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סי� מרכזי� "החברה למתנהתקשרות ע� 

  מ"קהילתיי� בישראל בע

 לש� מת� שירותי� לנוער מנותק

 תקציר

אחראי למת )  המשרד�להל (במשרד החינו� )  המינהל�להל  (מינהל חברה ונוער
 מנהל �להל (בראש המינהל עומד מר יוסי לוי . שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק

השלמת "אחראי להפעלת תכנית )  האג��להל ( נוער במינהל האג� לקידו�). המינהל
שבמסגרתה ניתני� לבני ) ה או התכנית" תכנית היל�להל " (יסוד לימודי השלמה

טיפול והשלמת השכלה שנועדו בי השאר לשלב� , נוער מנותקי� שירותי חינו�
ני גיל� מחדש במסגרות החינו� הפורמליות ובמסגרות החברתיות הנורמטיביות של ב

ספטמבר (ע "בשנת הלימודי� התש. ולאפשר לה� לממש את יכולותיה� האישיות
, בכל רחבי האר&,  בני נוער מנותקי��6,050כללה התכנית כ) 2010 אוגוסט � 2009

 .ח" מיליו ש�77ותקציבה היה כ

סי� "החברה למתנ"ה באמצעות " מפעיל המינהל את תכנית היל2000מאז שנת 
) סי� או החברה" החברה למתנ�להל )" (צ"חל(מ " בישראל בעמרכזי� קהילתיי�

 2008החל באוקטובר . שהיא חברה ממשלתית וגו� המבוקר בידי מבקר המדינה
 התקשר המשרד ג� ע� 2000החל בשנת . ל החברה"משמש מר אית מזרחי מנכ

סי� שמפעילה את "שתפקידה בי השאר לקיי� בקרה על החברה למתנ', חברה א
 . ה"הילתכנית 

 

 פעולות הביקורת

של התקשרות  בדק משרד מבקר המדינה את ה2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
 ואת ההתקשרות ע� סי� לש� מת שירותי� לנוער מנותק"משרד ע� החברה למתנה

בדיקות . הבדיקה נעשתה במינהל ובמחוזות תל אביב וירושלי� של המשרד. 'חברה א
הפעלת הכנת המכרז ל :יקורת נבדקו בעיקרבב. סי�"השלמה נעשו בחברה למתנ

הפעלת קורסי� בידי ; 2009 שפורס� במאי שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק
סי� "הבקרה שער� המשרד על ההתקשרות ע� החברה למתנ; סי�"החברה למתנ

 . הפעלת אתרי לומדות'; באמצעות חברה א

 

 עיקרי הממצאי�

 � והשכלה לנוער מנותקהכנת המכרז הפומבי להפעלת שירותי חינו

הגשמת המטרה הציבורית של : המכרז הציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד .1
; שמירה על עקרו השוויו וטוהר המידות על ידי מת הזדמנות שווה לכל המציעי�
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 השאיפה לנהוג ביעילות ובחיסכו בכספי הציבור על ידי השגת מרב היתרונות למזמי
בפסיקת בתי המשפט. ותבאמצעות מנגנו התחר

1
 הודגשה ג� חשיבות השמירה על 

איסור עקרוני חל על . דיני המכרזי� כדי למנוע פגיעה באמו הציבור ברשויות המדינה
כבר החל , כל קשר או מגע בי מפרס� המכרז לבי מי מהמשתתפי� הפוטנציאליי�

למעשה א� ואי לכ� כל קשר לשאלה א� הופר השוויו הלכה , בשלב הכנת המכרז
 .לאו

 מכרז פומבי להפעלת שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק פרס� המשרד 2009במאי 
) וביניה הצעתה של , למכרז זה הוגשו ארבע הצעות). 2009ה " מכרז היל�להל

 החליטה ועדת המכרזי� לבחור בחברה כזוכה 2009באוגוסט . סי�"החברה למתנ
זה ההתקשרות שבי החברה למשרד ומהווה יצוי כי המכרז הוא נספח לחו. במכרז

ממצאי הביקורת העלו תמונה מדאיגה בדבר קיו� קשר . חלק בלתי נפרד ממנו
בכל הנוגע לשיתו� החברה , סי�"משמעותי בי מינהל חברה ונוער לבי החברה למתנ

עד כדי טשטוש הגבולות שבי המשרד כמזמי השירות , 2009ה "בהכנת מכרז היל
 . לבי החברה שידוע היה שתהא מציעה במכרזועור� המכרז 

סי� " קיבל האג� מהחברה למתנ2009 ועד סו� מרס 2008נמצא כי החל בנובמבר  .2
 במסגרת מסכת התייעצויות רציפה וכוללת 2009ה "המלצות לגבי נוסח מכרז היל

 . ביניה� על נוסח המכרז

� במכרז שביקש עוד הועלה שהיה קשר ישיר בי המלצות החברה לבי השינויי
וחלק מהשינויי� הללו א� מצאו ביטוי בנוסח המכרז , לעשות האג� לקידו� נוער

ועובדי המינהל אפשרו לה , החברה התערבה באופ גס בהליכי הכנת המכרז. שפורס�
שכ בהיותה קבל מבצע ומציע , החברה הייתה במצב של ניגוד ענייני�. לעשות זאת

ת שיש בה כדי לעצב את התכנית ואת תנאי המכרז במכרז היא עלולה להעלות הצעו
חלק מהשינויי� שנעשו גרמו להגבהת מחסומי הכניסה . על פי האינטרסי� שלה

עצ� קיומ� של דיוני� והעברת מידע בי החברה . הניצבי� בפני מציעי� בכוח במכרז
ו סי� לבי המינהל פגעו בשוויו שבינה לבי מציעי� אחרי� ובחז.ת השווי"למתנ

יש בפעולות הללו כדי לערער את אמו הציבור בניהול המשרד את מכרזיו . במכרז
 .בהגינות ובשוויו

יענה על שאלות המציעי� רק במסגרת משרד  נקבע כי ה2009ה "במכרז היל .3
נמצא שג� לאחר פרסו� המכרז המשיכו עובדי המינהל לקיי� , ואול�. מפגש קבלני�

לרשות החברה עמד נתיב ישיר . סי� על נוסח המכרז"שיח ע� עובדי החברה למתנ�דו
וזו השיבה , ובלעדי להצגת שאלות והצעות ולקבלת מידע מהיחידה המקצועית במשרד

 . לה שלא בהלי� שקבע המשרד

 

 ה" בתכנית הילהפעלת קורסי� לרכישת מיומנויות

סי� להפעיל קורסי� לבני נוער "ה נדרשה החברה למתנ"במסגרת תכנית היל .1
 קורסי �להל (תעסוקתיות וחברתיות �מקצועיות, ש� רכישת מיומנויות השכלתיותל

 נקבע כי המשרד ישל� לקבל תמורת ביצוע הקורסי� 2009ה "במכרז היל). מיומנויות
עבור ארגו הקורס , על כל רכיביה, המציע נדרש לנקוב בעלות לשעה: על פי תפוקות

__________________ 

 �5853/05 "עע; 510,505) 3(ד נז "פ, Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '‚'ÌÈ‰‡¯·‡ Ï‡Ó‚‡¯ � �1966/02 "עע  1
Ú· È„Ï‡Î ÌÈÁ‡"� Ó 'Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯" Óפורס� בתקדי�(' ואח.( 
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סי� הציעה במכרז מחיר "החברה למתנ. י� שעות של קורס�44,000וביצועו ולהפעיל כ
ושלושת המציעי� האחרי� הציעו , )ח לתקורה" ש5כולל (ח לשעת פעילות " ש125של 

 .ח" ש�197ח ל" ש�179מחירי� הנעי� מ

סי� לא נעשתה על פי תנאי "נמצא שההתחשבנות בי המשרד לבי החברה למתנ
את , של קורס מיומנותהחברה סיכמה את ס� העלויות : המכרז והחוזה שביניה�

ועל המנה ) בניכוי התקורה, המחיר שאותו הציעה במכרז(ח " ש�120הסכו� חילקה ב
ללא קשר , שהתקבלה דיווחה למשרד כמספר שעות הפעילות של קורס המיומנות

כל זאת בידיעתו ובאישורו של . למספר שעות המיומנות שבוצעו הלכה למעשה
 . המינהל

לאשר "ע כי אחד מתפקידיה של ועדת המכרזי� הוא בתקנות חובת המכרזי� נקב
המינהל לא מסר לוועדת המכרזי� ". שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז

סי� בגי קורסי מיומנויות ולא "על כוונתו לשנות את שיטת התשלו� לחברה למתנ
בכ� פעל המינהל בניגוד לתקנות חובת המכרזי� ולתנאי . ביקש את אישורה לכ�

 .המכרז

מספר השעות שציינה החברה בחשבונות שהגישה לתשלו� היה גדול יותר  .2
אפשר להערי� , על פי אומד שער� משרד מבקר המדינה. ממספר השעות האִמתי

ע על קורסי המיומנויות הסתכמו "שדיווחי היתר של החברה בשנת הלימודי� התש
 המינהל כשל הלכה למעשה .ח" מיליו ש�1.7 שעות ששוויי כ�13,400בס� הכול בכ

 . בטיפולו בקורסי המיומנויות ובפעולות הבקרה עליה�

לא נמצא שוועדת המכרזי� פקפקה באפשרות לקיי� קורסי השתלמויות במחיר  .3
המחיר הנמו� שהציעה החברה . והוועדה קיבלה את הצעתה, שאותו הציעה החברה

 בפועל היא קיבלה תשלו� ע� זאת. לשעת קורס הקנה יתרו לחברה על פני מתחריה
כל זאת נעשה בידיעתו . המכסה את עלויותיה לקיו� הקורסי�, גבוה יותר מהמשרד

 . ובאישורו של המינהל

 

 ה"חשש מניגוד ענייני� בבקרה על תכנית היל

סי� ג� קורס לרכישת "במסגרת קורסי המיומנויות מפעילה החברה למתנ .1
ICDL2מיומנויות מחשב 

חלק מעלות הקורס משלמת . ינלאומישהוא בעל תק ב, 
וחלק נוס� לקבל אחר שלה שהוא בעל , החברה לקבל שלה המלמד את בני הנוער

  עבור עריכת בחינות ההסמכה והנפקת תעודות ICDLהזיכיו הבלעדי בישראל לתק
',  בישראל היא חברה אICDLנמצא כי הזכיינית הבלעדית של תק . למסיימי הקורס

 ג� קבל של המשרד לצור� ביצוע בקרה על פעילות החברה 2000ת המשמשת מאז שנ
לבדוק את מהימנות החשבונות ' בי היתר נדרשת חברה א. ה"סי� בתכנית היל"למתנ

 .סי� למשרד לתשלו�"שמגישה החברה למתנ

ידעו מינהל חברה ', שבו זכתה שוב חברה א, 2008 ביולי מכרזכאשר פרס� המשרד 
במצב של ניגוד ' � שקיי� חשש מהימצאותה של חברה אסי"ונוער והחברה למתנ

לבי , על הקורסי� שבה, ענייני� בי היותה קבל של המשרד המבקר את התכנית

__________________ 

תעודת . International Computer Driving License ' ICDLנויות מחשב קורס לרכישת מיומ  2
 משמשת אישור לשליטה במושגי� בסיסיי� בתחו� המחשוב וליכולת להשתמש ICDL'ההסמכה ל

 .במחשב אישי ובתוכנות שימושיות
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למרות זאת לא יידע בכ� המינהל את ועדת . סי�"היותה קבל של החברה למתנ
וד וא� בניג, המשרד פעל בניגוד לעקרו האיסור על ניגוד ענייני� .המכרזי� במשרד

 . לכלל שהוא עצמו קבע במכרז

סי� למשרד את כל " לא שיקפו דיווחי החברה למתנICDLנמצא כי לגבי קורסי  .2
החברה דיווחה לו שהקבל שקיי� את הקורס הוא ג� זה שסיפק לה : הנעשה בפועל

ובכ� היה , ביצעה את העבודה עבורה' היא לא ציינה שחברה א. את בחינות ההסמכה
, שלא היו ערי� למידע שבידי מינהל חברה ונוער, מי בקרה במשרדכדי למנוע מגור
 .סי�"היא ספק של החברה למתנ' לגלות שחברה א

 

 הפעלת אתרי לומדות

המינהל סבור שהענקת אפשרות לבני הנוער בתכנית להשתמש באתרי לומדות היא 
סי� לא סיפקה הרשאות לאתרי "החברה למתנ. ולכ כלל זאת במכרז, חיונית

א� עד סו� שנת , המשרד ידע על כ�. ע"דות כנדרש במש� שנת הלימודי� התשהלומ
 . הספקת ההרשאות�הלימודי� לא קיזז תשלו� מהחברה בגי אי

 

 ה "אישור משטרת ישראל להעסקת עובדי� בתכנית היל

ה מאות עובדי� שהעסקת� טעונה "ע הועסקו בתכנית היל"בשנת הלימודי� התש
 פי חוק למניעת העסקה של עברייני מי במוסדות אישור של משטרת ישראל על

לא , א� על פי שמדובר בנושא רגיש בעל חשיבות עליונה. 2001 �א"התשס, מסוימי�
סי� את חובותיה כנדרש במכרז ולא המציאה במש� שנת "קיימה החברה למתנ

 .והמינהל לא תבע ממנה לפעול כנדרש, לימודי� שלמה את אישור המשטרה

 

 תסיכו� והמלצו

ממצאי דוח זה העלו ליקויי� מהותיי� וחמורי� על פגיעה בשוויו ההזדמנויות שיש 
חלק מ הליקויי� . להעניק לכל אחד מהמציעי� ועל חשש מפגיעה באמו הציבור

מעידי� על חריגה גסה מכללי המכרזי� בכלל ומהוראות המכרז שפרס� המשרד 
אשר ניהלו , הל חברה ונוערבדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שעובדי מינ. בפרט

את הפרויקט על מכרזיו באמצעות התקשרות ע� קבלני� בהיק� של עשרות מיליוני 
סי� פעלו בניגוד "ג� עובדי החברה למתנ. פעלו בניגוד לדיני המכרזי�, ח בשנה"ש

 .לדיני המכרזי�

ל המשרד לנקוט את הפעולות הנדרשות "על מנכ, לנוכח חומרת ממצאי הביקורת
סי� וג� " הליקויי� בעבודת המשרד בהיבט של התקשרותו ע� החברה למתנלתיקו

עליו לוודא שעובדי המשרד . בהיבט הנרחב יותר של כלל ההתקשרויות של המשרד
עליו ג� . העוסקי� בהתקשרויות יפעלו כמתחייב מדיני המכרזי� ולא יחרגו מה�

ובדי המשרד לבי עובדי לקבוע כללי התנהגות מפורטי� וברורי� בנוגע ליחסי� שבי ע
סי� "ל החברה למתנ"על מנכ. לרבות הכנת מכרזי� וקבלת מידע מה�, הקבלני�

לוודא כי החברה תמלא את מלוא התחייבויותיה כנדרש ממנה במכרז ולהבטיח 
 . שעובדיה לא יתערבו בהכנת מכרזי� שבה� היא מתעתדת להשתת�
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 את דרישות המשרד כפי סי� ממלאת"ל המשרד ג� לוודא שהחברה למתנ"על מנכ
על המשרד לקבוע אמות מידה . שמופיעות במכרז בנוגע לקורסי המיומנויות ולאיכות�

על . ברורות לתשלו� שכר למדריכי� המלווי� את הקורסי� ולוודא שה ייושמו
ה יש אישור של "המינהל ועל החברה לוודא שלכל עובד ע� בני נוער בתכנית היל

 . כנדרש בחוק, משטרת ישראל

אלא , תקופת ההתקשרות הראשונה ע� החברה היא לשלוש שני�, על פי תנאי המכרז
ל המשרד מוטל לפעול "על מנכ. א� כ החליטה ועדת המכרזי� על תקופה קצרה יותר

על פי עמדת היועצת המשפטית של המשרד ולכנס ועדת מכרזי� אשר תבח את 
אשר מעלי� חשש , תהמשמעויות ואת ההשלכות המשפטיות של ממצאי הביקור

על .  בתהלי� שנפל בו פג� מהותי2009ה "סי� זכתה במכרז היל"שהחברה למתנ
א� לקצר את ההסכ� ע� החברה ולערו� מכרז , לנוכח נסיבות העניי, המשרד לשקול

 . חדש אגב הקפדה על העקרונות המחייבי� שנקבעו בדי

 

