171

ממצאי מעקב מורחב
התחייבויות משרד הביטחו בנושאי הקשורי
לשיקו נכי ולמשפחות שכולות
"התקשרויות אג השיקו " דוח שנתי 51א ) ,(2000עמ' ;33
"הוועדה להענקת זכויות לפני משורת הדי שבאג השיקו  ,ומעקב אחר תיקו
הליקויי שהועלו בדוח 51א" דוח שנתי 55א ) ,(2004עמ' .3

תקציר
אג שיקו נכי שבמשרד הביטחו מופקד על הטיפול במי שהפכו לנכי בתקופת
שירות ועקב שירות בצה"ל ,במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ,או בכל שירות
אחר ששר הביטחו הכריז עליו ברשומות כעל שירות צבאי )להל כוחות הביטחו (.
החוק העיקרי העוסק בזכויותיה של נכי כוחות הביטחו הוא חוק הנכי )תגמולי
ושיקו ( ,התשי"ט ] 1959נוסח משולב[ .בשנת  2007הסתכ תקציב אג שיקו
נכי בכ  2.6מיליארד ש"ח.
אג משפחות והנצחה שבמשרד הביטחו מופקד ,בי היתר ,על הטיפול במשפחות
שכולות של כוחות הביטחו  .החוק העיקרי העוסק בזכויותיה של משפחות שכולות
הוא חוק משפחות חיילי שנספו במערכה )תגמולי ושיקו ( ,התש"י  .1950בשנת
 2007הסתכ תקציבו בכ  1.3מיליארד ש"ח.
יצוי  ,שעד שנת  2005אג השיקו היה מופקד ה על הטיפול בנכי וה על הטיפול
המשרד(,
במשפחות השכולות .בעקבות בדיקה שביצע משרד הביטחו )להל
שהכירה בכ +ששתי אוכלוסיות אלה ה בעלות צרכי שוני  ,פוצל האג לשני
האגפי האמורי .
בשנת  2003ער +משרד מבקר המדינה ביקורת באג השיקו  ,שבחנה היבטי
הקשורי לפעילותה של הוועדה להענקת זכויות לפני משורת הדי בנושאי
פרטניי )להל ועדת למ"ד( והסדרי כלליי למת זכויות לפני משורת הדי .
ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי 55א של מבקר המדינה )להל דוח שנתי 55א(.1
ביקורת זו כללה ג ביקורת מעקב אחר תיקו ליקויי  ,שעלו בביקורת קודמת שער+
משרד מבקר המדינה בשני  1999ו  2000ושממצאיה פורסמו בדוח שנתי 51א של
מבקר המדינה )להל דוח שנתי 51א( .2כמו כ  ,נבדק באותה ביקורת תהלי +היישו

__________________
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מבקר המדינה ,(2004) ‡55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .3
מבקר המדינה ,(2000) ‡51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .33
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של החלטת מנכ"ל המשרד דאז ,אלו )מיל'( עמוס ירו  ,לאמ -המלצות שהוצגו בדוח
של בודק שהוא מינה לבדיקת תפקוד אג השיקו )להל דוח ורדי(.3

פעולות הביקורת
בתקופה מספטמבר  2007עד פברואר  2008ער +משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב
מורחבת באג שיקו נכי ובאג משפחות והנצחה ,שהתמקדה במידת תיקו
הליקויי שהועלו בדוח שנתי 55א ובמידת מימוש התחייבויותיו של אג שיקו נכי
בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת .הנושאי שנבדקו ה  :יישו
המלצות דוח ורדי ,סמכותה של ועדת למ"ד ואופ פעילותה ,תוקפ של הסדרי
5
כלליי למת זכויות לפני משורת הדי  ,הפרדה בי גו "דורש" 4לגו "רוכש"
ובקרה על תשלומי לספקי  .במסגרת ביקורת המעקב נבדק ג תהלי +שיפוי תקציב
נושא שלא נבדק בביקורות
הביטחו בגי הגידול באוכלוסיית זכאי אג שיקו נכי
קודמות.
הביקורת נערכה במטות של אג שיקו נכי ואג משפחות והנצחה ובחלק ממחוזות
אג שיקו נכי  .ביקורת השלמה נערכה במשרד :באג מבצעי  ,לוגיסטיקה ונכסי
)להל אמו" (; באג ארגו  ,בקרה ומינהל )להל אג אב" (; באג התקציבי
אכ"ס(; באג היוע -המשפטי למערכת
את"ק(; באג הכספי )להל
)להל
הביטחו )להל אג היועמ"ש(; ובאג מחשוב ומערכות מידע לניהול )להל אג
מל" (; וכ באג התקציבי שבמשרד האוצר.

עיקרי הממצאי
יישו המלצות דוח ורדי
בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מאוקטובר  2004ציי ראש אג
השיקו דאז ,מר גד דובב ,כי נכו לאותו מועד ,למעלה מ  90%מהמלצות דוח ורדי
מיושמות ,והתחייב ,כי יתר ההמלצות תיושמנה עד תו אותה שנה .בביקורת המעקב
עלה ,כי בשונה מאותה הודעה ,כעבור יותר משלוש שני ממועד אותו דיו  ,וכשש
שני מהגשת דוח ורדי ,ייש אג שיקו נכי במלוא רק  59%מההמלצות ,ואילו
אג משפחות והנצחה ייש  74%מההמלצות .יתר ההמלצות נמצאות בשלבי שוני
של ביצוע או שטר יושמו.

__________________
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בעקבות דוח 51א ואי סדרי שהתגלו באג השיקו  ,הטיל מנכ"ל המשרד דאז על אלו )מיל'( רפאל
ורדי לבחו! היבטי שוני בפעילות האג  .הדוח הוגש למנכ"ל המשרד בפברואר ) 2002להל! דוח
ורדי(.
גו דורש יחידה במערכת הביטחו! )משרד הביטחו! ,צה"ל ועוד( אשר הועמדה לרשותה מסגרת
תקציבית .יחידה כזו רשאית להגיש דרישות )מסמ& שמגיש גו דורש לגו הרוכש( במסגרת תקציבית
זו.
גו רוכש יחידה במשרד )כגו! מינהל ההרכשה והייצור מנה"ר( אשר הוסמכה ,בהתא לחוק
ההרשאות ,לערו& התקשרויות בש המשרד.
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בחינה שערכו נציגי משרד מבקר המדינה בנוגע לאופ יישומ ולמידת יישומ של 31
המלצות העלתה ,כי חלק מההמלצות המרכזיות בדוח ורדי יושמו ובה ביזור סמכויות
מהמטה למחוזות .ע זאת ,המלצות מרכזיות אחרות ,ובה בקרה של היחידה
הרפואית על ספקי ועל הפניות 6וכ הגדרת "תורה שיקומית" 7אחידה ומעודכנת,
מומשו חלקית בלבד; אחרות ,כגו בחינת האפשרות למיקור חו -של שירותי
המרפאות במחוזות ,לא מומשו כלל.

הפרדה בי גו דורש לגו רוכש
רק ביולי  2004כארבע שני לאחר החלטת ועדת השרי לענייני תיאו  ,מינהל
וביקורת המדינה על הכנת נוהל עבודה שיכלול ,בי היתר ,הפרדה בי גו דורש לגו
רוכש פורסמה הוראת המשרד המסדירה את תהלי +ההרכשה על ידי אמו" ומינהל
מנה"ר( ,ובספטמבר  2005פורסמה הוראה נוספת,
ההרכשה והייצור )להל
המסדירה את ההתקשרויות בתחומי שנותרו בטיפולו של אג שיקו נכי  .8למרות
זאת ,נושאי ספורי בלבד עברו לטיפול אמו"  ,ואג שיקו נכי ממשי +לשמש ה
כגו דורש וה כגו רוכש לגבי יתר הנושאי  .כ +שלמעשה ,כשמונה שני מאז
הביקורת הראשונה שהתייחסה לצור +בהפרדה בי גו דורש לגו רוכש באג שיקו
נכי  ,הפרדה זו עדיי חלקית בלבד.

בקרה על תשלומי לספקי
על פי נתוני אכ"ס ,החשבוניות ששולמו לספקי אג שיקו נכי בשנת  2007הסתכמו
בכ  897מיליו ש"ח .בניגוד להוראות המשרד ,האג אינו בודק חלק משמעותי של
החשבוניות.

