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המעקב אחר תיקון הליקויים שהופיעו בדוחות מבקר המדינה 
לענייני  המפקח  אגף  של  השנתית  העבודה  את  לסכם  בא 
ביקורת המדינה הכללי לשנת 2019 ואת הטיפול הממשלתי 
הסמך  ויחידות  החברות  התאגידים,  הממשלה,  משרדי   –
הממשלתיות בדוחות מבקר המדינה 68ג' ו 69א' וכן בדוחות 
הביקורת  פרקי  אלה.  דוחות  בתקופת  שהופיעו  המיוחדים 
העבודה  במגוון  ועסקו  והמלצות  ליקויים   785 מכילים 
כלכליים  ביטחוניים,  היבטים  בעלי  בנושאים  הממשלתית 

בטיחותיים, בריאותיים ועוד. 

ממשלתיים  גופים  הנהלות  ל-68  נשלחו  הביקורת  דוחות 
לקבל  מנת  על  המדינה,  מבקר  בדוחות  לביקורת  המשויכים 
שתחת  בגופים  הליקויים  בתיקון  ההתקדמות  מצב  את 
אחריותם, לצורך בקרה ומעקב אחר תיקון הליקויים ויישום 
המלצות הביקורת. פרקי ביקורת שהתייחסו במלואם לגופים 
אשר אינם מוגדרים כממשלתיים, כדוגמת אוניברסיטאות לא 

נכללים במעקב זה.

דוח המעקב משקף את תוצאות עבודתו היסודית והמעמיקה 
ומופיע  המדינה  ביקורת  לענייני  הכללי  המפקח  אגף  של 
התייחסות  כולל  המלא  הדוח  האינטרנט.  באתר  במלואו 
בדוחות  שהופיעו  כפי  הליקויים  לכלל  המבוקרים  הגופים 

מבקר המדינה בשלמותם. 

ראשונית  מצב  תמונת  לקבל  מאפשר  המעקב  דוח  תקציר 
להתייחסות הגופים המבוקרים לפרקי הביקורת. 

השונים  המשרדים  באמצעות  הממשלה   2019 שנת  במהלך 
בהתמדה  ופעלה  הליקויים,  בתיקון  טיפולה  את  העמיקה 
המוצגים  מהנתונים  בהתאם.  מערכותיה  את  ולשפר  לייעל 
תמונה  עולה  הליקויים  תיקון  אחוזי  ובהתפלגות  בגרפים 
חיובית ביותר, על פיה בשנת 2019 למעלה מ- 90% מהליקויים 
הוחלט על תיקונם. מתוכם כ- 49% מהליקויים כבר תוקנו וכ- 

42% בתהליך תיקון. 

למנכ"לי  משרדו,  ולעובדי  המדינה  למבקר  להודות  ברצוני 
הגופים המבוקרים ולצוות תיקון הליקויים בכל משרד ומשרד 
העושים מלאכתם נאמנה במטרה להביא לשיפור פני המינהל 

הציבורי בישראל.

אגף  לעובדי  היום-יומית,  במלאכה  לעוסקים  מיוחדת  תודה 
הממשלה  ראש  במשרד  הרבים  ולגורמים  הכללי  המפקח 
והמעמיקה  המקצועית  עבודתם  שבזכות  בידינו,  המסייעים 
עולה בידינו להגיע לאחוז כה גבוה של תיקון הליקויים וליישם 
את המלצות הביקורת כפי שהדברים באים לידי ביטוי בדוח 

המעקב ובתקציר זה.

משרד ראש הממשלה
אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה

נתוני השוואה בין השנים 
2018-2019

בברכה,
יאיר וולף

מנהל האגף

שבט תש"פ  פברואר 2020

201920182017
49%48%42% תוקן

42%42%47% בתהליך תיקון
4%4%4.8% לא תוקן

5%6%7.2% נדחה / לא רלוונטי
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התפלגות תיקון הליקויים

68ג69אמיוחדים

סה״כמיוחדים69א68ג
217917538349% תוקן

173758333142% בתהליך תיקון
1489314% לא תוקן

2938405% נדחה / לא רלוונטי
785

49% תוקן
42% בתהליך תיקון

4% לא תוקן
5% נדחה / לא רלוונטי

51% תוקן
42% בתהליך תיקון

5% לא תוקן
4% נדחה / לא רלוונטי

50% תוקן
40% בתהליך תיקון

3% לא תוקן
7% נדחה / לא רלוונטי
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נשלחו מכתבים בשם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ציבורי –חוקתי( לאותם המשרדים   .1
שנראה שיש בהתנהלותם בעיה שיטתית בנושא קיום החובות המוטלים על משרד ממשלתי 

בטיפולו ובפניות הציבור לקבלת מידע.

ככלל,  פתוח"  "ממשל  ולמדיניות  הפעולה  לתכנית  מדידים  ויעדים  מטרות  לייצר  במטרה   .1
רשות התקשוב קיימה תהליך בדיקה בשנים 2017 וב-2018 כיצד ניתן להעריך את תוצאות 
מדיניות "ממשל פתוח". מתהליך זה עלה כי נכון להיום עדיין לא קיימים מודלים מובילים 
מדדי  לגבש  כוונה  אין  זה  בשלב  האמור,  לאור  פתוח".  "ממשל  השפעת  למדידת  בעולם 
תוצאה לתכנית הלאומית לממשל פתוח, אם כי הרשות תבחן את האפשרות לגבש מדדי 

ביצוע פרטניים לכל התחייבות, כאשר תגובש התכנית העתידית.

נבחרי  של  זמנים  לוחות  התקשרויות,  דוחות  לציבור  לפרסם  מחוייבים  הממשלה  משרדי 
המשרדים וכן בקשות מידע שונות- חלק מהמשרדים דיווחו על ביצוע, חלק בתהליכי ביצוע 

וחלק מהמשרדים לא דיווחו על התקדמות בדיווח לציבור.

בתהליך תיקון 

תוקן 

שקיפות הממשל - 
פעולות לקידום 
הממשל הפתוח

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

830% סעיפים תוקן
1246% סעיפים בתהליך תיקון

624% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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ובצו  התעבורה  בתקנות  תיקונים   :2018-2019 השנים  בין  חקיקה  תיקוני  מספר  בוצעו   .1
לגלגלינוע  ספציפיים  תיקונים  כולל  גלגלי,  הדו  הרכב  לכלי  המתייחסים  הקנס  עבירות 

)קורקינט(, תוך השוואתם לאופניים החשמליים.

משרד החינוך שילב את נושא האופניים החשמליים והכלים הלא מרושיינים בתכנית לכיתות   .2
ט' ואף הוסיף את הנושא בתכנית החינוך התעבורתי בכיתות י'.

פרויקט אופנידן הוא פרויקטי התשתית לאופניים המכיל שני שלבים – שלב א – כ 150 ק"מ   .3
ושלב ב' של עוד כ1,000 ק"מ מתוכננים לשבילי אופניים בסטנדרט הגבוה ביותר.

משרד התחבורה ביצע עבודה מעמיקה הנוגעת לעולם הכלים החשמליים הזעירים והתגבשות   .1
הפעולות הקונקרטיות לביצוע מגיעה לכדי מיצוי הדיון בימים אלה באגפים המקצועיים. בתהליך תיקון 

תוקן 

הסדרת השימוש באופניים 
ובכלים דו-גלגליים חשמליים 

במרחב העירוני

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1067% סעיפים תוקן

427% סעיפים בתהליך תיקון
 לא תוקן

6%סעיף אחד נדחה / לא רלוונטי

גרטנר מבתי החולים, מטעמי  מכון  אותם מרכז  חומרת הפגיעה  נתוני  לקבל את  ניתן  לא   .1
צנעת הפרט.

נדחה
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ההגבלה אשר צוינה ברישיונותיהם של יוצאי סודאן ואריתראה "רישיון זה אינו מהווה אשרת   .1
עבודה", אשר יצרה, לכאורה, אי בהירות בהעסקת העובדים, הוסרה.

הזרים  אוכלוסיית  של  הרפואיים  לצרכים  מענה  במתן  העת,  כל  ממשיך  הבריאות  משרד   .2
שאינם ברי הרחקה ובגיבוש ארגז הכלים המיטבי להסדרת השירותים לאוכלוסייה זו.

הפנים.  ולשר  והרווחה  העבודה  לשר  הוגש  הדוח  הסתיימה,  הבינמשרדי  הצוות  עבודת   .1
השרים אישרו את המתווה וכעת נמצאים בשלב המכרז למתן השירותים. בתהליך תיקון 

תוקן 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

667% סעיפים תוקן
333% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי

הטיפול בזרים 
שאינם בני 

הרחקה מישראל 



דוח מעקב המפקח הכללי על ביקורת המדינה לשנת 2019 - משרד ראש הממשלה   |  11

חשבות משרד הבריאות הנחתה את בתי החולים להעביר את הבקשות של חובות למחיקה   .1
לוועדת מחיקות משרדית עד שיפורסם חוזר חשב חדש בנושא מחיקות חובות ביחידות 

הסמך בהתאם לאישור הרחבת סמכויות בוועדה העליונה באוצר.

משרדי  על   ,2018 ביוני  שפורסמה  חוב  והסדרי  פשרות  בנושא  התכ"ם  להוראת  בהתאם   .2
הממשלה להעביר דיווחים שנתיים אודות המחיקות והפשרות שבוצעו במסגרת הסמכות 

שהוקנתה להם על ידי החשב הכללי.

בממשלה אשר  ואכיפה  גבייה  הליכי  בנושא  תכ"ם  הוראת  פורסמה   2018 נובמבר  בחודש   .3
קובעת קווים כללים לביצוע הגביה במשרדי הממשלה. כמו כן, בחודש נובמבר 2019 סיים 
בתחום  הקיימים  והליקויים  הכשלים  בעניין  הממשלה  משרדי  מיפוי  את  הכללי  החשב 
ונמצא בעיצומו של מהלך רוחבי להעברת כלל החובות, כולל חובות העבר, לרשות האכיפה 

והגבייה.

קיימת עדין בעיית טיוב נתונים בממשלה. הנושא מטופל יחד עם מרכבה.  .1

החשב הכללי בחן ובדק יחד עם אגף התקציבים וכ- 10 משרדי ממשלה שונים את ביצוע   .2
מטה  עבודת  נעשית   ,2019 נובמבר  אלה,  בימים  חובות.  גביית  לעידוד  התמריצים  מודל 

בנושא.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מאזן המדינה ליום 
 – 31.12.2016

חייבים ויתרות חובה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

2184% סעיפים תוקן

416% סעיפים בתהליך תיקון
 לא תוקן

 נדחה / לא רלוונטי
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ישנה הקפדה יתרה על תיעוד פרוטוקול הליך המינויים.  .1

במסגרת עדכון התהליך ולאור שילוב מסלול הקריירה בתוך התהליך, הוחלט לבטל את מדד   .2
השחר ודירוג המועמדים.

