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 רשות ניירות ער� ובנק ישראל

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ברשות ניירות ער� ובבנק ישראל נבדקו סדרי ההתקשרויות ע� יועצי� 
בי� היתר נבחנו התקשרויות ע� יועצי� שבוצעו בפטור ממכרז . חיצוניי�

בדיקות השלמה נעשו במשרד . והסדרי� למניעת ניגודי ענייני� ע� יועצי�
 . האוצר

 

 יועצי� התקשרויות ע� 

 תקציר 

ה� תאגידי� שהוקמו )  הבנק�להל� (ובנק ישראל )  הרשות�להל� (רשות ניירות ער� 
, וחוק בנק ישראל, ) חוק ניירות ער��להל�  (�1968ח"התשכ, על פי חוק ניירות ער�

, שני הגופי� כפופי� לחוק חובת המכרזי�).  חוק בנק ישראל�להל�  (�2010ע"התש
�ג"התשנ, ולתקנות חובת המכרזי�, )חוק חובת המכרזי� �להל�  (�1992ב"התשנ
הבנק , לצור� פעילות� השוטפת).  תקנות חובת המכרזי� או התקנות�להל�  (1993

 ). יועצי� חיצוניי��להל� (והרשות מסתייעי� בשירותיה� של בעלי מקצוע מומחי� 

 

 פעולות הביקורת

פעילות הבנק והרשות  בדק משרד מבקר המדינה את 2011ספטמבר �בחודשי� מאי
 .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר. בנושא ההתקשרויות ע� יועצי� חיצוניי�

 

 עיקרי הממצאי�

נמצא שוועדת המכרזי� של הרשות עשתה שימוש רב מדי בדר� של פטור ממכרז  .1
ללא הצדקה ולא חייבה את היחידות המזמינות לפעול על פי הלי� תחרותי בי� מציעי� 

 .נדרש על פי די�כ, מתאימי�

ההתקשרויות של הבנק ע� היועצי� החיצוניי� שנבדקו נעשו בצורה , ככלל .2
כרבע : הבנק עשה שימוש רב בהגדרת יועצי� בתור ספק יחיד, ע� זאת. תקינה

א( שלגבי חלק� לא , מההתקשרויות שנבדקו בבנק סווגו כהתקשרויות ע� ספק יחיד
 .הייתה סיבה מוצדקת לכ�
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ות התקשרויות שלא נעשו על פי תקנות חובת המכרזי� ולא הובאו נמצאו ברש .3
 . לידיעתה של ועדת המכרזי�

מקיפי� , ענייניי�, לא נמצאו מסמכי� המעידי� על קיומ� של דיוני� מקצועיי� .4
וממצי� בי� הרשות ובי� משרד האוצר בעניי� תק� כוח האד� ברשות ובעניי� העסקת 

 .עובדי� במיקור חו+

 באותו יוע+ חיצוני לנושאי 2009�2011כי הרשות והבנק הסתייעו בשני� נמצא  .5
תקשורת ואסטרטגיה לטיפול בנושאי� שוני� העולי� לסדר היו� הציבורי ואשר יש 

 �) רגולטורי�( שני גופי� מאסדרי� �מצב שבו הרשות והבנק . לה� עניי� לקד� אות�
יני� מאחר שמטרותיה� לא תמיד מעסיקי� את אותו יוע+ עלול ליצור חשש לניגוד עני

 .עולות בקנה אחד

נת� היוע+ שירותי� לגופי� , עוד נמצא כי נוס( על שירותי הייעו+ לרשות ולבנק .6
נסיבות שבה� הגו( המפקח והגו( המפוקח משתמשי� בשירותיו . שנמצאי� בפיקוח�

יד את של אותו היוע+ יכולות ליצור פתח לזליגת מידע מהגו( המפקח למפוקח ולהעמ
הרשות לא ניהלה פיקוח ובקרה שיטתיי� על . היוע+ במצב של ניגוד ענייני� אפשרי

ברשות לא נמצאו . מנת לוודא שהיוע+ עומד בהסדר ניגוד הענייני� שנער� עמו
 . מסמכי� שאפשר ללמוד מה� על דר� היבחרו של היוע+

 

 סיכו� והמלצות 

על א( , נק והרשות ע� יועצי�הביקורת העלתה ליקויי� בתהליכי ההתקשרות של הב
חוק חובת המכרזי� והתקנות שהותקנו מכוחו . השיפור שחל בתחו� זה בעת האחרונה

מורי� כי דר� המל� להתקשרות של גו( ציבורי ע� יועצי� חיצוניי� היא באמצעות 
נראה שהבנק , ואול�; ומת� פטור מכ� הוא המקרה החריג, הלי� תחרותי כדי�

על הבנק והרשות להקפיד על ניהול . תר במת� הפטורי�והרשות עשו שימוש י
אלא א� כ� מתקיימות נסיבות מיוחדות , ההתקשרויות באופ� תחרותי ושוויוני

כ� יוכלו לבחור את נות� השירות המתאי� ביותר לצורכיה� על . המצדיקות מת� פטור
יטבי תו� ניצול משאבי� מ, שקיפות ומקצועיות, יעילות, פי עקרונות של שוויו�
 . וחיסכו� בכספי הציבור

 

♦ 
 

 מבוא

 חוק �להל�  (�1968ח"התשכ, הוקמה על פי חוק ניירות ער�)  הרשות�להל� (רשות ניירות ער� 
 . הוא שמירת עניינו של ציבור המשקיעי� בניירות ער�, כפי שנקבע בחוק, ותפקידה, )ניירות ער�

 חוק �להל�  (�2010ע"התש,  בנק ישראלהוא תאגיד שהוק� על פי חוק)  הבנק�להל� (בנק ישראל 
במיוחד , תמיכה בהשגת יעדי הממשלה; מטרותיו ה� שמירה על יציבות המחירי�). בנק ישראל

 .תמיכה ביציבות המערכת הפיננסית; תעסוקה וצמצו� פערי� חברתיי�, צמיחה
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שירותי� הבנק והרשות מסתייעי� בשירותיה� של בעלי מקצוע ונותני , לצור� פעילות� השוטפת
� . מומחי� בתחומי� שוני

�, ותקנות חובת המכרזי�, ) חוק חובת המכרזי��להל�  (�1992ב"התשנ, מכוח חוק חובת המכרזי
על תאגיד ממשלתי לבצע את , ) תקנות חובת המכרזי� או התקנות�להל�  (�1993ג"התשנ

וה� צמצמו ,  בתקנות נעשו שינויי� רבי� ומהותיי�2009בשנת . התקשרויותיו אחרי הלי� של מכרז
את מרחב הפעולה של גופי� ציבוריי� לביצוע התקשרויות ע� מומחי� ויועצי� חיצוניי� בדר� של 

 . פטור ממכרז

 �80 התקשרויות של הבנק וכ�90 בדק משרד מבקר המדינה כ2011ספטמבר �בחודשי� מאי
 �מה נעשו במשרד בדיקות השל. 2008�2011התקשרויות של הרשות ע� יועצי� חיצוניי� בשני

 .האוצר

 

 

 רשות ניירות ער� 

 נוהל רכש והתקשרויות 

גו* ציבורי שאינו משרד יפעל בשי� לב להוראות "לתקנות חובת המכרזי� קובעת כי ) א(א42תקנה 
". תקנו� כספי� ומשק שנקבעו לעניי� תקנות אלה או על פי נוהל פנימי כתוב שקבע הגו* הציבורי

אשר נועד להסדיר את התקשרויות הרשות , "והל רכש והתקשרויותנ"לרשות יש נוהל שכותרתו 
 ). הנוהל�להל� (

„Â‡Ó ÈÏÏÎ Ï‰Â
‰ ÈÎ ‡ˆÓ
 ,ÔÂÎ„Ú ÍÈ¯‡˙ Â‡ ÍÈ¯‡˙ Â· ÔÈÂˆ ‡Ï , Â‡ ÔÎ„ÂÚ È˙Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡Â
ÔÎ„Ú˙Ó ‡Â‰ ˙Â¯È„˙ ÂÊÈ‡· .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡ ÏÚ ËÂ¯ÈÙ Ï‰Â
· ¯ÒÁ

Ó˘Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÂ‰È
 ÏÚÂ ÌÈˆÚÂÈÏıÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· ¯Á‡Ï ‰È·‚Ï Ú„ÈÓ‰ ˙¯È . 