ועדה להענקת זכויות לפני משורת הדי
במשרד פועלת ועדה שתפקידה לייע -למנכ"ל המשרד במת הטבות לפני משורת
הדי במקרי חריגי שבה יש צור +בסיוע מעבר לתגמולי ולהטבות המוענקות על
פי חוקי השיקו והוראות האגפי ) 9להל ועדת למ"ד( .קצב הטיפול של המשרד
בעיגו בחקיקה של ועדת למ"ד ושל הטבות אחרות המוענקות לזכאי אג שיקו נכי
ואג משפחות והנצחה אינו עולה בקנה אחד ע ההודעות שנציגי המשרד מסרו
לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת .כעבור למעלה משנתיי וחצי מאז
שהיוע -המשפטי לממשלה העביר את חוות דעתו בעניי סמכותה של ועדת למ"ד,
טר הסתיימה עבודת המטה שעור +אג היועמ"ש לצור +העיגו בחקיקה .רק ביולי
 2007גובשה טיוטה ראשונה של עבודת המטה שהוצגה לגורמי רלוונטיי
__________________
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הפניה משמעותה ,קבלה של טובי! או שירותי על ידי זכאי האג ישירות מהספק בהתא לתנאי
ההתקשרות עמו.
תורת השיקו אמורה להתוות ולהנחות את העבודה המקצועית ואת סדרי העבודה המינהליי הקשורי
לתהליכי השיקו השוני .
שתי ההוראות רלוונטיות ג לרכישות עבור אג משפחות והנצחה.
אג שיקו נכי ואג משפחות והנצחה.
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להתייחסות  ,אול
ההתייחסויות.

עד מועד סיו

הביקורת )פברואר  (2008לא התקבלו

חלו שיפורי בתחו המעקב והבקרה על הניהול התקציבי של ועדת למ"ד ה באג
שיקו נכי וה באג משפחות והנצחה .לוועדות נקבע תקציב שנתי ,אשר רק לאחר
אישור תוספת תקציב על ידי מנכ"ל המשרד ,נית לחרוג ממנו.
באג שיקו נכי ובאג משפחות והנצחה קיימות ועדות נוספות אשר מעניקות סיוע
כספי לא מבוטל ,וג לה אי מקור בדי  .ועדות אלה פועלות ללא מסגרת תקציבית,
והניהול הכספי שלה מתבצע ללא תהליכי פיקוח ובקרה.

הסדרי כלליי למת זכויות לפני משורת הדי
בדוח שנתי 55א צוי  ,כי מש +שני קבעו שרי הביטחו הטבות רחבות במסגרת
הסדרי שוני לסוגי אוכלוסיות ,שלא נכנסו בשערי הזכאות של חוקי השיקו )להל
הסדרי ( .כ ,+הרחיבו למעשה שרי הביטחו את אוכלוסיית הזכאי וקבעו את
זכאות של סוגי אוכלוסיות אלה להטבות ,א שאינ זכאיות לה על פי חוקי
השיקו  .ביקורת המעקב העלתה ,שמרבית ההסדרי עוגנו בחקיקה או בוטלו .ע
זאת ,נותרו מספר הסדרי  ,ובה זכויותיה של שוחרי  ,גדנ"עי ומלש"בי ,
שהמשרד טר נדרש לה  .הסדרי אלה מעלי סוגיות ערכיות וא עלולי ליצור
אפליה וה בעלי משקל תקציבי לא מבוטל.

סיכו והמלצות
דוחות מבקר המדינה מהשני  2000ו  2004הצביעו על ליקויי מהותיי בפעילות
אג השיקו  .ג דוח ורדי הצביע על הצור +בביצוע שינויי בפעילות האג  .בשל
ערכיות הנושא ורגישותו א הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת נדרשה לו
מספר פעמי .
דוח המעקב הנוכחי העלה ,כי על א התחייבויות גורמי המשרד במהל +השני
בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ,עדיי נותרו ללא מענה מספק או כלל ללא
מענה חלק מהליקויי  .יצוי  ,שמעבר להשלכות על איכות השירות שאג שיקו נכי
ואג משפחות והנצחה מעניקי לזכאי  ,יש לדבר השלכה ה על התקינות המינהלית
של חלק מפעולות המשרד וה על עיגונ בנורמות על פי די .
משרד מבקר המדינה מעיר ,כי על המשרד ,בשיתו הגורמי הרלוונטיי  ,לסיי ללא
דיחוי את תיקו הליקויי במטרה להביא לשיפור הטיפול בנכי ובמשפחות השכולות
ולהביא לאישור מנכ"ל המשרד את המלצות דוח ורדי שנמצאו כלא ישימות .מעבר
לכ ,+עליה להפיק את הלקחי הנדרשי  ,כדי למנוע הישנות מצבי בה תיקו
ליקויי נמש +על פני כשמונה שני ; וכ למנוע מצב שבו דיווחי אג שיקו נכי
בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת אינ משקפי נאמנה את המצב לאשורו.

♦
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מבוא
אג שיקו נכי שבמשרד הביטחו מופקד על הטיפול במי שהפכו לנכי בתקופת שירות ועקב
שירות בצה"ל ,במשטרת ישראל ,בשירות בתי הסוהר ,או בכל שירות אחר ששר הביטחו הכריז
עליו ברשומות כעל שירות צבאי )להל כוחות הביטחו ( .ייעודו של האג הוא ,בי השאר,
להחזיר את הנכה לכושר תפקוד מיטבי בחברה באמצעות מת שירותי )רפואיי  ,סוציאליי
וכלכליי ( ותגמולי  .החוק העיקרי העוסק בזכויותיה של נכי כוחות הביטחו הוא חוק הנכי
)תגמולי ושיקו ( ,התשי"ט ] 1959נוסח משולב[ .בשנת  2007הסתכ תקציב אג שיקו נכי
בכ  2.6מיליארד ש"ח.
אג משפחות והנצחה שבמשרד הביטחו מופקד ,בי היתר ,על הטיפול במשפחות שכולות של
כוחות הביטחו  .ייעודו של האג הוא ,בי השאר ,לפעול לסיוע ולשיקו בני המשפחות השכולות,
באמצעות מת שירותי )סוציאליי וכלכליי ( ותגמולי  .החוק העיקרי העוסק בזכויותיה של
משפחות שכולות הוא חוק משפחות חיילי שנספו במערכה )תגמולי ושיקו ( ,התש"י .1950
בשנת  2007הסתכ תקציבו בכ  1.3מיליארד ש"ח.
יצוי  ,שעד שנת  2005אג השיקו היה מופקד ה על הטיפול בנכי וה על הטיפול במשפחות
המשרד( ,שהכירה בכ +ששתי
השכולות .בעקבות בדיקה שביצע משרד הביטחו )להל
האוכלוסיות הללו ה בעלות צרכי שוני  ,פוצל האג לשני האגפי האמורי .
בשנת  2003ער +משרד מבקר המדינה ביקורת באג השיקו  ,שבחנה היבטי הקשורי לפעילותה
של הוועדה להענקת זכויות לפני משורת הדי בנושאי פרטניי )להל ועדת למ"ד( והסדרי
כלליי למת זכויות לפני משורת הדי  .ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי 55א של מבקר
המדינה )להל דוח שנתי 55א( .10ביקורת זו כללה ג ביקורת מעקב אחר תיקו ליקויי  ,שעלו
בביקורת קודמת שער +משרד מבקר המדינה בשני  1999ו  2000ושממצאיה פורסמו בדוח שנתי
51א של מבקר המדינה )להל דוח שנתי 51א( .11כמו כ  ,כללה אותה ביקורת ג בדיקת תהלי+
היישו של החלטת מנכ"ל המשרד דאז ,אלו )מיל'( עמוס ירו  ,לאמ -המלצות שהוצגו בדוח של
בודק שהוא מינה לבדיקת תפקוד אג השיקו )להל דוח ורדי(.12
בשני  2007 2004התקיימו ארבעה דיוני בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ,13ובה
נדו  ,בי היתר ,המעקב אחר תיקו הליקויי שעליה הצביע מבקר המדינה בדוחות שנתיי 51א
ו 55א .במסגרת דיוני אלה התחייבו נציגי המשרד לפעול בנושאי שוני  ,ולגבי חלק א נקבו
מועד לסיו הטיפול.
בתקופה מספטמבר  2007עד פברואר  2008ער +משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב מורחבת
באג שיקו נכי ובאג משפחות והנצחה ,שהתמקדה במידת תיקו הליקויי שהועלו בדוח
שנתי 55א ובמידת מימוש התחייבויותיו של אג השיקו בדיוני הוועדה לענייני ביקורת המדינה
של הכנסת .הנושאי שנבחנו ה  :יישו המלצות דוח ורדי ,סמכותה של ועדת למ"ד ואופ
14
פעילותה ,תוקפ של הסדרי כלליי למת זכויות לפני משורת הדי  ,הפרדה בי גו "דורש"
__________________