נמצא שנכון יותר להציג את כלל נתוני הקצינים, על אף חזרתיות ארוכה ומייגעת, וזאת כדי   .1
לאפשר להעלות רעיונות יצירתיים לשיבוץ שלא עלו בשלב הגיבוש המוקדם של המטריצה, 

לאתגר את המפקדים באיתור חלופות נוספות ולייצר אופטימיזציה.

בתהליך תיקון 

תוקן 

הליכי מינוי קצינים 
במשטרת ישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

318% סעיפים תוקן
424% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
1058% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

הליך מינוי קצינים בכירים במשטרה יימשך כמבוצע ומחויב במינוי השר. במידת הצורך ינוהל   .1
הליך מקצועי ומשותף למשטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים לגיבוש עמדה עדכנית.

פתוח  שיבוצים  בדיון  שנדרש  ככל  עולה  שבחרו  העדיפויות  סדר  בדבר  המפקדים  עמדת   .2
במסגרת סגל הפיקוד הכללי )הספ"כ(.

אחרים  מועמדים  מול  אל  קצין  כל  של  האיכות  נתוני  מכלול  נבחנים  הארצי  הספ"כ  בדיון   .3
)ככל  משמעת  נתוני  מועמדים,  נתוני  השוואת  המאפשרת  ממוחשבת  מערכת  באמצעות 

שישנם(, מרכז הערכה, הערכות תקופתיות ונתוני הכשרה.

נדחה
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חטיבת הזיהוי הפלילי וחטיבת החקירות גיבשו תוספת לנוהל חטיבת החקירות: "נטילת   .1
אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה אמצעי זיהוי", במסגרתה התוסף פרק 

העוסק בשינוע וקליטת דגימות דנ"א וכן תיאור של תהליכי ניטור.

כיום אין פיגור בסריקת הטבעות החשודים למערכת והם נסרקים בסמוך למועד ההטבעה.  .2

כל שיטות הבדיקה הנהוגות כיום על-ידי חטיבת הזיהוי הפלילי מבוצעות על פי נהלי עבודה   .1
סדורים המושתתים על סטנדרטים מדעיים קבועים, והמקצועיות המתחייבת לכל שיטת 

בדיקה, ללא כל קשר להסמכה. מניין שיטות הבדיקה המוסמכות עומד על 61 בדיקות. 

מעבדות  כולל  הארצי,  המטה  מבני  בכלל  האש  כיבוי  נציגי  עם  סיור  בוצע   2019 בנובמבר   .2
הזיהוי הפלילי, לשם הצגת השיפורים אשר בוצעו בהתאם לדו"ח מיפוי הפערים מתחילת 

.2018

פי  על  מז"פ  תוגברו מעבדות  לא   ,2019 בשנת  ישראל  על משטרת  הקיצוץ שהושת  בשל   .3
תכנית העבודה. עם זאת, מצבת כוח האדם במעבדה נותרה מאוישת במלואה.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך הזיהוי הפלילי 
במשטרת ישראל 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1043% סעיפים תוקן
1357% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הדיאטה  ובנושא  בכלל  במטבחים  בקרות  ביצוע  על  מקפיד  )שב"ס(  הסוהר  בתי  שירות   .1
המטאבולית ואופן שינוע המזון בפרט. במסגרת יום עיון שנערך בספטמבר 2019 הועברו 

דגשים להקפדה על נושא הדיאטה המטבולית ע"י דיאטנית ענף מזון. 

שב"ס מעסיק דיאטן מטה במשרה מלאה ושני דיאטנים מחוזיים )דיאטן אחד למחוז דרום   .1
ומרכז ודיאטנית למחוז צפון( באמצעות הספק הזוכה. 

התקיימו הכשרות מקצועיות לרבות קורס טבחות סוג 1 וסוג 2, במטרה לשפר את רמת   .1
המקצועית של העובדים במטבחים.

שב"ס ממשיך לקיים פעילויות רבות ומקיפות לטובת שיפור בטיחות המזון: שב"ס מפעיל   .1
חברה מקצועית בתחום המזון שמבצעת בקרות בנושא תברואה ובטיחות מזון.

קורס ייחודי לסוהרים המשרתים במטבחי שב"ס "ממונה תברואה ובטיחות מזון" מתוכנן   .2
להיפתח במהלך שנת העבודה 2020.

תשתיות ישנות וליקויים מבניים המשפיעים על בטיחות המזון טופלו בהיקף נרחב וקיימת   .3
תוכנית להמשך השיפוצים גם לשנים הקרובות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך המזון 
בשירות בתי 

הסוהר

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

436% סעיפים תוקן
655% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
9%סעיף אחד נדחה / לא רלוונטי

במודל השכר החדש, שכר אחראי המטבחים אינו נמוך משאר הסוהרים המשרתים בתחום,   .1
מול  בעבודה  הביטחוני  ההיבט  על  ואחראי  הביטחון  תחום  תחת  מסווג  משמרת"  "טבח 

האסירים ואינו נמנה על אנשי המינהלה.

נדחה
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מכמה  המורכב  מסודר  תיק  יעביר  הבטיחות  מנהל  כי  והשיכון  העבודה  בין משרדי  סוכם   .1
כללי  כדרך קבע את  על קבלנים המפרים  ביקור  ודוחות  צווי בטיחות  וכמה מסמכים של 
הבטיחות, התיק נבדק ברשם הקבלנים, נשלח לקבלן מכתב לקבלת תגובה והקבלן מוזמן 
לשימוע בפני הוועדה המייעצת ושם מתקבלת המלצה לרשם ובסוף הרשם מחליט כיצד 

לפעול בנושא. 

פורסם התיקון לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(   .2
)תיקון(, התשע"ח-2018 לפיו מי שנרשם בפנקס בענף -131 שיפוצים יסווגו הרשם בסוג ק 
ובהיקף כספי של עד 350,000 ₪. במקביל, חודשו המבחנים לענף השיפוצים והם נערכים 
ידי רשם הקבלנים. מאז נרשמו בפנקס הקבלנים בסיווג החדש עשרות קבלני  כשגרה על 

שיפוצים. 

משרד העבודה קלט במהלך שנת העבודה 2019, תוספת של כ-50 מפקחים חדשים אשר   .3
עברו הכשרה ורובם כבר החלו לעבוד עצמאית במחוזות המינהל השונים.

שורת  שהציג   )RIA( רגולטורי  נטל  השפעת  דוח   ,2019 העבודה  בשנת  פרסם  המינהל   .4
תיקונים נרחבת בתקנות הבטיחות בעבודות בנייה, ובכלל הטלת אחריות על שורת בעלי 
יזם הבנייה, המתכנן, פיקוח עליון,  תפקיד מרכזיים שכיום מקומם נפקד מהתקנות, כגון 

מנהל הפרויקט ועוד.

בוסס מנגנון לדיווח מצד מינהל הבטיחות אל רשם הקבלנים, על בסיס קריטריונים הכוללים   .1
מבוצעות  כי  עולה  שבהם  במקרים  בעבודה.  הבטיחות  ותקנות  חוקי  של  שיטתית  הפרה 
עבודות בנייה ע"י מבצע שאינו רשום בפנקס הקבלנים מוציא רשם הקבלנים צו הפסקת 
בלשכה  נקלטה  אישום,  כתבי  הגשת  לצורך  ימים.  ל-15  בתוקף  לאתר  מינהלי  עבודה 

המשפטית עו"ד שתוכשר ותוסמך לכך.

בתהליך תיקון 

תוקן 

רישום קבלנים והיבטים 
בהבטחת האיכות 

והבטיחות בענף הבנייה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

562% סעיפים תוקן
225% סעיפים בתהליך תיקון

13%סעיף אחד לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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קורס ההכנה לבחינת הרישוי החל לפעול במהלך 2019 במתכונתו החדשה.  .1

ועדת הסטאז' פרסמה את נוהל ההערכה החדשה לסטאז'רים.  .2

בסוף 2019 הוצג מתווה להגדלת מספר לומדי הרפואה בישראל. המתווה כולל שורה של   .1
סיוע בפתיחת פקולטה  עיקרי ההמלצות:  המלצות להגדלת מספר הסטודנטים לרפואה. 
חדשה לרפואה באוניברסיטת אריאל וסיוע בסינופים לפקולטה זו, צמצום מספר תלמידי 
העתודאים  מספר  הגדלת  "ניקוסיה",  הפרטית  הלימודים  תכנית  צמצום  בארץ,  חו"ל 
באוניברסיטה העברית, הגדלת מספר הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת בר אילן, הסכמי 
ובאוניברסיטאות,  החולים  בבתי  ההכשרה  תשתיות  של  התקצוב  הגדלת  אחידים,  סינוף 

הגדלת מספר תקני ההתמחות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

הסדרת ההכשרה הקלינית 
של רופאים בין מערכת 
הבריאות ובין האקדמיה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

318% סעיפים תוקן
1376% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
6%סעיף אחד נדחה / לא רלוונטי

משרד האוצר אינו מתערב ביחסים חוזיים שבין שני גופים פרטיים ובמקרה זה הסכם בין   .1
ביה"ח הדסה לאוניברסיטה העברית.

נדחה
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בכל בתי החולים הממשלתיים, במחלקות האקוטיות, מופעלות תכניות פנאי ע"י ספקים   .1
חיצוניים.

בשנת 2019 החטיבה למרכזיים רפואיים התקדמה מאוד בלימוד ובתכנון הנושא של איחוד   .1
בית חולים אסף הרופא. לאחר שיסתיים המהלך של  ציונה" עם  נס  יעקב-  "באר  קמפוס 
האיחוד בין המרכז לבריאות הנפש "באר יעקב- נס ציונה" עם בית החולים אסף הרופא, 
המשרד ילמד את היתרונות והחסרונות של מהלך זה ויוכל להגיע למסקנות. מדובר בסוגיה 
מורכבת שגם בעולם יש מעט מאוד מקרי מבחן מהם ניתן ללמוד על איחוד שכזה. מודל 
ההפעלה המומלץ ביותר עבור מדינת ישראל ייבנה בשנים הקרובות לאחר שיילמדו הלקחים 

מפיילוט האיחוד. 

הוסטל למאובחנים עם אוטיזם באיתנים- משרד הרווחה פרסם מכרז משותף עם משרד   .2
הבריאות ונבחר מפעיל. המסגרת צפויה להיפתח ברבעון הראשון ב2020.

מתקיימת עבודת מטה מול משרד הבריאות לקביעת אזורים בטוחים שבהם הרופאים יוכלו   .3
לטפל באסירים שאינם אזוקים.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך האשפוז בבתי 
החולים הממשלתיים 

לבריאות הנפש

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

8%סעיף אחד תוקן
1192% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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במאי 2018 אישרה הכנסת צו של שר הבריאות להרחבת ההגבלות על העישון במקומות   .1
ציבוריים שונים, בכלל זה הרחבת איסור העישון בכל שטחי בתי חולים, קביעת טווחי איסור 
עישון באזורי הכניסה והיציאה ממקומות ציבוריים שונים כגון משרדי ממשלה, גני ילדים, 

גני שעשועים, חניונים ועוד.

