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 ממצאי מעקב

 )ב"מש(לאומי �המרכז לשיתו� פעולה וסיוע בי	

 תקציר

להל� (הוא אג� במשרד החו� ) ב" מש�להל� (לאומי �המרכז לשיתו� פעולה וסיוע בי�
תיאו� וביצוע של פעולות סיוע למדינות מתפתחות , המופקד על ניהול)  המשרד�

ות המתבצעות בשיתו�  ה� פעולות סיוע שהוא מבצע בעצמו וה� פעול�ברחבי העול� 
פעילות האג� מתמקדת בסיוע לפיתוח בר קיימא . לאומיי��גורמי� ישראליי� או בי�

פיתוח קהילתי ופיתוח , העצמת נשי�, חינו", בריאות, חקלאות: בתחומי� אלה
ב בעתות שגרה הוא "נוס� על הפעילות של מש).  סיוע לפיתוח�להל� (עסקי �כלכלי

לאירועי אסו� שאינ� מחייבי� ) סיוע הומניטרי(ירו� מקיי� פעילות סיוע לשעת ח
 . ל"מעורבות של פיקוד העור� של צה

ב מתבצע במסגרת פעילויות הדרכה והכשרה מקצועית "עיקר פעילות הסיוע של מש
ל בישראל ובמסגרת השתלמויות דומות במדינות זרות "של משתלמי� מחו

ל "ב לחו"נוס� על כ" משגר מש). ד" קנ�להל� " (קורס נייד"המתקיימות במתכונת 
בעיקר לש� הקמה וניהול של מרכזי הדגמה , "שליחויות ארוכות מועד"מומחי� ל

המשולבות , "שליחויות קצרות מועד"ומומחי� ל, )בעיקר חקלאיי�(בתחומי� שוני� 
ב באר� נעשות "ההשתלמויות שמקיי� מש). מ" שק�להל� (בפעילויות ההדגמה 

ב ופועלות בעבורו "אשר שלוש מה� מוחזקות על ידי מש, תבאמצעות שלוחות מקצועיו
 ).  השלוחות המוחזקות�להל� (בלבד 

הגו� המופקד על ניהול השלוחות המוחזקות ועל ניהול ההשתלמויות באר� מהבחינה 
האיגוד חברה להעברת "המינהלית והכספית הוא חברה ממשלתית ושמה 

 ).  חברת האיגוד�להל� (ב "עדי משלהשגת י" זרוע ביצוע"שהוגדרה כ, "טכנולוגיה

 

 פעולות הביקורת

 �להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2011בחודשי� אפריל עד ספטמבר 
שתכליתה לבדוק כיצד טיפל המשרד בליקויי� ) ביקורת המעקב או הביקורת

2004העיקריי� שצוינו בדוח ביקורת קודמת שנעשתה בשנת 
1

 הביקורת �להל�  (
ב למדינות מתפתחות "בביקורת הקודמת נבדקו פעולות הסיוע של מש). הקודמת

בביקורת . ב ושל חברת האיגוד"ונבדקו היבטי� תקציביי� וכספיי� בפעילות של מש
הבדיקה . ב ושל חברת האיגוד"המעקב נבחנו היבטי� נוספי� של פעילות מש
 במשרד ובדיקות השלמה נעשו, העיקרית נעשתה במשרד החו� ובחברת האיגוד

 . האוצר וברשות החברות הממשלתיות

 

__________________ 

 603' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  1
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 עיקרי הממצאי�

 ב "פעולות לשינוי מבני ותפקודי במש

, ב"ב בתחו� הסיוע למדינות מתפתחות יז� מש"לנוכח מאפייני פעילותו של מש .1
הכנת טיוטת הצעה של החלטת ממשלה הקובעת כי האחריות , 2009בשלהי שנת 

ההצעה לעג� בהחלטת ממשלה את . ל שר החו�לסיוע החו� של מדינת ישראל תוטל ע
האחריות לסיוע החו� קודמה בהלי  פנימי במשרד ולא שותפו בו משרדי ממשלה 

 .אחרי�

הועלה כי במועד סיו� הביקורת טר� השלימו הדרגי� המקצועיי� במשרד את הכנת 
לצור  העברתה , וזו טר� הועברה לעיו� השר ולאישורו, טיוטת החלטת הממשלה

� . ולהכרעה בממשלהלדיו

2. � להל� (לשיתו! פעולה כלכלי ולפיתוח  בעקבות הצטרפות ישראל לארגו

)OECD#ה
2

 היא נדרשה להגביר את מחויבותה לסיוע החו� 2010 בספטמבר 
את דפוס הפעילות שלה ואת היק! פעילותה בתחו� הסיוע , ולהתאי� את יעדיה

שיעור השתתפותה של . רגו�לשינויי� המתחוללי� בעול� ולכללי� המנחי� של הא
#פחות מ(ישראל בהקצאות הסיוע למדינות מתפתחות הוא מזערי יחסית למקובל 

ב הציע לקבל החלטה עקרונית להעלאה מדורגת של תקציבי "מש). ג" מהתל0.07%
כפי שנדרש מהמצטרפות החדשות לאיחוד , ג" מהתל#0.17%הסיוע של ישראל ל

הסיוע שמעניקה ישראל למדינות מתפתחות במועד סיו� הביקורת היה . האירופי
 . מצומצ� בהיקפו והתמצה בעיקר בסיוע טכני ובסיוע הומניטרי

שניתנה במחצית הראשונה של , אחת ההמלצות לשינוי ארגוני ומבני במשרד .3
ב באמצעות הקמת סוכנות "הייתה לבחו� את האפשרות לשדרג את מש, 2010שנת 

. את המבנה שלה ואת מעמדה המשפטי, ידיהסיוע חו� ולהגדיר את יעדיה ותפק
 . טר� התקבלה החלטה בנושא, 2011ספטמבר , במועד סיו� הביקורת

סוכנות הסיוע "ב את עצמו כ"מציג מש, ב"א! שטר� סוכמו ההמלצות לשדרוג מש
באופ� בלתי תלוי בשינוי המבני המוצע , המשרד מקד�, כמו כ�". הלאומית של ישראל

ל הסכ� התקשרות ארו  מועד ע� חברת האיגוד בלא שנדונו הלי  חתימה ע, ב"במש
 . ב"ההשפעות של התקשרות זו על השינוי המבני המוצע במש

 

 ב "פעולות הסיוע של מש

ש .1 מ ת  ו ל ו ע פ  � ו נ כ ב לא הכי� תכנית עבודה "הביקורת העלתה כי מש: ב"ת
 . ל לאותה שנה" פרט לרשימת קורסי ההדרכה באר� ובחו2011כוללת לשנת 

ת .2 י ע ו צ ק מ ה  ר ש כ ה ל ו ה  כ ר ד ה ל ת  ו ל ו ע ב "מניתוח נתוני פעילות מש: פ
 שנבחנו בביקורת 2001#2003 בהשוואה לשני� 2008#2010הממוצעי� לשני� 

בעיקר בתחומי , ב"עולה כי ככלל חלה ירידה בהיק! פעילותו של מש, הקודמת
א� כי מספר� הממוצע של ההשתלמויות , די� והשליחויות לפרק זמ� ארו "הקנ

 . התקיימו באר� באות� השני� נותר דומהש

__________________ 

2  The Organization for Economic Cooperation and Development 
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ב ע� מרכזי ההדרכה שבבעלות פרטית "הביקורת העלתה כי התקשרותו של מש
, התבצעה במש  השני� בלא שננקטו הפעולות המתחייבות מחוק חובת המכרזי�

לביצוע מכרז או לקבלת , #1993ג"התשנ, ומתקנות חובת המכרזי�, #1992ב"התשנ
 . פטור ממנו

כשנה וחצי לאחר מועד ההחלטה להביא לדיו� לפני , במהל  הביקורת, 2011 רק ביולי
התקיימה פגישת עבודה בנושא , ועדת המכרזי� את ההתקשרות ע� מרכזי ההדרכה

בנובמבר . ב ויוע� לענייני מכרזי� מטע� משרד האוצר"זה בהשתתפות נציגי� ממש
 . ב" פורס� המכרז לאיתור מרכזי הדרכה לצור  פעילות מש2011

ד .3 ע ו מ י  כ ו ר א  � י מ ז י הביקורת העלתה כי מיזמי� ארוכי מועד של : מ
וכי אי� כללי� ועקרונות , ב לא מנוהלי� בהתא� לאמות מידה שהותוו מראש"מש

ג� בתקנו� שירות החו� אי� הנחיות . מנחי� אשר יבטיחו ניהול מיטבי של המיזמי�
י� מעקב אחיד אחר הפעילות ב אינו מקי"עוד הועלה כי מש. בכל הנוגע לנושאי� אלה

 .המתבצעת במסגרת מיזמי� ארוכי מועד

 

 קידו� שיתו� פעולה ע� חברות ישראליות 

ב חשיבות רבה לשילוב המגזר העסקי בתכניות הפעולה "בשני� האחרונות מייחס מש
שלו באמצעות שיתו! פעולה ע� חברות ישראליות הפועלות באזורי פעולתו והעוסקות 

 PPP#ב יחידת ה" הוקמה במש2009בשלהי שנת .  לפעילותובתחומי� המשיקי�
)Private Public Partnership( ,ב"הפועלת במסגרת יחידת הפרויקטי� במש .

בי� היתר לתמיכה בקהילה , יחידה זו יוזמת פעילות סיוע בשיתו! המגזר הפרטי
, 2010במסמ  מנובמבר . העסקית באמצעות פיתוח קשרי מסחר ויזמות עסקיות

ב לשילוב "ב ברחבי העול� הוצגה תכנית הפעולה של מש"לח לכלל נציגויות מששנש
ב יפעל לשילוב חברות ישראליות "צוי� כי מש, בי� היתר. הקהילה העסקית בפעולותיו

לסיוע ביצירת מגעי� עסקיי� ע� גורמי� מקומיי� ולחיפוש , ל"בקורסי הדרכה בחו
 . הזדמנויות עסקיות לקידו� הכלכלה הישראלית

פעולות אלה מעצ� טיב� ומהות� עלולות להגביר את , כאמור בביקורת הקודמת
היה צפוי . ב ובי� החברות הישראליות הפועלות בשירותו"טשטוש ההבחנה בי� מש

אפוא כי לפני הקמת היחידה תקיי� הנהלת המשרד בדיקה בעניי� זה כדי לברר את 
י וכדי לבדוק א� פעילותה ההשפעות האפשריות של פעילות היחידה במישור העקרונ

אול� ענייני� . ב בנושא הסיוע למדינות מתפתחות"עולה בקנה אחד ע� תפיסת מש
 . אלו לא נדונו לפני שהוקמה היחידה ולא התבקשה ג� חוות דעת משפטית בנושא

 

 "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה"

שלתית התקשרות ע� חברה ממ, #1993ג"התשנ, על פי תקנות חובת המכרזי� .1
שיוכ� בהתא� לעקרונות , תהיה פטורה ממכרז רק א� בוצעה באמצעות הסכ� מסגרת

 לצור  ביצוע תכניות הפעולה 1963חברת האיגוד הוקמה בשנת . שתאשר ועדת שרי�
 כזרוע לביצוע מטלות משרד החו� בנושאי� של ארגו� 2008ב והוכרה בשנת "של מש

. סי� דיפלומטיי� וקידו� הייצואקידו� אינטרסי� במדינות ללא יח, הקורסי�
ביקורת המעקב העלתה כי במש  למעלה משלוש שני� התקיימו דיוני� בי� נציגי 

א! שכבר . חברת האיגוד לנציגי המשרד ומשרד האוצר לגיבוש הסכ� התקשרות
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אשר עקרונותיו עוד , גובשה טיוטה מתקדמת להסכ� בי� חברת האיגוד למשרד
הרי שבמועד סיו� הביקורת טר� , ור ועדת השרי�עתידי� להיות מועברי� לאיש

 .ב"אושר ונחת� הסכ� ההתקשרות בי� חברת האיגוד למש

כ .2 נ ד"מ ו ג י א ה ת  ר ב ח ל "מאז הוקמה חברת האיגוד משמש סמנכ: ל 
ל "במסגרת תפקידו של סמנכ). ללא שכר(ל חברת האיגוד "ב ג� בתפקיד מנכ"מש
ל "ת האיגוד שבה הוא מכה� כמנכעליו לקבל החלטות בעלות השפעה על חבר, ב"מש

בפברואר . או החלטות שתכלית� פיקוח על פעילות החברה הממשלתית ועל יעילותה
 פנו חשב המשרד ומנהל המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי והעלו חשש 2009

אול� נמצא כי המשרד לא ד� בחשש האפשרי . לכאורה לניגוד ענייני� בי� התפקידי�
 . ה במכתב האמורלניגוד ענייני� שהועל

ש .3 מ ב ד  ו ג י א ה ת  ר ב ח י  ד ב ו במועד סיו� הביקורת היו מוצבי� : ב"ע
במשרד דר  קבע שלושה עובדי חברת האיגוד שמילאו תפקידי� הקשורי� לפעילות 

א! שבדיוני� שהתקיימו , זאת. בלי שהוסדרה מתכונת העסקת�, ב"השוטפת של מש
ד לבחו� את מעמד� של עובדי� בנציבות שירות המדינה ובמשרד האוצר הונחה המשר

 .אלו

4.  � ו מ י מ ל ד  ו ג י א ה ת  ר ב ח ל  ש ת  ו נ ו ד ק י פ י  פ ס כ ב ש  ו מ י ש
ש מ ל  ש ת  פ ט ו ש ת  ו ל י ע שלא לפי המלצות ,  ביקורת המעקב העלתה כי:ב"פ

זה שני� נאלצת חברת האיגוד להשתמש בכספי קרנות שלא , דוח הביקורת הקודמת
 . על פי ייעוד� לצור  מימו� פעילותה השוטפת

 

 והמלצות סיכו� 

העל של משרד החו� הוא העמקת שותפותה של ישראל בסדר היו� #אחד מיעדי
�המרכז לשיתו! פעולה וסיוע . לאומי בעול�#העולמי החדש באמצעות פעילות סיוע בי

�בשני� האחרונות . הוא הגו! המופקד במשרד החו� על פעילות זו) ב"מש(לאומי #בי
ידה להיות לו השפעה ג� על פעילותו של אשר עת, מקד� המשרד שינוי ארגוני כולל

 . ב"אג! מש

על המשרד להחיש את פעולותיו להשלמת הטיפול בהכנת טיוטת הצעה של החלטת 
ראוי כי במסגרת . הממשלה בנושא האחריות לתחו� סיוע החו� במדינת ישראל

 פעולות אלה תבח� הנהלת המשרד את ההשפעות המעשיות של הצטרפות ישראל 

 . ג� לפני מקבלי ההחלטות המדיניות בממשלה ותציOECD#ל

על הנהלת המשרד לחדש בהקד� את תהלי  בחינת המודל המבני הראוי של פעילות 
 . ב ואת השפעותיו על ההתקשרות ע� חברת האיגוד"מש

בעת הכנת תכנית העבודה הכוללת של האג! ראוי לכלול בה הנחיות בנושא פעולות 
�ו� את היעילות והאפקטיביות של הפעילות על פי מעקב ובקרה שיסייעו לבח, תכנו

 .מאפייניה

ב "יש צור  בחיזוק שלושה נדבכי� הנוגעי� לניהול מיזמי� ארוכי מועד של מש
גיבוש אמות מידה ועקרונות מנחי� להלי  קבלת ההחלטות בדבר : ולמעקב אחריה�

ל מיז� הכנת תכנית מפורטת בנוגע לכ; קביעת מתווה הפעילות של המיז� ויישומו
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; את תקציבו ואבני דר  ליישומו, את לוח הזמני� לביצועו, שתכלול את מטרות המיז�
 . קיו� פעולות פיקוח והערכה שוטפות בנושא יישומ� של המיזמי�

ב ולמגזר "יש צור  חיוני לבחו� באופ� מעמיק את מתכונת הפעולה המשותפת למש
ב "שמש, לאומי ישיר# סיוע בי�הכרחי לקבוע אמות מידה ברורות להבחנה בי�. העסקי

, מסחרית#ובי� פעילות כלכלית, נות� למדינות מתפתחות בהתא� למטרותיו המוצהרות
 .ב"אשר ראוי שייקבעו לה כללי מסגרת בהיותה נלווית לפעילות מש

ל החברה ולקיי� "ב כמנכ"ל מש"על המשרד לגבש עמדה בעניי� תפקודו של סמנכ
 .  אג! הייעו� המשפטי במשרדבשיתו!, בדיקה כוללת בנושא זה

ב הממלאי� "העסקת עובדי� של חברת האיגוד במש, לדעת משרד מבקר המדינה
ב היא בבחינת חריגה משיא כוח "תפקידי� הקשורי� לפעילות השוטפת של מש

 . ועל המשרד לפעול ללא דיחוי להסדרת נושא זה, האד�

ב "ברת האיגוד בשירות משיש לקבוע מנגנו� שיאפשר לממ� באופ� שוט! את פעילות ח
ב לחברת "ומתקציבו ולפעול בלא דיחוי נוס! להסדרת היחסי� הכספיי� בי� מש