10
11
12
13
14

מבקר המדינה ,(2004) ‡55 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .3
מבקר המדינה ,(2000) ‡51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .33
בעקבות דוח 51א ואי סדרי שהתגלו באג השיקו  ,הטיל מנכ"ל המשרד דאז על אלו )מיל'( רפאל
ורדי לבחו! היבטי שוני בפעילות האג  .הדוח הוגש למנכ"ל המשרד בפברואר ) 2002להל! דוח
ורדי(.
הדיוני התקיימו בתאריכי  18.7.05 ,21.3.05 ,12.10.04 :ו .23.7.07
גו דורש – בהוראות המשרד הוגדר גו דורש כיחידה במערכת הביטחו! )משרד הביטחו! ,צה"ל(
אשר הועמדה לרשותה מסגרת תקציבית .יחידה כזו רשאית להגיש דרישות )מסמ& שמגיש גו דורש
לגו הרוכש( במסגרת תקציבית זו.
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לגו "רוכש" 15ובקרה על תשלומי לספקי  .במסגרת ביקורת המעקב נבדק ג תהלי +שיפוי
תקציב הביטחו על ידי משרד האוצר בגי גידול באוכלוסיית זכאי אג שיקו נכי נושא שלא
נבדק בביקורות קודמות.
הביקורת נערכה במטות של אג שיקו נכי ואג משפחות והנצחה ובחלק ממחוזות אג שיקו
נכי  .ביקורת השלמה נערכה במשרד :באג מבצעי לוגיסטיקה ונכסי )להל אמו" (; באג
ארגו  ,בקרה ומינהל )להל אג אב" (; באג התקציבי )להל את"ק(; באג הכספי )להל
אכ"ס(; באג היוע -המשפטי למערכת הביטחו )להל אג היועמ"ש(; ובאג מחשוב ומערכות
מידע לניהול )להל אג מל" (; וכ באג התקציבי שבמשרד האוצר.

יישו המלצות דוח ורדי
דוח ורדי הקי את מרבית תחומי הפעילות של אג השיקו  ,וכלל  133המלצות לשיפור פעילותו.
במרס  2002מינה מנכ"ל המשרד ועדה ,שתפקידה היה לבחו דרכי ליישו המלצות הדוח ולפעול
16
למימושו .בי היתר קבעה הוועדה ,כי יישו ההמלצות יוטל על אג השיקו ועל אגפי נוספי
במשרד אשר ההמלצות נוגעות לתחו פעילות  .בדוח שנתי 55א שפורס בשנת  2004צוי  ,כי
כשנתיי לאחר מינוי הוועדה האמורה טר הסתיי הטיפול ביותר ממחצית ההמלצות שנועדו
לטיפול בשלב הראשו )עד  ,(1.1.04וטר החל הטיפול ביתר ההמלצות .עוד צוי  ,כי התנהלותו של
המשרד עד אז בנושא זה העמידה בספק את המימוש המלא של החלטת המנכ"ל לייש את המלצות
דוח ורדי.
·Û‚‡ ˘‡¯ ÔÈÈˆ 2004 ¯·ÂË˜Â‡Ó ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È
È„¯Â ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰Ó 90%-Ó ‰ÏÚÓÏ ,„ÚÂÓ Â˙Â‡Ï ÔÂÎ ÈÎ ,··Â„ „‚ ¯Ó ,Ê‡„ ÌÂ˜È˘‰
‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· .‰ ˘ ‰˙Â‡ ÌÂ˙ „Ú ‰ Ó˘ÂÈ˙ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ¯˙È ÈÎ ,·ÈÈÁ˙‰Â ,˙ÂÓ˘ÂÈÓ
·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙" ÈÎ ,‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÔÈÈˆ 2007 ÈÏÂÈÓ ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ
ÁÂ„ ÌÈÈ˜˘ ÂÊ ‰ ÈÁ·Ó ·ÊÎÂ‡Ó „Â‡Ó ‰·È˘È‰Ó ‡ˆÂÈ È ‡˘ ¯ÓÂÏ Á¯ÎÂÓ È ‡ .‰‚È‡„Ó „Â‡Ó
··ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙˘ ˙ÂÓ˘¯˙‰‰ ,ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï‡Î ÌÈË¯ÙÏ Ò ÎÈ‰Ï ÈÏ·ÓÂ ,È„¯Â ÁÂ„ ÌÈÈ˜ ,˙¯Â˜È
Ì‚Â ˙Ò Î‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ì‚ .‰ÈÂ‡¯ ‡Ï „Â‡Ó ‡È‰Â ‰‚È‡„Ó „Â‡Ó ‡È‰ ...˙È˙Â‡ÈˆÓ‰
„˙‡Ê‰ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ...Ì Â¯˙Ù ÏÚ ÌÈ‡· Ì È‡Â ÌÈÓ˘ÂÈÓ Ì È‡ ˙Ò Î‰ ÈÙÏÎ ÌÈÁÂÂÈ
."˙È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‡È‰ Â ˙ ÈÁ·Ó
··˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Â·ÚÎ ,Ê‡„ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˘‡¯ ˙Ú„Â‰Ó ‰ Â˘· ÈÎ ,‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
˘ ˜¯ Ô‡ÂÏÓ· ÌÈÎ ÌÂ˜È˘ Û‚‡ Ì˘ÈÈ ,È„¯Â ÁÂ„ ˙˘‚‰Ó ÌÈ ˘ ˘˘ÎÂ ,ÔÂÈ„ Â˙Â‡ „ÚÂÓÓ ÌÈ
˙ÂˆÏÓ‰‰ ¯˙È .˙ÂˆÏÓ‰‰Ó 74% Ì˘ÈÈ ‰Áˆ ‰Â ˙ÂÁÙ˘Ó Û‚‡ ÂÏÈ‡Â ,˙ÂˆÏÓ‰‰Ó 59%
.Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓ˘ ÈÙÎ ,ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë˘ Â‡ ÚÂˆÈ· Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ·Ï˘· ˙Â‡ˆÓ

__________________

15
16

גו רוכש בהוראות המשרד הוגדר גו רוכש כיחידה במשרד )כגו! מנה"ר( אשר הוסמכה ,בהתא
לחוק ההרשאות ,לערו& התקשרויות בש המשרד.
אמו"! ,אג אב"  ,אג משאבי אנוש ,אג היועמ"ש ,אכ"ס ,את"ק ומל"!.
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אג שיקו נכי

להל בטבלה מצב הטיפול בהמלצות ,נכו לינואר  ,2008כפי שאג שיקו נכי מסר למשרד מבקר
המדינה:
˙ÂˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ
תהלי +היישו הסתיי
בביצוע
הוגדרו כלא ישימות
טר החל היישו

˙ÂˆÏÓ‰ ¯ÙÒÓ
79
33
13
8

˘˙ÂˆÏÓ‰ ‰"ÒÓ ¯ÂÚÈ
59%
25%
10%
6%

נציגי משרד מבקר המדינה בחנו באג שיקו נכי את אופ יישומ ומידת יישומ של  31המלצות
מתו +ארבעת רמות היישו השונות ,כפי שפורטו בטבלה דלעיל .בדיקה זו העלתה ,כי ככלל קיימת
התאמה בי הביצוע בפועל לבי הדיווח שאג שיקו נכי העביר למשרד מבקר המדינה בנוגע
לאופ ולמידת מימוש של ההמלצות .עוד העלתה הבדיקה ,כי חלק מההמלצות המרכזיות בדוח
ורדי יושמו ,ובה ביזור סמכויות מהמטה למחוזות בנושאי כמו :דיור ,זכאות ללימודי  ,כיסוי
חובות ,שיקו עצמאי ורכב רפואי .כמו כ  ,בוצעה חלוקת תפקידי ברורה בי עובדי שיקו לעובדי
רווחה ,שעוגנה ג בהוראות ,ועובדי הרווחה עברו הכשרות .ע זאת ,המלצות מרכזיות אחרות,
ובה בקרה של היחידה הרפואית על ספקי ועל הפניות 17וכ הגדרת "תורה שיקומית" 18אחידה
ומעודכנת ,מומשו באופ חלקי בלבד; אחרות ,כגו בחינת האפשרות למיקור חו -של שירותי
המרפאות במחוזות ,לא מומשו כלל .
להל דוגמאות להמלצות שלא יושמו או שיישומ טר הושל  ,אשר חלק א נדונו במסגרת דיוני
הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ,ושליישומ המלא יש השלכות על שיפור השירות
לזכאי :
א ˙ Â È Â ‡ Î Ê ‰ Â ˙ Â · Ë ‰ ‰ Ï ˘ Ú Â · ˜ Â È ˙ Ù Â ˜ ˙ , Ì Â Ê È Ì Â Ò ¯ Ù .בוועדה
לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מיולי  2007הועלו טענות ,שהוראות מסוימות העוסקות
בנושאי כגו דמי ביגוד וזכויות נכי לפני משורת הדי כלל אינ מופיעות באתר האינטרנט של
האג  ,וכי המידע באתר מוצג באופ לא ידידותי למשתמש ,המקשה על איתור מידע נחו -או עדכני.
בביקורת המעקב עלה ,כי נעשות פעולות לשדרוגו ולעיצובו מחדש של האתר ,ולדברי נציג אג
מל" ה אמורות להסתיי עד סו שנת  .2008זאת ועוד ,בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי
הביקורת ציי סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי  ,תא"ל )מיל'( רוני מורנו ,כי הוראות האג  ,לרבות
ההוראות האמורות ,מפורסמות כבר באתר האינטרנט של האג .
בÈ ˜ Ù Ò Ï Ú ˙ È ‡ Â Ù ¯ ‰ ¯ ˜ · Ú Â ˆ È · Ï ‰ Ë È ˘ Â ˙ Â Î ˙ Ó ˙ Ú È · ˜ .
 ˙ Â È ‡ Â Ù ¯ ‰ ˙ Â È Ù ‰ ‰ Ï Ú Â Ì È È ‡ Â Ù ¯ ‰ Ì È ˙ Â ¯ È ˘ ‰באג שיקו נכי פועלי
יועצי רפואיי ופרה רפואיי המבצעי בקרה על איכות השירות ,תכנית הטיפולי  ,כמות
והצור +בה  .בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מאוקטובר  2004ציי ראש אג השיקו
דאז ,כי "במגוו רב של נושאי נכנסו בקרי שמוודאי שהשירות נית ברמת האיכות שאנחנו
דורשי ושאכ השירות נית לאותו נכה" .בדיו בוועדה לענייני ביקורת המדינה מיולי  2007ציי
__________________

