקבעה המועצה. אחראית להשגתהנהלת רמ"י 

חוק חובת המכרזים(,  -)להלן  1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"בבהתאם  .2

סקה בטובין או במקרקעין, לביצוע אסור לרמ"י להתקשר בחוזה לביצוע ע

עבודה או לרכישת שירותים בלא מכרז פומבי שלכל אדם יש הזדמנות שווה 

להשתתף בו. יוצאים מכלל זה מקרים מיוחדים, המוזכרים בתקנות חובת 

תקנות חובת המכרזים(, שבהם רשאית רמ"י  -)להלן  1993-המכרזים, התשנ"ג

 רכי ציבור.וויות במקרקעין לצלהתקשר בפטור ממכרז, כגון הענקת זכ

המועצה  3חוק רשות מקרקעי ישראל נחקק במשך עשרות השנים שעברו מאז .3

בהחלטה  באמצעות מגוון החלטות. הקרקע ה בתחוםנותנת ביטוי למדיניות

 כללים ותנאים להקצאת המועצה קבעה באותו נושאשקדמו לה  ובאלו 11054

על פי ההחלטה, "מוסד  .רזמכ ללאלמטרה ציבורית קרקע למוסדות ציבור 

. על פי אותה 5עמותה או הקדש ציבורי שבבעלותעמותה או גוף  הואציבורי" 

מכוונות  ושפעולותיולשאת רווחים  החלטה, מוסד ציבורי הוא מוסד שאינו אמור

מוסד ציבורי(.  -)להלן  שלשמן הוקצתה לו קרקעמטרות האך ורק לקידום 

נקבע כי המטרות הציבוריות שלצורך השגתן אפשר להקצות קרקע בהחלטה 

דת, תרבות, חינוך, מדע,  הן מטרות הנוגעות לתחומים אלה:בפטור ממכרז 

מטרה שהגדירה ועדת המשנה של המועצה ואישר  וכלספורט  ,בריאות, סעד

כי מוסד  נקבעהחלטה ב(. או ייעוד ציבורי מטרה ציבורית -יו"ר המועצה )להלן 

דמי חכירה מהוונים  יתהקרקע שהוקצתה למטרה ציבור בעבורבורי ישלם צי

דמי או כי פטור ממכרז  יודגש. 6הקרקע מערך בלבד 36%של בשיעור מופחתים 

 
במינהל מקרקעי ישראל הוא הוסב לרשות מקרקעי  2013בעקבות רפורמה שבוצעה בשנת   2

ישראל. לשם הנוחיות, בכל מקום בדוח שצוין "רמ"י" הכוונה היא גם למינהל מקרקעי ישראל 

 שלפני הרפורמה.

 חוק מינהל מקרקעי ישראל. -בכינויו דאז   3

 . 2007 החלטה בנושא "הקצאת קרקע למוסדות ציבור" ממרץ  4

הקדש ציבורי משמעו מוסד משפטי, המיועד להסדרה חוקית וממוסדת של הקדשת נכסים   5

לביצוע מטרות הומניטריות  ידי אנשים פרטיים המעוניינים להקדיש את נכסיהם-הנעשית על

בעלות אופי ציבורי, כגון: צדקה וחסד, פעולות חינוך תרבות ועזרה לזולת, שהינן בעלות עניין 

 מובהק. ציבורי 

לשנה מערך הקרקע. באזורי עדיפות לאומית ניתנת הנחה נוספת,  2%מחושב על פי תשלום של   6

 בהתאם להחלטות המועצה הרלוונטיות.
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ציבורי ההטבות כלכליות ניכרות למוסד  מגלמים חכירה מהוונים מופחתים

  .7המקבל אותן

מו בחוזה חכירה, ומתקשרת ע ציבורילמוסד  קרקע מקצהלעתים לאחר שרמ"י  .4

)שינוי בייעוד הקרקע  8הקרקע בייעוד, לרבות שינוי בחוזה לבצעמבקש  המוסד

 להעביראו  ,שינוי מייעוד ציבורי לייעוד מסחרי או למגורים( -משמעותו בדוח זה 

בנוגע ברורה  מדיניות המועצהלא קבעה במשך שנים לאחר את זכויות החכירה. 

תנאים נרשמו חוזה  ובכלבחוזי החכירה,  צוינוין זה יהוראות בענ. למקרים אלו

החלטות שעניינן העברת זכויות  כמה וכמהקיבלה המועצה  2005 מיולי. אחרים

. הראשונה שבהן, ושינוי בייעודם נכסים שהוחכרו ללא מכרז למטרות ציבוריותב

 נתנההקצאתם  ושבעתלנכסים שהוקצו למטרות ציבוריות  נוגעת ,10629החלטה 

 דמי ותשלום של ממכרז פטור זה ובכלל, ניכרותהטבות  הציבור דותלמוסרמ"י 

שנקבע כי ערך הקרקע בהתאם ל החכירה דמיחישוב של או  10חכירה מופחתים

 לשינוי אוהזכויות בקרקע  נקבעו כללים להעברתהחלטה ב .ציבורי הייעוד

לשנות את  תאפשר שרמ"ישל הנכסים  המרבי השטח היקףובהם , בייעודה

בו  בייעודו של הנכס, בשימושלאשר שינוי  מוסמכיםברמ"י  גורמים אילו ייעודם,

 . 11בניצולואו 

 הסדר הליך הגיבוש של נבדק 200512של משרד מבקר המדינה משנת  בדוח .5

כי במשך  תההביקורת העל .ציבור למוסדות שהוקצו בעניינן של קרקעות כולל

 בנוגע לקרקעותשנים רבות נמנעה המועצה מלקבוע מדיניות ברורה וכוללת 

"בהעדר מדיניות כוללת לעסקאות  בדוח:צוין  כמו כןשהוקצו למוסדות ציבור. 

הבהירות לגבי נכסים רבים שהמחזיקים בהם מעוניינים -עתידיות, נמשכת אי

סוגיה: אילו שימושים ל גם נגעההבהירות -לשנות את ייעודם". יודגש כי אי

 (.להלן)ראו  ציבוריות למטרות שיועדה לעשות בקרקע אפשר

  
, לא הייתה חובת מכרז בנדון. 1965-בהקשר זה יצוין כי טרם הקמת מינהל מקרקעי ישראל ב  7

נקבע בע"מ נ' מדינת ישראל, חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י  11087/05בבג"ץ 

כי ככלל יש לראות פטור ממכרז כהטבה אך לא כך הדבר מקום בו מדובר בקרקע שהוחכרה 

 ללא מכרז בעת שלא נהגה חובת מכרז. 

 ל פיע ת,אחר מטרהחכירה להבחוזה  הגדרשהו במטרת החכירהשינוי שינוי בייעוד משמעו   8

  תקפה. תכנית מתאר

 .1487-ו 1471, 1136ות ההחלטה עודכנה בהחלט  9

 למשל, ביחס לשימוש מסחרי או מגורים.  10

לבג"ץ בטענה כי מדובר  חברת העובדים השיתופית הכללית בא"י בע"מעתרה  2005בשנת   11

במדיניות לא סבירה של המועצה אשר עלולה לגרום לפגיעה לא מידתית בזכות הקניין שלה, וכי 

ה למטרות ציבוריות בלא שהיא מבחינה בין מידת ההחלטה חלה על כלל הנכסים שרמ"י הקצת

קבע בג"ץ כי מדיניות המועצה "שסבסוד  2012ההטבות שקיבלו הגופים בעת ההקצאה. בשנת 

פעילות הגופים הציבוריים יתקיים רק כל עוד הם משתמשים בקרקע למטרה ציבורית" הינה 

שם רק לאחר שיבוצעו בה "מדיניות סבירה ואף ראויה"; עם זאת הוא הוסיף כי ההחלטה תיו

חברת העובדים  11087/05תיקונים שיביאו לידי ביטוי את מידת ההטבות שקיבלו הגופים )בג"ץ 

 ((. 2012) השיתופית הכללית בא"י בע"מ נ' מדינת ישראל

(, בפרק "שינוי ייעודן של קרקעות שהוקצו למטרות 2005) ב55דוח שנתי מבקר המדינה,   12

 .807ציבוריות", עמ' 
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 פעולות הביקורת

בנושאים בדק משרד מבקר המדינה את פעולות רמ"י  2016ספטמבר -מרץ בחודשים

על  הפיקוח והבקרההקצאת קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות,  אלה: סדרי

ייעודה. הביקורת בושינוי  חכירה בה לאחר,, העברת זכויות ההשימוש שנעשה בה

העסקית  החטיבהבמטה רמ"י ובמרחבים של  נעשתה , והיאמקרים התייחסה לכמה

 בדיקות השלמה נעשו במשרד החינוך, בעיריית פתח תקווה, בעיריית הרצליה, .13שלה

 14חברת העובדים( -חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ )להלן ב

 הסוכנות היהודית(. -ובסוכנות היהודית לארץ ישראל )להלן 

 

 

 של  נורמטיביתההסדרה אי בהירות ב

קרקע ישירות מרמ"י  תהקצאל תנאים
 למוסדות ציבור

 כאמור, במשך עשרות שנים קבעה המועצה את הכללים ואת התנאים שבהם רמ"י

רשאית להקצות קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות. על פי תנאים וכללים אלה, 

. מדובר בתנאים שיש דמי חכירה מופחתיםבעבור מכרז ו רמ"י הקצתה קרקע בלא

. בראשית שנות התשעים של המאה ציבוריהטבות כלכליות ניכרות למוסד  בהם

ם, ובהם נקבעו תנאים העשרים נחקקו חוק חובת המכרזים ותקנות חובת המכרזי

 המגבילים את האפשרות של רמ"י להתקשר שלא באמצעות מכרז פומבי.

 
החטיבה העסקית היא אחת משלוש החטיבות שברמ"י. עיקר פעולותיה הן תכנון הקרקע,   13

מטה ושישה מרחבים: דרום, צפון, מרכז, ירושלים, תל אביב יש חטיבה פיתוחה ושיווקה. ב

 וחיפה.

. ובין היתר היא ההסתדרות( -החדשה )להלן העובדים הסתדרות  החברה היא זרוע כלכלית של  14

 המבנים והקרקעות שלה.מנהלת את 
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, י"ורמ המועצה על

 משרד עם בשיתוף
 לבחון, המשפטים

 את מעמיקה בחינה
 שקבעה הכללים
 בדבר המועצה
 י"רמ שבהם התנאים
 להקצות רשאית
 מוסד"ל ישירות קרקע
 מידת ואת" ציבורי

 לנורמות התאמתן
 חובת בחוק הקבועות
 והתקנות המכרזים
 

בהירויות: אין -בביקורת עלה כי במתכונת ההסדרה הקיימת מתעוררות אי

שנקבעו הלימה מלאה בין המגבלות שנקבעו בתקנות חובת המכרזים לכללים 

יכולה להעניק זכויות  . למשל, על פי התקנות רמ"יבנושאהמועצה שבהחלטות 

 ; ומוסדות15במקרקעין ל"צורכי ציבור" רק במסגרת התקשרות עם רשות מקומית

ציבור אחרים, למשל עמותה, לא אוזכרו כגופים שיכולים להיות זכאים לקבלת 

(, ברשימת הפטורים 30)3מקרקעין ל"צורכי ציבור". אמנם בתקנה 

"לביצוע מיזם אשר יפעל  כי ניתן להתקשר בפטור ממכרז, נקבע 16ה"כלליים"

עבור מטרות דומות לאלו המוזכרות בהחלטות המועצה  ללא כוונת רווח"

בין המטרות שפורטו בתקנה לבין  אך אין חפיפה מלאהכ"מטרה ציבורית", 

המטרות שפורטו בהחלטות המועצה. זאת ועוד, החלטות המועצה אף 

שלא  ז מטרותשבגינן ניתן פטור ממכר מטרותה תלהוסיף לרשיממאפשרות 

התאמה בין הוראות שבחקיקה -פורטו בתקנה, והדבר עלול לגרום לאי

 .להחלטת המועצה

מהתקנה לא ברור אם בכך שמחוקק  -( 30)3בהירות נוספת בתקנה -אי

המשנה קבע שאפשר להעניק פטור ממכרז לשם "ביצוע מיזם אשר יפעל ללא 

שירותים  של קעין, ולאכוונת רווח", הוא התכוון לכלול בו גם הקצאה של מקר

בלבד, שכן לפי התקנה, כל התקשרות כפופה לבחינה אם "מדובר  או כספים

 בבקשה לרכישת שירותים ולא לתמיכה".

בנסיבות אלו, ולנוכח העובדה כי לנושא עשויות להיות השפעות מרחיקות לכת 

מהבחינה הציבורית, על המועצה ורמ"י, בשיתוף עם משרד המשפטים, לבחון 

ה מעמיקה את הכללים שקבעה המועצה בדבר התנאים שבהם רמ"י בחינ

רשאית להקצות קרקע ישירות ל"מוסד ציבורי" ואת מידת התאמתן לנורמות 

הקבועות בחוק חובת המכרזים והתקנות. בחינה זו תאפשר לוודא כי רמ"י 

מקצה קרקעות על פי תשתית נורמטיבית מוצקה, ותיצור הלימה מלאה בין 

ה המועצה לכללים שנקבעו בחוק חובת המכרזים ובתקנות הכללים שקבע

  שהותקנו על פיו בתחום זה.

הרשות תשובת רמ"י( כי " -)להלן  2017רמ"י השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 

( לתקנות חובת המכרזים 30)3תבחן עם משרד המשפטים, את הרלוונטיות של תקנה 

כמו כן במסגרת קידום  והשימוש בה לצורך הקצאת מקרקעין למטרות ציבוריות.

חובת המכרזים, בוחנת הרשות והנוגעים בדבר, לקדם תיקון בדבר שינויים בתקנות 

 ."הקצאת מקרקעין למטרות ציבוריות מלבד התקנות הקיימות בנוסח הנוכחי

 

 
 ( לתקנות חובת המכרזים.6)25תקנה   15

 .לרמ"י ייחודייםשדהיינו לא כאלו   16
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 שינוי בייעוד של קרקע לייעוד מסחרי 

 סמכותבלא ש
בהחלטות המועצה בנושא של העברת זכויות ושינוי בייעוד הקרקע שהוחכרה 

תנאים שרק בהתקיימם רמ"י תאפשר לשנות את ייעוד  נקבעו 17למטרות ציבוריות

הקרקע, שנקבע בחוזה חכירה, בקרקעות שהיא הקצתה למטרות ציבוריות לייעוד 

מסחרי ולמגורים. למשל נקבע כי רמ"י לא תאשר שינוי בייעוד של קרקע אם שטחה 

 שנים לפחות. כמו כן, 15מ"ר או אם לא השתמשו בה לייעודה הציבורי  7,000מעל 

הקרקעות שהוקצו ייעוד בשינוי  לאשר בהחלטות נקבע אילו דרגים ברמ"י מוסמכים

 למטרה ציבורית.

היא אפשרה שינוי בייעוד הקרקע ממטרה  2015-2005על פי נתוני רמ"י, בשנים 

מקרים. משרד מבקר המדינה בדק שישה  40-ציבורית למטרה מסחרית ולמגורים בכ

 מקרים, שנבחרו באופן אקראי.

, 2011, בשנת אישרה -דירות לעולים בקריית שמונה  -המקרים  באחדכי  נמצא

 הייתה לכך שהסמכות אףהקרקע  בייעוד שינויהנהלת מחוז צפון דאז ברמ"י 

 :להלן, כמפורט תקיןחריגה חמורה מסדרי מינהל  זוהי. בלבד המועצה של

למטרה  והוקצבנכסים שקרקע של ייעוד בבעניין שינוי  1136החלטת המועצה 

מ"ר  7,000-5,000נכסים ששטחם הייעוד בי הסמכות לאשר שינוי כציבורית קובעת 

 .שהיא הסמיכה לעניין זהועדת המשנה בידי מועצת מקרקעי ישראל או בידי נתונה 

למגבית המאוחדת החליטו משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון למכור  1967 בשנת

מבנים  היהודית, באמצעות הסוכנות ,18(מגבית קנדה -לישראל בקנדה אינק )להלן 

מוגן  . המבנים משמשים לצורכי דיורומועדון יחידות דיור 24בקריית שמונה שבהם 

 הנכס(. -לקשישים )להלן 

 49לתקופה של  של הנכסחתמה רמ"י עם מגבית קנדה על חוזה חכירה  1970 ביולי

הנכס נקבעו  בעבורשל הדירות לעולים בלבד.  ו/או החכרההשכרה  למטרתשנים 

קנדה  שגובה מגביתמדמי השכירות  4.25%דמי חכירה שנתיים בשיעור של 

 מהשוכרים.

שמטרת  -להאריך את תקופת החכירה לנכס  אישרה הנהלת רמ"י 2011 במרץ

 .על בסיס התנאים שבחוזה החכירה שבתוקף -חכירתו הייתה מגורים לעולים 

הקרקע שנחכרה כי שטח  ובו צוין ,עסקה סיכום טופס הוכן בהתאם לאישור זה

"מרכזי קליטה"  היאהמטרה הכללית של החכירה ו מ"ר 5,339העסקה הוא במסגרת 

 "חש 17,150סך  עלחכירה מהוונים נקבעו דמי  " בפרט.לעולים"מגורים בכלל ו

 ועדתהעסקה את  אישרה 2011 יוליב לתקופת החכירה בהתאם לשימוש ציבורי.

 הנהלת אותה אישרה 2011 אוגוסטוב ,מחוזית של מחוז הצפון ברמ"יה עסקאותה

  רמ"י.
 ואלו שקדמו לה בנושא.  1487החלטה   17

 תאגיד המממן, באמצעות תרומות מיהדות קנדה, פרויקטים לרווחת עולים ואזרחי מדינת ישראל.   18
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 המדינה מבקר משרד
 עליה כי י"לרמ מעיר

 תהליך את לבחון
 שינוי של האישור
 במקרה שבוצע בייעוד
 בהתאם שלא הנדון

 המועצה להחלטות
 

אישרה , 2011 נובמברלאחר כשלושה חודשים, בכבר  כי עלה בביקורת

דאז  גבייהאגף  ראש, דאז המחוז מנהל סגן) "יברמ דאז צפון מחוז הנהלת

קליטה  ממרכז, שינוי במטרת החכירה דאז( המחוזית המשפטית והיועצת מחוזב

 .לפרטיים מגוריםומגורי עולים לדירות 

ובייחוד מייעוד שהוא "מטרה ציבורית" לייעוד  -לעתים שינוי בייעוד של קרקע 

עשוי לגלם פוטנציאל להטבה כלכלית שתצמח לחוכר בעקבות  -של מגורים 

 כאמור, הסמכות -שינוי זה. לכן לא בכדי נקבעו הסדרים בנוגע לתהליך כזה 

 ה למטרה ציבורית, בנכסים ששטחם תהוקצש קרקעב ייעוד תשנול

למועצת מקרקעי ישראל או , 1136על פי החלטה  ,תונהנ ,מ"ר 7,000-5,000

 צפון מחוז לפיכך האישור שנתנה הנהלת .הסמיכה שהיאלוועדת המשנה 

לשינוי בייעוד לא עלה בקנה אחד עם החלטת המועצה וניתן ללא סמכות. לא 

 אתלאחר שהנהלת רמ"י אישרה שלושה חודשים צע רק זו אף זו, השינוי התב

לייעוד הציבורי של  משמעי-באופן ברור וחד והתייחסה הארכת החכירה

 .הקרקע

בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה רמ"י כי היא דוחה את ההערה ולפיה 

עובדיה פעלו שלא בתוקף סמכותם ושלא לפי החלטות המועצה, ואולם היא לא 

הסמכות  1136כיצד טענתה מתיישבת עם העובדה שעל פי החלטה הבהירה ונימקה 

 לאישור שינוי בייעוד נתונה רק למועצה או לוועדת המשנה שלה.

היא ציינה כי  2016בתשובתה של הסוכנות היהודית למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

במקרה זה, בהחלטה לקבוע את מטרת החכירה למגורים לא היה כדי להעניק 

הטבה כלכלית, שכן לפי החלטת מועצה, שהייתה בתוקף באותו  למגבית קנדה

מועד, היה פטור מלא מתשלום דמי חכירה או דמי שינוי בייעוד ובניצול של קרקעות 

 ביישובי קו עימות בגזרת לבנון )ובהם קריית שמונה(.

החלטות המועצה מבטאות את מדיניותה ועל רמ"י לפעול בהתאם להן. משרד 

 ייעודבאת תהליך האישור של שינוי  יה לבחוןעלר לרמ"י כי מבקר המדינה מעי

את האחריות , לרבות שבוצע במקרה הנדון שלא בהתאם להחלטות המועצה

המצב, בכפוף  לתיקון לביצוע התהליך האמור, ולפעולעובדי מחוז צפון  של

יפותחו ויופעלו בקרה  שמנגנוני להבטיחעליה  להחלטות המועצה. כמו כן

  של ליקויים כאלה. הישנות י למנועבקביעות, כד

 

 

 בעניינם שלאכיפה הפיקוח והליקויים בסדרי 
 שימושים בקרקע למטרות ציבוריות

על שלטון החוק ועל האינטרס  ןלהג יאה ואכיפהן של פעולות פיקוח תכלית

, לרבות על הקופה הציבורית, בין היתר באמצעות קביעת סדרי עדיפויות הציבורי

רות ייש לבצע עבודת מטה, למפות את כלל העב כךלצורך . רותיעבב וטיפול
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 ן, להעריך את חומרתות שבהם בוצעומקומהעל פי טיבן, מאפייניהן והמתבצעות 

. על ולקבוע סדר עדיפויות לטיפול בהן יםציבוריה-יםחברתיה-יםהכלכלי ןואת נזקיה

 .תכנית העבודה השנתית של יחידות הפיקוח לשקף סדר עדיפויות זה

השמירה חטיבת השמירה( ממונה על  -לשמירה על הקרקע ברמ"י )להלן החטיבה 

מ"י; רלשמור על הנכסים שבניהול מקרקעי ישראל. בין משימותיה העיקריות: על 

ובהתאם שהקרקע מנוהלת בהתאם לחוק  לוודא, באמצעות סיורי פיקוח בשטח,

 אם החוק או החוזים מופרים.לנקוט את הצעדים הדרושים החכירה; ו לחוזי

תכנית עבודה שנתית לכל  להכיןאחראי חטיבת השמירה הלי רמ"י, מנהל ועל פי נ

תכנית עבודה  יןמנהלים של מרחבי השמירה אחראים להכה ;מערך הפיקוח

שקבע דגשים על ה, בין היתר, לבסס . את התכנית עליהםכל מרחבב םלמפקחי

 כל מרחב.מנהל החטיבה ועל המאפיינים של 

קרקעות שהוקצו למטרות בכל הנוגע לאכיפה הו נושא הפיקוחכי  עלה

נתונים  אוספת החטיבה אמנם. החטיבה של יומה אינם נכללים בסדרציבוריות 

 על אותן מסווגת היא איןמקרקעי ישראל, אולם ב המבוצעות העבירות כלל על

ניתוח  מבצעת ואינה, החכירהבחוזה  שנקבעו, בקרקע השימוש מטרות פי

 אינה"י רמ. נזקיה ואת חומרתה אתהיקף התופעה,  את לבחון כדישיטתי 

שהוקצו למטרות  בקרקעות בפועל שנעשההשימוש  אחר אפוא תעוקב

 .החכירהאת חוזה  תואם הואכדי לוודא שציבוריות 

פיקוח ואכיפה בנכסים שהוקצו למטרות ציבוריות מצויים רמ"י ציינה בתשובתה כי "

בסדר עדיפויות נמוך של תכניות העבודה ויעדיה העיקריים של רמ״י. ברי, כי על מנת 

שהופקו מהם, יש להעמיד  'רווחים'להציג נתונים לגבי מספר הנכסים הציבוריים או ה

 ."משאבים מיוחדים לטובת העניין ולהשקיע שעות עבודה רבות

הנוגעים לנושא, כפי הליקויים  מרבית"י כי לרממבקר המדינה מעיר  משרד

 שיש בה ואינטגרטיבית כוללת מדיניות שיפורטו להלן, מקורם בעיקר בהיעדר

 בעלי תפקידים שלים עבודה לקוי בסדרי וכןהלי עבודה ברורים וונ הנחיות

 במרחבים.

 

 וח ואכיפה לקוייםדוגמאות לסדרי פיק

 19במהלך השנים רמ"י הקצתה לחברת העובדים ולסוכנות היהודית מאות נכסים

ציבוריות, למשל למעונות עולים, למועדוניות נוער וקשישים ולמוסדות חינוך  למטרות

ותרבות. משרד מבקר המדינה בדק את השימוש שנעשה בכמה מהנכסים, שנבחרו 

 באקראי. אלו ממצאיו:

  
 עם מחוברים. ככלל מדובר בקרקעות, אך לעתים גם בקרקעות  19
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 נכס כי אפוא יוצא

 למטרה שהוקצה
 משמש ציבורית
 גם רבות שנים במשך

, מסחרית למטרה
 נקטה לא י"ורמ

 אכיפה פעולות
 למניעת ממשיות
 כאמור שימוש
 

 באילת מבנה ציבור

חתמה רמ"י עם חברת העובדים על חוזה חכירה של קרקע באילת  1957בספטמבר 

הנכס( בתמורה לדמי חכירה שנתיים בהתאם לייעוד  -ר )להלן מ" 13,257ששטחה 

שנים. חוזה החכירה קובע כי  49-הציבורי של הקרקע. תקופת החכירה נקבעה ל

מטרת החכירה היא להקים מבנים עבור חברת העובדים, ההסתדרות ומוסדותיהן, 

וכי אסור להשתמש בנכס למטרה אחרת בלא אישור מראש ובכתב מרמ"י. עוד 

בע כי אסור לחברת העובדים להעביר לאחר את זכויותיה בנכס או להשכיר אותו נק

או חלק ממנו לאחר בלא אישור מראש ובכתב מרמ"י. זאת ועוד, מצוין שאם החברה 

תפר את החוזה, כולו או את מקצתו, תהיה רמ"י רשאית לבטל את החוזה ולהשיב את 

 כס, הוא מיועד לבנייני ציבור.הנכס לרשותה. על פי התכנית המפורטת שחלה על הנ

מבנה  עומדביקר מפקח רמ"י בנכס ומצא כי בשטחו  2001 בספטמבר .1

 חברות של לילה ומשרדים מועדון: , כגוןבו שימושים מסחריים רבים שמתבצעים

 אלו אינם עולים בקנה אחד עם המטרה שנקבעה בחוזה. שימושים מסחריות

 .החכירה

"י ברמ דאז דרום מחוז הנהלת, הפיקוח ממצאי אף על כי עלה בביקורת

נקטה  ולא בנכס האסורים השימושים בעניין מעמיק בירור עשתה לא

בעניינם  המחייבים לנקוט פעולותלנוהלי רמ"י,  וזאת בניגודצעדי אכיפה, 

 .של שימושים כאמור

, ביקר מפקח רמ"י נוסף בנכס ומצא כי הוא 2005כעבור ארבע שנים, באוגוסט  .2

לשימושים מסחריים: מועדון לילה, משרד תיווך, משרד פרסום עדיין משמש 

ועוד. בעקבות זאת שלחה ראשת תחום עסקאות במחוז דרום ברמ"י מכתב 

לחברת העובדים, ובו ציינה כי נמצא שבוצעו בנכס שימושים מסחריים אשר יש 

בהם משום הפרה של תנאי חוזה החכירה, וכי רמ"י רואה בכך ויתור מצד 

 שימוש בנכס.החברה על ה

עושה  העובדים שחברת ,פעם אחר פעם רמ"י מצאו, מפקחיש לאחר גם

מכתב התראה  העובדים לחברת שנשלחשימושים אסורים בנכס ולאחר 

"י לא נקטה פעולות אכיפה כדי ברמ, הנהלת מחוז דרום דאז כאמור

 .הנכס את לעצמה להשיב כדילהפסיק שימושים אלו או 

הנכס,  משטח כשליש חברת העובדים השכירה 2014 עלה כי נכון לספטמבר .3

 .יםמסחרי גופיםל היתר בין

יוצא אפוא כי נכס שהוקצה למטרה ציבורית משמש במשך שנים רבות גם 

למטרה מסחרית, ורמ"י לא נקטה פעולות אכיפה ממשיות למניעת שימוש 

כאמור, אף שתפקידה למנוע זאת ואף שהייתה ערה לשימוש האסור 

  .2001בקרקע כבר בשנת 
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תשובת  -)להלן  2016חברת העובדים השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

, לאחר שקיבלה את המכתב מרמ"י הנוגע 2005חברת העובדים( כי בנובמבר 

לשימושים מסחריים בנכס, השיב בא כוחה לרמ"י כי מרבית הנכס תפוס על ידי 

זה גופים מטעם ההסתדרות בהתאם למטרת החכירה. לאחר ששלחה רמ"י מכתב 

היא לא שלחה כל פנייה נוספת בנדון. עוד ציינה חברת העובדים בתשובתה כי נכון 

, רוב הנכס משמש את ההסתדרות ומוסדותיה ואת עיריית אילת, ורק 2016לדצמבר 

חלק שולי מכלל הנכס משמש כמשרדים לגורמים שונים. לטענתה, "המדובר 

ם לחלוטין את מטרת בשימוש טפל לשימוש העיקרי המהותי הנעשה בנכס התוא

 החכירה, ושנועד לסייע באחזקת הנכס והעלויות הכרוכות בכך".

לליקויים שנמצאו  בנוגע תרוקיאת הערת הב תמקבלרמ"י מסרה בתשובתה כי היא 

במסגרת הטיפול בפניית חברת העובדים לחידוש החכירה , והוסיפה כי ולא טופלו

נה אחד עם מטרת החכירה וכן עולים בק שאינםהשימושים  להפסיק אתתדרוש היא 

 את התשלומים בגינם.

 

 מרכז נוער קהילתי בבאר שבע

החברה הלאומית  -, באמצעות עמידר לסוכנות היהודית הושכרו 1953 בשנת .1

 חינוך מרכזלמטרת הקמתו והפעלתו של שמונה מבנים  ,לשיכון בישראל בע"מ

 השנים עם(. המרכז -)להלן  שבע בבאר הנוער עליית של מקצועית להכשרה

, הופעלו , ובהםנוספים מבנים כשמונההמרכז ולצרכיו  בשטחהקימה הסוכנות 

 אוכל. וחדר הינגרי, הימסגרי בין השאר,

 הקרקע עלחתמה רמ"י על חוזה חכירה עם הסוכנות היהודית  1986 בדצמבר .2

 שנים 49-לסוכנות ל מ"ר. הנכס הוחכר 13,281ששטחה הוקם המרכז,  שעליה

מרכז  כירה סמליים. בחוזה החכירה נקבע כי מטרת החכירה היאבעבור דמי ח

 :נקבע דסוכנות להשתמש בקרקע למטרה אחרת. עועל האסר נו ,נוער קהילתי

או חלק ממנו יועדו למטרה אחרת וכן אם ישתנה או ייפסק  שהמוחכר"במקרה 

נקבע  ". עודהשימוש בו לצורך המטרה הנ"ל, תבוא תקופת החכירה מיד לסיומה

את הזכויות לאחר הסוכנות היהודית אינה רשאית להעביר  כי חוזה החכירהב

ייחשב  ,זו התחייבות אם תופרדרך, לרבות בדרך של השכרה.  בשוםבנכס 

  .מבוטללהחוזה 

מרכז ומצא כי המקום משמש בין ה"י בשטח רמ מפקח ביקר 2004 באוגוסט .א

, מסעדותבתי עסק, לרבות פאב ו כמהבו  מופעליםכי ו ,היתר למסחר

"י בעקבות זאת המחלקה המשפטית ברמ. הופר חוזה החכירה כלומר

בניגוד לחוזה בנכס הוציאה מכתב התראה לסוכנות היהודית בדבר שימוש 

כמו כן, . האמורים "י להפסיק את השימושיםרמ ההחכירה. במכתב דרש

 זוש מסחרייםהשימושים ההוציאה דרישת תשלום לסוכנות בגין  רמ"י

 .בקרקע עשתה

, דיווח 2006 מפברואר פיקוח בדוח, ההתראהמכתב  שנשלחשנתיים אחרי 

וכי  שעדיין מתבצעים שימושים בנכס בניגוד לחוזה החכירה,"י רממפקח 

שלושה  כי רקהמפקח ציין  2006 אוגוסטב. עסקים מסחריים בו כמה נוספו
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 רבות שנים במשך

 מכך י"רמ התעלמה
 ציבור שמוסדות
 בנכסים השתמשו

 למטרות להם שהוקצו
 לחוזי בניגוד ציבוריות
 לא היא וכי, החכירה

 של במישור די פעלה
 כדי ואכיפה פיקוח

 שימושים להפסיק
 כדי בו שיש דבר, אלה

 באכיפה לפגוע
 

משמשים למטרה ציבורית; שבעה משמשים למטרות מבנים ה 16-מ

 אף הרוסים. מקצתםופאבים ומסעדות; חמישה מבנים נטושים  -מסחריות 

"י פעם נוספת רממפקח  ביקר, 2009 בחלוף שלוש שנים, בפברואר

. בשטחי המרכזהשימושים המסחריים  נמשכובשטח המרכז ומצא כי 

 דרום במחוזת דאז עירוניו ותאעסקתחום  תראשעולה כי  מסמכיםמה

"י להפסיק לאלתר את רמחזרה על דרישתה של  לא"י ברמ

"י לא פעלה לפי החלטת המועצה רמ, אם כןהאסורים.  מושיםהשי

 המרכזועל פי חוזה החכירה ולא דרשה מהסוכנות להשיב את 

 למטרות אלאשימש למטרה ציבורית  לאשרובו אף  ,לרשותה

 .מסחריות

שהתגלה כי בוצעו שימושים מסחריים בשטח שנים לאחר  12-, כ2016ביוני  .ב

: השתנה לא דבר כי ומצאו במקום משרד מבקר המדינה נציגי סיירו, המרכז

שתואר בדוח הפיקוח  פיכ, לפעילות מסחרית עדיין נוצלשטח המרכז 

 .2004 מאוגוסט

שברוב הנהלת מחוז דרום דאז ברמ"י  יותר מעשור ידעהאפוא כי במשך  יוצא

שאינן ציבוריות, בניגוד לחוזה החכירה. אף למטרות המרכז נעשה שימוש שטח 

על פי כן, היא לא מילאה את חובתה לחייב שימוש תקין בקרקע ולא פעלה די 

 2010מרץ מ, נמצא כי ועוד זאת. בחומרה זאת לראות ויש להפסקת החריגה,

בעבור השימוש החורג שהיא עשתה  תשלום מהסוכנות רמ"י לא דרשה

 בקרקע.

אנו מקבלים את הערת המבקר בדבר היעדר טיפול בהפרות רמ"י ציינה בתשובתה: "

שנמצאו במתחם, ובימים הקרובים מרחב עסקי דרום ישלח מכתב דרישה בעניין 

 ...."ההפרות

 
מכך שמוסדות ציבור "י רמ התעלמהכי במשך שנים רבות  מהממצאים עולה

כי והחכירה,  לחוזי בניגודלמטרות ציבוריות  להם בנכסים שהוקצו השתמשו

להפסיק שימושים אלה, דבר של פיקוח ואכיפה כדי  במישור דילא פעלה היא 

 מאמציהם של המפקחיםבבאכיפה בכלל ובעבודתם ושיש בו כדי לפגוע 

בפרט. יתירה מכך, גם כאשר מפקחי רמ"י התריעו על שימוש מסחרי בנכסים, 

לא דרשה תשלום בגינו.  2010לא נקטה צעדים בכדי להפסיקו וגם משנת  רמ"י

פקח כגורם המתפקידה אחריותה הציבורית ול"י בכל הנוגע לרמכשלה  בכך

  על השימוש בקרקעות כנדרש בחוק ובהתאם לחוזי החכירה.
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להפנות משאבים לטיפול בסוגיה זו ולייחד תשומת לב רבה במישור  על רמ"י

הניהולי כדי להבטיח כי הקרקעות המיועדות למטרות ציבוריות משמשות 

בהתאם לייעודן. אם חוכר משתמש למטרה מסחרית בקרקע שהוקצתה לו 

למטרה ציבורית בלבד, על רמ"י לאכוף את הפסקת השימוש האמור או לדרוש 

  להחלטות המועצה. השבתה בהתאם
 

 היעדר מדיניות בנוגע להשכרת נכסים 

 לצד שלישי
מדיניות ניהול המקרקעין שלפיה פועלת רמ"י באה לידי ביטוי בהחלטות המועצה, 

בהחלטות הנהלת רמ"י ובקביעת נוהלי עבודה. המדיניות משתקפת בתכניות 

ובכלל זה בקביעת סדרי העדיפויות שלפיהם היא פועלת; פיקוח  העבודה של רמ"י

 ומעקב אחרי השגת יעדי מדיניות הם מרכיב הכרחי ביישומה.

בכל הנוגע להקצאת קרקע למוסדות ציבור למטרות ציבוריות, כאמור, מדיניות 

המועצה מתבטאת בעיקר בקביעה העקרונית שלפיה לבעל זכויות חכירה בקרקע 

ציבורית תוקנה הזכות על הקרקע רק כל עוד היא תשמש למטרה שנמסרה למטרה 

שלשמה ניתנה, ולה בלבד, וכן שאין לתת לחוכר אשר קיבל את הקרקע בתנאים 

אם הקרקע אינה משמשת עוד למטרות ציבוריות, או ייחודים הטבה כלכלית ניכרת 

 .לייעוד אחרשונה ייעודה על פי תכנית מתאר אם 

 -ר אגף העסקאות, מקשרים בין המועצה לדרג הביצועי דרג המטה ברמ"י, ובעיק

המרחבים של החטיבה העסקית. עליו לפקח על אופן הביצוע של מדיניות הקצאת 

הקרקע, ובכלל זה למפות את הסיכונים ולדווח למועצה באיזו מידה הושגו יעדי 

 המדיניות ואם יש צורך לעדכנם. על המועצה לדון בדיווחיו של דרג המטה ולקבל

 החלטות בהתאם לכך.

התנאים והכללים  שבמסגרתן נקבעו החלטות כמההמועצה  קיבלה 1969 משנת

 השימוש מוגדר 20אלו בהחלטותבדבר הקצאת קרקע למוסדות ציבור למטרה ציבורית. 

 בעבור להם שהוקצתה בקרקע לעשות יכוליםציבור, לרבות עמותות,  שמוסדות

מתוכן, . ובריאות, מדע חינוך, תרבות, למטרות דתובכלל זה שימוש , ציבוריות מטרות

לעשות בה, על  שאושר מזה שונה שימושבקרקע  נעשה אםכי  נקבע 1105 בהחלטה

 להשכיר המוסדעל  אסרנלא על פי ההחלטות המוסד להשיב את הקרקע לרמ"י. 

 ,תדמי שכירוגביית  לרבות תמורת ,מטרות ציבוריות בעבור שלישי לצד הקרקע את

משאב  -מקרקעין מוסדות שקיבלו בפועל לעתים דמי השכירות.  ולא הוגבל גובה

השכירו אותו לצד שלישי במחירי  -בדמי חכירה מופחתים ו/או בפטור ממכרז  ,לאומי

 
 .העדכנית ביותר בנושא היא 2007 ממרץ 1105 החלטה  20



 1281|    ישראל מקרקעי רשות

 , ורמ"י לא בחנה אם הדבר הולם את תכלית ההקצאה וכיצד הדבר עשוי להשפיע21שוק

 :פרטיםלהלן על הקופה הציבורית. 

 

 בהרצליה קשישיםל מועדון

הנכס(  -החליטה הנהלת רמ"י להקצות קרקע בהרצליה )להלן  1969בפברואר  .1

ההחלטה בדבר הקצאת לחברת העובדים לשם הקמת מועדון נוער והפעלתו. 

לפטור ממכרז פומבי. של משרד החינוך הקרקע התקבלה על סמך המלצה 

מ"ר. החוזה  2,935נחתם בין הצדדים חוזה לחכירת קרקע ששטחה  1984ביוני 

, ונקבע בו שדמי החכירה השנתיים יהיו בשיעור 22שנים 49נחתם לתקופה של 

 מערך הקרקע על פי ייעודה הציבורי. 2%של 

בחוזה החכירה נקבע כי הקרקע תשמש למועדון נוער וכי אסור לחוכר 

להשתמש בה למטרה אחרת בלא לקבל את הסכמתה של רמ"י. עוד נקבע 

ר לא ישתמש בכל שטח הקרקע או בחלקו לפי החוזה, או אם בחוזה כי אם החוכ

לא יהיה צורך להמשיך להשתמש בקרקע למטרה שלשמה היא הוחכרה או אם 

הוא לא יזדקק לשטח לצורכי מטרת החכירה, תהיה רמ"י רשאית לבטל את 

החוזה ולקבל את הקרקע לרשותה ולחזקתה. אם כן, הקרקע הוקצתה למטרה 

ת מועדון נוער והפעלתו, ולשם השגתה של מטרה זו ניתנו הקמ -ציבורית בלבד 

לחברת העובדים הטבות בהקצאת הקרקע, לרבות תשלום דמי חכירה 

 מופחתים.

 חברת - השכירה החוכרת 1998שנת לפחות מכי  עלה"י הנכס ברמ מתיק

עיריית הרצליה  -צד שלישי ל על מחובריו במחירי שוקאת הנכס  - העובדים

 ., וזו מפעילה בו מועדון קשישיםה(העיריי -)להלן 

פנתה העירייה לרמ"י וביקשה שהנכס יוחכר לה במישרין,  2010באוגוסט  .2

. הבקשה לא אושרה, והמחלקה כשיסתיים חוזה החכירה עם חברת העובדים

 לקבוע רצוי המשפטית של רמ"י ציינה במסמך פנימי בהקשר לבקשה כי

 חברתנכסים שהוחכרו ללישי כללית בנוגע לזכות להשכיר לצד ש מדיניות

 .החכירה בנכסים שהושכרו תקופת , ובנוגע לחידושהעובדים למטרות ציבוריות

פנתה העירייה שוב לרמ"י בבקשה להחכיר לה את הנכס  2015באפריל  .3

במישרין. הבקשה הועברה לבחינת היועצת המשפטית של מרחב עסקי תל 

סוגיית השכרתם לצד שלישי אביב, וזו ציינה כי מנהל אגף העסקאות בוחן את 

של מקרקעין שהוקצו למטרה ציבורית, והוא צפוי להעלותה לדיון בהנהלת רמ"י 

או במועצה, ובינתיים יש לדחות את הבקשה. אשר על כן המשיכה חברת 

העובדים להשכיר את הנכס לעיריית הרצליה. על פי חוזה השכירות בין 

הנכס על מחובריו מסתכמים הצדדים, דמי השכירות שמשלמת העירייה עבור 

  .לשנה"ח ש 90,000-ב
הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "מחיר שוק" הוא סכום שקונה מרצון מוכן לשלם פי  על  21

 מחיר שוק(. -למוכר מרצון )להלן 

 שנים. 49עם אפשרות להארכה לתקופה נוספת של   22
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 של נוספת חתמה רמ"י על חוזה חכירה עם חברת העובדים לתקופה 2015ביוני  .4

שתשלם חברת העובדים לרמ"י עבור הנכס חכירה  נקבע שדמי שנים. בחוזה 49

 ."חש 10,800 סך הם על

העסקית  בהמנהל אגף עסקאות בחטי נמצא כי סיום הביקורת במועד .5

ה של את הסוגי או המועצההנהלת רמ"י  לפני העלהלא עדיין ברמ"י 

לצד שלישי, אף שהצורך  השכרת נכסים שהוקצו למטרות ציבוריות

 .2010להסדיר סוגיה זו הועלה כאמור כבר בשנת 

"י משקפים את לרמבתשובתה כי דמי החכירה שהיא משלמת  ציינההעובדים  חברת

 אתכירות שהחברה גובה מהעירייה משקפים דמי השואילו מרכיב הקרקע בלבד, 

 שווי המבנים ופיתוח הקרקע.את שווי המקרקעין בכללותם, לרבות 

רמ"י מסרה בתשובתה כי דמי החכירה הם תשלום הנקבע לפי שווי הקרקע בהיותה 

ריקה ופנויה, ואילו דמי השכירות הם תשלום בעד הנכס השלם לרבות מחוברים, 

בהתאם להנחיות  היא פעלהיניהם. עוד מסרה כי ולכן אין מקום להשוואה ב

לפיו ניתן לאפשר השכרה בכפוף ולחוזה החכירה  בהתאםוההחלטות התקפות ו

ציינה רמ"י כי עד כה היא לא גבתה את דמי לתשלום דמי הסכמה. עם זאת 

 בלא דיחוי. םפעל לגבייתוכי ת ההסכמה האמורים,

 

 סמינר וחווה חקלאית בפתח תקווה

על חוזה חכירה עם חברת העובדים על קרקע בשטח  23חתמה קק"ל 1963בינואר 

הנכס( למטרת הקמתו של מוסד חינוכי בפתח תקווה. יצוין כי  -מ"ר )להלן  71,420

העירייה( חלק משטחי הנכס,  -במשך השנים הפקיעה עיריית פתח תקווה )להלן 

סר על החוכר מ"ר. בחוזה החכירה נא 37,388ובמועד סיום הביקורת היה שטחו 

להשתמש בנכס או בחלק ממנו למטרה אחרת בלא הסכמה מפורשת בכתב מרמ"י, 

ונקבע שאם החוכר יעשה כן, יהיה עליו להשיב את הנכס לרשותה של רמ"י. דמי 

החכירה של הנכס נקבעו בהתאם למטרה ציבורית. החוזה נחתם לתקופה שבין 

חכירה חדש. בחוזה נקבע  נחתם חוזה 2012, ובפברואר 2009למרץ  1960אפריל 

 שדמי החכירה השנתיים שתשלם חברת העובדים לרמ"י עבור הקרקע הם 

 ח."ש 175,000-כ

כי חוכר ישיב לרמ"י, לאלתר, את כל הנכסים  ,בין היתר ,נקבע 113624בהחלטה 

אם  אונדרשים לו למטרה ציבורית  ן הםמ"ר אם אי 7,000-גדול משטחם ששבחכירתו 

 רה זו.משמשים למט אין הם

בנכס שני מתחמים, דרומי וצפוני, ואת שניהם משכירה חברת העובדים. המתחם 

סמינר להכשרה של  1954הדרומי מושכר למשרד החינוך, והוא מפעיל בו משנת   
בה חתמו מדינת ישראל וקק"ל על אמנה ולפיה רמ"י , השנה ש1961החוזה נחתם לפני שנת   23

. אי לכך, כל אימת שנדרשת הסכמתה של קק"ל, קק"לשבבעלות קרקעות הנהל גם את ת

 הכוונה היא להסכמה של רמ"י.

 . 1471ההחלטה עודכנה בהחלטה   24
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 תפקידים שבעלי אף

 במרחבים בכירים
 ערים היו י"רמ ובמטה

 שבסוגיית לבעייתיות
 לצד קרקע השכרת
 העלו לא הם, שלישי

 לדיון הסוגיה את
 או י"רמ בהנהלת
 במועצה
 

עובדי חינוך ונוער ולהשתלמויות. בתחילה היה במתחם זה מבנה יחיד, ובמשך השנים 

 1993הצפוני מושכר מאוגוסט  משרד החינוך הקים בו עוד כמה מבנים; המתחם

לעירייה, והיא מפעילה בו חווה לחינוך חקלאי וללימודי סביבה. העירייה הקימה 

במתחם כיתות לימוד, משרדים, מחסנים ועוד. שני המתחמים מושכרים במחירי שוק. 

 ש"ח, ובצפוני  750,000-היו דמי השכירות השנתיים במתחם הדרומי כ 2016לשנת 

  ש"ח. 200,000-כ

דמי החכירה שהיא גם כי למשרד מבקר המדינה בתשובתה  ציינההעובדים  חברת

דמי השכירות ואילו משקפים את מרכיב הקרקע בלבד, עבור נכס זה "י לרממשלמת 

שווי המקרקעין בכללותם, לרבות שווי  אתשהחברה גובה מהעירייה משקפים 

 המבנים ופיתוח הקרקע.

לגופים השכירו  שמוסדות ציבור אחדים לכךהיא ערה רמ"י מסרה בתשובתה כי 

הגם שמדובר בשימוש ציבורי,  אחרים את הקרקע שהוקצתה להם למטרות ציבוריות.

לעתים משולמים דמי שכירות לחוכר בשווי שוק, בלי שהפירות יעברו למחכיר. מאחר 

תועלה סוגיית ההשכרה ש כךל תפועל , רמ"ימדיניותקביעת עניין זה הוא בגדר ש

במועצת מקרקעי ישראל, בצירוף המלצה אופרטיבית לטיפול במקרים כגון  לדיון

 אלה.

משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי במסגרת בחינת הסוגיה של גביית דמי 

השכירות בנכסים שהוקצו למטרות ציבוריות, יש לבחון את היבטיה הכלכליים 

רה ציבורית ובכלל זה לבחון אם נכון שגופים שקיבלו קרקע למטוהחברתיים, 

ישתמשו בה לצורך השכרתה, ומה יהיו תנאי השימוש בקרקע זו, גם אם מדובר 

בהשכרה לאותה מטרה )ראויה שלעצמה(, ואם אין בכך פגיעה בקופה 

 .הציבורית

 
מחכירה למוסדות קרקעות למטרה ציבורית בדמי חכירה  המצב לפיו רמ"י

מופחתים, ואלה משכירים את הקרקעות לגוף ממשלתי או רשות מקומית 

במחיר שנקבע ביניהם, אינו עולה בקנה אחד עם תכלית הקצאת קרקע 

למוסדות ציבור שמעניקים את שירותיהם בחינם או בתשלום המשמש לכיסוי 

ל להביא למעשה לייקור עלות השירות הציבורי . הדבר עלו25הוצאותיהם בלבד

 הניתן לאזרח.

היו ערים לבעייתיות  "יובמטה רמ במרחביםבעלי תפקידים בכירים שאף 

הנהלת בלדיון  הסוגיה את העלו לא הם, שבסוגיית השכרת קרקע לצד שלישי

  זו. יזמו דיון בסוגיהגם ההנהלה והמועצה לא  .מועצהאו ברמ"י 

 
 בנושא "הקצאת קרקע בפטור למוסדות ציבור". 31.10ראו לעניין זה נוהל רמ"י   25
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קרקע  ה שלהשכרת על הנהלת רמ"י להעלות לפני המועצה את סוגיית

אינו מוסד ציבורי אם חידוש תקופות החכירה ואת סוגיית  יציבורית לצד שליש

או אינו ממלא את הוראות חוזה החכירה ואינו פועל  בעצמו בנכסיםמשתמש 

להשגת התכלית שלשמה ניתן למוסדות פטור ממכרז והופחתו דמי החכירה 

של הקרקע שהוקצתה להם. על המועצה לקבל החלטה עקרונית בשאלה אם 

   תנאים.באילו  -להתיר השכרה של קרקע לצד שלישי כאמור, ואם כן 
ליקויים בהעברת זכויות בקרקע שהוקצתה 

 למטרות ציבוריות אל חברות עסקיות
קרקע היא משאב לאומי יקר ערך, שיש מחסור תמידי בו, ולכן על רמ"י לנקוט משנה 

 זהירות בהקצאתה. לרמ"י תפקיד חשוב אפוא כנאמנה של קרקעות המדינה.

להחזיק בקרקע שנמסרה  כי הזכות 26מועצת מקרקעי ישראל קבעה בהחלטותיה

למטרה ציבורית ללא מכרז ובדמי חכירה מופחתים תהיה תקפה רק כל עוד תשמש 

 שבמקרים 27הקרקע למטרה שלשמה ניתנה. עם זאת, המועצה קבעה בכמה החלטות

מסוימים יהיה החוכר שקיבל זכויות במקרקעין לשם מטרה ציבורית רשאי להעבירן 

לאחר, או לשנות את ייעוד הקרקע מייעוד ציבורי לייעוד מסחרי. גם במקרים אלו אין 

אם הקרקע לתת לחוכר שקיבל את הקרקע בתנאים ייחודיים הטבה כלכלית ניכרת 

לייעוד נה ייעודה על פי תכנית מתאר שואינה משמשת עוד למטרות ציבוריות, או אם 

. לדוגמה, אם חוכר מבקש לשנות בחוזה חכירה את ייעוד הקרקע, את סוג אחר

ממטרה ציבורית למטרה מסחרית, עליו לשלם  28השימוש בקרקע או את אופן ניצולה

מההפרש בין ערכי הקרקע לייעוד ציבורי ובין  41%בשיעור של  29לרמ"י דמי היתר

 לרשות מקומית. 30סחרי ולשלם היטל השבחהערכיה לייעוד מ

קבעה המועצה כללים בנוגע להעברת זכויות החכירה  106231כאמור, בהחלטה 

בקרקע שהוקצתה למטרות ציבוריות ללא מכרז. על פי כללים אלו, אם החוכר 

מבקש להעביר לצד שלישי זכויות חכירה בקרקע, עליו לפנות לרשות המקומית 

שבתחום שיפוטה נמצא הנכס ולתת לה זכות ראשונה לרכוש את הזכויות בקרקע. 

המקומית אינה רוצה לרכוש את הזכויות, החוכר רשאי להעבירן לצד אם הרשות 

 שלישי, ובלבד שהוא מתחייב להמשיך לפעול להשגת המטרה הציבורית שלשמה 
 וההחלטות שהיא מעדכנת.  1105ראו החלטה   26

 וההחלטות שהיא מעדכנת. 1487ראו החלטה   27

 חוזה החכירה.נוספות על אלה שהוקנו בזכויות בנייה  הקניית  28

 הסכום שעל החוכר לשלם כתנאי למימוש זכויות בקרקע, זכויות שלא הוענקו לו בחוזה החכירה.  29

תכנית מפורטת או של אישור לאחר תשלום לרשות המקומית בעבור עליית שווי המקרקעין   30

מחצית מערך ההשבחה, הוא היטל ההשבחה  נקבע שסכומו שלשינוי בתכנית הקיימת. לאחר 

 .לשוויו בשימוש הקודם כלומר חצי מההפרש בין שווי המקרקעין בשימוש החדש

( ובהחלטה 2016)מיוני  1471(, בהחלטה 2008נואר )מי 1136אף שההחלטה עודכנה בהחלטה   31

 (, לא חל שינוי בכללים הנוגעים להעברת הזכויות שלעיל.2016)מספטמבר  1487
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הוקצה הנכס על פי חוזה החכירה. יודגש כי מדובר בקרקעות שהחוכר מבקש 

 להעביר את זכויותיו בהן בלא לשנות את ייעודן הציבורי.

רמ"י אפשרה  ,2015-2007 שלאחר קבלת ההחלטה, בשניםבביקורת עלה כי 

בהם הקרקעות מקרים  300-כבלחוכרים להעביר לצד שלישי את זכויותיהם 

לבדיקה נבחרו שמונה מקרים באופן אקראי, והתברר  הוקצו למטרות ציבוריות.

כי בשלושה מהם לא הוצע לרשות מקומית לרכוש את הזכויות, ואף על פי כן 

 ת העברתן.אישרה רמ"י א

בשני מקרים אישרה רמ"י להעביר את הזכויות בקרקע בלא שהיא הבטיחה 

שהקרקע תמשיך להיות מנוצלת למטרה ציבורית. בפועל הקרקע לא נוצלה 

למטרה ציבורית שנים רבות, ורמ"י לא אכפה על בעלי הזכויות את החובה, על 

 ם:פי חוזה החכירה, להשתמש בקרקע למטרה הציבורית. להלן פרטי

 

 גת בקריית ותרבות נוער מרכז

מ"ר להקמת  2,000-החכירה המדינה למוסד א' קרקע בשטח של כ 1958בשנת  .1

שנה. המוסד  99הנכס(, לתקופה של  -מרכז לנוער ותרבות בקריית גת )להלן 

שילם דמי חכירה בעד הקרקע על פי ייעודה הציבורי. ממכתב ששלחה עיריית 

א' עלה כי הנכס היה נטוש ובלתי ראוי לשימוש למוסד  2009קריית גת באוגוסט 

 במשך שנים רבות; באותו מכתב, סירבה העירייה לרכוש את הזכויות בנכס.

החברה הרוכשת( את  -רכשה חברה עסקית פרטית )להלן  2009בספטמבר 

אישרה עובדת מחלקת עסקאות עירוניות של  2010הנכס ממוסד א', ובפברואר 

עובדת מחלקת עסקאות עירוניות דאז( את  -)להלן רמ"י במחוז ירושלים דאז 

  .העברת הזכויות בנכס

רק להעביר את הזכויות בנכס  אפשרכי  נקבעהחלטת המועצה ב לעיל, כאמור

הוקצה  שלשמהאת המטרה הציבורית  לממשלהמשיך  אם הרוכש מתחייב

 החכירה. חוזההנכס על פי 

עסקיות בלבד, שמטרותיה  פרטית, שהחברה הרוכשת היא חברה מאחר

ערה לאפשרות  להיות צריכה יתהות עירוניות דאז היאעובדת מחלקת עסק

 ותשתמש בתשאף למקסם את פירות הנכס ולכן שהחברה הרוכשת 

לשם . ותרבות" נוער "מרכז -שלא לפי הייעוד שנקבע לו בחוזה החכירה 

 לפני בנכס לסיירמפקחי רמ"י כך היה באפשרותה, למשל, להנחות את 

 משמש הנכסכי  ווודא, כדי שימכן ולאחר הזכויות להעברת האישורמתן 

, אך בפועל לא ננקטו פעולות של ממש כדי להבטיח על פי מטרת החוזה

 את השימוש התקין בקרקע.

נוהל העברת זכויות כי על פי  2017רמ"י השיבה למשרד מבקר המדינה בינואר 

וכר נדרש להמציא הח .אין דרישה לדוח פיקוח ,שהיה בתוקף באותה העת
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 מנגנון לפתח י"רמ על

 שבכוחו ועקבי שיטתי
 שהעברת להבטיח
 בקרקע הזכויות

 למטרה שהוקצתה
 אך תאושר ציבורית

 י"שרמ לאחר ורק
 הקרקע כי תוודא

 זו למטרה משמשת
 הקרקע כי תבטיח וכן

 לאותה לשמש תמשיך
 בעתיד תכלית
 

והוא המציא לרמ"י את התצהיר היעדר חריגות בנייה,  בדברתצהיר לרמ"י 

 הנדרש.

להמציא תצהיר על  השידראין די ב"י כי לרממבקר המדינה מעיר  משרד

דרישה שכזאת אינה מאפשרת למלא את התנאי  ;היעדר חריגות בנייה

 לצד בנכס הזכויות את ו ניתן להעבירלפי המועצה תבהחלט שנקבע

לממש את המטרה הציבורית  להמשיך יתחייב בתנאי שהרוכש שלישי

 כדי לאפשר לרמ"י לבחון את אופן לשמה הוקצה הנכס לחכירה.ש

בייחוד לחברה  - שהוקצתה למטרה ציבוריתהעברת הזכויות בקרקע 

תקבל לידיה את כל חלקי חוזה העברת הזכויות  שרמ"י ראוי -עסקית 

מהמוסד הציבורי לחברה, לרבות פירוט של התמורה שמציעה החברה 

 אםעל רמ"י לבחון  לאחר שתקבל את מלוא החוזהקרקע. הזכויות ב עבור

עומדת במבחן הסבירות לקרקע שתמשיך לשמש  התמורה המוצעת

ה עומדת במבחן זה, ואם יימצא שהתמורה אינלייעוד הציבורי הקבוע, 

תוכל רמ"י להסיק שהעברת הזכויות המוצעת אינה עומדת לכאורה בתנאי 

אכן תמשיך לשמש לייעודה  הזאתשהיא קבעה לאישור: דהיינו, שהקרקע 

להתנות את אישורה הציבורי לאורך זמן. אשר על כן, על רמ"י לשקול 

מסמכים ה להעברת הזכויות בקרקע שייעודה ציבורי בכך שהיא תקבל את

למצער כאשר מדובר בחברה עסקית  -הנוגעים לתמורה המוצעת 

בפטור )ואף  שהוקצתה למטרה ציבוריתהמבקשת לקבל לידיה קרקע 

זאת ועוד, העובדה שנוהל העברת זכויות אינו מחייב הכנת דוח מכרז(. מ

פיקוח, אינו מייתר את הצורך שרמ"י תיתן את הדעת על הסיכונים 

יא מקבלת ותמנע את היווצרותם, למשל הכרוכים בהחלטות שה

 באמצעות פיקוח נאות ושוטף.

 הזכויות שהעברת הבטיחשבכוחו ל ועקבי שיטתי מנגנון לפתח י"רמ על

 כי תוודא"י שרמתאושר אך ורק לאחר  ציבורית למטרה שהוקצתה בקרקע

וכן , בשטח פיקוח סיורי למשל באמצעות, זו למטרה משמשת הקרקע

  .לאותה תכלית בעתידלשמש  שיךתמ תבטיח כי הקרקע

נכסים ששטחם עד הייעוד בהסמכות לאשר שינוי כי  קובעת 1136ה החלט .2

יעוד הקרקע ישולמו ביכי בעבור שינוי ו הנהלת מחוז ברמ"י,מ"ר נתונה ל 2,500

יעוד יהעל פי הקרקע  ךערבין הפרש המ 41% של "י דמי היתר בשיעורלרמ

בהחלטה נקבעה כי היא  יעוד החדש.בין ערכה לפי הישנקבע בחוזה החכירה ל

 על כלל הנכסים אשר הוקצו ללא מכרז למטרות ציבוריות.  חלה

אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים תכנית מפורטת  2010בדצמבר 

לשינוי בייעוד הנכס ממבנה ציבור למבנה מגורים ובה תוכננו שמונה יחידות דיור 

החברה הרוכשת ביקשה את הסכמת רמ"י לקבלת  2011משפחתיות. בינואר -דו

  .32היתר בנייה להקמת יחידות דיור על פי התכנית שאושרה
 , נדרשת1970-לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 1ג2על פי סעיף   32

 .להיתר הבנייה , כבעלת הנכס )הקרקע(,"ירמ ה שלהסכמ
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לא תאם את ייעוד הקרקע על  -מגורים  -מאחר שייעוד הקרקע שנקבע בהיתר 

מרכז נוער ותרבות, לפני שנתנה רמ"י את הסכמתה להיתר  -פי חוזה החכירה 

הבנייה היה עליה להורות לחברה להגיש לה בקשה לשינוי הוראות חוזה 

געות לייעוד הקרקע, לדון בבקשה, ובהתאם לתנאים שקבעה החכירה הנו

, היה עליה לקבוע אם לאשרה או לדחותה. כמו כן, אם 1136המועצה בהחלטה 

רמ"י הייתה מאשרת את הבקשה, היה עליה להכין את השומה העדכנית של 

 הנכס בהתאם לייעודו החדש, ועל בסיסה לקבוע דמי היתר.

בפברואר , ייעוד הקרקע לא שונה חכירהשבחוזה ה אף כי עלה בביקורת

 -דאז במחוז ירושלים ברמ"י )להלן  עסקאותצוות קידום  ראשת 2011

 דאז, עירוניות עסקאותמחלקת  ועובדת( עסקאותצוות קידום  תראש

 החברה בקשת את לאשרכי אין מניעה  החליטו, להכפופה  שהייתה

פי  שעלשל דבר אכן נבנו בתי מגורים על הקרקע  בסופו הבנייה. להיתר

 .ציבורית נועדה למטרה חוזה החכירה

מחלקת  עסקאות ועובדתצוות קידום  ראשת כי מהאמור לעיל עולה

 בנייההיתר  למתןהסכימו  הן: מהן כנדרש פעלו לא דאז עירוניות עסקאות

 בלא וממילא, חכירהבלא ששונה ייעוד הקרקע בחוזה הלמגורים 

 דמי היתר.. עקב כך גם לא נגבו ייעודבהלת המחוז אישרה את שינוי שהנ

בתשובתה מסרה רמ"י כי למוסד א' לא ניתנה כל הנחה בדמי החכירה, וכי אף 

שכותרת החוזה היא "הסכם חכירה" הרי שזכויותיו היו דומות לזכויות מכר לנוכח 

 1471בהחלטת מועצה העובדה ששולם מלוא שוויו של הנכס. רמ"י ציינה כי 

 לנכסים ציבוריים כי דמי חכירה מופחתים הוגדר 1136שעדכנה את ההחלטה 

הינם דמי  'דמי חכירה מופחתים' 17.5.1965נכסים אשר הוקצו עד ליום ב״ הם:

מערכו המלא של המגרש כקבוע בחוזה  2%חכירה בשיעור קטן או שווה ל־

( לא 1136)ואלו, שעדכנו אותה, כולל  1062וטענה שמכאן החלטה  ."החכירה

 חלה על הנכס, רמ"י פעלה בהתאם למדיניות שהייתה נהוגה באותה עת.

התקבלה רק ביוני  1471משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי החלטה 

. 2011, והפעולות שבהן עוסקת הביקורת בוצעו עוד בפברואר 2016

, שהייתה תקפה במועד 1136ול על פי החלטה לפיכך היה על רמ"י לפע

חלה על כלל הנכסים אשר המקרה. בהחלטה זו נקבע מפורשות כי היא 

, ולא רק על נכס ששולמו בעבורו דמי הוקצו ללא מכרז למטרות ציבוריות

. על כן, על רמ"י לבחון ביסודיות את תהליך 100%-חכירה פחותים מ

 לקחים בנושא.קבלת ההחלטות בעניין נכס זה ולהפיק 

הייתה בתוקף, הרי שהיא חלה על  1471עוד יוער כי גם אם החלטה 

ושבעת הקצאתם נישומה הקרקע לפי ייעוד  ,17.5.65הוקצו עד שנכסים 

 ציבורי, ולנוכח האמור לעיל היא חלה גם על הנכס הנדון.
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 מבנה מועדון נוער בקריית גת

 -נוער בקריית גת )להלן הקצתה רמ"י למוסד ב' שטח למועדון  1963בדצמבר  .1

מערך  2%הנכס(. בחוזה החכירה נקבעו דמי חכירה שנתיים מופחתים של 

הקרקע, לפי ייעודה הציבורי. בחוזה נקבע כי אסור לחוכר להשתמש בנכס 

למטרה שאינה "מועדון נוער" בלא לקבל מרמ"י אישור מראש על כך. החוזה 

אם הוא לא יידרש לו  קובע כי אם החוכר לא ישתמש בנכס או בחלקו או

 למטרה שלשמה הוקצה, תהיה רמ"י רשאית לדרוש להשיב את הנכס לרשותה.

 פרטית לחברה בנכס זכויותיו העביר, באישור רמ"י, אתב'  מוסד 1997ביוני 

 ידמהלא ק וכי היא ,היו עסקיותחברת א' כי מטרות  יובהר'(. א חברה -)להלן 

 .חברתיות כלשהן אומטרות ציבוריות 

שהועברו לחברה א' זכויות החכירה שנים לאחר  12 - 2009שנת  תחילתב רק

בניגוד  שימוש מסחרי,להנכס הושכר  כי ונמצא פיקוח סיור נערך, בנכס

' א חברה ביקשה 2008הסיור נערך לאחר שבאוקטובר . החכירה חוזה להוראות

ב'  חברה. לחברה ב', גם היא פרטית חכירה בנכסהת זכות א רי"י להעבמרמ

"הוחלט כי החברה  הנהלתה, שצוין בו: של ישיבה פרוטוקול"י לרמ הגישה

 תרכוש את השטח האמור וזאת לצורך הקמת פרויקט דירות".

דרשה להפסיק את בו ו"י מכתב התראה לחברה א', רמשלחה  2009 אפרילב

 הופסק השימוש האסור. 2011 השימוש המסחרי בנכס. באוגוסט

שת צוות קידום עסקאות וראשת תחום כספים במרחב אישרו, רא 2013בנובמבר  .2

 שנים 49-ל' א עסקי ירושלים, את הארכת תוקף חוזה החכירה בנכס לחברה

עובדת צוות קידום  כחודש לאחר מכן אישרה"מועדון נוער".  תלמטר נוספות

זכויות החכירה בנכס  להעביר אתמרחב עסקי ירושלים דאז ברמ"י  עסקאות

 ' לחברה ב'.א חברהמ

 ראשונה עדיפותקומית מלרשות ה לתת"י לא דרשה בביקורת עלה כי רמ

עוד . המועצה בהחלטות כנדרשבנכס,  הזכויות את לרכוש לעניין הזכות

 שכאמור חברה ב' הביאה לידיעת רמ"י שבכוונתה להקים על עלה כי אף

 כל הנקטשלא בזכויות רמ"י אישרה את העברת ה, פרויקט דירות הקרקע

הציבורית  רק למטרה שהקרקע תמשיך לשמשהבטיח ל כדיפעולה 

 .מלכתחילהשלשמה היא הוקצתה 

עדיין לא באה לעולם  1062בתשובתה מסרה רמ"י כי "במקרה זה החלטת המועצה 

 ולכן פעלה רמ"י בהתאם לכללים הנהוגים באותה עת".
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 חסר י"שלרמ עולה

 ועקבי שיטתי מנגנון
 כי להבטיח שבכוחו

 העברת לאחר גם
 שהוקצה בנכס זכויות

 הוא, ציבורית למטרה
 לשמש ימשיך

 על. ולייעודו לתכליתו
 בית בדק לבצע י"רמ

 לאופן בנוגע מעמיק
 במקרים תפקודה
 ובה לעיל שתוארו

 לפעול עליה בעת
 שנגרם הנזק למזעור
 הציבורית לקופה
 

כי העברת הזכויות הרלוונטית )לחברה ב'(  משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י

הקובעת כי  113633. באותה עת הייתה בתוקף החלטה 2013בוצעה רק בשנת 

נדרש לתת זכות ראשונה לרכישה לרשות המקומית וכן חלה החובה להבטיח 

 כי הנכס ימשיך לשמש למטרה ציבורית.

חסר מנגנון שיטתי ועקבי שבכוחו להבטיח כי גם לאחר העברת  עולה שלרמ"י

זכויות בנכס שהוקצה למטרה ציבורית, הוא ימשיך לשמש לתכליתו ולייעודו. 

מקרים שתוארו לעיל ב התפקודאופן על רמ"י לבצע בדק בית מעמיק בנוגע ל

  הציבורית. שנגרם לקופה הנזק ובה בעת עליה לפעול למזעור

אשר לקרקעות המוקצות למטרות ציבוריות ובתנאים מועדפים, על רמ"י לבחון 

אם ראוי כלל לאפשר העברת הזכויות בקרקעות אלה לחברות עסקיות 

פרטיות, שכן האפשרות להעבירן עלולה לפגוע בשוויון ההזדמנויות, באינטרס 

   הציבורי ובקופה הציבורית.
 העדר המלצת שר

קרקע תוקצה למוסד ציבורי ולמטרות ציבוריות בכפוף  1105על פי החלטת מועצה 

להמלצת השר שפעילותו של המוסד הציבורי נמצאת בתחום האחריות של משרדו. 

ההמלצה מאפשרת לרמ"י לוודא כי ההקצאה הכרחית מבחינת הצרכים הציבוריים 

של המשרד שבתחום אחריותו המוסד פועל, וכי ההקצאה תואמת את פעילותו 

משאב  -ל המוסד. כך אמורה רמ"י להבטיח ניצול מיטבי של הקרקע הציבורית ש

 שכאמור יש מחסור בו.

. למוסדות ציבורקרקעות  38הקצתה  היא 2015-2007בשנים על פי נתוני רמ"י, 

ניתנה שלא הוקצו בכי ארבע  עשר מהן נבחרו באקראי לבדיקה, ונמצא

 כנדרש. בעניינן, המלצת השר

 7,500-החליטה הנהלת רמ"י כי קרקע בבאר שבע ששטחה כ 2014לדוגמה, במאי 

מ"ר, אשר יועדה לבנייני ציבור, תוקצה למוסד ציבורי מסוים על פי התנאים שנקבעו 

 .1105בהחלטת מועצה 

עלה כי אף שלא הומצאה לרמ"י המלצת שר כנדרש, ועדת עסקאות במרחב 

י חכירה סמליים, ונחתם חוזה דרום אישרה את הקצאת הקרקע תמורת דמ

 חכירה.

 
 .2008ואר מינ  33
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 גבירלה צורך אפוא יש
 ואת הפיקוח את

 יחידות של הבקרה
 בחטיבה המטה

 תהליך על העסקית
 שבוצע ההקצאה
 לוודא כדי במרחבים

 פי על מבוצע הוא כי
 והכללים ההוראות
, בחוק שנקבעו

 המועצה בהחלטות
 י"רמ של ובנהלים
 

בימים אלה המרחב ידרוש מהארגון את אישור השר רמ"י ציינה בתשובתה כי "

 ויתנה את חתימתו על בקשת ההיתר בקבלת האישור כאמור". כנדרש

משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי להמלצת השר יש חשיבות מהותית 

תחילה על כך שתקבל במסגרת הקצאות אלה, ועל כן עליה לעמוד מלכ

המלצה זו, כדי לוודא שפעילות המוסדות שמקבלים את הקרקע תואמת את 

 מוקצית שלשמה המטרה כי להבטיח מנת על נדרש מטרת ההקצאה. הדבר

 .הציבוריים הצרכים מבחינת הכרחית אכן הקרקע

 
מפעילה בכל הנוגע לתהליכי  מנגנוני השליטה והבקרה שהנהלת רמ"י

ההקצאות המבוצעות במרחבים העסקיים שלה, ובייחוד ההקצאות למטרות 

ציבוריות בפטור ממכרז, שבהן ניתנות הטבות כלכליות ניכרות, לא מנעו ביצוע 

 של עסקאות שאינן עולות בקנה אחד עם החלטות המועצה.

קרים אשר טופלו הליקויים נמצאו בתהליך הקצאת הקרקע למוסדות ציבור במ

ואושרו במרחבים העסקיים של רמ"י. יש אפוא צורך להגביר את הפיקוח ואת 

הבקרה של יחידות המטה בחטיבה העסקית על תהליך ההקצאה שבוצע 

במרחבים כדי לוודא כי הוא מבוצע על פי ההוראות והכללים שנקבעו בחוק, 

  בהחלטות המועצה ובנהלים של רמ"י.
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 סיכום

 - רמ"יקרקע היא משאב לאומי יקר ערך שיש מחסור תמידי בו, ולכן על 

לשמור בנאמנות עליה  - לנהל את מקרקעי ישראלהוא  שתפקידה העיקרי

ולהקצותה בזהירות. מועצת מקרקעי ישראל החליטה כי לעתים צריך להקצות 

קרקע למוסדות ציבור, לרבות עמותות, כדי לאפשר השגת מטרות ציבוריות, 

ובהן מטרות בתחום החינוך, הרווחה, הדת והתרבות. על רקע זה גיבשה 

לאילו גופים  -המועצה בהחלטותיה מדיניות בנוגע לאופן יישומו של צורך זה 

אפשר להקצות קרקע ובאילו תנאים. על הקצאות אלו חלות המגבלות 

החוקיות שנוספו עם הזמן בחוק חובת המכרזים ובתקנות חובת המכרזים. 

יודגש כי הקצאות קרקע אלו כוללות פטור ממכרז או הפחתה בדמי החכירה, 

הם בגדר הטבות כלכליות ניכרות ותנאים מועדפים. תנאים אלו עשויים ש

להיות מוצדקים אך ורק כאשר הקרקעות אכן מוקצות למטרות ציבוריות 

לשירות הכלל. כדי לגדר את השימוש הייעודי בקרקעות שהוקצו למטרות 

ציבוריות קבעה המועצה כי לבעל זכויות חכירה בקרקע שנמסרה למטרה 

מוד הזכות רק כל עוד הקרקע תשמש למטרה שלשמה ניתנה ולה ציבורית תע

 בלבד.

לא אחת, המדיניות ממומשת באופן לקוי עוד  ,ממצאי הביקורת מלמדים כי

משלב הקצאת הקרקע, עבור בשלב הבקרה והמעקב לגבי השימוש בקרקע 

וכלה באכיפה, והנפגע מכך בסופו של דבר הוא הציבור. בדוח הועלתה גם 

רמ"י להביא לפני המועצה: המועצה לא קבעה מדיניות אשר סוגיה שעל 

לאפשרות של חוכר להשכיר לצד שלישי קרקע שהוקצתה לו למטרה 

 ציבורית.

על רמ"י להגביר את הבקרה על תהליך הקצאת הקרקע כדי לוודא שהוא 

מבוצע על פי ההוראות והכללים שנקבעו בהחלטות המועצה ובנוהלי רמ"י. יש 

פיקוח והאכיפה על השימוש בקרקעות שהוקצו ולתרגם יעד גם להגביר את ה

זה ליעדי ביצוע בתכנית העבודה של חטיבת השמירה ברמ"י. בכך יימנע 

שימוש אסור בקרקע שבשל הקצאתה למטרות ציבוריות נקבעו עבורה הטבות 

כפטור ממכרז ותשלומים מופחתים. על המועצה לקבוע מדיניות ברורה בנוגע 

 קצתה למטרה ציבורית לצד שלישי.להשכרת קרקע שהו



 
 



 רביעיפרק 
  ביטחון פנים



 



 ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

 החקלאית הפשיעה עם ישראל משטרת התמודדות
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 תקציר

  כללי רקע

חיים ו ,(קמ"ר 18,760-משטחה )כ 85%-כפני המרחב הכפרי בישראל משתרע על 

במרחב  .מועצות אזוריות 54-יישובים המאוגדים ב 1,013-תושבים ב 830,000-בו כ

 4,000-כעוד קמ"ר ו 3,500-כ -ים המעובדים החקלאי רוב השטחיםנמצאים הכפרי 

ייצור נודעת חשיבות רבה בכל הקשור ל חקלאות. לענף המרעהקמ"ר נוספים ל

. ענף החקלאות גם בעלות סבירהו , זמיןמגוון ,איכותי ,ואספקה של מזון טרי, בריא

לשמירה כן וומניעת שימושים לא חוקיים בהן קרקעות הלשמירה על  מהווה זרוע

 נאמד  2015ערך התפוקה החקלאית בשנת . על ערכי טבע ושטחים פתוחים

איש  75,000-מקורות תעסוקה לכ החקלאות יוצרת ,מיליארד ש"ח 29.5-בכ

  .נוספים אלפי אזרחים עשרותלתעסוקתם של  גם ובעקיפין היא תורמת בישראל,

השונים, והיא מתבטאת  ונת לפגיעה בענפי החקלאותהפשיעה במרחב הכפרי מכו

חומרי ו טרקטורים ובכלל זה ,ציוד חקלאיובעלי חיים  ,ויבול תוצרת ה שלביגנב

הדברה ודישון המשמשים את החקלאים לעבודתם ולפרנסתם; גרימת נזק לציוד, 

 שבידיהנתונים לפי . השתלטות על שטחי מרעהבו ;לתשתיות ולשטחים חקלאיים

רות הפשיעה החקלאית מבצעות כנופיות יעבאת רוב מג"ב(  -גבול )להלן משמר ה

ה, ומרביתן מגיעות מתחום רב תעוזהובמאופיינות בתחכום מאורגנות ומקצועיות ש

  הרשות הפלסטינית.

 נועד לטפלש המשטרה( -)להלן  משטרת ישראלבתכליתי -מג"ב הוא כוח רב

משימות אבטחה. במרץ  ולבצעבלחימה בפשיעה  י, לסייעבהפרות סדר ציבור

לטיפול  המשימתית להטיל על מג"ב את האחריות המשטרההחליטה  2008

ארגון  -ובהם האחרים  ותפקידי נוסף על ,הכפרי רחבבפשיעה החקלאית במ

אבטחת היישובים, השמירה בהם וסיוע ליחידות המשטרה האחרות בלחימה 

 בעברות רכוש. 

 

 הביקורת פעולות

 ההתמודדות אופן בדק משרד מבקר המדינה את 2016ד יולי בחודשים אפריל ע

 מפקדת מג"בב פשיעה חקלאית. הבדיקה נערכהאירועים של  של המשטרה עם

יחידות נוספות של בנערכו בדיקות השלמה מרכז ודרום(. חוף, )צפון,  ובמרחביו

 1יחידת הפיצו"ח( ובבט"פהמשרד ל -ביטחון הפנים )להלן במשרד ל ,משטרהה

 .משרד החקלאות( -ופיתוח הכפר )להלן  במשרד החקלאותש וברשות המרעה

  ,ארגוני חקלאיםלצורך קיום בירורי השלמה נפגש צוות הביקורת גם עם נציגים של 
פיקוח על הצומח והחי( של משרד החקלאות  - היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות )פיצו"ח  1

 .הכפרופיתוח 
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נבדקה גם מידת התיקון של  .חקלאיםעם ו עם קציני ביטחון במועצות האזוריות

א שבנו מבקר המדינה חלק מהליקויים )הקשורים לפשיעה חקלאית( שהועלו בדוח

בשנת  םהתפרסש ,"סוגיות בתחום הפשיעה והביטחון השוטף במגזר הכפרי"

20122 . 

 

 הליקויים העיקריים
 נתונים חסרים על היקף הפשיעה החקלאית

נתוני אגף התכנון וארגון במשטרה )להלן  פערים בין נתוני אג"ת לנתוני מג"ב:

( מבוססים על נתוני מערכות המחשוב במשטרה, ואילו במג"ב נעשה רישום אג"ת -

ספק ממשי אפוא קיים ידני מהימן ומדויק של כלל אירועי הפשיעה החקלאית. 

שנמסרים למשרד לבט"פ, לציבור ולכנסת וזאת  של אג"ת נכונות הנתוניםל בנוגע

אית בשנת בשל העובדה שלפי נתוני מג"ב מספר האירועים של הפשיעה החקל

 מאלה המוצגים על ידי אג"ת.  60%-היה גבוה ב 2015

 אינורישום העבירות החקלאיות במשטרה  היעדר נתונים בנוגע להיקף הנזק:

 של הגניב אירוע . למשל,ועל היקף הנזק הכלכלי שנגנבו כולל נתונים על הכמויות

כך  בשל ראש צאן בודד. לגניבת זהה באופן רשםנ צאן ראשי עשרות המונה עדר

נגרם עקב הפשיעה במגזר הכפרי שהנזק הכלכלי  היקף מדן שלואין למשטרה א

  .פשיעה החקלאית בפרטבבכלל ו

חקלאים רבים נמנעים מלהגיש תלונות למשטרה  הימנעות מדיווח על עבירות:

וביכולתה לתפוס היעדר אמון במשטרה,  לטענתם עקב על אירועי פשיעה,

 .גניבהה להשבתהסיכוי הנמוך ו ולהרשיע את מבצעי העבירות

לקבוע יעדים מדידים  אפשר-איידע אמין ואיכותי,  לבהיעדר מסד נתונים ש

לבחינת היקף תופעת הפשיעה החקלאית ולבחינת התוצאות של הפעילות 

יכולתה של המשטרה לקבוע מדיניות אכיפה בגע והנעשית למניעתה. מצב זה פ

 .ולגבש תכנית עבודה יעילה מיטבית

 

 במג"ב  הארגוני והמבנה אדם כוח
 המיועד לטפל בפשיעה חקלאית

הגדירה  2012פקודת מג"ב מיוני  במג"ב:מודיעין החקירות והאגף איוש חסר ב

תקנים  מהם שישה (מג"ב ם"אח -אגף החקירות והמודיעין )להלן תקנים ב 26

מועד סיום  2016עד יולי נמצא כי בפשיעה החקלאית.  לתפקידים ייעודיים לטיפול

  חמישיתכ מנתהמג"ב  ם"אחבהשוטרים  לא אוישו תקנים אלו, ומצבתהביקורת, 
הפרק: "סוגיות בתחום הפשיעה והביטחון השוטף (, 2012) 62שנתי  דוח, המדינה מבקר משרד  2

 .1701עמ' במגזר הכפרי", 



 1299|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

במצב זה בעלי תפקידים הפועלים בתנאים  .מג"בפקודת ארגון שהוגדר במהתקן 

 מספיקים למלא את כל המשימות המוטלות עליהם. של עומס רב אינם

 ביחידותשמשרתים החוקרים והבלשים  היחידות המרכזיות במרחב הכפרי:

ליווי  של במשימות לעסוקכחלק מתפקידם במרחב הכפרי נדרשים  המרכזיות

המקצועיות של חקירה  למשימותהנותר  הזמן ,בשל כך. , דבר הגוזל זמן רבעצורים

 . תניכר מידהמצטמצם ב בתחום עבירות הפשיעה החקלאית ובילוש

לרשותן אמצעים בלא שהועמדו את תפקידן הכפרי מבצעות  המרחב יחידות

 .מבצעיים אמצעיםים המשמשים מערכים אחרים במשטרה וטכנולוגיים מתקדמ

 לא עמדו יחידות הסיור 2015בשנת  של מג"ב במרחב הכפרי: הסיור יחידות

של המשטרה.  סיורהנוהל במשמרת כפי שנקבע ב המזערי במספר הסיורים

מהנדרש בנוהל  40%-בכ קטן במרחב הכפריהסיורים  מספרהיה  2015בינואר 

 .מהנדרש 20%-בכ קטןהוא היה  2015 הסיור, ובמרץ

בין היתר עקב הסטות כוח אדם  במידה ניכרתהחמיר המצב  2016במהלך 

-בכ קטןהיה  2016מספר הסיורים הכולל בינואר ש כך למשימות באזור ירושלים

הוא היה  2016במרץ ו ,2015שנת ממספר הסיורים שנרשמו באותו חודש ב 27%

 2016 במרץ נערכוסיור  יחידות בשתי ,למשל כך. 2015 מרץ לעומת 66%-בכ קטן

  .מתקודהשנה בהשוואה ל בהן התבצעוהסיורים שמ 10% רק

 יתפס בעבירות של פשיעה חקלאיתיהסיכוי הממוצע שעבריין היה  2015בשנת 

סיכוי מה)בהתאמה(  25%-ו 22%לעומת ו 2014שנת ב 11% לעומת. זאת 9.5%

 .באותן שנים על ידי מג"בשטופלו כלל העבירות בביצוע תפס יישעבריין 

 

 חקירה ובתיקי בתלונות המשטרה ה שלטיפול

בגין עבירות חקלאיות נסגרו, ורק  2015-2011מכלל התיקים שנפתחו בשנים  94%

. שיעור הגשת כתבי האישום בגין 3מהתיקים שנפתחו הוגש כתב אישום 4.5%-בכ

במיוחד בהשוואה לשיעור הגשת כתבי אישום בכלל התיקים  קטן אלהעבירות 

  הנפתחים במשטרה.

 

 לחקלאים שנגרמים  הנזקים
 החקלאית הפשיעה אירועי בשל

וככל  ,אחד מסוגי הפשיעה החקלאית הנפוצים גניבות של ראשי בקר וצאן:

. בשנים , הוא גניבות של ראשי בקר וצאןמבצעים אותולהרווחי ביותר הנראה 

  97%של  גידול םנרש 2015שנת ראשי צאן ובקר. ב 18,000-כ נגנבו 2015-2011
 , נמצאו בשלבים שונים של טיפול כמו, חקירה, בדיקה או המתנה לסגירה.1.5%-יתר התיקים כ  3
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 , ובמחצית הראשונה של2014 שנת לעומת גנבובמספר ראשי הבקר והצאן שנ

 . 2015שנת תקופה המקבילה בה לעומת 66%של  גידול םנרש 2016 שנת

נרשמה  2016 שנת במחצית הראשונה של גנובים: וצאן בקר ראשי של תפיסות

של ראשי בקר וצאן גנובים לעומת התקופה  במספר התפיסות 77%ירידה של 

 .. הנזק לחקלאים באותן שנים הוערך בעשרות מיליוני ש"ח2015המקבילה בשנת 

משאבים שהושקעו לאיתור  מציאתם: לאחר גנובים וצאן בקר ראשי החזקת

היה פתרון מוסדר ראשי הבקר והצאן הגנובים ירדו לעתים לטמיון, מאחר שלא 

חשודים בגניבות, ולא זו הברשותם של  ם הושארובעלי החיים. בשל כך ה החזקתל

אלא שבפועל העניקה המשטרה פרס  ,בלבד שההרתעה נפגעה פגיעה קשה

 לפורעי החוק.

טרקטורים חקלאיים  73 גנבונ 2014שנת ב טרקטורים: -גניבת אמצעי ייצור 

נתפסו  2014שנת ; ב26%-של כ גידול - 92 גנבונ 2015שנת וחלקי טרקטורים וב

הנזק בלבד.  (18) 20%נתפסו  2015שנת וב גנבומהטרקטורים שנ (22) 30%

בהם גע וש"ח בשנה, פמגיע למיליוני  יםגניבת טרקטורמ החקלאים להכלכלי ש

  .יםיושבשעליו הם הכלכלי  נףהעאת  אנושה, ולמעשה גודעפגיעה 

 ם שלאירעו תשעה מקרי 2015שנת המשטרה בלפי נתוני  גניבת כוורות ודבש:

 970באותה שנה  גנבולפי נתוני המועצה לייצור ושיווק דבש נאך גניבת כוורות, 

והם , בגין עבירה זו לא הוגשו כלל כתבי אישוםש עולה נתוני המשטרהמכוורות. 

 לדין. מעידים על אזלת ידה בכל הקשור לאכיפת החוק ולהבאת העבריינים

חוק העונשין, קן ות 2014שנת ב מרעה והשתלטות עליהם:פלישה לשטחי 

שלא נגרמה על ידי פלישת בעלי חיים ולפיו הוחמרה הענישה בגין  ,1977-התשל"ז

מחודש מאסר לשלושה חודשים. בפועל, לא תרם התיקון לחוק  - םבעליה

לאכיפה אפקטיבית יותר בתחום זה. הקושי בהוכחת מעורבותם הפעילה של בעלי 

הפולשים ומדיניות המשטרה שלא לאכוף עברות המוגדרות כחטא העדרים 

פגיעה לבד המ .הפקרת החקלאים ולאזלת יד של המערכת כולהידי מביאים ל

לענף גידול אף הכלכלית הקשה שמסבה הפלישה לבעלי השטח או לשוכריו, ו

הצאן והבקר כולו, היא עלולה להוביל לנטישת הקרקעות על ידי החקלאים 

 של עבריינים לאדמות המדינה. לפלישתםו

 

 גנה להלשמירה ו פרטיתת והתארגנ
 על שטחים חקלאיים

להגברת הביטחון במרחב הכפרי,  פרטיותקמו התארגנויות הו בעשור האחרון

הקמתן  ולהרתעת העבריינים. לשמירה על השטחים החקלאיים במגזר הכפרי

וחוסר האמון  יםאונהחוסר  ועל תחושתציבור החקלאים של  ועל מצוקת תמלמד

החקלאית. מצב שבו החקלאים מענה מספק לפשיעה  תנותנה אינש הבמשטר

נאלצים להיעזר בגופים התנדבותיים ובהתארגנויות מקומיות למניעת פשיעה אינו 

חקלאית האת נטל הטיפול בפשיעה מהמשטרה מצב תקין, ואין בו כדי להסיר 

  ומניעתה.
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"תכנית על החליטה הממשלה  2014שנת ב תכנית לחיזוק הביטחון האישי:

 יושמה.לא לחיזוק הביטחון האישי במועצות האזוריות". ההחלטה 

 

 ההמלצות העיקריות

על המשטרה להתבסס על בכל הנוגע לנתונים על היקף הפשיעה החקלאית, 

 .שלטענתה הם המשקפים תמונת מצב מהימנה ומדויקתנתוני מג"ב 

י שיוכל לעמוד במשימות שעליהן הוא מג"ב כד ם"אח למלא את תקןעל המשטרה 

 מופקד. 

 לרשות היחידות המרכזיות במרחב הכפרי משאביםלהעמיד  המשטרה על

 עליהכמו כן  .לסייע להם למלא את משימותיהם , כדיקבועים מבצעיים ואמצעים

 אחרים מערכים המשמשים מתקדמים מודיעין איסוף כלי להם גםלהקצות 

 . במשטרה

לבחון את  שב"ס( –)להלן  ושירות בתי הסוהר, המשטרה לבט"פהמשרד  על

ע פגיעה ומנכדי ל "סשב מקייםש הליוויים בסבבמג"ב  עצוריאת האפשרות לכלול 

 המרכזיות ביחידותהחוקרים והבלשים עבודת של  פעילות המבצעיתה ליבתב

 ליווי עצורים.  במשימות מזמנם ניכר חלקב העוסקים במרחב הכפרי

לוודא ביצוע של מספר סיורים מזערי, במרחב הכפרי כפי שקבעה המשטרה  על

  בנהליה.

 ההימנעות ואת תיקים סגירת של הנוכחיתהמשטרה ומג"ב לבחון את המדיניות  על

עליהם למצוא את  .חקלאית פשיעהשל  רותילעב הנוגע בכל אישום כתבי מהגשת

, שלעתים קרובות מוצא את עצמו במשטרה החקלאים ציבור להגברת אמוןהדרך 

 ו.בתחומחסר אונים אל מול הפשיעה המתבצעת 

תוך  ,לפעול להגברת ההרתעהוגורמי האכיפה הנוספים מג"ב  ,משטרהה על

 העמדת, הגשת כתבי אישוםל, העבריינים שיתוף פעולה ביניהם לתפיסת

 ובקשה להטלת עונשים משמעותיים. לדין  העבריינים

והמשטרה למלא את החסר בתחום הביטחון במרחב הכפרי,  "פלבטהשר  על

 והתנדבותיים משטרתיים-חוץ בגופים להיעזר אלצוישהתושבים לא י באופן

 .עברייניים להרתעת
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 סיכום

. התרומה של החקלאים במרחב הכפרי נמצאהחקלאי בישראל  רוב המגזר

שנים סובלים  זה .כלכלית, חברתית, ערכית ולאומית למדינה היא חיונית מבחינה

 כלכלית מבחינה בהם הפוגעותשל פשיעה חקלאית  חמורות מתופעותהחקלאים 

 . כולה במדינה גם הן פוגעותובשל כך  ומורלית,

על מג"ב את האחריות לטיפול בתופעות הפשיעה  המשטרה הטילה 2008-ב

. העבריינים והבאתם לדין סתבכלל זה מניעתן, תפיו -החקלאית במרחב הכפרי 

לאים מכירים בחשיבות העליונה של הפעילות המבצעית של מג"ב במאבק החק

 שהוטלה על מג"ב האחריותעל אף  בפשיעה החקלאית. ואולם דוח זה העלה כי

למימושה באופן מספק, והדבר הביא  הנחוציםמשאבים הו האמצעים הוקצו לו לא

המשטרה לידי הקמת התארגנויות פרטיות להגברת הביטחון במרחב הכפרי. 

מייחסת חשיבות מועטה לטיפול במרבית העבירות של פשיעה חקלאית, ונוצר 

מצב של היעדר אכיפה המתבטא בסגירת מרבית תיקי התלונות בלי שנעשו 

ניסיונות מספקים לתפוס את העבריינים ולהעמידם לדין. בית המשפט העליון קבע 

ם ויעילותם מוטלת כי "מאמצי האכיפה המושקעים בתחום זה הם דלי 2007בשנת 

בספק" מדוח זה עולה כי המצב נותר בעינו ואף הוחמר והוא מתבטא גם בשיעור 

 נמוך מאוד של כתבי אישום בתיקים של פשיעה חקלאית.

ממצאי דוח זה מעידים על חולשה אכיפתית, על אוזלת יד ועל היעדר מענה 

ים להתמודד מערכתי לבעיה אמתית שהחקלאים עומדים בפניה חסרי אונים ונאלצ

עמה כמעט לבדם. במהלך כתיבת דוח ביקורת זה שב ועלה נושא הפשיעה 

החקלאית למרכז השיח הציבורי, בעקבות אירועים חוזרים ונשנים של התפרצויות 

וגניבות חקלאית מרובות שאירעו במרחב הכפרי. הממצאים המובאים כאן מונחים 

המשטרה אמנם גיבשה לפתחם של השר לבט"פ, מפכ"ל המשטרה ומפקד מג"ב. 

תפיסה חדשה להפעלת מג"ב במרחב הכפרי, אך עליה לזרז את גיבוש ההמלצות 

היישומיות, כל זאת לצמצום ממשי של התופעה ההרסנית הפוגעת בחקלאות, 

 בחקלאים, במרחב הכפרי כולו ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק.
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 במרחב הפשיעה

 מכוונת הכפרי
 בענפי לפגיעה

 .השונים החקלאות
בית המשפט העליון 

 הפשיעה כי ציין
 אשר" החקלאית

 במחוזותינו פשתה
 קשה למציאות והפכה
 גורמת נסלחת ובלתי
 לציבור אדירים נזקים

 "החקלאים
 

 מבוא
 ,(קמ"ר 18,760-)כ המשטח 85%-כ פני המרחב הכפרי במדינת ישראל משתרע על

רוב  .מועצות אזוריות 54-יישובים המאוגדים ב 1,013-תושבים ב 830,000-חיים בו כו

שטחי קמ"ר  4,000-עוד כו 4קמ"ר 3,500-כים המעובדים, שהם החקלאי השטחים

 29.5-נאמד בכ 2015ערך התפוקה החקלאית בשנת , מצויים במרחב הכפרי. מרעה

רעת על תחומים רבים, יש השפעה מכענפי החקלאות השונים ל. 5מיליארד ש"ח

מגוון בעלות ואיכותי  ,ייצור ואספקה של מזון טרי, בריאובהם כל מה שקשור ל

ומניעת  המדינה שמירה על קרקעות. כמו כן, הם מסייעים בסבירה בכל ימות השנה

. מבחינה לשמירה על ערכי טבע ושטחים פתוחיםשימושים לא חוקיים בהן וכן 

ועל  איש, 75,000-לכישירים מקורות תעסוקה  וצרכלכלית, ענף החקלאות בישראל י

הוא יוצר תעסוקה לעשרות אלפי  של תשומות ועיבודעקיפים מעגלים כלכליים  ידי

 . 6אזרחים נוספים

 השונים, והיא מתבטאת הפשיעה במרחב הכפרי מכוונת לפגיעה בענפי החקלאות

חומרי הדברה ו לרבות טרקטורים ,גניבת תוצרת ויבול; בעלי חיים; ציוד חקלאיב

ודישון המשמשים את החקלאים לעבודתם ולפרנסתם; גרימת נזק לציוד, לתשתיות 

 פשיעה חקלאית(.  -והשתלטות על שטחי מרעה )להלן  ;ולשטחים חקלאיים

פוגעת במקורות הפרנסה של הקרבנות והיא עלולה לרושש  פשיעה החקלאיתה

מאורגנות ומקצועיות רות מבצעות כנופיות יעבאת מרבית ה ,"בלפי מג. אותם לחלוטין

 מתחום הרשות הפלסטינית., רובן הרב ובתעוזה מאופיינות בתחכוםש

שהיא מסבה הגדיר את הפשיעה החקלאית כ"מכת מדינה" וציין  העליון בית המשפט

נזק כלכלי לא רק לחקלאי שנפגע, אלא לכל מי שעוסק בענף החקלאות ש"נאלץ 

להשקיע משאבים יקרים בניסיון למנוע מפורעי חוק לשים לאל את מה שלעיתים 

חקלאית הפשיעה ה רת ציין בית המשפט העליון, כיבהזדמנות אח .7הוא מפעל חיים"

פוגעת בתחושת הביטחון האישית והכלכלית של החקלאים שעומדים על המשמר 

הפשיעה החקלאית כמו כן ציין כי  .כדי למנוע נזקים לרכושם מסתכניםולעתים אף 

תי נסלחת גורמת נזקים אדירים לאשר פשתה במחוזותינו והפכה למציאות קשה וב"

ר החקלאים. כך נדרש החקלאי לעמול על גידול התוצרת, להוסיף סכומים לציבו

ניכרים על מיגון )באם הדבר בכלל אפשרי( ולשאת בתוצאות הכלכליות של גניבות 

 .8"מרובות

 :ותעבירות הנפוצה של פירוטבתרשים להלן 

 
 מיליון דונם. 3.5-ל 3בין , בשנה נתונה מעובדים 2016 ממאי החקלאות משרדלפי נתוני   4

 .2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה החקלאות בישראל בשנת   5

 . 19.9הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תעסוקה בענף החקלאות, לוח   6

  (.פורסם במאגר ממוחשב) יונס נ' מדינת ישראל 2806/07רע"פ   7

 (.פורסם במאגר ממוחשב) יחיא נ' מדינת ישראל 4477/10רע"פ   8
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 הנפוצות החקלאית הפשיעה עבירות: 1 תרשים

 

מתחום עבירות נכללות מספר חוק העונשין(  -)להלן  1977-חוק העונשין, התשל"זב

ובכלל זה כלים  ,לגניבות חקלאיות נדרש חוק העונשין :חקלאיתהפשיעה ה

 לכלולה בו עבירה מיוחדת ש ,כמו כן ;מקנהובקר , חקלאיים, תוצרת חקלאית

 פלישה לשטחי מרעה. 

תפקידיה של המשטרה כוללים  ,1971-"אהתשל[, חדש]נוסח  המשטרה לפי פקודת

וגילוין, תפיסת רות ישמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הנפש והרכוש, מניעת עב

לטפל בהפרות  שנועד המשטרבתכליתי -מג"ב הוא כוח רב .לדין הבאתםועבריינים 

החליט  2008בצע משימות אבטחה. במרץ לבלחימה בפשיעה ו סייע, ליסדר ציבור
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 להטיל על מג"ב את האחריות ,9( דאזמפכ"לה -של המשטרה )להלן המפקח הכללי 

האחרים  ותפקידיעל נוסף  - הכפרי רחבלטיפול בפשיעה החקלאית במ המשימתית

כוללים את ארגון אבטחת היישובים, השמירה בהם וסיוע ליחידות במרחב ה

 רות הרכוש. יהמשטרה האחרות בלחימה בעב

עבודת מטה שתכליתה לעדכן את תפיסת ההפעלה של  אג"תהכינו מג"ב ו 2011-ב

. אחד מעקרונות היסוד של העמ"ט היה שיפור היכולות של 10עמ"ט( -מג"ב )להלן 

פרסם המטה הארצי של המשטרה  2012ביוני מג"ב במאבקו בפשיעה החקלאית. 

ישמש מג"ב א( המבוססת על העמ"ט וקובעת כי פק" -)להלן  מג"בפקודת ארגון את 

 מבצעית למפקדי , ויהיה כפוף11הכפרי מרחבימתי לטיפול בעבירות החקלאיות בכוח מש

 . במשטרה ולמפקדי התחנותהמשטרה  שלמחוזות ה

למחוזות  יםמוצבים במרחבים מקבילהאחראים למרחב הכפרי כוחות מג"ב 

 .כפריות( - )להלןשנחלקים לשבעה אזורים המשטרה 

 מרחבים לפי הכפריות, פירוט: 1 לוח

 ת מג"ביכפר /מרחב מג"במשטרה מחוז
 גליל צפון

 עמקים
 חוף חוף

 שרון מרכז

 שפלה
 לכיש  דרום

 נגב
 *אין כפרית יהודה מטה/ ירושלים

 כפריתאין  אביב תל
 כפריתאין  ןיהודה ושומרו

 .ג"באחריות הבלעדית של ממטה יהודה היא תחנת משטרה ב *

  כפריות.פי מרחבים וחלוקה לב ,מפת הארץבתרשים  להלן

 
 ניצב דודי כהן.-רב  9

 דאז. והשר לבט"פדאז  המפכ"לל ידי אושרה עהעמ"ט   10

 12 -מתוכן; צה"ל אחראי ל 42 -אחראי ל"ב מג :מועצות אזוריות 54יש כאמור  במרחב הכפרי  11

 .נוספות
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 כפריותהו מרחביםה מפת: 2 תרשים

 

 מקור: אג"ת, משטרה
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 הביקורת פעולות
התמודדותה של בדק משרד מבקר המדינה את  2016בחודשים אפריל עד יולי 

 מפקדת מג"בב פשיעה חקלאית. הבדיקה נערכההמשטרה עם אירועים של 

נעשו ביחידות נוספות של מרכז ודרום(. בדיקות השלמה חוף, )צפון,  ובמרחביו

 .במשרד החקלאותש וברשות המרעה יחידת הפיצו"חב ,בט"פהמשטרה, במשרד ל

, עם 12ארגוני חקלאיםלצורך בירורי השלמה נפגש צוות הביקורת עם נציגים של 

נבדק גם התיקון של חלק מהליקויים  חקלאים.ועם  קציני ביטחון במועצות אזוריות

ועלו בדוח מבקר המדינה בנושא "סוגיות בתחום )הקשורים לפשיעה חקלאית( שה

 הביקורת - להלן) 2012הפשיעה והביטחון השוטף במגזר הכפרי" שהתפרסם בשנת 

 . 13(הקודמת

 

 

 
תנועת המושבים, התאחדות האיכרים, ארגון מגדלי הפלחה, ארגון מגדלי בקר לבשר, המועצה   12

 לייצור ושיווק דבש. 

 .1701(, עמ' 2012) 62שנתי  דוח, המדינה מבקר  13
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 הפשיעהחסרים על היקף  נתונים

 החקלאית

איסוף נתונים ומדידת היקף הפשיעה הם תנֵאי יסוד למדיניות של אכיפה מושכלת 

ניתוח וקבלת החלטות מקצועי שבו נבחנו סדרי שגובשה על סמך תהליך של 

 עדיפויות.

ככלל, נתונים על מקרי פשיעה מסווגים במשטרה לפי נושאי העבירות: עבירות 

מחשב, עבירות רכוש, עבירות אלימות ועבירות חקלאיות, האזור הגאוגרפי שבו 

, הצתה נעברה העבירה )המגזר העירוני או המגזר הכפרי(, סוג העבירה )גניבה, היזק

וכו'(, סוג הרכוש )בעלי חיים, ציוד חקלאי, תוצרת חקלאית וכו'( והמקום שבו נעברה 

העבירה )מטע, שדה, מקום מגורי בעלי חיים וכו'(. לפי נתוני מדור סטטיסטיקה 

תיקים של פשיעה חקלאית, חלקם טופלו על ידי  811נפתחו  2015שבאג"ת, בשנת 

 מג"ב וחלקם טופלו בתחנות המשטרה.

ממסמך נתונים של אג"ת שהוכן בעקבות  פערים בין נתוני אג"ת לנתוני מג"ב:

תיקי  503טופלו  2015עולה שבשנת  14והמידע של הכנסת המחקר פנייה של מרכז

פשיעה חקלאית במג"ב; ואולם לפי נתוני מג"ב המתבססים על רישום, מעקב 

ל פשיעה חקלאית. תיקים ש 808-וספירה ידנית, טיפלו יחידות מג"ב באותה שנה ב

 בין נתוני מג"ב לנתוני אג"ת. 60%-מכאן שיש פער של כ

בדיקת משרד מבקר המדינה מעלה כי קיים ספק ממשי בנוגע לנכונות 

הנתונים שבידי המשטרה על היקף הפשיעה החקלאית, בין היתר בשל 

 הפערים הניכרים בין הנתונים שהפיק אג"ת ובין הנתונים של מג"ב.

למפקד  "במג שבמפקדת והמודיעין החקירות אגף כתבה מפקדת 2016בפברואר 

 פערים קיימים - החקלאית הפשיעה בנושאמג"ב ולבעלי תפקידים בלשכתו, כי "

 המצב לתמונת הממוחשבות במערכות שנרשמו הסטטיסטיים הנתונים בין

 ממה אחוזים בעשרות גבוה החקלאית הפשיעה שהיקף האמתית... על אף

שבה המפקדת והתריעה בפני  2016)ההדגשות במקור(. באוגוסט  ]באג"ת[" שִדווח

מפקד מג"ב, כי "הפשיעה החקלאית איננה מאופיינת במערכות המחשב של 

המשטרה ויש חשיבות לפקח על כלל הזנות התיקים ולוודא שאכן הוזנו נכון על ידי 

 החוקרים כדי שיספרו במערכת כפשיעה חקלאית".

הסבירו את ההפרש כנובע מכך שהתיקים לא אופיינו במערכת המשטרתית "ת אג

כחקלאיים, מכך שיש אירועים של פשיעה חקלאית המדווחים לתחנות משטרה 

עירוניות ולא למג"ב )כך שאינם נכללים בסטטיסטיקה( וכן מליקויים בהזנת פרטי 

  התיק בנושאים כמו סוג העבירות, סוג המקום וסוג הרכוש. 
 .4.2.16-מ, והמידע המחקר מרכז, הכנסת  14
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 העבירות רישום

 במשטרה החקלאיות
  על נתונים כולל אינו

 הכלכלי הנזק היקף
 

פק הממשי בנוגע למהימנות הנתונים של אג"ת, כנזכר לעיל, הגיעו חרף הס

אג"ת ומג"ב להסכמה ולפיה הנתונים הרשמיים של המשטרה יהיו אלה של 

המשרד לבט"פ, הכנסת  -אג"ת, והם אלה שיימסרו לגורמים מחוץ למשטרה 

 והציבור הרחב. 

מסרה המשטרה כי אחת הסיבות  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

העיקריות להבדלים שבין נתוני מג"ב לנתוני אג"ת היא, שבמג"ב נעשה רישום של 

כלל האירועים שהם מטפלים בהם גם אם לא נפתחו תיקים פליליים בגינם. עוד 

ויקת של הפשיעה מסרה המשטרה כי נתוני מג"ב משקפים תמונת מצב מהימנה ומד

 החקלאית המשמשים למעקב אחר נתונים שלא ניתן לשלוף מהמערכות הממוחשבות

 של המשטרה. 

תשובת המשטרה אינה תואמת את הסברי אג"ת לפער בנתונים. משרד מבקר 

 החקלאיות לעבירות בנוגע"ב מג ונתוני המשטרה המדינה מעיר, כי נתוני

 משותף מכנה של בסיס על עשותלהי חייב ואיסופם תואמים להיות חייבים

כדי לנתח את תופעת העבירות החקלאיות ולקבל החלטות מושכלות,  .אחיד

שמתשובתה "ת אגנתוני ולא על  נתוני מג"בעל המשטרה להסתמך על 

 . משקפים את המציאות כהווייתהאינם משתמע ש

 העבירות רישום הבדיקה העלתה כי היעדר נתונים בנוגע להיקף הנזק:

. הכלכלי הנזק היקף ועלשנגנבו  הכמויות על נתונים כולל אינו במשטרה החקלאיות

 לגניבת זהה באופן נרשם צאן ראשי עשרות המונה עדר של גניבה אירוע, כך למשל

נתונים באופן ידני על כל אירוע של עבירה  אוסףמג"ב אמנם ראש צאן בודד. 

 כן ועל המחשוב למערכת וזניםהם אינם מ אולםנתונים כמותיים,  לרבות ,חקלאית

 למאבק הנוגעות החלטות וקבלת הערכה, ניתוח לצורך להשתמש בהם ניתן לא

  .החקלאית בפשיעה
כבר בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה למשטרה כי "בעת רישום נתוני 

הפשיעה במשטרה, אין הבחנה ברישום בין גניבת פריט אחד )ציוד או בעל חי( לבין 

גניבת מספר פריטים, ואין גם רישום של שווי הפריטים. עקב כך אין למשטרה אומדן 

של הנזק הכלכלי הנגרם עקב הפשיעה במגזר הכפרי בכלל והפשיעה החקלאית 

חינת אומדן הנזק ואופן בפרט". בתגובתה מסרה המשטרה אז כי "תישקל גם ב

 . 15רישום נתוני הפשיעה"

 
 .1711(, עמ' 2012) 62דוח שנתי  ,המדינה מבקר  15
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 נבדקה לא, הקודמת לביקורת המשטרההעלתה כי בניגוד לתשובת  הביקורת

. החקלאית הפשיעה אירועי של הנזק אומדןלנתונים את  להוסיף האפשרות

 המדינה מבקרשל משרד  מההמלצות"ב ומג המשטרה של זו התעלמות

 הכי היא אינ מעידהשל המשטרה עצמה לביקורת הקודמת  ומתשובתה

 ומעיר שב המדינה מבקר משרדחשיבות ראויה לטיפול בבעיה זו.  מייחסת

משקלות שונים לגניבות בהיקפים כספיים  לקבועעליהם  כילמשטרה ולמג"ב, 

 ואפקטיביים מקצועיים הליכים לקיים םפוגע ביכולת הנוכחישונים. המצב 

  .בתופעה למאבק

כי "ככלל, משטרת ישראל לא עוסקת  2016בתשובתה מדצמבר מסרה  המשטרה

ברישום אומדן נזק באף תחום פשיעה" ובמיוחד אמור הדבר בפשיעה חקלאית נוכח 

 2017מיעוט האירועים. בתשובה נוספת של המשטרה למשרד מבקר המדינה מינואר 

וות שיבחן את ם צ"מינה סגן ראש אח 2017מסרה המשטרה כי בתחילת ינואר 

"אפשרות אומדן נזקי פשיעה בכלל ההיבטים כמרכיב בסדר עדיפות לטיפול 

 . 2017בפשיעה על מאפייניה השונים" הצפי לסיום עבודת הצוות מרץ 

כי חשיבותו של המאבק בפשיעה  למשטרה מעיר המדינה מבקר משרד

ה החקלאית מחייבת שבדיקת הצוות שהוקם תיעשה גם בנוגע לעבירות הפשיע

החקלאית והיקף הנזק הכלכלי הנגרם ממנה גם אם מספר האירועים הידוע 

 הוא נמוך באופן יחסי.

משיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה עם  :הימנעות מדיווח על עברות

בנושא  15.6.16-חקלאים וכן ממסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מ

עולה  (הכנסת מסמך -)להלן ורה" נתונים ופעולות למיג -"פשיעה חקלאית בישראל 

כי החקלאים ממעטים להגיש תלונות למשטרה. זאת מאחר שלתחושתם המשטרה 

מגלה אוזלת יד בכל הנוגע לטיפול באירועי פשיעה חקלאית, לרבות השבת הגניבה, 

תפיסת החשודים והגשת כתבי אישום. סיבה נוספת לכך היא גם העובדה שהם 

אותו בשהם הם נדרשים להגיע לתחנת משטרה.  מפסידים שעות עבודה במקרים

, מובאת טענה שלפיה מדווחת"-בלתי חקלאית"פשיעה ב הדן פרקמסמך, ב

מאירועי הפשיעה החקלאית.  15%-25%החקלאים מגישים תלונה למשטרה רק בגין 

יצוין כי רוב המשקים החקלאיים אינם מבוטחים מפני גניבות, והגשת תלונה לא 

פיצוי על הנזק שנגרם להם. ומכאן "שיש להתייחס לנתוני תסייע להם בקבלת 

  מינימום".-המשטרה כאל הערכות

על  גנהלהלשמירה ופרטית ת והתארגנלהלן בפרק על " )ראו החדש"השומר ארגון 

העביר למשרד מבקר המדינה מסמך שמפרט אירועי פשיעה  שטחים חקלאיים(,

 . 201616ועד אפריל  2015חקלאית שדווחו לו מתחילת שנת 

אירועים, ורק  48הביקורת העלתה כי באזור הצפון דווחו לארגון "השומר החדש" על 

 33( מהם הוגשו תלונות במשטרה. באזור הדרום דיווחו לארגון על 38%) 18לגבי 

 אירועים, אך רק לגבי שלושה מהם הוגשה תלונה למשטרה. כן דווח למשטרה על 
 רק מיעוטם של אירועי הפשיעה החקלאית מדווח לארגון.   16
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 של דיווח-תת בשל

 ת"אג נתוני, החקלאים
 נאמנה משקפים אינם
 בשטח המצב את

 רמת על ומלמדים
 חקלאית פשיעה
 שמתקיימת מזו נמוכה
 בפועל
 

דווחו לארגון אך לא הוגשו בגינם תלונות ארבעה אירועים אחרים. בין האירועים ש

למשטרה גניבות של עשרות ראשי צאן, חיתוכי גדרות, השתלטות על שטחי מרעה, 

 שריפת מתבן ועוד.

העלתה כי "ישנם חקלאים במגזר הכפרי הנמנעים  הקודמת הביקורתכי גם  יצוין

ר מלדווח למשטרה על תופעות של פשיעה... בחלק מהמקרים הדבר נובע מחוס

שביעות רצון ומחוסר אמון ביכולת המשטרה לטפל בפשיעה החקלאית, וכי עקב 

 .17חוסר האמון האמור הם מקיימים בעצמם מארבים לשם הרתעה ולכידת עבריינים"

מרחב הכפרי בשנת כל רחבי הב כל סוגי הפשיעות שדווח עליהם אג"ת,לפי נתוני 

אירועי הפשיעה החקלאית  .למשטרה שדווחו מכלל אירועי הפשיעה 8%-כהיו  2015

נראה, אפוא, מכלל אירועי הפשיעה במרחב הכפרי.  3%-כבאותה שנה היו  שדווחו

דיווח של החקלאים, נתוני אג"ת אינם משקפים נאמנה את המצב בשטח -שבשל תת

  ומלמדים על רמת פשיעה חקלאית נמוכה מזו שמתקיימת בפועל.

התבצע  2016בתשובתה הנוספת למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי "בשנת 

סקר מקיף הבוחן בין היתר שיעורי דיווח למשטרה, שביעות רצון מתפקוד המשטרה, 

ומאפשר בחינה של הפרמטרים האלו גם  תחושות ביטחון אישי ואמון במשטרה"

במגזר הכפרי. לדבריה הסקר נמצא בשלב עיבוד נתונים ותוצאותיו טרם הוצגו 

 לפיקוד המשטרה.

ככל הנראה נובעת ההימנעות של החקלאים מדיווח על עבירות בעיקר 

מהיעדר אמון במשטרה וביכולתה לתפוס את מבצעי העבירות ולהגיש כתבי 

אישום שיביאו להרשעתם, והיא מחייבת את המשטרה לבחון את המצב 

ולהתמודד איתו. משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה, כי עם הצגת תוצאות 

יה לפעול בקרב החקלאים על מנת להגביר את המודעות הסקר האמור על

 והחשיבות לדיווח למשטרה על אירועי פשיעה חקלאית.

 

 
 .1708(, עמ' 2012) 62דוח שנתי  ,המדינה מבקר  17
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כי מסד נתונים הוא כלי ניהולי ממדרגה  18בפסיקתו קבע העליון המשפט בית

מסד נתונים איכותי  .בכל מערכת מורכבת, והוא חיוני ליישום מדיניות ראשונה

 מיטבי תהליך המאפשרת לשקיפותתורם הוא ו ,הבחינה המשפטיתמ גם חשוב

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה, כי אין למשטרה  .החלטות קבלת של

בסיס נתונים שלם שמרכז את כל מקרי הפשיעה החקלאית, לרבות הנזקים 

אפשר לקבוע יעדים -שנגרמים ממנה. בהיעדר מסד נתונים אמין ואיכותי אי

פשיעה החקלאית והתוצאות של מדידים לבחינת היקף התופעה של ה

הפעילות הנעשית למניעתה. במצב הנוכחי נפגעת יכולתה של המשטרה 

לקבוע מדיניות אכיפה מיטבית ולגבש תכנית עבודה יעילה שתקצה את 

 המשאבים, את כוח האדם ואת התקציבים המתאימים לנושא. 

 

 

 
 (.2016) ' שירות בתי הסוהרנ סיבוני 8858/15"ב רע 18
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במג"ב  הארגוני והמבנה אדםה כוח

 המיועד לטפל בפשיעה חקלאית

אחריות משימתית לטיפול בעבירות הפשיעה החקלאית הנעשות במרחב יש למג"ב 

, (יים"רים כפרימ -)להלן . פעילותו בשטח נעשית באמצעות יחידות מרכזיות הכפרי

ומודיעין; שיטור כפרי באמצעות יחידות סיור; ומערך של  בילוש, חקירות והיא כוללת

התקן הכולל של כוחות מג"ב במגזר שוטרים קהילתיים הפועלים באזורים השונים. 

 שוטרים. 900-הכפרי הוא כ

יתפס בעבירות של פשיעה חקלאית עמד ינתוני מג"ב, הסיכוי הממוצע שעבריין  לפי

)בהתאמה(  25%-ו 22%-ול 2014-ב 11%-בהשוואה ל . זאת9.5%על  2015בשנת 

-ינואר. בחודשים יתפס בכלל העבירות הנאכפות על ידי מג"בילסיכוי שעבריין 

. 14%סיכויי העבריין להיתפס בעבירות של פשיעה חקלאית היה  2016ספטמבר 

 :2015-2014נתונים לגבי השנים  להלןשבתרשים 

 סיכוי העבריין להיתפס : 3תרשים 

 

 

 

 במג"במודיעין החקירות והאגף איוש חסר ב
נקבע שעל ִמְפֶקֶדת מג"ב לערוך חקירות ולקיים הערכת מודיעין בנוגע  "אבפק

למחוללי פשיעה ותופעות פשיעה במגזר החקלאי, לרבות עבירות הקשורות לשוהים 

 "ריםהימשב"חים(. כמו כן עליה לשמש גורם מתאם בין  -בלתי חוקיים )להלן 

אי. אגף החקירות הכפריים השונים בכל הקשור לפעילות העבריינים במגזר החקל

 "ב(.מג ם"אח - להלןוהמודיעין במג"ב אחראי לביצוע משימות אלה )
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מקצועית את החוקרים ואת אנשי המודיעין  מנחה ם"אחקצינת  ובראשום מג"ב "אח

בין שאר תפקידיו הוא נדרש  .בפשיעה במרחב הכפרי ובמאבקם םהתמודדותב

הכפריים ביעדי הפשיעה המרכזיים, ובהם גם הפשיעה  למקד את פעילות הימ"רים

ם מג"ב "אח להכשרתם ולהפעלתם. הכוחות,לגיבוש החקלאית, והוא אחראי גם 

בתחומי החקירות, עבודת  מקיים בקרה ופיקוח על עבודת החוקרים ואנשי המודיעין

ללי הרכזים והמודיעין ומחלקי הבילוש. והוא מבצע הערכות מודיעין בכל הנוגע למחו

 הפשיעה ולתופעות הפשיעה במגזר החקלאי, לרבות עבירות של שב"חים.

ם מג"ב לבצע את המשימות שהוטלו עליו ובעקבות הביקורת "כדי לאפשר לאח

. השינוי כלל הוספת תקנים, הקמת 2012הקודמת, שונה המבנה הארגוני שלו ביוני 

לתובעים שיהיו  שני מחלקים שיעסקו בחקירות ובהערכת מודיעין והקצאת תקנים

כפופים פיקודית ומקצועית לראש חטיבת התביעות במשטרה. הייעוד והמשימות של 

היחידות הארגוניות ותקן כוח האדם הנדרש לביצועם מוגדרים בפק"א; כך נקבע בה 

תקנים. במועד סיום הביקורת היה תקן כוח  26ם מג"ב ימנה "שתקן כוח האדם באח

ם מג"ב כפי שאושר "שים המבנה הארגוני של אחהאדם מאויש רק בחלקו. להלן תר

 בפק"א, בהשוואה למצבת כוח האדם הקיימת בפועל:
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 "אבפק שאושר כפישל אח"ם מג"ב המלא  הארגוני המבנה: 4 תרשים
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 בכוח החמור המחסור

 והפערים אדם
 שבין הקיצוניים

 בשטח למצב התקינה
 לידי בהכרח מביאים
 במילוי יסודית פגיעה

 ב"מג של משימותיו
, הכפרי במרחב
 הקשור כלב לרבות
 בפשיעה לטיפול

 ולמניעתה החקלאית
 

טרם אויש אף אחד מהתפקידים הייעודיים לטיפול  הביקורת סיום מועדב

יתרה מזו, בפועל מנתה  .(תקנים בפשיעה החקלאית שהוגדרו בפק"א )שישה

רק כחמישית מהתקן שהוגדר בפק"א, וכללה מג"ב  ם"באחהשוטרים  מצבת

מחלק חקירות, ראש  ראשהיחידה, מפקדת חמישה בעלי תפקידים בלבד: 

 שאר התקנים 19חקירות )אחת מהן שלא לפי התקן(מחלק הערכה ושתי רכזות 

 . 2012"א ביוני הפקאושרה  מאזלא אוישו 

ראש מחלק חקירות כולל, בין היתר, פיקוח ובקרה על יחידות החקירה תפקידו של 

במג"ב, ייעוץ והכוונה מקצועית בהתאם לנהלים, מעקב שבועי אחר טיפול באירועים 

 שינוע אחר איי, ומעקב-אן-ומיצוי פעולות חקירה, מעקב אחר נטילת אמצעי זיהוי די

הערכה )מודיעין( כולל, בין, תפקידו של ראש מחלק  .במכלאות חיים בעלי החזקתו

היתר בקרות בתחום המודיעין והערכה, ריכוז תכנית המודיעין השנתית, ליווי, ייעוץ 

והכוונה של דסק המודיעין במג"ב, מעקב אחר סטטוס הטיפול בגניבת טרקטורים 

 ועדרים, והכנת סקירות מודיעין בנושאי הפשיעה החקלאית.

ם שמערך ", ציינה קצינת אח2016ואר במצגת שהוצגה לפני מפקד מג"ב בפבר

השוטרים העוסק בחקירות ומודיעין בשטח גדל במהלך השנים )במיוחד לאחרונה( 

נדרשים לתת מענה מקצועי בכל  "במג ם"במאות תקנים ובעלי התפקידים במטה אח

טיפול מקצועית, בקרה ופיקוח, ה תםהנחיי הנוגע לבניית הכוחות, הכשרתם,

. ואולם למרות זאת נותר מספרם ללא שינוי. במצב הזה, דם ועויבנושאים משפטי

ם מג"ב אינו ערוך לתת מענה להנחיה ולביצוע פעולות פיקוח ובקרה למאות "אח

 השוטרים שבשטח.

ם מג"ב הוא עצום, זאת מאחר "העומס המוטל על בעלי התפקידים באח

גם ביחס לתקינה הקבועה בפק"א.  -שמצבת כוח האדם היא חסרה מאוד 

ם, ראש מחלק חקירות וראש מחלק הערכה אינם מספיקים "ועל קצינת אחבפ

למלא את כל המשימות המוטלות עליהם כפי שהוגדרו בפק"א, ובהן משימות 

מצב זה פוגע  של ייעוץ והכוונה מקצועית וכן פיקוח ובקרה בהתאם לנהלים.

ומעקב תהליכי עבודה מקצועיים ותקניים בשטח עקב אי יכולת של המטה 

קח באופן מיטבי אחר הפעולות ומביא לעומס ושחיקה של קציני ועובדי לפ

 הגיוניים.בתפקידים לא המטה שנאלצים לעמוד במטלות ו

ארבע שנים לאחר שאושרה הפק"א הקובעת את תקני  סיום הביקורת, במועד

כוח האדם במג"ב, נמצא כי שלושה רבעים ממערך התפקידים והיחידות עדיין 

חסור החמור בכוח אדם והפערים הקיצוניים שבין התקינה אינם מאוישים. המ

למצב בשטח מביאים בהכרח לידי פגיעה יסודית במילוי משימותיו של מג"ב 

 כל הקשור לטיפול בפשיעה החקלאית ולמניעתה. בבמרחב הכפרי, לרבות 

, בוצע תיעדוף מועד התשובהמאז אישור הפק"א ועד  ציינה המשטרה כיבתשובתה 

עדוף יארגוני במג"ב אשר בעקבותיו ווסתו תקנים למשימות ליבה אחרות בהתאם לת

   מפקדים.
 .2017קצינה נוספת שהתה בחופשת לידה עד לפברואר   19
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משרד מבקר המדינה מעיר על כך שעקב הסטות וויסות תקנים למשימות 

צרכים והמשימות המוטלות על פער קיצוני בין המשטרתיות אחרות, נותר 

ם מג"ב לבין יכולתו לענות על צרכים אלו. על המשטרה למלא את תקן "אח

 ם מג"ב כדי שיוכל לבצע את המשימות המוטלות עליו באופן מיטבי."אח

 

 

 הימ"רים הכפריים 
הוגדרו מחדש הימ"רים הכפריים והתפקידים המוטלים עליהם: אחריות  2010ביולי 

משימתית לטיפול בעבירות ובתופעות פשיעה במגזר הכפרי; סיוע ליחידות המחוז 

באירועים של פעילות חבלנית עוינת ובהפרות סדר חריגות המתרחשים במחוז בדגש 

 שוטרים לכל ימ"ר.  69ע מבנה ארגוני ותקן של על פשיעה חקלאית. כמו כן נקב

ארז במרחב הצפון; אלמוג  "רים כפריים:ימשלושה היו במג"ב  הביקורת במועד

ם חוף המתפקד כימ"ר "במרחב מרכז; דקל במרחב דרום; ונוסף על כך מחלק אח

 מצומצם במרחב חוף.

הימ"רים בוצעה במג"ב עבודת מטה שבחנה את  2014בשנת  מצבת כוח האדם:

במרחב הכפרי, ואת הצורך בשינויים בתקינה לשיפור יכולות המודיעין והחקירות, בין 

היתר, כדי ליצור מבנה ארגוני אחיד הן בהיקפי התקינה והן בהגדרות של בעלי 

 . התפקידים

צוות עבודת המטה בחן וניתח את הפערים בימ"רים לנוכח הצרכים בטווח הארוך. 

ף נתונים על היקף פעילות הימ"רים בתחומי המודיעין, תהליך הבחינה כלל איסו

הטיפול בתיקים, הטיפול בפרשיות וניתוחם. כמו כן בוצעה השוואה בין תמהיל כוח 

האדם הקיים בהם לזה הקיים בימ"רים שבמחוזות המשטרה. בתום תהליך הבחינה 

 "ריםמהי , המליץ צוות עבודת המטה על תקן כוח אדם אחיד בכל שלושת2014ביוני 

"ר הימרפרנט  משרות בכל ימ"ר בתוספת קצין מחקר תקשורת שישמש 63שיכלול 

 . 20)דהיינו צמצום של שישה תקנים בכל ימ"ר( במחוז המשטרה

בתשובתה מסרה המשטרה כי בימים אלה מתבצעת עבודת מטה נוספת בכל הנוגע 

יית לתפיסת ההפעלה של מג"ב וגם של הימ"רים במרחב הכפרי שמדגישה את סוג

האחריות הטריטוריאלית. בתשובתה הנוספת מסרה המשטרה, כי תפיסת ההפעלה 

הוקם צוות תכנון שיגזור תכנית פעולה  2016אושרה על ידי המפכ"ל וכי בסוף שנת 

הנובעת מתפיסת ההפעלה. הצוות אמור להגיש את המלצותיו ברבעון השני של 

2017 . 

 
 משרות. 21למחלק אח"ם חוף הומלץ על תקן של   20
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 רים"הימ של המאבק

 בפשיעה הכפריים
 דורש החקלאית

 וניהול פרשיות פיצוח
 סמויות חקירות

 ואולם, ומורכבות
 הועמדו לא בפועל

  האמצעים לרשותם
 מערכים המשמשים

 במשטרה אחרים
 

נערכה  2014בשנת  "ר.ימכל נקבע מבנה ארגוני ותקן ל 2010 כאמור, בשנת

שוב עבודת מטה שבחנה את הימ"רים במרחב הכפרי, והמלצותיה הוגשו ביוני 

אותה שנה. למרות שההמלצות העיקריות יושמו, תוך שנתיים החלה המשטרה 

. 2017נוספת באותו נושא שהמלצותיה יוגשו במחצית  מטה להכין עבודת

בה נעשות שלוש עבודות מטה משרד מבקר המדינה מעיר, כי התנהלות זאת ש

בטווח של כשבע שנים, עם זמן הטמעה מצומצם שאינו מאפשר את בחינת 

 השפעת השינויים, לוקה בחסר ויש בה משום בזבוז משאבים. 

בפני מפקד  קצינת אח"םציינה  2016בפברואר  מחסור באמצעים טכנולוגיים:

קדמו ויבססו את ם מג"ב ולהקים מחלקות שי"מג"ב כי יש לשדרג את מבנה אח

 .השימוש בטכנולוגיות ובכלי איסוף מודיעין שנמצאים במשטרה

ם "אח ראש בנושא מודל תקיפה חקלאית בראשות 2016בדיון שהתקיים במרץ 

במשטרה ומפקד מג"ב, ציינו מפקדי הימ"רים, כי קיימים פערים בין המשטרה למג"ב 

אח"ם במשטרה כי יינתן  . בסיכום הדיון אמר ראשבטכנולוגיה ובאמצעים מתקדמים

 לפערים. המענ

המאבק של הימ"רים הכפריים בפשיעה החקלאית דורש פיצוח פרשיות וניהול 

חקירות סמויות ומורכבות, ואולם בפועל לא הועמדו לרשותם האמצעים 

מבקר המדינה מעיר  הנדרשים המשמשים מערכים אחרים במשטרה. משרד

עליהם להשתמש באמצעים , כי כדי לעמוד במשימות ולמג"ב הלמשטר

טכנולוגיים חדשים ובכלי איסוף מודיעין מתקדמים הדורשים ידע ומיומנות, 

 ומשום כך עליהם להעמיד אמצעים אלו לרשות הימ"רים. 

בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי בעיקרון אושרה תכנית 

ם מג"ב שמטרתו לטפל בפשיעה כפרית "בפיקודו של קצין אח 21להקמת מרכז חיילי

תכנית הקמת ת אמצעים והכשרות. חוצת מחוזות. הקמתו כוללת היערכות מבחינ

, והיא 2018-2017תועדפה במסגרת תכנית העבודה של המשטרה לשנים המרכז 

תתוקצב במסגרת זו. עוד הוסיפה המשטרה, כי צוות תכנון בנושא תפיסת ההפעלה 

מרכז במחצית השנייה של הוהארגון של מג"ב, אמור להגיש את המלצותיו גם בנושא 

2017. 

במשטרה  ם"אח שהנחה המפכ"ל את רא 2016במרץ  היעדר אמצעים מבצעיים:

לגבש מודל למבצע "להתמודדות עם תופעת הפשיעה החקלאית  ואת מפקד מג"ב

במספר  2016בדגש על גניבות בעלי חיים", וזאת בשל העלייה שחלה בתחילת 

גניבות הבקר והצאן. יעדי המבצע היו: הורדת מספר אירועי הפשיעה החקלאית 

ציאליים. המבצע הוגדר על ידי מפקד ואיתור, זיהוי ותפיסת כנופיות ועבריינים פוטנ

 מג"ב כ"מתמשך ובלתי מתפשר בכל הקשור בפשיעה החקלאית".

 "ר כפריימבמודל המבצע שגובש נקבעה הקמתם של צוותי חקירה מיוחדים בכל 

 שירכזו את כל הפעילות בתיקי החשודים ויקבלו סיוע מלא של כל יכולות המשטרה 
 להתמודדות עם פשיעה במגזר הכפרי. - מית"יחידה אח  21
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 המשאבים הקצאת

 הנוספים והאמצעים
 הכפריים רים"לימ

 ביצועי את ששיפרו
 אפשרו, ב"מג

 לידי לבוא ליכולותיו
 לחשיפתן ותרמו ביטוי

 מרכזיות כנופיות של
 החקלאית בפשיעה
 

של סיוע בזירוז תיקי חקירה והעברתם לתביעות; סיוע  ;בתחום החקירות והמודיעין

זיהוי פלילי )מז"פ(.  יחידות המשטרה לפעילות מבצעית של מג"ב; וסיוע באמצעי

 ונמשך כשלושה חודשים. 2016המבצע החל בסוף מרץ 

קצועי שניתן ם, כי מעטפת האמצעים והליווי המ"ציינה קצינת אח 2016בסוף יוני 

"רים הימתרמו באופן ממשי ליכולת ההתמודדות של מכלל יחידות המשטרה, 

שסומנו  11-עם הכנופיות, ובמבצע נעצרו תשע כנופיות מרכזיות מה הכפריים

לנוכח שיתוף אית, ואף הוגשו נגדן כתבי אישום. כמשפיעות על הפשיעה החקל

ם להמשיך את "ביקשה קצינת אח ,הפעולה הפורה עם יחידות המשטרה השונות

 והאמצעים. מעטפת הסיוע

קצועי להמשיך את בסופו של דבר לא נענתה המשטרה לבקשת הדרג המ

מעטפת האמצעים, לתקופה נוספת בשל שיקולי תיעדוף תקציבי והדבר גרם 

 להפסקת הפעילות המוגברת של הימ"רים. 

ואת משטרה וה מג"בשל כוחות השילוב משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את 

הכפריים ששיפרו את ביצועי  ימ"ריםלהקצאת המשאבים והאמצעים הנוספים 

מג"ב, אפשרו ליכולותיו לבוא לידי ביטוי ותרמו לחשיפתן של כנופיות מרכזיות 

בפשיעה החקלאית. לפי כך נכון יהיה לחזק את שיתוף הפעולה בין המשטרה 

למג"ב, להעמיד משאבים ואמצעים שהוקצו למבצע באופן קבוע, ובכלל זה 

 מים. כלי רכב ואמצעים טכנולוגיים מתקד

 ,כרוך בכמה מהלכים חשודמעצרו של  עצורים על חשבון פעילות מבצעית: ליווי

החליט השר  2007בשנת . לבית משפטו לבית מעצר ,לתחנת משטרההובלתו  ובהם

המשטרה מ ור במלואושמערך הטיפול בעצורים והמשמורת עליהם יעב 22דאז לבט"פ

שהסדירה את שיתוף הפעולה שב"ס(, ונחתמה אמנה  -לשירות בתי הסוהר )להלן 

שהשמירה והליווי של עצורים מתחנות משטרה בין היתר נקבע . בין שני הגופים

 , וממתקני מעצר לבתי משפט או להמשך חקירה בתחנות משטרהלמתקני מעצר

  .על ידי שב"ס גם הוא יתבצע

הטיפול באסירים  בתחום בבסיס ההחלטה עמדה התפיסה הוא הגוף המקצועי

הסיבות להחלטה זו אחת  .ועל המשטרה להתמקד בלחימה בפשיעה ,ובעצורים

וכן העובדה שהטיפול בהם דורש  ,פעילות הרבה הכרוכה בטיפול בעצוריםהייתה ה

 . 23על חשבון הפעילות השוטפת של המשטרהמשאבי זמן רבים שבאים 

)ארז, מתקני מג"ב ועצורי מג"ב לא נכללו באמנה. כך יוצא, שהימ"רים הכפריים 

וחקירות של חשודים, אחראים כחלק  מבצעים מעצריםהחוף ם "אחו (דקלואלמוג 

של שב"ס, וממתקני המעצר לבתי  מעצרהלמתקני  מתפקידם גם להעברת העצורים

לניצול ימי  או חקירה אינטנסיביתות נוספ ותחקיר קיום המשפט ובמקרים של

   .בימ"רים העצורים לחקירות חוזרות המעצר, הם אחראים גם להבאת
 .יצחק אהרונוביץ  22

"העברת הטיפול בבתי המעצר ממשטרת ישראל  (2015) ג,65דוח שנתי  ,מבקר המדינה  23

 .351 'עמלשירות בתי הסוהר", 
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משרד מבקר המדינה מעיר כי העובדה שהאמנה בין המשטרה לשב"ס בנוגע 

לליווי העצורים אינה כוללת את מג"ב, מחייבת אותו למלא את משימות 

 "רים.בימהשמירה, ההובלה והליווי בעצמו באמצעות היחידות המבצעיות שלו 

רצופה במרחב מצב זה משפיע באופן ממשי על יכולתו לקיים פעילות מבצעית 

הכפרי, שכן מילוי משימות של ליווי עצורים במרחב גאוגרפי גדול המרוחק 

לעיתים ממתקני הכליאה, מחייב הקצאה של משאבי כוח אדם וזמן שמטבע 

 הדברים באים על חשבון הפעילויות המבצעיות במרחב. 

 להלן פירוט מספרם של העצורים, מספר הליוויים ומספר שוטרי הימ"ר שהשתתפו

 .201424בליוויים בשנת 

הימ"רים העצורים, מספר הליוויים ומספר שוטרי  מספר: 2לוח 

 2014-בשהשתתפו בליוויים 

 מספר  "רהימ

  מספר עצורים

 שוטרי הימ"ר  מספר ליוויים

 שוטרי הימ"ר  מספר בליוויים שהשתתפו

 ממוצע(ב) ליווי בכל
 5 229 47 108 ארז
 8 * 216 27 119 חוף ם"אח

 3 660 220 206 אלמוג
 3 750 250 154 דקל

 המקור: מג"ב

 החישוב נעשה לפי שמונה שוטרים לליווי. מספר השוטרים בליווי בפועל הוא בין שמונה לעשרה. *

ימים,  158עסק ימ"ר אלמוג בליווי עצורים במשך  2014-מנתוני מג"ב עולה כי ב

שעות )שווה  4,418-שהוקצו לכך הסתכם ב ומספר שעות העבודה של בלשי הימ"ר

ימים, ומספר  150ימי עבודה(. ימ"ר דקל עסק בליווי עצורים במשך  490-ערך לכ

 433-שעות )שווה ערך לכ 3,900שעות העבודה של בלשי הימ"ר שהוקצו לכך היה 

 ימי עבודה(. 

 מוקדש"רים בימהחוקרים ולשים לפי הנתונים דלעיל, חלק ניכר מזמנם של הב

הנותר לפעולות המקצועיות של חקירה  והזמן ,עצוריםשל ליווי  למשימות

 מצטמצם בשל כך.  בתחום עבירות הפשיעה החקלאית ובילוש

אל מפקד מג"ב במרחב דרום, כי "הטיפול "ר דקל ימ של ם"אח קציןכתב  2016ביוני 

ושינוע העצורים )מרגע המעצר( לבתי המעצר ולהארכות מעצר, נשען כיום על 

יחידות המרחב ובכללם הימ"ר והסיור הכפרי". לדבריו, "שב"ס מבצע הובלה וליווי 

של עצורים רק מבתי הכלא לבתי המשפט לצורכי דיוני הארכת מעצר, וזאת על פי 

 תיאום היחידה מראש", ולפיכך " קיימת פגיעה משמעותית בכל המעגלים: זמן 
 משתתפות במלאכת הליווי. בלוח זה לא כלולים נתונים עליהן. הכפרי הסיור יחידותגם   24
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כספים, פעילות השגרה  -דלק החקירה, איכות החקירה, כוח אדם, בטיחות, אמצעים,

המבצעית )'ניתוק צוותים'( והסתה של פעילות מבצעית אחרת לטובת משימות 

 ציין, כי ימ"ר דקל מנהל פרשיות מורכבות וסבוכות, דרום הליווי". קצין אג"מ במרחב

 ונתקל בקשיים ממשיים בכל הקשור להובלה ושינוע של עצורים. 

לראש מחלקת מבצעים ולראש ענף  קצינת אח"םפנתה , 2016יוני במהלך הביקורת ב

שתי היא הציעה  .דחוף בפתרון בעיית הליווייםהצורך ל נוגעב ,מבצעים במג"ב

הסמוכות לשלושת המשטרה תחנות ל ההנחי מתן -האחת  מידי: פתרוןאפשרויות ל

 -השנייה כך שישתלבו בסבב הקיים של שב"ס;  ,הימ"רים לקלוט את עצורי מג"ב

 ,הקצאת משאבים לזקיף לשמירה על העצוריםובניית תא שהייה לעצורים בכל ימ"ר 

 . של שב"סלסבב ת הימ"רים והכנס

בנושא  2016ינואר ביקור שערך השר לבט"פ במג"ב במרחב מרכז בבסיכום ה

את מנכ"ל משרדו  "פתרון לשילוב עצורי מג"ב בסבבי ליווי שב"ס", הוא הנחה

 . 2016פברואר עביר סטטוס לעיונו עד לבחון פתרונות לנושא ולה

לא קודם עד מועד סיום הביקורת  כי העלתה, המדינה משרד מבקר בדיקת

 הגיבו להצעותיה במג"ב לא מבצעים ענף וראש מבצעים מחלקת ראש: הנושא

אף על פי שגם הימ"רים עצמם העלו את הנושא לפני פיקוד  ם,"אח קצינתשל 

לא העביר סטטוס לבט"פ מנכ"ל המשרד כמו כן נמצא כי  .מג"ב כמה פעמים

 .לעיונו של השרבעניין 

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד לבט"פ, למשטרה ולשב"ס שיש לבחון 

פעילות ליבת הפגיעה ב פתרונות לבעיית הליווי של עצורי מג"ב, כדי למנוע

לכלול של מג"ב במרחב הכפרי. בין היתר, יש לבחון את האפשרות המבצעית 

בסבב הליוויים שעורך השב"ס, ולצרף את מג"ב לאמנה מג"ב עצורי  את

 שנחתמה בין המשטרה לשב"ס. 

, לאחר 2016בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מסרה המשטרה כי בספטמבר 

מועד סיום הביקורת הפיץ אגף המבצעים במשטרה הנחייה להסדרת קליטת עצורי 

 שב"ס, וכי הנחייה זו מבוצעת כבר בפועל. מג"ב בתחנות המשטרה לצורך העברתם ל

נמסר, כי מנכ"ל  2017בתשובת המשרד לבט"פ למשרד מבקר המדינה מינואר 

את עבודת המטה לגיבוש אמנת ליוויים  2017המשרד הנחה לחדש בתחילת שנת 

כוללנית בין שב"ס למשטרה ובמסגרתה גם מתוכנן דיון בסוגיית עצורי מג"ב, כדי 

ם אלה סבבי הליווי של שב"ס. גם המשטרה מסרה בתשובתה כי לתת מענה לעצורי

יותנע מהלך לגיבוש אמנה כוללת בין המשטרה לבין שב"ס תוך כוונה  2017בינואר 

 .2017לסיימו עד סוף 
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 הכפריבמרחב  הסיור יחידות
[, חדש]נוסח  המשטרה מפקודת נגזר המשטרתית הסיור לעבודת החוקי הבסיס

, מניעת עבירות, תפיסת עבריינים תפקידיה ובהם את שמגדירה, 1971-"אהתשל

 של עקרונותה נוהל לפי טחון הנפש והרכוש.יבוהסדר הציבורי וקיום  העמדתם לדין

הגורם הראשון שבא  הן במשטרה רהסיו , יחידותנוהל סיור( - )להלן הסיור הפעלת

ידות הסיור . הפעלת ניבכל זמן ובכל מקום נותזמי ןבמגע עם הציבור, בהיות

 תגובה מהירהשתאפשר  פי חלוקה אזוריתל של הניידותה רחבה סרימתבססת על פ

 מוכ ףשוטשל ביטחון משימות ; פעילות יזומה מתוכננת; וביצוע לקריאות הציבור

כדי לחזק את כושר ההרתעה ולהגביר את תחושת  - סיורי מניעהומחסומים הצבת 

 הביטחון בקרב הציבור. 

הפעילות של סיורי מג"ב במרחב הכפרי מתבצעת  :הכפריותפערים בשטחי 

מטה יהודה. הסיור  ובאזור תחנת (הכפרי הסיור -)להלן  הכפריות בשבעת אזורי

לחימה בו ,בכללהכפרי  רחבהסדר במו ת החוקשמירלהזרוע העיקרית  הכפרי הוא

 . נוסף על הסיור הכפרי פועל מערך של שיטור קהילתיחקלאיות בפרטה בגניבות

לציבור  שירותי המשטרה שפרלו עם הקהילה מג"בהקשר של  את חזקשנועד ל

 .התושבים את תחושת הביטחון שלבמטרה להגביר 

לכיסוי מרבי של מחולק לארבעה אזורי סיור  כפרית השטח הטריטוריאלי בכל

, ובסך 25. בתקינת אג"ת נקבע כי לכל אזור סיור יוקצו עשרה שוטרים וניידתהשטח

 50-יש חמישה אזורי סיור ושרון  תכפריתקנים לסיורים בכל כפרית. ב 40הכול נקבעו 

 הייתה מצבת כוח האדם בכפריות מלאה.  תקני שוטרים. במועד סיום הביקורת

להלן נתוני המשטרה על השטח הטריטוריאלי של הכפריות שבהן פועל הסיור 

 (.26הכפרי )למעט תחנת מטה יהודה

 הכפריותליים של השטחים הטריטוריא פירוט: 3לוח 

 )קמ"ר( שטח כפרית מרחב
 1,859 גליל צפון

 2,410 עמקים
 1,253 חוף חוף

 603 שרון מרכז
 652 שפלה

 1,293 לכיש דרום
 13,237 נגב

  21,307 7 "כסה
 ים שלושה סיורים של ניידת אחת ובה שני שוטרים.במשך יממה מתקיימ  25

 תחנת מטה יהודה היא תחנת משטרה לכל דבר ועניין, ולכן לא הובאו נתונים לגביה.  26
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 האדם כוח תקינת

 למילוי והניידות
 הסיור משימות
, אחידה היא בכפריות

 בחשבון מביאה ואינה
, פרמטרים של שורה

 גודל את ובפרט
 שבאחריותן השטח
 

 להלן השטח הממוצע לאזור סיור בכל אחת מהכפריות:

 מהכפריותהממוצע לאזור סיור בכל אחת  השטח: 5תרשים 

 

מהנתונים עולים פערים ניכרים בין השטחים הממוצעים שבאחריותו של כל 

אזור סיור. כך לדוגמה, אזור הסיור בכפרית עמקים גדול פי שניים מאזור הסיור 

בכפרית חוף ופי חמישה מאזור הסיור בכפרית שרון. בולט במיוחד הוא אזור 

משטח אזור הסיור  27קמ"ר, והוא גדול פי  3,309הסיור של כפרית נגב ששטחו 

 של כפרית שרון. 

הבדיקה העלתה כי תקינת כוח האדם והניידות למילוי משימות הסיור בכפריות 

אחידה, ואינה מביאה בחשבון שורה של פרמטרים, ובפרט את גודל  היא

 השטח שבאחריותן. 

על אף שלמג"ב יש נתונים על מספר היישובים ומספר התושבים בכל כפרית, 

לא נעשתה לאזורי הסיור עבודת מיפוי של נתוני השטח הטריטוריאלי, ובכלל 

זה המרחקים שעל ניידות הסיור לעבור בין המשקים, זמני ההגעה לאירועים 

כבסיס ומספר הסיורים הנדרש בכל גזרה. ניתן היה להשתמש בנתונים אלו 

להקצאה דיפרנציאלית של תקני כוח אדם וניידות שתהלום באופן מיטבי את 

 הצרכים של יחידות הסיור בכפריות. 

משרד מבקר המדינה מעיר למג"ב ולמשטרה כי עליהם למפות את אזורי 

הסיור של הכפריות ולבחון את כל הנתונים הרלוונטיים להקצאה דיפרנציאלית 

וצים לכל כפרית, ולא להסתפק בהקצאה אחידה של כוח האדם והניידות הנח

 יהיה אפשר של תקנים לכפריות המטפלות בשטחים בעלי מאפיינים שונים. כך

  .הסיור במרחב הכפרי יחידות מערךשל  האפקטיביות אתלהבטיח 
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 בכלל הסיורים מספר

 נמוך הכפריות
 .האדום בקו מהנדרש

הוא היה  2016 במרץ
 ממספר 27%-כ

 המזערי הסיורים
 הנדרש
 

בשל התגברות מקרי הטרור בכלל ובירושלים  מחסור בסיורים במרחב הכפרי:

, לתגבר את 28במבצע "שומרי החומות" 27דאזבפרט, החליט ממלא מקום המפכ"ל 

. על פי 2015כוחות המשטרה בירושלים בשוטרים ממחוזות אחרים החל באוקטובר 

ההחלטה נדרשו כל מחוזות המשטרה, ובהם גם מג"ב, להקצות כוחות לתגבור 

בירושלים. הדרישה לתגבור נקבעה אחת לשבוע וציינה את מספר השוטרים שעל 

 200תגברו  2015צות למחוז ירושלים. כך לדוגמה, בנובמבר היחידות השונות להק

שוטרים  100הכפרי את הפעילות במחוז ירושלים, ובדצמבר תגברו  שוטרים מהסיור

 הכפרי את הפעילות במחוז. מהסיור

נקבע המספר המזערי של ניידות סיור שיופעלו במשמרת בכל אזור  הסיור בנוהל

קו אדום(. כדי לבחון את ההשפעה של תגבור הכוחות בירושלים על  -סיור )להלן 

 הסיור הסיור הכפרי בדק משרד מבקר המדינה את מספר הסיורים שביצעו יחידות

מות( לעומת )שקדמו להתחלת מבצע שומרי החו 2015הכפרי בחודשים ינואר ומרץ 

)בעיצומו של המבצע(, ובהשוואה למספר  2016 -הסיורים שביצעו באותם חודשים ב

 הסיורים לפי "קו אדום". להלן הנתונים כפי שנמסרו על ידי הכפריות. 

  2015בחודשים ינואר ומרץ בשנים  בכפריותהסיורים  מספר: 4לוח 
 אדום" "קובהשוואה ל 2016-ו

 כפרית

 קו 
 *אדום

 ינואר 
2015 

 ינואר 
2016 

 שיעור 
 השינוי 

 באחוזים

 מרץ 
2015 

 מרץ 
2016 

 שיעור 
 השינוי

 באחוזים

 -89 16 148 +3 108 105 312 גליל

 -89 28 252 -47 104 198 312 עמקים

 -78 71 330 -20 144 180 312 חוף

 -61 126 326 -34 136 206 390 שרון

 -15 120 142 -17 145 175 312 שפלה

 -54 116 251 -32 163 240 312 לכיש

 -60 132 329 -24 173 228 312 נגב

 -66 609 1,778 -27 973 1,332 2,262סה"כ

 יום. 30 של בחודש שבוע-סופי ארבעה מחושב לפי "קו אדום" ולפי נוהל הפעלת שוטר לפי *

 נמוך כפריות כלל ההסיורים ב היה מספר 2015 בינוארהנתונים מראים ש

 2016-עוד עולה כי ב. 20%-היה נמוך בכ מהנדרש בקו האדום ובמרץ 40%-בכ

 ,2015 ינואר לעומת 27%-היה נמוך בכ המצב החמיר: מספר הסיורים בינואר

ממספר  27%-, והיה רק כ2015 מרץ לעומת 66%-היה נמוך בכ הואמרץ וב

   הסיורים המזערי הנדרש.
 ניצב בדימוס בן ציון )בנצי( סאו. 27

 מבצע שנועד להיאבק בהפרות הסדר בירושלים. 28
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 גליל : בכפרית2016בכמה כפריות בלט מספרם המועט של הסיורים בשנת 

בלבד מהסיורים שנערכו במרץ  10%-רק כ 2016עמקים נערכו במרץ  ובכפרית

. מכאן 2015מהסיורים שנערכו במרץ  20%חוף נערכו רק כ ; בכפרית2015

 בהתאמה. 80%-וכ 90% -היה כ 2016-ששיעור הסיורים החסר בכפריות אלה ב

יצוין שעוד בביקורת הקודמת כתב משרד מבקר המדינה שמפקדות המחוזות 

והמטה הארצי מסיטים לעתים חלק מכוחות מג"ב האמורים לבצע משימות 

סיורים בשל  1,900לא בוצעו  2010-סיור במגזר הכפרי למשימות אחרות. ב

מסך הסיורים שהיו אמורים להתבצע במרחב הכפרי.  25%-טות כאלה כהס

משרד מבקר המדינה העיר למשטרה בביקורת הקודמת שעליה להחיל את 

 . 29נוהל "קו אדום" גם על הקצאת ניידות סיור למגזר הכפרי

בהשוואה  2016-ו 2015בינואר ובמרץ  הסיורים במספר הפער: 6תרשים 

  הארצית ברמהל"קו אדום", 

 

הצטמצמה פעילות הסיור של המשטרה במרחב הכפרי באופן  2015בסוף 

 2016-ממשי, בין היתר עקב הסטות כוח אדם למשימות באזור ירושלים. ב

 במידה ניכרת.  "האדום"הקו מצנחה פעילות הסיור והתרחקה 

במקביל חל באותה תקופה גידול ניכר במספר הגניבות במרחב הכפרי, בעיקר 

הנזקים לחקלאים בשל  על אשי בקר וצאן )ראו להלן, בפרקגניבות של ר

אירועי פשיעה חקלאית(. לפי הנתונים שהוצגו, בחלק מהאזורים יחידות הסיור 

כמעט אינן נמצאות בשטח, ולא מן הנמנע שזוהי הסיבה העיקרית לגידול 

הממשי שחל במספר הגניבות. מציאות זו שבה המשטרה נעדרת כליל 

היא מסוכנת ופוגעת בכושר ההרתעה של המשטרה מאזורים מסוימים 

  ובביטחון הציבור במרחב הכפרי, והיא מחייבת מציאת פתרון בדחיפות. 
 .1709' מע(, 2012) 62דוח שנתי מבקר המדינה,   29
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על המשטרה לנתח את המגמות שתוארו לעיל בתחום הסיור, לוודא רמת 

פעילות מינימלית במרחב הכפרי ולפעול לאלתר למזעור הפגיעה במרחב 

 ובאמצעים נוספים העומדים לרשותה. הכפרי, תוך שימוש במשאבי כוח אדם

כאמור, בתשובותיה מסרה המשטרה כי אושרה תפיסת הפעלה חדשה של מג"ב 

ולפיה, כוחות הסיור הכפרי יופנו לפעילות יזומה ולא ככוחות תגובה וכלל הכוחות 

מפקד תחנה. לדבריה, תפיסת  -מג"ב ומשטרה יהיו תחת כפיפות פיקודית אחת 

תכנית יישומית וצוות התכנון שהוקם עוסק בגיבוש תכנית ההפעלה שאושרה אינה 

 . 2017מפורטת שתוגש לקראת המחצית השנייה של 

יצוין, כי פרטי תפיסת ההפעלה החדשה שמגבשת המשטרה בימים אלו עדיין 

אינם מוכרים למשרד מבקר המדינה. מכל מקום, על המשטרה לוודא כי 

התפיסה החדשה תיתן מענה לממצאי הדוח המצביעים על כך שבחלק 

מהאזורים הכפריים יחידות הסיור כמעט אינן נמצאות בשטח ובחלקם אף 

צב זה פוגע בביטחון הציבור במרחב הכפרי ובכושר ההרתעה נעדרות כליל. מ

 של המשטרה. 

 2013בדיון שהתקיים ביוני  הביטחון האישי במרחב הכפרי: - 100אירועי מוקד 

מסגרת האחריות, המשימות  -במשטרה בנושא "סטטוס ההפעלה של מג"ב 

, כי "הטלת האחריות של מפקד התחנה 30והמדידה", סיכם מפכ"ל המשטרה דאז

הטריטוריאלי לטפל באירועים במרחב הכפרי שבתחומו, לא הוכיחה את עצמה 

במבחן התוצאה מבחינת איכות שירותי המשטרה, בדגש על היישובים הכפריים 

 והפשיעה החקלאית". 

במרחב  100המפכ"ל דאז החליט כי האחריות למענה לכל אירועי הקריאות למוקד 

י )למעט אירועים של פשיעה חמורה כרצח, אונס ושוד חמור(, תוטל על הכפר

יחל פיילוט  2014כי בינואר  נקבע החלטת המפכ"להכפריות. בעקבות  היחידות

לתקופה  צפון שבמרחב עמקים ובכפרית מרכז שבמרחב שרון ביחידות של כפרית

לבחינה  של ארבעה חודשים, ובסיומה יובאו ממצאי הפיילוט לפני מפקד מג"ב

על יחידות  100הורחבה האחריות לאירועי הקריאות למוקד  2015ולהנחיה. מתחילת 

 בכל רחבי המרחב הכפרי באופן הדרגתי. הכפרי הסיור

את  31יחידת ביקורת( בדקה -יחידת הביקורת הפנימית של המשרד לבט"פ )להלן 

האחריות (" ואת הרחבת 100נושא "הביטחון האישי במרחב הכפרי )אירועי מוקד 

בתחום זה לכלל המרחב הכפרי. בדיקתה העלתה כי בניגוד למה שנקבע בתחילת 

 הפיילוט, לא נעשה כל תיעוד של תהליך הפקת הלקחים ובחינת הצלחתו. 

יחידת הביקורת ציינה כי "טרם ביצוע הפיילוט נקבעו יעדים איכותיים )סיוע למערך 

הסיור של המשטרה, צמצום זמן התגובה, עלייה במספר האירועים בהם ניתן מענה 

" )ההדגשה מדידים כמותיים יעדים נקבעו לא אךבמרחב הכפרי(  100לאירועי   
 . דנינו יוחנן דימוסב ניצב רב  30

 .2016ועד יולי  2015מדצמבר   31



 1327|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

בהם ניתן מענה משטרתי והורדת זמן התגובה הרצוי, מספר האירועים ש במקור( כמו

עומסים מהתחנות. קביעת יעדים כמותיים הייתה מסייעת בבחינת תוצאות הפיילוט 

 . המרחביםומשמשת בסיס להחלטה אם להרחיב אותו לשאר 

יחידת הביקורת מצאה עוד, כי מאז הפעלת הפיילוט לא חל שיפור בזמני ההגעה 

שבהן נערך, ואף חלה עלייה בזמני בשתי הכפריות  100לאירועי הקריאות למוקד 

מה שמעיד כי "מג"ב לא נותן את המענה הנדרש  100ההגעה לקריאות למוקד 

 והמצופה מהם".

נציגים של קציני הביטחון במועצות האזוריות מסרו לנציגי יחידת הביקורת כי "הם לא 

ו היו מרוצים מהפיילוט וכי לא התבצע איתם סיכום לאחר סיום הפיילוט שבמסגרת

 ביקשו לשמוע ]את[ דעתם". 

הכפריות של  ליחידות 100העברת האחריות לטיפול באירועי הקריאות למוקד 

מג"ב נבעה מהיעדר מענה מספק לתושבים במרחב הכפרי. ואולם, ממסקנות 

 דוח הביקורת של המשרד לבט"פ עולה, שבעקבות יישום הפיילוט בשתי

אירועים מהסוג הזה במרחב כפריות חלה נסיגה בזמן ההגעה ובמתן מענה ל

 הכפרי. דוח הביקורת אף המליץ לבחון מחדש את ההחלטה.

במרחב הכפרי הוא רלוונטי גם לעבירות  100המענה לקריאות התושבים למוקד 

פשיעה חקלאית ככל שאלו מדווחות למוקד. משרד מבקר המדינה מעיר 

עליהם לקיים חשיבה מחודשת  הביקורתיחידת  דוחלמשטרה ולמג"ב, כי לאור 

בכל הקשור לארגון מערך הסיור במרחב הכפרי, כדי להביא לידי שיפור בשירות 

 לאזרחים, לחזק את ההרתעה ולהגביר את תחושת הביטחון של התושבים. 

בתשובתה מסרה המשטרה כי על פי הנחיית המפכ"ל יחידות הסיור הכפרי לא יתנו 

מהתשובה הנוספת של  לכך תועבר לתחנות. , והאחריות100עוד מענה לקריאות 

המשטרה עולה כי ההנחיה ניתנה בעל פה במסגרת ישיבת סגל הפיקוד ולפיה הוצע 

 רק מתווה פעולה והמפכ"ל הנחה "לעבד את הנתונים... ליישום".

יתפס בעבירות של פשיעה ינתוני מג"ב הסיכוי הממוצע שעבריין  כאמור, לפי

כמחצית מסיכויו להיתפס בכלל העבירות  9.5%על  2015בשנת  חקלאית עמד

הנאכפות על ידי מג"ב. נתונים אלה וממצאי הביקורת מעידים כי התמודדותו 

של מג"ב עם הפשיעה החקלאית מחייבת היערכות שיטתית ויסודית מחודשת, 

תוך  שתבטיח קשב רצוף למשימה בכל הרמות, העמדת אמצעים למילויה

 מג"ב, וביצוע הערכה שוטפת לבחינת התוצאות. של  היכולות המקצועיות יצוימ

בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסתמכה המשטרה על עבודת מטה 

במטרה לגבש תפיסת הפעלה  2016שאושרה לאחר סיום הביקורת בסוף 

חדשה למג"ב ולפיה ייגזר מענה לחלק מהליקויים שהובאו לעיל. כאמור, פרטי 

מים אלו ואופן יישומה אינם תפיסת ההפעלה החדשה שמגבשת המשטרה בי

מוכרים עדיין למשרד מבקר המדינה ובמצב זה לא ניתן לדעת האם תפיסת 

 ההפעלה החדשה תיתן מענה לליקויים שהועלו בדוח זה.
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  בתלונות המשטרהשל  טיפולה

 חקירה ובתיקי

הארצי בנושא "הטיפול בתלונה ובתיק חקירה" מפרטת את נוהלי  המטה פקודת

הנוגע לטיפול בתלונות, פתיחת תיקי חקירה בעקבותיהן או סגירת המשטרה בכל 

 . 32התיקים וגניזתם

 2015-2011לפי נתוני המשטרה, כפי שנמסרו למשרד מבקר המדינה, בין השנים 

( 97%-: מרבית התיקים )כ33תיקים בגין עבירות של פשיעה חקלאית 5,221נפתחו 

ק לרכוש בזדון והצתה. להלן מספר נפתחו בגין עבירות רכוש כמו גניבות, גרימת נז

התיקים שנפתחו, מספר התיקים שנסגרו ללא חקירה ומספר כתבי האישום שהוגשו 

 בחלוקה לפי תחנות משטרה ומג"ב: 2015-2011בשנים 

ומספר כתבי האישום שהוגשו בגין  ונסגרו שנפתחו התיקים מספר: 5לוח 

 2015-2011פשיעה חקלאית, בשנים 

 שבו הגוף

  נפתחו

  מספר התיקים

  התיקים

 שנפתחו
  שיעור

  מכלל

  התיקים

 שנפתחו
  מספר שנסגרו  תיקים

 כתבי 

 האישום

 שהוגשו
  שיעור

  האישום כתבי

  מכלל שהוגשו

 שיעור מספר האישום כתבי
 21% 47 97% 2,111 42% 2,183 משטרה

 79% 175 92% 2,794 58% 3,038 "במג
 100% 222 94% 4,905 100% 5,221"כסה

 

 
, בפרק הגדרות מוגדרת "גניזה" כהחלטה להורות 1.8.1994-, מ14.01.01בפקודת המטה הארצי   32

(, חקירות כללי תביעה )א"ת -שלא לחקור או לא להמשיך לחקור בתיקי חקירה מהסוגים של אי

)ח"כ( או סיור כללי. "סגירה" מוגדרת כהחלטה להורות שלא להמשיך לחקור או לא לתבוע 

בתיק חקירה מסוג פנקס אשמות )פ"א(. כל החלטה שלא לחקור או לא להמשיך לחקור בתיק 

 תיקרא בדוח זה "סגירה", בלי להבחין בסוג התיק. 

רכיבים: המגזר הכפרי לפי הגדרת היישוב, עבירה חקלאית מוגדרת כשילוב של ארבעה מ  33

 העבירה, סוג הרכוש וסוג המקום )שדה, מטע וכו'(. 
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 כתבי הגשת שיעור

 עבירות בגין האישום
 במיוחד נמוך חקלאיות
 לשיעור בהשוואה

 אישום כתבי הגשת
 התיקים בכלל

 במשטרה הנפתחים
 

 2015-2011מכלל התיקים שנפתחו בשנים  94%מניתוח הנתונים עולה כי 

יום ממועד פתיחתם, הן בתחנות  30מהתיקים נסגרו בתוך  40%נסגרו. יצוין כי 

 4.5%-יום. רק בכ 50נוספים נסגרו בתוך  17%-המשטרה והן במג"ב, ו

 יצוין כי שיעור הגשת. 34מהתיקים שנפתחו בגין פשיעה חקלאית הוגש כתב אישום

כתבי האישום בגין עבירות חקלאיות נמוך במיוחד בהשוואה לשיעור הגשת 

הוגשו  2014כתבי אישום בכלל התיקים הנפתחים במשטרה. לדוגמה, בשנת 

 13%-הוגשו כתבי אישום בכ 2013מכלל התיקים ובשנת  15%-כתבי אישום בכ

 מכלל התיקים שנפתחו. 

בגין  2009מהתיקים שנפתחו בשנת  91%-בביקורת הקודמת הועלה שכ

. מכאן שמאז הביקורת הקודמת חלה נסיגה בטיפול 35פשיעה חקלאית נסגרו

 של המשטרה בתיקי העבירות בתחום הפשיעה החקלאית. 

מתיקי  42%-עוד עולה מהנתונים בלוח כי על אף שבתחנות המשטרה נפתחו כ

האישום. לעומת זאת  מכלל כתבי 21%הפשיעה החקלאית, הן הגישו רק 

מכלל כתבי האישום. מכאן  79%מהתיקים והוגשו  58%נפתחו ביחידות מג"ב 

ששיעור כתבי האישום מכלל כתבי האישום שהוגשו על ידי יחידות מג"ב גבוה 

 בכמעט פי ארבעה משיעור כתבי האישום שהוגשו על ידי תחנות המשטרה. 

, הכפרי רחבבפשיעה החקלאית במ לטפל האחריות הוטלה על מג"בהגם ש

עבירות של פשיעה חקלאית מהתיקים בגין  40%-מהנתונים עולה כי יותר מ

 ולא ביחידות מג"ב.  -נפתחו וטופלו כאמור בתחנות המשטרה 

המשטרה מסרה בתשובתה, כי במג"ב פועלים ימ"רים שממקדים את פעילותם 

באירועים חמורים ואינם יכולים להתפנות לטיפול בכל אירוע ועבירה קלה, לפיכך 

 ימשיכו התחנות לטפל בעבירות החקלאיות הקלות. 

משרד מבקר המדינה מעיר כי הנתונים המצביעים על שיעור גבוה של סגירת 

מעוררים ספק  -תיקים ושיעור נמוך של הגשת כתבי אישום בתחנות המשטרה 

בנוגע להיערכות של התחנות ומחוזות המשטרה לטיפול באירועים של פשיעה 

 חקלאית. 

מהתיקים  76%-עילת הסגירה של כ עילות סגירה של תיקי פשיעה חקלאית: .1

 14%-הייתה עבריין לא נודע )במקרים שבהם לא ידוע מי ביצע את העבירה(; כ

נסגרו בעילה של חוסר ראיות )במקרים שבהם נאספו ראיות על חשוד אך לא 

נסגרו בעילה של חוסר עניין לציבור.  10%-היה בהן די כדי להעמידו לדין(; וכ

  :36להלן מיפוי סוגי התיקים לפי עילות הסגירה
 , נמצאו בשלבים שונים של טיפול כמו, חקירה, בדיקה או המתנה לסגירה.1.5%-יתר התיקים כ  34

 .1707(, עמ' 2012) 62דוח שנתי  ,המדינה מבקרמשרד   35

תיישנות(, אולם המשטרה אינה מייחסת חשיבות לעילה זו ישנן עוד עילות לסגירת תיק )כמו ה  36

 בנתוניה הסטטיסטיים.
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 התיקים, לפי עילות סגירה סוגי: 7 תרשים

 

 אג"ת -מקור: משטרה

בחוק העונשין העבירות מסווגות לפי חומרתן, ובהתאם  עבירות מסוג חטא: .2

לכך נקבעת תקופת עונש המאסר המרבי שניתן לגזור בגינן. להלן סיווג 

העבירות לפי תקופת עונש המאסר, ופירוט של עבירות הפשיעה החקלאית 

 הרלוונטיות בהתאמה:
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 בגין רבים תלונה תיקי

 בהמות פלישת
 או מרעה לשטחי

 מעובדים לשטחים
 שנפתחה בלי נסגרים
 וזאת, בגינם חקירה
 סיווגן עצם משום

 חטא כעבירות
 

 הפשיעה עבירות ופירוט המאסר עונש תקופת לפי העבירות סוג: 6לוח 

 החקלאית הרלוונטיות

סוג 

תקופת עונש  עבירת הפשיעה החקלאית העבירה

 המאסר
 שנכנסה בבהמה המחזיק או בהמה בעל של דינו חטא

 לשטח או גידולים בה שיש או לגידולים מוכנה לקרקע

 שאינה תקופה למרעה המוחזק

 שלושה על עולה

 חודשים
 לקרקע או לגן תיכנס שחיה המניח או הגורם של דינו עוון

או מוכנה לזריעה או לקרקע שיש בה עשב  זרועה

 על העולה תקופה  למרעהשנזרע 

 חודשים שלושה

 על עולה ואינה

 שנים שלוש
 או תשתיות תקנימ תשתיות, מקווי חלק הגונב של דינו פשע

וכן דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי  אליהם, חיבור

להפקת פרנסתו של אדם כמו כלים חקלאיים, תוצרת 

 -"ח( ש 1,000-מ יותרחקלאית, בקר או מקנה )שערכו 

 שנים ארבע מאסר
 ממאסר חמור עונש

 שנים שלוש של

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי לפי מדיניות המשטרה ככל שמדובר 

שו כתבי אישום. תיקי תלונה רבים בגין פלישת בהמות בעבירות חטא לא יוג

לשטחי מרעה או לשטחים מעובדים נסגרים, אפוא, בלי שנפתחה חקירה בגינם, 

וזאת משום עצם סיווגן כעבירות חטא. בנתוני המשטרה אין אזכור לעילת סגירה 

  אפשר לדעת מהו מספר התיקים בסיווג זה שנסגרו.-בגין חטא, ולכן אי

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמג"ב כי המדיניות הנהוגה בדרך 

כלל שלפיה לא נפתחים תיקי חקירה בעבירות מסוג חטא ולא מוגשים 

בהם כתבי אישום בלי לתת את הדעת על נסיבותיו המיוחדות של כל 

 -אכיפת החוק במקרים שבהם ראוי וחשוב לאוכפו -מביאה לידי אי -מקרה 

שאמון על אכיפת החוק במדינה. בהתחשב בעובדה וזאת על ידי מי 

שהמחוקק בחן הנושא וקבע כי התנהגות מסוימת היא עבירה פלילית, על 

המשטרה לחזור ולבחון את מדיניותה בעניין בהתחשב במכלול הנסיבות 

שהביאו לקביעתה לעומת המצב הקיים בשטח בכל הנוגע לפשיעה 

 חקלאית. 

 -)להלן  1982-פלילי ]נוסח משולב[, התשמ"בלפי חוק סדר הדין ה התיישנות: .3

החסד"פ(, אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה אם מיום ביצועה עברה תקופה 

התיישנות(. ההתיישנות מופיעה כעילה  -נקובה בהתאם לסוג העבירה )להלן 

לסגירת תיקים, ואולם בנתוני המשטרה שהועברו למשרד מבקר המדינה לא 

 פ:"נאים להתיישנות העבירות לפי החסדנמצאה עילה זו. להלן הת
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 עבירות להתיישנות תנאים: 7לוח 

 ההתיישנות תקופת העבירה סוג
 האירוע ממועד אחת שנה חטא
התקופות יחל מיום ההליך האחרון  מניין שנים חמש עוון

בחקירה או מיום הגשת כתב האישום או 

מיום ההליך האחרון מטעם בית 

 שנים 10 אחר פשע שבהםהמשפט, לפי המאוחר 
 או מיתה שדינו פשע

 שנים 20 עולם מאסר
מאחר שהמשטרה ומג"ב אינם פותחים בחקירות של עבירות מסוג חטא, 

האירועים האלה תוצאותיהם והשלכותיהם אינם נבחנים וחלה עליהם התיישנות 

אוטומטית תוך שנה מיום האירוע. למותר לציין כי העבריינים אינם עומדים לדין 

 מרעה(. לשטחי פלישה על )ראו להלן, בפרק

 מעילות חקלאית פשיעה תיקי נסגרו שבהםמבקר המדינה בחן מקרים  משרד

 :הפירוט להלן, שונות

מקרים שבהם נאספו ראיות על חשוד, אך אין בהן די להעמידו  חוסר ראיות: .4

לדין. נמצא כי במקרים שונים נסגרו תיקים בעילת חוסר ראיות, חרף העובדה 

 נאספו ראיות מספיקות להגשת כתבי אישום. להלן מקרה:ש

הגיש חקלאי תלונה בגין פלישת עדרים לשטחי המרעה שלו.  21.2.14-ב

למתלונן היו ראיות לכך שבעלי העדרים הפולשים אישרו שהעדרים אכן 

הוחלט לסגור את תיק החקירה בעילה של חוסר ראיות.  11.4.16-בבעלותם. ב

ראיות לכך שהפרות נכנסו לשטח שבנדון  שיש , כי "למרותבנימוקי הסגירה צוין

מדובר על עבירת חטא". תיק התלונה נסגר "מהטענה שלא יוגשו בתיקים אלו 

כתבי אישום", כך שעילת הסגירה האמתית הייתה העובדה שמדובר בעבירה 

 מסוג חטא על אף שהיו ראיות לביצועה. 

מקרים שבהם נעברה עבירה, ואולם מגיש התלונה אינו יודע  :עבריין לא נודע .5

בוודאות מי העבריין. במצבים כאלה אפשר היה לצפות מהיחידה שבה הוגשה 

התלונה לפתוח בחקירה או בבירור כדי לנסות להתחקות אחרי העבריין. כאמור, 

מהתיקים נסגרו בגין עילה זו. להלן מקרה שבו העדיפה תחנת המשטרה  76%-כ

 גור את התיק בעילה זו, ולוותר על החיפוש אחר העבריין: לס

התקבל אצל דבוראי דיווח ממכשיר איתור שהוצב על כוורות ביער בן  25.1.16-ב

שמן, שהכוורות נגנבו והגיעו למתחם בשכונה בלוד. הדבוראי ניגש לתחנת 

המשטרה בלוד כדי להגיש תלונה, ואולם עקב עומס בתחנה הוא הופנה לתחנת 

. בתלונה צוין כי מדובר בגניבת כוורות, 22:22לה, שם הגיש תלונה בשעה רמ

והעבירה סווגה כעוון. מאחר שאזור יער בן שמן הוא בתחום אחריותה 

הטריטוריאלית של תחנת מודיעין הועבר התיק לטיפול שם. בתחנת מודיעין 

, יום אחד בלבד לאחר שבוצעה 26.1.16-החליטו שלא לפתוח בחקירה, וב

 ניבה, הוחלט על סגירת התיק בעילה של "עבריין לא נודע".הג
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, שנה עשרים במשך
 מצפון חקלאי הגיש
 תלונות מאות הארץ

 המשטרה לתחנת
 . ב"ולמג שבאזורו

 תלונות לשש בנוגע
. חקירה פעולות בוצעו
 ששת כל, ואולם

 נסגרו התיקים
 

כי לאחר שהגיש הדבוראי  ,המשטרה למשרד מבקר המדינההשיבה  2016ביולי 

את התלונה ביקשה המשטרה לדעת את מקומם המדויק של הכוורות. לדברי 

המשטרה, "כל עוד אין מידע על מיקום מדויק בו מצויות הכוורות מהווה הדבר 

ן מדובר בשכונה צפופה ביותר ואין אפשרות לצורך חיפוש להסתמך בעיה שכ

על תוכנת ]האיתור[ בלבד". היא הוסיפה, כי אין לה סמכות להיכנס למתחמים 

 פרטיים, ולשם כך דרוש צו בית משפט.

לפי חוק העונשין, הגונב "דבר המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו 

 1,000תוצרת חקלאית..." שערכו עולה על  של אדם, ובכלל זה כלים חקלאיים,

ש"ח, דינו מאסר ארבע שנים. גניבת כוורות היא עבירה של גניבת תוצרת 

ולפיכך היא עבירה  -חקלאית, כלי חקלאי ואמצעי להפקת פרנסתו של אדם 

 מסוג פשע. 

משהתקבלה  חקירה" ובתיק בתלונה "הטיפול בנושא המשטרה לפי הוראת

תלונה על עבירה מסוג פשע, ייפתח תיק חקירה והתלונה תיחקר עד תומה. 

ואולם, אם מתברר כבר בראשית החקירה כי התלונה אינה מעלה אשמה 

פלילית או שאין עניין לציבור בניהול החקירה, רשאים ראש לשכת החקירות וכן 

 ירה נוספת. ראש מדור להמליץ לפני פרקליט המחוז על סגירת התיק ללא חק

על אף שהתלונה העלתה חשד לביצוע עבירה מסוג פשע, נסגר תיק 

בעילה של  -החקירה כמה שעות לאחר שהתקבלה תלונתו של הדבוראי 

עבריין לא נודע. זאת על אף שלא נעשה שום ניסיון לאתר את העבריין. 

התנהגותה זו של המשטרה אפשרה לאותם עבריינים לאחסן סחורה 

 גנובים ללא חשש, והם אף זכו לחסינות מהעמדה לדין.  ואמצעי ייצור

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה על כך שלא נעשה אפילו מאמץ 

מינימלי לנסות ולאתר את המיקום המדויק של הכוורות בסיועה של חברת 

האיתור. הציפייה של המשטרה שהמתלוננים יתנו להם אינדיקציות 

עלולה  -ן לאיתור מידי של עבריין מדויקות וממוקדות שיובילו במישרי

להוביל למצב שבו תיקי עבירה רבים לא יטופלו. התנהגות כזאת מביאה 

לידי פיחות במעמדה של המשטרה, חוסר אמון של האזרחים כלפיה 

ופגיעה ביכולת ההרתעה שלה בעיני העבריינים עד כדי פגיעה בשלטון 

 החוק.

"לא נעשה די מאמץ למיצוי  המשטרה מסרה בתשובתה, כי במקרה האמור אכן

 חקירה... הלקחים הופקו והופצו לכלל קציני החקירות". 

השימוש בביטוי "אין עניין לציבור" לא נועד להצביע על  אין עניין לציבור: .6

היעדר עניין בנושא גופו, אלא על היעדר עניין בניהול ההליכים, דהיינו חוסר 

ן . בית המשפט 37עניין לקיים את הליך החקירה או את הליך ההעמדה לדי

ן העמדה לדין מפאת חוסר עניין -קבע קריטריונים ואמות מידה לאי 38העליו  
דוחות ביקורת לשנת  קובץסגירת תיקי חקירה בשל היעדר עניין לציבור, המדינה,  מבקר  37

2011. 
 (.1990) 485( 2)מד"ד פ, ' היועץ המשפטי לממשלהנ גנור ,935/89"ץ בג  38
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 שולבו חקירה", ובתיק בתלונה "הטיפול בנושא המשטרה . בהוראתלציבור

" לציבור עניין איןשהקביעה " כזה באופןבית המשפט  שקבעהקריטריונים 

. להלן עיקרי הקריטריונים של כל מקרה המיוחדות בהתאם לנסיבות תיבחן

 ואמות המידה לקביעת עילת סגירה זו: 

 עניין"אין  בעילת חקירה תיק לסגירת הקריטריונים ואמות המידה: 8לוח 

 "לציבור

 אינטרסים של המדינה העבירה קורבן החשוד העבירה חומרת קריטריונים

ת
מו

א
 

ה
ד

מי
ה

, ביטחוני ערך בעל נושא בו הפגיעה מידת בריאותו ומצב גילו בחוק הקבוע העונש 

 שלא המחייב, ציבורי, מדיני

 אישום כתב להגיש
 הפלילי עברו לביצוע הנסיבות

 או הנזק תיקון לשקמו והניסיונות

, כגון חברתי באינטרס פגיעה לתקנו האפשרות

 חופש הביטוי
 שהמעשה הנזק היקף

 או הרחב לציבור גרם

 עם פעולה שיתוף ממנו לחלקים

 של סלחנית עמדה הרשויות

 כלפי הקורבן

 ____ החשוד
 התנהגות של שכיחותה

 מינהליים הליכים זה מסוג עבריינית

 ועונשים בעבר,

 ____ ____ עליו שהוטלו

מתיקי החקירה בעבירות של פשיעה חקלאית נסגרו בשל עילה  10%-כאמור, כ

זו. מנתוני המשטרה עולה כי שיעור התיקים שנסגרו בשל עילה זו בתחנות 

כפול משיעור התיקים שנסגרו בשל אותה עילה  2015-2011המשטרה בשנים 

 שבו נסגרו עשרות תיקי תלונה של חקלאי:ביחידות מג"ב. להלן מקרה 

מאז שנות התשעים של המאה העשרים, במשך עשרים שנה, הגיש חקלאי 

מצפון הארץ מאות תלונות לתחנת המשטרה שבאזורו ולמג"ב. רוב התלונות 

הוגשו בגין הנזק שנגרם לו עקב פלישה לשטחי מרעה, ומיעוטן בשל אלימות, 

תיקים נסגרו בגין עילות של חוסר ראיות, עבריין לא  279הצתה, והיזקים אחרים. 

( נסגרו בעילה של אין עניין לציבור. 14%-תיקים )כ 39נודע, התיישנות ועוד. 

הביקורת העלתה כי בידי המשטרה היה מידע ודאי לגבי זהות העבריינים 

 שבגינם הוגשו מרבית התלונות.

 הלתלונות אלו היית של מג"ב בנוגע תהמשטרה מסרה בתשובתה כי ההתייחסו

נפתחה חקירה בנוגע לשש תלונות של אותו  2014-2006מקצועית, ובין השנים 

חקלאי ואף בוצעו פעולות חקירה. ואולם, כל ששת התיקים נסגרו. לגבי ארבעה 

מהם נרשם שנסגרו בעילה של אין עניין לציבור, ושניים אחרים נסגרו בעילות 

 של עבריין לא נודע וחוסר ראיות. 
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 שבה הקלות

 ב"ומג המשטרה
 ניכר חלק סוגרים
 של התלונות מתיקי

 סמוך החקלאים
 הגשת ללא, להגשתם

 משקפת, אישום כתבי
 המעטה החשיבות את

 לטיפול מייחסים שהם
 פשיעה בעבירות
 חקלאית
 

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמג"ב, כי על אף שהחקלאי הגיש 

שנה מאות תלונות על פלישה מתמשכת לשטחי מרעה  20-במשך כ

וגרימת נזקים הם התעלמו מהוראות חוק העונשין ומאמת המידה שקבע 

בית המשפט העליון בנוגע לשכיחותה של ההתנהגות העבריינית, פתחו 

לונות וסגרו את התיקים בעילות שונות, ובהן בחקירה במיעוט זעום של הת

חוסר עניין לציבור. החמור מכול הוא שהתעלמותם תרמה להימשכות של 

 שנים בפעילות העבריינית נגד החקלאי.

 
הקלות שבה המשטרה ומג"ב סוגרים חלק ניכר מתיקי התלונות של החקלאים 

עטה סמוך להגשתם, ללא הגשת כתבי אישום, משקפת את החשיבות המ

 העובדהלמרות  -שהם מייחסים לטיפול בעבירות פשיעה חקלאית. זאת 

 לציבורו, עברייןל בנוגע מידע או לכאורה ראיות כוללים מהתיקים שחלק

יש עניין ברוב התיקים. התנהגות זו של המשטרה ומג"ב "מסבירה" את  הרחב

חוסר האמון שרוחש להם ציבור החקלאים. משרד מבקר המדינה מעיר כי 

ליהם לבחון מחדש את המדיניות של סגירת תיקים והימנעות מהגשת כתבי ע

אישום בעבירות של פשיעה חקלאית שנעשו למכת מדינה. עליהם למצוא 

בהקדם את הדרך להילחם בנחישות בעבריינים ולתת מענה לציבור החקלאים 

 שעומדים חסרי אונים בפני פשיעה מתמשכת. 
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אירועי  בשללחקלאים שנגרמים הנזקים 

 פשיעה חקלאית

כדי להמחיש את הנזק הכלכלי הכבד שגורמת הפשיעה החקלאית לחקלאים, 

שמשפיע על הענף כולו ומעורר בציבור החקלאים תחושה של חוסר אונים וחוסר 

אמון במערכת האכיפה, מובאת להלן סקירה על חלק מסוגי הפשיעה החקלאית. 

הסקירה מציגה גם את חולשתם של המשטרה ומג"ב בכל הנוגע להרתעת 

 עבריינים ולטיפול בהם. ה

 

 

 גניבת בעלי חיים
אחד מתחומי הפשיעה החקלאית היא גניבת בעלי חיים המשמשים כמקור למזון, כמו 

ראשי בקר וצאן, עופות ודגים. בידי המשטרה ובקרב ארגוני החקלאים אין מידע מלא 

 על מספר הגניבות של בעלי חיים והיקף הנזק שנגרם כתוצאה מזה. 

תחומים: פטם  לארבעה הלול ענףאת  חלקמשרד החקלאות מ :עופות גניבת .1

 70לולים( ורבייה ) 1,800מגדלים(, ביצים ) 85-מגדלים(, הודו )כ 500-)כ

מגדלים(. להלן נתונים על גניבת עופות, ואולם בשל נטייתם של החקלאים 

להמעיט בדיווח על מקרי פשיעה חקלאית למשטרה ולמג"ב, הם אינם משקפים 

 ירועי הגניבה ויש להתייחס אליהם בהסתייגות: את כלל א

 עופות גניבת אירועי: 9לוח 

 האירועים מספר שנה
2013 20 
2014 12 
2015 31 

 63 "כסה

 מקור: מסמך הכנסת

במספר הגניבות לעומת  50%-חלה עלייה של כ 2015מהנתונים עולה כי בשנת 

. הנתונים אינם משקפים את מספר העופות 2014לעומת  158%ועלייה של  2013

 שנגנבו בכל אחד מהאירועים. 
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יצוין כי אין בנתונים הפרדה בין גניבת עופות למאכל ובין גניבת עופות 

שהם אמצעי יצור יקרים מאוד.  -המשמשים לרבייה או גניבת ביצי רבייה 

יודגש כי גניבת עופות וביצי רבייה מחסלת למעשה את אמצעי הייצור 

 וגודעת את הענף הכלכלי שעליו נשען החקלאי. 

תפיסה של גנבי עופות וממחישה עד כמה קל להוביל ברכב התמונה שלהלן מציגה 

 פרטי עופות שנגנבו.

 גנובים הודועופות  הובלת: 1תמונה 

 

 מנשההמחלקה לביטחון ושירותי חירום במועצה האזורית המקור: 
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 מגדליםו ,חלב ולמוצרי לבשר מקור םה והצאן הבקר ראשי בקר וצאן: גניבות .2

במכלאות סגורות כמו רפתות או דירים ובשטחי מרעה  :אופנים בשני אותם

 2016 ביונילמשרד מבקר המדינה  שנמסרו החקלאות משרד נתוני לפיפתוחים. 

 מגדלים מוסדרים של בקר במרעה 300-רפתות, כ 805היו בישראל  2015בשנת 

 (ראשים 50-מ יותרבעלי עדרים של מגדלי צאן ) 2,234, ראשי בקר( 60,000-)כ

 (. ראשים 50-מחזיקים עדרי צאן שיש בהם פחות מ) צאן מחזיקי 4,000-וכ

להלן נתוני מג"ב על מספר האירועים של גניבת ראשי בקר וצאן, מספר 

 . 2016-201339הראשים שנגנבו ומספר הראשים שנתפסו, לשנים 

 בשנים, שנתפסו והראשים וצאן בקר ראשי של הגניבות שיעורי: 10לוח 

 תפיסה גניבה   2016-2013
  סך שנה

ראשי בקר ראשי האירועים

  גניבות צאן

  ראשי )ראשים(

התפיסה  שיעור וצאן בקר

 בות ימכלל הגנ
2013 256 676 2,732 3,408 536 16% 
2014 163 300 1,387 1,687 134 8% 
2015 236 628 2,690 3,318 492 15% 
2016* 158 358 1,987 2,345 103 4% 

 מג"ב מקור: 

 09.07.16-ה עד *

במספר אירועי  45%-נרשמה עלייה של כ 2015-מהנתונים עולה, כי ב

במספר הראשים שנגנבו. במחצית  97%ועלייה של  201440הגניבה לעומת 

באירועי הגניבה ועלייה של  23%-חלה עלייה של כ 2016הראשונה של 

. באותה 2015-במספר הראשים שנגנבו לעומת התקופה המקבילה ב 66%

 במספר התפיסות.  77%תקופה, חלה ירידה של 

ש"ח לפר  13,000-ש"ח לעגל לבשר עד כ 3,300-העלות של ראשי בקר נעה מכ

. כאמור, 41ש"ח 3,300-ש"ח עד כ 1,500-רבייה. העלות של ראשי צאן נעה מכ

בידי המשטרה ומג"ב אין נתונים לגבי הנזק הכספי והכלכלי שמחוללים אירועי 

גניבות של ראשי בקר וצאן. מנכ"ל ארגון מגדלי הבקר מסר לכנסת כי "הנזק 

ויו הכספי של העגל, היות הכלכלי הנגרם על ידי גניבת עגל גבוה יותר משו

 
 אין ודאות שראשי הצאן או הבקר שנתפסו הוחזרו לבעליהם.   39

 חלה ירידה במספר האירועים בלי שנמצא הסבר לכך; ייתכן שהדבר נובע מדיווח חלקי. 2014-ב  40

 מינימלית לעלות הם ; הנתונים2008-מחלות בעלי חיים )תשלום פיצויים(, התשס"ח הודעת  41

 .מחלה עקב השמדה של במקרה חקלאים פיצוי בעבור
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 בקר שגניבת אף על

 מסוג עבירה היא וצאן
 התפיסות שיעור, פשע
 לעומת נמוך הוא

 הגניבות מספר
 שיעור גם וכך, שדווחו

 שהועמדו העבריינים
 לדין

 

שהתהליך המוביל להולדת העגל נמשך כשנה ובמהלך תקופה זו החקלאים 

 . 42משקיעים בגידול האם"

בסעיף העוסק בגניבה בנסיבות מחמירות קובע חוק העונשין כי הגונב דבר 

"המשמש כלי עבודה או אמצעי להפקת פרנסתו של אדם, ובכלל זה... בקר או 

שקלים חדשים", דינו  1,000של הדבר הנגנב עולה על  מקנה, ובלבד שערכו

  מאסר ארבע שנים. עבירה של גניבת בקר וצאן מוגדרת, אפוא, כפשע.

 מגניבתשנגרם לחקלאים הישיר משרד מבקר המדינה העריך את עלות הנזק 

. כאמור, במועד 43לפחות"ח ש מיליון בכעשרה 2015בשנת  וצאן בקר ראשי

חלה הסלמה במצב. מבחינת החקלאי כל אירוע  2016הביקורת ובמהלך שנת 

 גניבה מסב נזק חמור, ולעתים מדובר במפעל חיים שנהרס. 

סוג הפשיעה החקלאית הנפוץ ביותר, וככל הנראה גם הרווחי ביותר 

ראשי צאן  18,000-נגנבו כ 2015-2011לעבריינים, הוא גניבת צאן ובקר. בשנים 

אף נרשמה עלייה בהיקף התופעה. הנזק  2016ובקר. במחצית הראשונה של 

לחקלאים באותן שנים הוערך בעשרות מיליוני ש"ח, ומלבד הגניבה עצמה 

 נגדע מקור גם פרנסתם של החקלאים. 

על אף שגניבת בקר וצאן היא עבירה מסוג פשע, שיעור התפיסות הוא נמוך 

לעומת מספר הגניבות שדווחו, וכך גם שיעור העבריינים שהועמדו לדין. לפי 

כתבי אישום ונרשמו שמונה  14הוגשו  2015-2011נתוני המשטרה, בין השנים 

כתבי אישום עד לחודש  13הוגשו  2016זו, ובשנת הרשעות בלבד בגין עבירה 

ראשים  20ספטמבר. ככלל כתבי אישום מוגשים בגין גניבה של עדרים בני 

  לפחות.

אכן חל גידול ממשי במספר  2016מבקר המדינה מעיר, כי אמנם בשנת משרד 

כתבי האישום שהוגשו בהשוואה לשנים הקודמות, אך על המשטרה ומג"ב 

להמשיך לפעול בנמרצות ובנחרצות לתפיסת העבריינים ולהעמדתם לדין. 

  פעולה זו היא הכרחית בשל הגידול באירועי הפשיעה בתחום זה.

 

חסנת בעלי חיים החשודים כגנובים ההיעדר אמצעים ל
  איי-אן-דיולבדיקות 

ראשי בקר וצאן  492הכפריים לתפוס ימ"רים הצליחו ה 2015בשנת  :החזקה

(. ואולם נוצר קושי להשיב את בעלי 15%-שנגנבו )כ 3,318שנחשדו כגנובים, מתוך 

החיים לבעליהם, שכן הן החשודים כגנבים והן הבעלים טענו לבעלות על בעלי 

 החיים ודרשו אותם. במצבים שבהם לא ברור בוודאות למי יש למסור את בעלי 
  .33' עמ, הכנסת מסמך  42

 יראש"ח; ש מיליון 6.725=2,690ש"ח*2,500: צאן יראש -ההערכה נעשתה לפי עלות מינימלית   43

 לשעבר הבקר מגדלי ארגון מועצת"ל מנכ הערכות לפי"ח. ש מיליון 4.08=628ש"ח*6,500: בקר

-8,000בין  נע פרה מחיר"ח; ש 3,000-כהיא  עגל ראש עלות(, הכנסת במסמך ושהובא כפי)

 "ח.ש 15,000-כ היא פר ועלות"ח ש 7,000
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החיים שנתפסו, צריך להחזיקם במכלאות עד שתוצאות החקירה או בית המשפט 

 . 44יקבעו זאת

בעקבות  -יו"ש(  -במקרים של תפיסת בעלי חיים באזורי יהודה ושומרון )להלן 

עבודת מודיעין, פעילות מבצעית או במהלך תפיסות אקראיות של כלי רכב שעברו 

 45במשרד החקלאות נהל השירותים הווטרינרייםימ -במחסומים שבין ישראל ליו"ש 

 מחלות. דורש להכניסם להסגר במכלאה מבודדת מחשש להתפרצות

החזקת בעלי חיים במכלאות מחייבים שמירה, הזנה וטיפול. ובכלל זה טיפול וטרינרי 

הגוררים עלויות כספיות. ואולם, עד לאחרונה לא הוסדר נושא זה על ידי המשטרה 

 : 2016-ו 2015ומג"ב. להלן מקרים שאירעו בשנים 

ר שלא ניתן עגלים החשודים כגנובים. מאח 24אותרו במחוז דרום  2015במרץ  .1

היה להעביר את העגלים למכלאה כנדרש, בשל היעדר תקציב נסגר התיק ללא 

  .בגניבה החשוד אצל נשארו חקירה לאחר שישה ימים, והעגלים

עגלים. בעבור החזקת  23נמצא בשטחי יו"ש עדר גנוב של  2015בפברואר  .2

 העגלים במכלאה לתקופה של עשרה ימים לפחות נדרש מג"ב לשלם סכום של

 הגנוב העדר ש"ח. מאחר שלא התקבל אישור לתשלום הושאר 33,000-כ

 .לבעליו הוחזר ולא"ש, יו בשטחי

נתפסו במשאית במרכז הארץ שמונה סוסים וחמישה חמורים שנגנבו  2015ביוני  .3

בצפון ויועדו להעברה לעזה. לא נמצאה מכלאה מתאימה לאחסונם, והם נקשרו 

ר שהמשטרה התחייבה לשלם למפרע שעות בשמש יוקדת. רק לאח 20למשך 

 בעבור החזקתם הם הוכנסו למכלאה. 

עזים שנגנבו מיישוב בנגב, אך לא נמצא פתרון  40נמצאו  2016באפריל  .4

להחסנתן מאחר שמג"ב לא היה מוכן לממן את העלויות הנדרשות לשינוען 

ולהחזקתן במכלאה. אנשי מג"ב נאלצו לבקש מחקלאים שלא היו קשורים 

לאירוע כטובה אישית שיחזיקו אותן אצלם במשך שלושה חודשים עד החלטת 

 משפט בעניין. בית ה

פנה מפקד מג"ב לשר לבט"פ וטען, כי "לא ניתן להמשיך לטפל ביעילות  2015ביוני 

בתופעת גניבות בעלי חיים כאשר כל פעם מחדש אנו נאלצים להשקיע זמן ממושך 

ומאמצים למצוא מענה ומקלט לבעלי החיים במקום לטפל חקירתית בתיקים 

יוע ומענה מוסדר לאחסון בעלי חיים ובאיסוף ראיות נגד חשודים". הוא ביקש ס

 מענה לתת יכולת לנו"אין כי  ם"אחקצינת  ציינה 2016 במאי החשודים כגנובים.

  ".מהחשודים והבקר הצאן תפיסת של בסיסי הכי לצורך
 שעוסק מי ידי על שנמכר מיטלטלין נכס, השוק תקנת-34 סעיף, 1968-"חהתשכ, המכר חוק לפי  44

 הממכר בעל היה לא המוכר אם אף לקונה הבעלות עוברת, רגיל במהלך מסוגו נכסים במכירת

 די, דהיינו. לב בתום לחזקתו אותו וקיבל קנה שהקונה ובלבד, כאמור להעבירו זכאי היה לא או

אמר שהוא קנה את הבקר והצאן  אלא ,בגניבה הודה לא( וצאן)בבקר  הגנוב ברכוש שהמחזיק

בתום לב סכום סביר לעסקה ייחשב הדבר כאילו  בעבורוממי שבאופן רגיל עוסק בכך ושילם 

  אלא אם כן בית המשפט יפסוק אחרת. ,קנה אותו

שהה מעבר לקו הירוק צריך ש ל חייםבעבמשרד החקלאות,  נהל השירותים הווטרינרייםימ לפי  45

וזאת כדי למנוע חדירה של מחלות  ,ממנו יצא לצורך בדיקהשלשהות במקום שהוא לא המשק 

 למדינת ישראל.
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לעתים נדרשת שראשי הבקר והצאן שנתפסו יוחזרו לבעליהם,  לוודא כדי :זיהוי

גנטית של בעלי החיים החשודים כגנובים לאלו  להתאמהלבצע בדיקות  המשטרה

בדיקה  הבדיקות האלו מתבצעות במעבדה פרטית, ועלותשנותרו אצל החקלאים. 

כבר  2016בשלושת החודשים הראשונים של  ש"ח. 1,500-לראש אחד מסתכמת בכ

ה של תהערכלחברה שביצעה בדיקות בעבור מג"ב. לש"ח  30,000הצטבר חוב של 

 היא כולה 2016לשנת  לות המשוערת של הבדיקות הגנטיות. העקצינת אח"ם

 . ש"ח בגין 100,000

ש"ח לשירותי שינוע והחסנה  100,000תקציב של  במהלך הביקורת אישר אג"ת

. 2016-ש"ח לביצוע בדיקות גנטיות ב 100,000-במכלאה של משרד החקלאות, ו

ניתן פתרון לנושא זה הכולל  2016המשטרה מסרה בתשובתה, כי החל מאמצע 

הסדר עם הספק הנותן שירותי שינוע והחסנה של בעלי החיים למשטרה, וכן הוקצה 

 של בעלי החיים.  DNAקות תקציב לבדי

מהמקרים לעיל עולה, כי המשאבים שהושקעו באיתור בעלי החיים שנגנבו 

במבצעי מודיעין וחקירות ולעתים גם בשיתוף כוחות  -והחזרתם לידי החקלאים 

ירדו לעתים לטמיון, מאחר שלא היה פתרון מוסדר לאחסון בעלי  -הצבא 

בגניבה היא תופעה בלתי תקינה  החיים. השארת בעלי החיים ברשות החשודים

הפוגעת בהרתעה ומעניקה פרס לפורעי חוק. המצבים שבהם נמצאו מכלאות 

בסופו של דבר, הודות ליוזמה פרטית של אנשי מג"ב, משקפים את חולשתה 

התפקודית ואת אוזלת ידה של המשטרה בתחום זה. יש לראות בחיוב את 

על המשטרה ומג"ב לעגן  .DNA-ההסדר שניתן לנושא האחסנה ובדיקות ה

 באופן קבוע.  -ובכלל זה התקציבים הדרושים לביצועם  -הסדרים אלו 

 

 

 טרקטורים -גניבת אמצעי ייצור 
, גדרות, 46םנועי-קו , צנרתהשקיהמחשבי כמו  -ם ייציוד החקלאאמצעי הייצור וה

, עבודהמכלי גז, חומרי הדברה ורכבי , מאווררים, כבלי חשמל המזינים ציוד חקלאי

לרבות טרקטורים, משמשים את החקלאים בעבודתם השוטפת. רוב המשקים 

לבטח  אינן מסכימותחברות הביטוח החקלאיים אינם מבוטחים מפני גניבות משום ש

. לפיכך נשאר רוב הציוד החקלאי המשמש 47מפני גניבות הציוד החקלאימרבית  את

והוא מטרה קלה לגניבות ים החקלאיים הפתוחים בשטח לייצור בסוף יום העבודה

 ולגרימת נזקים. 

 
גנרטור על ידי רשת החשמל או מונעת ה בשטח פתוח שנועדה לשימושמערכת השקיה עילית   46

  אספקת מים מקו המים בשדה.ומקבלת 

כשחברות הביטוח מסכימות לבטח ציוד חקלאי, הן מתנות זאת בהתקנת אמצעי מיגון והרתעה   47

שעלותם גבוהה מאוד, נוסף על הפרמיה הגבוהה. במצב כזה לא משתלם לחקלאים לבטח את 

 הציוד.
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הטרקטור הוא כלי העבודה המרכזי של החקלאים, וגניבתו, בייחוד במהלך העונה 

החקלאית, גורמת נזקים ישירים ועקיפים לא מבוטלים. העלות הממוצעת של 

 ש"ח. 150,000-ל 120,000טרקטור שמשמש את החקלאי "הבודד" נעה בין 

בדרך כלל על ידי חוליות גנבים שפיתחו מיומנויות  גניבת טרקטורים מתבצעת

והתמקצעו בתחום זה. אחת השיטות הנפוצות היא הסעת הטרקטורים לאזור מסתור 

שמחוץ לשטח החקלאי, כמו חורשה, והעמסתם לאחר כמה ימים על גבי משאיות 

ים מועברברוב המקרים הטרקטורים  ם.לכידת עללהקשות  שתכולתן מוסתרת כדי

, גם אם הותקן אפסי ם שם ולהחזירם לישראל הואהסיכוי לאתרפלסטינית. לרשות ה

 חיישן איתור על הטרקטור. 

  48םטרקטורים חקלאיים וחלקי טרקטורי 73נגנבו  2014-ם מג"ב, ב"לפי נתוני אח

. להלן מספר הטרקטורים וחלקי טרקטורים 26%-עלייה של כ 92נגנבו  2015-וב

 בחלוקה לפי מרחבים:  2015-2014שנגנבו בשנים 

  בשנים וחלקי טרקטורים שנגנבו הטרקטורים מספר: 8תרשים 

 , בחלוקה למרחבים2015-2014

 

 מקור: מג"ב

במספר גניבות  360%-הייתה עלייה של כ 2015מהתרשים עולה כי בשנת 

 במרחב דרום.  12.5%במרחב חוף ושל  100%הטרקטורים במרחב צפון, של 

בתמונות שלהלן מוצגת הדרך שבה מסתירים את הטרקטורים תוך כדי העברתם על 

 גבי משאיות: 

 
 מחשבים שבלעדיהם לא ניתן להפעיל את הטרקטור.  48
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  רתםעל משאית לצורך העב טרקטורים שנגנבו והועמסו: 2תמונה 

 

 .2016 פברואר -"ר ארז ימ שלמבצע  מקור: דוברות המשטרה,

 וחביבה ונתפס להבות שנגנבו מקיבוץ טרקטורים הסתרת: 3תמונה 

 ברשות הפלסטינית

 

  מנשה. האזורית במועצה חירום ושירותי לביטחון מקור: המחלקה
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 של הכלכלי הנזק

 טרקטורים גניבת
 הוא מהחקלאים

 מסתכם, עצום
 בשנה ח"ש במיליוני

 העץ את וגודע
 נשען שעליו הכלכלי
 ,לפיכך. החקלאי

 ככל מתאמץ ב"מג
 את להחזיר יכולתו

 הטרקטורים
 לשמר יש, לבעליהם

 המאמצים את
 שנעשים
 

מאלה שנגנבו(  30%טרקטורים ) 22נתפסו  2014ם מג"ב, בשנת "לפי נתוני אח

(. יוצא, אפוא, כי בזמן שחלה 20%-בלבד )כ 18נתפסו  2015ואולם בשנת 

 33%-חלה ירידה של כעלייה במספר הטרקטורים וחלקי טרקטורים שנגנבו, 

 2016ספטמבר -ם מג"ב בחודשים ינואר"עוד לפי נתוני אח .מציאתם שיעורב

 .47%שיעור תפיסה של  - 26טרקטורים והוחזרו  55נגנבו 

מיליוני ב מסתכם ,הוא עצום םחקלאימה יםגניבת טרקטורל הנזק הכלכלי ש

 עליושהעץ הכלכלי פוגע אנושות בחקלאי בכך שהוא גודע את וש"ח בשנה 

מג"ב מתאמץ ככל יכולתו להחזיר את הטרקטורים לפיכך  .נשען הוא

  נעשים.לבעליהם, יש לשמר את המאמצים ש

 

 

 גניבת תוצרת חקלאית
מגלים  הוא גניבת תוצרת חקלאית. לעתים קרובותענף נוסף בפשיעה החקלאית 

)פירות, ירקות, שתילים/עציצים/אדניות, ביצים, חציר  כי תוצרת חקלאית חקלאים

. גם חומרי הדברה, זבל םיהשטחים החקלאימנגנבה , כל העונה וקש( שעמלו עליה

ה כימי ודשן שמסייעים לחקלאים רבות בעבודתם, נגנבים לעתים קרובות. גניבות אל

 גדול.נזק כלכלי מסבות להם 

העבריינים, משום עבור  משתלם להיות עסק כלכליגניבת תוצרת חקלאית הפכה 

תוך ובמקרים רבים בחסות החשיכה ם, ובשטחים פתוחי היא נעשית שקל לבצעה:

גם אם הגניבה מתבצעת באור יום, הסיכוי להיתפס הוא נמוך.  .נמוך להיתפסי סיכו

התוצרת כך הופכת תוצרתם של החקלאים הפקר הלכה למעשה. יתר על כן, 

, והדבר לציבור ללא פיקוח תברואתי ראוימגיעה לשווקים ונמכרת  הגנובההחקלאית 

  מגביר את החשש לסיכון בריאותם של הצרכנים.

ש"ח נחשבת לעבירת פשע  1,000עולה על  השערכ כאמור, גניבת תוצרת חקלאית

שעונשה ארבע שנות מאסר, ועדיין מעטים המקרים שבהם מוגשים כתבי אישום 

 ומורשעים עבריינים בתחום זה.

בית המשפט העליון ציין כי "תופעה חמורה של גניבת תוצרת חקלאית אשר פשתה 

ם אדירים לציבור במחוזותינו והפכה למציאות קשה ובלתי נסלחת גורמת נזקי

החקלאים. כך נדרש החקלאי לעמול על גידול התוצרת, להוסיף סכומים ניכרים על 

להלן  .49"מרובותמיגון )באם הדבר אפשרי( ולשאת בתוצאות הכלכליות של גניבות 

 .2015-ו 2014נתונים על גניבת תוצרת חקלאית בשנים 

 

 
  (.5.10.10 מאגר ממוחשב,) י יחיא נ' מדינת ישראלראמ 4477/10רע"פ   49
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 2015-ו 2014 בשניםגניבת תוצרת חקלאית  אירועי מספר: 9תרשים 

 בחלוקה למרחבים

 

 מקור: מג"ב

במספר  16%-חלה עלייה של כ 2015-הנתונים, כפי שדווחו למשטרה, מראים כי ב

. עוד עולה כי 2015-ב 208לעומת  2014-אירועים ב 180הגניבות של תוצרת חקלאית: 

בהתאמה במספר  47%-ו 74%-נרשמה עלייה של כ דרום ובמרחב חוף במרחב

 בהתאמה.  22%-ו 14%נרשמה ירידה של  צפון ובמרחב מרכז במרחבאילו הגניבות, ו

 על ידי גנבים ונתפסו מוכנים להובלה.  בתמונה להלן מוצגים שקי אבוקדו שנקטפו

 להובלה מוכנים ונתפסו גנבים ידי על שנקטפו אבוקדו שקי: 4תמונה 

 

מטה אשר  אזורית צולם במועצהמנשה.  האזורית במועצה חירום ושירותי לביטחון מקור: המחלקה

 .2016בחורף 
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כיוון שהסיכוי שמג"ב או המשטרה ימצאו תוצרת גנובה נמוך מאוד, ומאחר שהתוצרת 

החקלאית לרוב אינה מבוטחת אין לחקלאים מניע לדווח על הגניבות והנתונים שבידי 

 מג"ב אינם משקפים את מספר הגניבות לאשורו. 

 גניבת בגין תיקים 425 נפתחו 2015-2011 שניםה בין כי עולה,המשטרה  מנתוני

 לא עבריין בעילת נסגרו( 65%) 255 נסגרו, מהם( 92%) 390, חקלאית תוצרת

פחות משני תיקים  -אלה הורשעו עבריינים בשבעה תיקים בלבד  בשנים. נודע

 . לשנה בממוצע

בתשובתה מסרה המשטרה, כי קיים קושי באיסוף ראיות מזירה חקלאית מאחר 

שאלו הם שטחים פתוחים ללא מערכת אבטחה ומצלמות, ולכן גם כאשר נפתחת 

חקירה לא תמיד מצליחים להגיע לממצאים ולעקבות שיובילו לחשודים. לפיכך רבים 

 מהתיקים נסגרים בעילה של עבריין לא נודע.

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמג"ב, כי חרף הקושי באיסוף ממצאים 

החשודים, עליהם להגביר את המאמצים לתפיסת העבריינים שיובילו לתפיסת 

ולאכוף ביתר שאת את החוק בכל הנוגע למקרים שהובאו לידיעתם. זאת כדי 

 למזער את הנזק הכלכלי הישיר שנגרם לחקלאים ולענף החקלאות כולו. 

 

 

 גניבת כוורות ודבש
מניע לקיומה ענף גידול הדבורים אינו מתמצה אך ורק בייצור דבש. למעשה הוא ה

של החקלאות, משום שהוא אחראי למנגנון הטבעי של מערכת ההאבקה של יבולי 

החקלאות. דבורת הדבש היא החרק המאביק החשוב ביותר בחקלאות העולמית, 

וסדרה ארוכה של גידולים חקלאיים תלויים בה לקבלת יבול בקנה מידה מסחרי. 

תמורה שמתקבלת מייצור דבש. מערך ה 60תרומת דבורי הדבש לחקלאות גדולה פי 

היקף ייצור הדבש נקבע על פי הפוטנציאל של מקורות הצוף, ולפיכך מרבית בעלי 

 הדבוראים מעבירים את הכוורות בין נקודות רעייה שונות. -הכוורות 

כוורות שהוצבו  109,000-דבוראים והם הפעילו כ 550-היו בישראל כ 2016ביוני 

נקודות מרעה, בעיקר באזורים חקלאיים. בכל נקודת מרעה  6,150-ברחבי הארץ בכ

 כוורות, והן מאוכלסות לסירוגין לפי עונות הפריחה.  40מוצבות עד 

ם, גניבת כוורות מאחר שהכוורות לייצור דבש מוצבות בשטחים חקלאיים פתוחי

המועצה לייצור ושיווק דבש ריכזה  וחלות דבש מתוך כוורות נעשית בקלות יחסית.

, לסירוגין, נתונים על גניבות ועל גרימת נזק לכוורות )כולל הרעלת 2011-2008בשנים 

 כוורות(, והעברה אותם לשר לבט"פ דאז ולמפכ"ל המשטרה דאז. 
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 2011-2008 ניםבשנזק  וגרימת כוורות גניבת: 11לוח 

 הכוורות שנגרם  מספר שנגנבו הכוורות מספר שנה

  ישמנזק מ להן

 (דבש גניבת כולל)לא 
 מידע  אין 523 2008
 מידע  אין (נזק גרימת)כולל  524 2009
2010 482  156 
2011 783 75  

 מקור: המועצה לייצור ושיווק דבש

אירעו  2011כי בשנת עולה , המדינה מבקר למשרד שנמסרו המשטרה מנתוני

 2014, 2013אירועים ובשנים  11נרשמו  2012-של גניבת כוורות, ב 50אירועים 17

 61ובסך הכול  -ותשעה אירועים בלבד  14נרשמו בהתאמה עשרה,  2015-ו

מהם בעילה  85%מהתיקים נסגרו,  97%אירועים בחמש שנים. עוד עולה, כי 

 שום בגין גניבת כוורות.של עבריין לא נודע, ולא הוגש שום כתב אי

 סמנכ"ל המועצה לייצור ושיווק דבש מסר למשרד מבקר המדינה, כי בשנים 

"הפסקנו לאסוף ולפרסם את הנתונים כי ראינו שהשקענו עמל רב, אך  2014-2012

חיים בתחושה שרכושנו הפקר,  הדבר לא עניין אף גורם, ולא נעשה דבר... אנו

". לדבריו, בנושא אמיתיהיכולת שלנו להגן עליו הינה לא מרובה ואין לנו סעד 

 2015-לבקשת מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביצעה המועצה בדיקה ומצאה שב

 כוורות.  970נגנבו בישראל 

 70בין ש"ח ועלות חלת דבש היא  1,200-ל 800עלות כוורת שמייצרת דבש היא בין 

ש"ח. גניבת כוורות היא גניבת אמצעי הייצור של הדבוראי הלכה למעשה,  100-ל

כפי שקורה לעתים קרובות הנזק הכלכלי שנגרם לו  -ולעיתים היא מפעל חייו 

 .51ולמשפחתו הוא חמור ולמעשה נכרת הענף הכלכלי שעליו הוא יושב

ונות שהוגשו, עקב בתשובתה מסרה המשטרה כי אכן נסגרו מרבית התיקים של התל

 הקושי באיסוף ראיות בשטחים פתוחים. 

 
 .אירועידוע כמה כוורות נגנבו בכל  לא  50

חלק מהדבוראים מתקינים על הכוורות חיישנים שמחוברים למוקד ארצי של חברת אבטחה,   51

שניתן יהיה להתחקות אחריה במקרה של גניבה. עלות ההתקנה והשירות של החיישנים היא 

ראים מבוססים כלכלית, בעלי מספר גדול של כוורות, מסוגלים לשאת בה. גבוהה, ורק דבו

כוורות והחיישנים מותקנים רק על כוורות אחדות כך  40-יתרה מזו, בכל נקודת מרעה יש כ

שאינם מכסים את שטח המרעה כולו וייתכן שגם כאשר הותקן חיישן תתבצע גניבה. יוצא אפוא, 

 ון. שהתקנת החיישנים אינה מהווה פתר
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 העובדה חרף

 הגניבות שתופעת
 נזק לחקלאים מסבה
 ומעמידה רב כלכלי

 החקלאות ענף את
 שיעורי, בסכנה כולו

 של הפיענוח
 תפיסת, הפשיעות

 והעמדתם העבריינים
 נמוכים הם לדין

 

מצב שבו נגנבות כוורות באופן שיטתי פוגע במגוון רחב של ענפים חקלאיים 

ולא רק בענף של גידול דבורים, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. משיחות 

עם דבוראים עולה כי למרות חשיבותו של הענף, רבים מהם נמנעים מלהמשיך 

 וק בתחום זה ולהעבירו לדורות הבאים. ולעס

הנתונים המצויים בידי המשטרה אינם משקפים את חומרת התופעה של גניבת 

הכוורות לאשורה, כך עולה מהפער העמוק שבין נתוני המשטרה ובין נתוני 

המועצה לייצור ושיווק דבש. העובדה שלא הוגשו כלל כתבי אישום נגד גנבי 

היד של המשטרה בפעילות הנגד העבריינים  כוורות, ממחישה את אוזלת

ובאכיפת החוק. משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמג"ב, כי הם אינם 

מפעילים מאמצים מרוכזים דיים לצמצום התופעה, בכך הם מסכנים את ענף 

 גידול הדבורים ואת כל ענפי החקלאות התלויים בהאבקת הדבורים. 

 
בהיקף אירועי  70%-חלה ירידה של כ 2015-ל 2006לפי נתוני המשטרה, בין 

נרשמה מגמה של עלייה  2016-ו 2015הפשיעה החקלאית, ואולם בשנים 

במספרם. מכל מקום המספרים שמופיעים בנתוני המשטרה אינם ודאיים נוכח 

דיווח. חרף העובדה שתופעת הגניבות מסבה -התופעה הנפוצה של תת

קלאות כולו בסכנה, שיעורי לחקלאים נזק כלכלי רב ומעמידה את ענף הח

  הפיענוח של הפשיעות, תפיסת העבריינים והעמדתם לדין הם נמוכים.

מסרה המשטרה, כי במג"ב משקיעים מאמצים ומשאבים רבים לטיפול בתשובתה 

בפשיעה החקלאית. ואולם, אין הלימה בין העונשים המוטלים על עברייני הפשיעה 

החקלאית לבין חומרת העבירות שבוצעו והמשאבים הרבים שהמשטרה משקיעה 

לטענת בתפיסת העבריינים, ולכן "נדרשת הירתמות של כלל גורמי אכיפת החוק". 

, מגמת העלייה במספר 2016המשטרה בעקבות שינויים שנעשו במחצית השנייה של 

 אירועי הפשיעה החקלאית מותנה.

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמג"ב, כי כגופים האחראים לביטחון 

עליהם לפעול במהירות ובנחישות כדי לצמצם  האישי והציבורי במרחב הכפרי

את התופעה החמורה והמדאיגה. יש להגביר את ההרתעה באמצעות תפיסת 

העבריינים, הגשת כתבי אישום, העמדת העבריינים לדין ובקשה להטלת 

עונשים משמעותיים. זאת תוך שיתוף פעולה עם שאר גורמי האכיפה בפעילות 

 ה. נמרצת, ואפקטיבית להגברת ההרתע
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 פלישה לשטחי מרעה והשתלטות עליהם
הקרקעות המשמשות לשטחי מרעה מיועדות להזנת עדרי בקר וצאן. למדינה יש 

אינטרס לעודד את החזקת השטחים האלה ועיבודם, כדי להבטיח בהם שימוש בר 

קיימא שמקדם ערכים של איכות הסביבה. רעייה באזורי מרעה המספקים ירק טבעי 

יצור בשר איכותי, כיוון שהיא מספקת תנאי גידול טובים ומביאה ובריא מסייעת בי

לידי ירידה ממשית בתחלואה. היא גם חוסכת לחקלאים הבוקרים עשרות אלפי ש"ח 

דונם ובדרומה בשטח  25-20ברכישת מזון. ראש בקר בצפון הארץ רועה בשטח של 

ו החודשית שעלות מזון דונם. אפשרות נוספת להזנת עדרים היא הגשת 45-40של 

 "ח.ש 36,000-ב ראשים מסתכמת 100 בן לעדר המינימלית

ה( 1)  ישנם שלושה סוגים של רעייה: י י ע : ר ת ר ד ס ו  מקרקעי ישראל רשות מ

, מיליון דונם שניכהמנהלת את הקרקעות משכירה את שטחי המרעה,  רמ"י( -)להלן 

ברמ"י מאשרת למגדלי בקר וצאן לתקופה של שנה עד שלוש שנים. ועדת ההשכרות 

גורם ה את השכרת השטחים לאחר קבלת המלצה ממשרד החקלאות שהוא

ה( 2) ; ממליץהמקצועי ה י י ע ת ר י ת נ ו רועים בעלי רישיון לעונה אחת בלבד  :ע

בחוזים המושכרים מיליון דונם נוספים של שטחי בתה, חורש ויער  הרועים בכשני

משלמים  עונתית וסדרת וברעייהמ . יצוין כי, הרועים ברעייהעונתיים של עד חצי שנה

  דמי הרשאת רעייה הנקבעים מידי פעם על ידי רמ"י בהתאם לאזור ולסוג המרעה.

(3 ): ת ר ד ו ס מ י  ת ל ב ה  י י ע  רעייה המתבצעת באופן פיראטי וללא רישיון.  ר

מגדלי הבקר והצאן שרועים את עדריהם ברעייה ברישיון נתקלים לעתים קרובות 

ים, כלומר כניסת עדרים של מגדלים שאין להם היתר בתופעה של פלישת עדרים זר

רעייה לשטח מרעה המושכר כחוק. הסיבות לפלישה הן מגוונות: אין בידי הפולשים 

רישיון רעייה, שטחי המרעה ששכרו אינם גדולים דיים לעדרים שלהם, שטחי המרעה 

 שלהם אינם איכותיים דיים ועוד. 

חיתוך גדרות, גניבת ציוד, גרימת נזק במזיד הפלישה מלווה בהיזקים נוספים, כמו 

לבעלי החיים, שריפת שטחי מרעה )במקרים שבהם יש התנגדות לפלישה(, גניבות 

של עדרים ועוד. לדוגמה, העלות של הקמת קילומטר גדר חדשה לתיחום שטח 

 10,000-ש"ח, ועלות התיקון של קילומטר גדר שניזוקה היא כ 20,000-מרעה היא כ

 ש"ח.
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שה וההיזקים הנלווים לה מסבים נזק כלכלי לבעל זכויות המרעה שמוביל הפלי

לעתים קרובות לנטישת הקרקע שהוקצתה למרעה ולכניסת גורמים בלתי 

חוקיים לשטח המוגדר כאדמת מדינה. בנייר המדיניות שהוגש למשרד לפיתוח 

הל נכתב, כי "רבים מהבוקרים מחזירים את השטח למנ 2011הנגב והגליל ביוני 

מקרקעי ישראל לפני תום חוזה ההחכרה, דבר שמוביל לוואקום ולכניסה של 

. 52גורמים בלתי חוקיים לשטח )לרוב אלה הגורמים שביצעו את הפשיעה("

מנהלת תחום שטחים פתוחים במשרד החקלאות מסרה למשרד מבקר 

בנוגע לחקלאים שהפסיקו את השימוש בשטחי  2016 המדינה באפריל

בר על חקלאים שבחרו לסגור את עדר המרעה בשל בעיות המרעה, כי "מדו

 של אכיפה והתנכלויות חוזרות ונשנות". 

החוק קובע כי ה"גורם שחיה תיכנס לגן או לקרקע... או מניח  :העונשין חוק .1

שחיה שלו או שברשותו תיכנס או תשהה" בקרקע למרעה, דינו מאסר שישה 

לשטח המוחזק למרעה  נכנסהבהמה ש. עוד קובע חוק העונשין, כי 53חודשים

תשלום או ) בעל הבהמה או המחזיק בה מאסר שלושה חודשיםדין  -ורעתה בו 

מכאן שעבירה  זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים למניעת כניסתה. (,קנס

של הכנסת בעל חיים לקרקע באופן יזום על ידי בעליו נחשבת לעוון, ועבירה 

נחשבת לחטא הבעלים על שלא מנע את  של כניסת בעל חיים ללא עזרת בעליו

 כניסתו. 

 -בגין פלישת בעלי חיים שנגרמה על ידי בעליהם  העונשהיה  2014עד מרץ 

חודש  -שלושה חודשים, ובגין פלישת בעלי חיים שלא נגרמה על ידי בעליהם 

, ולפיו הוחמרה הענישה תיקון לחוק העונשין הוכנס 2014מרץ . באו קנסמאסר 

ולשלושה חודשים בהתאמה. עבירות שהענישה עליהן היא עד  לשישה חודשים

שלושה חודשי מאסר מוגדרות, כאמור, כעבירות מסוג חטא ומדיניות המשטרה 

 היא שלא לאוכפן.

-(, התשע"ד117בדברי ההסבר להצעה לתיקון חוק העונשין, )תיקון מס' 

, נכתב, שבשנים האחרונות חשוף ענף החקלאות לנזקים עקב 2014

ות בהיקפים המאיימים על כדאיותו הכלכלית ומעמידים בספק את פליש

יכולתם של החקלאים להתפרנס בכבוד ולשרוד במקצועם. כל זאת, על 

שום הקלות הרבה שבה אפשר לפלוש לשטח חקלאי, הריווח שבצדה של 

רף ענישה נמוך רק  -פשיעה כזו והסיכוי הנמוך להיתפס ולעמוד לדין

הוא אינו מרתיע דיו, והפלישה עשויה להיתפס מחריף את הבעיה, משום ש

כסיכון מחושב ומשתלם. על פי דברי ההסבר, התיקון לחוק העונשין נועד 

 להדגיש את חומרת העבירה מהסוג הזה ולסייע במיגור התופעה. 

 את יחידות 2014ם ביולי "בעקבות התיקון לחוק עדכנה חטיבת התביעות באח

ון לחוק העונשין, והדגישה כי תיקים של על התיק התביעה במחוזות המשטרה  
", שרה העצני כהן, הוגש למנכ"לית אסטרטגית רעייההאוניברסיטה העברית, נייר מדיניות, "  52

 .2011המשרד לפיתוח הנגב והגליל, יוני 

 (. 2014-(, התשע"ד117)חוק העונשין )תיקון מס'  18.3.14-לאחר התיקון לחוק שהתקבל ב  53
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פלישת עדרים שנגרמה על ידי בעליהן "ייקלטו ביחידות התביעה ויטופלו, 

ככלל, בהליך רגיל בהתאם לתשתית ראייתית ועניין ציבורי". ואולם, "פלישת 

עדרי בקר לשטח ]שלא נגרמה בידי בעליהן[ נותרה עבירה מסוג חטא ועל פי 

 ".54לא יוגשו כתבי אישום בעבירות חטאים ם והמשטרה"מדיניות אח

המשטרה מסרה בתשובתה, כי "ככלל, המשטרה אינה אוכפת עבירות חטא" 

ובנוגע לעבירת הפלישה שלא נגרמה בידי הבעלים מסרה המשטרה כי קיים 

 קושי בהוכחת העבירה. 

כך יוצא שחרף שינוי חוק העונשין האמור והמטרות העומדות ביסודו, 

נמנעת המשטרה מלהגיש כתבי אישום בגין עבירת פלישת בעלי חיים 

 שלא נגרמה בידי בעליהן, שכן היא עודנה מוגדרת כחטא. 

התקיימה פגישה של נציגי ארגון "השומר החדש" עם מפכ"ל  2016במרץ  .2

מרעה. בסיכום הפגישה נכתב כי "תיערך  המשטרה בנושא הפלישה לשטחי

נקודת המוצא היא כי יש להגביר את אפקטיביות האכיפה. יש  -חשיבה בנושא 

לערוך חשיבה מחודשת האם עדיף לתקן את החוק... או שמא להעביר סמכויות 

גיבוש עמדה באחריות ראש  -]שבמשרד החקלאות[  הפיצו"חאכיפה ליחידת 

 בהתייעצות עם מפקד מג"ב". חטיבת תביעות עם יועמ"ש ו

נפתחו  2015-ל 2010 -באותו חודש כתב עוזר מפקד מג"ב למפקד מג"ב כי מ .3

תיקים בגין פלישה לשטחי מרעה. ואולם מאחר שמדובר בעבירה  560במשטרה 

מסוג חטא, נקבע לפי המדיניות של חטיבת התביעות שלא להגיש כתבי אישום 

נה, שנפתחים הרבה תיקים... בעבירות אלו כלל. "הבעיה העיקרית הי

)שלפעמים אף מגובים בראיות( על עצם הפלישה של העדרים לשטחי מרעה 

 שלא מגישים בה כתבי אישום!!(".  -)עבירה מסוג חטא 

במג"ב ובמשטרה ומצב הטיפול  2015-2013להלן מספר התיקים שנפתחו בין השנים 

 בהם.

 
 ור. אלא אם כן הובילה פלישת העדרים לאירוע פלילי חמ  54
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 לשטחי הפלישה

 עבירה היא מרעה
 שכן, במיוחד חמורה

 להוביל עלולה היא
 על הקרקעות לנטישת

 שרועים החקלאים ידי
, כחוק עדריהם את

 של ולכניסתם
 לאדמות עבריינים
 המדינה
 

התיקים שנפתחו בגין פלישה לשטחי מרעה ומצב הטיפול  מספר: 12לוח 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013  משטרה "במג   2015-2013 בשניםבהם 
 2 12 6 13 14 25 לציבור עניין אין

 3 1 1 19 51 54 ראיות חוסר
 6 6 3 17 41 14 נודע לא עבריין

 0 0 0 2 0 0 אחרת לרשות העברה
 0 0 0 8 3 0 בחקירה
 0 1 0 2 21 1 פרקליטות - תביעה

 0 1 0 0 0 1 אישום כתב
 11 21 10 61 130 95"כסה

 מקור: מג"ב

במספר התיקים שנפתחו  50%-חלה ירידה של יותר מ 2015-מהנתונים עולה כי ב

, ומספר התיקים שהועברו ליחידות התביעה המשטרתית, לפרקליטות 2014לעומת 

 או שהוגשו בגינם כתבי אישום היה אפסי. 

לבחון מחדש את  המשטרהשל  טבריה תביעות בשלוחתבמהלך הביקורת הוחלט 

בנוגע לפלישה לשטחי מרעה, ולבדוק אם ניתן למצוא  2016 התיקים שנפתחו בשנת

ראיות תומכות שיסייעו בהגשת כתבי אישום נגד הפולשים בעבירה המסווגת כחטא. 

אירועים של פלישת עדרי בקר  13הוגש כתב אישום אחד בגין  2016בסוף ספטמבר 

 לשטחי מרעה בסיווג של עבירת חטא. 

הפלישה לשטחי מרעה היא עבירה חמורה במיוחד, שכן מלבד פגיעתה 

הכלכלית הקשה במגדלי הצאן והבקר, היא עלולה להוביל לנטישת הקרקעות 

על ידי החקלאים שרועים את עדריהם כחוק, ולכניסתם של עבריינים לאדמות 

המדינה. הקושי בהוכחת מעורבותם הפעילה של בעלי העדרים הפולשים 

המשטרה שלא לאכוף עבירות המוגדרות כחטא, מביאים לידי לאוזלת  ומדיניות

 יד במאבק נגד עבירות אלה ולהפקרת החקלאים. 

בתשובתה מסרה המשטרה את עמדתה ולפיה "יש מקום לבטל את העבירה 

של משרד  הפיצו"חובמקביל לקדם אכיפה מינהלית יעילה ומרתיעה על ידי יחידת 

החקלאות". בתשובתה הנוספת מסרה המשטרה כי "היוזמה לשינוי החקיקה צריכה 

אינה יכולה לבוא ממשרד החקלאות... המשטרה, לא תתנגד ליוזמה אך וודאי ש

 להוביל הליכים שאינם בתחום סמכותה".
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המשרד לבט"פ מסר בתשובתו, כי "הנושא אינו מוכר לנו, ולא התקבלה פנייה 

מהמשטרה לפעול לתיקון החוק. לכשתגיע, נבחן את היבטיו השונים של הנושא, 

 ונקדמו בהתאם לצורך". 

קיים בעניין משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה, כי עליה לאכוף את החוק ה

הפלישה לשטחי מרעה. אם היא סבורה שבמגבלות החוק הקיים אין ביכולתה 

לאכוף עבירות בתחום זה, עליה לפנות למשרד לבט"פ לפעול בתיאום איתו 

לשינוי המצב הקיים. לדוגמה לשקול ליזום תיקון חקיקתי מתאים והעברת 

 האחריות והסמכות לגורם אחר שיש לו יש יכולת אכיפה. 
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גנה על להלשמירה ו פרטיתת והתארגנ

  שטחים חקלאיים

. תפקידיה של המשטרה 1971-"אהתשל[, חדש]נוסח  המשטרה כאמור, לפי פקודת

וגילוין, רות יכוללים שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הנפש והרכוש, מניעת עב

 2012בסקירה של המפכ"ל דאז שהתקיימה במאי לדין.  הבאתםותפיסת עבריינים 

 העשוריםשני בפני בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת הוא ציין, כי ב

לא גדלה המשטרה ביחס ריאלי לגידול באוכלוסייה ולמספר היישובים  האחרונים

החדשים שהוקמו ולאלה שהורחבו. עובדה זו יצרה מחסור בכוחות שיטור שהביא 

ם. בעקבות כך לערעור תחושת הביטחון האישי של התושבים ביישובים השוני

 ישונות במרחב פרטיות התארגנויות , בקצב הולך וגדל,לצד המשטרה מוקמות

 . העברת תפקידי המשטרהבאחריותה הבלעדית של המשטרה ופעולה שבעבר הי

מלווה לעתים גם בהעברת נטל המימון של שירותי השיטור להתארגנויות השונות 

והסדר הציבורי מזכות בסיסית  זה הופך את הביטחוןהמצב המהמדינה אל האזרחים. 

