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 המדינה מבקר משרד

 

 ונציב תלונות הציבור והל טיפול בבלאי במשרד מבקר המדינהנ  

 

 כללי .1

 (או המשרד משרד מבקר המדינה -ונציב תלונות הציבור )להלן משרד מבקר המדינה הנהלת  .1.1

תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל )להלן  תבהתאם להורא יעשההטיפול בבלאי יהנחתה כי 

 ביצוע התאמות שונות בהנחיית הסמנכ"ל למינהל. תוך  ,להלןש 3ת בסעיף המפורט ,(םתכ" -

תי או המבוקר מבחינה לוגיסטית ואשר מוטבע בין היתר, נקבע כי כל פריט בעל ערך כספי מהו .1.2

סמנכ"ל למינהל הר ייגדאותו כנכס על ידי העובד ש  SAPיוקם במערכת סריאליעליו מספר 

י אגף אאחר  SAPניהול הנכסים במערכתל. נכסים(לאחראי ה -)להלן  נכסים"לאחראי ה"

טרם העברתם ברישום המספר הסריאלי במסמכים הלוגיסטיים )הזמנה וכו'(  לעהחשבות. 

אחראיות באופן שוטף לרכישה של פריטי טובין ההיחידות התפעוליות  ממונותלאגף החשבות 

 (.היחידות התפעוליות או היחידות -ולטיפול הנאות בהם )להלן 

קבעו על ידי הסמנכ"ל יואופן רישומם י   SAPעליהם חלה החובה להקמה במערכת שהפריטים  .1.3

  מנהלי היחידות התפעוליות.למינהל בהתייעצות עם החשב ועם 

 ,קרובולמקרה העברה או מכירה של פריט לידי עובד המשרד או  שוםמובהר כי לא תתאפשר ב .1.4

העובד השתתף בעלות רכישתו  כןוזאת גם אם אותו פריט משמש את העובד בעבודתו, אלא אם 

 לצורך זה יגובש נוהל נפרד. .של הפריט

  

 מטרת הנוהל .2

 .בבלאי במשרד מבקר המדינהלפרט את הטיפול  היאמטרת נוהל זה              

 

 הבסיס החוקי .3

 שעניינה "ניהול עודפי טובין ובלאי". 9.1.0.1 םהוראת תכ"

 

 ועיקר סמכויותיהם בנוגע לטיפול בבלאי הגורמים הרלוונטיים .4

אגף  בעיקרוהיחידות התפעוליות  כאמור הם בבלאי לטיפול האחראים במשרד הגורמים .4.1

 משאבים חומריים, האגף למערכות מידע ואגף הביטחון.

ועדת הבלאי  -)להלן  כפופה לותהיה הסמנכ"ל למינהל ו דייל מונה עתועדת הבלאי המשרדית  .4.2

. ונציג אגף משאבים חומרייםחשבות אגף הנציג יהיו חברים בה ועדה, הויו"ר  מלבד. או הוועדה(

חבר נוסף מטעם אגף מערכות מידע. נציגי אגפי  ציוד תקשורת ומחשוב ימונהל יםהנוגע דיוניםב

עדה הנוגעות לתחומם עד שלב סיום והרכש ומערכות מידע יהיו אחראים ליישום החלטות הו

  הטיפול בבלאי.

עדה להכריז על פריטי טובין כבלאי ולהמליץ על אופן הטיפול בהם בכל היחידות ובסמכות הו .4.3

 . משרדוהלשכות ב



 - 3 -  
 המדינה מבקר משרד

, ובמידת והממונה על מתן הנחיות לשמירתהוא אגף הביטחון לאי ממועד ההכרזה על פריט כב .4.4

 .והצורך על תהליך השמדת

 אופן הטיפול בבלאי - ליחידות התפעוליות הנחיות .5

 אינםשבאחריותם  טוביןקת הטובין, המוצאים כי וחזתתפעוליות האחראים להיחידות העובדי   .5.1

אין אפשרות או כדאיות כי ו כלכלית או טכנולוגית( ,)בשל התיישנות פיזיתש ומישניתנים ל

 כלכלית לתקנם, יביאו זאת לידיעת מנהל יחידתם.

