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 משרד התיירות

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד התיירות נעשתה ביקורת בנוגע לסדרי השתתפותו של המשרד במימון 
ולהשתתפותו במימון פסטיבל הסטודנטים באילת , אירועי תיירות בכלל

במסגרת הביקורת נבדקו תהליכי קבלת ההחלטות בדבר .  בפרט2010בספטמבר 
יקוח והבקרה על השימוש בכספי אישור ההשתתפות במימון הפסטיבל וכן הפ

 .המשרד

 

 במימון אירועיםמשרד השתתפות ה

 תקציר

החוץ תיירות פועל להגדלת היקף תיירות הפנים ו)  המשרד-להלן (משרד התיירות 
המשרד מעודד קיום של אירועים בעלי אופי תיירותי באמצעות . למדינת ישראל

מוגדר" אירוע. "שיווקם ופרסומםהוצאות השתתפות במימון 
1

 , פעולה מושכת קהל
, יקהזמו, בתחומים כגון תרבות, הארץ ברחבי  פוטנציאל להגברת התיירותבעלת

 .ה לרגל לארץ הקודשי עליים דת המשלבימזון ואירוע, ספורט עממי, אמנות

 השר או -להלן ( ניקוב כשר התיירות' מר סטס מיסז כיהן2013ועד מרץ  2009ממרץ 
 -להלן (ל המשרד "מר נועז בר ניר כמנכ כיהן 2013ועד מאי  2009ומיוני , )שר התיירות

ח על "מיליון ש 7.7-כ  בפועל הוציא המשרד2008-2011בשנים  ).ל המשרד"מנכ
 .השתתפות במימון אירועים

אשר , לאומי- החליט המשרד להשתתף במימון פסטיבל סטודנטים בין2010ביולי 
 הפסטיבל או פסטיבל -להלן (באילת  2010 משך שלושה ימים בספטמברנ

 ההתאחדות או -להלן (בחסות התאחדות הסטודנטים בישראל , )הסטודנטים
 התקשר המשרד בהסכם עם ההתאחדות 2010באוגוסט ). התאחדות הסטודנטים

).  החברה-להלן (בפועל הופק הפסטיבל על ידי חברה פרטית . להפקת הפסטיבל
 14%שהם , ח" ש936,000ל השתתפות המשרד במימון הפסטיבל הייתה בסכום ש

 . מסך המימון בפועל בשנה זו33%- ו2010מסך התקציב של המשרד לאירועים בשנת 

 

__________________ 

, נט של המשרדבאתר האינטר המתפרסם לציבור ,"השתתפות באירועים תיירותיים"נוהל ההגדרה ב  1
 .ל"מעת לעת כחוזר מנכ



 א43דוח שנתי  526

 פעולות הביקורת

את סדרי השתתפות משרד  2011נובמבר -בדק בחודשים אפרילמשרד מבקר המדינה 
 במימון פסטיבל הסטודנטים ו ואת השתתפות, תיירות בכלליבמימון אירועהתיירות 

 הליכי קבלת ההחלטותובמסגרתה נבדקו ת ,הביקורת נעשתה במשרד התיירות. בפרט
 והפיקוח והבקרה על השימוש בכספי לאישור השתתפות המשרד במימון הפסטיבל

שאינן ,  בירורים והשלמות נערכו עם התאחדות הסטודנטים ועם החברה.המשרד
 .גופים מבוקרים

 

 עיקרי הממצאים

ר .1 י א ב ת  ו ר י י ת ה ד  ר ש מ ת  ו פ ת ת ש םה י ע קיימות שלוש דרכים  :ו
ממשלתיים-למימון פעילות גופים חוץ

2
התקשרות ,  השנייה;תקצוב ישיר,  האחת.

; ) חוק חובת המכרזים-להלן  (1992-ב"התשנ, חוק חובת המכרזיםלפי חוזית 
 חוק -להלן  (1985-ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3 תמיכה לפי סעיף ,והשלישית

 ).יסודות התקציב

השתתפות באירועים " באמצעות נוהל במימון אירועיםהמשרד שתתף  מ2008משנת 
בדרך בנוהל נקבע כי המשרד ישתתף באירועים . )נוהל אירועים -להלן ( "תיירותיים

 תקנות -להלן  (1993-ג" התשנ,ות חובת המכרזיםלתקנ) 30(3ה פי תקנ של מיזם על
ביצוע מיזם אשר יפעל בהתקשרות ל, המאפשרת פטור מחובת מכרז, )חובת המכרזים

  אירועיםמימוןהשתתפות המשרד ב,  ואולם.) תקנת המיזם-להלן (ללא כוונת רווח 
 .א לחוק יסודות התקציב3לפי סעיף בעלת מאפיינים של תמיכה  היא

בהסתמכו על , "מיזם משותף"בפועל כינה המשרד את השתתפותו במימון אירועים 
כך נולד . אים הנדרשים לפי תקנת המיזםאולם המשרד לא עמד על התנ. תקנת המיזם
 .שאינו תואם את ההסדר החוקי הנדרש, יצור כלאיים

. ה נוהלי אירועים שוניםשיש פרסם המשרד לציבור  פחות משלוש שניםמהלךב
בפרק זמן כה , השינויים התכופים בתנאי הסף ובקריטריונים של נוהל האירועים

וכן מקשים , ון מושכל של פעולותיהםאינם מאפשרים למארגני האירועים תכנ, קצר
 .על ניצול יעיל ושוויוני של התקציבים המיועדים למימון אירועים

ל  .2 ב י ט ס פ ם  ו ד י ק ב ת  ו ר י י ת ה ר  ש ל  ש ו  ת ו ל ה נ ת ה
ם י ט נ ד ו ט ס ל " מנכ- שר התיירות נפגש פעמיים עם מארגן אירוע הפסטיבל :ה

י החברה סברה ונראה כ, לאחר מכן קיבל ממנו השר מכתבים.  מחוץ למשרד-החברה 
וזאת עוד קודם שהנהלת המשרד , שהמשרד יאשר את השתתפותו במימון הפסטיבל

 . ידעה על הבקשה ודנה בה

המפיקה שהועסקה על ידי  עםרבת שנים לשר התיירות הייתה היכרות אישית 
נוכח זאת וכלל הנסיבות הקשורות . שהפיקה בפועל את הפסטיבל, החברה

__________________ 

, "1985-ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף ", 1.2005הנחיה   2
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ,ש לממשלה" הנחיית היועמ-להלן  (2009 אוגוסט(. 
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עולים , ח זה"המפורטות בדו, יבל הסטודנטיםלהשתתפות המשרד במימון פסט
 . ספקות בכל הקשור להתנהלותו התקינה של השר

ת .3 י ט ר פ ה  ר ב ח ל ם  י פ ס כ ת  ר ב ע בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה  :ה
נקבעו כללים שמטרתם למנוע מצבים שבהם ישמש גוף ) ש לממשלה" היועמ-להלן (
 .םלהעברת כספי משרד ממשלתי למי שאינו זכאי לה" צינור"

ואף הוצג , ולא מול ההתאחדות, התנהלותו העיקרית של המשרד נעשתה מול החברה
מחישוב שערך משרד מבקר המדינה עולה  .למשרד שהחברה היא מפיקת הפסטיבל

 מסך הוצאות ההפקה בפועל 79%-ח היא כ" ש936,000כי השתתפות המשרד בסך 
 חשש  אפואעולה. 49% אף שהתחייב למימון של עד, )ח" ש1,185,478(שהיו לחברה 

צינור להעברת כולביצוע ההתקשרות  באופן מלאכותיהתאחדות המשרד השתמש בש
ולכן לא הייתה זכאית לקבל , הפועלת למטרת רווח, חברה פרטיתלכספי המשרד 

 .כספים ישירות מהמשרד

ם .4 י ע ו ר י א ל  ה ו נ מ ת  ו ג י ר הליכי אישור השתתפות משרד התיירות  :ח
 : והיו רצופי כשלים, כלומר מנוהל אירועים, רך המלךלמימון הפסטיבל חרגו מד

המשרד קיבל את בקשת החברה כחודשיים לאחר תום המועד האחרון להגשת )  א(
 דיון הגורמים המקצועיים במשרד)  ב(;   הבקשות על פי נוהל אירועים ודן בה במועד זה

 ; רועבנושא הפסטיבל נעשה בנוכחות התאחדות הסטודנטים והחברה מפיקת האי
, ח באירוע"ל המשרד שהמשרד ישתתף בכמיליון ש"במהלך דיון זה הודיע מנכ)  ג(

 המשרד)  ד(;   קודם שהגורמים במשרד בחנו את טיב האירוע ועמדו על סיכויי הצלחתו
שלא בהתאם לסכום המרבי שנקבע בנוהל , ח" ש936,000העביר לטובת הפסטיבל 

 ,נימוק ענייני לייחודיות הפסטיבלא נמצא  ל) ה(;   ח לאירוע" ש350,000 -אירועים 
 .בהתנהלות המשרד לאישור השתתפותו בפסטיבלהחמורות חריגות את ההמצדיק 

, ה התקציבית לתקנ2010שניתנה ביולי  ,ח"מיליון שהתוספת התקציבית בסך כ
הועברה כמעט במלואה , אירועיםשבאמצעותה מממן המשרד את השתתפותו ב

המשרד לא פרסם לציבור את דבר תוספת תקציבית . בללהשתתפות המשרד בפסטי
 .ולא דן באפשרות השתתפותו בפסטיבלים אחרים, זו

ר  .5 ו ט פ ה ת  ד ע ו ּו ם  י ז ר כ מ ה ת  ד ע ו ת  ו ל ה נ ת ה ב ם  י ל ש כ
ן  ו מ י מ ב ד  ר ש מ ה ת  ו פ ת ת ש ה ר  ו ש י א י  כ י ל ה ב ת  ו י ד ר ש מ ה

ל ב י ט ס פ ב 3לא התקיים הליך לבחינת קיומם של מיזמים כנדרש בתקנה  :ה
את הפסטיבל הפיקה בפועל חברה פרטית הפועלת למטרת ; זיםלתקנות חובת המכר

 היעדר הפרסום מנע מגופיםו, לא פורסמה הודעה בדבר ההתקשרות כנדרש; רווח
ובכלל זה להשיג על בחירת ההתאחדות , מתחרים לדעת על קיומה של ההתקשרות

 -להלן (ועדת המכרזים המשרדית ; להציע עצמם לביצוע הפסטיבל להתקשרות או
פחּות  אינו לא בדקה אם חלקה של ההתאחדות במימון המיזם) עדת המכרזיםו

המשרד לא דרש ; ובפועל לא תרמה ההתאחדות מכספה דבר, ההפקהממחצית עלות 
לא נערך , כמו כן;  במכרזתיעשהעם צדדים נוספים של ההתאחדות התקשרות שה

 . מכרזיםהליך לאישור התאחדות הסטודנטים כספק יחיד בהתאם לתקנות חובת

בלי , על פי תקנת המיזםהציע לקיים התקשרות של המשרד  ץ המשפטיהיוע
שהתקיימו התנאים הנדרשים להתקשרות על פי תקנה זו ועל פי הוראות החשב 

 .הכללי
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  הפסטיבל שהוצג למשרד לאימות תקציבות אסמכתאדרשהלא ועדת המכרזים 
חדות בהתבססה על הוועדה אישרה את ההתקשרות עם ההתא. ושאושר על ידיה

בתקציב הוצגו . ולא על תקציב ההתאחדות, תקציב של הוצאות והכנסות של החברה
על , בעוד שהלכה למעשה הם כללו גם העמסת רווח לטובת החברה, הסכומים כעלות

 .רכיבי הפקת המיזם שהמשרד התחייב לממן

ר  .6 ד ע י תה ו ד ח א ת ה ל ם  ו ל ש ת ה ו ה  ר ק ל המשרד והחשב חתמו "מנכ :ב
עם ההתאחדות בלי לעגן בו דרישה להצגת האסמכתאות המבססות את על הסכם 

 .כמקובל באירועים אחרים, ההוצאות שהוצאו בגין הפסטיבל

ל ההתאחדות "דוח סיכום אירוע חתום בידי מנכ שההתאחדות תגישלא דרש המשרד 
על סמך שלוש חשבוניות מס שהוציאה המשרד שילם להתאחדות . ובידי גזברּה

בלי שבדק את מערכת החשבונות , פירוט כללי בלבד של ההוצאותובהן , החברה
 המשרד לא ביקש . כקבוע בהסכםקבל דוחות כספייםביקש ל ובלי ש,הנוגעת למיזם

 חשבוניות מקורמההתאחדות את פירוט ההוצאות בפועל לפי סעיפי ההסכם ולא דרש 
 .כמקובל בהשתתפותו באירועים אחרים, בגין הוצאות הפקת הפסטיבל

. ספי המשרד ניתנו כתמיכה בסכום כולל ולא תמורת הפעילויות שעליהן הוסכםכ
הוצאת כספי המשרד נעשתה בלא שאיש מהמשרד הקפיד על הבקרה הנדרשת 

 .לנחיצות ההוצאה ולתקינותה

לבין ההתאחדות שעמה , המשרד לא הבחין בין החברה שהפיקה את הפסטיבל בפועל
 .ח" ש477,360אחדות תשלומי יתר בסך לפיכך שילם המשרד להת. נחתם ההסכם

 

  והמלצותסיכום

בביקורת הועלו ליקויים קשים בהתנהלות משרד התיירות בדבר העברת מימון 
 מארגני אירועים בכלל ומארגני פסטיבל הסטודנטים -ממשלתיים -לגורמים חוץ

ש "המשרד חרג מתקנות חובת המכרזים ופעל בניגוד להנחיות היועמ.  בפרט2010
עולים ספקות בכל הקשור להתנהלותו , כמו כן. לה ולהוראות החשב הכללילממש

 .התקינה של השר

במתווה שמאפייניו  ,ממשלתיים-לגופים חוץעל המשרד לפעול לכך שהעברת כספים 
מדינה הנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב תיעשה באמצעות , מתן תמיכות

, וקריטריונים אובייקטיביים תנאי סף ,הכולל מבחני תמיכות, במוסדות ציבור
ש לממשלה ויפורסמו מבעוד מועד "שיאושרו על ידי היועמ,  ומדידיםשוויוניים

 .לציבור

ש לממשלה ולהימנע מהעברת כספים "על המשרד לפעול בהתאם להנחיות היועמ
ועל כן אינו יכול לפקח על פעילותו ואינו יכול , לגורם שהוא אינו רשאי להתקשר עמו

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שהמשרד השתמש בגוף . לבקר אותו
שעמו המשרד אינו רשאי , שהוא רשאי להתקשר עמו כדי להעביר את המימון לגוף

 .להתקשר

העברת תשלום למארגני האירועים תיעשה רק אחרי שבהסכמים עמם יעוגנו כל 
ל עמידה ההתחייבויות הנדרשות מהם ואחרי שהמשרד יבצע בקרות נאותות ע

 .בהתחייבויות הללו
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המשפטיות העומדות לרשותו להשבת תשלומי  לשקול את האפשרויותמשרד על ה
 .היתר ששילם

מבעוד מועד תכנית שנתית לחלוקת כספי התקנה בכפוף על המשרד לקבוע 
 .לקריטריונים ברורים וענייניים

. זים ותקנותיועל ועדת המכרזים לבחון בקשות המונחות לפניה על פי חוק חובת המכר
תפקיד היועץ המשפטי לשמור על . ליועץ המשפטי ולַחשב שמור מעמד מיוחד בוועדה

על החשב להבטיח כי ועדת . חוקיותו של הליך המכרז ולמנוע החלטה המנוגדת לדין
 .המכרזים לא תקבל החלטה החורגת מהוראות החשב הכללי

, בין היתר. הליקויים שהועלוהמשרד הודיע כי בעקבות הביקורת הוא פעל לתיקון רוב 
בשיתוף החשב הכללי ומשרד המשפטים לניסוחם ולפרסומם של , פועל המשרד

המשרד . 2014מבחני תמיכות להשתתפות המשרד באירועים ופסטיבלים החל בשנת 
 הן נובעות מן ההתקשרות עם המשרדעוד כל , התקשרויות עם צדדים נוספיםדורש כי 

כמו כן הנהיג המשרד שינויים באופן הדיווח של . כרזייעשו במ, לפי תקנת המיזם
משרד מבקר המדינה . מיזמים ודורש אסמכתאות נוספות כתנאי לאישור התשלום

 .רואה בחיוב את פעולות המשרד לתיקון הליקויים הקשים אשר עלו בביקורת

פסטיבלים ואירועים הם פעילות תיירותית חשובה הן מהבחינה המדינית והן 
, על משרד התיירות לגבש מדיניות להשתתפותו באירועים. כלכליתמהבחינה ה

שיעודדו צמיחה בתיירות באזורים השונים כחלק מתכנית הפיתוח התיירותית של 
ממשלתיים -העברת כספים על ידי המשרד לגופים חוץ, עם זאת. מדינת ישראל

 .צריכה להיעשות במסגרת כל דין ועל פי כללי המינהל התקין

 

♦ 
 

 מבוא

 ותיירות  ישראל במדינתלהגדלת היקף תיירות הפנים פועל)  המשרד-להלן (משרד התיירות  .1
  הוצאותאירועים בעלי אופי תיירותי באמצעות השתתפות במימוןם המשרד מעודד קיו. החוץ אליה

 ברחבי  פוטנציאל להגברת התיירותבעלת , פעולה מושכת קהל3מוגדר" אירוע. "שיווקם ופרסומם
ה לרגל י עליים דת המשלבימזון ואירוע, ספורט עממי, אמנות, יקהזמו, חומים כגון תרבותבת, הארץ

פסטיבלים , אטרוןיבמימון פסטיבל עכו לתבמהלך השנים כך למשל השתתף המשרד . לארץ הקודש
 .יקה ולמחול והילולת הבאבא סאלי בנתיבותזלמו

 השר או שר -להלן (  התיירותניקוב כשר' מר סטס מיסז כיהן2013ועד מרץ  2009ממרץ  .2
ל או " המנכ-להלן (ל המשרד "מר נועז בר ניר כמנכ כיהן 2013ועד מאי  2009ומיוני , )התיירות

 ).ל המשרד"מנכ

 1.61- בכ2009בשנת , ח" מיליון ש0.64- מימן המשרד אירועים בסכום של כ2008נת בש .3
 .ח" שני מיליו2.6-בכ 2011ובשנת , ח" מיליוני ש2.83- בכ2010בשנת , ח"מיליוני ש

__________________ 

באתר האינטרנט של  לציבור  המתפרסם,"השתתפות באירועים תיירותיים"נוהל ההגדרה מובאת ב  3
 .ל"מעת לעת כחוזר מנכ, המשרד
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משך אשר נ, לאומי- החליט המשרד להשתתף במימון פסטיבל סטודנטים בין2010ביולי  .4
בחסות התאחדות , ) הפסטיבל או פסטיבל הסטודנטים-להלן (באילת  2010 שלושה ימים בספטמבר
ר  התקש2010באוגוסט ).  ההתאחדות או התאחדות הסטודנטים-להלן (הסטודנטים בישראל 

 -להלן גם (בפועל הופק הפסטיבל על ידי חברה פרטית . המשרד עם ההתאחדות להפקת הפסטיבל
 .ח" ש936,000השתתפות המשרד במימון הפסטיבל הייתה בסכום של ). החברה

 את סדרי השתתפות המשרד במימון 2011נובמבר -משרד מבקר המדינה בדק בחודשים אפריל .5
 ,2012במהלך שנת . ות המשרד במימון פסטיבל הסטודנטים בפרט ואת השתתפ,אירועי תיירות בכלל

הליכי קבלת ובמסגרתה נבדקו ת ,הביקורת נעשתה במשרד התיירות. נערכו השלמות, לסירוגין
 והפיקוח והבקרה על השימוש בכספי  לאישור השתתפות המשרד במימון הפסטיבלההחלטות

 .שאינן גופים מבוקרים, חברה בירורים והשלמות נערכו עם ההתאחדות ועם ה.המשרד

 

 

 ממשלתיים-מימון פעילות גופים חוץ

- גופים חוץ-להלן (עמותות התיירות והרשויות המקומיות ידי  רבים נערכים על אירועי תיירות
  מהמשרד מימון חלקיותמקבלו, המקיימות את האירועים ופועלות ללא כוונת רווח) ממשלתיים

 . השתתפות בהוצאות הפקת האירועאףפורים  ובמקרים ס,בגין השיווק והפרסום

 ;תקצוב ישיר, האחת. ממשלתיים- קיימות שלוש דרכים למימון פעילות גופים חוץ,ככלל)  א( .1
; ) חוק חובת המכרזים-להלן  (1992-ב"התשנ, חוק חובת המכרזיםלפי התקשרות חוזית , השנייה

 חוק יסודות -להלן  (1985-ה"מהתש, א לחוק יסודות התקציב3 תמיכה לפי סעיף ,והשלישית
 ).התקציב

 הנחיית -להלן  (4הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לעניין תמיכה לפי חוק יסודות התקציב )ב(
 -להלן (יועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם ה,  את המשרד לקבועת מחייב)ש לממשלה"היועמ

 כי דרישות קובעת ההנחיהד עו. מבחנים שוויוניים לחלוקת סכום התמיכה, )ש לממשלה"יועמה
 .5כמותיות וסבירות,  אובייקטיביותיהיוהסף ואמות המידה למבחנים 

. השתתף המשרד במימון אירועים בדרך של תמיכה לפי חוק יסודות התקציב 2004עד שנת  )ג(
 -להלן  (6ציבור מדינה במוסדותהבהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב התמיכה נעשתה 

 .7) מבחני תמיכה או מבחני תמיכות-להלן  ( הכולל מבחני תמיכות בעמותות תיירות,)ותנוהל תמיכ

, ל המשרד דאז כי תופסק הפעלת מבחני תמיכות בעמותות תיירות" החליט מנכ2005בינואר  )ד(
שיתבססו על שיתוף פעולה לשיווק ולעידוד תיירות פנים בין המשרד , ויופעלו מיזמים משותפים

המיזמים המשותפים יאושרו על ידי . ממשלתיים-הגופים החוץ כלומר ,"ם האזורייםהגורמי"לבין 
שיתוף הפעולה במסגרת נקבע כי . ) ועדת המכרזים או הוועדה-להלן (ועדת המכרזים המשרדית 

הגורמים האזוריים ישתתפו מתקציבם במימון הפעילות אילו ו, את פעולות השיווקהמשרד יבצע 
הודגש שלא יועבר . ) תקנות חובת המכרזים-להלן  (1993-ג"התשנ, כרזיםתקנות חובת המלבהתאם 

 .ממשלתיים-לגופים החוץתקציב מהמשרד 

__________________ 

, "1985-ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3תמיכת המדינה במוסדות ציבור לפי סעיף ", 1.2005הנחיה   4
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ ) 2009אוגוסט(. 

 .259, )4(ד נא"פ, ˘¯˙ ‰ÚÂ�Ï Èˆ¯‡ ÔÂ¯Ë‡È˙ '˙ÂÈÂ�Ó‡‰Â Ú„Ó¯ � 3792/95ץ "בגראו לעניין זה   5
 .2569' עמ, )1992מרץ ( ÈÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜Ï 3986הנוהל פורסם ב  6
7

, )ÈÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜Ï 5170) 27.3.03 במומבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור פורס  
 .1932' עמ



 531 משרד התיירות

ש " המשנה דאז ליועמ-להלן () עוץיי(ש לממשלה "ליועמדאז  פנה המשנה 2010באפריל 
והעיר כי , )ש"היועמ -להלן (היועץ המשפטי של משרד התיירות  , מר עובד קדמיאל, )לממשלה

טעונים ביטול או לכן  ו,מבחני התמיכות של המשרד אינם עומדים בדרישות חוק יסודות התקציב
, ש לממשלה את ביטול מבחני התמיכות של המשרד" ליועמ דאז אישר המשנה2010במאי . החלפה

 לראש תחום משרד התיירות ,2011 במאי ,בעקבות הביקורת פנה. אולם הדבר לא פורסם ברשומות
בבקשה לפרסם הודעה ברשומות על אודות ביטול מבחני התמיכה של ,  המשפטיםחקיקה במשרד

 .8באותו החודש פורסם ביטולם ברשומות. המשרד

השתתפות באירועים " באמצעות נוהל במימון אירועיםהמשרד שתתף  מ2008משנת  )ה(
הנוהל  -ן להל(ל "מעת לעת כחוזר מנכ, באתר האינטרנט של המשרד המתפרסם לציבור ,"תיירותיים

) 30(3ה פי תקנ בדרך של מיזם עלבנוהל נקבע כי המשרד ישתתף באירועים . )או נוהל אירועים
בהתקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא ,  המאפשרת פטור מחובת מכרז,ות חובת המכרזיםלתקנ

 ). תקנת המיזם או המיזם המשותף-להלן (כוונת רווח 

 ÈÎ ‡ˆÓ� ˙�˘Ó2008ˆÚ· ÚˆÈ· ‡Ï „¯˘Ó‰ ‰ ‡Ï‡ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÂÓ ·Èˆ˜˙ ¯È·Ú
ÌÈÙÂ‚Ï ıÂÁ‰-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ,˜ÂÂÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ ÚÂˆÈ·Ï , ‡ÏÂ ‰ÎÈÓ˙Î ˙�ÈÈÙ‡˙Ó‰ Í¯„·

Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓÎ. 

 נקבע כי משרד ממשלתי יהיה פטור ממכרז בהתקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ת המיזםבתקנ .2
 . בתקנה שנקבעוובכפוף לתנאים,  תרבותתלמטר, בין היתר, ללא כוונת רווח

 לפעילות  ביותרדרך המימון המתאימהמהי  קביעהש לממשלה נקבעו מבחנים ל"בהנחיית היועמ
וכן נקבעו הכללים לבחינת השאלה אם מימון מסוים נעשה בדרך של , ממשלתיים-גופים חוץ

 :כך נקבע. תמיכה

כדרך של ידי רשויות המדינה  כדי לאפיין את דרך המימון הראויה של גוף מסוים על"
כגון היועץ המשפטי , על הגורמים העוסקים בכך באותה רשות, כמשמעותה בחוק, תמיכה
 כל מאפיין -לבחון את מידת העמידה של פעולת המימון במאפיינים הבאים , והחשב

 .וכולם יחדיו, כשלעצמו

יש לבחון האם הפעילות הממומנת היא מטלה שהמדינה  - קיום חובה של המדינה .א
השימוש , ככלל. מכוח חוק או מכוח זכויות יסוד חוקתיות של הנהנים מהפעילות, המחויבת ב

בתמיכות מיועד למקרים בהם מעוניינת המדינה לעודד ולהעצים פעילות מסוימת שהיא אינה 
, במקרים בהם מחויבת המדינה מכוח חוק לקיום פעילות או מימונה. מחויבת בה לפי חוק

 .ידי התקשרות חוזית או רכישת שירותים על, תקצובהדבר יעשה בדרך כלל באמצעות 

בעניינים ,  ככל שמוגבל שיקול דעתו של הגוף- השפעה על עצמאות הגוף הממומן .ב
, ידי המדינה-כתוצאה מכך שהפעילות מוכוונת ומוגדרת על, הנוגעים לפעילות הממומנת

אשר , המדינהידי -פוחתת הזיקה לתמיכות וגובר אפיון המימון כרכישת שירותים על
כי אין מדובר בפיקוח על פעילות הגוף , יודגש. עשייתה בדרך הרגילה היא באמצעות מכרז

 .אלא בהגדרה והכוונה של אופי ומהות הפעילות, הנתמך והתנהלותו

 ככל שהיוזמה לפעילות והאינטרס העיקרי לקיומה הם - מקור היוזמה לקיום הפעילות .ג
 ככל -וכן להיפך , דבר לכיוון זיהוי המימון כתמיכהמצביע ה, של הגוף מבצע הפעילות

מצביע הדבר , שהיוזמה לפעילות והאינטרס העיקרי לקיומה הם של המשרד הממשלתי
 ."לכיוון זיהוי המימון כרכישת שירותים או תקצוב

__________________ 

8   ÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜ÏÈ6233) 8.5.11( ,4066' עמ. 
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 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈÚÂ¯È‡ „¯˘Ó‰ ÔÓÓÓ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ  Ï˘ Í¯„·‰ÎÈÓ˙ :
Ï ‰·ÂÁ ‰�È„ÓÏ ÔÈ‡˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜˙‡Ê‰ ˙ÓÈÂÒÓ‰  ;ÌÈ�ÓÂÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚ÏÌÈ¯ÂÓ˘  
 ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ˙Â‡ÓˆÚ�˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÈ˜· ·Á¯ ;˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÚˆ·Ó ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ÂÓÊÈ˘ ‰Ï‡ Ì‰ 

˙ÂÏÈÚÙ‰ . Á˜ÂÏ Â�È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÂ˘Â�Î˙· ˜ÏÁÌ� ,˜ÂÂÈ˘·Ì˜Ù‰·Â Ì˙ ÌÈÚÂ¯È‡ Ï˘ 
‰Ï‡ .„·Ï· ÔÓÓÓ Ì¯Â‚ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ ,· ÏÏÎ ·¯ÂÚÓ Â�È‡ ¯˘‡ ÏÚ Á˜ÙÓ Â�È‡ Û‡Â ÌÈ�Î˙

ÂÏ ‰‚ˆÂ‰˘ ÈÙÎ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙È�Î˙ ÚÂˆÈ· . ÌÂ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÚˆ·ÓÏ ÔÂÓÈÓ ¯È·ÚÓ „¯˘Ó‰
ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ˙‚ˆ‰Â ˙ÂÈ�Â·˘Á „‚�Î ÚÂ¯È‡‰. 

„‚�Ó , ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰�ÈÎ"Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ" , ˙�˜˙ ÏÚ ÂÎÓ˙Ò‰·
ÌÊÈÓ‰ . „¯˘Ó‰ „ÓÚ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ ˙�˜˙ ÈÙÏ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙‰ ÏÚ
ÌÊÈÓ‰ ,˘ ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡ÓÓ ‰˘È¯„ ÔÂ‚ÎÌÈÙÒÂ� ÌÈ„„ˆ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰, Ô‰ Ì‡  ÔÓ ˙ÂÚ·Â�

„¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ,Ê¯ÎÓ· Â˘ÚÈÈ . ¯„Ò‰‰ ˙‡ Ì‡Â˙ Â�È‡˘ ÌÈÈ‡ÏÎ ¯ÂˆÈ „ÏÂ� ÍÎ
˘¯„�Î È˜ÂÁ‰. 

ף המארגן כינוסים  כי העברת כספים מכוח תקנת המיזם לגו9מבקר המדינה כבר העיר בדוח קודם
 .שהם במהותם תמיכה, אינה הדרך להעברת כספים

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÎÈÓ˙Î ‰ÂÓÎ ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÔÈÈ�ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ¯Â·Èˆ . ÔÂÓÈÓ‰ ÈÂ�ÈÎ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Ì˘·"Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ " ˙‡ Û˜˘Ó Â�È‡

‰˙Â‰ÓÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ˙È˙Ó‡‰  .·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ¯Á· Ì‡ÙÂ‚Ï ÌÈÙÒÎ ¯ÈÌÈıÂÁ -
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ, Í¯„· ˙ÂÎÈÓ˙Ï ‰ÈÈÙÂ‡· ‰ÓÂ„‰ , ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰·ÂÁ‰ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰

˙ÂÎÈÓ˙ È�Á·Ó·Â ˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â�· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ‡ÂÏÓ ,ÓÚÂÈ‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡È˘" ˘
˙ÂÓÂ˘¯· ÂÓÒ¯ÂÙÈ˘Â ‰Ï˘ÓÓÏ. 