 -חלשות לרשויות בין רשויות מקומיות חזקות שאת הפערים  והוא מעמיקלסחורה 

 .55שדווקא הן זקוקות על פי רוב לשירותי שיטור מוגברים

שיטור עירוני, סיור ואבטחה, ארגוני  ההתארגנויות שפועלות לצד המשטרה כוללות

יוצר מעין תהליך זה ות. בפועל, פרטיאבטחה  חברותומתנדבים שעוסקים בשמירה 

 . חלק מתפקידיה של המשטרה ה שלהפרט

היועץ הסביר  2011בדצמבר  הכנסת של הסביבה והגנת הפנים בוועדתבדיון 

כי "אנחנו לא חיים בעידן הזה שהמדינה עושה הכול. המשפטי של המשרד לבט"פ 

 ציב..." עוד טען כיכמו שהמשטרה לא יכולה לתת את כל המענים גם בגלל תק

ולכן צריכים להשלים את החסר בצורות  ..."המדינה לא נותנת את כל המטריה

 אחרות".

מצב זה מורגש ביתר שאת במרחב הכפרי שבו שטחי החקלאות גדולים ופרוצים 

במיוחד, וציוד חקלאי, תוצרת חקלאית ובעלי חיים נמצאים בשטחים פתוחים שקשה 

 המחקר למרכז 2016במרץ  מסר האזוריות המועצות מאוד לשמור עליהם. מרכז

כי "ישנן מועצות המשקיעות משאבים רבים הן בהקמה והפעלה  הכנסת של והמידע

של סיירות חקלאיות ושומרי שדות והן ברכישה והפעלה של אמצעים טכנולוגיים 

כגון מצלמות, גדרות וכו'". לדבריו, בכל המועצות הפועלות בתחום האחריות של 

קיימים בסיסי הפעלה למתנדבים במשטרה שפעילותם מוכוונת למאבק  מג"ב

בפשיעה החקלאית. כל מועצה שבה מופעל בסיס מתנדבים משתתפת במימון 

הפעילות. כמו כן משקיעים חקלאים רבים מכספם ומזמנם באמצעי אבטחה, שמירה, 

 מארבים וכדומה. 

שקמו בשנים  משרד מבקר המדינה סקר את הפעילות של כמה התארגנויות

האחרונות כדי להגביר את הביטחון במרחב הכפרי. יודגש כי להתארגנויות אלו אין 

  הפירוט:להלן סמכויות שיטור כדין, והן עובדות בשיתוף פעולה עם המשטרה. 
  .2015, דצמבר בישראל והלאמות הפרטות - ירושליםליר, -ון מכון  55



 1355|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

במטרה לסייע  2007ארגון השומר החדש הוקם בשנת  :השומר החדש .1

השטחים הפתוחים החזקת בעבודה חקלאית וב לבוקרים בשמירה,ולחקלאים 

. השומר ערבות הדדית ואחריות משותפתעולם של מתוך תפיסת  ,בנגב ובגליל

-חינוכית מגדיר את עצמו כתנועה, והוא 2008נרשם כעמותה בשנת  החדש

התנדבותית המחברת בין עם ישראל, מורשתו ואדמתו לחיזוק הערבות ההדדית, 

מיכה ממשלתית ותרומות . הארגון ממומן על ידי תהאומץ האזרחי ואהבת הארץ

הארגון פועל בשיתוף פעולה עם כל הגורמים  .של ידידים ושל שותפי הארגון

הרשמיים במדינת ישראל, ובכלל זה המשטרה. לפיכך, במקרים שנדרשת בהם 

 הימ"רים הכפריים ומעביר להם מידע. עםסמכות שיטור הוא יוצר קשר 

אזורית על ידי  הרתעה רת, הפעילות של השומר החדש יוצהכנסת על פי מסמך

; מאפשרת את הפחתת הנטל והעומס המוטל על החקלאי; נוכחות בשטח

; מקטינה את הנזק שנגרם לחקלאי; מצמצמת הפשיעה החקלאיתמפחיתה את 

את הוצאות השמירה של החקלאי; ומסייעת במניעת נטישה של שטחים 

מתנדבים  14,900-כ חקלאיים המוחזקים כדין. במועד הביקורת היו לארגון

-שפעלו בשטח כולל של כ דרום מרחבמתנדבים ב 2,750-צפון וכמרחב ב

שמירה ברחבי הנגב -מצפי 40-המתנדבים מאיישים יותר מ .דונם 620,000

 .והגליל

במהלך הביקורת נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה עם חקלאים ברחבי הארץ, 

, יםיולחיות חיים נורמל ים שלהםעל שיפור ביכולתם לנהל את המשק והם דיווחו

הודות לסיוע שהם מקבלים מארגון השומר החדש, בעיקר בתחום השמירה. 

שמבקשים ממנו מחקלאים  פניות הכנסת עולה שאל הארגון מגיעות ממסמך

 ים. נוכל הפל, אך אין באפשרותו לסייע סיוע בשמירה

י המועצה נמצאת בחלקו הצפונ מועצה אזורית עמק חפר: -סיירת חקלאית  .2

דונם מהם  90,000-דונם, וכ 130,000-של אזור השרון ומתפרשת על פני כ

שטחים חקלאיים. בעקבות עלייה במקרי הפשיעה החקלאית בשטחי המועצה, 

שמתבטאת בגניבת דגה, תוצרת חקלאית, חומרי הדברה וציוד חקלאי, הוקמה 

ם 2010בנובמבר  סיירת  -)להלן  56סיירת חקלאית פרטית במימון התושבי

חקלאית(. הסיירת נועדה להפחית את הפשיעה החקלאית, להשיב את אמון 

החקלאים במערכות האכיפה )המועצה האזורית, המשטרה ומג"ב(, ולהגביר את 

 הביטחון ביישובים ובשטחים החקלאיים. 

עם הקמתה העסיקה הסיירת החקלאית חברת שמירה שאופן פעילותה היה 

יממה סיירים וכלבי שמירה. ובסיוע שעות ב 24התקפי. היא הפעילה במשך 

אמצעים טכנולוגיים הצליחה לסכל פעילות פלילית ולהביא לתפיסה של 

הוחלפה חברת השמירה, הופסק השימוש בכלבים  2014עבריינים. בנובמבר 

והפעילות התמתנה ומאז עיקר פעילותה מתבטא בנוכחות למניעה ואיסוף 

מקו הקשר ושיתוף הפעולה עם מודיעין ולתיעוד המקרים. כתוצאה מזה הוע

המשטרה ועם מג"ב, וכאשר היא מתעדת ומאתרת פשיעה חקלאית היא מגישה 

  תלונה למשטרה ועוקבת אחר הטיפול בתלונה. 
 באמצעות כספי הארנונה החקלאית וכספי אגודת המים האזורית.  56
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 מההתארגנויות

 לשמירה האזרחיות
 השטחים על

 במרחב החקלאיים
 על ללמוד ניתן הכפרי

 האונים חוסר תחושת
 האמון וחוסר

 הנובעות במשטרה
 מספק מענה מהיעדר
 החקלאית לפשיעה
 

-אגודה רשומה המונה כ ארגון זה הוא :כרון יעקביקואופרטיב חקלאי ובוני ז .3

דונם  2,000-כרון יעקב ועוד כידונם בשטחי ז 8,000-חברים שמעבדים כ 130

, מסר למשרד קואופרטיביו"ר הוועד החקלאי של הבאזור המושבות השכנות. 

כי הוא מתמודד עם מגוון רחב של גניבות: יבול  2016מבקר המדינה ביולי 

ופירות מהמטעים, מהכרמים ומהחממות; שעוני מים וציוד השקיה ועוד. הוא אמד 

ש"ח לשנה. לדבריו, בשל  700,000-לאיות בכאת הנזק הכלכלי מהגניבות החק

ריבוי מקרי הגניבות ובעקבות "אי יכולתה של המשטרה לטפל בנושא ואי 

יכולתה לתת תשובות בזמן אמת, החלטנו לשכור את חברת השמירה החל 

ש"ח. הוא הוסיף כי פעילות חברת  168,000", בעלות שנתית של 2010משנת 

 . 40%עד  30% -ב השמירה הפחיתה את היקף הגניבות

דונם של שטחי  18,000-במועצה יש כ גבעת עדה: -מועצה מקומית בנימינה  .4

חקלאות. הוועדה החקלאית במועצה מעסיקה סייר שדות בחלק מימות השבוע, 

ש"ח  70,000בימים שאנשי ארגון השומר החדש אינם מגיעים. בעלות שנתית של 

ו"ר הוועדה החקלאית, ללא המשולמים באמצעות הארנונה החקלאית. לדברי י

 היו הוצאות השמירה גבוהות בהרבה.הסיוע הרב של אנשי ארגון השומר החדש 

בתשובתה אישרה המשטרה כי שטחו הגדול של המרחב הכפרי ומספר 

השוטרים הפועלים בגזרה זו אינם מאפשרים הצבת שוטרים לשמירה על כל 

בהדרכתם פועלים שבים מג"ב נעזר באלפי מתנדיישוב. עוד מסרה המשטרה כי 

ישנן מועצות  על כך בנוסף .בסיסי ההפעלה הפרוסים במועצות האזוריות של

ים לאבטחת היישובים בשיתוף פועלשהקימו גופים ועמותות התנדבותיות ש

  פעולה עם מג"ב.

 הכפרי במרחבהאזרחיות לשמירה על השטחים החקלאיים  מההתארגנויות

, החקלאים המצוקה השוררת בקרב ציבור ולהרתעת העבריינים ניתן ללמוד על

מענה מהיעדר  וחוסר האמון במשטרה הנובעות אוניםהתחושת חוסר וכן על 

 ה"פ ולמשטרלבטהמדינה מעיר לשר  החקלאית. משרד מבקרמספק לפשיעה 

. המצב הנוכחי החקלאי רחבשעליהם למלא את החסר בתחום הביטחון במ

שבו חקלאים נאלצים להיעזר בגופים התנדבותיים ובהתארגנויות מקומיות 

נוספות )בהתנדבות או בתשלום( כדי למנוע פשיעה, אינו תקין ואין בו כדי 

 להסיר את נטל האחריות לטיפול בפשיעה החקלאית ובמניעתה מהמשטרה. 

 

 החלטות ממשלה

גם הממשלה מודעת לחוסר המענה המספק של המשטרה ומג"ב בכל הקשור 

לאירועי הפשיעה החקלאית, והיא ניסתה לתת מענה לכך בכמה החלטות ממשלה, 

 כדלקמן:

החליטה הממשלה על "תמיכה בקבוצות  15.3.11-ב תמיכה תקציבית: .1

מתנדבים הפועלים ביישובים הכפרים המקיימים פעילות חקלאית משמעותית, 
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, כמו ארגון השומר החדש. בין יתר מטרות התמיכה 57באזורי עדיפות לאומית"

בשמירה על שפורטו בהחלטה היה "עידוד פעילות מתנדבים המסייעים לרועים 

השטחים המוחזקים על ידם כדין ומניעת פלישות". נקבע כי התמיכה תינתן 

, ובמהלך השנים חל גידול בסכום התמיכה 58מאיגום תקציבי של גורמים אחדים

 . להלן פירוט סכומי התמיכה שאושרו בהחלטות ממשלה:59שאושר להעברה

 "ח(ש)במיליוני  סכום  , לפי שניםממשלה בהחלטות שאושרו התמיכה סכומי: 13לוח 

 השינוי שיעור הממשלה החלטות לפי

 (2011-)ביחס ל
2011 5.0 --- 
2012 5.0 0% 
2013 4.155 17%- 
2014 4.155 17%- 
2015 7.2 44%+ 
2016 15.2 204%+ 
2017 12.5 150%+ 

 

ועד מועד  2011-מהנתונים עולה כי מאז שהתקבלה החלטת הממשלה ב

. הקצאת הסכום והגדלתו 2.5סיום הביקורת עלה סכום התמיכה פי 

משמשת אישור, הסכמה והכרה של הממשלה בכך שיש לסייע לשיפור 

הביטחון במרחב הכפרי, על ידי עידוד ארגוני מתנדבים. עם זאת משקף 

רורה של העברת הטיפול במניעת פשיעה הגידול בהקצאה גם מגמה ב

במרחב החקלאי מידי המשטרה לידי גופים שאינם ממשלתיים או 

 משטרתיים. 

החליטה הממשלה להפעיל  14.8.2014-ב תכנית לחיזוק הביטחון האישי: .2

. בדברי ההסבר נכתב כי 60תכנית לחיזוק הביטחון האישי במועצות האזוריות

ברתית וערכית למדינה, בייחוד על רקע למרחב הכפרי יש תרומה כלכלית, ח

מאפייניו ופריסתו בפריפריה ובאזורי הגבולות של המדינה. כמו כן נכתב כי 

המרחב הכפרי לא נכלל ביישום של הקמת מערכי האכיפה העירוניים משנת 

בשל המאפיינים הייחודים הקיימים במועצות האזוריות: מבנה השלטון  2010  
 .15.3.11-מ 2989החלטה   57

משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומשרד האוצר. במהלך השנים נוספו גם משרד   58

 ומשרד החינוך.  הבינוי והשיכון, רמ"י

מתקציב הארגון  15%-מסר מנכ"ל ארגון השומר החדש ש 31.12.15-בדיון בוועדת הכנסת ב  59

 מגיע מהממשלה.

 -שקבעה מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל  1848, בהמשך להחלטה 1973החלטה  60

 רפורמה בתחום הביטחון האישי.
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ה הפועלים בהן ומאפייני תופעות האלימות המקומי, מערך כוחות המשטר

 והפשיעה המצריכים התמודדות שונה. 

התכנית לחיזוק הביטחון האישי כללה שני מרכיבים מרכזיים: א( בדומה לשיטור 

-העירוני, שיטור ואכיפה משולבים במועצות האזוריות שאוכלוסייתן מונה יותר מ

כוחות כוחות שיטור ושל מערך תושבים )בשלב ראשון(, באמצעות  20,000

 להשיג הרתעה, מניעה ואכיפה בכל הקשורשמטרתו  של המועצה פיקוח

; ב( חיזוק חברתית-עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטיל

שתכלול מוקדים  (טכנולוגי מערך -)להלן טכנולוגית  -המעטפת הביטחונית

 וד. אזוריים, מערכת מצלמות וחיישנים, שערים וגדרות וע

נקבע כי לשם יישום התכנית לחיזוק הביטחון  2014-בהחלטת הממשלה מ

האישי יוקמו במשרד לבט"פ ועדת היגוי בראשות מנכ"ל המשרד ומינהלת 

ארצית. תפקידיה של ועדת ההיגוי יהיו: התוויית מדיניות, קביעת קריטריונים 

טה וסדרי עדיפויות; המינהלת הארצית תהיה אחראית לתכלול עבודת המ

לקידום התכנית, לרבות איגום המשאבים הנדרשים לביצוע, וכן למעקב אחר 

 ביצוע התכנית. 

תיושם באמצעות פיילוט שיוחל בכמה  2014-עוד נקבע כי החלטת הממשלה מ

מועצות אזוריות. במסגרת הפיילוט תישא הממשלה בעלויות המימון של כוח 

השיטור המועצתי הייעודי והאמצעים הנדרשים להפעלתו, והמועצות האזוריות 

ך יישאו בעלות של יחידות הפיקוח שיופעלו בתחומן. אשר לחיזוק המער

הטכנולוגי נקבע שהממשלה תממן שני שלישים. והמועצות יישאו בשליש 

מעלות הרכש של האמצעים הביטחוניים והטכנולוגיים והקמת המערך. למימוש 

. כמו כן אושר תקציב 2014-מיליון ש"ח ל 2.4-התכנית הוקצה סכום מידי של כ

 . 2016-מיליון ש"ח ל 9.9-ו 2015-מיליון ש"ח ל 7.5של 

אחריותו הכין המשרד לבט"פ מסמך הכולל את תפיסת ההפעלה, בהתאם ל

כללים, עקרונות וסדרי עדיפויות ליישום התכנית לחיזוק הביטחון האישי. 

מועצות אזוריות. חלק  11התכנית אושרה ונקבע שלמסגרת הפיילוט יצורפו 

מהמועצות האזוריות שנבחרו ויתרו על זכותן להשתתף בו בשל היעדר יכולת 

משאבים לתכנית ובסופו של דבר נחתמו הסכמים להפעלת הפיילוט  להקצות

 עם שלוש מועצות בלבד. 

ואולם שנתיים לאחר שהממשלה החליטה לתקצב את ה"תכנית לחיזוק 

הביטחון האישי במועצות האזוריות" הפיילוט לא יצא אל הפועל והתכנית 

 לא יושמה. 

חון האישי במועצות בתשובתו מסר המשרד לבט"פ כי התכנית לחיזוק הביט

האזוריות לא יושמה בעיקר בשל החלטתן של המועצות שלא להצטרף נוכח 

המשאבים שנדרשו להשקיע בה. לפיכך מכין המשרד לבט"פ הצעה להחלטת 

ממשלה, ולפיה תוכן תכנית חדשה שתתמקד במועצות האזוריות בפריפריה, 

אמצעים שתכליתה לממן את הקמתם של מרכיבי ביטחון כגון: שערים ו

טכנולוגיים )מצלמות( ומכשולים קרקעיים. לפי הצעת המשרד לבט"פ, התכנית 

 . 2018-2017מיליון ש"ח לשנים  43והיקף התקציב שלה יהיה  2017תחל בשנת 



 1359|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

 בשל, הן במרחב הכפרי הוא יעד חיוני ביותרהביטחון האישי  חיזוק

בשל  והן והתוצאות החמורות הרחבות של הפשיעה החקלאית,האיומים 

הפריסה הגאוגרפית הרחבה של המרחב. על המשרד לבט"פ לסיים 

בזריזות את הכנת ההצעה להחלטת ממשלה, ולפעול למימושה של 

 התכנית.

 
ההחלטות שקיבלה הממשלה מעידות כי היא מייחסת חשיבות רבה לשיקום 

הביטחון האישי וללחימה בפשיעה החקלאית, אך חלק מהן לא יצאו אל 

ת, אין בהחלטות אלה כדי לייתר את הצורך בהתייעלות של הפועל. עם זא

המשטרה ומג"ב במאבקם נגד הפשיעה החקלאית במרחב זה, ובחובתם לבצע 

 בהם. ומיצוי הכוחות הפועלים  םשילובאכיפה יעילה באמצעות 
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 סיכום

. התרומה של החקלאים במרחב הכפרי נמצאהחקלאי בישראל  רוב המגזר

שנים  זה .כלכלית, חברתית, ערכית ולאומית מבחינהלמדינה היא חיונית 

 בהם הפוגעותשל פשיעה חקלאית  חמורות מתופעותסובלים החקלאים 

 . כולה במדינה גם הן פוגעותובשל כך  ומורלית, כלכלית מבחינה

על מג"ב את האחריות לטיפול בתופעות הפשיעה  המשטרה הטילה 2008-ב

העבריינים והבאתם  סתמניעתן, תפיבכלל זה ו -החקלאית במרחב הכפרי 

. החקלאים מכירים בחשיבות העליונה של הפעילות המבצעית של מג"ב לדין

שהוטלה  האחריותעל אף  במאבק בפשיעה החקלאית. ואולם דוח זה העלה כי

למימושה באופן מספק,  הנחוציםמשאבים הו האמצעים הוקצו לו לא על מג"ב

פרטיות להגברת הביטחון במרחב והדבר הביא לידי הקמת התארגנויות 

הכפרי. המשטרה מייחסת חשיבות מועטה לטיפול במרבית העבירות של 

פשיעה חקלאית, ונוצר מצב של היעדר אכיפה המתבטא בסגירת מרבית תיקי 

התלונות בלי שנעשו ניסיונות מספקים לתפוס את העבריינים ולהעמידם לדין. 

מצי האכיפה המושקעים בתחום כי "מא 2007בית המשפט העליון קבע בשנת 

זה הם דלים ויעילותם מוטלת בספק" מדוח זה עולה כי המצב נותר בעינו ואף 

הוחמר והוא מתבטא גם בשיעור נמוך מאוד של כתבי אישום בתיקים של 

 פשיעה חקלאית.

, על אוזלת יד ועל היעדר מענה ממצאי דוח זה מעידים על חולשה אכיפתית

מערכתי לבעיה אמתית שהחקלאים עומדים בפניה חסרי אונים ונאלצים 

להתמודד עמה כמעט לבדם. במהלך כתיבת דוח ביקורת זה שב ועלה נושא 

הפשיעה החקלאית למרכז השיח הציבורי, בעקבות אירועים חוזרים ונשנים של 

במרחב הכפרי. הממצאים  התפרצויות וגניבות חקלאית מרובות שאירעו

המובאים כאן מונחים לפתחם של השר לבט"פ, מפכ"ל המשטרה ומפקד 

מג"ב. המשטרה אמנם גיבשה תפיסת הפעלה חדשה להפעלת מג"ב במרחב 

הכפרי, אך עליה לזרז את גיבוש ההמלצות היישומיות, כל זאת לצמצום ממשי 

כפרי כולו של התופעה ההרסנית הפוגעת בחקלאות, בחקלאים, במרחב ה

  ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

 



 ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

 בו והשימוש ישראל במשטרת הרכב צי ניהול
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 תקציר

  כללי רקע

. ההכרחי לתפקוד הוא אמצעי צי הרכב( -)להלן  מערך הרכב של משטרת ישראל

כלי  6,492הייתה בפועל והמצבה  כלי רכב, 6,845תקן צי הרכב  היה 2016בשנת 

מרבית כלי הרכב נועדו לשימוש מבצעי ומינהלי, וחלקם משמשים רכבים  רכב.

 צמודים לקצינים בכירים. 

 שייכללו בצי הרכב אגף תכנון וארגון במשטרה מופקד על קביעת תקן כלי הרכב

אחראית  ,באגף תמיכה לוגיסטיתהפועלת  ,מחלקת התחבורה ן התקן.עדכועל ו

הרכב. המשטרה רוכשת את כלי  לצים לספק את מכלול האמצעים והשירותי

הרכב באמצעות מכרזי רכש מרכזיים שמפרסם מינהל הרכב הממשלתי שבמשרד 

 מינהל הרכב(. -האוצר )להלן 

תקציב קרן הבלאי(  -התקציב לרכישה ולהחלפה של כלי רכב משטרתיים )להלן 

יגוי כלול בתקציב המשרד לביטחון הפנים. השימוש בתקציב מנוהל על ידי צוות ה

והחשב הכללי נציגים מהמשטרה, מהמשרד לבט"פ ומאגפי התקציבים הכולל 

 צוות ההיגוי(. -במשרד האוצר )להלן 

 

 הביקורת פעולות

משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ניהול  עשה 2016בחודשים מרץ עד אוגוסט 

: ניהול תקציב האלהבביקורת נבדקו בין היתר הנושאים  .צי הרכב והשימוש בו

ובכלל זה השימוש בעודפים שהצטברו  הרכש של כלי הרכב המשטרתיים,

החלטות  ובכלל זה שימוש בכלי הרכבהרכב; ה; הליך רכישת כלי תקציב זהב

המשרד  -)להלן  לביטחון הפניםה במשרד שתבדבר הצמדת כלי רכב. הבדיקה נע

ן הפועלות באגף תכנו אחרותוביחידות  במחלקת התחבורה -ובמשטרה ( ט"פלב

, באגף התכנון, בחשבות, במחוז תל אביב ובאגף התנועה. בדיקות לוגיסטי

  שבמשרד האוצר. אגף החשב הכלליבהשלמה נעשו באגף התקציבים ו

 

 הליקויים העיקריים
 משטרתייםהרכב הכלי של רכש הניהול תקציב 

צריך להיקבע על סמך הוא  ,חידוש צי הרכבל נועדקרן הבלאי היות שתקציב 

בצי הרכב ועל שכלולים תחשיבים המבוססים על עלות ההחלפה של כלי הרכב 
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במשרד  התכניות להגדלת תקן צי הרכב. לא נמצא שיש בידי אגף התקציבים

 לפיו נקבע התקציב. שתחשיב והמשרד לבט"פ  אגף התקציבים( -האוצר )להלן 

אך דרכי  ,תקציב קרן הבלאיב גבי השימושיםדרכי פעולה ל גיבשצוות ההיגוי 

 מחייב ומנחה.  נוהלפעולה אלה לא הוסדרו ב

פעל צוות ההיגוי בלא שאגף החשב הכללי במשרד  2016-2012נמצא כי בשנים 

על דרכי ניהול בין המשרד לבט"פ ובין אגף התקציבים הכיר את הסיכום  האוצר

היות חבר בצוות לפיה עליו למנות נציג מטעמו לוהחלטה את הואף לא  ,התקציב

 .ההיגוי

קרן תקציב לבתיאום עם המשרד לבט"פ,  ,העביר משרד האוצר 2015-2013בשנים 

תחשיב בלי שעשה  בשנה, "חש מאות מיליוניהבלאי עודפי תקציב בהיקף של 

 קרןתקציב בהצטברו במשך השנים  .ך בהעברת העודפיםהצור שיעיד עלסדור 

על ליקויים  דבר המלמד ,שאינם נדרשים לרכישת כלי רכב ניכריםעודפים  הבלאי

באותן שנים העביר משרד מנגנון הקצאתו. בתקציב קרן הבלאי ושל גיבוש הבדרך 

חידוש ל שאינם קשוריםלשימושים  קציב קרן הבלאימאות מיליוני ש"ח מתהאוצר 

  .צי הרכב

להחלפה על מכלי הרכב שיועדו  87%-החליפה המשטרה רק כ 2015-2010בשנים 

דחתה בכל שנה את החלפתם של מאות ו ,פי תכניות ההחלפה שאישר צוות ההיגוי

כלי רכב שיועדו  238לא החליפה המשטרה  2015כלי רכב. לדוגמה, בשנת 

מכלי הרכב שיועדו  15%, כלומר לאותה שנהלהחלפה על פי תכנית ההחלפה 

; תפעוליותכלכליות ומשמעויות יש ביצוע תכניות ההחלפה במועדן -להחלפה. לאי

 פוגע ביכולת המשטרה לבצע את משימותיה.  כמו כן, הדבר

השתמשה המשטרה בעשרות מיליוני ש"ח מתקנת הוצאה  2015-2013בשנים 

עבור רכש דלק שמתוקצב בתכנית אחרת,  ממכירת כלי רכב המותנית בהכנסה

 .1985-התשמ"ה התקציב,בניגוד להוראות חוק יסודות וזאת 

 

 כלי רכב במשטרהרכישת 

המשטרה רכשה את כלי הרכב הפרטיים המשמשים אותה לצרכים מבצעיים בלא 

 עיתצבמרישה דשבאמצעותם רכשה כלי רכב אלה מסמך  יםהמכרז לפנישהכינה 

 .והדרישות מהם, כדי להבטיח את התאמתם לייעודם המבצעי םצרכיאת ה המגדיר

ל המאפיינים הייחודיים לא כללו את כהאמורים  םהמפרטים במכרזיכמו כן, 

 את יה אפשר לבחון על פי מפרטים אלהלא ה עקב כךהדרושים למשטרה, ו

 . לייעודם המבצעי התאמת כלי הרכב

מאות  זוכים, רכשה המשטרהדגמים  כמהבהם הכריז מינהל הרכב על שבמכרזים 

, בלא שקיימה הליך סדור ושקוף זוכיםהכלי רכב מדגם אחד מבין הדגמים 

 גם שיירכש.לבחירת הד

בלא כלי רכב שלא יוצרו לשימוש משטרתי, וזאת  רכשה המשטרה 2016אפריל עד 

 המותאמים לשימוש כאמור.לרכישת כלי רכב  האפשרות השנבחנ



 1365|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

 שימוש המשטרה בכלי רכב צמודים

יועדו  (70%-כ)מהם  300; כלי רכב 433המשטרה הצמידה לקצינים ולשוטרים 

והיתר נועדו בתקן לפעילות  מבצעית,את המשטרה לפעילות בתקן לשמש 

ולפקודות  ההצמדת כלי רכב מבצעיים לקצינים ושוטרים מנוגדת להוראמינהלית. 

, גורעת ממצבת כלי הרכב צי בנושא הצמדת כלי רכב לבעלי תפקידיםארה ההמט

המבצעיים של יחידות המשטרה ועלולה לפגוע בכשירות המבצעית שלהן 

 הן.חלק ממשימותי לבצעוביכולתן 

 

 שימוש בכלי רכבהזקיפת שווי 

כלי רכב שאינם שעושים שוטרים בהשימוש  לגביבקרה  מבצעתהמשטרה אינה 

 ., לצורך זקיפת שווי השימוש ברכב כהטבה לצורך מסצמודים

 

 מערכת לדיווח ומעקב

 מערכת לדיווח ומעקב קמתה לגביפקודות או הוראות  קבעהלא משטרה ה

על עבירות תעבורה שמבצעים נהגים  יםדיווחשבה יתקבלו  הכוללת מענה טלפוני

 אלה. קויים בתקינות כלי רכביבכלי רכב משטרתיים ועל ל

 

 ההמלצות העיקריות

קביעת התקציב גבי כללים ברורים ל על משרד האוצר והמשרד לבט"פ לקבוע

 ועל נתוני צי הרכב, על הגידול הצפוי ב בעניין זה התבססלקרן הבלאי  שלהשנתי 

 -רכי החלפת כלי הרכב, זאת כדי להבטיח שתקציב זה יתאים לייעודו ועל צו

  חידוש צי הרכב.

הבקרה , לגבי לקבוע נוהל לגבי דרך השימוש בתקציב קרן הבלאיעל צוות ההיגוי 

ההיגוי צוות על  בין המשטרה למשרד לבט"פ. ההתחשבנותדרך לגבי עליו וכן 

 .להתכנס בהרכבו המלא

והמשרד לבט"פ להתאים את תקציב קרן הבלאי לצרכים  על אגף התקציבים

יש להעביר עודפים משנה לשנה רק כאשר נמצא כי . האמיתיים של המשטרה

 .רכש כלי רכב משטרתייםל העברת עודפים כאמור נדרשת

ם תכניות ההחלפה ומשטרה לפעול ליישהבט"פ ולמשרד ה ,משרד האוצרעל 

לבצע את משימותיה. בכלל זה על שלא תיפגע יכולת המשטרה כדי  ,במועדן

על  להעביר את תקציב הרכש למשטרה במועדו. משרד האוצר והמשרד לבט"פ
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, כדי שהתכנית קביעת תכנית ההחלפה לפניהמשטרה לתכנן את שינויי התקינה 

 המאושרת תהיה עדכנית.

תקבלו ממכירת כלי רכב העל המשטרה להקפיד להשתמש בעודפי ההכנסה ש

מעוניינת  אם המשטרהרכש כלי רכב.  -פי חוק התקציב לייעודם לבהתאם 

הוראות על פי בעניין זה להעביר את עודפי ההכנסה לתקציב אחר, עליה לפעול 

  .1985-התשמ"ה ,חוק יסודות התקציב

על המשטרה ומינהל הרכב לציין במפרטים ובדרישות הטכניות של המכרזים 

ים לכלי הרכב הפרטיים שמפרסם המינהל את המאפיינים הייחודיים הדרוש

המשמשים לפעילות מבצעית במשטרה. מוצע כי המשטרה ומינהל הרכב ישקלו 

 לפרסם מכרז ייעודי לרכישת כלי רכב אלה.

על  ,דגמים שזכו במכרז מרכזי כמהרכש של כלי רכב פרטיים מבין  לגבי

שבמסגרתה  מתועדת, עבודת מטהלפני רכש כזה  לבצעהמשטרה להקפיד 

 ,כלי הרכב. כמו כן מבצעית מעודכנת לגבי הייעוד המבצעי של דרישה בשותג

שהמשטרה תבחר את הספק ממנו תרכוש את כלי הרכב באמצעות צוות ראוי 

 .תקיןושקוף , וכי הליך הבחירה יהיה סדור, מקצועי

כלי  בעניין ההתאמה שלעל המשטרה לסיים את הבדיקות הנחוצות ולגבש עמדה 

את  להגיש עליה .מבצעייםה לצרכיהרכב שמיוצרים מלכתחילה לשימוש משטרתי 

 .ו בענייןהחלטתקבלת צוות ההיגוי ללמסקנותיה והמלצותיה 

על המשטרה לפעול לאלתר להסדרת הצמדות כלי רכב לשוטרים על פי התקן 

המאושר ובהתאם לאישור השר לביטחון הפנים. על המשטרה גם להקפיד לזקוף 

כר השוטרים את שווי השימוש בכלי רכב שהועמדו לרשותם או שהיו ברשותם לש

 פעמי, זאת על פי דיני המס. -לחניית לילה שלא באופן חד

על לדיווח  נהזמי הקמת מערכת בעניין על המשטרה לקבוע פקודות או נהלים

אזרחים שעדים לביצוע לאפשר ל דיכהנעשות ברכבים משטרתיים, עבירות תנועה 

 רלוונטיים במשטרה. הלדווח על כך לגורמים  כאלהת ועביר

 

 סיכום

בניין ב ומרכזימהותי  מרכיב הוא ,שהוא מהגדולים במדינה ה,משטרההרכב של  צי

של כלי הרכב יש תקינותם להתאמת כלי הרכב למשימות המשטרה ול. ההכוח של

ראוי שרכש בהיקף . לפיכך של המשטרה על הכשירות המבצעית השפעה ישירה

שנתי של מאות מיליוני ש"ח ייעשה בהתאם לאמות מידה מקצועיות ובהקפדה על 

עמידה בעקרונות המינהל התקין, וכי יושם בו דגש במתן מענה לדרישות 

 המבצעיות של המשטרה.

ניהול תקציב הרכש שלהלן:  בתחומים מעלים ליקויים מהותיים וז ביקורתממצאי 

ביצוע  לפניובחינת חלופות  כלי הרכבאפיון ; מוש בווהשי המשטרה של רכבי

קיום פקודות והנחיות ; יישום תכנית ההחלפה של רכבי המשטרה; הרכישות
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הליקויים בקיום פקודות והנחיות בנושא הצמדת  בנושא הצמדת כלי רכב לשוטרים.

 כלי רכב משקפים גם ליקויים בתחום המשמעת והתרבות הפיקודית הארגונית. 

לפעול של הליך הרכש של כלי הרכב ו לבצע בחינה מעמיקהטרה על המש

במידת  .בהם היא משתמשת יתאימו לייעודםששכלי הרכב כדי להבטיח  ו,לשיפור

כמו מינהל הרכב  אחרים,גורמים עם  עליה לשתף פעולה בעניין זההצורך 

 .לביטחון הפניםהממשלתי והמשרד 

מצרכי המשטרה למילוי כלי הרכב במשטרה נרכשים בהתאם לתקן שנגזר 

ד מאות כלי ועייזה מחייב את המשטרה, ו. תקן המבצעיות והמינהליות משימותיה

ושלא בהתאם לפקודות הוא  רכב לשמש רכבים צמודים לשוטרים שלא לפי התקן

 ליקוי מינהלי ומבצעי. 

את מחייב את משרד האוצר, התיקון של כלל הממצאים שעלו בתחומים האמורים 

כדי , ון ליקויים אלהקילת ותנחוש ותפעולנקוט המשטרה לאת ו בט"פהמשרד ל

הוצאות של המשטרה וכן למנוע למנוע כל פגיעה אפשרית בכשירות המבצעית 

 מיותרות בגין שימוש בכלי רכב שמועד החלפתם עבר.
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 הרכב כלי מרבית

 נועדו במשטרה
 מבצעי לשימוש
 וחלקם, ומינהלי

 רכבים משמשים
 צמודים
 

 מבוא
צי הרכב( הוא אמצעי הכרחי לתפקודה.  -מערך הרכב של משטרת ישראל )להלן 

מרבית כלי הרכב במשטרה נועדו לשימוש מבצעי ומינהלי, וחלקם משמשים רכבים 

צי הרכב כולל רכבים פרטיים, אוטובוסים, רכבי  ., בהתאם לתקן1צמודים לקצינים

, דוגמת כלי רכב ממוגני ירי וכלי משא, ג'יפים, אופנועים, קטנועים וכלי רכב ייעודיים

 רכב של יחידות מיוחדות. 

כלי רכב, והמצבה בפועל הייתה  6,845היה תקן צי הרכב של המשטרה  2016בשנת 

לצורך פעילותה המשטרה מבצעת גלגליים. -כלי רכב דו 992 כלי רכב, מהם 6,492

התאמות בכלי הרכב, בעיקר בכלי רכב המיועדים לשימוש מבצעי, ומתקינה בהם 

, ובכלל זה אמצעי סימון כרכב משטרתי, מערכות תקשורת ומערכות אחרות 2דיגומים

מספר כלי הרכב שנכללו בצי  1הנדרשות לפעילויותיה המבצעיות. להלן בתרשים 

 ייעוד., לפי 2016הרכב בשנת 

 , לפי ייעוד 2016בצי הרכב בשנת  כלי הרכב שנכללו: 1תרשים 

 

 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני המשטרה ב

אג"ת( מופקד על תכנון וקביעת התקן של כלי  -אגף תכנון וארגון במשטרה )להלן 

הרכב ועל עדכון התקן, לרבות התקן של כלי הרכב המוצמדים לשוטרים. מחלקת 

מת"ח(, הפועלת באגף תמיכה לוגיסטית, אחראית לספק את  -)להלן  התחבורה

 מכלול האמצעים והשירותים למערך הרכב, לשם הבטחת רציפות תפקודית 
בעל תפקיד בדרגת ניצב  ,בנושא הצמדת כלי רכב לבעלי תפקידים פקודת המטה הארצילפי   1

רכב בכל שעות היממה; בעל תפקיד שהמשטרה תעמיד לשימושו כלי כאי זמשנה ומעלה 

ראש אם רכב לרכב לאחר שעות העבודה; ובעל תפקיד אחר יהיה זכאי לבדרגת סגן ניצב זכאי 

 .מחייבים זאת צורכי עבודתו ואופי תפקידויקבע כי  אגף תכנון וארגון

 מערכות והתקנים הנדרשים לפעילות מבצעית.   2
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במשטרה בשגרה, בעת מבצעים ובמצב חירום. בין יתר תפקידיה אחראית מת"ח 

לניהול צי הרכב, לאפיון כלי הרכב הנדרשים למשטרה, לרכישתם, לתחזוקתם 

 ירתם.ולמכ

 - )להלןבשנות השמונים של המאה העשרים החליט החשב הכללי במשרד האוצר 

מינהל כי המשטרה תרכוש כלי רכב באמצעות מכרזי רכש שמפרסם  "ל(החשכ

הוא יחידת  מינהל הרכב(. מינהל הרכב -שבמשרד האוצר )להלן הרכב הממשלתי 

לספק שירותי רכב לכלל משרדי הממשלה  הוא תפקידוו באגף החשכ"ל,מטה 

השימוש בכלי הרכב. לצורך רכישת כלי ויחידות הסמך שלהם וכן לפקח על אופן 

רכב מפרסם מינהל הרכב מכרזי רכש מרכזיים. עם חברי ועדת המכרזים של מינהל 

הרכב נמנה גם נציג המשטרה, שיכול להציג את צרכיה ואת סדר עדיפויותיה 

 ות המתקבלות.ולהשפיע על ההחלט

 

 

 פעולות הביקורת
עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא ניהול צי  2016בחודשים מרץ עד אוגוסט 

פירוט התחומים בניהול צי הרכב  2הרכב במשטרה והשימוש בו. להלן בתרשים 

 המשטרתי שנבדקו בביקורת:
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 התחומים בניהול צי הרכב המשטרתי שנבדקו בביקורת : 2תרשים 

 

נבדקו בין היתר הנושאים האלה: ניהול תקציב הרכש של כלי הרכב  בביקורת

המשטרתיים, ובכלל זה השימוש בעודפים שהצטברו בתקציב זה; הליך רכישת כלי 

ובכלל זה החלטות בדבר הצמדת כלי רכב. הבדיקה  שימוש בכלי הרכבהרכב; ה

 במת"ח -ובמשטרה המשרד לבט"פ(  -)להלן  נעשתה במשרד לביטחון הפנים

וביחידות אחרות הפועלות באגף תמיכה לוגיסטית, באג"ת, בחשבות, במחוז תל 

אביב ובאגף התנועה. בדיקות השלמה נעשו באגף התקציבים ובאגף החשכ"ל 

 שבמשרד האוצר.
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 רכבהכלי של רכש הניהול תקציב 

 משטרתייםה

 קרן בלאי רכב של משטרת ישראל
התקציב של המשטרה. תקציב היה התקציב לרכש כלי רכב חלק מ 2007עד לשנת 

זה היה מושפע מקיצוצים שהוטלו מדי פעם בפעם על המשטרה ומהעברות 

הוודאות התקציבית לא פעלה המשטרה על פי -תקציביות לשימושים אחרים. בשל אי

תכנית סדורה לריענון צי הרכב, דבר שהביא להתיישנות כלי הרכב, לריבוי תקלות 

על מנת לסייע למשטרה להסדיר את המסגרת  ולעלויות תחזוקה ודלק גבוהות.

התקציבית לרכישת כלי רכב, לגבש שיטה יציבה ובת קיימה לניהול צי הרכב 

למטרה זו בלבד, הסכימו  ינוצל החלפת כלי רכבשהוקצה להתקציב ש ולהבטיח

של רכש  3משרד האוצר והמשרד לבט"פ על העברת התקנה התקציבית 2006במאי 

ב המשטרה לתקציב המשרד לבט"פ. תקנה תקציבית זו כלי הרכב במשטרה מתקצי

 הבלאי(. תקציב קרן - נקראת קרן בלאי רכב של משטרת ישראל )להלן

, ולפיכך 4ניהול תקציב קרן הבלאי נעשה בדומה לניהול קרן ממשלתית כהגדרתה

העודפים הנוצרים בתקציב זה בשנה מסוימת מועברים לתקציב השנה העוקבת. 

קרן הבלאי נועדו לשימוש למטרה ייעודית, וצוות היגוי אחראי הכספים בתקציב 

 לאישור הוצאתם.

מיליון ש"ח )כולל תקציב  253-היה התקציב המקורי של קרן הבלאי כ 2015בשנת 

ש"ח מיליון  165-היה התקציב המקורי כ 2016(, ובשנת 5מיליון ש"ח 45פעמי בסך -חד

 הלך השנה(. בתקציב המשטרהמיליון ש"ח שהוחזרה במ 50)כולל הפחתה בסך 

 שלממכירת כלי רכב  בהכנסות הייתה באותן שנים תקנה של הוצאה המותנית

סכום המיועד גם הוא לרכש כלי רכב. כמו כן  - ח"שמיליון  60בסכום של  המשטרה

מועברים לתקנת קרן הבלאי מדי שנה בשנה עודפים משנים קודמות )ראו להלן(. 

כלי  1,600-ת כלי הרכב במשטרה החלפה של ככללה תכנית החלפ 2015בשנת 

כלי  1,370-החלפה של כ - 2016מיליון ש"ח, ובשנת  196-רכב, בעלות רכישה של כ

 מיליון ש"ח.  209-בעלות רכישה של כ רכב,

: עם העברת תקציב קרן הבלאי למשרד המסגרת התקציבית לניהול צי הרכב

אגף התקציבים(  -סיכמו אגף התקציבים במשרד האוצר )להלן  2006במאי  לבט"פ

הסיכום התקציבי(. בסיכום  -והמשרד לבט"פ על דרכי ניהול התקציב )להלן 

 התקציבי נקבע כי ניהול צי הרכב יהיה באחריות המשטרה, ו"הניהול הכלכלי" יהיה 
מרמת הסעיף, תחום הפעולה, התכנית והתקנה. התקנה היא  - ִמְדָרגִיתקציב המדינה בנוי באופן   3

 . תקציבה של רביתיהמ הפירוט רמת

של רישום חשבונאי וניהול תקציבי של קרנות ו, "2.2.9תקנון כספים ומשק בהתאם להוראת   4

שות רקרן ממשלתית משמשת לניהול פעילות ייחודית במסגרת ה ,(1.10.11-)בתוקף מ "פיקדונות

שות הממשלתית בהתאם לקבוע רתנוהל בספרי ה תקציבית. בהוראה נקבע כי קרן הממשלתית

  .1985-התשמ"הבחוק יסודות התקציב, 

 סכום זה הופנה לשימושים שאינם קשורים לחידוש צי הרכב )ראו להלן(.   5
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 הבלאי קרן תקציב

 פי על להיקבע צריך
 המבוססים תחשיבים

 ההחלפה עלות על
 הרכב כלי של

 פי ועל המשטרתיים
 להגדלת התכניות

 לא .הרכב צי תקן
 תחשיב שיש נמצא
 התקציב נקבע לפיו

 

ט"פ ומאגפי התקציבים באחריות צוות היגוי שבו יהיו נציגים מהמשטרה, מהמשרד לב

 צוות ההיגוי(. כן נקבע כי צוות ההיגוי יבחן את הניהול השוטף של -והחשכ"ל )להלן 

דיווח על תכניות ויקבל  כלי הרכב בצי קבל נתונים עדכניים על סוגייצי הרכב, 

  .ם של כלי רכבמכירתועל  ןביצועכלי רכב, על ההחלפה של 

יגדילו אגף התקציבים והמשרד  2009-2006עוד נקבע בסיכום התקציבי כי בשנים 

לבט"פ בהדרגה את תקציב קרן הבלאי, וכי מקורות תקציביים שייווצרו עקב שימוש 

 יתווספו לבסיס תקציב זה. הגדלת תקציב קרן הבלאי נעשתה 6בכלי רכב חדשים יותר

באמצעות הגדלה הדרגתית של בסיס התקציב השנתי ובאמצעות תוספות שנתיות 

. משרד האוצר התחייב בסיכום התקציבי לפעול למניעת שחיקת תקציב פעמיות-חד

קרן הבלאי, ובכלל זה למנוע את הכללתו בתקציבים שייעשו בהם קיצוצי רוחב. ביוני 

עדכן ראש אגף תכנון, תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ את המשטרה על  2006

של מ"י  יעמוד תקציב בלאי רכב 2010הסיכום התקציבי וציין כי "החל משנת 

 מיליון ש"ח". 195]המשטרה[ על לפחות 

חידוש צי הרכב. לפיכך  -כאמור, לתקציב קרן הבלאי יש מטרה ייעודית 

התקציב צריך להיקבע על פי תחשיבים המבוססים על עלות ההחלפה של 

כלי הרכב המשטרתיים ועל פי התכניות להגדלת תקן צי הרכב. משרד מבקר 

במשרד לבט"פ האם קיים מתאם בין התקציב המדינה בדק באגף התקציבים ו

השנתי של קרן הבלאי לבין תוכנית החלפת כלי הרכב והרחבת צי הרכב. 

 התקציב. לפיו נקבע  בבדיקה לא נמצא שיש בידי מי מהם תחשיב

כי סיכם עם  2016אגף התקציבים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

על מנגנון ולפיו יוקצה מדי שנה בשנה בבסיס התקציב סכום  המשרד לבט"פ

המכסה את החלק היחסי של שווי הרכב במשך השנים שבהן הוא יהיה פעיל )בניכוי 

 ויאפשר לה הודאות תקציבית למשטריספק  ערכו בשעת המכירה(. מנגנון זה

 בריםמועעודפי תקציב אשר יוצר המנגנון  כן ;בזמן הנדרש כלי הרכבלהחליף את 

 הוסיף אגף התקציבים כי בסיס תקציב 2016בתשובתו מדצמבר  .בשנהמדי שנה 

של  לי הרכבכ ןהפרשה הנדרשת בגין הגידול בתקה גם בעקבותקרן הבלאי גדל 

  את המנגנון האמור.בכתב ומפרט אין בידו מסמך שמעגן המשטרה, אולם 

תקציב כי  2016מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  המשרד לבט"פ

שעדיין לא  לכלי רכב, כולל המשטרהכיסוי משאבי לתקן הרכב של  מאפשרהקרן 

הבלאי תואם את תכנית קרן תקנת בסיס תקציב המשרד לבט"פ הוסיף כי " .נרכשו

ההחלפה שנבנית מידי שנה ומבוססת על הסיכום התקציבי שנחתם בין המשרד 

". עם זאת ציין המשרד כי בסיס תקציב 2006יטחון הפנים ומשרד האוצר בשנת לב

ממומנת גם היות שהיא  ,אינו אמור בהכרח להיות תואם את תכנית ההחלפההקרן 

תאם  2016-2015. מכל מקום, בשנים צבורים בקרןה מעודפי תקציב משנים קודמות

בתשובה  הרכב.בסיס תקציב קרן הבלאי את התכנית השנתית להחלפת כלי 

אין בידנו את החישוב ששימש בסיס מסר המשרד לבט"פ: " 2017משלימה מפברואר 

 לסיכום התקציבי. בסיס תקציב קרן הבלאי כיום מייצג את שנקבע בסיכום התקציבי 
 .יה הדרגתית בהכנסות ממכירתםיעללו שלהם סכון בעלויות התפעוליחדבר שיביא ל  6
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ואליו מתווספים מדי שנה התוספות בגין תקני הרכב שהתווספו לצי הרכב של 

 ".משטרת ישראל

כי אין מתאם בין  2016מדצמבר  הבתשובתר המדינה למשרד מבק מסרההמשטרה 

"התקציב הישיר המצוי בקרן הבלאי" לבין תכנית ההחלפה השנתית. בתשובתה 

הוסיפה המשטרה כי התקציב העקיף )שמועבר למשטרה מהמשרד  2017מפברואר 

לבט"פ ושמקורו בקרן הבלאי( נקבע בהתאם לתכנית ההחלפה השנתית שהיא 

י, לאחר שתכנית זו אושרה על ידי המשרד לבט"פ. לטענת מציגה לצוות ההיגו

 המשטרה, לא קיים מסמך שבו מפורטים כללי ההתחשבנות בינה למשרד לבט"פ.

של המשרד  המדינה מקצה בתקציבה השנתי כספים לתקציב קרן הבלאי

לבט"פ, זאת כדי שתקציב זה ישמש את המשטרה לרכישת כלי רכב במקום 

ים, וכן לרכישת כלי רכב נוספים בהתאם לגידול כלי הרכב ששירותם הסתי

בתקן כלי הרכב של המשטרה. מהביקורת עולה כי אין בידי אגף התקציבים 

והמשרד לבט"פ תחשיב שלפיו נקבע התקציב האמור. משרד מבקר המדינה 

מעיר לאגף התקציבים ולמשרד לבט"פ כי עליהם להסדיר כללים ברורים 

רן הבלאי המבוססים על נתוני צי הרכב, לקביעת התקציב השנתי לתקנת ק

על צורכי החלפת כלי הרכב ועל הגידול הצפוי בצי הרכב, זאת כדי להבטיח 

 חידוש צי הרכב. -שתקציב זה יתאים לייעודו 

הנחיות מינהליות הן כללים שהמינהל הציבורי  עקרונות ניהול תקציב קרן הבלאי:

החובה לקביעת ההנחיות במקרים  קובע כדי להדריך את עצמו במילוי תפקידיו.

 המתאימים נובעת מערכי השוויון, ההגינות והמינהל התקין.

צוות ההיגוי והגופים המיוצגים בו גיבשו במשך השנים דרכי פעולה לגבי שימושי 

המשטרה בתקציב קרן הבלאי. בין היתר גובשו דרכי פעולה בנוגע לקביעת כלי 

נית ההחלפה השנתית( בהתאם לגילם תכ -הרכב שיוחלפו בשנת תקציב )להלן 

וייעודם, בנוגע לרכש כלי הרכב בידי המשטרה, ולהתחשבנות של המשטרה עם 

 המשרד לבט"פ, ובנוגע לגיבוש התקציב המשמש את המשטרה בפועל. 

ומסמכים  2006מהביקורת עולה כי למעט מסמך הסיכום התקציבי משנת 

שנים לגבי השימושים שבהם צוינו החלטות נקודתיות שהתקבלו במשך ה

בתקציב קרן הבלאי, דרכי הפעולה שגיבש צוות ההיגוי לא הוסדרו בנוהל 

 מחייב ומנחה. 

משרד מבקר המדינה מעיר לצוות ההיגוי כי עליו לקבוע נוהל כתוב המרכז את 

כלל ההיבטים הקשורים לגבי השימושים בתקציב קרן הבלאי ולגבי הבקרה 

בין המשטרה למשרד לבט"פ. על הנוהל  עליו, וכן לגבי דרך ההתחשבנות

שנתית ואת סדרי העבודה -לפרט את העקרונות האמורים ברמה השנתית והרב

 שלפיהם יפעל צוות ההיגוי. 

אגף התקציבים והמשטרה מסרו בתשובתם למשרד מבקר המדינה כי הם מקבלים 

ה את ההערה בעניין הצורך בגיבוש נוהל כתוב ומחייב. המשטרה הוסיפה בתשובת

תהליכי  כגון ,עבודה שוטפים ענייני לגביעקרונות כי בנוהל יושם דגש על קביעת 
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מזומנים תזרים ים, ניהול חדשני כלי רכב התחשבנות בגין שינויי תקינה ופרסום תק

וכלל סמכויות ההחלטה שניתנו לצוות  תקציב קרן הבלאיבשימוש , אופן התקציבי

 ההיגוי בנוגע לתקציבי הקרן.

בסיכום התקציבי נקבע כאמור כי צוות ההיגוי  :ההיגוי האוצר בצוות נציגי משרד

יהיה מורכב מנציגי המשטרה, המשרד לבט"פ, ואגפי התקציבים והחשכ"ל במשרד 

האוצר. עוד נקבע כי הצוות יתכנס לישיבות תקופתיות פעם בשלושה חודשים, זאת 

ייתה יכולת כדי למנוע חזרה למצב לפני מימוש הסיכום התקציבי, שבו לא ה

 תקציבית למשטרה לחדש את צי הרכב באופן תדיר.

פעמים וקיבל החלטות לגבי  13התכנס צוות ההיגוי  2016ועד למאי  2012מספטמבר 

ניהול תקציב קרן הבלאי והשימוש בתקציב זה. נמצא כי כל ישיבות צוות ההיגוי היו 

ן גם לא נכח בהרכב חסר: באף אחת מהן לא נכח נציג אגף החשכ"ל, וברבע מה

 נציג אגף התקציבים. 

שנציגו  ,החשכ"לפעל צוות ההיגוי בלא שאגף  2016-2012נמצא כי בשנים 

החלטה ה אתהכיר את הסיכום התקציבי ואף לא אמור להימנות על חבריו, 

 .חבר בצוותכלפיה עליו למנות נציג מטעמו ו

ההיגוי אין נציג  למשרד מבקר המדינה כי בצוות 2016מסר ביולי נציגו של החשכ"ל 

, מאחר שהחשכ"ל כלל לא הכיר את הסיכום התקציבי ואת החשכ"ל מטעם אגף

מסר סגן בכיר לחשכ"ל כי נציג אגף  2016ההחלטה על הרכב הצוות. בדצמבר 

 החשכ"ל בצוות ההיגוי יהיה חשב המשרד לבט"פ או נציג מטעמו של החשב.

בצוות ההיגוי ומעורבותו בהחלטות על  ההשתתפות של נציג אגף החשכ"ל

אחראי בין היתר לביצוע ניהול תקציב קרן הבלאי חשובה, מאחר שהחשכ"ל 

כלל הפעולות הכספיות של הממשלה, של ביצוע ללניהול ו, תקציב המדינה

. ככלל, על צי הרכב הממשלתישל כלי הרכב שבניהול ובכלל זה לרכישה ול

שנקבע בסיכום התקציבי, כדי שיוכל לדון הצוות להתכנס בהרכבו המלא, כפי 

במכלול העניינים הקשורים בניהול תקציב קרן הבלאי ולקבל החלטות 

 בעניינים אלה. 

 

 

 משנה לשנה תקציב העברת עודפי
)תקציב מזומנים( בתקציב הקניות  7תקציב קרן הבלאי מנוהל כתקנת הוצאה רגילה

. תקציב זה מועבר ממשרד לבט"פ לתקציב המשטרה 8השנתי של המשרד לבט"פ  
 הסכום המותר להוצאה בשנה כלשהי שנקבע בחוק התקציב השנתי. -רגילה  תקנת הוצאה  7

חלק קטן מכלי הרכב נרכשים במימון גורמי חוץ, דוגמת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,   8

 ולא באמצעות תקציב קרן הבלאי.
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 הועברו השנים במשך

 הבלאי קרן לתקציב
 של בסכום עודפים

 . ח"ש מיליוני מאות
 

ומתווסף אליו תקציב בתקנת הוצאה התלויה בהכנסה ממכירת כלי רכב שסיימו את 

 שירותם במשטרה. 

ממסמכי אגף התקציבים, המשרד לבט"פ וצוות ההיגוי עולה כי קיימת ביניהם 

ודמות. הסכמה שיש לצבור בתקנת ההוצאות השנתית כספים שלא נוצלו בשנים ק

רכז תחום ביטחון פנים ותעשיות צבאיות באגף התקציבים מסר למשרד מבקר 

כי בשנים שלאחר קביעת הסיכום התקציבי גדל תקציב הבסיס  2016המדינה ביולי 

של קרן הבלאי, בעקבות גידול בתקן צי הרכב. הרכז הוסיף כי העודפים שלא נוצלו 

במשך שנת התקציב העוקבת.  בתקציב קרן הבלאי מועברים לתקציב קרן הבלאי

 2015-2013פירוט תקציב קרן הבלאי השנתי במשרד לבט"פ בשנים  3להלן בתרשים 

בחלוקה לתקציב השנתי המקורי, לעודפים משנים קודמות  -)במיליוני ש"ח( 

 ולתוספות עקב העברות מתקציב המדינה. 

 2015-2013בשנים  במשרד לבט"פהשנתי בלאי התקציב קרן : 3תרשים 

 )במיליוני ש"ח(

 

 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי נתוני תקציב המדינה )תקציב על שינויו(, ב

מהתרשים עולה כי במשך השנים הועברו לתקציב קרן הבלאי עודפים בסכום של 

  הסתכם תקציב קרן הבלאי, ממקורותיו השונים, 2013מאות מיליוני ש"ח. בשנת 

מיליון  724-בכ - 2015מיליון ש"ח ובשנת  679-בכ - 2014מיליון ש"ח, בשנת  716-בכ

 ש"ח. 

בכל שנה הציגה המשטרה לפני צוות ההיגוי את תכנית ההחלפה השנתית שתמומן 

פירוט התקציב  4מתקציב קרן הבלאי ומהכנסות ממכירת כלי רכב. להלן בתרשים 

המקורי של קרן הבלאי )ללא העודפים המועברים( בתוספת ההכנסה הצפויה 

החלפה השנתית ממכירת כלי רכב, העלות הצפויה של רכש כלי רכב לפי תכנית ה

 . 2015-2013וסכום הרכש בפועל )במיליוני ש"ח(. הנתונים נוגעים לשנים 
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 תקציבי תכנון עקב
 עודף ותקצוב לקוי

 שנה מדי הועברו
 תקציב לתקנת בשנה

 עודפי הבלאי רןק
 קודמות משנים תקציב
 מאות של בסכום
 שלא אף, ח"ש מיליוני

 שימוש בהם היה
 כלי רכישת לצורכי

 רכב
 

תקציב המקורי של קרן הבלאי, עלות רכש כלי רכב הצפויה ה: 4תרשים 

 )במיליוני ש"ח( 2015 - 2013רכש בפועל בשנים הוסכום 

 

 משרד מבקר המדינה.  על פי נתוני תקציב המדינה, נתוני צוות ההיגוי וחשבות המשטרה בעיבוד

די היה בסכום שתוקצב בתקציב השנתי  2015-2013מהתרשים עולה כי בשנים 

המקורי בתוספת ההכנסה הצפויה ממכירת כלי רכב, כדי לממן את הוצאות 

 המשטרה לרכישת כלי רכב. 

עולה אפוא כי עקב תכנון תקציבי לקוי ותקצוב עודף הועברו מדי שנה בשנה 

לתקנת תקציב קרן הבלאי עודפי תקציב משנים קודמות בסכום של מאות 

 מיליוני ש"ח, אף שלא היה בהם שימוש לצורכי רכישת כלי רכב. 

נועד לספק ודאות תקציבית  קרן הבלאי אגף התקציבים מסר בתשובתו כי תקציב

למשטרה בדבר יכולתה להחליף את הרכבים בזמן הנדרש. אגף התקציבים הוסיף 

נועדו ש - םעודפיה ,"משק סגור"כקרן הבלאי פעלה , והיות שהתקצובבשל שיטת כי 

עוד מסר אגף התקציבים  .הועברו לקרן מדי שנה בשנה - לרכישת כלי רכב בעתיד

. פעל להפחתתםהוא ועל כן  במידה ניכרת,בשנים האחרונות גדלו עודפי התקציב  כי

הועבר מתקציב קרן ש"ח יון לימ 150-כ האגף ציין בעניין זה בין היתר כי סכום של

חרים. בתשובה משלימה הוסיף אגף התקציבים כי בדיוני לשימושים אהבלאי 

התקציב התבקש המשרד לבט"פ לבחון את סכום העודפים "הלא נדרשים אשר 

נוצרו כתוצאה מאי מימוש תוכנית ההחלפה בשנים קודמות", וכי המשרד טען שיש 

)בהתאם למנגנון הקרן( על מנת י צורך להחזיר את הכספים לתקציב קרן הבלא

 הוסיף האגף כי הוא 2017בפברואר . בעתידתכניות ההחלפה יישום לאפשר את 

יפעל לבחינת מתן העודפים בשנת התקציב הנוכחית ואילך בהתאם לתחשיבים "

 ."ברורים וסדורים

המשרד לבט"פ מסר בתשובתו כי בשל אילוצים בהם נתקלת משטרת ישראל נדחה 

וש תכנית ההחלפה של כלי הרכב ורכישת רכבים בגין הגדלת התקן לעיתים מימ
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עודף המועבר  ה,משטרהשל  לא לפגוע בתכנית הרכששעל מנת משנה לשנה. 

המשטרה פי התקן של ל מיועד להחלפה ולרכישת כלי רכב עהבקרן התקציבי 

כמה חודשים האחרונים ב כי קיים ציין המשרד לבט"פ, לשנה. עם זאתמשנה 

צמצם את הצטברות העודפים בקרן הבלאי מבלי במטרה ל ה,משטרה עם מפגשים

שינויי ומתן מענה לרכישת רכבים בגין  במשטרההחלפת הרכב  בתוכניתלפגוע 

 נקבע כי 2018-2017תקציבי לשנים הבסיכום המשרד הוסיף כי . של צי הרכבתקינה 

 שלהסכמה בכפוף ל ה,למימוש תכניות אחרות במשטר ישמשוחלק מעודפי הקרן 

 משרד האוצר.

עוברים משנה לשנה כי עודפים בתקציב קרן הבלאי  המשטרה המסר הבתשובת

מימוש תכנית ההחלפה של כלי הרכב שלא הוחלפו ברציפות הבמטרה לשמור על 

היתרות שנצברו בקרן של  מקורן העיקריהמשטרה הוסיפה כי  בשנים הקודמות.

 ושמשאליה כדי שי את היתרות השיבנדרש לכי והוא תקציב הקניות שלה, הבלאי 

למערך ייעודיים למערך הסיור וכלי רכב  כשכגון ר ,פרויקטים במשק הרכבביצוע ל

היא פנתה למשרד לבט"פ ולמשרד האוצר  2016-ו 2015. לטענתה, בשנים התנועה

כדי לקבל פירוט של העודפים בתקציב קרן הבלאי, אך אגף התקציבים והמשרד 

 ט כאמור וגם אינם מאפשרים לה גישה למידע בעניין זה. לבט"פ לא מסרו פירו

מתשובת אגף התקציבים והמשרד לבט"פ עולה שהם לא ביצעו תחשיב סדור 

שיעיד על הצורך בהעברת העודפים שהצטברו בתקציב מדי שנה בשנה. 

תשובות אגף התקציבים, המשרד לבט"פ והמשטרה כאמור, כמו גם העובדה 

עודפים ניכרים שאינם נדרשים לרכישת כלי רכב  שנצברו בקרן במשך השנים

כל אלה מלמדים על ליקויים בדרך הגיבוש של תקציב קרן הבלאי, לרבות  -

 ביצוע תחשיב לשם קביעת התקציב, וכן במנגנון הקצאתו. -אי

על אגף התקציבים והמשרד לבט"פ להתאים את תקציב קרן הבלאי לצרכים 

ברת עודפים משנה לשנה תיעשה רק האמיתיים של המשטרה ולהבטיח כי הע

כאשר נמצא כי הדבר נדרש לרכש כלי רכב משטרתיים. על אגף התקציבים 

והמשרד לבט"פ להקפיד למסור למשטרה מידע מלא בנוגע לתקציב קרן 

 הבלאי, בין היתר במסגרת דיוני צוות ההיגוי.

 

 

 יצוע תכנית ההחלפה השנתיתב
תכנית את צוות ההיגוי  לאישורהמשטרה  ה מגישהשנכל תחילת  לקראת .1

פי מועדי ההחלפה  על התכנית מגובשת גיבשה;אשר השנתית החלפה ה

משרד מבקר  שנקבעו לכלי הרכב ועל פי שינויים בתקן כלי הרכב שלה.

המדינה בדק את תכניות ההחלפה השנתיות של המשטרה שהוצגו לצוות 

מספר כלי  5ם ההיגוי, לעומת רכש כלי הרכב שבוצע בפועל. להלן בתרשי

הרכב שתכננה המשטרה לרכוש על פי תכניות ההחלפה השנתיות בכל אחת 

 , לעומת מספר כלי הרכב שנרכשו בפועל:2015-2010מהשנים 
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כלי הרכב שתכננה המשטרה לרכוש, לעומת כלי הרכב : 5תרשים 

 2015-2010שנרכשו בפועל בשנים 

 

 .המדינהבעיבוד משרד מבקר על פי נתוני צוות ההיגוי 

מהתרשים עולה כי תכניות ההחלפה השנתיות שאישר צוות ההיגוי אינן 

מכלי  87%-החליפה המשטרה רק כ 2015-2010מיושמות במלואן. בשנים 

הרכב שיועדו להחלפה על פי תכניות ההחלפה. כלומר, המשטרה דחתה 

לא  2015בכל שנה את החלפתם של מאות כלי רכב. לדוגמה, בשנת 

י רכב שיועדו להחלפה על פי תכנית ההחלפה כל 238החליפה המשטרה 

מכלי הרכב שיועדו להחלפה, וזאת למרות שקיימים  15%לשנה זו, כלומר 

בקרן הבלאי עודפי תקציב בסך של מאות מיליוני ש"ח שיועדו לצרכי 

 חידוש צי הרכב. 

וכיום אין  ,מטרתהאת הקמת הקרן השיגה בתשובתו מסר המשרד לבט"פ כי 

המשרד לבט"פ היעדר תקציב. של שלא מוחלף בזמן ב כלי רכב במשטרה

למלא  המשטרהביותר ביכולתה של  ניכרשיפור  חל הקמת הקרן הוסיף כי בשל

 את תפקידיה. 

מימוש תכנית ההחלפה במועדה יש משמעויות כלכליות ותפעוליות. כבר -לאי

נית אי מימוש תכציין ראש מדור רכב במת"ח כי " 2013בדיון צוות ההיגוי מיוני 

ההחלפה באופן מלא ובמועד משפיעה על מרכיבי ההוצאה הקשורים במשק 

עקב המשטרה גע במבצעיות ופ". ראש המדור הוסיף כי עיכוב בהחלפה הרכב

ולא בשירות מבצעי ועקב הצורך להקצות  במוסכים כלי רכב ישניםשהיית 

גורמת  כלי הרכבהתיישנות כדי לנייד את כלי הרכב למוסכים. כמו כן,  שוטרים

  .9םירתכמגבוהות ולירידה בהכנסות מ דלקגבוהות, להוצאות  התחזוקלעלויות 
ה )בכל שנ ובשל הזדקנות צי הרכב והפסד שנת מודל כלי רכב למכירהכתוצאה מהיצע קטן של   9

 ערך כלי הרכב יורד(.
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 תכניות ביצוע-אי

 עד, במועדן ההחלפה
 ההחלפה דחיית כדי
 רכב כלי מאות של

 ביכולת פוגע, בשנה
 את לבצע המשטרה
 משימותיה
 

הכשירות המבצעית של המשטרה תלויה בין היתר בצי רכב שמיש ותקין. 

הסדרת תקציב קרן הבלאי בתקציב המשרד לבט"פ וההחלטה על הקמת 

די צוות ההיגוי נועדו להבטיח מימוש של תכנית סדורה לריענון צי הרכב, כ

ביצוע תכניות ההחלפה -שבידי המשטרה יהיו כלי רכב חדשים ותקינים. אי

במועדן, עד כדי דחיית ההחלפה של מאות כלי רכב בשנה, פוגע ביכולת 

ביצוע -המשטרה לבצע את משימותיה. כמו כן, לפי המשטרה יש לאי

כאמור משמעויות כלכליות ותפעוליות, ובהן הגדלת העלויות של 

על המשטרה, בפיקוח צוות ההיגוי, להקפיד על יישום  התחזוקה והדלק.

 תכניות ההחלפה במועד. 

קרן הבלאי אמור להבטיח את תקציב מנגנון בתשובתה מסרה המשטרה כי 

המימוש של התכנית להחלפת כלי הרכב ולחידושם. ואולם התקציב  רציפות

, אינו אחיד ואינו מתקבל בתחילת השנהבפועל שמקצה משרד האוצר למשטרה 

בכלל זה להזמין ו ,לקדם את תכנית ההחלפה במלואה הדבר משפיע על יכולתוה

של כלי רכב  השילא נכון לבצע רכהמשטרה הוסיפה כי  .כלי רכב מספקים

 ים שבהם הרכישה מתוקצבת על בסיס תקן הצפוי להשתנות. במקר

לא היה מקרה בו כי  2017המשרד לבט"פ מסר בתשובה נוספת בפברואר 

כי ו במשטרה,המשרד מנע בדרך כלשהי את מימוש תכנית החלפת כלי הרכב 

נוסף לפי ולרכש המשטרה ישנו גיבוי תקציבי מלא למימוש תכנית ההחלפה של 

 תקן המשטרה.

איננו כי " 2017התקציבים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר  אגף

מכירים בעיה במועד העברת תקציב הרכש. באופן כללי, תקציב הבסיס של קרן 

הבלאי מתוקצב מתחילת השנה ומרבית עודפי התקציב מועברים מידי שנה 

 ."ילת השנהחבת

שטרה כי משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האוצר, למשרד לבט"פ ולמ

עליהם לפעול ליישום תכניות ההחלפה במועדן, כדי שלא תיפגע יכולת 

המשטרה לבצע את משימותיה. כמו כן, נוכח תשובת המשטרה, על אגף 

התקציבים והמשרד לבט"פ להעביר לה את תקציב הרכש במועדו. לגבי 

המשטרה, עליה לתכנן את שינויי התקינה לפני קביעת תכנית ההחלפה, 

 נית המאושרת תהיה עדכנית. כדי שהתכ

עודף בתקציב בקרן הבלאי נוצר כאשר כלי רכב אינם מוחלפים במועד שנקבע  .2

 לכך בתכנית ההחלפה, או כאשר תקופת השימוש בפועל בכלי הרכב מוארכת. 

החליטה הממשלה להטיל על השר לביטחון הפנים להנחות את  2013במאי 

הרכב הצמודים שלה אחת המפקח הכללי של המשטרה להחליף את כלי 

. בעקבות טענת המשטרה ולפיה בשל 10לחמש שנים, במקום אחת לארבע שנים

אופי פעילותם של קצינים ושוטרים בתפקידים מבצעיים נגרם בלאי גבוה לכלי   
 (.13.5.13) 207החלטה   10



 ב67 שנתי דוח|    1380

 2014הרכב המוצמדים להם, אישר מנהל מינהל הרכב הממשלתי באוגוסט 

ם לפעילות מבצעית להמשיך להחליף את כלי הרכב הצמודים המשמשים ג

אחת לארבע שנים. אשר לכלי הרכב הצמודים לשוטרים בתפקידים מינהליים, 

 נקבע כי הם יוחלפו בהתאם להחלטת הממשלה כל חמש שנים.

הצטברו בתקציב קרן הבלאי  2014נמסר לצוות ההיגוי כי בשנת  2015ביולי 

שהיו אמורים כלי רכב  536החלפה של -, עקב אי"חמיליוני ש 37.2עודפים בסך 

לפי גילם וייעודם לסיים את שירותם. כמו כן נמסר לצוות ההיגוי כי בעקבות 

החלטת הממשלה להחליף את כלי הרכב הפרטיים פעם בחמש שנים ולא פעם 

מיליון ש"ח  8.3-ועוד כ 2014בארבע שנים, הצטברו בקרן עוד מיליון ש"ח בשנת 

החלפת כלי הרכב -אי. העודפים שהצטברו בשנים אלו בגין 2015בשנת 

 מיליון ש"ח.  46.5-במועדים שתוכננו לכך מראש מסתכמים אפוא בכ

ציינה נציגת המשרד לבט"פ כי "עודפים  2015בדיון שקיים צוות ההיגוי בנובמבר 

שנים כבר מומשו, ]לגבי[ יתר  5-ל 4-שנצברו משינוי קריטריון ההחלפה מ

פרד על מנת לעבור בפירוט על מיליון ש"ח יש לקיים דיון נ 37-הצבירה בסך כ

מיפוי כלי הרכב בהם מדובר". בסיכום הדיון הנחה ראש אג"ת במשטרה את 

ראש מחלקת משאבים בה לדון עם גורמי משטרה אחרים ועם נציגי אגף 

החלפת כלי -התקציבים והמשרד לבט"פ לגבי עודפים שנצברו בקרן בגין אי

 בעניין זה.  רכב במועדם, ולהציג לפניו תמונת מצב עדכנית

 עדכנית מצב ההיגוי תמונת צוות הוצגה לפני לא הביקורת סיום למועד עד

 .בתקציב קרן הבלאי שהצטבר העודף לגבי

משרד מבקר המדינה מעיר כי על צוות ההיגוי לגבש תמונת מצב עדכנית 

החלפת כלי רכב -של העודפים שהצטברו בתקציב קרן הבלאי עקב אי

יש עוד מקום להמשיך ולהכלילם בתקציב  במועד המתוכנן ולבחון אם

קרן הבלאי; ובהתאם לכך עליו להעמיד את תקציב קרן הבלאי על 

 הסכום הריאלי הדרוש.

 אתפעמים  כמה היא ניתחה 2014עד שנת המשטרה מסרה בתשובתה כי 

, אולם למשרד לבט"פ שהועלונתונים ומסרה את ה בקרן הבלאי םעודפיה

  2015בשנים עוד מסרה המשטרה כי  .בנתונים אלה הכירלא המשרד לבט"פ 

למשרד לבט"פ ולמשרד האוצר במטרה לאמוד ולנתח את  יא פנתהה 2016-ו

הוסיפה כי בדיוני המשטרה  לא נענו. יהפניותאולם תקציב קרן הבלאי, ביתרות ה

 ללא פירוט. ,העודפים בקרן את סכוםג המשרד לבט"פ יועדות קרן הבלאי הצ

 צוות ההיגויועל  ייכים לה,קרן הבלאי שתקציב העודפים ב לטענת המשטרה,

 . הםיעשה ביהשימוש ש ולקבוע מה

משרד מבקר המדינה מעיר לאגף התקציבים ולמשרד לבט"פ כי עליהם 

להסדיר את תהליך החישוב המפורט והמעקב אחר העודפים שהצטברו 

 בקרן הבלאי, בתהליך שקוף לכל הגורמים לרבות המשטרה. 
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תקציב קרן הבלאי מספים העברת כ
 לשימושים אחרים
חוק יסודות התקציב(, נקבע כי אם  -)להלן  1985-בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה

נותר סכום עודף באחד מסעיפי התקציב בחוק תקציב שנתי לשנת כספים פלונית, "

ה ]ועדת , רשאי שר האוצר, בהודעה לועד'הכנסת'או על פיו, חוץ מסעיף תקציב 

להתיר את השימוש באותו סכום בשנת הכספים שלאחריה לתכנית שבה  ,הכספים[

 .", לתכנית אחרת שבאותו סעיף תקציב[11]נכלל או, אם אינו הוצאה מותנית בהכנסה

כאמור, במשך השנים הצטברו בתקציב קרן הבלאי עודפים בסכומים של מאות 

  מיליוני ש"ח.

יב קרן הבלאי עודפים העביר משרד האוצר לתקצ 2015-2013נמצא כי בשנים 

משנים קודמות, לצורך חידוש צי הרכב. ואולם נמצא כי משרד האוצר ביצע 

בשנה מתקציב קרן  ש"חמאות מיליוני בשנים אלו העברות תקציביות של 

 שאינם קשורים לחידוש צי הרכב. חלק מהסכומים הועברו הבלאי לשימושים

, וחלק הועברו "פבטללשימושים אחרים של המשרד  חלק הועברוכהלוואה, 

 הפרטים: להלןלמשרדים אחרים. 

, 2015, שנעשה באוגוסט 2016-2015לשנים  12מסיכום תקציב המשרד לבט"פ .1

לצרכים אחרים; סכום זה  "חמיליון ש 172עולה כי הועברו מתקציב קרן הבלאי 

 . 2017אמור להיות מוחזר לתקנה בשנת 

עולה כי אגף התקציבים  2018-2017לשנים  מסיכום תקציב המשרד לבט"פ .2

מיליון ש"ח האמורים  172-מ 150והמשרד לבט"פ הסכימו לדחות את החזרת 

מיליון ש"ח לשימושים אחרים של  150, ונוסף על כך להעביר עוד 2019לשנת 

המשרד לבט"פ. כמו כן החליט אגף התקציבים לאפשר למשרד לבט"פ 

לצרכים אחרים, "בתנאי שלא  "חמיליון ש 100להקצות מתקציב קרן הבלאי עוד 

 תיפגע פעילות הקרן". 

מיליון ש"ח מתקציב קרן הבלאי  450-העביר אגף התקציבים כ 2015בדצמבר  .3

מיליון ש"ח למשרד הביטחון, בין היתר למימון תקני  234-לשימושים אחרים: כ

עירה מיליון ש"ח לרשויות המקומיות, עבור מענק התיישבות צ 65-כוח אדם; כ

 28כללית;  מיליון ש"ח לעתודה )רזרבה( 75פעמיים; -ומענקים ביטחוניים חד

 מיליון ש"ח לשימושים נוספים. 48מיליון ש"ח לשימוש משרד ראש הממשלה; 

 
 ממשלתיים.-תקציב המותר בהוצאה, ובלבד שיתקבלו תקבולים למימון ההוצאה מגורמים חוץ  11

מסמך שנערך לפני אישור התקציב השנתי בממשלה. המסמך מעגן את ההסכמות בין משרד   12

ודם, כפי שיוצגו בתקציב השנתי האוצר למשרד לבט"פ על הסכומים שיוקצו למשרד לבט"פ וייע

 של המשרד לבט"פ.
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 בדבר החלטות
 או קבועה - העברה

 מאות של - זמנית
 שהצטברו ח"ש מיליוני

 הבלאי קרן בתקציב
 אחרים לשימושים
 פעולה דרך משקפות

 במספר תקינה בלתי
 נושאים
 

קבועה  -משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האוצר כי החלטות בדבר העברה 

י לשימושים של מאות מיליוני ש"ח שהצטברו בתקציב קרן הבלא -או זמנית 

אחרים משקפות דרך פעולה בלתי תקינה במספר נושאים: תכנון לקוי של 

חידוש צי  -תקציב קרן הבלאי, שימוש בתקציב שלא על פי הייעוד שנקבע לו 

הרכב, והחלטות על הסטות תקציב לצרכים דחופים שלא על פי תחשיב כולל 

 וסדור. 

אגף התקציבים מסר בתשובתו כי "פעל לניוד עודפי המזומן לטובת צרכים אחרים 

של מדינת ישראל מחד, ולהבטחת ייעוד הכספים לרכש כלי רכב באמצעות סיכום 

המשטרה מסרה כי ההחלטה על העברת עודפים לשימושים אחרים תקציבי מאידך". 

 לא תואמה ִאתה.

העברת העודפים בתקציב קרן הבלאי  -דרך הפעולה של אגף התקציבים 

משנה לשנה כדי שישמשו לרכישת כלי רכב עבור המשטרה, ולאחר מכן 

אינה תואמת את מטרת הסיכום התקציבי  -העברת הכספים לשימושים אחרים 

יית "ודאות תקציבית" למשטרה בעניין החלפת צי הרכב שלה וחידושו. הקנ -

על משרד האוצר לבחון באופן מושכל ובאמצעות תחשיבים ברורים, בתיאום 

עם המשטרה וצוות ההיגוי, את הצורך בהעברת חלק מהעודפים או כולם 

עליו  -לתקציב קרן הבלאי. אם יגיע משרד האוצר למסקנה כי אין צורך בכך 

 נות את העודף התקציבי לשימושים אחרים בהליך קבלת החלטות מסודר. להפ

 

 

  ממכירת כלי רכב בהכנסותהשימוש 
כאמור, בסיכום התקציבי נקבע כי מקורות תקציביים שייווצרו עקב הצערת גיל כלי 

הרכב, יתווספו לתקציב קרן הבלאי. כמו כן הוסכם כי בכל שנה ייקבע אומדן לגבי 

תיווצר ממכירת כלי רכב שסיימו את שירותם במשטרה באותה ההכנסה השנתית ש

 שנה. 

סוכם כי אם יתברר שההכנסה ממכירת כלי רכב  2013בדיון שהתקיים באוקטובר 

בפועל גבוהה מההכנסה על פי האומדן, תקבל המשטרה מהקרן את הסכום העודף. 

אם יתברר שההכנסה בפועל נמוכה מההכנסה על פי האומדן, יכוסה הפער 

באמצעות ההכנסות שיתקבלו ממכירת כלי רכב בשנה העוקבת. עוד סוכם בדיון כי 

עודף הכנסה יופנה בשלב הראשון למימון ההוצאות הכרוכות במכירות כלי רכב, 

ובהן הוצאות הפרסומים לגבי המכירות והוצאות תחזוקת מגרש המכירות במתקן 

מעיון בסיכומי הדיונים בהתאם להחלטות צוות ההיגוי.  -המשטרתי, ובשלב השני 

שקיים צוות ההיגוי עולה כי במשך השנים הוא אישר למשטרה להשתמש בעודפים 

ממכירת כלי רכב למימון ההוצאות הכרוכות במכירות וגם למימון מגוון פעילויות 

 אחרות. להלן פירוט:
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הממשלה רשאית להוציא את הסכומים של בהתאם לחוק יסודות התקציב,  .1

בהכנסה בתנאי שהסכום המוצא לתכנית פלונית לא יעלה ההוצאה המותנית 

על סכום התקבול שיתקבל למעשה לאותה תכנית עד תום שנת הכספים; עלה 

התקבול שהתקבל למעשה לתכנית פלונית על סכום ההוצאה המותנית 

בהכנסה הנקוב בחוק התקציב השנתי, יועבר העודף לאוצר המדינה ואין 

 המפורטים בחוק. בהתאם לתנאים אלא  ,להוציאו

מנתוני חשבות המשטרה עולה כי המשטרה השתמשה בכספים מתקנת הוצאה 

המותנית בהכנסה בגין מכירת כלי רכב לתקנה המיועדת לרכישת דלק 

פירוט לגבי התקציב השנתי  1שבתכנית אחרת בתקציב המשטרה. להלן בלוח 

משה והסכומים מתקציב זה בהם השת 2015-2013המותנה בהכנסה בשנים 

 המשטרה לרכישת דלק. 

תקציב ההוצאה המותנת בהכנסה, ההכנסה בפועל והסכומים : 1לוח 

 התקציב המותנה   (ששמשו לרכישת דלק )במיליוני ש"ח

 ההכנסה ממכירת  בהכנסה 

 הסכומים ששימשו  כלי רכב בפועל

 לרכישת דלק
2013 40 50 32 
2014 40 60 17 
2015 60 48 8 

 

השתמשה המשטרה בעשרות מיליוני  2015-2013מהלוח עולה כי בשנים 

ש"ח מתקנת הוצאה המותנית בהכנסה עבור רכש דלק שמתוקצב 

 בתכנית אחרת, בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב. 

ללא  האמורותחשבונאיות הפעולות הנעשו המשרד לבט"פ מסר בתשובתו כי אם 

 לכך. ותףלא היה ש הוא, צוות ההיגויאישור 

 כלי רכבהשימוש בעודפי הכנסות ממכירת המשטרה מסרה בתשובתה כי 

ישיבת באגף התקציבים כפי שהוצגה לרכישת דלק נעשה בהתאם לעמדת נציג 

, ולפיה "עודף הכנסות ממכירת כ"ר ]כלי רכב[ 2014עדת קרן הבלאי משנת ו

ת יכול לתת מענה גם לפערי קיום אחרים וזאת בנוסף להקצאת המקורו

לא אישר ולא היה להשבחת כ"ר למכירה". אגף התקציבים מסר בתשובתו כי "

מכירת כלי רכב מתקנה של הכנסות ההעבירה כספים מ לכך שהמשטרה "מודע

 ל חוק יסודות התקציבע עבירה חמורה היאפעולה זו  , וכידלק תשילרכ

נושא העברת עודפי )ההדגשה אינה במקור(. אגף החשכ"ל מסר בתשובתו כי 

 .הכנסות מהקרן עבור רכישת דלק יתוקן ויוסדר בהתאם

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי שימוש בעשרות מיליוני ש"ח 

מתקנת הכנסות ממכירת כלי רכב לרכישת דלק נעשתה שלא בהתאם 

 להוראות חוק יסודות התקציב. 
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עודפי ההכנסות ממכירת כלי רכב שצוות ההיגוי ייעד לרכישת אמצעים  .2

 הדרושים לביצוע המכירות, מתוקצבים בתקנת בלאי רכב בתקציב המשטרה. 

המשטרה בכספי  השתמשה 2016-2013עלה כי בשנים  בביקורת

בניגוד זאת  ה,בתקציב שנקבעוההכנסות ממכירת כלי רכב שלא למטרות 

. בחלק מהמקרים נעשה הדבר בלי שניתן התקציבלהוראות חוק יסודות 

 לכך אישור של צוות ההיגוי כנדרש. להלן פירוט:

רכשה המשטרה מהכספים שהוקצו בתקנה לרכש  2016-ו 2013בשנים 

אמצעים הדרושים למכירות כלי רכב, שבע מכונות לשטיפת כלי רכב 

של ארבע מיליון ש"ח. נמצא כי צוות ההיגוי אישר את רכישתן  1.9-בסך כ

מכונות שטיפה בלבד. מכונות השטיפה שהותקנו במחוזות חוף, צפון 

 ומרכז נרכשו ללא אישור צוות ההיגוי.

א ומלמוקצה כל עוד המשטרה מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

לקדם את משק הרכב,  ןשתכלית ולפעולותתכנית ההחלפה ליישום  המימון

 .הבהתאם לצרכי ת כלי הרכבהכנסות ממכירב להשתמשרשאית  המשטרה

המשטרה הוסיפה כי עמדת נציג אגף התקציבים שהוצגה לצוות ההיגוי ביולי 

יכול לתת מענה גם לפערי קיום " כלי רכבעודף בהכנסות ממכירת ולפיה  2014

כלי הכנסות ממכירת ההסכמה לשימושים שנעשו בעודפי  משמעותה ",אחרים

אשר נרכשו מעודפי ההכנסות מיועדות מכונות השטיפה רכב. לדברי המשטרה, 

 בין היתר לצורך מכירה. ,צי הרכבה של השבחלו לתחזוקה ,לשמירה

קרן בתקציב הכנסות העודפי  להעברתנקבע מנגנון החשכ"ל מסר בתשובתו כי 

ישמשו למטרה של רכישת רכב בלבד ש ל מנתע ,הבלאי לשנת התקציב הבאה

 . ולא לייעודים אחרים, כמו תפעול רכב

ממכירת כנסה הה פיעודשרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי השימוש במ

כלי רכב שלא לרכישת כלי רכב מותנה באישור צוות ההיגוי, ואילו הרכש 

שעשתה, כמתואר לעיל, היה ללא אישור כזה. נוכח תשובת החשכ"ל, על 

המשטרה להקפיד להשתמש בעודפי ההכנסה ממכירת כלי רכב בהתאם 

רכש כלי רכב. אם היא מעוניינת להעביר את  -התקציב לייעודם לפי חוק 

 עודפי ההכנסה לתקציב אחר, עליה לפעול על פי חוק יסודות התקציב.
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 מוחזרים שנים במשך
 ח"ש מיליוני מאות

, הבלאי קרן לתקציב
 לייעודם שישמשו בלי

 

 תזרימי ותקציבי כדי מרחב פעולה נועד לאפשר למשטרההבלאי  תקציב קרן

פגמים  בביקורת עלוהכשירות המבצעית של צי הרכב. השלמות ואת  להבטיח

במשך שנים  -ואגף התקציבים צוות ההיגוי  הפעולה שלבדרך  מהותיים

רכש  -מוחזרים מאות מיליוני ש"ח לתקציב קרן הבלאי, בלי שישמשו לייעודם 

כלי רכב. בכך הפך למעשה חלק מתקציב קרן הבלאי למקור תקציבי 

לשימושים אחרים של אגף התקציבים, בלי שניתנה לכך השקיפות הנדרשת 

 . אושרו כנדרש על ידי הגופים המוסמכיםבתקציב ובלי שההעברות 

על אגפי  ,קרן הבלאיהכספים בתקציב  לניהולליקויים שהועלו בנוגע נוכח ה

לבצע בדיקה יסודית בנוגע "פ והמשטרה לבט"ל, המשרד והחשכהתקציבים 

לניהול תקציב זה ולנקוט לאלתר את הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים 

שהועלו. עליהם להקפיד להתאים באופן עקבי את הקצאת הכספים בתקנת 

קרן הבלאי למצבת הצי המשטרתי, לגידולה ולצורכי החלפת כלי הרכב ולתת 

 את דעתם על עודפי התקציב המצטברים בקרן. 
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 כישת כלי רכב במשטרהר

כאמור, כלי הרכב של המשטרה משמשים למגוון ייעודים: יש כלי רכב הצמודים 

לבעלי תפקידים, יש כלי רכב המיועדים לשימושים מינהליים, ויש כלי רכב מבצעיים 

שלהם מאפיינים ייחודיים הנובעים מהצרכים המבצעיים של המשטרה. המשטרה 

במרבית ימות השנה וברוב שעות  -גבוהה  מפעילה חלק מכלי הרכב בעצימות

כדי לתת מענה מהיר לאירועים, להוביל עצורים,  -היממה וכן בתנאי שטח מגוונים 

 לבצע מרדפים; בכלי רכב אלה נוהגים נהגים רבים.

כאמור, המשטרה רוכשת את כלי הרכב שברשותה באמצעות מכרזי רכב מרכזיים 

עבור כלל הגופים הממשלתיים. לפני  שמפרסם מינהל הרכב לשם רכישת כלי רכב

פרסום מכרז שולח מינהל הרכב לגופים הממשלתיים הרוכשים את רכביהם 

באמצעותו את טיוטת מפרט הרכב שיפורסם במכרז, והגופים נדרשים להעיר את 

הערותיהם ולפרט את דרישותיהם בהתאם לצרכים הייחודיים של כל אחד מהם. 

עבור הגופים הממשלתיים בהתאם לתוצאות מינהל הרכב רוכש את כלי הרכב 

(, חבר בוועדת המכרזים של מינהל הרכב מטעמהנציג המכרז. אשר למשטרה )ש

היא רוכשת, בהתאם לתוצאות המכרז, את כלי הרכב באופן עצמאי ישירות מיבואני 

 הרכב. 

כלי רכב  915רכש מינהל הרכב  2015מנתוני מינהל הרכב והמשטרה עולה כי בשנת 

כלי רכב. להלן בתרשים  1,366משרדי הממשלה, וכי המשטרה רכשה בשנה זו עבור 

שיעור רכש כלי הרכב הממשלתיים והמשטרתיים מכלל כלי הרכב שנרכשו  6

 באמצעות מכרזי מינהל הרכב, וכן פילוח הרכש המשטרתי בשנה זו.

  2015שיעור רכש כלי הרכב הממשלתיים והמשטרתיים בשנת : 6תרשים 
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מהתרשים עולה כי שיעור הרכש המשטרתי מכלל הרכש שבוצע באמצעות מכרזי 

, וכי שיעור הרכש המשטרתי של כלי רכב פרטיים מכלל 60%מינהל הרכב הוא 

 .35%הוא  הרכש

בנפחי מנוע שונים.  13כמחצית מכלי הרכב שרכשה המשטרה הם כלי רכב פרטיים

שבאמצעותם  ,2012הרכב משנת מצוינים המכרזים המרכזיים שפרסם מינהל  2בלוח 

 רכשה המשטרה כלי רכב אלו:

 רכב שבאמצעותם רכשה המשטרה כלי המרכזיים המכרזים: 2 לוח

 2012 פרטיים משנת

 ייעוד כלי הרכב תאריך פרסום תוצאות המכרז מס' המכרז
16-2011 

 סיור, תנועה, מינהלי, צמוד 15.2.12 )קוואטרו(
4-2015 

 סיור, תנועה, מינהלי, צמוד 9.6.16 )סינקו(

מכרז  -)להלן  16-2011באמצעות מכרז רכשה המשטרה  2016ועד יוני  2012משנת 

סמ"ק; כלי רכב אלה  2,000-ו 1,600( כלי רכב פרטיים בנפחי מנוע של הקוואטרו

מכרז  -)להלן  4-2015תוצאות מכרז  יועדו בין היתר להיות כלי רכב מבצעיים.

, והוא אמור להסדיר את המשך רכישת כלי הרכב 2016י הסינקו( פורסמו במא

 . 2016ממועד כניסתו לתוקף ביוני 

 

 

 המיועדים לשימושרכישת כלי רכב פרטיים 
 הרכב באמצעות מכרזי מינהלמבצעי 

בהתאם לנוהלי המשטרה, השלב הראשון בהליך הרכש הוא כתיבת מסמך דרישה 

(, שבו מפורטים צורכי המשתמש מהמוצר או מהשירות מסמך דמ"ץ -מבצעית )להלן 

ץ לכלי רכב היא של הגורם "שלגביהם מתבקש הרכש. האחריות לכתיבת מסמך דמ

המקצועי האחראי במשטרה לפעילות שבמסגרתה נדרש כלי הרכב. לדוגמה, 

ץ בעניין רכש של כלי רכב שישמשו "מחלקת הסיור אחראית לכתיבת מסמך דמ

הגדיר את הדרישות הטכניות והמבצעיות מכלי הרכב, כדי להבטיח ביחידות הסיור ול

ץ אמור להתייחס להיבטים כגון הנסועה "את התאמתם לייעודם המבצעי. מסמך דמ

, הדרכים שבהן צפויים כלי הרכב לנסוע )דרכים סלולות, 14הצפויה של כלי הרכב

 הם.שטח וכו'(, העומסים על כלי הרכב ומערכות ודיגומים שיש להתקין ב

פירוט של מספר כלי הרכב הפרטיים שהוקצו בתקן ליחידות הסיור  3להלן בלוח 

  .2016והתנועה של המשטרה, מעודכן ליוני 
  .אישי או משפחתיהוא  המיועד להם לפי פרסומי היצרןשימוש שה רכב כלי  13

 בתקופה מסוימת.י רכב מספר הקילומטרים הצפוי שייסע כל  14
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מספר כלי הרכב הפרטיים בתקן ליחידות הסיור והתנועה של : 3לוח 

מספר כלי הרכב שהוקצו   2016המשטרה, מעודכן ליוני 

מספר כלי הרכב שהוקצו  ליחידות הסיור

 ליחידות התנועה
 63 331 (4סמ"ק )דגם  1,600נפח 
 54 1 סמ"ק 2,000נפח 

 .עיבוד משרד מבקר המדינהעל פי תקן כלי רכב במשטרה )אג"ת(, ב

רכשה המשטרה את כלי הרכב הפרטיים  2016-2012הועלה כי בשנים 

ם  15המשמשים אותה לצרכים מבצעיים בלי להכין לפני המכרזים לרכישת

 שיבטיחו את התאמתם לייעודם המבצעי.ץ, "מסמכי דמ

יודגש כי השימוש שעושה המשטרה בכלי הרכב לצורך פעילות מבצעית מצריך את 

ק"מ לשנה, יכולת  120,000עמידתם בדרישות ייחודיות, ובהן יכולת נסיעה של עד 

שעות ביממה ברציפות, יכולת לשאת שלושה שוטרים וציוד בתא המטען  24פעולה 

ק"ג ויכולת תאוצה מהירה; כמו כן, על כלי רכב אלה  400-כ במשקל כולל של

לעמוד בדרישות הנוגעות לנפח תא המטען, למרחק בין הגחון לכביש עם ציוד 

ובלעדיו, לרוחב של המושב האחורי, למרווח במושב הקדמי לאחסון ונעילה של נשק 

 אישי ולגובה של מושב הרכב. 

עדים לשימוש מבצעי היא יכולת של דרישה נוספת מכלי הרכב של המשטרה המיו

כל מערכותיהם לפעול במצב סרק, ללא תנועה. יצוין כי במצב שבו נעשה בכלי רכב 

שימוש רציף המתאפיין בנסיעה אטית ובעמידה במצב סרק כאשר המנוע ויתר 

מכלולי כלי הרכב פועלים, ניצולת המנוע נמוכה, דבר המצריך תדירות טיפולים 

 2016על מכלולי הרכב. מנתוני המשטרה עולה כי במאי תכופה לצורך שמירה 

-שעות, מהן כ 73,100-הסתכם משך הזמן של הפעלת כלי הרכב המבצעיים בכ

שעות במצב סרק, ללא תנועה. דהיינו, ביותר ממחצית הזמן שבו פעל המנוע  40,300

 בכלי רכב אלה, הם היו ללא תנועה. 

של עלויות הדלק והתחזוקה של  מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי התחשיב

התבסס במכרז  -שהציון המשוקלל הסופי במכרז נקבע בין היתר על פיו  -כלי הרכב 

 50,000על נסועה של  ק"מ בשנה ובמכרז הסינקו 65,000הקוואטרו על נסועה של 

ק"מ בשנה. נמצא כי נסועות אלו הן רק כמחצית הנסועה השנתית בכלי הרכב 

 עי במשטרה.הפרטיים שבשימוש מבצ

 
 מכרזי הקאווטרו והסינקו.  15
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 הרכב שכלי אף

 המשמשים הפרטיים
 המשטרה את

 מבצעית לפעילות
 לעמוד נדרשים

 לא ייחודיות בדרישות
 המפרטים כללו

 את במכרזים הטכניים
 המאפיינים כל

 הדרושים הייחודיים
 למשטרה
 

משרד מבקר המדינה העלה בבדיקתו כי אף שכלי הרכב הפרטיים המשמשים 

את המשטרה לפעילות מבצעית נדרשים לעמוד בדרישות ייחודיות, ואף שיותר 

ממחצית כלי הרכב שנרכשים באמצעות מכרז מינהל הרכב נרכשים על ידי 

ם הייחודיים לא כללו המפרטים הטכניים במכרזים את כל המאפייני -המשטרה 

הדרושים למשטרה. כך למשל, במסמכי המכרזים לא צוינו דרישות בנוגע 

ליכולת עמידת כלי הרכב בהילוך סרק במשך זמן, להיקף הנסועה וליכולת 

נשיאת המשקל של כלי הרכב. עקב כך לא היה ניתן לבחון את התאמת כלי 

נכללות במפרטי הרכב לייעודם המבצעי. יצוין כי אילו היו הדרישות האמורות 

המכרזים ומובאות בחשבון בדירוג ההצעות, ייתכן שתוצאות המכרזים היו 

שונות, וההוצאה הכוללת בגין הרכישה והתחזוקה של כלי הרכב הייתה 

  פוחתת.

בכפוף  כיהשה מאמץ מרבי להתאים את כלי הרכב לצרועה השיבה כי היא משטרה

מצטרפת למכרזי  היאככלל, ה הוסיפה כי משטר. הלמגבלות התקציב הקיימות

הרכב  המשטרה ציינה כי מינהל. 16ליהנות מהיתרון לגודל ל מנתנהל הרכב עימ

מבצע מיון ראשוני של כלי הרכב, בדגש על הצורך שכלי הרכב ישמשו גם את 

המערך המבצעי של המשטרה ויעמדו בדרישות המבצעיות שלה, כולל מתן אפשרות 

להתקין בהם אמצעי תקשוב המפורטים במסמכים שמסרה מחלקת תחבורה 

 במשטרה למינהל הרכב. 

רה מידע בדבר היקף הנסועה הצפוי החשכ"ל מסר בתשובתו כי הוא מקבל מהמשט

לכלי הרכב שיירכשו באמצעות מכרזי מינהל הרכב, וכי מאפייני כלי הרכב הדרושים 

והמפרטים הטכניים מוגדרים בתיאום עם המשטרה לפני פרסום מכרז. החשכ"ל 

הוסיף שאין לו "אלא להסתמך על המידע שמעבירה לו המשטרה", וככל שהמידע 

יה עדכני יותר, כך יהיו דרישות המכרז מותאמות יותר שתמסור לו המשטרה יה

 לצרכיה.

ולמינהל הרכב כי היה עליהם לכלול את משטרה מעיר למשרד מבקר המדינה 

לפעילות מבצעית כל המאפיינים הייחודיים של כלי הרכב הדרושים למשטרה 

לוודא כי במכרזים לרכישתם. על המשטרה, בתיאום עם מינהל הרכב, 

המשטרה מכלי רכב  במלואם לדרישותיותאמו  במכרזיםניים המפרטים הטכ

אלה ולחשב את עלויות הדלק והתחזוקה במכרז על פי היקף הנסועה שלהם 

בשירות המשטרה. נוכח הדרישות הייחודיות מכלי הרכב האמורים, על מינהל 

הרכב והמשטרה לשקול לפרסם מכרז ייעודי לרכישתם. עוד יצוין כי נוכח 

יביות שבהן פועלת המשטרה, מקבל הצורך להתאים את כלי המגבלות התקצ

 הרכב הפרטי שייבחר באמצעות המכרז לצרכיה משנה תוקף. 

במהלך הביקורת ובעקבותיה, לאחר שהוכרזו הזוכים במכרז הסינקו יזמו ראש מת"ח 

וראש מדור רכב עבודת מטה, שמטרתה לבחון את התאמת הדגמים הזוכים לצורכי 

ביניהם. ממסמכי מת"ח עולה כי בחינה זו כללה בין היתר היבטים המשטרה ולהשוות   
ככל שמספר כלי הרכב שיוזמנו  ,המחיר שיציע ספק עבור כלי רכב צפוי להיות זול יותר  16

 .יותר גדוליהיה באמצעות המכרז 
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טכניים כגון יכולת עמידה בעומסי משקל ואפשרות התקנה של הציוד המשטרתי 

הנדרש; כן חושבו העלויות הצפויות למשטרה במחזור החיים של כלי הרכב. 

 ממסמכי המשטרה עולה כי הבחינה אף כללה ביצוע ניסוי בכלי רכב.

מסר בתשובתו כי כבר בשלב בחינת ההצעות שהוגשו למכרזי מינהל הרכב החשכ"ל 

ניתנת למשטרה האפשרות לבצע ניסוי בכלי רכב המוצעים, כדי לעמוד על מידת 

 התאמתם למפרט שהגדירה המשטרה לפני פרסום המכרז. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי היה עליה לבצע את עבודת המטה 

סום מכרז הסינקו, במהלך קביעת תנאי הסף של המכרז, שצוינה לעיל לפני פר

וכן בעת בחינת ההצעות שהגישו הספקים במכרז, ולא לאחר פרסום הזוכים 

 בו. 

הרכב החל לכלול במכרזים נהל ימכי ו ,הופקו לקחיםבתשובתה מסרה המשטרה כי 

 ביצוע הליכי המכרז. בעת אותםלמזמינים לבחון  לרכישת כלי רכב מתן אפשרות

של מינהל הרכב לרכש במכרז  המשטרה הוסיפה כי אפשרות כאמור כבר נכללה

 . מסחריותמכוניות 

את הדרישות הייחודיות  משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי עליה לציין

מפורט ומקצועי שיוגש  ץ"דמהנגזרות ממאפייני פעילותה המבצעית במסמך 

 יום הליכי המכרז אתבעת ק ולבצעלמינהל הרכב וייכלל בדרישות המכרז, 

באופן זה יוכלו הגורמים המקצועיים במינהל  .הרכב לכלי הנחוצה הבחינה

הרכב לעמוד על הצרכים הייחודיים של המשטרה לפני הכנת המכרז ובעת 

 ביצוע הליכי המכרז.

 

 

התאמת כלי רכב פרטיים לשימוש מבצעי -אי
  ביחידות סיור

ביממה, בכל ימות השנה, במטרה שעות  24יחידות הסיור משתמשות בכלי רכב 

למנוע פעילות עבריינית. הפעילות כוללת גם מרדפים אחר כלי רכב ומעצרים של 

חשודים. רכבי הסיור נדרשים לבצע נסועה רבה בתנאי שטח מגוונים ומשתנים 

ובקצב נסיעה מאומץ, בד בבד עם שמירה על רמת בטיחות גבוהה של הנוסעים בהם 

 ים המוסעים בהם. ומניעת בריחתם של עצור

ץ ג'יפון( מפרט את "דמ -)להלן  19.2.12-תכליתי מ-ץ לגבי רכב סיור רב"מסמך דמ

צוין כי יש  ץ ג'יפון"אג"ם( לגבי רכבי סיור. בדמ -דרישת אגף שיטור וביטחון )להלן 

ליחידות הסיור צורך בג'יפונים ולא בכלי רכב פרטיים, היות שהשימוש בכלי רכב 

המשקף אמינות גבוהה, את הצורך בבטיחות מרבית  מענה בסיסי נותן אינופרטיים 

של הנוסעים בהם, ובכלל זה עצורים, וכן בנוחות נסיעה. כמו כן, לרכב פרטי יש 

מגבלות בביצוע משימות בתנאי שטח קשים, באפשרויות ההתקנה של מערכות 
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ארוך המחשוב הנדרשות, באפשרויות הזיווד בכל האמצעים הנדרשים, באחסון נשק 

קנה באופן זמין וממוגן ועוד. בתקופת ביצוע הביקורת היו ביחידות הסיור במשטרה 

 . סמ"ק 1,600כלי רכב פרטיים בנפח  311-ג'יפונים ו 204

קיימה מחלקת הסיור באג"ם דיון במטרה להניע תהליך של "שיפור  2015באפריל 

מבצעיות שנשלחות  מבצעי של כלי הרכב במערך הסיור". בדיון הובהר כי יש ניידות

לטפל באירועים בעקבות פניית אזרחים למשטרה או בעקבות פעילות משטרתית 

לשם  -, וכן ניידות סיור אחרות. בדיון הומלץ להחליף 17ניידות תגובה( -יזומה )להלן 

את כל ניידות התגובה הקיימות )כלי רכב פרטיים  -התייעלות מבצעית וכספית 

יפונים ללא תא עצורים, ואת יתר ניידות הסיור בכלי שנרכשו במכרז הקוואטרו( בג'

רכב פרטיים מדגם שונה שזכה במכרז אחר )ולא במכרז הסינקו(, ושעלותם זולה 

 יותר )לגבי רכישת הניידות במכרז הקוואטרו ראו להלן(.

מחלקת הסיור היא הגורם המקצועי האחראי לרכישת כלי רכב ליחידות הסיור. 

ביצוע הביקורת בחנה מת"ח את התאמת כלי רכב ואולם הועלה כי במועד 

זאת למרות המלצת מחלקת  פרטיים מבין זוכי מכרז הסינקו ליחידות הסיור

הסיור לרכישת ג'יפונים או כלי רכב פרטיים מדגם שלא זכה במכרז הסינקו. 

חזר וביקש ראש  2016המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה כי בנובמבר 

את הצורך ברכישת ג'יפונים במקום כלי הרכב אגף מבצעים מאג"ת לבחון 

 המיועדים להחלפה. 

 שאג"ת מפרסםן מת"ח רוכשת כלי רכב על פי תקהמשטרה מסרה בתשובתה כי 

כלי רכב הפרטיים חלק מ שנעשתה בעניין החלפת בודת מטהע אושרהוהוסיפה כי 

של אילוצי תקציב המשמשים את יחידות הסיור בג'יפונים. המשטרה ציינה כי ב

הבחינה שתוכנן להחליפם בג'יפונים, וכי  פרטיים כלי רכב 308-מ 217רק  הוחלפו

הפרטיים שלא כלי הרכב ל נוגעתמכרז הסינקו שזכו בכלי רכב שמבצע מת"ח ל

אג״ת יחד עם מסרה המשטרה כי  2017בפברואר  (.כלי רכב 91)הוחלפו בג'יפונים 

ת ואתר מקורובכלל זה מנסים ליור סהרכב בבוחנים את צי  ף שיטור וביטחוןאג

להפסיק השימוש בדגם "נדרשות על מנת בתקן ה "המרות"לביצוע תקציביים 

 ".המשפחתי שאיננו מתאים

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי לפני החלטה על רכש של כלי רכב 

פרטיים מבין זוכי מכרז הסינקו, עליה להקפיד לבצע עבודת מטה שתכלול 

של המלצת מחלקת הסיור באג"ם להשתמש בכלי רכב אחרים. על פי בחינה 

ץ מעודכן לגבי כלי הרכב "תוצאות הבחינה, על המשטרה לגבש מסמך דמ

שישמשו את מערך הסיור, בהתאם לייעודם המבצעי ולמאפייני הנסועה בהם, 

 כניידות תגובה וליתר משימות הסיור.

  
ג'יפונים שבהם מותקן  203ניידות תגובה, הכוללות בין היתר  386היו במשטרה  2015בדצמבר   17

 כלי רכב פרטיים. 104-תא עצורים ו
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התאמת כלי רכב פרטיים לשימוש מבצעי -אי
  במשטרת התנועה

מערך התנועה במשטרה עוסק בין היתר בטיפול באירועים שעליהם מדווחים אזרחים 

ובפעילות יזומה לצמצום מספר תאונות הדרכים ולאכיפת חוקי התנועה על משתמשי 

הדרך. הפעילות כוללת בין היתר הפעלה של מכשירי אכיפה, מרדף אחר נהגים 

געים בכביש, סיורים בכבישים כדי להפגין נמלטים, טיפול בתאונות דרכים ובמפ

 נוכחות, ביצוע מעצרים וניוד עצורים ומעוכבים.

ץ לגבי ", במהלך ביצוע הביקורת, הגיש אגף התנועה למת"ח מסמך דמ2016ביוני 

עירוני(. הדבר נעשה לאחר שנים שבהן -ץ בין"דמ -עירוניות )להלן -ניידות תנועה בין

ידות התנועה בלי שהגדירה את הנדרש מהם. רכשה המשטרה כלי רכב עבור יח

עירוני צוין כי כלי הרכב של אגף התנועה נדרשים לפעול בתנאי שטח -ץ הבין"בדמ

עירוני כי כלי -ץ הבין"מגוונים ומשתנים ולהיות מסוגלים לנסועה רבה. עוד צוין בדמ

הרכב הפרטיים שנרכשו אינם מספקים את הצורך המבצעי בנראות ובולטות 

ה בטוחה של עצורים, את הצורך במקום נוח ובטיחותי למערכות המחשוב ובהובל

ואת הצורך לאחסן ציוד מבצעי בתא המטען ולשמור עליו. לפיכך הדרישה המבצעית 

 של האגף היא לעבור לשימוש בג'יפונים המשמשים את מערך הסיור.

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי גם במקרה זה, היה עליה לקבוע 

ץ את הדרישות המבצעיות מכלי הרכב המיועדים לשימוש אגף "דמ במסמך

התנועה מיד עם התעורר הצורך בכך, לפני פרסום המכרזים של מינהל הרכב 

ורכישת כלי הרכב הפרטיים לאגף זה. יוצא אפוא שהמשטרה רכשה עבור אגף 

 התנועה ניידות שאינן עונות על כל הדרישות המבצעיות. 

לקיים הליך סדור שבו יוחלט מהם סוגי כלי הרכב  על אגף התנועה ומת"ח

 -ג'יפונים, כלי רכב פרטיים או שני סוגי כלי הרכב  -הדרושים למערך התנועה 

לפני ביצוע הרכש באמצעות מכרזי מינהל הרכב; לאזן בעניין זה בין שיקולי 

תקציב לבין הצרכים המבצעיים; ולתעד את הנימוקים להחלטתם לגבי סוג 

 שנבחר.כלי הרכב 

 

 

 זוכים במכרז כמהרכישת כלי רכב מבין 
, מחייב רשויות ציבוריות לבצע את התקשרויותיהן 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

באמצעות מכרז. המטרות העיקריות של קיום מכרז הן מתן אפשרות לרשות 

להתקשר בעסקה מיטבית מבחינה כלכלית, מתן הזדמנות שווה לכל פרט לקשור 

  . 18שמירה על טוהר המידות ומניעת משוא פניםעסקה עם הרשות, 
 .92, עמ' (2004) כרך א מכרזיםעומר דקל,   18



 1393|    ישראל משטרת - הפנים לביטחון המשרד

 
 שבהם במכרזים

 הרכב מינהל הכריז
 רכשה, זוכים כמה על

 כלי מאות המשטרה
 אףמזוכה אחד,  רכב

 יש שלהחלטה
 כספיות משמעויות

 פעלה לא ניכרות
 זה בעניין המשטרה
 הראויה בשקיפות
 

תקנות , מסדירות את תפקידי ועדת המכרזים. ב1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

לביצוע עסקה בטובין או  של משרד או יחידהנקבע, בין היתר, כי כל התקשרות 

לרכישת שירותים תיעשה רק על פי החלטה של ועדת המכרזים. לפי תקנון כספים 

הודיע על כוונתו לפרסם מכרז מרכזי, לא יפרסם משרד מכרז  ומשק, אם החשכ"ל

עצמאי או יתקשר בכל דרך עם ספק לקבל את השירותים שלגביהם פורסם המכרז 

 המרכזי.

לגבי מכרזי מינהל הרכב, המינהל מדרג את ההצעות שהתקבלו לפי ציון איכות 

ומאומדן  שניתן לכל רכב ולפי מחיר רכש משוקלל, המורכב ממחיר רכישת הרכב

בתום עלות צריכת הדלק ועלות התחזוקה שלו, בניכוי אומדן ההכנסה ממכירתו 

הציון הסופי(. ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר נבחרת  -)להלן  השימוש

להצעה הזוכה, ומינהל הרכב רשאי לבחור כמה זוכים, בהתאם לדירוג הציון הסופי. 

ם של מינהל הרכב את תוצאות המכרז לאחר בחירת הזוכים מפרסמת ועדת המכרזי

 לגופים הממשלתיים. 

במקרים שבהם החליט מינהל הרכב להכריז על כמה זוכים במכרז הוא נוהג לעקוב 

אחר מספר כלי הרכב הנרכשים, בין היתר כדי לוודא חלוקה שוויונית ברכישת כלי 

רכב הרכב מהזוכים, ולעתים אף מנחה את המשרדים לרכוש דגם מסוים של כלי 

 מספק זוכה. 

כאמור, המשטרה רוכשת בהתאם לשיקול דעתה את כלי הרכב שהוכרזו כזוכים 

במכרזים המרכזיים שמפרסם מינהל הרכב. היא נוהגת לרכוש דגם אחד עבור כל 

ייעוד, למשל דגם של רכב פרטי מסוים שישמש רכב סיור ודגם של רכב פרטי אחר 

 שישמש רכב צמוד עבור קציני משטרה. 

ציינה ועדת המכרזים של מינהל הרכב כי במצב שבו זכו  2015יבתה בנובמבר ביש

כמה ספקים במכרז, קשה לאכוף על המשטרה רכישת כלי רכב ממספר דגמים 

 זוכים בחלוקה שוויונית או אחרת "בשל התפיסה של סוג רכב אחיד". 

הביקורת העלתה כי במכרזים שבהם הכריז מינהל הרכב על כמה זוכים, 

אף  מאות כלי רכב מזוכה אחד מבין הזוכים שהוכרזו. המשטרה רכשה

שלהחלטה על רכישת מאות כלי רכב מזוכה אחד יש משמעויות כספיות 

ניכרות, ואף שהחלטה כזאת מיטיבה במידה ניכרת עם הספק שממנו נרכש 

לא פעלה המשטרה בעניין זה בשקיפות הראויה ולא קיימה הליך  -דגם זה 

שירכש. במקרים שבהם מכריז מינהל הרכב על כמה  סדור לבחירת הדגם

זוכים, ראוי כי המשטרה תבחר את הספק שממנו תרכוש את כלי הרכב 

 . תקיןושקוף , סדור באמצעות צוות מקצועי, וכי הליך הבחירה יהיה

פרסם מינהל הרכב את מכרז הקוואטרו. המכרז כלל  2011לדוגמה, באוגוסט 

ארבעה קבוצות לפי נפח המנוע של כלי הרכב. הקבוצה הראשונה כללה כלי רכב 

כלי הרכב הכלולים בקבוצה  סמ"ק. לפי מסמכי המכרז, 1,600עם נפח מנוע של עד 

יועדו בין השאר לשמש את המשטרה לצרכים מינהליים )איגום(,  19זו ובקבוצה אחרת

 לצרכים מבצעיים וכרכבים צמודים. המכרז כלל בין היתר נספחים, ובהם הודגש כי 
 ק.סמ" 1,600רכבי סטיישן עם נפח מנוע של   19
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אספקת כלי רכב בצבע לבן היא חובה, וכי אספקת כלי רכב בצבע אחר תיעשה על 

 צבע. פי הזמינות של אותו

 2012ועדת המכרזים של מינהל הרכב הכריזה על הזוכים במכרז הקוואטרו, ובינואר 

הודיע המינהל לראש מת"ח על התוצאות. בסל הראשון נקבעו ארבעה זוכים. להלן 

 הציונים שניתנו לכלי הרכב הזוכים בקבוצה הראשונה: 4בלוח 

 4דגם  3דגם  2דגם  1דגם   אחוזים(ציוני הזוכים בקבוצה הראשונה במכרז הקוואטרו )ב: 4לוח 
 מקום רביעי מקום שלישי מקום שני מקום ראשון

 84.35 84.48 88.89 91.15 ציון כרכב משטרה צמוד
 84.34 84.62 88.79 91.04 ציון כרכב משטרה מבצעי

 .עיבוד משרד מבקר המדינה, ב23.1.12-על פי פרוטוקול דיון ועדת המכרזים מ

כלי רכב בעלות של  610רכשה המשטרה  2016עד מרץ  2012נמצא כי משנת 

מיליון ש"ח מהדגם שזכה בציון הנמוך ביותר שדורג במקום הרביעי  73-כ

 4(; אולם לא נמצא שההחלטה על רכישת כלי הרכב מדגם 4דגם  -)להלן 

התקבלה לאחר בחינה סדורה ועל יסוד טעמים אשר מפרטים את הסיבות 

  קום הנמוך ביותר.לבחירה בדגם שדורג במ

יצוין כי כשמונה חודשים לאחר פרסום תוצאות המכרז ביצעה המשטרה בעניין אחר 

תחשיב של עלות הפעלתם של כלי רכב במשך שנות הפעלתם בניכוי ההכנסה 

 ממכירתם. מהתחשיב עלה כי עלות הפעלתו של כלי רכב שזכה במכרז הקוואטרו

ש"ח מעלות הפעלתו של כלי רכב  14,000-( זולה בכ2דגם  -במקום השני )להלן 

. מתחשיב זה עולה כי המשטרה 2. ההמלצה שגובשה הייתה לבחור בדגם 4מדגם 

 לא בחרה בדגם שעלות הפעלתו היא הזולה ביותר.

השיב ראש  4בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה לגבי רכישת כלי רכב מדגם 

ה במת"ח כי לא היו במלאי כלי רכב בצבע לבן, שהוא צבע רכבי הסיור, מדור תחזוק

 2(, וכי התברר שנפח תא המטען בדגם 1דגם  -מהדגם שזכה במקום הראשון )להלן 

אינו מספק את צורכי המשטרה. ראש מדור תחזוקה הוסיף כי מבין הרכבים הזוכים, 

וכי אמינותו של דגם זה  הייתה הנמוכה ביותר, 4עלות התחזוקה של כלי רכב מדגם 

 . היא הגבוהה ביותר

בניגוד לנאמר בתשובת מת"ח מסר הכלכלן הראשי של מינהל הרכב למשרד מבקר 

משרדי כי מינהל הרכב רכש באמצעות מכרז הקוואטרו עבור  2016המדינה ביולי 

בצבע לבן. עוד  122, מהם 1כלי רכב מדגם  219שלהם  הממשלה ויחידות הסמך

יכולתו לכאורה של ספק דגם -שטרה לא פנתה למינהל הרכב בנוגע לאייצוין כי המ

 לעמוד בהתחייבותו במכרז לספק כלי רכב בצבע לבן. 1

בתשובתה מסרה המשטרה כי הפיקה את הלקחים המתאימים וכי היא מתעדת את 

הליך בחירת הזוכים. המשטרה הוסיפה כי היא ביצעה בכלי הרכב שזכו במכרז 
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מיקות לגבי עמידתם במפרט היצרן, כגורם תומך החלטה על סוג הסינקו בדיקות מע

 הרכש. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי רכישה של מאות כלי רכב בעלות 

כוללת של עשרות מיליוני ש"ח מזוכה אחד מבין כמה זוכים במכרז, בלי 

שההחלטה על כך התבססה על ניתוח השוואתי ובלי תיעוד של הנימוקים 

 נה עולה בקנה אחד עם כללי המינהל התקין. לבחירה, אי

 

 

כלי רכב המיוצרים בחינת רכישה של 
 תימשטר במיוחד לשימוש

כאמור, הנסועה של כלי הרכב המבצעיים של המשטרה היא רבה, והנסיעה בהם 

נעשית בתנאי שטח מגוונים ובקצב נסיעה מאומץ. כלי הרכב שרוכשת המשטרה 

פרטיים, ג'יפים, טנדרים וכו',  -לצורך מילוי משימותיה המבצעיות הם מסוגים שונים 

רכבים סדרתיים(.  -)להלן  כלי הרכב הנרכשים מתוכננים לשימוש רגיל של הציבור

 ברכבים הסדרתיים נעשה שימוש במשך ארבע שנים, עד החלפתם.

המשטרה מדגמת את כלי הרכב הסדרתיים במערכות ובהתקנים הדרושים כדי 

להתאימם למשימתם המבצעית. הדיגומים כוללים גשר תאורה, מגבר צופר, מכשיר 

על הדיגומים כאמור, מציידת  קשר, מסוף מערכת מחשוב, מערכת ניטור ועוד. נוסף

המשטרה רכב סדרתי בציוד ייעודי, כגון דוקרנים למחסום, אבוקות תאורה, אלות 

עירוני שהכינה המשטרה עולה כי המשקל של -ץ בין"ץ ג'יפון ומדמ"וקסדות. מדמ

ק"ג. משקל זה מתווסף למשקלם של צוות השוטרים, של העצורים  120-הציוד הוא כ

ב. ביצוע התקנות בכלי רכב סדרתי מחייב לעתים את המשטרה ושל הדיגומים שברכ

להחליף בו מכלולים, כדי שהוא יוכל לעמוד באתגר של נסיעה מבצעית מאומצת. 

( במחולל המסוגל ַאלְֶטְרנָטֹורזרם החילופין ) מחוללהמדובר בין היתר בהחלפת 

נוספים  , אלא גם לרכיביםרכיבים החשמליים של הרכבא רק ללחשמלי לספק מתח 

 שהמשטרה מתקינה בו. 

ממסמכי המשטרה עולה כי בכלי רכב הפרטיים שבשימוש מבצעי של מערך הסיור 

 ומערך התנועה התגלו תקלות מכניות ואחרות; תקלות אלו, שתדירותן הייתה גבוהה,

הביאו בחלק מן המקרים להשבתה של כלי הרכב. מניתוח שביצעה היחידה לתכנון 

, עולה כי בחלק מכלי הרכב שנרכשו באמצעות מכרז הקוואטרו 2016לוגיסטי בינואר 

עירוניות, היו במשך ארבע שנות השירות תקלות מרובות -ושימשו ניידות תנועה בין

ההילוכים, בממירים הקטליטיים,  במכלולים המרכזיים: במערכות הבלמים, בתיבות

מכלי הרכב. בבחינה שנעשתה ביוני  25%במנועים ועוד. בגין תקלות אלה הושבתו 

נמצא כי בג'יפונים של יחידות הסיור יש תקלות תכופות בתיבות ההילוכים  2016

 ובמנועים.

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי יצרני רכב בארצות הברית ובאירופה 

י רכב בתצורה ייעודית כדי שישמשו רכבים מבצעיים בארגוני משטרה. מייצרים כל
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 2016 אפריל עד

 הרכב כלי נרכשו
 בלא המשטרה עבור

 האפשרות שנבחנה
 רכב כלי לרכישת

 לשימוש שיוצרו
 משטרתי
 

כלי הרכב שבתצורה זו כוללים כלי רכב פרטיים, ג'יפים, טנדרים, כלי רכב ממוגני ירי 

ועוד, והיצרנים מדגמים אותם כבר בשלב הייצור כדי להתאימם למגוון יחידות שיטור, 

רונית, יחידות חבלה ויחידות כלבנים. עי-ובכלל זה יחידות סיור, יחידות תנועה בין

המכלולים בכלי הרכב מותאמים למאמצים המאפיינים את השירות המבצעי 

במשטרה, והשלדות, המנועים ומערכות הבלמים מחוזקים כדי לעמוד בתנאי נסיעה 

מבצעיים ולשאת משקל של ציוד משטרתי. כל הרכיבים והמערכות הנדרשים 

נים ע"י היצרן אשר נותן לכלל המערכות למשטרה מתוכננים מראש ומותק

 המשטרתיות והאחרות ברכב אחריות כוללת.

נרכשו כלי הרכב עבור המשטרה בלא שנבחנה האפשרות  2016עד אפריל 

, במהלך ביצוע 2016לרכישת כלי רכב שיוצרו לשימוש משטרתי. רק באפריל 

ים הביקורת, החלה המשטרה לבחון אם כלי רכב בתצורה ייעודית שנמצא

בשימוש של משטרות בחו"ל מתאימים לשמש גם ביחידות התנועה והסיור. 

 במועד סיום הביקורת עדיין לא גיבשה המשטרה את עמדתה בסוגיה זו. 

עבודת מטה  2016ספטמבר -המשטרה מסרה בתשובתה כי ביצעה באפריל

שבמסגרתה אספה מידע בעניין כלי הרכב בתצורה ייעודית בקנדה ובארצות הברית, 

זאת כדי שתוכל להעריך אם ניתן לייבא אותם לארץ וכדי לגבש מסמך אפיון מיטבי 

, ת המידע שנאסףבחינלאחר לרכב מבצעי המיועד לשימוש מערכי הסיור והתנועה. 

 תקיימנמצא כי  ,מגבלות התקציב לש והבאה בחשבוןכלכלית הכדאיות בחינת ה

של כלי רכב ייעודיים. המשטרה הוסיפה כי היא דגמים שני  תכנות לייבא לישראליה

  לגבי יבוא כלי רכב אלו.מתשלום מס רשות המסים פטור מלקבל כדי פועלת 

 ו לפניו. טרם הוצגהאמורה עבודת המטה המשרד לבט"פ מסר בתשובתו כי תוצאות 

על המשטרה לסיים את הבדיקות הנחוצות ולגבש עמדה בשאלה אם כלי רכב 

שמיוצרים מלכתחילה לשימוש משטרתי מתאימים לצרכיה המבצעיים. על 

המשטרה להביא בחשבון את כלל המשמעויות של שינוי כזה, ולפרט את 

 מסקנותיה והמלצותיה לצוות ההיגוי, כדי שיחליט בעניין. 

 
מיליון ש"ח.  200-כלי רכב בעלות של כ 1,300 -שנה כהמשטרה רוכשת מידי 

רכש בהיקף כזה ראוי שייעשה בהתאם לאמות מידה מקצועיות בדגש מתן 

מענה לדרישות המבצעיות של המשטרה, ובהקפדה על עמידה בעקרונות 

המינהל התקין. הממצאים שהועלו בפרק זה מחייבים את מינהל הרכב ואת 

של תהליך רכש כלי הרכב במשטרה ולטייב המשטרה לבצע בחינה מעמיקה 

 אותו.
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 שימוש המשטרה בכלי רכב צמודים

 במשטרה הצמדת כלי רכב לבעלי תפקידים
ההוראה( ופקודת  -הוראת המשטרה בנושא הצמדת רכב לבעלי תפקידים )להלן 

( פקודת המטא"ר -המטה הארצי בנושא הצמדת כלי רכב לבעלי תפקידים )להלן 

מסדירות את אופן הצמדת כלי הרכב במשטרה. לפי ההוראה, אנשי משטרה 

בתפקידים מסוימים ובדרגות מסוימות יהיו זכאים לרכב צמוד על פי הכללים שנקבעו 

בפקודת המטא"ר, וכל שינוי בפקודה הגורם לשינוי בזכאות כאמור יובא לאישור השר 

שטרה או מי מטעמו אחראים לביטחון הפנים. לפי פקודת המטא"ר, ראש אג"ת במ

לקביעה ולפרסום של התקן לכלי רכב במשטרה, במסגרת התקציב שאושר לעניין 

  שלא בהתאם לתקן. רכב כליאין להצמיד  כינקבע  זה בחוק. בפקודה

בפקודה נקבע בין היתר כי בעל תפקיד בדרגת ניצב משנה ומעלה יהיה זכאי לרכב 

בדרגת סגן ניצב יהיה זכאי לרכב צמוד צמוד בכל שעות היממה; כי בעל תפקיד 

לאחר שעות העבודה; וכי בעל תפקיד אחר יהיה זכאי לרכב צמוד אם ראש אג"ת 

 קבע כי צורכי עבודתו ואופי תפקידו מחייבים זאת.

בתקן כלי הרכב של המשטרה הגדיר אג"ת עבור כל כלי רכב את ייעודו: מבצעי, 

בי כל בעל תפקיד שזכאי לרכב צמוד, תקן רכב צמוד(. לג -מינהלי וצמוד )להלן 

נקבע בתקן סוג הרכב שהוא יקבל. לגבי קצין שממלא בפועל תפקיד פנוי, ניתן 

להצמיד לו רכב באופן זמני בכפוף לאישור ראש אגף משאבי אנוש במשטרה. ביוני 

 1,288כלי רכב, והמצבה בפועל הייתה  1,458כלל תקן רכב צמוד במשטרה  2016

 ביאור מונחים בנוגע לתקן המשטרה ולהצמדת כלי רכב. 7בתרשים כלי רכב. להלן 
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 ביאור מונחים בנוגע לתקן המשטרה ולהצמדת כלי רכב: 7תרשים 

 

ההוראה, פקודת המטא"ר והוראות סגן המפקח הכללי שלא על פי  הצמדות

 -)להלן  המפקח הכללי של המשטרההתיר סגן  2014במרץ  :של המשטרה

להצמיד כלי רכב לקצינים בתפקידים המבצעיים האלה: סגן מפקד  הסמפכ"ל( דאז

קציני תחנה(.  -תחנה, קצין מבצעים תחנתי וקצין חקירות ומודיעין תחנתי )להלן 

מטרת ההיתר הייתה לאפשר לקציני התחנה להגיע לאירועים חריגים ולבצע פיקוח 

חנה יהיו כלי לאחר שעות העבודה. הסמפכ"ל קבע שכלי הרכב שיוצמדו לקציני הת
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 רכב כלי הצמדת
 בהתאם תחנה לקציני

 ל"הסמפכ להנחיית
 שלא אפוא נעשתה

 פקודת פי על
 ר"המטא
 

כלי רכב מינהליים(, וכי ההצמדה  -רכב שאינם משמשים לפעילות מבצעית )להלן 

תיעשה לאחר סיום יום העבודה, לצורך מטרות מבצעיות בלבד, ובתנאי שהדבר אינו 

 הנחיית הסמפכ"ל(.  -פוגע בפעילות המבצעית בתחנה )להלן 

רכב של המשטרה, נמצא כי להנחיית הסמפכ"ל לא ניתן ביטוי בתקן כלי ה

ועקב כך הצמידה המשטרה לקציני התחנה כלי רכב שנועדו על פי התקן 

לשימוש מבצעי ומינהלי, ולא כלי רכב שנועדו לשמש ככלי רכב צמודים 

 (. בדבר הצמדת כלי רכב שנועדו לשימוש מבצעי ראו להלן)

הסמפכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הנחייתו ניתנה לאחר שצוות 

שעמד בראשו ושכלל סגנים של מפקדי מחוזות ושל ראשי אגפים, מצא כי יש צורך 

מבצעי לתת כלי רכב לבעלי תפקידים מסוימים בסיום יום העבודה, וכי יש להסדיר 

 עניין זה ברמה הארצית. הסמפכ"ל ציין כי המפכ"ל הקודם אישר זאת.

הצמדת כלי רכב לקציני תחנה בהתאם להנחיית הסמפכ"ל נעשתה אפוא 

כלי רכב שלא  להצמידהקובעת מפורשות שאין שלא על פי פקודת המטא"ר, 

. כמו כן, הצמדת כלי הרכב נעשתה המשטרתיכלי הרכב בהתאם לתקן 

בניגוד להוראה הקובעת שיש לקבל את אישור השר לביטחון הפנים לשינוי 

 ת רכב. בזכאות להצמד

היא מבצעת עבודת מטה בנושא  2016פברואר החל בהמשטרה מסרה בתשובתה כי 

לבין המצב הקיים.  הצמדת כלי רכב, היות שיש פער בין צורכי ההצמדה האמיתיים

המשטרה הוסיפה כי קיבלה החלטת ביניים ולפיה יוצמדו כלי רכב, ובכלל זה כלי 

רכב לקציני תחנה, בהתאם לתקן. לדברי המשטרה, קביעת תקן כזה תמסד את 

החלטת הסמפכ"ל. כמו כן מסרה המשטרה כי היא מבצעת בחינה בנוגע להצמדת 

 פקד.-כלי רכב לקצינים בדרגת רב

בקר המדינה מעיר למשטרה כי עליה לסיים את עבודת המטה משרד מ

האמורה בדחיפות. בהתאם למסקנות עבודת המטה, עליה לסיים את הסדרת 

כלי הרכב בתקן ולהביא לאישור השר לביטחון הפנים את  ה שלצמדהה

 השינוי בכללי הזכאות לרכב צמוד. 

ע שבהן היא המשטרה מתעדת את הצמדות כלי הרכב לשוטרים במערכות המיד

 רכב ד כליאין להצמי מנהלת את תקן כלי הרכב שלה. כאמור, על פי פקודת מטא"ר

, על פי הנחיית הסמפכ"ל )שלא הוסדרה בפקודה( הצמדת כלי שלא בהתאם לתקן

רכב הייתה צריכה להיות לקציני תחנה בלבד, כאשר כלי הרכב שיש להצמיד להם 

 הם כלי רכב מינהליים בלבד. 
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מדינה בדק את נתוני המשטרה ומצא כי שלא לפי פקודת משרד מבקר ה

יו צמודים לקציני תחנה ולשוטרים הנושאים בתפקידים ה 2016מטא"ר, ביוני 

רכב צמוד, אלא יועדו לפעילות  תקןכלי רכב שלא נכללו ב 433אחרים 

 לתקן(.  מחוץ הוצמדו - מבצעית ומינהלית )להלן

וצמדו מחוץ לתקן, לפי ייעודם בתקן פירוט לגבי כלי הרכב שה 8להלן בתרשים 

 המשטרה.

כלי הרכב שהוצמדו מחוץ לתקן לפי ייעודם בתקן המשטרה, : 8תרשים 

 2016יוני 

 

 נתוני תקן ומצבה של המשטרה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מהתרשים ומנתוני המשטרה עולה כי מרבית כלי הרכב שהוצמדו מחוץ לתקן 

( הוצמדו לשוטרים שלא היו זכאים להם הן על פי פקודת המטא"ר והן 88%)

מכלי רכב אלה היו כלי רכב שייעודם לפי  70%-על פי הנחיית הסמפכ"ל. כ

 תקן המשטרה הוא מבצעי. 

דו מחוץ לתקן )ואף לא לפי הנחיית פירוט לגבי כלי הרכב שהוצמ 9להלן בתרשים 

הסמפכ"ל(, לבעלי תפקיד שאינם קציני תחנה, לפי מחוז, אגף או יחידה. הנתונים 

 .2016מעודכנים ליוני 
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 רכב כלי הצמדת

 שיועדו לתקן מחוץ
 מבצעית לפעילות
 באופן, ומינהלית

 מהנחיית אף החורג
 היא, ל"הסמפכ
 החוצה רחבה תופעה

 יחידות כל את
 המשטרה
 

כלי רכב שהוצמדו מחוץ לתקן לפי מחוז, אגף או יחידה, יוני : 9תרשים 

2016* 

 
 נתוני תקן המשטרה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

 וצמדו לקציני תחנה.* ללא כלי רכב שה

מהתרשים עולה כי הצמדת כלי רכב מחוץ לתקן שיועדו לפעילות מבצעית 

ומינהלית, באופן החורג אף מהנחיית הסמפכ"ל, היא תופעה רחבה החוצה את 

כל יחידות המשטרה. יצוין כי הצמדות כלי הרכב נעשו על ידי גורמי פיקוד 

גורמים אלו הוסמכו לכך בדרגים שונים באגפים ובמחוזות המשטרה, בלי ש

  בפקודת המטא"ר.

יצוין כי מבדיקה שביצעה המשטרה במהלך ביצוע הביקורת התגלה כי תופעת 

ההצמדה מחוץ לתקן רחבה אף יותר מהממצאים שהועלו בביקורת זו. על פי 

כלי רכב  331) 764נתוני המשטרה, מספר כלי הרכב הצמודים מחוץ לתקן הוא 

 נוספים שהוצמדו שלא על פי התקינה(. 

התופעה של הצמדת כלי רכב לשוטרים שלא משרד מבקר המדינה מעיר כי 

לפי התקן שקבע אג"ת מעקרת מתוכן את התקן שקבעה המשטרה, את 

ההוראה ואת פקודת המטא"ר בעניין הצמדת כלי רכב לבעלי תפקידים, וכן יש 

ולהבטיח המשטרה להסדיר את הנושא  בה משום פגיעה במינהל התקין. על

שכלי בפעילות יות ובלי לפגוע כי ההצמדה תיעשה בהתאם לפקודות ולהנח

 לה.הרכב נדרשים 

עד להסדרת הנושא באמצעות עבודת מטה  המשטרה מסרה בתשובתה כיכאמור, 

המתבצעת בתקופה זו ו"מתוך הבנה שיש פער בין הצורך האמיתי ]של המשטרה[ 

בנוגע להצמדות לבין המצב הקיים... כלי הרכב במשטרת ישראל יהיו צמודים 

]קציני תחנה[... בתחנות רך הארגוני... וכי יוצמדו כלי רכב לרפ"קים בתקינה לפי הצו

 דבר זה ימסד את החלטת הסמפכ"ל".
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בהתאם לפקודת המטה הארצי : מבצעיים רכב כלי של לתקן מחוץ הצמדות

בנושא משמעת נהיגה ברכב משטרה, "שוטר לא ינהג ברכב משטרה מבצעי שלא 

ברכב משטרה מבצעי הוא אסור". עוד נקבע לצורך מילוי תפקיד. כל שימוש אחר 

בפקודה זו כי "שוטר לא יסיע ברכב משטרה מבצעי שלא לצורך מילוי התפקיד, אדם 

שאינו שוטר, גם אם הוא קרוב משפחתו, למעט במקרה של פיקוח נפש". יצוין כי גם 

 בהנחיית הסמפכ"ל נקבע כי "חל איסור על שימוש בניידת מבצעית".

( כלי הרכב שמשרד מבקר המדינה מצא שהוצמדו 69%) 433-מ 300נמצא כי 

לשוטרים ולקצינים מחוץ לתקן, יועדו בתקן לשמש כלי רכב מבצעיים. הצמדת 

כלי רכב כאמור היא לא רק מנוגדת לתקן, אלא גם מנוגדת להוראה ולפקודת 

 המטא"ר. 

ל דוגמאות לגבי כלי רכב שהוקצו בתקן לשימוש מבצעי, אך בפוע 5להלן בלוח 

 :2016הוצמדו לשוטרים בתפקיד מבצעי. הנתונים מעודכנים ליולי 

לגבי כלי רכב מבצעיים שהוצמדו מחוץ לתקן לשוטרים  דוגמאות: 5 לוח

 (2016בתפקיד מבצעי )יולי 

 הייעוד המבצעי  שם היחידה

 של כלי הרכב 
תפקידי השוטרים 

שהוצמדו להם 

כלי הרכב מחוץ 

 לתקן 

פקד -)בדרגת רב

 ומטה(
 השוטרים  מספר

 שלהם הוצמדו 

כלי רכב מבצעיים 

 מחוץ לתקן
 אגף חקירות 

מחלק ב יםמפקד חקירות ומבצעים 

 17 חקירות
 אגף חקירות 

 8 קציני חקירות חקירות, סיור ומבצעים

 אגף תנועה, 

מפקדים וסגנים  תנועה זרוע מבצעית

 6 ביחידת התנועה
מפקדים וסגנים  סיור, בילוש משמר הגבול

במשמר  בפלוגה

 13 הגבול
 מחוזות דרום, 

 מרכז וצפון, 

אגף חקירות 

 ומודיעין, 

 משמר הגבול
 חקירות, בילוש, 

 20קציני איסוף מודיעין תנועה
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 בחומרה לראות יש
 של התופעה את

 רכב כלי הצמדת
 מבצעי שייעודם

 לשוטרים
 

דוגמאות בנוגע להצמדות מחוץ לתקן של כלי רכב שייעודם בתקן היה  6להלן בלוח 

מעודכנים מבצעי, אולם הם הוצמדו לשוטרים הנושאים בתפקיד מינהלי. הנתונים 

 .2016ליולי 

לשוטרים שהוצמדו מחוץ לתקן  יםמבצעי לגבי כלי רכבדוגמאות : 6לוח 

 (2016יולי ינהלי )בתפקיד מ

הייעוד המבצעי  שם היחידה

המקורי של כלי 

 הרכב בתקן
 תחומי העיסוק של 

השוטרים שהוצמדו 

להם כלי רכב מחוץ 

 -לתקן )בדרגת רב

 פקד ומטה(
 מספר השוטרים 

שהוצמדו להם כלי 

 רכב מבצעיים 

 מחוץ לתקן
  ,מחוזות ירושלים

 3 תמיכה לוגיסטית סיור, מודיעין שמר הגבולממרכז 
 2 אבטחה ורישוי סיור, חקירות מחוז תל אביב

 2 רישוי עסקים סיור מחוז צפון
 1 דוברות בילוש מחוז תל אביב
 1 משאבי אנוש בילוש משמר הגבול
 1 טכנולוגיה יחידתירכב  משמר הגבול

נאמר כי "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את  201620יצוין כי בדוח משנת 

המקרים שבהם נמצא כי השימוש בניידות... לצרכים אישיים או אף כרכב צמוד אינו 

תואם את ייעודן המבצעי לפי התקן". למרות זאת, מהביקורת עולה שהמשטרה עדיין 

 רכב שייעודם הוא מבצעי.  ממשיכה להצמיד לשוטרים כלי

משרד מבקר המדינה שב ומעיר למשטרה כי יש לראות בחומרה את התופעה 

של הצמדת כלי רכב שייעודם מבצעי לשוטרים, בייחוד נוכח הערת מבקר 

. הצמדת כלי רכב מבצעיים לקצינים 2016המדינה בעניין זה בדוח משנת 

ת ממצבת כלי הרכב ולשוטרים מנוגדת להוראה ולפקודות המטא"ר, גורע

המבצעיים של יחידות המשטרה ועלולה לפגוע בכשירות המבצעית שלהן 

וביכולתן להוציא לפועל חלק ממשימותיהן. על המשטרה, במסגרת עבודת 

המטה שהיא עורכת בנושא הצמדת כלי רכב, לוודא כי כלי הרכב המבצעיים 

יעשה שלה ישמשו רק למטרות ולמשימות שיועדו להם, וכי ההצמדה ת

 בהתאם לפקודות המטא"ר. 

כאמור, לפי הנחיית הסמפכ"ל ניתן : הצמדות מחוץ לתקן של כלי רכב מינהליים

  להצמיד לקציני תחנה כלי רכב שנועדו על פי התקן לשימוש מינהלי. 
' ", עמוהפעלתו במשטרה המתנדבים מערך בניין" בפרק(, 2016) ג66 שנתי דוחמבקר המדינה,   20

516.  
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התקן לשימוש שנועדו על פי נמצא כי המשטרה הצמידה עשרות כלי רכב 

מינהלי לקצינים שאינם קציני תחנה, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם פקודת 

 המטא"ר ועם הנחיית הסמפכ"ל. 

 להלן פירוט כלי הרכב שהוצמדו מחוץ לתקן:

י רכב כל 14שישה כלי רכב מינהליים הוצמדו לבעלי תפקידים בלשכת המפכ"ל; 

הוצמדו לבעלי תפקידים הכפופים לסמפכ"ל; שלושה כלי רכב מינהליים הוצמדו 

לקצינים ולשוטרים באג"ת; שלושה כלי רכב הוצמדו לשוטרים באגף משאבי אנוש; 

תשעה כלי רכב מינהליים הוצמדו לקצינים באגף שיטור, באגף ביטחון, באגף תמיכה 

ים האמורים לשמש את אגף חקירות כלי רכב מינהלי 31לוגיסטית ובאגף חשבות; 

 ומודיעין הוצמדו לקצינים באגף. 

הסמפכ"ל התיר הצמדת כלי רכב מינהליים לקציני תחנה בלבד. ואולם 

מהביקורת עולה כי גורמי הפיקוד במשטרה הקצו כלי רכב שיועדו בתקן 

לשימוש מינהלי כרכבים צמודים לשוטרים. על המשטרה להקפיד להצמיד כלי 

רים רק לאחר שהדבר הוסדר בתקן המשטרה וכן להקפיד בעניין רכב לשוט

זה על הנקבע בהוראה ובפקודת המטא"ר, ובכלל זה להקפיד על קבלת אישור 

 השר לבט"פ להצמדת כלי הרכב.

גם לגבי נושא זה מסרה המשטרה בתשובתה כי עד להסדרת הנושא באמצעות 

 יוצמדו ,ככללולפיה ים" "החלטת ביני עבודת מטה המתבצעת בתקופה זו, התקבלה

 בתקן.לפי הקבוע כלי רכב 

 

 

 שימוש בכלי רכב הזקיפת שווי 
 כהטבה לצורך מסים צמודשאינם 

תקנות  -)להלן  1987-, התשמ"זשימוש ברכב(ה)שווי בהתאם לתקנות מס הכנסה 

שווי השימוש ברכב(, ייזקף לשכרו של עובד שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו 

תקנות מס הכנסה )ניכוי כהטבה לצורך מס, אלא אם הרכב מוגדר רכב תפעולי. לפי 

רכב תפעולי הוא, בין היתר, רכב ביטחון המוגדר , 1995-תשנ"ה, ההוצאות רכב(

כולל רכב משטרה התקנות התעבורה(  -)להלן  1961-התשכ"אבתקנות התעבורה, 

"מפיץ בפנס מיוחד אור מהבהב... ומשמיע אות אזעקה וסירנה", והמשמש לפעילות 

 מבצעית או ביטחונית בלבד. 

זקיפת שווי השימוש(  -בעניין זקיפת שווי השימוש ברכב כהטבה לצורך מס )להלן 

י מטעמו, ימסור לראש מחלקת שכר נקבע בפקודת המטא"ר כי ראש מת"ח, או מ

וגמלאות בחשבות המשטרה את אישורו בדבר זכאות בעל תפקיד לרכב צמוד. 

את בעל התפקיד בתשלום מס וגמלאות בהתאם לכך יחייב ראש מחלקת שכר 

 חודשי בגין שווי השימוש ברכב, על פי הקבוע בדין ובהנחיות רשות המסים.
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חיה לגבי מיסוי שווי השימוש בכלי פרסמה רשות המסים הנ 2014באוקטובר  .1

הנחיית רשות המסים(. בהנחיה נקבע כי ככלל,  -רכב שאינם צמודים )להלן 

או שקיים פוטנציאל  21כאשר נעשה שימוש פרטי ברכב מאגר או ברכב איגום

שימוש כאמור, יש לזקוף לעובד את שווי השימוש גם אם לא מדובר ברכב צמוד. 

הרכב נותר בידי העובד ללילה וחונה בביתו  זקיפה כאמור לא תיעשה כאשר

פעמי אקראי ולא שיטתי ואינו חונה בביתו בסופי שבוע. במקרים של -באופן חד

יש לזקוף שווי יחסי על פי  22שימוש יותר מפעם אחת בחודש ובתנאים מסוימים

מספר הימים שבהם נותר הרכב ברשות העובד בלילה. בכל מקרה שאינו עומד 

המעסיק לזקוף שווי שימוש חודשי מלא. בהנחיה נקבע כי על  בכללים אלו, על

 החשכ"להוראת המעסיק חלה החובה לבצע רישום לגבי קיום תנאים אלו. 

מוש בכלי רכב שאינם צמודים יבנוגע ליישום כללי המס במגזר הציבורי בגין ש

 . הנחיית רשות המסים מבהירה את דרך יישום

ר וגמלאות במשטרה הוראות בדבר פרסם ראש מחלקת שכ 2015באוקטובר 

זקיפת שווי השימוש במשטרה, ובהן הבהיר את הכללים לזקיפת הטבה לשכר 

בגין שימוש ברכב. ההוראות כללו הנחיות לגבי אופן החיוב, לפי סוג השימוש 

שיטתי, קבוע או אקראי. בהנחיות נקבע בין היתר כי כאשר נעשה  -ברכב 

ק זמן שלא יותר מחמישה ימים בחודש, לא שימוש חודשי אקראי בכלי רכב בפר

 נדרש לזקוף את שווי השימוש. 

והנחיית רשות המסים אינן פוטרות את  שימוש ברכבהשווי תקנות 

המעסיק מחובת זקיפת שווי השימוש בכלי רכב, אלא כאשר כלי הרכב 

פעמי אקראי ולא שיטתי -נותר בידי העובד ללילה וחונה בביתו באופן חד

ואינו חונה בביתו בסופי שבוע. להחלטת ראש מחלקת שכר וגמלאות 

בכלי רכב כאשר מדובר  במשטרה להימנע מזקיפת מס בגין שווי השימוש

בשימוש של לא יותר מחמישה ימים בחודש, אין תימוכין בדין, והיא 

 התקבלה ללא סמכות.

הצמדת על בדבר דיווח  שלהחשבות ההנחיית המשטרה מסרה בתשובתה כי 

המשטרה ציינה כי . המשטרהלתת מענה לצרכיה המיוחדים של  נועדהרכב 

רכים מבצעיים, במטרה לאפשר צבשל הצמדות הרכב האקראיות מבוצעות 

וכי כלי  ,הוצמד להם הרכב להגיב ביעילות ובמהירות בעת הצורךשלשוטרים 

 על פי טחוןיהגדרה של רכב בב רכב המוצמדים בשל צרכים כאמור נכללים

 לא נדרש לזקוף ולכן ,1995-תקנות מס הכנסה, )ניכוי הוצאות רכב(, התשנ"ה

זקיפת מס לפי משך השימוש כי היות ש המשטרה הוסיפה .השימוש בהםשווי  את

חשכ"ל אגף המטה השכר בהיא פנתה ל ,ברכב נדרשת על פי הוראות החשכ"ל

כלי נדרשת בהמבצעית הפעילות את ביצוע הלאפשר זאת כדי  ,את הנושא לבחון

  .השימוש ללא זקיפת שווי הרכב
ההנחיה תקפה גם לעניין זקיפת שווי השימוש בכלי רכב משטרתי לצורכי כוננות מבצעית בעת   21

 חניית לילה בביתו של השוטר. 

 המפורטים בהנחיה.  22
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טענת המשטרה כי כלי הרכב המוצמדים לשוטרים בשל צרכים מבצעיים 

, אינה עולה בקנה אחד עם ההגדרה טחוןיהגדרה של רכב בב נכללים

הקבועה בתקנות התעבורה לרכב ביטחון ולפיכך הצמדה אקראית של 

כאשר הוא נותר ללילה בידי השוטרים וחונה  צרכים מבצעייםכלי רכב ל

בביתם מחוייבת בזקיפת שווי שימוש. משרד מבקר המדינה מעיר 

דם האפשרי כדי להסדיר את זקיפת שווי למשטרה כי עליה לפעול בהק

השימוש במקרים של הצמדה אקראית של כלי רכב כמענה לצרכים 

 והנחיית רשות המסים. שימוש ברכבהשווי מבצעיים, לפי תקנות 

פקודת המטה הארצי בנושא הזכות של שוטר להשתמש ברכב משטרה שלא  .2

של שוטר  לצורך מילוי תפקיד מתירה למפקד מוסמך במשטרה לאשר בקשה

לקבל כלי רכב משטרתי מינהלי שלא לצורך מילוי תפקיד. כאמור, לפי הנחיית 

רשות המסים חלה על המעסיק החובה לבצע רישום לגבי קיום התנאים לזקיפת 

שווי יחסי על פי מספר הימים שבהם נותר הרכב ברשות העובד בלילה. כמו כן, 

כי "ככלל, החניית כלי  בפקודת המטה הארצי בנושא חניית רכב משטרה נקבע

רכב משטרתיים, אחרי שעות העבודה, תהיה במגרש חניה משטרתי או בתחומי 

 מתקן משטרתי".

משרד מבקר המדינה בדק אם יש שוטרים שהחנו כלי רכב משטרתיים שאינם 

צמודים בשעות הלילה שלא במתקנים וחניונים משטרתיים. הבדיקה נעשתה 

עיבוד נתונים במשטרה, שנועדה לזהות את באמצעות נתונים שתועדו במערכת 

כלי הרכב ונהגו, לרשום את הנסיעות, לתעד את התנהגות הנהג ולאכן את 

מקום כלי הרכב. את הנתונים מסר למשרד מבקר המדינה מינהל הטכנולוגיות, 

 תקופת הבדיקה(. -)להלן  2016יוני -והם נוגעים לחודשים אפריל

כים לעמוד בקריטריונים האלה: לא להיות כלי הרכב שחנייתם נבדקה היו צרי

צמודים לפי התקן לבעל תפקיד; לחנות ברציפות בין חצות הלילה לחמש 

מ' מכל מתקן או  200-חניית לילה(; לחנות במרחק של יותר מ -בבוקר )להלן 

 יחידה משטרתית. הנתונים לא כללו כלי רכב שהיו ברשות קציני תחנה.

ב 2,976נהגים  5,214נמצא כי בתקופת הבדיקה החנו  .א  23כלי רכ

 3,211שאינם צמודים לחניית לילה מחוץ למתקן או יחידה משטרתית. 

 מנהגים אלו חנו לפחות שתי חניות לילה באחד מחודשי הבדיקה, 

 חניות לילה בתקופת הבדיקה. 30מנהגים אלו חנו לפחות  207-ו

כאמור, בהתאם לפקודת המטה הארצי בנושא משמעת נהיגה ברכב  .ב

טרה, "שוטר לא ינהג ברכב משטרה מבצעי שלא לצורך מילוי תפקיד. מש

 כל שימוש אחר ברכב משטרה מבצעי הוא אסור".

 
 מספר נהגים נהגו יותר מפעם אחת בתקופת הבדיקה באותו כלי רכב.   23
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 רכב כלי מאות

 הוצמדו מבצעיים
 חלקם - לשוטרים

 וחלקם קבוע באופן
 ידי על - לפרקים

, בכירים פיקוד גורמי
 התקן לפי שלא

 ובניגוד שאושר
 ולפקודות להוראות

 דרך .הארצי המטה
 משקפת, זו פעולה
 בתחומי ליקויים

 והתרבות המשמעת
 הארגונית הפיקודית
 

מהנהגים שחנו לפחות שתי חניות לילה באחד מחודשי  2,609נמצא כי 

 .מנהגים אלה(, השתמשו בכלי רכב מבצעיים 81%הבדיקה )

בקרה  צעתמב אינההמשטרה  בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי

, ולפיכך לא ניתן לדעת אם שימוש השימוש בכלי רכב שאינם צמודים על

זה שנעשה בכלי רכב מבצעיים ומינהליים היה בהתאם לפקודת המטא"ר 

במקרים שבהם חניית הלילה או בניגוד לה. כמו כן לא ניתן לדעת אם 

 שימוש. הבזקיפת שווי המשתמשים  חויבולצורך פרטי, הייתה 

מסרה המשטרה כי במסגרת עבודת המטה שהיא מבצעת בנושא בתשובתה 

כלי רכב צמודים יוגדרו נהלים ברורים ואחידים גם בעניין המעקב אחר השימוש 

 בכלי רכב שאינם צמודים.

 שבהם המקרים ובכל, הנתונים שצוינו לעיל את לנתח המשטרה על

 שוויב את החונים לחייב -פרטי  לצורך הייתה הלילה חניית כי יתברר

 רכב של כלי לילה מדובר בחניית כי יימצא אם השימוש לפי הוראות הדין.

נוסף על כך, . משמעתית בכך לטפל המשטרה על הוא מבצעי, שייעודם

שוטף על  שבמסדי הנתונים שלה לפיקוח להשתמש במידע המשטרה על

 .על פי הוראות הדין השימוש בכלי רכב שאינם צמודים

 
חלקם  -הביקורת מצאה כאמור כי מאות כלי רכב מבצעיים הוצמדו לשוטרים 

על ידי גורמי פיקוד בכירים, זאת שלא לפי התקן  -באופן קבוע וחלקם לפרקים 

שאושר ובניגוד להוראות ולפקודות המטה הארצי. דבר זה עלול לפגוע במילוי 

כלי רכב משימותיה המבצעיות של המשטרה, שאמורות להתבצע גם בעזרת 

אלו. דרך פעולה זו, המתאפיינת בעצימת עיניים ובהפרה של פקודות בידי דרגי 

פיקוד בכירים, משקפת ליקויים בתחומי המשמעת והתרבות הפיקודית 

 הארגונית, ומשרד מבקר המדינה רואה זאת בחומרה. 

התקן  על פי הרכב כלי לאלתר את נושא הצמדות להסדירהמשטרה  על

על  נוסףתקינים.  מינהל לסדרי"ר ובהתאם המטאכנדרש בפקודת  ,המאושר

שצוינו לעיל, לזקוף  הכנסה מס תקנות אחר למלאלהקפיד  כך, על המשטרה

 שחנואו ם לרשות ושהועמד הרכב בכלי השימוש שווי את השוטרים לשכר

 פעמי ולנהל רישום בעניין זה.-לילה בביתם שלא באופן חד חניית

לביטחון הפנים  , לאחר שקיבל את ממצאי הביקורת, הבהיר השר2016בדצמבר 

למשטרה כי היא "אינה יכולה להצמיד כלי רכב לשוטר שלא על פי התקן שנקבע 

באג"ת אלא אם אושר על ידי המשרד לביטחון הפנים, זאת על פי פקודות והוראות 

 משטרת ישראל". 
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 מעקבלמערכת לדיווח ו

פקודת  -)להלן  1961-פקודת התעבורה )נוסח חדש(, התשכ"אבהתאם להוראות 

י רכב של  24התעבורה(, לקצינים במת"ח הואצלה הסמכות לשמש רשות לרישו

 המשטרה ולתת רישיונות נהיגה ברכב משטרתי. 

עוד נקבע בפקודת התעבורה כי תאגיד המעסיק קצין בטיחות ומחזיק בכלי רכב 

 -לשימוש עובדיו, יפעיל מערכת לדיווח ולמעקב במשך כל שעות היממה )להלן 

ערכת דיווח טלפוני(. מערכת הדיווח הטלפוני תכלול מענה טלפוני אנושי לדיווח על מ

עבירות תעבורה שמבצעים נהגים בכלי רכב שברשות התאגיד ועל ליקויים בתקינות 

כלי רכב אלה; הדיווחים יימסרו לקצין הבטיחות של התאגיד. נוסף על כך נקבע 

תאגיד תודבק במקום הנראה לעין בפקודת התעבורה כי על כל כלי רכב שברשות ה

 מדבקה שבה יצוינו פרטי ההתקשרות עם מערכת הדיווח הטלפוני.

לפי פקודת התעבורה, ההוראות בעניין מערכת דיווח ומעקב אינן חלות על כמה 

גופים, ובהם המשטרה, צה"ל, מגן דוד אדום והרשות הארצית לכבאות והצלה. אשר 

עליהם פקודות או הוראות פנימיות שהם יקבעו  לגופים אלה נקבע בפקודה כי יחולו

  לפי העניין.

פקודות המטה הארצי ונוהלי המשטרה מסדירים בין היתר עניינים הקשורים בניהול 

צי הרכב ומפרטות את הכללים שיחולו על הנוהגים בכלי הרכב של המשטרה. 

ישוי הפקודות שמסדירות תחומים אלו הן בין היתר פקודת המטה הארצי בדבר "ר

משמעת נהיגה ברכב הנהיגה בכלי רכב משטרתיים"; פקודת המטה הארצי בדבר "

", שנועדה להסדיר היבטים משמעתיים הקשורים באופן השימוש והנהיגה משטרה

קופסת המטה הארצי בדבר "פקודת בכלי הרכב על פי הנקבע בדיני התעבורה; 

שנועדה  ",ון רכב משטרהכימערכת זיהוי, רישום נסיעות, התנהגות נהג וא -רישום 

 להסדיר את ניהול צי הרכב, בד בבד עם חיסכון במשאבים. 

נוהל אגף התנועה בנושא "טיפול בעבירות תנועה כנגד הנוהגים ברכב בשרות 

נוהל טיפול בדוחות תעבורה( קובע מיהם האחראים  -משטרת ישראל" )להלן 

שטרה, את אופן במשטרה לטיפול בדוחות תעבורה שנרשמו לנוהגים ברכבי מ

הטיפול בדוחות התעבורה האמורים, את אופן הדיווח ואת אופן המעקב אחר טיפול 

זה. בנוהל מצוין כי המידע על עבירת תנועה שביצע נהג רכב שבשירות המשטרה 

 "יכול שיגיע" בין היתר מתלונת אזרח.

נמצא כי המשטרה לא קבעה פקודות או הוראות בעניין הקמתה של מערכת 

ומעקב טלפוני ולגבי ניהול הדיווחים המתקבלים מהציבור באמצעותה,  דיווח

 וממילא לא הוקמה במשטרה מערכת כזאת. 

 
24

רשות רישוי מסדירה בין היתר עניינים הקשורים בהנפקת רישיונות רכב  -לפי פקודת התעבורה   

 ורישיונות נהיגה ובתשלום האגרות בגינם. 
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 לקבוע המשטרה על

 שיבטיחו הנחיות
 שעדים שלאזרחים

 עבירת לביצוע
 רכב כלי בידי תנועה

 יהיה משטרתי
 לדווח זמין אמצעי

 לגורמים כך על
 הרלוונטיים
 במשטרה
 

על היקף עבירות התנועה שעוברים נהגי כלי רכב משטרתיים ניתן ללמוד מדוח 

תיעדו  2015עד פברואר  2012. בדוח צוין כי מאפריל 2015מבקר המדינה משנת 

עבירות תנועה שבוצעו בכלי רכב  2,777נית מצלמות האכיפה האלקטרו

. בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה העלתה כי לא אחת אזרחים 25משטרתיים

שעדים לעבירות תעבורה וחניה שמבצעים נהגים של כלי רכב משטרתיים מתעדים 

עבירות אלה ומפרסמים אותן באינטרנט, ואולם העבירות המתועדות אינן מובאות 

 המשטרה.  באופן סדור לידיעת

יצוין לשם השוואה כי צה"ל, שהוא הגוף הממשלתי הביטחוני בעל צי הרכב הגדול 

דיווח במדינה והנמנה כאמור עם הגופים שהוראות פקודת התעבורה בעניין מערכת 

בשירות  על נהגי כלי רכב אינן חלות עליהם, הקים מערכת לקבלת דיווחים טלפוני

גים באופן מסוכן וקבע הוראות להפעלת צה"ל המבצעים עבירות תנועה או נוה

המערכת ולאופן קבלת הדיווחים על נהגים כאמור. הוראות אלה נכללות בהוראות 

כלי רכב  -בטיחות בדרכים של המטה הכללי וחלות על כל כלי הרכב בשירות צה"ל 

 . 26)ליסינג( שבֶהְחכֵּר כלי רכבשבבעלותו, כלי רכב שכורים ו

את החוק, ובכלל זה את הוראות פקודת תפקיד המשטרה הוא לאכוף 

התעבורה ואת התקנות שהותקנו מכוחה. גם אם הוראות פקודת התעבורה 

בדבר הפעלת מערכת לדיווח ולמעקב אינן חלות על המשטרה, היה ראוי 

שהיא תממש את הסמכות שניתנה לה לקביעת פקודות או הוראות פנימיות 

טרים והציבור בכללותו בנושא חשוב זה, שאמור לתרום לבטיחות השו

 ולשמירה על תדמיתה הציבורית של המשטרה כגוף האחראי על אכיפת החוק. 

המשטרה מסרה בתשובתה כי הוראות פקודת התעבורה בדבר הפעלת מערכת 

יר את אופן דהמסלדיווח ולמעקב אינן חלות עליה, וכי נוהל טיפול בדוחות תעבורה, 

המשטרה  , משמש אותה בעניין זה.משטרתיהטיפול בתלונת אזרח נגד נהג רכב 

שבאמצעותה היות  ,מייעלת את תהליך הבדיקה רישום תמערכת קופסהוסיפה כי 

 .את השוטר שנהג ברכב ותזהניתן ל

מסדיר את הטיפול בעבירה לאחר שכבר  טיפול בדוחות תעבורהיצוין כי נוהל 

שבוצעה. דווחה למשטרה, ולא את אופן הדיווח בידי האזרחים על עבירה 

לדעת משרד מבקר המדינה, על המשטרה לקבוע הנחיות שיבטיחו שלאזרחים 

שעדים לביצוע עבירת תנועה בידי כלי רכב משטרתי יהיה אמצעי זמין לדווח 

על כך לגורמים הרלוונטיים במשטרה. באופן זה תשופר יכולת המשטרה 

    לטפל בשוטרים שעברו עבירות תנועה ולצמצם את ביצוען. 
, עמ' (2016) הקמת מערך המצלמות האלקטרוניות ואכיפת חוקי תעבורהמבקר המדינה,   25

47 . 

מסווגים, ובתנאי שראש  או מבצעיים במקרים או ומעלה משנה אלוף בדרגת על קצינים למעט  26

 מההוראות אלה. לחרוג הרלוונטי אישרמטה או מפקד החיל 
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 סיכום

 ומרכזימהותי  מרכיב הוא ,שהוא מהגדולים במדינה ה,משטרההרכב של  צי

של תקינותם להמשטרה והתאמת כלי הרכב למשימות ל. הבניין הכוח שלב

. לפיכך של המשטרה על הכשירות המבצעית כלי הרכב יש השפעה ישירה

ראוי שרכש בהיקף שנתי של מאות מיליוני ש"ח ייעשה בהתאם לאמות מידה 

מקצועיות ובהקפדה על עמידה בעקרונות המינהל התקין, וכי יושם בו דגש 

 במתן מענה לדרישות המבצעיות של המשטרה.

ניהול תקציב שלהלן:  בתחומים מעלים ליקויים מהותיים וז ורתביקממצאי 

 לפניובחינת חלופות  כלי הרכבאפיון ; והשימוש בו המשטרה הרכש של רכבי

קיום פקודות ; יישום תכנית ההחלפה של רכבי המשטרה; ביצוע הרכישות

הליקויים בקיום פקודות והנחיות  והנחיות בנושא הצמדת כלי רכב לשוטרים.

הצמדת כלי רכב משקפים גם ליקויים בתחום המשמעת והתרבות  בנושא

 הפיקודית הארגונית.

לפעול של הליך הרכש של כלי הרכב ו לבצע בחינה מעמיקהעל המשטרה 

 .בהם היא משתמשת יתאימו לייעודםששכלי הרכב כדי להבטיח  ו,לשיפור

נהל כמו מי אחרים,גורמים עם  עליה לשתף פעולה בעניין זהבמידת הצורך 

 .לביטחון הפניםהרכב הממשלתי והמשרד 

כלי הרכב במשטרה נרכשים בהתאם לתקן שנגזר מצרכי המשטרה למילוי 

ד מאות ועייזה מחייב את המשטרה, ו. תקן המבצעיות והמינהליות משימותיה

ושלא בהתאם  כלי רכב לשמש רכבים צמודים לשוטרים שלא לפי התקן

 .לפקודות הוא ליקוי מינהלי ומבצעי

מחייב את משרד האוצר, התיקון של כלל הממצאים שעלו בתחומים האמורים 

, ון ליקויים אלהקילת ותנחוש ותפעולנקוט המשטרה לאת בט"פ ואת המשרד ל

של המשטרה וכן למנוע למנוע כל פגיעה אפשרית בכשירות המבצעית כדי 

 הוצאות מיותרות בגין שימוש בכלי רכב שמועד החלפתם עבר.

 



  - הפנים לביטחון המשרד

 והצלה לכבאות הארצית הרשות

 והצלה לכבאות הארצית ברשות האנושי ההון ניהול
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 תקציר

  כללי רקע

( הוקמה הרשות או הכבאות רשות -)להלן  והצלה לכבאות הארצית הרשות

. עד אותה עת 2013בפברואר  המשרד לבט"פ( -)להלן  במשרד לביטחון הפנים

איגודי ערים לשירותי כבאות  20כלל שפעל מערך הכבאות כמערך מוניציפלי 

איגודי ערים או איגודים( וארבע מחלקות עירוניות שהיו אחראים לטיפול  -)להלן 

 בתחום שיפוטם.שבאירועים 

 הןשינוי מבני במערך הכבאות, אך  עלהשנים התקבלו החלטות ממשלה  במהלך

 מבקר ודוחאדם  בני 44בו נספו ש 2010א יושמו. אסון השריפה בכרמל בדצמבר ל

ביקורת מבקר המדינה על השריפה בכרמל(,  -)להלן  1זה בעניין שפורסם המדינה

את הצורך במערך כבאות ארצי שיאפשר שליטה מרכזית על הכוחות  הדגישו

רפורמה כוללת ל תחנות הכיבוי. במסגרת כשל פעילות האת  ויתכללבשטח 

חוק הרשות הארצית  חומכבמערך שירותי הכבאות בישראל, הוקמה הרשות 

  .החוק או חוק הכבאות( -)להלן  2012-לכבאות והצלה, התשע"ב

שבראשה עומד נציב כבאות והצלה כבאות בנה רשות הכבאות כולל את נציבות מ

 110-ים לכוהצלה, ובה פועלים גופי מטה ופיקוד ארצי, ושבעה מחוזות האחרא

תחנות כיבוי ברחבי הארץ. הרשות פועלת בשני תחומים עיקריים: המערך המבצעי 

רב טפסר שחר איילון יצוין כי  של כיבוי אש ומערך בטיחות האש ומניעת דליקות.

. עד מינויו של רב טפסר 2016סיים את כהונתו כנציב כבאות והצלה בתחילת מאי 

השר לבט"פ, כיהן בתפקיד ממלא מקום. , 2017דדי שמחי לנציב, בתחילת מרץ 

על  2016ח"כ גלעד ארדן, מסר בעניין זה כי ועדת האיתור המליצה באפריל 

מועמדותם של שניים לתפקיד זה אולם ההחלטה על המינוי נדחתה לנוכח הליך 

 משמעתי שהתנהל נגד אחד המועמדים. 

 

 הביקורת פעולות

, כשלוש וחצי שנים לאחר כינון הרשות ותחילת יישום 2016אוגוסט -מרץ בחודשים

הרפורמה בשירותי הכבאות, בדק משרד מבקר המדינה היבטים בניהול ההון 

המקצועית, האנושי ברשות. נבדקו, בין היתר, סוגיות הנוגעות להבטחת הכשירות 

 הנוכחות. הביקורתמערך ו, תחומי ניהול השכר 2הבריאותית של לוחמי האשוהגופנית 

  נעשו השלמה בדיקות. לבט"פנעשתה ברשות הארצית לכבאות והצלה ובמשרד 
מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  - דוח ביקורת על השרפה בכרמלמבקר המדינה,   1

 (.2012) ומסקנות

 הכוונה לגברים ונשים כאחד ומפאת הנוחות נעשה שימוש בלשון זכר.  2
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 במשרד הכללי חשבבאגף הו השכר על הממונה באגף, המדינה רותיש בנציבות

 .אגף הממונה על השכר, החשכ"ל( -)להלן  האוצר

 

 הליקויים העיקריים
 והבריאותית הגופנית, המקצועית הכשירות הבטחת

 האש לוחמי של

הבריאותית ו המקצועית, הגופניתליקויים מהותיים בנוגע להבטחת הכשירות  נמצאו

 פעילותה המבצעית של הרשות. ביסוד ה אבן שהיאשל לוחמי האש 

 האש לוחמי של המקצועית הכשירות להערכת מדדים קבעה לא הרשות .1

 בכך. הלהשגת האימונים איכות ולבחינת, הנדרשים והמיומנויות הידע בתחומי

 המוכנות ואת האש לוחמי של כשירותם מידת את להעריך היכולת נפגעת

 .הצפויים האתגרים עם להתמודד הכבאות מערך של המבצעית

 קבעה לא ,בכושר גופני גבוה במיוחד של לוחמי האש הממשיהצורך  למרות .2

חובה  הנהיגההוראות ברורות ומחייבות בתחום הכושר הגופני, ואף לא  הרשות

 אחר מעקב כל מתקיים לא, כן כמו. סדיריםלבצע אימוני כושר גופני 

 הפועל האש שלוחם כך, המבצעי המערך לוחמי של הגופנית כשירותם

 כשירותו אם גם רבות שנים במשך להמשיך לשרת בתפקידו יכול בשטח

 .ירודה הגופנית

 תקופתיות רפואיותלוחמי האש אינם מחויבים לעבור במהלך שירותם בדיקות  .3

בריאותם. זאת  על העיסוק השפעת לבחינת אוכשירותם הרפואית  לבחינת

של לוחמי  הבריאותיתהמלצות של וועדות שהוקמו לנושא הכשירות  למרות

הם חשופים להם במהלך עבודתם; שהסיכונים הבריאותיים הרבים והאש, 

 אינו לו, מחוצה או הכבאות מערך בתוך רפואית, השכלה בעל גורם שום

  .הסדירה בפעילותה שוטף באופן הרשות את מלווה

לא מתקיימים הליכי פיקוח ובקרה שוטפים כדי לוודא שלוחמי האש עומדים,  .4

במשך כל שירותם, בדרישות הגופניות והרפואיות לביצוע התפקיד, זאת על 

אף המחקרים המלמדים על ירידה ככלל בתפקוד הגופני עם העלייה בגיל, 

מתעצם נוכח הערכת  זה ליקוי. 67ד זה הוא עד גיל ואף שהשירות בתפקי

להיות  יכולים מערך המבצעי אינםהמשרתים במ 20%-המשרד לבט"פ כי כ

 .בנסיבות אלו מבצעית כשירים
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 הכבאות רשותהעדר מיפוי שכר ב

 שונים בתוך אותו איגוד, 3לעובדים אף ולעתיםכינון הרפורמה היה לכל איגוד,  עד

השכר.  חושב פיהןשל העובד של העסקתו תנאי את שכללות שכר שונות וחוק

הצורך במיפוי תנאי השירות והשכר במערך הכבאות לא פעם במהלך השנים עלה 

חריגות והשכר  בחוקותמפוקחת  הבלתיבגלל השונות  - 4מיפוי שכר( -)להלן 

 ברשות מקיף שכר מיפוי נערך לא -למרות זאת  .שכר שהתגלו בביקורות שונותה

תשלום שכר  הםכשלים מהותיים וב בעקבות זה נוצרו .הביקורת סיום עדמו עד

בקרה סדורים המבוססים על  תהליכי ללאש"ח בשנה  נימיליומאות בהיקף של 

יסודי שמשקף הליך מינהלי בלתי בליקוי מדובר  חוקות שכר ברורות ומדויקות.

  .תקין

עוד לפני החתימה על הסכם הרפורמה, לחריגות  ,ער היה השכר על אגף הממונה

זאת הוא לא עיגן בהסכם  למרותהשכר ולריבוי חוקות השכר במערך הכבאות, 

לא פעל לאחר  -ולחלופין  לביצועוזמנים ההרפורמה את נושא המיפוי ואת לוח 

הקמת הרשות להעברת הוראות ביצוע לחשכ"ל על חוקות השכר המאושרות 

 כדי לאפשר לחשכ"ל או לגורם אחר לבצע את המיפוי.במערך הכבאות וזאת 

 

 השכר ברשות 5תהליך חילול

למרות זאת אך  ,"פלבטחשב המשרד  שרעובדי הרשות מא של שכרה תשלומיאת 

הסיבה לכך  .מעובדי הרשות כמחציתאין לו גישה למידע על מרכיבי השכר של 

בגוף  כנהוגמתבצעים אינם  העובדים כמחצית של תהליכי חילול השכרש היא

 חיצוניים שירות ונותניעל ידי מערך מפוצל של חשבים מקומיים  אלא -ממשלתי 

מאשר  לפיכך .ואף אינם מבוקרים על ידו בט"פהמשרד לחשב לשאינם כפופים 

אף שאינו יודע  ,מיליון ש"ח בשנה 800תשלומי שכר בסך חשב המשרד לבט"פ 

 ,מיליון מסכום זה 400-תשלום של כהזכאות ל מהם מרכיבי השכר שיוצרים את

יוצא אפוא שחשב המשרד משמש 'חותמת גומי'  עניינם.ב קיים בקרהל ונבצר ממנו

 האישור של כמחצית מתשלומי השכר ברשות הכבאות. בתהליך

חילול השכר ברשות  בהליךליקויים וסיכונים  שונים בדוחות ובמהלך השנים הועל

גם חשבות  -)להלן "פ לבט המשרדת גורמים מחוץ לחשבושאפשרות הובהם: 

 בחשבותגורמים  תללא ידיע הנחיות לביצוע עדכוני שכרהמשרד או החשבות( יתנו 

"פ לתביעות מצד הבט; חשיפת הרשות, משרד האוצר ומשרד םאו ללא אישור

תשלומי חלק ניכר משכר וחוסר האפשרות לקיים בקרה על  יעובדים בנושא

  סיכונים אלו.  לנטרולננקטו פעולות ממשיות  לאזאת  למרותהשכר. 
 "עובדים" במערך הכבאות חל גם על לוחמי אש. המונח  3

מיפוי שכר הוא בדיקה מקיפה של מרכיבי השכר של העובדים תוך בחינה של גורמים כגון   4

 הסכמי העבודה, חוקות השכר ואישור תוספות שלפיהם נקבע שכר העובדים.

בדים, לחוזי חילול שכר הוא חישוב השכר והעברתו לעובדים בכל חודש בהתאם לנוכחות העו  5

  ההעסקה ולחוקת השכר של העובדים.
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 שעוני נוכחות

נתוני הנוכחות של עובדי  ,סיום הביקורת, ארבע שנים אחרי כינון הרשות במועד

 לחישוב שונות מערכות שמונהנרשמים ומחושבים באמצעות  עדייןרשות הכבאות 

בודה חוקות העו ששימשו את איגודי הערים לכבאות טרם הקמת הרשות, נוכחות

 הוזנו בהן באופן שונה. 

שנעשו על מערכות הנוכחות של הרשות העלו ליקויים מהותיים בחישוב  בקרות

הנוכחות ובבקרה על ביצוע שעות של עיבוד ההנוכחות וביניהם: ליקויים בשיטת 

של העובדים לדוחות  הנוכחותהתאמות בין חוקת -עבודה וחישוב התגמול; אי

ובים ידניים שאינם עולים בקנה אחד עם הכללים; הנוכחות ולתלושי השכר; חיש

שעות נוספות המזכות בתוספות שונות ללא פיקוח על העבודה במסגרת שעות 

 .ועודאלו 

 

 הרשות מטה עבודת ניהול

באופן שיטתי וסדור את עבודות המטה  שמתכללכי ברשות לא פועל גורם  נמצא

נציבות כבאות והצלה, על אף שהצורך בכך עלה כבר עם הקמת הרשות וגם של 

 זרועות כלל בין ותיאום אחידות אין בהםש נושאיםלאחריה. כפועל יוצא מכך ישנם 

 .בכך הצורך למרות הרשות

 

 הכבאות רשות בפעילות שיבושים

 העובדים ובין הרשות ננקטו  בין השל חוסר הסכמ במקריםהקמת הרשות,  מאז

עשרות ארגון הכבאים(  -)להלן  6המקצועיים בארץ ישראלידי ארגון הכבאים  לע

 מאז שחלפו השנים בארבע, מכך כתוצאהושיבושי עבודה.  שונים ארגוניים צעדים

 גורמים לטענת, ותכופות לעתים חלו שיבושים בפעילותה, הרשות של הקמתה

 ,ראוי שירותלציבור  להעניק ביכולתהו המבצעית בכשירותה פוגעהדבר  ברשות

 ועלול לגבות מחיר יקר בנפש וברכוש.

 

 
 רשות הארצית לכבאות והצלה, תחת הסתדרות המעו"ףבמועצת עובדים ארצית הפועלת   6

 כללית החדשה.עובדים ההסתדרות השב
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 ההמלצות העיקריות
 בריאותיתוה גופניתהמקצועית, ה כשירותהבטחת ה

 אש לוחמי של

מוטלת האחריות והחובה החוקית לדאוג לכך שהעובדים, ובייחוד  הרשות על .1

 -כשירים בכל עת לביצוע תפקידם יהיו אלו המשרתים במערך המבצעי, 

את ואינם מסכנים את עצמם או  -מהבחינה המקצועית, הגופנית והרפואית 

 שנמצאוחומרת הליקויים ו הנושא לנוכח חשיבותבשל כשירות לקויה.  זולתם

על השר לבט"פ ומשרדו,  - בתחום הכשירות המבצעית של לוחמי האש

 בהקדם הנושא הסדרתולדאוג ל להתערב, הכבאות רשות על הממונה

 . הליקויים לתיקון הכבאותרשות פעולה עם שיתוף תוך ללא דיחוי  ולפעול

ובראשה הנציב לקבוע בהוראות מהי הכשירות הנדרשת מלוחמי  הרשות על .2

מדדים ברורים בכל תחום ידע, מיומנות או יכולת הנדרשים  לגבשו האש

שתמש בהם להערכה לה יהלמילוי משימותיו. לאחר שיגובשו מדדים אלה, על

 תקופתית של כל לוחם אש. 

לקבוע הוראות ברורות בכל הנוגע לשמירה על הכשירות הגופנית,  הרשות על .3

לקיים מבדקים שוטפים ולוודא כי לוחמי האש עומדים בדרישות הכושר 

ואינם מסכנים את עצמם או את חבריהם  ,ביצוע תפקידםלהגופני הנדרש 

 .גופני לקוי רשולצוות בשל כ

 הכבאות ורשות החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה שר"פ, לבט השר על .4

להסדרת סוגיית הכשירות הרפואית של  ביניהםלפעול ללא דיחוי ובתיאום 

, ובכלל זה לקבוע את סוג הבדיקות אחריהם לוחמי האש והמעקב הבריאותי

 הנדרשות, את תדירותן ואת אופן ביצוען.

 על אגף הממונהבשיתוף  המדינה שירות ותנציבווההצלה  הכבאות רשות על .5

 ףהרפואי המקצועי השוטהליווי לפעול לפתרון סוגיית  האוצר במשרד השכר

 או, ברשות ראשי רפואה של קצין תפקיד איוש באמצעות - הכבאותמערך של 

 שילוב של שניהם.ב או במיקור חוץ שימושבאמצעות 

משרד האוצר לבחון על הרשות, המשרד לבט"פ, נציבות שירות המדינה ו .6

לעומק וללא דיחוי את נושא הכשירות המבצעית של לוחמי האש הוותיקים 

אשר יעוגנו בהסכם או בחקיקה, ככל  -ולנקוט את הפעולות הדרושות 

שיבטיחו ניצול מלוא פוטנציאל כוח האדם המבצעי של הרשות  -שיידרש 

ן את הפגיעה לשם מילוי צרכיה בשגרה ובחירום, ובד בבד יצמצמו ככל הנית

עמידה ברמת -במי שאינם יכולים להמשיך לשרת בתפקידם המבצעי בשל אי

הכשירות הנדרשת. יש לשקול כמה דרכים לצמצום הפגיעה, ובהן שיבוצם 

של מי שאינם כשירים עוד לשמש בתפקידם המבצעי בתפקידים אחרים 

ידי התואמים את כשירותם, את כישוריהם ואת ניסיונם המקצועי, למשל בתפק

הדרכה ומינהל, זאת בהתאם לצורכי מערך הכבאות; התאמת גיל הפרישה 

מנגנון מובנה שיאפשר ללוחמי ויצירת  של לוחמי האש לדרישות הכשירות
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המרבי האש הכשירים להמשיך את שירותם בתפקיד זה עד לגיל הפרישה 

 מעקב הדוק אחר כשירותם.  במקביל לביצוע, המקובל בשירות המדינה

מדדים והסדרת סוגיית הכשירות הרפואית והגופנית, על  קביעתעם  בד בבד .7

 השכר על ואגף הממונה המדינה שירות נציבות"פ, לבט המשרד, הרשות

מקיף וסדור, שיעוגן בהסכם או לגבש במשותף מנגנון  האוצר במשרד

שירותם לא  במהלךשלטיפול בעניינם של עובדים בחקיקה ככל שיידרש, 

מפאת מצבם , זמנית או באופן קבוע ,לבצע את תפקידםיימצאו עוד כשירים 

 הבריאותי או כושרם הגופני.

 

  והשכר הנוכחות מערך ניהול

 והצלה לכבאות הארצית ברשות

חשכ"ל לפעול באופן נמרץ להסדרת קשרי הממונה על השכר ועל אגף ה .1

על שר האוצר . העבודה ביניהם ולהגדיר את הגוף האחראי למיפוי השכר

צורך, כדי שמיפוי השכר ייעשה אם יהיה בכך לבט"פ להידרש לעניין והשר 

 בהקדם האפשרי.

 או לא שולמו כלל, ,על הרשות לפעול לתשלום רכיבים ששולמו בחסר .2

שלא בהתאם להסכמים ולדין.  שמשולמיםולהפסיק את תשלום רכיבי השכר 

נים יתר יושבו בהתאם למנגנוהלפעול לכך שתשלומי  משרד האוצרעל 

 להשבת תשלומי יתר. יימיםהק

מידי על מנכ"ל המשרד לבט"פ, החשכ"ל ונציב רשות הכבאות לפעול באופן  .3

העברת האחריות המלאה לביצוע חילול השכר של ל נוגעליישום החלטותיהם ב

כמקובל בכל המערכת הציבורית, תוך  ,כלל עובדי הרשות לחשבות המשרד

 באופן מדויק בהתאם לחוקות השכר שיאושרו. חושבהשכר ישהקפדה על כך 

וחשבות המשרד לפעול  בט"פלמשרד ה רשות הכבאות, מנכ"להחשכ"ל,  על .4

אחת שתבטיח חישוב אחיד  בהקדם ליישום פתרון שיאפשר מערכת נוכחות

מיפוי  רות המדינה. כמו כן עליהם לפעול להשלמתימקובל בשכ -של השכר 

למערכת  ברשות ולדאוג להזנתן והנוכחות של העובדיםחוקות השכר 

 .הנוכחות באופן מלא ומדויק

 

 הרשות מטה עבודת ניהול

לוודא כי כבר בזמן הקרוב תתקבל החלטה ברורה בנוגע  המשרד לבט"פעל 

  לגורם שיקבל לידיו את האחריות לניהול עבודת המטה הכוללת ברשות.
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 הכבאות רשות בפעילות שיבושים

ייבחנו המנגנונים והכלים  ושביסודי לערוך בדק בית  הנציבובראשה  הרשות על

שמשמשים היום להתמודדות עם המציאות הארגונית שתוארה בדוח והפעלתם, 

וכן  בעולם הנהוגים חלופיים והסדרים יש לבחון מנגנונים כמו כן .אם בכלל

. כל 7שירותים חיוניים בישראלל בשנים האחרונות בנוגעשנבחנו  הסדרים אחרים

, תושבי המדינהלמען להבטיח את פעילותה התקינה של רשות הכבאות  כדיזאת, 

מתן מענה הולם לצורך לשמור על זכויותיהם של בד בבד עם  ,כמתחייב בחוק

בירור ענייני של המחלוקות שיתגלעו בין פיקוד הרשות עובדי הרשות ולאפשר 

 ה לידיולהביא זו בסוגיה להתערב, הרשות על הממונה"פ לבט השרלעובדיה. על 

 ן.פתרו

 

 סיכום

כבאות והצלה, עבר מערך ארצית לרשות הה, עם כינונה של 2013בפברואר 

הכבאות בישראל רפורמה נרחבת. ממצאי דוח זה מצביעים על כמה תחומים 

מרכזיים בניהול ההון האנושי ברשות שעדיין טעונים הסדרה. בראשם הבטחת 

היסוד במוכנות של המערך  הכשירות המבצעית של לוחמי האש שהיא אבן

המבצעי. העובדה שסוגיית הכשירות המבצעית נוגעת במישרין לנושא ההיערכות 

מטילה אחריות כבדה  -והמוכנות של רשות הכבאות לטיפול באירועי חירום 

 במיוחד על הרשות ועל המשרד לבט"פ לתיקון הליקויים שהועלו בתחום זה.

ת המוניציפלית לשירות המדינה מחייב מעבר של יותר מאלפיים עובדים מהמערכ

אולם, וקות הנוכחות והשכר של העובדים. היערכות מדוקדקת הכוללת הכרת ח

הדבר לא נעשה גם לאחר הקמת הרשות. ליקויים שנובעים ממצב זה ומובאים 

בדוח, מלמדים על הצורך בביצוע בדק בית יסודי בתחום תשלומי השכר ברשות. 

חשכ"ל לפעול נחרצות כדי שכל המידע הקשור על אגף הממונה על השכר ו

לתנאי עבודתם ושכרם של עובדי רשות הכבאות יהיה בידי הגורמים המשלמים 

והמפקחים על השכר. זאת, כדי שמחד גיסא לא ייפגעו זכויות העובדים, ומאידך 

ח בשנה הכולל תוספות חריגות "גיסא לא תשלם המדינה שכר של מאות מיליוני ש

 קרה.ללא פיקוח וב

הביקורת נחשפה למציאות שבה פעילות הרשות בתחומים שונים משובשת חדשות 

לבקרים בשל עיצומים ארגוניים. לצד חשיבות השמירה על זכויות העובדים, ראוי 

כי השר לבט"פ והרשות יתנו דעתם על אופן ההתמודדות של הרשות עם 

ראוי את המשברים התכופים והשפעותיהם על מסוגלותו של המערך למלא כ

  תפקידיו על פי חוק ולספק שירותים מצילי חיים לתושבי המדינה. 
-בוררות חובה בשירותים חיוניים(, התשנ"ו -ראו למשל הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה )תיקון   7

, וכן סקירה משפטית שהוכנה על ידי הלשכה 2.11.15-חן הכנסת בשהונחה על שול 2015

המשפטית )תחום חקיקה ומחקר משפטי( של הכנסת בנושא "הגבלת זכות השביתה בשירותים 

 (.2013סקירה משווה" )ספטמבר  -חיוניים 
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במסגרת הרפורמה בוצעו מהלכים שונים ובכלל זה הקמת תחנות כיבוי חדשות, 

גיוס מאות עובדים, גיבוש מבנה ארגוני והרחבת מטה הרשות. עם זאת, הרשות 

קפם. דוגמה נאלצת להתמודד מפעם לפעם עם אירועים חריגים בעוצמתם ובהי

שבמהלכו מערך הכבאות  2016לכך היא גל השריפות שפקד את ישראל בנובמבר 

"נמתח עד קצה גבול היכולת". כדי להבטיח את פעילותה התקינה והמקצועית 

ביותר של הרשות בעת אירועי שגרה וחירום בעתיד, וכן את התנהלותה בהתאם 

את הליקויים שהוצגו בדוח על הרשות והמשרד לבט"פ לתקן  -לסדרי מינהל תקין 

 ביקורת זה. 
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 מבוא
היא ארגון ( הרשות או הכבאות רשות -)להלן הרשות הארצית לכבאות והצלה 

מכוח  2013הכבאות וההצלה הרשמי של מדינת ישראל. הרשות הוקמה בפברואר 

, שהתקבל במסגרת רפורמה 2012 -חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב

 בהתאם .החוק או חוק הכבאות( -)להלן  הכבאות בישראלכוללת במערך שירותי 

 והשר, ("פלבטהמשרד  -)להלן  הפנים לביטחון שרדבמ הוקמה הרשותלחוק 

 הוא השר הממונה על ביצוע החוק.  "פ(לבטהשר  -)להלן  הפנים לביטחון

בחוק שירותי הכבאות, בישראל  שירותי הכבאות וההצלההקמת הרשות הוסדרו עד 

לשירותי איגודי ערים  20. מערך הכבאות היה מערך מוניציפלי שכלל 1959-התשי"ט

וארבע מחלקות עירוניות שהיו אחראים איגודי ערים או איגודים(  -)להלן  כבאות

 לטיפול באירועים שבתחום שיפוטם. 

כמו כן  .8והכבאות וההיערכות של מערךשבחנו את מבנה הוקמו ועדות  1976משנת 

הן אך על שינוי מבני במערך הכבאות,  9הלך השנים החלטות ממשלההתקבלו במ

הושמדו אדם ו-בני 44בו נספו ש, 2010אסון השריפה בכרמל בדצמבר . לא יושמו

הדגיש את הצורך במערך כבאות ארצי עשרות אלפי דונם של יערות וחורש טבעי, 

חנות שיאפשר שליטה מרכזית על הכוחות בשטח ויתכלל את הפעילות של כל ת

 הכיבוי. 

 מערך הכיבוי הארציבנוגע לביצוע רפורמה ב 10התקבלה החלטת ממשלה 2011בינואר 

. המטרה הייתה לשנות את מבנה מערך הקמת רשות לאומית לכבאות והצלהול

הכבאות ממבנה מוניציפלי מבוזר לארגון אחיד בעל מבנה היררכי פיקודי. באותה 

ת תועבר ממשרד הפנים למשרד החלטה נקבע גם כי האחריות למערך הכבאו

 לבט"פ. 

ביקורת מבקר  -)להלן  2012דוח מבקר המדינה על השריפה בכרמל שפורסם ביוני 

העלה מחדלים וכשלים חמורים באופן תפקודם של  המדינה על השריפה בכרמל(

כמה גורמים, ובהם מערך הכבאות וההצלה. בעניין זה קבע מבקר המדינה כי "מערך 

הכבאות עדיין סובל מתחלואים רבים והבעיות הבסיסיות נותרו בעינן וחלקן אף 

החמירו נוכח הפיתוח שחל במדינת ישראל. יש חשש ממשי שהמערך במצבו הנוכחי 

קשה לעמוד במשימות שהחוק קבע לו, עד כדי חשש לסיכון חיי אדם ורכוש". ית

 . 11מבקר המדינה הדגיש את הצורך בתיקון הליקויים ובשינוי ארגוני מקיף של המערך

 2012-חוקק כאמור חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 2012באוגוסט 

קביל לגיבוש נוסח שהניח את התשתית החוקית להקמת הרשות ולפעילותה. במ

( הסכם קיבוצי בין הסתדרות 2012)ביולי נחתם החוק ואישורו בהליך חקיקה   
שהגישה  בראשות האלוף במיל' עמוס לפידות ועדת ברור לחקירת הדליקה בהר יהודה",בהן "  8

; "הוועדה לבחינה ותכנון מערך הכבאות" בראשות  1995בספטמבר  מסקנותיה לשר הפניםאת 

 )ראו להלן(.  1998אוגוסט בשהגישה את מסקנותיה לשר הפנים  גינוסריוסי 

 . 2010מיולי  1904והחלטה  2008ממאי  3484, החלטה 1999ממרץ  4937בין היתר, החלטה   9

בנושא "שיפור היערכות העורף למקרי  31.1.2011-הכנסת בשאישרה  9.1.11-מ 2699החלטה   10

 חירום ואסונות וקביעת המקורות התקציביים ליישום החלטה זו".

מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -דוח ביקורת על השרפה בכרמל מבקר המדינה,   11

 .391(, פתח דבר של מבקר המדינה וכן עמ' 2012) ומסקנות
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העובדים הכללית החדשה ובין מדינת ישראל המעגן את תנאי ההעסקה של עובדי 

 (.הסכם הרפורמה - מערך הכבאות לאחר כינון הרשות )להלן

נציבות הכבאות או  –והצלה )להלן כולל את נציבות כבאות  הכבאות רשותמבנה 

 110-כלושבעה מחוזות האחראים פי מטה ופיקוד ארצי, גושבה פועלים הנציבות(, 

בהתאם לתפקידי הרשות המוגדרים בחוק, ברשות שני  תחנות כיבוי ברחבי הארץ.

תחומי פעילות עיקריים: המערך המבצעי של כיבוי אש ומערך בטיחות האש ומניעת 

  דליקות.

גורם הוא הו לבט"פ,השר  שאותו ממנהב כבאות והצלה נציבראש הרשות מכהן 

נציב  -המופקד על ניהולה ועל ביצוע תפקידיה על פי החוק )להלןהפיקודי העליון 

של מערך  להנחיה המקצועית תאחראי -מטה הרשות  -נציבות ה .הכבאות או הנציב(

רב טפסר יצוין כי . של הפעילות הכוללת של המערך כולו תיאוםלפיקוח ול, תהכבאו

. עד מינויו של 2016שחר איילון סיים את כהונתו כנציב כבאות והצלה בתחילת מאי 

השר , כיהן בתפקיד ממלא מקום. 2017רב טפסר דדי שמחי לנציב, בתחילת מרץ 

על  2016לבט"פ, ח"כ גלעד ארדן, מסר בעניין זה כי ועדת האיתור המליצה באפריל 

ההחלטה על המינוי נדחתה לנוכח הליך מועמדותם של שניים לתפקיד זה אולם 

 משמעתי שהתנהל נגד אחד המועמדים. 

בעקבות הרפורמה גויסו מאז הקמת הרשות מאות לוחמי אש נוספים ועשרות מפקחי 

תחנות כיבוי אש, אוישו תפקידי מינהל, מטה ופיקוד ונרכשו  25-בטיחות אש, הוקמו כ

עובדים. להלן בתרשים  2,880-שות כהועסקו בר 2016רכבי כיבוי. ביולי  130-יותר מ

המערך המבצעי,  -נתונים על כוח האדם ברשות לפי סוגי התפקידים והתחומים  1

 עובדי מטה ועובדי מינהל, ועובדים בתחום בטיחות האש והחקירות: 
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 ( 2016נתוני כוח אדם לפי סוג התפקיד )מעודכנים ליולי : 1תרשים 

 

 בעיבוד משרד מבקר המדינה על פי נתוני רשות הכבאות

בשנים האחרונות בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאים בתחום הכבאות. נוסף על 

, פרסם משרד מבקר המדינה 12דוח הביקורת המיוחד בעניין השריפה בכרמל כאמור

בנושא  2010דוחות נוספים הנוגעים למערך הכבאות, ובכלל זה הדוח שפרסם בשנת 

נושא "מניעת דוח ב 2013, ובשנת 13"וההצלה לעת חירום היערכות שירותי הכבאות"

 . 14קומות בבתי עסק ובמוסדות"-דלקות בבניינים רבי

 

  
מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -ת על השרפה בכרמל דוח ביקורמבקר המדינה,   12

 (.2012) ומסקנות

 .2010פורסם כדוח ביקורת מיוחד בדצמבר   13

. הביקורת בדוח זה עסקה בתקופה שלפני 567(, עמ' 2013) ג63 שנתי דוחמבקר המדינה,   14

 הרפורמה. 
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 פעולות הביקורת
, כשלוש וחצי שנים לאחר כינון הרשות ותחילת יישום 2016אוגוסט -בחודשים מרץ

הרפורמה בשירותי הכבאות, בדק משרד מבקר המדינה היבטים בניהול ההון 

רשות. נבדקו, בין היתר, סוגיות הנוגעות להבטחת הכשירות המקצועית, האנושי ב

, תחומי ניהול השכר ומערך הנוכחות. הביקורת 15והבריאותית של לוחמי האש הגופנית

. בדיקות השלמה נעשו לבט"פברשות הארצית לכבאות והצלה ובמשרד  נעשתה

בנציבות שירות המדינה, באגף הממונה על השכר ובאגף החשב הכללי במשרד 

 , החשכ"ל(.הממונה על השכר –האוצר )להלן 

 

 
 הכוונה לגברים ונשים כאחד ומפאת הנוחות נעשה שימוש בלשון זכר.  15



 1425|    והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד

הבטחת הכשירות המקצועית, הגופנית 

 והבריאותית של לוחמי האש

בחוק הכבאות הוטל על הנציב לקבוע בהוראות הרשות מהי הכשירות הנדרשת 

ובדיה לצורך מילוי תפקידי הרשות. כמו כן נקבע כי "הרשות, לשם מהרשות ומע

מילוי תפקידיה, תכשיר ותאמן כבאים...". בעניין שימור הכשירות והמוכנות המבצעית 

של המערך נקבע כי על הרשות "מוטלת החובה והאחריות להבטיח את רמת 

ל פי משימות כשירותה ועובדי הרשות באמצעות הכשרות, אימונים וציוד הולמים ע

 יחידותיה". 

השר לבט"פ הוסמך בחוק הכבאות לקבוע "הוראות לעניין כשירותם של עובדי 

, זאת בשל "המאפיינים הייחודיים של 16הרשות וכללים ומבחנים תקופתיים של אלה"

עבודת הרשות, המבנה ההיררכי שלה, סוג הפעילות ואופי העבודה הדורש מתן 

 . 17סכנה לצורך הצלת נפש ורכוש"מענה מיידי ובזמן אמת למצבי 

 היא מוכנותו לביצוע 18לוחמי אש או כבאים( -כשירות מבצעית של לוחם האש )להלן 

המשימה המבצעית שהוא מופקד עליה. המדדים הרלוונטיים לבחינת כשירותו של 

לוחם האש הם, בין היתר, מידת שליטתו בתחומי ידע ומיומנות נדרשים, רמת כושרו 

ותו. פרק זה עוסק במדדים אלה ואינו מתייחס לקריטריונים אחרים הגופני ובריא

שיכולים להשפיע על הכשירות המבצעית כגון האמצעים העומדים לרשותו של לוחם 

 האש. 

היחידה הבסיסית של המערך המבצעי של הרשות הפועלת בשטח בעת אירוע 

מפקד כוללת את הכבאים, סגן מפקד צוות, מפקד צוות, סגן מפקד משמרת ו

משמרת. מספרם הכולל של בעלי התפקידים ביחידות מבצעיות בסיסיות אלו, לפי 

מכוח האדם המבצעי ברשות,  84%שהם  1,881, הוא 2016הנתונים המעודכנים ליולי 

מכלל עובדי הרשות. פרק זה עוסק במשרתים במערך המבצעי של רשות  65%-ו

בשטח. לשם הכללה הם  הכבאות, בדגש על היחידה המבצעית הבסיסית הפועלת

 ייקראו בפרק זה לוחמי אש.

 2אירועים מבצעיים. בתרשים  93,000-נדרשו לוחמי האש לטפל בכ 2015בשנת 

 שלהלן נתונים על התפלגות האירועים לפי סוגים. 

 
על פי החוק, קביעת הוראות כאמור תיעשה לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, בהסכמת   16

 שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.

 .2012-דברי הסבר להצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב  17

וחם אש". בדוח זה נשתמש החליט נציב הכבאות דאז על שינוי המונח "כבאי" ל"ל 2012בשנת   18

 במונחים אלו לפי ההקשר.
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התפלגות המשימות של המערך המבצעי של הרשות לפי סוגי : 2תרשים 

 2015האירועים, 

 

 .בעיבוד משרד מבקר המדינה על פי נתוני רשות הכבאות

לוחם האש נדרש להיות בעל כישורים מקצועיים שיאפשרו לו להתמודד עם סוגים 

שונים של משימות מבצעיות המתקיימות במתארים שונים ומורכבים: כיבוי שריפות 

קומות וחילוץ לכודים מבניינים אלה; -יער; כיבוי שריפות בבניינם לרבות מגדלים רבי

מכלי רכב; טיפול באירועים של דליפת חומרים מסוכנים ועוד. על חילוץ נפגעים 

לוחם האש להיות בכושר גופני גבוה ובמצב בריאותי תקין שיאפשר לו לעמוד 

בהצלחה באתגרים הכרוכים במילוי תפקידו. כמו כן, עליו לרכוש ידע רלוונטי 

 בתחומי הפיזיקה, ההנדסה, הכימיה, הביולוגיה ועוד.
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 קביעת נחיצות

 הידע בתחומי המדדים
 השונים והפעילות

 איכות בבקרת והצורך
 האימונים על שוטפת
 אך, לרשות ידועים
 טרם זאת למרות
 הנושא הוסדר

 נציבות בהוראות
 הכבאות
 

הכשירות המקצועית של  מדדים לבחינת
 לוחמי האש ואפקטיביות האימונים

... תפתח ידע ותקבע אמות  -הכבאות קובע כי "הרשות, לשם מילוי תפקידיה  חוק

מידה מקצועיות...". עוד נקבע בחוק כאמור כי "הנציב יקבע בהוראות הרשות את 

 הכשירות הנדרשת מהרשות ומעובדי הרשות לשם מילוי תפקידיה...". 

המקצועית של לוחמי  הכשירות להערכת מדדים קבעה לא הרשות כי נמצא

 כשירות מקצועית(, ובכך -האש בתחומי הידע והמיומנויות הנדרשים )להלן 

 מערך של המבצעית המוכנות את מידת כשירותם ואתהיכולת להעריך  נפגעת

 הצפויים. האתגרים עם להתמודד הכבאות

האש לבצע אימונים יומיומיים בתחומים שונים  על פי נוהלי הרשות נדרשים לוחמי

בהתאם לתכנית אימונים קבועה מראש: חילוץ מהריסות, כיבוי שריפות במבנים, 

טיפול באירועי דליפה של חומרים מסוכנים ועוד. על התחנות לתעד את האימונים 

 שמבצע כל לוחם אש.

קווי יסוד  הכבאות התוו בנציבות הרלוונטיים המטה שגורמי אף על כי נמצא

 איכות לבחינת מדדים נקבעו לא -ולתחנות  לתכנית אימונים המיועדת למחוזות

האימונים. בהיעדר מדדים כאמור לא ניתן לבצע בקרה על איכותם. יודגש כי 

באימון,  העובד לא ניתן לבחון את מועילות האימונים רק על סמך נוכחות

וקביעת מדדי כשירות היא הבסיס לקביעת מדדי איכות האימונים, שכן 

 האימונים נועדו להביא לשיפור הכשירות ולשימורה ברמה הנדרשת. 

נחיצות קביעת המדדים בתחומי הידע והפעילות השונים והצורך בבקרת איכות 

בהוראות שוטפת על האימונים ידועים לרשות, אך למרות זאת טרם הוסדר הנושא 

נציבות הכבאות; ממלא מקום נציב הכבאות מסר בעניין זה למשרד מבקר המדינה 

, כי נודעת חשיבות רבה לקביעת מדדים לכשירות מבצעית של לוחמי 2016ביוני 

, כי "אי 2016האש. מפקד מחוז ברשות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

געים באפקטיביות האימון ומכאן הגדרת יעדים ומדדים מדויקים לכשירות ומוכנות, פו

 באיכות הביצוע". 

ולשימור כשירותו יצוין כי אגף ההדרכה, האחראי להכשרת מערך הכבאות 

ביקורות בשנה בתחנות אזוריות שונות, והיעד הוא שבכל  12-המקצועית, מבצע כ

תחנה אזורית תיערך בקרה מקצועית אחת לשנתיים. ביקורות אלו כוללות מבדקים 

עיוניים בלבד, ורק מקצת לוחמי האש נבחנים במבדקים אלה. יודגש כי מדובר 

פן כאמור, ואין בהן כדי להחליף את הבקרות בביקורות מצומצמות בתדירותן ובהיק

הפיקודיות השוטפות הנדרשות כדי לעמוד על מידת האפקטיביות של האימונים ועל 

 מידת כשירותו המקצועית של לוחם האש.

, ביקשה הרשות להדגיש כי מאז 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

הקמתה בוצעו פעולות נרחבות לשיפור המקצועיות של לוחמי האש, ובכלל זה 

כתיבת נהלים מבצעיים ועדכונם וקיומם של קורסים והכשרות שונות בארץ ובחו"ל. 
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הדרכה ברשות פרק זה מסרה הרשות, כי אגף ה-בעניין הממצאים שהועלו בתת

הגדיר את תחומי הידע והמיומנות הנדרשים לשמירת הכשירות, והאימונים מתבצעים 

לאחר אפיון פרטני של כל יחידה. עם זאת, טרם הוגדרו המדדים שבאמצעותם 

 הרשות מודדת את מידת השליטה של העובדים בתחומי ידע ומיומנות אלה.

קין תקנות על פי חוק המשרד לבט"פ מסר בתשובתו כי השר אכן רשאי להת

 הכבאות, אך אינו מחויב בכך. 

כשירות מקצועית תקינה היא תנאי בסיסי לתפקודם של לוחמי האש. על 

הרשות ובראשה הנציב לקבוע בהוראות מהי הכשירות הנדרשת מלוחמי האש 

ולגבש מדדים ברורים בכל תחום ידע, מיומנות או יכולת הנדרשים למילוי 

בשו מדדים אלה, על הרשות להשתמש בהם להערכה משימותיו. לאחר שיגו

תקופתית של כל לוחם אש ובכך יתאפשר גם להעריך את מידת מוכנותו 

המבצעית של מערך הכבאות בכל רגע נתון. לאור הממצאים שהועלו לעיל, 

על השר לבט"פ האחראי למערך הכבאות, לוודא כי יגובשו מדדים להערכת 

, בין אם בהוראות ונהלים פנימיים של כשירותו המקצועית של לוחם האש

 הרשות ובין אם בתקנות שיותקנו על ידו. 

 

 

 כושר גופני
גופני  כושר להם שיהיה מחייבלוחמי האש  של משימותיהםהמאמץ הפיזי הכרוך ב

  .ובבטחה בהצלחה אותן למלא שיוכלו כדיגבוה 

עת "הועדה לקבי -התכנסה ועדה בראשות יעקב סנדלר  2007בתחילת שנת  .1

עקרונות ומדדים לכשירותו הגופנית והבריאותית של הכבאי הלוחם באש 

 2007ועדת סנדלר(. בהמלצותיה מיולי  -במערך הכבאות וההצלה" )להלן 

הדגישה הוועדה כי לוחמי אש נדרשים להיות בעלי כושר גופני גבוה ביותר 

השפעה בהשוואה לשאר בעלי המקצועות בשירות הציבורי, וכי לעלייה בגיל יש 

על הכושר הגופני. לפיכך המליצה הוועדה לפתח תכניות אימון גופני המותאמות 

לדרישות התפקיד, לקבוע קריטריונים לדרגת הכושר הגופני הרצויה ולעקוב 

 אחר כושרם של לוחמי האש, בין היתר, באמצעות מבחני כושר גופני שנתיים. 

טרם  2011בשנת  בביקורת של מבקר המדינה על השריפה בכרמל נמצא כי

 2007אימצה הנציבות את המלצות ועדת סנדלר על אף שכבר באוקטובר 

 . 19הצהיר הנציב דאז כי בכוונתו לאמצן

החלה נציבות הכבאות בגיבוש טיוטת נוהל "כושר גופני  2011יצוין כי כבר ביוני 

בשירותי הכבאות וההצלה". את הצורך בקידום הכושר הגופני במערך הכבאות 

העלו גורמים מתוך מערך הכיבוי לא פעם. למשל, מסמך לסיכום פעילות של   
מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -דוח ביקורת על השריפה בכרמל מבקר המדינה,   19

 . 372(, שער רביעי, היבטים במבנה מערך הכבאות ובכשירותו, עמ' 2012) ומסקנות
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 מעקב כל מתקיים לא

 כשירותם אחר
 לוחמי של הגופנית
. המבצעי המערך

 הפועל האש לוחם
 להמשיך יכול בשטח
 בתפקידו לשרת
 גם רבות שנים במשך

 הגופנית כשירותו אם
 ירודה

 

על היעדר  הצביע, בין היתר, 2015אגף ההדרכה בנציבות הכבאות לשנת 

תפיסת הפעלה בנושא כשירות גופנית במחוזות, על היעדר פיקוח, בקרה ותיעוד 

בנושא הכושר הגופני ברוב התחנות, על מחסור בציוד ובאמצעים בתחנות 

השונות ועל הבדלים בין התחנות בתחום ההצטיידות. הודגש כי "רמת כשירות 

בקבלת החלטות  גופנית לקויה עלולה לפגוע בשיקוליו ]של לוחם האש[

מבצעיות והן בהצלת חיים"; במסמך הסיכום של ענף בטיחות בנציבות הכבאות 

מהפציעות של לוחמי האש בשנה זו היו פגיעות  31%עלה, כי  2015לשנת 

בשריר ובשלד, דבר "שמצביע על גורמי סיכון ארגונומיים וכן כושר גופני לא 

 מספק". 

טרם  - 2016 אוגוסט - הביקורת םסיו האמור לעיל, נמצא כי במועד אף על

והנוהל בתחום הכושר הגופני, ברורות ומחייבות  הוראותנציבות הקבעה 

תקף. כמו כן לא הותקנו  ואינו טיוטה בגדר בנושא עדיין 2011 משנת

  ובכלל זה חובת קיום מבדקים תקופתיים. ,הכשירות נושאבתקנות 

תפקידם שבעלי תפקידים השוואה יצוין כי בארגונים אחרים שבהם משרתים ל

הם נדרשים לעבור  - משטרת ישראל כמומחייב השקעת מאמץ גופני ניכר 

 מבדקי כושר תקופתיים, והמשך שירותם בתפקיד אף מותנה בביצוע המבדקים.

חובה לבצע אימוני כושר , הרשות עדיין לא הנהיגה 2016בפועל, באוגוסט 

 לוחמי של הגופנית כשירותם אחר מעקב כל מתקיים לא סדירים,גופני 

את  המבצעי, לא נבחן אם מצבם הגופני יאפשר ללוחמים למלא המערך

 כתנאי תקופתי כושר יבמבדק לעמוד נדרשים יהם, והם לאמשימות

הפועל בשטח  האש שלוחם מכאן. המבצעי בתפקיד שירותם להמשך

 הגופנית כשירותו אם גם רבות שנים במשך בתפקידו לשרת יכול להמשיך

  ירודה.

מועמדים לגיוס וכן לוחמי אש המשתתפים מסרה הרשות, כי בתשובתה 

מבחני כושר גופני. בבית הספר לכבאות נבחנים ב תקיימותמשבהכשרות שונות 

מחייב את שכושר גופני ל עניין המעקב השוטף אישרה הרשות כי אין נוהל תקףב

 ,לא נקבעו מדדים לבחינת כושרם הגופני ,שגרת אימונים שוטפתבלוחמי האש 

במהלך השירות. הרשות הוסיפה כי גיל  והם לא נבחנים במבדקי כושר תקופתיים

. לטענתה "גיל זה ]עובדים שנים 67ממערך הכבאות עומד כיום על הפרישה 

עוד  מבוגרים[ אינו מאפשר לעמוד בכשירות גופנית כפי שנדרשת מלוחם אש".

לא יעמדו שכיום אין הסדרה שתיתן מענה כולל ללוחמי אש כי  ,הדגישה הרשות

החליטה הרשות שלא לקבוע מדדי כשירות גופנית. גם המשרד  לכןבמדדים, ו

כי מערך הכבאות מונה כיום לוחמי אש ותיקים שאינם  ,לבט"פ מסר בתשובתו

 להם אך אין בידי הרשות כלים ותקציב כדי לאפשר -עונים לדרישות הכשירות 

 .נהלייםילצאת לפנסיה מוקדמת או לחילופין לשבצם בתפקידים מ
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שעל פי תכנית עבודה של מדור  המדינה מבקר משרד קתבדי העלתה עוד .2

 110-כ תחנות מתוך 31) ובינוניות אזוריות בתחנות כשירות גופנית ברשות

 כי נמצא. כושר חדר לפעול מיועד( המדינה ברחבי הפזורות הכיבוי תחנות

 הכושר שחדר או כושר חדר אין האמורות התחנות 31-מ( 42%) 13-ב

לדוגמה, בבקרת נציב שהתקיימה בתחנה אזורית במחוז פעיל.  אינו שבהן

עבור לוחמי צא כי חדר הכושר הוסב לחדר שינה נמ 2014ירושלים בינואר 

נמצא כי חדר  2016האש. בביקורת של משרד מבקר המדינה באוגוסט 

 כושר זה עדיין לא פעיל בשל היעדר ציוד האימון הדרוש.

ומתמשך בתחום  ישמשיפור מהרשות כי מאז הקמתה יש בתשובתה ציינה 

 תויהכולל בין היתר בניית חדרי כושר ותכנ ,הכושר הגופני של לוחמי האש

וכן מינוי אחראי כושר גופני במטה ורכזי כושר גופני  ,לבניית חדרי כושר נוספים

 בתחנות. 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות כי אין מתאם בין הצורך הממשי בכושר 

חם האש הפועל בשטח על מנת שיוכל לבצע את גופני גבוה מאוד של לו

ובין העובדה שתחום זה  -לעיתים קרובות אף משימות מצילות חיים  -משימותיו 

על הרשות לקבוע הוראות ברורות בכל הנוגע טרם הוסדר על ידי הרשות. 

תדירות אימוני הכושר, סוג האימונים ל בנוגע ,לכשירות הגופנית, בין היתר

 ינת איכות האימון שנעשה, הליכי תיעוד, בקרה ופיקוח.הנדרש, מדדים לבח

בהקשר זה מעיר משרד מבקר המדינה כי על הרשות לדאוג לכך שלרשות 

העובדים יועמדו האמצעים הדרושים לשמירה על כושר גופני. נוסף על גיבוש 

תכנית סדורה בתחום כאמור, על הרשות לקיים מבדקי כשירות גופנית 

וחמי האש עומדים בדרישות הכושר הגופני לצורך ביצוע שוטפים, ולוודא כי ל

תפקידם בהצלחה לא רק עם גיוסם לרשות, אלא גם במהלך כל תקופת 

שירותם, ואינם מסכנים את עצמם או את חבריהם לצוות בשל כשירות גופנית 

לקויה. על השר לבט"פ לוודא שליקוי זה יתוקן וככל שיידרש הדבר, עליו 

לסמכותו על פי חוק הכבאות בנוגע לכשירותם של  להתקין תקנות בהתאם

לוחמי האש ולביצוע מבחנים תקופתיים. בד בבד, נדרש כי הרשות, המשרד 

לבט"פ, נציבות שירות המדינה ואגף הממונה על השכר במשרד האוצר יגבשו 

במשותף פתרונות סדורים ללוחמי אש שיימצאו בלתי כשירים למלא את 

 תפקידם כמפורט להלן. 

 

 

 כשירות בריאותית ומעקב רפואי
מומחה לרפואה  -, לבקשת נציבות הכבאות, גיבש פרופ' יוסף ריבק 1994כבר בשנת 

. פרופ' ריבק 20מסמך "דרישות רפואיות ותקני בריאות לתפקידי כיבוי" -תעסוקתית   
 (.1994), י כיבוידרישות רפואיות ותקני בריאות לתפקידפרופ' יוסף ריבק,   20
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הצביע על תנאי העבודה של לוחמי האש ועל הסיכונים הכרוכים במילוי תפקידם, 

ה לתוצרי שריפות ולחומרים כימיים רעילים, מאמץ פיזיולוגי קשה ובכלל זה חשיפ

 הגורם לעומס ממשי על מערכת השרירים והשלד ושימוש קריטי בחושים.

נוכח תנאי העבודה והסיכונים שצוינו קבע פרופ' ריבק את הדרישות הרפואיות לתפקיד 

מלא תפקידי לוחם האש תוך ציון מטרתן: "לפרט את המינימום הבריאותי הנדרש למ

כיבוי ותפקידו ולהבטיח מילוי המשימות במלואן תוך שמירה על בריאות הכבאי 

. במסמך המליץ פרופ' ריבק לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות 21ותוחלת השרות שלו"

בתדירות עולה בהתאמה לגיל לוחם האש. ועדה נוספת בראשותו התכנסה בשנת 

 .22בדיקות רפואיות תקופתיותוהמליצה שוב על מעקב רפואי וביצוע  2012

פורסם דוח מחקר של המכון לבריאות העובד ושיקומו, בנוגע  1998בדצמבר 

. דוח זה סקר 23כבאים בארץ 500לסיכונים ולגורמי תחלואה ותמותה שנערך בקרב 

בהרחבה עשרות מחקרים שבוצעו בעולם בנושא זה, תוך מיפוי הסיכונים הקיימים, 

הסיבות לתחלואה ותמותה בקרב כבאים בישראל. לפי והציג את ממצאי המחקר על 

הדוח, הכבאים חשופים לסוגים שונים של מחלות ופגיעות פיזיות שנגרמות כתוצאה 

ממילוי תפקידם. ביניהן: כאבי גב, פגיעה ריאתית, ירידה בשמיעה וחשיפה למגוון 

רחב של חומרים מסרטנים. מבצעי המחקר המליצו להקים ועדה לגיבוש תכנית 

 ובתחום הרפואי. 24פיקוח שתותאם ללוחמי האש ותעסוק בתחום הגיהות התעסוקתית

תכנית זו תכלול בדיקות קבלה לעבודה, תכנית מעקב בתקופת העבודה, המלצות 

 להמשך מעקב עם הפרישה לפנסיה ורשימה של מחלות מקצוע מוכרות.

ולכושר פיזי להשוואה יצוין כי גופים אחרים שעובדיהם נדרשים למאמצים פיזיים 

תקין לשם מילוי תפקידם, מקיימים מערך סדור של בדיקות תקופתיות כדי לוודא 

מסוגלים לעמוד במאמצים הנדרשים מהם. כך למשל, שוטרים  שהעובדים

בתפקידים מבצעיים במשטרת ישראל וסוהרים בשירות בתי הסוהר. סוג הבדיקות, 

 שממלא העובד ומגילו. היקפן ותדירותן נגזרות מדרישות התפקיד הספציפי 

, 2003במהלך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת שהתקיים במאי  .1

יוחל בביצוע בדיקות רפואיות בהליך  2004כי כבר בשנת  25הצהיר משרד הפנים

 הקבלה למערך הכבאות וכן בביצוע בדיקות תקופתיות ללוחמי אש. 

 2011שנערכה בשנת השריפה בכרמל  עלבביקורת מבקר המדינה למרות זאת 

לא הורה הנציב לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות נמצא כי הדבר לא נעשה: "...

  . 26לכבאים ולא בוצעו בדיקות כאלה כנדרש"
 .8שם, עמוד   21

, דרישות רפואיות ותקני בריאות לתפקיד לוחם אש, פרופסור יוסף ריבק, ד"ר אלכס אדלר  22

(2012.) 

, דוח סקר סיכונים וגורמים לתחלואה ותמותה בקרב כבאים בארץד"ר יהודית שחם ואח',   23

 (.1998, המכון לבריאות העובד ושיקומו )דצמבר 15276

חיזוי, הכרה, הערכה, בקרה ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה ית משמעה גיהות תעסוקת  24

 ושל תנאי חשיפה המשפיעים על בריאות העובד.

 באותה תקופה. וההצלה הכבאות שירותי על הממונה המשרד  25

מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -דוח ביקורת על השריפה בכרמל מבקר המדינה,   26

 .373רביעי, היבטים במבנה מערך הכבאות ובכשירותו, עמוד (, שער 2012) ומסקנות
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 אינם האש לוחמי

 לעבור מחויבים
רפואיות  בדיקות
 שירותם במהלך
 

חוקק כאמור חוק הכבאות והשר לבט"פ הוסמך, לאחר  2012באוגוסט 

הפנים  התייעצות עם נציב שירות המדינה, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת

והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות שונות מאלה החלות בשירות 

המדינה לעניין הארגון והניהול של כוח אדם ברשות, בין היתר לעניין כשירותם 

 של עובדי הרשות. 

, ציין 2013בדיון שקיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת בדצמבר 

לבריאותו של הכבאי, אנחנו עוד לא נמצאים נציב הכבאות כי "בכל מה שקשור 

במקום הנכון... יש לנו פערים מאוד מאוד גדולים גם בידע, גם במחקר, גם 

בליווי של רופא מקצועי, גם בהמשך מחקרים מרובי שנים לאורך זמן על 

 . 27הבריאות עצמה"

למרות המחקרים השונים משרד מבקר המדינה עולה כי  מבדיקת

התכנסו במהלך השנים בנוגע לביצוע בדיקות והמלצות הוועדות ש

כל תקנות לבט"פ  השרלא התקין  -רפואיות תקופתיות ללוחמי האש 

 ובפרט של לוחמי האש, נציב העובדים של הרפואיתבעניין כשירותם 

הוועדות בעניין  המלצותובפועל  ,הכבאות לא קבע הוראות פנימיות בנושא

ת ולוחמי האש אינם ומיושמ ןהמעקב הרפואי השוטף במהלך השירות אינ

  מחויבים לעבור בדיקות כאמור במהלך שירותם.

לוחם ל נוגענחשפו נציגי משרד מבקר המדינה למידע באף הביקורת  במהלך

לכאורה אינו כשיר לפעילות מבצעית ואינו עומד בתקן הבריאות שאש פעיל 

 המבצעי בתפקיד לשרת ממשיך הוא ולמרות זאת, ריבקשנקבע בדוח ועדת 

 בעקבות כי מסר, האש לוחם משרת שבו המחוז מפקד. מפקדיו בידיעת

 לדברי ואולם. מצבו על רפואיים אישורים להמציא האש מלוחם ביקש הביקורת

 באפשרותנו אין והצלה לכבאות הארצית ברשות רופאבהעדר " המחוז מפקד

 .28"הרפואי"ח בדו הנכתב את ולהבין לבדוק

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הרשות כי לוחמי אש חדשים נקלטים 

. בעניין בדיקות רפואיות ברשות לפי הקריטריונים שנקבעו על ידי ועדת ריבק

ללוחמי אש במהלך שירותם ציינה הרשות כי לפני ההשתתפות בקורסים 

נדרשים לוחמי האש להציג אישור רפואי המאשר ביצוע פעילות גופנית ללא 

הגבלה, וכן מתבצעת בדיקה ארגומטרית המאשרת את תפקודו הגופני של 

לעובדים בדיקות רפואיות  הנבדק בזמן מאמץ. אולם, הוסיפה כי אכן לא נערכות

תקופתיות, משום שלטענתה לא ניתן לחייב עובד לבצע בדיקות רפואיות, והדבר 

 מחייב הסדרה עם כלל הגורמים הרלוונטיים בנוגע למשמעות הבדיקות.

מסר כי "ללא מענה מלא לקשיים  2017המשרד לבט"פ בתשובתו מפברואר 

.. לא ניתן יהיה להתקין תקנות ]שבגיבוש פתרונות ללוחמי אש שאינם כשירים[.

אלו, מבלי לפגוע משמעותית בלוחמי האש המשרתים כיום ברשות הארצית 

  לכבאות והצלה".
 בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת. 31.12.13של דיון שהתקיים ביום  149פרוטוקול מס'   27

 עוד בעניין הליווי השוטף על ידי גורם רפואי מקצועי ראו להלן.  28
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פקודת הבטיחות  -)להלן  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל .2

או הפקודה( מסמיכה את השר הממונה על פי הפקודה להתקין תקנות בדבר 

בעבודה הכרוכה בחשיפה לסיכונים בטיחותיים או  בטיחות, בריאות וגיהות

 30היה שר העבודה והרווחה 2016ומאוגוסט  2003. עד מרץ 29בריאותיים לעובדים

השר הממונה על התחום המוסמך על פי הפקודה להתקין תקנות. בתקופה 

. 31היו הסמכויות בידי שר הכלכלה והתעשייה 2016יולי  - 2003שבין אפריל 

קנו תקנות בתחומי עבודה שונים הנוגעות למעקב רפואי מכוח הפקודה הות

שהעיסוק בהם מחייב  מקצועותולביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות. בכלל זה 

בריאות תקינה, או עיסוקים שליקוי בביצועם עלול לסכן את העוסקים בהם או 

את הסביבה ואת הציבור. הדברים אמורים, למשל, בעגורנאים, בעובדים בבנזן 

 .32סקים בקרינה מיננתובעו

גיבשה ועדת תקינה שהתכנסה לעניין זה במסגרת תכניתו של  2001בשנת 

משרד העבודה והרווחה לקידום התקנת תקנות לבדיקות רפואיות ללוחמי אש, 

מסמך המפרט את הבדיקות הרפואיות הנדרשות הן בכניסה לתפקיד, והן 

 באופן סדור ותקופתי במהלך השירות. 

, התקינה ועדת מסקנותאף  עלכי  ,משרד מבקר המדינה עולה מבדיקת

 הסכמה היעדר בשל היתר בין, תקנות התקנת לכדי המהלך הבשיל לא

 הבדיקות. בעלות שיישא הגורם לזהות בנוגע בדבר הנוגעים בקרב

מסר המשרד כי "בתקופה  2016בתשובת משרד הכלכלה והתעשייה מנובמבר 

הי מרשות הכבאות למשרד בעניין תקנות האחרונה לא נערכה פנייה כלש

הבטיחות", והוסיף, כי במצב הנוכחי שבו כפופים לוחמי האש לרשות הארצית 

לכבאות והצלה אין מניעה שהרשות תקבע את דרישות הבטיחות ותטפל בשאר 

 הנושאים הנלווים. 

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסר בתשובתו כי הוא סבור שנכון 

להסדיר את סוגיית הבטחת שלומם ובריאותם של לוחמי האש במסגרת יהיה 

תקנות ייעודיות מכח סמכותו של השר לבט"פ לפי חוק הכבאות. עם זאת 

הוסיף, כי במידת הצורך, יעמיד משרדו לרשותו של המשרד לבט"פ את גורמי 

 המקצוע הרלוונטיים על מנת לייעץ בהסדרת הסוגיה.

 
באופן שעיגן בצורה מפורשת ופרטנית יותר את סמכותו  לפקודה 173ן סעיף תוק 2016בינואר   29

 של השר, אם כי הייתה לשר סמכות לקבוע תקנות בתחום עוד לפני התיקון. 

 כיום גם השר לשירותים חברתיים.  30

 בתוארו בחלק מהתקופה שר התעשייה המסחר והתעסוקה.  31

; 1992-ת ואתתים(, התשנ"גתקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרו  32

; תקנות 1993-תקנות הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים בבנזן(, התשנ"ג

 . 1992-הבטיחות בעבודה )גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מיננת(, תשנ"ג
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 לוחמי שבה מציאות

 נבדקים אינם האש
 משקפת תקופתית

 בלתי סיכון נטילת
 - אדם לחיי אחראית

 הלוחמים לחיי הן
 לחיי והן עצמם

 שהם האנשים
 הצלתם על מופקדים
 

ם נבדקים תקופתית למרות הסיכונים מציאות שבה לוחמי האש אינ

הבריאותיים הרבים שהם חשופים להם במהלך עבודתם והאחריות הכבדה 

הן  -משקפת נטילת סיכון בלתי אחראית לחיי אדם  -המונחת על כתפיהם 

העובדה לחיי הלוחמים עצמם והן לחיי האנשים שהם מופקדים על הצלתם. 

מערך הכבאות זה כשני עשורים, שסוגיה זו מונחת על שולחנם של האחראים ל

והיא נדונה שוב ושוב בפורומים שונים ובכנסת ואף מבקר המדינה העיר בעניין 

  הסדרת הנושא.-מעצימה את הכשל של הגורמים המעורבים באי -זה 

לאור הצורך המהותי בהסדרת סוגיה זו, על השר לבט"פ, שר העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים ורשות הכבאות לפעול ללא דיחוי, כל אחד בתחומו 

להסדרת סוגיית הכשירות הרפואית  -ובמסגרת סמכויותיו ומתוך תיאום ביניהם 

לוחמי האש והמעקב הבריאותי אחריהם. בכלל זה קביעת סוג הבדיקות של 

הנדרשות, תדירותן ואופן ביצוען בהתאם לסוג התפקיד, לגיל העובד ולמידת 

חשיפתו לסיכונים בריאותיים. בו בזמן יש לפעול, בשיתוף פעולה עם הגורמים 

יות הרלוונטיים, להסדרת פתרונות ללוחמי אש שלא יעמדו בדרישות הרפוא

 כמפורט להלן.

 

 ליווי רפואי של מערך הכבאות 

הצורך החיוני לכך שלוחם האש יעמוד בקריטריונים רפואיים מחמירים, חשיפתו 

על הניכרות וההשפעות הפוטנציאליות היומיומית לסיכונים הרבים הכרוכים בעבודתו 

ליווי של גורם בעל השכלה  יםמחייב -למלא את משימותיו בריאותו ועל יכולתו 

רפואית שייתן מענה מקצועי שוטף למערך הכבאות. ליווי רפואי זה דרוש בין היתר 

למילוי המטלות הבאות: איסוף מידע מדעי ורפואי שוטף בארץ ובעולם; כתיבת 

נהלים והנחיות פנימיות למניעתם ולצמצומם של הסיכונים הכרוכים בעבודת לוחם 

וטף בהתאם להתפתחויות המדעיות בתחום; מעקב אחר האש ועדכונם באופן ש

מצבם הבריאותי של העובדים בכלל ושל לוחמי האש בפרט; ליווי וייעוץ במקרים 

 פרטניים של לוחמי אש שחלו או נפגעו בתאונות עבודה ועוד. 

, 2016, 2015נתונים על אודות פציעות לוחמי האש, במהלך השנים  3להלן בתרשים 

 הכבאות. לפי נתוני רשות
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 2016, 2015, לוחמי אשפציעות : 3תרשים 

 

 על פי נתוני רשות הכבאות בעיבוד משרד מבקר המדינה

לעומת  לוחמי אשבפציעות  60%-כנרשם גידול של  2016בשנת  מהתרשים עולה כי

 השנה הקודמת. 

פורסם מכרז לגיוס קצין רפואה ראשי לרשות. ממידע שמסרה הרשות  2014במרץ 

 לנציגי משרד מבקר המדינה עולה כי לא הוגשה כל מועמדות לתפקיד. 
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 מערך להשאיר אין

 מפעילותו ניכר שחלק
 בחשיפת כרוכה
 לסיכונים עובדיו

 ליווי ללא בריאותיים
 וזמין סדור רפואי

 

במועד סיום הביקורת עדיין לא אויש תקן הרופא ברשות הכבאות וההצלה, 

ושום גורם בעל השכלה רפואית, בתוך מערך הכבאות או מחוצה לו, אינו 

 מלווה את הרשות בפעילותה הסדירה באופן שוטף. 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הרשות כי מתקיימים מגעים עם קצין 

רפואה ראשי בצה"ל לקליטת רופא מצה"ל. אם מהלך זה לא יצלח יפורסם מכרז 

 נוסף לאיוש התפקיד של רופא תעסוקתי ברשות. 

למשרד מבקר המדינה נמסר כי  2016בתשובתה של נציבות שירות המדינה מדצמבר 

היא מודעת לקושי בגיוס רופא וכי "ככל שנבין מה הסיבה לחוסר ההיענות של 

רופאים להגיע למשרה זו" היא תנסה לסייע בפתרון הבעיה בשיתוף עם גורמים 

אחרים בשירות המדינה. לטענתה, אם הסיבה נעוצה בתנאי השכר המוצעים למשרה 

רשות הכבאות ואגף הממונה על השכר במשרד האוצר.  תידרש עבודת מטה בשיתוף

עוד מסרה כי אם יידרש סיוע באמצעות מיקור חוץ היא תאפשר זאת. בתשובתה 

עדכנה נציבות שירות המדינה כי אישרה לרשות הכבאות "לקלוט  2017מפברואר 

 רופא מצה"ל בדרך של השאלה".

למשרד  2017אר אגף הממונה על השכר במשרד האוצר מסר בתשובתו מפברו

מבקר המדינה כי לכאורה הטיפול בנושא זה הוא בתחום אחריותן של הרשות 

ונציבות שירות המדינה, אולם, אם תתקבל פנייה בנדון, אגף הממונה על השכר יעזור 

 ככל הניתן לאייש את התקן החשוב בהקדם האפשרי.