♦ 
 

 מבוא

לממ� יחד ע� )  המשרד�להל� (ד החינו� חייב משר, �1949ט"התש, על פי חוק לימוד חובה
 הלומדי� במסגרות חינו� 14�18הרשויות המקומיות את לימודיה� של נערי� ונערות בגילאי 

 להחיל את החוק ג� על בני נוער שאינ� לומדי� 3 החליטה ממשלת ישראל1988בספטמבר . רשמיות
במטרה להכי� בני נוער אלה , �בכפו# לתקציב מתאי, ) נוער מנותק�להל� (במסגרת לימוד רשמית 

 . ל ולאזרחות טובה"לשירות בצה, לתקופת הבגרות

 אוגוסט � 2008ספטמבר (ט "על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת הלימודי� התשס
נשרו ממערכת ,  נערי� ונערות�30,000ובס� הכול כ, יב� מבני הנוער בגילאי כיתות ז�4.5%כ, )2009

 . החינו�

 האחראית להפעלתו ולהכוונתו ,א יחידת מטה במשרדו ה) המינהל�להל�  (הל חברה ונוערמינ .1
בראש המינהל עומד מר . לאומי�החינו� הערכישל החינו� החברתי ושל ,  פורמלילאשל החינו� ה

המשרד הטיל על המינהל את האחריות ליישו� החלטת הממשלה ).  מנהל המינהל�להל� (יוסי לוי 
 . האמורה

, אחראי למת� שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק )אג# ה�להל� ( לקידו� נוער במינהל האג#
איגו� משאבי� והקצאת� למשימות השונות וביצוע בקרה על , לרבות קביעת מדיניות ודרכי טיפול

ה "מנהל האג# לקידו� נוער אחראי ג� על ג# היל. הגורמי� המפעילי� תכניות לטיפול בנוער מנותק
).  נציג האג#�להל� (לנוער מנותק שבראשו עומד מנהל הג# ") שלמההשלמת יסוד לימודי ה("

המינהל והאג# אחראי� מ� הבחינה המקצועית ג� על ראשי תחו� קידו� נוער במחוזות המשרד ועל 
לרבות על המדריכי� שמעסיקות רשויות אלה לצור� , היחידות לקידו� נוער ברשויות המקומיות

 ).ידות לקידו� נוער היח�להל� (הטיפול בנוער מנותק 

__________________ 

 .25.9.88מיו� , 1440' החלטת ממשלה מס  3
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 תכנית �להל� (ה "במהל� שנות השמוני� של המאה העשרי� פיתח המשרד את תכנית היל .2
. 4טיפול והשלמת השכלה, שבמסגרתה ניתני� לבני נוער מנותקי� שירותי חינו�, )ה או התכנית"היל

 החינו� שילוב מחדש של נוער מנותק במסגרות: ה כפי שהגדיר� המינהל ה�"מטרות תכנית היל
השלמת השכלה פורמלית במסלולי ; הפורמליות ובמסגרות החברתיות הנורמטיביות של בני גילו

�המקצוע ,  בתחומי ההשכלה5מימוש היכולת והפוטנציאל האישי של כל נער מנותק; לימוד שוני
 . והתפקוד החברתי וא# הרחבת יכולת זו

 בני נוער �6,050כללה התכנית כ) 2010 אוגוסט � 2009ספטמבר (ע "בשנת הלימודי� התש .3
�נוס# על כ� משתת# . ח" מיליו� ש�77ותקציבה היה כ, )בחודשי שיא(בכל רחבי האר. , מנותקי

 . המשרד במימו� שכר� של עובדי רשויות מקומיות ביחידות לקידו� נוער

סי� מרכזי� "החברה למתנ"ה באמצעות " מפעיל המינהל את תכנית היל2000מאז שנת  .4
, שעמה התקשר המשרד) סי� או החברה" החברה למתנ�להל� )" (צ"חל(מ "לתיי� בישראל בעקהי

 כדי לשמש �1969סי� היא חברה ממשלתית שהוקמה ב"החברה למתנ. והיא האחראית להפעלתה
. 6ושר החינו� אחראי לפעילותה, תרבות וספורט, זרוע של הממשלה לביצוע מטלות בנושאי חברה

החברה היא גו# המבוקר בידי מבקר . ל החברה"שמש מר אית� מזרחי מנכ מ2008החל באוקטובר 
 . �1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9המדינה לפי סעי# 

מת� שירותי� ארגוניי� לש� , מ"שהיא חברה בע'  התקשר המשרד ג� ע� חברה א2000החל בשנת 
 �להל�  (ע על נוער בסיכו�ומינהלתיי� להפעלת שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק ושרותי מיד

תפקיד החברה הוא בי� השאר לסייע לאג# לקידו� נוער לארג� את הנתוני� הדרושי� לו ). 'חברה א
הלוא הוא בעת הביקורת החברה (ה "על התכנית ולקיי� בקרה על הקבל� שמפעיל את תכנית היל

 . וריכוז דיווחי� תקופתיי�) סי�"למתנ

משרד ע� החברה של ההתקשרות דק משרד מבקר המדינה את ה ב2010אוגוסט �בחודשי� פברואר
הבדיקה נעשתה במינהל . ' ואת ההתקשרות ע� חברה אסי� לש� מת� שירותי� לנוער מנותק"למתנ

בביקורת . סי�"בדיקות השלמה נעשו בחברה למתנ. ובמחוזות תל אביב וירושלי� של המשרד
; 2009 שפורס� במאי שכלה לנוער מנותקהפעלת שירותי חינו� וההכנת המכרז ל :נבדקו בעיקר

הבקרה שער� המשרד על ההתקשרות ע� החברה ; סי�"הפעלת קורסי� בידי החברה למתנ
 . הפעלת אתרי לומדות'; סי� באמצעות חברה א"למתנ

 

 

הכנת המכרז הפומבי להפעלת שירותי חינו� והשכלה 

 לנוער מנותק 

�להל�  (�1993ג"התשנ, ותקנות חובת המכרזי�, ) החוק�להל�  (�1992ב"התשנ, חוק חובת המכרזי
קובעי� את המסגרת הנורמטיבית של התקשרות משרדי הממשלה לש� רכישת טובי� , ) התקנות�

�הוראות נוספות לגבי התקשרויות של משרדי הממשלה מובאות בתקנו� . ושירותי� מגופי� חיצוניי
: וק חובת המכרזי� נקבעבח. שמפרס� החשב הכללי במשרד האוצר )�"תכ(כספי� ומשק 

__________________ 

נער מוגדר , )2009ה "מכרז היל (ה לנוער מנותקהפעלת שירותי חינו� והשכל: 12/5.09 'במכרז מס  4
 18)14גיל נער ב :למשל, שקבע המשרד אחד התבחיני� א� הוא עומד בה" בתכנית הילזכאי להיכלל

 .שאינו לומד במסגרת חינו� רשמית או שקיבל פטור מחוק לימוד חובה, )ל"או עד הגיוס לצה(
 .כל האמור בלשו* זכר נוגע ג� לנערות  5
 .555' עמ ,·È˙�˘ ÁÂ„53 , מבקר המדינה, "סי�"התקשרויות ע� החברה למתנ "ראו ג�  6



� 993 משרד החינו

 לא יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובי� או ...תאגיד מקומי, כל תאגיד ממשלתי, המדינה"
פי מכרז פומבי הנות� לכל אד� �אלא על, או לרכישת שירותי�, או לביצוע עבודה, במקרקעי�

  ."הזדמנות שווה להשתת# בו

 עובדי המשרד ועדת מכרזי� אחת או ל משרד למנות מקרב"על פי התקנות רשאי מנכ)  א( .1
או , והיוע. המשפטי של המשרד, נציגוהחשב ל  מי שמינהאו, ובי� חבריה יהיו חשב המשרד, יותר

הוועדה מקבלת בקשות מיחידות במשרד להתקשר ע� קבל� לש� . עור� די� שמינה היוע. לנציגו
על כל התקשרות לביצוע להחליט : תפקידי הוועדה ה�. קבלת שירותי� או לש� רכישת טובי�

להחליט על עריכת מכרז ולאשר את ; עבודה או לרכישת שירותי� של המשרד או של יחידה שבו
לבדוק את ההצעות שהוגשו במכרז ולבחור בהצעה המתאימה ביותר או להחליט ; מסמכי המכרז

היא אול� , ועדת המכרזי� אינה רשאית לאצול את תפקידיה האמורי�. שלא לבחור בשו� הצעה
על פי נוהלי המשרד אחרי שוועדת המכרזי� . רשאית למנות ועדת משנה שתביא לפניה המלצה

משלב זה היא . היא תודיע על כ� ליחידה המזמינה את הטובי� או את השירות, אישרה להכי� מכרז
 . 7רשאית להתחיל בהכנת המכרז

ל "שות הכפו# לסמנכועדת המכרזי� המרכזית של המשרד מנוהלת בידי ג# מכרזי� ורכי )ב(
ולאחר אישור , אחרי שוועדת המכרזי� בוחרת את הספק הזוכה במכרז. למינהל ולמשאבי אנוש

 . חשב המשרד וחתימה על החוזה נכנסת ההתקשרות לתוק#

 �להל� ( פרס� המשרד מכרז פומבי להפעלת שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק 2007במאי  .2
שרד עולה כי אחרי שוועדת המכרזי� החליטה לבחור בחברה ממסמכי המ). 2007ה "מכרז היל

בעקבות עתירה זאת ובעקבות עתירה . עתר מציע אחר במכרז לבית המשפט, סי� כזוכה"למתנ
 החליטה 2008בספטמבר . שכנגד התקיימו במש� כשנה דיוני� משפטיי� לגבי זהות הזוכה במכרז

מפני שלא נותרה שו� , כרז פומבי חדש ולפרס� מ2007ה "ועדת המכרזי� לבטל את מכרז היל
בד בבד אישרה הוועדה להארי� את ההתקשרות ע� החברה . הצעה שעמדה בתנאי המכרז

להפעלת חדש מכרז פומבי  פרס� המשרד 2009במאי . סי� עד קבלת תוצאות במכרז החדש"למתנ
, ו ארבע הצעותלמכרז זה הוגש). 2009ה " מכרז היל�להל�  (שירותי חינו� והשכלה לנוער מנותק

 לבחור בחברה 2009וועדת המכרזי� החליטה באוגוסט , סי�"ביניה� הצעתה של החברה למתנ
 . כזוכה במכרז

 

 

 ה"שימור הידע בתכנית היל

נהלי עבודה ושימור ידע בעבודת ועדות " העוסקת ב2008� אשר פורסמה באוגוסט "לפי הוראת תכ
�ההחלטות כחצי שנה לפני תו� תקופת ההתקשרות על עור� המכרז להציג בפני מקבלי , "המכרזי

 �הראשונה או לקראת עריכת מכרז חדש דוח מעקב מסכ� ומפיק לקחי� שיכלול בי� היתר סיכו
. בכל התחומי� שנסקרו) א� הומל. לקיימו(לרבות כל התיקוני� הנדרשי� במכרז חדש , ומסקנות

 בדבר ההתקדמות במימוש המכרז אחת לשנה ירכז נציג עור� המכרז מידע"ההוראה ג� קובעת ש
וכ� שהדוח השנתי יתייחס להיק# הרכישות הכמותי והכספי שנעשו במסגרת , "בדוח ריכוז שנתי

 . המכרז ולאיכות השירות שסיפק הזוכה ויכלול ג� סיכו� ומסקנות

מוטלת על , �"מעבר לחובת הפיקוח שנדרש המשרד לקיי� על עבודת הקבל� כאמור בהוראת התכ
האחריות הכוללת להפעלת השירותי� שמספק , שהזמינה את השירותי�, המקצועית במשרדהיחידה 

__________________ 

 בהכנת מכרזי� ולבדוק הצעות  ליחידה המזמינההמשרד התקשר ע� קבל* אחר שתפקידו לסייע  7
 .למכרזי�
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לקבוע דרכי פעולה ושיטות , לפיכ� עליה להתמצא בנעשה בתכנית שאותה מפעיל הקבל�. הקבל�
קבלת המידע ג� תאפשר לה לנסח את דרישות . לאג� משאבי� ולהקצות� ביעילות, עבודה בתכנית

 . הבא שהמשרד יפרס�המשרד מהקבל� במכרז 

� קבעה מהו המידע שהמשרד צרי� לקבל מקבל� במהל� פרויקט וכ� לקראת סיומו "הוראת התכ
ההוראה פורסמה זמ� קצר קוד� שוועדת המכרזי� אישרה למינהל לפרס� . ויציאה למכרז חדש

 לדוח ומטבע הדברי� לא יושמה בנוגע לדוח ריכוז שנתי ובנוגע, ה"מכרז פומבי חדש לתכנית היל
� . מעקב מסכ

 „¯˘Ó· ˙Â„ÈÁÈ‰˘ ‡„ÂÂÏ „¯˘Ó· ˙Â˘ÈÎ¯Â ÌÈÊ¯ÎÓ Û‚ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ" ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· ¯·ˆ�˘ Ú„È‰ ¯ÂÓÈ˘ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰¯ÂÓ‡‰ Ì

˙Â¯˘˜˙‰‰ .˙È�Î˙‰ È·‚Ï ·˙Î· ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÎÈÒ Ï·˜Ï Û‚‡‰Â Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ , ÈÙ ÏÚ
Î˙‰ ˙‡¯Â‰"Ì ,˘ È„Î‰ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÂÏÎÂÈ , ˙�ÂÎ˙Ó ˙‡ ˘·‚ÏÂ ‰˙Â‡ ¯Ù˘Ï

‡·‰ Ê¯ÎÓ· ÔÏ·˜‰Ó ˙Â˘È¯„‰Â ˙Â¯˘˜˙‰‰. 

 

 

 רקע משפטי: התייעצויות ע� קבל�

, בשבתו כבית משפט לערעורי� בענייני� מינהליי�, בפסק די� שנת� בית המשפט העליו� .1
חרות מאורגנת לקראת כריתת מכרז ציבורי הוא הזמנה של רשות מינהלית לת: " נכתב2007בינואר 

שואבות את חיות� מעקרונות , שנקבעו בחקיקה ועוצבו בפסיקה, נורמות המכרז הציבורי. חוזה
לפעול , כגו# המנהל את המכרז בנאמנות עבור הציבור כולו, על ועדת המכרזי�... המשפט המינהלי

זרי� או שרירות ואי� בידה ללא שיקולי� , בסבירות, בשוויו�, ביושר, )מהותית ודיונית(בהגינות 
 .8"להתנות על כ�

כל מסמ� או מידע אחר הדרושי� לדעת  "סמכי המכרז יכללו בי� היתרנקבע כי מתקנות ב )א(
וכדי להבטיח את קבלת ההצעה המעניקה את , ועדת המכרזי� לש� ניהול תקי� והוג� של המכרז

הוג� , קו# ככל הנית� בנסיבות העניי�באופ� ש... גו# ציבורי יערו� מכרז"; "מרב היתרונות למשרד
 ".המבטיח את מרב היתרונות לגו# הציבורי, ושוויוני

הגשמת המטרה הציבורית של , הראשו�: המכרז הציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד )ב(
�, עיקרו� זה. שמירה על עקרו� השוויו� וטוהר המידות על ידי מת� הזדמנות שווה לכל המציעי

העיקרו� השני הוא השאיפה לנהוג . של המכרז הציבורי" נשמת אפו"הוא , ברקכדברי הנשיא 
. 9ביעילות ובחיסכו� בכספי הציבור על ידי השגת מרב היתרונות למזמי� באמצעות מנגנו� התחרות

בפסיקה הודגשה ג� חשיבות השמירה על דיני המכרזי� כדי למנוע פגיעה באמו� הציבור ברשויות 
האינטרס הציבורי אינו רק האינטרס בקבלת ההצעה : " המכרזי� בפרטהמדינה בכלל ובשיטת

אלא זהו בעיקר האינטרס הציבורי בהבטחת אמו� הציבור בשיטת המכרזי� ובמינהל , הזולה ביותר
 . 10"הציבורי בכלל

מ� השאיפה לשמור על אמו� הציבור נגזרי� ג� כללי� למניעת ניגוד ענייני� של עובדי ציבור  .2
 �על דיני הנאמנות ועל כללי הצדק , על חובת ההגינות ותו� הלב, על כללי המינהל התקי�המבוססי

__________________ 

ד אחי� כאלדי " פס)להל* (תקדי* , 'Ú· È„Ï‡Î ÌÈÁ‡"� Ó 'Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯"Á‡Â Ó �5853/05 "עע  8
 ). מ"בע

