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 תדמור , מ"תפקוד בית הספר המרכזי למלונאות בע

 תקציר

הוא חברה ממשלתית )  תדמור או החברה�להל� (מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע
והיתר מוחזקות בידי ,  ממניות תדמור�68%המדינה מחזיקה בכ. 1961שהוקמה בשנת 

בית , ישולהחברה מפעילה תיכו� המכשיר נוער בתחו! אומנות הב. התאחדות המלונות
בד בבד ע! החלטת הממשלה להפרטת . ספר למבוגרי! להכשרה מקצועית ובית מלו�

הניהולי ומצב התשתיות של החברה בשני! , מצבה הכספי, 2005החברה בשנת 
 .האחרונות הל) והתדרדר

 

 פעולות הביקורת

בדק משרד )  מועד סיו! הביקורת�להל�  (2011 עד ספטמבר 2011בחודשי! מר( 
מדינה את הפעילות של תדמור ושל שלושה גופי ממשלה שיש לה! נגיעה מבקר ה

המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה; הבדיקה נעשתה במשרד התיירות. לפעילותו
 �להל� (ברשות החברות הממשלתיות : ובמשרד האוצר; )ת" משרד התמ�להל� (

ג, ובא, ) הדיור הממשלתי�להל� (במינהל נכסי הדיור הממשלתי , )הרשות
 .התקציבי!

 

 עיקרי הממצאי�

.  הפרטה להפריט את תדמורי החליטה ועדת השרי! לעניינ2005בספטמבר  .1
 הוא שינה �לא פעל בהתא! להחלטת הממשלה , הממונה על תדמור, משרד התיירות

ולחלופי� התנה את יישו! ההחלטה , את עמדתו בנוגע להפרטה בשני! מסוימות
לטת הממשלה או השהה את יישו! ההחלטה כדי בתנאי! חדשי! שלא הוזכרו בהח

 . במועד סיו! הביקורת טר! יצאה ההפרטה אל הפועל. שיוכל ללמוד את הנושא

החברה התקשרה ע! יז! פרטי לביצוע מיז! להכשרת ברמני! בלא שביקשה  .2
. �1975ה"התשל, כנדרש לפי חוק החברות הממשלתיות, את אישור הממשלה לכ)

מבקר הפני! חש, טעויות בניהול . יז! על הסכ! התקשרותהחברה לא חתמה ע! ה
, הדירקטוריו� ונציגי הרשות. ספרי החשבונות של תדמור העוסקי! במיז!

הסתפקו בדיווחי ההנהלה ולא יזמו בדיקה של , המשמשי! משקיפי! בדירקטוריו�
 . א, שמדובר במיז! מהותי מבחינת החברה, המיז!

ולפיה התקשרויות , נחיית היוע( המשפטי שלונמצא כי תדמור לא פעל לפי ה .3
עוד נמצא כי הרשות המליצה . ח יבוצעו באמצעות מכרז" ש200,000בסכו! של מעל 

ג! . א) לא עמדה על כ) שתיוש! המלצה זו" לערו) נוהל של חובת ניהול מכרזי!"
דירקטוריו� החברה לא הקפיד על כ) שתדמור תייש! את הנחיית היוע( המשפטי 

 .לצת הרשותואת המ
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 2011הוא החל לתמחר את חלק! רק בשנת , א, שתדמור מקיי! קורסי! עסקיי! .4
תדמור לא מנצל באופ� מיטבי את , כמו כ�. וחלק מהותי מה! אינו מתומחר כלל

 .דבר התור! למצבו הכספי הירוד, התיכו� והמטבחי!, תשתיות החברה ובה� המלו�

נ� מספקות מענה לסיכוני! הרבי! חלק מהבקרות בתדמור לוקות בחסר ואי .5
החתימה על . תדמור פועל ללא נהלי! מקיפי!, למשל. הגלומי! בתחו! פעילותו
ורואה חשבו� מבקר נמנע ממת� חוות ,  התעכבה�2010 ו2009הדוחות הכספיי! לשני! 

עוד נמצא כי המבנה הארגוני של תדמור . דעת בנושא הדוחות הכספיי! בשני! אלו
ההפרדה בי� ,  אחד ע! מגוו� פעילויותיו וע! מספר המועסקי! בואינו עולה בקנה

לא מבוצע שרשור חתימות, תפקידיה! השוני! של עובדי! בתדמור לוקה בחסר
1
 

 .ומערכת המחשוב בו ישנה ואינה עונה על צורכי החברה

דבר שפגע , 2012 ועד ינואר 2003ר משנת "דירקטוריו� החברה פעל ללא יו .6
משרדי התיירות והאוצר לא עשו די . רקטוריו� ובניהול החברהבתפקודו של הדי

 הדירקטוריו� ייחד את מרב זמנו 2009משנת , נוס, על כ). ר"מאמצי! למנות יו
לענייני! שוטפי! ולטיפול בחילופי ההנהלה ולא עסק בקביעת המדיניות הכללית של 

 .החברה ובתכניות פעולה לטווח הקצר ולטווח הארו)

נמצא כי למשרד התיירות , ד התיירות הוא המשרד הממונה על תדמורא, כי משר .7
 בתחומי! 2008�2011וכי מטרותיו ויעדיו לשני! , היה קשר רופ, בלבד ע! תדמור

שבה! פועל תדמור הוגדרו הגדרה רחבה ולא התייחסו באופ� ספציפי למטרותיו של 
 .תדמור

ובכלל זה נמצא כי א, , ת ע! תדמור"נמצאו ליקויי! בהתקשרות של משרד התמ .8
משרד , 2011שתקופת המכרז הקוד! להכשרה מקצועית הסתיימה בסו, אוגוסט 

 משרד 2011באוקטובר . ת לא נער) לכ) מבעוד מועד ולא פרס! מכרז חדש"התמ
 .ת חת! ע! תדמור על הסכ! הארכה לשנה נוספת"התמ

ויש בה! , 1961לא שופצו באופ� יסודי משנת , שבבעלות המדינה, מבני תדמור .9
א, שמשרד התיירות ומשרד האוצר ערי! לבעיות , בעיות בטיחות שלא טופלו

 .האמורות

 

 סיכו� והמלצות

טר! בוצעה , כשש שני! לאחר שהוחלט להפריט את החברה, במועד סיו! הביקורת
 �הביקורת העלתה ליקויי! מהותיי! בניהול ובתפקוד של תדמור . ההפרטה

ביל אותה ולפקח על פעילותה אינו מתפקד כנדרש ופעל ללא הדירקטוריו� שאמור להו
משרד התיירות פועל שלא לפי החלטת ההפרטה ובד בבד אינו עושה . ר שני! רבות"יו

וא, אינו משקיע מאמצי! ומשאבי! מתאימי! כדי לפתח את החברה , דבר לביטולה
ניי� ג! תהליכי הפיקוח והבקרה של הרשות בע. ולחלצה מהמשבר שנקלעה אליו

 . תדמור לא היו אפקטיביי! דיי! ולא תמיד הביאו לפתרו� הבעיות שהתגלו

נוכח הליקויי! נמנע . סדרי הבקרה בחברה לוקי! בחסר וחושפי! אותה לסיכוני!
על . �2010 ו2009רואה החשבו� מלחוות דעתו על הדוחות הכספיי! לשני! 

__________________ 

 . של הרשות1�2010בהתא� לחוזר דוחות כספיי�   1
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המתחייבי! כדי להבטיח הדירקטוריו� והנהלת החברה לנקוט ללא דיחוי את הצעדי! 
שיתוקנו הליקויי! שבגינ! נמנע רואה החשבו� מלחוות דעתו על הדוחות הכספיי! 

 .ובסדרי הבקרות ובממשל התאגידי

לנקוט את , ובראש! משרד האוצר ומשרד התיירות, על משרדי הממשלה הרלוונטיי!
ו כל הפעולות הנדרשות כדי לסיי! את הלי) ההפרטה או כדי לשנות החלטה ז

כדי , שבו החלה החברה, על משרדי! אלו לקד! תהלי) של הבראה, עד אז. בהקד!
, בד בבד. להעלותה על דר) המל) וכדי למצות את יכולותיה על פי אמות מידה עסקיות

על החברה והדירקטוריו� שלה לפעול בנחרצות לתיקו� הליקויי! החמורי! בתפקוד! 
 . שהועלו בדוח זה

 

♦ 
 

 מבוא

וערכו הכולל של התוצר המקומי ,  עובדי��150,000עסקו בענ� התיירות בישראל כ הו2010בשנת 
על פי הערכות של משרד התיירות . 2ח" מיליארד ש�13.2הגולמי שהופק בענ� בשנה זו נאמד בכ

את עיקר הכשרת כוח האד� לענ� . יהיה צור" להגדיל בעתיד את היק� כוח האד� המקצועי בענ�
 משרד �להל$ (המסחר והתעסוקה , כשרה מקצועית במשרד התעשייההמלונאות מבצע האג� לה

 ).ת"התמ

הוא חברה ממשלתית אשר התאגדה )  תדמור או החברה�להל$ (מ "בית הספר המרכזי למלונאות בע
 �להל$ (והתאחדות בתי המלו$ , ממניות תדמור) �68%כ (�52מדינת ישראל מחזיקה ב. 1961בשנת 

. משרד התיירות הוא המשרד הממונה על תדמור. ממניותיו) �32%כ (�24מחזיקה ב) ההתאחדות
תדמור הוק� כדי לשמש גו� ממלכתי מרכזי שיעסוק בהכשרה ובחינו" של כוח אד� לעבודה בענ� 

 עובדי� שכירי� �80בתדמור כ. תדמור פועל במבני� בהרצלייה שה� בבעלות המדינה. המלונאות
 . לאנסרי�� עובדי� פרי�70ועוד כ

, בהתאמה, ח" מיליו$ ש�19.5ח ו" מיליו$ ש�22 הסתכמו הכנסות תדמור בכ�2010 ו2009בשני� 
כנגד תדמור היו תלויות . בהתאמה, ח" מיליו$ ש�7ח וכ" מיליו$ ש�8והמאז$ של החברה הסתכ� בכ

לחברה חוב . ח" מיליו$ ש�10בהיק� כולל של כ, במועד סיו� הביקורת, ועומדות תביעות משפטיות
  .3תשלו� ארנונה�ח לעיריית הרצלייה בגי$ אי" מיליו$ ש�2.3ת בס" כשנוי במחלוק

בדק משרד מבקר המדינה את )  מועד סיו� הביקורת�להל$  (2011 עד ספטמבר 2011בחודשי� מר- 
הבדיקה נעשתה . הפעילות של תדמור ושל שלושה גופי ממשלה שוני� שיש לה� נגיעה לפעילותו

 �להל$ (ברשות החברות הממשלתיות : במשרד האוצרו; ת"במשרד התמ; במשרד התיירות
 .ובאג� התקציבי�)  הדיור הממשלתי�להל$ (במינהל נכסי הדיור הממשלתי ; )הרשות

 

 

__________________ 

 ).2010 (2011מדינת ישראל , משרד התיירות, מתו� מסמ� מדיניות תכנית עבודה  2
 .2011במחירי מר�   3
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 יישו החלטת הממשלה להפרטת תדמור

 חוק החברות �להל$  (�1975ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) א(ב59על פי סעי� 
. יט על הפרטת חברה ממשלתית בדרכי� המנויות בחוקרשאית ועדת השרי� להחל, )הממשלתיות

 לחוק החברות הממשלתיות נקבע כי הרשות היא הגו� האחראי לטפל בהפרטת חברות 54בסעי� 
הצעה להחלטת הפרטה תוגש לוועדת , לחוק החברות הממשלתיות) ב(ב59על פי סעי� . ממשלתיות

ות כי ראוי להפריט חברה ושו� שר א� סברה הרש. השרי� בצירו� חוות דעתה של הרשות בנושא
 ".תחווה הרשות את דעתה בעניי$ בתזכיר מנומק לשרי� ולוועדת השרי�", לא הציע זאת לממשלה