 �האיגוד באופ� שיבטיח כי כספי הקרנות המיועדות ישמשו א  ורק למטרות שלשמ
 .ה� הוקצו

�לאומיות לסייע לקידומ� #למדינת ישראל מחויבויות המעוגנות בהחלטות ובאמנות בי
פעילות הסיוע משמשת כלי מרכזי .  מדינות אחרות הזקוקות לסיועולפיתוח� של

בפעילות הדיפלומטית של משרד החו� ה� כשלעצמה וה� כאמצעי לקידו� אינטרסי� 
על המשרד לפעול , משרד מבקר המדינה סבור כי נוכח ממצאיו של דוח זה. מדיניי�

ב " פעילות משהארגוניי� והתפקודיי� של, לבחינה כוללת של ההיבטי� המבניי�
ולקבוע אמות מידה ועקרונות מנחי� בנושא מתווה פעילות סיוע החו� באמצעות 

 . ב"מש

 

♦ 
 

 מבוא

)  המשרד�להל� (הוא אג� במשרד החו� ) ב" מש�להל� (לאומי �המרכז לשיתו� פעולה וסיוע בי�
ה� פעולות  �תיאו� וביצוע של פעולות סיוע למדינות מתפתחות ברחבי העול� , המופקד על ניהול

. לאומיי��סיוע שהוא מבצע בעצמו וה� פעולות המתבצעות בשיתו� גורמי� ישראליי� או בי�
העצמת , חינו", בריאות, חקלאות: פעילות האג� מתמקדת בסיוע לפיתוח בר קיימא בתחומי� אלה

�ב "נוס� על הפעילות של מש. 3)סיוע לפיתוח: להל�(עסקי �פיתוח קהילתי ופיתוח כלכלי, נשי
 �לאירועי אסו� שאינ� מחייבי� ) סיוע הומניטרי(בעתות שגרה הוא מקיי� פעילות סיוע לשעת חירו

באמצעות רכישת הציוד הנדרש ושיגורו למדינה הנזקקת , ל"מעורבות של פיקוד העור� של צה
� .כדוגמת חדרי ניתוח, ובמידת הצור" א� באמצעות הקמת מיזמי

__________________ 

פיתוח בר קיימא הוא המונח המקובל לתיאור מכלול הפעילויות שביסוד� קידו� המענה על צורכי    3
תחו� זה . האוכלוסייה בהווה מבלי לסכ� את יכולת� של הדורות הבאי� לספק את צרכיה� בעתיד

פיתוח חברתי ,  פיתוח כלכלי� בי� שלושה יסודות שיש ביניה� יחסי גומלי� של השפעה ותמיכה קושר
 . והגנת הסביבה
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בתיאו� ובאישור של , שעוסקת בתכנו�, ידת הדרכהיח.  1:   ב פועלות חמש יחידות"במש
יחידת .  2.  ל ואחראית להפעלת מרכזי הדרכה בשלוחות המקצועיות"השתלמויות בישראל ובחו

�ל ואחראית לשיגור מומחי� לשליחויות מקצועיות "המטפלת בתיאו� פעולות הסיוע בחו, פרויקטי
� �PPP) Private Public יחידת ה2009ליחידה זו נוספה בשנת . לפרקי זמ� ארוכי� וקצרי

Partnership( ,המגזר הפרטי �לתמיכה בקהילה העסקית , בי� היתר, היוזמת פעילות סיוע בשיתו
, יחידת תכנו� וקשרי חו�.  �PPP   .(3 יחידת ה�להל� (באמצעות פיתוח קשרי מסחר ויזמות עסקיות 

קידו� אינטרסי� וקבלת החלטות , לאומי�ב לסדר היו� הבי�"המופקדת על התאמת פעולות מש
מדיניות בתחומי הסיוע לפיתוח ועל יצירת קשרי� ע� מדינות וע� ארגוני סיוע שוני� לביצוע 

 . יחידת כספי� ותקצוב.  4.   ב"פעילות משותפת לניהול הקשר ע� התקשורת ומיתוג פעולות מש

בקרה חיצוניי� בנושא המופקדת על הערכת פעולות הסיוע באמצעות מעקב ו, יחידת הערכה.  5
 .ב"השלוחות השונות והמיזמי� של מש

ב מתבצע במסגרת פעילויות הדרכה והכשרה מקצועית של משתלמי� "עיקר פעילות הסיוע של מש
" קורס נייד"ל בישראל ובמסגרת השתלמויות דומות במדינות זרות המתקיימות במתכונת "מחו

בעיקר לש� , "שליחויות ארוכות מועד"ומחי� לל מ"ב לחו"נוס� על כ" משגר מש). ד" קנ�להל� (
 �שליחויות קצרות "ומומחי� ל, )בעיקר חקלאיי�(הקמה וניהול של מרכזי הדגמה בתחומי� שוני

ב באר� נעשות "ההשתלמויות שמקיי� מש). מ" שק�להל� (המשולבות בפעילויות ההדגמה , "מועד
ב ופועלות בעבורו בלבד "די משאשר שלוש מה� מוחזקות על י, באמצעות שלוחות מקצועיות

 תוכננו 2011ובשנת ,  שלוחות10ב באמצעות " פעל מש2010בשנת . 4) השלוחות המוחזקות�להל� (
 .  שלוחות�11פעולות הדרכה ב

הגו� המופקד על ניהול השלוחות המוחזקות ועל ניהול ההשתלמויות באר� מהבחינה המינהלית 
זרוע "שהוגדרה כ, "ד חברה להעברת טכנולוגיההאיגו"והכספית הוא חברה ממשלתית ושמה 

ב ומסייעת לו "חברת האיגוד פועלת עבור מש).  חברת האיגוד�להל� (ב "להשגת יעדי מש" ביצוע
בעיקר , אשר חברה ממשלתית משוחררת מה�, להתגבר על המגבלות המוטלות על משרד ממשלתי

לבד . ייני� בקשר ישיר ע� הממשלהבעניי� חתימה על הסכמי שיתו� פעולה ע� גופי� שאינ� מעונ
ובה� מוסדות להשכלה , ב שירותי הדרכה חיצוניי�"גופי� אחרי� נותני� למש, מחברת האיגוד

 ). השלוחות האחרות�להל� (מרכזי� רפואיי� ואחרי� , מכוני מחקר, גבוהה

ת ח הוצאה מותני" מיליו� ש�11 כ�ח " מיליו� ש�51כ) ברוטו(ב " היה תקציב מש2010בשנת 
. ח" מיליו� ש�35באותה שנה הסתכמה בכ) ברוטו(ההוצאה . ח תקציב נטו" מיליו� ש�40בהכנסה וכ

ח הוצאה מותנית " מיליו� ש�11 כ�) ברוטו(ח " מיליו� ש�52ב כ" הוקצו לפעולות מש2011לשנת 
 . ח" מיליו� ש�46בכ) ברוטו(באותה שנה הסתכמה ההוצאה . ח תקציב נטו" מיליו� ש�41בהכנסה וכ

ושלושה , ב" הועסקו במשרות שנקבעו בתק� של מש22 � עובדי� 25ב " העסיק מש2011ביולי 
 עובדי� 14ב "כמו כ� למש. הוצבו באופ� זמני באג� ועסקו במשימות ובפרויקטי� במסגרתו

�ב שלושה עובדי� של חברת "נוס� על כ" הועסקו במשרדי מש. בנציגויות שונות ברחבי העול
 . האיגוד

 � ביקורת �להל� ( עשה משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב 2011אפריל עד ספטמבר בחודשי
שתכליתה לבדוק כיצד טיפל המשרד בליקויי� העיקריי� שצוינו בדוח ביקורת ) המעקב או הביקורת

בביקורת הקודמת נבדקו פעולות הסיוע ).  הביקורת הקודמת�להל�  (20045קודמת שנעשתה בשנת 
. ב ושל חברת האיגוד"תחות והיבטי� תקציביי� וכספיי� בפעילות של משב למדינות מתפ"של מש

הבדיקה העיקרית . ב ושל חברת האיגוד"בביקורת המעקב נבחנו היבטי� נוספי� של פעילות מש

__________________ 

„ÁÂ , מבקר המדינה: ראו בעניי� זה. את עלות שכר� של העובדי� בה�, בי� היתר, ב משל�"מש, דהיינו  4

 È˙�˘ 55·) 2005( ,605' עמ . 
 603' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה 5
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ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר וברשות החברות , נעשתה במשרד החו� ובחברת האיגוד
 .הממשלתיות

 

 

 ב "קודי במשפעולות לשינוי מבני ותפ

הובלה , ה� גיבוש, 2010המפורטות בתכנית העבודה השנתית שלו לשנת , ב"מטרות העל של מש
הידע והמומחיות שנצברו , גיוס הניסיו�, לאומי של מדינת ישראל�ויישו� של מדיניות הסיוע הבי�

דינה בישראל לש� התמודדות ע� אתגרי הפיתוח באזורי� שוני� בעול� ומיצוב ישראל בעול� כמ
�המקובלי� בקרב הקהילה הבי�" יעילות הסיוע"ב פועל בהתא� לכללי עקרונות "מש. תורמת

האג� רואה את עצמו כאמצעי מרכזי ליישו� מדיניות החו� של . לאומית העוסקת בסיוע לפיתוח
תכנית העבודה שלו כוללת פירוט יעדי� ובה� הדגשת המחויבות המוסרית והערכית , ואכ�. ישראל

וקידו� אינטרסי� כלכליי� ויצוא ישראלי ; קידו� תהליכי שלו� והבנה אזוריי�; ב"ות מששל פעיל
ב כי פעולותיו ויעדיו יותאמו "קבע מש, כמו כ�. באמצעות תמיכה בתהליכי צמיחה כלכלית

לשיתו� פעולה  לאומי ולכללי� המנחי� של הארגו��לשינויי� המתחוללי� בתחו� הסיוע הבי�
 . ��OECD(6 הלהל(כלכלי ולפיתוח 

 

 מער� סיוע החו
 הכולל של ישראל 

האחריות לנושא סיוע החו� של ישראל איננה מוטלת על גו� ממשלתי מוגדר ונושא זה בא , ככלל
משרד האוצר מעביר את תרומת ישראל , כ" למשל. לידי ביטוי בפעילות� של כמה משרדי ממשלה

מסייעת למדינות העניות בעול� באמצעות  הIDA(7(לאומית לפיתוח של הבנק העולמי �לקר� הבי�
�ומשרד הביטחו� מעניק סיוע הומניטרי בשעת חירו� למדינות שונות , הלוואות בתנאי� מיוחדי

 . ל"באמצעות משלחות של פיקוד העור� של צה

2000� בשנת "ב פועל בהתא� ליעדי העל שקבע ארגו� האו"מש .1 �  במסגרת הצהרת המילניו

)MDG's(8 ,ל �בדבר שיתו� ) 2008משנת (ולהצהרת אקרה ) 2005משנת (הצהרת פריס ובהתא
פעולה ותיאו� לטווח ארו" בי� המדינות המפותחות תו" התאמת הפעולות לצורכי המדינות 

 . המתפתחות

, 2009בשלהי , ב"ב בתחו� הסיוע למדינות מתפתחות יז� מש"לנוכח מאפייני פעילותו של מש
הכנת טיוטת הצעה של החלטת ממשלה , �OECDאל לבתהלי" שקד� להצטרפותה של ישר

בדברי ההסבר להחלטה . הקובעת כי האחריות לסיוע החו� של מדינת ישראל תוטל על שר החו�
לייעל ולהביא לכ" שיהיה גור� אחראי לכלל היבטי סיוע החו� , כי על מנת להסדיר, המוצעת נכתב

האישור והביצוע של , התיאו�, מדיניותתוטל על שר החו� האחריות לקביעת ה, של מדינת ישראל
יצוי� כי . 2010ב לשנת "קידו� החלטת הממשלה בא לידי ביטוי ג� ברשימת יעדי מש. סיוע החו�

ההצעה לעג� בהחלטת ממשלה את האחריות לסיוע החו� קודמה בהלי" פנימי במשרד ולא שותפו 
� .בו משרדי ממשלה אחרי

__________________ 

6  The Organization for Economic Cooperation and Development 
7  International Development Association . 

8  Millennium Development Goals .�השגת חינו' יסודי , ביעור העוני הקיצוני והרעב: יעדי העל ה
מאבק , שיפור בריאות האימהות, �הפחתה בתמותת הילדי, עידוד שוויו� בי� המיני�, אוניברסלי

 .שמירה על איכות הסביבה ופיתוח שותפויות גלובליות לפיתוח, במלריה ובמחלות אחרות, באיידס
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˘Ó˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"È˘Á ÒÁÈÈÓ ·ıÂÁ‰ ÚÂÈÒ ÈË·È‰ ÏÏÎ ˙¯„Ò‰Ï ‰·¯ ˙Â· ,
 Ï˘ ‰ËÂÈË‰ ˙�Î‰ ˙‡ „¯˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰ ÂÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

Â¯Â˘È‡ÏÂ ¯˘‰ ÔÂÈÚÏ ‰¯·ÚÂ‰ Ì¯Ë ÂÊÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ , ‰Ú¯Î‰ÏÂ ÔÂÈ„Ï ‰˙¯·Ú‰ Í¯ÂˆÏ
‰Ï˘ÓÓ· . ˙ËÂÈË ˙�Î‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˘ÈÁÈ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
 ‰Úˆ‰‰‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘. 

 הרחיבה את מעורבותה בתהליכי קביעת 2010 בספטמבר �OECDהצטרפותה של ישראל ל .2
בעקבות ההצטרפות לארגו� נדרשה ישראל להגביר את מחויבותה לסיוע . מדיניות הסיוע העולמית

את דפוס הפעילות שלה ואת היק� פעילותה בתחו� הסיוע לשינויי� , החו� ולהתאי� את יעדיה
 מדינות החברות בוועדה לפיתוח וסיוע של . �OECDמתחוללי� בעול� ולכללי� המנחי� של הה

 �להל� ( מהתוצר הלאומי הגולמי שלה� 0.7% מחויבות לתרו� כספי� בשיעור �OECD) DAC(9ה
מדינת ישראל משמשת רק כמשקיפה בוועדה ושיעור .  מיליו� דולר למטרת סיוע חו�100או ) ג"תל

). ג" מהתל�0.07%פחות מ(אות הסיוע למדינות מתפתחות מזערי יחסית למקובל השתתפותה בהקצ
ב השתתפו בכמה "ב את מעורבותו בעבודת הארגו� ומומחי מש"מאז ההצטרפות הגביר מש

ב הציע לקבל החלטה עקרונית להעלאה "מש.  השוני��OECDמפגשי� מקצועיי� של גופי ה
כפי שנדרש מהמצטרפות החדשות , ג" מהתל�0.17%מדורגת של תקציבי הסיוע של ישראל ל

במועד סיו� הביקורת היה הסיוע שמעניקה ישראל למדינות מתפתחות מצומצ� . לאיחוד האירופי
ובסיוע ) סיוע הנית� באמצעות הקניית ידע ומיומנויות(בהיקפו והתמצה בעיקר בסיוע טכני 

הסיוע המקובלי� על פי ההגדרה יצוי� כי סוגי סיוע אלה ה� רק שניי� מארבעת סוגי . הומניטרי
 . DAC10 �המקצועית של ה

 משפיעה ה� על מעמדה של ישראל כמדינה המעורבת בקביעת מדיניות �OECDהצטרפות ישראל ל
 . הסיוע העולמית וה� על מאפייני הפעילות הכוללת של ישראל בתחו� סיוע החו� ועל היקפו

Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ËÂÈË ˙�Î‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰
 ˙ÂÙ¯Ëˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰Úˆ‰‰

Ï Ï‡¯˘È-OECD‰Ï˘ÓÓ· ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È�ÙÏ Ô‚Èˆ˙Â  . 