במהלך השנה האחרונה, תוקן עיוות המס והמיסוי על טבק לגלגול השווה לסיגריות טבק   .2
רגילות.

שנצבר,  המדעי  הידע  על  ובהתבסס  בעולם  המובילים  המקצוע  גופי  להמלצות  בהתאם   .3
משרד הבריאות הודיע באפריל 2018 שהוא רואה באייקוס כמוצר טבק לכל דבר ועניין.

בהתאם לחוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון ישנן חובות סימון   .1
עדכניות לאריזות של מוצרי עישון יחד עם חובת אריזות אחידות למוצרי העישון. עם כניסתן 
יבואני ומפיצי מוצרי העישון פועלים  לתוקף ב-8 לינואר 2020 המשרד יפעל לוודא שכל 

בהתאם למתחייב בחוק.

אלקטרוניות  סיגריות  על  מיסוי  מדיניות  לגיבוש  בנוגע  מסודרת  מטה  עבודת  התקיימה   .2
ונוזלי מילוי בשיתוף עם רשות המיסים. בשלב זה, העמדה המקצועית העקרונית של משרד 
הבריאות, שיש להשוות את המס על סיגריות אלקטרוניות לזה הקיים במוצרי טבק, הועברה 

לרשות המיסים ולאחר הקמת הממשלה החדשה הנושא יקודם.

בתהליך תיקון 

תוקן 

פעולות רשויות 
השלטון לצמצום 

העישון ונזקיו

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

542% סעיפים תוקן
758% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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האגף גיבש תכנית אסטרטגית לשנים 2020 – 2022, אשר שמה לה למטרה לשפר את מימוש   .1
הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיות, לשפר את מימוש חזון ומטרות העל של המשרד, ולשפר 

את שביעות רצון המערכת והאזרח.

במהלך השנים 2018 ו- 2019, אגף מחשוב ומערכות מידע במשרד הבריאות ומטה ישראל   .2
דיגיטלית, המשיכו לייצר סיכום תקציבי משותף מדי שנה בתקציב הרשאה. כמו כן, השניים 
ממשיכים לקיים שגרות בקרה וניהול, כדוגמת: דוחות סטאטוס חודשיים, דיווחים רבעוניים, 

ודיונים משותפים שוטפים ואד-הוק.

מערכת  מול  אל  גם  וכן  בדיעבד,  הכלי  מתוך  הדיווח  פלט  הפקת  אופן  את  יבחן  המשרד   .1
תכניות העבודה החדשה של רשות התקשוב החל משנת 2020.

משרד הבריאות ממשיך לפעול עם אגף תקציבים במשרד האוצר להסדרת תקציב מודל   .2
קיום אגף מערכות מידע ומחשוב, הן ביחס לגודלו; כך שישקף את הפעילות השוטפת של 

האגף, והן ביחס לעיתוי קבלתו; קרי בתחילת שנה קלנדרית.

אגף מערכות מידע ומחשוב במשרד, מרכז את תמונת התקציב המאושר, הן בקובץ ייעודי,   .3
מסמך  הפצת  אופן  גם  יבחן  האגף  פרויקטים.  לניהול  "עופר"  במערכת  ייעודי  באזור  והן 

מסכם למנכ"ל המשרד וגם לאגף תכנון, תקצוב ותמחור.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היבטים בפעילות אגף 
בריאות דיגיטלית 

ומחשוב 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1144% סעיפים תוקן
1244% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
28% סעיפים נדחה / לא רלוונטי
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ליישומן  לאיסוף פרקטיקות,  ידע מחקרית שמשמשת מסד  קיימת מפת  במשרד החינוך   .1
כלי משמעותי  להבנות  הבא', שתכליתו  'הצעד  של  צוות  גיבש  בשטח. המשרד  והטמעתן 

המאגד בתוכו פרקטיקות הוראה איכותיות מהארץ ומהעולם.

נבנה צוות משימה הכולל את מינהל עובדי הוראה, המינהל הפדגוגי והמזכירות הפדגוגית,   .2
המקצועי  בפיתוח  על  נושאי  חמישה  כוללת  אשר  תכנית   -  TOP-5 של  תוכנית  שגיבש 

ובהכשרת עובדי ההוראה.

ויחידות האגף  הוגדרו באופן בהיר וברור הסמכויות של היחידות השונות, קרי מפמ''רים   .3
היסודי והם עובדים שכם אל שכם.

בהמשך לרפורמה, מנכ''ל המשרד גיבש צוותי עבודה שעניינם: פרקטיקות הוראה איכותיות,   .1
הוראה  ערכות  כעת  לימודים. המשרד מפתח  תוכניות  הבוגר, תיק  דמות  הוראה,  יחידות 

בתחומי למידה מגוונים. 

תכניות  קיימות  כיום  המשמעותית,  הלמידה  לשפת  והותאמו  עודכנו  הלימודים  תכניות   .2
ספורות שנמצאות בשלבי עדכון והתאמה. 

בתהליך תיקון 

תוקן 

קידום למידה 
משמעותית 
בבתי הספר

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1372% סעיפים תוקן
528% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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לקיום  סעיף  נכנס   2018 בשנת  שנחתם  ההבראה  הסכם  ובמסגרת  מלווה  וועדה  מונתה   .1
ישיבות הוועדה המלווה פעמיים בשנה ובמקרים חריגים במידת הצורך.

הוועדה אינה מאשרת פתיחת גנים מתחת ל- 29 ילדים. עם זאת, במקרים חריגים העולים   .2
מן השטח, במסגרת כינוסה של הוועדה, מובאות לדיון הבקשות לפתיחת גנים מתחת ל- 

29 ילדים.

ההסכם נחתם ביולי 2018 ונכללו בו סעיפים לטובת הפחתת הגירעון והגבלת שכר ההנהלה   .3
וזאת על מנת שיוכלו לפעול באופן עצמאי.

או  שירותים  מתן  על  האוסרים  סעיפים  נכללו  ובו   2018 ביולי  שנחתם  ההסכם  במסגרת   .4
השכרת נכסים ללא תמורה.

מאז 2016 הגירעון המצטבר פחת בעוד כ- 7.5 מלש"ח.  .1 בתהליך תיקון 

תוקן 

רשת גני הילדים של אגודת ישראל
יישום הסכם הבראה והיבטים 

בהתנהלותה של הרשת

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1286% סעיפים תוקן
214% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי



22   |   דוח מעקב המפקח הכללי על ביקורת המדינה לשנת 2019 - משרד ראש הממשלה

בסוף שנת 2018 יצא משרד החקלאות בקול קורא להקמת משטחי לולים ביישובים בהמשך   .1
תקציבים  אגף  ידי  על  מלש"ח  ב-60  תוקצב  קורא  הקול   .2018 בינואר  התקציב  לאישור 

ומטרתו להקים משטחים ללולים גדולים ויעילים מחוץ לישובים.

למנהלת ההשקעות גויס עובד המרכז את התמיכות במשרד החקלאות, ובמקביל מרכז את   .2
הפיתוח של מערכת התמיכות המשרדית. בדצמבר 2019 עלה לאוויר השלב הראשון של 

מערכת התמיכות המרכזית, האמורה להחליף את המערכת הנוכחית.

על  חתמו  ואף  להבנות,  הגיעו  החקלאים  ונציגי  האוצר  משרד  עם  יחד  החקלאות  משרד   .1
הסכם לשדרוג ענף החלב, שנחתם באוקטובר 2018. אולם בשל פיזור הכנסת לקראת סוף 

שנת 2018 נמנעה היכולת ליישמו.

להמשיך  יכלו  לא  והחקלאות  האוצר  משרדי   2018 שנת  סוף  לקראת  הכנסת  פיזור  עקב   .2
בהליך שינוי החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

תמיכות הממשלה בענף 
החקלאות והשפעתן על 

מחירי התוצרת החקלאית 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

9%סעיף אחד תוקן
764% סעיפים בתהליך תיקון

327% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי

משרד החקלאות קיים שיחות עם החקלאים ועם משרדי הממשלה השונים. נציגי החקלאים   .1
ומשרדי הממשלה לא הגיעו לכלל הסכמות בנושא שינוי המדיניות ומעבר לתמיכות פחות 

מעוותות סחר, כאשר המטרה היא שוק תחרותי וחקלאות מקומית חזקה.

לא תוקן 
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זה בנגב. עם  ובכלל  ניטור שנתי של עדרי הצאן בישראל  השירותים הווטרינריים מבצעים   .1
גילוי עדר נגוע מבוצעת המתה בהתאם לנוהל ובעל העדר מפוצה בהתאם לפקודה.

בסוף ינואר 2018 פורסם נוהל לביצוע בדיקות ניטור מבוסס סיכונים בעדרי הבקר לחלב.  .2

השירותים הווטרינריים ומשרד החקלאות פיתחו יישומון לדיווח על חיסונים בו הרופאים   .3
הפרטיים יכולים לדווח בזמן אמת על ביצוע החיסון תוך שמירת המקום של הדיווח ופרטי 

האירוע.

במשרד  המחשוב  אגף  עם  בשיתוף  לאפידמיולוגיה(  )האגף  הציבור  בריאות  שירותי  אגף   .1
וחקירה אפידמיולוגית של מחלות  ייעודית לדיווח  ופיתוח תוכנה  הבריאות החלו באפיון 

המחייבות הודעה.

הושגה הסכמה עם האוצר על הקצאת כוח אדם בהיקף של 11 תקנים למשך 5 שנים לטובת   .2
ביעור הברוצלוזיס בישראל. 

בתהליך תיקון 

תוקן 

הטיפול 
במחלות 
בקר וצאן

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

675% סעיפים תוקן
225% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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בשנת 2019 הרחיב שירות התעסוקה את פריסת תכנית מעגלי תעסוקה לכל הארץ, תכנית   .1
הלשכות  בשש  כאשר  הארץ,  הלשכות   72 מתוך  לשכות  ב-66  מופעלת  תעסוקה  מעגלי 

הנותרות אין הצדקה לפתוח מרכז בעיקר מפאת מיעוט דורשי עבודה בהבטחת הכנסה.

משרד העבודה והרווחה מפעיל עשרות רבות של מרכזי עוצמה ברחבי הארץ. במרכזים אלה   .2
מבוצעות פעילויות קהילתיות בהן מיצוי זכויות ותכניות תעסוקה.

הבטחת  לקצבת  פוטנציאליים  לזכאים  מכתבים  נשלחו   3/2019-6/2019 חודשים  במהלך   .1
הכנסה יחידים בגילאים 30-55. המכתבים נשלחו בשפה העברית והערבית. עד סוף 2019 

הוגשו 471 תביעות, מתוכם 215 אושרו.

