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  חייבי� ויתרות חובה � 31.12.10�מאז� המדינה ל

 תקציר

נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא , �1958ח"התשי, ]נוסח משולב[בחוק מבקר המדינה 
 �להל� (שר האוצר למבקר המדינה את מאז� זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה 

קר  הגיש שר האוצר למב2011במאי . לתו" שנת הכספי" שחלפה) מאז� המדינה
 �להל� " (2010 בדצמבר 31הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו" "המדינה את 

דוחות על המצב "מאז� המדינה הכלול בדוחות הכספיי" נקרא ). הדוחות הכספיי"
הדוחות הכספיי" כוללי" הסתייגויות רבות בדבר המידע המוצג בה" ובדבר ". הכספי

 .המידע החסר בה"

בדוחות הכספיי" המאוחדי"
1

 מיליארד �60.7 הוצגה יתרת חייבי" ברוטו בס) של כ
, על פי כללי החשבונאות המקובלי", היתרה בסעי, זה היא נכס האמור לייצג. ח"ש

היתרה כוללת את מרכיבי . את שווי כלל החובות של חייבי" שוני" לממשלת ישראל
החייבי" מסוגי" שוני" לרבות חובות לרשות המסי"
2

 . 

בחברות ,  של יתרות סעיפי החייבי" במשרדי הממשלהדוח זה עוסק בבדיקה
ח ברוטו" מיליארד ש�17.3ממשלתיות ובגופי" נבחרי" בסכו" של כ

3.
בביאור לדוחות . 

המייצג חייבי" נוספי" למשרדי , ח" מיליארד ש�7הכספיי" מצוי� סכו" נוס, של כ
 .הממשלה ולגופי" שנבדקו ועדיי� לא הוכר בדוחות הכספיי"

 

 יקורתפעולות הב

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה" של מינהל 2011ספטמבר �בחודשי" אפריל
ושל ) ל" מינהל הגבייה או החשכ�להל� (הגבייה באג, החשב הכללי במשרד האוצר 
ברשות , במשרד הבריאות, )י" ממ�להל� (יחידות החשבות במינהל מקרקעי ישראל 

במשרד , )ת" משרד התמ�� להל(המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה, המי"
במוסד , ) החטיבה�להל� (בחטיבה להתיישבות שבמשרד ראש הממשלה , המשפטי"

בכל , )ש" משהב�להל� (ובמשרד הבינוי והשיכו� ) א" בטל�להל� (לביטוח לאומי 
הנוגע לנאותות הסיווג והרישו" החשבונאי של יתרות החייבי" בדוחות הכספיי" 

 . אלווליעילות הגבייה של חובות 

 

 עיקרי הממצאי�

. ח" מיליוני ש2,516ת יש יתרת חייבי" בס) של "למרכז ההשקעות במשרד התמ .1
נמצא כי המרכז לא פעל כנדרש כדי להבטיח את הגבייה וקבלת התשלו" מחברות 

 .שקיבלו ממנו סיוע בעבר

__________________ 

 .דוחות הכוללי את נתוני הישויות הנשלטות על ידי הממשלה  1

 .יתרה זו לא נבדקה בדוח זה. ח ברוטו" מיליארד ש20.5 היא �31.12.10יתרת החייבי לרשות המסי ל  2
 .יתרת החוב הרשומה המשויכת למשרדי הממשלה והגופי שנבדקו בלבד  3
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 עוד נמצא כי). ברוטו(ח " מיליוני ש1,082לרשות המי" יש יתרת חייבי" בס) של  .2
משרת מנהל ההכנסות והגבייה ; יש איחור ניכר בקריאות המונה של מפיקי המי"

טר" הוחל בקליטת מודול הגבייה; אינה מאוישת
4

ה" במרכב
5

. 

, ח" מיליו� ש558שיתרת� במאז� עומדת על , נתוני ההלוואות שהעניקה החטיבה .3
נתוני" התברר כי ה. נוהלו במערכת שאינה עומדת בכללי החשבונאות הממשלתית

אינ" מטויבי"
6

 .וחלק" נמצא בידי צד שלישי המסרב להעביר" לידי החטיבה, 

. במבנהו הקיי" מינהל הגבייה אינו מסוגל להתמודד ע" היק, הפעילות הנדרשת .4
הדיווח של החשבי" והבקרה של מינהל הגבייה לגבי התפתחות החובות והגבייה 

ו של מינהל הגבייה למערכת דיווח חיבור�לוקי" בחסר בשל היעדר נוהלי דיווח ואי
 .ממוכנת ואמינה

למרות חשיבותו ועל , מינהל הגבייה טר" פרס" מכרז לעורכי די� לתחו" הגבייה .5
 .2009א, שתוכנ� לצאת אל הפועל בתכנית העבודה שלו לשנת 

ובה ) "" תכ�להל� (ל טר" פרס" הוראת תקנות כספי" ומשק "אג, החשכ .6
בדבר העברת יתרת החובות עבור משרדי הממשלה לטיפולה הנחיה ברורה ומחייבת 

חסרות הנחיות ברורות , כמו כ�. של רשות האכיפה והגבייה שבמשרד המשפטי"
 .בעניי� הרישומי" החשבונאיי" הנדרשי" בנסיבות אלה

נמצא כי המוסד אינו מצליח להתגבר על . א יתרות חייבי" מהותיות"לבטל .7
"גלגול חברות"תופעות כמו 

7
 ואינו מוציא לפועל את ייעול הגבייה מחייבי מזונות 

א לא שות, "עוד נמצא כי בטל. באמצעות עורכי הדי� כפי שנדרש בהחלטת הממשלה
במידע של רשות המיסי" ושל מינהל הגימלאות שבמשרד האוצר המנועי" מלהעביר 

 . את הנתוני" ללא שינויי חקיקה

יוב נתוני" לגבי יתרות החייבי" י הועלו ליקויי" הנוגעי" לחוסר ט"בממ .8
� . ואמינות

ח אוחדו " מיליארד ש�6נתוני יתרות החייבי" של חברות ממשלתיות בס) כ .9
דבר הפוגע באמינות" של נתוני , במאז� הממשלה על סמ) דוחות כספיי" לא סופיי"

עוד נמצא כי רשות החברות הממשלתיות שבמשרד . יתרות החייבי" במאז� המדינה
הדיווח ודר) , א פרסמה חוזר או הנחיה לחברות הממשלתיות בעניי� הבקרההאוצר ל

 . הטיפול שלה� בגביית חובות

 

 סיכו� והמלצות

הביקורת העלתה ליקויי" רבי" וחמורי" במערכי הרישו" והגבייה של החובות 
התהליכי" הלקויי" של רישו" חובות . ח"המסתכמי" בעשרות מיליארדי ש, למדינה

__________________ 

 .מעקב אחריה וגביית, מודול המאפשר ניהול שוט! של חובות  4
המיועד לממשק כולל  מחשוב מיז היא) שלהממ‰משרדי ·ולל Îחבי Â¯חשוב Ó( ה"מרכבמערכת ה  5

 . אחידהתחשבמולהטמיע בכלל משרדי הממשלה מערכת מ
 .פילוחו ואימותו,  הלי% של ניתוח הרכב יתרת החובות�טיוב נתוני החובות   6
א נוטשי אות' ופותחי חברות חדשות "תופעה שבה בעלי שליטה בחברות אשר צברו חובות לבטל  7

 .במקומ'
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וגעי" פגיעה של ממש באמינות הנתוני" המוצגי" בדוחות הכספיי" ושל ניהול" פ
ח מקופת "וביכולת המדינה לגבות את חובותיה וגורמי" להפסד של מיליארדי ש

גביית חובות יעילה מותנית בכ) שיטופלו כנדרש בעת היווצרות" . המדינה
וברישומ"
8

ילות כמו כ� הזמ� הרב העובר ממועד החיוב הראשוני ועד תחילת פע. 
הגבייה פוגע מאוד ביכולת לגביית החובות ולמימוש" ומעיד על אזלת יד ולעתי" א, 

 . על רשלנות בניהול"

סוגיית הניהול של חובות המדינה ומימוש גביית" ביעילות ובמהירות היא סוגיה 
חשוב כי ניהול החובות וגביית" יתבצעו במקצועיות ובשליטת גו, , לפיכ). מערכתית

וא, גרמה , גבייה המבוזרת של כל משרד ומשרד לא צלחה עד כהה. מרכזי אחד
להצטברות של חובות למדינה בהיקפי" עצומי" ופגעה ביכולת ההרתעה של הממשלה 

 .דר) זו יוצרת תגובת שרשרת של הרעה במוסר התשלומי". כלפי החייבי" לה

בשל היק, החובות, לדעת משרד מבקר המדינה
9

 � ביחס להיק, הנכסי" במאז
על הממשלה לפעול באופ� מערכתי ונחר/ להעמדת כלי" , הפגיעה בהכנסות המדינהו

מ� הראוי שפעולות אלה יבוצעו לפי . שיאפשרו גבייה יעילה ואפקטיבית של החובות
איגו" המשאבי" וריכוז , הסמכות והאחריות, הצור) בתחומי החקיקה והנהלי"

זו" של פעולות חקיקה על הממשלה לטפל ג" ביי. המאמצי" בגו, שלטוני אחד
והסדרה שיעזרו להסיר חסמי" לגביית חובות ולהגביר בתו) כ) את שיתו, הפעולה 

לא סביר שהממשלה תפעל ליצירת מקורות . בי� הגופי" השלטוניי" הנוגעי" בדבר
הכנסה שעלולי" להגדיל את הנטל על הציבור במקו" לרכז מאמצי" ומשאבי" כדי 

פעולות אלה לא זו בלבד שיאפשרו . ורמי" החייבי" להלתבוע את כספיה ולגבות" מהג
לממשלה לגבות מיליארדי שקלי" הנחוצי" לה לצור) מת� פתרונות לבעיות כלכליות 

 .אלא שה� ג" יתרמו למינהל התקי� ולכיבוד החוק, וחברתיות העולות על סדר יומה

 

♦ 
 

 מבוא

י שנה בשנה ימציא שר האוצר נקבע כי מד, �1958ח"התשי, ]נוסח משולב[בחוק מבקר המדינה 
לתו! שנת )  מאז� המדינה�להל� (למבקר המדינה את מאז� זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה 

הדוחות הכספיי! של ממשלת " הגיש שר האוצר למבקר המדינה את 2011במאי . הכספי! שחלפה
ול בדוחות הכספיי! מאז� המדינה הכל).  הדוחות הכספיי!�להל� " (2010 בדצמבר 31ישראל ליו! 

 ". דוחות על המצב הכספי"נקרא 

 קובעת כי מטרת הדוחות הכספיי! היא לספק מידע 10)!" תכ�להל� (הוראת תקנות כספי! ומשק 
למשתמשי! שוני! על המצב הכספי ועל ביצועי המשרד לצור( הערכה ולצור( קבלת החלטות 

י! של המשרדי! יוגשו לחשבונאי עוד נקבע בהוראה כי הדוחות הכספי. בנושא הקצאת משאבי!

__________________ 

לרבות , ברורה ומתועדת כנדרש, נטגרלי מיצירתו כיאות ומגיבושו של חוב הוא אסמכתה פסוקהחלק אי 8
 .משלוח הודעה לחייב ונקיטת פעולות גבייה

 ח בעוד שס� החובות המוכרי� עומד על " מיליארד ש�300לש� המחשה תקציב המדינה עומד על כ  9

 .ח ברוטו" מיליארד ש�60כ

 2.3.1' מס)  הוראות ונוהלי עבודה של החשב הכללי�ספי� ומשק תקנות כ(� "ראו הוראת תכ  10



 62דוח שנתי  104

.  באפריל של השנה העוקבת30וכי הדוחות הכספיי! המאוחדי! של הממשלה יפורסמו עד , הראשי
ה יבוצע במודול איחוד " קובעת כי איחוד הדוחות הכספיי! במערכת מרכב2.3.2! "הוראת תכ

אוחדו כל הישויות כמו כ� נקבע בהוראה זו כי בדוחות הכספיי! של הממשלה י. דוחות כספיי!
 .הנשלטות על ידי המשרדי!

 11מתו( יתרה ברוטו(ח נטו " מיליארד ש50.2בדוחות הכספיי! המאוחדי! הוצגה יתרת חייבי! של 
היתרה הכוללת בסעי, . 12)ח עבור רשות המסי!" מיליארדי ש20.5מה! , ח" מיליארדי ש60.7של 

הער( המצרפי העדכני של כלל נכסי את , על פי כללי החשבונאות המקובלי!, זה אמורה לשק,
  .החייבי! והחובות לממשלת ישראל

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה! של מינהל הגבייה באג, 2011ספטמבר �בחודשי! אפריל
ושל יחידות החשבות במשרד ) ל"מינהל הגבייה או החשכ�להל� (החשב הכללי במשרד האוצר 

במשרד , )ת" משרד התמ�להל� ( המסחר והתעסוקה ,במשרד התעשייה, ברשות המי!, הבריאות
) ש" משהב�להל� (במשרד הבינוי והשיכו� , ) החטיבה�להל� (בחטיבה להתיישבות , המשפטי!

בכל הנוגע , )י" ממ�להל� (ובמינהל מקרקעי ישראל ) א" בטל�להל� (במוסד לביטוח לאומי 
ות הכספיי! וליעילות הגבייה של לנאותות הסיווג והרישו! החשבונאי של יתרות החייבי! בדוח

 . חובות אלו

 

 

 התקני� החשבונאיי� והיק� החייבי� במאז
 המדינה

מוגדרי! נכסי! בתור )" 2010מעודכ� (הצגת דוחות כספיי! " בדבר 1' בתק� חשבונאות ממשלתי מס
ומה! צפויי! לזרו! אל הישות הטבות , משאבי! הנשלטי! על ידי ישות כתוצאה מאירועי עבר

 . כליות עתידיות או פוטנציאל של שירותכל

קובע ארבעה תנאי! " הכנסות מעסקאות חליפי�" בדבר 9'  לתק� חשבונאות ממשלתי מס19סעי, 
ג! הכרה בנכס החייבי! בגי� עסקה , כתוצאה מכ(; שבהתקיימ! יוכרו ההכנסות הקשורות לעסקה

תי! ניתנת לאמידה באופ� כאשר תוצאתה של עסקה הכרוכה בהספקת שירו"בתק� נרש! כי . זו
�. ההכנסות הקשורות לעסקה יוכרו בהתא! לשלב ההשלמה של העסקה במועד הדיווח, מהימ

 :תוצאתה של עסקה ניתנת לאמידה באופ� מהימ� כאשר כל התנאי! הבאי! מתקיימי!