ו משרד מבקר המדינה מעיר כי אין להשאיר מערך שחלק ניכר מפעילות

כרוכה בחשיפת עובדיו לסיכונים בריאותיים ללא ליווי רפואי סדור וזמין של 

מערכתי או חיצוני המכיר את עבודת הכיבוי, עוקב אחר -גורם פנים

ההתפתחויות בתחום ומנחה את הרשות. הערה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח 

  .2016-ו 2015נתוני הפציעות ברשות בשנים 

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את ההתקדמות שחלה בנושא ומדגיש שעל 

רשות הכבאות וההצלה, נציבות שירות המדינה בשיתוף אגף הממונה על 

סוגיה של התמיכה השכר במשרד האוצר להשלים את התהליך עד לפתרון ה

באמצעות איוש התפקיד של קצין  -הרפואית השוטפת במערך הכבאות 

 הרפואה הראשי ברשות, או באמצעות מיקור חוץ או בשילוב של שניהם. 

 

 

 גיל הפרישה של לוחמי האש
הגיעו בש הגילכי " קובע, האש לוחמי על גם החל, 2004-גיל פרישה, התשס"ד חוק

 -לגבר ולאישה" )להלן  67 גילמעבודתו בשל גילו, הוא  לפרושלחייב עובד  ניתןאליו 

  גיל פרישת חובה(.
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, היחידה הבסיסית של המערך המבצעי הפועלת בשטח בעת אירוע כוללת כאמור

משמרת.  ומפקד משמרת מפקד סגן, צוות מפקד, צוות מפקד סגן, הכבאיםאת 

לוחמי האש  1,881מוצגים נתונים אודות התפלגות הגילים של  4להלן בתרשים 

 המאיישים יחידות בסיסיות אלו: 

התפלגות הגילים של לוחמי האש ביחידות הבסיסיות : 4תרשים 

 (2016המבצעיות )מעודכן ליולי 

 

 בעיבוד משרד מבקר המדינה על פי נתוני כוח אדם של רשות הכבאות וההצלה

( מכלל היחידה המבצעית הבסיסית של 18%) 340מהתרשים עולה כי גילם של 

 ומעלה. 45המערך המבצעי הפועלת בשטח הוא 

( 712-מ 236) מנתוני רשות הכבאות עולה עוד, כי כשליש ממפקדי הצוות וסגניהם

 45המיועדים לשמש כשדרה הפיקודית העיקרית של לוחמי האש בשטח הם בני 

מהם הם מעל גיל  53ומעלה, וחלקם משמשים בפועל ככבאים מבצעיים מן השורה. 

55 . 
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בהתחשב בכך שתפקידו של לוחם האש כרוך לעתים קרובות בהפעלת מאמץ 

הגורמים הממשלתיים גופני ניכר בתנאים סביבתיים קשים, היה ראוי ש

 30הרלוונטיים ייתנו את דעתם במהלך השנים על המחקרים שלפיהם מגיל 

, וככל שמצבו 33חלה ירידה עקבית ומתמדת בתפקוד הביולוגי של גוף האדם

הבריאותי ירוד יותר, הפגיעה הטבעית בתפקודו הביולוגי מתרחשת מוקדם 

ם ניתוח של הסיכונים . ממצאי מחקרים אלו מחייבי34יותר ועוצמתה רבה יותר

הן בעבורו והן  -הצפויים בעקבות המשך עבודתו של לוחם אש בגיל מבוגר 

 מבחינת טיב ביצוע המשימה.

יצוין כהשוואה שבארגונים שעיקר פעילותם היא מבצעית, כמו משטרת ישראל 

ושירות בתי הסוהר, שבהם נדרשות מהמשרתים במערך המבצעי יכולות פיזיות 

נקבעו בחוקים הסדרים  -לה הנדרשות מהמשרתים במערך המינהלי גבוהות יותר מא

 . 35שמתחשבים באופי המבצעי של התפקיד 67-מיוחדים לגיל פרישה נמוך מ

הסתייגה הוועדה לבחינה ולתכנון במערך הכבאות מהחלת גיל  1998כבר באוגוסט 

כי (: הוועדה סברה 37ועדת גינוסר -על לוחמי האש )להלן 36הפרישה הסטטוטורי

"תפיסת עבודת הכבאי כעבודה פקידותית שגרתית, כמשתמע מהאמור בסעיפים 

לעיל, הינה מקור לרעות רבות במערך הכבאות, והיא אינה יכולה להיות חלק 

מתרבות ארגונית של ארגון חירום בעל חשיבות ממדרגה ראשונה, האמון על הצלת 

גינוסר המליצה כי גיל חיי אדם ועל סיכון יומיומי הנדרש מהמשרתים בו". ועדת 

שנים, שכן "מעבר לגיל זה, הכושר  55-הפרישה של לוחמי האש )כבאים( יוקדם ל

הגופני של הכבאים מגביל את יכולתם המבצעית, כשלא ניתן להעביר את כולם 

. כך גם 38לתפקידי מנהלה משום שאין צורך במספר רב של עובדים כאלה במערך"

 
ברמת עלייה וכן חלה  ו,פעילותשל יעילות בו פעימות הלב היתר בכושר הנשימה, בקצבבין   33

 גורמיםכל אלה . מערכת העצביתונפגעת השינויים בזרימת הדם ובאיכותו חלים הסוכר בדם, 

 .כרוןילירידה בתפקוד המוטורי, בקואורדינציה, במהירות התגובה, בגמישות הגוף ובז

 ראו למשל:   34

Daniel W. Belsky et al., "Quantification of biological aging in young adults", Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 112 no. 30 

(2015) 

Joao Pinto da Costa et al. ,"A synopsis on aging—Theories, mechanisms and future 

prospects", Ageing Research Reviews, Volume 29 (2016), pages 90-112; 

Gerry R Boss and J. Edwin Seegmiller., "Age related Physiological Changes and Their Clinical 

Significance", Western Journal of Medicine, 135(6) (1981), pages 434-440. 

לעניין המשרתים במשטרת ישראל ושירות בתי הסוהר ראו הוראות מיוחדות בחוק שירות   35

הקובעות כי המפכ"ל או נציב בתי הסוהר,  1970-אות( ]נוסח משולב[, התש"להמדינה )גמל

)תלוי בתאריך  55-57בהתאמה, רשאים להורות על פרישתו של שוטר או סוהר שהגיע לגיל 

 הלידה של העובד(.

 שנים. 65בעת כתיבת דוח הוועדה היה גיל פרישת חובה   36

 ועדה בראשות יוסי גינוסר.  - 23.8.98 -"דוח הוועדה לבחינה ותכנון מערך הכבאות" מ  37

 .32, 13(, עמודים 1998דוח ועדת גינוסר )אוגוסט   38
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: פ"לבט המשרד

 מונה הכבאות מערך"
 ותיקים אש לוחמי גם

 לדרישות עונים שאינם
 ..."הכשירות
 

וקמה כאמור לקביעת עקרונות ומדדים ועדת סנדלר שה 2007המליצה בשנת 

 .39לכשירותו הגופנית והבריאותית של לוחם האש

בדוח הביקורת על השריפה בכרמל העיר מבקר המדינה כי בשל גילם המבוגר 

יחסית של לוחמי האש המשרתים במערך הכבאות וכושרם הגופני הלקוי )ביחס 

את תפקידם כנדרש.  למשימות המבצעיות המוטלות עליהם( נפגעת כשירותם לבצע

מבקר המדינה ציין בדוח כי ראוי שנציבות הכבאות והמשרד לבט"פ ישקלו כיצד 

להתמודד עם מקרים שבהם כבאים מבצעיים מתקשים להוסיף למלא תפקידים 

אלה. כמו כן העיר מבקר המדינה כי על כל הגורמים הרלוונטיים לבחון את סוגיית 

ג בגופים דומים אחרים כדוגמת משטרת גיל הפרישה של לוחמי האש, כשם שנהו

 .40שנים 57ישראל שבה גיל הפרישה הוא 

 2003יצוין כי עוד בדיון שקיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת במאי 

שרצוי ונכון שהמשרד יטפל בסוגיה ויקבע ללוחמי האש גיל  41הצהיר משרד הפנים

 פרישה שמותאם לדרישות המקצוע. 

סכם הרפורמה וחקיקת חוק הכבאות שבה ועלתה סוגיית הקדמת לקראת חתימת ה

גיל הפרישה של לוחמי האש. ואולם בסופו של דבר הנושא לא הוסדר בהסכם 

 הרפורמה או בחוק הכבאות.

בדיון שקיימה ועדת המשנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה לשירותי כבאות והצלה 

השכר במשרד האוצר לקיים התחייב סגן הממונה על  2015של הכנסת בנובמבר 

 -)להלן  42פגישות בעניין זה עם הרשות, ארגון הכבאים המקצועיים בארץ ישראל

 ארגון הכבאים( ונציבות שירות המדינה. 

שנים, הדגישה הרשות בתשובתה  67בהתייחס לגיל הפרישה העומד כיום על 

הגופנית למשרד מבקר המדינה כי בגיל זה אין אפשרות לעמוד בדרישות הכשירות 

מלוחם אש, וכי יש לקבוע גיל פרישה מוקדם יותר למשרתים בתפקיד זה לאור 

הדרישות המבצעיות המיוחדות. עוד הוסיפה הרשות כי בכוונתה להעלות את נושא 

 הקדמת גיל הפרישה בדיונים שיתקיימו לגיבוש ההסכם הקיבוצי החדש.

מערך ינה כי "מסר המשרד לבט"פ למשרד מבקר המד 2016בתשובתו מדצמבר 

הכבאות מונה גם לוחמי אש ותיקים שאינם עונים לדרישות הכשירות מחד, ומאידך 

לחלופין ואין בידי הרשות כלים ותקציב שיאפשר להם לצאת לפנסיה מוקדמת 

 -]סדר כוחות מהסד״כ  20%-לשבצם בתפקידים הדורשים כישורים מנהליים. כ

". עוד בכשירות מבצעית מהסיבות הנ״להמבצעי אינו יכול להיות כלומר, כוח האדם[ 

ציין המשרד לבט"פ כי הוא והרשות בחנו בעבר מספר פתרונות אפשריים ובהם 

, אך הדבר מותנה בהסדרה עם משרד האוצר ונציבות 57פרישה לגמלאות בגיל 

  שירות המדינה. 
 .10(, עמוד 2007דוח ועדת סנדלר )יולי   39

מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -דוח ביקורת על השריפה בכרמל מבקר המדינה,   40

 .374, 371(, שער רביעי, היבטים במבנה מערך הכבאות ובכשירותו, עמוד 2012) ומסקנות

 שהיה ממונה על מערך הכבאות באותה תקופה.   41

 רשות הארצית לכבאות והצלה, תחת הסתדרות המעו"ףבמועצת עובדים ארצית הפועלת   42

 כללית החדשה.עובדים ההסתדרות השב
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אגף הממונה על השכר מסר בתשובתו כי "מספר לא מבוטל של לוחמי אש מבוגרים 

מאוד או כאלה שאינם כשירים רפואית, סירבו לפרוש במסגרת תכנית הפרישה 

. עובדה זו מבהירה כי העיוות הקיים... לא יוכל לבוא על 2013שהוצעה להם בשנת 

 ת המנגנון באופן חד צדדי על ידי המדינה". פתרונו ללא התערבות המחוקק או הסדר

ונוכח המחקרים  67נוכח העובדה שהשירות בתפקיד לוחם אש הוא עד גיל 

המלמדים על ירידה ככלל בתפקוד הגופני עם העלייה בגיל, מציאות שבה אין 

 , במשך כל שירותם,עומדיםלוחמי האש ששוטפים כדי לוודא פיקוח ובקרה 

אינה מתקבלת על הדעת. ליקוי  ביצוע התפקידל רפואיותוהבדרישות הגופניות 

מהמשרתים במערך  20%-זה מתעצם לאור הערכת המשרד לבט"פ כי כ

המבצעי אינם יכולים להיות כשירים מבצעית בנסיבות אלו. היעדר פיקוח 

כאמור אף אינו עולה בקנה אחד עם המלצותיהם של הגורמים המקצועיים 

רך בביצוע מעקב רפואי בתדירות גוברת בהתאם והוועדות השונות בנוגע לצו

 .לגיל

נוכח הדברים האמורים, על הרשות, המשרד לבט"פ, נציבות שירות המדינה 

ומשרד האוצר לבחון לעומק וללא דיחוי את נושא הכשירות המבצעית של 

אשר יעוגנו בהסכם או  -לוחמי האש הוותיקים ולנקוט את הפעולות הדרושות 

שיבטיחו ניצול מלוא פוטנציאל כוח האדם המבצעי  -רש בחקיקה, ככל שייד

של הרשות לשם מילוי צרכיה בשגרה ובחירום, ובד בבד יצמצמו ככל הניתן 

-את הפגיעה במי שאינם יכולים להמשיך לשרת בתפקידם המבצעי בשל אי

עמידה ברמת הכשירות הנדרשת. יש לשקול כמה דרכים לצמצום הפגיעה, 

ינם כשירים עוד לשמש בתפקידם המבצעי בתפקידים ובהן שיבוצם של מי שא

אחרים התואמים את כשירותם, את כישוריהם ואת ניסיונם המקצועי, למשל 

בתפקידי הדרכה ומינהל, זאת בהתאם לצורכי מערך הכבאות; התאמת גיל 

הפרישה של לוחמי האש לדרישות הכשירות ויצירת מנגנון מובנה שיאפשר 

יך את שירותם בתפקיד זה עד לגיל הפרישה ללוחמי האש הכשירים להמש

המירבי המקובל בשירות המדינה, בד בבד עם ביצוע מעקב הדוק אחר 

 כשירותם. 

כי  2016נציבות שירות המדינה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מדצמבר 

היא מקבלת את המלצת מבקר המדינה שכן ברורים לה הקשיים הפיזיים בתפקודם 

לאים מבוגרים והדגישה את הצורך בעבודת מטה מערכתית של לוחמי אש בגי

 להסדרת סוגיה זו. 

 
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד לבט"פ כי הקשיים המרכזיים 

הסדרת יציאה לפנסיה מוקדמת, -בהסדרת התחומים שהועלו בפרק זה נובעים מאי

נשים שאינם הסדרת פיצוי בגין אובדן משמרת ומיכולת מוגבלת מאוד לשבץ א-אי

עומדים בדרישות הכשירות המבצעית בתפקידים אחרים. עוד מסר, כי הוא והרשות 

, פיצוי בגין 57בחנו בעבר מספר פתרונות אפשריים ובהם: פרישה לגמלאות בגיל 

אובדן משמרת והסבת חלק מהלוחמים לתפקידים מינהליים או לתפקידים תומכי 
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פשריים אלו מותנים בהסדרה עם לחימה. המשרד לבט"פ הדגיש כי פתרונות א

משרד האוצר ונציבות שירות המדינה, אך הם לא יושמו עד כה עקב התנגדות משרד 

 האוצר.

פרק זה מצביעים על ליקויים מהותיים בנוגע להבטחת הכשירות  ממצאי

פעילותה ביסוד ה אבן שהיא, הבריאותית והמקצועית של לוחמי האש הגופנית

שות מוטלת האחריות והחובה החוקית לדאוג המבצעית של הרשות. על הר

לכך שהעובדים, ובייחוד אלו המשרתים במערך המבצעי, יהיו כשירים בכל עת 

ולא יסכנו את  -מהבחינה המקצועית, הגופנית והרפואית  -לביצוע תפקידם 

חומרת הליקויים וחשיבות הנושא  בשלעצמם או אחרים בשל כשירות לקויה. 

בהסדרת  להתערב, הכבאות רשות על הממונה ,ו"פ ומשרדלבטעל השר 

 . הליקויים לתיקון הכבאותהנושא בהקדם ולפעול ללא דיחוי בשיתוף רשות 

מטה לקביעת מנגנון  עבודת בהקדם"פ לקיים לבטרשות הכבאות והמשרד  על

מובנה לבחינת מידת כשירותם של העובדים בהתאם לתפקידם. בד בבד, על 

 השכר על הממונה ואגף המדינה שירות נציבות"פ, לבטהרשות, המשרד 

וסדור, שיעוגן בהסכם או בחקיקה מקיף  מנגנון במשותף לגבש האוצר במשרד

 עוד יימצאו לא שירותם שבמהלך עובדים של בעניינם ככל שיידרש, לטיפול

 הבריאותי מצבם מפאת - קבוע באופן או זמנית - תפקידם את לבצע כשירים

 עובדים אם יוחלט על העברת כי מעיר המדינה מבקר דמשר. הגופני כושרם או

 הדעת, את לתת יש -אחרים  לפעילות מבצעית לתפקידים כשירים נמצאו שלא

 .המערך לצורכי בהתאם הפוטנציאליות המשרות מאגר בין היתר, על
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 הסתכם 2016 בשנת
  הרשות תקציב

 מיליארד 1.31-בכ
 מיליון 830-וכ, ח"ש
 ממנו( 63%-כ) ח"ש

 העובדים שכר היה
 

 ניהול מערך הנוכחות והשכר 
 ברשות הארצית לכבאות והצלה

 723ח, "מיליארד ש 1.19תקציבה השנתי היה  2013עם כינונה של הרשות בשנת 

 ( היה שכר עובדי הרשות. באותה שנה הועסקו ברשות 60%-מיליון ש"ח מהם )כ

 830-מיליארד ש"ח, וכ 1.31-הסתכם תקציב הרשות בכ 2016עובדים. בשנת  2,330-כ

( ממנו היה שכר העובדים. באותה שנה הועסקו ברשות הכבאות 63%-מיליון ש"ח )כ

  בדים.עו 2,880-כ

 

 

הסכמי שכר וחוקת העבודה של עובדי מערך 
 הכבאות

חוק יסודות התקציב(, מעגן את  -)להלן  1985-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה

במגזר הציבורי, לפיקוח על תנאי העבודה סמכויות שר האוצר בכל הנוגע לשכר 

בגופים מתוקצבים או בגופים נתמכים כהגדרתם בחוק זה ולאכיפת החוק בעניינם. 

כי "גוף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר,  ,לחוק קובע 29סעיף 

בתנאי פרישה או בגימלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא 

שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל ינהיג 

 .לחוק יסודות התקציב( 29)להלן סעיף  עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר"

שר האוצר ָאַצל את רוב סמכויותיו האמורות לממונה על אגף השכר והסכמי עבודה 

 . 43במשרד האוצר

יניות השכר וליישומה במגזר הציבורי, אגף הממונה על השכר אחראי לקביעת מד

לניהול משא ומתן בשם הממשלה בכלל המגזר הציבורי והמשק, לחתימה על 

הסכמי שכר במגזר הציבורי, להעברת הוראות ביצוע לחשכ"ל על חוקות השכר שיש 

, ואכיפה בגופים המתוקצבים והנתמכים פיקוח על השכר לשלם לפיהן, לעריכת

יפול בחריגות שכר שנמצאו ברשות(, טראו להלן בפרק להפעלת יחידת האכיפה )

 למתן ייעוץ לממשלה ולכנסת בנושאים הנוגעים לשכר ועוד. 

בתקופת האיגודים, לפני הקמת רשות הכבאות, נקבעו תנאי עבודתם של הכבאים 

להסכמים המקומיים שנחתמו בין נציגי הכבאים לאיגוד הערים או לרשות בהתאם 

 ם וקבעה את שכרם, את תפקידיהם ואת תנאי עבודתם.המקומית שהעסיקה אות

בעקבות זה נוצרו הבדלים רבים בתנאי העסקתם של הכבאים באיגודים השונים. עם 

הקמת הרשות נשמרו תנאי התעסוקה, כולל ההבדלים האמורים, והם הוחלו גם על 

  הכבאים שעברו לעבוד ברשות, ובלבד שניתנו כדין. 
 .295' ", עמפיקוח ובקרה על השכר במגזר הציבורי(, "2014) ג64דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   43
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 2002-ו 1999הסכמי 

 כל את החילו
 ותנאי התוספות
 שכבר ההעסקה

 וכך, בעבר נקבעו
 שבה המציאות קובעה

 הכבאות ברשות יש
 רבות שכר חוקות
 ושונות
 

שנחתמו לאורך השנים, וחוקת השכר של הכבאים להלן ההסכמים המרכזיים, 

שלפיהם נקבעו תנאי העסקה של העובדים שעברו מהאיגודים ומהמחלקות 

 העירוניות לרשות הכבאות עד מועד סיום הביקורת.

 העבודה בחוקת 117לוחמי האש הוסדרו בפרק  של העסקתם תנאי :העבודה חוקת

 חוקת - להלן)מפעם לפעם )נוסח משולב( שעודכנה  המקומי השלטון לעובדי

כוללת פירוט של תנאי  העבודה חוקת. (ת העבודהחוק או של הכבאים העבודה

 . הכבאים ענייןב ספציפיים הסדרים וכןהעבודה 

חתמה הסתדרות העובדים  1999במרץ  :44(AS-IS )הסכם 2002-ו 1999 מיםהסכ

מרכז  45הגדולותנציגות שלוש הערים הכללית החדשה עם מרכז השלטון המקומי, 

שניתנו חריגות השכר  להסדרתעל הסכם , חבר המועצות הדתיות המועצות האזוריות

הכבאים שהועסקו במחלקות  הסכם זה חל גם על .עד אותו מועד לעובדים

הוחל הסכם זה על הכבאים באיגודי  2002(. בשנת 1999 הסכם - העירוניות )להלן

 . (2002 הסכם - להלן)הערים 

 הוותיקים העובדים - האחת: עובדים קבוצות שתימים אלו הסכ ויצר זה ענייןב

בדצמבר  31 עד הערים איגודיוב 1999מחלקות העירוניות עד מרץ ב לעבודה נקלטוש

'(. ב דור -להלן ) לאחר מועדים אלו שנקלטו עובדים - השנייה'(; א דור -להלן ) 2001

 וכך, בעבר נקבעו שכבר ההעסקה ותנאי התוספות כל את החילו הסכמים אלו

  רבות ושונות. 46שכר חוקות הכבאות ברשות יש שבה המציאות קובעה

חתמה הסתדרות העובדים הכללית החדשה עם מרכז  2010יולי ב :2010 הסכם

הסכם קיבוצי  47ואיגודי ערים לכבאות נציגות שלוש הערים הגדולות ,השלטון המקומי

דור כבאים חדש הסכם זה הגדיר  (.2010הסכם  - )להלן למערך הכבאותנוסף 

השכר שלו ותנאי העסקתו אחידים בכל  שחוקת 1.1.10-שנקלטו במערך הכבאות מ

  '(.ג דור - י הערים לכבאות והמחלקות העירוניות בארץ )להלןאיגוד

בין מדינת ישראל להסתדרות  נחתם 2012ביולי  :הסכם הרפורמה - 2012 הסכם

המעגן את תנאי ההעסקה של עובדי מערך  קיבוצי הסכםהעובדים הכללית החדשה 

ישירות את  לפי הסכם הרפורמה יעסיק המשרד לבט"פהכבאות לאחר כינון הרשות. 

כל מי שהתקבל לרשות לאחר מועד חתימת ההסכם, ושכרו ייקבע בהתאם לתנאי 

כבאי בט"פ(. לכבאי הבט"פ בדומה לדור  -השכר שהוגדרו בהסכם הרפורמה )להלן 

 ג' יש תנאי שכר אחידים בכל הארץ. 

הוסדרו כל חריגות השכר של דור א' עד אותו  2002ובהסכם  1999יצוין כי בהסכם 

הממונה על השכר והסכמי עבודה אגף גם אם לא אושרו על ידי  - מועד

( הסדיר את מרכיבי השכר של AS IS הכולל סעיף) 2012הסכם  במשרד האוצר.

 1999שתוספות שכר שניתנו לאחר הסכמי  ואג' בתנאי שניתנו כדין. יוצא אפ-'בדורות 

סוגיות  התעוררוקבלת אישור הממונה על השכר. במהלך השנים  תחייבומ 2002-ו

הממונה על השכר נדרש לתת אגף ו ,כדין AS-ISרבות הנוגעות לאופן יישום המונח   
 משמעו תנאי שכר זהים לתנאים שהיו טרם החתימה על ההסכמים.  AS-ISהמונח   44

 יפו וחיפה. -ירושלים, תל אביב  45

חוקת השכר קובעת את שכרו של העובד לפי שעות נוכחותו בעבודה וכן את תוספות השכר   46

 הסכמי העבודה. שהוא זכאי להן מתוקף

 למעט איגוד רשויות לכיבוי והצלה יהודה ושומרון.  47
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הבהיר אם המרכיב כבר ניתן קודם לכן ואם  הפרשנות לגבי מרכיבי שכר רבים שב

 ניתן כדין. 

אגף הממונה על השכר שהוסמך לנהל משא ומתן ולחתום על הסכמי שכר במגזר 

א ומתן עם הארגונים היציגים של מערך הכבאות וחתם עמם הציבורי, הוא שניהל מש

על הסכם הרפורמה. לאחר החתימה על ההסכם הממונה הוא המוסמך לקבל 

החלטות בעניין אישור תוספות שכר עתידיות ובמתן פרשנות להסכמים שנחתמו, 

ומתפקידו להנחות את החשכ"ל במשרד האוצר ואת חשב המשרד לבט"פ בכל 

 השכר שיש לשלם בפועל לעובדי הרשות. הנוגע למרכיבי 

פירוט של מספר לוחמי האש ברשות הכבאות לפי דורות, לשנת  5להלן בתרשים 

2016. 

 2016מספר עובדים* ברשות הכבאות לפי דורות, לשנת : 5תרשים 

 



 1445|    והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד

 תוצאותיו הכבאות ו רשותעדר מיפוי שכר ביה

 הצורך במיפוי שכר 

 אותו בתוך שונים לעובדים אף ולעתים, עד כינון הרפורמה היה לכל איגוד, כאמור

 שהסדירו שונים הסכמים ונחתמו, 48השכר חושב פיהן שעלת שכר שונות ו, חוקאיגוד

הכבאות  ברשות יש מזה כתוצאה. הכבאות במערך שניתנו השכר תוספות את

 שהגיעו ממנו העירוני האיגוד לפי העובדים של ההעסקה בתנאי מהותיים הבדלים

  .ההעסקה של השונים הדורות וכן לפי

נתונים על  6לצורך הבנת הבדלי השכר בין הדורות השונים הוצגו להלן בתרשים 

 .2015השכר החודשי הממוצע ברוטו של לוחמי האש, לפי דורות, לשנת 

שכר חודשי ממוצע ברוטו של לוחמי האש לפי דורות, לשנת : 6תרשים 

2015 

 
גם בחישוב השכר לפי רכיביו השונים יש הבדל בין דורות לוחמי האש. לדוגמה, 

משכר  300%-400%עובד דור א' בתחנה בירושלים יקבל בעבור שעת עבודה בשבת   
תעריפי שעות העבודה, מספר שעות : את תנאי העסקתו של העובד ובהם וכלל ות אלוחוק  48

שעות עבור בשולמת השכר המתוספת שעה נוספת, לנחשבת  העבודה שלאחריהן כל שעה

, תוספות שכר כגון תוספת בעד ולילה םצהריי-אחרשבתות ומשמרות תעריף נוספות, עבודה 

 .עודו אחזקת רכב
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שעה רגילה. לעומת זאת יקבל עובד דור ג' באותה תחנה בעבור שעת עבודה בשבת 

 משכר שעה רגילה.  175%-225%

השונות בתנאי השירות והשכר של העובדים ברשות במהלך השנים עלה נושא 

הכבאות כמה פעמים. שונות זו משקפת הבדלים במרכיבי שכר רבים ומגוונים ובהם 

הפרשות לקרן השתלמות, שעות נוספות, תוספות אובדן משמרת, כוננויות, החזר 

 הוצאות רכב, תשלומי רווחה ותוספות שונות.

לשינוי מבני של שירותי  יההמלצות אתגינוסר  ועדתפרסמה  1998, בשנת כאמור .1

בין תנאי השכר של  הניכרים ההבדליםעמדה על השפעת  הוועדההכבאות. 

 הכיבוי ברשויות השירותכי: "תנאי  נהיעל עבודתם וצי השונים באיגודים הכבאים

הוועדה מצב זה הינו  לדעת... מאד גבוהה ביניהם והשונות, אחידים אינם השונות

בלתי נסבל במערך חירום כגון שירות הכבאות והוא גורר חוסר שקט 

. שכר הכבאים גבוה ..והתמרמרות רבה בקרב הכבאים בחלק מרשויות הכבאות

 השכר מבנהמסקנת הוועדה היא כי  ...הוא מנוגד להסכמי שכר ארציים ...יחסית

ונמצאת בכוננות מתמדת"  רציף באופן ופועלת העובדת חירום מערכת הולם אינו

 .)ההדגשה לא במקור(

הציג אגף הממונה על השכר לפני בית הדין הארצי לעבודה חריגות  2007בשנת  .2

ת . במסמך צוין כי בעבודת הפיקוח נתגלו 49שכר שנמצאו במערך הכבאו

"חריגות עצומות" בכל הקשור להעסקת הכבאים בכל רחבי הארץ. בכלל זה 

ות מספר פעמים בשמות שונים, תוספות שאמורים לשלם נמצאו תוספות המוענק

אותן רק בעבור עבודה בפועל ונכנסו לשכר הפנסיוני ועוד. הוא הוסיף, כי "תנאי 

העסקתם של הכבאים הוותיקים חורגים באופן בוטה מן הקבוע בחוקה... כך 

למשל, תוספת אבדן המשמרת...אינה משולמת באף איגוד ערים לכבאות ובאף 

כפי שנדרש בהסכם הארצי. תוספת זו  40%עירונית בשיעור של מחלקה 

באופן שונה בין איגוד לאיגוד". אגף  105%-70%משולמת בשיעור של בין 

הממונה על השכר הוסיף, כי "במשך השנים הצטברו חריגות שכר בממדים 

עצומים" שהוא התקשה להשתלט עליהן, והם פגעו פגיעה אנושה ביכולת 

הכבאות השונים. עוד צוין כי בשנים האחרונות נעשה מאמץ תפקודם של גופי 

 "לבלום את המשך הסחף במתן הטבות ותנאי העסקה חורגים". 

עם התקדמות המשא ומתן של הסכם הרפורמה, לצורך הידברות והגעה 

להסכמות, נדרשה יצירת תשתית עובדתית בנוגע לשכרם של הכבאים באיגודי 

סקה בכל איגוד ואיגוד. הליך זה נתקל הערים הכרוכה במיפוי תנאי ההע

פנה אגף הממונה על השכר  2012בהתנגדות מצד ארגון הכבאים. בפברואר 

לבית הדין הארצי לעבודה שיורה לארגון הכבאים לאפשר למשרדי רואי 

החשבון שנבחרו לערוך מיפוי של תנאי העסקתם של הכבאים. בפנייתו ציין כי 

נים... אשר בכל אחד בהם התפתחו תנאי מעסיקים שו 24-"כיוון שמדובר ב

העסקה שונים, רכיבי שכר שונים והפרשות פנסיוניות שונות על בסיס הסכמים 

מקומיים, הסדרים ונוהגים, יש צורך לערוך מיפוי מלא ומפורט של תנאי 

ההעסקה בכל איגוד ואיגוד". אגף הממונה על השכר הוסיף, כי המדינה לא   
בקשה לצו מניעה שהגיש המרכז לשלטון מקומי נגד צעדים ארגוניים שנקט ארגון הכבאים ב   49

 19/07, ס"ק )ארצי( למניעת יישומה של החלטה של הממונה על השכר בנושא שכר הכבאים

 החדשה.הכללית מקומי נ' הסתדרות העובדים השלטון למרכז ה



 1447|    והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד

 
 על הממונה סגן

 נדרשים אנו : "השכר
 חוקות של למיפוי
 לא כדי השכר

 עם עובדים להעביר
 קיימות שכר חריגות

 הקופה על ולהכביד
 "הציבורית
 

אשר לתנאי ההעסקה והפרישה העתידיים של תוכל "להגיע לשום הסכמה ב

הכבאים המועברים לשירותה מבלי שתדע מה סדר הגודל של ההתחייבות 

 התקציבית בגין תנאים אלה". 

למשרד מבקר המדינה ממונה על השכר אגף ה מסר 2016צמבר בתשובתו מד

ניסה לבצע ביקורת לגבי תנאי השכר של הכבאים על מנת שתהיה לו כי הוא "

אך דבר זה נתקל ...כוללת לגבי תנאי השכר וההעסקה באיגודים השונים תמונה

בפברואר לבית הדין כי פנייתו  הוא ציין ."בהתנגדות עזה מצד ארגון הכבאים

כדי לחייב את ארגון הכבאים לשתף פעולה עם משרדי רואי החשבון  2012

; להידברותובית הדין שלח את הצדדים ביצוע המיפוי לא נענתה שנשכרו ל

 . 50ההליך המשפטי הסתיים בעקבות הודעת הצדדים כי חתמו על הסכם קיבוצי

שלח סגן הממונה על השכר לוועדת המכרזים במשרד האוצר  2012בנובמבר  .3

, לביצוע 2013עם משרדי רואי חשבון עד סוף שנת  51בקשה להרחבת התקשרות

מאחר וכל כי " ,במכתב ציין סגן הממונהמיפוי חוקות השכר במערך הכבאות. 

עובדי הכבאות יעברו לרשות הכבאות במדינה, אנו נדרשים למיפוי של חוקות 

לצורך ביצוע  ...השכר ומערך ההסכמים והנהלים הקיימים במחלקות הכבאות

המדינה, המיפוי והתיעוד  ל ידיתשלום השכר השוטף והגמלאות לעובדים אלה ע

משירותי  דהקיימים בכל אח יהוו למעשה ״הזיכרון הארגוני״ של כל הכללים

זאת תוך איתור החריגות הקיימות  ...הכבאות שלא יהיה קיים עוד לאחר המעבר

 ריגות שכר קיימות ולהכביד על הקופה הציבורית.חכדי לא להעביר עובדים עם 

לים הקיימים במחלקות נהמיפוי זה של חוקות השכר ומערך ההסכמים וה

אלא גם ישמש כבסים נתונים למטה הכבאות, ישמש לא רק את אגף השכר, 

 התשלומים לביצוע, מנהלת בגמלאות וכל הגורמים אשר נוגעים בחשכ"להשכר 

 .איתם" מלא בשיתוף נעשית העבודה כן ועל, והניכויים

הקמת הרשות והחתימה על הסכם הרפורמה נקבעו תנאים אחידים לכבאי  עם

 קודם שקיבלו השכר תנאי את לקבל המשיכו הוותיקים העובדים אך"פ, הבט

. בעינה נשארה אלו עובדים של השכר בתנאי מפוקחת הבלתי והשונות, לכן

, השכר תשלומי על בקרה לקיים ביכולת קשות פוגעת זו מפוקחת בלתי שונות

 הכנת ומונעת, לדין תואמים שאינם תשלומים לביצוע פוטנציאל בהכרח יוצרת

 .והשכר העבודה תנאי בתחום עתידי ומתן משא לקיום חיונית תשתית

למשרד מבקר המדינה כי במשא ומתן על  2016סגן הממונה על השכר מסר ביולי 

הסכם הרפורמה הוסכם בין הממונה על השכר ובין ארגון הכבאים של מערך 

הכבאות על עריכת מיפוי של חוקות השכר של העובדים. סגן הממונה הדגיש כי יש 

עות להם, אך גם כדי צורך במיפוי כדי לוודא שהעובדים מקבלים את הזכויות המגי

ניתן כדין.  -לרבות תוספות השכר שהוספו במהלך השנים  -לוודא שהשכר שקיבלו 

 סגן הממונה הוסיף כי "במצב עניינים רגיל מיפוי כזה עדיף לבצע טרם החתימה על 
 ההליך המשפטי הסתיים בחתימת הסכם שלא הסדיר את נושא המיפוי; ראו להלן.   50

בקשה זו היא להארכת התקשרות קודמת של אגף השכר עם משרדי רו"ח שהחלה בדצמבר   51

2007. 
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 משלמת הרשות
 בהיקף שכר תשלומי

 ח"ש מיליון 800-כ של
 כאשר - זאת. בשנה

 חלק של לתשלום
 אין זה מסכום ניכר
 המידע בסיס את

 הדרוש
 

הסכם הרפורמה, אך מאחר והיה לחץ לבצע את הרפורמה באופן מידי נוצר מצב 

  ה[".שלא בוצע מיפוי לפני ]החתימ

 מיפוי לביצוע הצדדים של הסכמת כל אזכור אין הרפורמה בהסכם כי יודגש

 .כזאת הסכמה שמתעד כתוב מסמך כל נמצא ולא, השכר

על הסכם הרפורמה הוא במהלך המו"מ אגף הממונה על השכר מסר בתשובתו, כי 

התנגדותם  ", בגללעובר לחתימת ההסכם"נאלץ לסגת מדרישתו לבצע את המיפוי 

על ידי הכנסת והממשלה להגעה  ולוח הזמנים הצפוף שהוכתב לושל הכבאים 

. לטענתו להסכמות עם הכבאים כתנאי לקידום חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה

אילו הקמת רשות הכבאות הייתה מותנית בביצוע פרויקט המיפוי, היא הייתה נדחית "

 ". במספר שנים

רך הכבאות היה ידוע במשך שנים עוד לפני הנושא של חריגות השכר במע

גיבוש הסכם הרפורמה, והיה מונח על השולחן כסוגיה שמחייבת מענה בעת 

איגודי ערים ומחלקות עירוניות  24ניהול המשא ומתן. נוסף על כך, איחוד של 

עובדים, שיש להם חוקות  2,000-לרשות ארצית אחת והעברתם של יותר מ

ה ישירה על ידי המדינה הוא תהליך מורכב. תהליך שכר רבות ושונות, להעסק

זה דורש היערכות מדוקדקת הן כדי למנוע פגיעה בעובדים והן כדי למנוע 

תשלום שכר חורג שאינו מותאם לדין ולהסכמים שנחתמו עם העובדים. 

ער, עוד לפני החתימה על  מהמקובץ עולה כי אגף הממונה על השכר היה

כר ולריבוי חוקות השכר במערך הכבאות, ועם הסכם הרפורמה, לחריגות הש

זאת לא עיגן בהסכם הרפורמה את נושא המיפוי ואת לוח הזמנים לביצועו, 

לא פעל לאחר הקמת הרשות להעברת הוראות ביצוע לחשכ"ל על  -ולחלופין 

חוקות השכר המאושרות במערך הכבאות וזאת כדי לאפשר לחשכ"ל או לגורם 

 אחר לבצע את המיפוי.

דחה ביצוע מיפוי השכר, כדי שלא לעכב את הקמת הרשות, עברו אלפי כשנ

עובדים לשירות המדינה בלי שהיה לה המידע הנדרש על זכויותיהם ומרכיבי 

שכרם, ובעקבות זה נחשפה, בין היתר, לתשלומי יתר ולתביעות שכר שעלול 

להיווצר קושי להתמודד עמן. לפיכך היה צורך לבצע את המיפוי לאחר 

לא נעשה מיפוי כולל של  2017ה. למרות זאת נמצא, כי עד ינואר הקמת

מערכת השכר על ידי אגף הממונה על השכר או כל גורם אחר, והרשות 

כאשר  -מיליון ש"ח בשנה. זאת  800-משלמת תשלומי שכר בהיקף של כ

 לתשלום של חלק ניכר מסכום זה אין את בסיס המידע הדרוש. מדובר בחסר

יך מינהלי בלתי תקין ומשרד מבקר המדינה רואה זאת יסודי שמשקף הל

 בחומרה. 
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 מיפוי חוקת העבודה והשכר בארבע תחנות כיבוי

, לאחר הקמת הרשות והעברת העובדים לשירות המדינה, החל אגף 2013בשנת 

הממונה על השכר, באמצעות משרד רו"ח חיצוני, לערוך מיפוי של חוקות עבודה 

ושכר בארבע תחנות כיבוי אזוריות: פתח תקווה, תל אביב, ראשון לציון וחיפה. 

 2013ל בספטמבר ממצאי הביניים של המיפוי הוגשו לממונה על השכר ולחשכ"

 דוח הביניים(.  -)להלן 

מבלי שקיים גורם  ... תוספות שכר שאינן חוקיות משולמותבדוח הביניים צוין כי "

"... וכי קיימת שונות בתנאי השכר ברשות הכבאות בשל אישי אחראי לעניין חיוב

 "נוהגים שונים שהלכו והשתרשו עם השנים באיגודים... כיום, הכבאים ונציגיהם הם

לא תמופה, יהיה קיים  52ככל שחוקת הנוכחותהמחזיקים בידע". עוד צוין בדוח ש"

. "והוצאות לא חוקיות הקשורות בשכר קושי רב בעתיד, להוכיח תשלומים חורגים

לחריגות שכר שיהיה קושי להוכיח את היותן בלתי חוקיות, עשויה להיות לפיכך, "

ל השכר הקובע לפנסיה ועל היקף על זכאויות עתידיות לשכר, ע-השפעה רחבת

 ".הפנסיה עצמה

-, ואי"שונות מהותית באופן מובהק"נמצאה  של המיפויבמהלך הניתוח והתיעוד 

לעניין חוקת הנוכחות ותגמולי "בין האיגודים והמחלקות השונות, הן  התאמות רבות

אופן תוספות השכר הרלוונטיות לכל האיגוד, והן לעניין  הנוכחות השונים, הן לעניין

השונות במרכיבי שכר רבים בין האיגודים  ."חישוב השכר החודשי לכל עובד

והמחלקות העירוניות באה לידי ביטוי בדוח הביניים, בין היתר בעניין תוספת הכבאות 

בחלק מהאיגודים שולמה התוספת רק לכבאים ובאחרים גם  -)ומי מקבל אותה 

קריאת פתע, תגמול בגין שעות לעובדי המינהלה(, תגמול אובדן משמרת, תגמול 

 נוספות גלובליות, מספר המשמרות בחודש, החזר הוצאות רכב ועוד. 

ביקורת שכר מפורטת על כל תשלומי השכר  קייםל ממסקנות הדוח עולה עוד, כי יש

מיפוי מלא של חוקת השכר והנוכחות לכל  ולשם כך יש לערוך ,והזכאויות השונות

ל אופן חישוב תשלומי עאין בנמצא מידע מסודר בכתב זאת מאחר שבנפרד. ד איגו

מאחר גם ו ,איגודל השכר וחוקת הנוכחות לכל אחת מקבוצות העובדים השונות בכ

מתגלה לעיתים בניתוח  -האיגודים/מחלקות  המידע הנמסר בע"פ מחשבי וגזבריש"

יימים לכן נקבע בדוח, כי "ק ."בפועל כמידע שאינו נכון / אינו מדויק / אינו שלם

 סיכוני בקרה רבים בהליך חילול ותשלום שכר הכבאים כפי שהוא מתבצע ... ".

למשרד מבקר המדינה כי לאחר קבלת  2016סגן הממונה על השכר מסר באפריל 

הממצאים החלקיים החליט להפסיק את המיפוי טרם השלמתו, ולא השתמש 

הוא  2016בר בממצאיו כלל היות והממצאים לא תאמו לצרכיו. בתשובתו מדצמ

הסביר כי משרדי רואי החשבון העבירו את ממצאי המיפוי הן לממונה על השכר והן 

לחשכ"ל; התוצרים שהתקבלו היו בעיקר בתחום אחריותו של החשכ"ל; נושאים 

שהם בתחום אחריותו של אגף הממונה על השכר זכו להתייחסות מועטה בלבד. 

  ים אלו לפעילות אכיפה. ולכן, לדבריו, לא ניתן היה להתבסס על ממצא
יכול  הוא קובעת, בין היתר, כמה שעות נדרש העובד לעבוד, כמה שעות נוספותחוקת נוכחות   52
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 של באפשרותה אין

 פיקוח לקיים החשבות
 של שכרם על ובקרה
 הרשות עובדיחלק מ

 מתפקידה שנגזר כפי
 

כי  2017חשבת המשרד לבט"פ מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מפברואר 

החשב הכללי היא לגבות את הסכומים ששולמו ביתר, אך זאת אך ורק "אחריות 

לאחר קביעה ברורה וחד משמעית של הממונה על השכר ולאחר שבדק את 

 ."ם יש להשיבההסכמים וקבע כי אכן שולמו תשלומים ביתר אות

במיפוי  ושהועל אלוהממצאים החמורים שעלו בדוח הביניים, ובעיקר למרות 

 הפנסיהעלולות להשפיע גם על החוקיות  לאמשולמות תוספות שכר  הםולפי

שימוש בממצאי הדוח  עשו לא"ל וחשכהממונה על השכר אגף , תהעתידי

 .בו תיקון הליקויים שהועלולצורך 

 

 עדר מיפוייעל המסקנות סקר סיכונים 

ערכה חשבות המשרד לבט"פ, באמצעות משרד רו"ח חיצוני, סקר סיכונים  2015ביוני 

המפרט את הסיכונים הכספיים שהחשבות חשופה להם, ובהם סיכונים שמקורם 

לתביעות  וףחשמהיעדר מיפוי השכר ברשות. מהסקר עלה, כי המשרד לבט"פ 

על ידי האיגודים  שהועסקוכבאות רשות המצד עובדי  ניכריםמשפטיות בסכומים 

 ביצוע הפרשות לפנסיה שלא כדין.ובגין הפרשי שכר לפני כינון הרשות, 

התאמה בין ה -ואיל חוקת הנוכחות באיגודי הכבאים עמידע בסקר צוין כי היעדר 

הנתונים על תנאי השכר בין לרשות, ותנאי השכר שנקבעו באיגודים לפני המעבר 

הם גורמי סיכון בדרגה גבוהה עד  -של המשרד לבט"פ במערכות השכר  המתועדים

 .הסכם ההעסקהאת ם מיאותאינם תשלומי שכר שגויים שקריטית ל

חוקות השכר השונות הנהוגות ברשות הכבאות, אין בידי  כלעדר מיפוי של יבה

מידע מקיף ומלא על תנאי וחשבות המשרד לבט"פ הממונה על השכר אגף 

אין באפשרותה של החשבות לקיים  ולפיכך ,בדים ברשותהשכר של העו

עובדי הרשות כפי שנגזר מתפקידה. חלק מפיקוח ובקרה על שכרם של 

כאמור נפגעת באופן יסודי גם היכולת לאכוף כיאות את  בקרה בהיעדר

ה , והרשות חשופה לתביעות שכר מצד 53הוראות הדין של משפט העבוד

 השכר תשלומי של מערך בתקינות ע גםעשויה לפגו הבקרה יעדרעובדים. ה

  העובדים. של הפנסיוני

בתשובתו מסר אגף הממונה על השכר, כי לפני החתימה על הסכם הרפורמה, ייתכן 

הממונה על השכר כמי אגף הסמכות לביצוע המיפוי עשויה הייתה להיות של ש

נתמכים, כמשמעם בחוק יסודות התקציב. ושאוכף חריגות שכר בגופים מתוקצבים 

ועם הקמת הרשות כחלק מהמשרד לבט"פ, לאחר חתימת הסכם הרפורמה ואולם, 

אגף ל"ל, והיא בידי החשכרשות הכבאות חוקות השכר בסמכות לפעול למיפוי ה

   ממונה על השכר אין סמכות לאכוף חריגות במשרדי ממשלה.ה
 חקיקה המסדירה את נושא יחסי העבודה בין המעסיק לעובד.  53
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אין חולק שהמצב, כפי שהוא היום, בו מיפוי עוד ציין אגף הממונה על השכר, כי "

חוקות השכר בכלל מערך הכבאות אינו מתקדם, אינו תקין ויש להיערך באופן 

השכר והעסקה  מחודש לקראת המשך הטיפול בשני מישורים: מיפוי כלל חוקות

, וביקורת לגבי חוקיות תשלומי השכר לבצע "לשעל חשכ )ובהם מערכות הנוכחות(

מיפוי מקיף של לכן, לטענת אגף הממונה על השכר, ". "המשולמים ברשות הכבאות

כל חוקות השכר במערך הכבאות איננו בר ביצוע במסגרת עבודתו השוטפת של 

הוא ביקורות שכר בהתאם למשאבי  הממונה על השכר, וכל שניתן להיעשות כעת

 ". יחידת האכיפה, או פעולה נקודתית בעניינו של עובד פורש או עובד שתובע

 תפקידו נמסר כי במסגרת 2016למשרד מבקר המדינה מדצמבר  החשכ"ל בתשובת

ואלו , של אגף הממונה על השכר הוא חותם על הסכמי שכר הנוגעים לעובדי מדינה

וע המועברות למטה השכר בחשכ"ל. הסכם הכבאות כלל מתורגמים להוראות ביצ

ליישום הסכם  לחשכ"לשהועברה  ,ביצועההוראת  אמורהולפיכך  AS-ISתנאי של 

 דבר שלא בוצע. לטענת - השכרשל תוספות לו םאת כל הזכאויות לרכיבי , לפרטזה

מאחר אגף הממונה על השכר הוא האמון על מיפוי חוקות שכר,  החשכ"ל,

להורות על ביצוע וביקורות ולקבל נתונים מהרשויות המקומיות  ערוךסמכות לשה

של כי מטרתו  החשכ"ל,מיפוי טען ל בנוגעמסורה בידיו.  לחשכ"לרכיבי השכר 

השכר  להסדיר את כל חריגותגם מיפוי אינו רק לתעד את המצב הקיים אלא ה

ניהול משא לכלל הסוגיות ו י. ההסדרה אפשרית רק לאחר מתן פתרון פרשנהקיימות

 שהם מתפקידיו של -חוזרים ונשנים בתחום הכבאות היישוב סכסוכי עבודה לומתן 

 ממונה על השכר. אגף ה

כי החשבות  2016בתשובת חשבת המשרד לבט"פ למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

שכן כל עיכוב  ,יקודמו בהקדם האפשרילביצוע המיפוי שהתהליכים הנדרשים  מקווה

 השכר בעניין החשבות עבודת על נוספים קשיים מעריםו חדשים םיוצר פערי

על דעת חשכ"ל כי "האחריות  2017חשבת המשרד בפברואר  עוד מסרה. והרווחה

של אגף הממונה על  ורק אך הינםוהסמכות החוקיים לביצוע מיפוי חוקות השכר 

את אגף החשב הכללי לביצוע" )ההדגשות  להנחותהשכר ובהתאם לכך ]עליו[ 

 במקור(.
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לאחר הקמת . לא בוצע מיפוי שכרהחתימה על הסכם הרפורמה  כאמור, לפני

בארבע תחנות כיבוי אזוריות, ועל אף שהמיפוי מיפוי של הליך הרשות החל 

הצביע על חריגות בתשלומי השכר ועל סיכוני בקרה בהליך החישוב והתשלום 

שלם. של שכר עובדי רשות הכבאות, הוא בוצע בהיקף מצומצם ביותר ולא הו

והחשכ"ל הם שתי זרועות רגולטוריות הפועלות באותו  השכר על אגף הממונה

 מתפקידו זה משרד ומשלימות זו את עבודתה של זו. כל אחד מהם סבור כי אין

והשלמת  הכבאות, רשות עובדי של השכר חוקות על הנדרש המיפוי את לערוך

נה מעיר לממונה משרד מבקר המדיהמיפוי צריכה להיערך על ידי הגוף השני. 

על השכר ולחשכ"ל שעליהם לפעול באופן נמרץ להסדרת קשרי העבודה 

. על שר האוצר והשר לבט"פ 54ביניהם ולהגדיר את הגוף האחראי למיפוי השכר

כדי שמיפוי השכר ייעשה בהקדם  אם יהיה בכך צורך, - יןילהידרש לענ

 האפשרי.

למשרד מבקר המדינה: "...  2017מנכ"ל משרד האוצר מסר בתשובתו מפברואר 

משרד האוצר מכיר בחשיבות הרבה של ביצוע מיפוי שכר ברשות הארצית לכבאות 

והצלה בהקדם האפשרי... לעניין זה, מנכ"ל משרד האוצר יפעל ככל הנדרש על 

החשכ"ל, וכל  מנת להסדיר נוהל קשרי עבודה בין אגף הממונה על השכר לאגף

זאת ככל שנושא זה לא ייפתר במסגרת השיח הנוכחי המתקיים בין האגפים ועל מנת 

 שהמיפוי יעשה בהקדם".

 

 

 טיפול בחריגות שכר שנמצאו ברשותה
את הפעולות  במשרד האוצר מרכזתעבודה היחידת האכיפה באגף השכר והסכמי 

ח ומן הכ ומוציאה ,תקציבלחוק יסודות ה 29 ףהמתחייבות לצורך אכיפת הוראות סעי

ח סעיפים אלה לחוק. במקרים והממונה על השכר מכאגף אל הפועל את סמכויות 

בין היתר,  ,פקיד היחידהת ,55או גמלאי בעניינו של עובד מתגלות חריגות שכרבהם ש

השבה רטרואקטיבית של התשלומים החורגים  ועלביטול חריגת השכר ולתבלפעול 

 ששולמו.

 

 כיבוי אש רחובותביקורת בתחנת 

החליט סגן הממונה על השכר לערוך ביקורת על תנאי השכר וההעסקה  2014בשנת 

של עובדים בתחנת הכיבוי הראשית ברחובות ובתחנות המשנה שלה, לשעבר איגוד 

דגש על את ה"ביקורת שכר" שמה ביקורת רחובות(.  - ערים לכבאות רחובות )להלן

בכלל היבטי  תעוסקיגוד ל"מיפוי חוקות שכר" ש, וזאת בנחריגות שכר ותשלומי חסר

. מטרת הביקורת ברחובות הייתה לבחון את תנאי העסקת העובדים לפני השכר  
הסדרי בעניין חוסר שיתוף פעולה בין אגפים שונים במשרד האוצר, ראו מבקר המדינה,  54

 . 77-76( עמ' 2016) הפנסיה במדינה

 בגוף מתוקצב או נתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב. במגזר הממשלתי או  55



 1453|    והצלה לכבאות הארצית הרשות - הפנים לביטחון המשרד

כדי למצוא אם חלו שינויים בשכר העובדים מאז  -חקיקת חוק הכבאות ולאחריו. זאת 

החלת החוק, לבחון אם תנאי השכר נקבעו כחוק ולאתר זכויות שמגיעות לעובדים 

ן משולמות. טיוטת דוח ביקורת רחובות הוגשה לממונה על השכר בספטמבר ואינ

שלא כדין. כן משלמת התחנה תוספות שכר לכאורה כי  . מהטיוטה עולה2014

נמצאו ליקויי שכר, לכאורה, בין היתר בתחומים אלה: חריגות במתן דרגות לעובדים 

קבלת רכיבי שכר  מינהליים, תוספות בגין קידום שלא תואמות להסכם הקיבוצי,

שלא לפי חוזה אישי, תשלום כוננות שלא לפי הסכם, תשלום שעות נוספות גלובליות 

 שלא אושרו, ורמת ניידות רכב לא תקנית.

, 2014מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה, כי לאחר קבלת טיוטת הדוח בספטמבר 

ם שלח סגן הממונה על השכר את הטיוטה כדי לקבל את תגובת ארגון הכבאי

ברשות הכבאות. דרישה זו אף עלתה בדיון שבין אגף הממונה לארגון הכבאים 

לא  -, כשנתיים ממועד משלוח הטיוטה 2016. ואולם, עד יולי 2016בפברואר 

 התקבלה תגובת הארגון.

כל נושא חריגות השכר הינו רגיש ונפיץ בתשובתו מסר אגף הממונה על השכר, כי "

עיצומים נרחבים במערך הכבאות, החליט סגן הממונה על במיוחד, ועל מנת למנוע 

השכר להעביר את טיוטת דוח הביקורת לארגון הכבאים, על מנת לקבל את 

הסכמתם שאלו יהיו עקרונות הביקורת שתיערך בכלל האיגודים והמחלקות 

 . "העירוניות )לשעבר(

ממונה הביקורת העלתה כי עם קבלת טיוטת דוח ביקורת רחובות החליט סגן ה

על השכר להורות לחשב הבט"פ לתקן לאלתר את תנאי השכר ששולמו 

 בחסר או לא שולמו כלל, והנחיה זו בוצעה.

לעומת זאת, נמצא כי במועד הביקורת, שנתיים לאחר קבלת ממצאי דוח 

ביקורת רחובות, אגף הממונה על השכר הכולל את יחידת האכיפה, עדיין לא 

אף לא הנחה את הממונה ו ,דיןשלא כלהשבת התשלומים ששולמו פעלו 

 להבא.  לשלמם"פ להפסיק הבט חשבות

"ממצאי הביקורת בתחנת רחובות העלו  בתשובתו מסר אגף הממונה על השכר, כי

ממצאים חשובים, הן לגבי תשלומים אשר לא שולמו לעובדים למרות זכאות שהייתה 

בדים. ממצאים אלו קיימת להם, ומנגד, חריגות לכאורה בתשלומי שכר לחלק מהעו

הביאו לתיקון תשלומים בחסר לעובדים, והגם שעדיין לא הובאו לידי אכיפת חריגות 

השכר, ישמשו לכך... בעת פרישת כבאים, או במקרה של תביעה משפטית מצד 

 של תהליךהש. אגף הממונה על השכר הוסיף הכבאים )פרטני או דרך האיגוד("

קשה וכרוך בהסכמת נציגות העובדים להפחתת שכר, ואף להשבת  ואהיישום הדוח 

כרוך גם בהתמודדות עם טענות משפטיות סבוכות . תהליך זה כספים ששולמו ביתר

 . בשל כך נמשךלחוקיותם של תוספות חריגות לכאורה נוגעהנוגעות למחלוקות ב

מסקנות דוח יעשה כל מאמץ ליישום לוקח אחריות ו הוא עם זאת, תהליך זה זמן רב.

להעביר והממונה על השכר מתכוון לפעול בהקדם אגף  זהלצורך . בהקדםרחובות 

שכר ייקבעו ממונה על ה, ובשיתוף עם אגף ההחשכ"לאת ממצאי דוח רחובות לסגן 

 רשותכלל תנאי השכר בל בנוגעביקורות מטעמו  קיים החשכ"ללפיהם ישהעקרונות 

 הכבאות. 
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 הביקורת מסקנות

, ברחובות שנעשתה
 המסקנות על נוסף

 שהעלו המדאיגות
 שונים וגורמים ועדות

 הצורך את מדגישות
 בדק בקיום הדחוף

 תחום בכל בית
 ברשות בשכר הטיפול
 

"פ, כי "הממונה על השכר לא פעל להחזרת בתשובתה מסרה חשבת המשרד לבט

הכספים ולא הנחה את חשבות המשרד להפסיק לשלמם. אנו ממתינים להנחיות 

 הממונה על השכר באוצר ונפעל לפיהם". 

ברחובות  הכיבוי בתחנות ביקורת השכר על אגף הממונה שקיים מאז כי יצוין

 2016 באוגוסט המדינה מבקר של משרד הביקורת סיום מועד ועד 2014בשנת 

 העובדים של והשכר ההעסקה תנאי על נוספת ביקורת כל התקיימה לא -

 .ברשות נוספות בתחנות

ביצוע ביקורת רחובות היה ידוע  עוד לפניכי אגף הממונה על השכר מסר בתשובתו 

ישנן  שבאחריותושקיימות חריגות שכר בתחנות נוספות. בגופים מתוקצבים ונתמכים 

ואין אפשרות לטפל בכל חריגות השכר הקיימות בעת ובעונה  חריגות שכר רבות

בשלב זה  .אחת. יחידת האכיפה עובדת לפי תכנית עבודה ולפי סדרי עדיפויות

ח אדם מספיק ובתכנית העבודה בשל היעדר כלא נמצאת הכבאות  האכיפה ברשות

 ה של יחידת האכיפהתכנית עבודתהמוטל על היחידה. הוא ציין כי  ובשל העומס

בגופים עם חריגות שכר שאינן פחותות כוללת ביצוע אכיפה השנים הקרובות  ארבעל

. אגף הממונה על השכר הוסיף, כי "גם לו היה מתבצע הכבאות אלו של רשותמ

' על ידי מיפוי שכזה ראוי היה יוצפו'שמיפוי על ידי גוף כזה או אחר, חריגות השכר 

גילוי החריגה ועד הטיפול בה עלול לגרום שיטופלו בסמוך לגילוין...השיהוי מעת 

 לקושי משפטי בטיפול בחריגה בשל חלוף הזמן".

מבקר המדינה כבר  - אשר לטענה על מחסור בכוח אדם ביחידת האכיפה

על "כי  56,הפיקוח והבקרה על השכר במגזר הציבורי בנושאבדוח העיר בעבר 

תקציב ובהחלטות אגף השכר לפעול למילוי תפקידיו שנקבעו בחוק יסודות ה

. ככל שישנם פערים "הממשלה, ולהשתמש לשם כך בכלים שעומדים לרשותו

שיש להעלותם  הרי -הממונה על השכר אגף המונעים את מילוי תפקידיו של 

שכן לא ניתן להשלים עם מצב זה  ,שיינתן להם מענה כדיבפני שר האוצר 

 ללא טיפול.  שאירוולה

, כי לכאורה יש חריגות בשכר עובדי תחנת טיוטת דוח ביקורת רחובות העלתה

כיבוי אש רחובות, וכן תשלומים בחסר שיש להשלימם. על אף שתהליך תיקון 

ממצאי הביקורת הוא תהליך ארוך וסבוך, אין לקבל מצב שבו תהליך יישום 

-המסקנות נמשך זמן כה ממושך. זאת בפרט לנוכח החשש שהדבר יוביל לאי

הליקויים ותיקונם, והתשלומים ששולמו שלא כדין קיום הליך ממשי של בירור 

לא יוחזרו לקופה הציבורית. משרד מבקר המדינה מעיר, כי על אגף הממונה 

כפי שהבטיח  -על השכר לפעול נמרצות ובהקדם האפשרי לתיקון הליקויים 

 שיעשה.

מסקנות הביקורת שנעשתה ברחובות, נוסף על המסקנות המדאיגות שהעלו 

מדגישות  -שונים בנוגע לסוגיית הטיפול בתחום השכר ברשות ועדות וגורמים

  את הצורך הדחוף בקיום בדק בית בכל תחום הטיפול בשכר ברשות. 
 .307", עמ' פיקוח ובקרה על השכר במגזר הציבורי(, "2014) ג64דוח שנתי  מבקר המדינה,  56
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 שמשרד העובדה

 את ערך לא האוצר
 השכר לחוקות המיפוי

 אחריה גוררת הקיימות
 כשלים של שורה

 מהותיים
 

 
משרד מבקר המדינה מעיר כי העובדה שמשרד האוצר לא ערך את המיפוי 

לחוקות השכר הקיימות גוררת אחריה שורה של כשלים מהותיים ובכללם: 

מיליון  800תשלום שכר של מאות מיליוני ש"ח בשנה משכר שנתי בהיקף של 

ש"ח, ללא תהליכי בקרה סדורים המבוססים על חוקות שכר ברורות ומדויקות; 

גיעה ביכולתה של רשות הכבאות למסור דיווחים מלאים ומהימנים על פ

הוצאות השכר ברשות לממונה על השכר במשרד האוצר; פגיעה ביכולתה של 

המדינה לאכוף כיאות את הוראות הדין של משפט העבודה וחשיפת הרשות, 

משרד האוצר ומשרד הבט"פ לתביעות מצד עובדים בנושא זה; היעדר תשתית 

יונית שנדרשת לקיום משא ומתן בעתיד בתחום השכר; פגיעה במנגנון מידע ח

והפיקוח של השלטון על מתן הטבות שכר חריגות ברשות שלטונית  הבקרה

 ועל הפרה של כללי המינהל התקין. 

משרד מבקר המדינה מעיר לממונה על השכר ולחשכ"ל שעליהם כאמור, 

יש להבהיר  ין היתרלפעול באופן נמרץ להסדרת קשרי העבודה ביניהם. ב

ולהקפיד ליישם את חלוקת האחריות ביניהם ולהגדיר את הגוף האחראי 

אם יהיה בכך  ן,ילמיפוי השכר. על שר האוצר והשר לבט"פ להידרש לעני

שמיפוי השכר ייעשה בהקדם האפשרי. בהתאם לממצאי המיפוי, כדי  צורך,

רשות לפעול לתשלום העל  שולמו כחוק,שרכיבי השכר  וולאחר שיאושר

תשלום רכיבי את ק ילהפסרכיבים ששולמו בחסר, או לא שולמו בכלל, ו

. על משרד האוצר להסכמים ולדין על אף שאינם תואמיםהשכר ששולמו 

להשבת תשלומי  נים הקיימיםיושבו בהתאם למנגנולכך שתשלומי יתר  לפעול

 יתר. 
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 ניהול תחום השכר ברשות

 תפקיד החשב
המדיניות  יישוםתקציב המדינה, ובכלל זה של  ביצועוממונה, בין היתר, על  החשכ"ל

 החשכ"ל ו בפועל.פיקוח על ביצועוההתקציבית של הממשלה, ניהול כספי המדינה 

קובע הוראות וכללים מפורטים העוסקים בניהול הכספי השוטף, ואלה מתפרסמים 

. החשכ"ל הוא הגורם בתקנון כספים ומשק, בהוראות שעה ובחוזרי החשכ"ל

האחראי לחילול שכרם של עובדי המדינה ולהפקת תלושי משכורתם מדי חודש. על 

יחידות הסמך ודים המשר ם שלחשביוהפיקוח על ביצועו מופקדים ההתקציב ניהול 

בתהליך הבקרה על הפעילות הכספית של  החשכ"לשל  ותיו"זרוע" םהשוסגניהם 

 . יחידות הממשלה

תהליך חילול השכר מתקיים באופן אחיד בגופים ממשלתיים וביחידות הסמך של 

משרדי הממשלה. בכל הנוגע לתהליך אישור הנוכחות ולחישוב המשכורת החודשית 

ים המתוקצבים והנתמכים יש הפרדה בין יחידת משאבי במשרדי הממשלה והגופ

אנוש לחשבות השכר. בתום כל חודש מעביר העובד את דוח הנוכחות שלו ליחידת 

משאבי אנוש במשרד. היחידה בודקת את דוח הנוכחות ומעדכנת בהתאם לצורך את 

) . לאחר שדוח 57הנושאים הרלוונטיים )דוגמת אישורים על ימי חופשה ומחלה

ות עודכן במלואו ואושר על ידי יחידת משאבי אנוש, הוא מועבר ליחידת הנוכח

החשבות לחילול שכר. יחידת החשבות מקיימת בקרה על הדוח ובמידת הצורך 

מעדכנת זכאויות שכר, החזרי הוצאות, תוספות שכר ועבודה נוספת. בתום העדכון 

 מאשר החשב את הדוח לתשלום ומונפק תלוש שכר. 

 

 

 תהליך חילול השכר ברשות
במערך הכבאות שהיה טרום הקמת הרשות, פעלו חשבים מקומיים שניהלו את 

תקציבי הכבאות באיגודי הערים ובמחלקות העירוניות לכבאות, ובכלל זה ביצעו 

 -חישוב וחילול של שכר העובדים. מאחר שכל איגוד היה ישות משפטית נפרדת 

גוד וכן גם מערכת המחשוב שבה השתמשו הליך חילול השכר היה שונה בכל אי

החשבים לחילול השכר. במערך הכבאות כולו השתמשו בשלוש מערכות מחשוב 

 של שלוש חברות שונות לחילול השכר. 

עם כינון הרשות הועברו כל הסמכויות הנוגעות לביצוע התקציב של רשות הכבאות 

שות. אחת לחשבות המשרד לבט"פ, וחשב המשרד לבט"פ מונה גם לחשב הר

הסמכויות שהועברה לחשב היא הסמכות לבצע את חילול השכר של העובדים. אך 

לנוכח ריבוי חוקות השכר, השימוש בשלוש מערכות שכר שונות והמחסור בכוח אדם 

 בחשבות, הוחלט כי תחום השכר יועבר לחשבות בהדרגה. לפיכך החליטו החשב 
 אם הדוח ממוּכן, העובד מעדכן את הנתונים במערכת המחשוב.  57
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-ק את חישוב שכרם של כומטה השכר בחשכ"ל כי תחילה תבצע חשבות בט"פ ר

מעובדי הרשות: עובדים שהיו שייכים לאיגודים ולמחלקות העירוניות ששכרם  1,000

חושב במערכת שכר א', וכל העובדים החדשים שיגויסו )דור כבאי בט"פ(. חישוב 

 שכרם של יתר העובדים תוכנן לעבור לאחר מכן. 

על שכרם של עובדי  הביקורת העלתה כי חשבות הבט"פ מבצעת פיקוח ובקרה רק

הרשות השייכים לדור כבאי בט"פ. עבור יתר העובדים היא רק מאשרת את תשלום 

שכרם כפי שחושב על ידי החשבים המקומיים בתחנות הכיבוי ועל ידי נותני השירות 

משום שאין בידיה המידע הנחוץ  -החיצוניים, אך אינה מקיימת עליו בקרה. זאת 

וקיותם של התשלומים. חשבי השכר המקומיים כפופים לביצוע בקרה על נכונותם וח

למפקד התחנה שבה הם עובדים כפי שהיה לפני הקמת הרשות, ואינם כפופים 

חלוקת עובדי  7לחשב המשרד לבט"פ, האמון על חילול השכר. להלן בתרשים 

 הרשות בהתאם למערכת המחשוב שבה מחולל שכרם והגורם המבצע את החילול.



 ב67 שנתי דוח|    1458

עובדי הרשות בהתאם למערכת המחשוב שבה מחולל חלוקת : 7תרשים 

  2016שכרם והגורם המבצע את החילול, יולי 

 

יוצא אפוא, כי שלא כמו בגופים הממשלתיים שבהם עובדי חשבות הגוף 

ברשות  -הממשלתי מחוללים את השכר באמצעות מערכת מחשב אחת 

שונות.  הכבאות מחולל השכר על ידי גורמים שונים ובשלוש מערכות מחשב

במהלך השנים הועלו הליקויים והסיכונים הכרוכים באופן שבו מתבצע חילול 

 השכר ברשות, כמפורט להלן.
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 הסיכונים בתהליך חילול השכר הקיים

בממצאי דוח הביניים של מיפוי ארבע תחנות הסיכונים שפורטו בדוח הביניים: 

שכר עובדי הכבאות,  , צוין כי חילול2013כיבוי אזוריות שהוגשו כאמור בספטמבר 

באיגודים,  בניגוד לעובדי מדינה אחרים, מבוצע ברובו בידי גזברים וחשבים שנשארו

 לפנימשו את האיגודים יובאמצעות לשכות השירות ותוכנות השכר והנוכחות שש

המידע על עיבוד נתוני הנוכחות עוד צוין כי לרשות הכבאות הארצית.  המעבר

 אינו נמצא בידי משרדי הממשלה וחילול השכר, חוקת השכר (תרגומם לשכר)

ונציבות שירות  הממונה על השכראגף , החשכ"להמשרד לבט"פ, ) הרלוונטיים

 ". כתוצאה מכך לא ניתן לקיים בקרה על תשלומי השכרהדוח מציין כי ". (המדינה

בדוח הביניים נקבע, כי "קיימים סיכוני בקרה רבים בהליך חילול ותשלום שכר 

מאחר שאין לרשות הכבאות סטנדרטים כפי שבוצע בעת עריכת המיפוי, והכבאים" 

ואין לחשבות מידע מספיק על בסיס הנתונים שלפיו מחושב  ,אחידים לחישוב השכר

עלולים להיגרם ליקויים ונזקים מהותיים  - השכר ואף אין לה גישה לחוקות השכר

ת א גיהשהרשות ל הקשות עלעלול לאף  הדבר. לפי דוח הביניים לרשות הכבאות

 יעדיה. 

נזקים מהותיים לרשות הכבאות,  עוד צוין בממצאי הביניים, כי עלולים להיגרם

 מצדמספיקים מודעות ותשומת לב חוסר וזאת בשל ולמשרד האוצר,  לבט"פלמשרד 

העדר יכולת לבצע ביקורת פנימית לכמה נושאים ובהם: " בנוגעמקבלי ההחלטות 

תכנון והקצאת ; בסיס לביצוע הביקורת ולה להוותברשות בהעדר חוקת שכר היכ

 מקורות נדרשים ביחס למבנה הארגוני, תכנון אסטרטגי, תוכניות העבודה

אגף סיכון תדמיתי למשרד האוצר, ; שנתיים של הרשות-והתקציבים השנתיים והרב

הסיכונים שיגרמו נזקים בדוח הביניים נמנו גם  .ועוד"החשכ"ל  ,הממונה על השכר

כתוצאה ]בבית משפט[ סיכון להפסד " :מהותיים לפעילות השוטפת של הרשות

או קבוצות עובדים ועובדים ם מהעדר נתונים בדיונים משפטיים עם כלל צבור העובדי

 הסיכונים שיגרמו נזקים מהותיים למדינה בשל העדר ציות נאות של גורמים... בודדים

 ."רגולטוריות חיצוניות ועוד רלוונטיים במחוזות ובתחנות לחוקים ולהוראות

על ידי בסקר הסיכונים שנעשה כאמור  הסיכונים שפורטו בסקר הסיכונים:

הועלו כמה סיכונים  2015חיצוני ביוני חשבות המשרד לבט"פ באמצעות משרד רו"ח 

שהחשבות חשופה להם, וחלקם מוגדרים כסיכונים קריטיים שמקורם באופן הניהול 

גם דורגה רמת המסוכנות של כל סיכון: מדרגת סיכון והתשלום של השכר. בדוח 

 נמוכה עד דרגת סיכון גבוהה ואף דרגת סיכון קריטית. 

עדר כפיפות ניהולית של חשבי השכר יהבנושא חשבי השכר צוין בסקר הסיכונים כי 

על ידי  לבט"פ מאפשר מתן הנחיות לביצוע עדכוני שכר הבט"פ,בתחנות לחשבות 

 -ה לדוגמם. אישורת גורמים בחשבות או ללא ללא ידיע ,תמחוץ לחשבושגורמים 

עוד צוין  העלאת שכר. שבעקבותיו מתבצעתעדכון דרגה שלא בהתאם לוותק 

חשבי השכר בשירותי כבאות והצלה אינם בהכרח מקצועיים ומיומנים בסקר, כי "

 ". סיכונים אלו הוגדרו קריטיים.בכל תחומי השכר

שינוי דרגת שכר לעובדי שירותי קר נמצא כי בס -אשר לביצוע תשלומי השכר 

הוא סיכון קריטי. זאת משום שאין בקרה של עובד  הצלה ללא בקרההכבאות וה

חשבות על ההקלדה הידנית של נתוני העובד, אין חסימה מיחשובית להזנת דרגות 
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 פעולות ננקטו טרם

 לנטרול ממשיות
 הקריטיים הסיכונים
 לחילול בנוגע שהועלו
 רבים של השכר

 שהיקפו מהעובדים
 מסתכם הכספי
 מיליוני במאות כאמור

 בשנה ח"ש
 

מידע על "חוקת מתן הדרגות" שהייתה נהוגה באיגודי  שגויות לעובדים ואין לחשבות

 הערים לכבאות. 

הסקר מפרט גם מרכיבי שכר נוספים שבאופן חישובם נמצאו ליקויים בדרגת סיכון 

; חוקהשלא על פי הוראות הרשות הפרשות סוציאליות לעובדי מתן  גבוהה, ובהם:

ות החושפת את הכבאנאות בהתאם להוראות חוק  באופןזקיפת שווי הטבה -אי

תשלום התגמולי מילואים ושל תשלום החישוב ו; הרשויות המס הרשות לסיכון כלפי

וזאת  של העובדהממוצע על בסיס שכרו החודשי  חושבובגין תאונות עבודה לא 

ת בקרות מסודרת רשימ ; כמו כן מאחר שלא הוכנהבהתאם להוראות החוקשלא 

איכות  - הפקת תלושי השכר ילפנלבצע  הרשות נדרשיםחשבי השכר בתחנות ש

 .הבקרות תלויה במיומנותו של חשב השכר בתחנה

במועד סיום הביקורת טרם ננקטו פעולות ממשיות לנטרול הסיכונים הקריטיים 

שהועלו בנוגע לחילול השכר של רבים מהעובדים שהיקפו הכספי מסתכם 

  ח בשנה."כאמור במאות מיליוני ש

גיבשו כ"ל ומטה החשהמשרד חשבות בתשובתה מסרה חשבת המשרד לבט"פ, כי 

. למרות זאת תכנית סדורה במטרה להפחית את הסיכונים שהועלו בסקר הסיכונים

בידי חשבי השכר  שארוחישוב השכר נ ביצוע התכנית,בט״פ בלמשרד הטרם החל 

כתבה נוהל  כמו כן ציינה, כי החשבות .המשרד לחשבות םהמקומיים שאינם כפופי

. מטרת הנוהל לשפר את תהליכי העבודה 58ה עם חברה ב'תעבודלמיסוד תהליכי 

חשבי השכר לתֹוֶרה ות בנוסף, החשב .2016 מתחילת אוקטובר ם ותחולתוולייעל אות

לאחר סיום תלושי השכר , לבדוק את מדור בקרת השכר במטה חשבות המשרדול

  .למנוע טעויות ולתקנן בזמן אמתכדי השכר  חישוב

 -חלקם סיכונים קריטיים  -דוח הביניים וסקר הסיכונים הדגישו את הסיכונים 

ברשות שמערכת תשלומי השכר חשופה להם בתהליך חילול השכר המבוצע 

הכבאות. לנוכח סיכונים אלו והעובדה שתהליך החילול הקיים מונע מחשב 

המשרד לבט"פ למלא את תפקידו ולבצע בקרה ופיקוח על כמחצית משכר 

על החשכ"ל, משרד הבט"פ ורשות הכבאות לפעול  -עובדי רשות הכבאות 

בהקדם ובנחישות במטרה לבצע שינויים בתהליך חילול השכר, כדי לנטרל 

 גורמי הסיכון ולאפשר לחשב המשרד לבצע את תפקידו כנדרש.  את

 

 הסדרת חילול השכר בנוהל

משאבי אנוש ברשות  הכינו חשב המשרד לבט"פ והסמנכ"ל למינהל 2014במרץ 

להגדיר את האחריות  -הכבאות "נוהל אחריות דיווח מערך הכבאות". מטרת הנוהל 

בנושאים שונים בתחום שכר וכוח אדם תוך הבחנה בין תחומי אחריותה של חשבות 

  בט"פ ובין תחומי האחריות של אגף מינהל ומשאבי אנוש ברשות. 
אחת משלוש החברות המשמשת לחילול שכר עובדי רשות הכבאות ושאינה בשימוש חשבות   58

 הבט"פ.
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עדכן בעבור כל עובד: דרגה, ימי לפי הנוהל, אגף מינהל ומשאבי אנוש אחראי ל

חופשה ומחלה, דרגת ותק, תקן רכב, כוננויות, שעות נוספות, תשלומי רווחה, דרגות, 

מילואים, תאונות עבודה, גמולי השתלמות, ותק ועוד. בנוהל מפורטים גם הנושאים 

שחשבות המשרד אחראית לאשר ולהזין למערכת חישוב השכר: הפרשות לקרנות, 

ופשה ומחלה, תיאומי מס, בדיקת התאמה של מספר הכוננויות פדיון ימי ח

והמשמרות, חישוב זקיפות מס בגין תשלומי רווחה, רכב ונהיגה עצמית, ניכויים 

 שונים, תשלום רישיונות וביטוחי רכבים ועוד. 

למרות העובדה שעל הנוהל חתמו גם החשב וגם סמנכ"ל הרשות, במועד סיום 

א עדיין לא יושם. אשר לעובדים ששכרם אינו , הו2016הביקורת, אוגוסט 

חשבי השכר של התחנות ממשיכים לטפל בנושאים  -מחושב במשרד לבט"פ 

 שנקבע בנוהל שהם באחריותה של חשבות המשרד לבט"פ.

נוהל אחריות דיווח מערך חשבת המשרד לבט"פ מסרה בתשובתה כי " '

אשר לעובדים ששכרם  .מיושם במלואו ע״י עובדי חשבות השכר בבט״פ'...הכבאות

לא מחושב במשרד לבט״פ, אלא על ידי החשבים המקומיים ונותני השירות החיצוניים 

הנוהל אינו מיושם וחשבי השכר של התחנות ממשיכים לטפל בנושאים שבאחריות  -

 המשרד לבט"פ, כתוצאה מאי הכפפתם לחשב המשרד".חשבות 

מינהל ומשאבי אנוש  משרד מבקר המדינה מעיר, כי לנוכח העובדה שאגף

וחשבות המשרד הכירו בצורך להבחין בבירור בין תפקידי אגף מינהל ומשאבי 

אנוש שבאחריות רשות הכבאות ובין תפקידי חשבות השכר שבאחריות חשב 

יישום הנוהל במשך זמן -חשוב שנוהל זה ייושם בהקדם. אי -המשרד לבט"פ 

ם במתכונת שבה כה רב והשארת נושא חילול השכר של חלק מהעובדי

התקיים לפני ביצוע הרפורמה, מונעים מחשבות המשרד לבצע את תפקידה 

 החשבותמערך  ו שלבתפקודש של הבעייתיות כראוי ומשקפים נדבך נוסף

 האמון על ביצוע תשלומי השכר ברשות.

 

 יעילות וחיסכון בתהליך חילול השכר 

עובדים.  300-של כבמשרד הבט"פ קיים יחס של חשב שכר אחד שמחלל את שכרם 

יוצג היחס שבין מספר חשבי השכר למספר עובדי הרשות ששכרם  1להלן בלוח 

 .2016מחולל ועלות החילול לפי הנתונים המעודכנים ליולי 
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היחס בין מספר חשבי השכר למספר העובדים ששכרם מחולל : 1לוח 

 ועלות החילול

 הגורם המחשב 

 מספר  את השכר

חשבי השכר

מספר העובדים 

  היחס ששכרם מחולל

בין עובדים 

עלות ממוצעת  לחשבים 

לחילול השכר 

החודשי לעובד 

 ש"ח 40 1:271 *1,900-כ 7 חשבות בט"פ
 ש"ח 100 1:108 1,080-כ 10 חשבי שכר מקומיים
 ש"ח 100 לא רלוונטי 220-כ **2נותני שירות חיצוניים

 עובדי משרד הבט"פ. 400-בכלל זה כ *

רשות הכבאות מקבלת שירות של חילול שכר מחשבות שכר בעירייה בעבור עובדי כמו כן,  **

 תחנה מסוימת. לא נמצא כי רשות הכבאות משלמת בעבור שירות זה.

נמוך יותר מזה של  מהלוח עולה כי שכר עבודתו של חשב שכר במשרד לבט"פ

חשבי שכר מקומיים ושל נותני שירות חיצוניים: מספר העובדים שחשב שכר במשרד 

לבט"פ מחולל את שכרם בכל חודש גדול פי שניים וחצי ממספר העובדים שחשב 

שכר מקומי מחולל את שכרם, ופי שלושה ממספר העובדים שחשב שכר חיצוני 

צעת של חילול שכר שנעשה באמצעות מחולל את שכרם. יתרה מזו, העלות הממו

חשבים חיצוניים או באמצעות חשבים מקומיים גבוהה פי שניים וחצי מעלות חילול 

 השכר על ידי עובדי חשבות המשרד לבט"פ. 

עובדי  1,300-יוצא אפוא שאם חשבות המשרד לבט"פ תבצע את חילול השכר של כ

ם חיצוניים, הוא יהיה הרשות המתבצע כיום באמצעות החשבים המקומיים וחשבי

 יעיל יותר וזול יותר. 

הליך חילול השכר המתבצע כיום אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות החיסכון 

והיעילות. העברת חילול השכר לחשבות המשרד לבט"פ תאפשר הן הפחתה 

של הסיכונים שהרשות והחשבות חשופים להם, והן התייעלות וחיסכון בכספי 

 ציבור. 

 

 סדרת חילול השכר בבט"פהתהליכים לה

התנהלו מגעים בין החשכ"ל לנציב שירות המדינה בנוגע  2015במהלך שנת 

להסדרת המבנה הארגוני של חשבות המשרד לבט"פ והעברת תקנים של העוסקים 

בתחומי החשבות מהיחידות השונות ברשות הכבאות לחשבות המשרד לבט"פ תוך 

 הכפפתם לחשב המשרד.

פנה חשב המשרד לבט"פ במכתב למנכ"ל המשרד לבט"פ,  2015בתחילת נובמבר 

לנציב הכבאות ולסמנכ"ל משאבי אנוש ברשות והבהיר כי לנוכח הסיכונים שצוינו 
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 הכללית החשבת

 זו לתופעה כי, ציינה
 החשבות עובדי שבה
 בקרה מקיימים אינם

 תשלומי על ראויה
 ורע אח אין" השכר

 "הציבורי בשירות
 

בדוח מיפוי הסיכונים, והעובדה ששכרם של כל עובדי המדינה מבוצע על ידי עובדי 

תעבור האחריות  2016 חשבות בלבד, "הוחלט באגף החשב הכללי כי במהלך שנת

לחישוב שכרם של כלל הכבאים לחשבות השכר במשרד לביטחון פנים, זאת לאחר 

שנקלטו בחודש ספטמבר שלושה עובדים חדשים ליחידת השכר והושלם תהליך 

 איוש כלל המשרות בחשבות". 

בהמשך מפרט החשב את שלבי הביצוע של התהליך. בשלב הראשון תחל חשבות 

פ לטפל בשכרם של העובדים ששכרם מחולל על ידי נותני השכר במשרד לבט"

עלות  -השירותים החיצוניים. מהלך זה יאפשר לחסוך כרבע מיליון ש"ח לשנה 

האלה  העובדים העסקתם של נותני שירותים חיצוניים. האחריות לחילול השכר לכל

 .201659תועבר לחשבות השכר במשרד לבט"פ בפברואר 

ת לחילול משכורתם של העובדים ששכרם מחולל על בשלב השני תתחיל ההיערכו

ידי חשבי השכר המקומיים המועסקים ברשות הכבאות. ההיערכות תבוצע בשני 

שלבים, כשבכל אחד מהם יועבר הטיפול במשכורותיהם של כמחצית מעובדים אלו 

הרשות באופן מלא תועבר  עובדי כל לחשבות השכר. האחריות לחישוב השכר של

 .2016בבט"פ בספטמבר לחשבות השכר 

באותו חודש התקיים דיון בהשתתפות החשבת הכללית דאז, נציב הכבאות דאז, 

מנכ"ל המשרד לבט"פ ומשתתפים נוספים. נציב הכבאות דאז ציין, כי המהלך 

המתואר לעיל "הוא בעייתי בדגש על החשש מסכסוך עבודה שיכריזו הכבאים". 

מיליון ש"ח  800ת על מה היא "מוציאה החשבת הכללית ציינה, כי היא אינה יודע

הוצאות שכר" ברשות ולתופעה זו שבה עובדי החשבות אינם מקיימים בקרה ראויה 

על תשלומי השכר "אין אח ורע בשירות הציבורי". עוד טענה החשבת, כי אם השר 

ומנכ"ל המשרד לבט"פ "לא רוצים להשבית את המערכת בגלל סכסוך עבודה", 

ת לתשלומים אלו שמבוצעים ללא בקרה. בסיכום הדיון הוחלט עליהם לקבל אחריו

כי המנכ"ל יקבע את הדרך שבה יבוצע התהליך, ודיון נוסף יתקיים בעוד שלושה 

 חודשים. 

בהשתתפות מנכ"ל המשרד לבט"פ, ציין חשב המשרד  2016בדיון שהתקיים בינואר 

לבט"פ, כי "החשבת הכללית מתנגדת למצב שנוצר מאחר ולפי עמדתה חשב 

המשרד הוא הממונה היחיד על עובדי החשבות, גם אם הם עובדים פיזית בגופי 

בות שירות המשרד, על כן נדרש להסדיר את הכפיפות כפי שנכתב בהנחיית נצי

 המדינה". 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי למרות האמור לעיל, עד מועד סיכום 

, טרם תוקן הדבר, וחישוב השכר של למעלה מאלף עובדי 2017הדוח, ינואר 

הרשות נשאר בידי חשבי השכר המקומיים ונותני השירותים החיצוניים שאינם 

 כפופים לחשכ"ל ואינם מבוקרים על ידו.

 
במשך שלושה חודשים יפעלו המערכות בעת ובעונה אחת, והאחריות להפעלתן תועבר למשרד   59

 לבט"פ לאחר אישור חשב המשרד.
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 משמש המשרד חשב

 באישור' גומי חותמת'
 כמחצית של

 השכר מתשלומי
 הכבאות ברשות
 

ח ריבוי הסכמי השכר והיעדר הגישה למידע בעניינם נדרשת מחשב לנוכ

התמודדות מורכבת עם  -שהוא משמש זרוע של המדינה  -המשרד לבט"פ 

נושא חילול השכר. עולה כי רבים מתהליכי חילול השכר ברשות הכבאות 

חלק מחילול השכר עדיין מבוצע  -מתבצעים שלא לפי הנהוג בגוף ממשלתי 

פוצל של חשבים מקומיים שאינם כפופים לחשב הבט"פ, ואף על ידי מערך מ

אינם מבוקרים על ידו. כמו כן אין לחשב גישה למידע הנדרש על מרכיבי שכר 

מיליון ש"ח בשנה,  800העובדים, ובעקבות זה הוא מאשר תשלומי שכר בסך 

מיליון מסכום זה  400-על אף שאינו יודע כיצד נוצרה הזכאות לתשלום של כ

ממנו לבצע בקרה עליהם. יוצא אפוא שחשב המשרד משמש 'חותמת  ונבצר

 גומי' באישור של כמחצית מתשלומי השכר ברשות הכבאות. 

תשלום השכר, כפי שהוא מבוצע כיום, לא מאפשר בתשובתו מסר החשכ"ל כי "

 ".או/ו בקרה על חלק ארי מתקציב המשרדשליטה 

חשבות מוכנה וערוכה לקבלת ה בתשובתה מסרה חשבת המשרד לבט"פ, כי

בהתאם לשלבים  , באופן מדורגהכבאות עובדי כלל של םהאחריות לחישוב שכר

 ידי על מלא באופן השכר חישוב יבוצע, אלו םלאחר יישום שני שלבישפורטו לעיל. 

בעניין זה מסר המשרד לבט"פ, בתשובתו כי מנכ"ל . הפנים לביטחון המשרד חשבות

 בהדרגה חשבי השכר ברשות יועברוהמשרד סיכם עם החשבת הכללית על כך ש

ד ת המשרואו למטה המשרד, ויוכפפו לחשב של רשות הכבאותנציבות הלמטה 

  בבחינה מול ארגון הכבאים.עדיין נמצא הנושא  עם זאתנהלית. ימקצועית ומ

)על דעת אגף החשכ"ל( כי  2017חשבת המשרד לבט"פ בפברואר עוד מסרה 

 פנו פעמים רבות להנהלת המשרד כדי]לבט"פ[ החשבת הכללית וחשב המשרד "

להסדיר נושא זה ולהעביר את תהליך חילול השכר של כלל הכבאים לאחריות 

למרות האמור לעיל ולמרות הוראת  חשבות המשרד לביטחון הפנים, כפי שנדרש.

המנכ״ל לביטחון הפנים, וועד עובדי הכבאות מעכב ומסכל את הפעולות הנעשות 

 ."בנושאים אלו

ארגון הכבאים, כי לאור המבנה הארגוני שסוכם בין הצדדים עם מסר  ובתשובת

המעבר לרשות, חשבי השכר אמורים להישאר כפופים לרשות הכבאות בדומה ליתר 

וד מסר הארגון, כי העברת חילול עובדי מערך הכבאות ולא לעבור לחשבות. ע

שכרם של חלק מעובדי הרשות לחשבות המשרד לבט"פ גרר בעיות ותקלות שונות 

בנושא תשלומי השכר לעובדים. לכן, לדעת ארגון הכבאים, יש להשאיר את נושא 

מסר ארגון  2017חילול השכר בידי החשבים בתחנות. בתשובה נוספת מפברואר 

ב"שינוי מבני חד צדדי", דבר שהארגון לא מוכן לשתף  הכבאים כי מבחינתו מדובר

 איתו פעולה. 

בין נציגי חשכ"ל, חשבות המשרד  2015יש לציין, כי בדיון שהתקיים בנובמבר 

ואחראית השכר ברשות הכבאות הובהר על ידי אחראית השכר, כי בעיות שהתעוררו 

חמי האש בתחום חילול השכר במערכת של חשבות המשרד לבט"פ נפתרו, ולו

 מקבלים שכר תקין "למעט בעיות נקודתיות קטנות". 
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חשבות המשרד לבט"פ מופקדת על תשלומי השכר לעובדי רשות הכבאות. 

למרות זאת העלתה הביקורת, כי כארבע שנים לאחר כינון הרשות, אחראית 

החשבות רק לחילול השכר של כמחצית מעובדיה. כתוצאה מכך היא מאשרת 

ח לשנה, על אף שאינה יודעת מאילו רכיבי "מיליון ש 800-תשלומי שכר של כ

 ,"פמנכ"ל המשרד לבט שכר נוצרה הזכאות לכמחצית מתשלומים אלו. על

ליישום החלטותיהם בנוגע  מידילפעול באופן הכבאות רשות  נציבו החשכ"ל

הרשות לחשבות  עובדי של כללחילול השכר המלאה ל להעברת האחריות

ערכת הציבורית, תוך הקפדה על כך שהשכר המשרד כמקובל בכלל המ

  .יחושב באופן מדויק בהתאם לחוקות השכר שיאושרו
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 שעוני נוכחות

הכבאים שמפרטת את רכיבי השכר השכר של רשות הכבאות חוקת כאמור, 

נתוני  .תםתחלת העסקמועד הלאופי העבודה ול , בהתאםזכאים להם באיגודים

הנוכחות של עובדי רשות הכבאות נרשמים ומחושבים באמצעות שעוני נוכחות 

מערכות נוכחות(. במערכות הנוכחות מוזנות חוקות  -שנמצאים בכל תחנה )להלן 

השכר של העובדים, ולפיהן מופק דוח הנוכחות של העובדים. לפני הקמת הרשות 

את נתוני הנוכחות של  וצמאי וניהלבאופן עוהמחלקות העירוניות ערים הפעלו איגודי 

שונות. רשות הכבאות ממשיכה להשתמש  ת נוכחותומערכשמונה העובדים ב

 בשמונה מערכות נוכחות אלו.

מאז כינונה של הרשות בוצעו כמה בקרות על מערכות הנוכחות, והן העלו ליקויים 

 מהותיים כמפורט להלן. 

כי היו ליקויים בחישוב עולה,  2013מממצאיו של דוח הביניים מספטמבר  .1

הנוכחות לעובדים או בהצגת הנתונים שלפיהם בוצעו החישובים לשכר 

העובדים. למשל, "נמצאו חישובים ידניים השונים מהכללים שנמסרו על ידי 

האיגוד אך היות ובוצעו בצורה זהה לכל העובדים או לקבוצה מזוהה של 

מהאיגודים/מחלקות בחלק  עובדים, נרשמו ככלל החל על עובדים אלו...

בידי חשב  חישוב השעות המתוקננות נעשה באופן ידני. מצב זה נותן]עירוניות[ 

; השכר את האפשרות להוסיף שעות ללא כל בקרה, גם כתוצאה מטעות אנוש

שעות נוספות המזכות בתוספות שונות ללא פיקוח על העבודה במסגרת שעות 

ום ומבוצעים על ידי המדינה מבלי תשלומים ונוהגים מקומיים עוברים לתשלו אלו

". כמו כן, "נמצאו חישובים במערכת נוכחות של איגוד אסמכתאות לתשלום שיש

אשר האיגוד כלל לא היה מודע להם והם נעשו אוטומטית על ידי המערכת בכל 

חודש, כך למשל תגמול בגין הקדמה למשמרות, תוספת שעות בגין משמרת 

ישובים שנעשו על ידי מערכת הנוכחות אשר מסוימת וכדומה. בנוסף נמצאו ח

 האיגוד לא ידע להסבירם ]למשל, תשלום בעד קריאת פתע[". 

בדוח הביניים הועלה גם נושא השימוש במערכות שונות לחישוב שעות הנוכחות 

של העובדים, והסיכונים התפעוליים "שיגרמו נזקים מהותיים לפעילות השוטפת 

כות אלו. סיכונים תפעוליים אלו כללו בין של הרשות" שמקורם בשימוש במער

במערכות  חוסר תיאום ותקשורת בין יחידות הארגון השונות המשתמשיםהיתר "

 למחשוב נוכחות ושכר מגוונות ושונות ברמה שגורמת, בין היתר, לבזבוז

". כמו משאבים, הארכת משך הזמן של ביצוע חילול השכר והבקרות החודשיות

 גורמים טכנולוגיים אשר אינם אחידים באיכותם ובתקניב"שמקורם סיכונים כן, 

שימוש והפעלה בלתי נאותים שמקורם ב"סיכונים " וופרוטוקולי האבטחה והגיבוי

הפוגם בפעילויות הרשות. למשל, אנשי  של נכסים פיזיים או התקשרויות באופן

בהם משתמשים במערכות  כח אדם או מחוללי שכר אשר מועברים למחוזות

  ."מוכרות להם שאינן

הועלו ליקויים בניהול מערכות  2014כבר בדוח הביקורת ברחובות מספטמבר  .2

הנוכחות במתכונתן הנוכחית. בדוח צוין, כי הביקורת העלתה ממצאים שהצביעו 
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ליקויים בשיטת עיבוד הנוכחות ובבקרה על ביצוע שעות עבודה וחישוב על 

 .ןנהתגמול בגי

לבט"פ ביקורת על מערכת שעוני הנוכחות יזמה חשבות המשרד  2014בשנת  .3

של אחת משמונה מערכות הנוכחות שנמצאת בשימוש של שלוש תחנות )להלן 

, 2013דוח שעוני הנוכחות(. הביקורת בוצעה על נתוני הנוכחות של שנת  -

שהייתה השנה הראשונה לאחר איחוד מערך הכבאות באיגודי הערים לרשות 

. מטרת 2015ת המשרד לבט"פ באפריל ממשלתית, וממצאיה הוגשו לחשבו

בדיקת הגדרות תוכנות הנוכחות למול הביקורת כפי שהוגדרה בדוח המסכם: "

השוואת החוקה להגדרות הבדיקה נעשתה בכמה אופנים:  חוקת שכר הכבאות.

השוואת דוח הנוכחות ו השוואת החוקה לדוחות הנוכחות ותלושי השכר, התכנה

  ...".לתלוש השכר

 ...זוהו מספר ליקויי בקרה קריטיים מדאיגיםשעוני הנוכחות צוין: " בממצאי דוח

בין חוקת התאמות -נמצאו אי". שחושפים את הארגון לרמת סיכון לא מקובלת

. לדוגמה, לגבי עבודה בשבת צוין פרטים הנוכחות להגדרות המערכת בכמה

 לכל שעות העבודה 200%בחוקת הנוכחות כי תעריף התשלום בשבת עומד על 

שמונה שעות עבודה ראשונות בשבת  -בשבת, ואולם, לפי שעון הנוכחות 

לשעה, ועל כל שעת עבודה נוספת יינתן תעריף  200%משולמות בתעריף של 

 . 300%של 

השכר של העובדים  תחוקשל  ההשוואבדוח שעוני הנוכחות מפורטת גם 

 מספרן התאמות בי-אי . ממצאי ההשוואה העלולדוחות הנוכחות ותלושי השכר

בין התחשיב ופי החוקה  על המרבי שהעובד יכול לבצעהנוספות ת השעו

 . המופיע בדוחות הנוכחות ובתלושי השכר

המשרד זמת חשבות ולוחמי אש שבוצע בישל  בנושא הנוכחותביקורת  דוח .4

בנוגע ציין גם הוא , 2012למאי  2014והשווה בין המצב במאי  2015"פ ביוני לבט

"במספר תחנות מוצב שעון נוכחות בו הפלט מציג כניסה ויציאה : 2014 -למצב ב

בלבד, אך לא מציג שעות תוספת משמרת, שעות נוספות לפי אחוזים, תוספת 

נהיגה, כלכלה וכו'. כך לדוגמא בתחנת כיבוי אש חדרה קיים שעון נוכחות 

משמרות,  וספתכניסה ויציאה בלבד וחשב השכר מחשב ידנית ת עתהמציג ש

 חישוב טעויות להיווצר עלולות , כלכלה, נהיגה וכד'. במצב זהוספותנ עותש

 ".לב בתום

, בדיון של סגל הפיקוד ברשות הכבאות, העלה מפקד 2014יצוין כי באוקטובר 

מחוז דן את הצורך באחידות בכל הקשור לדיווחי נוכחות. כמו כן עלה בביקורת 

ל שעוני הנוכחות במחוז , כי "כ2016שביצעה רשות הכבאות במחוז מרכז בשנת 

הינם שעונים שלא כוללים תרגום לחוקת השכר. נדרשת עבודה של עדכון כל 

 השעונים".
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 לאחר שנים ארבע
 מערך, הרשות כינון

 עדיין הכבאות
 בשמונה משתמש
 שונות מערכות
 שעות לחישוב

 של הנוכחות
 שחוקות, העובדים
 בהן הוזנו העבודה

 שונה באופן
 

, ואולם, נוכחות אחידה ואמינה היא תנאי בסיסי לחישוב שכר לעובדים מערכת

ין יהכבאות עד מערך, הרשותכינון  לאחרסיום הביקורת, ארבע שנים  במועד

 ,הנוכחות של העובדיםשעות שמונה מערכות שונות לחישוב ב משתמש

שחוקות העבודה הוזנו בהן באופן שונה. לפיכך נעשים בפועל תחשיבים 

דוחות ב שונים, ובחלקם אף ידניים, בכל מערכת נוכחות. מהאמור עולה כי

מצאו ליקויים מהותיים מאז הקמת הרשות נהביקורת שנעשו במהלך השנים 

ם שבמועד סיום הביקורת של משרד ת הנוכחות של העובדירבים בחישוב שעו

 רביםשל  השכר והנוכחות חוקות - כךעל . נוסף מבקר המדינה עדיין לא תוקנו

 מהחשבות מונע והדבר"פ, לבט המשרדבידי חשב  נמצאות אינן מהעובדים

 לעובדים אלו כנדרש.  השכר תשלומי על בקרה לבצע

תחנות  27הכבאות קיימות  רשותכי ב ,"פבתשובתה מסרה חשבת המשרד לבט

גם לאחר שלא אוחדו לכדי מערכת אחת  בעלות מערכות נוכחות נפרדות אזוריות

 חברהתחנות מתופעל על ידי  12. היא ציינה כי מערך הנוכחות של רשותההקמת 

במרבית נמצא מערכות שונות,  שבעמותקנות עוד שבהן  התחנות שאר. באחת

 אלה חוקת במקרים. נוכחות מוזנת לתוכו חוקת ולא נוכחות בלבד שעון םהמקרי

 הוחת כעובדמדוהיא ו ,פן ידני על ידי עובד במערך הכבאותבאו מחושבת הנוכחות

מצב הדברים מוביל לאי " . לטענת חשבות המשרד לבט"פ:מוגמרת למערכת השכר

 . שגויים" םאחידות, חוסר יכולת לבצע בקרה, פתח לטעויות בדיווח ולחישובי

שרשות הכבאות, בסיוע כמענה לסוגיה זו הוחלט עוד מסרה החשבת בתשובתה, כי 

פרויקט שבו ימופו כלל חוקות חשבות המשרד לבט"פ ובאישור החשכ"ל, תתחיל 

בסיום תיקים. והנוכחות ותוקם מערכת אחודה לניהול הנוכחות של לוחמי האש הו

במערכת הנוכחות רת חוקת נוכחות לצורך הטמעה עתידית בחוהפרויקט תוכן 

כי פתרון זה מותנה בהקצאת תקציב שבשימוש המשרד לבט"פ. החשבות הבהירה 

שכרה  2016חודש אוגוסט מכי  ,תוהחשב ציינה עוד. הכבאות על ידי רשות םמתאי

 בדיקות לביצוע השכר בתחום המתמחה חיצוני רו״ח של םחשבות המשרד שירותי

 . הכבאות עובדי שכר לכלל ובקרות שוטפות

העלו ליקויים  הסיכונים וסקרדוחות הביקורת  ,מיפוי השכר בארבעת האיגודים

 על והדבר משפיע, הכבאות שותר מעובדי חלק שלבחישוב הנוכחות מהותיים 

בתחום  מהותייםכי הרשות חשופה לסיכונים  ה. כמו כן עלםחישוב שכר

לחשכ"ל, תשלומי השכר. משרד מבקר המדינה מעיר לרשות הכבאות, 

כי עליהם לפעול בהקדם ליישום  המשרד לבט"פ ולחשבות המשרד,למנכ"ל 

מקובל כבטיח חישוב אחיד של השכר שתמערכת נוכחות אחת  לפתרון שה

חוקות השכר  של מיפויהרות המדינה. כמו כן עליהם לפעול להשלמת יבש

 ברשות ולדאוג להזנתן באופן מלא ומדויק למערכת הנוכחות. והנוכחות
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 ניהול עבודת מטה ברשות

קיום עבודת מטה לצורך פעילות שוטפת ולהוצאתם לפועל של פרויקטים ייעודיים 

, הוא חיוני לניהול תקין ויעיל של כל ארגון, ובייחוד ארגון בעל זרועות, נקודתיים

אגפים ותחומים מקצועיים שונים. כבר בדוח מבקר המדינה בעניין עבודת המטה 

במשרדי הממשלה הודגשה חשיבותה של עבודת מטה מסודרת כדי לשפר את 

נון הממשלתי . במדריך התכ60עלויכולת הארגון להשיג את המטרות שלמענן הוא פ

הודגשה שוב נחיצות חיזוק עבודת המטה ויצירת בסיס ניהול  2010שפורסם בשנת 

איכותי ומעמיק. עוד הודגש במדריך התכנון, כי חיוני למנות גורם שיהיה אחראי 

לניהול המהלך ולתכלול התכניות היחידתיות לכדי תכנית עבודה משרדית. דברים 

ביצוע משימות מיוחדות ונקודתיות שאינן חלק אלו נכונים גם לתכניות ייעודיות ל

 מתהליך התכנון השנתי השוטף. 

גם בארגונים  ,עבודת מטה מסודרת, מתכללת ושיטתית נדרשת, לפחות באותה מידה

שמספקים שירותי חירום. לפיכך, בארגונים בעלי מאפיינים דומים מוטלת על בעל 

ון של עבודת המטה. למשל, תפקיד מוגדר בארגון האחריות הכוללת לריכוז ולתכנ

במסגרת תפקידו של סגן המפקח הכללי במשטרת ישראל הוא אמור לסייע למפקח 

משטרתית, ולנהל את שיתוף הפעולה עם גורמי -הכללי בתיאום עבודת המטה הפנים

לתכנון פרויקטים משטרתיים בהיקף ארצי האחריות  תחוץ. כמו כן עליו מוטל

 ידיו הפיקודיים האחרים. ולביצועם. כל זאת נוסף על תפק

הרפורמה בשירותי הכבאות והקמת הרשות נועדה ליצור מערך ארצי אחיד הפועל 

כגוף היררכי פיקודי שיש בו שליטה מרכזית הן בתכנון ובבניין הכוח והן בהפעלתו. 

מחייב סנכרון מלא של  נכתב כי "בניין כח 61בפקודת ההקמה של רשות הכבאות

כלל האגפים בנציבות בשיתוף מפקדי מחוזות ובין המחוזות". בהתאם לכך נקבע 

 ש"סגן נציב כבאות והצלה הינו קצין המטה המתאם את בניין הכוח של הרשות".

שהופנה לשר לבט"פ, למנכ"ל המשרד ולנציב  2013במסמך הייעוץ הארגוני מיוני 

מערך הכבאות כארבעה חודשים לאחר הקמת  הכבאות, הוצגה תמונת המצב של

הרשות. במסמך הועלה החסר בתחום התכלול של עבודת המטה: "העבודה 

 מערכתית הסתכלות ללאמתבצעת בצירי המטה השונים בתוך 'בועה' ארגונית 

. פער זה מוביל לקבלת ארגוניות הכלל והנגזרות המשמעויות הבנת וללא

בתוך המטה ומהשטח, ולתהליכי יישום החלטות החלטות פחות איכותיות, להתנגדות 

עד כדי סטגנציה ארגונית" )הדגשה לא במקור(. משכך, הומלץ להגדיר  ארוכים

פונקציה של ראש מטה להובלה ולתכלול של עבודת המטה שישמש גם כאחראי 

 לתחום התכנון, הארגון והתקציבים. 

מת הרשות, שב ועלה , כשנה וחצי מאוחר יותר, וכשנתיים לאחר הק2014בדצמבר 

נושא היעדרו של בעל תפקיד לתכלול עבודת המטה בדוח הביקורת של מבקר 

. מבקר הבט"פ 2014מבקר הבט"פ( מדצמבר  -הפנים של המשרד לבט"פ )להלן   
 .5(, עמוד 2003) ב53דוח שנתי מבקר המדינה,   60

תה ופעילותה של הרשות בהתאם לייעודה ולתפקידיה כפי שנקבעו את הקמהמסדירה פקודה   61

 .בחוק
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המליץ לרשות על מיסוד עבודת המטה בנציבות והציע לשקול שסגן הנציב ירכז את 

 עבודת המטה. 

נציבות שירות המדינה  שהכינהת סגן נציב הכבאות מבדיקת מסמך האפיון של משר

עולה, כי הגדרת תפקיד זה כוללת אחריות לריכוז עבודת המטה של נציבות הכבאות 

בכפוף למדיניות ולהנחיות הנציב, וכן שותפות בתכנון, בארגון ובביצוע של מטלות 

 המכוונות להשגת יעדי רשות הכבאות בכל הכרוך בארגון המערך ובפיתוחו. 

בביקורת של משרד מבקר המדינה נמצא, כי על אף האמור בפקודת ההקמה 

, 2017במועד סיכום הדוח, ינואר  - 2014והערת מבקר המשרד לבט"פ בשנת 

עדיין לא פעל ברשות גורם שמתכלל באופן שיטתי וסדור את עבודות המטה 

שבהם אין  נושאים נציבות הכבאות וההצלה. כפועל יוצא מכך ישנםשל 

אחידות ותיאום בין כלל זרועות הרשות למרות הצורך בכך. למשל, ביצוע 

ירושלים מצריכים -פרויקטים לאומיים כגון בניית קו רכבת מהירה תל אביב

היערכות של הרשות מבחינה לוגיסטית, הכשרות מתאימות, גיבוש פקודות 

הנדרשים בכוננות מבצעיות מיוחדות לטיפול באירועים, בחינת הצורך בשינויים 

המבצעית, מתן הנחיות בטיחות אש למבצעי הפרויקט ועוד. היערכות כאמור 

מצריכה תכנון וריכוז וכן סנכרון בין אגפי המטה השונים האחראים כל אחד 

 לתחומו. 

מסרה הרשות כי סגן הנציב  2016מדצמבר בתשובה למשרד מבקר המדינה 

, "רואה בתפקיד הסגן 2016מאי המשמש גם בתפקיד ממלא מקום הנציב מחודש 

כמי שמרכז את עבודת המטה ומשמש גורם מתאם בין האגפים. לצורך מימוש 

משימה זו נדרש להעביר לאחריותו את הטיפול בתכנון, תקינה וניהול התקציב. יצוין 

שעל פי החלטת הנציב היוצא משימות אלה ... נותרו באגף מינהל ומשאבי אנוש. 

הנ"ל יועברו באופן קבוע לטיפול ואחריות סגן הנציב לא יהיה במידה וכלל המשימות 

 צורך במינוי ראש מטה". 

המשרד לבט"פ מסר בתשובתו, כי בעבר המליץ על מינוי ראש מטה לריכוז עבודות 

 המטה, וסוגיה זו תיבחן עם מינויו של נציב כבאות חדש. 

שתכלית  החסר בתחום התכלול של עבודת המטה בולט בייחוד נוכח העובדה

הקמת הרשות וביצוע הרפורמה בשירותי הכבאות הייתה ליצור מערך אחיד 

שיש בו שליטה מרכזית. בשל העובדה שכארבע שנים לאחר הקמת הרשות 

טרם הושלם יישומו של נדבך חשוב בהסדרת ההתנהלות של מטה הרשות, 

ונוכח תשובת המשרד לבט"פ, על המשרד לוודא שכבר בעת הקרובה תתקבל 

טה ברורה מיהו הגורם שיקבל לידיו את האחריות לניהול עבודת המטה החל

 הכוללת ברשות.
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 רשות הכבאותשל שיבושים בפעילות 

שירותי  של על הפעלת מערך ארצית האמונההיא רשות ממלכתית  הכבאות רשות

אירועי דליקות בעקבות כבאות והצלה לשם הצלת חיים וצמצום הנזק לרכוש 

ניתן  לאכי  נראה. חירום שגרה ובמצבי בעתותחילוץ והצלה כן חומרים מסוכנים וו

 להבטחת זה מבצעי ארגון של הסדירה של פעילותולהפריז בחשיבות המכרעת 

 ורכושו.  בריאותו הציבור ולשמירה על שלום

על אף שזכות השביתה לא עוגנה במפורש בחקיקת היסוד בישראל, הוכרה זכות זו, 

בפסיקת בית המשפט כ"זכות המצויה במעמד נורמטיבי הנגזרת מחופש ההתאגדות, 

ואין עוררין על חשיבותה בחברה דמוקרטית ועל היותה כלי חיוני להגנה על  62עליון,"

עובדים. עם זאת יודגש, כי זכות השביתה הנתונה לעובד אינה מקנה לו חירות בלתי 

ין בית המשפט מוגבלת, ויש לאזנה מול אינטרסים נוגדים בעלי משקל. כך למשל, צי

העליון כאינטרס נוגד "נזקים שהשביתה עלולה לגרום לצדדים שלישיים ואף לציבור 

" פסקת . להבדיל מהמגזר הפרטי, שביתה בשירות הציבורי מוגדרת כ"ה63הרחב

עבודה מאורגנת, מלאה או חלקית, של קבוצת עובדים, לרבות שביתת האטה 

. יצוין כי יש גופים בישראל 64"והפרעה מאורגנת אחרת של מהלך העבודה התקין

שחלות עליהם הוראות חוק האוסרות על התארגנות עובדים, וממילא אוסרות גם על 

שביתה. למשל, נקבעו הוראות כאמור בנוגע לשוטרים, לסוהרים ולעובדים בשירות 

 .65הביטחון הכללי

תכשיר ותאמן כבאים...  -חוק הכבאות קובע כי "הרשות, לשם מילוי תפקידיה 

שיר עובדים וכבאים לטיפול באירועי חומרים מסוכנים... תנהל חקירות בעניין תכ

דליקות וגורמיהן; תפתח ידע ותקבע אמות מידה מקצועיות.... תערוך תרגילים 

משותפים עם גופי הצלה אחרים... תבצע פעולות נוספות ככל הדרוש למילוי 

מוטלת החובה והאחריות תפקידיה". עוד נקבע בחוק, כי "על רשות הכבאות וההצלה 

להבטיח את רמת כשירותה ועובדי הרשות באמצעות הכשרות, אימונים וציוד הולמים 

 על פי משימות יחידותיה".

בתזכיר חוק שהופץ לפני הגשת הצעת חוק הכבאות נכלל סעיף האוסר על כבאי או 

שור ארגון עובדים המייצג כבאים לנקוט שביתה או צעדים ארגוניים כלשהם, בכל הק

לפעילות מבצעית של הרשות, לאימונים ולהכשרות. בעקבות ההתנגדות של ארגון 

הכבאים והסתדרות העובדים הכללית החדשה לסעיף זה, הושמט הסעיף מהצעת 

, ובמקביל הוסדר הנושא 2012-חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב

ל תוקף של הסכם בהסכם העקרונות שבין המדינה להסתדרות, והוא אף אומץ וקיב

 קיבוצי בהסכם הרפורמה; בהסכם התחייבו הצדדים, כי החל מיום כינון הרשות לא 
 (3פ"ד סד), בית הדין הארצי לעבודה אוניברסיטת בר אילן נ' 1181/03ראו למשל בג"ץ   62

204 (2011 .) 

 שם.  63

 .1957-עבודה, התשי"ז-לחוק יישוב סכסוכי א37סעיף   64

-פקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב; 1971-פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א  65

 .2002-; חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב1971
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 של כינונה מאז

 של במקרים, הרשות
 בין הסכמה חוסר

 הרשות ובין העובדים
 צעדים עשרות ננקטו

 ושיבושי ארגוניים
 עבודה
 

ינקטו הצדדים אמצעי שביתה או אמצעי אחר שיפגע בהליכי העבודה או בסדריה 

לגבי עניינים המוסדרים בהסכם הרפורמה. כמו כן, הוסכם, כי הכרזה על סכסוך 

בי שיכלול הודעות מטעם ארגון הכבאים, של-עבודה תתבצע באמצעות מנגנון רב

ותקופות המתנה שבהן ייעשו ניסיונות ליישוב הסכסוך באמצעות ועדות משותפות 

של נציגי העובדים ונציגי המדינה. ובכל מקרה, צעדים ארגוניים במסגרת של כל 

שביתה מוכרזת כדין, צריכים להיות מאושרים על ידי יו"ר הסתדרות העובדים 

כך על פי ההסכם. סעיפים נוספים שמטרתם למסד מנגנונים  -ה הכללית החדש

 לבירור מחלוקות בעניינים המוסדרים בהסכם נכללו גם בהסכם הרפורמה עצמו.

על אף האמור, רוב הצעדים הארגוניים שננקטו מאז הקמת הרשות על ידי ארגון 

הרשות  , ולא בכל המקרים עמדההכבאים ננקטו מבלי שהופעלו המנגנונים האמורים

 .על הפעלתם

מבדיקת משרד מבקר המדינה עלה, כי מאז כינונה של הרשות, במקרים של חוסר 

הסכמה בין העובדים ובין הרשות ננקטו על ידי ארגון הכבאים עשרות צעדים 

 -החודש שבו כוננה הרשות  - 2013ארגוניים ושיבושי עבודה. יצוין כי כבר בפברואר 

רשות על דחיית קורס למניעת דליקות בשל מחלוקת הודיע ארגון הכבאים לעובדי ה

-של נציב כבאות והצלה דאז, רב 2014שהתגלעה בנוגע לקורס זה. במכתב ממאי 

טפסר שחר איילון, ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדים הכללית 

החדשה דאז, אבי ניסנקורן, כתב הנציב: "לצערנו לא זכינו לתקופת רגיעה כלשהי 

יחסי העבודה מאז כינון הרשות הארצית לכבאות והצלה. פעילות זו פגעה  במערכת

 ופוגעת באפשרות לקדם את מערך הכבאות ולהצעידו למקומו הראוי".

בין הדוגמאות לצעדים הארגוניים שננקטו מאז כינון הרשות: מתן הנחייה ללוחם אש 

שלא להתייצב במרכז התיאום המבצעי של משטרת ישראל שבו אמור להיות נוכח 

זאת בניגוד להוראת מפקדו של לוחם האש;  -גם נציג הכבאות בעת אירוע חירום 

ות; הוראה שלא להתייחס נטישת תחנת כיבוי; ביטול קורסים, אימונים והכשר

לפקודת קבע להפעלה מבצעית של מערך הכבאות בשגרה ובחירום שהפיצה 

מילוי תפקידי -הנציבות; עבודה במתכונת חירום בלבד; השבתת הדרכות חוץ; אי

; מניעת ביקורות מקצועיות או עיכובן; השבתת פעילות בתחום בטיחות האש 66נע"ת

ומניעת דליקות; הנחיה שלא להיענות ל"קול קורא" לגיוס מדריכים קבועים לבית 

יחידה לחילוצים  -הספר לכבאות; השבתת הפעילות של מערך יחידות היל"מ 

 תיחיד -ת"מ לתקופה של כחצי שנה. הקפאת הקמתה של יחידת הי - 67מיוחדים

 ועוד.  68יחידת הית"מ( -אופנועים לתגובה מהירה )להלן 

יציאה לאירועים מסוג -יצוין כי ארגון הכבאים לא נקט צעדים ארגוניים הכרוכים באי

 שריפות וחילוץ. 

 
כך, בחלק מהתחנות לוחמי האש ממלאים  -תפקיד שממלאים עובדים נוסף על תפקידם התקני   66

 תפקידים נוספים כגון קציני חומ"ס משמרתיים, קציני הדרכה, מחסנאים, רכזי ספורט.

יחידות הפזורות בתחנות כיבוי אש ברחבי הארץ, הוא חילוץ  24, המונה ייעודו של מערך זה  67

 לכודים בתנאי שטח ובמצבי קיצון הדורשים חילוץ מיוחד. 

יחידה הית"מ מיועדת לספק תגובה ראשונית מהירה, בעיקר במרכזים אורבניים צפופים וכן   68

 שות.באזורים שדרכי הגישה אליהם בכלי תחבורה הרגילים הקיימים הן ק
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 כאמור שננקטו הצעדיםשהתקבלו במשרד מבקר המדינה עולה כי  ממסמכים

 בתפקודו, הכבאות במערך פגיעה, ברשות בכירים גורמים להערכת, גרמו

 . לאזרח נותן שהוא ובשירות המבצעית במוכנותו, התקין

 להלן כמה דוגמאות: 

במהלך הביקורת מסר ראש אגף קיום אימונים, הכשרות וקורסים: -אי

ההדרכה ברשות לנציגי משרד מבקר המדינה: "אין ספק כי לביטול קורסים 

והמבצעית של הרשות עצם היותם ואימונים יש השלכה על הכשירות המקצועית 

פעולות לבניית ושמירת הכשירות, וככל שפרק הזמן של הביטול מתמשך כך 

גדלה ההשפעה על התפקוד המקצועי". מפקד מחוז ברשות מסר בעניין זה: 

"האימונים הינם הליבה של המקצועיות הנדרשת מלוחמי האש... אימונים 

מנת. מאידך, אימונים שגויים או אפקטיביים יהיו "מכפיל כוח" למסגרת המתא

 העדר אימונים יהיו כחרב פיפיות!".

יצוין כי גם בדוח מבקר המדינה בעקבות השריפה בכרמל הדגיש מבקר 

המדינה, כי "בהעדר אימונים ותרגולת נפגעת מוכנותם המבצעית של הכוחות 

 .69להתמודד עם מגוון האירועים האפשריים בעת הצורך"

ת ההכשרות בבית הספר לכבאות קשורה לפגיעה תוצאה נוספת של הפסק

שנחתם בין נציבות הכבאות  2015בכוננות המבצעית. בסיכום דברים מפברואר 

וההצלה לארגון הכבאים הארצי הוצהר על ידי הצדדים, כי "הקורסים 

מהווים את כח העתודה הארצי של מערך וההכשרות בביה"ס לכבאות והצלה 

עה פגיעה בכשירותו המבצעית של מערך הכבאות על כן פגיעה בהם משמ

 " )ההדגשה אינה במקור(. .הכבאות

בוצעה ברשות תכנית  2015בשנת  השבתת הפעילות של יחידת הית"מ:

הרצה )פיילוט( להפעלת יחידת אופנועים זו שנועדה לשמש כוח תגובה ראשוני 

להצלת חיים ורכוש באתרים שדרכי הגישה אליהם מורכבות. בעניין התרומה 

של יחידת ית"מ כתב ארגון הכבאים, כי "לקראת סיום פיילוט יחידת האופנועים, 

כבר היום ניתן לומר כי הפיילוט הוכיח עצמו בצמצום ניכר בזמני הגעה לארוע 

מבצעי ובמתן מענה מבצעי משלים, כמו כן במירב האירועים לא היה צורך 

יע ארגון הכבאים הוד 2016בהגעת צוותי הכיבוי כמענה משלים!!!". בינואר 

לנציבות שבתום הפיילוט תופסק פעילות היחידה והאופנועים יוחזרו לנציבות. 

במועד סיום הביקורת, יחידה זו עדיין אינה פועלת ולא מתקיימים הליכים 

 לקידום הפעלתה לנוכח הודעת הארגון כאמור. 

בעניין העיכובים בקליטת לוחמי אש  עיכוב קליטת לוחמי אש חדשים:

רחדשי (, בשל התנגדות ארגון 70ם ליחידה המרכזית לכבאות והצלה )ימ"

הכבאים עד הסדרת המחלוקות הנוגעות לשכר, אמר הנציב בפורום סגל 

הרשות הארצית לכבאות והצלה : "2015הפיקוד הכללי של הרשות באפריל   
מחדלים, כשלים  - 2010דצמבר  -דוח ביקורת על השריפה בכרמל משרד מבקר המדינה   69

 .365, שער רביעי, היבטים במבנה מערך הכבאות ובכשירותו, עמ' (2012)יוני  ומסקנות

יחידה מרכזית לכבאות והצלה. מדובר ביחידה מיוחדת שנועדה לחילוץ לוחמי אש ואזרחים   70

 במתארים מורכבים.
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אשר יתגברו את  בדגש על המערך המבצעי משוועת ללוחמי אש נוספים

פוגע בנו וביכולת בגיוס ואיחור בהגדלת המערך המבצעי המערך... כל עיכוב 

 " )ההדגשות אינן במקור(. לתת מענה ראוי לאזרחי המדינה

לא אחת ציין  השבתת פעילות המערך למניעת דליקות ובטיחות אש:

הנציב בפורומים ובישיבות שהתקיימו ברשות את חשיבות הפעילות בתחום זה: 

מודעות בקרב תושבי המדינה לבטיחות באש "אם לא נחשוב מניעה ונגביר את ה

אין לנו סיכוי להוריד את היקף הנפגעים במדינה. המניעה עוסקת בהצלת חיים  -

באמצעות מערכות הגנה מאש, במבנים, כלי תחבורה, אוטובוסים ושטחים 

פתוחים". נוכח חשיבות הפעילות האמורה אף הגדיר אותה הנציב כיעד 

 . 2015 אסטרטגי מרכזי לשנת העבודה

במכתב של מפקד מחוז ברשות לממלא מקום נציב הכבאות וההצלה באוגוסט 

סקר מפקד המחוז חלק מהצעדים הארגוניים שננקטו באותה עת במחוז,  2016

השתתפות בשיחת ועידה שקוימה -התייצבות להערכות מצב; אי-ובכלל זה: אי

ית ארגון לשם היערכות לפעילות מבצעית ולהעברת הנחיות מבצעיות; הנחי

הכבאים ללוחמי האש שלא להתייצב במרכז השליטה אלא בקריאות פתע; 

ביטול תרגילים. מפקד המחוז הבהיר במכתבו שחלק מהצעדים גורמים פגיעה 

מבצעית ופוגעים ביכולת המחוז לבצע את המוטל עליו ולמלא את חובתו 

 החוקית.

ם בה נציגי העובדים ועדה שמשתתפי -יצוין כי מפעם לפעם מתכנסת ועדת משברים 

ונציגי הנציבות ומטרתה לדון במחלוקות המתגלעות בין הצדדים. כמו כן מתקיימות 

פגישות בין ארגון הכבאים להנהלה לצורך פתרון סכסוכים, אך בפועל לא היה בכך 

 כדי לתת מענה מלא, ושיבושי העבודה בתחומים השונים מתרחשים לפרקים. 

וההצלה לשר לבט"פ והתריע לפניו על ההשלכות פנה נציב הכבאות  2015ביולי 

הקשות של שיבושי העבודה הרבים על תחומי פעילותה של הרשות. הוא ציין כי "על 

אף שרשות הכבאות הינה רשות מבצעית, הנדרשת לפעולה בכל שעות היממה, בכל 

ימי השנה ברמת דחיפות וחשיבות מרביים לשם הגנה על חיי אדם, נוקטים עובדי 

, חדשות לבקרים, בעיצומים ובשביתות שונות, פעמים רבות, בניגוד להסכמים הרשות

" )ההדגשה תוך פגיעה בכשירות ובפעילות המבצעית של הרשות -ואף בניגוד לדין 

אינה במקור(. לנוכח דברים אלה ביקש הנציב את סיועו של השר בקידום שינוי 

עו הליכים חלופיים חקיקה באופן שתוגבל זכות השביתה מחד גיסא, אך ייקב

 לבחינת דרישותיהם של העובדים מאידך גיסא. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר ארגון הכבאים כי מערך הכבאות שעבר 

לשירות המדינה "עבר זעזוע עמוק... פעמים רבות היה לרשות קושי לעמוד בסיכומים 

 האש לוחמי וכללשהושגו עם ארגון העובדים". ארגון הכבאים הוסיף כי הוא "

. המחלוקות אדם חיי להצלת גידיהם"ה ושס איבריהם"ח רמ בכל מחויבים

ובמיוחד העבודה  -שהיו בין הצדדים, לטעמנו לא גלשו לשביתות, שכן העבודה 

המבצעית, בוצעה כדבעי... כמקובל ביחסי עבודה, צד העובדים נמנע מלהשתמש 

יע לישורת סבירה וחוקית בדרך במלוא הזכויות החוקיות העומדות לזכותו, וניסה להג

 של דיאלוג, לעיתים תוך שימוש בצעדים ארגוניים" )ההדגשה במקור(.
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 לערוך הרשות על

 שבו יסודי בית בדק
 המנגנונים ייבחנו

 שמשמשים והכלים
 עם להתמודדות היום

 הארגונית המציאות
 

המשרד לבט"פ מסר בתשובתו כי חוק הכבאות אינו מונע מעובדי הרשות להתאגד. 

בהתאם לכך הוקם ועד עובדים, וחלק מהכלים הלגיטימיים העומדים לרשותו הם 

 צאות הנגזרות ממנו. הכרזה על סכסוך עבודה על כל התו

כאמור, עוד לפני הקמת הרשות ניתנה הדעת על האפשרות שיתגלעו סכסוכי 

עבודה בין העובדים ובין הרשות, ובהסכם הרפורמה הוסדרו מנגנונים לבירור 

מחלוקות. למרות זאת בארבע השנים שחלפו מאז הקמת הרשות, פעילותה 

הסכמה בין העובדים  של הרשות משובשת לעתים תכופות במקרים של חוסר

ובין הרשות, באופן שלטענת גורמים ברשות פוגע בכשירותה המבצעית ואף 

עשוי לפגוע במישרין ביכולתה להעניק שירות ראוי, והדבר עלול לגבות 

 מהציבור מחיר יקר בנפש וברכוש.

על הרשות ובראשה הנציב לערוך בדק בית יסודי שבו ייבחנו המנגנונים 

ום להתמודדות עם המציאות הארגונית שתוארה לעיל והכלים שמשמשים הי

והפעלתם, אם בכלל. בעניין זה יש לבחון מנגנונים והסדרים חלופיים, בין 

היתר אלו הנהוגים בעולם וכן הסדרים שנבחנו בשנים האחרונות בנוגע 

. כל זאת, כדי להבטיח את פעילותה התקינה של 71לשירותים חיוניים בישראל

לה למען תושבי המדינה, כמתחייב בחוק, בד בבד עם רשות הכבאות וההצ

מתן מענה הולם לצורך לשמור על זכויות עובדי הרשות ולאפשר בירור וטיפול 

ענייני במחלוקות שיתגלעו בין פיקוד הרשות לעובדיה. על השר לבט"פ, 

  הממונה על הרשות, להתערב בסוגיה זו ולהביאה לידי פתרון.

   

 
-בוררות חובה בשירותים חיוניים(, התשנ"ו -ראו למשל הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה )תיקון   71

וכן סקירה משפטית שהוכנה על ידי הלשכה  2.11.15-שהונחה על שולחן הכנסת ב 2015

המשפטית )תחום חקיקה ומחקר משפטי( של הכנסת בנושא "הגבלת זכות השביתה בשירותים 

 (.2013וה" )ספטמבר סקירה משו -חיוניים 
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 סיכום

כבאות והצלה, עבר מערך לארצית רשות הה, עם כינונה של 2013בפברואר 

הכבאות בישראל רפורמה נרחבת. ממצאי דוח זה מצביעים על כמה תחומים 

מרכזיים בניהול ההון האנושי ברשות שעדיין טעונים הסדרה. בראשם הבטחת 

הכשירות המבצעית של לוחמי האש שהיא אבן היסוד במוכנות של המערך 

במישרין לנושא  המבצעי. העובדה שסוגיית הכשירות המבצעית נוגעת

מטילה  -ההיערכות והמוכנות של רשות הכבאות לטיפול באירועי חירום 

אחריות כבדה במיוחד על הרשות ועל המשרד לבט"פ לתיקון הליקויים 

 שהועלו בתחום זה.

מעבר של יותר מאלפיים עובדים מהמערכת המוניציפלית לשירות המדינה 

הנוכחות והשכר של מחייב היערכות מדוקדקת הכוללת הכרת חוקות 

אולם, הדבר לא נעשה גם לאחר הקמת הרשות. ליקויים שנובעים העובדים. 

ממצב זה ומובאים בדוח, מלמדים על הצורך בביצוע בדק בית יסודי בתחום 

תשלומי השכר ברשות. על אגף הממונה על השכר וחשכ"ל לפעול נחרצות 

שות הכבאות יהיה כדי שכל המידע הקשור לתנאי עבודתם ושכרם של עובדי ר

בידי הגורמים המשלמים והמפקחים על השכר. זאת, כדי שמחד גיסא לא 

ייפגעו זכויות העובדים, ומאידך גיסא לא תשלם המדינה שכר של מאות מיליוני 

 ח בשנה הכולל תוספות חריגות ללא פיקוח ובקרה."ש

הביקורת נחשפה למציאות שבה פעילות הרשות בתחומים שונים משובשת 

ות לבקרים בשל עיצומים ארגוניים. לצד החשיבות שבשמירה על זכויות חדש

העובדים, ראוי כי השר לבט"פ והרשות יתנו דעתם על אופן ההתמודדות של 

הרשות עם המשברים התכופים והשפעתם על מסוגלותו של המערך למלא 

 כראוי את תפקידיו על פי חוק ולספק שירותים מצילי חיים לתושבי המדינה.

גרת הרפורמה בוצעו מהלכים שונים ובכלל זה הקמת תחנות כיבוי במס

חדשות, גיוס מאות עובדים, גיבוש מבנה ארגוני והרחבת מטה הרשות. עם 

זאת, הרשות נאלצת להתמודד מפעם לפעם עם אירועים חריגים בעוצמתם 

 2016ובהיקפם. דוגמה לכך היא גל השריפות שפקד את ישראל בנובמבר 

הכבאות "נמתח עד קצה גבול היכולת". כדי להבטיח את שבמהלכו מערך 

פעילותה התקינה והמקצועית ביותר של הרשות בעת אירועי שגרה וחירום 

על הרשות והמשרד  -בעתיד וכן את התנהלותה בהתאם לסדרי מינהל תקין 

 לבט"פ לתקן את הליקויים שהוצגו בדוח ביקורת זה. 

 



 חמישיפרק 
  משרדית-בין מטלה – הסביבה הגנת



 



, יהודה לשטחי ישראל מדינת בין מים זיהומי

 עזה ורצועת שומרון
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 תקציר

 כללי רקע

הסביבה ומשאבי הטבע אינם מכירים בגבולות מדיניים מכל סוג שהוא. זיהום מים 

הוא המפגע הסביבתי החמור ביותר בין מדינת ישראל לשטחי יהודה ושומרון 

יו"ש(, בשל העובדה שהוא מסכן את מקור המים הטבעיים החשוב ביותר  -)להלן 

ההר. מי התהום של אקוות ההר, המשתרעת מבאר שבע בדרום  1אקוות -באזור 

ועד למורדות הכרמל בצפון, מזינים את כל האוכלוסייה החיה באזור, הן 

 הישראלית הן הפלסטינית.

נם עוברים טיפול נאות להסרת , ביתיים ותעשייתיים, איו"שבימרבית השפכים 

זיהום מי התהום והנחלים והם מוזרמים לנחלים או לבורות ספיגה.  ,המזהמים

)א( הפחתת כמות  בשלושה היבטים עיקריים:  מהווה סיכון לאוכלוסייה ולסביבה

פגיעה בבריאות הציבור  )ב( המים הזמינים לשימוש האוכלוסייה החיה באזור; 

מערכות )ג( פגיעה ב ומטרדים סביבתיים;  התברוא חייו עקב מפגעי איכותבו

 .אקולוגיות

 -מי שפכים מטופלים )להלן ניצול כן ו הםוהטיפול ב השפכים איסוףמערך 

הנחלים ישראל. מדינת למצב ב השוואהבנמצא בפיגור רב  ו"שבי (קולחים

זורמים שפכים ביו"ש ושחוצים את הקו הירוק הם: נחל הקישון  שאליהםהעיקריים 

(; נחל שכם ונחל אלכסנדר םיפלסטינישפכי ג'נין(; נחל חדרה )שפכי כפרים )

כרם והסביבה(; נחל שילה )שפכי אריאל וסלפית(; נחל טול  )שפכי הערים שכם,

מודיעים )שפכי רמאללה(; נחל חברון )שפכי העיר חברון, קריית ארבע והסביבה(; 

 דיה(. יבוירושלים, בית סאחור ועמזרח נחל קדרון )שפכי 

 רגישות: הסביבתי המצב על המשפיעים ייחודיים מאפיינים כמה"ש יו לאזור

 השטח של חריף קיטוע, ברורים גבולות היעדר, תהום מי לזיהום גבוהה הידרולוגית

 והבדלים הפלסטיני בצד גבוהה אוכלוסין צפיפות, מדיני טריטוריאלי רצף והיעדר

. הישראליםלבין  הפלסטינים בין הסביבתי הניהול וביכולת החיים ברמת ניכרים

 עזה רצועת באזור ונחלים הים זיהום הוא הירוק הקו חוצה מים לזיהום נוסף מקור

 .מוצקה פסולתמו מטופלים לא משפכים

פעולה בין גורמי השליטה השונים בשטח הרלוונטי.  ףשיתוסביבתי מחייב  ניהול

שראל לפלסטינים, פיצול והסכסוך המדיני המתמשך בין י הגאופוליטיהמצב 

לטפל  הגורמים השוניםהשליטה בשטח ותפיסת הזמניות של המצב, מקשים על 

פעולה בתחום זה.  ףם שיתוייקלויסודי וארוך טווח במפגעים סביבתיים  באופן

ההגנה על מקורות מי התהום המשותפים לכלל האוכלוסייה באזור, הפסקת זיהום 

 של לפתחה גםהניצב  של ממשאתגר  הןהנחלים ושמירה על בריאות הציבור 

  .ישראל מדינת
פי רוב באמצעות קידוחים  מופקים עלהאקווה, המכונה גם אקוויפר, היא מאגר של מי תהום,   1

 .משכבות קרקע נושאות מים
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את טיפול הגופים  2016 אוקטובר-פברואר בחודשים

: אלההמים החוצים את הקו הירוק, בנושאים  בזיהומי בישראלהממשלתיים 

ום זיה; שמקורם ביישובים פלסטינייםטיפול ושימוש חוזר בשפכים  פניבחסמים 

נחל אלכסנדר ונחל שכם; זיהום נחל חברון; זיהום הנחלים מכמש, פרת  -בשרון 

בירה; זיהום נחל -מט"ש( באל -ומעיין קלט מקולחי מתקן הטיפול בשפכים )להלן 

 קדרון משפכי ירושלים וסביבתה; וזיהום הים והנחלים משפכי רצועת עזה. 

ש( "מתפ -בשטחים )להלן הביקורת נעשתה במפקדת תיאום פעולות הממשלה 

 -)להלן ז(, ברשות הממשלתית למים וביוב "המנהא -ובמינהל האזרחי )להלן 

משרד  -במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן שרשות המים( 

המשרד להג"ס(. בדיקות השלמה  -התשתיות( ובמשרד להגנת הסביבה )להלן 

 -במשרד ראש הממשלה )להלן נעשו במשרד הביטחון, במועצה לביטחון לאומי 

 והגנים הטבע ברשות, הבריאות במשרד, התשתיות במשרד"ל, בצההמל"ל(, 

הגיחון(, בוועדה המחוזית  -רט"ג(, בחברת הגיחון בע"מ )להלן  -הלאומיים )להלן 

)להלן  בחברת החשמל לישראל הוועדה המחוזית(, -)להלן  לתכנון ובניה ירושלים

המשרד לשת"פ אזורי( ובאיגודי  -עולה אזורי )להלן במשרד לשיתוף פ חח"י(, -

 ערים לאיכות הסביבה יהודה ושומרון.

 

 הליקויים העיקריים
 שמקורםושימוש חוזר בשפכים  טיפולפני ב חסמים

 פלסטיניים ביישובים

 ועדת המים המשותפת :המשותפת המים בוועדת פרויקטים אישור הפסקת

(Joint Water Committee - JWCהמים ועדת - ; להלן )הוקמה על פי  המשותפת

כדי ליישם את התחייבויות ישראל והפלסטינים לטיפול  19952-מהסכם הביניים 

 אינהעדת המים המשותפת ו 2010מאוגוסט בכל הנושאים הקשורים למים ולביוב. 

ש ". במשך מעל חמש שנים לא בחנו רשות המים ומתפלאישור פרויקטים מתכנסת

לפתור את המחלוקות בוועדת  כדישל מנגנון יישוב סכסוכים כלשהו  הפעלה

. רק באוגוסט אליו נקלעהשהמבוי הסתום ן להוציאה מכדי המים המשותפת ו

הוסכם על ובה יזמה מתפ"ש פגישה עם הצד הפלסטיני  , במהלך הביקורת,2016

  גם נחתם ההסכם לחידושה. 2017ובינואר  ,תנאים לחידוש פעילות הוועדהה

 :פרויקטים במימון גורמים בינלאומיים בתיאום ובייזוםבאישור,  ליקויים

 הקמת תשתיות לטיפול בשפכיםשל הגורמים הממשלתיים בתחום  פעולתם

, נמוכה מעורבות רמתב, ממשית בחולשה לוקה - במימון גורמים בינלאומיים

  גורםבהיעדר  הכול ומעל הממשלתיים הגורמים בין פעולה ושיתוף תיאום היעדרב
עוגנו  בוש, "'"הסכם הביניים אודות הגדה המערבית ורצועת עזה", המכונה גם "אוסלו ב  2

 .בין ישראל לפלסטינים בנושא המים והביוב עיקריותהסכמות הה
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 Cבשל כך ישנן תכניות למט"שים פלסטיניים בשטח  .זה נושא ויתכלל שינהל אחד

הממתינות לאישורי המנהא"ז במשך שנים, וכך נמשך זיהום מי התהום והסביבה 

טיפול חסר וחסמים בירוקרטיים  במקומות האלה. מצב זה נגרם הן בעקבות

המשרד  ,המים, משרד החוץש, רשות "המתפ ,ז"המנהא -בגופים הרלוונטיים 

  עדר מדיניות ממשלתית.יהוהן בעקבות  -והמשרד לשת"פ אזורי להג"ס 

ממשלת ישראל לא גיבשה עד כה מדיניות לניהול  :מדיניות ממשלתית היעדר

ולא החליטה על גורם  ,גבולות בכלל ולניהול זיהומי מים בפרט הסביבתי חוצ

תכלולו מול כלל הגורמים המטפלים. זאת על ממשלתי אחד שיופקד על נושא זה ו

על עתודות המים של  ,של הנושא, בין היתר מרחיקות הלכתלמרות ההשלכות 

ביטחוני. לפיכך נמנע או עוכב -מישור המדיניעל הבריאות הציבור, ואף על ישראל, 

מתן פתרונות למפגעים אגב פגיעה מתמשכת בסביבה, בבריאות הציבור 

 רחב.נובאינטרס הישראלי ה

 

 זיהום נחל קדרון משפכי ירושלים

של ומזרח ירושלים -דרום שפכיעשרות שנים מוזרמים מי הביוב הגולמי של  זה

 וים המלח. לכיוון מדבר יהודה, קדרוןנחל  אפיקות אל תוך יערים פלסטינ ארבע

מטרד וסביבתי חמור ביותר, מהווה  אתיוברתמפגע זרימת השפכים בנחל היא 

את חלקו הצפוני של ים ו ההר המזרחית את אקוות זהמתמקשה לתושבי האזור, 

מנופי התרבות שהוא , המלח ומסכנת את אוכלוסיות החי והצומח באזור אגן הנחל

עובדה זו ידועה זה שנים לכל הגופים הממשלתיים הנוגעים  .החשובים בעולם

 בדבר.

עגומה של מחדל ממשלתי ועירוני חמור ומתמשך,  מציאות ממצאי הביקורת העלו

 על אף .בינלאומיים דינים הפרתמ חששו ישראלייםהפרה בוטה של חוקים  אגב

הנחל המזוהם ביותר שחוצה בין מדינת ישראל ליו"ש, כשמקור הזיהום  קדרוןהיות 

והבינלאומיים הכרוכים  הגאופוליטייםברובו המכריע בירושלים, ולמרות ההיבטים 

גורם לא ושא והגורמים הרבים המעורבים בו, לא טופל והובל הנושא על ידי אף בנ

 כמו שר או משרד ראש הממשלה.אחד, ממשלתי בכיר 

עיריית ירושלים, הוועדה המחוזית  , רשות המים והמשרד להג"ס, וכןהגיחון

 20-מ ן מוסכם ובר ביצוע לבעיה במשך יותרפתרו הצליחו למצואש, לא "ומתפ

את הנושא לפתחו רשות המים  , בעקבות עתירה לבג"ץ, הביאה2016-בשנה. רק 

 משרד ראש הממשלה.של 

 ,ם הפעולות בשטחיםא  ת  מ   משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את פעולותיו של

משנת  המתאם( -שהוא קצין צה"ל בדרגת אלוף הכפוף לשר הביטחון )להלן 

שרוב רובו של  אףאת, עם זפתרון מוסכם בנושא מול הרש"פ.  למציאת 2015

למצוא פתרונות  ז כדי"ש והמנהא"מתפלא עשו די הזיהום נמצא בשטחי יו"ש, 

 לבעיה זו בשנים עברו, לרבות במסגרת ועדת המים המשותפת.
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 נחל אלכסנדר ונחל שכם -זיהום בשרון 

במעלה אגן נחל אלכסנדר זורם מהרי השומרון ועד לים התיכון.  אלכסנדר נחל

 הואנחל שכם הכוללים שפכים ביתיים ותעשייתיים. מקורות זיהום  כמהיש ביו"ש, 

נחל צד הישראלי של מתבצע ב 1995משנת  נחל אלכסנדר. בל מרכזי שליּו

  מיליון ש"ח. 90-כ 2016אלכסנדר פרויקט שיקום בו הושקעו עד שנת 

בניית תשתיות ביוב, ושל לרשות המים, האחראית לתכנון ו שלהיערכות לקויה 

 תשתיות ביו"ש, הביאו לכך שמט"ש יד חנה ואישור תכנוןז, האחראי על "המנהא

לקליטת  שנה כמתקן חירום עם ספיקה מוגבלת 14-, שנבנה לפני כבעמק חפר

, אינו עומד בעומס ובהרכב השפכים המוזרמים שפכים מישובים פלסטיניים ביו"ש

קשים  יבהמפגעי תברואה וסבנגרם זיהום בנחל אלכסנדר ונוצרים וכך  אליו

ודאות של -מאיההיערכות הלקויה נובעת במידה רבה מפערי מידע ו .לתושבי האזור

ז, לגבי תכניות תשתית "הגורמים המטפלים בנושא, לרבות ברשות המים ובמנהא

 הביוב בצד הפלסטיני, המנוהלות וממומנות על ידי גורמים בינלאומיים. 

 -לוואי רעיל בייצור שמן זית תוצר  -ר ק  ע   מדי שנה מגיעים שפכים המכילים

נזקים , בעיקר באזור נחל אלכסנדר, המסבים משטחי יו"ש לשטחי מדינת ישראל

עד כדי קריסתם וגרימת זיהום קשה בנחלים  בשפכים הטיפולות כבדים למערכ

 ז האחראים להגנת"המשרד להג"ס, רשות המים והגורמים במנהא כתוצאה מכך.

 לא פעלו למציאת פתרונות מתואמים לבעיה זו.הסביבה, המים והחקלאות ביו"ש 

 

 זיהום נחל חברון

באר שבע והבשור, ראשיתו מצפון לעיר חברון וסופו  ייובל של נחל הואנחל חברון 

 43.5תוואי הנחל בתחומי יו"ש,  בכלסמוך לתל שבע, במפגש עם נחל באר שבע. 

ארבע  קרייתמ, סניטריים ותעשייתיים, מחברון, גולמייםק"מ, זורמים שפכים 

כוללים הגבוה של חומרים רעילים  ריכוזאלה מכילים  שפכים הסביבה. ישוביימו

תוצרי תעשיות אבן, ציפוי מתכות, בורסקאות ותעשיות שמן זית. כמו רבים מנחלי 

 שפכים. ויו"ש, במקורו היה נחל חברון אכזב, אולם כיום זורמים ב

להפסקת הזרמת נסורת אבן  ט סביבה במנהא"ז"נקט קמשפעולות מגוון למרות 

הוא לא בחן את מכלול הפתרונות ם, ילנחל על ידי המפעלים הפלסטיני

לא  2016נכון לאוקטובר  לפיכך .זו האפשריים ולא סיפק פתרונות יעילים לבעיה

 בעיית הזרמת נסורת האבן לנחל חברון. נפתרה 

פלסטיניים,  לגבי הזרמת כרום )חומר רעיל ומסרטן( לנחל על ידי מפעלי עורות

את ט סביבה להפסיק "משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את מאמציו של קמ

ט ", במשך כתשע שנים, אוסר קמ2007עם זאת, משנת  הזרמת הכרום לנחל.

מתקן המשמש להפעלת חומצה גופרתית  3שימושי-השימוש בחומר הדו סביבה על

  United States) בינלאומיהסוכנות האמריקנית לפיתוח שהקימה כרום החזור ילמ
 .לצורך פעילות חבלנית עוינתגם לשימוש  םמתאיאך  ,לשימוש אזרחי וועד מעיקרחומר שנ  3
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Agency for International Development - USAID להלן ;- USAID) וכך נמנע מיחזור ,

זאת בלי שהתקיימו על כך דיונים מסודרים עם כלל  ;הזרמתו לנחל הכרום ונמשכת

 . הרלוונטייםהשלטוניים הגורמים 

 

 זיהום הנחלים מכמש, פרת ומעיין קלט 

 רהבי-מקולחי מט"ש אל

בירה, העשוי בעת -פרויקט להשבת המים של מט"ש אלה ו שללמרות חשיבות

ובעונה אחת הן לפתור את בעיית זיהום נחל מכמש ונחל פרת והן לספק מים 

ש ורשות המים דרך פעולה "ז, מתפ"נוספים להשקיה חקלאית, לא גיבשו המנהא

המים  שאושרה על ידי הוועדה הטכנית של ועדתמו בתכנית מתואמת לקידו

גורם מול ה בין שמדוברם ויהגורמים הפלסטינימול  בין שמדובר המשותפת,

 הבינלאומי הרלוונטי.

 

 זיהום הים והנחלים מרצועת עזה

השלכות  , כחלק ממשבר המים שבו נתונה הרצועה,עזהרצועת מים ב לזיהומי

 בגבול שבין ישראל לרצועה, בכמהשאינן מתחשבות  ,סביבתיות ובריאותיות

תחומים עיקריים: זיהום הים והחופים, זיהום נחלים, מאגרי מים ומי תהום וסכנת 

רחבות הנובעות נגם השלכות ביטחוניות ומדיניות זה דבקות במחלות. למשבר יה

חוסר היציבות המתלווה לה, וכן השפעה על יחסי החוץ מממצוקת האוכלוסייה ו

פעילות  הושבתה, רים שוניםבשני מק, 2016של ישראל. בחודשים ינואר ופברואר 

מתקן ההתפלה בחוף אשקלון עקב זיהום אורגני קיצוני במי הים, שלפי החברה 

 עזה.רצועת המפעילה את המתקן מקורו כפי הנראה ב

ם הבנק יקבנייתו של מט"ש בצפון הרצועה שה הושלמהשכמעט  2013בשנת 

המט"ש נועד  מיליון דולר. 75-העולמי בהשתתפות מדינות תורמות בעלות של כ

לטפל בשפכים של תושבי צפון הרצועה ולספק מים מטוהרים להשקיה חקלאית 

לצורך הפעלתו זקוק המט"ש לאספקת חשמל סדירה, ואי אפשר  דונם. 15,000-לכ

לספקה לו באמצעות קווי החשמל הקיימים, משום שהם כורעים תחת העומס, 

 ושיעור התקלות המתרחשות בהם גדול מאוד.

זיהומי הים, הנחלים ומי התהום ה שהשפכים הלא מטופלים גורמים להעובדשאף 

הסכנות הבריאותיות  וכך גםזה שנים,  הבשטחי ישראל הגובלים ברצועת עזה ידוע

, רצועהוהביטחוניות לישראל במקרה של התפרצות מחלות עקב זיהומי מים ב

מלאשר קו חשמל  הלשיקולים אלה כאשר נמנע נתנה משקל ראויש לא "מתפ

. רק לאחר חשיפת הנושא בתקשורת 2013למט"ש הצפוני בעזה משנת  ייעודי

ש לבחון פתרונות לבעיית החשמל של "מתפ הוהתגברות העניין הציבורי החל

, להקמת 2016ימה לבסוף, באוגוסט הסכ תבינלאומיאחרי מעורבות המט"ש, ורק 

 החשמל.קו 



 ב67 שנתי דוח |    1486

על סכנות בריאותיות  ,נים בינלאומייםבדוחות של ארגו , כוללותעלמרות ההתר

ש למשרד הבריאות לביצוע "ה מתפתעזה, לא פנרצועת להתפרצות מחלות מ

מיוזמתו. כך גם לא  בדק זאתהערכת סיכונים בנושא זה, ומשרד הבריאות גם לא 

שיעריכו את סיכוני זרימת  כדיש למשרד להג"ס ולרשות המים "ה מתפתפנ

 ל בתחומי הסביבה ותשתיות המים.וון ישראילכ הרצועההשפכים מ

 

 חיבור מחנות צה"ל ביו"ש לביוב-אי

 חובר למערכת ביוב וטיפול בשפכיםטרם רובם הגדול של מחנות צה"ל ביו"ש 

ובכך יוצרים מפגע  ,שנים שפכים לסביבה תקינה, והם ממשיכים להזרים במשך

ון סביבתי חמור המזהם את מי התהום והנחלים; פעולתה של מערכת הביטח

שנתית סדורה הכוללת לוחות -שא אינה נשענת על תכנית ביצוע רבלטיפול בנו

  זמנים ליישומה.

 

 פערים בנתוני טיפול בשפכים פלסטיניים 

 םנתוני רשות המים לנתוני רט"ג בנושא טיפול בשפכים פלסטיניים התגלו פערי בין

יישובים  שפכיבכמויות  500%-פער של כ דוגמאות לכך הן .סבירים לאעצומים ו

בכמויות השפכים  170%-פער של כובמט"שים בישראל  מטופליםה פלסטיניים

 נתוני בין גדולים כה פערים .לבורות ספיגה או לנחלים ללא טיפול מסולקיםה

להשפיע מהותית על ההחלטות שמקבלים  יםויכול ים,סביר םאינ האמורים הגופים

 .הגופים השונים המתבססים על הנתונים בתחום זה

 

 ההמלצות העיקריות

 ביישוביםטיפול ושימוש חוזר בשפכים שמקורם  פניבחסמים ה

 פלסטיניים

עתה משנחתם הסכם לחידוש  המשותפת: המים בוועדת פרויקטים אישור .1

קידום פרויקטים לפעול במרץ לרשות המים על ש ו"עבודת הוועדה, על מתפ

בתחום מניעת זיהומי מים  ,בין היתר ,ומיזמים שטרם אושרו ופרויקטים חדשים

גבש מנגנון ; כן עליהם לטיפול נאות בשפכים ושימוש חוזר במי קולחים -

 . בעתידשוב המחלוקות ילי רש"פמוסכם עם ה

  :פרויקטים במימון גורמים בינלאומיים וייזוםאישור, תיאום  .2

האינטרס הישראלי בבניית מתקני טיפול  נוכח ביורוקרטיים: חסמים 

המשך ההשקעות נוכח ושימוש חוזר בשפכים לאוכלוסייה הפלסטינית ביו"ש ו

ש לפעול בהקדם "מתפעל ז ו"של גורמים בינלאומיים בנושא זה, על המנהא
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הליכי האישור של פרויקטים ביו"ש במימון גורמים לייעולם ולקיצורם של 

 בינלאומיים, ובראש ובראשונה פרויקטים הממתינים כיום לאישור. 
על על המנהא"ז,  :הרלוונטיים בגופים הבינלאומי במישור חסר טיפול 

המשרד לשת"פ אזורי על משרד החוץ ועל המשרד להג"ס, על רשות המים, 

ים עם גורמים בינלאומיים לצורך קידום בקיום מגע להגביר את מעורבותם

פרויקטים בנושאי מים וביוב ביו"ש; מוצע כי הגורמים האמורים ימליצו על 

 גורם אחד שיוביל אותו.
על הנהלת המשרד להג"ס ליזום דיון מקיף ומעמיק  ממשלתית: מדיניות .3

בממשלה בנושא מדיניות סביבתית חוצת גבולות בכלל ובנושא זיהומי מים בין 

תגבש מדיניות  ראל לשטחי יו"ש ורצועת עזה בפרט, כדי שהממשלהיש

מתואמת לכלל משרדי הממשלה העוסקים בנושא ותקבע את הגורם 

 .הממשלתי שיוביל את הטיפול בו

 נחל קדרוןזיהום 

"פ, או כל רשוסכם עם המרשות המים להמשיך בהובלת פתרון  עלו ש"מתפ על

עד קבלת אישור סופי לביצוע  דרוןלק, לטיפול בשפכים המוזרמים אחרהסדר 

 אםדשים. וח כמה"ש תקצה לכך, ושלא יעלה על שמתפהפרויקט, בתוך זמן סביר 

לדווח על כך למשרד  ש"מתפבתוך זמן סביר, כאמור, על  לא יושג פתרון כזה

ראש הממשלה. על משרד ראש הממשלה במקרה זה להוביל ללא דיחוי לקבלת 

יטבית לפתרון בנסיבות העניין, בהתייעצות עם החלטה מושכלת לגבי החלופה המ

כל הגורמים הרלוונטיים, ולגבש תכנית ליישומה במהירות האפשרית. במידת 

, בבד בדהצורך, על משרד ראש הממשלה להביא את הנושא לדיון בממשלה. 

 ועל הגיחון על, האוצר משרד על, דבר של בסופו שתיושם לחלופה קשר וללא

 ידי על מוערכת שעלותו הפרויקט מימון אופן את דיחוי ללא לקבוע המים רשות

 .בביצועו נוסף שיהוי למנוע כדי"ח, ש מיליון 400-ב הגיחון

 אלכסנדר נחל זיהום

ז לפעול, בראש ובראשונה, לטיפול בשפכים "על רשות המים ועל המנהא

כן עליהם לשפר את מנגנוני שיתוף הפעולה והתיאום  .יו"שתחומי הפלסטיניים ב

הם בתחומי התשתיות להגנת הסביבה עם הגורמים הבינלאומיים והפלסטיניים, של

החל בשלבים המוקדמים ביותר של תכנון התשתיות, ולפעול לפתרונות מתואמים, 

 .שישרתו את האינטרסים הכלכליים, הסביבתיים והבריאותיים של שני הצדדים

משרד על להג"ס והמשרד על ז, "המנהאעל לגבי בעיית העקר, על רשות המים, 

משני  הבעיהלפעול לפתרון  משרד החקלאות( -ופיתוח הכפר )להלן  החקלאות

די הקו הירוק בשיתוף כל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים. מומלץ לבחון צ

ואף וגורמים בינלאומיים נוספים,  הפלסטיני, הבנק הגרמניפתרונות בשיתוף הצד 

ידוד יזמּות פרטית ומעורבות גורמים ע ,אזרחית חברה בארגוני הסתייעות לשקול

 מקומיים.

 חברון נחל זיהום

ט סביבה לפעול בהקדם למציאת פתרון לבעיית נסורת האבן המושלכת "על קמ

לגבי בעיית הזרמת  פתרונות חדשניים מבוססי מחקר.גם  בחוןלנחלים, ובכלל זה ל
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ט סביבה לקיים לאלתר דיון עם כל הגורמים הרלוונטיים "כרום לנחל, על קמ

צורך באיסור הכנסת החומצה בדבר הלצורך בחינה עדכנית של מצב הדברים 

לבעיה  חזור ומציאת פתרונות אפשרייםיהגופרתית למפעלים ולמתקן המ

כמו כן, נוכח ההשלכות הביטחוניות, הכלכליות,  הסביבתית החמורה והמתמשכת.

ט סביבה אם לאשר "הסביבתיות והבטיחותיות של החלטת קמהבריאותיות, 

ט סביבה להיוועץ בנושא זה, על "שימושיים למפעלים, על קמ-הכנסת חומרים דו

, לרבות עיליםבסיס תקופתי, בכל הגורמים הרלוונטיים ולבחון פתרונות י

 הסתייעות בגורמים בינלאומיים.

 בירה-אל"ש מט מקולחי קלט ומעיין פרת, מכמש הנחלים זיהום

רשות המים לבחון על ש ו"מתפעל ז, "להפסיק את הזיהום על המנהא כדי

ם ובינלאומיים, דרכי יבמשותף מול כלל הגורמים הרלוונטיים, כולל פלסטיני

בירה, -פעולה אפשריות לקידום מהיר של פרויקט ניצול מי הקולחים של מט"ש אל

 שלה.לרבות באמצעות ועדת המים המשותפת או ועדת משנה 

 עזה מרצועת והנחלים המים זיהום

כדי לאפשר את הפעלתו של  הנדרשותכל הפעולות את  לנקוטש "על מתפ

ובכלל זה לזרז את ההליכים לתכנון  ,2017עזה בשנת רצועת המט"ש הצפוני ב

בניית קו החשמל למט"ש בסיוע כל הגורמים הרלוונטיים. ככלל, במסגרת לו

צועת עזה, על מתפ"ש לתת את הדעת ולהעניק שיקוליו לאישור הקמת תשתיות בר

משקל ראוי גם לסכנות הסביבתיות והבריאותיות שבזיהומי מים בין רצועת עזה 

ולהתייעץ עם הגורמים המקצועיים  ,וישראל. לצורך כך עליו לאסוף נתונים ומידע

כמו המשרד להג"ס, רשות המים ומשרד הבריאות. כמו כן, נוכח הסכנות 

, על רצועהלאזרחי ישראל ממשבר המים ההולך ומחמיר ב רבותהאו הבריאותיות

  הערכת הסיכונים בנושא זה.ה במשרד הבריאות לשתף פעולעל ש ו"מתפ

 לביוב"ש ביו"ל צה מחנות חיבור

ת הכוללת לוחות זמנים שנתי-רבעל משרד הביטחון להכין לאלתר תכנית 

טיפול בשפכים כבר מפורטים ותקציב לחיבור כלל מחנות צה"ל לביוב ולמתקני 

 בשנים הקרובות.

 םיהפלסטיני השפכים כמויות של סבירים לאה הנתונים פערי

 מטופליםה

"ס לפעול בצוותא כדי לבחון ולתקן את להג המשרדעל ורט"ג  על ,על רשות המים

הנתונים באופן שיתקבל בסיס נתונים אמין אחד. במסגרת זו, יש לבחון בהקדם 

יספקו נתונים מדויקים ככל האפשר על כמויות ש מיםאת האפשרות להתקנת מדי 

  המטופלים בישראל. יםיהפלסטינהשפכים 
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 סיכום

זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה, הם המפגע 

הסביבתי חוצה הקו הירוק החמור ביותר שעמו מתמודדת מדינת ישראל. הוא פוגע 

ה, בבריאות הציבור ובאיכות חייו. בשל המצב בעתודות מי התהום שלה ושל שכני

ביטחוני -הגאופוליטי בשטחי יו"ש והרצועה, נושא זה משפיע גם על מצבה המדיני

 של ישראל ועל מעמדה בעולם.

ממשלת ישראל לא גיבשה עד כה מדיניות לניהול סביבתי חוצה גבולות עם 

מפגעים החוצים את שכנותיה, לרבות בתחום המים, ואין לה מדיניות כאמור בדבר 

הקו הירוק ואת הגבול עם רצועת עזה. כמו כן, הממשלה לא הגדירה גורם אחד, 

בעל ראייה כוללת, שיוביל נושא זה. לפיכך מתעכבים במשך שנים ארוכות 

פתרונות למפגעים סביבתיים חמורים ומתמשכים, לעתים תוך כדי הפרת הדין 

 חשובים של ישראל. ופגיעה בבריאות הציבור ובאינטרסים מדיניים

דוח ביקורת זה משקף תמונת מצב עגומה בכל הנוגע לפעילות הגורמים 

הממשלתיים והתנהלותם בנושא זיהומי מים בין ישראל ליהודה, לשומרון ולרצועת 

עזה. מדובר בסדרת כשלים וחסמים תפקודיים: הפסקת פעילות ועדת המים 

גורמים בינלאומיים; חולשה המשותפת; חסמים לקידום ולייזום פרויקטים מול 

בתיאום הפעילות בין הגורמים הממשלתיים; מעורבות נמוכה של דרג מדיני בנושא 

קבלת החלטות בסוגיות חשובות; התנהלות שלא על בסיס תכניות המגדירות -ואי

 יעדים ולוחות זמנים לטיפול בסוגיות שונות.

ם של מכלול לכשלים ולחסמים האמורים יש קשר ישיר להתהוותם ולהחמרת

מפגעים ונזקים סביבתיים ואחרים משני צדי הקו הירוק, שאלה הבולטים ביניהם: 

נחל אלכסנדר ונחל שכם;  -זיהום נחל קדרון משפכי ירושלים; זיהום נחלי השרון 

זיהום נחל חברון; זיהום הנחלים מכמש, פרת ומעיין קלט; וזיהום הים והנחלים 

 משפכי רצועת עזה.

המנהא"ז, מתפ"ש, רשות המים, המשרד להג"ס,  -שלתיים על הגורמים הממ

וכן על הרשויות המקומיות  -משרד הבריאות, משרד החוץ, המשרד לשת"פ אזורי 

ותאגידי מים הנוגעים בדבר לפעול, כל אחד בתחומו, לתיקון הליקויים כפי שפורטו 

 בדוח זה.

איו של דוח זה ואולם, מעבר לפעולה הנחוצה של כל אחד מהגורמים כאמור, ממצ

מחייבים פעולה מערכתית שתביא לגיבוש תכנית ביצוע כוללת שתבטיח צמצום 

 ניכר ברמת הזיהומים והנזקים כבר בשנים הקרובות ומוקדם ככל האפשר. נוכח

נדרש תיאום, שיתוף פעולה בין מורכבות הנושא וריבוי הגורמים המעורבים בו, 

מדינה ממליץ אפוא לממשלה כלל הגורמים ותכלול עבודתם. משרד מבקר ה

משרדי, בשיתוף משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים, בראשות -להקים צוות בין

משרד ממשלתי אחד, שיוביל עבודת מטה בנושא ניהול סביבה חוצת גבולות; 

מטרותיו של הצוות יהיו לגבש מדיניות ממשלתית בנושא, להמליץ על גורם 

יצור מנגנונים שייתנו מענה גם לבעיות ממשלתי אחד שיוביל ויתכלל אותו, ול

 סביבתיות מורכבות.
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בתיקון הליקויים וביישום ההמלצות שפורטו בדוח זה יהיה משום צעד חשוב 

לקראת צמצום זיהומי המים בין ישראל ליהודה, שומרון ורצועת עזה ולעידוד 

תוך פרויקטים נוספים להגנת הסביבה, הבריאות ולשיפור איכות החיים באזורנו, 

 כדי רתימת גורמים בינלאומיים רלוונטיים לסיוע בקידום נושאים אלה.
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 המפגע הוא מים זיהום

 החמור הסביבתי
 מדינת בין ביותר

 יהודה לשטחי ישראל
 העובדה בשל ושומרון
 מקור את מסכן שהוא
 הטבעיים המים

 - שלה ביותר החשוב
  ההר אקוות

 

 מבוא
 הסביבה ומשאבי הטבע אינם מכירים בגבולות מדיניים מכל סוג שהוא. זיהומי מים

ואוויר, חומרים מסוכנים, בעלי חיים מזיקים, צמחים פולשים וכדומה יוצרים מפגעים 

סביבתיים שאינם מתחשבים בתנועותיהם ובהשפעתם בגבולות בין מדינות או 

 אוכלוסיות. 

יהודה זיהום מים הוא המפגע הסביבתי החמור ביותר בין מדינת ישראל לשטחי 

יו"ש(, בשל העובדה שהוא מסכן את מקור המים הטבעיים החשוב  -ושומרון )להלן 

. מי התהום של אקוות ההר, המשתרעת מבאר שבע 4אקוות ההר -ביותר שלה 

בדרום ועד למורדות הכרמל בצפון, משמשים את כל האוכלוסייה באזור, הן 

 . 5הישראלית הן הפלסטינית

חשיבותה נובעת הן , וישראלמדינת מצריכת המים ב 20%-אקוות ההר מספקת כ

. אף שבשנים האחרונות מכמות המים השפירים בה והן מאיכותם הטובה יחסית

בנתה ישראל מתקני התפלת מי ים המספקים את מרבית תצרוכת המים הביתית 

אפשר מן הבחינה המעשית לאגור את מי ההתפלה, ובמצב חירום ללא -בישראל, אי

לה ישראל להימצא במצוקת מים קשה. לפי רשות המים, השנים מי התהום עלו

 שנה.  70הייתה הבצורת החמורה ביותר זה  2015-היו שנות בצורת, וב 2015-2013

רגיש  -הנחשבת לאקווה ראשית שבה הנזק אינו ניתן לתיקון  -רוב שטח אקוות ההר 

והוא נמצא רובו ר, "קמ 1,800-כ הוא 7. גודלו של אזור ההזנה של האקווה6לזיהום

הקו הירוק( בשטחי  -)להלן  19498קו שביתת הנשק  -ככולו ממזרח ל"קו הירוק" 

 לקו ממערב נמצאים האקווה של והשאיבה הנביעה, 9האגירה אזורי רוב יו"ש. ואולם,

 .10הירוק

 
פי רוב באמצעות קידוחים  מופקים עלשאקווה, המכונה גם אקוויפר, היא מאגר של מי תהום,   4

נורית קליאוט, "זיהום סביבתי חוצה גבולות ושיתוף פעולה חוצה  .משכבות קרקע נושאות מים

 הלאומית למועצה דוח והרשות הפלשתינית",: ישראל, ארצות ערב גבולות בנושאי סביבה

ינואר  ,, אוניברסיטת חיפה )מהדורה מתוקנתאזורי פעולה לשיתוף הוועדה הסביבה לאיכות

 .3(, עמ' 2003

-ירקון תאקווושכם גלבוע  תאקוו ,ההר המזרחי תאקוו משלושה אגנים: תמורכבאקוות ההר   5

 -)להלן  בשנה מיליון מטר קוב 350-300-המים הגדולה ביותר, כאת כמות  תהמספק ,תנינים

  ומשמשת בעיקר את תושבי מדינת ישראל.( מלמ"ש

הערכת מצב על בסיס ממצאי הדיגום בשנים ניטור נחלי יהודה ושומרון, אריאל כהן,   6

ט איכות "נהל האזרחי יו"ש קמי, המשרד להגנת הסביבה והמטבע והגניםהרשות , 2015-2014

 .8(, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,  -( )להלן 2016הסביבה )

 הקרקע.-לתת השטח מפני מחלחלים גשמים מי שבו השטח  7

בין ישראל לשכנותיה לאחר מלחמת  1949-קו שביתת הנשק שנקבע בהסכמי שביתת הנשק מ  8

 העצמאות.

 נקראים גם אזורי הכליאה.  9

סאדאת  בגין מרכז הישראלית העמדה :המים על פלסטיני-הישראלי "המאבק גבירצמן, חיים  10

 .(2012 ,נובמבר) 94 התיכון המזרח בביטחון עיונים אסטרטגיים", )בס"א( למחקרים
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  המים פרשת וקו הירוק הקו, ההר אקוות אגני שלושת: 1 מפה

 

(2009) לפלסטינים ישראל בין המים סוגייתמקור: רשות המים, 
11
   

 
, הסביבה ובמדעי בהידרולוגיה פרקים: בישראל המים משאביעיבוד על פי חיים גבירצמן,   11

 (. 2002ירושלים: יד יצחק בן צבי )
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 ההר באזור הרי יהודה תממדי של אקוו-חתך תלת: 1 תרשים

 

(2009) לפלסטינים ישראל בין המים סוגייתמקור: רשות המים, 
12
. 

הזיהום העיקרי של אקוות ההר הוא מי שפכים לא מטופלים, ביתיים  מקור

להסרת המזהמים, והם מרבית השפכים ביו"ש אינם עוברים טיפול נאות ותעשייתיים. 

חלק גדול מנחלי יהודה ושומרון , "גרט מוזרמים לנחלים או לבורות ספיגה. על פי

צינור ביוב להזרמת שפכים. השפכים, הכוללים שפכים סניטריים  יםמשמש

את הקרקע ומזהמים את המעיינות ולתוך מוזרמים לנחלים, מחלחלים  ,ותעשייתיים

ר הוא מאות אתרי פסולת לא מוסדרים באזור יו"ש, מקור זיהום נוסף וחמומי התהום. 

 .13שתשטיפיהם המזוהמים מחלחלים למי התהום

זיהום מי התהום והנחלים מסכן את האוכלוסייה ואת הסביבה בשלושה היבטים 

  )א( הפחתת כמות המים הזמינים לשימוש האוכלוסייה החיה באזור;  עיקריים: 
 .108שם, עמ'   12

בעיה סביבתית קשה הדורשת בדיקה נפרדת. מפאת  לא מוסדרים ביו"ש יוצריםאתרי הפסולת ה  13

 קוצר היריעה דוח זה לא יעסוק בה בהרחבה.
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ים ומטרדים תברואתיפגיעה בבריאות הציבור ובאיכות חייו עקב מפגעים  )ב(

 .15מערכות אקולוגיות)ג( פגיעה ב ; 14סביבתיים

נכון  וחי ה,אזור ההזנה של האקוויו"ש, בשכתבה רט"ג,  2016לפי דוח ניטור נחלים, 

מיליון  2.5-כהשפכים של פלסטינים וישראלים, ו ,מיליון תושבים 3.25-כ 2015לשנת 

להסרת המזהמים. כמות השפכים  מטופלים כראוי( אינם 77%-כ) מתוכםתושבים 

והיא גדלה בהתמדה, בעיקר  ,"שמלמ 90-ב הוערכה, 2015"ש, נכון לשנת והנוצרת בי

( מכמות השפכים 27%) שמלמ" 19-. כמות זו גבוהה בכעקב הגידול באוכלוסייה

 .201216ביו"ש בשנת  שנוצרה

 -)להלן מטופלים שפכים  מיניצול מערכות  כןובהם והטיפול השפכים איסוף  מערך

 העריםישראל. מרבית  מדינתלמצב ב בהשוואה מפגרים במידה רבה"ש וקולחים( בי

כדי את השפכים לסביבה, ללא טיפול בסיסי, תוך  יםמסלק יםוהכפרים הפלסטיני

בות בפרט. בהתייש של הנחליםבשטחים הפתוחים בכלל ובאקולוגיה  קשהפגיעה 

 בהםש"ש חל שיפור במהלך העשור האחרון, אולם יש מקומות רבים ביוהישראלית 

 לצורכי. השבת הקולחים ביו"ש 17ירוד הםאו שהטיפול בבשפכים כלל טיפול  אין

האוכלוסייה היהודית בבקעת  בקרברק  כמעטהשקיה חקלאית ונוי מצומצמת וקיימת 

 .18גוש עציוןבהירדן ו

זורמים שפכים ביו"ש ושחוצים את הקו הירוק הם: נחל  שבהםהעיקריים  הנחלים

/ אלכסנדר  שכם נחל(; פלסטינייםהקישון )שפכי ג'נין(; נחל חדרה )שפכי כפרים 

והסביבה(; נחל שילה )שפכי אריאל וסלפית(; נחל  כרם )שפכי הערים שכם, טול

יבה(; והסב ארבע קרייתמודיעים )שפכי רמאללה(; נחל חברון )שפכי העיר חברון, 

 המתחבר מכמש לנחל(. עובידיהו סאחור ביתירושלים, מזרח נחל קדרון )שפכי 

 .19בירה-באל בשפכים לטיפול מהמתקן הקולחים זורמים קלט לוואדי

 יםאליהם מסולקים שפכים בנפחהחוצים את הקו הירוק בין ישראל ליו"ש, שהנחלים 

נחל  מלמ"ש(, 6.8) חברוןנחל מלמ"ש(,  11) נחל קדרון: הםמלמ"ש  1על  יםהעול

. לנחל מכמש מסולקים קולחים, מלמ"ש( 2.1) נחל מודיעיםמלמ"ש( ו 4.6)שכם 

  .שמלמ" 1.88-בירה, בנפח המוערך ב-ממט"ש אל
 כמו מחלות מעיים ומטרדי יתושים וריח.  14

 .8, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   15

 .13, עמ' שם  16

 .5שם, עמ'   17

שם. תהליך הטיפול בשפכים במכוני הטיהור האינטנסיביים מתחלק לשלושה שלבים עיקריים   18

טיפול מכני הכולל סינון גס של השפכים,  - טיפול ראשונישלפיהם נקבעת איכות הקולחים: 

שיקוע גרוסת )חלקיקים כבדים( ושיקוע ראשוני הכולל הרחקת חלק מהמוצקים המרחפים 

טיפול ביולוגי שבמהלכו מפורק החומר האורגני בשפכים,  -ניוני טיפול שוהחומר האורגני; 

מורחקים המוצקים המרחפים, וכן מתבצעים שיקוע של הבוצה )המכילה בעיקר את החיידקים 

טיפול המפרקים( וחיטוי הקולחים לצורך סילוק מיקרואורגניזמים פתוגנים )מעבירי מחלות(; 

יכים הבאים: סילוק חנקן בתהליך ביולוגי, סילוק יכול לכלול אחד או יותר מהתהל - שלישוני

זרחן בתהליך ביולוגי או על ידי כימיקלים, סינון נוסף של מוצקים מרחפים, חיטוי. לאחר הטיפול 

 השניוני או השלישוני השפכים יכולים לשמש להשקיה חקלאית.

 ,מסמך רשות המים -)להלן  (2015)דצמבר,  תמונת מצב :ושומרון יהודה שפכירשות המים,   19

 .3(, עמ' 2015
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 קדרון  ,ק"מ( 43.6-תועדו בנחלים חברון )כשל שפכים הזרימות הארוכות ביותר 

, חברון ומודיעים ק"מ(. השפכים הגולמיים בנחלים שכם 7-ק"מ( ושכם )כ 23-)כ

פוטנציאל זיהום גבוה למי  יםמהוות ההר, וזורמים על פני שטח אזורי המילוי של אקוו

עומס המזהמים הגבוה ביותר נמדד בשפכי נחל , נוסף על הסיכון התברואתי. התהום

 וריכוזי המזהמים הגבוהים. הכמויותחברון בשל 

צב הסביבתי: רגישות מאפיינים ייחודיים המשפיעים על המ כמהיו"ש  לאזור

הידרולוגית גבוהה לזיהום מי תהום, היעדר גבולות ברורים, קיטוע חריף של השטח 

והיעדר רצף טריטוריאלי מדיני, צפיפות אוכלוסין גבוהה בצד הפלסטיני והבדלים 

 .20לבין הישראליםהפלסטינים  ביןניכרים ברמת החיים וביכולת הניהול הסביבתי 

חוצה הקו הירוק הוא זיהום הים ונחלים באזור רצועת עזה נוסף לזיהום מים  מקור

עשרות אלפי קוב של שפכים לא מטופלים מוצקה.  ומפסולתמשפכים לא מטופלים 

או מטופלים חלקית מוזרמים מדי יום אל הוואדיות ברצועה ודרך מי התהום מגיעים 

 אל הים התיכון סמוך לחופי אשקלון. 

ם סביבתיים בתוך גבולותיה של מדינה מתבצעת ככלל, בעוד ההתמודדות עם מפגעי

באמצעים שונים כגון חקיקה ואכיפה של חוקים סביבתיים, שימוש בכלים כלכליים 

ופיתוח תשתיות מתאימות, הרי שההתמודדות עם מפגעים חוצי גבולות בין מדינות או 

ישויות שונות מצריכה שימוש באמנות ובהסכמים בינלאומיים, ומעוררת קשיים 

וגים שונים. קשיים אלה מתגברים כאשר המדינות השותפות להסכם נבדלות מס

ביכולות הניהול הסביבתי שלהן על רקע הבדלים ביכולות הכלכליות, ברמת הניהול, 

ביכולתה והשפעתה של החברה האזרחית, בתשתית החוקתית הסביבתית, ברמת 

בות מתעצמים עוד . הקושי והמורכ21הטכנולוגיה, המחקר וברמת כוח האדם המקצועי

יותר כאשר האוכלוסיות משני צדי הגבול נתונות גם בסכסוך מתמשך וקשה, כפי 

שקיים בין ישראל לחלק משכנותיה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מעמדו הבינלאומי 

של חלק מהשטח והריבונות עליו טרם נקבעו סופית, כגון במקרה של ישראל 

 והפלסטינים.

סכסוך ארוך שנים, ששורשיו בסוף המאה התשע בין ישראל לפלסטינים קיים 

עשרה, עת החלה ההתיישבות היהודית המתחדשת בארץ ישראל. במהלך מלחמת 

, כבשה ישראל את שטחי יו"ש ורצועת עזה והנהיגה בהם 1967ששת הימים, בשנת 

שולטת בה  2006ומשנת  עזה, רצועת משטחי ישראל יצאה 2005 משטר צבאי. בשנת

ישראל היא מקור ההספקה הראשי של מים וחשמל  לסטינית.תנועת החמאס הפ

 לפלסטינים הן ביו"ש והן ברצועת עזה. 

נחתם ההסכם הרשמי הראשון בין ישראל לפלסטינים מתוך סדרת  1993בשנת 

הסכמים המכונים "הסכמי אוסלו", שכותרתו "הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים 

והוקמה הרשות הלאומית  קהיר","הסכם  1994-של ממשל עצמי". בעקבותיו נחתם ב

נחתם "הסכם הביניים אודות הגדה  1995הרש"פ(. בשנת  -הפלסטינית )להלן   
יצחק מאיר, "כיצד יש לטפל במפגעים הסביבתיים הנגרמים מהמציאות הגיאופוליטית ביהודה   20

 (.2015 ,)דצמבר (4)6 וסביבה אקולוגיהושומרון", 

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור שוויוניות-אי בתנאי גבולות חוצה סביבתי ניהולניצן לוי,   21

 .5, עמ' לוי( -)להלן  (2009) בירושלים לוסופיה, האוניברסיטה העבריתלפי
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 הגאופוליטי המצב

 המדיני והסכסוך
 ישראל בין המתמשך

 פיצול, לפלסטינים
 בשטח השליטה
 של הזמניות ותפיסת
 על מקשים, המצב

 הרלוונטיים הגורמים
 יסודי באופן לטפל
 במפגעים טווח וארוך

 ולקיים סביבתיים
 בנושא פעולה שיתוף
 

"המערבית ורצועת עזה", המכונה גם "אוסלו ב בין  ריותעיקסכמות ההה שעוגנו בו, '

 (.הביניים הסכם - להלןישראל לפלסטינים בנושא המים והביוב )

 Joint Waterהמים המשותפת הקבועה )של ועדת  הקמההביניים הוסכם על  בהסכם

Committee - JWC לטפל בכל הנושאים  ועדת המים המשותפת(, שתפקידה -; להלן

 הן"ש, והקשורים למים וביוב באזור יו"ש. הוסכם כי כל הקמת תשתית מים או ביוב בי

ידי הצד הפלסטיני, מצריכה את אישור הוועדה  על הןידי הצד הישראלי ו על

 כיום. פעילים , שאינםתפיםהמשותפת. כמו כן הוקמו צוותי פיקוח ואכיפה משו

לשלושה סוגי שטחים:  מהבחינה השלטוניתאוסלו נקבע כי אזור יו"ש יחולק  בהסכמי

 18%-חלה שליטה ביטחונית ואזרחית של הרשות הפלסטינית )כ שבהם - A שטחי

שליטה אזרחית פלסטינית ושליטה ביטחונית  תשבהם חלו - B שטחימהשטח(; 

חלה שליטה אזרחית וביטחונית  שבהם - C ישטחמהשטח(;  22%-ישראלית )כ

 מהשטח(. 60%-ישראלית מלאה )כ

 C-ו B ,Aיו"ש לשטחי  חלוקת: 2 מפה

 

ניהול סביבתי מחייב שיתוף פעולה בין גורמי השליטה השונים בשטח הרלוונטי. 

המצב הגאופוליטי והסכסוך המדיני המתמשך בין ישראל לפלסטינים, פיצול 

הזמניות של המצב, מקשים על הגורמים הרלוונטיים לטפל השליטה בשטח ותפיסת 

באופן יסודי וארוך טווח במפגעים סביבתיים ולקיים שיתוף פעולה בנושא. ההגנה על 

מקורות מי התהום המשותפים לכלל האוכלוסייה באזור, הפסקת זיהום הנחלים 

 ל.ושמירה על בריאות הציבור הן אתגר של ממש הניצב לפתחה של מדינת ישרא
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 22הירוק הקו חוצי מזוהמים ניקוז אגני: 3מפה 

 

: זיהומי מים חוצי הקו הירוק הם נושא עלהממשלתיים העיקריים האחראים  הגופים

 בשטחיםהמנהא"ז(, מפקדת תיאום פעולות הממשלה  -המינהל האזרחי )להלן 

 -)להלן הלאומיות האנרגיה והמים  התשתיות משרדרשות המים ב מתפ"ש(, -)להלן 

  המשרד להג"ס(. -ביבה )להלן סלהגנת ה רשות המים( והמשרד
 מתוך:  22

Itay Fischhendler, Shlomi Dinar, and David Katz, “The Politics of Unilateral Environmentalism: 

Cooperation and Conflict over Water Management along the Israeli-Palestinian Border”, Global 

Environmental Politics 11(February, 2011) . 
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הפעולות בשטחים, קצין צה"ל  שבראשה עומד מתאם תפ"ש,המנהא"ז כפוף למ

. ייעוד המתפ"ש הוא, בין היתר, ליישם את מדיניות המתאם( -בדרגת אלוף )להלן 

ל צה"עם משרדי הממשלה, עם הממשלה ביו"ש ולקדמה בתחומים אזרחיים, בתיאום 

סמכות אזרחית להתיישבות הישראלית  שמשגורמי הביטחון בשגרה ובחירום, ולעם ו

 ביו"ש בתחומי התכנון והתשתית.

הגורם האחראי על נושא הגנת הסביבה הוא קצין מטה איכות הסביבה  ז"במנהא

כמה מתפקידיו להג"ס. המשרד  מקצועית על ידי המונחה(, סביבה טקמ" -)להלן 

הסביבה בתחום זיהום מקורות מים; תיאום וקישור בנושאי  שמירה והגנה על הם:

הסביבה  הגנתל דיםבמשר ועם העמיתים יניםהפלסט העמיתיםאיכות סביבה עם 

 מיזמים ותשתיות תומכות סביבה מול הקהילה הבינלאומית. קידוםבאזורים שכנים; 

וק אכיפה נגד זיהום מים מכוח חעל המשרד להג"ס אמון על מניעת זיהום מים ו

חוק המים(, וכן על שמירת ערכי הטבע והנוף, בשטחי  -)להלן  1959-המים, התשי"ט

ולשקם אותם מקורות המים הטבעיים  עללשמור  פועלת רשות המים מדינת ישראל.

פועל  הרשות במסגרתואמינים.  איכותיים וביוב מים שירותי במידת הצורך, ולאפשר

ולהקמתן וכן תשתיות ביוב  תכנון למדיניותהמינהל לפיתוח תשתיות ביוב, האחראי 

 .בשפכים לטיפול

גופים נוספים העוסקים בנושא הם רשויות מקומיות משני צדי הקו הירוק, איגודי 

 . 23הערים לאיכות הסביבה ביהודה ובשומרון וארגונים סביבתיים לא ממשלתיים

 

 

 פעולות הביקורת
דינה את טיפול הגופים בדק משרד מבקר המ 2016אוקטובר -פברואר בחודשים

: חסמים האלהמים החוצים את הקו הירוק, בנושאים  בזיהומי בישראלהממשלתיים 

נחל קדרון  זיהוםפני טיפול ושימוש חוזר בשפכים שמקורם ביישובים פלסטיניים; ב

נחל אלכסנדר ונחל שכם; זיהום נחל  - זיהום בשרון משפכי ירושלים וסביבתה;

 וזיהוםבירה; -ש, פרת ומעיין קלט מקולחי המט"ש באלחברון; זיהום הנחלים מכמ

 .עזה רצועת משפכי והנחלים הים

ובמשרד להג"ס. בדיקות  ברשות המים ז,"ש ובמנהא"במתפנעשתה  הביקורת

השלמה נעשו במשרד הביטחון, במועצה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה 

 -"ל, במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן בצההמל"ל(,  -)להלן 

רט"ג(,  -הלאומיים )להלן  והגנים הטבע ברשות, הבריאות במשרדמשרד התשתיות(, 

)להלן  הגיחון(, בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים -בחברת הגיחון בע"מ )להלן 

לשיתוף  במשרד (,"יחח -)להלן  בחברת החשמל לישראל הוועדה המחוזית(, -

המשרד לשת"פ אזורי( ובאיגודי ערים לאיכות הסביבה יהודה  -פעולה אזורי )להלן 

  ושומרון.

  
למעט עמותת "ירוק עכשיו" שמרכז פעילותה ביו"ש, ארגוני סביבה אחרים ממעטים לעסוק   23

 בזיהומים סביבתיים החוצים את הקו הירוק בשל קשיי הנגישות לשטחי יו"ש ועזה.
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המסגרת הנורמטיבית להגנת הסביבה 

  ביו"ש

 הדין הסביבתי
 דיני. לוחמתית לתפיסה הנתון שטח הבינלאומי המשפט לפי מוגדר ש"יו אזור

 25הרביעית נבה'ז ובאמנת 190724-מ האג בתקנות בעיקר מוסדרים הלוחמתית התפיסה

 שנתפס בשטח מדינה של הזמנית השליטה את להסדיר נועדו אלו כללים. 1949-מ

 בכל או בנסיגה, הצדדים בין בהסדר - השטח של עתידו יוכרע אשר עד, במלחמה

 . 26אחרת דרך

 הדין דרך, העות'מאני בדין החל משפטיים מקורות מגוון על נשען ש"ביו החל הדין

 לאחר הביטחון תחיקת ועד הירדני השלטון מתקופת הדין, הבריטי המנדט מתקופת

 העולים והאזרחיים הביטחוניים לצרכים בהתאם המתוקנת, לאזור"ל צה של כניסתו

 המשפט, הבינלאומי המשפט גם ש"ביו חלים, אלה על כל נוסף. לפעם מפעם

 .הישראלי המינהלי המשפט ובעקיפין טריטוריאלי-האקס בחלקו הישראלי

 

 הדין הבינלאומי הסביבתי

 גלובליהאחרונות גוברת ההכרה בין מדינות העולם כי נדרש שיתוף פעולה  בשנים

 כדי לטפל בבעיות סביבתיות עולמיות בצורה היעילה ביותר. 

בינלאומיים  ובהסכמיםהבינלאומי הסביבתי מורכב מהוראות המעוגנות באמנות  הדין

 אמנת )א(  הן:שישראל צד להן  האמנות שתיים מןהמתייחסים לעקרונות סביבתיים. 

 הסביבה על להגנה ברצלונה אמנת )ב(  ;1985-מ האוזון שכבת על להגנה וינה

 הדין שואב, אלה הוראות מלבד. 1995-מ התיכון הים של החוף ואזורי הימית

 של דין ומפסקי המנהגי הבינלאומי מהמשפט כללים גם הבינלאומי הסביבתי

 .בינלאומיים טריבונלים

בהתייחס לשטחים המוחזקים בתפיסה לוחמתית, המשפט הבינלאומי מספק את 

יש להתנהל בנושאים סביבתיים. שני העקרונות  העקרונות הכלליים שלאורם

לבצע שינויים יסודיים בשטח תוך  שלא)א( חובת הכובש   :27המנחים בעניין זה הם

)ב( שמירה על זכויות   בשטח הכבוש; האוכלוסייההאינטרסים של  י שמירתכד

  היסוד של האוכלוסייה הכבושה.
 דיני המלחמה ביבשה נושאנות בלרבות תק ,אמנה בדבר הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה  24

 .ומנהגיה

 .1951-בישראל הפקידה את כתב האישור  .אמנת ז'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה  25

על  שטח זה עניין, מעמדה של המדינה ב2005-מאז יציאת ישראל מרצועת עזה בש, להבדיל מיו"  26

 ממעמדה כלפי אזור יו"ש. מהותיתפי המשפט הבינלאומי שונה 

 נבה הרביעית.'לפי אמנת ז  27
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 הבינלאומי המשפט
 חוקים חקיקת מצדיק

 איכות על לשמירה
 איכות ועל הסביבה

 התושבים של חייהם
 למשל, הכובש ידי על

 זיהום למניעת הצורך
. ואוויר מים מקורות

 העליון המשפט בית
 כבר זו מגמה הצדיק
 השבעים בשנות

  

, המפקד הצבאי 2016לפי תשובתו של צה"ל למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 פועל ברוח האמור באותן אמנות במקרים המתאימים, אף כי עמדתה הרשמית 28ביו"ש

ה של מדינת ישראל היא שתחולתן של האמנות שהיא צד להן מוגבלת לתחומי שטח

 .29הריבוני בלבד והן אינן חלות ישירות ביו"ש

מאפשר להחיל נורמות של הגנה על הסביבה בעיקר  ההומניטריהבינלאומי  המשפט

. 30טווח ארוך כיבוש של במצב כגון בפועל לחימה מתנהלת שבהם אינהבמצבים 

קובע כי "יש להגן על הסביבה ועל משאבי הטבע  199231-מ ריו להכרזת 23 עקרון

נוספים באותה הכרזה קובעים כי  עקרונותשל עמים מדוכאים, נשלטים או כבושים". 

וכי "מדינות  ,"אפשר להפרידם-"שלום, פיתוח והגנת הסביבה תלויים זה בזה ואי

יפתרו את כל מחלוקות הסביבה שלהן בדרכי שלום, תוך שימוש באמצעים הולמים 

 .32ובהתאם למגילת האו"ם"

עקרונות המשפט הבינלאומי תומכים, אם כן, בחשיבה חוצת גבולות בתחום 

הסביבתי: הנושאים הסביבתיים מורכבים ומחייבים חשיבה ארוכת טווח, ולכן צדדים 

לגבור על מכשולים ועל מפגעים סביבתיים חייבים לפעול יחד יריבים החפצים 

בשל אופיים הגלובלי צדדיות לא ישיגו פתרון לטווח הארוך. -בהבנה שפעולות חד

 .33והניטרלי לכאורה, עשויים נושאים אלה לגשר בין יריבים

 ועל איכותהבינלאומי מצדיק חקיקת חוקים לשמירה על איכות הסביבה  המשפט

 מים ואוויר. מקורות זיהום למניעת הצורך לושבים על ידי הכובש, למשחייהם של הת

כי "חובתו של  השבעים בקובעובשנות  הצדיק מגמה זו כברהמשפט העליון  בית

המחזיק כלפי האוכלוסייה האזרחית אפילו מחייבת אותו לשנות מן החוקים, שכן 

  .34צרכי החברה משתנים במרוצת הזמן"
 אלוף פיקוד המרכז בצה"ל.  28

 בג"ץגישתה הדומה של המדינה לגבי תחולת אמנת ז'נבה הרביעית ביו"ש משתקפת, בין היתר, ב  29

 .מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' 2056/04

 איןהזמן  רובבבהן ש, בנסיבות 1967צבאי ממושך של מדינת ישראל מאז  משטרביו"ש נתון  אזור  30

שיקולי  , אגב צמצוםנטען כי יש להקנות משקל יתר להגנה על הסביבה לכןולחימה בפועל, 

 תיאוריה, ושלום: סביבה לזר,-אוסצקי ושרה שדה שחרראו . בסביבה לפגיעה הצבאי ורךהצ

-ואוסצקי שדה - )להלן (2009) בירושלים ליר ון ןמכו ,שביניהם ומה אקטיביזם פוליטיקה,

 האםמרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבנ"ל בישראל, המכללה למינהל,  ;13 עמ' ,לזר(

 .8, עמ' משפטי ניתוח: הירוק לקו שמעבר בשטחים הסביבה על ההגנה? ירוק הקו רק

 .The Rio Declaration on Environment and Development (1992)ראו:   31

צדדיות בין ישראל למדינות ערב, -, במסגרת השיחות הרב1991בעקבות ועידת מדריד באוקטובר   32

, את "קוד בחריין 1994 שנתהוקמה קבוצת עבודה אזורית בנושא איכות הסביבה שהולידה, ב

הצורך "להוריש  קודב הוכרלהתנהגות בנושאי איכות הסביבה במזרח התיכון". ברוח הצהרת ריו, 

 ,בונכתב ו ,"לדורות הבאים באזור סביבה בטוחה, יציבה ובריאה, יחד עם פירות הפיתוח הכלכלי

 בלתי תהליכים הנם הסביבה, על והגנה פיתוח באזור, קיימא-ובר צודק שלוםכי " ,בין היתר

ן בשנים שלאחר מכ"פ לרש ישראל בין השלום תהליך קריסת עם ".בזה זה התלויים נפרדים

 .ישים ללא זה קוד הפך

 מדינות עשר בין הנילוס במימי השימוש על השנים ארוך מדיני-הסביבתי בסכסוך שנעשה כפי  33

 להסכם הובילה הסכסוך לסיום הנילוס" אגן "יוזמת .לקיומן בו ותלויות הנילוס גדות על השוכנות

 שדה ראו .המים מנושא החורג ,אנשיםה ובין מדינותה בין שיח-ולד לכלי הפכה הזמן עםו 2007-ב

  .12 'עמ לזר,-ואוסצקי

 .574 ,(1, פ"ד כו)אלג'מעיה אלמסיחיה ללאראצ'י אלמקדסה נ' שר הבטחון 337/71בג"ץ   34
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 הדין המקומי

 שהיה הדין הוא ש"ביו החל הדין, הבינלאומי הדין פי על שחלות למגבלות בהתאם

 שנערכו השינויים, בתוספת הירדני הדין ככלל, 1967-ב לאזור ל"צה כניסת לפני קיים

 מפקד הוא התפוס בשטח הסמכות בעל. ימינו של הביטחון תחיקת באמצעות בדין

 ששלט הריבון בנעלי בא והוא, פועל הוא שמטעמה האם מדינת ולא, הצבאי הכוח

, באזור העליון הצבאי למפקד נחשב"ל בצה המרכז פיקוד אלוף. תפיסתו ערב בשטח

. הלוחמתית התפיסה שבדיני למגבלות בכפוף, בשטח בסמכויות זה שמחזיק והוא

 .בשטח הכוחות כל פועלים סמכותו מכוח

)חוקים וחקיקת  חיקוקים 300-מ למעלה קיימים, הריבונית ישראל מדינת בשטחי

בתחומים ואילו ביו"ש קיימת חקיקה סביבתית  תחומים, במגוון סביבתייםמשנה( 

. 36בודדים בלבד פיקוד מרכז צווי אלוף ומתוקף כמה 35הירדני החוק פי על מעטים

מכלל איו"ש, אין לישראל סמכות לפקח על הנעשה  40%-כ , שהםB-ו Aבשטחי 

מחולק  Cשטח . Cן למרותה הוא שטח בתחום הסביבתי, והשטח הרלוונטי הנתו

  מבחינת החקיקה הצבאית לשניים:

בשטחים אלה חל תקנון המועצות המקומיות  :ישראלית התיישבות שטחי .1

צווי אלוף פיקוד מרכז. היקף החקיקה  למעשה מערכת חקיקה של שהוא הלכה

ביותר מכלל החקיקה  הנרחבהסביבתית בשטחי ההתיישבות הישראלית הוא 

. מכוח תקנון המועצות המקומיות מּוחלים בשטח זה לדוגמה: Cהמוחלת בשטח 

 ;1993-תשנ"גההחומרים המסוכנים,  ; חוק1959-חוק המים, התשי"טל 1סימן א

חוק הפיקדון  חוק שמירת הנקיון(; –)להלן  1984-תשמ"דהחוק שמירת הנקיון, 

ישראל הישראלית בתחומי  קיקההח כאשר. 1999-תשנ"טהעל מכלי משקה, 

 בתקנון. תחולת שאומצו אוטומטית החוקיםמתעדכנת, מתעדכנים  הריבונית

לגבי עבירות  טריטוריאלית-פרסונלית ואקסהיא  Cהסביבתית בשטח  החקיקה

 מהדינים חלקהאזרחים הישראלים מחויבים גם כלפי  כלומרמסוימות, 

 .ישראל הריבוניתבתחומי  יםהחל הסביבתיים

להימנע מכל  37)א( חייב אדם"  :מים זיהום על איסור קובעחוק המים ל 1סימן א

פעולה המזהמת מים או עלולה לגרום לזיהום מים, במישרין או בעקיפין, מיד או 

לאחר זמן; ואין נפקא מינה אם היה מקור המים מזוהם לפני אותה פעולה ואם 

מרים נוזלים, וו בקרבתו חלאו. )ב( לא ישליך אדם ולא יזרים לתוך מקור מים א

  מוצקים או גזיים, ולא יניח אותם בו או בקרבתו".

חקיקה  בשטחים האלה חלה :ישראלית התיישבות שטחי שאינם שטחים .2

צבאית רגילה שאינה מתעדכנת אוטומטית בעקבות עדכונים בדין החל בתחומי 

 והצו הניקיון שמירת בדבר הצואלה חלים  לדוגמה, בשטחים. ישראל הריבונית

   בדבר חומרים מסוכנים.
לשנת  16חוק המלאכות והתעשיות, מס' ; 1966לשנת  43לדוגמה, חוק בריאות הציבור, מס'   35

1953. 

 יהודה באזור הסביבתית החקיקה: משפטי מחקרלונדנר, -פורגס ואילה דנינו עמיחי  36

 .10עמ' (, 2014)מרץ , אוניברסיטת בר אילן ו"ירוק עכשיו", ושומרון

 משמעו גם תאגיד או רשות שלטונית.  -"אדם"   37
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חוק החוקים הסביבתיים העיקריים שחלים בישראל ואינם חלים כיום ביו"ש הם: 

חוק ; 2008-תשס"חהסמכויות פקחים(,  -הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 

-תשע"אהחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, ; 2008-תשס"חהאוויר נקי, 

; 2012-תשע"בהחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, ; 2011

חובות דיווח ומרשם(,  -חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה 

הגורם האחראי על . 2006-תשס"והחוק הקרינה הבלתי מייננת, ; 2012-תשע"בה

התאמת חוקי מדינת ישראל לצורך החלתם על תושבים ועל שטחים ביו"ש, 

אם להחלטת המנהא"ז ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, הוא היועץ המשפטי בהת

 יועמ"ש( של יו"ש.  -)להלן 

הביקורת העלתה כי מדי שנה מכין יועמ"ש יו"ש את התשתית המשפטית ואת 

ההתאמות הנדרשות לצורך החלה ביו"ש של חוק סביבתי אחד לכל היותר, 

ת הישראלית בלבד ולא וגם החוקים האלה חלים רובם ככולם על ההתיישבו

-שבשליטת ישראל. כמו כן, הוא אינו פועל על פי תכנית רב Cעל כלל שטחי 

שנתית סדורה לפי סדרי עדיפויות ולוחות זמנים להחלת החקיקה הסביבתית 

 בשטחי יו"ש. 

צה"ל מסר בתשובתו כי קציני יועמ"ש יו"ש פועלים בתחום החקיקה, ובכלל זה 

כנית עבודה סדורה שנקבעת על ידי סגן שר הביטחון. החקיקה הסביבתית, על פי ת

שנתית מהטעם שצורכי האזור משתנים תדיר, -הוא הסביר כי לא נקבעת תכנית רב

ויש לבחון בזמן אמת את הצורך בתיקוני חקיקה ולקבוע את סדרי העדיפויות 

לקידומם. הוא הוסיף כי חלק ניכר מהחוקים הסביבתיים בישראל חדשים יחסית, 

 ן יישומם נלמד עדיין. ואופ

, כי קצב החלת החקיקה 2016יועמ"ש יו"ש מסר למשרד מבקר המדינה, ביוני 

כלכלי ביחידת יועמ"ש -הסביבתית ביו"ש נגזר גם ממצבת כוח האדם במדור האזרחי

יו"ש, המונה ארבעה קצינים בלבד, בשעה שהליך החקיקה ביו"ש הוא מורכב ומצריך 

 רבות מצד גורמים שונים.השקעת משאבים רבים וכן מעו

משרד מבקר המדינה מציין כי אין בטעמים אלה כדי לשלול את הצורך 

שנתית הקובעת לוחות זמנים ברורים וסבירים להחלת החקיקה -בתכנית רב

הסביבתית הנחוצה לאזור יו"ש, מתוך התחשבות בלקחים הנלמדים מיישום 

 החוקים במדינת ישראל. 

ים אזרחיים וביטחוניים ביו"ש של ועדת החוץ והביטחון בדיון בוועדת המשנה לעניינ

בנושא "מפגעי איכות הסביבה ביו"ש", שנזכר לעיל, ציין יו"ר  2016של הכנסת מיוני 

הוועדה, ח"כ מוטי יוגב, כי תוצאות החלת החקיקה הסביבתית ביו"ש אינן משביעות 

מו כן, הוא קרא לשר רצון, והציע כי המשרד להג"ס יסייע ליועמ"ש יו"ש בנושא זה. כ

הביטחון להחיל באמצעות צווי אלוף את כל החקיקה הסביבתית הישראלית על 

. צה"ל הבהיר בתשובתו כי לפי המשפט הבינלאומי, בשטח הנתון לתפיסה C שטחי

לוחמתית יש לכבד את החקיקה הקיימת ולהותיר אותה על כנה במידת האפשר; יש 

ענה שהחלת החקיקה עולה לכדי סיפוח לבצע שינויים בריסון מחשש שתועלה ט

 בפועל של השטח. 
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 2016 ביולי המדינה מבקר למשרד מסר יהודה - הסביבה לאיכות ערים איגוד"ל מנכ

 לבצע קשה המאפשרתהיא בעיה  Cהחוקים הסביבתיים על כלל שטחי  החלת-אי כי

בשטחים הפתוחים )שפיכות פסולת, שפכים, הקמת מתקנים,  סביבתיותעבירות 

מכוח  Cקיימים בשטחי ההוסיף כי גם חוקי הסביבה  הואמלאכות מזהמות ועוד(. 

חקיקתי הפער ה לבעיית, לדבריו. 38נאכפים די הצורך אינםהחוק הירדני  מתוקףצווים 

 Cם" בשטחי נהלי ואכיפתי היוצר "גן עדן למזהמייגם קיטוע גאוגרפי, מ מתווסף

בתוך שטחי השיפוט של  אףהישראליות, והמקומיות שאינם בתחומי שיפוט הרשויות 

 פתוחים שבין היישובים.ההמועצות האזוריות בשטחים 

צה"ל מסר בתשובתו כי לאחרונה הועברה לאישור משרד המשפטים טיוטת צו 

שמטרתו לאפשר להטיל קנסות על ביצוע עבירות שונות ביו"ש, כולל עבירות 

סביבתיות; כמו כן נבחנות אפשרויות נוספות להרחבת הכלים לאכיפה מינהלית 

 . 2017-יו"ש לביו"ש, נושא שאף הוגדר יעד בתכנית העבודה הפנימית של יועמ"ש 

משרד מבקר המדינה מעיר לגופים שלהלן כי בלי קשר לשאלה המדינית של 

השליטה בשטחי יו"ש, כל עוד קיימת שליטה ישראלית על חלקים נרחבים 

מהשטח, על המשרד להג"ס, על המנהא"ז ועל יועמ"ש יו"ש להגדיר בהקדם 

תית שנתיים ברורים ולוחות זמנים להחלת החקיקה הסביב-יעדים רב

הישראלית הרלוונטית ביו"ש ולעמוד ביעדים אלה, תוך כדי שימת דגש על 

. כל C הרחבת כלי האכיפה, הן על ההתיישבות הישראלית והן על יתר שטחי

זאת בהתחשב בחובות החלות על מדינת ישראל על פי הדין הבינלאומי ועל פי 

 הסכמי הביניים עם הרש"פ. 

 

 

ושא הסכמים בין ישראל לפלסטינים בנ
 הגנת הסביבה

הוראות בתחום ההגנה על הסביבה בכלל ובתחום המים  סדרתהביניים כולל  הסכם

 ולמניעת הסביבה איכות על להגנה יפעל צד"כל  כי בובפרט. בין היתר, נקבע 

", והאוויר המים, הקרקע זיהום סוגי כל לרבות, סביבתיים ומטרדים מפגעים, סיכונים

 בלתי הזרמה למנוע מנת על המתאימים הדרושים באמצעים ינקוט צד"כל ש וכן

עלולה להשפיע על הצד האחר,  אשר ...מים למקורות שפכים/או ו ביוב של מבוקרת

כן ולקדם את הטיפול הנאות בביוב ביתי ותעשייתי וכן בפסולות מוצקות מסוכנות". 

 .הסכימו הצדדים להקים ועדת מומחים לאיכות הסביבה

ר נושא איכות הסביבה לשליטה אזרחית פלסטינית נושא אזרחי, הועב בהיותו

צריכות  Cלפי אותו הסכם, גם סמכויות בתחום איכות הסביבה באזור  .B-ו  Aבשטחי

 היו לעבור בהדרגה מהצד הישראלי לצד הפלסטיני, אולם העברה זו לא בוצעה. 
 ב63דוח שנתי להרחבה בנושא כשלי אכיפה של עבירות סביבתיות ביו"ש, ראו מבקר המדינה,   38

 . 141בפרק "סוגיות בתיאום בין גורמי אכיפת החוק באזור יהודה והשומרון", עמ'  (,2013)
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 הפעולה שיתוף

 הצדדים בין והתיאום
, נמשך המים בנושא

 בתקופות גם
, התגבר שהעימות

 והסכמה הכרה מתוך
 שמדובר ביניהם
 לחיי חיוני בנושא

 שני אוכלוסיות
 הצדדים

  

באותו הסכם גם הכירה ישראל בצורך לסייע לצד הפלסטיני בשיפור איכות הסביבה 

 יו"ש.ב

 על הוסכם היתר ההסכם גם קובע הסדרים ספציפיים בתחום המים והביוב. בין

קיימא -התדרדרות של איכות המים במשאבי מים והבטחת שימוש בר מניעתהצורך ב

בהם בעתיד, בכמות ובאיכות; על נקיטת כל האמצעים הדרושים לשם מניעת כל נזק 

, שימוש חוזר או על טיפולאלה המשמשים את הצד השני;  לרבותלמשאבי מים, 

סילוק נאות של כל ביוב ביתי, עירוני, תעשייתי וחקלאי. עוד הוסכם כי הסמכויות 

והאחריות שיקבל הצד הפלסטיני בתחום מים וביוב בגדה המערבית יהיו כלפי 

 בלבד.  הפלסטינים

והמשך  2000בשנת  (אקצא-ינתיפאדת אלהשנייה )א האינתיפאדה פרוץ בעקבות

צדדים, קרסו מרבית ההסכמות ומנגנוני שיתוף הפעולה שנקבעו העימות בין שני ה

זאת, שיתוף הפעולה והתיאום בין הצדדים בנושא המים נמשך,  עםבהסכמי אוסלו. 

גם בתקופות שהעימות התגבר, מתוך הכרה והסכמה ביניהם שמדובר בנושא חיוני 

גם עמדת רשות המים לכל אורך הדרך היא שלחיי אוכלוסיות שני הצדדים. 

האינטרס הישראלי הוא לקיים את הסכם הביניים בתחום המים ולהימנע מהפרתו או 

 משינויו.

יש להזכיר גם את הסכם ההבנות לשיתוף פעולה בתחום הסביבה והמים שנחתם 

בין ישראל, ירדן והרש"פ, שמטרתו להציל את ים המלח מהידרדרות  2013בדצמבר 

שייבנה בעקבה ולייצר אנרגיה  סביבתית, לספק מים מותפלים ממתקן התפלה

 .39במחירים סבירים

 

 
 ראו:  39

Memorandum of Understanding on the Establishment of the Red Sea - Dead Sea First Phase, 

and on Water Solutions for the Region (2013) 
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זיהום נחלים חוצי הקו הירוק וטיפול 

 תמונת מצב :בשפכים ביו"ש

מלמ"ש נכון לשנת  90-כמות השפכים הכללית המיוצרת ביו"ש מוערכת כאמור ב

חלק וכך  לטיפול בשפכים, פתרוןעדיין  הפלסטיניות איןערים בחלק ניכר מה. 2015

, באופן המזהם את מי התהום. לנחלים וחלק לבורות ספיגה יםמסולקמשפכי הערים 

רוב שפכי הכפרים מסולקים לבורות ספיגה, למעט כמה כפרים, דוגמת ג'ילזון, 

לפי  .40ג'יפנה ועין סיניא, שבהם פועלת מערכת איסוף המסלקת את השפכים לנחל

טיפול בשפכים, רט"ג, סילוק מרוכז של השפכים לנחל באופן זה, ללא פתרון קצה ל

 מזיק יותר לסביבה מבורות ספיגה המפזרים את השפכים, וכך מקטינים את הנזק. 

שפכי ערים פלסטיניות מרכזיות ביו"ש מוזרמים במשך שנים ארוכות בנחלים החוצים 

 ;בנחל חברון זורמים ,המאופיינים בעומס אורגני רב ,שפכי חברוןאת הקו הירוק: 

ם בנחל שכם, עד הגעתם לתחומי מירוטול כרם ז קולחי מערב שכם וחלק משפכי

; שפכי אזורי מעיינות מזהמיםבואדי סג'ור ו זורמיםשפכי מזרח שכם  ;ישראלמדינת 

ם מירוקולחי ג'נין ז ;ם בצורה גולמית בנחל קדרוןזורמימזרח בית לחם ובית סאחור 

 זורמים השפכיו; קולחי רמאללה ישראלמדינת בנחל קישון, עד הגעתם לתחומי 

הם מחלחלים שאליה ההר,  תבנחל מודיעים, באופן המזהם את הנחל ואת אקוו

ם בנחל מכמש, באופן המזהם את מעיינות נחל מירובירה ז-במהירות; קולחי אל

 .41פרת

 43במעלה נחל מודיעים 42עופררמאללה ובית סוהר  שפכי: 1 תצלום

 

 .40, עמ' 2016מתוך דוח ניטור נחלים, 

   
 .23, עמ' 2016דוח ניטור נחלים   40

 שם.  41

 מתקן כליאה ישראלי ביו"ש.  42

 היא של שפכים. תצלוםהזרימה הנראית ב  43
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 בשפכים נאות טיפול
 זיהום את למנוע עשוי

, התהום ומי הנחלים
 בפתרון לסייע ואף

 בשטחי המים מצוקת
, עזה ורצועת ש"יו

 השבת באמצעות
 קולחים

  

ברוב היישובים הישראליים ביו"ש קיימים מתקנים מתקדמים לטיפול בשפכים 

נוספים שימוש חוזר במי הקולחים להשקיה חקלאית, לגינון ולשימושים לובחלקם 

שובים יי כמההשבת קולחים(. עם זאת, יש עדיין  -כמו תעשייה ותיירות )להלן 

 , כפי שיפורט להלן. כמויותקולחים לנחלים או שפכיםבמשך שנים המזרימים 

מטופלים הגדולות ביותר ביו"ש זורמות מאזור ירושלים לנחל קדרון,  הלאהשפכים 

 . 44כפי שיפורט בהמשך

 

 

  טיפול בשפכים ביו"שמתקני 
לסייע בפתרון  ואףטיפול נאות בשפכים עשוי למנוע את זיהום הנחלים ומי התהום, 

השבת קולחים. לדעת הגורמים , באמצעות 45בשטחי יו"ש ורצועת עזהמצוקת המים 

המקצועיים, ביניהם המשרד להג"ס ורט"ג, הדרך הטובה ביותר לטפל בשפכים היא 

 מט"שים מתקדמים, הכוללים מערכת להשבת קולחים. הקמת 

 

 מתקני טיפול בשפכים מיישובים פלסטיניים

 מלמ"ש השפכים הבלתי מטופלים ביו"ש,  62-, מתוך כ2016לפי דוח ניטור נחלים 

 . 46מקורם בשפכים של האוכלוסייה הפלסטינית 94%-כ

נין, בטול כרם, בג' -בראשית שנות השבעים הקימה ישראל ארבעה מט"שים ביו"ש 

שכיום יעילותם נחשבת נמוכה. מאז שנות השבעים ועד סוף  -בחברון וברמאללה 

. לפי דוח מבקר 47שנות התשעים לא הוקמו מתקנים נוספים לטיפול בשפכים ביו"ש

, במשך עשור הכינה ואישרה ישראל תכניות שונות למפעלי 1993-המדינה שפורסם ב

משאבים הדרושים להקמתם, ולפיכך לא בוצעו ביוב אזוריים, אך בלי לגייס את ה

 . 48תכניות רבות שהיה בהן כדי למנוע זיהום נחלים ומי תהום

פועלים ביו"ש שלושה מט"שים פלסטיניים גדולים ומתקדמים  2016נכון לאוקטובר 

מט"ש  התשעים;בירה, שנבנה במימון גרמני בשנות -"ש אלמט: בלבד, כולם מקומיים

"ש ; מט2013-בשנבנה אף הוא במימון גרמני והחל לפעול דיר שרף במערב שכם, 

עוד  קיימיםכן,  כמו .2014-ב, ובנייתו הסתיימה הוקם במימון ממשלת יפןשביריחו 

 
 משפכי ירושלים". נחל קדרוןראו להלן בפרק "זיהום   44

יספקו המים הקיימים רק שליש מהצריכה  2020לפי נתוני רשות המים הפלסטינית, בשנת   45

 מי התהום בעזה.רכי החקלאות הגדלים, הגידול באוכלוסייה וזיהום והפלסטינית עקב צ

 . רשות המים חולקת על הנתונים הללו )ראו להלן(.16, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   46

, הכנסת, מרכז המחקר והמידע ושומרון ביהודה בשפכים הטיפולארי, -שירי ספקטור בן  47

 .16דוח מרכז המחקר של הכנסת(, עמ'  -( )להלן 2016 ,)מרץ

פרק "טיפול בשפכים וסילוקם באזור יהודה ושומרון", ב ,(1993) 43 שנתי דוחמבקר המדינה,   48

 .890-881עמ' 
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ביו"ש אין מט"שים . 50ולג'ניןלרמאללה  49חמצון ובריכותכעשרה מט"שים קטנים 

 .51התכניות להקמת מתקנים כאלאין ואזוריים 

 יריחו"ש מט: 2 תצלום

 

 . 21' עמ, 2016 נחלים ניטור דוח: מתוך

 נציגי על והן הפלסטינים על הן ישראל מצד כבד לחץ לאחר, המים רשות לפי

 של פרויקטים 36 המשותפות המים ועדות של היום סדר על הועלו התורמות המדינות

והם נמצאים בשלבים שונים של דיון, תכנון וביצוע.  בשפכים, לטיפול מערכות

 מהם נבנו והופעלו 10 -מטש"ים או מערכות התחברות למט"שים קיימים  14מתוכם 

לפי דוח מרכז המחקר של  .52בבנייה או נבנו וטרם הופעלו נמצאיםמט"שים  4-ו

, טרם החלה 17בנייתם של  2015הפרויקטים האמורים, בנובמבר  36הכנסת, מתוך 

מט"שים  10והם נמצאו בשלבים שונים של תכנון, בקשת היתרים וקידום מכרזים; 

שנבנו והופעלו הם מקומיים וקטנים, ומתוכם אחד הוא פרויקט לשיקום מתקן טיפול 

 בשפכים קיים בג'נין.

רשות המים, על אף ההתקדמות הניכרת בשנים האחרונות בהקמת מתקנים  לפי

גם באשר לרמת  וכךהמצב עדיין רחוק מלהיות סביר, , הפלסטינייםלטיפול בשפכים 

והתפעול של מתקנים שכבר הוקמו. להערכת הרשות, נקודת מפנה  התחזוקה  
אליהם מנקזים שפכים לצורך סילוק של החומר האורגני שבשפכים שמקווי מים מלאכותיים   49

שובים קטנים )כמה מאות תושבים( יבאמצעות חמצון ביולוגי. שיטה לטיהור שפכים המתאימה לי

 ומבודדים.

 .3, עמ' 2015 ,מסמך רשות המים  50

 .8, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   51

 .2015, על פי נספח פרויקטים מנובמבר 4שם, עמ'   52
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שכם מזרח,  -בנייתם של ארבעה מט"שים גדולים יחסית  עם השלמתתהיה  חשובה

וכן כאשר הפלסטינים יחלו להשתמש  -וחברון  ('ריותג )עיןרוואבי, רמאללה 

. יצוין כי 53, נקודת מפנה זו היא בהישג ידהמים בקולחים להשקיה. לדעת רשות

חלה התקדמות  שלפיה ,חולק על עמדה זו 2016בתשובתו מדצמבר המשרד להג"ס 

 בטווח הנראה לעין. ניכרכי צפוי שיפור  או"ש ביובשפכים  הטיפולבמצב  ניכרת

 

 טיפול בשפכיםנתוני 

הם  2015-2014נתוני הטיפול בשפכים ביו"ש לשנים , 201654 נחלים, ניטור דוח לפי

 כדלקמן: 

מלמ"ש  8-כ מתוכם, שמלמ" 69-מוערך ב :נפח שפכי האוכלוסייה הפלסטינית

מטופלים במט"שים בישראל  שמלמ" 4-מטופלים במט"שים ביהודה ושומרון, כ

   לבורות ספיגה או לנחלים ללא טיפול. מסולקים שמלמ" 57-תמורת תשלום וכ

 
 .4, עמ' 2015 ,מסמך רשות המים  53

 .16, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   54
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לפי דוח ביו"ש ים יפלסטינ יישוביםהתפלגות הטיפול בשפכי : 2 תרשים

 2015-2014, ניטור נחלים

 

 .2016על בסיס נתוני דוח ניטור נחלים, 

 לשם השוואה, להלן נתוני טיפול בשפכים בישראל ממערב לקו הירוק:

 2014ישראל,  במדינת בשפכים הטיפול התפלגות: 3תרשים 

 

 רט"ג. על בסיס נתוני
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לעומת זאת, לפי רשות המים, נתוני הטיפול בשפכים הפלסטיניים שונים, כמפורט 

 להלן: 

  המים רשות ים לפייפלסטינ יישוביםהתפלגות הטיפול בשפכי : 4תרשים 

 

 .10, עמ' 2015על בסיס נתוני מסמך רשות המים, 

 פערים התגלו לבין נתוני רט"גכי בין נתוני רשות המים  הביקורת העלתה

מלמ"ש משפכי יישובים  21-לפי רשות המים כסבירים. לדוגמה,  ולא עצומים

לפי דוח ניטור  שמלמ" 4-כפלסטיניים מטופלים במט"שים בישראל לעומת 

מסולקים  שמלמ" 34-כ(; לפי רשות המים, 500%-)פער של כ 2016נחלים, 

 נחלים, ניטור דוחלפי  57-, לעומת כאו לנחלים ללא טיפול לבורות ספיגה

 (.170%-כ של)פער  2016

מבירור עם רשות המים ועם רט"ג עולה כי חלק מהפער ניתן להסבר בכך שרט"ג 

בוחנת את כמויות השפכים מנקודת מבט סביבתית לצורך ניטור נחלי יו"ש, ולכן אינה 

ני ואחר כך קולחיהם זורמים, לאחר מביאה בחשבון שפכים שטופלו במט"ש פלסטי

ערבוב עם שפכים, למט"ש ישראלי ומטופלים פעם נוספת; רשות המים, האחראית 

להתחשבנות הכספית מול הרש"פ לגבי עלות הטיפול בשפכים שלהם, כוללת 

כמויות אלה בשפכים המטופלים בישראל. אולם גם לאחר הסבר זה נותרים פערי 

 בין רט"ג לבין רשות המים. נתונים ניכרים ולא מוסברים

יצוין כי גם נתוני המט"שים הישראליים מתבססים על הערכות שונות, שכן רובם 

 אינם יודעים למדוד ולייחס את הספיקות לפי המקורות השונים של השפכים. בינואר

 על הבקר ביצועחשבון ל אתשכרה רו 2016עדכנה רשות המים שבספטמבר  2017

 וכי ,רש"פהשפכי ב טיפולרשויות מקומיות בנוגע לתאגידי המים ונתונים שמעבירים ה

 כבר הועברו חשבונות לבדיקתה. 2016באוקטובר 
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, בעקבות הביקורת, יזמה חברת הגיחון בע"מ, שהיא תאגיד 2016בסוף אוקטובר 

המים המפעיל את מט"ש שורק, פגישה עם רט"ג בנושא פערי הנתונים, שבה התברר 

הגיחון מבוססים על כמה הנחות שגויות שהובילו לקבלת כמויות  לפי רט"ג כי נתוני

 מופרזות בתחשיב הכמויות המטופלות במט"ש, וכי בכוונת הגיחון לתקן את נתוניה. 

כי בימים אלה  2016המשרד להג"ס מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

רשות המים  מקודמת בניית מסד נתונים אחוד של המשרד להג"ס, משרד הבריאות,

 מסרה המים ורט"ג בכל הנוגע לנתוני מט"שים ושפכים ברחבי ישראל וביו"ש. רשות

המטופלים  פלסטינייםלגבי שפכים  היא בודקת ביסודיות את נתוניה כי בתשובתה

 . הפלסטינים שמשלמים בשפכים הטיפול דמי נקבעים לפיהםו ,בישראל

בנושא ז לבדיקת מידת הדיוק מסרה רשות המים בתשובתה כי היא יצאה למכר עוד

פיצוי  ישראליים ובנושא דרישתהמטופלים במט"שים  הפלסטינייםהשפכים  כמויות

הנגרמים משפכים אלה; במכרז האמור הוכרז זוכה, שהתחיל כבר בביצוע  הנזקיםעל 

מהי כמות  ודאותרשות המים לקבוע במידה רבה של  להעבודה ועם השלמתה תוכ

 .ופלת בישראלהמט הפלסטינייםהשפכים 

משרד מבקר המדינה מעיר לרשות המים, לרט"ג ולמשרד להג"ס כי עליהם 

לפעול בצוותא כדי לבחון ולתקן את נתוני כמויות הטיפול בשפכים 

הפלסטיניים באופן שיתקבל בסיס נתונים אמין אחד. פערים כה גדולים בין 

על ההחלטות נתוני הגופים האמורים אינם סבירים ויכולים להשפיע מהותית 

 . 55שמקבלים הגופים השונים המתבססים על הנתונים בתחום זה

כמו כן, על רשות המים לבדוק ביסודיות את תחשיבי כמויות השפכים 

המטופלות במט"שים ולבצע בקרה שוטפת בנושא כדי לוודא את מהימנותם; 

כמו כן עליה לבחון בהקדם את האפשרות להתקנת מדי מים כדי שאלה 

נים מדויקים ככל האפשר בדבר כמויות השפכים הפלסטיניים יספקו נתו

 המטופלים בישראל וישמשו גם בסיס אמין לגביית התשלום עבור כך.

הגיחון לממצאי הביקורת ואת  ערנותמבקר המדינה מציין בחיוב את  משרד

יסודי  ןהבדיקה החוזרת של נתוניה. עתה עליה להשלים את הבדיקה באופ

 ולתקן את הנדרש. 

 

 ומחנות צה"ל מתקני טיפול בשפכי יישובים ישראליים

להלן שיעורי הטיפול בשפכים איש.  400,000-הישראלית ביו"ש מונה כ ההתיישבות

 בהתיישבות זו:

 18.5-כ מתוכם, שמלמ" 21-מוערך ב נפח זה :נפח שפכי האוכלוסייה הישראלית

. מט"שים אלו 56"שויוישראל  מדינתמטופלים במט"שים בתחומי ( 88%-)כ שמלמ"  
, רשויות ניקוז ורשויות תכנון העוסקות בתכנון בניית מט"שים לטיפול בשפכים לדוגמה  55

 ים הזורמים לשטחי ישראל. יפלסטינ

 .16, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   56
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שפכי  ( מסך12%-)כ שמלמ" 2.5-. כחלקיתכוללים בריכות חמצון המתפקדות 

בורות ספיגה או מסולקים לההתיישבות הישראלית אינם מטופלים ומחלחלים 

 .לנחלים

 , ביו"ש ישראליים יישוביםהתפלגות הטיפול בשפכי : 5 תרשים

2015-2014 

 

 .2016על בסיס נתוני דוח ניטור נחלים, 

מט"שים  20-פעילים וכ ישראליים"שים מט 74-כי ביו"ש כ הביקורת העלתה

בגלל היעדר חיבור של חלק מהיישובים הישראליים למערכות  .57פעילים אינם

תקינות של חלק מהמט"שים שהוקמו, מוזרמים -טיפול בשפכים ובגלל אי

שפכים של חלק מהיישובים הישראליים לנחלים ולסביבה. להלן העיקריים 

ליובלי  זורמיםשפכי אלקנה  ;לנחל חברון זורמיםשפכי קריית ארבע הם: שב

אדי ום לומירושפכי עפרה ז ;ג'מוס אבו אדיאל ום מירושפכי קדומים ז ;נחל רבה

קולחי כוכב יעקב  ;ם ליובלי נחל שילהמירועין; חלק מקולחי אריאל ז-אל

סמוך קולחי חשמונאים מסולקים למדרון ה ;ם לנחל מכמשמירוופסגות ז

עודפי קולחי גוש עציון  ;ליובל של ואדי ג'ב נציר זורמיםקולחי טלמון  ;ליישוב

 .58לנחל צופית זורמים

כי ליישוב  2016מועצת קדומים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

ומאז זורם ביוב גולמי לסביבה.  2008שני מט"שים, אך אחד חדל מלפעול בשנת   
 .5, עמ' 2015 ,מסמך רשות המים  57

 .30-29, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   58
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לדברי המועצה כיום היא נמצאת בסוף התהליך לאישור בניית המט"ש והיא צופה כי 

 . 2017בנייתו תתחיל במהלך 

מסייע בהקמת  ("בהמילת - )להלן המים ברשות ביוב תשתיות לפיתוח המינהל

 ותביו"ש מאופיינ המקומיותמועצות הביו"ש.  ליישובים ישראלייםתשתיות ביוב 

להיקף ההשקעה הנדרש בהקמת תשתיות הביוב,  ואהבהשו נמוך תושבים מספרב

עד כה סייע המילת"ב להקמת  הללו.היישובים פתרון לשפכי  מציאתהמקשה  עובדה

 .59בהיקף של מאות מיליוני שקלים יישובים ישראלייםמתקנים לטיפול בשפכים של 

לא היה צורך בשיתוף  שבהםהמים בתשובתה ביקשה להדגיש כי במקרים  רשות

וכן  ,ישראלי במציאת פתרון לטיפול בשפכים ליישובפלסטיני  יישובפעולה בין 

המים  השקיעה רשותשיתוף פעולה כזה בתחומי יו"ש,  שבהם הושגבמצבים 

במצבים  בנושא. לדברי הרשות,מיליון ש"ח  330-בהיקף של כ ניכרים תקציבים

 תפעל לסייע במציאת פתרונות תקציביים. היא יושג שיתוף פעולה עם הרש"פ שבהם

 היהודית ההתיישבות של לביוב אב תכנית המים ברשות תכנון אגף גיבש 2015 ביוני

, 2030 עד שנת מלא בשפכים וטיפול לביוב חיבור שעיקרם פתרונות המציעה"ש ביו

השבת מים לחקלאות. לפי התכנית  ומתוך העדפתלפי תקני איכות קולחים בישראל, 

: מט"שים מקומיים מיליון ש"ח 545-הוא כ לפי סוגי פתרונות הנדרשסך ההשקעות 

 34לקו הירוק ) טיפול ממערבמיליון ש"ח; חיבור למפעלי  214 -( יישובים 51)

 97 -( יישובים 32מיליון ש"ח; חיבור למערכות אזוריות בתחומי יו"ש ) 234 -( יישובים

 "ח.ש מיליון

משרד מבקר המדינה מעיר לרשויות המקומיות הישראליות ביו"ש המפורטות 

להלן, ששפכיהן אינם מטופלים או מטופלים חלקית, כי נוסף על פעילות 

המילת"ב, הן נדרשות לפעול במרץ לחיבורן המלא למתקנים לטיפול בשפכים 

של קריית  ולהשבת קולחים. הרשויות הרלוונטיות הן אלה: המועצות המקומיות

ארבע, אלקנה, קדומים, עיריית אריאל והמועצות האזוריות מטה בנימין וגוש 

 עציון. 

הביקורת העלתה כי אף על פי שבעיית השפכים הלא מטופלים ביישובים 

( חמורה בהרבה מהבעיה Cהפלסטיניים שבשליטה מלאה של ישראל )שטחי 

הכפרים הפלסטיניים ביישובים הישראליים, בשל אילוצים שונים כמו פיזור 

וחוסר שיתוף פעולה בין ישראל לפלסטינים, אין בנמצא תכנית לטיפול בשפכי 

ש כבעלת "היישובים הפלסטיניים. על רשות המים, כגורם המקצועי, ועל מתפ

השליטה בשטח, לפעול ככל הניתן מול הרש"פ למציאת פתרונות מוסכמים 

, בצד קידום פתרונות Cלטיפול בשפכים גם ליישובים הפלסטיניים בשטח 

 בשטחי הרש"פ כדי לספק מענה אזורי נרחב ככל האפשר לבעיה זו.

 

 
 .6, עמ' 2015 ,מסמך רשות המים  59
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 שפכי מחנות צה"ל

מחנות צה"ל, ושפכי רובם אינם מטופלים. שיעורם היחסי של שפכי  58ביו"ש מעל 

 מחנות צה"ל, מתוך כמויות השפכים הלא מטופלים ביו"ש, מוערך באחוזים בודדים.

מחנות צה״ל  כללבנושא ביצוע תכנית לחיבור  60ת ממשלההתקבלה החלט 2010-ב

מיליון  400-. לצורך ביצוע התכנית הוקצה סכום של כבשפכים טיפולביוב ו תשתיותל

 150"ח( והמשרד להג"ס )שמיליון  250ש"ח, במימון משותף של משרד הביטחון )

סדרי פי  , על2015סוף שנת  עדהתכנית הייתה אמורה להתבצע ו ,מיליון ש"ח(

נהל לתשתיות ביוב במשרד ישות המאמשרדי בר-ר צוות ביןיהעדיפויות שהגד

  התשתיות הלאומיות.

שנסקרו בשומרון מחנות  13המוחלט של  םרובעל פי דוח מרכז המחקר של הכנסת, 

. בהתייחס למועצה אזורית יהודה, נמצא אינם מחוברים לתשתית ביוב 2016בפברואר 

בסיסים  שלושהיש רק שבשטח השיפוט של האיגוד, כי מתוך מעל עשרה בסיסים 

עציון  יבה מרחביתחט ;מחנה נחשון במעלה אדומיםמערכת הביוב: מחוברים לה

מחוברים  הבסיסים יתר מתקן משלו. בעלבסיס במחסום יתיר עציון; בצומת גוש 

חברון, עתניאל, יבה מרחבית חט :בכלל זה, ומחוברים כלל אינםאו שחלקית 

 בקעת הורקניה.ורודיון, כרמי צור, מחנה ישי המחסומים, ה

התקיים דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בנושא  2016בסוף פברואר 

חיבור מחנות צה"ל ביו"ש לביוב". במהלך הישיבה הנחה יו"ר הוועדה ח"כ דוד -"אי

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים אמסלם את ראש החטיבה להגנת הסביבה ב

שנתית לחיבור המחנות שטרם -להגיש תכנית רב אמו״ן( -להלן )טחון במשרד הבי

כי בד בבד הוא  2016ט סביבה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "חוברו. קמ

 ז. "מטפל גם בחיבור אגד מחנות בית אל ואוגדה מסוימת, במימון חלקי של המנהא

, כי הוא שוקד על הכנת התכנית 2016אמו"ן מסר למשרד מבקר המדינה, באוקטובר 

שנתית אלא ברשימת כל בסיסי צה"ל, -האמורה, אולם אין מדובר בתכנית ביצוע רב

בישראל וביו"ש, שטרם חוברו, לפי סדרי עדיפויות ועלויות, וקצב התקדמות הביצוע 

ציב השנתי בשנים האחרונות נע בין ייקבע לפי היקף התקציב השנתי. לדבריו, התק

מיליון ש"ח. הוא הדגיש כי  20-מיליון ש"ח, ובשנתיים האחרונות עמד על כ 50-20

 הבסיסים ביו"ש אינם בעדיפות שנייה בהשוואה לבסיסים בישראל. 