כיתות  לפתיחת  מקצועית,  להכשרה  האגף  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  התעסוקה  שירות   .2
ללימודי עברית תעסוקתית לדורשי עבודה דוברי השפה הערבית, המתייצבים בלשכות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

פעולות המדינה לקידומם של 
מקבלי גמלת הבטחת הכנסה 

ולשילובם בתעסוקה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

317% סעיפים תוקן
950% סעיפים בתהליך תיקון

422% סעיפים לא תוקן
211% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

מקבלי  לרווחת  ליאות  ללא  פועלים  הלאומי  והביטוח  התעסוקה  שירות  הרווחה,  משרד   .1
הבטחת ההכנסה, אך לא דווח על גיבוש מדיניות כוללת בנושא.

הפנייה למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות הינה וולונטרית ועל כן אין מקום להתערבות   .1
משרד הרווחה.

לא תוקן 

נדחה
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פותח כלי לבקרה וניהול התהליך הטיפולי ומעקב נוכחות. הכלי מיועד להפעלה ישירה מול   .1
ארגונים.

תעקוב  והנוכחות  ההתערבות  ניהול  מערכת  לחלוטין.  דיגיטלית  הפכה  התשלום  מערכת   .2
אחר הנתונים.

ההגדרה המקצועית לנושא תפקידי הסמך השונים גובשה ותוכנס למכרז לכשיתפרסם.  .1

משרד הרווחה בתהליך התאמה ודיוק של מערכות הפיקוח לתחום הסמך מקצועי.  .2
בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך שירותי 
הסמך של 

משרד הרווחה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

350% סעיפים תוקן
350% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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שר האנרגיה החליט על סגירת מינהלת אפר הפחם והיא נמצאת כיום בתהליכי סגירה.  .1

החל מאוקטובר 2018, תהליך הרישוי ומתן ההיתרים עבר לידי המשרד להגנת הסביבה.  .2

המשרד להגנת הסביבה ביצע בדיקת אופטימיזציה כלל משקית כדי להבטיח תיעדוף מיטבי   .3
של השימושים באפר הפחם. הבדיקה ועמדת המשרד פורסמו באתר המשרד.

במהלך הרבעון הראשון ב-2020 המשרד להגנת הסביבה יוציא דרישה למכון התקנים לבצע   .1
רביזיה בתקינה הרלוונטית, כך שתכיל חומרים עד לערכים המאושרים.

לאורך  מגורים  במבני  הקרינה  רמת  עליית  את  שתיבחן  עבודה  לערוך  המשרד  בכוונת   .2
השנים, לפני התחלת השימוש באפר פחם בבנייה ולאחר התחלת השימוש. ממצאי הבדיקה 

יפורסמו לציבור.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היבטים בטיפול 
המדינה באפר 

הפחם 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1275% סעיפים תוקן
425% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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המשרד לשירותי דת הגביל את היקף פעילות הממונים המכהנים במקביל במספר מועצות   .1
דתיות.

המשרד לשירותי דת פועל לצמצום הפעלת מורשי חתימה בתפקידים צולבים.  .1 בתהליך תיקון 

תוקן 

מינוי הרכבי 
מועצות דתיות 

ובחירת רבני עיר 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

542% סעיפים תוקן
8%סעיף אחד בתהליך תיקון

 לא תוקן
650% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

עקב המצב הפוליטי נעצר נושא קידום ההרכבים מול המועצות המקומיות.  .1

החסם העיקרי לקידום הליכי בחירת רבני עיר הוא הצורך בקבלת הסכמת הרשות המקומית.   .2
אין צורך בקביעת סדרי עדיפויות בעניין.

נדחה
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המשרד לשירותי דת הנחה את המועצות הדתיות בדבר אחריותן לנושא חובת הדיווח על   .1
היעדרויות.

בוצעה אסדרה לאיסור העסקת קרובי משפחה, במסגרת חוזר מנכ"ל. הנוהל כולל דרישת   .2
דיווח ואפשרות לבקרה ולשימוע במידת הצורך. 

מונתה עובדת אליה יועברו תלונות משמעת שיתקבלו ברבנות הראשית ובמשרד לשירותי   .3
דת בנושאי רבני ערים.

תוקן 

היעדרויות לא מדווחות 
של רבני ערים לצורכי 

נסיעות לחו"ל 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

457% סעיפים תוקן
343% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הזרות  מהרשויות  מידע  קבלת  בעניין  והמשפטים  החוץ  משרדי  בין  עבודה  נוהל  תואם   .1
במדינות השירות במטרה לאתר את בעלי הזכויות בנכסים העזובים, המתגוררים בחו"ל.

האפוטרופוס הכללי פעל לקדם הוראת הנב"ת )ניהול בנקאי תקין( בעניין מחויבות הבנקים   .2
לדווח לאפוטרופוס הכללי על פיקדונות ללא תנועה שברשותם. 

או  לאשר  אם  השוקלת  ביחידה,  זכויות  לבדיקת  הוועדה  לעבודת  הנוגעים  נהלים  נקבעו   .3
לדחות את בקשות ההשבה.

האפוטרופוס הכללי מקיים יחד עם אגף מערכות מידע, תהליך בניית סינון אוטומטי של   .1
הודעה  משלוח  של  מחשובי  פיתוח  עזובים,  נכסים  שהם  חשד  שיש  נכסים  על  הדיווחים 
בדיוור ישיר לגורם המתאים לטיפול בנכס לא עזוב, ופיתוח מחשובי של תהליך אוטומטי 

לתחילת טיפול בנכס עזוב.

בתהליך תיקון 

תוקן 

טיפול האפוטרופוס 
הכללי בנכסים 

עזובים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1365% סעיפים תוקן
630% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
5%סעיף אחד נדחה / לא רלוונטי
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עם כניסתו לתוקף של התיקון ה-75 לחוק סדר הדין הפלילי נכתב נוהל המגדיר את אופן   .1
מרשות  שהופק  לחומר  בחלוקה  החקירה,  חומר  כלל  של  לפרקליטות  וההעברה  הסיווג 

מודיעין וחומר שהופק מרשות חוקרת.

בסוף חודש אוגוסט 2018 הוקם והופץ מנגנון ארצי, במסגרתו יוצפו אירועים חריגים שבהם   .2
שכאלה  אירועים  לפרקליטות.  מהמשטרה  החקירה  חומרי  בהעברת  ממש  של  עיכוב  חל 
ייבדקו, ובעקבות בדיקה זו יופקו הלקחים הנדרשים ויעשה לתיקון הליקויים, הן באותם 

תיקים, והן במקרים עתידיים. 

נועדה  האמנה  אח"מ.  וראש  משפטית  לרפואה  המכון  הנהלת  בין  אמנה  נחתמה  ב-2018   .3
לפתור עיכובים בחוו"ד במקרים דחופים ובמקרים חמורים.

נכתבה  החקירה"  בתיק  שנאסף  החומר  "רשימת  בנושא  המדינה  פרקליט  הנחית  טיוטת   .1
ומצויה בסבב הערות.

משרד המשפטים, בשיתוף המשרד לביטחון הפנים והמשטרה, גיבשו טיוטות תקנות לעניין   .2
עריכת תמליל מודפס מתיעוד חזותי או מתיעוד קולי של חקירת חשוד וכן לעניין תרגום 
התמליל, לפי הצורך. עם אישורן הסופי של התקנות על ידי שר המשפטים והשר לביטחון 

הפנים, תפעל המשטרה להטמעתן בקרב היחידות ולקיום מעקב ליישומן. 

פרויקט הקמת המרלו"ג )מרכז לוגיסטי( הארצי המשטרתי, נועד לתת מענה ארגוני לנושא   .3
וניהולו  ישראל  משטרת  של  המלאי  אחסון  וסילוקם,  שינועם  אחסונם,  מוצגים,  שמירת 
השוטף בשגרה ובחירום, שינוע והפצת דואר וכן איחוד מעבדות הסמים בצפון ובדרום הארץ 
למעבדה אחת שתפעל בתוך המרלו"ג. תהליך הקמת המרלו"ג נמצא בשלבים סופיים. צפי 

תחילת עבודה - מרץ 2020.

בתהליך תיקון 

תוקן 

עיון וטיפול 
בחומרי חקירה 

בהליך הפלילי

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1235% סעיפים תוקן
2265% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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יחידת ה-RSD שבה ניתנים השירותים למבקשי מקלט ולזרים עברה למבנה מתאים בבני   .1
ברק.

הטיפול  את  וסיימה  הבקשות,  בבדיקת  הפער  את  צמצמה  וההגירה  האוכלוסין  רשות   .1
בכ- 65% מהבקשות שהוגשו עד סוף שנת 2017. הרשות ממשיכה לפעול לסיום הטיפול 

בבקשות אלה.

בתקופת הביניים, עד לקבלת החלטה חדשה, הוחלט להעניק ל- 300 יוצאי חבל דארפור   .2
מעמד ארעי, ול- 300 נוספים אשרת עבודה )ב/ 1(.

הוחלט על בדיקה פרטנית לכל בקשות המקלט של יוצאי סודאן. יחד עם זאת, נוכח השינוי   .3
שחל באחרונה במצב הפוליטי בסודאן, וחוסר הוודאות לגבי השלטון הקיים, לא ניתן כיום 

לבדוק את הבקשות, ובחינתן הושהתה עד להתייצבות המצב השלטוני במדינה.

נעשתה בחינה מחודשת לגבי יוצאי אריתריאה, בסופה, נקבעו קריטריונים חדשים. בימים   .4
אלה החלה היחידה לבחון מחדש את בקשות המקלט עפ"י הקריטריונים העדכניים.

בתהליך תיקון 

תוקן 

הטיפול במבקשי 
מקלט מדיני 

בישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

210% סעיפים תוקן
1785% סעיפים בתהליך תיקון

5%סעיף אחד לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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74%
100%

אנוש  משאבי  סמנכ"לית  ידי  על  מנוהלים  התיירות  במשרד  המתקיימים  המכרזים  כלל   .1
ישנה  צוותה.  ידי  ועל  המבוקרת(  התקופה  במהלך  בתפקידה  כיהנה  לא  )אשר  הנוכחית 

בקרה מלאה על התהליכים.

משרד התיירות פועל להגברת אבטחת המידע בקרב העובדים ולהסדרת ליקויי הבטיחות   .2
שהועלו בדוח של היחידה להגנת הסייבר. הליקויים שנמצאו בדוח תוקנו על ידי הממונה על 

ההגנה בסייבר ומנמ"ר המשרד.

תוקן 

בדיקת שני מכרזים 
לאיוש משרות 

במשרד התיירות

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

7100% סעיפים תוקן
 בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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עבודת המטה מעוגנת בפרק 2 של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, בהתאמה נשלחות,   .1
לפי שיקול דעת, החלטות הצעה לחברי המועצה לשם אישורם ובלא צורך להעלותם לדיון 

במועצה.

קושי  יש  מעבר  ממשלת  של  קיומה  נוכח  ישראל.  מקרקעי  למועצת  חדשים  חברים  מונו   .2
במינוי חברים במקום חברים שעזבו/פרשו/סיימו עבודתם.