כי )  תשובת הרשות�להל�  (2011הרשות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מחודש נובמבר 
תארי� הכנתו , האחראי לעדכונו, ברשותה טופס ייעודי לנהלי� פנימיי� ובו פרטיו של כותב הנוהל

ברשות "עוד הוסיפה בתשובתה כי . להתארי� הבא לעדכונו והאחראי ליישו� הנוה, ועדכונו האחרו�
קיי� נוסח סופי לפני אישור של נהלי עבודה אשר נוגעי� לניהול ההתקשרות ושמירת המידע לגביה 

החשב הכללי [ל "עובדת לפי תעריפי חשכ"נוס* על כ� ציינה הרשות כי היא ". לאחר בחירת היוע+
שבה� נדרשת חריגה מתעריפי� כבסיס לכל התקשרויותיה ע� ספקי� ובמקרי� , ]במשרד האוצר

נושא זה יוכנס לנוהל התקשרויות ורכש . נעשה הדבר באישור המזכיר הכללי של הרשות, אלה
� .1"הקיי

 

 

__________________ 

האחת נעשתה : חרונות נערכו ברשות שתי ביקורות פנימיות בנושא התקשרויות ע� יועצי�בשני� הא  1
בביקורות ). 2/2011'  ודוח ביקורת מס1/2008' דוח ביקורת מס (2011 בתחילת � והשנייה 2008בשנת 

 .אופ� ההתקשרות עמ� והתשלומי� ששולמו לה�, נבדקו בי� השאר הליכי הבחירה של כמה יועצי�
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 מת� פטור ממכרז בשל הצור� ביחסי אמו� מיוחדי� 

 כיהנה ברשות ועדת מכרזי� אחת וכיה� בה ג� חבר מליאה מהרשות בשל שאיפת 2011עד שנת 
ועדה זו שימשה ג� כוועדת . 2 הבקרה והשקיפות של פעילות ועדת המכרזי�הרשות להגביר את
הוקמה , לאחר עבודת מטה פנימית במזכירות הכללית של הרשות, 2011ביוני . 3הפטור של הרשות

, לפי תקנות חובת המכרזי�. 4מצומצמת בהרכבה ובנושאי� שיובאו להכרעתה, ועדת מכרזי� נוספת
, בוררות, ראיית חשבו�, לרבות עריכת די�, רשת יחסי אמו� מיוחדי�התקשרות לביצוע עבודה הדו

בתקנות נקבע כי ג� התקשרות שאינה מחייבת , ע� זאת.  פטורה ממכרז�ייעו+ או ביצוע מחקר 
 . מכרז תיעשה לאחר בדיקה של כמה הצעות הבאות בחשבו�

Ó ˙ÈˆÁÓÎ˘ ‡ˆÓ
-80 ÌÈ
˘· ˙Â˘¯Ï ıÂÚÈÈ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ 2008-2011˘  ˜„· Ô˙Â‡
Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Â˘Ú
 ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÒÁÈ ˙˘¯Â„‰ ‰„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï Â„ÚÂ
 Ô‰˘ ˜ÂÓÈ
·

ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÂÓ‡ . 

 שונה מהותית ומספר התקשרויות 2011המצב הקיי� ברשות בשנת "בתשובתה הדגישה הרשות כי 
 ". הייעו+ בפטור קט� בהרבה מהנתוני� המצויני� בפסקה

 :לו פטור ממכרז על פי יחסי אמו� מיוחדי�להל� דוגמאות להתקשרויות שקיב

 

 ' ההתקשרות ע� יוע� א

 התקשרה הרשות ע� יוע+ לש� אספקת שירותי ייעו+ בנושאי בקרה ופיקוח על 2008בספטמבר 
נעשתה לאחר שנעשה הלי� ' ההתקשרות ע� יוע+ א). ' יוע+ א�להל� (פעילות הבורסה ומסלקותיה 

 .העלה מועמדי� ראויי� לאספקת השירותי� המבוקשי�שלא , שלא בדר� של מכרז, של איתור

 צוי� כי ביסודו של אחד 2008בפנייה של המחלקה המזמינה ברשות לוועדת המכרזי� מיולי 
מהקריטריוני� שנבחנו לבחירת היוע+ עומדי� יחסי אמו� מיוחדי� מכיוו� שבעבודתו ייחש* היוע+ 

�, יבת כי מידע לא ידלו* לגורמי� חיצוניי�עובדה זו מחי"המחלקה ציינה כי . לנתוני� רגישי
� ". תוצאה אשר תושג א� ורק ע� גור� אשר נית� יהיה לפתח עימו יחסי אמו� מיוחדי� ומלאי

הנימוק של פיתוח יחסי אמו� עתידיי� לא היה הנימוק שעמד בבסיס "בתשובת הרשות נכתב כי 
, שהובא לפני ועדת המכרזי�וכפי שנכתב במסמ� , "'ההחלטה לאשר את ההתקשרות ע� יוע+ א

ויודגש כי ... כל הניסיונות לאתר מועמדי� נוספי� לאספקת מכלול השירותי� לא צלחו"
� ". וכישורי� ייחודיי� ונדירות המועמדי�... הקריטריוני� לבקשת הפטור היו יחסי אמו� מיוחדי

 

 ' ההתקשרות ע� יוע� ב

 אכיפה פנימית אפקטיבית בחברות  החלה הרשות לקד� את נושא אימו+ תכנית2009בשנת 
תאגידית בתחומי �שתכליתה להגביר את התקינות של ההתנהלות הפני�, ציבוריות ומדווחות

__________________ 

נציג היוע� המשפטי של , מכהני� בוועדה המזכיר הכללי של הרשות, לחבר מליאה מהרשותפרט   2
 .חשב הרשות ועובד רשות נוס�, הרשות

תקנות חובת המכרזי� מחריגות את הרשות מהחובה לקיי� ועדת פטור משרדית "בנוהל צוי� כי   3
� ".דת המכרזי� של הרשותתמלא את מקומה וע, בכל מקו� בו מופיעה הפניה לועדת פטור, ולפיכ

התקשרויות שאינ� בעלות , התקשרויות שוטפות שאינ� בליבת העיסוק המקצועי של הרשות, לדוגמה  4
 .התקשרויות שאינ� מסובכות או שאינ� דורשות התעמקות משפטית או חשבונאית מיוחדת ועוד, גבוהה
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. ' ע� יוע+ ב2009לצור� הטמעת התכנית התקשרה הרשות באוקטובר . הפיקוח והביקורת, הבקרה
מדובר בהתקשרות  כפטורה ממכרז בנימוק ש2009ועדת המכרזי� סיווגה את ההתקשרות באוגוסט 

�העדר מועמדי� "היה ' נימוק נוס* לבחירתו של יוע+ ב. לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמו� מיוחדי
 ". נוספי� אשר הינ� בעלי ניסיו� וידע מקצועי כדוגמת זה של היוע+

עמדת הרשות הינה כי מדובר ביוע+ אשר לאור מאפייני העבודה "בתשובת הרשות נכתב כי 
י� בליבה ספק כי נדרשו יחסי אמו� אישי בי� הרשות לבינו בביצוע עבודה רגישה א, הנדרשת הימנו

 ".זו

 

 ' ההתקשרות ע� יוע� ג

יחסי העבודה ומשאבי ,  שכרה הרשות את שירותיו של יוע+ מומחה בתחומי השכר2009בתחילת 
ת� לפי הפטור ממכרז ני. 2008על פי אישור של ועדת המכרזי� מדצמבר ) ' יוע+ ג�להל� (אנוש 
 2009ובסו* , ההסכ� נחת� לשנה. לתקנות חובת המכרזי� עקב יחסי אמו� מיוחדי�) 2)(א(5תקנה 

התבקשה ועדת המכרזי� מהמחלקה המזמינה לאשר את הארכת ההתקשרות ע� היוע+ בפטור 
קיי� הכרח כי העבודה " צוי� ש2009במסמ� של המחלקה לוועדת המכרזי� מדצמבר . ממכרז

ווקא על ידי אד� המכיר את מערכות השכר הציבוריות ובייחוד את עבודת האמורה תבוצע ד
יש עוד יוע+ אחד , עוד צוי� במסמ� כי למיטב ידיעתה של הרשות". הממונה על השכר באוצר

בשל עובדות . א� מועמדותו נפסלה עקב כניסתו לפוליטיקה, וע� הישגי� דומי�' ברמתו של יוע+ ג
) 2)(א(�5 ו5)29(3בפטור ממכרז על פי תקנות ' סקתו של יוע+ גאלו אישרה הרשות את המש� הע

� . לתקנות חובת המכרזי

הרשות פעלה מול הממונה על , בתקופה האמורה בפסקה, עובדתית" בתשובת הרשות נכתב כי
יחיד במינו ' השכר ליצירת רפורמה משמעותית במער� השכר ברשות כאשר לעניי� זה היה יוע+ ג

