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 העסקת יועצי�

 תקציר

משמשת זרוע ביצוע של משרד )  החברה�להל� (מ "החברה הממשלתית לתיירות בע
לצור� ביצוע פעילותה מסתייעת החברה . התיירות לפיתוח תשתיות תיירות

, לרבות מומחי� בתחומי התכנו�, ל קבלני� ובעלי מקצוע מומחי�בשירותי� ש
 ).  יועצי� חיצוניי��להל� (הפיקוח וניהול פרויקטי� , ההנדסה

 

 פעולות ביקורת

 את ההתקשרויות ע� שני 2011משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל עד יולי 
וכ� בדק , )צת החוזי� יוע�להל� (יוע$ הנדסי ויועצת חוזי תכנו� : יועצי� חיצוניי�

הבדיקה . 2007�2010העסקת עובדי� לשעבר של החברה כיועצי� חיצוניי� בשני� 
 .ובדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות, נעשתה בחברה

 

 עיקרי הממצאי�

במהל� השני� לא בוצעו ההליכי� ; החברה העסיקה שני� רבות יוע$ הנדסי .1
, ) החוק�להל�  (�1992ב"התשנ, ת המכרזי�הנדרשי� לבחירתו על פי חוק חוב

 . והתקנות על פיו

השכר ששילמה החברה ליוע$ ההנדסי וליועצת החוזי� חרג מתעריפי החשב  .2
ס� החריגה בשכר היה . שאות� אימצה החברה בנהליה, �הכללי המרביי� הרלוונטיי

 .2007�2010 מהשכר ששול� ליועצי� אלו בשני� �37%שה� כ, ח" ש564,000

 אישר דירקטוריו� החברה מבנה ארגוני ותהלי� שינוי ארגוני אשר 2007בשנת  .3
לחסו� לחברה את הצור� , בי� השאר, השינויי� היו אמורי�. הוצע על ידי יוע$ ארגוני

א. שהחברה ביצעה שינויי� לפי . בשירותיה� של היוע$ ההנדסי ויועצת החוזי�
היא ,  חדשי� והקמת אג. פיתוחהמלצת היוע$ הארגוני ובכלל� קליטת עובדי�

 .להעסיק את שני היועצי� הללו, )2011יולי (עד מועד סיו� הביקורת , המשיכה

 שבעה עובדי חברה לשעבר כיועצי� 2007�2010החברה העסיקה במהל� השני�  .4
ההתקשרות עמ� בוצעה בניגוד לדרישות החוק והתקנות , חיצוניי� בתחומי� שוני�

זאת , ועסקו א. שפרשו פרישה מוקדמת בתנאי� מועדפי�חמישה מה� ה. על פיו
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חמישה. בניגוד למדיניות רשות החברות הממשלתיות
1

 עובדי חברה לשעבר הועסקו 
 . מיד ע� סיו� העסקת� בחברה

 

 סיכו� והמלצות 

החברה היא זרוע לביצוע פרויקטי� של משרד התיירות וככזו עליה להקפיד על 
על החברה לקיי� הלי� בחירה תקי� . יות ושוויוניותתחרות, נורמות של מינהל תקי�

על מנת למנוע פתיחת פתח ,  מהעדפת העסקת עובדי� לשעברעלכל היועצי� ולהימנ
על החברה לבחו� את נחיצות� של . לעקיפת תנאי ההעסקה הנהוגי� בשירות המדינה

ה היוע$ ההנדסי ויועצת החוזי� ולבדוק א� באפשרותה להתייעל ולנצל את משאבי
 . הפנימיי� לביצוע פעילותה

 

♦ 
 

 מבוא

 ועסקה במכלול פעילויות 1955הוקמה בשנת )  החברה�להל (החברה הממשלתית לתיירות 
החלה החברה , ע� הקמת משרד התיירות. 1964התיירות עד הקמתו של משרד התיירות בשנת 

יעת החברה לצור! ביצוע פעילותה מסתי. לשמש זרוע ביצוע שלו לפיתוח תשתיות תיירות
�הפיקוח , ההנדסה, לרבות מומחי� בתחומי התכנו, בשירותי� של קבלני� ובעלי מקצוע מומחי

 �ח " מיליו ש�80החברה מבצעת פרויקטי� בהיק# של כ).  יועצי� חיצוניי��להל (וניהול פרויקטי
 תקציב הפרויקטי� מתחלק בי. ח בשנה" מיליו ש�7.5ותקציב המינהלה שלה הוא כ, בשנה

� עובדי� �20החברה מעסיקה כ. 2פרויקטי� בביצוע החברה ופרויקטי� בביצוע שותפי� אחרי
� . קבועי