 ;סכו! ההכנסות נית� למדידה באופ� מהימ� . א

 ;יזרמו אל הישות,  הקשורי! לעסקהצפוי שההטבות הכלכליות או פוטנציאל השירות . ב

 ,וכ�; שלב ההשלמה של העסקה במועד הדיווח נית� למדידה באופ� מהימ� . ג

ניתנות למדידה באופ� , העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה . ד
� .13"מהימ

__________________ 

 .לפני הפרשה לחובות מסופקי�  11
. יצוי% כי משרד מבקר המדינה פרס� כמה דוחות העוסקי� בבדיקת מצבת החובות עבור רשות המסי�  12

�601 'עמ, "גביית חובות מס"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61 ·)2011 , ראו מבקר המדינה, להרחבה בנושא זה
613. 

קובע כללי� ,"הכנסות מעסקאות שאינ% חליפי%" בדבר 23'  לתק% חשבונאות ממשלתי מס31סעי'   13
 ".הכנסות מעסקאות שאינ% חליפי%"דומי� לעניי% 
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מורי! לעיל יוכר  שלגביו מתקיימי! התנאי! המנויי! בתקני! הא14חוב כספי כלפי הישות המדווחת
חובות שלגביה! לא ).  יתרה או חוב מוכרי!�להל� (כנכס בדוחות הכספיי! של אותה הישות 

 �להל� (מתקיימי! אות! התנאי! אינ! עומדי! בהגדרה של נכס ולכ� לא יוכרו בדוחות הכספיי! 
יעה מצבת  לדוחות הכספיי! מופ6יצוי� כי בחלקו השני של ביאור ). יתרה או חוב שאינ! מוכרי!

 . 15החובות של חייבי! נוספי! שטר! הוכרו בדוחות הכספיי!

" פעולות לביצוע ודיווחי! בסיו! שנת כספי!" לעניי� 16)!" תכ�להל� (הוראת תקנות כספי! ומשק 
דיווחי! וניתוחי! , קובעת כללי! והנחיות לחשבי! של משרדי הממשלה בכל הנוגע לפעולות

 . נת הכספי!חשבונאיי! שעליה! לבצע בסיו! ש

מנהל מינהל הגבייה במטה החשב הכללי יגיש את הדיווחי! "! קובע כי " להוראת התכ4.5.14סעי, 
דוח בדבר חובות : הבאי! ויוודא כי ה! נכללו במסגרת הדיווחי! הכספיי! של משרדי הממשלה
הפרשה לחובות ... העומדי! בכללי ההכרה והמדידה בהתא! לתקני החשבונאות הממשלתיי!

שאינ! עומדי! , דוח בדבר חובות... לרבות תיאור ההנחות ששימשו לביצוע ההפרשה, ופקי!מס
 ..."בכללי ההכרה והמדידה בהתא! לתקני החשבונאות הממשלתיי!

נכו� ליו! ) ח"במיליוני ש, ברוטו(להל� טבלת החובות של משרדי הממשלה והגופי! שנבדקו 
31.12.2010: 

 ):ח" במיליוני ש,ברוטו(טבלת החובות של הגופי� 

‰Ò"Î 

 ·ÂÁ‰ ˙¯˙È ÌÂÎÒ

¯ÎÂÓ Â�È‡˘
2

 

 ˙¯˙È ÌÂÎÒ 

¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ‰
1

 „¯˘Ó‰ 

 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה 901 2,105  3,006

 משרד המשפטי� 89 1,426 1,515

 רשות המי� 1,082  1,082

 משרד הבינוי והשיכו% 881 378 1,259

 המוסד לביטוח לאומי 12,551  12,551

 מינהל מקרקעי ישראל 1,930 2,968 4,898

3רשות המסי� 20,509 53,267 73,776

 

 אחר 4 22,741 91 22,832

120,919 60,235 60,684 ‰Ò"Î 

 .חוב מוכר הוא חוב שמוצג בדוחות הכספיי� בסעי' החייבי�, כאמור 1

% בעיות מדידה כגו, חוב שאינו מוכר הוא חוב שאינו עומד בכללי ההכרה בנכס מסיבות שונות, כאמור 2
 .ולכ% אינו מוצג במאז% אלא מפורט בביאור, וסיכויי גבייה נמוכי�

 .החובות לרשות המיסי� לא נבדקו בדוח זה 3

בעניי% החובות לחברות . הוצאות מראש וכ% חובות לחברות ממשלתיות, כולל הכנסות שיתקבלו 4
 .ממשלתיות ראו את הפרק העוסק בנושא זה

__________________ 

 .הישות שמדווחת על תוצאותיה הכספיות במסגרת הדוחות הכספיי�  14
 .ח ה� חובות לרשות המסי�" ש מיליארדי53.2מה� , ח" מיליארדי ש�60.2סכו� זה עומד על כ  15
 .2.4.2' מס)  הוראות ונוהלי עבודה של החשב הכללי�תקנות כספי� ומשק (� "ראו הוראת תכ  16
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מגיעה ליתרת , ח" מיליארד ש�60 יותר מ�כומי החובות שאינ� מוכרי� מהטבלה עולה כי יתרת ס
עוד עולה כי יתרת החובות לרשות המסי� היא עיקר הסכומי� של שני . סכומי החובות המוכרי�

 . סוגי החובות ג� יחד

 

 

 רישו� וניהול חשבונאי של חייבי� למשרדי הממשלה וליחידות הסמ�

 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

, הטבות וסיוע למפעלי� מתוק� החוק לעידוד השקעות הו�, בי� השאר, ת מעניק"שרד התממ
חלק� של הטבות אלה נית� . �1984ד"התשמ, ומתוק� חוק מחקר ופיתוח בתעשייה, �1990א"התשנ

 .כמענקי� מותני� לחברות שיעמדו בתנאי כתב האישור

 31.12.10תרת החוב המוכר ליו� ל עולה כי י"ת לחשכ"מהנתוני� הכספיי� שהעביר משרד התמ
ח בגי� חובות " מיליו� ש503, בי� השאר, יתרה זו כוללת; 17ח" מיליוני ש�901עומדת על ס% של כ

למרכז ההשקעות של חברות אשר לא עמדו בתנאי כתב האישור והחוק ולא החזירו את כספי המענק 
 מיליוני 270בסכו� של  18)לשכת המדע� הראשי(וחובות לקר� תמורה , המותנה שקיבלו בעבר

 . 19ח"ש

ח שאינ� מוכרי� בגי� " מיליוני ש2,105 �ת יש יתרת חייבי� בס% של כ"עוד עולה כי למשרד התמ
יצוי� כי עיקר החוב ". או מחוקה ברש� החברות, חיסול, חברות אשר נמצאות בסטאטוס של פירוק"

 . עותנובע מחובות למרכז ההשק, ח" מיליוני ש2,013בקבוצה זו בס% של 

נכתב ) ת" תשובת משרד התמ�להל�  (27.11.11ת למשרד מבקר המדינה מיו� "בתשובת משרד התמ
גור� באופ� אוטומטי ביטול המענקי� , עצ� העובדה שנית� לחברה צו פירוק או מונה לה כונס"כי 

מטבע הדברי� חוב של חברה הנמצאת בפירוק הינו חוב . במינהלת מרכז השקעות ודרישת החזר
 ".לא נית� לגביה כ% שהיק� החובות במקרי� לאו דווקא מייצג כישלו� של מער% הגביה/ההקש

בשעבוד " כי מרכז ההשקעות דורש מחברות שישעבדו את נכסיה� 20ב ציי� מבקר המדינה61בדוח 
�ובמרבית המקרי� החברות משעבדות את נכסיה� בשעבודי� עדיפי� לטובת ,  לטובת המדינה21"צ

כ% נדחק מרכז ההשקעות לדרגת נשייה נמוכה ביותר שאינה ; )קר בנקי�בעי(נושי� אחרי� 
�על מרכז ההשקעות לשפר "עוד נכתב בדוח כי . מאפשרת את גביית החוב במצב של חדלות פירעו

כ% יוכל לקבל את ; את הבקרה על עמידת החברות בתנאי כתב האישור בתקופת ביצוע ההשקעה
 ".זר כספי המענק קוד� שהחברה תגיע לחדלות פירעו�ההחלטה על ביטול כתב האישור ועל הח

בעקבות ביקורת של מבקר המדינה ולאחר עבודת מטה במרכז "ת נכתב כי "בתשובת משרד התמ
 ביקורת חשבונאית יזומה של החברות אשר 2011השקעות הוחלט להכניס לתוכנית העבודה לשנת 

 ..." שני�קיבלו אישור ביצוע סופי לאור% תקופת ההפעלה של שבע ה

ת נמצא בשלבי " כי התמ2011ת מסר למשרד מבקר המדינה ביוני "מנהל הגבייה של משרד התמ
מעבר למערכת המאפשרת הטלת עיקול אוטומטי באמצעות מחשב על החייבי� ובעזרתה יהיה 

מנהל הגבייה הוסי� כי פנה לאג� התקציבי� במשרד האוצר כדי . אפשר לייעל את הליכי הגבייה

__________________ 

 .ח" מיליו% ש865ת על " עמדה יתרת החובות לתמ�31.12.09יצוי% כי נכו% ל  17

 .691�693' עמ, "קר% תמורה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  18

 .ל"יש חובות מסוגי� נוספי� עבור המדע% הראשי וקר% עידוד השיווק לחו  19

 .1264�1266' עמ, "מרכז ההשקעות"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61 ·)2011 , בעניי% זה ראו מבקר המדינה  20
 .שעבוד כללי על כלל נכסי החברה שהוא בדרגת נשייה נמוכה יותר משעבוד על נכס ספציפי  21
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% שבו ינותב אחוז מסוי� מכספי גביית החובות למרכז ההשקעות וכ% להגדיל את לקד� מהל
 . התמרי. לגבייה

כיו� מופעלת מערכת גביה מרכזית אשר מרכזת את החובות "ת הוסי� בתשובתו כי "משרד התמ
באמצעות ממשקי� בי� " זמ� אמת"מערכת זו משמשת כבסיס להעברת נתוני� ב. כלפי המשרד

כיו� יכולות המערכת מאפשרות לטפל בחייבי� בלוח . יות השונות לחשבותהמערכות המקצוע
זמני� קצר יותר ולבצע מעקב אקטיבי ויותר יעיל בעזרת עבודה אינטראקטיבית בי� היחידה 

בנוס� ... המקצועית ולבי� החשבות אבל עדיי� לא נותנת פתרונות לכל הצרכי� של יחידת הגביה
כעת .  הגביה לצור% מת� מענה מלא לצרכי� של יחידת הגביההמשרד פועל לשיפור מערכת, לכ%

ה לצור% " על ממשק בי� מערכת הגביה לבי� מרכב22ה"מרכב/החשבות עובדת מול יחידת מחשוב
במקביל החשבות ממתינה ממינהל הגביה לאישור . הטלת עיקולי� מרכזיי� וחסימת מוטבי� חייבי�

 ". על החייבי�הצטרפות בפיילוט של הטלת עיקולי� ממוחשבי�

 �להל�  (13.11.11מיו� , מר ער� היימר, בתשובתו של סג� בכיר לחשבת הכללית במשרד האוצר
ל פעל במסגרת חוק ההסדרי� האחרו� "מינהל הגבייה בחשכ"נכתב כי ) ל"תשובת אג� החשכ

 ".התיקו� לפקודת המיסי� גבייה בוצע. לאפשר הטלת עיקולי� ממוכני�

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ˙‰ „¯˘ÓÏ " ˙¯ÈˆÈÏ ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ˙
Â˙Â˘¯·˘ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÚˆÓ‡ , ˙ÈÈ·‚· ˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ÂÏ ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘

˙Â·ÂÁ‰. 