 

 "סוכנות סיוע החו� של מדינת ישראל"ב ל"שדרוג מש

מפברואר , מר רפאל ברק, אזל ד"אל המשנה למנכ, מר חיי� דיבו�, ב דאז"ל מש"במסמ" של סמנכ
, ב"הועלה הצור" ליצור מסגרת ארגונית חדשה למש, ב"שעיקרו המלצה לשינוי ארגוני במש, 2010

ל ציי� כי "הסמנכ. במדיניות החו� של ישראל" כלי אסטרטגי"על מנת שיוכל למלא את ייעודו כ
לא הגדיר את תחומי וכפועל יוצא , ב כזרוע מדינית וביצועית"המשרד מעול� לא הגדיר את מש

. את אופ� תקצובו ואת תורת העבודה שלו, ב"את אופ� איוש בעלי התפקידי� במש, אחריותו
ב ישמש כסוכנות סיוע החו� של מדינת ישראל אשר יפעל מתו" המשרד "במסמ" הוצע כי מטה מש

 . כגו� אוטונומי הכפו� ישירות לשר החו� או לסגנו

ל המשרד דאז לשינוי ארגוני "ו של צוות בראשות המשנה למנכהנושא בא לידי ביטוי ג� בהמלצותי
אחת ההמלצות הייתה לבחו� את . 2010אשר פורסמו במחצית הראשונה של שנת , ומבני במשרד

__________________ 

9  Development Assistance Committee . (המטרה שלשמה הוקמה הוועדה היא הגדלת היק
 . די� לפיתוח בר קיימאהתרומות המיועדות למדינות מתפתחות ושיפור אופ� הקצאת המשאבי� המיוע

שני סוגי הסיוע האחרי� , )(ODA Official Development Assistance �המכונה ה, על פי הגדרה זו  10
 .הדומות במהות� למענקי�" הלוואות רכות"ה� מענקי� לפיתוח בר קיימא ו
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את המבנה שלה ואת מעמדה , להגדיר את יעדיה ותפקידיה, האפשרות להקי� סוכנות סיוע חו�
 אמורות להימסר להנהלת המשרד בתו" מסקנות הצוות שיוק� היו, בהתא� להצעה. המשפטי

 .שלושה חודשי� ממועד הקמתו

היה העמקת , כאמור בתכנית העבודה המשרדית לשנה זו, 2011יצוי� כי אחד מיעדי המשרד לשנת 
ב לסוכנות סיוע החו� של "שותפותה של ישראל בסדר היו� העולמי החדש על ידי הפיכת מש

 . מדינת ישראל

 ÛÂÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙�˘2010Î�Ó ÌÈÈ˜ "˜¯· Ï‡Ù¯ ¯Ó „¯˘Ó‰ Ï , ÌÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘·
„¯˘Ó· ÌÈ�Â˘ ,ÚÂÈÒ‰ ˙Â�ÎÂÒ Ï˘ Ï„ÂÓ‰ ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ ,

 ¯·ÓËÙÒ2011‰Ê ‡˘Â�· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë  . ÂÓÎÂÒ Ì¯Ë˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ
˘Ó ‚Â¯„˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰"· ,˘Ó ‚ÈˆÓ"ÂÓˆÚ ˙‡ · , È˙�˘‰ ÁÂ„· ¯˙È‰ ÔÈ· ¯˙‡·Â ÂÏ˘

ÂÏ˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ,Î"Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Â�ÎÂÒ ." 

Ì„˜Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ,˘Ó· ÚˆÂÓ‰ È�·Ó‰ ÈÂ�È˘· ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡·"· , ÍÈÏ‰
 „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÌÚ „ÚÂÓ ÍÂ¯‡ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( Â�Â„�˘ ‡Ï·

˘Ó· ÚˆÂÓ‰ È�·Ó‰ ÈÂ�È˘‰ ÏÚ ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰"Ï·Â · ˙Ó‡Â˙ ‡È‰ Ì‡ ÔÁ·�˘ È
È„È˙Ú‰ ÈÂ�È˘‰ Ï˘ ÂÈ�ÈÈÙ‡ÓÂ ÂÈ„ÚÈ ˙‡ . ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯·„‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˘Ó ‚Â¯„˘Ï ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ „Á‡" Ï·˜˙‰Ï ˙Â„È˙Ú ıÂÁ‰ ÚÂÈÒ ˙Â�ÎÂÒÏ ·
˙Â�ÎÂÒ‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·ÓÏ Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ , Â˙ÈÈ�·‰Â ‰Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‰�·Ó‰ ˙Â·¯Ï

 ˘„ÁÓ˘Ó Ï˘"ÈÎ¯¯È‰‰ È„¯˘Ó‰ ‰�·Ó‰ ÍÂ˙· · ,„¯˘ÓÏ ˙ÎÓÒ�‰ ‰„ÈÁÈÎ ‰Ê ÏÏÎ· .
 ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�Ï ÈÎ ˙�˙Â� ˙Ú„‰

˘Ó"„Â‚È‡‰ ˙¯·ÁÏ · . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡˘Â�‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ� , ‰�Â¯Á‡Ï ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÁÎÂ�
ÁÎÂ�Â ıÂÁ‰ ÚÂÈÒ ÌÂÁ˙·„Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÌÚ ˘·‚˙Ó‰ ÁÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰  , ÏÚ

˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ È�·Ó‰ Ï„ÂÓ‰ ˙�ÈÁ· ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜‰· ˘„ÁÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰" ·
„Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â. 

 חודש 2011ב הנוכחי באוגוסט "ל מש"בתשובתו ציי� המשרד כי ע� תחילת עבודתו של סמנכ
ב במסגרת תהלי" שינוי ארגוני וכי הכוונה היא להתמקד "ההיערכות הפנימי של משתהלי" הבחינה ו

 . 2012ב במחצית הראשונה של "בהגדרת היעדי� והצרכי� של עבודת מש

 

 

 ב "פעולות הסיוע של מש

די� "ב היא קיו� השתלמויות באר� והדרכה במסגרת קנ"אחת מפעילויות הסיוע העיקריות של מש
המרכז )  א:   (ויות באר� מתקיימות באמצעות שלוש השלוחות המוחזקותרוב ההשתלמ. ל"בחו

מרכז הדרכה בינלאומי על ש� )  ב).   ( מרכז כרמל�להל� (הבינלאומי להכשרה על ש� גולדה מאיר 
המרכז לשיתו� והדרכה חקלאית בינלאומית )  ג)   ( מרכז עופרי�להל� (עופרי השוכ� בירושלי� ' א

 ).  סינדקו�הל� ל(של משרד החקלאות 

מי� ולשליחויות ארוכות "ל לשק"ב מסייע למדינות מתפתחות ג� על ידי שיגור מומחי� לחו"מש
ל ביזמת גופי� ממשלתיי� ולא ממשלתיי� או "ב ג� מקיי� השתלמויות מיוחדות בחו"מש. מועד

פעולה ע� בדר" כלל במימונ� המלא או החלקי של היוזמי� ובשיתו� , לאומיי��ביזמת ארגוני� בי�
ב למשתלמי� יחידי� הבאי� "נוס� על כ" מסייע מש. גורמי� ממשלתיי� במדינה מקבלת הסיוע
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מקיי� סיורי� מקצועיי� ושולח נציגי� מטעמו , לאר� לעסוק בהתמחות בפיקוח של חוקר ישראלי
 . לאומיי��להשתת� בכנסי� בי�

לאומי והחליט �גבי הסיוע הבי�ב את תפיסתו ל" שינה מש2006בביקורת המעקב נמצא כי מאז שנת 
אשר תיבח� בעיקר לפי המידה שבה הסיוע מאפשר למלא , כי יוש� דגש רב יותר על יעילות הסיוע

בעקבות שינוי זה . ולאו דווקא לפי מידת התאמתו לרצונ� של נותני הסיוע, את צורכי מקבלי הסיוע
 להכי� מראש תכניות הדרכה כי במקו�, בי� היתר, גובשה שיטת עבודה חדשה שבמסגרתה הוחלט

יוכנו תכניות ההדרכה בעיקר בהתא� , כש� שהיה נהוג בעבר, המוצעי� למשתלמי�" קורסי מד�"כ
 �לצרכי� העולי� מהמשובי� המתקבלי� מהנציגויות ומגופי� אחרי� ובתיאו� ע� האגפי

 . המרחביי� במשרד

 

 ב"תכנו	 פעולות מש

כללה את התכנו� התקציבי ואת פעילות ההדרכה ב " שפרס� מש2010תכנית העבודה לשנת  .1
די� המתוכנני� "קנ; קורסי ההדרכה המתוכנני� באר�, בי� היתר, בתכנית זו פורטו. לאותה שנה

נוס� על כ" פורטו המיזמי� ארוכי המועד . ל"ל והשליחויות קצרות המועד שיתקיימו בחו"בחו
� . שאות� הוא מפעיל בכמה מדינות בעול

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˘Ó ÈÎ " ˙�˘Ï ˙ÏÏÂÎ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï ·2011 ÈÒ¯Â˜ ˙ÓÈ˘¯Ï Ë¯Ù 
ÂÁ·Â ı¯‡· ‰Î¯„‰‰"‰�˘ ‰˙Â‡Ï Ï . 

 ‰· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰ ˙Ú· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÂ�Î˙ ˙ÂÏÂÚÙ ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰ , Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÚÈÈÒÈ˘ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ

Ú ˙ÂÏÈÚÙ‰‰È�ÈÈÙ‡Ó ÈÙ Ï . 

הסיבה . רוב היזמות בנושא שליחויות קצרות מועד ממומשות באופ� שאיננו מתוכנ� מראש .2
ב באופ� "העיקרית לכ" היא ששליחויות אלה מבוצעות בהתא� לבקשות שמפנות הנציגויות למש

מיי� מקו, ציבוריי�, בעקבות פגישות של עובדי הנציגות ע� גורמי� ממשלתיי�, שוט� במש" השנה
בנסיבות אלה קשה א� להערי" מראש . או אחרי� ולעתי� ג� בעקבות פניות ישירות ממבקשי הסיוע
 . את מספר� של שליחויות אלה ואת התקציב שיידרש לביצוע�

ה� במספר� וה� , שליחויות ארוכות מועד ניתנות מבחינה מהותית להערכה מראש, לעומת זאת
ב לא מקצה מראש בתקציבו כספי� למימו� "ת העלתה כי משא� על פי כ� הביקור. בתקציב לביצוע�

א� נדרשות התאמות בתקציב . שליחויות ארוכות מועד שעתידות להיווס� לתכנית העבודה השנתית
�המופקדי� כפעולה חו�, מתוקצבות שליחויות אלה מכספי הכנסות ממקורות חו�, במש" השנה

 ). ל�ראו לה(תקציבית בפיקדו� למטבע חו� בבנק ישראל 

˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÏÏÂÎ ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ‡Ï˘ ˙Úˆ·˙Ó‰ ·
 Ï˘ È·ËÈÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ·Â ÔÂ�Î˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÔÂ�Î˙ ÈÎÈÏ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘·Â‚˘

Ô�ÂÓÈÓÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ , ÍÏ‰Ó· ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÓ‡˙‰ Úˆ·Ï Í¯ÂˆÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
‰ÓˆÚ ‰„Â·Ú‰ ˙�˘ . ÔÈ‡ ÏÏÎÎ˘‡¯Ó ÔÂ�Î˙Ï ˙Â�˙È� ¯˘‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÊ Í¯„· Ï‰�Ï ÌÂ˜Ó . 

ב מתבצעת עבודת מטה לגיבוש מסמ" הכולל "המשרד הודיע בתשובתו כי לעניי� תכנו� פעולות מש
המשרד הציג מתווה שמתאר את . הפעילויות המתוכננות והביצוע בפועל, את הפעילויות הצפויות

 .עקרונות פעילותו בנושא זה
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בי� , ב עוקבת אחר פעילות הסיוע ופועלת לניתוח יעילותה ולהערכתה"רכה במשיחידת ההע .3
וכ� על סמ" משובי המומחי� והמשתתפי� , ל"היתר על סמ" דוחות סיו� הקורסי� באר� ובחו

הכנת תכנית הדרכה , בהתא� לתקנו� שירות החו�. ומסמכי� שוני� של גופי� העוסקי� בסיוע חו�
י ישיבות תכנו� שמקיי� מנהל יחידת ההדרכה ע� כל ראשי שלוחות שנתית מתבצעת על פי סיכומ

מטרת התהלי" היא יישו� לקחי� מהקורסי� שהתקיימו בשנה . ב בשיתו� נציגי יחידת ההערכה"מש
 . רענו� הקורסי� הנלמדי� ועדכונ�, הקודמת

˘Ó ˙Â„ÈÁÈ˘ Ì‚‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó" È·‚Ï ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÈÁÈ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙Ó ·
ÌÈ˘„Á ÌÈ‡˘Â� ˙¯ÈÁ·Â ÌÈÒ¯Â˜ È�ÎÂ˙ ÈÂ�È˘ ÔÂ‚Î ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â� , ˙�˘Ó˘ È¯‰2006 ˙„ÈÁÈ 

 ‰„Â·Ú ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙ ÏÎ· ‰Î¯„‰‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÓÈÈ˜˘ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â·È˘È· ‰Ù˙Â˘ ‡Ï ‰Î¯Ú‰‰
˙È˙�˘‰ ‰Î¯„‰‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ˘Â·È‚Ï . 

 ÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰˙· ‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÛÂ˙È˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Î¯„‰‰ ÏÂÚÈÈ Ì˘ÏÂ ÔÂ�˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ˙È˙�˘‰ ‰Î¯„‰‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰È�·‰‰Â . 

בתשובתו הודיע המשרד כי יחידת ההערכה תשות� בתהלי" התכנו� וההבניה של תכנית ההדרכה 
 . ב"השנתית של מש

 

 פעולות להדרכה ולהכשרה מקצועית

 ועל 2008�2010ני� ב בש"בטבלה שלהל� נתוני� על כל אחד מסוגי הפעילות של מש .1
שהוצגו בביקורת  (2001�2003וכ� נתוני� ממוצעי� על השני� , 2011הפעילויות המתוכננות לשנת 

 :2008�2010ועל השני� ) הקודמת

2011 

2008-2010
)ÚˆÂÓÓ( 2010 2009 2008 

2001-2003 
)ÚˆÂÓÓ(  ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‚ÂÒ /‰�˘‰ 

120 118 114 99 142 119 ı¯‡· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ¯ÙÒÓ 

 מספר המשתלמי� 2,764 2,762 2,375 2,459 2,532 2,426

 מספר המדינות 112 110 110 97 106 91

71 81 76 82 84 132 �˜‰ ¯ÙÒÓ"ÌÈ„ 

 מספר המשתלמי�  6,475 5,594 4,357 3,979 4,643 2,522

 מספר המדינות 45 33 35 38 35 31

109 101 130 89 83 159 ˜˘‰ ¯ÙÒÓ"ÌÈÓ 

 מספר המדינות 39 34 31 43 36 46

7 8 8 8 9 16 ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÌÈÁÈÏ˘‰ ¯ÙÒÓ 

 מספר המדינות 10 6 7 6 6 5

 

 שנבחנו 2001�2003 בהשוואה לשני� 2008�2010ב הממוצעי� בשני� "מניתוח נתוני פעילות מש
די� "ב בעיקר בתחומי הקנ"בביקורת הקודמת עולה כי ככלל חלה ירידה בהיק� פעילותו של מש

א� כי מספר� הממוצע של ההשתלמויות שהתקיימו באר� באות� , לפרק זמ� ארו"והשליחויות 
 . השני� נותר דומה
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 די� הממוצע בשני� "בכ" שמספר הקנ, למשל, ב באה לידי ביטוי"הירידה בהיק� פעילות מש

ובכ" שמספר המשתלמי� , 2001�2003 ממספר� הממוצע בשני� �39% היה קט� בכ2008�2010
 היה 2008�2010מי� בשני� "מספר השק.  ממספר� הממוצע באות� שני��28%בה� היה קט� בכ

 ומספר השליחי� לפרק זמ� ארו" היה קט� , 2001�2003 ממספר� הממוצע בשני� �36%קט� בכ

 .  ממספר� הממוצע באות� שני�50% �בכ

ע� ל איננה מתיישבת "די� בחו"המשרד הודיע בתשובתו כי הוא סבור שמגמת הצמצו� בהיק� הקנ
עקב חוסר תקציב , די�"המדיניות בתחו� סיוע החו� והיא נגרמת בי� היתר עקב עליית מחירי הקנ

 . ד ועקב קושי באיתור מומחי�"של גורמי� מקומיי� לכיסוי ההוצאות הדרושות לקיו� קנ

 ˙Ó‚ÓÓ ˙Â¯Ê‚�‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÏÈÚÙ· ‰„È¯È‰˘Ó"ıÂÁ‰ ÚÂÈÒ ÌÂÁ˙· Â˙ÂÈ�È„Ó ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ Ô‰È˙ÂÎÏ˘‰Â · . 

. ב מתבצעות כאמור באמצעות שלוש השלוחות המוחזקות"רוב פעולות ההדרכה של מש .2
ב פעולות הדרכה שמבצעי� בתשלו� גופי� "במרכזי ההדרכה שבשלוחות האחרות מקיי� מש

� . ציבוריי� או פרטיי

˘Ó Ï˘ Â˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" · ‰Úˆ·˙‰ ˙ÈË¯Ù ˙ÂÏÚ··˘ ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÚ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂË˜��˘ ‡Ï· ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ,�˘˙‰"·-1992 ,

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ÓÂ ,�˘˙‰"‚-1993 ,Â�ÓÓ ¯ÂËÙ ˙Ï·˜Ï Â‡ Ê¯ÎÓ ÚÂˆÈ·Ï . 