 את ההתקשרויות ע� שני יועצי� 2011משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל עד יולי 
�פעילות� ונחיצות� , את שכר�, ) יועצת החוזי��להל (יוע+ הנדסי ויועצת חוזי תכנו : חיצוניי

. 2007�2010וכ בדק העסקת עובדי� לשעבר של החברה כיועצי� חיצוניי� בשני� , ברהלח
 רשות �להל (ובדיקות השלמה נעשו ברשות החברות הממשלתיות , הבדיקה נעשתה בחברה

 ).החברות

 

 

 העסקת יועצי� חיצוניי�

 היועצי� הללו שני. יוע+ הנדסי ויועצת חוזי�, בי כלל היועצי� החיצוניי� שלה, החברה מעסיקה
 2007�2010עלות שכר� הכולל בשני� ; ) שני� בהתאמה�10 ו28(הועסקו במש! שני� רבות 

.  בעיקר בבקרה על מסמכי מכרז2008היוע+ ההנדסי עוסק מאפריל . ח" מיליו ש�1.5הסתכמה בכ

__________________ 

 .בד חברה לשעבר נוס�ארבעה מעובדי החברה לשעבר שפרשו פרישה מוקדמת בתנאי� מועדפי� ועו  1

רשות , קר� קיימת לישראל: החברה חותמת הסכמי� לתכנו� וביצוע פרויקטי� על ידי שותפי� כגו�  2
 .הטבע והגני� ומועצות אזוריות
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! יועצת החוזי� עוסקת בעיקר בהכנת תערי# שכר טרחה על פי תערי# משרד הבינוי והשיכו לצור
� .הסכמי� ע� מתכנני� ובבדיקת החשבונות שה� מגישי

 

 הלי� העסקת היועצי�

�קובע כי התקשרות תאגיד , ) חוק חובת המכרזי��להל  (�1992ב"התשנ, חוק חובת המכרזי
, תקנות חובת המכרזי�. ממשלתי לביצוע עבודה או רכישת שירותי� תהיה על פי מכרז פומבי

 קובעות פטור מחובת קיו� מכרז בהתקשרויות לביצוע עבודה ,) התקנות�להל  (�1993ג"התשנ
�ההנדסה , ובה� מקצועות התכנו, מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדי� במקצועות שוני

פנייה , 3התקשרויות כאלו מחייבות בדיקת כמה הצעות בסבב מחזורי, יחד ע� זאת. והאדריכלות
 . ניילפי הע, 5 או בחירה ממאגר מתכנני�4תחרותית

 ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
ÌÈ¯„‚ÂÓ È˙Ï· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ,Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰· ¯Á·�˘ ÈÏ· , ‰ÈÈ�Ù Â‡ È¯ÂÊÁÓ ··Ò· ˙ÂÚˆ‰ ˙˜È„·

˙È˙Â¯Á˙ . ¯‡Â�È· ˜¯2010ÌÈ��Î˙Ó ¯‚‡ÓÓ ‰¯ÈÁ· Ï˘ ÍÈÏ‰ ‰¯·Á‰ ‰ÚˆÈ·  , ¯Á·� Â·˘
ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈ‰ ,‰È‰ ¯˘‡Î˙È˙Â¯Á˙ ‰ÈÈ�Ù Ï˘ ÍÈÏ‰ Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ  . 

נמסר כי בחודש )  תשובת החברה�להל  (2011בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
 בוצעה פנייה לקבלת הצעות לתפקיד עור! מכרזי� אשר אמור היה להחלי# את היוע+ 2007יולי 

ה חוזה העסקה ע� שני  אותה שנה חתמה החבררבחודש ספטמב. שלא השתת# בהלי! זה, ההנדסי
עבודת� . והיוע+ ההנדסי המשי! ללוות� במטרה להקל את כניסת� לתפקיד, יועצי� לתפקיד זה

  .הופסקה כיוו שלא השביעה את רצו החברה

 ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Î ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ Úˆ·Ï Â‡ ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘¯„� .ÏÚÂÙ· , ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï Ì‚

 ˙�˘· ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï2007 , ‰Ó˙Á˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘ ÏÚÓ ıÚÂÈÎ Â˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰¯·Á‰
 ˙�˘· ÌÎÒ‰ ÂÓÚ ‰Ó˙Á Û‡Â ÌÈÙÒÂ�‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÈÊÂÁ ÏÚ2008 . ÌÈÈ˙�˘ ¯Â·ÚÎ ˜¯

ÔÈ˜˙ ‰È‰ ‡Ï ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ¯˘‡Â ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈ‰ ¯Á·� Â·˘ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‰ÚˆÈ· . 

