
 
 פעולות מבקר המדינה ומשרדו

כלל בעיקר את תוצאות , )א55דוח (חלקו הראשו  . 55דוח זה הוא חלקו השני של דוח שנתי 
,  על משרדי ממשלה2004ב כולל את תוצאות הביקורת לשנת 55דוח . ערכת הביטחו הביקורת על מ

על חשבונות המדינה לשנת , ואת תוצאות הביקורת שנעשתה אותה שנה, מוסדות מדינה ותאגידי 
מבקר . 31.12.03"כמו כ  נכלל בו הדוח על מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ל. 2003

ב לראש הממשלה וליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה של 55 המדינה המציא את דוח
ב יונח 55דוח . את הדוח על המאז  המציא המבקר ג  לשר האוצר באותו מועד. 15.2.05"הכנסת ב

 .ובו ביו  יפורס  ברבי , 8.5.05"על שולח  הכנסת ב
  

 ביקורת המדינה והכנסת
כפי שייקבע בחוק , מדינה יקיי  קשר ע  הכנסתכי מבקר ה, מבקר המדינה נקבע: יסוד"בחוק .1

לפי חוק זה על מבקר ).  חוק מבקר המדינה"להל  ] (נוסח משולב [1958"ח"התשי, מבקר המדינה
לאחר שדוח שנתי ". מתו+ קשר ע  הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת"המדינה לפעול 

בדיוני . ינה של הכנסת בחלקי  ממנודנה הוועדה לענייני ביקורת המד, מונח על שולח  הכנסת
 .וכ  נציגי הגופי  המבוקרי  שהוועדה דנה בעניינ , הוועדה משתתפי  מבקר המדינה וצוותו

מדובר בשינוי . 2005"ה"התשס, )35תיקו  ( התקבל בכנסת חוק מבקר המדינה 24.1.05"ב .2
האפשרות שהיתה קבועה התיקו  בא לבטל את . שהינו פרי יוזמה של מבקר המדינה, מהותי בחוק

א  הממשלה , רשאי המבקר, בשי  לב לצור+ לשמור על בטחו  המדינה"לפיה , לחוק) ג(17בסעי, 
 . או לתת דוח מוגבל, להמנע ממת  דוח בנושא מסוי , "תביא לפניו נימוקי  סבירי  להנחת דעתו

לאחר , מדינהרשאי מבקר ה, בשי  לב לצור+ לשמור על בטחו  המדינה, על פי התיקו  בחוק
לא יונחו , להחליט כי דוח או חלקי  ממנו, שהממשלה הביאה לפניו נימוקי  סבירי  להנחת דעתו

דוחות כאמור יועברו ליושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה . על שולח  הכנסת ולא יפורסמו
נושאי  מכא  שלא תהיה עוד אפשרות כי ביקורת שנעשתה ב. וליושב ראש ועדת החו. והבטחו 
ג  א  (ולא יהיה עוד מצב בו לא יתקיי  פיקוח פרלמנטרי , בטחוניי  רגישי  לא תסוכ  בדוח

 .באות  נושאי , על פעולות הרשות המבצעת) מצומצ 
עוד כולל תיקו  החוק הוראה לפיה דוחות של מבקר המדינה או חוות דעת שעליה  הטילה הוועדה 

מטעמי  של שמירה , לחוק מבקר המדינה) א(17 לפי סעי, לענייני ביקורת המדינה של הכנסת חסיו 
, או מניעת פגיעה ביחסי החו. שלה וביחסי סחר בינלאומיי  של המדינה, על ביטחו  המדינה

ר "בהסכמת יו, והוא יהיה רשאי, יומצאו לעיונו של יושב ראש ועדת החו. והבטחו  של הכנסת
  לידיעת ועדת משנה של ועדת החו. והבטחו  של להביא את תוכנ, הוועדה לענייני ביקורת המדינה

   .הכנסת
 משרד מבקר המדינה

, על פי נהלי משרד מבקר המדינה, המשויכי , ביקורת המדינה נעשית במגוו  רחב של גופי  .1
; במוסדות המדינה ובאיגודי , שלוש חטיבות שעושות ביקורת במשרדי הממשלה: לכמה חטיבות



 ב55דוח שנתי  

למשרד . וחטיבה שעושה ביקורת ברשויות המקומיות; ת הביטחו חטיבה שעושה ביקורת במערכ
נמצאי  לשכת , השוכ  בירושלי , במשרד הראשי. יש לשכה בכל אחת משלוש הערי  הגדולות
יחידת הייעו. המשפטי : וכ  המינהל ויחידות המטה, מבקר המדינה ולשכת נציב תלונות הציבור

הדיווח והבקרה וכ  יחידת , יחידת התכנו ,  המשרדהיחידה לעריכת כתבי, ויחידת הייעו. הכלכלי
הביקורת על משרדי הממשלה ומוסדות המדינה נעשית בלשכות . ההדרכה ומרכז המידע
הביקורת ; הביקורת על מערכת הביטחו  נעשית בעיקר בלשכה בתל אביב; שבירושלי  ובתל אביב

 .כות של המשרדעל הרשויות המקומיות והביקורת על האיגודי  נעשית בשלוש הלש
ועדת הכספי  של הכנסת היא הקובעת את , מבקר המדינה וחוק מבקר המדינה: יסוד"לפי חוק .2

"הסתכ  ב, על שינויו, 2004תקציב המשרד לשנת . לפי הצעת המבקר, תקציב משרד מבקר המדינה
 . ח" ש229,982,000