17
18

הפניה משמעותה ,קבלה של טובי! או שירותי על ידי זכאי האג ישירות מהספק בהתא לתנאי
ההתקשרות עמו.
תורת השיקו אמורה להתוות ולהנחות את העבודה המקצועית ואת סדרי העבודה המינהליי הקשורי
לתהליכי השיקו השוני .
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ראש אג שיקו נכי  ,כי "בוצע עיבוי מער +בקרה איכותי של השירותי הרפואיי על ידי יועצי
בנושאי פיזיותרפיה ,פסיכיאטרייה ,תותבות ,ציוד מתכלה וכדומה" .ביקורת המעקב העלתה ,כי
שעה שנושאי כמו אשפוז וטיפולי שיניי מבוקרי באופ מלא ,נושאי אחרי כמו אשפוז וטיפול
פסיכיאטרי וטיפולי פיזיותרפיה מבוקרי באופ חלקי בלבד ,ותחומי אחרי כמו מלווי ,19
מכשירי עזר לראייה ,נעליי ורופאי עצמאיי עדיי אינ מבוקרי כלל .מנתוני האג עלה ,כי
למעשה תקציב התחומי המבוקרי באופ מלא או חלקי מסתכ בכ  17%בלבד מס +תקציב
היחידה הרפואית .בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי ,
שמתוכננת התקשרות ע יוע -חיצוני לבחינת נושא הבקרה הרפואית .אי בתשובתו התייחסות
ללוח זמני  ,פרט לציו  ,כי ההטמעה ,לכשתתרחש ,תתבצע באופ מודולרי ,בהתא למשאבי
תקציב וכוח אד .
ג ˙ Î „ Â Ú Ó Â ‰ „ È Á ‡ " ˙ È Ó Â ˜ È ˘ ‰ ¯ Â ˙ " ˙ ¯ „ ‚ ‰ .ראש אג השיקו הקוד
החליט ,כי תורת השיקו תתמקד בהיבט של הטיפול בפרט .ע כניסתו לתפקיד של ראש אג
שיקו נכי הנוכחי הוא הנחה ,כי בשל החשיבות בקיומה של תורת שיקו הנותנת מענה
אינטגרטיבי לשיקו הזכאי  ,תיבח תורת השיקו בהיבט הרב תחומי ,היינו ,התמקדות בשילוב
ובתיאו בי תחומי השיקו והרווחה ,המעורבי בתהלי +השיקו של הזכאי ,וקבע ,שהעבודה
תבוצע בשלבי  .לצור +כ ,+מינה צוות הכולל מומחי לנושא ,שיבנה תורת שיקו רב תחומית
וממנה תיגזר מדיניות השיקו המערכתית ותפיסת ההפעלה של האג  .הצוות החל את עבודתו
בשנת  2005והגיש את המלצותיו במאי  .2007בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מיולי
 2007ציי ראש אג שיקו נכי  ,כי האג נמצא "בתהלי +מתקד של בניית תורת שיקו
רב תחומית" ו"בשלבי סופיי של העבודה" .ואול  ,בינואר  2008הודיע ראש היחידה לשירותי
שיקו באג שיקו נכי למשרד מבקר המדינה ,כי המועד לגיבוש המסמ +הסופי של תורת
השיקו נקבע לסו שנת .2009
ד˙ Â Ê Â Á Ó · ˙ Â ‡ Ù ¯ Ó ‰ È ˙ Â ¯ È ˘ Ï ˘ ı Â Á ¯ Â ˜ È Ó Ï ˙ Â ¯ ˘ Ù ‡ ‰ ˙ È Á · .
·  ˙ Â ¯ È ˘ ‰ ˙ ‡ ¯ Ù ˘ Ï Â Ï Ú È È Ï ‰ Ó ‚ Óהנושא טר נבח  .לדעת בעלי תפקידי באג
אב"  ,הנושא הוא בעל השלכות תקציביות ומבניות עבור אג שיקו נכי  ,ויש בו כדי לשפר את
השירות לזכאי  .בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי ,
כי מדובר בנושא רגיש ביותר לנכי צה"ל ,וכי במהל +שנת  2008תיבח אפשרות לעריכת פיילוט
בנושא בשיתו קופות החולי ובית חולי מרכזי באר .-משרד מבקר המדינה מעיר ,כי א שמדובר
בנושא שהוגדר כרגיש ,וא על פי שההמלצה לגביו התקבלה כבר בשנת  ,2002לא נקבע עדיי
המועד ליישומה.
ה¯ Â Ò Ó Ï Ì È È Â ˆ È Á Ì È Ó ¯ Â ‚ · È È Á Ï Ì È Ï Â Ó ‚ ˙ Ô È ˆ ˜ Ï ˙ Â È Â Î Ó Ò Ô ˙ Ó .
¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ‰ÚÈ·˙· ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ ˘˜Â·Ó Ú„ÈÓ ÂÏ
˘(˙ÂÚÈ·˙· ‰¯Î‰ ÏÚ) ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÔÓÊ È˜¯Ù ˙ÚÈ·˜Â ,Ú·˜È
ביקורת המעקב הצביעה על התקדמות מסוימת :בי המשרד לבי שתי קופות חולי נחת הסכ ,
ולפיו תמורת תשלו יסופק לאג שיקו נכי המידע הנדרש בתו +פרק זמ קצר .ע זאת ,גורמי
אחרי  ,וביניה צה"ל ,בתי חולי וקופות חולי אחרות ,אינ מוכני להתחייב לספק את המידע
הנדרש בלוחות זמני מוגדרי מראש .כתוצאה מכ ,+אי בידי אג שיקו נכי אפשרות לקבוע
פרקי זמ מרביי לקבלת החלטות על הכרה בתביעות .א על פי כ  ,פעל אג שיקו נכי לזירוז
תהלי +ההכרה בתביעה על ידי שינוי טופס קבלת אישור תביעה ,כ +שמרב המידע הנדרש מהתובע
יתקבל כבר בשלב הגשת התביעה.
__________________
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בתחו המלווי  ,האג נמצא כעת בשלבי התארגנות לקראת מכרז ה! לחברה שתספק את המלווי וה!
לחברה שתבצע בקרה על המלווי .
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אג משפחות והנצחה

ג בנוגע לאג משפחות והנצחה עלה בביקורת המעקב ,כי טר הסתיי הלי +יישו כלל
ההמלצות שבדוח ורדי .מספר ההמלצות הרלוונטיות לאג משפחות והנצחה מסתכ ב 106
המלצות .להל בטבלה מצב הטיפול בהמלצות ,נכו לינואר  ,2008כפי שדיווח אג משפחות
והנצחה:
˙ÂˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË‰ ·ˆÓ
תהלי +היישו הסתיי
בביצוע
הוגדרו כלא ישימות
טר החל היישו