 ניסחה הרשות 2000בשנת  . החלה הרשות לבחו$ אפשרויות להפרטת תדמור1997מצע שנת אב
לדעת " צוי$ כי הצעת החלטה להפרטת תדמור כדי להגישה לוועדת השרי� לענייני הפרטה ובה

הרשות אי$ זה מתפקידה של המדינה לנהל חברה אשר עוסקת בתחו� ההכשרה למקצועות 
 בנושא הפרטת 4 התקבלה החלטת ממשלה2004באוגוסט . אול� ההלי" לא קוד�, "המלונאות

לרבות הסדרי� לשימוש , תדמור ובה נקבע כי ייקבע הסדר להשבת נכסי מקרקעי$ של תדמור
 מסרה 2005באוגוסט . וכ$ כי ייקבע הסדר למכירת מניות תדמור, עד ההשבהבמקרקעי$ עד מו

להצעה צורפו דברי . שהוכנה בשיתו� משרד התיירות, הרשות לשר האוצר הצעת החלטה מתוקנת
 בתחו� ההכשרה המקצועית למקצועות המלונאות בפרט ובתחו� �הסבר ובה� נימוקי� להחלטה 

לגרו� לרוכש לייעל את , בי$ השאר", רת הלי" ההפרטה היאומט, ענ� המלונאות בכלל יש תחרות
והחלטה זו ,  החליטה ועדת שרי� לענייני הפרטה על הפרטת החברה2005בספטמבר  ".החברה

 . 5) ההחלטה�להל$ (קיבלה תוק� של החלטת ממשלה 

מניות המדינה בחברה יימכרו כמקשה אחת בדר" של מכירה פרטית .  1:   להל$ עיקרי ההחלטה
לרבות חברות , תאגידי� ממשלתיי�.  2.   ל"למשקיע או לקבוצת משקיעי� מהאר- או מחו

לבד� או , במישרי$ או בעקיפי$, לא יורשו להשתת� בהלי" המכירה, ממשלתיות וחברות מעורבות
ובכלל , הרשות תוסמ" לבצע את כל הפעולות הדרושות לדעתה לביצוע החלטה זו.  3.   ע� אחרי�

בתיאו� ע� , לנהל)  ב.   (א� הדבר יידרש, ל לשינוי מסמכי ההתאגדות של החברהלפעו) א: (זה
. משא ומת$ ע� ההתאחדות למכירת מניותיה� במסגרת הלי" המכירה, החשב הכללי במשרד האוצר

 שני� תקופת השכירות של �15לפעול ע� החשב הכללי במשרד האוצר לכ" שתואר" ב)  ג(
$ לכלול בהסכ� השכירות תנאי ולפיו החברה מקבלת את הנכס וכ, מקרקעי$ המשמשי� את החברה

לשימושה כשוכרת למטרת הפעלת מלו$ ובית ספר למלונאות בלבד ולא תשתמש ולא תתיר שימוש 
לכלול בהסכ� המכר התחייבות של הרוכש להמשי" להפעיל את )  ד.   (בנכס לכל מטרה אחרת

להסמי" את הרשות לנהל את . 4. למבוגרי�החברה כעסק חי בתחומי ההכשרה המקצועית לנוער ו
במסגרת הלי" ההפרטה ייבחנו מכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי� .  5.   הלי" המכירה ולבצעו

  .בהחלטה לא נקבעו לוחות זמני� ליישומה .ולזכויותיה�

 :להל$ יפורטו פעולותיה� של הגופי� המעורבי� בהלי" ההפרטה

תקבלה החלטת הממשלה נקטה הרשות פעולות ליישו�  מאז ה:רשות החברות הממשלתיות .1
העבירה את כל מניות ; שינתה את מסמכי ההתאגדות של החברה בהתא� להחלטה: ההחלטה ובה$

חתמה ע� ההתאחדות על הסכ� למכירת מניותיה$ במסגרת הלי" ; המדינה לגו� מרכזי אחד
 קיבלה הערכת שווי ראשונית ;קיימה דיוני� להסדרת ניהול נכסי� המשמשי� את החברה; ההפרטה

יותר משש שני� לאחר , אול� במועד סיו� הביקורת. לגבי החברה וגיבשה טיוטת נוהל מכירה
עדיי$ , שהתקבלה ההחלטה ויותר מעשור לאחר שהרשות החלה לבחו$ אפשרויות להפרטת תדמור

__________________ 

 .2004 מאוגוסט 2464' החלטה מס  4
 .$4.9.05נייני הפרטה משל ועדת שרי" לע/ 25החלטה מח  5
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והיא , ה לא נחת� הסכ� שכירות כנדרש בהחלטת ההפרט�לא השלימה הרשות את הלי" ההפרטה 
 . 6השלמת ההלי"�לא הודיעה לממשלה על אי

 כי בשנה האחרונה היא קידמה נושאי� רבי� 2011הרשות השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
. החיוניי� להפרטה בשיתו� הגורמי� הרלוונטיי� על מנת לגבש מתווה חלופי למתווה ההפרטה

פני עצמו אלא אמצעי להבראת החברה ההפרטה אינה יעד העומד ב"הרשות הדגישה בתשובתה כי 
נוס� על כ" ". ולפיתוחה על מנת שתממש את יעודה בתחו� המלונאות התיירות והקולינאריה

 כי היא דרשה ממשרד התיירות להאי- את 2011השיבה הרשות למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 .זאתא" לא המציאה אסמכתאות שיאששו , תהלי" ההפרטה ולחלופי$ לפעול לביטולה

 ˙‡ Ì„˜Ï ˙�Ó ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙Â·ÈˆÈÏ ‚Â‡„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙Ë¯Ù‰ . Â¯Â˘‡Ï ·ˆÓ‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ÚÈ„Â‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ�

ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â�Â¯˙Ù ÏÚ ‰Ï ıÈÏÓ‰ÏÂ.  

 החברה  יישו� הלי" הפרטה מחייב שיתו� פעולה מלא מצד השר הממונה על:משרד התיירות .2
 ועד מועד סיו� הביקורת כיהנו במשרד התיירות שישה שרי 2005מספטמבר . בהלי" הפרטה

הגורמי� המקצועיי� במשרד התיירות שינו את עמדת� בנוגע , לאחר קבלת ההחלטה. תיירות
ולחלופי$ התנו את יישו� ההחלטה בתנאי� חדשי� שלא הוזכרו , להפרטה בשני� מסוימות

 .שהו את יישו� ההחלטה כדי שיוכלו ללמוד את הנושאבהחלטת הממשלה או ה

מר , ל משרד התיירות"ציי$ מנכ, ת והרשות"משרד התמ,  בדיו$ בי$ משרד התיירות2011באפריל 
ולמרות זאת הסכי� לבחו$ הפרטה במתווה של , כי ההפרטה צפויה לפגוע בהכשרה, נועז בר ניר

להפרטה במתווה של זיכיו$ בתנאי שהזכיינית ל משרד התיירות " הסכי� מנכ2011ביוני . $זיכיו
ולא רק (לאומית שתחו� עיסוקה העיקרי הוא הכשרת כוח אד� בתחו� התיירות �תהיה חברה בי$

עמדה זו נסמכת על מכתב . ובתנאי שהיא מכשירה כוח אד� ברמה גבוהה) בתחו� המלונאות
מסמכי� נוספי� התומכי� לא נמצאו . 2009לאומית אחת משנת �התעניינות ראשוני מחברה בי$

 . בבחירת המתווה המוצע

 ‰Ë¯Ù‰‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÌÂÈÓ˘ ‰ÙÂ˜˙· ˙Â¯ÈÈ˙‰ È¯˘ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ‰ÙÂÏÁ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ�
)¯ÙÒÓ· ‰˘È˘( ,„¯˘Ó· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘ ˙˘·Â‚Ó ‰Ú„ ¯„ÚÈ‰ , ˙„ÓÚ· ˙ÂÈ·˜Ú‰ ¯ÒÂÁÂ

‰ÚÂˆÈ·· ·ÂÎÈÚÏ ÂÓ¯‚ ‰Ë¯Ù‰‰ ÈÙÏÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó .ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚÙ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ˙Â¯
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘. 

 כי ההפרטה תצליח רק א� תשתיות 2011משרד התיירות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ולש� כ" , וכי תפקיד המשרד הוא להביא למצב זה ולרמת פעילות ראויה, החברה יהיו במצב ראוי

היות יותר החלטי משרד התיירות הוסי� בתגובתו כי עליו ל. נדרש לבצע תכנית הבראה של החברה
המשרד ער לכ" ויעשה . הוודאות פוגעת בתפקוד החברה�שכ$ אי, ותכליתי בנושא הפרטת תדמור

 .כל שביכולתו כדי לשפר זאת

 ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Â˙Ú„Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
È‡�˙ ˙ÚÈ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÚÂˆÈ· ˙‡ ÏÎÒÏ ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÈ˘„Á Ì .

ÔÈÙÂÏÁÏ ,‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÏË·Ï ˘È˘ ¯Â·Ò ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ì‡ , Â˙„ÓÚ ˙‡ ÒÒ·Ï ÂÈÏÚ
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ˜ÂÓÈ�· ,˙È„ÂÒÈ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙�Î‰ ÍÂ˙ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÌÂÊÈÏÂ . 

__________________ 

 .1449' עמ, "מ" חברה לפיתוח עירוני בע$ערי" "ראו בדוח זה בפרק על   6
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משרד . יכול לסייע בביצוע הלי" ההפרטה, בהיותו הלקוח העיקרי של תדמור, ת"משרד התמ .3
 2010בפברואר . דמור באמצעות הסכמי� שנתיי� ע� אופציה להארכהת רוכש קורסי� מת"התמ

 שעות לשנה במסגרת הסכ� מכירת 15,000ת והרשות לרכוש מתדמור "הסכימו עקרונית משרד התמ
לפעילות של הכשרה מקצועית בתדמור ולסייע " רשת ביטחו$"הדבר נועד לשמש מעי$ . המניות

מת$  .ות מסוימת לגבי ההכנסות הצפויות של החברהלהפרטה בכ" שיספק לרוכש הפוטנציאלי ודא
תוק� להסכמות אלו עשוי לסייע בייצוב מצבה הכלכלי של החברה ולהעניק לה ודאות מסוימת לגבי 

ת לא עיג$ בהסכ� בכתב את החלטתו העקרונית לרכוש "נמצא כי משרד התמ. תזרי� ההכנסות שלה
 .קורסי� מתדמור על מנת לתת להחלטה תוק� מחייב

 מיליו$ 5 כי הוא הסכי� עקרונית לשריי$ 2011ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
  .וזאת בתנאי שהנושא יוסדר ע� משרד האוצר, ח לשנה לקניית קורסי הכשרה מקצועית"ש

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È�Â¯˜Ú ÌÎÒ‰· È„ ÔÈ‡˘ ˙ , Â˙Â‡ Ô‚ÚÏ ÂÈÏÚÂ
ÌÂ˙ÁÂ ·Â˙Î ÌÎÒ‰· . ‰È‰È ÚÈÈÒÏÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ‰·ˆÓ ·ÂˆÈÈÏ ÌÂ¯˙Ï È„Î ÍÎ·

‰Ë¯Ù‰·. 

 ההסכ� בי$ הדיור הממשלתי ובי$ תדמור נדרש לש� מת$ :הרשות ותדמור, הדיור הממשלתי .4
בהחלטת הממשלה . ביטחו$ לרוכש הפוטנציאלי שיוכל להמשי" ולפעול במקרקעי$ לטווח ארו"

 המטרה היחידה שלשמה החברה שוכרת את הנכס נקבע כי הסכ� השכירות יכלול ג� תנאי ולפיו
נמצא כי . היא הפעלת מלו$ ובית ספר לנוער ולמבוגרי� בתחו� ההכשרה המקצועית במלונאות

א" ההלי" טר� , הדיור הממשלתי ותדמור דיוני� בעניי$, הרשות,  קיימו משרד התיירות2005משנת 
 .טר� נחת� הסכ� שכירות, נשא פרי ובמועד סיו� הביקורת

 כי הוא פעל ועודנו פועל לחתימת 2011הדיור הממשלתי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 .הסכ� שכירות

È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘˘ Í˘Ó·˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡˘ ¯ÂÓ„˙ÏÂ ˙Â˘¯Ï
˙Â¯ÈÎ˘ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ ÚÈ‚‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ�˘ . ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ˙Â�ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰

 ·Â˘ÈÈ Ì˘Ï ‰Ï˘ÓÓÏ˙˜ÂÏÁÓ‰. 