 �". לאור תפקידו הקוד� ש�, הכרה של מערכות השכר ועבודת הממונה על השכרבכישוריו הכוללי
 בהכנת תוכנית הרפורמה 2008הועסק על ידי הרשות כבר משנת ' יוע+ ג"עוד ציינה הרשות כי 

 היה 2009כאשר התבקשה הארכת ההתקשרות בשנת , כ�. מ ע� הממונה על השכר"בשכר ובמו
ד אשר יכול היה להמשי� בביצוע הפעילות הנדרשת מול הספק היחי, ללא כחל וסרק', יוע+ ג

הממונה על השכר ולפיכ� היווה ספק יחיד אשר ההתקשרות עימו נדרשה על בסיס יחסי אמו� 
 ".אישי

 ˙Â˘¯Ï ˘È ÌÓÚ˘ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈÙÂ‚· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·
¯Î˘ È
ÈÈ
ÚÏ ÌÈÁÓÂÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂÈ Ì‚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰„Â·Ú È¯˘˜ , È·‡˘ÓÂ ‰„Â·Ú ÈÒÁÈ

˘Â
‡ .ÔÎÏ ,‚ ıÚÂÈ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï '„ÈÁÈ ˜ÙÒÎ , È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰Â
ıÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ·Ï È
ÂÈÂÂ˘Â . ‰
˜˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ1·)„ ( ¯˘˜˙‰Ï È‡˘¯ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ˙Â
˜˙Ï

Ê¯ÎÓ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙
ÈÁ· ¯Á‡Ï ˜¯ Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰· ‡Ï˘ , ¯·„‰˘Î
„ˆÂÓÔÈÈ
Ú‰ ˙Â·ÈÒ
· ¯È·ÒÂ ˜ . 

__________________ 

בהתא� למצב הדברי� בפועל הוא התקשרות ע� מי שלפי זכויות מכוח די� או ", )29(3על פי תקנה   5
 )". א(א3היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לאחר בחינת קיומ� של ספקי� לפי תקנה 
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÏÂÎÈ Ì
È‡ ÌÈÈ„È˙Ú ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙ÂÈ„ÂÒ Ï˘ ÌÈ˜ÂÓÈ
 ,
ÏÏÎÎ ,Ê¯ÎÓÓ Ú
ÓÈ‰Ï ˙˜ÙÒÓ ‰·ÈÒ ˘Ó˘Ï , ÍÈÏ‰Ó ‰ÚÈ
Ó ˜È„ˆ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì
È‡˘ È‡„ÂÂ

Â‰˘ÏÎ È˙Â¯Á˙ .˙Â˘¯‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ì˙ÂÁ ¯Á·
‰ ıÚÂÈ‰˘ ‰Ú˘· , Ì˙ÂÁ ‡Â‰
ÈÓ˘ ÏÚÂ˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ Ú‚¯Ó ‰Ï ·ÈÈÁ˙ÓÂ ˙ÂÈ„ÂÒ ˙¯ , ıÚÂÈ ˙ÏÁ
 ‰
È‡ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ ÍÎÈÙÏÂ

„·Ï· „Á‡ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÔÈ‡Â ÌÈÙÒÂ
 ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ
‰Ê ÔÈÈ
Ú· ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈ ,Ê¯ÎÓÓ Û¯Â‚ ¯ÂËÙ ˜È„ˆÓ Â
È‡ ‰Ê ˜ÂÓÈ
 Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó

‚ÂÂÒÓ˘Î Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ Ï˘ ˜ÂÓÈ
· Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÈ
ÌÈ„ÁÂÈÓ , ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ˙Ï·˜ ¯Á‡ÏÂ ˙È˙Â¯Á˙ ‰ÈÈ
Ù Ï˘ ÍÈÏ‰· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ

˙Â
˜˙‰ ÈÙÏ . 

 

 

 שימוש יתר בפטור בנסיבות וטעמי� מיוחדי� 

עליו להיער� מבעוד מועד לקראת סיו� תקופת , במסגרת פעילותו התקינה של תאגיד סטטוטורי
, ככל שיש בה צור�, קשרות ע� יועצי� ולעשות ככל האפשר כדי שההתקשרות החדשה בנושאההת

היערכות מבעוד מועד מאפשרת לקבל . לא תהפו� לדחופה ותאלצ1 לעשותה בפטור ממכרז
הביקורת העלתה כמה התקשרויות . החלטות מושכלות על פי שיקולי� כלכליי� וטובת התאגיד

אישור המזכיר הכללי של הרשות לקבלת פטור מחובת מכרז על פי שבה� נאלצה הרשות לבקש את 
תקנה זו מאפשרת פטור . א* שהיה בידה להיער� לכ� מראש, עקב אילוצי זמ�) 3(ב)4(3תקנה 

בנסיבות מיוחדות , או מי שהוא הסמיכו לכ�, מחובת מכרז באישור החשב הכללי במשרד האוצר
ות המקביל לחשב הכללי ברשות הוא המזכיר הגור� בעל הסמכ. ומטעמי� מיוחדי� שיירשמו

 . הכללי

בשיווק השקעות ובניהול , כחלק מתפקידה על פי חוק הסדרת העיסוק בייעו+ השקעות, לדוגמה
,  ליועצי השקעותתהרשות מעניקה רישיונו, ) חוק הייעו+�להל�  (�1995ה"התשנ, תיקי השקעות

 לקבלת רישיו� על פי חוק הייעו+ היא אחת מהדרישות. משווקי השקעות ומנהלי תיקי השקעות
בשיווק השקעות ובניהול תיקי , עמידה בבחינות הקבועות בתקנות הסדרת העיסוק בייעו+ השקעות

שש בחינות נערכות פעמיי� בשנה , על פי התקנות).  תקנות הייעו+�להל�  (�1997ז"התשנ, השקעות
� . בשני מועדי

כותבי . רה את כל המער� הלוגיסטי של הבחינותהמפעילה עבו', לרשות יש הסכ� ע� חברה א
לבדוק אות� ולטפל , הבחינות ה� מומחי� בתחומי� השוני� ותפקיד� לכתוב את השאלות לבחינות

�.  כותבי בחינות בחוזה אישי13 התקשרה הרשות ע� 2009�2010בשני� . בערעורי� של הנבחני
) 2)(א(5 מכרז לפי הוראת תקנה  פטרה ועדת המכרזי� התקשרויות אלה מחובת2007בנובמבר 

� . כנוסחה אז, לתקנות חובת המכרזי

 כותבי בחינות מפאת 13 אישרה ועדת המכרזי� את המש� ההתקשרות ע� אות� 2010בתחילת 
יוני � בחודשי� מאי�נסיבות מיוחדות שנוצרו עקב הזמ� הקצר שנותר עד מועד הבחינה הסמו� 

 ובמהל� הדיו� עצמו הובהר כי מדובר הדי� שהוגש לוועדבמסמ� המק). 3(ב)4(3 על פי תקנה 2010
, שכ� בכוונת סגל הרשות לבחו� דר� התקשרות חדשה ע� כותבי הבחינות, פעמית�בהארכה חד

 . לפרס� מכרז פומבי להקמת מאגר של כותבי בחינות�ולחלופי� 

�ב את  התבקשה ועדת המכרזי� מהמחלקה המזמינה להארי� שו2010נמצא כי ביוני , ואול
למש� תקופה נוספת ) "3(ב)4(3ההתקשרות ע� כותבי הבחינות בפטור ממכרז על פי תקנה 

המחלקה המזמינה ציינה כי הלי� של מכרז . 2011לצור� הבחינות שיתקיימו בשנת " ואחרונה
תועלת מאחר שממילא מתעתדת הרשות לפרס� מכרז �בעניי� זה אינו יעיל לרשות במבח� של עלות
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שמדובר "יש לאפשר הארכה נוספת ואחרונה היות , לכ�;  כלל שירותי הבחינותחדש שיכלול את
 ". בנסיבות שאינ� חוזרות על עצמ� כעניי� בשגרה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰
˙‰ , Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ˘‡¯Ó ‰Î¯Ú
 ‡Ï˘
„ÚÂÓ· ˘„Á ,ÂÂ˘ ˙Â
Ó„Ê‰ Ì‰Ï ‰
˙È
 ‡Ï˘ ÌÈÙÒÂ
 ÌÈ˜ÙÒÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ· ‰Ú‚Ù ‰

„È˜Ù˙‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï .‰Ê ˘È‚¯ ÌÂÁ˙· ‰ÙÂÏÁ˙ ‰Ú
Ó Ì‚ ÂÊ ‰˙ÂÏ‰
˙‰. 