 תשובת -הלן ל (2013 ומאפריל 2012המשרד מסר בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
, ש לממשלה בדבר התמיכה אינם רלוונטיים לפעילותו"כי מבחני התמיכה והנחיות היועמ) המשרד

ש לממשלה דאז ולחשב " הייתה ידועה למשנה ליועמ- שלא באמצעות תמיכות -וכי דרך פעילותו 
 .הכללי במשרד האוצר דאז

תמיכה אושר על סמך המידע כי ביטול מבחני ה, 2012מנובמבר , משרד המשפטים מסר בתשובתו
וכי לא בחן ולא אישר את אופן השתתפות המשרד , ולפיו המבחנים אינם פעילים, שמסר המשרד

 .כלומר התקשרות, באירועים לפי דרך המימון שתוארה לעיל

) ל" החשכ-להלן (פרסם אגף החשב הכללי שבמשרד האוצר , לאחר סיום הביקורת, 2012במאי 
לעומת , לתקנות חובת המכרזים) 30(3לביצוע מיזם משותף לפי תקנה התקשרות "הודעה בדבר 

. ל סוגיית השתתפות משרד התיירות במימון אירועים"באותה העת נידונה בחשכ". הליך תמיכה
נמסר כי השתתפות המשרד במימון , 2012מדצמבר , ל למשרד מבקר המדינה"בתשובת החשכ

 2013ל משרד התיירות הודיע בפברואר "מנכ. מיכותאירועי תיירות צריכה להתבצע במסגרת נוהל ת
המשרד יגבש נוהל אירועים בהתבסס על נוהל "לסגן בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר כי 

כדי שלא לפגוע בפעילותו השוטפת של המשרד אישר ". תמיכות שייבחן מול משרד המשפטים
ת פעילות המשרד בדרך תקנת  סגן בכיר לחשבת הכללית למשרד התיירות להמשיך א2013באפריל 

. והמשרד יחל לפעול על פיהם, שבמהלכה תושלם כתיבת מבחני התמיכה, המיזם לתקופת ביניים
 . בלבד2013זאת עד סוף שנת 

__________________ 

 .57' עמ, )Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ) 2006·, מבקר המדינה  9
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 ) תמיכת כפל-להלן  ( משרדי ממשלה לטובת אותה הפעילותכמהמטעם התמיכה סוגיית  .3
בנוהל תמיכות נקבע כי תמיכת ). ץ"בג -להלן ( בבית המשפט הגבוה לצדק  מספרדונה פעמיםינ

 כמהולא תפזר עצמה בין ,  בלבדמענק למוסד ציבורי מסוים תינתן מאת משרד ממשלתי אחד
, אפשר שתמיכה במוסד ציבור מסוים תינתן מאת יותר ממשרד אחד"נקבע כי . משרדי ממשלה

ם אחדים עליהם כאשר אותו מוסד ציבור פועל בהיקף ניכר בתחומי, במקרים יוצאים מן הכלל
שומה על בעלי , ואולם גם במקרים כאלה. 10"כגון חינוך ובריאות גם יחד, מופקדים משרדים אחדים

את גובה  קביעתם בעת , בחשבוןההבאבאמצעות , יתר הסמכות למנוע כפילות בטיפול או תמיכת
 .11 את מידת התמיכה שהמוסד מקבל ממקורות ציבוריים אחרים,התמיכה

תמיכת  כללים למניעת 13ש לממשלה" נקבעו בהנחיות היועמ7378/9712ץ " בבגבעקבות פסק הדין
העוסקות באותו סוג ) או יותר(לא יהיו שתי תקנות תקציביות : ש לממשלה קבע"היועמ. כפל

בו מוענקת במקרה ש ;אלא יש לאחד את התמיכה במסגרת תקנה תקציבית אחת בלבד, פעילות
יאוחדו , פי אמות מידה זהות או דומות על, ו דומהמשרדי ממשלה למטרה זהה אמכמה תמיכה 

ש לממשלה למבחני תמיכה " לא יינתן אישור היועמ;התקנות התקציביות לתקנה תקציבית אחת
 מקביל כל אימת שיימצא מבחן תמיכה, א לחוק יסודות התקציב3בהתאם להוראת סעיף , חדשים

 לרבות ביטול -יחויבו בשינוי , יליםמקב ושיימצא, תקנות תקציביות ומבחני תמיכה תקפים; תקף
 . כתנאי להמשך תמיכת המדינה באותו התחום-חלקם 

· Û˙˙˘‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÂÓÈÓÌÈÚÂ¯È‡ÂÓÈÈ˜˘  ÂÎÊ˘ ˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÂÈÂ˘¯ 
ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙Ï,ÌÈÚÂ¯È‡ Ì˙Â‡ ÔÈ‚· ˘ÓÓ  . ÔÂÓÈÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï

„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘˙È , ÌÂÈ˜Ï‡ ˙�˘· ÌÈÚÂ¯È2010, ¯˘‡  ÂÎÓ˙� ‰�˘‰ ‰˙Â‡·
 Ì‚ È„È ÏÚË¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó) ˘·"Á(: 

 

˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó 
˙È·Èˆ˜˙ ‰�˜˙ 

03-08-02-37 

 ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó

 Ë¯ÂÙÒ‰Â 
˙È·Èˆ˜˙ ‰�˜˙

59-03-31 
ÚÂ¯È‡‰ Ì˘/ 
Ï·ÈËÒÙ‰ 

 Ì˘ ˙Â˘¯‰ 
 ‰˙ÂÓÚ‰ Â‡ 
 ¯˘˜˙‰ ‰ÓÚ 

„¯˘Ó‰ 
ÒÓ ' ˙Â˘¯

‰˙ÂÓÚ Â‡ 
ÏÚÂÙ· ÌÂÏ˘˙ ¯Â˘È‡     

 500276001 עיריית עכו עכו 1,610,000 124,300 123,005
 500280003 עיריית צפת כלייזמרים 350,000 300,000 168,738
 500221015 א גליל עליון"מ קול המוסיקה בגליל 250,000 75,000 47,001
 500223094 א עמק יזרעאל"מ ימי חלב ודבש 80,000 20,000 20,000

 עמותת פסטיבל  מחולות כרמיאל 1,260,000 176,500 155,766
 מחולות כרמיאל

580310290 

מרכז תרבות נוער  צלילים במדבר 160,000 40,000 40,000
 וספורט רמת נגב

51154788 

__________________ 

 .לחוק יסודות התקציב) 1ח(א3עניין זה גם הוראות סעיף בראו   10
 קבע בית בוש, 154, )4(ד מד"פ, '˘¯ ‰Á‡Â Â˜˘¯‰ ÔÒ '� 'Á‡Â ‰ÁÂÂ¯‰Â ‰„Â·Ú 434/87ץ "ראו גם בג  11

 שאותו גוף להביא במניין שיקולי התמיכה בגוף פלוני תמיכות, ואף חייבת, המשפט כי המדינה רשאית
 .זוכה לקבל מגופים אחרים

 .433, )3(ד נב"פ, ‰˙¯·Ï‡¯˘È· ÌÈÈ¯·Ú‰ ÌÈÙÂˆ‰ ˙Â¯„˙Ò‰  'ÍÂ�ÈÁ‰ ¯˘ ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â �7378/97ץ "בג  12
 .ש לממשלה"אשר שולבה בהנחיית היועמ, )1998נובמבר ( 1.2003הנחיה   13
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 ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰ÓÂÏÏ‰ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ï ÔÂÓÈÓ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ -ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ,  Û‡ ÂÏ·È˜˘
Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙È˙¯Á‡  , ÌÈÚÂ¯È‡ Ì˙Â‡ ¯Â·Ú·˘ÓÓ . „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï ¯·„· ˙˜È„·

 „¯˘Ó ÌÚ ˘¯„�‰ ÌÂ‡È˙‰Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰. ˙‡Ê ÏÎ Â ‰˜ÈÒÙ‰ Û‡ ÏÚ Û‡ ÏÚ ˙ÈÈÁ�‰
ÓÚÂÈ‰"ÏÙÎ ˙ÎÈÓ˙ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓÏ ˘. 

כחלק , המשרד טען בתשובתו כי הוא מחויב להשתתף בפעולות השיווק והפרסום של אירועים
 .ננה תמיכהוכי השתתפותו זו אי, מייעודו ומתפקידו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È˙Â‰Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó , ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÓÈÓ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ ·Èˆ˜˙ ˙¯·Ú‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÓÈÓ ÔÈ·Ï˙ÂÏÈÚÙ ‰˙Â‡Ï  . Úˆ·˙Ó Ì‡

„ÁÈ Ì‚ ÌÈÎ¯„‰ È˙˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰˙Â‡Ï ÔÂÓÈÓ,  ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡Â‰ ¯·„‰ÎÈÓ˙ÏÙÎ ˙, 
¯ÂÒ‡‰‰ÏÚ  ÓÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÈÙ"‰Ï˘ÓÓÏ ˘. 

 

 

  היבטים ביישומו-נוהל אירועים 

1. ˙ È · È ˆ ˜ ˙ ‰  ‰ � ˜ ˙ ‰ Ó  ‰ ‡ ˆ Â ‰ Ï  Ì È � Â È ¯ Ë È ¯ ˜  ¯ „ Ú È  את  מממןהמשרד :‰
 14"תקנת אירועים ומופעים", 03-08-02-37תקנה תקציבית מספר בעיקר לפי השתתפותו באירועים 

בסך של ים  המשרד אירועמימן 2008-2011 בשנים ).תקנת אירועים התקנה התקציבית או -להלן (
 .ח"מיליון ש 7.7-כ

הקצאת משאבים ציבוריים צריכה להיעשות בהתאם " כי 15בדוחות קודמיםמבקר המדינה העיר 
ראוי גם שיינתן ביטוי מנומק בתיעוד לקשר בין אמות . לקריטריונים אובייקטיביים ושוויוניים

שרד הבינוי מ[המידה שנקבעו לבין תכנית העבודה המומלצת בידי הדרג המקצועי במשרד 
על משרדי הממשלה לפעול במסגרת "נקבע כי עוד ". והמאושרת בידי המנהל הכללי] והשיכון

החלוקה המפורטת בחוק התקציב ובתקנות ולהקפיד על זקיפת הוצאות והכנסות לתקנות 
יגדיר אמות ] משרד הבינוי והשיכון[ראוי שהמשרד , כדי להבטיח זאת. התקציביות המתאימות

 .16" לכל תקנה תקציבית שיפרטו את התנאים המותרים לחיוב התקנהמידה ברורות

‡ˆÓ� ÌÈÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓÏ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Ï Ë¯Ù ÈÎ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰�˜˙‰Ó ,ÏÚ Â¯˘Â‡˘ ÈÙÎ 
ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÂ¯È‡ „¯˘Ó‰ ÔÓÈÓ, Â¯˘Â‡ ‡Ï ¯˘‡ 

˙ÂÚˆÓ‡· Ï‰Â� ‰Ê . ˙�˘· Ï˘ÓÏ ÍÎ2010„¯˘Ó‰ ÔÓÈÓ  : „ÏÂÓ‰ ‚Á ÈÚÂ¯È‡) ˙ÒÙ„‰
Â ˙Â�ÓÊ‰ÌÈÁ¯Ù È¯Ê ˙˘ÈÎ¯ ,ÈÂ� ÈˆÙÁ ,ÌÈÒ¯ÙÂ ˙Â�˙Ó(;˙È˙�˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙Ï·Ë ÌÂ‚¯˙ ; 

·¯Ú ˙ÁÂ¯‡;È¯ˆÂ� ‰�˘ ÁÂÏ ˙˜Ù‰ ;¯ÂÈÒ ÈÓÈÏ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ;˙Â�ÂÓ˙ ˙˘ÈÎ¯  , ‰ÎÈÓ˙ È˙Â¯È˘
ıÂÚÈÈÂ;¯Â‡‰ ˙·˘ Ò˜Ë ¯Â„È˘ ;„ÏÂÓ‰ ‚Á· ‰˜ÂÏÁÏ ÌÈ˜˙ÓÓ ;ÔÂÏÓ È˙· ˙Â¯Á˙ . 

__________________ 

14
 .30-15-03-37ח גם מתקנה " ש425,000-כ המשרד אירועים בסכום של  מימן2008בשנת   
 בפרק על התקצוב והבקרה התקציבית במשרד הבינוי והשיכון, )È˙�˘ ÁÂ„54·) 2004 , מבקר המדינה  15

 ,)1994 (È˙�˘ ÁÂ„44 ; 201' עמ, )2000 (·È˙�˘ ÁÂ„50 ראו גם . 320, 315' עמ, )·È˙�˘ ÁÂ„ 54 -להלן (
 .142' עמ

16   È˙�˘ ÁÂ„54· ,320' עמ. 



 535 משרד התיירות

, בהשתתפותו, סביר בתשובתו כי לשיטתו משמשת תקנה תקציבית זו לכלל האירועיםהמשרד ה
המשרד מסר עוד כי . על כל ההוצאות הרלוונטיות הכרוכות בהם, ביזמתו ובביצועו של המשרד

 .הנוגעות לאירועים במסגרת התקנה התקציבית, מעתה ואילך יקים קרן להוצאות שונות

Î „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ‰ÙÂ˜ ˙˘Ó˘Ó ˙È·Èˆ˜˙ ‰�˜˙ ,
ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰�ÓÓ ‰‡ˆÂ‰ ÏÎ ÔÎ ÏÚÂ ÔÈ„‰ ÈÙ , ÌÈ¯Â¯· ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰·Â

ÌÈÈ�ÈÈ�ÚÂ .ÔÈÙÎ„ ÏÎÏ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰ ,˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ„ÈÂ ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡ÏÏ, ˙„‚Â�Ó 
Ï‰ ÈÏÏÎÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ . ˙Â˘ÚÏ ÔÈ‡˙È·Èˆ˜˙ ‰�˜˙· ˘ÂÓÈ˘,‡ „Â„ÈÚ ‰˙¯ËÓ˘  ÌÈÚÂ¯È

˙Â¯ÈÈ˙Ï ÌÈÚÙÂÓÂ , ÏÒ ˙�˜˙ÎÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï„¯˘Ó‰ Ï˘  .Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,
¯Â„Ò Ï‰Â� ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰ ÏÎ ,˘‡¯Ó ÚÂ·˜Â ÚÂ„È , ÔÈ·˘ ¯·Â„Ó

 ÔÈ·Â ÌÈÈ˜‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï‰Â�·˘ ÛÒÂ� Ï‰Â�· ¯·Â„Ó˘ „¯˘Ó‰ Ú·˜È‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ. 

נוהל ("ועים שהמשרד משתתף בהם נקבע נוהל ייעודי המשרד מסר בתשובתו כי למרבית האיר
 .2013במסגרת תכנית העבודה לשנת , עם זאת יבחן המשרד מחדש את אופן הפעילות"). אירועים

2. Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ï ‰ Â � ·  Ì È � Â È ¯ Ë È ¯ ˜ ‰ Â  Û Ò ‰  È ‡ �  פרסם המשרד 2008בינואר  :˙
 להגיש הצעות 17םבו הזמין את ציבור מארגני האירועיו, באתר האינטרנט שלו נוהל אירועים
 פרסם המשרד 2011מאז ועד יוני . "מיזם משותף"במסגרת , להשתתפות המשרד באירועי תיירות

 . חמישה נהלים דומיםודע

כי תנאי הסף והקריטריונים להשתתפות המשרד באירועים השתנו מנוהל הביקורת העלתה  )א(
ע השתנה מנוהל לנוהל עד בכל אירוהמזערי המשתתפים מספר  בדברכך למשל תנאי הסף . לנוהל

שמהן נגזר שיעור השתתפות , הוצאות ההפקה של האירועיםבעניין תנאי הסף , כמו כן. שבוטל כליל
ח או " ש750,000-לאחר מכן לו, ח" שני מיליו1-3-ח ל" שני מיליו3-ירד מ, המשרד באירועים

מאפייני . חות לפח" ש750,000 הוא עמד על 2010שפורסם באוקטובר בנוהל ; ח"מיליון של
 לעתים תנאי סף ולעתים ו והי, מפעם לפעםו השתנ, מגוש דן מקום התרחשותו דוגמת מרחק,האירוע

 של האירוע להביא להגדלת תיירות החוץ או תיירות כוחו. השתתפות המשרדגובה קריטריון ל
  הסיועגובההפנים למקום האירוע משמש בחלק מהנהלים גם תנאי סף וגם קריטריון לבחינת 

 .תנאי זה אינו ניתן למדידה או לכימות,  כך או כך.ולעתים רק תנאי סף לבחינתו, לאירוע

 ˙˘˘ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÈÏ‰Â�, „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘  ¯Â·ÈˆÏ·ÍÏ‰ÓÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ˙ÂÁÙ  , ÌÈÈÂ�È˘‰Â
Ï‰Â�Ï Ï‰Â�Ó ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰Â ÛÒ‰ È‡�˙· ,˜Ú ¯ÒÂÁ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó· ˙Â· . ‰‡¯�

È�È„Ó ıÓÈ‡ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ ÈÎ˙Â¯ÈÈ˙ ÈÚÂ¯È‡ „Â„ÈÚÏ ‰¯Â„Ò ˙ÂÌ‰· ‰ÎÈÓ˙ÏÂ  . ÌÈÈÂ�È˘‰
 ÌÈÙÂÎ˙‰Â ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜·ÛÒ‰ È‡�˙· , È„Ó ˘„Á Ï‰Â� ÌÂÒ¯Ù‰ÓÎÌÈ˘„ÂÁ  ,‰ ˙ÈÈÁ„ „ÚÂÓ

˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ï ÔÂ¯Á‡‰ÔÓÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï  , ˙˘‚‰Ï ÌÈÏ‰�‰Ó ˜ÏÁ· Ú·˜�˘ ¯ˆ˜‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ
˙Â˘˜·‰ -ÂÚÙ Ï˘ ÏÎ˘ÂÓ ÔÂ�Î˙ ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡ÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡  Ì‰È˙ÂÏ Ì‰Ï ÚÈÈÒÈ˘

˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ· Ïˆ�Ï˘ ·Èˆ˜˙‰  ¯˘‡ÓÚÂ¯È‡Ï „¯˘Ó‰ . ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÌÈ˙ÚÏ
˙Ï·˜˙ÓÚÂ¯È‡‰ È�ÙÏ „·Ï· ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ Â‡ ˙ÂÚÂ·˘  .˙Â‡Ó‚Â„: „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ 

˙Ùˆ· ÌÈ¯ÓÊÈÈÏÎ‰ Ï·ÈËÒÙ·, ËÒÂ‚Â‡ ÚˆÓ‡· Í¯Ú�˘ 2008, ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂÂ· ‰¯˘Â‡  
·-29.7.08 ;ËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˙ÏÈ‡· ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·È,· Í¯Ú�˘ -14.4.11 , ‰¯˘Â‡

· ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂÂ·-11.4.11 ,ÚÂ¯È‡‰ È�ÙÏ „·Ï· ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘. 

__________________ 

מפעיל ונושא ברוב ההוצאה הכספית , מפיק, מתכנןוהוא , ינו למטרות רווחגוף שאמארגן אירוע הוא   17
 .בגין האירוע
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לטענתו . המשרד הסביר בתשובתו כי הוא רשאי להפיק לקחים ולשנות את הנוהל מדי שנה
 עוד הסביר. השינויים בנהלים מעידים על דינמיות ועל התאמת מדיניותו למצב המדיני המשתנה

כמו כן טען כי אישור . המשרד כי הקריטריון בדבר מספר המשתתפים הורד מפני שלא היה מדיד
הסכם מסגרת לפעילות משותפת של עיריית אילת  נכלל ב2011פסטיבל הסטודנטים באפריל 

 .ולכן אושר ביום זה, 11.4.11-שאושר ב, )ראו להלן (והמשרד

 ,)2/2010 נוהל -להלן  (1.4.10-31.3.11 לתקופהנוהל השתתפות המשרד באירועי תיירות , כמו כן
. 28.3.10 למשרד עד יוגשופיו   קבע שהצעות להשתתפות באירועים על,24.2.10-ב שפורסם לציבור

 שישהעל מארגני אירוע להעביר למשרד תכנית , בנוהל זה נקבע כי לצורך קבלת השתתפות המשרד
הנה . 2010ספטמבר -יתקיימו בחודשים אפריללמעט אירועים ש, לפני מועד קיומולפחות חודשים 

בשל פרסומו , הנדרשים לגבי אירועים אלו, המשרד הקל בלוחות הזמנים להגשת הבקשות, כי כן
 .המאוחר של הנוהל

 ÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ¯Â·ÈˆÏ ÌÒ¯ÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈ‰ÏÏÚ ÏÂÚÙÏ ÈÙÂ.Ï ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰  ¯˘‡· Ï‰Â� ÏÎ Ô∆ÎÂ˙Ó Ô˜Â¯Ó ÏÈÚ

‡Â‰ :ÚÂ¯È‡Ï Ï‰Â�‰ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó Ï‰Â�‰ ˙Â˘È¯„· ÚÂ¯È‡‰ „ÂÓÚÈ˘ ÌÂ˜Ó·. 

ש לממשלה מחייבת את המשרד לקבוע מבחנים שוויוניים לחלוקת "הנחיית היועמ, כאמור )ב(
 .כמותיות וסבירות, ובכלל זה דרישות סף ואמות מידה אובייקטיביות, כספי התמיכה

·‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È˜ÏÁ Ó Ï‰Â�· ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰‰ÌÈ„È„Ó Ì�È‡ ÌÈÚÂ¯È‡.  ˙Â‡Ó‚Â„
È‡˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï-Ô‰ ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ Ì˙ÓÎÏ ¯˘Ù‡ :Ï‡Èˆ�ËÂÙ Â‡ ıÂÁ‰ ˙Â¯ÈÈ˙ ˙Ï„‚‰Ï 

ÌÈ�Ù‰ ˙Â¯ÈÈ˙;  ˙ÎÈ˘ÓÏ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ÏÎÓ Ï‰˜ ˙Âˆ˜ı¯‡‰. 

ל של אירוע נעשית הערכת הפוטנציא. המשרד טען בתשובתו כי משרד התיירות הוא משרד מקצועי
אף שהקריטריונים אינם . עבודה רבת ניסיון ודוחות שהוכנו עבור המשרד, על סמך עמדה מקצועית

 צוות מקצועי המסייע בעבודת -ולכן בצוות אירועים , ניתן לשקול אותם ולפעול לפיהם, מדידים
להלן (דת המכרזים העובד לפי סדרי העבודה הקבועים בנוהל אירועים וממליץ לווע, ועדת המכרזים

 . משתתפים הגורמים המקצועיים בעלי הידע להעריך אירועים-)  צוות אירועים-

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÚÂ¯È‡· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÓÂÚÏ Ì‚ Ì˙Â‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ì‰È�È· ˙ÂÂ˘‰Ï Ô˙È�˘ ‰Ï‡Î .ÔÎ ÂÓÎ , ÛÂ‚˘ È„Î

˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‚È˘‰Ï ÏÎÂÈÂ�ÈÈ�Ú· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ  ,ÌÈ¯Â¯· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÏÚ , ÌÈ„È„Ó
„·Ï· ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÂˆ È¯·ÁÏ ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈË˘ÙÂÓ ‡ÏÂ ÌÈ„ÈÁ‡Â. 

)‚(  ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ˘·È‚ Â‡ „Â˜È�Ï ‰ËÈ˘ ÏÔÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÎÏ „È„Ó Ï˜˘Ó Ô˙Ó .
ÍÎÈÙÏ‰ÙÂ‚Ï ˙�Á·� ‰˘˜· ÏÎ  ,‰ È„È· ‰È‰˙˘ ÈÏ·¯È„Ï ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰ËÈ˘ „¯˘Ó ‚Â

˙Â˘˜·‰ .¯ÂÓ‡Î , ˙„ÚÂÂÏ Ô˙Â‡ ÔÈÎÓÂ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÔÁÂ· ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÂˆ‰ÌÈÊ¯ÎÓ . ˙„ÚÂ
Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰‰ÚÈ¯Î‰˘˜· ÏÎ È·‚Ï ‰˘˜·Â  ‰�ÂÚ ‡È‰ Ì‡ ÚÏ‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ,Í‡ Ô˙Ó ‡ÏÏ 

¯ËÓ¯Ù ÏÎÏ „Â˜È�Â Ï˜˘Ó. ÔÈ‡ ÌÂ˘ ‡ÂÙ‡ ˙‡ ËÂÙ˘Ï Í¯„  ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÙ„Ú‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ
˙˜„ˆ‰˙ËÏÁ‰ . 

ש של המשרד בנושא מבחני "יועמ לש לממשלה" ליועמדאזפנה המשנה  2010באפריל , כאמור
במבחן את התנאי  למשרד כי יש לבטל או להחליף כותבבמכתב זה העיר ה. התמיכה של המשרד

מבחן התמיכה אמור . כנדרש, ולא נקבעת מראש, התמיכה נגזרת מעלות האירוע"ש, תמיכהה
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ולא להתבסס על , שבתקנה התקציבית הרלבנטיתלהבנות את אופן חלוקת הכסף מתוך סך הסכומים 
מהדברים עולה כי על משרד ממשלתי לקבוע מראש את מסגרת ". עלות האירועים הנתמכים

שקופים , אובייקטיביים, פי תנאים כמותיים על, ממשלתיים-התקציב לחלוקה לגופים חוץ
 .ושוויוניים

˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ËÈÏÁÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ‰ˆ˜ÂÈ‰˘˜· ÏÎÏ , ÒÒ·˙‰· ÏÚ ‰ ¯È‰ˆ‰˘ ÌÂÎÒ‰
 Ô‚¯‡Ó‰Â˙�ÂÂÎ·˘Ï ÚÈ˜˘‰ ·ÚÂ¯È‡‰ ÌÂÒ¯ÙÂ˜ÂÂÈ˘·Â  . „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘·Â�È‡ „˜�Ó 

‰˘˜·· ÔÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÎ ˘‡¯Ó ,‰˘˜·Ï ‰˘˜·Ó ˙Â�˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ˘ È¯‰ Ì‡˙‰· 
ÚÂ¯È‡‰ Ô‚¯‡Ó ·˜�˘ ‰˘˜·‰ ÌÂÎÒÏ . ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ „Â˜È� ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰ ‰È‰ eÏ

‰‰Ê ‰„È„ÓÂÎÏ ˙Â˘˜·‰ Ï , ÌÂÎÒ ˙Ï·˜Ó ‰˙ÈÈ‰ ‰˘˜· ÏÎ˘ È¯‰‰‰È·ÈÎ¯ ˙‡ Ì‡Â˙ , ÔÙÂ‡·
· È�ÂÈÂÂ˘‰‡ÂÂ˘‰Ï ¯‡˘˙Â˘˜·‰ . 

 .המשרד הודיע בתשובתו כי יבחן קביעת קריטריונים מדידים יותר

Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÚÂ·˜ ,˙ÂÈ˙�˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙¯‚ÒÓ·,  ÂÏÈ‡·
 È‚ÂÒÂ ÍÂÓ˙Ï ÔÈÈ�ÂÚÓ ‡Â‰ ÌÈÚÂ¯È‡ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Â�Âˆ¯· Í¯„ ÂÊÈ‡· . Í¯„ ÏÎ·˘ ¯Á·È ‰·

„¯˘Ó‰ ,˙Â„ÈÁ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÂÈÏÚ Â ÏÚÈ�ÂÈÂÂ˘Â˙. 

3. · È ˆ ˜ ˙ ‰  ˙ � ˘  Í Ï ‰ Ó ·  ˙ È · È ˆ ˜ ˙ ‰  ‰ � ˜ ˙ ‰  È Ó Â Î Ò ·  È Â � È  ,כאמור :˘
 המשרד אירועים  מימן2008בשנת . תקנת אירועיםמתוך המשרד מממן את השתתפותו באירועים 

שתנה במהלך ת אירועים התקנתקציב . קציבית נוספתתח גם מתקנה " ש425,000-כבסכום של 
כך ,  בדרך של העברות תקציביות ובהתאם למדיניות שר התיירות,ל"פי החלטת המנכ השנה על

 10.7- לכ2008-ח ב"ש 730,000-כ גדל מ)הכולל עודפים שהועברו משנים קודמות (שסכום התקנה
 :)ח"בש (2008-2011בשנים  להלן השינויים בתקציב התקנה .2011ח בשנת "מיליון ש

¯·Óˆ„ È�ÂÈ ¯‡Â�È  

728,000 573,000 420,000 2008 

3,171,000 2,015,000 1,145,000 2009 

6,443,000 4,623,000 1,122,000 2010 

10,734,000 - 1,062,000 2011 

ועדת צוות האירועים ּוחברי ודאות בקרב -גורם לאישינוי סכומי התקנה במהלך השנה  )א(
 ריבוי בעקבותיוחוסר ודאות זה גורר .  לאשר לכל בקשהשהם מורשיםרזים בנוגע לסכומים המכ

ועדכון חוזר ונשנה של הסכומים המוקצים לאירועים , דיונים חוזרים באותם האירועים, ישיבות
 .השונים

ואינו מוטמע בבסיס , המשרד הסביר בתשובתו שרוב התקציב לאירועים מתקבל במשך כל השנה
וכי ,  לא נדחו בקשות עקב בעיית תקציב2008-2011כמו כן הודיע המשרד כי בשנים . התקציב

 .הם מספקים מענה לכולם, להפך. שוויון-השינויים בתקציב אינם גורמים להפליה ולאי

במהלך השנה גדלים סכומי השתתפות המשרד בחלק התקנה  גובהבעקבות שינוי כי נמצא  )ב(
שהתקיימה , בפרוטוקול מישיבת צוות אירועים: 2009ד בשנת כך למשל התנהל המשר. מהבקשות

ח לשנת "לנוהל תקציב של מיליון שיוקצה  בהנחה שהתקבלונכתב שהחלטות הצוות , 15.3.09-ב
ל להגדיל את ההיקף "בכוונת השר והמנכ" נקבע כי 21.6.09-בפרוטוקול צוות אירועים מ. 2009
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ואולי , ח" ש350,000המדובר בתוספת של . נוהל זהפי  התקציבי המיועד להשתתפות באירועים על
בישיבה זו אף הוחלט על הגדלת סכומי השתתפות המשרד בחמישה ". ח בהמשך" ש500,000בעוד 

ד יום אח, 22.6.09-אולם ב.  באמצע חודש מרץ להמלצות שהתקבלו בישיבההשוואהב, אירועים
הוגשו המלצות לסכומים דל וכי ל לצוות שהתקציב הוג"הבהיר המנכ, לאחר דיון קודם בלבד

 הצפויה להתקבל ,הוסבר כי לאור תוספת התקציב 24.6.09-הצוות בבישיבה . מוגדלים פעם נוספת
החליט צוות האירועים לאשר בשלב הראשון תקציב לחמישה , 2009אוגוסט -בחודשים יולי

מרץ -ים בינוארהמתוכננים להתקי, יתר האירועים.  שיתקיימו בחודשים הקרובים בלבדאירועים
להלן הסכומים השונים  . שיועבר התקציב הנוסףיידי צוות האירועים בשנית אחר דונו עליי, 2009

ת ועדת ו בגין אותם אירועים והחלט,האירועים בכל אחת מישיבותיו ידי צוות שהומלצו על
 :)ח"בש (המכרזים בעניינם

 ˙„ÚÂ

ÌÈÊ¯ÎÓ 
 ˙ÂÂˆ

ÌÈÚÂ¯È‡

 ˙„ÚÂ

ÌÈÊ¯ÎÓ 
 ˙ÂÂˆ

ÌÈÚÂ¯È‡

 ˙ÂÂˆ

ÌÈÚÂ¯È‡

 ˙ÂÂˆ

ÌÈÚÂ¯È‡

15.9.09 17.8.09 30.6.09 24.6.09 21.6.09 15.3.09 
‰·È˘È‰ ÍÈ¯‡˙

ÚÂ¯È‡‰ 

 המחולות בכרמיאל 150,000 200,000 300,000 300,000 דוןילא נ דוןילא נ

 הכליזמרים בצפת 150,000 200,000 300,000 300,000 דוןילא נ דוןילא נ

 אז בים האדום'הג 150,000 150,000 175,000 175,000 דוןילא נ דוןילא נ

 עכו לתיאטרון ישראלי אחר 150,000 200,000 200,000 200,000 דוןילא נ דוןילא נ

250,000  קלסי בים האדום 150,000 200,000 דוןילא נ דוןילא נ 250,000

100,000  יקה קאמריתז למואומיל-ביןאילת  100,000  70,000 דוןילא נ דוןילא נ 100,000

100,000  הילולת הבאבא סאלי 100,000 100,000 דוןילא נ דוןילא נ 100,000

 תיאטרון רחוב בבת ים 25,000 25,000 25,000 25,000 דוןילא נ דוןילא נ

ולכן התקציב נקבע רק באוגוסט אותה ,  הייתה שנת בחירות2009המשרד הסביר בתשובתו ששנת 
ואת האירועים , משרד תקצב את האירועים הראשונים במהלך השנהה, אשר על כן. השנה

 .המאוחרים יותר תקצב המשרד רק אחרי שהתקבלה יתרת התקציב

 Ì¯Ë ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ÂÏÁ ÔÂÓÈÓ‰ Û˜È‰· ÌÈÈÂ�È˘ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÒÂ‚Â‡· ·Èˆ˜˙‰ ˙ÚÈ·˜. 

בישיבת .  המשרד במימון פסטיבלים בקשות להשתתפות36 דן צוות אירועים ואישר 11.11.10-ב
,  לגבי ארבע בקשות גובה השתתפות המשרדבדבר עודכנה ההמלצה 16.12.10-בצוות האירועים 

, ח" ש295,000-ח ל" ש140,000-באותן בקשות מכך שסך הכול גדל סכום ההשתתפות המומלץ 
ל כי "הערת המנכבהצוות נימק את שינויי המלצתו . 11.11.10-שהתקבלו בהמלצות הצוות  לעומת

השינויים בהמלצות . ידי מתן תמריץ ראשוני לאירועים אלה על, ת לאירועים חדשיםיש לעודד יזמֹו
 :)ח"בש (בטבלה שלהלןצוות האירועים מפורטים 
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„ÚÂÂ ˙ 
ÌÈÊ¯ÎÓ 

 ˙ÂÂˆ 
ÌÈÚÂ¯È‡ 

 ˙ÂÂˆ 
ÌÈÚÂ¯È‡ 

 

20.12.10 ,7.2.11 16.12.10 11.11.10 
‰·È˘È‰ ÍÈ¯‡˙

ÚÂ¯È‡‰ 

 בטובא זנגריה) פסטיבל בדואי(אלף יום ולילה  40,000 100,000 100,000

 מאירים את הנגב בבאר שבע  40,000 75,000 75,000

 ווקאליל בנצרת עלית 40,000 70,000 70,000

 מסע אהבה לים המלח 20,000 50,000 50,000

295,000 295,000 140,000 ‰Ò"Î 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÂÚ·Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ˙È˙�˘ ˙È�Î˙ „ÚÂÓ „
ÌÈÚÂ¯È‡· ,· „ÂÚ Ô�ÎÂ˙Ó‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ ˙‡ Û˜˘˙˘ Ì¯ËÏÁÈ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÂˆ ÔÂ„Ï 

·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ· , „ÂÓÚÏÂ·ÂÊ ‰ÚÈ·˜ . ˙Â˘˜·· Ô„ „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î‰ÓÎ·ÌÈ··Ò  , ˜¯ ¯˘‡Ó
 ˙Â˘˜·‰ ˙¯˙È ˙‡ ¯È˙ÂÓÂ ÔÂ˘‡¯‰ ··Ò· ˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁÌÈ‡·‰ ÌÈ··ÒÏ , ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ

‰ ·Èˆ˜˙˘ ·ˆÓÔ˜Â¯˙È ‰�˜˙ ,È˘ ˙Â˘˜·‰ È˘È‚ÓÂÈ··ÒÏ ÂÁ„ÌÈ‰ ÌÈ¯ÁÂ‡ÓÈ Â˜Ê�È.„‚�Ó  ,
 ¯Á‡Ï˘ ÔÎ˙ÈÈ˙ ˙Ï·˜�˘ ˙Â˘˜·‰ È˘È‚Ó ÂÎÊÈ ‰�˘‰ ÚˆÓ‡· ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂÈ ··Ò· Â�Â„

¯ÁÂ‡Ó ·Èˆ˜˙·  ‰Â·‚· ¯˙ÂÈ‰‡ÂÂ˘‰�˘ ˙Â˘˜·Ï ÈÔÂ˘‡¯‰ ··Ò· Â�Â„ ,¯Á‡ ˙‡ÊÂÈ ÈÚÂ¯È‡˘ 
 ¯·Î ÔÂ˘‡¯‰ ··Ò‰ÂÓÈÈ˜˙‰ . È�˘‰ ÌÈ·ˆÓ ÂÏÏ‰ÂÙÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â�Â¯˜Ú· ÌÈÚ‚ ,‰˙Â�È‚‰ ,

˙ÂÙÈ˜˘‰Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡‰ ,Ì‰· ·ÈÂÁÓ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ¯˘‡. 

4. Ì Â Ò ¯ Ù:בתקנה. התקשרות לביצוע מיזם הפועל ללא כוונת רווח ה מסדיר תקנת המיזם 
ב 3הליך לבחינת קיומם של מיזמים בהתאם לתקנה נקבע כי התקשרות לביצוע מיזם מחייבת 

דבר בהמשרד לפרסם הודעה  במסגרת הליך זה נדרש .)ב3 תקנה -להלן  (לתקנות חובת המכרזים
 . לפחות ימי עבודה21 למשך,  של מינהל הרכש הממשלתיההתקשרות באתר האינטרנט

נוהל השתתפות משרד התיירות  שהוגשו במסגרת נידונו בקשות 28.7.09-בדיון ועדת המכרזים ב
 השתתפות המשרד ואושרה, )2/2009רועים נוהל אי(באירועים קטנים במסגרת מיזם משותף 

 .ח" ש480,000בסכום כולל של , בחמישה אירועים

 ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï‰Â� ÌÂÒ¯Ù ÈÎ ‰Ú·˜ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂÏ ˙ÈËÙ˘Ó ˙ˆÚÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï¯‰ÂÂ· „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ÈË�-13.7.09 ÏÚ ‰�ÂÚ  ˙˘È¯„ÚÓ˘ÓÎ ÌÂÒ¯Ù‰‰ 

 ‰�˜˙·3· . ‰˜ÓÈ� ‡È‰˙‡Ê˘ ÍÎ· " ¯Á‡Ó ˜¯ „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÂÙ Ï‰Â�‰Â
 ÌÂÈ·13.7.09 , ÂÙÏÁÈ ÔÂ˘‡¯‰ Ï·ÈËÒÙ‰ ÌÂÈ˜ „ÚÂ ¯Á‡Ó ¯˘Â‡˙ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰21ÌÂÈ  , ÔÎÂ

ÛÒÂ� ·Èˆ˜˙ Â�˘È ÈÎ ÌÚË‰Ó , Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�Ë˜ ÌÈÚÂ¯È‡· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï
Ï‰Â�‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· ,Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚÈ˘ ÏÎÎ." 

¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· Ï‰Â�‰ ÌÂÒ¯Ù ÈÎ „ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â�È‡
 ˙‡ ÛÈÏÁÓ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÏ·˜Ó ÌÈÙÂ‚‰ÔÂÓÈÓ , Ï‰�ÈÓ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡·

 Í˘ÓÏ È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰21ÌÈÓÈ  , ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰�˜˙Ó3· .˙�ÂÂÎ ‰�˜˙‰ ÔÈ˜˙Ó  ‰¯Â¯· 
„ÁÂ-‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÈÚÓ˘Ó. 

 .קנת המיזםהמשרד מסר בתשובתו כי יפנים הערה זו בהתאם ללשון ת
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5.  ˜ Â Â È ˘  ¯ Â · Ú  Ô � È ‡ ˘  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  Ô Â Ó È Ó ·  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰
Ì Â Ò ¯ Ù Â: ושיווקםנוהל אירועים נועד להשתתפות המשרד בהוצאות פרסום אירועים, כאמור . 

 ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯˘È‡ „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-ÈÒÏ˜‰ Ï·ÈËÒÙ·   ÌÈ�˘· ÌÂ„‡‰ ÌÈ·
2009Â -2010 - Ï˘ ÔÂÓÈÓ 100,000˘ "‰�˘ ÏÎ Á ,Â·Ú· Ï˘ ˙ÂÒÈË ¯" ˙Ú„ È‚È‰�ÓÂ ÌÈ�Ó‡

ÂÁÓ Ï‰˜"Ï " Ì‡˙‰· ‡Ï˘ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ÈÏÏÎÏ. 

 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „¯˘ÓÏÈÎ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ú·˜�˘ ˙ÚÓ  ÔÓÓÏ 
ÌÈÚÂ¯È‡ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ Ï˘ Í¯„· , ˙Â�˜˙Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ 

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ, ‰È‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ì‰· ˜Â·„. ¯·„ ‰˘Ú� ‡Ï ‰Ê. 

 

✯ 

 

Ì‰· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙ ÈÚÂ¯È‡ „Â„ÈÚÏ ‰·È˜ÚÂ ‰¯Â„Ò ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ . ÏÎ·
¯Á·È˙˘ Í¯„ , ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ÛÒ È‡�˙ ,ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘ ÌÈ„È„ÓÂ 

ÌÈÚÂ¯È‡· Â˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ,¯Â·ÈˆÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÂÓÒ¯ÂÙÈ ¯˘‡. 

ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â¯
Ì‰Ó ÌÈ¯Ê‚�‰ ‰¯˜·‰ È�Â�‚�Ó ˙‡Â ÌÈÚÂ¯È‡· , ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ

ÂÏÏ‰ ÌÈÏÏÎÏ. 

 

 

 2010ספטמבר , פסטיבל הסטודנטים באילת

 לירידה ניכרת ה הובילעובדה זו. ל לעיר אילת"בעשור האחרון ירד מספר התיירים המגיעים מחו
 כדי לבחון מהן הדרכים לעידוד .18 הוקפא הפיתוח התיירותי בעירבד בבד. ריםבתפוסת החד

מטרת הליך המיצוב . התיירות לאילת הזמין משרד התיירות עבודה למיצוב העיר אילת ולמיתוגּה
כלומר לעיר נופש מרכזית ולעיר של פסטיבלים , הייתה להפוך את אילת לבירת הים האדום

עבודת "טיוטת . באמצעות פיתוח תיירות החוץ והפנים אליה, מייםלאו-איכותיים וכינוסים בין
הגדירה את קהל היעד הרצוי לעיר  ) עבודת המיצוב-להלן  (2010מאוגוסט , "מיצוב ומיתוג אילת

; אקונומי בינוני ומעלה-תיירים ממדינות השוק האירופי בני מעמד סוציו;  ומעלה25בני : אילת כך
צרכני חופשה שנתית ; קהל הפוקד השתלמויות וכינוסים;  ואמידהמשכילה, אוכלוסייה תרבותית

 .בני גיל הזהב; 16משפחות עם ילדים עד גיל ; שנייה

 

 

__________________ 

 .72' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , מבקר המדינה  18
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 ייזום הפסטיבל

הלכה . בחסות התאחדות הסטודנטים,  נערך פסטיבל סטודנטים באילת2010בספטמבר , כאמור
ן הפסטיבל הייתה בסכום השתתפות המשרד במימו. למעשה הופק הפסטיבל על ידי חברה פרטית

משרד מבקר המדינה בדק את תהליך קבלת ההחלטות של המשרד באישור . ח" ש936,000של 
כמפורט , ההתקשרות עם התאחדות הסטודנטים ואת הליכי ההתקשרות והפיקוח על ההתקשרות

 .להלן

נציגי שבה נטלו חלק , ל המשרד"מנכבנושא הפסטיבל אצל   ראשונה נערכה פגישה21.7.10-ב .1
נציגי החברה ו) ר ההתאחדות דאז" יו-להלן (הסטודנטים בישראל דאז התאחדות ר "יו, המשרד
, ל החברה לשר התיירות"של מנכ) ראו להלן (9.6.10-הפגישה עסקה במכתב בקשה מ. הפרטית

בסך , 2010 ספטמבר ראשיתהשתתפות המשרד במימון פסטיבל הסטודנטים המתוכנן להתקיים בל
 .ח"של מיליון ש

 במרץ ובאפריל , נפגש שר התיירות פעמייםלפגישה זוארבעה חודשים קודם הביקורת העלתה כי כ
 את ל החברה"מנכהציג  הללו בפגישות.  מחוץ למשרד-החברה ל "מנכ -מארגן האירוע  עם ,2010

 הסביר למשרד מבקר המדינה החברהל "מנכ. הפסטיבל לשר במטרה לקבל ממנו חסות לאירוע
 ,"וכן אמר שישמח לתמוך בפסטיבל מסוג זה, מאד התלהב ואהב את הרעיון" כי השר 2011 ביוני

ל החברה שני "ואכן שלח מנכ.  פרטי הפסטיבלוצגובה ישוהציע לו להגיש בקשה מסודרת למשרד 
 ).' מכתב ב-להלן  (9.6.10-וב) ' מכתב א-להלן  (24.5.10-ב: מכתבים בנושא לשר

... לאחר קיום דיון בנושא ובחינת יכולתנו בהקמת אירוע שכזה: "יצוין בין היתר כ' במכתב א .2
בבקשה ללקיחת חלק ואף להפקה , במקביל לפניה למשרד התיירות, הוחלט לקיים אירוע זה

לבקש מכבוד השר לקיים פגישה בשיתוף הגורמים ] נו[לצורך כך ברצונ... משותפת של אירוע זה
ובחינת השתתפות משרד , ל האירועים שהיו עד כההמקצועיים במשרדו בה נערוך פרזנטציה ש

 ".התיירות בפרויקט ייחודי זה

 . כי אינו מכיר את המכתב האמור2011שר התיירות אמר לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר 

 ובהמשך 24.5.10בהמשך לפנייה מתאריך " :בכתבו' ל החברה למכתב א"התייחס מנכ' במכתב ב
ם לקיום נופש סטודנטים והסברה בינלאומי באילת ולאור הסכמתך לפגישה בה הוצג בפניך מיז

 ".העקרונית לשיתוף פעולה

 ,ל"למנכ' ב כי הוא העביר את מכתב 2011שר התיירות אמר לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר 
 כי 2011ל המשרד אמר לנציגי משרד מבקר המדינה באוקטובר "מנכאך , 2010מיד עם קבלתו ביוני 

יתכן שהמכתב הגיע אלי . קרוב יותר לתחילת יולי, כנראה": 'ב יודע מתי הגיע אליו מכתב נואיהוא 
 ".בפגישת עבודה עם השר

הוא הסביר שהפנייה , 2011בפגישת שר התיירות עם נציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר  .3
תיים במילים  המס,9.6.10מיום גם כן , מכתבוכראיה לכך הציג , אליו נעשתה על ידי ההתאחדות

 ).'ג מכתב -להלן " (ר התאחדות הסטודנטים" יו...,בברכה"

 ¯˘‰ ‚Èˆ‰˘ ·˙ÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â„Á‡˙‰‰ Â‚ÂÏ ˙‡ ‡˘Â� Â�È‡ÂÌÂ˙Á Â�È‡.  ·˙ÎÓ
‚ ' Â�ÎÂ˙· „Â‡Ó „Ú ‰ÓÂ„ ·˙ÎÓÏ· 'Î�Ó Ï˘" ‰¯·Á‰ ÏÍÈ¯‡˙ Â˙Â‡Ó,  ÌÏÂ‡ ·˙ÎÓ·‚' ,

 ÈÎ ·˙Î� ‡Â‰ ÚÂ¯È‡‰ ÌÊÈ‰¯·Á‰„Á‡˙‰‰ ‡ÏÂ ˙Â . ·˙ÎÓ‚' ÌÈÏÈÓ· Á˙ÂÙ " Í˘Ó‰·
 ÍÈ¯‡˙Ó È·˙ÎÓÏ24.5.2010 Â�˙˘È‚ÙÏ Í˘Ó‰·Â ˘ÌÊÈÓ‰ ÍÈ�ÙÏ ‚ˆÂ‰ ‰·." 

 כי 2011כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר ', גבהתייחסו למכתב , ר ההתאחדות דאז"יו )א(
 עם נראה לי לא הגיוני שיצא מכתב ממני לשר התיירות במאי או ביוני שכן אינני זוכר שנפגשתי"
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כל , אם זכרוני אינו מטעה אותי, ]2010[עד חודש יולי . השר לפני הפגישה בחודש יולי בנוגע לנופש
 ". שטיפלה בנופש הזה על רוב נגזרותיו]החברה[פ עם משרד התיירות הגיעה דרך "התייחסות לשת

מעולם לא אותר במשרדי ההתאחדות "'  כי מכתב ג2012ההתאחדות מסרה בתשובתה מדצמבר 
כי מדובר במכתב אשר לא , עובדה שהוא אינו נושא לוגו של ההתאחדות מחזקת את התחושהוה

 ".יצא ממשרדיה

הוכן במשרדי '  כי ייתכן שמכתב ג2013ל החברה הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה בינואר "מנכ
 .אשר בטעות נשלחה לשר, החברה כטיוטה

)·( ˘‚„ÂÈ ÈÎ ‰ ˙˘ÂÏ˘·˙ÎÓ ÌÈ ‡ÏÂ„ÚÂ˙�Î�‰ ¯‡Â„· ¯˘‰ ˙Î˘Ï Ï˘ Ò .ÔÎ ÂÓÎ , ˙‡
‚ ·˙ÎÓ ' ‡Ï ¯È·Ú‰¯˘‰„¯˘Ó· Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚Ï . 

 לרבות ,עמם שוחחו נציגי משרד מבקר המדינה במהלך הביקורתש ,יצוין כי כל עובדי המשרד
 .'ג-ו' א ים של מכתבם לא ידעו על קיומ,ש"היועמול "המנכ

È‡ ÈÎ „¯˘ÓÏÂ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-ÂÓ‡‰ ÌÈ·˙ÎÓ‰ „ÂÚÈ˙ Ï‰�ÈÓ ÏÚ „ÈÚÓ ÌÈ¯
¯˘‰ ˙Î˘Ï· Ò�Î� ¯‡Â„ È¯·„ ÌÂ˘È¯Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÔÈ˜˙ ‡Ï. 

 ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰ÓÊÈ‰˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ˙˘ÂÏ˘Ó ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯·Á‰ „ˆÓ ‰˙˘Ú� Ï·ÈËÒÙ· ‰ÎÈÓ˙ ˙Ï·˜Ï , ¯˘˜˙‰Ï È‡˘¯ ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ¯ÂÓ‡Î ¯˘‡

ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ‰ÓÚ. 

 ובטרם אישר המשרד את תמיכתו הכספית הפסטיבל במשרדעוד לפני הצגת , 10.6.10-ב)  א( .4
התאחדות הסטודנטים " :ולפיולמנהלי סניפים בחברת נסיעות מכתב   הוכנה טיוטת,בפסטיבל

... ]ההדגשה אינה במקור[ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ‰¯·Á, הארצית
הינו נופש סטודנטים , רנו לקיים לקראת שיתופי פעולה עתידיים רביםהמיזם הראשון אותו בח

את ...  סטודנטים8,000-ובו צפויים להשתתף כ, 2.9.2010-·אשר עתיד להתקיים ... בינלאומי
 ).ההדגשה במקור]" (החברה[הנופש מפיקה מחלקת ההפקות של 

ר " תשובת היו-להלן  (2012ר ההתאחדות דאז הודיע למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי "יו
 ‡ÌÂ˙Á Â�Èהעובדה שאותו מכתב "הוא הוסיף כי . כי לא זכור לו ששלח את המכתב האמור) דאז

כמו כן ". מגבירה את החשש שמכתב זה הינו טיוטה שלא נשלחה בסופו של יום ,]ההדגשה במקור[
 .ציין כי מבירור שערך בחברת הנסיעות עולה כי אין הם מכירים את המכתב האמור

לצורך , הוכן על ידי מאן דהוא בהתאחדות" כי המכתב 2012ההתאחדות הוסיפה בתשובה מדצמבר 
מתוך כוונה לשולחו לאחר , ועם משרד התיירות] החברה[מ עם "משלוח במקביל לניהול המו

 ".ההתקשרות בפועל

 אחת המפיקותהודיעה ,  חודש לפני הפגישה הראשונה עם הנהלת המשרד,22.6.10-ב )ב(
  בספטמבר מתכננת התאחדות הסטודנטים2-ב" לאמרגן כי ,) המפיקה-להלן (ה חברעסיקה השה

ש של "לערוך סופ, ]חברת נסיעות[ ו]ההדגשה אינה במקור[ ·˘Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˙הארצית 
 ."]'ולהקה ב' להקה א[מה שנסגר עד עכשיו זה , שיכלול הופעות גדולות, מסיבות ובילויים באילת

 פורסמה מודעה להרשמה לפסטיבל הסטודנטים באתר אינטרנט של 9.7.10-י בעוד נמצא כ )ג(
‰ÚÂ¯È‡· ÌÈ¯ÈÁÓ "במודעה פורסמו שמות האמנים שיופיעו וצוין ש. אחת מאגודות הסטודנטים

Ú ÌÈ„Ò·ÂÒÓ"˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó È] ההדגשה אינה במקור."[ 
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בל נעשו ימים עד  עם האמנים שהופיעו בפסטיהחברהההתקשרויות של רוב , נוסף על כך )ד(
 .ל המשרד בעניין הפסטיבל"הפגישה הראשונית אצל מנכ מועד - 21.7.10י שבועות לפנ

 „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰˘˜·‰ ÏÚ ‰Ú„È „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰˘ Ì„Â˜ „ÂÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰· ‰�„Â Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· , ¯·ÎÂ Ï·ÈËÒÙ· ÂÚÈÙÂÈ˘ ÌÈ�Ó‡ ÌÚ ‰¯·Á‰ ‰¯˘˜˙‰ ¯·Î

Â˙Â‡ „Ò·ÒÈ „¯˘Ó‰˘ ÌÒ¯ÂÙ. 

ל החברה "טען מנכ, 2013ל החברה בינואר "בפגישה שנערכה בין נציגי משרד מבקר המדינה למנכ
ל החברה טען שהשר הביע "מנכ. כי לא ניתנה מצד השר שום הבטחה להשתתפות המשרד בפסטיבל

 ".לצאת לדרך"ואנשי החברה פירשו התלהבות זו כאילו אפשר , התלהבות עקרונית מהרעיון

ר "כי יו)  תשובת השר-להלן גם  (2012ובתו למשרד מבקר המדינה במאי השר הודיע בתש
ולצורך קידום אינטרסים שלהם , ועל דעת עצמם בלבד, ל החברה מצאו לנכון"ההתאחדות דאז ומנכ

וזאת אך ורק על בסיס התלהבות , להפריז ולציין כי נרקם שיתוף פעולה עם משרד התיירות, בלבד
 .השר מהרעיון

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÈÂ‡¯ ÂÈ�ÈÚ· ˙È‡¯� ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÓÊÈ Ì‡˘ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó , ‰¯È·Ú‰Ï ÂÈÏÚ
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â�‰ ÈÙ ÏÚ ‰�ÈÁ·Ï „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Ó‡ ÔÓÊ·

‡˘Â� Â˙Â‡· .¯ÂÓ‡Î ,Î�Ó ÌÚ ˘‚Ù� ¯˘‰"‡˘Â�· ÌÈ·˙ÎÓ Ï·È˜Â ‰¯·Á‰ Ï , ÈÎ ‰‡¯�Â
Ë˜ÈÂ¯Ù· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ¯˘‡È „¯˘Ó‰˘ ‰¯·Ò ‰¯·Á‰. 

 

 

 הליכי אישור הפסטיבל במשרד התיירות

ל החברה להשתתפות " העביר השר את בקשת מנכ2010בסוף יוני או בראשית יולי , כאמור .1
 פרטי האירוע המתוכנן מסרובמכתב נ. ל המשרד"לטיפול מנכ) 'מכתב ב(משרד התיירות בפסטיבל 

יזם האירוע "עוד נכתב כי . ל" סטודנטים מהארץ ומחו6,000-וצוין כי באירוע צפויים להשתתף כ
 הרים את הדגל ולקח  סטודנטים300,000-גוף המאחד בתוכו כ, התאחדות הסטודנטים הארצית

, נושאת בהתחייבות הכלכלית להפקת האירוענכתב גם כי החברה היא ה". חסות מרכזית על האירוע
 ובכלל זאת ,בועהאירוע כללה סוף שתכנית . והיא מתמחה בהפקת אירועים ונופשים לסטודנטים

ליליות  פעילויות ומסיבות, הרצאות, כהמסיבות בֵר,  מראש במלונותותלינה וארוחות בוקר שנרכש
 פרסום ,בין השאר, שכללה, במכתב תוארה התכנית השיווקית. בהשתתפות אמנים מפורסמים

 קת להפות תקציב מפורטפו דרישותצור, כמו כן. בשלטי חוצותובעיתונות , ברדיו, באינטרנט
 של המשרד כספית לקיים את האירוע דרושה השתתפות שכדיוצוין , ח" ש4,285,000האירוע בסך 

 .ח"בעלות של כמיליון ש

-ב.  המשמשת את המשרד למימון אירועים תקציב תקנת האירועים נוצל במלואו2010ביוני  .2
 7.9כום של להעברת ס, 2010משרד מאפריל ה אישרה ועדת הכספים של הכנסת את בקשת 7.7.10

ח " מיליון שתכלל העברזה סכום .  כללית לסעיף משרד התיירות"רזרבה"ח מסעיף "מיליון ש
 .לתקנת אירועים

ל בכיר "סמנכ, ש ומר אורן דרורי" בהשתתפות היועמ7.7.10-ל המשרד דיון ל" זימן מנכ5.7.10ביום 
 . פסטיבלים באילתבנושא, )ל השיווק" סמנכ-להלן (וראש מינהל השיווק 
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:  ובשיווקםםלתמוך בתפעולבכוונת המשרד ש, ארבעה אירועים חדשים באילתבדיון  ל הציג"המנכ
בדיון  .תריאטלון של אירופההאליפות ו "ּבּול-ֶרד "פסטיבל, פסטיבל הסרטים, סטודנטיםהפסטיבל 

במצב ... לצורך תמיכה בתפעול פסטיבלים יש צורך בנוהל תמיכות"ש כי " הבהיר היועמהאמור
 ולבחון האם ניתן לעשות זאת באמצעות נוהל תמיכות או ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�Ï Ï‰Â� ˙Â�·Ï ÌÈ·ÈÈÁים הקי

·ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏ·ÈËÒÙ „Â„ÈÚÂ ÚÂÈÒ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ... ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ. התקשרויות
ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜באילו תקופות, סף מינימאלי לפסטיבל:  ובין היתר , ‰˜Ù‰‰ ÍÂ˙Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡·Â

 „¯˘Ó‰Û˙˙˘‰Ï ÔÎÂÓ ‰È‰È .תקיים רק עם ]י[] שיתוף פעולה[פ "קריטריון בסיסי יהיה שהשת
 ).ההדגשות אינן במקור ("גורמים שאינם למטרות רווח

)‡( Î�Ó‰˘ Û‡˘ ‡ˆÓ�"Ó ÔÂÈ„· ‚Èˆ‰ Ï-7.7.10ÌÈÚÂ¯È‡ ‰Ú·¯‡  ,·-21.7.10 ‡Â‰ 
˘ ÔÂÈÏÈÓÎ Ï˘ ÍÒ· Û˙˙˘‰Ï ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰˘ ÚÈ„Â‰"�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ ÔÂÓÈÓ· ÁÌÈË . ·ˆÓ·

¯˙Â� ‡Ï ‰Ê ,ÔÎ Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ·Èˆ˜˙. 

) ל" תשובת המנכ-להלן גם  (2012ל המשרד הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל "מנכ
לדבריו . לא יצאו לפועל מסיבות שאינן תלויות במשרד, "ּבּול-ֶרד "פסטיבלכי פסטיבל הסרטים ו

 .2012אליפות התריאטלון נדחתה לאפריל 

 הייתה לדון בטיוטת דוח מיצוב ומיתוג 7.7.10-המשרד הסביר בתשובתו כי מטרת הדיון ב )ב(
העיר אילת
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 בוועדת המכרזים נימק המשרד את ההתקשרות לקיום פסטיבל הסטודנטים בכך .
 .שאירוע זה עולה בקנה אחד עם מטרת מיצוב העיר אילת כעיר פסטיבלים בעיקר לצעירים

¯ÂÓ‡Î ,‰ ·ÂˆÈÓ‰ ˙„Â·ÚÍÎ ˙ÏÈ‡ ¯ÈÚÏ ÈÂˆ¯‰ „ÚÈ‰ Ï‰˜ ˙‡ ‰¯È„‚ : È�·25‰ÏÚÓÂ  ;
ÂÈˆÂÒ „ÓÚÓ È�· ÈÙÂ¯È‡‰ ˜Â˘‰ ˙Â�È„ÓÓ ÌÈ¯ÈÈ˙-‰ÏÚÓÂ È�Â�È· ÈÓÂ�Â˜‡ ; ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡

˙È˙Â·¯˙ ,‰„ÈÓ‡Â ‰ÏÈÎ˘Ó ;ÌÈÒÂ�ÈÎÂ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ „˜ÂÙ‰ Ï‰˜ ; ˙È˙�˘ ‰˘ÙÂÁ È�Î¯ˆ
‰ÈÈ�˘ ; ÏÈ‚ „Ú ÌÈ„ÏÈ ÌÚ ˙ÂÁÙ˘Ó16 ;·‰Ê‰ ÏÈ‚ È�·. 

¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÈÙÂ¯ÙÏ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ 
ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ Ï˘ „ÚÈ‰ Ï‰˜ , Â�È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È�ÙÏ ‰ÏÚÂ‰˘ ˜ÂÓÈ�‰ ÍÎÈÙÏÂ

·ÂˆÈÓ‰ ˙„Â·Ú ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó. 

ל "בקשת מנכ, בין היתר, ל שבה נידונה" התקיימה פגישה בין השר למנכ14.7.10ביום  .3
 .להשתתפות המשרד במימון פסטיבל הסטודנטים, ה לשרשהועבר, החברה

„ÂÚÈ˙ ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ ÍÂ˙· ÂÊ ‰„Â·Ú ˙˘È‚ÙÏ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ. 

ל עדכן את השר מה נעשה מאז קיבלת "המנכ"משרד התיירות הסביר בתשובתו כי באותה פגישה 
Ó� ‡Ï ÔÈÈ„Ú Íˆ‡‰ ‰„¯כשבועיים קודם לכן ומסר כי הנושא טרם טופל ו, )מכתב ב(את המכתב 

‰Ê ·Â˘Á Ë˜ÈÂ¯Ù· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰�ÂÎ�‰) "ש אשר "לפגישה זומן היועמ). ההדגשה אינה במקור
שכן תוקפו של , לא ניתן לקחת חלק בפרויקט זה] ההדגשה במקור[˘·ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ˙¯‚ÒÓ מסר "

במיוחד בעיתוי בו העיר , השר הסביר והדגיש את חשיבותם של פסטיבלים לעיר אילת. הנוהל פג
ש סבר כי "היועמ. שהמשרד יפיק את הפסטיבל, ש"לאור הערת היועמ, ל הציע" והמנכ.'רדומה'

הוצע , במקום זאת. המשרד לא צריך ליטול אחריות על ביצוע הפסטיבל ועל כן שלל רעיון זה
שהביצוע והאחריות על הפסטיבל תהיה של התאחדות הסטודנטים ולאחר שהיא תציג את מתכונת 

__________________ 

 .2010מאוגוסט , עבודת מיצוב ומיתוג אילת  19
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ולאחר מכן יוחלט על הסעיפים בהם ישתתף , ם המקצועיים של המשרדהפסטיבל והתכנית לגורמי
 ".ל"לצורך כך זומנה הישיבה אצל המנכ. המשרד

ש "לא מכיר סיטואציה שבה יועמ" כי הוא 2011בנובמבר שר התיירות אמר למשרד מבקר המדינה 
מכתב האת מעבר לזה שהעברתי ... לא התקיימה פגישה כזאת. אמר שלא ניתן לקיים את הפסטיבל

 ".ל ואחרים"לא דיברתי על זה עם המנכ, ל המשרד"ט למנכ" דרך רמ9.6.10-ב] 'ב[

„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÚ ¯˘‰ Ï˘ ‰˘È‚Ù ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰ÈÙÏÂ
 ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰-Î�Ó‰ "ÓÚÂÈ‰Â Ï" ˘-Â˙„ÓÚ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ ÚÈ·‰ ‰·˘  , ‰�È‡
¯˘‰ È¯·„ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó. 

התאחדות ר ה"לבין יונציגי המשרד ו  המשרדל"מנכ בין פגישה התקיימה 21.7.10-ב, כאמור .4
 .הסטודנטיםפסטיבל למשרד את לראשונה  החברה הציגה שבה ,החברהונציגי 

 ÔÂÈ„Ï ‰�ÓÊ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Î�Ó‰ Ïˆ‡"‰ÁÏ˘� Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï  „¯˘Ó· 
·-18.7.10 , ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ „·Ï·ÔÂÈ„‰ È�ÙÏ,¯Âˆ ‡ÏÂ ¯Ù ‰Ï ÂÙÏ·ÈËÒÙ‰ ¯·„· ÌÈË ,˙Â·¯Ï 

· ·˙ÎÓ ,'¯ÚÂ˘Ó‰ Â·Èˆ˜˙Â ÚÂ¯È‡‰ ˙È�Î˙ ËÂ¯ÈÙ Â·Â .ÍÎÈÙÏ ,‡Ï ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ È„È· ‰È‰ 
 ÈÈÂÎÈÒ ¯·„· ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· ÌÈÈ˜Ï ÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ

ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ,˙È�Î˙‰ ·ÈË ,„ÂÚÂ ˙Â˘¯„�‰ ˜ÂÂÈ˘‰Â ‰˜Ù‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ. 

, ל"לפרסם את האירוע בחו קשהל השיווק העיר שיהיה "עולה שסמנכהדיון  מפרוטוקול )א(
 ראשית בתקייםפסטיבל אמור להשה אףבסוף יולי רק הדיון כאמור נערך (עקב לחץ הזמן 

 הסביר כי דיון זהכבר בכי , 2011ביוני  ,ר ההתאחדות דאז אמר למשרד מבקר המדינה"יו). ספטמבר
כי עד אותה פגישה אצל ו ,ל"טודנטים יוכלו להגיע לאירוע מחו קצרה לא ברור כמה סהבהתראה כ

 הורה 21.7.10- בדיוןבתום ה .ל"הפסטיבל בחו  פעולה לפרסוםשום ההתאחדות נקטהל לא "המנכ
 ובכפוף כך שיושלמו בתוך שבעה ימים,  הפסטיבל את הליכי אישורזרזל לעובדי המשרד ל"המנכ

 .לאישור ועדת המכרזים

)·( ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓÎ�Ó‰ ¯Ó‡ ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙· „ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÈ„"˘ Ï" ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰
 Ï˘ ÌÂÎÒ „Ú Û˙˙˘‰Ï1˘ÏÓ "˜ÂÂÈ˘Â ÌÂÒ¯Ù ˙Â‡ˆÂ‰· ¯˜ÈÚ·Â Á ,ÂÁÓ ÌÈ�Ó‡Â"Ï." 

משרד התיירות הודיע בתשובתו כי הפרוטוקול אינו משקף את הסדר הכרונולוגי שבו נאמרו 
ל נאמרה בסוף "אמירת המנכ, דלטענת המשר, כמו כן. אלא נערך לפי סדר המשתתפים, הדברים

 .וכי מדובר באמירה כללית מאוד ולא מחייבת, )כפי שמופיע בפרוטוקול(הדיון ולא בתחילתו 

 ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈ�ÂÈ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰È‰˘ ÈÙÎ ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ , ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ÍÎ

Â�È˜˙ ˙˜È„·˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙. 

 הודיע המשרד כי בעקבות הביקורת כל הפרוטוקולים משקפים את הסדר הכרונולוגי 2013באפריל 
 .של הדיונים
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 ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎ�ÓÏ" Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÌÂÎÒÂ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ˙ÚÈ·˜Ï ÔÂÈ„˘ Ï
ÁÎÂ� ‡ÏÏ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ Ï·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ È‚Èˆ� ˙Â

˙Â„Á‡˙‰‰Â ‰¯·Á‰ .· ·˙ÎÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ ,'ÚÂ¯È‡‰ ÈË¯Ù ˙‡ ÏÏÎ ¯˘‡ ,
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È�Ù·. 

ל עם נציגי "בפגישת המנכ. ח"החברה ביקשה מהמשרד תמיכה בסכום של מיליון ש, כאמור )ג(
Â‰ ÏÂÎÈ  ˙ÂÈ‰Ï‡"של הפסטיבל ל שהמשרד יבחן אילו פעילויות " קבע המנכ21.7.10- בהחברה

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡· ÔÂ˙� ÏÎ‰Â Ô�ÂÓÈÓ Â‡ ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ÂÈÏÚ Á˜ÂÏ ‡Â‰˘ Â‡ Ô‰· Û˙Â˘ ...
 Ï˘ ÌÂÎÒ „Ú Û˙˙˘‰Ï ÏÎÂÈ „¯˘Ó‰1˘ÏÓ "Á] ובעיקר בהוצאות פרסום ] ההדגשה אינה במקור

 ".ל"ואמנים מחו, ושיווק

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÎ� ‰È‰ÈÓ ÍÒ· ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ˘ ÔÂÈÏ" Á
¯Â·ÈˆÏ ,‰Ê ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙Â¯Á˙‰Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡ÓÏ ¯˘Ù‡ÏÂ , ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó È„Î ÍÂ˙

Ì‰Ï Ì‚ ‰ÂÂ˘. 

˘ ÔÂÈÏÈÓ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" È„È ÏÚ Á
 ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ‰˘ÚÈ˙ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÈ„ · ¯·„Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ�Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò·, 

˘Â‡˘¯‡Â‰ ¯˘‡· Ì¯Â‚ ÏÎÏ Â¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ·ÈÈÁ˙‰ Ì¯Ë . 

התאחדות הסטודנטים היו במגעים עם המשרד לפני "ש כי " ציין היועמהאמורהבפגישה  )ד(
ועל כן הם רצו קדימה עם הפרויקט וזאת למרות שהדבר לא הובא לידיעת , מספר חודשים בנושא

 לקידום הנושא כאשר האופציה ישנן כמה אופציות להתקשרות. הגורמים המקצועיים במשרד
מצב זה הוא יצירת שותפות עם אגודת הסטודנטים שאנו מניחים כי ... המוצעת היא פרויקט משותף

י מוסד "י אגודת הסטודנטים ונשלט גם ע"שהוא מנוהל ע, ]החברה[אינה גוף מסחרי ובעזרת ארגון 
ועדת המכרזים שתאשר את צריך להביא את היוזמה ל... אקדמאי כמו כן האירוע איננו מסחרי
לצורך כך יש להכין .  לעבודה משותפת להפקת הפסטיבלההתקשרות עם ההתאחדות כספק יחיד

המשרד יכול להיות שותף . ח" מלש4תכנית משולבת שתכלול פירוט הפעילויות והעלויות בסך 
 המשרד .בחלק מההפקה ומהפעילויות ולא יכול להיות שותף במימון אכסון סטודנטים בבתי מלון

 ".הפעילויות שנעשו ויעשו במהלך כל הפקת אירוע זה] על[לא יכול לקחת אחריות 

ÓÚÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"˘ ,Î�Ó‰ ÌÚ ÔÂÈ„· ÚÈ·‰˘ ‰„ÓÚÏ „Â‚È�·"· Ï-7.7.10 ,
 ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏ·ÈËÒÙÏ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â Ï‰Â� ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ¯·„·- ˙¯‚ÒÓ· Â‡ ‰ÎÈÓ˙Î Â‡ 

 ˙Â¯˘˜˙‰-ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰ ‰˜Ù‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙Â„Á‡˙‰‰  ,ÌÂÒ¯ÙÂ ˜ÂÂÈ˘ ,
Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ Ï˘ Í¯„· ,‰ÎÈÓ˙ Ï˘ ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÌÂÈ˜ ˙Â¯ÓÏ. 

כי הדיון ) ש" תשובת היועמ-להלן גם  (2012ש טען בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי "היועמ
יט המשרד שלא בסופו של דבר החל.  היה עקרוני בלבד וכי הוא לא עסק בפסטיבל מסוים7.7.10-ב

ש לממשלה בעניין "הוא הוסיף כי הנחיית היועמ. לתמוך אלא להתקשר עם ההתאחדות במיזם
וכי התקשרות המשרד בדרך " לא חלה לעניין מיזם משותף בהפקת אירועים ופסטיבלים"התמיכות 

, ש לממשלה"הוא הוסיף כי דרך זו אושרה על ידי היועמ. של מיזם משותף היא המקובלת במשרד
 .ל ובתיאום עמו"ידיעת החשכב
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ÏÈ¯Ù‡· ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Í¯Ú˘ ¯˜Ò· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- È‡Ó2010 , ‡Ï
‰�Á·� ,‰¯˘Â‡ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈÚÂ¯È‡· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ Í¯„ ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÚÈ„È ÔÎ ÏÚÂ" ˘

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙�ÈÁ·Ó „¯˘Ó‰ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ‰�È‡ ‰Ï˘ÓÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ , Ì‚ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
ÓÚÂÈ‰ ˙ËÈ˘Ï"˘ ,ÈÙÎ· ÔÂÈ„· ‰‚ˆÂ‰˘ -7.7.10 ,˙Â¯˘˜˙‰· ÔÈ·Â ‰ÎÈÓ˙· ¯·Â„Ó˘ ÔÈ· ,

‰È‰ ÍÈ¯ˆÏ‰Â� ÚÂ·˜Ï ÌÈÚÂ¯È‡ ˙Â˜Ù‰· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï , ÏÂÏÎÈ˘ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜  , Ì¯Ë·
Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯ˆÂÂÈ˙. 