  בהשתתפות חשב המשרד ומנהל יחידת מינהל2009נמצא כי בפגישה שהתקיימה במשרד בנובמבר 
ב יביא לאישור ועדת המכרזי� את תכנית העבודה המפורטת "ב הוחלט כי מש"ותקציב במש

על מנת שתדו� במת� פטור ממכרז להתקשרות ע� כל ,  לפני תחילת השנה2010והמתוקצבת לשנת 
 . אחד ממרכזי ההדרכה

ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ� , ¯·Ó·Â� ÔÈ·2009 È‡ÓÏ 2011 ‰˘˜· ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ 
˙Á‡‰Î¯„‰ ÊÎ¯Ó ÌÚ Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ ˙Â¯˘˜˙‰Ï „·Ï·  . ÌÈÙÒÎ Û‚‡ ‰�Ù ÍÎ ˙Â·˜Ú·

 È‡Ó· „¯˘Ó·2011˘Ó Û‚‡Ï "· ÏÁ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ·-1.9.11 ÈÊÎ¯Ó ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Â¯˘Â‡È ‡Ï 
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰Î¯„‰ . ÈÏÂÈ· ˜¯2011 ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰�˘Î

‰ËÏÁ‰‰ „ÚÂÓ ,‰„Â·Ú ˙˘È‚Ù „¯˘Ó· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯ÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ‡˘Â�· 
˘ÓÓ ÌÈ‚Èˆ� ˙ÂÙ˙˙˘‰·"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÌÈÊ¯ÎÓ È�ÈÈ�ÚÏ ıÚÂÈÂ · . 

לאחר שהובהר כי חלה חובת התקשרות במכרז ע� כל אחד ממרכזי , באותה פגישת עבודה
סוכ� כי ייאספו נתוני� לגבי תוכני ההשתלמויות כתשומה הכרחית לפעילויות ההדרכה , ההדרכה
על מנת , ב מבקש להתקשר אתו באמצעות מכרז"לגבי כל אחד ממרכזי ההדרכה שמשב ו"של מש

בנובמבר . להערי" את עלות ההתקשרות ע� כל אחד מהמרכזי� ולצור" גיבוש נוסח מתאי� למכרז
 . ב" פורס� המכרז לאיתור מרכזי הדרכה לצור" פעילות מש2011

˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ�Ú‰ ˙Â·ÈÒ�· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈˆÁÂ ‰�˘ Ï˘ Í˘ÂÓÓ ·ÂÎÈÚÏ ÌÂ
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÚˆ·˙È ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜� Í¯ÂˆÏ , ÏÚ ÈÎÂ

 ‰Î¯„‰‰ ÈÊÎ¯Ó ÌÚ Â˙Â¯˘˜˙‰˘ È„Î ‰¯‰Ó· ÌÏ˘ÂÈ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰
ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰˘ÚÈ˙ . 
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 מלא של השתלמויות במש" כל בביקורת הקודמת נמצא כי במרכז כרמל לא התקיי� מער" .3
ב משתת� במימו� החזקת מרכז "א� שמש, בי� היתר בגלל צמצו� בהיק� ההשתלמויות, השנה

בדוח הביקורת הקודמת נכתב כי דווקא משיקולי חיסכו� תקציבי . כרמל ועובדיו במש" כל השנה
 ובכ" לחסו" היה חשוב לנצל את מרכז כרמל לפעילות של שלוחות אחרות שאי� לה� מבנה משלה�

� . בתשלו� הוצאות האכסניה של ההשתלמות ושל המשתלמי

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2009-2011 ÊÎ¯Ó· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ ‡ÏÓ Í¯ÚÓ ÌÈÈ˜˙‰ 
‰�˘‰ ÈÓÈ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ì·Â¯· ÏÓ¯Î ,˙Â˘ÙÂÁÂ ‚Á ÈÓÈ· ËÚÓÏ . Ú·ËÓ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·

‡˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÁÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÊÎ¯Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÌÈ¯·„‰Ô‰Ï˘Ó ‰�·Ó Ô‰Ï ÔÈ.  

 

 מיזמי� ארוכי מועד

�, על פי רוב מיז� ארו" מועד כולל שיגור של מומחה ישראלי לשליחות של שלוש או ארבע שני
בחינה של תנאי השטח על ידו לצור" זיהוי הבעיות המקצועיות במקו� והצעת דרכי� מתאימות 

המומחה , ככלל.  או מתקני� רפואיי�והקמה וניהול של מרכזי הדגמה כגו� חוות חקלאיות, לפתרונ�
. ב מלווה את המיז� באופ� רצו� ומדרי" את התושבי� המקומיי� בניהול מרכז ההדגמה"מטע� מש

 . לאומיי��ב במיז� ארו" מועד מתבצעת בשיתו� גופי סיוע בי�"לעתי� פעילותו של מש

מדינות באפריקה ב בשליחויות ארוכות מועד בחמש " שהו שמונה מומחי� מטע� מש2007בשנת 
בשנת ; באסיה ובמרכז אירופה,  שהו תשעה מומחי� בשש מדינות באפריקה2008בשנת ; ובאסיה

 שהו 2010באסיה ובמרכז אירופה ובשנת ,  שהו שמונה מומחי� בשבע מדינות באפריקה2009
 . באסיה ובמרכז אירופה, שמונה מומחי� בשש מדינות באפריקה

פעילות המומחי� מתקיימי� הליכי דיווח קבועי� של המומחי� ב על "במסגרת הבקרה שמקיי� מש
בעת שמתבצעי� מיזמי� , פרט לדיווחי� אלה ולביקורי מטה באזורי הפעילות. ב"למטה מש

לאומיי� מתקיימת אחת לשישה חודשי� ועדת היגוי הבוחנת את �משותפי� ע� גורמי� בי�
במסמ" של יחידת . בעת הא� להאריכוהתקדמות המיז� ואת הצרכי� שנוצרו בעקבות תפעולו וקו

ציינה היחידה כי בכוונתה לקיי� בדיקות " 2011 עדכו� מיולי �תכנית עבודה "ההערכה בנושא 
 . ב במדינות באפריקה ובאסיה"בכמה מיזמי� ארוכי מועד שמקיי� מש

1. ‰ ˜ È ¯ Ù ‡ ·  Ì Ê È Ó:ארוכי מועד של מש � �האחד . ב" בביקורת הקודמת נבחנו שני מיזמי
 הקמת חוות הדגמה חקלאית במדינה �והשני , מרכז רפואי בבית חולי� במדינה באפריקההקמת 

אשר . בלוח הזמני� ובעלויות, בשני מיזמי� אלו נמצאו חריגות בהיק� הבנייה. במזרח הרחוק
בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה כי על המשרד לנתח , למיז� האמור במדינה באפריקה

�ובכלל זה עליו לקבוע נהלי� כדי להימנע מליקויי� דומי� ,  ולהפיק מה� לקחי�את מהל" האירועי
 . במיזמי� מסוג זה בעתיד

 לתחו� אחריותה של חטיבת 2004ביקורת המעקב העלתה כי המיז� במדינה באפריקה הועבר ביוני 
אמור המיז� היה .  דולר500,000הנכסי� של המשרד והשלמתו הוגבלה לעלות תקציבית נוספת של 

 �, 2009א" בפועל ביצועו הסתיי� ביזמת המדינה מקבלת הסיוע בינואר , 1999�2001להתבצע בשני
� . בסמו" למועד השלמת העבודות ומסירת מבנה בית החולי

עלות , ל המשרד דאז מר יוס� גל" חטיבת תקציבי� במשרד למנכ2009בהתא� לדוח שהגישה במאי 
 � . ח" מיליו� ש�12.5 הייתה כ2000�2009המיז� בשני
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 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··- „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ 
˘ÓÂ"‰ÈÈ�·‰ Û˜È‰· ˙Â‚È¯Á‰Ó ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙ‰ ‡Ï · , ‡ÏÂ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ·Â ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ·

„È˙Ú· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÓÊÈÓ· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÚÂ�ÓÏ Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂÈÁ�‰ ÂÚ·˜ . 

ורת הקודמת לא היה מיז� בהיק� דומה לזה של המיז� המשרד הודיע בתשובתו כי מאז הביק
המשרד פירט את עמדתו ולפיה אי� בסיס להשוואה בי� מיז� זה למיזמי� אחרי� . הרפואי באפריקה

 . ב"של מש

 ÌÈ˘Ú�‰ ‰¯˜·‰Â ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙�ÈÁ··Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ˘È ÌÈÓÊÈÓÏ ¯˘˜· Ì‡ Ì‚ ÌÈÓÊÈÓ‰ ÏÏÎ È·‚Ï „¯˘Ó‰ Ï˘
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· Ì�È‡ Â‡ Û˜È‰ È·Á¯ Ì�È‡ . 

2. ˜ Â Á ¯ ‰  Á ¯ Ê Ó ·  Ì Ê È Ó: � בביקורת הקודמת בח� משרד מבקר המדינה מיזמי� חקלאיי
במדינה במזרח הרחוק והעיר כי ראוי שהמשרד יקבע אמות מידה להקמה ולתפעול של מיז� ארו" 

שנתי למימו� מיזמי� �ב יקבע תקציב רב"קבע כי ראוי שמש, כמו כ�. מנוטווח וכללי� להינתקות מ
. אחר התקדמות�, במש" פרק זמ� שייקבע מראש, וכי לאחר שיפסיק לנהל אות� יעקוב, אלו

ב החליט "בתשובתו למשרד מבקר המדינה במסגרת הביקורת הקודמת הודיע המשרד כי מש
והתקופה המרבית לכ" היא ,  היא ארבע שני�שהתקופה המיטבית למעורבות במיז� ארו" מועד

� . חמש שני

 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2011 ,ÌÈÓÊÈÓ‰ „Á‡ , ·ÏÁÏ ¯˜·Ï ‰Ó‚„‰ ˙ÂÂÁ
˜ÂÁ¯‰ Á¯ÊÓ· ‰�È„Ó· , ˙�˘· ÏÁ‰ ÂÚÂˆÈ·˘2001 , ‰ÁÓÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï‰�˙Ó ÔÈÈ„Ú
„ÚÂÓ ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÁÈÏ˘· . 

ב במיז� זה נעשה לבקשת המדינה "המשרד ציי� בתשובתו כי המש" פעילותו של מומחה מש
המדינה . מקבלת הסיוע כדי להבטיח שניהול המיז� יצליח ושהמיז� יוסב למרכז ידע ממלכתי

ואז יפעל , 2012 מעלות המומחה ששליחותו תסתיי� בסו� שנת 60%במזרח הרחוק ג� מממנת 
 .המשרד לשינוי כללי ההתקשרות והמחויבות התקציבית כלפי אותה המדינה

 „ÂÚ˘Ó Ï˘ „ÚÂÓ ÈÎÂ¯‡ ÌÈÓÊÈÓ ÈÎ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ‰˙ÏÚ‰" Ì‡˙‰· ÌÈÏ‰Â�Ó Ì�È‡ ÔÈÈ„Ú ·
 Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂ‰È� ÂÁÈË·È ¯˘‡ ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜ÚÂ ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ˘‡¯Ó ÂÂ˙Â‰˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Ï

ÌÈÓÊÈÓ‰ .˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ¯ÂÓ‡Î , Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂÈÁ�‰ ÔÈ‡ ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ�˜˙· Ì‚
˜˘Ï"„ÚÂÓ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÁÈÏ˘ÏÂ ÌÈÓ . 

שובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד כי לדעתו נודעת חשיבות עליונה לבחינה פרטנית של בת
. כל מיז� בנפרד בלי לקבוע מראש מסמרות בעניי� התקופה המיטבית למעורבות במיז� ארו" מועד

 הוא החל בביצוע תהלי" סדור של הקמת מיזמי� ארוכי מועד 2011עוד הודיע המשרד כי בשנת 
 . וכי כל המיזמי� הגדולי� הנמצאי� כעת בתהלי" הקמה ייבנו במתכונת זו, ת קבועי�הכולל יסודו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÁÂÒÈ�Ï ÏÚÙÈ · , ˙ÂÈÁ�‰Â ÌÈÏÏÎ
„ÚÂÓ ÈÎÂ¯‡ ÌÈÓÊÈÓ ‡˘Â�·. 
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3. ‰ È Ò ‡ ·  ‰ � È „ Ó ·  ı Â Ú È È ‰  Ê Î ¯ Ó :ב החל את פעילותו במדינה באסיה בשנת "מש
מאז סיי� . יז� להקמת כמה מרכזי ייעו� לעסקי� קטני� ובינוניי� במרכז אסיה במסגרת מ2003

שבה אי� , פרט למרכז הייעו� באותה המדינה, ב את פעילותו בכל יתר מרכזי הייעו� שהוקמו"מש
במרכז הייעו� מתקיימות כמה פעילויות ובכלל זה ).  מרכז הייעו��להל�  (11לישראל נציגות תושבת

לאומיי� ושיתו� פעולה �ייעו� והכוונה לגופי� מקומיי� ובי�, ב באר�"רסי משהפצת מידע על קו
� . ע� חברות ישראליות הפועלות במקו

) ולא ישראלי(מרכז הייעו� פועל בניהולו של מומחה מקומי , ב"שלא כמיזמי� אחרי� של מש
נו מקבל ממנו והוא אי, אי� קשר ישיר ע� המומחה, המממ� את המיז�, ב"למש. בתחו� הצא� והבקר

�ב מקבל דיווחי� מעובדי "אול� מש. דיווחי� שוטפי� על הפעילות הנעשית במסגרת המיז
�למרכז הייעו� אי� מעמד חוקי במדינה באסיה ולכ� . השגרירות במדינה שכנה המבקרי� ש� לעתי

 . פעולותיו של המומחה מוצנעות

אסיה במשרד והציר �הל אג� אירו על ידי מנ2008בדוח ביקורת שנעשתה במרכז הייעו� באפריל 
, במדינה אחרת באסיה נכתב כי במתכונת של המרכז כפי שהייתה אז הוא אינו מממש את ייעודו

 קיימו גורמי� 2011ביוני . פעילותו בייעו� לעסקי� איננה יעילה בדר" כלל ואי� בידיו תכנית עבודה
 . ו מחדש של מרכז הייעו�ב ביקור מטה במרכז במדינה באסיה והועלה הצור" בארגונ"במש

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÎÂ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ
ıÂÚÈÈ‰ ÊÎ¯Ó· ÁÂ„‰ , Û‡ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂ‚¯‡Ï ˙È˘ÓÓ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ‰Ë˜�� ‡Ï

‰Ï‡Î ÌÈÓÊÈÓ·˘ ,˘Ó· ˙Ï·Â˜Ó‰ ˙�ÂÎ˙Ó‰Ó ˙‚¯ÂÁ Ì˙ÏÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó˘"· , ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ˘¯„�
 ÍÈÏ‰Â ÌÈ„ÂÓˆ ‰¯˜·Â˙ÂÏÈÚÙ· ‰Ú˜˘‰‰ Í˘Ó‰ ˙�ÈÁ·Ï È�„Ù˜ ‰Î¯Ú‰ . „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ

˜„ˆÂÓ ÔÎ‡ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰Ú˜˘‰‰ Í˘Ó‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,
 ÌÊÈÓ‰ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÌÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ÈÒ‡· ‰�È„Ó· ,ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÂÏÎÈ˘ Ï‰Â� ˘Â·È‚Ï ÚÈÈÒÏ È„Î ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÏÂÚÙ˙ÏÂ ‰Ó˜‰Ï ‰„
ÏÏÎ· ,Ë¯Ù· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÊÈÓ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈÎ¯ˆ ÈÂÏÈÓÂ. 

 זהות 2011בתשובתו הודיע המשרד כי מסקנותיו מביקור המטה שקיי� במקו� באמצע שנת 
 . 2012למסקנות הביקורת ואלה ייושמו במהל" שנת 

4. ‰ ˜ È ¯ Ù ‡  Ì Â ¯ „ ·  È ‡ Ï ˜ Á  Ì Ê È Ó :מ, ככלל �ב "שפעילותו של מומחה מטע
 2004מאוגוסט . במסגרת מיז� ארו" מועד מתבצעת בשיתו� פעולה ע� משרד ממשלתי מקומי

שלא במסגרת , ב בשליחות ארוכת מועד בתחו� החקלאות"פועל בדרו� אפריקה מומחה מטע� מש
שהותו והוצאותיו של המומחה בדרו� . תכנית פיתוח רחבת היק� וללא שותפות ע� הממשל

על פי חוזה , ות תור� חיצוני אשר מעביר את הכספי� לחברת האיגודאפריקה ממומנות באמצע
�מאפייני פעילות אלו ה� . התור� א� משתת� במעקב אחר ביצוע השליחות. ההתקשרות ביניה

 .ב במדינות אחרות"ייחודיי� ושוני� מפעילות מש

 עולה כי מדוח שהוכ� בעקבות הביקור. ב בדרו� אפריקה" התקיי� ביקור מטה מש2011בפברואר 
פעילותו של המומחה התאפיינה בעיקר בעזרה לקהילות ולחקלאי� יחידי� באופ� מקומי ונקודתי 

. אול� לא מהווה חלק ממער" סיוע מקובל של שותפות ע� תכניות פיתוח ממשלתיות רחבות היק�
� היתה בעלת תוצרי� תדמיתיי, במועד הכנת דוח ביקור המטה, פעילות זו, לנוכח מאפייני� אלו

בדוח הומל� ששגרירות ישראל בדרו� אפריקה תפעל לקידו� שיתו� פעולה בי� . כלליי� בלבד
כדי שה� יגבשו יחד תכנית , ב ובי� גו� ממשלתי הקשור למשרד התעשייה והמסחר במדינה זו"מש

__________________ 

 . נציגות ישראל שמקו� מושבה הקבוע באר& הכהונה�נציגות תושבת   11
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פיתוח רחבת היק� לנוכח העובדה שהסתמ� כי זהו הגו� הממשלתי היחיד בדרו� אפריקה שמעוניי� 
 . פעולה כזהבשיתו� 

ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÌÈ‚È¯Á‰Â ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Í˘Ó ÁÎÂ�
¯ÂÓ‡‰ ‰ËÓ‰ ¯Â˜È· ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�Â ÌÊÈÓ‰ ÏÁ‰ Ê‡Ó ÔÓÊ‰ ,˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯" ˙Ï‰�‰Â ·

‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙ÂÓ„˜˙‰ ÈÎÏ‰Ó È¯Á‡ Ì‚ È�Ë¯Ù ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ÂÎÈ˘ÓÈ „¯˘Ó‰ , ‡„ÂÂÏ È„Î
‰�˜· ‰ÏÂÚ ÂÚÂˆÈ·˘˘Ó Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â¯ËÓÂ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙Â�Â¯˜Ú ÌÚ „Á‡ "·. 