 . 510, 505) 3(ד נז "פ, Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ '‚'ÌÈ‰‡¯·‡ Ï‡Ó‚‡¯ � �1966/02 "עע  9
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על עור� המכרז מוטלת החובה לוודא . הטבעי שלפיה� אי� לאפשר לבעל עניי� להחליט בעניי� שלו
 . שמציע הזוכה במכרז לא יהיה במצב של ניגוד ענייני� במת� השירות

 מומחה המועסק על ידי המשרד או מטעמו כנות� שירות או יוע. או: "� נקבע"בהוראות התכ .3
לא יהיה רשאי להשתת# במכרז בנושא שבו הוא ייע. למשרד כמומחה או כעור� , כמבצע עבודה

תהיה רשאית להיווע. במי שאינו חבר "ועדת המכרזי� ; " בי� כספק ראשי ובי� כספק משנה�מפרט 
�עור� המכרז ובלבד שאינו מצוי בניגוד ענייני� וחת� לרבות במי שאינו עובד של , בוועדת המכרזי

 ".על שמירת סודיות

בפסק די� של בית המשפט העליו� שעניינו יוע. לוועדת המכרזי� שהיה בקשרי עבודה ע� חברה 
, רשות ציבורית המקיימת מכרז: " נכתב11שהייתה לה זיקה לאחת החברות המתמודדות במכרז

צדק צרי� לא רק להיעשות אלא .  קפדנית על כללי הצדק הטבעיחייבת לנהוג בהגינות ותו� שמירה
 �עקרונות אלה אינ� עולי� בקנה אחד ע� האפשרות כי זה הנות� ייעו. . כי נעשה] להיראות[ג

 א� במישרי� וא� בעקיפי� �לרשות הציבורית באשר לאופ� הכנת המכרז ישתת# הוא עצמו 
האחת היא . ניי� זה נית� לבחו� משתי נקודות מבטע.  באותו מכרז�באמצעות תאגיד אשר בשליטתו 

. זו זכאית לקבל את הייעו. הנאמ� ביותר באשר לפרטי המכרז. נקודת מבטה של הרשות הציבורית
; עתיד הוא עצמו להשתת# במכרז, מצב דברי� זה אינו מתקיי� א� זה שמייע. לרשות הציבורית

אינו עולה בקנה אחד , ניגוד אינטרסי� זה. סי�שכ� אותו מייע. מעמיד עצמו במצב של ניגוד אינטר
היא נקודת מבט� של , נקודת המבט השנייה. ע� האופ� שבו רשות ציבורית צריכה לנהל את מכרזיה

כי ה� , יצוי�. לגבי אלה מופר עקרו� השוויו� ולא נראה כלל שנעשה צדק. שאר המשתתפי� במכרז
 המבט השנייה אי� נפקא מינה א� בפועל נגר� נזק וה� לעניי� נקודת, לעניי� נקודת המבט הראשונה

 ".אלא די בכ� כי אפשרות זו קיימת

 �בפסק די� נוס# של בית המשפט העליו� שבו הוא נדרש לדיו� מעמיק בסוגיה של ניגוד אינטרסי
כפי שלא ... מבחינת הקווי� המנחי� אשר מ� הראוי שיחולו על מכרז: "בשלב הכנת המכרז נקבע

כ� ג� ,  בי� המשתתפי� במכרז בדיוני� עובר למת� ההחלטה בדבר בחירת הזוכהמשתפי� משתת#
יש למנוע כל רוש� של ניגוד אינטרסי� . אי� לשת# צד כאמור בהליכי� הכרוכי� בהכנת המכרז

�כי מי שהשתת# , שהרי יכול ותעלה הטענה כפי שעלתה כא�, העלול להיווצר בעיני יתר המתחרי
נעשה הדבר כדי לתת , א� נוקטי� בשיטת המכרז... ז היה בסוד העניי�בצורה כלשהי בהכנת המכר

מלוא המשקל לעקרו� לפיו על רשות ציבורית לנהוג בדר� השוללת ה� העדפה פסולה וה� 
� .12"של העדפה כאמור, מוצדק או בלתי מוצדק, היווצרותו של רוש

ולא (ה נית� ללמוד כי אי� מגישת הפסיקה שפורטה עד כ: "סוגיה זו נידונה ג� בספרות המשפטית
כל מחלוקת בפסיקה בעניי� האיסור העקרוני על כל קשר או מגע בי� מפרס� המכרז לבי� מי ) היתה

�האיסור הינו מעצ� מהותו וטיבו של . כבר החל משלב הכנת המכרז, מהמשתתפי� הפוטנציאליי
ר הוא כי כל קשר או מגע ברו. תו� שוויו� בי� כל המשתתפי�, האמור להיות תחרות כלכלית, המכרז

. אי� לכ� כל קשר לשאלה א� הופר השוויו� בפועל א� לאו. קודמי� פוגמי� בחזות השוויו� במכרז
לכ� הקפדה על עקרו� זה היא ג� ... זאת מכיוו� שמדובר במבח� נורמטיבי ולא במבח� סיבתי עובדתי

ליו למת� יעו. בקשר להכנת  א� תער� פניה א�משתת# זה . מעניינו של משתת# פוטנציאלי במכרז
 . 13" אמור לקחת בחשבו� כי יעו. זה עלול לסכ� את השתתפותו במכרז�מכרז 

ואול� עליו , � מאפשרות לעור� המכרז לאסו# מידע ולערו� בירורי� בנושא"יצוי� כי הוראות התכ
הערות שבו כל גור� הנוגע לתחו� יוכל לתרו� מידע ולהעיר , לעשות זאת בהלי� שקו# ושוויוני

 . ובכ� ייוש� עקרו� השוויוניות, נחוצות

__________________ 

È"Ú· Ï‡¯˘È Ó"� Ó 'ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,Ú· ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÏÎ" Ï‰˙�Â˜Â Ó· 202/90, "בג  11
Ú·"Ó ,719' עמ, 265) 2(ד מה"פ. 

 .718, 716' עמ, )2(י לג"פד, ' Ú· ˙Â¯Á"Á‡Â Ó '� '˙Â‡È¯·‰ ¯˘Á‡Â 794/78, "בג  12
 .494)493' עמ, Í¯Î ÌÈÊ¯ÎÓ È�È„ ')‰È�˘ ‰¯Â„‰Ó( ,2005 ‚, שמואל הרציג  13
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סי� בהיותה חברה ממשלתית המספקת שירותי� לציבור הרחב חלי� "על החברה למתנ .4
כמו כ� עליה להימנע . וביניה� החובה לנהוג בהגינות ובשוויוניות, עקרונות המשפט המינהלי

� . 14מלהימצא במצב של ניגוד ענייני

 

 

ה "סי� לפני פרסו� מכרז היל"החברה למתנהתייעצויות פסולות ע� 

2009 

להעסיק : סי� להעניק למשרד את השירותי� האלה" נדרשת החברה למתנ2009ה "על פי מכרז היל
להעסיק מנחי השכלה וחינו� שילוו את ; מורי� שילמדו במסלולי הלמידה השוני� לנוער המנותק
לנהל מ� הבחינה הפדגוגית את  ;דו� נוערהמורי� בתכנית ואת המדריכי� לקידו� נוער ביחידות לקי

להפעיל מרכז בחינות שבו ייבחנו בני הנוער ; התכנית וליזו� פיתוח תכניות לימודי� חדשות
 . חברתיות ומקצועיות, להפעיל מער� קורסי� לרכישת מיומנויות השכלתיות; המשתתפי� בתכנית

1.  ¯·Ó·Â�· ÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ ÈÎÓÒÓÓ2008ÚÂ  Ò¯Ó ÛÂÒ „2009 ,
ÏÈ‰ ˙È�Î˙Ï ˘„Á Ê¯ÎÓ ÔÈÎ‰Ï ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ È¯Á‡ ÌÈÈ˘„ÂÁÎ" ÌÈÈÓÂÈ „ÚÂ ‰

˘„Á‰ Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� ÏÚ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ È�ÙÏ ,�˙ÓÏ ‰¯·Á‰Ó Û‚‡‰ Ï·È˜"ÌÈÒ ,
ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ· ˙Â„„ÂÓ˙Ó‰ ˙Á‡ ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÈÈ‰˘" ‰2009 , Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� È·‚Ï ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â¯Ú‰

¯ÂÓ‡‰ . ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â¯Ú‰· ÂÓ˘¯� ‰Ï‡-12 ÌÈ·˙ÎÓ )È�Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„· ( È„·ÂÚ ÂÁÏ˘˘
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰"¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡Ï ÌÈÒ ; Ï˘ ÌÈ�ÂÈ„ ÈÓÂÎÈÒ ÂÙ¯Âˆ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ÔÓ ‰˘ÈÓÁÏ

Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� È·‚Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Ì‰·Â ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ . È„·ÂÚÏ ‰È‰ ¯Â¯· „ÂÚÈ˙‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï ˙„ÓÂÚ ‰¯·Á‰˘ Û‚‡‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 מנהלת �להל� (סי� " כתבה ראש תחו� פרויקטי� לאומיי� בחברה למתנ2008נובמבר בסו#  )א(
�תנאי הס# ועני� : "ובי� השאר, 2009ה "לאג# לקידו� נוער על כמה נושאי� במכרז היל, )הפרויקטי

�שכר המנחי� "; " להגדיר מחדש את התפקידי��מטה ] כוח אד�... [הניסיו� של הגו# דורש שיפורי
 אני אכתוב ל� פירוט מסויי� �לוגיסטיקה ומשרדי� ...  הכולל את המידרג והתנאי�חייב שיפור
היא הציעה ג� לשנות את תנאי הס# של ". הייתי משנה את מפרט המחשוב שמופיע... ויותר מדויק

זה בינתיי� ובטוח שיש עוד : "כמה משרות של עובדי� בכירי� בתכנית וסיימה את מכתבה בציינה
... מחר נתחיל... זה ממש יריה מהמות� כי הבטחתי ל�. או אתק� מה ששלחתי/ וועוד אפרט יותר

 ". מקוה שנתתי לפחות התחלות

 מנהלת �ה "סי� בתכנית היל" קיימו עובדי� של החברה למתנ2008החל בתחילת דצמבר  )ב(
�המנהל , האחראית לתכניות לימודי� בתכנית, ה"הרכזת המינהלית של תכנית היל, הפרויקטי

 חמש פגישות שבה� בחנו את סעיפי מכרז �פדגוגי של התכנית ומתא� המחשוב מטע� החברה ה
את ההמלצות . 2009ה " ורשמו את המלצותיה� לשינוי הסעיפי� לקראת מכרז היל2007ה "היל

המלצות החברה התייחסו למרבית סעיפי המכרז וה� נגעו . האלה העבירו לאג# לקידו� נוער
�, ה כמו מסלולי הלימוד בתכנית"בתכני� הפדגוגיי� בתכנית היל,  במכרזבדרישות הס# מהמציעי

, ברשימת הדיווחי� שעל הקבל� להעביר לידי המשרד, בתנאי הס# לבעלי תפקידי� מטע� הקבל�
 . בתנאי השכר של המורי� והמנחי� בתכנית ובדבר נוסח ההצעה המבוקש ממציע במכרז

__________________ 
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עבירו ג� המלצות והערות נוספות לאג# לקידו� עובדי החברה שהשתתפו בפגישות האמורות ה
לרבות תרשי� מבנה ארגוני מוצע לתכנית והצעה לתצורת הפעלה של מערכת המחשבי� שעל , נוער

 .הקבל� לספק ליחידות לקידו� נוער

2.  Û‚‡‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎÂ ‰ÙÈˆ¯ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ˙ÎÒÓ Ï˘ ‰�ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ
˙ÓÏ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ÌÚ ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï�"ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ ÁÒÂ� È·‚Ï ÌÈÒ" ‰2009 . ˘ÂÏ˘ ÔÏ‰Ï

˙Â‡Ó‚Â„: 

מ� המכתבי� האמורי� של עובדי החברה לאג# לקידו� נוער עולה שמנהל האג# ונציג האג#  )א(
, לדוגמה. 2009ה "נפגשו שלוש פעמי� לפחות ע� עובדי החברה ודנו בנוסח סעיפי מכרז היל

רה לנציג האג# על פרקי המחשוב  כתבה מנהלת הפרויקטי� בחב2008בתחילת דצמבר 
קבעתי היו� פגישה אצל� ע� , ולהשלמת הנושא: " וסיכמה2009ה "וההתארגנות במכרז היל

שנוכל לגלגל ביחד את הגישה . בעיקר לעני� זה, ]המנהל הפדגוגי ומתא� המחשוב של התכנית[
� ". והדילמות בה� אנו נתקלי� ונסמ� פתרונות מתאימי

אפשר �# לקידו� נוער לא נמצאו פרוטוקולי� של הפגישות האמורות ולכ� אייצוי� כי במסמכי האג
 .לדעת מה נידו� בה�

 כתבה מנהלת הפרויקטי� בחברה לנציג האג# בנושא קביעת המפתח 2008באמצע דצמבר  )ב(
אני צרי� לעשות חשיבה נוספת על : "למחרת השיב לה נציג האג#. למספר משרות המנחי� במכרז

 ". אני כמוב� אעדכ� אות�, שא זהההתנהלות בנו

כתב , 2009במרס , שלושה ימי� לפני מועד כינוסה של ועדת המכרזי� לדיו� בנוסח המכרז )ג(
סי� למנהל האג# לקידו� נוער על מודל העבודה "המנהל הפדגוגי של התכנית מטע� החברה למתנ

עניי� מנחה השכלה הדבר ב. קראתי ונראה לי שחסר הסבר ביחס למנחה קידו� נוער: "של התכנית
סיכמנו בשיחה שאת� : "למחרת השיב לו מנהל האג#". וכ� ביחס למנהל ההשכלה החרדי, ברור

בהקשר השכלה כ� שכרגע ) 'כולל הגדרות תפקיד משימות וכו(מוסיפי� את מה שנראה לכ� כחסר 
 ". זה ביד� להעביר אלינו את התיקוני� והתוספות

סי� להתמודד במכרז "התייעצויות האמורות שבכוונת החברה למתנעל פי התיעוד ידע האג# בעת ה
 היא 2008בסיכו� הפגישה השלישית שכתבה החברה ושלחה לאג# בתחילת דצמבר : 2009ה "היל

] 'חברה ב[ כמו Ê¯ÎÓÏ ÌÈ˘‚È�‰ ¯‡˘ ÏÎ"ציינה לגבי קצובת הנסיעה של עובדי� בתכנית כי 
� ).ההדגשה אינה במקור!" (יתקצבו אוטובוסי

Ú ÚÈˆÓ ÌÚ Â˙�Î‰ ÔÈÈ�Ú· ıÚÈÈ˙‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ¯ÂÓ‡Î ÏÁ Ê¯ÎÓ ˙ÓÒ¯ÙÓ˘ ˙ÈÏ‰�ÈÓ ˙Â˘¯ Ï
Ê¯ÎÓ· ÁÂÎ· , ÔÎ˙ÈÈ Û‡Â ÌÈÚÈˆÓ‰ ¯‡˘ È�Ù ÏÚ ÔÂ¯˙È ÂÏ ˜È�Ú˙ ÂÓÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰˘ È�ÙÓ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ‡ÏÂ ÂÏ˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‰È ÂÈ˙ÂˆÚ˘ . Ï‰�ÈÓ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÌÚ ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á" È·‚Ï ÌÈÒÊ¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� , ‡È‰ ‰¯·Á‰˘ ÍÎÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ¯˘‡Î

Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï ‰„È˙ÚÂ ÁÂÎ· ‰ÚÈˆÓ , È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙¯ËÓ· ÂÚ‚Ù- ÔÈ·˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú 
ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÎ ,Ê¯ÎÓ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÂÊÁ· ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

סי� לניסוח "משרד מבקר המדינה בדק כיצד טיפל האג# לקידו� נוער בהמלצות החברה למתנ .3
 קיימו מנהל האג# ונציג האג# ישיבות לצור� הכנת מכרז 2009החל בסו# ינואר . 2009ה "מכרז היל

הודיע מנהל האג# למנהלת ג# מכרזי� ורכישות , 2009בתחילת מרס ,  ולאחר מכ�2009ה "היל
את . וביקש לקבוע מועד לאישור המכרז בוועדת המכרזי� כדי לפרסמו, שהכנת המכרז הסתיימה

 .  רש� האג# על גבי טיוטת המכרזסי�"המלצות החברה למתנ
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מפרוטוקול הדיו� עולה כי הוועדה .  התכנסה ועדת המכרזי� לדיו� בטיוטת המכרז2009בסו# מרס 
בכפו# להערות חברי הוועדה ולבדיקת המכרז בידי נציג היועצת , אישרה לפרס� את נוסח המכרז