 דובר בתמיכה 7.7.10-ל מ"ש למשרד מבקר המדינה כי בדיון המנכ" הסביר היועמ2012במאי 
 דובר במימון פעילויות ספציפיות שניתן לעשות 21.7.10-ל ב"ו בדיון המנכואיל, בפסטיבלים

 .במסגרת התקשרות

הינו בכך שהמשרד לוקח על עצמו ' השיתוף בפרוייקט'"ש כי "בתשובת המשרד הסביר היועמ
לקידומו וביצועו של האירוע כפסטיבל , מספר פעולות מתוך תכנית הפסטיבל שקיומם חשוב לו

כאשר , בפסטיבל הסטודנטים דובר מפורשות על מיזם משותף"צוין כי  עוד". דיייחו, בינלאומי
פעולות מסוימות מתכנית ] ההדגשה אינה במקור [··ÚÂˆÈהשתתפות המשרד תבוא לביטוי 

 ".האירוע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ‰ÎÈÓ˙ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ , ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÏ
˙ÈÙÈˆÙÒ , ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÎÈÓ˙ ÔÈ·Ï˙ÈÙÈˆÙÒ . Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰˘ „¯˘Ó‰ ¯·Ò Ì‡

˙È�ÂÈÁ ,˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ ÚÂˆÈ·Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ , Â‡ ÌÈ�Ó‡‰ ÌÚ ˙Â¯È˘È ¯˘˜˙‰Ï Â�ÈÈ‰„
ÂÓˆÚ· Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ ˜ÂÂ˘Ï .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘Ó ,„·Ï· ÔÓÓÓ Ì¯Â‚ ‰È‰Â ,ÈÊ‡ ,

˙È˙Â‰Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ,‰ÎÈÓ˙· ¯·Â„Ó .Ò ˙Â„Á‡˙‰Ï „¯˘Ó‰ ¯È·Ú‰ ÂÊÓ ‰¯˙ÈÏÏÂÎ ÛÒÎ ÌÂÎ ,
ÚÂ¯È‡‰ ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ ˙Á‡ ‰ÏÂÚÙ ‡Ï Û‡ ÂÓˆÚ· ÚˆÈ· ‡ÏÂ. 

 

 

  בקידום פסטיבל הסטודנטים שר התיירותהתנהלותו של

הם המביאים , כללי הצדק הטבעי מזה וכללי האמון מזה"קבע כי  531/79ץ "בגפסק הדין ב .1
יימת אפשרות ממשית של ניגוד כי עובד ציבור אסור לו להימצא במצב בו ק, לגיבושו של הכלל

לבין אינטרס אחר כלשהו שאף עמו הוא , עניינים בין האינטרס הקשור בביצוע סמכותו וכוחו
 .21כללים אלו חלים אף על נבחר הציבור. 20"קשור

)  הכללים למניעת ניגוד עניינים-להלן ( 22הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים
ל ובלא וגישה הוגנת כלפי הככדי נקיטת תוך , ילוי תפקידיו בלא משוא פניםקובעים כי שר ינהג במ

.  בהחלטותיו או בפעולותיו אף למראית עין,23לרבות עניין אישי של קרובו, שיהיה לו עניין אישי
צר ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כשר לבין ענייניו ומחובתו של השר לנהל את ענייניו כך שלא ייו

__________________ 

 ,566, )2(ד לד" פ,' ÚÈÒ"„ÂÎÈÏ‰ " ˙ÈÈ¯ÈÚ·Á˙Ù-‰Â˜˙�  'Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ-‰Â˜˙Á‡Â˙  531/79ץ "בג  20
571-572. 

˙Ó˙‰ ¯˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" ˙¯·Á ˙"˙.Ò . ˙ÂÈ˘Ú, בעניין זה ראו מבקר המדינה  21
Ú· Ë˜ÈÏÈÒ"Ó ") 2007אפריל.( 

, )שופט אשרהמבוססים על דוח הוועדה בראשות (הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים   22
 .1136-1139' עמ, )È ËÂ˜ÏÙÌÈÓÂÒ¯) 16.1.03פורסם ב

 . כל אדם שיש לשר עניין אישי במצבו הכלכליהוא "קרוב"  23
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שיש בה כדי להשפיע על הענקת , בכל מקרה שיש לשר עניין אישי בפעולה או בהחלטה. האישיים
 . בעניינהאו בקבלת ההחלטה אסור לו להשתתף בכל דרך שהיא בפעולה, טובת הנאה או זכות

 ,2010החל בחודש אפריל , החברה מפיקה העסיקה ,2010שנערך בספטמבר , הפקת הפסטיבלצורך ל
 .ח" ש69,600 בפסטיבל שקיבלה בתמורה לשירותיה

גם "בעניין היכרותו עם המפיקה ש 2011 בנובמבר שר התיירות אמר לנציגי משרד מבקר המדינה
אנחנו מכירים . בשום שלב עד האירוע לא ידעתי שהיא שותפה או קשורה לפסטיבל, ]המפיקה[דרך 

היא  ...ת בשוקרּכמּו, הרבה אירועים, הבחורה מפיקה המון שנים. בקשר מאד טוב, שניםהרבה 
] החברה[שהגיוני וסביר . הפיקה פסטיבלים באילת גם בעבר. מקצועית ואיכותית שמוּכרת בשוק

 ".רועיתיקח אותה להיות מפיקה של הא

 אמרה למשרד מבקר המפיקה: אשר ליצירת ַהֶּקֶׁשר העסקי בין המפיקה לחברה נמסרו שתי גרסאות
ל "מנכ. )ההדגשה אינה במקור ("ÈÎÓ]Î�Ó"Ï ‰¯·Á‰ [¯·Ú‰Ó¯‰ ‡˙ " כי היא 2011המדינה במאי 

, בינו לבין המפיקה כי לא הייתה היכרות קודמת ,2011 ביוני ,אמר למשרד מבקר המדינההחברה 
 .בחברה שעובד אדםהיא הגיעה דרך וש

 לא נפגשה עם השר במסגרת" כי היא 2011 אמרה לנציגי משרד מבקר המדינה במאי המפיקה
ממונה [עבודה שלה נעשתה מול ]ה[כל ; ל"היא נפגשה רק עם המנכ, לטיפולה בארגון הפסטיב

 ."]ל בכיר תקינה תפעול ואיכות השירות במשרד דאז"אירועים וסמנכ

Î�Ó‰ ÌÚ ¯˘‰ ˙˘È‚Ù· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó"ÓÚÂÈ‰ ÌÚÂ Ï"· ˘-14.7.10 ¯˘‰ ÏÚÙ 
Ï·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÎÈÓ˙ ÌÂ„È˜Ï ,˘˜˙È „¯˘Ó‰˘ ÚˆÂ‰ Â·˘ ÔÂÈ„· Û˙˙˘‰ Û‡Â ÌÚ ¯

˙Â„Á‡˙‰‰. 

שמץ של מושג מי "לא היה לו  כי 2011שר התיירות אמר לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר 
קבלני , הציפייה כי השר ידרוש לראות את רשימת כל הספקים". הפונקציות שמפיקות את האירוע

ה ומשמעות, בלתי ישימה, המשנה והעובדים של כל גוף שעמו מתקשר המשרד היא בלתי סבירה
 .הברורה היא פגיעה ביכולתם של שרים לפעול למילוי תפקידם הציבורי

 ‡ˆÓ� Â�È‡ ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙Â¯È‰Ê ËÂ˜�Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯˘Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· ,‰¯·Á‰ È‚Èˆ� ÌÚ ˙ÂÁÈ˘·Â ˙Â˘È‚Ù· Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ Ì„È˜˘ ‰Ú˘ , ÌÚ

Î�Ó‰"ÓÚÂÈ‰ ÌÚÂ Ï"˘. 

Î „ÂÚ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ·ÈËÒÙ· ¯˘‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯Á‡Ï Ì‚ È , ‰˘È‚Ù ÌÈÈ˜ ‡Â‰
·-31.10.10 ÈÚÂ¯È‡ ÌÂÎÈÒÏ  Ï·ÈËÒÙ‰ÌÚ È‚Èˆ� ‰¯·Á‰ ,·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÓˆÚÓ Ú�Ó ‡ÏÂ .

‰˘È‚ÙÏ ‰�ÓÊÂ‰ ‰˜ÈÙÓ‰ ,‰ÈÏ‡ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï Í‡. 

 ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˘È‚Ù‰ ¯˘‰ Ïˆ‡Ï ‰ÓÈÈ˜˙‰‰˜ÈÙÓ‰ È„È ÏÚ „¯˘ÓÏ ‰¯·ÚÂ‰˘ ‰¯·Á‰ ˙˘˜· ;
·˘ È¯Á‡-14.10.10ÈÈ˜˙‰ ‰¯·Á‰ È‚Èˆ� Ï˘ ‰ÓÈ„˜Ó ‰˘È‚Ù ‰Ó ,‰˜ÈÙÓ‰ Ì‰È�È·Â , ÌÚ

Î�ÓÒ"Ê‡„ „¯˘Ó· ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÎÈ‡Â ÏÂÚÙ˙ ‰�È˜˙ ¯ÈÎ· Ï , ¯ÂÁ Ô· ÈÙ¯ ¯Ó) ÔÏ‰Ï-Î�ÓÒ " Ï
ÏÂÚÙ˙‰( ;·˘ È¯Á‡Â-18.10.10 ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï „¯˘ÓÏ ‰˘„Á ‰˘˜· ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰˘È‚‰ 

 ÏÈ¯Ù‡· Í¯ÚÈ‰Ï Ô�ÎÂ˙˘ ÛÒÂ� Ï·ÈËÒÙ·2011 .‡˘ Ì˘¯� „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ· ÌÚ ¯˘˜‰ ˙˘
‰˜ÈÙÓ‰ ‡È‰ ‰˘„Á‰ ‰˘˜·‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ .¯˘‰,  ÏÚ Ú„È ¯·Î ‰Ê ·Ï˘·˘ Û‡

Ì„Â˜‰ ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ ˙˜Ù‰· ‰˜ÈÙÓ‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ , ‰Á�‰ ˙Â„Á‡˙‰‰ È‚Èˆ� ˙‡
 ‰˘È‚Ù·ÂÏˆ‡ ,Â„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂÁÎÂ�· , Ì„˜Ï‡·‰ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡. 
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על פי ,  זומנו לפגישה האמורה על ידי עובדי לשכתו כי המשתתפים2012השר טען בתשובתו ממאי 
 .רשימות שמסרו להם עובדי מינהל מוצר תיירותי במשרד

מעולם לא קיבלה הזמנה לפגישה במשרד " כי 2012המפיקה כתבה למשרד מבקר המדינה באפריל 
 ".ולמדה על קיומה רק לאחר שהתקיימה, התיירות

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ�˙‰ ¯˘ Ï˘ ˙Â¯ÎÈ‰‰ ¯·„· ‰˜ÈÙÓ‰ ÌÚ ˙Â¯ÈÈ , ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·ÈÒ�‰ ÏÏÎÂ
ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï  Â˙ÂÏ‰�˙‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â˜ÙÒ ÌÈÏÂÚ

¯˘‰ Ï˘ ‰�È˜˙‰ . 

 כי קיבל שני מכתבים מיום 2011השר אמר לנציגי משרד מבקר המדינה בנובמבר , כאמור .2
 . הפסטיבל על סעיפיו השוניםשני המכתבים פירטו את תקציב. 'ומכתב ג' מכתב ב: 9.6.10

לא צוין מהו סכום המשכורות ) ר ההתאחדות דאז"אשר לכאורה נכתב בשם יו(' כי במכתב ג, נמצא
ראו ". ????: " נכתבעמלת הפקהלצד סעיף . תמורת ההפקה או עמלת ההפקה שייכללו בתקציב

 :בתצלום שלהלן

 1תצלום 
 שקיבל השר' קטע ממכתב ג

 

· ·˙ÎÓ ,'ÂÓ‡Î ·˙Î�˘‰¯·Á‰ Ì˘· Í‡ ÌÂÈ Â˙Â‡· ¯ , Ï˘ ‰Èˆ¯ËÒÈ�ÈÓ„‡‰ ·Èˆ˜˙· ÏÏÂÎ
Ï·ÈËÒÙ‰" :ÌÂ˘È¯+ ‰�ÎÂ˙- 20,000˘ "Á ; ÏÂÚÙ˙ È„·ÂÚ- 40,000˘ "Á ; ÈÎ¯ˆ

„¯˘Ó+ ‰˜Ù‰- 40,000˘ "Á ;‰�ÈÏ+ ÌÈ„·ÂÚÏ Ï˘‡- 35,000˘ "Á ;‰˜Ù‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó - 
70,000˘ "Á ." ‰¯·Á‰Ó ‰˜ÈÙÓ‰ ‰Ï·È˜˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ‰Ê ÌÂÎÒ)69,600 ˘"Á .(

 ÛÈÚÒ˘ Ô‡ÎÓ"‰˜Ù‰ ˙ÏÓÚ "Ï ‰�Â˘"‰˜Ù‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó" , Ï˘ ÍÒ·70,000˘ "Á. 

¯ÂÓ‡Î ,‚ ·˙ÎÓ ˙‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ '„¯˘Ó‰ È„·ÂÚÏ ¯˘‰ ¯È·Ú‰ ‡Ï. 

, לגורמים המקצועיים במשרד'  כי לא העביר את מכתב ג2012השר הסביר בתשובתו מדצמבר 
הכולל גם את , ידע המלא והמדויק ביותרכאשר מובא בו המ, משום שרצה להעביר להם את המסמך

 .משכורות ההפקה

הוכן '  כי ייתכן שמכתב ג2013ל החברה הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה בינואר "מנכ, כאמור
החברה הסבירה עוד . אשר בטעות נשלחה לשר, כטיוטה בשם ההתאחדות במשרדי החברה

אינם קשורים זה " עמלת הפקה"ו" משכורות הפקה: " כי שני הסעיפים2012בתשובתה מדצמבר 
‰ÈÙÈÚÒ'‰˜Ù‰ ˙ÏÓÚ 'Â'‰˜Ù‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ' ¯˘‡ ÌÈ„¯Ù� ·Âˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ È�˘ Ì "לדברי החברה . בזה

'ÌÈ�‰�‰ 'ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ Ì�È‰ Ì‰Ó!' הינו סעיף תקצוב של ' עמלת הפקה‰ÏÓÚ שמשולמת 
 ‰˘Î¯ תקצוב של הינו סעיף' משכורות הפקה'בגין עבודתה בהפקת האירוע ואילו סעיף ] Á·¯‰[ל
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לבין שכרה של המפיקה אין ' משכורות הפקה'באשר לדמיון בין . ÚÂ¯È‡‰ È˜ÈÙÓÏששולם בפועל 
 ).ההדגשות במקור" (דבר וחצי דבר

‚ ·˙ÎÓ· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' Ï˘ ÛÈÚÒ ‰È‰ ‡Ï"‰˜Ù‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó" , ˜¯ ‡Ï‡
 Ï˘"‰˜Ù‰ ˙ÏÓÚ" ,· ·˙ÎÓ· ‰˙�Â˘˘ 'Ï"‰˜Ù‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ."Ú Ô‡ÎÓ Ì˘· Ï„·‰‰˘ ‰ÏÂ

Â˙Â‰Ó ÏÚ „ÈÚÓ Â�È‡ ÛÈÚÒ‰ .ÍÎÓ ‰¯˙È ,"‰˜Ù‰‰ ˙Â¯ÂÎ˘Ó "· ·˙ÎÓ· ¯˘‡ ' ÏÚ Â„ÓÚ
70,000˘ "Á ,· ˘‚Â‰˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙· ÂÏ„‚-22.7.10Ï „¯˘ÓÏ -300,000˘ " Á) Â‡¯

ÔÏ‰Ï.( 

 

 

 תקציב הפסטיבל

כלול גם תוכנית משותפת שת"ל את עובדי המשרד לגבש " הנחה המנכ21.7.10-בסיכום הדיון מ
 ".השיווק] מינהל[תקציב וישותף בה גם 

 ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˜ÂÂÈ˘‰ Ï‰�ÈÓ ˙¯ÊÚ· ˙Ù˙Â˘Ó ˙È�Î˙ ‰˙�·� ,Â ÈÎ‰ ‰‡·Â‰˘ ‰˘˜·
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï , ˙Â·¯Ï·Èˆ˜˙‰, Â ‰¯·Á‰ È„È ÏÚ ‰‡ÂÏÓ· ‰�ÎÂ‰ ‰˘‚Â‰ ‰„ÚÂÂÏ

ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÌÚ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÈÚÒ‰Â ÌÈ�Î˙‰ Â�Á·�˘ ÈÏ·„¯˘Ó· . 

. ) התקציב הדרוש-להלן  (ח" ש4,285,000  עמד על9.6.10-מ'  בהתקציב שהוגש לשר במכתב
, למשרד תקציב מעודכן של הפסטיבלהחברה  העבירה ,22.7.10-ב, ל"למחרת הפגישה אצל המנכ

 תקציב זה שימש בסיס להחלטת ועדת .) התקציב המעודכן-להלן  (ח" ש5,010,020-הסתכם בש
התקציב עוגן בהסכם ; שאישרה את התקשרותו של המשרד עם ההתאחדות, 27.7.10-המכרזים מ

הסכם להשתתפות המשרד בהוצאות  - 2010שנחתם בין המשרד לבין ההתאחדות באמצע אוגוסט 
 .) ההסכם-להלן (הפקת הפסטיבל 

1. ˘ Â · È ‚· È ˆ ˜ ˙ ‰  :ח"בש, הדרוש לבין התקציב המעודכןלהלן השוואה בין התקציב :  

˘¯Ù‰‰ ˜˙ ·ÈˆÔÎ„ÂÚÓ  ·Èˆ˜˙˘Â¯„  

 ל"עלויות אמנים מחו  365,000  535,000  170,000

 עלויות אמנים מהארץ  225,000  318,520  93,520

 עלויות הקמה וטכני  260,000  401,500  141,500

 הרצאות ושונות, הפעלות  160,000  160,000 -

 פרסום ושיווק  570,000  574,000  4,000

 אדמיניסטרציה 135,000 165,000 30,000

 משכורות הפקה/עמלת 70,000 300,000 230,000

 רת מלונותישכ 2,500,000 2,500,000 -

  מטוסים4רת ישכ -  56,000  56,000

725,020  5,010,020 4,285,000 ‰Ò"Î 
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 פעולות אשר פורטו 16במימון ועדת המכרזים את השתתפות המשרד  אישרה 27.7.10-ב )א(
לפי , ח" ש936,000ואשר סכומן הכולל היה ,  משנה של שלושה תחומים בתקציב המעודכןכסעיפי

ח " ש301,000 ;הרצאותלח להפעלות ו" ש100,000 ;ל"ח לאמנים מחו" ש535,000 :הפירוט הזה
 .לפרסום ושיווק

 ÔÈ·Ï ˘Â¯„‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ ÔÈ· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒÔÎ„ÂÚÓ‰. 

אשר השתתף , המשרד הודיע בתשובתו כי בחן רק את שלושת התחומים מתוך התקציב המעודכן
 .במימונם

 È„È ÏÚ ÂÏÏ‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙˘ÂÏ˘ ˙˜È„·Ï „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó‰ ,Ì˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚÂ ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙�ÈÁ· ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÈÎÂ. 

צריך להביא את היוזמה לועדת המכרזים שתאשר : "ש" ציין היועמ21.7.10-ל ב"בדיון המנכ )ב(
לצורך כך יש להכין .  לעבודה משותפת להפקת הפסטיבלאת ההתקשרות עם ההתאחדות כספק יחיד

 ".ח" מלש4תוכנית משולבת שתכלול פירוט הפעילויות והעלויות בסך 

·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙Â„Á‡˙‰‰ Ì˘· ˘‚Â‰ ¯˘‡,„¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ ‰ÓÚ˘  , ÂÈÏÚ˘Â
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ÎÓÒ� , ˙Â„Á‡˙‰Ï ‡ÏÂ ‰¯·ÁÏ Ï·ÈËÒÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ÏÏÎ) ËÂ¯ÈÙ Â‡¯

Í˘Ó‰·.( 

)‚( Ó ÈÎÓÒÓ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Î�Ó Ïˆ‡ ÔÂÈ„Ï Ì„Â˜ „ÂÚ"„¯˘Ó‰ Ï ,Ï Ì„Â˜ „ÂÚÂ „ÚÂÓ
˘¯È·Ú‰ Â·‰ ‰¯·Á‰Â Ï·ÈËÒÙ‰ ˙È�Î˙ ˙‡  ˙‡ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯Â˘È‡Ï Ï·ÈËÒÙ‰ ·Èˆ˜˙ 

„¯˘Ó‰ Ï˘ , ‰¯˘˜˙‰ ¯·Î ‰¯·Á‰Â Ï·ÈËÒÙÏ ‰�˘Ó‰ È˜ÙÒÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÌÚÏÚ ‰Ó˙Á 
 ÌÈÓÎÒ‰ÌÓÚ . „ÂÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÏÚÂÙ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰¯·Á‰ ‰ÎÂÓ� ‰˙ÈÈ‰‰·¯‰· 

 ·Èˆ˜˙‰Ó˘‚Â‰˘„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ  .Â¯ÈÙ ÔÏ‰ÏË˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ : 

 

 ÔÂÓÈÓ
„¯˘Ó‰
ÏÚÂÙ·

)˘·"Á(

 ˙˘È¯„
 ·Èˆ˜˙
˘‚Â‰˘‰

 „¯˘ÓÏ
)˘·"Á(

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÏÚ‰ÊÂÁ·  
)˘·"Á ,ÚÓ ÏÏÂÎ"Ì( 

 ÍÈ¯‡˙
‰ÊÂÁ‰ 

 ˙Â‰Ó 
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˜ÙÒ 

190,000 190,000 'ספק א ל"אמן מחו 15.7.10 36,946

  בתוספת חזרהבאילת ו לתל אביבמ הטיס 55,000 55,000
 * ל לשני אנשים לשני לילות"לינה ואש דמי

 טיסה לינה  15.7.10
 ל"ואש

'ספק א

225,000 225,000 'ספק א ל"אמן מחו 19.7.10 31,320

  בתוספת חזרהבאילת ו לתל אביבמ הטיס 65,000 65,000
 *ל לשני אנשים ללילה אחד"לינה ואש דמי

 טיסה לינה  19.7.10
 ל"ואש

'ספק א

 .בחוזים של החברה עם המפיקים צוינו התנאים הנלווים ללא עלותם * 
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ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á� Ì¯Ë·Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· 
˙Â„Á‡˙‰‰ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ‰¯·Á‰ ‰¯˘˜˙‰ , Â‚ˆÂ‰˘ ÂÏ‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ�‰ ÌÈÓÂÎÒ·

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ . ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï)˘·"Á:( 

 

„¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ 
ÏÚÂÙ· 

˘‚Â‰˘ ·Èˆ˜˙
„¯˘ÓÏ 

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÏÚ 
 ‰ÊÂÁ·)ÚÓ ÏÏÂÎ"Ì( 

ÍÈ¯‡˙ 
‰ÊÂÁ‰ 

˙Â‰Ó 
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˜ÙÒ 

 'בספק  פרסום חוצות 29.7.10 34,800 60,000 60,000

 'גספק  פרסום בעיתון 1.8.10 6,960 14,000 14,000

 

˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙ÎÈÓ˙ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‚ˆÂ‰˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙· , ‰È‰ ¯˘‡Â
„¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰Ó „¯Ù� È˙Ï· ˜ÏÁ ,˙ÂÈÂÏÚ ‚ÈˆÓ ‡Â‰˘ ·˙Î� . ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙Â‡Ï·Ë‰Ó

ˆ˜˙‰„·Ï· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï ·È , ÌÈÙÈÚÒ ÏÚ ÁÂÂ¯ Ï˘ ˙Â¯ÎÈ� ˙ÂÙÒÂ˙ Ì‚ ÏÏÎ ‡Ï‡
ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÓÈÂÒÓ .‰Ó‚Â„Ï :ÂÁÓ ÌÈ�Ó‡‰ ÌÚ ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÏÚ" Ï)68,266˘ "Á (

„¯˘ÓÏ ‰‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÏÚ‰Ó ‰·¯‰· ‰ÎÂÓ� , ÔÓÓÏ „¯˘Ó‰ ·ÈÈÁ˙‰ ‰˙Â‡˘Â)415,000˘ "Á .(
Â¯ ÏÏÎ ·Èˆ˜˙· ‰Ê ÛÈÚÒ Ï˘ ¯ÂÁÓ˙‰˘ ‰ÏÂÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÁÂ-500%. 

 „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ï·˜Ï ˘˜È· ‡Ï ÌÂ˘ ‰¯·Á‰ÓÂ ˙Â„Á‡˙‰‰Ó ˙ÎÓÒ‡‰ ˙ÂÓÈ‡Ï 
 ·Èˆ˜˙‰‰˘‚ˆÂ. 

ההפקה החלה לעבוד לפני שההסכם הסופי " כי 2011 אמרה למשרד מבקר המדינה במאי המפיקה
 אמנים יקרים  התאפשר להביא-בעקבות ההסכם ותוספת תקציבית . עם משרד התיירות נסגר

 ]".בארץ [ואיכותיים יותר וגדלה הפריסה השיווקית

היא , הרווחת בשוק ההפקה, נמסר כי תפיסת החברה, 2012ממאי ומדצמבר , בתשובות החברה
החברה נהגה על פי העיקרון שלפיו בתמחור . שחברות הפקה נוהגות לגבות עמלה בעבור שירותיהן

להציג עלויות הגבוהות יותר מן העלויות שישלם הלכה רשאי הגוף המארגן , הוצאות לגוף מממן
, כמו כן. אשר משיאה רווחים המחולקים לסטודנטים, החברה היא חברה פרטית ייחודית. למעשה

בשלבי ההתקשרות לא ציין משרד התיירות לפני החברה שהנוהג של הכללת רכיב רווח אינו מקובל 
 הדרוש לעומת התקציב המעודכן היו דינמיים השינויים בתקציב, לדבריה. בהתקשרות עם המשרד

והתבקשו לנוכח העובדה שמועד מסירתם למשרד התיירות חפף את מועד ההתקשרויות ואת תקופת 
שינו מפיקי , שבהם הוגשו השינויים, באותם ימים ממש. ניהול הליכי המשא ומתן מול אמנים שונים
 . הוסיפו עליו או גרעו ממנוובכלל זאת, האירוע את תכנון אירועי הפסטיבל והפקתו

וכי , כי היא לא הפיקה שום רווח כספי מהפסטיבל, 2012מדצמבר , ההתאחדות הודיעה בתשובתה
 .המניע היחיד בפעולתה היה העלאת רמת הפסטיבל למען רווחת הסטודנטים

 ‰„ÚÂ� ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì¯Â‚ ÌÚ ˙Â˘ÚÈ‰ÏÁÂÂ¯ ˙Â¯ËÓÏ ‡Ï˘ .ÍÎÓ ‰¯˙È , Â�È‡ ÌÈÈÓ�È„‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ¯·„· ¯·Ò‰‰

˘‡¯Ó ˙ÂÚÂ„È ÂÈ‰ ÌÈ�Ó‡‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙È·¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó ,
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙˘‚‰ Ì¯Ë ÌÈÈÂ�È˘ Ô‰· ÂÏÁ ‡ÏÂ .ÔÈÈ�Ú Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ,

‡„¯‚ ˙ÂÏÚÎ ÌÈÓÂÎÒ‰ Â‚ˆÂ‰ „¯˘Ó‰ Ï·È˜˘ ·Èˆ˜˙· ,Í‡ Ì‚ ÂÏÏÎ Ì‰ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ 
ÌÊÈÓ‰ ˙˜Ù‰ È·ÈÎ¯ ÏÚ ÁÂÂ¯ ˙ÒÓÚ‰ .„¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ ÏÙÂ� ‡˘Â�· Ï˘Î‰. 
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2. ˙ Â È · È ˆ ˜ ˙ ‰  Â È ˙ Â Ë Ï Á ‰ Ó  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ ‚ È ¯ Á: השתתפות המשרד במימון , ככלל
המשרד החליט להשתתף בעלות . פסטיבלים על פי נוהל אירועים ניתנת עבור פעולות שיווק בלבד

הלכה למעשה חרג המשרד . שתתף בהוצאות מסוימות אחרותההפקה של הפסטיבל ולא לה
 :כמפורט להלן, מהחלטותיו

‰Ï˘ ‰�ÈÏ ˙ÂÈÂÏÚ· Û˙˙˘È ‡Ï „¯˘Ó "ל כי "המנכ ציין 21.7.10-ל ב"בפגישה אצל המנכ )א(
ÌÈË�„ÂËÒ) "המשרד יכול להיות שותף בחלק "כי  ציין ש"היועמגם ). ההדגשה אינה במקור

 ההדגשה" (ÎÂÈ ‡ÏÂÔÂÏÓ È˙·· ÌÈË�„ÂËÒ ÔÂÒÎ‡ ÔÂÓÈÓ· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï Ïמההפקה ומהפעילויות 
 ).אינה במקור

יש להכין מסמך מסודר : "נכתבהחברה   נציגת שרשמה,21.7.10-ל ב"בסיכום הפגישה עם המנכ
ההדגשה " (�ÈÏ ÏÏÂÎ ‡Ï‰ח " מיליון ש4מה החלק של המשרד מתוך . שמפרט במה המשרד עוסק

 ).במקור

 ,בין היתר, ש כי מדובר בפסטיבל ייחודי"סביר היועמהועדת המכרזים ובדיון ב 27.7.10-ב )ב(
הבקשה "ומאחר ש" ילונו במלונות אילת, כולל הישראלים, כל המשתתפים בפסטיבל"כיוון ש

 .)ההדגשה אינה במקור (Ó ˙ÂÁÙ·-20%‰˜Ù‰‰ ˙ÂÏÚÓ "24להשתתפות 

אשר פטרה את , 2.8.10מיום  ,) ועדת הפטור-להלן  (משרדיתהפטור הגם בפרוטוקול ועדת 
:... מהסיבות שלהלן... לפטור את ההתקשרות מחובת פרסום: " נכתב,ההתקשרות ממכרז ומפרסום

 .)ההדגשה אינה במקור (" Ó ˙ÂÁÙ·-20%‰˜Ù‰‰ ˙ÂÏÚÓהבקשה להשתתפות 

זה לא . חשוב רק כציון דרך "20%  הנתון כי,2011 באוקטובר ,ש אמר למשרד מבקר המדינה"היועמ
יכול היה להיות גם  ...50%-כדי לציין שזה פחות מ ...מההפקה המלאה] מעלות [20%"; "נימוק
 ". לא היינו מאשרים40%יש להניח שאם היה . 25%

‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ·Èˆ˜˙ÔÎ„ÂÚÓ‰, ÍÒ· 5,010,020˘ "Á, ÏÏÎ 2,500,000˘ " Á ˙¯ÂÓ˙
ÌÈË�„ÂËÒ‰ ¯Â·Ú ˙Â�ÂÏÓÏ ˙¯ÚÂ˘Ó ‰‡ˆÂ‰.ÔÎ ÏÚ ¯˘‡  ,Â‰ ˙ÚÈ·˜Ï Ì‡˙‰·ÓÚÂÈ" ÈÎ ˘

ÔÂÏÓ È˙·· ÌÈË�„ÂËÒ ÔÂÒÎ‡ ÔÂÓÈÓ· Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÎÂÈ ‡Ï „¯˘Ó‰,Ï „¯˘Ó‰ ‰È‰ ÏÂÎÈ  ¯ÂÊ‚
 ¯ÂÚÈ˘ ˙‡˙˙˘‰Â˙ÂÙ ˜¯ ÓÍÒ· Ï·ÈËÒÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Â ‰˜Ù‰‰ ·Èˆ˜˙Ó ˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ Ï˘ 
2,510,020˘ "Á25„·Ï· . 

 ÈÎ ‡ˆÓ�·ÈÈÁ˙‰ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ „¯˘Ó‰ Ï ÔÓÓ37%26 Ó˙ÂÏÚ‰  Ï˘ ˙¯ÚÂ˘Ó‰‰˜Ù‰‰ , ˙‡Ê
‡· Û˙˙˘È „¯˘Ó‰ ÈÎ Ú·˜� ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ È˜ÂÓÈ�·˘ ÛÓ ˙ÂÁÙ-20%‰˜Ù‰‰ ˙ÂÏÚÓ . 

 שנערך ,אחר השתתפות המשרד במימון פסטיבל כי העלהמשרד מבקר המדינה , לשם השוואה
שהם , ח בלבד" ש184,700-הסתכמה ב, )כשבוע לפני פסטיבל הסטודנטים( באילת 2010באוגוסט 

 . לא כולל מלונות ומטוסים- ח" ש5,088,700- הסתכם באשר, תקציב ההפקה מ3.6%-כ

באילת או , משרד מבקר המדינה מצא כי בפסטיבלים האחרים שהוגשו לאישור המשרד )ג(
לא כלל המשרד את הוצאות הלינה במלונות כחלק מעלות הפסטיבל לצורך , במקומות אחרים

 .והשתתפותשיעור חישוב 

__________________ 

 . מהתקציב שהוצג18.7%ה יהשאושר באותו דיון הסכום  -כאמור   24
25  5,010,020-2,500,000 = 2,510,020 

26  100*936,000 / 2,510,020 = 37% 
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 שוקלל בכל אחת מהצעות התקציב שהגישה החברה הסבירה בתשובתה כי רכיב הוצאות הלינה
לא הוסדר משפטית , שלפיו המשרד אינו משתתף בהוצאות הלינה, היא הוסיפה כי התנאי. למשרד

להסכם גם צוין רכיב הלינה כחלק ' בנספח א, להפך. בהסכם שנחתם בין ההתאחדות למשרד
 . הסטודנטיםבלי שיסייג המשרד את גובה השתתפותו מול התאחדות, מתקציב הפסטיבל

 ÌÈÚÂ¯È‡· Ï·Â˜Ó‰Ó ‚¯Á „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÓÌÈÓÂ„.Ï  ˙ÂÂˆ È�ÙÏ ‰ÏÚÂ‰ ‡
 ˙¯Â˜È·‰Ï È�ÈÈ�Ú ˜ÂÓÈ�"˙ÂÈ„ÂÁÈÈ "Ï·ÈËÒÙÌÈË�„ÂËÒ‰ ,˙Â‚È¯Á ‰˜È„ˆÓ‰ ‰Ï‡ . 