5. Û Ë Â ˘  · ˜ Ú Ó :נתוני "לרשות מש �ב עומדת תכנת מחשב שבה אמורי� להיות מוזני
�ב אינו מקיי� מעקב אחיד אחר הפעילות המתבצעת "בביקורת הועלה כי מש. הפעילות של המיזמי

 בתכנת המחשב ועל כ� זו אינה וכי יחידת הפרויקטי� אינה משתמשת, במסגרת מיזמי� ארוכי מועד
� .מציגה את תמונת המצב העדכנית בנושא המיזמי

לעדכו� , ב הכוללת כלי� שוני� למעקב"ב לשדרג את תכנת מש" הוצע להנהלת מש2011במר� 
לא . הניהול וההערכה של המיזמי�, ולניתוח של נתוני� שביכולתה לסייע בשיפור דרכי התכנו�

 .  החלטות בנוגע להצעה זוב קיבלה"נמצא כי הנהלת מש

 ‰˘ÂÏ˘ ˜ÂÊÈÁ· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ˜¯Ù‰ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó Ï˘ „ÚÂÓ ÈÎÂ¯‡ ÌÈÓÊÈÓ ÏÂ‰È�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎ·„�"Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ · :„Á‡‰ , ˘Â·È‚

 Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰ÂÂ˙Ó ˙ÚÈ·˜ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Ï ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜ÚÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡
ÂÓÂ˘ÈÈÂ ÌÊÈÓ‰ .È�˘‰ ,ÌÊÈÓ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ÏÂÏÎ˙˘ ÌÊÈÓ ÏÎÏ Ú‚Â�· ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ˙�Î‰ ,

ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ,ÂÓÂ˘ÈÈÏ Í¯„ È�·‡Â Â·Èˆ˜˙ ˙‡ .È˘ÈÏ˘‰ , ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜
ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ‡˘Â�· ˙ÂÙËÂ˘ ‰Î¯Ú‰Â . ÌÈÙËÂ˘‰ ‰Î¯Ú‰‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ
·¯ ÌÈÓÊÈÓ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ‰¯˙È ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â�-Â‡ ÌÈÈ˙�˘ ÁÂ˙ÈÙ È�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈÓÊÈÓ· 

ÌÈ‚È¯Á . 

 

 

 ב לחברות ישראליות "קידו� שיתו� הפעולה בי� מש

ב חשיבות רבה לשילוב המגזר העסקי בתכניות הפעולה שלו "בשני� האחרונות מייחס מש
ב והעוסקות "באמצעות שיתו� פעולה ע� חברות ישראליות הפועלות באזורי� שבה� פועל מש

ובה� פיתוח , שיתו� פעולה זה עשוי להתבצע בכמה אופני�. ילותובתחומי� המשיקי� לפע
קורסי� שמקיי� , לגישה זו. רפואה וחינו", מי�, טכנולוגי והקניית ידע ומיומנויות בענפי חקלאות

ובמידת האפשר להתעצב ג� , ל וכ� שליחויות ארוכות מועד אמורי� להיבח�"ב באר� ובחו"מש
ר העסקי בביצוע הפעילות או בחשיפת הידע המועבר בהתאמה לאפשרות שילובו של המגז

ב רואי� בשיתו� הפעולה ע� החברות הישראליות גור� מקד� לפעילות "במש. למשתתפי הקורס
על יסוד גישה זו ובהתא� ". כחול לב�"ב ולקהילת העסקי� וא� מנו� שיווקי חשוב לתוצרת "מש

הפועלת במסגרת יחידת , �PPPידת ה יח2009ב בשלהי שנת "למודלי� דומי� בעול� הוקמה במש
 . ב"הפרויקטי� במש

 הוצע להקי� 2003ל המשרד בשנת "בביקורת הקודמת צוי� כי בדיוני� שהתקיימו בלשכת מנכ .1
על מנת להגדיל את המקורות הכספיי� , צוות שיבח� אפשרויות שיתו� פעולה ע� חברות ישראליות

בביקורת הקודמת . יונות מ� הבחינה המשפטיתל קבע שיש לבחו� את הרע"ב והמנכ"לפעילות מש
 . נמצא כי הצוות האמור לא הוק� ולא הוכנה חוות דעת משפטית בנושא



 559 משרד החו&

 התכנסה ועדת היגוי שחבריה היו נציגי� ממשרד החו� 2005בביקורת המעקב נמצא כי בספטמבר 
החליט כי הצוות ". ב כמנו� לקידו� הייצוא הישראלי"מש"ומכמה משרדי ממשלה לדיו� בנושא 

 �, ב ובהשתתפות נציגי� של משרדי הממשלה הרלוונטיי�"ל מש"בראשות סמנכ" צוות יישו�"יוק
. סינדקו וחברת האיגוד, 12) מכו� היצוא�להל� (לאומי �המכו� הישראלי לייצוא ולשיתו� פעולה בי�

 .ב ע� המגזר הפרטי או העסקי"עוד החליט הצוות כי הוא יפעל לחזק את הקשר של מש

. ב במדינות יעד שונות בעזרת חברות מסחריות"ת היישו� קבע כמה יעדי� לביצוע פעילות משצוו
גיבוש נוהלי עבודה ; הידוק הקשר בי� משרדי הממשלה ובינ� לסקטור הפרטי: בי� היעדי� צוינו

ב ועידוד "קיו� סמינר במכו� היצוא לצוותי שלוחות מש; ל"ת בחו"מתואמי� מול נספחי התמ
במסמ" שנשלח .  מול הסקטור הפרטי במדינות שה� במוקדי העניי� העולמיי�ב"פעילות מש

תו" הסתייעות , ל המשרד צוי� כי הסיוע לחברות הישראליות יינת� באמצעות חברת האיגוד"למנכ
 . במעמדה המשפטי

 ˙�˘· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ò�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ‡ˆÓ� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··2005 ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙·Â 
2006 , ‡Ï Ê‡Ó ÌÏÂ‡ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ‡ÂÏÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ ‡ÏÂ Ò�Î˙‰Ï ·˘ . 

ל כלי בעל "ב בחו"ת הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא רואה בפעילות מש"משרד התמ
�וכי הוא מוכ� להיות שות� , פוטנציאל כלכלי שיסייע לחברות ישראליות לחדור לשווקי� מתפתחי

  .לפעילות שתבח� דרכי� למימוש הפוטנציאל הכלכלי האמור

˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ „ÂÒÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ· ‡Â‰ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á ÌÚ ·
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎÂ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ¯ÎÊÂ‰˘ ÈÙÎ ÌÈ˜„˜Â„Ó ‰�ÈÁ·Â ¯Â¯È· ˙Â˘¯Â„‰ . 

בביקורת הקודמת צוי� כי מיסוד הפעילות ע� חברות מסחריות עלול להגביר את המעורבות  .2
, ב ובי� החברות הישראליות"עלולה להיטשטש ההבחנה שבי� משוכי , ב בה�"של מומחי מש

שיתו� פעולה כזה אפשר . ב"לפחות בעיני הגופי� הפועלי� במקו� שבו מתקיימת פעילות מש
מת� הזדמנות שווה לכל המעוניי� והוא �שיביא לטענות מצד חברות אחרות על משוא פני� ועל אי

�לפיכ" חשוב לבצע בחינה מדוקדקת של כל ההשלכות . עלול א� ליצור ניגוד ענייני� אצל המומחי
 . של ההתקשרות לשיתו� פעולה ע� חברות מסחריות ישראליות ולקבוע כללי� ברורי� בנוגע לכ"

 הוצגה �PPPב בעול� בעקבות הקמת יחידת ה" שנשלח לכלל נציגויות מש2010במסמ" מנובמבר 
ב יפעל לשילוב "מש, לפי התכנית. ותיוב לשילוב הקהילה העסקית בפעול"תכנית הפעולה של מש

ל כאשר בסיו� ההדרכה יקבלו חברות אלה סיוע ביצירת "חברות ישראליות בקורסי הדרכה בחו
מגעי� עסקיי� ע� גורמי� מקומיי� וחיפוש הזדמנויות עסקיות במטרה לקד� את הכלכלה 

, ת במדינות יעדישראליו" מרכזי הצגת יכולות"ב להקמת "במידת האפשר יפעל מש. הישראלית
ב יעניק חסות "מש; "ב על בסיס מתמש""שיהוו מרכז לנוכחות משולבת של הקהילה העסקית ומש"

 �להדרכה ולהצגת טכנולוגיות של חברות לטובת מדינות מתפתחות ויפעל להדרי" את המומחי
 . מטעמו לחיפוש הזדמנויות עסקיות לקידו� הכלכלה הישראלית

 למשרד מבקר המדינה כי החברות המסחריות �PPP פרויקטי� ו מסר מנהל יחידת2011ביולי 
עוד מסר כי . ב ישת� את� פעולה ה� אלו שקיבלו את אישורו של מכו� היצוא"הישראליות שמש

מאז הקמתה יצאו , מאחר שהיחידה נדרשת לפעול בזהירות וברגישות למינו� הפעילות בתחו� זה

__________________ 

 עמותה שהוקמה במשות) על ידי הממשלה וגופי� במגזר הפרטי על מנת לקד� את מכו� היצוא הוא  12
 . בי� היתר באמצעות יזו� ופיתוח שיתו) פעולה ע� חברות זרות, היצוא התעשייתי של ישראל
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ו שני הסכמי מסגרת בלבד אשר שותפי� לה� אל הפועל רק מעט מאוד תכניות ממשיות ונחתמ
 . כפי שיפורט להל�, גופי� ממשלתיי� במדינות שונות וחברת האיגוד, חברות מסחריות ישראליות

פעולות אלה מעצ� טיב� ומהות� עלולות להגביר את טשטוש ההבחנה , כאמור בביקורת הקודמת
 . ב ובי� החברות הישראליות הפועלות בשירותו"בי� מש

Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯-PPP ÌÈ�ÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰˘ ÈÏ· ‰Ó˜Â‰ 
 È„ÎÂ È�Â¯˜Ú‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ ¯¯·Ï È„Î ˙Â˜È„·Â

˘Ó ˙ÒÈÙ˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰˙ÂÏÈÚÙ Ì‡ ˜Â„·Ï"˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙Â�È„ÓÏ ÚÂÈÒ‰ ‡˘Â�· · .
ÔÎ ÂÓÎ ,�Ï Ú‚Â�· ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰˘˜·˙‰ ‡Ï‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â . 

 ‰ÏÂÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ‡˘Â�· ÌÈ˜ÈÓÚÓ ‰�ÈÁ·Â ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰"È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚ÓÏÂ · .ÚÂ·˜Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡

ÔÈ· ÚÂÈÒ ÔÈ· ‰�Á·‰Ï-˘Ó˘ ¯È˘È ÈÓÂ‡Ï" ÂÈ˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙Â�È„ÓÏ Ô˙Â� ·
˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ,ÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â˙ÈÏ-˙È¯ÁÒÓ , ‰˙ÂÈ‰· ˙¯‚ÒÓ ÈÏÏÎ ‰Ï ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ¯˘‡

˘Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÈÂÂÏ�"· . Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ Í¯ÂˆÏ ˙È�ÂÈÁ ‡È‰ ‰Ê ‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜
˘Ó È‚Èˆ�"· ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· Â˙Â‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ÌÈÁÓÂÓ‰. 

פשרי� לה� לתת פטור ממכרז או בביקורת הקודמת צוי� כי חוקיה� של חלק מהמדינות מא .3
 �פטור ממסי� לחברות ממשלתיות ממדינות אחרות המפעילות מיזמי� ממשלתיי� או ציבוריי

א� חברה ישראלית המעוניינת לבצע פעילות עסקית באחת ממדינות אלה פונה אל . באות� מדינות
 במדינה הזרה  להתקשר בחוזה ע� הגו�� בהיותה חברה ממשלתית �היא רשאית , חברת האיגוד

עבור התיוו" הזה גובה . בכפו� להסכמת הגור� המוסמ" באותה מדינה, וע� החברה הישראלית
 . מהחברות" תקורה"חברת האיגוד 

בביקורת הקודמת צוי� כי ראוי שדר" הסיוע של חברת האיגוד לחברות ישראליות תידו� 
וה לחברות ישראליות בדירקטוריו� חברת האיגוד ויגובשו אמות מידה למת� הזדמנות שו

 . שתיגבה מה�" התקורה"המעוניינות בסיוע זה ואמות מידה לגבי 

 ¯·Óˆ„· ¯˘È‡ ÔÎ‡ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2008 Ë¯ÂÙÓ Ï‰Â� 
 ‡˘Â�·"ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ�‡ÂˆÈÏ ÚÂÈÒ "ÏÏÂÎ ¯˘‡Â ‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÎÂ‰˘ , ÔÈ·

¯˙È‰ ,‰¯Â˜˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ�Ú· ËÂ¯ÈÙ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ‰·‚ÈÈ˘ ) ÔÏ‰Ï-Ï‰Â�‰  .(
Û˜˙ ÔÈÈ„Ú ‰Ê Ï‰Â� ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· . 

 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡Ï ˘·Â‚È ‰ÊÎ Ï‰Â� ÈÎ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰"· . 

רות בש� עצמה ולא בש� חברת האיגוד ציינה בתשובתה כי לגישתה היא חותמת על הסכמי ההתקש
  .ב"ל מש"וכי היא פועלת בהתא� לנוהל רק לאחר קבלת אישור סמנכ, מדינת ישראל

˘Ó ˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á Ï˘ ‰˙·ÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ·
 Ì˘·Â „¯˘Ó‰ Ì˘· ˙Â˘Ú�‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˙È˙˘˙‰ ‡È‰ ‰Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÈÎÓÒÓ· ¯ÂÓ‡Î

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó .ÍÎÈÙÏ ,Â‡¯‰ ÔÓ È·‚Ï „¯˘Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜˙ ‡È‰˘ È
˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·ÁÏ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙ . 



 561 משרד החו&

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï „ÂÚ ,ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ,˘Ó· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘·"· ,
 ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡˘ Ï‰Â�· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡·˘ ‡˘Â�‰ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡

„Â‚È‡‰ .ÔÂÁ·Ï ˘È ,‰ ÔÈ·¯˙È , ˙ÈÈ·‚Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡
‰¯Â˜˙‰ . 