דוח הכספי של משרדו את ה, על פי האמור בחוק, אחרי תו  שנת הכספי  מגיש מבקר המדינה
הסתכמו הוצאות המשרד , 2004לפי דוח כספי לשנת . לאישור הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 . משרות535 עמד שיא כוח האד  במשרד על 2004בינואר . ח" ש166,562,873"באותה שנה ב
  

 פעולות הביקורת
 ב55דוח 

עה על המשק והמינהל הציבורי ונדוני  בו ענייני  שיש לה  השפ,  נושאי 50"הדוח מכיל כ
הדוח מציג לפני הכנסת והציבור ליקויי  שנמצאו בתפקוד . בכללותו ועל פני החברה בישראל

 .הרשות המבצעת
באה לידי ביטוי , שמשרד מבקר המדינה החל בה לאחרונה, המגמה של עשיית ביקורת בנושאי רוחב

 .קי  בה בעת במספר גופי מדובר בנושאי  בעלי חשיבות ציבורית הנבד. ג  בדוח זה
  :ביקורת במתכונת זו נעשתה בנושאי  אלה

 מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני שרי 
השירות הציבורי מושתת על עובדי  קבועי  שאינ  מתחלפי  כל אימת שמתחל, השר הממונה 

אחד החריגי  . יוכ  הפוליטיעליה  והמתמני  לתפקיד  על פי כישוריה  המקצועיי  ללא קשר לש
לי  להסתייע בלשכותיה  "המאפשרות לשרי  ולמנכ'', משרות אמו "לכלל זה ה  משרות המכונות 

ברוב . בעובדי  המתמני  לפי שיקול דעת  ועל פי מידת האמו  האישי שה  רוחשי  לעובדי  אלה
 .המקרי  מאוישות משרות אמו  באנשי  ממפלגתו של השר

כי , נוי וההעסקה של עובדי  במשרות אמו  במשרדי ממשלה אחדי  העלתהבדיקת סדרי המי
נציבות שירות המדינה ומשרדי הממשלה שנבדקו לא הסדירו נושאי  מרכזיי  העוסקי  בענייני 

 .עוזרי  ויועצי  בלשכות שרי 
 כי המשרדי  שנבדקו לא אכפו על עובדי  במשרות אמו  את הסייגי  והמגבלות, בי  היתר הועלה

, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספי (על פעילות מפלגתית הקבועי  בחוק שירות המדינה 
לא כל העובדי  נדרשו להפסיק את חברות  בגו, בוחר כהגדרתו : ר" והתקשי1959"ט"התשי
 .וחלק  עסקו בפעילות מפלגתית מובהקת וישירה לקידו  ענייני  פוליטיי  של השר; בחוק



  פעולות מבקר המדינה ומשרדו

 קבעה תק  אחיד למשרות אמו  בלשכות שרי  ללא הבחנה עניינית בי  נציבות שירות המדינה
 .המשרדי  ולא הגדירה את תפקיד  ותחומי עיסוק 

  .כי נושא העסקת עוזרי  ויועצי  בלשכות שרי  מחייב הסדרה מחודשת, בסיכו  הדוח נאמר
 העסקה ותקינת כוח אד  במשרדי הממשלה 

הנציבות .  המרכזית לניהול משאבי אנוש של הממשלההיא יחידת המטה, נציבות שירות המדינה
, )מינויי (בחוק שירות המדינה . מופקדת על תכנו  מדיניות הממשלה בכל הנוגע למינהל כוח אד 

כי בסמכותה של הנציבות לאשר בי  היתר את תק  כוח האד  במשרדי ,  נקבע1959"ט"התשי
כדי . ולמעשה את מבנהו, הולי בוהתק  קובע את משרות הארגו  ואת המדרג הני. הממשלה

שהנציבות תוכל למלא את תפקידה כאמור היא חייבת שיהיו בידיה נתוני  מלאי  על כלל העובדי  
על עובדי  המועסקי  במשרות בתק  ועל עובדי חברות כוח : בשירות המדינה ועל היק, העסקת 

 . במשרות כאמורהמועסקי  כתחלי, להעסקת  של עובדי מדינה, אד  וקבלני  למיניה 
וכ  בכמה משרדי , באג, התקציבי  בחשב הכללי שבמשרד האוצר, בנציבות שירות המדינה

ממשלה אחרי  נבדקו צורות ההעסקה הנהוגות בשירות המדינה וסדרי הבקרה והפיקוח של 
 .הנציבות על העובדי  בשירות המדינה לסוגיה 

  העסיקו משרדי הממשלה אלפי כי החל בשנות התשעי  של המאה העשרי, הבדיקה העלתה
בתפקידי  שעל פי ההלכה הפסוקה , ה  עובדי חברות כוח אד  ה  קבלני , עובדי  בשירות המדינה

בה בעת לא פיתחו . של בתי המשפט ועל פי נוהל הנציבות ראוי שיועסקו בה  עובדי מדינה
ועל תפקידיה  של כלי  למעקב ובקרה על מספר  , אג, התקציבי  ואג, החשב הכללי, הנציבות

צורת העסקה זו עשוייה להביא בדיעבד . על מש+ העסקת  ועל מאפייני העסקת , עובדי  כאמור
 .להכרה שיפוטית ביחסי עובד ומעביד א, שמלכתחילה לא הייתה כוונה ליצור יחסי  כאלה

י נקלטו בשירות המדינה ללא מכרזי  אלפ, 1996"ו"התשנ, אד "בעקבות תיקו  לחוק קבלני כוח
לאחר קליטת  של עובדי  אלה נית  היה לצפות שכחלק מתהלי+ של . עובדי חברות כוח אד 