 

 החטיבה להתיישבות

החטיבה מעמידה הלוואות . בקעת הירד� ועוד,  הוקמה כדי לסייע ולפתח יישובי� בגול�23החטיבה
,  נותנת החטיבה הלוואות לאמצעי ייצור1978משנת . ישבי� במגזר הכפרילאגודות שיתופיות ולמתי

 .דיור ובנייה, תשתיות

המפרט את הרכב ההלוואות לזמ� ארו% לפי , ב לדוחות הכספיי�5על פי הנתוני� המופיעי� בביאור 
. ח בגי� הלוואות שנתנה במרוצת השני�" מיליוני ש558חייבי� לחטיבה ס% של , תחומי הפעילות

נתוני ההלוואות ויתרת� ", כפי שעולה מהביאור; סכו� נוצר בגי� הלוואות שלא נפרעו במועד�ה
יצוי� . מוצגי� על בסיס דיווח שהתקבל מחשבות החטיבה להתיישבות... 2010 בדצמבר 31לימי� 

הינה זניחה או , בגי� הלוואות שניתנו באמצעות החטיבה להתיישבות, כי הגבייה במהל% השני�
לפיכ% נרשמה הפרשה לחובות מסופקי� בגי� מלוא יתרת ההלוואות שהוכרו , יימת כללשאינה ק

, )למעט חובות מס(במסגרת טיפול החשב הכללי בכלל החובות למדינה ... כנכס במסגרת ביאור זה
בשיתו� , במקביל מתעתד החשב הכללי. מתבצע מיפוי כולל של החובות לחטיבה להתיישבות

 ".תו% שינוי בהסדרי הניהול של הלוואות אלו, ע הסדרי חוב נרחבי�לבצ, החטיבה להתיישבות

הנובע מעבודה ע� , משרד מבקר המדינה העלה בביקורתו כי בחטיבה יש קושי של טיוב נתוני�
�כפי שנדרש על פי , מערכת השקעות שאינה מתאימה לניהול בסיסי הנתוני� של ההלוואות ותיעוד

מידת התיעוד במערכת " נכתב כי 2009של חשב החטיבה מיולי במסמ% , לדוגמה. כללי החשבונאות
כנראה בלתי (קיי� קושי טכני לאמת את נתוני החטיבה בוודאות ... ההשקעות הינה מועטה

וקיי� סיכוי סביר שלא ישפר באופ� משמעותי את ... הלי% טיוב נתוני� יאר% זמ� רב מאוד)... אפשרי
 ".מידת מהימנות הנתוני�

__________________ 

המיועד לממשק כולל  מחשוב מיז� היא) ממשלה‰משרדי ·ולל Îחבי Â¯ב חשוÓ( ה"מרכבמערכת ה  22
 .  אחידהתחשבמולהטמיע בכלל משרדי הממשלה מערכת מ

23   � . הועברה החטיבה להתיישבות מאחריות משרד החקלאות לאחריות משרד ראש הממשלה2011במהל
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חלק מהותי מנתוני ההלוואות והגבייה נמצא בידי חברת בת של הסוכנות היהודית עוד עולה כי 
) �אשר שימשה כקבל� מבצע של החטיבה להתיישבות לעניי� ניהול נתוני , ) חברת הבת�להל

� 2010יצוי� כי בדצמבר .  מסרבת להעביר� לידי החטיבה� 2011ונכו� ליולי , ההלוואות וגביית
ח לחטיבה בגי� גביית עמלות ביתר לפי החלטת " מיליוני ש5.4של העבירה חברת הבת סכו� 

החלטה שהתקבלה במסגרת מנגנו� , 2010מנהלת המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה מאפריל 
 .ליישוב סכסוכי� שהיה מקובל על הצדדי�

מבקשת , כעת"בטענה כי , ל"סג� בכיר לחשכ,  פנתה חשבת החטיבה למר אושיק ב� עטר�6.6.11ב
ח בגי� העברת מסד הנתוני� הקיי� של הלוואות החטיבה " מלש13.5ס% של ] חברת הבת[

לנהל את הגבייה השוטפת וכ� את מבצע הגבייה , ]חברת הבת[מבקשת , לחילופי�. להתיישבות
 ..."ח" מלש�8עבור החטיבה להתיישבות בעלות של כ

סכו� החוב הכללי נאמד היו� "ב כי  נכת4.10.11מיו� , ד ירו� ב� עזרא"עו, ל החטיבה"בתשובת מנכ
"... זניחה"י חברת גבייה וככל שהייתה "הגבייה בעבר בוצעה ע. ח" מליו� ש�500כ: בס% של

הינו מלאכה קשה " טיוב הנתוני�"עניי� . י החטיבה"הופסקה ומבוצעת כיו� ומזה מספר חודשי� ע
מצליחה החטיבה , רבהלביצוע נדרשי� זמ� וכוח אד� ואול� לאחר עבודה מאומצת והשקעה 

הסכסו% שהתגלע בי� החטיבה וחברת הבת א� "עוד נכתב בתשובה כי ". להתגבר על החוסר האמור
החטיבה השקיעה ומשקיעה מאמ. ניכר בטיוב ומיצוב . הינו עובדתי, כי מקשה על פעולות הגבייה

דה ביניה� לא מדובר בשני גופי� שיחסי העבו! נלמד היטב... הלקח ..., אכ�. הנתוני� החסרי�
 ". נקבעו בהסכ�

 ÌÈ¯ÚÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ È�Â˙� ˙‡ ‰„È· ‰˜ÈÊÁÓ‰ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï ‰·ÈËÁ‰ ÔÈ· Í˘Ó˙Ó‰ ÍÂÒÎÒ‰
˙È·ÈË˜Ù‡ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ÌÈÈ˘˜ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ . ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ‰ÚÙÂ˙‰
˙·ÈÈÁÓ‰ Â‡ ˙· ˙Â¯·ÁÏ ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÓÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á ˙Ú· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ 

ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ;ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï„‚˙ ÍÎ ,Ì‰· ˙ÂÏ˙‰ ÔË˜˙ ,
 ‰�È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· ÂÈ‰È ‰È˙ÂÚÂ¯ÊÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ ÏÂ‰È�Ï È�ÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙È˙˘˙ ÏÎÂ

‰˙ËÈÏ˘·Â. 

 

 

 משרד הבינוי והשיכו�

בי� השאר באמצעות הקצאת דירות ממאגר הדיור , ש פועל למת� פתרונות דיור לזכאי� לכ%"משהב
וה� , המשרד פועל בתחומי� אלו באמצעות חברות משכנות. הציבורי ורכישה של דירות עבור נכי�

 .ש ומקבלות ממנו עמלות בגי� שירותיה�"מנהלות את הפעילות עבור משהב

בי� , ש כוללת" עולה כי יתרת החייבי� למשהב�2010 לשנת מסקירת הדיווח על נתוני החייבי
העברת תקבולי� הנובעי� ממכר דירות ושכר �חובות של שתיי� מהחברות המשכנות בגי� אי, השאר

 .ח ברוטו" מיליוני ש�432דירה בס% של כ

הוחלט , בעקבות דיוני� ובדיקות שנעשו במהל% השני� לגבי חוב� של החברות המשכנות
ש נמצא "יצוי� כי משהב. ח" מיליוני ש�197הפריש לחובות מסופקי� סכו� של כש ל"במשהב

ובעקבות החלטת . בהלי% של גישור מול אחת מהחברות על פי המלצת היוע. המשפטי לממשלה
החל המשרד בדיוני� ע� רשות החברות הממשלתיות , ממשלה על פירוקה של חברה משכנת אחרת

) � .  במסגרת הלי% פירוקה של החברהלצור% השבת החוב)  הרשות�להל
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שה� חובות , ח ברוטו" מיליוני ש�287 בס% של כ24ש יש יתרת חייבי� נוספת"עוד עולה כי למשהב
ח " מיליוני ש�89ויתרה נוספת של כ, 25תשלו� שכר דירה�פעילי� של דיירי הדיור הציבורי בגי� אי

אול� , ש"לו נרשמו בספרי משהביצוי� כי חובות א. 26"הקפיא"ש "של חובות מאותו הסוג שמשהב
 . נרשמה הפרשה לחובות מסופקי� על מלוא סכו� החוב

אג� הכספי� במשרד הבינוי " נכתב כי 7.11.11מיו� , מר מרדכי מרדכי, ש"ל משהב"בתשובת מנכ
והשיכו� ביצע באחרונה מיפוי מקי� לחובות המשרד ומנהל במסגרת עבודתו השוטפת מעקב צמוד 

החל , על פי הוראת החשבות. א:" י חובות דיירי הדיור הציבורי צוי� בתשובהלגב". אחר החובות
במטרה להעניק מענה . ב. להוציא מקרי� חריגי� ביותר,  בוטל נוהל הקפאת החובות2009משנת 

הוכנו על ידי חשבות המשרד נהלי� לוועדה הבי� משרדית לניהול , יעיל ומהיר יותר לטיפול בחובות
ועדה זו מרכזת את הטיפול בנושא חובות הדיור הציבורי . ל"� על ידי החשכאשר אושרו ג, החוב

�אג� החשב הכללי במשרד האוצר והחברות , ובה נוטלי� חלק נציגי משרד הבינוי והשיכו
 יצא המשרד במבצע לגביית חובות מאוכלוסיית הדיירי� 2011בחודש ספטמבר . ג. המשכנות
 האפשרות לקיי� מבצע נוס� לגביה מאוכלוסיית הדיירי� בהתא� לתוצאות המבצע תיבח�. העוזבי�
המהווי� , קנס�עוגנו מנגנוני פרס...בחוזי� שנחתמו באחרונה ע� החברות המשכנות. ד. הקיימי�

 ".תמרי. מהותי לשיפור הגביה השוטפת וגביית החובות על ידי החברות

„È ÏÚ ÚˆÂ·Ó‰ ÌÈ·ÈÈÁ‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ÈÂÙÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó·‰˘Ó È"˘ , ‡Â‰
Î˘ ÈÓÂÏ˘˙· „ÂÓÚÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰ÈÈ·‚‰ ˘ÂÓÈÓÏ È·ÂÈÁ „Úˆ" Â�È‡ ‰Ê „Úˆ ÌÏÂ‡ „

˜ÈÙÒÓ . „ÂÓÚÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ˘ ÂÏ‡Ó ‰ÈÈ·‚‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈˆÓ‡Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÌÈÓÂÏ˘˙·. 

 

 

 משרד הבריאות

ה בתי שמונה בתי חולי� פסיכיאטריי� וחמיש,  בתי חולי� כלליי�11נתוניה� הכספיי� של  .1
אמורי� להיכלל בדוחות הכספיי� של , שה� יחידות סמ% של משרד הבריאות, חולי� גריאטריי�

 .משרד הבריאות

מתברר כי בתי החולי� הפסיכיאטריי� והגריאטריי� עדיי� מנהלי� את רישומיה� החשבונאיי� על 
�המזומ� אינה שיטת הרישו� . 28 וטר� עברו לניהול חשבונאי על פי בסיס מצטבר27פי בסיס מזומ

 .כנדרש, עומדת בהוראות תקני החשבונאות הממשלתית ואינה מאפשרת רישו� של נכסי החייבי�

הנושא נמצא " נכתב כי 9.11.11מיו� , ר בעז לב"ד, ל משרד הבריאות"בתשובת המשנה למנכ
ל משרד הבריאות תומ% בהעברת בתי חולי� אלו "מנכ... בתכנית עבודה רב שנתית של החשבות

...    התקציבישינוי מקביל בבסיס הדיווח.  א:   נית� לייש� שינוי זה בשתי דרכי�. ס דיווח מצטברלבסי

__________________ 

ומדי� על סכומי� הקטני� יצוי% כי עבור המשרד יש חובות של קבלני� וגופי� שוני� נוספי� שע  24
 .משמעותית בהתחשב בחובות הנסקרי� בדוח

 .זו יתרת החוב הכוללת של דיירי הדיור הציבורי האמורה להיגבות באמצעות החברות המשכנות  25

 .הפסיק את הלי� גביית החובות  26
 . ע� קבלת%�וההכנסות , שיטת רישו� חשבונאית שלפיה נרשמות ההוצאות מיד ע� התשלו�  27
א' א� טר� , שיטת רישו� חשבונאית שלפיה נרשמות ההוצאות ע� היווצרות ההתחייבות לשאת בה%  28

 החליטה 2000ביולי . א' א� טר� התקבלו,  ע� היווצרות הזכות לקבל אות%�וההכנסות , שולמו
 .הממשלה לבצע רפורמה בחשבונאות הממשלתית שעיקרה מעבר מבסיס מזומ% לבסיס מצטבר
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לקביעה מי מהחלופות ... 2011נקבע דיו� באמצע נובמבר ... שינוי בדיווח חשבונאי בלבד.  ב
 ". ובהתא� ינקטו הצעדי� להשלמת המהל%, מומלצת

 �להל�  (17.11.11מיו� , ח יהלי רוטנברג" רו,בתשובתו של החשבונאי הראשי במשרד האוצר
שינוי שיטת הדיווח החשבונאי בבתי החולי� האמורי� אכ� "נכתב כי ) תשובת החשבונאי הראשי

אשר הינו מורכב ביותר בי� , תהלי% זה. תתרו� ה� לבתי החולי� עצמ� וה� להצגה החשבונאית
מסגרת תכניות העבודה בחשב הכללי נמצא ב, הכשרת כח אד� ועוד, היתר בהיבטי מערכות מידע

 ".ובעבודת מטה משותפת ע� משרד הבריאות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÂÂÈ„‰ ˙ËÈ˘ ÈÂ�È˘Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
¯·ËˆÓ ÒÈÒ· ÈÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙ËÈ˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· È‡�Â·˘Á‰ . ÌÂ¯˙È ‰Ê ÍÏ‰Ó

˙· Ï˘ Ì‰ÈÒÎ� Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰˙Â‡� ˙È‡�Â·˘Á ‰‚ˆ‰ÏÂÏ‡ ÌÈÏÂÁ È , ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙Â¯˙È ˙Â·¯Ï
Ì‰Ï˘ ,ÌÈ„ÁÂ‡Ó‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰È�Â˙� ·ÂÏÈ˘ ¯˘Ù‡ÈÂ ,‰‰Ê ÁÂÂÈ„‰ ÒÈÒ· ¯˘‡Î. 

ח נוצר בעקבות "במהל% הביקורת עלה כי חלק מהחובות לבתי החולי� בסכו� של מיליוני ש .2
 משרד הבריאות עלויות אלו לא תוקצבו מלכתחילה בתקציב. 29טיפול באוכלוסיות שאינ� מוכרות

בחלק מ� המקרי� . ומוגדרות במערכות המידע של בתי החולי� כחוב פתוח שאי� אחראי לפירעונו
 .מבוצעת התחשבנות רטרואקטיבית ומועברי� כספי� ממשרדי האוצר והבריאות לפירעו� חוב זה

˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ÏÏÂÎ‰ ·ÂÁ‰ ˙ÓÂÚÏ ÔË˜ ‰Ê ÌÂÎÒ˘ Û‡ , ÈÏÏÎ· „ÓÂÚ Â�È‡ ‰¯Â‡ÎÏÂ
ÌÂ˘È¯‰ÒÎ�Î ·ÂÁ‰ ˙¯„‚‰Ï È‡�Â·˘Á‰  , È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙Â�·˘Á˙‰‰Â ·Âˆ˜˙‰ Í¯„ ˙‡ ¯Â¯·Â ¯È‰· ÔÙÂ‡· Â„ÒÓÈ ˙Â‡È¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰
˙‡Ê. 