ב למשרד מבקר המדינה כי סוגיית גביית התקורה "בעקבות הערת הביקורת מסרו גורמי� במש
� . ייבח� מחדש ובסיו� הלי" הבחינה יינתנו לחברה הנחיות בהתא

 

 

 ב וענייני
 כספיי
"תקציב מש

והרשאה להוצאה מותנית בהכנסה מפעילות משותפת ע� ) נטו(ב כולל הרשאה להוצאה "תקציב מש
כמתואר בטבלה שלהל� , לאומיי��ע� גופי� לא ממשלתיי� וע� ארגוני� בי�, ממשלות זרות

 ):ח"התקציב במיליוני ש(

 ÂÈÂ�È˘ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰  

 ניצול 

 התקציב

Ò" ‰ 

 ·Èˆ˜˙‰ 

)ÂËÂ¯·( 

 ‰‡ˆÂ‰‰ Ô„ÓÂ‡ 

‰Ò�Î‰· ˙È�˙ÂÓ‰ 

)ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ( 

‰‡˘¯‰‰  

 ‰‡ˆÂ‰Ï 

)ÂË�( ‰�˘‰ 

41 53 16 37 2008 

39 45 10 35 2009 

35 51 11 40 2010 

46 52 11 41 2011 

 

 הכנסות ממקורות חו� תקציביי�

לאומיי� שמעונייני� לסייע לאזור או �בה� גופי� בי�, ב פועל בשיתו� את�"לעתי� גורמי� שמש
� �להל� (א או חלקי של הוצאות הפעילות ב סכומי כס� לכיסוי מל"מעבירי� למש, למדינה מסוימי

ב "חלק מהכנסות אלה מועברות לנציגויות כחלק מהתקציב השוט� של מש). הכנסות ממקורות חו�
תקציבית באישור משרד �ב למטבע חו� בבנק ישראל כפעולה חו�"וחלק� מופקדות בפיקדו� מש

הייתה , ה הביקורת הקודמתכפי שהעלת, 2002בסו� שנת ).  הפיקדו� בבנק ישראל�להל� (האוצר 
 ועד 2008ביקורת המעקב העלתה כי מסו� שנת . ח" מיליו� ש77 �היתרה בפיקדו� בבנק ישראל כ

 . 1 מיליו� �33ח לכ" מיליו� ש�50 פחתה היתרה בפיקדו� מ2011סו� שנת 

ב נכללת תקנה תקציבית ובה אומד� המגל� הערכה של ההכנסות ממקורות חו� "בתקציב מש .1
היק� ההוצאה מתקנה זו תלוי . ב לגופי� אחרי�"ות מפעולות הנעשות בשיתו� בי� משהצפוי

בביקורת ).  אומד� ההוצאה המותנית בהכנסה�להל� (בהכנסות בפועל שיתקבלו ממקורות חו� 
 � נקבע על פי השני� שקדמו 2001�2003הקודמת נמצא כי אומד� ההוצאה המותנית בהכנסה בשני

 נקבע אומד� 2004רק בתקציב לשנת .  הוא לא התממש בא� אחת מה�א� על פי שבפועל, לה�
אול� א� אומד� זה לא התממש , ההוצאה המותנית בהכנסה על פי ההכנסות הצפויות לאותה שנה

בדוח הביקורת הקודמת העיר משרד מבקר .  ממנו בלבד�40%ושיעור ההוצאה בפועל היה כ
 �מדי של ההכנסות הצפויות גורמת להכנת " י�אופטימי"המדינה כי קביעה רציפה של אומדני

 . תכנית עבודה לא מציאותית ומשבשת אותה
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 ÌÈ�˘Ï Ô„ÓÂ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··2008-2011Î· ÔË˜ ‰È‰ -30% Â¯ÂÚÈ˘Ó 
 ˙�˘·2004 . ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ· ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÌÂ˘È¯· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡

ÂÓ˘ ‰‡ˆÂ‰‰ ÔÈ·Â ÂË� ·Èˆ˜˙‰Ó Â�ÓÂÓ˘ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰Ò�Î‰‰Ó ‰�Ó . ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï ÍÎÈÙÏ
¯ÂÚÈ˘ ‰ÊÈ‡·Â ·Èˆ˜˙ ˙�˘ ÏÎÏ Ô„ÓÂ‡‰ ˘ÓÓ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï . 

ב ממקורות חו� נרשמות בתקציב המדינה לשנה "בביקורת הקודמת נמצא כי ההכנסות של מש .2
ואי� ביטוי בתקציב למלוא ההכנסות של , מסוימת רק כאשר משתמשי� בה� וה� נרשמות כהוצאה

ההכנסות המופקדות בפיקדו� בבנק ישראל אינ� מפורטות בדברי ההסבר להצעת התקציב . ותה שנהא
אינ� מובאות לידיעת הכנסת ואינ� מקבלות את אישורה במסגרת אישור תקציב , השנתי של המשרד

  .משרד מבקר המדינה העיר אז כי ראוי לפרט הכנסות אלה בדברי ההסבר להצעת התקציב. המדינה

ניהול ורישו� הכנסות "של החשב הכללי בנושא ) מ" תכ�להל� ( תקנו� כספי� ומשק בהוראת
 נקבע כי הכנסות המדינה אשר אינ� בבחינת הכנסות מתקציב ייגבו 13"מתקציב והכנסות המדינה

 . באופ� שוט� על ידי משרדי הממשלה ויירשמו במסגרת הכנסותיו של כל משרד

·Èˆ˜˙‰ ‰�˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ�Î‰‰ Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ ˙È
 „ÚÂÓ· Ì‚ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ Ï‡¯˘È ˜�·· ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙¯˙È ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ
 Ì‡ ‡Ï‡ ‰Ê ÔÂ„˜ÈÙ· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯˙ÈÏ ÈÂËÈ· Ô˙È� ‡Ï „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙¯Â˜È·‰

‰‡ˆÂ‰Î ÌÈÓ˘¯� Ì‰Â ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú�. 

 כי הוא רואה 2011תו למשרד מבקר המדינה מדצמבר אג� תקציבי� במשרד האוצר הודיע בתשוב
 . נושא זה בחומרה

 ÔÙÂ‡· ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙˘ . Û‡ ˘¯„�

 ÂÏ·˜È Ï‡¯˘È ˜�·· ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙¯˙È ÈÎ ‡„ÂÂÏ‰�È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ˘¯ÂÙÓ ÈÂËÈ· . 

ל הנחה את משרד החו� לפתוח פיקדו� בחשב " הודיע משרד האוצר כי החשכ2011בפברואר 
� ולנהל התחשבנות מול החשכ"הכללי כמתחייב מהוראות התכ"�. ל למשיכת הכספי� ולהפקדת

ל וחשב משרד החו� יחתמו על הסכ� לניהול "חשב מטה החשכ"על פי הודעת משרד האוצר 
� ". הפיקדו� בהתא

על פי . ב משתמש בכספי הפיקדו� הצבורי� בבנק ישראל למימו� פעילותו בתחו� הסיוע"מש .3
ב "והלכה למעשה מש, רוב ההוצאות מכספי הפיקדו� גדולות בהרבה מההכנסות באותה שנה

, ב"ל מש"כאשר נדרש שימוש בכספי� אלה פונה סמנכ. משתמש בכספי הפיקדו� כחלק מתקציבו
ע� " שחרור כספי� מהפיקדו�"לראש חטיבת תקציבי� במשרד לצור" , ר קבלת אישור החשבותלאח

 � ".ב"על מנת להמשי" לקיי� את פעילות מש"פירוט הסכומי� הדרושי

הביקורת העלתה כי במסמ" הבקשה לשחרור הכספי� מצויני� רק הסכומי� הדרושי� בלי 
 סיו� הליכי האישור המשרדי ומת� פקודת לאחר. שמפורטי� בו הפעולות שעבור� נדרש המימו�

ב והוצאת הכספי� נרשמת כהוצאה בתקנה "המשיכה מועברי� הכספי� הדרושי� מבנק ישראל למש
 . ב בהתא� לסוג הפעילות"תקציבית בתקציב מש

 ואת רישו� 2010ב לשנת "משרד מבקר המדינה בדק את אופ� הרישו� של ביצוע התקציב של מש
 . ב לשימוש שוט�"קדו� באותה שנה והועברו לתקציב משהכספי� שנמשכו מהפי

__________________ 

 . 1.9.2009 מיו� 2.2.2' מ מס"הוראת תכ  13
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Î ÂÓ˘¯� ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ÈÎ ‡ˆÓ�"˙„ÚÂÈÓ ‰Ò�Î‰ " ˙ÂÒ�Î‰ ‰�ÈÈ�Ú˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰�˜˙·
˘Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰‡ˆÂ‰ ˙�˜˙· ‡Ï‡ ÛÂ˙È˘ ˙ÂÏÂÚÙÓ"· . ‰ÚÓ˘Ó ÂÊ ‰ÏÂÚÙ

˘Ó ·Èˆ˜˙·˘"˜�·· ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎÓ ˙Â¯·ÚÂÓ‰ ˙ÂÒ�Î‰‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ˙Â‡· ‡Ï ·Ï‡¯˘È  ,
‰�˘‰ Í˘Ó· ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· Â˘Ú�˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰�ÂÎ� Û˜˘Ó Â��È‡ Â·Èˆ˜˙Â . 

 È¯‰ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙Ó˘¯� ‡Ï ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙¯˙È „ÂÚ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ó ÔÂ·˘ÁÏ ÔÂ„˜ÈÙ‰Ó ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙Ú·˘"· , ˙ÂÒ�Î‰˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ÏÚ

˙È·Èˆ˜˙‰ ‰�˜˙· ÂÓ˘¯ÈÈ ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰Â·Èˆ˜˙· ÈÂËÈ· ÂÏ·˜È Ô‰˘ ˙�Ó ÏÚ ‰ÓÈ‡˙Ó‰  . ˙‡Ê
„ÂÚÂ , ÂË¯ÂÙÈ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰Ï ¯Â˘È‡‰ ÈÎÓÒÓ· ÈÎ ˘¯„� ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ

ÔÂÓÈÓ‰ ˘¯„� Ô¯Â·Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰. 

המשרד הודיע בתשובתו כי בבקשתו להוצאת כספי הפיקדו� הוא יפרט ככל הנית� את הפעולות 
� הכנסות הכספי� שהועברו מהפיקדו� בבנק ישראל לחשבו� בעניי� רישו. שעבור� נדרש המימו�

 הודיע המשרד כי בעקבות קבלת הערות הביקורת הוא פעל לרשו� בדיעבד את 2011ב בשנת "מש
הכנסות כספי הפיקדו� בתקנה התקציבית שעניינה הכנסות מפעולות שיתו� ואת הוצאת כספי 

 הוא יפעל לבצע 2012 הודיע כי החל בשנת עוד. ב"הפיקדו� בתקנת ההוצאה המיועדת לפעולות מש
 . כנדרש, את הרישו� התקי� בתקציב באופ� שוט�

 

 התחייבויות כספיות רב שנתיות

 ��ב ובי� גופי� בי�" נחתמו שמונה הסכמי� חדשי� למימו� משות� בי� מש�2011 ו2010בשני
� . לאומיי� שמעונייני� לסייע לאזור או למדינה מסוימי

ב מעורב בפעילות משותפת במסגרת שישה " היה מש2011בשנת , ות החדשותנוס� על הפעילוי
 . בסי� ובפיליפיני�, בהודו, בקניה, בדרו� אפריקה, הסכמי סיוע באתיופיה

 לביצוע 2011ובשנת , ל"ב התחייבויות לביצוע שמונה מיזמי� משותפי� בחו" היו למש2010בשנת 
גורמי חו� נחתמי� לרוב לתקופות של שלוש ב ע� "הסכמי מש. ל"שישה מיזמי� משותפי� בחו

�ב לשגר מומחה לשליחות ארוכת "נוס� על כ" התחייב מש. וחלק� מתחדשי� מפע� לפע�, שני
� . מועד של שלוש שני� בווייטנא

בביקורת הקודמת ציי� משרד מבקר המדינה כי לנוכח הנסיבות שבה� נוצרו ההתחייבויות הכספיות 
בתכנית התקציב המיועדת " הרשאה להתחייב" לפעול לקבלת היה על המשרד, שנתיות�הרב

 . א" הדבר לא נעשה, 14ב"לפעילות מש

˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··" Û‡ ÏÚ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ÏÚÂÙ ÔÈÈ„Ú ·
·¯ Ô‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰˘ Û‡Â ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂˆÏÓ‰- ‰�ÈÁ·‰Ó ˙ÂÈ˙�˘

˙È·Èˆ˜˙‰ . 

Î ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ È"·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ " ¯ÂÓ‡Î
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È··. 

 .משרד האוצר ציי� בתגובתו כי לנוכח האמור יפעל להסדרת נושא זה ע� המשרד

__________________ 

 התקשרות רבת שני� מאושר על ידי משרד האוצר במקרי� בה� קיימת" הרשאה להתחייב"תקציב   14
 . מתחייב המשרד לשל� תשלומי� מעבר לתקופת התקציב הנוכחית בגינה 
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 "האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה"

כחברה " האיגוד הישראלי לשיתו� בינלאומי" הוקמה חברת 1963על פי החלטת ממשלה משנת 
 שונה ש� החברה 1988בשנת . ללא הו� מניות וללא מטרות רווח, רבותממשלתית מוגבלת בע

בתזכיר ההתאגדות של החברה נקבעו ". האיגוד חברה להעברת טכנולוגיה: "לשמה הנוכחי
לאומי בי� מדינת ישראל למדינות אחרות באמצעות �ובה� קידו� שיתו� הפעולה הבי�, מטרותיה

נות ההתאגדות של החברה נקבעו כללי� בנוגע בתק. הכשרה מקצועית ועוד, פעולות הדרכה
החברה תהא רשאית "כמו כ� נקבע כי . להתנהלות הסדירה של החברה ושל הדירקטוריו� שלה

. לפעול א" ורק לצור" ביצוע התכניות המאושרות של המחלקה לשיתו� בינלאומי במשרד החו�
קה לשיתו� בינלאומי החברה לא תהא רשאית לקיי� פעילות בנושאי� שאינ� מאושרי� למחל

 ".במשרד החו�

 � 2009בשנת . ח" מיליו� ש�24 היה תקציב חברת האיגוד כ�2011 ו2010, 2009בכל אחת מהשני
 . ח" מיליו� ש�24 בכ2010ובשנת , ח" מיליו� ש�23הסתכמו ההוצאות בכ

 לא היה לחברת האיגוד 2003 ועד אוקטובר 1999בביקורת הקודמת נמצא כי מסו� שנת  .1
משרד מבקר המדינה העיר אז כי העובדה שהחברה פועלת פרק זמ� כה ארו" ללא . רקטוריו�די

וכי היה על רשות , דירקטוריו� מלמדת על פג� בניהולה התקי� ובשמירה על עניינו של הציבור
כמו כ� נמצא כי . החברות הממשלתיות לפעול ביתר שאת לכ" שימונה דירקטוריו� לחברה קוד� לכ�

אשר ,  התכנסה אספה כללית במשרדי הרשות ואישרה את העסקת רואה החשבו�2004רק בשנת 
 . 2003ביקר את חשבונות חברת האיגוד לשנת 

 ¯‡Â�È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·2005„Â‚È‡‰ ˙¯·ÁÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ‰�ÂÓ  , ËÒÂ‚Â‡·Â2011 
ÌÈ¯·Á ‰�ÂÓ˘ ‰�Ó ‡Â‰ . ¯‡Â�ÈÓ ‰˜ÈÒÚÓ ‰¯·Á‰2004 ˙‡ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ 

�Â·˘Á È�ÂÈÓ ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ‰˜ÈÒÚ‰ ÔÎÂ ‰È˙Â2005 ¯‡Â�È „Ú 2007 ¯‡Â�ÈÓÂ 2009ÍÏÈ‡Â  . 

)  חוק החברות הממשלתיות או החוק�להל�  (�1975ה"התשל, בהתא� לחוק החברות הממשלתיות
בכפו� לאישור� של שר האוצר , ר הדירקטוריו�"על הדירקטוריו� בחברה למנות אחד מחבריו ליו

לאחר התייעצות ע� הוועדה לבדיקת מינויי� שהוגדרה , חברה הממשלתיתוהשר האחראי לענייני ה
יותר משנה לאחר שהסתיימה כהונתו של , 2011ביקורת המעקב העלתה כי רק באוגוסט . 15בחוק

ר "הוועדה לבדיקת מינויי� אישרה את מינויה של יו. ר חדשה לדירקטוריו�"מונתה יו, ר הקוד�"היו
 . ומינויה הסופי ממתי� לאישור השרי�, 2011הדירקטוריו� בסו� נובמבר 

זמ� קצר לפני .  לא מונתה בחברת האיגוד ועדת ביקורת2011 ועד אוגוסט 2010מנובמבר , כמו כ�
מונו לדירקטוריו� חברי� נוספי� ומונתה ועדת ביקורת בישיבת , מועד סיו� ביקורת המעקב

 . 2011הדירקטוריו� שהתקיימה בספטמבר 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰˜ÈÒÙ‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ  , ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
È�ÂÈÁ „È˜Ù˙ ÂÓÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â„ÚÂÂÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰¯·Á· ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· .

ÍÎÈÙÏ ,ÂÓÚËÓ ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ‰·¯ ‰„Ù˜‰ ˙˘¯„� . 