המשרד טען בתשובתו כי ההצהרה בוועדת המכרזים ובוועדת הפטור בנושא גובה ההשתתפות של 
המשרד אישר את השתתפותו בשלושה תחומים שלינת הסטודנטים אינו . ר הייתה מקרית ביות20%

חישוב שיעור ההשתתפות מהעלות הכוללת כלל גם את הוצאות האכסון והלינה , עם זאת. אחד מהם
נכלל בתוכנית ובתקציב משום שהעברת הכספים אל מול "שכן סעיף תקציבי זה , של הסטודנטים

שרד עוד ציין כי במשך כל השנים בחן את הפסטיבלים מול המ". י ההתאחדות"המלונות נעשתה ע
 ).הכולל את כל העלויות(סכום הברוטו 

‰˙ÎÓÒ‡ ÌÂ˘ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÏÚ˘ ÂÈ˙Â�ÚË· ˙ÎÓÂ˙‰
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ·ÈËÒÙ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ·Â˘ÈÁ· ‰ÏÏÎ� ‰�ÈÏ‰ , ˙Â�ÂÏÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰˘Â

˙Â„Á‡˙‰‰ È„È ÏÚ ‰˙˘Ú� .ÂÓÎÔÎ  , ˙ÂÈÂÏÚÏ ÈË�ÂÂÏ¯ Â�È‡ ÔÂÏÓ‰ È˙·Ï ÌÂÏ˘˙‰ ÔÙÂ‡
Ï·ÈËÒÙ‰ ˙˜Ù‰. 

 

 

 חריגה מנוהל אירועים

1. Ì È Ú Â ¯ È ‡  Ï ‰ Â � Ó  Ï · È Ë Ò Ù ‰  ˙ ‚ ¯ Á ‰  Ï Ú  ‰ Ë Ï Á ‰  2008משנת , כאמור :‰
מעת לעת נוהל המשרד מפרסם  .תקנת המיזםפי  אירועים עלהוצאות שיווק  המשרד בףשתתמ

. הגשת בקשות להתקשרות עם המשרד לפי תקנת המיזם המפרט תנאי סף וקריטריונים לאירועים
שמאשרת או , המלצות הצוות מוגשות לוועדת המכרזים. הבקשות נבחנות על ידי צוות האירועים

 .פוסלת את ההתקשרות עם אותם מארגנים

 הוא הסביר כי נוהל אירועים נקבע בשל ריבוי האירועים המתחרים 2012ש ממאי "בתשובת היועמ
הוא הדגיש כי הנוהל עוסק . וכדי להקל על ועדת המכרזים את עבודתה, הוקצה לכךעל התקציב ש

ל "שלדברי מנכ, בהשתתפות המשרד בהוצאות שיווק של פסטיבלים ולא בשיתוף פעולה בהפקה
 .ועל כן הנוהל אינו רלוונטי לבחינת הפסטיבל,  הוא זה שעמד על הפרק7.7.10-המשרד בדיון ב

ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „Ú ÌÈÚÂ¯È‡ ˜ÂÂÈ˘ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÍÏÓ‰ Í¯„ ÈÎ 
ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˙ÈÈ‰ Ï·ÈËÒÙÏ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÓÚÂÈ‰" ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â�˘ ¯·Ò ÂÓˆÚ ˘

ÈË�ÂÂÏ¯ ,‰„Â·Ú‰ ˙˘È‚Ù· ¯˘Ï ÂÈ¯·„ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓÂ ,·-14.7.10 ," ‰Ê Ï‰Â�‰ ÈÙÏ˘
È„Ó ¯ÁÂ‡Ó." 

 ÈÎ ˘È‚„‰Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ301,000˘ " Á)32% (‰ ÍÒÓ Ï·ÈËÒÙÏ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡˘ ÔÂÓÈÓ 
)936,000˘ "Á (˜ÂÂÈ˘Â ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÈÂÏÚ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ‚· Â�˙È� .Â�ÈÈ‰„ , ÈË�ÂÂÏ¯ ‰È‰ Ï‰Â�‰

‰˜Ù‰‰ ‡˘Â�· ˜¯ ¯·Â„ ‡Ï˘ È�ÙÓ. 
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ÍÎÈÙÏ , ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ÔÂÎ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï‰Â�‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· Ì‚ Ï·ÈËÒÙ‰. 

2. ‰  È ‡ � ˙ Ó  ‰ ‚ È ¯ ÁÌ È Ú Â ¯ È ‡  Ï ‰ Â �  Ï ˘  Û Ò:  הפסטיבל התקיים כאמור
 תנאי סף סדרת מציב זהנוהל . 2/2010נוהל האירועים שחל באותה עת הוא נוהל . 2010בספטמבר 

 :בין היתר, וקריטריונים להשתתפות המשרד באירועים

)‡( Ì È Ú Â ¯ È ‡ ·  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ Ï  ˙ Â ˘ ˜ · ‰  ˙ ˘ ‚ ‰  „ Ú Â Ó:  בנוהל
. 28.3.10יום יש בקשה להשתתפות המשרד באירוע עד  נקבע שעל מארגני אירוע להג2/2010

מסרו למשרד מבקר )  ממונת האירועים-להלן ( במשרד אירועיםה  עלהממוָנהו ל התפעול"סמנכ
המגיעה לאחר המועד האחרון להגשת , להשתתפות המשרד בקשה,  שככלל,2011 במאי ,המדינה
 ובקשתם כלל אינה ,כתב דחייה מגישי הבקשה המאוחרת מקבלים מ.תנדחית אוטומטי, בקשות

 .מובאת לדיון בפני הגורמים המקצועיים במשרד

‡ˆÓ� ÈÎ Î�Ó ˙˘˜· ˙‡ ÔÁ· „¯˘Ó‰" ‰¯·Á‰ ÏÏ·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï,  ‡È‰˘ Û‡
 Ì„˜ÂÓ‰ ÏÎÏ ‰˘‚Â‰·-24.5.10 ,ÎÈ˘„ÂÁÈ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï Ú·˜�˘ ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï Ì. 

˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰˙Á„� ‡Ï ‰˘˜·‰ ,È¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· Ï·Â˜ÓÎÌ , ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È ÏÚ ‰�Â„È�Â
„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰. 

Ú·Â˜ ‡Â‰˘ ÌÈÏ‰�· „ÂÓÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂÚÙÏ
˙ÂÙÈ˜˘· ,¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ .¯Á‡ ‰ÚÈ‚‰˘ ‰˘˜· ¯Â˘È‡È 

 ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ÛÏÁ˘Ï ‡È·ÓÂ ˙Â‡„Â ¯ÒÂÁÏ ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ¯·„·ÂÈ�È„Ó „¯˘Ó‰ ˙ ,
‰ÏÙÓ Â˘È‚‰˘ ‰Ï‡ ÈÙÏÎ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· Ú‚ÂÙÂ ¯ÂÁÈ‡· ‰˘˜· , Ï˘· ÂÁ„�ÂÍÎ. 

)·( Ï · È Ë Ò Ù ‰  ˙ ˜ Ù ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ ·  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘  קובע כי 2/2010נוהל  :‰
עד ( למשיכת תיירות פנים ות המיועד,םלאירועישיווק ופרסום במימון פעולות רק המשרד ישתתף 

 .ולא במימון פעולות הפקה, )מהעלויות 75%עד  (חוץתיירות ו)  מהעלויות50%

 ‡ˆÓ�˘ Ï‰Â�˘ Û‡2/2010„·Ï· ÌÂÒ¯ÙÂ ˜ÂÂÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯˘Ù‡Ó  ,˘ È¯‰ È·‚Ï
‰ ÏÚ ÛÒÂ� ÔÓÓÈ ÈÎ „¯˘Ó‰ ÚÈ„Â‰ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚÂÏÏ‰, Ï˘ ÍÒ· 301,000˘ "Á, Ì‚ 

˙ÂÈÂÏÚ ‰˜Ù‰ : ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡·‰ÂÁÓ ÌÈ�Ó‡‰" Ï˘ ÍÒ· Ï535,000˘ "Á; ˙ÂÏÚÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ 
¯‰Â Ï˘ ÍÒ· ˙Â‡ˆ100,000˘ "Á .Î‰ ÍÒ·Â Ï936,000˘ "Á ,Ó˘Î Â„ÚÂ� ˘ÈÏ˘Î ˜¯ ÌÎÂ˙

ÌÂÒ¯ÙÂ ˜ÂÂÈ˘ ˙ÂÈÂÏÚÏ. 

)‚( ÒÏ · È Ë Ò Ù ·  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰  Ì Â Î:  קבע ששיעור השתתפות 2/2010נוהל 
 .ח" ש350,000המשרד באירוע בודד לא יעלה על 

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,‰ÓÎ˙Ò‰ Ï·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ,¯ÂÓ‡Î,· -936,000˘ "Á. 

„Á‡ ÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï˘ ‡ˆÓ�,˘ ÔÂÈÏÈÓÎ Ï˘ Ï„Â‚ ¯„Ò· "Á, ‰�˜˙ ÍÂ˙Ó 
 ÌÈ�˘· Ú¯Â Á‡ ÔÈ‡ ÂÊ ˙È·Èˆ˜˙2008-2011 . „¯˘Ó‰ ‚¯Á ‡Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï‰Â� ˙¯‚ÒÓ·

 Ï˘ ÍÒ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó350,000˘ " ÁÏÚÂ¯È‡;  Ì‚ ÌÈÚÂ¯È‡ È·‚Ï Â�ÓÂÓ˘ ‰�˜˙‰ ÍÂ˙Ó
Ï‰Â�‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï Í‡ ˙È·Èˆ˜˙‰ ,Ó� ‡Ï ÌÈÓÂÎÒ Â‡ˆ‰˘ ÔÂÈÏÈÓÏ ÌÙ˜È‰· ÌÈ·¯˜˙Ó"Á. 
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 כי לא הייתה זו הפעם הראשונה שהמשרד פעל 2012ש כתבו בתשובותיהם במאי "ל והיועמ"המנכ
כאשר הצדיקו , וסייע שלא במסגרת נוהל אירועים או שסטה מעקרונות המיזם המשותף שבנוהל

בהבאתם של מנצח נודע , סטיבל אחר לפ2005-2006הם ציינו כי המשרד סייע בשנים . זאת הנסיבות
וציינו אירועים נוספים שהתרחשו לאחר , כמנוף ראשוני להמשך האירוע במתכונת זו, ותזמורתו
 .מועד הפסטיבל, 2010ספטמבר 

Î�ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÓÚÂÈÏÂ Ï" ˜¯ ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ÈÙ ÏÚ ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰ ÈÎ ˘
 ˙�˘Ó2008 ,Á‡‰ Ï·ÈËÒÙÏ ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ˙Ú· ÔÎÏÂÂÒÁÈÈ˙‰ ÂÈÏ‡˘ ¯ , ‰È‰ ‡Ï ÏÏÎ Ï‰Â�‰

ÌÈÈ˜ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˙˘Ú� Ï·ÈËÒÙ Â˙Â‡· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
 ‰�˜˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÏÈ‡3)16 (ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï , Ï·Â˜ÓÎ ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙Ï Ì‡˙‰· ‡ÏÂ

ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÏÎ È·‚Ï. 

 Ï·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÌÈË�„ÂËÒ‰‰ ‚¯Á Ï‰Â�Ó „¯˘Ó
2/2010ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â�·  .ÂÊÓ ‰¯˙È ,È‡- Ï‰Â� È‡�˙· Ï·ÈËÒÙ‰ ˙„ÈÓÚ2/2010 ‰ÓÏÚ� ‡Ï 

„¯˘Ó‰ È�ÈÚÓ ,Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ Ï˘ Í¯„· Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï Ú„ÂÓ· ¯Á· ¯˘‡ ,
Ï‰Â�· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï „Â‚È�·. 

א נבחן הפסטיבל על  לזה כי במקרה 2011נציגי משרד מבקר המדינה במאי ל הסבירש "היועמ .3
,  סמכות מכוח חוק או תקנותשואבותאשר , "הוראות מינהל"הוא טען כי יש להבחין בין . פי הנוהל

. גורמים מינהליים בעת הפעלת שיקול דעתבידי כלי עזר משמשות  אשר "הנחיות מינהליות"לבין 
לסטות ממנו ותר מ, ולאור הבחנה זו, "הנחיות מינהליות"הוא בגדר , לדעתו, נוהל האירועים

 .בנסיבות מיוחדות

ככיווני , הנחיות מינהליות הן כללים מנחים אשר המינהל הציבורי קובע לעצמו" כי 27בפסיקה נקבע
הן מתוות את דרכי הפעלת שיקול הדעת . ..דרך להדריכו במילוי תפקידיו ובהפעלת סמכויותיו

. ות בהפעלת מדיניות הרשות המינהליתענייניות וסביר, שוויוניות, המינהלי ונועדו להבטיח אחידות
הן במישור המדיניות , הן מהוות אמצעי שבעזרתו יכול הציבור לבקר את שיקול הדעת המינהלי

 ".הכוללת והן בדרך יישומה במקרה הפרטני

והנחה , ההנחה היא שהרשות תפעל לפי ההנחיות ":כתבעל אודות הסטייה מהנחיות מינהליות נ
אין הרשות רשאית לסטות מההנחיות בלא , על כן... קת שכך תפעל הרשותזאת יוצרת ציפייה מוצד

אלא על הסטיה מההנחיות להיעשות רק מקום בו קיימים שיקולים ענייניים המצדיקים , הצדקה
חשש כי היא נובעת לכאורה מקיומם , על פני הדברים, סטיה מההנחיות המינהליות מעוררת... אותה

כי הסטיה מההנחיות מעבירה , בשל כך נקבע... ו על החלטת הרשותאשר השפיע, של שיקולים זרים
סטיה מההנחיות ללא צידוק ... לרשות את הנטל להצביע על הסיבות שבגינן מוצדקת אותה הסטיה

 .28"סביר עשויה להוות עילה לביטול ההחלטה

__________________ 

 ,מירזראו גם יצחק . 1.8.10, קדיןת, 'Á‡Â ÍÂ„ÂÏÂÒ Ï‡¯˘È '� 'Á‡Â ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ 10907/04ץ "בג  27
˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ˙ÂÎÓÒ‰, 784-787, 773' עמ, 31 פרק ,)1996-ו"התשנ( כרך ב. 

 .10.6.08, נבו, ¯‡�È„È¯‚ 'Ù¯ � 9156/05מ "עע  28



 557 משרד התיירות

 ÌÒ¯Ù˘Ó ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·¯˜· ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â� ˙‡ ÌÈ�‚¯‡Ó‰ ¯Â·Èˆ
2/2010 , ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ�· Â�ÓÓ ‚Â¯ÁÏ Ô˙È�˘ ÂÓˆÚ Ï‰Â�· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Ú·˜ ‡Ï˘ÓÂ

)˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ�‰ Ô‰ÓÂ( , ‰ÚÂ·˜ ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂÂ˘ ˙Â˘¯ÂÙÓ Ï‰Â�· Ú·˜ ‡Ï˘Ó ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ
˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ÈÒ�· ÔÂ„Ï ˙ÎÓÒÂÓ ‡‰˙ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ,˘ È¯‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì‚Â ‰È‰ ¯ÂÒ‡

 ‰˜„ˆ‰ ÌÂ˘Ï‰Â�‰Ó ˙ÂËÒÏ . „¯˘Ó‰ ÏÚÏ‰Â�· ˜Â·„Ï ‰È‰ Ú·˜˘.„ÂÚÂ ˙‡Ê  , È¯Á‡
ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ï‰Â�‰Ó ˙ÂËÒÏ „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰˘ , ÂÈÏÚ ‰È‰

ÍÎ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ¯Â·ÈˆÏ ÌÒ¯ÙÏ , ˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ˙Â¯Á˙‰Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡Ó ÔÈÓÊ‰ÏÂ
˘ ÔÂÈÏÈÓÎ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰"Á. 

ÍÎÓ ‰¯˙È ,¯ÂÓ‡Î ,Î�Ó‰ Ïˆ‡ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„·" Ï·-7.7.10ÓÚÂÈ‰ Ú·˜ " Í¯ÂˆÏ ÈÎ ˘
 ÌÈÏ·ÈËÒÙ ÏÂÚÙ˙· ‰ÎÈÓ˙"Ï‰Â� ˙Â�·Ï ÌÈ·ÈÈÁ ... ˙ÂÚˆÓ‡· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙È� Ì‡‰ ÔÂÁ·ÏÂ
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Â‡ ‰ÎÈÓ˙ Ï‰Â� .ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÏ·ÈËÒÙ „Â„ÈÚÂ ÚÂÈÒ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ... ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·

ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ...˙˘‰˘ ‰È‰È ÈÒÈÒ· ÔÂÈ¯ËÈ¯˜" Ù]‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ [˜˙È ˜¯ ÌÈÈ
ÁÂÂ¯ ˙Â¯ËÓÏ Ì�È‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ."ÏÏÎ ÔÁ·� ‡Ï ‡˘Â�‰ ÈÎ ‡ˆÓ�. 

È¯·„ ÓÚÂÈ‰" ˘Î�Ó‰ Ïˆ‡ ÔÂÈ„·" Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰È‰ ¯ÂÒ‡ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ·‚‡
ÌÈÈ˜‰ Ï‰Â�‰Ó ‰ÈÈËÒ ,Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÈÙÂÏÈÁ ˙È˜ÂÁ ˙¯‚ÒÓ ‰Ú·˜�˘ ÈÏ· - Ì‡ 

È‡�˙ Â· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ¯Á‡ Ï‰Â� ˙¯‚ÒÓ· Â‡ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙¯‚ÒÓ·ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ÛÒ . 

ועל , אפשרות של תמיכות, וממילא לא קידם, ל לא ביקש לקדם"ש הסביר בתשובתו כי המנכ"היועמ
גם אם במסגרת הימים הספורים שעמדו לרשות המשרד לביצוע , נוסף על כך. כן לא נבחן הנושא

כך יותר מאשר לא היה ב, ודן בפסטיבל במסגרת נוהל זה, כללי כביכול" נוהל"הפסטיבל היה קובע 
הגורמים המקצועיים : פתרון אמתי בנסיבות שנוצרו, לדעתו, התנהלותו אפוא נתנה. מהלך מלאכותי

ולא היה נוהל תמיכות ; נוצרה דחיפות בלוח הזמנים; קבעו שמדובר בפרויקט ייחודי שראוי לבצע
 .בתוקף

 ˙ÂÈ�È„Ó ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÏÏÎ ˙¯„‚‰Ï Â„ÚÂ� ÌÈÏ‰� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÏÏÎ
˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ ÛÂÙÎ· „¯˘Ó‰ ,˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ô˙Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â , Í¯ÂˆÏ ‰·Â‚˙Î ‡ÏÂ

ÌÈÂÒÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˜Â‰ „‡ ¯˘‡Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˘‡¯Ó ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÎÂ˙· Ô‚ÚÏÂ ÌÈÏ·ÈËÒÙ ˙˜Ù‰· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ˙È˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· : ÛÒ È‡�˙

˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙Ï·˜Ï ;ÈÙ ÈÎ¯„„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ· ÏÈÚÂÓÂ È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ ÂÁÈË·È˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ ,
˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ¯„ . ˜È�Ú‰Ï È„Î ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ˘‡¯Ó ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê Ú„ÈÓ

„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎÓ ˙Â�‰ÈÏ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ , „¯˘Ó‰ ÔÂ„È Ì¯Ë· ˙‡Ê ÏÎ
¯Á‡ Â‡ ‰Ê Ï·ÈËÒÙ·. 

 

 

 רדיות המשועדת הפטור התנהלות ועדת המכרזים ּוכשלים ב
 בהליכי אישור השתתפות המשרד במימון הפסטיבל 

לוועדת הבקשה של החברה להשתתפות משרד התיירות במימון הפסטיבל  הוגשה 25.7.10-ב
בפטור  את ההתקשרות עם ההתאחדות ,ל" בראשות המנכ,העדווה אישרה 27.7.10-ב. המכרזים

. ח" ש936,000פסטיבל בסך של ואת השתתפות המשרד בהוצאות הפקת הממכרז לפי תקנת המיזם 
 ופטרה את , המשרדש וחשב"היועמ, ל"שחבריה הם המנכ,  התכנסה ועדת הפטור2.8.10-ב
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 ,ועדת הפטורמשרד מבקר המדינה בדק את התנהלות ועדת המכרזים ּו. ההתקשרות מחובת פרסום
 :והעלה כלהלן

1. Ì È Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ „ Ú Â Â Ï  ‰ ˘ ‚ Â ‰ ˘  ‰ ˘ ˜ · ל המשרד הנחה את "מנכ, כאמור :‰
 . לבחון את הבקשה ולהביאה לפני ועדת המכרזים21.7.10גורמים המקצועיים בסיכום הדיון מיום ה

  גםנכתב כי צורפהלוועדת המכרזים  25.7.10-ה ובמסמכים שהגישו הגורמים המקצועיים בבבקש
 .בקשה מטעם התאחדות הסטודנטים

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰„Á‡˙‰ ÌÚËÓ ‰˘˜· ÌÂ˘ ‰˘‚Â‰ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â .
‰˘˜·‰ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ‰Ù¯Âˆ˘  ‰„ÚÂÂÏ  ‰¯·Á‰ È„È ÏÚ ‰˘‚Â‰ ‡ÏÂ È„È ÏÚ

ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ ,ÂÈ Ï˘ Â·˙ÎÓ ‰Ï Û¯ÂˆÂ"Ó Ê‡„ ˙Â„Á‡˙‰‰ ¯-27.7.10 , ÈÎ ¯˘‡Ó‰
Ï·ÈËÒÙÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰„ÈÁÈ‰ ‰˜ÈÙÓ‰Â ˙ÏÚÙ˙Ó‰ ‡È‰ ‰¯·Á‰. 

, ים בין החברה לבין התאחדות הסטודנטיםבתשובת המשרד נכתב כי הוועדה בדקה את הקשר
והגיעה למסקנה שניתן לעשות עם ההתאחדות שותפות בהיותה הגוף היחיד המייצג את כלל 

 .הסטודנטים בישראל

‰¯·Á‰ ÏÂÓ ‰˙˘Ú� „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙ÂÏ‰�˙‰ ÌÏÂ‡Â ,„¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,
˙Â„Á‡˙‰‰ ÏÂÓ ‡ÏÂ ,ÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÒÁ ‰˜È�Ú‰ ˜¯ ¯˘‡ ;ÈÎÓÒÓ‰ ÏÚ Â�ÎÂ‰ „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ Ì

‰¯·Á‰ È„È ,ÂÏ˘ ‰˜ÈÙÓ‰Â Ï·ÈËÒÙ‰ ˙ÓÊÂÈ ‡È‰ ‰¯·Á‰˘ „¯˘ÓÏ ‚ˆÂ‰ Û‡Â. 

2. ‰ ˘ ˜ · ‰  È Î Ó Ò Ó  ˙ � È Á  לדון באישור כדי 27.7.10-ועדת המכרזים התכנסה ב :·
, 25.7.10-אירועים בה תידי ממונ הבקשה לכינוס הוועדה נשלחה על. השתתפות המשרד בפסטיבל

חשב המשרד , מר מיכאל לוי. רק ביום כינוס הוועדה, כעבור יומייםוועדה והתקבלה אצל חברי ה
 באפריל ,הסביר למשרד מבקר המדינה, חבר הוועדה האמורה, ) החשב או חשב המשרד-להלן (

וכי לא ניתנה לו שהות מספקת לבחון את ,  כי לא קיבל את מסמכי הבקשה מבעוד מועד,2011
 .הבקשה על כל היבטיה המקצועיים

Ó ¯Â˘È‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰„ÚÂÂ‰ ·˘Á‰ ˘˜È· ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó·˘ Û‡ Ô˙È� 
ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ,·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ� ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏÂ 

ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ Ï˘Â ,‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯·„ .�ÂÓÓ˙ ‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯Ó‡ ÌÈÚÂ¯È‡
‰�È„Ó‰, ¯·ÂË˜Â‡· 2011,˜·Ó ‡È‰ ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ  Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ Ï·˜Ï ˙˘

‰˘˜·‰ ˘È‚Ó ,ÔÂÈ„‰ Ì¯Ë, Â ‰Ê ‰¯˜Ó· ÈÎ ÂÚÈ‚‰ ÌÂÈ· ÌÈ¯Â˘È‡‰18.8.10 .¯ÓÂÏÎ , ¯Á‡Ï
 ¯Á‡Ï Û‡Â ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰. 

כי סבר שההתקשרות תקינה ונעשית עם , 2012מאפריל ומנובמבר , החשב הודיע בתשובותיו
המסמכים הוצגו לפניו לאחר הדיון .  הביצועית שלהשהיא הזרוע, ההתאחדות באמצעות החברה

כי דרישת החשב הפכה ככל , 2012ממאי , ל הודיע בתשובתו"המנכ. להנחת דעתו, בוועדת המכרזים
. מפני שהחשב אישר את החלטת הוועדה בחתימתו ולא ערער עליה לאחר מכן, הנראה למיותרת

 .עדה פעלו בלחץ זמןכי המשרד והוו, 2012מדצמבר , המשרד הודיע בתשובתו
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 Ì˙Â˙Â‡� ˙˜È„· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÚÂÂ‰ ÔÂÈ„ ˙Ú· ‰˘˜·‰ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÓÏ˘Â . ÌÈÎÓÒÓ‰ ÌÂÈ˜

ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â ‰˘˜·‰ ˙�ÈÁ· ˙Ú· ÌÈÈÁ¯Î‰ ÂÈ‰ Ì�ÎÂ˙Â , Ì˙�ÈÁ·· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡Â
„·ÚÈ„· .„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙�ÈÁ·Â ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ�‰ ‰˜È , ˙�ÚËÏ˘

ÂÈ�ÙÏ Â‚ˆÂ‰ ·˘Á‰ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï .ÔÓÊ‰ ıÁÏÏ ¯˘‡ , ÂÏ ÔÚÂË˘
„¯˘Ó‰ ,˙È˙ÈÈÚ·‰ ‡È‰ ÔÓÊ‰ ıÁÏ Û‡ ÏÚ ‰˘˜·· ÔÂ„Ï „¯˘Ó‰ ˙ÓÎÒ‰˘ È¯‰ .˙‡Ê ÌÚ , eÏ

Â‚Ï ¯˘‰Ó ˙¯·ÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰ Ï·ÈËÒÙ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰¯·Á‰ ˙˘˜· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯
‰˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ ˙ÏÙÂËÓÂ ,Î�ÓÏ ‰˙Ú‚‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÎÏ Â‡" Â‡ È�ÂÈ ÛÂÒ· Ï

ÈÏÂÈ ˙È˘‡¯· ,˙ÁÂÙ ‰È‰ ÔÓÊ‰ ıÁÏ˘ È¯‰ . 

3. Ê ¯ Î Ó Ó  ‰ ¯ Â Ë Ù Î  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰  ‚ Â Â È Ò: מחייבת פרסום הודעה  תקנת המיזם
 ד בבואו וכך גם נהג המשר,ב לתקנות חובת המכרזים3דבר ההתקשרות של המשרד לפי תקנה ב

 .לאשר התקשרויות קודמות לפי תקנת המיזם

נקבע כי משרד המבקש לבצע ) ל" הוראות החשכ-להלן ( בדבר פטור ממכרז ל"כבהוראות החש
התקשרות שלא בדרך של מכרז יפנה לוועדת המכרזים לצורך סיווג ההתקשרות ואישור ביצוע 

ך של מכרז או תאשר מתן פטור בדרהתקשר ועדת המכרזים תבחן אם ניתן ל. ההתקשרות כמבוקש
 .בהתאם לתקנה המתאימה

 וטרם ביצוע התקשרות לצורך מיזם ,התקשרות עם ספק יחידהל כי טרם "בהוראות החשכעוד נקבע 
את הליך בחינת קיומם של ספקים ומיזמים באופן מלא ובלתי תלוי "תבצע היחידה המזמינה 

בעל הסמכות המקצועית יכתוב חוות דעת "עוד נקבע כי ". בהליכים שהתקיימו במשרדים אחרים
בחוות ... בתיאום עם היועץ המשפטי של הוועדה הרלוונטית... מנומקת כי הספק הינו ספק יחיד

דעתו יתייחס לאמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות הדעת כולל פירוט 
 חוות הדעת המנומקת ואת המסמכים היחידה המזמינה תצרף את... מקורות מידע ופעולות שננקטו

הרלוונטיים הנוספים ותפרסם את ההתקשרות באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט 
הודעה על הכוונה להתקשר :  על ההודעה לכלול."] ימי עבודה לפחות21למשך [ ...הממשלתי

בכתב לבצע  ניתן לפנות מהלכההתקופה שבמשך ; פירוט עיקרי ההתקשרות; לצורך ביצוע מיזם
 .אישור לנוסח של היועץ המשפטי של הוועדהו; פרטי איש קשר ביחידה המזמינה; מיזם דומה

)‡( ÏÚ ˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ�  ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙ
ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙�ÈÁ· ¯·„· ‰Ú„Â‰ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÈÏ· È„¯˘Ó‰ Ë�¯Ë�È‡‰ È¯˙‡· 

È˙Ï˘ÓÓ‰Â ,ÂÌ„Â˜· ÔÂÈ„ ‰Î¯Ú˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‚ÂÂÈÒ ‡˘Â� .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÈÎ  Ì¯Â‚‰ 
ÈÚÂˆ˜Ó‰˙˜ÓÂ�Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ·˙Î ‡Ï  , ˘¯„�ÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙·‰·˙Â‡¯ÂÎ˘Á‰ "Ï ,

ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÙÒ ¯Â˙È‡Ï ÂË˜��˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰‚ÈˆÓ‰. 

יעבירו בהקדם האפשרי , ]והחברה[, התאחדות הסטודנטים"ל ש" המנכורהה 21.7.10-ב )ב(
מפרוטוקול ".  את האישורים המעידים כי הם מוכרים כספק יחיד במשרדי ממשלה שוניםלמשרד

ההתקשרות המבוקשת הינה הפקה משותפת "ש קבע ש" עולה כי היועמ27.7.10-ועדת המכרזים מ
ב מצוין כי ארגון זה הוכר "ובמסמכים המצ, )ר" מלכ-עמותה (עם התאחדות הסטודנטים בישראל 

שיתוף "ין כי י עוד צ."לצורך התקשרויות בעניינים אחרים, שלה אחריםכספק יחיד במשרדי ממ
בפרוטוקול ועדת ". היחידי היכול לבצע פסטיבל סטודנטים מסוג זה, ר"הפעולה הוא עם מלכ

 . קביעה זוצוינה שוב 2.8.10-הפטור מ

 מאת 22.7.10-מכתב מ.  1:   שלושה מסמכים, בין השאר, לבקשה שהוגשה לוועדה צורפו כי נמצא
תהליכים של קבלת אישורי ספק יחיד "לפיו נמצאת ההתאחדות בו, למשרדדאז ל ההתאחדות "מנכ
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לטובת הפעלת סטודנטים בפעילות ... ממשרד הגמלאים ומהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
אישור מהרשות הלאומית .  2   ;"חברתית ולצורכי הסברה לסטודנטים על הסכנה שבנהיגה בדרכים

לפיו הוכרה התאחדות הסטודנטים כספק יחיד לביצוע פעילות הדרכה ו, בדרכיםלבטיחות 
פרוטוקול מוועדת .  3;   20.7.10-תוקפו של אישור זה פג ב. בקמפוסים בנושא בטיחות בדרכים

ההתקשרות עם ההתאחדות  לפיו מוארכת ו,17.2.09-פטור של משרד המדע התרבות והספורט מ
 .30.11.09יום ת חונכות לסטודנטים עד כספק יחיד לניהול מערך מלגו

 ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰‡ÈˆÓ‰˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÚÂÓ· Û˜Â˙· ÂÈ‰‰ ,Û‡ ‡Ï‡ ˙ÂÁÈË· ‡˘Â�· ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Â˜ÒÚ 

˙ÂÎ�ÂÁ ˙Â‚ÏÓ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È�·Â ÌÈÎ¯„· , „¯˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÏÏÎ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ Ì�È‡˘ ÌÈ‡˘Â�
 ÌÚ˙Â„Á‡˙‰‰ÌÈË�„ÂËÒ Ï·ÈËÒÙ ÔÈÈ�Ú·  .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ�· , ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

ÓÚÂÈ‰ ˙ÚÈ·˜" ‡È‰ ˙Â„Á‡˙‰‰ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂe ˘„ÈÁÈ‰‰ÏÂÎÈ‰ ‰ Ï·ÈËÒÙ Úˆ·Ï 
‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈË�„ÂËÒ . ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‡È‰ ˙Â„Á‡˙‰‰˘ ¯·Ò ÔÎ‡ „¯˘Ó‰ Ì‡

Ï·ÈËÒÙ‰ , ‰È‰ÏÚÂÈÈÎÈÏ‰· ÁÂ˙ÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ Ì Ï¯Î‰· ‰‰Î Î Â‡ ˜ÙÒ„ÈÁÈ ÌÊÈ , Ì‡˙‰·
Â Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ ˙�˜˙ÏÎ˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ"Ï, ÍÈÏ‰·Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡· ÌÊÈÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ 

Ï·Â˜Ó‰ -‰˘Ú� ‡Ï˘ ¯·„ . 

ÂÏ Â‚ˆÂ‰˘ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ „ÂÚ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â„Á‡˙‰‰ Ì‡ ‰�ÈÁ·‰
‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ·¯˜· ÈÓÈ�Ù ÔÂÈ„· ‰˙ˆÓ˙‰ „ÈÁÈ ˜ÙÒ ‡È‰ ,˘‡˘Â�· ÚÈ¯Î‰Ï È„Î È„ ‰· ÔÈ‡ .

 ˜ÙÒ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÎ· ˙„ÓÂÚ ˙Â„Á‡˙‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
„ÈÁÈ , ‰�˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ3‡)‡ ( ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï)˙Ú„ ˙ÂÂÁ Â�ÈÈ‰ ,

ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÈÂ„‚�˙‰Ï ÔÓÊ Ô˙Ó ,„ÂÚÂ.( 

Ô‰Â ˙È˙Â‰Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó Ô‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ˙ÈÏ‰�ÈÓ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó  , ˜ÙÒ ˙Â„Á‡˙‰‰ ˙ÂÈ‰ ‡˘Â�
Ï·ÈËÒÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï „ÈÁÈ ,„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÈÂ‡¯Î ˜„·� ‡Ï. 