 התקיי� 2.1.2012ביו� " נאמר כי �13.2.12שהתקבלה ב, ר יובל שטייני-"ד, בתשובת שר האוצר
אשר בסיומו , מר דורו$ כה$, ל המשרד ומנהל רשות החברות הממשלתיות"מ מנכ"דיו$ בלשכת מ

כאשר הזוכה במכרז ישל� דמי שכירות , הוחלט לצאת למכרז למת$ זיכיו$ לניהול חברת תדמור
 ". הצעת החלטה כאמור תובא בקרוב לאישור הממשלה. ינהל הדיור הממשלתילמ

 

 

 פעילות החברה בצל הלי� ההפרטה

הפועל בפיקוחו של האג� , תיכו$ מקצועי בתחו� אומנות הבישול: בתדמור שלושה ענפי פעילות
ני� הלימודי� בתיכו$ נמשכי� שלוש ש.  תלמידי��160ובו כ, ת"להכשרה מקצועית של משרד התמ

הפועל , בית ספר להכשרה מקצועית; 7)ג"י(ובסופ$ נית$ להצטר� לכיתת המש" ) ב"י�'בכיתות י(
לימודי , ת המלמד את מקצועות המלונאות"בפיקוחו של האג� להכשרה מקצועית של משרד התמ

__________________ 

 .ב מכל בתי הספר לטבחות באר�"כיתת טבחות למתקדמי" שאליה מתקבלי" בוגרי כיתות י  7
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מינהל מלונאי בכיר וקורסי� מקצועיי� והשתלמויות מקצועיות בתחו� המזו$ ואומנות הבישול וכ$ 
שמקור ,  חדרי�58ובו " תדמור"מלו$ ; הקמת מסעדות וניהול$, סי� עיוניי� כגו$ הפקת אירועי�קור

ת הוא הלקוח העיקרי של "משרד התמ. ומכנסי� ואירועי�, מסמינרי�, הכנסותיו הוא מלינת אורחי�
תדמור הוא הגו� הממשלתי היחיד המקנה הכשרה .  מס" הכנסותיה מקור$ במשרד�35% כ�החברה 

 . עית לנוער ומבוגרי� בתחומי אמנות הבישול והתיירותמקצו

 ): ח"באלפי ש (2007�2010להל$ התוצאות העסקיות של החברה לשני� 

 השנה 2007 2008 2009 2010

 הכנסות  23,622 21,323 21,914 19,532

 תפעולי ) הפסד/(רווח 817 )452( )1,235( )2,767(

 * חוזרהו,  )1,759( )2,454( )4,821( )7,477(

 .יה השוטפותתההפרש בי, הנכסי" השוטפי" של חברה ובי, התחייבויו *

. ברווחיותה ובהו$ החוזר שלה, מהטבלה נית$ ללמוד על מגמת ירידה מתמשכת בהכנסות החברה
וברבעו$ זה ; מגמה זו נמשכת, 2011על פי טיוטת הדוחות הכספיי� הסקורי� לרבעו$ הראשו$ לשנת 

לרבות בשל , מצבה של החברה נגר� בשל מכלול גורמי�. ח" ש�586,000הפסד החברה מסתכ� בכ
 ).ראו להל$(ובשל ליקויי� בסדרי ממשל תאגידי , היעדר הנהלה במש" פרק זמ$ ארו"

ת "בסקרי� קצרי טווח וכ$ בסקרי� ארוכי טווח שביצע מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ, ע� זאת
 .ולי� מאלה של כלל הבוגרי� בענ� ההארחהנמצא כי שיעורי ההשמה של בוגרי תדמור גד

 

 הפעילות העסקית של החברה

1. Ì Ê È Ó8¯ Ë Ò ‡ Ó  ¯ · לחוק החברות הממשלתיות נקבע כי החלטות ) 9)(א(11 בסעי� : 
לרבות הקמת , וכי הקמת חברה, חברה ממשלתית המנויות בסעי� זה טעונות אישור של הממשלה

ובלבד , לביצוע פעילות כלכלית"יז� כהתקשרות הסעי� מגדיר מ. טעונה אישור של הממשלה, מיז�
 ". רכושה או התחייבויותיה, שיש בה כדי להשפיע באופ$ מהותי על רווחיות החברה

ע� יז� פרטי לשיתו� פעולה להפעלת בר ) בהסכ� שלא נחת� בכתב( התקשר תדמור 2003בשנת 
 ההפסד מפעילות הבר הרווח או, על פי ההתקשרות. שהוא מיז� להכשרת ברמני�, מאסטר תדמור

להל$ תוצאות פעילותה של . מאסטר נחלק בי$ תדמור למנהל השות� בבר מאסטר שווה בשווה
וכ$ תוצאות הפעילות של מיז� בר מאסטר ) הכוללת ג� את תוצאות הפעילות של המיז�(החברה 

 :9)ח"באלפי ש(

 השנה 2003 2004 2005 2006

 רווח מפעילות בר מאסטר 114 817 801 421

 ) לרבות רווחי בר מאסטר(מפעילות החברה ) הפסד/(רווח )683( )1,108( 534 1,308

 

__________________ 

 .כפי שהגדירה החברה  8
ח הטעויות בדיווח הכספי לנוכ. 2008 של מבקר הפני" של תדמור מאוקטובר 23' מתו� דוח סופי מס  9

הנתוני" . מידת הדיוק של הנתוני" מוטלת בספק, )ראו להל,(של המיז" שהתגלו בבדיקת מבקר הפני" 
 . 2005 מובאי" מהצעת החלטת הפרטה מאוגוסט 2003המתייחסי" לשנת 
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 . מהנתוני� עולה כי פעילות בר מאסטר השפיעה השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של תדמור

. בדק מבקר הפני� את פעילות המיז�, בהתא� לבקשת דירקטוריו$ החברה, 2008בספטמבר 
אשר השפיעו על ס" הרווח השנתי , ה$ בהכנסות המיז� וה$ בעלויותיו, יותבבדיקתו הוא חש� טעו
בעקבות סכסו" בי$ .  השות� לחברה וכי הסכ� השותפות עדיי$ לא נחת�תלחלוקה ועל התחייבויו

 להפסיק את פעילות 2009החליט תדמור ביוני , השותפי� בעניי$ חוב של המנהל השות� לתדמור
. בסכו� גדול,  יש יתרת חוב של השות� לתדמור�31.12.09י� לבהתא� לדוחות הכספי. המיז�

  .תדמור והשות� הגישו תביעות הדדיות בבית המשפט המחוזי

סדרי� כספיי� בשל ניהול לא תקי$ של מיז� בר � העלה הדירקטוריו$ חשדות לאי2009בשנת 
ברבעו$ ; הבתחילת אותה שנה החליט הדירקטוריו$ כי החשב יסיי� את עבודתו בחבר. מאסטר

לצור" איתור פעולות כספיות חריגות " שנעשה 10השלישי קיבל הדירקטוריו$ דוח ביקורת חקירתית
על , 2009בישיבתו בנובמבר , בעקבות פרסו� ממצאי הדוח החליט הדירקטוריו$". בניהול החברה

 . ל חדש" מונה מנכ2011בינואר ; ל"סיו� העסקתו של המנכ

˘˜È· ‡Ï ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‡ˆÓ�˘¯„�Î ÌÊÈÓ‰ ˙Ó˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰ , ÈÎÂ
ÔÎ ‰˘Ú˙ ÈÎ ˘¯„ ‡Ï Â„ˆÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ . ˙�˘Ó2003 ,ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÂÚÂˆÈ· ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ ,

 ˙�˘ ÛÂÒ „ÚÂ2008˙Â˘¯‰ È‚Èˆ�Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Â˜Ù˙Ò‰  , ÌÈÙÈ˜˘Ó ÌÈ˘Ó˘Ó‰
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ,ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ‰˜È„· ÂÓÊÈ ‡ÏÂ ‰Ï‰�‰‰ ÈÁÂÂÈ„· ,È˙Â‰Ó ÌÊÈÓ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ 

‰¯·Á‰ ˙�ÈÁ·Ó . ‰Ï‰�‰‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ˜Â„·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· È˙Â‰Ó ÈÂ�È˘ Úˆ·˙Ó˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ , ÏÚ ˙Â‡ÈÎ Á˜ÙÏ ˙Â˘¯‰ È‚Èˆ� ÏÚÂ

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á. 

 כי פעילות המיז� החלה בהיקפי� שאינ� 2011הרשות השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 פי המצגי� המוטעי� שהוצגו לדירקטוריו$ המיז� נשא רווחי� וא� הביא להקטנת וכי על, מהותיי�

וכי בהתא� , עוד הסבירה הרשות בתשובתה כי לא כל מיז� טעו$ אישור מהממשלה. הפסדי החברה
 .לא נדרש אישור הממשלה למיז�, מאחר שתנאי� אלו טר� נקבעו. לחוק נדרש לקבוע תנאי� לכ"

˘È‡Ï ÌÊÈÓ ˙‡·‰ ÔÈÈ�ÚÏ ÌÂ˘ ˙Â˘¯‰ ˙ËÈ˘Ï ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â
ÌÊÈÓÏ ‰Ï˘ÓÓ ¯Â˘È‡· ‰¯˜Ó ÌÂ˘· ˙·ÈÈÁ ‡Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á . ˙‡ ˙ÏÎÒÓ ÂÊÎ ‰˘È‚

˙Â¯·Á· ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰˜È˜Á‰ ˙ÈÏÎ˙ . ÚÂ·˜Ï ˘È ÍÎÈÙÏ
È‡ ÈÎ-Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ó ‰¯·Á ˙¯ËÂÙ ‰��È‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡�˙ ˙ÚÈ·˜ÌÊÈÓ ˙ÏÚÙ‰ .

Ì„˜‰· ˜ÂÁ· ÌÈ‡�˙‰ ˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÌÂÊÈÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ „·· „· . 

2. ˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙  חוק חובת �להל$  (�1992ב"התשנ, לחוק חובת המכרזי�) א (2 בסעי� :‰
, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובי$ או במקרקעי$... כל תאגיד ממשלתי"נקבע כי , )המכרזי�

אלא על פי מכרז פומבי הנות$ לכל אד� הזדמנות שווה , �או לרכישת שירותי, או לביצוע עבודה
 בתקנות 34תקנה .  בסייגי� המובאי� בחוק חובת המכרזי� ובתקנות שהותקנו מכוחו11"להשתת� בו

. מפרטת באילו מקרי� יינת$ לחברה פטור ממכרז, ) התקנות�להל$  (�1993ב"התשנ, חובת מכרזי�
� או יותר מכח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או אשר עשרה אחוזי"פוטרת חברה ) 4(34תקנה 

ע� . מקיו� מכרזי�" הזכות למנות עשרה אחוזי� או יותר מ$ הדירקטורי� שלה אינ� בידי המדינה
על גו� ציבורי להעדי� ביצוע התקשרות באמצעות הלי" , לפי העיקרו$ המנחה בדיני מכרזי�, זאת

__________________ 

 .מדובר בדוח שהכי, משרד רואי חשבו, המתמחה בביקורת חקירתית  10
 ".חברה ממשלתית"כ, בי, היתר, וגדר תאגיד ממשלתימ, במסגרת ההגדרות לחוק  11
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" וכדי לתת הזדמנות שווה למתמודדי� תחרותי כדי למקס� את התועלת הכלכלית הגלומה בכ
 .לתקנות בנוסח$ עתה) א(ב1הדבר א� בא לידי ביטוי בתקנה . בכוח

קיבלנו הנחיות "כי , מר שלומי נדיר, ל דאז" דיווח המנכ2009בישיבת הדירקטוריו$ במר- 
 אנו מחויבי� בעריכת מכרז וכ", ח שנתי" אל� ש200ש כי לגבי רכש העולה על סכו� של "מהיועמ

חוק חובת המכרזי� " הוצגה עמדת הרשות ולפיה 2010בדיו$ של ועדת ביקורת באוקטובר ". נהגנו
לאור המצב שקיי� בתדמור יש לערו" נוהל של חובת ] כי[אבל כולנו מסכימי� , לא חל על תדמור

 . 12"ניהול מכרזי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ , ÌÈ�˘·2009Â -2010 
Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ÌÈÈ˙�˘ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈ˙Â¯È˘Â ˙Â¯ÂÁÒ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰¯·Á‰ ‰˘Î¯-

200,000˘ "Á13)  ˙�˘· ‰¯·Á‰ ‰ÚˆÈ·˘ „Á‡ Ê¯ÎÓ ¯˘‡Ó ıÂÁ2009 .( ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
ÚˆÂ· ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜Ï Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯‰ ˙ˆÏÓ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

·Á‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ�‰ ÂÓ˘ÂÈÈ˘˙Â˘¯‰ ˙ˆÏÓ‰Â ‰¯ ,ÍÎ ÏÚ ‰¯ÈÚ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰Â. 