הפטורי� , מרבית כותבי הבחינות מועסקי� בסכומי� נמוכי�"בתשובתה ביקשה הרשות להדגיש כי 
נראות ופירוש לחומרה של החוק , מנימוקי� של שקיפות, למרות זאת... מחובת יציאה במכרז פומבי

עוד הוסיפה בתשובתה כי ". שרויות אלו לדיו� בועדת מכרזי�הרשות העלתה התק, והתקנות
 ". ל"אלא על פי תערי* חשכ, ההתקשרויות ע� כותבי הבחינות הינ� ללא תחרות על המחיר"

 ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÍÏÓ‰ Í¯„ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ,ÈÈ
Ú· ‚È¯Á‰ ‡Â‰ Ê¯ÎÓ ˙·ÂÁÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÂÂ˘ÚÈ‰Ï ÂÈÏÚÂ ‰Ê Ô˙ÌÂˆÓˆ·  .

 ‰·ÂË‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ‡Ï‡ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂÊ‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ˜¯Â Í‡ „ÚÂ
 ‡Ï Ê¯ÎÓ· Í¯Âˆ‰
È˙Â¯Á˙ ¯ÈÁÓ· ¯˙ÂÈ· . ¯˙ÂÈ ¯ÂËÙ‰ ˙Â
˜˙· ‰˘Ó˙˘‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ


ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÔÈ· È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Ï‰
Ï È„Î ÌÈˆÓ‡Ó „ÁÈÈÏ ˙Â
ÈÓÊÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰·ÈÈÁ ‡ÏÂ
ˆÓÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÚÈ . 

 

 

 התקשרויות שלא לפי התקנות 

ואחד מה� הוא סיווג ,  של ועדת המכרזי�הא לתקנות חובת המכרזי� עוסקת בתפקידי8תקנה 
.  החלטה מנומקת של ועדת המכרזי� לאופ� ביצוע ההתקשרות ע� יוע+ או ספק� 6ההתקשרויות

 . זי�הביקורת העלתה התקשרויות שלא הובאו לידיעתה של ועדת המכר

בסכומי� של מאות אלפי ) ' יוע+ ד�להל� (הרשות העסיקה שני� רבות יוע+ לדיני עבודה , לדוגמה
משרד מבקר המדינה העלה כי לא נמצאו מסמכי� על אופ� ביצוע ההתקשרות הראשונית ע� . ח"ש

ט באוגוס.  פורס� מכרז כדי להחליפו ולרענ� התקשרות זו2011רק בשנת . היוע+ או הלי� בחירתו
 מסרה הרשות למשרד מבקר המדינה שההתקשרות נעשתה לפני שני� רבות בהלי� של פטור 2011

משהתבקשה הרשות להמציא מסמכי� הנוגעי� , ואול�. מחובת מכרז בנימוק של יחסי אמו�
לא נמצאו ברשות , כגו� פרוטוקולי� של ועדות המכרזי� והסכמי� חתומי�, להתקשרות ע� היוע+

� עוד נמצא כי ברשות פועלי� לפחות שמונה יועצי� נוספי� שאי� לגביה� חוזה .המסמכי� האמורי
� . וה� מועסקי� על פי הצעות מחיר שהגישו לרשות, החתו� על ידי שני הצדדי

__________________ 

 ).7)(א(א8תקנה   6
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯‰ ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î , ÈÙ ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯· ‚Â‰
Ï ˙·ÈÂÁÓ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È
È„ ,˙Â
È‚‰·Â ÔÂÈÂÂ˘· .„ÓÂ ÏÈ‡Â‰ „¯˘ÓÓ ¯˙ÂÈ Â· ÏÚÂÙ˘ È˙Â¯Á˙ ˜Â˘· ¯·Â

‰„Â·Ú È
È„· ‰ÁÓ˙Ó‰ „Á‡ ,„Á‡ ıÚÂÈ ÌÚ Í˘ÂÓÓ ‰Î ÔÓÊÏ ˙Â¯˘˜˙‰ , Ï˘ ‰¯Ù‰ ÍÂ˙
ÔÈ˜˙ Ï‰
ÈÓ ÈÏÏÎ ,˙ÂÈÂ
Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘· ˙Ú‚ÂÙ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
 , ˙‡ Ô˙ÈÈ ıÚÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡

˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡
˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÌÂ˙Á ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ˙Â˘¯Ï ÂÈ˙Â¯È˘ ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ , ˙¯„‚‰
˘˜Â·Ó‰ ¯ˆÂ˙‰ ,„ˆ ÏÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘. 

יחד ע� זאת נבקש להדגיש כי עוד . הרשות מקבלת את הערת המבקר "בתשובת הרשות נכתב כי
 �טר� פתיחת הביקורת של מבקר המדינה יצאה הרשות במכרז פומבי לבחירת יוע+ משפטי לתחו


Èדיני העבודה È„ ÌÂÁ˙· ˘„Á ıÚÂÈ ¯Á·
 Â·‰„Â·Ú‰ ) "נוס* על כ� ציינה ). ההדגשה במקור
החתו� על ידי ,  כל התקשרות חדשה ע� יוע+ מלווה בהסכ� מפורט2010החל משנת "הרשות כי 

 ".ב"התחייבויות הצדדי� וכיו, התשלומי�, אשר בו מפורטי� כל פרטי ההתקשרות, הרשות והיוע+

 

 

 העסקת עובדי� במיקור חו� ותק� הרשות 

פיקוח והסדרה של מתווכי� , עוסקת ברישוי)  המחלקה�להל� (עות ברשות מחלקת השק .1
�בביקורות מסוגי� שוני� , באמצעות יחידה לביקורות, המחלקה עוסקת . בתחו� ההשקעות7שוני

� .ובה כחמישה עובדי� וסטודנטית בחצי משרה, במגוו� נושאי

וה� נעשות בדר� כלל , קההביקורות שמבצעת המחלקה נועדו לבדוק נושא מסוי� בדיקה מעמי
יד לחוק איסור הלבנת 11סעי* ).  מבקרי� חיצוניי��להל� (בסיוע מבקרי� שאינ� עובדי הרשות 

מאפשרי� , לחוק הייעו+) 1)(ד(28וסעי* , ) חוק איסור הלבנת הו��להל�  (�2000ס"התש, הו�
�להסמי� את מי שאינו עובד הרשות לבצע ביקורות בגופי� שהרשות מפקחת עליה . �את המבקרי

, כנדרש על פי חוק השקעות משותפות בנאמנות(החיצוניי� הסמיכו אישית מליאת הרשות 
). כנדרש על פי חוק איסור הלבנת הו�(ר הרשות "ויו) חוק הייעו+ וחוק ניירות ער�, �1994ד"התשנ

 .היחידה ובהדרכתו סגל בפיקוח הדוק של נעשות הביקורות

בנימוק של יחסי אמו� , מחלקה ע� מבקרי� חיצוניי� בפטור ממכרז נעשו כל התקשרויות ה2010עד 
�במאגר שבעה משרדי� .  הקימה הרשות מאגר של ספקי� לשירותי ביקורת2010באוגוסט . מיוחדי

 ). כחמישה רואי חשבו� מכל משרד(של רואי חשבו� 

מדינה כי  הסבירה המחלקה למשרד מבקר ה2011ביולי .  ביקורות�25בכל שנה עושה המחלקה כ
יש מחזוריות סבירה של , תעודות סל וחברי בורסה שאינ� בנקי�, בתחומי� של ניהול קרנות נאמנות

עקב מחסור בכוח אד� לא נעשות די ביקורות , בתחו� של ניהול תיקי�, לעומת זאת. ביקורות
 . מחזוריות

, ראשית. ינות כי השימוש הרב במיקור חו+ בעייתי מכמה בח2011עוד הסבירה המחלקה ביולי 
ולכ� הרשות למשל אינה יכולה להעסיק את , קשה להימנע ממצבי� של ניגוד ענייני� בשוק כה קט�

והדבר , קיימת תחלופה גדולה במשרדי� של רואי החשבו�, שנית. המשרדי� הגדולי� הפועלי� בו
ש בעיה י, שלישית. גוזל זמ� ומשאבי� לצור� הסמכת� של רואי חשבו� חדשי� והכשרת� לתפקיד

רק למקצת רואי החשבו� שאינ� עובדי� במשרדי� הגדולי� יש ידע ומומחיות בשוק ; של מקצועיות
 . ההו� הנדרשי� לביצוע הביקורות

__________________ 

יועצי השקעות ומשווקי , מנהלי תיקי השקעות, נאמני� לקרנות, במתווכי� נכללי� מנהלי קרנות נאמנות  7
 . על הסדרת ענ� תעודות הסל המחלקה אחראית ג�2010מפברואר . השקעות
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נושא זה נידו� מספר פעמי� מול אג* תקציבי� במשרד האוצר א� " בתשובת הרשות נכתב כי
יחד ע� זאת חשוב לרשות ... +עמדת� בנושא הייתה ברורה שעבודה זו יכולה להתבצע במיקור חו

הרשות דואגת , להדגיש כי על א* המגבלות והבעיות העולות בהעסקת מיקור חו+ לעבודת הביקורת
 ". ברמה גבוהה ותחת פיקוח מתמיד ושוט* של הרשות, שביקורות אלו יהיו מקצועיות

ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚ· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ‰ ‰È‚ÂÒ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ
 ,„ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ
 ‡Ï ÔÂÈ„Ï 
ÈÚÂˆ˜Ó ,È
ÈÈ
Ú ,‰Ê ÔÈÈ
Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ‰ˆÓÓÂ ÛÈ˜Ó. 