כי מחנה עופר חובר לתשתית ביוב אזרחית  2016אמו"ן מסר בתשובתו מדצמבר 

ם אלה צפויים להיחתם הסכמים לחיבור חטמ"ר בשבועות האחרונים, וכי בימי

שומרון, מעלה אפרים ואלון מורה. לדבריו, מתקנים עצמאיים לטיפול בשפכים יוצבו 

 בקרוב במוצב הסלע ובנווה יאיר. רשות המים מסרה בתשובתה כי בהיותה הגוף

 מחנותמעודדת את  היא"ס, להג המשרד עם בתיאום, בנושא זה שמנחה את צה"ל

אלה המהווים מפגע סביבתי  בייחוד, בשפכים טיפול למערכות תחברלה"ל צה

 .כךוזמינים לביצוע, ומסייעת כשיש לה אפשרות ל

 
 . 1770החלטת ממשלה מס'   60
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, ל"שצה ראוי זה אין

 והגורם בשטח הריבון
 להגנת האחראי
 ולאכיפת הסביבה
, הסביבתיים החוקים

 מזהם הוא יהיה
 בעצמו

  

מהאמור לעיל עולה כי רובם הגדול של מחנות צה"ל ביו"ש טרם חובר 

למערכת ביוב וטיפול בשפכים תקינה, והם ממשיכים להזרים במשך שנים 

סביבתי חמור המזהם את מי התהום.  שפכים לסביבה. בכך הם יוצרים מפגע

מעבר לכך אף עולה כי פעולתה של מערכת הביטחון לטיפול בנושא אינה 

 שנתית סדורה הכוללת לוחות זמנים ליישומה. -נשענת על תכנית ביצוע רב

משרד מבקר המדינה מעיר לצה"ל ולמשרד הביטחון כי אין זה ראוי שצה"ל, 

הסביבה ולאכיפת החוקים הסביבתיים,  הריבון בשטח, והגורם האחראי להגנת

ובכלל זאת בנושא זיהום מים, יהיה הוא מזהם בעצמו. על משרד הביטחון 

שנתית הכוללת לוחות זמנים מפורטים ותקציב -להכין לאלתר תכנית רב

לחיבור כלל מחנות צה"ל לביוב ולמתקני טיפול בשפכים כבר בשנים 

 הקרובות.

 

 

)קולחים( שימוש חוזר בשפכים מטופלים 
 להשקיה

הזרמת קולחים באיכות ירודה לסביבה עלולה לסכן את איכות מי התהום באזור 

ולגרום לבזבוז משאב מים, אשר ניתן לנצלו להשקיה חקלאית או לשימושים נוספים 

 כמו גינון, תעשייה ותיירות. 

ממעטת לעשות שימוש חוזר במי קולחים.  "שביו הפלסטינית האוכלוסייה ככלל

 אך רוב)לצורך השקיית גידולי תמרים(,  ביריחו החדש"ש השימוש העיקרי הוא מן המט

בעניין זה ציינה מתפ"ש בתשובתה . 61ולסביבה לנחלים של השפכים מוזרמיםרובם 

שהחסם העיקרי בפני שימוש פלסטיני במים מּושבים לחקלאות הוא סיבות דתיות 

 .62ותרבותיות. בדוח מרכז המחקר של הכנסת הובאו גם טיעונים השוללים סברה זו

מלמ"ש( משמשים להשקיה  69-)כ הפלסטינייםמכלל שפכי ( 7%-)כמלמ"ש  4.9רק 

 מלמ"ש  10.3 מלמ"ש, 21-כ ביו"ש, היישובים הישראליים שפכיבישראל. מתוך 

מנוצלים ( 29%-)כמלמ"ש  6-מנוצלים להשקיה חקלאית ולנוי, מתוכם כ( 50%-)כ

לשם השוואה, בישראל שיעור  .63מנוצלים ביו"ש( 20%-)כמלמ"ש  4.3-בישראל וכ

 , כמוצג בתרשים להלן:82%-השפכים המושבים לשימוש בחקלאות הוא כ

 
ד בקולחים של תכניות שונות לשימוש חוזר בעתי , וישהרצה בשלבי עדיין נמצא יריחו"ש מט  61

לשימוש בקולחי מט"ש שכם  ניסיוניבירה וחברון. הבנק הגרמני מממן פרויקט -ג'נין, שכם, אל

 מערב להשקיה חקלאית. 

במי קולחים להשקיה חקלאית. בדוח צוינה העובדה שבמדינות ערביות שכנות כן נעשה שימוש   62

כמו כן הובאו דבריו של מנהל תחום הביוב לשעבר ברשות המים הפלסטינית שציין 

שהפלסטינים רואים בשימוש במי קולחים לחקלאות ערך כלכלי גבוה, וכי אין מניעה דתית 

 . 22-21, עמ' דוח מרכז המחקר של הכנסתמסורתית לעשות שימוש כזה. 

 .16, עמ' 2016 דוח ניטור נחלים,  63



 ב67 שנתי דוח|    1516

 2015-201464ל וביו"ש, שיעורי השבת קולחים בישרא: 6 תרשים

 

 

 
בחשבון רק הכמויות  הובאו על בסיס נתוני רט"ג, מחושב מתוך כלל השפכים. לגבי יו"ש  64

 ש ולא בישראל.המשמשות להשקיה ביו"
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טיפול ושימוש חוזר בפני חסמים 

 בשפכים שמקורם ביישובים פלסטיניים

מהשפכים הלא מטופלים ביו"ש מקורם  90%לאור הנתונים המצביעים על כך שמעל 

ביישובים פלסטיניים, והיות שהשבת קולחים להשקיה ביו"ש כמעט שאינה קיימת 

בחסמים העומדים בפני טיהור שפכים ושימוש  ביישובים פלסטיניים, יתמקד פרק זה

בקולחים של יישובים אלה. כאמור, המצב המדיני והסכסוך המתמשך בין הצדדים, 

וכן הימנעות הרש"פ מלפעול בהתאם לצורכי הסביבה בתחום זה הם מכשול מרכזי 

ומהותי בפני התקדמות בנושא זה. עם זאת, גם להתנהלות גופי השלטון הישראליים 

ק לא מבוטל בכך. החסמים העיקריים הם: הפסקת אישור פרויקטים בוועדת יש חל

המים המשותפת; קשיים באישור, תיאום וייזום פרויקטים במימון המדינות התורמות; 

 והיעדר מדיניות של ממשלת ישראל בנושא.

 

 

ר פרויקטים בוועדת המים הפסקת אישו
  המשותפת

( הוקמה לאחר החתימה על Joint Water Committee - JWCועדת המים המשותפת )

כדי ליישם את התחייבויות ישראל והפלסטינים לטיפול בכל  1995-הסכם הביניים מ

הנושאים הקשורים למים ולביוב. הוועדה הורכבה ממספר שווה של נציגים מכל צד, 

ובראשה שני יושבי ראש, מנהלי רשות המים הישראלית והפלסטינית. נקבע כי כל 

ועדות -ות הוועדה יתקבלו פה אחד. לוועדת המים המשותפת ארבע תתיהחלט

 טכניות בנושאים אלה: הידרולוגיה, מפעלי מים, שפכים ומחירי מים. 

נפגשה הוועדה ככלל באופן סדיר וקיבלה החלטות על הקמת  2010-1995בשנים 

פות פרויקטים שעוגנו בפרוטוקולים חתומים. הוועדה המשיכה את עבודתה גם בתקו

, מתוך הכרה 2000של החרפת העימות כמו בתקופת האינתיפאדה השנייה בשנת 

של שני הצדדים בחשיבות שיתוף הפעולה בנושא המים ומתוך הבנה כי יש להשאיר 

 . 65נושא זה מחוץ למגרש הפוליטי

חל שינוי בעמדה הפלסטינית: ראשי רשות המים הפלסטינים אימצו עמדה  2010-מ

יני לתשתיות מים וביוב ביישובים הישראליים הנחשבים השוללת אישור פלסט

בעיניהם התנחלויות לא חוקיות. יצוין כי עוד קודם לכן נשמעו טענות על כשלים ועל 

  200966-קשיים במנגנון הוועדה המשותפת ובתפקודה: בדוח של הבנק העולמי מ
 Joint Declaration for Keeping the Waterשכותרתו  2001כפי שעוגן במסמך מינואר   65

Infrastructure out of the Circle of Violence, ימת שני הנציגים הבכירים, הישראלי בחת

 והפלסטיני, בוועדת המים המשותפת. 

 ראו:  66

The World Bank, West Bank and Gaza: Assessment on Restrictions on Palestinian Water 

Sector Development (April 2009) 
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 לא 2010 מאוגוסט
 המים ועדת התכנסה

כדי לאשר  המשותפת
 לתפקודה פרויקטים.

 לעתים יש התקין
 לגבי מכרעת חשיבות
 מדינות החלטת
 ארגונים, תורמות

 וגורמים בינלאומיים
 ליזום אם פלסטיניים
 ש"ביו פרויקטים
 בתחום בהם ולהשקיע

 והשפכים המים

  

ון נכתב שהוועדה המשותפת אינה מתפקדת כמוסד לניהול משותף עקב חוסר איז

 . 67בסיסי בין ישראל לרש"פ בעוצמה, ביכולת, במידע ובאינטרסים

ועד מועד סיום הביקורת לא התכנסה  2010הביקורת העלתה כי מאוגוסט 

ועדת המים המשותפת כדי לאשר פרויקטים בתחום המים והשפכים ביו"ש. 

לאישור ועדת המים המשותפת ולתפקודה התקין יש לעתים חשיבות מכרעת 

ת מדינות תורמות, ארגונים בינלאומיים וגורמים פלסטיניים אם לגבי החלט

 ליזום פרויקטים ביו"ש ולהשקיע בהם בתחום המים והשפכים. 

הפרויקטים  35( מתוך 69%-)כ 24עולה כי  2015מנתוני רשות המים מנובמבר 

הפלסטיניים בתחום הטיפול בשפכים ובהשבת קולחים שהוגשו לוועדת המים 

לא אושרו על ידה, בחלקם  - 2010חלקם לפני  -האחרונות המשותפת בשנים 

ם כנדרש על פי הסכמי  68או במלואם, בפרוטוקול חתום בידי שני הצדדי

הביניים; חלקם מתעכבים בשל כך וחלקם קודמו ואף הושלמו למרות היעדרו 

 של אישור. 

לות דוגמה לפרויקט חשוב המתעכב היא פרויקט בניית מט"ש בג'נין באזור ימון בע

   מיליון דולר. 30של 

כי היו  2016ע מסר למשרד מבקר המדינה ביוני "מינהלת המים והביוב לישראש 

כמה פרויקטים לטיפול בשפכים פלסטיניים, שאושרו על ידי רשות המים מחוץ 

לוועדת המים המשותפת מפני שנידונו בעבר בין הצדדים. כמו כן, מתקיימים 

-שראלית)ימפגשים רבים של הצדדים ברמה המקצועית באמצעות ועדה טכנית 

, שבהם נעשים תיאומים טכניים ומקצועיים בעניין פרויקטים פרטניים, פלסטינית(

 מאושרים ושטרם אושרו.

הביקורת העלתה כי בשעה שפרויקטים ישראליים בתחומי המים והשפכים לא 

עוכבו עקב שיתוק ועדת המים המשותפת כאמור, עשרות פרויקטים שביקשו 

רו; זאת למעט פרויקטים בודדים בתחום הפלסטינים בתחומים אלה טרם אוש

הטיפול בשפכים שרשות המים קבעה כי נידונו בעבר על ידי הצדדים, ולכן 

 אושרו.

נכתב בהקשר זה כי ועדת המים  2012-בנייר עמדה של רשות המים הפלסטינית מ

המשותפת הפכה ל״פורום המבוסס על סחיטה... כתוצאה מהתעקשותה של ישראל 

פרויקטים פלסטיניים חיוניים ובין אישור פרויקטים בתחום המים  לקשור בין אישור

שתפקידם לחזק את נוכחותן של ההתנחלויות הבלתי חוקיות, ולתמוך בהרחבתן, 

 
מרכז המחקר , הכנסת, המים בתחוםפלסטיני -ישראלי פעולה שיתוףספירו, -אורי טל  67

 .8(, עמ' 2011והמידע )

 Palestinian Wastewater Treatment and Reuse Projects asנספח למסמך רשות המים שכותרתו   68

of November 2015  נספח הפרויקטים(.  -)להלן 
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עבודת ועדת המים המשותפת נתקלה במבוי סתום בשנתיים האחרונות, ועתידה אינו 

 .69ברור״

בקידום נושא  ייםהעיקר םייכי הקש 2016 מדצמבר בתשובתה מסרה המים רשות

המצב המדיני בין ישראל לרש"פ וחוסר שיתוף הפעולה  םהטיפול בשפכים ביו"ש ה

בצורך להמשיך ולשפר את  היא אינה ממעיטה זאת . עםמהצד הפלסטיני הנובע מכך

ישראלי  במקרה שבו פרויקט כי הוסיפה היא .בישראל ממשלתית-ההתנהלות הפנים

, )מקצועיים או פלסטיני לטיפול בשפכים היה מוכן ליציאה למכרז בכל ההיבטים

לשמירה משותף  וחוקיים(, הפרויקט בוצע לנוכח ההבנה שמדובר באינטרס כלכליים

  .והסביבה התהום מי איכות על

חשיבות מרבית בשמירה על  הרואכי הוא  2016משרד החוץ מסר בתשובתו מדצמבר 

 נושאמשמעי כי -באופן חד הקובעיםפטית של הסכמי הביניים ביו"ש, המסגרת המש

כל פרויקט לפיכך תוך שיתוף פעולה. מיטופל באופן בילטרלי ו בכללותו המים

שהחלטותיה מתקבלות  ,בתחום המים והביוב טעון אישור של ועדת המים המשותפת

 ישראל והפלסטינים. ל ידיבמשותף ע

 

 ניסיונות ליישוב המחלוקת 

כי הוא נדרש לא פעם לגשר בין  2016מתאם מסר למשרד מבקר המדינה ביולי ה

רשויות המים הישראלית והפלסטינית, המערבות לעתים שיקולים פוליטיים 

 בהחלטותיהן.

, הקובע מנגנון 70נכלל סעיף יישוב סכסוכים 1993-יצוין כי בהצהרת העקרונות מ

הצהרת העקרונות או של הסכם  ליישוב סכסוכים הנובעים מיישום או מפרשנות של

הביניים. לפי סעיף זה: סכסוכים כאלה ייושבו במשא ומתן במסגרת ועדת הקישור 

אפשר ליישבם -המשותפת שתוקם בהתאם להצהרת העקרונות; סכסוכים שאי

במשא ומתן, ניתן ליישבם על ידי מנגנון של פישור שיוסכם עליו בין הצדדים; 

-בוררות סכסוכים הנוגעים לתקופת הביניים שאיהצדדים רשאים להסכים להגיש ל

 אפשר ליישבם באמצעות פישור. 

ש אפשרות "נמצא כי במשך יותר מחמש שנים לא בחנו רשות המים ומתפ

להפעיל מנגנון יישוב סכסוכים באשר הוא, לפי ההסכם האמור או מנגנון אחר, 

המבוי  כדי לפתור את המחלוקות בוועדת המים המשותפת וכדי להוציאה מן

ש, שהיא הסמכות העליונה בנושאים אזרחיים "הסתום שאליו נקלעה. מתפ

לגשר בין הצדדים בנושא זה, כפי שעשתה  2016ביו"ש, לא פעלה עד אוגוסט 

 בנושאים אחרים, ונמנעה מלהיכנס לעובי הקורה של המחלוקת. 

 
 ראו:  69

Palestinian Water Authority, Palestinian Water Sector: Status Summary Report (September 2012) 

 .1993להצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"ף,  15סעיף   70
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 הביקורת סיום לאחר
 15.1.17-ב נחתם
  לחידוש הסכם
 המים ועדת עבודת

 המשותפת

 

ים, יצוין כי בוועדת המים המשותפת מתגלעות מפעם לפעם מחלוקות במגוון נושא

לדוגמה, הסדרת היבטים מסוימים בטיפול בשפכים של צד אחד במתקני טיפול 

   בשפכים שמפעיל הצד האחר.

הביקורת העלתה כי גם בנושא זה של טיפול בשפכים של הצד השני נקלעו 

ז לא יזמו באותה "ש ומנהא"סתום. רשות המים, מתפלמבוי  2012-הצדדים ב

 עת מנגנון כלשהו ליישוב המחלוקות.

, מעל ארבע שנים לאחר הפסקת פעילות הוועדה, ניסו חברי הוועדה 2015-רק ב

והסכימו לנסח מסמך  2015משני הצדדים לחדש את פעילותה. הם התכנסו במרץ 

שימנע מהפלסטינים את הצורך לאשר בניית תשתיות ביישובים הישראליים ביו"ש, 

ר הוועדה. הצדדים ויאפשר להם לבצע פרויקטים קטנים בשטחם ללא צורך באישו

החליפו ביניהם טיוטות למסמך האמור, אולם לא הצליחו לגשר על הפערים עד 

. בכיר ברשות המים לשעבר, שבחן את הטיוטות האמורות, מסר 2016מחצית 

 כי לדעתו שני המסמכים ניתנים לגישור.  2016למשרד מבקר המדינה ביוני 

, 2016ועם צוותו ביולי  לאחר פגישה שקיים משרד מבקר המדינה עם המתאם

פגישה בין הצד הישראלי, שכלל  2016במהלך הביקורת בנושא, התקיימה באוגוסט 

ז ורשות המים, בראשות המתאם, לבין הצד הפלסטיני בראשות "ש, מנהא"נציגי מתפ

ראש רשות המים הפלסטינית. נושא הפגישה היה מציאת פתרון לשפכי קדרון, אולם 

ספים הנתונים במחלוקת בין הצדדים, כמו חידוש עבודתה הועלו בה גם נושאים נו

 של ועדה המים המשותפת. 

בנושא חידוש עבודת הוועדה המשותפת הוסכם בפגישה על חידוש פעילות הוועדה 

באופן שלא יחייב את הצד הפלסטיני לאשר פרויקטים ליישובים הישראליים ביו"ש, 

סכם שרק החלטות בנושאים כפי שהוסכם עקרונית גם שנה קודם לכן. שוב הו

)ב( אספקת מים   )א( כל פעילות המשפיעה על האקווה; מהותיים יובאו לוועדה: 

)ד( שפכים חוצי גבולות. הוסכם כי מסמך  )ג( נושאי כספים;  מישראל לפלסטינים; 

 שיפרט הסכמות אלה יועבר לאישור הדרג הבכיר בשני הצדדים. 

, נכתב כי 2016ש באוגוסט "כינה מתפבמסמך הסיכום של הפגישה האמורה, שה

"יתרונה המרכזי של ההסכמה שגובשה הינו שחרור הוועדה מהקיפאון בו היא שרויה 

בשנים האחרונות. חוסר היכולת לקבל החלטה בוועדה הגביל ביותר את שיפור 

התשתיות באיו"ש לאוכלוסיה הישראלית והפלסטינית כאחד. יתרון נוסף הינו 

לשתף פעולה בגיבוש תכנית ארוכת טווח למשק המים ההסכמה הפלסטינית 

 באיו"ש".

כי בניגוד לאמור לעיל, במהלך השנים  2017מתפ"ש מסרה בתשובתה מינואר 

 התקיימו מגעים חוזרים ונשנים מול הרש"פ בניסיון לחדש את פעילות הוועדה. 

ים הסכם לחידוש עבודת ועדת המ 15.1.17לאחר סיום עבודת הביקורת נחתם ביום 

המשותפת על ידי המתאם, כנציג הצד הישראלי, והשר לעניינים אזרחיים ברש"פ, 

כנציג הצד הפלסטיני על בסיס ההסכמות שפורטו לעיל. לפי הודעת יחידת הדוברות 

במתפ"ש, ההסכם נועד לקבוע מסגרת לכינוסה של הוועדה מכוח הסכם הביניים, 

ם נוספת לאזור יו"ש ולרצועת בין היתר, במטרה לדון בנושאים האלה: הקצאת מי
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 הכרה מתוך

 באינטרסים
 בנושא המשותפים

 והסביבה המים
 החיוני ובצורך

 על, פעולה בשיתופי
 רשות ועל ש"מתפ
 להשבת לפעול המים
 בוועדת הצדדים אמון
 על, המשותפת המים
 והדדיות הגינות בסיס

 

עזה; הגדלת מקורות המים באמצעות קידוחים חדשים; נושאי סביבה; תעריפי מים; 

  שימוש במי קולחים לחקלאות; וקידום נושאים הידרולוגיים.

משרד מבקר המדינה מברך על חתימת ההסכם לחידוש עבודת ועדת המים 

המשותפת. הוא מציין בחיוב את התערבותו של המתאם בניסיונות לגשר על 

גם המחלוקות בין הצדדים בוועדת המים המשותפת, שצלחו בסופו של דבר, 

ש ועל רשות המים "אם נעשו באיחור רב של מעל חמש שנים. עתה על מתפ

קדם הן פרויקטים ומיזמים שטרם אושרו כדי לפעול במרץ במסגרת הוועדה ל

והן פרויקטים חדשים, בין היתר, בתחום מניעת זיהומי מים, ובכלל זאת טיפול 

 נאות בשפכים ושימוש חוזר במי קולחים. 

ש ורשות "ות בוועדת המים המשותפת, מומלץ כי מתפבאשר למחלוקות עתידי

המים יפעלו לגיבוש מנגנון מוסכם עם הפלסטינים ליישוב המחלוקות בתוך 

פרק זמן סביר. מוצע כי מנגנון כזה יתבסס על מדרג אפשרויות החל בפנייה 

למתאם ולעמיתו הפלסטיני וכלה בפעולה על פי הצהרת העקרונות או על פי 

 סכם בין הצדדים. מנגנון אחר שיו

 יישוב למנגנון במקרי מחלוקתבתשובתו לאפשרות לפנות  התייחסהחוץ  משרד

עלול לפגוע  כזהעירוב גורם ש את דעתו זר, וחיווה שלישי גורם באמצעות סכסוכים

בלבד, וכן  צדדי-דובמנגנון שהוקם בהסכם הביניים, שעדיין מחייב, ומתייחס למנגנון 

סיון ינ היה שלישראל גםציין  הואעלול להפר את שיתוף הפעולה שהתקיים עד כה. 

 הוא. ההשלישי היה מוטה נגד הגורםבהם התברר כי ש בעברמקרים  כמהמר ב

 כאמור לגבי ועדת המים המשותפת,שנעשו  צדדיים,-הדוסיונות ינשה תקוה הביע

 יצליחו ויביאו לחידוש שיתוף הפעולה בין ישראל לפלסטינים.

משרד מבקר המדינה מעיר כי כפי שהסכם הביניים בנושא המים הושתת על 

, ומתוך הכרה באינטרסים המשותפים בנושא 71רצונם הטוב של שני הצדדים

ש ועל רשות המים "המים והסביבה ובצורך החיוני בשיתופי פעולה, על מתפ

בת אמון הצדדים בוועדת המים המשותפת, על בסיס הגינות לפעול להש

 והדדיות.

 

 

אישור, תיאום וייזום פרויקטים במימון גורמים 
 בינלאומיים

גורמים בינלאומיים הם גורמי מפתח בהקמת פרויקטים לטיפול בשפכים ולמניעת 

זיהומי מים ביו"ש וברצועת עזה. מטרת גורמים אלה לסייע לרש"פ להקים מערכות 

 ומתקנים לטיפול בשפכים, כחלק מהשקעתם בתשתיות בשטחי הרש"פ. זהו גם 
 להסכם הביניים. 40סעיף   71
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אינטרס ישראלי מובהק שמתקנים כאלה ייבנו ויתוחזקו כראוי, מתוך שיתוף פעולה 

 ותיאום עם ישראל, כדי למנוע זיהום למי התהום ולנחלים.

עזה. תמיכתה ו"ש ורצועת לקהילה הבינלאומית מעורבות רבה בנעשה בשטחי י

  ;תמיכה בתקציב הרשות הפלסטינית)א(   עיקריים:מתבטאת בשלושה תחומים 

קידום פרויקטים )ג(  של הרש"פ וחיזוקן; שלטוניות היכולות בבניית הסיוע )ב( 

 ביניהם - ארגונים בינלאומיים 300-למעלה מ .72ורצועת עזהו"ש הומניטריים ותשתיתיים בי

 - ממשלתיים וע ממשלתיות וארגונים בינלאומיים לאסוכנויות או"ם, סוכנויות סי

 עזה. וברצועת  ו"שפועלים בי

נמצא כי המנגנונים הישראליים האחראים להנפקת אישורים לפרויקטים, 

לתיאום הקשרים מול גורמים בינלאומיים בנושא הקמת תשתיות לטיפול 

ך שלשמם לקויים וחסרים, ואינם נותנים מענה מספק לצור -בשפכים ולניהולם 

הוקמו. זאת בעקבות חסמים ביורוקרטיים, טיפול חסר מצד הגופים הרלוונטיים 

ש, רשות המים, משרד החוץ, המשרד להג"ס והמשרד "מתפז, ")המנהא

 לשת"פ אזורי( והיעדר מדיניות ממשלתית. 

 :להלן הפרטים

 

 חסמים ביורוקרטיים

לאחר אישור פרויקט בוועדת המים המשותפת, אם המתקן המתוכנן מיועד להיבנות 

ז להקמת "משטחי יו"ש(, נדרש אישור המנהא 60%-)שהוא כאמור כ Cבשטח 

המתקן. האישור כולל, בין היתר, את אישור מיקום המתקן, תכנית מפורטת ואישורים 

 . 73ממשרדי ממשלה ומגורמים נוספים

המשקיעים בפרויקטים של טיפול בשפכים ביו"ש מלינים זה שנים  גורמים בינלאומיים

ז, הכוללים גם קשיים בתיאום "רבות על המכשולים הביורוקרטיים שמעמיד המנהא

 מולו, חוסר שקיפות, והתנהלות איטית, ולעתים לא מקצועית, של אנשיו.

ממשלת הנציג הגרמני(, ארגון שבחסות  -( )להלן KFWנציג בנק הפיתוח הגרמני )

מיליון דולר, מסר למשרד  700-600גרמניה השקיע ביו"ש בעשרים השנים האחרונות 

כי הליך אישור תכניות להקמת מט"שים ממושך וסבוך  2016מבקר המדינה ביולי 

ז היא איטית ומסורבלת, וכי לעתים הוא "מדי. הוא ציין כי קבלת אישורים מול המנהא

הכוללת ביטולי פגישות, שליחת נציגים  מופתע לרעה מהתנהלותה של מערכת זו,

 שאינם מכירים את הפרויקטים, עיכוב במתן תשובות על שאלות, חוסר שקיפות ועוד. 

מנסה רשות המים הפלסטינית לקבל אישור  2015הוא ציין לדוגמה כי מינואר 

לפרויקט לבניית מט"ש ברמאללה במימון ממשלת גרמניה באמצעות הבנק הגרמני, 

מסר נציג הבנק  2016עיכובים לא ברורים בהעברת מסמכים. בדצמבר אך נתקלת ב

. בדוח 2016הגרמני כי הדיון הראשון בפרויקט זה התקיים בסופו של דבר בנובמבר   
 .10.7.16ש, "אתר האינטרנט של מתפ  72

 . 43 'עמדוח מרכז המחקר של הכנסת,   73
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מרכז המחקר של הכנסת הובאה עמדתו כי הליך ארוך גם מייקר את עלויות התכנון 

טיפול אצל גורם אחד ומונע הקמת פרויקטים מסוימים, והציע כי ישראל תרכז את ה

"(one stop shop)"74. 

פרויקטים בקידום הבנק הגרמני מטופלים ביעילות המשרד להג"ס מסר בתשובתו כי 

בעלות הרכישת , וכי העיכובים נובעים בעיקר ממורכבות תהליך במשרדי המנהא"ז

. כמו כן חלים עיכובים במקרים רכי ציבורולצהמיועד או מתהליך הפקעתו על השטח 

 . ם יש צורך בשינוי תכנית בניין עיר )תב"ע(שבה

הנציג הגרמני מסר שגם הדרישה הישראלית לסטנדרטים גבוהים של טיפול 

במט"שים מקשה ומעכבת לעתים פרויקטים, בעוד עמדת הבנק הגרמני היא 

שבמציאות של המצוקה הכלכלית השוררת ביו"ש עדיף לאמץ טכנולוגיה פשוטה 

זמן בסטנדרטים נמוכים יותר מאשר טכנולוגיה מורכבת  יותר וקלה לתחזוקה לאורך

וקשה לתחזוקה, שאמנם תפיק מי קולחים ברמה גבוהה יותר בטווח הקצר, אך 

עלולה להיות חשופה לתקלות ולחוסר תפקוד בטווח הארוך. יצוין כי מנהלי איגודי 

הערים של יהודה ושומרון אינם מסכימים עם גישה זו, וסוברים שעל ישראל 

 תעקש על טכנולוגיה בסטנדרטים גבוהים כפי שקיימת בישראל. לה

המשרד להג"ס ציין בתשובתו כי הדרישה לטיפול בשפכים בסטנדרטים גבוהים 

חיונית כדי להבטיח שימוש נאות בקולחים ומניעת זיהום נחלים. עם זאת, בכל 

התכנון הפרויקטים והפגישות עם נציגי המדינות התורמות הבהירו נציגי המשרד כי 

הסופי צריך להתבסס על סטנדרטים אלה, אולם ניתן לבצע זאת בשלבים, ובשלב 

אפשר השקיה חקלאית ומפחית בהרבה ראשון להסתפק בטיפול שניוני, שכאמור מ

. המשרד הוסיף כי ניסיון העבר מלמד על חוסר תחזוקה של את הזיהום הסביבתי

תועלת, ולכן נדרשת התשתיות המוקמות, מצב שעלול להסב נזק רב יותר מ

בפרויקטים אלה תחזוקה רבת שנים מצד המדינות התורמות, לרבות בניית יכולות 

 מקומיות לתחזוקה לאורך זמן.

הנציג הגרמני ציין גם כי לעתים דורשות הרשויות הישראליות לחבר יישובים יהודיים 

ת ביו"ש למתקני טיפול בשפכים שמממן הבנק הגרמני, חיבור המנוגד למדיניו

פלסטיני(, ולכן -ממשלת גרמניה )כי פרויקטים אלה הם חלק משיתוף פעולה גרמני

. רשות המים חולקת 75ז"דרישה זו גורמת אף היא לעתים לעיכובים באישורי המנהא

על קביעה זו ומפנה לפרוטוקול של ועדת המשנה לביוב של ועדת המים המשותפת 

קשרה בין אישור מט"שים  , המוכיח לטענתה שישראל מעולם לא2009מאוגוסט 

פלסטיניים לחיבורם להתנחלויות, ואם ביקשה זאת, עשתה כך מטעמים הנדסיים 

 וכלכליים ולא כתנאי מוקדם.

על  2016גם נציגי הבנק העולמי באזור הלינו בפני משרד מבקר המדינה בספטמבר 

עיכובים לא סבירים באישור פרויקטים ביו"ש וברצועת עזה מצד הגורמים 

אליים, המקשים מאוד לקדם פרויקטים עבור הפלסטינים, וכך מסבים נזק גם הישר

 לישראל. 

 
 שם.  74

 .45-44שם, עמ'   75



 ב67 שנתי דוח|    1524

 
 האינטרס לאור

 בבניית הישראלי
 ושימוש טיפול מתקני

 בשפכים חוזר
 לאוכלוסייה
 ש"ביו הפלסטינית

 המשך ולאור
 גורמים של ההשקעות
, זה בנושא בינלאומיים

 ש"מתפו ז"מנהא על
 לייעול בהקדם לפעול

 האישור הליכי ולקיצור
 ש"ביו פרויקטים של

 גורמים במימון
 בינלאומיים

 

מנספח הפרויקטים למסמך רשות המים, שנזכר לעיל, עולה כי יש תכניות 

ז במשך שנים. "הממתינות לאישורי המנהא Cלמט"שים פלסטיניים בשטח 

עקרונית על ידי לדוגמה, מט"ש באזור רמאללה עין ג'ריות, שמיקומו אושר 

 ז. ", עדיין ממתין לאישור סופי של המנהא2008-ז עוד ב"המנהא

ז "כי טיפולם של המנהא 2016ממשרד החוץ נמסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

וברצועת עזה גורם לכך שישראל  Cש בפרויקטים של מדינות תורמות בשטחי "מתפו

י טיפול במים לאוכלוסייה מאבדת רצון טוב מצד העולם לתרום כספים לבניית מתקנ

הפלסטינית, וכי ארגונים בינלאומיים עלולים להעביר כספים שהוקצו להם למטרות 

 -למקומות אחרים בעולם. ראש מדור ארגונים בינלאומיים במנהא"ז )להלן  -אלה 

כי הבנק העולמי הפחית  2016רמ"ד ארב"ל( מסר למשרד מבקר המדינה ביולי 

זור, בין היתר, בשל הביורוקרטיה הישראלית החלה במידה רבה את פעילותו בא

  קל יותר למדינות התורמות לממן פרויקטים. B-ו A, וכי בשטחי Cבשטח 

ז אחראי לחלק מהעיכובים בבניית מתקנים "הביקורת העלתה כי המנהא

 Cלטיפול בשפכים ביו"ש הקשורים בתהליך מתן האישור לבנייה בשטחי 

ש כי "ז ולמתפ"במימון ארגונים בינלאומיים. משרד מבקר המדינה מעיר למנהא

לאור האינטרס הישראלי בבניית מתקני טיפול ושימוש חוזר בשפכים 

לאוכלוסייה הפלסטינית ביו"ש ולאור המשך ההשקעות של גורמים בינלאומיים 

ויקטים בנושא זה, עליהם לפעול בהקדם לייעול ולקיצור הליכי האישור של פר

ביו"ש במימון גורמים בינלאומיים, ובראש ובראשונה פרויקטים הממתינים כיום 

לאישור. כמו כן, עליהם לשפר את איכות השירות, השקיפות ומקצועיות 

 הטיפול של אנשיהם הבאים במגע עם גורמים אלה.

 

 טיפול חסר במישור הבינלאומי בגופים הרלוונטיים

 רשות המים

הגורם המקצועי הישראלי המאשר בפועל פרויקטים של מים וביוב רשות המים היא 

ביו"ש, הן בשטחי ההתיישבות הישראלית והן מחוצה להם, לרבות בשטחי הרש"פ, 

על פי הסכמי הביניים ובמסגרת ועדת המים המשותפת והוועדות הטכניות 

שמתחתיה. עם זאת, הסמכויות החוקיות בשטחים האלה שמורות כאמור בידי 

 ש."ז ובידי מתפ"אהמנה

ז רואים ברשות המים את הגורם המקצועי המוסמך בנושאים "ש ומנהא"ואולם, מתפ

אלה, כפי שפורט גם בעניין פעילות ועדת המים המשותפת לעיל. כך נוצר מצב 

ז( חסר כלים מקצועיים לקידום מגוון יוזמות "אנומלי, ולפיו הגורם המוסמך )מנהא

בתחומי מים וביוב מול גורמים בינלאומיים, ואילו רשות המים, בעלת הכלים 
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המקצועיים, אינה רואה עצמה בעלת סמכות חוקית לניהול מגעים ולקידום פתרונות 

 . 76מול הגורמים האלה

הדומיננטי הביקורת העלתה כי אף על פי שרשות המים היא הגורם המקצועי 

והמוביל בכל נושא מפעלי המים והטיפול בשפכים ביו"ש, הקשור באופן הדוק 

לפעילות הגורמים הבינלאומיים המממנים, רשות המים ממעטת לקיים מגעים 

 המים רשות עם גורמים אלה, וגם אין לה גורם המרכז את הטיפול בנושא. על

ובמשרד החוץ ככל לבחון, יחד עם הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים 

עם גורמים בינלאומיים  במגעים מעורבותה בהגברת הצורך הנדרש, את

  פרויקטים בנושאי מים וביוב ביו"ש. ובשיפור יכולתה לקדם

 

 סביבה  ט"קמ

סביבה עם ה הגנתקישור בנושאי בתיאום ובגם עוסק, בין השאר, קמ"ט סביבה 

קידום מיזמים ותשתיות בבאזורים שכנים ו הגנת הסביבהל יםם במשרדעמיתיה

סביבה גם  ט"קמ משמש 2014-מכי  יצויןתומכות סביבה מול הקהילה הבינלאומית. 

 .מים טמקום קמ" ממלא

ט סביבה קשורים "הביקורת העלתה כי אף על פי שתחומי עיסוקו של קמ

באופן הדוק לפעילותם של הארגונים הבינלאומיים בתהליכי היזום, האישור, 

תחזוקה של הפרויקטים בתחום הגנת הסביבה בכלל התכנון, ההקמה וה

ט סביבה בעל תפקיד הממונה על "ובתחום הטיפול בשפכים בפרט, אין בקמ

 הקשרים עם הארגונים הבינלאומיים. 

כיום אין אחראי קשרים ט סביבה למשרד מבקר המדינה, כי "מסר קמ 2016ביולי 

 יימצאברורים יושגו אם  ותיתרונ כמהסביבה, אולם  טבתוך יחידת קמ" בינלאומיים

 ניתן יהיה להשפיע על קביעת סדרי עדיפויות בנוגע לפרויקטים )א(  בעל תפקיד כזה:

תהיה מעורבות גדולה  )ב( הבינלאומיים והפלסטיניים; סביבתיים ביוזמת הגורמים 

אחראי תחום זה יפעל  )ג( היחידה בכל הנוגע לקידום מיזמים רצויים;  מצדיותר 

את  לייעלהגורמים השונים, מפגשים העשויים  עםלטובת מפגשים תקופתיים 

סביבה לא  טהפעילות המשותפת ואת העשייה לטובת הסביבה באזורנו. יצוין כי קמ"

 .ש"למתפ או ז"המנהאזה לראש  בענייןפנה 

ט"שים ט סביבה עשוי לסייע בקידומו היא הכשרת מפעילי מ"דוגמה לנושא שקמ

פלסטיניים שנבנו במימון ארגונים בינלאומיים, בדומה להכשרת מפעילי מט"שים 

בישראל. שיפור בתחזוקת המט"שים הפלסטיניים ביו"ש עשוי לטייב במידה רבה את 

איכות המים המטופלים, ולסייע במניעת נזקים סביבתיים, לרבות כאלה המגיעים 

  לתוך שטחי מדינת ישראל. 
כי נחל שכם ונחל אלכסנדר וכן בקולחי מט"ש דוגמאות לכך ניתן למצוא בנושא הטיפול בשפ  76

 בירה, כפי שיפורט בפרקים הבאים. -אל
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לפרויקטים חדשניים בתחום המים שבוצעו בשיתוף גורמים ישראליים דוגמאות 

; 77ובינלאומיים הן פרויקטים של מכון הערבה, כמו ניטור ומיפוי זיהומי מים בנחל חברון

פרויקטי הקמת מתקנים לטיפול בשפכים בהיקף מצומצם בכפרים פלסטיניים ביו"ש; 

ט מים "ט סביבה וקמ"קמ. תמיכת 78הקמת מתקנים לשימוש חוזר ב"מים אפורים"

בפרויקטים מסוג זה עשויה לקדם פתרונות שיגדילו את כמויות המים הזמינים ביו"ש 

 וברצועת עזה ויגנו על הסביבה.

, חלחול הפלסטיני בכפר" אפורים"מים ב שהושקה מטע: 4-ו 3 תצלומים

 2015 יולי לעומת מאי

 

 2015 יולי, מכון הערבה: צילום  2015 מאי, מכון הערבה: צילום 

במקרים אחרים, היעדר תיאום וקשיים בתקשורת בין גורמים ישראליים ובינלאומיים 

גרמו למפגעים סביבתיים או הקשו על הצדדים למצוא פתרונות. דוגמאות לכך הן 

השפכים בנחל שכם ובנחל אלכסנדר הגורמים למפגעים סביבתיים בעמק חפר, וכן 

 י שיפורט להלן. זיהום נחל חברון בחומרים רעילים, כפ

 
מכון הערבה הוא מרכז אקדמי המפעיל תכניות לימוד ומחקר אקדמי בתחומי הסביבה השונים,   77

-http://arava.org/arava-research תוך כדי הדגשת שיתוף פעולה בין ישראל לשכנותיה.

centers/center-for-transboundary-water-management/israeli-palestinian-stream-monitoring-

program-the-besorhebron-river/ ,21.9.16. מתוך אתר האינטרנט של מכון הערבה . 

שפכים שאין בהם הפרשות אדם וניתן לעשות בהם שימוש חוזר. ראו להלן בפרק  -מים אפורים   78

 אזורי". המשנה "המשרד לשיתוף פעולה

http://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/israeli-palestinian-stream-monitoring-program-the-besorhebron-river/
http://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/israeli-palestinian-stream-monitoring-program-the-besorhebron-river/
http://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/israeli-palestinian-stream-monitoring-program-the-besorhebron-river/
http://arava.org/arava-research-centers/center-for-transboundary-water-management/israeli-palestinian-stream-monitoring-program-the-besorhebron-river/
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ז כי עליו לחזק את יכולתה של יחידת "משרד מבקר המדינה מעיר למנהא

ט סביבה לפעול מול גורמים בינלאומיים ולקדם פרויקטים ומיזמים בתחום "קמ

הטיפול בשפכים והשבת קולחים, לרבות העברת ידע והדרכת מפעילי 

יע גם במכוני ט סביבה יסתי"מט"שים פלסטיניים. במסגרת זו מומלץ כי קמ

 מחקר ובארגונים לא ממשלתיים העוסקים בתחומים אלה. 

 

 ז"מדור ארגונים בינלאומיים במנהא

מדור  -)להלן  בינלאומייםאזרחי הכולל את מדור ארגונים  תיאוםקיים ענף  ז"במנהא

 הבינלאומית ועם הארגונים הבינלאומיים.הקהילייה  עםהקשר  עלארב"ל(, האחראי 

המבקרים  בינלאומייםהמדור מספק היתרים, ויזות ורישיונות לאישים בארגונים 

 , ולעתיםC בעיקר בשטחיבאזור, מתאם את המעברים שלהם ומסייע בקידום מיזמים 

 המדור, ראש כולל אתשבאחריות אזרחית של הרש"פ. מדור ארב"ל  B-ו Aגם בשטחי 

עזה יש קצין ארב"ל ברצועת ור ביו"ש וסגן וחייל נוסף. כמו כן, בכל מרכז תיאום וקיש

 המסייע בתיאומים טכניים שונים. 

הייתה היחידה העוסקת בקשר מול ארגונים  2014הביקורת העלתה כי עד 

ז ענף בפני עצמו, שבראשו עמד קצין בדרגת סגן אלוף שתחתיו "בינלאומיים במנהא

ילים, ואילו מאותה רמ"ד ארב"ל בדרגת רב סרן שלו היו כפופים שני סרנים וכמה חי

שתחתיו  -רב סרן  -שנה צומצמה היחידה למדור, שבראשו קצין בדרגה נמוכה יותר 

 של ביכולתה פגע אדם בכוח זה צמצום, ז"במנהאפי גורם בכיר  על קצין וחייל נוסף.

 תורמות מדינות של השקעות ולקידום לייזום הנוגעות במשימות לעסוק היחידה

 .79"פברש וביוב מים בפרויקטי

ז לשקול דרכים לשיפור יכולותיו של אגף ארב"ל באופן שיאפשר "על המנהא

לו ליזום ולקדם פרויקטים רבים יותר בשיתוף גורמים בינלאומיים בלוחות זמנים 

 קצרים יותר. 

 

 המשרד להג"ס

הביקורת העלתה כי אף על פי שפועל במשרד להג"ס אגף יחסים בינלאומיים, 

מול עזה מרצועת מפגעי סביבה מיו"ש ונושאים של ככלל המשרד אינו עוסק ב

 גורמים בינלאומיים. 

שר להג"ס דאז ה לבקשת מסמכים כמה"ס להג במשרד הוכנו 2014-2013 בשנים

עם משלחת פרץ השר נפגש  2014בפברואר אזורי.  פעולה וףתיעמיר פרץ בנושא ש

  נושאיפעולה ב ףשיתו ןמטעם הרשות לאיכות הסביבה הפלסטינית. בפגישה נבח
ד מבקר המדינה מרמ"ד ארב"ל, לאחר בקשות חוזרות משר העברה חלקית של מסמכים שביקש  79

 פירוט ממצאי הביקורת בנושא זה.  נשנות במשך מעל חודשיים, הקשתה אתו
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הפעם הראשונה הייתה טיפול בשפכים, מניעת זיהום נחלים, טיפול בפסולת ועוד. זו 

פגישה רמת דרג בין ישראל לרשות הפלסטינית  התקיימהשלאחר שנים רבות 

 . 80בתחומי הסביבה

צוות משותף לישראל ולרשות הפלסטינית בראשות מנכ"ל  להקיםבישיבה הוחלט 

חודש וידון פעם בשיתכנס  ,ר רשות הסביבה הפלסטיניתומ"מ יו" ס"המשרד להג

טיפול בהזרמת שפכים ובשיתוף פעולה בעניינם, כמו  בנושאי סביבה נקודתיים

כי עקב חוסר שיתוף פעולה מן  2016ים. מהמשרד להג"ס נמסר באוקטובר נחלל

 הצד הפלסטיני לא התקיימו מפגשים של הצוות המשותף. 

חיוב ניסיונות שעשה בעבר המשרד להג"ס משרד מבקר המדינה מציין ב

בראשות השר לשעבר עמיר פרץ לקידום שיתוף פעולה סביבתי חוצה הקו 

לא נקט המשרד  2015הירוק עם הרש"פ. עם זאת, מהביקורת עולה כי משנת 

 צעדים ממשיים לקידום יוזמות מול גורמים בינלאומיים. 

שונים העוסקים מפעם לפעם בסוגיות יצוין כי קיימים פורומים אזוריים ובינלאומיים 

של זיהומי מים חוצי גבולות, שהמשרד להג"ס אינו משתתף בהם, אף שהוא יכול 

להיעזר בהם לקידום פרויקטים למניעת זיהומי מים באזורנו. לדוגמה, הארגון האזורי 

אקופיס( ומכון הערבה הפועלים מול גורמים אזוריים ובינלאומיים  -)להלן  81אקופיס

, במסגרת התכנית 83התקיים כנס מטעם אונסק"ו 2015. כמו כן, בנובמבר 82א זהבנוש

ההידרולוגית הבינלאומית, בנושא "שימור המערכת האקולוגית החופית ואתגרי 

מצוקת מים באזור מזרח הים התיכון", בהשתתפות גורמים אזרחיים מישראל, מלבנון 

ר למשרד מבקר ומהרש"פ. מהנדס מים ושפכים מישראל שהשתתף בכנס מס

, כי אחד היעדים שהציבו משתתפי הכנס היה הקמת פורום 2016המדינה בספטמבר 

דיונים אזורי, בחסות אונסק"ו, שבו ישתתפו רשויות מקומיות ובעלי עניין כדי להעריך 

את צרכיו ההולכים וגדלים של האזור ואת הסיכונים הניצבים בפניו ולהציע דרכי 

 .התמודדות עמם

ס מסר בתשובתו כי במשך השנים הוא פעל מול ארגונים ומול מדינות המשרד להג"

תורמות במטרה למזער מפגעים סביבתיים בתחומי יו"ש, וביניהם גם מפגעי זיהום 

מים חוצי גבולות, אולם עקב התנגדות הרש"פ לשיתוף פעולה רשמי עם הצד 

בהם ניתן ש פורומיםכמה  הוא ציין כי קיימיםהישראלי, הפרויקטים לא התקדמו. 

 המשרדבימים אלה ש תכנית הסביבה של האו"ם , לדוגמה:ליצור קשרים מקצועיים

תכניות (; UNEPמסגרתה )עם הפלסטינים ביתוף פעולה בהכנת הצעות לש עוסק

מן נציגים מישראל,  בהשתתפות סדנאות אזוריות תתקיימושבמסגרתן מאירופיות 

  מדינות האזור. מהרש"פ ו
 .2016אתר המשרד להג"ס, אוגוסט   80

 אזורי בעל נציגות בישראל, ברש"פ ובירדן. נקרא בעבר "ידידי כדור הארץ".-ארגון סביבתי  81

ים ים, פלסטיניעם מכון הערבה בהשתתפות גורמים ישראליהתקיים כנס מט 2016בספטמבר   82

גבולות בין ישראל, ירדן והרש"פ, שעסק בין היתר  ם בנושא שיתוף פעולה סביבתי חוצהיוירדני

 השבת קולחים. בבטיפול בשפכים ו

 United Nations Educational, Scientific and) ארגון החינוך, המדע והתרבות של האו"ם - אונסק"ו  83

Cultural Organization - UNESCO). 
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 שבמשרד פי על אף

 בעלי יש החוץ
 המתמחים תפקידים
 גורמים מול בעבודה

 גורמים, בינלאומיים
 אלה מקצועיים

 בזירה מעיסוק הורחקו
 ומשכך, הפלסטינית

 שותפים אינם הם
 בקידום פעילים

 מול פ"ברש פרויקטים
 בינלאומיים גורמים
 

מעיר למשרד להג"ס כי עליו להגביר את מעורבותו ואת משרד מבקר המדינה 

פעילותו מול גורמים אזוריים ובינלאומיים, בנושא מפגעים סביבתיים חוצי 

גבולות בכלל ובתחום המים בפרט, כדי לעודד יזמּות פרטית, הקמת פרויקטים 

והעברת ידע בין ישראל לפלסטינים לטיפול במפגעים סביבתיים בשני צדי הקו 

   .הירוק
 משרד החוץ

מדינת ישראל, יש אגפים הרלוונטיים במשרד החוץ, הממונה על יחסי החוץ של 

לנושא זיהומי מים חוצי גבולות עם שכנותיה, ביניהם אגף ארגונים בינלאומיים, אגף 

כלכלה ואגף המזרח התיכון. הממונה על שיתוף פעולה אזורי באגף המזרח התיכון 

כי אמנם  2016ועל תהליך השלום בתחום המים מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

 2012-2011ץ מעורב בנושאים הקשורים למים בזירה הירדנית, אך בשנים משרד החו

הורחק המשרד מהזירה הפלסטינית. הוא הוסיף כי בנושא המים והביוב, משרד החוץ 

מקבל עדכונים מן הגורמים המקצועיים, במקרה זה רשות המים, ויכול לסייע בעת 

ההחלטות; הוא ציין כי אם משבר )"כיבוי שריפות"(, אך אינו מעורב בתהליכי קבלת 

גורם זר מעוניין לבצע פרויקט ביו"ש ופונה למשרד החוץ, יכול המשרד לחבר בין 

 הגורמים.

מכאן עולה כי אף על פי שבמשרד החוץ יש בעלי תפקידים המתמחים 

בעבודה מול גורמים בינלאומיים, גורמים מקצועיים אלה הורחקו מעיסוק בזירה 

ם שותפים פעילים בקידום פרויקטים ברש"פ מול הפלסטינית, ומשכך הם אינ

 גורמים בינלאומיים. 

פעמיים בשנה, במאי ובספטמבר, מתקיים כנס של ועדת הקישור של המדינות 

-כנס התורמות(, הדן בדרכים לסייע לפיתוח הרש"פ באמצעות דו -התורמות )להלן 

אף היא  . ישראל מוזמנת84שיח בין המדינות התורמות, הרש"פ וממשלת ישראל

לכנסים אלה. משרד החוץ עומד בראש המשלחת הישראלית שבה משתתפים נציגים 

 ש."של משרדי ממשלה, ביניהם משרד החוץ, משרד האוצר ומתפ

הביקורת העלתה כי אף שנושא המים והאנרגיה ברש"פ נמצא על סדר יומם 

של כנסי התורמות, הנציגות הישראלית לכנסים אלה בראשות משרד החוץ לא 

ניצלה מפגשים אלה המתקיימים פעמיים בשנה לקידום פרויקטים בתחום 

 מניעת זיהומי מים משטחי יו"ש ורצועת עזה.

 
84  Ad Hoc Liaison Committee - AHLC on Palestinian Economy 15בה ו 1993. הוועדה הוקמה בשנת 

, האיחוד האירופי, הבנק העולמי, האו"ם, קרן המטבע הבינלאומית נציגים, ביניהם ארצות הברית

ונורווגיה המשמשת כיושבת ראש. מתוך אתר האינטרנט של הוועדה: 

http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6 . 

http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6
http://www.lacs.ps/article.aspx?id=6
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ש, בין היתר, כי ", כתבו נציגי מתפ2016 במסמך סיכום כנס התורמות מאפריל

ישראל ניסתה להדגיש את הצורך בקידום פרויקטים ולהשתמש בכנס ועדת 

שא, אולם הכנס התמקד בהיבטים הפיננסיים של התורמות כאמצעי למינוף הנו

 דווקא 85(NGESTהמט"ש החדש ברצועת עזה ) שפרויקט נכתב הרש"פ. בהמשך

 תיעתר לספקלא  תכוף", מתוך הדגשה שאם ישראל ובאופן"בחריפות בכנס הועלה 

לרבות מתקן ההתפלה  ,פרויקטים נוספים חשמל, תיחלש הנכונות לקדםלפרויקט 

 . לרצועת עזה

ד נכתב בסיכום כנס ועדת התורמות כי ייתכן שהכנס הבא יתמקד בהידוק עו

מעורבות המגזר הפרטי במשק הפלסטיני. יצוין כי כמה גורמים המתמחים בנושאים 

סביבתיים ביו"ש וברצועת עזה, כמו איגודי הערים לאיכות הסביבה ביו"ש ומכון 

פעילותם של יזמים  הערבה, הדגישו בפני משרד מבקר המדינה את חשיבות עידוד

 פרטיים ביו"ש, בכלל ובתחומים של טיפול במים בפרט.

ט מים בשנתיים האחרונות, מסר למשרד "ט סביבה, המשמש כאמור גם קמ"קמ

כי אף שהוא הגורם המכיר מקרוב ולאורך שנים את  2016מבקר המדינה ביוני 

יימות בשטח המציאות ביו"ש בנושאים של מים וטיפול בשפכים, לרבות הבעיות הק

ופתרונות אפשריים, הוא מעולם לא שותף בהכנת הנושאים לכנסים האמורים. 

לדעתו ניתן להציג את ישראל בכנסים אלה באור חיובי יותר שישקף את תרומת 

 המדינה למצב הסביבה ביו"ש.

כלכלי, ובמהותם -משרד החוץ מסר בתשובתו כי כנסי התורמות הם בעלי אופי מדיני

 מחים טכניים ודרגי מקצוע מעשיים העוסקים בביצוע הפרויקטים. אינם מפגשי מו

ש כי עליהם לבחון במשותף "משרד מבקר המדינה מעיר למשרד החוץ ולמתפ

דרכים לקדם יוזמות ופרויקטים המיועדים למניעת זיהומי מים ביו"ש וברצועת 

שנתיים של ועדת התורמות, ולהתייעץ -עזה, ומתוכם במסגרת הכנסים הדו

ממשלתיים, -כך עם כל הגורמים הרלוונטיים, הממשלתיים והחוץ לשם

 המכירים מקרוב את המציאות בשטח.

 

 המשרד לשיתוף פעולה אזורי

פרויקטים לשיתוף של  מםוקידו נםהמשרד לשיתוף פעולה אזורי אחראי על תכנו

טורקיה בתחומים של למדינות ערביות אחרות ולירדן, ל, "פפעולה בין ישראל לרש

  .86טק, חקלאות יבשתית וימית, תיירות, איכות הסביבה ועוד-יה והייתעשי

הסכים המשרד לשת"פ אזורי להשתתף במימון פרויקט שיזם מכון  2016-2014בשנים 

 כפרים עבור ואפורים שחורים מים והשבת לטיפול מבוזרות"מערכות הערבה בנושא 

 ומי הנחלים זיהום את לצמצם במטרה", המערבית בגדה ביוב לרשת מחוברים שאינם

  2016 בספטמבר המדינה מבקר למשרד מסר אזורי"פ לשת המשרד"ש. ביו התהום
הפעלתו כיום תלויה בהספקת לאומיים, ובצפון רצועת עזה במימון גורמים בינמט"ש שנבנה   85

 חשמל מישראל. 

 ים סוף בשיתוף ישראל, ירדן והרש"פ.לנוגע לים המלח ו, הRed-Dead המשרד הוביל את פרויקט  86
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 כדי שיתוף תוך ופלסטיני ירדני, ישראלי פעולה בשיתוף להתבצע נועד הפרויקט כי

של המשרד. המשרד הקצה  ואת ייעודו, באופן התואם את חזונו בינלאומייםגורמים 

 .87ת מעלות הפרויקטש"ח, מחצי 500,000לפרויקט 

קושי למצוא גורם שיבטח את  )א( לא יצא לפועל, בשל שני מכשולים:  הפרויקט

על פי דרישות חברת הביטוח הממשלתית  Aהמתקנים שנועדו להבנות במקור בשטח 

, Cענבל(. גם לאחר שהועבר הפרויקט לשטח  -ענבל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

בתמיכת מועצת הגוש, נשארו דרישות הביטוח לכפר חירבת זכריא שבגוש עציון, 

 לא ז")ב( המנהא  גבוהות, תהליך המו"מ בנושא זה התארך ולא הגיע לכלל סיכום;

  עיר )תב"ע( באזור. בנייןהיעדרה של תכנית  בנייה עקבהיתר  נתן

כי לטעמו הגורמים  2016מכון הערבה מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

שו די כדי לאפשר את מימושו של הפרויקט, וציין כי הממשלתיים הישראליים לא ע

. 88יצאו אל הפועל B-ו Aפרויקטים דומים שביצע במימון גורמים בינלאומיים בשטחי 

כי בניגוד לאזורים אחרים  2016ט סביבה מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר "קמ

היתרי  , דווקא למועצת גוש עציון יש ועדת תכנון מקומית שבכוחה להנפיקCבשטח 

 בנייה ומכאן שחוקיות הבנייה לא הייתה צריכה להכשיל את הפרויקט. 

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את תמיכתו של המשרד לשת"פ אזורי 

בפרויקט זה, המשלב הן תרומה למניעת זיהומי מים והן היבטי שיתוף פעולה 

לרתום את ישראלי, פלסטיני וירדני. עם זאת, המשרד לא עשה די כדי  -אזורי 

ז, במטרה למצוא דרכים להתמודדות "הגורמים הממשלתיים, ובראשם המנהא

נאותה עם המכשולים לצורך קידומו ומימושו של הפרויקט. משרד מבקר 

ז כי עליהם לשתף פעולה באופן "המדינה מעיר למשרד לשת"פ אזורי ולמנהא

 יתן.שוטף באיתור פרויקטים מסוג זה ובהסרת החסמים ממימושם, ככל הנ

כי בכוונתו לפעול מידית מול  2017המשרד לשת"פ אזורי מסר בתשובתו מדצמבר 

הגורמים הנוגעים בדבר: מכון הערבה, ענבל, המנהא"ז ומועצת גוש עציון כדי ליישם 

 את הפרויקט. 

ראוי לציין פרויקט נוסף שהובא לפני המשרד לשת"פ אזורי, אך לא הגיע לכדי 

תכנית אב לאגן הירקון, המשתרע משני צדי הקו מימוש בשל מכשולים שונים: 

הירוק. התכנית נמצאת בהכנה על ידי רשות נחל הירקון, ועיקריה הוצגו לפני המשרד 

העל של התכנית היא "הכנת תכנית אב -לצורך קבלת תמיכה כספית. מטרת 2014-ב

ה בהתבסס על מכלול ההיבטים 'עוג-כוללת ומדיניות לניהול אגן הירקון/אל

רולוגיים, האקולוגיים והסביבתיים ובשילוב נכון עם הפעילות האנושית, להפיכת ההיד

 האגן למרחב איכות סביבתי, אורבני ואזורי חוצה גבולות". יצוין כי תכנית שיקום 
לקואופרטיב  מקומית מים השבת בשילוב קהילתי לטיפול ייחודי במודל המשרד ציין כי מדובר  87

פלסטיניים )ביניהם ראשי ערים וחברת  גופים עם יתוף פעולהש תוךמ חקלאי, שתוכנן להתבצע

 במשותף הפרויקט את לרכז היה שתפקידה ,סביבה איכות ירדנית לשירותי מהנדסים(, חברה

 הקמת המשפחות בנושא את שתוכנן להדריך רהט של והביוב המים ערבה, ותאגיד מכון עם

 .הנדרשים ההיבטים בכל ותפעולו הקואופרטיב

מטע שהושקה ב"מים אפורים"  -פרויקט דומה של מכון ערבה  המציגים 4-ו 3תצלומים ראו לעיל   88

 .2015בכפר הפלסטיני חלחול, מאי לעומת יולי 
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 לא ישראל ממשלת
 מדיניות הכ עד גיבשה
 חוצה סביבתי לניהול
 ולניהול בכלל גבולות
 זה מסוג מים זיהומי
 טיפול היעדר. בפרט
 החלטות וקבלת
, הממשלתית ברמה

 גורם היעדר וכן
 אחד ממשלתי
 - זה נושא על המופקד

 מציאת עיכבו או מנעו
 פגיעה אגב פתרונות

, בסביבה מתמשכת
 הציבור בבריאות

 הציבורי ובאינטרס

 

לנחל הירקון בוצעה בהצלחה בצדו המערבי של הקו הירוק, ותכנית האב נועדה 

ר למשרד מבקר המדינה ביוני להרחיבה לכל האגן. מ נהל רשות נחל הירקון מס

כי המשרד לשת"פ אזורי הביע נכונות לקדם את הפרויקט, אולם בשל חשש  2016

של רשות נחל הירקון שאינה עומדת בקריטריונים לקבלת מימון מהמשרד היא לא 

  המשיכה את התהליך, וגם הוא מצדו לא פנה אליה להמשך הטיפול בנושא.

המשרד לשת"פ אזורי הודיע בתשובתו כי בכוונתו לבחון יחד עם רשות נחל הירקון 

 את האפשרויות לקידום פרויקט זה. 

 
מהאמור לעיל עולה כי פעולתם של הגורמים הממשלתיים בתחום הייזום, 

התיאום והאישור של פרויקטים במימון גורמים בינלאומיים לוקה בחולשה 

נמוכה, בהיעדר תיאום ושיתוף פעולה בין הגורמים ממשית, ברמת מעורבות 

ניכר חוסר בגורם אחד שינהל ויתכלל נושא זה.  -הממשלתיים, ומעל הכול 

בעקבות זאת מתעכבים, או שאינם מתבצעים כלל, פרויקטים למניעת זיהומי 

מים בין ישראל לבין שטחי יו"ש ורצועת עזה. משרד מבקר המדינה ממליץ כי 

שת"פ אזורי, המשרד להג"ס ומשרד החוץ יבחנו במשותף ש, המשרד ל"מתפ

 נושא זה, וימליצו על גורם אחד שיוביל אותו כאמור. 

 

 

 היעדר מדיניות ממשלתית 

נמצא כי ממשלת ישראל לא גיבשה עד כה מדיניות לניהול סביבתי חוצה 

, ואף לא דנה בנושא זה 89גבולות בכלל ולניהול זיהומי מים מסוג זה בפרט

בשנים האחרונות. בכך התעלמה מהשלכותיו הרחבות של הנושא, בין היתר 

-על עתודות המים של ישראל, על בריאות הציבור ואף על ההיבט המדיני

 ביטחוני. 

עוד הועלה כי בסדרת נושאים, למרות מאמצים מצד דרגי הביצוע בגופים 

סרת מפגעים סביבתיים, היעדר הסכמות ולה-הממשלתיים להביא לפתרון אי

טיפול וקבלת החלטות ברמה הממשלתית, וכן היעדר גורם ממשלתי אחד 

מנעו או עיכבו  -המופקד על נושא זה ותכלולו מול כלל הגורמים המטפלים 

מציאת פתרונות אגב פגיעה מתמשכת בסביבה, בבריאות הציבור ובאינטרס 

 הציבורי.

 
 .266, עמ' לויראו גם   89
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ת במגוון נושאים שפתרונן מבושש לבוא קושי זה עובר כחוט השני בין בעיו

לעתים במשך עשרות שנים, כמו: שפכי אזור ירושלים המוזרמים לקדרון, זיהום 

בירה ושפכי רצועת עזה המוזרמים -נחל אלכסנדר, זיהום נחל חברון, קולחי אל

 לים ולנחלים, כפי שיפורט להלן. 

ר הביטחון דאז, משה פנה מנכ"ל רט"ג, שאול גולדשטיין, לש 2016במכתב מינואר 

יעלון, והתריע כי מצב הטיפול בביוב בשטחי יו"ש חמור ביותר, ולכן יש פגיעה 

מתמשכת באקווה המרכזית של ישראל, פגיעה בטבע ובמטיילים וזרימת זיהום 

בפרטה פעולות  2016ש השיבה למכתב זה בפברואר "לתוככי ישראל הריבונית. מתפ

הסביבה במציאות המורכבת של חלוקת  ז בתחום איכות"רבות שעושה המנהא

 השטח והשליטה ביו"ש.

השיב מנכ"ל רט"ג למכתב זה וכתב, בין היתר, כי למרות מאמצי  2016במרץ 

לשפר את המצב, השינויים בשטח קטנים וכי  ויכולת ז הפועל כמיטב"המנהא

"פתרונות של ממש ייתכנו רק על ידי מהלך החלטי של ממשלת ישראל". הוא הוסיף 

שנים למלחמת ששת הימים. ממשלות ישראל במשך כל  50י "בשנה הבאה ימלאו כ

התקופה הזו לא טיפלו כהלכה בבעיית הביוב בשטחי יהודה ושומרון. לצערי, מצב 

הטיפול בביוב בהתיישבות היהודית אינו טוב בהרבה. אני מציע ומבקש שנושא זה 

 רואה לא ישראל מדינת לפיה ברורה החלטהיעלה לשולחן הממשלה ותיפול 

 מדינת אזרחי של השתייה מי את לסכן תסכים ולא וקולחים ביוב נתיבי בנחלים

 ".ושומרון יהודה תושבי כל ושל ישראל

 טיוטה - ושומרון ביהודה סביבתי לניהול אב לתכנית TOR90במסמך שכותרתו "

למשרד יהודה ד"ר ניצן לוי  -לדיון", שהעביר מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה 

ט סביבה, הוצע מתווה לגיבוש מדיניות לניהול סביבתי ביו"ש. במסמך "להג"ס ולקמ

 נכתב כי:

 נכון לנהל הדרך מהי לשאלה, באשר בדילמה קשה נמצאת ישראל מדינת

 הוא כן, פעולה, ואם משתף אינו השני, הצד שבה במציאות הסביבה, את

 עבור התשתיות הקמת את לנהל יש כיצד פתרונות. לקדם יכולת חסר

 להיות צריכה ישראל למדינת האם התורמות, ידי המדינות על הפלשתינים

 פתרון כל של ומה המשמעות המוקמות, לתשתיות באשר עדיפות או דעה

 מסוג קבע הסכם ייחתם עת הצדדים, בין העתידי הסביבתי לניהול מוצע

 הנחה מתוך זאת יוצאות לעבודה פ... ההנחיות"לרש ישראל כלשהו בין

 הרגישות בשל סביבתית, מבחינה בעייתית היא מדיניות חוסר של שמדיניות

 מובנית מדיניות להגדיר שעדיף ושומרון, ונראה ביהודה הסביבה הרבה של

  .ל"בינ וארגונים פרטיים של יזמים יוזמות אחרי להיגרר מאשר
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הביקורת העלתה כי גם המשרד להג"ס לא הגדיר לעצמו מדיניות לניהול 

יבתי בין ישראל ליו"ש ולרצועת עזה. הנהלת המשרד לא דנה בניהול סב

הסביבתי הרצוי בהתחשב, בין היתר, באיומים הסביבתיים העיקריים, בתנאי 

 פוליטי ובהסכמים בין ישראל לרש"פ ולירדן. -השטח, במצב הגאו

בנושא מפגעים סביבתיים באיו"ש מיוני  וביטחוןועדת המשנה של ועדת חוץ  בישיבת

, סיכם היו"ר כי הוועדה קוראת לשר ולמנכ"ל המשרד להג"ס לגבש תכנית אב 2016

לא החלו  2017הביקורת העלתה כי עד ינואר  .שעם מתפ" יחד גבולות לסביבה חוצת

 ש בפעולות לגיבוש תכנית האב האמורה."המשרד להג"ס ומתפ

רד להג"ס כי ראוי שייזום תהליך לגיבוש משרד מבקר המדינה מעיר למש

מדיניות כוללת בנושא זיהומי מים החוצים את הקו הירוק, והטומנים בחובם 

סיכונים סביבתיים ובריאותיים ממשיים לתושבי ישראל, והם בעלי היבטים 

חשובים נוספים גם לשיתוף פעולה אזורי עתידי; על הנהלת המשרד להג"ס 

בממשלה בנושא מדיניות סביבתית חוצת גבולות ליזום דיון מקיף ומעמיק 

בכלל ובנושא זיהומי מים בין ישראל לשטחי יו"ש ורצועת עזה בפרט, כדי שזו 

תגבש מדיניות מתואמת לכלל משרדי הממשלה העוסקים בנושא ותקבע את 

הגורם הממשלתי שיוביל את הטיפול בו. בהתאם לכך, על המשרד להג"ס, 

ז, לגבש את מדיניותו בנושא זה, ובכלל זה "המנהאש ועם "בהתייעצות עם מתפ

דרכי העבודה מול משרדי הממשלה האחרים, מול גורמי הביטחון ומול 

 הגורמים הבינלאומיים. 

המשרד להג"ס מסר בתשובתו כי הנהלת המשרד מכירה בבעייתיותו של נושא זיהום 

אדם ותקציב יוקצו משאבי כוח  2017-מים חוצה גבולות, וכי בתכנית העבודה ל

לצורך הגברה של ממש בפיקוח כדי למפות את הבעיות בתחום זה וכדי לפעול 

בהתאם לסמכויות המשרד למיגורן. במסגרת זאת תקום יחידה מיוחדת שתופעל 

באמצעות רט"ג ותעסוק בצמצום מקורות הזיהום ובמניעתם. כמו כן, בכוונת המשרד 

של פתרונות לבעיות שאותרו  תכנית כוללת, אשר תבחן סל 2017להכין במהלך 

 ותגדיר את הדרכים ליישומם.

, מסרה כי היא מסכימה עם המלצת 2016המים, בתשובתה מדצמבר  רשות

וכי היא  ,משרדי לטיפול במפגעי הזיהום הללו-יש להקים צוות בין ולפיה ,הביקורת

 נושאים מסוימים. היא סבורה כיבאף פועלת בימים אלה להקמת צוותים מקצועיים 

שיהיה אחראי על גיבוש המדיניות  ,היא הגורם המתאים לעמוד בראש צוות כזה

 המקצועית בנושא.

המשרד לשת"פ אזורי מסר בתשובתו כי הוא רואה עצמו כמשרד המוביל לצורך 

תכלול עבודת משרדי הממשלה השונים ומול גורמים בינלאומיים בעניין ייזום 

 פרויקטים אזוריים, תיאומם ואישורם. 
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רד מבקר המדינה מדגיש לפני כל הגורמים האמורים את חשיבות שיתוף מש

הפעולה ביניהם, שמטרתו להביא למיצוי הפוטנציאל הטמון בשיתוף הקהילה 

הבינלאומית במימון פרויקטים בתחום תשתיות המים והשפכים באזור יו"ש 

 ורצועת עזה.
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בזיהומי מים  של טיפולמקרים פרטניים 

 עזה צועת רבין ישראל ליו"ש ו

 משפכי ירושלים נחל קדרוןזיהום 

זורם מירושלים, יורד מאזור העיר העתיקה לכיוון מדבר יהודה, עובר דרך  נחל קדרון

של  רובו רובק"מ נשפך לים המלח, צפונית לנחל דרגה.  34-בקעת הורקניה ולאחר כ

 והוא עובר בחלקו בשטחים שבשליטת הרש"פ. ,"שביונמצא  קדרוןאפיק 

  בעיר העתיקה קדרון מוצא: 5 תצלום

 

 המלח ים ניקוז רשות: צילום

הפעילות האנושית הרבה שהתקיימה לאורך תוואי הנחל במהלך ההיסטוריה הופכת 

גבעות,  -את אגן קדרון לאחד מנופי התרבות החשובים בעולם. הוא עובר מגוון נופים 

, כמו מנזרים, מערות התבודדות רביםבקעה וקניונים מרהיבים, ולאורכו אתרי מורשת 

  .91הדתות המונותאיסטיות שלושמפעלי מים עתיקים המקודשים לבני ו
 קדרון.תכנית האב לאגן   91
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 שנים עשרותזה 

 הביוב מי מוזרמים
 שפכי של הגולמי
 ושל ירושלים מזרח
 ערים ארבע

 תוך אל פלסטיניות
 . קדרון נחל אפיק

 מהשפכים 85%-כ
 מהעיר מגיעים

 נכנסים, ירושלים
 וזורמים ש"יו לשטחי
 לכוון האפיק לאורך

 המלח ים

 

 92באפיק קדרון מרסבא מנזר: 6 תצלום

 

 המלח ים ניקוז רשות: צילום

שפכי כי זה עשרות שנים מוזרמים מי הביוב הגולמי של  הביקורת העלתה

 שוםנחל קדרון, ללא אפיק ות אל תוך יארבע ערים פלסטינשל מזרח ירושלים ו

 של לא מטופלים של שפכים  , מדי יום ביומו,טיפול. מדובר בהזרמה לנחל

ישראלים ופלסטינים המתגוררים במרחב ירושלים, בית לחם ובית  150,000-כ

 ירושליםהעיר מהשפכים מגיעים מ 85%-. כ93מלמ"ש 17-סאחור בכמות של כ

וזורמים מרחק קצר בתוך שטחי ישראל, ולאחר מכן נכנסים לשטחי יו"ש 

  וזורמים לאורך האפיק לכוון ים המלח.

מטרד וסביבתי חמור ביותר, מהווה  תברואתימפגע זרימת השפכים בנחל היא 

ההר המזרחית ואת חלקו הצפוני של  את אקוות זהמתמקשה לתושבי האזור, 

 זו עובדה. 94ים המלח ומסכנת את אוכלוסיות החי והצומח באזור אגן הנחל

 .בדבר הנוגעים הממשלתיים הגופים לכל שנים זה ידועה

 
 מים בחורף בלבד.  בו זורמיםוהזרימה הנראית בנחל היא של מי ביוב. נחל קדרון הוא נחל אכזב,   92

מלמ"ש נגר עלי  3-2-. בתוספת כמלמ"ש 4-ומשטחי הרש"פ כ "שלממ 12-מירושלים מוזרמים כ  93

 קוב מי שפכים ביום. 45,000-בזמן הגשמים, זורמים בנחל כ

, בפרק "טיפול המדינה )התשע"ב( 2011 קובץ דוחות ביקורת לשנתמבקר המדינה, ראו גם   94

 .109בשיקום נחלים", עמ' 
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  קדרון נחלזרימת שפכים ב: 7 תצלום

 

לרבות השלכתם , במישרין או בעקיפין, מים זיהום על כאמור איסור קובעחוק המים 

 חוקים לתוך מקור מים או בקרבתו. מרים נוזלים, מוצקים או גזייםוחאו הזרמתם של 

חוק למניעת מפגעים, נוספים האוסרים זיהום של הסביבה בביוב לא מטופל הם 

קיון, האוסר הנהאוסר בין היתר על יצירת מפגעי ריח, וחוק שמירת  1961-תשכ"אה

  על השלכת פסולת.
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 עבירה על החוק קדרון היא לנחל ירושלים שפכי הזרמת, אלה חוקים פי על

 לשטחי יו"ש, עולה גם חשש מהפרתמאחר שהשפכים מגיעים גם . הישראלי

הבינלאומי המחייב כאמור את המחזיק שטח בתפיסה לוחמתית לשמור  הדין

מפגיעה בו ולאפשר לאוכלוסייה  להימנעעל נכסי השטח הנתפס, לשקמו, 

 .95המקומית ליהנות ממנו

לספק בין היתר  אחראיתחברת הגיחון בע"מ, תאגיד הביוב והמים של ירושלים, 

על ידי  1996-הוקמה ב חברת הגיחוןמרחב ירושלים.  תושביב וניקוז לשירותי ביו

-תשס"אהעיריית ירושלים והיא פועלת כתאגיד עצמאי מכוח חוק תאגידי מים וביוב, 

מגדיר את הטיפול בביוב "פעילות  זהחוק תאגידי מים וביוב(. חוק  -)להלן  2001

ומתפעל מתקני טיפול בשפכים  חיונית", לצד מתן שירותי מים לצרכנים. הגיחון מקים

 מבט"י(. -באמצעות החברה למפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ )להלן 

הייתה כל השנים עד הקמת ו הגיחון בחברת השליטה בעלת היאעיריית ירושלים 

לטיפול בשפכי ירושלים מכוח חוק הרשויות  במישריןחברת הגיחון אחראית 

 .1962-תשכ"בההמקומיות )ביוב(, 

רשות המים מופקדת על מניעת זיהום מים והיא גם אחראית לפקח על תאגידי המים 

 מילת"ב.החוק תאגידי מים וביוב. במסגרת רשות המים פועל ל 80והביוב מכוח סעיף 

 1המשרד להג"ס אמון על מניעת זיהום מים ואכיפה נגד זיהום מים מכוח סימן א

ועל חוק שמירת הניקיון רות מכוח עבי שלבחוק המים. המשרד ממונה גם על אכיפה 

 שמירת ערכי הטבע והנוף. 

ית של המים מכוח תפי חוק להבטחת איכותם התברוא משרד הבריאות ממונה על

 והתקנות שהותקנו מכוחה. 1940פקודת בריאות העם 

בעיר ופועלת באמצעות ועדת  והבנייהעל תהליך התכנון  אחראיתעדה המחוזית והו

הבריאות  משרד בוועדה חברים:ועדת המשנה לביוב(.  -הלן המשנה למים וביוב )ל

 החקלאות משרד"ס, להגהמשרד  המים, רשות, המחוזית התכנון לשכת)יו"ר(, 

 ירושלים. ועיריית (משרד החקלאות -ופיתוח הכפר )להלן 

ז מייצגים את הריבון בשטחי יו"ש, האחראי על פי הדין המקומי "ש והמנהא"מתפ

ירה על השטח עבור האוכלוסייה המתגוררת בו ועל אכיפת והבינלאומי על השמ

 הדינים הסביבתיים החלים באזור. 

 

 

 
להגנת הסביבה  המסגרת הנורמטיבית"בפרק ; ראו פירוט 1949 משנת הרביעית נבה'ז אמנת  95

 , הדין הבינלאומי. ביו"ש "
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ניסיונות למציאת פתרונות לטיפול בשפכים 
 בנחל קדרון

מזרח ירושלים -דרוםמועלות ונידונות תכניות שונות לטיפול בשפכי  שבעיםמשנות ה

גם חלופות לפתרון משותף לישראל  נבחנו התשעים משנותהמוזרמים לקדרון. 

 קדרון, מתקן במורד 96אגודת המים "מי בקעת הירדן" הקימה 2008-בולפלסטינים. 

, בצינור ראשוני סינון לאחרבאזור בקעת הורקניה, התופס את השפכים ומובילם, 

בבקעת הירדן, וכך  היישובים הישראלייםהתמרים של  מטעיק"מ לכיוון  84-לאורך כ

הביוב זורם ש היות, זאת עם. המלח לים השפכים זרימת את ה רבהבמידמפחית 

 5-מחלחלים כ במהלך הזרימה זה,ק"מ עד להגעתו למתקן  23-במורד נחל קדרון כ

 שפכים בקדרון.פותר כראוי את בעיית ההמתקן אינו  לנחל. לפיכך"ש של ביוב מלמ

 קדרון בנחל השפכים זרימת תוואי: 4 מפה

 

 2016נחלים, מתוך: דוח ניטור 

 :האחרונות השנים עשר במהלך שנבחנו העיקריות החלופות להלן

הוכנה תכנית מפורטת להקמת קו הולכה  2008-2002 בשנים :הינדי אבו חלופת

 מתחת"מ ק 2.8 באורך מנהרה דרך אבו הינדי ואדי באזורלשפכים מירושלים 

מזרח וחיבור למט"ש בנחל אוג. חלופה זו  לכיווןבמזרח ירושלים  אבו דיס לשכונת

, ובשל הצורך באישור מהצד מיטבית מן הבחינות ההנדסית והסביבתיתנחשבה 

הפלסטיני בוועדת המים המשותפת, אף הוכנה טיוטת הסכם מסגרת עם הרש"פ. 

בשל  מצדםהיא נתקלה בהתנגדות עקרונית  ניםהתכנית לפלסטי ואולם, משהוצגה

. בניסיון לשכנע את הפלסטינים דיס מתחת לשכונת אבו הצורך בחציבת מנהרה

 מאמצים רבים במשך שנים, לרבותישראלים  בכירים השקיעולהסכים לחלופה זו 

. הטיוטה לא נחתמה הממשלה וראשלהגנת הסביבה ולשיתוף פעולה אזורי  שרים

  הפלסטינים כאמור.  של עקרוניתבשל התנגדות 
 .אגודה שיתופית חקלאית  96
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רשות ניקוז ים המלח, בהובלת  קידמה 2012-2009בשנים  :האב תכנית חלופת

שמטרתה יצירת מרחב איכות בין העיר  98לקדרון אב תכנית, 97פרופ' ראובן לסטר

וים המלח, בין היתר באמצעות פתרון בעיית הביוב, פיתוח  ירושליםהעתיקה, מרכז 

ווחת תיירותי של מוקדי תרבות ומורשת ועלייה לרגל, שיתוף הציבור וקידום ר

בריאות, חינוך סביבתי, תרבות, ספורט ופנאי. בוועדת ההיגוי של תכנית  -התושבים 

ירושלים, רשות ניקוז ים המלח, המשרד להג"ס, מכון ירושלים  עירייתהאב השתתפו 

חלופה זו, יונח צינור מירושלים  לפילחקר ישראל, מכון מילקן ומרכז פרס לשלום. 

עובידיה, שם יוקם ויופעל מט"ש על ידי  היישובליד  Cבשטח  לאזור Bדרך שטח 

מלמ"ש של  5ועדת ההיגוי, עד  שהכינהחברה בינלאומית. לפי טיוטת מזכר ההבנות 

 .99לנחל יוזרמווכל השאר  ,מי קולחים ישמשו את עובידיה וסביבתה

שהמט"ש לא  חשש: האלה מהנימוקיםלחלופה זו התנגדה רשות המים, בין היתר, 

חשש שהפלסטינים ישלטו במי הקולחים ולא יאפשרו שימוש בהם יתופעל כראוי; 

 בבקעה.  הישראליים ליישובים

 של השיפוט בתחום"ש מט לבניית תכנית קודמה 2012-ב :ירושלים בתוך"ש מט

 נסוגה החברה. בפטנט מוגנת ייחודית בטכנולוגיה הולנדית חברה ידי על ירושלים

 .הירוק לקו מעבר פעילות להחרמת בינלאומיים לחצים בעקבות מהסכמתה

שלום למצוא  סילבן לשעבר אזורי פעולה לשיתוף השר ניסה 2014-2013 בשנים

 .צלח לא הוא שגם, בינלאומי, בסיוע גורם פתרון לבעיה

הוועדה המקצועית לביוב והוועדה המחוזית  לפי הנחיות :המשולבת החלופה

 חלופה, על פי המלצת המילת"ב, 2010-מ, החלה להתגבש 2006-2005מהשנים 

-תתי לארבעה חלוקה לפי, לקדרון המוזרמים ירושלים בשפכי לטיפול משולבת

 אל מזרחה מנהרה רךהזרמת הביוב ד -/ עמק צורים צפוני  אגן-)א( תת : אגנים

  הסנקה מערבה למט"ש נחל שורק;  -גיא בן הינום  אגן-)ב( תת ; האוג"ש מט

 -מרכזי  אגן-תת)ד(  הסנקה מערבה למט"ש נחל שורק;  -תלפיות מזרח  אגן-תת)ג( 

לגדר ההפרדה והזרמת מי הקולחים לנחל  קדרון סמוך נחלבמט"ש שיוקם ב טיפול

 .הפלסטינייםבשפכי הכפרים  יימהלוקדרון שם 

שיזם  מינהלי אכיפה מהליך נובעתלהג"ס מסר בתשובתו כי תכנית זו  המשרד

 ידי על סטטוטורי באופן קודמה זו חלופהלכן.  קודם מספר שניםהגיחון  נגדהמשרד 

יחסית  קצר ובזמןתכנוני מקיף  הליך, ולאחר 2014-2012 בשנים לביוב המשנה ועדת

המשיכה ועדת המשנה לקדם חלופה זו  מאז. רכיביה את המחוזית הוועדה השריא

 אישור אתלקראת ביצוע. ההנחה שעמדה בבסיס חלופה זו היא שאין היא מצריכה 

"פ, בניגוד לחלופות אחרות שכשלו במהלך השנים. לדעת יו"ר ועדת המשנה הרש

להג"ס, אף שחלופה זו אינה מיטבית, היא עדיפה בנסיבות  המשרד ולדעתלביוב 

שגם תכנית זו דורשת  וענתרשות המים חולקת כיום על הנחה זו, וטהעניין. יצוין כי 

  הרש"פ במסגרת ועדת המים המשותפת, כפי שיפורט בהמשך. מצדאישור 
ולשעבר עורך דין של רשות ניקוז ים  בירושלים לדיני סביבה באוניברסיטה העברית מומחה  97

 המלח.

להכנת תכנית  1995מש בשנת יאריה רחמימוב, על פי המודל ששידי האדריכל בהתכנית הוכנה   98

 האב לנחל הירקון.

 (.2013נאר" )-רשות ניקוז ים המלח, "תכנית יישום לאגן נחל קדרון / ואדי אל  99
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החל המתאם, האלוף יואב )פולי( מרדכי, לבדוק  2015-ב: המים רשות חלופת

 שתי המתאם אימץרשות המים  בהמלצתאפשרויות לפתרון בעיית השפכים בקדרון. 

  היעדרו.במקרה של  והשנייהעם הרש"פ  תיאוםחלופות, האחת במקרה של 

 

 

 המחלוקות בין הגופים 
הוועדה המחוזית ּוועדת המשנה לביוב מקדמות, כאמור, בשנים האחרונות את 

החלופה המשולבת. בהזדמנויות שונות הביעו יושבות ראש הוועדות את מורת רוחן 

 בהן ומן העיכובים בתכנית.מהתנהלות הגורמים השונים החברים 

"אנחנו : 2014יוני ועדה המחוזית מבו, דברי יו"ר ועדת המשנה לביוב, בדיון לדוגמה

שנים מתבוססים בצרה הזאת, כל פעם שמשהו הגיע לאיזה שהוא סיום חזרנו 

אחורה. שלפו איזה שפן מהכובע ואמרו זה לא טוב, יש לנו תכנית יותר טובה... אנחנו 

 .שהתקדמנו עוד פעם לוקחים אותנו אחורנית" מרגישים שברגע

נכתב: "הוועדה מביעה את מורת  2014אוקטובר עדה המחוזית מודיון הו פרוטוקולב

רוחה מהתנהלות חברת הגיחון בהקשר למפגע הביוב הגולמי אשר זורם בנחל קדרון 

ללא טיפול, ומצרה על כך שהעיר ירושלים גורמת למפגע השפכים הגדול ביותר 

נה. הוועדה מודעת לפעולות אשר ננקטו בנושא זה מצד חב' הגיחון אך היא במדי

סבורה כי לא נעשה די וכי ישנם נושאים חשובים בהם ניתן היה להתקדם באופן 

 משמעותי ביותר, ואשר אינם מטופלים כראוי".

החליטה חברת הגיחון להעמיד את פתרון בעיית נחל קדרון  2015באוגוסט 

כיעד החשוב ביותר שלה. היא  -ווה מוסכם בר מימון ובר ביצוע באמצעות גיבוש מת

שכרה חברה חיצונית לניתוח החלופות שנידונו באותה עת, על המשמעויות 

וההשלכות הנגזרות מהן, מתוך שקלול הסיכונים הגאופוליטיים, הטכניים 

הוגש הדוח הסופי בין היתר לשרי האוצר, התשתיות,  2016והסטטוטוריים. ביולי 

הבריאות, החקלאות, הפנים והג"ס ולממלאי תפקידים רלוונטיים בגופים 

 . 100דוח הגיחון( -הממשלתיים המעורבים בנושא )להלן 

במבוא לדוח כתב מנכ"ל הגיחון כי "השתלשלות העניינים בסוגיית נחל קדרון 

מלמדת שכל משרד ממשלתי רואה בעיקר את צדקתו שלו ובעיקר את תחום 

א מופקד. עד כה לא קם גורם ממשלתי, בעל ראייה כוללת, האחריות שעליו הו

שבכוחו להביא לקבלת החלטה מחייבת ולהכריע בין הגישות המנוגדות )שבכל אחת 

כל משרד  -מהן יש הגיון פנימי( המקודמות על ידי משרדי הממשלה השונים 

 באמצעיו הרגולטוריים".

משפטי לממשלה, לפרקליט פנה יו"ר דירקטוריון הגיחון ליועץ ה 2016בספטמבר 

המדינה ולמבקר המדינה ב"בקשה דחופה למתן הוראות" בנושא קידום פתרון 

לשפכי נחל קדרון. הוא תיאר מציאות שבה חברת הגיחון מוצאת עצמה "בין הפטיש 

מצד אחד מאוימת על יד המשרד להג"ס שאם לא תתחיל להקים שתי  -לסדן" 

פתח נגדה ונגד נושאי משרתה חקירה תחנות שאיבה לפי החלופה המשולבת, תי  
 (.2016 ,קדרון דו"ח הערכת חלופות" )יוליכי אגן חברת הגיחון בע"מ, "מתווה לטיהור שפ  100
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פלילית בגין זיהום נחל קדרון, ומצד אחר מורה לה רשות המים, שהיא הרגולטור 

שאליו כפופה הגיחון, שלא להתחיל בשלב זה בהקמת התחנות. הגיחון מבקשת 

 מהנמענים האמורים הנחיה ברורה כיצד עליה לפעול.

שה הגיחון להבהיר כי מציאת ביק 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

פתרון לטיפול בשפכים בקדרון היא מורכבת, סבוכה ורצופת מכשולים: מצב ביטחוני 

לא יציב; מגבלות רגולטוריות וצורך בתיאום מול גורמים רבים; צורך בהפקעת אדמות 

בחלק מהפתרונות; צורך בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרש"פ; מגבלות הנדסיות; 

 ת בינלאומיות; מגבלות תקציביות.השפעות פוליטיו

 

 שינוי בעמדת רשות המים

, בעקבות דיון בין רשות המים לבין המתאם, התגבשה 2015של  השנייה במחצית

ההכרה ברשות המים שיש סיכוי למימוש חלופה עדיפה על החלופה המשולבת, 

הגיחון על ידי  נדרשה 2015 באוקטוברשפורטה לעיל. רשות המים חלופת  הלוא היא

 המשרד להג"ס לבצע בדיקת היתכנות לשינוי התכנית בהתאם.על ידי רשות המים ו

שינוי זה בחומרה והתייחסה לכך במהלך דיון בפורום  ראתהיו"ר ועדת המשנה לביוב 

: "מה שמשנה זה שזו תכנית מאושרת שאתם ישבתם בה 2015הגיחון באוגוסט  של

מה שמחייב במדינת ישראל. לא מתחיל עכשיו  בתוך הוועדות שאישרו אותה. וזה

 שיח רגולטורים. שיח רגולטורים נקבע בוועדה. אחרת התוכנית לא הייתה מאושרת...

זה מה שאתה אומר: אני עכשיו הולך לעקוף את מערכת התכנון. ואני הולך לעשות 

 את זה כי יש לי מקלות בגלגלים".

"זו בושה וחרפה למדינת  :2015מבר מספט גם יו"ר הועדה המחוזית בדיון מיום כך

ישראל ולכל אחת מהרשויות שיושבות פה שהביוב בקדרון זורם היום חופשי. זה 

יה מתמשכת של התנהלות. זה יבשם הציבור יש פה שערור פשוט לא יכול להיות...

יה... כולל כל הסיכומים שאתם הייתם נוכחים ימה שיש כאן... זו פשוט שערור

 .מתם על המתווה הזה ואיך שאתם רוצים היום משהו שהוא הזוי"ועדת ביוב והסכוב

כי החלופה המשולבת )שהיא  2016דה טענה במסמך מפברואר המים מצ   רשות

 משיגה אינה)א(   גורם מרכזי בגיבושה( לוקה בחסרונות מהותיים ביותר: הייתהעצמה 

מזוהם גם  נחל קדרון יישאר -את המטרה העיקרית של הסרת המפגע הסביבתי 

)ב( שוללת מההתיישבות היהודית בבקעת הירדן מים לחקלאות   לאחר השלמתה;

)ג( יוצרת מפגע סביבתי חדש בעצם הקמת מט"ש בירושלים  וגם מהפלסטינים; 

 , ולכן)ד( החלופה היקרה ביותר הן בהקמה והן בתפעול ובאחזקה באזור בנוי; 

 על לסביר לטווח ארוך; על תושבי ירושלים הוצאה כספית גבוהה מ משיתה

 עם הביניים להסכם בניגוד ז"המנהא ידי על צדדיים-חד צווים הוצאת)ה( מחייבת 

 .ומעוות רע פתרון יצירת אגב לעומתי פלסטיני לאינטרס נכנעת)ו(  ; הפלסטינים

המים מסרה בתשובתה כי הביקורת על משך הטיפול בנושא מובנת לה, אך  רשות

היה כישלון י ,וביל להשלכות קשות על האזורתש ,ם חלופה גרועהולדעתה ייש

מהבחינות הכלכלית, קל וחומר כשמדובר בקיבוע פתרון נחות ביותר  ;אמתי

שפכי אגן בעיית , שאינו פותר הלכה למעשה את התכנונית, ההנדסית והסביבתית

 .קדרון
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 ה למשרד ראש הממשלהיעתירה לבג"ץ ופני
 נגד "ץלבג עתירה "החברה להגנת הטבע"ו"צלול"  העמותות הגישו 2015 בנובמבר

ת ירושלים, ירשות המים, הגיחון, חברת מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ, עירי

משרד להג"ס, משרד הבריאות ומשרד הביוב, לעדה המחוזית, ועדת המשנה והו

תאשר רשות המים  שלא, בבקשה למתן צו על תנאי למדינה לנמק מדוע 101האוצר

תפעל לקדם  שלאומדוע  ,לגיחון לפרסם מכרז לבניית תחנת השאיבה תלפיות מזרח

התכניות המאושרות להקמת תחנות שאיבה בתלפיות מזרח ובגיא בן הינום )חלק  את

 מרכיבי החלופה המשולבת(.

העתירה לבג"ץ פנה מנהל רשות המים, מר אלכסנדר קושניר, למנכ"ל  בעקבות

במכתב שכותרתו "הכרעה  2016הממשלה, מר אלי גרונר, במרץ משרד ראש 

", בבקשה להכריע בין קדרון נחלבמחלוקת בינמשרדית בנושא טיפול בשפכי 

. נכתב שם בין היתר כי "לדאבוננו נסיונות לישב את קדרוןהחלופות לטיפול בשפכי 

המחלוקות בקרב הדרגים המקצועיים לא נשאו פרי. המשך הליכה במתכונת 

נוכחית של ועדת התכנון המחוזית תטיל עלויות גבוהות של מאות מיליוני ש"ח ה

נוספים למשק שלא לצורך, תלך נגד חוקי הטבע )גרביטציה( וכללי הנדסה 

 חקלאות ופיתוח לחיזוק כך כל הנחוצים המים את ותשלולאופטימלית 

)ההדגשה במקור(. מנהל רשות המים  "וסביבתה הירדן בבקעת והתיישבות

למתן תשובת המדינה  הצפופים שתזומן ישיבה דחופה עקב לוחות הזמנים יקשב

 לבג"ץ.

למכתב האמור התקיים באותו חודש דיון באגף כלכלה ותשתיות במשרד  בהמשך

ראש הממשלה בהשתתפות הגורמים המעורבים, לרבות: רשות המים, המשרד 

 במשרד צים"הבג ומחלקתלהג"ס, לשכת התכנון מחוז ירושלים, משרד הבריאות 

 כיוון, בין היתר, כי נכתב הממשלה ראש משרד ידי על הדיון בסיכום. המשפטים

 כיוםהעמדה המדינית, אין יכולת  שנדרשת וכיווןכל הנתונים  לגבי הסכמה שאין

לקבל הכרעה נדרשת בחינת המל"ל בשילוב  כדילקבל הכרעה באשר לחלופה; 

אחר באשר לשאלה המדינית; בינתיים , משרד המשפטים וכל גורם רלוונטי שמתפ"

 שאיבה תחנת לבנייתהוסכם כי רשות המים תאפשר לגיחון להוציא את המכרז 

. הוועדה המחוזית לקדרון מזרחה לסניקה אופציה הכללת תוך מזרח בתלפיות

, אולם רשות העבודה לביצוע קבלן נבחר שבמכרז 2016עדכנה בתשובתה מדצמבר 

 המים הורתה לגיחון שלא לאשר יציאה לביצוע. 

סוכם כי הפתרון הטוב ביותר הוא לפי חלופת  2016"ל באפריל במלשהתקיים  בדיון

 , החלופה המשולבת היא העדיפה.אם חלופה זו לא תתאפשררשות המים, אך 

ת שלאחר מכן התקיימו כמה פגישות בין המתאם וצוותו לבין ראש רשו בחודשים

המים הפלסטינית וצוותו וכן בין הגורמים המקצועיים ברשויות המים הישראלית 

 והפלסטינית. 

 

  
איכות הסביבה נגד הרשות הממשלתית למים ולביוב עמותה ל צלול 7995/15ץ "בג  101

 תלויה ועומדת(.  עדייןהעתירה  2017בינואר )
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 נחל זיהום בנושא
 ירושלים משפכי קדרון
 עגומה תמונה עולה
 ממשלתי מחדל של

, ומתמשך חמור ועירוני
 בוטה הפרה כדי תוך
 ישראליים חוקים של

 דינים מהפרת וחשש
  בינלאומיים

 

 עם רשות המים הפלסטינית  דיון
התקיימה כאמור פגישה בין משרד מבקר המדינה לבין המתאם וצוותו  2016ביולי 

 בנושא הטיפול בשפכים בקדרון.

התקיימה כאמור פגישה בנושא זה בין הצד הישראלי בראשות  2016 באוגוסט

המתאם ובין הצד הפלסטיני בראשות ראש רשות המים הפלסטינית. באוקטובר 

  .בקדרון הטיפול בשפכיםבנושא  הגיעו הצדדים להבנותטרם  2016

, החלופה המועדפת היא חלופת רשות המים, ויש לקדמה 2016לפי דוח הגיחון מיולי 

באמצעות הכנת תכנית עסקית מפורטת וגיוס המימון הנדרש. לפי דוח הגיחון יש 

חודשיים לבחינת האפשרות לביצוע חלופה זו בתיאום עם לקצוב זמן שלא יעלה על 

תיאום, יש לקבל החלטה מהירה על ביצוע החלופה המשולבת,  הרש"פ. אם לא יהיה

 שפורטה לעיל, או על ביצוע חלופת רשות המים, בהתאם לכמה פרמטרים. 

כי בכל חלופה שתבחר  2016חברת הגיחון מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

הוצאה כספית המוערכת במאות מיליוני ש"ח, החורגת מיכולתה הכלכלית מדובר ב

של הגיחון, ותצריך תהליך מימון ארוך בשיתוף משרד האוצר שיש להתחיל בו 

וכי  זה, בשלב רלוונטית אינה המימון מידית. רשות המים מסרה בתשובתה כי סוגיית

  מימון הפרויקט.בבמידת הצורך היא תסייע לגיחון 

הטיפול בנושא זיהום נחל קדרון משפכי ירושלים עולה תמונה עגומה מסקירת 

של מחדל ממשלתי ועירוני חמור ומתמשך, תוך כדי הפרה בוטה של חוקים 

ישראליים וחשש מהפרת דינים בינלאומיים. למרות היות קדרון הנחל המזוהם 

ביותר שחוצה בין מדינת ישראל ליו"ש, כשמקור הזיהום ברובו המכריע 

שלים, ולמרות ההיבטים הגאופוליטיים והבינלאומיים הכרוכים בנושא בירו

והגורמים הרבים המעורבים בו, לאורך השנים לא טופל הנושא על ידי אף לא 

 גורם ממשלתי בכיר אחד כמו שר או משרד ראש הממשלה. 

לא הצליחה  –האחראית על פי חוק על הטיפול בשפכי ירושלים  -הגיחון 

פתרון לשפכים אלה בטווח זמן סביר, וכך נוצרה הפרה  במהלך השנים לקדם

מתמשכת של חובתה החוקית להקים מערכת ביוב לכל שפכי ירושלים. עם 

ביצעה הגיחון עבודה להערכת החלופות השונות  2016-2015בשנים  זאת,

לפתרון בעיית שפכי נחל קדרון כדי לקדם קבלת החלטות על ידי הגורמים 

 לציין אותה לחיוב.  הממשלתיים, ועל כך יש

שהייתה שותפה פעילה בגיבוש הפתרון שאושר סטטוטורית  -רשות המים 

בוועדות התכנון )החלופה המשולבת(, חזרה בה כעבור שנים מספר מפתרון 

זה וטענה כי החלופה שאושרה גרועה ויקרה. בכך היא תרמה לבזבוז זמן יקר 

, תוך שהיא גם לא עשתה וכספי ציבור רבים על תהליך התכנון של חלופה זו

די במהלך השנים כדי לקדם חלופות עדיפות מבחינתה מול רשות המים 

 2015-הפלסטינית בוועדת המים המשותפת בסיוע המתאם והממשלה. ב

סייעה רשות המים בגיבוש חלופה, הנתפסת כיום כמיטבית על ידי כל 

 מים. הגורמים בהנחה שיהיה תיאום עם הרש"פ, והמכונה חלופת רשות ה
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לא עשה די להפסקת הזרמת השפכים לנחל, לא פעל  -המשרד להג"ס 

ש, גורם מפתח בנושא זה, ולא העלה את הנושא, "לקידום פתרונות מול מתפ

 על חומרתו ומשמעויותיו, לדיון ולקבלת החלטות בממשלה. 

העובדה שהשפכים זורמים מתחומה הופכת אותה לגורם  -עיריית ירושלים 

ת הפורמלית והחוקית. העירייה לא פעלה די למציאת המזהם מהבחינו

פתרונות, בין היתר ברמה הממשלתית, ואף לא מצאה לנכון לדון בנושא 

  .102במועצת העיר בשנים האחרונות

הגיחון, רשות המים והמשרד להג"ס וכן עיריית ירושלים, הוועדה המחוזית 

משך מעל ש, לא הצליחו לגבש פתרון מוסכם ובר ביצוע לבעיה ב"ומתפ

עשרים שנה. למרות מורכבות הבעיה וההיבטים המדיניים השזורים בה, גורמים 

אלה, ביחד ולחוד, לא מצאו לנכון להביא נושא זה לדיון ולהכרעה של 

, בעקבות עתירה לבג"ץ, הציגה רשות המים את הנושא 2016-הממשלה. רק ב

 בפני משרד ראש הממשלה.

למציאת  2015-פעולותיו של המתאם ממשרד מבקר המדינה מציין בחיוב את 

. עם זאת, אף שרוב רובו של הזיהום נמצא "פהרש מול בנושא מוסכם פתרון

ז לא עשו די כדי למצוא פתרונות לבעיה זו "מנהאש וה"מתפש, בשטחי יו"

 בשנים עברו, לרבות במסגרת ועדת המים המשותפת.

 או"פ, רשה וסכם עםמרשות המים להמשיך בהובלת פתרון  עלו ש"מתפ על

עד קבלת אישור סופי  לקדרון, לטיפול בשפכים המוזרמים אחר הסדר כל

 כמה"ש תקצה לכך, ושלא יעלה על שמתפלביצוע הפרויקט, בתוך זמן סביר 

לדווח על  ש"מתפבתוך זמן סביר, כאמור, על  כזה פתרון יושג לא אםדשים. וח

הוביל ללא כך למשרד ראש הממשלה. על משרד ראש הממשלה במקרה זה ל

דיחוי לקבלת החלטה מושכלת לגבי החלופה המיטבית לפתרון בנסיבות 

העניין, בהתייעצות עם כל הגורמים הרלוונטיים, ולגבש תכנית ליישומה 

במהירות האפשרית. במידת הצורך, על משרד ראש הממשלה להביא את 

 הנושא לדיון בממשלה.

על משרד האוצר, על  בד בבד, וללא קשר לחלופה שתיושם בסופו של דבר,

הגיחון ועל רשות המים לקבוע ללא דיחוי את אופן מימון הפרויקט שחברת 

 מיליון ש"ח, כדי למנוע שיהוי נוסף בביצועו.  400-הגיחון מעריכה אותה ב

 

 

 קדרוןמעלה נחל ם ביקדמטיפול 
הביוב בקדרון זורם כאמור ללא שום טיפול ראשוני עד לבקעת הורקניה שבמורד 

 הנחל. לפיכך נשפכים לנחל מלבד מי הביוב המזוהמים גם כמויות עצומות של 
, 608 'עמפרק "מפעל הביוב בירושלים", ב, (1994) 44דוח שנתי מבקר המדינה,  ראו גם  102

בהתייחס למחדלי העירייה בטיפול בנושא זה לפני העברת האחריות הישירה לטיפול בביוב 

 לתאגידי המים והביוב כאמור לעיל. 
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 התמשכות למרות
 בבעיית הטיפול

 בקדרון השפכים
 הידוע הקושי ולמרות

 ארוכות שנים זה
 לא, פתרון לה למצוא
 הגורמים לנכון מצאו

 להקים המטפלים
, זמני ולּו, מתקן

 מקדים לטיפול
 שהיה קדרון במעלה
 את בהרבה מפחית
 הפסולת מפגעי

  הנחל לאורך הקשים

 

פסולות מוצקות כמו שקיות ניילון ובקבוקים, שבזמן שיטפונות זורמים במורד הנחל, 

  חמור. מתפזרים לאורכו ועל גדותיו ויוצרים מפגע סביבתי

 קדרון בנחל פסולת: 8 תצלום

 

הביקורת העלתה כי למרות התמשכות הטיפול בבעיית השפכים בקדרון 

ולמרות הקושי הידוע זה שנים ארוכות למצוא לה פתרון, לא מצאו לנכון 

הגורמים המטפלים, ובכלל זה הגיחון, רשות המים והמשרד להג"ס להקים 

מפגעי מתקן, ולּו זמני, לטיפול מקדים במעלה קדרון שהיה מפחית בהרבה את 

ז "הפסולת הקשים לאורך הנחל. כמו כן, הועלה כי עיריית ירושלים והמנהא

אינם מבצעים פעולות כלשהן לניקוי הנחל וגדותיו מהפסולת הרבה 

 שהצטברה בהם במהלך השנים. 

התקיימו סיור ודיון בראשות ראש המנהא"ז בנושא פתרון סוגיית השפכים  2015ביוני 

וספים למרחב בקעת הירדן. בסיכום הסיור נכתב: "יש באגן קדרון ופתרונות מים נ

לדרוש מעיריית ירושלים כי לכל הפחות ה'גבבה' תיעצר עוד בתחום ירושלים. 

משמעות הדבר הינה כי יש לדרוש התקנת מתקן סינון ראשוני עוד בתחום ירושלים 

 וזאת ללא כל קשר לפתרון הקבע למצב".

גודת מי בקעת הירדן לשדרוג מתקן נחתם הסכם בין הגיחון לא 2015בדצמבר 

התפיסה בבקעת הורקניה, וצורף לו כנספח מסמך של רשות המים המעגן את 

הסכמתה לממן את הפרויקט עבור הגיחון. אחד התנאים שאותו הציבה רשות המים 

היה שהגיחון תפעל "לביצוע מידי של מתקן קדם לסילוק הפסולת והמוצקים 

 ט"ש המתוכנן במעלה הקדרון". מהשפכים כשלב ראשון בהקמת המ

דם אמור להתבצע טיפול הק  כי  2016הגיחון מסרה למשרד מבקר המדינה ביולי 

מפעל  ;ש בקדרון"דרך הראשונה להקמת מטהבצמוד למפעל הניקוז כחלק מאבן 

טחון היות יתכנונית ועוסקים כעת בהפקעות מול מערכת הבהבחינה ההניקוז אושר מ

 טחון.ילגדר הבשמדובר במתקן שסמוך 
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כי הזיהום הסביבתי המשמעותי הוא ממי הביוב,  2016המשרד להג"ס מסר ביולי 

ואילו הטיפול בפסולת הוא בבחינת "קוסמטיקה", שהטיפול בה עלול לעכב פתרון 

כולל. הוועדה המחוזית בתשובתה הצטרפה לעמדה זו. המשרד להג"ס מסר 

קן הסינון הראשוני במסגרת בתשובתו כי עמדתו היא שיש לכלול את הקמת מת

 הקמת המט"ש שתוכנן ואושר כחלק מהפתרון הכולל לזרימת השפכים בנחל.

של הוועדה דיון , כי הנושא עלה בעבר ב2016מוועדת המשנה לביוב נמסר, ביולי 

הובהר כי עד להשלמת , ובו לשאלת מנכ"ל אגודת מי בקעת הירדן "2012בנובמבר 

שבו נאמר כי  2016, וכן בדיון באפריל קני קדם"תכנון מפורט לא ניתן למקם מת

עד להסדרת , וכי נערך תכנון מפורט של פרויקט הסטת הנחל לצורך הקמת המט"ש

 ה בשטח.ימפעל הניקוז, אשר יפנה את השטח משיטפונות, יש בעיה בבני

אדריכל, שעסק בעבר בתכנון פתרונות לשפכים בקדרון, מסר למשרד מבקר 

כי ניתן היה במהלך השנים הרבות שהרשויות מתחבטות  2016המדינה באוגוסט 

בפתרון להקים מתקן בסיסי הכולל סינון גס ולאחריו סינון עדין של השפכים, שזמן 

 ח. מיליון ש" 25-תכנונו והקמתו מוערך בשנתיים, בעלות של כ

צוין כי "בטווח הקצר, יש  2016ז בנושא זה מיוני "כמו כן, במסגרת המלצות המנהא

להקים מתקן ויסות קודם למעביר המים שבגדר". לדעת המדען הראשי של רט"ג, 

, "ההיתכנות לבניית מתקן סינון בסמוך 2016על פי מכתב לרשות המים מאוגוסט 

 ".לחומת ההפרדה גבוהה מההיתכנות לבניית מט"ש

על  2016בעקבות ההודעה האמורה של אגודת המים "מי בקעת הירדן" מאוקטובר 

כוונתה לסגור את מתקן התפיסה בבקעת הורקניה, הצורך בבניית מתקן קדם לסינון 

 הפסולת בקדרון נעשה בוער עוד יותר.

משרד מבקר המדינה מעיר לגופים שלהלן כי נוכח התמשכות הטיפול הכולל 

מוזרמים לקדרון, שצפויים להמשיך ולזרום בו גם בשנים בשפכי ירושלים ה

הקרובות עד שתבוצע התכנית שתאושר בסופו של דבר, על הגיחון, על רשות 

ז ועל המשרד להג"ס למצוא פתרון, ולּו זמני, שיעצור את "המים, על המנהא

ז לדאוג לניקוי הנחל וגדותיו "הזרמת הפסולת בנחל קדרון. כמו כן על המנהא

 ו ולהסרת המפגע הסביבתי החמור.לאורכ
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 זיהום בשרון: נחל אלכסנדר ונחל שכם 

נחל אלכסנדר זורם מהרי השומרון ועד לים התיכון. במעלה אגן נחל אלכסנדר 

המזרימים את  ותעשייתיים ביתיים שפכים הכוללים ,מקורות זיהום כמה"ש יש ביו

שפכיהם בערוצי הנחלים וחוצים את הקו הירוק לתוך שטחי מדינת ישראל באזור 

 בנחל מתבצע 1995-מיובל מרכזי של נחל אלכסנדר.  אהשרון. נחל שכם הו

 90-כ 2016 עד בו הושקעוש שיקום פרויקט, הירוק הקו של הישראלי בצד ,אלכסנדר

 מיליון ש"ח.

ןב"דוח נחלים ביוב חוצה גבול , 103ות בנחלי השרון" של רשות ניקוז ונחלים שרו

האחרונות רבו והחמירו אירועי זרימת ביוב גולמי  , נכתב: "בשנים2016מאוגוסט 

 פוסק בלתי, קבועבנחלים החוצים את קו התפר, עד למצב שבו ישנו זיהום 

אשר הורס ופוגע בסביבה כמפגע ריחות, יתושים, פגיעה קשה  ]ההדגשה במקור[,

 ".במי התהום והורס את כל מאמצי השיקום וההישגים שהושגו עד כה

 המגיע בביוב על פי הדוח האמור נחל תאנים, יובל עיקרי של נחל אלכסנדר, מזוהם

 הסכר. אפרים ושערעוז -ניצני המושבים ליד הקיץ כל הנחל בערוץ והעומד"ש מיו

כמו . לעת מעת נפרץ והוא, פוסקות הבלתי הביוב כמויות את לשאת יכול אינו שהוקם

"מ, ס 80-30 של משתנה ובעומק"ר מ 10,000-כ של בגודל מים איגום נוצר כן

. על פי הדוח, יש לשחרר בצורה מבוקרת )להלן: מ"ק( מטר מעוקב 5,000-כ בממוצע

 במורד הנחל. להיגרם אסון עלולאחרת  ,את הסכר

 תאנים בנחל עומדים ביוב מי: 9 תצלום

 

  שרון ונחלים ניקוז רשות: צילום
רשות הניקוז והנחלים היא גוף סטטוטורי עצמאי הפועל מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני   103

המים, שמירת הטבע שמירה על איכות המים והוצאת מזה מיבתחו 1957-טפונות, התשי"חיש

ופיתוח סביבת הנחל. רשות ניקוז ונחלים שרון אחראית לטיפול באגני הניקוז של נחל חדרה, נחל 

 אלכסנדר, נחל פולג ויובליהם. 
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מקורות זיהום נוספים של נחל אלכסנדר על פי הדוח הם: שפכי העיר טול כרם 

והשפכים המוזרמים לנחל שכם, הגורמים לגלישות ביוב חוזרות ונשנות בפלג יד חנה 

הזורמים לנחל אלכסנדר; שפכים ולירידה מתמדת באיכות הקולחים ממט"ש יד חנה 

שרקייה ביו"ש הזורמים בנחל חדרה דרך גדר ההפרדה לתוך שטחי -מאזור באקה אל

 מדגישה שרון - ונחלים ניקוז גרבייה וג'ת. רשות-ישראל בתחום היישובים באקה אל

 הגורמים כל בפני אלה חמורים מפגעים על ומתריעה חוזרת היא כי האמור בדוח

  ם נמצא להם פתרון.אך טר האחראיים,

 2016 יולי, שכם בנחל שפכים: 10 תצלום

 

 שרון ונחלים ניקוז רשות: צילום

 

 

 מט"ש יד חנה
בת חפר כמתקן  ליישובבשטח מדינת ישראל מדרום  2003-ב"ש יד חנה הוקם מט

 , כך שימנעבסביבההפלסטיניים לטיפול בשפכי שכם, טול כרם והכפרים זמני חירום 

החל  2013-בנחל אלכסנדר.  מו שלאת זרימתם לתוך שטחי מדינת ישראל ואת זיהו

שכם במימון הבנק הגרמני  עירייתידי בלפעול כאמור גם מט"ש במערב שכם שנבנה 

שנועד בין היתר למנוע משפכי שכם לזרום לנחלים  עבור האוכלוסייה הפלסטינית

 . שכם ואלכסנדר
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לטיפול  נבנה כפתרון זמני לחמש שניםכי מט"ש יד חנה  הביקורת העלתה

שפכים  מ"ק 9,500לקלוט בהדרגה  ונועד, בשפכי יישובים פלסטיניים ביו"ש

מוזרמת למתקן כמות גדולה בהרבה,  2016ביממה. באוקטובר לכל היותר 

ביממה, וכוללת בתוכה  מ"ק 19,000-לכ לעתיםהגדלה בהדרגה, ומגיעה 

פעולת הטיפול. מצב  את מאודמקשים ה וחומרים מסוכניםשפכים תעשייתיים 

 נגרמיםוכך  ,זה מביא לכך שהמתקן אינו עומד בעומס השפכים המוזרמים אליו

 קשים לתושבי האזור. מפגעי תברואה וסביבה

נגד משרד  ץ"לבג עתירה חפר עמק האזורית המועצה הגישה 2014 באוקטובר

 חדש"ש מט להקים בדרישה המים ורשות התשתיות משרד"ס, להג המשרדהאוצר, 

הבעיה הסביבתית והבריאותית  על תריעהמהיא  2005 מאז. לטענתה 104חנה ביד

החמורה הטמונה בשפכים המוזרמים לנחל אלכסנדר משטחי הרש"פ ועל הצורך 

הקמת מתקן טיפול מתקדם. בעתירה בשל המט"ש הישן ו כוללהדחוף בשדרוג 

 ,מסוכנים חומרים המכילים םוביתיינכתב בין היתר כי מדובר בשפכים תעשייתיים 

גורמים למפגעים  וכןובכלל זה תרכובות זרחן וחנקן, העלולים לגרום לתחלואה 

 .105תברואתיים ומזהמים מקורות מים עיליים ותחתיים ולמטרדים

 הקו הירוק צדינחל שכם משני  תוואי :5 המפ

 

 האוצר משרד' נ חפר עמק האזורית המועצה 6725/14ץ "מתוך: בג

 
 )העתירה תלויה ועומדת(. האוצר משרד' נ חפר עמק האזורית המועצה 6725/14בג"ץ   104

היבטים בהיערכות  -וע ההצפה בבת חפר , "איר(2014) ב64 שנתי דוחראו גם מבקר המדינה,   105

נתקעה  ובעקבות זאת ,עלה נחל שכם על גדותיו סערהבעת  2013ינואר . ב169ובטיפול", עמ' 

ר המים שבגדר ההפרדה ליד בת חפר. בעקבות זאת פסולת רבה שזרמה במורד הנחל במעבי

 והוצף האזור הדרומי של בת חפר.  קרס חלק מהחומה נגד ירי שנבנתה במקום,



 ב67 שנתי דוח|    1552

 הקו הירוק צדינחל שכם משני  תוואי :6 המפ

 

 2016מתוך: דוח ניטור נחלים 

כי כמעט מדי יום  2016המ נהל הטכני של המט"ש מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

גולש ביוב לנחל, וכי גם איכות הקולחים היוצאים מהמט"ש נמוכה, ואינה מגיעה 

 אפילו לרמה שניונית. 

"פ, הרש נציגי בהשתתפות"פ הרש שבשליטת בשטח סיור התקיים 2015 בינואר

ויועץ הנדסי שנשכר  המים רשות, סביבה ט"קמ לרבות ז"המנהא, הגרמני הבנק

לקבל נתונים על הנעשה בשטח הרש"פ בהיבט  . מטרת הסיור הייתהלצורך העניין

 התשתיתי של טיפול בשפכים, לרבות תכניות לעתיד. 

אין לפלסטינים תכניות  )א( היתר כי:  הסיור שהכינה רשות המים נכתב בין בסיכום

ר את הקולחים שיוצאים ממט"ש שכם מערב )לדעת רשות המים הנחת צנרת נ  צ  ל  

יכלה לתת מענה לשפכים או לזיהום שנגרם לאורך הנחל כתוצאה ממפגש זרמים בין 

אין תכניות לשימוש חוזר  )ב( הקולחים הנקיים מהמט"ש לזרמי הביוב בנחל(; 

שטחים למאגר לאגירת  ניסיונות חלוץ )פיילוטים(, ואיןבקולחים מהמט"ש, למעט 

קולחי החורף, כך שיש ודאות גבוהה ביותר שהקולחים יוזרמו לנחל ולשטחי מדינת 

 כרם טול בריכות את שעוקף והיישובים שלאורך ואדי זימר יחוברו לק )ג( ישראל; 

. בסיור בשטח נצפה כי 2015אפריל  עדלבריכות עצמן(  "ז ניתןהמנהאשאישור  אף)

 לכביש ממשית סכנה) הניקוז תוואי על כנראה כיםהונח קו השפ הפלסטיניבצד 

תחנת  )ד( עם הפלסטינים;  שיתוף פעולהפתרון דחוף המחייב  הביטחון( ונדרש

צב , משאיבה ארתח אינה פועלת חדשות לבקרים והשפכים זורמים לנחל תאנים

זה הועבר לסוכנות האמריקנית לפיתוח  שפרויקט בסיכום צויןפתרון מידי.  המצריך

הקמת תחנת שאיבה  כולליעוכב. הפתרון הנכון  וכנראה (,USAID -)להלן  בינלאומי

 בצד הישראלי של הקו הירוק והזרמה ישירות למט"ש יד חנה.
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 המים הדגישה רשות

 ישראל כי בתשובתה
 לקבע מעוניינת אינה
 הקצה פתרונות את

 בשפכים לטיפול
, בתחומה הפלסטיניים

 השלכות זה למצב וכי
 לרבות, לכת מרחיקות

 הזיהום קיבוע
 בתוך הפלסטיני

 ישראל מדינת שטחי
 יש בכך. ובנחליה

 לשימוש שלילי תמריץ
 במי הפלסטינים

 במים במקום קולחים
  שפירים

 

ולמנכ"לים של המשרדים פנה ראש המועצה האזורית עמק חפר לשרים  2015ביולי 

להג"ס והבריאות וכן לשר התשתיות וליו"ר רשות המים בפנייה שכותרתה "התראה 

הזרמת שפכים גולמיים  -סכנה בריאותית וזיהום ומטרדים סביבתיים חמורים  -דחופה 

באזור טול כרם ונחל אלכסנדר".  -וחלקי עופות ממשחטות פיראטיות מתחום הרש"פ 

מרות פניות קודמות, טרם בוצעו על ידי משרדכם הפעולות הוא ציין עוד כי "ל

 .106הנדרשות להפסקת סכנות ומטרדים אלו"

)אזור  זימר ואדי למרחב הביוב קו, 2015-לסביבה  ט"קמ של השנתי הסיכום דוח לפי

מים, והשפכים אשר זורמים  ט"קמ לצו בניגוד, החמצון בריכות את עוקף( שכם נחל

בצינור, בכמות רבה, עוברים ישירות למט"ש יד חנה כשפכים גולמיים בלא שעברו 

 ,המטופלים היוצאים מבריכות החמצון בשפכיםטיפול. שפכים אלו מתערבבים  שום

 כי עלה מבדיקתו. החמצון בבריכות השפכים עברו אשר הטיפול אתובכך מבטלים 

  אך הוא אינו פעיל. הביוב, לקו בריכותמה)יציאה(  חיבור קיים

נוכח מצב זה, המליצה רשות המים על מתווה של תכנון בשלבים, שייתן מענה מירבי 

מיליון ש"ח, שיקוזזו מכספי  300לכלל התרחישים האפשריים, בעלות של מעל 

נידונו החלופות לתכנית שדרוג  2016המסים שגובה ישראל עבור הרש"פ. ביולי 

ה בוועדת שיפוט ברשות המים, ונקבע שלאחר קבלת השלמות המתכנן, מט"ש יד חנ

 תתקיים ישיבה בהשתתפות משרד האוצר לקראת יציאה למכרז.

 הקמת לנושא המים רשות למשרד מבקר המדינה התייחסה בתשובתה כי יצוין

והתייחסה בפירוט , פלסטיניים המגיעים מיו"ש בשפכים לטיפול בישראל מתקנים

רשות  הדגישה, זו למגמה מסוג זה שהקימה בשנים האחרונות. בניגודלכמה מתקנים 

 לטיפולהמים בתשובתה כי ישראל אינה מעוניינת לקבע את פתרונות הקצה 

 הוא ישראל מדינת שטחי בתוך המענה מתן וכיבתחומה,  הפלסטינייםבשפכים 

 ותלרבלכות מרחיקות לכת, שה זה למצב יש כי הוסיפה היא. מטרה ואינו אילוץ

בכך תמריץ שלילי  ישו ,קיבוע הזיהום הפלסטיני בתוך שטחי מדינת ישראל ובנחליה

 במים שפירים.במקום  לשימוש הפלסטינים במי קולחים

 צוותים שני הקמתל פועלת היא אלה בימיםמסרה רשות המים בתשובתה כי  עוד

 ,"שומתפ"ז אמנהה"ס, משרד האוצר, להגמשרד המשרדיים, הכוללים נציגים של -בין

 בהקשר של זיהום חוצה גבולות:  עיקריות שתי פעולות ולקדםשמטרתם לבחון 

 )ב( מיסוד גבולות;  חוציכלכליים מיטביים לשפכים -טכנו פתרונות )א( גיבוש

 מימון מקור ביסוס"פ לצורך הרש של המסים מכספי קיזוז לקביעת מתודולוגיה

 כנדרש. ליםמטופבאחריות הרש"פ ואינם  הנתונים לפרויקטים,

מן האמור לעיל עולה כי רשות המים, האחראית לתכנון ולבנייה של תשתיות 

ז, האחראי לתכנון ולאישור תשתיות ביו"ש, לא נערכו כראוי "ביוב, והמנהא

לגידול בכמויותיהם ובסוגיהם של השפכים המתנקזים למט"ש יד חנה, שנבנה 

ההיערכות הלקויה נובעת שנה כמתקן חירום בעל ספיקה מוגבלת.  14-לפני כ

ודאות של הגורמים המטפלים בנושא, לרבות -במידה רבה מפערי מידע ומאי

ז, לגבי תכניות תשתית הביוב בצד הפלסטיני, "ברשות המים ובמנהא

  המנוהלות וממומנות על ידי גורמים בינלאומיים.
 יה זו נשלח גם למבקר המדינה.יהעתק מפנ  106
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לאור העובדה שבמקרה זה ישראל קיבלה על עצמה לטפל בשפכי הרש"פ 

ת לבנות לשם כך תשתיות ארוכות טווח, בקזזה מכספי המסים של ואף עומד

הרש"פ את עלויות הקמת התשתית והתפעול, נראה שתכנון משותף ומתואם 

 של התשתיות, בישראל וביו"ש, היה משיג תוצאה טובה יותר לשני הצדדים.

ז לפעול במטרה שהטיפול בשפכים הפלסטיניים "על רשות המים ועל המנהא

מי יו"ש. כן עליהם לשפר את מנגנוני שיתוף הפעולה והתיאום ייעשה בתחו

שלהם בתחומי התשתיות להגנת הסביבה עם הגורמים הבינלאומיים 

והפלסטיניים, החל בשלבים המוקדמים ביותר של תכנון התשתיות, ולפעול 

לפתרונות מתואמים, שישרתו את האינטרסים הכלכליים, הסביבתיים 

 ים. והבריאותיים של שני הצדד

משרד מבקר המדינה מציין בחיוב את פעולות רשות המים לקידום פתרונות 

משרדיים. על -מיטביים לטיפול בשפכים חוצי גבולות במסגרת צוותים בין

צוותים אלה לבחון היטב את מידת הצורך לקבע פתרונות ארוכי טווח לשפכים 

של הפלסטיניים בשטחי מדינת ישראל וכן לבחון דרכים לקדם שימוש 

 פלסטינים במי קולחים.

 

 

 טיפול בתוצר לוואי רעיל מבתי הבד )עקר(
מסיק  אזור נחל שכם הוא אזור חקלאי המשמש לגידול זיתים ולייצור שמן זית. בעונת

צור שמן הזית, נוצרים בבתי הבד יהזיתים, בחודשים ספטמבר עד נובמבר, בתהליך י

 עקר(.  -שפכים רעילים )להלן 
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 מאזור המגיע העקר
 נחל לאפיק זורם שכם

 ולעתים אלכסנדר
 בית חוף עד מגיע
 2016 באוקטובר .ינאי

 חמור זיהום נגרם
 עד הגיעש במיוחד

 לסגירתו וגרם החוף
  יום 37 למשך

 

 עקר - בתי בדשפכי :  11תצלום 

 

 .2016 ינוארמצגת רשות המים בנושא "התמודדות עם תוצרי הלוואי של בתי הבד בטווח הארוך",  מקור:

והנוטריינטים  יהעקר נמהל בביוב הזורם בנחל ומונע את התפרקות החומר האורגנ

נזקים כבדים למערכת  מסב. העקר, בהגיעו למערכת הביוב, 107)חנקן וזרחן( שבו

 ההולכה מערכות סתימת כדי עד בשפכים, הטיפולהולכת השפכים ולמערכת 

. העקר אף עלול לזהם את מי השתייה, המעיינות, הנחלים 108הטיפול מתקני וקריסת

. הממונה על מניעת רעיםומי התהום, לזהם את האדמה, לפגוע בעצים ולהפיץ ריחות 

   הבעיות הקשות של זיהום מים. אחתזו  ואה בבעיהרזיהום מקורות מים ברשות המים 

מדינת ישראל. העקר מדי שנה מגיעים שפכים המכילים עקר משטחי יו"ש לשטחי 

המגיע מאזור שכם זורם לאפיק נחל אלכסנדר, ולעתים מגיע עד חוף בית ינאי 

, כאשר נגרם זיהום חמור 2016שבתחומי הגן הלאומי. כך קרה לאחרונה באוקטובר 

במיוחד עקב יבול זיתים גבוה וחוסר יכולת לאגור את השפכים ולשחררם בעת 

נובמבר -ינאי, וגרם במהלך החדשים אוקטובר שיטפונות. הזיהום הגיע עד חוף בית

 יום. 37לסגירתו למשך  2016

 
רוק הגורם לפגיעה בפעילות חלבונית, ולכן פוגע בהתפתחות יהעקר מכיל טאנין, חומר קשה לפ  107

 חיידקים החיוניים לתהליכי פירוק שפכים בנחלים ובמכוני הטיהור.ה

רים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה באזור חיפה כפי שכבר אירע בעבר בשטחי ישראל באזו  108

והצפון. מתוך "קול קורא נוהל מתן תמיכות לתאגידי מים וביוב ולמועצות אזוריות לפינוי שפכים 

 .2014ומשרד החקלאות באוגוסט  ו רשות המים, המשרד להגנת הסביבהמבתי בד", שפרסמ
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 2016אוקטובר  אלכסנדר, נחל זיהום: 12תצלום 

 

 שרון ונחלים ניקוז רשות: צילום

בעבר נהגו בעלי בתי בד מסורתיים לפזר את העקר שנאסף בבית הבד במטעי 

המודרניים כמות העקר הזיתים, שם פעל לאחר התפרקותו כדשן. ואולם, בבתי הבד 

הגדולה, וקצב העבודה המהיר מקשה את הטיפול בעקר ואת פיזורו. לפיכך בתי בד 

הזרמת העקר למערכת הביוב ביישוב או הזרמתו בצינור  -רבים בוחרים בפתרון הזמין 

 או באמצעות מ כל לנחל הקרוב.

 140-130בעיית הטיפול בעקר קיימת הן בשטחי ישראל והן בשטחי יו"ש. בישראל 

בתי בד המזרימים עקר מערבה.  240בתי בד, ובשטחי יו"ש כמותם כפולה כמעט: 

 הגליל המערבי באזור מעיינות זיו ותזיהום אקונזקי העקר מבתי בד בישראל הם: 

מט"ש ; קריסת הילשתימלמ"ש שעקב כך אינם מאושרים  25-20-בהיקף של כ

מט"ש ; קריסת לנחל חילזון ממנו שפכים לא מטופליםוהזרמת כרמיאל מדי שנה 

מצטברים הנזקים רשות המים העריכה את ה פגיעה במט"ש לבנים. ;ג'ת-ינוח

 ש"ח.עשרות מיליוני האמורים ב
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רשות המים,  -בישראל נוקטים מעת לעת הגורמים הממשלתיים האחראים 

פעולות מסוימות שנועדו להתמודד עם  -המשרד להג"ס ומשרד החקלאות 

 לפינוי אזוריות ולמועצות וביוב מים תמיכה כספית לתאגידיבעיית העקר, כמו 

, זאת לעומת. 110העקר לפיזור לחקלאים ופרסום הנחיות 109בד מבתי שפכים

 אףאינם מטפלים כלל בבעיית העקר ביו"ש,  ז"והמנהא אלה גורמים

מט"שים גם לנחלים ולגורמים נזקים למי תהום,  במקומות הללושהזיהומים 

טיפול ביו"ש נדרשו השקעות כספיות  בעקבות היעדר. בשטחי מדינת ישראל

 בצד הישראלי בפתרונות חלקיים שלא האריכו ימים. כבדות

החליטו המשרד להג"ס והחברה הכלכלית עמק חפר להשתמש במאגר מים  2004-ב

"העוגן" ולשאוב אל תוכו את מי נחל אלכסנדר, במורד כניסת נחל שכם, ובכך 

המזוהמים בעקר אל מורד נחל אלכסנדר. פתרון זה פעל למנוע את מעבר השפכים 

, אז גרמו גשמים מוקדמים ועונת מסיק ארוכה יותר מהרגיל להזרמת חלק 2008עד 

ניכר מהזרם המזוהם לנחל אלכסנדר עקב פריצת הסכר ומילוי מוקדם של המאגר. 

, ובמהלכה הוחלט על הקמת תחנת שאיבה בנחל שכם עצמו, 2009-כך קרה גם ב

סנוק את השפכים אל מאגר העוגן ללא מי נחל אלכסנדר. עליית הספיקה שת

המתמדת של השפכים בנחל שכם גרמה לעומס הולך וגדל על תחנת השאיבה, וכך 

התרבו משנה לשנה אירועי הגלישה של השפכים המעורבים בעקר אל נחל 

 אלכסנדר.

אל מט"ש שכם חוברו יישובים פלסטיניים רבים נוספים  2016-2015במהלך סתיו 

מ"ק ליממה. היות  18,000-14,000מערב, והכמויות היומיות של השפכים עלו לכדי 

מ"ק  10,000שהמשאבות המותקנות בסכר נחל שכם מסוגלות לשאוב למאגר 

 ליממה, זרמו אל נחל אלכסנדר שפכים מעורבים בעקר לכל אורך עונת המסיק.

האקדמיה, מהמגזר הפרטי התקיים ברשות המים מפגש מומחים מ 2015בדצמבר 

ארוכת התווית תכנית להתמודדות וממשרדי החקלאות, הג"ס ורשות המים שמטרתו 

הנוצרים בתחומה. בעקבות המפגש  111תפ  הג  עם עם העקר וטווח של מדינת ישראל 

דיון ברשות המים, שבמהלכו הציג הממונה למניעת זיהום  2016התקיים בינואר 

וההמלצות שגובשו תובנות הנהלת הרשות את ה מקורות מים ברשות המים בפני

קביעת גובה התקציב ו חלוקת משימות בין משרדי הממשלהבמפגש, ובכללן 

  הדרוש.

מיטבי לטיפול בבעיית העקר הוא הלדעת המומחים שהשתתפו במפגש, הפתרון 

 שיאסוף את העקר מבתי הבד פרטי אויזם חיצוני  ל ידיהפיכת המטרד למשאב, ע

יצוין כי במסגרת הפתרונות הטכנולוגיים שהציגו המומחים,  .112רווח כלכליויפיק ממנו   
המשרד להגנת הסביבה, לאסדרה  "במקביל לפעולות האכיפה מצד :קורא נכתבהקול שם. ב  109

הקיימת בתחום שפכי התעשייה... ולאסדרה העתידית בנושא בתי הבד ובורות הספיגה... 

ומשרד החקלאות במטרה לעודד את הטיפול  ו רשות המים, המשרד להגנת הסביבההחליט

נת בעקר בבתי הבד ובכלל זה למנוע את הזיהום והנזקים הצפויים ממנו במהלך עונת המסיק בש

 להעמיד תקציב חד פעמי לרשות תאגידי המים והביוב והמועצות האזוריות". 2014

 .2014שפכים של בתי בד  -המשרד להג"ס, הנחיות לפיזור עקר   110

 תוצר הלוואי המוצק מייצור שמן הזית.  111

 .2016", ינואר התמודדות עם תוצרי הלוואי של בתי הבד בטווח הארוךמצגת רשות המים בנושא "  112
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 מתקן אזורילהקמת  יניסטבשיתוף מדען פלישראלי יזם פרטי הוצג גם פתרון של 

ניסיוני כזה מתקן  , וצוין כיייצור דשן נוזלי מעקר בתהליך הרתחה ואידויבישראל ל

  פועל ליד טול כרם.

-ויקט מימון והקמה של מט"ש שכם מערב, התייחס בגם הבנק הגרמני, במסגרת פר

. באמצע שנות האלפיים שילם 113לנושא העקר ולפתרונות אפשריים לבעיה 2010

במשך שנה ארגון גרמני לקבלן פלסטיני, שאסף את העקר כדי להביאו למחסום 

הישראלי בתוך מ כל גדול, במקום לשפכו לנחל. מן המחסום אסף אותו קבלן 

 -בישראל. עמותת "צלול להגנת הים החופים והנחלים" )להלן  ישראלי לטיפול

שכיום החלופה הזולה ביותר  2016"צלול"( מסרה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

 והמזיקה הכי פחות היא פיזור מבּוקר של העקר בדרכי עפר ובכרמי זיתים.

הביקורת העלתה כי בשתי הפגישות האמורות ברשות המים בנושא דרכי 

ז, וכי גם היבטי "ת עם בעיית העקר, לא השתתפו נציגים מהמנהאהתמודדו

 הטיפול בעקר ביו"ש לא נידונו בהן. 

כי נושא העקר אינו מטופל  2016ט סביבה מסר למשרד מבקר המדינה ביולי "קמ

עקב היעדר שיתוף פעולה מצד הפלסטינים, וכי העקר ממשיך לזרום בנחלים. 

שהגורמים  לכך לדאוג יש ובראשונה המשרד להג"ס מסר בתשובתו כי בראש

יפעלו להפסקת הזיהום חוצה  ,בתי הבד והאחראים על כך ברש"פ כלומר המזהמים,

לבחון אפשרויות למניעה וצמצום התופעה  הוסיף המשרד, ישהגבולות; עם זאת, 

באמצעות תמריצים או מנגנוני שיתוף פעולה שיאפשרו את איסוף העקר מבתי הבד 

 צי הנחלים.לפני הגעתו לערו

ניסה לרתום את  2014-כי ב 2016ארגון אקופיס מסר למשרד מבקר המדינה ביולי 

הנהלת המשרד להג"ס לנושא זה, שאמנם הביעה תמיכה בטיפול בו אך באותו זמן 

לא נקט המשרד פעולות בתחום זה. עוד מסר אקופיס כי באותו זמן החלו אנשיו 

 הקשר עמם, אך המלאכה לא הושלמה. למפות את בתי הבד הפלסטיניים ואת דרכי 

בהקשר זה ראוי להזכיר את תרומתם של ארגוני חברה אזרחית, כמו אקופיס, "צלול" 

ומכון הערבה, העשויה לאפשר קידום פתרונות לבעיות סביבתיות, בייחוד במציאות 

 . 114של סכסוך מתמשך וחוסר שיתוף פעולה בין ישראל לרש"פ

יית העקר ביו"ש חמורה יותר מבישראל לנוכח מהאמור עולה כי אף על פי שבע

מספרם הכפול כמעט של בתי הבד ביו"ש בהשוואה לישראל, ולנוכח הנזקים 

 -הכבדים שמסב העקר למי התהום המשותפים, לנחלים ולמט"שים בישראל 

ז האחראים על איכות "לא פעלו המשרד להג"ס, רשות המים והגורמים במנהא

  "ש למציאת פתרונות מתואמים לבעיה זו. הסביבה, המים והחקלאות ביו
113  Kfw, JSC, Report on Olive Mill Wastewater (March 2010) 
לדוגמה, פעילות אקופיס סייעה לרתום את ממשלת גרמניה להשקיע במט"ש שכם מערב   114

 יחד מול הפרלמנט הגרמני.באמצעות גיוס משלחות של תושבים ישראלים ופלסטינים להופיע 

נחל שילה, בשרקייה, -כך גם פעלה אקופיס לקידום פרויקטים למניעת זיהומי מים בבאקה אל

 נחל חברון.בנחל קישון וב
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ז, למשרד להג"ס ולמשרד "משרד מבקר המדינה מעיר לרשות המים, למנהא

החקלאות כי עליהם לפעול לפתרון בעיית העקר משני צדי הקו הירוק, ולא 

להסתפק בטיפול בצד הישראלי בלבד. טיפול בצד אחד בלבד אינו נותן מענה 

בתיים ביו"ש, ומעלה במידה רבה את עלויות לזיהום מי תהום ולנזקים סבי

הטיפול בישראל. במסגרת טיפול כולל בבעיית העקר, שבו יהיו שותפים כל 

הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים, מומלץ לבחון פתרונות בשיתוף הצד 

הפלסטיני, הבנק הגרמני וגורמים בינלאומיים נוספים, ואף לשקול הסתייעות 

 דוד יזמּות פרטית ומעורבות גורמים מקומיים. בארגוני חברה אזרחית, עי

ז לפעול לצמצום הבעיה באמצעות אימוץ "עד שיימצא פתרון כולל, על המנהא

פתרונות זמניים על בסיס ניסיון העבר ואגב היוועצות בגורמי המקצוע, מרשות 

ש "המים ומרט"ג. כמו כן עליו לקדם פעולות הסברה לתושבים. מוצע כי מתפ

יעלו נושא זה לדיון בוועדת המים המשותפת לכשתתכנס או ורשות המים 

 . 115בוועדת משנה שלה לצורך תיאום הטיפול בנושא

הודיע קמ"ט סביבה למשרד מבקר המדינה כי  2016בעקבות הביקורת, בדצמבר 

סוכם בין עמותת "צלול", מועצה אזורית עמק חפר וקמ"ט סביבה כי  2016בנובמבר 

מבתי הבד ביו"ש באמצעות ביוביות, משם הוא יועבר  האחרון יפעל לאיסוף העקר

לאתר מוסדר בישראל. עוד סוכם ש"צלול" תמפה את בתי הבד באזור שכם וטול 

כרם, לרבות פרטי הקשר שלהם, בשיתוף ארגון אקופיס שכבר התחיל בכך כאמור. 

היות שהפגישה האמורה התקיימה לקראת תום עונת המסיק, קמ"ט סביבה התחייב 

ש"ח  300,000את הפעילות עד סוף עונת המסיק, ואושר תקציב מיוחד בסך לממן 

 . 2017-לטובת המשך פעילות זו ב

כי התקציב שניתן בעבר לטיפול  2017משרד החקלאות מסר בתשובתו מינואר 

בבעיית העקר בתחומי ישראל היה מזערי, וכי בהסכם שגובש לאחרונה בין משרדי 

זיתים הוחלט על הקצאת תקציב לנושא זה. הוא החקלאות והאוצר לבין מגדלי ה

הוסיף כי הטיפול בבעיית העקר בכל יו"ש דורש תקציבים רבים ושיתוף פעולה 

פעולה שלדעתו צריך לתכלל משרד ראש  -לתיאום בין משרדי הממשלה והרש"פ 

 הממשלה בתקצוב משרד האוצר. 

 

 
העקר מבתי  קנייתפתרונות שונים לבעיית העקר שהעלו גורמים בחטיבת מדע ברט"ג כוללים:   115

 ולהליך הטיפולאחר מכן הזרקתו במהלך השנה אל ת ,ואגירתו בתחום ישראל יםיהפלסטינהבד 

או פיזורו בדרכים  חקלאיות בבוצות טיפול למתקן ברתואו הע נזק יגרמו שלא בריכוזים"ש במט

חקלאיות ודרכי יער; הגעה להסדר עם הרש"פ שיפתור את בעיית בתי הבד בשטחם 

ובאחריותם; חלוקת נטל הטיפול בעקר בין מט"שים שונים; בניית מט"ש שיוכל להתמודד 

מזוהמים בעקר במשך עונת המסיק, אך יוכל להמשיך לפעול גם בשאר  תהליכית עם שפכים

 השנה בתהליך תקין )פתרון מורכב מכנית שעלותו גבוהה(.
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 זיהום נחל חברון 

באר שבע והבשור, ראשיתו מצפון לעיר חברון וסופו  ייובל של נחל ואנחל חברון ה

 43.5תוואי הנחל בתחומי יו"ש,  בכלסמוך לתל שבע, במפגש עם נחל באר שבע. 

יישובי מקריית ארבע ומ, סניטריים ותעשייתיים, מחברון, גולמייםק"מ, זורמים שפכים 

 הסביבה.

 תוואי זרימת השפכים לאורך נחל חברון: 7 מפה

 

 .49' עמ, 2016 נחלים יטורנ דוח: מתוך
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 חברון בנחל השפכים

 בעומס מאופיינים
 מתכות ובריכוז אורגני
 חומרים ומכילים גבוה

 הכוללים רעילים
, אבן תעשיות תוצרי
, מתכות ציפוי

 ותעשיות בורסקאות
 רבים כמו. זית שמן

 במקורו, ש"יו מנחלי
, אכזב חברון נחל היה

 בו זורמים כיום אולם
  שפכים

 

ומכילים חומרים  גבוהמתכות  ובריכוזבנחל חברון מאופיינים בעומס אורגני  השפכים

כוללים תוצרי תעשיות אבן, ציפוי מתכות, בורסקאות ותעשיות שמן זית. הרעילים 

   שפכים. וכמו רבים מנחלי יו"ש, במקורו היה נחל חברון אכזב, אולם כיום זורמים ב

 בנחל חברוןזרימת שפכים גולמיים : 13 תצלום

 

 צילום: רשות הטבע והגנים

מקורות זיהום עילי נוספים באגן נחל חברון, המזרימים ישירות לאפיק נחל חברון, הם 

 איכות המים בנחל חברון בשנים דיגום תוצאות . מט"ש עתניאל ומט"ש טנא

  .116מעידות על שפכים באיכות ירודה מאוד 2015-2014

, נתפסים השפכים במתקן יההמעבר תחת מיד לאחרעם הגיעם לגדר ההפרדה, 

חומר המזיק מתקן התפיסה(,  -)להלן  להפרדת תשטיפי נסורת האבןתפיסה 

השפכים נשאבים בצינור למתקן לתהליך הטיפול בשפכים ומסב נזקים למט"שים. 

הוקם,  2009-למנוע מפגע סביבתי באזור היישוב מיתר. ב כדי הסמוך לצומת שוקת

במקור, חברון. נחל המגיעים מ םלטיפול בשפכי"ש מתקדם טמ סמוך לצומת שוקת,

כיום המט"ש מטפל בנפח של עד מ"ק ליום, אולם  9,000המט"ש תוכנן לספיקה של 

 ליום, ולכן נפגעת יעילותו. המט"ש מבצע טיפול שלישוני ביותר  "קמ 16,000-כ

מהשפכים מסתפקים בטיפול  15%-20%-מהשפכים הנכנסים אליו, וב 80%-מכ

  . שני המתקנים הללו, מתקן התפיסה והמט"ש, נבנו ביוזמת רשות המים. 117שניוני
 .46-45, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   116

 שם.   117
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. 2004-תכניות להקמת מט"ש בחברון אושרו בוועדת המים המשותפת עוד ב

במימון הבנק העולמי.  2011-הפרויקט התעכב מסיבות שונות, והטיפול בו חודש ב

בוצעו עבודות מקדימות  2016, עד אוקטובר 2014אף שביצוע הפרויקט תוכנן לסוף 

בלבד )סלילת דרך גישה(. רשות המים והמנהא"ז עדכנו בתשובתם כי המכרז לבניית 

 . נציג הבנק העולמי העריך שהפעלתו צפויה 2016המט"ש התפרסם בדצמבר 

 .2018118-ב

 

 

 טיפול בנסורת האבן
מס עו, 2016באזור נחל חברון תעשייה מפותחת בתחום האבן. לפי דוח ניטור נחלים 

ללא לנחל  אבןסילוק נסורת הבגלל המוצקים המרחפים הגבוה בנחל חברון נגרם 

הריכוז עבורו תוכנן מתקן ן מ הרבהבזה מגיע לערכים הגבוהים ם. עומס יקדמטיפול 

 .119תפיסהה

, השפכים הזורמים בנחל חברון 2015-ט סביבה ל"לפי דוח סיכום פעילות יחידת קמ

אבן, שנמדדה במתקן התפיסה. בשל כך הטיל הכילו כמות אדירה של נסורת 

סנקציות על תעשייני מפעלי האבן והשיש בחברון, אשר מנעה  2012-ז ב"המנהא

י ש לישראל. פעולה זו הובילה לדבריו של קמ ט סביבה להפחתת "מהם מכירת ש 

 .80%-כמות הנסורת במים בכ

 לסילוק אתרנמצא פתרון זמני לנסורת האבן שהועברה להטמנה ב 2014בראשית 

 ,2016במחצית  השיקום, עבודות סיום עם אולם משיקומו, כחלק ביטא כרמל פסולת

 .חברון לנחל ישירות האבן מנסורת חלקחזרו המפעלים לשפוך 

ט סביבה במפעלי תעשייה בחברון לייצור מוצרי "התקיים סיור של קמ 2016במאי 

ם בעלי המפעלים בחברון אבן, עורות, חלב וזהב. במסגרת הסיור התקיימה פגישה ע

במפגש סביבה  טקמ"ועם נציגי לשכות מסחר, וביניהם מתעשיית האבן. מטרתו של 

נציגי משרד מבקר  להפסיק את פעילות שפיכת נסורת האבן לנחל. זה הייתה

 התלוו לסיור זה. המדינה

במהלך הפגישה העלו בעלי המפעלים והנציגים הפלסטינים מגוון בעיות הנוגעות, 

יתר, בהעברת סחורות לישראל ובהרחבת האישורים למחצבות; בהתייחס בין ה

כדי לאחסן חומר זה.  Cדונם בשטחי  80לבעיית נסורת האבן הם ביקשו שיוקצו להם 

ט סביבה ציין בפגישה כי חשוב מאוד שלא תזרום נסורת אבן בנחל, מפני שהיא "קמ

עלולה לשבש את פעולתו של המט"ש החדש שהמדינות התורמות עומדות לממן 

בחברון. הוא הודיע כי כל עוד יש נסורת בנחל הוא ייאלץ להמליץ על הפסקת 

לבקשה העברת אבן לישראל, כפי שעשה בעבר. הוא לא התייחס במישרין 

 .Cלהקצאת שטח אחסון בשטח 

 
 . 25דוח מרכז המחקר של הכנסת, עמ'   118

 שם.  119
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ט סביבה הבהיר היטב לנציגי מפעלי האבן "הביקורת העלתה כי אף שקמ

הפלסטיניים את הצורך בהפסקת שפיכת הנסורת לנחל, ואף הזהיר כי יטיל 

סנקציות אם לא תופסק שפיכת הנסורת, הלכה למעשה הוא לא בחן את 

יעילים לבעיה. נכון מכלול הפתרונות האפשריים ולא סיפק פתרונות 

 טרם נפתרה בעיית הזרמת נסורת האבן לנחל חברון. 2016לאוקטובר 

הקמת בור "שבו נכתב ש 2016פתרון אפשרי לבעיה זו הועלה בדוח ניטור נחלים, 

שיקוע בכל מנסרה מהווה פתרון הכרחי להפחתת עומס המוצקים המרחפים בנחל 

ים עשויים לעלות בעקבות פתרונות נוספ. 120"ולכניסת השפכים למט"ש שוקת

 .121מחקרים בנושא

כי ניסיון שנעשה בעבר ביוזמת  2016ט סביבה מסר למשרד מבקר המדינה ביולי "קמ

USAID  לא צלח.  -למכור את נסורת האבן למפעלי בטון בישראל לצורך שימוש חוזר

ט סביבה "לגבי הסתייעות במכון הערבה לצורך פתרון בעיית נסורת האבן, ציין קמ

 הוא אינו מכיר את פעילות המכון, אולם הוא תומך בשיתוף פעולה מסוג זה. כי

ז בכלל לפעול בהקדם למציאת פתרון "ט סביבה בפרט ועל המנהא"על קמ

יעיל לבעיית נסורת האבן המושלכת לנחלים, ובכלל זה לפעול מול הגורמים 

המוסמכים ברש"פ. בד בבד על הגורמים הללו למצוא פתרונות חדשניים 

-ט ל"מבוססי מחקר. עליו לכלול נושא זה במסגרת תכנית העבודה של הקמ

ולקבוע משימות ויעדים בדבר איתור ובחינה של פתרונות חדשניים וביצוע  2017

 הדרוש ליישומם.

 

 

 טיפול בכרום ובמלח
מפעלי העורות בחברון משתמשים בתהליך הייצור של מוצרי העור בחומר רעיל 

כרום. שאריות הכרום מוזרמות, יחד עם שפכי המפעלים, לנחל ומסרטן לאדם מסוג 

ק"מ, מחלחלים למי התהום ומזהמים את  43-חברון, שבו השפכים זורמים לאורך כ

 אקוות ההר.

מפעלי עורות בחברון.  17מתקן למיחזור הכרום עבור  USAIDבנה ארגון  2006-ב

המתקן איפשר שימוש חוזר בכרום על ידי המפעלים והפחית בהרבה את הזרמת 

הכרום לנחל. הפעלת המתקן מבוססת על שימוש בחומר חומצה גופרתית. חומר זה 

  משמש גם בתהליך ייצור מוצרי העור. 
 .22, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   120

למשרד מבקר מסר  מכון ערבה, ד"ר קלייב ליפקין,גבולות במנכ"ל המרכז לניהול מים חוצי   121

כי מניסיונו ארוך השנים בעבודה על פרויקטי מים, שפכים ואנרגיה מול  2016המדינה במאי 

 מחקר למציאת פתרונות לנסורת האבן במטרה למחזר אותם. ערוךם, ביכולתו ליגורמים פלסטיני
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, שהעברתם 122שימושיים-ומרים הדוהוכנסה החומצה הגופרתית לרשימת הח 2007-ב

שימושי מפוקח -לשטחי הרש"פ מפוקחת, לפי צו הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דו

. בעקבות זאת 2008-המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית(, התשס"ט

 הושבת המתקן למיחזור הכרום, והכרום חזר לזרום לנחל חברון.

תרים חלופיים מתאימים על ידי הצד , "עד להקמתם של א123לפי הסכם הביניים

הפלסטיני, סילוק של פסולות כימיות ורדיואקטיביות יהיה רק לאתרים המורשים 

 בישראל, תוך ציות לנהלים הקיימים באתרים אלה".

ט סביבה כמה פעולות "הביקורת העלתה כי במהלך השנים האחרונות, נקט קמ

ע בהסכם הביניים ולהוביל במטרה ללחוץ על בעלי המפעלים לפעול בהתאם לקבו

הוא אף אסר על העברת כרום  2014. באוקטובר 124את פסולת הכרום לרמת חובב

למפעלים ביו"ש. אחרי שהמפעלים הסכימו לדרישה להעביר את שאריות הכרום 

 לרמת חובב, בוטל האיסור האמור. בעקבות זאת פחתה בהדרגה כמות הכרום בנחל. 

, במהלך סיור שבו נכחו גם נציגי משרד 2016במאי  ושנתיים מאוחר יותר 2014ביוני 

מבקר המדינה הלינו נציגי איגוד תעשיית העור הפלסטינית, כי עלות הובלת הכרום 

ש"ח בשנה, גבוהה מדי עבורם, וכי הם מבקשים להשמיש  200,000-לרמת חובב, כ

סרו מ USAIDאת המתקן האמור למיחזור הכרום, שהוא הפתרון היעיל ביותר. נציגי 

כי לדעתם שינוע הכרום, חומר מסוכן, במשאיות  2016למשרד מבקר המדינה ביולי 

לרמת חובב אינו כלכלי, ואף יוצר סיכון בריאותי וסביבתי לאזרחי ישראל במקרה של 

 .125תאונה

ניסה ארגון אקופיס לסייע בהשמשתו של מתקן  2014דצמבר -בחודשים נובמבר

, ניסיון שלא צלח. USAIDט סביבה לבין "ן קממיחזור הכרום, ותיווך לצורך כך בי

, USAID-ט סביבה ו", שוב ביוזמת אקופיס, התקיימה פגישה בין נציגי קמ2016ביולי 

במטרה למצוא חומרים חלופיים לחומצה הגופרתית לצורך השמשת מתקן המיחזור, 

 ואולם גם ניסיון זה לא עלה יפה, בשל עלותם הגבוהה של התחליפים.

נוסף של תהליך ייצור העורות הוא מלח, שבעקבות שפיכתו לנחל נפגעת  תוצר לוואי

 במאי המדינה מבקר למשרד מסר סביבה ט"איכות המים העיליים ומי התהום. קמ

המלח  יבצעו תהליך לניעורעם בעלי מפעלי העורות כי  בעבר סיכם הוא כי 2016

לדבריו, לא  ישור.אשר יתבקש לתת על כך א ,המלח יוחזר לספק העורותכי מהעור ו

 נמסרו אישורים כאלה עד כה.

 
לצורך פעילות גם לשימוש  םמתאיאך  ,לשימוש אזרחי וחומר שנועד מעיקר -מושי שי-חומר דו  122

 .חבלנית עוינת

 (.10)12סעיף   123

מפעל של החברה לשירותי איכות הסביבה המטפל  חובב שמדרום לבאר שבע יש ברמת  124

 ת. נומסוכ הבפסולת רעיל

 (,2016) ג66 שנתי דוח, מבקר המדינה במהלך שינוע חומרים מסוכנים, ראו בנושא תאונות  125

 . 780 'עממניעה וטיפול",  -פרק בנושא "אירועים סביבתיים המסכנים את האדם והסביבה ב
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 עודפי הזרמת בעיית
 ממפעלי ומלח כרום

 חברון לנחל העורות
  2016-ב גם נפתרה לא

 

ומדגימת בוצה ממפעל  2015-ט סביבה ל"כפי שעולה מדוח סיכום פעילות קמ

, בעיית הזרמת עודפי כרום 2016126עורות שנלקחה על ידי יחידת הקמ"ט במאי 

 . 2016-ומלח ממפעלי העורות לנחל חברון לא נפתרה גם ב

ט "התאמות בין נתוני קמ-הסיור האמור התגלו אי יצוין כי בישיבה שהתקיימה במהלך

סביבה לבין נתוני מפעלי העורות לגבי כמות הכרום שהועברה לרמת חובב. עוד 

  ט סביבה בדיקות דגימה קודמות."התברר כי במפעלים אלה לא ביצע קמ

ט סביבה ולנציגי מבקר המדינה בסיור "נציגי בעלי המפעלים בחברון מסרו לקמ

האמור כי אם תיאסר העברתם של חומרים, הם ייאלצו להשיגם בדרכים אחרות 

ובעלויות גבוהות יותר, ובכל מקרה לא יאפשרו מצב של הפסקת עבודה. הם הדגישו 

 ל המפעלים. את הצורך למצוא פתרון שלא יהיה נטל כלכלי כבד מדי ע

כי אישור העברת חומצה  2016ט סביבה מסר למשרד מבקר המדינה ביולי "קמ

השב"כ(  -גופרתית למתקן המיחזור הוא בסמכותו, וכי שירות הביטחון הכללי )להלן 

סומך ידיו על החלטתו. הוא הקמ"ט ציין כי לאחרונה אישר את ה כנסת החומר 

ד בדרישות קפדניות, לרבות בידוק למפעל אלומיניום ביו"ש, אחרי שהמפעל עמ

ט סביבה שהוא "ביטחוני והתקנת מצלמות. לגבי מתקן המיחזור בחברון, מסר קמ

 עדיין שוקל את הנושא. 

כי הם מוכנים לסייע במציאת  2016מסרו למשרד מבקר המדינה ביולי  USAIDנציגי 

את  פתרונות, כך שיהיה מעקב אחר כל גרם של החומצה הגופרתית. הם ציינו

ט "החשיבות במציאת פתרון שהוא גם סביבתי וגם כלכלי, והביעו את החשש שקמ

סביבה מטיל בעניין זה מגבלות מופרזות. יש לציין כי אף שהנושא קשור לארגון 

 ז כלל לא היה מעורב בו ולא הכיר אותו. "בינלאומי כאמור, רמ"ד ארב"ל במנהא

חומצה מסוכנת ועלולה לשמש  החומצה הגופרתית היאהמנהא"ז מסר בתשובתו כי 

פשר הכנסת יקמ"ט סביבה א, וכן שלהכנת חומרי חבלה ונפץ, גם בכמויות קטנות

מטעמים כלכליים , וחומרים כימיים חלופיים או העברת שאריות הכרום לרמת חובב

 . 127מפעלי העורות להעביר את שאריות הכרום לרמת חובבבחרו 

ט סביבה להפסיק את "יו של קממשרד מבקר המדינה מציין בחיוב את מאמצ

הזרמת הכרום לנחל חברון שמבצעים מפעלי העורות הפלסטיניים, בין היתר, 

, במשך כתשע שנים, 2007-באמצעות הידברות עמם. עם זאת, נמצא כי מ

שימושי חומצה גופרתית בתעשיית -ט סביבה את השימוש בחומר הדו"אוסר קמ

במטרה  USAIDהעורות בחברון, לצורך הפעלת מתקן למיחזור כרום שהקימה 

להפסיק את הזרמתו לנחל. איסור זה הוטל בלי שהקמ"ט קיים הליך היוועצות 

מסודר בנושא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, כמו גורמי ביטחון, כלכלה 

  ש. "ז ומתפ"ל, שב"כ, מנהאוארב"
, ריכוז הכרום בבוצת מפעל העורות ממנו נלקחה הדגימה היה 2016לפי בדיקת מעבדה מיוני   126

 מ"ג בק"ג בלבד. 400-0 מ"ג בק"ג בעוד התחום המותר הוא 26,911

 התברר שגם חלופה זו מטילה נטל כלכלי כבד על המפעלים כאמור.   127



 ב67 שנתי דוח|    1566

ט סביבה לקיים לאלתר דיון עם כל הגורמים הרלוונטיים לצורך בחינה "על קמ

עדכנית של מצב הדברים בדבר הצורך באיסור הכנסת החומצה הגופרתית 

למפעלים ולמתקן המיחזור ובמציאת פתרונות אפשריים לבעיה הסביבתית 

 . החמורה והמתמשכת של הזרמת כרום לנחל חברון

נוכח ההשלכות הביטחוניות, הכלכליות, הבריאותיות, הסביבתיות 

-ט סביבה אם לאשר הכנסת חומרים דו"והבטיחותיות של החלטת קמ

שימושיים למפעלים, החלטה המחייבת ניהול סיכונים, כל אימת שנדרשת 

ט סביבה להיוועץ "על קמ -החלטה מסוג זה וכל עוד הוטלו מגבלות על פיה 

בסיס תקופתי, בכל הגורמים הרלוונטיים האחראים על  בנושא זה, על

התחומים האמורים ולבחון פתרונות יעילים, לרבות הסתייעות בגורמים 

 בינלאומיים.
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זיהום הנחלים מכמש, פרת ומעיין קלט 

 בירה-מקולחי מט"ש אל

שבשליטה ישראלית, על ידי  Cבשטח  2000בירה נבנה כאמור בשנת -מט"ש אל

בירה -ור הפלסטינים, כמט"ש מודרני שנועד לטפל בשפכי העיר אלהבנק הגרמני עב

בפועל מטפל המט"ש גם בשפכי הקולחים להשקיה חקלאית. מי ולנצל את 

וקולחי  ,פרויקט ניצול הקולחים לא בוצעהיישובים הישראליים פסגות וכוכב יעקב, 

 בירה.-המט"ש מתופעל על ידי עיריית אל המט"ש זורמים בנחל מכמש.

שבו בית גידול ייחודי  שמשנחל איתן המ שהוא ,יובל של נחל פרת הואמכמש נחל 

נחל פרת ויובלו, נחל  הכוללת מגוון רחב של בעלי חיים.מתקיימת מערכת אקולוגית 

מעיינות ששפיעתם איתנה כל השנה.  כמהמכמש, מוכרזים כשמורת טבע. לאורכם 

ספיקת  אז גם ,החורף והאביב עונותשפיעת המעיינות בנחל פרת חזקה במיוחד ב

שם  ,פרת-וזרימתם מגיעה עד מפגש הנחלים מכמש ,בירה גבוהה-קולחי מט"ש אל

הקולחים המהול  זרםהקולחים נמהל במים שמקורם במעין פרת ומזהם אותם.  זרם

 . 128מגיע עד מעיינות עין מבוע ועין קלט ומזהם את מימיהם

 פרת נחל באגן קולחים זרימת תוואי: 8 מפה

 

 2016 נחלים ניטור דוח מתוך:

 
 .41, עמ' 2016דוח ניטור נחלים,   128
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בירה מוגדרת שניונית, טיפול שכאמור מפחית בהרבה את -רמת הטיפול במט"ש אל

 ועםשנים ה במהלךדוח ניטור הנחלים,  הזיהום הסביבתי אך אינו מונע אותו. לפי

ים קויילמבירה -"ש אלבמטתהליך הטיפול בשפכים סבל , באזור האוכלוסייה גידול

פונתה לאתר הטמנה  לאפול בבוצת המט"ש. הבוצה ל הנוגע לטיבייחוד בכ, רבים

 . 129כנדרש, ובמשך שנים הוזרמה יחד עם הקולחים אל הנחל

 בירה-בוצה בנחל מכמש, במורד מט"ש אל: 14 תצלום

 

 .43, עמ' 2016מתוך: דוח ניטור נחלים, 

 מסוים שיפור חל מאז. 130שודרג הוא 2015-בולכן התרבו התקלות במט"ש,  2014-ב

עקב תפעול לקוי הנובע  מפעם לפעם, אולם האיכות יורדת 131הקולחים באיכות

 ,מהנחיה פלסטינית למפעילי המט"ש לחסוך בחשמל. לפי דוח ניטור נחלים לעתים

 משתנה מצלול לחום כהה.בנחל מכמש , גוון הקולחים הזורמים 2016

 ובאירועי ,המט"ש גם לא פתר את בעיית הבוצה שנערמה על שפת הנחל שדרוג

ט סביבה, הוסדר ", בעקבות טיפול של קמ2016במאי . 132לנחל מכמש הגשם גלש

פינוי של הבוצה לאתר מיחזור פסולת לייצור קומפוסט, ללא עלות, וכן נבנתה גדר 

המקיפה חלקית את האזור שבו נערמת הבוצה כדי למנוע את גלישתה לנחל בעת 

 ם עמד מבנה זה במבחן גשמי החורף.טר 2016ירידת גשמים ושיטפונות. באוקטובר 

  
 .שם  129

וביוב  ,בירה-אל"ש מט פעילות הושבתה, חדשים כשלושה, השדרוג עבודות תקופת במהלך  130

 גולמי זרם לנחל מכמש.

-2015 גום בנחל מכמש, בשניםתוצאות איכות המים בנקודת הדי, 2016דוח ניטור נחלים, לפי   131

 ., מעידות על קולחים באיכות בינונית2014

ירוק  1432/15ץ "בג . ראו2016ושא זה, שנמשכה בינואר אף הוגשה עתירה לבג"ץ בנ 2015בשנת   132

 .עכשיו נ' שר הביטחון משה יעלון ואח'
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 התכניות לשימוש בקולחי המט"ש להשקיה 

פתרון  הוא חקלאית להשקיה המים את שיעביר לצינור"ש המט קולחי חיבור

חוזר במים  והן שימושזרימת הקולחים בנחל  הפסקת מיטבי, המאפשר הן את

 לגידולים החקלאיים.

כללה הנחת קו סילוק קולחים סגור  בירה-אלהמקורית המאושרת למט"ש  התכנית

בנה בתחום שטחים חקלאיים מדרום לכפר יועד למאגר קולחים עונתי שימהמט"ש 

בהתאם לכך, לפי תכנית שאישרה הוועדה הטכנית של ועדת המים  דיר דבואן.

, הצד הפלסטיני אמור לבצע פרויקט להשבת מי הקולחים 2011המשותפת ביולי 

עוג'ה, ולצורך כך עליו להגיש תכנית לבניית מאגר מי -להשקיה חקלאית באזור אל

 , הפלסטינים טרם הגישו תכנית כזו.2016קולחים. נכון לאוקטובר 

ט סביבה תכנית "יזם קמ 2015-נוכח העיכוב במימוש התכנית על ידי הפלסטינים, ב

הפניית הקולחים לשימוש באזור גוש  -לשימוש בקולחים, בשתי חלופות: האחת 

הפניית הקולחים למערכת מט"ש האוג, האוספת את שפכי האגן  -נייה שילה; הש

המזרחי של העיר ירושלים ושל יישובי הסביבה, ומנצלת את הקולחים לחקלאות 

באזור בקעת הירדן. שתי החלופות מייעדות את השימוש בקולחים לחקלאות של 

 ההתיישבות הישראלית ביו"ש.

גם נציג רשות המים בוועדת המים , שהוא "עראש מינהלת המים והביוב ליש

כי היות שמדובר בהפניית  2016המשותפת, מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

קולחים משפכים פלסטיניים להשקיה של ההתיישבות הישראלית ביו"ש, הפלסטינים 

צפויים להתנגד לכך בתוקף. עם זאת היות שהם זקוקים למי הקולחים להשקיית 

 עוג'ה, להערכתו בתוך זמן מה הם יישמו את התכנית -אלגידולי תמרים ביריחו ו

 .2011-מ

כי לפני שנים  2016נציג הבנק הגרמני מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

היתכנות ראשונית של ביצע בדיקת  הבנקמספר, לבקשת גורמים פלסטיניים, 

ים בנושא גורמ בלת. בשנים האחרונות לא פנו אליושהיתכנותה מוג התכנית, ומצא

פלסטיניים או ישראליים. מנכ"ל חברת המהנדסים הפלסטינית שתכננה את מט"ש 

היתכנותה של כי לדעתו  2016בירה מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר -אל

 התכנית להשבת קולחים סבירה בהחלט.

הביקורת העלתה כי למרות החשיבות בביצוע פרויקט להשבת המים של 

ה אחת הן לפתור את בעיית זיהום נחל בירה, העשוי בעת ובעונ-מט"ש אל

מכמש ונחל פרת והן לספק מים נוספים להשקיה חקלאית, לא גיבשו 

ש ורשות המים דרך פעולה מתואמת לקידום הפרויקט בתכנית "ז, מתפ"המנהא

שאושרה על ידי הוועדה הטכנית של ועדת המים המשותפת, בין שמדובר 

בתיאום עם הגורמים הפלסטיניים ובין שבתיאום עם הגורם הבינלאומי 

 הרלוונטי. 
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ש ועל רשות המים לבחון במשותף מול כלל הגורמים "ז, על מתפ"על המנהא

, דרכי פעולה אפשריות לקידום מהיר של פרויקט ניצול מי הקולחים האמורים

בירה, לרבות באמצעות ועדת המים המשותפת או ועדת משנה -של מט"ש אל

 שלה.
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ת ברצוע מים לזיהומי

 השלכות עזה
 ובריאותיות סביבתיות

 מתחשבות שאינן
 בין שהוקמה בגדר

, הלרצוע ישראל
 תחומים בכמה

 הים זיהום: עיקריים
, נחלים זיהום; והחופים

; תהום ומי מים מאגרי
 הידבקות סכנת

 השלכות וכן במחלות
 ומדיניות ביטחוניות

 הנובעות נרחבות
 האוכלוסייה ממצוקת
 היציבות ומחוסר

 לה המתלווה

 

 זיהום הים והנחלים מרצועת עזה

רצועת עזה נמצאת במשבר מים חמור שהולך ומחריף משנה לשנה. אקוות החוף של 

שלה, נמצאת בתהליך מתקדם מאוד של הרס הרצועה, שהיא מקור המים העיקרי 

 .133עקב שאיבת יתר וסובלת ממליחות קיצונית ומרמות זיהום גבוהות מאוד

כפי שצוין, מעמדה של מדינת ישראל בנושא רצועת עזה ותושביה שונה מהותית 

ממעמדה בנושא יו"ש, ומאז ההתנתקות האחריות בתחומים כגון מצב המים ברצועה 

  ים.נתונה בידי הפלסטינ

לזיהומי מים ברצועה השלכות סביבתיות ובריאותיות שאינן מתחשבות בגדר 

שהוקמה בין ישראל לרצועת עזה, בכמה תחומים עיקריים: זיהום הים והחופים; זיהום 

נחלים, מאגרי מים ומי תהום; וסכנת הידבקות במחלות. למשבר המים ברצועת עזה 

לכות ביטחוניות ומדיניות נרחבות הנובעות ממצוקת האוכלוסייה ומחוסר גם הש

 היציבות המתלווה לה, וכן השפעה על יחסי החוץ של ישראל. 

משטר הזרימה בים התיכון הוא מדרום מערב לצפון מזרח, כלומר  :וחופים ים זיהום

זיהום במי הים ברצועת עזה יעשה את דרכו לים ולחופי ישראל. על פי דוח של 

מדי יום מוזרמים לים ברצועה  2015ש מדצמבר "מינהלת תיאום וקישור עזה במתפ

מ"ק  26,000וד כביוב גולמי לא מטופל כלל. ע 15,000מ"ק שפכים, ומתוכם  104,000

מחלחלים לבארות המים בצפון הרצועה. ברצועה פועלים חמישה מט"שים 

המתקשים לטפל בביוב בצורה מלאה, בין היתר, בשל הפסקות החשמל התדירות 

 בה.

על ביוב גולמי המגיע  2013אגף ים וחופים במשרד להג"ס התריע עוד בדצמבר 

הזרמת ן. לדברי המשרד להג"ס, מחופי רצועת עזה לחופי ישראל, כפי שיפורט להל

של מזהמים, לרבות מוצקים,  מואצתביוב גולמי ישירות לים משמעותה הזרמה 

זיהום  ;חנקן, חיידקים ומיקרואורגניזם פתוגניים, ומתכות כבדותונוטריינטים כגון זרחן 

 .במערכת האקולוגית הימית פוגע קשותכזה 

מהמים המותפלים  20%-בחוף אשקלון פועל מתקן להתפלת מי ים המספק כ

הושבתה פעילות מתקן ההתפלה עקב זיהום  2016בישראל. בחודשים ינואר ופברואר 

אורגני קיצוני במי הים, שלדברי החברה המפעילה את המתקן מקורו כנראה ברצועת 

שעות בפברואר. עקב ההפסקה  12.5-שעות בינואר ול 26.5-עזה. המתקן הושבת ל

 במאות אלפי ש"ח.קנסה רשות המים את המתקן 

 
מ"ג כלורידים לליטר מים, בהשוואה  10,000-לאורך קו החוף המליחות באקווה מגיעה ליותר מ  133

ממי  95%מ"ג לליטר.  250לסף המומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי למי שתייה העומד על 

תכנית מתאר למשק האקווה אינם ראויים לשתייה. משרד הביטחון, תיאום הפעולות בשטחים, 

 . 10ש על משק המים(, עמ' "דוח מתפ -( )להלן 2015)נובמבר  המים
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 ים זיהום עקב הושבתה שפעולתו באשקלון ההתפלה מתקן: 15 תצלום

 

 VID Desalination Company Ltd: צילום

נוסף על זיהום מי הים בשפכים, הים ברצועת עזה מזוהם גם בכמויות גדולות של 

פסולת מוצקה שמקורה בחופי הרצועה הזורמת אף היא בחלקה לחופי ישראל. מצב 

זרימת הפסולת לישראל מקצין בתקופות סערה. דוגמה לכך היא אירוע זרימת 

כמויות גדולות של פסולת מוצקה לתחנת הכוח רוטנברג של חח"י באשקלון בינואר 

ט סביבה בטענה שהפסולת גורמת לנזקים ". בעקבות האירוע פנתה חח"י לקמ2016

שא. קמ"ט סביבה פנה תפעוליים וכלכליים לתחנת הכוח, וביקשה את טיפולו בנו

 למרכז תיאום וקישור ארז לטיפול בנושא. 
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 ח רוטנברגומסנני תחנת הכבעזה רצועת מוצקה מ פסולת: 16 תצלום

 

 צילום: חח"י 

ביוב שמקורו בעיירה בית חנון שבעזה זורם  :תהום ומי מים מאגרי, נחלים זיהום

מעת לעת באפיק נחל חנון לאפיק נחל שקמה ואל מאגר שקמה שבשטחי ישראל. 

מאגר זה משמש לאגירת מי שיטפונות המוחדרים לאקוות החוף ונשאבים בהמשך גם 

כי בשנים האחרונות לא  2016הבריאות מסר בתשובתו מדצמבר  משרדלשתייה. 

בהחלט שזרימה  ייתכןאך  ,ירה מנחל חנון למפעל ההחדרה שקמההגיעה זרימה יש

בנחלים מחלחלת ומגיעה למי התהום. הוא ציין כי המשרד לא מצא חריגות במי 

 לשתייה.  שיםהקידוחים המשמ

 מחלות להתפרצות לגרום עלול המים ברצועת עזה זיהום :בריאותיים סיכונים

כבר כיום איכות המים הירודה בעזה  .134מדינת ישראל תושבי את גם המסכנות קשות

מהמחלות  26%מובילה למחלות בקרב האוכלוסייה שם: לפי דוחות של האו"ם, 

 
 שם.  134
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, שים"מט הפעלת
 מים שאיבת מערכות
 התפלה ומתקני
 שימוש דורשת

 עזה רצועת. באנרגיה
 חמור ממחסור סובלת

 המשפיע, באנרגיה
 תחומי כל על לרעה
 הקהילה. בה החיים
 מביעה לאומית-הבין

 עמוקה רתיעה
 ברצועה מהשקעות

 אספקת בהיעדר
 קבועה אנרגיה

 

ברצועה, תפוצת מחלות ילדים והסיבה הראשונה לתמותת תינוקות נובעים מאיכות 

 .135המים הירודה

משבר המים והזיהום ברצועת עזה עלולים לגרום  :ומדיניות ביטחוניות השלכות

ש הקהילה הבינלאומית "למשבר הומניטרי ולהידרדרות ביטחונית. לדעת מתפ

מטילה את האחריות למשבר לפתחה של ישראל לנוכח שליטתה במעברים ולנוכח 

הסגר הימי, ואילו ישראל מעוניינת בלגיטימציה בזירה הבינלאומית ובעידוד השקעות 

 ינלאומי לרצועת עזה. וסיוע ב

 ( ואקופיס INSSהמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת ת"א )לפי דוח של 

 "קש שישבור את גב הגמל"ר המים והזיהום עלול להסלים ולהפוך למשב, 2014136-מ

וממגבלות על תנועת  גבוהים ביותרבעזה הצפופה, הסובלת משיעורי אבטלה ועוני 

 לאתגרים העיקרית האחראית אינה"ישראל עוד נאמר שם כי  אנשים וסחורות.

 אולם, ברצועת עזה והשפכים המים לבעיות טווח ארוכי פתרונות פיתוח בפני הניצבים

 ".המצב לייצוב בבהילות הדרושים ביניים לצעדי במפתח מחזיקה היא

 

 

 אנרגיה למט"שים ולמתקני התפלה אספקת
כדי לעצור את זיהומי המים ברצועת עזה וכדי לפתור את משבר המים יש צורך 

להפעיל מט"שים, וכן להגדיל את כמויות מי השתייה הנקיים ברצועה. יצוין כי ישראל 

 10-להגדיל את כמות המים שהיא מספקת לרצועה ב 2015החליטה בדצמבר 

כן, ישראל הסכימה החלטה זו טרם בוצעה. כמו  2016מלמ"ש, אולם באוקטובר 

 להקמת מתקן התפלה גדול ברצועה במימון ובפיקוח בינלאומיים. 

הפעלת מט"שים, מערכות שאיבת מים ומתקני התפלה דורשת שימוש באנרגיה. 

רצועת עזה סובלת ממחסור חמור באנרגיה, המשפיע לרעה על כל תחומי החיים בה. 

ת ביום, דרך פגיעה קשה החל בהגבלת השימוש הביתי בחשמל למספר שעות בודדו

ביכולת לפתח תעשייה, מסחר ומקורות תעסוקה וכלה בפגיעה במתקני בריאות, 

 קירור מזון וכיו"ב. 

, רשתות החשמל ברצועה מספקות כרבע מהצרכים 2016לפי הערכת חח"י מיולי 

ש מדובר בכמחצית. ישראל, באמצעות חח"י, מוכרת "שלה בלבד, בעוד לדעת מתפ

מגה וואט, שהם כשני שלישים מכמות החשמל של  140-100צועה לרש"פ עבור הר

. נוסף על המחסור החמור בחשמל, לפי חח"י קווי החשמל הקיימים 137הרצועה

שדרכם מספקת ישראל חשמל לרצועה מיצו מזמן את יכולת ההעברה שלהם, והם 

  פועלים במשטר הפעלה קיצוני עם שיעור תקלות גבוה מאוד. 
מאמר של על ו 2010משנת  יוניצ"ףסקר על , 2011משנת  יוניצ"ף שם, בהתבסס על דוחות של  135

 Domestic Water Quantity, Service Level and”בנושא  2003ארגון הבריאות העולמי משנת 

Health“. 

 -משבר המים והאנרגיה בעזה קופיס המזרח התיכון, המכון למחקרי ביטחון לאומי, א  136

 ניים מידייםפוליטיות עם המלצות לצעדי בי-השלכות הומניטאריות, סביבתיות וגיאו

 .3(, עמ' 2014)אוגוסט 

 תחנת כוח ברצועה. -מגה וואט  30-מגה וואט וכ 32-כמספקת מצרים   137
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ש על "דות מטה מהשנים האחרונות חזרה והמליצה מתפבסיכום של שורת עבו

; לפי 138(161קו  -מגה ואט )להלן  100הקמת קו חשמל חדש לרצועה בהספק של 

כשנתיים וחצי. יצוין כי בנייתו של הקו החלה על  161ש תימשך הקמתו של קו "מתפ

, אולם מאחר 2006והייתה צפויה להסתיים בסוף  2005ידי חח"י עוד באוקטובר 

ביקשה  2013-הרש"פ הפסיקה את התשלום, הופסקה הבנייה. לדברי חח"י, בש

ש להציג חלופות להגדלת כמויות החשמל לרצועה. חח"י הציגה "ממנה מתפ

, שחלקו כבר הוקם כאמור, אולם מאז לא קיבלה כל 161חלופות, לרבות השלמת קו 

ת פרויקט הנחיה בנושא. לאחרונה הסכימה ישראל לספק לעזה גז טבעי, במסגר

 לאומי. הפרויקט צפוי להסתיים בתוך כחמש שנים.-לחיבור עזה לצינור גז במימון בין

 2015ש בנושא "חלופות אנרגיה לרצועת עזה" מיולי "בסיכום עבודת מטה של מתפ

הכרחי לקדם  צוין כי "לאור עוצמת המשבר האזרחי והצורך ביציבות ביטחונית

שימור התלות התשתיתית. פתרון  פתרונות למשבר האנרגיה גם במחיר של

: הוא ימנע למשבר האנרגיה הינו 'ראשית הצירים' לשיפור המציאות האזרחית

משבר הומניטארי, יאפשר שיקום רצועת עזה, שיפור כלכלי, מענה למשבר משק 

 המים ויעודד השקעות משמעותיות של הקהילה הבנ"ל בשיקום" )ההדגשה במקור(.

לאומית מביעה רתיעה עמוקה מהשקעות -הילה הביןבאותו מסמך גם נכתב כי הק

ברצועה בהיעדר אספקת אנרגיה קבועה. הדוגמה שניתנה לכך )בהערת שוליים( 

לאומית, אך לא יוכל -הייתה המט"ש בצפון הרצועה שנבנה מכספי הקהילה הבין

 אספקת חשמל, כפי שיפורט להלן.-לפעול עקב אי

ש "ני לקבל את המלצת מתפהחליט הדרג המדי 2015הועלה כי בדצמבר 

תוספת של  -ולהגדיל את אספקת האנרגיה לרצועת עזה, לרבות בטווח המידי 

, שיוסיף 161תכנון חיבור קו  -מגה ואט בקו זמני נוסף, ובטווח הבינוני  26

מגה ואט ויאפשר חיבור תשתיות קיימות ועתידיות לשם  100לרצועת עזה 

לא קידם משרד  2016אוקטובר טיפול בשפכים והתפלת מים. ואולם עד 

 הביטחון את יישום ההחלטה.

כי "מענה זה אושר על ידי  161נכתב בהקשר לקו  2016ש ממרץ "במסמך של מתפ

ראש הממשלה והוקפא על ידי שר הביטחון". המל"ל מסר למשרד מבקר המדינה 

פרטני כי לא ידוע לו מדוע החלטה זו של הדרג המדיני, שאושרה באופן  2016ביולי 

 על ידי ראש הממשלה, אינה מתבצעת.

התורמות המדינות בכנס ש למשרד מבקר המדינה כי "מסרה מתפ 2016באוקטובר 

קו הודיעו נציגי ישראל כי היא אישרה את הקמתו של  2016שהתקיים בספטמבר 

ש ציינה כי אף שישראל אישרה מדינית את הקמת הקו, ההחלטה אם ". מתפ161

ובאיזה אופן נתונה בידי הפלסטינים, וכי הם עדיין בוחנים את לקדם את ההקמה 

  הנושא.
המעריך את מצבה העתידי של  2012התבססו גם על דוח האו"ם משנת  ש"מתפעבודות המטה ב  138

 Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace: 2020עזה בשנת 

Process, Gaza in 2020: A Livable Place? (August 2012). . 
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 2015על משרד ראש הממשלה לוודא כי החלטת הדרג המדיני מדצמבר 

בנושא הגדלת כמויות האנרגיה לרצועת עזה תיושם בהקדם, ובכלל זה יושלמו 

כל הליכי התכנון של הקווים הנוספים שאושרו וכל הפעולות שביצוען תלוי 

 מדינת ישראל.ב

מתפ"ש מסרה בתשובתה כי במסגרת הסדרת חוב הרש"פ לחח"י הודיעו רשמית 

גורמים ברש"פ לישראל שהם אינם מעוניינים בהגדלת אספקת החשמל לרצועת 

עזה. משרד מבקר המדינה מציין כי לנוכח מצוקת החשמל ההולכת וגדלה ברצועה 

ת שימנעו זיהומי מים, על ובהתחשב באינטרס הישראלי בפעולתם של מתקני תשתי

מדינת ישראל לבצע את הפעולות המקדימות שיאפשרו את הקמת הקו כאמור 

 לכשיתקיימו הנסיבות שיאפשרו זאת. 

 

 

חשמל למט"ש בצפון  אספקתהקמת קו 
 רצועת עזה

המט"ש הצפוני( הוקם על ידי הבנק העולמי  -פרויקט מט"ש צפון הרצועה )להלן 

ביניהן צרפת, בלגיה, שבדיה, והאיחוד האירופי בעלות  בהשתתפות מדינות תורמות,

מיליון דולר. המט"ש נועד לטפל בשפכים של תושבי צפון הרצועה ולספק  75-של כ

 דונם.  15,000-מים מטוהרים להשקיה חקלאית לכ

מהשלב  95%הושלמו  2013-. ב2009-, ובנייתו החלה ב2003-המתקן אושר להקמה ב

. 2014-ו טיפול בשפכים, והיה צפוי להתחיל לפעול בהראשון של המט"ש, שעיקר

מגה ואט. השלב  3לצורך הפעלת השלב הראשון זקוק המט"ש לחשמל בהספק של 

השני של בניית המט"ש, שעיקרו העברת המים להשקיה חקלאית, תוכנן להסתיים 

מגה ואט. בהיעדר חשמל  11-10-מגה ואט נוספים, סה"כ כ 8-7ולצרוך  2018-ב

 ולו אינו יכול לפעול.המתקן כ

פנה יו"ר רשות החשמל הפלסטינית למנכ"ל חח"י דאז בבקשה לרכוש  2013באפריל 

מגה ואט. להלן  10חשמל למט"ש בקו מיוחד שיחובר אליו במישרין בהספק של 

תרגום נוסח הפנייה: "רשות המים הפלסטינית בונה מט"ש חירום בצפון רצועת עזה 

. המט"ש הוא פרויקט חיוני ובעל חשיבות גבוהה 2013שצפוי להסתיים בספטמבר 

לאוכלוסייה ברצועה והוא ממומן על ידי קרן של תורמים רבים. המט"ש צפוי לצרוך 

מגה ואט שרק חח"י יכולה לספק נוכח תנאי ההספקה הירודים בעזה. לכן אנו  10

מבקשים את אישורך לספק לפרויקט הזה את ההספק הדרוש לו על ידי בניית קו 

מל ייעודי שישמש רק לפרויקט זה. לאור טבעו ודחיפותו של הפרויקט, הקמנו חש

צוות שמוכן להגיע ולפגוש את הצוות שלך בהקדם האפשרי". חח"י העבירה את 

 ש."הפנייה למתפ
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 על שמומן, ש"המט

 הקהילה ידי
 נותר, הבינלאומית

 פתרונות ללא
 קיימא בני אנרגטיים

 צפון משפכי שימנעו
 להמשיך הרצועה

 את, הים את ולזהם
 מי ואת הנחלים
 התהום

 

הביקורת העלתה כי אף שבקשת רשות החשמל הפלסטינית לאספקת קו 

ש ", מתפ2013 חשמל שייועד למט"ש הצפוני התקבלה בישראל עוד באפריל

דחתה את הבקשה בלי שדנה בה עם משרדי ממשלה רלוונטיים אחרים כמו 

המשרד להג"ס, משרד התשתיות, משרד הבריאות ומשרד החוץ. בעקבות זאת 

המט"ש, שמומן על ידי הקהילה הבינלאומית, נותר ללא פתרונות אנרגטיים בני 

, את הנחלים ואת קיימא שימנעו משפכי צפון הרצועה להמשיך ולזהם את הים

מי התהום, על ההשלכות הבריאותיות, הסביבתיות, התשתיתיות, הביטחוניות 

 והמדיניות הנובעות מכך.

פורסם בעיתונות כי "שפכי עזה מאיימים על אספקת המים בישראל", וכי  2016במרץ 

והתוצאה: הביוב  -"ישראל לא מספקת חשמל למתקן טיהור השפכים בעזה 

. באותו זמן גם הפעילו המדינות 139מתקן ההתפלה באשקלון" מהרצועה משבית את

התורמות לחץ בינלאומי, וכן החלה בדיקתו של משרד מבקר המדינה שממצאיה 

  מובאים בדוח זה.

, בשל עיכובים שונים כמו 2014-אף שהמט"ש הצפוני נועד להתחיל את פעילותו ב

עזיבת קבלן הביצוע, קושי בהכנסת חומרי בנייה מישראל ומלחמת "צוק איתן", 

ולהתחיל בטיפול בשפכים  2017נעצרה בנייתו. בנייתו צפויה להסתיים ביוני 

 .2017באוקטובר 

אריק שאו, מהנדס שפכים המייעץ לבנק העולמי בנושא המט"ש הצפוני, מסר מר 

כי מט"ש זה, כמו מט"שים מודרניים אחרים,  2016למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

מבוסס על תהליך ביולוגי המחייב אספקת חשמל באופן מלא ברמת אמינות של 

יך הטיפול . די בהפסקת חשמל של שש שעות בחודש לגרום לפגיעה בתהל100%

בשפכים. לכן לדעתו, הכרחי שיותקן קו חשמל ייעודי למט"ש ואין אפשרות 

 להסתמך על הקווים הקיימים.

 

  ש"מתפפעולות 

, נפגשו 2016באותו חודש שבו שוב פורסם נושא נזקי השפכים מעזה כאמור, מרץ 

ש מסמך הנוגע לפתרונות אפשריים "ש עם חח"י, וכמו כן הוכן במתפ"אנשי מתפ

לאספקת אנרגיה למט"ש הצפוני. בין היתר נכתב במסמך כי "לאחרונה קיים עניין 

ציבורי ולחץ בינ"ל למתן מענה למתקן". כמו כן נכתב במסמך זה כי "נטען כי שפכים 

אלה משפיעים גם על הצד הישראלי שכן נפגעת יעילות מתקן ההחדרה בשקמה 

 ה באשקלון".ומאחר ומי ים מזוהמים מביוב מגיעים למתקן ההתפל

במסמך אחר מאותו חודש בנושא "תכנית להקמת פאנלים סולאריים במט"ש הצפוני" 

לאומי, שהכינה מינהלת תיאום וקישור עזה, נכתב כי "הקהילה הבין -במימון בין

לאומית נושאת את עיניה לעבר הפרויקט ורואה בו מקרה בוחן לאפשרות של תרומת 

  ים אחרים ברצועה". סכומים משמעותיים לפרויקטים עתידי
, ידיעות אחרונותספקת המים בישראל", דוד ואליאור לוי, "שפכי עזה מאיימים על א-עמיר בן  139

16.3.16. 
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ש שצוין לעיל הועלו כמה חלופות לאספקת חשמל למט"ש הצפוני, "במסמך מתפ

ש אינה ממליצה על "ובהן חלופת קו החשמל הייעודי. בסיכום המסמך נכתב כי מתפ

קו ייעודי מכמה סיבות שפורטו במסמך, אלא על מענה מידי באמצעות אספקת עוד 

גדלת ייצור החשמל בתחנת הכוח המקומית שישה מגה ואט בקווים הקיימים וה

לאומי; ועל מענה ארוך טווח באמצעות אחת מארבע חלופות, ובהן -במימון בין

 , שנזכר לעיל.161הקמת קו  -החלופה המועדפת על מתפ"ש 

יצוין כי לפי הגורם האחראי על פרויקט המט"ש הצפוני בבנק העולמי, אילו נבנה קו 

עבור בקרבת מקום למט"ש, ניתן היה להוציא ממנו קו על ידי ישראל, שתוכנן ל 161

ייעודי למט"ש ובכך לתת מענה הן למצוקות החשמל בעזה והן לבעיית השפכים 

 באזור הצפוני. 

 התקבלו שתי פניות מגורמים בינלאומיים בנושא זה:  2016ביולי 

 והמים האנרגיה, התשתיות לשר אמריקניםחברי קונגרס  פנייה מצד .1

חברי הקונגרס האמריקנים שיבחו בפנייתם את הנכונות  14 ן:הביטחו ולשר

מגה ואט לצורך  6-הישראלית להגדיל את אספקת החשמל לרצועת עזה ב

הפעלת המתקן, אך ציינו כי מדובר בפתרון חירום שנוכח העומס הרב על 

רשתות החשמל ברצועה לא יוכל לתת מענה להפעלת המט"ש לאורך זמן, וכי 

טווח ואמין. הם הוסיפו כי "הביטחון והבריאות של תושבי  נדרש פתרון ארוך

ישראל, והנגישות למים ושירותי סניטציה לכל האוכלוסיות, שתיהן בסדר 

 עדיפות גלובלי גבוה עבור ארה"ב". 

העולמי, המממן הראשי של  הבנקש: "למתפ העולמי הבנק פנייה מצד .2

מגה ואט לקווים הקיימים לא תבטיח את  6המט"ש, ציין כי הצעת חח"י להוספת 

ההספקה הקבועה הדרושה להפעלה תקינה של המתקן, כך שהפסקות חשמל 

לא יעלו על שש שעות בחודש. הבנק הדגיש כי הוא ממשיך לתמוך בבקשת 

 ו ייעודי למט"ש.להקמת ק 2013-רשות החשמל הפלסטינית מחח"י מ

בסוף אותו חודש, במהלך הפגישה עם נציגי משרד מבקר המדינה שנזכרה לעיל, 

הודיע המתאם כי הוא מקבל את עמדת חברי הקונגרס, שכן יש היגיון בקו ייעודי 

כי הוא עדיין  2016למט"ש. הבנק העולמי מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

הפלסטינית על הסכמתה להקמת הקו  ש בכתב לרשות המים"ממתין לאישור מתפ

 הייעודי שהובטח כי יועבר ימים מספר קודם לכן. 

לערך לא הייתה  2016כי עד מרץ  2016ש נמסר למשרד מבקר המדינה במאי "ממתפ

עדות שהביוב של רצועת עזה פוגע בישראל, אך מאז שהתגלה הזיהום במתקן 

, עלתה חשיבותו של ההתפלה והתברר שיש סכנה גם למי תהום בתחום ישראל

ש בוחנת גם שיקולים של "השיקול הסביבתי בהחלטה. עוד נמסר כי ככלל מתפ

 איכות הסביבה, אך השיקול העיקרי הוא השיקול הביטחוני.

כי מאז שאישרה את נושא  2016ש מסרה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מתפ

ש"פ ובינה לבין החיבור הייעודי למט"ש עזה, נידון הנושא בדיונים פנימיים בר

ממילא טרם נחתמו חוזים אין עדיין החלטות סופיות שלהן והקהילה הבינלאומית, כי 

 מול חח"י.
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 חשיפת לאחר רק

 ועם בתקשורת הנושא
 יןהעני התגברות
 החלה הציבורי

 לבחון ש"מתפ
 לבעיית פתרונות
, ש"המט של החשמל
 מעורבות ובעקבות

 הסכימה, בינלאומית
 2016 באוגוסט לבסוף

, המיוחד הקו להקמת
 רשות ביקשה שאותו

 הפלסטינית החשמל
 לכן קודם שנים שלוש

 

העלתה כי אף שידוע זה שנים על זיהומי הים, הנחלים ומי התהום  הביקורת

ברצועת עזה ובשטחי ישראל הגובלים בה מהשפכים הלא מטופלים, על 

לתושבי הרצועה ומדינת ישראל ועל הסכנות  הנשקפותהסכנות הבריאותיות 

הביטחוניות הצפויות לישראל במקרה של התפרצות מחלות עקב זיהומי מים 

"ש כראוי שיקולים אלה כאשר נמנעה מלאשר קו מתפברצועה, לא שקלה 

. רק לאחר חשיפת הנושא בתקשורת 2013"ש הצפוני בעזה משנת למט מיוחד

לבחון פתרונות לבעיית החשמל  ש"מתפה ועם התגברות העניין הציבורי החל

 2016באוגוסט  לבסוף הסכימה בינלאומית, מעורבות ובעקבות"ש, המטשל 

, שאותו ביקשה רשות החשמל הפלסטינית שלוש שנים המיוחד הקו להקמת

 קודם לכן. 

 כאמור, בינלאומיים ארגונים של כולל בדוחות ההתרעות, למרות כי הועלה עוד

 ש"מתפמרצועת עזה, לא פנתה  מחלות להתפרצות תבריאותיו סכנות על

למשרד הבריאות לביצוע הערכת סיכונים בנושא זה, ומשרד הבריאות גם לא 

"ס ולרשות להגלמשרד  ש"מתפביצע בדיקה כזו מיוזמתו. כך גם לא פנתה 

המים כדי שיעריכו את סיכוני זרימת השפכים מהרצועה לכיוון ישראל בתחומי 

  ים.הסביבה ותשתיות המ

כי בעקבות  2016יצוין כי משרד הבריאות מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

בקשה מצד מערכת הביטחון, הוא ביצע הערכת סיכונים לשימוש במים בישראל על 

רקע המצב בסוריה )שתייה, השקיה ורחצה בכנרת(, וכי לא התקבלה בקשה דומה 

כי  2016בתשובתו מדצמבר ממשרד הביטחון לגבי רצועת עזה. משרד הבריאות מסר 

בצפון נהר הירמוך אינו נבדק על ידי משרד הבריאות באופן שגרתי היות שמימיו אינם 

משמשים לשתייה, בעוד שאיכות מי הים וכן איכות הקידוחים המיועדים לשתייה 

  סמוך לרצועת עזה נבדקים בישראל בקביעות.

נוכח הסכנות הבריאותיות לתושבי הרצועה ולאזרחי ישראל ממשבר המים 

ש ועל משרד הבריאות לשתף פעולה בביצוע "ומחמיר בעזה, על מתפההולך 

 הערכת הסיכונים בנושא זה. 

ש כי במסגרת שיקוליה לאישור הקמת "משרד מבקר המדינה מעיר למתפ

תשתיות ברצועת עזה, עליה לתת משקל ראוי גם לסכנות הסביבתיות 

עליה לאסוף והבריאותיות שבזיהומי מים בין רצועת עזה וישראל. לצורך כך 

נתונים ומידע בנושא זה ולהתייעץ עם הגורמים המקצועיים, כמו המשרד 

 להג"ס, רשות המים ומשרד הבריאות.
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ש לנקוט את כל הפעולות הנדרשות כדי לאפשר את הפעלת המט"ש "על מתפ

, ובכלל זה לזרז את ההליכים לתכנון ובניית קו 2017הצפוני בעזה בשנת 

וע כל הגורמים הרלוונטיים, לרבות חח"י, המשרד החשמל הייעודי למט"ש בסי

 .140להג"ס, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד החוץ וועדות התכנון והבנייה

 

 פעולות משרד התשתיות

 2013הביקורת העלתה כי פניית רשות החשמל הפלסטינית לחח"י מאפריל 

לא הובאה לידיעת משרד  -בבקשה לספק חשמל למט"ש הצפוני בעזה 

ות, שלדבריו התוודע לה לראשונה רק בעקבות הפרסומים האמורים התשתי

 . 2016בתקשורת במרץ 

, לאחר השבתת מתקן ההתפלה באשקלון עקב זיהום ים מעזה, הגיב 2016במרץ 

משרד התשתיות במסגרת הכתבה בנושא זה כי הוא נחשף לנושא "רק בימים 

ובלים מהזיהום הזה כמעט האחרונים". השר יובל שטייניץ צוטט שם באמרו "אנחנו ס

כמו הפלסטינים, וזה אינטרס שלנו שזה יטופל. אסור שיהיה פה מעצור מדיני, 

 והתחלנו לטפל בכך".

, במענה לפניית משרד התשתיות, פירט מנכ"ל חח"י בפני מנכ"ל משרד 2016במאי 

התשתיות את שתי החלופות האפשריות לחיבור המט"ש הצפוני לחשמל, האחת על 

 ים הקיימים והשנייה באמצעות הקמת קו ייעודי, כפי שפורט לעיל.גבי הקוו

בסוף אותו חודש כתב השר שטייניץ למנכ"ל חח"י: "לפני כשנה הוקם בבית להיה 

מתקן לטיפול בשפכים... לאור בעיות באספקת החשמל, המתקן אינו פועל. כתוצאה 

באזור שקמה.  מכך זורמים שפכים לא מטופלים, המזהמים את הים ואת האקוויפר

חיבור מתקן הטיפול בשפכים לחשמל הוא פרויקט חשוב ביותר, הן לאור ההשלכות 

המדיניות שלו והן לאור ההשלכות הסביבתיות שלו, ואני תומך בביצועו בהקדם 

 האפשרי".

העובדה  כי לאור 2016משרד התשתיות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

סמכות חוקית להורות לחח"י לחבר לחשמל מתקן כזה או  שוםשלשר התשתיות אין 

 וכי ,אחר שאינם בשטח ישראל, מעורבות השר או המשרד בנושא הייתה מצומצמת

; השר ומנכ"ל המשרד ש"מתפ הוא לעזה חשמל באספקת לטפל המוסמך הגורם

תומכים במציאת פתרון הולם, שיאפשר את פעילות המט"ש ואת הפסקת זיהום הים, 

  הפיננסי של חח"י.מצבה על  י שמירהכדתוך 
יו"ר ועדת התכנון והבניה, יאיר פרג'ון, המכהן גם כראש מועצה אזורית חוף אשקלון, אמר   140

איון לכתבה עיתונאית בנושא זה: "הקשר בינינו לבין העזתים הוא הדוק ובא לידי ביטוי בדגים יבר

בנוסף, אקוויפר החוף מספק מים גם לנו וגם להם. שאנחנו אוכלים, בזרימת חול ובזיהום הדדי. 

אני  לכן, האינטרס המשותף בשמירה על משאבי הטבע והקיום הבסיסיים ביותר הוא עצום...

 שצריך לסייע לעזתים, ולא להיפך", מתוך אעזור ככל שניתן שקו החשמל הזה יעבור. אני מאמין

 . 24, עמ' 5.8.16, מוסף הארץנטע אחיטוב, "אדמה צמאה", 



 1581|    עזה ורצועת שומרון, יהודה לשטחי ישראל מדינת בין מים זיהומי

הביקורת העלתה כי מאז הפרסומים בתקשורת שבעקבותיהם התוודע משרד 

התשתיות לנושא, פעל משרד התשתיות, ובראשו השר יובל שטייניץ, לטובת 

אישור העברת חשמל למט"ש בעזה. ואולם, פעולות אלה נעשו באיחור של 

ור של המתקן לחשמל ולזרז את שלוש שנים, שבמהלכן ניתן היה לקדם חיב

הפעלתו. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התשתיות כי עליו להפיק לקחים 

ממקרה זה כדי לוודא שבעתיד יקבל המשרד את כל המידע הרלוונטי בנושאים 

 הנוגעים לתשתיות אנרגיה או מים בישראל. 

 

 פעולות המשרד להג"ס

להג"ס לאגף התפלה ברשות המים פנה אגף ים וחופים במשרד  2013בדצמבר 

ולמשרד הבריאות בעקבות ממצאים שהתקבלו מצילומי לוויין של אזור רצועת עזה 

והתריע על זרימת ביוב מעזה צפונה: "ניתן לראות את השפעת הביוב של עזה על 

 ריכוזי הכלורופיל והתנועה צפונה למתקן ההתפלה באשקלון".

במשרד להג"ס בבקשה לטיפול  אומייםבינלפנה האגף גם לאגף קשרים  בד בבד

 נכתב, בין היתר:  בפנייהבנושא האמור מול משרד החוץ. 

 הגולמית בצורתו לזרום עזה מרצועת הביוב החל נובמבר חודש "מתחילת

 ריכוזי על עזה מרצועת ביוב הזרמת של השפעה נמצאה, הניתוח פי על ...לים

 ישראל מדינת לחופי אלו ריכוזים מביאה צפונה והתנועה, בים הכלורופיל

ביוב גולמי ישירות לים,  הזרמת ...באשקלון ההתפלה ולמתקן הדרומיים

משמעותה הזרמה מאסיבית של מזהמים, לרבות מוצקים, מזינים )נוטריינטים 

ומתכות כבדות. זיהום  פתוגנייםומיקרואורגניזם  חיידקיםכגון זרחן, חנקן(, 

ה פגיעה חמורה במערכת כזה שבישראל פסק כבר לפני עשור, מהוו

אצות -מיקרו של מוגברת בצמיחה להתבטא עלולה אשרהאקולוגית הימית 

 היווצרות, המים בעמודת האור בחדירת ירידה, רעילות אצות לעודד ואף

 להשפעות בנוסף. ימיים חיים בעלי ותמותת בחמצן מחסור של תנאים

 מי התפלת בתהליכי פגיעה לרבות לאדם נוספות השלכות יתכנו הסביבתיות

 ועוד". הדגה על השפעות, ים

מבירור במשרד להג"ס לא נמצאו עדויות לכך שהמשרד להג"ס העביר פנייה זו 

ש, מלבד העברתו לרשות המים "למשרד החוץ או לגורם כלשהו במתפ

 ולמשרד הבריאות, כאמור. 

כי , 2016מנהל אגף ים וחופים במשרד להג"ס מסר למשרד מבקר המדינה, במאי 

אף שהאגף מרכז מידע סביבתי רב בהיבטים בינלאומיים, הוא אינו נוהג להעביר 

ט סביבה, וגם אינן זכורות לו פניות כאלה "ש או לקמ"מידע בנושא זיהום ים למתפ

ש "לאגף מצד אותם גורמים. הוא הוסיף כי אם ייפתח ערוץ כזה הוא ימליץ למתפ

המזהמת כאמור את הים ומגיעה לטפל גם בנושא מערך איסוף הפסולת בחופים, 

 מול הרשויות בעזה ומול גורמים בינלאומיים. -לים ולחופים בישראל 
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 ס"להג המשרד ככלל

 להפחתת פועל אינו
 מים זיהומי נזקי

 שמקורם ופסולת
 וגם, עזה ברצועת
 מידע בידיו יש כאשר

 ועל מפגעים על
 זה בתחום סיכונים

 מעבירם אינו הוא
 הביצועי לגורם

 הוא הלוא, הרלוונטי
  ש"מתפ

 

ט סביבה, האחראי על נושאים סביבתיים "הביקורת העלתה כי גם קמ

הקשורים ברצועת עזה, ממעט לעסוק בנושאים אלה, וככלל מותירם לטיפול 

 עקב נגרם זה מצב כי 2016 ביולי המדינה מבקר למשרד מסר ט"ש. הקמ"מתפ

 .עזה מול המדיני המצב ובשל ביחידתו אדם כוח מצוקת

ט "ט סביבה, המשמש כאמור גם בתפקיד קמ"משרד מבקר המדינה מעיר לקמ

מים, שעליו לממש את אחריותו ולהגביר את מעורבותו בנושאים הסביבתיים 

על הנוגעים לרצועת עזה, שהם כאמור בעלי השלכות נרחבות וחשובות גם 

 תושבי ישראל.

מהאמור לעיל עולה כי ככלל המשרד להג"ס אינו פועל להפחתת נזקי זיהומי 

מים ופסולת שמקורם ברצועת עזה, וגם כאשר יש בידיו מידע על מפגעים ועל 

סיכונים בתחום זה הוא אינו מעבירם לגורם הביצועי הרלוונטי, הלוא הוא 

בעזה כאמור, שבו לא היה  ש. כך קרה גם בנושא הפעלת המט"ש הצפוני"מתפ

המשרד מעורב כלל. בשל כך נפגע האינטרס הסביבתי והבריאותי של תושבי 

ישראל, וכן של תושבי רצועת עזה, והוא אינו זוכה ליחס הראוי במכלול שיקולי 

ש והדרג המדיני בהתייחס לרצועת עזה. לדעת משרד מבקר המדינה, על "מתפ

במניעת זיהומי מים שמקורם ברצועת המשרד להג"ס ליטול חלק פעיל יותר 

 עזה. 

המשרד להג"ס מסר בסיכום תשובתו כי הוא מייחס חשיבות רבה לטיפול בזיהומים 

חוצי גבולות, המוצגים גם בדוח זה, וכי לאור זאת הגדיר נושא זה כאחד מנושאי 

. הוא ציין כי בכוונתו להכין תכנית כוללת 2017המיקוד בתכנית העבודה שלו לשנת 

יפול בכלל הזיהומים והסיכונים חוצי הגבולות, אשר תתייחס גם לתחום המים לט

והביוב. תכנית זו תבחן סל פתרונות לבעיות שאותרו לרבות פנייה לגורמים רלוונטיים 

לטובת שינוי מצב החקיקה והסמכויות של המשרד, וכן בקשה לתקצוב ייעודי 

הוסיף כי ישראל, כמדינה שיאפשר מתן מענה הולם לבעיות מורכבות אלו. הוא 

מתקדמת המובילה בעולם בתחום הטיפול בשפכים והשבתם להשקיה, חייבת 

להשקיע את המשאבים הנדרשים למניעת זיהומי מים חוצי גבולות, ללא קשר 

  ליכולת הביצוע של הרש"פ בתחומים אלה.
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 סיכום

זיהומי מים בין מדינת ישראל לשטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה, הם המפגע 

ישראל. הוא הסביבתי חוצה הקו הירוק החמור ביותר שעמו מתמודדת מדינת 

פוגע בעתודות מי התהום שלה ושל שכניה, בבריאות הציבור ובאיכות חייו. 

בשל המצב הגאופוליטי בשטחי יו"ש והרצועה, נושא זה משפיע גם על מצבה 

 ביטחוני של ישראל ועל מעמדה בעולם.-המדיני

ממשלת ישראל לא גיבשה עד כה מדיניות לניהול סביבתי חוצה גבולות עם 

לרבות בתחום המים, ואין לה מדיניות כאמור בדבר מפגעים החוצים שכנותיה, 

את הקו הירוק ואת הגבול עם רצועת עזה. כמו כן, הממשלה לא הגדירה גורם 

אחד, בעל ראייה כוללת, שיוביל נושא זה. לפיכך מתעכבים במשך שנים 

ארוכות פתרונות למפגעים סביבתיים חמורים ומתמשכים, לעתים תוך כדי 

 הדין ופגיעה בבריאות הציבור ובאינטרסים מדיניים חשובים של ישראל.הפרת 

דוח ביקורת זה משקף תמונת מצב עגומה בכל הנוגע לפעילות הגורמים 

הממשלתיים והתנהלותם בנושא זיהומי מים בין ישראל ליהודה, לשומרון 

ולרצועת עזה. מדובר בסדרת כשלים וחסמים תפקודיים: הפסקת פעילות 

ם המשותפת; חסמים לקידום ולייזום פרויקטים מול גורמים ועדת המי

בינלאומיים; חולשה בתיאום הפעילות בין הגורמים הממשלתיים; מעורבות 

קבלת החלטות בסוגיות חשובות; התנהלות -נמוכה של דרג מדיני בנושא ואי

 שלא על בסיס תכניות המגדירות יעדים ולוחות זמנים לטיפול בסוגיות שונות. 

ם ולחסמים האמורים יש קשר ישיר להתהוותם ולהחמרתם של מכלול לכשלי

מפגעים ונזקים סביבתיים ואחרים משני צדי הקו הירוק, שאלה הבולטים 

נחל אלכסנדר  -ביניהם: זיהום נחל קדרון משפכי ירושלים; זיהום נחלי השרון 

ום ונחל שכם; זיהום נחל חברון; זיהום הנחלים מכמש, פרת ומעיין קלט; וזיה

 הים והנחלים משפכי רצועת עזה. 

המנהא"ז, מתפ"ש, רשות המים, המשרד להג"ס,  -על הגורמים הממשלתיים 

וכן על הרשויות  -משרד הבריאות, משרד החוץ, המשרד לשת"פ אזורי 

המקומיות ותאגידי מים הנוגעים בדבר לפעול, כל אחד בתחומו, לתיקון 

 הליקויים כפי שפורטו בדוח זה.

עבר לפעולה הנחוצה של כל אחד מהגורמים כאמור, ממצאיו של דוח ואולם, מ

זה מחייבים פעולה מערכתית שתביא לגיבוש תכנית ביצוע כוללת שתבטיח 

צמצום ניכר ברמת הזיהומים והנזקים כבר בשנים הקרובות ומוקדם ככל 

נדרש תיאום, מורכבות הנושא וריבוי הגורמים המעורבים בו,  האפשר. נוכח

עולה בין כלל הגורמים ותכלול עבודתם. משרד מבקר המדינה ממליץ שיתוף פ

משרדי, בשיתוף משרדי הממשלה והגופים -אפוא לממשלה להקים צוות בין

הרלוונטיים, בראשות משרד ממשלתי אחד, שיוביל עבודת מטה בנושא ניהול 

סביבה חוצת גבולות; מטרותיו של הצוות יהיו לגבש מדיניות ממשלתית 

המליץ על גורם ממשלתי אחד שיוביל ויתכלל אותו, וליצור מנגנונים בנושא, ל

 שייתנו מענה גם לבעיות סביבתיות מורכבות.
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בתיקון הליקויים וביישום ההמלצות שפורטו בדוח זה יהיה משום צעד חשוב 

לקראת צמצום זיהומי המים בין ישראל ליהודה, שומרון ורצועת עזה ולעידוד 

הסביבה, הבריאות ולשיפור איכות החיים באזורנו,  פרויקטים נוספים להגנת

 תוך כדי רתימת גורמים בינלאומיים רלוונטיים לסיוע בקידום נושאים אלה. 

 



 שישיפרק 
  הביטחון מערכת



 



 הביטחון משרד

 מוקשים לפינוי הרשות פעילות
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 פזורים ישראל במדינת

, מוקשים אלפי מאות
 בלתי הפכו מהם חלק

 לביטחון חיוניים
תם בהימצאו .המדינה

 סכנה קיימת
 המתגוררים לתושבים
 גם כמו, אלה באזורים

 לחקלאים, למטיילים
 הקמת. אורח ולעוברי

 נועדה ם"הרלפ
 פינוי את לאפשר

 המוקשים

 

 תקציר

 כללי רקע

נכון   דונם, 180,000-במדינת ישראל פזורים מאות אלפי מוקשים )בשטח שגודלו כ

(, בעיקר ברמת הגולן, בערבה ולאורך הגבולות, שהונחו במהלך השנים 2016ליולי 

לצרכים מבצעיים, אך ברבות השנים, חלק מהם הפכו בלתי חיוניים לביטחון 

המדינה. בנוסף להם קיימים שדות מוקשים שהניחו צבאות זרים, וכן שטחים 

תי חמור. בהימצאות ממוקשים שנוצרו כתוצאה מסחף, ומהווים מפגע בטיחו

המוקשים קיימת סכנה לתושבים המתגוררים באזורים אלה, כמו גם למטיילים, 

לחקלאים ולעוברי אורח. סכנה זו אף התממשה לאורך השנים בעשרות מקרים 

מוות. לצורך פינוי בשהסתיימו בפציעות, חלקן קשות, ובהן קטיעות גפיים ואף 

עקב פציעתו של ילד מפיצוץ מוקש,  שטחים אלה ועל רקע שיח ציבורי שהתעורר

)להלן  2011-את החוק לפינוי שדות מוקשים, התשע"א 2011אישרה הכנסת בשנת 

הרשות או הרלפ"ם(  -החוק(, שבמסגרתו הוקמה הרשות לפינוי מוקשים )להלן  -

משהב"ט(. על פי החוק, תקציבה השנתי של  -כיחידה במשרד הביטחון )להלן 

 יליון ש"ח, וימומן מתקציב המדינה. מ 27-הרלפ"ם לא יפחת מ

הקמת הרלפ"ם נועדה לאפשר את פינוי המוקשים על מנת להימנע מהסיכון 

שבהם לחיי אדם, ובמטרה לאפשר בשטחים אלה פיתוח תיירותי או חקלאי, הקמת 

תשתיות, הרחבת יישובים והגנה על הסביבה. עד כה, העביר צה"ל לרלפ"ם 

שטחים צבאיים סגורים שבהם טמונים, או קיים  דונם של 100,000-נתונים על כ

חשש שטמונים, עשרות אלפי מוקשים לפינוי. בחמש השנים מאז הקמתה הובילה 

 דונם שטח ממוקש או חשוד במיקוש.  5,600-הרלפ"ם פינוי של כ

יצוין, שבישראל קיימים גם עשרות אלפי דונמים יבשתיים וימיים שבהם הוטמנו 

פלים(. התחמושת בשטחים הימיים עלולה להוות סכנה נ -נפלי תחמושת )להלן 

היקפם של השטחים היבשתיים,  ,צה"לנתוני פי  עקב היסחפותה לחופי ישראל. על

, דונם 30,000-שאינם חיוניים לביטחון המדינה ומהם ניתן לפנות נפלים, עומד על כ

ים לבנייה, להקמת תחנות כוח, לצרכ וייעודם, לאחר פינוים, הוא בין השאר,

 להסדרת ההתיישבות הבדואית.ו ותעשייתיים חקלאיים

על פי החוק, לרלפ"ם סמכויות אסדרה ופיקוח על עבודות פינוי המוקשים, והיא גם 

אמונה על קידום ותכנון פעילויות הסברה לציבור להגברת המודעות להתנהלות 

בטיחותית ולצמצום הסיכונים ממוקשים. לביצוע העבודות לפינוי המוקשים 

מנה"ר( עם שתי  -תקשר משהב"ט באמצעות מינהל ההרכשה והייצור )להלן מ

חברת הפינוי( ושנייה  -חברות אזרחיות, אחת שמפנה את המוקשים )להלן 

החברות האזרחיות(.  -חברת הפיקוח( )להלן  -שמפקחת על עבודתה )להלן 

 הרלפ"ם מקיימת עליהן פיקוח עליון.
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה  2016עד יולי  2015בחודשים אוקטובר 

(. בין היתר 2016של הרלפ"ם בהיבטים שונים )חלק מהנתונים עודכנו לדצמבר 

נבדקו תקציב הרשות, ממשקי העבודה שלה עם צה"ל בתחומים שונים, ומנגנוני 

ם. הביקורת הפיקוח שהיא מפעילה על החברות האזרחיות המפנות את המוקשי

נערכה במשהב"ט: ברלפ"ם, במנה"ר, באגף התקציבים, באגף היועץ המשפטי 

מלמ"ב(  -למערכת הביטחון, באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון )להלן 

וכן בלשכת מנכ"ל משהב"ט. ביקורת השלמה נערכה במפקדת קצין ההנדסה 

 הראשי בצה"ל ובמשרד האוצר. 

 

 הליקויים העיקריים
 ם במימוש הוראות החוק בנושא תקציב הרלפ"םפערי

משרד האוצר קבע את תקציב הרלפ"ם בתקציב הביטחון ולא בסעיף תקציבי 

 נפרד בחוק התקציב השנתי, באופן שאינו תואם לכאורה ללשון החוק. 

מימנו משרד האוצר ומשהב"ט את תקציב הרלפ"ם בחלקים  2012-ו 2011בשנים 

משלה שניתנה בסמוך למועד חקיקת החוק. החל שווים, לפי הנחיה של ראש המ

הפסיק משרד האוצר להעביר את חלקו, בטענה שעל פי המתווה של  2013משנת 

, תקציב הביטחון כולל גם את חלקו במימון פעילות הרלפ"ם. בכך 1"הכל כלול"

 שוב פעל משרד האוצר באופן שאינו תואם לכאורה ללשון החוק. 

 

 ן צה"ל לרלפ"םפערים בחלוקת הסמכויות בי

כמו גם שטחים  על פי החוק, לרלפ"ם אין סמכות לפנות שטחים שבהם רק נפלים

. הסמכויות לפינוי שטחים אלה נתונות "ט(נ -)להלן  טנקים נגד מוקשים רקשבהם 

 : כדלקמן בידי צה"ל. בחינת פועלו של צה"ל בתחומים אלה העלתה

הקיים אינו נותן מענה מספק לפינוי בטיחותי ויסודי של מנגנון פינוי נפלים  .1

נפלים משטחים המיועדים לשימושים אזרחיים. לכך יש השלכות הן לביטחון 

הציבור והן בתחום הכלכלי, שכן השטחים שבהם טמונים נפלים, יכולים היו 

 לשמש לצרכים אזרחיים, אך הם עומדים כאבן שאין לה הופכין. 

קיימת כל פעילות חדשה לפינוי שדות מוקשים מסוג לא מת 2013מאז מאי  .2

  ממשלה קיים החלטת לא ל, צה"מכך תוצאהכנ"ט, המיועדים לשימוש אזרחי. 
על פי המתווה של "הכל כלול", תקציב הביטחון שמשרד האוצר מעביר למשהב"ט כולל את כל   1

 התחייבויותיו כלפיו.
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 שדות מוקשים, חלקם מסוג נ"ט בלבד, על פינוי שמורה 2014מינואר 

בגולן. לכך יש השלכות כלכליות  החקלאות לפיתוח שנועדו משטחים

שמירה על מינהל ציבורי תקין, כמו גם והשלכות במימוש החלטות ממשל ו

  השלכות אפשריות בהקשר של שמירה על ביטחון הציבור.

 

פערים במימוש הוראות החוק בנושא שיתוף הפעולה 

 לצה"ל בין הרלפ"ם 

רק באחד מתוך שישה פרויקטים לפינוי מוקשים שהסתיימו, הושלם הליך העברת 

, הן עיכובים משמעותיים מצד צה"להשטח לאזרחים. בפרויקטים אחרים חלים 

הצבאיים, והן בשלב הסרת  בשלב ביטול צו הסגירה על השטח על ידי המפקדים

הגדרות הסובבות את שדות המוקשים על ידי מפקדי ההנדסה הפיקודיים. עיכובים 

 למשק הרווחים הצפוייםיש בהם כדי להשליך ישירות ובאופן לא מבוטל על אלה 

 . כתוצאה משימוש עתידי בשטחים אלה

 

 פערים בהתקנת חקיקת משנה משלימה לחוק

, מועד סיום הביקורת, תחום פינוי המוקשים לא הוסדר בחקיקת 2016עד יולי 

, הקנה לשר הביטחון סמכות 2011משנה, על אף שהחוק, שנחקק כאמור בשנת 

 להתקין תקנות לשם ביצועו. 

 

 ל החברות האזרחיותליקויים במנגנוני הפיקוח ע

הפיקוח של בעלי תפקידים במשהב"ט על החברות האזרחיות המפנות את 

 המוקשים היה בחלקו לקוי: 

עובדי החברות האזרחיות שעבדו בכל הפרויקטים לפינוי מוקשים בשטחי  .1

המדינה ושבאו במגע יומיומי עם מוקשים בשטחים צבאיים סגורים, לא נבדקו 

בוע בהסכמים שחתם משהב"ט עם החברות ביטחונית. זאת, בניגוד לק

האזרחיות, ומשום שמשהב"ט לא קבע במסגרת הסכמים אלה גורם מפקח 

מטעמו, שמתפקידו לוודא שהחברות האזרחיות אכן מעבירות את רשימות 

 העובדים ליחידת הביטחון, האמונה על ביצוע הבדיקות. 

מועד מו עד בשלושה מתוך ששת הפרויקטים לפינוי מוקשים שהסתיילפחות  .2

אחת את העבודות בפרויקטים, כולן או ביצעה חברת פינוי , סיום הביקורת

חלקן, באמצעות קבלני משנה, ללא היתר ממשהב"ט. באחד מתוך השלושה, 

מנהל הרלפ"ם דאז, סגנו דאז ומנהלה במועד סיום הביקורת, היועץ המשפטי 

ה יסודיים שלה וסגן ראש מנה"ר לרכש שירותים, לא ערכו בירור ובדיק



 ב67 שנתי דוח |    1592

אכן פנתה למשהב"ט לקבלת ההיתר הנדרש. בשני פרויקטים  חברההש

אחרים, מפקחי הרלפ"ם ומנהליה כלל לא זיהו את ההפרה במהלך העבודות, 

 לקיומה בתיקי הפרויקטים ובהצהרות החברה.  סימניםוזאת על אף שהיו 

 

 ההמלצות העיקריות

ומשרד האוצר לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שיכריע  על משהב"ט

במחלוקות ביניהם בנוגע לפרשנות לשון החוק בסוגיות תקציב הרלפ"ם, ככל 

 שאלה עדיין רלוונטיות.

על מנכ"ל משהב"ט לעדכן את מנכ"ל משרד ראש הממשלה בנוגע להחלטתו 

ת הרלפ"ם התומכת בהצעה לתיקון החוק בנושא הרחבת סמכויו 2016מיוני 

על מנת שמנכ"ל משרד ראש הממשלה יוכל,  . זאתובהגדלת תקציבה בהתאם

בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במשהב"ט ובמשרד האוצר, לחדש בהקדם את 

 פעילותו הנדרשת, לצורך גיבוש הסכמה ביניהם בהקשר זה.

על משהב"ט להאיץ את פעילותו להסמכת גוף אחראי ומאסדר לתחום פינוי 

דינה, בין אם במסגרת ההצעה לתיקון החוק שהגיש, ובין אם הנפלים במ

  באמצעות אחת מן החלופות שהציע צה"ל בעבודת המטה שערך בנושא.

את  2017צה"ל ועל הרלפ"ם לשלב במסגרת תכניות העבודה שלהם לשנת על 

פינוי שדה המוקשים במג'דל שמס, על מנת שההבנות המשותפות שאליהן הגיעו 

  נוי זה, אכן יתממשו.לגבי חשיבות פי

על קצין ההנדסה הראשי לעגן בפקודות צה"ל הרלוונטיות לוחות זמנים מחייבים 

לביטול צווי סגירה על שטחים שהסתיימו בהם עבודות לפינוי מוקשים ולהורדת 

 הגדרות סביבם. 

שהיועץ המשפטי למערכת הביטחון והיועץ המשפטי של הרלפ"ם יקדמו את  ראוי

חלו לטובת עיגון חקיקת משנה משלימה לחוק, ושיביאו אותה ההליכים שבהם ה

  בהקדם לאישור ועדת החוץ והביטחון על מנת שתפורסם ברשומות, כנדרש בחוק.

על רלפ"ם ועל מלמ"ב לסיים בהקדם את מיסוד תהליך העבודה לקיום בדיקות 

 ביטחוניות לעובדי החברות האזרחיות. 

לנקוט את כל האמצעים לזיהוי הפרות, בשלב מוקדם ככל הניתן,  על משהב"ט

של ההסכמים שעליהם הוא חותם, בדגש על ביצוע עבודה של חברה זוכה 

באמצעות קבלן משנה, ללא היתר. כמו כן, על בעלי התפקידים הרלוונטיים 

במשהב"ט למצות עד תום בדיקה של כל חשד שעולה בפניהם, לכל הפרה שהיא, 

  פרה של ביצוע התחייבות באמצעות אחר, ללא היתר.ובפרט ה
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 סיכום

המשימה הלאומית לפינוי שדות מוקשים היא בעלת חשיבות גבוהה בשל רמת 

הסיכון הנשקפת מהם לחיי אדם, ובשל הצורך האזרחי לייעד קרקעות יקרות ערך 

לשימוש מועיל. כיום קיימים במדינה מאות אלפי דונמים של שטחים ממוקשים או 

חשודים במיקוש, ועקב כך, בהיותם סכנה לציבור, הם מגודרים ואסורים לשימוש. 

נרשמים מדי שנה בשנה מקרים של כניסת אזרחים וחיילים לשדות אף על פי כן, 

 2011בשנת מוקשים, וחלק מהם מסתיימים בפציעה, באובדן גפיים ואף במוות. 

הכיר המחוקק בחשיבות שבפינוי שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה, 

והקים לצורך ביצוע המשימה את הרלפ"ם. הוא גם קבע, בין היתר, שפינוי שטחים 

ממוקשים צריך להיות ברמת בטיחות מרבית לאזרחים, ובתוך פרק זמן קצר ככל 

 הניתן. 

מנגנוני העבודה שלה מול צה"ל העלתה, בחינת היקף תקציבה של הרלפ"ם ו

שקיימים בפניה חסמים המונעים ממנה לממש את ייעודה באופן המיטבי והראוי. 

בחינת המגבלות בהגדרת סמכות הרלפ"ם העלתה, בין היתר, כי תחומי פינוי 

נפלים ופינוי מוקשי נ"ט משטחים שאינם חיוניים לביטחון המדינה, אינם מוסדרים 

נגנוני הפיקוח שמפעילים משהב"ט והרלפ"ם על החברות במלואם. גם במ

אכיפה מלאה של הסכמי העבודה איתן. -האזרחיות נמצאו ליקויים חמורים באי

 ליקויים אלה, יש בהם אף כדי לפגוע בביטחון הציבור והמדינה. 

, שבה 2השנים שחלפו מביקורת קודמת, שעסקה בנושא "המיקוש בצה"ל" 17-ב

על קידום מאמץ ממלכתי יזום לעיגון מדיניות לפינוי שדות המליץ מבקר המדינה 

מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה, חלה התקדמות מבורכת. עם זאת, על 

 ומשרד"ם, צה"ל הרלפכל הגורמים הלוקחים חלק במלאכה חשובה זו, ובראשם 

ת להמשיך ולפעול, תוך יישום לקחים וצמצום הפערים כפי שעולים בביקור האוצר,

זו, לטובת מימוש ייעוד הרלפ"ם באופן המהיר, היעיל והמיטבי, וכדי למזער את 

 פוטנציאל הפגיעה ממוקשים ככל האפשר.

 

 
הביקורת  -)להלן  93(, בפרק על "המיקוש בצה"ל", עמ' 1999) א50דוח שנתי מבקר המדינה,   2

 הקודמת(.
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 מבוא
מוקש הוא מטען חומר נפץ המופעל באמצעות מנגנון בקרה או מנגנון השהיה. 

נ"א(, שנועד לפצוע או להרוג לוחם רגלי, לבין  -מבחינים בין מוקש נגד אדם )להלן 

מוקש נ"ט, שנועד לגרום נזק מובהק לטנק או לכלי רכב משוריינים אחרים. ברחבי 

דונם, נכון ליולי  180,000-ו כישראל פזורים מאות אלפי מוקשים )בשטח שגודל

(, וריכוזם הגבוה הוא ברמת הגולן ובערבה, וכן לאורך הגבולות. מוקשים אלה 2016

הונחו במהלך השנים לצרכים מבצעיים, אך ברבות השנים, חלק מהם הפכו בלתי 

חיוניים לביטחון המדינה. בנוסף להם, קיימים שדות מוקשים שהניחו צבאות זרים, וכן 

וקשים שנוצרו כתוצאה מסחף ומהווים מפגע בטיחותי חמור. בעיית סחף שטחים ממ

המוקשים בקרקע, בעיקר לאחר גשמים ושיטפונות, חמורה ביותר, שכן היא מובילה 

ודאות בדבר מיקומם המדויק של המוקשים, באופן שמסכן את תושבי האזורים -לאי

חוק קובע גידור וסימון הסמוכים, כמו גם מטיילים, חקלאים ועוברי אורח. על אף שה

של שדות מוקשים, נרשמים מדי שנה בשנה מקרים של כניסת אזרחים וחיילים 

לשדות מוקשים או לאזורים חשודים במיקוש, ובעשרות מקרים לאורך השנים 

הסתיימו מקרי פגיעות ממוקשים בפציעות קשות, הכוללות קטיעת גפיים, ואף במוות. 

וצרת לא רק סכנה ברורה לביטחון התושבים הימצאות מוקשים בשטחי המדינה י

והמטיילים, אלא מובילה גם לפגיעה בתיירות ובנגישות לאתרי טבע ייחודיים. כך 

דונם באזור שמורת נחל הבניאס, אותה  600-פונו מוקשים מ 2014למשל, בשנת 

פוקדים מדי שנה בשנה מטיילים רבים, לאחר שבמקרה אותר מוקש בשטח על ידי 

 מטייל. 

ורך פינוי שטחים ממוקשים, שהפכו בלתי חיוניים לביטחון המדינה, ועל רקע שיח לצ

מפיצוץ מוקש במהלך  11ציבורי שהתעורר עקב פציעתו וקטיעת רגלו של ילד בן 

את החוק לפינוי  2011, אישרה הכנסת בשנת 2010טיול משפחתי ברמת הגולן בשנת 

החוק היא ליצור תשתית  החוק(. מטרת -)להלן  2011-שדות מוקשים, התשע"א

נורמטיבית לפינוי של אותם שטחים, ולהכריז עליהם כנקיים ממוקשים ברמת בטיחות 

במסגרת החוק הוקמה הרלפ"ם כיחידה  מרבית לאזרחים בפרק זמן קצר ככל הניתן.

במשהב"ט. בדברי ההסבר להצעת החוק צוין, כי הקמת הרלפ"ם נועדה לאפשר 

מסיכון לחיי אדם, ובמטרה לאפשר בשטחים אלה  פינוי מוקשים על מנת להימנע

פיתוח תיירותי או חקלאי, הקמת תשתיות, הרחבת יישובים והגנה על הסביבה. יצוין, 

 כי שטחים שטרם פינו מהם מוקשים, מוגדרים כשטחים צבאיים סגורים. 

המליץ מבקר המדינה לבחון את נושא פינוי שדות  1999בביקורת הקודמת משנת 

אינם נחוצים עוד מבחינה ביטחונית, משום שאלה מהווים סיכון המוקשים ש

פוטנציאלי ומגבילים פעילות חקלאית ופעילויות לבנייה ולפיתוח, וכן לגבש מדיניות 

ממלכתית להסדרתו. עוד המליץ, לקבוע בהקדם אמות מידה שיגדירו סף מקצועי 

ויבטיחו את פינוים  לחברות האזרחיות, שייבחרו לבצע את העבודות לפינוי המוקשים,

וקביעת הוראות, עקרונות וכללים  2011באיכות נדרשת. הקמת הרשות בשנת 

המפרט הלאומי( מבטאות את מיסוד התהליך  -מחייבים בנושא פינוי מוקשים )להלן 

 לגיבוש המדיניות האמורה וליישום המלצות מבקר המדינה.