 התנתה את ההתקשרות באישורה של ועדת הפטור לפטור את ההתקשרות ת המכרזיםועד )ג(
 ועדת הפטור חליטה ה2.8.10- ב.לתקנות חובת המכרזים) ג(א3מחובת הפרסום בהתאם לתקנה 

 .כאמור, התאחדות מחובת פרסוםהתקשרות עם ר את ההופטל

מטעמים מיוחדים , ועדת פטור משרדית רשאית"לתקנות חובת המכרזים קובעת כי ) ג(א3תקנה 
בלא פרסום הודעה כאמור בתקנה זו או בלא קיום אחד ... לאשר התקשרות עם ספק יחיד, שיירשמו

רסום התקשרות עם ספק יחיד לקבל פטור מפאפשר אפוא ". מהתנאים הנוגעים לפרסום כאמור
 .מטעמים מיוחדים בלבד

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó, È‡Ó· 2011, ‰�˜˙ ÈÎ 3‡)‚ ( ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï
Ó ¯ÂËÙ Ô˙Ó· ‰�„· ÌÂÒ¯Ù„ÈÁÈ ˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰)  ‰�˜˙ ÁÂÎÓ3)29 ( ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï

ÌÈÊ¯ÎÓ‰( , ˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰ ÏÎ˘ „ÂÚ·ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú�ÊÈÓ‰ ˙�˜˙ Ì)  ‰�˜˙ 
3)30 (ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï( .ÂÊ ‰�˜˙ )3)30 (( ‰Ú„Â‰ ÌÂÒ¯Ù ˙·ÈÈÁÓ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯·„

 ‰�˜˙ ÈÙÏ „¯˘Ó‰ Ï˘3· , „¯˘Ó‰Â ‰È‰ ‡ÏÏ È‡˘¯ ¯ÂËÙ ‰˙Â‡ÌÂÒ¯ÙÓ ,‰˘Ú˘ ÈÙÎ. 

 כי 2011למשרד מבקר המדינה במאי ש "כתב היועמ, בעקבות הערת משרד מבקר המדינה למשרד
יש לזכור כי הטעם לפרסום הוא לצורך מתן "הוא ציין ש. עות בתום לבככל הנראה הדבר נבע מט

הזדמנות לגופים מתחרים להשיג על בחירת החברה במיזם המשותף ולהציע את יוזמתם ככל שהם 
לא היה גוף מתחרה לביצוע המיזם ולו היה כזה , לא היו השגות, מבחינת המקרה לגופו. מעוניינים

הן , הטעות נובעת ככל הנראה. 'זה מוציא את זה' משמעות הדבר כי אין, לצורך ביצוע מיזם דומה
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מאידך כתוצאה מבחינת , בשל קוצר הזמן מאישור המיזם בוועדת המכרזים ועד לקיומו בפועל מחד
ש הוסיף " היועמ.שהיא התקשרות עם ספק יחיד, )"29(3פי תקנה  ההשתתפות במיזם בתחילה על

 סטודנטים ובעלת קשרים 300,000- אגודות ומייצגת כ60-המאגדת כ, בתשובתו כי ההתאחדות
. בתקופת השפל בתיירות, 2010הייתה ערוכה לבצע את הפסטיבל כבר בקיץ , ל וניסיון קודם"בחו

 .סביר להניח כי לא היה נמצא גוף מתחרה אחר, לו היה נערך פרסום

 סיווג ההתקשרות למשרד מבקר המדינה כי, 2012מאפריל ומנובמבר , החשב הודיע בתשובותיו
אשר אישר את העובדה שהחברה היא הזרוע הביצועית של , ש"נעשה על יסוד חוות דעת של היועמ

לא התעורר "עוד הוסיף החשב כי . ולכן לא הייתה לו שום עילה שלא לקבל עמדה זו, ההתאחדות
 ".תקינות או פסלות כלשהי-כל חשש שמא המהירות באישור ההתקשרות נגועה באי

Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜· ˙·ÈÈÁÓ „ÈÁÈ ÌÊÈ Â‡ ˜ÙÒ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯·„· ‰ÚÈ·˜‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ
 ÏÚ ÌÈÓÊÈÓ Â‡ ÌÈ˜ÙÒ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙�ÈÁ·Â ˘ÂÎ¯Ï „¯˘Ó‰ ˘˜·Ó Â˙Â‡˘ ¯ˆÂÓ‰ ˙¯„‚‰ Ì„Â˜

Î˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ"‰Ê ¯ˆÂÓÏ Ï ,„·Ï· ÌÂÒ¯Ù· ˙ÈˆÓ˙Ó ‰�È‡Â .‰Ï·ÈËÒÙ, ˘ Â˙Â‰Ó· „ÚÂ�
˜È�Ú‰ÏÌÈË�„ÂËÒÏ ˘ÙÂ�  ,„Â˜ ÌÈ�˘· ÚˆÂ·˙ÂÓ ,ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂÒ¯ÙÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ , È„È ÏÚ

‡ ˙Â˜Ù‰ ˙¯·Á È„È ÏÚ Ì‚ Í‡ ‰¯·Á‰ ,'ÌÈÚÂ¯È‡ ˙˜Ù‰· ˙˜ÒÂÚ‰ .ÍÎ ÌÂ˘Ó , ¯Â¯·
ÌÈË�„ÂËÒÏ ÌÈÏ·ÈËÒÙ ˜ÈÙ‰Ï ÏÂÎÈ˘ „ÈÁÈ‰ ÛÂ‚‰ ‰��È‡ ˙Â„Á‡˙‰‰˘. 

 ˙�ÈÁ· Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÂ˘ Ô�„ ‰¯˜Ó· ‰˘Ú� ‡Ï ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÙÒÎ ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰Ï·ÈËÒÙÏ „ÈÁÈ  , ‰�˜˙· Ú·˜�˘ ÈÙÎ3)29 (ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â�˜˙Ï .

„¯˘Ó‰ ÍÂ˙· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰Ê ÍÈÏ‰ , ÌÈÓ¯Â‚ Â�˙�˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ÏÚ ÍÓÒÈ‰Ï ‡ÏÂ
È¯Ó‚Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ. 

ÔÎ ÂÓÎ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ˙Ú„Ï ÌÈ¯Á˙Ó ÌÈÙÂ‚Ó Ú�Ó ÌÂÒ¯Ù‰ ¯„ÚÈ‰ ,·ÂÍÎ 
¯˘˜˙‰Ï ˙Â„Á‡˙‰‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‚È˘‰Ï‡ ˙ÂÂÏ·ÈËÒÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÓˆÚ ÚÈˆ‰Ï . 

4.  ˙ � Â Â Î  ‡ Ï Ï  Ï Ú Ù È  ¯ ˘ ‡  Ì Ê È Ó  Ú Â ˆ È · Ï  Ô Â ‚ ¯ ‡  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰
Á Â Â בנוהל . לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווחהתקשר למשרד ל מאפשרת םתקנת המיז :¯

כגון עמותות תיירות ,  עם ארגונים ללא מטרות רווחתיעשה נקבע כי התקשרות המשרד 2/2010
מפעיל ונושא ברוב , מפיק, הוא מי שמתכנן" מארגן אירוע"עוד נקבע בנוהל כי . תומירשויות מקוו

 ,ל נקבע שמארגן האירוע"בחוזר המנכ .לרבות ההוצאות לשיווקו, ההוצאות הכספיות בגין האירוע
 . זכאי להגיש בקשה להשתתפות המשרד באירוע,העומד בתנאי הסף

אך , קובעת כי על המיזם להיות ללא כוונת רווחבתשובת משרד התיירות נטען כי תקנת המיזם 
 ).ר" מלכ-להלן (הגורם שעמו מתקשרים אינו צריך להיות מוסד ללא כוונת רווח 

ÂÊ ‰�ÚË Ï·˜Ó Â�È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . Úˆ·˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
ÁÂÂ¯ ˙¯ËÓ ‡ÏÏ ÏÚÂÙ˘ ÈÓ ÌÚ ˜¯" .ÌÊÈÓ "˙‡ ¯˘˜˙‰Ï Ô˙È�˘ ÈËÙ˘Ó ÛÂ‚ Â�È‡Â . ‡Ï

ÌÈÁÂÂ¯ ‡È˘‰Ï ‡È‰ ‰˙¯ËÓ ‰˙¯„‚‰ ÌˆÚÓ˘ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á˘ ¯È·Ò , ‡ÏÏ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯˘˜˙˙
ÁÂÂ¯ ˙Â�ÂÂÎ . Í¯Â‡Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÊ ˙Â�˘¯Ù

ÌÈ�˘‰ ,ÎÏÓ ÌÚ ˜¯ ÂÊ ‰�˜˙ ÈÙ ÏÚ ¯˘˜˙‰Ï ÌÈ�˘‰ ÏÎ Í˘Ó· ‚‰� ¯˘‡"ÌÈ¯. 
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)‡( · Ï·ÈËÒÙ‰ „Ú-2010˘ ‰¯·Á‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ‰ ¯Â˘Ú· ˙ÏÈ‡· ÌÈË�„ÂËÒ ÈÏ·ÈËÒÙ ‰˜ÈÙ
ÔÂ¯Á‡‰ .Ï·ÈËÒÙ‰ ˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈÓÂÒ¯Ù· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÂÈ„‰ È�ÙÏ ÂÓÒ¯Ù˙‰˘ 

·-21.7.10˙Â�Â˘ ÌÈË�„ÂËÒ ˙Â„Â‚‡ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ È¯˙‡·  , „ˆ· ‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÈÏÓÒ‰ Û¯Âˆ
‡ ˙Â˜Ù‰ ˙¯·Á Ï˘ ÏÈÏÓÒ‰ 'ÚÂ¯È‡‰ ˙Â�‚¯‡ÓÎ . Ï˘ ÏÈÏÓÒ ÚÈÙÂ‰ ‡Ï ÌÈÓÂÒ¯Ù Ì˙Â‡·

‰‰˙Â„Á‡˙ ,ÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÒÁ ˙�˙Â�Î ‰Ï˘ ¯ÂÎÊ‡ ÔÈ‡Â.ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ,  ‰¯·Á‰ ÂÊ Ì‚ ‡È‰
„¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ‰ÈÈ�Ù‰ ˙‡ ‰ÓÊÈ˘ Ï·ÈËÒÙ· .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,·-21.7.10Î�Ó Ú·˜ " Ï

„¯˘Ó‰ ˙È¯˘Ù‡ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙˜Ù‰· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙Â˘˘ ,¯˙È‰ ÔÈ·,˘ ÍÎ Ï˘· " Û˙Â˘‰
È˜ÒÚ Ì¯Â‚ Â��È‡ ‰˜Ù‰Ï." 

ÍÎÓ ‰¯˙È ,·-27.7.10˙Î ÂÈ ·" ÈÎ „¯˘ÓÏ Ê‡„ ˙Â„Á‡˙‰‰ ¯ ‰¯·Á‰ ˙ÏÚÙ˙Ó‰ ‡È‰
Ï·ÈËÒÙ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˜ÈÙÓ‰Â , Ï˘ ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙„Â‚‡ Ì‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈ�Ó‰ ÈÏÚ· ÈÎÂ

‰ÏÏÎÓ) · ‰˜ÈÊÁÓ‰-15%˙ÂÈ�Ó‰Ó  (Â Ï˘ ˙· ˙¯·Á‰ÏÏÎÓ‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÓˆÚ ) ‰˜ÈÊÁÓ‰ 
·-85%˙ÂÈ�Ó‰Ó (. 

כי ההתאחדות נענתה , 2011  ובאוקטובר ביוני,ר ההתאחדות דאז הסביר למשרד מבקר המדינה"יו
, ההתאחדות לא הייתה שותפה בקביעת התכנית. ונתנה את שמה כתומכת באירועהחברה לפניית 
עוד .  ואף לא הייתה שותפה ברווחים שנבעו מהפסטיבל,זמנים ומכלול ההפקההלוחות , התקציב

מעביר להתאחדות יעבור  ואההכסף ש שבוודאותמשרד התיירות ידע ר ההתאחדות כי "הוסיף יו
 ".עושה דברים כדי להרוויח כסף.  היא חברה כלכלית]החברה["כן הוסיף כי . חברהל

כי במסגרת פועלה להגשמת , 2012ממאי , ר ההתאחדות דאז הסבירו בתשובתם"ההתאחדות ויו
. וביניהן החברה, מטרותיה נתונה ההתאחדות בקשר עם החברות הכלכליות של אגודות הסטודנטים

ומשרד התיירות מצא לנכון , במהלך השנים הייתה זו החברה אשר יזמה והפיקה פסטיבלים דומים
ההתאחדות ". את הפסטיבל הקיים) גם אם בצורה חלקית(לתקצב ... לנצל את הפלטפורמה הקיימת"

כחלק מהתנהלותה הרגילה עם , ולתת את שמה ואת חסותה לאירוע]" חברה[לחבור ל"שמחה 
עוד הסבירה . שום יכולת מעשית להפיק אירוע זה לבדה, ולא הייתה, ת איןלהתאחדו. החברה

כי ההתחייבות הכלכלית , הן בעל פה והן בכתובים, הבהירו בריש גלי"ההתאחדות כי היא והחברה 
 ".אשר הינה חברה מסחרית המפיקה את האירוע, ]החברה[היא של 

כי הפסטיבל היה מתקיים גם , 2012אי ובמ 2011 ביוני ,אמר למשרד מבקר המדינההחברה ל "מנכ
 .אך במתכונת אחרת, ללא קבלת התמיכה מהמשרד

ÁÂÂ¯ ˙Â¯ËÓÏ ˙ÏÚÂÙ‰ ˙ÈÏÎÏÎ ‰¯·Á ‡È‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ¯˘‡
Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ ‰˜ÈÙÓ ‰˙ÈÈ‰ ,‰È„ÚÏ· Â‡ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙ÎÈÓ˙ ÌÚ , Â˙Â‡ ‰˜ÂÂÈ˘ Û‡ ‡È‰Â

˙Â„Á‡˙‰‰ ˙ÂÒÁ ‡ÏÏ ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯˙‡·. 

 בנושא ,ש של המשרד" ליועמ2010ש לממשלה באפריל " ליועמדאזבמכתב ששלח המשנה  )ב(
 במבחן תמיכה פו או להחלי, את התנאיהעיר כי יש לבטלהוא  ,בחינת מבחני התמיכה של המשרד

בעד , לשלם את כספי התמיכה של המשרד גם בעקיפין לגורם שלישיהמאפשר , שהיה בתוקף דאז
מקביעות אלו .  מנוגד להוראות החוקה זתנאי במכתב נקבע מפורשות כי .תמךנהגוף הפעילות של 

, פועל ללא כוונות רווחה,  לממן פעילות של מוסד ציבוררשאי אינוכי משרד ממשלתי הקיש ניתן ל
 .ידי המשרד שלא נבחן ישירות על,  לשימושו של גוף שלישיבאמצעות העברת הכספים

: נכתב)  כתב השיפוי-להלן (להתאחדות החברה  נתנה ש,19.8.10- מ,בכתב שיפוי בלתי חוזר
; ) ההסכם-להלן ... (לבין משרד התיירות... נחתם הסכם בין התאחדות הסטודנטים... הואיל וביום"

 לוקחת על עצמה במפורש את כלל ההתחייבויות מכל מין וסוג שהוא כפי ]החברה[והואיל ו
...  מתחייבת במפורש]החברה[, קחה על עצמהוכל התחייבות שההתאחדות ל, שמפורטות בהסכם
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 העבירה 2.9.10- ב".להיכנס בנעליה של ההתאחדות ולבצע בהתאם להוראות ולתניות ההסכם
מיד עם קבלת " כי החברה ההתאחדות כלפי  מתחייבתלפיוו ,כתב התחייבותלחברה ההתאחדות 

תעביר התאחדות , סכםאו נוסף בהתאם לה/או כל סכום אחר ו, סכום המימון ממשרד התיירות
 ".וזאת מיד עם קבלת הכספים וללא כל דיחוי... את מלוא סכום המימון] חברה[הסטודנטים ל

 מחולקים כמלגות החברה כי רווחי ,2011 ביוני , למשרד מבקר המדינההחברה אמרל "מנכ
 והשיב כי אין לחברה או למנהלּה שום,  דבק בטענתו זו2012במאי . הלסטודנטים של המכלל

מופנים לרווחת ציבור הסטודנטים ולא לכיסם "וכי רווחי החברה , אינטרס אישי בהשאת רווחים
 ".שלהם

ÈÂÙÈ˘‰ ·˙ÎÏ Ú„ÂÓ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó‰ .˙‡Ê ÌÚ ,‰ÏÂÚ  ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ
˘ ÂÚ„È „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰È˘ Ì¯Â‚‰· Úˆ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ ˙‡, ‡Â‰ 

˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ,ÈÚÙ ‰˜ÂÒÈÚ˘ÌÈË�„ÂËÒ‰ ¯Â·Èˆ ˙ÁÂÂ¯Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏ , ‰�È‡ È‡„ÂÂ· ‡È‰˘Â
ÎÏÓ"¯. 

  דאז המשנהכי לא היה מודע למכתבו האמור של, 2012ממאי , ל המשרד הודיע בתשובתו"מנכ
 .וכי פעל על פי ייעוץ משפטי שקיבל ,ש לממשלה"ליועמ

 הנתונים על, בדרך כלל, כי ועדת המכרזים מסתמכת, 2012ממאי , ש כתב בתשובתו"היועמ
היא נוהגת . ומסתפקת במידע שניתן לה, שמעבירים לה הגורמים המקצועיים והצד שעמו מתקשרים

 .שבהם היא חוששת כי הנתונים אינם מדויקים או אינם שלמים, אחרת רק במקרים חריגים

כי פעולותיו כחשב נעשו בהתאם לנהלים וכמקובל , 2012מנובמבר , חשב המשרד הסביר בתשובתו
והכול נעשה בהתאם להוראות , לא הייתה שום חריגה מהתקציב שעליו הוחלט. ם דומיםבמקרי

 .ל"ולהוראות חשכ) ם" הוראות תכ-להלן (תקנון כספים ומשק 

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰�È„Ó‰ ˘È ˙Â‡¯Ï ‰¯ÓÂÁ· ˘ÂÓÈ˘ ÛÂ‚· ¯˘‡ ‰¯Â‡ÎÏ „¯˘Ó‰ È‡˘¯ 
¯˘˜˙‰Ï ÂÓÚ ,È„Î ¯È·Ú‰Ï ÔÂÓÈÓ ÛÂ‚Ï ˘„¯˘Ó‰ Â�È‡ È‡˘¯ ¯˘˜˙‰Ï ÂÓÚ . „‚Â�Ó ‰Ê ¯·„

Ô‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï ÓÚÂÈ‰"˘ ‰Ï˘ÓÓÏ,  ÏÚ ˙ÂÏÁ‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÏÚ· È�ÈÈÙ‡ÓÏ˘ Ì ‰ÎÈÓ˙ , Ô‰Â
˙�˜˙Ï ÌÊÈÓ‰ ÂÏ‰Â�Ï ÌÈÚÂ¯È‡ , ÏÚ ÌÈÏÁ‰˙Â¯˘˜˙‰  ÈÙÏ ˙È˘Ú�‰È‡�˙ ˙�˜˙ ÌÊÈÓ‰ .ÂÓÎ 

ÔÎ ,¯Á‡Ó ¯·Â„Ó˘ ÈÙÒÎ· ¯Â·Èˆ‰ ,„¯˘Ó È˙Ï˘ÓÓ ÍÈ¯ˆ Ú�ÓÈ‰Ï ¯È·Ú‰ÏÓ ÌÈÙÒÎ ÛÂ‚Ï 
˘ÔÈ‡ Â˙ÏÂÎÈ· ÙÏÁ˜ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙÂ ,ÏÏÎ·Â ‰Ê Úˆ·Ï ˙‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰¯˜·‰ ˙Â˘¯„�‰ .˙‡Ê 

„ÂÁÈÈ· ÁÎÂ�Ï ‰„·ÂÚ‰ ÛÂ‚‰˘ ÂÈÏ‡˘ ¯·ÚÂ‰ ÔÂÓÈÓ‰ Â�È‡ „ÓÂÚ È‡�˙· ÛÒ‰, ‡ÏÂ ‡Â‰ ÛÂ‚‰ 
 ÔÁ·˘„¯˘Ó‰. 

„"Ï˜„ ¯ÓÂÚ ¯ , ÈÎ Â¯ÙÒ· ·˙ÂÎ" ‰Ê ÏÚ ÛÒÂ� Ú„ÈÓ ‰˙ÓÊÂÈÓ ÛÂÒ‡Ï ˙È‡˘¯ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
‚ÒÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰ È„È ÏÚ ‰Ï ‡ˆÓÂ‰˘Ì˙Úˆ‰ ˙¯ , ˙„ÈÓ ˙‡ ¯¯·ÏÂ ˜ÈÓÚ‰Ï ÔÂˆ¯ ÍÂ˙Ó ˙‡ÊÂ
ÂÈ‡�˙· Ê¯ÎÓ‰ ÈÙ˙˙˘Ó Ï˘ Ì˙„ÈÓÚ"29 .ÓÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÎ ·˘ÁÏÂ ˘

ÌÈÈ�ÂÈÁÂ ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÎÓÒÓ ‰„ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ÂÈ‰ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· ,ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ·˘Á‰˘ Û‡ .
·Á‰Â ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰Ï Â‚Èˆ‰˘ ‚ˆÓ· ˙ÂÎÓÂ˙‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰˘˜È· ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰‰¯ . ÌÏÂ‡Â

¯Â˜ÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„� ‡Ï ÏÏÎ Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰Ê È·‚Ï , ‰ÎÈÓ˙‰˘ ‰Ï ÚÂ„È ‰È‰ ÔÎ˘
‰¯·ÁÏ ˙Â„Á‡˙‰‰Ó ¯·ÚÂ˙ ‰¯˘Â‡˘. 

__________________ 

 . 113' עמ, )2004-ד"תשס(' כרך ב, ÌÈÊ¯ÎÓ, עומר דקל  29
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¯ÂÓ‡Î , ˙Â„Á‡˙‰‰‰ÓÊÈ ‡Ï , ‰��Î˙ ‡ÏÂ‰˜ÈÙ‰ ‡ÏÏ·ÈËÒÙ‰ ˙‡  , ˙Â‡ˆÂ‰· ‰‡˘� ‡Ï
ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ·Â ˙ÂÈÙÒÎ‰Â·   ‰Á˜ÈÙ ‡ÏÂ)Í˘Ó‰· Â‡¯ (Â˙˜Ù‰ ÏÚ .ÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ‰ÏÂÚ Ï

˘ ˘˘Á· ˘Ó˙˘‰ „¯˘Ó‰ ˙Â„Á‡˙‰Î"¯Â�Èˆ " „¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ÏÏ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ,
ÁÂÂ¯ ˙¯ËÓÏ ˙ÏÚÂÙ‰ ,„¯˘Ó‰Ó ˙Â¯È˘È ÌÈÙÒÎ Ï·˜Ï ˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯˘‡. 

המשרד הוא : כי מדובר במערכת יחסים משולשת, 2012ממאי , ההתאחדות הסבירה בתשובתה
. היא קבלן המשנה, בהסכמת המשרד, ברהוהח; ההתאחדות היא הקבלן הראשי; מזמין העבודה

כי הייתה צינור בידי משרד , את האפשרות, ההתאחדות שוללת מכל וכל"בתשובתה זו כתבה כי 
 הוסיפה ההתאחדות והסבירה כי 2012בתשובתה של ההתאחדות מדצמבר ]". החברה[התיירות ו

עוד . ת חוזית מפורשתהיה לה אינטרס ממשי בהפקת הפסטיבל וכי נשאה בסיכונים ונטלה אחריו
ואף דרש זאת , משרד התיירות ידע בזמן אמת ועוד בטרם ההתקשרות בהסכם"טענה ההתאחדות כי 

זאת לאור הצלחת , תהא הגורם המפיק בפועל את הפסטיבל] החברה[מפורשות מההתאחדות כי 
של וכפועל יוצא , ועל מנת ליהנות מהמוניטין שלה] החברה[פסטיבלים קודמים בהפקתה של 

 ".הפסטיבל אותו היא מפיקה מדי שנה

 Ï˘ Ë�¯Ë�È‡ È¯˙‡· Ï·ÈËÒÙ‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â�Â˘‰ ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Â‚‡ , Ï·ÈËÒÙÏ ˙ÂÒÁ ˙�˙Â�Î ˙Â„Á‡˙‰‰ ˙ÂÓ˙¯È‰ È�ÙÏ „ÂÚ Â˘Ú�
‰¯·ÁÏ ‰˙¯È·Á Ì„Â˜ „ÂÚÂ . ‰¯È‰·Ó ‰˙ÈÈ‰ Ë�¯Ë�È‡· ˘ÂÙÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÁË˘ ‰˜È„·

ÌÊÂÈ‰Â Úˆ·Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‰�È‡ ˙Â„Á‡˙‰‰˘ „¯˘ÓÏ. 

 התקשרות רק עם גורם המבצע פעילות שלא יםמאפשר 2/2010ונוהל תקנת המיזם , כאמור )ג(
 .המיזם אינו אמור להניב רווחים לגורם המבצע אותו,  כלומר.למטרת רווח

Â˙˜Ù‰ ÔÈ‚· ÚÂ¯È‡Ï ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ�Î‰ ÏÏÎ Ï·ÈËÒÙ‰ ·Èˆ˜˙ .Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„Ú
 ˙‡ Ô‰Ó ˙ÂÎ�Ï ÈÏ· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÒÈÒ· ÏÚ ˜¯ „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ‰·˘ÈÁ ÌÈÊ¯ÎÓ‰

˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ�Î‰‰ ,‰¯·ÁÏ Â‡ ˙Â„Á‡˙‰Ï ,‰Ï‡Î ÂÈ‰È Ì‡ . ˙�˜˙ ˙ÈÏÎ˙Ï „Â‚È�· ˙‡Ê
ÌÊÈÓ‰ ,˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÈ„„ˆÏ ÌÈÁÂÂ¯ ·È�‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰�È‡˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙¯˘‡Ó‰. 

5. Ê ¯ Î Ó ·  ‰ � ˘ Ó  ˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙ , בת שהתקשרויות עם צדדים נוספיםתקנת המיזם מחיי :‰
שבהם השתתף ,  באירועים אחרים.ייעשו במכרז, ככל שהן נובעות מההתקשרות עם המשרד

הוא עיגן מפורשות בהסכם לשיתוף פעולה את האפשרות של ביצוע האירוע על ידי זרוע , המשרד
יוגשו למשרד בתנאי ש, כגון חברה כלכלית או עמותה, של הגורם שעמו התקשר המשרד ישירות

 .מסמכי ההתקשרות

‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ ,Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ‰˙�˙‰˘ ÈÏ·ÂÈ ˙
· Í˘Ó‰‰ ÌÂÈ˜ Ê¯ÎÓ ‰�˘Ó‰ ˜ÙÒ ˙¯ÈÁ·Ï�˜˙· ˘¯„�ÎÌÊÈÓ‰ ˙. 

הן בעל פה והן , הבהירו בריש גלי, כי ההתאחדות והחברה הודיעו בתשובתםנציגי ההתאחדות 
. אשר היא חברה מסחרית המפיקה את האירוע, לכלית היא של החברהכי ההתחייבות הכ, בכתובים

היא לא , שאינה כפופה לחוק המכרזים, גם החברה הודיעה בתשובתה כי לנוכח היותה חברה פרטית
 .נדרשה לבצע את התקשרויותיה על פי התקנות האמורות

הדבר הינו מאד  ":יולדברו,  לדרישת קיום המכרז עם ספק משנה2011ל המשרד התייחס ביולי "מנכ
ר או רשות מקומית שאנו עובדים מולה האם היא "בעייתי היות ולא הגיוני שאנו נלך ונבדוק כל מלכ
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עושה מכרז לספק המשנה והאם ספק המשנה עושה מכרזים לספקי המשנה שלו כי אין לנו את כוח 
וא את הדרך הנכונה גם בנקודה זו צריך למצ.  וגם עלות הבקרה תהיה גבוהה משמעותית,האדם לכך

 ".לאפשר למשרד התיירות לפעול

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯È·ÒÂ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡Î�Ó‰˘ " ˙Â�˜˙Ï „Â‚È�· Ú„ÂÓ· ÏÚÙÈ Ï
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ,˜ÂÓÈ�· ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡Â „¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ˙Â„È·ÎÓ ‰Ï‡˘ 

˙ÂÈ�È„ÓÂ .„¯˘Ó‰ ÏÚ, ˙¯„˘ ÏÎ ÏÚÂ „¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ,„· ÏÂÚÙÏ ˙Âˆ¯Á�·Â ˙Â˜·
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ‰ ÔÈ„ ÏÎ ÈÙÏ , Ì‰ ÔÈ‡ÂÌÈ‡˘¯ ,Âˆ¯ Ì˘·Ì�Ï Ì˘ÈÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡  , ÏÂÚÙÏ

˙Â�˜˙Ï „Â‚È�·. 

המשרד הודיע בתשובתו כי בעקבות הביקורת הוא נערך לבחינת התקשרויות המשנה עם ספקים לפי 
 .ובכלל זה הוא דורש קיום מכרז לצדדים שלישיים, תקנת המיזם

6. È ‡-‡ Â „ È Â‰  ˙ Â ¯ Â ˜ Ó  Ô Â Ó È Ó:  תנאי להתקשרות לפי תקנת המיזם הוא
 .30שההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם

היה על המשרד לדרוש מההתאחדות להציג , לשם אישור הפסטיבל כמיזם הפועל ללא כוונת רווח
 .עומדים בתנאי התקנהולבחון אם מקורות אלה , את מקורות המימון לאירוע

 ÌÈÈÙÒÎ ˙Â¯Â˜Ó ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰Ï Ì‡ ‰˜„· ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÈˆÁÓ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÈ‡ÓˆÚ ,˙ÂÁÙÏ, ˙ÂÏÚÓ ˙˜Ù‰Ï·ÈËÒÙ‰ .ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÔÎ ÂÓÎ  

Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· ‰Ù˙˙˘‰ ‡Ï ˙Â„Á‡˙‰‰,ÂÈ ¯Ó‡˘ ÈÙÎÂ "Ê‡„ ˙Â„Á‡˙‰‰ ¯  „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï
‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯·ÂË˜Â2011" :˙Â‡ˆÂ‰ ˙Â„Á‡˙‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï" . ‰ÚÈ„Â‰ ˙Â„Á‡˙‰‰

‰˙·Â˘˙· , ¯·Óˆ„Ó2012 ,Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ÒÈÎÓ ˙Â‡ˆÂ‰· ‰‡˘� ‡Ï ÔÎ‡ ‡È‰ ÈÎ ;
‰¯·ÁÏ ÂÈ‰ ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ , „¯˘Ó È„È ÏÚ Ì‡ÂÏÓ· ‰Ï ÂÓÏÂ˘ ‡ÏÈÓÓ ‰Ï‡Â

˙Â¯ÈÈ˙‰. 

נטים תביא ממקורותיה כספים לצורך המשרד לא ציפה שהתאחדות הסטוד"בתשובת המשרד נטען 
ההכנסה ממכירת כרטיסים וממתן חסויות נחשבת כמו , עוד נכתב כי להבנת המשרד". עניין זה

 .כפי שנהגו בבחינת כל האירועים, מקורות כספיים עצמיים של יזם האירוע

 ÂÓ˘¯� ˙ÂÈÂÒÁ Ô˙ÓÓÂ ÌÈÒÈË¯Î ˙¯ÈÎÓÓ ˙ÂÒ�Î‰‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
�Î‰Î‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÒ ,˙Â„Á‡˙‰‰ Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰Î ‡ÏÂ .‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó È‡�˙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï˘ 

 ÈÒÈÒ·„¯˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ,ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙÏ. 

7. ‰ Ë Ï Á ‰ ‰  ˜ Â Ó È �: ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „¯˘Ó È‚Èˆ� ÌÚ ‰ÁÈ˘ ¯Á‡ÏÂ 
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ÌÏ·ÈËÒÙ‰ ,ÓÚÂÈ‰ ·˙Î" È‡Ó· ˘2011˙Ú„ ˙ÂÂÁ  ,

Ó „¯˘ÓÏ ‰¯·ÚÂ‰˘‰�È„Ó‰ ¯˜· . ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ‰¯È·ÒÓ ÏÂÚÙÏ ËÏÁÂ‰˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰
Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰„ÚÂ�Â ˙˙Ï ÍÎÏ Û˜Â˙È˜ÂÁ . 

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  „¯˘ÓÏ˙Ú„ ˙ÂÂÁ˘ ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÎ,  ˙„Â·ÚÏ ˙ÈË�ÂÂÏ¯‰
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ,È�ÙÏ ‡ˆÓÈ˙„¯˘Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó , ˙Ú· ÔÂÓÈÓÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡ 

Ï·ÈËÒÙ‰‰˙Â Ê¯ÎÓ‰ ˜È˙Ó ˜ÏÁ ‰È. 

__________________ 

התקשרות לביצוע מיזם משותף  "7.8.5ל את הוראה "פרסם החשכ, 15.5.12-ב, לאחר סיום הביקורת  30
בהוראה זו נקבע כיצד יחושבו מקורות ". לתקנות חובת המכרזים לעומת הליך תמיכה) 30(3לפי תקנה 

 .המימון העצמיים של מי שמתקשרים אתו במיזם
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 ÈÏ· Ï·ÈËÒÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙‰ ÏÚ „ÓÚ˘ : ¯Â˘È‡Ï ÍÈÏ‰ Í¯Ú� ‡Ï

ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï Ì‡˙‰· „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰ ; ‰˜ÈÙ‰ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡
ÂÙ‰ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ÏÚÂÙ·ÁÂÂ¯ ˙¯ËÓÏ ˙ÏÚ;  ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ˙�ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï

 ‰�˜˙· ˘¯„�Î3· ,¯˙È‰ ÔÈ·Â ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯·„· ‰Ú„Â‰ ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ; ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
ÌÊÈÓ‰ ÔÂÓÈÓ· ˙Â„Á‡˙‰‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ Ì‡ ‰˜„· Â�È‡  ˙eÁÙ ˙ÂÏÚ ˙ÈˆÁÓÓ‰˜Ù‰‰ , ÏÚÂÙ·Â

¯·„ ‰ÙÒÎÓ ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰Ó¯˙ ‡Ï ;‰˘ ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï˘ ˙Â„Á‡˙‰‰  ÌÚ
 ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„„ˆ‰˘ÚÈ˙Ê¯ÎÓ· . 

Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙"ÓÚÂÈ‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó Ì" Ï˘Â ˘
ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂÂ· ·˘Á‰ . ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‡Â‰ ·˘Á‰ „È˜Ù˙

 ˙Â¯Ê‚�‰ ˙Â‡¯Â‰‰ÓÂ ÌÊÈÓÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰-Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ "Î˘Á‰Â Ì"Ï .
˜Ù˙ÓÚÂÈ‰ „È"ÔÈ„Ï ˙„‚Â�Ó‰ ‰ËÏÁ‰ ÚÂ�ÓÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜ÂÁ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡Â‰ ˘. 