אג, התקציבי  ואג, החשב הכללי לבחו  את העסקת  , הפקת לקחי  יחלו נציבות שירות המדינה
, 2004אוגוסט , במועד סיו  הביקורת. א+ הדבר לא נעשה, של כל יתר העובדי  בשירות המדינה

 .די הממשלה קבלני  רבי הועסקו במשר
ג  כאשר ניתנו , כי הנציבות לא יזמה בחינה של המבנה הארגוני של המשרדי , כ  העלתה הבדיקה

ועדות , ועדות משרדיות, ועדות בדיקה מקצועיות, המלצות שונות בנושא בדוחות של מבקר המדינה
ציבות בגיבוש הצעות אג, התקציבי  לא שית, תמיד את הנ. משרדיות וגופי מטה ממשלתיי "בי 

, הנציבות מצידה ויתרה למעשה על תפקיד מרכזי, להחלטות ממשלה בנושאי כוח אד  שהגיש
ובפועל הכפיפה את עצמה לאג, , עיצוב המדיניות ואחריות לשינויי  מבניי  בשירות המדינה

 .התקציבי  בעניי  זה
יאור של המבנה הארגוני ת: במועד סיו  הביקורת חסרו במשרדי הממשלה כלי ניהול בסיסיי 

בי  , וכל משרד ממשלתי גייס עובדי  מכל סוג; ובכלל זה מצבת העובדי  המלאה, והמדרג שלו
   . כדי למלא את משימותיו, ללא יד מכוונת, קבועי  ובי  זמניי 



 ב55דוח שנתי  

 א55 דוח  ביקורת על מערכת הבטחו  
אותו המציא מבקר , א55 נכללו בדוח 2004תוצאות הביקורת על מערכת הבטחו  שנעשתה בשנת 

הדוח הונח על שולח  הכנסת . 15.7.04"המדינה לראש הממשלה ולוועדה לענייני ביקורת המדינה ב
 .10.10.04"ופורס  ברבי  ב

חברה בכמה תחומי  ובכלל  פרקי  העוסקי  בטיפול באוכלוסיות "במרכז הדוח עומדי  יחסי צבא
 והשני בחיילי  שהוכרו כמצטייני  בתחומי ,ל" האחד בשירות הבדואי  בצה"ל "מיוחדות בצה

פרק נוס, ד  בטיפולה של הוועדה להענקת זכויות לפני  משורת הדי  ; המוזיקה והמחול, הספורט
ל ומשרד הביטחו  "ופרק אחר ד  בטיפול של צה, שבאג, למת  סיוע לנזקקי  במשרד הביטחו 

אשר משיקי  ע  המגזר , קי  נוספי כמו כ  קיימי  פר. ל"בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה
ביחידת הצנזורה . ל" תחנת גלי צה"והאחר ,  היחידה לצנזורה לדואר ולתברוקה"האחד . האזרחי

. לדואר ולתברוקה נמצאו ליקויי  מהותיי  שיש בה  לפגוע מעל לנדרש בכבוד האד  ובפרטיותו
הנחיות וסדרי מינהל ,  ל נמצאו ליקויי  המחייבי  היערכות לקביעת נהלי"בתחנת גלי צה

 .המתאימי  למסגרת הצבאית
בנושא , 2004ל משלי  דוח שהתפרס  באוגוסט "הפרק הד  בשמירה על איכות הסביבה בצה

באופ  זה נית  לראות בראייה כוללת את ". השמירה על איכות הסביבה בחברות תשתית האנרגיה"
ומתחייב להעמידו על סדר היו  , בההנזקי  והסיכוני  המצטברי  בתחו  שחשיבותו הציבורית ר

 .הציבורי באופ  קבוע
א לניהול מקרקעי תעש ה  בהיבט הכלכלי של הנושא וה  בהיבט 55תשומת לב מיוחדת ניתנת בדוח 

 .שבה  נמצאו ליקויי  חמורי  המחייבי  תיקו  מיידי, סביבתי"החברתי
, לא התפרסמו בדוח בשלמות , הנוגעי  להיערכות ולמוכנות לשעת חירו , נושאי  אחדי  שנבדקו

שייטת הצוללות בחיל הי  ושני פרוייקטי  מרכזיי  : בשל חשש לפגיעה בביטחו  המדינה
   .ל ובתעש"ל ברפא"המבוצעי  עבור צה

 דוחות בנושאי  מיוחדי 
 דוח על סוגיות במינהל הכנסת

 . פרס  מבקר המדינה דוח נפרד בנושא סוגיות במינהל הכנסת5.5.04"ב
ככל , בהיותה מוסד של המדינה, לחוק מבקר המדינה) 2(9היא גו, מבוקר מכוח סעי, הכנסת 

כ "ח, ר הכנסת דאז"ובתיאו  ע  יו, ביוזמת מבקר המדינה. שמדובר בפ  המינהלי והמשקי שלה
 .נבדקו נושאי  אחדי  במינהל הכנסת, אברה  בורג

חוקי .  הממשלה"ות המבצעת תלותה ברש"שנועד להבטיח את אי, לכנסת מנגנו  מינהלי עצמאי
בהתאמות שנקבעו בה  בכל הנוגע לבעלי הסמכות , שירות המדינה חלי  על הכנסת ועובדיה