שבה היו חברי� ג� מנהל ומינתה ועדת משנה לבדיקת ההצעות שיתקבלו , המשפטית של המשרד
 .  פורס� המכרז2009במאי . האג# לקידו� נוער ונציג האג#

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰Ó ˜ÏÁ˘ ‡ˆÓ�"Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ�· Â·ÏÂ˘ ÌÈÒ ,˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

על המציע להיות גו# שעיסוקו חינו� או : " נקבע תנאי ס# שלפיו2007ה "במכרז היל )א(
לבני נוער בכל  ‰˘ÍÂ�ÈÁÂ ‰ÏÎאחרונות לפחות בהרכשת  È�˘Ì 3פדגוגיה בעל ניסיו� מוכח של 

�או בלתי /והפעלת� במערכות חינו� פורמליות ו... הבניית מסלולי למידה: התחומי� הבאי
 עובדי� לפחות בתחו� החינו� 200והפעלת ·�ÚÂ� È¯  2,000בהיק# שנתי מינימלי של , פורמליות

 ).ההדגשות במקור" (או הוראה/או השכלה ו/ו

 200ולא  ÌÈ¯ÂÓ 500: " צוי� שיש לשנות סעי# זה2008סי� מדצמבר "לצת החברה למתנבהמ
� 2,000אני מבינה ש : "ובהמלצה נוספת של מנהלת הפרויקטי� בחברה, )ההדגשה במקור" (עובדי

.  Ó ˙Â�˘Ï ˙ÂÒ�Ï ·ÈÈÁ-200Ï ÌÈ„·ÂÚ -200˙ÂÁÙÏ ÌÈ¯ÂÓ  . ÛÈ„Ú500ÌÈ¯ÂÓ. אי� לשנות] בני נוער[
·‰ ˙Á‡˘ ¯ÂÎÊÌÈ„·ÂÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ ÒÂÈ‚ ‡È‰ ˙ÂÈÚ) "ההדגשות במקור .( 

והיא , סי� שילב האג# לקידו� נוער בטיוטת המכרז"נמצא שחלק מהמלצתה זו של החברה למתנ
�·�ÚÂ� È¯  2,000בהיק# שנתי מינימלי של : "נכללה ג� בנוסח הסופי שאישרה ועדת המכרזי

, האג# שינה). ההדגשות במקור" ( מדי שנהאו השכלה/ לפחות בתחו� החינו� וÌÈ¯ÂÓ 200 והפעלת
 ".  מורי� לפחות200"ל"  עובדי� לפחות בתחו� החינו�200"את הדרישה מ , א� כ�

הרכז יהיה אקדמאי : " הוגדרה משרת הרכז המינהלי של הפרויקט2007ה "במכרז היל )ב(
רונות לפחות בניהול  שני� אח5או ניהול בעל ניסיו� של ] תעשייה וניהול[במינהל עסקי� או הנדסת 

יצוי� כי מאז שנת ). ההדגשות במקור" (לשנה5  מיליו� 5פרויקט גדול אחד לפחות בהיק# של 
2005� . משמשת בתפקיד הרכזת המינהלית של התכנית עובדת שלה תואר ראשו� במשפטי

 5בעל ניסיו� של , הרכז יהיה אקדמאי: " המליצה החברה לשנות את הגדרת המשרה2008בדצמבר 
. ח לפחות" מיליו� ש10שני� אחרונות לפחות בניהול תקציבי של פרוייקט גדול אחד בהיק# של 

". תחו� התואר לא משנה כלל לעני� זה. כא� חשוב הניסיו� בהיקפי� גדולי� יותר מכול דבר אחר
כא� הובא במקור שמה של הרכזת המינהלית ... [רכז מנהלי: "בהמש� אותו חודש המליצה החברה

שי� ... ·�È·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È,  שני� אחרונות לפחות4בעל ניסיו� של , הרכז יהיה אקדמאי] ניתשל התכ
.  מליו� לפחות5לא ניהול פרויקט אלא ניהול תקציבי של פרויקט גדול אחד לפחות בהיק# של . לב

הוא . ראה הערות שהכנסתי לניסיו� הרכז המנהלי"; )ההדגשות במקור!" (יותר חשוב הנסיו� המוכח
 ".  ניסיו� בניהול כספי ולא בניהול פרויקטצרי�

 ¯ÈÏ‰�ÈÓ ÊÎ: "ובו רש� נציג האג#, במסמכי האג# לקידו� נוער נמצא ד# צמוד להמלצות החברה
 �ההדגשה )" (משפטי�(מדעי החברה ) 5(לבדוק להוסי# כל תואר אקדמאי ע� ניסיו� גבוה של שני

מהערות שנרשמו בכתב יד על . התכניתוציי� במפורש את שמה של הרכזת המינהלית של ) במקור
לרבות שינוי נוסח הניסיו� ,  עולה שהיא כללה שינויי� שעשה האג2009#גבי טיוטת המכרז ממרס 

 . שלפיו הוא יהיה בעל ניסיו� ג� בפ� התקציבי של ניהול פרויקט, המקצועי של הרכז המינהלי

, גדרת המשרה בטיוטת המכרזנמצא כי בעקבות המלצות החברה שינה האג# לקידו� נוער את ה
� אשר יהיה ¯ÈÏ‰�ÈÓ ÊÎעל הגו# המציע להציג : "ושינוי זה נותר על כנו ג� בנוסח המכרז שפורס

 שני� אחרונות לפחות בניהול תקציבי של 3אקדמאי בעל תואר ראשו� לפחות ובעל ניסיו� של 
האג# השמיט את . )ההדגשות במקור" (לשנה5  מיליו� 5פרוייקט גדול אחד לפחות בהיק# של 

, הדרישה שהרכז יהיה בעל תואר אקדמי במינהל עסקי� או בהנדסת תעשייה וניהול או בניהול
 .כחלופה לניסיו� מקצועי
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ל המבצע הפדגוגי להקצות על חשבונו משרד פעיל במרכז ע: " נקבע2007ה "במכרז היל )ג(
מינהל חברה : כולל(משרד האר. לביצוע הפעילות נשוא מכרז זה אשר ישמש כנקודת קשר בי� ה

�טכנית הקשורה /האתר יתאי� לפעילות משרדית. לבי� המבצע הפדגוגי) ונוער והמחוזות השוני
 ".תו� הקצאת כל האמצעי� הנדרשי� לקיומה של הפעילות, הפעלת התכנית ובקרה עליה, בתכנו�

רי� נפרדי� לא משתמע מזה שהחד: "סי� לאג# לקידו� נוער" העירה החברה למתנ2008בדצמבר 
. עוני� לקריטריו� הכללי הזה, כול מי שיש לו משרדי� ברחבי האר. ובמרכז. ומיועדי� להילה

, באופ� שיהיו בו די חדרי עבודה לצוות המטה, המשרד יהיה ייעודי לנשוא מכרז זה... להוסי#
� ". א� לא תכתוב אז כל משרד קיי� יענה למכרז... מינהלה וחדר התכנסות לכל המנחי

ל המבצע הפדגוגי להקצות על ע) 1: "(ובו נרש�, רת החברה גררה שינוי בנוסח המכרז שפורס�הע
אשר ישמש כנקודת , חשבונו משרד פעיל במרכז האר. הייעודי לביצוע הפעילות נשוא מכרז זה

האתר יתאי� . לבי� המבצע הפדגוגי) מינהל חברה ונוער והמחוזות השוני�: כולל(קשר בי� המשרד 
כולל מקו� מתאי� , הפעלת התכנית ובקרה עליה, טכנית הקשורה בתכנו�/ משרדיתלפעילות

תו� הקצאת כל האמצעי� הנדרשי� לקיומה )  מנחי�40לפחות (להתכנסות צוותי המנחי� לישיבות 
 ). ההדגשה במקור" (של הפעילות

יהול על הגו# המציע להיות בעל ניסיו� בנ" נקבע תנאי ס# שלפיו 2007ה "במכרז היל )ד(
 מוקדי� לפחות ברחבי האר. בהיק# מינימלי כולל של �20ותחזוקת רשתות מחשבי� הפרוסות ב

 לשנות את נוסח 2008סי� המליצה בדצמבר "החברה למתנ). ההדגשות במקור" ( תחנות מחשב100
, "תחנות לפחות ÂÁÙÏ-3„¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓÓ ˙ÂÊÂÁÓ  .500˙ ·להוסי# ... ברחבי האר.: "התנאי

זה ( תחנות 500...  מחוזות המשרד�3לפחות ב: להזכיר�: " חודש היא המליצה שובובהמש� אותו
 ).ההדגשות במקור)" (תנאי ס# של החברה

האג# לקידו� נוער שילב חלק מהמלצתה של החברה בטיוטת המכרז והוא אומ. ג� בנוסח 
� 100ל בהיק# מינימלי כולל ש) מחוזות ממחוזות המשרד �3לפחות ב(ברחבי האר. : "שפורס

 ). ההדגשות במקור" (תחנות מחשב

עולה שהנוסח הסופי של , 2010מתשובתו של משרד החינו� למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 . סי�"המכרז נקבע ללא קשר להערותיה האמורות של החברה למתנ

בהתייחסו לתשובת המשרד מעיר משרד מבקר המדינה כי בחינת הטיוטות השונות של המכרז 
שולב חלק ניכר מה� , אחרי שקיבל האג# לקידו� נוער את הערות החברה,  ראשו�העלתה שבשלב
החל האג# , בשלב שני, רק לאחר מכ�. בנוסח המדויק שהציעה החברה, בטיוטת המכרז

לרבות ע� יוע. מיוחד שעמו התקשר המשרד , בהתייעצויות ע� גורמי� נוספי� בנוגע לנוסח המכרז
�, לדוגמה. לב האג# הערות נוספות של החברה בטיוטת המכרזובתו� כ� שי, לש� הכנת מכרזי

�מסר האג# ליוע. המיוחד שינויי� נוספי� , יומיי� לפני הדיו� בטיוטת המכרז בוועדת המכרזי
שלושה ימי� לפני מועד כינוסה , כאמור. סי�"על פי הערות שקיבל מהחברה למתנ, בטיוטת המכרז

 .לי� פרטי� בנוסח אחד מסעיפי המכרזשל ועדת המכרזי� ביקש האג# מהחברה להש

כלל לא בטוח שהשינויי� " כי 2010סי� השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "החברה למתנ
 �שביצע המשרד במכרז לא היו מתבצעי� בכל מקרה עקב העובדה שכאמור המדובר בשינויי

 כלשהו לחברה וא# אי� בהערות שהתקבלו להעניק יתרו�... ענייניי� שנגעו לטובת תפעול התכנית
 ראו �סי� "עוד בעניי� תשובתה של החברה למתנ" (לא למנוע ממציעי� מתאימי� להגיש הצעות

 ).להל�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ· ¯È˘È ¯˘˜ ‰È‰˘ „ÓÏÓ ¯ÂÓ‡‰ „ÂÚÈ˙·˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÂÏÎÓ
¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ ˙Â˘ÚÏ ˘˜È·˘ Ê¯ÎÓ· ÌÈÈÂ�È˘‰ ÔÈ·Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂˆÏÓ‰ . ÔÓ ˜ÏÁ

 ÌÈÈÂ�È˘‰ÌÒ¯ÂÙ˘ Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÒÂ�· ÈÂËÈ· Â‡ˆÓ Û‡ ÂÏÏ‰ . ÈÙÈÚÒÓ ˙ˆ˜Ó˘ Ô‡ÎÓ
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰· ÂÁÒÂ� Ê¯ÎÓ‰"ÌÈÒ ,Â· ‰Ù˙˙˘‰˘ , ÌÈÒ¯Ë�È‡Ï ÌÈ‡˙È Ì‚˘ ÍÎ

‰Ï˘ .Ê¯ÎÓ‰ ˙�Î‰ ÈÎÈÏ‰· Ò‚ ÔÙÂ‡· ‰·¯Ú˙‰ ‰¯·Á‰ , ˙Â˘ÚÏ ‰Ï Â¯˘Ù‡ Ï‰�ÈÓ‰ È„·ÂÚÂ
˙‡Ê . 

Â˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�È˘‰Ó ˜ÏÁ ,¯ ˙ÒÈ¯Ù ‰Ó‚Â„Ï„¯˘Ó‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ÌÈ·˘ÁÓ ˙Â˙˘ , ˙‰·‚‰Ï ÂÓ¯‚
Ê¯ÎÓ· ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ È�Ù· ÌÈ·ˆÈ�‰ ‰ÒÈ�Î‰ ÈÓÂÒÁÓ . ÂÈ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï ÈÏ·

Ê¯ÎÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙Â�ÂÂÎÓÂ ˙ÂÈÂ‡¯ , ÔÈ· Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Â ÌÈ�ÂÈ„ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÌˆÚ˘ ¯ÓÂÏ Ô˙È�
 ÁÂÎ· ‰ÚÈˆÓ-�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ " ÌÈÒ-È·Ï ‰�È·˘ ÔÂÈÂÂ˘· ÂÚ‚Ù Ï‰�ÈÓ‰ ÔÈ·Ï  ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈˆÓ Ô

Ê¯ÎÓ· ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÂÊÁ·Â . 

 

 

סי� לאחר פרסו� המכרז ובטר� "התייעצות פסולה ע� החברה למתנ

 נקבע הזוכה בו

: סוגיית התקשורת שבי� מציעי� בכוח לרשות מינהלית שפרסמה מכרז נידונה בספרות המשפטית
 אי� כל פג� לכאורה, בטר� חל# המועד האחרו� להגשת ההצעות, בשלב הראשו� של המכרז"

ייתכ� שגור� מסוי� זקוק להבהרה . בקיומו של קשר בי� המציעי� הפוטנציאליי� לבי� נציגי הרשות
ייתכ� שמציע פוטנציאלי מבקש לבטל או לשנות דרישה כלשהי מדרישות , של איזו מדרישות המכרז

 זו אי� כל בתקשורת מעי�. 'המכרז או להציע הצעה חלופית להצעה המבוקשת על ידי הרשות וכדו
במוב� זה שכלל רוכשי מסמכי המכרז , פג� והיא א# חיובית כל עוד היא נעשית בשקיפות מלאה

שקופה בי� נציגי הרשות המנהלית �בהתא� לכ� תקשורת בלתי... מודעי� לה ולתוכנה באופ� מלא
 מעוררת חשד, לבי� מי מהמציעי� הפוטנציאליי� יוצרת מראית עי� של משוא פני� ושל העדפה

ופוגעת באמו� המציעי� ובאמו� הציבור בכללותו ברשות , לפעולה הנוגדת את טוהר המידות
 .15"המנהלית

, למשל. עורכת הרשות המנהלית לעתי� שינויי� בנוסחו, יצוי� כי ג� בשלב שלאחר פרסו� המכרז
�יוצא אפוא שנוסח המכרז אינו נקבע סופית בהכרח . בעקבות שאלות של מציעי� במפגש קבלני

 .בשלב פרסו� המכרז

יתקיי� מפגש קבלני� אשר במהלכו יינתנו הסברי� והבהרות של :  נקבע2009ה "במכרז היל .1
ישאל ויברר כל פרט , ישתת# במפגש הקבלני�, או נציג מטעמו, רצוי שהקבל�; נציגי המשרד

 לא תהיה; יענה על השאלות רק במסגרת מפגש הקבלני�משרד ה; הדרוש לו לש� הגשת ההצעה
סיכו� הכולל את ; שו� אפשרות אחרת לקבל מידע או לברר פרטי� כלשה� בהקשר למכרז זה

כל תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת ; התשובות על השאלות יישלח למשתתפי� במפגש
; סיכו� התשובות הוא הקובע ויהיה חלק בלתי נפרד מהמכרז; מסמ� זה אינה מחייבת את המשרד

לאחר המועד האחרו� להעברת , במהל� הכנת הצעתו, אלה בעלת חשיבותא� המציע יתקל בש"
לג# מכרזי� ורכישות ) ההדגשה במקור" (·Î˙·הוא רשאי להגיש את שאלתו א� ורק , השאלות
 תינת� התשובה בכתב בלבד �וא� כ� , ג# המכרזי� יבח� את השאלה ויחליט א� להשיב; במשרד

 .לפי שיקול דעת הג#, שרדלפונה וכ� תפורס� באתר האינטרנט של המ

__________________ 

 .54' עמ, È�˘ Í¯Î ÌÈÊ¯ÎÓ ,2004, עומר דקל  15
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„ÂÚÈ˙‰ ÈÙ ÏÚ ,ÏÈ‰ Ê¯ÎÓÏ ‰Úˆ‰ Â˘È‚‰ ÌÈÚÈˆÓ ‰Ú·¯‡" ‰2009 , ‰¯·Á‰ Ì‚ Ì‰·Â
�˙ÓÏ"ÌÈÒ .ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ˘ È¯Á‡ Ì‚" ‰2009�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ÂÁÁÂ˘ " ÌÚ ÌÈÒ

Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� ÏÚ ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ È„·ÂÚ . È‡Ó ÚˆÓ‡· ÈÎ ‡ˆÓ�2009 , ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘
Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ,�˙ÓÏ ‰¯·Á· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰�Ó ‰Ï‡˘" ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ ‚Èˆ� ˙‡ ÌÈÒ

ÏÈ‰ ˙È�Î˙ ‰ËÓ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ È·‚Ï ¯ÚÂ�"Ê¯ÎÓ· ‰ ,‰Ï ·È˘‰ ‡Â‰Â. 