) חו+ מסטודנטי�( אושרה לרשות תוספת של עשרה תקני� 2009במסגרת דיוני התקציב לשנת  .2
 במכתבו 2009ציי� בפברואר , או��מר רוני בר, שר האוצר דאז. 8 תקני�15מתו� בקשה לתוספת של 

כי החלטתו לאשר את תקציבה של , )ר הרשות דאז" יו�להל� ( זוהר גוש� 'פרופ, ר הרשות דאז"ליו
וראוי שההחלטה תיבח� מחדש , תקפה לשנה זו, שבו תוספת של עשרה תקני�, 2009הרשות לשנת 

לאחר שתיבח� אפקטיביות ; לאחר שיתקיי� הלי� בירור מקצועי סדור"בסופה של שנת התקציב 
ובהתא� ; להערכות וליעדי� שעמדו בבסיס דרישת�התוספות שסוכמו לשנה זו בהשוואה 

 ". להתפתחויות במדיניות הרגולציה במבנה הרגולציה ובמצב המשק

הרשות ומשרד האוצר קיימו הלי� ברור שכלל מספר פגישות "בתשובת הרשות נכתב כי 
� כי יחד ע� זאת אנו מסכימי. כמו ג� חלופת תכתובות ומסמכי� שוני�, במספר דרגי�, פרונטאליות

ובכוונת הרשות להעלות זאת במסגרת ... יש לבחו� את סוגיית העסקת עובדי� רבי� במיקור חו+
 .ר הרשות דאז"הסבר ברוח זו התקבל ג� מיו". 2012דיוני תקציב 

˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ˙ÚÈ·˜· ˘È˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
ÒÚ‰ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ‰ ‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈË· ÍÎ ÍÂ˙·ÂıÂÁ ¯Â˜ÈÓ· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ , „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ
 ‡Ï

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ
ÂÈ„ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ¯·„· , ÌÈ
ÈÈ
Ú· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ÌÈˆÓÓÂ ÌÈÈ
ÈÈ
Ú
ÂÏ‡ . 

 

 

 בנק ישראל 

 יחידת הרכש המרכזית 

 החלה לפעול בבנק יחידת רכש מרכזית שקיבלה עליה את האחריות לכלל פעילות 2008במאי 
ארגו� בנושא ועדות �באותה השנה נעשה בבנק רה. ע� כל היועצי�הרכש של הבנק וההתקשרויות 

�את שתי הוועדות מינתה הנהלת . והוקמו ועדת מכרזי� מרכזית וועדת מכרזי� עליונה, המכרזי
להל� (על פי הנוהל שמסדיר את ההתקשרויות ע� הבנק .  לתקנות חובת המכרזי�8הבנק לפי תקנה 

, ח" ש600,000רה לדו� בנושאי רכש שה� עד סכו� של הוועדה המרכזית אמו ,) נוהל הבנק�
 . והוועדה העליונה אמורה לטפל בנושאי רכש בסכומי� גדולי� יותר

__________________ 

 .שישה מעשרת התקני� שאושרו לרשות הוקצו למחלקות תאגידי� והשקעות העוסקות בביקורות  8
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 Ï˘ ˘Î¯‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È‡˘Â
· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ˙Â
Â¯Á‡‰ ÌÈ
˘· ÈÎ ‡ˆÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜
·‰ .ÏÏÎÎ ,‰
È˜˙ ‰¯Âˆ· Â˘Ú
 Â˜„·
˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ .˙‡Ê ÌÚ ,‰ÓÎ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ
 

ÌÈË·È‰ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï˘ ÍÈÏ‰· ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰· ¯˙È ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ÌÈÚÈ·ˆÓ‰. 

 

 

 שימוש רב בהגדרת יועצי� בתור ספק יחיד

להתקשר , לרבות תאגיד שהוק� בחוק,  לחוק חובת המכרזי� מחייב כל תאגיד ממשלתי2סעי* 
קנות מאפשרת לת) 29(3תקנה , כאמור. בחוזה לרכישת שירותי� באמצעות מכרז פומבי בלבד

 . להתקשר בפטור ממכרז ע� ספק יחיד

Ó Ú·¯Î ÈÎ ‡ˆÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-90 ÌÈ
˘· ˜
·‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ 2008-2011 
„ÈÁÈ ˜ÙÒ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Î Â‚ÂÂÒ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· Ô˙Â‡˘ , ‡Ï Ô˜ÏÁ È·‚Ï˘ Û‡

ÍÎÏ ˙˜„ˆÂÓ ‰·ÈÒ ‰˙ÈÈ‰ . 

וא ער לכ� שבעבר נעשה שימוש יתר במת�  כי ה2011הבנק מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
הבנק , ובייחוד בשנה האחרונה, ומאז הקמת יחידת הרכש, פטור ממכרז בנימוק של ספק יחיד

 .וכ� בכוונתו לעשות ג� בעתיד, מפרס� מכרזי� פומביי� בתו� תקופת ההתקשרות ע� הספק היחיד

ק של ספק יחיד ללא סיבה להל� דוגמאות להתקשרויות שאושרו בהלי� של פטור ממכרז בנימו
 :מוצדקת

משרד מבקר המדינה מצא התקשרויות שבה� העסיק הבנק יוע+ שהוגדר כספק יחיד בשל  .1
 .הידע והניסיו� שצבר בעבודתו ע� הבנק

חוות הדעת . כהתקשרות ע� ספק יחיד'  אישרה ועדת המכרזי� את ההתקשרות ע� משרד א�2007ב
קבעה כי , 2009שצוטטה בדוח הביקורת הפנימית בשנת , 2007של המחלקה המשפטית בבנק משנת 

, מאחר והעובדה כי עד היו� הועסק בבנק ספק", כספק יחיד היא פתרו� בעייתי' הגדרת משרד א
בשל , לא ראוי שתשמש את הבנק כדי להגדירו כספק יחיד, בלא התקשרות מכרזית תקינה לכאורה

על א* חוות הדעת המשפטית והביקורת , ל�ואו". והיא בלבד, הידע שצבר במהל� עבודתו זו
.  א* הוארכה עמו באותו נימוק2008ובשנת , על כנה' נותרה התקשרות הבנק ע� משרד א, הפנימית

 אחידות ויעילות על פי תקנה , מטעמי חיסכו�'  אושרה הארכת ההתקשרות ע� משרד א�2009ב

מלווה את "וכ� מאחר שהמשרד כשהנימוק המרכזי הוא קבלת חוק בנק ישראל החדש , )3(ב)4(3
הבנק מזה כשנתיי� בתהלי� חתימת הסכמי שכר ע� האוצר ובתקופה זאת צבר ידע מומחיות 

 אושרה התקשרות נוספת 2010בשנת ". והיכרות מעמיקה ע� הסכמי השכר הייחודיי� לבנק ישראל
 . ע� המשרד לש� השלמת ביצוע העבודות

ידע מומחיות וניסיו� " כי 9נקבע) �" הוראת התכ�ל� לה(יצוי� כי בהוראת תקנו� כספי� ומשק 
". שנצבר במהל� ההתקשרות ע� משרד לא יחשבו בשו� מקו� כאלו ההופכי� ספק לספק יחיד

ההיגיו� שבבסיס הוראה זו הוא שמירת השוויוניות וההוגנות בי� מתמודדי� פוטנציאליי� וכ� לתת 
��ולא להעמיד בפניה� חסמי כניסה שאי, בידי מתמודדי� חדשי� אפשרות להגיש את מועמדות

 .אפשר לעבור

__________________ 

 .1.1.10 מיו� 7.8.2הוראה   9
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הארכות "נכתב כי )  תשובת הבנק�להל�  (2011בתשובת הבנק למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
 מכוח תקנה ... אושרו בכל הפורומי� הרלוונטיי� כמתחייב על פי החוק, ההתקשרות ע� היוע+

שכ� במצב הדברי� בה� היה , חידות וחיסכו�א, שעניינה יעילות, לתקנות חובת המכרזי�) 3(ב)4(3
לא נית� היה להחלי* את היוע+ באותה , ומת� על הסכ� השכר של הבנק מול האוצר�שרוי המשא

 החל בהלי� תחרותי לאיתור יוע+ לעבודת ייעו+ בתחו� אחר 2009עוד ציי� הבנק כי באפריל ". עת
 . כל ניסיו� קוד� עמהבסיומו זכתה בו חברה שלבנק לא היה; הקשור לתורת השכר

 Ï˘· ˜¯Â Í‡ „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ıÚÂÈ ¯È„‚È ˜
·‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜
·· Â˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ¯·ˆ˘ ÔÂÈÒÈ
‰Â Ú„È‰ .Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ÁÂ¯· ‰‡¯Â‰ ıÓ‡È ˜
·‰˘ ÈÂ‡¯" Ì

˜
·‰ Ï‰Â
 ˙¯‚ÒÓ·. 