 .ובכפו, להוראות מיוחדות לעובדי הכנסת שקבעו יושבי ראש הכנסת, בכנסת
ללא תשתית , בטיפולו בנושאי כוח אד  סטה מינהל הכנסת מהכללי  החלי  בשירות המדינה

; ג  כאשר הנסיבות לא חייבו זאת, מינהל הכנסת גייס עובדי  שלא במכרז פומבי:  לכ+נורמטיבית
ולא רק בנסיבות חריגות שלה  יועד חוזה , ללא מכרז, קלט עובדי  על פי חוזה מיוחד דר+ שגרה

וכ  אפשר ; הרחיב את מתח הדרגות של משרות דר+ שגרה; קיד  עובדי  בדרגות קידו  מוא.; כזה
עד המחצית ; בור יתרה שלילית גדולה של ימי חופשה בלי לנכות ממשכורת  בשל כ+לעובדי  לצ



  פעולות מבקר המדינה ומשרדו

 לא תועדו במינהל הכנסת ההליכי  שקדמו למת  הטבות לעובדי  שאינ  2001השנייה של שנת 
 .ולא נרשמו הנימוקי  לה , מתחייבות מהכללי 

לפני הקמתו לא . די  עוב48 הקי  מינהל הכנסת מרכז מחקר ומידע המעסיק 2000בראשית שנת 
, והדבר גר  לכפילויות, הוגדרה בבירור חלוקת תחומי האחריות בינו לבי  יחידות אחרות בכנסת

מחלקת משאבי אנוש לא הייתה שותפה . בהירות בקרב מקבלי השירות ולבזבוז משאבי "לאי
 .והגיוס לא נעשה בהליכי מכרז תקיני , להלי+ גיוס  של עובדי המרכז

 שבה תכנו  המיז  PFIמסוג " פרטית"שותפות ציבורית"כנסת נעשתה בשיטה של הרחבת משכ  ה
 התבססה על הערכות ולא PFIההחלטה לבצע את המיז  בשיטת . והקמתו נעשו במימו  גור  פרטי

  .על בדיקה מקצועית ומתועדת של הכדאיות הכלכלית לביצוע הפרויקט באמצעות גיוס הו  פרטי
 י  בלתי תקיני  במשרד לאיכות הסביבהמינויי  פוליטיי  ומינוי

 פרס  מבקר המדינה דוח בנושא מינויי  פוליטי  ומינויי  בלתי תקיני  במשרד לאיכות 25.8.04"ב
 .הסביבה

בביקורת שנעשתה במשרד לאיכות הסביבה נמצאו עשרות מינויי  פוליטיי  שנעשו במשרד 
, חברי מרכז מפלגתו של השר). 2003 מרס " 2001ינואר (בתקופת כהונתו של השר צחי הנגבי 

מונו למגוו  של משרות ותפקידי  שאיוש  אינו טעו  , וקרובי משפחה של חברי המרכז, הליכוד
חלק  מונו כממלאי ; חלק  מונו למשרות הפטורות מחובת מכרז בשל היות  משרות זוטרות: מכרז

 וחלק  מילאו תפקידי  ;לפרק הזמ  שעד לסיו  הליכי המכרז, מקו  למשרות החייבות במכרז
מסגרות העסקה שאינ  חייבות במכרז נוצלו אפוא לרעה . במשרד באמצעות חברות כוח אד 

, מקורבי  פוליטיי  של השר זכו במכרזי  של המשרד לרכישת שירותי . לביצוע מינויי  פוליטיי 
שניי  .  תו+ הפליית  לטובה בשל שיוכ  הפוליטי והפרת הכללי  החלי  על מכרזי  ממשלתיי

מנותני השירותי  שהמשרד התקשר את  בשל זיקת  הפוליטית לשר קיבלו תשלו  בלי שסיפקו 
 .תמורה

וכ  , הדוח מצביע על אחריותו של השר למינויי  הפוליטיי  הרבי  שנעשו במשרד בתקופת כהונתו
י  שפעל בשמו של השר לביצוע המינוי, ל המשרד"לימי  מנכ, על אחריותו של יועצו הבכיר

 . הפוליטיי 
, ל" המנכ"נוס, על כ+ נבחנה בביקורת אחריות  של ממלאי תפקידי  בדרג המקצועי של המשרד 

שומרי " המשמשי  גורמי בקרה ו"ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש וחברי ועדת המכרזי  "הסמנכ
 . לחסו  מינויי  פוליטיי , בי  היתר, שתפקיד " ס,

על , יות  של מי שעברו על האיסור הברור לבצע מינויי  פוליטיי כי בלי לגרוע מאחר, בדוח צויי 
נציבות שירות המדינה להפיק לקחי  מהממצאי  המתוארי  בדוח ולקבוע דרכי  שיבטיחו את 

   .תקינות המינויי  בשירות המדינה
 הביקורת בתחו  השלטו  המקומי 

 ביקורת שבחלק  ממצאי ללי נכ פורס  דוח על הביקורת בשלטו  המקומי בדוח זה 13.12.04"ב
 של מספר רשויות לפעילות וכ  ממצאי  הנוגעי  , משותפי  לכלל הרשויות המקומיות שנבדקו

 ארוכה של ליקויי  בניהול  שורההממצאי  מצביעי  על . ורשויות סטטוטוריות אחרות, מקומיות
 .ובתפקוד  של הרשויות שנבדקו
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פיקוח על מער+ כוח האד  ברשויות המקומיות ההדרכה וה,  על ההנחיההאחראי הפני  משרד
תו+ התעלמות מתמשכת מהנעשה ברשויות המקומיות בתחו  ,  ביזור סמכויותשלאימ. מדיניות 