__________________ 

ממנה שר האוצר את הוועדה לבדיקת מינויי� לש� , ב לחוק החברות הממשלתיות18בהתא� לסעי)   15
ל בחברה "או מנכ, ר דירקטוריו�"יו, בדיקת כשירות� והתאמת� של מועמדי� לכהונת דירקטור

 . ממשלתית
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אול� מעול� לא , ב בלבד"ור משבביקורת הקודמת נמצא שמאז נוסדה החברה היא פעלה עב .2
עוד נמצא כי . מוסדו יחסי הגומלי� ביניה� בנוהל ה� מבחינת הפעילות וה� מ� הבחינה הכספית

והדבר בא ,  היטשטשו הגבולות שבי� חברת האיגוד כחברה ממשלתית ובי� המשרד2000משנת 
, י� של חברת האיגודבהתערבותו של אג� הכספי� במשרד בענייניה הכספי, בי� היתר, לידי ביטוי

בדוח , לנוכח זאת. למשל במינוי רואה חשבו� חיצוני שיבדוק בספרי חברת האיגוד את הקרנות שלו
הביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה כי לדעתו ראוי שע� המינוי של דירקטוריו� חדש הוא 

 . יפעל להסדרת נוהלי העבודה של חברת האיגוד ע� המשרד

משרדי לייעול הרכש � אומצו המלצות דוח הצוות הבי�2007פריל  מא16בהחלטת ממשלה
ומנהל , ל משרד האוצר"מנכ, ל משרד ראש הממשלה"בדוח הוטל על צוות בשיתו� מנכ. הממשלתי

לגבש רשימת חברות ממשלתיות שנועדו ) לי�" צוות המנכ�להל� (רשות החברות הממשלתיות 
 . בהתא� למאפייני� שוני�, צור" השגת יעדיה�של המשרדי� הממשלתיי� ל" זרוע ביצוע"לשמש כ

לי� להכיר בחברת האיגוד כזרוע לביצוע מטלות המשרד " החליט צוות המנכ2008באוקטובר 
" �קידו� אינטרסי� במדינות ללא יחסי� ,  ניהול וביצוע בתחו� ארגו� הקורסי��בנושאי

� ". קידו� הייצוא, דיפלומטיי

�התקשרות ע� , שעמדו בתוק� במועד הביקורת, �1993ג"נהתש, בהתא� לתקנות חובת המכרזי
 �חברה ממשלתית תהיה פטורה ממכרז רק א� בוצעה באמצעות הסכ� מסגרת שיוכ� בהתא

�משרד ממשלתי יהיה רשאי לחתו� על הסכ� מסגרת . לפי התקנות, לעקרונות שתאשר ועדת שרי
 . ע מטלות הממשלהלי� הכיר בה כזרוע לביצו"ע� חברה ממשלתית רק א� צוות המנכ

 ˙¯·Á È‚Èˆ� ÔÈ· ÌÈ�ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰ È‚Èˆ�Ï „Â‚È‡‰ . ‰ËÂÈË ‰˘·Â‚ ¯·Î˘ Û‡

„¯˘ÓÏ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÔÈ· ÌÎÒ‰Ï ˙Ó„˜˙Ó , ÌÈ¯·ÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú „ÂÚ ÂÈ˙Â�Â¯˜Ú ¯˘‡
ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï , ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á�Â ¯˘Â‡ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ È¯‰

˘ÓÏ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á"· . 

�נוהל עבודה שולב , בתשובת� ציינו המשרד וחברת האיגוד כי א� שההסכ� ביניה� טר� נחת
 . כבר כעת, ככל האפשר, וכי הצדדי� פועלי� על פי עקרונותיו, בטיוטת הסכ� ההתקשרות

ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÁÎÂ� ÈÎ „¯˘ÓÏ ¯
ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ . 

 

 ל חברת האיגוד"מנכ

ללא (ל חברת האיגוד "ב ג� בתפקיד מנכ"ל מש"מאז הוקמה חברת האיגוד משמש סמנכ .1
ל בחברה "הדירקטוריו� נדרש למנות את המנכ, על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות). שכר

ומינויו טעו� אישור של שר האוצר ושל השר שנקבע כאחראי לענייני החברה , משלתיתמ
, בביקורת המעקב נמצא. לאחר התייעצות ע� הוועדה לבדיקת מינויי� שהוגדרה בחוק, הממשלתית

מר דניאל , ב הנוכחי"ל מש"ל החברה את סמנכ"כי דירקטוריו� חברת האיגוד בחר לכהונת מנכ
 . 2011ב בחודש אוגוסט "ל מש"פקיד סמנכאשר מונה לת, כרמו�

__________________ 

 המש' �ח הצוות הבי� משרדי בנושא ייעול הרכש הממשלתי " בדבר אימו& דו1576החלטה מספר   16
 . 15.4.2007מיו� , הדיו�
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מינויי� בחברות ממשלתיות ובתאגידי� "בהנחיית היוע� המשפטי לממשלה בעניי�  .2
�ל או עובד בכיר "כי מנכ, לעניי� חברות בדירקטוריו� של חברה ממשלתית,  נקבע17"ציבוריי

במסגרת תפקידו , לבמשרד ממשלתי עלול להימצא במצב של ניגוד ענייני� כאשר יהיה עליו לקב
לפיכ" ראוי . החלטות בעלות השפעה על החברה שהוא מכה� בדירקטוריו� שלה, במשרד הממשלתי

ל משרד ממשלתי לא יכה� בדירקטוריו� של תאגיד ציבורי או חברה ממשלתית אשר משרדו "שמנכ
�ולפיו בחברות ממשלתיות , לכלל האמור נקבע חריג. אחראי לפעולת� או להסדרת תחומ

יש לעתי� , כפי שעולה ממסמכי היסוד שלה�, של המדינה" כזרוע הארוכה"שמשות למעשה המ
צור" במעורבות רבה של המדינה באופ� המצדיק במקרי� מסוימי� מינוי עובד מדינה בדרגה בכירה 

 . לתפקיד בחברה

הנושא באחריות לפעילות , ב"ב הוא בעל הסמכות המקצועית העליונה באג� מש"ל מש"סמנכ
עליו לקבל , ב"ל מש"במסגרת תפקידו של סמנכ. ב המתבצעת ג� באמצעות חברת האיגוד"מש

ל או החלטות שתכלית� פיקוח על "החלטות בעלות השפעה על חברת האיגוד שבה הוא מכה� כמנכ
במסגרת מילוי , ב א� יידרש"ל מש"ייתכ� כי סמנכ. פעילות החברה הממשלתית ועל יעילותה

עקב כ" עלול להיווצר ניגוד . נוגדות לאינטרסי� של חברת האיגודלקבל החלטות המ, תפקידו
 . ל חברת האיגוד"ענייני� בי� תפקידו האמור ובי� תפקידו כמנכ

במסגרת המשא ומת� שהתקיי� בי� גורמי� שוני� במשרד ובי� החברה לקראת החתימה על  ) א(
�משרד לכלול בטיוטת החלטת ביקשו גורמי� ב, הסכ� ההתקשרות שיסדיר את יחסי הגומלי� ביניה

לא יכה� , מחשש לניגוד ענייני�"הממשלה המפרטת את עקרונות הסכ� ההתקשרות סעי� ולפיו 
ל ימונה "המנכ. ל האיגוד"ב כמנכ"ב או כל נושא תפקיד ניהולי במש"ל מש"סמנכ, ב"עובד אג� מש

 ".על ידי הנהלת משרד החו�

ב "ל מש"בהסכ� ההתקשרות סעי� ולפיו סמנכב כי יש לעג� "טענו גורמי� בחברה ובמש, מנגד
משו� שלפי תפיסת� למשרד אינטרס מובהק לשמר את המצב הקיי� , ל חברת האיגוד"ישמש כמנכ

ב לפקח על החברה ולוודא שהיא פועלת א" ורק בהתא� "מטעמי חיסכו� ויעילות וכדי לאפשר למש
 . למטרות שהוא קבע עבורה

 לא הייתה כל התייחסות 2012יגוד המעודכנת לינואר בטיוטת הסכ� ההתקשרות ע� חברת הא
 . ל החברה"ב יכה� ג� כמנכ"ל מש"לשאלה א� סמנכ

 פנו חשב המשרד ומנהל המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי לראש חטיבת 2009בפברואר  )ב(
".  חשש לניגוד ענייני��ל האיגוד "ב כמנכ"ל מש"סמנכ"במכתב פנייה שעניינו , התיאו� במשרד

מצב "ב צוי� כי בחינת הנושא על ידי הכותבי� ועל ידי רשות החברות הממשלתיות מעלה כי במכת
�עוד צוי� כי סביר שבמצבי� רבי� ייווצר ". זה מעלה לכאורה חשש מובהק ומהותי של ניגוד ענייני

לפיכ" ". כספק וכלקוח בו זמנית"המשמש , ב"ל מש"של סמנכ" הכובעי�"ניגוד ענייני� בי� שני 
 . ל המשרד"� כי היוע� המשפטי לממשלה יבח� את הנושא לאחר שיתקבל אישור מנכהומל

ב לחשב המשרד ולמנהל המחלקה למשפט דיפלומטי ואזרחי כי "ל מש"באותו חודש השיב סמנכ
�וכי , ל ציי� במכתבו כי עניי� כפל התפקידי� נדו� בעבר במשרד"הסמנכ. הוא מתנגד לאמור במכתב

עוד ציי� כי מעדכו� שהתקבל ". אינטרס צרו� של המשרד" מכ" שמדובר בלא הושמעו הסתייגויות
במכתבו . מרשות החברות הממשלתיות עולה כי בכמה חברות ממשלתיות קיי� כפל תפקידי� דומה

ב עלול "ל לחברת האיגוד שאיננו גור� מקצועי מתו" מש"ב כי מינויו של מנכ"ל מש"טע� סמנכ
 . יהול תכניות הסיוע של ישראל מהבחינה המקצועיתלהביא לבזבוז משאבי� ולפגיעה בנ

__________________ 

 Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ�‰ 6.5000‰" מינויי� בחברות ממשלתיות ובתאגידי� ציבוריי�"  17
 ).ד"התשס(
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Î�ÓÒ ˙·Â‚˙Ï Ë¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"˘Ó Ï" „¯˘Ó‰ ·˘Á Ï˘ Ì·˙ÎÓÏ ˙„‚�˙Ó‰ ·
ÈÁ¯Ê‡Â ÈËÓÂÏÙÈ„ ËÙ˘ÓÏ ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰�ÓÂ ,Ì˙ÈÈ�Ù· ÏÂÙÈËÏ „Úˆ ÌÂ˘ Ë˜�� ‡Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�ÓÒ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÈÈ�Ú· ‰„ÓÚ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ"˘Ó Ï" ·
ÓÎÎ�"˙ÏÏÂÎ ‰˜È„· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰¯·Á‰ Ï ,„¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡ ÛÂ˙È˘· , ‡˘Â�·

˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÁÎÂ�Ï ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï È¯˘Ù‡‰ ˘˘Á‰ , ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÂ . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰È‚ÂÒ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·

‰Ï˘ÓÓÏ. 

חברות הממשלתיות כי חשוב לבצע הפרדה בי� הגור�  מסרה רשות ה2011בתשובתה מדצמבר 
ב ומממ� אותה ובי� הגור� המופקד על מימוש המדיניות בחברת "הקובע את המדיניות במש

. ל חברת האיגוד לעניי� ניהול החברה"וכ� כי חשוב שיישמר שיקול הדעת העצמאי של מנכ, האיגוד
עוד צוי� כי . ל קבוע לחברת האיגוד"וי מנכלדעת הרשות יש מקו� לשינוי בנוהג הקיי� ולמינ, לכ�

 התקיי� דיו� בשיתו� רשות החברות הממשלתיות בנושא זה והוצגה עמדת הרשות 2011ביולי 
 . בנדו�

, המשרד השיב כי בעקבות הערות הביקורת הוא החל בבחינת הנושא בשיתו� אג� הייעו� המשפטי
 . בע עמדת המשרד בנושא כפל התפקידי�וכי בקרוב יתקיי� דיו� בהנהלת המשרד שבמסגרתו תיק

 

 ב"עובדי חברת האיגוד במש

 19, ב"שלושה במש, תשעה במטה חברת האיגוד:  עובדי�50 עבדו בחברת האיגוד 2011ביוני 
 . בסינדקו�15ארבעה במרכז עופרי ו, במרכז כרמל

היה בביקורת הקודמת נמצא כי מקו� מושב� של ארבעה מבי� חמישי� עובדי חברת האיגוד 
. ב"עלות שכר� של עובדי� אלו מומנה מתקציב מש.  בסינדקו�ושל שישה מה� , ב"במשרדי מש

וכי יש , ב וסינדקו"כמו כ� נמצא כי העובדי� מילאו תפקידי� הקשורי� לפעילות השוטפת של מש
 . בכ" משו� חריגה משיא כוח האד� של משרד החו� ומשרד החקלאות שנקבע בתקציב המדינה

 התקיימו כמה דיוני� בנציבות שירות �2007 ו2006בשני� , ר בדוח הביקורת הקודמתלנוכח האמו
המדינה ובמשרד האוצר בנושא מתכונת העסקת� של עובדי� אלו וסוכ� כי תבוצע עבודת מטה 

בדיו� שהתקיי� בספטמבר  ".לבחינת חיוניות המשרות ולבחינת מתכונת העסקה מתאימה"משותפת 
 כי עבודת� של עובדי החברה היא חלק בלתי נפרד מפעילות� של סינדקו  במשרד האוצר צוי�2007
לפיכ" סוכ� כי אחד ". כעובדי� תחליפי� לעובדי מדינה בתק�"וכי ה� משמשי� למעשה , ב"ומש

�. כמקובל בשירות המדינה, הפתרונות האפשריי� יהיה שהעסקת העובדי� תוסדר במסגרת תקני
 . יתאפשר המש" העסקה במתכונת הקיימת לא2008סיכו� הדיו� היה כי משנת 

ל חברת "ב לפעול כמנכ"ל מש" ביקש ראש אג� משאבי אנוש והדרכה במשרד מסמנכ2009במר� 
להעברת� לאלתר של עובדי האיגוד המוצבי� במשרד החקלאות ושל העובדי� המוצבי� "האיגוד 

� ". במשרד החו� למתקני� המשמשי� את האיגוד בשפיי� או בירושלי

שבטיוטת הסכ� ההתקשרות קבעו הצדדי� כי אי� לראות בעובדי חברת האיגוד " כח אד� "בפרק
וכי עובדי חברת האיגוד לא יעבדו באופ� קבוע בבניי� , עובדי מדינה ועובדי משרד החו� בפרט

ולפיה שלושת עובדי חברת האיגוד העובדי� באופ� , כמו כ� נקבעה הוראת מעבר. משרד החו�
אלא א� כ� יחליט המשרד , ו לעשות כ� עד למועד פרישת� או לסיו� תפקיד�קבוע במשרד ימשיכ

 . אחרת
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‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,˘Ó· „Â‚È‡‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ ˙˘ÂÏ˘ ÈÎ" ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· Ì‚ ÌÈ‡ÏÓÓ ·
˘Ó Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙¯Â˜È·‰"· , ˙�ÂÎ˙Ó ‰¯„ÒÂ‰˘ ÈÏ·Ó

Ì˙˜ÒÚ‰ .‰Î¯Ú‰‰ ˙„ÈÁÈ· ,Â ‰�ÈÁ· ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰Î¯Ú‰"· , „·ÂÚ ·ˆÂÓ
˘Ó ÈÎ¯ˆÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÓÈ˘Ó· Ì‚ ˜ÒÂÚ‰ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á"· ; ÌÈ·ˆÂÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È�˘Â

˘Ó Ï˘ ˙ÙËÂ˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙„ÈÁÈ·Â ‰Î¯„‰‰ ˙„ÈÁÈ·"· . 

 Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘Ó ‰‚È¯Á ÌÂ˘Ó ‰Ê ‰˜ÒÚ‰ ‰�·Ó· ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ,ÈÙÏÂÈ‡ ÍÎ- ÔÂ‚ÈÚÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ˙¯„Ò‰

 ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÌÈÏÂÚ Ì�È‡ ‰¯·Á‰ ÌÚ ˘·‚˙Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰
¯ÂÓ‡Î ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â¯Ú‰ . ‡˘Â� ˙¯„Ò‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ‰Ê . 

ובתו כי העסקת עובדי חברה חיצונית במשרדי ממשלה אינה מקובלת ולא משרד האוצר הודיע בתש
נציב שירות המדינה . והיא בגדר חריגה ממספר המשרות המוקצות למשרד בחוק התקציב, אושרה

 כי לאחר שביצע בחינה מקיפה בנוגע לאופי 2011הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הוא מצא כי אכ� יש הצדקה לקבוע , רת האיגוד במשרד החו�עבודת� ומהות תפקיד� של עובדי חב

נציב שירות המדינה הודיע . ב כעובדי מדינה מ� המניי�"את מעמד� של עובדי חברת האיגוד במש
כי לאחר ביצוע התיאו� התקציבי לש� איתור מקור תקציבי מתאי� להעסקה תפעל הנציבות 

 . ק ומדיניות תקינהבשיתו� המשרד ליצירת משרות בהתא� להוראות החו

בתשובתו הודיע המשרד כי בעקבות הערות הביקורת הוא החל בביצוע עבודת מטה לבחינת הנושא 
 .ולהסדרת מתכונת העסקת� של עובדי חברת האיגוד

 

 פיקדונות חברת האיגוד

 ˙ Ù Ë Â ˘  ˙ Â Ï È Ú Ù  Ô Â Ó È Ó Ï  „ Â ‚ È ‡ ‰  ˙ ¯ · Á  Ï ˘  ˙ Â � Â „ ˜ È Ù  È Ù Ò Î ·  ˘ Â Ó È ˘
˘ Ó  Ï ˘"· 

ב יש לחברת האיגוד מקורות הכנסה "דמת נוס� על תקציב משכאמור בדוח הביקורת הקו .1
שאינ� מעונייני� לפעול בגלוי ע� , משלה בשל הסכמי� לפעילות משותפת ע� גופי� מחו� לישראל

כספי� אלה מופקדי� בקרנות מיועדות בחשבו� החברה ומשמשי� למימו� פעילות . הממשלה
ב לא העביר לחברה את כל " מש2003ת בשנ).  הקרנות המיועדות�להל� (ב "מסוימת של מש

ולכ� , מינהל וארגו� של חברת האיגוד ושל מרכז כרמל, הכספי� עבור הפעולות ועבור הוצאות שכר
 . ב לחברה"נוצר חוב של מש

‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ,Â‡ÂÏÓ· ÌÏÂ˘ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê ·ÂÁ ÈÎ . ·ÂÁ‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰ ˙Â·˜Ú·
Â�¯˜· Â„˜ÙÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰¯·Á‰ ‰ˆÏ‡�˙Â‡ˆÂ‰ Ô˙Â‡ ÔÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ . 