 

 יועצי�שכר טרחת ה

הקובע כי , החברה אימצה את תעריפי החשב הכללי באמצעות נוהל החברה להזמנת עבודות תכנו
נוהל החברה ". התקשרויות שנעשות בהתא� לשעות עבודה יהיו בהתא� לתעריפי החשב הכללי"

החברה הממשלתית [ת "הזמנת נות השירות תתבסס על תעריפי חמ"להעסקת יועצי� קובע כי 

__________________ 

 .לתקנות) ג(5תקנה   3

פנייה . 31.12.11 ועד 1.6.09לפי הנוסח החל בתקופת ביניי� מתאריכי� ) ג(5כפי שנקבע בתקנה   4
, ועדת מכרזי� בודקת כמה הצעות מתו) רשימת מציעי� על פי אמות מידה: עשה כ)תחרותית תי

כאשר מדובר בהתקשרות , לפי הנוסח הזמני של התקנה, חובה לבצע פנייה כזו. לרבות הצעות מחיר
 .ח או בפרויקט בלתי מוגדר"מעל להיק� של מיליו� וחצי ש

יש לבצע בחירה ממאגר . 31.12.11( ל1.6.09א החלה בי� התאריכי� 5לפי ההוראה הזמנית בתקנה   5
בדיקת מספר הצעות מתו) רשימת : והיא תיער) כ), ח"מתכנני� להתקשרויות של עד מיליו� וחצי ש

 . למעט הצעות מחיר, מציעי� על פי אמות מידה
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ת "שאושרו בחמ) או משרד הביטחו/תעריפי משרד הבינוי והשיכו ו(נותני שירותי� ל] לתיירות
 ".או תעריפי החשב הכללי ליועצי�/ו

). 1�5(התערי# המרבי משתנה בהתא� לסוג היוע+ ; החשב הכללי קובע תערי# ליועצי� לניהול
ק מקצועי ומספר ות, 6השכלה: הסיווג נקבע לפי אמות מידה הכוללות שילוב בי המשתני� האלה

� . 7עובדי� מועסקי

 שעות יש לבצע הפחתה 200היא מעל ) היק# כולל(במקרי� שבה� תקופת ההתקשרות , מתערי# זה
בגי שירות המבוצע על ידי משרד או חברה של נותני : בגי התקשרות מתמשכת כמפורט להל

� ידי נות שירותי� שאינו ובגי שירות המבוצע על,  מהתערי10%# יש להפחית 8שירותי� חיצוניי
כמו כ במקרי� שבה� תקופת .  מהתערי20%# יש להפחית 9מועסק על ידי משרד או חברה

 10% חלה הפחתת תערי# נוספת בגובה 10 שעות בחודש או מעל שנתיי�180ההתקשרות היא מעל 
 תעריפי� אלו ה� תעריפי� מרביי� ואי לשל� כל תשלו� או. בגי התקשרות מתמשכת נוספת

� .הטבה אחרת מעבר לה

 

È Ò „ � ‰ ‰  ı Ú Â È ‰ 

 על בסיס 1983מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי החברה מעסיקה את היוע+ ההנדסי משנת 
החברה והיוע+ ההנדסי לא המציאו למשרד מבקר המדינה חוזה העסקה לתקופת . שעתי קבוע

 שעות #30�60 של הועסק היוע+ בהיק) 2007�2010(בשני� שנבדקו  .2008העסקתו לפני אפריל 
 1 שעות עבודה חודשיות לפי תערי# יוע+ 60 שול� ליוע+ שכר בגי 2008עד מר+ . עבודה חודשיות

זאת ; ללא הפחתה בגי התקשרות מתמשכת, )התערי# הגבוה ביותר(לתעריפי החשב הכללי 
 כ! נוס# על. 2003ל החברה משנת "בהסתמ! על חוות דעת היוע+ המשפטי של החברה ואישור מנכ

החברה לא הסבירה . ח" ש�4,500 קיבל היוע+ ההנדסי תשלו� חודשי קבוע בס! כ2008עד מר+ 
, אינו מעסיק שלושה עובדי� מקצועיי� במשרדו, היוע+ הוא מהנדס. עבור מה נית התשלו� הקבוע

 .וההתקשרות עמו עולה על שנתיי�,  שעות עבודה בכל התקשרות200מועסק מעל 

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ıÚÂÈ ÛÈ¯Ú˙ ‡Â‰ ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„2 
 ıÚÂÈ ‡ÏÂ111‰¯·Á‰ ÂÏ ‰¯˘È‡˘ ÈÙÎ  . ÛÈ¯Ú˙‰Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ20% 

Â ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚·-10%˙ÙÒÂ� ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÂ�  . ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�
 ‰È‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÏÚ ÛÒÂ� ıÚÂÈÏ ÌÏÂ˘˘ ÚÂ·˜‰ È˘„ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙‰ „Â‚È�· ‡Â‰ Û‡

ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙‡¯Â‰Ï . 