דרת המטבע  התקשר הבנק ע� יועצת לביצוע עבודת ייעו+ גרפי להנפקת ס2009בשנת  .2
א* כי במסמ� הרקע שנמסר לוועדת , המעצבת סווגה בוועדת המכרזי� כספק יחיד; החדשה

 לבנק בתחו� +המכרזי� על ידי היחידה המזמינה נכתב כי יש באר+ שני מומחי� שעשויי� לייע
 חברה בוועדה לתכנו� שטרי הכס* בבנק ההיית,  היועצת שנבחרה�האחת . ברמה גבוהה ביותר

היוע+ האחר עיצב את סדרת המטבעות הנוכחית ולש� כ� .  שני� וכ� צברה ניסיו� רבמש� כשבע
 . עבד כמה שני� עבור מחלקת המטבע בבנק

הוועדה ... היועצת לא צברה את ניסיונה וכישוריה מהעסקתה על ידי הבנק"בתשובת הבנק נכתב כי 

Ìמעות ומטבעות זיכרו� הינה ועדה ציבורית שחבריה , לתכנו� שטרותÈ‡על ידי הבנק �...  מועסקי

על פניו יכול והיה .  ההתקשרותÂÂÈÒ‚לעניי� , יכול ונפלה טעות בשיקול דעת הגורמי� הנוגעי� בדבר
אנו ...  לעניי� התקשרות ע� בעל מקצוע מומחה5הבנק צרי� לבצע התקשרות בהתא� לתקנה 

� ורק בשל הידע והניסיו� א, מסכימי� ע� הערת הביקורת כי אי� מקו� להגדיר יוע+ כספק יחיד
וא* יקפיד לכלול רוח הוראה זאת בנוהל העסקת , נוהג בהתא�... הבנק. שצבר במהל� עבודתו בבנק

 .)ההדגשות במקור" (יועצי� של הבנק

 ביקשה חטיבת הפיקוח על הבנקי� מוועדת המכרזי� להתקשר ע� חברת ייעו+ 2008בסו*  .3
 . גע לתהלי� הסקירה וההערכה הפיקוחיכספק יחיד לש� קבלת שירותי ייעו+ בנו

א� בשל ,  על ידי ועדת המכרזי� לתקופה של שנה2008ההתקשרות ע� החברה אושרה בדצמבר 
 אישרה 2009בינואר . הובאה ג� לאישורה של ועדת הפטור,  דולר�150,000שהוער� בכ, סכומה

 להיווצרות של ניגוד ועדת הפטור את ההתקשרות ע� הסני* הלונדוני של החברה בלבד עקב חשש
 . ענייני� ע� הסני* הישראלי של החברה

. לא בוצעה ההתקשרות, בשל מחלוקת הנוגעת בעיקרה למקו� השיפוט במקרה של סכסו� משפטי
 ביקשה חטיבת הפיקוח על הבנקי� מוועדת המכרזי� המרכזית 2009בחודשי� יולי ואוגוסט 

הבקשה . רות ע� הסני* הישראלי של החברהומוועדת המכרזי� העליונה לאשר את עדכו� ההתקש
סוכ� כי את העבודה יבצעו שלושה ; אושרה ברוב דעות על ידי חברי ועדת המכרזי� העליונה

 אישרה ועדת המכרזי� העליונה את 2010באוקטובר . יועצי� מחו+ לאר+ שלגביה� נית� הפטור
הוועדה להרחיב את חוג נוס* על כ� אישרה . המש� ההתקשרות ע� הסני* הישראלי של החברה

שעליה� יוטלו , היועצי� ולכלול אפשרות להעסקת שני יועצי� ישראלי� עובדי הסני* הישראלי
לש� הוזלת עלויות , כפי שיש ליועצי� מחו+ לאר+, עבודות שאינ� דורשות מיומנות מיוחדת

 .הייעו+
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¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
 , „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ı¯‡Ï ıÂÁÓ ‰ÈˆÚÂÈÂ ‰¯·Á‰ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ‰ËÏÁ‰‰

‰‰ÂÓ˙ ,ÂÚ ˘È ‰¯Â‡ÎÏ˘ Û‡‰Ê ÔÈÈ
Ú· ÌÓÚ ¯˘˜˙‰Ï ¯˘Ù‡˘ ı¯‡Ï ıÂÁÓ ÌÈÁÓÂÓ „. 

 לנוהל הבנק קובע כי א� נדרשת העסקת יוע+ המוגדר על ידי החטיבה כספק יחיד 3.1.9סעי*  .4
נית� להתקשר עמו על פי מכתב ממנהל בדרג מנהל חטיבה למנהל יחידת , ח" ש30,000עד סכו� של 

אפשר לפנות ליועצי� נוספי� לצור� �קי� מדוע איבמכתב יפורטו ההסברי� והנימו. הרכש המרכזית
 . קבלת הצעות מחיר והבהרה מפורשת כי שווי ההתקשרות אינו צפוי לגדול יותר מהסכו� האמור

Ó ÌÈ
Ë˜ ÌÈÓÂÎÒ· „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ıÚÂÈ ¯„‚Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙˘ÓÁ· ÈÎ ‡ˆÓ
-30,000˘ "Á ,
˜
·‰ Ï‰Â
 ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„
‰ ÌÈ¯·Ò‰‰Â ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï . 

המקרי� אליה� מתייחסת הביקורת עוסקי� בהתקשרויות ע� יועצי� "בתשובת הבנק נכתב כי 
שאושרו על ידי מנהל אג* , או בעלויות נמוכות במיוחד/לכמות מצומצמת ביותר של מספר שעות ו

לאור הערת . ועברו את הבדיקה של מנהל הרכש ונמצאו תקינות על ידו, במקו� מנהל חטיבה
, כגו� הנדוני�, י הבנק יעודכנו בהתא� וייקבע בה� כי לסכומי התקשרויות נמוכי�נהל, הביקורת

 ".נית� יהיה להסתפק באישור מנהל אג* במקו� מנהל החטיבה

 

 

 התקשרות ע� יוע� לנושאי תקשורת ואסטרטגיה

לרשות ולבנק יש דובר המועסק על יד� ונוס* עליו ה� מסתייעי� בשירותיו של יוע+ חיצוני  .1
היוע+ מטפל בנושאי� שוני� העולי� לסדר היו� הציבורי ולגופי� יש . שאי תקשורת ואסטרטגיהלנו

�היוע+ מציע , כמו כ�. 2010דוגמת קידו� חוק חדש לבנק שנחקק באמצע שנת , עניי� לקד� אות
 הסתייעו הגופי� הללו באותו יוע+ 2009�2011בשני� . בעת הצור� דרכי התמודדות ע� מצבי משבר

 . 2006שהועסק על ידי הבנק משנת )  היוע+� להל�(

ההתקשרות סווגה כפטורה ממכרז בנימוק של יחסי אמו� .  התקשר הבנק ע� היוע+2006בתחילת 
� התקשרה הרשות ע� 2009בתחילת . ח לחודש" ש23,350ושכר הטרחה שנקבע היה , מיוחדי

ושכר הטרחה שנקבע , וחדי�ההתקשרות סווגה כפטורה ממכרז בנימוק של יחסי אמו� מי. 10היוע+
, ברשות לא נמצאו מסמכי� הקובעי� את הצור� שלה ביוע+ כזה. ח לחודש" ש15,400היה 

 .הכישורי� הנדרשי� ממנו ואת דר� בחירתו

הרשות סבורה כי מדובר בתקלה פרוצדוראלית "בתשובת הרשות בנוגע להיעדר המסמכי� נכתב כי 
, ר הועדה"יו(� הרלוונטיי� לנושא בועדת מכרזי� בלבד כאשר בפ� המהותי יובהר כי הגורמי