3. Ì È Ò ¯ Â ˜  ¯ Â Á Ó מקיימת , ת בסכו� אחיד" נוס� על הקורסי� שמממ$ משרד התמ:˙
 סוגי 14 היא קיימה 2009�2011בשני� . והיא הקובעת את מחיר�, החברה ג� קורסי� עסקיי�

�11 השתתפו 2010בשנת , 14 תלמידי� בכל קורס עסקי9�28 השתתפו 2011בשנת . קורסי� עסקיי�
נמצא כי החברה .  קורסי��24 תלמידי� ב10�22 השתתפו 2009 קורסי� ובשנת �18 תלמידי� ב30

וכי חלק מהקורסי� שכ$ תומחרו נפתחו א� שמספר , לא תמחרה את כל סוגי הקורסי� העסקיי�
 .תלמידיה� היה קט$ מזה המבטיח את רווחיותו

 נעשה תמחור לשבעה 2011 עולה כי עד שנת 2011מתשובת תדמור למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .סוגי קורסי�

 ¯ÙÒÓ Ì‰·˘ ÌÈÒ¯Â˜ ˜¯ ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ¯ÁÓ˙Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
Ì˙ÂÈÁÂÂ¯ ˙‡ ÁÈË·Ó ÌÈÙ˙˙˘Ó‰. 

 

 פעילות לפי תחומי� 

Ô Â Î È ˙ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù:לפי הרכב ,  תלמידי��20 התיכו$ יכול להכיל עשר כיתות שבכל אחת מה$ כ
יומה הראשו$ של שנת הלימודי� , �1.9.11ב. ג אחת"ב בכל מחזור וכיתת י"י�'שלוש כיתות י: הז

מספר קט$ בהרבה ממספר התלמידי� בכל אחת ;  תלמידי�40בתדמור ' למדו בכיתות י, ב"התשע
עלולה לסמ$ מגמת ירידה במספר ' ירידה במספר תלמידי כיתות י. 15משלוש השני� הקודמות

 .  בתיכו$התלמידי� הכולל

Ô Â Ï Ó ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù: $�50בחלק� לא התבצע שיפו- או חידוש במש" למעלה מ,  חדרי�58 במלו 
שיעורי תפוסת חדרי המלו$ , למשל: נמצא כי תפוסת החדרי� הלכה ופחתה במש" השני�. שני�

ושיעור תפוסת החדרי� במחצית הראשונה של , בהתאמה, �51% ו64% היו �2010 ו2009בשני� 

__________________ 

 .2010פרוטוקול ועדת ביקורת מאוקטובר   12
 .2010ח בשנת " מיליו, ש$3.87וב, 2009ח בשנת " מיליו, ש$3.45רכישות תדמור הסתכמו ב  13
 . 2011במועד סיו" הביקורת לא נמסרו למשרד מבקר המדינה נתוני" לגבי מספר קורסי" בשנת   14
 .בהתאמה, $40 ו66, 53, 67 הוא 2008$2011באחד בספטמבר בשני" ' ספר התלמידי" בכלל כיתות ימ  15
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, נוס� על כ". הכנסות החברה מהמלו$ פוחתות ע� השני�, כפועל יוצא מכ". 43%א  הי2011שנת 
 .תדמור לא אמד את העלויות לתפעול חדר במלו$

¯ Â Ó „ ˙  Ï ˘  Ì È Á · Ë Ó  בתדמור חמישה מטבחי� לשימוש המלו$ ולהכשרה של תלמידי :‰
 בי$ בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה לגבי שימוש במטבחי תדמור. התיכו$ ושל בית הספר

� בבקרי� ו67% נמצא כי שיעורי התפוסה הממוצעת בימי העבודה ה� 2010 לאוקטובר 2008ינואר 
 . בערבי�41%

 Ï˘ „Â¯È‰ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓÏ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ˜ÏÁ Ì‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈ˙˘˙· È˜ÏÁ ÏÂÚÙ˙Â ˘ÂÓÈ˘
‰¯·Á‰ . ÏÙËÏÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ È¯Ê‚ÓÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ Á˙�Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ

ÓÓ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯Ê‚Ó·Ì˙ÂÏÈÚÈ ¯ÂÙÈ˘ ÍÂ˙ „˜Â , ˙‡ ‚È˘‰ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÁÂÂ¯ ˙‡ ÌÒ˜ÓÏ È„Î
‰Ó˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ , Ô‰·Â" Ï˘ ÍÂ�ÈÁ·Â ‰¯˘Î‰· ˜ÂÒÚÈ˘ ÈÊÎ¯Ó È˙ÎÏÓÓ ÛÂ‚ ˘Ó˘Ï

˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· ‰„Â·ÚÏ Ì„‡ ÁÂÎ." 

¯ Â Ó „ ˙  „ ‚ � Î  ˙ Â Ú È ·  �9 תביעה בס" של למעלה מ16 בוגרי תדמור25 הגישו 2010 בשנת :˙
אי$ "וכי , בטענה כי לא נאמר לה� שהלימודי� בתדמור אינ� אקדמאיי�, ורח נגד תדמ"מיליו$ ש

נוס� על כ" הגישו תלמידי� . לצורכי עבודה בשירות הציבורי, ל"שלמדו בחו" שקילות לתואר
למרות . ח" מיליו$ ש�1.6 נגד החברה בסכו� מצטבר של כ17ועובדי� לשעבר של החברה תביעות
ג� העירייה דורשת מהחברה חובות , 2005 לתדמור משנת הסכ� הפשרה בי$ עיריית הרצלייה

, חלק� בגי$ מדידות עדכניות של המבני� של תדמור וחלק�, ח" מיליו$ ש�2.7ארנונה בסכו� של כ
 . שלא לפי הסכ� הפשרה, לטענת החברה

"‰ ‡ ¯ · ‰  ˙ È � Î ˙ : מר ,  ביקש מנהל הרשות2011בספטמבר , לנוכח מצבו הקשה של תדמור"
 שהציג לו 18"תכנית הבראה כלכלית"הדירקטוריו$ אישר . ברה להכי$ תכנית הבראהמהח, דורו$ כה$

שדרוג סדנת : שיישומ$ יביא לגידול ברווחי החברה" אסטרטגיות"בתכנית מוצעות כמה . ל"המנכ
שדרוג חניו$ והסבתו ; שדרוג אולמות אירועי�; הקמת חנות למכירת מזו$ וקונדיטוריה; בישול

ר "והפיכתו של תדמור למלכ; במלו$ וייעודה ללקוחות עסקיי�' ג קומה אשדרו; לחניו$ בתשלו�
 החל תדמור לייש� את תכנית 2011בסו� שנת . לטובת פעילות החברה) מוסד ללא כוונות רווח(

 .ההבראה

ת והרשות להירת� "משרד התמ, משרד האוצר,  כי על משרד התיירות2011תדמור השיב בנובמבר 
 כי היא 2011רשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר ה. לסייע לשיקו� החברה

פועלת באופ$ אינטנסיבי לגיבוש תכנית חירו� מידית ולגיבוש חלופות להסדרת מצב החברה בטווח 
 כי הוא מכיר בחשיבות 2011משרד התיירות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר . הזמ$ הבינוני

, תכנית אשר תכלול עידוד וסיוע בפתיחת קורסי תיירותובד בבד הוא מגבש , תכנית ההבראה
 .ח מתקציבו לצור" כ"" מיליו$ ש2מלונאות וקולינריה והציע תמיכה בס" 

˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó˙‰ „¯˘ÓÏ" ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·˘ ˙Â˘¯ÏÂ ˙
 ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ËÏÁÂ‰ Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘

Ú‰¯·Á‰ ˙Â·ÈˆÈ ÏÚ Â¯Ó˘ ‡Ï ÔÎÂ ‰Ë¯Ù‰‰ Ï . ÚÈÈÒÏ Ì‰ÈÏÚ ‰‡¯·‰‰ ˙È�Î˙ ‰¯˘Â‡˘Ó
ÚˆÂ·˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ‰¯·ÁÏ . 

 

__________________ 

 .34121$09$10א "תיק ת' מס, לבית המשפט המחוזי בתל אביב  16
 .לבית הדי, האזורי לעבודה בתל אביב ובבית המשפט השלו" בתל אביב  17
 . רטגיי" בחברהבדיקת כדאיות ובחינת ההשפעות של ביצוע שינויי" אסט  18
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 סדרי בקרה וממשל תאגידי בחברה

כולל עקרונות וכללי� החיוניי� לניהול זהיר של תאגידי� ומתייחס בעיקר " ממשל תאגידי"
: בי$ העקרונות שנכללי� בו. חלפעילות הדירקטוריו$ והנהלת החברה בתחו� הבקרה והפיקו

 )א2(19 של סעי� 16' יצוי$ כי במסגרת תיקו$ מס. נשיאה באחריות ודיווח, תלות�אי, שקיפות, משמעת
 .  הוספו בו עקרונות של ממשל תאגידי�1999ט"התשנ, בחוק החברות

יווח בקרה פנימית היא תהלי" שמתכנני� ומבצעי� ההנהלה והעובדי� כדי להבטיח את מהימנות הד
לחוקי� , את האפקטיביות והיעילות התפעולית שלה ואת הציות שלה להוראות, הכספי של החברה

לטפל בסיכוני� עסקיי� מזוהי� , בי$ היתר, מטרת הבקרה הפנימית היא. ולתקנות החלי� עליה
חלי� , בהיותו חברה ממשלתית, על תדמור. 19המסכני� את השגתו של כל אחד מהיעדי� דלעיל

כמו כ$ חלי� עליו הפרסומי� .  בנושא הדוחות הכספיי�1�2010, 1�2009 20שות ובה�חוזרי הר
 תק$ ביקורת �להל$  (21 של לשכת רואי חשבו$ בישראל93תק$ ביקורת : המקצועיי� הדני� בבקרות

93( ,22Coso 93תק$ ביקורת . 23קטנות שקבע מסגרת עבודה ליישו� מער" בקרה כולל בחברות 
 ותהליכי� ונהלי� פשוטי� �י� קטני� עשויי� לנקוט אמצעי� פחות פורמליימציי$ כי גופי� מבוקר

 . 24יותר להשגת יעדיה�

 ÌÈ�ÂÎÈÒÏ ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ˙Â˜ÙÒÓ Ô�È‡Â ¯ÒÁ· ˙Â˜ÂÏ ¯ÂÓ„˙· ˙Â¯˜·‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ�
‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÂÏ‚‰ ,‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙Â˘¯‰ È¯ÊÂÁ ÈÎÂ .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï : 