ימוש בהם היה עד להקמת הרלפ"ם, צה"ל הוא שפינה מוקשים משטחים שהש

לצרכים מבצעיים או ביטחוניים, ושטחים שנדרשו לצרכים אזרחיים פונו על ידי יזמים 

פרטיים, בפיקוח של משהב"ט ושל צה"ל. על פי דברי ההסבר להצעת החוק, עד 
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חקיקת החוק לא נעשו פעולות ממשיות ומספקות לפינוי מוקשים, בין השאר משום 

ם שיהיו מעורבים בעבודות הפינוי ומידת החשש מתביעות פליליות נגד גורמי

אחריותם לטיב עבודות אלה, למשל במצב שבו יימצאו מוקשים בשטח לאחר סיומן. 

עובדה זו יחד עם הצורך בקידום הנושא לשם שמירה על חיי אדם, ועם מדיניות צה"ל 

ומשהב"ט, שאין לסכן חיילים בפינוי של מוקשים משטחים שייעוד הקרקע בהם הוא 

 י, הביאו להקמת הרלפ"ם. אזרח

על פי החוק, הרלפ"ם אמונה על קביעת המפרט הלאומי, תוך התחשבות במחויבויות 

לאומיות של מדינת ישראל ובראייה לאומית הכוללת שיתוף פעולה עם צה"ל, -בין

משרדי ממשלה וגורמים אחרים. כמו כן, מתפקידה של הרלפ"ם לקבוע סדרי 

הרלפ"ם שנתיות. -במסגרת גיבוש תכניות שנתיות ורב עדיפויות בפינוי שדות מוקשים

גם מחזיקה לפי החוק בסמכויות אסדרה ופיקוח על עבודות פינוי המוקשים, וגם 

אמונה על קידום ותכנון פעילויות הסברה לציבור להגברת המודעות להתנהלות 

 בטיחותית ולצמצום הסיכונים ממוקשים.

ות אזרחיות, שעמן מתקשר משהב"ט בהליך עבודות פינוי מוקשים נעשות על ידי חבר

מכרזי, באמצעות מנה"ר, כך שבכל פרויקט לפינוי מוקשים פועלות למעשה שתי 

חברות, חברת פינוי המפנה את המוקשים, וחברת פיקוח שמפקחת עליה. הרלפ"ם, 

 כגוף דורש, מקיימת פיקוח עליון בכל הפרויקטים. 

מיליון ש"ח, וימומן  27-יפחת מ על פי החוק, תקציבה השנתי של הרלפ"ם לא

מתקציב המדינה. כמו כן, תקציבה ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב 

 השנתי. 

דונם שבהם טמונים או שקיים  100,000-עד כה, העביר צה"ל לרלפ"ם נתונים על כ

חשש שטמונים עשרות אלפי מוקשים, שאינם חיוניים לביטחון המדינה. בחמש 

. נכון ליולי 3הובילה הרלפ"ם עשרה פרויקטים לפינוי מוקשיםהשנים מאז הקמתה 

, שישה מהם הסתיימו וארבעה בשלבי ביצוע. במסגרת פרויקטים אלה פונו 2016

דונם שטח ממוקש או חשוד במיקוש. בהינתן נתונים אלה, מפנה  5,600-ויפונו כ

בשנה בממוצע כאחוז אחד בלבד של שטחים מכלל השטחים הממתינים  הרלפ"ם

דונם נוספים, משימת פינוי המוקשים  94,400-לפינוי. היות שנותר לרלפ"ם לפנות כ

 הלאומית בהובלת הרלפ"ם תיארך עשרות שנים, לכל הפחות. 

 
 בתחומי מדינת ישראל; פרויקטים נוספים נערכו באזורי יהודה והשומרון.  3
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אומדן הספק פעילותה של הרלפ"ם בפינוי שטחים ממוקשים : 1תרשים 

 )בדונמים( 2016-2011בין השנים 

 

 2015בדיקת כדאיות כלכלית שערך הכלכלן הראשי למערכת הביטחון בשנת 

הצביעה על כך שהמשק צפוי להרוויח מפינוי שטחים למטרות חקלאיות, ובענף 

הבנייה, הרווחים הצפויים למשק משמעותיים ביותר. על פי הערכות הרלפ"ם, כפי 

מיליון  121.5, השקעה של 2015ובר שנמסרו לנציגי משרד מבקר המדינה באוקט

מיליון ש"ח,  300בפינוי מוקשים צפויה להניב למדינה מעל  2015-2011ש"ח בשנים 

 בין השאר, בתחומי תיירות, בנייה ושטחי מרעה.

 

 

 פעולות הביקורת 
בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של  2016עד יולי  2015בחודשים אוקטובר 

(. בין היתר נבדקו 2016)חלק מהנתונים עודכנו לדצמבר הרלפ"ם בהיבטים שונים 

תקציב הרשות, ממשקי העבודה שלה עם צה"ל בתחומים שונים ומנגנוני הפיקוח 

שהיא מפעילה על החברות האזרחיות המפנות את המוקשים. הביקורת נערכה 

במשהב"ט: ברלפ"ם, במנה"ר, באגף התקציבים, באגף היועץ המשפטי למערכת 

במלמ"ב וכן בלשכת מנכ"ל משהב"ט. ביקורת השלמה נערכה במפקדת הביטחון, 

 קצין ההנדסה הראשי בצה"ל ובמשרד האוצר. 
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 תהליכי של בחינה
 ם"הרלפ עבודת

 במספר העלתה
 בין פערים תחומים
 לבין החוק הוראות
 או בפועל מימושן

, לממשן האפשרות
 כדי בהם שיש

 קצב על להשפיע
 , ם"הרלפ עבודת

 ועל הספקה על
  יעילותה

 

 פערים במימוש הוראות החוק

, ובין השאר הוראות החוק קובע הוראות בהיבטים שונים של פעילות הרלפ"ם

העוסקות בתקציבה, בשיתוף הפעולה בינה לבין צה"ל, בהתקשרויותיה עם חברות 

אזרחיות, באופן שבו מועברים שטחים ממוקשים מצה"ל אליה לפני ביצוע עבודות 

פינוי המוקשים, ובאופן שבו מועברים שטחים אלה לשימוש אזרחי עם סיומן של 

 עבודות הפינוי. 

בחינה של תהליכי עבודת הרלפ"ם במסגרת פינוי מוקשים העלתה במספר 

תחומים פערים בין הוראות החוק לבין מימושן בפועל או האפשרות לממשן, 

שיש בהם כדי להשפיע על קצב עבודת הרלפ"ם, על הספקה ועל יעילותה. 

בחינה זו העלתה גם ליקויים הקשורים בחלוקת הסמכויות במדינה בתחומים 

פינוי נפלים ופינוי מוקשי נ"ט משטחים המיועדים לשימושים אזרחיים. להלן של 

 הממצאים: 

 

 פערים במימוש הוראות החוק בנושא תקציב הרלפ"ם 

לחוק נקבע כי "פעילות הרשות תמומן מתקציב המדינה; התקציב השנתי  9בסעיף 

מיליון  27-של הרשות ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי, ולא יפחת מ

שקלים חדשים לשנה". המחוקק, באופן ייחודי וחריג, קבע בחוק את גובה תקציב 

הרשות, הורה שמקור המימון שלו יהיה בתקציב המדינה, וקיבע אותו בחוק התקציב 

השנתי כסעיף תקציב נפרד. עם זאת, בביקורת עלה, כי הוראות אלה אינן ממומשות 

רד האוצר למשהב"ט על פרשנות לשון כלשונן לנוכח מחלוקת ממושכת בין מש

 החוק:

 

  "ם:הרלפתקציב  נקבע שבוהתקציבי  הסעיף

כאמור, החוק קובע שתקציב הרשות ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב 

, בשלב הדיון בהצעת החוק בוועדת החוץ 2011השנתי. בביקורת עלה, שכבר במרץ 

הוועדה( נתגלעה מחלוקת בין נציגי משרד האוצר לנציגי  -והביטחון בכנסת )להלן 

שלא להגדיר בחוק את  משהב"ט בסוגיה זו. שעה שנציג משרד האוצר עמד על כך

, הציעו נציגים אחרים בוועדה הרלפ"ם מיקום הסעיף התקציבי שבו ייקבע תקציב

, העוסקים 16בתקציב המדינה או בסעיף  54לקבוע את תקציב הרשות בסעיף 

ברשויות פיקוח ובהוצאות חירום אזרחיות, בהתאמה. עמדת משהב"ט הייתה, שיש 

יקבע בסעיף תקציב הביטחון. בפועל, ואף לקבוע שבכל מקרה תקציב הרשות לא י

על פי שהחוק קובע שתקציב הרשות ייקבע בסעיף נפרד בחוק התקציב השנתי, 

 קבוע תקציב הרלפ"ם מאז הקמתה בתחום פעולה בתקציב הביטחון. 
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 תקציב קביעת
 ידי על ם"הרלפ
 האוצר משרד

 הביטחון בתקציב
 התקציב בחוק ולא

 אינה, השנתי
, לכאורה, תואמת
 החוק ללשון
 

נציג אגף התקציבים במשרד האוצר מסר לנציגי משרד מבקר המדינה במהלך 

הביקורת, כי "סעיף תקציבי נפרד, מתפרש על ידי משרד האוצר במקרים כאלה 

כ'סעיף' במשמעותו הכללית, היינו אזכור נפרד של התקציב בחוק התקציב השנתי". 

תחום פעולה או תכנית( משמע, שמדובר ב"סעיף" במובנו הכללי )ואז יכול להיות גם 

ולא ב"סעיף תקציב", במובנו המקצועי כפי שמופיע בספר התקציב. מנגד, משהב"ט 

מפרש את המושג "סעיף תקציבי", המופיע בהוראת החוק, כמשמעותו בספר 

התקציב, ולהבנתו, כוונת המחוקק ב"סעיף תקציבי נפרד" היא לסעיף תקציבי אחר 

 ונפרד מתקציב הביטחון. 

הסבר להצעת החוק צוין ש"כדי להבטיח תקציב הולם לפעילות הרשות, בדברי ה

מוצע לקבוע כי הוא ייקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי, וכך יהיה 

נפרד מתקציב משרד הביטחון". גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, עו"ד 

ץ המשפטי למערכת ליוע 2015דינה זילבר, התייחסה לסוגיה זו. בפנייתה מאוקטובר 

הביטחון, עו"ד אחז בן ארי, בהמשך להתכתבויות קודמות ביניהם בנושא הצעה 

)בנושא זה ראו להלן(, ציינה, כי  2015לתיקון החוק שהגיש משהב"ט באוקטובר 

משמעותה  -"קביעתו של תקציב הרשות בסעיף תקציבי נפרד בספר התקציב 

לה הקבועה בחוק יסודות התקציב, שתקציב הרשות אמור להידון בפרוצדורה הרגי

קרי, בועדת הכספים, ולא בועדה המשותפת, הדנה ומאשרת את  - 1985-התשמ"ה

תקציב הביטחון. הגם שבשנים עברו לא היתה הקפדה בעניין זה, יהיה צורך להקפיד 

על עמידה בהוראות חוק יסודות התקציב בנושא להבא", באופן שמבהיר כי המדובר 

ירשם בסעיף בתקציב המדינה, ולא בהכרח בתקציב הביטחון. בתקצוב שאמור לה

ליועץ  2014יצוין שהיועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד אחז בן ארי, פנה בשנת 

המשפטי של משרד האוצר דאז במכתב שבו ביקש להסב את תשומת לבו, שלפי 

 חון. דין, תקציב הרלפ"ם צריך לקבל ביטוי בסעיף תקציב נפרד מסעיף תקציב הביט

משרד מבקר המדינה מעיר, כי קביעת תקציב הרלפ"ם על ידי משרד האוצר 

בתקציב הביטחון ולא בחוק התקציב השנתי, אינה תואמת, לכאורה, ללשון 

 החוק. 

לממצאי הביקורת מסר יועצה המשפטי של הרלפ"ם,  2016בהתייחסותו מספטמבר 

כי במהלך השנים פנה היועץ המשפטי למערכת הביטחון לגורמים בממשלה 

ובכנסת, וביניהם היועץ המשפטי של משרד האוצר והיועצת המשפטית של ועדת 

עוד מסר, כי  החוץ והביטחון, הן בעל פה והן בכתב, וביקש את התערבותם בסוגיה.

משלא נפתר הנושא, המליץ היועץ המשפטי למערכת הביטחון בפני מנכ"ל משהב"ט 

ובעניינה יורחב  2015לקבוע במסגרת הצעה לתיקון החוק )שהוגשה באוקטובר 

להלן(, תיקון נוסף, שלפיו יורה החוק מפורשות על כך שמקור תקציב הרשות לא 

לממצאי הביקורת ציין נציג  2016בר יהיה בתקציב הביטחון. בהתייחסותו מספטמ

אגף התקציבים במשרד האוצר, כי פירוש לשון החוק מבטא את עמדת הגורמים 

המקצועיים במשרד האוצר והוא גם על דעת היועץ המשפטי של המשרד, וכי 

בהתאם לתפיסה זו, תוקצבה הרשות בתחום פעולה נפרד "כך שתקציבה מופיע 

הביטחון". בהתייחסות נוספת הוסיף נציג אגף  באופן ברור ומובחן בתוך תקציב

התקציבים במשרד האוצר, שהיות שלאחרונה נערך מיפוי באגף התקציבים של כל 

המקרים שבהם לא נפתחו סעיפים תקציביים או תחומי פעולה נפרדים ליחידות 
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 המחלוקת
 ציגינ בין שנתגלעה

 לנציגי האוצר משרד
 גם עסקה ט"משהב

 המימון נטל בחלוקת
, המדינה תקציב בין

 לבין, החוק כלשון
, ט"משהב תקציב

 הממשלתי כמשרד
 אחריותו שתחת
 ם"הרלפ פועלת
 

ממשלתיות, יבצע אגף התקציבים עבודת מטה סדורה לקראת תהליך אישור תקציב 

, שתסדיר, בין השאר, גם את אופן תקצוב הרלפ"ם. לטענתו, 2019 המדינה לשנת

הסדרה זו תיתן מענה לסוגיה, בין אם בתיקון החוק ובין אם בפתיחת סעיף לרלפ"ם 

 בתקציב המדינה. 

משרד מבקר המדינה מעיר, שראוי היה שהיועצים המשפטיים למערכת 

הפרשנות לחוק הביטחון ולמשרד האוצר היו מביאים את המחלוקת בדבר 

בשאלה זו, עת שנתגלעה, בפני היועץ המשפטי לממשלה. זאת במסגרת 

תפקידו כראש מערכת הייעוץ המשפטי למשרדי הממשלה, מתוקף מעמדו 

, "הממשלה"היועצים המשפטיים למשרדי  כפרשן הדין ולנוכח הנחייתו בדבר

או  4ולממשלה )או משני המשפטי להכרעת היועץ להפנות ניתןיש או שלפיה, 

"בו קיימת מחלוקת בין גורמים הכפופים להנחיית  עניין מחלקת ייעוץ וחקיקה(

. עוד מעיר משרד מבקר 5היועץ המשפטי לממשלה, כגון שני משרדי ממשלה"

המדינה, שככל שסוגיה זו עומדת בעינה, מן הראוי שמשהב"ט ומשרד האוצר 

דים לפעול יפנו ליועץ המשפטי לממשלה כאמור. כך יתאפשר לשני המשר

באופן סדור ושתואם ללשון החוק ולתכליתו, עוד טרם קביעת תקציב המדינה 

. לכך חשיבות רבה בקביעת תכניות העבודה השנתיות של 2019לשנת 

 , ובעמידתה ביעדיה באופן המיטבי בשנים אלה. 2018-ו 2017הרלפ"ם לשנים 

 

  "ם:הרלפהמימון לתקציב  מקור

מומן מתקציב המדינה". מפרוטוקול הדיון בהצעת החוק קובע ש"פעילות הרשות ת

החוק בוועדה עלה, כי המחלוקת שנתגלעה בין נציגי משרד האוצר לנציגי משהב"ט 

עסקה גם בחלוקת נטל המימון בין תקציב המדינה, כלשון החוק, לבין תקציב 

משהב"ט, כמשרד הממשלתי שתחת אחריותו פועלת הרלפ"ם. מחלוקת זו הביאה 

של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שהכריע כבר בשלבי הכנת להתערבותו 

יממנו את תקציב הרשות בחלוקה שווה.  -האוצר והביטחון  -החוק, ששני המשרדים 

, הנחה מנכ"ל משרד ראש 2011גם שלושה חודשים לאחר חקיקת החוק, ביוני 

הממשלה דאז את שני המשרדים לפעול לפי הנחיית ראש הממשלה האמורה. יצוין 

 . 2011שהנחיית ראש הממשלה לא קיבלה ביטוי בחוק שאושר כאמור במרץ 

 מימנו שני המשרדים את תקציב הרלפ"ם 2012-ו 2011הלכה למעשה, בשנים 

של רכז  2011בחלוקה שווה. על עמדת משרד האוצר אז ניתן ללמוד מפנייתו ביוני 

מערכת הביטחון במשרד האוצר לראש מחלקת תקציבי יבשה באגף התקציבים 

במשהב"ט, ולפיה: "בהתאם להכרעת ראש הממשלה... התקציב השנתי של הרשות 

ח ימומן בחלקים שווים על ידי משרד האוצר ומשרד "מיליון ש 27לפינוי מוקשים בסך   
יצוין, כי התייחסותה של עו"ד דינה זילבר, כפי שמובאת לעיל, אינה בגדר הכרעה בסוגיה על פי   4

הנוהל הקבוע בהנחית היועץ המשפטי לממשלה האמורה, שכן היא אינה עוסקת במחלוקת 

 הפרשנית בין שני המשרדים לעניין לשון החוק. 

המשפטיים למשרדי הממשלה",  , "היועצים9.1000הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה   5

 .2בסעיף 
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ח". "מיליון ש 13.5היחסי של משרד הביטחון בתקציב הרשות הינו  הביטחון... חלקו

 כלומר, במשך שנתיים, פעל משרד האוצר בהתאם להנחיית ראש הממשלה. 

מיליון ש"ח לרלפ"ם. אך  13.5משהב"ט את חלקו בסך  העביר 2013בתחילת שנת 

יהיה  2014-ו 2013, ולפיה תקציב הביטחון לשנים 2013החלטת ממשלה ממאי לנוכח 

( הקובעת את מסגרת 16ביטחוני )החלטה מס' ב/-בהתאם להחלטת הקבינט המדיני

במתווה של "הכל כלול", לא  2018-2013התקציב של מערכת הביטחון לשנים 

המתווה של העביר משרד האוצר את חלקו לרלפ"ם. לטענת משרד האוצר, על פי 

"הכל כלול", תקציב הביטחון שהוא מעביר למשהב"ט כולל את כל התחייבויותיו 

כלפיו, וביניהן העברת חלקו בתקציב הרלפ"ם. על מנת שלא לפגוע בפעילות 

הרלפ"ם ובהתחייבויותיה, העביר משהב"ט לרלפ"ם כבר באותו חודש גם את חלקו 

מימן משהב"ט  2013חל משנת של משרד האוצר במימון תקציבה. הלכה למעשה, ה

 את פעילות הרלפ"ם במלואה. 

במקביל לכך פעלו שר הביטחון דאז ומנכ"ל משהב"ט דאז לשינוי המצב. לדידם, 

טענת משרד האוצר אינה תואמת לחוק ולאופייה הלאומי של מלאכת פינוי המוקשים, 

בחלוקה אשר מחייב שמימון הפעילות יהיה מתקציב המדינה הכולל, או לכל הפחות 

 שווה בין המשרדים, כפי שהנחה ראש הממשלה. 

למזכיר הממשלה  2015ובינואר  2014במסגרת זו, פנה שר הביטחון דאז באוגוסט 

דאז ועדכן אותו כי קיימת "אי עמידה בהוראות החוק לעניין תקציב הרשות"; בנוסף 

ז לראש מטה שר האוצר דא 2014לכך, ראש מטה שר הביטחון דאז פנה באפריל 

והלין בפניו שמשרד האוצר מתעלם באופן סדרתי ומתמשך מהסכמים שחתם עם 

משהב"ט, מהחלטות ממשלה ואף מקביעות החוק. הוא הוסיף כי "התנהלות סדרתית 

 עבודת לקיים ליכולת מתחת הקרקע את שומטתומתמשכת זו של משרד האוצר 

בתקציב מכרסמת ... התנהלות זו של משרד האוצר, ויעילה יציבה ממשלה

, הביטחון ויש לה השפעות קשות על היכולת לנהל באופן ראוי את התקציב

ולהוציא לפועל את הפעילויות הנחוצות באופן לתכנן לטווח בינוני וארוך 

" )ההדגשה במקור(. בפנייתו זו, הלין ראש מטה שר הביטחון דאז, בין היתר, הנדרש

 ר את חלקו בתקציב הרלפ"ם. מימוש החוק ועל כך שמשרד האוצר אינו מעבי-על אי

גם יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון דאז התייחס לסוגיית מקורות 

לשר האוצר דאז, בה ציין  2014המימון לתקציב הרלפ"ם בפנייתו מספטמבר 

"הסתבר לי כי על אף הוראות החוק המפורשות בעניין תקציב הרשות, לא העביר 

פינוי מוקשים... מצב זה הינו בלתי תקין על פניו משרד האוצר את התקציב לרשות ל

 אין, בחוק עוגן הרשות שתקציב משעה. בחוק מפורשת הוראה של הפרהומהווה 

 המגיע התקציב להעברת באשר דעת שיקול אחר גורם לכל או האוצר למשרד

... יודגש, כי אי העברת התקציב המגיע לרשות גורם נזקים קשים לתפקודה לרשות

 ועלול להביא בתוך זמן קצר לשיתוק כמעט מוחלט של פעילותה". 



 1601|    הביטחון משרד

העברת חלקו -הישענותו של משרד האוצר על מתווה "הכל כלול" כמניע לאי

, אינה תואמת, לכאורה, ללשון החוק, וגם 2013בתקציב הרלפ"ם החל משנת 

ת הלכה למעשה את קביעת ראש הממשלה בנושא, באופן שאינו מביא מבטל

לידי ביטוי את החשיבות שהמחוקק וראש הממשלה ייחסו למשימת פינוי 

המוקשים ולמשאבים שראוי לדעתם להקצות למימושה. יודגש, שלו משרד 

האוצר היה קובע מלכתחילה את תקציב הרלפ"ם בסעיף תקציב נפרד בחוק 

נדרש בחוק, ייתכן שכלל לא הייתה עומדת בפניו האפשרות התקציב השנתי, כ

לכלול את חלקו במימון תקציב הרלפ"ם במסגרת מתווה "הכל כלול", כפי 

שעשה. המשך המחלוקת התקציבית בין המשרדים עלול להוביל להיעדר 

תקציבים לרלפ"ם, תוצאה שתרוקן מתוכן את פעילותה ותקעקע את יישום 

הלאומית לפינוי המוקשים במהירות וביעילות.  החוק ואת מילוי המשימה

משכך, גם ביחס לסוגיה זו מעיר משרד מבקר המדינה ליועצים המשפטיים 

, עת 2013למערכת הביטחון ולמשרד האוצר, שהיה עליהם לפנות כבר בשנת 

נתגלעה המחלוקת בין שני המשרדים, ליועץ המשפטי לממשלה לצורך 

 ה. פרשנותו את הדין והכרעתו בסוגי

לממצאי הביקורת ציין נציג אגף תקציבים במשרד  2016בהתייחסותו מספטמבר 

, קבעו משרד 2018-2013האוצר, שבעת קביעת מסגרת תקציב הביטחון לשנים 

האוצר ומשהב"ט נושאים מוגדרים שבגינם יעביר משרד האוצר למשהב"ט תוספות 

פ"ם אינו נמנה תקציביות, מעבר לתקציב הקבוע בהחלטה, והיות שתקציב הרל

עימם, משרד האוצר לא העמיד נתח תקציב תוספתי בגינו. כך גם ביחס למסגרת 

. עוד ציין, שבמסגרת סיכום מסגרת תקציב 2020-2015תקציב הביטחון לשנים 

העביר משרד האוצר למשהב"ט חצי מיליארד ש"ח  2020-2015הביטחון לשנים 

 היו קיימות. לטובת כיסוי התחייבויות ומחלוקות עבר, ככל ש

משרד מבקר המדינה מעיר, כי לנוכח לשון החוק והנחייתו של ראש הממשלה, 

יש לבחון אם קביעת מקור המימון לתקציב הרלפ"ם כלל נתונה לסמכות 

הכרעתו של משרד האוצר במסגרת סיכומים תקציביים שנתיים. בנוסף לכך, 

טית, ראוי שמשהב"ט ולצורך בחינת סוגיית מקור המימון, ככל שזו עדיין רלוונ

ומשרד האוצר יפנו ליועץ המשפטי לממשלה, כפי שקבוע בהנחייתו, כדי 

 שיכריע בפרשנות לשון החוק גם בעניינה. 

 

 "ם: הרלפתקציב  גובה

מיליון  27-כאמור, החוק קובע באופן חריג וייחודי כי תקציב הרלפ"ם "לא יפחת מ

ראש ועדת החוץ והביטחון של שקלים חדשים לשנה". מדבריו של ממלא מקום יושב 

התברר, שגובה תקציב הרלפ"ם נקבע  2011הכנסת בדיון בהצעת החוק ממרץ 

בהתבסס על הנחה של חברי הוועדה, שאם המדינה תקצה ממשאביה לטובת פינוי 

לאומיים יידרשו לנושא ויעבירו תרומות לטובת -מוקשים, גם ארגונים הומניטאריים בין

רי ההסבר להצעת החוק, ולפיהם "קביעת התקציב המשימה. כך גם עולה מדב

בסעיף תקציב נפרד וכן הקצבת סכום ניכר לעניין פינוי שדות המוקשים יהיה בהן 
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 היעדר לנוכח

 ומשום, תרומות
 הפינוי שעלויות

 התגלו בפועל
 הצפוי מן כגבוהות
 שדות היקף ובהינתן

 שהעביר המוקשים
, ם"לרלפ ל"צה

 הפינוי מלאכת
 לארוך עלולה
 עשרות עוד כאמור
 שנים

 

כדי לסייע בגיוס תרומות כהשלמה לתקציב". לצורך כך, קבע המחוקק בחוק את 

הקמת "הקרן לפינוי מוקשים", שתפעל במשהב"ט ותנהל כספי תרומות שיתקבלו 

 וי שדות מוקשים. לשם פינ

בפועל, לאחר כחמש שנות פעילות, נוכחו בעלי תפקידים ברלפ"ם ובמשהב"ט 

לגלות שהנחה זו הייתה שגויה, מאחר שהתקבלו תרומות ספורות בלבד, ורק עבור 

 פינוי מוקשים בשטחי יהודה והשומרון.

העריכו בעלי תפקידים בה, בהתבסס  2011בשנת  בנוסף לכך, עם הקמת הרלפ"ם

ש"ח לדונם  10,000-לאומיים, שהעלויות לפינוי מוקשים יעמדו על כ-על נתונים בין

אחד. לאחר סיומם של מספר פרויקטים הסתבר, שעלויות הפינוי מסתכמות כדי 

 ש"ח לדונם.  40,000

גבוהות מן הצפוי, לנוכח היעדר תרומות, ומשום שעלויות הפינוי בפועל התגלו כ

מתאפשר לרלפ"ם להתקשר עם חברות אזרחיות לביצוע של שניים עד שלושה 

פרויקטים בשנה בלבד. בקצב זה, ובהינתן היקף שדות המוקשים שהעביר צה"ל 

 לרלפ"ם, מלאכת הפינוי עלולה לארוך כאמור עוד עשרות שנים. 

ועדת  -לוועדת השרים לענייני חקיקה )להלן  הגיש משהב"ט 2015באוקטובר 

, שעיקרה הרחבת 2015-השרים( טיוטת חוק לפינוי שדות מוקשים )תיקון(, התשע"ו

סמכויות הרלפ"ם גם לפינוי של נפלים )בנושא זה ראו להלן( והגדלת תקציבה 

ההצעה לתיקון החוק(. הגדלת התקציב אמנם  -מיליון ש"ח )להלן  110-השנתי ל

מיליון  65וכח הבקשה להרחבת סמכויות הרלפ"ם גם לתחום הנפלים, אך נדרשה נ

מיליון ש"ח מיועדים להגדלת התקציב  110ש"ח מתוך הסכום התקציבי הכולל של 

המיועד לפינוי מוקשים, מהסיבות שפורטו לעיל. לדברי מנהל הרלפ"ם ועל פי 

 יהיה באפשרותנתוניה, אם ההצעה לתיקון החוק תתקבל, ויינתן התקציב האמור, 

לנהל במקביל מדי שנה בשנה כחמישה פרויקטים, ולהחזיר בפרק זמן זה  רלפ"םה

דונם לידי הציבור לטובת מטרות אזרחיות. בכך לטענתו יגדל גם היקף  4,000-כ

העבודה של החברות האזרחיות בתחום פינוי מוקשים באופן שיתרום לפיתוחו של 

ופועלן של החברות בשוק ואף יוביל  שוק מצומצם זה, ויאפשר את המשך קיומן

 לתחרות בו, שיהיה בה גם כדי להוזיל עלויות למדינה. 

חילוקי  נוכח .השרים בוועדתבהצעה לתיקון החוק התקיים דיון  2015 באוקטובר

נציגי ל התקציב, תהגדללשהתנגדו  ,נציגי משרד האוצר ביןדעות שהתגלעו 

אש הממשלה להיפגש עם הצדדים למנכ"ל משרד ר ועדת השריםהורתה  ,"טמשהב

 ינוארל בנושאהבא  הדיון. כמו כן, ועדת השרים קבעה את להסכמות איתם ולהגיע

, דיון זה לא התקיים. ממסמכי משהב"ט עולה, כי הסיבה 2016נכון לדצמבר . 2016

יזם מנכ"ל משהב"ט הקודם, מר דן הראל, עבודת מטה  2016לכך היא שבינואר 

הרלפ"ם לאחריות הרשות למקרקעי ישראל. כתוצאה לבחינת העברתה של 

מהתנעת המהלך התייתר אז הצורך בקידום ההצעה לתיקון החוק על ידי מנכ"ל 

משרד ראש הממשלה. בביקורת עלה, כי מנכ"ל משהב"ט הנוכחי, מר אודי אדם, 

, בסמוך לכניסתו לתפקיד, לבטל את עבודת המטה האמורה, 2016החליט ביוני 

יות להגדלת תקציבה של הרלפ"ם. בהתייחסותו לממצאי הביקורת ולבחון אפשרו

ציין מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אלי גרונר, כי ככל הידוע  2016מאוגוסט 

 למשרדו "ההצעה לתיקון החוק כלל אינה עומדת על הפרק בעת הנוכחית". 
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משרד מבקר המדינה מעיר, שעל מנכ"ל משהב"ט לעדכן את מנכ"ל משרד 

אפשרויות הגדלת  הבוחנת את 2016ה בדבר החלטתו מיוני ראש הממשל

, כדי שהאחרון יוכל לחדש את פעילותו לגיבוש הסכמה בין "םהרלפתקציב 

 משהב"ט למשרד האוצר, כפי שהורתה לו ועדת השרים. 

 

  "םלרלפבין צה"ל  הסמכויות חלוקתב פערים

הם שני הגופים היחידים במדינה המוסמכים לעסוק בפינוי מוקשים.  צה"ל והרלפ"ם

בחוק נקבע שהרלפ"ם אחראית לפינוי מוקשים מסוג נ"א בלבד משטחים שאינם 

חיוניים לביטחון המדינה. עוד נקבע, שאם בשטחים אלה יימצאו תוך כדי תהליך 

תהיה מוסמכת הפינוי, בנוסף למוקשי הנ"א, מוקשים מסוג נ"ט או נפלים, הרלפ"ם 

 לפנות גם אותם. 

חלוקת סמכויות בין צה"ל לרלפ"ם בפינוי מוקשים/נפלים לפי : 1 לוח

 חיוניותו הביטחונית של השטח ולפי סוג המוקש/נפל 

 פינוי מוקשים משטחים  

 שחיוניים לביטחון המדינה

 פינוי מוקשים משטחים 

 שאינם חיוניים לביטחון המדינה

 צה"ל צה"ל נ"ט

 רלפ"ם צה"ל נ"א

 *על פי מתווה שבו צה"ל הוא המפקח צה"ל נפלים

  בנושא מתווה פינוי נפלים במדינה במועד הביקורת, ראו להלן. * 

אין סמכות לפנות משטחים שחיוניים לביטחון  כלומר, במצב החוקי כיום, לרלפ"ם

המדינה, ואין סמכות לפנות רק מוקשי נ"ט או רק נפלים משטחים שאינם חיוניים 

לביטחון המדינה. בהצעה לתיקון החוק מבקש משהב"ט לשנות את חלוקת 

הסמכויות בין הרלפ"ם לבין צה"ל, כך שלמעשה החלוקה תתבצע רק על פי חיוניותו 

ל השטח. כלומר, הרלפ"ם מבקשת לפנות, במידת הצורך ולפי החלטה הביטחונית ש

של הדרגים המדיניים והצבאיים, בנוסף לשטחים שבהם מוקשים מסוג נ"א, גם 

שטחים שבהם רק מוקשים מסוג נ"ט או רק נפלים ואשר אין להם חיוניות ביטחונית. 

הקמתה של  בכך, לטענת מנהל הרלפ"ם, יוכל לבוא לכדי מימוש מרבי פוטנציאל

הרלפ"ם כרשות לאומית ייעודית, הפועלת להבטחת ביטחון הציבור, ולמען הגדלת 

 היצע הקרקעות במדינה לטובת צרכים אזרחיים. 

בחינת פועלו של צה"ל בפינוי  וךהביקורת בחנה את חלוקת הסמכויות הנוכחית, ת

 אים:נפלים ומוקשי נ"ט משטחים שאינם חיוניים לביטחון המדינה. להלן הממצ
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 אגף נתוני פי על

 נכון, ל"בצה התכנון
, 2015 לנובמבר

 במדינה קיימים
 יבשתיים שטחים
  של בהיקף

 דונם 30,000-כ
 חיוניים שאינם

, המדינה לביטחון
 מהם לפנות וניתן

 נפלים
 

 פינוי נפלים בתחום פערים

בישראל קיימים עשרות אלפי דונמים המוגדרים כשטחי נפלים או שטחים החשודים 

בהימצאות נפלים בהם. לפי נתוני הרלפ"ם, אזורים אלה כוללים שטחים שבהם 

קיימות שאריות ממלחמה )כגון מצררים או תחמושת(; שטחים שבהם הוטמנה 

וכן שטחים ימיים שגם בהם הוטמנה תחמושת, וכיום תחמושת לפני עשרות שנים; 

אגף נתוני פי  היא עלולה להוות סכנה עקב היסחפותה לחופי הרחצה בישראל. על

 , קיימים במדינה שטחים יבשתיים בהיקף של 2015נכון לנובמבר  ,תכנון בצה"לה

ים . שטחנפליםשאינם חיוניים לביטחון המדינה, וניתן לפנות מהם  דונם 30,000-כ

לבנייה, לתחבורה, להקמת תחנות כוח, לצרכים  מיועדים לאחר פינוים אלה

  .ועוד הילהרחבת יישובים ואזורי תעשי ,חקלאיים, להסדרת ההתיישבות הבדואית

בשני מקרים שאירעו בשנים האחרונות, שבהם עלה צורך לפנות נפלים משטחי 

 , פנו צה"ל ומשהב"ט ליועץ המשפטי לממשלה6אימונים של צה"ל לטובת שימוש אזרחי

והציגו בפניו בכל אחד מהמקרים מתווה, ולפיו חברה אזרחית תבצע את הפינוי, תחת 

פיקוחה של חברה אזרחית אחרת ותחת פיקוח עליון של צה"ל, במימון היזם האזרחי. 

הליך הפינוי ולאחר קבלת הצהרת החברות שהשטח פנוי מנפלים, יסיר תבסיום 

הרמטכ"ל את צו הסגירה על השטח. מדובר הלכה למעשה בדפוס פעולה דומה לזה 

 שהיה נהוג בפינוי מוקשים טרם הקמת הרלפ"ם. 

 
 לצורך הקמת מתקן להפקת אנרגיה סולארית באשלים ולצורך פיתוח רצועת חוף בראשון לציון.  6
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התהליך הקיים לאישור בקשה לפינוי נפלים משטח המיועד : 2תרשים 

 לפיתוח אזרחי 

 

ורית, צה"ל הוא הנושא באחריות לפינוי נפלים בהתאם לנהלים של ברמה הרגולט

להעביר לשימושים אזרחיים שטחים סגורים  קצין ההנדסה הראשי, והסמכות

המשמשים את צה"ל לאימונים, נתונה אך ורק לרמטכ"ל. יצוין, כי ההוראה הצבאית 

המפרטת את התהליך הנדרש לסריקה ולסילוק של נפלים משטחי אש, אינה 

מתייחסת לפינוי של נפלים משטחים המיועדים לשימושים אזרחיים, ובנוסף לכך, 

היא מתייחסת רק לפינוי נפלים בסריקה עילית, כלומר על פני השטח, ולא לפינוי של 

נפלים שחדרו לתוך הקרקע. משכך, במתכונתה זו, ההוראה הצבאית, שהיא היחידה 

לצרכים אזרחיים, חסרה הנחיות  שלפיה פועלים בפינוי נפלים משטחים המיועדים

בנוסף לכך, במצב הקיים, יוזמות פרטיות של רלוונטיות לביצוע עבודות פינוי אלה. 

יזמים הן הקובעות את סדרי העדיפויות במדינה בפינוי שטחים מנפלים, המיועדים 

 לשימושים אזרחיים.

לשינוי המצב נוכח האמור, מקדם בשנה האחרונה אגף התכנון בצה"ל עבודת מטה 

. במסגרת עבודת מיועדים לשימושים אזרחייםההנהוג בתחום פינוי נפלים משטחים 

מטה זו, מציע אגף התכנון מספר חלופות לאופן שבו תתקיים מלאכת פינוי הנפלים, 

ולזיהוי הגורם האחראי עליה. אחת החלופות היא להרחיב את סמכויות הרלפ"ם 

ל פי אותו מנגנון שלפיו מפנה הרלפ"ם מוקשים, לפינוי של נפלים, נוסף למוקשים, ע

 יתקייםשהפינוי  נוספות הן אפשרויותכפי שמציע גם משהב"ט בהצעה לתיקון החוק. 
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 נפלים בפינוי הצורך

 שיש מהשלכות נובע
 ביטחון על להם

 גם כמו, הציבור
 בתחום השלכות
 שעה, הכלכלי
 שטחים שקיימים
 לשמש שיכולים
 אך אזרחיים לצרכים
, נפלים בהם טמונים

 כאבן עומדים והם
 הופכין לה שאין

 

כולו על ידי צה"ל או שצה"ל יפעיל חברות אזרחיות לצורכי הפינוי, בדומה למתווה 

 המוצע לביצוע באחריות הרלפ"ם.

הרחיב את סמכות הרלפ"ם גם לפינוי בהצעה לתיקון החוק שמבקשת, בין היתר, ל

של נפלים, ציין משהב"ט שברוב מדינות העולם הסמכות המקצועית לפינוי מוקשים 

היא גם הסמכות המקצועית לפינוי נפלים, ושמדובר בתחום מקצועי אחד, וכך גם על 

לאומיים לפינוי -פי ארגון הגג העולמי לפינוי הומניטארי, שקובע את הסטנדרטים הבין

, מועד סיום הביקורת, קיימות שתי 2016שים ולפינוי נפלים. כלומר, נכון ליולי מוק

הצעות רלוונטיות להסדרת תחום הנפלים: ההצעה לתיקון החוק, אשר כפי שתואר 

לעיל, לא חלה בה התקדמות; ועבודת המטה שמקדם אגף התכנון בצה"ל, ואשר 

 טרם הסתיימה. 

בלת על גורמים באגף התכנון בצה"ל ההצעה לתיקון החוק שהגיש משהב"ט מקו

ובמפקדת קצין ההנדסה הראשי, כמו גם על המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 

ליועץ המשפטי של הרלפ"ם כי "במבט  2014)ייעוץ(, הגב' דינה זילבר, שכתבה במאי 

צופה פני עתיד בנוגע לסוגיה העקרונית של פינוי נפלים, לעמדתנו יש מקום להרחיב 

רשות לפינוי מוקשים בנוגע לפינוי נפלים בתיקון חקיקה, על כל את סמכויות ה

 המשתמע מכך מבחינת הקצאת משאבים וכוח אדם כנדרש לביצוע המשימה". 

הצורך בפינוי נפלים נובע מהשלכות שיש להם על ביטחון הציבור, כמו גם 

השלכות בתחום הכלכלי, שעה שקיימים שטחים שיכולים לשמש לצרכים 

טמונים בהם נפלים, והם עומדים כאבן שאין לה הופכין. מנגנון אזרחיים אך 

פינוי הנפלים במתכונתו הנוכחית אינו נותן מענה מספק לפינוי בטיחותי ויסודי 

של נפלים משטחים המיועדים לשימושים אזרחיים. שעה שקיימות שתי הצעות 

ת להסדרת תחום פינוי הנפלים במדינה, על משהב"ט להאיץ פעילותו להסמכ

גוף אחראי ומאסדר לתחום, בין אם בקידום הדיון בהצעת החוק, ובין אם 

 במימושה של אחת מן החלופות האחרות בעבודת המטה. 

 

 בלבד"ט נ מסוג מוקשים שדות פינוי בתחום פערים

כפי שצוין, לפי הגדרות החוק ומכוח סמכות שיורית, צה"ל הוא המוסמך לפנות את 

כל שדות המוקשים מסוג נ"ט במדינה, גם משטחים שאינם חיוניים לביטחון המדינה 

הפינוי אמור להיות בסמכות הרלפ"ם(. קביעה זו נועדה להותיר בידי כביכול )ואז 

צה"ל שדות מוקשים מסוג נ"ט לצורכי אימונים של חיילים בחיל ההנדסה, שכן 

 מוקשים אלה נתפסו בעבר כמסוכנים פחות. 

, בעקבות תאונת אימונים שאירעה בצה"ל כתוצאה 2013תפיסה זו השתנתה במאי 

ממסמכים שהועברו לנציגי משרד  גרם למותו של לוחם.ש ,מפיצוץ מוקש מסוג נ"ט

מבקר המדינה עולה, שלפי הנחיית הרמטכ"ל דאז והוראת קצין ההנדסה הראשי 

שעסקה ב"איסור ביצוע פעילות במיקוש חי ושימוש במוקשים ומנגנונים נגד טנקים", 

איסור מוחלט על פעילות בשדות מוקשים מכל סוג שהוא, נקבע בעקבות התאונה 

במסגרת דיון לאישור טכניקה לטיפול בשדה כאשר , 2015במרץ כך גם נ"ט ונ"א. 

מוקשים מסוג נ"ט, הנחה מפקד זרוע היבשה, שכל פינוי של שדה מוקשים על ידי 
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 לא 2013 מאי מאז

 כל מתקיימת
 חדשה פעילות

 מוקשים שדות לפינוי
 המיועדים, ט"נ מסוג

 אזרחי לשימוש
 

אחר צה"ל יהיה באישור מיוחד של מפקדת זרוע היבשה ושל קצין ההנדסה הראשי, ל

ביטחון  לשם הבטחתהערכת הסיכון, ורק לצורך מבצעי ממעלה ראשונה או 

 לאזרחים. 

שדות  300-מ כך, במהלך הביקורת החל צה"ל במבצע פינוי מחודש של למעלה

מסוג נ"ט אותם פינה בשנים האחרונות. הצורך במבצע זה עלה כתוצאה  מוקשים

חקלאי עלה על מוקש שבה טרקטור שבו נהג  2016מתאונה שאירעה בפברואר 

והעבירו לשימוש אזרחי.  2004מסוג נ"ט בשטח שצה"ל פינה ממוקשים בשנת 

ציין אלוף פיקוד המרכז שמדובר באירוע חמור ביותר,  2016בתחקיר האירוע ממרץ 

שבנס לא גבה חיי אדם, ושמצטרף למקרים שבהם אותרו בחצי השנה האחרונה 

מטרת המבצע היא לקיים  לאזרחים. שלושה מוקשים נוספים בשטחים שמסר צה"ל

בשדות המוקשים הללו הערכה מחודשת, ולשלול אפשרות להימצאות מוקשים 

למשרד  2016ראש מדור מיקוש במפקדת זרוע היבשה מסר ביולי נוספים בהם. 

מבקר המדינה, שחיל ההנדסה החל בבדיקות אלה, ושכבר בתחילתן אותרו בקרקע 

יקות אינו ידוע כרגע, ותלוי בגיוס של אנשי מילואים מוקשים נוספים. מועד סיום הבד

 והכשרתם לטובת המשימה.

לא מתקיימת כל פעילות חדשה לפינוי  2013במצב הדברים הנתון, מאז מאי 

 שדות מוקשים מסוג נ"ט, המיועדים לשימוש אזרחי. 

בביקורת עלה שכתוצאה ממצב דברים זה, צה"ל לא מימש החלטת ממשלה 

 . בהחלטתה זו, קבעה7פיתוח החקלאות בגולןתכנית ועוסקת ב 2014שהתקבלה בינואר 

הממשלה כי לצורך מימוש התכנית, נדרש פינוי מוקשים משטחים בהיקף כולל של 

. היות שהשטח 2017-2014מתוכם יפנה צה"ל בשנים  דונם 3,500דונם, וכי  10,000

שדות מוקשים מסוג נ"ט,  200-שאליו מתייחסת החלטת הממשלה כולל למעלה מ

צה"ל אינו עוסק בפעילות חדשה לפינוי שדות מוקשים  2013וכאמור, כבר ממאי 

והרלפ"ם מנועה מביצוע מלוא המשימה לנוכח , מסוג נ"ט, המיועדים לשימוש אזרחי

 סמכויותיה בחוק, החלטת הממשלה לא קוימה.  הגדרת

לממצאי הביקורת חזר צה"ל על עמדתו, ולפיה "צה"ל  2016בהתייחסותו מספטמבר 

נכון לפנות שדות מוקשים כאשר מדובר בסיבות ביטחוניות/מבצעיות, ומפנה לרלפ"ם 

את משימת פינוי שדות המוקשים כאשר מדובר בסיבות אזרחיות/כלכליות אשר אינן 

 צדיקות סיכון חיי חיילים". מ

 
 .12.1.14מיום  1170החלטת ממשלה מס'   7



 ב67 שנתי דוח|    1608

 
 ולפיה, ל"צה עמדת

 ם"לרלפ יפנה הוא
 לפינוי משימות
 שהצרכים מוקשים
 אזרחיים הם בפינוים

 אינה, כלכליים או
 עם אחד בקנה עולה

, הקיים החוקי המצב
 פינוי של בהקשר
 ט"נ מסוג מוקשים
 

קיום החלטת הממשלה על ידי צה"ל, יש -משרד מבקר המדינה מעיר, שלאי

השלכות כלכליות והשלכות במימוש החלטות ממשל ושמירה על מינהל ציבורי 

תקין, כמו גם השלכות אפשריות בהקשר של שמירה על ביטחון הציבור. 

פינוי מוקשים שהצרכים עמדת צה"ל, ולפיה הוא יפנה לרלפ"ם משימות ל

בפינוים הם אזרחיים או כלכליים, אינה עולה בקנה אחד עם המצב החוקי 

הקיים, בהקשר של פינוי מוקשים מסוג נ"ט. משכך, קיים צורך ממשי באסדרת 

חלוקת הסמכויות בין צה"ל לרלפ"ם בתחום פינוי מוקשי נ"ט משטחים 

 שמיועדים לצרכים אזרחיים. 

במהלך הביקורת עלתה דוגמה לקושי הקשור בחלוקת הסמכויות בפינוי מוקשים בין 

בפינוי של שדה מוקשים באזור מג'דל שמס. צה"ל לרלפ"ם, הבאה לידי ביטוי 

המדובר במוצב של צה"ל הממוקם על גבעה, וסביבו שדה מוקשים, המהווה סכנה 

לחיי התושבים באזור. המקור לסכנה הוא בסחף שנוצר כתוצאה מתנאי מזג האוויר, 

שכן הוא מוביל לזליגת מוקשים משדה זה במורד הגבעה באופן שעלול לסכן את חיי 

אירעו באזור זה  2004-ו 1989ם המתגוררים בסמוך לאזור הסחף. כך, בשנים התושבי

שני מקרי פציעה של ילדים, ובאחד המקרים ילד נוסף אף מצא את מותו, כתוצאה 

 2014מפיצוצי מוקשים. יצוין, שתלונה בעניינו של שדה מוקשים זה התקבלה ביולי 

סקה בבירורה במקביל בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, אשר ע

 לבחינת הסוגיה גם במסגרת ביקורת זו.

הביקורת העלתה שהרלפ"ם לא פינתה את שדה המוקשים האמור במסגרת פרויקט 

, מאחר שצה"ל טען אז 2014לפינוי מוקשים שהתקיים באזור ושהסתיים בספטמבר 

ה אין לצה"ל כל מניע 2016שהשטח חיוני לביטחון המדינה. עם זאת, החל ממאי 

לפינוי שדה המוקשים, בתנאי שהמוצב הצבאי שבראש הגבעה יישאר בחזקתו, 

מאחר שהוא חיוני לו מבחינה ביטחונית. יצוין עוד, שמהתייחסותה של סגנית קצינת 

לפניית נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר  2016פניות הציבור בצה"ל מספטמבר 

התגלו בשטחי שדות המוקשים  2016המדינה עלה, בין השאר, כי במהלך חודש יולי 

הצמודים למג'דל שמס הפרות בוטות על ידי תושביו, באופן שעלול להוביל 

 למורכבויות נוספות בפינוי שדה המוקשים בעתיד. 

, כי אין עוררין "םהרלפמסר מנהל  לממצאי הביקורת 2016מספטמבר  בהתייחסותו

אחריות צה"ל לפנותו, אך על נחיצות פינוי שדה מוקשים זה. עוד מסר, כי אמנם ב

הרשות נכונה לסייע בקידום מהלך משותף עם צה"ל למציאת פתרון המקובל על 

לממצאי  2016הדרגים הבכירים במערכת הביטחון. בהתייחסותו מספטמבר 

הביקורת, מסר צה"ל שקצין ההנדסה הראשי ומנהל הרלפ"ם סיכמו ששדה 

במאמץ משותף של  2017המוקשים במג'דל שמס יפונה במהלך שנת העבודה 

 הרלפ"ם ושל צה"ל. 
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הירתמותם המשותפת של צה"ל ושל 

, כפי 2017הרלפ"ם לפינויו של שדה המוקשים האמור כבר בשנת העבודה 

שבאה לידי ביטוי בהתייחסויותיהם לממצאי הביקורת. עם זאת, על מנת 

במהלך שנה זו, על צה"ל ועל  שההבנות המשותפות האמורות אכן יתממשו

גם היערכות מקדימה , המוקשים שדה פינויהרלפ"ם לשלב במסגרת תכניתם ל

 שתיתן מענה לקשיים שבהפרות מצד התושבים באזור, כאמור לעיל. 

 

פערים במימוש הוראות החוק בנושא שיתוף הפעולה 
 בין הרלפ"ם לצה"ל 

שדות מוקשים בישראל מוחזקים כולם על ידי צה"ל, אשר מפעיל עליהם צווי סגירה 

 -מפקדי הפיקודים בצפון, במרכז ובדרום )להלן  -מטעם המפקדים הצבאיים 

המפקדים הצבאיים(. במסגרת זו אחראי צה"ל, בין היתר, על קיום ביקורות וסיורים 

ט וסימונים בהם. על פי קביעות בשדות המוקשים, על תיקוני גדר ועל שינויי שילו

החוק, על הרלפ"ם ועל צה"ל לשתף פעולה במסגרת העבודות לפינוי המוקשים 

למטרות אזרחיות, החל מהשלב שבו מקצה צה"ל לרלפ"ם שדות מוקשים כדי 

שתפעל לפינוים, דרך העברות מידע בין שני הגופים בנוגע לשדות אלה, ומתן 

שדות המוקשים, ועד ההליך לביטול צו הסגירה ההיתר לחברות האזרחיות להיכנס ל

 בשטח עם סיום עבודות הפינוי והעברתו לשימוש אזרחי. 

על פי הנוהל הקבוע בחוק, לאחר שצה"ל מעביר לרלפ"ם את רשימת שדות 

המוקשים לפינוי, וכן לאחר שההליך המכרזי מסתיים ונבחרות החברות האזרחיות 

אי או מי מטעמו תעודות היתר בכתב שיבצעו את העבודות, נותן המפקד הצב

לרלפ"ם ולחברות האזרחיות להיכנס לשטח הסגור לצורך ביצוע העבודות. בשלב זה 

עוברת האחריות לביצוע ביקורות, סיורים, תיקוני גדר ושינויי שילוט וסימון בשדות 

 המוקשים מצה"ל לרלפ"ם. 

רך העברתו לשימוש עם סיום עבודות פינוי המוקשים בשטח, האחריות לשחרורו לצו

אזרחי חלה על מנהל הרלפ"ם, מנהלי החברות האזרחיות, מפקדי ההנדסה 

 הפיקודיים והמפקדים הצבאיים, כמתואר להלן: 
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 תהליך לשחרור שטח שפונה ממוקשים: 3תרשים 

 

ועם  ממסמכים ומשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה עם מנהל הרלפ"ם

היועץ המשפטי שלה וכן עם קצין ההנדסה הראשי, עלה כי רק בפרויקט אחד 

לפינוי מוקשים מתוך שישה שהסתיימו עד מועד סיום הביקורת, הושלם הליך 

 שחרור השטח הסגור לאחר פינויו ממוקשים, והוא עבר לצרכים אזרחיים. 

גירה ובהסרת בשאר השטחים חלים עיכובים משמעותיים מצד צה"ל בביטול צו הס

הגדרות )בשני מקרים מתוך השישה פינוי השטח נערך בשלבים, ולכן משיקולי 

לדחות את ביטול צו הסגירה ואת מועד הסרת הגדרות  יעילות, סיכמו צה"ל והרלפ"ם

למועד בסוף התהליך(. להלן פירוט לוחות הזמנים בשני פרויקטים הממחישים 

 עיכובים אלה: 
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 טחים שפונו במסגרת פרויקט אילתתהליך שחרור הש: 4תרשים 

 

נס -תהליך שחרור השטחים שפונו במסגרת פרויקט חד: 5תרשים 

 שמס-ומג'דל

 

בחינת הסיבות לעיכובים האמורים העלתה, שמפקדי ההנדסה הפיקודיים מתעכבים 

בפנייה למפקדיהם, מפקדי הפיקודים, בהגשת הבקשות לביטול צווי הסגירה על 

השטחים. לטענת מפקדי ההנדסה הפיקודיים, קיים קושי בהוראת החוק הקובעת 

ם הצבאיים אין כל שהחל ממתן ההיתר לרלפ"ם ולחברות האזרחיות, להם ולמפקדי

אחריות על השטח, ולמרות זאת, הם הגורמים הנדרשים לאשר את שחרור השטח 

בסיום ההליך. אשר לשלב הסרת הגדרות נמצא, כי העיכוב הוא טכני, ומקורו בסדרי 

 עדיפויות במסגרת לוחות זמנים של מפקדי ההנדסה הפיקודיים. 

את מפקדי ההנדסה  בשל העיכובים האמורים, הנחה קצין ההנדסה הראשי

, לקדם את שלב הגשת הבקשה 2016הפיקודיים, במסגרת דיון שערך עמם באפריל 
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 מבקר משרד

 מעיר המדינה
 שהעיכובים, ל"לצה
 מפקדיו מצד

 בשחרור הצבאיים
 הסגורים השטחים

 הגדרות והסרת
 סיום לאחר סביבם
 פינוי עבודות

, בהם המוקשים
 על משליכים

 ההחזרים תפוקות
 למשק
 

למפקדים הצבאיים לביטול צווי הסגירה, והבהיר להם שהם אינם אחראים לשטח או 

לטיב עבודות הפינוי שבוצעו בו: "אין לנו כקצינים בצבא כל אחריות על השטח 

מפקד צבאי אמירה כל שהיא בנושא, עמדה זאת המפונה ממוקשים ועל כן אין לאף 

נתמכת ע"י יועמ"ש מז"י". אשר לשלב הסרת הגדרות, הורה באותו מועד קצין 

יום ממועד קבלת  90ההנדסה הראשי שהגדרות מסביב לשדות המוקשים יוסרו בתוך 

הצהרת מנהל הרלפ"ם ומנהלי החברות האזרחיות שעבודות הפינוי במקום הסתיימו. 

 ום הביקורת הנחיותיו אלה לא עוגנו בפקודות הצבא. במועד סי

משרד מבקר המדינה מעיר לצה"ל, שהעיכובים מצד מפקדיו הצבאיים 

לאחר סיום עבודות פינוי  בשחרור השטחים הסגורים והסרת הגדרות סביבם

במקום שהשטחים המוקשים בהם, משליכים על תפוקות ההחזרים למשק: 

לטובת ייעודם האזרחי ויניבו רווחים  המזעריתוך פרק הזמן בשפונו ינוצלו 

לשמה שלכלכלת המדינה, הם נותרים סגורים באופן שפוגע במימוש המטרה 

. נוכח האמור, על קצין ההנדסה הראשי לעגן בפקודות צה"ל הפינוי נעשה

הרלוונטיות לוחות זמנים מחייבים לביטול צווי סגירה על שטחים שהסתיימו 

שים, והורדת הגדרות סביבם, ולא להסתפק בהנחיות בהם עבודות לפינוי מוק

  למפקדי ההנדסה הפיקודיים. 2016כגון אלה שמסר באפריל 

לממצאי הביקורת נמסר כי "חיל ההנדסה יעדכן  2016בהתייחסות צה"ל מספטמבר 

את התורה החיילית בתחום המיקוש באופן שתכלול הנחיה ברורה בנושא". היועץ 

המשפטי של הרלפ"ם המליץ גם הוא, בהתייחסותו לממצאי הביקורת, על עדכון 

שוקל להסדיר נושא זה במסגרת תקנות  ההוראות בצה"ל, והוסיף שגם משהב"ט

 הרלפ"ם. 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי נוכח העיכובים שכבר קיימים בשחרור 

השטחים הסגורים והסרת הגדרות סביבם, ונוכח ההשלכות הנובעות מהם, על 

 צה"ל ועל הרלפ"ם להידרש לנושא בהקדם ולהסדירו כראוי. 

 

 פערים בהתקנת חקיקת משנה משלימה לחוק 

במסגרת בחינת הפערים שבין הוראות החוק ובין מימושן בפועל בדק משרד מבקר 

המדינה את היקף אסדרת תחום פינוי המוקשים והתשתית הרגולטורית שמכוחה 

 פועלת הרלפ"ם, ומצא שתחום זה חסר חקיקת משנה. 

על פי החוק, "תקנות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

. אך במקביל, התקנת 2011ארבעה חודשים מיום תחילתו", כלומר, עד יולי  בתוך

התקנות לביצועו מוגדרת בחוק כסמכות רשות של שר הביטחון. עם זאת, היועץ 

המשפטי לממשלה כבר קבע בעבר כי "מן הראוי שלא להשהות את ההכנה 

 התקנות את להתקין הסמכות אם ביןוההתקנה של תקנות הנדרשות לביצוע החוק, 

. בהעדר תקנות עשויות רשות של בלשון נקבעה אם ובין חובה של בלשון הנקבע

הרשויות המנהליות המופקדות על ביצוע החוק למצוא עצמן ללא מדיניות וכללים 
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 בהרחבת אין

, ם"הרלפ סמכויות
 או, שתאושר ככל
 ארגוני שינוי בכל
 לעכב כדי, אחר

 חקיקת של קביעתה
 לא ובוודאי, משנה
 שנים לאורך
 

לגבי דרכי הביצוע, והן נזקקות, כל אחת מהן בתחומה, לאלתר ולפעול לפי הבנתה. 

וויוניות, מחייבים התקנת התקנות הצורך במדיניות, כמו הדרישה לאחידות ולש

 .8בהקדם"

מטרתה של חקיקת המשנה היא להשלים את ההסדרים הקבועים בחקיקה 

הראשית, ולקבוע את פרטי יישום הוראותיה. הסדרה של חקיקת משנה בתחום פינוי 

המוקשים הייתה יכולה לצמצם את הפערים בין הוראות החוק למימושן בפועל, כפי 

יצוין, שהנהלים הפנימיים שקבעה הרלפ"ם אינם מהווים חלופה שהוצגו בדוח זה. 

הולמת מקום שנדרשת התקנת תקנות על פי חוק, כפי שכבר העיר בעבר מבקר 

. כמו כן, המפרט הלאומי, שגם אותו קבעה הרלפ"ם, הוא סדרת כללים 9המדינה

 מקצועיים לפינוי מוקשים, שאינה מתייחסת לסוגיות מנהלתיות. 

לממצאי הביקורת מסרו מנהל הרלפ"ם והיועץ  2016מספטמבר בהתייחסותם 

המשפטי שלה, כי קביעת התקנות נדחתה לנוכח הצורך להמתין למיסוד הרשות 

וגיבוש תכניה המקצועיים, כמו גם כדי למנוע מצב של תיקונים תכופים בקובץ 

התקנות, בשל הלקחים מהפעילות המתמסדת החדשה ולאור ההרחבה הצפויה 

נפלים. היועץ המשפטי של הרלפ"ם הוסיף, כי המפרט הלאומי הקבוע לתחום ה

בחוק כקובץ מחייב של נהלים מהווה מעין חלף תקנות, וזה מאפשר את דחיית מועד 

קביעתן. שני הגורמים ציינו כי הרלפ"ם מצויה בשלבים מתקדמים להשלמת התקנות, 

אחרון של שנת והיועץ המשפטי מסר כי הם צפויים להשלימם במהלך הרבעון ה

2016 . 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי לנוכח העובדה שחלפו למעלה מחמש שנים 

מאז הקמתה של הרשות ניכר כי פעילותה התמסדה דיה לצורך קביעת 

התקנות. בנוסף לכך, אין בהרחבת סמכויות הרלפ"ם, ככל שתאושר, או בכל 

ודאי לא לאורך שינוי ארגוני אחר, כדי לעכב קביעתה של חקיקת משנה, ובו

שנים. נוכח האמור, מן הראוי שהיועץ המשפטי למערכת הביטחון ויועצה 

המשפטי של הרלפ"ם יקדמו את ההליכים שבהם החלו לטובת עיגון חקיקת 

משנה משלימה לחוק, ויביאוה בהקדם לאישור ועדת החוץ והביטחון כדי 

 שתפורסם ברשומות, כנדרש בחוק. 

 

 
 .7.3, "חקיקת משנה: נוהל והנחיות", בסעיף 2.3100הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, הנחיה   8

 משנה חקיקת בתהליכי (, בפרק על "הטיפול2015) ג65דוח שנתי ינה, ראו מבקר המד  9

 . 155הממשלתית", עמוד  במערכת
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ליקויים במנגנוני פיקוח על החברות 

 האזרחיות

כאמור, על פי חוק, את העבודות לפינוי מוקשים מקיימות שתי חברות אזרחיות לאחר 

חברת הפינוי מפנה את המוקשים וחברת הפיקוח מפקחת על  -שזכו בהליך מכרזי 

עבודתה. בנוסף לכך, מפקחים מטעם הרלפ"ם מקיימים פיקוח עליון הן על חברת 

הפינוי והן על חברת הפיקוח, והם מהווים את הסמכות המקצועית העליונה לעניין 

 פינוי מוקשים.

סיכון לחיי אדם במהלך העבודה לפינוי מוקשים היא משימה רגישה מאוד הן בשל ה

ביצועה והן בשל האחריות הכבדה המוטלת על מבצעיה משום דרישת החוק 

שהעברת השטח לידי האזרחים תהיה "ברמת בטיחות מירבית". לצורך הבטחת 

ביצוע יעיל ובטוח ביותר של העבודות, פועלות הרלפ"ם והחברות האזרחיות לפי 

יך לפינוי שדה מוקשים. בנוסף המפרט הלאומי, שכולל הסדרה של כל שלב בהל

לזאת, קבעה הרלפ"ם גם נהלים פנימיים המסדירים, בין היתר, את תחום הפיקוח 

 העליון, שמקיימים מפקחים מטעמה בכל פרויקט. 

לנוכח הרגישות והחשיבות שבמשימת פינוי המוקשים, מצופה ונדרש מהחברות 

ע את עבודתן בדגש על האזרחיות ומהרלפ"ם למלא בקפידה אחר כל הכללים, ולבצ

הפחתת סיכונים ומתוך תחושה של אחריות. בחינת הפיקוח של הרלפ"ם על החברות 

האזרחיות במסגרת תהליכי עבודתה עם מנה"ר ומלמ"ב, העלתה ליקויים 

 משמעותיים, כפי שיפורטו להלן. 

 

קיום הליך לקבלת אישורים ביטחוניים לעובדי -אי
 החברות האזרחיות 

חותם משהב"ט עם החברות האזרחיות מעוגן בפרק הביטחון של בכל ההסכמים ש

ההסכם סעיף הקובע, שמנהלי הפרויקטים ועובדי החברות האזרחיות בעלי אזרחות 

ישראלית, הנדרשים להיכנס לשטח הממוקש ולבוא במגע עם חומר נפץ תקני, יעברו 

שאינם במשהב"ט תהליך של בדיקת ביטחון אישית לרמת סיווג "שמור". עובדים 

 -בעלי אזרחות ישראלית יעברו בדיקת ביטחון על ידי יחידת הביטחון במלמ"ב )להלן 

יחידת הביטחון( בשיתוף הרלפ"ם. בנוסף לכך, על פי הסכמים אלה, החברות 

האזרחיות צריכות להעביר ליחידת הביטחון רשימות מפורטות של עובדיהן טרם 

התחייבות ביטחונית מול יחידת תחילת העבודה. כמו כן, עליהן לחתום על כתב 

 הביטחון טרם הוצאת הזמנה או טרם תחילת העבודה. 

יודגש, כי פרק הביטחון, שמעגן, בין היתר, את כל ההנחיות הללו, הוא חלק מהותי 

במכרז ובהסכם, והפרה שלו, כמו גם של אחד מסעיפיו, תיחשב הפרה מהותית של 
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 עלה בביקורת

 הפרויקטים שבכל
 מוקשים לפינוי

 המדינה בשטחי
, ם"הרלפ שניהלה

 החברות עובדי
 נכנסו האזרחיות
 צבאיים לשטחים

 במגע ובאו סגורים
, מוקשים עם יומיומי

 ערך ט"שמשהב בלי
 בדיקות את להם

 הנדרשות הביטחון
 הקבוע במנגנון
 בהסכם
 

מהנחיות אלה, עלולה להביא לזימונן  ההסכם. כמו כן, חריגה של החברות האזרחיות

 .10בפני ועדה במשהב"ט להשעיית ספקים מסיבות ביטחוניות

ניהלה שעלה שבכל הפרויקטים לפינוי מוקשים בשטחי המדינה  בביקורת

, עובדי החברות האזרחיות נכנסו לשטחים צבאיים סגורים ובאו במגע "םהרלפ

 נדרשותה ביטחוןה בדיקות יומיומי עם מוקשים, בלי שמשהב"ט ערך להם את

 . 11מנגנון הקבוע בהסכםב

אין מחלוקת הגורמים השונים לממצאי הביקורת התברר כי  של מהתייחסויותיהם

שיחידת הביטחון היא הגוף האחראי לביצוען של הבדיקות הביטחוניות. עם זאת, 

בעקבות ממצאי הביקורת התעוררה מחלוקת בין בעלי התפקידים במשהב"ט בנוגע 

האחראי לוודא שהחברות האזרחיות העבירו ליחידת הביטחון  לגורם מטעם משהב"ט

 את רשימות עובדיהן לצורך ביצוע הבדיקות הביטחוניות:

מנהל הרלפ"ם ציין בהתייחסותו כי על פי ההסכם, באחריות החברה הזוכה להעביר 

ליחידת הביטחון את רשימות עובדיה, והוא לא התייחס לזהות הגורם האחראי מטעם 

ח ולוודא שחברה זו אכן פעלה כאמור. ראש יחידת בקרת הרכש משהב"ט לפק

במנה"ר ציין בהתייחסותו כי מנה"ר מנהל את ההתקשרות ולא את הפרויקט, וכי 

"האחריות לניהול ופיקוח הינה של הרלפ"ם". גם ראש מלמ"ב ציין בהתייחסותו 

לוודא שהחברות  )ההדגשה במקור( "הבלעדית באחריות נושאת"ם רלפ"ש

 ביצוע ךהעוסקות בפינוי מוקשים יגישו ליחידת הביטחון את הטפסים הנדרשים לצור

"ט ואגפיו כאשר הם משהבכל גורמי  שנוהגים כפי, האישית הביטחונית הבדיקה

מר ארווין לביא, שניהל את  .חיצוני שירות לנותן ביטחונית בדיקה ביצוענדרשים ל

שמנה"ר ולא רלפ"ם הוא  ,התייחסותו, ציין ב2015הרלפ"ם מהקמתה עד אוקטובר 

הגוף האחראי להעביר ליחידת הביטחון את רשימות העובדים לצורך ביצוע 

הבדיקות, שכן מנה"ר הוא הגוף שמפרסם את המכרז ומנהל את ההתקשרות עם 

החברה הזוכה, ולכן הוא שצריך לוודא את קיום תנאי המכרז וההסכם. מר לביא 

אחראית על הפן המקצועי של פינוי המוקשים, ואין לה יכולת או  הוסיף כי הרלפ"ם

 סמכות לפקח על כלל ההיבטים ההרכשתיים או הביטחוניים של הפרויקטים.

 
אישור ספקים/לקוחות על רקע פלילי/ביטחוני במשהב"ט היא ועדה -הוועדה להשעיה או אי  10

, שהוקמה נוכח רגישות ההתקשרויות של משהב"ט, 66.10משרדית הפועלת מכוח המ"ב 

 אישור של ספק או לקוח מלשמש ספק של משהב"ט. -על השעיה או על אי ותפקידה להמליץ

אישורים ביטחוניים לעובדי החברות האזרחיות במסגרת  התקבלומהמקרים  בחלקיצוין כי   11

 להיות היו שיכולות החמורות שההשלכות כך"ט, למשהבשירותים אחרים שנותנות החברות 

 .פוחתות, זה ממחדל כתוצאה
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 מבקר משרד

 רואה המדינה
 את בחומרה
 העובדה

 עם שבהסכמים
 האזרחיות החברות

 מטיל ט"משהב
 האחריות את עליהן
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שבהסכמים עם החברות 

 הביטחון ליחידת להעביר האחריותהאזרחיות משהב"ט מטיל עליהן את 

הבאים במגע יומיומי עם מוקשים בשטחים צבאיים  הןעובדי שלה רשימ

ניכר  .בלי שקבע גורם מטעמו שיקיים בקרה על מילוי ויישום דרישה זו, סגורים

כי הטלת אחריות זו על גורם חיצוני שמולו נערכת ההתקשרות, ולא על גורם 

להעברת רשימות  האחריות הגדרתמטעם משהב"ט, היא שהביאה לכך ש

 בין"נפלה  דת הביטחון לצורך ביצוע הבדיקות הביטחוניות,עובדי החברות ליחי

שמנהל את כגוף  מנה"רהליך העבודה המשותף של ת" בהכיסאות

כגוף שמנהל את הפרויקט נשוא ההתקשרות, ולבין  רלפ"םלבין  ההתקשרות,

  .מלמ"ב כגוף שעורך את הבדיקות הביטחוניות

בין הרלפ"ם  סוכםהוסיף בהתייחסותו, שבעקבות ממצאי הביקורת,  ראש מלמ"ב

 בקרה על יישום הדרישות שנקבעו במכרזים לקייםאחריות השליחידת הביטחון, 

על מנת לוודא כי  עיתית בקרה תבצעיחידת הביטחון "תהיה של הרלפ"ם. כמו כן, 

 הוסיף"ם רלפה מנהל"ם עומדת בסיכומים ובהנחיות הביטחוניות כפי שסוכם". רלפ

הבדיקות הביטחוניות לחברות  קיומן של"ם תעקוב אחר הליך הרלפ, שבהתייחסותו

 האזרחיות שיזכו במכרזים. 

 בהקדם םסייל על יחידת הביטחוןו"ם רלפמשרד מבקר המדינה מעיר, כי על ה

במסגרתו את  חדדל, וזו ביקורת בעקבות החלו בוש העבודה תהליךמיסוד  את

 העבודה הליךת במסגרת, כמו כן תחומי האחריות של כל גורם בתהליך.

 ובקרה פיקוח שיאפשר מנגנון גם עגןשקול לל גורמים אותם על, החדש

מדי יום  לעבודה באתרי פינוי המוקשים המתייצבים העובדים זהות על יומיומיים

שאושרו לעבודה  , לשם הגברת הוודאות שעובדים אלה הם אכן העובדיםביומו

 . , שכן קיימת תחלופת עובדים לאורך הפרויקטעל ידי יחידת הביטחון

 

היעדר פיקוח ראוי למניעת ביצוע עבודות באמצעות 
 קבלני משנה ללא היתר

עם החברות האזרחיות לצורך ביצוע העבודות לפינוי  בהסכמים שחותם משהב"ט

המוקשים, מעוגן סעיף הקובע בבירור איסור של ביצוע התחייבויות החברה על פי 

ההסכם באמצעות אחר: "החברה אינה רשאית להעביר או להסב או להמחות, גם 

, לא באופן זמני, את זכויותיה ו/או התחייבויותיה עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן

במישרין או בעקיפין לאדם ו/או גוף אחר". עוד מעוגן שם, שהחברה מתחייבת לבצע 

את השירותים נשוא המכרזים אך ורק באמצעות עובדיה. עם זאת, בהסכמים מעוגן 

גם סייג לאיסור, ולפיו קיימת בפני חברה האפשרות לבצע את השירות הנדרש 

ל משהב"ט לכך מראש באמצעות קבלן משנה, אם תבקש ותקבל את אישורו ש

 ובכתב. 

בביקורת עלה, כי באף לא אחד מהפרויקטים לפינוי מוקשים הגישו החברות 

האזרחיות בקשה לביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה. עוד עלה בביקורת, 
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 בשלושה לפחות

 ששת מתוך
 הפרויקטים
, כה עד שהסתיימו

 פינוי חברת ביצעה
 העבודות את אחת

 או המוקשים לפינוי
 באמצעות מהן חלק

 ללא, משנה קבלני
 ט"משהב היתר

 

שלפחות בשלושה מתוך ששת הפרויקטים שהסתיימו עד כה, ביצעה חברת פינוי 

ק מהן באמצעות קבלני משנה, ללא היתר אחת את העבודות לפינוי המוקשים או חל

חברת הפינוי האמורה(. ביחס לפרויקטים אלה, נמצא כי מי  -משהב"ט כאמור )להלן 

שביצעו בפועל את העבודות או את חלקן כקבלניות משנה, הן חברת בת של חברת 

חברה ב'(, שתיהן מוכרות  -חברה א'( וחברה נוספת )להלן  -הפינוי האמורה )להלן 

ם של משהב"ט. חברה א' אף התמודדה במהלך השנים בשני מכרזים לפינוי כספקי

 מוקשים, ולא זכתה בהם. 

, במהלך העבודות לפינוי מוקשים באחד מן הפרויקטים האמורים, 2015בספטמבר 

עלו יחסיהם של חברת הפינוי האמורה ומשהב"ט על שרטון, על רקע דרישות 

כספיות מצד החברה, וכעת, מערכת החבות הכספית שביניהן מתבררת בבית 

. יצוין, שבטרם הגישה חברה זו את תביעתה 12המשפט במסגרת תביעה אזרחית

השעתה אותה מרשימת ספקי  13לבית המשפט, הוועדה להשעיית ספקים במשהב"ט

בגין הפרות שונות, אחת מהן היא העילה  2016המשרד למשך שנתיים החל מינואר 

 של ביצוע עבודות באמצעות קבלן משנה ללא היתר. 

מבין השלושה שבהם מיוחסת  עוד עלה בביקורת, שרק ביחס לפרויקט אחד

סימנים מחשידים לכך  העבודות תחילת עם מידההפרה, זיהה מפקח מטעם הרלפ"ם 

שחברת הפינוי האמורה פעלה באמצעות חברה א' כקבלן משנה ללא היתר. בסמוך 

לאחר מכן, פנו המפקח מטעם הרלפ"ם וכן מנהל הרשות דאז וסגנו דאז ומנהלה 

פינוי האמורה, וביקשו הבהרות בנוגע למעמדה של במועד סיום הביקורת לחברת ה

חברה א' במסגרת עבודות הפרויקט. על פי המסמכים, חברת הפינוי האמורה 

הצהירה בכתב בתגובתה לאותה הפנייה, שחברה א' "משמשת כקבלן משנה לביצוע 

מלא של עבודות הפינוי". סגן מנהל הרלפ"ם דאז ומנהלה במועד סיום הביקורת 

אין אישור להשתמש בקבלנות משנה לצורך ביצוע העבודות השיב לה ש"

המקצועיות", ושאם היא מעוניינת לפעול במתכונת של קבלנות משנה, עליה להגיש 

בקשה מסודרת למנה"ר ולהסדיר את הביטוחים המתאימים. אף על פי כן, חברת 

 הפינוי האמורה המשיכה לעבוד באותה המתכונת, ללא הגשת הבקשה. 

עה חודשים, התעוררו שוב חשדותיו של מפקח מהרלפ"ם שחברת הפינוי כעבור כתש

האמורה מקיימת את עבודות פינוי המוקשים באמצעות קבלן משנה, ללא היתר. 

 -בשלב זה, עירבו הרלפ"ם והיועץ המשפטי שלה גם את גורמי מנה"ר הרלוונטיים 

לאחר שחברת סגן ראש מנה"ר לרכש שירותים וראש המערכה לרכש שירותי יחידה. 

הפינוי האמורה התבקשה על ידי גורמים אלה להעביר את התייחסותה בנוגע לזהות 

מבצעי העבודה בפרויקט, היא הצהירה שהיא מבצעת את עבודות פינוי המוקשים 

ב' באופן ש"ידוע ומקובל לאורך כל הדרך". הלכה למעשה, -באמצעות חברות א' ו

י משנה ללא היתר לאורך כל הפרויקט, חברת הפינוי האמורה פעלה באמצעות קבלנ

, אז עזבה ביוזמתה את שטחי הפרויקט, לפני שסיימה את 2015עד ספטמבר 

העבודות במקום, לנוכח ריבוי מחלוקות כספיות בינה לבין הרלפ"ם, נשוא התביעה 

  שצוינה לעיל. 
שהליך התביעה אינו רלוונטי לביקורת זו. משכך, אין בממצאיה פוטנציאל כדי לשמש את יצוין,   12

 הצדדים במסגרת בירור התביעה.

"הוועדה לאישור ספקים מוכרים" במשהב"ט מוסמכת גם לפסול ספקים, לצמיתות או לתקופה   13

 קצובה, ובראשה עומד סגן ראש מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש. 
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משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה, שאף שעל פי המסמכים 

אמורה הצהירה שהיא פועלת באמצעות קבלני משנה, מנהל חברת הפינוי ה

הרלפ"ם דאז, מר ארווין לביא, סגנו דאז ומנהלה במועד סיום הביקורת, מר 

מרסל אביב, והיועץ המשפטי של הרלפ"ם, כמו גם סגנית ראש מנה"ר לרכש 

משמעית -שירותים, הגב' חנה גנאור, לא ערכו בירור ובקרה שנועדו לוודא חד

ינוי האמורה אכן יישמה את הנחיותיהם ואת הוראות ההסכם שחברת הפ

בהקשר זה. ניכר, שלו היו פועלים כך, היה מסתבר להם שחברה זו פעלה לכל 

 אורך הפרויקט בניגוד להסכם ולהוראות המכרז. 

לממצאי הביקורת מסרו מנהל הרלפ"ם דאז  2016בהתייחסויותיהם מספטמבר 

ת וכן היועץ המשפטי של הרלפ"ם, שהתמדת ומנהל הרלפ"ם במועד סיום הביקור

הרלפ"ם בהוכחת החשדות היא שהובילה לכך שחברת הפינוי האמורה עמדה בפני 

הוועדה להשעיית ספקים במשהב"ט, והוטלו עליה סנקציות חמורות כאמור לעיל. 

, לאחר שחברת הפינוי האמורה 2015היועץ המשפטי של הרלפ"ם הוסיף שביולי 

צעת את עבודות פינוי המוקשים באמצעות קבלני משנה "לא טענה שוב שהיא מב

 היה טעם בהפסקת עבודות הפינוי, היות והחברה נטשה את הפרויקט".

בפני הוועדה להשעיית ספקים ת הפינוי האמורה עמדתה של חברהליצוין, כי 

הפרויקט באופן שמהווה הפרה מוחלטת  אתרעזיבת  ובראשן, מספר סיבות

. משרד מבקר המדינה מעיר, כי "טמשהבשל הסכם ההתקשרות בינה לבין 

לא היה בנטישת חברת הפינוי האמורה את האתר כדי לפטור את גורמי רלפ"ם 

ומנה"ר מלקיים בירור ובקרה ולוודא, טרם הנטישה, שהיא אכן יישמה את 

  הנחיות ההסכם בהקשר זה.

רויקט השני מבין השלושה עלה בביקורת, שקיימים מסמכים רבים בתיק ביחס לפ

ב' הם שעסקו -עובדי חברות א' ו הפרויקט אורך לכלהמעידים ברורות ש 14הפרויקט

המוקשים. כך למשל, נמצאו בתיק דוחות מקצועיים שנכתבו על גבי מסמכים  בפינוי

 הנושאים את הלוגו של חברה א', אחד מהם מחודשי הפרויקט הראשונים; נמצאו גם

דוחות שחברת הפיקוח הפיקה לכל אורך הפרויקט ונשלחו מטעמה, בין היתר, 

ביע ישירות על ב', באופן שמצ-לחברת הפינוי האמורה, כמו גם לחברות א' ו

מעורבותן בפרויקט. בפרויקט זה העלה מפקח מהרלפ"ם חשד לכך שהחברה 

פועלת באמצעות קבלן משנה ללא היתר, חודשיים בלבד לפני תום הפרויקט, 

ומשהב"ט אימת את החשד רק לאחר סיומו, בהצהרה בכתב שמסרה לו חברת 

 הפינוי האמורה, ואיששה את החשד. 

ה העלתה שגם בפרויקט השלישי קיימה חברת הפינוי בדיקת משרד מבקר המדינ

האמורה את העבודות לפינוי המוקשים באמצעות חברה א' ללא היתר. שכן, גם 

בתיק פרויקט זה נמצאו מסמכים שונים המעידים על ביצוע ההפרה. כך למשל, 

נמצא תיעוד לתחקיר אירוע ובו צוין מפורשות כי חברה א' "עוסקת בפינוי מוקשים 

חודשים"; נמצאו דוחות הנושאים את לוגו חברה א'; וכך גם דוחות  9-ר... מזה כבאזו  
לל, בין היתר, דוחות יומיים שמגישות החברות האזרחיות; תחקירים שהן ערכו; תיק פרויקט כו  14

 מפות ביצוע; ודוחות סיכום.
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 סביר זה אין

 יתקשר ט"שמשהב
 רגישים בהסכמים

 השלכות בעלי
, הציבור לביטחון

 לו שתהיה בלי
 של מוחלטת ודאות
 השירות מבצעי זהות
 ההתקשרות נשוא

 

מטעם חברת הפיקוח, שנשלחו, בין היתר, לחברת הפינוי האמורה ולחברה א', באופן 

 שמעיד על מעורבותה בפרויקט.

מפקח מטעם הרלפ"ם הוא סמכות הפיקוח העליונה בשטח בכל הנוגע לפעילות 

קוח עליון ומתכלל של שירותים שרוכש משהב"ט במיליוני החברות האזרחיות. פי

שקלים, בעיקר בתחום מסוכן ורגיש כפינוי מוקשים, שהוא גם בעל השלכות לשלום 

הציבור, הוא שלב בקרה חיוני ביותר ובעל חשיבות משמעותית להצלחת פרויקט 

רט ולביצועו כהלכה על פי ההוראות. ביצועו בקפידה ועל פי הוראות החוק, המפ

הלאומי, נוהלי הרלפ"ם וסעיפי ההסכם בין משהב"ט לחברות האזרחיות, הכרחי 

 לצורך השלמת הפרויקט בבטחה ובאחריות. 

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה את העובדה שבפרויקטים השני 

והשלישי לא זיהו מפקחי הרלפ"ם ומנהליה כבר במהלך העבודות את ההפרה 

תקשרות מצד חברת הפינוי האמורה, וזאת על של תנאי המכרז ושל הסכם הה

 אף הסימנים הרבים שהיו קיימים בתיקי הפרויקטים שהם עצמם ניהלו. 

ההשלכות העלולות לנבוע מהתקשרות עם קבלני משנה ללא קבלת היתר 

ממשהב"ט, הן בשני תחומים. על פי הראשון, כאשר חברה מבצעת ללא היתר 

, שגם היא מוכרת כספק של התחייבות בהסכם באמצעות חברה אחרת

משהב"ט, היא יוצרת לה, הלכה למעשה, נתיב חלופי להתקשרות עם 

משהב"ט. בכך, תיתכן פגיעה בעקרונות של שוויון ההזדמנויות והתחרות, 

שעליהם נועדו להגן, בין היתר, דיני המכרזים והאיסור בדבר ביצוע התחייבויות 

חוני, שכן כאמור, לפני באמצעות אחר. השלכה נוספת היא בתחום הביט

תחילת עבודתן של החברות האזרחיות בשטחי שדות המוקשים, אמורה יחידת 

הביטחון לאשר ברמה הביטחונית כל עובד הצפוי לבוא במגע עם המוקשים 

בשטחים סגורים. פינוי מוקשים באמצעות עובדים של חברה אחרת, שלא 

ת של אותם העובדים. ודאות בנוגע לזהו-אושרו לעבודה, עלול להוביל לאי

מאחר שהם באים במגע עם חומרי נפץ ואף נכנסים לשטחים צבאיים סגורים, 

 יש בכך סיכון לפגיעה בביטחון המדינה.

לנוכח האמור, מעיר משרד מבקר המדינה, כי אין זה סביר שמשהב"ט יתקשר 

בהסכמים רגישים בעלי השלכות לביטחון הציבור, בלי שתהיה לו ודאות 

זהות מבצעי השירות נשוא ההתקשרות. על כן, בפרויקטים  מוחלטת של

עתידיים, על עובדי משהב"ט הפועלים כשלוחיו בשטח, לנקוט את כל 

האמצעים הדרושים לזיהוי מוקדם של הפרות מצד חברות אזרחיות, וביתר 

שאת, כאשר מדובר בהפרה חוזרת של אותה חברה. כמו כן, על מנהל 

ועל סגן ראש מנה"ר לרכש שירותים למצות עד הרלפ"ם והיועץ המשפטי שלה 

תום בדיקה של כל חשד להפרה של ביצוע התחייבות באמצעות אחר, ללא 

 היתר, משום השלכותיה אלה. 
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 הגורמים כל על

 חלק הלוקחים
, זו חשובה במלאכה
, ם"הרלפ ובראשם

 ומשרד ל"צה
 להמשיך, האוצר
 יישום תוך, ולפעול
 וצמצום לקחים

 כפי הפערים
, זו בביקורת שעולים
 ייעוד מימוש לטובת
 באופן ם"הרלפ

 היעיל, המהיר
 וכדי, והמיטבי

 את למזער
 הפגיעה פוטנציאל
 ככל ממוקשים

 האפשר
 

 סיכום

המשימה הלאומית לפינוי שדות מוקשים היא בעלת חשיבות גבוהה בשל רמת 

הסיכון הנשקפת מהם לחיי אדם, ובשל הצורך האזרחי לייעד קרקעות יקרות 

ערך לשימוש מועיל. כיום קיימים במדינה מאות אלפי דונמים של שטחים 

ם ממוקשים או חשודים במיקוש, ועקב כך, בהיותם סכנה לציבור, הם מגודרי

ואסורים לשימוש. אף על פי כן, נרשמים מדי שנה בשנה מקרים של כניסת 

אזרחים וחיילים לשדות מוקשים, וחלק מהם מסתיימים בפציעה, באובדן גפיים 

הכיר המחוקק בחשיבות שבפינוי שדות מוקשים  2011ואף במוות. בשנת 

פ"ם. שאינם חיוניים לביטחון המדינה, והקים לצורך ביצוע המשימה את הרל

הוא גם קבע, בין היתר, שפינוי שטחים ממוקשים צריך להיות ברמת בטיחות 

 מרבית לאזרחים, ובתוך פרק זמן קצר ככל הניתן. 

בחינת היקף תקציבה של הרלפ"ם ומנגנוני העבודה שלה מול צה"ל העלתה, 

שקיימים בפניה חסמים המונעים ממנה לממש את ייעודה באופן המיטבי 

מגבלות בהגדרת סמכות הרלפ"ם העלתה, בין היתר, כי והראוי. בחינת ה

תחומי פינוי נפלים ופינוי מוקשי נ"ט משטחים שאינם חיוניים לביטחון המדינה, 

אינם מוסדרים במלואם. גם במנגנוני הפיקוח שמפעילים משהב"ט והרלפ"ם 

אכיפה מלאה של הסכמי -על החברות האזרחיות נמצאו ליקויים חמורים באי

 תן. ליקויים אלה, יש בהם אף כדי לפגוע בביטחון הציבור והמדינה. העבודה אי

השנים שחלפו מביקורת קודמת, שעסקה בנושא "המיקוש בצה"ל", שבה  17-ב

המליץ מבקר המדינה על קידום מאמץ ממלכתי יזום לעיגון מדיניות לפינוי 

 שדות מוקשים שאינם חיוניים לביטחון המדינה, חלה התקדמות מבורכת. עם

"ם, זאת, על כל הגורמים הלוקחים חלק במלאכה חשובה זו, ובראשם הרלפ

האוצר, להמשיך ולפעול, תוך יישום לקחים וצמצום הפערים כפי  ומשרדצה"ל 

שעולים בביקורת זו, לטובת מימוש ייעוד הרלפ"ם באופן המהיר, היעיל 

  והמיטבי, וכדי למזער את פוטנציאל הפגיעה ממוקשים ככל האפשר.

 

 



 הביטחון משרד

 הביטחון במשרד חיצוני אדם וכוח יועצים העסקת
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 תקציר

  כללי רקע

משהב"ט(, כמו גם בשירות המדינה  -עיקר הפעילות במשרד הביטחון )להלן 

באמצעות עובדי מדינה. בשל הגבלת תקנים, מחמת גמישות ניהולית  נעשית

-פעילויות לביצוע על ידי גורמים חוץנמוכה, בשל מדיניות ממשלתית להוצאת 

ממשלתיים, ובשל צורך של משרדי ממשלה להתקשר לביצוע עבודות מסוימות 

עם אדם בעל ידע או מומחיות מיוחדת לתקופה קצובה, התפתחו במשרדי 

הממשלה, לרבות במשהב"ט, צורות העסקה שונות המבוססות על קניית שירותי 

של קבלני שירותים או מיועצים עצמאיים כוח אדם מחברות כוח אדם, מחברות 

  (.1יועצים או כוח אדם חיצוני -)להלן 

אמ"ש(  -היחידה ליועצים וכוח אדם חיצוני באגף משאבי אנוש שבמשהב"ט )להלן 

אחראית לבחינה ולאישור העסקה של יועצים וכוח אדם חיצוני עבור משהב"ט 

 יחידת יועצים(.  -)להלן 

עובדים. בנוסף  2,232-הסתכם ב 2015לשנת  שיא כוח האדם של משהב"ט

לעובדים התקניים העסיק משהב"ט באותה שנה גם יועצים וכוח אדם חיצוני 

 400-חיילים וחיילות וכ 300-משרתי קבע, כ 22, וכן 2שנות אדם 725-בהיקף של כ

 בנות שירות לאומי.

 

 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה את אופן  2016עד מאי  2015בחודשים דצמבר 

 . בין היתר נבדקו הנושאים הבאים:3ההעסקה של יועצים וכוח אדם חיצוני במשהב"ט

יישום הנחיות והמלצות להסדרת העסקה של יועצים המבצעים עבודה הדומה 

יועצים "(, העסקת "כתף אל כתף -במהותה לעבודה שמבצע עובד בתקן )להלן 

והתקשרות עם הפיקוח והבקרה על הצורך בהעסקת יועצים, , 2015החל משנת 

 
 רכישת שירותי כוח אדםגורמים שונים עושים שימוש במונחים שונים, שהמשותף להם הוא   1

 ., להבדיל מעובדי מדינההעובדים בשירות המדינה

שעות  2,160-שעות עבודה חודשיות ו 180בשנת אדם הכוונה להעסקה במשרה מלאה, שהיקפה   2

יועצים בהיקפי שעות שונים, שכל  2,000-עבודה שנתיות. משרד הביטחון מעסיק למעלה מ

 שנות אדם. 725-שעות העבודה שלהם מסתכמות בכ

ינו דן בהעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם המועסקים לתקופה קצובה של עד דוח זה א  3

תשעה חודשים. כמו כן, הדוח אינו דן בהעסקת כוח אדם באמצעות ועדות מקצועיות כגון: ועדת 

מתכננים באגף הבינוי, ועדת מפתחים במינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית 

 יתוח אמצעים מיוחדים )אמ"מ(. ( ובאגף מחקר ופ"ת)מפא
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הביקורת נערכה במשהב"ט: באמ"ש, ביחידת  מכרז.יועצים שלא באמצעות 

היועמ"ש  -, בלשכת היועץ המשפטי למערכת הביטחון )להלן 4התקינה שבגית"ם

שוב(, באגף אגף התק -למעהב"ט(, באגף תקשוב וניהול מערכות מידע )להלן 

אגף הבינוי(, באגף הממונה על הביטחון במערכת  -ההנדסה והבינוי )להלן 

אמו"ן(, באגף  -מלמ"ב(, באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים )להלן  -הביטחון )להלן 

התקציבים ובאגף הכספים; במשרד האוצר: באגף התקציבים ובאגף החשב 

  .(נש"ם - להלןחשכ"ל( ובנציבות שירות המדינה ) -הכללי )להלן 

 

 הליקויים העיקריים
 יישום הנחיות והמלצות להסדרת העסקת -אי

 יועצים "כתף אל כתף"

 יישום הנחיות נש"ם וחשכ"ל-אי

פרסמו נש"ם בשיתוף עם החשכ"ל מסמך המנחה את משרדי  2012במאי 

הממשלה אשר לאופן שבו יש לבחון ולמפות את כוח האדם החיצוני המועסק על 

מסמך העקרונות(. מסמך זה נשלח לסמנכ"לים הבכירים למינהל  -ם )להלן יהיד

 למשרדי שבניגוד ,ומשאבי אנוש ולחשבים הבכירים במשרדי הממשלה. נמצא

 רשימה"ל ולחשכ"ם לנשמשותפת  ועדהו"ט לא העביר למשהב, אחרים ממשלה

הביא מצב דברים זה  .העקרונותבמסמך  כנדרש "כתף אל כתף", היועצים כל של

שבשונה ממשרדי ממשלה אחרים, משהב"ט לא הסדיר את העסקתם של  לכך

, ובהתאם להוראות 2012משנת האמור עובדי "כתף אל כתף" בהתאם למסמך 

המסמך לא  ,לטענת המשנה למנכ"ל משהב"ט וראש אמ"ש .2015נש"ם משנת 

רה מכך, הגיע לידיו ולכן הוא לא ידע על הפעולות שהיה עליו לנקוט בעקבותיו. ית

וידאה עם לא  אשרי,-, הגב' איילה גונן"םבנשהממונה על מערכת הביטחון 

משותפת  ועדהו. כמו כן, על פיהמסמך הגיע אליו וכי הוא פועל ש"ט משהב

 רשימה ה"ט לא העביר למשהבלכך, ש"ל לא ביררה את הסיבות ולחשכ"ם לנש

  .העקרונותבמסמך  כנדרש "כתף אל כתף", היועצים כל של

 

יישום המלצות מבקר מערכת הביטחון, הנחיות -אי

 היועמ"ש למעהב"ט והמשנה למנכ"ל משהב"ט 

אף שהנהלת משהב"ט הייתה מודעת לבעייתיות הרבה שבהעסקת יועצים "כתף 

אף שהיא דנה בנושא, היא לא יישמה את המלצות ו, 2007אל כתף" כבר משנת 

תנו במהלך השנים מבקר מערכת הביטחון ואף לא את המלצותיה שלה שני  
 גוף ייעודי לתכנון משולב.  -גית"ם   4



 1625|    הביטחון משרד

הם  תםרבים, שמאפייני העסק יועציםלפתרון הסוגיה, ומשהב"ט המשיך להעסיק 

 מעסיק, שלא בהתאם לנהלים.-כשל עובד

 

 2015העסקת יועצים במשהב"ט החל משנת 

 העסקת עובדי "כתף אל כתף"

במשך השנים העסיק  על אף שלא ניתן להעסיק יועצים כתחליפי תקינה,

מעסיק. לימים, חלקם -הם כשל עובד תםים, שמאפייני העסקרב יועציםמשהב"ט 

, לקלוט את חלקם 5תבעו את משהב"ט, וזה האחרון נאלץ, בהוראת בית המשפט

  לשורותיו כעובדים תקניים.

הבינוי, מלמ"ב  אגפיעיקר בב מחסור בתקנים בשלגם במועד סיום הביקורת, 

 תחליפי תקינה מהוויםיועצים רבים בתפקידי ליבה, ה מעסיק משהב"ט והתקשוב,

הועסקו בשלושת  2015בשנת  .והעובדים "כתף אל כתף" עם עובדי משהב"ט

  יועצים )בשנות אדם( שבמשהב"ט. 725( מתוך 70%) יועצים 510אגפים אלה 

 העסקה לפרקי זמן ארוכים ובהיקף משרה גבוה

קי הזמן ומהיקפי המשרה העסיק משהב"ט יועצים שחרגו מפר 2015בשנת 

יועצים  140: 2014ובהוראת משהב"ט משנת  2010שנקבעו בחוזר נש"ם משנת 

שנים  10ותק של היה  יועצים 136-ול ,שעות ומעלה 150הועסקו בהיקף משרה של 

  .משהב"טומעלה ב

 

 היעדרה של בחינת חליפיות כוח אדם 
 בהליך העסקת יועצים

צוין, כי משהב"ט אינו מבצע  2007כבר בדוח מבקר מערכת הביטחון משנת 

בדיקת חליפיות כוח אדם. על אף האמור, אמ"ש וגית"ם במשהב"ט עדיין אינם 

הבוחנת אם כוח האדם הקיים במשהב"ט  ,מקיימים בחינה של חליפיות כוח אדם

ת בדרך יכול לתת מענה לצורך ביועצים. כלומר, האם ניתן להשיג התייעלו

שימוש בכוח האדם שכבר מועסק במשהב"ט על ידי העסקת כוח אדם במשהב"ט 

 .במקום לקלוט כוח אדם נוסף

 

 התקשרות עם יועצים שלא באמצעות מכרז

נעשה באפיק של  2015( מהתקשרויות משהב"ט עם יועצים בשנת 89%חלק גדול )

  ( 35)3עיפים מכלל היועצים אושרו בפטור ממכרז על פי ס 64%-כ פטור ממכרז.
 , נבו.משרד הביטחון -בת אל פילוריאן לנידאדי נ' מדינת ישראל  948-01-15סעש )ת"א(   5
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 - )להלן 1993-"גהתשנ"ט(, מעהב)התקשרויות  המכרזים חובת תקנותל( 34)3-ו

מאגדים מגוון רחב של תחומים, אף  . סעיפים אלה("טבמעהב המכרזים תקנות

לתחומים רבים  ,ביחידת היועצים וביועמ"ש למעהב"ט שלדעת בעלי תפקידים

 המנויים בסעיף ניתן לערוך מכרז.

 יועץ בפטור ממכרז אמורים האגפים השונים לצרף רשימה שלבקשה להעסקת ל

שלושה יועצים שנבדקו, וכן מכתב המנמק את הסיבות שהובילו אותם להמליץ על 

בוחנת או מוודאת, באופן מוסדר,  אינהיועץ מסוים מתוך השלושה. ועדת היועצים 

 "טהאם האגפים אכן פנו ליועצים שציינו בבקשה, ואין גם גורם אחר במשהב

  על כך. המקיים מעקב ובקרה

 

 ההמלצות העיקריות

מועסקים "כתף אל כתף" העובדי קבלני שירותים  לשמיפוי  על משהב"ט לערוך

. 2015משהב"ט, ולהסדיר לאלתר את העסקתם בהתאם להוראות נש"ם משנת ב

קיימים שייחודיים, שאינם יועצים בתחומי מומחיות זאת במטרה למנוע העסקת 

גבוהים ובהיקפי שעות ארוכות  ,קצובותלא משהב"ט, לתקופות בקרב עובדי 

שלא יועסקו כתחליפי תקינה בתפקידי ליבה, שמעצם טיבם  וכן, ממשרה מלאה

 אמורים להיות מאוישים על ידי עובדי משהב"ט. 

במסגרתו ייקבעו תחומי ושארגון מקיף באגפים השונים, -רה לקייםמשהב"ט על 

, בלבד בהם יועסקו עובדי משהב"טשותחומים בלבד,  מיקור חוץשיועברו לפעילות 

  תחליפי תקינה.בתחומים אלה  כך שבסופו לא יועסקו יותר

פיות כוח אדם, הבוחנת אם כוח האדם בחינה של חלי על אמ"ש ועל גית"ם לקיים

ולייעל בכך את כוח האדם  ,שכבר קיים במשהב"ט יכול לתת מענה לצורך ביועצים

 במקום לקלוט כוח אדם נוסף.שכבר מועסק במשהב"ט 

על משהב"ט לבדוק אם אכן יש הצדקה לשיעור כה גבוה של פטור ממכרז 

 בהעסקת יועצים.

ולא  ,על בעלי התפקידים במשהב"ט להקפיד לפעול על פי ההליכים התקינים

 להתערב באופן לא תקין בהליכים להתקשרות עם יועצים.
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 סיכום

סדרי ההעסקה והתקינה בשירות המדינה הם נושאים בעלי חשיבות, שבהם 

עוסקים גופי המטה של משרד האוצר, ובהם אגף התקציבים והחשכ"ל וכן נש"ם. 

כוח האדם במשרדי הממשלה הוא נדבך חשוב ביותר במערך הממשלתי, ובלעדיו 

הב"ט במשך השנים התפתחו במשאין הממשלה יכולה לספק שירותים לאזרחיה. 

צורות העסקה שונות המבוססות על קניית שירותי כוח אדם מחברות כוח אדם, 

קיימת חשיבות רבה שהעסקה  מחברות של קבלני שירותים או מיועצים עצמאיים.

זו תיעשה על פי הנורמות המקובלות, כדי להבטיח בחירת יועצים מקצועיים 

-יצור יחסי עובדהמתאימים לביצוע המשימה, ומניעה של העסקות העלולות ל

 מעסיק.

נש"ם קבעה כללים להעסקת כוח אדם חיצוני, אשר מטרתם מחד, להסדיר את 

מעמדו וזכויותיו. הקפדה  -ההעסקה בהיבט הארגוני, ומאידך, בהיבט של העובד 

על כללים אלה יש בה כדי לתרום למשהב"ט במימוש משימותיו בלי ליצור, שלא 

הקפדה על כללים -ן כוח האדם החיצוני. אילצורך, מערכת יחסי עבודה בינו לבי

אלה אילצה את משהב"ט לקלוט בדיעבד קבוצות עובדים, בלי שהללו עמדו 

 במסננות המקובלות להצטרפות לשירות הציבורי.

שהנהלת משהב"ט מודעת לבעייתיות הרבה שבהעסקת יועצים "כתף אל על אף 

א לא מיצתה את , ועל אף שהיא דנה בסוגיה, הי2007כתף", לפחות משנת 

 המאמצים לפתרון הסוגיה, וממילא הפעולות המעטות שנקטה לא הביאו לכך.

הביקורת העלתה ליקויים רבים, חלקם חמורים, בשלבים השונים של העסקת 

יועצים, החל מהיעדר פיקוח ובקרה על הצורך בהעסקתם, דרך שימוש ניכר 

ש"ם, חשכ"ל ומשהב"ט בפטור ממכרז, ועד העסקת יועצים בניגוד לכללים. על נ

לשלב כוחות על מנת שהעסקת כוח אדם חיצוני תיעשה במידה ובאופן הראויים, 

 ויושג האיזון הנדרש בין תקינה ובין העסקת יועצים.

על מנכ"ל משהב"ט לטפל מידית בליקויים החמורים העולים בדוח והמצביעים על 

של מצבת כוח  חריגה בוטה מכללי ההעסקה של יועצים, לרבות הגדלה בפועל

כמו כן, על משהב"ט להקפיד ולקיים בחינה האדם במשהב"ט, ללא פיקוח ובקרה. 

של חליפיות כוח אדם, הבוחנת אם כוח האדם שכבר קיים במשהב"ט יכול לתת 

מענה לצורך ביועצים, ולייעל בכך את כוח האדם שכבר מועסק במשהב"ט במקום 

נוכח היקף ההתקשרויות השנתי לדבר משנה חשיבות גם  לקלוט כוח אדם נוסף.

 להעסקת יועצים המחייב נקיטת צעדים להתייעלות ולחיסכון.
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 מבוא
משהב"ט הוא משרד ממשלתי עם מגוון רחב של פעילויות, עם מספר עובדים גדול 

גם ביחס למשרדי ממשלה אחרים, ובעל השפעה על המשק בכלל ועל התעשיות 

הביטחוניות בפרט, ותפקידו לתמוך בפעילות צה"ל בתחומים השונים. עיקר הפעילות 

ו גם בשירות המדינה, נעשית באמצעות עובדי מדינה. עובדי מדינה במשהב"ט, כמ

מתמנים לתפקידים שעניינם הפעילות המרכזית של המשרד, ובכלל זה תפקידי 

פיקוח ובקרה על מימוש מדיניות המשרד. בשל הגבלת תקנים, מחמת גמישות 

ורמים ניהולית נמוכה, בשל מדיניות ממשלתית להוצאת פעילויות לביצוע על ידי ג

ממשלתיים, ובשל הצורך של משרדי ממשלה להתקשר לביצוע עבודות מסוימות -חוץ

עם אדם בעל ידע או מומחיות מיוחדת לתקופה קצובה, התפתחו במשרדי הממשלה, 

לרבות במשהב"ט, צורות העסקה שונות המבוססות על קניית שירותי כוח אדם 

עצים עצמאיים, שאינם עובדי מחברות כוח אדם, מחברות של קבלני שירותים או מיו

 (. 6יועצים או כוח אדם חיצוני -מדינה )להלן 

 43.05העסקת יועצים וכוח אדם חיצוני במשהב"ט מוסדרת בהוראת משהב"ט מס' 

 עבור חיצוני"א וכ יועצים"העסקת  שעניינה (,2015)עודכנה לאחרונה באוגוסט 

ההוראה מבוססת על חוק  "ט(.משהב הוראת או ההוראה -"ל" )להלן וצה"ט משהב

, ותקנות חובת המכרזים, תקנון שירות המדינה )להלן 1993-חובת המכרזים, התשנ"ג

הוראות  -התקשי"ר(, חוזרי נש"ם והנחיותיה, הוראות תקנון, כספים ומשק )להלן -

 תכ"ם( והנחיות החשכ"ל. ראש אמ"ש נושא באחריות למימוש הוראת משהב"ט.

יועץ הינו גורם חיצוני שיש צורך להעסיקו מפעם לפעם על פי ההוראה והתקשי"ר, 

למטרות או למטלות מיוחדות, בתחום הדורש ידע, מומחיות או כישורים מיוחדים. 

בתקשי"ר נקבע שמרכז עיסוקו של יועץ אינו בתחום המשרד המעסיק אותו, ולכן אין 

נקבע, כי להקצות לו חדר, טלפון, שירותי מזכירות, שירותי מחשוב וכדומה. עוד 

היועץ לא יהיה "מעורב בפעולות ביצוע של המשרד", לא ישתלב בהיררכיה של 

 המשרד, לא ייתן הוראות לעובדי המשרד ולא ייצג את המשרד כלפי חוץ.

יחידת היועצים אחראית לבחינה ולאישור העסקת יועצים וכוח אדם חיצוני עבור 

יה החליט לרכז את כל עשה משהב"ט עבודת מטה, ובעקבות 2011משהב"ט. בשנת 

ועדת היועצים  -)להלן  באמ"שנושא העסקת יועצים תחת ועדת יועצים אחת 

המשרדית(. בראש הוועדה עומד סמנכ"ל וראש אמ"ש, וחברים בה, בין היתר, ראשת 

יחידת יועצים ונציגת היועמ"ש למעהב"ט. בין תפקידיה של ועדת היועצים המשרדית: 

וכוח אדם חיצוני של יחידות משהב"ט, לדון בבקשות לדון בבקשות להעסקת יועצים 

לחידוש חוזים קיימים, ולשמש הן כוועדת מכרזים לבחירת יועצים והן כוועדת פטור 

 ממכרז.

עובדים. בנוסף לעובדים  2,232-הסתכם ב 2015לשנת  שיא כוח אדם של משהב"ט

 725-ף של כהתקניים העסיק משהב"ט באותה שנה גם יועצים וכוח אדם חיצוני בהיק

 משרתי קבע,  22שנות אדם )המהווים כשליש משיא כוח האדם של משהב"ט(, 

בנות שירות לאומי. התקשרויות משהב"ט בגין יועצים  400-חיילים וחיילות וכ 300-כ

   2013מיליון ש"ח. יצוין, כי גם בשנים  156-ב 2015וכוח אדם חיצוני הסתכמו בשנת 
 .1ראו הערה   6
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 עושה יועץ כאשר
 הדומה עבודה

 לעבודה במהותה
 בתקן עובד שעושה

 או"(, כתף אל כתף)"
 עושה יועץ כאשר
 שהייתה עבודה
 על להיעשות אמורה

 הוא, מדינה עובד ידי
 את לתבוע עלול

 מנת על המדינה
 לבין שבינו, להוכיח
 יחסי התקיימו המדינה
 עבודה

 

ם, שנות אד 617-ו 710יועצים וכוח אדם חיצוני בהיקף של  העסיק משהב"ט 2014-ו

 בהתאמה.

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה את אופן ההעסקה  2016עד מאי  2015בחודשים דצמבר 

יישום . בין היתר נבדקו הנושאים הבאים: 7של יועצים וכוח אדם חיצוני במשהב"ט

", העסקת יועצים החל הנחיות והמלצות להסדרת העסקת יועצים "כתף אל כתף

והתקשרות עם יועצים שלא , הפיקוח והבקרה על הצורך בהעסקת יועצים 2015משנת 

, 8הביקורת נערכה במשהב"ט: באמ"ש, ביחידת התקינה שבגית"ם באמצעות מכרז.

בלשכת היועמ"ש למעהב"ט, באגף התקשוב, באגף הבינוי, במלמ"ב, באמו"ן, באגף 

 במשרד האוצר: באגף התקציבים ובחשכ"ל; ובנש"ם.התקציבים ובאגף הכספים; 

 

 

 כללים והוראות להעסקת יועצים
על פי התקשי"ר, משרדי ממשלה מעסיקים סוגים שונים של בעלי תפקידים שלא 

במעמד של עובדי מדינה, וביניהם יועצים כשהכוונה ל"יועץ בתחום ייחודי של 

לצורך עניינים מיוחדים". יועץ התמחות אקדמית, כאשר הייעוץ ניתן מפקידה לפקידה 

מועסק בדרך כלל בנושא מוגדר ולתקופה קצובה. "כשמדובר בעבודה השלובה 

בעבודת המשרד והמבצע אותה שייך למערך הארגוני והפונקציונלי  יבאופן אינטגרל

 של המשרד, אין מקום להעסיק יועץ למילוי אותו תפקיד". 

החשכ"ל. ההוראות מגדירות את  העסקת יועצים מוסדרת גם בהוראות תכ"ם של

כללי ההתקשרות עם יועצים באמצעות קבלני שירותים, ולפיהן "נותן השירותים הוא 

בעל מומחיות מיוחדת בתחום הייעוץ או השירות המבוקש, ולא ניתן להעסיקו כעובד 

 מן המניין". 

 

 העסקתיישום הנחיות והמלצות להסדרת -אי
  יועצים "כתף אל כתף"

 יישום הנחיות נש"ם והחשכ"ל-אי

כאשר יועץ עושה עבודה הדומה במהותה לעבודה שעושה עובד בתקן )"כתף אל 

על ידי עובד מדינה,  תכתף"(, או כאשר יועץ עושה עבודה שהייתה אמורה להיעשו

 הוא עלול לתבוע את המדינה על מנת להוכיח, שבינו לבין המדינה התקיימו יחסי 
 .3ראו הערה   7

 . 4ראו הערה   8
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. כאשר יועץ מועסק שנים רבות, בהיקף שעות כשל 9סיק(מע-עבודה )יחסי עובד

משרה מלאה, יושב במתקני משהב"ט, משתמש באמצעי משהב"ט כגון דואר 

אלקטרוני וטלפון, ומקבל הנחיות מעובדי משהב"ט, הסיכון שבתי משפט יכירו ביחסי 

. יודגש, כי בדיני העבודה מעמדו של 10עבודה בין היועץ לבין מדינה גדל מאוד

עסק נקבע על פי מערכת היחסים בין הצדדים מהבחינה המהותית, ולא על פי מו

נקבעו  11המוסכם בין הצדדים או הכינוי שנתנו למערכת היחסים ביניהם. בפסיקה

 לקביעת מעמדו של עובד. המבחן העיקרי הוא מבחן ההשתלבות במערך 12מבחני עזר

 . 13הארגוני

בדק משרד מבקר המדינה את צורות העסקה השונות בשירות  2004בשנת  .1

המדינה ואת סדרי הפיקוח והבקרה של נש"ם על העובדים לסוגיהם בשירות 

הביקורת הקודמת -המדינה )להלן 
14

(. בביקורת הקודמת צוין, כי בשל הגבלת 

תקנים, מחמת הגמישות הניהולית הנמוכה ועקב מדיניות הממשלה להעביר 

ממשלתיים, התפתחו -רותים ותפקידים המבוצעים על ידיה לגורמים חוץשי

במשרדי הממשלה במשך השנים צורות העסקה שונות ומגוונות, המבוססות 

בעיקרן על רכישת שירותי כוח אדם מחברות כוח אדם, מקבלנים
15

עצמאיים  

. צורות העסקה אלו נועדו (outsourcing)וכן קניית שירותים ממקורות חוץ 

מעסיק בין המדינה לבין עובדים -פשר העסקת עובדים בלי ליצור יחסי עובדלא

אלה. עוד צוין, שבמשך השנים היקף ההעסקה של כוח אדם חיצוני הלך וגדל, 

אך נש"ם עסקה במעקב ובפיקוח רק על עובדי מדינה, ולא היה לה מידע שלם 

 על המועסקים בשירות המדינה בדרכים אחרות. 

הקודמת, כי נש"ם ומשרדי הממשלה גם לא בדקו, אם עלולים  עוד צוין בביקורת

מעסיק בין -להתקיים במקרים מסוימים, על פי מבחני הפסיקה, יחסי עובד

המשרד לבין כוח האדם החיצוני, אף על פי שמלכתחילה לא הייתה כוונה לכך. 

חלק מהם הועסקו בניגוד להוראות נש"ם בתפקידים שעל פי הפסיקה והנהלים 

 היה שעובדי מדינה ימלאו, כגון תפקידי ניהול, בקרה ופיקוח. ראוי 

בעקבות הערות מבקר המדינה, קיבלה על עצמה נש"ם ליזום מיפוי כולל של 

כוח אדם חיצוני בשיתוף עם החשכ"ל, אגף התקציבים במשרד האוצר ועם 

משרדי הממשלה ובליווי משפטי מטעם הלשכה המשפטית שלה. בהתאם 

  תיוחלט "אילו סוגי התקשרויות מתאימים להמשיך ולהיעשולממצאי המיפוי 
 , נבו. משרד הביטחון-נ' מדינת ישראל לירן פליטמן 43388-06-12כך למשל: תתע )ת"א(   9

לירן  43388-06-12, נבו, תתע )ת"א( מדינת ישראל נ' אלוני 604/09כך למשל: ע"ע )ארצי(   10

 , נבו.פליטמן נ' מדינת ישראל, משרד הביטחון

-, פדעגינדי וולדברג נ' אלביט מערכות אלקטרו אופטיקה אל אופ בע"מ 10203/07תע"א   11

 אור.

זר כגון: כפיפות )ישירה או ארגונית( האם נעשה שימוש בכלי עזר של המעסיק, האם יש מבחני ע  12

 למועסק לקוחות נוספים והאם קיימת מסגרת שעות קבועה. 

המבחן בודק מצד אחד האם הפעולה שעושה המועסק היא חלק אינטגרלי מהפעילות של   13

ק הוא בעל עסק משלו אשר העסק, או פעילות משלימה. מצד שני, המבחן בודק האם המועס

 נותן שירותים באופן חיצוני.

 .39(, "העסקה ותקינת כוח אדם במשרדי הממשלה", עמ' 2005) ב55דוח שנתי מבקר המדינה,   14

הביקורת הקודמת עשתה שימוש במונח "קבלן", לציון כלל סוגי העובדים החיצוניים המועסקים   15

 בשירות המדינה.
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כקניית שירותים, ומהם הסייגים וההנחיות בעניין זה, ואילו תחומי פעילות צריכים 

 בידי עובדי המדינה". רלהישא

לכלל  הנחיות 2009בין היתר בעקבות הביקורת הקודמת פרסמה נש"ם בשנת 

אדם שאינו עובד מדינה,  משרדי הממשלה בנושא התקשרויות והעסקת כוח

הנחיות להעסקת כוח אדם שאינו עובד מדינה בתוך יחידות מערכת  2010ובשנת 

 חוזר נש"ם(. -הביטחון )להלן 

נועד "להסדיר ולהגביר את הפיקוח על אופני העסקת  2010נש"ם משנת  חוזר

כוח אדם חיצוני בתוך משרדי הממשלה... ובכלל זה, יח' מערכת הביטחון", על 

מעסיק עם -ת למנוע העסקות שאינן תקינות, המביאות ליצירת יחסי עובדמנ

המדינה ולקליטת עובדים לשירות המדינה תוך עקיפת חוק שירות המדינה 

. בחוזר נש"ם מפורטות הנחיות לאופני העסקה של 1959-)מינויים(, התשי"ט

שאין  . בחוזר נקבעו סוגי התפקידים16יועצים, קבלני שירותים וקבלני כוח אדם

להעסיק בהם עובד שאינו עובד מדינה: "תפקידים הכרוכים בהפעלת סמכויות 

שלטוניות או סמכויות סטטוטוריות של המדינה", "תפקידים המהווים חלק 

אינטגראלי מליבת הפעילות של המשרד, תפקידים ניהוליים במשרד ותפקידים 

ם וקבלני העוסקים בקביעת מדיניות המשרד". אשר להתקשרויות עם יועצי

שירותים נקבע בחוזר, כי ליועץ צריכה להיות "מומחיות מיוחדת בתחום הייעוץ או 

השירות המבוקש" ו"ההתקשרות היא עבור מתן שירות או ייעוץ לפרויקט או 

משימה זמניים ומוגדרים מראש". עוד נקבע, כי ההתקשרות עימם היא לצורך 

העיקרי של היועץ לא יהיה קבלת שירות מוגדר לתקופה קצובה. מקום עבודתו 

בתוך המשרד, והוא לא ייהנה משירותים מנהליים של המשרד. במקרים הנובעים 

 מאילוצי ביטחון רשאי האחראי לאשר חריגה מכללים אלה. 

א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 12נכנס לתוקפו סעיף  2008בשנת  .2

באמצעות חברת כוח . לפי סעיף זה, עובדים המועסקים 1996-אדם, התשנ"ו

אדם ייקלטו כעובדים מן המניין בתום תשעה חודשי עבודה. בעקבות הנחיות 

אלה, חברות כוח אדם רבות שינו את הגדרתן לחברות שירותים, ובכך ניסו 

 בעצם לעקוף את האיסור על העסקת עובדי קבלן מעבר לתשעה חודשים. 

מסמך עקרונות בין שר  2012אלה, נחתם בפברואר  תכדי להתמודד עם ניסיונו

האוצר דאז לבין יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה, שעסק בין היתר 

בנושא העסקת עובדים של קבלני שירותים במסגרת שירות המדינה. במסגרת 

)ההדגשה  לאתר ולמנוע"מסמך העקרונות נקבע, כי הממשלה תפעל "

ר של המדינה, "באותה חצ שירותים קבלן עובדבמקור( מקרים שבהם מועסק 

'כתף אל כתף' לצד עובד מדינה מקביל, המועסק באותו עיסוק ומאפייני ונסיבות 

חודשים, לרבות  9העסקה הרלוונטיים דומים, תקופת העסקה העולה על 

 באמצעות העסקה ישירה". 

מסמך המנחה את משרדי הממשלה אשר  פרסמו נש"ם וחשכ"ל 2012במאי 

לאופן שבו יש לבחון ולמפות את כלל המועסקים העונים לקריטריונים הללו 

מסמך העקרונות(. מסמך זה נשלח לסמנכ"לים הבכירים למינהל  -)להלן 

ומשאבי אנוש ולחשבים הבכירים במשרדי הממשלה. במסמך העקרונות נקבע,   
 .3ראו הערה  בנוגע לקבלני כוח אדם  16
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 משרדי לעומת

 אחרים ממשלה
 ערך לא ט"משהב

 במסמך כנדרש מיפוי
 לא ואף, העקרונות

 העסקתם את הסדיר
 אל כתף" עובדי של

 בהתאם" כתף
 משנת ם"נש להוראות

2015 
 

יגי נש"ם את פרטי העובדים המועסקים בין היתר, שעל כל משרד להעביר לנצ

"כתף אל כתף" במשרדי הממשלה לצד עובד מדינה, המועסק באותו עיסוק 

פרסמה נש"ם הוראות ביצוע  2015ומאפייני ההעסקה הרלוונטיים דומים. במאי 

לקליטת עובדי קבלני שירותים לשירות המדינה. מטרת ההוראות היא להסדיר 

 הועסקו "כתף אל כתף" בשירות המדינה.את תנאי העסקתם של עובדים ש

בבדיקה שערכו נציגי משרד מבקר המדינה עם מרכז משרדי הממשלה ויחידות 

הסמך בנש"ם, וממסמכים שהעביר האחרון לנציגי משרד מבקר המדינה 

"כתף התברר, כי ועדה משותפת לנש"ם ולחשכ"ל בחנה את המיפוי של עובדי 

חן לגבי כל עובד אם לסיים את הממשלה, ונב במשרדישנעשה  אל כתף"

העסקתו, אם לשנות את העסקתו כך שלא תתקיים עבודה "כתף אל כתף", או 

 שהעובד ייקלט כעובד תקני במשרד. 

מיפוי  ערךלא בביקורת עלה, כי לעומת משרדי ממשלה אחרים משהב"ט 

הסדיר את העסקתם של עובדי "כתף אל ואף לא כנדרש במסמך העקרונות, 

שערכו נציגי משרד מבקר  משיחה. 2015להוראות נש"ם משנת  כתף" בהתאם

עלה  אשרי,-, הגב' איילה גונן"םבנשעם הממונה על מערכת הביטחון המדינה 

כי הוא פועל "ט משהבוידאה עם היא לא אף שמסמך העקרונות נשלח אליה, כי 

ו. הממונה על מערכת הביטחון בנש"ם טענה בפני נציגי משרד מבקר על פי

ה, כי נש"ם אינה אחראית לפיקוח ולבקרה על העסקת יועצים במשרדי המדינ

"העסקת יועצים מעצם היותם יועצים ולא עובדי מדינה נכללת שממשלה, מאחר 

בתוך מתן שירותים", והגוף האמור לעשות זאת הוא החשכ"ל. סגן בכיר 

לחשכ"ל, מר מוטי אלישע, שהיה אחד החברים בוועדה משותפת לנש"ם 

הממשלה, מסר  במשרדי "כתף אל כתף"שערכה מיפוי של עובדי ולחשכ"ל 

לנציגי משרד מבקר המדינה, כי למיטב זיכרונו, משהב"ט לא העביר לוועדה 

המשותפת לנש"ם ולחשכ"ל רשימה של כל היועצים, כנדרש במסמך העקרונות 

מכל משרדי הממשלה, וכי הוועדה גם לא ביררה את הסיבות לכך. מצב דברים 

 לכך שמשהב"ט לא הסדיר את העסקתם של עובדי "כתף אל כתף".  זה הביא

המשנה  -)להלן  מסר המשנה למנכ"ל משהב"ט וראש אמ"ש 2016ביולי 

למנכ"ל(, מר רוני מורנו, לנציגי משרד מבקר המדינה כי עד מועד זה כלל לא 

 בעקבותיו. לנקוטידע על מסמך העקרונות ועל הפעולות שהיה על משהב"ט 

, כי "םבנשעל מערכת הביטחון  הממונהמסרה  2016בהתייחסותה מספטמבר 

ותיקון התהליך". עוד  תפיץ ליחידות במערכת הביטחון חוזר "לצורך השלמת

ציינה, כי נש"ם אינה "מעורבת בהעסקת יועצים אלא רק בשל הבחינה של יחסי 

מעביד שנוצרים כתוצאה מהעסקה לא נכונה של יועצים שבאה לידי ביטוי -עובד

 בתחומי העיסוק, משך והיקף העסקתם".

, כי אין בידיו את לממצאי הביקורת ציין החשכ"ל 2016בהתייחסותו מנובמבר 

בכוונת נש"ם לפנות כי הסיבות מדוע משהב"ט לא העביר את רשימת היועצים, ו

למשהב"ט במטרה ליישם את מסמך העקרונות. עוד ציין החשכ"ל, כי "אנו 

, 13.9.2נפעל מול נציבות שירות המדינה וככל שיידרש נחדד את הוראת תכ"מ 

עובדים עצמאיים שלא באמצעות כדי למנוע הישנות העסקת 'כתף אל כתף' של 

 קבלני שירותים".
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רואה בחומרה את השתלשלות האירועים בכל משרד מבקר המדינה 

על  הממונההנוגע ליישום מסמך העקרונות במשהב"ט, החל מכך ש

ו, על פיכי הוא פועל "ט משהבלא וידאה עם  "םבנשמערכת הביטחון 

רה את הסיבות "ל לא בירולחשכ"ם לנשהמשותפת  שהוועדהעובר לכך 

 רשימה ה"ט לא העביר למשהב, אחרים ממשלה למשרדי שבניגודלכך 

הסדרת מעמדם -, וכלה באיבמסמך העקרונות כנדרש ,היועצים כל של

  כנדרש בו.

על נש"ם ועל חשכ"ל לערוך בירור מול בעלי התפקידים  נוכח האמור,

למשהב"ט, הרלוונטיים בנוגע לסיבות שבעטיין לא הגיע מסמך העקרונות 

וכן על נש"ם ועל חשכ"ל לבחון מדוע הוועדה המשותפת לא פנתה 

למשהב"ט משהתברר שהאחרון לא העביר את הנתונים הנדרשים, כמו 

על מסמך "ט משהבל יתר משרדי הממשלה. מעבר לכך, משנודע

מועסקים "כתף העובדי קבלני שירותים  לשמיפוי  העקרונות, עליו לערוך

י שפעלו יתר משרדי הממשלה, להעבירו לוועדה משהב"ט, כפאל כתף" ב

המשותפת, ולהסדיר לאלתר את העסקתם בהתאם להוראות נש"ם משנת 

 , כפי שפעלו משרדי ממשלה אחרים. 2015

 

 

, יישום המלצות מבקר מערכת הביטחון-אי
הנחיות היועמ"ש למעהב"ט והמשנה למנכ"ל 

 משהב"ט 
פרסם מבקר מערכת הביטחון דוח ביקורת שבחן את ההתחשבנות  2007בשנת  .1

  2004בשנים  17של משהב"ט עם יועצים של אגף מל"ן )מרכז לעיבוד נתונים(

. הביקורת בחנה נושאים שונים הקשורים בהתקשרות עם יועצים, ובין 2005-ו

כי היועצים מעסיק. הביקורת ציינה, -היתר התייחסה לנושא של יצירת יחסי עובד

שדגמה הועסקו במשרה מלאה, תקופות רציפות, וחלקם אף למעלה משבע 

את כל נושא העסקת יועצים  2011בעקבות דוח זה ריכז משהב"ט בשנת שנים. 

 תחת ועדת יועצים אחת באמ"ש, ובעקבות זאת עודכנה גם הוראת משהב"ט.

בנוגע ליישום מסמך העקרונות,  , במקביל לפעילות נש"ם וחשכ"ל2014 במאי .2

ליועמ"ש למעהב"ט דאז, מר בני כהן, למנכ"ל משהב"ט דאז, מר  המשנההפיץ 

מסמך המתריע על "חשש  18דן הראל, לסמנכ"ל וראש אמ"ש ולחשב משהב"ט

להפרת הוראות הדין וליצירת יחסי עובד ומעביד". המשנה ליועמ"ש דאז ציין את 

 חוץ עובדימאופן העסקת  םולות להיגרחששותיו מהתוצאות המשפטיות העל

במשהב"ט. המשנה ליועמ"ש דאז ציין, כי באגפים רבים במשהב"ט כמו אגף 

התקשוב, אגף מלמ"ב, אגף אמו"ן ואגף הבינוי, מועסקים יועצים שהם תחליפי   
 כיום אגף תקשוב וניהול מערכות מידע.  17

 ראש אגף הכספים הוא גם חשב משהב"ט.  18
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הפיץ  2014במאי 

המשנה ליועמ"ש 
בו שמסמך למעהב"ט 

 רבים באגפיםכי  ,צוין
 מועסקים ט"במשהב

 תחליפי שהם יועצים
 מובהקים תקינה

 תפקידים מבצעיםה
 היו ט"משהב שעובדי
 בחלק .לבצע אמורים

 תפקידם מהאגפים
 נעטף אלה יועצים של

 מכובסים בתארים"
 את להסתיר מנת על

 ההעסקה מטרת
 "האמיתית
 

תקינה מובהקים, אשר עובדים "כתף אל כתף" עם עובדים אחרים, ומבצעים 

אמורים לבצע, ולעיתים מנחים וממונים על עובדי תפקידים שעובדי משהב"ט היו 

משהב"ט. בחלק מהאגפים תפקידם של יועצים אלה נעטף "בתארים מכובסים 

 על מנת להסתיר את מטרת ההעסקה האמיתית". 

אשר עובדי החוץ שהם מעסיקים  עוד ציין, כי קיימים מספר אגפים במשהב"ט

עלולים להיחשב, במוקדם או במאוחר, כעובדי משהב"ט, "אם לא ינקטו צעדים 

מיידיים ודרסטיים לשינוי המצב". המשנה ליועמ"ש דאז מנה שלוש דרכים 

לגיטימיות להעסקת עובדי חוץ במשרד ממשלתי: א. העסקת יועץ המבצע 

משהב"ט, אינו עובד "כתף אל פעילות שאינה חלק מפעילותו השוטפת של 

כתף" עם עובדי משהב"ט, אינו מהווה תחליף תקינה, ויש לו מומחיות ייחודית 

שאינה קיימת במשהב"ט; ב. העסקת עובדים באמצעות קבלן כוח אדם. 

העסקה כזו מותרת למטרות המנויות בתקשי"ר ולתקופה של עד תשעה 

אשר תבוצע על ידי גורם  חודשים; ג. מיקור חוץ "אותנטי" ומלא של פעילות

חיצוני, בפיקוח מקצועי של משהב"ט על תוצרי עבודה ולא על עובדי מיקור 

החוץ. עוד ציין, כי "הנהלת המשרד התנהלה עד כה בסלחנות לגבי חריגות 

אלה... לא אחת קורה שבבקשות להעסקה מוצגת תמונה של קבלת שירות 

 משים תחליפי תקינה".חיצוני אותנטי... אולם בפועל עובדי הקבלן מש

ערך מנכ"ל משהב"ט דאז דיון בנושא העסקת יועצים במשהב"ט  2014ביולי 

בהשתתפות המשנה ליועמ"ש וסמנכ"ל וראש אמ"ש, ובעקבותיו הנחה מנכ"ל 

משהב"ט דאז את סמנכ"ל וראש אמ"ש להכין בתוך שבועיים תכנית טיפול 

במשהב"ט, ותכלול בין מקיפה אשר תסדיר את העסקת כוח האדם החיצוני 

 םהיתר לוחות זמנים מרביים להעסקה, מקום העסקה ו"גידור תחומים ייחודיי

בהפעלת המשרד והגדרתם כתחומים מופרטים אשר יבוצעו על ידי יועצים 

 בלבד". 

, שעסק בהעסקת יועצים במינהל מעבר צה"ל דרומה, ציין 2014בדיון אחר מיולי 

ועל להפריט תחומים שלמים כמיקור חוץ, מנכ"ל משהב"ט דאז, כי משהב"ט פ

ציין מנכ"ל משהב"ט דאז,  2014ולא להמשיך להעסיק יועצים. בדיון מספטמבר 

כי משהב"ט נסמך על עובדי חוץ רבים "כתוצאה מקיצוץ תקנים משמעותי 

שנעשה בשנים האחרונות" במשהב"ט, וכי קיימים אגפים הנסמכים על יועצים 

למ"ב, אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני ואגף בצורה משמעותית כמו אגף מ

התקשוב. עוד ציין, כי משהב"ט מחויב למציאת פתרון להעסקת עובדי חוץ תוך 

 שמירה על הוראות החוק ועל הפסיקה. 

, בהמשך להנחיית מנכ"ל משהב"ט דאז, הפיץ המשנה למנכ"ל 2014בדצמבר 

נושא העסקת משהב"ט לכל ראשי האגפים במשהב"ט מסמך, שריכז כללים ב

יועצים ועובדי חוץ. בין הכללים נקבע, כי יועצים יועסקו בתחומי מומחיות 

קצרות  ,ייחודיים, שאינם קיימים בקרב עובדי משהב"ט, לתקופות קצובות

ובהיקפי שעות נמוכים ממשרה מלאה, וכי "אין להעסיק יועצים כתחליפי תקינה 

 אל כתף"(".  ובעבודה דומה במהותה לעבודת עובדי המשרד )"כתף

, פנה שוב המשנה ליועמ"ש דאז 2015למרות זאת, כחצי שנה לאחר מכן, ביוני 

למנכ"ל משהב"ט דאז ולמשנה למנכ"ל משהב"ט במסמך שבו ציין, כי לבקשת 

מנכ"ל משהב"ט בחן את היועצים שמשהב"ט מעסיק, את תפקידיהם ואת אופן 
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 מהיועצים חלק

 ט"הבמש שהעסיק
 ההעסקה ושמאפייני

-עובד כשל היו שלהם
 את תבעו, מעסיק
 האחרון וזה, ט"משהב

 בית בהוראת, נאלץ
 את לקלוט, המשפט

 לשורותיו חלקם
 תקניים כעובדים
 

משרד הביטחון הוא העסקתם, ומצא כי "נושא העסקת יועצים ועובדי חוץ ב

בעייתי ותחושתנו היא שהמשרד לא מצליח להסדיר את העסקתם באופן 

 ניתן לא"שיעמוד במבחן משפטי אם וכאשר תוגש תביעה". עוד ציין, כי 

 לתקופות רלוונטיות אין ולכן מקרה בכל תקינה תחליפי להעסיק

 "תקינה בתחליפי מדובר כאשר היועצים בהוראת הקבועות העסקה

)ההדגשה במקור(, ו"למרות המאמצים הנעשים על ידי ועדת היועצים המשרדית 

להעביר את העסקת עובדי החוץ לפסים של העסקה שתעמוד במבחן משפטי, 

תחושתנו היא שנעשה סדר... אך אין שליטה על העסקה תקינה בעיקר בשל 

ל חוסר שיתוף פעולה של האגפים המעסיקים יועצים ועובדי חוץ בהיקף גדו

בשיטות העסקה בעייתיות". כך למשל, צוין כי "באגף התקשוב ובמלמ"ב אין גם 

נכונות של ההנהלה לבצע 'רה ארגון' של ממש... בשל חשש שלהן שהסדרה 

 כזאת עלולה לפגוע במילוי משימות האגף".

אגפים ויחידות  22-במסמך זה סקר המשנה ליועמ"ש את העסקת היועצים ב

הבעייתיות בהעסקת יועצים במיוחד באגף הבינוי, במשהב"ט, וחזר שוב על 

באגף התקשוב ובאגף מלמ"ב. המשנה ליועמ"ש ציין, כי "אין מנוס מקבלת 

החלטות הנהלה עקרוניות שיאלצו את האגפים לערוך את ההסדרה 

המתחייבת". הבעייתיות בהעסקת יועצים באגף הבינוי עלתה גם בדיון שערך 

 2016לאישור תכנית עבודה ותקציב  2015המשנה למנכ"ל משהב"ט בדצמבר 

לאגף. המשנה למנכ"ל ציין, כי "אהו"ב ]אגף הבינוי[ נדרש להקפיד על מימוש 

כללי העסקת יועצים וכ"א חיצוני בהתאם לנהלים ולדגשים שהועברו במהלך 

 ".2015שנת 

לממצאי הביקורת ציין משהב"ט: "למיטב ידיעתנו,  2016בהתייחסותו מספטמבר 

למה שכתב המשנה ליועמ"ש, לא נעשתה על ידו בדיקה פרטנית ובהתאם 

לאופן מימוש ההנחיות". עם זאת ציין גם, כי משהב"ט מינה שני צוותים לבחינת 

 מעסיק. -פעולות נוספות שניתן לנקוט על מנת למנוע תביעות בגין יחסי עובד

ולפיה לא נעשתה בדיקה פרטנית  לדעת משרד מבקר המדינה, טענת משהב"ט

על ידי המשנה ליועמ"ש, אינה עולה בקנה אחד עם המסמך המפורט, הסוקר 

 אגפים ויחידות וכולל דוגמאות פרטניות רבות.  22-העסקת יועצים ב

יצוין, כי על פי המסמכים, אגף הבינוי הוא האגף היחיד במשהב"ט שסיים 

קיים המשנה למנכ"ל משהב"ט  2015עבודת מטה בנושא העסקת יועצים. ביולי 

דיון, ובו הציג ראש אגף הבינוי את עיקרי המלצותיו, ולפיהן מתכננים שמקום 

העסקתם במתקני משהב"ט וכן מתאמים ומפקחים בפרויקטים גדולים 

המועסקים על בסיס מכרזים יאושרו בוועדת יועצים משרדית לכל תקופת 

ועצים באגף הבינוי יאושרו על ידי הפרויקט; שאר בעלי התפקידים המועסקים כי

ועדת היועצים המשרדית לתקופה של עד שלוש שנים. המשנה למנכ"ל אמנם 

אישר את עבודת המטה, אך הוחלט שעד לקבלת החלטה גורפת ברמה 

משרדית, כל עובדי החוץ של אגף הבינוי המועסקים במתקני משהב"ט יישבו 

 בקומה נפרדת. 

-חלק מהיועצים שהעסיק משהב"ט ושמאפייני ההעסקה שלהם היו כשל עובד .3

, וזה האחרון נאלץ, בהוראת בית המשפט, לקלוט מעסיק, תבעו את משהב"ט

יועצים, שעבדו "כתף אל  32את חלקם לשורותיו כעובדים תקניים. כך למשל 
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 שהנהלת אף

 הייתה ט"משהב
 משנת כבר מודעת

 לבעייתיות 2007
 שבהעסקת הרבה
 אל כתף" יועצים

 יישמה לא היא ,"כתף
 הגורמים המלצות את

 שניתנו השונים
 השנים במהלך
 הסוגיה לפתרון
 

עובדות באגף  11-כתף" עם עובדים תקניים ביחידת המוזיאונים במשהב"ט ו

הפיקוח על הייצוא, שעסקו בעבודה שהיא במהותה עבודה של עובד מדינה, 

 , בהתאמה.2015-ו 2012ים תבעו את משהב"ט בשנ

על פי מסמכי התביעה, העובדים שהועסקו ביחידת המוזיאונים טענו כי בהתאם 

למבחנים הקבועים בפסיקה יש לראותם כעובדי מדינה. זאת, כיוון שהעסקתם 

נעשתה באמצעות קבלנים מתחלפים, שעה שהם נשארו קבועים בעבודתם, 

ותם לעבודה, היא שנתנה להם כאשר בחיי היום יום המדינה היא ששיבצה א

דגשים מקצועיים, פיקחה על העבודה, ערכה להם השתלמויות, והתובעים היו 

כפופים בלעדית לנציגיה. התובעים הדגישו, כי מדובר היה בעיסוק העיקרי 

 שלהם, וכי הם עשו עבודה זהה לעובדי המדינה שעבדו לצדם. 

 קביעת זהות המועסקים, שמאחר שהמדינה הייתה מעורבת ב19בית המשפט קבע

ולא היה מדובר במיקור חוץ אותנטי, וכן שלצד המועסקים עבדו גם עובדי 

מדינה, על משהב"ט לקלוט עובדים אלה לשורותיו כעובדי מדינה. כתוצאה 

מכך, נאלץ משהב"ט להעניק תקנים לעובדים שלא תכנן לקלוט לשורותיו ושלא 

בשירות  טדים המעוניינים להיקלעברו את מסלול המיון המקובל, שעוברים מועמ

 המדינה.

לממצאי הביקורת ציין משהב"ט, כי "בשנים  2016בהתייחסותו מספטמבר 

תביעות למול מגוון והיקפי  2תביעות בלבד לעניין זה.  2האחרונות נידונו 

 שנות אדם אינם רבים". 725-העסקה של כ

משרד מבקר המדינה מעיר, כי מיעוט תביעות אין בו כדי להצביע על 

אופני העסקה תקינים. יש לטפל באופני העסקה אלה מבעוד מועד, ולא 

להמתין לתביעות נוספות. משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה 

 2007למשהב"ט, כי אף שהנהלת משהב"ט הייתה מודעת כבר משנת 

ם "כתף אל כתף", ואף שהיא דנה לבעייתיות הרבה שבהעסקת יועצי

בנושא, היא לא יישמה את המלצות הגורמים השונים שניתנו במהלך 

רבים,  יועציםהשנים לפתרון הסוגיה, ומשהב"ט ממשיך להעסיק 

 מעסיק )בנושא זה ראו להלן(. -שמאפייני ההעסקה שלהם הם כשל עובד

 

 2015העסקת יועצים במשהב"ט החל משנת 

 העסקת עובדי "כתף אל כתף"

עובדים,  2,232-הסתכם ב 2015לשנת  כאמור, שיא כוח אדם של משהב"ט .1

רבים, שמאפייני ההעסקה של חלקם הם  יועציםממשיך להעסיק  ומשהב"ט

העסיק משהב"ט  2015בשנת , מעסיק. על פי נתוני יחידת היועצים-כשל עובד

 שלושהב הועסקו (70%-מהם )כ 510)בשנות אדם(, וכוח אדם חיצוני יועצים  725

  התקשרויות משהב"ט בגין יועצים "ב.מלמו הבינויאגפים: אגף התקשוב, אגף 
 . 5ראו הערה   19
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מיליון ש"ח  113-בכ 2015וכוח אדם חיצוני בשלושת אגפים אלה הסתכמו בשנת 

( מתוך סך כל התקשרויות משהב"ט בגין יועצים וכוח אדם חיצוני בשנת 72%-)כ

 מיליון ש"ח.  156-, שהסתכמו ב2015

 2015השוואה בין היקף העובדים התקניים והיקף היועצים שהועסקו בשנת 

בשלושת האגפים האמורים העלתה, כי שיעור היועצים מכלל כוח האדם 

באגף התקשוב,  50%-במלמ"ב ל 38%-באגף הבינוי ו 36%באגפים אלה נע בין 

כלומר מספר היועצים שבו זהה למספר העובדים התקניים. להלן תרשים 

אגף התקשוב, ה בין היקף העובדים התקניים והיקף היועצים שהועסקו בהמשוו

 :"במלמו הבינויאגף 

 מספר היועצים בהשוואה למספר העובדים התקניים: 1תרשים 

 

, המרכזים בקשות של אגפי 2015-2013מדוחות של יחידת היועצים לשנים 

שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה עם  שיחותמשהב"ט להעסקת יועצים, ומ

 באגפים מחסור בתקנים בשל כי, התברר"ב ומלמ, הבינוי התקשוב פיאג ראשי

ו"כתף אל כתף" עם  תחליפי תקינה מהוויםמעסיק משהב"ט יועצים רבים האלה 
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עובדים במשרה  תקשובה באגףהיועצים  מרביתלמשל,  כך .עובדי משהב"ט

 ט"משהבעבודה עם עובדי  בצוותי משולבים וחלקם"ט, משהבמלאה במתקני 

(. זאת, בשל QA, יועצי אבטחה ויועצי SAP-)בין היתר בתחום הטמעת מערכת ה

גם  הצורך בכוח אדם מיומן בטכנולוגיות תקשוביות המשתנות בתדירות גבוהה.

אגף הבינוי מעסיק יועצים רבים במתקניו, ולעיתים תוך ביצוע עבודה הדומה 

די האגף, כגון מפקחים, בין היתר, בשל עצימות משתנה מאוד לעבודת עוב

בהיקף הפרויקטים. לטענת ראש מלמ"ב, האגף נאלץ להעסיק יועצים 

בתפקידים שהינם בליבת הארגון, כיוון שאין להם מענה ממשי בקרב עובדי 

ולוותק יש  ןלניסיובו חומר ארכיוני )תחום ש חושפי ,מתחקריםהאגף, כמו; 

ובקרים בתחום ההגנה על , וחוזי הצפנה"מומחי תוכן",  ,ה(תרומה אדירה למשימ

אמל"ח או בכלל תחומי עיסוקה של היחידה הטכנולוגית. ראשי האגפים 

האמורים ציינו, כי היו מעדיפים שחלק מתפקידים אלה יאוישו על ידי עובדים 

 ולא על ידי יועצים. המחויבים למשהב"טתקניים, 

להלן דוגמאות נוספות שעלו מדוחות של יחידת היועצים, ממסמכי יחידת  .2

היועצים וממסמכי המשנה ליועמ"ש מעהב"ט לאגפים המעסיקים יועצים 

 בתפקידים שהיו אמורים למלא עובדי משהב"ט:

המהווים למעשה תחליף  ,כעשרה יועצים עסיקמ חברתי-הביטחוני האגף .א

כגון יועצים לעידוד גיוס במגזרים  ,ףבתחומי ליבה של האג ועוסקים ,תקינה

ממנו "ט ומקבלים משהבשיועצים אלה יושבים ב"חצר" של  כיווןהשונים. 

. עבודה יחסי בגין"ט משהבשיתבעו את  כאמור,קיים סיכון  ,שירותי משרד

לוועדת היועצים  חברתי-הביטחוניעל פי מסמכים שהגיש ראש האגף 

, אחד היועצים מהווה חלק בלתי נפרד מצוות יחידת ההכנה 2015בנובמבר 

ועסק מהוא מוביל פרויקט דגל באגף. יועץ זה לכך, בנוסף  ,לצה"ל באגף

 (. 2015שנים )נכון לשנת  11בתפקיד כבר 

שנות  12-מרביתם רואי חשבון, בהיקף של כשמעסיק יועצים  הכספים אגף .ב

בקרה וביקורת באגפי משהב"ט וכן ייעוץ פיננסי וחשבונאי.  אדם בתפקידי

יועצים אלה עורכים בקרה וביקורת חשבוניות במקביל לעובדי משהב"ט 

הבודקים חשבוניות. הם משתמשים במערכות המחשב של משהב"ט, 

ונמצאים בקשר יומיומי עם חברות שונות בשם משהב"ט ועם יתר עובדי 

ש למעהב"ט, בעיני עובדי משהב"ט ובעיני משהב"ט. לטענת המשנה ליועמ"

 הגורמים שמולם הם עובדים, הם "נתפסים" למעשה כעובדי משהב"ט. 

חליף תאגף דוברות והסברה מעסיק ארבעה יועצים, המהווים למעשה  .ג

והם אף מייצגים את  ,תקינה. מקום עבודתם הוא במתקני משהב"ט

נש"ם ולהוראת משהב"ט משהב"ט כלפי גורמים חיצוניים, זאת בניגוד לחוזר 

 לפיהן יועץ אינו מורשה לייצג את משהב"ט.ש
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 העסקה לפרקי זמן ארוכים ובהיקף משרה גבוה

על פי הוראת תכ"ם, "ההתקשרות היא עם נותן שירותים חיצוני עבור מתן שירות 

לפרויקט זמני או למשימה חולפת. עם תום הפרויקט או המשימה ההתקשרות 

, 2014והוראת משהב"ט שעודכנה בשנת  2010נש"ם משנת מסתיימת". לפי חוזר 

הוגבלה לתקופה של שמונה שנים,  םהעסקת יועצים בפרויקטים המוגדרים כביטחוניי

ומטעמים מיוחדים באישור חריג ניתן להאריכה עד עשר שנים, ואילו העסקת יועצים 

האריכה במשימות אחרות מוגבלת לתקופה של חמש שנים, ומטעמים מיוחדים ניתן ל

 עד לשבע שנים. 

, כי בפרויקט ביטחוני ניתן לגבי היקף שעות העבודה החודשיות נקבע בחוזר נש"ם

שעות  150שעות, והחל מהשנה השלישית  180לאשר בשנתיים הראשונות עד 

שעות מהשנה התשיעית עד העשירית. בפרויקט שאינו  50שהולכות ומצטמצמות עד 

שעות, והחל  80שעות בשנתיים הראשונות, ובהמשך  100ביטחוני ניתן לאשר 

 שעות בלבד.  50מהשנה החמישית 

הועסקו  2015חות שהתקבלו מיחידת היועצים במשהב"ט עלה, כי בשנת מדו

שעות ומעלה. להלן מספרם של  150יועצים בהיקף משרה של  140במשהב"ט 

 יועצים אלה בחלוקה לפי האגפים השונים: 

 שעות בחודש ומעלה 150מספר היועצים המועסקים : 2תרשים 

 

ה של יועצים במשהב"ט נציגי משרד מבקר המדינה בדקו את משכי ההעסק

בהתבסס על דוחות שהתקבלו מיחידת היועצים. מהבדיקה עלה, כי בשנת 

שנים  10היה  משהב"טשהוותק שלהם ב יועצים, 136"ט במשהבהועסקו  2015

 להלן פירוט יועצים אלה בחלוקה על פי האגפים והיחידות השונים:  ומעלה.
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 שנים ומעלה 10מספר היועצים המועסקים : 3תרשים 

 

רפואיות,  לוועדותראש  יושב 1960משנת  מעסיקשיקום נכים  , אגףכך למשל

כיועצות,  מוגדרותשמעמדו מוגדר כיועץ, ושלוש מזכירות בוועדות הרפואיות, שאף הן 

מעבר צה"ל דרומה  ומינהל. אגף הבינוי 1974-ו 1972, 1971 מהשניםמועסקות ה

 . 1983"ט משנת עבור משהב יםעובדהיועץ הנדסי עסיקים, בהתאמה, מפקח ומ

 

התקשרויות עם יועצים שכירים בהשוואה ליועצים 
 עצמאיים

כאמור, משהב"ט מעסיק יועצים באמצעות חברות כוח אדם, חברות של קבלני 

יצוין, שבהעסקת יועצים עצמאיים "כתף אל כתף"  שירותים ואף יועצים עצמאיים.

דיל את הסיכון שיועצים אלה, לפרקי זמן ארוכים ובהיקף משרה גבוה יש כדי להג

-בהשוואה ליועצים שכירים, יגישו בעתיד תביעה נגד משהב"ט להכרה ביחסי עובד

מבקשות אגפי  21%בממוצע  2015-2013מעסיק. על פי נתוני יחידת היועצים, בשנים 

היו להתקשרויות עם יועצים  79%-משהב"ט היו להתקשרויות עם יועצים עצמאיים ו

 שים המציג את ההתפלגויות:שכירים. להלן תר
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התפלגות בקשות להעסקת יועצים בחלוקה ליועצים שכירים : 4תרשים 

 וליועצים עצמאיים

 

הוא ער לרגישות  כי"ט משהבלממצאי הביקורת ציין  2016 מספטמבר סותוייחבהת

נקט צעדים  2007וכי בעקבות דוח מבקר המערכת משנת  ,הנדרשת בהעסקת יועצים

הוקמה יחידת היועצים, אופיינה מערכת  2011כך למשל, בשנת . לטיפול בנושא

מחשוב ייעודית לניהול כוח אדם חיצוני ויועצים, והוראת המשרד בנושא יועצים 

עודכנה. עוד ציין, כי נעשו מספר פעולות הקשורות להפרדה פיזית של היועצים וכוח 

 בספרברישום הפרדה בדוחות הנוכחות ו נוצרהו האדם החיצוני מעובדי המשרד,

משהב"ט הוסיף, כי גם במסגרת  .יועצים לעובדי משהב"טה ביןהטלפונים המשרדי 

דיונים על מבנים המתוכננים להקמה בשנים הבאות מועלה צורך של הפרדה פיזית 

 של כוח אדם חיצוני משאר עובדי משהב"ט. 

עד כה לא בכל האגפים נערכה  כי למשהב"ט, מעיר המדינה מבקר משרד

של כוח אדם חיצוני  פיזית הפרדההפרדה פיזית מלאה. יתרה מכך, קיומה של 

 או היחיד המבחן אינם הנוכחות בדוחותהפרדה ו משאר עובדי משהב"ט

. סיקמע-עובד יחסי מתקיימים האם לבחון ו של בית המשפטבבוא העיקרי

מענה  נתןמשהב"ט לא  םשלהרט לעיל, וישנם היבטים משמעותיים יותר כמפ

 בדרך העסקת היועצים.
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 לעיל האמור מכל
  ט"משהבש, עולה
 לא חלק ממלא אינו

 מההוראות מבוטל
 בנוגע ומהנהלים
 וכוח יועצים להעסקת

ומספר  ,חיצוני אדם
לא מבוטל של יועצים 

משמש  במשהב"ט
 כתחליפי תקינה

 

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה למשנה למנכ"ל משהב"ט, מר רוני מורנו, 

כי מכל האמור לעיל עולה, שמשהב"ט אינו ממלא חלק לא מבוטל מההוראות 

ומהנהלים בנוגע להעסקת יועצים וכוח אדם חיצוני. למעשה העסקתם של 

חורגת הן מהתחומים שבהם ניתן להעסיקם והן  יועצים רבים במשהב"ט

חליפי תכבהיקף העסקתם, ומספר לא מבוטל של יועצים במשהב"ט משמש 

  תקינה.

על אף שמשרדי ממשלה אחרים הסדירו לא מכבר את נושא ההעסקה של 

יועצי "כתף אל כתף", משהב"ט עדיין ממשיך להעסיק יועצים באופן זה, 

 . כמו כן, משהב"טעוד להתקיים היו אמורים שלאבו אופני העסקה  וניכרים

העסיק יועצים שהשירות שסיפקו לא היה, לכאורה, בעל מאפיינים של עבודת 

 ייעוץ הדורשת מומחיות או ידע מיוחדים. 

משרד מבקר המדינה מעיר כי על משהב"ט, על נש"ם ועל חשכ"ל לפעול 

לאלתר להסדרת העסקת יועצים ועובדי חוץ בהתאם להוראות ולנהלים. זאת, 

ב"ט יידרש לקלוט עובדים אלה, שלא בין היתר, גם בשל החשש שמשה

בהתאם לצרכיו העדכניים ולסדרי העדיפות שלו; מצב שעלול להיווצר 

כתוצאה מכך שהיועצים שאותם מעסיק משהב"ט, בניגוד להוראות החוק 

 מעסיק. -ולפסיקה, עלולים להגיש בעתיד תביעה נגדו להכרה ביחסי עובד

באגפים השונים, ובמסגרתו ארגון מקיף -זאת ועוד, על משהב"ט לערוך רה

ותחומים בלבד, במיקור חוץ  לקבוע תחומי פעילות שראוי ומותר שיתקיימו

בתחומים  , כך שבסופו לא יועסקו יותרבלבד בהם יועסקו עובדי משהב"טש

  תחליפי תקינה. אלה 
 

בהליך  היעדרה של בחינת חליפיות כוח אדם
 יועצים העסקת

להעסיק יועץ, יבדוק אם אין מדובר בעבודה על פי התקשי"ר, "משרד המבקש  .1

ידי מי שאיננו -על ידי עובד המשרד ולא על תשלפי טיבה ומהותה צריכה להיעשו

, כחלק מתהליך קבלת ההחלטה עובד המשרד". גם על פי הוראת משהב"ט

להתקשרות עם יועץ יש לקיים הליך של "בחינת חליפיות כוח אדם". בחינה זאת 

אמורה להיעשות בשילוב יחידת התקינה בגית"ם, האחראית על תקינת כוח אדם 

במשהב"ט וקובעת את צורכי כוח האדם באגפים השונים, טרם התכנסות ועדת 

ורמי אמ"ש וגית"ם לבחון האם לצורך העסקת היועצים. מדובר בהליך שבו על ג

יועץ יש מענה במסגרת אחת או יותר מהאפשרויות הבאות: משאבי כוח האדם 

של המשרד, מכסת שעות נוספות, חיילות ובנות שירות לאומי, או האם ניתן 

לווסת תקני כוח אדם בין אגפים שונים כדי לתת מענה לצורך בתוספת כוח אדם 

אם כוח  , מטרתה של בחינת חליפיות כוח אדם היא לבחוןבאגף מסוים. למעשה

"ט יכול לתת מענה לצורך, במקום יועצים. כלומר, במשהבהאדם שכבר קיים 
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 אזכור ולו נמצא לא

 שהתקיים, לכך אחד
 היועצים בהיקף דיון

, בהעסקתם ובצורך
 נבחנה לא גם וממילא
, אדם כוח חליפיות
 את לייתר שעשויה

 יועץ בהעסקת הצורך
 חיצוני

 

"ט במקום לקלוט כוח במשהבהאם ניתן לייעל את כוח האדם שכבר מועסק 

 אדם נוסף. 

 צוין, כי "חליפויות כוח האדם לא 2007כבר בדוח מבקר מערכת הביטחון משנת 

נמדדת, כתוצאה מכך שלא ניתן למדוד את החיסכון המושג בקיצוץ תקני כוח 

אדם, אל מול היקף ההתקשרות עם יועצים, או לחלופין, למדוד את העלויות 

העודפות שנוצרו עקב העסקת יועצים, אל מול קיצוץ בתקני כוח אדם, באותם 

 מקרים בהם הועסקו יועצים במקום כוח אדם תקני".

ל משהב"ט מסר לנציגי משרד מבקר המדינה, כי החל משנת המשנה למנכ"

בחינת הצורך בהעסקת יועצים, לרבות בחינת חליפיות כוח אדם, נעשית  2016

במסגרת דיונים לאישור תכנית עבודה שנתית של כל אחד מאגפי משהב"ט. 

נציגי משרד מבקר המדינה ביקשו לקבל מגית"ם את סיכומי הדיונים שהתקיימו 

העבודה של אגפי הבינוי, התקשוב ומלמ"ב שבהם נבחן הצורך בתכניות 

 בהעסקת יועצים, לרבות בחינת חליפיות כוח האדם.

שנערכו  האמוריםאגפים העבודה של הת וסיכומי הדיונים על תכני בחינת

 "טמשהב"ל מנכ בראשותלאחר מכן ו"ט משהבהמשנה למנכ"ל  בראשות

נוטלים חלק בדיונים על אישור תכניות העבודה,  "םגית, כי אמנם נציגי העלתה

 תבחינאין אזכור לנושא  ,יועצים לנושא ביותר כלליתאך מלבד התייחסות 

 . חליפיות כוח אדם

בהמשך, העבירו נציגי גית"ם לנציגי משרד מבקר המדינה דוגמאות מתכניות 

"יש  עבודה של אגף הכספים ושל מינהל ההרכשה והייצור, ולגביהם ציינו, כי

בהם התייחסות פרטנית לנושא יועצים". הדוגמאות כללו שתי טבלאות שבהן 

הוצג מספר היועצים, היקף שעות העסקה, היחידות והמשימות שבהן יועסקו 

והתקציב הנדרש להעסקתם. גם בדוגמאות אלה לא נמצא ולו אזכור אחד לכך, 

נבחנה  שהתקיים דיון בהיקף היועצים ובצורך בהעסקתם, וממילא גם לא

  שעשויה לייתר את הצורך בהעסקת יועץ חיצוני. חליפיות כוח אדם,

על היעדר  2007מכאן, שאף שמבקר מערכת הביטחון התריע כבר בשנת 

בחינה של חליפיות כוח אדם, הביקורת העלתה שמשהב"ט ממשיך שלא 

לבחון את האפשרות לחליפיות כוח אדם בתוך המשרד לפני אישור 

 העסקת היועץ. 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי השלב הראשון בתהליך אישור יועץ אמור 

יקת הצורך ביועץ. לשם כך, על יחידת התקינה בגית"ם לבחון להיות בד

את מבנה הארגון על משרותיו, על מנת לזהות אם יש בארגון גורם שהוא 

בעל כישורים לעשות את המטלה שבגינה דורש האגף יועץ. בידי נציגי 

יחידת התקינה מידע מלא על כלל התפקידים במשהב"ט, הגדרתם 

מידע זה חשיבות רבה במסגרת ההחלטה ומיקומם במבנה הארגוני. ל

האם להעסיק יועץ בתחום מסוים, שכן ייתכן שקיים מענה לצורך 

במסגרת בעלי התפקידים במשהב"ט, ובכך, ניתן יהיה להביא גם 

 להתייעלות על ידי צמצום מספר היועצים וההוצאות על העסקתם. 
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פים במשהב"ט קובעים את הצורך האג למעשה, במצב הנוכחי ראשי

בהעסקת יועצים, ויחידת התקינה אינה עורכת בדיקה של חליפיות כוח 

אדם. מדובר במצב בעייתי, שכן לראשי האגפים אין תמונה מלאה של 

 המבנה הארגוני ושל תקני כוח האדם באגפי משהב"ט השונים. 

על פי חוזר נש"ם, במקרים שבהם ההעסקה הנדרשת אינה עומדת בתנאים  .2

וקיימת הצדקה למתן תוספת משרות בשיא כוח אדם לצורך המפורטים בחוזר, 

לפנות  20ביצוע הפעילות הנדרשת באמצעות עובדים של המדינה, על האחראי

לנש"ם ולאגף התקציבים במשרד האוצר בבקשה לתוספת משרות בשיא כוח 

 אדם וליצירת המשרות במבנה הארגוני של המשרד. 

וגמאות לפניות שלו למשרד נציגי משרד מבקר המדינה ביקשו ממשהב"ט ד

האוצר לתוספת משרות בשיא כוח אדם בגין חוסר בתקנים ביחס למשימות. 

לשכת המשנה למנכ"ל משהב"ט העבירה לנציגי משרד מבקר המדינה 

התקיימו פגישות בין נציגי  2014לדצמבר  2013מסמכים, שעל פיהם בין יולי 

י כוח אדם בגין משימות משהב"ט לבין נציגי משרד האוצר בנוגע לתוספת שיא

חדשות שהוטלו על משהב"ט. על פי מסמכים אלה, בהסכם שנחתם בין משרד 

נקבע, כי "משימות חדשות אשר יוטלו על משרד  2008האוצר ונש"ם בשנת 

הביטחון יחייבו הגעה לסיכום מראש... על היקף כ"א והאמצעים אשר יאושרו 

ים, באם יאושר". לכן, למשרד לשם עמידה במשימה ובכלל זה תוספת תקנ

לתוספת עשרה שיאים  2013בנוסף לאישור עקרוני של משרד האוצר מינואר 

 53למינהל מעבר צה"ל דרומה, הגיש את"ק למשרד האוצר דרישה לתוספת 

בגין תוספת משימות חדשות והיתר בגין גידול בפעילות  19תקנים, מהם 

 53מתוך  16הב"ט. משהב"ט ובגין תוספת של גורמים המקבלים שירות ממש

 התקנים נועדו לאגפי מלמ"ב והתקשוב.

על פי המסמכים האמורים, לא התקבל אישור בכתב לתוספת שיאים 

למינהל מעבר צה"ל דרומה, ואף לא התקבל מענה ממשרד האוצר 

 תקנים או חלקם. 53לדרישה לתוספת 

ממסמכים ומשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה עם בעלי תפקידים 

משהב"ט התברר, כי המשנה למנכ"ל משהב"ט וראשי אגפי בינוי, מלמ"ב, ב

תקשוב והכספים היו מעדיפים להעסיק עובדים תקניים על מנת לבצע את 

המשימות הנוספות שהוטלו עליהם, ולכן פנה משהב"ט למשרד האוצר בבקשה 

לתוספת שיאים. לטענת המשנה למנכ"ל משהב"ט, בין היתר, כיוון שמשרד 

 לא נענה לפנייתו, הוא נאלץ להעסיק יועצים. האוצר

, במסגרת בקשה 2014יצוין, כי בדיון בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת מיוני 

לחוות דעת ממבקר המדינה בנושא הפיקוח והבקרה על העסקת עובדי קבלן 

נוספו משימות אך שיא  במגזר הציבורי, ציין סמנכ"ל וראש אמ"ש, שלמשהב"ט

העובדים הופחת, ומשרד האוצר סירב לאשר תוספת תקנים, לכן הוא נדרש   
 ראש אגף משאבי אנוש או סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש.  20
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למצוא פתרונות לחוסר זה באמצעות העסקת עובדי קבלן, "לא אחת אני מציג 

דרישות לאוצר על עובדים... ואני מקבל תשובות, אני לא רוצה להגיד איזה 

ל וראש אמ"ש, שעובדי קבלן עולים תשובות, מקבל שלילי חזק". עוד ציין סמנכ"

למדינה יותר מאשר להעסיק עובד תקני, "שיש לו חוות דעת, שיודעים לעשות 

  עליו בקרה".

נציגי משרד מבקר המדינה מצאו דוגמאות לבקשות של אגפים להעסקת יועצים 

בשל פערי כוח אדם שנדחו בטענה ש"פעילות זו צריכה להתבצע באמצעות כוח 

דחתה ועדת היועצים בקשה של אגף  2014ך למשל, בדצמבר אדם פנימי". כ

מלמ"ב להארכת התקשרות עם יועץ בתחום ביטחוני בפרויקט קריית ההדרכה, 

במסגרת מעבר צה"ל דרומה, בנימוק האמור. במסמכי יחידת היועצים הוגדר 

יועץ זה כ"חלף קב"ט". ממונה ביטחון במשהב"ט ערער על החלטת ועדת 

שישנם פערי תקני כוח אדם חמורים ביחידה, וכי הפסקת היועצים בטענה, 

העסקתו תאלץ אותו להורות על עצירת העבודות, "על כל המשתמע מכך 

 בפרויקט לאומי זה".

לממצאי הביקורת ציין משהב"ט, כי הקיטון  2016בהתייחסותו מספטמבר 

אינו עומד בהלימה להיקף ולמורכבות  2016-2010בהיקף העובדים בשנים 

מותיו, וכי נושא זה הועלה על ידיהם בדיונים ובפגישות עם משרד האוצר. משי

לממצאי הביקורת ציין משרד האוצר, כי סוכם  2016בהתייחסותו מאוקטובר 

תקני כוח אדם נוספים למשהב"ט, הנובעים בין היתר מתוספת  78להקצות 

סכם משימות והרחבת פעילותו. עוד ציין כי תוספת זו מהווה מענה מלא ומו

 שנתית הקרובה.-לכלל צורכי משהב"ט לתכנית הרב

צוין, כי ועדות היועצים לא רשמו  2007בדוח מבקר מערכת הביטחון משנת  .3

ניהול פרוטוקולים מלאים של דיוני ועדות היועצים, -פרוטוקולים מלאים, וכי אי

 היועצים.  ועדותהכוללים הסברים וסיבות להחלטות, פוגע בהליך הבקרה על 

המשיכה ועדת היועצים לרשום  2015רת עלה, כי עד שנת בביקו

התקבלה החלטה, ולפיה  2016פרוטוקולים חלקיים ביותר. במהלך שנת 

פרוטוקולים של ועדת היועצים יהיו מפורטים יותר ויכילו נימוקים והסברים 

להחלטות השונות. ואכן, משהב"ט החל לציין בפרוטוקולים את עיקרי 

ורמים השונים מבקשות שהוגשו, ואת עיקרי הסיבות הסתייגויותיהם של הג

 שבעטיין הוחלט לאשר או לדחות בקשות להעסקת יועצים. 

משרד מבקר המדינה מעיר למשהב"ט, כי ההחלטה על רישום 

פרוטוקולים מלאים אינה דורשת השקעת משאבים או התארגנות מיוחדת, 

מבקר מערכת וראוי היה שתעשה כבר לפני מספר שנים, ובוודאי לאחר ש

הביטחון העיר על כך. מעבר לכך, על יחידת היועצים להקפיד על המשך 

רישומם של פרוטוקולים מלאים של דיוני ועדות היועצים, הכוללים 

 הסברים וסיבות להחלטות.
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 אף כי, עלה בביקורת

 המלך שדרך פי על
 רק, מכרז עריכת היא

 קטן בחלק
 בחר מהתקשרויותיו

 להעסיק ט"משהב
 במכרז יועצים
 

 התקשרות עם יועצים שלא באמצעות מכרז
א)א( לתקנות המכרזים במערכת הביטחון, "משרד הביטחון 2על פי סעיף  .1

יעדיף, ככל האפשר, לבצע התקשרויות בדרך של מכרז פומבי, גם מקום שהותר 

לו לפי תקנות אלה לבצע את אותן התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי". 

עולה, כי בית המשפט העליון קבע, כי מעקרונות המינהל התקין ומדיני המכרזים 

ממכרז התקשרות בדרך של מכרז עדיפה על פני דרכי התקשרויות אחרות ופטור 

או  . רק במקרים שנדרשת מומחיות מיוחדת21הוא חריג, שיש לפרשו בצמצום

שמדובר ביחסי אמון מיוחדים, יש מקום לפטור ממכרז, וזאת נוכח ייחודיותו של 

ל פטור ממכרז יש להבטיח נותן השירות. עוד קבע בית המשפט, כי גם בהליך ש

מתן הזדמנות שווה ושמירה על טוהר מידות. כאמור, ועדת היועצים המשרדית 

פועלת גם כוועדת פטור ממכרז. גם בהוראת משהב"ט נקבע, כי "החלטה של 

הוועדה לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, תתקבל לאחר בחינת 

דבר מוצדק וסביר האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, וככל שה

 בנסיבות העניין".

בביקורת עלה, כי אף על פי שדרך המלך היא עריכת מכרז, רק בחלק קטן 

מהתקשרויותיו בחר משהב"ט להעסיק יועצים במכרז. כך למשל, על פי נתוני 

 , 16%, 3.5%היקף ההתקשרויות במכרז היו  2015-2013יחידת היועצים, בשנים 

התאמה, ובחלק גדול מהתקשרויותיו בחר מכלל התקשרויותיו, ב 11%-ו

 , 50.5%-משהב"ט להעסיק יועצים בהליך של פטור ממכרז; בשנים אלה כ

, בהתאמה, מכלל היועצים אושרו בפטור ממכרז על פי 64%-וכ 54.7%-כ

( "עסקה לביצוע 35)3( לתקנות המכרזים במעהב"ט: סעיף 34)3-( ו35)3סעיפים 

עוץ כלכלי או ראיית חשבון; או עסקה לביצוע עבודת אדריכלות, עריכת דין, יי

עבודה מקצועית אחרת הדורשת ידע, מומחיות או כישורים מיוחדים... לרבות... 

או תכנות  םניתוח מערכות לשימושים ביטחוניי תכנון הנדסי, פיקוח הנדסי...

( עוסק במינוי מומחים רפואיים לוועדות 34)3", וסעיף םלשימושים ביטחוניי

רפואיות או לוועדות לקביעת דרגת נכות. סעיפי פטור נוספים בתקנות המכרזים 

( העוסק בעסקאות המשך בין אותם צדדים, הנערכות 8)3במעהב"ט הם סעיף 

( שענינו עסקה הנעשית עם הספק 2)3מטעמים של חיסכון או יעילות, וסעיף 

  בישראל של אותם טובין או שירותים.היחיד 

, על פי 2015-2013להלן תרשים המציג את התפלגות העסקת יועצים בשנים 

 עילות הפטור ממכרז )על פי נתונים של יחידת היועצים במשהב"ט(: 

 
 , נבו.הרטמן זאב' נ עילית נצרת עיריית 6145/12עע"ם   21
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 התפלגות עילות לפטור ממכרז: 5תרשים 

 

מתקשר עם יועצים בפטור גורף ממכרז,  מהנתונים עולה, כי משהב"ט

(, המאגד מגוון רחב של תחומים. יצוין, שגורמים 35)3לרוב על פי סעיף 

ביחידת היועצים וביועמ"ש למערכת הביטחון ציינו בפני נציגי משרד מבקר 

המדינה, כי לתחומים רבים המנויים בסעיף ניתן לערוך מכרז. יש לציין, כי 

ת התוצאה הטובה ביותר במחיר תחרותי תוך מטרת המכרז היא להשיג א

 מתן שוויון הזדמנויות לנותני השירותים השונים. 

לממצאי הביקורת ציין משהב"ט, כי "פטור ממכרז  2016בהתייחסותו מספטמבר 

הינו עילה קיימת ומוסדרת בחוק חובת מכרזים, לצורך העסקת כוח אדם 

 המכרזים".חיצוני... המשרד פועל על פי חוק חובת 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי שימוש בפטור גורף אינו עולה בקנה אחד 

עם פסיקתו של בית המשפט העליון. נוכח האמור, על משהב"ט לבדוק 

 אם אכן יש הצדקה לשיעור כה גבוה של פטור ממכרז בהעסקת יועצים.

כאמור, בית המשפט קבע כי גם בהליך של פטור ממכרז יש להבטיח מתן  .2

נות שווה ושמירה על טוהר מידות. גם בהוראת משהב"ט נקבע, כי כאשר הזדמ

( בתקנות המכרזים 35)3אין תחרות על המחיר, בחירת היועץ על פי תקנה 
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 לא היועצים ועדת

 של קיומו על הקפידה
 ומקצועי תקין הליך

 היועצים לבחירת
 

במערכת הביטחון תיעשה לאחר קבלת מכתב מהגוף הדורש, המפרט את 

שמותיהם של לפחות שלושה יועצים שנבדקו, ומדוע הועדף המועמד המומלץ 

טבלת השוואה(. בהיעדר מסמך כאמור, לא תידון הבקשה בוועדת  )מכתב או

 הליך זה נועד למנוע העסקת יועץ מסוים המועדף על ראש האגף.  היועצים.

להלן שתי דוגמאות מהן עלה, כי ועדת היועצים לא הקפידה על קיומו של הליך 

  תקין ומקצועי לבחירת היועצים:

פנה מ"מ ראש רשות החירום הלאומית )רח"ל( דאז, מר  2014בנובמבר  .א

בצלאל טרייבר, לוועדת היועצים בבקשה להעסיק יועץ תקשוב לפרויקט 

מסוים. למסמך הבקשה צורפה טבלת השוואה בין שתי חברות, ובסופה 

צוין שההשוואה בין שתי צוין מי החברה המועדפת. במסמך הבקשה 

)ההדגשה במקור(.  "ע"ב מידע גלוי של החברותהחברות נעשתה "

לבקשת נציגי משרד מבקר המדינה ביקשה ראשת יחידת היועצים לקבל 

נציגת רח"ל הבהירה, כי המידע בטבלת ההשוואה  מרח"ל הבהרה לאמור.

מבוסס על פרסומים של חברות אלו באתרי האינטרנט ו"כמובן על פי 

הכרות עם הפרויקט של החברה בתחום הרדיו הדיגיטלי". מכאן, שנציגי 

רח"ל לא פנו בפועל לשתי החברות על מנת לבחון את התאמתן המרבית 

לתחום הייעוץ הנדרש, אלא הסתפקו בחומר פרסומי ומידע שהיה בידיהם 

על חברה מסוימת שבה בחרו. יצוין, כי אף על פי שהערה זו הופיעה 

, אף לא אחד מהגורמים ביחידת היועצים ביקש מרח"ל במסמכי הבקשה

 להגיש טבלת השוואה המבוססת על בדיקה מקצועית יותר. 

להעסקת יועץ הוגשה  2015בקשה של האגף לייצוא ביטחוני )סיב"ט( ממאי  .ב

. במייל ששלח ראש חטיבת כנדרש בהוראת משהב"טללא מכתב מפורט, 

פיתוח עסקי בסיב"ט לגורם אחר בסיב"ט הוא ציין, "קיבלנו הנחיה/המלצה 

אייל הנס ... לעבוד עם החברה כפי שכתבתי בנייר המלווה, ואין  -מגית"ם 

טבלת השוואה". בתגובה, ציינה נציגת יחידת היועצים, כי כיוון שהוועדה 

ון בבקשה על סמך עילת פטור. משמשת גם כוועדת פטור, היא מחויבת לד

עוד ציינה, כי היא "מבינה את הרגישות מחד, לבחור בחברת... )המלצת 

גית"ם( ואת העובדה כי נכון לבצע המשימה עם חברה מוכרת אשר מכירה 

את המשרד... להבנתי, הייתה חברה נוספת שהתאימה למלא את המשימה 

חברות  2שיסביר שנבחנו  )אני צודקת?(, אם נכון הדבר, מציעה שייצא מייל

וחברת... נבחרה, בגלל זמינות, הכרת המשרד, הבנת ומומחיות הנושא 

וכו'... אנו נתייחס למייל זה כאל 'מכתב השוואה' ונוכל להעלות הבקשה 

 (". 35)3בעילת פטור 

לממצאי הביקורת צירף משהב"ט את בקשת  2016בהתייחסותו מספטמבר 

ובה צוין מפורשות כי "בהנחיית ובהמלצת  סיב"ט שנשלחה לוועדת היועצים,

גית"ם ]הם מ.ה[ מבקשים לעבוד עם חברת... עילת הפטור אליבא אמ"ש/גית"ם 

ספק יחיד שיש לו את המומחיות של היכרות עם המשרד. בחנו גם את חברת  -

שילוב באמצעות מנה"ר". משהב"ט ציין גם, כי "בעלי תפקידים" רשאים ואף 

יך העבודה, כל עוד זה עומד בהלימה ל"הליכים נדרשים להשפיע על הל

 התקינים". 
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 בהתנהלות מדובר
 מצד תקינה שאינה

 תפקידים בעלי
 מאחר ט"במשהב

 שבעלי ראוי זה שאין
 ט"במשהב תפקידים

 בתהליכי יתערבו
, החלטות קבלת

 לחץ ויפעילו
 חברה עם להתקשרות

 מסוים יועץ או
 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי נוסח בקשת סיב"ט שנשלחה לוועדת 

היועצים מעיד על כך, שהוא נועד להציג בפני ועדת היועצים תהליך 

 שנעשה על פי הנהלים, למראית עין בלבד. 

ים האגפים בביקורת עלה, כי במסגרת הבקשה להעסקת יועץ אכן מצרפ

המעוניינים להעסיק יועצים שמות של יועצים שלכאורה נבדקו, אך יחידת 

היועצים אינה משמשת כגוף פיקוח ובקרה, ואינה בוחנת או מוודאת, 

 באופן מוסדר, האם אכן פנו האגפים ליועצים הנוספים שציינו בבקשה. 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי מדובר בהתנהלות שאינה תקינה מצד 

לי תפקידים במשהב"ט מאחר שאין זה ראוי שבעלי תפקידים בע

במשהב"ט יתערבו בתהליכי קבלת החלטות, ויפעילו לחץ להתקשרות עם 

חברה או יועץ מסוים. תפקידה של ועדת היועצים הוא להקפיד על הליך 

תקין של בחירת היועצים. פיקוח ומעקב על קבלת מכתב מהגוף הדורש, 

חות שלושה יועצים שנבדקו ואת ההסבר המפרט את שמותיהם של לפ

לבחירת המועמד המומלץ, משרת אינטרס ציבורי שנועד להבטיח מתן 

הזדמנות שווה לכל המועמדים הפוטנציאליים, היעדר משוא פנים כלפיהם 

ושמירה על טוהר מידות. לכן, בהתקשרויות עתידיות מן הראוי שמשהב"ט 

נים ליועצים שציינו בבקשה. ישקול מנגנון שיבחן את פניות האגפים השו

כמו כן, על יחידת היועצים לוודא כי המכתב שמצרפים האגפים לבקשתם 

  להעסקת יועץ, מנומק כראוי.
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 סיכום 

סדרי ההעסקה והתקינה בשירות המדינה הם נושאים בעלי חשיבות, שבהם 

עוסקים גופי המטה של משרד האוצר, ובהם אגף התקציבים והחשכ"ל וכן 

. כוח האדם במשרדי הממשלה הוא נדבך חשוב ביותר במערך נש"ם

הממשלתי, ובלעדיו אין הממשלה יכולה לספק שירותים לאזרחיה. במשך 

השנים התפתחו במשהב"ט צורות העסקה שונות המבוססות על קניית שירותי 

כוח אדם מחברות כוח אדם, מחברות של קבלני שירותים או מיועצים 

רבה שהעסקה זו תיעשה על פי הנורמות המקובלות,  עצמאיים. קיימת חשיבות

כדי להבטיח בחירת יועצים מקצועיים המתאימים לביצוע המשימה, ומניעה של 

 מעסיק.-העסקות העלולות ליצור יחסי עובד

קבעה כללים להעסקת כוח אדם חיצוני, אשר מטרתם מחד, להסדיר  נש"ם

מעמדו וזכויותיו.  -את ההעסקה בהיבט הארגוני, ומאידך, בהיבט של העובד 

הקפדה על כללים אלה יש בה כדי לתרום למשהב"ט במימוש משימותיו בלי 

-ליצור, שלא לצורך, מערכת יחסי עבודה בינו לבין כוח האדם החיצוני. אי

דה על כללים אלה אילצה את משהב"ט לקלוט בדיעבד קבוצות עובדים, הקפ

 בלי שהללו עמדו במסננות המקובלות להצטרפות לשירות הציבורי.

על אף שהנהלת משהב"ט מודעת לבעייתיות הרבה שבהעסקת יועצים "כתף 

, ועל אף שהיא דנה בסוגיה, היא לא מיצתה את 2007אל כתף", לפחות משנת 

ון הסוגיה, וממילא הפעולות המעטות שנקטה לא הביאו לכך. המאמצים לפתר

הביקורת העלתה ליקויים רבים, חלקם חמורים, בשלבים השונים של העסקת 

יועצים, החל מהיעדר פיקוח ובקרה על הצורך בהעסקתם, דרך שימוש ניכר 

בפטור ממכרז, ועד העסקת יועצים בניגוד לכללים. על נש"ם, חשכ"ל 

חות על מנת שהעסקת כוח אדם חיצוני תיעשה במידה ומשהב"ט לשלב כו

 ובאופן הראויים, ויושג האיזון הנדרש בין תקינה ובין העסקת יועצים.

על מנכ"ל משהב"ט לטפל מידית בליקויים החמורים העולים בדוח והמצביעים 

על חריגה בוטה מכללי ההעסקה של יועצים, לרבות הגדלה בפועל של מצבת 

ללא פיקוח ובקרה. כמו כן, על משהב"ט להקפיד  כוח האדם במשהב"ט,

ולקיים בחינה של חליפיות כוח אדם, הבוחנת אם כוח האדם שכבר קיים 

במשהב"ט יכול לתת מענה לצורך ביועצים, ולייעל בכך את כוח האדם שכבר 

מועסק במשהב"ט במקום לקלוט כוח אדם נוסף. לדבר משנה חשיבות גם 

להעסקת יועצים המחייב נקיטת צעדים  נוכח היקף ההתקשרויות השנתי

  להתייעלות ולחיסכון.

 



 הטיפול בפרט -צבא הגנה לישראל 

 חובה בשירות לחיילים הרפואי השירות
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 תקציר

 כללי רקע

, נקבע, כי "חייל יהיה זכאי לשירותי 1994-בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

בריאות מחיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או מי שפועל מטעמו". קצין 

( הוא הקצין הראשי של חיל הרפואה, ועל פי קרפ"ר -הרפואה הראשי )להלן 

פקודת מטכ"ל בנושא "הטיפול הרפואי בחייל", תפקידו לקבוע את היקף שירותי 

מקרפ"ר(  -הבריאות הניתנים לחיילים. מפקדת קצין הרפואה הראשי )להלן 

אט"ל(. ייעודה הוא להעניק  -כפופה לראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )להלן 

ה לכלל חיילי צה"ל, ובין תפקידיה לתכנן, לארגן, לפקח ולספק שירותי רפוא

 שירותי רפואה.

 

 הביקורת פעולות

ערך משרד מבקר המדינה ביקורת על השירות  2016למאי  2015שבין יוני  בתקופה

הרפואי בצה"ל )בשגרה(, בדגש על השירות הרפואי שניתן לחיילים בשירות חובה. 

של שירותי  ההחלטות ליציאה למיקור חוץהביקורת בחנה את תהליכי קבלת 

הרפואה לחיילים המשרתים בבסיסי הקריה ותל השומר )תה"ש(, כמו גם את 

. נוסף על כך נבדקו, בין היתר, זמינות שירותי 1תהליכי ביטולו כעבור כשלוש שנים

במרכז הרפואי בסיס מטכ"ל הרפואה הראשונית בכלל מרפאות צה"ל, לרבות 

מרפאות הקריה  -הרפואי שבמחנה תל השומר )להלן שבתל אביב ובמרכז 

, וזמינות שירותי הרפואה השניונית )רופאים מומחים(. הביקורת נערכה ותה"ש(

אכ"א(, באט"ל,  -אג"ת(, באגף כוח אדם )להלן  -בצה"ל: באגף התכנון )להלן 

ובמקרפ"ר; ובמשרד הביטחון: באגף התקציבים. ביקורת השלמה נערכה במשרד 

. כמו כן, נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה עם קציני הרפואה הראשיים הבריאות

 לשעבר, שהיו מעורבים בתהליך היציאה למיקור חוץ ובביטולו.

חיילים לוחמים  801במהלך הביקורת ערך משרד מבקר המדינה סקר בקרב 

חובשים(, המהווים מדגם מייצג של חיילים בגדודים בזרוע היבשה,  52)מתוכם 

. 2בתעסוקה מבצעית או באימונים 2016הלך החודשים ינואר עד מאי ששהו במ

. ממצאי הסקר 3הסקר נערך באמצעות שאלונים שהופצו לחיילים ולחובשים בגדודים

  יובאו להלן במקומות הרלוונטיים.
 .2014-2011החוץ התקיים בשנים מיקור   1

 נבחרו שמונה גדודים בפריסה ארצית ובמערכים שונים.  2

בשאלון ננקטה לשון זכר מטעמי נוחות, אך התייחס לנשים ולגברים כאחד. יצוין, שהשאלונים   3

 היו אנונימיים, והחיילים ענו עליהם בעצמם.
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 הליקויים העיקריים
מיקור חוץ וביטולו: ליקויים בהכנת עבודת מטה 

 ובבקרת גורמי מטכ"ל

 להוציא למיקור חוץ את שירותי הרפואה במחנות 4קבע סגן הרמטכ"ל 2010בפברואר 

הטיפול הרפואי  -התמקדות בעיסוקי הליבה של חיל הרפואה הקריה ותה"ש, תוך 

החליט סגן הרמטכ"ל להחזיר את שירותי הרפואה  2013ביולי  בחיילי השדה.

 בקריה ובתה"ש לאחריות מלאה של צה"ל.

היציאה למיקור החוץ של שירותי הרפואה לחיילים המשרתים  בחינת תהליכי

במרחב הקריה ותה"ש, ותהליכי ביטולו כעבור כשלוש שנים בלבד העלתה, בין 

 היתר, את הליקויים הבאים:

בבואם להחליט על מיקור החוץ של שירותי הרפואה, מקרפ"ר, שעסקה  .1

, לא נתנו את בתכנונו, ואט"ל ואג"ת, שעסקו בבקרה ובאישור עבודת המטה

חוץ של שירותי הרפואה בסוגיות הדעתם להשלכות האפשריות של מיקור 

למשל, לאפשרות של  ובהן, ,מהותיות, שניתן היה להיערך לקראתן מראש

היעדרות ממושכת של  - וכתוצאה מכך ,גידול במתן ימי מחלה לחיילים

החיילים מיחידותיהם. לכן עבודת המטה שהוגשה לקראת המהלך של מיקור 

 החוץ, כמו גם הדיונים שהתקיימו בגינה, לא היו מקיפים דיים.

תכנית מפורטת אילו רופאים יידרשו לעבור במראש  גדירהמקרפ"ר לא ה .2

השדה,  מיחידות במרכז הארץ ליחידות שדה כדי לשפר את הטיפול בחיילי

לאחר מימוש מיקור החוץ, רוב שיאי  וגורמי אט"ל ואג"ת לא דרשו זאת ממנה.

ואלה כוח האדם שמקרפ"ר ביקשה לנייד היו של רופאים אזרחים עובדי צה"ל, 

הסטת  - לא הסכימו לעבור. כתוצאה מכך, מטרה מרכזית במיקור החוץ

 לא מומשה. - משאבים לטיפול בחיילי יחידות השדה

עורבותו בתהליכי היציאה למיקור החוץ נמצא, שאכ"א, האחראי בניגוד למ .3

בצה"ל על הטיפול בפרט, לא היה מעורב בתהליכי ביטולו. למעורבותו של 

להיות השפעה על רווחתו של הייתה לה ואכ"א בתהליכי קבלת ההחלטה יכ

 החייל בהיבט זמינות השירות הרפואי, שנפגעה לאחר ביטול מיקור החוץ.

   
 
עד אוקטובר  2007יקורת: אוקטובר להלן סגני הרמטכ"ל שכיהנו בשנים שבהם עוסק דוח הב  4

, רא"ל )מיל'( בני גנץ; נובמבר 2010עד נובמבר  2009, אלוף )מיל'( דן הראל; אוקטובר 2009

, רא"ל גדי איזנקוט; 2014עד דצמבר  2013, אלוף )מיל'( יאיר נוה; ינואר 2013עד ינואר  2010

 אלוף יאיר גולן. 2014ומדצמבר 
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 ירותי הרפואה הראשוניתזמינות ש

כתוצאה מביטול מיקור החוץ נפגעה זמינות שירותי הרפואה הראשונית  .1

לחיילים במרחב הקריה ותה"ש. בביקורת עלה כי: א( זמן ההמתנה הממוצע 

י   הוא ארוך, ונמשך שבועיים עד שלושה. 5לתור אלקטיבי לרופא ראשונ

בשעות הבוקר, , במיוחד לקבל מענה טלפוני מהמרפאותב( קיים קושי 

 וחיילים רבים נוטשים את השיחות.

זמן ההמתנה המרבי של נורמה מחייבת לגבי משך שנים פעלה מקרפ"ר ללא  .2

את קבע קרפ"ר  2015חייל לתור אלקטיבי לרופא ראשוני. רק בספטמבר 

 , אולם הוא לא עוגן בפקודות.המרבי משך ההמתנה

ילים לרופא ראשוני, המתנה של חיהמקרפ"ר אינה מקיימת בקרה על זמני  .3

אינה משווה את זמני המתנה בין המרפאות, ואינה מפיקה לקחים מכך. זאת 

מערכות ממוחשבות ושיטות שונות מספר מאחר שקיימות במרפאות בצה"ל 

 לקביעת תורים אלקטיביים.

 

שביעות הרצון של חיילים לוחמים מהשירות הרפואי 

 בצה"ל כפי שעלה בסקר שערך משרד מבקר המדינה

לשאלה בסקר בנושא שביעות רצון, "באופן כללי, באיזה מידה אתה מרוצה  .1

מהחיילים השיבו שהם לא  24%מהשירות הרפואי שאתה מקבל בצבא?", 

השיבו שהם לא כל כך מרוצים, דהיינו למעלה ממחצית  27%-מרוצים ו

 ( אינם שבעי רצון מהשירות הרפואי בצה"ל.51%החיילים )

נם מרוצים מהשירות הרפואי, התבקשו לציין בשאלה שציינו שהם אי החיילים .2

מהמשיבים ציינו בעיות בזמינות  60%-פתוחה, ממה הם אינם מרוצים. כ

 השירות הרפואי.

 

זמינות המענה הטלפוני של המוקד הצבאי לזימון 

 תורים לרפואה שניונית

. בין 61מוקדניות מתוך תקן של  51-אויש המוקד הצבאי ב 2016בפברואר  .1

המשמעויות של פער זה כפי שעולה מהמסמכים: זמני המתנה ארוכים מאוד 

דקות( ביחס למה שקבעה מקרפ"ר, וניתוקים  60-45המתנה של  -)ערכי קיצון 

  רבים בגלל עומס ממתינים.
במרפאה )ולא באמצעות חובש(, למקרים שאינם מחייבים טיפול תור שהחייל קובע ישירות   5

 מיידי.
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שיעור החיילים, כנסות למוקד )מקרפ"ר קבעה, כי יעד הנטישה של שיחות הנ .2

( יהיה שעקב המתנה ארוכה למענה, יִנטשו את ההמתנה למענה מהמוקדנית

, 20%ועל  22%עמדו שיעורי הנטישה על  2015-ו 2014. בשנים 15%

  45,000-בהתאמה. המשמעות היא שבשנים אלה ננטשו, בהתאמה, כ

 שיחות מעל ליעד. 36,000-וכ

 

 מומחהזמן המתנה למפגש עם רופא 

חיילים לוחמים ושאינם לוחמים המתינו למפגש עם רופא מומחה ימים רבים  .1

יום בממוצע  21-יום בממוצע לחייל לוחם ו 14מעבר לתקן שקבעה מקרפ"ר )

 לחייל שאינו לוחם(.

מהחיילים  32%בסקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב חיילים לוחמים,  גם .2

ינו מעל לשבועיים ועד לארבעה שקיבלו הפניה לרופא מומחה ציינו שהם המת

ציינו שהם המתינו מעל לארבעה  30%-רופא מומחה, ומפגש עם שבועות ל

שבועות ועד לשלושה חודשים. כלומר, כשני שלישים מהחיילים הלוחמים 

 יום בממוצע(. 14ציינו, שהם המתינו מעל לזמן שנקבע )

 

 ליקויים במעקב אחר הפניית חיילים לרופאים מומחים

נקבע, כי מפקד מרפאת היחידה אחראי לקיים מעקב אחר  בהוראת קרפ"ר .1

  2015-ו 2014רופאים מומחים. בביקורת עלה, כי בשנים  שלקבלת תשובות 

, וכי למקרפ"ר 6יום 120הפניות, בהתאמה, לא נסגרו כעבור  64%-וכ 58%-כ

 הפניות פתוחות, וממילא היא לאהאין מידע בנוגע לסיבות שבגינן נותרו 

מימוש הוראת קרפ"ר משליך, בין -אינקטה צעדים לבירור ולטיפול בתופעה. 

 היתר, על רציפות הטיפול הרפואי, ועלול לגרום להחמרה של בעיה רפואית.

למקרפ"ר אין נתונים על חיילים שאינם מתייצבים לתורים שנקבעו להם  .2

בנוגע לרופאים מומחים במרפאות אזרחיות ואת הסיבות לכך. מנתוני מקרפ"ר 

להתייצבות חיילים לתורים במרפאת צבאיות עולה, כי בכל אחת מהשנים 

, בממוצע כשליש מהחיילים שנקבעו להם תורים לא התייצבו, 2015-ו 2014

התייצבות -ואולם אין בידיה את הסיבות לכך. היעדר המידע בנוגע לאי

 ה.ולסיבותיה, אינו מאפשר למקרפ"ר לנקוט צעדים הדרושים לצמצום התופע

 

 
יום, אלא אם התקבלה תשובה של רופא מומחה, או אם מרפאת היחידה  120-הפניה תקפה ל  6

 סגרה אותה.
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 ההמלצות העיקריות

על סגן הרמטכ"ל להפיק לקחים מתהליכי קבלת ההחלטות והבקרה המטכ"ליים, 

שהתקיימו בהתייחס למיקור החוץ של שירותי הרפואה ולביטולם, כדי שטעויות 

 דומות בתהליכי מיקור חוץ אחרים לא יישנו.

, כי זמן ההמתנה הראוי לתור אלקטיבי על צה"ל לעגן בפקודות את קביעת קרפ"ר

לרופא ראשוני הוא עד שבוע ימים. על אט"ל לפעול שיהיו למקרפ"ר מערכות 

מידע שיאפשרו לה לקבל נתונים ממוחשבים מכלל מרפאות צה"ל על זמני 

 ההמתנה של החיילים למפגש עם רופא.

 את ולהשליםקרפ"ר לפעול לצמצום זמני ההמתנה הארוכים לרופאים מומחים,  על

במוקד. נוסף על כך, עליו לברר  זמינות המענה הטלפוני שיפור לבחינת התהליכים

את הסיבות לכך שמרבית מההפניות שמקבלים חיילים לרופאים מומחים אינן 

 נסגרות.

 

 סיכום

הזכות לבריאות היא זכות בסיסית הנתונה לחייל כאדם. חיילי צה"ל מקבלים 

על פי חוק. בשונה מאזרחי המדינה, הם אינם יכולים שירותי בריאות מחיל הרפואה 

לקבל טיפול רפואי בקופות החולים על פי בחירתם. לכן, מעבר לחובתו של צה"ל 

לספק שירותי רפואה, יש לו גם אחריות ערכית ומוסרית לטיב השירות הרפואי 

 הניתן לחיילים, ובין היתר לזמינותו.

מינותו, מצביע על זמינות שאינה דוח זה שבחן את רמת השירות, בדגש על ז

מספקת. מתקיים מצב שבו חיילים רבים עוברים "תלאות" בבואם לקבל שירות 

רפואי, החל מקושי לקבוע תור בטלפון למפגש עם רופא, ועד זמני המתנה ארוכים 

למפגש עמו. מצבים אלה עלולים להביא לכך, שחלק מהחיילים אינם מקבלים את 

זקוקים. זאת ועוד, מעקב מקרפ"ר אחר הפניית חיילים אל הטיפול הרפואי שלו הם 

 רופאים מומחים, לוקה בחסר.

יודגש, כי בסקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב חיילים לוחמים ביבשה נמצא, 

( אינם שבעי רצון באופן כללי מהשירות הרפואי 51%כי למעלה ממחציתם )

 , כשהנושא הבולט הוא זמינות השירות.בצה"ל

אישרו הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל,  2016ביקורת, בינואר ובפברואר במהלך ה

בהתאמה, תכנית לרפורמה בשירותי הבריאות בצה"ל, שכללה, בין היתר, מיקור חוץ 

 של שירותי הרפואה לכלל אנשי הקבע )תוך הסטת משאבים לטיפול בחיילי חובה(.

תחום שירותי מאחר שזו לא הפעם הראשונה שצה"ל מקיים מהלכים למיקורי חוץ ב

הרפואה, מהלכים שבעבר לא צלחו במלואם, ונוכח ממצאי דוח זה, מעיר משרד 

מבקר המדינה, כי חשוב שסגן הרמטכ"ל ינחה להפיק לקחים מדוח זה, כדי לשפר 

 את סיכויי הצלחתה של התכנית הנוכחית.
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 מבוא
, נקבע, כי "חייל יהיה זכאי לשירותי 1994-בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד

הוא  בריאות מחיל הרפואה של צבא הגנה לישראל או מי שפועל מטעמו". קרפ"ר

הקצין הראשי של חיל הרפואה, ועל פי פקודת מטכ"ל בנושא "הטיפול הרפואי 

בחייל", הוא הסמכות המקצועית העליונה בצה"ל בענייני רפואה, ותפקידו לקבוע את 

היקף שירותי הבריאות הניתנים לחיילים. השירותים הרפואיים שצה"ל מספק 

מערך העורפי, הם רחבים לחיילים, בשגרה ובחירום, הן במערך הלוחם והן ב

וכוללים, בין היתר, טיפולים ראשוניים )רפואה ראשונית( וטיפולים אמבולטוריים 

במרפאות מומחים, במעבדות ובמכונים )רפואה שניונית(. שירותים אלה ניתנים 

 לחיילים, בין השאר, במרפאות צבאיות ובמרפאות ובבתי חולים אזרחיים.

את הארגון של מקרפ"ר נקבע, כי ייעודה הוא מקרפ"ר כפופה לראש אט"ל. בהור

להעניק שירותי רפואה לכלל חיילי צה"ל, ובין תפקידיה ברגיעה ובחירום נמנים: 

לתכנן, לארגן, לפקח ולספק שירותי רפואה, כולל טיפול רפואי ראשוני וטיפול רפואי 

ודיו משר"פ(, וייע -שניוני. במסגרת מקרפ"ר פועל המרכז לשירותי הרפואה )להלן 

הם, בין היתר, מתן שירותי רפואה ראשונית במרחב העורפי ומתן שירותי רפואה 

שניונית לכלל חיילי צה"ל. בין תפקידיו נמנים: לשאת באחריות למימוש הנחיות 

מקרפ"ר בתחום מיקור חוץ של שירותי הרפואה ולפתח ידע בתחום שירותי רפואה 

 בצה"ל.

 

 

 פעולות הביקורת
ערך משרד מבקר המדינה ביקורת על השירות  2016למאי  2015בתקופה שבין יוני 

הרפואי בצה"ל )שגרה(, בדגש על השירות הרפואי שניתן לחיילים בשירות חובה. 

הביקורת נערכה בצה"ל: באג"ת, באכ"א, באט"ל, ובמקרפ"ר; ובמשרד הביטחון 

נהל ההרכשה והייצור. את"ק( ובמי -משהב"ט(: באגף התקציבים )להלן  -)להלן 

ביקורת השלמה נערכה במשרד הבריאות: באגף לפיקוח על קופות החולים ושירותי 

בריאות נוספים. כמו כן, נציגי משרד מבקר המדינה נפגשו עם קציני הרפואה 

 הראשיים לשעבר שהיו מעורבים בתהליך היציאה למיקור החוץ ובביטולו.

ליציאה למיקור חוץ של שירותי  הביקורת בחנה את תהליכי קבלת ההחלטות

הרפואה לחיילים המשרתים בבסיסי הקריה ותה"ש, כמו גם את תהליכי ביטולו 

כעבור כשלוש שנים. נוסף על כך, נבדקו התחומים הבאים בהענקת שירותי רפואה 

לחיילי צה"ל: תמונת המצב של זמינות שירותי הרפואה הראשונית בכלל מרפאות 

קריה ותה"ש, וזמינות שירותי הרפואה השניונית )רופאים צה"ל, ובכללם מרפאות ה

 מומחים(.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

על שולחן הכנסת ולא לפרסם מספר נתונים מפרק זה, לשם שמירה על ביטחון 

משולב[. ]נוסח  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 17המדינה, בהתאם לסעיף 

 חיסיון נתונים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.
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 היסוד בעיות הוצגו

 שירותי בהספקת
 על לחיילים הרפואה

: היתר ובין, ל"צה ידי
 רצון שביעות חוסר"

 הרפואה משירותי
 ידי על המסופקים

 פריסה ..."ל"צה
 מרפאות של מוגבלת

 תשתיות ופערי
 

 מיקור חוץ וביטולו

 תהליכי יציאה למיקור חוץ של שירותי הרפואה

משרדית שתבחן אפשרות -החליטה הממשלה להקים ועדה בין 2006בספטמבר 

למתן שירותי רפואה לכלל החיילים המשרתים בשירות סדיר, באמצעות קופות 

תלונות וביקורת בתוך צה"ל על שירותי הרפואה לכלל  נוכח, כי יןהחולים. יצו

"ר כבר הייתה בעיצומה של מקרפ, עת באותההחיילים המשרתים בשירות סדיר 

"ל. בצה שניתנו הרפואה שירותי של חוץ למיקור שונותלבחינת חלופות  עבודת מטה

 בזמינות םמפערי, השאר בין, נבע"ל בצה הרפואה משירותי הרצון שביעות חוסר

מקרפ"ר הגישה את עבודת  .רופאים תקני באיוש ומפערים, לשירות ובנגישות השירות

 המטה האמורה לאט"ל, ובהמשך לאג"ת, לבחינה ולאישור.

סיכם סגן הרמטכ"ל, בין היתר, כי מיקור חוץ של שירותי הרפואה  2008ביולי 

יהווה צעד ראשון למימוש מהלך של  )הראשונית והשניונית( בבסיסי הקריה ותה"ש

 מיקור חוץ.

, בין השאר, את החסרונות של 7הציגו חיל הרפואה ואט"ל לרמטכ"ל 2010בינואר 

הספקת שירותי הרפואה לחיילים על ידי צה"ל, ואת היתרונות שקיימים בהספקתם 

על ידי מערכת הבריאות האזרחית. הוצגו בעיות היסוד בהספקת שירותי הרפואה 

ובין היתר: "חוסר שביעות רצון משירותי הרפואה המסופקים  לים על ידי צה"ל,לחיי

על ידי צה"ל", "סטנדרט טיפול גבוה יותר המתבקש מחיל הרפואה, נוכח המקובל 

בעולם הרפואי האזרחי", מחסור בכוח אדם, פריסה מוגבלת של מרפאות ופערי 

  תשתיות.

בראשות סגן הרמטכ"ל ובהשתתפות כל הגורמים  2010בדיון שהתקיים בפברואר 

רבה ביציאה למיקור חוץ הרלוונטיים, הדגיש סגן הרמטכ"ל, כי הוא "רואה חשיבות 

לשירותי הרפואה לחיילי העורף", וכן סיכם את היתרונות המרכזיים של ההחלטה 

שהתקבלה וביניהם: "שיפור השירות הרפואי )בדגש להיבטי זמינות(, התמקדות 

הטיפול הרפואי בחיילי השדה, תוך הסטת קשב  -בעיסוקי ליבה של חיל הרפואה 

רך במיקור חוץ של שירותי הרפואה בבסיסי נצא לדומשאבים". עוד סיכם, "

 )ההדגשה במקור(.הקריה ותל השומר" 

קופ"ח( מתוך ארבע  -חתם משהב"ט עם שתי קופות חולים )להלן  2011בינואר 

על הסכם למיקור חוץ של שירותי רפואה לחיילי צה"ל המשרתים בבסיסי  8הקיימות

(, ולמשהב"ט 2013הקריה ותה"ש. ההסכם נחתם לשלוש שנים )עד לדצמבר 

הוקנתה האופציה להאריכו בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת. תשלומי 

מיליון ש"ח  58-הסתכמו בממוצע בכ 2014-2011משהב"ט לקופות החולים בשנים 

 בשנה.

  
, 2011עד פברואר  2007להלן הרמטכ"לים שכיהנו בשנים שבהם עוסק דוח הביקורת: פברואר   7

, 2015, רא"ל )מיל'( בני גנץ; ומפברואר 2015עד פברואר  2011פברואר  רא"ל )מיל'( גבי אשכנזי;

 רא"ל גדי איזנקוט.

 שתי הקופות הנותרות הצטרפו כעבור שנה.  8
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 של הרצון שביעות
 מהטיפול החיילים
 קיבלו שהם הרפואי
 החולים בקופות
 מאוד גבוהה הייתה

 

 תהליכי ביטול מיקור חוץ

)תקופת מיקור  2012בשנת  9סקרים שערך צה"ל בקרב חיילים במרחב הקריה ותה"ש

ו, כי שביעות הרצון של החיילים מהטיפול הרפואי שהם קיבלו בקופות החוץ( העל

החולים הייתה גבוהה מאוד. יצוין, שבתקופת מיקור החוץ חלה עלייה משמעותית 

המחלה )ימי "ג"(, שנתנו רופאי קופות החולים, לעומת המצב בתקופה  בהיקף ימי

המפקדים על החיילים: שקדמה למיקור החוץ, דבר שיצר בעיה ביכולת השליטה של 

החיילים נעדרו במשך ימים רבים מבסיסיהם, ולמפקדים היה קושי במיצוי החיילים 

  למשימותיהם.

בעקבות העלייה בהיקף ימי המחלה וסוגיות נוספות שעלו, כגון בעיות במימוש 

של חיילים לוחמים האחריות של צה"ל לבריאות החיילים, והרחבת הפער בנגישותם 

לקבלת שירותים רפואיים לעומת חיילי העורף )עוד בעניין זה ראו בהמשך(, הכינה 

רותי רפואה לחיילים המשרתים מקרפ"ר עבודת מטה שכללה חלופות שונות למתן שי

, כי "בחוזה 2013במרחב הקריה ותה"ש. ראש אט"ל דאז סיכם בדיון שקיים בינואר 

הנוכחי מתקיימים פערים למימוש מלא של אחריות קרפ"ר... נכון שהאחריות על 

 שירותי הרפואה בצה"ל תחזור לצה"ל".

נציגים מאט"ל, קיים סגן הרמטכ"ל דיון בהשתתפות קרפ"ר דאז, ו 2013ביולי 

ממקרפ"ר, מאג"ת ומאת"ק, שבו הציגה מקרפ"ר לסגן הרמטכ"ל, בין היתר, את 

החסרונות של מיקור החוץ, שבגינם נאלץ צה"ל להשיב לידיו את מתן השירות 

האמור, זאת לעומת יתרונות של זמינות ונגישות ויתרון בולט של שביעות רצון 

)ההדגשה מרפאות הצבאיות" "גבוהה באופן משמעותי מזו המוכרת בעבר ב

 במקור(. להלן החסרונות העיקריים שמנתה מקרפ"ר: 

מחלה מרובים לחיילים, ושיעור  מצב של מתן ימי 10כמחצית מהמפקדים ציינו .1

גבוה מזה דיווחו על קושי להתמודד עם מצב זה, שגרם לאובדן שליטה וסמכות 

נדרשת היתר, ש" של מפקדים על החיילים. מקרפ"ר ציטטה קצינים שטענו, בין

... המצב הקיים הוא בלתי אמירה ברורה וחד משמעית של חיל הרפואה

נסבל" )ההדגשות במקור(. לסגן הרמטכ"ל הוצגו נתונים שהצביעו על גידול של 

יותר מפי שלושה בממוצע החודשי של ימי מחלה שקיבלו חיילים בשירות חובה 

קופה שקדמה למיקור בכל אחת מארבע קופות החולים לעומת הת 2012בשנת 

החוץ. להלן תיאור גרפי המשווה בין ממוצע ימי המחלה שקיבלו החיילים 

 בארבע קופות החולים בתקופת המיקור החוץ לבין התקופה שלפניה:

 
חיילים מיחידות מסוימות בקרבה גיאוגרפית למחנות הקריה ותה"ש נוספו למהלך מיקור החוץ,   9

שירות רפואי לכמה עשרות אלפי חיילים  כך שקופות החולים, לפי נתוני משרד הבריאות, העניקו

 במרחב.

 .2012עמדות המפקדים עלו בסקר שערכה מחלקת מדעי ההתנהגות שבאכ"א, במאי   10
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 , ממוצע ימי מחלה שקיבל חייל בשירות חובה: 1תרשים 

 השוואה בין תקופת מיקור החוץ לתקופה שלפניה

 

החיילים מוטלת על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הואיל והאחריות לבריאות  .2

, על צה"ל, מודל מיקור החוץ יצר בעיות במימוש אחריות זו. 1994-התשנ"ד

תפישת ניהול הסיכונים בקופות החולים היא שונה מזו של צה"ל, ואינה תואמת 

את צרכיו הייחודיים. כך למשל, בשונה ממערכת הבריאות האזרחית, האחריות 

צה"ל לא באה לידי ביטוי רק בטיפול רפואי, אלא גם בניהול סיכונים הרפואית ב

הכולל איתור, מעקב ו"סגירת טיפול" בממצאים רפואיים חריגים, שנמצאו לאחר 

ביקור אצל רופא, ושיש להם השלכות על תפקוד וכשירות ברמה האישית 

 והיחידתית.

טובת חיילי העורף טרם מיקור החוץ, התקיים פער בנגישות לשירותים רפואיים ל .3

לעומת חיילים לוחמים, עקב שירותם ביחידות קדמיות. מיקור החוץ לחיילי מרחב 

 הקריה ותה"ש העמיק את פער הנגישות.

בציינו, בין היתר, כי "שיטת מיקור  2013סגן הרמטכ"ל סיכם את הדיון האמור מיולי 

, וכי הוא מקבל החוץ יוצרת מורכבות ביכולת לשלוט ולממש אחריות כלפי הפקודים"

את המלצת גורמי המטכ"ל "להחזרת שירותי הרפואה בקריה ובתה"ש לאחריות 

 מלאה של צה"ל".

הוחלט, כי תוקף  2014ומנכ"ל משרד הבריאות בינואר  בדיון שקיימו מנכ"ל משהב"ט

, וכי החל מנובמבר של אותה 2014ההסכם עם קופות החולים יוארך עד לאוקטובר 

שנה קופות החולים לא יעניקו שירות רפואי לחיילי מרחב הקריה ותה"ש, וזה יינתן על 

ה"ל למתן ידי צה"ל. יצוין, כי בעקבות הנחיית ראש אט"ל מאותו חודש, נערך צ

שירות רפואי עם תשתיות מתאימות ועם כוח אדם ייעודי, לחיילים ששירתו במרחב 

 הקריה ותה"ש.
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לקראת היציאה למיקור חוץ ושל  2010-2008בחינת התהליכים שנעשו בשנים 

, העלתה את 2013-2012התהליכים שנעשו לפני ביטול מיקור החוץ בשנים 

 הליקויים הבאים:

 

: בבואם להחליט על מתן רה של גורמי המטכ"להכנת עבודת מטה ובק .1

שירותי רפואה לחיילים באמצעות מערכת הבריאות האזרחית, הגורמים 

הרלוונטיים בצה"ל, החל ממקרפ"ר, שעסקה בתכנון המהלך, והמשך 

באט"ל ובאג"ת, שעסקו בבקרה ובאישור עבודת המטה, לא נתנו את 

ה להיערך לקראתן תשומת הלב הנדרשת לסוגיות מהותיות, שניתן הי

מראש. לפיכך עבודת המטה שהוגשה לקראת המהלך, כמו גם הדיונים 

 שהתקיימו בגינה, לא היו מקיפים דיים, כמפורט להלן:

נתנו דעתם לעלייה החדה האפשרית  "תלא נמצא כי מקרפ"ר, אט"ל או אג .א

בהיקף ימי המחלה )ימי "ג"(, וכתוצאה מכך, להיעדרות ממושכת 

מיחידותיהם של חיילים המשרתים במחנות הקריה ותה"ש. מצופה היה, 

שהגורמים הללו יקחו בחשבון, שכאשר שירותי הרפואה, ובכלל זה מתן ימי 

חלה הניתנים מחלה, יעברו למערכת האזרחית, יעלה מספר ימי המ

עם נציגי משרד מבקר  2016לחיילים, וייערכו בהתאם. בפגישתו במרץ 

המדינה, אישר ראש אט"ל דאז, אלוף יעקב ברק, דברים אלה וציין, בין 

היתר, כי טרם היציאה למיקור חוץ לא נתנו גורמי אט"ל דעתם לגידול הצפוי 

 במתן ימי מחלה.

יכונים של קופות החולים לזו מקרפ"ר הכירה בשוני בין תפישת ניהול הס .ב

של צה"ל, שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בכך שצה"ל עוסק ב"סגירת טיפול" 

בממצאים רפואיים חריגים בעלי השלכות על בריאותו של החייל, כמפורט 

לעיל. למרות זאת, היא לא התייחסה לשוני בבואה לממש את אחריותו של 

וץ. ראש חטיבת התכנון דאז צה"ל על בריאות החיילים במסגרת מיקור ח

באג"ת מסר לנציגי משרד מבקר המדינה בפגישה שהתקיימה בדצמבר 

, בין היתר, כי בעת היציאה למיקור חוץ לא נלקחו בחשבון סוגיות כגון 2015

מימוש אחריות צה"ל על החיילים )הבאה לידי ביטוי, בין היתר, באיתור 

 ובמעקב אחר ממצאים רפואיים חריגים(.

לא הגדירה מראש בתכנית מפורטת אילו רופאים יידרשו לעבור  מקרפ"ר .ג

מיחידות במרכז הארץ ליחידות שדה, כדי לשפר את הטיפול בחיילי מערך 

לאחר מימוש מיקור החוץ,  השדה, וגורמי אט"ל ואג"ת לא דרשו זאת ממנה.

רוב שיאי כוח האדם שמקרפ"ר ביקשה לנייד היו של רופאים אזרחים עובדי 

ואלה לא הסכימו לעבור. כתוצאה , עסקים בחוזה העסקה אישיהמו צה"ל

מכך, מטרה מרכזית במיקור החוץ, כפי שבאה לידי ביטוי בסיכום סגן 

 -, "התמקדות בעיסוקי ליבה של חיל הרפואה 2010הרמטכ"ל מפברואר 

לא מומשה.  -הטיפול הרפואי בחיילי השדה, תוך הסטת קשב ומשאבים" 

ציין קרפ"ר, תא"ל ד"ר  2016מבקר המדינה במאי  בפגישתו עם נציגי משרד
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דודו דגן, כי אכן מקרפ"ר לא הצליחה לנייד רופאים אזרחים עובדי צה"ל 

 ליחידות שדה בפריפריה.

בניגוד למעורבותו בתהליכי היציאה למיקור החוץ נמצא, שאכ"א, האחראי  .ד

של בצה"ל על הטיפול בפרט, לא היה מעורב בתהליכי ביטולו. למעורבותו 

אכ"א בתהליכי קבלת ההחלטה לביטול מיקור החוץ יכול היה להיות משקל 

גבוה בסוגיות הנוגעות לרווחתו של החייל ולזמינות השירות הרפואי. 

ציין ראש אכ"א דאז,  2016בפגישתו עם נציגי משרד מבקר המדינה באפריל 

אלוף חגי טופולנסקי, כי "עד השנים האחרונות גישת אכ"א הייתה יותר 

'שלישותית', ולכן, אכ"א היה פחות מעורב בעמ"ט ]עבודת המטה[ 

ובהחלטה לביטול מיקור החוץ של שירותי הרפואה לחיילים במרחב של 

הקריה ותה"ש", וכי "עד היום לא הייתה בקרה מספיק טובה של גורמי 

אכ"א על מימוש ימי מחלה בקרב חיילים הן בחובה והן בקבע. כעת יש 

ולרסן את צריכת ימי המחלה. בין היתר מתקיימת כוונה לעשות מעקב 

עמ"ט בנוגע לאפשרות כי ימי ג' לא ייספרו במניין ימי השירות". לשאלת 

נציגי משרד מבקר המדינה בנוגע לאפשרות לבחון רעיונות כאלה גם 

כשחיילי החובה קיבלו שירות רפואי מקופות החולים השיב, כי ניתן היה 

 .לעשות כך, אך הדבר לא נעשה

באט"ל קיימים עשרה מרכזים המהווים גופי ביצוע, וכל מרכז באט"ל משויך  .2

לאחד מחמשת מערכי הלוגיסטיקה: הספקה, רפואה, אחזקה, תנועות והיסעים 

ובינוי. לכל מערך, למעט מערך הרפואה, נקבע בעל תפקיד במטה אט"ל 

 הנושא באחריות התכנון לאותו מערך. מקרפ"ר היא הנושאת באחריות מטה

למערך הרפואה, ובכלל זה מדיניות התכנון, ריכוז התכנון וביצוע בקרה, 

 והמשר"פ הוא גוף ביצוע אשר מיישם הנחיות של מקרפ"ר במתן שירותי רפואה. 

, כי בשונה 2016בעניין זה מסר ראש אט"ל דאז לנציגי משרד מבקר המדינה במרץ 

מטה אט"ל הנושא מיתר המערכים הלוגיסטיים באט"ל, לא נקבע בעל תפקיד ב

באחריות התכנון במערך הרפואה, משום שהמערכים האחרים הם גופי ביצוע ולכן 

נדרש עבורם אחראי מטה. לעומת זאת, חיל רפואה הוא גם גוף ביצוע וגם גוף מטה. 

לטענת ראש אט"ל דאז יכולת הבקרה של אט"ל על עבודות המטה שמגישה 

 מקרפ"ר אינה נפגעת כתוצאה מכך.

למיקור החוץ ולביטולו השלכות לוגיסטיות מערכתיות. לכן ראוי היה, שאט"ל, 

כדרג ממונה על מקרפ"ר יפעיל בקרה מעמיקה בסוגיות שבתחומי אחריותו, 

העומדות על הפרק. אולם בפועל, התכנון והבקרה בנושא מיקור החוץ של 

עמוקות  שירותי רפואה נעשו בעיקר על ידי גורמים במקרפ"ר. בקרה ומעורבות

יותר של אט"ל כדרג ממונה, ייתכן שהיה בהן כדי להשפיע על ההחלטה אם 

לצאת למיקור חוץ ולבטלו תוך תקופה קצרה יחסית, על כל המשתמע ממהלך 

 זה.

 



 ב67 שנתי דוח|    1664

 
 שנים כשלוש כעבור
 את ל"צה ביטל בלבד
 של החוץ מיקור

 בלי, הרפואה שירותי
 במלואן פתר שהוא

 בעיות אותן את
 אותו שהביאו, היסוד

 את לקיים מלכתחילה
 המהלך
 

לקיומם של מהלכים של מיקור חוץ ושל ביטולו יש משמעויות בהיבטים שונים. 

דרשים, בין היתר, כך למשל, לקראת מהלכים אלה, מפקדים בכל הדרגות נ

להשקיע זמן באיסוף מידע ובניתוחו, בהערכות מצב ובבחינת חלופות. משרד 

מבקר המדינה מעיר, כי נוכח הליקויים בתהליכי קבלת ההחלטות ובתהליכי 

הבקרה המטכ"ליים על מיקור החוץ של שירותי הרפואה ועל ביטולו, ובכלל זה 

ת לסוגיות מהותיות, ומעורבות מתן תשומת הלב הנדרשת על ידי אט"ל ואג"-אי

חלקית של אכ"א בתהליכים אלה, על סגן הרמטכ"ל לקיים תהליך להפקת 

לקחים, כדי לשפר את תהליכי עבודת המטה בהחלטות על מיקור חוץ, ועל 

 מנת שליקויים בתחום זה לא יישנו.

יודגש, כי כעבור כשלוש שנים בלבד ביטל צה"ל את מיקור החוץ של שירותי 

, בלי שהוא פתר במלואן את אותן בעיות היסוד, שהביאו אותו הרפואה

מלכתחילה לקיים את המהלך. עקב בעיות יסוד אלה, אין ביכולתו של צה"ל 

להעניק שירות רפואי ברמה שסופקה לחיילים במיקור החוץ. כפי שיתואר 

בהמשך דוח ביקורת זה, קיימים פערים רבים במענה הרפואי בצה"ל, בדגש על 

  שירותי הרפואה לחיילים בשירות חובה. זמינות

 

 

 זמינות שירותי הרפואה הראשונית
הכולל הערכה וטיפול ראשוניים הניתנים רפואה ראשונית היא מעגל הרפואה המיידי, 

לחייל הזקוק לטיפול רפואי. לזמינות שירותי הרפואה הראשונית השפעה על איכות 

 הטיפול הרפואי הכולל.

פקודת מטכ"ל שעניינה "טיפול רפואי בחייל", קובעת, בין היתר, את זכויות החייל 

י ולקביעת תור. בפקודה לטיפול רפואי ואת אופן הפנייה של חייל לקבלת טיפול רפוא

צוין, כי "כל חייל זכאי לטיפול רפואי לפי דרישתו בהקדם". על פי הפקודה, חייל 

המעוניין בטיפול רפואי יִפנה למפקדו וזה יַפנה את החייל לטיפול במרפאה; שם 

יטפל החובש בחייל לפי הדחיפות הרפואית ועל פי סמכויותיו, ויקבע תור לרופא. עוד 

כי הטיפול בחייל המבקש להיבדק על ידי רופא לא יידחה למועד  נקבע בפקודה,

 שעות )אלא באישור רופא(. 24העולה על 

לחייל עומדת גם האפשרות לקבוע תור ישירות לרופא, במקרים שאינם מחייבים 

תור אלקטיבי(. במקרים אלה יתקשר החייל בטלפון למרפאה  -טיפול מיידי )להלן 

, אלקטיביים לתורים בנוגע כי עלה בביקורת .ור לרופאשאליה הוא משויך, ויקבע ת

בו ביקש חייל להיבדק על שהפקודות אינן מפרטות את משך הזמן המרבי בין המועד 

 )עוד בנושא זה ראו בהמשך(. ידי רופא לבין מועד המפגש ביניהם
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זמינות שירותי רפואה ראשונית במרפאות הקריה 
 ותה"ש

בביקורת עלה כי כתוצאה מביטול מיקור החוץ של שירותי הרפואה והעברת הטיפול 

הרפואי מקופות החולים לצה"ל, נפגעה זמינות שירותי הרפואה הראשונית לחיילים 

במרחב הקריה ותה"ש, לרבות זמינות לתור אלקטיבי לרופא ראשוני וזמינות המענה 

 הטלפוני לקביעת תור כזה, להלן פירוט:

 

 ות תור לרופאזמינ

משרד מבקר המדינה השווה בין תוצאות סקרי שביעות רצון שערך צה"ל בקרב  .1

חיילי חובה במחנות הקריה ותה"ש, כאשר אחד מהם נערך בתקופת מיקור החוץ 

(, עת חיילים קיבלו שירות במרפאות קופות החולים, והשני בתקופה 2012)מאי 

לים קיבלו שירות במרפאות (, עת חיי2015שלאחר ביטולו )מאי עד נובמבר 

היו  84%נמצא, כי  2012. בסקר שביעות רצון שערך צה"ל במאי 11הקריה ותה"ש

מרוצים במידה רבה ובמידה רבה מאוד מהזמינות לקבלת תור. לעומת זאת, 

נמצא, כי רק  2015בסקר שביעות הרצון שערך צה"ל במחצית השנייה של שנת 

ות לשאלה "באיזה מידה הנך שבע רצון הביעו שביעות רצון ברמות גבוה 19%-כ

מזמינות תורים לרופא?". מכאן, ששביעות הרצון מהזמינות לתור לרופא בקרב 

חיילי החובה במחנות הקריה ותה"ש ירדה מאוד לאחר ביטול מיקור החוץ 

והחזרת השירות הרפואי לצה"ל. להלן תרשים המתאר את הירידה החדה 

 לרופא:במידת שביעות הרצון מזמינות תור 

שיעור המשיבים  מידת שביעות הרצון מהזמינות לתור לרופא: 2תרשים 

 שהביעו שביעות רצון גבוהה

  
הראשון נערך על ידי מרכז הסיקור הצה"לי שבמחלקת מדעי ההתנהגות שבאכ"א והשני על ידי   11

 מקרפ"ר.
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בתקופה מאי עד  "רשהתקבלו בסקר שערכה מקרפ זאת ועוד, מתשובות חיילים

( חיכו 70%התברר, כי הרוב המכריע ) במרפאות הקריה ותה"ש 2015נובמבר 

 מעל לשבוע מהמועד שבו פנו לקבוע תור ועד למפגש עם הרופא. להלן פירוט:

 זמן המתנה למפגש רופא ראשוני במרפאות הקריה ותה"ש: 3תרשים 

 

עם מפקדי  2015 נציגי משרד מבקר המדינה באוקטובר שקיימו גם בפגישות .2

ההמתנה למפגש עם רופא הוא ארוך: זמן עלה, כי זמן  "שותה מרפאות הקריה

אף  ההמתנה הממוצע לתור אלקטיבי לרופא ראשוני הוא שבועיים עד שלושה.

 2015פעמית( שעשו נציגי מבקר המדינה באוקטובר -ביקורת אקראית )חד

במוקד זימון תורים של מרפאת הקריה העלתה, כי חיילים נדרשו להמתין 

 שבועיים למפגש עם רופא.

מוקד חילי שבין תפקידיו לרכז פניות ותלונות המופנות כלפי חיל במקרפ"ר  .3

הכולל תמונת  2015הרפואה בנוגע לשירות הרפואי בצה"ל. בדוח מפברואר 

מצב של פניות ותלונות שהופנו למוקד צוין, כי התקבלו תלונות על זמינות 

 התורים במרפאות הקריה ותה"ש, שעל פיהן "לעיתים המתנה לתור של שבועיים

ומעלה". נוסף על כך, במסמך בנושא קבילות בענייני רפואה שאותן מסרה 

, צוין, 2015החיילים למשרד מבקר המדינה בנובמבר  קבילות יחידת נציב נציגת

כי קבילות העוסקות בהחלטת צה"ל לבטל את מיקור החוץ של שירותי הרפואה, 

הרפואה שבגינם ובכלל זה בעניין זמינות, הן בין הנושאים המרכזיים בתחום 

 .2015הגישו חיילים קבילות בשנת 

לממצאי הביקורת ציין צה"ל, כי במסגרת תכניותיו  2016בהתייחסותו מספטמבר 

למיקור חוץ נוסף, של שירותי הרפואה לאנשי הקבע, "צפויה הסטת משאבים לטיפול 
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 של החוץ שמיקור כדי

 הרפואה שירותי
 אכן הקבע לאנשי

 להסטת יביא
 לטיפול משאבים

 יש, החובה בחיילי
 תכנית להכין צורך

 אילו המגדירה
 יוסטו משאבים

 ולקיים, בהם לטיפול
 מימושה על בקרה

 

בחיילי חובה אשר תאפשר עליה בזמינות שירות הרפואה הראשונית בהתאם לתקן 

 זמן המתנה של עד שבוע ימים". של

משרד מבקר המדינה מעיר, כי גם בעת היציאה למיקור החוץ הקודם קבע 

צה"ל, כי יוסטו משאבים )לטיפול בחיילי יחידות השדה(, אולם מטרה זו לא 

לא הכינה תכנית מפורטת המגדירה אילו רופאים  הושגה, כיוון שמקרפ"ר

יידרשו לעבור מיחידות במרכז הארץ ליחידות השדה, וגורמי הבקרה 

המטכ"ליים, אג"ת ואט"ל, לא דרשו זאת ממנה, כפי שצוין לעיל. נוכח זאת, 

עולה ספק בקשר לכך, שבמסגרת התכנית למיקור חוץ של שירותי הרפואה 

אבים הנדרשים לשיפור הטיפול בחיילי החובה. לאנשי הקבע אכן יועברו המש

על כן, כדי שמיקור החוץ של שירותי הרפואה לאנשי הקבע אכן יביא להסטת 

משאבים לטיפול בחיילי החובה, יש צורך להכין תכנית המגדירה אילו 

  משאבים יוסטו לטיפול בהם, ולקיים בקרה על מימושה.

 

 זמינות מענה טלפוני 

עם מפקדי  2015בפגישות שקיימו כאמור נציגי משרד מבקר המדינה באוקטובר  .1

עלה, כי קיימת בעיה של זמינות המענה הטלפוני,  מרפאות הקריה ותה"ש

המהווה "עקב אכילס" של המרפאות. עניין זה בא לידי ביטוי, בין היתר, בכך 

שחיילים שמתקשרים למרפאה בשעות הבוקר מקבלים לעתים קרובות צליל 

תפוס, וחיילים רבים מתייאשים מלהמתין לקבלת מענה. עוד עלה, כי כיוון 

ניות אינן משוכללות דיין, למרפאות אין נתונים על זמני שהמרכזיות הטלפו

ההמתנה של חיילים למענה טלפוני ועל מספר החיילים ש"התייאשו" וניתקו 

 לאחר זמן המתנה ממושך.

במרפאות הקריה  2015גם בסקר שערכה מקרפ"ר בתקופה מאי עד נובמבר  .2

מרפאת מהחיילים מ 67%-מהחיילים ממרפאת הקריה ו 78%ותה"ש נמצא כי 

 תה"ש השיבו, כי שביעות הרצון מהמענה הטלפוני נמוכה.

 

היעדר תמונת מצב של זמינות שירותי הרפואה 
 הראשונית בכלל מרפאות צה"ל

, הפקודות אינן מפרטות את אלקטיביים לתורים בנוגע כי עלה כאמור, בביקורת .1

בו ביקש חייל להיבדק על ידי רופא לבין מועד שמשך הזמן המרבי בין המועד 

 גם מקרפ"ר לא קבעה יעד לכך.המפגש ביניהם. 

, בהשתתפות 2015רק במהלך הביקורת, בדיון בנושא רפואת שגרה מספטמבר 

קרפ"ר, הנחה ראש אט"ל דאז, כי משך ההמתנה לרופא ברפואה ראשונית 

, בדיון 2016אר שאינה דחופה יהיה עד שלושה ימים. בשונה מכך, בפברו

בראשות סגן הרמטכ"ל ובהשתתפות קרפ"ר, הציג ראש מחלקת )רמ"ח( שירותי 
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 מידע אין ר"למקרפ

 למשך בנוגע מרוכז
 מהרגע שעובר הזמן

 תור קובע שחייל
 ועד, ראשוני לרופא
 על. אתו נפגש שהוא

 באפשרותה אין, כן
 זמני על בקרה לעשות

 ההמתנה
 

 ימים". בביקורת 7-3כי יעד זמן ההמתנה למפגש עם רופא ראשוני הוא " 12הבריאות

דאז בנוגע למשך ההמתנה לרופא ברפואה  עלה, כי לא הנחיית ראש אט"ל

ראשונית ולא יעד הזמן שהוצג לסגן הרמטכ"ל עוגנו בהוראות קרפ"ר או 

 בפקודות אחרות.

משרד מבקר המדינה מעיר למקרפ"ר, כי לא הגדירה את זמן ההמתנה 

המרבי למפגש עם רופא ראשוני, כי פעלה במשך שנים ללא נורמה 

בוע מהו זמן ההמתנה המרבי למפגש של מחייבת בנושא זה, וכי עליה לק

 חייל עם רופא ראשוני ולעגן זאת בפקודות.

לממצאי הביקורת ציין צה"ל, כי קרפ"ר קבע כי  2016בהתייחסותו מספטמבר 

זמן ההמתנה ה"ראוי" למפגש אלקטיבי עם רופא ראשוני הוא "עד שבוע ימים", 

 וכי הוא יפעל לעדכון הפקודות הרלוונטיות בהתאם.

ד מבקר המדינה ביקש ממקרפ"ר נתונים בנוגע לכלל מרפאות צה"ל על משר .2

מספר הימים שממתין חייל מהרגע שהוא קובע תור לרופא ראשוני ועד שהוא 

כי אין בידיהם נתונים ממוחשבים על  השיבו נפגש אתו בפועל. נציגי מקרפ"ר

אודות רפואה ראשונית, מאחר שבצה"ל קיימות מספר מערכות ממוחשבות 

יטות שונות לקביעת תורים אלקטיביים, ואין מוקד אחד לקביעת תורים. לכן, וש

כדי לבדוק זמינות של תורים לרופאים ראשוניים, יש לפנות לכל מרפאה 

ומרפאה בנפרד ולקבל את הערכת הגורמים שם בנוגע לזמני ההמתנה של 

 החיילים.

ובר מהרגע יוצא אפוא, כי למקרפ"ר אין מידע מרוכז בנוגע למשך הזמן שע

שחייל קובע תור לרופא ראשוני, ועד שהוא נפגש אתו. על כן, אין באפשרותה 

לעשות בקרה על זמני ההמתנה לרופא ראשוני, להשוות זמני המתנה בין 

לא ערך צה"ל  2010מרפאות ולהסיק מסקנות מכך. זאת ועוד, מאז שנת 

פואי שהם סקרים הבוחנים את שביעות הרצון של כלל החיילים מהשירות הר

מקבלים, ובכלל זה מזמינות שירותי הרפואה הראשוניים )למעט במרפאות 

  הקריה ותה"ש כאמור לעיל(.

, כי בהיעדרה של 2016בעניין זה מסר קרפ"ר לנציגי משרד מבקר המדינה במאי 

 לרופא חייל של ההמתנה זמן על"ל צה מרפאות מכלל נתונים המרכזת מערכת מידע

שההשקעה  אין ביכולתה של מקרפ"ר לעקוב אחר נתון זה. עוד מסר קרפ"ר, ראשוני

 במערכות מידע רפואיות נתונה לסדרי העדיפויות שקובע המטכ"ל.