ידעו אודות ההחלטה להתקשר ע� היוע+ והסכימו ) וחשב הרשות, היועצת המשפטית של הועדה
משו� אישור דה פקטו של ועדת המכרזי� , מהותית, בעצ� ידיעה זו יש, לדעת הרשות. לה

ר הרשות דאז ציי� בפני " יו".להתקשרות וזאת ג� כאשר לא אותרו המסמכי� הפורמאליי� לכ�
נציגי משרד מבקר המדינה כי נבדקו כמה יועצי� וכי לא הייתה לו היכרות מוקדמת ע� היוע+ 

 .שנבחר

__________________ 

 .זוהר גוש� סיי� היוע� את תפקידו ברשות' ר הרשות דאז פרופ"ע� עזיבתו של יו  10
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 ıÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ˙Â˘¯· ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ˙Â
È˜˙‰ ˙¯˜·Ï ˙È
ÂÈÁ‰ ˙ÂÙÈ˜˘ Ú
ÂÓ11 , Ï˘ ‰ÚÈ„È Ì‚ ÈÎÂ ÈÏÚ·

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â
˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ÔÓ ˙¯ËÂÙ ‰
È‡ ÌÈ„È˜Ù˙ . 

בבקשת לשכת הנגיד .  אישר הבנק התקשרות המש� ע� היוע+ כספק יחיד2008בתחילת  .2
שות* בשנתיי� האחרונות לנושאי� "כי הוא , בי� השאר, להגדיר את היוע+ כספק יחיד נכתב
 �, ראש המטה לנגיד, המפקח על הבנקי�, ל"המנכ, של הנגידהרגישי� ביותר בבנק וזוכה לאמונ

עוד נכתב בבקשה כי יכולתו של היוע+ להתמודד בהצלחה ". ובכירי הבנק עימ� הוא עובד, הדובר
�ג� ה� טעמי� , ע� מצבי משבר וע� מגוו� הנושאי� הרחב שבה� עוסק הבנק, ע� מצבי� מורכבי
 . להגדירו כספק יחיד

שקלו את , פי החוק והתקנות�כמתחייב על, כל הגורמי� הנדרשי� בבנק "בתשובת הבנק נכתב כי
ברור הוא שבהפעלת שיקול הדעת . הנימוקי� לסיווגו של היוע+ כספק יחיד ומצאו לנכו� לאשרו

� ". א� אי� בכ� כדי להוות שימוש לא תקי� בתקנות חובת המכרזי�, כרוכי� שיקולי� סובייקטיביי

 כי הארכת ההתקשרות האחרונה ע� היוע+ אושרה בועדת 2012 הבנק מסר בתשובתו מינואר
 � ). 3(ב)4(3 לפי תקנה 7.4.10המכרזי� ביו

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˜È„ˆ‰ÏÂ ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ÒÒ·Ï ÏÈÚÏ˘ ÌÈ˜ÂÓÈ
· È„ ÔÈ‡
„ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘ ‰˜Ó
‰· ,ÔÈ˜˙ Â
È‡ ÂÊ ‰
˜˙· ‰˘Ú
˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ‰˘ÚÓÏÂ . 

 

 

 חשש לניגוד ענייני� 

בי� ,  שירותי הייעו+ לרשות ולבנק נת� היוע+ שירותי ייעו+ לחברות ולגופי� פרטיי�נוס* על .1
חברת כרטיסי אשראי הנמצאת בפיקוחו של , היתר חברות ציבוריות שנמצאות בפיקוחה של הרשות

א* שעניי� זה היה בהליכי� לקבלת רישיו� של בנק חו+ והיתר לפתיחת סני* (בנק זר , הבנק
על כורח� מעלי� חשש לניגוד ענייני� , ואפילו בעקיפי�, מצבי� אלה. תקשורת ואמצעי 12)בישראל

 . לבי� הייעו+ שהוא נות� לחברות ולגופי� פרטיי�, אפשרי בי� הייעו+ שנות� היוע+ לבנק ולרשות

בשעת כניסתו לתפקיד מסר היוע+ לרשות ולבנק רשימת לקוחות עדכנית וחת� על הסדרי� למניעת 
בנושאי� הקשורי� ללקוחות , במישרי� או בעקיפי�, פיה� התחייב שלא לעסוקניגוד ענייני� של

. כמו כ� התחייב היוע+ למסור בסו* כל חודש רשימת לקוחות עדכנית לאותו החודש. שברשימה
עוד נקבע בהסדר כי א� הרשות או הבנק יחליטו שעולה חשש לניגוד ענייני� בשל עבודתו של 

 . ודיעו ליוע+ לחדול מהתקשרותו ע� גור� זהי, היוע+ עמ� וע� גור� כלשהו

 �בהסדר ע� הבנק התחייב היוע+ שלא לעסוק בענייני� הנוגעי� לפיקוח על הבנקי� ובנושאי
לאחר שהודיע היוע+ כי הוא עומד לנתק את הקשר ע� בנק , 2007באוגוסט . הנוגעי� לענ* הביטוח

כי , מר יעקב דנו�, ל הבנק דאז"הודיע מנכ, מסחרי ולא לתת ייעו+ לבנקי� וגופי� הפועלי� בישראל
� . אי� מניעה שהיוע+ יית� שירותי ייעו+ לבנק ג� בנושאי� הנוגעי� לעבודת הפיקוח על הבנקי

__________________ 

 .1173�1187' עמ, שניכר� , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , ראו מבקר המדינה  11

 .חדל היוע" מלייע" לחטיבת הפיקוח על הבנקי�, לאחר קבלת ההיתר ובעקבות דרישת הבנק  12
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 ˙ÂÏÂÎÈ ıÚÂÈ‰ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Á˜ÂÙÓ‰ ÛÂ‚‰Â Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�
 ıÚÂÈ‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰ÏÂ Á˜ÂÙÓÏ Á˜ÙÓ‰ ÛÂ‚‰Ó Ú„ÈÓ ˙‚ÈÏÊÏ Á˙Ù ¯ÂˆÈÏ „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ·

È¯˘Ù‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú  . 

אי� ולא היה מצב בו הגו* המפקח והגו* המפוקח השתמשו בשירותיו של "בתשובת הבנק נכתב כי 
תחילת ההתקשרות בי� הבנק ... הינו הפיקוח על הבנקי�' גו* המפקח'כי ה, יודגש. אותו יוע+

מהשלב בו הוחלט כי . נקי�והיוע+ קבעה במפורש כי היוע+ לא יטפל בנושאי� של הפיקוח על הב
על מנת , תוק� הסדר ניגוד הענייני� ע� היוע+, ג� הפיקוח על הבנקי� ייעזר בשירותי היוע+

להבטיח כי לא יינת� ייעו+ על ידי היוע+ לבנקי� ולגופי� אחרי� המפוקחי� על ידי המפקח על 
� ". הבנקי

ניגוד ענייני� בנוגע בתשובתה ציינה הרשות כי היא רואה חשיבות רבה במניעת חשש ל
לאחר שבחנה את היק* ניגוד הענייני� המוער� , ואול� בנסיבות העניי�", להתקשרותה ע� היוע+

 ". החליטה להתקשר עימו, וערכה הסדר למניעת ניגוד ענייני� ע� היוע+ שהניח את דעתה

 לציי� רק את אי� זה ראוי" בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 2011ר הרשות דאז ציי� בנובמבר "יו
וה� , ולהתעל� ה� מהיתרונות של אותו יוע+, החשש לניגוד ענייני� כשיקול מכריע בהחלטה

, בהינת� הפתרו� שנמצא לבעיית ניגוד הענייני�, ג� במקרה זה. מהחסרונות של האלטרנטיבות
השימוש ביוע+ החיצוני לצד הדובר הפנימי הסב לרשות , ר"והפיקוח השוט* שנעשה ברמת היו

במהל� כל , אכ�. תרונות עצומי� ואפשר להגשי� יעדי� חשובי� בתוכנית העבודה של הרשותי
 ". תקופת עבודתו לא נתגלתה ולו בעיה אחת שנבעה מקיומו של ניגוד ענייני� תיאורטי זה

הייעו+ שנת� ולבחו� אותו ובשל  החל הבנק לתעד את עבודת היוע+ כדי לבקר את �2009ב .2
תחילה בכל חודש ולאחר מכ� בכל , כמו כ� החלו לדו� בבנק. יני� שעליו חת�ההסדר לניגוד העני

�היועצת , ל"המנכ, בדיוני� משתתפי� הנגיד. בנושאי� הנוגעי� לעבודת הייעו+, שלושה חודשי
 . הדובר וראש מטה הנגיד, המפקח על הבנקי�, המשפטית