˙ÂˆÏÓ‰ ¯ÙÒÓ
78
17
9
2

˘˙ÂˆÏÓ‰ ‰"ÒÓ ¯ÂÚÈ
74%
16%
8%
2%

✩
‰Ù Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ,ÔÈÂˆÈ È„¯Â ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ‡˘Â ÌÂÎÈÒÏ
ÛÂÏÁ· ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ˙‡Ê ÌÚ .ÌÈÙ‚‡‰ È ˘· ‰˙˘Ú ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ
ÌÂ˜È˘ Û‚‡ ‰˘ÚÓÏ ,„¯˘Ó‰ Ï"Î Ó È„È ÏÚ ÂˆÂÓÈ‡Â È„¯Â ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ ˘˘Î
˙‡ ÌÈÈÒ Ì¯Ë ‰Áˆ ‰Â ˙ÂÁÙ˘Ó Û‚‡Â ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó Ú·¯Î· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒ Ì¯Ë ÌÈÎ
ÔÈÈ„Ú ‡ˆÓ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˜ÏÁ· ÏÂÙÈË‰ ÌÈÙ‚‡‰ È ˘· .˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˙È˘ÈÓÁÎ· ÏÂÙÈË‰
·˘Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ Û‡ ÏÚ ,˙‡Ê .ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÈÁ˙‰ Ì¯Ë˘ ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ Ô ˘ÈÂ „·Ï· ÌÈ Â˘‡¯ ÌÈ·Ï
ˆ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ,2004 ¯·ÂË˜Â‡Ó ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· „¯˘Ó‰ È‚È
ÌÂ˙ „Ú ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Û‡ ÏÚÂ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó 90%-Ó
‡.‰ ˘ ‰˙Â
ÏÏÎ ÂÏÙÂË ‡Ï˘ Â‡ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ÔÓÂ˘ÈÈ˘ ˙ÂˆÏÓ‰Ï˘ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÛÂ˙È˘· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,„¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .ÌÈÙ‚‡‰ È ˘ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ‰·¯ ˙Â·È˘Á
‚Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙÈ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÂÓÎ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÓ¯Â
ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÏÂÎ˘‰ ˙ÂÁÙ˘Ó·Â ÌÈÎ · ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰Ï ‰¯ËÓ· ˙ÂˆÏÓ‰‰
.˙ÂÓÈ˘È ‡ÏÎ Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï

הפרדה בי גו דורש לגו רוכש
ככלל ,המשרד פועל זה שני על פי העיקרו הבסיסי של הפרדה בי גו דורש לגו רוכש :הגופי
הדורשי אמורי לאפיי את הטובי או השירות הדרוש לה  ,ואילו קביעת הספקי וההתקשרות
עימ נעשית על ידי הגופי הרוכשי  ,שהעיקריי ה מנה"ר ואמו"  .20הפרדה זו נועדה למנוע
מצב ,שבו הגו הדורש יהיה מעורב בבחירת הספק ,וכ כדי להביא להתייעלות ולחיסכו כספי.
__________________

20

מנה"ר עוסק בעיקר ברכש טובי  ,ואילו אמו" בעיקר ברכש שירותי .
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בעקבות הביקורת שפורסמה בדוח שנתי 51א ,החליטה בספטמבר  2000ועדת השרי לענייני
תיאו  ,מינהל וביקורת המדינה ,כי המשרד יכי בתו +שישה חודשי נוהל עבודה לאג השיקו
שיכלול ,בי היתר ,הוראות בדבר הפרדה בי גו דורש לגו רוכש.
בדוח שנתי 55א צוי  ,כי ארבע שני לאחר החלטת ועדת השרי האמורה טר הושלמה הכנתה של
הוראת המשרד ,שנועדה להסדיר את תהלי +ההרכשה על ידי מנה"ר ואמו" עבור אג השיקו  .עוד
צוי אז ,כי אג השיקו המשי +לטפל כמעט בכל הנושאי שהיו מיועדי לעבור לטיפולו של
אמו"  .בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת מאוקטובר  2004ציי ראש אג השיקו
דאז ,כי הוראה המסדירה את תהליכי הרכש באמצעות הגופי הרוכשי נכנסה לתוק "ומבוצעת
הלכה למעשה".
ביקורת המעקב העלתה ,כי ביולי  2004פורסמה הוראת המשרד המסדירה את תהלי +ההרכשה על
ידי אמו" ומנה"ר )להל ההוראה הראשונה( ובספטמבר  2005פורסמה הוראה נוספת ,המסדירה
את ההתקשרויות בתחומי שנותרו בטיפולו של אג שיקו נכי  .21על פי ההוראה הראשונה38 ,
תחומי רכש אמורי להיות מטופלי על ידי אמו"  .למרות זאת ,בפועל ,נושאי ספורי בלבד עברו
לטיפול אמו"  ,22ואג שיקו נכי ממשי +לטפל בהתקשרויות לשירותי אחרי הניתני לזכאי
האג  ,דוגמת התקשרויות ע בתי אבות ואמבולנסי .
בדוח שנתי 55א צוי  ,שהמשרד מסר שהסיבה לעיכוב בהעברת נושאי לאמו" הייתה שנציבות
שירות המדינה לא אישרה את תוספת כוח האד שביקש אמו" לקבל .ביקורת המעקב העלתה ,כי
אמנ הוקצו שני עובדי לאמו" לצור +רכש שירותי לאג השיקו  ,אול בפועל רק עובד אחד
הוקצה לטובת רכש שירותי רפואה ואילו השני נטמע בשיא הכללי של אמו" .
בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו"  ,כי על א מצוקת כוח אד ,
החטיבה להרכשת שירותי באמו" מטפלת בכל נושא שאג שיקו נכי מעביר לטיפולה .מאיד,+
בהתייחסותו מיוני  2008לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי  ,כי הנושאי
שטר הועברו לטיפול אמו" ה נושאי שלא היה ביכולתו של אמו" לטפל בה  .עוד ציי  ,כי
מאחר שמדובר בהתקשרויות לשירותי הניתני לנכי צה"ל ,יש צור +בטיפול מהיר ,ועל כ בכל
פע שמתברר לאג שיקו נכי  ,כי אמו" לא יוכל לטפל בהתקשרות מסוימת באופ מיידי בשל
מחסור במשאבי  ,היא נשארת בטיפולו של אג שיקו נכי .
‰„¯Ù‰· Í¯ÂˆÏ ‰ÒÁÈÈ˙‰˘ ‰ Â˘‡¯‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
·ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ ˘‡¯ Ï˘ Â˙Ú„Â‰Ï „Â‚È ·Â ,ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡· ˘ÎÂ¯ ÛÂ‚Ï ˘¯Â„ ÛÂ‚ ÔÈ
˙È˜ÏÁ ÔÈÈ„Ú ÂÊ ‰„¯Ù‰ ,˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ· 2004 ¯·ÂË˜Â‡Ó
·ÚÈÈÒÈ˘ È„Î „¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ‚ˆÂ‰ ‡Ï Û‡ ‡˘Â ‰ .„·Ï
·ÈÎÂ ,‰Ê Í˘Ó˙Ó ÈÂ˜ÈÏ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È˘ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÓÏ˘‰
.Ì„˜‰· ÂÊ ‰È‚ÂÒ ÔÂ¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