כתוצאה מניהול כושל התדרדר מצב  הכספי של רשויות מקומיות עד שהדבר פגע . האד ניהול כוח 
מהרשויות עמדו בתקופת  חלק . תשלו  משכורות לעובדיה" שירותי  לתושביה  או לאיבאספקת
ומשרד הפני  לא ,  הבראה שנעשו ע  חלק מהרשויות לא הועילוהסדרי.  על ס, קריסההביקורת

 . להפחתת משרות והורדת עלויות השכרהדרישות אכיפתהקפיד על 
לא הקפידו רשויות מקומיות לבטח את כל התלמידי  ,  וההנחיות הקיימותהחוק הוראות חר,

ישנ  קבוצות . עליה  חלה חובה של הרשות המקומית לבטח ,  חינו+ שבתחומ דותבמוסהלומדי  
 הביטוחג  תנאי . למרות החשיבות בקיו  ביטוח שכזה,  שאי  חובת הביטוח חלה עליה תלמידי 

 בחלק מכ+כתוצאה . בכל הרשויות לא היו זהי  ולא היו מפוקחי  על ידי המפקח על הביטוח
 .של התלמידי  לא היה הול מהמקרי  הכיסוי הביטוחי 

כי נבחרי הציבור לא מילאו את שליחות  הציבורית ונעדרו ,  המקומיות נמצאמהרשויות בחלק
 של התקי ובכ+ נפגעה יכולת ניהולה ,  במועצת הרשות המקומית או מפעילות בוועדותיהמפעילות 

הייתה , ותיה ישיבהיעדרות חברי מועצה החברי  בוועדות חובה של המועצה מרוב . הרשות
 .לתופעה רווחת ברשויות המקומיות שנבדקו

אמורות מערכות הניקוז לרכז את , שטפונות למנוע כדיכי , בפרק הד  בטיפול בתשתיות ניקוז צויי 
 בהיערכות מוקדמת לטיפול וכי,  ניקוזלאזורימי הגשמי  ולהוביל  מאזורי  מבוני  ופתוחי  

וכ  למנוע סתימת עורקי ,  את הסכנה לחיי אד לצמצ  או בסכנת שיטפונות והצפות יש כדי למנוע
 ליקויי  בנושאי  שוני  הנוגעי  למסגרת בדוח פורטו. נוחות"ואיסבל , נזק לרכוש, תחבורה

 ונמצא כי,  מקומיות ורשויות הניקוז בתחו  הטיפול בניקוזרשויות, פעילות  של משרדי ממשלה
לבצע את תפקידיה  ביעילות בהעדר , הניקוז שבתחומ  להסדרת האחראיותאי  בידי רשויות הניקוז 

 . ולאכיפהלביצועאמצעי  וסמכויות 
פועלי  שני ,  שבתחו  שיפוט  נמצאי  יישובי  קהילתיי  ויישובי  כפריי אזוריות במועצות
במש+ שני  רבות לא . המועצה האזורית והוועד המקומי המנהל כל ישוב בתחומה: שלטו רובדי 
 הסמכויות חוק בבירור את דפוסי פעילות  של שני רובדי השלטו  ואת חלוקת  הוראותהסדירו

בשתי . טיפולכתוצאה מכ+ נוצרי  חיכוכי  ונותרי  תחומי  ללא כי , הביקורת העלתה. שביניה 
 המועצה בי מועצות אזוריות שנבדקו הועלו ליקויי  שבחלק  נבעו מהעדר חלוקת סמכויות 

   .והוועד המקומי
  הביקורת באיגודי  ובמוסדות להשכלה גבוההדוחות על

 . פרס  מבקר המדינה דוח על הביקורת באיגודי  ובמוסדות להשכלה גבוהה30.6.04"ב .1
מוסדות , בה  חברות ממשלתיות, בדוח זה הובאו ממצאי ביקורת על קשת רחבה של גופי 

הביקורת עסקה . יבוריתואגודה שיתופית לתחבורה צ, תאגידי  שהוקמו מכוח חוק, להשכלה גבוהה
 .מינהליי  ואתיי , במגוו  של נושאי  בתחומי  כלכליי 

ע  אגודות הסטודנטי   כי נמצאו ליקויי  בקשרי הגומלי  של שש אוניברסיטאות, בי  היתר הועלה
שתי אוניברסיטאות גבו את דמי החבר באגודה ג  ממי שלא הצהירו על רצונ  להצטר, . שלה 
יטאות נתנו לאגודות סיוע כספי ישיר בלא שקבעו כללי  בדבר הפעילויות שלוש אוניברס; אליה

 .שעבור  יינת  הסיוע
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 גו, סטטוטורי שתפקידו לפקח על "במסגרת משרד הבריאות פועלת מועצה לניסויי  בבעלי חיי  
שהמועצה וכ  מספר אוניברסיטאות שנבדקו , משרד מבקר המדינה המלי.. ניסויי  בבעלי חיי 

 .יבטי  מינהליי  אחדי  של הפיקוח על הניסויי ישפרו ה
אמור להיות מאגר מעודכ  של נתוני  על צורכי כוח האד  של  במשרד החינו+ התרבות והספורט

ולכ  לא ידוע כמה מורי  חדשי  יש להכשיר בכל אחד , למשרד אי  מאגר כזה. מערכת ההוראה
. ות להכשרת מורי  ובאוניברסיטאותממקצועות הלימוד ומה מספר התלמידי  שיש לקלוט במוסד
של בוגרי המוסדות העוסקי  ) 50%"כ(המשרד לא בדק באורח מעמיק את הסיבות לשיעור הקט  