__________________ 

 .בעל תואר מקצועי, בעל תואר אקדמי, בעל תואר ראשו�, מהנדס או בעל תואר שני ומעלה  6
 . עובדי�3ובדי� או מעל  ע3עד   7
נות� השירות עובד , חוזה ההתקשרות נחת� מול חברה או שותפות: שירות העומד בכל התנאי� האלה  8

החברה או השותפות מעסיקה לפחות שלושה נותני שירותי� מקצועיי� בתחו� שבו , או שות� בחברה
 .נית� השירות ולחברה מער) לוגיסטי עצמאי

 .8 בכל התנאי� האמורי� בהערה שירות אשר אינו עומד  9
כאשר מועד תקופת ההתקשרות יחושב החל במועד תחילת ההתקשרות הראשונה ע� נות� השירותי�  10

למעט א� ההתקשרות החדשה היא לפרויקט או משימה אשר מהות� שונה מההתקשרויות , החיצוני
 . הקודמות

ק של מעל עשר שני� המעסיק לפחות בעל ות,  הוא עבור מהנדס או בעל תואר שני1תערי� יוע+   11
בעל ותק של מעל שבע ,  הוא עבור מהנדס או בעל תואר שני2תערי� יוע+ . שלושה עובדי� מקצועיי�

 .שני� או עבור בעל תואר ראשו� בעל ותק של מעל עשר שני�
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 מסר היוע+ ההנדסי כי ההסכ� 2012 ומינואר 2011 למשרד מבקר המדינה מספטמבר ובתשובותי
בעת חתימת ההסכ� לא היה מקו� . 2008 הוא ההסכ� התק# עד מר+ 1983שנחת� עמו בשנת 

החשב הכללי במהל! השני� פורסמו חוזרי� רבי� של . לבצע הפחתה בגי התקשרות מתמשכת
באות� חוזי� הובהר כי כל שינוי מתייחס רק להתקשרויות . ובחלק� הוכנסו שינויי� בתערי#

עוד מסר היוע+ כי כאשר נקבע בחוזר . חדשות שנעשו ממועד הפרסו� ולא להתקשרויות קיימות
 שעות עבודה 60החשב הכללי שיש לבצע הפחתה בגי התקשרות מתמשכת בהתקשרות של מעל 

, �60 הוא החליט ביזמתו להגביל את מספר שעות העבודה החודשיות שעליה דרש שכר לחודשיות
לעניי התשלו� החודשי הקבוע מסר היוע+ כי זהו פיצוי . א# שבפועל עבד מספר שעות רב יותר

 . קבוע עבור שעות עבודה שאות לא נית היה למדוד ולתעד

אשר עלות , ניסיו וכושר ביצוע מוכחי�, עבעל יד, היוע+ ההנדסי הוסי# כי הוא מהנדס מיומ
 הוא היה 1983�2008בשני� , כמו כ. העסקתו לחברה הייתה נמוכה ביחס לשירות הנית על ידו

ביצוע� והפיקוח , ועבודתו התבטאה לא רק בניהול נושא המכרזי�, הגור� המקצועי היחיד בחברה
� . ר החברהאלא ג� בגיבוש נהלי� ובתכנו שיטות עבודה עבו, עליה

 ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ÌÏ˘Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�˘· ÈÒ„�‰‰2007 ˙�˘· ‰¯Â‡ÎÏ ÌÎÂÒ˘ ‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ 1983 ÌÈ�˘ Í˘Ó· ÌÈÈ˜˙‰˘ ‡ÏÏÂ 

˘¯„�Î ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ . ÈÙ ÏÚ ıÚÂÈÏ ÌÏ˘Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Û˜˙ È�Î„Ú ‰ÊÂÁ ‰È‰ ÂÏÈ‡
ÂÎ‰ ÌÈÈ�Î„Ú‰ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÈÙÈ¯Ú˙˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· ‰˙ÁÙ‰ ÌÈÏÏ . ÌÈ¯·„· ÔÈ‡

‰¯·ÁÏ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Ï ¯˘‡· ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊÎ ‰„ÓÚ ÚÈ·‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰. 

 שעות עבודה עד לסו# 270 חתמה החברה ע� היוע+ ההנדסי על הסכ� בהיק# כולל של 2008במאי 
 נחת� 2010 שעות עבודה ובינואר 600 בהיק# כולל של 2009ההסכ� הואר! לשנת . אותה שנה

בגי תקופה זו שילמה החברה ליוע+ .  שעות עבודה600א# הוא בהיק# כולל של , הסכ� חדש
 . בלבד בגי התקשרות מתמשכת10% והפחיתה מהתערי# 2ההנדסי שכר טרחה לפי תערי# יוע+ 

 ÛÈ¯Ú˙‰Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó20% ÔÈ‚· 
 Úˆ·ÏÂ ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰10%˙ÙÒÂ� ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÂ� . 