1. Ì È Ï ‰ . לקיו� מדיניות החברה ולמילוי הנחיות ההנהלה, בי$ היתר, ע נהלי� נועדו לסיי:�
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי הנהלי� שלפיה� פועל תדמור ה� חלקיי� בלבד וכתיבת� 

בית הספר והמלו$ ובנושא , הפעלת התיכו$, אי$ נהלי� בנושא תקציב. 2008החלה רק בשנת 
) ניהול סיכוני�(גבש נהלי� בנושא חוזר הרשות  החליט הדירקטוריו$ ל2009ביוני . התקשרויות

 2009בישיבה שקיימה הרשות בספטמבר . אול� הדבר לא נעשה, ולאשר אות� בישיבתו הבאה
היא הנחתה את תדמור להכי$ נהלי� , ל כספי� ודירקטורי� של תדמור"סמנכ, בהשתתפות החשב

 שהוגש לתדמור ולדירקטוריו$ , של מבקר הפני�26' בדוח מס, כמו כ$. באמצעות חברה חיצונית
, הועלה כי אי$ לתדמור נהלי� בנושא כוח אד� ובכלל זה נהלי� העוסקי� בשכר, 2010בינואר 

בדוח הובאה המלצתו של מבקר הפני� ולפיה על תדמור להכי$ . במקדמות ובהלוואות, בנוכחות
בישיבת ועדת .  אותהא" לא ייש�, ותדמור קיבל המלצה זו, נהלי� סדורי� בנושאי כוח אד� ושכר

 הוחלט כי עד סו� אותו חודש תפנה הנהלת החברה לכמה יועצי� חיצוניי� לש� 2010ביקורת ביולי 
 נדרש 2005 משנת 25א� שבתקנות החברות הממשלתיות. כתיבת נוהלי עבודה א" הדבר לא בוצע

, חברההדירקטוריו$ לקבוע נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופ$ הבחירה של פקידי� בכירי� ב
 . וג� על פיו החברה לא פעלה, דירקטוריו$ תדמור גיבש טיוטת נוהל בלבד

__________________ 

 . של לשכת רואי חשבו, בישראל93 בתק, ביקורת 42סעי/   19

 .1$2009חוזר דוחות כספיי" ; 1$2010חוזר דוחות כספיי"   20
והערכת סיכוני" המתייחסי" להצגה מוטעית , הבנה של הגו/ המבוקר וסביבתו, 93תק, ביקורת   21

 .מהותית
22  Coso ופי"  המאגד חמישה גיהוא ארגו, וולונטר(Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission American Accounting Association; Financial Executives 
International; The Institute of International Auditors; AICPA; ima)  ועוסק בשיפור איכות

מתו� אתר . צוניות אפקטיביות וממשל תאגידיבקרות חי, הדיווח הכספי באמצעות אתיקה מקצועית
Coso.org. 

23  Internal control over financial reporting-guidance for smaller public companies. 

 . של לשכת רואי חשבו, בישראל93 בתק, ביקורת 45סעי/   24
 .$2005ה"התשס, )כללי" בדבר אופ, בחירת פקידי" בכירי"(תקנות החברות הממשלתיות   25
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¯ÂÓ„˙Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÏ‰�‰ ˙‡ ÂÚ·˜ Ì¯Ë ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ , ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÔÎÏÂ
ÌÈÏ‰� ‡ÏÏ ËÚÓÎ . 

 כי בישיבת ועדת הכספי� של הדירקטוריו$ 2011הרשות השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
. חברת ייעו- לכתיבת נהלי�" בטווח הזמ$ המיידי"חלט שהנהלת החברה תבחר מאותו חודש הו

וכי , בפרוטוקול שצירפה הרשות צוינה החלטת הוועדה ולפיה ההתקשרות תיעשה בתו" שבוע
 . הנהלי� יוכנו עד סו� דצמבר

2. ‰ ¯ · Á ‰  Ï ˘  Ì È È Ù Ò Î  ˙ Â Á Â  בחוק החברות הממשלתיות מטיל על 33סעי�  :„
בחוק נקבע כי רואה . של חברה ממשלתית" לדאוג לעריכת דוחות כספיי�"ה הדירקטוריו$ את החוב

על פי תקני ביקורת מקובלי� לרבות תקני� שנקבעו בתקנות , חשבו$ יגיש דוחות כספיי� מבוקרי�
 .�1973ג"התשל, )דר" פעולתו של רואה חשבו$(רואי חשבו$ 

הדוחות , למרות זאת. נה העוקבת במר- בש31מועד הגשת הדוח השנתי הוא , על פי חוזרי הרשות
 .2011 הוגשו לרשות בנובמבר 2010והדוחות לשנת , 2011 הוגשו לרשות בפברואר 2009לשנת 

בי$ ,  נמנע רואה החשבו$ מלחוות דעה על הדוחות הכספיי��2010 ו2009בדוחות הכספיי� לשני� 
ת בכל הקשור למעקב נוהלי הבקרה הפנימית של החברה לקויי� במידה ניכר: היתר מסיבות אלה

החברה לא קיימה ; החברה לא ניהלה ספר נכסי�; לרישומי סחורה ולניפוקי סחורה, אחר סחורה
.  טר� יושמו27' מסקנות מבקר פני� בדוח ביקורת מס; קי� חוזרי�'מעקב מסודר אחר הטיפול בצ

 לעיכוב נמצא כי הנהלת החברה והדירקטוריו$ לא טיפלו כראוי בחולשות ובליקויי� שהביאו
 .בחתימה על הדוחות הכספיי� לשני� אלו ולהימנעות רואה החשבו$ כאמור

 ‡È·‰Ï È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜�Ï ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ
 È¯„Ò·Â ˙Â¯˜·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â�˜Â˙È˘Â Ì„ÚÂÓ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ˘È‚È ¯ÂÓ„˙˘ ÍÎÏ

È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ‰. 

3. Ì È È � È ·  ‚ ¯ „ ·  ‰ Ï ‰ �  המבנה הארגוני של חברה אמור לספק לה את המסגרת :‰
תדמור . 26הרצויה להשגת יעדיה תו" האצלת סמכות ואחריות בהתא� להיק� ולאופי של פעילותה

 והוא מקיי� מגוו$ רחב של 2010ח בשנת " מיליו$ ש�20מחזורו הכספי כ, 27מעסיק עשרות עובדי�
מאז ). ס"ששימש ג� כמנהל ביה(ל " ומנכ כללה הנהלת החברה רק חשב2009עד מאי . פעילויות

ל כספי� "סמנכ, לסירוגי$, נכללו בהנהלת החברה) ל החדש"מועד מינוי המנכ (2011ועד פברואר 
ל הוטל תפקיד הניהול על מספר מצומצ� מאוד "בפרק הזמ$ שבו לא היה לחברה מנכ. וחשב בלבד

 ארגוני מתאי� כאמור הוא אחד היעדר מנהלי� בדרג ביניי� במסגרת מבנה. 28של בעלי תפקידי�
 פעל הדירקטוריו$ 2012 ועד ינואר 2003יצוי$ כי משנת . הגורמי� לפגיעה בניהול התקי$ של החברה

 . והדבר הקשה עוד יותר את ניהול החברה, ר"בלא יו

‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ‰�Á· ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ‡ˆÓ� . ÌÂ„È˜ ÌÚ „·· „·
ÌÂ˘ÈÈÂ ‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰‰‡¯·‰ ˙È�Î˙  , ‰Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ

˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙ÈÏÂ‰È�‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ‰ÈÈÙÂ‡Ï . ÍÂ˙ ‰˘ÚÈÈ ¯ÂÓ‡Î È�Â‚¯‡ ‰�·Ó ıÂÓÈ‡ ÈÎ ÈÂ‡¯
˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ ˙Â�Â¯˜Ú ÏÚ ‰„Ù˜‰ , ÒÎ�Î ‰ÁÈ·˘‰ÏÂ ‰¯·Á‰ „Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î

‰�È„Ó‰ Ï˘ . 

__________________ 

 . לשכת רואי החשבו, בישראל, 93מתו� תק, ביקורת   26
 .לנסרי"$ פרי$70 עובדי" וכ$80כ  27
 . חודשי"$3ר ועדת הכספי" לתקופה של כ"ל הכספי" ויו"בראש" סמנכ  28



 1025 משרד התיירות

4. ¯ Î Ó  ‡ Ï Ï  ¯ È Î ·  È Ï Â ‰ È �  „ È ˜ Ù ˙ Ï  Ï Ú Â Ù ·  È Â � È ÓÊ: לאחר סיו� , 2009 במאי
. נותר בית הספר ללא מנהל, שכיה$ ג� כמנהל בית ספר, מר שלומי נדיר, ל החברה"עבודתו של מנכ

ת הוא שחובה לאייש את "אחד התנאי� שנקבעו בהסכ� ההתקשרות בי$ החברה למשרד התמ
תיכו$ ג� מנהלת ה, ת"על פי הצעת משרד התמ, מונתה 2010באוקטובר . תפקיד מנהל בית הספר

 . לממלאת המקו� של מנהל בית הספר

ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÎ ˘Ó˘Ó „·ÂÚ ‰·˘ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
„È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ . 

" מכרז מסודר" כי הוא מקבל את המלצת הביקורת ומתכנ$ להוציא 2011תדמור השיב בנובמבר 
 .לבחירת מנהל בית ספר קבוע

5. Ì È „ È ˜ Ù ˙  ˙ „ ¯ Ù  היא להפחית את הסיכוי שעובד 29מטרתה של הפרדת תפקידי�: ‰
. יהיה נתו$ במצב המאפשר לו ה$ לבצע טעויות או תרמיות וה$ להסתיר$ במהל" הרגיל של עבודתו

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי .  היא מזו$ ומשקאות30ההוצאה השנייה בגודלה בחברה
לאחסונה ולניפוקה ליחידות החברה הוא ג� הגור� היחיד , לת הסחורההאחראי לקב, מנהל המחס$

יצוי$ כי לא נמצא כל . המבצע את רכש המזו$ בשלמותו א� שמדובר בתפקידו של קניי$ החברה
 .ליקוי בעבודת מנהל המחס$

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙�ÈÁ·· ‡È‰ ÔÒÁÓ‰ Ï‰�Ó È„È ÏÚ ÔÂÊÓ‰ ˙˘ÈÎ¯" ˙„Â˜�
‰Ù¯Â˙ "‰¯˜·‰ È¯„Ò·‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ�Ù‰  , ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚÂ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰. 