על  ושאושר ד לכךעהמיו שמוראחסון  םבאישור מנהל היחידה ירכזו עובדיו את הפריטים במקו .5.2

ו בשבבסיס הנתונים הרלוונטי גדירו את הפריט כבלאי יו מחסן הבלאי( -אגף הביטחון )להלן ידי 

 מנוהלים נתוני הטובין המשויכים ליחידה.

שתצורף לטופס הגשת בקשה לוועדת בחתימתם  פנייהמנהלי היחידות יעבירו לוועדת הבלאי  .5.3

לשכת תחת  טפסים לשונית, הנמצא גם בפורטן הארגוני בנספח א' ומשרדית )ראהבלאי ה

עליהם הם מבקשים להכריז כבלאי וכן שרשימות הפריטים  זה כללוב ,(הסמנכ"ל למינהל

יה לקבלת יפנ ,Trade in המלצה לגבי אופן הטיפול הרצוי בבלאי זה )גריטה, תרומה, עסקת

 משומש וכו'(. ה הפריטעבור הצעות מחיר 

 : אלהאת הנתונים הבין היתר הרשימות יכללו  .5.4

 מספר סידורי רץ של הפריט ברשימה המועברת לוועדה. .א

 שולחן משרדי, כונן מחשב, מדפסת, כספת אישית(. מה:אור הפריט )לדוגית .ב

 מופיע על הפריט.הוא  אם -( SN) סריאלי פרמס .ג

 .SAP-מק"ט במערכת הה .ד

 (.GL2450M BENQ , מסך מחשבLG 42PN4500 טלוויזיהמסך  מה:דגם הפריט )לדוג .ה

 תאריך רכישת הפריט. .ו

 .1מקורי של הפריטה המחיר .ז

 ,"אם תקולהרהיט גבוהה מרכישה חדשה", "לוח ה"עלות תיקון  :המהשבתה )לדוגהסיבת  .ח

 שימוש בשל התיישנות טכנולוגית"(.-תיקון אינה כדאית", "איהעלות "

 

 ת הבלאיהתנהלות ועד .6

 .ועדהוללשם בחינת הרשימות שהועברו ישיבה יכנס ועדת הבלאי המשרדית יו"ר  .6.1

  .פעמיים בשנהמפחות א אך ל מנומק פי צורךל מועד הישיבה ייקבע ע .6.2

הרלוונטיות ימסרו בישיבה מידע מקצועי על פריטי הבלאי. במידת  התפעוליות נציגי היחידות .6.3

 .מסוימים ועדה לקבל מידע מגורמים נוספים לגבי פריטיםוהצורך יתאפשר לחברי ה

עדה תבדוק את הבקשות וההמלצות שהועברו לטיפולה ותסתייע בנציגי היחידות לצורך והו .6.4

 :אלהההחלטות התוך מקבלת החלטה בדבר המשך הטיפול בו לצורך פריט כבלאי וכרזה על הה

 יחידה המבקשת.לשימוש ההפריט השארת  .א

                                                           
מנהלי היחידות לפי המידע הקיים אצלם. עבור פריטים שנרכשו משנת  בידיההגשה לוועדת הבלאי ממולאים ומוגשים  פסיוט 1

 במשרד, המידע נמצא גם במערכת. SAP-, מועד הפעלתה של מערכת ה2014
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 יחידה משרדית אחרת.של  לשימושהפריט העברת  .ב

 העברת הפריט לגורם ממשלתי אחר. .ג

 ק.ורי, בשלמותו או לאחר פשרדמחוץ למ  Trade inאו הפריט למכירההעברת  .ד

 ממשלתי.-חוץ הפריט לגורםתרומת  .ה

 הפריט להשמדה בלבד, בין היתר משיקולי אבטחת מידע.העברת  .ו

 10,000-מ ךנמוהיה  ורכישת מחיראם בסמכות ועדת הבלאי להכריז על פריט טובין כבלאי רק  .6.5