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘Ó ˘¯„�Î ÂÏÚÙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .
Î�Ó‰ ˙ÂÏ‰�˙‰"ÓÚÂÈ‰Â Ï"˘ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ Í¯„ ˙‡ ÂÂ˙‰ ¯˘‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÏ‰�˙‰Â ,

˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ¯˘‡ ,ÂÏÎÓ ˙‡ ‰�Á·˘ ÈÏ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ‡�˙‰ Ï
-˙ÂÈÂ˜Ï ÂÈ‰ . 

 

 

 הבקרה והתשלום להתאחדות, חתימת ההסכם

. הסכם בין המשרד לבין ההתאחדותה על ,בשם המשרד, ל"משרד והמנכה חתמו חשב 16.8.10-ב
 כעבור יום .להסכם'  פעילויות בשלושה תחומים שפורטו בנספח ב16בהסכם התחייב המשרד לממן 

 הוחזר ההסכם החתום 25.8.10-ב. נציגי ההתאחדותחתים עליו את  כדי שתלמפיקהכם הועבר ההס
 .למשרד

 .  הגישה ההתאחדות סיכום של האירוע למשרד10.10.10-וב, התקיים הפסטיבל 2010בספטמבר 
 אצל  התקיימה פגישת סיכום31.10.10- ב.ל התפעול" נערכה פגישת סיכום אצל סמנכ14.10.10-ב

משרד  .ח להתאחדות" ש936,000 אישר חשב המשרד תשלום בסך של 14.11.10- ב. התיירותשר
מבקר המדינה בדק את התנהלות הגורמים המקצועיים בכל הקשור לעיגון התחייבויות ההתאחדות 

 : והעלה כלהלן,כלפי המשרד

1. Ì Î Ò ‰ ‰  È ‡ � כאשר משרד התיירות משתתף באירוע הוא נוהג לחתום , כאמור)  א(  :˙
כתב . )כתב התחייבות -להלן ( המסדיר את השתתפותו, יתוף פעולה בביצוע האירועלשעל הסכם 

ידי חברת בת  האירוע נערך עלאם . )רשות מקומית או עמותה(יזם האירוע  ההתחייבות נחתם מול
 לקבל את מסמכי ,כתב ההתחייבותבתנאי כאמור  ,דורש המשרדעירונית של היזם עמותה על ידי או 

הרשות וכן את הסכם ההתקשרות בין , עמותהשל אותה ה חברת בת או הההתאגדות של אות
 העמותההרי ש, במקרה שמארגן האירוע הוא עמותה.  לבין העמותה או חברת הבתהמקומית

 . ולא באמצעות שירותי חברת בת או עמותה אחרת,מבצעת את הפעילות בעצמה
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ÍÈ¯‡˙ ‡˘Â� Â�È‡ ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ó Ï„·� ‡Â‰ ÈÎÂ Ï·Â˜Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ·˙Î
„¯˘Ó‰ Ì˙ÂÁ ÂÈÏÚ˘ .‰ÌÎÒ‰,  Â·˘ÂÈ ‡Â‰ ÌÎÒ‰‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â„Á‡˙‰‰ ‚Èˆ�˘ ·˙Î�" ¯

Ê‡„ ˙Â„Á‡˙‰‰ , ‰˜ÈÙÓÏ ÁÏ˘�·-17.8.10. 

ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ˙‡ Ì‡È˙Â „¯˘Ó‰ Ï‰�˙‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ÈÎ ‡ˆÓ� , ˙‡
ÌÈÙÒÎ‰ È�ÈÈ�ÚÂ  ˙‡ ÏÂÓ ÔÈÈ�ÚÂ ¯·„ ÏÎ· ˙Â·˙Î˙‰‰‰˜ÈÙÓ‰ ·Á‰Ó‰¯ ,ÂÈ ÏÂÓ ‡ÏÂ" ¯

ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Î Ê‡„ ˙Â„Á‡˙‰‰.˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ  , Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˘¯„ ‡Ï
‰¯·Á‰Ï ˙Â„Á‡˙‰‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ‰¯·Á. 

כנגד דוח סיכום בכתב מטעם למארגן יבוצע המשרד  שתשלום נקבע בכתב ההתחייבות )ב(
את כל , בוצעו למען ארגון האירועשיפרט את כל הפעולות ש, הרשות המקומית או העמותה

 הגוף ל"מנכנקבע כי דוח זה ייחתם בידי . התשלומים ששולמו ואת כל ההכנסות שהופקו ממנו
 . בגין פעולות אלהוכנגד חשבוניות מקור המוכיחות את התשלומים לספקים,  ובידי גזברוהמארגן

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ·˙ÎÏ „Â‚È�· ,‡˙‰‰ ÌÚ Ì˙Á�˘ ÌÎÒ‰· ˙Â„Á ·˙Î�
ÚÂˆÈ· ÁÂ„Â ˙ÂÏ·˜ ˘È‚˙ ˙Â„Á‡˙‰‰˘ . „¯˘Ó‰ ˘¯„ ‡Ï˘È‚˙ ˙Â„Á‡˙‰‰˘  ÌÂÎÈÒ ÁÂ„ ÂÏ

Î�Ó È„È· ÌÂ˙Á‰"d¯·Ê‚Â ˙Â„Á‡˙‰‰ Ï , ˙‚ˆ‰ ˘¯„ ‡ÏÂ¯Â˜Ó ˙ÂÈ�Â·˘Á ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· 
Ï·ÈËÒÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ· „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˜ÏÁ ÌÂÏ˘˙Ï È‡�˙Î Ï·ÈËÒÙ‰ ˙˜Ù‰. 

ושינה את אופן בדיקת החשבונות של ,  לקחיםבתשובת המשרד הוסבר כי בנושא זה הפיק המשרד
 .אירועים

2. Ï Ú Â Ù ·  Ì Â Ï ˘ שלוש חשבוניות החברה הפיקה , כשבוע לפני הפסטיבל, 26.8.10-ב :˙
עסקה  חשבונותה  הוציאה ההתאחדות שלוש,6.9.10-ב, כנגדן.  התאחדות הסטודנטיםמס עבור

  שלוש קבלות להתאחדותהחברה  הוציאה18.10.10-ב. ) חשבונות העסקה-להלן  (למשרד התיירות
 :)ח"בש (להלן הפירוט והסכומים. ) הקבלות המקוריות-להלן (

 ‰Ï·˜
ÒÓ' ÌÂÎÒ 

 ÔÂ·˘Á
‰˜ÒÚ 
ÒÓ' 

 ÌÂÎÒ
) ÏÏÂÎ

ÚÓ"Ì( 

 ÌÂÎÒ
) ‡Ï

 ÏÏÂÎ
ÚÓ"Ì( ¯Â‡È˙ 

˙È�Â·˘Á 
ÒÓ 
ÒÓ' 

100199 620,600 000429 620,600 535,000 אמן טיסות , ל"עלויות אמנים מחו
 ל "ואש

22/100347

100198 349,160 000428 349,160 301,000 22/100348 ווק ופרסוםיש

100197 116,000 000427 116,000 100,000 22/100349 סדנאות והפעלות, הרצאות

 1,085,760  1,085,760 936,000 ‰Ò"Î  

שהפיקה , עסקהה חשבונות אתאירועים במשרד ה ת לממונהחברה העבירה לאחר הפסטיבל
 למפיקהאירועים דואר אלקטרוני ה ת שלחה ממונ15.9.10-ב. מימוןה לצורך קבלת ,דותההתאח
אולם , ]חומר להעברה לתשלום[קיבלתי את החומר ששלחתם אלי בנוגע לנושא שבנדון "וציינה 

    : להעביר לההמפיקההיא ביקשה מ". הוא לוקה בחסר ומה שהוגש אינו מה שנדרשתם להגיש
    ;ידי ההתאחדות  הכולל פירוט הוצאות והכנסות חתום ומאושר על דוח ביצוע לפסטיבל.1
, חוות דעת מטעם ההתאחדות  .3  ; קבלות מקוריות להוצאות בהם המשרד אמור היה להשתתף  .2

 :אירועים הוסיפהה תממונ. ל"ומספר המשתתפים מחו, המפרטת את מספר המשתתפים בכלל
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מבקש לקיים את הפגישה אתכם ] ל התפעול"סמנכ[כפי שהסברתי לך , בנוגע לפגישה שביקשתם"
 ."אצלו ולאחר מכן בשלב הבא נקיים אותה עם השר

ידי ב שכלל מכתב החתום ,פסטיבלל ההתאחדות למשרד דוח סיכום ה העביר10.10.10-ב )א(
 550- סטודנטים מישראל וכ5,000-ר ההתאחדות דאז שציין כי לאירוע הגיעו למעלה מ"יו

 הוצאות נופש הסטודנטים הבינלאומי באילת " של מסמך למכתב צורף .עולםסטודנטים מרחבי ה
 .וכתבות עיתונאיות)  דוח הביצוע-להלן " (4/9-2

לא (ח להפקה " ש4,085,000-בדוח הביצוע נכתב שההכנסות המשוערות של ההפקה הסתכמו ב
חתום על ידי אך הדוח אינו . ח" ש5,108,020-וכי ההוצאות הסתכמו ב) כולל השתתפות המשרד

 .ההתאחדות כפי שדרשה ממונת האירועים

עליו חתם הוכן שכי המסמך , 2011 באוקטובר , למשרד מבקר המדינהאמרר ההתאחדות דאז "יו
אני סומך על כך שהנתונים  ...יש לי ניסיון עבודה קודם איתם. ]החברה[אני סומך על "החברה ובידי 

". מבקש לבדוק כרטיסיות או חשבוניות של כל עסקהשאנשי מקצוע מביאים בפניי הם נכונים ולא 
 ]החברה[אני מדגיש כי משרד התיירות ידע טוב מאד שההתאחדות מסתמכת על  ":הוסיף בהמשך

בנושאים אלו ושהיא לא מקיימת בדיקות עצמאיות ושהכסף שהם מעבירים להתאחדות יעבור 
 .2012 תשובה ברוח זו נמסרה גם במאי ".]חברה[ל

 ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â„Á‡˙‰‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ , ÏÚ ‰ÓÂ˙Á‰
ÌÎÒ‰‰ ,˙Â‡ˆÂ‰‰ ÁÂ„ ˙‡ ¯˘‡˙ ,ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙�ÂÓÓ ˙˘È¯„Î. 

נציגי ל התפעול בהשתתפות עובדי המשרד ו" נערכה פגישת סיכום אצל סמנכ14.10.10-ב )ב(
 .החברה

 ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰˘È‚Ù ‰˙Â‡Ó „ÂÚÈ˙ „¯˘Ó· ‡ˆÓ� ‡Ï ,ÓÊÂ‰ ‡Ï ÈÎÂ È‚Èˆ� ‰ÈÏ‡ Â�
˙Â„Á‡˙‰‰ ,‰· ÂÁÎ� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

פגישה זו נועדה לקבל פרטים על הביצוע ולכן ההתאחדות לא נדרשה "המשרד הסביר בתשובתו ש
 ".הייתה הגורם המבצע בפועל ובשטח] החברה[להגיע שכן 

זה לפי : "לתאם פגישה בין השר לבין החברה וציינהאירועים ה ת ממונביקשה 21.10.10-ב )ג(
-ב ).ההדגשה במקור( "Ì‰Ï ÛÂÁ„ ‰Ê... הם ביקשו זאת לפני כחודש. ]של החברה [בקשתם

ר "יוה וחברהבפגישה השתתפו נציגי . סיכום הפסטיבל אצל השרל ה נערכה פגיש31.10.10
יש להפוך את פסטיבל הסטודנטים הבא לאירוע תיירותי  ":בסיכום הדיון נכתב. ההתאחדות דאז

ל כדי להשתתף " כיצד ניתן להעלות את אחוזי הסטודנטים המגיעים מחוולחשוב, ממדרגה ראשונה
, לקידום הפסטיבל הבא... לעבוד,  השר הנחה את נציגי התאחדות הסטודנטים בישראל...בפסטיבל

 ".ובהקדם האפשרי, בהתאם ליעדים אלו

שר  כי בתום הפגישה אצל ה,2011 באוקטובר ,אירועים הסבירה למשרד מבקר המדינהה תממונ
 8.11.10-ב .התאחדותה לטובת החברה שהוציאה ,קבלותאת שלוש ה החברההעבירה לה נציגת 

 אישר חשב 14.11.10-וב, אירועים לחשב המשרד לבצע את הוראת התשלוםה תאישרה ממונ
 .ח" ש936,000בסך המשרד את התשלום להתאחדות 
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ËÂ¯ÈÙ ˙‡ ÂÏ ¯È·Ú‰Ï ˙Â„Á‡˙‰‰Ó ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÙÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ 16 
ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜�˘ ÌÈÙÈÚÒ‰ .„·Ï· ˙ÂÈ�Â·˘Á ˘ÂÏ˘ ÍÓÒ ÏÚ ÚˆÂ· ÌÂÏ˘˙‰ , ‰Ï·È˜˘

‰¯·Á‰Ó ˙Â„Á‡˙‰‰ , „¯˘Ó‰˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙˘ÂÏ˘Ï ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙Â‡ˆÂ‰ ˜¯ ÂÏÏÎ˘
 Ì‰· Û˙˙˘‰Ï ·ÈÈÁ˙‰) ÔÏ‰Ï-˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈ�Â·˘Á ( , Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ÛÂ¯Èˆ·

‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ .Ó ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ‚Èˆ‰Ï ˙Â„Á‡˙‰‰
˙Â„Á‡˙‰Ï ,ÌÎÒ‰· ˘¯„�˘ ÈÙÎ .Ï˘ÓÏ , Û˙˙˘È ˜ÂÂÈ˘Â ÌÂÒ¯Ù ÛÈÚÒ· ÈÎ Ú·˜� ÌÎÒ‰·

 ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰11È˙˙ - ÌÈÙÈÚÒ)ÔÂ‚Î :ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ È·‚ ÏÚ ÌÂÒ¯Ù ,Ë�¯Ë�È‡ È¯˙‡· ÌÂÒ¯Ù ,
ÂÈ„¯· ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ„ÂÓÈÏ È¯˙‡· ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ�Â˙ÈÚ· ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ�Â¯ÒÓ· ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÓÈ˘¯Ï 

‰ˆÂÙ˙ ,ÒÂÙ„ ,ÌÈ�ÂÏÚÂ ÌÈ¯ËÒÂÙ .(„¯˘Ó‰ Û˙˙˘È Â·˘ ÌÂÎÒ‰ Ú·˜� ÛÈÚÒ ÏÎ „ˆ· .
„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â˘¯„� ‡Ï ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÁÎÂ‰Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡. 

 ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ˜ÙÒ‰ Â‡ÈˆÂ‰˘ ¯Â˜Ó‰ ˙ÂÈ�Â·˘Á ˙‡ Ï·˜Ï ˘Â¯„Ï ‰È‰ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÏÈÚÏ„ ,˙ÂÙ˙˙˘‰ ÛÈÚÒ ÏÎ ÔÈ‚· .ÌÏÂ‡Â ,È�Â·˘Á· ˜Ù˙Ò‰ „¯˘Ó‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ˙Á‡ ˙

‰¯·Á‰ ,˙Â„Á‡˙‰‰ ˙·ÂËÏ , Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˜ÂÂÈ˘Â ÌÂÒ¯Ù ÈÓÂÁ˙ ¯Â·Ú·349,160˘ "Á ,
Ô‰È‚ÂÒÏ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ ‰�È‡˘. 

בעקבות הביקורת הופקו . המשרד השיב בתשובתו כי כך הוא עבד עד אותה העת גם במקרים אחרים
 .קורות ושימושים חתום בידי רואה חשבוןוהמשרד דורש פירוט חשבונות ודוח מ, לקחים

 È·‚Ï „¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÂ¯È‡ , Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰�˙‰ ¯ÂÓ‡Î Ì‰·˘

Î�Ó È„È· ÌÂ˙Á ÚÂˆÈ· ÁÂ„ ˙Ï·˜·"Â¯·Ê‚ È„È·Â ‰˘˜·‰ ˘È‚Ó ÛÂ‚‰ Ï , ˙ÂÈ�Â·˘Á ÛÂ¯Èˆ·
ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Â·Ú ÌÈ˜ÙÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ˙ÂÁÈÎÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Â˜Ó. 

 49%כי בהסכם נקבע שהמימון מטעם המשרד לא יעלה על , 2012ממאי , החברה טענה בתשובתה
בתשובת ההתאחדות נטען כי אין משמעות לגובה עלויות הפקת . מכלל פעולות הפקת הפסטיבל

הנתונים הרלוונטיים , נתה מהבחינה המהותיתלטע. 1,910,20431-בשעה שהן למעלה מ, הפסטיבל
וכן עלותם של שלושת , 49%למשרד הם העלות הכוללת כדי לוודא שהמימון אינו עולה על 

 .התחומים שהתחייב המשרד לממן

 ÌÎÒ‰Ï ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯ Ô�È‡ ÏÏÎ ‰¯·ÁÏ ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ Ì˙Á�˘ .Ò· ÂÓ˘¯�˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎÏ ÂÓÎ˙Ò‰ ˙Â„Á‡˙‰‰ Ï˘ ˙Â�Â·˘Á‰ È¯Ù

· ¯˙ÂÈ‰-936,000˘ "Á ,Â-49% Ì‰ ‰Ê ÌÂÎÒÓ 458,640˘ "„·Ï· Á . „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
 ˙Â„Á‡˙‰Ï ÌÏÈ˘477,360˘ "¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ Á .ÔÈÙÂÏÈÁÏ , „¯˘Ó‰ Ú„È Â‡ ¯·Ò Ì‡

‰¯·ÁÏ ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ô‰ Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰˘ , ˙ÂÈ�Â·˘Á ˙‡ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
 ¯Â˜Ó‰‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï , ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰˘È‚‰˘ ˙ÂÈ�Â·˘Á· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ
„¯˘ÓÏ. 

 היו צריכים להיגזר מכלל הוצאות ההפקה ולא מההוצאות 49%המשרד הודיע בתשובתו כי 
 .שנרשמו בספרי החשבונות של ההתאחדות

וות הדעת כי הוא אישר את התשלום לאחר קבלת ח, 2012מנובמבר , חשב המשרד הודיע בתשובתו
, ככל הידוע לו. וכי יש כיסוי לפעולות ההפקה, שבדקו שהדברים נעשו כדין, מהגורמים המקצועיים

__________________ 

 .ח" ש1,910,204 מסך של 49%ח הם " ש936,000  31
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הובהר מראש כי ההשתתפות , כמו כן. ולא היו טענות כלפיה, ההתאחדות פעלה לפי התכנית
עוד . התקציבית של המשרד היא בלתי מותנית וכפופה להצגת חשבוניות על תשלומים שבוצעו

וכי לא הוצגו לפניו , יף כי מתכונת הגשת הדוח הייתה הדרך הנהוגה במשרד במיזמים דומיםהוס
 .ועל כן אין בידיו אסמכתה שמדובר בתשלומי יתר, חשבוניות המקור

 ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˙Ï·˜· Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ‰�˙‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ˙ÂÒÒ·Ó‰. 

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ‰�È ˙ÂÏ‰�˙‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÏÈ˘˘ ÍÎ· „¯˘Ó‰
˙Â„Á‡˙‰‰ ‰¯ÒÓ˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈ�Â·˘Á‰ , ÒÒ·˙‰ ˙Ú ‰˙Â‡·Â- ˙¯˜˙ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ 

 ÌÂÏ˘˙‰-‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÁÂ„ ÏÚ . 

Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „¯˘Ó ÂÈÏÚ ÈÎ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÔÂÁ·ÏÌ˙ÂÎÏ˘‰ ˙‡Â Ì‰È Ï˘ 
‰ÌÈ�Â˙� ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯˙È‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÁÎÂ� ÂÈ�Ù· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰. 

חשבוניות מקור המוכיחות המשרד אמור לשלם למארגני אירועים רק לאחר קבלת , כאמור )ד(
גם כאשר הגורם המבצע הוא חברת בת או עמותה של ,  בגין פעולות האירועאת התשלומים לספקים

 .ב התחייבותשהיא צד לכת, הרשות מקומית

העבירה החברה למשרד מבקר המדינה , במהלך בדיקת משרד מבקר המדינה, 2011באוקטובר 
 צירפה החברה דוחות כספיים 2012לתשובתה ממאי . חשבוניות להוכחת קיום הוצאות הפסטיבל

) הכולל הכנסות והוצאות(להלן השוואה בין דוח הביצוע . מבוקרים של הפסטיבל נכון לאותו חודש
שאינם כוללים את , וגש למשרד כאסמכתה לדרישת התשלום לבין הדוחות הכספיים של החברהשה

 ):ח"בש(השתתפות המשרד 

˘¯Ù‰ 

 ˙ÂÁÂ„‰
ÌÈÈÙÒÎ‰ 

 È‡Ó2012 
ÚÂˆÈ·‰ ÁÂ„ 

 ¯·ÂË˜Â‡2010 ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒ 

 מטיסות ומחסויות, ממסיבות, הכנסות ממלונות 4,085,000 1,699,376 2,385,624

 הוצאות למלונות  2,500,000 1,334,049 1,165,951

 , שיווק, טיסות, אמנים(הוצאות הפקה  2,608,020 1,185,478 1,422,542
 )לוגיסטיקה ואדמיניסטרציה, הפעלות

 כ הוצאות"סה 5,108,020 2,519,527 2,588,493

 820,151- 1,023,020- ÔÂÚ¯‚ 

 

)1( ‰¯·ÁÏ Ï·ÈËÒÙ‰ ˙˜Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ,�ÂÏÓ ÂÏÏÎ˘˙Â , ÂÓÎ˙Ò‰ 
·-2,519,527˘ "Á ,„¯˘ÓÏ ˘‚Â‰˘ ÚÂˆÈ·‰ ÁÂ„· ‚ˆÂ‰˘ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡ÏÂ , ¯·ÂË˜Â‡·2010 ,

 ÍÒ ÏÚ5,108,050˘ "Á .· ÂÓÎ˙Ò‰ ˙Â�ÂÏÓ‰ ‡ÏÏ ‰˜Ù‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰-1,185,478˘ "„·Ï· Á. 

כי החשבוניות שהציגה למשרד משקפות את העלות , 2012ממאי , ההתאחדות הסבירה בתשובתה
עוד ). ח שאחר כך קיבלה ממשרד התיירות" ש936,000יא העבירה לחברה שכן ה(שהייתה לה 

שלקבלן ראשי מותר להניח שנתונים שמעביר לו קבלן המשנה שלו הם נתוני , הוסיפה ההתאחדות
 .והוא רשאי לכלול נתונים אלה בדוחות שהוא מגיש לצדדים שלישיים, אמת
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˙˙˘‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ·Â˘ÈÁÓ „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ)936,000˘ "Á (
 ‰¯·ÁÏ ÏÚÂÙ· ÂÈ‰˘ ‰˜Ù‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒÓ)1,185,478˘ "Á32 (Î ‡Â‰-79%. 

, )כולל מלונות(בתשובת המשרד נטען כי לפי ההסכם התייחס המשרד לסך ההוצאות של הפסטיבל 
 ).37%במקרה זה שיעור המימון הוא (ולא רק לסעיף ההפקה 

È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-‡ ˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙ , ÔÓÓÏ ÌÎÒ‰· „¯˘Ó‰ Ô˙�˘
ÌÈÈÙÈˆÙÒ ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÏÂÚÙ ,˙Â�ÂÏÓ‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ˙ÏÏÂÎÎ ; ‰˙ÈÈ‰ ÍÎÈÙÏ

 ÔÂÓÈÓÓ ‰ÏÂ„‚ ‰‚È¯Á49%ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ ÌÈ¯˙ÂÓ‰ . 

משרד .  הפעילויות שפורטו בנספח להסכם16בהסכם התחייב המשרד לממן את , כאמור )2(
לבין חשבוניות , כפי שהם מובאים בנספח להסכם, הוצאותמבקר המדינה השווה כמה סעיפי 

 ):ח"בש(להלן הפירוט . ההוצאות בפועל

 ¯ÂÚÈ˘ 
ÁÂÂ¯ 

 ˘¯Ù‰/ 
ÁÂÂ¯ 

 ÌÂÏ˘˙
„¯˘Ó‰ 

„¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„
ÚÂˆÈ· ÁÂ„· 

˙ÂÈ�Â·˘Á
) ÏÏÂÎ

ÚÓ"Ì( ‰‡ˆÂ‰‰ 

 ל"אמנים מחו 68,266 415,000 415,000 346,734 507%

 רסום על גבי אוטובוסיםפ 34,800 60,000 60,000 25,200 72%

 פרסום בעיתון שבועי  6,960 14,000 14,000 7,040 101%

 

ÏÚÂÙ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó ,‰Ï·Ë· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙˘ÂÏ˘· , ‰·¯‰· ˙ÂÎÂÓ�
„¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„‰Ó. 

כי כל נתוני הוצאות הפסטיבל שהוצגו לפני משרד , 2012ממאי , ההתאחדות הסבירה בתשובתה
, ההתאחדות לא בדקה. הם נתונים שהכינה החברה,  החתימה על ההסכם ואחריההתיירות לפני

את עלויות ההפקה של החברה ואת שיעור הרווח שהיא , ולדבריה אף לא הייתה צריכה לבדוק
והדבר היה ידוע , להתאחדות לא היו הכלים והידע לבקר הפקה מעין זו. אם הרוויחה, הרוויחה

 .למשרד התיירות

כי הערכות התקציב שהגישה למשרד גילמו בתוכן רכיב , 2012ממאי ,  בתשובתההחברה הודיעה
שכן שתיהן ", על פי התנהלות עסקית הנהוגה והמוכרת גם להתאחדות הסטודנטים, אומדן של רווח

 ".אשר במסגרתם נוצר עודף למי מן הצדדים, ארגנו לא מעט פרויקטים במשותף

פן מסודר את תקציב המיזם ולאפשר לבא כוח לנהל באו"בהסכם התחייבה ההתאחדות  )3(
בדיקת מערכת החשבונות הנוגעת , בכל עת, או חשב המשרד או מי שפועל מטעמם לקיים/המשרד ו

 ".להגיש דוחות כספיים ודוחות ביצועיים"התחייבה , כמו כן". למיזם

__________________ 

 .לא כולל תשלומים בגין מלונות  32



 א43דוח שנתי  572

 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ˘ ÈÏ· ˙Â„Á‡˙‰Ï ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰Ï ˘˜È·„·Â ˙Â�Â·˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ˜
�‰˘ ÈÏ·Â ÌÊÈÓÏ ˙Ú‚ÂÏ ˘˜È·ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ï·˜ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Î  . ‰�Ù ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·

˙Â„Á‡˙‰Ï „¯˘Ó‰,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ˘˜È·Â .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â  ,
 ¯·Ó·Â�2011 ,ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ‡Ï. 

ר לה את כדי שזו תעבי, כי פנתה פעמים מספר לחברה, 2012מדצמבר , ההתאחדות הודיעה בתשובה
במצב דברים זה אין לה . אולם המסמכים האמורים לא הועברו אליה, המסמכים המבוקשים

החברה מסרה בתשובתה . משום שהם אינם בידיה, אפשרות להעביר את הדוחות המבוקשים
לּו משרד התיירות היה חפץ או מבקש מידע נוסף מכל סוג שהוא אודות " כי 2012מדצמבר 

היתה ] החברה[הרי ש, לו חפץ בכך משרד התיירות... רי שהיה מקבלוה, הוצאותיה של החברה
 ".נעתרת בשמחה ומגישה לו כל מסמך רלוונטי המוכיח את הוצאותיה במסגרת ארגון הפסטיבל

ÍÏÓ‰ Í¯„Ó Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‚¯Á‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï‰Â� ¯ÓÂÏÎ
ÌÈÚÂ¯È‡ ,Î�Ó‰ È„È ÏÚ"ÓÚÂÈ‰ È„È ÏÚÂ Ï"˘ ,¯„ ˙ÚÈ·˜Â ÌÈÚÂ¯È‡· Ï·Â˜Ó‰Ó ˙Â�Â˘ ˙Â˘È

ÌÈÓÂ„ ,˙ÈË¯Ù ‰¯·ÁÏ ÏÚÂÙ· Â¯·ÚÂ‰ „¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ˘ ÍÎÏ Â‡È·‰˘ Ô‰ , ÔÚÓÏ ˙ÏÚÂÙ‰
ÁÂÂ¯ ˙‡˘‰ .‰˙Â‡� ‰˜È„· ‡ÏÏ ˙‡Ê ÏÎ , ˙ÂÈÂÏÚ· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ „·ÚÈ„·˘ È¯Á‡Â

ÁÂÂ¯ ˙ÒÓÚ‰ ˙ÙÒÂ˙· ˙ÂÈÂÏÚ· ‡Ï‡ ‡„¯‚. 

כגון , באמצעי תקשורת שוניםעות  לפרסם מודההתאחדותבהסכם עם המשרד התחייבה  )4(
משרד מבקר המדינה מודעת , בין השאר, כדוגמה בדק. אתרי אינטרנט ורדיו, פרסום חוצות, עיתונות
במשך שישה , 2010בחודשים יולי ואוגוסט  שאמורה הייתה להתפרסם, שבועיבעיתון פרסום 
 .שבועות

Â‡ˆÓ�„·Ï· ÌÈÓÂÒ¯Ù È�˘ ,ÂÈÏÈ‚· · ÂÓÒ¯Ù˙‰˘ ˙Â�-5.8.10Â ·-12.8.10 , ÌÂÒ¯Ù‰ ¯ÓÂÏÎ
„·Ï· ÌÈÈÚÂ·˘ Í˘Ó� ‰Ê ÔÂ˙ÈÚ· ,ÌÎÒ‰· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙ÂÚÂ·˘ ‰˘È˘ ‡ÏÂ. „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� 

ÂÚˆÂ· ÔÎ‡ Ì‡ ˜„·˘ ÈÏ· ˜ÂÂÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈÓÂÒ¯Ù ¯Â·Ú ˙Â„Á‡˙‰Ï ÌÏÈ˘. 

Ô˜ÏÁ· ˜¯ ÂÚˆÂ· Úˆ·Ï ˙Â„Á‡˙‰‰ ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ˜ÂÂÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó. 

ל החברה על אודות הפסטיבל עולה כי עלויות ההפקה בסך מדוחותיה הכספיים ש )5(
 216,991(שכר לעובדי החברה , )ח" ש370,500(אמנים מהארץ : ח כללו בין היתר" ש1,185,478

 117,644(' חברת הפקות א, )ח" ש202,600(שכירת מקום , )ח" ש68,266(ל "אמנים מחו, )ח"ש
 ). ח" ש12,802(ואלכוהול ) ח" ש13,160(יסות ט, )ח" ש60,000(שירותי הפקה של המפיקה , )ח"ש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂÎÒ· ‰ÎÈÓ˙Î Â�˙È� „¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÏÚÂÙ· ÂÚˆÂ·˘Â ÌÎÒÂ‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ „‚�Î ‡ÏÂ ÏÏÂÎ . ‰˙˘Ú� „¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰

‰˙Â�È˜˙ÏÂ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙ÂˆÈÁ�Ï ˙˘¯„�‰ ‰¯˜·‰ ÏÚ „ÈÙ˜È „¯˘Ó‰Ó ˘È‡˘ ‡Ï·. 

אם הבקשה הייתה במסגרת  ":2011 באוקטובר ,אירועים אמרה למשרד מבקר המדינהה תממונ
מאחר . הנוהל אז לא הייתי מסתפקת בקבלות המקוריות אלא הייתי דורשת לצרף הוכחות פרסום

 לא הוגדר בהסכם צירוף של הוכחות ,והשתתפות המשרד הוגדרה בהוצאות ההפקה של האירוע
זו הסיבה שנוהל אירועים מתייחס להשתתפות . הוכחות להוצאות בהפקהמכיוון שקשה להגדיר 

העובדה שהטיפול בפסטיבל זה הייתה מחוץ לנוהל גרמה . ]בלבד [המשרד בהוצאות פרסום ושיווק
 ".רועילקושי בהגדרות הנוגעות להליך התשלום של השתתפות המשרד בא
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הנהיג שינויים באופן הדיווח לגבי כי , 2012מאפריל , בעקבות הביקורת הודיע החשב בתשובתו
כמו כן . ובהם דרישה להגיש דוח מקורות ושימושים חתום ומאושר בידי רואה חשבון, מיזמים

הסביר שהחל לדרוש הגשת חשבוניות מקבלני המשנה באירועים שבהם יש מפיק ראשי והפחתת 
 .התקורה המועמסת על המיזם

 Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „¯˘Ó‰ ÔÓÈÓ79%‰˜Ù‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó  ,
‰¯·ÁÏ ÂÈ‰˘ , Ô˙� ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡477,360˘ "˙Â„Á‡˙‰Ï ¯˙È ÌÂÏ˘˙ Á , Ì˙ÂÏ‰�˙‰Ó Ú·Â�

Î�Ó‰ Ï˘"Ï ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘"˘ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ ÔÎÂ ·˘Á‰ Ï˘ , ÔÈ· Â�ÈÁ·‰ ‡Ï˘
‰¯·Á‰ ,ÏÚÂÙ· Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ ‰˜ÈÙ‰˘ ,ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á� ‰ÓÚ˘ ˙Â„Á‡˙‰‰ ÔÈ·Ï. 

כי מיד עם קבלת  " כלפי החברה בכתב התחייבות התחייבה ההתאחדות2.9.10-ב ,כאמור )ה(
או ( את מלוא סכום המימון ]חברה[ תעביר התאחדות הסטודנטים ל...סכום המימון ממשרד התיירות

 חברה העבירה ההתאחדות ל18.10.10-ב". רועישנתקבל על ידה בקשר לא) או נוסף/כל סכום אחר ו
 ).ם"כולל מע(ח " ש1,085,760על סך המחאות דחויות 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰¯Á‡ ÈÎ È˘  ÌÏÈ˘˙Â„Á‡˙‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ÍÒ 936,000˘ "Á ,·-30.11.10 
 ‰˜ÈÙ‰‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÏÂÎ ÍÒ ÏÚ ˙Â„Á‡˙‰Ï ÈÂÎÈÊ ˙È�Â·˘Á 149,760˘ "Á , ÔÈ‚·" È˘¯Ù‰

¯ÈÁÓ "Ï‰ ˘ÂÏ˘· ˙Â„Á‡˙‰Ï ‰ÁÏ˘˘ ˙ÂÈ�Â·˘Á-26.8.10 . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·Â˘ÈÁÓ
Ê ÌÂÎÒ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘ ‰ÚÓ‰"Ì˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ Â‚ˆÂ‰˘ ˙ÂÈ�Â·˘Á‰ Ï˘ .Â�ÈÈ‰„  ,

 ˙ÂÈ�Â·˘Á‰ Ï˘ ÌÂÎÒ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ‰È‰ „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ�Â·˘Á· ÌÂÎÒ‰)ÈÂÎÈÊ‰ ÏÏÂÎ (
˙Â„Á‡˙‰Ï ‰¯·Á‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘. 