היוע+ ההנדסי מסר בתשובתו כי . בתשובת החברה נמסר כי היא עומדת בהוראות החשב הכללי
החוזה החדש שינה וצמצ� . מוגדרת כעבודה לפי חוזה העסקה במתכונת קבועה" עבודה מתמשכת"

, לכ. העבודה וה מבחינת השכרמשמעותית את אופי העסקתו ואת תנאיה ה מבחינת היק# 
 .של ההסכ� הקוד�" עבודה מתמשכת"אי להגדיר את החוזה החדש כ, לדבריו
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 ÌÈ�˘‰Ó ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2006  

Â-2008 Ï˘ Û˜È‰· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â� ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ ‡È‰ ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ 200 Â‡ ˙ÂÚ˘ 
¯˙ÂÈ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÎÒ‰‰ ‰�Â˘ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Â‰Ó ÔÈ‡Â ÈÒ„�‰ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ‡Â‰

ÔÎ È�ÙÏ˘ ÌÈ�˘· ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ Â�˙È�˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Â‰ÓÓ . ‰Ê ÌÎÒ‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ
˙„¯Ù� Â‡ ‰˘„Á ˙Â¯˘˜˙‰12 ˙�˘ È�ÙÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰Ó 2008 , ‰˙ÁÙ‰ Úˆ·Ï ˘ÈÂ

˙ÙÒÂ� ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· ÛÈ¯Ú˙‰Ó ˙ÙÒÂ� .˘Ó ‰˘Ú˘ Ô„ÓÂ‡Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ2007-2010 ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ÏÚ Û„ÂÚ ÌÂÏ˘˙ ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈÏ ÌÏÂ˘ 

ÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ·¯Ó‰Ì ÍÒ· 243,000˘ "Á ,Î Ì‰˘-36% ÔÈ‚· ıÚÂÈÏ ‰ÓÏÂ˘˘ ‰¯ÂÓ˙‰Ó 
ÂÏ‡ ÌÈ�˘. 

 

Ì È Ê Â Á ‰  ˙ ˆ Ú Â È 

ל� ליועצת  שו2007�2010בשני� . החברה מעסיקה את יועצת החוזי� על בסיס שכר חודשי קבוע
 שעות עבודה 100שכר זה הוא בגי ). מ"הסכומי� לפני מע(ח לחודש " ש15,000�17,000סכו� של 
 שעות 200מועסקת בהיק# כולל העולה על , יועצת החוזי� היא בעלת תואר מקצועי. חודשיות

� .  היועצת מועסקת מעל שנתיי�2009משנת . ואינה מעסיקה עובדי

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ‡Â‰ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ˆÚÂÈÏ ÈË�ÂÂÏ¯‰ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÛÈ¯Ú˙ ÈÎ ‰ÏÂÚ
 ıÚÂÈ ÛÈ¯Ú˙413 , ˙ÈÁÙ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ Â�ÓÓÂ20%Â ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· -10% 

 ˙�˘Ó ˙ÙÒÂ� ˙Î˘Ó˙Ó ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÂ�2009 . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ Ô„ÓÂ‡Ó
 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ2007-2010¯Ú˙ ÏÚ Û„ÂÚ ÌÂÏ˘˙ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ˆÚÂÈÏ ÌÏÂ˘  ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÈÙÈ

ÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈ·¯Ó‰Ì ÍÒ· 321,000˘ "Á ,Î Ì‰˘-38% ÔÈ‚· ˙ˆÚÂÈÏ ‰ÓÏÂ˘˘ ‰¯ÂÓ˙‰Ó 
ÂÏ‡ ÌÈ�˘. 

בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה נמסר כי ההתקשרות ע� יועצת החוזי� נעשתה לפי תיחור 
ר במשרד עוד נמסר כי הממונה על השכ.  ועל כ נושא התערי# השעתי אינו רלוונטי14על פי תפוקות

 . ליועצת החוזי�15 תערי# מרכז צוות2001האוצר אישר בשנת 

 לבחירתה של יועצת החוזי� ואת 2006מבדיקת משרד מבקר המדינה את תנאי המכרז מדצמבר 
.  שעות עבודה חודשיות�100מסמכי החברה עולה כי העבודה הנדרשת הוגדרה על פי הערכה של כ

מתייחסת לשעות עבודה ולא לתפוקות ספציפיות ולכ במכרז המתמודדי� התבקשו להגיש הצעה ה
מתנאי המכרז עולה כי התערי# הרלוונטי הוא תערי# , זאת ועוד. התערי# השעתי הוא הרלוונטי

ולכ אישור הממונה על השכר בגי תערי# מרכז צוות אשר נכלל בתעריפי מתכנני� , יועצי� לניהול
 . אינו רלוונטי

 