ריט כבלאי להכרזה על פ, הסמכות ש"ח 10,000-גבוה מהיה הפריט  של רכישתו מחיר אם. ש"ח

 עדה תעביר לאישורו את המלצתה.ווהו ,בידי הסמנכ"ל למינהלתהיה 

על גם ועדה יחתמו ו. חברי המו עליוחתוחבריה י ,עדה תתעד את כל החלטותיה בפרוטוקולוהו .6.6

. הפריטים המופיעים בהן הרשימות שהועברו להחלטתם ושהתקבלה החלטה לגבי יכל עמוד

 .הוועדה בדיון שהועלתהעד גם דעת מיעוט תופרוטוקול תב

ליועץ המשפטי,  ל הפרוטוקולים והרשימות יועברו לסמנכ"ל למינהל,העתקים חתומים ש .6.7

 עדה.ולחשב ולמנהלי היחידות שבעניינן דנה הו ארצי,הביטחון הלממונה 

כבלאי  ושהוכרז יםפריטאת הנכסים ל אחראיה יגרעהפרוטוקול והרשימות החתומות לפי  .6.8

מהרישומים הידניים או האלקטרוניים  אותםגרע תיחידה התפעולית ה, וSAP-ממערכת ה

 (.באגף מערכות מידע CRMמערכת  מה:)לדוג תמנהלשהיא 

ועדה רשאית לעדכן את הסמנכ"ל למינהל בחוות דעתה במקרים של ובמסגרת הפרוטוקול, ה .6.9

 לצורך נקיטת אמצעי מנע יעילים והמשך טיפול.  (לפריט שנגרם נזק מה:בלאי בלתי מוצדק )לדוג

היוועצות עם בו תקבלממשלתיים י-להעברות פריטים כתרומה לגורמים חוץ החלטות בנוגע .6.10

. זאת, פרט למקרים שבהם םתכ"ההייעוץ המשפטי ובהתאם לאמור בנושא בהוראת  לשכת

  .או מינהל הרכש הממשלתי הממשלתי רשות התקשוב שלהיוזמה היא 

 

 נווסימוהבלאי שמירת  .7

. בפריטים ועדת הבלאי ויחליט על המשך הטיפולשל המלצות בהסמנכ"ל למינהל ידון בהכרזות ו .7.1

 וטפליעשה בתיאום עם אגף הביטחון. ביתר הפריטים יטיפול בפריטים המיועדים להשמדה יה

 היחידות התפעוליות בהתאם להנחיות הסמנכ"ל למינהל.

 יוחזקו במחסן הבלאי.הם  בפריטיםעדת הבלאי עד סיום הטיפול וממועד הגשת הבקשה לו .7.2

 אפשר, ממחסני היחידות התפעוליות.המחסן הבלאי יופרד, ככל 

הפריטים המיועדים לבלאי באמצעות מדבקות את  נוסמיהיחידות נציגי הבלאי בסיוע ועדת  .7.3

מופיע הוא המספר הסידורי של הפריט כפי ש את מורשיייעודיות שיודבקו במקום בולט ו

 .ועדהוברשימות שהועברו ל

למספר  בהן מקום יהיההמילה "בלאי" במקום בולט ו ןתירשם עליה .המדבקות יהיו בצבע זוהר .7.4

 סידורי.