תוקן 

עבודת מטה וסדרי 
קבלת החלטות במועצת 

מקרקעי ישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

975% סעיפים תוקן
8%סעיף אחד בתהליך תיקון

 לא תוקן
217% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

מקרקעי  מועצת  החלטות  קובץ  של   2 בפרק  מעוגן  היום  סדר  הפצת  ואופן  הזמנים  לוח   .1
ישראל, ונותר בעינו, היינו 7 ימים.

נדחה
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במרץ 2018 הפכה החברה לתאגיד מדווח ופעלה להסדרת כלל הנחיות הרגולציה באשר   .1
לפעילות החברה והדירקטוריון. נכון לנובמבר 2019, נושאי משרה רבים התחלפו בחברה. 
החברה הפיקה את הלקחים ולמדה מהערות הדו"ח, הטמיעה את המלצותיו ותיקנה את 

הליקויים שהובאו במסגרתו.

החברה תיקנה ביום 1.8.2018 את נוהל "איתור, מיון ובחירה של עובד חדש", כך שכל הליך   .2
לאיתור עובד מחייב פרסום והליך שוויוני תחרותי.

בוצע עבודה יסודית לשיפור תהליכי הרכש וההתקשרויות, לרבות כתיבת נוהל רכש חדש.   .3
בצוע הדרכות, הכשרות והתקשרות עם מומחה לדיני מכרזים לטובת ייעוץ למקרים חריגים 

ומורכבים. 

החברה גיבשה נוהל עבודת הדירקטוריון, כחלק מכללי ממשל תאגידי תקין לחברה ולאור   .4
הפיכתה לתאגיד מדווח. כמו כן פועלת החברה לעדכן את קוד הממשל התאגידי בהתאם.

תוקן 

סדרי ניהול, ארגון והתקשרויות 
בעמידר, החברה הלאומית 

לשיכון בישראל בע"מ

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1890% סעיפים תוקן
 בתהליך תיקון

 לא תוקן
210% סעיפים נדחה / לא רלוונטי
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הופצה הוראה מבצעית מטכ"לית ועודכנה פקודת מטכ"ל שמסדירה את אחריות הגופים   .1
המעורבים בתחום הגנת היישובים.

מרכיבי  רשימת  עדכון  כולל   2018 שנת  במהלך  תוקפה  בנושא  הביטחון  משרד  הוראת   .2
הביטחון הבסיסיים והמשלימים. 

במהלך 2019 הותקנה מע' sap לניהול אחזקת מרכיבי הביטחון ומצאי בשטח.  .3

בוצע סקר על ידי חברה חיצונית ב 350 יישובים לבדיקת כשירות ומצאי מרכיבי הביטחון   .4
בשטח.

תוקן 

מרכיבי ביטחון 
ביישובי העימות 

בפיקודים המרחביים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

10100% סעיפים תוקן

 בתהליך תיקון
 לא תוקן

 נדחה / לא רלוונטי

74%
100%
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מעקב 69
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קידוחים  לחיבור  ובהכנות  קיימים  ושיקום  חדשים  קידוחים  בביצוע  החלה  המים  רשות   .1
פרטיים למערכת הארצית כבר במהלך שנת 2018, וזאת במסגרת תכנית הבצורת שאושרה 

בממשלה.

בפברואר 2018 קיבלה מועצת רשות המים החלטה על הקמת שני מתקני התפלה נוספים   .2
בהקדם האפשרי. האחד בשורק והשני בגליל המערבי. ביוני 2018 קיבלה ממשלת ישראל 
החלטה על הקמת מתקני ההתפלה וכן על הגדלת מתווה ההתפלה ל 1.1 – 1.2 מיליארד 
קוב עד 2030. עוד הוחלט, כי במרץ שנת 2023 יבחן הנושא שוב ובמידת הצורך )באם נהיה 

מתחת לקווים ירוקים( יתוקן המתווה לכמות של 1100 מלמ"ק עד 2030.

עקרונות ויעדי תוכנית האב הוצגו במהלך 2019 גם לשר האנרגיה וגם למועצת רשות המים.   .1
בכוונת משרד האנרגיה לקדם את אישור תכנית האב במהלך 2020 וזאת בתיאום עם רשות 

המים.

תכנית אב לביוב, מיפוי מצב קיים של התשתיות בתחום הביוב וההשבה יבוצע בשנת -2020   .2
.)GIS 2021 )התוצר שכבות

חיבור הכינרת למערכת הארצית מתבצע, לאחריו יהיה למשק המים כלי המאפשר לשפר   .3
את המצב האקולוגי של הכינרת באמצעות הזרמת מים מותפלים )צפי שנת 2023(.

בתהליך תיקון 

תוקן 

תכנון משק 
המים וניהולו

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1158% סעיפים תוקן
842% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הושלמה כתיבת תבנית מכרז למכרזי המינהל, וכן נכתב נוהל עריכת מכרז. התבנית והנוהל   .1
משמשים בפועל להליך כתיבת המכרזים המרכזיים. במהלך שנת 2019, הורחבה התבנית 

על מנת לתת מענה למכרזים מסוגים שונים בעלי מאפיינים ייחודיים. 

שימשו  ותוצאותיהם  מרכזיים,  מכרזים  ארבעה  עבור  סקרים  פורסמו   2019 שנת  במהלך   .2
לבחינת שביעות רצון המשרדים מההתקשרויות וקבלת הצעות לשיפור.

ממשרדי  הרכש  מנהלי  כלל  של  מקצועיים  כנסים  שני  לראשונה,  התקיימו   ,2019 בשנת   .3
הממשלה, באוניברסיטה העברית ובמכללה למינהל. כמו כן, התקיימו במהלך השנה מספר 
רכש,  מחלקות  מנהלי  של  פורומים  ארבעה  רלוונטיות:  קבוצות  עם  מקצועיים  פורומים 
מנהלי מחלקות התקשרויות בחשבויות, מנהלי מערכות מידע, מנהלי אבטחת מידע ועוד, 
הוראות  וטיוב  עדכון  מהליך  כחלק  משרדים  נציגי  עם  מיקוד  קבוצות  שתי  התקיימו  וכן 

התכ"ם.

מענה  הנותנות  מערכות  קבוצת  להקמת  מאומצת  פעילות  מתבצעת  האחרונות  בשנים   .1
לניהול כל שלבי המכרז. במסגרת קבוצה זו, הנקראת נעמ"ה )ניהול עריכת מכרזי הממשלה(, 
תיבת  מכרזים,  ועדות  ניהול  מרכזיות,  מערכות  שלוש  מתקדמים  עבודה  בשלבי  נמצאות 

מכרזים דיגיטלית ויות"ם.

במהלך שנת 2019, בוצעה הקצאה של עורכי דין נוספים מטעם הלשכה המשפטית באוצר   .2
עם  יחד  למינהל.  הניתנים  המשפטיים  השירותים  במתן  שיפור  והורגש  המינהל,  לטובת 
זאת, היקף הצרכים של המינהל גדל משמעותית ולפיכך יש צורך בהגדלה נוספת של היקף 
ויבטיח שלא תהיה האטה בקצב  צרכי המינהל  השעות שהוקצו באופן שיהיה תואם את 

פרסום מכרזים מרכזיים ו/או בטיפול בסוגיות העולות מהתקשרויות מרכזיות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מינהל הרכש 
הממשלתי

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

733% סעיפים תוקן
1466% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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מערכת שער עולמי מטפלת בכלל הייבוא למדינת ישראל, יבוא מסחרי ואישי כאחד. לאור   .1
העובדה שחלק ניכר מהמשלוחים שמגיעים לארץ לא מלווים במסר ממוחשב, פותח ממשק 
מיוחד לפיו קלדניות הדואר ייצרו מסד נתונים, שיועבר למערכת שער עולמי ויאפשר הפקת 

הצהרת ייבוא מחבילות שלגביהן לא נשלח מסר מקדים.

מוקלדת הסיבה לכל פריט שהמכס או רשויות האכיפה דורשים להעביר למחסן "מעוכבי   .2
מכס". סיבת העיכוב גם מודפסת על ההודעה הנשלחת לנמענים.

המחשבון לייבוא אישי פותח ונמצא באתר מינהל המכס ומאפשר לאזרחים לקבל מידע על   .1
חוקיות הייבוא ועלות המיסים. כמו כן, פותחה אופציה אינטרנטית להגשת הצהרת ייבוא 

יזומה )תעלה לאוויר ברבעון הראשון של שנת 2020(.

אלו  תקנות  במסגרת  חיים.  לבעלי  מזון  יבוא  לעניין  תקנות  כתיבת  על  שוקד  המשרד   .2
יבוא אישי של עד 20 ק"ג מזון לחיית מחמד(.  יעוגנו פטורים )לרבות פטור מאישור בעת 
במקביל, גורמי המקצוע פעלו מול משרד הכלכלה, האמון על צו יבוא אישי, לצורך רישום 
פטור מאישור השירותים הווטרינריים ביבוא אישי של מזון לחיות מחמד. טיוטת צו כאמור 

הועברה לאישור משרד המשפטים אשר טרם נתן אישור כמבוקש.

משרד הכלכלה השלים את העבודה בעניין חברות השילוח כמבוקש בהחלטת הממשלה.   .3
בהמשך לממצאי העבודה הועברו מכתבים לחברות הרלוונטיות. המשרד עוקב אחר תגובת 

החברות בנושא.

בתהליך תיקון 

תוקן 

התמודדות הממשלה 
עם הגידול במסחר 

המקוון

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1368% סעיפים תוקן
421% סעיפים בתהליך תיקון

211% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הם  שנרכשו  השעונים  האחרונות.  בשנתיים  חדישים  אטומיים  שעונים  שני  רכש  המשרד   .1
בקידמת הטכנולוגיה ולכן גם מאפשרים למעבדה, ביחד עם ההון האנושי במעבדה, לעמוד 

בדירוג של 20 המעבדות המדויקות ביותר בעולם בזמן ותדר.

הוקמה וועדת היגוי של – צוות ממשלתי בין משרדי לגיבוש אסטרטגיה מוצעת למעבדה   .1
את  שתקדם  כך  למל"פ  עדכני  חזון  לגבש  יאפשרו:  הוועדה  מסקנות  לפיזיקה.  הלאומית 
ומחקר  שירותים  לתת  נדרש  בהם  התחומים  את  לזהות  בישראל,  והאקדמיה  התעשייה 
בהתאם לביקוש, לגבש תכנית אסטרטגית למל"פ במענה לצרכי המשק, להמליץ על אמות 

המידה הפיזיקאליות אשר יוחזקו ברמת דיוק בינלאומית.

בתהליך תיקון 

תוקן 

המעבדה 
הלאומית 

לפיזיקה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

12%סעיף אחד תוקן
675% סעיפים בתהליך תיקון

12%סעיף אחד לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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ללקוחות.  השירות  ושיפור  המידע  מערכות  לשדרוג  שוטף  באופן  פועלת  הדואר  חברת   .1
הנטענים  והכרטיסים  החיוב  כרטיסי  לעולם  ייעודיות  אפליקציות  מגוון  פותחו  כאמור, 
במט"ח ובש"ח, הושק אתר חדש לבעלי חשבון מותאם טלפונים ניידים ב- 5 שפות )אנגלית, 
תאית, ערבית, עברית, רוסית וסינית(, הושקה מערכת עיצור שיקים, ומתן שירותי הסליקה 

ועיצור השקים לבנק ישראל ועוד.