__________________ 

 . בהתא� להגדרת התקשרות חדשה או נפרדת בהוראת החשב הכללי  12

 .4 שני� זכאי לתערי� 10 כי מי שהוא בעל תואר מקצועי ובעל ותק של מעל תערי� יועצי� לניהול קובע  13

הוראת החשב הכללי בעניי� העסקת נותני שירותי� חיצוניי� מאפשרת להתקשר עמ� על פי תערי�   14
בתיחור על פי תפוקות המציע נדרש . או על פי תפוקות, שעתי אשר בו יש תעריפי� מרביי� כאמור לעיל

 .חיר כוללת לתפוקה הנדרשתלהמציא הצעת מ
  . ג� למרכז צוות אשר אינו אקדמאי2תערי� מתכנני� מאפשר תשלו� תערי� מתכנ�   15
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 נחיצות היועצי�

להל .  התקשרה החברה ע� יוע+ ארגוני אשר בח את המבנה הארגוני שלה ואת נהליה2007בשנת 
המבנה הארגוני של החברה מכיל את מרבית )  1:   (חלק מממצאי דוח היוע+ הארגוני והמלצותיו

�נית להטמיע ; תחומי הידע וההתמחויות הנדרשי� לה א! חלק� מבוצעי� על ידי יועצי� חיצוני
יש להקי� )  2.   (בקרב עובדי החברה) חוזי תכנו ואדריכלות, ייעו+ הנדסי( אלו חלק מתחומי ידע

יש )  3.   (אג# פיתוח ולמנות לו מנהל שיש לו התמחות מקצועית בהנדסה אזרחית או אדריכלות
לא יהיה , ע� אימו+ שינויי� ארגוניי� אלו, להערכת היוע+. להקי� יחידת רכש והתקשרויות ייעודית

 . ע+ ההנדסי וביועצת החוזי�צור! ביו

.  הציג היוע+ הארגוני את עיקרי הדוח והמלצותיו בפני דירקטוריו החברה2007בספטמבר 
� 2008בתחילת שנת . הדירקטוריו אישר את הלי! השינוי הארגוני ואת המבנה הארגוני המוצעי

קלטה ; לו מנהלהקימה אג# פיתוח ומינתה : שינתה החברה את המבנה הארגוני בהתא� להמלצות
הקימה יחידת רכש ייעודית המורכבת ; מהנדס ואדריכלית אשר עבדו בכפיפות למנהל אג# הפיתוח

. ההתקשרויות והחוזי�, ממנהל ושתי עובדות אשר השתלמו בקורסי� מקצועיי� בתחומי הרכש
 .החברה המשיכה להעסיק את היוע+ ההנדסי ויועצת החוזי�, חר# ביצוע שינויי� אלו

Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ıÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙ÂˆÈÁ� ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
‰¯·Á‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙¯˘Î‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ÌÈÊÂÁ‰ ˙ˆÚÂÈÂ ÈÒ„�‰‰ ,˘¯„�‰ ÏÎÎ , ÚÂˆÈ·Ï

ÂÏ‡ ˙ÂÏËÓ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Â È�Â‚¯‡‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· ˙‡Ê ÏÎ. 

 קיי� 2010 נמסר כי ביולי 2011ר הדירקטוריו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר "בתשובת יו
בי , הדירקטוריו דיו בנושא היועצי� החיצוניי� של החברה ובו ביקש הסברי� ומחה נמרצות

במהל! , 2011ביוני . על העסקת יועצי� בתפקידי� אורגניי� לחברה ובתעריפי� גבוהי�, היתר
בדיו . עסקת היועצי�התכנסה ועדת ארגו ואסטרטגיה של הדירקטוריו ודנה בה, תקופת הביקורת

דירקטוריו החברה סבור כי אי להעסיק . מחו חברי הוועדה כנגד העסקת יועצי� לתקופה ארוכה
וכי העסקת יועצי� חיצוניי� בתפקיד אורגני לפעילות , יועצי� חיצוניי� על פני תקופות ארוכות

 .החברה מחייבת לשקול את ביצוע התפקיד באמצעות עובד החברה

רד מבקר המדינה מציינת החברה כי בימי� אלו החלה בבחינת נחיצות היועצי� בתשובתה למש
הוחלט על ידי הנהלת החברה והדירקטוריו על סיו� ההתקשרות ע� היוע+ , כמו כ. לפעילותה

 ). תו! כדי תקופת חפיפה לפי הצור!(ההנדסי ויועצת החוזי� וביצוע עבודת� על ידי עובדי החברה 

 

 

  לשעבר כיועצי חיצונייהעסקת עובדי חברה

כיועצי� חיצוניי� בתחומי� )  העובדי� לשעבר�להל (החברה מעסיקה עובדי חברה לשעבר 
� שעזבו את החברה 16משרד המבקר המדינה מצא כי מתו! ארבעה עשר עובדי� מקצועיי�. שוני