אשר העביר את ההודעה , למחרת תשובתו של נציג האג# כתבה מנהלת הפרויקטי� לנציג האג#
� לרעה א� ברצוננו להעסיק אנחנו עדיי� מופלי. בעניי� המנחי� שדברנו היו�: "למנהל האג#

א� אנחנו רוצי� להתמודד עלינו לקחת רק מנחי� "; " שנה�1מנחי� ע� מספר שנות ותק הגדול מ
לנו יש מנחי� והגופי� "; "ההפרש הוא מאות אלפי שקלי�... על פי הדרישות המינימאליות במכרז

הקיימי� ולכ� ה� בשו� מקו� לא כתוב שעליה� להעסיק את המנחי� . האחרי� צריכי� לגייס
זה יהיה נאיבי מצידינו להציג רשימת מנחי� למכרז הבא שאינ� ברי ... משוחררי� מכול מחוייבות

תחשוב על זה ואני מציעה שתתייעצו ביניכ� על . בזה בפע� הקודמת] נכשלנו[כבר . תחרות כלכלית
� ". ההשלכות והא� ה� רצויות לכ

 ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ˙Â·˙Î˙‰Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚÂ Ï‰�ÈÓ‰ È„·ÂÚ"ÌÈÒ , ÈÏ·
‰Ï ˙ÂÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Â‡ „¯˘Ó· ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈ˘ . ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÈÏ· Ì‚

˙È�Î˙· ÌÈÁ�Ó Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ , È‡�˙ ÁÂÒÈ�· ‰·¯Ú˙‰ ‰¯·Á‰˘ „ÈÚÓ ‰Ú„Â‰‰ ÔÎÂ˙ È¯‰
‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ê¯ÎÓ‰. 

 נחש# 2009ה " ורכישות כי במכרז היללפני מנהלת ג# מכרזי�'  התריע מציע א2009 ביולי  .2
במפגש מנהלי : ופירט את טענותיו, של המשרד" מתו� גופי� או ועדות"מידע חסוי הקשור למכרז 

אחת המנחות מסרה את שמות , סי�"השכלה במחוז תל אביב של התכנית מטע� החברה למתנ
 שאותה הציע במכרז ',ארבעת הגופי� שהגישו הצעות למכרז וכ� את שמה של עובדת של מציע א

כעבור כמה ימי� שמעה אותה עובדת על דליפת המידע ממציע אחר ; לתפקיד מנהלת התכנית
 ". הדבר גור� לנו לחשוש מהאופ� בו מתנהל ההלי� ומקבלת ההחלטות: "ציי�' מציע א. במכרז

כי חברי ומפרוטוקול הדיו� עולה ,  בחשדות שהועלו2009בעקבות זאת דנה ועדת מכרזי� בסו# יולי 
ע� זאת כדי למנוע חשש מפג� בהלי� בדיקת ". קשר לטענות שהועלו"ועדת המשנה הכחישו 

נבדקו ההצעות בידי ועדה מקצועית בהרכב שונה לחלוטי� מהרכב , ההצעות ועל פי החלטת הוועדה
 .והיא לא כללה נציג של המינהל, ועדת המשנה

 .סי� כזוכה במכרז"מתנ החליטה ועדת המכרזי� לבחור בחברה ל2009באוגוסט 

ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï Ì‚˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ" ‰2009 ÌÈÈ˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ È„·ÂÚ ÂÎÈ˘Ó‰ 
Â„-�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ÌÚ ÁÈ˘"Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ� ÏÚ ÌÈÒ . ·È˙� „ÓÚ ‰¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ‰‡¯�

„¯˘Ó· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰Ó Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ÏÂ ˙ÂÚˆ‰Â ˙ÂÏ‡˘ ˙‚ˆ‰Ï È„ÚÏ·Â ¯È˘È , ÂÊÂ
 ‡Ï˘ ‰Ï ‰·È˘‰„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÍÈÏ‰· . 

 

✯ 
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 ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ ÔÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯˘˜ ÌÂÈ˜ ¯·„· ‰‚È‡„Ó ‰�ÂÓ˙ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï"ÌÈÒ ,ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ ˙�Î‰· ‰¯·Á‰ ÛÂ˙È˘Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ·" ‰2009 , È„Î „Ú

 ‰È‰ ÚÂ„È˘ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï Ê¯ÎÓ‰ Í¯ÂÚÂ ˙Â¯È˘‰ ÔÈÓÊÓÎ „¯˘Ó‰ ÔÈ·˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˘ÂË˘Ë
· ‰ÚÈˆÓ ‡‰˙˘Ê¯ÎÓ . 

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰·¯Ú˙‰ ¯˘‡Î"Û˙˙˘‰Ï ‰„ÓÚ Â·˘ Ê¯ÎÓ‰ ÈÙÈÚÒ ÁÂÒÈ�· ÌÈÒ , È„Î ÍÂ˙
Ï‰�ÈÓ‰ È„·ÂÚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ , ‰˙ÂÈ‰· ÔÎ˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ‰�Â˙� ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰

 ˙‡Â ˙È�Î˙‰ ˙‡ ·ˆÚÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÚˆ‰ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ Ê¯ÎÓ· ÚÈˆÓÂ Úˆ·Ó ÔÏ·˜
Ò¯Ë�È‡Ï Ì‡˙‰· Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙‰Ï˘ ÌÈ . 

סי� השיבה למשרד מבקר המדינה כי הערותיה הועברו לאג# לקידו� נוער על פי "החברה למתנ
לעומת זאת השיב משרד החינו� כי במסגרת הכנת המכרז העבירה החברה למשרד . בקשתו

�כולל הערות ... ג� כאלו שלא הוזמנו או התבקשו", ניירות והודעות דואר אלקטרוני שונות, מסמכי
 ".בדיוני� פנימיי� של החברהשעלו 

סי� הצעות לניסוח סעיפי� שוני� במכרז "האג# ביקש מעובדי החברה למתנ, יצוי� כי על פי התיעוד
 שהחברה העבירה 2010ה מסרה ביוני "לעומת זאת הרכזת המינהלית של תכנית היל. 2009ה "היל

 .את הצעותיה למשרד ביזמתה

ה אחריות גדולה באשר להצלחת התכנית ובני הנוער חש"סי� כי היא "עוד השיבה החברה למתנ
המשתתפי� בה ופועלת מתו� מסירות ומחויבות מוחלטת ה� לתכנית ולקוחותיה וה� באשר 

כבעלת הניסיו� האמיתי והעדכני בהפעלת התכנית היתה זו "והדגישה כי , "לדרישות המשרד כלפיה
סבורה שה� כשלי� בדרישות על מה שהיא , חובתה להתריע בפני המשרד משזה פנה אליה

�כי הדר� היחידה שבה הידע שצברה בהפעלת , החברה הוסיפה בתשובתה". המכרזי� הקודמי
התכנית עשוי לקבל ביטוי בשטח היא לפרטו באופ� מלא ושיטתי במכרז וכי מבחינת החברה אי� 

, טנציאליג� א� קיימת טענה לניגוד ענייני� פו. "משמעות למועד מסירת הערותיה על התכנית
�י מנגנו� קבלת ההחלטות "הרי שהוא מנוטרל לחלוטי� ע, ולטענת החברה לא קיי� ניגוד ענייני
�היו מבוצעי� בלאו , יתכ� כי חלק מהשינויי� שבוצעו"; "בוועדת המכרזי� וביועציה המקצועיי

 ".אלא כפועל יוצא של עבודה פנימית במשרד החינו�, הכי ובלי קשר להערות החברה

סי� ג� ציינה בתשובתה שהיא תנחה את עובדיה שלא להעביר למשרד את "למתנהחברה 
בי� שביזמת� ובי� שמדובר בתגובה לפניות , התייחסויותיה� בשנה האחרונה לתקופת מכרז

משרד מבקר המדינה מעיר לחברה כי עליה להעביר למשרד שמתקשר . המשרדי� המתקשרי� עמה
�"הוראות תכעמה דיווחי� והמלצות כנדרש במכרז וב. 

על פי תשובת משרד החינו� פעל האג# לאור� כל התהלי� מתו� שיקול דעת מקצועי וענייני כדי 
כל ההמלצות עברו מסננת כפולה אחת על ידי היוע. : "להגיע לניסוח מיטבי של דרישות המכרז

 ". ואחר כ� על ידי ועדת המכרזי� שבחנה מחדש את הניסוחי� וההמלצות... להכנת המכרז

, א� הטענה בנושא זה לא תשתנה: בתשובת המשרד הובאה ג� עמדתה של היועצת המשפטית שלו
הלשכה המשפטית במשרד תבקש לכנס ישיבת ועדת מכרזי� בראשותו של המנהל הכללי לדו� "

 ".סי�"בהמש� ההתקשרות ע� החברה למתנ

עלת הידע הנדרש תהלי� הכנתו של מכרז מתחיל ביחידה המקצועית המזמינה את המכרז שהיא ב
בייחוד נציגי , חברי הוועדה. וממשי� בבחינה של ועדת מכרזי� ובהבאת המכרז לאישורה, בפרויקט

אינ� בקיאי� בהכרח בפרטי הפרטי� של , הלשכה המשפטית של המשרד ואג# הכספי� שלו
 סי�"מינהל חברה ונוער והחברה למתנ. הפרויקט וה� נסמכי� ג� על הידע של היחידה המזמינה

בטענה שדי בו כדי , אינ� יכולי� להסתתר מאחורי שיקול הדעת של יוע. או של חברי הוועדה
זאת ג� משו� שחברי ועדת המכרזי� לא היו ערי� להתערבות . לנטרל התערבות זרה בתנאי המכרז
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תשובותיה� של המשרד ושל החברה מעלות . כטענתה, וניגוד הענייני� של החברה לא נוטרל, זו
חרי שממצאי הביקורת הובאו לידיעת� ה� לא הבינו את חומרת הליקויי� שנמצאו חשש שג� א

� . בעבודת

� מאפשרות לעור� המכרז לאסו# מידע ולערו� בירורי� בנושא"יצוי� כי כאמור הוראות התכ ,
שבו כל גור� הנוגע לתחו� יוכל לתרו� מידע , ואול� עליו לעשות זאת בתהלי� שקו# ושוויוני

 .ובכ� ייוש� עקרו� השוויוניות, תוהערות נחוצו

 ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ Ï˘ „ÂÒÈ ˙Â�Â¯˜ÚÓ ÂÓÏÚ˙‰ Ì‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ Ï‰�ÈÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È¯·Ò‰
Ì‰È˙Â¯ËÓÓÂ . ÍÏ‰Ó· Â�ÓÓ ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜Â ÔÏ·˜‰ ÌÚ ÛËÂ˘ ¯˘˜ ÔÈ· Â�ÈÁ·‰ ‡Ï Ì‰

 ÔÏ·˜‰ ÛÂ˙È˘ ÔÈ·Ï Â˙„Â·Ú- Ê¯ÎÓ· ÁÂÎ· ÚÈˆÓ Ì‚ ‡Â‰˘ -Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÁÂÒÈ�·  . ˜ÏÁ
ÂÚÙÓÊ¯ÎÓ‰ ˙Â‰Ó· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚Ù ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ Ì‰È˙ÂÏ : ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ú‚Ù�

ÌÈÚÈˆÓ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˜È�Ú‰Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ˘ , „¯˘Ó‰˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ‰Ó‚Ù� Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ
Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÓ ˜ÈÙ‰Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ . ÔÂÓ‡ ˙‡ ¯Ú¯ÚÏ È„Î ˘È ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÔÎ ÂÓÎ

Â�È‚‰· ÂÈÊ¯ÎÓ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÏÂ‰È�· ¯Â·Èˆ‰ÔÂÈÂÂ˘·Â ˙. 

‰Ê ¯ÂÓÁ ‰¯˜Ó ÁÎÂ�Ï ,Î�Ó ÏÚ" Ï˘ ˘Î¯‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ Ï
 ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÔÈ·˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÏÎ ÌÈ˙Â¯È˘Â ÔÈ·ÂË

 ¯·„·"¯˙ÂÓ‰Â ¯ÂÒ‡‰ "Ê¯ÎÓ Ï˘ Â˘Â·È‚ ˙ÙÂ˜˙· , ÁÂÎ· „„ÂÓ˙Ó Û˙˘Ï ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â·¯Ï
�È˜˙‰ ÌÈÎ¯„‰Â Ê¯ÎÓ ˙�Î‰·ÍÎ Ì˘Ï ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Â�ÓÓ Ï·˜Ï ˙Â . ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ „ÂÚ

„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ·¯˜· ÂÚÓËÂÈ ‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ˘ .Î˙‰ ˙‡¯Â‰˘ ‡„ÂÂÏ Ì‚ ÂÈÏÚ" ¯ÂÓÈ˘ ¯·„· Ì
Ë¯Ù· Ï‰�ÈÓ·Â ÏÏÎ· „¯˘Ó· Ì˘ÂÈ˙ Ú„È‰ , È�˙Â�ÓÂ ÌÈ˜ÙÒÓ ÂÏ·˜È „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ˘ È„Î

ÎÂÈÂ ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ÍÏ‰Ó· ¯·Î ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â¯Ú‰ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ÂÏ
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÈÂ�È˘‰. 

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰"ÌÈÒ ,˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‰˙ÂÈ‰· , Ì‰ÈÙÏ˘ ÈÏ‰�ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ‰ÙÂÙÎ
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ ˙Â�È‚‰·Â ·Ï ÌÂ˙· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ .Î�Ó ÏÚ" ‰¯·Á‰ Ï

�˙ÓÏ" Â˙�Î‰· ·¯Ú˙‰Ï Ê¯ÎÓ· ÁÂÎ· „„ÂÓ˙Ó ÏÚ ÏÁ‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ‰È„·ÂÚÏ ¯È‰·‰Ï ÌÈÒ
ÂÏ ÔÎÂÛ˙˙˘‰Ï ˙„˙Ú˙Ó ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙�Î‰· „È˙Ú· ·¯Ú˙˙ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ‡„Â . 

ÏÈ‰ ˙È�Î˙" ¯ÚÂ� È�·Ï ˙Ú‚Â�Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ˙Â·Â˘Á ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·· ‰ÎÂ¯Î ‰
ÌÈÈ¯ÂÙÂ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â� ÌÈ¯‚Â· ÌÈÈÁÏ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ . È‡�˙ ÈÙ ÏÚ

Ê¯ÎÓ‰ ,‡È‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ ‰�Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Ï  , ‰ËÈÏÁ‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .Î�Ó ÏÚ" ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ Ï

 ˙‡Â ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ¯˘‡ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ Ò�ÎÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ,�˙ÓÏ ‰¯·Á‰˘ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ ¯˘‡" ‰˙ÎÊ ÌÈÒ

ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ·" ‰2009· È˙Â‰Ó Ì‚Ù Â· ÏÙ�˘ ÍÈÏ‰˙ .ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , ˙Â·ÈÒ� ÁÎÂ�Ï
ÔÈÈ�Ú‰ ,‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯ˆ˜Ï Ì‡ , ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ·‚‡ ˘„Á Ê¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏÂ

ÔÈ„· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ . 