פרטי העבודה , ועסק היוע+אשר לרשות נמצא כי אי� כל רישו� שיטתי לגבי התחומי� שבה� ה
הדובר ויוע+ , שבה� השתתפו בכירי הרשות" ישיבות תקשורת"אלא רק סיכומי , והייעו+ שנת�

ר הרשות דאז הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה כי מאחר שיוע+ התקשורת עבד "יו .התקשורת
�,  התקשורתומאחר שהוא אישית עבד באופ� שוט* ע� יוע+, לפי תכנית עבודה שנתית ע� יעדי

וכי לא נמצא , הוא ניהל ג� בקרה על כ� שהיוע+ לא יעמוד במצב של ניגוד ענייני� מול הרשות
� .מקרה שבו היוע+ פעל תו� ניגוד ענייני

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á‰ ÁÎÂ� ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „ÒÓ˙ ‡È‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰
ÏÏÎ·Â ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ÏÚ ÛËÂ˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ�‚�Ó ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ È˙ËÈ˘ „ÂÚÈ˙ ‰Ê 

Ì˙Á ÂÈÏÚ˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È�Ï ¯„Ò‰· „ÂÓÚÈ ıÚÂÈ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰‡¯ÈÈ Ì‚ ‡Ï‡ ‰˘ÚÈÈ ˜¯ ‡Ï ˜„ˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ , ˙È¯Â·Èˆ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ

‰�È˜˙ . 

, כתבתקשורתי הנוכחי לדווח ב�הרשות דורשת מהיוע+ האסטרטגי"בתשובת הרשות נכתב כי 
הונחתה הדוברת החדשה של הרשות לתעד , כמו כ�. על הנושאי� בה� הינו מטפל, באופ� שוט*

 ".ולפרט נושאי� אלו בכתב, בינה לבי� היוע+, בנוהל את חלוקת תחומי הפעילות

 . כשנתיי� נת� היוע+ שירותי ייעו+ ה� לבנק וה� לרשות, כאמור .3

הרשות ובנק ישראל "יר למשרד מבקר המדינה כי  הסב2011ר הרשות דאז בתשובתו מנובמבר "יו
ולהשקפתה , להשקפתי. אשר מחויבות להגנה על אינטרס הציבור, ה� שתי זרועות של אותה מדינה
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העובדה שיכולה להיווצר מחלוקת . אי� בי� שני גופי� אלו ניגוד אינטרסי�, המסורתית של הרשות
אינה מהווה , רה על אינטרס הציבורמקצועית על האופ� הראוי להשגתה של המטרה של שמי

�א� אי� בהעדפת , ישנ� מספר דרכי� להשגת אותה מטרה, אכ�, לעיתי�. כשלעצמה ניגוד אינטרסי
�ג� המחלוקת לכאורה בי� השקיפות עליה ממונה הרשות לבי� . דרכי� שונות משו� ניגוד אינטרסי
ה לבחור את הדר� העדיפה היא מחלוקת מקצועית שתכלית, היציבות עליה ממונה בנק ישראל

 זו המבקשת למנוע פאניקה וזו �ברור שיש צדק בשתי העמדות . לשמור על אינטרס הציבור
מידתיות שחייבת להיות .  ואי� מדובר בשחור או לב� אלא במידתיות�המבקשת למנוע חוסר אמו� 

גוד ענייני� הוא החשש לני, לאור זאת. תוצר של הידברות בי� רגולטורי� כפי שאכ� נעשה כל הזמ�
 .ג� הבנק והרשות השיבו תשובות ברוח זו".  בלבדיתיאורט

משרד מבקר המדינה מצא שהבנק הגיע להבנה בעל פה ע� היוע+ ולפיה א� הבנק יהיה סבור  .4
ייצג היוע+ את עמדת , כי קיי� ניגוד אינטרסי� בי� הייעו+ שהיוע+ נות� לרשות לבי� הייעו+ לבנק

 . בנק ישראל

שנובע מכ� , ידוע לי על הסדר כזה: "2011רשות דאז מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ר ה"יו
, שהיוע+ החל לעבוד עבור רשות ניירות ער� כמה שני� לאחר שהחל בעבודתו עבור בנק ישראל

במהל� תקופת . היוע+ ייע+ לבנק ישראל,  שא� יקרה מקרה כזה� ליתר ביטחו� �ובנק ישראל ביקש 
ולכ� , מעול� לא נתקלנו במקרה של ניגוד ענייני� בי� בנק ישראל לרשות, הרשותעבודתו עבור 

 ".ונראה שסעי* זה הוכנס להסכ� רק מטעמי זהירות ונראות... סעי* זה מעול� לא הופעל

 הבהיר היוע+ כי 2009יצוי� שבדואר אלקטרוני ששלח היוע+ ליועצת המשפטית של הבנק באוגוסט 
אנו נייצג , קרה של קונפליקט בי� בנק ישראל לרשות ניירות ער�קיימת הבנה בעל פה שבמ"

ג� בדיו� שנעשה בבנק באותו החודש ציי� הנגיד כי היוע+ ". תקשורתית את העמדה של בנק ישראל
תנת� עדיפות לבנק , אמר שכשלרשות ניירות ער� יהיה עניי� שעומד בניגוד ענייני� ע� בנק ישראל"

 ". וא לא יטפל בנושא זהוהוא יגיד לרשות שה, ישראל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯ Ì‰˘ ÌÈÙÂ‚ È�˘ È„È ÏÚ ıÚÂÈ‰ ˜ÒÚÂÓ Â·˘ ·ˆÓ
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ , ·˙Î·Â ÈÏÓ¯ÂÙ ÔÙÂ‡· Â¯È„Ò‰Ï ˙Â˘¯‰Â ˜�·‰ ÏÚ ‰È‰Â

„Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ì‰È˙Â¯ËÓ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó .Ï˘ÓÏ ÍÎ , ˙Â¯·Á Ï˘ ˙Â‡�‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ
È¯Â·Èˆ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â·ÈˆÈ· ÌÈÈ�ÂˆÈ˜ ÌÈ·ˆÓ ˙Ú· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Â˘¯‰ ‰�ÂÓ‡ ‰ÈÏÚ˘ ˙Â

˙È‡˜�·‰ ,˜�·‰ ÔÂÓ‡ ‰ÈÏÚ˘ . ˙‡ ‰˘È‚„ÓÂ ˙„„ÁÓ ˜�·‰ ÌÚ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰Ù ÏÚ· ‰�·‰‰
ÌÈ¯ÂËÏÂ‚¯ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˙Â¯˘Ù‡· ÏÙËÏ Í¯Âˆ‰ ,ÈÏÓ¯ÂÙ ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï Á¯ÂÎ‰ ˙‡Â˙ 

·˙Î·Â. 

 

 

  סיכו�

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÂ‰È� ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÚˆÂ· ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ Ï‡¯˘È ˜�·Â Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ� ˙Â˘¯ Ï˘ 
‰�È˜˙ ‰¯Âˆ· ·Â¯ ÈÙ . Â˘ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ó ˜�·‰Â ˙Â˘¯‰ Â‚¯Á ÌÈ˙ÚÏ ÌÏÂ‡Â

 ¯·Â„Ó ÂÏÈ‡Î ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‚ÂÂÈÒ Â‡ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙Ó ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â‡¯Â‰· ÈÂ‡¯ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘
„ÈÁÈ ˜ÙÒ· ,È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰Ó ÂÚ�Ó� ÍÎ ÍÂ˙·Â . 
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¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯ÏÂ ˜�·Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰  , ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÍÏÓ‰ Í¯„
ÔÈ„Î È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡È‰ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÚÂˆ˜Ó ÈÏÚ·Â ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ , Ô˙ÓÂ

‚È¯Á‰ ˙�ÈÁ·· ‡Â‰ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ . ÍÈÏ‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÂ‰È� ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰Â ˜�·‰ ÏÚ
È˙Â¯Á˙ ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯Â , Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÌÈ˜È„ˆÓ ÔÈ„‰Â ˙Â·ÈÒ�‰˘Î- 

ÌÈ¯ÂËÙ· ˘Ó˙˘‰Ï .‰ÙÂ˜˘Â ‰‡ÏÓ ‰¯Âˆ· ÍÈÏ‰‰ ˙‡ „Ú˙Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ . ÂÏÎÂÈ ÍÎ
˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘· Ì‰ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â� ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ,˙ÂÏÈÚÈ· , ˙ÂÙÈ˜˘·

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó·Â ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ÂÎÒÁÈÂ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ� Ì‰È·‡˘Ó ˙‡ ÂÏˆ�È . 

 