 

 

 יתרות חייבי� בגופי� סטטוטוריי�

 רשות המי�

�א"התשס, ביובועל פי חוק תאגידי המי� ו, �1959ט"התשי, רשות המי� אחראית על פי חוק המי�
לניהול משק המי� במדינת ישראל לפי כללי� שקבעה מועצת רשות המי� ועל פי מדיניות , 2001

 .ג� את תעריפי משק המי�, בי� השאר, רשות המי� קובעת. הממשלה בנושא

החיוב הראשוני של היטלי . רשות המי� גובה מדי שנה היטלי הפקת מי� ממפיקי מי� פרטיי�
חוב היטל ההפקה מתעדכ� ע� , לאחר מכ�. מכסות שאושרו ברישיונות ההפקהההפקה נקבע על פי 

 .קבלת נתוני ההפקה בפועל

, ח" מיליוני ש1,082 רשומה יתרת חייבי� בס% של �31.12.10בדוחות הכספיי� של רשות המי� ל
יצוי� כי נכו� למועד סגירת . ח ממנה נובעי� מהיטלי הפקה שטר� שולמו" מיליוני ש�670שכ
בירור שעשה משרד . 2008 טר� בוצע חיוב סופי בגי� נתוני שנת 2010חות הכספיי� לשנת הדו

מבקר המדינה על מהות הפיגור בחישוב החיוב הסופי שנעשה ברשות המי� העלה כי פיגור זה נוצר 

__________________ 

 .ולדות פלסטיניות וכ% עובדי� זרי� שאינ� מבוטחי�י, מהגרי�  29
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בשל מורכבות החישוב של היטלי ההפקה וכ� מפאת בעיות , עקב קריאות של מדי מי� שנעשו ידנית
 .שונות שאינ� מאפשרות לעדכ� את נתוני הקריאות של מוני המי�ארגוניות 

עוד עולה כי משרת מנהל ההכנסות והגבייה ברשות המי� אינה מאוישת זה כשנה וכי מערכת 
. 30מקצועי והול� לצור% ניהול החובות ובקרת�, המידע הקיימת ברשות אינה נותנת מענה חשבונאי

 החשבות לצפות בהרכב החובות ובכרטסות המערכת אינה מאפשרת לאנשי, כ% לדוגמה
דוח גיול "כגו� , לנהל� ולהפיק דוחות חת% ניהוליי� לצורכי בקרה אחר הגבייה, החשבונאיות

 . בכל עת ובזמינות מרבית31"חובות

 ‰�È‡ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ÌÂÁ˙· ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰�˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�È˜˙ .¯ÂÓÁ ¯·„‰ , Û˜È‰ ÁÎÂ� „ÁÂÈÓ· ÌÈ·‡˘Ó‰ Û˜È‰· ¯ÂÒÁÓ‰Â ÌÈÈ˜‰ ÏÂ„‚‰ ˙Â·ÂÁ‰

ÌÈÓ‰ ˜˘Ó·32. 

נכתב )  תשובת רשות המי��להל�  (9.11.11מיו� , מר אלכסנדר קושניר, בתשובת מנהל רשות המי�
וכבר היו� ) מ"קר(רשות המי� נמצאת כיו� בעיצומו של פרויקט לקריאת מדי מי� מרחוק "כי 

בימי� אלו מבוצע עיבוד פרוטוקול .  אמת לרשות המי� מוני� קריאות ישירות בזמ��200משדרי� כ
כל המידע יגיע בזמ� אמת לרשות המי� ויעובד , 2013ככל הנראה בשנת , התקשרות כ% שבעתיד

, הרשות פועלת כעת לאתר ולהטמיע מערכת מחשוב, יתר על כ�. באופ� שוט� לצור% התחשבנות
,  צפויה לקצר את התקופה לעריכת החשבו�מערכת זו. שתייעל את הליכי עריכת חשבונות ההיטלי�

ישפר ג� הוא את יכולת הגביה של , כשלעצמו, מהל% זה. כ% שהוא יצא בסמו% לשנת ההפקה
והמשרד פועל לאיישה , איוש משרת מנהל הכנסות וגבייה נמצא בהליכי הכנת מכרז... החוב

 ".בהקד�

 

 

 המוסד לביטוח לאומי

 יתרות החייבי� 

כדי להעניק תשתית של , �1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[ק הביטוח הלאומי א פועל מכוח חו"בטל
הנתוני� הכספיי� , על פי כללי החשבונאות. ביטוח סוציאלי בתחומי� שוני� לתושבי מדינת ישראל

ל "החשבונאי הראשי בחשכ. א נכללי� בדוחות הכספיי� המאוחדי� של ממשלת ישראל"של בטל
המידע הכלול בדוחות הכספיי� המאוחדי� מבוסס על דוחות " כי ד לדוחות הכספיי�2ציי� בביאור 

 או על דוחות רבעוניי� שהיו זמיני� לצור% עריכת האיחוד 2010א לסו� שנת "לא סופיי� של בטל
 ".עלול להיות שונה באופ� מהותי, לכשיפורס�, א"וכי המידע המבוקר של בטל

, 31.12.10י� של ממשלת ישראל ליו� על פי הדוחות הכספיי� המאוחד, א"היק� החובות לבטל
 מיליוני 8,299מחובות אלה הופרשו לחובות מסופקי� סכו� של . ח" מיליוני ש�12,551עומד על כ

מבדיקה . ח בלבד" מיליו� ש�4,252ולכ� יתרת החובות נטו שמוצגת בדוחות הכספיי� היא כ, ח"ש
לרבות (יה� נטו של המעסיקי� א עולה כי ס% חובות" של בטל200933של הדוחות הכספיי� לשנת 

__________________ 

 ".ה"מודול הגבייה במרכב"ראו ג	 הרחבה בפרק על   30
 .כ� מתאפשר פיקוח על יעילות הגבייה. דוח המאפשר צפייה בהרכב החובות על פי מועד יצירת	  31
וות דעת מבקר  וכ� ח2010ראו דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא ניהול משק המי	 בישראל ממר�   32

 .2009 מדצמבר ˜·ÌÈÓ‰ ¯ÈÁÓ ˙ÚÈ:המדינה בנושא
 . לא היו מוכני	 במועד עריכת הביקורת31.12.10!הדוחות הכספיי	 ל  33
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חובות אלו היו נכוני� . 35ח" מיליארד ש�3.8וחייבי� שאינ� שכירי� היה כ) 34בגי� ניכויי� מעובדי�
במהל% הגבייה , א"להערכת רואי החשבו� של בטל. �2009למועד עריכת הדוחות הכספיי� ל

�בפגישה של . ח בלבד" מיליו� ש�500תופחת יתרת החוב לס% של כ, 2010כלומר בינואר , השוט
ל "מסר הסמנכ, 2011ביוני , מר יגאל ברזני, א"ל הגבייה בבטל"נציגי משרד מבקר המדינה ע� סמנכ

, כי על פי כללי הביטוח הלאומי הוא היה מנוע מלמחוק חובות שהוכרזו בעבר כחובות מסופקי�
 .א"והנתו� כולל את ס% ההפרשה לחובות מסופקי� ממועד הקמתו של בטל

נכתב כי ) א" תשובת בטל�להל�  (8.11.11מיו� , אסתר דומיניסיני' גב, א"לית בטל"ת מנכבתשוב
חובות , ל ביטוח וגבייה ע� נציגי המבקר"על פי חוות דעת משפטית שהתקבלה לאחר פגישת סמנכ"

�נית� למחוק , דהיינו, לראות אות� כחובות אבודי�, לאחר שנתיי�, של חברות בפשיטות רגל נית
נושא זה יובא להחלטת . ח" מיליארד ש1.6 בסכו� של 36ר"מדובר בביטול חובות פש. אז�אות� במ

 ".מינהלה במועד הקרוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏË·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ¯„ÂÒÓ Ï‰Â�· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ô‚ÚÈ ‡
Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙÈÂ. 

 

 "גלגול חברות"תופעת 

רד מבקר המדינה תופעה שבה בעלי שליטה א לנציגי מש"ל הגבייה בבטל" תיאר סמנכ2011ביוני 
אי� במצב , לדבריו. א נוטשי� את החברות ופותחי� חדשות במקומ�"בחברות שצברו חובות לבטל

המשפטי הקיי� כלי� המאפשרי� להתמודד ע� תופעה זו ביעילות ולמנוע מבעלי שליטה לפתוח 
 .חברות חדשות בטר� יסדירו את חוב� של החברות הישנות

" גלגול חברות" לבקשת משרד מבקר המדינה של דוגמאות ל2011א באוגוסט "יק בטלמדוח שהפ
 מיליוני �94.5 ואיל% בגי� תופעה זו הוא כ2005א משנת "עולה כי סכו� החובות הידועי� לבטל

ח בגי� כספי ניכויי� " מיליוני ש�23.7א סכו� של כ"חייבת לבטל' חברה א, כ% לדוגמה. ח"ש
ה� פנו לרשות המסי� בבקשה למנוע מבעלי שליטה אלה לפתוח , א"גי בטללטענת נצי. 37מעובדי�

 . 38תיק מסי� וניכויי� לחברה החדשה

והשארת חובות " גלגול חברות"ח שהועבר למבקר המדינה על "בדו"א נכתב כי "בתשובת בטל
 �94.5כ החובות שלה� הסתכ� ב"שסה, צוינו רק מספר דוגמאות של חברות כאלו, ניכויי� גדולי�

 מליו� 23.7החוב בס% של . אי� לנו נתו� של היק� התופעה בכללה וג� לא הערכות שלה. ח"מליו� ש
 באמצעות הסדר כל חובהלאחר ביקור המבקר במשרדנו כיסתה חברה זו את ... ח"ח שמצוי� בדו"ש

כאשר פנינו למס הכנסה כדי לפעול במשות� . בשיקי� אישיי� של בעל השליטה בחברה, תשלומי�
או שה� בעלי שליטה , ניעת פתיחת תיקי ניכויי� למעסיקי� שהשאירו חובות גדולי� בתיקי�למ

__________________ 

א גובה מאזרחי המדינה השכירי	 דמי ביטוח לאומי באמצעות ניכוי משכר	 שהמעסיקי	 "בטל  34
חובות ,  לפקודת פשיטת הרגל354 יצוי� כי לפי סעי'. א"ואלה מועברי	 באמצעות	 לבטל, מבצעי	

בגי� ניכויי	 מעובדי	 ה	 חובות בני קדימה ומקבלי	 עדיפות אל מול חובות אחרי	 באותה דרגת 
 .נשייה שהיו לאותו חייב

 .'חייבי	 בגי� מזונות וכו, כגו� תשלומי גמלאות ביתר, א יש חובות נוספי	"יצוי� כי עבור בטל  35
 .חובות בגי� פשיטת רגל  36
על א' שכספי הניכויי	 בגינ	 לא , א מחויב על פי חוק בתשלומי גמלאות לאות	 עובדי	"יצוי� כי בטל  37

 .הועברו אליו על ידי אותה חברה
נתוני כלל החברות . בעת פתיחת חברה חדשה פותחי	 בעלי החברה ברשות המסי	 תיק מסי	 וניכויי	  38

א לצור� עדכו� פרטיה	 בבסיס "פה לבטלהחדשות שפתחו תיקי	 ברשות המסי	 מועברי	 אחת לתקו
 .א"הנתוני	 של בטל
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הפניה היתה כללית ולא , בחברות ע� חובות ניכויי� גבוהי� בתיקי� של חברות קודמות שבשליטת�
 ).ההדגשה במקור".(פניה בקשר לתיק ספציפי

 14.11.11מיו� , ד תמר לומברוזו"עו, בתשובתה של סגנית בכירה ליוע. המשפטי ברשות המסי�
) �מ אינ� רשאי� לסרב "פקיד השומה או מנהל מע"נכתב כי )  תשובת החטיבה המשפטית�להל

 הנישו� חייב � לפקודת מס הכנסה134לפי סעי� . לפתוח תיק לנישו� אלא מכוח סמכות מפורשת
 ".בפתיחת תיק לכשפתח עסק

 �להל�  (14.11.11מיו� , יעל שביט' גב, ת המסי�ל בכיר לשירות לקוחות ברשו"בתשובתה של סמנכ
רשות המיסי� אינה יכולה לסרב לפתיחת תיק של חברה "נכתב כי ) תשובת חטיבת שירות הלקוחות

 �מ קובע מקרה אחד בו רשאי המנהל שלא לפתוח תיק והוא" לחוק מע52סעי� . על דר% הסת�
בעניי� זה ראוי לציי� כי ... ת בלתי חוקיותמקו� שיש לו יסוד סביר לחשוש כי העוסק יעסוק בפעולו

הרי שיש לפרש סמכות זו של המנהל , "זכות חוקתית"נוכח היותה של הזכות לחופש העיסוק 
כי סמכות זו שלא לפתוח תיק לנישו� או , יוצא איפוא.  על דר% הצימצו��להגביל רישומו של עוסק

 ".קתית של המבקש לחופש העיסוק מוגבלת מאד והשימוש בה נדיר נוכח הזכות החו�לעוסק 

 �בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל "קובע כי , �1999ט"התשנ,  בחוק החברות6סעי
במקרי� החריגי� שבה� השימוש , א� מצא כי בנסיבות העני� צודק ונכו� לעשות כ�, מניה בה

ת אד� או לקפח באופ� שיש בו כדי להונו)  א:  (באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה
 בענייני� 39"הרמת מס%"החוק מאפשר פנייה לבית המשפט לצור% , דהיינו..." נושה של החברה

ביצועו . שבה� הוכח כי בעלי השליטה השתמשו לרעה בישות המשפטית הנפרדת של אותה חברה
 . של הלי% זה בפועל מצרי% פנייה לבית המשפט

בהתקיי� תנאי� , מאפשר, א לפקודה119עי� ס"חטיבת שירות הלקוחות הוסיפה בתשובתה כי 
מול מחלקת פירוקי� במס ... בבדיקה... גביית חובות מס של נישו� לרשות המיסי� בלבד, מסוימי�

אי� מדובר בהלי% פשוט והוא מצוי בסמכותו של פקיד ... הרי שהשימוש בסעי� הוא נדיר, הכנסה
 ".השומה

ל ביטוח וגבייה "פעול לתיקו� חקיקה שיקנה לסמנכבכוונת המוסד ל"א נכתב עוד כי "בתשובת בטל
הכוונה לסמכויות כדוגמת . סמכויות לביצוע פעולות אכיפה מסיביות יותר כנגד חייבי� קשי�

כמו מניעת פתיחת חברות חדשות לבעלי שליטה שחברות , הסמכויות שניתנו לרשות האכיפה
 ..."י� למוסדחייבות סכומי כס� גדול, פעילות ושאינ� פעילות, בשליטת�

 ‰�‚‰‰ È‡˘Â�· ‰˜È˜Á·˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚· ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ È�Ù· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˘˜‰
˙ÂÈË¯Ù‰ ÏÚ ,ÌÈ�Â˘ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Â ˜ÂÒÈÚ‰ ˘ÙÂÁ , ‰ÈÈ·‚‰ Ï‰�ÈÓ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ,ÏË·" Ì‡ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ‡
È˙ ÌÂÊÈÈ Ï˘ Í¯„·˙¯Á‡ Í¯„· Â‡ ‰ÏÈÚÈ ‰ÈÈ·‚ Â¯˘Ù‡È˘ ‰˜È˜Á È�Â˜. 