__________________
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שתי ההוראות רלוונטיות ג לרכישות עבור אג משפחות והנצחה.
ביניה  :השכרת מועדוני חברתיי וחדרי לפעילות קבוצתית וכ הסכמי ע חלק מבתי החולי .
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בקרה על תשלומי לספקי
אג שיקו נכי ואג משפחות והנצחה מתקשרי ע ספקי לרכש ציוד ושירותי הנדרשי
לטיפול באוכלוסיית הזכאי  .תהלי +ההרכשה כולל הגשת חשבוניות על ידי הספקי  ,המשמשות
בסיס לביצוע התשלו על ידי המשרד .על פי הוראת המשרד העוסקת בעקרונות בדיקה ואישור
חשבוניות ,חשבוניות שאינ נבדקות באמצעות המחשב ,תיבדקנה על ידי שני גורמי הגו הרוכש
ואכ"ס .הכפיפות השונה של שני הגורמי באה להבטיח אי תלות וקיו בקרה על התשלומי
המאושרי  .בהתא לכ ,+על הגו הרוכש לערו +בדיקה מלאה של כל החשבוניות טר אישור
לתשלו  ,ואילו הבדיקה של אכ"ס היא חלקית או מדגמית .יצוי  ,כי חשבוניות בגי הפניות
מתומחרות וסגורות המוצאות באמצעות המערכת הממוחשבת )"שיקו  ,("2000נבדקות באמצעות
אותה מערכת ללא צור +בבקרה נוספת.
„,‡51 È˙ ˘ ÁÂ„·˘ ˙¯Â˜È·‰ Û‡ ÏÚÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰Ï „Â‚È ·˘ ,ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ‡55 È˙ ˘ ÁÂ
·„,‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· .˙ÈÓ‚„Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ÌÂ˜È˘‰ Û‚‡ È„È ÏÚ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙˜È
„¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï „Â‚È · ,„ÁÓ .˙ÂÈ Â·˘Á ˙˜È„·Ï „ÈÁ‡ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÎ ÌÂ˜È˘ Û‚‡· ÔÈ‡ ÈÎ
˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˜ÙÂÓ Ô È‡˘ ˙ÂÈ Ù‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ÌÈ‡˘Â ‰Ó ˜ÏÁ· ,‰¯ÂÓ‡‰
.„·Ï· Ò"Î‡ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ÌÈÎ ÌÂ˜È˘ Û‚‡ È„È ÏÚ ˙Â˜„· Ô È‡ "2000 ÌÂ˜È˘" ˙Î¯ÚÓ
,ÔÂÁ·‡ ;ÌÈÎ Ï ÌÈÂÂÏÓ ;˙ÂÎ ÂÁ È˙Â¯È˘ :ÌÈ‡·‰ ÌÈÓÂÁ˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó ‰Ï‡ ˙ÂÈ Â·˘Á
ÌÈÎ Ï ‰‡¯˜‰ È˙Â¯È˘ ;ÌÈÈ·ÈËÈ ‚Â˜ ÌÈÏÂÙÈË ;ÈÓÂ˜È˘ ÏÂÙÈË ;˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰Â ‰Î¯„‰
.ÌÈÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ÌÈÏÂÙÈËÂ ;‰ÈÈÓÈ Ù ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÎ · ÏÂÙÈË ;È˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚÙÓ ;ÌÈ¯ÂÂÈÚ
על פי נתוני אכ"ס ,החשבוניות ששולמו לספקי בשנת  2007הסתכמו בכ  897מיליו ש"ח .לטענת
נציגי אכ"ס ,אי ביכולת לאמוד את היק החשבוניות מתו +סכו זה אשר אינ נבדקות באמצעות
המערכת הממוחשבת "שיקו  ."2000על פי נתוני היחידה לתקציבי  ,כלכלה והתקשרויות שבאג
שיקו נכי  ,החשבוניות ששולמו עבור שניי מבי הנושאי דלעיל מלווי לנכי וטיפול
פסיכולוגי הסתכמו בכ  190מיליו ש"ח .23הדבר מצביע על כ +שאג שיקו נכי אינו בודק חלק
משמעותי של החשבוניות.
מאיד ,+ביקורת המעקב העלתה ,כי בחלק מהנושאי  ,שההפניות בגינ מופקות באמצעות מערכת
"שיקו  "2000ושהחשבוניות נבדקות באמצעות אותה מערכת ,גור נוס באג ולעתי א שני
גורמי עורכי בקרה על החשבוניות .כ +למשל ,חשבוניות בגי מכשירי אורתופדיי ואביזרי עזר
להליכה וכ ציוד עזר נבדקות לא רק באמצעות מערכת "שיקו  "2000אלא באופ מלא ה על ידי
היחידה הרפואית וה על ידי יחידת הבקרה.
˙,ÌÏÂ‡ .ÌÈÈÁ¯Î‰Â ÌÈÈ ÂÈÁ Ì‰ ,ÌÈ˜ÙÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ‰¯˜· Ì‰·Â ,ÔÂ‚¯‡· ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰
·˘È ,‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ÌÈÈ˜ ,ÌÈÎ ÌÂ˜È˘ Û‚‡· ÌÈÓ¯Â‚ ˙ ÚËÏ ,Â·˘ ·ˆÓ
˙ÂÈ Â·˘Á ˙¯˜·Ï Ì„‡‰ ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙‡ ˙Â Ù‰ÏÂ ˙ÂÈ Â·˘Á ÏÚ ‰¯˜·‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ
·‡.˙¯˜·Ó ‰ È‡ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÌÈ‡˘Â Ì˙Â
בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי  ,כי בתכנית
העבודה לשני  2009 2008ייכלל פרויקט ל"בחינת הבקרה של אישורי חשבוניות" ,אול ביצועו
מותנה בקבלת כוח אד ותקציב.
__________________
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מלווי לנכי

 172מיליו ש"ח וטיפול פסיכולוגי  18מיליו ש"ח.
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ועדה להענקת זכויות לפני משורת הדי )ועדת למ"ד(
.1

סמכותה של ועדת למ"ד

במשרד פועלת ועדה שתפקידה לייע -למנכ"ל המשרד במת הטבות לפני משורת הדי במקרי
חריגי שבה יש צור +בסיוע מעבר לתגמולי ולהטבות המוענקות על פי חוקי השיקו והוראות
האגפי  .24בשנת  2002מינה שר הביטחו שופט בדימוס שיעמוד בראש הוועדה ,ובנובמבר 2003
אישרה פרקליטת המדינה ,כממלאת מקו היוע -המשפטי לממשלה ,את כללי העבודה של ועדת
למ"ד.
בדוח שנתי 55א צוי  ,שבמקביל לגיבוש כללי עבודתה של הוועדה עלתה שאלת מקור הסמכות
והחוקיות של פעילותה .בספטמבר  2002קבע המשנה ליוע -המשפטי לממשלה דאז ,כי שאלת
חוקיות הוועדה תיבח  .אול  ,עד אפריל  2004היא טר הוכרעה .בישיבת הוועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת מאוקטובר  2004ציינה נציגת אג היועמ"ש בנוגע לעיגו הטבות ,כי הייעו-
המשפטי של המשרד נמצא "כל הזמ בשלבי של עשייה".
ביקורת המעקב העלתה ,שבינואר  2005העביר אג היועמ"ש ליוע -המשפטי לממשלה את חוות
דעתו בנוגע לבסיס המשפטי של ועדת למ"ד .בחוות הדעת צוי  ,כי "בהתחשב בתמורות שחלו
בוועדת למ"ד )כללי חדשי  ,יו"ר שופט בדימוס( ובראיה שמדובר בצרכי אמיתיי שהתגברו
ע השני ושיש למדינה מחויבות מוסרית לגביה נית לראות בסיס משפטי מספיק להמש+
פעילות הוועדה כפי שגובשה ומתנהלת כיו  ...אי אנו דוחי על הס אפשרות שקיומה של
הוועדה יעוג בחוק מפורש .יתרה מזו ,יתכ ולנוכח היק ההטבות וההד הציבורי שנשמע מדי פע
הגיע זמנה של הוועדה להיות מעוגנת בחוק .הדבר נתו לשיקול דעתכ ולהנחייתכ " )ההדגשה
במקור(.
ביולי  2005העביר משרד המשפטי לאג יועמ"ש שבמשרד את חוות דעתו של היוע -המשפטי
לממשלה בנושא זה .חוות הדעת התייחסה ה לתשלומי ולהטבות הניתני באמצעות ועדת למ"ד
וה להטבות הניתנות באמצעות הוראות פנימיות בלבד ,שאי לה ביטוי בחוק או בתקנות .על פי
חוות הדעת ,מת הטבות ומענקי  ,שלא לפי חוקי השיקו או תקנות מכוח  ,מעורר קושי משפטי
מהותי .קושי זה מתגבר במיוחד כאשר ההטבות ניתנות ג למי שאינו מוכר כזכאי על פי חוקי
השיקו  .בנסיבות אלה ,צוי בחוות הדעת ,יש מקו לקד מהל +של הסדרה בחקיקה של כלל
ההטבות הניתנות .עוד צוי בחוות הדעת ,כי יש חשיבות רבה לכ +שעצ הסמכות להענקת הטבות
לפני משורת הדי תעוג בחוק ,וכי כל הטבה שתינת על ידי האגפי יהיה לה עיגו בחוק או
בתקנות מכוח חוק.
·‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ¯Â·ÚÎ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
Í¯ÂˆÏ ˘"ÓÚÂÈ‰ Û‚‡ Í¯ÂÚ˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ,ÔÈÈ Ú· Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ¯È·Ú‰
ÈÏÂÈ· .ÌÈÙ‚‡‰Â „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ÁÂÎÓ ˙Â ˙È ‰ ˙Â·Ë‰ Ï˘Â „"ÓÏ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˜È˜Á· ÔÂ‚ÈÚ
ıÚÂÈ‰ Ì‰·Â ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰‚ˆÂ‰˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú Ï˘ ‰ Â˘‡¯ ‰ËÂÈË ‰˘·Â‚ 2007
„¯˘Ó È‚Èˆ ÂÓÚ ÂÎ¯Ú˘ ‰ÁÈ˘Ó .‰ÓÂ„È˜Ï ˙ÂÈÁ ‰ ˙Ï·˜Ï ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
‰ÓÎÂÒ Ì¯Ë˘ ,„·Ï· ˙È Â˘‡¯ ‰Ò¯‚· ¯·Â„Ó ÈÎ ,‰ÏÚ 2007 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‡Ï ,˙‡Ê ÁÎÂ .ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï"Î ÓÏ ‰‚ˆÂ‰ Ì¯Ë ‡È‰ ,ÍÎ˘Ó .˙ÈÙÂÒ ‰˘·Â‚Â
˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˙ÒÈ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˘"ÓÚÂÈ‰ Û‚‡ È‚Èˆ ÂÏÎÈ
.„"ÓÏ
__________________
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אג שיקו נכי ואג משפחות והנצחה.
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בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי המשנה ליועמ"ש למערכת הביטחו  ,כי בשל
היקפו ומורכבותו של הפרויקט לעיגו ההוראות בחקיקה ,מסתייע אג היועמ"ש בעור +די חיצוני
שהעסקתו אושרה רק ביולי  .2006עוד ציי  ,כי התייחסות הגורמי הרלוונטיי לטיוטה שגובשה
כאמור ביולי  2007צפויה להינת עד יולי .2008
ÁÂ„· ‰ Â˘‡¯Ï ‰ÏÚ ‡˘Â ‰˘ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î Â¯·Ú ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ ˙ıÚÂÈÏ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ¯È·Ú‰ „¯˘Ó· ˘"ÓÚÂÈ‰ Û‚‡˘ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ,‡51 È
Û‚‡Ï ÔÈÈ Ú· Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ¯È·Ú‰ ÔÂ¯Á‡‰˘ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘ÎÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÈ‡‰ ÏÂÙÈË‰ ·ˆ˜ ,Â˙Â·Î¯ÂÓÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Û˜È‰ Û‡ ÏÚ .„¯˘Ó·˘ ˘"ÓÚÂÈ
· .ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÈ „¯˘Ó‰˘ ,‡ÂÙ‡ ÌÂ˜Ó ˘È .ÌÏÂ‰ Â È‡ ‡˘Â