חברת דואר ישראל ממשיכה לפעול בנחישות לקידום יישום תיקון 11 על מנת לחזק את   .1
הפוטנציאל הגלום בחברת בנק הדואר ולהעלות את ערכה טרם ההפרטה.

התקבלה עמדת בנק ישראל לגבי התנאים להפיכת בנק הדואר לבנק מסחרי לרבות הפרדתו   .2
מחברת דואר ישראל. שר התקשורת ביקש לקיים דיון עם הנגיד על מנת להבין את עמדת 
וצפוי להידחות  ל 31.1.2020  נדחה  ובהתאם לבחון את הביצוע. היום הקובע  בנק ישראל 

פעם נוספת.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היבטים בניהולה 
של חברת בנק 

הדואר

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

338% סעיפים תוקן
562% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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היבטים בהתנהלות איגודי 
ערים לביוב, בפיקוח 

עליהם ובאסדרתם

איגודי ערים. בשל תקלה טכנית,  במהלך שנת 2019 הרשות פרסמה מכרז למנהל תחום   .1
איוש התפקיד  עם  פומבי.  למכרז  בשנית  המכרז  את  להוציא  אלה  בימים  הרשות  נאלצת 

תקודם האסדרה הרלוונטית שתענה על מרבית הליקויים השונים המפורטים בדוח.

בתהליך תיקון 

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

 תוקן
571% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן

229% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

רשות המים פעלה נמרצות לסייע לאיגודי הערים: איילון, שער הנגב ודרום השרון ביצירת   .1
מעטפת תקציבית תומכת, באמצעות העמדת תקציבי מענקים והלוואות, על אף שאחריות 

זו היא של איגודי הערים עצמם, כגופים עצמאיים.

נדחה
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בתחילת שנת 2019 אישרו שר האוצר ושר האנרגיה את תוכנית הפיתוח החדשה למקטע   .1
ההולכה. בתוכנית זו יושקעו בשנים 2018-2022 למעלה מ- 6 מיליארד שקלים.

בעדכון השנתי של תעריפי החשמל שפורסם בחודש נובמבר 2019 לשימוע ציבורי, הרשות   .2
כבר פועלת על פי המנגנון שנקבע בבסיס התעריף לפיו חברת החשמל תקבל תשלומים רק 

בגין השקעות שביצעה בפועל. בכפוף לבקרת עלויות כמקובל.

תוכנית פיתוח למקטע החלוקה נמצאת כעת בשלבי סיום עבודה ברשות החשמל. תוכנית   .1
זו לכשתושלם תובא לאישור השרים בהתאם להליך הקבוע בחוק. בתהליך תיקון 

תוקן 

פיתוח רשת 
החשמל 

ותחזוקתה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1077% סעיפים תוקן
323% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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השגריר ל-OECD הסדיר את עבודת המשלחת בתאום עם מטה משרד החוץ. קיימת חלוקת   .1
עבודה ברורה בין השליחים במשלחת ל-OECD וכן הוגדרו תחומי האחריות והסמכויות.

ניהול  של  לעבודה  בהתאם  הנזילות  יתרות  את  מנהל  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  אגף   .2
סיכונים כולל וסימולציות שונות לתרחישי חוב שונים. 

נכתב נוהל בשיתוף אגף החשב הכללי ובנק ישראל המסדיר את התנהלות הנציגויות בשעת   .3
חירום.

תוקן 

נציגויות משרד 
האוצר ובנק 

ישראל בחו"ל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1488% סעיפים תוקן
 בתהליך תיקון

6%סעיף אחד לא תוקן
6%סעיף אחד נדחה / לא רלוונטי
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פקודת יחידה 9900 ויחידות המשנה אושרה והופצה.  .1

נכתבה טיוטה של תורת מודיעין השטח.  .1

עודכן פק"ל מעמ"ל )מעבר משגרה לחירום( השלמת הפערים תימשך עד חציון א' 2020.  .2

מול  הסדרה  בתהליך  נמצאים  זאת  ולאור  אחר,  לבסיס  לאחרונה  עברה  ה"שלף"  יחידת   .3
מפקדת הזרוע הקולטת, להסדרה ארגונית של פעילות והפעלת היחידה.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היבטים בפעילות 
יחידה 9900 

באגף המודיעין

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

650% סעיפים תוקן
650% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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נקבע שהקבינט יקיים בשנת 2020 בחינה למימוש המלצות ועדת החלל. הנושא מטופל על   .1
ידי המל"ל. בתהליך תיקון 

תהליך קבלת ההחלטות 
בנוגע לעתיד תחום לווייני 
התקשורת במדינת ישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

 תוקן
675% סעיפים בתהליך תיקון

225% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הארגון מסיים את שנת הכספים בגירעון תקציבי בהיקף של מיליוני ₪, וע"כ הוחלט לשנות   .1
בניית התקציב, תוך קביעת היקף התקציב על בסיס היקף התרומות שגויסו  את שיטת 
בשנת הכספים החולפת, ולא על בסיס תחזיות כלליות, והכל בכדי לצמצם ככל שניתן את 
מרווח האי וודאות בתקציב הארגון. זאת בנוסף לקיצוץ בעלויות התפעול של הארגון, לרבות 

במשכורת העובדים.

ועלויות האחזקה  בוצע אומדן עלות מחזור חיים ל-25 שנה ביחס לבית הלוחם באשדוד   .2
הנדרשות.

לאחר השלמת התקציב של שנת הכספים 2020 עתיד הארגון להתאים את התוכנית רב   .1
שנתית לשינויים הדרמטיים שבוצעו במדיניות הכללית של הארגון.

בין  ביקורת עומק בכל בתי הלוחם של הארגון, במסגרתה,  מבקר הארגון עתיד להתחיל   .2
היתר, ייבחנו כלל הליכי הניהול בבתי הלוחם, בשים לב לעלויות התפעול והיקף החברים 

העושים שימוש בהם.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היבטים בפעילות 
ארגון נכי צה"ל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

450% סעיפים תוקן
450% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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משרד הביטחון מצא כי החלופות הרלבנטיות לרכש טנקים בחו"ל הן: טנקי אברהמס מארה"ב   .1
)בדולר סיוע( וטנקי לאופרד מגרמניה )בדולר מזומן(. עלות רכש כזה ידועה ומוערכת ביותר 
מכפליים עלות ייצור של טנק המרכבה. יחס זה נשמר באופן יציב במשך שנים רבות. יחס זה 
גדל עוד יותר בהתחשב בעובדה כי בטנק המרכבה קיימות מערכות שו"ב )שליטה ובקרה(, 
הגנה אקטיבית ויכולות צה"ליות נוספות אשר הוספתן לטנקים זרים, במידה ומתאפשרת, 

דורשת התאמות יקרות בעלויות סדרתיות ובפיתוח.

ממהלך  חלק  לפחות,  עשור  מזה  מהווה  בצפון,  חלופי  לאתר  המש"אות  מכלול  העתקת   .1
גיסא פינוי מחנות צה"ל ממרכז -הארץ,  כולל, בו משולבת מערכת הביטחון: מחד  לאומי 
לצרכי  מיפוי  עבודת  נעשית  תשתיות.  ושידרוג  לשיפור  המעבר  הליך  ניצול  גיסא  ומאידך 
המיכון של הליין החדש בהסתכלות על טכנולוגיות חדשות בעולם ומידת ישימותן לליין 
היצור, כמו גם הסתכלות על המשאב האנושי, תהליכי היפרדות וקליטת כח אדם חדש אשר 
יאפשר שימור הליין ברמה המקצועית. כלל הנושאים יסוכמו עקרונית במסגרת המו"מ מול 

משרד האוצר.

בתהליך תיקון 

תוקן 

טנק המרכבה ורכבי 
קרב משוריינים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

787% סעיפים תוקן
13%סעיף אחד בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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'גדעון' בוצעה פעילות משותפת צה"ל ומפא"ת למיפוי  גיבוש תכנית רב שנתית  בתהליך   .1
הצרכים הנדרשים בפרוייקטי מנהלות מפא"ת ולטובת קידום נושאי המו"פ המרכזי.

אגף תיכנון והמינהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית )מפא"ת(. מקיימים   .2
פאנלים משותפים בתחומי המו"פ לקידום נושאי בניין כוח בצורה תדירה )קציני מפא"ת 
שוטפים  עבודה  קשרי  קיימים  בנוסף,  הכוח(.  בניין  בנושא  דיון  בכל  נמצאים  הרלוונטיים 

בתחום ניהול הפרוייקטים.

שיתוף הפעולה בין מפא"ת לצה"ל בנוגע לתכנון הרב שנתי עלה מדרגה בשנה האחרונה   .3
במסגרת תהליך תכנון ותיאום אסטרטגיית הזינוק הצה"לית 2030, אשר משלבת בין צרכי 

צה"ל בטווח הבינוני והארוך ליכולות טכנולוגיות שמפא"ת תידרש לפתח עבורם.

ותעודכנה  תפותחנה  במפא"ת  מחשוב  ענף  של  הדו-שנתית  העבודה  תכנית  במסגרת   .1
תונגש  מיוחד  דו"ח  מערכת  הרכש(,  )שרשרת  מאסטרו  מערכת  עדכון  הבאות:  המערכות 
באופן משופר למנהלים,מערכת התקשרויות עתידית, עדכון הטכנולוגיה במערכת לקליטה 

ואישור חשבוניות, עדכון טכנולוגיה במערכת לניהול ובקרת ההזמנות מול ספקים.

בתהליך תיקון 

תוקן 

ניהול תוכניות 
מחקר ופיתוח 

במערכת הביטחון

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

754% סעיפים תוקן
646% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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בהוראת ביצוע תכנית העבודה בתחום השומה לשנת 2019, חטיבת שומה הוסיפה וחידדה   .1
והמשפטי  המקצועי  הרפרנט  עם  התייעצות  גם  הנישום  בתיק  מלא  באופן  לתעד  יש  כי 

בתהליכי השומה.

על מנת להימנע ממצב של ניגוד עניינים ובחינת הסדרי ניגוד עניינים במקרים המתאימים   .2
של עובדי רשות המיסים המשמשים כמרצים, החל מחודש דצמבר 2018 הופץ לממונים 

למנהל ביחידות נספח לבקשה להיתר עבודה פרטית לפי פרק 42.2 לתקשי"ר.

הפרוייקט לפיתוח מערכת תיק שומה ממוחשב, אשר תתעד את תהליך עבודת הביקורת,   .1
נכלל בתכנית האסטרטגית של רשות המיסים. האפיון המפורט לפרוייקט זה גובש במהלך 

שנת 2018 ופיתוח המערכת נמצא בתכנית העבודה של שע"ם לשנת 2019 ו-2020.