 

 ייעול הגבייה מחייבי מזונות

מנתוני� שהתקבלו מרשות האכיפה . 40א מקור� בחובות בגי� תשלומי מזונות"חלק מהחובות לבטל
 תיקי� מטופלי� 54,878עולה כי )  רשות האכיפה והגבייה�להל� (והגבייה שבמשרד המשפטי� 

__________________ 

 .פעולה של ביטול הישות המשפטית הנפרדת של החברה מבעליה  39

בשעה שחייבי	 בתשלו	 מזונות על פי פסיקת בתי הדי� אינ	 משלמי	 את תשלומי המזונות כפי   40
 .בי	 בגי� תשלומי	 אלומעביר הביטוח הלאומי תשלומי מזונות לזכאי	 ומחייב את החיי, שנפסק
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ושיעורי הגבייה בתחו� , 41ח" מיליוני ש�463יצגי� יתרת חייבי� בס% של כוה� מי, בהוצאה לפועל
 .א"זה נמוכי� ביותר בשל מיעוט פעולות הגבייה מצד בטל

 בעניי� ייעול הגבייה מחייבי מזונות באמצעות ההוצאה 15.7.10 מיו� 2047' החלטת ממשלה מס
 חוב מזונות למוסד לעורכי די�  ימי� את הטיפול בגביית120להעביר בתו% "לפועל קובעת כי יש 

וזאת תו% קביעת הסדרי פיקוח ובקרה שיבטיחו שהשירותי� החיצוניי� יינתנו תחת ... חיצוניי�
להציב למוסד לביטוח לאומי יעד "עוד נקבע כי יש ". פיקוח והנחיה של היוע. המשפטי של המוסד

ח נוספי� בשנת " מיליו� ש�50 ו2011ח בשנת " מיליו� ש�50להגדלת היק� גביית חובות מזונות ב
2012 , �ולהפחית בהתא� לכ% סכומי� אלו מבסיס תקציב העברות אוצר המדינה למוסד בגי

 ".  ואיל2011%תשלומי� לפי חוק המזונות משנת 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰) ¯·ÓËÙÒ2011( ,ÏË· ÚˆÈ· Ì¯Ë" ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‡
‰¯ÂÓ‡‰ .ÏË·Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ì˘Ï ˙Âˆ¯Á�·Â ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÚÂˆÈ·. 

א החליט להעביר חובות " כי בטל2011א הסבירו לנציגי משרד מבקר המדינה באוגוסט "נציגי בטל
שבו לא יהיה , אלו לטיפולה של רשות האכיפה והגבייה במסלול מיוחד וחדש של ההוצאה לפועל

 . א לש� קידומו"מצד בטלצור% להמתי� לנקיטת פעולות בתיק 

 תשובת רשות �להל�  (25.10.11מיו� , מר דוד מדיוני, בתשובת מנהל רשות האכיפה והגבייה
נכתב כי היזמה לטיפול בחובות בתיקי המזונות במסלול ייעודי של ההוצאה לפועל מצויה ) האכיפה

 .עדיי� בשלביה הראשוניי�

ל לפרסו� מכרז "לשכה המשפטית של החשכא נכתב כי המוסד משת� פעולה ע� ה"בתשובת בטל
יש עיכובי� שאינ� תלויי� , לש� העברת תהלי% הגבייה למשרדי עורכי די� חיצוניי� וכי לצערו

נעשית פעולה נוספת להעברת הטיפול , במקביל.  ב"א כי "עוד נכתב בתשובת בטל. א"בבטל
 אושרה בועדת שרי� לענייני בחייבי מזונות לרשות האכיפה והגבייה וידוע לנו שהצעת החוק כבר

פעולות אלו . המוסד לביטוח לאומי ער% מספר פעולות לשיפור הגבייה מחייבי מזונות.  ג.   חקיקה
 בשלושת �43%ל, 2010 בשלושת הרבעוני� הראשוני� של שנת �37%העלו את שיעור הגבייה מ

 ".2011הרבעוני� הראשוני� של שנת 

ÏË· ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÈÈ·‚Ï ÌÈˆ¯Ó� ÌÈ„Úˆ ËÂ˜�Ï ‡
ÂÈÙÏÎ ,ÌÈÙÒÂ� ˙Â·ÂÁ Ï˘ Ì˙Â¯·Ëˆ‰ ˙ÚÈ�Ó Ì˘Ï Ô‰Â ‰Ú˙¯‰ ¯ÂˆÈÏ È„Î Ô‰. 

 

 

 מינהל מקרקעי ישראל

מתוק� . %�1960"התש, י אחראי לניהול קרקעות המדינה מתוק� חוק מינהל מקרקעי ישראל"ממ
, � ובגביית� ממשתכני� ומחוכרי קרקעותי בי� השאר לטיפול בתשלומי� שוני"תפקידו אחראי ממ

 . דמי הסכמה ותמלוגי�, דמי שימוש, דמי היתר, דמי היוו�, )ש" דח�להל� (לרבות דמי חכירה שנתיי� 

בביאור . ח שהוכרה כנכס" מיליוני ש1,930י בס% של "בדוחות הכספיי� רשומה יתרת חייבי� לממ
ח שאינה מוכרת כנכס מפאת " מיליוני ש2,968 לדוחות הכספיי� מופיעה יתרה נוספת בס% של 6

__________________ 

 .יצוי� כי סכו	 זה מייצג את סכו	 החובות בעת פתיחת התיק. 30.6.11!הנתוני	 נכוני	 ל  41
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כהגדרתו בתקני החשבונאות , עמידת� בהגדרת נכס� ובשל אי42מורכבות הנתוני� ואיכות� הירודה
היתרה מורכבת "י כי "בהסברי� לדיווח בגי� היתרה שאינה מוכרת כנכס כתב ממ. הממשלתית

 למדידה מהימנה ללא טיוב החובות לא ניתני� כעת. חיובי� בגי� פעולות של המינהל/מחובות
, הסכו� כולל חיובי� בגי� עסקאות שלא מומשו או טר� מומשו וחובות אמיתיי�. נתוני� מעמיק

 ". אשר יש צור% באימות�

 מיליוני �280העומד על כ) ש"שאינ� דח 43בגי� חובות גדולי�(י "מתברר כי חלק מיתרת החוב לממ
 .משרד האוצרח נובע מחוב של כמה ממשרדי הממשלה לרבות "ש

Ì‰Ó ÌÈ·Â‚ ÔÈ‡Â Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÈÓÏ˘Ó Ì�È‡ ÌÓˆÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ˜ÏÁ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,
‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡˘ ÂÓˆÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Â·¯Ï. 

 

 הפעולה לטיוב הנתוני�

 מקרי� �24,000מדובר בכ. ש מתברר כי יש פערי� בטיוב הנתוני�"מבדיקת יתרות החוב שאינ� דח
עוד מתברר כי בעבודת טיוב הנתוני� עוסקת גמלאית . ח" מיליוני ש�1,444 עומדת על כשיתרת�

 . י"אחת בלבד של ממ

טיוב הנתוני� מהווה מחסו� " נכתב כי 5.10.11מיו� , חנה גד' גב, י"בתשובתה של חשבת ממ
. ש"ש ובעיקר בחובות שאינ� דח"משמעותי ביכולת החשבות להעמיק את הגבייה בחובות דח

 לאחר מספר פניות לאג� תקציבי� אושרה העסקת סטודנטי� לש� טיוב הנתוני� 2011נת בש
א% , יוביל לצמצו� ס% החובות, א מקצועי לתחו� הגבייה"אי� ספק כי הגדלת כ... והעמקת הגבייה

יתווספו , כחלק מהרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. ימנע היווצרות� של חובות עתידי�, חשוב מכ%
 ".בודת הגבייה במרחבי� השוני� תקני� לע4

˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡Ï „ÂÒÈ‰ Ì‰ Ì˙Â�ÈÓ‡Â ÌÈ�Â˙�‰ ˙ÂÎÈ‡ . Ï˘ ‰ÎÂÓ�‰ Ì˙ÂÎÈ‡
ÓÓ È„È·˘ ÌÈ�Â˙�‰"ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï ˙˘¯„�‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÏÂÚÙÏ ÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡ È . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÓÓ ˙ÂÈ¯Á‡·"�Â˙� Ï˘ ÏÏÂÎÂ ¯È‰Ó ·ÂÈËÏ ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È È
ÓÓÏ ˙Â·ÂÁ‰"ÂÏ˘ ‰ÈÈ·‚‰ Í¯ÚÓ ÏÂÚÈÈÏÂ È. 

 

 

 יתרות חייבי� בחברות ממשלתיות 

 איחוד יתרות חייבי� בחברות ממשלתיות

בבעלות ממשלת ישראל חברות ממשלתיות ובידיה השליטה בה� על פי מבחני השליטה שנקבעו 
י החברות שליטה מחייבת לאחד את נתונ, על פי תקני החשבונאות. 44בהוראות התק� החשבונאי

משרד מבקר המדינה מצא כי . הממשלתיות בדוחות הכספיי� המאוחדי� של ממשלת ישראל

__________________ 

42  � .קיימת אי ודאות לגבי גובה� האמיתי של היתרות שכ� נדרשת עבודת טיוב נתוני	 אודות
 .31.1.2010ח לפי תאריכי ער� עד " ש100,000חובות מעל   43
היא " שליטה"קובע כי " דוחות כספיי	 מאוחדי	 ונפרדי	" בדבר 6'  ממשלתית מסתק� חשבונאות  44

 .לקבוע את המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת על מנת להפיק הטבות מפעילויותיה הכוח 



 62דוח שנתי  116

 חברות נשלטות היו מבוקרי� בידי רואי חשבו� ומעודכני� �59נתוניה� של ארבע חברות בלבד מ
שאר החברות אוחדו בדוחות על פי נתוני הנהלת חשבונות בלבד או על בסיס טיוטות . 2010לשנת 
 � 31.12.09 חברות אוחדו על בסיס דוחות כספיי� ליו� 17, כמו כ�. 31.12.10מבוקרות ליו� שאינ

ל חוש� עובדה זו במבוא לדוחות הכספיי� "החשבונאי הראשי בחשכ. או לתקופות קודמות לו
עלול להיות שונה באופ� מהותי מהמידע , לכשיפורס�, המידע המבוקר של ישויות אלו"וקובע כי 

 ".רכו הדוחות הכספיי� של ממשלת ישראלשעל בסיסו נע

. 45ב60הסוגיה של הצגת דוחות כספיי� שאינ� מאוחדי� כנדרש כבר נדונה בדוח מבקר המדינה 
 אינ� כוללי� את מלוא הנתוני� 2010עצ� העובדה שהדוחות הכספיי� המאוחדי� לשנת 

 על נאותות יתרת המעודכני� של החברות הממשלתיות הנשלטות עלולה להשפיע השפעה ניכרת ג�
שלחלק� יתרות , איחוד� של נתוני� מעודכני� של חברות ממשלתיות אלו. החייבי� המוצגת בה�

 .יכול לשנות את יתרת החייבי� בדוחות הכספיי� המאוחדי� שינוי מהותי, 46חייבי� גדולות

 1.11.11מיו� , לילי איילו�' גב, בתשובתה של סגנית בכירה למנהל רשות החברות הממשלתיות
) �רשות החברות החלה השנה במהל% שמטרתו איחוד " נכתב כי )  תשובת רשות החברות�להל

 ".דוחות מבוקרי� של החברות הממשלתיות במאז� המדינה

שהינה הרגולטור האחראי , רשות החברות הממשלתיות"בתשובתו של החשבונאי הראשי נכתב כי 
בשיתו� החשב הכללי ליישו� מערכת דיווח פועלת בימי� אלו , פ חוק על החברות הממשלתיות"ע

ל יחד ע� אכיפה יעילה של מועדי "השימוש במערכת הנ. ועידכו� נתוני� עבור חברות ממשלתיות
 ".הדיווח יביא לשיפור מהותי בנתוני� החשבונאיי� המוצגי�

 ˙ÂÁÂ„‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ Í¯ÂˆÏ ˘¯„�‰ „ÚÂÓ· Â¯˜Â·ÈÂ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ È„È· Â�ÎÂÈ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â

‰�È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ÌÈ�Î„ÂÚÓ‰ ÌÈ�Â˙�‰ „ÂÁÈ‡. 