 
גה האמורה התקיימה במסגרת דיון רמ"ח שירותי הבריאות במקרפ"ר הוא מפקד המשר"פ. ההצ  12

 בנושא רפורמה ברפואה בצה"ל.
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זמינות "ר על מקרפהיעדר בקרה של  משרד מבקר המדינה מעיר, כי נוכח

לממש את תפקידה לפקח על שירותי שהיא תוכל וכדי התורים לרופא ראשוני, 

"ר, על אט"ל, מתוקף אחריותו על מקרפ רפואה ראשוניים לכלל חיילי צה"ל,

שיהיו לה מערכות מידע המאפשרות ריכוז של נתונים ממוחשבים מכלל  לפעול

מרפאות צה"ל על זמן ההמתנה של חייל מהרגע שהוא קובע תור לרופא 

ראשוני ועד שהוא נפגש אתו בפועל. מידע זה יאפשר למקרפ"ר לקיים בקרה 

  .בנושא זה שנקבע ביעד עמידה שוטפת ומלאה על זמני ההמתנה, ולוודא

 

 הרפואהמערך  אתרופאים אזרחים עובדי צה"ל  עזיבת
 הראשונית

"ל בצה .המטפלים הרופאים במספרהשירות הרפואי בצה"ל תלויה, בין היתר,  זמינות

"צים(, רובם אערופאים  -רופאים שהם אזרחים עובדי צה"ל )להלן  125-מועסקים כ

ומאפריל  2013מדצמבר  "לאטהמכריע במערך הרפואה הראשונית. על פי מסמכי 

במספר  לגידולנשחק שכרם של רופאים אלה, דבר שהביא  2011, מאז שנת 2015

על קליטת  והקשה"צים שעזבו את צה"ל לטובת מקומות עבודה אזרחיים, אע רופאים

המענה הרפואי  איכותעל היה כדי להשפיע זאת  לעובדה"צים חדשים. אערופאים 

 "ל.בצה וזמינותועל 

 2013, החל מדצמבר את איכות המענה הרפואי בצה"ל לשפר כדילה, כי ע בביקורת

ורק כעבור כשלוש "צים, אעשכר לרופאים  לתוספת לאת"ק בבקשות "לאטנציגי  פנו

, הסתיים הטיפול של גורמי צה"ל 2016שנים ולאחר סיום הביקורת, בספטמבר 

 ומשהב"ט בנושא.

ן את"ק, כי העלאת שכר רופאים לממצאי הביקורת ציי 2016בהתייחסותו מספטמבר 

אע"צים "לא קיבלה מענה בהתחלה היות ובמשך תקופה ארוכה לא הוצגו 

האסמכתאות הדרושות כי יש לה תרומה לשיפור המענה הרפואי", וכי לאחר 

-שהציגה מקרפ"ר נתונים של עזיבת רופאים אע"צים במשך כחמש עד שש שנים ואי

פעול להעלאת שכרם. בהתייחסותו קליטת אחרים במקומם, התקבלה החלטה ל

לממצאי הביקורת ציין צה"ל, כי התקבל אישור להעלאת השכר  2016מספטמבר 

 לרופאים אע"צים, כולל הקצאת תקציב מאט"ל לנושא.

משרד מבקר המדינה מעיר לצה"ל ולמשהב"ט, כי משך הזמן הארוך עד סיום 

ע במשך שנים הטיפול בהעלאת השכר לרופאים האע"צים, היה בו כדי לפגו

באיכות המענה הרפואי. על אט"ל לוודא שהתקציב לנושא מוקצה כנדרש, 

 ולבחון אם מגמת העזיבה של רופאים אלה נבלמת כתוצאה מכך.
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 רצון חיילים לוחמים  שביעות
 מהשירות הרפואי כפי שעלה 

 בסקר שערך משרד מבקר המדינה
מאפיינים ייחודיים בצה"ל, הן נוכח החיילים הלוחמים מהווים פלח אוכלוסייה בעל 

 2010מאז שנת שירותם ביחידות שדה קדמיות והן בעקבות אופי פעילותם. הואיל ו

צה"ל לא ערך סקרים בנוגע לשביעות הרצון מהשירות הרפואי בקרב חיילים 

מטרת  לוחמים, החליט משרד מבקר המדינה לערוך סקר בסיוע יועץ סטטיסטי.

מהחיילים הלוחמים על אודות השירות הרפואי שהם הסקר הייתה לקבל משוב 

 .מקבלים

חובשים(, המהווים מדגם מייצג  52חיילים לוחמים )מתוכם  801הסקר נערך בקרב 

 2016של חיילים בגדודים בזרוע היבשה, ששהו במהלך החודשים ינואר עד מאי 

, משרד מבקר המדינה הפיץ לחיילים שאלונים בתעסוקה מבצעית או באימונים.

שכללו שני חלקים: הראשון עסק בשביעות הרצון של החיילים הלוחמים מהשירות 

הרפואי בצה"ל באופן כללי, והשני עסק בהיבטים הנוגעים לרפואת מומחים. להלן 

תשובות החיילים בנוגע לשביעות רצונם הכללית. בהמשך שולבו תשובותיהם בנוגע 

 לרפואת מומחים:

מידה אתה מרוצה מהשירות הרפואי שאתה מקבל לשאלה: "באופן כללי, באיזה  .1

השיבו שהם לא כל כך  27%-מהחיילים שהם לא מרוצים, ו 24%בצבא?", השיבו 

( אינם שבעי רצון מהשירות 51%מרוצים, דהיינו למעלה ממחצית החיילים )

 הרפואי בצה"ל.

החיילים שציינו שאינם מרוצים מהשירות הרפואי, התבקשו לציין בשאלה  .2

מהמשיבים, הוא  60%-ממה הם לא מרוצים. הנושא הבולט שציינו כפתוחה, 

זמינות השירות הרפואי, ובין היתר, זמני המתנה ארוכים למפגש עם רופאים 

, שציינו שאינם מרוצים 13מומחים וקושי בקבלת תורים. גם מתשובות החובשים

 מהשירות הרפואי עלה, כי הנושא הבולט הוא זמינות השירות הרפואי.

נשאלו החיילים, באיזו מידה המפקדים בגדוד דואגים לשמור על מימוש עוד  .3

השיבו "במידה די מועטה" או "כמעט, או כלל לא  30%זכויותיהם הרפואיות. 

 דואג". 

 
 בגדודים לוחמים חובשים בדרך כלל הם שקובעים לחיילים תורים לרופאים מומחים.  13
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 שעולה המצב תמונת

 ולפיה, הסקר מן
 ממחצית למעלה

 שבעי אינם מהחיילים
 כללי באופן רצון

 הרפואי מהשירות
 כשהנושא, ל"בצה

 זמינות הוא הבולט
 את מחייבת, השירות

 מכך להפיק ר"מקרפ
 לקחים
 

בממצאי הסקר יש כדי לתת מידע בנוגע לשביעות הרצון מהשירות הרפואי 

אוכלוסייה שניתן לחיילים לוחמים. כאמור, החיילים הלוחמים מהווים פלח 

בעל מאפיינים ייחודיים בצה"ל, הן נוכח שירותם ביחידות שדה קדמיות והן 

בשל אופי פעילותם. משרד מבקר המדינה מעיר, כי תמונת המצב שעולה מן 

הסקר, ולפיה למעלה ממחצית מהחיילים אינם שבעי רצון באופן כללי 

מחייבת את מהשירות הרפואי בצה"ל, כשהנושא הבולט הוא זמינות השירות, 

מקרפ"ר להפיק מכך לקחים, ולגבש בהקדם פתרונות לשיפור איכות השירות 

הרפואי לחיילים אלה. עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי על צה"ל לבחון 

באמצעות סקרים עתיים את עמדות החיילים בנוגע לשירות הרפואי שהם 

  מקבלים, בדגש על חיילי החובה.

, כי "לאור חשיבות צה"ל הודיע 2016בהתייחסותו לממצאי הביקורת מספטמבר 

 בשנה, ואף הוקצה תקציב לכך".הנושא הוחלט לערוך סקרים עיתיים פעם 

 

 

זמינות שירותי רפואה שניונית )רופאים 
 מומחים(

זמינות המענה הטלפוני של המוקד הצבאי לזימון תורים 
 לרפואה שניונית 

. המוקד פועל שבעה 14המוקד( -הוקם במשר"פ מוקד "מקול הלב" )להלן  2013ביוני 

היתר, בנושאים הבאים: זימון ימים בשבוע בכל שעות היממה, ונותן שירות, בין 

וביטול תורים לרופאים מומחים, מידע על ספקי שירותי רפואה שונים, קבלת אישורים 

לרכישת תרופות, טיפול בתלונות חיילים וייעוץ אחיות בנושאי רפואה דחופה. 

 72%-באמצעות המוקד ניתן לקבוע תורים לרופאים מומחים הן במרפאות צבאיות )כ

. על פי נתוני מקרפ"ר, 15מהמפגשים( 28%-במרפאות אזרחיות )כמהמפגשים( והן 

 728,745-ב - 2015שיחות נכנסות, ובשנת  642,682-טיפל המוקד ב 2014בשנת 

 (.13%-שיחות )עלייה של כ

. מפקד המשר"פ 61מוקדניות מתוך תקן של  51-אויש המוקד ב 2016בפברואר  .1

התקנים של מוקדניות מסר לנציגי משרד מבקר המדינה, כי הפער באיוש 

במוקד נבע מכך, שלא נפתח קורס, וכן מכך שחיילות השתחררו משירות. באותו 

חודש, בפגישת עבודה עם מפקד המשר"פ הציגה מפקדת המוקד את 

המתנה  -המשמעויות לפער זה, כלהלן: "זמני המתנה ארוכים מאוד )ערכי קיצון 

עומס ממתינים; תלונות  דקות למענה!!!(; ניתוקים מרובים בגלל 60-45של 

  וחוסר שביעות רצון; עומס קשה ושחיקה של נציגות המוקד".
במקומו של המרכז לזימון תורים ומידע רפואי שפעל בעבר, וסיפק מענה חלקי בלבד לנושאים   14

 שלשמם הוקם.

 מפגשים. 337,000-. באותה שנה התקיימו בסך הכל כ2015לשנת  נתוני מקרפ"ר  15
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, עם הקמת המוקד, קבעה מקרפ"ר כי יעד נטישה לשיחות הנכנסות 2013ביוני  .2

)שיעור החיילים, שעקב המתנה ארוכה למענה יִנטשו את ההמתנה למענה 

 2014פ"ר, בשנת . יעד זה לא הושג. על פי נתוני מקר15%מהמוקדנית( יהיה 

ננטשו  2014. מכאן שבשנת 20%על  2015ובשנת  22%שיעור הנטישה עמד על 

 146,000-ננטשו כ 2015מעל ליעד; ובשנת  45,000-שיחות, מתוכם כ 141,000-כ

 מעל ליעד. 36,000-שיחות, מתוכם כ

 שיעור נטישה בפועל במוקד הטלפוני: 4תרשים 

 

בעה מקרפ"ר, שעל המוקד לתעדף פניות בנוגע לזמן ההמתנה למענה טלפוני ק .3

: היעד ללוחמים הוא מענה עד שתי 16של חיילים לוחמים על פני לא לוחמים

דקות בממוצע, וללא לוחמים עד חמש דקות בממוצע. על פי נתוני המוקד, 

דקות למענה המוקדנית,  3:10המתינו חיילים לוחמים בממוצע  2014בשנת 

 2:02הממוצע עמד על  2015דקות. בשנת  6:39ושאינם לוחמים המתינו בממוצע 

 , דקות בהתאמה.4:27-ו

נציגי משרד מבקר המדינה ביקשו לקבל נתונים של זמן המתנה בחלוקה למשמרות 

 של המוקדניות )בוקר, צהריים, ערב, ולילה(, אולם התברר, כי אין בידי מקרפ"ר

מידע זה. יוער, כי קיים שוני בין זמני ההמתנה בשעות היום העמוסות, לזמני ההמתנה 

לכן, על מקרפ"ר לקבוע יעד למענה במוקד בין חצות לשעות הבוקר המוקדמות. 

 על פי חלוקה למשמרות דלעיל, ובהתאם לזאת למדוד את זמן ההמתנה.

 60%-ם נמצא, כי כבסקר שערך כאמור משרד מבקר המדינה בקרב חיילים לוחמי

שהמתינו מעל רבע שעה  מהחיילים שקבעו לעצמם תור באמצעות המוקד השיבו,

לקבלת מענה, ושיעור דומה מהחובשים אף הם השיבו כך, לגבי התורים שקבעו 

לחיילים ביחידותיהם. מניתוח נתוני הסקר עלה, כי המתנה ממושכת למענה המוקד 

 הכללית של החיילים מהשירות הרפואי. משפיעה באופן שלילי על שביעות הרצון 

לממצאי הביקורת ציין צה"ל, כי הוא נוקט פעולות  2016בהתייחסותו מספטמבר 

לשיפור זמינות המענה, המתייחסות, בין היתר, לבחינה של התקינה הנדרשת למוקד, 

 לאיוש המשרות במוקד ולשילוב אמצעי בקרה מתקדמים, כמו גם קידום אפשרות 
על פי המספר האישי שמופיע על המסך בעת שהחייל מתקשר למוקד, ניתן לזהות אם החייל   16

 הפונה הוא לוחם, או לא. 
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 עומס שבו המצב
 לכך מביא במוקד

 זמן ממתינים שחיילים
, שירות לקבל כדי רב

 אלפים עשרות ואף
 את נוטשים מהם

 לקוי הוא, השיחות
 

באמצעות האינטרנט, על מנת להוריד עומס מהמוקד. עוד ציין צה"ל, כי  לזימון תורים

 הוא צופה כי גם תהליך מיקור החוץ המתוכנן לאנשי הקבע יקצר את זמני ההמתנה. 

המתנה ה ניזמהמוקד לגבי  בנתונימשרד מבקר המדינה מעיר למקרפ"ר, כי 

נקבעו, כדי להציג מצג של עמידה לכאורה ביעדים שיש  ,למענה טלפוני

המצב שבו עומס במוקד  "ר תמונה של המצב לאשורו.למקרפכשבפועל אין 

מביא לכך שחיילים ממתינים זמן רב כדי לקבל שירות, ואף עשרות אלפים 

מהם נוטשים את השיחות, הוא לקוי. נוסף על כך, נטישת השיחה עלולה 

אפוא, להביא לכך, שהחייל נותר ללא קבלת הטיפול הרפואי הנדרש לו. חשוב 

שקרפ"ר ישלים את התהליכים שבהם החל לבחינת שיפור זמינות המענה 

  הטלפוני במוקד ויקיים בקרה שאכן תהליכים אלו מביאים לשיפור.

 

 רופאים מומחיםמפגש עם המתנה לזמן 

 רופאים מומחיםמפגש עם הנחיית מקרפ"ר למשך זמן המתנה ל

פקודת מטכ"ל( נקבעו, בין  -בפקודת מטכ"ל שעניינה "טיפול רפואי בחייל" )להלן 

היתר, חובותיהם של המפקדים בנוגע להפניית חיילים הזקוקים לטיפול רפואי 

אשוני צורך לבדיקה של רופא מומחה, למרפאות. כך נקבע, כי אם קבע רופא ר

. קביעה 17יום ממועד מתן ההפניה 14-ישלח המפקד את החייל לצורך זה לא יאוחר מ

זו גם קיבלה ביטוי בהוראת קרפ"ר בנושא "הפניית חיילים למרפאות מומחים 

 הוראת קרפ"ר(.  -ושירותים אמבולטוריים והמעקב אחר הפניות אלה" )להלן 

נה מפקודת מטכ"ל ומהוראת קרפ"ר האמורות, קיימת הנחיה בביקורת עלה, שבשו

פנימית של מקרפ"ר, שאינה מעוגנת בהוראות קרפ"ר, ולפיה ממוצע ימי ההמתנה 

יום לחייל  14מיום הפנייה לקביעת תור ועד למפגש עם רופא מומחה יעמוד על 

 יום לחייל לא לוחם. ההנחיה האמורה קיבלה אף ביטוי בתכנית 21לוחם, ועל 

 .2016המדדים של משר"פ לשנת העבודה 

הלימה בין הזמן בפקודת מטכ"ל לבין -לשאלת נציגי משרד מבקר המדינה בנוגע לאי

את התייחסות  2016הזמן המצוין בהנחיות מקרפ"ר, מסר מפקד המשר"פ בינואר 

נציג ִמפקדת הפרקליטות הצבאית הראשית, ולפיה הסעיף בפקודת מטכ"ל "מכוון 

", והפקודה קובעת, "כי המפקד לא יוכל לעכב את מימוש למפקדה בראש ובראשונ

 אויום  14ההפניה על דעת עצמו, אלא עליו לדאוג שהחייל יוכל לצאת להפניה תוך 

 לקבל אמירה רפואית אחרת" )ההדגשות במקור(. 

לממצאי הביקורת ציין צה"ל, כי עקב זמינות ירודה של  2016בהתייחסותו מספטמבר 

ה לחיילים לוחמים מתוקף תנאי שירותם, הריחוק הגיאוגרפי ועומס שירותי רפוא

המשימות, קיימת מכסה מסוימת של תורים לרופאים מומחים השמורה להם. לכן 

  כתוצאה מכך, בפועל אין פערים בין זמני ההמתנה של חיילים קרביים ועורפיים.
 על פי הפקודה, עיכוב במועדים הללו יהיה רק באישור הגורם הרפואי המטפל.   17
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אינה פקודת מטכ"ל האמורה שומרת על עיקרון השוויון בטיפול הרפואי, ו

-מבחינה בין חייל לוחם לבין חייל שאינו לוחם. אף חוק זכויות החולה, תשנ"ו

. משרד מבקר המדינה מעיר, כי 18, אוסר על הפליה בין מטופל למטופל1996

ההבחנה שבהנחיית מקרפ"ר בין אוכלוסיות חיילים בנוגע לזמן המתנה למפגש 

ולה בקנה אחד עם עם רופא מומחה, המבוססת על תפקידו של החייל, אינה ע

פקודת מטכ"ל ועם החוק האמור. על כן, על הגורמים הרלוונטיים, וביניהם 

מקרפ"ר וִמפקדת הפרקליטות הצבאית הראשית, לשקול לבטל את הנחיית 

 מקרפ"ר.

 

 רופאים מומחיםמפגש עם זמן המתנה בפועל ל

 להלן בתרשימים ממוצע ימי ההמתנה, של חיילים לוחמים ושל חיילים שאינם

, למפגש עם רופאים מומחים לפי תחומי התמחות, בחודשים אוגוסט עד 19לוחמים

 :2015דצמבר 

 חייל לוחם –ממוצע ימי המתנה למפגש עם רופא מומחה : 5תרשים 

 

 
 ק זה, הוראותיו חלות גם על צה"ל.)א( לחו 27על פי סעיף   18

נתוני מקרפ"ר. ימי ההמתנה נמדדים ממועד הּפנייה הראשונית למוקד ועד למועד שנקבע תור   19

 לרופא המומחה.
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 חייל לא לוחם –ממוצע ימי המתנה למפגש עם רופא מומחה : 6תרשים 

 

מהתרשימים עולה, כי הן חיילים לוחמים והן אלה שאינם לוחמים המתינו 

למפגש עם רופאים מומחים, בכל סוגי ההתמחויות, ימים רבים מעבר לקביעה 

שבפקודת מטכ"ל. בחלק מההתמחויות, חיילים לוחמים שאינם לוחמים המתינו 

 למפגש עם רופא גם מעבר להנחיה הפנימית האמורה של מקרפ"ר.

מהחיילים הלוחמים שקיבלו הפניה  32%קר שערך משרד מבקר המדינה, גם בס

לרופא מומחה ציינו שהם המתינו מעל לשבועיים ועד לארבעה שבועות למפגש עם 

מהם ציינו שהם המתינו מעל לארבעה שבועות ועד לשלושה  30%-רופא מומחה, ו

נו מעל לפרק חודשים. כלומר, כשני שלישים מהחיילים הלוחמים ציינו, שהם המתי

מהחובשים ציינו שמניסיונם, חיילים מחכים  86%יום בממוצע(. אף  14הזמן שנקבע )

יום, וכרבע מתוכם ציינו, כי חיילים מחכים בין חודש לשלושה  14-בממוצע מעל ל

חודשים. יודגש, כי מניתוח נתוני הסקר עלה, כי שביעות הרצון הכללית מהשירות 

נה למפגש עם רופא מומחה עולה. דהיינו, בקרב הרפואי פוחתת ככל שזמן ההמת

לא היו מרוצים באופן  62%אלה שחיכו יותר משבועיים למפגש עם רופא מומחה, 

כללי מהשירות הרפואי, ואילו בקרב אלה שנפגשו עם הרופא בתוך שבועיים, היחס 

 מרוצים(. 64%נמצא הפוך )

מפגש עם רופאים משרד מבקר המדינה מעיר, כי מצב שבו חיילים ממתינים ל

מומחים משכי זמן כה ארוכים, מעבר למשכי הזמן שנקבעו בהנחיות, הוא לקוי. 

זמני ההמתנה כפי שמוצגים בגרפים דלעיל חורגים הן מפקודת מטכ"ל והן 

מהנחיית מקרפ"ר. על קרפ"ר לפעול בהקדם לצמצום זמני ההמתנה למפגש 

 עם רופאים מומחים.
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אי הביקורת ציין צה"ל, בין היתר, כי תכנית לממצ 2016בהתייחסותו מספטמבר 

למיקור חוץ של שירותי הרפואה לאנשי הקבע צפויה להוריד עומס ממרפאות 

 המומחים, ובכך לשפר את זמינות שירותי רפואת המומחים לחיילי החובה.

משרד מבקר המדינה מעיר, כי רק לאחר שצה"ל יוציא למיקור חוץ נוסף את 

קבע, ניתן יהיה לבחון אם אכן זמינות השירות הרפואי שירותי הרפואה לאנשי ה

 לחיילי החובה השתפרה.

פילוח הסיבות לזמני ההמתנה הארוכים, כפי שעלה מתשובות החיילים בסקר שערך 

מהחיילים  20%-משרד מבקר המדינה הצביע, כי מעבר לבעיית זמינות התורים, כ

מהחובשים ציינו שהסיבה  43%ציינו, שהמפקד לא שחרר אותם כדי לראות רופא. גם 

של המפקד, או דחייה של  שחרור-לזמני המתנה ארוכים למפגש עם רופא היא אי

התור שנקבע לחיילים. בעניין זה מסר ראש אט"ל דאז לנציגי משרד מבקר המדינה 

, כי קיימים מקרים חריגים שבהם מפקדים מונעים מחיילים לראות רופא 2016במרץ 

 וכי הם מטופלים בציר המשמעתי.

עם משרד מבקר המדינה מעיר, כי עיכוב חיילים על ידי מפקדים מלהיפגש 

יום הוא מנוגד לפקודות הצבא, ופוגע  14רופא מומחה מעבר לפרק זמן של 

בזכות בסיסית של חיילים לקבלת טיפול רפואי, ועלול לפגוע בבריאותם. נוכח 

ממצאי הסקר שערך משרד מבקר המדינה, על המפקדים הבכירים בצה"ל 

ו לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם, כדי שמפקדים בכל הרמות ימלא

את חובתם ויאפשרו לחיילים לראות רופא בתוך פרק הזמן שנקבע בפקודות 

 הצבא כך שבריאותם של החיילים לא תיפגע.

 

 

 ליקויים במעקב אחר הפניית חיילים 
 לרופאים מומחים

על פי הוראת קרפ"ר, הפניית חיילים לרופאים מומחים נעשית, ככלל, על ידי  .1

20-רופא ראשוני ביחידה באמצעות מערכת ה
CPR ובאחריות הרופא המומחה ,

 למרפאת היחידה באמצעות מערכת זו. כיוון שלמרפאות אזרחיות 21לשלוח תשובה

אין את מערכת המחשוב הצה"לית, התשובות מוזנות ידנית על ידי מרפאת 

  .22היחידה לאחר קבלתן מידי החייל
20  Client Patient Record - .מערכת הרשומה הרפואית הממוחשבת שבשימוש צה"ל 

 אבחנה או תוצאות הבדיקה.  21

היחידה אחראי לקיום נהלים המבטיחים שחייל יחזיר למרפאת  בפקודת מטכ"ל נקבע כי מפקד  22

 היחידה את התשובה.
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נקבע כי מפקד מרפאת היחידה אחראי לקיים מעקב אחר  בהוראת קרפ"ר

קבלת תשובות של רופאים מומחים. על פי ההוראה, "מפקד המרפאה יוודא 

שליחת תזכורות ... למפקדי החיילים אשר קיבלו הפניות לשירות רפואי ולא 

יום מקבלת  30הוחזרה התשובה בעניינם כדלקמן: תזכורת ראשונה תשלח תוך 

רת שנייה תשלח כעבור שבועיים ממועד שליחת התזכורת ההפניה, תזכו

הראשונה". עוד על פי ההוראה האמורה, "במקרה שהתשובה לא הוחזרה לאחר 

ימי  7חודשיים מיום קבלת ההפניה, החייל שבעניינו ניתנה ההפניה יזומן תוך 

עבודה מיום הוצאת ]דוח חריגים[ למרפאה לשם בירור העיכוב ושקילה 

יום, אלא  120-ורך בביצוע ההפניה". יצוין, כי ההפניה תקפה למחודשת של הצ

 אם התקבלה תשובה של רופא מומחה, או אם מרפאת היחידה סגרה אותה.

הפניות  475,772-ו 441,951ניתנו  2015-ו 2014על פי נתוני מקרפ"ר, בשנים 

( 64%-)כ 306,237-( ו58%-)כ 257,423לרופאים מומחים, בהתאמה, ומתוכן 

יום, שהוא כאמור המועד שבו פג תוקף  120ות, בהתאמה, לא נסגרו כעבור הפני

 ההפניה. כמתואר בתרשים שלהלן:

 2015-ו 2014הפניות בשנים : 7תרשים 

 

אין מידע בנוגע לסיבות שבגינן נותרו ההפניות  בביקורת עלה, כי למקרפ"ר

יום, וממילא היא לא נקטה צעדים לבירור התופעה ולטיפול  120פתוחות לאחר 

 בה.

מההפניות  60%-משרד מבקר המדינה מעיר, כי מצב שבו לא נסגרות כ

שמקבלים חיילים לרופאים מומחים, מצביע על ליקוי במעקב מקרפ"ר 

יות לקבלת שירות רפואי. ליקוי זה משליך, אחר קבלת תשובות של הפנ

בין היתר, על רציפות הטיפול הרפואי, ובמקרים מסוימים עלול לגרום 

לחיילים החמרה של בעיה רפואית. לפיכך, על קרפ"ר לברר את הסיבות 

 למצב זה, ולנקוט בהתאם לזאת את הצעדים הנדרשים לתיקון הליקוי.
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 של התייצבותם-אי

 מהחיילים כשליש
 להם שנקבעו לתורים

 מומחים לרופאים
, הצבאיות במרפאות

 המחייב מצב הוא
 שכן, וטיפול בחינה

 לפגוע עלול הוא
 של בבריאותם

 החיילים
 

קורת הודיע צה"ל, בין היתר, כי לממצאי הבי 2016בהתייחסותו מספטמבר 

"מקובלת ההמלצה, כי נדרש עיסוק גובר של מרפאות חר"פ ]חיל הרפואה[ אל 

 מול המפקדים בתחום חשוב זה".

בהוראת קרפ"ר צוין, כי חייל אשר מסיבה כלשהי אינו יכול להתייצב למפגש עם  .2

שעות  24רופא מומחה שאליו נקבע התור, חייב להודיע על ביטול התור לפחות 

לפני המועד שנקבע לו, וכי "באחריות מפקדו של החייל לוודא כי החייל... יודיע 

 על ביטול כאמור".

התייצבות חיילים -משרד מבקר המדינה ביקש ממקרפ"ר נתונים בנוגע לאי

לתורים לרופאים מומחים, בחלוקה למרפאות הצבאיות ולמרפאות אזרחיות, כמו 

ציגי מקרפ"ר השיבו, כי אין בידיהם נתונים על התייצבותם. נ-גם את הסיבות לאי

התייצבות לתורים שנקבעו לחיילים לרופאים מומחים במרפאות אזרחיות -אי

והסיבות לכך. בנוגע למרפאות הצבאיות עלה מנתוני מקרפ"ר, כי בכל אחת 

מהחיילים שנקבעו להם תורים לא  42%-בממוצע כ 2015-ו 2014מהשנים 

לממצאי  2016הסיבות לכך. בהתייחסותו מספטמבר  התייצבו, ואין בידיה את

הביקורת ציין צה"ל, כי "לאור העלאת מערכת מידע חדשה" נתון זה אינו מדויק, 

 ". 30%ההתייצבות בפועל עומד על -וכי "חיל הרפואה מעריך ששיעור אי

משיחות עם בעלי תפקידים במקרפ"ר התברר, כי מקרפ"ר נוהגת לבצע רישום 

לתורים לרופאים מומחים, כדי שהרופאים יהיו בתעסוקה  30%יתר בהיקף של 

מרבית. בביקורת עלה, כי ללא קשר לרישום היתר, מקרפ"ר לא פעלה לצמצום 

 ההתייצבות של חיילים לתורים שנקבעו להם.-תופעת אי

התייצבות -א הצביע מבקר המדינה על התופעה של אי59כבר בדוח שנתי 

 הבעיה לא באה על פתרונה. משרד מבקר , אולם23חיילים לרופאים מומחים

התייצבותם של כשליש מהחיילים לתורים שנקבעו -המדינה מעיר, כי אי

להם לרופאים מומחים במרפאות הצבאיות, הוא מצב המחייב בחינה 

וטיפול, שכן הוא עלול לפגוע בבריאותם של החיילים. משרד מבקר 

 נתוני  המדינה מעיר למקרפ"ר, כי היעדר מידע במקרפ"ר על

ההתייצבות של חיילים לתורים שנקבעו להם במרפאות אזרחיות, אינו -אי

מאפשר לדעת מה היקף התופעה, דבר שהוא הכרחי כדי לערוך תחקיר 

בניסיון לטפל בה. הכרחי שמקרפ"ר תרכז מידע זה, תברר את הסיבות 

ההתייצבות )כגון: בעיית ִמשמעת, או סירוב מפקדים לשלוח חיילים -לאי

ייצב במרפאות( הן במרפאות האזרחיות והן במרפאות הצבאיות, להת

ובהתאם לכך תנקוט את הצעדים הדרושים לצמצום התופעה ולהקטנת 

הסיכון לפגיעה בבריאות החיילים. זאת ועוד, תור שנקבע לחייל ושהוא 

לא התייצב אליו, יש בו כדי למנוע מחייל אחר את האפשרות לקצר את 

  רך קבלת טיפול רפואי.זמן ההמתנה לתורו לצו

 
(, בפרק על "הספקת שירותי רפואה על ידי צה"ל ומשרד הביטחון", עמ' 2008) א59דוח שנתי   23

167. 
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בסקר שערך משרד מבקר המדינה נשאלו חיילים לוחמים שכלל לא הגיעו  .3

( האם מישהו יצר איתם 1מומחה, בין היתר, שתי שאלות: למפגש עם רופא 

הגעתם. -( מה הייתה הסיבה לאי2קשר על מנת לברר מדוע לא הגיעו למפגש, 

מהחיילים, שאף גורם בצה"ל לא יצר איתם  61%לשאלה הראשונה השיבו 

הגעתם של החיילים -קשר; בנוגע לשאלה השנייה, עלו שתי סיבות עיקריות לאי

שחרורם על ידי המפקד ופנייתם לרופא מומחה -פא מומחה: אילמפגש עם רו

 פרטי.

משרד מבקר המדינה מעיר לצה"ל, כי אין להשלים עם המצב המתואר לעיל. 

על קרפ"ר לפעול בקרב הגורמים הרלוונטיים, ולדרוש מהם לברר את הסיבות 

לכך, שחלק גדול מההפניות שמקבלים החיילים לרופאים מומחים אינן 

התייצבות החיילים לתורים -כמו כן, עליו לברר גם את הסיבות לאי נסגרות.

 שנקבעו להם, לנתחן ולטפל בהן בהתאם.
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 סיכום

הזכות לבריאות היא זכות בסיסית הנתונה לחייל כאדם. חיילי צה"ל מקבלים 

שירותי בריאות מחיל הרפואה על פי חוק. בשונה מאזרחי המדינה, הם אינם 

פואי בקופות החולים על פי בחירתם. לכן, מעבר לחובתו יכולים לקבל טיפול ר

של צה"ל לספק שירותי רפואה, יש לו גם אחריות ערכית ומוסרית לטיב 

 השירות הרפואי הניתן לחיילים, ובין היתר, לזמינותו.

דוח זה שבחן את רמת השירות, בדגש על זמינותו, מצביע על זמינות שאינה 

רבים עוברים "תלאות" בבואם לקבל שירות  מספקת. מתקיים מצב שבו חיילים

רפואי, החל מקושי לקבוע תור בטלפון למפגש עם רופא, ועד זמני המתנה 

ארוכים למפגש עמו. מצבים אלה עלולים להביא לכך, שחלק מהחיילים אינם 

מקבלים את הטיפול הרפואי שלו הם זקוקים. זאת ועוד, מעקב מקרפ"ר אחר 

 מומחים, לוקה בחסר.הפניית חיילים אל רופאים 

יודגש, כי בסקר שערך משרד מבקר המדינה בקרב חיילים לוחמים ביבשה 

( אינם שבעי רצון באופן כללי מהשירות 51%נמצא, כי למעלה ממחציתם )

 הרפואי בצה"ל, כשהנושא הבולט הוא זמינות השירות.

אישרו הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל,  2016במהלך הביקורת, בינואר ובפברואר 

התאמה, תכנית לרפורמה בשירותי הבריאות בצה"ל, שכללה, בין היתר, ב

מיקור חוץ של שירותי הרפואה לכלל אנשי הקבע )תוך הסטת משאבים 

 לטיפול בחיילי חובה(.

מאחר שזו לא הפעם הראשונה שצה"ל מקיים מהלכים למיקורי חוץ בתחום 

אי דוח זה, שירותי הרפואה, מהלכים שבעבר לא צלחו במלואם, ונוכח ממצ

מעיר משרד מבקר המדינה, כי חשוב שסגן הרמטכ"ל ינחה להפיק לקחים 

 מדוח זה, כדי לשפר את סיכויי הצלחתה של התכנית הנוכחית.

 



 הטיפול בפרט -צבא הגנה לישראל 

 ל"בצה הנפש בריאות מערך
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 תקציר

 כללי רקע

 -חר"פ( הכפוף לקצין הרפואה הראשי )להלן  -חיל הרפואה של צה"ל )להלן 

 -קרפ"ר( מעניק טיפול רפואי ושירותי בריאות, ובהם שירותי בריאות הנפש )להלן 

 -(, לחיילי צה"ל. תפקידי מרכז ברה"ן הכפוף למפקדת קרפ"ר )להלן ברה"ן

מקרפ"ר( הם, בין היתר, לשאת באחריות לארגון ולתפעול מערך ברה"ן בצה"ל, 

 ולספק שירותי ברה"ן לחיילי צה"ל בשירות חובה, קבע ומילואים.

יים גורמי ברה"ן הפועלים בצה"ל כוללים הן עובדים סוציאליים ופסיכולוגים קלינ

)בדוח זה יכונה כל אחד מאלה קצין בריאות הנפש או קב"ן( והן רופאים 

 פסיכיאטרים(.  -פסיכיאטרים )להלן 

 

 הביקורת פעולות

ערך משרד מבקר המדינה ביקורת במערך  2016עד יולי  2015בחודשים דצמבר 

ועסקה במספר נושאים  ,הביקורת התמקדה בנושא הטיפול בפרטברה"ן בצה"ל. 

 בנושא ברה"ן ההוראות קיום לחיילים הזקוקים לו; טיפול ברה"ןה: זמינות בתחום ז

על ידי מפקדי החיילים, והבקרה של מרכז ברה"ן על קיום הוראות אלו; טיפול 

מקרפ"ר בפניות הציבור בנושא ברה"ן; והשמירה של גורמי ברה"ן ומפקדי החיילים 

יפול בפרט מבוססים המטופלים על סודיות רפואית. חלק מהממצאים בנושא הט

על ניתוח שעשה משרד מבקר המדינה בקובצי נתונים הנוגעים לטיפול של מרכז 

אשר מסרה מקרפ"ר למשרד מבקר המדינה על פי בקשתו.  ברה"ן בחיילי צה"ל,

בנוסף לכך נבדקו סדרי הבקרה של מרכז ברה"ן על גורמי ברה"ן בצה"ל. כמו כן 

 -פשי למיועדים לשירות ביטחון )להלן נבדק נושא מתן שחרור מצה"ל על רקע נ

מלש"בים( מהאוכלוסייה החרדית. הביקורת התקיימה במרכז ברה"ן ובמקרפ"ר; 

לצורך בדיקת תמונת המצב ביחידות השדה נערכו בדיקות בזרוע לבניין הכוח 

( של זרוע הגנ"א -ז"י(; בגדוד של מערך ההגנה האווירית )להלן  -ביבשה )להלן 

של חיל האיסוף הקרבי ומערך קרבי  איסוף ובגדודחה"א(;  -האוויר והחלל )להלן 

יחידות השדה  -)להלן  הדרום שבפיקוד עזה אוגדתב הגנת הגבולות הפועל

 אכ"א(. -שנבדקו(. בדיקות נוספות נערכו באגף כוח אדם שבמטכ"ל )להלן 
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 הליקויים העיקריים
 הזמינות של טיפול ברה"ן

רפ"ר ובמרכז ברה"ן לא קיימת הוראה המסדירה את משך הזמן המרבי במק

 להמתנה של חייל המבקש להיפגש עם גורם ברה"ן. 

 נאלצוביחידות השדה שנבדקו, "ן ברהמהחיילים שפנו לבדיקת גורם  16%-מ יותר

 .לטיפול שבועות ארבעה מעל להמתין

הזינו באופן לא נכון הפניות מטופלים לבדיקה פסיכיאטרית,  "רמקרפ גורמי

קושי  קיים ובמערכת המידע של מקרפ"ר נמצאו נתונים שגויים בנושא. אי לכך

קיומם אכן טופלו כנדרש.  ,לוודא, כי כלל המטופלים שהופנו לבדיקת פסיכיאטר

ם על "ר מעיד על היעדר פיקוח ובקרה מספקימקרפ של נתונים שגויים במערכות

 .פסיכיאטריםמימוש הפניות של רופאים צבאיים לבדיקת 

 

 ליקויים בביצוע הוראות גורמי ברה"ן

המעקב אחר "סטאטוס ביצוען" של הנחיות גורמי ברה"ן אינו מקוים כנדרש. 

ביחידות השדה שנבדקו לא תועד במלואו מעקב גורמי ברה"ן אחר מימוש 

 הנחיותיהם.

נוהגים להנחות את מפקדי צה"ל על "ליווי תומך לחייל על ידי מפקד".  גורמי ברה"ן

מהנחיות גורמי ברה"ן למפקדים כללו הנחיה זו, אולם  57%-בביקורת נמצא, כי כ

לא קיימת הנחיה והכשרה למפקדים כיצד לנהוג לפיה. משכך, השימוש הרב 

 מתוכן.בהנחיה זו ללא כל הוראה מעשית לגבי מהותה, עלול לרוקן אותה 

בב"י( היא מפגש שיוזם גורם ברה"ן עם חייל מטופל  -ביקורת ברה"ן יזומה )להלן 

כחלק מסדרת מפגשים המיועדת לבקרה על מצבו הנפשי. נמצא כי לא נקבעה 

 התדירות המזערית לקיום ביקורת זו לחיילים שנדרשים לכך באופן קבוע; לגבי 

על אף שהומלץ לקיימה, היא לא מהחיילים שנדרשו לביקורת זו נמצא, כי  11%-כ

 נערכה בפועל.

ממרשמי התרופות שרשמו פסיכיאטרים בצה"ל נופקו בפועל  47%-נמצא כי רק כ

למטופלים. משכך גובר הסיכון כי הן לא נצרכו על ידי המטופלים, דבר העלול 

 לפגוע בבריאותם.

 

 הטיפול בפניות ציבור בנושא ברה"ן
ם לפניות ציבור בנושא ברה"ן: מוקד פניות במקרפ"ר פועלים למעשה שני מוקדי

הציבור הרשמי של חר"פ, ובנוסף לו גם מדור ייעוץ, פניות ואשפוזים במרכז ברה"ן 

 מדור ייעוץ(, שגם בו מתקבלות פניות ציבור רבות באופן ישיר. -)להלן 
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מצב  .רק לחלק מהפוניםידועות ו ,אינן מפורסמות ייעוץ ההתקשרות למדור דרכי

שכן הם יצרו קשר  ,לגרום לכך שהפונים למדור יקבלו טיפול מהיר יותר עלולזה 

גרם פגיעה בשוויון בעת הטיפול היל ה"ן. באופן זה עלולברהבמישרין עם מרכז 

לבין אלו  הרשמי של חר"פ"ן בין אלו שפנו למוקד ברהבפניות הציבור בנושא 

 שפנו במישרין למדור.

 

 הגדרת המונח "מידע רפואי"
קרפ"ר קיים ריבוי של הגדרות למונח "מידע רפואי" )הכולל מידע לא רק בהוראות 

הגדרות שונות למידע רפואי עלול לגרום לחוסר בהירות  ריבוימתחום הברה"ן(. 

"ן בפרט לגבי המידע הנכלל במסגרת ברה"ר בכלל ומרכז מקרפבקרב גורמי 

 ;אי לכךלמי שאינו רש "מידע רפואי"לחשיפת לגרום ; "מידע רפואיהמונח "

  ולפגיעה בפרטיות של המטופלים.

 

 הבקרה על עבודת גורמי ברה"ן
הבקרה המקצועית על פסיכיאטרים לא נעשתה כנדרש. הבקרה על קב"נים 

נעשתה בלי שהוסדרה בהוראות, ולא הקיפה את כל היחידות שבהן פועלים גורמי 

ורמי ברה"ן. בעקבות הביקורת פרסם מרכז ברה"ן הוראה מקיפה לבקרה על ג

 ברה"ן.

 

 שחרור מסיבות נפשיות למלש"בים 

 מהאוכלוסייה החרדית
שיעור המלש"בים מהאוכלוסייה החרדית, שקיבלו פטור משירות צבאי בשל סיבות 

נפשיות, גבוה פי שניים וחצי עד פי שלושה משיעור המלש"בים שקיבלו פטור 

 משירות צבאי מסיבות אלה בכלל אוכלוסיית המלש"בים. 

זוהה חוסר יכולתם של גורמי ברה"ן לאתר התחזות של מלש"בים  2012כבר בשנת 

מהאוכלוסייה החרדית במטרה לקבל פטור משירות צבאי בשל סיבות נפשיות. 

זאת, נוכח תלותם של גורמי ברה"ן במידע חיצוני המבוסס על מערכת החינוך ועל 

על , ו2012שנת  עם זאת, מאז המשפחות של המלש"בים המשתפות איתם פעולה.

 משמעותייםנקט צה"ל צעדים  לא דאז, רמ"ח ברה"ן שהעלהאף הצעה לשיפור 

"בים מהמלש חלק נותר בעינו הסיכון, כי. כך וכדי להתמודד עם תופעה ז

 מכוח עליהם המוטלות מהחובותפטור להשיג מצליחים מהאוכלוסייה החרדית 

חוק שירות ביטחון או  - ]נוסח משולב[ )להלן 1986-"והתשמ ביטחון שירות חוק

 רפואית הצדקה בלי שניתן לוודא, כי קיימת"ן, הברהבאמצעות ניצול אפיק החוק( 

  .לכך ממשית
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 ההמלצות העיקריות

להשלים בהוראה מחייבת את תהליך קביעת תקופת ההמתנה  על מקרפ"ר

המרבית לפגישה לטיפול נפשי לבקשת החייל, תוך הבחנה בין סוגי הטיפול 

 השונים הניתנים על ידי מרכז ברה"ן.

לגבי הפניית  נכונים נתונים יוזנולמערכת המידע שלה כי  ,"ר לוודאמקרפעל 

עולות בקרה נאותות לבחינת מימושן של וכי יינקטו פ חיילים לבדיקה פסיכיאטרית;

 .לגורמי ברה"ןהפניות 

על מרכז ברה"ן להגדיר באופן ברור ובמפורט כיצד יש לקיים את המעקב אחר 

 "סטאטוס ביצוען" של המלצות גורמי ברה"ן. 

על מרכז ברה"ן להסדיר בהוראה את הפעולות הנדרשות ממפקדי צה"ל בבואם 

 ך לחייל".לטפל בחייל הנזקק ל"ליווי תומ

על מרכז ברה"ן לשקול לקבוע תדירות מזערית לצורך עריכת ביקורת ברה"ן יזומה; 

 קיומה.-קיום בדיקה זו; ולנקוט צעדים להקטנת שיעורי אי-לבדוק את הסיבות לאי

 שניתנולתרופות  המרשמים מספר בין לפערים הגורמים את לבחון"ר מקרפ על

כמו כן,  קו בפועל תרופות לחיילים.מספר המרשמים שמכוחם נופ לבין לחיילים

לקבוע  ;חיילי צה"ל לטיפול תרופתי לשלשיפור ההיענות  לפעולעל מקרפ"ר 

מעקב בקרה וכללי  להסדירו ,התופעה לצמצום יעדים להגדיר; להיענותמדדים 

, על מנת להקטין את הסיכון הכרוך בכך על ניפוק תרופות שנרשמו למטופלים

  את התרופות שנרשמו להם. שחיילי צה"ל אינם צורכים

על מקרפ"ר למסד את הטיפול בפניות הציבור בתחום ברה"ן, כך שהן ירוכזו 

 מוקד הפניות הרשמי של חר"פ. -באמצעות גורם אחד 

 ,רכי הצבאו"ר לקבוע הגדרה אחידה למידע רפואי, התואמת את צמקרפ על

נושא שמירת ; ולהבהיר את הנדרש בומתיישבת עם ההגדרה בחוק זכויות החולה

  מידע זה ומניעת חשיפתו בפני מי שאינם רשאים לכך.

מהחובות להשיג פטור  ם של מלש"ביםיכולתכי  ,מעיר המדינה מבקר משרד

רפואית  מסיבות נפשיות ללא הצדקה החלות עליהם מכוח חוק שירות ביטחון

פתרון  למציאת םיהרלוונטימחייבת את צה"ל לפעול בשיתוף כל הגורמים  לכך,

מקצועית  לאבחן"ן ברהלחפש כלים נוספים שיאפשרו לגורמי על צה"ל  .לסוגיה זו

שפטורים משירות  ,כך מאוכלוסיות מגוונות"בים מלשכשירותם הנפשית של  את

ראש אכ"א  על .מוצדקים מבחינה רפואית אכן הם בהםש במקריםיינתנו רק 

"בים מהאוכלוסייה למלש לוודא, כי הנתונים בדבר שיעורי הפטור הנפשי הניתן

 לבחון"ל הרמטכ ועל ,"להרמטכ בפני יוצגו הסוגיה לפתרון וההצעותהחרדית 

 ברמה בתופעהמדובר ש מאחרהביטחון,  שר בפני הסוגיה את ולהציג אותם

  .הלאומית
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 סיכום

נושא באחריות לבריאותם הנפשית של חיילי צה"ל; הוא קובע את  ברה"ן מרכז

כשירותם הנפשית לשירות צבאי, ומעניק להם טיפול נפשי במהלך שירותם. משרד 

מבקר המדינה רואה חשיבות רבה בעבודתו של מרכז ברה"ן ובטיפול הנפשי הניתן 

 של נותוזמי חשיבותלחיילי צה"ל, בשל הסיכון הגלום בהיעדר טיפול מתאים. 

, השאר בין, הנובע הסיכון עקב גוברת"ל צה לחיילי הניתן הנפשי הטיפול

 .לנשק מנגישותם
ממצאי דוח זה מעלים חשש כי הטיפול הנפשי בחיילי צה"ל נפגע: חיילים המתינו 

יזומה לא נערכה  פרקי זמן ארוכים לפגישה עם גורמי ברה"ן; ביקורת ברה"ן

כנדרש; תרופות שנרשמו לחיילים לא נופקו; ולא הוסדרו מדדי שירות ברורים 

והנחיות ברורות לטיפול. כמו כן עלה חשש לפגיעה בשוויון בטיפול בפניות הציבור 

 בנושא ברה"ן.

קביעת מדדי שירות ברורים, הסדרת מנגנון בקרה יעיל על קיום הוראות גורמי 

וח ובקרה יעילים, ישפרו את פעילות מרכז ברה"ן באופן שיוביל ברה"ן, וקיום פיק

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את הנכונות של  לשיפור הטיפול בפרט.

 מקרפ"ר ושל מרכז ברה"ן לפעול לתיקון הליקויים שעלו בביקורת.
בנוסף לכך, נמצא בביקורת, כי קיים פער לא סביר של פי שניים וחצי עד פי 

שיעור הפטור משירות צבאי מסיבות נפשיות הניתן למלש"בים שלושה בין 

מהאוכלוסייה החרדית ובין שיעור פטור זה בכלל אוכלוסיית המלש"בים; על פי 

גורמי מקרפ"ר, מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית מנצלים את מגבלות הבדיקה 

אצל גורמי ברה"ן, המאפשרות לקבל פטור לא מוצדק רפואית. על אף שהנושא 

, הוא לא טופל, והמצב נותר כשהיה. במצב זה, מגבלותיו 2012ר לצה"ל משנת מוכ

של מרכז ברה"ן מהוות "פירצה" המאפשרת למלש"בים מהאוכלוסייה החרדית 

לקבל פטור מהחובות המוטלות עליהם מכוח חוק שירות ביטחון, בלי שניתן לוודא 

 כי הוא אכן מוצדק.

יים, לפעול למציאת פתרון לסוגיה זו, על צה"ל, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונט

ולתת כלים בידי גורמי ברה"ן על מנת שיוכלו לאבחן מקצועית את כשירותם 

הנפשית של מלש"בים מאוכלוסיות מגוונות, כך שפטורים משירות יינתנו רק 

 במקרים מוצדקים מבחינה רפואית. 
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  מבוא
"הטיפול הרפואי"( נקבע,  פ"מ -בפקודת מטכ"ל בדבר "טיפול רפואי בחייל" )להלן 

כי "חייל זכאי לטיפול רפואי ולשירותי בריאות מחיל הרפואה או ממי שפועל מטעמו". 

בראש חר"פ עומד קרפ"ר בדרגת תא"ל. חר"פ כפוף פיקודית למקרפ"ר, הכפופה 

אט"ל(. מרכז ברה"ן הוא חלק  -לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שבמטכ"ל )להלן 

 מקצועית וטיפולית ראשית בתחום ברה"ן בצה"ל.  מחר"פ, ומהווה סמכות

פק"א ברה"ן(, והם לשאת  -תפקידי מרכז ברה"ן הוסדרו בפקודת ארגון )להלן 

באחריות לארגון ולתפעול מערך ברה"ן בצה"ל; לספק שירותי ברה"ן לחיילי צה"ל 

בשירות חובה, קבע ומילואים; לשאת באחריות לתיאום הפעילות וההנחיה 

תחום בריאות הנפש בצה"ל; לפתח נוהלי עבודה, כלי מיון קליניים, המקצועית ב

שיטות לטיפול ואבחון קליניים; ועוד. בראש מרכז ברה"ן עומד קצין בדרגת אל"ם 

רמ"ח ברה"ן(. גורמי ברה"ן הפועלים בצה"ל כוללים הן עובדים סוציאליים  -)להלן 

והן פסיכיאטרים. מרכז ברה"ן ופסיכולוגים קליניים )כאמור, בדוח זה יכונו קב"נים( 

, ענף קליני, מכון ייעוץ לאנשי קבע ומשפחות )להלן 1כולל בין היתר את ענף קב"נים

היחידה לת"ק(. הענף הקליני וענף  -מיקו"ם( והיחידה לטיפול בתגובות קרב )להלן  -

קב"נים מנחים מקצועית את הפסיכיאטרים בצה"ל ואת הקב"נים המוצבים ביחידות, 

 . בהתאמה

מידע  במאגר מטופליו של הרפואיות הרשומותמרכז את  , ובכללו מרכז ברה"ן,"פחר

תיעוד  ,(. הרשומות הרפואיות כוללות, בין השארCPRמערכת  -ממוחשב )להלן 

 גיליונות ,רפואיים )לרבות הפניות, חוות דעת מפגשים עם גורמי חר"פ, מסמכים

 .והמלצותתרופות  מרשמי, בדיקות ממצאיאשפוז ועוד(, 

"ן ובטיפול הנפשי ברהמבקר המדינה רואה חשיבות רבה בעבודתו של מרכז  משרד

חשיבות זמינותו של  הניתן לחיילי צה"ל, בשל הסיכון הגלום בהיעדר טיפול מתאים.

הטיפול הנפשי הניתן לחיילי צה"ל גוברת עקב הסיכון הנובע, בין השאר, מנגישותם 

 לנשק.

 

 

 פעולות הביקורת 
ערך משרד מבקר המדינה ביקורת במערך  2016עד יולי  2015ם דצמבר בחודשי

ברה"ן בצה"ל. הביקורת התמקדה בנושא הטיפול בפרט, ועסקה במספר נושאים 

בתחום זה: זמינות טיפול ברה"ן לחיילים הזקוקים לו; קיום הוראות בנושא ברה"ן על 

אלו; טיפול מקרפ"ר ידי מפקדי החיילים והבקרה של מרכז ברה"ן על קיום הוראות 

בפניות הציבור בנושא ברה"ן; והשמירה של גורמי ברה"ן ומפקדי החיילים המטופלים 

על סודיות רפואית. חלק מהממצאים בנושא הטיפול בפרט מבוססים על ניתוח 

שעשה משרד מבקר המדינה בקובצי נתונים הנוגעים לטיפול של מרכז ברה"ן בחיילי 

ד מבקר המדינה על פי בקשתו. בנוסף לכך נבדקו צה"ל, אשר מסרה מקרפ"ר למשר  
ענף קב"נים מכונה בפק"א ברה"ן "ענף האירגון, התורה וההדרכה". המינוח הנהוג במרכז ברה"ן   1

 לענף זה בעת עריכת הביקורת הוא "ענף קב"נים". 
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סדרי הבקרה של מרכז ברה"ן על גורמי ברה"ן בצה"ל. כמו כן נבדק נושא מתן 

שחרור מצה"ל על רקע נפשי למלש"בים מהאוכלוסיה החרדית. הביקורת התקיימה 

במרכז ברה"ן ובמקרפ"ר; לצורך בדיקת תמונת המצב ביחידות השדה נערכו בדיקות 

של חיל האיסוף הקרבי )כאמור,  בגדוד של מערך ההגנה האווירית ובגדודבז"י, 

  יחידות השדה שנבדקו(. בדיקות נוספות נערכו באכ"א.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

על שולחן הכנסת ולא לפרסם מספר נתונים מפרק זה, לשם שמירה על ביטחון 

]נוסח משולב[.  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 17בהתאם לסעיף המדינה, 

 חיסיון נתונים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.
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 ר"במקרפ קיימת לא
 ן"ברה במרכז או

 את המסדירה הוראה
 של המרבי הזמן משך

 ההמתנה תקופת
 חיילים של לפגישה

 מגורמי אחד כל עם
 ן"ברה

 

 של טיפול ברה"ן הזמינות

 "ןברה גורם עם לפגישה ההמתנה זמן משך

 הסדרת משך זמן המתנה לפגישה עם גורם ברה"ן

"הטיפול הרפואי" עוסקת בבדיקת חיילים על ידי "רופא מטפל" המוגדר כ"קצין  פ"מ

רפואה האחראי לטיפול בחיילי היחידה ]רופא יחידה[", ואולם אינה כוללת הוראות 

לגבי בדיקת חיילים על ידי גורמי ברה"ן. יצוין כי בפקודה זו נקבע, כי אם "ביקש 

ם המטפל ]במרפאה הצבאית[ את החייל להיבדק על ידי רופא, לא ידחה הגור

שעות מהמועד שבו פנה החייל, אלא באישור הרופא".  24הטיפול למועד העולה על 

 24כאמור, הכלל שנקבע בפ"מ "הטיפול הרפואי" לגבי פגישה עם רופא יחידה )עד 

 .2שעות המתנה( לא חל על משך ההמתנה של חייל לפגישה עם גורם ברה"ן

פשית הודגש בפקודות הצורך בהתערבות מידית: לגבי חייל הנמצא במצוקה נ

פ"מ "מצוקה  -)להלן " נפשית במצוקה הנמצא בחייל"טיפול  בדבר"ל מטכ בפקודת

נקבע כי "אם התגלו אצל החייל ביטויי מצוקה נפשית... יפעל המפקד נפשית"( 

החייל לבדיקת קצין הרפואה  אתכמפורט להלן: א. יראיין את החייל מיד. ב. יפנה 

 ".ן"ברההיחידתי, למרפאה המרחבית או לגורם 

עם זאת, בביקורת עלה, כי בפ"מ "מצוקה נפשית" לא נקבעה תקופת ההמתנה 

המרבית לגבי הפניית חיילים שלא הוגדרו כסובלים ממצוקה נפשית לטיפול ברה"ן. 

ניית חיילים לטיפול תקופת המתנה מירבית לא נקבעה גם בהוראת קרפ"ר "נוהל הפ

הוראת קרפ"ר הפניה לטיפול  -)להלן  2009גורמי בריאות הנפש )ברה"ן(" מפברואר 

 ברה"ן(, שבה מוסדר אופן הפניית חיילים לטיפול גורמי ברה"ן.

איגרת למפקדים בנושא הפניית חייל  2016בעניין זה הוציא מרכז ברה"ן ביוני 

, ונקבע בה כי "ברור... כי על ההפניה איגרת מרכז ברה"ן( -לבדיקת קב"ן )להלן 

על המפקדים להקפיד על נוהל הפניית להתבצע במועד מוקדם ככל הניתן", וכי "

" אין למנוע מחייל את זכותו להיבדק על ידי גורם ברה"ן חייל לקב"ן.

 )ההדגשה במקור(.

יוצא אפוא, כי על אף החשיבות שמערך ברה"ן מייחס לקיצור תקופת ההמתנה 

גם במקרים שבהם לא נקבע כי החייל נמצא במצוקה נפשית, לא  לפגישה

קיימת במקרפ"ר או במרכז ברה"ן הוראה המסדירה את משך הזמן המרבי של 

  תקופת ההמתנה לפגישה של חיילים עם כל אחד מגורמי ברה"ן.

 
ועד למועד קיומה יכונה בדוח זה  משך ההמתנה של חייל ממועד בקשת פגישה עם גורם ברה"ן  2

 "תקופת המתנה".
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יצוין, כי מנתונים מתוך דוח של מבקר המדינה האמריקני עולה, כי במערכת 

הבריאות של משרד ההגנה בארה"ב נקבעו כללים לגבי תקופת ההמתנה לפגישה 

 :1, כלהלן בלוח 3עם גורמי ברה"ן

 במשרד ההגנה של ארה"ב כללים לתקופת המתנה לגורמי ברה"ן: 1לוח 

 מומחיות בריאות שגרתי חמור סוג מפגש
טיפול נפשי  תיאור 

דחוף ונדרש 

טיפול נפשי ראשוני,  רפואית

פנייה עצמית בבקשה 

לקביעת מצב נפשי 

חדש או החמרה של 

מצב נפשי שאובחן, 

שבו נדרשת התערבות 

 אך היא אינה דחופה
ביקור לקידום 

בריאות הנפש 

או טיפול מונע

פגישה 

ראשונית עם 

מומחה לצורך 

 טיפול נפשי
יום אחד או תקופת המתנה

 יום 28בתוך  יום 28בתוך  בתוך שבעה ימים פחות

 

תגובת צה"ל( לטיוטת הביקורת נמסר, כי  -)להלן  2016בתגובת צה"ל מנובמבר 

להמתנה של חייל המבקש  "כיום בפקודות הצבא אין התייחסות לפרק הזמן המירבי

בדיקת גורם ברה"ן. הערת הביקורת מקובלת ]ו[נפעל להסדרת הנושא בהוראות 

כמו כן צוין בתגובה, כי "בהתאם לפקודות הצבא טיפול על ידי גורם  .מרכז ברה"ן"

ברה"ן יינתן בהקדם ובהתאם לדחיפות המקרה... במקרה של חייל הנמצא במצוקה 

 ל לגורם ברה"ן באופן מיידי".נפשית המפקד יפנה את החיי

קביעת תקופת המתנה מרבית לפגישה עם גורם ברה"ן תסייע לשפר את 

הנגישות של חיילים לטיפול ברה"ן, ותגביל את תקופת ההמתנה לטיפול נפשי 

 שהתארכותה עלולה להזיק למצבם. 

 

 לפגישה עם גורמי ברה"ן בפועל  המתנה

. נתונים CPRלבין מטופליהם מתועדים במערכת  נתונים על מפגשים בין גורמי ברה"ן

על תאריכי הפנייה של חיילים בבקשה לפגוש גורם ברה"ן אינם מתועדים בקביעות 

נדרשים גורמי ברה"ן להזין  CPR-אצל בעלי התפקיד ביחידותיהם, אולם במערכת ה

ם . בירור תאריך הפנייה על ידי הקב"ן מאפשר לו לקיי4את תאריך הפנייה של החייל

 פיקוח על תקופת ההמתנה לפגישה. 

 
 United States Government Accountability Officeהנתונים מתוך דוח מבקר המדינה של ארה"ב:  3

(GAO), Report to Congressional Committees, DEFENSE HEALTH CARE, April 2016. 

 דעת של המפקד לקב"ן כתאריך פניית החייל.גורמי ברה"ן מזינים בדרך כלל את תאריך חוות ה  4
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משרד מבקר המדינה בדק על פי נתונים שהתקבלו ממקרפ"ר את תקופת ההמתנה 

. מהבדיקה 5לפגישה ראשונה עם גורמי ברה"ן בקרב חיילים מיחידות השדה שנבדקו

 מהחיילים שנבדקו, נפגשו עם גורמי ברה"ן 62.6%-חיילים, המהווים כ 3,691עלה, כי 

 14.6%-חיילים, המהווים כ 863עד שבעה ימים מיום כתיבת חוות הדעת של מפקדם; 

 חיילים, המהווים  372מהחיילים שנבדקו, המתינו לבדיקה בין שבוע לשבועיים; 

מהחיילים שנבדקו, נפגשו עם גורם ברה"ן לאחר שהמתינו לבדיקה בין  6.3%-כ

מכלל החיילים שנבדקו  16.5%-חיילים, המהווים כ 971שבועיים לארבעה שבועות; 

חיילים לא  415נפגשו עם גורם ברה"ן אחרי יותר מארבעה שבועות. יצוין, כי לגבי 

נתקבלו נתונים מלאים בשל מסד נתונים חסר או שגוי, ולכן לא ניתן היה לחשב את 

 :1תקופת ההמתנה שלהם. להלן הנתונים בתרשים 

 "ןברהלטיפול  חיילים של ההמתנה תקופת התפלגות: 1 תרשים

 

  
נתונים על כלל המפגשים של  2016לצורך הבדיקה קיבל משרד מבקר המדינה ממקרפ"ר ביולי   5

 2015מפגשים, בתקופה של כשנה וחצי )בין ינואר  15,957חיילי יחידות אלה עם גורמי ברה"ן, 

 את תקופת ההמתנה לפגישה  (. משרד מבקר המדינה ניתח, מבין נתונים אלה,2016למאי 

 ראשונים(. מפגשים  - )להלן CPRלתאריך הפנייה המוזן במערכת  העוקבים המפגשים 5,897-ל
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 16%-מ יותר

 שפנו מהחיילים
 ן"ברה גורם לבדיקת

 מעל להמתין נאלצו
 שבועות ארבעה
 ן"ברה לטיפול
 

מהחיילים שפנו לבדיקת גורם ברה"ן נאלצו להמתין  16%-יוצא אפוא, שיותר מ

מעל ארבעה שבועות לטיפול ברה"ן. לדעת משרד מבקר המדינה, בהמתנה 

ארוכה לפגישה ראשונה עם גורם ברה"ן קיים פוטנציאל סיכון, הואיל והחייל 

ו הנפשי לא מאובחן; תקופת הפונה לא נבדק בידי גורם מקצועי, וממילא מצב

שבה נאמר  ,"ןברהמרכז  איגרתעולה בקנה אחד עם  המתנה ארוכה אינה

 הניתן".  ככל מוקדם במועד להתבצע"ן[ ברהההפניה ]לגורם  על"ש

בתגובת צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי מרכז ברה"ן פועל למתן שירות וטיפול 

מיטביים לחייל, וכי במסגרת הטיפול הנפשי "יש לעשות הבחנה בין טיפול רפואי 

הניתן במצבים של מחלה או דחיפות לבין טיפול רפואי הניתן לצורך חיזוק הפרט... 

. כמו כן נמסר, כי "טיפול רפואי ימשיך כך מאפייני הטיפול מגדירים דחיפויות שונות"

 להיות זמין בטווח של עד ארבעה שבועות".

על מקרפ"ר להשלים את תהליך קביעת תקופת ההמתנה המרבית לפגישה 

לטיפול נפשי המבוקש על ידי החייל בהוראה מחייבת, תוך הבחנה בין סוגי 

, על מנת להקטין את פוטנציאל הטיפול השונים הניתנים בידי מרכז ברה"ן

אבחון של מצבו הנפשי. קיומה של הנחיה כזו יאפשר גם -הסיכון הנובע מאי

 לקיים בקרה אפקטיבית יותר על טיב השירות הניתן למטופלי מרכז ברה"ן.

 

 

 לחוות דעת פסיכיאטרית  הפניה
מתועדים המפגשים של חיילי צה"ל עם גורמי חר"פ, וכן  CPR , במערכתכאמור

 .לטיפול המלצותיהם

האם מומשו ההפניות שנתנו רופאים "ר מקרפרשומות במבקר המדינה בדק  משרד

חוות דעת רפואית  קבלתפסיכיאטריים לצורך  צבאיים לחיילים לבדיקת רופאים

הפניות  1,697 שמסרה מקרפ"ר ובוהתבססה על קובץ  הביקורתפסיכיאטרית. 

היו  1,467, מתוכן 2016לאפריל  2015ינואר תקופה שבין המתייחסות ל לגורמי ברה"ן,

הפניות מתוך אותן  585לגבי  בבדיקה נמצא, כי פסיכיאטרית. דעת לחוותהפניות 

 עם עוקבת פגישה כי נערכה CPRבמערכת  תועד לא( 40%-)כהפניות  1,467

 ההפניה. לאחר פסיכיאטר

 2016בהתייחסות של רמ"ח ברה"ן שהועברה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

נמסר, כי "כלל החיילים שהופנו לבדיקה ]של פסיכיאטר[ אכן נבדקו ]וכי[ נתגלתה 

במהלך הביקורת שגיאה מיחשובית... שבה הפנייה ל]בדיקת כלל הגורמים במערך[ 

ברה"ן ]קב"נים ופסיכיאטרים[ סומנה בטעות כהפניה לפסיכיאטר". עוד נמסר בעניין 

ור מערכות המידע, ולהפיץ איגרת בדבר זה, כי בכוונת מרכז ברה"ן לפעול לשיפ

 שימוש נכון בהפניה לגורמי ברה"ן בקרב אנשי המקצוע. 



 ב67 שנתי דוח|    1694

משרד מבקר המדינה מעיר, כי הואיל וגורמי מקרפ"ר הזינו באופן לא נכון 

נמצאו נתונים שגויים, קיים קושי  CPRהפניות לבדיקה פסיכיאטרית, ובמערכת 

פסיכיאטר אכן טופלו כנדרש.  לוודא, כי כלל המטופלים שהופנו לבדיקת

מעיד על כך שמקרפ"ר לא קיימה  CPRקיומם של נתונים שגויים אלו במערכת 

פיקוח ובקרה מספקים על מימוש הפניות של רופאים צבאיים לבדיקת 

נתונים נכונים,  CPRפסיכיאטרים. על מקרפ"ר לוודא כי בעתיד יוזנו למערכת 

 ת מימושן של הפניות כאמור.וכי יינקטו פעולות בקרה נאותות לבחינ
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 ברה"ן ההנחיות של גורמי קיום

 הנחיותיהם קיום על של גורמי ברה"ן בקרה
 על פי הוראת מרכז ברה"ן בנושא "מתן הקלה זמנית או פטור זמני מסיבה נפשית

"מתן הקלה זמנית"(  הוראת קרפ"ר -)להלן  2007לחיילים בשירות חובה" ממרץ 

"מצבו הנפשי של חייל מחייב לעתים מתן פטור זמני מביצוע מטלה צבאית, על מנת 

למנוע פגיעה בחייל... התרשם הפסיכיאטר או הקב"ן המוסמך, כי יש מקום למתן 

פטור זמני מסיבה נפשית, יפרט את סוג ומשך ההקלה המומלצת... אשר יופנה אל 

 2008הקלות זמניות(. בהוראת קרפ"ר ממאי  -)להלן רופא היחידה ומפקד החייל" 

בדבר "הסמכת קב"נים למתן הוראות בתחום בריאות הנפש )ברה"ן(" נקבע כי דינן 

 של הנחיות קב"נים הוא "כדין הוראות רופא מומחה".

הוראת  -בנושא "ניהול רשומת ברה"ן" )להלן  2006על פי הוראת מרכז ברה"ן ממאי 

 יפתח רשומת ברה"ן לכל מטופל, החל 6ברה"ן"(, "קצין ברה"ןברה"ן "ניהול רשומת 

מהמפגש הראשון. הרישום ינוסח בבהירות עם סיום המפגש או במהלכו". מטרת 

הוראה זו היא "לפרט נוהל קיום רשומת ברה"ן ואחזקתה", והיא קובעת כי תוכן 

יפול הרישום יכלול גם את "תכנית ההתערבות/הטיפול. פירוט מהלך ההתערבות/הט

" וסטאטוס ביצועןלרבות ההמלצות ]שכאמור דינן כדין הוראת רופא מומחה[ 

 )ההדגשה של משרד מבקר המדינה(.

טוס א"ן על "סטברה גורמי שמקיימים הבקרה אתבדק  המדינה מבקר משרד

 בביקורת. שנבדקו השדה ביחידותהמפקדים  בידי הנחיותיהםביצוען" של 

מכירים את  אינם של חיל האיסוף הקרביובגדוד  "יבז"ן ברה, כי גורמי נמצא

בידי המפקדים;  הנחיותיהםטוס ביצוען" של אההוראה בדבר מעקב אחר "סט

 כנדרש.  זה מעקבמתעדים  אינם גם ומשכך

תיעוד סטאטוס הביצוע של הנחיות גורמי ברה"ן נועד לאפשר לגורמי הברה"ן 

יות אלו, ובכך לשפר את ביחידות ולמרכז ברה"ן פיקוח ובקרה על יישום הנח

תיעוד של המעקב אחר יישום -שירותי ברה"ן הניתנים לחיילי צה"ל. אי

ההנחיות על ידי גורמי ברה"ן פוגע ביכולת לקיים פיקוח ובקרה נאותים. על 

מרכז ברה"ן לבחון את הוראת ברה"ן "ניהול רשומת ברה"ן", ולהגדיר באופן 

חר "סטאטוס ביצוען" של הנחיות ברור ובמפורט כיצד יש לקיים את המעקב א

 גורמי ברה"ן.

 

 

 
 קב"ן או פסיכיאטר.  6
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 על ידי מפקד לחייל תומך ליווי
מוגדרים הפטורים וההקלות על רקע  2007בהוראת קרפ"ר "מתן הקלה זמנית" ממרץ 

 נפשי שקב"ן רשאי להורות עליהן: "א. פטור זמני מנשיאת נשק לצורך טיפול בחייל; 

אבטחה מחוץ ליחידה )אבט"ש(; ג. אי כשירות ב. אי כשירות זמנית לביצוע משימות 

 זמנית לביצוע משימות אבטחה ביחידה; ד. אי כשירות זמנית לביצוע מטווחים; 

 ה. שמירה במשמרת ראשונה בלבד; ו. אי כשירות זמנית לביצוע שמירת לילה; 

 של שעות רצופות ביממה". כאמור, מעמדה 7ז. שמירה עם בן זוג; ח. שינה של 

  הוראת רופא מומחה. כשל הוא למפקד"ן קב הנחיית

הנחיות  20,376מנתוני מקרפ"ר שנמסרו למשרד מבקר המדינה עולה, כי מתוך 

  11,570, 2016לאפריל  2015שגורמי ברה"ן נתנו למפקדים בתקופה שבין ינואר 

( היו הנחיות של "ליווי תומך לחייל ע"י מפקד". בביקורת נמצא, כי הנחיה זו 57%-)כ

לולה בהוראת קרפ"ר "מתן הקלה זמנית", וממילא לא נקבעה המתכונת אינה כ

למימושה של הנחיה זאת על ידי המפקדים, ולהדרכתם בנושא "ליווי תומך". להלן 

 :2מוצגים הנתונים בתרשים 

 הנחיות גורמי ברה"ן למפקדים: 2תרשים 

 

"סגן הרמטכ"ל הנחה, כי תגובשנה  בתגובת צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי

 מפקד'". יהנחיות ברורות להמלצה 'ליווי תומך לחייל על יד
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 של בהנחיה השימוש

", לחייל תומך ליווי"
 מוגדרת שאינה

 מתן" ר"קרפ בהוראת
 בהיקף", זמנית הקלה

 הנחיה כל וללא רב
 מעשית והכשרה
 לרוקן עלול, למפקד
 מתוכן זו הנחיה
 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי השימוש בהנחיה של "ליווי תומך לחייל", 

"מתן הקלה זמנית", בהיקף רב וללא כל  שאינה מוגדרת בהוראת קרפ"ר

הנחיה והכשרה מעשית למפקד, עלול לרוקן הנחיה זו מתוכן, ולהפוך אותה 

ל"אות מתה". זאת ועוד, בהיעדר הנחיות ברורות וליווי מקצועי למפקדים לגבי 

מהות המושג "ליווי תומך לחייל", לא ניתן לבקר את פעולותיהם של 

יתן ליווי כזה ומה טיבו. על מרכז ברה"ן להסדיר המפקדים, ולוודא האם אכן נ

בהוראה את הפעולות הנדרשות ממפקדי צה"ל בבואם לטפל בחייל שנזקק 

   ל"ליווי תומך".
 "ן יזומהברהביקורת 

בב"י היא מפגש שיוזם גורם  קביעת תדירות מזערית לביקורת ברה"ן יזומה:

ברה"ן עם חייל מטופל כחלק מסדרת מפגשים המיועדת לבקרה על מצבו הנפשי. 

יזומה" הוגדרו "המקרים בהם יוחלט על  בהוראת קרפ"ר בדבר "קיום ביקורת ברה"ן

קיום ]בב"י[ אחר חיילים", ונקבע האופן שבו תיערך בב"י. בהוראה נקבע, כי בב"י 

"אודות חייל נחוצה, במקרים מסוימים, על מנת להבטיח כי יינתן לו טיפול רפואי 

נאות". בהוראה מפורטים המקרים שבהם חייל נדרש לביקורת כזאת, כמו "עדות 

ע פסיכוטי בעבר... טיפול תרופתי פסיכוטי בהווה... מי שבעברו ניסיון אובדני לאירו

או ניסיון לפג"ע ]פגיעה עצמית[" ועוד. בהוראה מפורטות גם דרכי הרישום והתיעוד 

של חיילים שיש לזמנם לבב"י ועוד. בביקורת עלה, כי לא קיימת הנחיה בדבר מהי 

 התדירות המזערית לעריכת בב"י.

תדירות מזערית לעריכת בב"י עלולה לגרום למצבים שבהם חיילים  קביעת-אי

הזקוקים לבב"י לא יטופלו. קביעת תדירות מזערית תאפשר למרכז ברה"ן 

לקיים בקרה, ולמנוע מצב שבו חיילים הזקוקים לטיפול לא יזכו לו, דבר העלול 

לפגוע במתן תמיכה וטיפול במועד. על מרכז ברה"ן לשקול לקבוע תדירות 

 מזערית לצורך עריכת בב"י. 

משרד מבקר המדינה בדק את רשומות מקרפ"ר לגבי חיילים  קיום פגישות בב"י:

 2015שנדרש לקיים להם בב"י. בבדיקה עלה, כי במהלך התקופה שבין ינואר 

חיילים  614-חיילים, אולם ל 5,582-ל המלצות לבב"י 11,090ניתנו  2016לאפריל 

 (, לא נערכה הבדיקה בפועל.11%-מתוכם )כ

משרד מבקר המדינה מעיר, כי במצב זה עלול להיפגע הטיפול הנפשי בחיילים 

קיום בדיקה זו, ולנקוט צעדים -אלה. על מרכז ברה"ן לבדוק את הסיבות לאי

 קיומה. -להקטנת שיעורי אי
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רת נמסר, כי "ההערה מקובלת ]וכי[ מתקיימת בתגובת צה"ל לטיוטת הביקו

בחודשים האחרונים ]עבודת מטה[... להסדרת הנושא... ]ש[צפוייה להסתיים עד סוף 

 ".2016דצמבר 

 

 

 פסיכיאטרים בידישנרשמו ניפוק תרופות 
. 7במסגרת הטיפול הנפשי רושמים פסיכיאטרים מרשמים לתרופות לחיילים מטופלים

בין מרשמי התרופות שנתנו פסיכיאטרים למטופליהם  8המשרד מבקר המדינה השוו

 55לגבי  2016לאפריל  2015במהלך התקופה מינואר  9לבין התרופות שנופקו בפועל

. להלן ממצאי 11חיילים 4,683-מרשמים ל 18,537-, שנרשמו ב10התרופות הנפוצות

 ההשוואה: 

מרשמים  8,778התרופות הנפוצות נופקו בפועל  55-מרשמים, ל 18,537מתוך  .1

 (.3מהמרשמים שניתנו )הנתונים בתרשים  47%-המהווים כ

( נרשמו יותר מרשמים מכפי 86%-)כ 4,683חיילים מתוך  4,019-נמצא כי ל .2

 או מרשמים 15 של חיילים שלגביהם היה הפרש 38שנופקו להם, מהם נמצאו 

   .להם לבין אלה שנופקו בפועל שנרשמו מספר המרשמים בין יותר
 
 ראו בקובץ דוחות זה את הפרק "הסדרה ופיקוח בתחום הרוקחות".  7

יכיאטרים מרשמים שנתנו פס 22,528לבקשת משרד מבקר המדינה, מסרה מקרפ"ר רשימה של   8

ניפוקים של תרופות  10,224ורשימה של  2016לאפריל  2015במהלך התקופה שבין ינואר 

 במהלך תקופה זו.

יצוין כי ניפוק מרשם אינו מבטיח כי המטופל אכן נטל את התרופה. הביקורת לא בדקה את   9

 שיעור נטילת התרופות שנופקו בפועל.

 מים בתקופה הנבדקת.מרש 50תרופות שלכל אחת מהן נרשמו מעל   10

בנוהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות בנושא "כללים לשיפור שימוש מושכל והיענות לטיפול   11

 137התרופתי במטופלים שנרשמו עבורם תכשירי מרשם, באמצעות מידע שאינו מסחרי", מספר 

משרד צוין, כי "שימוש מושכל בתכשירים רפואיים )תרופות( הינו מטרה חשובה ש 5.1.2015-מ

הבריאות ואגף הרוקחות שמו כיעד חשוב לקדמו. בעיית ההיענות לטיפול התרופתי הינה חובקת 

עולם ובעלת השלכות שליליות, ישירות ועקיפות, על בריאות המטופל, ותורמת לבזבוז ניכר 

 במשאבי מערכת הבריאות". 
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 מרשמים שנרשמו על ידי פסיכיאטרים: 3 תרשים

 

נטילת תרופות שניתנו לחולים היא -בתגובת צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי אי

"תופעה רחבה ומשמעותית אשר קיימת במערכת הציבורית בכלל... הדרך היעילה 

ביותר להתמודדות... ]עם התופעה היא[ שיפור הקשר הטיפולי: מתן הסבר מפורט 

ות וכמובן ביסוס האמון בין על הטיפול, וידוא כי המטופל הבין, מתן אפשרות לשאל

המטופל למטפל. יצוין כי קיים מנגנון נוסף במטרה לוודא נטילת הטיפול התרופתי... 

והוא באמצעות ]בב"י[... בהמשך להמלצת טיוטת הדוח, תבחן אפשרות להוספת 

[ בדבר נטילת טיפול תרופתי, שיוזן במפגשי המעקב... CPRשדה להזנה ]במערכת 

ניפוק תרופות שלעיל[ מייצג את החיילים אשר קיבלו מרשם  ]וכי[ הנתון ]לגבי

מפסיכיאטר צבאי ולא נופקה להם תרופה מבית המרקחת הצבאי... ]אולם[ לא ידוע 

 אזרחי". -האם החייל נטל את התרופות מבית מרקחת אחר 
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 שבהם רבים במקרים

 פסיכיאטרים רשמו
 תרופות ל"בצה

, מטופלים לחיילים
 נופקו לא אלו תרופות

 גובר ומשכך, ל"בצה
 לא הן כי הסיכון
 ידי על נצרכו

 המטופלים
 

מכל האמור לעיל עולה, כי במקרים רבים שבהם רשמו פסיכיאטרים בצה"ל 

לים, תרופות אלו לא נופקו בצה"ל, ומשכך גובר הסיכון תרופות לחיילים מטופ

 כי הן לא נצרכו על ידי המטופלים, דבר העלול לפגוע בבריאותם. לדעת

על  ,חייליו לבריאות"ל צה נושא שבה האחריות בשל, המדינה מבקר משרד

מקרפ"ר לבחון את הגורמים לפערים בין מספר המרשמים שניתנו לחיילים 

שמכוחם נופקו בפועל תרופות לחיילים. כמו כן, על  לבין מספרם של אלו

לקבוע  של חיילי צה"ל לטיפול תרופתי;לשיפור ההיענות  מקרפ"ר לפעול

; ולהסדיר כללי בקרה מדדים להיענות; להגדיר יעדים לצמצום התופעה

ומעקב על ניפוק תרופות שנרשמו למטופלים, על מנת להקטין את הסיכון 

  ורכים את התרופות שנרשמו להם.לכך שחיילי צה"ל אינם צ

 
; "ןברהגורמי  קיום הוראותבקרה על הפיקוח וליקויים ביכולת ה זה עלו בפרק

בנוסף לזאת נמצאו מקרים שבהם הנחיות גורמי ברה"ן לא קוימו או שלא היו 

ברורות דיין, ושמרכז ברה"ן לא קיים פיקוח ובקרה מספיקים לצורך תיקון 

מטרתם של פיקוח ובקרה על קיום הוראות מרכז ברה"ן לוודא, כי . המצב

לי צה"ל. על בחיי הנפשי ימולאו, דבר שייטיב את הטיפול"ן ברהגורמי  הנחיות

מרכז ברה"ן להסדיר את ההוראות הדרושות, ולקיים פיקוח יעיל על יישום 

  הנחיות גורמי ברה"ן.
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ברה"ן  בנושאהציבור הטיפול בפניות 

 במקרפ"ר

 בנושאהציבור  בפניותהגופים המטפלים 
 "ר במקרפ "ןברה

חוק זכויות החולה( נקבע, כי "מנהל  -)להלן  1996-בחוק זכויות החולה, התשנ"ו

מוסד רפואי ימנה עובד שיהיה אחראי לזכויות המטופל שתפקידיו הם... מתן ייעוץ 

וסיוע למטופל בקשר למימוש זכויותיו... ]ו[קבלת תלונות של מטופלים, בדיקתן 

 והטיפול בהן".

קרפ"ר הוראת  -בנושא "זכויות החולה בצה"ל" )להלן  2011בהוראת קרפ"ר ממרץ 

"זכויות החולה"( נקבע, כי "ראש מדור ארגון ובקרה בלשכת קצין רפואה ראשי מונה 

ע"י קרפ"ר כאחראי על זכויות המטופלים בחיל הרפואה. תפקידיו יהיו: א. מתן ייעוץ 

וסיוע למטופל בקשר למימוש זכויותיו על פי הוראה זו. ב. קבלת תלונות של 

יל הרפואה פועל מוקד "מקול הלב" המשמש מטופלים, בדיקתן והטיפול בהן". בח

כמרכז מידע ושירות רפואי של החיל. כחלק ממוקד "מקול הלב" פועל מוקד תלונות 

מוקד פר"ח(, שמטרתו לענות על הנדרש בחוק זכויות החולה.  -ופניות חילי )להלן 

על פי אתר האינטרנט של חיל הרפואה "מוקד הפניות ]פר"ח[ של חיל הרפואה 

וף נותן שירות, ייעוץ, ומענה לפניות הציבור, בכל התחומים הקשורים לעשייה מהווה ג

חובה,  -בחיל הרפואה. המוקד נותן מענה לאוכלוסיות המשרתות בצה"ל ומי מטעמם 

קבע, מילואים, פניות סגל, משפחות, בעלי עניין שונים כגון עורכי דין ואנשי ציבור. 

חבות כגון... פקודות והוראות הנוגעות המוקד נותן מענה לסוגי פניות רבות ונר

לזכויות החייל בתחום הרפואה... תלונות אודות יחס או טיפול רפואי לקוי... ]ו[בקשות 

 למידע על פי חוק חופש המידע". 

 -בנוסף לכך, בענף קליני שבמחלקת ברה"ן פועל מדור ייעוץ, פניות ואשפוזים )להלן 

מדור ייעוץ, ראו גם בפרק בנושא עדכון הפק"א של מרכז ברה"ן(. מהביקורת עולה, 

כי בפועל תפקידי המדור הם, בין היתר, מתן מענה לפניות מצד גורמים צבאיים 

ואזרחיים ומענה לקבילות. הפניות בנושא ברה"ן המגיעות למוקד פר"ח מופנות 

קד פניות ציבור ואינו אמור לקבלן לטיפול מדור ייעוץ, אולם המדור אינו מהווה מו

 ישירות. 

 גדול ייעוץהמטופלות במדור בביקורת נמצא, כי מספר פניות הציבור בנושא ברה"ן 

 4להלן בתרשים  מוקד פר"ח. שמפנה אליו"ן ברהממספר הפניות בנושא  משמעותית

נתונים של מקרפ"ר על מספר הפניות שהתקבלו במוקד פר"ח בנושא ברה"ן 

 מספר הפניות בתחום ברה"ן שטופלו במדור ייעוץ:בהשוואה ל
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 פניות ציבור בנושא ברה"ן למוקד פר"ח ולמדור ייעוץ: 4תרשים 

 

. הנתונים הוצגו כך תוך נקיטת 2014של שנת  המחצית הראשונהייעוץ היו נתונים רק לגבי  במדור * 

 מקלה. גישה 

"ן שבחלקן הגדול ברה בנושא ציבורייעוץ מגיעות פניות  שלמדור, עולהאלה  מנתונים

. הרפואה בחיל ציבור פניות לקבלת הרשמי המוקד שהואמוקד פר"ח,  באמצעות אינן

"ר פועלים למעשה במקביל שני מוקדי פניות בנושא שבמקרפ כך עלהדבר מצביע 

 "ן. ברה

בביקורת נמצא, כי קיימים הבדלים בדרכי ההתקשרות של הפונים למוקד פר"ח 

פנייה למוקד פר"ח יכולה להיות בטלפון, בפקס, בדואר ובאמצעות ולמדור הייעוץ. ה

. דרכי ההתקשרות למוקד פר"ח מפורטות באיגרות 12פורום חיל הרפואה בצה"לנט

לחייל ובאתר האינטרנט של חיל הרפואה. לעומת זאת, דרכי ההתקשרות למדור 

שורת: שיחות הייעוץ אינן מפורסמות. פניות למדור הייעוץ מתקבלות במגוון דרכי תק

טלפון למדור, בפקס, בדואר אלקטרוני צה"לי )גם לגבי תלונות המופנות ממוקד 

פר"ח(, בשיחות לטלפון האישי של רמ"ד הייעוץ ואף באמצעות "וואטסאפ". הפניות 

נעשות על ידי גורמים שונים, ובהם חיילים, הורי חיילים ועורכי דין, הן ישירות והן 

 "ל.באמצעות גורמים אחרים בצה

 
 התקשרות באמצעות אתר חיל הרפואה ברשת הפנימית של צה"ל.  12
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 פגיעה להיגרם עלולה
 הטיפול בעת בשוויון
 בנושא הציבור בפניות

 שפנו אלו בין ן"ברה
 אלו לבין ח"פר למוקד

 למדור במישרין שפנו
 ייעוץ

 

 ציבור בתחום פר"ח לפניות"ר קיים מוקד במקרפכי  ,עולה מן האמור לעיל

מדור של  ולטיפול ן"ברה בנושאמקבל  שהוא, שאמור להעביר פניות הרפואה

. אולם, בפועל, הפך מדור הייעוץ במרכז ברה"ן למוקד "ןברה הייעוץ במרכז

, שאליו מגיעות ישירות פניות בנושא ברה"ן, נוסף לפניות ציבור בנושא ברה"ן

שלא באמצעות מוקד פר"ח. לא זו אף זו, התברר, כי היקף הפניות למדור ייעוץ 

עם זאת עלה  גדול משמעותית מהפניות המגיעות למוקד פר"ח בנושא ברה"ן.

לחלק , ורק ייעוץ אינן מפורסמות ברבים למדורההתקשרות  בביקורת, כי דרכי

זה, שכאמור אינו המוקד המיועד ות דרכי ההתקשרות למדור מהפונים ידוע

משרד מבקר המדינה מעיר,  לקבל פניות ציבור בתחום הרפואה ובכללו ברה"ן.

כי מצב זה עלול לגרום לכך שהפונים למדור ייעוץ יקבלו טיפול מהיר יותר, 

גרם פגיעה היל העלולשכן הם יצרו קשר במישרין עם מרכז ברה"ן. באופן זה 

בין אלו שפנו למוקד פר"ח  "ןברהוויון בעת הטיפול בפניות הציבור בנושא בש

  .לבין אלו שפנו במישרין למדור ייעוץ

 נמסר, כי "הערת המבקר מקובלת".בתגובת צה"ל לטיוטת הדוח 

על מקרפ"ר למסד אפוא את הטיפול בפניות הציבור בתחום ברה"ן כך שהן 

מוקד פר"ח, כדי להבטיח שהטיפול בפניות כאלה  -ירוכזו באמצעות גורם אחד 

 יהיה שוויוני. 

 

 

 "ן ברהבנושא ציבור  פניותב טיפול
ניות הציבור בנושאי ברה"ן התפלגות פ 2להלן בלוח  :פניות ציבור וסיווג מיון

 לפי נתוני המוקד שנמסרו למשרד מבקר המדינה:  2015-2013במוקד פר"ח בשנים 

 התפלגות פניות הציבור במוקד פר"ח: 2לוח 

 2015 2014 2013 סוג הפנייה
 11 14 21 יחס מזלזל מצד גורמי ברה"ן

 8 2 20 הפניה לרופא מומחה-אי
 7 5 4 קבלת המלצת רופא מומחה-אי

 19 22 10 חוות דעת נוספתבקשה ל
 248 152 183 *ברה"ן אחר

 293 195 238 ה"ס
 .בלוח המפורטים האחרים בסיווגים נכללות שאינן שונים בנושאים פניות"ח פר מוקד מגדיר כך * 
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במדור  התפלגות הפניות בנושאי ברה"ן 3בהשוואה לנתוני מוקד פר"ח, להלן בלוח 

 לפי נתוניו שהועברו למשרד מבקר המדינה: 2015-2013ייעוץ בשנים 

 התפלגות פניות הציבור במדור ייעוץ: 3לוח 

 2015 **2014 2013 *היסוג הפני
 85 230 247 פניות להתייעצות

 559 192 380 פניות לבקשות בדיקה
 472 186 371 פניות עריקים

 1,116 608 998 "הס
שנמסרו נוטרל טיפול המדור בקבילות, שאינן מטופלות במוקד פר"ח, ובבקשות  מהנתונים * 

 "ן.ברהחומר, שאינן משויכות במוקד פר"ח לפניות בנושא  לקבלת 

 .2014 של שנת המחצית הראשונה לגבי רק נתונים כולל הוא כי נכתב שנמסר בדוח ** 

בין הדיווחים על מהשוואה בין הדיווחים על פניות למוקד פר"ח בנושא ברה"ן ל

הפניות שטופלו במדור ייעוץ בנושא זה עולה, כי מיון וסיווג הפניות נעשה באופן שונה 

במוקד פר"ח ובמדור ייעוץ: שעה שבמדור ייעוץ מסווגות הפניות לשלושה סוגים 

)פניות להתייעצות, פניות לבקשות בדיקה ופניות עריקים(, במוקד פר"ח נעשה המיון 

קבלת -אחרות המתייחסות בעיקר לפגיעה בפונים )כמו איעל פי אמות מידה 

 הפניה לרופא מומחה ויחס מזלזל מצד גורמי ברה"ן(.-המלצות רופא מומחה, אי

בביקורת עלה, כי תמונת המצב העולה מדיווחי  :בפניות הציבור וטיפול תיעוד

מדור הייעוץ על הטיפול בפניות אינה שלמה. תיעוד הפניות נעשה בהתאם לדרכי 

התקשורת שבאמצעותן נשלחו: פניות בפקס נרשמות בגיליון המנוהל במדור; פניות 

 ב"צה"לנט" מתויקות בתיקיות במחשב; פניות טלפוניות או באמצעות "וואטסאפ" אינן

מתועדות במסודר. כמו כן, מהמסמכים עולה, כי לא תועדו פניות במדור במחצית 

. לעומת זאת, במוקד פר"ח, שהוא כאמור מוקד הפניות של 2014השנייה של שנת 

חיל הרפואה, קיימים נוהלי הבטחת איכות שבהם נקבע אופן הטיפול בפניות, תיעודן 

עוץ לא קיימים כללים לגבי דרכי וכן לוחות זמנים לטיפול בהן, שעה שבמדור היי

 הטיפול בפניות.

משרד מבקר המדינה מעיר, כי במדור ייעוץ, המקבל ממוקד פר"ח פניות 

הטיפול ו התיעוד, הסיווג, המיוןכללים לגבי דרכי  קיימים בנושאי ברה"ן, לא

מדור ייעוץ כי  ,"ר לוודאמקרפ עלבפניות בדומה לאלה הקיימים במוקד פר"ח. 

דומה לסיווגן במוקד; זאת,  באופן"ח פר שהוא מקבל ממוקד פניותיסווג את ה

"ן ברהעל מרכז בנוסף לכך,  על מנת להיטיב את מנגנון המעקב והבקרה.

שיתייחסו גם לעדכון  ייעוץ, למדור המגיעות בפניות לטיפול נהלים לקבוע

 כל הפניות כי מוקד פר"ח לגבי פניות שהתקבלו במדור במישרין, ולוודא

 ו כראוי.יתועד
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 הגדרת המונח "מידע רפואי"

בחוק זכויות החולה מוגדר "מידע רפואי" כ"מידע המתייחס באופן ישיר למצב 

בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו", ונקבע כי "מטפל או 

עובד מוסד רפואי, ישמרו בסוד כל מידע הנוגע למטופל, שיגיע אליהם תוך מילוי 

ות החולה" הוגדר "מידע רפואי" תפקידם או במהלך עבודתם". בהוראת קרפ"ר "זכוי

באופן זהה להגדרה בחוק זכויות החולה. יודגש כי מידע רפואי כולל מידע לא רק 

 מתחום הברה"ן.

בדבר "כללים למסירת מידע רפואי למי שהמידע דרוש  1993בהוראת קרפ"ר ממרץ 

לו לצורך מילוי תפקידו על פי דין" נקבע, כי מידע רפואי הוא "נתונים על מצב 

בריאותו הגופני או הנפשי של אדם, בין שהם בכתב ובין שאינם בכתב, בין אם הם 

 ממוכנים ובין שאינם ממוכנים".

בעניין "העברת מידע מגורמי ברה"ן למפקדים  2005בהוראת קרפ"ר מאוקטובר 

ולגורמים חיצוניים אחרים" נקבע, כי מידע רפואי הוא "מידע המועבר לגורם ברה"ן 

, תוך כדי עבודתו והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לגורם בעל פה או בכתב

, ממצאי [13]ברה"ן, בדרך כלל, מתוך אמון שישמרם בסוד; לרבות מידע אנמנסטי

בדיקות, אבחנות, התייעצויות, מסקנות והמלצות לטיפול במטופל; למעט מידע 

הנובעות  )כגון: ימי מחלה, משמעויות צבאיות 102שמותר להעבירו למפקד על טופס 

 מן האבחנות, פטורים והקלות, ללא ציון מידע רפואי(".

בנושא "ניהול ואבטחת הרשומות הרפואיות ומאגרי  2016בהוראות קרפ"ר מפברואר 

מידע רפואיים" נקבע, כי מידע רפואי הוא "מידע המתייחס באופן ישיר למצב 

ת מידע רפואי בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל או לטיפול הרפואי בו, לרבו

פרטי המטפל או עצם  וכןשנאסף על ידי גורמים רפואיים מחוץ לחיל הרפואה, 

 ישיר באופן ללמד כדי בהן שיש ככל, מסוים מטפל רפואיההזדקקות לגורם 

" )ההדגשה של משרד כאמור בו הרפואי הטיפול או המטופל של מצבו על

 מבקר המדינה(.

הנחיות שנתנו גורמי ברה"ן לחיילים מטופלים, ואשר הועברו  15,957הביקורת בדקה 

( כללו הפניה 10%-הנחיות )כ 1,616למפקדים ביחידות השדה שנבדקו, ונמצא כי 

לחוות דעת רופא פסיכיאטר, כלומר כללו מידע על הזדקקות לגורם רפואי מטפל. 

(, כללו מידע 4%-הנחיות כאמור )כ 15,957הנחיות מתוך אותן  687כמו כן, נמצא כי 

בדבר מתן טיפול תרופתי לחיילים. מידע זה כשלעצמו יכול ללמד על עצם 

הזדקקותם של המטופלים למטפל מסוים, ויש בו כדי ללמד על הטיפול הרפואי 

 בהם.

 
 The concise, מתוך מילון Anamne's: patient's account of his medical history -יה רפואית היסטור  13

Oxford Dictionary ,1982. 
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 שונות הגדרות ריבוי

 עלול" רפואי מידע"ל
 בהירות לחוסר לגרום
 ר"מקרפ גורמי בקרב

 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי ריבוי הגדרות שונות ל"מידע רפואי" עלול 

גורמי מקרפ"ר בכלל ומרכז ברה"ן בפרט לגבי  לגרום לחוסר בהירות בקרב

המידע הנכלל במסגרת המונח "מידע רפואי"; לגרום לחשיפת "מידע רפואי" 

 למי שאינו רשאי לכך; ולפגוע בפרטיות של המטופלים. 

בתגובת צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי "נדרשת בחינה פרטנית ומורכבת בכל 

מקרה ומקרה ]של מסירת מידע רפואי[... לכן נדרש פירוט ולא ניתן להסתפק 

בהגדרה אחידה בעניין מידע רפואי כקבוע בחוק זכויות החולה". עוד נמסר, כי "על 

רפ"ר יכינו טיוטה של מנת לחדד את הנושא הרגיש, מחלקת ברה"ן ויועמ"ש מק

הגדרת 'סודי רפואי' על פי חוק זכויות החולה אל מול עבודת גורמי הרפואה 

הצבאיים. הטיוטה תוצג לקרפ"ר ועל פי החלטתו תופץ למפקדי צה"ל". בהתייחסות 

רמ"ח ברה"ן לטיוטת הביקורת נמסר, כי ב"דצמבר הקרוב תופץ איגרת הבהרה 

יות רפואית ועל החריגים לה בהתאם לפקודות וחידוד הנהלים בדבר שמירה על סוד

 הצבא".

על מקרפ"ר לקבוע הגדרה אחידה ל"מידע מבקר המדינה מדגיש, כי  משרד

רפואי", התואמת את צורכי הצבא, ומתיישבת עם ההגדרה בחוק זכויות החולה, 

ולהשלים את הטיפול בנושא שמירת מידע זה ומניעת חשיפתו בפני מי שאינם 

 רשאים לכך.
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 הבקרה על עבודת גורמי ברה"ן

בהוראת עבודה של מדור פסיכיאטריה בענף הקליני של מחלקת ברה"ן בנושא 

נקבע "פרוט  2014הוראת העבודה( ממרץ  -"הדרכה ובקרה לפסיכיאטרים" )להלן 

חניכה, הדרכה ובקרת איכות על מקצועיות הטיפול ואיכות הרשומה של 

וין כי "רמ"ד פסיכיאטריה יבצע את פסיכיאטרים במערך". בהוראת העבודה צ

 הבקרה באמצעות פורמט הבקרה" המצורף להוראת העבודה כנספח. 

כי "חלק הבקרה של  ,2016 ביוני הביקורת לצוות מסר פסיכיאטריה"ד רמ

הפסיכיאטרים ]בהוראת העבודה[ אינו מיושם הלכה למעשה ואין עבודה של בקרות 

ד של בקרות כאלו... יש לציין כי בצה"ל לא על פי הפורמט בנוהל וכן לא קיים תיעו

יוצא אפוא, כי הבקרה על עבודת  קיים נוהל שבו רופאים מומחים עוברים בקרה".

 הפסיכיאטרים במרכז ברה"ן לא נעשתה כנדרש.

"ן "לפקח ולבצע בקרת ברה במחלקת"ן נקבע כי תפקיד ענף קב"נים ברה"א בפק

 בביקורתנים ביחידות השונות". "ן בצה"ל ולעבודת הקב"ברהאיכות למרפאות 

"ן בלי שהוסדרו ברה במרכז נערכונמצא, כי בקרות על עבודת קב"נים 

 "ק.לת"ם וביחידה במיקו בקרה נערכה לא כיבהוראות; ו

, בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה, הוציא מרכז ברה"ן הוראה 2016במאי 

מקצועית". בהוראה זו הוגדרה לראשונה החובה לקיים בקרה  בדבר "בקרת ברה"ן

מקצועית לקב"נים )שאינם פסיכיאטרים(; וכן נוספה לה הוראת העבודה לגבי 

פסיכיאטרים; ההוראה כוללת את כלל המסגרות שבמרכז ברה"ן, לרבות מיקו"ם 

והיחידה לת"ק, ונקבע בה, כי "בקרת ברה"ן מקצועית ]הן לקב"נים והן 

 אטרים[ במסגרות השונות תבוצע מידי שנה על פי תכנית בקרה שנתית".לפסיכי

בהתייחסות צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי "נכתבה הוראת מרכז ברה"ן, תוך כדי 

הביקורת ובעקבות המלצותיה, בכדי לשקף ולעגן את הנדרש בתחום הבקרה ]ו[כל 

שו שינויים רבים הקב"נים עברו בקרה על פי ההוראה... בשנתיים האחרונות נע

בתחום הביקורת במערך בריאות הנפש בצה"ל ]ובוצעה[ בקרה על כל קב"ן מידי 

 שנה".

הטיפול הנפשי שמעניקים הפסיכיאטרים והקב"נים הוא תהליך מקצועי 

מובהק, ומכאן החשיבות הרבה לתהליכי הבקרה עליו, האמורים לזהות תקלות 

ה מקצועית מקיפה בנושא ולהוביל לתהליכי שיפור נדרשים. פרסום הורא

בעקבות הביקורת מהווה צעד ראשון הנדרש כדי לתקן את הליקוי שהיה קיים 

בתחום זה. על מרכז ברה"ן לוודא קיומה בפועל של בקרה יעילה על עבודת 

גורמי הברה"ן, על מנת להבטיח את איכות הטיפול שמרכז ברה"ן יעניק 

 למטופליו בעתיד. 
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 ןעדכון הפק"א של מרכז ברה"

פק"א מוגדרת בצה"ל כ"מסמך ארגוני המפרט את ייעודה של מסגרת ארגונית, את 

תפקידה, את מעמדה ואת מסגרת הפעילות שלה. זוהי האסמכתה החוקית 

לפעילותה של המסגרת מרגע הקמתה ועד לביטולה, והיא תקפה רק לאחר אישור 

 הגורם המוסמך". 

שינויים ארגוניים שנעשו במרכז  אינה מביאה לידי ביטוי 2001פק"א ברה"ן משנת 

ברה"ן מאז פרסומה. כך למשל, רמ"ד פסיכיאטריה אחראי בפועל לקיום בקרה 

מקצועית על פסיכיאטרים במערך ברה"ן, על אף שבפק"א ברה"ן אין אזכור 

לאחריותו זאת; תפקידי רמ"ד בקרת האשפוזים ותפקידי קצין הייעוץ והפניות, 

ונעשים בפועל על ידי רמ"ד ייעוץ פניות ואשפוזים  המופיעים בפק"א ברה"ן, אוחדו

 מדור ייעוץ(. -)ראו לעיל 

משרד מבקר המדינה מעיר, כי נוכח חשיבותה של הפק"א, בהיותה, לפי 

הגדרת צה"ל, האסמכתה החוקית לפעילותה של מסגרת צבאית, ונוכח הפער 

ו, הקיים בין המבנה, הארגון והפעילות של מרכז ברה"ן ובין הפק"א של

על מקרפ"ר לעדכן את הפק"א של מרכז  -האמורה להסדיר את פעילותו 

 ברה"ן, כדי שהיא תשקף נכונה את תפקידיו ואת המבנה הארגוני שלו. 
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למלש"בים שחרור מסיבות נפשיות 

 מהאוכלוסייה החרדית

חוק שירות  מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית, בדומה לכל המלש"בים, מזומנים מכוח

והתקנות שהותקנו מכוחו להתייצבות בלשכות הגיוס לצורך בדיקה רפואית  14ביטחון

ולבדיקה לשם קביעה של מידת התאמתם לתפקידים שונים בצבא. במסגרת 

תהליכים אלה נכללות בדיקות רפואיות שונות, שלפי תוצאותיהן נקבע לכל מלש"ב 

אלה העומדים כושרו הבריאותי המבוטא על ידי הפרופיל הרפואי וסעיפי הליקוי. 

 בתנאים שנקבעו בחוק שירות ביטחון, מקבלים צו דחיית שירות. 

כשירות קבועה -בהוראת מרכז ברה"ן בנושא "קביעת סעיף ליקוי נפשי שמשמעותו אי

( לשירות ביטחון" נקבעו גורמי ברה"ן 24כשירות ארעית )פרופיל -( או אי21)פרופיל 

כשירות -נפשי, שמשמעותו אי המוסמכים לאשר המלצה על קביעת סעיף ליקוי

כשירות ארעית לשירות צבאי, ופורטו ההליך והקריטריונים המנחים -קבועה ואי

. קבלת פטור משירות צבאי מסיבות נפשיות מאפשרת 15לקביעת סעיפי ליקוי אלה

 .16למלש"ב להימנע מהחובות שמטיל עליו חוק שירות ביטחון

 1,094נבדקו  2014ץ ליולי למשרד מבקר המדינה נמסר, כי בתקופה שבין מר

 מהם( 55%-)כ 607-ל וכי ,הגיוס בלשכותהחרדית  מהאוכלוסייה"בים מלש

 2016 לשנתתכנית העבודה  ממסמך על פטור משירות מסיבות נפשיות. הומלץ

"ן עולה, כי בתקופה שבין ינואר ברהשל מרכז  2015שנת העבודה  וסיכום

בלשכות  החרדית לוסייהמהאוכ"בים מלש 1,170נבדקו  2015לאוקטובר 

 . נפשיות מסיבות פטור עלהומלץ  מהם( 77%-)כ 899-הגיוס, וכי ל

נתונים של אכ"א, שנמסרו למשרד מבקר המדינה על שיעורי מתן  5להלן בתרשים 

 2011-2007פטור מסיבות נפשיות למלש"בים מהאוכלוסייה החרדית בשנים 

  בהשוואה לשיעורי פטור אלה באותן שנים בכלל אוכלוסיית המלש"בים: 
 2002חוק שירות ביטחון חל על מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית. למשך עשר שנים, בין שנת   14

)המכונה  2002-שס"בחל חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, הת 2012לשנת 

גם חוק טל(. תוקף החוק הוגבל לחמש שנים, שלאחריהן הוא הוארך בחמש שנים נוספות. בג"ץ 

, כי חוק טל אינו חוקתי. על כן נקבע, כי הכנסת לא תוכל להאריך את תוקף 2012פסק בשנת 

, )ניתן ביום הכנסת' נ השלטון לאיכות התנועה, 6427/02החוק במתכונתו הנוכחית. ראו בג"ץ 

)ניתן ביום  ישראל כנסת' נ בדימוס"ן רס, רסלר יהודה, 6298/07(; בג"ץ 11.5.2006

21.2.2012.) 

 המהווים עילה לפטור משירות.  60או סימול קשיי הסתגלות )קה"ס(  21פרופיל נפשי   15

ב ג לחוק שירות ביטחון נקבע, כי "לא יינתן צו דחיית שירות... ]אלא למלש"22בסעיף   16

( הוא לומד בישיבה גבוהה ציונית לימודים 1מהאוכלוסייה החרדית[ שמתקיימים בו כל אלה... )

( הוא לא עוסק בכל עיסוק 2שעות בשבוע... ) 45-תורניים, באופן סדיר, בהיקף שלא יפחת מ

 נוסף על לימודיו בישיבה".
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 בים"המלש שיעור

 החרדית מהאוכלוסייה
 משירות פטור שקיבלו

 סיבות בשל צבאי
 שנים פי גבוה נפשיות

 שלושה פי עד וחצי
 בים"המלש משיעור
 משירות פטור שקיבלו

 אלה מסיבות צבאי
 אוכלוסיית כלל מתוך

 בים"המלש
 

 שיעור פטור מסיבות נפשיות למלש"בים לפי שנות גיוס*: 5תרשים 

 

 חלפו היינו - (1993-1989שמוצו )שנת לידה  האחרונים הגיוס שנתוני חמשת את כוללים הנתונים  *

 .(2016מוצתה בשנת  2011גיוס  העיקרית )כך למשל, שנת הגיוס משנת חמש שנים

 "א.אכ מסמכי פי על" חרדית"אוכלוסייה  הגדרת ** 

 פטור שקיבלו מהאוכלוסייה החרדית"בים המלש שיעור כי עולה, אכ"א מנתוני

 משיעור פי שלושה שנים וחצי עד פיגבוה  נפשיות סיבות בשל צבאי משירות

מתוך כלל אוכלוסיית  "בים שקיבלו פטור משירות צבאי מסיבות אלההמלש

  להלן הפרטים:. המלש"בים

אותרה במרכז ברה"ן תופעה שמלש"בים מהאוכלוסייה החרדית קיבלו  2012בשנת 

פטור משירות צבאי מסיבות נפשיות בשיעורים גבוהים יותר מאשר באוכלוסייה 

  הכללית.

מכלל  40%-כתב רמ"ח ברה"ן דאז נייר מטה, ובו ציין כי "כבר היום כ 2012ביולי 

חלקו  -מהאוכלוסייה החרדית[ בלשכות הגיוס הינו ברה"ני  הנשר ]של מלש"בים

נובע מתחלואת יתר בקרב המופנים לשירות, וחלקו מחוות דעת שאינן משקפות 

נכונה את מצב המלש"ב כולל ]חוות דעת של[ משפחה, מוסדות לימוד ואנשי מקצוע 

ניצול מהשוק הפרטי". במסמך הודגש כי "הגדרת הבעיה עבור מחלקת ברה"ן ]היא[ 

]מרכז[ ברה"ן לצורך השתמטות רחבת היקף משירות, מתוך תלות הקב"ן במידע 

חיצוני ממערכת )חינוך ומשפחה( עוינת שירות". כעבור חודש קבע רמ"ח ברה"ן דאז 

כי "ככלל המתגייסים מקרב החברה החרדית הינם בריאים בנפשם ואינם שונים בכך 

דש, כי הוא "סבור שלא מדובר בהכרח מהחברה הכללית". קרפ"ר דאז ציין באותו חו

 באוכלוסייה חולה יותר אך בהחלט קיימת אי ודאות בסוגית המוטיבציה".

קיימה ראשת אכ"א דאז, אלוף )מיל'( אורנה ברביבאי, דיון בנושא  2012בסוף יולי 

"תחקיר מתן פטור משירות למלש"בים מהאוכלוסייה החרדית בשל קשיים נפשיים". 

בעה ראשת אכ"א, כי "מבחינה ערכית אין אנו יכולים לקבל בסיכום התחקיר ק

כעובדה מוגמרת מצב בו מלש"בים מערימים קשיים כנגד המערכת הצבאית במטרה 
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 כי הסיכון בעינו נותר
 בים"מהמלש חלק

 החרדית מהאוכלוסייה
 פטור להשיג מצליחים
 החלות מהחובות

 חוק מכוח עליהם
 ביטחון שירות

 אפיק ניצול באמצעות
 שניתן בלי, ן"הברה
 קיימת כי לוודא

 רפואית הצדקה
 לכך ממשית
 

מחובתנו לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לקבל פטור משירות צבאי, ולכן 

מנת להבהיר לחברה הישראלית שאנו מתכוונים לממש -בכל המישורים על

ת הביטחון ולאכוף אותו בקרב כלל האוכלוסיות המחויבות את חוק שירו

רמ"ח ברה"ן הציע באותו דיון "לבחון גיוסה של  " )ההדגשה במקור(.בגיוס

האוכלוסייה ]החרדית[ לטירונות שמשכה שבועיים ובה לאפשר למפקדים ולגורמי 

 ברה"ן לעמוד על התאמתם של המתגייסים ולקבוע להם נתונים רפואיים וברה"ניים

 בהתאם".

, כי "בכדי לממש את הנחיות 2012רמ"ח ברה"ן דאז הצביע שוב בתחילת אוגוסט 

חוק הגיוס השוויוני, ובהתחשב ביכולת ההערכה המקצועית הנמוכה יותר בעת מפגש 

בודד, קיים צורך ביצירת מנגנון מיון וגיוס דיפרנציאליים אשר ייתן מענה מקצועי טוב 

 ]החרדית[".יותר ספציפית לאוכלוסייה זו 

קבעה ראשת  2012משרד מבקר המדינה מעיר, כי אף על פי שכבר בשנת 

אכ"א דאז, כי מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית "מערימים קשיים כנגד 

המערכת הצבאית במטרה לקבל פטור משירות צבאי", ועל אף הצעה לשיפור 

לא נקט צה"ל צעדים משמעותיים כדי להתמודד  -דאז  שהעלה רמ"ח ברה"ן

עם תופעה זאת. כך נותר בעינו הסיכון כי חלק מהמלש"בים מהאוכלוסייה 

החרדית מצליחים להשיג פטור מהחובות החלות עליהם מכוח חוק שירות 

ביטחון באמצעות ניצול אפיק הברה"ן, בלי שניתן לוודא כי קיימת הצדקה 

 רפואית ממשית לכך. 

, תא"ל ד"ר דודו דגן, בנושא נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה עם קרפ"ר 2016ביוני 

זה. בפגישה מסר קרפ"ר, בין השאר, כי "בתחומי רפואה אחרים, להבדיל 

מפסיכיאטריה, ניתן לבסס אבחנה רפואית על בסיס בדיקות גופניות שונות. במקרה 

של האבחון הנפשי ההתבססות היא רק על מה שרואה המאבחן לנגד עיניו ועל פי 

[ מקצועיים אשר מביא הנבדק. הקושי נובע מכך מסמכים וחוו"דים ]חוות דעת

משפחתו,  -שהמלש"ב אשר אינו מעוניין להתגייס, רותם לעזרתו את הממסד כולו 

מוריו ורופאיו. במצב זה גורמי ברה"ן אינם יכולים להוכיח כי מדובר בהתחזות. נדרש 

מול טיפול מערכתי מעמיק, התגייסות גורמי אכיפה ואכ"א וכן התארגנות מסודרת 

הרבנים הרלוונטיים, על מנת ליצור מערכת אוהדת ושיתוף פעולה המאפשרים גיוס 

ברוח טובה. ]יש[ לציין כי קרפ"ר תומך מאוד בביצוע הטירונות הייעודית, המאפשרת 

זמן התבוננות מעמיק ומקצועי, המאפשר לגורמי המקצוע לקבל החלטה על 

 הכשירות לגיוס". 

, 2016טופולנסקי, מסר לנציגי משרד מבקר המדינה ביולי , אלוף חגי דאז "אאכ ראש

בין השאר, כי לא היה מודע לנושא לפני פניית משרד מבקר המדינה אליו. לדבריו, 

"מהנתונים לפיהם שיעור מקבלי הפטור על רקע נפשי בקרב המלש"בים החרדים 

 גבוה משמעותית מיתר המלש"בים, עולה שיש בעיה לאמת מחלות על רקע נפשי

בקרב אותם מלש"בים חרדים. פתרון שהוצע בזמנו לבעיה זו היה לקיים מעין טרום 

טירונות מקוצרת שבמהלכה תיבחן התאמת המלש"בים לגיוס. זה לא התממש וראש 

אכ"א סבור שזה לא פתרון טוב... כפתרון זמני מקבל ראש אכ"א את הצעת רמ"ח 

בבדיקת מלש"בים חרדים ככל ברה"ן ]שהועלתה במהלך הדיון[ כי קב"ן חרדי יטפל 

שניתן וכי קב"נים יוכשרו לטפל במלש"בים חרדים. כמו כן, ניתן בינתיים לפנות 
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 בים"מלש של היכולת
 מהחובות פטור להשיג
 מכוח עליהם החלות

 ביטחון שירות חוק
 ללא נפשיות מסיבות
, לכך רפואית הצדקה
 ל"צה את מחייבת
 כל בשיתוף לפעול

 הרלוונטים הגורמים
 פתרון למציאת
 זו לסוגיה
 

למשטרת ישראל כדי שיפתחו בחקירה בנוגע לפסיכיאטרים שמשתפים פעולה עם 

מלש"בים חרדים במתן אישורים לא נכונים לקיומן של בעיות נפשיות. הפתרון 

 -דורש עבודת מטה והשקעה רבה  [17]21עלי פרופיל המערכתי של גיוס מלש"בים ב

 ראש אכ"א רואה בכך השקעה כדאית". 

"ן לשעבר לטיוטת הביקורת נמסר, כי ברהשל רמ"ח  2016מאוקטובר  בהתייחסותו

החרדית מסיבה נפשית,  האוכלוסייה"אכן כמות השחרורים מלשכות הגיוס של 

 תחלואהמעט  -כדי לשקף אחרת, ויש בכך  אוכלוסיהגדולה משמעותית מבכל 

הרצון לשרת בצה"ל נתמך על ידי  חוסרנוספת אולי, ומוטיבציה ירודה לשרת ודאי. 

הורים. סוגיה זו  וכמובןרבנים, הלך הרוח בציבור החרדי...  -גורמי הסמכות בחברה זו 

כל ... עימהמקומיים להתמודד  נסיונות"ן, ואף נעשו המון ברה לגורמיידועה ומוכרת 

נוצרה וקובעה לאורך השנים בעיה בבדיקתם  כזה עלה בתוהו... ]ו[כך ניסיון

 "בים חרדים".מלש"נית של הברה

בהתייחסות צה"ל לטיוטת הביקורת נמסר, כי "גורמי הברה"ן... עושים מלאכתם 

במסירות ובאופן מקצועי. סוגיית גיוס החרדים הינה אתגר משמעותי לא רק בהיבט 

היבט הכללי של גיוס החרדים. צה"ל בוחן מספר הברה"ני ולכן הנושא קשור ל

 חלופות לשם טיוב המיון של החרדים ובכלל זאת ההיבט הברה"ני".

 2016ברביבאי מאוקטובר  אורנה( 'אכ"א לשעבר, אלוף )מיל ראשתשל  בהתייחסות

מנותק מההקשר  להיות יכול אינו זה בנושאנמסר, כי "העיסוק  לטיוטת הביקורת

הלאומי והחברתי ולכן אני סבורה כי נכון שהמלצותיכם לא יופנו רק לצה"ל כדרג 

 המבצע, אלא גם ואולי בעיקר לדרג המדיני הקובע את המדיניות".

משרד מבקר המדינה מעיר, כי היכולת של מלש"בים להשיג פטור מהחובות 

לא הצדקה רפואית החלות עליהם מכוח חוק שירות ביטחון מסיבות נפשיות ל

לכך, מחייבת את צה"ל לפעול בשיתוף כל הגורמים הרלוונטים למציאת פתרון 

לסוגיה זו. על צה"ל לחפש כלים נוספים שיאפשרו לגורמי ברה"ן לאבחן 

מקצועית את כשירותם הנפשית של מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית, כך 

ראש  על ק זאת.שפטורים משירות יינתנו רק למי שמצבו הרפואי אכן מצדי

למלש"בים כי הנתונים בדבר שיעורי הפטור הנפשי הניתן  ,אכ"א לוודא

ועל  ,"להרמטכ בפני וההצעות לפתרון הסוגיה יוצגו מהאוכלוסייה החרדית

מדובר ש מאחרהביטחון,  בפני שר הרמטכ"ל לבחון אותם ולהציג את הסוגיה

  .הלאומית ברמה בתופעה

 
שיים נפשיים שבמצב במהלך הדיון הועלה רעיון להקים מסלול שירות למלש"בים שסובלים מק  17

נפשי(, ובכך לצמצם את תופעת הפטור הנפשי  21הקיים כיום מקבלים פטור משירות )פרופיל 

 בכלל צה"ל.
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 סיכום 

נושא באחריות לבריאותם הנפשית של חיילי צה"ל; הוא קובע את  מרכז ברה"ן

כשירותם הנפשית לשירות צבאי, ומעניק להם טיפול נפשי במהלך שירותם. 

משרד מבקר המדינה רואה חשיבות רבה בעבודתו של מרכז ברה"ן ובטיפול 

הנפשי הניתן לחיילי צה"ל, בשל הסיכון הגלום בהיעדר טיפול מתאים. 

נותו של הטיפול הנפשי הניתן לחיילי צה"ל גוברת עקב הסיכון חשיבות זמי

 הנובע, בין השאר, מנגישותם לנשק.

ממצאי דוח זה מעלים חשש כי הטיפול הנפשי בחיילי צה"ל נפגע: חיילים 

המתינו פרקי זמן ארוכים לפגישה עם גורמי ברה"ן; ביקורת ברה"ן יזומה לא 

א נופקו; ולא הוסדרו מדדי שירות נערכה כנדרש; תרופות שנרשמו לחיילים ל

ברורים והנחיות ברורות לטיפול. כמו כן עלה חשש לפגיעה בשוויון בטיפול 

 בפניות הציבור בנושא ברה"ן.

קביעת מדדי שירות ברורים, הסדרת מנגנון בקרה יעיל על קיום הוראות גורמי 

ופן ברה"ן, וקיום פיקוח ובקרה יעילים, ישפרו את פעילות מרכז ברה"ן בא

שיוביל לשיפור הטיפול בפרט. משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את הנכונות 

 של מקרפ"ר ושל מרכז ברה"ן לפעול לתיקון הליקויים שעלו בביקורת.

בנוסף לכך, נמצא בביקורת, כי קיים פער לא סביר של פי שניים וחצי עד פי 

לש"בים שלושה בין שיעור הפטור משירות צבאי מסיבות נפשיות הניתן למ

מהאוכלוסייה החרדית ובין שיעור פטור זה בכלל אוכלוסיית המלש"בים; על 

פי גורמי מקרפ"ר, מלש"בים מהאוכלוסייה החרדית מנצלים את מגבלות 

הבדיקה אצל גורמי ברה"ן, המאפשרות לקבל פטור לא מוצדק רפואית. על 

יה. , הוא לא טופל, והמצב נותר כשה2012אף שהנושא מוכר לצה"ל משנת 

במצב זה, מגבלותיו של מרכז ברה"ן מהוות "פירצה" המאפשרת למלש"בים 

מהאוכלוסייה החרדית לקבל פטור מהחובות המוטלות עליהם מכוח חוק 

 שירות ביטחון, בלי שניתן לוודא כי הוא אכן מוצדק.

על צה"ל, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, לפעול למציאת פתרון לסוגיה זו, 

ידי גורמי ברה"ן על מנת שיוכלו לאבחן מקצועית את כשירותם ולתת כלים ב

הנפשית של מלש"בים מאוכלוסיות מגוונות, כך שפטורים משירות יינתנו רק 

 במקרים מוצדקים מבחינה רפואית. 

 



 
 



 נושאים מבצעיים -צבא הגנה לישראל 

 בצה"ל בטיחות ביבשה בטיפול בנושאי היבטים
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 הבטיחות תפיסת
 ההגנה בצבא

 את מציבה לישראל
 על .כערך הבטיחות

, זו תפיסה פי
 בראש היא הבטיחות

 של עניינם ובראשונה
 והיא, המפקדים
, יוזמה על מבוססת

 ומניעה חיזוי
 

 תקציר

 כללי רקע

צה"ל( מציבה את הבטיחות  -תפיסת הבטיחות בצבא ההגנה לישראל )להלן 

כערך ולא רק כצורך, ונקבע בה יעד בטיחות של אפס תאונות. על פי תפיסה זו, 

, יוזמההבטיחות היא בראש ובראשונה עניינם של המפקדים, והיא מבוססת על 

  חיזוי ומניעה.

מטכ"ל( נושא באחריות  -אמ"ץ( במטה הכללי )להלן  -ראש אגף המבצעים )להלן 

 מטה לבטיחות ולגהות בצה"ל, ומתווה את המדיניות הצה"לית בנושא זה. הזרוע

ז"י( נושאת באחריות מטה לבטיחות בצה"ל,  -בצה"ל )להלן  יבשהלבניין הכוח ב

בין היתר, בתחומים הבאים: אימוני היבשה, לרבות אימוני שיתוף פעולה בין כוחות 

היבשה לבין כוחות האוויר וכוחות הים, בתיאום עם הזרועות; נשיאה, אבטחה 

י; ולבטיחות בתחומי ותפעול שוטפים של נשק שבאחריות המקצועית של ז"

מבק"א  -)להלן בז"י מחלקת הבטיחות ובקרת האיכות  .פעילותה הייעודיים של ז"י

ריכוז  ה נמניםבין תפקידיו היא המממשת את אחריות ז"י בתחום הבטיחות, יבשה(

בתחומי הבטיחות,  םהכשרת מפקדי; וניתוח תמונת מצב הבטיחות בכלל הצבא

 הבטיחות ביחידה.ניהול ל -והכשרת קציני בטיחות 

 

 הביקורת פעולות

ערך משרד מבקר המדינה ביקורת  2016 אוגוסטעד  2015דצמבר  בחודשים

זה הוא פרק  דוח .בצה"ל בטיחות ביבשה בטיפול בנושאי היבטיםבצה"ל בנושא 

 המערכת: . בביקורת נבדקו1"לבצה הבטיחות בתחום העוסקיםבסדרת דוחות 

(; "הגלילית"יבשתיים )מערכת  2העיקרית המרכזת בצה"ל מידע על אירועי בטיחות

תכניות בטיחות יחידתיות; ופגיעות חום או קור ; תקינת קציני בטיחות והכשרתם

: במבק"א יבשה, במרכז לאימונים ביבשה )להלן הביקורת נערכה בצה"ל .בחיילים

פצ"ן(, ובמפקדת חיל האוויר  -מל"י(, בעוצבת "געש" שבפיקוד הצפון )להלן  -

 חה"א(. -והחלל )להלן 

  
(, 2016) א67דוח שנתי ; 37(, "הפקת לקחים בצה"ל ויישומם", עמ' 2016) ב66דוח שנתי   1

 .1093"ההיערכות בצה"ל למניעת שריפות ולכיבוין", עמ' 

 של ודיווח סיווג בנושא ד ]מחלקת תורה והדרכה באמ"ץ שבמטכ"ל["תוה-ץ"אמ הוראת פי על  2

" הוא אירוע "שנגרמה בו בטיחות"ץ בנושא הדיווח(, "אירוע אמהוראת  -)להלן  בטיחות אירועי

תאונה"; "תאונה" היא "אירוע הגורם למוות, והפוגע בבריאות או תאונה או עלולה הייתה להיגרם 

הגורם לפציעה, לנזק או לאובדן"; "תקרית" היא "אירוע שבו לא נגרמה פגיעה באדם ולא נגרם 

 בו נזק לרכוש, אך הוא עלול היה להסתיים בתאונה".
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", הגלילית" מערכת

 בסיס לשמש שאמורה
 הכולל ממוחשב ידע
 אירועי כל את

 היבשתיים הבטיחות
 בחסר לוקה, ל"בצה

 זה ובמצב, משמעותי
 יבשה א"מבק נאלצת
 נוספים נתונים לאסוף

 אחרים ממקורות
 

 הליקויים העיקריים
 "הגלילית"מערכת 

 -"פעולות מחייבות בקרות אירוע בטיחות" )להלן יבשה מבק"א  על פי הוראת

(, חובה על יחידות צה"ל להזין כל אירוע בנושא הדיווחהוראת מבק"א יבשה 

מערכת ממוחשבת המשמשת לדיווח על אירועי  - "הגלילית"בטיחות למערכת 

הביקורת בדקה  .בטיחות, לאחזור מידע על אירועי בטיחות ולהפקת מידע עתי

ונמצא, כי לא  2016אירועי בטיחות שאירעו במל"י ברבעון הראשון של  45לגבי 

אירועי בטיחות שאירעו  65(. כן נבדקו 84%-מהם )כ 38 "הגלילית"הוזנו למערכת 

 38 "הגלילית", ונמצא, כי לא הוזנו למערכת 2015געש" במהלך שנת בעוצבת "

(; כלומר, מל"י ועוצבת "געש" אינם מזינים אירועי בטיחות למערכת 58%-מהם )כ

כנדרש. עוד נמצא, כי עוצבת "געש" לא צירפה תחקירים לשבעה  "הגלילית"

חקירים מקרים שנבדקו; ומל"י לא צירפה ת 23אירועים שהזינה למערכת מתוך 

 לשישה מתוך שבעה מקרים שנבדקו.

, אלא "הגלילית"יחידות חה"א אינן מזינות אירועי בטיחות יבשתיים למערכת 

על חלק מן האירועים באופן עתי וחה"א מדווח  חיליים;-מדווחות בערוצים פנים

 למבק"א יבשה.

 , הן בשלהוא מוגבלכמקור מידע  "הגלילית"של בעלי תפקידים במערכת  השימוש

  מערכת והן בשל מגבלות יכולותיה של המערכת עצמה.לאופן ההזנה של אירועים 

, שאמורה לשמש בסיס ידע ממוחשב "הגלילית"נוכח האמור, למעשה, מערכת 

הכולל את כל אירועי הבטיחות היבשתיים בצה"ל, לוקה בחסר משמעותי, ובמצב 

)מפקדים, קציני  זה נאלצת מבק"א יבשה לאסוף נתונים נוספים ממקורות אחרים

בטיחות, בתי חולים ועוד( ובאמצעים שונים, דבר המהווה פתח לפערי מידע 

  בבסיס הנתונים.
 

 פערים בתקינה ובהכשרה של קציני בטיחות

פק"א מערך הבטיחות( לא  -פקודת הארגון של מערך הבטיחות ביבשה )להלן 

הסתיימה עבודת מטה  2013, אף על פי שבשנת 2005עודכנה מאז שנת 

שבעקבותיה נעשו שינויים בארגון המערך, לרבות תוספת תקנים של קציני 

 בטיחות.

ת ההכשרה של קציני בטיחות בתקן מלא, כפי שנקבעו בפקודת קבע לחייל דרישו

פק"ל קצין הבטיחות(, אינן עולות בקנה אחד ואף  -של מבק"א יבשה )להלן 

קציני  39היו בז"י  2016מקלות מהדרישות שבפק"א מערך הבטיחות. בפועל, ביולי 

רו את ההכשרה מהם )כמחציתם( לא עב 20בטיחות בתקן מלא. בביקורת עלה, כי 

 לתקן מלא )הנמשכת ארבעה שבועות(, אלא קורס מקוצר, שמשכו שבוע.
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קציני  -אף על פי שלקציני בטיחות המכהנים ככאלה בנוסף על תפקידם )להלן 

בטיחות בנע"ת( אחריות זהה לאחריותם של קציני בטיחות בתקן מלא, אין פקודה 

בבטיחות, כתנאי למינוי או הוראה הקובעות את חובתם לעבור הכשרה מסוימת 

  לתפקידם.

 

 ליקויים בתכניות בטיחות יחידתיות

תכליתה של תכנית בטיחות יחידתית היא להגדיר ולאפיין תהליכים שיביאו לאיתור 

עוצבת  כי, בביקורת נמצא כשלים בטיחותיים ביחידה, ולתת מענה לכשלים אלו.

 תכנית הבטיחות היחידתיתאינם כותבים את  המרכזים שבוומל"י ו ויחידותיה "געש"

 ומחסירים ממנה פרטים. ,"א יבשה בנושא זהמבקשפרסמה  הוראהבהתאם ל

כתיבת תכנית בטיחות יחידתית שלא בהתאם להוראת מבק"א יבשה עלולה לפגוע 

בתכנון הפעולות הנדרשות לשם הורדת סיכונים וקיום רמת סיכונים סבירה 

 אלו.ביחידה, באיתור כשלים ובמתן מענה לכשלים 

 

 פגיעות חום או קור בחיילים

הוראות בנושא בדיקת עומסי חום או קור באימונים, שמטילות את האחריות לקיומן 

 מיותר סיכון לגרום עלול זה על מפקדי יחידות בצה"ל, אינן מקוימות כנדרש. מצב

 אדם. לחיי

 

 ההמלצות העיקריות

לבחון אם ההוראות הקיימות לגבי חובת הזנתם של כל  מבק"א יבשהעל ו"י זעל 

הן מעשיות, בהתחשב בקושי של יחידות  "הגלילית"אירועי הבטיחות למערכת 

מהן הסיבות בחון ל להזינם, כפי שתואר בדוח, ובמידת הצורך לפעול לתיקונן;

לפעול לשיפור השימוש  -, ובמידת הצורך "הגלילית"לקשיים בשימוש במערכת 

פיקוח לקיים על מפקדי היחידות ועל קציני הבטיחות  מבק"א יבשה, על; בה

לוודא כי תחקירים על אירועי ו; "הגלילית"למערכת על הזנת נתונים  יעיליםבקרה ו

כל זאת, על מנת לוודא כי התמונה העולה  .בטיחות יוזנו למערכת כנדרש

סיס מהמערכת תשקף את המצב לאשורו, תיתן מענה לדרגי השטח, ותשמש ב

נתונים מלא ונכון לבניית תמונת מצב הבטיחות היבשתית בצה"ל, המוצגת 

 למטכ"ל ולפורומים שונים.

. כן עליה לבחון את הפער בין "א מערך הבטיחות תעודכןשפקלוודא ז"י  על

קצין הבטיחות לעניין הכשרת קציני הבטיחות  האמור בפק"א לבין האמור בפק"ל

בתקן מלא, וזאת בהתחשב בשינויים שחלו עם השנים, וביכולתה להכשיר את 
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 של מלאה לא הזנה

 בטיחות אירועי
", הגלילית" למערכת

 תחקיריהם צירוף-ואי
 פוגעים, כשנדרש

 המידע בבסיס
, ללמידה המשמש
, מסקנות להסקת
 ולמתן לקחים להפקת
 ארגון-חוצות הנחיות
 הבטיחות בתחום

 ל"בצה
 

קציני הבטיחות במועד. על ז"י לעגן בפקודה או בהוראה את חובתם של קציני 

 בטיחות בנע"ת לעבור הכשרה מסוימת בבטיחות, כתנאי למינוי לתפקידם.

כי מפקדי צה"ל מקפידים הקפדה יתרה על קיום ההוראות  על מבק"א יבשה לוודא

בנושא בדיקת עומסי חום או קור באימונים, ועליה להטמיע את חשיבות הנושא 

 באמצעים השונים העומדים לרשותה.

 

 סיכום

. ים בצה"ל ברמות השונותשל המפקד באחריותםהבטיחות היא בראש ובראשונה 

חלק בלתי נפרד מהמקצועיות ומאיכות  הכרחית בכל משימה צבאית, ומהווה היא

תורמת הנסמכת על ניהול סיכונים הביצוע הנדרשות לה. רמה גבוהה של בטיחות 

כחלק מליבת העשייה  ומכאן חשיבותה הרבה ,לצמצום פגיעות בנפש וברכוש

 . הצבאית

 , הסקת מסקנותשיפור רמת הבטיחות תלוי, בין היתר, בקיומם של תהליכי למידה

מהימן. בסיס המידע  מידעם מאירועי בטיחות, והדבר מחייב בסיס והפקת לקחי

ומכאן חשיבותה הרבה של הזנת  ,המרכזי בצה"ל לעניין זה הוא מערכת "הגלילית"

להזנות במערכת  אירועי בטיחות למערכת זו. צירוף תחקירי אירועים על לקחיהם

 .ת לקחיםוהפק חיוני לשם למידה רוחבית בנושאי בטיחות בצה"ל "הגלילית"

 צירוף תחקיריהם-ואי למערכת "הגלילית", אירועי בטיחות ה לא מלאה שלהזנ

, להסקת מסקנות, להפקת המשמש ללמידה המידעפוגעים בבסיס כשנדרש, 

במצב זה נאלצת  .בצה"לארגון בתחום הבטיחות -ולמתן הנחיות חוצות לקחים

יבשה לאסוף נתונים נוספים על אודות אירועי בטיחות ממקורות אחרים  מבק"א

)מפקדים, קציני בטיחות, בתי חולים ועוד( ובאמצעים שונים, דבר המהווה פתח 

  .לפערי מידע בבסיס הנתונים

למפקדים בקיום שגרת בטיחות ביחידה  מסייעיםקציני הבטיחות היחידתיים 

בביקורת עלו ליקויים בהכשרתם. תכנית בטיחות  ;ובהעלאת רמת הבטיחות בה

יחידתית היא כלי מרכזי בניהול שגרת הבטיחות, בניהול סיכונים, באיתור נקודות 

בביקורת עלו ליקויים בכתיבת תכנית  .תורפה בטיחותיות ביחידה ובטיפול בהן

הגבלת בנושא  ההוראהכי  ,בדוח עוד עלהבטיחות יחידתית ביחידות שנבדקו. 

 .הכלשונ הלא קוימ אימונים על פי מזג האוויר,

לפעול לתיקון הליקויים  -כל אחד בתחום אחריותו  -צה"ל הדרגים השונים בעל 

ולצמצם עד  ,דוח זה, וזאת על מנת לשפר את רמת הבטיחות בצה"להעולים מ

 כמה שניתן את הסיכון לפגיעה בנפש.
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 מבוא
תפיסת הבטיחות המטכ"לית של צה"ל, כפי שנכתבה על ידי חטיבת תורה והדרכה 

תוה"ד( באמ"ץ, מציבה את הבטיחות כערך ולא רק כצורך, ונקבע בה יעד  -)להלן 

בטיחות של אפס תאונות. על פי אותה תפיסה, "רמת הבטיחות המונהגת על ידי 

צבאיות, ומשום כך, המפקד היא הגורם המרכזי בקביעת איכותן של המשימות ה

הבטיחות היא בראש ובראשונה עניינם של המפקדים", והיא דורשת ניהול קפדני 

הכולל: תכנון נכון, ביצוע מקצועי, בקרה צמודה והפקת לקחים מתמדת. התפיסה 

הכרה  -מבוססת על יוזמה, חיזוי ומניעה. על פי התפיסה "בטיחות אמתית משמעותה 

והערכה של הסיכונים והתמודדות נכונה עם הסיכונים". בקיומם של הסיכונים, לימוד 

בהתאם לכך "הבטיחות עוסקת במניעת כשלים ומצבים מסוכנים, ואינה ממוקדת רק 

 במניעת התאונה הבודדת".

הגישה האמורה מקבלת ביטוי, על פי תפיסת הבטיחות המטכ"לית, בניהול בטיחות 

בטיחות בכל רמה יתבסס על מהרמה המטכ"לית ועד רמת הפלוגה, כאשר "ניהול ה

איסוף וניתוח מידע ועל פי תכנית בטיחות הנגזרת מתכנית העבודה השנתית, וזו 

תכלול את היעדים, תפרט את התשומות הנדרשות להשגת היעדים ואת הקצאת 

 המשאבים בהתאם לכך".

הפ"ע הבטיחות( קובעת,  -בנושא בטיחות וגהות בצה"ל )להלן  3הוראת הפיקוד העליון

"פעילות צבאית לא תבוצע אלא לאחר שנשקלו היבטי הבטיחות והגהות העולים  כי

ממנה וכמתחייב מהם". על פי ההוראה, ראש אמ"ץ נושא באחריות מטה לנושאי 

הבטיחות והגהות בצה"ל, ומתווה את המדיניות הצה"לית בנושא זה, והוא מרכז 

למימושה. נוסף באמצעות חטיבת תוה"ד את עבודת המטה הקשורה בה והנדרשת 

בצה"ל נושאים באחריות מטה לנושאים שונים  שונים לכך, על פי ההוראה, גופים

 בתעסוקה בטיחות"י, הנושאת באחריות מטה לתחומים אלו: זבבטיחות, ובהם 

 כוחות בין פעולה שיתוף באימוני בטיחות לרבות, היבשה באימוני בטיחות; יבשתית

 בטיחות; בדרכים בטיחות; הזרועות עם בתיאום, הים וכוחות האוויר כוחות לבין היבשה

 לרבות"י, זשל  המקצועית שבאחריות נשק של שוטפים ובתפעול באבטחה, בנשיאה

 "י.ז של הייעודיים פעילותה בתחומי ובטיחות; יבשתיים במטווחים ובטיחות, אישי נשק

יה הגוף המממש את אחריות ז"י בתחום הבטיחות הוא מבק"א יבשה. בין תפקיד

נמנים, על פי הפק"א שלה: ריכוז וניתוח תמונת מצב הבטיחות בכלל הצבא; ניהול 

והנחיה מקצועית של תחקירי אירועי בטיחות; הכשרת מפקדי יחידות וסגניהם בנושאי 

 בטיחות, והכשרת קציני בטיחות לתפקידיהם בניהול הבטיחות ביחידה.

יבשה בנושא הדיווח, עם קרות אירוע בטיחות ביחידה, יינקטו  על פי הוראת מבק"א

על האירוע  דיווח. 2  חומרת האירוע; סיווג. 1 בה, בין היתר, הפעולות שלהלן: 

, "הגלילית"האירוע למערכת  והזנת. 3  למפקדים ולגורמי הבטיחות הרלוונטיים;

בשתיים. לשם שהיא המערכת העיקרית המרכזת בצה"ל מידע על אירועי בטיחות י  
ד העליון הן הפקודות , הוראות הפיקו1998-תוה"ד, התשנ"ח-על פי "המילון למונחי צה"ל", אג"ם  3

הכלליות שמוציא הרמטכ"ל באישור שר הביטחון, ובהן מפורטות פקודות הנוגעות לארגון 

הצבא, למנהל, למשטר ולמשמעת שבו ולהבטחת פעולתו התקינה של הצבא. כאשר יש סתירה 

יועדפו  -בין הוראות הפיקוד העליון לבין פקודות המטה הכללי או לפקודות כלליות אחרות 

 ראות הפיקוד העליון.הו
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גיבוש תמונת מצב הבטיחות בכלל צה"ל, מרכזת מבק"א יבשה נתונים שהוזנו 

, ודיווחים ממקורות שונים )מפקדים, קציני בטיחות, בתי חולים "הגלילית"למערכת 

ועוד(. מכלול נתונים אלו משמשים אותה לצורכי ניתוח, הצגה לפורומים שונים, 

 לרבות למטכ"ל, ולהפקת לקחים.

בנוגע לחללים ולנפגעים מתאונות בשירות  4הנתוני מבק"א יבש 1בתרשים להלן 

 )אימונים, הכשרות, פעילות מבצעית ופעילות שגרה; לא כולל חופשה( בשנים 

2012 - 2015: 

 2015-2012מספר הנפגעים והחללים בשנים : 1תרשים 

 

 

 

 פעולות הביקורת
מבקר המדינה ביקורת בצה"ל ערך משרד  2016עד אוגוסט  2015בחודשים דצמבר 

זה הוא פרק בסדרת  ביבשה בצה"ל. דוח בטיפול בנושאי בטיחות בנושא היבטים

 ; תקינה והכשרה"הגלילית". בביקורת נבדקו: מערכת 5בתחום הבטיחות העוסקיםדוחות 

של קציני בטיחות; כתיבת תכנית בטיחות יחידתית; ונושא פגיעות חום או קור 

בחיילים. הביקורת נערכה בצה"ל: במבק"א יבשה, במל"י, בעוצבת "געש" שבפצ"ן, 

 ובמפקדת חה"א.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

ונים מפרק זה, לשם שמירה על ביטחון על שולחן הכנסת ולא לפרסם מספר נת

]נוסח משולב[.  1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 17המדינה, בהתאם לסעיף 

  חיסיון נתונים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.
 בעניין נתוני מבק"א יבשה ראו בהמשך בפרק "מערכת 'הגלילית'".  4

 .1ראו הערה   5
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 ל"בצה שונים גורמים

 על עצמאית מחליטים
 האירועים הזנת כללי

 "הגלילית" למערכת
 

 "הגלילית"מערכת 

אירועי הבטיחות המתרחשים בצה"ל נלמדים ומתוחקרים ברמות שונות על מנת 

ארגון בכלל צה"ל. המערכת -חידה וברמות חוצותלהפיק מהם לקחים ברמת הי

. מערכת "הגלילית"העיקרית המרכזת בצה"ל מידע על אירועי בטיחות היא מערכת 

משמשת את דרגי השטח מרמת הפלוגה ומעלה  זו, שעליה אחראית מבק"א יבשה,

תוה"ד מוגדרת -כמקור מידע על אירועי בטיחות יבשתיים בצה"ל. בהוראת אמ"ץ

כ"מערכת ממוחשבת המשמשת לדיווח על אירועי בטיחות, לאחזור מידע  "הגלילית"

 על אירועי בטיחות ולהפקת מידע עיתי".

 

 

 "הגלילית" למערכתאירועי בטיחות  תהזנ
כאמור, מבק"א יבשה מממשת את אחריות המטה של ז"י לבטיחות ביבשה. על פי 

היא  "הגלילית"יבשה בנושא הדיווח, הזנת אירועי בטיחות למערכת  הוראת מבק"א

חובה לכלל יחידות צה"ל, על מנת לאפשר למידה והשתפרות על בסיס שימור וניהול 

ידע מאירועי בטיחות; וחובת ההזנה חלה על כל אירוע בטיחות. בנתונים שהוזנו 

טיחות ביבשה עושה מבק"א שימוש בבניית תמונת מצב הב "הגלילית"למערכת 

בכלל צה"ל, ותמונת מצב זו משמשת, בין היתר, את המטכ"ל לצורך ניתוח והסקת 

 מסקנות.

 אירועי בטיחות של "הגלילית"הזנתם למערכת מבקר המדינה בדק את  משרד

 יחידותיה;ו ; בעוצבת "געש"6ובמל"י ובמרכזישהתרחשו  יבשתיים באימונים

לא מוזנים כל האירועים, כפי  "הגלילית"בביקורת עלה שלמערכת  ובחה"א.

הנדרש בהוראת מבק"א בנושא הדיווח; כי גורמים שונים בצה"ל מחליטים 

; וכן עלו טענות על "הגלילית"עצמאית על כללי הזנת האירועים למערכת 

  קשיים בהזנת הנתונים למערכת. להלן פרטים:

יבשה בנושא הדיווח "בכל אימון המתבצע במתקן  על פי הוראת מבק"א "י:מל

אימונים, חובת הדיווח ]הזנה[ חלה על מפקד המתקן בנוסף לחובת מפקד יחידת 

אירועים שאירעו ברבעון  45הרישום ]היחידה המתאמנת[". צוות הביקורת בדק לגבי 

)בנושאים: נשק, פליטות כדור, רכב קרב משוריין )רק"ם(,  2016הראשון של שנת 

 למערכת פגיעות אקלים, תחמושת, וירי כוחותינו על כוחותינו( אם הם הוזנו

 בין (.84%-מהאירועים )כ 38לא הוזנו למערכת  נמצא, כי בבדיקה ."הגלילית"

של טנק  ירי, למשל נמנים" הגליליתהוזנו למערכת " לא"י ובמל שהתרחשוהאירועים   
"ט(; המרכז לאימונים באש מא -"י ארבעה מרכזים, ובהם המרכז לאימונים טקטיים )להלן במל  6

סטיים ; ומרכז אימונים לוגימרכז חת"ם( -(; מרכז האש והאיסוף הקרבי )להלן שמא" -)להלן 

 )מא"ל(.
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ות שני טנקים בתרגיל התנגש; התהפכות רכב קרבי; אימונים במתקן מבנהעל 

 .הלפני תפיסת מחסרקטה  ושיגור; פלוגתי

סגן מפקד מל"י מסר לצוות הביקורת בעניין זה, כי במל"י מזינים רק אירועי בטיחות 

 , וכי קיומם של פערים בהזנת אירועי בטיחות למערכת7שיש בהם נפגעים ואירועי דגל

 "הגלילית" עלה בסיכום מחצית השנה האחרונה שנעשה במרכז.

" היא הגלילית" למערכת ההזנה בעיית כי, זה בעניין הביקורת לצוות מסר"י מל מפקד

 אירועים שלדעתו אף ,(מתאונות להבדיל, בטיחות בתקריות)כלומר,  ונפגע"כמעט ב"

 אורכת יחיד אירוע של למערכת ההזנה כי, ציין כן כמו; למידה לצורך חשובים אלה

 כל אירוע בטיחות. למערכת הנחיה להזין ב לעמוד ניתן לא לכןו שעה", רבע "לפחות

הביקורת מסר צה"ל, כי נוכח מאפייני היחידה  ממצאיל 2016מאוקטובר  בתשובתו

להזין למערכת רק אירועי בטיחות  למל"י "אבמבקאישר ראש ענף חקירות 

ם. בבירור שנעשה לאחר קבלת תשובת צה"ל, לא ולא את כלל האירועי ",מרכזיים"

 .שלעיל החקירות ענף ראש אישור אותר

משרד מבקר המדינה מעיר, כי כיוון שמדובר בשינוי הוראת מבק"א, מן הראוי 

, ויפורטו בו: סוג האירועים שיש שאישור כזה יינתן בכתב ועל ידי ראש מבק"א

להזין, פרק הזמן שלגביו חל האישור, ההנמקה לאישור החריג וכיו"ב. זאת, 

במיוחד מאחר שמשמעותו של אישור כזה היא צמצום מסד הנתונים על אודות 

 פערי מידע בבסיס הנתונים.  -אירועי הבטיחות היבשתיים בצה"ל, ועקב כך 

 2015אירועים שאירעו במהלך  65צוות הביקורת בדק לגבי  :עוצבת "געש"

)בנושאים: נשק, פליטות כדור, רק"ם, פגיעות אקלים, תחמושת, וירי כוחותינו על 

 לא הוזנו למערכת , כינמצא בבדיקה. "הגלילית"כוחותינו( אם הם הוזנו למערכת 

; עליית 8יחות: ירי פגז טנק מחוץ למשפך הבטנמניםביניהם  .(58%-אירועים )כ 38

חיילים לרכב עם כדור בקנה, לאחר שבתום פעילות לא נפרקו נשקיהם; פיצוץ בקנה 

של מקלע "נגב"; כניסת שני כלי רכב אזרחיים למשפך ירי במהלך תרגיל "רטוב"; 

ואירוע שבו חייל הכניס מחסנית לנשק, וככל הנראה דרך אותו ללא כיוון הנשק 

 לעבר חייל אחר.

, כי עוצבת "סער מגולן" שבעוצבת "געש" מסר לצוות הביקורת של הבטיחות קצין

 דעת לשיקול נתונה" הגלילית" למערכתבטיחות  תקריותההחלטה אם להזין 

להזינן. עוד ציין, כי מערכת  שלא מחליטים המפקדים המקרים ובמרבית, מפקדים  
"כינוי לתחקיר שעשויה להיות לו השפעה  -אירוע שהתחקיר לגביו נכנס להגדרת "תחקיר דגל"   7

רחבה בצה"ל. הגורם הקובע מהו תחקיר דגל מכונה 'הדרג הקובע', והוא אחד מאלה: א( 

זרועי; הרמטכ"ל; ב( מפקדי הפיקודים המרחביים ומפקדי זרועות הצבא כדרג ממונה פיקודי או 

-הוראת אמ"ץ ג( מפקד זרוע היבשה וקציני החיל הראשיים מזרוע היבשה כדרג ממונה מקצועי".

 .21.12.14-תוה"ד בנושא התחקיר ויישום הלקחים, כפי שעודכנה ב

"כינוי לתחום בטיחות המתרחב והולך כצורת משפך מן היורה אל עבר קצה  -"משפך בטיחות"   8

-תוה"ד, התשנ"ח-נורה", המילון למונחי צה"ל, בהוצאת אג"םתחום מקום הפגיעה של הפגז ה

1988. 
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 הבטיחות מצב תמונת
 ממערכת העולה

 אינה" הגלילית"
 את נכונה משקפת

 ועלולה המציאות
 מקבלי את להטעות

 ההחלטות
 

 כמות הפרטים שצריך; יש לגביה הרבה תלונות; מספיק נגישה אינה" הגלילית"

 מסורבל. והשימוש בה גדולה, היא למלא 

, מרכזיו והיחידות המתאמנות בו, וכן "ימל, כי משרד מבקר המדינה מעיר

"א מבק"ץ ואת הוראת אממקיימים את הוראת  אינם עוצבת "געש" ויחידותיה,

. כפועל יוצא מכך, מערכת "הגלילית" אינה נותנת תמונה הדיווח בנושא יבשה

 מצב תמונת, משכך. אלו ביחידותות שהתרחשו מלאה על אירועי הבטיח

 את להסיק בהכרח מאפשרת ואינה, חלקית היא אלה ביחידות הבטיחות

 .וממאפייניהם האירועים מהיקף המתבקשות המסקנות

על פי הוראת אמ"ץ בנושא הדיווח, הנתונים הנאגרים במערכת המידע  :חה"א

יבשה משמשים בסיס נתונים צה"לי לבניית תמונת מצב הבטיחות  שבאחריות מבק"א

בכלל צה"ל. עוד נכתב בהוראה זו, כי תמונת מצב הבטיחות בצה"ל, שלה נדרשים 

 במטכ"ל, נגזרת מכל הנתונים שמזינים גופי הבטיחות ביחידות צה"ל.

 ביבשה שאירעו בטיחות אירועי מזינות אינן"א חה יחידות כי, נמצא בביקורת

 את רק המשמשת, אחרת ממוחשבת למערכת אלא", הגלילית" מערכתל

"א למבק"א חה מדווחביבשה  הבטיחות מאירועי חלק על; ואילו רק א"חה

, כךגלילית". ה"מערכת ל ישירה ולא בהזנה תמפעם לפעם, וזאת ידני יבשה

היבשתיים  הבטיחות אירועי כל את כוללים אינם" הגלילית"במערכת  הנתונים

 .בחה"אשהתרחשו 

לממצאי הביקורת מסר צה"ל, כי תמונת המצב המוצגת  2016בתשובתו מנובמבר 

, "הגלילית"לרמה המטכ"לית מנותחת מנתונים אובייקטיבים נוספים על מערכת 

ידועים ומוכרים נוכח  "הגלילית"המשלימים לצורך בקרה; כי פערי הזנה למערכת 

וכי הפער אינו בדיווח בעל פה או בדוחות סיכום "מוגבלות הגדרות במערכת"; 

בלבד. צה"ל מסר עוד, כי נוכח הפערים  "הגלילית"אירועים, אלא בהזנה למערכת 

איחוד מערכות עם חה"א, נבנה מסמך דרישות מבצעיות מחודש -במערכת, לרבות אי

זרועי, וסגן הרמטכ"ל אישר מסמך זה -כמערכת לדיווח רב "הגלילית"למערכת 

 .2017למימוש במהלך שנת העבודה 

 
 "הגלילית"משרד מבקר המדינה מעיר, כי על פי הוראת מבק"א יבשה, מערכת 

אמורה לשמש בסיס הנתונים המלא של כל אירועי הבטיחות היבשתיים 

מצב הבטיחות בצה"ל. במצב הדברים שנמצא בביקורת, נראה כי תמונת 

העולה ממערכת "הגלילית" אינה משקפת נכונה את המציאות ועלולה 

להטעות את מקבלי ההחלטות. זאת ועוד, העובדה שהצגת תמונת המצב 

לרמה המטכ"לית ולפורומים שונים מחייבת נתונים נוספים על מערכת 

, מלמדת, כי מסד הנתונים הקיים במערכת אינו מספק וכי ההוראה "הגלילית"

  אינה מקוימת. בכך יש פתח לפערי מידע.
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  "הגלילית"למערכת  תחקירים הזנת
"התחקיר הוא בירור  ,הלקחים ויישום התחקיר בנושא ד"תוה-ץ"אמ על פי הוראת

הנערך בנוגע לאירוע שהתרחש בפעילות צבאית. במהלך עריכת התחקיר מתבררים 

הנסיבות ואופן הביצוע של פעילות צבאית בהקשר של מטרתה ויעדיה, לשם קבלת 

" לקחים וליישמם, להפיק מסקנות, להסיק ממצאיםהדרוש כדי לקבוע  המידע

של המפקד  -מנהיגותי ומקצועי  -כזי )ההדגשות במקור(. התחקיר הוא "כלי מר

ללמידה ולהשתפרות ביחידתו וביחידות הכפופות לו. את התחקיר מבצע המפקד, 

והוא הנושא באחריות להפקת הלקחים וליישומם". כל אירוע בטיחות יתוחקר; בסיס 

, וכך גם דוח "הגלילית"המידע הנוגע לתחקיר וכן הלקחים יישמרו ויופצו במערכת 

פרסמה מבק"א יבשה את הוראתה המעודכנת בנושא  2016פברואר התחקיר. ב

הדיווח, ועל פיה אין חובה לתחקר בכתב אירוע בטיחות המוגדר "קל" ו"ללא 

נפגעים". אף על פי שמרבית אירועי הבטיחות שנבדקו בביקורת אירעו לפני פרסומה 

הביקורת  של הוראת מבק"א יבשה המעודכנת, לעניין חובת התחקור בכתב בחן צוות

 את האירועים כאילו אירעו לאחר פרסום ההוראה, מתוך גישה מקלה.

, "הגלילית"שהוזנו למערכת  9אירועים בעוצבת "געש" 23בביקורת נמצא, כי מתוך 

(. 30%-כ) מהם לשבעה תחקירים צורפו , לאכתוב להם תחקיר לצרף היה ושנדרש

; קור מפגיעת שסבל כלהלן: חיילנמנים אירועים  אליהם תחקיר צורף שלא אלה בין

צדו. בדומה  על והתהפכות ממוביל דחפור של והחלקה; מסע בסוף שהתמוטט חייל

ושנדרש היה  "הגלילית", שהוזנו למערכת 10מתוך שבעה אירועי בטיחות במל"י, לכך

 (. 86%-להם תחקיר, לא צורפו תחקירים לשישה מהם )כ לצרף

אירועי בטיחות שהוזנו למערכת מהביקורת עולה, כי צירוף תחקירים ל

צירוף -תופעה זו של אי בעוצבת "געש" ובמל"י, לוקה בחסר. "הגלילית"

תחקירים עלולה לפגוע בתהליכי הפקת לקחים ובשיתוף מידע בין יחידות 

 צה"ל בהקשר של אירועי בטיחות.

 

 

 "הגלילית" במערכת הקיים במידע שימוש
מידע הקיים בהשימוש של מל"י, של עוצבת "געש" ושל מבק"א יבשה  בביקורת נבחן

ועלה, כי בנושא זה קיימים פערים.  לצורך לימוד והפקת לקחים," הגלילית" מערכתב

כך למשל, מעיון בתכנית בטיחות יחידתית של עוצבת "געש" עלה, כי עדיין לא ניתן 

ן יחידות, משום שהשימוש ולהשוות בי "הגלילית"להסתמך לחלוטין על נתוני מערכת 

במערכת אינו ממצה, וכן לעיתים לא ניתן ללמוד ממנה דבר על נסיבות התרחשותם 

  של אירועי בטיחות, משום שהגורמים המזינים מחסירים פרטים באירועים שהוזנו.
 אירועים בעוצבה. 65כאמור, בסך הכול נבדקו   9

 אירועים במל"י. 45כאמור, בסך הכול נבדקו   10
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 בעלי של יכולתם

 להשתמש תפקידים
" הגלילית" במערכת

 היא מידע כמקור
, למשל כך .מוגבלת
 יכולות אינן יחידות
 המערכת מן לגזור

 בטיחות אירועי
 הרלוונטיים במאפיינים

 למידה לצורכי, להן
 הכנת בעת וכסיוע
 אימון ולקראת תרגיל

 

כפי שהמערכת בנויה, כאשר כי בעניין זה מסר ראש ענף הנדסה במא"ש שבמל"י, 

אירוע בטיחות של חטיבת מילואים מתאמנת הוא אינו יכול לשייך את מזין הוא 

האירוע ליחידה המתאמנת, אלא רק כאירוע של מל"י. במצב זה, מפקד יחידת 

מילואים אינו יכול לגזור מן המערכת את כל האירועים הבטיחותיים שאירעו ביחידתו, 

 משום שאלו אינם משויכים אליה. 

"א יבשה מסר לצוות הביקורת, כי קיימים קשיים ראש מדור ניהול הידע במבק

לא ניתן לגזור מן המערכת מידע על , ובשימוש במערכת בשל חוסר ביכולות ניתוח

 .11אירועי בטיחות בחתכים של מאפיינים ממוקדים בכל תחום

 "הגליליתבמערכת " להשתמש תפקידים בעלי של כי יכולתם, עלהביקורת ב

והן  במערכתשל אופן ההזנה של אירועים , הן בתמוגבל היאכמקור מידע 

יכולות  אינןיחידות עצמה. כך למשל,  המערכת של יכולותיה מגבלותבשל 

, לצורכי למידה להן הרלוונטייםלגזור מן המערכת אירועי בטיחות במאפיינים 

במתכונתה  המערכת, לכך אי. אימון ולקראתתרגיל  הכנתוכסיוע בעת 

באופן מלא את המצופה ממנה בהתאם הנוכחית אינה מאפשרת להפיק 

  .לייעודה

 
בחון אם ההוראות הקיימות לגבי חובת הזנתם של לועל מבק"א יבשה "י זעל 

הן מעשיות, בהתחשב בקושי של  "הגלילית"כל אירועי הבטיחות למערכת 

יחידות להזינם כפי שתואר בפרק זה, ובמידת הצורך לפעול לתיקונן. כמו כן, 

ול לפע -עליהן לבחון מהן הסיבות לקשיים בשימוש במערכת, ובמידת הצורך 

לשיפור השימוש בה. על מבק"א יבשה, על מפקדי היחידות ועל קציני 

הבטיחות לקיים פיקוח ובקרה יעילים על הזנת אירועי בטיחות ותחקירים 

. כל זאת על מנת לוודא, כי התמונה העולה מהמערכת "הגלילית"למערכת 

תשקף את המצב לאשורו, תיתן מענה לצרכים של דרגי השטח, ותשמש בסיס 

נים מלא ונכון לבניית תמונת מצב של הבטיחות היבשתית בצה"ל המוצגת נתו

למטכ"ל ולפורומים שונים. במצב זה לא יהיה למבק"א יבשה צורך באיסוף 

 קציני, מפקדים)נתונים נוספים על אודות אירועי בטיחות ממקורות אחרים 

דע ובאמצעים שונים, דבר המהווה פתח לפערי מי (ועוד חולים בתי, בטיחות

 בבסיס הנתונים. 

 
 .ותחמושת "םרקמוזנים אירועי הבטיחות על פי תחום, כגון: נשק ומקלעים;  הגלילית במערכת  11
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פערים בתקינה ובהכשרה של קציני 

 הבטיחות
על פי הפ"ע הבטיחות "מפקד היחידה אחראי לכל נושאי הבטיחות והגהות ביחידה". 

במסגרת זו רשאי המפקד "לאצול מסמכותו לקצין שיועד לשמש כקצין בטיחות לפי 

קצין כאמור, רשאי  קצין בטיחות בתקן מלא[, ואם אין ביחידה -]להלן  12תקן היחידה

המפקד לאצול מסמכותו לבעל תפקיד ביחידה" )קצין בטיחות בנע"ת(. הקצין שיועד 

לכך בתקן היחידה או קצין הבטיחות בנע"ת נושאים באחריות מטה לנושאי הבטיחות 

 והגהות שהוטלו עליהם, בהתאם להוראות מפקד היחידה ופקודות הצבא.

 

 

 קציני בטיחות בתקן מלא
מסמך ארגוני שמפרסם אגף התכנון במטכ"ל, המפרט את ייעודה של פק"א היא 

מסגרת ארגונית, את תפקידה, את מעמדה ואת מסגרת הפעילות שלה. זוהי 

האסמכתה החוקית של פעילות המסגרת מרגע הקמתה ועד לביטולה, והיא תקפה 

 רק לאחר אישור הגורם המוסמך. 

)ובכללה מבק"א יבשה(, הפיקודים  מנחה את ז"י 2005פק"א מערך הבטיחות משנת 

המרחביים, אגפי המטכ"ל ויתר גורמי המטה הרלוונטיים לגבי ארגון קציני בטיחות 

בתקן מלא ביחידות השונות של ז"י. בנספח לפק"א זו נקבעו תקנים מלאים של קציני 

יחידות: אוגדות, בסיסי אימון פיקודיים וחטיבות. כמו כן, מפורט בפק"א  37-בטיחות ב

 מעמד הדרגה של כל קצין בטיחות. 

את  2013במסגרת הסמכות שניתנה לה בפק"א, הוציאה מבק"א יבשה בינואר 

אפיון"  -"פק"ל קצין הבטיחות". הפק"ל כולל מסמך בשם "מערך הבטיחות ביבשה 

מסמך אפיון מערך הבטיחות(. במסמך זה מצוין, כי "הפריסה והמבנה  -)להלן 

טיחות ביבשה כמו גם הפעלת קציני הבטיחות ביחידות, הנוכחי של מערך קציני הב

לרוב אינם משקפים את הצורך האמיתי והינם תוצאה של צרכים ואילוצים שהתפתחו 

עם השנים"; וכי מטרתו של המסמך היא "לפרט את אפיון ותפקידי קציני הבטיחות 

 ביחידות השונות מהפיקוד ועד ליח' המיוחדות לרבות מבק"א יבשה".

פיון מערך הבטיחות מכיל תרשימים של עצי מבנה של מערך הבטיחות מסמך א

 -עד רמת החטיבה; ושל יחידות ז"י  -במבק"א יבשה; של הפיקודים המרחביים 

  ( ועוד. 1עוצבת "בני אור", בית הספר לקצינים )בה"ד 
תקן כוח אדם בצה"ל מפרט את המבנה הארגוני של חיילים הדרושים לתפעול יחידה צבאית;   12

הוא נגזר מהפק"א של היחידה, ובו פרטים אלו: דרגתם, מקצועם, השכלתם, מינם ומספרם של 

 .1998-תוה"ד, התשנ"ח-על פי המילון למונחי צה"ל, אג"ם .החיילים
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 39 י"בז היו 2016 ביולי
 בתקן בטיחות קציני
, נמצא בביקורת. מלא

 מהם 20 כי
 עברו לא( כמחציתם)

 לתקן ההכשרה את
 שנמשכת) מלא

(, שבועות ארבעה
, מקוצר קורס אלא

 ימים שבוע שמשכו
 

מסמך אפיון מערך הבטיחות מעודכן יותר מהפק"א. כך למשל במסמך זה נכלל עץ 

הבטיחות בפצ"ן, ובו מצוינים גם התקנים שנקבעו לקציני הבטיחות מבנה מערך 

בתקן מלא שבעוצבת "סער מגולן" ובעוצבת "ברק", שלא נכללו בפק"א מערך 

הבטיחות; כך גם מצוינים בו תקנים שנקבעו לבעלי תפקידים בבטיחות בפיקודים 

 המרחביים: ראשי ענפים, ראשי מדורים ועוד.

, לא עודכנה פק"א מערך הבטיחות בהתאם 2016סט עד לסיום הביקורת, אוגו

 . לשינויים שקיבלו ביטוי במסמך אפיון מערך הבטיחות

משרד מבקר המדינה מעיר, כי על ז"י לוודא, שפק"א מערך הבטיחות תעודכן, 

 ותושלם התקינה במערך הבטיחות בהתאם.

לממצאי הביקורת מסר צה"ל, כי בימים אלה נעשית עבודה  2016בתשובתו מנובמבר 

 להסדרת פק"א מערך הבטיחות.

 

 

 הכשרת קציני בטיחות בתקן מלא
 -בפק"א מערך הבטיחות נקבע, כי הכשרה לתפקיד קצין בטיחות בתקן מלא )להלן 

הוא קורס תקן מלא( תתקיים באחריות ראש מבק"א יבשה; כי משך ההכשרה 

 ארבעה שבועות; וכי היא מהווה תנאי למינוי קצין בטיחות. 

הקים ראש מבק"א  2012קורס תקן מלא נפתח במבק"א יבשה אחת לשנה. בשנת 

יבשה צוות לבחינת פיתוח וטיפוח מערך הבטיחות. תוצרי עבודת הצוות רוכזו במסמך 

לול בפק"ל מסמך פיתוח מערך הבטיחות(. מסמך זה כ -)להלן  2012שאישר במאי 

קצין הבטיחות. במסמך פיתוח מערך הבטיחות נקבע, כי "באם לא מתחיל תוך 

חודש מיום כניסתו  מלא, יחויב הקצין עד שלושה חודשים קורס קציני בטיחות בתקן

המתקיים במבק"א ]יבשה[: קורס "ת לתפקיד לבצע את אחד מקורסי הבטיחות נע

דודים[, או קורס סמ"פ ]סגני מפקדי לסגני מפקדי יחידות ]הכוונה לסגני מפקדי ג

פלוגות[ )עדיפות לקורס סגנים(. זאת אלא אם ביצע אחד מקורסים אלו בשנתיים 

האחרונות". עוד נקבע שם, כי קצין בטיחות שהחל תפקיד בלי שעבר קורס תקן 

מלא )עקב אילוצי תכנית העבודה השנתית של מבק"א(, יחויב לבצע השלמה של 

לא אם הוא מתוכנן לסיים תפקיד או להשתחרר פחות קורס זה לכשיפתח, א

 מארבעה חודשים ממועד סיום הקורס. 

קציני בטיחות בתקן מלא.  39היו בז"י  2016, ביולי יבשה"א מבק נתוני פי על

מלא  לתקן ההכשרה אתעברו  לאמהם )כמחציתם(  20בביקורת נמצא, כי 

)קורס  ימים שבוע(, אלא קורס מקוצר, שמשכו שבועות ארבעה שנמשכת)

  "ת(.נע בטיחות
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במסמך פיתוח מערך הבטיחות אינו  משרד מבקר המדינה מעיר לז"י, כי האמור

"א הפקשעל פי  שעה"א מערך הבטיחות: בפקעולה בקנה אחד עם האמור 

 הבטיחות מערך פיתוח מסמךהיא תנאי למינוי,  מלא תקן בקורס השתתפות

 .כאמור בקורס השתתף לא אם גם מלא בתקן בטיחות קצין למנות מאפשר

לאים תפקידם על אף שלא כיוון שכך, ישנם קציני בטיחות בתקן מלא הממ

 עברו הכשרה מלאה, כפי שנקבע בפק"א האמורה.

נוכח הפער בין הפק"א לאמור במסמך פיתוח מערך הבטיחות, וכן נוכח ריבוי 

קציני הבטיחות בתקן מלא שאינם עוברים את ההכשרה המלאה הנדרשת על 

יבשה לבחון את סוגיית הכשרת קצין הבטיחות  פי הפק"א, על ז"י ועל מבק"א

בהתחשב בשינויים שחלו עם השנים )במבנה יחידות, תקציב וכוח אדם(, 

ובהתחשב ביכולתה להכשיר את קציני הבטיחות במועד; ולקבוע כלל אחיד 

 להכשרת קציני בטיחות בתקן מלא.

 

 

 קציני בטיחות בנע"ת
דה שאין בה תקן מלא לקצין בטיחות כאמור, על פי הפ"ע הבטיחות רשאי מפקד יחי

לאצול מסמכותו לבעל תפקיד ביחידה, שישמש קצין בטיחות בנע"ת. הלכה 

למעשה, כפי שמצוין במסמך אפיון מערך הבטיחות, רובו של מערך הבטיחות 

ביבשה מורכב מקציני בטיחות בנע"ת. על פי ההפ"ע האמורה, קציני הבטיחות 

אי הבטיחות והגהות שהוטלו עליהם, באותה בנע"ת נושאים באחריות מטה לנוש

 מידה כקציני הבטיחות שבתקן מלא.

במהלך הביקורת מסר ראש ענף בטיחות במבק"א יבשה לצוות הביקורת, כי סגני 

סמג"דים( הם המנהלים את תחומי הבטיחות בגדודים; וכי  -מפקדים בגדודים )להלן 

הסמג"דים וכן סגני מפקדי פלוגות לוחמות עוברים קורס בטיחות בנע"ת בן חמישה 

 ימים, הנערך במבק"א יבשה. 

בביקורת נמצא, כי ככלל, אין פקודה או הוראה הקובעות את חובתם של קציני 

 כתנאי למינוי לתפקידם. בטיחות בנע"ת לעבור הכשרה מסוימת בבטיחות

לממצאי הביקורת מסר צה"ל, שהוראת מבק"א קובעת, כי  2016בתשובתו מנובמבר 

מפקד היחידה ימנה בכתב קצין בטיחות בנע"ת ויוודא הכשרתו המתאימה בקורס 

מחייב; וכי בהוראה של מבק"א יבשה נקבע שקצין הבטיחות בדרכים היחידתי יהיה 

 מבק"א.בוגר קורס סגני יחידות של 
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משרד מבקר המדינה מעיר, כי הוראת מבק"א המטילה חובה על מפקדים 

לוודא הכשרתו של קצין בטיחות בנע"ת ב"קורס מחייב", אינה קובעת מהו 

הזהה לאחריותם של "ת, בנעאחריותם של קציני בטיחות  אותו קורס. נוכח

 קציני בטיחות בתקן מלא, על מבק"א יבשה לקבוע מהי ההכשרה המסוימת

המחייבת לכל קצין בטיחות בנע"ת, ולעגן חובה זו בפקודה או בהוראה. היעדר 

קביעה כזו עלול ליצור פערי ידע בקרב קציני הבטיחות שישפיעו על רמת 

 הבטיחות ביחידות.
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 תות בטיחות יחידתיותכניליקויים ב
 -מטרתה של ההוראה לכתיבת תכנית בטיחות יחידתית של מבק"א יבשה )להלן 

המנחה( היא להנחות את מפקד היחידה ואת קציני הבטיחות בהכנת תכנית ההוראה 

בטיחות יחידתית. על פי ההוראה המנחה, תכנית בטיחות יחידתית היא תכנית 

המרכזת את כלל הפעולות הנעשות ביחידה לאורך כל השנה, לשם הורדת סיכונים 

ן תהליכים שיביאו וקיום רמת סיכונים סבירה נוכח משימה, ותכליתה להגדיר ולאפיי

 לאיתור כשלים ולמתן מענה לכשלים אלו. 

על פי ההוראה המנחה, תכנית בטיחות יחידתית תימצא בכל יחידה, היא תאושר על 

ידי מפקד היחידה, וכן על ידי המפקד או סגן המפקד של הדרג הממונה. התכנית 

שנה תתבסס על הערכת מצב הבטיחות ביחידה ועל עיקרי לקחי הבטיחות של ה

הקודמת; על יעדי הבטיחות ועל דגשי הדרג הממונה; היא תכלול אבחון יחידה 

-מפורט, לרבות פירוט מתקני היחידה ושטחי האש הנמצאים באחריותה; יעדים ותתי

יעדים, כשכל יעד ייתמך בתכנית עבודה מפורטת להשגתו, הכוללת לוחות זמנים, 

ים. ייכללו בה פרקים העוסקים דרכי מעקב ובקרה ובעלי תפקידים אחראים ומוביל

בבטיחות בעבודה ובבטיחות באש; דגשי בטיחות לרמות הכפופות; גרף פעילות 

 בטיחות שנתית ועוד.

של  2016לשנת  היחידתיות הבטיחות תכניותאת  בדק המדינהמבקר  משרד

 הוראה, ושל מל"י והמרכזים שבו, בהשוואה לאמור ביחידותיהו עוצבת "געש"

 . שונים באופן כתיבת תכניות הבטיחות ליקויים נמצאו בבדיקה. המנחה

 :שנמצאו המהותיים הליקויים פירוט להלן

 

 

  אישורים לתכניות

על ידי  אושרה שהיא לכך תימוכיןאין  עוצבת "געש" של בתכנית הבטיחות היחידתית

אין  גולני, תשל חטיבלגבי התכנית (; כך גם סגנואו  פצ"ןהדרג הממונה )מפקד 

לא מצוין  עוצבת "ברק"של בתכנית אישרה אותה.  עוצבת "געש"תימוכין לכך ש

עוצבת "געש" הממונה  תאריך אישורה על ידי המפקד; ואין עדות לאישורה על ידי

ולא על ידי  עוצבהאושרה על ידי סגן מפקד ה עוצבת "גולן"של התכנית . עליה

ריכי האישורים של סגן המפקד , כפי שמתחייב; ולא מצוינים בה תאעוצבהמפקד ה

התכנית  על כמו כן, על דבר המפקד חתום הסגן ולא המפקד. ;ושל הדרג הממונה

 של מל"י חתום סגן המפקד ולא המפקד.
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 "יבמללבטיחות בעבודה  תכנית
בביקורת עלה, כי בתכנית הבטיחות היחידתית של מל"י לא נמצאת תכנית לבטיחות 

 .בעבודה, כנדרש בהוראה המנחה

לממצאי הביקורת מסר צה"ל, כי קיימת במל"י תכנית  2016בתשובתו מנובמבר 

לבטיחות בעבודה. בבירור שעשה צוות הביקורת לאחר קבלת תשובת צה"ל לא 

 נמצאה התכנית האמורה במל"י.

 

 

  הממונה דרגה לדגשייחידות  התייחסות

 עוצבת "געש" ויחידותיה

בתכנית הבטיחות היחידתית של העוצבה נקבע, כי יש לתת דגש  :חטיבת גולני

של  בתכניתלדגש זה אין התייחסות  ."ם בלחימה"לרק"ם בהתאמה רק"מובילי ל

 החטיבה.

בתכנית הבטיחות היחידתית של העוצבה הממונה נקבע, כי  :עוצבת "סער מגולן"

. לדגש ושברי מאמץ"סרגל מאמצים  -"ר חי לפעילות החיילים אקלום"יש לתת דגש ל

 זה אין התייחסות בתכנית של עוצבת "סער מגולן".

 

 ומרכזיו מל"י

בתכנית הבטיחות היחידתית של מל"י הוגדר למרכז יעד של "הכרות  "ם:מרכז חת

החונכים עם השטחים השונים והנסיעות". ליעד זה אין התייחסות בתכנית הבטיחות 

 היחידתית של המרכז.

הקפדה "של מל"י הוגדר למרכז יעד של  ות היחידתיתבתכנית הבטיח "ש:המא

 התייחסות לו שאין יעד", צדדי[-יתרה ושליטה במעבריות בין ]תרגיל[ רטוב לדו"צ ]דו

לא כיעד למימוש ולא בפרק ניהול הסיכונים, כסיכון שאותו יש  -המרכז  בתכנית של

להפחית. יעד נוסף שהוגדר למרכז בתכנית של מל"י, הוא "אימוני שטח סגור, מו"ס 

]מודיעין וסיור[ ... ניהול סיכונים מתמיד לפני כל תרגיל"; שגם הוא אינו מופיע כיעד 

של המא"ש. יתרה מזאת, למימוש ולא כסיכון בטבלת ניהול הסיכונים בתכנית 

מצוין בתכנית של המא"ש כמאפיינים  2015בסיכום אירועי בטיחות שאירעו בשנת 

'רטוב'" והן -מרכזיים הן "ריבוי אירועי בטיחות משמעותיים במעבר בין תרגילי 'דו"צ' ל

'מו"ס',  -"ריבוי נת"בים ]נקודות תורפה בטיחותיות[ במתקני האימונים המרכזיים 

 'שיקאגו'". 
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 ונשנה החוזר הליקוי

 ודגשים הנחיות של
 בנוגע ממונה דרג של

 וסיכוני ליעדים
 זוכים שאינם, בטיחות

 בתכניות להתייחסות
, הכפופות הרמות של

 לב לתשומת ראוי
 מיוחדת
 

 פגיעות חיילים מבעלי חיים בעוצבת "געש" 
בצה"ל נפגעים מדי שנה בשנה חיילים מבעלי חיים, ברמות חומרה שונות, עד כדי 

 סכנת חיים. 

אירועי בטיחות שבהם נפגעו חיילים  31על  2015בעוצבת "געש" דיווחו במהלך 

 כשות נחשים.מבעלי חיים ובהם עקיצות עקרבים, נשיכות כלבים, עקיצות דבורים, וה

בביקורת נמצא, כי בתכנית הבטיחות היחידתית של העוצבה ושל יחידותיה 

אין התייחסות לפגיעות חיילים מבעלי חיים, זאת למרות ריבוי  2016לשנת 

, ולמרות הסכנה הגלומה בפגיעות מסוג זה, עד כדי 2015המקרים בשנת 

 פגיעה בחיי אדם.

 לנושא בתכנית הבטיחות היחידתית ביטוילתת ועל יחידותיה  עוצבת "געש" על

 שיפורטו והתמודדות, מניעה דרכיבדגש על  חיים, חיילים מבעלי פגיעות

כמו כן, על מבק"א יבשה לנתח את אירועי פגיעות חיילים  סיכונים.הניהול ב

מבעלי חיים, וזאת על מנת להסיק מסקנות ולצמצם הישנותן של פגיעות אלו 

 בצה"ל.

 
תכניות הבטיחות מן הממצאים שהובאו לעיל עולים ליקויים בנושא אישורי 

, יחידותיהוב בעוצבת "געש", בדרגים השונים, הן היחידתיות והחתימות עליהן

 , וכן ליקויים שונים באופן כתיבתן."י ובמרכזיובמלוהן 

 וסיכוני ליעדים בנוגע ממונה דרג של ודגשים הנחיות של ונשנה החוזר הליקוי

בעוצבת של הרמות הכפופות, הן  בתכניות להתייחסות זוכים שאינם, בטיחות

 דרגים"י ובמרכזיו, ראוי לתשומת לב מיוחדת של הבמלוהן  יחידותיהוב "געש"

גם הישנותן של פגיעות חיילים מבעלי חיים בעוצבת "געש"  .ניםהממו

  וביחידותיה ראויה לקבל ביטוי בתכניות שלהן.

כאמור, מטרתה של תכנית הבטיחות היחידתית היא לרכז את כלל הפעולות 

כי כתיבת , מעיר משרד מבקר המדינהביחידה לשם הורדת רמת הסיכונים בה. 

תכנית בטיחות יחידתית שלא בהתאם להוראה של מבק"א יבשה עלולה 

לפגוע בתכנון הפעולות הנדרשות לשם הורדת סיכונים וקיום רמת סיכונים 

 סבירה ביחידה, וכן עלולה לפגוע באיתור כשלים ובמתן מענה לכשלים אלו.
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 בחיילים  חום או קור פגיעות
מניעתן והטיפול בהן", פגיעת חום  -ות אקלים פקודת מטכ"ל בנושא "פגיע פי על

היא "ירידה בתפקוד עד כדי פגיעה רב מערכתית הנוצרת כתוצאה מהצטברות עודף 

חום שהגוף אינו מסוגל לפזר". פגיעת קור היקפית מוגדרת כ"נזק מקומי לרקמות 

הגוף הנוצר בעקבות חשיפה לקור"; ופגיעת קור מרכזית מוגדרת כ"ירידה של 

מעלות צלזיוס". בכל חשד לפגיעת חום או קור יש  35-רת הגוף מתחת לטמפרטו

 לנקוט פעולות המנויות בפקודה.

צוין,  2016 ( במרץ"רמקרפ -מפקדת קצין הרפואה הראשי )להלן  באיגרת שהוציאה

פגיעות  56פגיעות בתחום מזג האוויר, שכללו  72דווחו בצה"ל  2015כי במהלך שנת 

-פגיעות קור, כולל מקרה מוות ממכת חום; וכי "ידועים מקרים של תת 16-חום ו

 דיווח".

 ועונות האוויר מזג פי על אימונים"הגבלות  בנושא יבשה"א מבק הוראת פי על

המתאמנת, מרמת מ"פ ומעלה ומקביליו, לוודא ", "באחריות מפקד היחידה השנה

 . 13מדידת תנאי עומס חום/קור באמצעות מכשיר קסטרל ותיעודם"

צוין בעניין זה, כי "תחקירי האירועים מעלים נקודות "ר מקרפ באיגרת האמורה של

כשל חוזרות הנובעות מאי הקפדה על ביצוע פקודות. עומס חום לא נמדד טרם 

מהמקרים האימון נעשה למרות שנמדד עומס  10%-מהמקרים ובכ 29%-הפעילות ב

 חום שאין להתאמן בו".

 בתקופהצוות הביקורת עיין אקראית בשמונה תחקירים של אירועי מזג אוויר שהיו 

 :14 . להלן הממצאים2016אוגוסט -2013אוגוסט 

לא היה  אופן המדידה בקסטרל 2013בריצת שדה של גדוד סיור נח"ל מאוגוסט 

לחובש לא היה מכשיר קסטרל;  2014תקין; באימון סוללת תותחנים מפברואר 

הבדיקות שנעשו לא תועדו; בתרגיל של גדוד  2014במסע תוך כדי אימון מספטמבר 

לא נמדדו תנאי עומס חום או קור; במהלך אימון של יחידה  2015הנדסה ממרץ 

ס חום עצמאית על ידי הכוח, אלא לא נמדדו תנאי עומ 2015מחטיבת הצנחנים מיוני 

הייתה הסתמכות על עדכונים מהחמ"ל; לפני תחילת אימון גופני בבסיס אימון 

 לא נמדדו תנאי עומס חום או קור. 2016חטיבת הצנחנים מאפריל 

 
קבלת תנאי אקלים סביבתי הכוללים מדד עומס  מכשיר הקסטרל הוא "מכשיר נייד המאפשר  13

חום על פי מדידת הטמפרטורה והלחות הסביבתיים ומדד 'עומס קור' על פי מדידת הטמפרטורה 

 הסביבתית ומהירות רוח".

 בשניים מן התחקירים לא היו ממצאים שרלוונטיים לדוח זה.  14
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 בנושא ההוראות

 או חום עומסי בדיקת
 אינן באימונים קור

 מצב. כנדרש מקוימות
 לסיכון לגרום עלול זה

 אדם לחיי מיותר
 

 קור או חום עומסי בדיקתבנושא  ההוראותמבקר המדינה מעיר, כי  משרד

 אדם. לחיי מיותר לסיכון לגרום ולעל זה מצב. אינן מקוימות כנדרש באימונים

הקפדה  מקפידיםמפקדי צה"ל ברמות השונות  על מבק"א יבשה לוודא כי

להטמיע את חשיבותו באמצעים השונים העומדים  ועליהיתרה בנושא זה, 

  לרשותה.

   



 1737|    מבצעיים נושאים - לישראל הגנה צבא

 סיכום

ים בצה"ל ברמות של המפקד באחריותםהבטיחות היא בראש ובראשונה 

הכרחית בכל משימה צבאית, ומהווה חלק בלתי נפרד  היא. השונות

הנסמכת מהמקצועיות ומאיכות הביצוע הנדרשות לה. רמה גבוהה של בטיחות 

ומכאן חשיבותה  ,וברכושתורמת לצמצום פגיעות בנפש על ניהול סיכונים 

 . כחלק מליבת העשייה הצבאית הרבה

, הסקת שיפור רמת הבטיחות תלוי, בין היתר, בקיומם של תהליכי למידה

מהימן.  מידעוהפקת לקחים מאירועי בטיחות, והדבר מחייב בסיס  מסקנות

ומכאן  ,בסיס המידע המרכזי בצה"ל לעניין זה הוא מערכת "הגלילית"

ל הזנת אירועי בטיחות למערכת זו. צירוף תחקירי אירועים חשיבותה הרבה ש

חיוני לשם למידה רוחבית בנושאי  להזנות במערכת "הגלילית", על לקחיהם

 .והפקת לקחים בטיחות בצה"ל

 צירוף תחקיריהם-ואי למערכת "הגלילית" אירועי בטיחות ה לא מלאה שלהזנ

להסקת מסקנות, , המשמש ללמידה המידעפוגעים בבסיס כאשר נדרש, 

במצב זה  .בצה"לארגון בתחום הבטיחות -ולמתן הנחיות חוצות להפקת לקחים

נאלצת מבק"א יבשה לאסוף נתונים נוספים על אודות אירועי בטיחות ממקורות 

אחרים )מפקדים, קציני בטיחות, בתי חולים ועוד( ובאמצעים שונים, דבר 

 .המהווה פתח לפערי מידע בבסיס הנתונים

למפקדים בקיום שגרת בטיחות ביחידה  מסייעיםהבטיחות היחידתיים קציני 

בהכשרתם. תכנית בטיחות  פעריםבביקורת עלו  ;ובהעלאת רמת הבטיחות בה

יחידתית היא כלי מרכזי בניהול שגרת הבטיחות, בניהול סיכונים, באיתור 

בת נקודות תורפה בטיחותיות ביחידה ובטיפול בהן; בביקורת עלו ליקויים בכתי

עלה כי  בביקורת, לכך ת ביחידות שנבדקו. בנוסףות בטיחות יחידתיותכני

 .הכלשונ הלא קוימהגבלת אימונים על פי מזג האוויר בנושא  ההוראה

דוח זה, וזאת על העולים מצה"ל לפעול לתיקון הליקויים הדרגים השונים בעל 

הסיכון מנת לשפר את רמת הבטיחות בצה"ל ולצמצם עד כמה שניתן את 

 לפגיעה בנפש.

 



 
 



 נושאים מבצעיים -צבא הגנה לישראל 

 התקשוב בתחום פרויקטים
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 תקציר

 כללי רקע

והוא בעל  ,הינו תחום ליבה בחזית הטכנולוגיה 1תחום התקשוב במערכת הביטחון

 בין היתר,, נושאחשיבות אסטרטגית משמעותית לפעילות צה"ל. אגף התקשוב 

 בצה"ל.ערכות התקשוב מבאחריות ל

נוגע פרויקט ב'  א'.מערכת לפיתוח של אגף התקשוב הוא פרויקט פרויקט א' 

בין המערכות השותפות  אמור לאפשר זרימת מידע ממוכןלמספר גופי צה"ל והוא 

 .2לפרויקטהשותפים ומערכות של הגופים והזרועות  א'ובהן מערכת  לפרויקט,

ת זמן ומגדיר נקודבמתכונת של שלבים. פרויקט ב'  פרויקט א' ופרויקט ב' מומשו

ובכלל זה  ,3"ה לאוויריעליל"מתכנסות כלל המערכות הרלוונטיות לבדיקות ו ןאליהש

חמישה , עלו לאוויר 2015עד מועד סיום הביקורת, יוני א'. פרויקט השלבים של 

לבים . ביחס ללוח הזמנים המתוכנן למבצוע הש4האל פרויקטיםעיקריים של  שלבים

, ועד מועד סיום 5מועדי עלייתם לאוויר נדחו בכשנה - 2-ו 1.5 -העיקריים האחרונים 

 הביקורת מבצועם המלא טרם הסתיים. 

אגף התקשוב הוא  כי קבע סגן הרמטכ"ל דאז, האלוף דן הראל, 2008ספטמבר ב

וכי המוביל המבצעי של המערכת הוא אגף בפרויקט ב', האגף המרכז את הטיפול 

הרמטכ"ל דאז, האלוף  קבע סגן 2011מאי ב (.אמ"ץ -במטכ"ל )להלן  םהמבצעי

היא של אגף התקשוב, והאחריות  פרויקט ב'יאיר נוה, כי האחריות הכוללת על 

 היא של הזרועות. הפרויקטזרועית והאחריות לעמוד בתכולות -הפנים

 -ן )להלן על פי נתונים שריכז משרד מבקר המדינה ממסמכי צה"ל ומשרד הביטחו

בהתייחסותו  משהב"טובהתחשב בנתונים חלקיים נוספים שהעביר משהב"ט(, 

ועד סוף  1998החל משנת  א'העלויות המצטברות של פרויקט לממצאי הביקורת, 

צה"ל ב .6דולר מט"ח סיוע נימיליו עשרותש"ח ועוד  נימיליו במאות והסתכמ 2014

  .ובמהלך שנות פיתוחב'  בפרויקט שהושקעואין ריכוז של העלויות ובמשהב"ט 

  
 צה"ל ומשרד הביטחון. -בדוח זה   1

 .לבניין הכוח זרוע היבשהוחיל האוויר והחלל לרבות   2

לכך  מתהפעלת המערכת בפעם הראשונה בגופים המשתמשים. ה"עלייה לאוויר" קוד  3

 )מבצוע(. תחל לפעול כמערכת מבצעית המערכתש

 (.2)שינויים ושיפורים של שלב  2.5-ו 2, 1.5, 1, 0השלבים:   4

, ומועד עלייתו לאוויר היה במהלך 2010צמבר היה ד 1.5לוח הזמנים המתוכנן למבצוע שלב   5

, ומועד עלייתו לאוויר 2011היה דצמבר  2, במדרגות. לוח הזמנים המתוכנן למבצוע שלב 2011

 .2013היה באפריל 

מטבע חוץ שממשלת ארצות הברית מעמידה לרשות מדינת ישראל לצורך רכש ביטחוני בעיקר   6

 .בארצות הברית
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 פיתוח להוראת בניגוד
 החל ,לחימה אמצעי
 של( כולל) 1.5 משלב

 לא ת"אג, 'א פרויקט
 לצורך דיונים קיים

 המלצותיו גיבוש
 שלבי לאישור

 סגן ידי על הפרויקט
. ל"והרמטכ ל"הרמטכ

 של מימושו מתחילת
 מועד ועד' ב פרויקט

 אגף הביקורת סיום
 הציג לא התקשוב

 מרכיבים ת"לאג
 של הכרחיים
  הפרויקט

 

 הביקורת פעולות

ואת  א'בדק משרד מבקר המדינה את פרויקט  2015עד יוני  2014בתקופה פברואר 

מערכת תכולות רלוונטיות ב, לרבות היבטים מסוימים הנוגעים לפיתוח פרויקט ב'

 לבניין הכוח היבשהזרוע של  במערכת ג'וח"א(  -)להלן  חיל האוויר והחללב' של 

ז"י(. נתונים מסוימים עודכנו על פי התייחסות משהב"ט וצה"ל לממצאי  -)להלן 

הביקורת נגעה בעיקר לנושאים הבאים: , בהתאמה. 2016הביקורת מיולי ומאוגוסט 

והפיקוח והבקרה של המטכ"ל, , תהליך קבלת ההחלטות לאישור הפרויקטים

 הפרויקטים ניהול; ואגף התקשוב, על מימושם אג"ת( -אגף התכנון )להלן לרבות 

הביקורת נערכה בצה"ל  .בפרויקט ב'המבצעיים  הפערים; באגף התקשוב

 ובמשהב"ט.

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, בהתייעצות עם 

מבקר המדינה, החליטה שלא להניח פרק זה במלואו על שולחן הכנסת, ולפרסם 

התקציר ואת עיקרי הסיכום שלו, לשם שמירה על ביטחון המדינה,  רק את עיקרי

 ]נוסח משולב[. 1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 17בהתאם לסעיף 

 

 הליקויים העיקריים
 ופרויקט ב' באג"ת  א'אישור פרויקט תהליך 

הפיקוח והבקרה ועל ידי סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל, ו

 הם באג"תעלי

)כולל(  1.5 משלב החל, 7(אמל"ח -אמצעי לחימה )להלן פיתוח הוראת ל בניגוד

אג"ת לא קיים  ,, שעלותו לצה"ל הסתכמה במאות מיליוני ש"חא'של פרויקט 

סגן הרמטכ"ל דיונים לצורך גיבוש המלצותיו לאישור שלבי הפרויקט על ידי 

לרבות תכולות  , ואגף התקשוב לא הציג לאג"ת מרכיבים הכרחייםרמטכ"להו

העביר את אג"ת לא  ;לוח זמנים ותקציבשלה, מענה המבצעי המערכת, ה

את השלבים לא אישרו  הם, וממילא רמטכ"ללסגן הרמטכ"ל והמלצותיו ל

ולא יזם דיונים  ,לא קיים עליהם בקרה מטכ"לית אג"תלכך בנוסף  ;האמורים

לא נבחנו  מכך, כתוצאה כזאת. בקרהבראשות סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל לצורך 

 .הוראת פיתוח אמל"חלפי מתחייבים חשובים הבמטכ"ל נושאים 

אגף התקשוב לא הציג פרויקט ב' ועד מועד סיום הביקורת של  ומימוש מתחילת

 ובהם ,בהוראת פיתוח אמל"חשנקבעו של הפרויקט,  לאג"ת מרכיבים הכרחיים

, סיכונים מפורטיות וניתוח ועלהפירוט  המבצעית, התרומההצורך המבצעי, עיקרי 

על  כל השלבים של הפרויקטוזאת לצורך גיבוש המלצותיו של אג"ת בעניין אישור   
תהליך ייזום, פיתוח, הצטיידות וקליטה של אמצעים ומערכות בצה"ל, לרבות הוראת אג"ת בעניין   7

אפריל בנושא מאג"ם את הוראת  2008באפריל ה זו החליפה הורא. מערכות מידעו אמצעי לחימה

2001. 
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 מועד ועד 2007 ממרץ
 יוני, הביקורת סיום
 ראשי קיימו לא, 2015
 דיונים התקשוב אגף

 בראשותם ייעודיים
 על ולבקרה לפיקוח
, 1 השלבים מימוש

 של 2.5-ו, 2, 1.5
  'א פרויקט

 

מרכיבים אגף להציג לו האג"ת מצדו לא דרש מרמטכ"ל. הו סגן הרמטכ"לידי 

רה לא קיים פיקוח ובקכן ו לצורך גיבוש המלצותיו כאמור;דיונים לא קיים ו ,אלה

  הוראת פיתוח אמל"ח.ל בניגודכל זאת . ובכך לא מימש את אחריותו הפרויקט, על

פרויקט ב' השונים של  שלביםהביא לכך שהכאמור, של אג"ת  ומימוש אחריות-אי

באופן  הרמטכ"לשל וסגן הרמטכ"ל עקרוני ולאישור סופי של לא הובאו לאישור 

גם אגף  ח."הנדרשים בהוראת פיתוח אמלכל המרכיבים  הכולל אתסדור, 

עקרוני להביא את השלבים האמורים לאישור באופן סדור התקשוב לא פעל 

מימוש אחריותו -פיתוח אמל"ח. באיהוראת בניגוד לנדרש בכל זאת  ולאישור סופי.

 .הפרויקטעמידה ביעדי -היה כדי להביא לאי ,כמתואר לעיל ,של אג"ת

 

 והפיקוח והבקרה עליו  'אישור פרויקט א

 באגף התקשוב

דיונים  8לא קיימו ראשי אגף התקשוב, 2015ועד מועד סיום הביקורת, יוני  2007ממרץ 

של פרויקט  2.5-, ו2, 1.5, 1 השלבים מימושייעודיים בראשותם לפיקוח ולבקרה על 

לפני תחילת פיתוחם, כך  2.5-ו 2 ראש אגף התקשוב גם לא אישר את השלבים א'.

 .את מרכיביהם העיקרייםלראש האגף מומשו ללא שמחלקת אמל"ח הציגה שאלה 

, כמתואר לעיל ,1.5ם של השלבים לאג"ת, החל משלב הצגת-איהדבר חמור נוכח 

הקשור , בכל 9הפרויקטאמור במשימות שהדבר נעשה שלא בהתאם ל העובדהנוכח ו

  .הפרויקט על התקדמות בדרג זהלחובת קיום בקרה ומעקב 

 

 באגף התקשובפרויקט ב' אופן ניהול 

פרויקט שסגן הרמטכ"ל הטיל על אגף התקשוב אחריות כוללת למימוש אף על פי 

אחריות זו סמכויות לצורך מימוש מלוא הבמקביל  לאגףבצה"ל, לא הוענקו ב' 

נוגע להתאמת תכנית העבודה שלהם ב, השותפים לפרויקט הגופים והזרועות כלפי

  .עמידה בהםהו הפרויקטליעדי 

מול את שלבי העבודה העיקריים  התקשובקבע אגף של הפרויקט  2 בשלב

 שלסטאטוס דיוני  מפעם לפעם, וקיים אתם הגופים והזרועות השותפים לפרויקט

 התקדמות דיווחידרש מהם  אגף לאה . מעבר לכך,ומצבבהם דיווחו על ו, הפרויקט

לתכניות עבודה מפורטות  , בין היתר,סדורים, עתיים ומפורטים, ובהם התייחסות

ביעדי  העמידוהתייחסות ל ,התקשובללוח הזמנים ולתכולות שקבע אגף  והתאמתן

   .הפרויקט
האלוף עוזי ; ו2011ועד אוקטובר  2006כיהן כראש אגף התקשוב מנובמבר ש ,האלוף עמי שפרן  8

 .2016ועד מרץ  2011כראש אגף התקשוב מאוקטובר  שכיהן ,מוסקוביץ'

מסמך הכולל בין היתר את עיקרי הצורך המבצעי, האופיין המבצעי, תכולת הפרויקט, פירוט   9

 העלויות, אופן ניהול הפרויקט והגורמים המעורבים במימוש הפרויקט ויחסי הגומלין ביניהם.
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 את בדק לא ת"אג

 הנתונים נכונות
', א לפרויקט הנוגעים
 בדוחות הציג שאותם

 פרויקטים סטאטוס
  2012, 2011 לשנים

 והעביר, 2013-ו
 ולסגנו ל"לרמטכ

 מטעה ואף שגוי דיווח
 לעלות אשר

 של המצטברת
  לשנים הפרויקט

 בין פגע בכך; אלה
 ביכולתם היתר

 התועלת את להעריך
 מול אל בפרויקט

 עלותו

 

של אגף התקשוב ושל סגן הרמטכ"ל הפיקוח והבקרה 

 פרויקט ב'על 

לקראת  כי יערוך דיוני סטאטוס 2011על אף קביעתו של סגן הרמטכ"ל ממרץ 

עד עד מוו 2011ממאי , 2שלב של  "עלייה לאוויר"ולקראת ה 1.5 בשלבשילוב ז"י 

לא יזם אגף התקשוב דיונים נוספים בראשות סגן  ,2015, יוני סיום הביקורת

וסגני אג"ת גם . ', זאת על אף פערים שנצברו בפרויקט בהרמטכ"ל לצורך כך

 .לפרויקטדיוני סטאטוס בראשותם לא יזמו  10הרמטכ"ל שכיהנו בתפקיד

שד"ב( באמצע שנת  -)להלן בשדה הבדיקות  2עד תחילת הבדיקות של שלב 

לגבש את תמונת המצב האמיתית של סטאטוס אגף התקשוב לא הצליח , 2012

כחודש בלבד אחרי ו ;'השותפים לפרויקט ב בגופים ובזרועות 2של שלב  פיתוחה

תמונה חיובית  11לקשר"רואגף ההציגה לראש באגף התקשוב  שמחלקת אמל"ח

כי יש  2012בעקבותיה הם קבעו במאי ש, פרויקטואופטימית של התקדמות ה

וכי תמונת המצב היא "טובה", הסתבר  השלבעותית" במימוש "התקדמות משמ

כי רמת הבשלות של תכולות שפיתחו הגופים עם תחילת הבדיקות,  לגורמי האגף

קשר"ר, והם גם לא דרשו לאמל"ח לא הציגה לראש האגף ו מחלקת ד.ונמוכה מא

  לכך.ניתוח של הסיבות  ,ממנה להציג להם

 

 עלויות של פרויקט א' הניהול התקציב ובקרת 

 להיקפינתונים סדורים בנוגע באגף התקשוב לא נמצאו בעת עריכת הביקורת 

פיתוחם , ועלויות 1.5 שלבהחל מא' השונים של פרויקט  השלביםלפיתוח  התקציב

שקבעה התקציב יתר על כן, היקפי . 0 שלב, החל משלביםבפועל, בחלוקה ל

הם  היו שגויים ואף מטעים: 2-ו 1.5שלבים לבמשימות הפרויקט  מחלקת אמל"ח

לפיתוח  משהב"טמהיקפי ההתקשרויות בפועל של במיליוני ש"ח רבים היו נמוכים 

 .לפני פרסום משימות הפרויקט, או בסמוך לפרסומן שנעשו כבר, יםשלבה

של התקציב ושל  ונכוניםשל נתונים מלאים, מבוססים באגף התקשוב היעדרם 

 .באגףהפרויקט  בניהול כשלמצביע על  ,העלויות שנצברו בפועל בפרויקט

הציג בדוחות אותם ש, פרויקט א'הנוגעים להנתונים  נכונותאג"ת לא בדק את 

שגוי  דיווחנו והעביר לרמטכ"ל ולסג ,2013-ו 2012, 2011סטאטוס פרויקטים לשנים 

 בכך פגע בין היתר ;12לשנים אלה קטאשר לעלות המצטברת של הפרוי ואף מטעה

לא  העברת נתוניםביכולתם להעריך את התועלת בפרויקט אל מול עלותו. 

חמורה כשלעצמה, ובמיוחד נוכח הצגת תמונה חלקית ולא  נכוניםמבוססים ולא 

בהשוואה לעלויות של  נכונה של היקף המשאבים שצה"ל השקיע בפרויקט.  
והחל , האלוף גדי איזנקוט 2014נובמבר  - 2013אר האלוף יאיר נוה, בתקופה ינו - 2013עד ינואר   10

 האלוף יאיר גולן. 2014מדצמבר 

 .אגףה (רמ"ט, המשמש גם כראש מטה )באגף התקשובקצין הקשר והתקשוב הראשי   11

 נימיליועשרות ומאות מיליוני ש"ח  -העלויות המצטברות הוצגו אותן  2013-2010לשנים  בדוחות  12

 . פרויקטהשל עבור תכולות שונות  - דולר מט"ח סיוע



 1745|    מבצעיים נושאים - לישראל הגנה צבא

 
 באגף, ת"באג

 ובמינהל התקשוב
 לחימה אמצעי פיתוח

 טכנולוגית ותשתית
 ריכוז אין ט"שבמשהב

 שהשקיע העלויות של
 שנים פני על ל"צה

 'ב בפרויקט

 

, העלויות 2013-ו 2012לשנים  הסטאטוספרויקט שהציג אג"ת בדוחות ה

, כפי שבחן ומצא 2.5וכולל שלב  2כולל שלב  של הפרויקטבפועל המצטברות 

  בעשרות אחוזים. ותגבוה והי ,משרד מבקר המדינה

אין נתונים מלאים ונכונים על בצה"ל בו שבחומרה יתרה את המצב  יש לראות

על העלות בפועל ועל , 1.5 שלבהחל מ א'ים של פרויקט שלבהתקציב המתוכנן ל

ואת העובדה שנתונים  ;(0 שלבהעלות המצטברת של הפרויקט מתחילתו )החל מ

אש אגף התקשוב, הגורמים הנוגעים באג"ת, ר -אלה לא הוצגו למקבלי ההחלטות 

, מקבלי ההחלטות האמורים אף לא 1.5 שלבסגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל. החל מ

דרשו לקבל נתונים אלה, וזאת על אף חשיבותם לקיום מעקב ובקרה אחר מימוש 

הפרויקט, לצורך הפקת הלקחים מתהליכי הפיתוח שהסתיימו, וכתשומה בתהליך 

 .ים נוספים בפרויקטשלבפיתוח של התנעת ה בדברקבלת ההחלטות 

באג"ת של פרויקט א'  יםשלבאישור הקראת ל דיוניםו כאמור בהיעדר הנתונים

חינה של בצה"ל בלא נערכה  1.5 שלבהחל מ ,והרמטכ"לובראשות סגן הרמטכ"ל 

יביא, ושל והתרומה המבצעית שאל מול התכולות שבו  שלבעלות הפיתוח של כל 

, כולל אלה בובכללותו אל מול סך ההשקעות  א'פרויקט  התועלת המבצעית של

 המתוכננות. 

 

 הערכת עלות פרויקט ב'

במינהל פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית ו אגף התקשובב ,אג"תב

 שניםצה"ל על פני אין ריכוז של העלויות שהשקיע  (מפא"ת -שבמשהב"ט )להלן 

גופים בים ולא בחלוקה ללא כסכום כולל, לא בחלוקה לשל -פרויקט ב' ב

בפיתוח  עלויות שהשקיעהנתוני כלל ח"א לא נמצאו ב. והשותפים ל זרועותלו

בז"י לא נמצא ריכוז של כלל העלויות . מערכת ב', לרבות בשל פרויקט ב'תכולות ה

 .1.513 שלבויקט ב' במערכת ג', לרבות בהנוגעות לפרשהשקיעה בפיתוח תכולות 

 את היקפי התקציב והעלויותלאג"ת  הלא הציגאגף התקשוב מחלקת אמל"ח ב

על מנת שהוא יידע את סגן , 0 שלב, החל מפרויקט ב'ים של שלבאשר ל

 -ההחלטות  . מקבליוזאת בניגוד להוראת פיתוח אמל"חהרמטכ"ל ואת הרמטכ"ל, 

נתונים  לקבללא דרשו  -, ראש אגף התקשוב וגורמים באג"ת נוסגהרמטכ"ל, 

אג"ת ואגף התקשוב לא ערכו בחינה של  הפרויקט. בשום שלב משלבי אלה

 המבצעיתהכוללת אל מול התפוקה  ובמונחים של עלות וכדאיות מימוש

 המתוכננת. 

 

 
, כי עלות תכולות 2016 באוגוסטבתגובה לממצאי הביקורת מסר צה"ל למשרד מבקר המדינה   13

 של פרויקט ב' בז"י היא כמה עשרות מיליוני ש"ח. 2שלב 
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 של הפיתוח תהליך

 בשל נדחה 2 שלב
 בגיבוש עיכובים
 על מבצעיים אופיינים

 התקשוב אגף ידי
 והזרועות והגופים

', ב לפרויקט השותפים
 שהגופים בלי והחל

 את גיבשו והזרועות
 האופיינים כל

 הפנימיים המבצעיים
 ובלי, הרלוונטיים

 בסיסם על שקבעו
 מהאופיינים חלק

השלב של הטכניים
 

וההתקשרות  'של פרויקט אתהליך אפיון השלבים 

 לפיתוחם

  תוחם: פיכנדרש בהוראת פיתוח אמל"חלא פעל באופן סדור,  אגף התקשוב

 של התהליכים 15והטכניים 14נים המבצעייםיפיוהאשים החל לפני שלבשל חלק מה

 יםשלבה; פיתוחם של חלק מהיו מוכנים 'שמוכנו במסגרת פרויקט ב המבצעיים

 ,; עד מועד סיום הביקורתשכללו שלבים אלה ת פרויקטוללא אישור משימהחל 

ים שלבשכללו  משימות פרויקטטיוטות בלבד של האגף  הפיץלחלק מהשלבים 

באיחור )או טיוטות שלהן( ת פרויקט ומשימולחלק מהשלבים הפיץ האגף  אלה;

להבטיח פיתוח מערכת העומדת ביעדים של של האגף הדבר פגע ביכולתו  .ניכר

 בתקציב ובלוחות הזמנים שנקבעו. התרומה המבצעית,והתכולה הנדרשת השגת 

 ,יםשלבלפיתוח חלק מהעם חברה א' "ט, באמצעות מפא"ת, התקשר משהב

 התהליכים המבצעייםשל  המבצעיים והטכנייםנים יפיולפני שהאפיתוחם החל ו

היו , שלהם השפעה על שלבים אלה של פרויקט א', 'פרויקט בשמוכנו במסגרת 

תמוכנים.  ת ולא מילא את תפקידו, בהתאם להורא 16מטה התכנית במפא"

שכל  ,יםשלבחלק מה לפיתוח ההתקשרות עריכת, ולא וידא לפני משהב"ט

 נים הדרושים סוכמו.יפיוהא

 תכולות 'אשל פרויקט  2 שלבבפותחו  האמור לעיל, בין היתר,כתוצאה מ

ונוספו תכולות  ,רלוונטיות, כפי שגם עלה בתחקירי אגף התקשוב שהתבררו כלא

 משמעותיות, שעלותן הגיעה למיליוני ש"ח.

 

  2של שלב נים המבצעיים והטכניים יפיוגיבוש הא

 סקרי תיכון קיוםו 'של פרויקט ב

על ידי  ינים מבצעייםיפואנדחה בשל עיכובים בגיבוש  2 שלבתהליך הפיתוח של 

הגופים , והחל בלי ש'השותפים לפרויקט ב הזרועותהגופים ואגף התקשוב ו

שקבעו ובלי  ,הפנימיים הרלוונטייםנים המבצעיים יפיוהזרועות גיבשו את כל האו

. . מדובר בתהליך עבודה לקוישלבנים הטכניים של היפיועל בסיסם חלק מהא

בח"א ללא שהחיל קיים סקרי תיכון ראשוניים וקריטיים, ובז"י  נעשה שלבהפיתוח 

שבמסגרתם היו אמורים לבדוק, בין קריטיים סקרי תיכון שקיימה ללא נעשה 

להוראת כל זאת בניגוד  .המבצעיות היתר, את המענה של התכולה לדרישות

  ח."פיתוח אמל
ומתאר את הצורך המבצעי, את עיקרי  מסמך הנכתב על ידי הגוף האמל"חי -אופיין מבצעי   14

 התכונות והביצועים הנדרשים מהאמצעי ואת תפיסת הפעלתו.

מסמך המגדיר את התכונות העיקריות הנדרשות מהמערכת ואופן בדיקתן.  -אופיין טכני   15

 ההגדרה מהווה תרגום במושגים טכניים של דרישות משימת הפרויקט, כולל האופיין המבצעי.

מפא"ת, האחראי לפיתוח ו/או לייצור של אמצעים, שמוקם כאשר צפויות עלויות גוף מטה ב  16

 .ש"חפיתוח או ייצור גבוהות מעשרות מיליוני 
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 ח"אמל במחלקת

 לא התקשוב באגף
, מלא תיעוד נמצא
 של ושיטתי סדור

 הבסיס מסמכי
 ' א בפרויקט
 'ב ובפרויקט

 

הוא אגף התקשוב אמנם קיים פגישות עבודה בדרג טכני עם נציגי הזרועות, אולם 

תוח הפעילות בזרועות לפיובקרה על תהליך סדור ושיטתי של פיקוח  קייםלא 

, לרבות , ובכלל זה בחינה של סטאטוס הפיתוח2 שלבבהשותפות המערכות 

קיומם של סקרי תיכון נים המבצעיים והטכניים, יפיובחינת התאמת הפיתוח לא

 ועמידה בלוחות הזמנים. 

רמת הבשלות של מרבית המערכות השותפות שלכך  הביא בין היתר, האמור לעיל

שהתברר לאגף  , דבראו נמוכה מאוד בסבבי הבדיקות הייתה נמוכה 2 שלבב

 לכך שחלקוכן הביא  ;נדחה שמועד מבצוע השלבלכך  ;בדיעבד התקשוב

 אף בוטלו.  ,בושאמורות היו להיכלל  ,התכולותמ

 

 ז"יבמערכת ג' של שילוב תכולות פרויקט ב' 
 1.5 שלבשל הציג אגף התקשוב לסגן הרמטכ"ל את מועדי מימושם  2009ביוני 

 . מחלקת אמל"ח בז"י לא בחנה לפני כן17, וקיבל את אישורו למועדים אלה2 שלבו

 ,1.5 שלבהרלוונטית ל מערכת ג'נגזרות מפיתוח גרסת האת מלוא המשמעויות 

לא יידעה את אגף התקשוב בנושאים ו שלב,והשפעתה על לוח הזמנים למימוש ה

 הרלוונטיות לשלבהזמנים למימוש תכולות  מהותיים הקשורים ליכולת לעמוד בלוח

אגף התקשוב פעל אף הוא בצורה לא תקינה:  .הרלוונטיתמערכת ג' בגרסת  2

את יכולתה לעמוד ביעדים בצורה מספקת ולא וידא  ,הוא הסתמך על דיווחי ז"י

. ושהנתונים שהוא עומד להציג לאישור סגן הרמטכ"ל אכן נכונים ,שנקבעו לה

 ,'פרויקט בשל  2-ו 1.5ים שלבשנקבעו לפגמים אלה הביאו לכך שתכניות העבודה 

 ריאליות. היולא 

 

  שימור הידע ואיוש תפקידי מפתח

לא נמצא תיעוד מלא, סדור ושיטתי של מסמכי באגף התקשוב במחלקת אמל"ח 

ריכוזי עלויות ודיווחים , אופיינים מבצעייםהם ', ובובפרויקט ב 'א הבסיס בפרויקט

הייתה אלה בפרויקטים כמו כן,  בפרויקט ב'. עתיים של הגופים והזרועות השותפים

תפקידי  ו, ולא אוישגופיםהתקשוב ובתחלופה רבה של בעלי תפקידים באגף 

 .פרויקט ב'מפתח בזמן קריטי של 

 

 
 .2011בסוף  2ומימוש שלב  2010בסוף  1.5מימוש שלב   17
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 מועד ועד 2011 משנת

 הביקורת סיום
', א בתהליך הצטברו
 להיות היה שאמור
 במסגרת ממוכן

 פערים', ב פרויקט
 לידי שבאו, מבצעיים

  במבצע ביטוי
  ".איתן צוק"

 סיום מועד עד
 פיתוחו הביקורת

של תהליך א'  המלא
 הושלם טרם

 טרם ומבצעיותו
 הוכרזה

 

 פרויקט ב'ים במבצעיפערים 

להיות שאמור היה תהליך א', הצטברו ב ועד מועד סיום הביקורת 2011משנת 

 .מבצע "צוק איתן"ב, שבאו לידי ביטוי מבצעיים פערים ,ב' רויקטפממוכן במסגרת 

תם. עד דצמבר ולסגירהאמורים  הפערים אגף התקשוב לא פעל בנחרצות לבחינת

התריעו לא אמ"ץ ואגף התקשוב , מועד סיום התחקיר המטכ"לי ל"צוק איתן", 2014

כי . אף הרמטכ"לו"ל פני סגן הרמטכהמבצעיות לעל הפערים ועל משמעויותיהם 

עד מועד סיום  ,2011ונדחה לספטמבר  2010שנת תוכנן לסוף  תהליך א'מבצוע 

  .הושלם ומבצעיותו טרם הוכרזההביקורת פיתוחו המלא טרם 

 שתוכנן, ב'תהליך של  בעת לחימה קריטיותהמבצעיות המשמעויות העל אף 

 שנת סוףודחייתו אושרה ל 2011בסוף שנת  במסגרת פרויקט ב'להיות מבצעי 

 "צוק איתן".  המלאה במבצעלא הגיע לבשלות המבצעית הוא , 2012

מענה מספק  יכול לתת פרויקט ב'עד מועד סיום הביקורת טרם וידא צה"ל ש

  בלחימה בעצימות גבוהה. במקביל ב'-א' ותהליכים הלהפעלת 

 

 הכרזת יכולת מבצעית ו"תקניות אמל"חית" 

 לשלבים של פרויקט ב' 

 'פרויקט ב שלים שלבראשונית של ה מבצעיתיכולת  להכרזתלפעול  במקום

 ""תקניות אמל"חית התקשוב, קבע אגף ח"ת פיתוח אמלהוראלבהתאם 

תקניות של  התכליתאת משמעותה ואת ראשונית; זאת, בלי שהגדיר ה םלמבצעיות

מחלקת אמל"ח באגף אישרה , 2-ו 1.5ים שלבאשר להתנאים לקביעתה. ואת  זו

 אף על פי, םשלה ראשונית למבצעיות ""תקניות אמל"חית 2014-2011 בשנים

 לא פעלו כנדרש.  ,תהליך א' ותהליך ב' - בפרויקטשבפועל התהליכים העיקריים 

, עד מועד סיום הביקורת טרם 'פרויקט בנוכח התקלות הרבות שעלו בתפקוד 

לתהליך  , כהגדרתו,ראשונית למבצעיות "אישר אגף התקשוב "תקניות אמל"חית

נאלץ לבטל מספר פעמים את ה"תקניות האמל"חית"  ,1.5 שלבבא' שנכלל 

אישר "תקניות אמל"חית" למבצעיות ראשונית  טרםו ,2 שלבראשונית ל למבצעיות

 . 2.5 שלבל

היה בה כדי לפגוע בתהליך סדור ו, חמורה התקשוב אגףהאמורה של התנהלות ה

 ובבקרה עליו. פרויקט ב'של מימוש 
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 ההמלצות העיקריות

אשר  ונכוניםלרכז נתונים מלאים  - אגף התקשובואג"ת  - הנוגעים צה"לעל גופי 

לניתוח בין היתר ישמשו שנתונים אלה  . מן הראויופרויקט ב' א'פרויקט עלות ל

 יםלבקרה על עמידת הפרויקטו ,הפרויקטיםהעלות מול התועלת המבצעית של 

ת החלטות , וכן לצורך הפקת לקחים, בין היתר כבסיס לקבלהםביעדים שנקבעו ל

 לעתיד. 

. 'ופרויקט ב 'להפיק לקחים מתכנון, מימוש וניהול פרויקט אעל אגף התקשוב 

נדרש שלקחים אלו ישמשו את האגף בהמשך העבודה על פרויקטים אלה 

 ובבקרה עליהם, וכן בפרויקטים אחרים של מערכות תקשוב בצה"ל. 

לוחות זמנים סדורים ו תכנית עבודה לקבועבשיתוף אמ"ץ, , על אגף התקשוב

בעיקר בתהליך א',  ,בפרויקטים האמורים נותרושהמבצעיים הפערים לסגירת 

תהליך א' תפקודם במקביל של , ואת התקשוב מערכותאת מוכנות ולהבטיח 

 ותהליך ב' בתרחיש לחימה.

מוטלת על  מימושםל שהאחריותובפרויקטים ששותפים בהם גופים נוספים בצה"ל, 

ו לקבוע מנגנוני פיקוח ובקרה מובנים ושיטתיים על התקדמותם, אגף התקשוב, עלי

, בתכולות הטכניות ובלוחות הזמנים. מן הראוי באופייןבדגש על עמידה 

לאגף הקניית סמכויות סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל  יבחנושבפרויקטים כאלה 

 התואמות לאחריות שהוטלה עליו. ,התקשוב

ללי, המתכלל את פעילות גופי צה"ל על אג"ת למלא את תפקידו כאגף במטה הכ

ידי סגן הרמטכ"ל והרמטכ"ל, וקיום הבקרה  פיתוח עלבכל הנוגע לאישור פרויקטי 

, בהתאם להוראות המטכ"לית על מימושם, גם לגבי פרויקטים בתחום התקשוב

 . צה"ל

לפעול כדי להבטיח קיום עבודת  משהב"טעל כלקח מדוח ביקורת זה, על צה"ל ו

 פרויקטי תקשובמטה סדורה ושיטתית בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעים לפיתוח 

מורכבים ולבקרה על מימושם. כך, שהחלטות בפרויקטים מסוג זה יתקבלו על 

בסיס מלוא הנתונים, תוך הצגה ודיון בהם בעיתוי המאפשר השפעה על תהליכי 

 קבלת החלטות.
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 הליקויים נוכח

 שעלו המשמעותיים
 זה ביקורת בדוח

 המבצעיים והפערים
 , בפרויקטים שעלו

 הכללי המטה על
 מערכתי במבט לבחון

  הניהול שיטות את
 תקשוב פרויקטי של

  בהובלתו מורכבים
 התקשוב אגף של

 הלקחים את ולהפיק
  הנדרשים

 

 סיכום

בעל  והוא ,תחום ליבה בחזית הטכנולוגיה ואם התקשוב במערכת הביטחון התחו

. כפי שקבע סגן הרמטכ"ל במרץ חשיבות אסטרטגית משמעותית לפעילות צה"ל

, פרויקט ב' אמור לאפשר למטכ"ל לעשות שימוש אפקטיבי במשאבי צה"ל 2011

ופרויקט ב' הם פרויקטים מרכזיים, שפיתוחם נמשך כעשור  'העיקריים. פרויקט א

 ועלותם מאות מיליוני ש"ח. 

זאת, העלה משרד מבקר המדינה ליקויים חמורים ברמת גופי המטה  על אף

הכללי, אגף התקשוב ואגף התכנון, הנוגעים לאישור פרויקטים אלה, לניהולם 

השוטף ולפיקוח ולבקרה על מימושם בהתאם לתכניות העבודה. בין היתר, נוכח 

העלויות  הליקויים שעלו, במועד סיום הביקורת לא היו בצה"ל נתונים מלאים על

שהשקיע בפרויקטים, לרבות ביחס לתכנון וביחס לתרומה המבצעית; חלו דחיות 

משמעותיות, של שנים, בלוחות הזמנים; הצטברו פערים בתהליכים מבצעיים 

מרכזיים שבאו לידי ביטוי במבצע "צוק איתן". למעשה, אגף התקשוב, הנושא 

 בתפקידו. באחריות הכוללת למימוש פרויקט א' ופרויקט ב', כשל

נוכח הליקויים המשמעותיים שעלו בדוח ביקורת זה והפערים המבצעיים שעלו 

בפרויקטים, על המטה הכללי לבחון במבט מערכתי את שיטות הניהול של 

פרויקטי תקשוב מורכבים בהובלתו של אגף התקשוב ולהפיק את הלקחים 

יות שבידי אגף , ולסמכוםהנדרשים, ובכלל זה בכל הנוגע לבקרה המטכ"לית עליה

 התקשוב ביחס לסמכויות שבידי הגופים והזרועות המעורבים בפרויקטים כאלה.

 



 חוצי ארגוניםנושאים 

  אזרחיים בחללים לטיפול ההיערכות

 חירום באירועי
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 תקציר

  כללי רקע

מגיפות, אירועי טרור  התפרצותדליקות, מלחמה, אסונות טבע, תאונות קשות, 

אירועי חירום( עלולים לגבות מספר רב של  -ופליטת חומרים מסוכנים )להלן 

חללים(. עקב כך נדרשת היערכות מתאימה של הגופים  -חללים אזרחיים )להלן 

 הרלוונטיים לטיפול באיסוף החללים, זיהוים והבאתם לקבורה.

 

 הביקורת פעולות

בחן משרד מבקר המדינה את ההיערכות של  2016יולי עד  2015בחודשים נובמבר 

. הביקורת ובחירוםנפגעים בשגרה -הגורמים השונים לטיפול בחללים באירועים רבי

פס"ח( ובמינהל  -ברשות לפינוי, סעד וחללים )להלן  -נערכה במשרד הפנים 

ברשות החירום הלאומית  -משהב"ט(  -לשירותי חירום; במשרד הביטחון )להלן 

במרכז הלאומי לרפואה משפטית ובאגף  -רח"ל(; במשרד הבריאות  -לן )לה

 -בצה"ל ; מ"י( -)להלן  לשעת חירום; במשרד לשירותי דת; במשטרת ישראל

 בדיקות מל"ל(. -פקע"ר(; ובמטה לביטחון לאומי )להלן  -בפיקוד העורף )להלן 

 .2017פברואר  עד נערכו השלמה

 

 הליקויים העיקריים
 בחירום בחללים הטיפול הסדרתל מטה עבודות

עבודות המטה בנושא היערכות למצבי חירום ולתיאום בין  ריכוזרח"ל אחראית ל

לא פעלה  2014ועד שנת  2007הגופים הפועלים בחירום. מאז הקמתה בשנת 

בשיתוף החל המל"ל  2012שנת ברח"ל להסדרת הטיפול בחללים במצבי חירום. 

בשנת  .בט"פ( לקיים עבודת מטה בנושא זה -המשרד לביטחון הפנים )להלן 

, כשנתיים לאחר שהמל"ל החל לעסוק בנושא הסדרת הטיפול בחללים ,2014

לא תיאום עם המל"ל, ל רח"ל לערוך עבודת מטה נפרדת באותו הנושא,החליטה 

החליטו המל"ל  2015בסוף שנת ושאותה לא השלימה עד מועד סיום הביקורת. 

אחריות להשלמת עבודת המטה וגיבוש הצעת ומשרד הפנים להעביר את ה

, משרד הפנים טרם סיים 2017. נכון לפברואר למשרד הפניםמהמל"ל מחליטים 

את עבודת המטה לגיבוש הצעת המחליטים, כך שיותר מארבע שנים לאחר 

עבר הנושא  מאז משנה ויותרתחילת עבודת המטה להסדרת הטיפול בחללים, 

עבודות מטה מקבילות מעכב  הוסדר. קיומן של הוא טרם ,הפנים משרד לאחריות
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שיתוף פעולה  וחוסראת הסדרת הטיפול בחללים בחירום, ומעיד על חוסר תיאום 

"ל לבין מערכת הביטחון, נושא שמשרד מבקר המדינה התריע עליו המלמכוון בין 

 . במספר דוחות ביקורת בעבר
 

 ריכוז הטיפול בחללים בחירום

, רשות פס"ח אחראית 1960משנת  515בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

מסקנות משרד הפנים ומשהב"ט לתכלול הגורמים המעורבים בטיפול בחללים. 

 הנושאקבעו, כי מורכבות  2004והחלטת מנכ"ל משרד הפנים משנת  2003משנת 

מחייבים לעבות את רשות פס"ח במשאבים  ,וריבוי הגופים המעורבים בכך

ברשות פס"ח יש תקן אחד המוקצה לטובת  ,2017פברואר נכון לכויות. ובסמ

העיסוק בטיפול בחללים )ראש ענף חללים(, ואין לה תקציב ייעודי לטיפול 

על אף פעילות משרד הפנים לשיפור ההיערכות לטיפול ניכר, כי  .בחללים

 אין בתקינה ובאמצעים העומדים לרשות פס"ח מענהבחללים באירועי חירום, 

המאפשר להתגבר על כל הפערים המצויים לכל אורך תהליך הטיפול בחללים, 

ובתיאום בין כלל הגופים  הדרכת המערךב ,רכש אמצעיםובכלל זאת פערים ב

  המעורבים.

 

 ונתוני זיהוי בחירום חללים איסוף

 לריכוזוהעברתם לתחנות  ,בחירוםהאחריות לאיסוף החללים ונתוני הזיהוי שלהם 

אנו"ח(  -מוטלת על מחלקות איסוף נתונים וחללים )להלן  ,תר"ח( -חללים )להלן 

של פקע"ר. במועד סיום הביקורת יש פערים באיוש התקנים ובכשירות היחידות, 

וליקויים בתיאום ביניהן לבין גורמים אחרים בצה"ל ומחוצה לו. כל אלו עלולים 

 לפגוע ביכולתן למלא את משימתן.
 

 בחירום חללים העברת

פס"ח, לאחר איסוף החללים בזירת האירוע יש להעביר את רשות על פי תכניות 

החללים שלא זוהו לתר"חים מרחביים, ובהם יתבצע תהליך הזיהוי המדעי. אף על 

 1פי שבנוהל שיתוף הפעולה בין מל"ח וצה"ל נקבע, כי בעת "תקופת הפעלה"

על צה"ל, צה"ל מתנער החללים מזירת האירוע לתר"ח מוטלת  העברתמשימת   
, "תקופת הפעלה" תוכרז 13.2.00-מ 1080ומס'  6.7.86-מ 1716על פי החלטות הממשלה מס'   1

בעת "תקופה של לחימה, לרבות תקופה שלפני תחילת הלחימה או לאחריה", או "ב'ארועי 

חירום' כדלקמן: אסונות טבע, אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים וכן ארועי טרור שלא 

ת כאשר נמנעת או נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני, או קיימת וזא -בתקופת לחימה 

 סכנה ממשית למניעה או לפגיעה כאמור". 
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 בהעברההחללים. כמו כן, בהתרחש אירוע חירום יהיה צורך  להעברתמהאחריות 

ולא נקבע הגורם האחראי לכך.  ,מלבד מזירת האירוע לתר"חים פת של חלליםנוס

להביא לפגיעה  יםעלולקביעת הגורם האחראי -מאחריות והן אי הן ההתנערות

 בטיפול בחללים בהתרחש אירוע חירום.
 

 בחירום חללים זיהוי

מינה המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, ועדה להסדרת  2013ביוני 

רופאים  100-. הוועדה המליצה להכשיר כוזיהוים ,חללים מאירועי חירוםבהטיפול 

בהיעדר מספר מספק של  ,לסייע במשימת זיהוי החלליםמהתמחויות שונות 

 והתעשייה הכלכלה משרדאיתר  2013 רבנובמבלכך,  בהתאםרופאים משפטיים. 

 לרפואה הלאומי המרכזסיום הביקורת,  למועד עד. זו משימהל כללייםרופאים  57

. נוסף על כך, חללים לזיהויהאמורים  הרופאיםמ אף לא אחדלא הכשיר  משפטית

אשר היה מודע לכך שהכשרתם של  ,האגף לשעת חירום במשרד הבריאות

רלוונטית לתפקידם המיועד, לא פנה למרכז הלאומי הרופאים האמורים אינה 

לרפואה משפטית לקידום הכשרתם ולא וידא כי הוא מסוגל למלא את ייעודו 

 .בחירום

באתר "היכל תכנית להפעלת תר"ח יש משרד הפנים לבמועד סיום הביקורת, 

אחראי לביצוע תהליכי הזיהוי המדעי ה. משרד הבריאות, אביב-שלמה" בתל

אמצעות הרופאים המשפטיים מהמרכז לרפואה משפטית, לא שולב בזה בתר"ח 

  .לדרישותיו המקצועיות םמתאיהאתר שבחר משרד הפנים ולא בחן אם  ,בתכנית זו

 

 בחירום חללים קבורת

לא בחנה את השלכות התרחישים השונים על נושא הקבורה רשות פס"ח 

בנושא, ולא תרגלה מבחינת המשאבים הנדרשים, לא קבעה הנחיות פרטניות 

את נושא הקבורה בתרגילים שערכה לבחינת מוכנות העורף לחירום. נוסף על 

 על חמש חברות קדישא בלבד )מתוך למעלה  2פעלה להכרזה כך, רשות פס"ח
קדישא הפועלות בישראל( כעל "מפעלים חיוניים", לא פעלה  חברות 400-מ

ה יזדקקו להם באירוע עם לריתוק כלי רכב וכלי ציוד הנדסי אשר גופי הקבור

 לביצוע משימת 3לא פעלה להכשרת מתנדבים ולרישום מגויסי חוץ, ומספר חללים רב

  הקבורה בחירום.
רשות פס"ח היא רשות ייעודית של מל"ח, ומתוקף כך, לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום,   2

פעל , היא רשאית ליזום, בשיתוף משרד הכלכלה, תהליך הכרזה על ארגון כעל מ1967-תשכ"ז

 חיוני לשעת חירום. 

חוק שירות העבודה  -)להלן  1967-חירום, תשכ"ז-מגויסי חוץ על פי חוק שירות עבודה בשעת  3

בשע"ח(, הם עובדים שנקראו לעבודה בשעת חירום בצו שהוציא שר התעשייה, המסחר 

 שר הכלכלה(, ושאינם עובדים במפעל שהוגדר כחיוני.  -והתעסוקה )היום 
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על אף אחריותו של משרד הפנים לקבורת חללים שאינם יהודים, הוא אינו ערוך 

עבודת המטה נוסף על כך,  לכך, ואף לא מינה גוף ביצועי ליישום אחריות זו.