 

 

 ה"הפעלת קורסי� לרכישת מיומנויות בתכנית היל

ער לש� רכישת מיומנויות סי� להפעיל קורסי� לבני נו"ה נדרשה החברה למתנ"במסגרת תכנית היל
קורסי� אלה מאפשרי� ).  קורסי מיומנויות�להל� (תעסוקתיות וחברתיות �מקצועיות, השכלתיות
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�לפתח כישורי� ולהרחיב את מגוו� האפשרויות שיעמדו , לנערי� להתנסות בתחומי עניי� חדשי
שעמ� היא את מרבית קורסי המיומנויות מפעילה החברה באמצעות קבלני� . לרשות� בעתיד

 .מתקשרת

מיומנויות : קורסי המיומנויות נחלקי� לשלוש קבוצות עיקריות, 2009ה "על פי הוראות מכרז היל
מיומנויות ; )�15%כ(מיומנויות השכלתיות ; ) מהקורסי��35%כ(חברתיות ככלי טיפולי חברתי 

 ). �50%כ(תעסוקתיות כהכנה לעול� התעסוקה �מקצועיות

התנסות ; למידה עיונית פונקציונלית:  מיומנות יכלול שלושה רכיבי�עוד נקבע במכרז כי קורס
,  שעות למידה בפועל לכל הפחות60הקורס יהיה בהיק# של . קבוצתי�תהלי� העצמה אישי; מעשית

שני הרכיבי� הראשוני� ה� באחריות הגור� המפעיל את .  שעות למידה והתנסות לכל היותר�120ו
 באחריות היחידה לקידו� נוער ברשות המקומית �והשלישי , 16כלההקורס או באחריות מר7ַז ההש

 המיומנותתכנו� קורסי לסי� אחראית "החברה למתנ. או באחריות המדרי� המלווה את הקורס
� ועדת �להל� (ועדת תכנו� ומעקב של התכנית   ובאישור היחידה לקידו� נוערבתיאו� ע� ולביצוע

 ע� קבל� שיפעיל את הקורס תתבצע רק על פי נוהל סי�"ההתקשרות של החברה למתנ. 17)�"תו
ובהתא� )  נוהל המיומנויות�להל� (שהכי� המשרד למדיניות ולהפעלה של קורסי מיומנויות 

בחירת נושאי הקורסי� תיעשה בתיאו� ע� היחידה לקידו� נוער במחוז ובאישור ; למדיניות המשרד
 .המשרד

 

 

 חישוב מספר השעות בקורסי מיומנויות

 נקבע כי ההתחשבנות שבי� המשרד לבי� הקבל� בנושא קורסי המיומנויות 2009ה "רז הילבמכ
המציע נדרש לנקוב בעלות לשעה עבור ארגו� וביצוע קורס מיומנות בפועל : תיעשה על פי תפוקות

שכר , למשל עלות שעת הדרכה, לפרט את רכיבי העלות לשעה; על כל מרכיביה המפורטי� במכרז
 שעות של קורסי מיומנות לפי החלוקה האמורה �44,000להפעיל כ;  ועלות כיבודהמדרי� המלווה

  .בי� סוגי המיומנויות

על , סי� בגי� הפעלת קורסי מיומנויות" נהג המשרד לשל� לחברה למתנ2009ה "קוד� למכרז היל
ולא לפי מחיר לשעת , לפי עלות הקורס בתוספת תקורה לקבל�, פי כללי ההתקשרות באותה עת

 שינה המשרד את שיטת התשלו� עבור קורסי מיומנויות כ� שהתשלו� 2009ה "במכרז היל. עילותפ
המגל� כאמור את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע , יתבצע לפי מספר שעות פעילות והמחיר לשעה

 . הקורס

, לצור� קבלת שירותי סיוע בתכנו�'  התקשר מינהל חברה ונוער ע� חברה א2000כאמור החל בשנת 
�לפי . ה"לרבות בקרה על הקבל� שמפעיל את תכנית היל, תהליכי� ותקציב, בארגו� ובניהול נתוני

היא נדרשה לרכז את דרישות התשלו� של , 2008בדצמבר ' המכרז האחרו� שבו זכתה חברה א
לגבי . ולבדוק את תקינות הנתוני� של החברה מול ההסכמי� והחוזי�, סי� מהמשרד"החברה למתנ

� וביצועהקורסי�תכנו� בדיקת : לבצע את המטלות האלה' ומנויות מחויבת חברה אקורסי המי ;

__________________ 

 קובע כי את מרַ/ז ההשכלה מעמידה הרשות המקומית לטובת התכנית וכי הוא 2009ה "מכרז היל  16
 . בתכניתשנוער הלבני " מסגרת חינו� ייחודית"משמש 

ברמת המחוז או ברמה ,  ברמת הרשות המקומית) ועדה פדגוגית של תחו� קידו� נוער ברמות שונות  17
, טיפוליות של קידו� נוער)תפקידה לאשר את זכאותו של הנער לסל התשומות החינוכיות. הארצית

 לוודא את ביצועה ; לתכנ* את משאבי התקציב בתכנית; נערקבוצתיות לכל או לבניית תכניות אישיות
נציג של , � משתתפי� נציגי� של היחידה לקידו� נוער"בכל ועדת תו. לאור� השנה ולפקח על הפעלתה

 .סי�"המשרד ונציג של החברה למתנ
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; סי� לקבלני� שעמ� התקשרה כדי להפעיל את הקורסי�"של החברה למתנתשלומי� בדיקת ה
 ת�עברוה החשבונות מהימנות ובכלל זאת בדיקת, הקורסי�חשבונות לתשלו� בגי� הפעלת ה ריכוז

 .  לצור� תשלו�המשרדלאישור 

ח לשעת " ש125 עולה שהיא הציעה מחיר של 2009ה "סי� למכרז היל"מהצעת החברה למתנ .1
יצוי� כי שלושת המציעי� האחרי� במכרז . ח לתקורה" ש5מחיר זה כלל . פעילות בקורס מיומנות
 היה 2009ה "המחיר שהציעה החברה במכרז היל; ח" ש�197ח ל" ש�179הציעו מחירי� הנעי� מ

התקציב לקורסי . ח" ש199 � 2007ה "מהמחיר שהציעה שנתיי� קוד� לכ� במכרז היל �37%נמו� ב
 שעות כפול 44,000(ח " מיליו� ש�5.5והוא הסתכ� ב, מיומנויות בתכנית נקבע על פי הצעת החברה

 �6.25 שעות ול�50,000ע הגדיל המשרד את התקציב ל"במהל� שנת הלימודי� התש). ח" ש125
 . ח בהתאמה"מיליו� ש

. סי� הוא פירט דוגמאות לקורסי מיומנויות"בנספח לחוזה שחת� המשרד ע� החברה למתנ .2
הוא פירט ג� את רכיבי העלות של שעת פעילות . המשרד לא קבע אילו קורסי� חייב הקבל� לספק

 43מניתוח נתוני� של . ליווי ואבטחה, לרבות עלות נסיעות, בכל אחד מהקורסי� שהובאו לדוגמה
עולה , 18)ראו להל�(ע "רסי� שבמדג� שער� משרד מבקר המדינה לשנת הלימודי� התש הקו�47מ

) 70%( קורסי� �30ב; ח" ש125�180הייתה עלות שעת ההדרכה ) 84%( מהקורסי� שנבדקו �36כי ב
סי� "יודגש כי בכל הקורסי� מימנה החברה למתנ. ח בדיוק" ש180היה מחיר שעת ההדרכה בלבד 

 .חומרי� וציוד, הסעותכמו , הוצאות נוספות

3. �˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÔÈ· ˙Â�·˘Á˙‰‰˘ ‡ˆÓ�" È‡�˙ ÈÙ ÏÚ ‰˙˘Ú� ‡Ï ÌÈÒ
Ì‰È�È·˘ ‰ÊÂÁ‰Â Ê¯ÎÓ‰ :˙Â�ÓÂÈÓ Ò¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÍÒ ˙‡ ‰ÓÎÈÒ ‰¯·Á‰ , ÌÂÎÒ‰ ˙‡

· ‰˜ÏÈÁ-120˘ " Á)Ê¯ÎÓ· ‰ÚÈˆ‰ Â˙Â‡˘ ¯ÈÁÓ‰ ,‰¯Â˜˙‰ ÈÂÎÈ�· ( ‰Ï·˜˙‰˘ ‰�Ó‰ ÏÚÂ
¯ÙÒÓÎ „¯˘ÓÏ ‰ÁÂÂÈ„˙Â�ÓÂÈÓ‰ Ò¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÚ˘  , ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÚˆÂ·˘ ˙Â�ÓÂÈÓ‰ .¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ Ï˘ Â¯Â˘È‡·Â Â˙ÚÈ„È· ˙‡Ê ÏÎ ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ . ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰È‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘È‚‰˘ ˙Â�Â·˘Á· ‰¯·Á‰ ‰�ÈÈˆ˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ

 È˙ƒÓ‡‰ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓÓ)ÔÏ‰Ï Â‡¯( ,ÈÙÎ ˙‡Ê ‰˙˘Ú ‰¯·Á‰˘ ˘˘Á ˘ÈÂ ÍÂÓ� ¯ÈÁÓ ÏÚ ÈÂˆ
Ê¯ÎÓ· ‰ÚÈˆ‰˘ ,Ò¯Â˜· ˙ÂÏÈÚÙ ˙Ú˘Ï. 

א# על פי כ� ; ח" ש�18,960ועלותו הסתכמה ב,  שעות120אר� " מנהיגות צעירה"למשל קורס 
ודרשה ) ח" ש�120ח ב" ש18,960המנה המתקבלת מחלוקת ( שעות 158דיווחה החברה למשרד על 

 ). ח לשעה" ש�125 ב שעות158מכפלה של (ח " ש19,750מהמשרד תשלו� בס� 

‡ ‰¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ� '�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰Ï‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ‰¯˘È‡"ÌÈÒ . ÌÏÈ˘ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·
‰Ï‡ ÌÈ¯˘Â‡Ó ÌÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÚÂˆÈ· ˙¯ÂÓ˙ ‰¯·ÁÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ . 

סי� מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה "ה בחברה למתנ"הרכזת המינהלית של תכנית היל .4
ע התקיימה ישיבה של עובדי החברה ע� עובדי האג# "י בתחילת שנת הלימודי� התש כ2010ביוני 

לבנות מער� הפעלה חדש של קורסי ) א: (לקידו� נוער שבה הציעה החברה לאג# שתי אפשרויות
ח לשעת " ש5בתוספת תקורה של (ח " ש120מיומנויות כ� שעלות� המשוקללת לשעה היא עד 

להפעיל את מער� קורסי ) ב(;  עבור שעות הפעילות בפועלולקבל תשלו� מהמשרד, )פעילות
�כלומר לאפשר לה� להזמי� ג� קורסי� , על פי בחירת� של היחידות לקידו� נוער, המיומנויות הקיי

�ולקבל מהמשרד תשלו� על פי מספר שעות שהוא המנה המתקבלת מחלוקת העלות בפועל , יקרי
 .'חליט לקבל את אפשרות בהיא הסבירה שהאג# ה. ח" ש�120של הקורס ב

__________________ 

 .לגבי שאר ארבעת הקורסי� לא נמצאו נתוני� על עלות ההדרכה  18
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יצוי� כי במסמכי המשרד לא נמצא .  את דבריה של הרכזת המינהלית2010נציג האג# אישר ביולי 
 . תיעוד לישיבה האמורה

בגי� לוח הזמני� שאליו נקלענו בהפעלת המכרז "משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה כי 
פעלנו )... בוע לפני פתיחת שנת הלימודי�ש, �23.8.09קבלת אישור הפעלה מוועדת המכרזי� ב(

סי� השיבה כי משרד "החברה למתנ". מאילוצי הזמ� להפעלה על פי המודל שהוצג והופעל בעבר
החברה לא נקטה ; החינו� העדי# להמשי� במתכונת החישוב הישנה והשונה מזו שנקבעה במכרז

דשו היא דיווחה לו ולחברה מדי חודש בחו; פעולה עצמאית על דעתה אלא על פי הנחיות המשרד
א מפעילה "החל בשנת הלימודי� התשע; על החישובי� שנכללו בה�, ואלה אישרו את דיווחיה', א

השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר ' חברה א. החברה את קורסי המיומנות על פי הנדרש במכרז
ל תחומי הפעילות  כי בשל הסמיכות לתחילת שנת הלימודי� בחודש ספטמבר וההיערכות בכ2010

ההתנהלות בנושא המיומנויות תמשי� במתכונתה כפי "ה הוחלט במשרד החינו� כי "של תכנית היל
 .פעלה על פי הנחיות של האג# לקידו� נוער' חברה א; "שהתנהלה עד כה

 ÔÈ‚· ÔÏ·˜Ï ÌÂÏ˘˙‰ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙�ÂÎ˙Ó ÈÎ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ÈÒ¯Â˜ ,ÈÙÎÊ¯ÎÓ· ˘¯„Â ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ Ú·˜˘  , ¯·Î ·ËÈ‰ ÂÏ ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰

ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ·" ‰2007 ,˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ Ï˘ ‰˙ÁÈ˙Ù È�ÙÏ ÌÈÈ˙�˘Î"Ú , „ÓÚ ‡ÏÈÓÓÂ
 ˙�ÂÎ˙Ó ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈˆÂÁ�‰ ÌÈÈ˙Ï‰�ÈÓ‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ È„Î ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ Â˙Â˘¯Ï

ÂÊ ·Â˘ÈÁ .�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙Úˆ‰ ˙‡ Ï·È˜ Ï‰�ÈÓ‰"ÌÈÒ ,ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙ËÈÓ˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó˘ 
Ò¯Â˜ ˙Ú˘Ï ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ·˘ È˙Â¯Á˙‰ ÒÈÒ·‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Û‚‡‰ ‰�Ú� ÂÏ

‰ÁÏˆ‰· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ Ï˘ ‰˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ¯Â·ÚÏ È„Î ˜¯ ‰¯·Á‰ ˙Úˆ‰Ï ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï , È¯‰
È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ‡Â‰˘ ‰ËÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÏÈÁ˙Ó ‰È‰˘ , ËÈÏÁ‰ Û‚‡‰ ÌÏÂ‡

È· ˜¯ ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï È�Â2010 ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ� Ï˘ ‰Ï‡˘ ˙Â·˜Ú·. 

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰"ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ· ‰ÚÈˆ‰ ÌÈÒ" ‰2009 ‡Â‰˘ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ Ò¯Â˜ Ï˘ ‰Ú˘Ï ¯ÈÁÓ 
Î· ÍÂÓ�-30%ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÂÚÈˆ‰˘ ¯ÈÁÓ‰Ó ˙ÂÁÙÏ  . ˙„ÚÂÂ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï

‰¯·Á‰ ‰ÚÈˆ‰ Â˙Â‡˘ ¯ÈÁÓ· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÈÒ¯Â˜ ÌÈÈ˜Ï ˙Â¯˘Ù‡· ‰˜Ù˜Ù ÌÈÊ¯ÎÓ‰, 
‰˙Úˆ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰„ÚÂÂ‰Â .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ , Ò¯Â˜ ˙Ú˘Ï ‰Ê ÍÂÓ� ¯ÈÁÓ

‰È¯Á˙Ó È�Ù ÏÚ ‰¯·ÁÏ ÔÂ¯˙È ‰�˜‰ .ÏÚÂÙ· , „·· „· Í‡ ÔÂ¯˙È Â˙Â‡Ó ‰¯·Á‰ ‰˙�‰�
ÌÈÒ¯Â˜‰ ÌÂÈ˜Ï ‰È˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ‰ „¯˘Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÌÂÏ˘˙ ‰Ï·È˜ . Â˙ÚÈ„È· ˙‡Ê ÏÎ

¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ Ï˘ Â¯Â˘È‡·Â. 

לאשר שינוי מהותי "בתקנות חובת המכרזי� נקבע כי אחד מתפקידיה של ועדת המכרזי� הוא  .5
יצוי� כי המכרז הוא נספח לחוזה ההתקשרות שבי� החברה ". בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז

 . למשרד ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

˙‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙Â�˘Ï Â˙�ÂÂÎ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÒÓ ‡Ï Ï‰�ÈÓ‰˘ ‡ˆÓ� ‰¯·ÁÏ ÌÂÏ˘
�˙ÓÏ"ÍÎÏ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È· ‡ÏÂ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ ÔÈ‚· ÌÈÒ . „Â‚È�· Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚÙ ÍÎ·

Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï. 