 

 בקרה ופיקוח על הגבייה בחברות ממשלתיות

  .ח" מיליארד ש�6יתרות החייבי� לחברות ממשלתיות נאמדות במאז� המדינה בסכו� של כ

 �עוסק בתפקידי רשות החברות , �1975ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) 5(54סעי
הרשות תעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת מ� החברות "הממשלתיות וקובע כי 

הרשות תעקוב אחר "עוד נקבע כי ..." מצבה הכספי, מהל% עסקיה, הגשמת מטרותיה, הממשלתיות
� ". מילוי המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לחברות הממשלתיות ותסייע למילוי

הרשות מפרסמת עבור חברות ממשלתיות חוזרי� מנחי� בנושאי� שוני� המחייבי� אות� לנהוג על 
ואול� בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הרשות . כחלק מהפיקוח השוט� שלה עליה�, פיה�

הדיווח ודר% הטיפול שלה� בגביית החובות , לא הוציאה לחברות חוזר מנחה כלשהו בעניי� הבקרה
 . ה�כלפי

החל מהל% ...2009עוד בשנת "... נכתב כי 12.1.2012בתשובת רשות החברות הממשלתיות מיו� 
מטרת הקמתה של ...בדר% של הקמת יחידת פיקוח דיווח ובקרה, של שינוי המבנה הארגוני ברשות

יחידת הפיקוח היתה העצמת הפיקוח של רשות החברות על החברות הממשלתיות וכ� מיקודו 
וחברות , כי ביקורת חשבונאית מהווה כלי עיקרי בביקורת של חברות, יודגש... הפיקוחוייעולו של

__________________ 

 .129!124' עמ, "ההצגה בדוחות הכספיי	"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60 ·)2010 , ראו מבקר המדינה  45

מתו� הדוח ( מיליו� דולר 412מ עומדת על "תרת החייבי	 לתעשייה האווירית לישראל בעי, כ� לדוגמה 46
 ).31.12.2010!הכספי של החברה ל
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�חיזוק הפיקוח חייב העצמה של כל נושא הטיפול החשבונאי ברשות , על כ�. ממשלתיות בכלל
תפקידה להתריע על אי . רשות החברות היא המפקחת על חברות ממשלתיות:ומעל הכל...החברות

הרשות הוסיפה בתשובתה כי אי� בעמדה זו בכדי להעמיד את הרשות ". קונ�תקינויות ולפעול לתי
עוד הוסיפה בתשובתה ". מפקח על ביחס לכלל החובות המוטלות על החברות הממשלתיות"כ

בהיבטי ממשל תאגידי , ככל שהדבר נוגע לתפקידי הפיקוח, בעיקרו של דבר, הרשות עוסקת"...כי
הרשות הינה נדב% משלי� למוסדות החברה האמוני� על פי , ולא זו א� ז. של החברות הממשלתיות

נציי� כי יתרה ...ובראש ובראשונה דירקטוריו� החברה וועדת הביקורת, די� על הפיקוח על החברה
מתו% היק� מאז� , ח בסעי� חייבי� ויתרות חובה של חברות ממשלתיות" מיליארד ש�6בס% של כ

 ...".חס למאזני� ולהיק� הפעילות של החברותח אינה מהותית בי" מיליארד ש�170של כ

˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-6˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Î ‰ÂÂ‰Ó‰ È˙Â‰Ó ÌÂÎÒ Ì‰ Á-
10%‰�È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ˙Â¯ÎÂÓ‰ ·ÂÁ‰ ˙Â¯˙È ÏÏÎÓ  , Á˜ÙÏ ‰·ÂÁ ˘È ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ‡Ï‡

Ô‰ÈÙÏÎ ˙Â·ÂÁ· ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ¯˜·ÏÂ .È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰�
 ˙Âˆ¯Ó�· ˙Â·‚Ï Ô‰È˙Â„ÒÂÓÂ ÔÓˆÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙·ÂÁÓÂ Ô˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙ÈÁÙ‰Ï ÈÏ·Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ

Ô¯Â·Ú ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ·Â , ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ÔÏÂÙÈË ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ˙‡Â. 

‰ ÏÎ· ˙Â˘¯‰ Ï‰�Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙· ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ „ÂÚÂ ˙‡Ê Ú‚Â�
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ Í¯ÂÚ˘ ÛÂ‚Î ˙Â˘¯‰ „È˜Ù˙Ï . ÔÙÂ‡Â ˙Â·ÂÁ‰ ˙·ˆÓ

 È¯„‚· Ì‰ Ì˙ÈÈ·‚"ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ "˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ,˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Î , ˙ÂÈ¯Á‡· ÔÎ ÏÚÂ
‰Ê ÌÂÁ˙ ÏÚ Ì‚ Á˜ÙÏÂ ·Â˜ÚÏ ˙ÂÁ�‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯. 

 

 

 ל"מינהל הגבייה באג� החשכ

 מבנה מינהל הגבייה

למעט מיסי� (בחינת גביית חובות לממשלה "וגש לחשב הכללי דאז דוח של וועדה ל ה2005ביוני 
במסקנותיה העיקריות של הוועדה נכתב כי . ל"מינה החשכ)  הוועדה�להל� (את הוועדה ; )"ע"ושכ

הממשלה אינה פועלת כישות ; הטיפול בהליכי גביית החובות לממשלה ניכר בחוסר יעילות
בהיעדרה של יד מרכזית מכוונת שאמורה להנחות ולקבוע ;  הגבייהמשפטית אחת בביצוע הליכי

גור� ) של המשרדי� ושל המטה(הרי שביזור הטיפול בגבייה , כללי� במסגרת מדיניות אחידה
אמי� ועדכני של מצבת החובות , היעדר מידע מרכזי; לחוסר אחידות בדבר ולשיטות גבייה שונות

 .חייבמונע רישו� נאות של נכסי המדינה כמת

קיימת תמימות דעי� בקרב חברי הוועדה לגבי הצור% הבלתי נמנע בהקמת "עוד קבעה הוועדה כי 
אשר ינחה את המשרדי� במסגרת מדיניות ") מינהל לגביה "�להל� (גו� מטה מרכזי בחשב הכללי 

פ "גיבוש עקרונות וקביעת כללי טיפול אחידי� בהתאמה לסיווג החובות ומאפייניה� וע, מרכזית
המינהל לגבייה יושתת על מטה מצומצ� של בעלי ). גובה החוב וגיולו(הקדימות הנדרשת 

 ". מערכות מידע ונהלי�, כלכל�, עור% די�, רואה חשבו�, צוות מינהלה, מנהל: התפקידי� הבאי�

ל מאויש "מינהל הגבייה שהוק� באג� החשכ, 2011ספטמבר , נמצא כי במועד סיו� הביקורת
 �.  הלוואות וביטוח ממשלתי�שכפו� לממונה העוסק בשני תחומי� נוספי� ) ייהפקיד גב(בכלכל

איוש מצומצ� זה אמור לרכז בפועל את כל הטיפול בחובות בס% מיליארדי שקלי� למשרדי 
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לגבש כללי טיפול בחובות וליזו� קידו� פתרונות , להתוות מדיניות גבייה אחידה, הממשלה השוני�
 .ול הגבייה הממשלתיתמשפטיי� וטכנולוגיי� לייע

) ל" תשובת אג� החשכ�להל�  (13.11.11מיו� , מר ער� היימר, ל"בתשובתו של סג� בכיר לחשכ
אנו מסכימי� למסקנה במסגרת פרק זה לפיה מבנהו הנוכחי של מינהל הגבייה והאיוש "נכתב כי 

על התהלי% המצומצ� בו כדברי המבקר אינו מאפשר לו לתת מענה מלא בתחומי הפיקוח והבקרה 
ע� זאת נציי� כי מינהל הגבייה הינו גו� מטה . ידי משרדי הממשלה�והטיפול בגביית החובות על

להנחות ולבקר את משרדי הממשלה ופעולותיה� בכל הקשור לנושא גביית , שתפקידו לפקח
ליזו� תיקוני חקיקה על מנת לייעל את גביית החובות ולגבש עקרונות מדיניות , החובות לממשלה

ונהלי� לגבי אופ� גביית החובות והוא אינו בא להפחית מ� האחריות של משרדי הממשלה בכל 
בנוס� נציי� כי אנו בעיצומה של עבודת מטה לטובת הגדרה מחדש . הנוגע לגביית חובות כלפיה�

 ".של מבנה המינהל ותפקידיו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�È‡ ˙ÈÁÎÂ�‰ Â˙�ÂÎ˙Ó· ‰ÈÈ·‚‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘ ‰�·Ó‰ ‰�ÚÓ ¯„‚· Â
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È„È ÏÚ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜Ó . 

 

 מערכת לדיווחי חשבי�

ל ומעבירי� דיווחי� שוני� "החשבי� של משרדי הממשלה השוני� כפופי� מקצועית לאג� החשכ
�,  דיווח תקופתיי�על המינהל להגדיר מנגנוני"בהמלצות הוועדה נכתב כי . לגורמי המטה באג

יש לבחו� מדי תקופה שתקבע מדדי איכות מוגדרי� "וכי , "המטה ושירותי התמ%, ברמת המשרד
, ולאור� ייבח� ג� מעמד המרכז לגביית קנסות, לבחינת יעילות הביצוע של המינהל והגבייה בכלל

 ".אגרות והוצאות

Ï·˜ ˙¯˘Ù‡Ó‰ Ú„ÈÓÏ ˙�ÎÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ‡ ‰ÈÈ·‚‰ Ï‰�ÈÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� Ï˘ ‰�ÈÓ‡Â ˙¯„ÂÒÓ ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙Â·ÂÁ‰ ¯·„· ÌÈÁÂÂÈ„ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈÏ‰� ÂÚ·˜� Ì¯Ë

 È¯ÂÚÈ˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÏÚ ‰ÈÈ·‚‰ Ï‰�ÈÓÏ ÁÂÂ„Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ·˘Á‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰
ÌÈ¯„‚ÂÓÂ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ�ÓÊ· ÂÈ‚ÂÒÏ ·ÂÁ‰ ÈÙ˜È‰Â ‰ÈÈ·‚‰. 

". מערכת לדיווחי החשבי�"השתמש בל ל" החל אג� מערכות מידע בחשכ2010יצוי� כי בשנת 
 הכי� האג� מסמ% אפיו� של מערכת הדיווחי� וממנו עולה כי באמצעותה אפשר לעשות 2010בשנת 

להגביר את ; דיווח ממוחשב במתכונת אחידה לאחר הפעלת בדיקות קלט ושלמות: את אלה
החלי� את ל; מהימנות הדיווחי� המתקבלי� ממשרדי הממשלה השוני� ולהבטיח את שלמות�

. לאפשר תחקור בדיעבד והשוואת נתוני� לתקופות קודמות; הצור% בדיווחי� ובמעקבי� ידניי�
ל משתמש במערכת זו לצור% קבלת דיווחי� על אודות יתרות "כיו� החשבונאי הראשי באג� החשכ

 .מאזניות וכספיות שמשמשות להרכבת מאז� המדינה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ" ÏÂÚÙÏ Ï ˙·ˆ‰Ï"ÌÈ·˘Á‰ ÈÁÂÂÈ„Ï ˙Î¯ÚÓ " Ì‚
‰ÈÈ·‚‰ Ï‰�ÈÓ ˙Â˘¯Ï. 

ל יפעל לקידו� "החשכ. הערת המבקר בנושא מקובלת"בתשובתו של החשבונאי הראשי נכתב כי 
 ".יישו� מערכת דיווחי החשבי� ג� בגי� דיווחי מינהל הגביה
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 פרסו� מכרז לשירותי גבייה 

נכתב כי במהל% אותה השנה יפורס� מכרז  2009בתכנית העבודה של מינהל הגבייה לשנת  .1
עורכי . ל לשמור על נכסי המדינה וזכויותיה"כחלק ממאמצי החשכ, לעורכי די� העוסקי� בגבייה

הדי� שייבחרו במכרז אמורי� לתת למשרדי הממשלה שירותי� של גבייה משפטית ונקיטת הליכי 
ר% קידו� הטיפול בחובות הפעילות הזאת חיונית לצו. הוצאה לפועל נגד החייבי� לממשלה

פתיחת תיקי , סקירת המידע בתיקי� קיימי�, לרבות משלוח מכתבי התראה לחייבי�, וגביית�
, עיקולי�, 47חקירות יכולת, הגשת תביעות על סכו� קצוב, הוצאה לפועל בגי� שטרות והמחאות

  .תפיסה ומימוש נכסי� וכ� ניהול הליכי כינוס נכסי� ופירוק חברות

¯˜·Ó „¯˘ÓÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ ‰�È„Ó‰  , ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ Ì¯Ë
‰ÈÈ·‚‰ È˙Â¯È˘Ï. 