 עוסקת בנושא זה. ההמחליטים המתגבשת אינוהצעת 

החליט ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, כי העברת האחריות  2013באוגוסט 

בחירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת תובא יהודים לקבורת חללים 

. למרות פניות מצד שרי הפנים לראש 2013להכרעת הממשלה עד ספטמבר 

, 2016 בנובמבר רקאם להנחייתו, הממשלה בבקשה לקדם את הנושא בהת

 ממשלה החלטת התקבלהכשלוש שנים לאחר המועד שקבע ראש הממשלה, 

, אשר על פיה היערכות המשרד לשירותי דת לקבלת האחריות לקבורה בנדון

 .2021תושלם רק בשנת 

 

 ההמלצות העיקריות

במועד סיום הביקורת הצעת מחליטים להסדרת  מכין אשר, הפנים משרדעל 

הגופים המעורבים בטיפול  וכללבשיתוף רח"ל  בהקדם להשליםפול בחללים, הטי

אשר ייתן מענה לכלל הפערים סופי ומוסכם של הצעת מחליטים, בחללים נוסח 

"ל לוודא, כי הצעה זו תעלה לדיון בממשלה ויתקבלו המל עלשעלו בדוח זה. 

 החלטות בעניינה.

שעליו , המופקד על יישום חוק המל"ל, ושר הביטחון, הממשלה ראש ראוי כי

 רדאת חלוקת העבודה בין המל"ל ומש יסדירו, בעורף לטיפולמוטלת האחריות 

  הביטחון בנוגע לעריכת עבודות מטה בתחום הטיפול בעורף.

כי בהצעת המחליטים להסדרת הטיפול בחללים יוקצו  ,על משרד הפנים לוודא

 לרשות פס"ח המשאבים הנדרשים לה למילוי תפקידה.

את הליקויים ואת הפערים באיוש ובכשירות של מחלקות האנו"ח לבחון על פקע"ר 

השלכותיהם  אתלהציג בתיאום ביניהן לבין גורמים אחרים בצה"ל ומחוצה לו, ו

 הפערים השלמתל להביאכדי ל ובמשהב"ט, בפני הגורמים המוסמכים בצה"

 .הליקויים ולתיקון

 בעורף בחלליםאת תפקידי צה"ל בטיפול  להסדיר ,בשיתוף עם צה"ל ,על רח"ל

חללים  העברת טובתבחירום, ובכלל זאת לקבוע את מידת הסיוע שייתן צה"ל ל

 העברתלבחון את כלל משימות  הפנים משרד, על כך על נוסףבאירועי חירום. 

החללים באירועי חירום, להעריך את המשאבים שיידרשו כדי לעמוד בהן, ולקבוע 

מיהם הגופים שיהיו אחראים לביצוע משימות אלו, תוך בחינה של האמצעים 

 העומדים לרשותם לצורך כך.

 ,המרכז לרפואה משפטית עםעל האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, בשיתוף 

הרופאים המשפטיים לצורך זיהוי  ממיעוט הנובעהפער  לצמצוםלפעול בהקדם 

באמצעות הכשרת מגויסי החוץ הקיימים למשימת הזיהוי, וקידום  זאתחללים, 

על רשות פס"ח גיוסם והכשרתם של רופאים נוספים בהתאם לצורך. כמו כן, 
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לוודא כי גורמי משרד הבריאות פועלים להשלמת הפער ברופאים למשימת הזיהוי, 

 שר הבריאות ושר הפנים. ע עליהם בפני במידת הצורך להתריו

-להפעלת תר"ח מרכזי באירוע רבתכנית  שמשרד הפנים יפעל לגיבושראוי 

על תכנית זו להיות מתואמת עם כלל הגורמים  את הקמתו. תקדם אשרחללים, 

שיפעלו בתר"ח, ובכלל זאת עם משרד הבריאות שיוודא את שילובם של הרופאים 

המשפטיים שאמורים לפעול בו. על משרד הפנים לוודא, כי עיקרי התכנית 

  .המחליטים בהצעתלהפעלת תר"ח זה ותר"חים מרחביים נוספים תבוא לידי ביטוי 

 להסדרת הטיפול בחללים בהצעת המחליטיםלהביא לידי ביטוי ם משרד הפני על

. נוסף על כך, על משרד חללים שאינם יהודים ם בחירום שלאת אחריותו לקבורת

ולהכריז עליהם  ,אחריות זו מימושל הביצועיים מיםהגור םלקבוע מיההפנים 

ל בפועל ש הקבורהתכנית מסדרת לביצוע  להכין עוד עליוכמפעלים חיוניים. 

 .חללים לא יהודים

 מלאלוודא כי קיים מענה  ,דת לשירותיבשיתוף המשרד  ,על משרד הפנים

באמצעות  זאת לשקף. על הצעת המחליטים יהודים לא חללים של ארעי לקבורת

 .בהתאם משאבים להקצותהצורך,  במידתו ,הגורם האחראי לעניין זה על הצבעה

פי החלטת הממשלה להעברת האחריות לקבורת חללים בחירום למשרד  על

 לשירותי. ראוי שהמשרד 2021לשירותי דת, היערכות המשרד תושלם רק בשנת 

 לקצראם ניתן ו ,מכך הנובעות המשמעויותיבחנו מהן  ,הפנים משרדבשיתוף  ,דת

 .בהתאם ויפעלותקופה זו, 
 

 סיכום

מגיפות, אירועי טרור  התפרצותדליקות, , אסונות טבע, תאונות קשות, מלחמה

ופליטת חומרים עלולים לגבות מספר רב של חללים אזרחיים. לזיהוי ולקבורת 

עבור משפחות החללים הן חללים משמעויות משפטיות, הלכתיות ורגשיות עמוקות 

 עבור כלל הציבור המתאושש מאסון.הן ו

יוכלו לשלב כוחות ולפעול בשיתוף בטיפול בחללים המעורבים גופים הכדי ש

, יש צורך בחלוקת תחומי נפגעים בשגרה ובחירום-רבפעולה בהתרחש אירוע 

האחריות ביניהם, בהגדרה ברורה של התנאים להפעלתם ובתיאום מיטבי בין 

בביקורת עלה, כי אמנם משרד הפנים והמל"ל פעלו לקידום הנושא הגופים. 

אשר היעדרה של יד מכוונת עם זאת, במהלך הביקורת בלט בשנים האחרונות. 

נציח אותן. בעיות אלה, אשר המנע את אפשרות פתרונן של בעיות שונות, ואף 

ידועות זה מכבר הן לגופים הביצועיים העוסקים בנושא והן לגופי המטה 

היערכות לטיפול בחללים באירועי ב (, פוגעותהמעורבים בעניין )רח"ל, המל"ל

 עד כדי חוסר מוכנות לאומית.  חירום

להסדרת  מחליטים הצעת מכיןבמועד סיום הביקורת  אשר ,הפנים משרדכי  ,ראוי

להביא את כל הבעיות  ,בשיתוף רח"ל ,בהקדםיפעל  הטיפול בחללים בחירום,

השרים  בפנילהכרעה  ,הכרוכות בטיפול בחללים בעת חירום אשר נסקרו בדוח זה
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ושר  דת לשירותי השרהנוגעים בדבר, ובכלל זה שר הביטחון, השר לבט"פ, 

. אם השרים אינם מגיעים לפתרון, על המל"ל להביא את העניין הבריאות

 להכרעתו של ראש הממשלה.
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 מבוא
מגיפות, אירועי טרור  התפרצותדליקות, מלחמה, אסונות טבע, תאונות קשות, 

צה"ל צופה  :ופליטת חומרים מסוכנים עלולים לגבות מספר רב של חללים אזרחיים

ועדת ההיגוי הלאומית להיערכות לרעידת  ;מאות הרוגים אזרחיים בתרחיש מלחמה

הרוגים  7,000-קבעה שיש להיערך לכ 1999אדמה בישראל שהוקמה בשנת 

, הביטחון ומשרד הממשלה שקבעו הייחוס תרחיש פי עלו ;4בהתרחש רעידת אדמה

. נוכח היקף החללים הגדול הצפוי מגיפה של במקרה חללים 30,000-לכ להיערך יש

במקרים אלה, נדרשת היערכות מתאימה של הגופים הרלוונטיים בטיפול בזיהוי 

 הבאתם לקבורה.בהחללים ו

 נחלק לשלושה שלבים: איסוף החלל ונתוני הזיהוי שלו מזירת 5תהליך הטיפול בחללים

האירוע; זיהוי החלל; וקבורתו. בשגרה, האחריות לפעולות איסוף וזיהוי החללים 

נעשות בשיתוף המרכז הלאומי לרפואה  6יהמדעמצויה בידי מ"י, ופעולות הזיהוי 

ירום, האחריות לקבורה בשגרה מוטלת על המשרד לשירותי דת. בח משפטית.

האחריות הכוללת לטיפול בחללים מצויה בידי רשות פס"ח, הנעזרת ברשויות 

המקומיות למימוש אחריותה, והאחריות המקצועית לנושא הזיהוי נשארת בידי מ"י 

בשיתוף המרכז הלאומי לרפואה משפטית. האחריות להגדרת ההיערכות של גופים 

שרדי הממשלה בתחום הפעילות שונים הפועלים בעורף במצבי חירום ולתיאום בין מ

 בחירום מוטלת על רח"ל.

נפגעים -להלן תרשים זרימה של התהליך המתוכנן לטיפול בחללים בעת אירוע רב

 :7בשגרה ובחירום

 
וי הלאומית להיערכות לרעידת אדמה בישראל קבעה את המסגרת להיערכות ועדת ההיג  4

בסולם ריכטר, שמוקדה יהיה בעמק בית  7.5בהתאם לתרחיש של רעידת אדמה בעוצמה של 

 לוועדת השרים להיערכות לרעידות אדמה. 29.3.12-שאן. ועדת ההיגוי מסרה הערכה זו ב

 ללא הבדלי דתות.  5

 נתונים פיזיולוגיים ולא על פי מראה. זיהוי באמצעות בחינת  6

על, אסון טבע, -מצב החירום יכול לנבוע כתוצאה ממלחמה כוללת או עימות מוגבל, פיגוע טרור  7

 מגיפה או התפשטות חומר מסוכן או חומר רדיולוגי. 
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נפגעים -התהליך המתוכנן לטיפול בחללים בעת אירוע רב: 1תרשים 

 בשגרה ובחירום

 

 נפגעים פועלים, בין היתר, הגופים הבאים: -ירב םבטיפול בחללים באירועי

, 515רשות פס"ח הוקמה בהחלטת ממשלה )החלטה מספר  רשות פס"ח: .1

(. בהחלטה נקבע "להקים רשות עליונה 515החלטה מספר  -( )להלן 1960

לפינוי, לסעד ולטיפול בחללים בשעת חרום אשר מתפקידה לטפל... בחללים 

( 1623לה )החלטת ממשלה מספר קבעה הממש 29.4.10-בשעת חרום". ב

(, כי רשות פס"ח אחראית לטיפול בחללים בעת רעידת 2החלטה רע"ד  -)להלן 

אדמה. רשות פס"ח פועלת במסגרת המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים, 
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מל"ח(.  -)להלן  8ומוגדרת כרשות ייעודית במסגרת מערך משק לשעת חירום

תכנון, ארגון וכשירות מערך הטיפול הרשות העליונה לפס"ח אחראית בשגרה ל

בחללים, ובחירום אחראית להפעלתו ולתיאום פעילותו. בראשה מכהן מנכ"ל 

משרד הפנים, וחברים בה, בין היתר, נציגי משרדי ממשלה שונים, וכן נציגי 

מחוזית פועלת רשות פס"ח הפקע"ר, מ"י והמרכז לשלטון מקומי. ברמה 

באמצעות ועדות המשנה  -וברמה מקומית  באמצעות רשויות מחוזיות לפס"ח,

ברשויות המקומיות. ועדות המשנה הן הגוף הביצועי למשימת הטיפול שלפס"ח 

החללים מרוכזים בחללים, והן אחראיות, בין היתר, להפעלת תר"חים אשר בהן 

ומזוהים טרם קבורתם; לקבורת החללים; ולרישום ומעקב אחר שלבי הטיפול 

תמונת מצב. מערך פס"ח נסמך על מתנדבים ועל מגויסי בחללים לצורך עדכון 

 חוץ.

 -החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )להלן  1991בנובמבר  פקע"ר: .2

את פעילות במדינה הקבינט( להקים בצה"ל את פקע"ר, כדי שיארגן וינהל 

כמשמעותה בחוק ההתגוננות האזרחית,  ,הג"א( -ההתגוננות האזרחית )להלן 

. פקע"ר מהווה גם סמכות מקצועית ראשית 9חוק הג"א( -)להלן  1951-התשי"א

האחראיות לאיסוף  ,מחלקות אנו"ח 40בנושאי חילוץ והצלה, ומפעיל לשם כך 

חללים ונתוני הזיהוי שלהם בזירת אירוע. מחלקות אלה מאוישות על ידי אנשי 

לוף, כפוף מילואים. פקע"ר הוא גוף צבאי, ומפקד פקע"ר, שהוא קצין בדרגת א

על פי  לרמטכ"ל בנושאי צבא, ולשר הביטחון בנושאי הג"א, מכוח חוק הג"א.

נוהלי פקע"ר יופעלו מחלקות האנו"ח "בהתרחש אירוע בחירום או במצב שגרה 

 שבו הוטלה על צה"ל האחריות לטיפול באירוע".

חללים אלמונים. אגף חקירות של  וזיהוי איסוףלמ"י אחראית בשגרה  מ"י: .3

אח"ם(, תחת הנחייתה המקצועית של המעבדה לזיהוי פלילי  -ומודיעין )להלן 

מז"פ(, מפעיל חוקרי זירה האחראים לצילום החלל והזירה שבה  -במ"י )להלן 

הוא נמצא, לאיסוף פריטים הנמצאים על החלל ובקרבתו, לאיסוף חלק מנתוני 

ת טביעות אצבע ודגימות דנ"א, והעברת החלל הזיהוי המדעיים מהחלל, כדוגמ

 ,כמו כן, אח"ם מפעיל את חוליית הנעדרים .למרכז הלאומי לרפואה משפטית

האחראית, בין היתר, להצלבת נתוני מידע על נעדרים עם נתוני המידע על 

חללים אלמונים לצורך זיהוים, ואת המדור לזיהוי חללים במז"פ, אשר אחראי 

ספו חוקרי הזירה. לצורך כך מפעיל המדור חוקרים בעלי לניתוח הנתונים שא

הכשרה מדעית ברובם, לבורנטים וטכנאים, וכן מערך רופאי שיניים מתנדבים 

 בחירום, איסוף החללים ונתוני הזיהוי מבוצע. 10לצורך זיהוי על פי השוואת משננים

  כאמור על ידי מחלקות אנו"ח בפקע"ר, ומ"י אחראית לזיהוי בלבד.
והחלטה מס'  6.7.86-מ 1716משרדי הפועל לפי החלטת הממשלה מס' -מערך מל"ח הוא גוף בין  8

. המערך נועד להבטיח את הפעלת המשק החיוני והספקת המוצרים והשירותים 13.2.00-מ 1080

החיוניים לאוכלוסייה האזרחית ולצה"ל באירועי חירום שונים. ועדת מל"ח עליונה רשאית, בין 

היתר, לאשר למשרד ממשלתי להועיד גוף בתחום אחריותו לשמש כ"רשות ייעודית" אשר תפעל 

 תחייבות מהחלטות הממשלה האמורות.לביצוע הפעולות המ

לפי חוק הג"א, "התגוננות אזרחית" היא "האמצעים הנקוטים לשם התגוננות מפני כל התקפה או   9

סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של התקפה כזאת, להוציא 

 אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית".

 השיניים, מספרן וסוגן. משנן הוא הסידור האופייני של   10
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המרכז פועל במסגרת משרד הבריאות,  הלאומי לרפואה משפטית: המרכז .4

ובו נעשים תהליכי הזיהוי המדעי, אשר עשויים לכלול המשך איסוף נתוני זיהוי 

וצילומי רנטגן(, וכן  C.Tמדעיים שלא נאספו על ידי חוקרי הזירה )כגון סריקת 

נתוני  בדיקת החלל ואיתור סימנים מזהים )כדוגמת צלקות וקעקועים(. את

, )בטרם הפכו לנעדרים(החללים ניתן להשוות לנתונים שנלקחו מנעדרים 

לדגימות דנ"א שנלקחו מקרובי משפחה ולמאגרי מידע שונים )כדוגמת מאגר 

טביעות האצבע ומאגר נתוני נעדרים שברשות מ"י(. פעילות המרכז לרפואה 

-אביב כביר בתל-משפטית נעשית על פי רוב במבנה הקבע שלו במתחם אבו

מיועדת להתבצע בתר"חים המרחביים. היערכות המרכז היא יפו, ובחירום 

לאירועי חירום נעשית בשיתוף עם האגף לשירותי חירום במשרד הבריאות, אשר 

מענה לאירועי חירום ולספק תשתית תת ייעודו להכין את מערכת הבריאות ל

 לוגיסטית לצורך כך.

( להקים במשהב"ט 43החליט הקבינט )החלטה מספר ב/ 2007בדצמבר  רח"ל: .5

את רח"ל, אשר תשמש "גוף מטה מתאם ליד שר הביטחון ותסייע בידו לממש 

החליטה  2009העל לטיפול בעורף בכל מצבי החירום". באוגוסט -את אחריות

( לשלב את מטה מל"ח הארצי בתוך רח"ל. 706הממשלה )החלטה מס' 

ח"ל כוללים, בין היתר: גיבוש תפיסות הפעלה בנוגע למצבי תפקידיה של ר

חירום שונים בעורף; ריכוז עבודות מטה לקביעת ההיערכות והמענה הנדרשים 

של גופים שונים ומשרדי ממשלה הפועלים בעורף במצבי חירום שונים; הכנת 

; ותיאום בין משרדי הממשלה הפועלים בעורף בנושא העורףהצעות חקיקה 

 ירום שונים.במצבי ח

חוק המל"ל(  -)להלן  2008-: בחוק המטה לביטחון לאומי, התשס"חמל"ל .6

נקבע, כי "המל"ל ישמש גוף המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני החוץ 

על המל"ל כי בין היתר,  ,והביטחון של מדינת ישראל". עוד נקבע בחוק המל"ל

-גונית והביןאר-"להיות אחראי מטעם ראש הממשלה על עבודת המטה הבין

משרדית בענייני החוץ והביטחון... להציג... את המלצתו לראש הממשלה על 

 מדיניות בעניינים אלה". 

 

 

 פעולות הביקורת
בחן משרד מבקר המדינה את ההיערכות של  2016יולי עד  2015בחודשים נובמבר 

כה . הביקורת נערחירוםנפגעים בשגרה וב-הגורמים לטיפול בחללים באירועים רבי

ברח"ל;  -במשהב"ט  ;פס"ח ובמינהל לשירותי חירוםרשות ב -במשרד הפנים 

במשרד לשירותי  ;במרכז לרפואה משפטית ובאגף לשעת חירום -במשרד הבריאות 

 .2017ובמל"ל. בדיקות השלמה נערכו עד פברואר  ;בפקע"ר -בצה"ל  ;במ"י ;דת

 



 1763|    חירום באירועי אזרחיים בחללים לטיפול ההיערכות

הטיפול בחללים  עבודות מטה להסדרת

 בחירום

 משרד, הגורם האחראי לטיפול בחללים הוא רשות פס"ח. 515על פי החלטה מספר 

משרדי ממשלה,  , בין היתר,"ח ומנהל אותה, ומיוצגים בהפסהפנים מפעיל את רשות 

 הפעילויות לביצוע אחראיםה גופים אלו כל. 11המרכז לשלטון מקומיוצה"ל ופקע"ר, מ"י 

רשות פס"ח משמשת כגורם מתכלל, ומתפקידה . בחללים הטיפול בתחום הקשורות

לקשר בין הגופים הביצועיים, ולוודא כי כל אחד מהם מסוגל לבצע את המשימה 

שהוטלה עליו. בביקורת עלה, כי קיים חוסר תיאום בין חלק מהגורמים העוסקים 

בטיפול בחללים, וכי קיימים תחומים אשר אין גורם שהוסמך לטפל בהם. נוכח מצב 

עוסקים גופים שונים בהסדרת הטיפול בחללים ובחלוקת  2012משנת  זה, החל

 אחריות ומשאבים בין הגופים המעורבים. להלן הפירוט: 

 הפנים לגיבוש הצעת מחליטים ומשרדהמשרד לבט"פ  ,עבודת המל"ל .1

בהנחיית ראש הממשלה,  2012שנת ב :להסדרת הטיפול בחללים בחירום

עבודת מטה לגיבוש הצעת מחליטים בהמל"ל בשיתוף המשרד לבט"פ  החל

אשר מטרתה לאשר תכנית היערכות לאומית לזיהוי  ,להסדרת הטיפול בחללים

חללים או נפגעים, ובכלל זה לקבוע את חלוקת -חללים ואיתור נעדרים באירוע רב

ולהעמיד תקציב לצורך וסמכויותיהם, תחומי האחריות בין הגורמים הרלוונטיים 

נפגעים -באירוע רב עסקה"ל(. עבודת המטה המלהצעת  -ביצוע המשימה )להלן 

המתרחש באחד ממצבי החירום הבאים: אירוע אסון המוני
12

; מלחמה
13

; מצב 

מיוחד בעורף
14

. בדיונים שהתקיימו במסגרת עבודת המטה השתתפו נציגי מ"י, 

משרד הפנים, המשרד לשירותי דת, משרד האוצר, משרד הבריאות, המרכז 

ע"ר, רח"ל וגופים נוספים המעורבים בתהליך הטיפול לרפואה משפטית, פק

 בחללים.

במהלך דיונים אלו טענו נציגי משרד הפנים, כי ניתן להפעיל את מערך פס"ח 

בתקופת הפעלה של קרי, (, 515רק בשעת חירום )בהתאם להחלטה מספר 

מערך מל"ח )מתוקף היותה של רשות פס"ח רשות ייעודית שלו(, ועקב רעידת 

לא ניתן להפעיל את עוד טענו, כי  .(2)בהתאם להחלטת ממשלה רע"ד אדמה 

, שאין בו הכרזה פס"ח באירוע "אסון המוני" שהוא אירוע חירום שבשגרהמערך 

. זאת משום שמערך פס"ח נסמך על מגויסי חוץ שניתן על תקופת הפעלה

מערך לגייסם רק בעת חירום. כמו כן, חלק מהמשאבים הנדרשים לפעילות 

  להשהיית חללים.קירור , כדוגמת מכולות 15ח זמין רק עם הפעלת חוזים נצוריםפס"
 מתוך אתר משרד הפנים במרשתת.  11

: אירוע שהוא בבחינת "אסון המוני" 1971-כהגדרתו בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א  12

הוא "אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור 

 פגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע".גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש ל

 אשר הוכרזה על פי חוק יסוד: הממשלה.  13

 כהגדרתו בחוק הג"א.   14

 חוזה נצור הוא הסכם מוכן הניתן להפעלה בהינתן תנאים מוגדרים מראש.   15
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למערך פס"ח משאבים וכוח אדם זמין. יצוין, כי לפי תיקון בשגרה אין לכן, 

, רשאי שר הכלכלה לקרוא לשירות 2005לחוק העבודה בשע"ח משנת  6מספר 

 עבודה את מגויסי החוץ גם בעקבות אירוע "אסון המוני".

הגיש המל"ל באמצעות המשרד לבט"פ את טיוטת הצעת  2013בר בדצמ

המחליטים לכל הגורמים המעורבים בתחום הטיפול בחללים. טיוטת ההצעה 

טילה על רשות פס"ח את האחריות הכוללת לטיפול בחללים בכלל אירועי ה

כי אחריות זו  ,החירום האמורים. בדברי ההסבר לטיוטת הצעת המל"ל הובהר

, אשר על פיה כאמור, 515ות פס"ח בהתאם להחלטה מספר מוטלת על רש

 רשות פס"ח תפעל ב"שעת חירום".

הצעת המל"ל לא הובאה לאישור הממשלה, בין היתר, נוכח התנגדות משרד 

 הפנים לקביעת המל"ל לגבי אחריותו לטיפול בחללים בעת אסון המוני.

ת, כי "הצעת מסר המשרד לבט"פ בהתייחסותו לממצאי הביקור 2016בנובמבר 

המחליטים טרם הועברה לממשלה. יחד עם זאת, הסעיפים התקציביים 

המפורטים בה סוכמו, לפנים משורת הדין, עם משרד האוצר, על מנת לאפשר 

למשטרת ישראל להקים שתי תחנות לאיסוף חללים )תר"חים(. הקצאת 

רך המשאבים החד פעמיים והשוטפים למימוש התכנית הינם כדלקמן:  )א( לצו

 2016רכש והצטיידות יתגבר משרד האוצר את תקציב משטרת ישראל בשנת 

תקני  4מיליון ש"ח.  )ב( להפעלה שוטפת של המערך הוקצו  5.2-חד פעמי ב

מיליון ש"ח, בחלוקה שווה, ממקורות פנימיים של  2.2כוח אדם ותקציב בסך 

 המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל".

טיוטת הצעת המחליטים אמנם , כי מל"לל משרד מבקר המדינה מעיר

הביאה לשיפור היערכותה של מ"י בטיפול בחללים, אך שהפיץ המל"ל 

אין בה כדי למצות את תהליך עבודת המטה שקדם לה. זאת משום 

שהיא הגוף העיקרי שעליו  ,שמשרד הפנים שאליו משתייכת רשות פס"ח

לקבלת אחריות תנגד לתנאים ה ,מוטלת כלל האחריות לטיפול בחללים

 זו.

, כי נמסרמשרד ראש הממשלה ומשרד הפנים לממצאי הביקורת  בהתייחסויות

"ל שמשרד הפנים יגבש הצעת והמלסיכמו משרד הפנים  2015בסוף שנת 

הצעת  –"ל )להלן המלבהתבסס על עבודת המטה שקיים חדשה מחליטים 

 משרד הפנים(.

 כיתו לממצאי הביקורת, משרד הפנים בתגוב 2016בעניין זה מסר בנובמבר 

 המחליטים הצעת את יוביל הפנים משרד לאור ריבוי הגופים העוסקים בנושא..."

וזאת  ,"לאור משך הזמן הרב שהנושא לא נפתר בחללים הטיפול תחום להסדרת

עוד מסר, כי )ההדגשה במקור(. ובתיאום עם המל"ל "ל" רח"בשיתוף פעולה עם 

 הינן"ח, פסההיערכות להן אמורה לעסוק רשות  שבתכלוללגופן,  הסמכויות"

 וגופים ממשלה משרדי למכלול ובחירום בשגרה נתונות אשר סמכויות

 שעלתההפנים סבר וסבור כי על רקע אי הבהירות  משרד... שונים ממשלתיים

לגבי זהותו של הגורם הממשלתי שאמון על נושא הטיפול בחללים בחירום, יהיה 

ש את חלוקת האחריות בטיפול בחללים בחירום, ולפיכך מן הנכון להסדיר כנדר
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 שנים מארבע יותר

 עבודת תחילת לאחר
 להסדרת המטה

, בחללים הטיפול
 עבר מאז משנה ויותר

 לאחריות הנושא
 טרם, הפנים משרד
 הצעה לכדי גובשה
 הצעת סופית

 בעניין מחליטים

 

"ל המלבשלוש השנים האחרונות פעל ופועל לטובת הסדרה ממוסדת זו בשיתוף 

והמשרד לביטחון פנים, תוך קביעת ותיאום בין כלל הגופים שהוקנו להם 

 סמכויות בתחום".

 סחנומסר משרד ראש הממשלה בתגובתו לממצאי הביקורת, כי  2016 בנובמבר

 לאישור ממתין וכעת"ל, המלהצעת המחליטים שגיבש משרד הפנים מקובל על 

 האמורה המחליטים הצעת להערכתו כי, מסר עוד. נוספים רלוונטייםגורמים 

 את תאשר שהממשלה"לאחר  וכי ,הקרובה בתקופה הממשלה לאישור תובא

 הטיפול נושא של מלאה הסדרה תהיה בחללים הטיפול בעניין ההחלטה הצעת

מסר משרד ראש הממשלה,  2017בפברואר  ".חירום בשעת אזרחיים בחללים

בהתייחסות נוספת לממצאי הביקורת, כי "הלכה למעשה נושא הטיפול בחללים 

באמצעות הצעת ההחלטה ]של משרד הפנים[ בעניין  במלואו הוסדרהאזרחיים 

 2023 הטיפול בחללים, שצפויה להגיע לאישור הממשלה, והחלטת הממשלה

]להעברת האחריות לקבורת חללים בחירום למשרד לשירותי דת[" )ההדגשה 

 במקור(.

מסר משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי  2017לעומת זאת, בפברואר 

הביקורת, כי עבודת המטה לגיבוש הצעת המחליטים טרם הסתיימה וכי "מדובר 

הצעה סופית. " )ההדגשה במקור( אשר טרם גובשה לכדי בהתהוות בהצעה

עוד מסר משרד הפנים, כי "הצעת המחליטים אותה מוביל משרד הפנים, 

בשיתוף המל"ל, הינה הצעה המתכללת את כלל הצרכים הרלוונטיים למענה 

לנושא החללים האזרחיים... משרד הפנים לקח על עצמו להוביל את נושא זה... 

 מתוך כוונה לסיים הליך זה בהקדם האפשרי".

מדינה מעיר למל"ל ולמשרד הפנים, כי יותר מארבע שנים משרד מבקר ה

 מאז משנה ויותרלאחר תחילת עבודת המטה להסדרת הטיפול בחללים, 

 גובשה לכדי הצעה סופיתטרם  ,הפנים משרד עבר הנושא לאחריות

הצעת מחליטים בעניין. על משרד הפנים לסיים בהקדם את גיבוש הצעת 

ממשלה כדי לתת מענה לכלל המחליטים, ולהביא אותה לאישור ה

  הפערים שנמצאו בדוח זה.

כאמור, רח"ל  עבודת רח"ל להסדרת נושא הטיפול בחללים בחירום: .2

אחראית להיערכות למצבי חירום ולתיאום בין הגופים הפועלים בחירום. לפי 

, תפקידה של רח"ל להמליץ לשר הביטחון 2007מדצמבר  43החלטת ממשלה ב/

שקיים חוסר או  מסויםאין גורם אחראי לתחום "כי אם מצאה  16ההסדר לבצע

סמך בחקיקה או בהחלטות גורם מו תיאום או ריבוי גורמים העוסקים בתחום ואין

 כי, האמורה הממשלה בהחלטת נקבע עוד. לביצוע הפעולה" ממשלהה

 שלוהמענה הנדרשים  ההיערכות" בנושא"ל לרכז עבודות מטה רחמתפקידי 

  ".השונים החירום במצבי בעורף הממשלה ומשרדי הארגונים
, הסדרה משמעותה "פעולה שתכליתה לקבוע בידי מי האחריות 43על פי החלטת הממשלה ב/  16

ה תכולתה, אילו פעילויות תבוצענה למוכנות העורף ומהם קשרי הגומלין בין לנושא מסוים, מ

 הגורמים השונים". 
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אף על פי שקיים חוסר תיאום בין חלק מהגורמים העוסקים בביקורת עלה, כי 

בטיפול בחללים, ואף שקיימים תחומים במסגרת הטיפול בחללים אשר אין גורם 

, כשנתיים לאחר שהמל"ל החל לעסוק בנושא 2014שהוסמך לבצעם, רק בשנת 

עד למועד וללא תיאום אתו, החלה רח"ל לעסוק בהסדרת הטיפול בחללים. 

בנושא הסדרת הטיפול  בלבדרת זימנה רח"ל שלושה דיונים סיום הביקו

 להלן הפירוט: בחללים, וטרם נקבע מועד לסיום עבודת המטה שהיא עורכת.

, כשנה לאחר שהפיץ המל"ל את טיוטת הצעתו, התקיים דיון 2014בנובמבר 

"ל, רחבראשות ראש מטה שר הביטחון בנושא הצעת המל"ל ובהשתתפות נציגי 

. בדיון סוכם, כי הצבאית והרבנות הביטחון מערכת של המשפטי וץהייע"ר, פקע

 רח"ל תשלים את עבודת המטה לגיבוש הצעת מחליטים בנושא זה.

קיים סגן ראש רח"ל, מר שאול אהרון, דיון בראשותו שמטרתו  2014בדצמבר 

"הכרת מענה כלל הגורמים הממלכתיים בתהליך הטיפול בחללים ובנעדרים, 

 למימוש בהצעת מחליטים המוסכמת על כולם". קביעת הדרכים 

לא השתתפו נציגי  2014דצמבר בו 2014בנובמבר שנערכו יצוין, כי בדיונים 

המל"ל. עוד יצוין, כי כשבוע לפני מועד הדיון שערך סגן ראש רח"ל בדצמבר 

, פנה סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף לנציגים בכירים 2014

יים ומסר להם כי הדיון האמור הוא "דיון מיותר שרק יפריע מהמשרדים הרלוונט

קיימת הצעת מחליטים מאושרת  - לסיים את התהליך. עבודת המטה הסתיימה

כתב סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף  2015ומשותפת". בינואר 

(, מר בצלאל 17ראש רח"ללימים למשתתפי הדיון ולממלא מקום ראש רח"ל דאז )

טרייבר, כי "המל"ל ימשיך להוביל את 'הצעת המחליטים' ויגיש אותה לאישור 

 הממשלה לאחר שיסוכם הסעיף התקציבי".

קיים ממלא מקום ראש רח"ל דאז, מר בצלאל  2015על אף האמור לעיל, במאי 

טרייבר, דיון נוסף בנושא הסדרת הטיפול בחללים בחירום ובהשתתפות נציגי 

ונציגי צה"ל. בדיון סוכם, כי רח"ל תגבש באופן  18ייםמשרדי הממשלה הרלוונט

 הצעת רח"ל(. –עצמאי הצעת מחליטים נפרדת בנושא הטיפול בחללים )להלן 

יומיים לאחר מועד הדיון, שלח סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף 

ם ממלא מקום ראש רח"ל דאז, כי בפגישה ההודעה למשתתפי הדיון, וב

"סוכם שעבודת המטה שהתקיימה עד כה בהובלת המל"ל שנערכה ביניהם 

תימשך ע"י המל"ל עד סיומה כולל העברת האחריות לקבורת חללים אזרחיים 

 למשרד לנושאי דת. רח"ל תהיה שותפה מלאה בתהליך".

מסר סגן ראש רח"ל לצוות הביקורת, כי "המל"ל לקח על עצמו את  2016במאי 

ם אחריותו. זאת ועוד, המל"ל מבצע את הטיפול בנושא למרות שאין זה בתחו

עבודת המטה בשיתוף המשרד לביטחון הפנים... אשר גם הוא אינו אחראי 

לנושא החירום... נוכח העובדה כי הסדרת הטיפול בחללים באירועי חירום היא 

בתחום אחריותה של רח"ל, ונוכח העיכובים בעבודתו של המל"ל, מקיימת   
אישרה  2015, ובנובמבר 2014תא"ל )מיל'( בצלאל טרייבר מונה לממלא מקום ראש רח"ל ביוני   17

 הממשלה את מינויו לראש רח"ל.

המשרד לשירותי דת, משרד בדיון השתתפו נציגי משרד הפנים ורשות פס"ח, משרד האוצר,   18

 הבריאות, מ"י ומרכז השלטון המקומי.
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 הייתה שאמורה, ל"רח

 עבודות את לרכז
 לקביעת המטה

 לחירום המענה
 משרדי בין ולתאם

 הפועלים הממשלה
 פעלה לא ,בעורף

 הסדרת לקידום
 בחללים הטיפול
 עד חירום באירועי

 החל ל"שהמל לאחר
 הנושא את לקדם

 

הגדרת תחומי הסמכות והאחריות של כלל רח"ל... עבודת מטה עצמאית ל

משרדי הממשלה הרלוונטיים בתהליך המלא של הטיפול בחללים אזרחיים 

בחירום. עבודת המטה מתקיימת בידיעת ראש מטה שר הביטחון במטרה לגבש 

 הצעת מחליטים אשר תובא לאישור הממשלה על ידי שר הביטחון".

הביקורת, כי בהתאם  מסרה רח"ל בהתייחסותה לממצאי 2016בנובמבר 

העל לטיפול -המטילה את אחריות 2007מאפריל  1577להחלטת ממשלה מס' 

בעורף בכלל מצבי החירום על שר הביטחון, ובהתאם להחלטת ממשלה מס' 

"על רח"ל לרכז את עבודת המטה בנושא הטיפול בחללים אזרחיים  43ב/

לל זאת המועצה באירועי חירום ואין להטיל אחריות זו על כל גוף אחר ובכ

לביטחון לאומי... ראש רח"ל מבקש ממבקר המדינה להבהיר כי האחריות 

 לביצוע עבודת המטה הלאומית הינה של רח"ל".

מסר משרד ראש הממשלה בתגובתו לממצאי  2016לעומת זאת בנובמבר 

הביקורת, כי "המל"ל ריכז והוביל עבודת מטה בנוגע להסדרת הטיפול בחללים 

 עי חירום, בהתאם להנחייתו של ראש הממשלה".אזרחיים באירו

מסר משרד הפנים בעניין זה בתגובתו לממצאי הביקורת, כי  2016 בנובמבר

)ההדגשה במקור(.  "ל"המלבהובלת  אחת מטה עבודת התקיימה"באופן מעשי, 

, כי בהתייחסותה לממצאי הביקורתמסרה רח"ל  2016בנובמבר לעומת זאת, 

 "רח"ל תעדכן את המל"ל בעבודת המטה המתבצעת על ידה". 

מסר משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי הביקורת, כי  2017בפברואר 

הצעת המחליטים בהובלתו "מבוצעת בשיתוף פעולה עם רח"ל וזכתה לברכת 

הדרך מהמל"ל... כמובן שאין ביכולתו של משרד הפנים למנוע הגשת הצעות 

 ו/או משרדי ממשלה אחרים".של גופים 

משרד מבקר המדינה מעיר לרח"ל, שאמורה הייתה לרכז את עבודות 

המטה לקביעת המענה לחירום ולתאם בין משרדי הממשלה הפועלים 

מאז הקמתה ועד לאחר שהמל"ל החל לקדם את הנושא, היא בעורף, כי 

 לקידום הסדרת הטיפול בחללים באירועי חירום. משלא עשתהלא פעלה 

אחראי לריכוז עבודות מטה הלרח"ל להלין על כך שהמל"ל, לה כן, אל 

 משרדיות בתחום הביטחון, נכנס לנעליה.-בין

דנה בהצעת המל"ל רק  היא כימעיר משרד מבקר המדינה לרח"ל,  עוד

כשנה לאחר שהוגשה לה, ומשדנה בפרטי ההצעה החליטה לערוך 

, ושאותה לא "להמלתיאום עם  לאלעבודת מטה נפרדת באותו הנושא, 

עבודות מטה מקבילות  . קיומן שלעד למועד סיום הביקורתהשלימה 

מהווה בזבוז משאבים, פוגע ביעילות ובמועילות של עבודת משרדי 

הסדרת סיום מעכב את ההממשלה, ומביא למצב של חוסר החלטה 

  הטיפול בחללים בחירום במקום לקדמו.
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 הטיפול נושאב

 לידי בא בחללים
 תיאום חוסר ביטוי

 פעולה שיתוף והיעדר
 לבין ל"המל בין מכוון

 .הביטחון מערכת

 הצעת באישור העיכוב
פוגע  המחליטים

 הגורמים היערכותב
 לטיפול השונים

 בחירום בחללים

 

 השונים הגורמים היערכות נפגעת ,העיכוב באישור הצעת המחליטים נוכח

בשיתוף רח"ל וכלל הגופים  ,. על משרד הפניםבחירום בחללים לטיפול

הצעת  שלבהקדם נוסח סופי ומוסכם  להשלים ,המעורבים בטיפול בחללים

בדוח זה. על המל"ל  המפורטיםאשר ייתן מענה לכלל הפערים  מחליטים

יתקבלו מיד לאחר השלמתה, כדי שלוודא כי הצעה זו תעלה לדיון בממשלה 

 החלטות בעניינה.

 בחללים הטיפול, כי נושא ל"ל ולרח"ללמ מעיר משרד מבקר המדינה עוד

עליהם הצביע משרד מבקר המדינה שמצטרף לרשימה ארוכה של נושאים, 

מכוון בין הפעולה התיאום והיעדר שיתוף הבהם בא לידי ביטוי חוסר ושבעבר, 

המופקד על  הממשלה ש. על כן ראוי, כי רא19המל"ל לבין מערכת הביטחון

יסדירו את חלוקת העבודה בין המל"ל  ,ושר הביטחון ,יישום חוק המל"ל

יחסי הגומלין בנוגע לעריכת עבודות מטה בתחום הטיפול  ואתומשהב"ט 

  ."להמלוזאת בהתאם לכללים שנקבעו בחוק  ,בעורף

 

 
, 2012", יוני יישום חוק המל"ל וההתמודדות עם המשט הטורקימבקר המדינה, דוח מיוחד "  19

ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות ; מבקר המדינה, דוח מיוחד "89עמ' 

 . 5, עמ' 2016מבר ", דצ)מיגון פיזי, התרעה ופינוי אוכלוסייה(
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 בחירום טיפול בחלליםה ריכוז

, אשר קבעה כי תפקידה "לטפל 515מספר  הרשות פס"ח הוקמה כאמור בהחלט

בפינוי וסעד למפונים, נפגעי הפגזה והפצצה, ובחללים בשעת חרום". ההחלטה 

 תחומי האחריות של רשות פס"ח.האמורה לא פירטה את 

, תחומי האחריות של רשות פס"ח הקשורים בטיפול בחללים 2רע"ד  העל פי החלט

כתיבה, עדכון ואכיפה של כללים, נהלים  :בהתרחש רעידת אדמה כוללים בשגרה

והנחיות בתחום העיסוק של פס"ח; הכנת תרחיש ייחוס ייעודי; הגדרת תכנית מענה 

ת ותכנית אימונים והיערכות; תרגול כלל מערך החירום כולל רמת שירות נדרש

לטיפול בחללים; סיוע לרשויות המקומיות בהכנת תכניות לטיפול בחללים; ותיאום 

בין הגופים המטפלים בחללים. בחירום תפקידי רשות פס"ח הקשורים בטיפול 

בחללים כוללים ריכוז תמונת מצב לאומית בנוגע לחללים; הנחיית הרשויות 

ומיות לפתיחת תר"חים; וסיוע לרשויות המקומיות בהזמנת מכולות קירור המק

 להשהיית חללים.

על פי נוהלי רשות פס"ח, ייעוד הרשות הוא "תכנון, ארגון והכשרת מערך קליטת 

אוכלוסייה מפונה וטיפול בחללים אזרחיים ברשויות המקומיות ברגיעה, והפעלתם 

כי במסגרת אחריותה לטיפול בחללים בשעת חירום". ממסמכי רשות פס"ח עלה, 

ארעי; ברכש  תעליה לעסוק גם בקבורת חללים בחירום; בהסדרת אתרים לקבור

ציוד ואמצעים להפעלת התר"חים המרחביים; בגיוס ואימון כוח אדם להפעלת 

 התר"חים המרחביים; ובכתיבת תורת הפעלה משולבת.

, כי ברשות פס"ח קיים תקן אחד המיועד לעסוק בטיפול בחללים עלה בביקורת

לרשות פס"ח אין תקציב ייעודי לטיפול בחללים, בכלל זאת  וכי)ראש ענף חללים(, 

דבר זה פוגע ביכולת רשות פס"ח לתת  תקציב לרכש אמצעים ולהדרכת המערך.

 מענה מיטבי לטיפול בחללים באירועי חירום.

אלוף )מיל'( שאול מופז, ושר הפנים וסגן -הביטחון דאז, רבמינו שר  2002בנובמבר 

משרדית לבחינת הקמת רשות ייעודית -ראש הממשלה דאז, מר אלי ישי, ועדה בין

הוועדה(. בראש הוועדה עמד מר שאלתיאל לביא  –לטיפול בחללים בחירום )להלן 

, ממטה מל"ח שבמשהב"ט, וחבריה כללו נציגים ממשהב"ט, משרד הפנים, מ"י

 .20פקע"ר, משרד הבריאות, משרד הדתות וזק"א

הגישה הוועדה את מסקנותיה לשר הפנים ולשר הביטחון. מדוח הוועדה  2003במאי 

עולה, כי הרקע להקמת הוועדה היה התגברות האיום על העורף מאז מלחמת 

, שבה נורו לראשונה טילים ארוכי טווח לעבר העורף. 1991המפרץ הראשונה בשנת 

ח הוועדה, עם הקמתה עסקה רשות פס"ח בפינוי אוכלוסייה, בסעד ובטיפול על פי דו

בחללים בחירום "כאשר לרשותה מטה סדיר מצומצם המונה חמישה אנשים ועוד 

מרכז מחוזי אחד בכל מחוז של משרד הפנים", ומלבד זאת משרד הדתות הקצה 

מת המפרץ שלושה תקנים לנושא הטיפול בחללים בחירום. בחלוף השנים ועד מלח  
ארגון זק"א )זיהוי קורבנות אסון( הוא ארגון התנדבותי אשר מסייע למ"י באיסוף חללים ונתוני   20

 זיהוי מזירות אסון. 
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הראשונה, "נתפס האיום על העורף כאיום ברמה נמוכה יחסית ולא הצריך השקעה 

רבה לא בתחום קליטת אוכלוסייה ולא בתחום היערכות לטיפול בחללים אזרחיים, 

דבר שגרם בין השאר למשרד הדתות לצמצם תקני העוסקים בנושא משלושה 

ינת רשות פס"ח הרחבת לאחד... התרחבות מעגל האיום על העורף פירושם מבח

מקומות הקליטה בהם ניתן יהיה לשכן אוכלוסיה מפונה והעמקת ההיערכות לטפול 

בחללים אזרחים בעורף... היערכות מדינת ישראל בשנים האחרונות להתמודדות עם 

תוצאות רעידת אדמה אפשרית מחייבת גם היא ריכוז מאמץ בשני התחומים 

 האמורים". 

כי "חברי הוועדה משוכנעים בצורך בהקמת רשות ייעודית  ,במסקנות הוועדה נקבע

)א( הקמת רשות ייעודית שתתמקד אך ורק  לטיפול בחללים מהסיבות הבאות: 

 בטיפול בחללים תאפשר היערכות טובה יותר של המערך כולו הן בנושאים

מקצועיים/הלכתיים... והן בהכנת הרשויות המקומיות/חברות הקדישא לטיפול בנושא 

)ב( חשוב להקים גוף אחד שיהווה מרכז ידע ויוכל להכין את כלל  השטח.  ברמת

)ג( העובדה  המערכות לתת מענה הן לאירועים מלחמתיים והן לרעידות אדמה. 

שגוף אחד מטפל כיום בשני תחומים מורכבים ביותר )קליטת אוכלוסייה מפונה 

צוי כלל היכולות וחללים( ובכח אדם מצומצם ביותר אינה מאפשרת התמקצעות ומי

בכל אחד מהם". הוועדה המליצה להכפיף את הרשות האמורה למשרד הדתות. 

 בביקורת עלה, כי המלצות הוועדה לא מומשו.

חללים ברשות פס"ח לצוות  (רע"ן -בהקשר זה ראש ענף )להלן מסר  2016בפברואר 

בעיקר  הביקורת, כי "נושא הקמת הרשות )כפי שהציעה הוועדה( לא טופל ולא קודם

 בשל התקנים והמשאבים שנדרשו".

החליטו מנכ"ל משרד הפנים דאז וראש מל"ח דאז להקים מחלקה  2004באפריל 

שתרכז את נושא הטיפול בחללים במסגרת רשות פס"ח. במסגרת הדיון הגדיר ראש 

המינהל  -המינהל לרישוי, שירותי חירום ותפקידים מיוחדים במשרד הפנים )כיום 

( דאז, מר ששי קציר, את המבנה הארגוני הנדרש ואת המשמעויות לשירותי חירום

הנלוות להקמת מחלקה שכזו מבחינת כוח אדם ואמצעים, וקבע, כי ראש המחלקה 

האמורה ישמש כסגן לממונה פס"ח ארצי )בנוסף לסגן שיהיה אחראי לקליטת 

קבע, כי תקנים )ברמה ארצית ומחוזית(. עוד נ 13.5-מפונים(, וכי המחלקה תאויש ב

ש"ח לשנה, והתקציב הנדרש  350,000-התקציב התפעולי הנדרש לפעילותה הוא כ

 ש"ח לשנה. 413,000-להצטיידות ולאחזקת האמצעים הנדרשים לפעילותה הוא כ

, כי ההחלטה להקים מחלקה במסגרת רשות פס"ח עליונה לטיפול בביקורת עלה

 בחללים, לא מומשה.

לשירותי חירום במשרד הפנים לצוות  המינהלמנהל  2016יולי זה מסר ב בעניין

מימוש המלצות הוועדה הם: ")א( חוסר במרכז -הביקורת, כי הפערים הנובעים מאי

ידע אשר יוכל להכין את כלל המערך לתת מענה לאירועי מלחמה ורעידת אדמה 

ברמה הלאומית והמקומית. )ב( שיפור מוכנות המערך בנושאים מקצועיים והלכתיים. 

)ג( יכולת הכשרת המערך ברמה המקומית. )ד( הכנת חברות הקדישא לסייע לתחום 

 החללים. )ה( תיאום מול פקע"ר ויחידות האנו"ח".

"למרות שלא קיים  כימסר משרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת,  2016 בנובמבר

ם לשירותי חירו המינהלתקציב ייעודי לטיפול בחללים, פעל משרד הפנים באמצעות 
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מהקמת רשות  שנים
 קיים עדיין, פס"ח
 חלק בין תיאום חוסר

 העוסקים מהגורמים
, בחללים בטיפול
 אשר תחומים קיימים

 שהוסמך גורם אין
, בהם לטפל

 יש נוספים ובתחומים
 בכשירות פערים

 ובמשאבים

 

להקצאת משאבים פנימיים בשנים האחרונות לרכש ציוד לטיפול בחללים, 

 ".המקומיות ברשויות המערך והדרכת, השתלמויות

, כי "בשלוש משרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת 2016בנובמבר  עוד מסר

של ציוד  רכשהשנים האחרונות, בוצעו פעילויות רבות ומשמעותיות", בין היתר, 

חתימת חוזה להספקת מכולות קירור בחירום לאחסון  קידוםם, לטיפול בחללי

גופים רלוונטיים בגיבוש תפיסת הפעלה לנושאים שונים הקשורים  שילובחללים, 

 ותרגול"חים תראתרים פוטנציאליים להקמת  14 איתורבטיפול בחללים בחירום, 

ית תכנית מתאר ארצ קידוםהפעלתם בשילוב הגורמים השונים הנוגעים בדבר, 

מתנדבי זק"א כמגויסי חוץ לצורך סיוע  רישום(, 19לשטחי קבורה ארעיים )תמ"א 

הפעלת  לצוותיזק"א,  למתנדבי הכשרות וביצוע"חים התרבהעברת חללים בתוך 

מסר משרד הפנים  2017בפברואר  בפקע"ר. לחיילים"חים ברשויות מקומיות ותר

בחללים, ובוודאי ככל בהתייחסות נוספת לממצאי הדוח, כי "מערך הטיפול 

 שהדברים הינם בתחום אחריותו וסמכותו של משרד הפנים, נמצא במוכנות טובה".

 נםיש ,בתחום הטיפול בחללים של משרד הפניםהפעילות על אף  כי ,בביקורת עלה

 האחראים גופים בין תיאום חוסר וקיים ,שנים במשך טופלו שלאפערים עדיין 

 נתוני איסוף"ר ומ"י בתחום פקע בין תיאום חוסרמת למשימות שונות בתחום זה, כדוג

ממקום  חללים להעברת האחראי לגורם בנוגע בהירות-איהחללים במקום האירוע, 

 אשרונושאים נוספים  ,זיהוי החללים לצורךלמקום, מחסור ברופאים משפטיים 

 . בחירום בחללים לטיפול מלא מענה במימוש פוגעים

כתב מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לצוות הביקורת, כי  2016ביולי 

נושא הטיפול בחללים "מחייב שילוב עם משרדי ממשלה נוספים בשל מורכבות 

האירוע, ]לכן[ עלה הצורך בהסדרה של גורם מתכלל עם סמכויות מוגדרות 

בהקמת להפעלת כלל המערך בחירום... על מנת שנוכל להיערך לחירום... יש צורך 

 גוף לשליטה ברמה המחוזית והארצית כפי שהמליצה הוועדה".

"ח, כי בהתאם פס רשותמשרד הפנים ולל מעיר המדינה מבקר משרד

הגורמים המעורבים בטיפול  לתכלולאחראי ה, הגוף 515להחלטה מספר 

"ח גופי פס לרשות"ח, והם אף מיוצגים בה לצורך כך. פסרשות  הואבחללים 

 שנים 56על אף שחלפו  .נציגיה באמצעותשליטה ברמה המחוזית והארצית, 

, עדיין קיים חוסר תיאום בין חלק מהגורמים העוסקים 515 החלטה מקבלת

בטיפול בחללים, קיימים תחומים אשר אין גורם שהוסמך לטפל בהם, 

  ובתחומים נוספים יש פערים בכשירות ובמשאבים, כפי שיפורט בהמשך.

פעילות ענפה  אמנם מקיימתרשות פס"ח עוד מעיר משרד מבקר המדינה, כי 

ניכר כי אין עם זאת,  ,לשיפור ההיערכות לטיפול בחללים באירועי חירום

 בתקינה ובאמצעים העומדים לרשותה לטובת נושא זה מענה המאפשר

על פערים המצויים לכל אורך תהליך הטיפול בחללים. ה כללהתגבר על 

צו יוקלהסדרת הטיפול בחללים משרד הפנים לוודא, כי בהצעת המחליטים 

 לרשות פס"ח המשאבים הנדרשים לה למילוי תפקידה.
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 בחירוםאיסוף חללים ונתוני זיהוי 

העוסק ב"שיתוף  143משרדי מס' -פרסמו צה"ל ומערך מל"ח נוהל בין 1999ביולי 

צה"ל" שמטרתו "להגדיר את תחומי האחריות, יחסי -פעולה ויחסי גומלין מערך מל"ח

ין מערך מל"ח ברגיעה ובתקופת הפעלה ]של הגומלין והסיוע ההדדי בין צה"ל וב

". בנוהל זה נקבע, כי ב"תקופת הפעלה" צה"ל [21מערך מל"ח, לפי החלטת ממשלה

 אחראי לאיסוף החללים ואמצעי הזיהוי שלהם בזירת האירוע והעברתם לתר"חים.

העוסק ב"יחסי  146משרדי מס' -פרסמו מערך מל"ח ופקע"ר נוהל בין 2004בדצמבר 

נוהל שת"פ בין מל"ח  -פיקוד העורף" )להלן  -גומלין ושיתוף הפעולה מערך מל"ח 

, הייתה "להגדיר 143ובין פקע"ר(. מטרתו של נוהל זה, אשר התבסס על נוהל מס' 

העורף ובין מערך מל"ח ברגיעה -את תחומי התיאום ושיתוף הפעולה בין פיקוד

ובחירום". בנוהל נקבע, כי בעת "תקופת הפעלה" האחריות לאיסוף החללים ונתוני 

הזיהוי שלהם והעברתם לתר"חים מוטלת על פקע"ר. לצורך ביצוע משימה זו, פקע"ר 

משתייכות לגדודי החילוץ של צה"ל.  כןמתו 35אשר  מחלקות אנו"ח 40מפעיל כאמור 

 להלן הפירוט: .תפקידן לביצועמחלקות האנו"ח  ליקויים במוכנות של ובביקורת על

 

 

 ארגון ותקינה

אנשי מילואים ועוד מערך סדיר מצומצם שאחראי  400-מערך האנו"ח מורכב מכ .1

לאימונים, למעקב ופיקוח על כשירות  ,תו"ל( -הלחימה )להלן  תורתלעדכון 

שורים לטיפול בחללים, המערך ולתיאום הפעילות אל מול גופים אזרחיים הק

כלל המערך הסדיר את רב פקע"ר  2014כדוגמת רשות פס"ח. עד לשנת 

סגן רמ"ד תורת אנו"ח, את אנו"ח, תורת  (רמ"ד -ראש מדור )להלן המשמש גם כ

היו אחראים  האחראים המחוזיים. 22אחראים מחוזייםרמ"ד אימוני אנו"ח ושישה 

ום עם גופים נוספים המעורבים להכשרת מחלקות האנו"ח שבמחוזותיהם ולתיא

במשימת הטיפול בחללים, בפרט בקשר מול מחוזות משרד הפנים ומול הרשויות 

 המקומיות.

המחוזיים הם תקנים ייעודיים )תק"י(  והאחראים ם של רמ"ד תורת אנו"חתקניה

  אחראיםביטל צה"ל שלושה תקנים של  2014משרד הפנים. בשנת  במימון
בנושא "הפעלת המשק החיוני של המדינה לשעת  13.2.00-מ 1080לפי החלטת הממשלה מס'   21

שבמסגרתה הוקם מערך  6.7.86-מ 1716חירום )מל"ח(", המתקנת את החלטת ממשלה מס' 

מל"ח, תקופת הפעלת מערך מל"ח תיתכן "במצב של תקופת לחימה, לרבות תקופה שלפני 

תחילת הלחימה או לאחריה, כאשר כתוצאה ממצב הלחימה נמנעת פעילות תקינה של המשק 

כולו או חלקו ולרבות תקופת ההתכוננות לקראת מצב תקופת הלחימה" או "ב'ארועי חירום' 

מן: אסונות טבע... אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים... וכן אירועי טרור שלא כדלק

בתקופת לחימה כאשר נמנעת או נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני, או קיימת סכנה 

 ממשית למניעה או לפגיעה כאמור".

 מלבד תפקידם במערך האנו"ח משמשים האחראים המחוזיים גם כרבני מחוזות.  22
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תקנים הנותרים, נוכח הדרישה לקיצוץ הבוטלו שלושת  2016וביולי  ,מחוזיים

 .23שנתית של צה"ל )תר"ש גדעון(-במסגרת התכנית הרב

 אחראיםפקע"ר, כי בהיעדר  (רמ"ט -ראש מטה )להלן הנחה  2016ביולי 

לנושא האנו"ח במחוזותיהם. עוד  אחראים, קציני השלישות המחוזיים יהיו מחוזיים

השלישות תכין הוראה פיקודית שתתואם עם משרד הפנים  הנחה, כי מחלקת

ותובא לאישורו, אשר תפרט את תהליך הטיפול בתחום האנו"ח במחוז, בכלל 

זאת את מרכיבי האימון של מחלקות האנו"ח. כמו כן, האחראים על תיאום 

 התרגילים מול רשות פס"ח והרשויות המקומיות יהיו נציגי האנו"ח של המחוז

 במילואים.

האחראים ביטול תקני בראיית המשרד, ממסמכי משרד הפנים עלה, כי 

יגרום לפגיעה בממשקי העבודה בין פקע"ר ובין גורמים נוספים  המחוזיים

המעורבים במשימת הטיפול בחללים, בפרט מחוזות משרד הפנים והרשויות 

פס"ח ומול רשות המקומיות. דבר זה עלול לפגוע בשגרה בעדכוני התו"ל מול 

שויות המקומיות ובביצוע תרגילים והשתלמויות ברשויות המקומיות, קרי, הר

עלול לפגוע בהכשרה ובכשירות של מחלקות האנו"ח ושל מערך הטיפול 

גם עלול לפגוע  המחוזיים האחראיםתקני  בחללים בכללותו. הביטול של

 .ובביצוע המשימהבעת חירום בתיאום בין הגופים 

לשירותי חירום במשרד הפנים לסגן ראש  כתב מנהל המינהל 2016במאי 

המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף, כי "לא ניתן לבסס מערך זה על קציני אנו"ח 

במילואים בשל הקשר השוטף ועדכוני התו"ל המחייב מול רשות פס"ח והרשויות 

המקומיות כהכנה לקראת ביצוע השתלמויות/תרגילים, ובשל מצוקת ימי 

 "ל".מילואים הקיימת בצה

 משרדמסר משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי הדוח, כי " 2017בפברואר 

)רח"ל, מל"ל, פקע"ר, אמ"ץ( על משמעויות  הגורמים כלל בפני התריע הפנים

ביטול תקני הרבנים המחוזיים בפקע"ר שעסקו בתחום מוכנות מערך האנו"ח... 

למרות זאת החליט פקע"ר לבטל תקנים אלה... בשלב זה ניתן על ידי פקע"ר 

מענה זה אינו המענה המיטבי ואינו  –מענה לאופן העבודה בשוטף ובחירום 

 לצורך שהוגדר" )ההדגשה במקור(. מהווה חלופה הולמת

מעיר למשרד הביטחון ולמשרד הפנים, כי נוכח  משרד מבקר המדינה

על ההיערכות  ההשלכות האפשריות של ביטול תקני האחראים המחוזיים

לדון בעניין שר הפנים על על שר הביטחון ו, טיפול בחללים בחירוםל

הצעת  ועלח "פסהתקציב שיינתן לרשות  עלולקבל החלטה מתואמת. 

 המחליטים לשקף החלטה זו.

במספר, נושאים  43ממסמכי פקע"ר עולה, כי כשליש מקציני מחלקות האנו"ח,  .2

כתב רב פקע"ר לרע"ן תכנון ולרמ"ד מילואים בפקע"ר  2016. ביוני 24דרגות ייצוג  
 .2016, אשר אושרה באפריל 2020-2016שנתית של צה"ל לשנים -התכנית הרב  23

מדובר בדרגות קצונה שניתנות לחיילים שאינם בהכרח קצינים, הגבוהות מדרגת הקבע שלהם,   24

 ואשר ניתנות לתקופה מוגדרת מראש. 
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 מתוך, 2016 ליולי נכון
 ,ח"האנו מחלקות 40

 כשירות אינן ארבע
 16 של כשירותןו

 אינה נוספות מחלקות
 ידועה

 

בהיותם של קציני  צותבעניין זה, כי הסיבות לצורך בדרגות קצונה ייצוגיות נעו

ומתוקף האפשרות כי  ,האנו"ח מפקדים בפועל על חיילים, קציני מטה מקצועיים

יידרשו לתת הנחיות ופקודות למפקדי פלוגות בגדוד בתחום הטיפול בחללים 

 .זמנית-ם בובהתרחש מספר אירועי

בעקבות התרחבות תופעת דרגות הייצוג במערך המילואים, ערך אגף כוח אדם 

אכ"א( עבודת מטה להסדרת המדיניות למתן דרגות ייצוג  -הלן בצה"ל )ל

במערך המילואים ולצמצום מספרן בקרב חוגרים. בעקבות עבודת המטה קבע 

, כי מספר דרגות הייצוג במערך האנו"ח יופחת לחמש. 2016ראש אכ"א במרץ 

במסמכי הביקורת לא נמצאו תימוכין לכך שגורם כלשהו באכ"א או בפקע"ר 

 ההשפעה שתהיה לביטול מרבית דרגות הייצוג על מערך האנו"ח.בחן את 

מסר רב פקע"ר לצוות הביקורת, כי ביטול דרגות הייצוג עלול לפגוע  2016ביולי 

במערך האנו"ח כתוצאה מירידה במוטיבציה של מפקדי מחלקות, שעלול להביא 

 וכן כתוצאה מקושי שייווצר בגיוס מפקדי ;התייצבותם למילואים-אף לאי

מחלקות חדשים נוכח היעדר הדרגה הייצוגית, אשר שימשה כאמצעי לעידוד 

 חיילי מילואים לשרת כמפקדי מחלקות, שהוא תפקיד תובעני יותר.

נוכח הפגיעה האפשרית בגיוס , כי לצה"ל משרד מבקר המדינה מעיר

ראוי מפקדי מחלקות האנו"ח ובתפקודם כתוצאה מביטול דרגות הייצוג, 

על  מהלך זהאת המשמעות של  נויבח ,פקע"רעם  אכ"א, בשיתוףש

 .בהתאם מספר דרגות הייצוג במערך זה ויקבעו את ,מערך האנו"חתפקוד 

 

 

 ירותן ומוכנותן של מחלקות האנו"חכש
"ם( היא מערכת כשמערכת  –הכשירות והמוכנות של צה"ל )להלן  מערכת .1

כשירות היחידה מידע ממוכנת אשר ייעודה להיות "כלי בידי המפקד לאבחון 

"ם בנויה על הכש. כשירות היחידות במערכת 25ומוכנותה לייעודה ולמשימותיה"

 משאבי(, לתקן בהשוואה מצאי) אמצעים: ביצוע אימונים, םבסיס מספר מרכיבי

מנתוני מערכת כש"ם עלה, כי נכון ליולי  .ותשתיות אופרטיבית מוכנות, אנוש

 16אינן כשירות. כשירותן של ( 10%)ארבע  ,מחלקות האנו"ח 40, מתוך 2016

כיוון שלא הוזנו נתונים לגביהן או מאחר  ,מחלקות נוספות אינה ידועה( 40%)

 . 26שהן אינן נכללות במערכת הכש"ם

 
 בנושא כש"ם. 2011מתוך נוהל זרוע היבשה ממאי   25

( בפרק על "כשירות 2014) ב65דוח שנתי ודה ראו מבקר המדינה, בעניין מערכת הכש"ם ותפק  26

 .3מערך המילואים של כוחות היבשה", עמ' 
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קרוב "ם לגבי הכשהמידע במערכת  היעדר כימבקר המדינה מעיר,  משרד

את שיקוף נתוני הכשירות והמוכנות  מעוות"ח, האנוממחלקות למחצית 

עליהם לצורך  להסתמךהמפקדים  ביכולת ופוגע"ח, האנומערך  של

 .החלטות קבלת

לצוות הביקורת,  27מסר רב פקע"ר אשר משמש גם רמ"ד תורת אנו"ח 2016יולי ב .2

מהתקינה  20%-י פקע"ר קבע שמספר החיילים במחלקות האנו"ח יהיה גדול בכ

של מחלקות אלה. זאת נוכח שיעורי התייצבות נמוכים לאימונים ונוכח המקורית 

הערכת הפיקוד, כי בשעת חירום, כאשר יהיה צורך במחלקות האנו"ח, לא תהיה 

שש מחלקות ב 2016התייצבות מלאה. ממסמכי פקע"ר עלה, כי נכון ליולי 

 .מהתקינה המקורית 85%-, קרי, נמוך מיעדמה 70%-שיעור האיוש נמוך מ

עוד מסר רב פקע"ר לצוות הביקורת, כי מחלקות אנו"ח מתאמנות אחת לשלוש  .3

שנים, וכי חייל שאינו מגיע לאימון מוגדר כחייל שאינו כשיר לביצוע תפקידו. 

יילים לאימונים עומד על ממסמכי הביקורת עולה, כי שיעורי ההתייצבות של הח

מחיילי מחלקות  30%-40%-(. יוצא אפוא, כי כהמקורי )ביחס לתקן 60%-70%-כ

 האנו"ח אינם כשירים.

כדי לבחון את מוכנות מחלקות האנו"ח בחן משרד מבקר המדינה את סיכומי  .4

עד  2015ששת האימונים האחרונים של גדודי החילוץ, שנערכו בחודשים דצמבר 

במסגרת האימונים של מחלקות האנו"ח נבחן יישום התו"ל של . 2016אפריל 

מחלקות אלה בעת הטיפול בחללים. מסיכומים אלה עלה, כי באימונים התגלה 

חוסר תיאום בין מפקדי גדודי החילוץ ובין מפקדי פלוגות בגדודים אלה 

 למחלקות האנו"ח. חוסר תיאום זה התבטא במספר אופנים:

ם שנבדקו, הגדוד לא העמיד לרשות בארבעה מתוך ששת התרגילי .א 

מחלקות האנו"ח ציוד שהוקצה להן על פי התו"ל )כגון סוללות לפנסים, 

וכדומה(. אי לכך, נפגעה  תא לאיסוף חלליםאוהל להקמת  רכבי משא,

 יכולתו של צוות האנו"ח למלא את משימתו.

בשלושה מתוך ששת התרגילים שנבדקו, מפקדי הגדודים ומפקדי הפלוגות  .ב 

דיווחו למחלקות האנו"ח על הימצאות חללים, והזיזו חללים ממקומם  לא

אנו"ח. פעילות מסוג זה הת אנו"ח, בניגוד לתו"ל וללא מעורבות מחלק

 עלולה לפגוע ביכולת הזיהוי של החללים.

את פני  על פי תו"ל האנו"ח, על מחלקות האנו"ח לצלם במצלמות דיגיטליות .5

אים שנמצאו בסביבתו וכל עצם היכול החלל, את מיקומו בזירה, את הממצ

לסייע בשחזור הזירה. צילומים אלה נועדו לסייע במשימת זיהוי החללים אשר 

 שיטה נקבעה לא, הביקורת סיום למועד נכוןבאחריות מ"י הפועלת בתר"חים. 

 .זו פעולה לביצוע סדורים אמצעים ואין ,"ימ לידי מהמצלמות המידע להעברת

פקע"ר דיון ראשון בנושא  ערך רמ"ט 2012בינואר  ממסמכי פקע"ר עלה, כי

העברת המידע מהמצלמות לידי מ"י, ובו הנחה על בחינת חלופות לביצוע   
אחראי לפיתוח תורת הטיפול בחללים בפקע"ר ולמעקב ובקרה על כשירותן של מחלקות   27

 האנו"ח.
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, והוצגו בו מספר חלופות 2014פעילות זו. הדיון האחרון בנושא נערך במאי 

 שנדחו על ידי ראש מטה פקע"ר נוכח עלותן.

כי "המשטרה קיימה דיונים עם פקע"ר בנוגע  מ"ימסרה  2016 באוקטובר

. פקע"ר טרם סיכמו את השיטה להעברת התמונות הטכנולוגיותלדרישות 

 "ח )איסוף נתונים וחללים( למשטרת ישראל".האנוממחלקות 

 
 האנו"ח מחלקות, כי הפערים באיוש לפקע"ר משרד מבקר המדינה מעיר

"ח לבין האנומחלקות  ביןכמו גם ליקויים בתיאום ובאופן שבו הן מתורגלות, 

 נתונים העברתוהיעדר שיטה ואמצעים ל ,גדודי החילוץ שבמסגרתם הן פועלות

עלולים לפגוע פוגעים בכשירות מערך האנו"ח, ומ"י, לחללים  לזיהוי חיוניים

 אתחללים באירועי חירום. על פקע"ר לבחון פערים אלו ו זיהויבו באיסוף

כדי  ,ולהציג אותם בפני הגורמים המוסמכים בצה"ל ובמשהב"ט השלכותיהם,

 .ולתיקון הליקויים פערים אלו להביא להשלמת
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 מתנער ל"צה

 להעברת מאחריותו
  אף חים"לתר חללים

 עליו הוטלה שזו
 שיתוף בנוהלי

 עם שלו הפעולה
 ואף, ח"מל

 משאביםה שליחידותיו
 זו אחריות למימוש

 

 בחירוםחללים  העברת
פס"ח, לאחר איסוף החללים בזירת האירוע יש להעביר את רשות על פי תכניות 

 –החללים שלא זוהו לתר"חים מרחביים, ובהם יתבצע תהליך הזיהוי המדעי )להלן 

תר"חים מרחביים(. באירועי חירום רחבי היקף, כדוגמת רעידת אדמה, יוקמו בזירות 

. החללים 28אליזיהוי סוצי ויערכוהאירוע תר"חים מקומיים, ובהם ירכזו את החללים 

 שלא יזוהו בתר"חים המקומיים יועברו לתר"חים המרחביים.

בנוהל השת"פ בין מל"ח וצה"ל נקבע כאמור, כי בעת "תקופת הפעלה" משימת 

החללים לתר"חים מוטלת על צה"ל, ובנוהל השת"פ בין מל"ח ופקע"ר  העברת

קע"ר את הוטלה משימה זו על פקע"ר. בהתאם לכך, גם הצעת המל"ל מטילה על פ

 חללים מזירות האירוע לתר"ח. העברתהאחריות למשימת איסוף ו

מוקצים לכל מחלקת אנו"ח שני נהגים. כמו כן, לכל אחד  העברהלצורך פעילות ה

יר"ם(, ולכל  –גדודי החילוץ מוקצית משאית מתוך יחידת הרכב המגויס )להלן  35-מ

צית משאית נוספת ועוד אחת מחמש היחידות הלוגיסטיות המרחביות של פקע"ר מוק

 שני רכבי משא קטנים לצורכי אנו"ח בלבד.

מסר צה"ל בתגובתו לטיוטת הצעת המל"ל, כי "שינוע החללים אינה  2013אוקטובר ב

משימה הרובצת לפתחו של צה"ל ואינה בליבת העיסוק שלו ולכן, אין ברשותו 

של צה"ל לביצוע אמצעים זמינים ייעודיים לכך... חשוב להבין, כי היעדר היכולת 

, כאשר לא רק בשעת חירום מלחמתית אלא גם בעת שגרההמשימה נכון 

משאביו של צה"ל מופנים לטובת ביטחונה השוטף של מדינת ישראל... נראה כי אין 

נציע, כי ייקבע גוף מקום להטיל את האחריות לעניין שינוע החללים על צה"ל. 

יהווה רק גורם מסייע בהתאם ביצוע אחר אשר ישא באחריות זו ואילו צה"ל 

מסר צה"ל למל"ל,  2014אפריל " )הדגשה במקור(. בלנסיבות וליכולותיו אד הוק

כי "משימת הטיפול בחללים באחריותן של הרשויות האזרחיות. צה"ל נכון לסייע 

במשימה האמורה. סיוע יינתן בזמן אמת, על בסיס הערכת מצב, ובכפוף לסדרי 

 כוחות".

חללים  העברתמתנער מאחריותו ל הוא, כי לצה"ל נה מעירמשרד מבקר המדי

 ,שזו הוטלה עליו בנוהלי שיתוף הפעולה שלו עם מל"ח לתר"חים אף על פי

הרלוונטיות מוקצים משאבים למימוש אחריות זו. אם לצה"ל  יושליחידות ואף

על תחומי האחריות שהוטלו עליו בנהלים אלו, עליו לפעול בעניין  יש השגות

במידת הצורך, יש להביא את העניין להכרעת שר ו ,ראש רח"ל מולזה 

 הביטחון. 

היא "מקבלת את מסרה רח"ל בתגובתה לממצאי הביקורת, כי  2016בנובמבר 

המלצת המבקר ופועלת עם צה"ל ופקע"ר לבחינה מחודשת של הסדרת נושא שינוע 

  החללים".
 מראהו.זיהוי בהיכרות אישית, המבוסס על זיהוי החלל על ידי אדם שמכיר אותו על סמך   28
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הג"א "אינו מטיל על  חוקמסר צה"ל בתגובתו לממצאי הביקורת, כי  2016 בנובמבר

שירות הג"א אחריות ואינו מקנה לו סמכויות לטיפול בנזק שנגרם בעקבות לחימה, 

]נוהל השת"פ בין מל"ח וצה"ל[  143 נוהללרבות נושא הטיפול בחללים האזרחיים... 

 למעלה לפני נחתמו אשר נהלים]נוהל השת"פ בין מל"ח ופקע"ר[,  146 ונוהל

 האחריות תחומי לאור, היום הקיימות בנסיבות אך, עתםבש שהתאימו ייתכן, מעשור

"ל בכלל ועל פקע"ר בפרט, ולאור מגמת ההתייעלות בכוח צה על המוטלים הרחבים

על צה"ל, משימה  אזרחייםחללים  שינועהאדם בצה"ל, נראה כי הטלת האחריות על 

 יהווהל שכאמור אינה בליבת עשייתו, אינה נכונה. לאור האמור לעיל, ראוי כי צה"

הביטחון,  ושר"ל צה, בהתאם לסדר העדיפויות שייקבע על ידי בלבד מסייע גורם

 אינו חללים שינוע נושא... העניין בנסיבות ברשותו הקיימים המשאבים ובעזרת

 על זה נושא להסדיר יש... בפרט העורף פיקוד או בכלל"ל צה של אחריותו בתחומי

מסר צה"ל בתגובתו לממצאי הביקורת, כי  עוד". הרלבנטיות האזרחיות הרשויות ידי

במסגרת דיון שערך ראש מטה שר הביטחון ובהשתתפות סגן ראש רח"ל, "סוכם, כי 

יישמר העיקרון כי משרד הביטחון יהיה גורם מסייע בלבד בנושא שינוע 

 במקור(. ותדגשה" )החללים

"ל, כי יש לקבוע באופן צהבדיון המוזכר בתשובת  קבעשר הביטחון  רמ"ט, כי יצוין

בכל התחומים הנזכרים בהצעת המחליטים, ולא התייחס מדיד את הסיוע של צה"ל 

הדגיש, "כי חשוב להפנים כי אין . באותו הדיון אף חלליםה העברתלבאופן פרטני 

גופים רבים במדינת ישראל המסוגלים להתמודד עם תרחישים מהסוג המתואר, זולת 

 ה"ל ומשרד הביטחון".מערכת הביטחון ובתוכה צ

עליהם להסדיר את תפקידי , כי מעיר לרח"ל ולצה"ל משרד מבקר המדינה

שייתן צה"ל  הסיוע מידתאת  ובכלל זאת לקבוע צה"ל בטיפול בעורף בחירום,

שיתוף ל ם הקיימיםנהליה להסדרה זו,חללים בעת חירום. עד  העברת טובתל

 .אליהם בהתאם לפעול"ל צה ועל ,ועומדים תקפים "ללרחפעולה בין צה"ל 

-ידרש בעת אירוע רבת ,מזירת האירוע לתר"חים עברתםבביקורת עלה, כי מלבד ה

 של חללים. להלן פירוט: פתנוס העברהנפגעים 

בעת אירוע חירום רחב היקף כדוגמת רעידת אדמה, ייתכן שבבתי החולים  .1

יהיה  ייאספו חללים שהגיעו לשם כפצועים ולא זוהו טרם פטירתם. במקרה זה

 צורך לפנותם אל התר"ח הרלוונטי.

את החללים מהתר"ח המקומי  להעביראם יוקמו תר"חים מקומיים יהיה צורך  .2

 לתר"ח המרחבי.

 החללים מהתר"ח המרחבי לקבורה. העברת .3

המפרטת את תפקידי משרדי הממשלה  ,2יצוין, כי בהחלטת ממשלה רע"ד  עוד

, ת של חלליםנרחב העברהשידרוש  אירועוהגופים השונים בהתרחש רעידת אדמה, 

 .זההתייחסות לנושא  כללאין 

החללים לקבורה הם רכבי חברות  להעברתהרכב אשר אמורים לשמש  כלי

של רעידת אדמה  בהתייחס לתרחיש. על פי הערכות המשרד לשירותי דת, הקדישא

, וכי ביומו חללים מדי יום 750-600יהיה צורך לקבור חללים,  7,000-שבו צפויים כ
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 דת לשירותי למשרד
 אין ח"פס ולרשות

 יכולתה בדבר מידע
חללים  להעביר
בתרחישי  לקבורה

 החירום השונים

 

להיערכות  הנדרשתהמסגרת  כי, יצויןכלי רכב לפחות.  200-לשם כך יש צורך בכ

 30,000-)כ ארבעה, להיקף חללים גדול פי כאמורעבור אירוע מגיפה מתייחס, 

בביקורת עלה, כי למשרד לשירותי דת ולרשות פס"ח אין נתונים  בסך הכול(. חללים

ברות הקדישא; קרי, אין להם מידע עדכניים על מספר כלי הרכב הנמצאים בידי ח

, בביקורת לא נמצא שגורם כלשהובדבר יכולת המימוש של משימה זו. נוסף על כך, 

שעליה מוטלת האחריות הכוללת לטיפול בחללים  ובכלל זאת רשות פס"ח,

 להשגתהנוספים האפשריים בחן מהם המקורות  ,29והאחריות הביצועית לנושא הקבורה

  ופעל להבטחתם בעת הצורך.אירוע חירום, ם בהתרחש חללי העברתכלי רכב ל

לממצאי הביקורת, כי "בהצעת  נוספת מסר משרד הפנים בהתייחסות 2017 בפברואר

 בכללותההמחליטים אותה מקדם משרד הפנים, מפורט כי משימת שינוע החללים 

ובכלל זה: שינוע החללים מאתרי ההרס לתר"חים, מבתי החולים  ,"לצה על תוטל

לתר"חים/לבתי העלמין, ומהתר"חים לקבורה בבתי העלמין... על מנת לסגור את 

נושא שינוע החללים, תוכנן להתקיים דיון בראשות סגן ראש רח"ל על מנת לקדם 

ז ]לוחות נושא זה בהשתתפות חטיבת המבצעים בצה"ל, אך הדיון בוטל מטעמי לו"

 זמנים[" )ההדגשה במקור(.

 בחללים הטיפוללהסדרת  מחליטיםהצעת  גיבוש במסגרתהפנים,  משרדעל 

כלל משימות את בחינת  ,הרלוונטיים הגופים בשיתוףלהשלים, , בחירום

יש בחינה זו ב. בהתאם לתרחישים השונים החללים באירועי חירום העברת

להעריך את המשאבים  יש כןכמו . זה בדוח שעלו הפערים את לקחת בחשבון

ולקבוע מיהם הגופים שיהיו אחראים  ,אלו במשימותשיידרשו כדי לעמוד 

הצעת  עלתוך בחינה של האמצעים העומדים לרשותם לצורך כך.  ,ןלביצוע

ולהטיל אחריות על  למענה הנדרש להעברת חללים, להתייחסהמחליטים 

 .הרלוונטייםהגורמים 

 

 
האחריות לקבורת חללים בחירום תעבור ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת. ראו  1.3.17-ב  29

 פירוט בהמשך.
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 הרופאים מיעוט

 מהווה המשפטיים
" בקבוק צוואר"

 תהליךב משמעותי
 החללים זיהוי

 

 זיהוי חללים בחירום

 חוסר ברופאים משפטיים
ממסמכי הביקורת עלה, כי במקרים שבהם לא ניתן לזהות את החלל בזיהוי סוציאלי 

ונדרש זיהוי מדעי, הרופאים המשפטיים הם המוסמכים הבלעדיים לקבוע את זהות 

וזאת לאחר בחינת שלמותו ומהימנותו של כל המידע הנוגע לחלל. מנתוני  ,החלל

, היו במרכז 2016ה, כי במועד סיום הביקורת, יולי המרכז לרפואה משפטית עול

תקנים לעשרה רופאים משפטיים. בפועל היו שישה רופאים משפטיים ועוד שלושה 

 .30רופאים בתהליכי התמחות

משרד מבקר המדינה בחן את פעילות משרד הבריאות בנוגע להיערכות המרכז 

 לרפואה משפטית לאירועי חירום. להלן הפרטים:

ועדה להסדרת  ,מינה המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב 2013יוני ב

אשר ו ,מנהל המרכז לרפואה משפטית בראשות, בחללים בחירום וזיהויםהטיפול 

הורכבה ברובה מנציגי משרד הבריאות וכן מנציגי צה"ל, מ"י, משרד הפנים ומשרד 

 הכלכלה.

ת תחומי הפעילות של הגופים משרדי שהגדיר א-פרסמה הוועדה נוהל בין 2015ביולי 

המעורבים והממשקים ביניהם, ואת המשאבים הנדרשים לצורך הטיפול בחללים 

נוהל עבודה לזיהוי(. על פי הנוהל, מספר הרופאים  -באירועי חירום )להלן 

רופאים  42, ועוד 50נפגעים הוא -המשפטיים שיידרשו לצורך זיהוי חללים באירוע רב

אשר יקבלו הכשרה מתאימה ויסייעו במשימת הזיהוי  ,מתחומי התמחות שונים

 .31בהיעדר רופאים משפטיים

כי "גם בעתות  ,מסר מנהל המרכז לרפואה משפטית לצוות הביקורת 2016ינואר ב

שגרה יש ביקורת על איטיות הפקת חוות הדעת על ידי המכון ]לרפואה משפטית[, 

זאת נוכח מיעוט הרופאים המשפטיים... בהתרחש אירוע חירום, מספר החללים 

לזיהוי על ידי המכון יגדל משמעותית שכן העבודה השגרתית תימשך", כך שתהליכי 

המשפטיים נדרשים גם בתהליכי הזיהוי של הזיהוי יתמשכו. זאת ועוד, הרופאים 

חללים צבאיים. לפיכך, בתקופת לחימה שעלולה לגבות את חייהם של אזרחים ושל 

חיילי צה"ל, יגבר הצורך ברופאים משפטיים, דבר שיאריך עוד יותר את משך הזמן 

לזיהוי. לעניין זה התייחסו בשיחות עם צוות הביקורת גם סגן ראש המל"ל לענייני 

חון פנים ועורף, סגן ראש אח"ם במ"י וראש המינהל לשירותי חירום במשרד ביט

כי מיעוט הרופאים המשפטיים מהווה "צוואר בקבוק" משמעותי  ,מסרווהפנים, 

  בתהליך הזיהוי.

 
 יצוין, כי רק רופאים שסיימו את התמחותם ברפואה משפטית רשאים לאשר זיהוי.  30

על פי הנוהל, "תהליך חישוב סדר הכוחות הנדרש מתבסס על פקטור מספר קווי העבודה או   31

 20%ות מכשירים, פקטור מספר משמרות ליממה )שלוש משמרות ליממה( ותוספת של כמ

 רזרבה )צפויה שחיקת כוח אדם/אי התייצבות, מחלה וכו'(". 
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נקבע, כי כדי וזיהוים חללים בחירום הטיפול בהסדרת במסגרת עבודת הוועדה ל

להתמודד עם הפער הנובע ממיעוט רופאים משפטיים, יכשיר משרד הבריאות 

כך שיוכלו לעסוק בזיהוי חללים בחירום בדומה  יםהתמחות שונתחומי רופאים מ

שלח עוזר מנהל המרכז לרפואה  2013לרופאים המשפטיים. בהתאם לכך, ביולי 

משפטית למשרד הכלכלה בקשה לאתר בעלי תפקידים ממקצועות הרפואה השונים 

רופאים  100)רופאים כלליים ומומחים ורופאים פתולוגים(, שמתוכם יבחר המרכז 

בחירתם אמור היה משרד הכלכלה לרשום  ייע בזיהוי חללים. לאחרשיוכלו לס

רופאים אלה כמגויסי חוץ של משרד הבריאות לצורך גיוסם לצוותי זיהוי החללים 

 במ"י בשעת חירום.

קודם שעברו  ,רופאים כלליים 57 והתעשייה משרד הכלכלה איתר 2013בנובמבר 

רשות פס"ח, ורשם אותם כמגויסי  "פ והיו רשומים כמגויסי חוץ שלבמז הכשרותלכן 

 לרפואה במרכז שונים גורמיםעל כך נמסר ל מידעחוץ במרכז לרפואה משפטית. 

 אגף לשעת חירום במשרד הבריאות.וב משפטית

 ההכשרה כי, הביקורת לממצאי בהתייחסותו הבריאות משרד מסר 2016 בספטמבר

 שתאפשר מקצועית הכשרה עברו לא מעולם"פ, ולמז מותאמת החוץ מגויסי שעברו

 .חירום באירועי משפטיים כרופאים לשמש להם

לרפואה משפטית  והמרכזהבריאות  משרד, והתעשייה כלכלהה משרד מתשובות

לממצאי הביקורת עולה, כי המרכז לרפואה משפטית לא פעל להכשרת מגויסי החוץ 

 שנרשמו לטובתו למשימת זיהוי החללים. להלן פירוט:

רד הבריאות בהתייחסותו לממצאי הביקורת, כי "חובת מסר מש 2016בספטמבר 

ההכשרה... הינה על ידי הגוף המקצועי אליו מרותקים מגויסי החוץ, קרי המכון 

 רופאים[ 2016]ספטמבר  זה מועד עד נמצאומסר, כי "לא  עודלרפואה משפטית". 

 ".להכשרה המתאימים נוספים

בהתייחסותו לממצאי הביקורת, כי מסר משרד הכלכלה והתעשייה  2016בספטמבר 

במסגרת ביקורות שערך המפקח הנפתי מטעמו במרכז לרפואה משפטית בשנים 

 , נציגי המרכז לא העלו דרישה לרישום מגויסי חוץ או לביצוע הכשרות.2016-ו 2014

"בשנת מסר עוזר מנהל המרכז לרפואה משפטית לצוות הביקורת, כי  2016בנובמבר 

מנהלת משאבי אנוש ]במרכז לרפואה משפטית[ כי הוצבו רופאים עודכנה  2014

כלליים לחירום עבור המכון, אך לצערנו מידע זה לא הועבר על ידה לידיעת הנהלת 

הפעם הראשונה בה התוודעה הנהלת המכון ]המרכז לרפואה משפטית[  המכון...

על ידכם  לעובדה כי הרופאים המבוקשים אכן הוצבו, הייתה לאחר הבירור שנעשה

)משרד מבקר המדינה(". עוד מסר, כי בעקבות כך "פעלה ]הנהלת המרכז לרפואה 

משפטית[ בנמרצות לקידום תכנית הכשרה לרופאים אלו. נבנתה תכנית השתלמות 

 מתוכננת להתקיים השתלמות דו יומית במכון לרופאים האלו". 2017ובחודש פברואר 
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 חירום לשעת האגף

 לא הבריאות במשרד
המרכז  כי וידא

לרפואה משפטית 
מסוגל למלא את 

 ייעודו בחירום

 

 לקויהה והתנהלות כיפטית, משרד מבקר המדינה מעיר למרכז לרפואה מש

 זיהוי למשימת םבהכשרת משמעותי לעיכוב גרמהמגויסי החוץ בנושא 

 על המרכז לרפואה משפטית להמשיך ולהתריע היהמקרה,  בכל .החללים

על הצורך במגויסי חוץ לחירום  בפני האגף לשעת חירום במשרד הבריאות

משמעותי בתהליכי אשר עלול לגרום לצוואר בקבוק  ,לאחר שאיתר זאת כפער

 ולהוביל להתמשכותם שלא לצורך.נפגעים, -החללים באירוע רבזיהוי 

 לשעת שהאגף פי על אף כי, למשרד הבריאות המדינה מבקר משרדמעיר  עוד

הכשרתם של מגויסי החוץ הקיימים ש לכך מודע היה הבריאות במשרד חירום

למחסור הצפוי מספק  מענהאינה רלוונטית לתפקידם המיועד ולא תיתן 

פנה למרכז  לא הוא, חירום באירועי חללים זיהוי לצורךברופאים משפטיים 

הכשרתם, ולא וידא כי הוא מסוגל למלא את לרפואה משפטית לצורך קידום 

  .ייעודו בחירום

נוכח הפער בין מספר הרופאים המשפטיים הנדרש על פי המלצת הוועדה 

לבין מספר הרופאים המשפטיים הקיים, על  ,להסדרת זיהוי חללים בחירום

 ,המרכז לרפואה משפטיתעם בשיתוף  ,האגף לשעת חירום במשרד הבריאות

באמצעות הכשרת מגויסי החוץ הקיימים  , וזאתהפער לצמצוםלפעול בהקדם 

 וקידום גיוסם והכשרתם של רופאים נוספים בהתאם לצורך. ,למשימת הזיהוי

"ח פס, כי "רשות הביקורת לממצאי בתגובתו הפנים משרד מסר 2016 בנובמבר

פערי כוח אדם מקצועיים לתחום זיהוי החללים...  עלהתריעה ומתריעה באופן שוטף 

ול משרד הכלכלה על מנת שתסייע למשרד הבריאות בכוח "ח פעלה מפסרשות 

אדם לתחום הרפואה המשפטית וכך קרה. עד כה לא הושלם התהליך בתוך משרד 

 הבריאות, כפי שעולה מממצאי הביקורת".

לוודא כי גורמי משרד הבריאות פועלים להשלמת הפער על רשות פס"ח 

שר הבריאות הם בפני במידת הצורך להתריע עליברופאים למשימת הזיהוי, ו

 ושר הפנים.

 

 

 הקמת תר"ח לאומי

זיהוי חללים בחירום הייתה, כי טיפול ואחת מהנחות העבודה של הוועדה להסדרת 

נוכח העובדה כי חללים".  500-יש להבטיח "יכולת זיהוי מדעי בכל נקודת זמן של כ

המליצה חללים,  80-עומדת על כ משפטית לרפואה במרכזיכולת קליטת החללים 

על "הפעלת תר"ח לאומי  2015הוועדה בנוהל העבודה לזיהוי שפרסמה כאמור ביולי 

מורחב על בסיס המרכז הלאומי לרפואה משפטית ועיבוי יכולותיו ותשתיותיו 

 בהתאמה לתרחיש הייחוס ומתארי החירום השונים".
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ע בביקורת עלה, כי היתרון בהפעלת התר"ח הלאומי במרכז לרפואה משפטית נוב

מהימצאותם של כוח אדם מקצועי ואמצעים לזיהוי במרכז דרך קבע, בעיקר מכשיר 

 ומעבדת הדנ"א הקיימים בו, אשר אינם ניתנים לניוד.  C.T.32-ה

 לשם הרחבת קיבולת המרכז לרפואה משפטית, החליטה הוועדה האמורה, כי בעת

ון הציבורי הצורך תקים רשות פס"ח, האחראית לתפעול התר"ח הלאומי, אוהל בחני

 ,יפו( אשר יחובר לתשתיות מים וביוב-כביר בתל אביב-הסמוך למרכז )במתחם אבו

ובו יתבצע תהליך הזיהוי. עוד הוחלט על הכשרת עובדים ממקצועות הרפואה לחירום 

החללים, גנראטורים, עגלות  להשהייתועל רכש ציוד כדוגמת מכולות קירור 

 ואלונקות.

ולהכנת  ,תהיה אחראית לרכש ציוד שאינו רפואי הוועדה קבעה, כי רשות פס"ח

התשתיות והפעולות ההנדסיות הנדרשות לצורך הפעלת התר"ח הלאומי, ומשרד 

הבריאות יהיה אחראי לרכש ציוד רפואי. בהתאם לכך, הגדיר משרד הבריאות מפרט 

מיליון  3.9-מיליון ש"ח )מתוכם כ 5.2-של כלל הציוד הנדרש, והעריך את העלויות בכ

ה יתהתקציב הי הקצאתש"ח עבור רכש ציוד רפואי(. ממסמכי הוועדה עולה, כי 

 במסגרת הצעת המל"ל. להיעשות האמור

מסר מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לראש אגף חירום  2015יולי ב

על מנהל המרכז לרפואה משפטית או על  ,במשרד הבריאות, כי לדעת משרד הפנים

במשרד הבריאות להיות אחראי ל"הכנת תכניות לשטח מגרש  האגף לשירותי חירום

החנייה והצגת מפרט/אפיון השטח והכנתו לחירום לשמש כתחנת ריכוז חללים 

 לאומית" ולרכש אוהל מתאים. יוצא אפוא, כי משרד הפנים לא קיבל את המלצת 

מיליון ש"ח להכשרת התשתית  1.3הוועדה שהשיתה עליו הוצאה תקציבית בסך 

 ת התר"ח הלאומי.להקמ

פנה מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לסגן ראש המל"ל  2015אוגוסט ב

]הקמת לענייני ביטחון פנים ועורף בבקשה "להיות מעורב על מנת לקדם את הנושא 

שכן במצב העניינים הנוכחי אין מענה לטיפול בחללים במרכז הלאומי תר"ח לאומי[ 

ם בשגרה. כמו כן אין מענה לתחנת ריכוז חללים חירו לרפואה משפטית באירוע

 לאומית במרכז הלאומי לרפואה משפטית".

נערך דיון בראשות סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף  2015אוקטובר ב

כביר' כתר"ח לאומי", ובהשתתפות -בנושא "השמשת המכון לרפואה משפטית ב'אבו

ות, משרד הפנים, רשות פס"ח, עיריית נציגי המרכז לרפואה משפטית, משרד הבריא

אביב ורח"ל. בדיון מסר ראש אגף החירום במשרד הבריאות, כי "משרד הבריאות -תל

עוסק בבריאות החולים, ולכן אין נושא זה ]הטיפול בחללים[ בתחום אחריותו... 

המשרד מוכן לסייע למשרד הפנים באפיון הדרישות המבצעיות להקמת מתקן 

 שכזה".

דיון קבע סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף, כי "על משרדי בסיכום ה

[ בו תוצג 2015בדצמבר ] 1-הפנים והבריאות... להגיש תכנית מפורטת לא יאוחר מה  
בפגישת עבודה בין מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים ומנהל המרכז לרפואה   32

חדש אשר  .C.Tז "מכשיר , מסר מנהל המרכז לרפואה משפטית כי במרכ2015משפטית ביולי 

 מקצר את תהליכי איסוף נתוני הזיהוי מהחללים בצורה משמעותית".
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, הביקורת סיום במועד
 הפנים משרד תכנית

  ח"תר להקמת
 בתל" שלמה היכל"ב

 מתואמת אינה אביב
, הבריאות משרד עם

 תללהפע שאחראי
 המשפטיים הרופאים

 לופיולט ח"בתר
 הזיהוי בתהליכי

 המדעי

 

הפרוגרמה לתכנון האתר במשולב עם המכון ]לרפואה משפטית[, וכן הפעולות 

 יות".הנדרשות כולל אמצעים להקמת אתר והפעלתו לרבות הערכת העלו

 תהגישו משרדי הפנים והבריאו, לא 2017 ינואר מועד סיום הביקורת,לאחר עד 

 תכנית זו.

מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לצוות הביקורת, כי  מסר 2016בינואר 

הסכמות בין משרד הפנים למשרד הבריאות ונציגיו במרכז לרפואה -בשל אי

בביקורת  משפטית, השמשת המרכז לרפואה משפטית כתר"ח לאומי לא צלחה.

עלה, כי רשות פס"ח החליטה להקים את התר"ח הלאומי באתר "היכל שלמה" 

 .אביב-בתל

סגן ראש המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף לצוות הביקורת, כי מסר  2016במאי 

"רשות פס"ח היא האחראית להפעלת התר"ח הלאומי ועל כן לה נתונה סמכות 

ההחלטה על מיקומו... למרות היתרונות הגלומים בהקמת התר"ח הלאומי בקרבת 

התר"ח הלאומי בהיכל המרכז לרפואה משפטית... רשות פס"ח החליטה להקים את 

שלמה. היכל שלמה מתאים לשמש כתר"ח לאומי מבחינת התשתיות הקיימות בו 

 ונוכח מיקומו במרחק מה מאזור מגורים".

מסרה ראש תחום אשפוז, כוננות והנחלת ידע באגף לשעת חירום  2016ביולי 

של במשרד הבריאות לצוות הביקורת, כי משרד הבריאות אינו מודע לשינוי מיקומו 

  התר"ח הלאומי.

 לאומילהקמת תר"ח  תכנית משרד הפניםיוצא אפוא, שבמועד סיום הביקורת, 

, האמור להפעיל את משרד הבריאותאינה מתואמת עם  ב"היכל שלמה" בתל אביב

 .הרופאים המשפטיים בתר"ח ולטפל בתהליכי הזיהוי המדעי

 בוצעהמסר משרד הבריאות בתגובתו לממצאי הביקורת, כי " 2016 בספטמבר

עבודה מקיפה של האגף ]לשעת חירום[ יחד עם המכון לרפואה משפטית ואופיינו 

נדרש לפריסת תר"ח לאומי במתחם פריסה בחניון אבו כביר... היכל שלמה כל ה

אדם, אמצעי מכשור ואמצעי קירור מתאימים, שבשל ביצוע  כחמחייב ניוד מרובה של 

 עבודת המטה ללא גורמי משרד הבריאות אין ביכולתנו לומר באם אכן מתאים".

מסר משרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת, כי "הוועדה שמינה  2016 בנובמבר

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות אינה מחייבת את משרד הפנים לא בהיבט המקצועי 

ולא התקציבי. לדעת הגורמים המקצועיים במשרד הפנים, החסרונות בהקמה של 

הגלומים ממצב תר"ח בצמידות למרכז הלאומי לרפואה משפטית עולים על היתרונות 

עבודה בתנאי מזג  מאפשרזה, הן בשל העובדה כי מדובר במבנה שאינו ממוגן, אינו 

אוויר קשה לאורך זמן, נעדר תשתיות בסיסיות כגון מגרשי חנייה, תשתיות להקמת 

 כביר מאבו המבנה העתקת מתוכננת אביב-מבנה, כמו כן על פי תכניות עיריית תל

כלל הגורמים המקצועיים היו למה" יתרונות רבים... ל"היכל קבוצת ש... אחר למקום

 "ח מרכזי גם באירוע חירום בשגרה". כתרתמימי דעים כי המקום ראוי לשמש 

מסר משרד ראש הממשלה בתגובתו לממצאי הביקורת, כי "נושא  2016 בנובמבר

"ח לצורך העניין פס"ח הלאומי הוסדר ונחשב 'מבצעי'. המתקן שנבחר על ידי התר

יכל 'שלמה'... המתקן מצויד בכל האמצעים וכוח האדם הרלוונטיים לצורך הוא ה



 1785|    חירום באירועי אזרחיים בחללים לטיפול ההיערכות

לאומי". לסיכום מסר, כי במקביל להחלטה  ח"כתרביצוע המשימה ומתאים לשמש 

'היכל שלמה' "נמשך השיח בעניין הקמת אתר  מתקן"ח הלאומי בהתרעל הקמת 

לרפואה "ח לאומי כחלק מהקומפלקס החדש של המכון כתרייעודי אשר ישמש 

 משפטית אשר עתיד להיבנות במתחם בית חולים 'אסף הרופא'".

לממצאי  בתגובתם 2016 בנובמברמשרד ראש הממשלה וגם משרד הפנים מסרו  גם

היקף  רחבנערך במתקן "היכל שלמה" תרגיל מסכם  2016יוני בהביקורת, כי 

ברואר בפ להקמה ותפעול תר"ח. משרד הפנים התייחס לתרגיל כ"מוצלח ביותר".

מסר משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי הביקורת, כי בתרגיל האמור  2017

"נטל חלק רופא משפטי מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית כחלק ממערך הזיהוי 

 אך לתרגיל הוא אף הוזמן משפטית לרפואה הלאומי במרכז מנהלבחירום, 

 " )ההדגשה במקור(.הגיע לא שזומן למרות לצערנו

מסר משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי הביקורת, כי "בדיון  2017בפברואר 

שבוצע במל"ל, הציג משרד הפנים את תובנותיו מהקמת תר"ח ב'היכלי קבוצת 

שלמה' ועל כך שאין צורך להקים תר"ח לאומי. סגן ראש המל"ל קיבל את עמדת 

-מקרה בו יהא אירוע רבמשרד הפנים". עוד מסר משרד הפנים, כי תר"ח זה מיועד "ל

חללים, כאשר היקף החללים יהיה גדול מכפי היכולת של משטרת ישראל והמרכז 

הלאומי לרפואה משפטית לטפל בהיקף כזה... ]הקמת תר"ח באתר 'היכל שלמה'[ 

הינה חלופה נכונה אשר יכולה לתת מענה לתחנת ריכוז חללים מרכזית 

... משרד הפנים הקצה רהבמרכז הארץ שתיתן מענה לאירוע חירום בשג

אמצעים רבים ל"היכל קבוצת שלמה", כך שניתן יהיה להפעילו כתר"ח בקבועי זמן 

קצרים ביותר )מכולות קירור, גנרטור, לוח חשמל, עגלת תאורה, עגלות חללים, 

 אלונקות וכו'(" )ההדגשה במקור(.

, כי תבהתייחסות נוספת לממצאי הביקורמסר משרד ראש הממשלה  2017 בפברואר

בעניין הטיפול  ]של משרד הפנים[ נושא התר"חים "מוסדר בהצעת ההחלטה

בחללים תוך התייחסות לתר"חים מקומיים ותר"חים מרחביים. התר"ח הלאומי אינו 

אלא תר"ח מרחבי אשר יוגדר בהתאם לנסיבות הרלוונטיות כתר"ח לאומי, ולכן לא 

 נדרשת הסדרה נפרדת בעניינו".

 גם כימעיר משרד מבקר המדינה, , הממשלה ראש שרדמבהמשך להתייחסות 

. לשם הצורך בעת ביעילות יפעל הוא כי לוודא צורך יש עדיין, מרחבי"ח תרב

עבודת המטה ללא  ביצועכך יש לערב את כל הגורמים המעורבים בהפעלתו. 

"ח לרכז ולזהות חללים התרגורמי משרד הבריאות עלול לפגוע במימוש מטרת 

 באירוע חירום.
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בכל תר"ח , כי למשרד הפנים ולמשרד הבריאות משרד מבקר המדינה מעיר

לזיהוי חללים אמורים לפעול מספר גורמים, ובהם רופאי המרכז לרפואה 

משפטית החיוניים לתהליך הזיהוי. למרות זאת, משרד הבריאות לא השתלב 

בתכנית משרד הפנים להקמת התר"ח ב"היכל שלמה", והוא לא בחן אם 

שיתוף חוסר חר משרד הפנים מתאים לדרישותיו המקצועיות. האתר שב

 המרכזהמעורבות של  והיעדרבין משרד הפנים ומשרד הבריאות  הפעולה

וכתוצאה , תפקודולפגוע ב ים, עלולזה "חתרלרפואה משפטית בתכנון ותרגול 

נפגעים בחירום -מכך לפגוע ביכולת זיהוי החללים בהתרחש אירוע רב

 .ובשגרה

להפעלת התר"ח האמור תכנית  שמשרד הפנים יפעל לגיבושראוי , זאתנוכח 

על תכנית זו להיות מתואמת עם  את הקמתו. תקדם אשרחללים, -באירוע רב

כלל הגורמים שיפעלו בתר"ח, ובכלל זאת עם משרד הבריאות שיוודא את 

שילובם של הרופאים המשפטיים שאמורים לפעול בו. על משרד הפנים לוודא, 

התכנית להפעלת תר"ח זה ותר"חים מרחביים נוספים תבוא לידי  כי עיקרי

 .המחליטים בהצעתביטוי 
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 ההפעלה תפיסת

 ח"פס רשות שגיבשה
 חללים קבורת בנושא
 נותנת אינה בחירום

 לתרחישים מענה
, המוני אסון) השונים
 או מלחמה, מגיפה
 (אדמה רעידת

 

 קבורת חללים בחירום

הטיפול של רשות פס"ח בקבורת חללים 
 בחירום

יהודים ומחוסרי לאגף הקבורה במשרד לשירותי דת אחראי להנפקת רישיונות קבורה 

הקדישא ולפיתוח בתי העלמין דת )כאלו שדתם אינה ידועה(, לפיקוח על חברות 

שאינם יהודים מוטלת על משרד  נפטרים. האחריות לקבורת 33היהודים ברחבי הארץ

. בחירום, האחריות לקבורת כלל החללים 34הפנים באמצעות האגף לעדות דתיות

 .515פס"ח מתוקף החלטה מספר  רשות מוטלת על

י פעל לקידום מסר משרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת כ 2016 בנובמבר

הסמכות לעניין זה",  שבידםמול משרדי הממשלה  אלנושאים בתחום הקבורה "

 אתרים שמונהמקרקעי ישראל ולשכת התכנון  מינהל בשיתוףובכלל זאת איתר 

בעת רעידת  אזרחייםחללים  לקבורת"ל מצה; פעל לקבלת סיוע ארעי לקבורת

 קבורת בנושא הפנים במשרד דתיות עדות אגף עם מפגשים מספר ערךאדמה; 

נציגות קבועה של האגף במרכז הפעלה  תהיה, וקבע כי בחירום יהודים לא חללים

 חללים לקבורתם עבודת מטה להעברת האחריות י; וקישיופעל"ח מרחבי ובתר"ח פס

היערכות רשות פס"ח ליקויים ב ובביקורת עלעם זאת, . דת לשירותי למשרד בחירום

 הפרטים:להלן ת חללים בחירום. קבורל

כתב מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לסגן ראש  2014ביולי  .1

המל"ל לענייני ביטחון פנים ועורף, כי "לתחום החללים האזרחיים אין תקציב 

ייעודי במשרד הפנים". עוד כתב, כי נוכח העובדה שנושא הטיפול בחללים 

"ולאור  נמצא בטיפולו של עובד אחד בלבד )ראש ענף חללים בפס"ח(,

 המורכבות בנושא הקבורה וחוסר הידע בתחום זה, נושא זה עדיין נמצא בפער".

בכל תרגילי החירום הארציים שתורגל בהם מערך פס"ח ונבחן בהם הטיפול  .2

בחללים, נושא הקבורה לא תורגל. יצוין, כי תרגילים אלו התבצעו בניהולה 

ערכות לחירום, מר ובפיקוחה של רח"ל. סגן בכיר לראש רח"ל וראש אגף הי

לצוות הביקורת, כי  2015 נובמברשאול אהרון, התייחס לעניין זה ומסר ב

"תרגילים לבחינת היערכות העורף לחירום שהתבצעו במהלך השנים לא בחנו 

מעולם את נושא הקבורה, אלא תרגלו את תהליך הטיפול עד התר"ח". עוד עלה 

  בעצמה.כי גם רשות פס"ח לא תרגלה נושא זה  ,בביקורת

אינה רשות פס"ח בנושא קבורת חללים בחירום תפיסת ההפעלה שגיבשה  .3

תרחישים השונים )אסון המוני, מגיפה, מלחמה או רעידת אדמה(, לנותנת מענה 

וממילא לא בחנה מהם האמצעים הנדרשים להתמודדות עמם, בכלל זאת כוח   
 מאתר המשרד לשירותי דת במרשתת.  33

משרד זה נסגר,  2004בעבר, המשרד לענייני דתות טיפל במתן שירותי דת לכל הדתות. בינואר   34

ראש הממשלה. בינואר  וסמכויותיו הועברו ל"רשות הארצית לשירותי דת" שהוכפפה למשרד

הוקם המשרד לשירותי דת, אשר מופקד על מתן שירותי דת לציבור היהודי. האחריות  2008

 למתן שירותי דת לציבור שאינו יהודי הוטלה על משרד הפנים.
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 פעלה ח"פס רשות

 חמש על להכרזה
 בלבד קדישא חברות

 מפעלים" כעל
 פעלה לאו ,"חיוניים
 וכלי רכב כלי לריתוק

 ה"צמ

 

החללים, ציוד מכני הנדסי לחפירת הקברים,  העברתאדם לקבורה, כלי רכב ל

 .לציוד לקבורה ציוד נדרש לקבורה, שטחי קבורה ומלאי חירום

  2005ר משרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת, כי בשנים מס 2016 בנובמבר

מועצת הרבנות  חברי בהם"ח מספר דיונים עם רבנים, פסרשות  קיימה 2006-ו

"ח תפיסת פס רשות גיבשהחברות קדישא. בדיונים אלו  ונציגיהראשית לישראל 

 הפעלה בנושא קבורת חללים בחירום.

 היא, כי עד מועד סיום הביקורת לרשות פס"ח משרד מבקר המדינה מעיר

מבחינת  הקבורהשונים על נושא ההתרחישים  השלכותלא בחנה את 

 גיבשה"ח פסרשות ש ככל, ממילא. 35ייחודיות לקבורהמשאבים והנחיות 

 לקתה בחסר. תפיסה זובנושא קבורת חללים בחירום,  הפעלה תתפיס

שאית לנקוט, רשות פס"ח, כגוף שהוכרז כרשות ייעודית במסגרת מל"ח, ר .4

בשיתוף משרד הכלכלה, תהליכי הכרזה על גופים וארגונים כעל מפעלים 

של הרשות הייעודית. ריתוק של מפעל חיוני בחירום כולל ריתוק של כלי  חיוניים

מסר  2016השייכים לו. ביולי  (צמ"ה -הציוד המכני ההנדסי )להלן הרכב וכלי 

מנהל המינהל לשירותי חירום במשרד הפנים לצוות הביקורת, כי רשות פס"ח 

חברות הקדישא  14פעלה להכרזה על חמש חברות קדישא בלבד )מתוך 

כעל "מפעלים חיוניים". בביקורת לא נמצא כי רשות פס"ח פעלה  36הגדולות(

לא ניתן להבטיח כי לגופי הקבורה  לריתוק כלי רכב וכלי צמ"ה מעבר לכך. לכן

בעת חירום. בנוסף לכך, היא לא לקבורת חללים יהיו האמצעים הנדרשים 

פעלה להכשרת מתנדבים ולרישום מגויסי חוץ לצורך ביצוע משימת הקבורה 

  בחירום.

לרשות פס"ח ולמשרד לשירותי דת אין מידע בדבר מקומות הקבורה הזמינים  .5

מסר  2016. במרץ , היהודים ושאינם יהודים, ברחבי הארץבבתי העלמין השונים

, כי "אין גוף המרכז בעניין זה סמנכ"ל בכיר במשרד לשירותי דת לצוות הביקורת

הקיימים, כך שבחירום לא ניתן לדעת לאן מידע בדבר קיבולת בתי העלמין 

 להפנות את החללים".

שאינם חללים  העברתגורם אשר הוטלה עליו האחריות ל איןעלה, כי  בביקורת .6

 בנוגע דת לשירותי המשרד על שהוטל כפילבתי העלמין ולקבורתם, יהודים 

 יים.הרלוונטיים לא הוכרזו כמפעלים חיונ הקבורה גופי. כמו כן, יהודים לחללים

הסדרה  איןמשרד הפנים בתגובתו לממצאי הביקורת, כי " מסר 2016 בנובמבר

 יהודים לא של הקבורה בתחום לפעולבחקיקה ראשית של הגופים המוסמכים 

(... בקבורה בעצמה מטפלת הנפטר משפחת כי יהודיות לא עדות בקרב נפוץ)

"ח קיימה מספר מפגשים עם אגף עדות לא יהודיות. בנוהל הוגדר פסרשות 

"ח ובתר"ח פסשתהיה נציגות קבועה של אגף עדות לא יהודיות במרכז הפעלה 

המרחבי שיופעל, לתיאום והסדרת קבורת חללים שאינם יהודים, בנוסף אנשי   
לדוגמה: אירוע מסוג פנדמיה )מגיפה( עשוי לחייב ציוד מיגון מיוחד וחיסונים לצוות הקבורה,   35

 יותר ומילוי חלקת הקבר בסיד, נוכח הסיכונים התברואתיים.קבורה בעומק רב 

 חברות קדישא. 400-בישראל פועלות למעלה מ  36
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הדת ממגזר המיעוטים משתלבים בהשתלמויות ובתרגילים המתקיימים לנושא 

 פול בחללים".הטי

 כדוגמת נפגעים-רב אירוע בהתרחשמשרד מבקר המדינה מעיר, כי 

יהודים  הלאמשפחות הנפטרים אין לסמוך על כך שכל , אדמהרעידת 

על משרד הפנים לקבוע מיהם הגופים . ת יקיריהםבקבורעצמאית  יטפלו

הביצועיים לקבורת חללים לא יהודים בחירום, ולהכריז עליהם, בשיתוף 

תכנית הכלכלה, כמפעלים חיוניים. בשיתוף עמם עליו להכין משרד 

 ניתובזאת  ובכללבפועל של חללים לא יהודים,  הקבורהמסדרת לביצוע 

 לאתרי החללים העברת, הקברים חפירתהחללים לבתי העלמין, 

 ותייחודי הנחיות יישום המחייביםמתאים באירועים  וטיפול ,הקבורה

 .לקבורה

משרד הפנים אינו עוסק בכך במסגרת עבודת המטה  עוד עלה בביקורת, כי

 לגיבוש הצעת המחליטים להסדרת הטיפול בחללים בחירום.

מסר משרד ראש הממשלה בהתייחסות נוספת לממצאי הדוח,  2017בפברואר  .6

כי "נושא הטיפול בקבורת חללים שאינם יהודים הוא באחריות משרד הפנים, 

עובדה שנושא זה לא מהווה חלק שמעסיק נושא משרה ייעודי לתחום... ה

מהצעת ההחלטה בעניין הטיפול בחללים לא גורעת מכך שמדובר בנושא 

 מוסדר ולא בפער שדורש הסדרה".

מסר בעניין זה משרד הפנים בהתייחסות נוספת לממצאי הדוח,  2017בפברואר 

כי "בנושא קבורת חללים שאינם יהודים, אין בנמצא גוף המהווה רגולטור 

 במגזר הלא יהודי ולפיכך אין התייחסות בהצעת המחליטים".לקבורה 

הגורם האחראי  הואמבקר המדינה מעיר למשרד הפנים, כי  משרד

לידי ביטוי בהצעת  לבוא זו אחריות על. בחירוםלקבורת חללים לא יהודים 

 המחליטים להסדרת הטיפול בחללים.

שות המקומית, על פי הנחיות רשות פס"ח בנושא תהליך הטיפול בחללים בר .7

חללים אשר זיהוים לא הושלם בתוך שבוע ממועד הבאתם לתר"ח, ייקברו 

בקבורת ארעי עד לזיהוים והבאתם לקבורת קבע. בתכנית מתאר ארצית 

שמונה במשרד האוצר קבע מינהל התכנון  ,/א' לסימון בתי קברות ארעיים4/19

רת ארעי היא על פי התכנית, קבואתרים ייעודיים לצורך זה ברחבי הארץ. 

 "קבורה זמנית בקרקע, עד לזיהוי החלל ופינויו לקבורה קבועה".

הארעי  תערך המשרד לשירותי דת סקר של אתרי קבור 2013במהלך שנת 

במסגרת עבודת המטה לקבלת האחריות לקבורה בחירום. מנתוני הסקר עולים 

 הממצאים הבאים:

בביצוע עבודות תשתית כלל האתרים אינם מוכנים לקבורת ארעי, ויש צורך  .א

 מקדימות על מנת שבשעת חירום יהיה ניתן להשתמש בהם.
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 הביקורת סיום במועד

 אף של היערכות אין
 לקבורת אחד גוף לא

 לא חללים של ארעי
 יהודים שאינם מזוהים

 

 הם האתרים בעפולה, מורשה, גזר וחצרים קטנים ביחס לאוכלוסייה שאותה .ב

 אמורים לשרת. המשרד לשירותי דת המליץ לבחון להגדילם.

הנגישות לחלק מהאתרים )במחניים, עפולה וחצרים( לקויה, דבר שעלול   .ג

 השימוש בהם בעת הצורך. להקשות על

 .37אתר אחד בתירוש מסומן ברשות העתיקות כאתר מוכרז .ד

שערך כאמור המשרד לשירותי דת בשנת  הקבורה אתרי סקר בסיכומי .ה

אוכלוסייה לא יהודית, ללקבורת ארעי  מענהכי יש למצוא  ,נקבע 2013

זאת כפועל יוצא מהנחת המוצא של המשרד ערים "מעורבות". בכולל 

האתרים המיועדים לקבורת ארעי אמורים לשמש דת, שעל פיה לשירותי 

 .או כאלה שדתם אינה ידועה לקבורת חללים יהודים 

במועד סיום הביקורת אין היערכות של אף לא גוף אחד לקבורת ארעי של 

  חללים לא מזוהים שאינם יהודים.

סמנכ"ל בכיר מי שהיה בעבר  2016במאי לצוות הביקורת  מסר זה בעניין

מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, כי ניתן לזהות הוא במשרד לשירותי דת, וכיום 

 2016 בנובמברזאת,  לעומת. 38חלל כלא יהודי גם אם זהותו האישית אינה ידועה

 ארעית בקבורה, כי "הביקורת לממצאי בתגובתוזה  בענייןמסר משרד הפנים 

 אתר הוגדר לא ולכן(, נוצרי/מוסלמי)יהודי/ הנקבר זהות את לדעת ניתן לא

 ".יהודיים שאינם הדתות לבני ארעית לקבורה ספציפי

מינהל התכנון אשר  כילמשרד לשירותי דת,  מעיר המדינה מבקר משרד

 . בלבד יהודים לקבורת כי הם ישמשו, לא קבע ארעי לקבורת אתרים ייעד

 מלאלוודא כי קיים מענה  ,דת לשירותיבשיתוף המשרד  ,על משרד הפנים

 זאת לשקף. על הצעת המחליטים יהודים לא חללים של ארעי לקבורת

 להקצותהצורך,  במידתו ,הגורם האחראי לעניין זה על הצבעהבאמצעות 

 .בהתאם משאבים

 
 
באתר עתיקות מוכרז לא ניתן לבצע עבודות מסוימות, כגון קבורה, סלילה, בנייה, חציבה והקמת   37

 מתקנים, ללא היתר מרשות העתיקות.

 אינו נימול וכדומה.על פי מיקום האירוע, סממני לבוש, החלל   38
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, כי אף שהאחריות לקבורת חללים שרד הפניםלמ משרד מבקר המדינה מעיר

המשאבים כלל הצרכים ואת  מיפתהעל רשות פס"ח, היא לא  הוטלהבחירום 

. ההיערכות טיפול ללא מהפערים רבים והותירה ,השונים תרחישיםהנדרשים ב

הלקויה, כפי שעולה מממצאי הביקורת, עלולה לפגוע במאמצי קבורת 

החללים בחירום, דבר שעלול להוביל לפגיעה בכבוד המתים וברגשות 

על כן, על משרד הפנים, במסגרת פעילותו לגיבוש המשפחות שיקיריהן נספו. 

מלא  הצעת מחליטים להסדרת הטיפול בחללים בחירום, לוודא כי קיים מענה

לקבורת חללים בחירום, יהודים ושאינם יהודים, ולהצביע על הגורמים 

 הרלוונטיים למימוש המענה. 

 

 

 יהודים העברת האחריות לקבורת חללים
 בחירום ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת

משרד הפנים, המשרד לשירותי דת והמל"ל להעביר את  פעלו 2012החל משנת 

ם בחירום מרשות פס"ח למשרד לשירותי דת, וזאת האחריות לקבורת חללים יהודי

זו נערכו  במסגרתמהנימוק שהמשרד לשירותי דת אחראי לקבורת חללים בשגרה. 

 .האוצר ומשרד אלה גופים נציגידיונים רבים בהשתתפות 

לצורך בחינת המשמעויות של קבלת האחריות לטיפול בקבורת חללים בחירום וככלי 

, ערך המשרד לשירותי דת הנדרשים למתן שירותים אלועזר להגדרת הצרכים 

תרחישים שונים, תוך התייחסות למשך  עבודת מטה אשר ניתחה 2014-ו 2013בשנים 

האירוע, למספר החללים, לפיזורם הגיאוגרפי ולהנחיות ייחודיות לקבורה, ונקבעו 

 במסגרת זו גיבשדרכי הפעולה המתאימות להתמודדות עם התרחישים השונים. 

המשרד לשירותי דת תכנית עבודה ליישום, מימוש והטמעת תפיסת הפעלה של 

לא כללה הערכה תקציבית למימוש  זו המערך הקבורה במצבי חירום. יצוין, כי עבוד

 תפיסת ההפעלה האמורה.

במסגרת דיון בנושא המוכנות  ,מר בנימין נתניהו ש הממשלה,קבע רא 2013באוגוסט 

לחירום, כי העברת האחריות לקבורת חללים ממשרד הפנים למשרד לשירותי דת 

למרות הנחיה זו, ואף על פי ששרי הפנים תובא לאישור הממשלה בתוך חודש. 

 , הנחיה זו לא בוצעה.201540ובינואר  201339התריעו בפני ראש הממשלה בנובמבר 

סמנכ"ל בכיר במשרד לשירותי דת לצוות  בעבר מסר מי שהיה 2015בנובמבר 

הביקורת, כי לצורך מימוש האחריות לקבורת חללים בחירום יש צורך בצוות הקמה 

 אשר יגדיר את תוספות התקנים והתקציב הדרושים למימוש תפיסת ההפעלה. לאחר 
כתב שר הפנים דאז, מר גדעון סער, לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, כי טרם  2013בנובמבר   39

הוסדרה העברת האחריות לקבורת חללים, וכי "המשך המצב הקיים בו קיימת אחריות ללא 

 יכולת ביצוע הינה בגדר הפקרות שיש לשים לה קץ".

אז, השר גלעד ארדן, לראש הממשלה, כי העברת האחריות כתב שר הפנים ד 2015בינואר   40

)ההדגשה  קיימת אחריות ללא יכולת ביצוע"לקבורת חללים בחירום טרם הוסדרה וציין כי "

 במקור(. 
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 הממשלה שראש אף

 העברתש קבע
 לקבורת האחריות

 תובא בחירום חללים
 הממשלה להכרעת

, 2013 ספטמבר עד
 2016 בנובמבר רק

 בממשלה התקבלה
, זה בנושא החלטה

שקבעה כי ההיערכות 
לכך תושלם רק 

 2021בשנת 

 

 ,מכן, ידון המשרד לשירותי דת עם משרד האוצר בנוגע לדרישות התקציביות

 סכמות יקבל על עצמו את האחריות לקבורת חללים בחירום.ובהתאם לה

, לאחר מועד סיום הביקורת, הוסדרה העברת האחריות לקבורת 2016בנובמבר 

חללים בחירום לידי המשרד לשירותי דת, באמצעות החלטת ממשלה שקבעה כי 

 לחלליםקבורה אזרחית בחירום בקבורת חללים יהודיים ו בשעתהאחריות לטיפול 

 .1.3.1741-החל מ דת לשירותי למשרד הפנים ממשרד תעבוראינה ידועה שדתם 

הקמת המערך יעמוד על ארבע  השלמתהזמן לצורך  פרק, כי "נקבע זו בהחלטה

 יפעל דת לשירותי המשרד". עוד נקבע בהחלטה, כי "האחריות העברת ממועדשנים 

להשלמת קבלת האחריות והסמכות ולהפעלת המערך הנדרש, וככל שיידרש, יתאם 

את פעולותיו בנושא עם משרד האוצר". התקציב שקיבל המשרד לשירותי דת 

 להקמת ולא ההקמה צוות לכינון הנדרש המימון אתזו כולל רק  החלטה במסגרת

 .המבצעי המערך

 ינוספת לממצאי הביקורת, כ מסר משרד ראש הממשלה בהתייחסות 2017בפברואר 

ומביאה לשים דגש ראוי על העובדה שהחלטת הממשלה התקבלה, "על הביקורת 

, ולא על העיכוב שנגרם בשל להתקדמות משמעותית בנושא הטיפול בחללים

מחלוקת בין משרד הפנים לבין המשרד לשירותי דת והקצאה חלקית של תקציב 

מעין אלו, שבהן עסקינן בהקמה של בהחלטות ממשלה  ...לצורך יישום ההחלטה

מערך מבצעי שעלויותיו לא ידועות מראש, לא מקובל להקצות תקציב לצורך 

 הקמתו" )ההדגשה במקור(.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד ראש הממשלה, כי נוכח העובדה 

המערך הקמת לא הוקצה המימון הנדרש ל 2023שבהחלטת הממשלה מספר 

דת, על המל"ל להמשיך ולעקוב אחרי מימוש  המבצעי של המשרד לשירותי

ההחלטה. אם בעתיד לא יוקצה המימון הנדרש להקמת המערך בפועל, עליו 

 להציג את ההשלכות לכך בפני הממשלה.

מר בנימין  ,"ל, כי אף על פי שראש הממשלהלמלמשרד מבקר המדינה מעיר 

הפנים נתניהו החליט כי העברת האחריות לקבורת חללים בחירום ממשרד 

, ולמרות 2013למשרד לשירותי דת תובא להכרעת הממשלה עד ספטמבר 

פניות מצד שרי הפנים לראש הממשלה בבקשה לקדם את הנושא בהתאם 

. יתרה זה בנושא החלטה בממשלה התקבלה 2016רק בנובמבר להנחייתו, 

לקבורת חללים בחירום  האחריות להעברתפי החלטת הממשלה  עלמכך, 

. ראוי 2021דת, היערכות המשרד תושלם רק בשנת  לשירותי למשרד

 הנובעות המשמעויותיבחנו מהן  הפנים משרדדת בשיתוף  לשירותישהמשרד 

  .בהתאם ויפעלותקופה זו,  לקצראם ניתן ו ,מכך

 

 
 .3.11.16-מ 2023החלטה מס'   41
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 סיכום

אירועי טרור ופליטת התפרצות מגיפות, מלחמה, אסונות טבע, תאונות קשות, 

חומרים מסוכנים עלולים לגבות מספר רב של חללים אזרחיים. לזיהוי ולקבורת 

עבור משפחות הן חללים משמעויות משפטיות, הלכתיות ורגשיות עמוקות 

 עבור כלל הציבור המתאושש מאסון.הן החללים ו

ף יוכלו לשלב כוחות ולפעול בשיתוהמעורבים בטיפול בחללים גופים הכדי ש

חירום, יש צורך בחלוקת תחומי נפגעים בשגרה וב-רבפעולה בהתרחש אירוע 

בי בין יטהאחריות ביניהם, בהגדרה ברורה של התנאים להפעלתם, ובתיאום מ

בביקורת עלה, כי אמנם משרד הפנים והמל"ל פעלו לקידום הנושא הגופים. 

אשר ונת היעדרה של יד מכובשנים האחרונות. עם זאת, במהלך הביקורת בלט 

בעיות אלה, אשר  נציח אותן.הואף  ,פתרונן של בעיות שונות אפשרותמנע את 

ידועות זה מכבר הן לגופים הביצועיים העוסקים בנושא והן לגופי המטה 

 באירועי בחללים לטיפול היערכותפוגעות בהמעורבים בעניין )רח"ל, המל"ל(, 

 .לאומית מוכנות חוסר כדי עד חירום

אשר במועד סיום הביקורת מכין הצעת מחליטים  פנים,משרד הראוי כי 

להביא את  ,בשיתוף רח"ל ,בהקדםיפעל להסדרת הטיפול בחללים בחירום, 

 ,אשר נסקרו בדוח זה ,כל הבעיות הכרוכות בטיפול בחללים בעת חירום

להכרעה בידי השרים הנוגעים בדבר, ובכלל זה שר הביטחון, השר לבט"פ, 

. אם השרים אינם מגיעים לפתרון, על המל"ל בריאותושר ה דת לשירותי השר

  להביא את העניין להכרעתו של ראש הממשלה.



 
 



 חוצי ארגוניםנושאים 

  ישראל בין המעברים פעילות

 והשומרון יהודה אזור לבין

 מעקב ממצאי

 "ושומרון יהודה אזור ובין ישראל בין המעברים פעילות"( 2011) א61 שנתי דוח
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 תקציר

 כללי רקע

הקבינט הביטחוני  - אישרה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי )להלן 2001ביולי 

תכנית מרחב התפר(, כדי  -)להלן  1הקבינט( תכנית מקיפה למרחב התפראו 

איו"ש(  -להקטין את יכולת החדירה של ְמַפגעים מאזור יהודה והשומרון )להלן 

ולמנוע מפלסטינים מאיו"ש להסתנן למדינת ישראל דרך מרחב התפר  ,לישראל

ר כללה, בין היתר, הקמת מכשול שלא כחוק. תכנית מרחב התפ ולשהות בישראל

 ,ואמצעים טכנולוגיים לזיהוי ולתצפית, קיום פעילות ביטחון שוטף לאורך המכשול

המעברים נועדו לפקח על מעבר בני אדם, כלי רכב וסחורות בין . ובניית מעברים

לישראל, לשמש מרכיב חיוני בהיערכות למניעתם של פיגועי טרור בישראל  איו"ש

 ,ולמתן השירותים הנדרשים לאוכלוסיית המשתמשים בהם ,והסתננות לתחומיה

 שיאפשרו להם לקיים אורח חיים ראוי.

( 43החלטה ב/ -)להלן  14.12.05מיום  43מס' ב/הקבינט הביטחוני החלטת 

ות לאבטחת המעברים ולהנחיה מקצועית בין את נושא חלוקת האחרי מסדירה

"ר( נקבע לוטמטה  -הגופים השונים ואת תפקידיהם. המטה ללוחמה בטרור )להלן 

האחראי לשפר את  ,המעברים ותפעולם אבטחתבהחלטה כגורם מסדיר לעניין 

התיאום בין הגורמים השונים הפועלים בתחום אבטחת המעברים ותפעולם מתוך 

 ה לאומית.יראי

שלושה גופים: רשות המעברים  באמצעותמעברים  33 פועליםאיו"ש ישראל ל בין

 , המשטרהמעברים 13מפעילה ה רמי"ם( -היבשתיים שבמשרד הביטחון )להלן 

 וצה"ל ,מעברים בגזרת "עוטף ירושלים" 16פעילה מבאמצעות מחוז ירושלים 

 .באמצעות המשטרה הצבאית מעבריםארבעה שמפעיל 

רד מבקר המדינה דוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל פרסם מש 2011שנת ב

 ,חלקם מהותיים ,בו עלו שורה של ליקוייםשהביקורת הקודמת(,  -)להלן  2ובין איו"ש

 הנוגעים לפעילות המעברים.

 

 
"מרחב התפר" או "קו התפר"(.  -, "תכנית מרחב התפר" )להלן 18.7.01-מ 24מס' ב/ החלטה  1

מדובר בתכנית שחלה על השטח שבין מדינת ישראל ובין אזור יהודה והשומרון, שרוחבו משתנה 

ומגיע עד קילומטרים אחדים. בתוך שטח זה נבנה המכשול, שהוא מערכת של אמצעים 

ל, תעלה למניעת מעבר כלי רכב, דרך פטרול ותצפיות, אשר משולבים, כגון: גדרות אבן ותי

 מטרתם למנוע ולסכל פעילות חבלנית עוינת מאזור יהודה ושומרון לישראל. 

"פעילות המעברים בין ישראל ובין אזור יהודה  13עמ'  (,2011א )61דוח שנתי מבקר המדינה,   2

 ושומרון".
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 הביקורת פעולות

ערך משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב  2016י לעד יו 2015בחודשים דצמבר 

אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו בביקורת  (ביקורתה -מורחבת )להלן 

 -משרד הביטחון )להלן ב"ר, לוטמטה בבין היתר,  ,נערכה הביקורת .הקודמת

משטרת ישראל, בהמשרד לבט"פ(,  -פנים )להלן המשרד לביטחון במשהב"ט(, 

מתפ"ש(, במינהל  -, במפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים )להלן צה"לב

המנהא"ז(, במשרד הפנים, במשרד האוצר, במשרד  -הלן )לבאיו"ש האזרחי 

. שב"כ( ובמשרד ראש הממשלה - שירות הביטחון הכללי )להלןהמשפטים, ב

 .2017בדיקות השלמה נערכו עד ינואר 

 

 הליקויים העיקריים
 אזרוח המעברים

 לשטחי פלסטיניםהולכי רגל  של הכניסות בהיקף ניכר גידול חל השנים לאורך

 המשמשות בתשתיות מהותי שינוי או המעברים במספר גידול שחל בלי ,ישראל

במספר הולכי הרגל  171%-ו 60%חל גידול של  2015-2009בשנים  .אותם

מעברי ובמעברי רמי"ם, בהתאמה.  3הפלסטינים שעברו במעברי "עוטף ירושלים"

את תושבי מזרח ירושלים שהינם תושבי קבע גם  "עוטף ירושלים" משמשים

 ."מרחב התפר"בישראל, במעבר בין שכונות העיר אשר הופרדו כתוצאה מהקמת 

אף לא אחד מהמעברים הקיימים בגזרת לא אוזרח  מאז פרסום הביקורת הקודמת

תכנית מוסכמת מגובה במקורות תקציביים למימוש אושרה וטרם ", "עוטף ירושלים

 , לא הושלם הליך האזרוח של המעברים שבאחריות צה"ל.לכך בנוסףהאזרוח. 

מנוהלים  ובשאופן ב הבדליםה הביטחונית ואתמנציח את חוסר האחידות מצב זה 

והדבר מתבטא, בין היתר, גם  ,"םרמים שמנהלת מעברים אלה בהשוואה למעברי

 .לעוברים בהם ברמת השירות

 

 תכנית שדרוג המעברים

 - "רלוטומטה  המשטרהרמי גו כל מעורבות ללא המעברים שדרוג תכנית גיבוש

ומעלה חשש לעבודת מטה חלקית ולקויה העלולה להוביל להקצאת , תקין אינו

 משאבים על פי סדר עדיפויות שגוי.

  
 ק"מ. 165-זרת ירושלים ואורכו כתוואי המכשול שהוקם בג -"עוטף ירושלים"   3
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 גוף מרכזי לניהול המעברים

 ,המעבריםכל עדיין לא הוקם גוף מרכזי לניהול  הביקורת סיום מועדנכון ל

את המעברים ו כל אחד ניהל -רמי"ם, המשטרה וצה"ל  - שונים גופיםושלושה 

ועל שונים, בידוק  תשתיות ואמצעי ,שונה הפעלה תפיסת בסיס עלשבאחריותו 

 על היכולת המבצעית והשירות משקלכבדות  לכך השפעות. נפרד תקציבבסיס 

 .השונים במעברים

 

 בקרה, אבטחה ובידוק ביטחוני במעברים

 במעברי "עוטף ירושלים"הנחיית השב"כ 

המשטרה עודנה מתנגדת לקבל את הנחיות השב"כ בתחום הטיפול הביטחוני 

עלולה  זהמצב לבתחום זה.  43ולהביא ליישומה המלא של החלטה ב/ ,בנוסע

נהל יעולה בקנה אחד עם כללי מ אינווהוא  מהותית, ביטחוניתלהיות משמעות 

 .תקין

 כוח אדם ביחידת המעברים

של משטרת  ח אדם ביחידת המעבריםומועד סיום הביקורת, קיים מחסור בכל נכון

על  משפיעמחסור באיוש יחידת המעברים ה ".ישראל בגזרת "עוטף ירושלים

ביכולתו של מג"ב "עוטף ירושלים" לעמוד ביתר המשימות  פוגעו ,תפקוד היחידה

 .עליהן הוא מופקדש

 בישראלפלסטינים השוהים מועד חזרתם של בקרה על 

נועד אשר , "סגירת מעגל"בכל המעברים בין ישראל לאיו"ש לא הופעל נוהל 

מועדי יציאתם וחזרתם של פלסטינים שיצאו  שללאפשר רישום ובקרה ממוחשבים 

פלסטינים השוהים בישראל של  ההרתעהיכולת את  ריולהגב ,מאיו"ש לישראל

שהתקבלו בנושא לא  דיונים והחלטות. שב"חים( -ללא היתר שהייה תקף )להלן 

"סגירת מעגל", ונוכח קיומן  נעשיתשבו לא  ,במצב דברים זה .הגיעו לכדי מימוש

אשר מאפשרות חדירה לשטחי ישראל ללא בקרה, "קו התפר" של פרצות בגדר 

בלתי חוקיים בישראל היא בלתי נמנעת. מצב זה מהווה  הימצאותם של שוהים

 סיכון מתמשך לביטחון תושבי ישראל.

 "רעות" –כת ממוחשבת מער

פיתוח על ( 2החלטת ממשלה ב/ -החליט הקבינט הביטחוני )להלן  2006שנת ב

 ,(מערכת "רעות" או המערכת –)להלן  רישום עוברים ותנועות -רעו"ת  מערכת

שנועדה לשמש כמערכת אחודה שתאפשר קיום בקרה אמינה, מהירה ומדויקת על 

הגופים לא העבירו את חלקם שבשל העובדה  .כל התנועות במעברים ורישומם

מאפשר  אינובנוסף לכך, צה"ל ה. הופסק פיתוחפיתוח המערכת, מימון עלות ב

כדי לאפשר קיום בקרה  ,של מערכת "רעות" למערכת המחשב הצה"ליתחיבור 

ובמיוחד  ,קיום החלטת ממשלה-אי. במערכת מחשב אחודה על מעבר פלסטינים
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א חמור בהיבטים של והכת סכומים נכבדים, לאחר שהושקעו בהקמת המער

 .בזבוז כספי ציבורו מינהל תקין

 

 ההמלצות העיקריות

על  ,משנקבע תקציב בתיאום ובהסכמת משרד האוצר לשדרוג חלק מהמעברים

הנוגעים המרכזיים עבודת מטה עם כל הגופים בהקדם  לקיים"ר לוטמטה 

את  וןלבחכדי  ,המשטרהוובראשם משהב"ט, המשרד לבט"פ  ,לפעילות המעברים

כלל הצרכים הנוגעים לשדרוג הניצול הנכון והמועיל של התקציב אל מול 

ותכנית האזרוח של מעברי "עוטף ירושלים" כפי שבאה לידי ביטוי בנוסח המעברים 

בסיום עבודת מטה זו על מטה . הצעת המחליטים האחרונה שמטה לוט"ר הכין

לקבוע תכנית כוללת המבוססת על לוח ו ,להכין הצעת מחליטים מעודכנתלוט"ר 

 כללאזרוח לו שדרוגבה יפורטו המקורות התקציביים לש ,זמנים ואבני דרך

"ל להעלות הצעת מחליטים זו לדיון בקבינט הביטחוני המל עלהמעברים. 

 ולאחר מכן לעקוב אחר מימושה. ,להחלטה

להקמת גוף מרכזי  תכנית ממשלהיג ללהצ"ר לוטמטה "ל באמצעות המל על

 "ש בהקדם האפשרי.איו לביןהמעברים בין ישראל  כללהפעלת 

המשטרה לקבל את של במשך שנים לסירובה על השר לבט"פ להידרש בדחיפות 

ולפעול , הטיפול הביטחוני בנוסעבתחום  43פי החלטה ב/ עלהנחיות השב"כ 

 לתיקון מצב זה.

 -רמי"ם, המשטרה וצה"ל  -לפעול בשיתוף הגופים הנוגעים בדבר  "טמשהבעל 

של  חשיבותה נוכחבבד,  בדההיערכות למימוש נוהל "סגירת מעגל".  להשלמת

כי הממשלה תמשיך במאמציה  ראוי, תושבי ישראל לביטחון "התפר"קו  גדר

על מנת שתמלא  ,בהקדם האפשריולתיקונה בקטעים הנדרשים גדר הלהשלמת 

מאיו"ש במניעת חדירת מסתננים ויכולת החדירה של ְמַפגעים  בהקטנתעודה יאת י

 לישראל.

בדבר השלמת  2לא קוימה במלואה החלטת הממשלה ב/ ןבהשלאחר שנים רבות 

על המל"ל להביא  ,החלטה מחייבת בנושאבהקושי ונוכח  ,פיתוח מערכת "רעות"

כדי שתוכרע  ,החלטה בקבינט הביטחונילנושא זה לדיון ו האפשרי בהקדם

שימוש לן כלל הגורמים השותפים לפיתוח ויב המחלוקת המקצועית והתקציבית

 .במערכת זו
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 סיכום

למעברים בין ישראל ובין איו"ש, המיועדים לפקח על מעבר בני אדם, כלי רכב 

האוכלוסייה וסחורות, יש השפעה ניכרת על הקשר בין ישראל לאיו"ש. הרכב 

אזרחים ישראליים, פלסטינים, , וכולל בין היתר ווןהמשתמשת במעברים הוא מג

הטיפול באוכלוסייה זו במעברים, על . תלמידיםו תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים

שונותה הרבה, מחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת לפעול ברגישות ובהתחשבות 

משכך, פעילותם מחד גיסא, והקפדה על כללי זהירות וביטחון מאידך גיסא. 

התקינה של המעברים חיונית למניעת פיגועי טרור והסתננות למדינת ישראל 

אפשר , כדי שיתלאוכלוסיית המשתמשים בהםשירותים ראויים  ולהבטחת מתן

 להם לקיים אורח חיים ראוי.

"ש נודעות השפעות מדיניות, ביטחוניות איובין להמעברים בין ישראל  אזרוחל

מהותית על אורח חייהם ועל להשפיע  כדייש בהן גם וכלכליות משמעותיות, ו

תושבי מזרח ירושלים, ועל האוכלוסייה  הםביטחונם של תושבי ישראל, וב

שמפעילה המשטרה וארבעת  "עוטף ירושלים"העובדה שכל מעברי . הפלסטינית

לניהול  גוף מרכזיהמעברים שמפעיל צה"ל לא אוזרחו, כמו גם העובדה שלא קיים 

מנציחה את המצב ולפיו המעברים השונים אינם  ,ללתכו ראייהבעל  המעברים

והשירותים הניתנים  ,אחידים ותרגולים הכשרה, הוראות, נהליםבסיס  עלפועלים 

. בנוסף לכך, קיומן של פרצות בגדר ברמה אחידה בהם אינםלאוכלוסייה העוברת 

"קו התפר" מאפשר חדירה לשטחי ישראל ללא בקרה, והימצאותם של שב"חים 

 בישראל היא בלתי נמנעת. מצב זה מהווה סיכון מתמשך לביטחון תושבי ישראל.

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב פעולות ושיפורים שעשו המשטרה, רשות 

ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים והמנהא"ז בחלק מהנושאים, וביניהם: מאמצים 

עוטף "ב לגיוס שוטרים להשלמת מצבת כוח אדם הנדרשת ביחידת המעברים

חוקת "שימושיים, הטיפול ב-, נושא הנחית המשטרה בטיפול בחומרים דו"ירושלים

עם זאת, נותרו ליקויים  , ונושא מניעת העברת פסולת מישראל לאיו"ש."המעברים

 .םבמלוא נולא תוקאו שכלל נו לא תוקשעליהם הצביעה הביקורת הקודמת אשר 

המשמעותיים בנושא האבטחה  משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את הליקויים

והבידוק הביטחוני, במיוחד בהתחשב בכך שלא קוימו החלטות ממשלה קודמות, 

 ובכך שחלף פרק זמן רב בלי שנושאים אלה טופלו.

נוכח חשיבותם של המעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם חיים 

געים בדבר לקיים תקין לעוברים בהם, על מטה לוט"ר בשיתוף כל הגורמים הנו

בהקדם האפשרי עבודת מטה מקיפה ושלמה, ולהמליץ על פתרונות לתיקון 

הפערים הארגוניים והתפעוליים אשר נסקרו בדוח זה. לגדר "קו התפר" חשיבות 

רבה לביטחונם של תושבי ישראל, ועל כן על ממשלת ישראל להמשיך במאמציה 

על מנת שתמלא את ייעודה  ,הנדרשים בקטעים להשלמת גדר זו ולתיקונה

 .לישראלמאיו"ש במניעת חדירת מסתננים ויכולת החדירה של ְמַפגעים  בהקטנת

 



 ב67 שנתי דוח|    1802

 מבוא
, כדי להקטין את 4תכנית מקיפה למרחב התפרהקבינט הביטחוני  אישר 2001ביולי 

ולמנוע  ,איו"ש( לישראל -יכולת החדירה של ְמַפגעים מאזור יהודה והשומרון )להלן 

 להסתנן למדינת ישראל דרך מרחב התפר ולשהות בישראל מפלסטינים מאיו"ש

שלא כחוק. תכנית מרחב התפר כללה, בין היתר, הקמת מכשול ואמצעים 

ובניית  ,טכנולוגיים לזיהוי ולתצפית, קיום פעילות ביטחון שוטף לאורך המכשול

מעברים לשם פיקוח על מעבר בני אדם, מעבר כלי רכב ומעבר סחורות בין איו"ש 

לדון בהמלצות שר הביטחון  5החליט הקבינט הביטחוני 2001בדצמבר ישראל.  ובין

 2002 ץובמר,  6והרמטכ"ל לבצע את התכנית להקמת מכשול ב"עוטף ירושלים"

 .7החליט הקבינט הביטחוני לאשר את התכנית

את נושא חלוקת האחריות לאבטחת המעברים ולהנחיה  מסדירה 43החלטה ב/

כגורם זו "ר נקבע בהחלטה לוטמקצועית בין הגופים השונים ואת תפקידיהם. מטה 

מסדיר האחראי לשפר את התיאום בין הגורמים השונים הפועלים בתחום אבטחת 

 על לממשלה להמליץ הוא העיקרי תפקידויה לאומית. יהמעברים ותפעולם מתוך רא

 לסייע, המעברים לאבטחת המוקצים המשאבים לחלוקת הרצוי הקדימויות רסד

 באבטחת חלק הנוטלים הגורמים בין גזרה גבולות ולהגדיר ,מחלוקות בפתרון

 תיעשה המסדיר הגורם של ההחלטות קבלת כי ,בהחלטה נקבע עוד. המעברים

מיום  448/ב' מס לאומי ביטחון לענייני השרים בהחלטת שגובש למנגנון בהתאם

מחלקת  -מחלקת המעברים ותשתיות במשטרת ישראל )להלן , ולפיה 14.12.05

מעברים( משמשת כגורם מנחה בנוגע לאבטחה הפיזית במעברים ובתחום הטיפול 

הביטחוני במטען במעברי הסחורות, והשב"כ משמש כגורם מנחה בנוגע לבדיקת 

 הנוסע וכבודתו )ראו הרחבה בהמשך(.

רד מבקר המדינה דוח בנושא פעילות המעברים בין ישראל משפרסם  2011בשנת 

תכנית מרחב התפר הוקמו מעברי  תכי במסגר ,בו צוין, ו9שומרוןהובין אזור יהודה ו

מעברים חקלאיים כן והמעברים(,  -הולכי רגל, מעברי רכב ומעברי סחורות )להלן 

המעברים נועדו לפקח על מעבר בני אדם, כלי רכב וסחורות . 10ומעברי מרקם חיים

מדינת  הסתננות לתחומי בין איו"ש לישראל, ולשמש מרכיב חיוני בהיערכות למניעת

ולמתן השירותים הנדרשים לאוכלוסיית המשתמשים , פיגועי טרורולמניעת ישראל 

  בהם שיאפשרו להם לקיים אורח חיים ראוי.
 .1ראו הערה   4

 .2.12.01-מ 43החלטה מס' ב/  5

 .3ראו הערה   6

 .13.3.02-מ 57החלטה מס' ב/  7

קובעת כי בסמכותו של גורם מסדיר היא לקבוע בידי מי האחריות לנושא מסוים,  44החלטה ב/  8

נים. גורם מסדיר יפעל רק מה תכולתה של האחריות ומהם קשרי הגומלין בין הגורמים השו

באותם מקרים בהם התגלה כי אין גורם אחראי לתחום מסוים או שקיים חוסר תאום בין ריבוי 

 גורמים שעוסקים בתחום.

 .2ראו הערה   9

ה"מעברים החקלאיים" נועדו לאפשר לפלסטינים להגיע לאדמותיהם הנמצאות מעבר למכשול   10

ו לאפשר לפלסטינים גישה למוסדות ציבור הנמצאים כדי לעבדן, ומעברי "מרקם חיים" נועד

 מעבר למכשול. 



 1803|    והשומרון יהודה אזור לבין ישראל בין המעברים פעילות

ינים אסורים בכניסה לישראל סטאלים בלבד )רכבים פלהרכב מיועדים לישר מעברי

פלסטיניות למעט באישורים חריגים(. מעברי הסחורות מיועדים להעברת סחורות 

"ש נפרקת במעבר, נבדקת מאיו"ש לישראל בשיטת גב אל גב )הסחורה מאיו

יעד לומועמסת על משאית ישראלית בדרכה לישראל( ולהעברת סחורות מישראל 

 והסחורה"ש )במקרה זה נדרשת הצגת תעודת משלוח של הסחורה, ואיפלסטיני ב

הולכי הרגל משמשים  מעברי( )ראו הרחבה בהמשך(. תנפרקת ונבדקת מדגמי

תרים מיוחדים )כגון היתרי עבודה(, וכן בעלי דרכונים זרים יבעיקר פלסטינים בעלי ה

שלים" "ש לישראל. בנוסף לכך, משמשים מעברי "עוטף ירואיובמעבר משטחי 

את תושבי מזרח ירושלים שהינם תושבי קבע בישראל, במעבר בין שכונות  בעיקר

 ."התפר גדר "קוהעיר אשר הופרדו כתוצאה מהקמת 

 מפעילההשלושה גופים: רמי"ם  באמצעותמעברים  33 פועלים לאיו"שבין ישראל 

 מפעילהמעברים בגזרת "עוטף ירושלים" וצה"ל  16פעילה מה, המשטרה מעברים 13

 מעברים: ארבעה

 "םרמיבאחריות  ריםמעב: 1תרשים 

 

צה"ל אחראי על מעבר כלי הרכב במעבר מכבים. מעבר הולכי הרגל בנקודה זו אוזרח והועבר   *

 לאחריות רמי"ם.
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 ישראל משטרת באחריות מעברים: 2תרשים 

 

 "לצה באחריות מעברים: 3תרשים 

 

צה"ל אחראי על מעבר כלי הרכב במעבר מכבים. מעבר הולכי הרגל בנקודה זו אוזרח והועבר   *

 לאחריות רמי"ם.

, חלקם מהותיים, הנוגעים לפעילות רבים ליקויים עלוהקודמת  בביקורת

  המעברים.
 



 1805|    והשומרון יהודה אזור לבין ישראל בין המעברים פעילות

 פעולות הביקורת
ערך משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב  2016י לעד יו 2015בחודשים דצמבר 

נערכה  הביקורת .אחר תיקון הליקויים המרכזיים שהועלו בביקורת הקודמתמורחבת 

 ,צה"לבמשטרת ישראל, במשרד לבט"פ, במשהב"ט, ב"ר, לוט מטהבין היתר, ב

שב"כ משרד המשפטים, בז, במשרד הפנים, במשרד האוצר, בבמנהא"במתפ"ש, 

מצא כי בביקורת נ. 2017בדיקות השלמה נערכו עד ינואר ובמשרד ראש הממשלה. 

 .אובמלו ןוחלקם לא תוק ,חלק ניכר מהליקויים לא תוקן כלל

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

על שולחן הכנסת ולא לפרסם מספר נתונים מפרק זה, לשם שמירה על ביטחון 

. שולב[]נוסח מ 1958-לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 17המדינה, בהתאם לסעיף 

 להלן עיקרי הממצאים: חיסיון נתונים אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.

 

 אזרוח המעברים בין ישראל לאיו"ש

 דאז, מר שאול מופז, שר הביטחון סיכמו 2003הקודמת צוין כי כבר במאי  בביקורת

המסופים ב'מרחב התפר' צריכים 'כי "מר אביגדור ליברמן, ושר התחבורה דאז, 

העיקרון העומד ביסוד אזרוח . 'רשות אזרחית'להיות אזרחיים ומתופעלים על ידי 

אנשי ביטחון על ידי אזרחים ולא על ידי האבטחה במעברים ביצוע ש ,המעברים הוא

אזרוח המעברים יביא עם העוברים במעברים. לובשי מדים, יפחית את החיכוך 

נהלית, תפעולית וטכנולוגית; לקיצור זמן הטיפול במעבר לאחידות מבצעית, מ

לחיסכון בכוח אדם צבאי ולביטול  ;ולשיפור רמת השירות והבידוק הביטחוני

" )בעניין זה ראו כפיפותם של חיילים לפיקוד המשטרה במעברים שהיא מפעילה

 בהמשך(.

 לו שנודעות לאומי "אזרוח המעברים הוא פרויקט כיעוד  צויןבביקורת הקודמת 

"הפעלת מעברים לבני וכי משמעותיות",  וכלכליות ביטחוניות, מדיניות השפעות

אדם, כלי רכב וסחורות בין איו"ש ובין ישראל כרוכה בטיפול בבעיות ביטחוניות, 

הרכב האוכלוסייה המשתמשת  כלכליות מנהליות ובמניעת פעילות פלילית.

ות אלו המתגוררים באיו"ש, פלסטינים במעברים הוא מגוון: אזרחים ישראליים, לרב

בעלי היתר שהייה בישראל, תושבי מזרח ירושלים בעלי תעודות זהות ישראליות, 

לאומיים, עיתונאים, תיירים, רופאים, אנשי דת, מורים, -דיפלומטים, נציגי ארגונים בין

תלמידים ועוד. אשר על כן, הטיפול במעברים באוכלוסייה זו, על שונותה הרבה, 

חייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת לפעול ברגישות ובהתחשבות מחד גיסא, ותוך מ

עובדי המעברים נדרשים גם לגלות הקפדה על כללי זהירות וביטחון מאידך גיסא. 

מיומנות מקצועית גבוהה בכל הנוגע לביצוע בידוק ביטחוני לבני אדם, לכלי רכב 

 שונים. לוגייםולסחורות, בין היתר על ידי הפעלת אמצעים טכנו

המעברים אוזרחו במלואם, והאחריות  36-בביקורת הקודמת עלה, כי רק תשעה מ

להם עברה מצה"ל לרמי"ם. שמונה מעברים שצה"ל אחראי לתפעולם טרם אוזרחו, 

אוזרח  ,שהמשטרה אחראית לתפעולם ,המעברים בגזרת "עוטף ירושלים" 1911-ב וכי  
מעברים, אולם שלושה מתוכם נסגרו  19מעברים. בעבר פעלו  16ב"עוטף ירושלים" פועלים   11

 מסיבות של התייעלות. 
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 גדל השנים במהלך

 מספר משמעותית
 הרגל הולכי

 העוברים הפלסטינים
 שחל בלי במעברים

 במספר גידול
 שינוי או המעברים

 בתשתיות מהותי
 אותם המשמשות

 

בתהליך אזרוח המעברים בין ישראל  העיכובים .12תחום האבטחה הפיזית בלבד

גורמים לליקויים  ,שמקורם בעיקר בהיעדר תכנית כוללת ומתוקצבת ,"שלאיו

 בתחומים ביטחוניים וכלכליים. משמעותיים

הולכי הרגל הפלסטינים  מספר תמשמעותי גדל השנים במהלך כי עלה בביקורת

 בתשתיות הותימ שינוי או המעברים במספר גידול שחל בלי במעברים העוברים

הולכי הרגל  במספר גידולהמשקפת את ה מצב תמונת להלן. אותם המשמשות

  שעברו במעברים השונים לפי גורם מפעיל: 13הפלסטינים

 2005-2015, ם"רמי במעברי הפלסטינים הרגל הולכי: 4 תרשים

 

 2005-2015, "ירושלים עוטף" במעברי הפלסטינים הרגל הולכי: 5 תרשים

  
 .האבטחה הפיזית במעברי "עוטף ירושלים" עברה לידי חברות אבטחה אזרחיות  12

 .8:00-ל 6:00ים עוברים במעברים בין השעות רוב הולכי הרגל הפלסטינ  13



 1807|    והשומרון יהודה אזור לבין ישראל בין המעברים פעילות

 
 הביקורת פרסום מאז

 כל חל לא, הקודמת
 אחד לא ואף שינוי

 הקיימים מהמעברים
 עוטף" בגזרת

 וטרם, אוזרח" ירושלים
 תכנית נקבעה

 מגובה מוסכמת
 תקציביים במקורות
 האזרוח למימוש
 

הולכי רגל  של הכניסות בהיקף ניכר גידול חל השנים לאורך כי ,עולה מהנתונים

 או המעברים במספר גידול שחל בליוזאת, כאמור,  ,במעברים העובריםפלסטינים 

 אזרוחנושא  את בחן המדינה מבקר משרד. אותם המשמשות בתשתיות מהותי שינוי

 :הפרטים ולהלן המעברים

 

 אזרוח מעברי עוטף ירושלים

, את תכנית המל"ל ז"ל אישר ראש הממשלה דאז, מר אריאל שרון 2005 ץבמר

האחריות להפעלת , בין היתר, על העברת ץ בהמלובנושא גזרת "עוטף ירושלים", שה

כל המעברים שבגזרת "עוטף ירושלים" מצה"ל למשטרה ועל אזרוחם לאחר מכן, וכן 

על הפעלת המעברים החדשים המתוכננים להיבנות בגזרה זו באמצעות גופים 

 אזרחיים.

לא אוזרח אף לא מעבר אחד מבין  2010עלה כי נכון ליוני הקודמת בביקורת 

 אשר המשטרה אחראית להפעלתם.בגזרת "עוטף ירושלים" המעברים 

כי תהליך אזרוח המעברים  ,משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת בחומרה

קיימת הסכמה של רבה ה וחשיבות עלש -זה אין להסכים לכך שנושא  וכי ,היה לקוי

היה נתון לשיקול דעתם של משרדי ממשלה שונים ללא י -בו הגופים המטפלים כל 

תהליך קבלת ההחלטות כי  ,נקבע בביקורת הקודמת עודיד מכוונת במישור הלאומי. 

לא כלל תכנית  ,2005 ץבמרבנוגע לאזרוח מעברי "עוטף ירושלים", שהחל כאמור 

קבועה ומוסכמת המפרטת את המקורות התקציביים למימוש אזרוח המעברים. 

ראש הממשלה ומשרד האוצר והגופים המרכזיים האחראים להקמת המעברים  משרד

משהב"ט, המשרד לביטחון הפנים, המשטרה וצה"ל  -בין ישראל לאיו"ש ולתפעולם 

מעברי "עוטף  הםלא קבעו תכנית כוללת ומתוקצבת לאזרוח כל המעברים, וב -

 ירושלים", שבמסגרתה ייקבע גם לוח זמנים לביצועה.

עלה כי מאז פרסום הביקורת הקודמת, לא חל כל שינוי ואף  נוכחיתהבביקורת 

לא אחד מהמעברים הקיימים בגזרת "עוטף ירושלים" אוזרח, וטרם נקבעה 

מצב דברים זה תכנית מוסכמת מגובה במקורות תקציביים למימוש האזרוח. 

מנוהלים  ובשאופן ב הבדליםאת הוהביטחונית נציח את חוסר האחידות מ

ברמת , והדבר מתבטא, בין היתר, גם "םרמימעברים אלה בהשוואה למעברי 

  :הפרטים להלן. לעוברים בהם השירות

עוטף 'גזרת  במעברי"ר לצוות הביקורת כי "לוטמסר ראש מטה  2016באפריל 

מבצעים את הבדיקה חיילים של המשטרה הצבאית. לא רצוי שנושא  'ירושלים

הבידוק יעשה על ידי חיילים, אין זה מקצועם, וראוי היה שיעשה על ידי אזרחים שזה 

רק אזרוח של  ...תפקידם ובו הם מתמקצעים, ומתוגמלים בשכר הוגן עבור פעולתם

ר לפלסטינים, וימנע רמת שירות טובה יות יתןיתרת המעברים ישפר את הביטחון, 

 "ש".איובצורה יעילה וטובה יותר פעילות טרור שמקורה בשטחי 

הנוגעת למצב האגודה לזכויות האזרח מבקר המדינה מטעם לבתלונה שהועברה 

בשכונות במזרח ירושלים הנמצאות מחוץ לגדר "קו התפר", נטען בין היתר, כי 

שטחה המוניציפלי של , קלנדיה וסווחארה הממוקמים בתוך שועפט יםמעבר"ב
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ירושלים נפגעת שגרת חייהם של העוברים בהם עקב זמני המתנה ארוכים ותנאים 

 בלתי סבירים".

מסרה נציגת האגודה לזכויות האזרח לצוות הביקורת כי "עם הרגיעה  2016ביולי 

[ שיפור משמעותי 2016במצב הביטחוני, חל בהדרגה בסוף דצמבר ובתחילת ינואר ]

  עוד מסרה נציגת האגודה כי במחסום של רכבים ושל הולכי רגל".בזמני המעבר 

ראש בין האגודה לזכויות האזרח לבנוגע למעבר שועפט נערכה פגישה  14.2.16-ב

גם  נציגי מג"ב והמשטרהבצד בה נכחו ו, מינהלת קשת צבעים ותפר בפיקוד מרכז

ול בדרכים שונות לפע , בין היתר,התחייבו הרשויותנציגים של תושבי השכונה, ובה 

 להקטנת העומס במעברים אלו.

 לממצאי בתגובתו המדינה מבקר למשרד משרד ראש הממשלה מסר 2016 נובמברב

, את דברי ההסבר לנוסח האחרון של הצעת החלטה שהכין מטה לוט"ר הביקורת

בהם נכתב, בין היתר, כי "חוסר ההומוגניות של הגופים במעבר]ים[ מקשה מאוד על 

תפעולם וגורם לליקויים רבים. למשל, ]חוסר אחידות מבצעית[... בדו"ח מבקר 

עמד המבקר על המצב וסיכונים אלו... מזה תקופה ארוכה  2011א' ממרץ 61המדינה 

תכליתה לאזרח את המעברים מתנהלת עבודה מערכתית במטה לוט"ר שבמל"ל ש

 בעוטף ירושלים".

משרד מבקר המדינה בחן את הפעולות שנעשו מאז הביקורת הקודמת בנוגע לאזרוח 

 עיקרן:להלן ו ,"עוטף ירושלים" בגזרת םמעבריה

בנושא המל"ל( הצעת מחליטים  -)להלן  לאומי לביטחון הכין המטה 2011אי במ

משהב"ט, לג משרד ראש הממשלה הצי, שאותה אזרוח מעברי עוטף ירושלים

למשרד לבט"פ ולמשרד האוצר. בהצעה נקבע, בין היתר, כי "בהתאם להמלצות 

, מחליטים... להטיל על המשרד 13.3.2005-המל"ל ולהחלטת ראש הממשלה מ

לאזרוח המעברים בגזרת עוטף  עדכניתתכנית  15.7.11 יוםלבט"פ להכין עד ל

לאזרח את המעברים יהושפט )שועפט(,  פנים ןלביטחוירושלים... להטיל על המשרד 

(, עופר סחורות )ביתוניא( ועטרות 300בחורים )חיזמה(, זיתים, רחל )מחסום 

-2011"ט במהלך השנים במשהב"ם( רמי)קלנדיה( באמצעות רשות המעברים )

מיליון ש"ח  132בהיקף של  ". עוד נקבע בהצעת המחליטים כי אזרוח המעברים2012

מיליון  44ימומן מתקציב המשרד לבט"פ, משהב"ט ומשרד האוצר בחלוקה שווה )

וכי "המשך אזרוח המעברים,  ,2012-ו 2011 ש"ח כל משרד( בפריסה על פני השנים

"פ, הביטחון הבט משרדי נציגידונו בין יי המאזרחוהגורם  לאזרוחםת המימון ומקור

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, במסגרת דיוני התקציב לשנת  והאוצר בדיון בראשות

2013". 

 ולהחלטה לדיון עלתהעלה כי הצעת מחליטים זו לא  המעקבבביקורת 

 .בממשלה

"ר למנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, מר הראל לוטפנה רמ"ט  2013באוקטובר 

 לוקר, בבקשה "להעלות ]את[ הנושא ]אזרוח מעברי עוטף ירושלים[ לבחינה פעם

על תחילת ביצוע תהליך האזרוח  2014"ע ]בשנת עבודה[ בשנהנוספת ולהנחות 

 ... תוך הגדרת מקור תקציבי מוסכם ליישום" .ירושליםבמעברי עוטף 
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"ר דיון בנוגע לאזרוח מעברי "עוטף ירושלים" לוטקיים מטה  2014בנובמבר 

 ציין בדיון"ש ועוד. מתפ"ט, משטרת ישראל, משהב"פ, לבטהמשרד  תתפותבהש

נציג משרד האוצר כי "קיימות שתי בעיות מרכזיות באזרוח המעברים: בעיה תקציבית 

מדובר בסכום של חצי מיליארד ש"ח. מחייב פתיחה מחודשת של תקציב המדינה  -

הנושא לא עלה  -שנסגר זה עתה על מנת לייעד מחדש את הכסף. הקצאה יעילה 

ן אינדיקציה שהנושא נמצא של אף אחד ממשרדי הממשלה, מכאן שאי בתעדוף

בראש סדר העדיפויות של אף משרד. לאור האמור עמדת משרד האוצר מתנגדת 

 לאזרוח המעברים".

לבין מנכ"ל  דאזביטחון הבין שר  2014נובמבר בפגישת עבודה שהתקיימה ב

ציין שר הביטחון, כי "אין גיבוי תקציבי לכוונה להעביר את המעברים  דאז משהב"ט

התנאי מבחינת משהב"ט לקבלת  ...רמי"ם ועל כן המהלך לא יקודםלאחריות 

האחריות על המעברים הנוספים, הוא הקצאת תקציב נפרד להפעלתם" 

 )ההדגשה במקור(.

דיון בנושא אזרוח מעברי "עוטף ירושלים" בראשות ראש  התקיים 2014דצמבר ב

ן היתר, כלהלן: , בייודיון הציג המל"ל את המלצותבהממשלה מר בנימין נתניהו. 

לאזרח את כל מעברי "עוטף ירושלים"; להטיל את האחריות לאזרוח על משרד 

שנתית לאזרוח ולהקצות תקציב -; לקבוע תכנית רב...הביטחון באמצעות רמי"ם

 בתכניתציין ראש הממשלה כי "מדובר  הדיון בסיכום .14עודי לפרויקט האזרוחיי

את עלויותיה מול יתרונותיה וזאת לעומק  לבחון, אך בטרם תאושר, יש חשובה

 ות)ההדגש "מול הצרכים הנוספים הנדרשים לאבטחת ירושלים בתעדוףגם 

יצוין כי בסיכום הדיון לא התקבלה כל החלטה בדבר תקצוב אזרוח מעברי במקור(. 

 "עוטף ירושלים".

כתב ראש רמי"ם ללשכת מנכ"ל משהב"ט כי "הקמתה של רשות  2015בספטמבר 

את המענה  תאפשר ...סטאטוטורית בכפיפות למשרד הביטחון )בעדיפות(מעברים 

הנדרש בהפעלת המעברים תוך קיום תפיסת הפעלה  והבטחוניהאזרחי 

 אתונורמת שירות איכותית ואחידה אשר תשרת  האחודה, רמת בטחון גבוה

 השקעה תצריך הראשונים בשלביה אם גם ישראל של ותדמיתה ביטחונה

 במקור(. ה)ההדגש "מבוטלת לא כספית

מסר סמנכ"ל תכנון תקצוב ובקרה במשרד לבט"פ לצוות הביקורת, כי  2016מאי ב

בשל פער תקציבי, אשר , בין היתר בשנים האחרונות חל"אזרוח המעברים לא ה

הממשלה לא החליטה מי יישא בו... המשרד לבט"פ רואה ברמ"ים את המסגרת 

 ".המעברים שבגזרת עוטף ירושליםאת אזרוח  לבצעהנכונה ביותר אשר צריכה 

"ר לצוות הביקורת כי "עקב שיקולים של סדר לוטמסר ראש מטה  2016ביולי 

בימים אלה ... עדיפויות הצעת החלטה זו לא הגיעה עד היום לדיון בקבינט הביטחוני

, המתבסס על תכנית 2011נוסח מעודכן להצעת המחליטים משנת  מכין מטה לוט"ר

. נוסח זה מתבסס על בדיקות ואומדנים 'עוטף ירושלים'אזרוח מעודכנת למעברי   
בדיון זה הציג ראש מטה לוט"ר לראש הממשלה הערכה של העלויות התקציביות הכרוכות   14

פעמיות לבינוי חדש ורכש אמצעים -ממעברי "עוטף ירושלים" כדלקמן: הוצאות חד 10באזרוח 

יון ש"ח, ותקצוב לאחזקת מיל 255מיליון ש"ח, תקציב לתפעול שוטף בסך של  145בהיקף של 

 מיליון ש"ח. 8מערכות בסך של 
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מעודכנים שערכו הגורמים המקצועיים ברמי"ם. הצעת המחליטים המעודכנת טרם 

 הושלמה וטרם הופצה להתייחסות המשרדים השונים הנוגעים בדבר".

למטה לוט"ר, כי העובדה שבמשך שנים ארוכות  מעירמבקר המדינה משרד 

לא הגיע מטה לוט"ר יחד עם כל הגופים הנוגעים בדבר לכדי גיבוש תכנית 

מוסכמת ומתוקצבת לאזרוח המעברים, וכי טרם התקבלה בעניין החלטה 

אינה תקינה, במיוחד נוכח החשיבות הרבה וההשפעה שיש  -בקבינט הביטחוני 

 המעברים על ביטחון תושבי ישראל.לאזרוח 

מסרה משטרת ישראל למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי  2016בנובמבר 

כי "בוצעה עמ"ט ]עבודת מטה[ שהובלה על ידי המשרד לבט"פ והלוט"ר  הביקורת

בשת"פ ]שיתוף פעולה[ משרדי הביטחון והאוצר. בעמ"ט זו סוכמו המועדים, 

 ימון, והיא מצויה בניהול ומעקב הלוט"ר".העלויות, האחריות ומקורות המ

 המדינה מבקר למשרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר 2016 נובמברב

אזרוח המעברים  כי "קיימת הסכמה במתפ"ש כי, הביקורת לממצאי בתגובתו

ם ]ירושלים[... הינו כורח המציאות בהקשרי הביטחון ואיכות -בעוטף י

ברמת ספר התקציב, לאזרוח השירות לאוכלוסייה... כל עוד לא יוקצו משאבים, 

 )ההדגשות במקור(.שקשה יהיה לקדם את הנושא"  המעברים, הרי

 לממצאי ובתובתג המדינה מבקר למשרד משרד ראש הממשלה מסר 2016 נובמברב

לאזרח את מעברי עוטף  החליטהעובדה שהקבינט הביטחוני טרם "כי  הביקורת

ירושלים לא נובעת מכך שלא מונחת בפניו הצעת החלטה בנושא או מכך שטרם 

של נושאים אחרים... זו  וףבוצעה עבודת מטה, אלא בשל כך שיש צורך בתעד

 ענייני תעדוף לבצע האחריות מוטלת שעליה, המבצעת הרשות של החלטתה

... הואיל ונושא  הרלוונטיות הסמכויות לה הוקנו כך ולשם, דעתה שיקול לפי ותקציבי

אזרוח המעברים הוכר כבעל חשיבות על ידי ראש הממשלה, נבקש להטעים כי 

הנושא ותקצובו נבחנים מעת לעת על ידי הגורמים הרלוונטיים ואף בימים אלו נעשית 

עבודת המטה והצעת ההחלטה של מטה לוט"ר לאזרוח  בחינה נוספת של הנושא.

וכאשר הדרג , ומתעדכנים באופן רציף על ידי מטה לוט"רהמעברים הושלמו 

המדיני יחליט לתעדף את הנושא על פני פרויקטים רלוונטיים אחרים, והוא יתוקצב 

 בהתאם, לא יהיה כל עיכוב בקידומו" )ההדגשות במקור(.

משקבע ראש הממשלה כי מדובר , כי למטה לוט"ר מבקר המדינה מעיר משרד

וזאת גם  ,לעומק את עלויותיה מול יתרונותיה לבחוןיש בתכנית חשובה, אשר 

לסיים  היה ראוי, מול הצרכים הנוספים הנדרשים לאבטחת ירושלים בתעדוף

להביא את הצעת המחליטים בנושא את עבודת המטה הנדרשת לכך, ו

 זה נושא של מיקומו לגבי שיכריעכדי הביטחוני  פני הקבינטלדיון בהמעברים 

 חשיבות את לבחון לקבינט מאפשר היה כזה דיון. הכולל העדיפויות בסדר

זה שהוא ביטחוני  בנושא ולהחליט ,אחרים נושאים מול המעברים אזרוח נושא

ומהותי ונוגע לביטחון אזרחי מדינת ישראל, ולא להשאירו ללא הכרעה במשך 

 שנים כה רבות.
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 הרב העיכוב

 תהליך בהשלמת
 עוטף" מעברי אזרוח

 חוסר יוצר" ירושלים
 בין תפעולית אחידות

 הפועלים המעברים
 לבין ש"איו בין

 מתן ומונע, ישראל
 ברמה שירותים

 לאוכלוסייה אחידה
 בהם העוברת
 

בדומה להערות שעלו בביקורת הקודמת, כי עוד  מעירמשרד מבקר המדינה 

 "ירושלים"עוטף  מעבריהכוחות הפועלים ב של נכוןאחיד ולתפקוד מקצועי 

בכל הנוגע למניעת פעולות טרור ומתן שירות טוב ישנה חשיבות גבוהה מאוד 

אשר חלקם הם תושבי קבע בישראל. העיכוב הרב בהשלמת  ,לעוברים בהם

תהליך אזרוח מעברי "עוטף ירושלים" יוצר חוסר אחידות תפעולית בין 

ומונע מתן שירותים ברמה אחידה  ,"ש לבין ישראלאיוהמעברים הפועלים בין 

שנים מאז  11שחלפו אף על פי לאוכלוסייה העוברת בהם. חמורה העובדה ש

הערות מבקר המדינה  אף עלדאז, אריאל שרון, ו לההממש ראשהחלטת 

בנוגע לחשיבות  2014וקביעת ראש הממשלה בדצמבר  בביקורת הקודמת

"עוטף  מעברי לאזרוח בנוגעהביטחוני  הקבינט דן טרםהאזרוח, כאמור, 

שמטה לוט"ר באמצעות המל"ל יפעל בדחיפות  ראוי אשר על כן,". ירושלים

  לדיון בקבינט הביטחוני. להעלאת נושא אזרוח המעברים

 

 אזרוח המעברים שבאחריות צה"ל

נקבע כי במרחב התפר  200515"ט מינואר משהב שבהוראת עלה הקודמת בביקורת

 ,ובאזור חבל עזה מוקמים מעברים קבועים לרווחת התושבים ולשימור מרקם חייהם

"ט יפעיל משהבוכי הוחלט על אזרוח המעברים הקיימים והעתידיים. עוד נקבע כי 

מטה שיופקד על תכנון והקמה של מעברים במרחב התפר ובאזור חבל עזה, על 

עברים ותפעולם, לרבות מעבר בני אדם, סחורות, מטענים וכלי רכב, וכל ניהול המ

עודה יהיה ניהול יזאת עד לקבלת החלטה על המסגרת הקבועה במדינת ישראל שי

שמטרתו  מינהליגוף  -המעברים  מינהלת"ט את משהבהקים  2005המעברים. ביולי 

 "ט במעברים.משהבלאזרח את המעברים ולתאם את פעילות 

שהיו באחריות צה"ל  מעברים 17מתוך מעברים  הכי שמונ עודבביקורת הקודמת עלה 

הטרם אוזרחו, וצה"ל המשיך בהפעלתם. בדוח  במעברים שעסק  16מבקר המדינ

ציין מבקר המדינה כי "חיוני לסכם  ,2005רסם בשנת ושפ ,ובמכשול שבמרחב התפר

מעברים הללו לגופים בהקדם את בחינת האפשרות להעביר את האחריות להפעלת ה

אזרחיים, שזה תחום התמחותם ועיסוקם המרכזי'. עוד צוין באותו דוח כי "צה"ל מסר 

קיום החלטות -, כי 'המחדל העיקרי הוא אי2005למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי 

 הדרג המדיני לפיהן האחריות על המעברים ותפעולם תהיה על גורמים אזרחיים'".

ראוי לציין כי בביקורת הקודמת צוין כי "מנהל רמי"ם לשעבר, תא"ל )מיל'( בצלאל 

טרייבר, התייחס לסדר העדיפויות שנקבע לאזרוח המעברים בישיבת ועדת הפנים 

, כלהלן: 'הכוונה היא 2005ואיכות הסביבה של הכנסת, שהתקיימה בנובמבר 

בהם יש חיכוך עם מעברים יאוזרחו, בעיקר המעברים ש 21 - 2006שבסוף 

אלה יאוזרחו בעדיפות ראשונה,  -האוכלוסייה הפלסטינית, או מעברים של סחורות 

 כולל 'עוטף ירושלים', שגם הוא יאוזרח בעדיפות ראשונה. המעברים האחרונים הם 
 הוראת ארגון. -מטה תכנית המעברים   15

"שילוב אמצעים טכנולוגיים במעברים ובמכשול  (,2005)א 56דוח שנתי מבקר המדינה,   16

 .126עמ' שבמרחב התפר", 
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מעברים של תנועת ישראלים, שבהם החיכוך הוא קטן יותר, והצורך באזרוחם הוא 

 פחות דחוף'".

שהיו  17בלבדמעברים  ארבעהכי מאז הביקורת הקודמת אוזרחו בביקורת עלה, 

 ומשכך ,18ארבעה מעברים טרם אוזרחו הביקורת סיום למועד נכון .באחריות צה"ל

 משיך בהפעלתם.מצה"ל 

רמי"ם לצוות משרד מבקר המדינה כי משהב"ט אישר תקציב  הודיעה 2016יוני ב

 רמי"ם באזרוח מעבר "תאנים".תחל  2016לאזרוח מעבר נוסף, וכי לקראת סוף שנת 

"ם לצוות הביקורת תכנית לסיום אזרוח מעברי התפר. על פי רמי המסר 2016יולי ב

 עוד. 19שאר המעברים, מעבר אחד בכל שנה יאוזרחו 2020-2017התכנית בשנים 

 טרם תקצב את התכנית. הביטחון משרד כי נמסר

כי על אף ההתקדמות שחלה באזרוח למשהב"ט,  מעירמשרד מבקר המדינה 

קבלת  מאזהמעברים שבאחריות צה"ל, ראוי כי בחלוף שנים כה רבות 

את  סיים"ט למשהב על, היה כאמור"ט, משהבההחלטה על אזרוחם והודעת 

 באחריות צה"ל.שמעברים ה כללאזרוחם של 

כי יועמדו המשאבים  ,הביטחון לוודא משרד"ל מנכעל במצב דברים זה, 

 ,באחריות צה"לנותרו ם למימוש תכנית האזרוח של כל המעברים שהנדרשי

 מנת לקדם את אזרוחם ללא עיכובים נוספים. על

 

 המעברים שדרוג תכנית

"ט, משרד האוצר במשהב"ם, אגף התקציבים רמיחתמו  8.5.16-בעלה כי  בביקורת

מסמך הבנות"  - 2016-2017הנקרא "תכנית לשדרוג המעברים  מסמך"ש על ומתפ

, 20"יםרמלחלק מהמעברים שבאחריות  מתייחסת זותכנית השדרוג(. תכנית  -)להלן 

" ולאחד מארבעת המעברים שבאחריות צה"ל.  21חלק ממעברי "עוטף ירושלים

עמדות זיהוי,  הוספתכוללת, בין היתר, הוספת שרוולים למעבר הולכי רגל, התכנית 

 כיכן הוחלט  .22ורכישת ציוד טכנולוגי הרחבת הטרמינל במעברים, הקמת חניונים

הקמת לבהחלטה עקרונית  םמותני -מעבר ביתר  לבנייתמיליון ש"ח  52"תוספת של 

 התועלותאת  להשיאנקבע, כי "מתוך רצון  השדרוג תכנית". בבנקודהמעבר סחורות 

פלסטינים ומתוך ראייה כי שדרוג המעברים בין והשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ב

יוקצו  2016-2017מימוש מטרה זו, מוסכם כי בשנים  שםחשוב ל הוא יםהצדד  
בחלק של מעבר רק  -מעבר הל"ה, החשמונאים, אליהו ומכבים. מעבר מכבים אוזרח חלקית   17

 הולכי רגל, ואילו מעבר בידוק כלי הרכב נותר באחריות צה"ל.

 מעבר שילה )רנטיס(, ביתר, מצוקי דרגות ותאנים.  18

מעבר שילה,  - 2019מעבר ביתר, שנת  - 2018מעבר מכבים, שנת  - 2017תכנית האזרוח: שנת   19

 מעבר דרגות. - 2020שנת 

 המעברים שבאחריות רמי"ם. 13תכנית השדרוג מתייחסת לשמונה מעברים מתוך   20

 המעברים שבאחריות המשטרה. 16תכנית השדרוג מתייחסת לשלושה מעברים מתוך   21

 .מחשוב מעברי הסחורות ושילוב מערכות ביומטריה וזיהוי פנים  22
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מעברי הסחורות והולכי הרגל לשם קיצור זמני ההמתנה במעברים,  לשדרוגמשאבים 

של מעבר סחורות  אפשורייעול הבידוק הביטחוני, יצירת תנאים נאותים למעבר ו

ים ]לחתימה על מסמך בספיקה גבוהה יותר וביעילות רבה יותר... מוסכם בין הצדד

 השדרוג תכנית"ש". איומיליון ש"ח לטובת שדרוג מעברי  304.1ההבנות[ כי יוקצו 

 יתקצב האוצר"משרד ש התנאי את, היתר בין, כללו אשר למימושה דגשים גם כוללת

את המנהל האזרחי בהתאם לפריסת  [23]בהכנסה מותנית בהוצאה[ התכנית]את 

 התקציב המופיעה במסמך ההבנות".

נגיעה חשובה לפעילות במעברים, כמו  בעליכי גורמים מרכזיים  עלה בביקורת

"ר, לא היו שותפים בגיבוש התכנית. כן עלה כי בתקציב לוטהמשטרה, שב"כ ומטה 

עלויות האחזקה מיליון ש"ח, לא נכללו  304.1שסוכם לטובת תכנית השדרוג, בסך 

השדרוג. עוד עלה בביקורת, כי תכנית השדרוג  מתכניתוהתפעול השוטף הנובעות 

 אזרוח המעברים כפי שפורטה לעיל. על החלטההיא תכנית נפרדת ל

מסר בעניין זה סגן מפקד המתפ"ש, תא"ל גיא גולדשטיין, לצוות  2016ביולי 

'עוטף ירושלים' רק את הביקורת כי "תכנית השדרוג כוללת מבין מעברי גזרת 

המעברים: רחל, עטרות )קלנדיה(, ובתוניה... הלוט"ר לא זומן לעבודת המטה מכיוון 

יב תכנית השדרוג כולל צשלא עלו בעיות שחייבו את שילובו כגורם מסדיר... תק

פעמיות... תקציב לכיסוי עלויות שוטפות בגין תוספת כ"א, תקורה -עלויות חד

שנתית הכוללת החלפת -אינו נותן מענה לאחזקה רב ותחזוקה שוטפת. התקציב

מערכות או תשתיות שיגיעו לסוף חייהם הכלכליים... תכנית השדרוג אינה קשורה 

לתכנית לאזרוח המעברים המטופלת על ידי הלוט"ר. יחד עם זאת הסטנדרטים 

לשדרוג... תואמים את הסטנדרט הנדרש בתכנית האזרוח... תכנית השדרוג כוללת 

דרוג של... מערכות מחשב. היא אינה כוללת התייחסות לשילובה ופריסתה של גם ש

... ]היא[ אינה כוללת כל התייחסות לפרויקט 'סגירת מעגל' 'רעות'מערכת מחשב 

 אשר השלמתו הוקפאה על ידי שר הביטחון הקודם".

"ט לבין נציג צוות תקציבי ביטחון באגף במשהב"ק אתבין נציג  סוכם 2016מאי ב

"ט בעלויות האחזקה משהב יישא 2019ציבים שבמשרד האוצר, כי עד שנת התק

יישא  2020והחל משנת  ש"ח,מיליון  18, בסך 24השוטפת הנובעות מתכנית השדרוג

בעלויות אלה משרד האוצר. עוד נקבע, כי משרד האוצר "יפעל כמיטב יכולתו... 

 ".2019-ל[ האחזקה בעלויותלהקדים את מימונו ]יישא 

"ר לא היה לוט"ר לצוות הביקורת בעניין זה כי "מטה לוטמסר ראש מטה  2016ביולי 

מיליון ש"ח... העמדת  304-שותף לגיבוש תכנית השדרוג של המעברים בהיקף של כ

סכום זה לשדרוג המעברים בלי לאזרח את מעברי 'עוטף ירושלים' עלולה לעכב 

"ר לוטקציב... מטה מימוש החלטה עתידית לאזרוחם של מעברים אלה בהיבטי ת

מתכוון לזמן דיון בנושא תכנית אזרוח המעברים, סדר העדיפויות לאזרוחם ותקצובם 

 וכן לבחינת תכנית השדרוג".

 
שהתקבלה כנגדה הכנסה  הוצאה מותנית בהכנסה היא הוצאה אותה רשאי גוף להוציא בתנאי  23

 )מגביית אגרות, קנסות וכדומה(.

מיליון  301.4לצוות הביקורת נמסר, כי השתתפות זו תהיה מעבר לעלות תכנית השדרוג בסך   24

 ש"ח.
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מסר נציג צוות תקציבי ביטחון באגף התקציבים במשרד האוצר לצוות  2016ביולי 

הביקורת, כי "המטרות העיקריות של תכנית השדרוג הן חיזוק שיתוף הפעולה בין 

הצד הישראלי לצד הפלסטיני ושיפור התשתיות והתנאים במעברים. לצורך השגת 

 פרטי את האוצר משרד בפני הציגו"ש, ומתפ"ם רמי"ט באמצעות משהבמטרות אלה, 

 גם בתכנית וכללו ומעבר מעבר לכל הנדרשים השונים הצרכים ואת התכנית

 האזרוח מתכנית נפרדת תכנית הינה השדרוג תכנית'. ירושלים'עוטף  מגזרת מעברים

 ".כלל קשר התכניות שתי בין ואין

 לממצאיה בתגובת המדינה מבקר למשרד ה משטרת ישראלמסר 2016 נובמברב

"מתפ"ש יחד עם גורמים נוספים תיכלל תוכנית שדרוג למעברים בכלל  , כיהביקורת

משטרה(. מזה זמן  -ובהם מעברי העוטף וכל זאת ללא שיתוף גורמי ההנחיה )שב"כ 

שמנהלת קש"ץ )קשת צבעים( עובדת על תוכנית לשדרוג המעברים בעוטף 

תוך שיתוף  ]ירושלים[ בדגש למעברים רחל, קלנדיה וביטוניה... תוכנית זו נקבעה

ם ורמי"ם שהם הגורמים האופרטיביים אולם כאמור ללא שיתוף -נציגי עוטף י

אג"מ/מטא"ר ]אגף מבצעים במטה הארצי[ ושב"כ. עד כה, טרם  -הגורמים המנחים 

 בוצע כל שת"פ ]שיתוף פעולה[ בנושא".

 המדינה מבקר למשרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים מסר 2016 נובמברב

כל פעולה בשדרוג המעברים תהיה מתואמת כי ", הביקורת אילממצ בתגובתו

)שב"כ ומשטרה(, והתשתיות והאמצעים יבנו וירכשו בהתאם  הביטחון עם גורמי

 מקורה של עבודת המטה ]לשדרוג המעברים[, להגדרות המקצועיות שלהם...

בפגישה בין שרי האוצר הישראלי והפלסטיני בהנחת העבודה למקסום 

עבודת המטה ששמה דגש על בראייה זו נערכה  הכלכלית במעברים.התועלת 

)כולל  איכות השירות והרחבת המענה בכלל סוגי המעברים לפלסטינים

לסחורות( ובה לקחו חלק הגורמים המפעילים את המעברים לפלסטינים )רמי"ם, 

 ם, פקמ"ז, שב"כ ובהובלת מתפ"ש(" )ההדגשות במקור(.-עוטף י

 לממצאי בתגובתו המדינה מבקר למשרד משרד ראש הממשלה מסר 2016 נובמברב

"כל תכנית לשדרוג המעברים צריכה להיעשות תוך ראיה כוללת,  כי, הביקורת

לרבות בנוגע לאזרוח המעברים, וכי תכנית מעין זו דורשת תיאום מול כלל הגורמים 

הרלוונטים ובהם מטה לוט"ר... העמדה המקצועית של מטה לוט"ר היא שיש 

פני שדרוגם של -עדיף הקצאת תקציבים לצורך אזרוח מעברי עוטף ירושלים עללה

מעברים אחרים, ככל שאין תקציב אשר מאפשר ביצוע של אזרוח ושדרוג המעברים 

בהתאם לכך, הצעת ההחלטה של מטה לוט"ר מתייחסת לאזרוח מעברי  במקביל.

 עוטף ירושלים ולא לשדרוגם של מעברים אחרים".

מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת,  2017בינואר 

 במסגרת... ומעמיקה מקצועית מטה עבודת נערכה"במהלך מספר חודשים...  כי

התכנית ]תכנית השדרוג[, על מנת לעמוד במטרותיה, מוצגים יעדים כמותיים מדידים 

כגון קיצור  -אשר יבטיחו כי מטרות התכנית, כפי שהוצג בטיוטת הדוח, יצאו לפועל 

 זמן עמידה בתורים הן של הולכי רגל והן של סחורות".
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 לשדרוג תכנית גיבוש

 ללא המעברים
 הגופיםכלל  מעורבות
 מעלה בדבר הנוגעים

 מטה לעבודת חשש
 ולקויה חלקית

 להוביל העלולה
 על משאבים להקצאת

 שגוי עדיפויות סדר פי
 

 - שדרוגעל הגורמים שגיבשו את תכנית ה היהכי  מבקר המדינה מעיר משרד

כל את  לשתף -"ש ומתפ"ט, משרד האוצר במשהב"ם, אגף התקציבים רמי

 לשדרוג תכנית גיבוש. השדרוג תכנית בגיבוש"ר לוטהמשטרה ומטה גורמי 

תקין, ומעלה חשש לעבודת מטה  אינו גופים אלה מעורבות ללא המעברים

וי. חלקית ולקויה העלולה להוביל להקצאת משאבים על פי סדר עדיפויות שג

"ש, ומתפ"ט, משרד האוצר במשהב"ם, אגף התקציבים רמי על היהיתרה מכך, 

 לאזרח ההחלטה מימוש על השדרוג תכניתובאיזה אופן תשפיע  האם לבחון

  .המעברים אזרוח את תעכב לא, ולוודא כי תכנית השדרוג המעברים את

משנקבע תקציב בתיאום ובהסכמת משרד האוצר לשדרוג חלק מהמעברים, 

הנוגעים להפעלת המפורטים לעיל "ר בשיתוף כל הגורמים לוטעל מטה 

כלל הצרכים את הניצול הנכון והמועיל של התקציב אל מול  וןהמעברים לבח

ותכנית האזרוח של מעברי "עוטף ירושלים" כפי הנוגעים לשדרוג המעברים 

 .שבאה לידי ביטוי בנוסח הצעת המחליטים האחרונה שמטה לוט"ר הכין

 לממצאי בתגובתו המדינה מבקר למשרד משרד ראש הממשלה מסר 2016 נובמברב

"בכוונת מטה לוט"ר לקיים עבודת מטה, בשיתוף עם כלל הגורמים כי , הביקורת

הרלוונטיים, לצורך בחינת האפשרות לשדרוג מעברים, אף בטרם אזרוחם של מעברי 

 עוטף ירושלים"."

 
להחלטות ראש הממשלה ושר הביטחון,  כי מדגישמשרד מבקר המדינה חוזר ו

נודעות השפעות מדיניות,  "שלאיוהמעברים בין ישראל  אזרוחכאמור, על 

מהותית על אורח להשפיע  יש בהן גם כדיביטחוניות וכלכליות משמעותיות, ו

חייהם ועל ביטחונם של תושבי ישראל, ובכלל זה תושבי מזרח ירושלים, ועל 

כל הגופים העוסקים בנושא המעברים נוסף על כך, . הפלסטיניתהאוכלוסייה 

בנחיצות אזרוח המעברים, ובתועלת הרבה איו"ש תמימי דעים  ביןבין ישראל ל

רווחתם של העוברים במעברים.  בהיבטהביטחוני והן  היבטהצפויה מכך הן ב

עדיין  זהשנושא  נוכח זאת, משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה

עורך במיוחד כאשר משרד הביטחון  ,מטופל ללא יד מכוונת ברמה הלאומית

בלי , וציא לפועל תכנית עתירת משאביםמגבש ומתכוון להעבודת מטה, 

סוגיית הטיפול הגורם המסדיר על פי החלטת הממשלה משולב בה, ובלי שש

במעברים בכללותה תעלה לדיון מהותי בקבינט הביטחוני לצורך קבלת 

 .החלטה
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 מרכזי גוף הוקם לא

, המעברים כל לניהול
 שונים גופים ושלושה

 את אחד כל ניהלו
 שבאחריותו המעברים

 תפיסת בסיס על
 תשתיות הפעלה
 שונים בידוק ואמצעי
 ולכך, נפרד ותקציב

 כבדות השפעות
 היכולת על המשקל

 והשירות המבצעית
 במעברים
 

גיבושה של תכנית נוכח העיכוב במימוש ההחלטה על אזרוח המעברים ו נוכח

המרכזיים עבודת מטה עם כל הגופים בהקדם  לקיים"ר לוטמטה השדרוג, על 

 .המשטרהוהנוגעים לפעילות המעברים ובראשם משהב"ט, המשרד לבט"פ 

לקבוע ו ,להכין הצעת מחליטים מעודכנתבסיום עבודת מטה זו על מטה לוט"ר 

בה יפורטו המקורות ש ,תכנית כוללת המבוססת על לוח זמנים ואבני דרך

"ל להעלות הצעת המל עלהמעברים.  כללאזרוח ו שדרוגהתקציביים ל

ולאחר מכן לעקוב אחר  ,מחליטים זו לדיון בקבינט הביטחוני להחלטה

 מימושה.

 

 

 גוף מרכזי לניהול המעברים
- "ש לישראלאיוהקודמת צוין, כי שלושה גופים הפעילו את המעברים בין  בביקורת

בפני ראש  ל"המלהציג  2005וכי בדיון שהתקיים בפברואר  - "ם וצה"לרמיהמשטרה, 

בשיתוף כל משרדי  ערך, עבודת מטה שז"ל הממשלה דאז, מר אריאל שרון

זו  בעבודההממשלה הרלוונטיים, שכותרתה "גוף לאומי לניהול מעברים יבשתיים". 

, בין היתר, לאשר עקרונית הקמת גוף שיהיה אחראי לכל המעברים  ל"המלהמליץ 

יבשתיים בישראל, ובהמלצותיו התייחס גם ללוח זמנים להקמתו. בסיכום הדיון ה

בדבר הקמת רשות מעברים יבשתיים  ל"המלאישר ראש הממשלה את המלצות 

 "י(.רמ)

 ,2010, כי במועד סיכום הביקורת, יוני הקודמת בביקורתמבקר המדינה העיר  משרד

 איןף ניהול מרכזי למעברים, עדיין לא נקבע המשרד הממשלתי שבמסגרתו יוקם גו

 העדיפויות סדרי של ומשולבת מרוכזת בחינה לבצע מתפקידו אשר מרכזי ניהול גוף

 כוח, התקציב בתחומי משאבים של מבוקרת הקצאה לאפשר כדי המעברים בנושא

 בין והמקצועית הארגונית מהבחינה משותפת שפה ליצור וכדי, והטכנולוגיה האדם

עקב כך כל אחד מהגופים האחראים לתפעול  .בנושא המטפלים השונים הגופים

הפעיל בעצמו את המעברים שבאחריותו, בלי  -"ם וצה"ל רמיהמשטרה,  -המעברים 

שגופים אלה פעלו בתיאום ובשיתוף בתחומים מרכזיים, כגון הפקת לקחים בעקבות 

ם ביטחוניים אירועים ביטחוניים, חידושים טכנולוגיים בתחום הבידוק, הכשרת בודקי

 ידע מקצועי.חילופי ו

כל עדיין לא הוקם גוף מרכזי לניהול  הביקורת סיום מועדבביקורת עלה, כי נכון ל

את ו כל אחד ניהל -רמי"ם, המשטרה וצה"ל  -ושלושה גופים שונים  ,המעברים

תשתיות ואמצעי בידוק שונים,  ,שונה הפעלה תפיסת בסיס עלהמעברים שבאחריותו 

 המבצעית היכולתעל  כבדות המשקל ולכך השפעות נפרד, תקציבועל בסיס 

 והמשמעויות הקיימים הפערים את בחן המדינה מבקר משרדוהשירות במעברים. 

  :הפרטיםלהלן ו, מרכזי גוף מהיעדר
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 הבידוק אמצעי

 לרשות העומדים
 המפעילים הגורמים

 עוטף" מעברי את
 אינם" ירושלים
 באמות עומדים
 הנדרשות המידה

. הסחורות במעברי
 ל"שצה במעברים
 אחראים והמשטרה
 ישנם לתפעולם

 משמעותיים פערים
 הבינוי בתחום

  והתשתית

 

 והאמצעים הבינוי חוםת

 מעבריבביקורת עלה כי אמצעי הבידוק העומדים לרשות הגורמים המפעילים את 

כך הנדרשות במעברי הסחורות, " אינם עומדים באמות המידה ירושלים"עוטף 

 אין, לתפעולו אחראית שהמשטרהבגזרת "עוטף ירושלים",  סחורות במעבר: הלדוגמ

"ם רמי שבאחריות הסחורות מעברי כביתר שלא, סחורות לבדיקתאמצעי מסוים 

 מאריכהאמצעי זה  באמצעות שלא סחורות בדיקת. אמצעים אלה פועלים שבהם

 להעברת האפשרות את ומגבירה, יותר ירודה איכותה, הבידוק זמן את משמעותית

בהקשר זה מפקד מג"ב עוטף ירושלים,  מסר 2016במרץ  .במעברים אסורים חומרים

 תקצר במעבראמצעי מסוים זה  הצבתלצוות הביקורת, כי  ,תחאוכה"ם שוקי נצ

  .בלבד ספורות דקות כדי עד הבדיקה זמן את משמעותית

פערים  נםלתפעולם יש םאחראי והמשטרהבמעברים שצה"ל בביקורת עלה עוד, כי 

 .והתשתיתמשמעותיים בתחום הבינוי 

 

 השליטה והכשרת הכוחות הפועלים במעברים פיקוד

בביקורת עלה כי ריבוי הגורמים הפועלים במעברי עוטף ירושלים מקשה על 

ההתנהלות בהם, וכי מערך ההכשרה והתרגול של הכוחות השונים הפועלים 

במעברים אינו זהה. עוד עלה בביקורת, כי המשטרה לא כתבה במשך שנים נוהל 

עצמה  למעברים שבתחום אחריותה, על אף שהיא מסרבת לקבל עלבנושא מסוים 

 עורכתוכי המשטרה הצבאית  ,את הנחיות השב"כ בנושא זה )ראו הרחבה בהמשך(

את הבידוק בהתאם להדרכה שהיא מקבלת מבסיס ההדרכה של המשטרה 

 הצבאית. להלן הפרטים:

, לצוות תחאוכה"ם שוקי נצבהקשר זה מפקד מג"ב עוטף ירושלים,  מסר 2016במרץ 

 20-, היות ועוברים בהם כ'פנים של המדינהה'הביקורת, כי "המעברים מהווים את 

להם  שיהיהומשכך, חשוב שיוצבו במעברים עובדים קבועים  .מיליון איש מדי שנה

ריבוי הגורמים  ...גורמים פועלים שלושה העוטף ממעברי אחד בכלמפקד אחד... 

המהווים דוגמה  "םרמימקשה על ההתנהלות. זאת, בשונה מהמעברים שבאחריות 

טובה לדרך שבה מעבר צריך להתנהל וזאת באמצעות גורם אחד האחראי על כל 

הפעילות במעבר. אזרוח מעברי העוטף יפתור קושי זה ויסייע לשיפור העבודה 

 ".ותפקוד המעברים

, לצוות זיסו"ץ שוקי תנמסר סגן ראש אג"ם במשטרת ישראל,  2016באפריל 

של משטרת ישראל מבוססת על כך שאחריות  ההפעלה תפיסת"הביקורת, כי 

טריטוריאלית גוברת על אחריות משימתית או מקצועית. כלומר, יתכן מצב לפיו 

יקבל החלטה הנוגעת לתפעול המעברים  המעבריםמפקד המחוז האחראי על 

קיים גם הבדל בין נהלי החורגת מנהלים והוראות מקצועיות של מחלקת מעברים... 

ל הכוחות הפועלים במעברי העוטף לבין אלו שפועלים ההפעלה וההכשרה ש

"ם היה ]פותר[ את רמי"ם... אין ספק שאזרוחם והעברתם לאחריות רמיבמעברי 

 ."בעיית השוני בנהלים ויוצר אחידות בפעילות הכוחות השונים במעברים

 לממצאי בתגובתו המדינה מבקר למשרד משרד ראש הממשלה מסר 2016 נובמברב

"העמדה המקצועית של מטה לוט"ר היא כי אזרוח מעברי עוטף  כי, הביקורת
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ירושלים שבאחריות המשטרה יביא לשיפור משמעותי בתפקודם, אך כי בעת 

מבצעית קשה... -הנוכחית הללו מתנהלים ברמה סבירה ולא מהווים בעיה תפקודית

העובדה שבעת הנוכחית אין גוף אחד שמנהל את המעברים לא מהווה בעיה 

מבצעית קשה שדורשת מענה מידי ותעדוף על פני נושאים אחרים... עד -תתפקודי

לאזרוח המעברים לא ניתן למנות גוף אזרחי מרכזי מעין זה". לעומת זאת, מסר 

 בתגובתו המדינה מבקר למשרדפעולות הממשלה בשטחים  מתאם 2016 בנובמבר

קוהרנטיות  "קיים צורך מהותי להקמת גוף שכזה ושייצור כי, הביקורת לממצאי

"ם את אותו גוף מרכזי לניהול כלל ברמי ורואיםבבידוק ובאיכות השירות 

 )ההדגשה במקור(. המעברים

 לממצאי הבתגובת המדינה מבקר למשרדה משטרת ישראל מסר 2016 נובמברב

עמדת המשטרה היא כי אכן קיימת חשיבות שבאחידות כמפורט על ידי  כי, הביקורת

 .ובכל המעברים תשפר את רמתהבידוק  אחידות הביקורת, וכי

 תמימות דעים כישבו קיימת דברים  במצבמשרד מבקר המדינה מדגיש, כי 

שהדבר יהווה סיכון עולה החשש אחידות מבצעית ותפעולית, -קיימת אי

 .ביטחוני

גוף מרכזי אחד של  והפעלתב חשיבותהמבקר המדינה חוזר ומדגיש את  משרד

יה אחודה ומיקוד יתוך רא וארגונית מבצעית ותיעיללניהול המעברים להשגת 

, נהליםבסיס  על המעבריםכזה יפעיל את  גוףמאמץ להשגת יעד משותף. 

הצרכים,  כללתוך ראייה כוללת של  ויפעל, אחידים ותרגולים הכשרה, הוראות

את רמת הבידוק  לשפראלה כדי  כל, המשאבים של ומושכלת נכונה לחלוקה

 .ציבור בכספי לחיסכון להביא אף ובכך ,במעבריםהשירות רמת  אתו

 יכול המעברים לתפעול מרכזי גוף הקמת כי מעיר עוד המדינה מבקר משרד

עצם ב רבה להיות עשויה ותועלתה ,המעבריםכל  אזרוח טרם אף שתיעשה

 נוכחהכוונת הפעילות המשותפת הנדרשת והמפורטת לעיל. אשר על כן, 

והמשמעויות כבדות המשקל הנובעות מכך,  העיכוב הרב בהקמת גוף מרכזי

להקמת גוף מרכזי  תכנית ממשלהיג ללהצ"ר לוטמטה "ל באמצעות המל על

, שכן, כל "ש בהקדם האפשריאיו לביןהמעברים בין ישראל  כללהפעלת 

עיכוב נוסף כאשר אין תכנית מתוקצבת לאזרוח המעברים, יש בו משום פגיעה 

 הסיכון הגלום בכך.באיכות הפעלת המעברים על 

 

 

חיילים הפועלים במעברים בכפיפות 
 למשטרת ישראל

קיבלה הממשלה החלטה בנושא אופן חלוקת האחריות בין המשטרה  2006באפריל 

ובין צה"ל בנוגע לביטחון הפנים ולסדר הציבורי ב"עוטף ירושלים". בהתאם 

לים" להחלטת הממשלה השלים צה"ל את העברת האחריות לגזרת "עוטף ירוש

נחתם  2007בינואר למשטרה, ובכלל זה האחריות להפעלת המעברים בגזרה זו. 
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"מסמך הבנות" בין המשטרה ובין צה"ל לעניין העברת האחריות בגזרת "עוטף 

ולעניין הסדרת שיתוף הפעולה ביניהם בכל הנוגע לתפעול  ,ירושלים" למשטרה

מקצה צה"ל למשטרה מאות חיילים, בין  זה להסדרבהתאם  .המעברים שבגזרה

השאר למשימות של בידוק במעברי גזרת "עוטף ירושלים", ואלו כפופים לפיקוד 

 המשטרה.

בביקורת הקודמת עלה כי כפיפותם של חיילים במעברים לפיקוד המשטרה לא 

הושלם,  וכי הטיפול בסוגיה זו, שנמשך זה שנים, טרם ,עוגנה בתשתית חוקית הולמת

פק אם הכפפת חיילים במישרין לפיקוד המשטרה מתיישבת עם האמור בחוק וכי ס

 יסוד: הצבא, שבו נקבע כי הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא הרמטכ"ל.

עמדת משרד המשפטים היא כי אין צורך כי בהקשר זה בביקורת המעקב עלה 

 בעיגון ההסדרים הנוגעים לכפיפות חיילי צה"ל לפיקוד המשטרה בחקיקה.

מסר משרד המשפטים לצוות הביקורת כי "בעקבות פניית משרד מבקר  2017בינואר 

דיון נוסף בנושא... אצל המשנה ליועץ המשפטי  15.11.16המדינה התקיים ביום 

אופן פעולתם המשותף של כוחות צה"ל לממשלה )פלילי( ובו הוכרע כי 

" )ההדגשה במקור(. ומשטרת ישראל במעברים אינו מחייב הסדרה חוקית

משרד המשפטים אף הוסיף את הנימוקים המבססים עמדה משפטית זו וביניהם: "אין 

סתירה בין המציאות הנוהגת בשטחי המעברים לבין העקרונות הקבועים בחוק יסוד: 

הצבא. החיילים במעברים כפופים למפקדיהם הצבאיים, אשר מצידם כפופים 

בקנה אחד עם חוק יסוד: הצבא. העובדה כי להמשך שרשרת הפיקוח באופן העולה 

גדוד המשטרה הצבאית מסייע למשמר הגבול במימוש אחריותו במעברים אינה 

עומדת בסתירה לעקרונות חוק היסוד... פרטי ההסדר של הפעלת כוחות צה"ל 

בכפיפות למשטרה נגזרים באופן ישיר מחלוקת תחומי האחריות בין הגופים אשר 

ת ממשלה ולא בחקיקה, דבר שמושפע ככל הנראה גם נעשתה עד כה בהחלטו

במציאות הביטחונית המשתנה המחייבת גמישות בקביעת חלוקת התפקידים... 

פעילות משותפת בין גופי ביטחון שונים אינה ייחודית רק למשטרה ולצה"ל 

במעברים. קיימים שיתופי פעולה נוספים על בסיס קבוע בין גופים שונים שאינם 

 קיקה ולא עלתה טענה שנדרש להסדירם בחקיקה".מעוגנים בח

משרד מבקר המדינה מצר על כך כי רק בעקבות פנייה נוספת של משרד 

מבקר המדינה נבחנה אך לאחרונה והגיעה לכלל סיכום סוגיית שיתוף 

הפעולה בין חיילי צה"ל לבין המשטרה על ידי הגורמים המוסמכים במשרד 

 .2011הקודמת בשנת  המשפטים, כפי שנדרש כבר בביקורת

 

 

 אבטחה ובידוק ביטחוני במעברים

 הנחיית המשטרה במעברים

נקבע כי המשטרה תהיה אחראית להנחיית המעברים בנושא  43ב/ בהחלטה

האבטחה ובתחום הטיפול הביטחוני במטען, פרט למעברים שצה"ל אחראי 



 ב67 שנתי דוח|    1820

 
 המעברים הקמת מאז

 במעברי נבדקו
 סחורות רק הסחורות

 ש"מאיו המועברות
 וברוב, לישראל
 נבדקו לא המקרים

 סחורות בהם
 מישראל המועברות

 ש"לאיו
 

וגע להפעלתם. במסגרת חובה זו, נדרשה המשטרה להנחות את המעברים בכל הנ

 .25שימושיים(-דואו אמצעים חומרים  - שימושיים )להלן-לבדיקת אמצעים דו

 בדבר במלואה 43/ב החלטה את קיימה לא המשטרה כי עלה הקודמת בביקורת

 מנימוקים וזאתשימושיים, -הדו האמצעים תחומי בכל המעברים את להנחות חובתה

 .המשימה לביצוע מיומן אדם כוח היעדר של

 סחורות לבדיקת בנוגע המשטרה שנותנת ההנחיות את בחן המדינה מבקר משרד

 :הפרטים ןלולה במעברים העוברות

 

 "שלאיו מישראלסחורות המועברות  בדיקת

הקמת המעברים נבדקו במעברי הסחורות רק סחורות  מאז, כי עלה בביקורת

סחורות המועברות  םהמקרים לא נבדקו בה ברוב"ש לישראל, ומאיוהמועברות 

שעסק בטיפול המשטרה  26"ש. בעניין זה יצוין כי בדוח מבקר המדינהלאיוישראל מ

"נציג רמי"ם  כי צוין, 2014בשנת  שפורסםומשרדי הממשלה בתופעת גנבות רכב 

"ים, רמ שבאחריות המעברים של ברובםכי  2013מסר למשרד מבקר המדינה ביולי 

 מתבצע, לירושלים מודיעין בין 443 בכביש והמעברים שומרון חוצה מעבר זה ובכלל

 "ש".לאיו בכניסה ולא, לישראל בכניסה רק בידוק

חבלה במחלקת מעברים, שהוא האחראי הישיר  (רמ"ד) ראש מדור מסר 2016 במאי

להנחיית המעברים בנושא בדיקת סחורות ואשר לו הידע והמומחיות בנושא, לצוות 

בניית תפיסת ]ההפעלה[ המעברים הכללית התבססה על מניעת "כי  ,הביקורת

 מתמקדות הבידוק ושיטות המעבר מבנה ולכן ישראל טחי"ש לתוך שמאיופיגועים 

בימים אלו מתחילה עבודת מטה ... "ש לישראלמאיו ...והסחורה רכבה כלי בתנועת

להסדרת המעברים לבידוק בשני הכיוונים, להערכתי תהליך זה ימשך על פני תקופה 

תשתיות אך במקביל לתהליך זה יחודדו  ארוכה מאחר ודרושים תקציבים לשינויי

 במקומות שיאפשרו זאת".]מישראל לאיו"ש[. ההנחיות לבידוק 

כמו במעברים  "שלא"ר לצוות הביקורת כי לוט (רמ"טראש מטה )מסר  2016 באפריל

הסיבה לכך  ..."ש אינם מקיימים בידוקלאיובין ישראל לעזה, המעברים בין ישראל 

"ש ויש באפשרותה לפעול כנגד באיונעוצה בעובדה שלישראל יש דריסת רגל 

 ."וצה"ל הטרור גם באמצעות מודיעין ופעילות סיכול של השב"כ

 לממצאי בתגובתה המדינה מבקר למשרדמשטרת ישראל  מסרה 2016 בנובמבר

היא "מנחה את הגופים האחראים במעברים בנושא זה, ובמסגרת  כי, הביקורת

המגבלה הקיימת של כוח אדם מתבצעות מפעם לפעם בדיקות לסחורות המועברות 

 ."מישראל לאיו"ש

 
חומרים ואמצעים אזרחיים הקיימים בשוק החופשי אשר יכולים לשמש  -שימושיים -אמצעים דו  25

 גיעה בביטחון המדינה בדרך אחרת. להכנת חומרי נפץ מסוגים שונים או לפ

"טיפול המשטרה ומשרדי הממשלה בתופעת גנבות  (,2014)א 65דוח שנתי מבקר המדינה,   26

 .125עמ' הרכב", 
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 שנת לראשית עד

 המשטרה 2015
 לקיים שלא המשיכה

 הממשלה החלטת את
 הנחתה ולא, במלואה

 בנוגע המעברים את
 החומרים סוגי לכל
 נוכח, שימושיים-הדו

 בידע, ביכולות פערים
 העומדים ובאמצעים

 לרשותם
 

בהתאם  מדי פעם בפעם לבחוןהמשטרה  על כי ,מעיר המדינה מבקר משרד

, "שלאיוגם מישראל  המועברותאת הצורך בבדיקת סחורות לאיום הייחוס 

ולהנחות בהתאם את , 43כעולה מהחובה המוטלת עליה על פי החלטה ב/

 הגופים האחראים להפעלת המעברים.

 

 ימושייםש-דו חומרים בנושא המשטרה הנחיית

בביקורת הקודמת עלה כי המשטרה הנחתה את הגופים המפעילים את המעברים 

)העלולים לשמש  מסוימיםשימושיים אשר מקורם בחומרים -רק בנוגע לאמצעים דו

 .שימושיים אחרים-אמצעים דולגבי ולא הנחתה  ,כאחד המרכיבים להכנת חומר נפץ(

לעובדה שהמשטרה לא  משרד מבקר המדינה העיר בעניין זה בביקורת הקודמת, כי

( בנוגע להנחיה מקצועית בנושא הטיפול 43קיימה את החלטת הממשלה )החלטה ב/

שימושיים במעברים, יש השפעות משמעותיות מהבחינה -דוהאמצעים כלל תחומי הב

זה  קיימתהביטחונית. עוד העיר משרד מבקר המדינה, כי מצב שבו המשטרה אינה מ

ידיעת מטה לוט"ר והדרג המדיני, והנושא שנים אחדות את החלטת הממשלה ב

השר  -נשאר ללא מענה הולם, הוא בלתי נסבל ומחייב התערבות של הדרג המדיני 

 לביטחון הפנים ועל פי הצורך ראש הממשלה.

והמשטרה  ,לא חל כל שינוי 2015בביקורת נמצא כי עד לראשית שנת 

המעברים  ולא הנחתה את ,במלואה 43המשיכה שלא לקיים את החלטה ב/

 בידעשימושיים, נוכח פערים ביכולות, -בנוגע לכל סוגי החומרים הדו

  לרשותם. העומדים ובאמצעים

"ט רחראש חטיבת מעברים )בראשות  2015ינואר שנערך ב בדיוןזה יצוין כי  בהקשר

"ט רחשימושי[ והברחות", הנחה -"ש ]דודו"ר בנושא "כרם שלום בלוט (מעברים

"ר את המשטרה לפעול למימוש האחריות שהוטלה עליה בהחלטה בלוטמעברים 

כי "משטרת ישראל צריכה לממש את אחריותה בנושא באופן מידי על  וקבע ,43ב/

מנת לממש את סמכותה, כפי שקבועה בהחלטת הממשלה, בהנחיות הבידוק 

 ]כרם שלום[".  במעבר

מסר רמ"ד חבלה במחלקת מעברים לצוות הביקורת, כי בעקבות הנחיית  2016במרץ 

ובחן  ,למעבר כרם שלום, החל מדור חבלה לערוך עבודת מטה בנושא בנוגעהלוט"ר 

בכלל  43מהם הפערים המקשים על מימוש האחריות בהתאם להחלטת ממשלה ב/

שימושיות במדור חבלה. -המעברים, וכי "לצורך כך מונה ראש תחום סחורות דו

עים קבלת האחריות ותחילת ביצוע ההנחיה בפועל... מבוצעת על בסיס כ"א ואמצ

 קיימים".

שימושיים, -הדו החומרים סוגי לכלל המשטרה הנחיות את בחן המדינה מבקר משרד

 להלן הפרטים:ו

במסמך של מדור חבלה  -אחרים  שימושיים-נחיית המשטרה בנוגע לחומרים דוה .1

בנושא "עמ"ט יישום הנחיית מטה לוט"ר לקבלת אחריות על  2016מינואר 
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( 2007חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני )אמצעים דו"ש" נכתב כי "במסגרת 

וזאת בניגוד ]אחרים[... שימושיים -להגדרת אמצעים דו]אמצעים שונים[ הוכנסו 

לעמדת משטרת ישראל. מדובר בעולם תוכן מקצועי רחב שלמשטרת ישראל/ 

אג"מ ]אגף מבצעים[/ מח' מעברים אין כל ידע מקצועי או יתרון יחסי להנחיה 

לאור האמור נמנעה משטרת ישראל מהנחיית הגופים ]זה[... מקצועית בתחום 

שביכולתם ליצור  ]מסוימים[המונחים בנושא חומרים דו שימושיים למעט חומרים 

תה "היערכות מדור יחומרי נפץ". מטרת עבודת המטה שהוגדרה במסמך זה הי

באמור לפיקוח  43חבלה מעברים לקיום הנחיית מטה לוט"ר למימוש החלטה ב/

 אמצעים דו שימושיים".על 

מסר רמ"ד חבלה במחלקת מעברים לצוות הביקורת כי נוכח מגוון  2016מרץ ב

, מתגבשים שימושיים אחרים-ם דוהשימושים הרחב שניתן לעשות בחומרי

 .התמודדות עם הנושא תהליכי שיתוף פעולה לצורך

 מנחהאינה  עדיין יאהש העובדהכי  העיר למשטרהמבקר המדינה  משרד

 43אינה מקיימת את החלטה ב/ ובכךאחרים שימושיים -דו לאמצעים ביחס

ועלולות להיות לכך השפעות משמעותיות מבחינה מהווה ליקוי,  -במלואה 

שנים מאז התקבלה  10-ביטחונית. חמורה העובדה כי גם בחלוף למעלה מ

ושש שנים מאז פרסום הביקורת הקודמת, רק לאחרונה  43החלטה ב/

בתחום החלה המשטרה בעבודת מטה למיפוי הפערים למימוש אחריותה 

 .43לפי החלטה ב/זה 

בביקורת המעקב  - מסוימיםשימושיים -נחיית המשטרה בנושא אמצעים דוה .2

מסר רמ"ד  2016מרץ ב .הנחיית המשטרה אינה מלאהזה עלה כי גם בתחום 

הוחלט על שכירת מכשיר בידוק למספר חודשים  כי חבלה לצוות הביקורת

במטרה להתגבר  ,שימושיות במשטרה-והפעלתו על ידי ראש תחום סחורות דו

 ערים הקיימים בהנחיה בתחום זה[.]פעל 

יצוין, כי במועד סיום הביקורת, מדור חבלה לא החיל את הפתרון שגיבש אלא רק 

 עזה. רצועתשלום שבין ישראל ל-על מעבר כרם

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר משרד ראש הממשלה  2016 נובמברב

בעניין  43"האחריות שהוטלה על המשטרה בהחלטת הקבינט ב/ כי, הביקורת

שימושיים מתייחסת, הלכה למעשה, -הנחיית המעברים בנוגע לכל סוגי החומרים הדו

ברצועת עזה... מטה לוט"ר דרש מהמשטרה  'כרם שלום'מעבר  - למעבר אחד בלבד

במלואה... המשטרה נערכת עתה למימוש  43לקיים את החלטת הקבינט ב/

 " )ההדגשה במקור(.43חריותה בהתאם להחלטת קבינט ב/א

 לממצאי הבתגובת המדינה מבקר למשרדמסרה משטרת ישראל  2016 נובמברב

"הנושא טופל וכיום משטרת ישראל מנחה גם בנושאים אלה. מונה ראש  כי, הביקורת

תחום לנושא והוקם צוות במדור מניעת הברחת אמל"ח. הוכנו אמצעי בידוק, נכתב 

תו"ל ]תורה[ והצוות עוסק בהנחיה ובהדרכה. הפער נוצר מכך שלא מתבצע בידוק 

 באופן סדור מכיוון ישראל לאיו"ש".
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 עודנה המשטרה
 את לקבל מתנגדת
 כ"השב הנחיות
 הטיפול בתחום

 בנוסע הביטחוני
 ליישומה ולהביא
ת החלט של המלא

  ממשלה

 

המשטרה עושה לשיפור שהמאמצים  את לחיוב ןמציי משרד מבקר המדינה

על משטרת ישראל, בהיותה  .םמושייש-דוחומרים  ולגילוי לטיפול האמצעים

פעול למציאת פתרונות המשיך ול, ל43ח החלטה ב/והגוף המנחה מכ

 חומרים על בדגששימושיים, -מתאימים לזיהוי ובידוק כל סוגי החומרים הדו

 ם.להחילם בכלל המעבריומסוימים, 

 

 הנחיית השב"כ במעברי עוטף ירושלים

השב"כ יהיה אחראי להנחיה המקצועית של כלל המעברים  נקבע כי 43ב/ הבהחלט

. עוד 27בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע -פרט למעברים שצה"ל אחראי להפעלתם  -

נקבע כי במעבר שהאחריות לתפעולו עברה מצה"ל לגוף אחר יהיה השב"כ אחראי 

כי התחומים שם להנחייתו המקצועית בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע. כמו כן נקבע 

שבהם על השב"כ למלא את תפקידיו כגוף מנחה בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע 

 בכוח אדם, הפיקוח והבקרה ועוד. הם תחומי ההפעלה המבצעית, המודיעין, הטיפול

 200828בביקורת הקודמת עלה כי בדומה לממצאים שעלו גם בדוח ביקורת משנת 

המשטרה ממשיכה להתנגד לקבל את הנחיות השב"כ בתחום הטיפול הביטחוני 

  .43ח החלטה ב/וומשכך השב"כ לא מימש את המוטל עליו מכ ,בנוסע

משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת, כי מאחר שהמשטרה אינה מאפשרת 

נוצרו פערים ביטחוניים רבים שעלולות  ,לשב"כ להנחות את מעברי "עוטף ירושלים"

 הביטחונית.מהבחינה מהותיות להיות להם השפעות 

כאמור, אינו  ,בביקורת הקודמת כי סירוב המשטרה כברמשרד מבקר המדינה העיר 

וכי התמשכות הבעיה במלוא חריפותה  ,עולה בקנה אחד עם כללי מינהל תקין

השר לביטחון הפנים ובמידת הצורך  -מחייבת התערבות דחופה של הדרג המדיני 

 מהותית.  ביטחוניתבעיה וזאת כדי למנוע את קיומה של  -ראש הממשלה 

והמשטרה עודנה מתנגדת לקבל את הנחיות  ,בביקורת עלה כי הליקוי לא תוקן

 43השב"כ בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע ולהביא ליישומה המלא של החלטה ב/

 בתחום זה. להלן הפרטים:

מסר בנושא זה ראש מטה לוט"ר לצוות הביקורת כי "באשר להעדר  2016אפריל ב

ל השב"כ במעברים של משטרת ישראל בנושא הטיפול באדם וכבודתו, הנחיה ש

הדבר נבע בתחילה מסירובה של המשטרה )שהתמחותה ופעילותה הן בין היתר 

בנושא האבטחה, והיא עצמה מנחה את המעברים בנושא אבטחת המעברים 

והטיפול הביטחוני במטענים(, לקבל הנחיות בנושא זה מהשב"כ. המצב הרצוי הוא 

-וף אחד בלבד ינחה את המעברים, וגוף אחד בלבד יעסוק בהפעלתם. סוגית אישג

יישום ההנחיה של השב"כ בנוגע לנוסע וכבודתו במעברים שבאחריות המשטרה לא 

  עלתה לדיון במטה לוט"ר".
 מטלטלין הנמצאים עליו או ברכבו.  -תחום הטיפול הביטחוני בנוסע עוסק בבידוק אדם וכבודתו   27

 .83"המכשול והמעברים ב'עוטף ירושלים'", עמ' (, 2008)א 59דוח שנתי מבקר המדינה,   28
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מטא"ר( לצוות הביקורת כי  -מסר סגן ראש אג"ם במטה הארצי )להלן  2016אפריל ב

את הנחיית השב"כ משתי סיבות: האחריות "משטרת ישראל סירבה לקבל 

הטריטוריאלית שיש למפקד המחוז בגזרת אחריותו מאפשרת לו שלא לקבל הנחיות 

מגורמי חוץ, ומימוש הנחיות השב"כ חייב הצטיידות באמצעים שלא עומדים לרשות 

 המשטרה".

מסר סמנכ"ל תכנון תקצוב ובקרה במשרד לביטחון הפנים לצוות  2016מאי ב

ת כי "עמדת משטרת ישראל, לפיה אין מקום לקבל את הנחיית השב"כ הביקור

, מקובלת על המשרד 43על פי החלטה ב/ בתחום הטיפול בנוסע במעברי העוטף

היא כי עד הסדרת כלל תחומי ההנחיה באופן רוחבי  לבט"פ. עמדת המשרד לבט"פ

אצל כל הגופים המנחים והמונחים כאחד אין מקום להחיל את הנחיות השב"כ על 

 ."המשטרה המשמשת על פי החלטה זו גם כגורם מנחה

בחטיבת הנחיית האבטחה בשב"כ לצוות הביקורת כי  מסר ראש מחלקה 2016יוני ב

בין השב"כ והמשטרה בכל הנוגע לנוהלי הבידוק  "עד לפני כשנה, לא היה תיאום

בנוגע לאדם וכבודתו. נוכח ההבנה שמצב בו מוחלות במעברים נורמות שונות 

לבידוק והגורמים השונים הפועלים בהם אינם מדברים בשפה מקצועית אחידה הוא 

"כ ומדור חבלה במחלקת מעברים במשטרת בשבבעייתי, חטיבת הנחיית האבטחה 

אשר עתיד להיות מאושר  '...נוהל עבודה אחוד'לפעול לכתיבת  ישראל החלו

 תחומי את משנה אינו זה נוהל כי, יודגש.. ולהיכנס לתוקף בחודשים הקרובים.

 ."המשטרה ובין"כ השב בין 43/ב החלטה פי על להנחיה האחריות

 לביטחון במשרד ובקרה תקצוב, תכנון"ל סמנכ, קריבודני  מרעוד מסר  2016במאי 

"פ לא מתערב בשיקולים המבצעיים לבטלצוות הביקורת, כי "המשרד  הפנים

עם אזרוח המעברים תיפתר הבעיה  .והמקצועיים הנוגעים לתחומי אחריות המשטרה

 על כל היבטיה". 43ביישום החלטה ב/

 כי, הביקורת לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר השב"כ  2016 ספטמברב

"מטרתו של 'נוהל העבודה האחוד'... הינה לצמצם פערים הנוגעים לאבטחה ולבידוק 

הביטחוני במעברים המופעלים על ידי רמי"ם בלבד. הנוהל האחוד אינו מתייחס 

למעברי עוטף ירושלים ועל כן לא בא לתקן פערים שנבעו מאי קבלת הנחיות שב"כ 

 על ידי המשטרה במעברי עוטף ירושלים".

הביקורת,  לממצאי הבתגובת המדינה מבקר למשרדמסרה המשטרה  2016 רנובמבב

[, ועל כן המשטרה הטיפול בנוסעכי "השב"כ אינו מנחה את המשטרה בתחום זה ]

 (".טיפול בנוסעמבצעת את ההנחיה בעוטף ]ירושלים[ גם בתחום הטב"ן )ה

 לממצאיו בתגובת המדינה מבקר למשרדמסר המשרד לבט"פ  2016 נובמברב

"סוגיית הנחיית השב"כ במעברי 'עוטף ירושלים' תמצא את פתרונה עם  כי, הביקורת

כי על רקע כתיבת נוהל עבודה אחוד בין משטרת ישראל  ,ציין כןאזרוח המעברים". 

 .ישראל משטרת את"כ השב הנחיית לעניין להידרש צורךרואה  הוא איןלשב"כ, 
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ודה האחוד על ידי השב"כ נוהל העב כתיבתמשרד מבקר המדינה מציין כי ב

 האחריות תחומי את משנה אינו זה נוהלוהמשטרה יש משום התקדמות, ברם, 

עודנה  המשטרה, והמשטרה ובין"כ השב בין 43/ב החלטה פי על להנחיה

הטיפול הביטחוני בנוסע במעברים "כ בתחום השב הנחיות את לקבלמסרבת 

 .43שבאחריותה כנדרש בהחלטה ב/

בו שזה, דברים מצב כי  "פלבט למשרדמשרד מבקר המדינה מעיר בחומרה 

"פ מסרבת במשך שנים לקבל את הנחיות לבטהמשרד  בגיבויהמשטרה 

בתחום הטיפול הביטחוני בנוסע, אינו עולה בקנה  43פי החלטה ב/ עלהשב"כ 

. נוכח מהותיתועלולה להיות לו משמעות ביטחונית  ,נהל תקיןיאחד עם כללי מ

 2008הביקורת משנת דוח שנים מאז פרסום שמונה עובדה שחלפו כה

להידרש בדחיפות לעניין זה ולפעול  "פלבטהשר הליקוי טרם תוקן, על שו

 לתיקונו.

 

 העסקת מאבטחים במעברי "עוטף ירושלים"

השלים צה"ל את העברת האחריות לגזרת "עוטף ירושלים"  2006כאמור, באפריל 

האחריות להפעלת המעברים בגזרה זו. עם קבלת האחריות למשטרה, ובכלל זה 

למעברים התקשרה המשטרה עם חברות אבטחה אזרחיות לצורך העסקת אזרחים 

 כמאבטחים בגזרת "עוטף ירושלים".

מחלקת המעברים במשטרה, בתפקידה כמנחה המקצועי בתחום האבטחה הפיזית 

והתקנים הנדרשים של המעברים, אחראית לקביעת תכניות האבטחה הנדרשות 

 לביצוע האבטחה.

הביקורת הקודמת העלתה כי קיים פער משמעותי במספר המאבטחים האזרחיים 

שהועסקו במעברים בגזרת "עוטף ירושלים" בהתייחס לתקנים שקבעה מחלקת 

 המעברים במשטרה.

שרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי יש בפער זה כדי לפגוע פגיעה מ

הגביר את הסיכון של כניסת ְמַפגעים מאיו"ש ול ,יטחון במעבריםניכרת ברמת הב

משטרה יידרש בלישראל. בביקורת הקודמת נקבע כי ראוי כי הדרג הפיקודי העליון 

 לטיפול בסוגיה זו בהקדם.

בקנה אחד עם העולה  מספרעלה כי המשטרה מעסיקה מאבטחים ב יקורתבב

מת את הנחיות המשטרה. להלן אינה תואשדרישות התקן, אולם במתכונת העסקה 

 הפרטים:

מסרה מנהלת תחום פיקוח, מעקב ובקרה במשרד לביטחון הפנים לצוות  2016יוני ב

כי "מצבת אנשי האבטחה נותנת מענה לכלל , עמדת משטרת ישראלאת הביקורת 

שעות  12משימות האבטחה בכל המעברים אם כי במשמרות שלדיות ]משמרות של 

 כל אחת[".

רמ"ח מעברים(  -)להלן  במשטרה מסר ראש מחלקת מעברים ותשתיות 2016יולי ב

כי "במהלך השנים התברר כי התקציב המיועד לתשלום שכר  ,הביקורת לצוות
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 של העסקתם מתכונת

 במעברי המאבטחים
" ירושלים עוטף"

 להנחיות מנוגדת
 המשטרה
 

עבודתם של מאבטחים אלה עבור כל שעת עבודה, נופל משמעותית מהשכר 

מתקשות כתוצאה מכך, חברות האבטחה  המקובל במתקנים כמו משרדי ממשלה...

חברות האבטחה מצאו דרך להעלות את שכרם החודשי של  ...לגייס מאבטחים

המאבטחים על ידי הגדלת היקף השעות בהן מועסקים המאבטחים ביממה משמונה 

שעות בכל משמרת. מצב דברים זה מנוגד להנחיות  12-שעות במשמרת ל

את כל  במקרים בהם חברת האבטחה לא הצליחה למלא". עוד מסר כי "המשטרה

עמדות האבטחה עקב מחסור במאבטחים, שוטרי מג"ב היו אלה שמילאו את החסר 

"פ בקו התפר... מנהלת המעברים לבטעל חשבון משימות שוטפות הקשורות 

במשטרה חיברה נוהל חדש להעסקת מאבטחים לפיו תתאפשר העסקת מאבטחים 

ה טרם אושר לכל משמרת... נוהל ז שעות... תוך הוספת מאבטח 12במשמרת של 

]כאשר הנוהל הקיים  שעות 12ובפועל נמשכת העסקת המאבטחים במשמרות של 

 ".שעות[ 8כיום מאפשר העסקת מאבטחים רק במשמרות של 

הגם שמספר המאבטחים המועסק כי  למשטרה מעירמבקר המדינה  משרד

במעברי "עוטף  מענה לכלל משימות האבטחה ןנותעל ידי חברת האבטחה 

להנחיות  מנוגדתאלה  במעברים המאבטחים של תםהעסק כונתמתירושלים", 

 היא חייבת להיפסק לאלתר. ומשכךהמשטרה, 

, הביקורת לממצאי הבתגובת המדינה מבקר למשרדמסרה המשטרה  2016 נובמברב

שעות  12"חטיבת האבטחה ]באג"ם במטה הארצי[ אישרה... לקיים משמרות של  כי

חדש עם שכר מכרז  לפרסוםמסחר נערך  מדורבמעברים הכוללים שעתיים מנוחה... 

המשימה של אבטחה במעברים. במכרז החדש תתאפשר  לאופיגבוה יותר וראוי 

 הצפיחה. שעות הכוללות שעתיים מנו 12העסקה של מאבטחים במשמרות של 

 ."2017 שנת של שניה מחצית הינו החדש המכרז פי על העבודה לתחילת

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר המשרד לבט"פ  2016 נובמברב

"הביקוש למאבטחים בכלל הארץ, ובירושלים בפרט, עולה על ההיצע.  כי, הביקורת

הדבר בא לידי ביטוי במחסור במאבטחים וכתוצאה מכך לא ניתן לאייש את תקני 

מוסדות ממלכתיים מאובטחים, מוסדות חינוך, מעברי  –המאבטחים במגוון מוסדות 

שיש בהם לתרום 'עוטף ירושלים' ועוד... יש לדעתנו להוסיף פתרונות רוחביים 

 להגדלת היצע המאבטחים, בדגש על איזור ירושלים".