מספר ימים אחרי העברת " כי ,2011 באוקטובר ,אירועים אמרה למשרד מבקר המדינהה תממונ
)". מ"כי התשלום לא כלל מע(מ "התקשרה ושאלה האם צריך לשלם עוד מע] המפיקה[התשלום 

 . הוא הסכום כפי שנקבע מראש בהסכם המשרדלםי שהסכום ששמפיקהממונה הסבירה לה

בעניין " שתק"כי בחינת ההסכם מגלה שההסכם , 2012ממאי , ההתאחדות הסבירה בתשובתה
. ם"אשר אינם כוללים מע,  שמדובר בסכומיםהנחת העבודה של החברה הייתה, ככל הנראה. ם"המע

הרי שהסכומים , "שותק"עמדת משרד התיירות הייתה כי במקום שההסכם , בניגוד לעמדת החברה
 .והחשבוניות תוקנו בהתאם, ם"המשרד סירב לשלם את המע. ם"שבו כוללים מע

·· Ì˙ÂÁ ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ÁÒ�Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯È‰
ÚÓ‰ ÔÈÈ�ÚÏ Ì‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ È„Î ÍÂ˙"Ì. 

בעקבות הביקורת הודיע המשרד כי מעתה ואילך ינסח את ההסכמים מתוך התייחסות לעניין 
 . ם"המע

3. Ï · È Ë Ò Ù ‰  Á Â Ë È לאירוע  בהסכם דרש המשרד שההתאחדות תדאג לביטוח מתאים :·
 תנאי לקיום הייתהה זו פוליס.  ולכך שפוליסת הביטוח תכלול את המשרד כמוטב נוסף,הפסטיבל

 .ההסכם
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· ÈÎ ‡ˆÓ�˙È˘‡¯ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ¯·ÓËÙÒ ˙ ‰¯·Á‰ÓÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ Ï˘ ÌÂÏˆ ,Í‡ 
ÁËÂ·Ó‰˙È˘‡¯‰ ˙  ‰·‰‰˙ÈÈ ˙ÈË¯Ù ˙Â˜Ù‰ ˙¯·Á ,‰˜ÈÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ‰��È‡˘ . ‰ÒÈÏÂÙ‰

‰„Â·Ú‰ È�ÈÓÊÓ ˙‡ ‰ÏÏÎÂ ‰·Á¯Â‰ :‰¯·Á‰ ,‡ ˙Â˜Ù‰ ˙¯·Á' , ÌÈË�„ÂËÒ‰ ˙Â„Á‡˙‰
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ .ÌÏÂ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰·Á¯‰‰ "„·Ï· È˘‡¯‰ ÁËÂ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ‚·" , Â�ÈÈ‰„

˙ÈË¯Ù ˙Â˜Ù‰ ˙¯·Á ,‰˜ÈÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ‰��È‡˘ . ‰ÒÎÓ ‰�È‡ ‡È‰˘ ‰ÒÈÏÂÙ· ÔÈÂˆ „ÂÚ
ÌÈ˜ËÂ˜ÒÈ„· ÂÓÈÈ˜˙È˘ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÏÈÚÙ ,·Â ÌÈ·‡Ù·Ò�¯Ë ˙Â·ÈÒÓ ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ˙Â·ÈÒÓ .

Î�Ó‰ Ï˘ Ì�ÂÈÚÏ ‰¯·ÚÂ‰ ‰ÒÈÏÂÙ‰"Ï , Ï˘ÓÚÂÈ‰"˘ , Ï˘Â ·˘Á‰Ï˘ Î�ÓÒ" Ï‰ÏÂÚÙ˙. 

קיומה של הפוליסה עצם שהוא רק וידא את , 2011במאי , למשרד מבקר המדינהש הסביר "היועמ
 .ולא בדק את פרטיה לעומק, סף בה כמוטבושהמשרד הּו

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰È˜ÏÁ ‰È‰ ‰ÒÈÏÂÙ· Ô˙È�˘ ÈÂÒÈÎ‰˘ ,„¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰�Ú ‡ÏÂ .  „¯˘Ó
 ÍÎ·˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙‡ „¯˘Ó‰ Û˘Á ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÚÈ·˙Ï ÂÓˆÚ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ,·˘Á¯˙‰ 

ÚÂ¯È‡ÈÁÂËÈ· . 

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈÎ ¯ÈÚÓ  Î�Ó‰"Ï ,ÓÚÂÈ‰" Â¯˘Ù‡ ·˘Á‰Â ˘ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
 ÔÂÓÈÓ·‰Ï·ÈËÒÙÌÈÏÏÎÏ „Â‚È�· :   1  .Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰¯·Á ‰˘È‚‰

˙È˜ÒÚ ˙ÈË¯Ù Â ‰�‚¯‡˘ ÂÊ ‡È‰Ï·ÈËÒÙ‰ ˙‡ , ‰ÓÚ˘ ˙Â„Á‡˙‰‰ ÂÏÈ‡Â „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰
‰ÈÏ‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰Ï ¯Â�Èˆ ‰˘ÓÈ˘;   2  . Ï·È˜˘ ÈÏ· „¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ ˙‡ ¯È·Ú‰ ·˘Á‰

 ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÌÈ˙Ó‡Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ÏÚÂÙ·, È‡�˙Î ÌÏ·˜Ï ‰˘È¯„‰ ÏÚ „ÓÚ˘ ÈÏ·Â 
„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ï  ; 3  . ÏÏÒ� Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÈËÙ˘Ó‰ ‰ÂÂ˙Ó‰

˜Â‰ „‡ :ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰·˘ „ÂÚ·‰ÎÈÓ˙ Ï˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÂÈ‰ ‰¯·ÁÏ  , ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï˘ Í¯„· ˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ .Ï‰Â�‰Ó Â˙Â¯˘˜˙‰· „¯˘Ó‰ ‚¯Á ÏÚÂÙ· , ˙Â‡¯Â‰Ó

Î˘Á‰"ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ÓÂ Ï  ; 4  . ÏÚ ÁÂ„ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ˙Â„Á‡˙‰Ï ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰
‰Ï ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÁÂ„ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰ ‡Ï‡ ,‰ ÏÚ ‰¯˜· ‡ÏÏ ÍÂ˙Â ˙ÂÈÂÏÚ

˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈ�Â·˘Á ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ È„Î. 

 Ï˘ ¯˙È ÌÂÏ˘˙ ˙Â„Á‡˙‰Ï ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰477,360˘ "Á , ˙ÂÁÎÂ‰ Ï·È˜ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó
Ï ¯·ÚÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï-936,000˘ "Á . „¯˘Ó‰ ÔÓÈÓ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰79% Ï˘ ‰˜Ù‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó 

 „Ú Ï˘ ÔÂÓÈÓÏ ·ÈÈÁ˙‰˘ Û‡ ‰¯·Á‰49%. 

 

 

 יריית אילתהסכם מסגרת עם עמימון אירועים באמצעות 

הדבר הוביל לירידה ניכרת בתפוסת . ל לעיר אילת"בעשור האחרון ירד מספר התיירים המגיעים מחו
 הוקפא הפיתוח בד בבד. על תיירות הפניםת כמעט לעדיב ואילץ את בתי המלון להסתמך ,החדרים
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ת אילת  נחתם הסכם מסגרת לפעילות משותפת של עיריי28.4.11-ב, אשר על כן. 33התיירותי בעיר
ובין היתר שיווק , שמטרתו מינוף הפוטנציאל התיירותי הטמון בעיר, והמשרד)  העירייה-להלן (

להלן (ח " שני מיליו137בעלות כוללת של , העיר כעיר פסטיבלים הן לתיירות פנים והן לתיירות חוץ
 ). הסכם אילת-

ירועי תיירות שייערכו ח יוקצו להשתתפות המשרד במימון א" שני מיליו4-בהסכם אילת סוכם ש
 ועדת התמיכות של השריבאירועים שהעירייה שותפה בהפקתם או באירועים שא, ביזמת העירייה

טבלת האירועים וסכום ההשתתפות , הקריטריונים להשתתפות המשרד. העירייה בהתאם לנהליה
שור משרד מבקר המדינה בדק את הליך אי). ' נספח ג-להלן (להסכם אילת ' פורטו בנספח ג

 :השתתפות המשרד באירועים במסגרת הסכם אילת

 נוהל השתתפות המשרד באירועי תיירות - 10/2010 פרסם המשרד נוהל אירועים 16.8.10-ב .1
יום בנוהל נקבע שניתן להגיש בקשות למשרד עד ). 10/2010 נוהל -להלן  (1.4.11-31.3.12 לתקופה

 המליץ צוות 11.11.10-ב. כננים להיערך באילתלאירועים המתו בקשות 14המשרד קיבל . 20.10.10
 שכן הוגשו למשרד ,שתי בקשות לאירועים באילת לא עמדו בתנאי הנוהל.  מהן12אירועים לאשר 

 .לאחר המועד

ועדת המכרזים . לפי תקנת המיזם,  את הסכם אילתית אישרה ועדת המכרזים המשרד11.4.11-ב
באתר מינהל ההתקשרות לביצוע מיזם בדבר עה התנתה את ההתקשרות עם העירייה בפרסום הוד

 חשב המשרד העיר בדיון כי חלה חובה לפרסם . ובאישור ועדת הפטור המשרדיתהרכש הממשלתי
 . נחתם כאמור הסכם אילת28.4.11- ב.את דבר ההתקשרות באתר האינטרנט של המשרד

)‡( ˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡·˘ ‡ˆÓ�ÏÏÎ , ˙Â·¯Ï˙  ÛÒ‰ È‡�
 ÈÙÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰Â‰ÌÎÒ‰.ÔÎ ÂÓÎ  , ‡ˆÓ� ÈÎ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÒ¯Ù

 ¯˙‡·È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ,· ˜¯ ‰˘Ú�-3.5.11,  ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁÎ
˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰. 

כי הלשכה המשפטית מסרה לו שאין צורך , 2012מנובמבר , חשב המשרד הסביר בתשובתו
ומיד , הפרסום נבע מתקלה-המשרד הסביר כי אי. ף את חתימתו להסכם אילתוכי עליו לצר, בפרסום

 .כשנודע על כך לוועדת המכרזים פורסם הסכם אילת באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי

)·(  ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÒ¯Ù· ¯˙‡·È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ,
˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁÎ,ÔÈÈˆ  „¯˘Ó‰  ÌÂÒ¯Ù· ¯·Â„Ó ÈÎ" ÌÂ¯Ë

‰„ÚÂ ˙ËÏÁ‰",˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ‚È˘‰Ï Ô˙È� ÈÎÂ „Ú  ÌÂÈ 31.5.11 .·-2.6.11 ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ 
¯ÂËÙ‰,¯Á‡ Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯ËÙÂ È ‡Ï˘ ‰˙Â‚˘‰ ÂÏ·˜˙. 

כי הלכה למעשה לא נגרמה פגיעה מהיעדר הפרסום , 2012מאפריל , חשב המשרד הסביר בתשובתו
 .היו עיריות אחרות שפנו בבקשה להסכמים דומים אחרי שהעניין פורסםשכן לא , המקדים

__________________ 

 .72' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , מבקר המדינה  33
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Î˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÂÒ¯Ù ˙Â·ÈÈÁÓ Ï
 ˙Ó‡ ÔÓÊ·-˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ¯˙‡· Ì‚Â „¯˘Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· Ì‚  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ‚ˆÓ ˙‚ˆ‰ ‰�È„Ó‰ ‰ÚËÓ¯Â·ÈˆÏ, Â ÏÚ ‚È˘‰Ï Ô˙È� ÂÈÙÏ‰¯Á‡ ˙Â¯˘˜˙‰È ˘˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰ 
Ì˙Á� ¯·Î Ì„Â˜ ÚÂ·˘Î ‰ÌÂÒ¯Ù ,ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ . ÁÎÂ�Ï

¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ ÒÂ�ÈÎ È�ÙÏ ˘„ÂÁÓ ¯˙ÂÈ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ,‰˘ È¯‰ ÔÂÈ„Â·‰È‰ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ 
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰¯˙ÂÈÓ .‰ÚÈ‚Ù‰ ÔÈÈ�ÚÏ  ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ¯ÈÚ „ˆÓ ˙ÂÈ�Ù ÂÈ‰ ‡Ï˘ Ì‚‰ , È¯‰
Ó‰ ˙·Â˘˙Ó˘ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡Ó „ˆÓ ˙ÂÈ�Ù ÂÏ·˜˙‰ ÔÎ˘ ‰ÏÚ „¯˘ . ÂÊÎ ˙ÂÏ‰�˙‰

˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ˙¯Ú¯ÚÓ. 

 . אילתלהסכם' הקריטריונים להשתתפות באירועים נקבעו בנספח ג, כאמור .2

מפעיל ונושא ברוב ההוצאות , מפיק, הוא מי שמתכנן" מארגן האירוע"נקבע כי ' בנספח ג )א(
 כי המשרד ישתתף במימון אירועי  עוד נקבע.לרבות ההוצאות לשיווקו,  בגין האירועהכספיות

 או באירועים שאושרו ,תיירות שייערכו ביזמת עיריית אילת או בהשתתפותה של העירייה בהפקתם
 .ידי ועדת התמיכות של העירייה בהתאם לנהליה על

Â ¯Â¯· Â�È‡ ‰Ê ÁÂÒÈ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈ‡ ÈÎ-‡ ¯˘Ù ˙�ÂÂÎ Ì‡ Â�ÓÓ „ÂÓÏÏ
„¯˘Ó‰‰˙ÈÈ‰  ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ÍÂÓ˙Ï È„Î‰ÓˆÚ· ÌÈÚÂ¯È‡ ˜ÈÙ˙ ÂÊ˘  ,Â‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ó˘ 
 Â˙�ÂÂÎÌÈÙÒÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯È·Ú‰Ï ,È„Î  ÂÊ˘ Ï˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÌÈÙÂ‚Ï Ì¯È·Ú‰Ï ÏÎÂ˙

Ì�ÓÓÏ ˘È˘ ‰Ú·˜ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .‰ÈÈ�˘‰ ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÏÚ ¯Â�Èˆ 
˙¯·Ú‰Ï „·Ï·ÌÈÈ˘ÈÏ˘ ÌÈÙÂ‚Ï „¯˘Ó‰Ó ÌÈÙÒÎ . ‰ ÏÚ „¯˘ÓÌÈÚÂ¯È‡‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜ÙÏ ,

˙Â¯È˘È ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�‚¯‡ÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ,‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‡ÏÂ , ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ ÛÒ‰ È‡�˙
 Ú·˜˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ÂÂÓˆÚ ‡Â‰. 

ועדת . הכולל גם פרסום, המשרד הסביר בתשובתו כי עיריית אילת פועלת על פי נוהל תמיכות
והמשרד ,  אירועים למשרד20-אך המליצה רק על כ, ל העירייה אישרה עשרות אירועיםתמיכות ש

עוד הוסיף המשרד כי התשלום . כפי שמופיע בהסכם אילת,  אירועים בלבד14בסופו של יום אישר 
: אישור התשלום נעשה בשני שלבים. בגין כל אירוע מבוצע רק לאחר קבלת דוח ביצוע וקבלות

 . ואישור חשבותאישור גורם מקצועי

יוקצו לייזום ח " מיליוני ש4מתוך ח " ש300,000ועדת המכרזים אישרה שלפי תקנת המיזם  )ב(
 .10/2010ח יוקצו לאירועים שיעמדו בתנאי נוהל " ש200,000-ו, ידי העירייה אירועים חדשים על

)1( ˘ ‰ÏÂÚ ˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰ ÁÒÂ�Ó˙ÓÈ˙Á ˙Ú·Â Â�ÓÂÓÈ ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÏÈ‡ ËÏÁÂ‰ Ì¯Ë  
·-300,000˘ "ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Á.‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ,ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ 

 ÈÓÂÎÒ ¯˘‡˙"‰·¯Ê¯ "‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï . ‰ÏÁ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ‰ ÌÈÚÂ¯È‡ ˜Â„·Ï ‰·ÂÁ
‰¯Â˘È‡Ï ÌÈ‡·ÂÓ˘ ,ÏÚ ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ,ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ .

‰ ˙Â�˜˙ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜¯Â Í‡ ÌÊÈÓ· ˙Â¯˘˜˙‰ ˙Â¯˘Ù‡Ó ÌÈÊ¯ÎÓ
ÌÂÏÚ ÌÊÈÓÏ ‡ÏÂ ˙¯„‚ÂÓ ‰ÏÂÚÙÏ. 

ל המשרד כי לעניין אירועים באילת " הצהיר מנכ11.4.11-בפרוטוקול ועדת המכרזים מ )2(
 .המשרד מנוהל האירועים" התנתק"
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ËÏÁÂ‰ ˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�,¯ÂÓ‡Î ,· ÍÂÓ˙Ï  È�˘ Ï˘ ÍÒ· ÌÈÚÂ¯È‡200,000 
˘"ÏÚ Á Ù ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ È·ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï‰Â� , ˙„ÚÂÂ· ‰¯‰ˆ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ

 „¯˘Ó‰ ÈÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰"˜˙�˙‰ "˙ÏÈ‡· ÌÈÚÂ¯È‡ È·‚Ï ÌÈÚÂ¯È‡ Ï‰Â�Ó. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÚ Â�Á·ÈÈ ˙ÏÈ‡· ÌÈÚÂ¯È‡ ÈÎ ˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘Ó  ÈÙ
‚ ÁÙÒ� ,' È¯‰ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡˘ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÚÂ¯È‡˘  , ˙ÏÈ‡· ÌÈÎ¯Ú�˘ ÔÓÊ‰ ˙ÙÂ˜˙·˘ ‰ÈÏÚ

‚ ÁÙÒ� ÏÁ ,'ÏÚ Â�Á·ÈÈ ÈÙ ˙¯Á‡ ‰Ó¯Â� -  Ï‰Â�ÌÈÚÂ¯È‡‰. 

ונוצר צורך לאשר אותם , המשרד הודיע בתשובתו כי אותם אירועים הוגשו במסגרת נוהל אירועים
מפני שהיה מדובר בתקופת המעבר בין הנוהל להסכם " מטעמי שמירה על השוויוניות וההיגיון"

 .אילת

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰·È˜Ú ‰�È‡ ‡˘Â�· Â˙ÂÏ‰�˙‰˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È. 

תוכל העירייה , יתבטל אחד האירועים המפורטים בהסכם אילתאם הוסכם כי ' בנספח ג )ג(
 .אותו תיזוםשלבקש להעביר את סכום ההשתתפות בגינו עבור אירוע אחר חדש 

Ï ÂÈÏÚ ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó„ÈÙ˜‰˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÚÂ¯È‡˘  ÌÂÊÈ
‚ ÁÙÒ� È‡�˙· Â„ÓÚÈ',Â ˘ÏÚ ‰˘ÚÈ˙ Ì�È‚· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆÂ‰ ¯Á‡ ‰¯˜·‰ „¯˘Ó‰ È„È. 

 ¯Â¯· ‡Ï ÈÁÎÂ�‰ ·ˆÓ·‰ÊÈ‡ ÁÙÒ� È‡�˙· „ÓÂÚ ˘„Á‰ ÚÂ¯È‡‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÓÒÂÓ ‡‰È ÛÂ‚ 
‚ ' ¯ÂÓ‡Î ÚÂ¯È‡ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÂÏËÂÈ ÈÓ ÏÚÂ-  ÏÚÂ‡ „¯˘Ó‰ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ , Ì‡ 

ÏÏÎ· .ÏÚ ÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ ÈÙÏÚ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ¯˘‡Ï Ô˙È� Ì  ÚÂ¯È‡Ï ÌÊÈÓ‰ ˙�˜˙ ÈÙ
È‡�˙· „ÓÂÚ‰ ÛÂ‚ÏÂ ÈÙÈˆÙÒ ‰�˜˙‰ .˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙�ÈÁ·Ï ˙ÏËÂÓ ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡, 

‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ ‡È‰Â‰˙Â‡ ÏÂˆ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÂ‚Î ¯Á‡ ÛÂ‚Ï . 

להלן פירוט המלצת צוות אירועים לגובה השתתפות המשרד באירועים והחלטת ועדת  .3
 :המכרזים
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ÏÂ„È‚‰ ¯ÂÚÈ˘
ÔÂÓÈÓ·  

 ˙ËÏÁ‰ 
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ

11.4.11 
)˘·"Á( 

 ÌÈÚÂ¯È‡ ˙ÂÂˆ ˙ˆÏÓ‰
11.11.10  

Â-16.12.10 
)˘·"Á( ÚÂ¯È‡‰ Ì˘ 

 2011 לאומי-פסטיבל הסטודנטים הבין 150,000 250,000 1.66

 2011אילת אקשן  100,000 100,000 -

 2012לאומי למחול -פסטיבל בין 100,000 400,000 4

 2012פסטיבל השלום  60,000 250,000 4.16

 )אז קיץ'ג(אז בים האדום 'פסטיבל ג 85,000 400,000 4.7

  2012אז חורף בים האדום 'ג 118,000 350,000 2.96

 2011רד בול  100,000 100,000 -

 2012קלסי  237,500 450,000 1.89

 )חצי מרתון מדברי (שלושת הגבולות 200,000 100,000 

 2012קאמרי  250,000 400,000 1.6

האירוע מתוכנן  350,000 
 יום לאחר 20להתקיים 

תום התקופה שהוגדרה 
 .10/2010בנוהל 

 2011גביע הפדרציה בטניס 

 אליפות אירופה בשחייה מים פתוחים 160,000 200,000 1.25

 פסטיבל אילת בגאווה  100,000 100,000 

הבקשה הוגשה  250,000 
 .2011בפברואר 

  איש הברזל- ירון מןאי

 שונות  300,000 

2.56 4,000,000 1,660,500 ‰Ò"Î

 

)‡( ˘˜· ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�‰˘‚Â‰˘ ‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï  ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï Ú·˜�˘
 Ï‰Â�· ÌÈÚÂ¯È‡‰10/2010)  ÔÓ ÔÂ¯ÈÈ‡-ÏÊ¯·‰ ˘È‡  .( ‰˘˜· ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ÔÎ ÂÓÎ

 ÌÈÈ˜˙‰˘ ÚÂ¯È‡Ï20· ‰¯„‚Â‰˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÌÂÈ  ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�) ÚÈ·‚ ‰Èˆ¯„Ù‰
ÒÈ�Ë·.( 

אשר הסבו את תשומת לב , פעמיים-המשרד הסביר בתשובתו כי היו בהסכם אילת אירועים חד
כפי שהחליטה , לאומית-ובכך סייעו למתג אותה כעיר תיירות וספורט בין, הציבור לאילת

 .2011 במרץ 34הממשלה

 .ח" ש200,000 עמדה על הבקשה שהוגשה למשרד להשתתפות באירוע איירון מן )ב(

ÔÓ ÔÂ¯ÈÈ‡ ÚÂ¯È‡Ï ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,250,000˘ "Á ,
˘˜Â·Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÌÂÎÒ. 

__________________ 

 .15.3.11מיום , 2991' החלטת ממשלה מס  34
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)‚( ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÏÚ ·ˆ˜Â˙È ÒÈ�Ë· ‰Èˆ¯„Ù‰ ÚÈ·‚˘ ‰Ú·˜ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
· ÏÈÏ‚‰Â ·‚�‰ ÁÂ˙ÈÙÏ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚÂ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó È„È-300,000˘ "Á , ÏÎ

„Á‡ .˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ Ì‚ ·ˆ˜Â˙È ‰Ê ÚÂ¯È‡˘ ‰ËÏÁ‰· Ú·˜� ‡Ï , ·ˆ˜˙ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ
‰Ê ÚÂ¯È‡ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó. 

)„( · ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ „ÂÚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÎÒ‰ ˙ÏÈ‡
· Ï„‚‰‡ÂÂ˘‰‰˘ ÌÈÓÂÎÒÏ Ì‰ÈÏÚ ıÈÏÓÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÂˆ  ,ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ,˘ ÈÏ· ¯·„‰

„¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÈÎÓÒÓ· ‰ÂÂÏÈ ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ� ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÏ·Â , ÏÎ
ÂÙÂ‚Ï ÚÂ¯È‡ . Ì‰· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÂÎÒÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ ·˙Î� ˙ÏÈ‡ ÌÎÒ‰·

ÏÚ Û˙Â˘Ó· ÂÚ·˜� Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È È„È ÏÚ„¯˘Ó‰ ,·Ú‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈ�Â˙� ÍÓÒ ÏÚÈ¯ ‰
‰ÈÈ¯ÈÚ‰„¯˘ÓÏ  .Ê ÍÓÒÓ· Ì‚ ÌÏÂ‡ÂÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ‰. 

 ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡Â‰ Â�È‡È‡˘¯ ¯Â·Èˆ ÈÙÏÎ ÂÈ˙Â·ÂÁÓ ÌÏÚ˙‰Ï 
ÌÈ�‚¯‡Ó‰,ÈÎÂ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰  Ï‰Â� ÈÙÏ ÌÈÚÂ¯È‡· ÍÂÓ˙Ï 10/2010 . Ì‡ „¯˘Ó‰ ¯·Ò

 Ï‰Â�˘‰Ê„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ�È„ÓÓ ÌÈÚ·Â�‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ‰�ÂÚ Â�È‡  , ‰Ú„Â‰ ÌÒ¯ÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
¯Â·ÈˆÏ,� ‰·Â ˘„Á Ï‰Â,˙Â˘„Á ˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�‚¯‡ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î  . ˙Â˘˜·‰

˘„Á‰ Ï‰Â�‰ È‡�˙Ï Ì‡˙‰· ÔÁ·È‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ , ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â¯˙ÂÓ ÔÂÈ„Ï Ô‡È·‰Ï ‰È‰ 
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯Â˘È‡ÏÂ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰Â� ÌÒ¯ÂÙ˘Ó10/2010, 

Â˘Ó„¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ÌÈ‡�˙ Â· ÂÚ·˜� , ‡ÏÈ‡˘¯Ó‰ ‰È‰ ÂÈ‡�˙Ó ˙ÂËÒÏ „¯˘ , ‡ÏÏ
Ï ¯È·Ò ÔÓÊ Ô˙ÓÂ ÌÂÒ¯Ù ÏÎ˘„Á‰ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ˙Â˘„Á ˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�‚¯‡Ó. 

 הגישה ההתאחדות בקשה למשרד להשתתפות במימון נופש הסטודנטים 18.10.10-ב, כאמור .4
 5,850,000- ותקציבו נאמד בהחברהידי   הופק אף הוא עלאשר, 2011הבינלאומי באילת לשנת 

 הגישה 2010בנובמבר . המפיקהבמסמכי המשרד נרשם שאשת הקשר עם ההתאחדות היא . ח"ש
 .ההתאחדות לעירייה בקשה להשתתפות במימון אותו אירוע

להלן " (ספורט ותיירות בעיר אילת, פנאי, נוהל תמיכה באירועי תרבות" פרסמה העירייה 2010ביולי 
 בהתאם לנוהל ,רה ועדת התמיכות של העירייה איש5.4.11-ב).  נוהל התמיכות של העירייה-

 .2011פסטיבל הסטודנטים ח לקיום " ש30,000תמיכה בסך , התמיכות של העירייה

 בסך  המשרד בפסטיבל האמורהשתתפותאישרה ועדת המכרזים של המשרד את  11.4.11-ב
וגנה בנספח החלטה זו ע. 2010קבלת דין וחשבון לגבי הפסטיבל מספטמבר בכפוף ל, ח" ש250,000

כי השתתפות באותה עת ר ההתאחדות "יולל המשרד " הודיע מנכ13.4.11- ב.של הסכם אילת' ג
 .בהתאם לקריטריונים החדשים, המשרד תיעשה דרך העירייה

„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‚ ÁÙÒ� È‡�˙· „ÓÂÚ Â�È‡ ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ ÈÎ  ,' ÔÎ˘
ÏÚ ‚ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÚÂ¯È‡‰ Ô‚¯‡Ó ÁÙÒ�‰ ÈÙÁÂÂ¯ ˙Â¯ËÓÏ ÏÚÂÙ Â�È‡˘ ÛÂ ,ÂÏÈ‡Â‰Ê ‰¯˜Ó·  

ÁÂÂ¯ ˙¯ËÓÏ ˙ÏÚÂÙ‰ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ‡È‰ ÚÂ¯È‡‰ ˙�‚¯‡Ó. 

כי חתם על הבקשה בשלהי , 2013בינואר , ר ההתאחדות דאז הסביר למשרד מבקר המדינה"יו
 2011 ההתאחדות הודיעה למשרד מבקר המדינה ביוני .ר החדש לתפקידו"כהונתו ובטרם נכנס היו

וכי ההשתתפות היחידה , 2011 ידוע לה שהמשרד אישר השתתפות כלשהי בפסטיבל אילת כי לא
הודיע למשרד מבקר המדינה שעד קיום הפסטיבל החברה ל "מנכ. שאושרה הייתה של העירייה

פעם אחת התקשרו "הוא הסביר כי . שר המשרד ולתנאיהי לא היה מודע לתמיכה שא2011באפריל 
 לא 2011תקציב הפסטיבל לשנת , בכל מקרה. ח" ש250,000כ "ח ואח" ש150,000מהמשרד ואמרו 

 .ח" ש30,000-עיריית אילת תמכה בפסטיבל ב, לדבריו". כלל את תמיכת משרד התיירות
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 Ï˘ ¯È˘È Í˘Ó‰ ‡È‰ ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÓÈÓ· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ˙Â„Á‡˙‰‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ Ô

 ¯·ÓËÙÒ·2010 .‚ ÁÙÒ�· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ Ì‚ ' ÛÂ‚ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ‰Ó ÂÓÏÚ˙‰
ÁÂÂ¯ ˙Â¯ËÓÏ .˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ· ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , ¯Á‡Ï ‰�˘ Ì¯Â‚‰ Â˙Â‡· ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚

‰�˘ ,˙Â¯˘˜˙‰ ‰˙Â‡Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÏÎ· ÌÈ¯˘˜˙Ó ÂÓÚ˘ ÛÂ‚‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡. 

 

 

 סיכום

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· ÌÈÓ¯Â‚Ï ÔÂÓÈÓ ˙¯·Ú‰ ¯·„· ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÏ‰�˙‰· ÌÈ˘˜
ıÂÁ- ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ- ÌÈË�„ÂËÒ‰ Ï·ÈËÒÙ È�‚¯‡ÓÂ ÏÏÎ· ÌÈÚÂ¯È‡ È�‚¯‡Ó 2010Ë¯Ù·  .

ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï „Â‚È�· ÏÚÙÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ó ‚¯Á „¯˘Ó‰" ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ .˘ ‰�È˜˙‰ Â˙ÂÏ‰�˙‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙Â˜ÙÒ ÌÈÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘ Ï. 

 ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ï-ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ,  Ô˙Ó ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó˘ ‰ÂÂ˙Ó·
˙ÂÎÈÓ˙ , ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÚÈ˙ ·Èˆ˜˙Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï Ï‰Â�‰¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ‰�È„Ó ,

˙ÂÎÈÓ˙ È�Á·Ó ÏÏÂÎ‰,ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ÛÒ È‡�˙  ,ÌÈÈ�ÂÈÂÂ˘ÌÈ„È„ÓÂ  , Â¯˘Â‡È˘
ÓÚÂÈ‰ È„È ÏÚ"¯Â·ÈˆÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÂÓÒ¯ÂÙÈÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘. 

ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ" Ì¯Â‚Ï ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰Ó Ú�ÓÈ‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘
ÂÓÚ ¯˘˜˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ ‡Â‰˘ , ¯˜·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡Â Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ ÔÎ ÏÚÂ

Â˙Â‡ . ‡Â‰˘ ÛÂ‚· ˘Ó˙˘‰ „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘¯ÛÂ‚Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï È„Î ÂÓÚ ¯˘˜˙‰Ï È ,¯˘˜˙‰Ï È‡˘¯ Â�È‡ „¯˘Ó‰ ÂÓÚ˘. 

 ÏÎ Â�‚ÂÚÈ ÌÓÚ ÌÈÓÎÒ‰·˘ È¯Á‡ ˜¯ ‰˘ÚÈ˙ ÌÈÚÂ¯È‡‰ È�‚¯‡ÓÏ ÌÂÏ˘˙ ˙¯·Ú‰
 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰„ÈÓÚ ÏÚ ˙Â˙Â‡� ˙Â¯˜· Úˆ·È „¯˘Ó‰˘ È¯Á‡Â Ì‰Ó ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰

ÂÏÏ‰. 

‰ ÏÚ „¯˘Ó˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï Ú‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ¯˙È‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙·˘‰Ï Â˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂ
ÌÏÈ˘˘. 

 ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÛÂÙÎ· ‰�˜˙‰ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ ˙È˙�˘ ˙È�Î˙ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï
ÌÈÈ�ÈÈ�ÚÂ ÌÈ¯Â¯·. 

ÂÈ˙Â�˜˙Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰È�ÙÏ ˙ÂÁ�ÂÓ‰ ˙Â˘˜· ÔÂÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ .
‰„ÚÂÂ· „ÁÂÈÓ „ÓÚÓ ¯ÂÓ˘ ·˘«ÁÏÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ .‰ „È˜Ù˙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ

ÔÈ„Ï ˙„‚Â�Ó‰ ‰ËÏÁ‰ ÚÂ�ÓÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜ÂÁ . ˙„ÚÂ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ·˘Á‰ ÏÚ
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰. 

ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·Â¯ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙ ‡Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó‰ .¯˙È‰ ÔÈ· ,
„¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ ,Ó‰ „¯˘ÓÂ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÛÂ˙È˘· È�Á·Ó Ï˘ ÌÓÂÒ¯ÙÏÂ ÌÁÂÒÈ�Ï ÌÈËÙ˘

 ˙�˘· ÏÁ‰ ÌÈÏ·ÈËÒÙÂ ÌÈÚÂ¯È‡· „¯˘Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ˙ÂÎÈÓ˙2014 . ÈÎ ˘¯Â„ „¯˘Ó‰
ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„„ˆ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ , ÏÎ „ÂÚ„¯˘Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÓ ˙ÂÚ·Â� Ô‰ ˙�˜˙ ÈÙÏ 

ÌÊÈÓ‰ ,Ê¯ÎÓ· Â˘ÚÈÈ . ˘¯Â„Â ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ�È˘ „¯˘Ó‰ ‚È‰�‰ ÔÎ ÂÓÎ
ÎÓÒ‡ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â˘È‡Ï È‡�˙Î ˙ÂÙÒÂ� ˙Â‡˙ . ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙¯Â˜È·· ÂÏÚ ¯˘‡ ÌÈ˘˜‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï „¯˘Ó‰. 



 581 משרד התיירות

 ‰�ÈÁ·‰Ó Ô‰Â ˙È�È„Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó Ô‰ ‰·Â˘Á ˙È˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‰ ÌÈÚÂ¯È‡Â ÌÈÏ·ÈËÒÙ
˙ÈÏÎÏÎ‰ .ÌÈÚÂ¯È‡· Â˙ÂÙ˙˙˘‰Ï ˙ÂÈ�È„Ó ˘·‚Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ , Â„„ÂÚÈ˘ ‰ÁÈÓˆ

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ˙È˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È�Î˙Ó ˜ÏÁÎ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â¯ÈÈ˙· .˙‡Ê ÌÚ ,
ıÂÁ ÌÈÙÂ‚Ï „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰- ÔÈ„ ÏÎ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ

ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚÂ. 

 



 

 