2.  �בדוח הביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה כי מאחר שהחברה קיבלה כספי� ייעודיי
ראוי שכספי קרנות אלה ישמשו , ב והפקידה אות� בחשבו� הקרנות המיועדות"למימו� פעולות מש

�עוד צוי� .  של נותני הכספי�למטרות שלשמ� ה� התקבלו או למטרות אחרות בהתא� להעדפותיה
 . כי ראוי שההחלטות הנוגעות לקרנות יתקבלו על דעת אג� הייעו� המשפטי

ל החברה וחשב המשרד הגיעו "סמנכ, ל חברת האיגוד"לקראת סיו� הביקורת הקודמת נמצא כי מנכ
 פי  לכלל הסכמה כי כמה מהקרנות המיועדות יישארו בידי החברה לצור" שימוש על2004בנובמבר 
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להל� (ב "וקרנות שנועדו למימו� השתלמויות ביזמת גורמי חו� יועברו לחשבו� מש, ייעוד� המקורי
 ).  מזכר ההבנות�

ח " מיליו� ש�3מאחר שלמועד החתימה על מזכר ההבנות יתרת הכספי� בחברת איגוד הסתכמה בכ
ל " המשרד וסמנכבהסכמת חשב, ח נקבע" מיליו� ש�7ואילו התחייבויותיה של החברה הסתכמו בכ

 . ב"כי ייעשה שימוש בכספי הקרנות המיועדות לצור" מימו� פעילות מש, ב"מש

 „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ‰Á„ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ�Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·
 ¯·Óˆ„· Â˙·È˘È·2005 ‡˘Â� ˙¯„Ò‰Ï ÏÚÙ˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ËÈÏÁ‰Â ˙Â�·‰‰ ¯ÎÊÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ 

ÎÓ „¯˘ÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�¯˜‰ ÈÙÒ . „¯˘Ó‰ ·˘ÁÓ ‰˘¯„ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á
˘Ó Ï˘ Â·ÂÁ ˙¯˙È ¯ÊÁ‰Ï ‚Â‡„Ï"‰¯·ÁÏ · ,˙Â�·‰‰ ¯ÎÊÓ ˙ÈÈÁ„ Ï˘· . 

 הודיע חשב המשרד דאז לחברת האיגוד כי א� לא ייחת� הסכ� התקשרות 2007בשלהי שנת  .3
וכ" , 2008 מינואר לא יועברו כספי� למימו� פעילותה החל, בינה ובי� המשרד עד סו� אותה שנה

התקשרויות ע� "ל לחשבי� במשרדי הממשלה שעניינה "זאת בהתא� להוראת החשכ. אכ� נעשה
ל הכספי� " הודיע סמנכ2008בישיבת דירקטוריו� שהתקיימה במר� ". חברות ורשויות ממשלתיות

בחברה כי נוכח הפסקת המימו� השוט� והחוב הצבור הקיי� משתמשת החברה בכספי הקרנות 
ב " ועל מנת שלא להפסיק את פעילות מש2008במהל" שנת . ב"יועדות למימו� פעולותיה ומשהמ

 . שב המשרד לתקצב את חברת האיגוד באופ� שוט�

ל הכספי� בחברת האיגוד כי ללא הסכ� " חשב המשרד שב והודיע לסמנכ2010בשלהי שנת 
וכ" , 2011תשלומי שנת לא יעביר המשרד לחברה את , התקשרות חתו� כדי� בי� המשרד לחברה

ל כי החברה נאלצה לממ� את פעילותה מכספי הקרנות "ג� הפע� הודיע הסמנכ. אכ� נעשה
 נקבע כי לצור" מימו� הפעילות והתשתית של 2012בטיוטת הסכ� ההתקשרות מינואר . המיועדות

 וכי תשלו� המקדמה עתיד ככל הנראה, פעמית�חברת האיגוד יעביר המשרד לחברה מקדמה חד
 . למנוע את השימוש בכספי הקרנות המיועדות לשימוש שוט�

 החליט המשרד לשוב ולתקצב את חברת האיגוד על א� 2011ביקורת המעקב העלתה כי באפריל 
ועדת המכרזי� במשרד וועדת הפטור במשרד האוצר אישרו . שטר� נחת� הסכ� ההתקשרות

החברה בפטור ממכרז בעלות כוללת  את המש" ההתקשרות ע� 2011בספטמבר ובנובמבר , באפריל
טר� נחת� הסכ� , כאמור, במועד סיו� ביקורת המעקב. 2011ח עד לסו� שנת " מיליו� ש17של 

ב בלי שיידרש שימוש בכספי הקרנות "ההתקשרות ועדיי� לא הוסדרה דר" המימו� לפעילות מש
 .המיועדות

˙‡ ‰Á„ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·˙Â�·‰‰ ¯ÎÊÓ· ¯ÂÓ‡‰  ,
Â· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙÏ Ï‰�˙‰Ï ÂÙÈÒÂ‰ „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ÔÈ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ , ıÏ‡Ó‰ ÔÙÂ‡·

 ÔÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
 ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘Â ÌÈÙÒÎ‰ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ

˙Ó„Â˜‰ . 

יגוד אישרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא משתמשת בכספי הקרנות המיועדות חברת הא
החברה א� הוסיפה כי הדבר . ב ותשתיות חברת האיגוד"של פעילות מש" מימו� ביניי�"לצור" 

 . נעשה בידיעת כל הגורמי� הנוגעי� בדבר
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Í˘Ó˙Ó ÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ï· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎÂ ÈÂÁÈ„ ‡
 Í‡ Â˘Ó˘È ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�¯˜‰ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ÔÈÈ�Ú‰ ˙¯„Ò‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÛÒÂ�

Âˆ˜Â‰ Ì‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯Â . 

 

 הוצאות אחרות בתקציב חברת האיגוד

ב "מטרות פעולותיה של חברת האיגוד נקבעו כאמור בתזכיר ההתאגדות שלה בזיקה לפעילות מש
 34תקנה ". ינלאומי בי� מדינת ישראל לבי� מדינות אחרותלקידו� שיתו� הפעולה הב"והוגדרו 

החברה תהא רשאית לפעול א" ורק לצור" ביצוע "לתקנות ההתאגדות של החברה קובעת כי 
החברה לא תהא רשאית "וכי , "התכניות המאושרות של המחלקה לשיתו� בינלאומי במשרד החו�

 ".  בינלאומי במשרד החו�לקיי� פעילות בנושאי� שאינ� מאושרי� למחלקה לשיתו�

,  הורתה הממשלה לסגור את לשכות שרי הממשלה בתל אביב1997 מיולי 18בהחלטת ממשלה
הורה , לנוכח החלטת הממשלה. למעט משרדי הממשלה שמקו� מושב� הקבוע הוא בתל אביב

ל דאז כי מינהל נכסי הדיור הממשלתי יפעל לסגירת לשכות השרי� וכי ייקבעו המועדי� "החשכ
 . בה� יוחזרו למדינה לשכות השרי� השוכנות במבנה מושכר או בנכס השייכי� להש

מהביקורת עולה כי המשרד פעל באמצעות חברת האיגוד למימו� החזקתה של לשכת שרי החו� 
א� שהפעולה האמורה של החברה אינה נמנית ע� , ) הלשכה�להל�  (1999בתל אביב החל בשנת 

כפי שנקבעו במסמכי היסוד של הקמתה והכרתה כזרוע , תיההפעולות שבתחו� עשייתה ומטרו
 . ל"ב וא� שפעולה זו עומדת בניגוד להחלטת הממשלה ולחוזר החשכ"ביצוע של מש

 �526,000 היה שיעור ההוצאה בגי� דמי השכירות ותשלומי הארנונה והחשמל בלשכה כ2008בשנת 
בתקציב חברת האיגוד . ח" ש�608,000 כ� 2010ובשנת , ח" ש�597,000 כ� 2009בשנת ; ח"ש

 . ח" ש660,000 נקבע כי אומד� שיעור ההוצאה יהיה בס" 2011לשנת 

ביולי .  פנה המשרד למינהל הדיור הממשלתי כדי להסדיר את שכירת הלשכה בתל אביב2003בשנת 
� שב ופנה המשרד למינהל הדיור הממשלתי וציי� כי דרוש לו אישור בעניי, בעקבות הביקורת, 2011

משרד מבקר )". האיגוד(סיכו� בעל פה לגבי שכירות הלשכה באמצעות חברת בת של המשרד "
כי בעקבות קבלת ,  הודיע חשב המשרד2011בספטמבר . המדינה לא מצא כי פניות אלו טופלו

בנובמבר . הערות הביקורת פועל המשרד להסדרת שכירות הלשכה שלא באמצעות חברת האיגוד
חברת האיגוד ובעל הנכס להעברת ההתחייבות כלפי בעל הנכס , משרד החו� גובש הסכ� בי� 2011

במועד סיו� הביקורת . בחוזה באופ� שהתשלו� ייעשה על ידי המשרד ולא על ידי חברת האיגוד
� . טר� נחת� ההסכ

 ציי� מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר כי במועד קבלת טיוטת דוח 2011בתשובתו מדצמבר 
 הוא החזיק בדעה כי משרד החו� פינה את לשכת השר בתל אביב בהתא� 2011מבר הביקורת בנוב

דרש מנהל מינהל הדיור הממשלתי , לאור האמור לעיל ונוכח ממצאי הביקורת. להחלטת הממשלה
 .  לפעול לאלתר לסגירת הלשכה בתל אביב2011ל למינהל במשרד במכתב מדצמבר "מסמנכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„¯˘Ó‰ ÏÚ ¯ÂÈ„‰ Ï‰�ÈÓ ÌÚ ÌÂ‡˙· ‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ 
˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·Â ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÎ¯„· È˙Ï˘ÓÓ‰ . 

 

__________________ 

 . 22.7.1997מיו� ,  בדבר סגירת לשכות שרי� בתל אביב2338החלטה מספר   18
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È„ÚÈÓ „Á‡- ÈÓÏÂÚ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙ÂÙ˙Â˘ ˙˜ÓÚ‰ ‡Â‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÏÚ‰
ÔÈ· ÚÂÈÒ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘„Á‰-ÌÏÂÚ· ÈÓÂ‡Ï . ˙Â�‚ÂÚÓ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÂÁÓ Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÏ

�Ó‡·Â ˙ÂËÏÁ‰·ÔÈ· ˙Â- ˙Â˜Â˜Ê‰ ˙Â¯Á‡ ˙Â�È„Ó Ï˘ ÔÁÂ˙ÈÙÏÂ ÔÓÂ„È˜Ï ÚÈÈÒÏ ˙ÂÈÓÂ‡Ï
ÚÂÈÒÏ . Ô‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÓÂÏÙÈ„‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ ˙˘Ó˘Ó ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ

ÌÈÈ�È„Ó ÌÈÒ¯Ë�È‡ ÌÂ„È˜Ï ÈÚˆÓ‡Î Ô‰Â ‰ÓˆÚÏ˘Î .ÔÈ· ÚÂÈÒÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÊÎ¯Ó‰-
 ÈÓÂ‡Ï)˘Ó"· ( ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó· „˜ÙÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ÂÊ . ˙„˜Ó˙Ó ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÏÈÚÙ

‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ‡ÓÈÈ˜ ¯· ÁÂ˙ÈÙÏ ÚÂÈÒ· :˙Â‡Ï˜Á ,˙Â‡È¯· ,ÍÂ�ÈÁ ,ÌÈ˘� ˙ÓˆÚ‰ , ÁÂ˙ÈÙ
ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙÂ È˙ÏÈ‰˜-È˜ÒÚ .ÏÏÂÎ È�Â‚¯‡ ÈÂ�È˘ „¯˘Ó‰ Ì„˜Ó ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· , ¯˘‡

˘Ó Û‚‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ì‚ ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰„È˙Ú"·. 

Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ Ï˘ ÂÓÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙�ÂÎ˙Ó· ÈÂ�È˘ ÏÁ ˙" ˙ÒÈÙ˙· Ô‰ ·
˘Ó Ï˘ ÈÂ‡¯‰ È�·Ó‰ Ï„ÂÓ‰ ˙�ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· Ô‰Â Â˙ÏÂÚÙ ÒÈÒ·· ˙„ÓÂÚ‰ ÚÂÈÒ‰"· . ÌÚ

˙‡Ê , ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÓÂÁ˙ ‰ÓÎ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ÔÈÈ„Ú ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·- Â˙ÂÏÈÚÙ· 
Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓ·Â „ÚÂÓ ÈÎÂ¯‡ ÌÈÓÊÈÓ ÏÂ‰È� ‡˘Â�· Û‚‡‰ Ï˘ ;‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ‰ÏÂÚÙ

˘ÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰"È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚ÓÏÂ · ;„Â‚È‡‰ ˙¯·Á Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰�ÂÓÈÓ· ; ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘·
„¯˘Ó· „Â‚È‡‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙�ÂÎ˙Ó·Â ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�¯˜‰. 

˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ È�·Ó‰ Ï„ÂÓ‰ ˙�ÈÁ· ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜‰· ˘„ÁÏ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ" ·
„Â‚È‡‰ ˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ˙‡Â . 

 ÏÚÌÈÈ�·Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙�ÈÁ·Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ , ÌÂÁ˙ Ï˘ ÌÈÈ„Â˜Ù˙‰Â ÌÈÈ�Â‚¯‡‰
˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘Â ÏÏÎ· „¯˘Ó· ÚÂÈÒ‰"Ë¯Ù· · . 

˘Ó Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰ ˙Ú·" ˙ÂÏÂÚÙ ‡˘Â�· ˙ÂÈÁ�‰ ‰· ÏÂÏÎÏ ÈÂ‡¯ ·
ÔÂ�Î˙ , ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÚÈÈÒÈ˘ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ

‡Ó‰È�ÈÈÙ . 

˘Ó Ï˘ „ÚÂÓ ÈÎÂ¯‡ ÌÈÓÊÈÓ ÏÂ‰È�Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÎ·„� ˜ÂÊÈÁ· Í¯Âˆ ˘È"Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ · :
 ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰ÂÂ˙Ó ˙ÚÈ·˜ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Ï ÌÈÁ�Ó ˙Â�Â¯˜ÚÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˘Â·È‚

ÂÓÂ˘ÈÈÂ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ;ÌÊÈÓ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ÏÂÏÎ˙˘ ÌÊÈÓ ÏÎÏ Ú‚Â�· ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ˙�Î‰ , ÁÂÏ
ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ,ÂÓÂ˘ÈÈÏ Í¯„ È�·‡Â Â·Èˆ˜˙ ˙‡ ; ˙ÂÙËÂ˘ ‰Î¯Ú‰Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈ˜

ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ‡˘Â�·. 

˘ÓÏ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï È�ÂÈÁ Í¯Âˆ ˘È" È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚ÓÏÂ ·
ÔÈ· ÚÂÈÒ ÔÈ· ‰�Á·‰Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ-¯È˘È ÈÓÂ‡Ï ,˘Ó˘" ˙Â�È„ÓÏ Ô˙Â� ·

Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÁ˙Ù˙Ó˙Â¯‰ˆÂÓ‰ ÂÈ˙ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â-˙È¯ÁÒÓ , ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ¯˘‡
˘Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÈÂÂÏ� ‰˙ÂÈ‰· ˙¯‚ÒÓ ÈÏÏÎ ‰Ï"· . Ì˙ÂÏÈÚÙ Í¯ÂˆÏ Ì‚ ‰˘Â¯„ ‰�ÈÁ·‰

˘Ó È‚Èˆ� Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰"· , ˙ÂÈÂ‚Èˆ�‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· Â˙Â‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ÌÈÁÓÂÓ‰
‰Ê ÌÂÁ˙· . 

ËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÓÓÏ ¯˘Ù‡È˘ ÔÂ�‚�Ó ÚÂ·˜Ï ˘È˘Ó ˙Â¯È˘· „Â‚È‡‰ ˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Û" ·
˘Ó ÔÈ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÛÒÂ� ÈÂÁÈ„ ‡Ï· ÏÂÚÙÏÂ Â·Èˆ˜˙ÓÂ" „Â‚È‡‰ ˙¯·ÁÏ ·

Âˆ˜Â‰ Ì‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯Â Í‡ Â˘Ó˘È ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙Â�¯˜‰ ÈÙÒÎ ÈÎ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· . 

Î�ÓÒ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÈÈ�Ú· ‰„ÓÚ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ"˘Ó Ï"Î�ÓÎ ·"È„· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰¯·Á‰ Ï ‰˜
˙ÏÏÂÎ ,„¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ Û‚‡ ÛÂ˙È˘· , ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï È¯˘Ù‡‰ ˘˘Á‰ ‡˘Â�·

˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÁÎÂ�Ï ,ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ . 
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 È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ˙¯„Ò‰Ï ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ‰¯·Á‰. 

 