משרד מבקר המדינה מציין כי הפתרון שאליו הגיעה משטרת ישראל עשוי 

לתת מענה לבעיית המחסור במאבטחים. על המשרד לבט"פ ללוות מהלך זה 

 כדי להבטיח את הצלחתו.

 

 איוש יחידת המעברים במג"ב "עוטף ירושלים"

באפריל  ישראל משטרת, בעקבות העברת מעברי "עוטף ירושלים" לאחריות כאמור

וכחלק מההיערכות להפעלת המעברים, הקימה המשטרה את יחידת  ,2006

בין היתר, האחראית על פעולות הביטחון השוטף לאורך מרחב התפר, ו ,המעברים



 1827|    והשומרון יהודה אזור לבין ישראל בין המעברים פעילות

ות מבצעית של הפעיל, על הפעלה פיקוד וניהול הכוחות הפועלים במעבריםעל 

 .במעברים הפועלים השוניםריכוז ותיאום בין הגופים על ו ,במעברים

העסיקה המשטרה שוטרים ביחידת  2010 ץבביקורת הקודמת עלה כי נכון למר

ועקב כך רק ארבעה ממעברי "עוטף בפער ניכר מהתקן הנדרש, המעברים 

הופעלו על ידי יחידת המעברים )שוטרים "כחולים"(, וכי שאר המעברים  29ירושלים"

 עוטף ירושלים".מג"ב "הופעלו על ידי שוטרי מג"ב )שוטרים "ירוקים"( מיחידת 

משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי המחסור המשמעותי באיוש יחידת 

ד ביעדיה ולמלא את המעברים עלול להשפיע על תפקוד היחידה ועל יכולותיה לעמו

משימותיה, ובכלל זה לפגוע ברמת הבידוק במעברים ולהאריך את זמן ההמתנה 

 בהם.

עוד העיר משרד מבקר המדינה בביקורת הקודמת, כי ראוי שמפכ"ל המשטרה יידרש 

 בהקדם לסוגיה זו ויקבע כיצד ראוי לטפל בה.

"כחולים" בארבעה שוטרים  הועסקו, מהמועד סיול נכוןעלה כי הנוכחית בביקורת 

 ח אדם ביחידת המעברים.ווכי קיים מחסור בכ ,מעברים בלבד

סרה מנהלת תחום פיקוח, מעקב ובקרה במשרד לביטחון הפנים לצוות מ 2016יוני ב

הביקורת כי "נושא גיוס שוטרים נוספים ליחידה ]יחידת המעברים[ מטופל מול פיקוד 

י מצבת שוטרי היחידה אינה פוגעת המחוז. מאמצי הגיוס נמשכים כל העת. יודגש כ

המשמרת  - ברמת הבידוק ו/או השירות, שכן במשמרות שבהן מצבת היחידה חסרה

 מאוישת ע"י שוטרי מג"ב עוטף ירושלים".

כי "בכדי לא לפגוע  ,מסר מפקד מג"ב עוטף ירושלים לצוות הביקורת 2016יולי ב

משלימים, לעת הזו, בפעילות המעברים, את התקנים החסרים ביחידת המעברים 

חיילי מג"ב עוטף ירושלים. יש להדגיש, כי השלמה זו פוגעת בתפקוד מג"ב 

 במשימותיו השוטפות".

לאחר שמשטרת ישראל קיבלה מסר רמ"ח מעברים לצוות הביקורת כי " 2016יולי ב

את האחריות להפעלת מעברי 'עוטף ירושלים' נקבע למחוז ירושלים האחראי 

כתוצאה מחוסר של תקנים אלה, ... תקן ]חסר של שוטרים[... פיקודית על המעברים

מנוהלים על ידי שוטרי מג"ב אשר בחלק  'עוטף ירושלים'שאר המעברים בגזרת 

מהמקרים הם ממלאים תפקיד מקצועי של מפקד מעבר, קב"ט או מנהלן ללא 

ההכשרה המתאימה. מצב זה הנמשך כבר לאורך שנים פוגע בתפקוד הנכון 

הנדרש במעברים. יצוין כי ייעוד כוחות מג"ב בגזרת העוטף הוא הגנה והמקצועי 

ואבטחה של מכשול קו התפר ולא ניהול המעברים. מטלה זו הוטלה עליהם מכורח 

"ש בגזרת קו התפר ומבלי שהם עברו הכשרה הבטהנסיבות על חשבון משימות 

 מתאימה לכך".

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר המשרד לבט"פ  2016 נובמברב

"משטרת ישראל מתמודדת מזה שנים עם אתגרי גיוס כוח אדם לכל  כי, הביקורת

יחידותיה. כתוצאה, מאות תקני כוח אדם אינם מאוישים לרבות תקנים ביחידת 

המעברים של 'עוטף ירושלים'... במקביל, ועל רקע המצב הביטחוני, נוספו בשנים 

, בדגש על מזרח העיר, לצורך חיזוק הביטחון האחרונות תקנים רבים למחוז ירושלים  
 מעבר ביתוניא, מעבר קלנדיה, מעבר זיתים ומעבר רחל.   29
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 המתמשך המחסור

 יחידת באיוש
 על משפיע המעברים
 ופוגע, תפקודה
 ב"מג של ביכולתו

" ירושלים עוטף"
 ביתר לעמוד

 שעליהן המשימות
 מופקד הוא

 

ושיפור שירותי המשטרה... משטרת ישראל ומחוז ירושלים פועלים נמרצות לגיוס 

 שוטרים חדשים לכל התקנים הפנויים".

מחסור המתמשך הכי  למשטרת ישראל, מעירשב ומשרד מבקר המדינה 

מג"ב "עוטף ביכולתו של  פוגעה, ועל תפקוד משפיעבאיוש יחידת המעברים 

על המשטרה לפעול  עליהן הוא מופקד.שירושלים" לעמוד ביתר המשימות 

בהקדם ובהתאם לתקן שנקבע, בנמרצות לאיוש מלא של יחידת המעברים 

 האפשרי.

 

 בקרה על מועד חזרתם של פלסטינים השוהים בישראל

תוקפה ) 2003-בהתאם לחוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג

יציאת תושבי  ,(30.6.17 עד בתוקף פעם לפעם ולאחרונהמ רךאמושל הוראת השעה 

לישראל תתאפשר למחזיקים בהיתרי שהייה בישראל  האזור )פלסטינים( מאיו"ש

שמנפיק מפקד האזור. היתר שהייה בישראל ניתן בעיקר לצורך עבודה בישראל 

 ולצורך טיפול רפואי.

של רישום ובקרה  ביצוענוהל של פקמ"ז, המכונה נוהל "סגירת מעגל", נועד לאפשר 

 רישוםיו"ש לישראל. ממוחשבים על מועדי יציאתם וחזרתם של פלסטינים שיצאו מא

"ש על פי היתר שניתן מאיואלה יאפשר לאתר פלסטינים שנכנסו לישראל  נתונים

 יוכל"ז שהמנהא, כך 30"ש במועד שנקבע להם בהיתראיולהם, אך לא שבו לשטחי 

 היתר היציאה האישי שניתן להם. ביטול כדי עדלנקוט נגדם אמצעי הרתעה, 

 מעגל" במעברים שבין איו"ש לישראל הוא נושא "סגירת יבביקורת הקודמת צוין כ

ולהגביר בעל חשיבות רבה מבחינה ביטחונית, והוא עשוי לסייע רבות לקיום בקרה 

פלסטינים השוהים בישראל ללא היתר שהייה תקף את יכולת ההרתעה של 

 ב"חים(.ש)

לא הופעל בכל המעברים, למעט  "סגירת מעגל"בביקורת הקודמת עלה כי נוהל 

בהם קיימו רישום של פלסטינים  המועסקיםבמעבר רחל, והבודקים הביטחוניים 

רישום של פלסטינים העוברים מישראל  כלהנכנסים לישראל מאיו"ש, אך לא נעשה 

 לאיו"ש.

משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת למשטרה, לרמי"ם ולצה"ל, כי כדי 

לקיימו בכל המעברים באופן  צריךגל" ישיג את מטרתו במלואה, שנוהל "סגירת מע

כל תנועה של פלסטינים במעבר, הן בכניסה והן ביציאה.  תירשםוכך  ,אחיד ומלא

אשר על כן, ראוי שכל הגופים המופקדים על ניהול המעברים יפעלו במשותף כדי 

 את נוהל "סגירת מעגל" כנדרש.לבצע 

, "סגירת מעגל"ם בין ישראל לאיו"ש לא הופעל נוהל , כי בכל המעבריבביקורת עלה

  ודיונים והחלטות שהתקבלו בנושא לא הגיעו לכדי מימוש, כמפורט להלן: 
 היתר היציאה מאיו"ש לישראל יכול שיהיה יומי או לתקופה ארוכה יותר.  30
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 בין המעברים בכל

 לא ש"לאיו ישראל
 לקיום נוהל הופעל
 מועד על בקרה

 פלסטינים של חזרתם
 בישראל השוהים
 

בו נקבע כי תהליך ו ,נהל האזרחייהתקיים דיון בראשות ראש המ 2014באוקטובר 

חודשים במעבר  שישהבשלושה שלבים: ביצוע פיילוט במשך תקיים "סגירת מעגל" י

עד אוגוסט אותה שנה; במקרה של הצלחת הפיילוט  2015אייל החל מפברואר 

למעבר שער אפרים ותרקומיא; הפעלת סגירת מעגל  "סגירת מעגל"יורחב נושא 

. במסמך פורטו 2016בשאר המעברים ותחילת פיילוט בעוטף ירושלים בתחילת 

  התשתיות והמשאבים הנדרשים לשם כך.פריסת 

בדיון זה נקבעה ההיערכות הדרושה לקראת הפעלת הנוהל, ונקבעו הסנקציות 

יה בישראל, החל מאזהרה למי ימתנאי רישיון השה שיופעלו כנגד פלסטינים שיחרגו

שנתפס בפעם הראשונה ועד לשלילת כניסה לתקופה של עד חודש ימים למי 

 הרביעית, ובמקרים חריגים אף מעבר לחודש.שנתפס בפעם 

כתב ראש תחום מעברים ותפר במנהא"ז, בין היתר לראש המנהא"ז, כי  2015בינואר 

כך הנחיית מתפ"ש ופקמ"ז, , ובעקבות 26.1.15-שר הביטחון מ "בהמשך להנחיית

 בכוונתו להוציא לפועל את פיילוט סגירת מעגל".

למפקד פקמ"ז דאז, אלוף )במיל'(  2015כעולה ממכתבו של מנהל רמי"ם מפברואר 

-בו נקבע כי איוובפקמ"ז התנהל תחקיר בנושא זה, , נערךלא  הפיילוטניצן אלון, 

סגירת "עדר יכולת רמי"ם להיערך לייישום הפיילוט נבע מה-ואי "סגירת מעגל"מימוש 

יתה ערוכה לקיום יכי רמי"ם ה ,בכלל המעברים. מנהל רמי"ם ציין במכתבו "מעגל

מונחית להיערך לסגירת  במידה ורמי"ם היתה", וכי 2014הפיילוט כבר בספטמבר 

... הדבר היה מתבצע עד סוף 2014מעגל בכלל המעברים שבאחריותה בפברואר 

[ 2014שנת העבודה... היעדר גורם מתכלל מסביר מדוע בין החודשים ינואר ליולי ]

 בנושא".לא עסקו 

הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים למנכ"ל משהב"ט כי "בהתאם  2015במאי 

להפעלת שלב א' בתוכנית 'סגירת  2015באפריל  29-יטחון מיום הלהנחיית שר הב

" 2015במאי  22ושומרון אנו נערכים להפעלת פיילוט בתאריך  מעגל' במעברי יהודה

ג' -לצורך מימוש שלבים ב' ו"עוד הודיע מתאם פעולות הממשלה בשטחים כי 

 11.760נה בתכנית נדרש... אישור והתאמה תשתיתית במעברים. העלות הנדרשת הי

 ש"ח".מיליון 

בראשות שר הביטחון ובהשתתפות, בין היתר, של  2015בדיון שהתקיים באוקטובר 

אלוף פקמ"ז, מפקד מתפ"ש וראש אמ"ץ, קבע שר הביטחון כי הוא "מקבל את 

אלא את 'סגירת מעגל' באופן חלקי,  להפעיל בעת הנוכחית המלצת צה"ל שלא

צוע המהלך ]של "סגירת מעגל"[ בו הכנת התשתית לבי עד להשלמת להמתין

זמנית בכלל המעברים ואז לבחון את עיתוי ההפעלה" )ההדגשות במקור(. הנימוקים 

לדחייה היו: הפעלה חלקית לא בהכרח תשפר את הפיקוח; הדבר יקשה על בעלי 

 ;צור תמריץ שלילי להתנהלות הנורמטיבית ויוביל להגדלת מעגל השב"חיםיהיתרים, י

'". אות מתה'לא תאפשר נקיטת סנקציות, ותהפוך את ההוראה להפעלה חלקית 

השר הנחה כי "בשלב זה יש לקדם את התשתית במעברים כך שתהיה ערוכה 

לפעול לתקצוב זמנית. יש  -להפעלת נוהל סגירת מעגל בכל המעברים בו 

]מערכת להקצאת התקציב ממקורות מעהב"ט במימון חיצוני, אך להיערך הפרויקט 

בהעדר מימון חוץ" )ההדגשה במקור(. עוד נקבע כי מועד השלמת  הביטחון[

 .1.5.16-ההיערכות הוא ה
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כתב ראש רמי"ם למפקד פקמ"ז מכתב שנושאו "סגירת מעגל  2016באמצע מרץ 

משמעויות". במכתבו הוא ציין כי מאיו"ש לישראל עוברים במעברי  -בכלל המעברים 

וכי "תהליך בקרת היתרים ורישום העוברים  ,ביומו מדי יום פלסטינים 40,000-רמי"ם כ

מתבצע במגמת כניסה בלבד באמצעות בקרים אנושיים. היציאה בחזרה לאיו"ש 

מתבצעת בצורה חופשית הן דרך מעברי הולכי הרגל והן דרך מעברי הרכב 

מיליון  5.7הישראלים" כן ציין, כי התקציב שיידרש לצורך רכש אמצעים ובינוי הוא 

מיליון ש"ח עבור תפעול תשתיות אלה. משך  3.8וספת שנתית של תידרש ת, וש"ח

 חודשים. 14-שיידרש לביצוע הרכש ופריסתו במעברי רמי"ם הוערך בכהזמן 

לצוות הביקורת כי "נושא זה ]נוהל  "רלוטמסר בהקשר זה ראש מטה  2016 באפריל

"סגירת מעגל"[ שעניינו רישום כל הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה, נועד בעיקר 

למנוע את תופעת השב"חים, לצורך כך נדרשת במעברים תוספת של אמצעים, 

, ומערכות שכיום אינן בנמצא. לכן, המעברים במתכונתם כיום אינם ערוכים תשתיות

 פרצות קיימות, כן על יתר"ש... לאיוהפלסטינים החוזרים מישראל לבצע רישום של 

 כל. החסרים הקטעים להשלמת רב תקציב ודרוש, ההפרדה ]גדר "קו התפר"[ בגדר

 דרכן לעבור פלסטינים של היכולת וקיימת, ההפרדה בגדר פרצות קיימות עוד

 היא רכהההע"חים. השב בעיית על תענה לא' מעגל'סגירת  מערכת, ישראל לשטחי

 "חים".שב אלף 50-כ יום כל שוהים שבישראל

מסר ראש תחום מעברים ותפר במנהא"ז לצוות הביקורת, כי "שר  2016באמצע מאי 

 'סגירת מעגל'ופעל נוהל י 1.6.16-שהחל מ 2015הביטחון קיבל החלטה באוקטובר 

 "שמאיועברו במעברים שעל כל הפלסטינים  ,בכל המעברים. על פי נוהל זה

ש"ח.  מיליון 17-לות מימוש ההנחיה כע"ש. איולישראל להירשם גם בחזרתם לשטחי 

 שתיות ליישום ההנחיה".תנכון לרגע זה אין במעברים 

הינדי,  עופר"ם , אלמסר ראש מנהלת קשת צבעים וקו התפר בפקמ"ז 2016ביולי 

רך ללא גדר באו מספר קטעים קיימים התפר" "קו גדר לאורך כי הביקורת לצוות

 ,ק"מ. בשני קטעים העבודות יושלמו בתווך זמן של כשנהכמה עשרות כולל של 

ובשאר הקטעים המשך הטיפול בהם מוקפא מסיבות מדיניות או מסיבות ביטחוניות 

"ש איוותקציביות. יצוין כי פרצות אלה בגדר מאפשרות לפלסטינים לעבור משטח 

נסיבות אלה נפגעת בדיקה ביטחונית. ב וללאלשטח ישראל ללא כל בקרה 

 בכלל ויעילותם של המעברים בפרט. "קו התפר"יעילותה של גדר  תמשמעותי

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר משרד ראש הממשלה  2016 נובמברב

 אךכי "נושא הפרצות בגדר כרוך בבעיות פנימיות, משפטיות ותקציביות, , הביקורת

התקיים דיון בראשות  2016במרץ  6כך למשל, ביום  ...המדיני לדרג וידוע מטופל

סדרי עדיפות ומשאבים' אותו  -ראש הממשלה בנושא 'תכנית להגנת גבולות ישראל 

סגירת ירושלים וקו התפר קריטית ובעדיפות סיכם ראש הממשלה כדלקמן: ... 

. סגירת עוטף ירושלים ]וקטע נוסף 1... להתחיל מידית בשתי פעילויות: עליונה

, על מנת להביא את ההחלטה נדרש לכנס בהקדם את הקבינטבגדר התפר[... 

" )ההדגשות במקור(. עוד מסר משרד 2016לאישורו ולסכם את נושא המימון לשנת 

בינט בנושא התקיים דיון ק 2016ביוני  9ביום ראש הממשלה בהתייחסותו כי "

שבמסגרתו אושרה התכנית והמקורות 'הערכת מצב בעקבות הפיגוע בת"א' 

יוקצה סך  2016-... בהתקציביים לסגירת הפרצות בקו התפר ביהודה והשומרון

מיליון ש"ח  85-מיליון ש"ח לעוטף ירושלים ו 180של... לסגירת הפרצות בקו התפר )

 ]לקטע נוסף[")ההדגשות במקור(.
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 המדינה מבקר למשרדמסר מתאם פעולות הממשלה בשטחים  2016 נובמברב

מות כי "ביסוד הדברים עומדת התפיסה כי התקד, הביקורת לממצאי ובתגובת

 מימושגדר הביטחון וסגירת 'הפרצות' המרכזיות מאפשרות את בהשלמת תוואי 

אשר תכליתה  ,הביטחון גדר לאורך המלאה המבצעית והתפיסה הרעיון

 שכיום'תיעול' התנועות הישראליות והפלסטיניות למעברים מוסדרים... עם זאת, הרי 

 אלפי יום מדי עוברים דרכן, הביטחון בגדר משמעותיות פרצות מספר קיימות

מתפ"ש הינה בעיקר לתעסוקה לא חוקית בשטחי מדינת ישראל... עמדת  "ם,שבחי

 (עת כניסתם והטיפול האוחר בהםי)מנ כי כל עוד לא הוסדרה סוגיית השב"חים

 בעלי הרי שאין טעם להשית קשיים נוספים דווקא על הפועלים החוקיים,

בגין אי סגירת רשיונות התעסוקה, היוצאים לעמל יומם ושבסופו של דבר הסנקציות 

כלשהן"  סנקציות מאפשר לא המנגנון"חים השב מול אל מעגל יושתו עליהם, בעוד

 )ההדגשות במקור(.

כי נוהל "סגירת מעגל" במעברים הוא בעל  ,משרד מבקר המדינה חוזר ומדגיש

ויש בו כדי לסייע רבות בקיום בקרה על שוהים בלתי חוקיים  ,חשיבות רבה

משמעויות , וכי לעיכוב בישום נוהל זה עלולות להיות בישראל ובהרתעתם

"קו  העמדת התקציב לסגירת חלק מהפרצות בגדרביטחוניות כבדות משקל. 

התפר" הינו צעד חשוב שיאפשר תיעול של כל מבקשי המעבר לישראל לעבר 

 מונע "קו התפר", המשך קיומן של פרצות בגדר המעברים הקיימים. ברם

 תושגהפרצות כל ומשכך רק אחרי סגירת , אפשרות ל"סגירת מעגל" שלמה

ל מנע כניסתם לשטח ישראל שי"ש לישראל, ותמאיויכולת פיקוח על הנכנסים 

 אלה שאין להם אישור לכך.

 פרצותשל  קיומןהמשך  ונוכח", מעגל"סגירת  קיימת לא שבודברים זה  במצב

 של הימצאותםמאפשרות חדירה לשטחי ישראל ללא בקרה,  אשרבגדר 

. מצב זה מהווה סיכון מתמשך נמנעת בלתי היא בישראל חוקיים בלתי שוהים

 לביטחון תושבי ישראל.

מעיר למשהב"ט כי אי מימוש הנחיית שר הביטחון,  משרד מבקר המדינה

מעיד  1.5.16כאמור, להשלמת הערכות למימוש נוהל סגירת מעגל עד למועד 

"ט לפעול בשיתוף הגופים משהב עלעל משמעת אירגונית לקויה. נוכח זאת 

ההיערכות למימוש נוהל  להשלמת -רמי"ם, המשטרה וצה"ל  -הנוגעים בדבר 

בבד, נוכח חשיבותה של גדר "קו התפר" לביטחון תושבי בד "סגירת מעגל". 

ישראל, ראוי כי הממשלה תמשיך במאמציה להשלמת גדר "קו התפר" ולתיקון 

יכולת  בהקטנתיעודה יאת  תמלא שהיא מנת עלהפרצות בהקדם האפשרי 

 ותאפשרלישראל, מאיו"ש במניעת חדירת מסתננים והחדירה של ְמַפגעים 

 ."מעגלוהל "סגירת נ את ביעילות להפעיל
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 ""רעות - ממוחשבתמערכת 

האמצעים הטכנולוגיים המשמשים לצורכי בידוק ובקרה במעברים כוללים, בין היתר, 

 .31מערכת ממוחשבת לזיהוי ורישום של העוברים בהם ומערכת לזיהוי ביומטרי

החליט הקבינט הביטחוני להטיל על  2006במאי הקודמת נכתב כי  בביקורת

המשטרה את האחריות לפיתוח מערכת רעו"ת )רישום עוברים ותנועות( לרישום 

מתוקף אחריותה לרישום  ,עוברים ושבים במעברים בין ישראל לאיו"ש ואזח"ע

נקבע  2לאומיים של ישראל. בהחלטה ב/-היציאות והכניסות במעברי הגבול הבין

כל  עבורות משהב"ט, צה"ל והמשטרה להצטייד במערכת "רעות" באחריעוד כי 

וכי מנכ"ל  המעברים שבין ישראל ובין איו"ש ואזח"ע עם סיום הפיתוח של המערכת,

התוספת התקציבית הנדרשת לפיתוח מערכת  גובהמשרד ראש הממשלה יחליט על 

 "רעות", ויקבע את המקורות לאותם תקציבים.

קיום בקרה ורישום הן  המאפשרתמערכת "רעות" אמורה לשמש כמערכת אחודה 

על העוברים השבים הישראלים ועל בעלי דרכונים זרים, והן על פלסטינים העוברים 

המערכת אמורה להתבסס, בין היתר, על הנחיה מקצועית שמשרד הפנים  .במעברים

"ש בנוהל הנקרא "חוקת אמור לפרסם בנוגע למעברים הפנימיים שבין ישראל לאיו

יתה לפעול על בסיס י. מערכת "רעות" אמורה ההמעברים" )ראו הרחבה בהמשך(

של עוברים ושבים באופן מקוון עם מערכת מידע ורישום  מסד נתונים משותף,

לאומיים של מדינת ישראל, ועם מערכת "אבן מתגלגלת" -הפועלת במעברים הבין

האוכלוסייה הפלסטינית, ואשר, בין היתר,  א"ז, הכוללת מאגר נתונים שלהשל המנ

משמשת את המעברים לצורך קיום בקרה ורישום העוברים והשבים הפלסטינים. 

תה לאפשר בקרה אמינה, מהירה ומדויקת על כל ימערכת "רעות" אמורה הי

 התנועות במעברים שבין ישראל ובין איו"ש ואזח"ע.

, מר רענן דינור, כי במימון קבע מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז 2006באוגוסט 

מיליון  28-עלות הפיתוח וההקמה של שלב א' ושלב ב' של המערכת, המסתכמת ב

והמשרד לביטחון  ש"ח, ישתתפו משרד האוצר, השב"כ, משרד הפנים, משהב"ט

 הפנים.

בקרת  - 'הפיתוח וההקמה של מערכת "רעות" כללו ארבעה שלבים עיקריים: שלב א

בקרת מעבר  - '; שלב גכלי רכבבקרת מעבר  - 'שלב ב מעבר ישראלים וזרים;

הושלם בקרת מעבר פלסטינים. בביקורת הקודמת נמצא כי  - 'סחורות; שלב ד

 המערכת. שלבלבד  'ב-ו 'א פיתוח שלבים

ה כי השב"כ, משרד הפנים ומשהב"ט, שנדרשו להשתתף תהעל הקודמת הביקורת

הורה מנכ"ל משרד  2009בספטמבר לא עשו כן, וכי  הפיתוח של המערכת, בעלות

, מר איל גבאי, למשרד האוצר לנכות מתקציבם של אותם גופים דאז ראש הממשלה

 מיליון ש"ח. 9-את סכומי ההשתתפות האמורים שלא שולמו, אשר הסתכמו ב

בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה כי בשל דרך פעילותם של הגורמים 

מערכת "רעות", נגרם עיכוב בהתקדמות הפרויקט המעורבים בסוגיית התקציב של   
מערכת המבוססת על טכנולוגיה המאפשרת אימות כמעט ודאי של זיהוי אדם על פי המאפיינים   31

 שלו. הביומטריים
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של מערכת מרכזית אחודה לביקורת הגבולות לעוברים בכל המעברים של מדינת 

 ישראל, וכי על המשטרה להבטיח את המשך הפיתוח הפרויקט.

בביקורת עלה, כי מאז הביקורת הקודמת לא הושלם פיתוחה של מערכת "רעות", 

האמורים לאפשר בקרה על מעבר פלסטינים  ',ד-פיתוח שלבים ג' ו-עקב אי

במעברים. הפיתוח הופסק הן בשל העובדה שהגופים לא העבירו את חלקם בפיתוח 

המערכת, והן עקב העובדה שצה"ל אינו מאפשר את חיבורה של המערכת למערכת 

"אבן מתגלגלת", ובכך נמנעת האפשרות לקיים בקרה על מעבר פלסטינים 

חשב אחודה. יצוין כי גם פריסתה של המערכת לא במעברים בעזרת מערכת מ

, דבר המונע קיום בקרה על מעבר בעלי דרכונים זרים ועל ישראלים 32הושלמה

 בכלל המעברים.

ולהלן  ,משרד מבקר המדינה בחן את המשך הפיתוח ופריסתה של מערכת "רעות"

 הפרטים:

ד במערכת רעות -סיכם מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי "פיתוח שלבים ג 2010יולי ב

יחל לאלתר באחריות צוות הפיתוח... מקורות  ש"חמיליון  42בהיקף תקציבי של עד 

 1/5אוצר,  1/5פנים,  1/5בט"פ,  1/5ביטחון,  1/5המימון של עלות הפיתוח הסופית... 

.. אגף התקציבים והאגף ... בכל מקרה הפיתוח יואץ ויקוצר ככל הניתן.שב"כ

 .הכלכלי במשרד רה"מ יוודאו העברת התקציב מהמשרדים למשרד לבט"פ"

לאחר העברת האחריות על מערך ביקורת הגבולות ממשטרת ישראל לרשות 

רשות האוכלוסין( קיבלה רשות  -האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול )להלן 

הפעלת מערכות הביקורת ממשטרת ישראל את האחריות ל 2011האוכלוסין בינואר 

 ובכלל זה את האחריות על מערכת "רעות". ,על הגבולות והמעברים

 יהודה פרץ, למנהל יחידת מחשוב םכתב ראש מחלקת מעברים, נצ" 2013אוקטובר ב

ברשות האוכלוסין כי "עיכוב פיתוח המערכת ( רשב"ג -)להלן  רישום מערכת גבולות

פוגע משמעותית ביכולת המעברים לאתר עוברים אשר עלולים להוות סכנה 

 בטחונית או אחרת".

קיים רמ"ט לוט"ר, מר איתן בן דוד, דיון מעקב  2015יולי ממסמכי הביקורת עולה כי ב

יך יישום לבחינת תהליך הפיתוח של מערכת "רעות" וקביעת תהל נוגעוסטטוס ב

ועבודה להמשך. במהלך הדיון ציין ראש חטיבת מעברים במטה לוט"ר כי קיימת 

ו"פיתוח המערכת יביא לשיתוף המידע בין כלל הגופים  ,בעיה ביטחונית במעברים

טחוני המבצעי והן בשירות לאזרח". יהביטחוניים וישפר את העבודה, הן בפאן הב

פר בפקמ"ז, כי "מערכת רעות הינה בסדר ות קשת צבעיםבדיון זה ציין ראש מינהלת 

עדיפות אחרון, מבחינת צה"ל", וכי "המלצת פקמ"ז ]היא[ לשנות את החלטת 

הממשלה בנושא זה". בסיכום הדיון קבע רמ"ט לוט"ר, כי "הדיון מתכנס בשל אי 

וכי הוא "מדגיש את חובת הגופים לקיים  ,"2יישום מלא של החלטת קבינט ב/

עו". עוד סיכם רמ"ט לוט"ר, בין היתר, כי כל גוף יעביר "את החלטות קבינט שנקב

עמדת הארגון לגבי נחיצות המערכת... ממליץ כי מנכ"ל רה"מ יזמן דיון שיציגו לו את 

הצרכים המבצעיים של המערכת להמשך התהליך... היות והוא זה שהחליט בנושא 

  בעבר והוא סוברני להחליט בהווה".
המערכת הותקנה בחמישה ממעברי רמי"ם )גלבוע, מיתר, תרקומיא, בקעה ואליהו( ובשלושה   32

 ממעברי "עוטף ירושלים" )בקלנדיה )עטרות(, זיתים ורחל(.
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ממונה תפקידים מיוחדים ברמי"ם לרמ"ט לוט"ר והציג פנה במכתב  2015באוגוסט 

לפיה "במציאות הנוכחית ו להמשך פיתוח מערכת "רעות", נוגעאת עמדת רמ"ים ב

... מערכת רעות שולי ביותרהוא השימוש והערך המוסף של מערכת רעו"ת 

אינה מתאימה ואינה עונה לצרכים המבצעיים בתצורתה הנוכחית, 

ם קיימת תנועת עוברים סואנת ואינטנסיבית והתפעוליים במעברים בה

מתקיים צורך בשתי מערכות נפרדות ... כל עוד דוגמת זו המתופעלת על ידנו

" זו עבורנו ה, איננו רואים יתרון למערכתישאינן משולבות האחת בשני

 )ההדגשות במקור(.

בו שפנה רמ"ט לוט"ר למנכ"ל ראש הממשלה, מר אלי גרונר, במכתב  2016בינואר 

... חוסר ₪ מיליון  28-לפיה "עד כה הושקעו במערכת כוהוא חזר על עמדת לוט"ר 

שיתוף הפעולה של צה"ל לתיאום וסינכרון מערכת 'רעות' עם מערכת 'אבן 

מתגלגלת' הצה"לית מנע עד כה את השלמת הפיתוח מערכת 'רעות' לשלבים ג'+ד' 

דרשת מערכת אחידה נוהטמעתה בכלל המעברים... עמדת מטה לוט"ר הינה כי 

וכי  ,"2, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה ב/לכלל הארגונים הפועלים במעברים

"לאור האמור לעיל... אבקש את התערבותך לפעולה מתוקף מינויך כמוביל מטעם 

למימוש ההחלטה ולחיוב כלל הארגונים ובדגש על צה"ל  2רה"מ כמצוין בהחלטה ב/

 ור(.)ההדגשה במק לקיים את ההחלטה כלשונה"

השיב סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, מר אמיר  2016בינואר 

ברקן, לרמ"ט לוט"ר "על מנת לתת מענה למצב המתואר מוצע שהמל"ל יביא נושא 

זה לדיון בוע"ש ]ועדת שרים[ לביטחון לאומי, כך שתוכרע המחלוקת בעניין הצורך 

יבי בנושא. סבורני כי דרך המבצעי ויינתן תוקף של החלטת ממשלה לסיכום התקצ

 פעולה זו תשרת טוב יותר את טובת העניין ותמנע הישנות מקרים דומים בעתיד".

לרמ"ט לוט"ר במכתב ראש מטה שר הביטחון, מר חיים בלומנבלט,  ציין 2016במאי 

ולמזכ"ץ שר הביטחון, בין היתר, כי "מערכת 'רעות' אינה מספקת מענה הולם, 

 ]עומס של כמות עוברים בשעות הבוקר[ ול 'פיק בוקר'להבנתנו, בהתמודדות מ

דבר הצפוי ליצור לחץ משמעותי במידה רבה יותר  ...במעברי הסגר )יציאת פועלים(

מהקיים כיום וכפתרון מתחייב, להבנתנו, יחייב הגדלה משמעותית של שרוולי 

סף הכניסה ]שביל הכניסה והבדיקה של הולכי הרגל במעברים[... יידרש סכום נו

לשנה לטובת הקמה ותחזוקת ממשק חדש בין מערכות מש"ח  10מעל של 

... סכום שלא נלקח בחשבון מלכתחילה, כל זאת ללא רעו"תהמתפ"ש למערכת 

חישוב העלויות הגבוהות של הצטיידות במעברים עצמם באמצעים התומכים 

במערכת החדשה... בנוסף נדרשת התייחסות יועמ"ש באשר להעברת מאגר 

הפלסטיני בכלל, והמאגר הביומטרי בפרט, למשרד הפנים, כאשר הסטטוס  המרשם

בסיכום מכתבו מציין ראש  .)ההדגשות במקור( המשפטי של המאגר כלל אינו ברור"

מטה שר הביטחון כי "ההמלצה הינה קיום חשיבה מחודשת למול מנכ"ל משרד 

עברים מראה"מ ]ראש הממשלה[ והמלצה להשארת המצב הקיים לפיו: מערכת 

האוכלוסייה  ]אבן מתגלגלת[ תמשיך לטפל בכלל מעברי התפר... מול פנימיים

תמשיך לטפל במעברי ישראלים וזרים במעברים  רעו"תהפלסטינית; מערכת 

 )ההדגשה במקור(. הרלוונטיים"
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ברשות האוכלוסין וההגירה האחראי על  ציין מנהל יחידת מחשוב רשב"ג 2016במאי 

ביטול רעות היא "פיתוח מערכת "רעות", בפגישה שקיים עם צוות הביקורת, כי 

 ."[33]פעולה כירורגית יקרה ביותר ומסוכנת ביותר לרותם

מסר ראש חטיבת מעברים בלוט"ר למשרד מבקר המדינה כי "אנו נמליץ  2016ביוני 

להכרעה תקציבית מחודשת של מנכ"ל משרד  להחזיר את הנושא לדיון קבינט או

 רה"מ".

"ל, מר המל, למ"מ ראש גרונרנה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מר אלי פ 2016ביולי 

, בבקשה "לאור העובדה שהחסם המרכזי להמשך פיתוח המערכת הינו נגליעקב 

יביא את הנושא להכרעה מחודשת  "להמלמחלוקת מקצועית ולא תקציבית, מוצע כי 

 ."בקבינט בהקדם

 המדינה מבקר למשרדמסר מתאם פעולות הממשלה בשטחים  2016 נובמברב

רישום האוכלוסייה הפלסטינית מבוצע כיום  כי, הביקורת לממצאי ובתגובת

מערכת זו נותנת מענה מיטבי לצרכי באמצעות מערכת "אבן מתגלגלת", וכי "

רישום שמהווה נדבך בבידוק בכניסה הפלסטינית,  הרישום של האוכלוסייה

מערכת "רעות" נועדה להשלים את לישראל )בידוק=חיפוש גופני, זיהוי ורישום(... 

הטיפול באזרחים ותושבים ישראלים, אם כי כיום אינה קיימת חובת רישום 

 שכזו... כל עוד לא יוסדר בחקיקה כי כל אזרח ישראלי או תושב מחוייב

בזיהוי ורישום בעת כניסתו ויציאתו מאיו"ש הרי שאין טעם להכניסה... 

בהם עוברת המערכת אינה נותנת מענה מבצעי ותפעולי ראוי למעברי הרכב, 

 ההדגשות במקור(." )עיקר האוכלוסייה הישראלית

 מבקר למשרדמסרה רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים  2016 נובמברב

, כאשר הובהר לכלל הגורמים 2012"בשנת  כי, הביקורת אילממצ הבתגובת המדינה

כי משהב"ט אינו מתכוון להשלים את מימון חלקו בפיתוח, הופסק הפיתוח כליל, 

לרבות גביית התשלומים לפיתוח גם משאר המשרדים... הרשות פנתה בעניין זה 

מספר פעמים לראש לוט"ר, המתכלל ע"פ ]על פי[ החלטת מנכ"ל רוה"מ את 

ת רעות, והתריעה על אי פיתוחה של המערכת נוכח אי העברת המימון הנדרש מערכ

ע"י כלל הגורמים השותפים... וכן על הנזק הצפוי כתוצאה מכך... נוכח אי תשלום 

, ועל מנת להמשיך ולהפעיל 2014ב ע"י משהב"ט, מאז -מימון התחזוקה בשלבים א

לקו של משהב"ט את המערכת, שילמה הרשות מתקציבה במהלך השנים את ח

הודיעה משטרת ישראל אף היא על הפסקת העברת  2016בתחזוקה. יצוין כי בשנת 

ב... הרשות פעלה כנדרש ממנה, ואף למעלה -תשלום התחזוקות לרעות שלבים א

טכני והן בהיבט המינהלי, לקידומה של פיתוח מערכת -מכך, הן בהיבט המקצועי

 רעות, ולתחזוקתה השוטפת".

כתב שר הפנים, אריה  2016ת האוכלוסין וההגירה כי בנובמבר עוד מסרה רשו

משרד הביטחון לא  2013, לשר הביטחון אביגדור ליברמן, כי "החל מ מכלוף דרעי

שיתף פעולה באפיון דרישות המערכת ובכך עצר למעשה את המשך פיתוח 

המערכת... חוב משרד הביטחון בגין פיתוח שנעשה ותחזוקה עומד על סך של 

  ".2016 - 2013ש"ח בגין שנים  4,195,000
לאומיים של מדינת ישראל. -מערכת "רותם" היא מערכת מידע ורישום לעוברים במעברים הבין 33 

 ".2000)רישום ביקורת גבולות(  -בתחילה כונתה מערכת זו בשם "רשב"ג 
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 החלטת קיום-אי

 בנוגע הממשלה
 פיתוח להמשך
 ידי על" רעות" מערכת

, השותפים הגורמים
 לאחר ובמיוחד

 בהקמת שהושקעו
 סכומים המערכת

 חמור הוא, נכבדים
 מינהל של בהיבטים

 כספי ובזבוז תקין
  ציבור

 

 לממצאי הבתגובת המדינה מבקר למשרדמסרה משטרת ישראל  2016 נובמברב

האחרונה להפסיק את תשלום חלקה בפיתוח  "משטרת ישראל היתה כי, הביקורת

המערכת, וזאת מאחר ולא היה טעם להמשיך ולהשקיע ללא שותפים. לדעת 

 המשטרה יש צורך לחדש את הפיתוח ולסיים את העבודה".

בנוגע לפיתוח  2מימוש החלטת הממשלה ב/כי  מצייןמשרד מבקר המדינה 

מערכת "רעות" נתקל בחוסר שיתוף פעולה מצד השותפים לפרויקט כבר 

משרד הורות את לם "בתחילת הדרך, עת נאלץ, כאמור, מנכ"ל משרד ראה

שלא  םגופים את סכומי השתתפותחלק מהנכות מתקציבם של האוצר ל

. חוסר שיתוף פעולה זה נמשך עד מיליון ש"ח 9-שולמו, אשר הסתכמו ב

 .2016למועד סיום הביקורת, יולי 

 על ידיבנוגע להמשך פיתוח מערכת "רעות"  ממשלההקיום החלטת -אי

ת המערכת סכומים ובמיוחד לאחר שהושקעו בהקמ ,הגורמים השותפים

 .בזבוז כספי ציבורוא חמור בהיבטים של מינהל תקין ונכבדים, ה

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר משרד ראש הממשלה  2016 נובמברב

מנכ"ל המשרד ]ראש הממשלה[ מימש את האחריות שהוטלה עליו " כי, הביקורת

... הוא קבע את התוספות התקציביות הנדרשות ואת המקורות 2בהחלטת קבינט ב/

ב' ]ואת[ התוספות התקציביות -התקציביים לצורך פיתוח והקמה של שלב א' ו

ד' של מערכת 'רעות'. בין לבין, דאג -הנדרשות והמקורות לצורך פיתוח שלב ג' ו

מנכ"ל המשרד לכך שינוכו כספי ההשתתפות מתקציבם של השב"כ, משרד 

ב' של פיתוח -חון ומשרד הפנים כאשר הללו לא הועברו בנוגע לשלב א' והביט

ד' של מערכת רעות' לא מיושם בשל -פיתוח שלב ג' ומערכת 'רעות'... 

לא  2... החלטת הקבינט ב/מחלוקת שאינה תקציבית אלא מהותית/מבצעית

הסמיכה את מנכ"ל המשרד לפתור את המחלוקת. בדיוק מסיבה זה הציע סמנכ"ל 

לכלה ותשתיות של המשרד ]משרד ראש הממשלה[ לראש מטה לוט"ר, ובהמשך כ

כי הנושא יובא להכרעת מנכ"ל המשרד למ"מ ]ממלא מקום[ ראש המל"ל, 

, לרבות 2... מטה לוט"ר פעל בצורה מיטבית לצורך יישום החלטת קבינט ב/הקבינט

זה, ומנכ"ל  דיון מעקב וסטטוס... ראש מטה לוט"ר אף פנה למנכ"ל המשרד בעניין

המשרד הציע לו לפנות לקבינט לצורך הכרעה במחלוקת המקצועית האמורה... 

 43בנסיבות העניין, מטה לוט"ר פעל כגורם מסדיר בהתאם להחלטת הקבינט ב/

ועשה ככל שביכולתו על מנת לפתור את המחלוקת המקצועית בעניין מערכת 

כות תיאום וסיוע, אך העניקה למטה לוט"ר סמ 43החלטת קבינט ב/'רעות'... 

... בכוונת מטה לוט"ר... לא הכרעה כאשר קיימת מחלוקת מקצועית מעין זו

להעלות בקבינט את המחלוקת, כפי שהוצע על ידי מנכ"ל המשרד" )ההדגשות 

קובע  43להחלטת קבינט ב/ 17במקור(. עוד נמסר ממשרד ראש הממשלה כי סעיף 

תר, "סיוע בפתרון מחלוקות וכן מתן מענה כי תפקידי הגורם המסדיר כוללים, בין הי

 למצבים בהם האינטרס של גורם אחד אינו תואם את האינטרס הכולל".
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משרד מבקר המדינה מעיר כי משמונה מנכ"ל משרד ראש הממשלה בהחלטה 

התוספת התקציבית הנדרשת לפיתוח מערכת "רעות",  גובהעל להחליט  2ב/

, ומתוקף כך אף הנחה את אגף ע את המקורות לאותם תקציביםוקבלו

ד יועבר, -התקציבים לוודא כי חלקם של המשרדים השונים במימון שלבים ג' ו

היה עליו לוודא כי הדבר יעשה. מנכ"ל משרד ראש הממשלה אף יכול היה 

להפעיל את סמכותו ולהורות למשרד האוצר לנכות תקציבים אלה מתקציבי 

י חלקם של המשרדים עבור שלבים המשרדים בדומה להחלטתו, כאמור, לניכו

ב'. לא זו אף זו, משהתברר כי יש צורך להעלות את המשך פיתוח -א' ו

לפעול ביתר נמרצות לצורך זה.  מטה לוט"רהפרויקט לדיון בממשלה, היה על 

 צדהביקורת עולה אוזלת יד מלממצאי מהתייחסות משרד ראש הממשלה 

 וצעה באופן חלקי.הגורמים האחראיים למימוש החלטת ממשלה, שב

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר משרד ראש הממשלה  2017בינואר 

למנכ"ל משרד ראש הממשלה סמכות חוקית לנכות תקציבים  אין" כי, הביקורת

 יכול היה לפנות מתקציבי משרדי הממשלה... לכל היותר משרד ראש הממשלה

מתקציבי המשרדים בדומה בבקשה לניכוי תקציבים אלה למשרד האוצר 

ב'" )ההדגשה -להחלטתו, כאמור לניכוי חלקם של המשרדים עבור שלבים א' ו

 במקור(.

בדבר  2לא קוימה במלואה החלטת הממשלה ב/ ןבהשלאחר שנים רבות 

הקושי נוכח ו מיליון ש"ח, 28, שבה הושקעו עד כה פיתוח מערכת "רעות"

באמצעות המל"ל להביא  על מטה לוט"ר ,מחייבת בנושא בקבלת החלטה

כדי שתוכרע  ,החלטה בקבינט הביטחוניללדיון והאפשרי נושא זה בהקדם 

 המחלוקת המקצועית והתקציבית.

 

 בתחום הביקורת במעבריםמקצועית הנחיה 

ביקורת על כניסה לישראל ויציאה ממנה נועדה לאפשר לגורמים האחראים על 

אליה או היוצא ממנה מורשה לכך על תהליך המעבר לוודא, בין היתר, שכל הנכנס 

פי החוק. הביקורת על הכניסה ועל היציאה נעשית מכוחם של חוקים ותקנות, ובהם 

חוק הכניסה לישראל(, והתקנות  -)להלן  1952-חוק הכניסה לישראל, התשי"ב

 שנקבעו על פיו.

קבע שר הפנים כי המעברים בין ישראל לאיו"ש הם נקודות בדיקה  2008באפריל 

פי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט ל

חוק היישום(, ובעקבות כך  -)להלן  1996-והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ו

 הותרו הכניסה לישראל ולאיו"ש והיציאה מהם דרך אותן נקודות בדיקה.

נקבע כי משרד הפנים אחראי להנחיה מקצועית בתחום הביקורת על  43בהחלטה ב/

לאומיים של ישראל, וכן במעברים הפנימיים -הכניסה ועל היציאה במעברים הבין

. 1987-שייקבעו כתחנות גבול על פי צו הכניסה לישראל )תחנות גבול(, התשמ"ז
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 למעלה בחלוף גם

 מקבלת מעשור
 ידי על החלטה
 מטה, ישראל ממשלת

 הפנים ומשרד ר"לוט
 את השלימו טרם

 לגיבוש המטה עבודת
 מקצועית הנחיה
 הביקורת בתחום

 במעברים
 

במסגרת נוהל את הכללים הגוף האחראי להנחיה המקצועית, כאמור, נדרש לקבוע 

 והתנאים שלפיהם יותר המעבר במעברים שבהם הוא מנחה מקצועית.

, לא מילא משרד הפנים 2010 ץבביקורת הקודמת עלה כי במועד סיום הביקורת, מר

ולא פרסם הנחיה מקצועית במעברים הפנימיים שבין  ,43את חובתו על פי החלטה ב/

וגם לא כתב עבורם את הנוהל. הגופים  ,ישראל לאיו"ש שנקבעו כנקודות בדיקה

הקשורים להפעלת המעברים מכנים נוהל זה בשם "חוקת המעברים". בביקורת 

אין אחידות בתהליכי הבידוק במעברים,  ,הקודמת עלה כי בהיעדר "חוקת מעברים"

 והדבר הוא בבחינת מפגע ביטחוני הפוגע ביכולתם של המעברים לתפקד כראוי.

העיר בביקורת הקודמת כי על מנכ"ל משרד ראש הממשלה משרד מבקר המדינה 

ועל המל"ל לפעול במשולב עם המשרד לבט"פ, משהב"ט ומשרד הפנים למציאת 

 פתרון לסוגיה זו.

לדוח הביקורת הקודם נמסר, כי "מאחר ומשרד  2010מטה לוט"ר באוגוסט בתגובת 

, נתבקש רמ"ט הפנים לא נענה לפניית מנכ"ל ראה"ם ]לכתיבת 'חוקת המעברים'[

( לרכז עבודת מטה בין משרדית 28.6.10-לוט"ר על ידי מנכ"ל ראה"ם )בפנייה מ

 לגיבוש המלצה ל'חוקת מעברים'. הנושא ממתין לאישור המשנה לראש המל"ל".

להנחיה מקצועית תחת הכותרת  2פרסם מטה לוט"ר טיוטה מס'  2011באפריל 

אמורה להתבסס גם על הוראות  ". כאמור, מערכת רעות"חוקת מעברים הפנימיים

וכללים שייקבעו ב"חוקת המעברים הפנימיים", וליישמם בפועל במעברים. בביקורת 

הלוט"ר את עבודת המטה מטה נכון למועד סיום הביקורת טרם השלים עלה, כי 

 לגיבוש נוסח סופי של חוקה זו.

מבקר המדינה מעיר כי גם בחלוף למעלה מעשור מקבלת החלטה  משרד

את  מומשרד הפנים טרם השלימטה לוט"ר ועל ידי ממשלת ישראל  43ב/

 אחידות אין זה דברים במצב. בנושא זהעבודת המטה לגיבוש הנחיה מקצועית 

ד' -ובמקרה שיוחלט על המשך פיתוח שלבים ג' ו ,במעברים הבידוק בתהליכי

"רעות", העדרה של "חוקת המעברים" עלול לעכב את פיתוח של מערכת 

 שלבים אלה כאמור. 

 לממצאי ובתגובת המדינה מבקר למשרדמסר משרד ראש הממשלה  2016 נובמברב

"הפיתוח של מערכת 'רעות' נעצר בשל התנגדות צה"ל. במצב דברים  כי, הביקורת

זה, אין כל רלוונטיות למסמך חוקת המעברים שהוכן על ידי מטה לוט"ר ולכן הוא גם 

לא גובש לכדי מסמך סופי. יוער, כי בהיעדר מערכת ביקורת גבולות אחודה, לא ניתן 

וע חוקת מעברים אחת לכלל המעברים, והמעברים השונים צריכים להמשיך לקב

לפעול בהתאם למערכת הכללים שרלוונטית למערכת ביקורת הגבולות הנוכחית 

 שלהם, כפי שהדבר מתנהל כיום".

כי מערכת המחשוב המופעלת לצורך  "רלוט משרד מבקר המדינה מעיר למטה

אמורה להיות מושתתת על כללים ביקורת על הנכנסים והיוצאים במעברים 

אחידים. קיומם של אלה יאפשר את הפעלתה של מערכת "רעות" או של כל 

 מערכת מחשוב אחרת שתופעל במעברים.
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 מבקר למשרדמסרה רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים  2016 נובמברב

"עם העברת מערך בקורת הגבולות  כי, הביקורת לממצאי הבתגובת המדינה

, הטיל רמ"ט ]ראש 2011ממשטרת ישראל לרשות ]האוכלוסין וההגירה[ בינואר 

( את כתיבת חוקת המעברים על 28.6.10-מטה[ לוט"ר )ע"פ הנחיית מנכ"ל רוה"מ מ

הרשות. על מנת לעמוד במטלה זו, ביצעה הרשות פעולות רבות: הרשות קיימה 

ם הרלוונטיים )שב"כ, מתפ"ש, לוט"ר, בט"פ, משרד מספר פגישות עם הגורמי

פרסם מטה לוט"ר לכלל הגורמים  2011הפנים( להכנת החוקה... באפריל 

של חוקת המערכת... טיוטה זו הכילה את מלוא  2הרלוונטיים את טיוטה מספר 

של חוקת המעברים היא  2התיקונים והערות כלל הגופים הרלוונטיים... גרסה 

ת האחרונה... ולצורך אישורה הסופי ופרסומה, נדרשת התייחסותם הגרסה המעודכנ

של כלל הגופים הרלוונטיים... למעט אישור משהב"ט, התקבל אישורם של כלל 

הגופים כאמור... יובהר כי אי קבלת התייחסות ואישור משהב"ט, אינו מאפשר 

 ללוט"ר לפרסם את מסמך החוקה כמתחייב מהנחיית מנכ"ל רוה"מ".

משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את פעולות רשות האוכלוסין וההגירה 

לקידום הכנתה של חוקת המעברים. ברם, בביקורת עלה כי נראה שמטה 

לוט"ר איננו מודע להתקדמות שהושגה, ומשכך אין הוא מקדם את פרסומה 

של חוקת המעברים החיונית, כאמור, גם להמשך פיתוחה של מערכת "רעות". 

לוט"ר להיכנס לעובי הקורה, ולפעול לאלתר לקבלת אישור  על מטה

משהב"ט לטיוטת חוקת המעברים שהועברה לו מטעם רשות האוכלוסין 

 וההגירה, ולפעול לפרסומה של חוקת מעברים בהקדם האפשרי.

 

 

 סוגיות בתפעול המעברים

 העברת פסולת מישראל לאיו"ש

צו  -)להלן  1988-(, התשמ"ח1252בצו בדבר העברת טובין )יהודה והשומרון( )מס' 

העברת טובין(, נקבע כי "הבאת טובין לאזור ]איו"ש[ והוצאת טובין מהאזור טעונות 

היתר מאת מי שמונה לעניין צו זה על ידי מפקד כוחות צה"ל באיו"ש". בתוקף 

סמכותו לפי צו העברת טובין, פרסם ראש מנא"ז באיו"ש "היתר כללי להבאת טובין 

ההיתר(, המתיר להכניס לאזור טובין מכל  -" )להלן 2005-מרון(, התשס"ה)יהודה ושו

סוג, למעט טובין המפורטים באותו היתר. בהתאם לצו שלעיל ולהיתר, אסור להכניס 

 לאיו"ש פסולת מכל סוג.

בביקורת הקודמת עלה כי האכיפה של צו העברת טובין במעברים שבאחריות צה"ל 

קויה, ועקב כך משאיות עמוסות פסולת עברו באותם שאותם מאיישים חיילים היתה ל

מעברים מישראל לאיו"ש ללא היתר לכך, והפסולת נפרקת באתרי פסולת פיראטיים 

 באיו"ש, שפעילותם פוגעת באיכות הסביבה.

כי הגם שנעשו פעולות חשובות  ,משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת

ש, עדיין נמצאו כמה ליקויים בעניין לטיפול בנושא העברת הפסולת מישראל לאיו"
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זה, שיש בהם משום פרצה המאפשרת ביצוע מתמשך של עבירות פליליות, כגון 

פריקת פסולת ממשאיות באתרים לא מורשים הגורמת לפגיעה חמורה באיכות 

א"ז והמשטרה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, המנההסביבה. ראוי כי צה"ל, 

מנוע הכנסת פסולת מישראל לאיו"ש דרך המעברים ללא יפעלו לתיקון המצב כדי ל

 היתר.

בביקורת הנוכחית עלה, כי בהתאם לצו בדבר הסדרת סמכויות במעבר )הוראת 

עבודתה  2014 בינוארהחלה  ,(2010( )התשע"א 1655שעה( )יהודה ושומרון( )מס' 

לבין המעברים בין ישראל  בכלפעילות אכיפה מקיימת . היחידה 34של יחידת "דוד"

איו"ש במטרה למנוע מעבר פסולת מסוגים שונים ללא היתר, העלולה לגרום 

קצין מטה למפגעים סביבתיים בתחומי איו"ש. היחידה כפופה ניהולית ומקצועית ל

 איכות הסביבה במנהא"ז. (קמ"ט)

  2014עולה כי בשנים  2015סיכום שנת העבודה של יחידת "דוד" לשנת  מנתוני

 עוד"ש. איומשאיות הכנסת פסולת בלתי חוקית לשטחי  310-מנעה היחידה מ 2015-ו

 ושומרון יהודה אזור כי הפסולת עברייני בקרב תודעתי שינוי"ישנו  כי זה מדוח עולה

 לשנה משנה פוחתות התפיסות כמויות... ישראל שטחי של' האחורית'חצר ה איננו

וההחמרה בטיפול בעברייני הפסולת... שנוצרת אצל עברייני הפסולת ההרתעה  עקב

ממשיכה עלייה גדולה בבקשות ובמתן היתרי מעבר פסולת לאתרים מורשים 

 "ש".באיו

 בהן שיש ,"זהמנהא שנוקט הפעולות את בחיוב מציין המדינה מבקר משרד

 "ש.לאיומישראל  הפסולת העברתאת  משמעותית לצמצם כדי

 

 סחורות" הלבנת" -העברת סחורות 

"ש לישראל בשיטת גב אל מאיו, מעברי הסחורות מיועדים להעברת סחורות כאמור

"ש נפרקת במעבר, נבדקת ומועמסת על משאית מאיוהפלסטינית גב )הסחורה 

"ש )במקרה זה נדרשת לאיוישראלית בדרכה לישראל( ולהעברת סחורות מישראל 

 .ת(סחורה נפרקת ונבדקת מדגמיההצגת תעודת משלוח של הסחורה, ו

יתה מוכרת לרשויות של יבביקורת הקודמת צוין, כי הסדר זה הביא לתופעה שה

" באיו"ש לצורך  35שימוש בתוויות של סחורה ישראלית המיוצרת ב"יישוב ישראלי

העברת סחורה פלסטינית מאיו"ש לישראל דרך המעברים ללא בידוק ביטחוני מלא. 

יש חשש כי יש בה משום פרצה ו או "הלבנת סחורות", סחורות""גיור  תופעה זו מכונה

  ביטחונית לביצוע הברחות אמל"ח לישראל.
פקחים אשר עברו הכשרה והדרכה על ידי אנשי המשרד להגנת הסביבה  12היחידה מונה   34

 במנהא"ז.

כל אחד מהיישובים המפורטים בתוספת לצו בדבר ניהול מועצות אזוריות  -"יישוב ישראלי"   35

ר ניהול מועצות מקומיות )יהודה , ובתוספת לצו בדב1979-(, התשל"ט783)יהודה והשומרון( )מס' 

, שתוקף תחולתן מוארך מפעם לפעם, וכן אזורי התעשייה 1981-(, התשמ"א892והשומרון( )מס' 

 שבניהול ישראלי או מתקנים צבאיים שמפעילה ישראל. 
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בדבר סידורי ביטחון באזורי  צועל "יו"ש "ל באצה כוחות מפקד חתם 2009ביוני 

 מפקד כי נקבע בצוהצו למינוי נאמן ביטחון(.  -" )להלן ביטחון נאמן מינויתעשייה 

 ניסיון בעל ישראלי אזרח שהוא ביטחון נאמן למנות מפעל לבעל להורות רשאי צבאי

 הביטחון נאמןלפי דרישות הממונה.  ביטחוניאבחון  שעברצבאי או ביטחוני מספק 

 המפעל של קשר איש ישמש, מפעל מבעל הנדרשים הביטחון הסדרי קיום על יפקח

והסדרי  הביטחונימערכת הביטחון, ויתריע בפניה על חריגות מנהלי הבידוק  מול

ו. נאמן הביטחון "יוודא כי כל הכנסות למפעל מפוקחות הביטחון שנקבעו בצ

ומבוקרות; ינהל רישום ומעקב אחר הנכנסים לשטח וימנע כניסת גורמים בלתי 

על כלי הרכב במפעל  הטוביןקבוע על אזור העמסת  פיקוח יקיים; לשטחומורשים 

רים, ויוודא כי לא מועמסים על כלי הרכב חומרי נפץ, אמצעי לחימה או חומרים אח

 מהמפעל נבדקים". היוצאיםזולת הטובין שמקורם במפעל; יוודא כי כלי הרכב 

הסחורות" הועלה, בין היתר, בדוח בנושא המעברים של צוות בראשות  הלבנתנושא "

א"ז ובהשתתפות נציגים מיועמ"ש איו"ש, ממנהלת המעברים המנהסגן ראש 

בדוח צוין כי מפעלים ובתי עסק  .2009ומפקמ"ז, שהוגש למפקד פקמ"ז בספטמבר 

הנמצאים ביישובים ישראליים באיו"ש, שתוצרתם העוברת לישראל אינה חייבת 

בבידוק ביטחוני במעברים, מוכרים תעודות משלוח למפעלים של פלסטינים, ובכך 

מאפשרים לפלסטינים להעביר סחורה שיוצרה בתחומי הרשות הפלסטינית ללא 

 ת גם העברת סחורות אסורות מישראל לאיו"ש.בידוק ביטחוני. כך מתאפשר

צוין כי "הולכת ומחמירה התופעה של  36משרד מבקר המדינה שערךבדוח ביקורת 

העברת תוצרת חקלאית ממקורות פלסטיניים באיו"ש לבתי אריזה ישראליים באיו"ש 

ללא ידיעתם ובקרתם של הגורמים במשרד החקלאות ותוך הימנעות מעמידה 

 הנוגעים לטיפול בתוצרת חקלאית שאינה ישראלית". בכללים ובתקנות

 . להלן הפרטים:ואומלבעלה כי הצו למינוי נאמן ביטחון אינו מיושם  בביקורת

באמצע  הביקורת לצוות"ז במנהא מעברים תחום ראשמסר  "הלבנת סחורות"בנושא 

אין שינוי מהותי בטיפול בסוגיה זו. לפי צו נאמני ביטחון על נאמני כי ", 2016מאי 

הביטחון לערוך בדיקות במפעלים שמחוץ לתחום היישובים הישראליים. הצלחה 

נמוכה. לעומת זאת בכל הנוגע לסחורות הנוגעות ]שהולבנו[ בגילוי סחורות שגוירו 

זית בנושא זה היא למזון מן החי והצומח הבדיקות יותר קפדניות. הבעיה המרכ

בשכונות של עוטף ירושלים שממזרח למכשול התפר והמעברים. תושבי השכונות עין 

 למשל ללא בדיקה מעמיקה". קלנדיהעקב ודומיהן יכולים להעביר סחורות במעבר 

לצוות  5.7.16-"ם מסר בברמיאום מבצעי יתחום תוראש תחום פיקוח ובקרה 

"ש אינם מעסיקים באיוהמפעלים הישראלים  הביקורת, כי הצו האמור אינו מיושם,

 פועל ליישום צו זה. אינוהאזרחי  והמינהל ,נאמני ביטחון

 
"סוגיות בתיאום בין גופי אכיפת החוק באזור יהודה (, 2013ב )63, דוח שנתי מבקר המדינה  36

 .144 עמ' ושומרון"
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 כי חשש קיים

 מעבר של התופעה
 תוצרת של לישראל
 או פלסטינית חקלאית

 שיוצרה סחורה של
 ידי על ש"באיו

 ממפעלים פלסטינים
 שימוש תוך ישראליים

 סחורה של בתוויות
 ממפעלים ישראלית
 ללא וזאת, ישראלים

, ביטחוני בידוק
 נמשכת
 

 של התופעה כי חשש קיים אלה בנסיבות כי, מדגיש המדינה מבקר משרד

באיו"ש על ידי  היוצרחקלאית פלסטינית או של סחורה ש תוצרת מעבר

 ישראלים ממפעליםתוך שימוש בתוויות של סחורה ישראלית  פלסטינים

של מצב זה מהווה סיכון לתושבי  קיומו .נמשכת ביטחוני בידוק ללאלישראל 

 ישראל, עקב החשש של הברחת אמצעי לחימה מאיו"ש לישראל. 

מפאת חשיבותו הביטחונית של הנושא, ומאחר שהוא גם בעל היבטים של 

 לפעולראש המנהא"ז על מינהל תקין וטוהר מידות, על מפקד פקמ"ז ו

 נאמן למינוי הצו אכיפתבדחיפות למניעת תופעה זו בין היתר, באמצעות 

פיקוח ובקרה על קיים . כמו כן יש לקבוע את הגורם המוסמך לביטחון

 גם. ראוי כי המנהא"ז בהוראת הצו למינוי נאמן ביטחוןעמידתם של המפעלים 

על מנת להדגיש  ,יםיבקרב מפעלים ישראל והתראהפעולות הסברה  ינקוט

משלוח ותוויות של  תעודותבפניהם את הסכנה הביטחונית הקיימת במתן 

סחורה ישראלית לפלסטינים המבקשים להעביר את סחורתם שיוצרה בתחומי 

 סחורה ישראלית. לאיו"ש לישראל תחת אצטלה ש

 

 גביית דמי תפעול במעברי סחורות

י מסחר ולשמירה המעברים בין ישראל ובין איו"ש משרתים צרכים חיוניים לקיום קשר

 שירותהצד מקבל והצד הנותן שירות ה -לשני הצדדים על מרקם חיים. אשר על כן, 

יש אינטרס להפעיל מעברים מתקדמים ברמת תחזוקה גבוהה. העברת הסחורות  -

תיאום, בידוק הסחורה, פריקתה  - וביניהן ,במעברים כרוכה בפעולות רבות

 והעמסתה.

לקבלת היתר לגביית  2006משהב"ט ורמי"ם פעלו משנת בביקורת הקודמת נמצא כי 

שבין ישראל לאיו"ש שבאחריותם מהיועץ המשפטי הסחורות  דמי תפעול במעברי

. לטענת גופים טיפל בנושא וכי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( ,לממשלה

גביית דמי תפעול תמורת השימוש במעברי הסחורות ושימוש בכספים אלה  ,אלה

לשיפור משמעותי ברמת הבינוי, התחזוקה והשירות הניתן בהם. תביא  םפעוללשם ת

שהתקיים בנושא זה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  בדיוןסיכם  2009בשנת 

)ייעוץ( כי הסוגיות המשפטיות בעניין זה רבות ומורכבות, והנחה בנוגע לכיוונים 

ן כדי להביא לידי הדרושים לצורך המשך הפעילות של כל הגופים שהשתתפו בדיו

 סיום את נושא גביית דמי התפעול במעברי איו"ש.

משרד מבקר המדינה העיר בביקורת הקודמת כי הסוגיה של גביית תשלום עבור 

העברת סחורה במעברים שבין ישראל לאיו"ש סבוכה מהבחינה המשפטית והמדינית 

וכי נוכח העובדה כי הטיפול בעניין על ידי היועץ המשפטי  ,ובעלת משמעויות נרחבות

לממשלה נמצא בשלביו הראשונים, ראוי כי הנושא יועלה בפני הדרג המדיני כדי 

 שהוא יקבל החלטות בעניין זה.

בביקורת המעקב נמצא כי משרד המשפטים טרם הכריע האם ניתן לגבות דמי 

ומשכך עדיין לא נגבים דמי תפעול  ,תפעול במעברי הסחורות שבין ישראל לאיו"ש

והעברת הסחורות בהם נעשית ללא תשלום. משרד מבקר המדינה בחן את המשך 

 הטיפול בנושא דמי התפעול במעברים ולהלן הפרטים:
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דנה מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בנושא גביית דמי  2013אפריל ובמאי ב

נושא במסגרת חוק להסדיר את ה משהב"טהתפעול במעברים נוכח בקשת 

מסיכום הדיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, הגב'  ההסדרים.

עולה כי התגלעו מחלוקות בין עמדות משרדי הממשלה  2013מאי דינה זילבר, מ

רגישות דבר ההרלוונטיים בדבר ההיתכנות המשפטית לגביית דמי התפעול וב

הנוכחי, והחשיבות בשקילת שיקולים כגון המדינית העשויה להיות למהלך בעיתוי 

אלו על ידי הדרג המדיני בטרם קבלת החלטה. כך לדוגמה, נציגי משרד החוץ העלו 

בדיון חשש כי "הטלת האגרה תפגע במסחר, וציינו כי להטלת אגרות עשויות להיות 

השלכות על מהלכים מדיניים מול הזירה הפלסטינית, והדבר עשוי להחריף הביקורת 

נלאומית על ישראל בכל הנוגע להכבדה על הכלכלה הפלסטינית והצבת חסמי הבי

 סחר".

בסיכום הדיון קבעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ( כי "לאחר ששקלנו את 

מכלול השיקולים הנוגעים בדבר, ולאחר שהדבר הובא גם בפני היועץ המשפטי 

דרך  ת חוק ההסדרים...לממשלה, סבר היועץ כי לא נכון לשלב נושא זה במסגר

מוצע  ...המלך להסדרת הסוגיה היא באמצעות קידום הצעת חוק המעברים

כי שר הביטחון יפעל לקדם את הצעת חוק המעברים שתסדיר באופן כללי את 

היקפן והגורם עליו תוטל  - הפעילות הנעשית במעברים. קביעת האגרות בפועל

השרים הממונים על המעברים  יידונו בהרחבה לאחר שיוסמכו - חובת התשלום

 במקור(. הבחוק" )ההדגש

משרד המשפטים לצוות הביקורת כי ב)ייעוץ(  וחקיקה ייעוץ מחלקת רהמס 19.5.16-ב

התקיים דיון נוסף בסוגיית גביית דמי התפעול במעברים בראשות  12.11.15-ב

 המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ(, והסוגיה טרם הוכרעה.

העובדה לפיה חלפו למעלה מעשר שנים מאז דינה מעיר כי משרד מבקר המ

הונחה סוגיית גביית דמי התפעול במעברי הסחורות לפתחו של משרד 

נוכח חשיבות הסוגיה ורגישותה,  .תקינה, אינה המשפטים, והיא טרם הוכרעה

יגבש חוות דעתו בנושא בהקדם האפשרי, ויעבירה ראוי שמשרד המשפטים 

 לדיון בממשלה. את הנושאלשר הביטחון על מנת שיעלה 

 

 

 בדיקה כנקודות המעברים הכרזת
חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה )סמכויות שיפוט 

כי שר  חוק היישום(, קובע -)להלן  1996-והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה(, התשנ"ו

הפנים רשאי, בהסכמת שר הביטחון והשר לביטחון הפנים, לקבוע בצו את מספרן 

ומקומן של נקודות הבדיקה לעוברים ולשבים בין איו"ש לישראל )המעברים(. 

משקבע שר הפנים בצו את מספרם ומקומם של המעברים, יותר להיכנס לשני 

 היעדים ולצאת מהם רק דרך המעברים.

כי משרד הפנים אחראי לקבוע בצו את מספרן ומקומן של  נקבע 43בהחלטה ב/

נקודות הבדיקה לנכנסים לישראל מאיו"ש וליוצאים מישראל לאיו"ש בהתאם לחוק 
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 מעברים שלושה

 המשטרה שבאחריות
 הוכרזו לא עדיין

 על בדיקה כנקודות
 ולעניין, הפנים שר ידי
 משמעות ישנה זה

 הנוגעת אופרטיבית
 המוקנות לסמכויות

 הבדיקה לגורמי
 במעברים הפועלים
 

היישום. בחוק היישום נקבעו סמכויות הבדיקה והחיפוש של הבודקים במעברים וגם 

לשם סמכויותיהם של המאבטחים האזרחיים במעברים, תוך הפניה לחוק סמכויות 

 .2005-שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה

הוציא שר הפנים את צו יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית  2008אפריל ב

ורצועת עזה )סמכויות שיפוט והוראות אחרות( )תיקוני חקיקה( )נקודות בדיקה(, 

נ"צ( צו היישום(. בצו האמור מפורטים בין היתר, נקודות ציון ) -)להלן  2008-התשס"ח

מדויקות של מקומו של כל מעבר, כדי שניתן יהיה להחיל את הכללים על המעבר 

 במדויק.

המשטרה לא הוכרזו עדיין פעילה בביקורת הקודמת נמצא כי ארבעה מעברים שה

היציאה הצפונית במחנה פליטים  -כנקודות בדיקה בצו היישום )מעבר ראס חמיס 

בר אל ג'יב ומעבר בידו באזור שכונת שועפאט, המעבר באזור התעשייה עטרות, מע

משרד מבקר המדינה העיר באותה ביקורת למשרד לבט"פ כי "הפעלת (. רמות

מעברים בין ישראל לאיו"ש עוד לפני ששר הפנים קבע אותם כנקודות בדיקה אינה 

מתיישבת עם מה שנקבע בחוק היישום. בנוסף על כך לבודקים ולמאבטחים 

, לכאורה, סמכות לבצע חיפוש בגופם ובכליהם של האזרחיים במעברים אלו אין

אלה המסרבים לכך או למנוע מהם את המעבר... היה על המשרד לביטחון הפנים 

 ."לפנות למשרד הפנים לבקשת ההכרזה, וראוי שעניין זה יוסדר בדחיפות

אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה  שמקייםאחר תיקון ליקוים  במעקב

ומשרד הפנים אינו  מאחרתשובת משרד הפנים כי " צוינהבמשרד ראש הממשלה 

 הביטחון ממשרדי זה בעניין הפניות מתקבלות, בשטחהגורם המפעיל והנוכח 

 יכול לא, כאמור פניות התקבלו שלא... כיוון בשטח הצרכים פי על הפנים וביטחון

 ".אלו בדיקה נקודות על ההכרזה סמכות את להפעיל הפנים שר היה

, בדיקה כנקודות הוכרזו לא עדייןהארבעה  מבין מעברים שלושהנמצא כי  בביקורת

 .נסגר( חמיד ראסומעבר אחד )

 מבקר למשרדמסרה רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים  2016 נובמברב

"ההכרזה על מעברים פנימיים הוא נושא  כי, הביקורת לממצאי הבתגובת המדינה

המטופל ע"י המשרד לביטחון פנים, ושר הפנים אינו יוזם צעדים בנושא האמור. 

בעבר התבקשו מהמשרד לביטחון פנים הבהרות לצורך ההכרזה על נקודות 

הבדיקה, ואלו טרם התקבלו עד היום. באם תתקבל פנייה מחודשת הכוללת את 

 יטופל ע"י הרשות".ההבהרות שנדרשו, הנושא 

של שר הפנים ישנה משמעות  להכרזה כימבקר המדינה מעיר  משרד

אופרטיבית הנוגעת לסמכויות המוקנות לגורמי הבדיקה הפועלים במעברים. 

 המשרד ועל, סביר אינו האמורים המעברים על בהכרזה זה עיכובנוכח זאת, 

פעולה עם משרד הפנים ומשרד הביטחון ולהסדיר  בשיתוף"פ לפעול לבט

 נושא זה לאלתר.

 



 1845|    והשומרון יהודה אזור לבין ישראל בין המעברים פעילות

 סיכום

למעברים בין ישראל ובין איו"ש, המיועדים לפקח על מעבר בני אדם, כלי רכב 

האוכלוסייה וסחורות, יש השפעה ניכרת על הקשר בין ישראל לאיו"ש. הרכב 

אזרחים ישראליים, , וכולל בין היתר המשתמשת במעברים הוא מגוון

וסייה זו הטיפול באוכל. תלמידיםו פלסטינים, תושבי מזרח ירושלים, דיפלומטים

במעברים, על שונותה הרבה, מחייב מקצועיות, מיומנות, ויכולת לפעול 

ברגישות ובהתחשבות מחד גיסא, והקפדה על כללי זהירות וביטחון מאידך 

משכך, פעילותם התקינה של המעברים חיונית למניעת פיגועי טרור גיסא. 

יית לאוכלוסוהסתננות למדינת ישראל ולהבטחת מתן שירותים ראויים 

 אפשר להם לקיים אורח חיים ראוי., כדי שיתהמשתמשים בהם

"ש נודעות השפעות מדיניות, ביטחוניות איובין להמעברים בין ישראל  אזרוחל

מהותית על אורח חייהם ועל להשפיע  יש בהן גם כדיוכלכליות משמעותיות, ו

תושבי מזרח ירושלים, ועל האוכלוסייה  הםביטחונם של תושבי ישראל, וב

שמפעילה המשטרה  "עוטף ירושלים"העובדה שכל מעברי  .הפלסטינית

גוף וארבעת המעברים שמפעיל צה"ל לא אוזרחו, כמו גם העובדה שלא קיים 

מנציחה את המצב ולפיו המעברים  ,כוללת ראייהבעל  לניהול המעברים מרכזי

 ,אחידים ותרגולים הכשרה, הוראות, נהליםבסיס  עלהשונים אינם פועלים 

השירותים הניתנים לאוכלוסייה העוברת בהם אינם ברמה אחידה. בנוסף ו

לכך, קיומן של פרצות בגדר "קו התפר" מאפשר חדירה לשטחי ישראל ללא 

בקרה, והימצאותם של שב"חים בישראל היא בלתי נמנעת. מצב זה מהווה 

 סיכון מתמשך לביטחון תושבי ישראל.

 רשותהמשטרה, ושיפורים שעשו משרד מבקר המדינה מציין לחיוב פעולות 

בחלק מהנושאים, וביניהם:  "זוהמנהא הפנים במשרד וההגירה האוכלוסין

ביחידת המעברים מאמצים לגיוס שוטרים להשלמת מצבת כוח אדם הנדרשת 

שימושיים, -הנחית המשטרה בטיפול בחומרים דונושא , "ירושלים ב"עוטף

, ונושא מניעת העברת פסולת מישראל לאיו"ש. "חוקת המעברים"הטיפול ב

נו לא תוקשעליהם הצביעה הביקורת הקודמת אשר  עם זאת, נותרו ליקויים

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את  .םבמלוא נולא תוקאו שכלל 

הליקויים המשמעותיים בנושא האבטחה והבידוק הביטחוני, במיוחד בהתחשב 

דמות, ובכך שחלף פרק זמן רב בלי בכך שלא קוימו החלטות ממשלה קו

 שנושאים אלה טופלו.

נוכח חשיבותם של המעברים לביטחון תושבי מדינת ישראל ולהבטחת מרקם 

חיים תקין לעוברים בהם, על מטה לוט"ר בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר 

לקיים בהקדם האפשרי עבודת מטה מקיפה ושלמה, ולהמליץ על פתרונות 

ארגוניים והתפעוליים אשר נסקרו בדוח זה. לגדר "קו התפר" לתיקון הפערים ה

חשיבות רבה לביטחונם של תושבי ישראל, ועל כן על ממשלת ישראל 

על מנת  ,הנדרשים בקטעים להמשיך במאמציה להשלמת גדר זו ולתיקונה

במניעת חדירת ויכולת החדירה של ְמַפגעים  שתמלא את ייעודה בהקטנת

 .לישראלמאיו"ש מסתננים 

 



 שביעיפרק 
  פשיעת סייבר



 



 ישראל משטרת התמודדות

 מתוחכמת סייבר פשיעת עם
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 תקציר

  כללי רקע

הוא מרחב טכנולוגי המורכב ממחשבים, מרשתות מחשבים,  המרחב הקיברנטי

מתוכנות, ממידע ממוחשב, מתוכן דיגיטלי ומבסיסי נתונים, שמתקיים בין היתר 

מרחב  -הודות לרשת האינטרנט ולטכנולוגיית ממשק בין מחשבים )להלן 

המרחב מאופיין בהתפתחות טכנולוגית מהירה, החודרת לכל תחומי  הסייבר(.

 עצבת את הפעילות החברתית, הכלכלית והמדינתית של האנושות. החיים ומ

 מגוונים מיליארד בני אדם בעולם צורכים מידע ומקבלים שירותים 2.5-יותר מ

התועלת והרווחה החברתית . אולם באמצעות מרחב הסייבר במישרין או בעקיפין

הנובעות משימוש במרחב הסייבר עלולות להיפגע במקרים שבהם גורמים 

 -ריינים מבקשים להשתמש ביכולות שמקנה הטכנולוגיה לצורכי פשיעה )להלן עב

בט"פ( ציין כבר בשנת המשרד ל -המשרד לביטחון פנים )להלן  .פשיעת סייבר(

  איום אסטרטגי על מדינת ישראל. היאפשיעת סייבר כי  ,2012

אובדן מידע בעל וכספיים הן ישירים כמו גניבת כספים  נזקיםגורמת סייבר פשיעת 

בהורדת דירוג אשראי של חברה בגין  להתבטא היכוליםערך כלכלי והן עקיפים 

בביצוע פעולות  ירידהבהזדמנויות עסקיות,  אובדןבהפרצה באבטחת המידע שלה, 

הכרוכות הוצאות בבמרחב הסייבר, וכן  מצד לקוחות עקב אובדן תחושת הביטחון

 בלתי ממונייםנזקים  ף על כך היא מסבהנוסמפני תקיפות עתידיות.  התגוננותב

 . פגיעה בפרטיות כמו

לקבל מידע מלא לגבי היקף עבירות הסייבר, מפני שחלק ניכר  קיים קושי

ממשתמשי מרחב  34%-כמעבירות פשיעת הסייבר אינו מדווח. ממחקרים עולה כי: 

לפחות;  אחת פעם לפשיעת סייבר קורבן נפלו 2015 בשנתהסייבר בעולם 

מיליון אירועים מדווחים בגין פשיעת סייבר;  שניכ 2015יה בוצעו בשנת באנגל

בארצות הברית חל גידול של פי שניים בקירוב בנזק הכספי שנגרם בשל פשיעת 

בני  230,000-, כ2015; בישראל, נפגעו בשנת 2015-2012סייבר מדווחת בשנים 

ולה כי מספר ע (המשטרה -משטרת ישראל )להלן מפשיעת סייבר. מנתוני אדם 

. 2013 כמעט שהוכפל לעומת שנת 2015בשנת  תיקי הסייבר שטופלו במשטרה

המשרד לבט"פ ציין כי שיעור הדיווח למשטרה על אירועים של פשיעת סייבר 

בסקר ביטחון אישי לשנת בעבירות אלימות.  45%בלבד לעומת  9%עומד על 

מהמתלוננים  90%, שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עלה כי 2015

 למשטרה בגין פשיעת סייבר לא היו מרוצים מטיפול המשטרה בתלונתם. 
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 הביקורת פעולות

בדק משרד מבקר המדינה היבטים בהתמודדות  2016בחודשים מרץ עד אוגוסט 

. בין היתר נבדקו: מבנה מערך כנולוגיתמתוחכמת ט המשטרה עם פשיעת סייבר

על מאפייניה המיוחדים;  זו הוהתאמתו להתמודדות עם פשיעניהולו  ,הסייבר

הבדיקה  .זו של המשאבים המוקצים לטיפול בפשיעהו ייחודיהיבטים של כוח אדם 

 יטות המדינהנעשתה במשטרה ובמשרד לבט"פ. בירורי השלמה נעשו בפרקל

. במסגרת הביקורת נערכו גם במשרד ראש הממשלהש במטה הסייבר הלאומיו

 בירורים בקרב גורמים באקדמיה ובתעשייה. 

 

 הליקויים העיקריים
 וניהולו במשטרה הסייבר מערך מבנה

במועד הביקורת מנה תקן היחידה  הלימה בין תקן כוח האדם לצרכים:-אי

שנדרש לצורך  הארצית לטיפול בפשיעת סייבר כשליש בלבד מהיקף כוח האדם,

התמודדות עם הנושא על פי מסקנות והמלצות שגיבשה המשטרה במהלך עשר 

 השנים האחרונות.

מבנה מערך הסייבר אינו מותאם להתמודדות עם  פיצול במבנה מערך הסייבר:

פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית. המבנה הקיים משקף את פריסת המערך 

, ובה יש פיצול 2000מת במשטרה מאז שנת ( שהייתה קייde-centralized) המבוזרת

שעוסקים בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית,  ,והפרדה של חלקי המערך

מבנה מערך מבוזר זה אינו מתיישב עם הידע המקצועי . לכפיפויות פיקודיות שונות

שנצבר בעולם, והוא מנוגד למחקרים ולעמדה שהועלתה במשטרה, בדבר הצורך 

ה אשר מתמודד עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית, מערך הסייבר במשטרש

 רכז את כלל הפעילות בתחוםויכלול יחידה מרכזית שת( centralized) ריכוזי היהי

 .זה

תשומות פעילות חוקרי הרוב המוחלט של  הסטת עבודת מחלקי הסייבר:

מחלקי הסייבר במחוזות אינם מופנים לחקירת עבירות סייבר מתוחכמות 

. פיקוד המחוז ַמְפנה את מחלקי הסייבר לסייע לצוותי שזהו ייעודם ,טכנולוגית

שנתפסות במכשירים דיגיטליים כמו מחשב, חקירה אחרים במחוז בטיפול בראיות 

אינו מאפשר מצב זה . (דיגיטליותראיות  -טאבלט, טלפון חכם ומצלמה )להלן 

ייבר להקצות את משאביהם לטובת טיפול בתיקי פשיעת ס למחלקי הסייבר

של חוקרי מחלקי  פוגע במקצועיותם ובמיומנותםו שבתחומי אחריותם,מורכבת 

יות המשטרה רואה צורך בתוספת חוקרים שיעסקו במיצוי רא. אם הסייבר במחוזות

לוודא שאין הדבר יבוא על חשבון  עליה ",סיותדיגיטליות במחוזות בעבירות "קלא

רות סייבר מורכבות ישל חוקרי המחלקים שייעודם הוא עב םהתמקצעות

  טכנולוגית.
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של מערך הסייבר ההפעלה  תפיסת התאמת המערך למאפיין הגאוגרפי:-אי

רפי הגאוג קובעת כי זהות הגוף שיטפל בפשיעת סייבר תיקבע לפי השיוך

העבירה. תפיסה זו עומדת בניגוד למאפייני פשיעה זו, שאינה  לש( הטריטוריאלי)

 לאומיים. -ארציים ובין-תחומה בגבולות פיזיים והיא בעלת היבטים כלל

אפקטיבית של  חסם לפעילותמהווה  הגאוגרפימאפיין ה חולשת מחלקי הסייבר:

בלא עשה נ, בכך שהטיפול בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית המשטרה

המסוגל  כוח אדםמתאימות,  טכנולוגיות קצו לטובת המשימה יכולותשהובטח שהו

בעבר . כמו כן להתמודד עם חשודים בכמה מחוזות, והיערכות לוגיסטית נאותה

והיקף  בתיקהמעורבים והנפגעים  מספרמערכתית של  ראייהללא נוהלו תיקים 

; לנוכח השיוך לאומיים-ביןוללא שיתוף בידע לגבי היבטים  הפגיעה בהם

חקירות מקבילות באותו תיק ללא תיאום בין היחידות הגאוגרפי מתקיימות 

 החוקרות.

המשטרה  טיפול בתיקי חקירה בהתאם למאפיין המורכבות הטכנולוגית:

לא פעלה ליצור דרך סדורה לאפיון מורכבותה הטכנולוגית של עבירת סייבר 

לה את המענה  ולתת בירההע של הטכנולוגי התחכום רמת את לקבועשתאפשר 

שכל מחלק  נמצא .לצורכי חקירה אפקטיבית של פשיעת סייבר הטכנולוגי הנדרש

ופועל בהתאם לעקרונות  ,מגדיר בעצמו את מורכבות התיקבכל מחוז סייבר 

 ו בו.שהתפתח

 

 הסייבר מערך של המטה חוליית

ובין היתר:  ,הכוח של מערך הסייבר העיקרי של חוליית המטה הוא בניית תפקידה

הידע על שיתוף ו המערך בכל הנוגע לתמונת המצב של פשיעת הסייברשיתוף 

כך יוכל מערך  עמה; הנחיה מקצועית, פיקוח ובקרה.אודות דרכי ההתמודדות 

 .הסייבר להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניו

מרכזי ומוסכם כגוף מיצבה את עצמה לא  המטה חוליית :בידעבשיתוף  חוסר

להבטחת ממשק במערך, ולא פעלה  החוקרות היחידות כלל ידע מולשיתוף  של

זאת פעלו היחידות החוקרות  בעקבות במערך. העברת ידערציף וקבוע של 

במנותק זו מזו בלי להתעדכן בעניין יכולותיהן הטכנולוגיות או בעניין דרכי 

 .התמודדותן עם תיקי פשיעת סייבר

ההחלטה על הפרדת תחומי האחריות  טה:הפרדת תחומי האחריות של גוף המ

בחשבון  האינה מביאשל גוף המטה למישור טכנולוגי נפרד מהמישור החקירתי 

י שבה המישור הטכנולוג ,את המאפיינים של פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית

 לאומי-ביןידע מקצועי ל החלטה כזו מנוגדת והמישור החקירתי כרוכים זה בזה.

 .הקיים בעולם

חוליית המטה לא מיסדה תהליכי עבודה מוסדרים בין  חולשת חוליית המטה:

חוקרי היחידות החוקרות במחוזות. לפיכך לא התקיימו ממשקי עבודה יעילים בין 

כתוצאה מכך  בין חוליית המטה.מחלקי הסייבר ובין תחנות, פשיעת הסייבר ב
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ופגיעה  וד ראיותאיב עד כדימקרים שבהם נגרם נזק לראיות דיגיטליות  אירעו

 .בתיקי חקירה

 

 ורכש תקציב

, כמעט שהוכפל מספר תיקי פשיעת הסייבר 2015-2013אף שבשנים  תקציב:

שליש, את תקציב ההצטיידות של מערך הסייבר ב 2016המשטרה בשנת צמצמה 

 כך שהיקף התקציב לרכש אינו מספיק לנוכח הגידול הניכר בדרישות השטח.

 חוקריםחסרים אמצעים מסוימים שדרושים לחוקרות ליחידות ה היעדר אמצעים:

מחסור באמצעים טכנולוגיים בתחנות קיים בראיות שנאספו;  לצורך טיפול

שיאפשרו לאזרחים למסור ראיות דיגיטליות בעת הגשת תלונה בנוגע לפשיעת 

 סייבר.

הלימה בין -אילנוכח טכנולוגי ו בשל חוסר בציוד רכישה פרטית של ציוד:

לרכוש פשיעת סייבר בתחנות  בשטח ובין הציוד הקיים, נאלצו חוקריהצרכים 

 .מכספם האישי ציוד בסיסי במאות ש"ח, כדי שיוכלו לבצע את עבודתם

 

 כוח אדם טכנולוגי ושימורו גיוס

הסייבר בשל  כוח אדם למערך לגייס קיים קושי קושי בגיוס עובדים ובשימורם:

מתחרים במגזר בהשוואה לגופים פערים בשכר שמוצע למועמדים למערך, 

טיוטת  2015גיבשו המשטרה ומשרד האוצר בספטמבר  הציבורי והפרטי. בשל כך

הסכם העסקה, ולפיו יוצע שכר גבוה בהרבה מהשכר המשולם כיום למועמדים 

בהיעדר תמריצים , כמו כן הסכם סופי. הושגלא  2017ינואר עד אך "מומחים". 

שימור כוח האדם בעל מומחיות טכנולוגית גבוהה קושי של ממש ב , ישמתאימים

עזיבת כוח האדם מוקיים חשש  בתחום פשיעת הסייבר שנקלט ביחידה הארצית,

 .האיכותי, שהוא עמוד התווך של המערך

 

 הלאומי הסייבר מטה לבין המשטרה בין ממשק היעדר

כדי למצות את מלוא הפוטנציאל והמשאבים הלאומיים הקיימים יש לשלב 

לנוכח  ייחודכלל הארגונים הפועלים במרחב הסייבר במדינה, במצד ים מאמצ

שקיים בין תופעות פשיעה ובין איומי טרור ופגיעה במתקנים חיוניים.  ההדוקהקשר 

לא פעלה יחד עם מטה הסייבר היא אף שהמשטרה הכירה בחשיבות הנושא, 

ן לבסס את תפיסת ההפעלה של מערך הסייבר במשטרה באופהלאומי כדי 

שיאפשר את התאמתה המיטבית למאפיינים המיוחדים של הפשיעה במרחב 

 הסייבר.
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 ההמלצות העיקריות

מאחר שהמשטרה סבורה שיש צורך בהקצאת משאבים נוספים למערך הסייבר, 

 מחובתה להעלות נושא זה בדיוני התקציב הנערכים בשיתוף המשרד לבט"פ

ומשרד האוצר. במסגרת זו עליה להציג גם את המשמעויות ואת ההשלכות 

הנובעות מהקצאות תקציב חסרות לתחום זה, כדי שאפשר יהיה לבחון את הצורך 

 המשטרה. שלבחיזוק מערך הסייבר בהשוואה לצרכים אחרים 

 לבחוןיחד עם המשרד לבט"פ במסגרת עבודת המטה של המשטרה עליה 

יחידה מרכזית אחת שתתכלל את הנעשה בתחום פשיעת את הצורך ב לאלתר

טכנולוגית תוך בחינת העוגנים המקצועיים המקובלים בעולם הסייבר המתוחכמת 

לצד פעילות המערך הפרוס בתחנות שמתמודד  שנידונו בספרות המקצועית, זאת

כמו עם פשיעת סייבר שאינה מתוחכמת טכנולוגית ואשר זקוק ליכולות רלוונטיות. 

התאמת תפיסת ההפעלה של המערך למאפייני פשיעת הסייבר, ל יש לפעולכן 

על  בנוסףלאומיים ומורכבות טכנולוגית. -שהם חציית גבולות מחוזיים ובין

הפרדת תחומי האחריות של המשטרה ועל המשרד לבט"פ לבחון בשנית אם אכן 

כך תואם את הידע המקצועי הקיים בעולם, התומך ב הסייבר מערךגוף המטה ב

שבכל הנוגע לעבירות מתוחכמות טכנולוגית לא תהיה הפרדה מלאכותית בין 

  המישור הטכנולוגי למישור החקירתי.

בחינות אלו נדרשות, שכן היערכות המשטרה והמשרד לבט"פ כיום לאתגרים 

אינה מתבססת  ,ולסיכונים הלאומיים של פשיעת הסייבר המתוחכמת טכנולוגית

טיפול אפקטיבי לגבי לם ועל לקחי משטרות זרות, על התפיסות המקובלות בעו

  לאיומים.את המענה הדרוש זו וספק רב אם היא נותנת  הבפשיע

בין חוליית המטה שבמערך הסייבר יעילים על המשטרה להסדיר ממשקי עבודה 

 לבין היחידות החוקרות, ובהם שיתוף מידע, הנחיה מקצועית ופיקוח ובקרה. 

מרכזיותו של מערך הסייבר, ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של הפשיעה 

המשטרה ואת המשרד והצורך במתן מענה לתלונות האזרחים, מחייבים את 

אל מול יכולת ההתמודדות  של מערך הסייבר הגדליםלבט"פ, לנתח את הצרכים 

לוודא שלרשות זאת עליהם לאור מערך עם תיקים מורכבים טכנולוגית. של ה

המערך המופקד על ההתמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית יעמוד 

התקציב הדרוש להתמודדות אפקטיבית עם האתגרים שמציבה פשיעה זו, ובכלל 

 טכנולוגית מומחיותבעל  זה תקציב לרכש ולהצטיידות, תקציב לגיוס כוח אדם

 ולוגיתטכנ מתוחכמתעם פשיעת סייבר  להתמודדות הדרוש ידעובעל  גבוהה

 הוקם.במערך מאז  שנקלט ותקציב לשימור כוח האדם

ומשרד  הלאומיעל המשרד לבט"פ, יחד עם המשטרה ובשיתוף מטה הסייבר 

 המשאבים הלאומייםמלוא הפוטנציאל, הידע ו למיצוי האוצר, לפעול בהקדם

ה לאומית כוללת של ראיימתוך איומי פשיעת הסייבר לטיפול מיטבי ב ,הקיימים

שקיים בין תופעות פשיעה ובין איומי  ההדוקלנוכח הקשר  זאת בייחוד האיומים.

 . באמצעות מרחב הסייבר טרור ופגיעה במתקנים חיוניים
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 סיכום

המתוחכמת  פשיעהבמרחב הסייבר האיצו את התרחבות ה ההתפתחויות

שכוללת עבירות נגד מחשבים, טלפונים חכמים, שרתים ורשתות  טכנולוגית

מחשבים וכן שימוש הולך וגובר בתוכנות זדוניות, בחדירה לא חוקית למחשבים 

ולמאגרים ממוחשבים, בריגול עסקי וכדומה. פשיעה זו אינה תחומה בגבולות 

דוח לאומית. ממצאי -וברמה הבין השלכות ברמה הלאומיתגאוגרפיים, והיא בעלת 

זה העלו שהמשטרה והמשרד לבט"פ הקימו אמנם מערך לטיפול בעבירות סייבר, 

מתוחכמות  סייברה עבירותלצרכים ולאתגרים של אך לא התאימו את המערך 

טכנולוגית שמתפתחות ומשתנות במהירות רבה. עבודת מערך הסייבר, שייעודו 

וע טכני ליחידות לטפל בעברות סייבר מתוחכמות טכנולוגית, מנותבת בעיקר לסי

חקירה מחוזיות המטפלות בעבירות "קלאסיות" שאינן מתוחכמות טכנולוגית, על 

 חשבון התמקצעות בלוחמה בפשיעת הסייבר.

ממצאיו של דוח זה מלמדים על כך שהמבנה הפיקודי המבוזר של מערך הסייבר, 

היעדרה של יחידה מרכזית והפרדת תחומי האחריות של גוף המטה למישור 

אין בהם כדי לתת מענה הולם לאתגרים  -ולוגי נפרד מהמישור החקירתי טכנ

שעמם נדרשת המשטרה להתמודד במסגרת הלחימה בפשיעה זו. תפיסת 

ההפעלה של המערך טעונה תיקון, שכן היא גובשה בהתאם למצב הפשיעה 

, ולא בהתאם למאפייניה הייחודיים של 2000והאתגר הטכנולוגי שהיו בשנת 

 בר שהתפתחו דרמתית מאז. אף על פי שחל גידול ניכר בהיקף פשיעתפשיעת סיי

הסייבר המתוחכמת טכנולוגית בשנים האחרונות, חל קיצוץ של ממש במענה 

התקציבי שהופנה לתחום זה במשטרה, באופן שאינו עונה על הצורך הבסיסי של 

 המערך. קיצוץ זה מונע את ההתעצמות הנדרשת לשם התמודדות עם פשיעה זו,

. לפיכך, במועד סיום הביקורת המשטרה בריחת מוחות" מהמערךואף גורם ל"

 אינה ערוכה להתמודדות עם עבירות פשיעת סייבר מורכבות טכנולוגית.

ת ממצאי הדוח מעידים כי המשטרה נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיע

 עלולמורכבת טכנולוגית. המשך פעילות המשטרה במתכונתה הנוכחית סייבר 

מתשובות המשטרה עולה אמנם  להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו.

תכניות שהינן  כי קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולותיה בתחום פשיעת הסייבר,

נדרשת פעולה  מורכבות ושיבשילו לאורך זמן. יחד עם זאת  בעלות השלכות רוחב

. על המשטרה ועל המשרד כדי לענות על הליקויים שהועלו בדוח זה נוספת

לבט"פ לפעול לתיקון הליקויים וליישום ההמלצות שהועלו בדוח בהקדם וללא 

דיחוי כדי להתאים את פעילות מערך הסייבר במשטרה לעולם רווי טכנולוגיות 

 מתקדמות ולאתגרים שבפניהם תעמוד המשטרה בשנים הקרובות. 

את המשטרה ואת אתגר לאומי המחייב  היא הסייבר תפשיעהתמודדות עם 

למאפייני פשיעת הסייבר בסס תפיסה אסטרטגית רלוונטית המשרד לבט"פ ל

המתוחכמת טכנולוגית, ולהעצים במידה רבה את יכולותיה הטכנולוגיות של 

משטרה. כל זאת בשיתוף מטה הסייבר הלאומי ותוך כדי בחינת יחידה הארצית בה

 הידע המקצועי בעולם.

 



 1857|    פשיעת סייבר

 
 ציין כי המשפט בית

 המודרנית המציאות
 והחידושים

 הפכו הטכנולוגיים
 נוחה פלטפורמה"ל

 שליליים לגורמים
 המבקשים ועבריינים

 שימוש לעשות
 שמקנה ביכולות

 הטכנולוגיה
 "לצרכיהם
 

 מבוא
הוא מרחב טכנולוגי המורכב ממחשבים, מרשתות מחשבים,  המרחב הקיברנטי

מתוכנות, ממידע ממוחשב, מתוכן דיגיטלי ומבסיסי נתונים, וכולל גם את הגורם 

המרחב  .1ר(מרחב הסייב -האנושי המורכב ממפתחים וממשתמשים בכל אלה )להלן 

מתקיים בין היתר הודות לרשת האינטרנט ולטכנולוגיית ממשק בין מחשבים. המרחב 

מאופיין בהתפתחות טכנולוגית מהירה החודרת לכל תחום פעילות בחברה המודרנית 

 ומעצבת את הפעילות החברתית, הכלכלית והמדינתית של האנושות. 

בלים שירותים במישרין או מיליארד בני אדם בעולם צורכים מידע ומק 2.5-יותר מ

בעקיפין במגוון תחומים כמו בנקאות, ביטוח, בריאות ותחבורה, וכן רוכשים באופן 

מקוון ומבצעים פעולות מקוונות לצורכי פנאי, תרבות ותקשורת באמצעות מרחב 

הסייבר. מרחב הסייבר משמש "כלי עבודה ראשון במעלה... ולארכיב כמעט אין 

, ומהווה משאב בעל 2זיכרונותיו ופרי עמלו של האדם"סופי המאכסן בתוכו את 

חשיבות מכרעת עבור מדינות, ארגונים, חברות, עסקים ואנשים פרטיים. לפיכך 

 . 3(”dependence on it“הפכה החברה המודרנית לתלויה בו )

בישראל ניכרת מגמה דומה למתרחש בעולם. לפי נתוני הלשכה המרכזית 

ממשקי הבית יש טלפון נייד אחד לפחות;  96%-לכ 2015לסטטיסטיקה מאוקטובר 

מחוברים לרשת האינטרנט. לפי הסקר החברתי של  72%-יש מחשב וכ 81%-לכ

ממשקי הבית השתמשו  42%-, כ2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספטמבר 

 באינטרנט לצורכי קניות מקוונות.

עלולות להיפגע התועלת והרווחה החברתית הנובעות מן השימוש במרחב הסייבר 

במקרים שבהם מרחב זה אינו בטוח לשימוש. בית המשפט העליון ציין כי הִקדמה 

הטכנולוגית והכלים שהיא מאפשרת אינם שמורים רק בידי רשויות המדינה ובידי 

החברה והמשק, "אלא נעשה באלו שימוש על ידי קבוצות עברייניות קטנות כגדולות, 

רונות הטמונים בהם מקדמים היטב את מטרותיהן". אשר הפנימו לפני זמן רב כי הית

עוד ציין בית המשפט כי המציאות המודרנית והחידושים הטכנולוגיים הפכו 

ל"פלטפורמה נוחה לגורמים שליליים ועבריינים המבקשים לעשות שימוש ביכולות 

 .4שמקנה הטכנולוגיה לצרכיהם"

חוק המחשבים( מבקש להגן על האינטרסים  -)להלן  1995-חוק המחשבים, התשנ"ה

הרבים שמגלם מרחב הסייבר עבור החברה מפני ניצול לרעה של מרחב זה. חוק 

עבירות סייבר או  -המחשבים מונה חמש עבירות בענייני מחשב וחומרי מחשב )להלן 

ובכלל זה מחיקת מידע )א( שיבוש פעילות תקינה של מחשב,  פשיעת סייבר(: 

)ב( עבירות באמצעות מחשב שתוצאתן תהיה מידע  מחשב ושינוי מידע במחשב; 

 לחומר( חדירה ד))ג( חדירה לחומר מחשב שלא כדין;   כוזב שיש בו כדי להטעות; 

( עריכת תוכנה או ביצוע פעולות ה) מחשב שלא כדין כדי לבצע עבירה אחרת;   
 (.Cybernetic( הוא קיצור של הביטוי המרחב הקיברנטי )Cyberמרחב הסייבר )  1

 (.2.1.11)פורסם במאגר ממוחשב,  היינץ ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל 8873/07רע"פ   2

3  .Nato Organization, National Cyber Security, Framework Manual, p. 3 (2012) 

פורסם במאגר )האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משטרת ישראל  3809/08בג"ץ   4

  .42, 5(, פסקאות 28.5.12ממוחשב, 
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 ציין 2012 בשנת כבר

 כי פ"לבט המשרד
 היא הסייבר פשיעת

על  אסטרטגי איום
 מדינת ישראל

 

לתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו; שעלולות להביא לידי שיבוש פעו

 .6ופגיעה בפרטיות 5פעולות שתוצאתן היא מידע כוזב; האזנת סתר

על הקמת מטה סייבר לאומי שישמש גוף מטה  7החליטה הממשלה 2011באוגוסט 

לראש הממשלה, לממשלה ולוועדותיה, ימליץ על מדיניות לאומית בתחום הסייבר 

ההחלטה לא תחול על הגופים המיוחדים דוגמת  ויקדם את יישומה. נקבע כי

המשטרה. עם זאת נקבע כי גם הגופים המיוחדים יהיו שותפים לגיבוש התפיסה 

 . 8הלאומית במרחב הסייבר

המשרד לבט"פ(  -המשטרה היא אחת מזרועותיו של המשרד לביטחון הפנים )להלן 

ציין המשרד  2012ת שאחראי על ביטחון הפנים של מדינת ישראל ואזרחיה. כבר בשנ

 2016לבט"פ כי פשיעת הסייבר היא איום אסטרטגי ובמסמך מדיניות השר לשנת 

נקבע כי אחד מיעדי המשרד, הוא צמצום ממדי פשיעת הסייבר. בהערכת מצב 

צוין כי שיעור ההיפגעות מפשיעת סייבר בקרב בני  2016שהכין המשרד לשנת 

גבוה יותר משיעור  - 5.8%ות ועומד על עשרים ומעלה הוא הגבוה ביותר מבין העביר

(. עוד צוין כי שיעור הדיווח 3.3%הנפגעים בציבור זה בשל עבירות אלימות )

בעבירות  45%בלבד לעומת  9%למשטרה על אירועים של פשיעת סייבר עומד על 

שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  2015אלימות. בסקר ביטחון אישי לשנת 

נים למשטרה בגין פשיעת סייבר לא היו מרוצים מטיפול מהמתלונ 90%עלה כי 

 המשטרה בתלונתם. 

 

 

 פעולות הביקורת
בדק משרד מבקר המדינה היבטים בהתמודדות  2016בחודשים מרץ עד אוגוסט 

המשטרה עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית. בין היתר נבדקו: מבנה מערך 

על מאפייניה המיוחדים; היבטים  זו הוהתאמתו להתמודדות עם פשיע , ניהולוהסייבר

. הבדיקה נעשתה זו השל כוח אדם ייחודי ושל המשאבים המוקצים לטיפול בפשיע

אג"ת(,  -אח"ם(, באגף תכנון וארגון )להלן  -באגף חקירות ומודיעין )להלן במשטרה 

 433באגף משאבי אנוש, ביחידה הארצית לטיפול בפשעי סייבר ביחידת להב 

ובמחוזות המשטרה. בדיקות נעשו גם במשרד לבט"פ, באגף ביטחון המידע וסייבר 

המדינה ובמטה  ובאגף תכנון תקצוב ובקרה. בירורי השלמה נעשו בפרקליטות

הסייבר הלאומי שבמשרד ראש הממשלה. במסגרת הביקורת נערכו גם בירורים 

בדק משרד מבקר המדינה את  2015בקרב גורמים באקדמיה ובתעשייה. בשנת 

 .9ה"היבטים בהיערכות המדינה להגנת המרחב הקיברנטי"

  
 .1979-לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט  5

 .1981-לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  6

 בנושא קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי. 7.8.11מיום  3611ס' החלטת ממשלה מ  7

, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ותפקידים משטרהגופים מיוחדים: צבא הגנה לישראל,   8

 מיוחדים ומערכת הביטחון.

 . חלקו של הדוח נותר חסוי.5(, עמ' 2016) א67 שנתי דוחמבקר המדינה,   9
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 פשיעת סייבר

כדי ניצול החידושים אירועים של פשיעת סייבר מתפתחים בקצב הולך וגובר תוך 

הטכנולוגיים, פוגעים בקורבנות רבים ברחבי העולם ומסבים נזקים כלכליים עצומים. 

כי התקפות סייבר הן  2016הפורום העולמי הכלכלי קבע בדוח הסיכונים שלו לשנת 

 למניעת לאומי-הבין , והמרכז10מבין חמשת הסיכונים הגלובליים הגדולים ביותר

 .מאירועי פשיעת סייבר מעורבים ארגוני פשיעה 80%-כי ב הצביע( ICPC) פשיעה

פשיעת סייבר גורמת נזקים כספיים ישירים ועקיפים. דוגמאות לנזקים ישירים הן 

סכומי כסף שנגנבו, אובדן זמן, פיצויים שעסקים שנפגעו עלולים לשלם בגין נזקים 

וחות ופרטי שנגרמו ללקוחותיהם ואובדן מידע בעל ערך כלכלי )למשל רשימת לק

אשראי(. נזקים עקיפים יכולים להתבטא בהורדת דירוג אשראי של חברה בגין ִפרצה 

בביצוע פעולות מצד ירידה באבטחת המידע שלה, באובדן הזדמנויות עסקיות, ב

הכרוכות הוצאות בבמרחב הסייבר, וכן  לקוחות עקב אובדן תחושת הביטחון

בלתי נזקים  ל כך פשיעת הסייבר מסבהנוסף ע. 11התגוננות מפני תקיפות עתידיותב

 .פגיעה בפרטיות ָממונִיים, כמו

 

 

 שימוש בטכנולוגיה לביצוע עבירות
מגוון העבירות שמתרחשות במרחב הסייבר הוא רחב וכולל סוגי איומים רבים 

ומשתנים, הנבדלים ביניהם משמעותית במידת התחכום הטכנולוגי של העבירות, 

 העבירותהצביע על מגוון  2013של האו"ם משנת  ם. מחקרבסוגי העבריינים ובמניעיה

עבירות ששיבשו פעולת מחשבים או הפריעו לה, עבירות  וביניהן: ,במרחב הסייבר

פריצה וגישה לא חוקית למאגרי מידע ממוחשבים, עבירות שגרמו לשינויים במידע 

מרחב הסייבר, ממוחשב, עבירות של זיוף, הונאה, גניבת קניין רוחני, גניבת זהויות ב

הרחיב את היקף  13האמריקני 3IC. ארגון 12פשעי שנאה ופשעי פורנוגרפיה וטרור

התופעה המדווחת גם למקרים האלה: מניעת שימוש באתרים וגישה אליהם; פיתוח 

והסוואתן, לדוגמה בפרסומות תמימות למראה שנועדו לסייע בגניבת  14תוכנות זדוניות

  למחשבים.  15וירוסיםכספים מחשבונות בנקים; החדרת 
 (.14.1.16) 2016דוח הסיכונים הגלובליים לשנת , הכלכלי העולמי הפורום  10

ויסמונסקי(, עמ'  -( )להלן 2015)הוצאת נבו,  הסייבר במרחב פלילית חקירה, ויסמונסקיחיים   11

55-54 . 

( 2013)פברואר  Comprehensive Study on Cybercrimeסוכנות האו"ם לסמים ופשיעה  מחקר  12

  מחקר סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה(. -)להלן 

 ראו:  13

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, 2015, Internet Crime Report 

(https://www.ic3.gov). 

 ביצוע פעולות לא חוקיות.תוכנה זדונית היא תוכנה המשתמשת במרחב הסייבר לשם   14

 בו שינויים כגון במידע האגור בו.   וירוס מחשב הוא תוכנה המוחדרת למחשב ומבצעת  15

https://www.ic3.gov/default.aspx
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 עושה סייבר פשיעת
 נרחב שימוש

" אפלות רשתות"ב
 טכנולוגיות ובפעולות

 מתוחכמות
המשתמשות הן 

בטכנולוגיה מתקדמת 
המקשה את פענוח 

הפשעים והן בתוכנות 
זדוניות לשם 

השתלטות על מיליוני 
 מחשבים
 

עברייני סייבר המומחים בטכנולוגיה ובמחשבים מבצעים עבירות כמו: פריצה 

למאגרים ממוחשבים; הפצת תוכנות ממוחשבות מתוחכמות לשם ריגול עסקי; גניבת 

מספרי כרטיסי אשראי; בניית מתקנים להעתקת מספרי כרטיסים מכספומטים; 

פשיעת סייבר. כל אלו תמורת תשלום  פרסום חוברות הדרכה בתחומים שונים של

המפורט במחירון מסודר. תופעה זו של "שירות לקוחות" מעידה על הזמינות, על 

הנגישות ועל הקלות בביצוע פשעי סייבר מתוחכמים טכנולוגית גם למי שאינו מיומן 

 בכך.

 טכנולוגיות מתוחכמות ובפעולות 16פשיעת סייבר עושה שימוש נרחב ב"רשתות אפלות"

 מתקדמת המקשה את פענוח הפשעים והן בתוכנות הבטכנולוגי משתמשות הןה

תמימים ברחבי  17(hosts"מארחים" )מיליוני מחשבים  עלזדוניות לשם השתלטות 

 שעל פי פקודה מבצעים פשעי סייבר במחשבים ובשרתים אחרים.  ,העולם

 ידיבין היתר על  2014ברחבי העולם והתגלתה בשנת  שפעלה זדונית תוכנה

 שימש (master) מרכזי שרת: הזהממחישה את האמור לעיל באופן  האף.בי.איי,

 מארחים )ובכלל זה טלפונים חכמים(, באמצעות הדבקתםלבניית רשת מחשבים 

 באמצעות. אחת האפשרויות להדבקה היא בעליהם ידיעת ללא זדונית בתוכנה

הודבקו ש. כמיליון מחשבים בדואר אלקטרונילמראה שנשלח  תמים קישורפתיחת 

וגניבת  למחשבחדירה  כמוחוקיות  לאוביצעו יחד פעולות  גויסובתוכנה הזדונית 

 מחשב ומניעת וירוסי הפצת, ת קובצי מחשבמידע פרטי ועסקי, סחיטה על ידי הצפנ

מהשרת המרכזי  ובלישק לפקודהגישה לאתרי אינטרנט. פעולות אלו נעשו בהתאם 

 :ה זדוניתתוכנשל  הפעולל ההמחשלהלן בתרשים . אליתטריטורי וובלי שהוגבל

 
"רשתות אפלות" מתבססות על רשתות תקשורת אנונימיות המוצפנות ברמה גבוהה ועל אתרי   16

ואינם  יםמסוימאינטרנט שהגישה אליהם מוגבלת באופנים שונים, כך שהם נגישים רק לגורמים 

 . באינטרנט הרגילה התקשורת לצורת בניגוד, מופיעים במנועי החיפוש המקובלים

מחשב מארח בהקשר זה הוא מחשב שגורם עברייני משתלט עליו ללא ידיעת בעליו ומבצע   17

לדוגמה, אחת התקיפות שמתבצעת באמצעות מחשבים מארחים . באמצעותו פשעי סייבר

  (.DDosשרתי מחשבי באופן המונע התחברות אליהם )מתקפת  מטרתה לגרום לנפילת אתרים או
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  ה זדוניתתוכנשל  הפעולל ההמחש: 1 תרשים

 

 מקור: אתר האינטרנט של האף.בי.איי בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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מעל מיליון מחשבים הודבקו ושימשו התוכנה הזדונית גרמה בין היתר לנזקים האלה: 

לביצוע פעולות ללא ידיעת  (botnetשכינויה המחשבים המארחים ) לרשתתשתית 

ובהם נזקי  ,במאות מיליוני דולרים ורכועשהגלובליים  כספייםנזקים נגרמו  ם;בעליה

מיליון  30-; זוהו תשלומי כופר בסך של כבקירוב קורבנות 234,000-פגעו בשסחיטה 

הזדונית נדרש שיתוף  התוכנה. כדי להשבית את פעילות 2013דולר במהלך שנת 

 עשר מדינות. מצדפעולה 

העבירות לשלוש מחלקת את בפשיעת סייבר  יעילהמובילה בעולם לטיפול  הגישה

: 18בעיקר מרמת התחכום הטכנולוגי ששימש לביצוע העבירות המושפעותקטגוריות 

 )ב( עבירות הפיזי שביצוען נעשה בסיוע מחשב; במרחב  שהושלמו )א( עבירות

 נגד )ג( עבירות  (;cyber enabled crimeמחשבים ) "קלאסיות" שבוצעו באמצעות

לן בתרשים פירוט סוגי העבירות ורמת (. להcyber dependent crimeמחשבים )

 התחכום הטכנולוגי השלוב בהן.

 טכנולוגי  תחכום רמת לפי העבירות סוגי: 2תרשים 

 
  מקור: מידע מספרות מקצועית בעיבוד משרד מבקר המדינה.

סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה; דוח הסוכנות המרכזית  ; מחקר35-32, עמ' ויסמונסקי  18

 ,National Crime Agency, NCA Strategic Cyber Industry Groupלהתמודדות עם פשיעה באנגליה 

Cyber Crime Assessment 2016 (July 2016). 
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 דעמי לקבל קושי קיים
 היקף לגבי מלא

, הסייבר עבירות
 הגדול שחלקן מאחר

, בישראל. מדּווח אינו
 הלשכה של סקר לפי

 המרכזית
 לשנת לסטטיסטיקה

  נפגעו, 2015
 אדם בני 230,000-כ

 סייבר מפשיעת
 

 היעדר נתונים

קיים קושי לקבל מידע מלא לגבי היקף עבירות הסייבר, מאחר שחלקן הגדול אינו 

ה היתר, מדּווח, בין )א( פגיעה בקורבנות רבים בפיזור  : 19בגלל הגורמים האל

גאוגרפי נרחב, ומידת הנזק לכל קורבן לרוב אינה גבוהה במידה שמניעה אותו 

)ב( בעליהם של המחשבים שבאמצעותם בוצעו תקיפות אוטומטיות על  לדווח;

)ג( קורבן העבירה )למשל קורבן גניבת מידע   מחשבים אחרים לא היו מודעים לכך;

)ד( הסתרה  ממחשב וציתות לתקשורת באינטרנט( כלל לא היה מודע לפגיעה בו; 

של ספקי שירות אינטרנט שהותקפו או של נותני שירותים מקוונים אחרים מחשש 

 לבריחת לקוחות ולפרסום שלילי.

 חרף הקושי בקבלת נתונים מלאים, להלן הנתונים הקיימים בעולם ובישראל: 

לפשיעת  קורבן נפלו 2015 בשנתממשתמשי מרחב הסייבר בעולם  34%-כ .1

 . 20אחת לפחות פעם סייבר

כשני מיליון אירועים מדּווחים בגין פיתוח, הפצה  2015באנגליה בוצעו בשנת  .2

אירועים מדּווחים של חדירה  400,000-ושימוש בווירוסים במרחב הסייבר וכ

; כן צוין באנגליה בסקר של איגוד הקמעונאים הבריטי 21אסורה למידע פרטי

מהתאגידים במגזר הקמעונאי נפגעו מתוכנות זדוניות  80%-כי כ 2013לשנת 

מהתאגידים נפגעו מחדירה אסורה למערכות  60%-כולל תוכנות ריגול עסקי, כ

 נפגעו מהתקפות מניעת שירות. 50%-המחשבים והמידע שלהם וכ

( בנזק הכספי שנגרם 90%בארצות הברית חל גידול של פי שניים בקירוב )מעל  .3

מיליארד  1.007-ל 2012מיליון דולר בשנת  525-בגין פשיעת סייבר מדּווחת, מ

 .201522דולר בשנת 

בישראל, לפי סקר ביטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  .4

בני אדם  195,000-בני אדם מפשיעת סייבר, לעומת כ 230,000-, נפגעו כ2015

שנפגעו מעבירות אלימות או מעבירות של איום באלימות. לפי נתוני המשטרה 

 אירועים.  5,089דווחו למשטרה  2015בשנת 

מהסקירה לעיל עולה כי התחכום הטכנולוגי של פשעי סייבר מצריך היערכות 

ובמוכנות של גורמי אכיפת חוק להתמודדות עם מתאימה. רכיב יסודי בהיערכות 

פשיעת סייבר הוא יצירת מערכת מתודולוגית שתבטא את המגוון העצום של 

התופעות שנצפות במרחב הסייבר, ותותאם למידת תחכומן הטכנולוגי והתעדכנות 

. בית המשפט 23בחידושים, מתוך חיזוק יכולות המשטרה לאיתור של נזקים ומזיקים

 העליון ציין כי "בקַרב טכנולוגי זה שאנו מצויים עדיין בעיצומו... הרשויות... חייבות 
 . 63-51, עמ' ויסמונסקי  19

תמונת פשיעת סייבר ארצית ", בתוך משטרת ישראל, 2015"מגמות בעולם הסייבר לשנת   20

 (.3.3.15) 2015סיכום שנת 

 .CSEW Fraud and Cyber-crime Development: Field Trialסקר פשיעה של אנגליה ּווילס:   21
 ראו:  22

U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, 2015, Internet Crime Report 

(https://www.ic3.gov). 

 . 273-230, 172-171, 27-24(, עמ' 2010)הוצאת נבו,  פשיעת סייבר הרדוף, אסף  23

https://www.ic3.gov/default.aspx
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להישאר עם היד על הדופק הטכנולוגי ולאמץ במהירות גדולה כלים ושיטות 

 .24מתקדמים שיסייעו להן בביצוע מלאכתן"

הגידול הניכר בעבירות במרחב הסייבר ובנזקיהן והתעצמות היכולות 

טכנולוגיות שמשמשות את העבריינים, מדגישים את חובתה של המשטרה ה

להקים מערך מקצועי שיבטיח טיפול יעיל בפשיעת הסייבר המתוחכמת 

מערך הסייבר(. משרד  -טכנולוגית וייתן מענה למאפייני פשיעה זו )להלן 

מבקר המדינה בדק את היערכות המשטרה לטיפול בפשיעה זו, להלן 

  הממצאים.

 

 
פורסם במאגר )האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' משטרת ישראל  3809/08בג"ץ   24

 . 5(, פסקה 28.5.12ממוחשב, 
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  וניהולו במשטרה הסייבר מערך מבנה

 הקמת היחידה הארצית: תקן כוח האדם
קובעת כי  1969-פקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[, התשכ"ט

חיפוש במחשב ייעשה רק על ידי איש משטרה, שהוכשר לכך על ידי משטרת ישראל 

 קר מיומן(.חו -המוסמך לבצע את החיפוש אחר ראיות דיגיטליות )להלן 

בעקבות חקיקת חוק המחשבים והעלייה בפשיעת הסייבר בעלת תחכום טכנולוגי 

על הקמת מפלג לעבירות מחשב  2000בארץ ובעולם החליטה המשטרה באפריל 

בין יתר תפקידיה הוטלו  היחידה הארצית( ביחידה הארצית לחקירות הונאה. -)להלן 

סקות בחדירה למחשבים; לחקור על היחידה המשימות האלה: לחקור עבירות העו

עברות "קלאסיות" המתבצעות בסביבת מחשב; להעניק סיוע חקירתי בהפקת ראיות 

דיגיטליות ממחשבים; לאסוף מידע מודיעיני על עבירות המתבצעות בסביבת מחשב 

או באמצעות האינטרנט; לפתח תוכנות ושיטות חקירה ייחודיות הנוגעות לעבודת 

יחידה להכשיר חוקרים מיומנים. בפקודת ההקמה נקבע כי היחידה. כן הוטל על ה

 .ה מספר תקנים מועטביחידה הארצית יהי

חוקרים מיומנים  המשטרה במחוזות הקמת היחידה הארצית נקלטו בד בבד עם

. עבור המחוזות ראיות דיגיטליות ממחשבים להפיק משימתם העיקרית הייתהש

כך שמערך הסייבר של המשטרה כלל חוקרים אלו לא היו חלק מהיחידה הארצית. 

 חוקרים מיומנים ביחידה הארצית וכן חוקרים מיומנים במחוזות.

במהלך השנים בחנו המשטרה והמשרד לבט"פ את היערכות המשטרה ומוכנותה 

 להתמודדות עם פשיעת סייבר וכן נבחנו צרכיה המשתנים. להלן הפרטים:

 לבדיקתצוות רה במשטהוקם  2006 בשנת :2006 משנת הבדיקה צוות .1

הצוות כי המשטרה מתקשה לנהל  העלה מחשב. בבדיקתו בעבירות הטיפול

חקירות אפקטיביות, הן בשל אופי העבירות שהן חוצות גבולות גאוגרפיים והן 

בשל העלייה במורכבותה הטכנולוגית של פשיעת הסייבר והעלייה בהיקפי 

 העבירות בארץ ובעולם. 

)א( תחום הטיפול של היחידה   :ובהן, המשטרה בעבודת חולשות זיהה הצוות

הארצית אינו מוגדר;  )ב( היחידה אינה מסוגלת לתת מענה מספיק למגוון 

תפקידיה, ואין ביכולתה לחקור תיקים מורכבים רבים לאורך זמן;  )ג( חשש 

לחקירות מקבילות שמבצעות יחידות חוקרות שונות בשל חוסר בגורם המרכז 

)ד( אין הדרכה לכלל המשטרה לטיפול במתלוננים   תיקים ברמה הארצית;

בנושא עבירות מחשב;  )ה( עבודת החוקרים המיומנים במחוזות המשטרה 

בהפקת ראיות דיגטיליות נעשית כתפקיד הנוסף על תפקידם העיקרי במחוז 

)נע"ת(;  )ו( תחומי המודיעין, האיסוף וההערכה מכווני פשיעת סייבר לוקים 

 בחסר.

ץ שהיחידה הארצית תכלול מטה שיעסוק, בין היתר, בהנחיות הצוות המלי

מקצועיות ובניהול הידע בתחום פשיעת הסייבר; תהיה בעלת יכולת מודיעינית 

וטכנולוגית משמעותית; תיתן מענה לכל עבירות המחשב בישראל; תהיה 
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ם. הוצע כי ליחידה הארצית יוקצו תקנים כדי שתוכל לעמוד "כפופה לראש אח

ושבכל מחוז במשטרה יוקם מערך של חוקרים מיומנים שיעסוק בהפקת  ביעדיה,

 ראיות דיגיטליות ממחשבים.

הצוות, לרבות ההמלצה שהתייחסה לכוח האדם הדרוש  נמצא כי המלצות

 יושמו. לא כדי שהיחידה הארצית תוכל לעמוד ביעדיה,

ם שהוצגה "נערכה עבודת מטה באח 2009בשנת  :2009 משנת המטה עבודת .2

בפני ראש אג"ת. המסקנה העיקרית מן העבודה הייתה כי תקינת כוח האדם, 

, אינה מאפשרת טיפול הולם בפשיעת סייבר. 2006שלא השתנתה מאז שנת 

 בשני שלבים. הנחה ראש אג"ת דאז כי היחידה הארצית תתוגבר 2009באפריל 

 ש"ח. מיליוני  145-סוכם שהתקציב שיופנה לתגבור היחידה יסתכם ב

נמצא כי למרות עבודת המטה ולמרות הנחיית ראש אג"ת להגדיל במידה 

לא נעשה שינוי  2010-2009רבה את כוח האדם ביחידה הארצית, בשנים 

 של ממש במערך כוח האדם של היחידה הארצית.

שנערכה באח"ם לבכירי  2009הוצגו עקרונות עבודת המטה משנת  2011במרץ  .3

ולפיהם תגדל היחידה  -ם ואג"ת "אח -טרה המשרד לבט"פ ולפיקוד המש

 אמצעים, הארצית בשני שלבים שכוללים בצדם תקציבים לצרכים טכנולוגיים

יחידתיים וכלי רכב, ותכלול יחידות חקירה לצד גוף מטה שיעסוק בהנחיה 

 . מקצועית, בפיקוח, בהדרכה ובתכלול ידע

ק בפשיעה במסמך מדיניות בנושא "המאב :2012 משנת המדיניות מסמך .4

צוין, כי במשטרה טרם פּותח  2012במרחב הקיברנטי" של המשרד לבט"פ מיוני 

מענה הולם לפשיעת סייבר, וכי היכולות הקיימות בתחום האכיפה של פשיעת 

סייבר הן "דלות ביותר", "זניחות" ו"מוגבלות מאוד". כן צוין כי המערך במשטרה 

בחובה פשיעת סייבר, וכי  אינו מפותח בכל הקשור לממד החדשנות הטומנת

טכנולוגי להתמודדות עם פשיעה מסוג -בידי המשטרה אין את הידע המקצועי

 זה. 

המלצות מסמך המדיניות הדגישו במיוחד הן את הצורך לבנות "יכולת לנהל 

פרשיות חקירה מורכבות", והן את הצורך להגדיל במידה רבה את מספר 

בר ולאייש את המערכים בחוקרים החוקרים המקצועיים שעוסקים בפשיעת סיי

בעלי הכשרה אקדמאית ומקצועית רלוונטית. כמו כן התייחסו ההמלצות לצורך 

בחיזוק יכולות המשטרה להפיק ראיות דיגיטליות ממחשבים. ההמלצות קבעו כי 

. "קיימת חשיבות קריטית למימוש המהלך להקמת יחידה גדולה ומקצועית יותר"

כח אתגרי פשיעת הסייבר, תידרש הרחבה נוספת "פ הדגיש כי לנולבט המשרד

ההמלצות נכללו כחלק מיעדי  ."תוך מספר שנים לא גדולב"של המערך 

 .2013-2012המשרד לבט"פ לשנים 

במשרד לבט"פ בנושא "הקמת  2012בדיון שהתקיים בנובמבר  :2013 תכנית .5

 2013יחידה ללחימה בפשיעת סייבר" הוחלט על תכנית אופרטיבית לשנת 

תכלול הקמת יחידה ארצית לחקירת פשעי סייבר וחיזוק יחידות ההונאה ש
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 שהצרכים אף

 להתמודדות הנדרשים
 היו סייבר פשיעת עם

 שוב והועלו ידועים
 תופעול ,ושוב

 והמשרד המשטרה
 מימשו שניםה במהלך

 קטן חלק רק
 המלאה מהתכנית

 עם להתמודדות
 אתגרי התעצמות
 זה בתחום הפשיעה
 

במחוזות. תכנית זו הוגדרה "שלב ראשון בתכנית ארוכת טווח... שבסופה הן 

בשל היעדר מקורות  היחידה הארצית והן המחלקים במחוזות יחוזקו", זאת

 .2009משנת למימוש התכנית המלאה 

את התכנית ל"הקמת המערך למאבק  פרסם אג"ת 2013כפועל יוצא, ביוני 

ותאפשר "לרכז את פעולות  בפשיעת סייבר", שתהווה "קפיצת מדרגה"

המשטרה בתחום הסייבר... מתוך שאיפה להיות צעד אחד לפני הפשיעה 

קיבלה התכנית אישור ארגוני  2013המתפתחת במרחב הסייבר". בחודש אוגוסט 

  .מהמשרד לבט"פ

רד לבט"פ ולמשטרה, כי אף שהצרכים משרד מבקר המדינה מעיר למש

הנדרשים להתמודדות עם פשיעת סייבר היו ידועים והועלו שוב ושוב במהלך 

שנים מימשו רק הת המשטרה והמשרד במהלך ו, פעול2006עשר שנים מאז 

חלק קטן מהתכנית המלאה להתמודדות עם התעצמות אתגרי הפשיעה 

 בתחום זה. 

במהלך השנים הללו נעשו בדיקות ועבודת מטה, גובשו המלצות ואושרו 

תכניות היערכות שכולן הצביעו על צורך ברור ומובהק להגדיל באורח ניכר את 

מספר התקנים ביחידה הארצית, ולאיישם בשוטרים בעלי הכשרה מקצועית 

ית היה התקן של היחידה הארצ 2016רלוונטית. למרות זאת נמצא כי רק בשנת 

)השלב  2010בסדר גודל שלפי המלצת המשטרה היה אמור להיות כבר בשנת 

הראשון של התכנית המלאה(. יצוין כי גם תקן זה הוא כשליש בלבד מהיקף 

 כוח האדם הדרוש על פי המלצות המשטרה והמשרד לבט"פ בעבר. 

תשובת  -)להלן  2016בתשובת המשטרה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

מומשה בחלקה הן על ידי הקצאת  2013ה המשטרה כי תכנית המשטרה( ציינ

משאבים חיצוניים ייעודיים למטרה זו והן באמצעות הקצאת משאבים ממקורות 

משטרתיים. לדברי המשטרה היא והמשרד לבט"פ פועלים להעלאת מודעותם של 

הגופים המתקצבים לצורך בהקצאת משאבים נוספים למערך הסייבר. בתשובתה 

התשובה הנוספת( ציינה  -)להלן  2017משרד מבקר המדינה מפברואר הנוספת ל

אין לתלות את המענה לאיומי הסייבר רק בכמות כוח האדם המשטרה כי עם זאת, 

ממומשת גם  אחריות המשטרה בתחום זה הקיימת בפועל ביחידה הארצית, וכי

ה שלהם זיקה ישירה ועקיפה למימוש אחריות המשטרבאמצעות מערכים אחרים 

, שנועד 25ובהם מערך לאיסוף מידע במרחב הסייבר ומערך המאו"רבתחום הסייבר, 

. ות החברתיותשתרבהיבטים של אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער בלטפל 

המשטרה הוסיפה כי כמו כן ייפרסו בתחנות המשטרה אמצעים טכנולוגיים להפקת 

 .26ראיות דיגיטליות

תשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר אגף התקציבים במשרד האוצר מסר ב

כי הוא אינו מתנגד לתגבור יחידת הסייבר ומייחס חשיבות לטיפול בנושא  2016

במסגרת המשאבים הקיימים והעתידיים. לדבריו, במהלך דיוני התקציב קובעים 

 המשרד לבט"פ והמשטרה את סדרי העדיפויות, ולפיהם מוקצה תקציב המדינה. 
 (. 27.9.16) 1972( ומס' 17.1.16) 1006החלטות ממשלה מס'   25

 ."שיתוף בידע - חוליית מטה"בפרק  להלןראו   26
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 בתחום היכולות פיצול

 מבטל הסייבר פשיעת
 רבים יתרונות

 עם יעילה בהתמודדות
, סייבר פשיעת

 של בקיומה הטמונים
 גדולה מרכזית יחידה
 וחזקה

 

ח אדם למערך הסייבר לא נידון במהלך דיוני התקציב לשנים ואולם, נושא תקני כו

 . 2018-2017-ו 2016-2015

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי מאחר שהיא סבורה שיש צורך 

בהקצאת משאבים נוספים למערך הסייבר, אך לטענתה הדבר נמנע ממנה 

בשל היעדר מקורות תקציביים, מחובתה להעלות נושא זה בדיוני התקציב 

הנערכים בשיתוף המשרד לבט"פ ומשרד האוצר. במסגרת זו עליה להציג גם 

ואת ההשלכות הנובעות מהקצאות תקציב חסרות לתחום זה,  את המשמעויות

כדי שאפשר יהיה לבחון את הצורך בחיזוק מערך הסייבר בהשוואה לצרכים 

  המשטרה. שלאחרים 

עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי בצד הפעולות שפירטה המשטרה 

בתשובתה הנוספת, עליה לתת מענה גם לפשיעת סייבר מתוחכמת העושה 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומגוונות שמשתנות במהירות רבה. מענה כזה 

מחייב כוח אדם מיומן וייעודי שיעסוק בכך, נוסף על המערכים המשלימים, 

 שלא נועדו לטפל בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית.

 

 

 מערך הסייברמבנה 
ממחקרים, מדוחות ומדיונים שעוסקים בהקמת מערכים משטרתיים עולה כי יש צורך 

מובהק בקיומה של יחידת פיקוד מרכזית שתהיה בעלת היכולות המקצועיות 

מוקד ידע, תיאום, להתמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית וכן תשמש 

 ייעוץ והכוונה לכלל המשטרה בנושאי פשיעת סייבר. להלן דוגמאות:

, שדן בחקירת פשעי סייבר ופשעי 2012מפברואר  27NEIA-במחקר של ארגון ה .1

טכנולוגיה, צוינה החשיבות בדבר יחידה מרכזית שתפתח גישה אחודה 

וחד לנוכח להתמודדות עם פשיעת סייבר. הצורך ביחידה מרכזית גובר במי

המעבר של פשיעת סייבר לפשיעה מתוחכמת טכנולוגית ולנוכח העובדה 

שפעמים רבות נדרשת התמודדות עם ראיות דיגיטליות מורכבות. לפי המחקר, 

טיפול מיטבי בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית חייב להיות תחת יחידה 

 מרכזית, כדי ליצור תיאום מירבי במערך שיביא לטיפול אחיד.

עולה כי פיצול היכולות  28מחלקת אסטרטגיה באג"ת 2014מחקר שפרסמה בשנת מ .2

בתחום פשיעת הסייבר מבטל יתרונות רבים בהתמודדות יעילה עם פשיעת סייבר, 

הטמונים בקיומה של יחידה מרכזית גדולה וחזקה. לפי המחקר ריכוז משאבים   
27  National Executive Institute Associates (www.neiassociates.org/cybercrime-and-technology). 

העיקר "יחידות סייבר ייעודיות בארגוני משטרה: סקירת מודלים ארגוניים ופרקטיקות מיטביות",   28

קטיקות מיטביות של יחידות סייבר סקר מודלים ארגוניים ופר המחקר (.2013-2012)במחקר 

יחידות סייבר  18עבודות מחקר של האיחוד האירופי שבחן משטרתיות, בהסתמכו בין היתר על 

(, וכן על UNAFEI, 2009(, מחקר שנעשה באו"ם )IPA, 2011משטרתיות במדינות שונות באירופה )

 .בחינת הפרקטיקות המומלצות של האף.בי.איי ושל משטרת דרום קוריאה

http://www.neiassociates.org/cybercrime-and-technology
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יקף, לנוכח מאפשר להתמודד באופן אפקטיבי יותר עם פשיעת סייבר רחבת ה

היותה פשיעה ברמה טכנית גבוהה וחוצת גבולות. כן צוין במחקר כי יחידה מרכזית 

אחת מביאה לידי תיאום טוב יותר בין כלל הגופים המעורבים בחקירות פשעי סייבר 

ולריכוז משאבים באופן שימנע כפילויות בחקירות, שכן עבריין סייבר יכול לתקוף בו 

 י המדינה. בזמן כמה נקודות בכל רחב

בדוח ביקורת שהכין משרד המשפטים האמריקני על מערך האף.בי.איי לטיפול  .3

, צוינה החשיבות בדבר יצירת מערך מרכזי מאוחד 201529בפשיעת סייבר מיולי 

שיכלול את כלל כוח האדם המיועד להתמודדות ולטיפול באירועים במרחב 

י המערך. צורך זה הסייבר, כדי שיוכל לתאם ולתזמן את פעילותם של חוקר

עבירות סייבר דווחו ליחידות שונות אותן ש התעורר ביתר שאת בעקבות העובדה

. מציאות זו פגעה הן ביכולת 30ברמה הארצית וברמה המקומית בארצות הברית

לטפל באירוע בצורה אחודה והן בתכלול הידע בתחום בין כל הכוחות הפועלים 

 במרחב זה.

ם "ם ואג"ת, ציין סגן ראש אח"השתתפות פיקוד אח, ב2015בדיון שנערך בינואר  .4

מחייבים דאז כי "אופיין של העבירות בעולם הקיברנטי והאתגרים הטכנולוגיים 

איחוד כוחות ויכולות ברמה הארצית, על מנת להביא לשיפור יכולות 

 " )ההדגשה אינה במקור(. האכיפה בתחום

תפיסת הפעלה של מערך ם צוות עבודה לכתיבת "הקים פיקוד אח 2015במרץ 

ם את תפיסת ההפעלה בפני פיקוד "הציגה חטיבת החקירות באח 2015הסייבר. ביוני 

ם ואג"ת. לפי תפיסת ההפעלה, שבעקבותיה נקבע נוהל בנושא "הפעלת "אח

המערך לחקירת עבירות בסייבר, עבירות מחשב ומיצוי ראיות ממחשב" מחודש יוני 

ניגוד לעמדה המקצועית שהוצגה המלמדת על תפיסת ההפעלה(, וב -)להלן  2015

הצורך ביחידה מרכזית, הוחלט כי הטיפול בפשיעת סייבר יפוצל בין שלושה גופים, 

 כדלהלן: 

תשמש יחידת מטה באח"ם בכפוף לראש חטיבת החקירות  :סייבר חוליית .1

)א( תיאום פעילות   חוליית המטה(, ותבצע את התפקידים האלה: -)להלן 

)ב( הנחיה מקצועית וריכוז הדרכות והכשרות ליחידות  רות; היחידות החוק

  )ג( פיקוח ובקרה על ניהול תיקי חקירה;  החוקרות ולחוקרים המיומנים; 

)ה( רכישת ציוד מיוחד לטובת  )ד( איסוף מידע שוטף בהיבט הארצי והעולמי; 

 המערך.

 תהיה כפופהבתחום הסייבר,  המשטרהאת פעולות  תרכז :ארצית יחידה .2

)א( חקירת עבירות  האלה: תעסוק בתחומים ו 433פיקודית למפקד יחידת להב 

ברמה הארצית ועבירות חמורות ומורכבות )"עבירות מחשב איכותיות"(, וכן 

עבירות המעוררות עניין ציבורי רב, עבירות בעלות היבטים ביטחוניים ועבירות 

אחריות על הנחייתן  )ב( קבלת הדורשות שיתוף פעולה עם גורמי חקירה בחו"ל; 

המקצועית של יחידות חקירה אחרות במערך וסיוע לחוליית המטה בכל הקשור   
29  Audit of the Federal Bureau of Investigation's Implementation of Its Next 

Generation Cyber Initiative (July 2015)  דוח הביקורת על מערך האף.בי.איי(.  -)להלן 

, שהדיווחים על אודות נזקיה התבטאו בתלונות הן לכוחות אכיפת חוק ה זדוניתכך לדוגמה תוכנ  30

 והן לכוחות מקומיים, בלי שהיה גורם מתכלל. מדינתיים
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להדרכה ולהכשרה, ובכלל זה הכנת "קורס חוקר מיומן בסיסי" וקורס "חוקר 

 )ג( אחריות לכשירות החוקרים המיומנים, יצירת קשרים מיומן מתקדם"; 

רך מחקר ופיתוח שיעניק פתרונות )ד( הקמת מע לאומיים ואיסוף מודיעיני; -בין

 הדיגיטליותהראיות  מיצוי )ה( טכנולוגיים מתקדמים ליחידות החוקרות; 

, באמצעות הקמת ֶמְחלק מיוחד 433ממחשבים עבור יחידות החקירה בלהב 

 בנושא. 

 :במחוזות סייבר פשיעת חוקרי מערך .3

 - להלן) 31ותמחוזייהיו כפופות למפקדי יחידות  :מחוזיות סייבר יחידות .א

מתוחכמות  סייבר עבירות בלעדיבאופן מחלקי סייבר(. המחלקים יחקרו 

פיקודית או תיקים שהיחידה  כפופים הם שאליו המחוז בתחומי שאירעו

. מחלקי רה אותר במחוז"יכאשר מקום ביצוע העב"הארצית העבירה אליהם 

הסייבר במחוזות יסייעו ליחידות החקירה האחרות במחוז לטפל בעבירות 

 "קלאסיות" שבוצעו בתחומי המחוז, ובכלל זה הפקת ראיות דיגיטליות. 

יהיו כפופים למפקדי  :דיגיטליות ראיות להפיק שתפקידם חוקרים .ב

( ותפקידם ימ"ר -התחנות או למפקדי היחידות המרכזיות במחוזות )להלן 

לסייע בכל הקשור להפקת ראיות דיגיטליות במסגרת טיפול המחוז בכלל 

 תיקי החקירה. 

בתרשים להלן מבנה מערך הסייבר שנגזר מתפיסת ההפעלה המפוצל לשלושה 

 מערכים נפרדים:

 
 במועד הביקורת מחלקי הסייבר המחוזיים היו כפופים ליחידות ההונאה המחוזיות.  31
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 מבנה מערך הסייבר וכפיפות היחידות: 3תרשים 

 

 מקור: נתוני המשטרה בעיבוד משרד מבקר המדינה.

צות שהובאו במחקרים בארץ ובעולם כאמור מייחסות חשיבות לכך שמערך ההמל

הסייבר שעוסק בהתמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית יהיה ריכוזי 

(centralized ויכלול יחידה מרכזית שתרכז את כלל הפעילות בתחום זה, ואליה יהיו )

. זאת לצד, חוקרי הסייבר כפופים, פיקודית ומקצועית, כל מחלקי הסייבר המחוזיים

 מתוחכמת שאינה סייבר פשיעת עם הפרוסים בתחנות ובימ"רים שמתמודדים

 טכנולוגית ואשר זקוק ליכולות רלוונטיות.
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, 2015ם בינואר "ואולם, בניגוד להמלצות הללו ולעמדה שהביע סגן ראש אח

מבנה המערך שייעודו התמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית 

( לכפיפויות פיקודיות שונות ואינו בעל מוטת שליטה de-centralizedמבוזר )

, וחוקרי מחלקי 433מרכזית: היחידה הארצית פועלת בכפוף לפיקוד להב 

הסייבר כפופים כל אחד לפיקוד המחוז שבו הוא פועל, ועקב כך היחידה 

 מתוחכמת סייבר פשיעת עם בהתמודדות הארצית ומחלקי הסייבר עסקו

 נולוגית כל אחד בנפרד, באופן מבוזר שאינו אפקטיבי, כפי שיפורט להלן.טכ

גם לאחר הקמת המערך הייתה מחלוקת לגבי יעילות מבנה המערך המפוצל 

שאימצה המשטרה ובעניין התאמתו להתמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת 

  טכנולוגית:

במחוזות ושל היחידה , בנושא "תפיסת ההפעלה של מחלקי הסייבר 2015בדיון מיוני 

הארצית", טען ראש חטיבת החקירות באח"ם דאז כי היחידה הארצית צריכה להיות 

על מחלקי הסייבר, וכי יהיה צורך  -הן פיקודית והן מקצועית  -בעלת מוטת שליטה 

בפני ראש  433ציין ראש להב  2015לשנות את תפיסת ההפעלה שהוצגה. באוגוסט 

וטיפול אחידים" יש להכפיף את מחלקי הסייבר ליחידה ם ש"כדי ליצר מדיניות "אח

 הארצית. 

בסיכום ביקורת שערך אג"ת בנושא "היחידה הארצית לחקירת עבירות הסייבר 

משמעית ברורה לגבי -נכתב כי למשטרה "אין עמדה חד 2015" מאוגוסט 433בלהב 

 המבנה הרצוי של היחידה כיחידה ארצית אחת או ככזאת הכוללת גם שלוחות

מחוזיות". בהמלצות דוח הביקורת נכתב כי יש "לבחון את מבנה היחידה לאור 

 הצרכים שעלו מאז הקמתה". 

המשטרה מסרה בתשובתה כי מבנה המערך הקיים נידון פעמים רבות, אך פריסתו 

נעשתה "בכפוף למבנים ארגונים ]שהיו[ קיימים" בשטח. לדבריה נושא הסייבר הוא 

כי המערך יחייב מגוון שינויים והתאמות בתדירות גבוהה תחום מתפתח, והיה ברור 

יחסית הן במבנה היחידה והן בשיטות ההפעלה. בתשובתה הנוספת מסרה 

המשטרה כי בשנה האחרונה היא פועלת למימוש תפיסת הפעלה מערכתית כוללת 

תפיסת ההפעלה החדשה(. במסגרת  -שאושרה על ידי פיקוד משטרת ישראל )להלן 

על הקמת מטה סייבר וטכנולוגיה כגוף מטה מקצועי  ,2017בתחילת שנת , זו הוחלט

על התעצמות המערך על פי כמה עקרונות מנחים ושיהיה אחראי על בניין הכוח 

שנקבעו. לדברי המשטרה, אף שלמערך ריכוזי יש יתרונות, הוחלט בעקבות עבודת 

והסמכות מטה שנעשתה ואימוץ תפיסת ההפעלה החדשה לחלק את האחריות 

בטיפול בפשיעת סייבר באמצעות קביעת מדרגי הפעלה ויצירת הפרדה בין בניין 

תוך שמירה על הנחיה "ריכוזית" על ידי גורם מוביל במטה זאת,  .הכוח לבין הפעלתו

הסייבר, ותוך כדי השארת הטיפול בתחומי המחוז לאירועי סייבר במדרגי העבודה 

 המחוזיים.



 1873|    פשיעת סייבר

עדיין לא הוחלה תפיסת ההפעלה החדשה,  2017הלכה למעשה בפברואר 

את אותן כפיפויות פיקודיות  פואשיקף א מבנה המערך והפיצול בין יחידותיוו

, ללא התאמה כמתחייב מן ההתפתחויות 2000עליהן הוחלט עוד בשנת 

הטכנולוגיות ומהידע המקצועי המעודכן להתמודדות אפקטיבית עם פשיעת 

  סייבר.

על המשטרה ועל המשרד לבט"פ לבחון את העוגנים המקצועיים המקובלים 

בכל  32בעולם שנידונו בספרות המקצועית ונתמכות גם בפרקטיקות מקובלות

הנוגע למבנה רצוי של יחידה אשר מתמודדת במובחן בפשיעת סייבר 

מתוחכמת טכנולוגית, ובד בבד עם הטיפול בעבירות קלאסיות המסתייעות 

 סייבר אולם אינן בגדר פשיעה כזאת.במרחב ה

 

 

  המחוז לצורכיהסטת עבודת מחלקי הסייבר 
כאמור, לפי מבנה המערך, מחלקי הסייבר כפופים מן הבחינה הפיקודית למחוזות, 

ומן הבחינה המקצועית לחוליית המטה. תפיסת ההפעלה קבעה כי החוקרים 

מ"רים שאליו הם כפופים במחלקי הסייבר יעניקו סיוע טכני לחוקרים בתחנות ובי

בטיפול במדיות דיגיטליות הקשורות לפשיעה "קלאסית" כמו: טלפון חכם, 

טאבלטים, מחשבים ודיסקים קשיחים, כרטיסי זיכרון וכרטיסי ִסים ומצלמות, ויפיקו 

ת. יצוין ומהם ראיות דיגיטליות לצורכי חקירה כמו תמונות, סרטונים, הודעות ותכתוב

ת כסיוע לחקירת כלל תיקי המחוז, ואינן נעשות רק במסגרת כי פעולות אלה נעשו

 חקירת תיקי פשיעת הסייבר.

בנושא "תפיסת ההפעלה של מחלקי הסייבר במחוזות" קבע  2015בסיכום דיון מיוני 

ם דאז שהחוקרים המיומנים במחוזות יעסקו בתחום הראיות הדיגיטליות "סגן ראש אח

מורכבות  בעבירותבמחלקי הסייבר יטפלו "של המחוז, והחוקרים המיומנים 

סיוע ]של ]סייבר[". כמו כן קבע כי " הרשתיתמתחום העבירות בסביבה 

" )ההדגשות אינן במקור(. המחלקים[ למחוז במיצוי ראיות צריך להיות בשוליים

 לדבריו, באחריות מחלקי הסייבר להגדיר את גבולות הפעילות.

רובה המוחלט של עבודת מחלקי בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי 

הסייבר במחוזות, מתמקדת בהפקת ראיות דיגיטליות )מיצוי( הנדרשות 

בחקירות תיקים שאינם פשיעת סייבר ונמצאים בטיפול התחנות ובטיפולן של 

 היחידות המחוזיות שאליהן כפופים מחלקי הסייבר.

 
מערך מטה תחת  בצדהסייבר בפרקליטות המדינה כוללת מערך אופרטיבי  יחידתכך לדוגמה   32

". שיתאפשר "טיפול הוליסטי באתגרי האכיפה הפלילית בזירת הסייבר כךניהול )פיקוד( אחד, 

 .מבנה זה גובש לאחר התייעצות עם נציגי מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה
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הרוב המוחלט של 

 פעילות תשומות
 הסייבר מחלקי חוקרי

 לא הופנו  במחוזות
 עבירות לחקירת

 מתוחכמות סייבר
 אלא, טכנולוגית

 פיקוד ידי עלהוכוונו 
 לצוותי לסייע המחוז
 לטיפול אחרים חקירה
, דיגיטליות בראיות

 "קלאסיות" בעבירות
 

הרוב המוחלט של  2016הבדיקה העלתה שבמחצית הראשונה של שנת 

לחקירת עבירות  וופנלא השומות פעילות חוקרי מחלקי הסייבר במחוזות ת

על ידי פיקוד המחוז לסייע לצוותי  הוכוונוסייבר מתוחכמות טכנולוגית, אלא 

חקירה אחרים לטיפול בראיות דיגיטליות, בעבירות "קלאסיות", בניגוד 

 .2015ם מיוני "להנחיית סגן ראש אח

ורת, שיעור הטיפול בראיות דיגיטלית בתיקי עוד עולה כי נכון למועד הביק

חקירה של היחידות המחוזיות שאליהן כפופים מחלקי הסייבר )ההונאה( הוא 

משיעור הטיפול בראיות דיגיטליות בתיקי חקירה של מחלקי הסייבר.  4גדול פי 

ראיות דיגיטליות  17.7נבדקו פי  שני מחוזות שבאחד מהםבולטים במיוחד 

נבדקו פי  ובאחר יחידת ההונאה לעומת תיקי מחלק הסייבר, בתיקי חקירה של 

 ראיות דיגיטליות בתיקי הונאה לעומת תיקי סייבר. 6.6

כי המחלק מוסט על ידי  2015ציין בדיון ממרץ באחד המחוזות  מפקד מחלק סייבר

המחוז שאינו נוגע תמיד לתפקידי היחידה. זהו בזבוז  המחוז "למשימות בתעדוף

ם דאז כי "יתכן כי היה נכון להקים "משאבים". בדיון באותו החודש ציין סגן ראש אח

יחידה ארצית גדולה וחזקה ולא להפנות משאבים למחוזות... הניסיון מוכיח כי בשל 

 מות אחרות".מחסור במשאבים במחוזות קיים סיכון כי משאבים אלה יופנו למשי

 חוליית הוצאת לשקול ציין מפקד מחלק סייבר באחד המחוזות כי "כדאי 2015במאי 

 לטיפול סייבר חוקרי של הסטה למנוע כדי זאת... מחוזיים הונאה מחלקי מתוך סייבר

הונאה". במסגרת הדיונים בדבר תפיסת ההפעלה של המערך במרץ וביוני  בתיקי

התבטאו מפקדים במחלקי סייבר במחוזות בדיונים כי עבודתם העיקרית היא  2015

סיוע בתחום הפקת ראיות דיגיטליות למחוזות. נציגת אג"ת ציינה כי נושא מיצוי 

 הראיות עבור המחוזות הוא "פער מרכזי שעולה מרמת השטח".

המבנה המפוצל של מערך משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי השלכות 

הסייבר והכפיפות הפיקודית הישירה של מחלקי הסייבר ליחידות המחוזיות, 

הביאו לכך שרובה המכריע של עבודת המחלקים מוסטת למתן סיוע טכני 

ם שסיוע זה יהיה "בשוליים". "למחוזות, ולא כפי שהנחה סגן ראש אח

קצות את משאביהם מחלקי הסייבר לה מגבילה את יכולתם של התנהלות זו 

לטובת טיפול בתיקי פשיעת סייבר מורכבת שבתחומי אחריותם, ופוגעת 

 במקצועיותם ובמיומנותם לטיפול בתיקים האלה.

בתשובתה מסרה המשטרה כי תיאור העובדות בדוח נכון, ואולם הסטת המחלקים 

לעבודות סיוע למחוזות לא נבעה בשל כפיפות המחלקים למחוז, אלא בשל היעדר 

מצעים ייעודיים במחוזות לטיפול בראיות דיגיטליות. לדבריה, פיקוד אח"ם היה א

מודע לתופעה זו ופעל להרחיב את יכולותיהם של המחוזות לטפל במיצוי הראיות 

שבתחומם באופן שעתיד לצמצם במידה רבה את היקפי הסיוע של מחלקי הסייבר 

תפנות לטיפול בעבירות , ויאפשר למחלקי הסייבר לה2017למחוזות עד סוף שנת 

  . בתשובתה הנוספת מסרה המשטרה כי בעקבות עבודת33הסייבר שהן ייעודם העיקרי
 הנחיה מקצועית, פיקוח ובקרה". -ראו להלן בפרק "חוליית המטה   33
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 בשל כי החשש עולה

 הסייבר מחלקי מיקום
 והכפפתם במחוזות
 המרכזיות ליחידות
 יינתן לא, במחוזות

 לפשיעת מספק מענה
 מתוחכמת סייבר

 טכנולוגית
 

מטה שנעשתה ותפיסת ההפעלה החדשה ימוקמו מחלקי הסייבר ביחידה המרכזית 

בכל מחוז, וכי הכלים הטכנולוגיים המשמשים להפקת ראיות דיגיטליות יחולקו 

ת והסמכות שלהן. עוד מסרה המשטרה כי ליחידות במערך לפי תחומי האחריו

שנתית שלה, תיתן מענה -תפיסת ההפעלה החדשה, שתבוא לידי ביטוי בתכנית דו

מיטבי לסוגיית פיצולן של היחידות ולצורך בהגדרת האחריות של כל יחידה 

 בהתמודדות עם פשיעת סייבר הרלוונטית לעיסוקם.

ה לצורך של התחנות מתשובות המשטרה עולה כי המשטרה אמנם הייתה ער

לטפל בעצמן בהפקת ראיות, אולם היא לא פתרה את הבעיה שבכפיפותם של 

מחלקי הסייבר ליחידות המחוזיות; כפיפות זו הביאה לכך שעבודת המחלקים 

מתמקדת בטיפול בצרכים השוטפים של היחידות המחוזיות שלהן הם כפופים, 

 -ד בייעודם המקורי כלומר בעבירות פליליות "קלאסיות", במקום להתמק

פתרון בעיה זו, תתַקבֵּע -טיפול בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית. עקב אי

מחלקי הסייבר להישאב לטיפול בתיקי המחוז בשל  התופעה שלפיה ימשיכו

עיסוק בפשיעת הסייבר  -כפיפותם ליחידות המחוזיות, בניגוד לייעודם המקורי 

יקום מחלקי הסייבר במחוזות המתוחכמת. כמו כן עולה החשש כי בשל מ

והכפפתם ליחידות המרכזיות במחוזות, לא יינתן מענה מספק לפשיעת סייבר 

 מתוחכמת טכנולוגית. 

על המשטרה ועל המשרד לבט"פ לבחון בדחיפות את התאמת מבנה מערך 

הסייבר להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום, באופן שיעלה בקנה אחד עם הידע 

לאורו בעולם, התומכים ביחידה מרכזית שאליה  שאומצו המקצועי והתפיסות

כפופים גופי המטה והיחידות החוקרות, זאת גם אם המשטרה הצהירה על 

כוונתה לממש תפיסת הפעלה חדשה. יתר על כן, אם המשטרה רואה צורך 

בהוספת חוקרים שיעסקו בהפקת ראיות דיגיטליות במחוזות בעבירות 

ת שמסתייעות במרחב הסייבר "קלאסיות" או בחקירת עבירות קלאסיו

המטופלות על ידי המחוזות, עליה לוודא שהדבר אינו יבוא על חשבון 

התמקצעותם של חוקרי המחלקים שייעודם הוא עבירות סייבר מורכבות 

 טכנולוגית.

 

 

 טיפול בתיקי חקירה בהתאם לשיוך גאוגרפי
ת" )משנת נוהל המשטרה "הטיפול בתיקי חקירה בעבירות משותפות למספר יחידו

(, קובע כי בעבירות מחשב תתנהל החקירה בהתאם לנסיבות האלה: מקום 2014

שבו התקבלו התלונות הרבות ביותר, גאוגרפי של ביצוע העבירה, מקום  גאוגרפי

של המחשב שבאמצעותו בוצעה העבירה,  הגאוגרפימקום מגוריו של החשוד, מיקומו 

 בעבירה מדובר כאשר, ההפעלה תתפיס הנפגעים וכדומה. לפי של מגוריהם מקום

מחוז "באופן  שבאותואותה מחלק הסייבר  יחקורמסוים,  מחוז בגבולות שאירעה

גבולות יעבור התיק לטיפול  חוצת שהיאבהם מדובר בעבירה ש". רק במקרים בלעדי

 היחידה הארצית. 
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מאבד  הפיזיולפיה מאפיין המיקום  ,תומכים בגישה הסייבר פשיעתבתחום  המחקרים

אפשר להבחין בין -מפני שאי, 34בפשיעה מסוג זהמחשיבותו ואינו מתאים לטיפול 

פשיעת הסייבר שנעשית במרחב גאוגרפי מסוים לבין מרחב גאוגרפי אחר, כיוון 

אינה מוגבלת  הסייבר פשיעתשמדובר בפשיעה המהווה מרחב נפרד בפני עצמה. 

 פשיעת .35התערבות יד אדם והיא בעלת פוטנציאל לשכפל את עצמה ללאבהיקפה, 

טכנולוגיית קישוריות מרובה בגלל  , בין השאר,יכולה להתבצע מכל מקום הסייבר

גם ממד האנונימיות אינו מאפשר לאפיין אזור . 36נרחב בהיקף שזמינה( Wi-fi)כגון: 

 ארצי, ולרוב -מדובר אפוא באירוע כללהעבירה. מסוים שממנו בוצעה  גאוגרפי

 ניתן לשיוך גאוגרפי. שאינו ,37עולמי-כלל

 לחלוקה משמעות אין כי דאז ם"אח ראש סגן ציין 2015 שהתקיים במרץ בדיון

 הפשיעה כי צוין 2016 מפברואר ם"אח בהתייחסות. הסייבר בפשיעת טריטוריאלית

 אשר טריטוריאליים גבולות ידי על יותר נחתמת איננה" המודרני בעולם

" החיים תחומי בכלל הגלובליזציה לתופעת הודות היכר ללא היטשטשו

 (.במקור אינה)ההדגשה 

להלן דוגמאות לכתבי אישום, שהוגשו במהלך הביקורת, אשר משקפות את העובדה 

 נגדבוצעו  העבירותש העובדה, בשל שפשיעת הסייבר חוצה אזורים גאוגרפיים

 קורבנות מכל רחבי הארץ: 

כתובות דוא"ל  מכמהנגד נאשם שנטען שפעל  אישום כתב הוגש 2016 ביוני .1

וחדר שלא כדין, תוך שימוש ברשת האינטרנט אל חשבונות בנק המוחזקים 

אביב, בלוד ובמקומות נוספים. כן צוין כי הנאשם חדר -במחשבי הבנק בתל

לחשבונות של לקוחות בנקים שונים בישראל. בכתב האישום מפורטות עבירות 

מוגדר: חדירה וניסיון חדירה לאתרי אינטרנט  וגרפיגאמיקום  להןנוספות שאין 

במטרה להעתיק מידע; שליחת מסרונים כוזבים למספרי טלפון רבים של 

לקוחות בנקים שונים ברחבי ישראל כדי לדלות את פרטיהם האישיים ולהתחבר 

לחשבון הבנק שלהם באמצעות האינטרנט. באמצעות שיטה זו נטען כי הנאשם 

 ללא הרשאה.  חדר לחשבונות בנק

 נטען כי הנאשם חדר , ובונגד נאשם אחר נוסף אישום כתב הוגש 2016 ביולי .2

באלפי הזדמנויות שונות, לחשבונות דואר אלקטרוני אישיים, ולחשבונות לשירותי 

נשים ישראליות שונות. כן  350מעל  לש וגיבוי קבצי מחשב לאחסוןשונים  'ענן'

נטען בכתב האישום כי אותו נאשם ניסה לחדור לחשבונות נוספים בעוד מאות 

  .ישראל ברחבימקרים 
 ראו:  34

Susan W. Brenner, “Law, Dissonance, and Remote Computer Searches”, North Carolina J. 

of Law & Technology 14 (1) 43 (2012).  

 ראו:  35

Cameron S. D. Brown, “Investigation and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies 

and Barriers to Justice”, Inter. J. of Cyber Criminology 9 (January-June 2015), pp. 58-62.  

 ראו מחקר סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה.  36

מסייעת בין (, הConvention on Cybercrime" )אמנת בודפשט"ישראל על חתמה  2016באפריל   37

 עםפעולה בין גורמי אכיפת חוק ממדינות שונות כדי להתמודד ביעילות  ףהיתר, לכונן שיתו

 של פשיעת סייבר. לאומי-ביןההיבט ה
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התובנות האמורות שהועלו במשטרה בשנים האחרונות וחרף העובדה  למרות

שתובנות אלו נתמכות במאפייני הפשיעה המתבטאים בכתבי אישום שהוגשו 

 ההפעלה נותרה מבוססת על העיקרון שלפיו השיוך תפיסתלבית המשפט, 

 . בעבירהאת זהות הגוף שיטפל  יקבע רפיהגאוג

להלן מקרים של תיקי פשיעת סייבר חוצי גבולות שהטיפול בהם נעשה על ידי 

 מחלקי הסייבר במחוזות לפי שיוך גאוגרפי:

 עבירותתיק שהחל כחקירה בתחום  באחד המחוזותנפתח  2015 בנובמבר .1

הסמים. במסגרת החיפוש בביתו של החשוד בוצע חיפוש גם במחשבו של 

בתחום ההונאה. במסגרת  סייבר פשיעתונמצאו ראיות הנוגעות ל ,החשוד

 38טרויאנייםהחקירה נמצאו ראיות לכך שהחשוד הוא "האקר" שמפתח סוסים 

 למעשי החשוד.  השותפים יםמעורבים נוספ ישנמצא כי  כןכמו מסוגים שונים. 

נוצר קשר בין  מחוזאותו של מחלק הסייבר בחודשי חקירה  כעבור כמה רק

 היחידהבאותה העת ממש חקרה  כי , ונחשףהיחידה הארצית זה לביןמחלק 

 . פרשה באותה מהמעורבים חלק לגבי חשדותהארצית 

החקירה בתיק טופלה על ידי שלושה מבקר המדינה מעיר כי  משרד

היחידה הארצית. רק משנעשתה פנייה מחלקי סייבר ללא מעורבותה של 

ליחידה הארצית בעניין סיוע טכני, מסרה היחידה הארצית מידע בעל 

לאומית לגבי חלק -חשיבות גבוהה ביותר, ולפיו מתנהלת גם חקירה בין

מהחשודים. מידע זה לא יכול היה להימסר קודם לכן למחלקי הסייבר 

התיק, ולא הייתה מפני שהיחידה הארצית לא יּודעה מלכתחילה על 

 שותפה להליכי החקירה בתיק.

הסייבר הם חוצי מחוזות תיקי  עוד מסרה המשטרה בתשובתה כי אכן רוב

)ואפילו מדינות(, וכי העבירות במרחב הקיברנטי מעצם טיבן חוצות גבולות 

פיזיים. לכן אין לדעת בשלב הראשון מהו היקף העבירות וכיצד מתקשר התיק 

 למחוז מסוים.

 
( הוא כינוי לתוכנה תמימה למראה המוחדרת למחשב הקורבן, Trojan Horseסוס טרויאני )  38

מפעילה בו קוד זדוני לביצוע פעולות לא חוקיות, ומאפשרת איסוף מידע ממחשב הקורבן. ראו 

 . 21, עמ' ויסמונסקיבנושא זה 
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 עוסקת המשטרה
 עבירות בחקירת

 מתוחכמות סייבר
 במחוזות טכנולוגית
 לפי המחולקים

 אף, גאוגרפיים גבולות
 בכך מכירה שהיא
 מובהק קושי שקיים
 סייבר פשיעת לשייך

 מצב. גאוגרפי למיקום
 כפילות לידי מביא זה

 שימוש לידי ,בטיפול
 בכלים יעיל לא

 הקיימים הטכנולוגיים
 בידע שיתוף היעדרול

  היבטים לגבי
 לאומיים-בין

 

 סייבר ת המשטרה עולה שהמשטרה עדיין עוסקת בחקירת עבירותמתשוב

במחוזות המחולקים לפי גבולות גאוגרפיים, אף  מתוחכמות טכנולוגית

שהיא מכירה בכך שקיים קושי מובהק לשייך פשיעת סייבר למיקום 

פרשה  אותהיחידות שונות חוקרות כך נוצר מצב שבו לעתים גאוגרפי. 

 כפילות בטיפולללא תיאום בין היחידות החוקרות. מצב זה מביא לידי 

. על כך הקיימים במשטרה םכלים הטכנולוגיילא יעיל בשימוש ולידי 

-בין היבטים לגבי בידע שיתוף מתווספת לעתים התופעה של היעדר

כמו כן עולה חשש  .בשלבים מוקדמים של החקירה כבר שנדרש, יםלאומי

שיחידה  היות ,התמונה המלאהראיית -קירה בשל איחלפגיעה אפשרית ב

  היחידה האחרת. מודעת לעבודת אינהחוקרת אחת 

 חוצהתיק חקירה  2015-2014התנהל בשנים  ותמחוזאחד ההסייבר של  במחלק .2

היה  לאהחשוד  של . מיקומו הגאוגרפיהארץ רחבי מכל נפגעים שכלל מחוזות

וכן נתפסו ראיות לביצוע  ,כתובות דוא"ל שונותמאך נמצא כי הוא פועל  ידוע,

אותו כספים לבנקים שונים ברחבי אירופה. מחלק הסייבר של  עברותעשרות ה

הוגשה התלונה הראשונה, טען כי "ככל שחלף הזמן והתקבלו עוד  שבומחוז , 

עה כלל תיקי חקירה מהמחוזות השונים, התקבלה תמונת מצב בה מדובר בתופ

עולה כי המחוז  2015מדצמבר  ם"אחארצית". ממסמך של חטיבת החקירות ב

ת הסייבר פנה לחטיבת החקירות וביקש להעביר את תיק החקירה ליחיד

מאחר "שאין עדיפות למחוז שכן התיקים הינם מכל הארץ".  ,בין היתר ,הארצית

 ם"אחבלמרות העובדה כי מדובר בתיק ברמה הארצית, ראש חטיבת חקירות 

במחוז כי התיק יטופל ברמה המחוזית על ידי מחלק הסייבר  2015קבע בדצמבר 

 .האמור

התנהל מבצע נגד חשודים בפדופיליה במרחב הסייבר,  2015כי בשנת  נמצא .3

 אףשיתוף פעולה חוצה מחוזות.  שחייבשהתגוררו בכתובות שונות ברחבי הארץ, 

המבצע על ידי מחלק  נוהלשונות,  יחידות מצדפעולה  חייב שיתוףשמבצע זה 

 , וחלק מהחשודים נחקרו לא על ידי חוקרי מחלק הסייברותמחוזבאחד הסייבר 

, שאינם מיומנים בחקירת עבירות מחוזבעל ידי חוקרי ההונאה  גםאלא  בלבד

 מחלק חוקרי ידי עלשל החשודים  הדיגיטליות הראיותנבחנו . בדומה סייבר

שיתוף פעולה, תכלול ידע או ליווי  נעשוניכר כי  מחוז, ולאאותו של  הסייבר

  .הארצית ברמהבמבצע  אף שדוברחקירתי וטכנולוגי עם היחידה הארצית, 

, נמצאו תיקים שונים בטיפול ותמחוזאחד השנערכה במהלך הביקורת ב מבדיקה .4

אותו הסייבר מתגוררים ב עבירותהחשודים בביצוע  שבהםמחלק הסייבר במחוז 

אחרים. כמו כן נמצא כי  מתגוררים ביישובים במחוזותורבנות אך הק ,מחוזה

תוך אולם הקורבן הוא מ ,החשודים מתגוררים מחוץ למחוז שבונפתח תיק 

 מחוז. ה
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, הגאוגרפי השיוך עקב
 סייבר פשיעת תיקי

 טכנולוגית מתוחכמת
 וגבולות מחוזות וחוצי

 על טופלו לא, פיזיים
 הארצית היחידה ידי

 בראייה נבחנו ולא
 גורם ידי על מערכתית

 . אחד פיקודי
 ניכר זאת עם יחד

 הסייבר שבמחלקי
 רבים מאמצים נעשו

 התוצאות להשגת
 בתיקי המיטביות

 שהונחו החקירה
 לפתחם
 

 סייבר פשיעת שבו עקב השיוך הגאוגרפי, תיקי מצב דוגמאות אלו משקפות

לא טופלו על ידי היחידה , וחוצי מחוזות וגבולות פיזיים מתוחכמת טכנולוגית

הארצית ולא נבחנו בראייה מערכתית על ידי גורם פיקודי אחד. לפיכך לא 

המסוגל  כוח אדםמתאימות ו טכנולוגיות הובטח שהוקצו למשימות יכולות

זמנית וכי הייתה היערכות לוגיסטית נאותה -להתמודד עם חשודים בכמה מחוזות בו

ווה אפוא חסם לפעילות אפקטיבית של לביצוען. מאפיין השיוך הגאוגרפי מה

  המשטרה.

יחד עם זאת יצוין, כי ניכר שבמחלקי הסייבר נעשו מאמצים רבים להשגת 

 התוצאות המיטביות בתיקי החקירה שהונחו לפתחם. 

המשטרה מסרה בתשובתה שההחלטה איזו יחידה חוקרת תטפל בתיק מתקבלת 

הנוגעים לפן המקצועי ולעומסים ביחידות; יחידות לאחר שקילת שיקולים מקצועיים 

המבנה הארגוני של "החקירות הן המחליטות "היכן טובת ניהול התיק". לדבריה, 

, "מערך הסייבר כיום נותן מענה למאפייני התופעה בהיבטים של טריטוריה גאוגרפית

 והמענה לפשיעת הסייבר חוצת הגבולות יינתן על ידי היחידה הארצית. 

את המבנה הארגוני  ולאלתר לבחון מחדשועל המשרד לבט"פ המשטרה  על

, יהיה גבולות חוצת כאמור שהיא, סייבר בפשיעת שהטיפול כךשל המערך, 

באחריות גורם פיקוד מרכזי בניגוד למצב הקיים היום, כך שתתאפשר ראייה 

 .בתיק והנזקים הנפגעים, היקף המעורבים מערכתית בנושא

בתה הנוספת כי תפיסת ההפעלה החדשה, שתבוא לידי ביטוי המשטרה מסרה בתשו

שנתית שלה, תיתן מענה מיטבי לסוגיית המאפיינים הטריטוריאליים של -בתכנית דו

 פשיעת הסייבר.

 

 

בהתאם למאפיין חקירה  בתיקי טיפול
 העבירההטכנולוגית של  מורכבותה

"פשיעת סייבר" יש כדי לקדם מדיניות מותאמת למגוון התופעות שנכללות בהגדרת 

צורך בהגדרת קטגוריות של פשיעה מסוג זה, לפי מידת מורכבותן הטכנולוגית של 

ומאפשר להתמודד בצורה  ,בעולם מקובל הסייבר במרחב איומים מיפוי. 39העבירות

 . פשיעה זו עםיותר  טובה

 
ידה יח ,יות ותכנון אסטרטגי"פ, האגף למדינלבטהמשרד מחקר סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה;   39

 .(2014) סקירה בנושא מדידת פשיעה מקוונת ידע,מידע ו
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מציע למפות את מרחב האיומים על פי רמת תחכום טכנולוגי,  ISACA40ארגון 

בקורבן מסוים, עד לרמת  מתמקדת שאינהמפשיעה בעלת רמת תחכום נמוכה 

באופן  בכלים מתוחכמים כלפי גורם ספציפי המשתמשתוחמורה תחכום גבוהה 

 :ISACAהחלוקה המוצעת כאמור במסמך להלן מומחשת  בתרשים. 41מתמשך

 תחכום של סוגי איומי פשיעת סייבררמת : 4תרשים 

 

 .ISACA מקור: ארגון

תפיסת ההפעלה של המשטרה קובעת כי תיקי החקירה יפוצלו בין היחידה הארצית 

לבין מחלקי הסייבר לפי מורכבות העבירה, כך שהיחידה הארצית תחקור עבירות 

מורכבות מאפיין  -"הדורשות משאבי זמן, מומחיות ואמצעים מתוחכמים" )להלן 

העבירה(. נוהל המשטרה האמור בנושא "הטיפול בתיקי חקירה בעבירות משותפות 

למספר יחידות" מתייחס גם הוא למורכבותו של תיק נחקר כמאפיין הקובע שהיחידה 

 הארצית תטפל בעבירות סייבר מורכבות.

 
ומרכז ידע מקצועי עולמי בדבר אבטחת מערכות מידע  1969שנוסד בשנת  לאומי-ביןארגון   40

 בביקורת ובקרת מערכות מידע. לאומיים-ביןוטכנולוגיית מידע ומפתח תקנים 

התגלתה וטרם ניתן לה פתרון על ידי  שימוש בטכנולוגיה מזיקה שטרם -Zero Dayהתקפות  :כגון  41

התקפות מתוחכמות ארוכות טווח  -Advanced Persistent Threat (APT); וירוס-חברות האנטי

מתקדמים על יעדים מוגדרים )כגון מערכות מידע מקוונות,  םמגוון רחב של אמצעי באמצעות

ה של היעדים מערכות ההגנמקשה על . תחכום התקפות אלו לעומק םמתוך הכרתשרתים( 

לזהות, לנטר ולמנוע את ההתקפה באמצעות "אמצעים אוטומטיים טיפוסיים", או בעזרת נהלים, 

דיוג ; שימוש בכלים מונעי זיהוי ואיתור עקבותה של היעד בשל "התנהגות נכונה" ושיגרת אבטחה

 אשר מחפשת נקודת תורפה בסביבה הממוחשבתכללית"  כ"התקפהמאופיין ש -ממוקד )פישינג(

 התמרה מסמך, ISACA ארגון במטרה לגנוב מידע רגיש על ידי התחזות ברשת האינטרנט.

 .34, 17, עמ' (2015) סייבר לאבטחת
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 תיקים טופלו שבהם יםמקר היועולה כי  המדינה מבקר משרד מבדיקת

 עקב הארצית, היחידה לידיעת כלל הגיעו ולא במחלקים וגיתטכנול מורכבים

. אלההארצית לתיקים  היחידה גישתהמחלקים להגביל את  של אפשרותם

רבות רמת המורכבות של עבירה מתגלה רק לאחר פרק זמן  כי פעמים יצוין

 שיכולותיו, מחוזיסייבר  שמחלקאפוא  יוצאהחקירה. עיצומה של ב ,מסוים

 להתמודד לעתיםהיחידה הארצית, מנסה  לעומת יכולותהטכנולוגיות מוגבלות 

בשלב מאוחר יחסית  ורק אצלו, שנפתח חקירה תיק במשך תקופה ארוכה עם

לקבלת סיוע  , בשל המורכבות הטכנולוגית של התיק,הוא פונהבחקירה 

 .מהיחידה הארצית

קבלת סיוע טכנולוגי הפנייה של מחלק סייבר מחוזי ליחידה הארצית לשם 

שנעשית בשלב מאוחר יחסית בחקירה, כפי שאירע בתיק שנידון לעיל, עלולה 

לשבש את החקירה עד כדי החמצת ראיות, מאחר שהטיפול שניתן לאותה 

 עבירה טרם הפנייה לא תאם את רמת מורכבותה הטכנולוגית.

בתרשים . שונות נסיבות בשל"מורכבים" מוגדרים  להיות יכולים סייבר פשיעת תיקי

למיפוי רמת המורכבות לתהליך עבודה שיטתי  אפשרית למסגרת דוגמה להלן

כמו חדירה לא חוקית למאגרי  המידע,סייבר בתחום הטכנולוגית של תיקי פשיעת 

, על פי שיטות עבודה (computer data) ים פרטיים, מסחריים וציבורייםמידע ממוחשב

 :42מקובלות בעולם

 
;  Building a Response to CyberCrime (April, 2016)באנגליההלאומית לפשיעה  הסוכנות  42

 ,2015The Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA)ארגון היורופול משנת 

p. 27ארגון; (12)ראו לעיל הערת שוליים  ; מחקר סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה ISACA מסמך 

 .38-14עמ'  ,(2015) סייבר לאבטחת התמרה
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יפוי רמת המורכבות הטכנולוגית של תיקי פשיעת שלבים למ: 5תרשים 

 סייבר

 

 מקור: מידע מספרות מקצועית בעיבוד משרד מבקר המדינה.
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 לא ההפעלה תפיסת
 עבודה תהליך הגדירה
 ומוסדר שיטתי

 את לקבוע שיאפשר
 מורכבות רמת

 הטכנולוגי התחכום
. העבירה של

 שהתקבלו ההחלטות
 לגבי במשטרה
 נעשו התיק מורכבות

 מחוז בכל הוק-אד
 יד ללא בנפרד

 מתכללת
 

מאחר שמאפיין מורכבות העבירה ורמת התחכום הטכנולוגי הוא גורם חשוב ומרכזי, 

החוקר וההתאמה של  שעל בסיסו אמורות להתקבל החלטות בדבר הפנייה לגורם

תשומות החקירה, הרי שיש מקום לקבוע הליך מקצועי סדור למיפוי טכנולוגי של 

 סוגי האיומים של פשיעת הסייבר והיקפיהם. 

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מעֶבר להגדרה הכללית שהובאה 

 הגדירה לאבתפיסת ההפעלה, ולפיה ינותב הטיפול בתיק לפי "מורכבותו", 

 מורכבות ה תהליך עבודה שיטתי ומוסדר שיאפשר לקבוע את רמתהתפיס

ולהעניק לה את הטיפול המיטבי מבחינת התחכום הטכנולוגי של העבירה 

לפיכך כל מחלק סייבר מגדיר בעצמו את מורכבות . המענה הטכנולוגי הנדרש

 התיק ופועל בהתאם לעקרונות שהתפתחו בכל מחלק בנפרד.

אפשר -משתנה וכי איפשיעת הסייבר  המשטרה מסרה בתשובתה כי מורכבות

לקבוע מסמרות להתמודדות עמה. כך למשל תופעת פשיעה שנראתה מורכבת 

הופכת לפשוטה שנה לאחר מכן לאחר פיתוח יכולות משטרתיות  2013בשנת 

אפשר להגדיר מראש מהי המורכבות -לטיפול. לאור זאת טוענת המשטרה שאי

ל בתיק ומתי יש להעבירו הנדרשת, וראשי מחלקי הסייבר יודעים מתי ביכולתם לטפ

 ליחידת הסייבר. 

מתשובת המשטרה עולה כי בניגוד לפרקטיקות מקובלות בעולם, אשר נוקטות 

דרך סדורה לִאפיון המורכבות הטכנולוגית של פשיעת סייבר בראייה רחבה, 

הוק בכל מחוז -במשטרה לגבי מורכבות התיק נעשו אד שהתקבלוההחלטות 

כפשיעה "קלאסית" ללא יד מתכללת וללא  בנפרד, תוך התייחסות לתיק

לבחון את הגישות המקובלות בעולם על המשטרה מעורבות חוליית המטה. 

בנושא זה, וכן לפנות למטה הסייבר הלאומי כדי לוודא שתפיסת ההפעלה 

ניצול  נותנת מענה למאפיין המורכבות הטכנולוגית של פשיעת סייבר. כך יושג

 דע הקיימים.מיטבי ויעיל של המשאבים והי
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 חוליית המטה

, לצורך 43הסייברתפקידה העיקרי של חוליית המטה הוא בניית הכוח של מערך 

, ובין היתר: שיתוף המערך בכל הנוגע 44קידומם ומימושם של מטרות הארגון וייעודו

לתמונת המצב של הפשיעה ושיתוף הידע על אודות דרכי ההתמודדות עמה, הנחיה 

כך יוכל מערך הסייבר להתמודד עם האתגרים הניצבים  מקצועית, פיקוח ובקרה.

. כאמור, במועד הביקורת הייתה חוליית המטה כפופה פיקודית לראש חטיבת 45בפניו

תקנים מאוישים. משרד מבקר המדינה  מספר מצומצם שלם, וכללה "החקירות באח

 בחן את פעילות חוליית המטה להשגת מטרות אלה, להלן הפרטים:

 

 

 ידע שיתוף ב
בין  מספיק ידע שיתוף היעדר הוא סייבר בפשיעת יעיל לטיפול הקשיים אחד .1

הצורך בשיתוף בידע בין כל הגופים החוקרים פשיעת סייבר  .46במערך הגופים

מתעצם לאור אופייה שמשתנה בטווחי זמן קצרים מאוד ולנוכח עלייה מתמידה 

ן מיטבי, על חוליית בתחכום הטכנולוגי. לפיכך, כדי שמערך הסייבר יפעל באופ

המטה להביא לשיתוף בין כלל גופי המערך ולחיזוק הקשרים המקצועיים 

( בפעולות ”keep up“ביניהם באופן מסודר ושיטתי, תוך כדי התעדכנות שוטפת )

עברייני הסייבר ודרכי ההתמודדות במסגרת החקירות בעלות המאפיינים 

 . 47הטכנולוגיים

 ובינן עצמן לבין בינן - החוקרות היחידות יןב הידע לשיתוף שנודעת החשיבות

בהנחיות ובדגשים שניתנו לחוליית המטה  ביטויה את מוצאת, המטה חוליית לבין

בנושא "פשיעה  2009במסגרת דיונים שנערכו בפיקוד המשטרה: בדיון משנת 

 2014בעולם הסייבר" צוין שנושא שיתוף הידע חשוב מאוד; בדיון מדצמבר 

לקיים פורום חודשי עם מפקדי מחלקי הסייבר  המטה חוליית עלנקבע כי 

נקבע שיש  2015במחוזות "כדי לתאם... ולגבש המלצות ולקחים"; בדיון מיוני 

 2015לייצר שיתוף של ידע בדבר היכולות הקיימות ביחידות החוקרות; ובדצמבר 

ניתנה הנחייה באח"ם כי "חייבת להיות העברת מידע וידע", וכי החוקרים 

"לעדכונים ולימודים", ושנדרש  הארציתבמחוזות יגיעו פעם בחודש ליחידה 

  ליצור פורום סייבר ארצי להעברת ידע בין כלל יחידות המערך. 
( 2015)אוקטובר  קווים מנחים לאסטרטגיה לאומית במרחב הסייברגבי סיבוני ועופר אסף,   43

 .22סיבוני ואסף(, אוניברסיטת תל אביב, המכון למחקרי ביטחון לאומי, עמ'  -)להלן 

 המטה עבודת שלהמתודולוגיה מחלקת התכנון/אגף התכנון והארגון משטרת ישראל,   44

 .78, 55(, עמ' 2016אפריל בהוצאת משטרת ישראל, ) ישראל במשטרת הכוח לבניין

 ההפעלה של מערך הסייבר. פיסתכפי שנקבע גם בת  45

 (.29)ראו לעיל הערת שוליים דוח הביקורת על מערך האף.בי.איי.   46

 (.12)ראו לעיל הערת שוליים . 144-143מחקר סוכנות האו"ם לסמים ופשיעה ע"מ   47
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 החוקרות היחידות
 מזו זו במנותק פועלות

 תהליכי שהוטמעו בלי
 המבטיחים עבודה
 של רציף ממשק

 למעט ,ידע העברת
 ווטסאפ קבוצת
 חוקרי בין פנימית
 המערך
 

העומדות על חשיבות  2015-ו 2014ם מהשנים "נמצא כי הוראות פיקוד אח

התכלול ושיתוף הידע בין כל היחידות החוקרות לגבי התמודדות 

יעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית, לא יושמו, כמפורט אפקטיבית עם פש

 להלן:

חוליית המטה לא יצרה פורום חודשי קבוע ומוסדר בהשתתפות נציגי 

היחידות החוקרות, ולעתים נדירות נערכו מפגשים בין חוקרים מיחידות 

שונות; לא נבנתה מסגרת קבועה לשיתוף ידע בין המחלקים, והחוקרים 

חידה הארצית לשם עדכונים כפי שהורה פיקוד לא הגיעו פעם בחודש לי

אח"ם; למעט קבוצת ווטסאפ פנימית בין חוקרי המערך בה נעשה שיח 

מוגבל לצורך העברת ידע בין חוקרי המערך, לא נמצא כי מוסדו תהליכי 

 העברת ידע בין כלל יחידות המערך. 

כמו כן נמצא כי היחידה הארצית העבירה עדכון שבועי על אירועים שונים 

במרחב הסייבר, אולם חוליית המטה לא ערכה דיונים מקצועיים באירועים 

עדכון שבועי זה אינו הללו, ולא הביאה ל"הנחלת הידע" במערך. לפיכך 

משמש מסגרת מקצועית התואמת את הנחיות פיקוד אח"ם. יוצא אפוא כי 

הידע בתחום פשיעת סייבר מבוזר במערך, ואין זיכרון ארגוני להעשרת 

 היחידות. כך לדוגמה נפגמת היכולת להצליב ידע באירועי סייבר שונים.

בלי  מזו זו מנותקב מציאות זו הביאה לידי כך שהיחידות החוקרות פועלות

ידע, העברת של  ממשק רציף וקבועשהוטמעו תהליכי עבודה המבטיחים 

ובלי להיות מעודכנות בדבר יכולותיהן הטכנולוגיות של יחידות אחרות 

שמאפייניהם במערך או בדבר דרכי התמודדותן עם תיקי פשיעת סייבר 

ש את הצליחה לממלא  המטה עשויים להיות דומים. עולה אפוא שחוליית

 החוקרות היחידות כלל אחריותה, ואינה נתפסת כגוף מקצועי ומוסכם מול

 במערך.

המשטרה מסרה כי אכן לחוליית המטה יש קושי למלא את כלל משימותיה, 

אולם החוליה פעלה רבות להנחלת ידע לחוקרי הסייבר והקימה פורום לתמיכה 

 טכנית ומקצועית המיועד לכלל החוקרים בתחום. 

חרונות מסתמנת עלייה ניכרת בפריסת מצלמות במרחב הציבורי, כמו בשנים הא .2

 מצלמות של רשויות, חברות ובתי עסק ומצלמות במכשירי הטלפון החכמים.

בשל כך ראיות המופקות ממצלמות אלה הן רכיב מרכזי ביכולת פענוח תיקי 

חקירה. כדי להתמודד ביעילות עם מיצוי ראיות אלה החליטה המשטרה על 

חדרי  -ייעודיים בתחנות המשטרה )להלן  -"זירות טכנולוגיות"  -חדרים  הקצאת

 זי"ט(, שבהם יוצבו חוקרים שיצוידו באמצעים טכנולוגיים למיצוי הראיות הללו. 

"ט מבחינת האמצעים הטכנולוגיים ושיטות ודרכי הזיכי אפיון חדרי  נמצא

וזיים, מחלקי הסייבר המחמצד העבודה נעשה ללא מעורבות מקצועית 

 למרות הידע שלהם בכל הקשור להתמודדות עם ראיות דיגיטליות. 
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בבקשה  2016באפריל  מאחד המחוזות ם"אחיצוין כי בעניין זה פנה קצין 

 הזי"ט הדרכת חוקריל"ט במחוז בכל הקשור לציוד, הזי תף בתהליכי הקמותילש

על ידי  תהלא נענ זומוקדמת  האולם פנים, ו"אחשיטות עבודה, אל פיקוד ול

 "ת. ואגחוליית המטה 

"ט נעשה הזיהצרכים הטכנולוגיים לחדרי  המשטרה מסרה בתשובתה כי אפיון

מטרת האפיון  ."תאגעם  יחד המטה שבחטיבת החקירות באח"םעל ידי חוליית 

באיסוף הראיות הייחודי לתחנות,  לטיפול לתחנה מתאימים הייתה לתת כלים

בהתבסס על ידע מעשי שהצטבר בשטח בניסוי חלוץ )פיילוט( שבוצע לצורך 

 . באחת מתחנות המשטרהכך 

להתבצע תוך  ךמשרד מבקר המדינה מעיר כי אפיון חדרי הזי"ט היה צרי

העובדה כי לא  .בשל ניסיונם הרב מעורבות מחלקי הסייבר במחוזות

בממשק מסודר בין מחלקי הסייבר לבין  החסר מלמדת על נעשה כן,

היחידות החוקרות כלל את פעילות  לתכללחוליית המטה, שאמורה 

 במרחב הסייבר.

 

 

 הנחיה מקצועית, פיקוח ובקרה 
לפי תפיסת ההפעלה, על מחלקי הסייבר לסייע ליחידות החקירה בכל מחוז בטיפול 

המיומנים. על חוליית המטה בתיקי פשיעת סייבר ולהנחות מקצועית את החוקרים 

לפקח על עבודת מחלקי הסייבר ולוודא שמתקיימים ממשקי עבודה יעילים בין 

 מחלק הסייבר, החוקרים המיומנים ושאר יחידות החקירה במחוז. 

חוליית המטה, בהיותה גוף המטה שאמור לרכז את עבודת המערך, לא קבעה 

ת המערך ועל שיתוף פעולה הנחיות מקצועיות, ונוהלי פיקוח ובקרה על עבוד

ותיאום בין היחידות החוקרות. עובדה זו פגעה ביעילות פעולתם של התחנות, 

 החוקרים ומחלקי הסייבר במילוי משימותיהם בתחום אחריותם, להלן הפרטים: 

חיפוש בביתו של חשוד בעקבות מידע  אחת התחנות ערכו שוטרי 2016במהלך  .1

ראיות הדיגיטליות נגרם נזק בלתי הפיך לבמהלך מעצרו של החשוד  .מודיעיני

   כזו.אפשר היה להפיק שום ראיה -ואי

אף שהחשדות היו בתחום פשיעת סייבר, המעצר והחיפוש נעשו על ידי 

סייבר השוטרים שאינם מוסמכים בתחום הסייבר וללא ידיעת מחלק 

במחוז. בכך הוסב נזק לראיות הדיגיטליות באופן שמאיין את יכולות 

 לחקור את התיק. המשטרה
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המשטרה מסרה בתשובתה כי השוטרים באירוע זה פעלו לפי נוהלי המשטרה 

המפרטים את תחומי האחריות והסמכות לטיפול בפשיעת סייבר ברמת המחוז, 

ואין אפשרות להקצות חוקרים מיומנים לכל חיפוש שנערך במחוז שכן טיפול 

 בחומרי מחשב הפך לנפוץ בכל סוגי הפשיעה.

מבקר המדינה מעיר למשטרה כי פרטי המקרה האמור מדגישים משרד 

את החשיבות של הנחיה מקצועית בתחום הסייבר לכלל חוקרי המחוזות. 

כמו כן יש מקום ליידע את מחלק הסייבר בדבר הימצאות זירה דיגיטלית 

 במהלך טיפול בתיק כדי למנוע תקלות, כפי שפורט לעיל.

ציינה חוליית המטה,  בשני מחוזותהסייבר במחלקי  2013בבקרות שנעשו בשנת  .2

כי תיקים אשר טופלו ביחידות השטח ולא הגיעו לטיפול מחלק הסייבר "לא 

טופלו בצורה מיטבית". על כן הומלץ להעביר את תיקי עבירות המחשב לטיפול 

 אחרמחלקי הסייבר במחוזות. בסיכום בקרה שערכה חוליית המטה במחוז 

ידות השטח להתייעץ עם מחלק הסייבר במחוז בכל צוין כי על יח 2011בשנת 

 הקשור לטיפול בתיקי פשיעת סייבר.

ם במחוזות ומול מפקדי "נמצא כי חוליית המטה לא פעלה מול פיקוד אח

התחנות כדי לקבוע ממשקי עבודה יעילים בתחום הסייבר. כמו כן לא 

לטיפול הוגדר אילו תיקי פשיעת סייבר יטופלו ברמת התחנה ואילו יועברו 

של מחלקי הסייבר על אף ההמלצות האמורות בבקרות. לפיכך, פעלו 

התחנות נגד עברייני סייבר בלי שהתייעצו עם מחלקי הסייבר במחוזות, 

תוך כדי ניתוק מהידע ומהיכולות שהיו קיימות במחלקים, באופן שהביא 

 למענה לקוי לפשיעת הסייבר. 

מן המקרים שבהם  20%-30%-שבכ העלתה, המדינה מבקר בדיקת משרד .3

הסייבר בתחנות  חוקרינעשה ניסיון לפרוק ראיות דיגיטליות, לא הצליחו 

טכנולוגי והיעדר סיוע מקצועי שוטף -, בגלל היעדר ידע מקצועילעשות כן

מצד מחלקי הסייבר במחוזות, זאת מבלי שחוליית המטה פיקחה אחר 

 . דיגיטליותהנעשה במחוזות. כך נוצרו מצבים של "איבוד ראיות" 

המשטרה מסרה בתשובתה כי בתחום הפקת ראיות דיגיטליות אין הצלחה 

מוחלטת, והוסיפה כי הקושי הקיים בתחנות בתחום הפקת הראיות עתיד 

 להיפתר עם הקמתם של חדרי הזי"ט בתחנות.

הקמת המעבדות בתחנות עשויה לשפר את היכולות בתחום הפקת 

"פ לוודא כי לבטהמשרד על שטרה והמ עלהראיות הדיגיטליות. עם זאת, 

 תחנות לבין מחלקי הסייבר.הממשק קרוב ורציף בין  גם יתקיים
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 לוקה הסייבר מערך

 ממש של בחולשות
 שיתוף של בהיבטים

 ובקרה פיקוח, ידע
 טכנולוגי סיוע ומתן
 הסייבר מחלקי מצד

 חוליית שבאחריות
 למחוזות המטה
 

מהאמור לעיל עולה כי מערך הסייבר לוקה בחולשות של ממש בהיבטים של 

שבאחריות שיתוף ידע, פיקוח ובקרה ומתן סיוע טכנולוגי מצד מחלקי הסייבר 

ת מהמבנה המבוזר של מערך למחוזות. חולשות אלו נובעוחוליית המטה 

הסייבר שתוצאתו היא, היעדר ממשק ראוי בין חוליית המטה לבין היחידות 

החוקרות של המערך. מציאות זו משקפת היעדר "יד מכוונת" של גוף מטה 

 כלפי היחידות החוקרות במערך. 

המשטרה מסרה בתשובותיה כי השינוי במבנה המערך בעקבות עבודת המטה 

הנעשית בעת מסירת התשובה ותפיסת ההפעלה החדשה עתידים להפחית במידה 

המערכים ניכרת את היעדר התיאום המתואר בביקורת, וכן להביא לתיאום בין כלל 

בהיבטים המקצועיים והאופרטיביים ולביצוע פיקוח ִעתי. כמו כן מסרה המשטרה כי 

שתי  חלק מהתקלות ייפתרו עם חלוקת תחומי האחריות של חוליית המטה בין

תהיה השנייה תהיה אחראית להיבטים הטכנולוגיים, ו חטיבות מקצועיות: האחת,

וזאת לפי מדיניות מטה  ןפעולה ביניהסיים, תוך שיתוף אאחראית להיבטי חקירה קל

 הסייבר במשטרה.

משרד מבקר המדינה מעיר כי על המשטרה לבחון בשנית את כוונתה ליישם 

את השינוי המבני האמור, שאינו עולה בקנה אחד עם התובנות והפרקטיקה 

הסוכנות המרכזית המקובלות בעולם. כך לדוגמה, לפי מסמך שהכינה 

 Building a"שכותרתו  2016, מאפריל באנגליה יברת סילהתמודדות עם פשיע

Response to Cyber Crime"48 ,נדרש שבעבירות סייבר מתוחכמות טכנולוגית ,

כלל פעילות המטה תתבצע בצורה הוליסטית תחת יחידה מרכזית ותקיף את 

הצרכים החקירתיים והטכנולוגיים, תשתף את הידע במערך ותספק תמונת 

רטגיה, ולא תפוצל בין מערכים נפרדים באופן מצב של הפשיעה והאסט

 מלאכותי. 

עוד מעיר משרד מבקר המדינה כי הפרדת תחומי האחריות של חוליית המטה 

בין המישור הטכנולוגי למישור החקירתי נוסף על המבנה המפוצל הקיים של 

המאפיינים של פשיעת סייבר  בחשבון את כלל מערך הסייבר, אינה מביאה

לוגית, שבה שני המישורים כרוכים זה בזה. במציאות זו אין מתוחכמת טכנו

מענה לחולשותיו של המערך המבוזר כפי שפורטו בדוח זה, ובכללן החולשה 

בתחום שיתוף הידע בין כלל הגורמים העוסקים בנושא. על המשטרה ועל 

המשרד לבט"פ לוודא כי הידע המקצועי הקיים בעולם לטיפול בפשיעת סייבר 

  כנולוגית נבחן ומיושם.מתוחכמת ט

 
48   (National Crime Agency, (April 2016. 
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 תחומי הפרדת

 חוליית של האחריות
 המישור בין המטה

 למישור הטכנולוגי
 מביאה אינה החקירתי
 את בחשבון

 של המאפיינים
 סייבר פשיעת

, טכנולוגית מתוחכמת
 המישורים שני שבה

 בזה זה כרוכים
 

לוודא שעבודת המטה המתקיימת כיום תיתן  על המשטרה ועל המשרד לבט"פ

מענה לצרכים הייחודיים של המלחמה בפשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית. 

במסגרת זו עליהם לבחון לעומק את מבנה המערך ואת שאלת הכפפתו 

הטכנולוגית והחקירתית, ובכלל זה את הכפפת מחלקי הסייבר למחוזות. 

"פ כיום לאתגרים לבטוהמשרד  היערכות המשטרה בחינה זו נדרשת, שכן

פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית אינה ל הקשוריםולסיכונים הלאומיים 

טיפול י בלגמתבססת על התפיסות המקובלות בעולם ועל לקחי משטרות זרות 

 הדרוש המענה את נותנת היא אם רב וספק כאמור, האפקטיבי בפשיע

 .לאיומים
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 תקציב ורכש

 מערך הסייבר בקצות
 בתרשים להלן מספר תיקי פשיעת סייבר שטופלו במערך הסייבר בשנים 

2015-2013 : 

 2015-2013מספר תיקי פשיעת סייבר : 6תרשים 

 

מקור: נתוני המשטרה. נתונים אלו כוללים את הטיפול בעבירות פדופיליה והטרדה מינית שטופלו על 

 ידי חוקרי מערך הסייבר.

מהנתונים לעיל עולה כי מספר התיקים שבהם טיפל מערך הסייבר כמעט שהוכפל 

תיקי פשיעת הסייבר מאופיינים ככאלה המחייבים מאמץ בחלק מ. 2015-2013בשנים 

"פרשיות הופכות  2015, ולעתים כפי שעולה מביקורת אג"ת מאוגוסט 49מתמשך

רכבת". זאת בשל מורכבות יותר ונדרשת כחצי שנת אדם לעבודה על פרשיה מו

התמודדות החקירות עם מורכבות טכנולוגית הכרוכה בחילוץ ראיות דיגיטליות, 

חלק מהתיקים שנחקרים כוללים בחינת מדיות דיגיטליות רבות בו זמנית.  .ובפענוחן

המורכבות הטכנולוגית שעמה מתמודד מערך הסייבר ממחישה את ההיקף ההולך 

 וגדל של פעילות החוקרים, הדורש מענה טכנולוגי ותקציבי הולם. 

 הייתה אמורה 2016תכנית הרכש להצטיידות ולהכשרות של מערך הסייבר לשנת 

"לתת למערך להמשיך להתקדם בהכשרות, תוכנות, ציוד וכלים חדשים אשר 

  נדרשים לתחום שמתפתח במהירות רבה". 
 The Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) Pp. 12;מסמך ארגון היורופול  49

 long-term comprehensive“. במסמך מצוין הצורך ב"חקירה מקיפה לטווח רחוק" )(2015)

investigation”) . 
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 אינו המשטרה תקציב

 מענה נותן
 עם להתמודדות

 סייבר פשיעת
, טכנולוגית מתוחכמת

 מאפשר ואינו
 בכלים הצטיידות

 הנדרשים חדשים
 שמתפתח זה לתחום

 רבה במהירות
 

 9היה  2015ם, התקציב עבור הצטיידות ותפעול מערך הסייבר לשנת "לפי מסמכי אח

 מיליון ש"ח בלבד.  6עמד תקציב זה עמד על  2016מיליון ש"ח, ובשנת 

כמעט שהוכפל מספר תיקי  2015-2013בשנים מהאמור עולה כי למרות ש

צמצמה המשטרה בשליש את תקציב ההצטיידות  2016פשיעת הסייבר, בשנת 

והתפעול של המערך. מצב זה משקף חוסר הלימה לנוכח הגידול הניכר 

 בהיקף הפעילות הנדרש ממערך הסייבר. 

המשטרה מסרה בתשובתה כי תכנית הרכש נקבעה תחילה לצורך הצטיידות 

באמצעים, ובהמשך נועד התקציב בעיקר לתמיכה ולחידוש רישיונות. לדבריה, לא 

הייתה הפחתה מכוונת של תקציב ההצטיידות למערך הסייבר אלא הוא התכנס 

 למסגרות שוטפות, אשר קבעו מראש הגורמים המתקצבים במשטרה.

 6בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי מתוך הסכום שאושר בסך של 

מיליון ש"ח  1.5מיליון ש"ח יועדו להעסקת כוח אדם אזרחי,  1.6"ח, מיליון ש

 190,000-וסכום של כ 2015יועדו לתשלום עבור התחייבויות קודמות עוד משנת 

נותר סכום של  2016ש"ח יועד להוצאות נסיעה. יוצא אפוא שלרכש נטו לשנת 

 מיליון ש"ח בלבד לכלל המערך.  2.7

מיועד הן להתמודדות עם פשיעת הסייבר, מיליון ש"ח(  2.7סכום זה )

המתוחכמת טכנולוגית, והן לצרכים של המחוזות לצורך הפקת ראיות 

מיליון ש"ח, ולשאר  1.6דיגיטליות שאינן מתוחכמות. ליחידה הארצית הוקצו 

הוקצו  -הכולל הן את המחלקים והן את החוקרים המיומנים בתחנות  -המערך 

יועדו לחידוש  80%מיליון ש"ח,  2.7ום של מיליון ש"ח. מתוך הסכ 1.1-כ

ממנו יועדו להדרכות שוטפות. ממסמכי אח"ם  20%-רישיונות לשלוש תוכנות ו

עולה שתקציב המשטרה המפורט לעיל אינו נותן מענה להתמודדות עם 

פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית, ואינו מאפשר הצטיידות בכלים חדשים 

 ירות רבה. הנדרשים לתחום זה שמתפתח במה

 פרסמה באוגוסט הכנסת של והביטחון החוץ ועדת של בסייבר להגנה המשנה ועדת

 הסייבר הגנת בנושא והסמכות האחריות חלוקת"בחינת ב דוח שעסק 2016

 בין "הוועדה התרשמה מחולשתה של המשטרהצוין כי " זה גם בדוח". בישראל

להתמודדות עם פשעי סייבר בעלי  "היעדר משאבים מספקים" בשל היתר

 (.במקור אינןההדגשות כל )השלכות חמורות 

במסמך נוסף  יצוין כי המשטרה מודעת לחסרים התקציביים לרכש במערך הסייבר.

צוין כי "לנוכח גידול משמעותי בדרישות של השטח, היקף  2016ם מיוני "של אח

התקציב לרכש לא מספיק... יש צורך בתגבור תקציבי הרכש של מערך הסייבר, 

 הנמצא כיום בין הנושאים המרכזיים המקודמים על ידי פיקוד המשטרה". 

ים הגדלים בהצטיידות המשטרה מסרה בתשובתה כי פיקוד המשטרה ער לצרכ

מיליוני  14.8למערך הסייבר ומקצה לכך תקציב ממקורותיו השונים. לדבריה תוקצבו 

 הקמת חדרי זי"ט בתחנות.מסגרת ב פעמי-ש"ח באופן חד
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משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי תקציב זה נותן מענה רק לסוגיית 

תן מענה להתמודדות מיצוי ראיות מחשב וראיות פורנזיות עבור התחנות, ולא נו

 האפקטיבית עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית.

בתשובתה הנוספת ציינה המשטרה כי אין מקום לראות את הנתח התקציבי הניתן 

לפעילות השוטפת של יחידת הסייבר הארצית בנפרד משאר התקציב המופנה 

רבות לתשתיות, רכש ופיתוח מהם נהנים כלל המערכים המקצועיים של המשטרה ל

 יחידת הסייבר הארצית.

 ,בכך שנעשו פרויקטים שמשיקים למרחב הסייבר מכירמבקר המדינה  משרד

 של הסייבר מעבדות חדשניים כמו שיתוף פעולה עם פרויקטיםובכלל זה 

 שלרשות המערך לוודא ,"פלבטהמשרד ו המשטרה . עם זאת, עלמוסד אקדמי

טכנולוגית יעמוד  מתוחכמת סייבר פשיעת עם ההתמודדות על המופקד

 . שמציבה פשיעה זוהתמודדות אפקטיבית עם האתגרים שם התקציב הדרוש ל

 

 

 במערך הסייברהצטיידות  פערי
אמצעי בתפיסת ההפעלה נקבע כי ביחידה הארצית ימוקם  :אמצעים מסוימים .1

 שדרוש לחוקרי היחידה לצורך התמודדות עם מערכות נתונים מורכבות. 

, בסכום של באמצעי האמוראושרה תכנית רכש שכללה הצטיידות  2015ביוני 

בעצמה, ואילו  האמצעיהיחידה הארצית דרשה להפעיל את . מיליון ש"ח 2-כ

 . אמצעימנהל הטכנולוגיות במשטרה דרש לנהל בעצמו את ה

 המשטרה מסרה בתשובתה כי עדיין מתקיימים דיונים בנושא.

במערך  היה, לא 2017לנוכח המחלוקת, במועד סיכום הביקורת ינואר 

 שיתנהל משרד מבקר המדינה מעיר כי נדרש .האמצעי האמורהסייבר 

במשטרה כדי לקדם את הנושא  םשיח מקצועי בין הגורמים הרלוונטיי

וימנע פגיעה  הטכנולוגיים של מערך הסייבר שיענה על הצרכיםבאופן 

 ך. ביעילות תפקוד המער

ם עולה כי חוקרי הסייבר במחוזות נדרשים לבצע "ממסמך של אח :רכב כלי .2

פעולות חקירה רבות הדורשות כלי רכב לרבות חיפוש ותפיסת מחשבים. 

פעולות אלו נעשות בשטח הטריטוריאלי של המחוז ואף מחוץ לו. כמו כן נדרש 

כלי רכב לצורך העברת מוצגים לבדיקה במעבדת הסייבר במחוז או לבדיקה 

 ביחידה הארצית. 
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ת משרד מבקר המדינה העלתה כי עם הקמת מחלקי הסייבר בדיק

, כך שהחוקרים מסתמכים על כלי 50במחוזות לא הוקצו להם כלי רכב

רכב של המחוז. לפי אח"ם, כאשר אין כלי רכב פנוי בנמצא "נפגמות 

 חקירות המבוצעות על ידם".

המשטרה מסרה בתשובתה כי הקצאת משאבים, כגון כלי רכב, נעשית לפי 

חות סדורים. במסגרת התקציב העומד לרשות המשטרה לא אושרו בקשות מפת

 אח"ם לתקנון כלי רכב למחלקי הסייבר, משיקולי תקציב.

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה ולמשרד לבט"פ כי עליהם לעקוב 

מעת לעת אם צורכי המערך וההיקפים ההולכים וגוברים של זירות פשיעה 

יבים בחינה מחודשת של המפתח בדבר תקנון רוויות ראיות דיגיטליות מחי

 כלי רכב ליחידות העוסקות בפשיעת סייבר על רבדיה השונים. 

בשל העובדה כי מערך הסייבר נדרש להגיב בזריזות  "ל:מחו ישירות רכש .3

יחסית לאירועים ולהתפתחויות הטכנולוגיות נדרשת אפשרות לרכישת תוכנות 

ושירותים מקוונים ישירות מחברות בחו"ל דרך אתר אינטרנט, וזאת באמצעות 

לאומי -בין. יצוין כי רכישה באמצעות כרטיס אשראי לאומי-ביןכרטיס אשראי 

 וך למשטרה כספים המשולמים לחברות מתווכות.עשויה לחס

אישרה עקרונית יחידת החשב הכללי במשרד האוצר הקצאת שני  2015ביולי 

ש"ח עבור "רכש ותשלומים  10,000כרטיסים נטענים במסגרת שנתית בסך של 

 באינטרנט", במענה לבקשת חשבות המשטרה בפברואר אותה שנה.

למערך  לאומיים-רטיסי אשראי ביןעד מועד סיום הביקורת לא הונפקו כ

הסייבר למרות הצורך והיתרונות הגלומים בשימוש בכרטיס מסוג זה 

 ברכישות מקוונות.

, אח"ם בשיתוף פעולה עם 2017בתשובתה ציינה המשטרה כי עד פברואר 

הגורמים המקצועיים ביחידה הארצית בחשבות, יגבשו נוהל עבודה להקצאת 

 מחו"ל ולשימוש בכרטיס זה.כרטיס נטען לצורך רכש 

 
 למעט במחוז ירושלים.  50



 ב67 שנתי דוח|    1894

 
 בציוד חוסר בשל

  ולנוכח טכנולוגי
 הצרכים בין הלימה-אי

 הציוד ובין בשטח
 חוקרי נאלצו, הקיים

 בתחנות סייבר פשיעת
 האישי מכספם לרכוש

 בסיסי ציוד

 

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי בשל  :ציוד של פרטית רכישה .4

ח ובין הציוד הלימה בין הצרכים בשט-חוסר בציוד טכנולוגי ולנוכח אי

פשיעת סייבר בתחנות לרכוש מכספם האישי ציוד  הקיים, נאלצו חוקרי

סקים און קי בסיסי במאות ש"ח כדי שיוכלו לבצע את עבודתם, כמו: די

, סוללות נטענות, כבלים מתאימים, מסכים קטניםואמצעי אחסון נוספים, 

, שנאים, ערכות מברגים וכדומה. הציוד שנרכש מסייע יםאלחוטי יםעכבר

לחוקרים המיומנים להתמודד ביתר יעילות עם הקושי של זירות עמוסות 

וד מערך ראיות דיגיטליות בלא שניתן מענה מערכתי עקרוני על ידי פיק

 הסייבר. 

מתשובת המשטרה עולה כי היא מכירה בתופעת רכישה פרטית של ציוד. 

לדבריה, תהליכי הרכש המשטרתיים ארוכים ולעתים מסורבלים, ולכן אושר 

לפתוח קופה קטנה לסיוע לצורכי השטח. עם זאת, הבהירה המשטרה כי לא כל 

 הציוד שנרכש באופן פרטי אושר על ידי אח"ם לרכש בשל אילוצי התקציב. 

רכי השטח כך והולם לצ פתרוןלפעול כדי למצוא  ל המשטרהע

 חיוני הנדרש להםשוטרים לא ייאלצו לרכוש באופן פרטי ציוד הש

 בעבודתם.

תלונות מצד אזרחים על  :בתחנות דיגיטליות ראיות להגשת אמצעים .5

 עבירות סייבר מוגשות לחוקרים במרכזי שירות לאזרח בתחנות. 

נמצא כי יש מחסור באמצעים טכנולוגיים בתחנות שיאפשרו לאזרחים 

למסור ראיות דיגיטליות בעת הגשת תלונה בנוגע לפשיעת סייבר. 

האמצעים החסרים הם: מחשב ייעודי המחובר לאינטרנט לצורך קבלת 

חומרים ממדיות דיגיטליות )כגון דיסק און קי(; כתובת דואר אלקטרוני 

אזרחים לצרף חומרים דיגיטליים לתלונותיהם; אזרחי שאליה יוכלו 

 מדפסת שתאפשר הדפסה מידית או סריקת הראיות הדיגיטליות. 

בדיון  2015המחסור באמצעים לקבלת תלונות הועלה כבר במסמך ממרץ 

באג"ת, ובו צוין כי "ישנו צורך להקצות לכל הפחות גישה לאינטרנט/מכשור + 

 הדפסה ככל שרלוונטי".

מעיר כי למרות הפערים באמצעים, שהיו ידועים  המדינה מבקר משרד

למשטרה למעלה משנה וחצי, לא פעל פיקוד המשטרה למתן מענה 

 לצרכים הטכניים בתחנות. 

המשטרה מסרה בתשובתה כי פתרון חלקי לבעיה יינתן עם המשך פריסת חדרי 

הזי"ט המתוכננת בתחנות המשטרה. לחדרים הללו תינתן כתובת דואר 

וני אזרחית שתאפשר לאזרחים להעביר חומרים דיגיטליים. כמו כן אלקטר
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מתוכנן כי בכל תחנה יוצב חוקר שיסייע בקבלת ראיות דיגיטליות מאזרחים, 

ויעניק ייעוץ בנושא תלונות בהקשר של מרחב הסייבר. הכשרה מתאימה 

 לחוקרים האלה נמצאת בשלבי אישור.

ממשק בין  שמתקייםדא המשטרה לוו עלמבקר המדינה מעיר כי  משרד

החוקרים שאמורים בין "ט והזיחדרי מרכזי השירות, בין האזרחים, בין 

 מבקר משרד מעיר כן כמולסייע בקבלת ראיות דיגיטליות מאזרחים. 

 לוודא יש, המשטרה בתשובת כאמור מהלךהשלמת ה עד כי המדינה

 לצורך הגשת ראיות דיגיטליות מקבלים את המענה הדרוש שהאזרחים

 .ובכלל תלונות על פשיעה במרחב הסייבר במסגרת הגשת

 
ההתפתחות הטכנולוגית המהירה של פשיעת הסייבר בצד הצורך במתן מענה 

לתלונות האזרחים, מחייבים את המשטרה ואת המשרד לבט"פ, לנתח את 

הצרכים הגדלים של מערך הסייבר אל מול יכולת ההתמודדות של המערך עם 

וגית. לאור תוצאות הניתוח עליהם, יחד עם משרד תיקים מורכבים טכנול

האוצר, להתאים את התקציב לצורכי הרכש וההצטיידות כך שתתאפשר 

התמודדות עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית; כמו כן על התקציב להיות 

מותאם לכלל הצרכים השוטפים של המערך, כדי לגשר על הפערים שהוצגו 

 לעיל.
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 גי ושימורוגיוס כוח אדם טכנולו

החיבור הקיים בין עולם עתיר טכנולוגיה ובין עבריינות על כל  :עובדים גיוס .1

גווניה מציב בפני המשטרה אתגר מורכב. פרופיל כוח האדם שביכולתו 

להתמודד עם אתגר זה שונה מפרופיל כוח האדם הנדרש משוטרים העוסקים 

במשימות משטרתיות מסורתיות. השכר והתנאים הנלווים המוצעים לאוכלוסייה 

הנדרש הם נמוכים ולוקים בחסר בהשוואה למצופה ולמוצע לה  בפרופיל

במגזרים אחרים במשק. ממסמכי המשטרה עולה כי המשטרה ומערך הסייבר 

"כלל לא נמצאות במרחק קרוב לתחרות ואטרקטיביות גיוס המועמדים 

הרלבנטיים... סוגיית השכר הינה החסם המשמעותי ואבן נגף אסטרטגית 

 אדם מתאים באיכות ובכמות". -רה[ לגייס... כוחביכולת הארגון ]המשט

להלן בלוח פרטים של שלושה מועמדים לגיוס ליחידה הארצית שמשקפים את 

 פערי השכר האמורים, כפי שמסרה המשטרה:

 פערי שכר חודשיים )ברוטו( של מועמדים לגיוס ליחידה הארצית :1לוח 

 תפקיד

 שהוצע  שכר

במשטרה בש"ח

  במקום שכר

באחוזים פער"חבש אזרחי עבודה

 111% 28,000  13,250 חקירות קצין
 86% 19,000 10,190 סייבר טכנולוגיות נגד
 228% 25,000 7,630האקר, סייבר טכנולוגיות נגד

 מקור: נתוני המשטרה.

מהנתונים בלוח עולה כי פערי השכר מגיעים לאלפי ש"ח ואף יותר בחודש 

כוח אדם מתאים מן הבחינה ומקשים על מערך הסייבר לגייס 

 הטכנולוגית.

ם צוין, שכדי לסייע למשטרה לעמוד בתחרות "במסמך שהכינה לשכת ראש אח

על כוח אדם איכותי ומיומן מול השוק הפרטי נדרש לפתח כלים מגוונים לשיפור 

 השכר הבסיסי וכלים לגיוס כוח אדם איכותי ושימורו.

טיוטת הסכם העסקה  2016שנת המשטרה יחד עם משרד האוצר גיבשו במהלך 

ייחודי. טיוטת ההסכם הציעה מסגרת לשכר ייחודי לשוטרים במעמד זמני, ולפיה 

יוצע למספר מצומצם של מועמדים "מומחים" שיגויסו למערכים הטכנולוגיים 

ם, וביניהם מערך הסייבר שכר גבוה משמעותית מהשכר המשולם כיום. "באח

כוח האדם שיגויס במתווה זה יועסק לתקופה קצובה של חמש שנים ברמות 

 שכר שונות, בהתאם לתפקיד ולידע של המועמדים. 

פנה השר לבט"פ במכתב אל שר האוצר בנושא "בקשה לאישור  2016במאי 

במשטרה", וציין כי "במודל השכר  ...הסייברתנאי העסקה ייחודיים ביחידות 
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הקיים במשטרה כיום, לא ניתן להציע שכר אטרקטיבי למועמדים פוטנציאליים 

בשל התחרות מול גופים ביטחוניים מקבילים וגופים אזרחיים/עסקיים, ומשטרת 

 ישראל נתקלת בקושי גדול לגייס ולשמר אוכלוסייה זו". 

העסקה הייחודי, והיעדרו מקשה על , לא אושר הסכם ה2017עד ינואר 

 מערך הסייבר לגייס כוח אדם. 

עולה כי טרם הושגה הסכמה סופית  2016מתשובת המשרד לבט"פ מדצמבר 

בינו לבין משרד האוצר לגבי מתווה ההסכם הסופי, וכי המשרד ממתין לתשובת 

 משרד האוצר.

ה כי עול 2017מתשובת אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מינואר 

בחודשים האחרונים לובנו הסוגיות העיקריות, ומשרד האוצר פועל לגיבוש 

טיוטת הסכם סופית. עוד ציין האגף כי משרד האוצר מאשר למשטרת ישראל 

לגייס מועמדים ליחידת הסייבר בהתאם לתנאי השכר שגובשו בטיוטת ההסכם, 

ג מחקר וכי אושר להכיר ביחידה הארצית כיחידה המזכה בתוספת של דירו

 למגויסים, בכפוף לעמידה בקריטריונים הרלוונטיים.

על המשרד לבט"פ ועל משרד האוצר לסיים את התהליך שנמצא על 

המדוכה במהלך כשנה וחצי, באופן שיסייע בגיוס כוח אדם מתאים 

 שיעניק את המענה המקצועי הדרוש למילוי המשימות בתחום זה. 

תגמול שכר למערך הסייבר" של במסמך בנושא "הצעה ל כוח אדם: שימור .2

, הוצעו פתרונות לטובת שימור כוח אדם במערך 2014אגף משאבי אנוש מיוני 

 פעמיים, רכב, לימודים וכדומה.-מתן מענקים חד לדוגמההסייבר, 

שהכין ראש היחידה הארצית עבור ראש היחידה לתכנון  2014במסמך מנובמבר 

בעלי ניסיון עשיר בתחום הסייבר... שכר, צוין כי חלק מהשוטרים שכבר גויסו "

כתב ראש  2015אולם השכר הנמוך מקשה עליהם להישאר בארגון". בספטמבר 

היחידה הארצית כי "אנשים מוכשרים מאוד שכבר הגיעו ליחידה מוצאים עצמם 

כתב  2015מועסקים בשכר מאוד נמוך כבר תקופה ארוכה מאוד". בדצמבר 

נולוגיים במערך הסייבר "חווים שחיקה ראש חוליית המטה כי החוקרים הטכ

חוקרים רבים שאינם גדולה בעבודתם עקב עומסי העבודה בתחום ולכן 

מתוגמלים מבקשים לעזוב את המערך, ובכך אנו מפסידים חוקרים אשר 

 )ההדגשה אינה במקור(.  "השקענו בהם כסף רב בהכשרות

היא שיש כבר עזיבה ציין ראש היחידה הארצית כי "הבעיה החמורה  2016במאי 

 של שוטרים מתוך היחידה".



 ב67 שנתי דוח|    1898

 
 שהיחידה חששקיים 

 בפני עומדת הארצית
 כוח עזיבת של מגמה
 ואיכותי מיומן אדם

 עמוד את המהווה
, המערך של התווך

 תמריצים בהיעדר
 לשימורו מתאימים
 

למרות הצורך הברור שעלה בנושא תגמול כוח האדם הקיים בעל 

המומחיות הטכנולוגית הגבוהה ובעל הידע להתמודדות עם פשיעת סייבר 

, שנקלט במערך הסייבר מאז הקמתו, נמצא כי טרם טכנולוגית מתוחכמת

על צורך זה. על המשטרה, הושלם הטיפול בהצעות שהועלו למתן מענה 

המשרד לבט"פ ומשרד האוצר לתת את הדעת לחשש שהיחידה הארצית 

עומדת בפני מגמה של עזיבת כוח אדם מיומן ואיכותי המהווה את עמוד 

התווך של המערך, בהיעדר תמריצים מתאימים לשימורו. במצב זה 

פעילות מערך הסייבר צפויה להיפגע קשות, ועליהם למצוא בהקדם 

  רון לבעיה זו.פת

משרד מבקר המדינה מעיר למשטרה כי בתשובתה היא פירטה כי היא 

טכנולוגי, וכי צעדיה ייתנו מטפלת בנושא תגמול השכר לגיוס כוח אדם 

מענה לצורך האמור. ואולם, תשובתה אינה נותנת מענה לצורך בשימור 

 השוטרים המשרתים כיום במערך ולמניעת עזיבתם.

 
בעולם הטכנולוגי יש חשיבות רבה מאוד לסביבת עבודה מתקדמת. מהביקורת 

עלה כי מערך הסייבר במשטרה מצטייר בעולם התעסוקה כחסר אמצעים 

ובעל תקציב זעום, שאינו מקבל די קשב מצד פיקוד המשטרה, שאינו מעניק 

סביבת עבודה הולמת להתמודדות עם פשיעת הסייבר המתוחכמת ושאין בו 

כוח אדם בהיקף משמעותי בעל רמה טכנולוגית גבוהה. מציאות זו פוגעת 

בשמו המקצועי של מערך הסייבר ובפרט בשמה של היחידה הארצית באופן 

ה לשמר את כוח האדם הקיים ביחידה הארצית, ושמשפיע על גיוס שמקש

 מועמדים ברמה מקצועית וטכנולוגית גבוהה.

הממצאים שהועלו בפרק זה מלמדים שהמשטרה והמשרד לבט"פ טרם ענו על 

הצורך הדחוף בחיזוק המערך הקיים ובבניית שלד מקצועי של כוח אדם 

ת ומגוונת, המתאימה לדינמיות טכנולוגי מיומן בעל הכשרה מקצועית מתקדמ

ולהתפתחות הטכנולוגית של פשיעת סייבר, כך שיהיה אבן שואבת לגיוס 

 מועמדים נוספים ברמה הולמת ולשימורם בארגון לאורך זמן. 
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פיסת ההפעלה של המשטרה ומערך ת

 הסייבר הלאומי

הספרות המקצועית התייחסה למענה המערכתי הנדרש להתמודדות עם פשיעת 

. כדי למצות את מלוא הפוטנציאל והמשאבים 51סייבר בראייה לאומית מתכללת

הלאומיים הקיימים יש לשלב מאמצים מצד כלל הארגונים הפועלים במרחב הסייבר 

טכנולוגי  במדינה. יש לפעול לכך בתחומים של פיתוח הון אנושי ושל פיתוח

ובאמצעות הקמת מערכים אפקטיביים. בסופו של התהליך יפעלו כל הארגונים 

, בייחוד לנוכח הקשר הקיים במרחב הסייבר בין תופעות 52בשיתוף הדדי ובהיזון חוזר

 . 53פשיעה ובין איומי טרור ולנוכח הסיכון לפגיעה במתקנים חיוניים

ומי נקבע כי היא לא תחול כאמור, בהחלטת הממשלה על הקמת מטה הסייבר הלא

, 54בהשתתפות המפכ"ל דאז 2012על הגופים המיוחדים, ובהם המשטרה. בדיון ביולי 

ם דאז כי "מטה הסייבר הלאומי משמש היום גוף ידע שחובה על "קבע ראש אח

המשטרה להתחבר אליו וללמוד ממנו", והוסיף כי יש להקים את מערך הסייבר 

הורה המפכ"ל דאז על  2014לאומי". בדצמבר במשטרה "כחלק ממערך הסייבר ה

הקמת צוות באחריות ראש אג"ת דאז "שיוביל עבודת מטה בתחום הסייבר, האיומים 

 והדרכים להתמודדות בשותפות עם מטה הסייבר". 

בדוח של ועדת המשנה להגנה בסייבר של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת 

והסמכות בנושא הגנת הסייבר  , שעסק ב"בחינת חלוקת האחריות2016מאוגוסט 

בין הידע והיכולות הלאומיות ובין  "נכונה"בישראל", נקבע כי קיים צורך לחבר 

 לדון יהיה שנכון סבורהועדה ו"האחריות המשטרה להתמודד עם פשיעת סייבר וכי 

 ."הרלוונטיות הכנסת בוועדות בנושא

לא נמצא כי המשטרה פעלה יחד עם מטה הסייבר הלאומי כדי לבסס את 

תפיסת ההפעלה של מערך הסייבר במשטרה באופן שיאפשר את התאמתו 

 המיטבית למאפיינים המיוחדים של הפשיעה במרחב הסייבר. 

המשטרה מסרה בתשובתה כי בהתייחסותה של משטרת ישראל לדוח ועדת חוץ 

עדר חלקה של משטרת ישראל, בייחוד בנושא הטיפול וביטחון צוין כי בולט הי

 באירועי סייבר. לדעת המשטרה, אין ספק כי תפיסת ההפעלה המדינתית בנושא 
51  Singapore's Cyber Security Strategy (2016). 

 .23-22סיבוני ואסף, עמ'   52

 ראו:  53

Charles Mclellan, “Cybercrime and cyberwar: A Spotter's Guide to The Groups That Are Out to 

Get you”, Special Report, Cyber war and The Future of Cybersecurity (September 

2016), p. 4; Lior Tabansky, “Cybercrime: A National Security Issue”, Military and Strategic 

Affairs, 4, no. 3 (December 2012). 
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צריכה להתייחס גם לאירועי סייבר פליליים, במיוחד נוכח העובדה כי גם אירועים 

ים מדינתיים, יטופלו ברוב המקרים כאירוע פלילי. יתרה מזו, אירועים רבים הנוגע

לחוסנה של מדינת ישראל בתחום הסייבר הם אירועים פליליים. על הרשות 

הלאומית להגנת הסייבר לתת לאירועים הללו מענה בתחום ההגנה, ועל המשטרה 

כך שמדובר אפוא בשני צדדיו של אותו  -לפעול לאיתור העבריינים מחוללי האירועים 

 מטבע. 

הלאומי כדי ללמוד את תפיסתו  עוד מסרה המשטרה כי היא תפנה למטה הסייבר

 בנוגע לפעילות מערך הסייבר שלה ולממשקים בינה לבין המטה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד לבט"פ, כי הוא "רואה בחיוב יצירת 

וימשיך לקדם ולהעמיק את שיתופי הפעולה עם כלל  -מאמץ משולב בתחום הסייבר 

אל, משרד האוצר ומערך הסייבר הלאומי". הגורמים הרלוונטיים, לרבות משטרת ישר

כי  2016מטה הסייבר הלאומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

במסגרת חיזוק יכולות ההתמודדות עם פשיעת סייבר, הוא היה שותף לעבודת מטה 

שמטרתה לתמוך ביכולות אכיפת החוק. כך לדוגמה, פעל מטה הסייבר הלאומי 

 הסייבר בפרקליטות המדינה ולהגדרת תפקידיה וממשקיה. לבניית הכוח של יחידת

עבודת המטה ראוי ש כי ולמשרד לבט"פ למשטרה מעירמבקר המדינה  משרד

ויישומה בכל הקשור למבנה המערך, להפרדת תחומי  שמבצעת המשטרה

 הידע בחינת לאחר ועשיי -האחריות של גוף המטה ולתפיסת ההפעלה 

כי השינויים המתוכננים  ואחרי שיוודאו לאומי,ה הסייבר במטה הקיים המקצועי

 למאפייני פשיעת הסייבר המתוחכמת טכנולוגית.  בהתאםנעשים 

משרד מבקר המדינה מעיר כי על המשרד לבט"פ יחד עם המשטרה ובשיתוף 

מטה הסייבר הלאומי ומשרד האוצר, לפעול בהקדם כדי למצות את מלוא 

קיימים, לטיפול מיטבי באיומי הפוטנציאל, הידע והמשאבים הלאומיים ה

 פשיעת הסייבר, מתוך ראייה לאומית כוללת של האיומים. 

   



 1901|    פשיעת סייבר

 סיכום

המתוחכמת  פשיעהבמרחב הסייבר האיצו את התרחבות ה ההתפתחויות

שכוללת עבירות נגד מחשבים, טלפונים חכמים, שרתים ורשתות  טכנולוגית

מחשבים וכן שימוש הולך וגובר בתוכנות זדוניות, בחדירה לא חוקית למחשבים 

ולמאגרים ממוחשבים, בריגול עסקי וכדומה. פשיעה זו אינה תחומה בגבולות 

לאומית. ממצאי -וברמה הבין השלכות ברמה הלאומיתגאוגרפיים, והיא בעלת 

דוח זה העלו שהמשטרה והמשרד לבט"פ הקימו אמנם מערך לטיפול בעבירות 

 סייברה עבירותלצרכים ולאתגרים של סייבר, אך לא התאימו את המערך 

מתוחכמות טכנולוגית שמתפתחות ומשתנות במהירות רבה. עבודת מערך 

הסייבר, שייעודו לטפל בעברות סייבר מתוחכמות טכנולוגית, מנותבת בעיקר 

וע טכני ליחידות חקירה מחוזיות המטפלות בעבירות "קלאסיות" שאינן לסי

 מתוחכמות טכנולוגית, על חשבון התמקצעות בלוחמה בפשיעת הסייבר.

ממצאיו של דוח זה מלמדים על כך שהמבנה הפיקודי המבוזר של מערך 

הסייבר, היעדרה של יחידה מרכזית והפרדת תחומי האחריות של גוף המטה 

אין בהם כדי לתת מענה הולם  -ולוגי נפרד מהמישור החקירתי למישור טכנ

לאתגרים שעמם נדרשת המשטרה להתמודד במסגרת הלחימה בפשיעה זו. 

תפיסת ההפעלה של המערך טעונה תיקון, שכן היא גובשה בהתאם למצב 

, ולא בהתאם למאפייניה 2000הפשיעה והאתגר הטכנולוגי שהיו בשנת 

בר שהתפתחו דרמתית מאז. אף על פי שחל גידול הייחודיים של פשיעת סיי

ניכר בהיקף פשיעת הסייבר המתוחכמת טכנולוגית בשנים האחרונות, חל 

קיצוץ של ממש במענה התקציבי שהופנה לתחום זה במשטרה, באופן שאינו 

עונה על הצורך הבסיסי של המערך. קיצוץ זה מונע את ההתעצמות הנדרשת 

. לפיכך, בריחת מוחות" מהמערךואף גורם ל" לשם התמודדות עם פשיעה זו,

במועד סיום הביקורת המשטרה אינה ערוכה להתמודדות עם עבירות פשיעת 

 סייבר מורכבות טכנולוגית.

ת ממצאי הדוח מעידים כי המשטרה נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיע

 עלולמורכבת טכנולוגית. המשך פעילות המשטרה במתכונתה הנוכחית סייבר 

מתשובות המשטרה עולה אמנם  להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו.

תכניות  כי קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולותיה בתחום פשיעת הסייבר,

נדרשת מורכבות ושיבשילו לאורך זמן. יחד עם זאת  שהינן בעלות השלכות רוחב

על המשטרה ועל  כדי לענות על הליקויים שהועלו בדוח זה.פעולה נוספת 

המשרד לבט"פ לפעול לתיקון הליקויים וליישום ההמלצות שהועלו בדוח 

בהקדם וללא דיחוי כדי להתאים את פעילות מערך הסייבר במשטרה לעולם רווי 

 טכנולוגיות מתקדמות ולאתגרים שבפניהם תעמוד המשטרה בשנים הקרובות. 

את המשטרה ואת  אתגר לאומי המחייב היא הסייבר תפשיעהתמודדות עם 

למאפייני פשיעת הסייבר בסס תפיסה אסטרטגית רלוונטית המשרד לבט"פ ל

המתוחכמת טכנולוגית, ולהעצים במידה רבה את יכולותיה הטכנולוגיות של 

וך כדי משטרה. כל זאת בשיתוף מטה הסייבר הלאומי ותיחידה הארצית בה

 בחינת הידע המקצועי בעולם.
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