 .בהוראה
 מבקר. הדוח כולל ג  פרק הד  בסוגיות מיסוי הכנסות מיישו  מסחרי של מחקרי  במכו  ויצמ 

סוי החלי  על הכנסות הנובעות המדינה עמד על הצור+ שנציבות מס הכנסה תבח  את כללי המי
 .מיישו  מסחרי של מחקרי  שנעשי  במוסדות האקדמיי  ותבהיר אות 

, מבקר המדינה שב והמלי. לשקול יוזמת חקיקה להחלת הנורמות הקבועות בחוק חובת המכרזי 
 .בהתאמות הדרושות, על המוסדות להשכלה גבוהה, 1992 "ב"התשנ

למועצה להסדר , ) "לור(רמלה "געי  לחברה לפיתוח לודנושאי  נוספי  שנדונו בדוח זה נו
לחברה , מ" אגודה שיתופית לתחבורה בע"לאגד , מ"למקורות חברת מי  בע, הימורי  בספורט

 .מ ועוד"לאוטומציה במינהל השלטו  המקומי בע
בדוח הובאו ממצאי ביקורת בשני נושאי  .  פורס  דוח נוס, על הביקורת באיגודי 16.8.04"ב .2

 .שנבדקו במספר גופי 
הביקורת על ניהול המחקר . הנושא הראשו  ד  במחקרי  באוניברסיטאות במימו  גורמי חו.

כי במקרי  רבי  הרישו  , והפיתוח המדעי מסוג זה שנעשתה בשלוש אוניברסיטאות העלתה
בקרה ג  ה. החשבונאי והדיווח הכספי למממני  נעשי  באופ  שאינו מתיישב ע  סדרי מינהל תקי 

 .של האוניברסיטאות על ההוצאות לא היתה מספקת
הביקורת . הנושא השני עניינו שמירת איכות הסביבה בתשע חברות תשתית האנרגיה שנבדקו

הקפדה על קיו  "זיהמו את הסביבה כתוצאה מאי, כי אירעו מקרי  שבה  החברות שנבדקו, העלתה
הגופי  הממשלתיי  .  ללא רשיו  עסקחלק  א, פעלו; הוראות החוק ותנאי רשיו  העסק שלה 

; והמקומיי  המופקדי  על שמירת הסביבה לא מימשו את סמכויותיה  בצורה אפקטיבית
ובענייני  חשובי  יש מחלוקות זה שני  , הסמכויות בתחו  זה מפוצלות בי  גופי שלטו  רבי 

כי תיקו  נזקי  הודגש בדוח . במיוחד בי  המשרד לאיכות הסביבה לבי  נציבות המי , רבות
כדי . הנגרמי  מזיהו  אור+ זמ  רב ודורש השקעה כספית גדולה בהרבה מהעלות למניעת זיהומי 

להג  על איכות הסביבה יש משנה חשיבות למניעת זיהומי  מלכתחילה תו+ הקפדה על מילוי 
   .הוראות החוק

 דוחות בנושא מימו  מפלגות
 .1993 ג"התשנ)  בחירותמימו (ביקורת לפי חוק הרשויות המקומיות 

 רשויות 151"ב, 2003שהתקיימו באוקטובר ,  מסר מבקר המדינה דוח הנוגע לבחירות12.7.04"ב
 סיעות ורשימות 1,076 ועוד 16" סיעות א  המיוצגות בכנסת ה19מקומיות שכלל ביקורת על 

 . עצמאיות
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כי לגבי מספר , המדינהבדוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות לתקופת הבחירות ציי  מבקר 
כי , נמצא) סיעות בכנסת שלה  סיעות בת שהתמודדו בבחירות לרשויות המקומיות(סיעות א  

. הוצאות רבות של סיעות בת ורשימות בת שלה  לא נכללו במערכת החשבונות של סיעות הא 
 נית  היה שכירת כלי רכב וכנסי  ועקב כ+ לא, סקרי , מדובר בעיקר בהוצאות על פרסומי תעמולה

והתוצאה הייתה שנית  , לקבוע א  סיעות הא  האמורות עמדו בהגבלות הנוגעות לקבלת תרומות
כי ה  אינ  נושאות באחריות למעשיה  ולמחדליה  של , סיעות הא  טענו. לגביה  דוח שאינו חיובי

סיעות הבת שלה  מאחר שה  חרגו ללא רשות מהתקציבי  שסיעות הא  הקצו לה  והפרו את 
כי החוק איננו מעניק לסיעות הבת מעמד כלשהו בכל , על כ+ חזר ואמר מבקר המדינה. הוראותיה 

היא . בעל הדברי  בכל הנוגע לביצוע החוק היא סיעת הא  בלבד. הקשור למימו  ולדיני המימו 
היא המחליטה ; היא החייבת בניהול חשבונות בהתא  להנחיות מבקר המדינה; הזכאית למימו 

שהאחריות , מכא . היא בלבד אחראית לקיי  את הוראות החוק; וציא את כספי המימו כיצד לה
ג  א  עשתה מאמצי  סבירי  , ואי  היא יכולה להשתחרר מאחריות זו, כולה נופלת על סיעת הא 
 .לקיי  את הוראות החוק

ההוצאות  סיעות מקומיות לא קיימו חלק מהנחיות מבקר המדינה בכ+ שלא כל 420" סיעות א  ו12
בוצעו תשלומי  שלא ; בוצעו תשלומי  במזומ  בסכומי  העולי  על המותר; נכללו בחשבונות