רשות המיסים הגדירה את פרויקט קריירה ברשות המיסים במסגרת רשימה מצומצמת של   .2
פרויקטים אסטרטגיים במיקוד תשומת הלב של מנהל רשות המיסים. לפרויקט הוגדר גאנט 
הכולל בניית מגוון כלים לעובד ולהנהלת הרשות על מנת להגביר את הדינמיות של העובד 
בארגון ואת אפשרויות ההתפתחות שלו. בשלב זה הצפי להטמעה של סט הכלים העיקרי 

נקבע לשנת 2023.

בתהליך תיקון 

תוקן 

הטמעת המלצות הוועדה 
להפקת לקחים בעקבות 

פרשת רשות המיסים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

233% סעיפים תוקן
467% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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ועדות חדשות, במסגרת כתב המינוי  וככל שמוקמות  ידועות  ישנות  נערך מיפוי לוועדות   .1
שלהן הן נדרשות לבחון עבודות קודמות שנעשו בעניין. לרבות דיון בהמלצות.

הקמת הועדות והגשת המלצותיהן מפוקחות על ידי ממנה הועדה. ככל שהועדה לא תוכל   .2
להשלים את עבודתה במועד הראשוני שנקבע, יבוצע מעקב ויתקיים דיון בהמלצותיה.

נוהל לאפיון ועדות, פעילותן והטיפול בהמלצותיהן, עתיד להתפרסם בקרוב.  .1

המודל   " במסגרת  הפיקטיביות  החשבוניות  לנושא  כולל  פתרון  מקדמת  המיסים  רשות   .2
הצי'יליאני" ומערכת הסיכולים- התקדמות בנושא תחול במהלך 2020.

בתהליך תיקון 

תוקן 

ועדות מקצועיות 
ברשות המיסים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

655% סעיפים תוקן
327% סעיפים בתהליך תיקון

218% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי



דוח מעקב המפקח הכללי על ביקורת המדינה לשנת 2019 - משרד ראש הממשלה   |  53

37%
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מיוחדים
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הוחלט בסיכום עם משרד הפנים ומשרד האוצר על תקצוב שוטף של 700 מיליון ש"ח לעיר   .1
ירושלים וכן מתן אישור לשימוש בתקציבי היטלי פיתוח עד לגובה של 15% לפי הכללים 

המקובלים. 

חמש  לתוכנית  הממשלה  החלטת  יישום  את  לרבעון  אחת  בוחן  ומורשת  ירושלים  משרד   .2
שנתית, בהתאם לתכנית עבודה מפורטת שמאושרת על ידו.

תכניות לשיווק ירושלים במסגרת תכנית היובל מאושרות על ידי צוות מקצועי של משרד   .3
התיירות ושל משרד ירושלים, יחד עם הרשות לפיתוח ירושלים. לגורמי המקצוע במשרד 
ירושלים ניתנה הנחייה לשלם חשבונות בתחום זה רק לאחר קבלת אישור משרד התיירות, 

שאכן הפעולה בוצעה בהתאם לסיכומים עמו.

במאי 2018 אושרה בממשלה החלטת ממשלה 3790 שעניינה צמצום פערים ופיתוח כלכלי   .4
במזרח ירושלים. התכנית, לחומש ובהיקף של 2.1 מיליארד עוסקת בתחומי החינוך הכלכלה, 
התעסוקה, איכות החיים ועוד. לתכנית נקבע מנגנון ניהול של צוותי משנה וועדת היגוי, כמו 
גם מנגנון של שיתוף ציבור וחיבור שותפים בתוך הממשלה ומחוצה לה על מנת לטייב את 

היישום.

מלווה.  מחקר  באמצעות  הגבוהה  ההשכלה  בתחום  מרום  תכנית  יעדי  את  בוחן  המשרד   .1
פרמטרים  על  המצביע  אינדיקטורים  מחקר  וכולל  ירושלים  מכון  ידי  על  מבוצע  המחקר 

שונים בתחום ההשכלה הגבוהה בירושלים.

בתהליך תיקון 

תוקן 

פעולות ממשלתיות 
לפיתוח כלכלי-חברתי 

בירושלים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1072% סעיפים תוקן
214% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
214% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

המשרד סבור כי נכון שהתקציבים הייעודיים לפיתוח ירושלים יימצאו בידי משרד ירושלים   .1
ומורשת, האמון ומופקד על פיתוחה של העיר. באופן זה, תקציבים ייעודיים לבירה, מגיעים 

ליעדם ובתהליך זה מתבצעים שיתופי פעולה עם גורמים נוספים לאיגום והגדלת העוגה.

נדחה



דוח מעקב המפקח הכללי על ביקורת המדינה לשנת 2019 - משרד ראש הממשלה   |  57

)רח"ל(  לאומית  חרום  רשות  ידי  על  מובל  חירום  בשעת  תעופה  לשדה  המוכנות  נושא   .1
שבמשרד הביטחון בתאום חיל האוויר ורשות שדות התעופה )רש"ת(. ההחלטה מה יהיו 
הצרכים לקליטת סיוע בינלאומי ולמה צריך להיערך )סוג וכמות המטוסים וכו'( הינה של 
אגף  )באמצעות  התכנית  להפעלת  מסייע  כגורם  רש"ת,  פקודה.   / בנוהל  הביטחון  משרד 
אותה  והגישה  שהתבקשה  כפי  הסיוע  לקליטת  תכנית  הכינה  נתב"ג(,  של  קרקע  מבצעי 

לרח"ל.

הולכת  לצנרת  הכח  תחנות  את  לחבר  במטרה  מישורים  במספר  פועל  האנרגיה  משרד   .1
הדלקים.

היקף המערכות שנבדקו מתוך המידע שהתקבל במשרד האנרגיה על ידי חברות הגז, הינו   .2
כ-85% מכלל מערכות הגפ"מ בישראל. צפי לסיום סוף רבעון ב' 2020.

פורסם מכרז ונבחר זכיין וטכנולוגיה למתן מענה לסניטציה בעת אירוע רעד ל כ - 400000   .3
איש בעת רעידת אדמה. הפער ייסגר בתכנית רב שנתית )5-6 שנים(.

550 גשרי רכב חולקו ל- 4 קבוצות שונות. הקבוצה הראשונה מונה 5 גשרים המטופלים ע"י   .4
נתיבי ישראל.

395 בתי ספר שנכנסו לטיפול במסגרת שלב א' של התוכנית, בהתאם לדירוג שהוגדר ע"י   .5
ועדת ההיגוי, ב 150 בתי ספר הטיפול הושלם, או לקראת סיום, מתוכם.

המכון הגיאולוגי יחד עם אנשי הסייסמולוגיה נמצא בשלבים האחרונים של פיתוח מערכת   .6
התראה קצרת מועד שאמורה להיכנס לפעילות בקיץ 2020.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מוכנות המדינה לרעידות 
אדמה- תשתיות 
לאומיות ומבנים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

411% סעיפים תוקן
2469% סעיפים בתהליך תיקון

720% סעיפים לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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הוקמה יחידת פיענוח וסיכול גניבות אמל"ח-היחידה משותפת למשטרת ישראל ולצה"ל.  .1

בין משטרת ישראל לצה"ל קיימים ממשקי עבודה סדורים ושיתוף פעולה בין ארגוני מלא   .2
ופורה להעברת מידע בין גופי הביטחון והמודיעין הפועלים )משטרה, צה"ל, שב"כ(, אשר 

מביאים לטיוב העבודה בין הגופים.

כלל יחידות הסוכנים בפריסה ארצית מוכוונות להפעלת סוכנים בתחום הסחר באמל"ח. בכל   .3
פעילות שמתקיימת כנגד סוחרי אמל"ח מושקעים מירב המשאבים הכספיים והלוגיסטיים 

הנדרשים על מנת להפליל את סוחרי האמל"ח ולהגיש נגדם כתב אישום בסיום הפעילות.

מערכתית  הפעלה  לתפיסת  הצעה  מ"י  אח"מ  המודיעין  בחטיבת  מגובשת  אלה  בימים   .1
לטיפול בהברחות אמל"ח דרך המעברים הפנימיים מאיו"ש לישראל.

זו הוא מצאי  גורם מרכזי למגמה  קיימת מגמת עליה במספר אירועי הירי במגזר הערבי.   .2
גבוה של אמל"ח מאולתר שמקורו מאיו"ש, יחידת אתגר בלהב 433 החלה בבחינה וגיבוש 

של תפיסת הפעלה ארצית בנושא.

בתהליך תיקון 

תוקן 

התמודדות משטרת ישראל עם 
החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים 

ואירועי ירי ביישובי החברה 
הערבית וביישובים מעורבים

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

744% סעיפים תוקן
956% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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מוכנה  רשות  מתי  הקובעים  מדדים   14 העורף  לפיקוד  הפנים  משרד  בין  בסיכום  נקבעו   .1
לחירום.

במסגרת שת"פ קבוע ושוטף בין משטרת ישראל לכבאות מתקיימים תרגילים משותפים   .2
בין תחנות הכיבוי לתחנות המשטרה כחלק מהערכות לקיץ. 

הבינעירוניים  בכבישים  התנועה  לנושא  ונושאית  משימתית  אחריות  קיבל  התנועה  אגף   .3
העוטפים את העיר חיפה לצורך שמירה על צירי הפינוי והחילוץ, הכנסת כוחות חירום וכדו'.

כיום  נחלק  חירום  למצבי  הנוגע  בכל  מקומיות(  )רשויות  המוניציפלית  במערכת  הטיפול   .1
בין שלושה גורמים שונים- פיקוד העורף, משרד הפנים/מנהל החירום, ורח"ל, מתקיימת 
עבודת מטה להעברת תחומי פעילות שביצעה רח"ל עד היום בהכנת הרשויות המקומיות 

למצבי חירום מחייבים אל פיקוד העורף.

הוקם צוות במשרד הפנים שתפקידו להגיש למנכ"ל את התבחינים שיקבעו לשיפוי במקרה   .2
של אסונות.

בתהליך תיקון 

תוקן 

היערכות הרשויות המקומיות לשריפות, תפקודן 
במהלך גל השריפות בנובמבר 2016, פיצוי הניזוקים 

והעלויות למשק
דוח מיוחד בעקבות גל השריפות בנובמבר 2016

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1053% סעיפים תוקן
737% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
210% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

בדיונים שהתקיימו ברח"ל בשיתוף המשרד לבט"פ הוחלט כי אין מקום לנפק תעודות מעבר   .1
לבעלי תפקידים במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות. מעבר עובדי הרשויות המקומיות 

הנחוצים בחירום/ שריפה יבוצע על פי תיאום בשטח מול החפ"ק.