6. ˙ Â Ó È ˙ Á  ¯ Â ˘ ¯  ה� 32 מטרת� של סדרי ממשל תאגידי המעוגני� בחוזר הרשות:31˘
לחייב ג� את דרגי הביניי� בחברות השונות לשאת באחריות לתחומי� ולפעולות שה� מופקדי� 

למעט מנהל ( המנהלי� בדרגי הביניי� 2010 בשנת מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי. עליה�
למבקר הפני� , סירבו לחתו� על הצהרה בדבר דיווחי� על תרמיות וליקויי� המיועדת להנהלה) אחד

מנהלי� בדרג ביניי� סרבו " ולפיו 2009סוגיה זו עלתה ג� בדוח דירקטוריו$ לשנת . ולדירקטוריו$
משרד ". למבקר פני� ולדירקטוריו$, וליקויי� להנהלהלחתו� על הצהרה בדבר דיווחי� על תרמיות 

לשת� , מבקר המדינה מעיר כי מצב זה משק� חוסר נכונות של מנהלי� בתדמור לשאת באחריות
  .פעולה כדי להבטיח את תפקוד$ התקי$ של מערכות הבקרה של החברה ולייש� סדרי ממשל תאגידי

7. · Â ˘ Á Ó  ˙ Î ¯ Ú Ó:עה על יכולתה של הנהלת החברה  איכות מערכת המידע בחברה משפי
. 33לקבל החלטות נאותות לצורכי ניהול וכ$ משפיעה על יכולתה של החברה לשלוט בפעולותיה

, המערכת פועלת באמצעות שרת יש$. אחת לכמה ימי�" נופלת"ו, מערכת המידע בתדמור מיושנת
נמצאו ליקויי� " כי  צוי2009$א� שבדוח דירקטוריו$ לשנת . אי$ אחרי� בנמצא, וא� הוא יתקלקל
מהעדר תוכנות וחומרות שיאפשרו בקרה ובדיקת שלמות ואמינות הנתוני� ... הנובעי� בחלק�

במועד סיו� , "ויכולת ניהול זרועות ממשקי� בכל התחומי� בהתאמה לארגו$ במבנה של תדמור
 .הביקורת טר� שיפרה החברה את מערכת המידע שברשותה

__________________ 

 .  של לשכת רואי החשבו, בישראל93בקרה הנדרשת על פי תק, ביקורת   29
 .אחרי הוצאות שכר  30
 בדרגות בכירות חותמי" על הצהרות מנהלי" בהתחשב בתפקידיה" וכגיבוי תהלי� בו מנהלי"  31

חותמי" על ההליכי" לה" , ואילו המנהלי" בדרגה בכירה פחות, להצהרות הכלולות בדוחות הכספיי"
 .ה" אחראי"

 . 1$2010' חוזר הרשות מס  32
 .  של לשכת רואי חשבו, בישראל93בקרה הנדרשת על פי תק, ביקורת   33
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 תפקוד הדירקטוריו�

1. „ ‰  · Î ¯ ‰Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È: בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי מספר הדירקטורי� 
וכי מספר הדירקטורי� מקרב עובדי המדינה לא יעלה על , בחברה ממשלתית לא יעלה על שני� עשר

ההתאחדות היא מבעלי , כאמור. שני שלישי� מכלל חברי הדירקטוריו$ שמונו לנציגי הממשלה
 . מנות דירקטורי� מטעמה לדירקטוריו$החברה ובמש" למעלה מעשור היא ביקשה ל

‰¯·Á‰ ÈÏÚ·Ó „Á‡ ‡È‰ ˙Â„Á‡˙‰‰˘ Û‡ , ˘ÓÓÏ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡È‰ ¯Â˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó·
ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ�ÈÓ Ï˘ Í¯„· ‰¯·Á‰ ÏÂ‰È�Ï ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ; ˙�˘ ÛÂÒ·2010 ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘ ‰�ÈÓ 

ÈÁÎÂ�‰ ,ÊÒÈÓ ÒËÒ'·Â˜È� ,‰ÓÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ È�˘ . 

2. Â È"Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ ‰ הדירקטוריו$ אחראי לבחור , וק החברות הממשלתיותעל פי ח: ¯ 
שר התיירות ושר האוצר . והבחירה טעונה אישור של השרי�, ר הדירקטוריו$"את אחד מחבריו ליו

 ע� הוועדה תלאחר התייעצו, ר הדירקטוריו$ של תדמור"ה� השרי� האחראי� לאשר את בחירת יו
 ).  ועדת שפני-�להל$ (לבדיקת מינויי� 

 פעל דירקטוריו$ 2012 ועד ינואר 2003שרד מבקר המדינה עולה כי בפרק הזמ$ שבי$ שנת מבדיקת מ
בתקופה זו הגישו השרי� הרלוונטיי� לוועדת שפני- שתי בקשות למינוי מועמדי� . ר"תדמור ללא יו

. ר בידי השרי�"באותו מועד מונה היו; 2012 אחת לא אושרה והשנייה אושרה בינואר �לתפקיד 
הפגיעה . ר לדירקטוריו$ נפגעו תפקודו של הדירקטוריו$ וכ$ תפקודו וניהולו של תדמור"ובהיעדר י

 . ל במש" למעלה משנה"מהותית במיוחד נוכח העובדה כי החברה פעלה בלא מנכ

3. ˙ Â È � Î ˙  ¯ Â ˘ È ‡ Â  ˙ Â È � È „ Ó  ˙ Ú È · עיקר ,  לפי חוק החברות הממשלתיות:˜
לקבוע ", "הכללית של החברה בתחו� מטרותיהלקבוע את המדיניות "תפקידיו של הדירקטוריו$ ה� 

לעקוב אחר יישו� , "מידי שנה תכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותכניותיה לטווח ארו"
נוס� על כ" מוטלת על הדירקטוריו$ החובה לדאוג לעריכת הדוחות . התכניות והתקציבי�, המדיניות

 . הכספיי� של החברה

ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ˙�˘Ó 2009 Â�ÓÊ ·¯Ó ˙‡ „ÁÈÈ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ 
‰Ï‰�‰‰ ÈÙÂÏÈÁ· ÏÂÙÈËÏÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ�ÈÈ�ÚÏ . Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙ÚÈ·˜· ˜ÒÚ ‡Ï ‡Â‰

‰ÏÂÚÙ ˙ÂÈ�Î˙·Â ‰¯·Á‰34ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ  . 

4. Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù : הפרוטוקולי� של ישיבות הדירקטוריו$ וועדותיו מלמדי�
 2009בישיבת דירקטוריו$ ביוני )  א:   (להל$ כמה דוגמאות. על ליקויי� בפעילות הדירקטוריו$

וא� שהאחריות ליישו� , למרות זאת. הובא לידיעת הדירקטוריו$ חוזר הרשות בנושא ניהול סיכוני�
 ד$ הדירקטוריו$ בכמה 2010מאז מר- )  ב(;   לא יוש� החוזר, החוזר מוטלת על הדירקטוריו$

ר הישיבה "הציע יו, במסגרת ישיבת דירקטוריו$, 2010באפריל . מישיבותיו בנושא הגירעו$ בתיכו$
 הציע דירקטור למנות צוות מצומצ� 2010בישיבה ביוני .  לבדיקת נושא זהתלהקי� ועדה ייעודי

;  במועד סיו� הביקורת עדיי$ לא מינה הדירקטוריו$ ועדה או צוות מצומצ� שיעסקו בנושא. לש� כ"
� החלטה ביצועית לגבי בעיות הבטיחות בבית הספר א� שהנושא הדירקטוריו$ לא קיבל שו)  ג(

הדירקטוריו$ לא פעל דיו למציאת פתרו$ ) ד(; הועלה לדיו$ בישיבות הדירקטוריו$ מפע� לפע�
חלק מהפרוטוקולי� של ישיבות ) ה(; לקידו� שיפו- המבני� של תדמור על א� הצור" הדחו� בכ"

 .הדירקטוריו$ אושרו באיחור ניכר

__________________ 

 . קבע דירקטוריו, החברה תכניות פעולה אחדות2009 שנת עד  34
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החל "ל החדש " התארי" בו נכנס לתפקידו המנכ2011 כי מינואר 2011ר השיב בנובמבר תדמו
, בבחירת מבקר פני� חדש לחברה, בהסדרת נוהלי החברה, הדירקטוריו$ לעסוק באופ$ אינטנסיבי

 ". הכנת תכנית הבראה וניסיו$ להכנת תכניות כלכליות ארוכות טווח לשיקומה הכלכלי של החברה

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ‰ÂÂ˙ÓÎ Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ˘¯„�Î „˜Ù˙ ‡Ï ¯ÂÓ„˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓÎÂ ˙ÂÈ�È„Ó . ˙‡ ËÂ˜�Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ

˘¯„�Î „˜Ù˙ÈÂ Â‡ÂÏÓ· ˘ÈÂ‡È ¯ÂÓ„˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ , È„Î
ÔÂ¯˙Ù Ì„˜ÏÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ· ‰�Â˙� ‡È‰˘ ¯·˘ÓÏ . 

5. Ì È È Â � È Ó  :) א  (Î � Ó  ˙ ¯ È Á ·"Ï:37ל בחברה ממשלתית מוסדר בסעי� " מינוי מנכ 
לאחר שהתייעצו בנושא ע� הוועדה , השרי� נדרשי� לאשר את המינוי. בחוק החברות הממשלתיות

 היוע-  של35נושא המינויי� בחברות ממשלתיות מוסדר בי$ השאר בהנחיה, כמו כ$. לבדיקת מינויי�
 נקבעו הנחיות בדבר אופ$ בחירת 200136בחוזר של רשות החברות משנת . המשפטי לממשלה

ובי$ היתר נקבע כי הדירקטוריו$ יקבע מראש מתכונת לבחירת , עובדי� בכירי� בחברות ממשלתיות
 . יקבע קריטריוני� לבחירה וינמק את בחירתו; ל לרבות הקמת ועדת איתור"מנכ

. ל"לא היה לתדמור מנכ, במש" שנה וחודשיי�, )ועד בכלל (2011 עד ינואר 2009מנובמבר , כאמור
הראשונה פעלה במש" תשעה : 37ל החדש בוצעה באמצעות שתי ועדות איתור"בחירת המנכ

, בעקבות זאת. הוא מש" את מועמדותו,  לאחר שהוועדה בחרה זוכה�ובסופו של דבר , חודשי�
 . ארבעה חודשי�הוקמה ועדת איתור שנייה שפעלה במש" 

נמצאו ליקויי� שוני� בפעולות ועדות , ל"נוס� על התמשכותו היתרה של תהלי" בחירת המנכ
לעיתי� , שלא לפי נוהל הרשות, הוועדה לא נימקה את כל הניקוד שנתנה למועמדי�: האיתור

סיכומיה האריתמטיי� היו שגויי� ולעתי� נית$ למועמדי� ניקוד שאינו עולה בקנה אחד ע� 
 .  שקבעה הוועדה עצמה�קריטריוניה

)·( Î � Ó  ˙ ¯ È Á ·"Ï Ú Â Ù ·  Ï : ל טעו$ אישור "לחוק נקבע כי מינוי מנכ) א(37בסעי�
 של 2001/1חוזר ).  ועדת הבדיקה�להל$ (השרי� לאחר התייעצות ע� הוועדה לבדיקת מינויי� 

עשה בנסיבות ל בפועל יי"מינוי מנכ, על פי החוזר. ל בפועל" ד$ בי$ השאר במינוי מנכ38הרשות
 . למש" פרק זמ$ מוגבל ובאישור מנהל הרשות, מיוחדות בלבד

 ¯·ÓËÙÒÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È· ÈÎ ‡ˆÓ�2010 ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÏ ¯ÂË˜¯È„ ˙Â�ÓÏ ËÏÁÂ‰ 
Î�Ó‰"Ï . ¯Â˘È‡ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˘˜È· ‡Ï ‰�˘ ‰˙Â‡ ¯·Óˆ„· Â˙�Â‰Î ÌÂÈÒÏ „ÚÂ Ê‡Ó

¯ÂÓ‡Î ÈÂ�ÈÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï‰�Ó. 

ועדת " כי בתקופה זו פעלה 2011 למשרד מבקר המדינה מנובמבר הרשות הסבירה בתשובתה
. ל"ולא ממלא מקו� מנכ, שלא נדרשי� לגביה הליכי אישור, המוסדרת בחוק החברות" ניהול

וכי ,  כי לא הוקמה ועדת ניהול2012תדמור השיב למשרד מבקר המדינה בינואר , לעומת זאת
בפועל פעל ; ע� לפע� בדירקטורי� אחרי�שנעזר מפ, האחריות לניהול הוטלה על דירקטור

 . ל"הדירקטור כמנכ

__________________ 

  של היוע� המשפטי לממשלה 6.5000הנחיה מספר   35
 .2001/1, מינוי עובדי" בכירי" על ידי הדירקטוריו,, חוזר הרשות  36
ובוועדת , בוועדת האיתור הראשונה כיהנו ארבעה דירקטורי". חברי ועדות האיתור ה" דירקטורי"  37

 .ייה כיהנו שישה דירקטורי"איתור השנ
 .2001חוזר מיולי   38
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 ˙Â¯·Á‰ È�È„ ÌÈÏÁ ¯ÂÓ„˙ ÂÓÎ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ È�È„Â ÌÈÈÏÏÎ‰ . ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ

Î�Ó ˙¯ÈÁ·Ï Í¯„ ‰ÂÂ˙Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰"Ï ,È� ˙„ÚÂÂÏ ¯ÂÎÊ‡ Â· ÔÈ‡ Í‡ÏÂ‰ . 