לקבלת הצעות להיכלל )  המכרז�להל�  (5/09'  פרס� מינהל הגבייה מכרז מס2009בשנת  .2
המאגר אמור לתת מענה לגביית ; 48במאגרי� של ספקי שירותי� לגבייה עבור משרדי הממשלה

וכ� יית� , ח" מיליו� ש10ח או גביית חובות שוטפי� מעל " מיליו� ש�50 מחובות עבר שסכומ� יותר
השירותי� שנדרשו היו גביית חובות על פי פקודת . המאגר מענה לגביית חובות קטני� מאלה

כמו כ� נכתב בתנאי המכרז כי ייתכ� שהספק יידרש לבצע שירותי טיוב של נתוני . 49)גבייה(המסי� 
 .שרדי הממשלה השוני� וחקירות לאיתור חייבי� או נכסי�החובות שיועברו אליו ממ

ומאותו המועד יכלו משרדי הממשלה ,  נשלחו הודעות לחברות שנבחרו במכרז2009בספטמבר 
למכרז לצור% קבלת הצעות מחיר ' המעונייני� לפנות אליה� על פי הכללי� שהופיעו בנספח א

 .50וביצוע של הלי% תיחור

נציגי מינהל . א השתמשו כלל בשירותיה� של החברות הזוכות במכרזהתברר כי משרדי הממשלה ל
 כי מאחר שהמכרז עסק רק בחובות שניתני� 2011הגבייה הסבירו למשרד מבקר המדינה ביולי 

לא השתמשו משרדי הממשלה , ובשל הלי% התיחור הנדרש) גבייה(לגבייה על פי פקודת המסי� 
 . בשירותי� אלו

הסוגיה קשורה קשר הדוק למצב הקיי� בכל הנוגע למבנה מינהל " כי ל נכתב"בתשובת אג� החשכ
כפי . הגבייה ולעובדה כי שירותי הלשכה המשפטית למינהל עמדו בשני� האחרונות בצמצו�

אנו בעיצומה של עבודת מטה לטובת הגדרה מחדש של מבנה המינהל הרצוי תו% , שהובהר
 ".התייחסות לסוגיית השירותי� המשפטיי� לפעילותו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ" ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ï
ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚÏ Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˙ÂÚ�ÂÓ‰ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ

‰ÈÈ·‚‰ ˙Â¯·Á ¯‚‡Ó· ˘Ó˙˘‰Ï . ÚÂˆÈ· ÈÏÎ Ï˘ Ì„˜‰· Ì˙‡ˆÓ‰Ï ‰�ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˘È
 ¯˘Ù‡ ‰È‰È Ì˙¯ÊÚ·˘ ÌÈ�Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙‡ ÚÈ˙¯‰ÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ . 

 

__________________ 

 .בדיקת איתנות	 הפיננסית של החייבי	 השוני	 ויכולת החזר החוב הנגזרת מכ�  47
 . משפטיי	מדובר בשירותי גבייה וטיוב נתוני	 של חובות שטר	 הגיעו לשלב של נקיטת הליכי	  48

. פקודה המסדירה את פעולות האכיפה והגבייה שרשאי	 לבצע משרדי הממשלה הפועלי	 במסגרתה  49
 .יצוי� כי חלק ממשרדי הממשלה אינ	 פועלי	 על פי פקודה זו

 .הלי� תחרותי בי� הספקי	 שיבצעו המשרדי	  50
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 שיתו� הפעולה בי� רשויות המדינה לגביית חובות 

. הטיפול בהליכי גביית החובות לממשלה מאופיי� בחוסר יעילות"במסקנות הוועדה נקבע כי 
התשתית המשפטית ככל ... הממשלה אינה פועלת כישות משפטית אחת בביצוע הליכי הגבייה

עוד קבעה ".  מענה להתמודדות ראויה והולמת והסיוע המשפטי הנית� רופ�שישנה אינה מהווה
ונית� , כי אי� כל מניעה בדי� ובחוק מלהקי� מאגר מידע של חייבי� וחובות לממשלה"הוועדה 

וזאת בכפו� למגבלות הקיימות בחוק הגנת , לשלב בו מידע ממאגרי מידע ממשלתיי� אחרי�
 ..".הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו

א נדרש לביצוע מבחני הכנסות למבוטחי� כדי לקבוע את זכאות� לקבלת גמלאות ובמקרי� "בטל
א מגבירה את "העברת מידע מרשות המסי� לידי בטל. מסוימי� א� לצור% חישוב סכו� הגמלה

לצור% ייעול , כמו כ�. א לגבי זכאות המבוטחי� לקבלת תשלומי גמלאות"יכולת הבקרה של בטל
נדרש מידע מרשות המסי� בדבר ממצאי ביקורות הניכויי� שער% , דמי הביטוח הלאומיהגבייה של 

מס ההכנסה וכ� אפשרות להטלת עיקולי� הדדיי� ממוכני� על יתרות זכות במס ההכנסה ובביטוח 
מ� הממצאי� הנוגעי� לביקורות " נכתב כי 52ב של מבקר המדינה57יצוי� כי כבר בדוח . 51הלאומי

 עולה שהעברת נתוני� על שומות מרשות המיסי� למוסד הייתה 2001�2005הניכויי� לשני� 
מאפשרת למוסד להגדיל את סכו� דמי הביטוח שהוא מחייב בה� את המעבידי� בעשרות מיליוני 

, שעל פי החוק ניתנה לו הסמכות לקבוע הסדר בתקנות, על המוסד ליזו� פנייה לשר הרווחה... ח"ש
, קי� תקנות בדבר סוגי המידע שהמוסד רשאי לקבל מרשות המיסי�ולהציג לפניו את הצור% להת

� ". ולבקשו שיתקינ

א מידע "שבה� דרש בטל, 2008�2010במרוצת הביקורת הזאת נמצאו תכתובות שונות מהשני� 
 ששלחה 21.2.10במכתב מיו� , כ% לדוגמה. מרשות המסי� על אודות הכנסות של מבוטחי�

י "עפ"נכתב כי , מר יהודה נסרדישי, למנהל רשות המסי�, יניסיניאסתר דומ' גב, א"לית בטל"מנכ
 � אושרה קבלת מידע לצור% קביעת 2009לחוק ההסדרי� לשנת ) 'ט (141וסעי� ) 24�21 (139סעי

, לחוק ביטוח לאומי'  א384תיקו� סעי� (זכאות לגימלה וכ� מידע לצור% קביעת חיוב בדמי ביטוח 
,  שחל� טר� הצלחנו לקבל מכ� את מה שקבוע בחוק אשר על כ�למרות הזמ�). ז"ותוספת לוח י

... שומות ניכויי�... חברות משפחתיות וחברות בית: נבקש% להסדיר העברת המידע בענייני� הבאי�
 ". בטוח לאומי, מ"מע, עיקולי� הדדיי� ממוכני� על יתרות זכות במס הכנסה... שומות עצמאי�

החובה לשמור בסוד מידע שהגיע לרשות "מסי� נכתב כי בתשובת החטיבה המשפטית של רשות ה
לא ) ממעסיק למשל(המס לפי חוקי המס נועדה להבטיח לנישו� כי מידע שנמסר על ידו או בעניינו 

חובה זו נועדה להבטיח . ÂÙÓ· ˜ÂÁ· ‰Ú·˜�˘ ˙ÈÏÎ˙Ï Â‡ ¯ÒÓ� ‰Ó˘Ï ˙ÈÏÎ˙Ï¯˘יימסר אלא 
א המידע יגיע לכתובת לשמה לא נית� לנישו� המוסר את הפרטי� הנדרשי� כי אי� חשש שמ

העברת מידע בי� המוסד לביטוח לאומי לרשות המיסי� מוסדרת בהוראת החוקי� ... המידע
נושא זה של העברת מידע בי� רשויות אלה .  ובמידה הנדרשתÂÁ· ÌÈ˘¯ÂÙÓ‰ ÌÈÎ¯ˆÏ˜, הרלבנטיי�

וכנית הכלכלית לשני� תיקוני חקיקה ליישו� הת(תוק� א% לאחרונה בחוק ההתייעלות הכלכלית 
 בו תוקנו הוראות העברת המידע בי� רשות המיסי� לבי� הביטוח �2009ט"תשס, )�2010 ו2009

�העברת מידע מרשות המיסי� למוסד לביטוח לאומי מוסדרת בסעי� ... הלאומי והוסדרו באופ� מקי
י� העברת הסעיפי� מאפשר.  א לחוק הביטוח הלאומי384לפקודת מס הכנסה ובסעי� ) ב (235

ומתאפשרת העברה של שלושה סוגי מידע לצור% ...  לגימלה˜·Â‡ÎÊ ˙ÚÈ˙ לצורכי ÌÈÂÒÓמידע 
·ÂÈÁ ˙ÚÈ·˜למסור רק את המידע המוגדר בסעיפי� אלו לצור% ...  בדמי ביטוח לאומי �ויודגש נית

י מידע שאינו עומד בתנא.  החבות כאמור לעיל ובמידה הנדרשתקביעת הזכאות או  קביעתתכליות
ÈÎ¯ÂˆÏ אי� סמכות למסירת מידע . הסעיפי� האמורי� אינו בר מסירה אלא בכפו� להיתר שר האוצר

__________________ 

 .א ולהפ�"ספי	 לבטלכ� תימנע החזרת כספי	 בגי� יתרת זכות מרשות המסי	 לנישו	 שחייב כ  51

' עמ, " חיוב מעבידי	 ועדכו� גמלאות!ביקורת ניכויי	 ", )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2006 , ראו מבקר המדינה  52
814. 
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˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚המליצה הוועדה , "עיקרי ההמלצות�מערכת המס"בוועדת טרכטנברג בפרק .  שנוצרו
על הקמת צוות בראשותו של מנהל רשות המיסי� להעמקת הגבייה בי� היתר תו% בחינת שימוש 

המלצה זו מונחת בפני הממשלה . ערכות המידע הממוחשבות המצויות בידי הממשלהנרחב במ
 ).ההדגשות במקור" (בשלב זה

והתקנות מכוחה ה� קובעות את דרכי ) גבייה(פקודת המיסי� "החטיבה המשפטית הוסיפה כי 
ת מיכו� אלקטרוני של העיקולי� הוכנס לאותה הפקודה בתיקו� שנכנס לתוק� במהל% שנ. העיקול

א% הוא מחייב קיומ� של מספר תנאי� לרבות )) גבייה( לפקודת המיסי� 8' תיקו� מס (2011
יצויי� כי מת� גישה ישירה לביטוח . מקבל העיקול' היערכות מתאימה של מטיל העיקול וצד ג

 ".הלאומי בהטלת עיקולי� למול נושי� אחרי� מעוררת טענה של העדפת נושי�

רשות המיסי� בישראל : באשר לשומת הניכויי�"ת נכתב כי בתשובת חטיבת שירות הלקוחו
א מעוניי� בביקורת רשות "בדיוק כש� שהבטל, א"מעוניינת בקבלת נתוני ביקורת הניכויי� של בטל

 �53"והעברת המידע משע, דיוני� בנושא זה ובהרכב המידע ואפיונו הסתיימו. המיסי� בתחו� זה
כוח אד� והמשאבי� העומדי� , יכולות הביצוע, ה בכפו� לתוכנית העבוד� אושרה �א "לבטל

� הינו גו� המהווה חלק אינטגראלי מרשות המיסי� וככזה עליו "למותר לציי� כי שע. �"לרשות שע
. לעמוד ראשית במטלות הקבועות בתוכנית העבודה ובהפניית המשאבי� לצרכי רשות המיסי�

�יחד ע� צוותי� של (ג� מול אג� התקציבי� כי בימי� אלה נדו� עניי� זה , למעלה מ� הצור% יצוי
 ה� באשר לאפיו� סופי של המידע וה� �המנסה לגשר על הפערי� האחרוני� בי� הצדדי� ) הצדדי�

� הועלה בפני "כי נושא העדר המשאבי� וכוח אד� בשע, לעניי� זה יצוי�. באשר לדרכי העברתו
ידע המבוקש בנושא חברות לגבי המ. אג� התקציבי� כחס� העשוי לפגוע בהעברת המידע

י הנתוני� שקיימי� בידי רשות "א עפ"סוכ� על העברת המידע לבטל, משפחתיות וחברות בית
 ".י תוכנית העבודה ובהקד�"� אמור לבצע בהקד� העברה זו עפ"המיסי� ושע

א למינהל הגמלאות שבמשרד האוצר "לית אג� הגמלאות בבטל" פנתה סמנכ2010באוקטובר 
המוסד משל� קצבאות זקנה ... להעברת קוב. מקבלי פנסיות מהאוצר 54מש% לבקשתיבה"וציינה כי 

תשלו� הגימלה להבטחת הכנסה מותנה במבח� . ע� השלמת הכנסה לקשישי� שהגיעו לגיל פרישה
הכנסות המבוסס ה� על מידע שאנו מקבלי� ממקורות שוני� וה� על מידע שהקשיש עצמו מוסר 

% ורק לצור% מבח� הכנסות לתובעי השלמת הכנסה ויאפשר תשלו� הקוב. ישמש א, אדגיש... לנו
התקבל האישור , 2011ספטמבר , יצוי� כי רק בסיו� הביקורת". גימלאות רק למי שזכאי לכ%

 .ממינהל הגמלאות להעברתו של קוב. זה

אנו מברכי� ותומכי� " נכתב �16.1.12מ, מר מרדכי אלישע, ל"בתשובתו של סג� בכיר לחשכ
ת המבקר לגבי שיתו� פעולה ע� משרדי ממשלה בכלל ולגבי העברת מידע בפרט ופועלי� במסקנו

מינהלת הגימלאות קיבלה את בקשת המידע של ביטוח לאומי באוקטובר ... ברוח זו בהתא� לחוק
ללא , י ביטוח לאומי"מינהלת הגימלאות איננה סוברנית להעביר מידע מסוג זה שהתבקש ע. 2010

... פ חוק הגנת הפרטיות" לאבטחת מידע ופרטיות במשרד האוצר כמתחייב עאישור מצד הועדה
אנו פועלי� מול ביטוח לאומי להסדרת אופ� , 2011כעת משנתקבל האישור מצד הועדה באוגוסט 

נושא זה הינו טכני ברובו וצפוי . לרבות אבטחת מידע והתדירות בה יועברו הנתוני�, העברת המידע
 ".להסתיי� בהקד�

 „¯˘Ó Ì„˜‰· ˘ÓÓÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
 Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰ ¯·„· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â�˜ÒÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡ È¯˘Ù‡‰

˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚ ÌÂÁ˙· ÌÈ�Â˘‰. 

__________________ 

  .שירות עיבודי	 ממוכני	 ברשות המסי	  53
 .2010הבקשה הראשונה נשלחה ביולי   54
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú‚ÂÙ ˙Â�Â˘‰ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ Ï˘ ¯„ÚÈ‰
˙ÏÂÎÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰  , Ì‰È˙Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙Ó ˜ÂÓÁÏ ÌÈ·ÈÈÁÏ ¯˘Ù‡Ó

˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡˘ ÌÈ˘�‡Ï ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ ‡È·‰Ï ÈÂ˘ÚÂ .¯ÂÓ‡Î , ÏÚ
 ÛÂ˙È˘ ˙¯„Ò‰Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰

ÏË· ÔÈ·Â ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰"‡. 