.2

פעילות ועדת למ"ד תקציב ,פיקוח ובקרה

בדוח שנתי 55א צוי  ,כי מאז דוח שנתי 51א לא חל כל שינוי ועדיי לא מתקיימי מעקב ובקרה על
הניהול התקציבי של החלטות ועדת למ"ד .למשרד לא היה מידע בנוגע למשמעות התקציבית הרב
שנתית של החלטות הוועדה; החלטותיה של ועדת למ"ד המתבטאות בסכומי כספיי  ,נרשמות
בסכו כולל ,ללא הפרדה בי הסכו הנית על פי די לבי הסכו הנית לפני משורת הדי .
ביקורת המעקב העלתה ,כי חלו שיפורי בתחו המעקב והבקרה על הניהול התקציבי של ועדת
למ"ד ה באג שיקו נכי וה באג משפחות והנצחה .לוועדות נקבע תקציב שנתי ,אשר רק לאחר
אישור תוספת תקציב על ידי מנכ"ל המשרד נית לחרוג ממנו .כ +למשל ,תקציב ועדת למ"ד באג
שיקו נכי הסתכ בשנת  2007בכ  6מיליו ש"ח וזה של אג משפחות והנצחה בכ  3.2מיליו
ש"ח .עיו בפרוטוקולי של חלק מוועדות למ"ד שנערכו במהל +שנת  2007העלה ,כי מתבצע
רישו מפורט ,וכי קיימת הפרדה בי סכומי שאושרו על פי די לבי אלה שאושרו לפני משורת
הדי  .כמו כ  ,קיימת הפרדה בי הסכומי הניתני כמענק לבי אלה הניתני כהלוואה .ע זאת,
העלויות של החלטות הוועדה עדיי אינ נצברות כהוצאה תקציבית נפרדת וה כלולות בסעיפי
התקציב השוני בהתא למהות ההטבה שאושרה ,כאשר הטבות שאושרו ל"לא זכאי " נזקפות
בסעי תקציבי נפרד .לדברי נציגי את"ק הדבר נובע מסיבות טכניות ,א +את"ק עור +מעקב ובקרה
אחר הניצול התקציבי של תקציבי הוועדה ומרכז נתוני אודות המשמעות התקציבית המצטברת של
כל החלטות ועדת למ"ד ,ה באג שיקו נכי וה באג משפחות והנצחה.
ועדת למ"ד מהווה מסגרת אחת בלבד של מת הטבות לפני משורת הדי  .באג שיקו נכי ובאג
משפחות והנצחה קיימות ועדות נוספות אשר מעניקות סיוע כספי לא מבוטל ,וג לה אי מקור
בדי  .ועדות אלה פועלות ללא מסגרת תקציבית והניהול הכספי שלה מתבצע ללא תהליכי פיקוח
ובקרה .כ +למשל ,ועדת תג" )תגמול מיוחד לנכי ( 25הפועלת מכוח הוראות אג שיקו נכי ואי
לה מקור בדי  .נכו לאוגוסט  2007משולמי תגמולי מיוחדי על פי החלטת אותה ועדה
לכ  1,950זכאי אג שיקו נכי  ,כאשר מדי שנה בשנה מצטרפי בי  100ל  150זכאי נוספי  .על
פי נתוני את"ק ,בשנת  2007שולמו על פי החלטות ועדה זו תשלומי שהסתכמו בכ  80מיליו
ש"ח.26

__________________

25
26

ועדה שמעניקה תגמול מיוחד המבטיח אמצעי קיו לנכה שדרגת נכותו נמוכה מ  ,50%שאיבד את
כושרו להשתכר ושאיננו בר שיקו א' אינו מתאי להגדרות האג כנכה נצר' .התגמול הוא חודשי
ושיעורו משתנה בהתא לדרגת הנכות ומצבו הסוציו אקונומי של הזכאי.
כיוו שכאמור לוועדה אי מקור בדי  ,ממילא כל התשלומי ה לפני משורת הדי .
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יצוי  ,כי על פי החלטת ממשלה 27מאוגוסט  2005יש לפעול לתיאו בי הוראת אג שיקו נכי
בנושא תג" לבי חוק הנכי  ,על פי הנחיות היוע -המשפטי לממשלה ,וזאת עד .28.02.06
מהמסמכי עולה ,שבהמש +להחלטת הממשלה ,הוקמה ועדה בי משרדית ,שהמליצה לשנות את
תנאי הזכאות לתג"  28ולעגנ בחקיקה ,וכי המלצות הוועדה אושרו על ידי גורמי רלוונטיי
במשרד ובמשרד האוצר .אול אלה נדחו על ידי ארגו נכי צה"ל ,וכתוצאה מכ ,+המשרד ומשרד
האוצר אינ מקיימי את החלטת הממשלה דלעיל )עוד בעניי זה ראו בהמש.(+
ÔÈÈˆ 2004 ¯·ÂË˜Â‡Ó ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÂÈ„· ¯·Î ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
„ÚÂ ÌÈÏÂÓ‚˙‰ ˜ÂÁÓ ,˙‡Ê‰ ‰„ÈÓ¯ÈÙ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Á˜Ï" ˘È ÈÎ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
ÔÂÊÈ‡ ¯ÒÂÁ" ˘È ,Â˙ ÚËÏ ."Ô‚ÂÚ ˘È ‰Ê ÍÂ˙Ó ‰ÓÏ ˙Â‡¯ÏÂ „"ÓÏÂ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙Â„ÚÂ ˙ Â¯Á‡Ï
‰ËÒ‰ È‰˘ÂÊÈ‡ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆÂ ÌÈ¯„ÒÂÓ ‡Ï˘ ÌÈ¯·„Ï ‰˜È˜Á· ÌÈ¯„ÒÂÓ˘ ÌÈ¯·„ ÔÈ· ˜‰·ÂÓ
."‰˜È˜Á· Ô‚ÂÚ Ì‰Ï ‰È‰È˘ ÌÈ¯·„ ¯˙ÂÈÂ ‰˜È˜ÁÏ ÂÒ ÎÈ ÌÈ¯·„ ¯˙ÂÈ˘ ÍÎ
¯˙È Ï˘ ÔÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,˙‡Ê ÁÎÂ
Í˘Ó‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È ÈÎ ,ËÏÁÂÈ Ì‡ .ÔÈ„· ˙ÂÎÓÒ ¯Â˜Ó ‡ÏÏ ˙ÂÏÚÂÙ ¯˘‡ ÌÈ‚È¯Á‰ ˙Â„ÚÂ
‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰Ï ‰ÓÂ„· ‰˜È˜Á· Ô ‚ÚÏÂ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ,Ô˙ÂÏÈÚÙ
· .„"ÓÏ ˙„ÚÂÂÏ Ú‚Â
בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי המשנה ליועמ"ש למערכת הביטחו  ,כי מנכ"ל
המשרד הנחה את סמנכ"ל וראש אג שיקו נכי בשיתו ע ראש אג התקציבי במשרד לנהל
משא ומת ע ארגו נכי צה"ל במגמה להביא ליישו המלצות הוועדה הבי משרדית בעניי
התג"  .עוד ציי  ,כי במסגרת פרויקט החקיקה יעוגנו ג ועדות החריגי האחרות.