חסרו הזמנות והתקשרויות בכתב במקרי  שהדבר ; באמצעות חשבו  הבנק שהסיעות הודיעו עליה 
 .נדרש

הוצאותיה של סיעת א  אחת ושמונה סיעות מקומיות חרגו על פי הדוח הכספי שמסרו מתקרת 
 .ח" מיליו  ש1.4"ח לכ" ש11,000הוצאות שנקבעה בחוק בסכומי  שבי  ה

הדבר התבטא בעיקר בהיעדר מידע .  סיעות א  לא עמדו במגבלות שנקבעו בחוק12הכנסותיה  של 
בקבלת תרומות מתאגיד וממי שאינו , על מקורות המימו  של הוצאות שלא נכללו בחשבונות

הדבר התבטא , ומיות לא היו בגבולות האמורי  בחוק סיעות מק224הכנסותיה  של ". בוחר"
; במימו  הוצאות הסיעה על ידי העומד בראשה בסכו  העולה על המותר; בקבלת תרומות מתאגיד

בהיעדר אפשרות לזהות את מקור  של תרומות ; בהיעדר נתוני  על מקור כספי  לכיסוי הגירעו 
 .כללו בחשבונותובהיעדר מידע על מקורות המימו  של הוצאות שלא נ
 סיעות 11ולגבי חשבונותיה  של ,  סיעות א 8בסיכו  הביקורת נית  דוח חיובי על חשבונותיה  של 

א  נית  דוח שאינו חיובי ומבקר המדינה הטיל עליה  סנקציות על ידי שלילת השלמת חלק 
סיעות מקומיות  617 סיעות מקומיות נית  דוח חיובי על חשבונותיה  ולגבי 459"ל. מהמימו  המגיע

כי תושת , קבע מבקר המדינה,  סיעות הזכאיות למימו 439מתוכ  לגבי , נית  דוח שאינו חיובי
 . עליה  סנקציה על ידי שלילת חלק מהמימו  המגיע

 מסר מבקר המדינה ליושב ראש הכנסת דוחות 54מאז מסירת דוח שנתי , במהל+ התקופה הנסקרת
,  של סיעות ורשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיותעל תוצאות הביקורת על חשבונותיה 

 .שהתקיימו במועדי  שוני  בישובי  אחדי 
שהתקיימו ,  הגיש המבקר דוח הנוגע לבחירות המיוחדות לראש הרשות בעמנואל19.7.04"ב

 .2003בנובמבר 
, וריות מועצות אז25" מסר המבקר דוח הנוגע לבחירות לראשי המועצות האזוריות ב28.9.04"ב

 .2004שהתקיימו בינואר 
 מסר המבקר דוח על תוצאות ביקורת חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות 22.2.05"ב

   .2004שהתקיימו ביוני , לרשות המקומית מנחמיה



  פעולות מבקר המדינה ומשרדו

 פעולות נציב תלונות הציבור
 .  של נציב תלונות הציבור31'  הונח על שולח  הכנסת דוח מס22.3.05"ב

והוא כולל סקירה כללית על , 2004את הפעולות של הנציב ושל הנציבות בשנת הדוח מסכ  
בדוח ג  הובאו נתוני  על . שנהאותה סמכויותיו ותחומי פעולתו של הנציב ועל פעולות הנציבות ב

על התפלגות התלונות לפי הגופי  הנלוני  ולפי התוצאות של בירור , מספר התלונות שהתקבלו
 . תלונות נבחרות25"הטיפול בוכ  תיאור , התלונות
, מאות תלונות אחרות.  תלונות שהוגשו ישירות לנציבות6,840 התקבלו בנציבות 2004בשנת 

לא בוררו בידי הנציבות מתו+ הנחה , והנציבות קיבלה רק העתק מה , שהופנו לגופי  מבוקרי 
 מהגו, שאליו פנו או א  לפוני  נמסר כי א  לא יקבלו תשובה, ע  זאת. שיבוררו בגו, שאליו הופנו

המידע שבתלונות שלא בוררו , כמו כ . יוכלו לשוב ולפנות לנציבות, התשובה לא תניח את דעת 
 .הועבר ליחידות במשרד מבקר המדינה המופקדות על הביקורת בגופי  הנלוני 

נות בכלל  תלו (2004שטופלו בשנת  התלונות 8,411"מ) 71% (5,969"הנציבות סיימה את הטיפול ב
 מהנושאי  33.9%"ב.  לבירור נושאי 6,132תלונות אלה כללו ). שנותרו לבירור מהשנה הקודמת

 ). 2003 בשנת 35.7%לעומת (עניי  נמצא שהתלונה מוצדקת  שהוכרעו לגופו של
 .משפטי וחברתי, מינהלי: התלונות המתקבלות בנציבות עוסקות בשלושה תחומי  עיקריי 

ÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÂÁ˙‰ :שבי  הפרט לרשויות השלטו  והתלות הרבה של הפרט במנגנו  המגע הרב 
התלונות בתחו  המינהלי עוסקות בעיקר במת  . הבירוקרטי יוצרי  כר נרחב לפגיעה אפשרית בו

מסירת מידע , מת  מענה לפנייה"אי, השהיית טיפול בפניות: שירות לקוי לאזרח בגופי  ציבוריי 
 .  וכדומה,חסר או מטעה

 מהנושאי  בתחו  זה 48%"כ.  היו על מת  שירות לציבור2004לונות שבוררו בשנת  מהת17.7%"כ
 . שהוכרעו לגופו של עניי  נמצאו מוצדקי 

ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰:לתקנות או לנהלי  ,  התלונות בתחו  זה ה  על פעולות שנעשו בניגוד לחוק
על , הפרת זכויות אד על ; או על פרשנות מפלה או בלתי סבירה של הדי , הקיימי  בגו, הנילו 

 .על פעולות שנעשו בחריגה מסמכות וכדומה, חיוב באגרות ובהיטלי  ללא אסמכתה בדי 
È˙¯·Á‰ ÌÂÁ˙‰:ביטוח , כמו הבטחת הכנסה,  התלונות בתחו  זה עוסקות בעיקר בשירותי רווחה

יני חינו+ בעני; בשירותי בריאות ובביטוח בריאות ממלכתי; זכאות לדיור והטבת תנאי דיור, לאומי
 .ובענייני  הנוגעי  לנכי 

 מהנושאי  26%"כ.  היו בתחו  שירותי הרווחה2004 מהנושאי  שבוררו בנציבות בשנת 24%"כ
 . שהוכרעו לגופו של עניי  נמצאו מוצדקי 

, בנציבות מתקבלות ג  תלונות של עובדי ציבור על פגיעה בזכויותיה  בידי מי שממונה עליה 
מבקרת פנימית בדוח מובא תיאור תלונה של . י שחיתות במקו  עבודת בתגובה על חשיפת מעש

 . פעולותיה במילוי תפקידה בתגובה על העל שעומדי  לפטרנה שהתלונברשות מקומית 
במקרי  . יש שבעקבות בירור  של תלונות נחשפי  ליקויי  הנוגעי  לרבי  ולא רק למתלונ  היחיד

 הישנות הליקויי ור+ בתיקו  כללי של הליקוי כדי למנוע כאלה מצביע נציב תלונות הציבור על הצ
 א  " שילוב התפקידי  של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור מאפשר לנציב. באותו העניי 

 להנחות את עובדי משרדו העוסקי  " בעקבות בירור תלונה נחשפת לפניו שיטת מינהל פגומה
אלא ג  בראייה כוללת , ת מבטו של המתלונ בביקורת לבדוק את נושא התלונה לא רק מנקוד

 .המביאה בחשבו  את האינטרס של כלל הציבור



 ב55דוח שנתי  

 לאומית פעילות בי 
 לביקורת INTOSAI נער+ במוסקבה המפגש השנתי של קבוצת העבודה של 2004באפריל 

 אשר הוקדש לנושא ביקורת על מת  שירותי  לציבור באמצעי  אלקטרוניי  , טכנולוגיית המידע
)eGoverment .(  במפגש נדונו הדרכי  לקד  את החשיבה של מוסדות ביקורת המדינה בבוא

, ובכלל זה, "ממשל אלקטרוני"לעשות ביקורת על היערכות הגופי  המבוקרי  למימוש מדיניות 
גיבוש שיטות ביקורת יעילות ואיכותיות על פרוייקטי  בתחו  זה ועל דרכי ניהול  ובדיקת 

בישיבה נדונו מחקרי  שנעשי  בצוותי  בה  משתתפי  משרדי  .  תכליתיות ההשקעות בה
 .סגנית מנהלת בכירה במשרד מבקר המדינה יצגה את המשרד במפגש. ממדינות שונות

הארגו  הבינלאומי של מוסדות האומבודסמ  , IOI השתת, מבקר המדינה בכנס של 2004בספטמבר 
הנושא המרכזי שעמד על סדר יומו של הכנס ). הכנס מתקיי  אחת לארבע שני (שהתקיי  בקויבק 

. תפקידו של האומבודסמ  ביצירת האיזו  בי  חובות אזרחיות לבי  שמירה על זכויות הפרט, היה
אחריות האומבודסמ  ; ועל קבוצות שוליי , במסגרת זו נדונה ההגנה על ש4נ3ת תרבותית וחברתית
פוליטיי  והכלכליי  המתחוללי  בעול  "ציולפיתוח אתיקה בשירות הציבורי לנוכח השינויי  הסו

, המתח בי  זכויות הפרט מחד גיסא; )הגלובליזציה ונסיגת ממשלות מאספקת שירותי  שוני (
ועוזר , מנהל נציבות תלונות הציבור, מבקר המדינה. למגמה לחיזוק בטחו  הציבור מאיד+ גיסא
 .ל השתתפו בכנס"בכיר למבקר המדינה וממונה על קשרי  בינ

 התקיי  בבודפסט הכנס התלת שנתי של הארגו  הבינלאומי של מוסדות הביקורת 2004באוקטובר 
בכנס נדונו האפשרויות לשיתו, פעולה דו צדדי ורב צדדי של מוסדות ). INTOSAI(העליוני  

בכנס . וכ  שיתו, הפעולה בי  מוסדות ביקורת ברמות השונות בתו+ המדינות עצמ , ביקורת המדינה
 .ל"ו מבקר המדינה ועוזר בכיר למבקר המדינה וממונה על קשרי  בינהשתתפ

במהל+ . לפי הזמנתו של האחרו ,  קיי  מבקר המדינה ביקור אצל עמיתו בהודו2004בדצמבר 
, וביניה  התפישה הרעיונית והמתודולוגית של מטלות מערכתית, הביקור נדונו נושאי  מקצועיי 

 המבקר הרצה בפני הסגל הבכיר של המשרד על ביקורת מימו  .וביקורת על תהליכי קבלת החלטות
  .מפלגות