 

 ה"גבייה במערכת מרכבמודול ה

ה יש מודול גבייה "במערכת מרכב, לצור% ניהול חשבונאי מיטבי של החובות למשרדי הממשלה
מת� , לרבות תזכורות, מודול זה מאפשר ניהול שוט� של חובות).  מודול הגבייה�להל� (מיוחד 

 התשלו� הרחבת אמצעי, חישובי ריבית והצמדה, דיווח מפורט לגבי כל חייב וחיוב רלוונטי
בקרה , )שרת התשלומי� הממשלתי וכ� המחאות ומזומ�, כרטיסי אשראי, הוראות קבע(הנתמכי� 

ומעקב אחר הגבייה באמצעות אחזור דוחות ניהוליי� שוני� בחתכי� נרחבי� וכ� ביצוע התאמות 
 .בנק אוטומטיות

ש בה� פעילות לצור% ביצוע תכנית חלו. והטמעה ראשונית של מודול הגבייה נבחרו משרדי� שי
 . משרד התקשורת והמשרד להגנת הסביבה, למשל רשות המי�, ענפה בנושאי ניהול חובות וגבייה

מתכתובות שנמצאו במינהל הגבייה עולה כי בדיוני� שוני� הוצג שהמשרדי� האמורי� מתקשי� 
עוד עולה כי על א� . ה"לבצע את הלי% הגבייה עקב היעדרו של מודול גבייה מתאי� במרכב

בשנת , 2005 משנת � ובמשרד להגנת הסביבה 2004ה פועלת ברשות המי� משנת "שמערכת מרכב
 .ה במשרדי� אלו" הועלה הצור% לאפיי� ולהפעיל מודול הגבייה במרכב2009

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÓËÙÒ2011 , ÏÂ„ÂÓ „ÓÚÂ‰ Ì¯Ë ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ
Â¯Á·�˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï ‰ÈÈ·‚‰. 

תפיסת הפתרו� לגבי ניהול הגבייה משליכה על ההחלטה ביחס "ל כתב בתשובתו כי "אג� החשכ
למודול הגבייה וביחס להפניית חובות המשרדי� לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות ולא ביצוע 

 תפיסת עבודה ביחס לניהול 2011מינהל הגבייה גיבש במהל% שנת . הגבייה במשרד הממשלתי
במשרד הממשלתי ומיד לאחר מכ� הפניית הגבייה " רכה"ה ביצוע גבייה חובות המשרדי� שבמרכז

שתפיסת , ברי. למרכז לגביית קנסות כל אימת שהדבר נית� תו% יישו� מדורג של המהל%" הקשה"
 ".הצור% ביישו� מודול הגבייה במשרדי� השוני��אי/העבודה כאמור משליכה על הצור%

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È·‚‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ ˙È�Î˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ È„Î ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰È
 ÏÂÚÙÏÂ ˙Â·ÈÈÁÓ ˙Â‡¯Â‰· ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ ˙Î¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï

Â„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÏÎ· ‰˙ÚÓË‰Ï ,·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ ˙Â·¯Ï"‰ . 

 

 

 רשות האכיפה והגבייה

ות ההוצאה והיא מאגדת בתוכה את האחריות ללשכ, 2009רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 
ואת המרכז לגביית קנסות הפועל , �1967ז"התשכ, לפועל הפועלות מתוק� חוק ההוצאה לפועל

המרכז לגביית , על פי החוק. �1995ה"התשנ, אגרות והוצאות, מתוק� חוק המרכז לגביית קנסות
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קנסות של , קנסות מינהליי�, מוסמ% לגבות קנסות שהטיל בית משפט)  המרכז�להל� (קנסות 
והוא רשאי , סמכויות המרכז ה� נרחבות. אגרות בתי משפט והוצאות לטובת המדינה, רות משפטברי

�לדרוש מגו� ציבורי מידע על החייב או נכסיו וכ� רשאי לפנות , להטיל עיקולי� ולתפוס מיטלטלי
 .לבית המשפט בבקשות לעיכוב יציאה מ� האר. ולמינוי כונס נכסי� על נכסי החייב

 לחוק ההוצאה לפועל שתחולתה על 29' ה לתוקפה הוראת שעה בתור תיקו� מס נכנס2009במאי 
מטרת הוראת השעה הייתה לסייע הלכה למעשה בגבייה ". מסלול המקוצר"בקשות לביצוע חיוב ב

כשגובה החוב הפסוק אינו עולה על , פסקי די� ותובענות בסכו� קצוב, של חובות מסוג שטרות
 תיקו� זה הפנה מינהל הגבייה של משרדי הממשלה חייבי� בעלי יצוי� כי בעקבות. ח" ש10,000

מסלול "לגבייה באמצעות ה) כגו� אגרות חדרי מיו�(תמהיל חובות של סכומי� קטני� ורבי� 
 ".המקוצר

 

 המרכז לגביית קנסות

הוועדה התלבטה בסוגיית מעמד המרכז לגביית קנסות ומיקומה "בהמלצות הוועדה נכתב כי  .1
קיימת תמימות דעי� בי� חברי הוועדה כי אי� מקו� לכפל מערכות גבייה וכי . שלתיתבמערכת הממ

לעניי� . על הגו� המרכזי שיוק� לאגד בתוכו את כלל מערכות הגבייה באשר ה� תחת קורת גג אחת
, פ חוק והוכפ� לשר המשפטי�"אשר הוק� ע, זה סבורה הוועדה כי מעמד המרכז לגביית קנסות

אול� בתקופת . ש% לאחר הקמת גו� מרכזי בחשב הכללי ועד להוכחת יעילותוראוי שייבח� בהמ
יש להגדיר את הזיקה ומערכת היחסי� ע� המרכז לגביית , המעבר עד לביצוע גו� מרכזי שיוק�

 ".קנסות

יוכל המרכז ,  אישרו שר האוצר ושר המשפטי� כי על פי חוק המרכז לגביית קנסות2010בדצמבר 
אול� רק לאחר , )גבייה( של משרדי ממשלה שעליה� חלה פקודת המסי� לגבות את חובותיה�

כיו� ההצטרפות של משרדי הממשלה השוני� . אישור� של השרי� והחשבי� של משרדי� אלו
. להסדר הגבייה באמצעות המרכז היא וולונטרית ובלא שנקבעו הוראות ברורות ומחייבות בנושא זה

תתפות נציגי משרד האוצר ומנהלת המרכז לגביית קנסות  בהש2010בדיו� מנובמבר , כ% לדוגמה
במידה ונמסרו "הוחלט כי " ממשקי� שבי� רשות האכיפה והגבייה לבי� משרדי הממשלה"בנושא 

לא נית� יהיה להעביר תיקי� מאותו סוג חוב לגבייה בדר% , חובות לגבייה דר% המרכז לגביית קנסות
 ".כנגד החייב שתי מערכות גבייהזאת על מנת למנוע מצב בו יופעלו . אחרת

אי� ספק בחשיבות של פעולה מערכתית בקשר לסוגית ניהול "בתשובת רשות המי� נכתב כי 
גו� זה ג� . גו� זה יתווה מדיניות מקצועית ויסייע וייזו� פעולות בתחו�. החובות במשרדי הממשלה

ע� . לי% התהוות� קל וברוראול� החובות צריכי� להיות חובות שה, יכול לנהל גבייה של משרדי�
, חובות מורכבי� שהינ� פונקציה של משתני� רבי� לא יכולי� להיעשות על ידי גו� חיצוני, זאת

 ..."שכ� אי� הוא מכיר את מהות החיוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÈÚÈ· Ì˙ÈÈ·‚ ˘ÂÓÈÓÂ ‰�È„Ó‰ ˙Â·ÂÁ ÏÂ‰È� ˙ÈÈ‚ÂÒ
È„¯˘ÓÏ ˙Ú‚Â�‰ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰È‚ÂÒ ‡È‰ ˙Â¯È‰Ó·ÂÌÈ·¯ ‰Ï˘ÓÓ  , ˙Â·ÂÁ‰ ·Â˘ÈÁ Ì‰·˘

ÌÈ�Â˘Â ÌÈ·¯ ÌÈ�˙˘Ó ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Ú� Ì˙ÈÈ·‚Â . ÏÎ· ‰Î „Ú ‰Úˆ·˙‰˘ ˙¯ÊÂ·Ó‰ ‰ÈÈ·‚‰
‰ÏÈÚÈ ‰˙È‰ ‡Ï „¯˘ÓÂ „¯˘Ó , ‰Ú‚Ù�Â ‰�È„Ó‰ ¯Â·Ú ÌÈ¯ÎÈ� ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â·ÂÁ Â¯·Ëˆ‰

‰Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙ÏÂÎÈ . ˙Â˘¯ ÒÒ·Ï È„Î ˙Âˆ¯Á�· ÏÂÚÙÏ ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ
Á‡ ˙ÈÊÎ¯Ó˙ ; ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ÏÂÙÈË‰Â Ú„ÈÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÚÙ˙ ÂÊ ˙Â˘¯

Â˙ÈÈ·‚Â ·ÂÁ‰ È�ÈÈÙ‡Ó·˘ ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ‰�ÚÓ Ô˙È˙ ÍÎ ÍÂ˙·Â . 

עוד נמצא כי חסרה הנחיה מחייבת לאופ� הרישו� החשבונאי של חובות שהועברו לטיפולו  .2
שרדי הממשלה השוני� לא רק בהיעדרה של הנחיה חשבונאית זו עלולי� חשבי� במ. של המרכז
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ה� , לאמ. שיטות שונות לניהול חשבונאי אלא שג� ליצור רישו� חשבונאי כפול של אותו החוב
 .בספרי המרכז וה� בספרי המשרד

כיו� רשות האכיפה מנהלת את החייבי� שלה א% ורק "בתשובתו של החשבונאי הראשי נכתב כי 
 כלומר לא ייתכ� מצב של ניהול חשבונאי כפול ה� ,בספרי עזר ללא רישו� חשבונאי מלא של החוב

יחד ע� זאת אנו מקבלי� את הערת המבקר . בספרי המשרד הממשלתי וה� בספרי רשות האכיפה
 ".ונבח� את הצור% להוציא הנחיות נוספות בנושא

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ"Î˙ ˙‡¯Â‰ ÌÂÊÈÏ Ï" ÌÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÁ�‰ Ú·˜˙˘ Ì
È·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯·Ì‚ÂÂÈÒÂ ˙Â·ÂÁ‰ ‰·Â‚ ÔÈÈ�ÚÏ Ì , ÂÏÂÙÈËÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Â¯·ÚÂÈ ‰Ï‡Â

ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ .ÍÎÓ ‰¯˙È ,È‡�Â·˘Á‰ ÌÂ˘È¯‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È , ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ ¯È„Ò‰Ï
˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î ‰ÈË·È‰ ÏÏÎ ÏÚ ‰È‚ÂÒ‰. 

ה בשיתו� ע� החשב בימי� אלה פועלת רשות האכיפה והגביי"בתשובת רשות האכיפה נכתב כי 
, � שיחייב את משרדי הממשלה להפנות את גביית החובות שתוקפ� פג"הכללי לכתיבת נוהל תכ

מהל% זה נעשה בברכת שר המשפטי� הממונה על הרשות ובי� היתר . לטיפול המרכז לגביית קנסות
 ".בעקבות ביקורת זו

 

 

 סיכו

‰ ÌÂ˘È¯ ÈÎÈÏ‰· ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰�È„ÓÏ ˙Â·ÂÁ , ·˜ÚÓ‰ ÈÎÈÏ‰·
Ì˙ÈÈ·‚ ˙ÂËÈ˘·Â Ì�ÈÈ�Ú· ÁÂ˜ÈÙ‰Â . ÌÏÂ‰È�ÏÂ ˙Â·ÂÁ‰ ÌÂ˘È¯Ï ÌÂÈÎ ÌÈË˜��‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰

˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ Ô„·‡Ï ÌÈÓ¯Â‚Â ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙Â·‚Ï ‰�È„Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ‰˘˜ ÌÈÚ‚ÂÙ" Á
‰�È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂ È�Â˘‡¯‰ ·ÂÈÁ‰ „ÚÂÓÓ ¯·ÂÚ‰ ·¯‰ ÔÓÊ‰

Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÏÊ‡ ÏÚ „ÈÚÓÂ Ì˘ÂÓÈÓ·Â ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï ˙ÏÂÎÈ· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÂÙ Â˙ÈÈ·‚
„È ,Ì˙ÈÈ·‚· ˙Â�Ï˘¯ ÏÚ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Âˆ¯Á�·Â ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ˘¯„È‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
˙Â·ÂÁ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‰ÈÈ·‚ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎÂ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÈÈ�˜‰Ï . ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Â·È‰˜È˜Á È�Â˜È˙· Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ÂÚˆ ,ÌÈÏ‰�· ,˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ˙¯„‚‰· , ÌÂ‚È‡ È‡˘Â�·
 ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÚ ÏÈÚÈÂ „Á‡ ÈÊÎ¯Ó È�ÂËÏ˘ ÛÂ‚ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÊÂÎÈ¯Â ÌÈ·‡˘Ó‰

˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ,¯·„· ˙ÂÚ‚Â�‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˙¯ÈˆÈ È„Î ÍÂ˙ . ˙Âˆ¯Á�
‡ÈÏÈÓ Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ· ‰È˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ‰È„È· ˙˙Ï ‰¯ÂÓ‡ ÌÈÏ˜˘ È„¯

ÔÓÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ ÌÈ·¯ ÌÈÈÙÒÎ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ¯„Ò ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ˙Â�Â¯˙Ù
‰ÓÂÈ ;„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ‰ ˙‡ ÚÈ˙¯˙ ‰˘ÂÁ� ‰ÈÈ·‚ , ÁÈË·˙Â ˜ÂÁ‰ „Â·ÈÎÏ ÌÂ¯˙˙

ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ. 

 

 