הסדרי כלליי למת זכויות לפני משורת הדי
·„ÌÈ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â·Á¯ ˙Â·Ë‰ ÔÂÁËÈ·‰ È¯˘ ÂÚ·˜ ÌÈ ˘ Í˘Ó ÈÎ ,ÔÈÂˆ ‡55 È˙ ˘ ÁÂ
˘È¯Ú˘· ÂÒ Î ‡Ï˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ È‚ÂÒÏ (‰ÚÈ‚Ù‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ Â‡ È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ÈÙÂ‡ ÈÙÏ) ÌÈ Â
˙‡ ÔÂÁËÈ·‰ È¯˘ ‰˘ÚÓÏ Â·ÈÁ¯‰ ,ÍÎ .(ÌÈ¯„Ò‰ - ÔÏ‰Ï) ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ Ï˘ ˙Â‡ÎÊ‰
‡˙ÂÈ‡ÎÊ Ô È‡˘ Û‡ ,˙Â·Ë‰Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ È‚ÂÒ Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙‡ ÂÚ·˜Â ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ
ÔÙÂ‡· ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó· ˙˜ÒÂÚ‰ ,„"ÓÏ ˙„ÚÂÂÓ ‰ Â˘· ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ .ÌÂ˜È˘‰ È˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ô‰Ï
.‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï Â„ÚÂ ‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò‰ ,È Ë¯Ù
באפריל  2003הכי אג היועמ"ש חוות דעת למנכ"ל המשרד דאז בנוגע להסדרי אלה )להל
חוות הדעת( .בחוות הדעת נקבע ,בי היתר ,כי "שאלת סמכותו של שר ביטחו לקבוע הסדרי
באופ המאפשר לאוכלוסיות מסוימות לקבל הטבות על פי חוקי השיקו  ,למרות שאינ נכנסות
לגדר תנאי החוק ...הינה נושא בעייתי בלשו המעטה ...על פניו ברור שסמכות כזו אינה מוקנית
לשר הביטחו ]ההדגשה במקור[ .המחוקק קבע מתי וכיצד נית לקבל הטבות על פי חוקי השיקו
וכל סטייה ממנה מנוגדת לחוק" .עוד נאמר בחוות הדעת ,כי "היות שמדובר בהסדר לפני משורת
__________________
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החלטת ממשלה מספר .4135
ההמלצה הייתה שאת התג" יקבלו בעלי נכות נפשית בלבד ,בעלי דרגת נכות מעל  20%והיא תחול על
נכי חדשי בלבד.
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הדי  ,ככל שמדובר בהסדר כללי בעל השלכות תקציביות רחבות הנטייה תהיה לעגנו בחוק
מפורש ,ולא לאפשר מימושו על ידי המדינה ,ללא עיגונו בחוק" .עוד עולה מחוות הדעת ,כי לדעת
אג היועמ"ש חלק מהסדרי אלה ה גורפי  ,מפלי בי אנשי צבא הקבע לבי יתר עובדי המדינה
וקשה מאוד לקבל  .במועד סיו הביקורת הקודמת טר גיבש המשרד את עמדתו בדבר הסמכות
לקביעת הסדרי כאמור.
בירור שערכו נציגי משרד מבקר המדינה ע נציגי אג היועמ"ש העלה ,כי חלק מההסדרי
שהוזכרו בחוות הדעת דלעיל בוטלו ,ואילו לגבי אחרי טר התקבלה החלטה א לעגנ בחוק או
לבטל  ,כמפורט להל :
 .1שוחרי  ,גדנ"עי  ,מלש"בי וחיילי בחופשה ללא תשלו  :זכויותיה של מלש"בי שנפגעו
במהל +מיוני לשירות צבאי )עקב בדיקה או חיסו ( ,הוסדרו כבר בשנת  1986במסגרת סעי 10
לחוק שירות ביטחו ]נוסח משולב[ ,התשמ"ו  .1986לעומת זאת ,הוראת המשרד הדנה בהקניית
זכויות שיקו לפני משורת הדי לאזרחי המופעלי על ידי צה"ל לפני גיוס מחילה את חוקי
השיקו על האוכלוסיות דלעיל בכל מקרה של חבלה )בלבד( תו +ועקב הפעילות .סוגיית עיגונו של
הסדר זה בחוק טר נבחנה.
 .2אנשי משרד החו -שנפגעו מטרור בחו"ל :מדובר ב"הכרה" שבוצעה באמצעות החלטת
ממשלה משנת  .1982בחוות הדעת צוי  ,שההסדר בעייתי ומפלה לעומת עובדי מדינה אחרי ויש
לפעול לביטולו .במועד סיו ביקורת המעקב ,ההסדר טר נבח .
 .3בחוות הדעת הוזכר הסדר נוס המבוסס על הסכמות ע ארגו נכי צה"ל .מדובר בהסדר
משנת  1990המקנה לאלמנות של נכי שנקבעה לה דרגת נכות של  50%ומעלה שנפגעו בפעולות
מבצעיות ,תגמולי בלבד .מאז ועד מועד סיו ביקורת זו לא נבח ההסדר.
¯ÙÒÓ Â¯˙Â ,˙‡Ê ÌÚ .ÂÏËÂ· Â‡ ‰˜È˜Á· Â¯„ÒÂ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙È·¯Ó˘ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÈÏÂÏÚ Û‡Â ˙ÂÈÎ¯Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò‰ .Ì‰Ï ˘¯„ Ì¯Ë „¯˘Ó‰˘ ,ÌÈ¯„Ò‰
ÈÂ‡¯ ÈÎ ,ÔÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÏËÂ·Ó ‡Ï È·Èˆ˜˙ Ï˜˘Ó ÈÏÚ· Ì‰Â ‰ÈÏÙ‡ ¯ÂˆÈÏ
˘.‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò‰Ï ÒÁÈ· Â˙„ÓÚ ˘·‚È „¯˘Ó‰
בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי המשנה ליועמ"ש למערכת הביטחו  ,כי בהתא
להמלצות ועדת ברודט ,29שאושרו על ידי הממשלה ,יש להקי ועדה ציבורית שתבח באילו
אוכלוסיות על המשרד לטפל .עוד ציי  ,כי המשרד יגבש את עמדתו ויביאה בפני הוועדה בתיאו ,
ככל שיידרש ,ע היוע -המשפטי לממשלה.

__________________
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במחצית נובמבר  2006מינו ראש הממשלה ,סג ראש הממשלה ושר הביטחו ושר האוצר ועדה לבחינת
תקציב הביטחו בראשות דוד ברודט )להל ועדת ברודט( .על ועדת ברודט הוטל לגבש המלצות
ביחס לגודל ולהרכב הרצויי של תקציב הביטחו  ,בטווח הקצר ובטווח הארו' ,והמענה הביטחוני
הנגזר מה  .ועדת ברודט נדרשה א להמלי .על השינויי הנדרשי בהוצאה הביטחונית לשני 2008
 2010בבסיס התקציב ובאופ חד פעמי ,בהתחשב בשיקולי המשקיי ובתפיסת הביטחו  .הוועדה
הגישה את המלצותיה במאי .2007
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שיפוי תקציב אג שיקו נכי בגי גידול באוכלוסיית הזכאי
בדיו שנער +בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ביולי  2007הועלתה טענה ,כי משרד
האוצר העביר למשרד  50מיליו ש"ח עבור זכאי אג שיקו נכי  ,א +סכו זה לא הגיע לאג .
ממסמכי ומשיחות ע בעלי תפקידי באג התקציבי שבמשרד האוצר ובאת"ק עלה ,כי היה
הסכ בי המשרד לבי משרד האוצר לשיפוי תקציב אג שיקו נכי  ,א +תוקפו ת בשנת ;2003
וכי בשני האחרונות מתנהל משא ומת להארכת תוקפו ,אול משרד האוצר מתנה זאת בקיו
החלטת הממשלה משנת  2005בעניי התג"  ,כפי שפורט לעיל.
לטענת בעלי תפקידי באת"ק ,כתוצאה מכ ,+החל משנת  2003נית פיצוי חלקי בלבד בגי הגידול
באוכלוסיית זכאי אג השיקו  .על פי נתוני משרד האוצר ואת"ק ,בשני  2007 2001העביר משרד
האוצר סכו מצטבר של  307מיליו ש"ח לשיפוי תקציב אג שיקו נכי  ,וסכו השיפוי הגבוה
ביותר הועבר בשנת  74.5 2007מיליו ש"ח .עוד על פי הנתוני  ,הגידול המצטבר בהוצאות אג
שיקו נכי באות השני הסתכ בכ  990מיליו ש"ח ,וההפרש בס +של כ  690מיליו ש"ח כוסה
מתקציב הביטחו .
בהתייחסותו ממאי  2008לממצאי הביקורת ציי סג הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,כי
העיכוב בחתימה על הסכ השיפוי נבע בעיקר מחוסר הסכמה בי משרד האוצר למשרד על הסכו
השנתי שבו ישופה תקציב הביטחו בגי הגידול בתקציב אג שיקו נכי  .עוד ציי  ,כי לאחר
שבמהל +שנת  2007סוכ גובה השיפוי ובהתא להמלצות דוח ועדת ברודט ,שעיקריה אומצו על
ידי הממשלה ,נקבע ,כי הגידול בתקציב אג שיקו נכי יהיה בס 74.5 +מיליו ש"ח בכל אחת
מהשני  2008ו  .2009לאחר מכ  ,יגדל תקציב השיקו ב  49.5מיליו ש"ח כל שנה.
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