 � עלות .ע� תשעה חתמה החברה חוזה העסקה ושבעה מה� הועסקו באופ קבוע, 1995�2010בשני
 � .ח" מיליו ש�2.6 הסתכמה בכ2007�2010העסקת העובדי� לשעבר בשני

__________________ 

 .לי�"עובדי� בתחומי התכנו� והביצוע לא כולל מנכ  16
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 שלפיה לא מחזירי� למקומות העבודה עובדי� אשר פרשו 17בשירות הציבורי קיימת מדיניות .1
�. בי כעובדי חברת כוח אד� ובי כיועצי�, בי כעובדי�; פרישה מוקדמת בתנאי פרישה מועדפי

תנאי פרישה מועדפי� ניתני� רק במקרי� שבה� : יגיו כלכלי וציבורימדיניות זו מבוססת על ה
קיימת הצדקה כלכלית לכ! שהגו# הציבורי או המדינה ישלמו תשלו� מוגדל כדי להביא לפרישתו 

ויש צור! לרענ את השורות או עקב ביטול " שחוק"למשל כאשר מדובר בעובד (של אותו עובד 
משו� שאילו היה , "בדלת האחורית" להחזיר את אותו העובד אי מקו�, במצב דברי� זה). משרה

לגו# הציבורי אינטרס להמשי! ליהנות משירותיו ומומחיותו של עובד מסוי� היה עליו להמשי! 
להעסיקו בתור עובד של הגו# ולא להוציאו לפרישה מוקדמת ולשל� על כ! תוספת בדמות� של 

� מדיניות זו בנוגע לפרישת� של עובדי� מתאגידי� ג� רשות החברות אימצה. תנאי פרישה מועדפי
� . 18ממשלתיי

ÌÈˆÚÂÈÎ ¯·Ú˘Ï ÌÈ„·ÂÚ ‰˘ÈÓÁ ‰˜ÈÒÚ‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ,
ÌÈÙ„ÚÂÓ ‰˘È¯Ù È‡�˙· ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù Â˘¯Ù Ì‰˘ Û‡19 .˙Â˘¯‰ ˙ÂÈ�È„ÓÏ „Â‚È�· ˙‡Ê ,

ÈÏÎÏÎ‰ Ò¯Ë�È‡Ï „Â‚È�· ,ÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ÈÏÏÎÏ „Â‚È�·Â „‚�Ï „ÂÓÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯˘‡ Ô
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ ÔÓ‡�Î ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÏÚÂÙ‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ¯Â˙· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È�ÈÚ. 

‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó ˙Â�˘È‰ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÈÏÚ
ÂˆÈÙ‰ÏÂ ¯ÊÂÁ· Â‡ Ï‰Â�· ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ‰˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ 

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÏÎÏ. 

תפעל ליידע את החברות " הודיעה הרשות כי 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
 ".הממשלתיות לגבי מדיניות הרשות בנושא

 מה� הועסקו על 20מבדיקת מסמכי החברה בעניי פרישת העובדי� לשעבר עולה כי חמישה .2
שלושה מה� הועסקו עוד במהל! . עסקת� בחברהידי החברה כיועצי� חיצוניי� מיד ע� סיו� ה

 . 21תקופת ההסתגלות

 ‰¯·Á‰Ó Ì˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï „ÈÓ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˙˘È¯Ù ˙Â·˜Ú· ˙Â·Ë‰Â ÌÈÓÂÏ˘˙ Ï·˜Ï ÂÏÏ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰¯˘Ù‡ , Ì‰ ÏÚÂÙ·˘ „ÂÚ·

ÒÂ� ÌÈÓÂÏ˘˙Ó ˙Â�‰ÈÏÂ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈÎ ‰¯·Á‰ ¯Â·Ú „Â·ÚÏ ÂÎÈ˘Ó‰ÌÈÙ . ÌÈ¯„Ò‰·
ÂÏÏ‰ , ˘¯„�Î ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ‰È�ÈÈ�Ú ˙‡ ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Ï‰�Ï ‰˙Â·ÈÂÁÓ· ‰¯·Á‰ ‰Ú‚Ù

È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ó. 