נדחה
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עובדי  אגודת  בדבר השתתפות החברה בתקציב הפעולות של  "הסכם  קיים   2016 משנת   .1
התעשייה האווירית". ההסכם מסדיר את תפקידי המועסקים ושיעור השתתפות החברה 
בעלות העסקתם. על פי ההסכם החברה מקבלת את דוחותיה הכספיים של האגודה. הוגדר 
רו"ח  בקרת  הכולל  מעודכן  מנגנון  הוגדר  ובנוסף,  והבקרה המבוצעים,  הפיקוח  מנגנון  גם 

חיצוני באמצע ובסוף שנה.

שוויוני  באופן  הליכי משמעת  לקיום  לפעול  ומקפידה  את הערת המבקר  קיבלה  החברה   .2
ביחס לכל עובדיה

בכוונת החברה להיכנס למו"מ עם ארגון העובדים בנושא הסדרת מעמדם וזכויותיהם של   .1
חברי הועד הנבחר לרבות הסדרת זמני הפעילות בוועד.

בהתאם להמלצת מבקר המדינה, נמסרה בחודש יולי 2018 הודעה מוקדמת לש.א.ל בדבר   .2
סיום התקשרות בתוך 30 חודשים, כקבוע בהסכם בר רשות. בשל מורכבות התהליך, החברה 

מבצעת בחינה מקיפה של מכלול הנושאים הקשורים לש.א.ל. 

והאפשרות  הועדות הפריטטיות  הנושא של  עם החברה את  ביחד  בוחנת  רשות החברות   .3
לשנות את הרכבן ובאיזו תצורה. בנוסף, הרשות עובדת בשיתוף פעולה עם החברה בניסיון 

לבחון את שינוי ההסכם הקיבוצי.

בתהליך תיקון 

תוקן 

התעשייה האווירית לישראל בע"מ
יחסי הגומלין בין הנהלת התעשייה האווירית לישראל 

בע"מ לבין ארגון העובדים בה

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1365% סעיפים תוקן

735% סעיפים בתהליך תיקון
 לא תוקן

 נדחה / לא רלוונטי
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אוחדו 3 בתי המיון של החברה מת"א, ירושלים וחיפה למרכז מיון חדש בעיר מודיעין. המרכז   .1
החדש כולל שימוש במיכון וטכנולוגיות חדישות כגון מסועים, מיון לנק' קצה, מכונות מיון 

אוטומטיות אשר ישפרו ויקצרו את תהליך מיון המכתבים.

נע חדשים, אשר מחד מאפשרים קבלת שירות  דואר  רכבי   5  ,2019 החברה רכשה בשנת   .2
בתוך הרכב בתנאי שירות משופרים, ומאידך צמצמו משמעותית את מס' התקלות ברכבי 

הדואר נע אשר פגעו במתן השירות.

בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקף תקן זמן המתנה חדש ברישיון החברה. עפ"י התקן, החברה   .3
מחויבת לעמוד בשנת 2019 בממוצע זמן המתנה מקסימאלי של 15 דקות ב- 90% מיחידות 
6 דקות בממוצע. בחציון  על  יעמוד  וכי משך ההמתנה המקסימאלי למזמיני תור  הדואר 

הראשון של שנת 2019 החברה עומדת בתקן באופן מלא.

מתוכננת   - החלוקה  לאזורי  יותר  מהירה  ניידות  המאפשרים  לדוורים  שינוע  כלי  הוספת   .1
אספקה של קטנועים ברבעון הראשון של 2020. בנוסף, החברה נמצאת בתהליך החלפה של 

כלי הרכב הקיימים לכלי רכב גדולים יותר אשר יסייעו לעבודת הדוורים.

זהות,  תעודות  מכילים  הם  בהם  במקרים  במודיעין  המיון  במרכז  רשום  דואר  דברי  ניטור   .2
דרכונים ומסמכים רשמיים נוספים - נמצא בתהליכי תכנון.

בתהליך תיקון 

תוקן 

השירות לציבור 
בחברת דואר 

ישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

1053% סעיפים תוקן

947% סעיפים בתהליך תיקון
 לא תוקן

 נדחה / לא רלוונטי
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העשייה בתחום האיומים על מערך המסוקים התעצמה והשתפרה באופן ניכר ב-3 השנים   .1
האחרונות, עת הוחלט על הקמת גופים ייעודיים למשימה זו.

חיל האוויר ביצע עבודת מטה מעמיקה ומקיפה אשר סוכמה ע"י הרמטכ"ל באוגוסט 2018.   .2
העבודה התייחסה הן לאורך החיים של היסעור, הן לצורך המבצעי בפלטפורמת סער כבדה 

והן לחלופות השונות לרכש.

גיבוש תר"ש  זאת כחלק מתהליך  ניתוח הצורך העתידי במסק"ר מול חלופות אפשריות,   .1
'תנופה' בצה"ל מתקיים בימים אלו. מטרת העבודה היא זיקוק הצורך המבצעי והיקף הסד"כ 
הנדרש. עבודת מחקר בנושא זה הותנעה לאחרונה במנת"ם )המרכז לניתוח מערכות(. צפי 

לסיום במהלך שנת 2020.

במסגרת תכנית השותפות בין חיל האוויר לזרוע היבשה הוגדרו מספר עבודות שנדרשות   .2
על מנת לטייב את איכות האימון: הגדרת כשירות נדרשת לכל ממלא תפקיד ביבשה, הגדרת 
מוכשרות  זה  מאמץ  במסגרת  הקיימים.  המאמנים  בסיס  על  הנדרשת  הכשירות  שמירת 

מדריכות של זרוע היבשה להדריך הכוונות מסק"ר. צפי לסיום במהלך שנת 2020.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך המסוקים 
בצה"ל- בניין הכוח 

והפעלתו

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

960% סעיפים תוקן
640% סעיפים בתהליך תיקון

 לא תוקן
 נדחה / לא רלוונטי
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תורת חילוץ לכודים הופצה במהלך יוני 2018. ספר גדוד החילוץ )גדוד איתן( – פורסם.  .1

עדכון טכניקת מנהור באתר הרס – נמצא בתהליך אישור. טכניקת חילוץ מגובה – פורסמה,   .2
בוצע דיון בנושא אתגרי הבנייה עם כיבוי האש וארגונים נוספים בראשות האלוף, ולאור זאת 
פיקוד העורף דן בתר"ש חילוץ הנוכחי למענה לתרחיש הייחוס לאתגרי הבנייה. הטמעת 

הספרות התורתית המעודכנת מבוצעת באופן שוטף.

וההשלכות הנגזרות  וההיבטים של הפגיעה במשק  הסתכלות מצרפית של כלל האיומים   .1
מכך על רציפות התפקוד של צה"ל הינה באחריות רח"ל. בנובמבר 2018 החל אג"ת בגיבוש 
"איום הייחוס לעורף לתר"ש 'גדעון+1". בהמשך לעבודה זו, יידרש פקע"ר לניתוח משמעויות 

מלא הכולל את בניין הכח הנדרש להתמודדות עם איום הייחוס. לו"ז לסיום –שנת 2020.

הרעיון המסדר בתכנית "מרחק בטוח" הינו כי פינוי האוכלוסייה ממרחב העימות הינו מהלך   .2
מציל חיים, וע"כ נדרש סד"כ מקצועי, אשר יהיה בעל כשירות לפעול במרחב לחימה ותחת 
אש. אמ"ץ קיים שיח ובירור בנושא מול פקע"ר על מנת לסכם את המענה הנדרש. בהינתן 
מצב שבו אכן פקע"ר לא יצליח לעמוד במשימות שהוגדרו לו עם היקף הסד"כ הקיים – 

יוגדר מענה חלופי.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מוכנות פיקוד 
העורף לחילוץ 
והצלה בחירום

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

431% סעיפים תוקן

969% סעיפים בתהליך תיקון
 לא תוקן

 נדחה / לא רלוונטי
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נערך כנס לספקים קטנים במסגרתו הוסברו נהלי העבודה של המשטרה והוצגו פרויקטים   .1
מתוכננים לרכש במסגרת תכנית העבודה.

במשטרת ישראל קיים הליך סדור של טיפול בהפרות. גובש תהליך עבודה המאפשר ליחידה   .2
לפעול עצמאית לקיזוז פיצוי מוסכם, במקרים בהם הספק לא עמד בהסכם.

בתחילת 2018 הוקם פורטל אינטראנטי המנגיש את כלל הסכמי מרו"מ )ובכלל זה מחויבויות   .3
הספק על פי ההסכם( לכלל שוטרי משטרת ישראל. באתר זה קיימים כל המפרטים הטכניים, 
הסכמי הרכש וכל המידע הרלוונטי אודות המכרזים, על מנת שיאפשר למקבלי השירותים 

כלים מתאימים לוודא עמידת הספקים בהסכם.

המשטרה מקבלת את הביקורת בכל הנוגע למגמה של "פיצול הזמנות רכש", שחלקן נעשות   .1
גם בדרך של רידוד מס' מאפיינים ברכש הרלוונטי. נערכה ביקורת פנימית על ידי החשבות, 

ובהתאם לממצאים הוחלט על פעולות לביצוע.

תוכנית הרכש נגזרת מצרכי הארגון. לצורך בחינת הנושא הוקם צוות הכולל נציגים מאג"ת   .2
)מחלקת תכנון( ומאת"ל )אגף תמיכה לוגיסטית(. הצוות יבחן את תהליכי הרכש בבדיקת 
ארגון ושיטות. מטרת הצוות היא להציע דרכים לייעול תהליכי הרכש ולביצוע התאמות של 

תקני מרו"מ )מחלקת מכירות ורכישות( לצרכי הארגון.

בתהליך תיקון 

תוקן 

מערך הרכש 
במשטרת ישראל

מעקב מעודכן לחודש: דצמבר 2018

833% סעיפים תוקן

1042% סעיפים בתהליך תיקון
28% סעיפים לא תוקן

417% סעיפים נדחה / לא רלוונטי

לאור חומרת הממצאים שעלו בדו"ח המבקר, המחייבים פיקוח ובקרה בזמן אמת על הליכי   .1
כי  ישראל, פנה השר לביטחון פנים למבקר המדינה בבקשה  הרכש המתבצעים במשטרת 
היועץ  להכרעתו של  עד  בזמן אמת,  ישראל  הרכש המתבצעים במשטרת  הליכי  יבקר את 

המשפטי לממשלה בעניין יכולתו לבצע בקרה על הרכש במשטרה בזמן אמת.

המשרד לביטחון הפנים פועל בשיתוף פעולה מלא הכולל קיום דיוני סטטוס עיתיים עם כלל   .1
גופי המשרד במסגרת הערכות לגיבוש תקציב המדינה לשנת 2020.

נציגי חברה א' השתתפו בחלק מן הדיון, במסגרתו הוצגו תוצאות בחינת היכולת הראשונית,   .2
אך הדיון באשר להיבטי הרכש נערך שלא בנוכחותם. בנוסף, לא בוצעה התקשרות לאחר סיום 
הפיילוט ולפיכך אין מקום לקביעת ממצאים ביחס לפעולות שלא ננקטו לקראת התקשרות 

שלא התקיימה.

לא תוקן 

נדחה
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