ועדה בחרה שלא להכריז עליהם כבלאי או שהסמנכ"ל למינהל לא אישרם כבלאי ושהפריטים  .7.5

לא הוועדה יוחזרו למחסני היחידות התפעוליות. יודגש כי לא יימצאו במחסן הבלאי פריטים ש

 .כבלאי השריא
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 בלאיההשמדת  .8

מנהל היחידה  דייל יועברו ע השתמש בהם,ושאין דרך ל זורחלמשאינם ניתנים טובין בלויים,  .8.1

במידת הצורך, תיבדק  .תתועד העברתםוהתפעולית או נציג מטעמו לאתר פסולת מוסדר, 

 .ביצוע התקשרות כדין באמצעותהיתכנות לסיוע בהעברה מצד גורמים מוניציפליים או פרטיים 

באמצעות  טחון,יתבוצע באחריות אגף הבבלאי העלול להכיל מידע רגיש או בלאי מסווג השמדת  .8.2

ובהתאם (, זורחהמת וחבר - )להלן ןעמשר אגף הביטחון וקיימת התקשרות יחברות ייעודיות שא

 .אגףהלנוהלי 

הפריטים הניתנים  מספרעדה על ואגף מערכות מידע יאשר כל פירוק של פריטי טובין וידווח לו .8.3

 .מיועדים לשימוש חוזרהולפירוק 

ידי נציג בלאי יבוער באמצעות מחיקתו במגנטית בציוד המיועד להאצור על גבי מדיה המידע  .8.4

התהליך ילווה את . המחזורחברות ידי ב יתזהפית השמדתו באמצעו לחלופיןואגף מערכות מידע 

  .טחוןיבמלואו עובד אגף הב

ת פריטי את ועדת הבלאי בדבר המועד שנקבע להוצא נויעדכאו נציג מטעמו  טחוןיאגף הבמנהל  .8.5

 . הםולגריטה של הבלאי ממחסן הבלאי

 .אגףהטחון במתקן מורשה ובהתאם לנוהלי יגריטת בלאי מסווג תבוצע באחריות אגף הב .8.6

הבלאי ממחסן הבלאי ויוודא כי הפריטים פרטי צאת הועובד אגף הביטחון יהיה נוכח במועד  .8.7

 .לכך ועדה ומסומנים במדבקות הייעודיותול השהוצאו מופיעים בפרוטוקו

 ממחסן הבלאיחשיבות לנוכחות אחד מחבריה בעת הוצאת הטובין  ישועדת הבלאי סבורה שאם  .8.8

 .ח נציג מטעמהושלל באפשרותהאו בפעולת הגריטה, 

 הוצאת פריטי הבלאיפרוטוקול לתיעוד יחתמו על המנהל היחידה התפעולית או נציג מטעמו  .8.9

עדה ולמנהל היחידה התפעולית ויועבר לסמנכ״ל למינהל, ליו״ר הוהוא ו ,הבלאי מחסןמ

 לעמצאי במשרד, נוסף וה לעדכון רשימות המלאי האסמכתפרוטוקול זה ישמש  .הרלוונטית

 העתק מפרוטוקול ועדת הבלאי.ה

עתק של "תעודת קבלת חומר" עם סיום פעולת העובד אגף הביטחון יעביר לוועדת הבלאי   8.10

 היה נוכח.בה שהגריטה 

  

 תחולה .9

 מיום פרסום הנוהל.
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 שינויים שבוצעו בנוהלהטבלת 

 

מהדורה 

 חדשה 

תאריך ביצוע 

 העדכון

 עדכון / נימוקיםהתיאור  ים מושפעיםפסעי

1 21.3.17   

2 12.2020   

 

 

 ל"מנכ ישי וקנין,        חתימת המנכ"ל: 

 מבקר המדינהמשרד                           

 תלונות הציבורונציב                            
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 משרדיתהבלאי הטופס הגשה לוועדת  - נספח א' לנוהל
 

 

 
 

 

 :בפריט שנידון בוועדת הבלאי המשרדית טיפולהאופן המשך על  המלצהה

 השארת הפריט לשימוש היחידה המבקשת .1

 העברת הפריט לשימוש של יחידה משרדית אחרת .2

 העברת הפריט לגורם ממשלתי .3

 מחוץ למשרד  Trade inעסקתלהעברת הפריט  .4

 פנייה לקבלת הצעות מחיר עבור הפריט המשומש .5

 ממשלתי-חוץתרומת הפריט לגורם  .6

 הבלוי  או השמדה של הפריטגריטה  .7

 

 

 

 

 