)‚( Ì È � Ù  ¯ ˜ · Ó  È Â � È Ó Ï  ¯ Â ˙ È ‡  ˙ „ Ú Â : 2011בישיבת דירקטוריו$ מפברואר 
ובמאי אותה שנה נקבעו קריטריוני� לניקוד מועמדי� , הוחלט על סיו� העסקתו של מבקר הפני�

ולאחר שסיימה את עבודתה ,  החלה את פעילותה בסמו" לתארי" זה39ועדת האיתור. לתפקיד זה
 . 2011והדירקטוריו$ אישר אותה ביולי , מלצתה על המועמד הזוכההעבירה לדירקטוריו$ את ה

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בחלק מהמקרי� הניקוד שנתנו חלק מחברי הוועדה 
 .  לא עלה בקנה אחד ע� כללי הניקוד שה� עצמ� קבעו�לקריטריוני� אובייקטיביי

 

 המלצות מבקר הפני� בנושא טוהר המידות

 הגיש מבקר הפני� לתדמור ולדירקטוריו$ טיוטה ראשונה וטיוטה 2011 ובפברואר 2010באוקטובר 
 ובה$ המלצה לפנות למשטרה לבדיקת כמה אירועי� שיש חשש שבמסגרת� 40שנייה של דוח ביניי�

. טר� הוגש דוח סופי היות שמבקר הפני� סיי� את כהונתו בחברה. בוצעה פגיעה בטוהר המידות
ה בשיתו� היוע- המשפטי של החברה הגישו למשטרה תלונות על שני ל הכספי� של החבר"סמנכ

בטיוטת דוח הביקורת השנייה . מקרי� שבה� התעורר חשד לכאורה לפגיעה בטוהר המידות
נמצא כי ועדת הביקורת קיימה . נושאי� אחרי� בתחו� טוהר המידות, נוס� על תלונות אלה, נכללי�

 . תה את ההליכי� שהיה עליה לבצעדיו$ חלקי בלבד בטיוטות הדוח ולא מיצ

 כי ועדת הביקורת והדירקטוריו$ 2011תדמור הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
החליטו כי מבקר הפני� החדש ישלי� את כתיבת טיוטת הדוח וע� הוצאתו הוא יועבר לדיו$ 

 . וליישו� על ידי האורגני� שהוזכרו

ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‡ˆÓÓ ˙ÏÏÂÎ ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË , ÏÚ ‰È‰ ‰ËÂÈË ¯„‚· ‰˙ÂÈ‰ Û‡ ÏÚ ÔÎÏÂ
‰È‡ˆÓÓ· ÏÙËÏ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰· ÔÂ„Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰. 

 

 

 מעורבות משרדי ממשלה בפעילותו של תדמור

 משרד התיירות

יעדי משרד התיירות בתחו� הכשרת כוח אד� במלונאות התמקדו בשני� האחרונות בפיתוח ההו$ 
 בהכשרת כוח אד� מקצועי חדש ובשיפור איכות כוח האד� ,האנושי ובעידוד התעסוקה בתיירות

באמצעות ארגו$ קורסי הכשרה וקיו� ירידי , בי$ היתר, היעדי� אמורי� היו להתממש. הקיי�
לרבות , יצוי$ כי הממשלה. כגו$ מורי דר" ומנהלי אתרי�, תעסוקה וקמפייני� במקצועות התיירות

 .  תדמוראינה מתקצבת את פעילותו של, משרד התיירות

__________________ 

 . ל תדמור"ועדת האיתור כללה שלושה דירקטורי� ואת מנכ  39
 ".עבודה מיוחדת בנושא תלונה שהוגשה "27' דוח מבקר הפני� מס  40
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 ÌÈ�˘Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ„ÚÈÂ ÂÈ˙Â¯ËÓ ÈÎ ‡ˆÓ�2008-2011 Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· 
¯ÂÓ„˙ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓÏ ÈÙÈˆÙÒ ÔÙÂ‡· ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÂ „·Ï· ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· Â¯„‚Â‰ ¯ÂÓ„˙ , ÈÎÂ

‰¯·ÁÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· „·Ï· ÛÙÂ¯ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ‰È‰ . 

 שר התיירות הנוכחי נכנס 2009 כי בשנת 2011משרד התיירות השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
וכי מאז פברואר , ובה� הכשרת כוח אד� בתיירות, לתפקידו וקבע ארבעה יעדי� אסטרטגיי� מרכזיי�

 .התחזק שיתו� הפעולה ע� החברה, מועד מינויה של עובדת המשרד לדירקטוריו$ תדמור, 2010

Î‰˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈ˙ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â‡�ÂÏÓ‰ ÌÂÁ˙· Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘ ,
˙Â¯ÈÈ˙‰ ÌÂÁ˙· È„ÂÚÈÈ ÌÂÁ˙ ‡Â‰˘ ,ÂÈ˙Â¯ËÓÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ‚Ë¯ËÒ‡‰ ÂÈ„ÚÈ ÔÈ· ÏÏÎ� . 

 

 ת ומשרד האוצר"משרד התמ

1. · È ˆ ˜ ˙ , ת מתוקצבת בתקנות תקציביות" פעילות ההכשרה המקצועית של משרד התמ:‰
גופי� מתבצעת באמצעות בחירת ה. ת"המשמשות לכלל ההכשרות המקצועיות של משרד התמ

עודפי� מחויבי� , התקציב בתקנה כולל את התקציב שנקבע בחוק. מכרזי� אחת לכמה שני�
 תקציביות שהמשרד קיבל עליו בשנה הקודמת א" תהעודפי� המחויבי� ה� התחייבויו. ושינויי�

 ):ח"באלפי ש(להל$ נתוני� על הרכב התקנות התקציביות . טר� שולמו

 בפעולות הכשרה מקצועיתהתקציב והביצוע 

ÌÈ¯‚Â·Ó ˙¯˘Î‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰ 

 ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰
˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· תקנה תקציבית 

 שנת התקציב *2011 2010 2009 *2011 2010 2009

 התקציב המקורי 4,240 6,731 6,120 3,029 3,820 1,956

41התקציב על שינוייו 62,042 76,922 102,178 13,537 15,158 17,960

 

10.89% 25.20% 22.38% 5.99% 8.75% 6.83% 

שיעור התקציב המקורי 
 מהתקציב על שינוייו

 ביצוע מצטבר 22,950 12,530 20,963 5,106 2,536 6,444

35.88% 16.73% 37.72% 20.52% 16.29% 36.99% 

מתו) התקציב (שיעור הביצוע 
 )על שינוייו

 )ל" חשכמתו) מערכת (8.1.12+ מעודכני� ל2011נתוני שנת  *

בי$ היתר , שיעור ביצוע התקציב קט$ בהשוואה לתקציב על שינוייו, כפי שעולה מ$ הטבלה
 :מהסיבות האלה

בפרסומ� ובביצוע� של כמה , ת אינו ערו" לטפל בעת ובעונה אחת בכתיבת�"משרד התמ )א(
מכרזי� להתקשרויות בתחומי� המתוקצבי� בתקציב ההכשרה המקצועית אלא מטפל בכל מכרז 

 .עקב כ" חל עיכוב בפרסו� המכרזי� להכשרה מקצועית ובביצוע�. בנפרד לפי סדר עדיפויות שקבע

__________________ 

התקציב על שינוייו כולל את התקציב המקורי בצירו- עודפי� מחויבי� ושינויי� נוספי� כגו, תוספות   41
 ., הסכמי� קואליציוניי� או גריעות בגי, קיצוצי�בגי
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היק� העודפי� המחויבי� בתקנות כאמור אינו משק� את ההתחייבויות הפעילות  )ב(
ת את הרכב סעיפי העודפי� " בדק משרד התמ2011לכ$ בשנת . בגי$ הכשרה מקצועית) הנמשכות(

 בגי$ קורסי� שעתידי� תומצא שנפתחו התחייבויו)  את התקציב המאושרהמרכיבי�(המחויבי� 
עקב כ" מדי שנה כלל סכו� . אבל לא סגר את ההתחייבויות של הקורסי� שלא נפתחו, להיפתח

העודפי� המחויבי� ג� את סכו� ההתחייבויות בגי$ קורסי� שאושרה פתיחת� א" לא נפתחו 
, ת"בשיתו� משרד התמ,  ביטל משרד האוצר2011בשנת , לנוכח תוצאות הבדיקה. בפועל

 מסכו� העודפי� �40%ח ששיעורו כ" מיליו$ ש�8.4 כאמור בסכו� כולל של כתהתחייבויו
ת את העודפי� המחויבי� בי$ " העביר משרד האוצר למשרד התמ2009�2010בשני� . 42המחויבי�

 העביר משרד האוצר 2011בשנת . יוני לאוגוסט והדבר גר� לקושי בקיו� ההכשרות המקצועיות
 . ת את רוב העודפי� כבר בפברואר"למשרד התמ

2. Ô Â Î È ˙  ˙ Ï Ú Ù ‰ Ï  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  Ì Î Ò  הסכמי� להפעלת תיכוני� השייכי� לרשתות :‰
 רק על ידי צד אחד 2000נחתמי� משנת )  רשתות�להל$ (המכשירות נוער מהבחינה המקצועית 

" היא שבהיעדר חפיפה בי$ תקופת שנת הסיבה לכ. ת"ואינ� נחתמי� על ידי משרד התמ) הרשתות(
ת שחתימה "חשש משרד התמ, )המתחילה בינואר(לשנת התקציב ) המתחילה בספטמבר(הלימודי� 

 . על ההסכ� בספטמבר תחייב אותו בתקציב אשר עלול לא להיות מאושר בינואר

 שבה� והישי�, ת הסביר למשרד מבקר המדינה כי יש כמה פתרונות להסדרת בעיה זו"משרד התמ
) בתקופת החפיפה בי$ שנת הלימודי� לשנת תקציב(הוא שההסכ� ייחת� לארבעה חודשי� בלבד 

שיטה זו פועלת ; ע� אופציה להארכת תקופת ההסכ� בשמונה החודשי� הנותרי� עד סו� השנה
 .ובמעונות היו�) ט"מה(היטב במכו$ הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע 

 מתאר" מאליו 2000 כי ההסכ� האחרו$ להפעלת תיכוני� משנת 2011ת השיב בדצמבר "משרד התמ
יחתו� עליו ג� חשב משרד " בימי� הקרובי�"ו, וכי לאחרונה חת� תדמור על הסכ� חדש, מדי שנה

 . ת"התמ

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,Ó˙‰ „¯˘Ó ˘¯„�˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ" ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ˙
¯ÂÓ„˙ ,Ó˙‰ „¯˘Ó Ì˙Á ‡Ï ÔÈÈ„Ú"‰ ÏÚ ˙ÌÎÒ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â�È‡ ¯·„‰

ÔÈ˜˙ . È„È ÏÚ ÌÂ˙Á ÌÎÒ‰· Ô‚ÂÚ˙ Ë¯Ù· È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘Â ÏÏÎ· ˙Â¯˘˜˙‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ,ÌÈÙ˜˙ ÌÈÓÎÒ‰ ÍÓÒ ÏÚ Úˆ·˙˙ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ È„Î. 

3. ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó  ‰ ¯ ˘ Î ‰ Ï  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  ˙ Î ¯ ‡ ‰  Ì Î Ò ‰  Ï Ú  ‰ Ó È ˙ Á ‰  „ Ú Â Ó: 
, ור במכרז להפעלת קורסי� להכשרה מקצועית בענ� ההארחההמועד שבו זכה תדמ, 2008משנת 

ההסכ� הוא ע� אופציה להארכה . ת בהסכמי� להארכת התקשרות זו"הוא מתקשר ע� משרד התמ
 .בשנתיי� נוספות

לאחר שפעילות ,  חודשי�8�1943 שני הסכמי הארכה נחתמו באיחור של 2008נמצא כי משנת 
 .  תארי" החתימהוכי בהסכ� אחד לא צוי$, ההכשרה החלה

4. Ê ¯ Î Ó  ˙ Î ¯ ‡ ת מכרז להפעלת קורסי הכשרה מקצועית " פרס� משרד התמ2008 בשנת :‰
בסו� באוגוסט אותה שנה נחתמו הסכמי� ע� הזכייני� לתקופה של שנה ע� . בענ� ההארחה

משרד , 2011א� שתקופת ההסכמי� עמדה לפוג בסו� אוגוסט . אופציה להארכה בשנתיי� נוספות
 לכל הזכייני� והודיע 2011ת ביולי "בעקבות כ" פנה משרד התמ. פרס� מכרזי� חדשי�ת לא "התמ

 פנה אג� להכשרה 2011רק ביולי .  לא נית$ יהיה לפתוח קורסי� חדשי�2011לה� כי מספטמבר 

__________________ 

לגבי כלל העודפי� ) ועד בכלל (2009ח שנוצרו עד שנת " מיליו, ש8.4מדובר בסגירת התחייבויות בס)   42
 .ח" מיליו, ש21+שסכומ� הכולל כ, שנוצרו בשני� אלו

 .2011ת� במר.  שנח1.9.09+31.8.10הסכ� פעילות חינוכית להכשרה מקצועית לנוער לתקופה   43
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ת לוועדת המכרזי� בבקשה לאשר את הארכת ההתקשרות ע� חלק "ופיתוח כוח אד� במשרד התמ
 . ה נוספת או עד שייבחרו זכייני� במכרז חדשמהזכייני� הקיימי� בשנ

 המשרד חת� על 2011 כי באוקטובר 2011ת השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "משרד התמ
 . הסכ� הארכה ע� תדמור לשנה נוספת

Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯" ÌÈÓÎÒ‰‰ ÌÂÈÒ È�ÙÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈÈ ˙
ÌÈ�ÈÈÎÊ‰ ÏÂÓ ,‰· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ È„Î˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰¯˘Î . 

5. · È · ‡  Ï ˙  Ê Â Á Ó ·  Ì È ¯ ‚ Â · Ó  ˙ ¯ ˘ Î ‰ Ï  Ì È Ò ¯ Â ˜ ‰  ¯ Ù Ò Ó  ˙ ˙ Á Ù ‰: 
ת הסיר את הפיקוח מקורסי� "משרד התמ, בהיעדר מנהל לבית הספר במש" כמה חודשי�

והדבר גר� להפחתה במספר הקורסי� להכשרת מבוגרי� במחוז תל אביב , שהתקיימו בתדמור
הפחתת מספר הקורסי� פגעה . 2010 לשניי� בשנת 2009י� בשנת  משישה קורס�שקיי� תדמור 

 . בהכנסותיו של תדמור

ל " כי ע� סיו� עבודתו של מנכ2011ת ציי$ בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "משרד התמ
ובכלל זה , הוא נאל- להפסיק את הפעילות בהכשרת מבוגרי�, ששימש ג� מנהל בית הספר, החברה

עוד ציי$ כי הקשר בי$ המשרד להנהלת החברה היה רופ� ורב . על קורסי� עסקיי�הסיר את הפיקוח 
 . וכי המשרד נהג באחריות וברגישות, הנסתר על הגלוי בכל הקשור במינויי� שנעשו בחברה

Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Ï‰�‰ ÌÚ ‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ ˙
ÓÈ‰ÏÂ Ô„ÚÂÓ· ˙ÂÈÚ· ¯Â˙ÙÏ È„Î ‰¯·Á‰ ¯ÈÒ‰Ï „¯˘Ó‰ ıÏ‡� Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓÓ Ô˙È�‰ ÏÎÎ Ú�

ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ . 

 

 טיפול בענייני מקרקעי
 שבשימוש תדמור 

שהיא מדינת , ואת בעלת הנכסי�, מעמדו של תדמור במקרקעי$ שבה� הוא פועל הוא כשל שוכר
 בשל חובות ארנונה גבוהי� של תדמור לעיריית 2005בשנת . מייצג הדיור הממשלתי, ישראל
סוכ� בי$ החברה למשרד האוצר כי המדינה תעביר הלוואת בעלי� לחברה ובתמורה , יההרצלי

 נמכרו מעונות לתלמידי� ונחת� הסכ� המסדיר את 2005בשנת . יימכרו מעונות שהפעילה החברה
ומשנת , לטענת תדמור ההסכ� נכפה עליו. מכירת� ואת נושא השכירות בי$ מדינת ישראל לתדמור

 :הדבר גר� להיווצרות בעיות בכמה תחומי�. תו וחדל לשל� דמי שכירות תדמור הפר או2007

1. ‰ ¯ È „  ¯ Î ˘  ˙ È È · למעט בפרק הזמ$ שבי$ ,  תדמור לא שיל� למדינה דמי שכירות:‚
כבר בדוח של משרד מבקר המדינה משנת . 2007 ועד סו� 2005מועד החתימה על ההסכ� בשנת 

ור גור� הפסד למדינה שאינה מקבלת תמורה בעד כל עיכוב בהחלטה על עתיד תדמ" צוי$ כי 200244
נעזרי� החברה והדיור הממשלתי ביועצי� , במש" ארבע שני�, 2007משנת ". הקרקע שבבעלותה

א" הלי" זה טר� , משפטיי� חיצוניי� בניסיו$ ליישב את המחלוקת בי$ החברה לדיור הממשלתי
 .נשא פרי

פנה תדמור ליוע- , 2011עולה כי בנובמבר אג� החשב הכללי ותדמור , מתשובת משרד התיירות
היוע- המשפטי לממשלה הנחה . המשפטי לממשלה לש� יישוב המחלוקת בינו לדיור הממשלתי

 .את מנהל הרשות לפעול ליישוב הסכסו"

__________________ 
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2. Ì È � · Ó ‰  ı Â Ù È ˘ Â  ˙ Â Á È Ë ·  ˙ Â È Ú  לא נעשה 1961 מאז הוקמה החברה בשנת :·
 2006משנת . שנבנו עוד לפני שהוקמה החברה, �מדובר במבני� ישני. שיפו- יסודי במבני� שלה

דוחות וסקרי� , על פי הזמנת�, למשרד התיירות ולדיור הממשלתי לסירוגי$, ואיל" הוגשו לתדמור
 2008ת ע� תדמור משנת "בהסכמי� של משרד התמ, כמו כ$. ששיקפו בעיות בטיחות חמורות

ייב תדמור להחזיק לצור" זה במבני� התח, להפעלת קורסי� של הכשרה מקצועית למבוגרי� ולנוער
ת היו ערי� "א� שגורמי� באג� הכשרה מקצועית במשרד התמ. העומדי� בסטנדרדי� בטיחותיי�

ת האחראי� לחתו� על "ה� לא הביאו את הדבר לידיעת הגורמי� במשרד התמ, לסכנה הבטיחותית
 מיליו$ �10ו� של כ הקצה משרד התיירות תקציב לשיפו- בסכ2009בשנת . הסכמי� מול תדמור

אול� השיפו- לא בוצע מאחר שהדיור הממשלתי התנה את תיקו$ הליקויי� בחתימה על , ח"ש
 .הסכ� שכירות

 כי האחריות הבלעדית לתחזוקת 2011הדיור הממשלתי השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 .  התומכת בגישה זו�45"המבני� שברשות החברה חלה עליה וא� ציר� הוראת תכ

3. ˙ Â � Â Ú Ó ‰  ˙ ¯ È Î Ó: החזיק תדמור במבני� ששימשו למעונות לתלמידי� 2005 עד שנת 
וכ" אפשרו את השתלבות� וקליטת� של תלמידי� מכל , במסגרת הכשרה מקצועית) מבוגרי�(

,  בגלל הקושי של תדמור לפרוע את חובותיו בגי$ ארנונה לעיריית הרצלייה2005בשנת . רחבי האר-
הדיור , לאחר שתדמור יפנה את המעונות, על פי ההסכ�. דיור הממשלתינחת� הסכ� בינו ובי$ ה

נמצא כי ההחלטה על . ח" מיליו$ ש3.4הממשלתי ימכור אות� ויעביר לתדמור הלוואת בעלי� בס" 
וכי משרד האוצר והחברה לא דנו בהשפעות מכירת , מכירת המעונות לא התבססה על עבודת מטה

 . המעונות על ציבור התלמידי�

Ó‰¯·Á‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ÁÎÂ� ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ È¯˘Ù‡‰ , ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÔÎÂ

 ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ‰ ÈÂˆÈÓÂ ‰�È„Ó ÒÎ�Î ÂÎ¯Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï ‰�·Ó‰ ıÂÙÈ˘Ï Ì„˜‰·
ÂÏ˘ ,ÔÈÈ�Ú· ÍÂÒÎÒ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ „·· „·Â˙Â¯ÈÎ˘‰ ÌÎÒ‰  .È‡- ˙Ó¯Â‚ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚

˙È‡�ÂÏÓ‰ ‰¯˘Î‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈË¯Ù ¯ÙÒ È˙· ÔÈ·Â ¯ÂÓ„˙ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁÏ .  

 

 

 סיכו�

 ˙�˘·2005¯ÂÓ„˙ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰  .‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ Ê‡Ó , Ì¯Ë˘
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ‰Ó˘ÂÈ ,È‡ ¯ÂÓ„˙· ˙¯¯Â˘-˙Â‡„Â ,„ÈÓÂ ÍÏÂ‰ ÂÈ˙ÂÈ˙˘˙ ·ˆÓ¯„¯ ,

Ú¯Â‰ ÈÙÒÎ‰ Â·ˆÓÂ ÈÂ˜Ï ÂÏÂ‰È� . ˙‡ ‡ÏÓÓ ‡ÏÂ ˘¯„�Î „˜Ù˙Ó ‡Ï ¯ÂÓ„˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„
„ÂÚÈÈÂ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓÎÂ ˙ÂÈ�È„Ó ‰ÂÂ˙ÓÎ  . ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÁÎÂ�

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˘˜‰ , ¯·ÓËÙÒ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯˘È‡2011 ÏÂÚÙÏ ÏÁ‰Â ‰˙‡¯·‰Ï ˙È�Î˙ 
‰ÓÂ˘ÈÈÏ . 

· ÌÈ˜ÂÏ ‰¯·Á· ‰¯˜·‰ È¯„ÒÌÈ�ÂÎÈÒÏ ‰˙Â‡ ÌÈÙ˘ÂÁÂ ¯ÒÁ . ‰‡Â¯ Ú�Ó� ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ�
 ÌÈ�˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏÓ ÔÂ·˘Á‰2009Â -2010 . ˙Ï‰�‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ

 Ì�È‚·˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â�˜Â˙È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜�Ï ‰¯·Á‰
Ò·Â ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏÓ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ú�Ó�È„È‚‡˙‰ Ï˘ÓÓ·Â ˙Â¯˜·‰ È¯„. 

__________________ 
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 Í¯„ ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î ‰‡¯·‰‰ ÍÈÏ‰· ÚÈÈÒÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰�È„Ó‰ Ï˘ ÒÎ� ‰˙ÂÈ‰· ÍÏÓ‰ . ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ¯ÂÓ„˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰

 ÏÂ˘È·‰ ˙Â�Ó‡ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ¯‚Â·ÓÏÂ ¯ÚÂ�Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ‰�˜Ó‰ „ÈÁÈ‰ È˙Ï˘ÓÓ‰
Â ˙Â¯ÈÈ˙‰Â‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ÂÈ¯‚Â· Ï˘ ÁÏˆÂÓ‰ Ì·ÂÏÈ˘ ÁÎÂ� ÔÎ . ÏÂÚÙÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

‰¯·Á‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ¯˙Ï‡Ï ,‰Ë¯Ù‰Ï „‚�˙Ó ‡Â‰ Ì‡Â , ÂÈÏÚ
‰ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏ .Ë¯ÙÂ‰ ‡Ï ¯ÂÓ„˙ „ÂÚ ÏÎ , ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ,˙‡ ˘ÓÓÏ Ì„˜ÏÂ ‰· ÌÂÏ‚‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ‰ 
Â· ‰�Â˙� ‡È‰˘ ¯·˘ÓÏ ÔÂ¯˙Ù. 

 



 

 