העסקת עובד חברה בצמידות לסיו� עבודתו בחברה כיוע+ "ר הדירקטוריו נמסר כי "בתשובת יו
תי ולאחר  ציבורית ומ הראוי כי תיעשה בהלי! שוויוני ותחרוהמעוררת חשש להיגיינ, לחברה

ע� זאת הוא מציי כי ייתכנו מקרי� חריגי� שבה� לא נית להמתי עד תו� מועד ". תקופת צינו
 .תקופת הצינו

החברה ציינה בתשובתה כי היא מקבלת עקרונית את הערת משרד מבקר המדינה בנוגע להעסקת 
נו נושא עמו מטע אול� עובד הפורש מרצו. עובד חברה כיוע+ חיצוני מיד לאחר סיו� עבודתו בה

__________________ 

 .אשר מוצאת ביטוי ג� בהוראות נציבות שירות המדינה  17
 .17.08.2011(מכתב רשות החברות למשרד מבקר המדינה מ  18
ס) עלות� של תנאי הפרישה המעודפי� . שלומי פיצויי� מוגדלי� וכ� תשלומי חודשי הסתגלותת  19

 .ח" מיליו� ש1.2(מוער) בכ

 .ארבעה מהעובדי� לשעבר שפרשו פרישה מוקדמת בתנאי� מועדפי� ועובד לשעבר נוס�  20
  .תקופה שבה מקבל העובד שכר מהחברה לאחר פרישתו ממנה א� שכבר אינו עובד בה  21
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. של ידע ומומחיות ולפיכ! אי לפסול באופ שרירותי ומידי את האפשרות להמשי! להעסיקו
לאחר שפרש , החברה ציינה כי יש מקרי� שבה� מתעורר הצור! להמשי! ולהעסיק את העובד

ורכש מומחיות אשר אותה , וזאת לש� השלמה או ליווי משימות שבה התמחה בחברה, מרצונו
 .ירה החברה כחיונית להמש! קידו� אות משימות או לטיפול במשימות בעלות אופי דומהמגד

 ıÚÂÈÎ „·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰· ‰Ï˘ Í¯Âˆ‰ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡�˙· ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯ÙÏ Â˙‡ˆÂ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ È�ÂˆÈÁ . 

שבעת העובדי� לשעבר שהועסקו בחברה משרד מבקר המדינה בדק את תהלי! בחירת� של  .3
�ארבעה עובדי� לשעבר הועסקו בלי שעברו הלי! בחירה כלשהו וזאת בניגוד : ומצא כמה ליקויי

 קיימה הוועדה 2009 בשנת �לגבי שלושת העובדי� האחרי� . לחוק חובת המכרזי� והתקנות על פיו
�הועסקו קוד� , אמצעות הוועדהשנבחרו ב, שניי� מה�.  דיו לבחירת�22לבחירת נותני שירותי

הלי! הבחירה בוועדה התנהל ללא בדיקת ; בניגוד לתקנות, לדיו הוועדה ללא הלי! בחירה כלשהו
 .הצעות מכמה מציעי� כנדרש

 ‰ÚˆÂ· ¯·Ú˘Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ú·˘ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
ÂÈÙ ÏÚ ˙Â�˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· . 

 

 

 סיכו�

‰¯·ÁÏ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ , Ì‰˘ ÌÈˆÚÂÈ „ÁÂÈÓ·Â
‰¯·Á‰ Ï˘ ¯·Ú˘Ï ÌÈ„·ÂÚ . ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙¯Ù‰ ÍÂ˙ ˙È˘Ú� Ì˜ÏÁ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�

ÂÈÙ ÏÚ ˙Â�˜˙‰Â . ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ‡Â‰ Ì˜ÏÁÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ . 

�˙‰· ¯·Â„Ó‰�È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È�ÂÎÒÁ È˙Ï·Â ‰ÏÈÚÈ È˙Ï· , ˙ÙÂ˜· ˙Ú‚ÂÙ‰
È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â�Ó‡�‰ ˙·ÂÁ·Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜·Â ‰¯·Á‰ . ÌÈÈ˜Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ

�ÓÈ‰ÏÂ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÎÏ ÔÈ˜˙ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰Ú¯·Ú˘Ï ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ˙Ù„Ú‰Ó  . ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÈÊÂÁ‰ ˙ˆÚÂÈÂ ÈÒ„�‰‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Ì˙ÂˆÈÁ� ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÚÈÈ˙‰Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· Ì‡ ˜Â„·ÏÂ Ì

‰˙ÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÈÓÈ�Ù‰ ‰È·‡˘Ó ˙‡ Ïˆ�ÏÂ . 

 ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ‰˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÏÎÏ ÂˆÈÙ‰ÏÂ ¯ÊÂÁ· Â‡ Ï‰Â�·. 

 

__________________ 

הוועדה מוסמכת . ל רלוונטי או מנהל רכש"סמנכ, יוע+ משפטי, ל"ועדה מטע� החברה ובה חברי� מנכ  22
, מפקחי�, יועצי�, לקבוע את נותני השירותי� לחברה ורשאית לפסול נותני שירותי� כמו מתכנני�

 .לעבוד ע� החברה� ורשימקבלני� וספקי� ממאגר נותני השירותי� ה, מנהלי פרויקטי�



 

 