משרד מבקר המדינה בדק כיצד השפיע שינוי שיטת ההתחשבנות בי� המשרד לבי� החברה  .6
 :אי הבדיקהלהל� ממצ. סי� על מספר שעות הקורסי� שהחברה סיפקה למשרד"למתנ

 שעות ובער� 50,000ע אישר המשרד לבצע קורסי מיומנויות בהיק# של "בשנת הלימודי� התש
סי� נתוני� מרוכזי� על "משרד מבקר המדינה ביקש מהחברה למתנ. ח" מיליו� ש�6כולל של כ
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שאי� , 2010אול� הרכזת המינהלית של התכנית מסרה ביוני , שעות הקורסי� שבוצעו בפועל
 . משו� שממילא ה� חסרי משמעות בשיטת ההתחשבנות הקיימת ע� המשרד, תוני� כאלהלחברה נ

ה כתוצאה מכ� שמספר השעות "משרד מבקר המדינה אמד את מספר השעות שנגרעו מתכנית היל
האומד� . שציינה החברה בחשבונות שהגישה לתשלו� היה גבוה יותר ממספר השעות האִמתי

 4.38 בס� הכול �חברתיות והשכלתיות , יומנויות תעסוקתיותהתייחס לכלל השעות של קורסי מ
 International Computer Driving  ושל קורסי� לרכישת מיומנויות מחשב�ח "מיליו� ש
License קורסי � להל� ICDL ;של שני �ח " ש910,000 בס� הכול �) ראו פירוט בהמש� � חלק

 . �88%ה היה כסוגי הקורסי� האמורי� בתקציב לקורסי� באותה שנ

 שה� , תעסוקתיות והשכלתיות,  קורסי מיומנויות חברתיות41לצור� האומד� נער� מדג� של 

וה� נערכו בארבעה ממחוזות ,  קורסי� שהמשרד אישר לביצוע באותה שנה�245 מ�17%כ
שהמשרד ) ICDL) 10% קורסי �62נוס# על כ� נדגמו שישה מ.  וכ� ביישובי המגזר הערבי19המשרד

בכל אחד מסוגי הקורסי� הושווה מספר .  קורסי�47בס� הכול נכללו אפוא בבדיקה . לביצועאישר 
במדג� נכללו רק קורסי� שעלות . השעות בפועל למספר השעות שעליו דיווחה החברה למשרד

ולא נכללו מיומנויות יקרות במידה , או פחות) �"כולל מע(ח " ש180שעת ההדרכה בה� הייתה 
 . רבה

Â˙� ÌÂÎÈÒÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‚„Ó‰ È�-41˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ÈÒ¯Â˜  , ˙ÂÈ˙¯·Á‰
 ÏÚ „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ ÂÓ‚„�˘ ˙ÂÈ˙ÏÎ˘‰Â5,986 ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ „ÂÚ· ˙ÂÚ˘ 

 ˜¯ ‰È‰4,009 , Ï˘ ¯˙È ÁÂÂÈ„ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â1,977Î Ô‰˘ ˙ÂÚ˘ -49%ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˘‰Ó  ;
 ÈÒ¯Â˜ ˙˘˘·ICDL ÏÚ „¯˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ 699„ÂÚ· ˙ÂÚ˘  ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ 

 ˜¯ ‰È‰538 , Ï˘ ¯˙È ÁÂÂÈ„ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â161˙ÂÚ˘  ,Î Ï˘ ¯˙È ÁÂÂÈ„ ¯ÓÂÏÎ-30% ÔÓ 
ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˘‰ . 

 ÚÂˆÈ·Ï Â¯˘Â‡ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „¯˘Ó‰ È�Â˙�Ó245Â ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ -62 ÈÒ¯Â˜ 
ICDL˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘· "Ú . ‰ÏÂÎÈ ÌÈÒ¯Â˜‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÏÏÎÏ Ì‚„Ó‰ È‡ˆÓÓ ˙·Á¯‰

Â‰ÏÎ· ÂÓÎ˙Ò‰ ‰�˘ ‰˙Â‡· ‰¯·Á‰ Ï˘ ¯˙È‰ ÈÁÂÂÈ„ ‰ÈÙÏ ‰Î¯Ú‰Ï ÒÈÒ· ˙Â-11,800 
˙ÂÈ˙˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÚ˘ ,Î·Â ˙ÂÈ˙ÏÎ˘‰Â ˙ÂÈ˙¯·Á-1,600 ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÚ˘ 

ICDL ,Î ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â-13,400Î ÔÈÈÂÂ˘˘ ˙ÂÚ˘ -1.7˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 

צורת חישוב "סי� כי "לחברה למתנהודיע האג# לקידו� נוער , 2010בסו# יוני , בעקבות הביקורת
המיומנויות הנוכחית לא תימש� בשנת הלימודי� הבאה ועל החברה להיער� להפעיל את 

ולא לפי צורת החישוב הקודמת , ח לכל שעת פעילות" ש125המיומנויות כ� שהחברה תקבל 
היער� סי� ל"בעקבות הודעה זו החלה החברה למתנ)". שאינה משקפת את שעות הפעילות בפועל(

 . ח לשעה" ש120שעלות� תהיה עד , לקראת הפעלת קורסי מיומנויות

משרד החינו� השיב למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת הוא ניסח מחדש את רכיבי 
�המהל� כולו בנוי על שימור מצד אחד של מגוו� המיומנויות "; הקורסי� וקבע נהלי� חדשי

לטענתו הבקרה במודל החדש תאפשר הקפדה רבה ". ת�לצד שימור איכו... המרכזיות המבוקשות
 . על רכיביה� ועל היקפיה� בהתא� לדרישות המכרז, יותר על איכות המיומנויות

ככל שהטענה בנושא המועלה : "בתשובת המשרד הובאו ג� דבריה של היועצת המשפטית שלו
 המשרד לערו� תבקש הלשכה המשפטית מחשב, ח"בסעי# זה לא תשתנה בנוסחו הסופי של הדו

וככל שיתברר כי המשרד אכ� שיל� , על מנת לבחו� את הטענות בעני� זה, ח"באמצעות רו, בדיקה
 ". לדרוש את הסכו� ששול� ביתר מהחברה, ביתר

__________________ 

 . צפו* ודרו�,ירושלי�, מחוזות תל אביב  19
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סי� רשימת " כי על פי הבנת החברה למתנ2010הרכזת המינהלית של התכנית מסרה ביוני 
. מפני שמדובר בדוגמאות לקורסי� בלבד, ברההמיומנויות שהובאו במכרז אינה מחייבת את הח

, לו היה המשרד מייש� את דר� החישוב שתכנ�: סי� השיבה למשרד מבקר המדינה"החברה למתנ
מגבילה את ראשי התחומי� "הייתה החברה מצליחה לקיי� קורסי� במחיר שנקבע במכרז ו

ההנחיות ניתנו על ידי "מאחר ש; "הפועלי� בשטח לרכישה בסכו� זה בלבד כפי שהיא נוהגת כעת
ודאי לא כי , המשרד לא נית� לטעו� כי החברה הטעתה את המשרד או כי שולמו לה תשלומי יתר

סי� לשעת מיומנות במכרז נעשה "תימחור החברה למתנ"; "המשרד זכאי להחזר כלשהו מהחברה
באיכות על בסיס תכנו� בדוק שהחברה יכולה להפעיל את המיומנויות בסכו� זה מבלי לפגוע 

� ". פרמטר האיכות כלל אינו מופיע ואינו נדרש במכרז... הקורסי

 ‰�˘ È„Ó Ï·˜Ï ÂÈÏÚ ÂÈÙÏ˘ Ê¯ÎÓ Í¯Ú ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó44,000˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÚ˘  .
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰˙ÎÊ˘ È¯Á‡ ˘„ÂÁÎ" ˙‡ ˙Â�˘Ï ‰˘˜·· „¯˘ÓÏ ‰˙�Ù ‡È‰ Ê¯ÎÓ· ÌÈÒ

· ˙¯ÂÓ˙ ‰¯·ÁÏ „¯˘Ó‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÂÚ·˜ÈÈ ÂÈÙÏ˘ Ï„ÂÓ‰ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈÒ¯Â˜‰ ÚÂˆÈ ,
„¯˘Ó‰ Ï·È˜ ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â ,Ô„ÓÂ‡‰ ÈÙ ÏÚ ,Î ˜¯-31,000˙ÂÚ˘  . ˙‡ ¯˘È‡ Û‚‡‰ ‚Èˆ�

˙Â�·˘Á˙‰‰ Ï„ÂÓ· ÈÂ�È˘‰ .ÌÈË·È‰ ‰ÓÎ· ÌÈ˜ÂÏ ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ï ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈÎÈÏ‰‰ : ‰˘˜·‰
ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÏÂ‰È�‰ ÈÓ¯Â‚ È„È· ‰�Á·�˘ ‡Ï· „¯˘Ó· ÍÂÓ� ‚¯„· ‰¯˘Â‡ , ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ È„È·

˜Ó‰ÌÈÊ¯ÎÓ È‡�˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘ ÔÂÁ·Ï ˙ÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È·Â ÌÈÈÚÂˆ ;
·˙Î· Â„ÚÂ˙ ‡Ï ‰¯·ÁÏ Ô˙È�˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰˘˜·‰ ;˙Â�·˘Á˙‰‰ Ï„ÂÓ· È„ÂÒÈ‰ ÈÂ�È˘‰ ,

Ê¯ÎÓ· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÈÈÎÊ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï ÍÂÓÒ „ÚÂÓ· , È„Î Â· ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ
˘ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ÏÂ‰È�· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏÔÎÏ Ì„Â˜ ˘„ÂÁ ÌÈÈ˜˙‰. 

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰" ‡È‰˘ ˙Â�·˘Á˙‰‰ ˙�ÂÎ˙ÓÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÓÎÒ‰· ‰˙·Â˘˙· ˙ÈÏ˙� ÌÈÒ
‰ÚÈˆ‰ ,Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙Ï ˙ÈÏÎ˙· ˙„‚Â�Ó ‰˙ÈÈ‰˘ . Ô‰ „¯˘Ó‰ ˙ÓÎÒ‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙Úˆ‰

‰¯·Á‰ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ‰ÓÂ Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙Ó ‰Ò‚ ‰‚È¯Á ˙�ÈÁ·· , Â˙ÓÎÒ‰ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ
‰ÏÂÒÙ ‰˙ÈÈ‰ ‰ˆÓ‡Ï . 

„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È„· ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ˘¯„� ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ�· , È„Î
˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈË·È‰· „¯˘Ó· Ú‚Ù ‡Ï ˙Â�·˘Á˙‰‰ Ï„ÂÓ· ÈÂ�È˘‰˘ ‡„ÂÂÏ .

 ÈÂ‡¯ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ·È˘‰Ï ˘Â¯„Ï ÔÈÈ�Ú‰ ˙Â·ÈÒ�· .ÓÎÔÎ Â , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

‰Ê ‰¯˜Ó· Ï„ÂÓ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰�ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ÔÈÈ�Ú· ÂÏÚÂ‰˘ . 

 ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ÈÒ¯Â˜· ÂÏÂÙÈË· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ï˘Î Ï‰�ÈÓ‰˘ ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰ ˙ÂÏÂÚÙ·Â . 

Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÛÂ˙È˘· ,Ì‡ÂÏÓ· ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰¯·Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ,˘¯„�Î 
Ê¯ÎÓ· . ÌÈÒ¯Â˜ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÔÏ·˜‰ ˙Â·ÂÁ Ô‰Ó ÚÂ·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

Ì˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‰„Ù˜‰Â ,Ì‰·˘ ÌÈ¯˜È‰ Ì‚ , „È˙Ú· ÌÒ¯ÙÈ˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È‡�˙· ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ Ô‚ÚÏ
Ì‰È�ÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈÒ¯Â˜‰ ·Î¯‰ ¯·„· ¯˙ÂÈ ˙Â¯Â¯· ˙Â˘È¯„ ÌÈÊ¯ÎÓ· Ë¯ÙÏÂ. 

 

 

 תהעסקת מדריכי� מלווי� למיומנויו

שיהיה עובד של ,  יהיה מדרי� מלווה לכל קורס מיומנות2009ה "לפי הוראות מכרז היל .1
הזמ� המוגדר : "כמו כ� נקבע. סי�"היחידה לקידו� נוער ברשות המקומית או של החברה למתנ

. כ השעות המוקצות בפועל לתוכנית הלמידה" מסה30%חינוכי הוא עד �למשימת הליווי הטיפולי
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במכרז לא נקבע באילו מקרי� . "באישור מראש מהמשרד, י� נית� לאשר מעבר לכ�במקרי� מיוחד
 .זכאי המדרי� המלווה לקבל שכר

האג# לקידו� נוער במינהל הסביר שמשמעות האמור במכרז היא שהמדרי� המלווה זכאי לקבל 
לשל� לעומת זאת על פי נוהל המיומנויות יש מקרי� שבה� יש .  משעות הקורס30%שכר רק עבור 

ביחידה לקידו� עובד קבוע א� המדרי� הוא : למדרי� שכר עבור חלק גדול יותר משעות הקורס
 ;יקבל שכר ג� מתקציב המיומנויות לא הוא, חלק מעבודתוליווי הקורס הוא  ו, במשרה מלאהנוער

והליווי הוא , ) משרה75%עד (במשרה חלקית ביחידה לקידו� נוער קבוע  עובדא� המדרי� הוא 
 חונ� מלווה ; או פחות משעות ההדרכה30% הוא זכאי לקבל שכר עבור, מה נוספת עבורומשי

 .  משעות ההדרכה50% זכאי לקבל שכר בהיק# של  לקידו� נועריחידהבשאינו עובד 

ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ· ÌÈÚÈˆÓ Â¯È·Ú‰˘ ‰¯‰·‰ ˙ÂÏ‡˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ�" ‰2009 ˘‚ÙÓ È�ÙÏ „¯˘ÓÏ 
Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Í¯Ú�˘ ÌÈ�Ï·˜‰ ,‰ ÁÒÈ� Ï˘ Ì¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ È·‚Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „¯˘Ó

 Ï‰Â�· ¯Ó‡�‰ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï˘ ÏÙ¯ÂÚÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÎÈ¯„Ó‰
˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ . ÔÂ˘Ï· ÁÒ�Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˘Ï ÂÏ ıÂÁ�‰ Ú„ÈÓ‰ ·¯Ó ˙‡ Ï·˜Ï ÚÈˆÓ ÏÎÏ ¯˘Ù‡ÏÂ Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰„ÁÂ ‰¯Â¯· Ì
Â˙Úˆ‰ ¯ÂÁÓ˙. 

 תכנית הכנת לפעליברשות המקומית מנהל היחידה לקידו� נוער בנוהל המיומנויות צוי� כי  .2
משרד מבקר המדינה בדק א� המדריכי� המלווי� את . על כל היבטיה הכספיי�, מפורטת

לש� כ� נותחו נתוני� של האג# . המיומנויות קיבלו את שכר� בהתא� לאמור בנוהל המיומנויות
ועל )  קורסי��242ב(סי� על היק# משרת� של המדריכי� המלווי� "קידו� נוער ושל החברה למתנל

� :להל� הממצאי�. הגורמי� המממני� את שכר

 מה� ה� 105,  מדריכי� מלווי�242ע "ה בשנת הלימודי� התש"בס� הכול עבדו בתכנית היל )א(
 משרה או שאינ� עובדי� של 75%עובדי הרשות המקומית שהועסקו במשרה חלקית בהיק# של עד 

 מדריכי� מלווי� קיבלו 62,  הזכאי� לשכר105מבי� ).  הזכאי� לשכר�להל� (הרשות המקומית 
 ). �41%כ( לא קיבלו שכר �43ו, שכר

ה� ; נתוני האג# לקידו� נוער מבחיני� בי� המדריכי� המלווי� לפי השתייכות� למחוזות המשרד
בדיקתנו העלתה כי מבי� המדריכי� . הערבי לבי� שאר המדריכי�מבחיני� ג� בי� מדריכי� במגזר 

 מכלל המדריכי� במגזר זה 100%( היו מהמגזר הערבי 17, אשר לא קיבלו שכר, הזכאי� לשכר
 ).הזכאי� לשכר

)·( �˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰¯È·Ú‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï"ÌÈÒ , ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈÓÚÙ
˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰"Ú ,Ï Ì‚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡ , ÚÂ„Ó ˜„· ‡Ï Û‚‡‰ Í‡

ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ¯Î˘ ÌÏÂ˘ ‡Ï . 

 ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ÌÈÂÂÏÓÏ ¯Î˘‰ ÌÂÏ˘˙ È·‚Ï Ï‰�ÈÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
‰„ÈÁ‡ ‰�È‡ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÏÏÎÓ ˙‚¯ÂÁÂ ‰¯Â¯· ‰�È‡ . ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

È‡Ï-�‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÂÏ˘˙‰Ì„˜‰· ‡˘Â. 

המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת כתב האג# מחדש את הנהלי� להפעלת 
� "תו� התאמה למכרז ותו� חידוד הקריטריוני� להחלטה של ועדות התו"קורסי מיומנויות 

 ". הרשותיות והמחוזיות בנדו�
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וכי המשרד , יטריוני�משרד מבקר המדינה מעיר כי בנוהל שציר# האג# לתשובתו לא נקבעו קר
מתו� השעות המבוצעות בפועל על ידי העובד (היק# השעות המשולמות "הסתפק בקביעה ש

� רשותית"ייקבע על ידי ועדת תו) הטיפולי." 

 ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ
ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ . 

 

 

 ה " על תכנית הילחשש מניגוד ענייני� בבקרה

כל מי שמבצע "הכלל בדבר איסור ניגוד ענייני� הוא עקרו� יסוד בשיטת המשפט בישראל ולפיו 
אסור לו להימצא במצב שבו עלול להיות ניגוד אינטרסי� בי� , פעולה או ממלא תפקיד עבור זולתו

 . 20"האינטרס של זה שלמענו הוא פועל ובי� אינטרס אחר כלשהו

האיסור להימצא במצב של ניגוד ענייני� חל על כל מי : פט עולות הקביעות האלהמפסיקת בתי המש
שמופקד על אינטרסי� של אחר ג� א� הוא אינו עובד ציבור והוא חל במלוא התוק# על עובדי 

, האיסור הוא להימצא במצב של ניגוד ענייני�; ציבור הממלאי� את תפקיד� בנאמנות עבור הציבור
מטרת הכלל היא ; ריד א� שיקול הדעת היה ראוי או שבמבח� התוצאה גר� נזקואי� זה מעלה או מו

האיסור להימצא בניגוד ענייני� חל על עובד הציבור העלול ; 21למנוע פיתוי מאד� ישר והוג�
שלוחו של אד� "להימצא במצב כזה א� ג� על הפעולות שהוא עושה באמצעות שליחיו מפני ש

ר� מילוי חובותיו בשירותו של שליח שאותו העמיד במצב של עובד ציבור המשתמש לצו; "כמותו
 במצב זה ג� הוא וג� השליח עברו על האיסור להימצא במצב �ניגוד ענייני� כאילו פעל כ� בעצמו 

� .22של ניגוד ענייני

� הכוללת הנחיות למשרדי הממשלה בדבר אופ� "האיסור על ניגוד ענייני� יוש� ג� בהוראת תכ
הפיקוח : "באמצעות חברה חיצוניתכאשר הפיקוח מתבצע  , שירותי� בתנאי מכרזעל נותניהפיקוח 

 ."לא ייעשה על ידי גור� בעל קשרי� עסקיי� או אחרי� ע� הזוכה במכרז

הגו# הזוכה במכרז יהיה מנוע מלספק את השרותי� : "נקבע' במכרז שבו זכתה חברה א .1
במקומ� כל זמ� שהוא הקבל� המבצע במכרז  או כל מכרז אחר שיבוא ...30/5.07הכלולי� במכרז 

 .2009ה " שבוטל ושבמקומו פורס� מכרז היל2007ה " הוא מכרז היל30/5.07 מכרז ."זה

סי� ג� קורס לרכישת מיומנויות "החברה למתנ, כאמור, במסגרת קורסי המיומנויות מפעילה .2
חינות הסמכה ובוחנת את התלמידי� בקורס בב, שהוא בעל תק� בינלאומי, ICDLמחשב 

 משמשת אישור לשליטה במושגי� בסיסיי� בתחו� �ICDLתעודת ההסמכה ל. בינלאומיות
 . המחשוב וליכולת להשתמש במחשב אישי ובתוכנות שימושיות

 שעות לימוד שבמהלכ� רוכש התלמיד מיומנויות 88ה הוא ב� " בתכנית הילICDLקורס  .3
�שמה� משלמת , ח" ש14,000עלות הקורס היא . מחשב ובה� למשל שימוש בתוכנת עיבוד תמלילי

ח לקבל� אחר שלה שהוא בעל " ש�4,000ח לקבל� שלה המלמד את בני הנוער ו" ש10,000החברה 
 מטע� האיגוד המקצועי של עובדי מקצועות המחשב ICDLהזיכיו� הבלעדי בישראל לתק� 

__________________ 

 .11' עמ, )�"תש( י ÌÈËÙ˘Ó, "ניגוד אינטרסי� במילוי תפקיד", אהר* ברק  20
 . 505' עמ, )2( לז ˘¯ ‰·Ú· ¯‡Ù˘È"� Ó 'ÔÂÁËÈ, 35/82, "בג  21

  .519' עמ, ש�  22



� 1011 משרד החינו

ה ולהנפיק תעודות למסיימי ולפיכ� הוא הגו# היחיד באר. שרשאי לערו� בחינות ההסמכ, באירופה
 .הקורס

 Ô˜˙ Ï˘ ˙È„ÚÏ·‰ ˙È�ÈÈÎÊ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�ICDL‡ ‰¯·Á ‡È‰ Ï‡¯˘È·  ' ˙�˘ Ê‡Ó ˙˘Ó˘Ó‰
2000�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÏ·˜ Ì‚ " ˙È�Î˙· ÌÈÒ
ÏÈ‰"‰ .‡ ‰¯·Á ¯ÂÓ‡Î ˙˜„Â· ‰Ê ‰„È˜Ù˙· ' ‰¯·Á‰ ‰˘È‚Ó˘ ˙Â�Â·˘Á‰ ˙Â�ÓÈ‰Ó ˙‡

�˙ÓÏ"ÓÏ ÌÈÒÌ˙Â‡ ¯˘‡Ï Ì‡ ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡Ï ‰ˆÈÏÓÓÂ ÌÂÏ˘˙Ï „¯˘ . ˙Â�Â·˘Á‰
˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ÈÒ¯Â˜ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈÏÏÂÎ . ËÒÂ‚Â‡· ¯ÒÓ ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ ‚Èˆ�2010 ÈÎ 

‡ ‰¯·Á '�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ¯Â·Ú ˙Úˆ·Ó" Ò¯Â˜ Ï˘ ‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â�ÈÁ· ˙‡ ÌÈÒICDL ˙¯‚ÒÓ· 
ÏÈ‰ ˙È�Î˙"ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î ‰Ê ‰ . 

 ICDL היא הוסמכה להיות הזכיי� של 2005צוי� כי בספטמבר ' רה אבאתר האינטרנט של חב
 .  בישראלICDLובי� תפקידיה לקד� את תק� , בישראל

סי� " לחברה למתנ�ICDL שהיא מוכרת בחינות הסמכה ל2010הסבירה באוגוסט ' חברה א
 . ומקבלת תמורה עבור� וכי המשרד ער לכ�

" ICDLהצעת מחיר לבחינות "ה מסמ� ובו סי� העבירה למשרד מבקר המדינ"החברה למתנ
 שילמה 2008בשנת . 'שהוא הלכה למעשה מסמ� ההתקשרות שבינה לבי� חברה א, 2009מנובמבר 

  � 2009ובשנת הכספי� , ח עבור בחינות ההסמכה" ש�81,000כ' סי� לחברה א"החברה למתנ

  .ח" ש�175,000כ

4. ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ¯˘‡ÎÊ¯ÎÓ ÈÏÂÈ· 2008 ,ÎÊ Â·˘‡ ‰¯·Á ·Â˘ ‰˙ ,' Ï‰�ÈÓ ÂÚ„È
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰Â ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á"‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Â‡ˆÓÈ‰Ó ˘˘Á ÌÈÈ˜˘ ÌÈÒ ' „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ·

˙È�Î˙‰ ˙‡ ¯˜·Ó‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÏ·˜ ‰˙ÂÈ‰ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú ,‰·˘ ÌÈÒ¯Â˜‰ ÏÚ , ‰˙ÂÈ‰ ÔÈ·Ï
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÏ·˜"ÌÈÒ ,ÌÈÒ¯Â˜ ˙ÏÚÙ‰ Ì˘Ï ˙Â¯È˘ ‰Ï ˜ÙÒÓ‰ . Ú„ÈÈ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ

Ó‰ ÍÎ·‡ ‰¯·Á ˙‡ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰¯Á· ¯˘‡ „¯˘Ó· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙‡ Ï‰�È '‰ÎÂÊÎ.  

ובה� , משרד מבקר המדינה בדק את טופסי הבקשה והזמנות העבודה של קורסי מיומנויות .5
 . ICDLשישה קורסי 

סי� דוחות ביצוע של " גישה החברה למתנICDLלש� גביית תשלו� מ� המשרד עבור קורסי 
האחרונה בודקת א� הפעילות שבוצעה תואמת את הזמנת העבודה . 'לחברה אהקורסי� למשרד ו

אישרה ' א� חברה א. סי� וא� הרשות המקומית מאשרת שהקורסי� בוצעו"שהוציאה החברה למתנ
� .סי�"משל� המשרד לחברה למתנ, את דוחות הביצוע ואת דרישת התשלו

ע היא דיווחה "בשנת הלימודי� התשסי� " שקיימה החברה למתנICDLנמצא כי על קורס מיומנות 
בדיווחי� אלה נדרשה החברה לרשו� איזה ). ח" ש120ח חלקי " ש14,000( שעות 117למשרד לפי 

 . קבל� ביצע עבורה את העבודה

 ÈÒ¯Â˜ È·‚Ï ÈÎ ‡ˆÓ�ICDL�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÈÁÂÂÈ„ ÂÙ˜È˘ ‡Ï " ‰˘Ú�‰ ÏÎ ˙‡ „¯˘ÓÏ ÌÈÒ
ÏÚÂÙ· :Â˜‰ ˙‡ ÌÈÈ˜˘ ÔÏ·˜‰˘ ÂÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‰¯·Á‰ ˙Â�ÈÁ· ˙‡ ‰Ï ˜ÙÈÒ˘ ‰Ê Ì‚ ‡Â‰ Ò¯

‰ÎÓÒ‰‰ ,‡ ‰¯·Á È„È· ‰Ï Â˜ÙÂÒ ÂÏ‡˘ Û‡' . ‰„ÈÁÈ‰ ¯Â·Ú Í¯Ú�˘ Ò¯Â˜ È·‚Ï Ï˘ÓÏ
Ï‡ ÌÂ‡· ¯ÚÂ� ÌÂ„È˜Ï- ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ ÌÁ‡Ù83.5 ÔÏ·˜Ï ˙ÂÚ˘ -�˙Ó "‡ Ò '- ¯Â·Ú 

Ò¯Â˜‰ ÌÂÈ˜ , „ÂÚÂ33.5‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â�ÈÁ· ¯Â·Ú ˙ÂÚ˘  , ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â117 ˙ÂÂ˘ Ô‰˘ ˙ÂÚ˘ 
¯ÚÏ Í-14,000˘ " Á)‰ÎÓÒ‰ ˙Â�ÈÁ·Â Ò¯Â˜ ¯ÈÁÓ .( 
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�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÁÂÂÈ„·"„¯˘ÓÏ ÌÈÒ , ‡È‰˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ˘ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�
È˙ƒÓ‡‰ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓÓ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ‰È‰ ÌÂÏ˘˙Ï ‰˘È‚‰˘ ˙Â�Â·˘Á· ‰Ó˘¯ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,

‡ ‰¯·Á˘ ‰�ÈÈˆ ‡Ï ‡È‰ '‰¯Â·Ú ‰ÎÓÒ‰‰ ˙Â�ÈÁ· ˙‡ ‰ÚˆÈ· .Â�ÓÏ È„Î ‰È‰ ÍÎ· ÈÓ¯Â‚Ó Ú
„¯˘Ó· ‰¯˜· ,¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ È„È·˘ Ú„ÈÓÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ‡Ï˘ , ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡· ˙Â·¯Ï

ÂÏ˘ ,‡ ‰¯·Á˘ ˙ÂÏ‚Ï '�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˜ÙÒ ‡È‰"ÌÈÒ. 

משרד החינו� השיב כי בעקבות הביקורת הקפיא האג# לקידו� נוער את הפעילות הספציפית הזו עד 
 למשרד המשפטי� כדי למצוא דר� ראויה וכי המשרד פנה, קבלת חוות דעת משפטית בעניי�

"� ". לנטרול ניגוד הענייני

‡ ‰¯·Á ÌÚ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ì˙Á „¯˘Ó‰ ,'ÏÈ‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˜·˙ ‡È‰ ÂÈÙÏ˘"‰ . „ÈÓÚ‰ ÍÎ·
‡ ‰¯·Á ˙‡ „¯˘Ó‰ ' ‰¯·Á‰ ˙‡ ¯˜·Ï ‰„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ó ˘˘Á ˘È Â·˘ ·ˆÓ·

�˙ÓÏ"‰Ï˘ ÔÏ·˜ ‰˙ÂÈ‰ ÔÈ·Ï ÌÈÒ .˜ÈÚÏ „Â‚È�· ÏÚÙ „¯˘Ó‰ „Â‚È� ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ÔÂ¯
ÌÈ�ÈÈ�Ú ,Î˙ ˙Â‡¯Â‰· Ú·˜�Ï „Â‚È�·"Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÏÏÎÏ „Â‚È�· Û‡Â Ì . 

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÏÚ ,¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ ÌÚ „ÁÈ , ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜�Ï
‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙„Â·Ú· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ó ˘˘Á‰ ÏÂ¯Ë�Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰' . 

 

 

 הפעלת אתרי לומדות

להפעיל ולתחזק על חשבונה מערכת , סי� להקי�" על החברה למתנ2009ה "כי מכרז הילעל פי מסמ
�במכרז הוגדרו . מחשוב הכוללת יישומי מחשב בסיסיי� ולומדות המותאמות למקצועות השוני

הקבל� יעמיד עמדות מחשב להפעלת סביבות למידה ולומדות : ארבע לומדות מסוימות ונקבע כי
יתקשר על חשבונו בהסכ� התקשרות ע� ספק לומדות שישמש את מרכזי הקבל� ; במרכזי ההשכלה

המכרז הוא חלק בלתי נפרד מהחוזה ,  כאמור. הלומדותילאתרההשכלה ויספק הרשאות כניסה 
 .סי�"שבי� המשרד לחברה למתנ

˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ÏÎ Í˘Ó·˘ ‰˙ÏÚ‰ Â�˙˜È„·"�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰˜ÙÈÒ ‡Ï Ú" ˙‡ ÏÏÎ ÌÈÒ
˙Â„ÓÂÏÏ ‰˘È‚‰ ,„�ÎÌÎÒ‰·Â Ê¯ÎÓ· ˘¯ . 

 דרש האג# לקידו� נוער 2010 ועד פברואר 2009ממסמכי המשרד עולה כי החל באוגוסט  .1
 . סי� לקיי� את דרישות המכרז לגבי אתרי הלומדות"מהחברה למתנ

סי� "ל החברה למתנ" הסב מנהל האג# לקידו� נוער את תשומת לבו של מנכ2009בנובמבר  .2
, אשר בעניינ� ישקול המשרד להטיל על החברה פיצוי כספי, אי המכרזלכמה הפרות לכאורה של תנ

בסו# אותו חודש . 2009 נובמבר �הספקת הרשאות ללומדות עד המועד שעליו סוכ� �ובה� אי
ל החברה על טענותיו של מנהל האג# א� לא התייחס לאתרי הלומדות והציע לקיי� דיו� "השיב מנכ

� קיימו המינהל והחברה דיו� 2010ובינואר , נהל האג# נענה מ2009בדצמבר . משות# בהקד
 . סיכו� הדיו� לא כלל התייחסות לנושא אתרי הלומדות. משות# כאמור

 מסר האג# לקידו� נוער לנציגי משרד מבקר המדינה כי החברה לא סיפקה את 2010במאי  .3
ל המשרד "של מנכבפגישה . וכי המשרד פועל לקבל מהחברה פיצוי כספי על כ�, הלומדות כנדרש
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 ציי� נציג האג# שמערכת המחשוב שהחברה התקינה 2010סי� ביוני "ע� נציגי החברה למתנ
והוחלט על הקמת צוות משות# לבחינת , במרכזי ההשכלה אינה כוללת הרשאות לאתרי לומדות

� .הספקת ההרשאות�בי� השאר בגי� אי, הפיצוי המוסכ

 שהיא לא סיפקה גישה לאתרי 2010מדינה ביוני סי� הסבירה למשרד מבקר ה"החברה למתנ .4
אלא ,  אינ� מתאימות לנוער מנותק2009ה "הלומדות משו� שהלומדות שדרש המשרד במכרז היל

 כי המינהל קבע ארבע לומדות 2010מנהל מינהל חברה ונוער מסר ביולי . לילדי� צעירי� יותר
י המלצה שקיבל ממינהל מדע ה ודרש במכרז לספק� על פ"מסוימות המתאימות לתכנית היל

הוא הוסי# כי את הטענה שאתרי . שהוא בעל הידע הנדרש לצור� העניי�, וטכנולוגיה במשרד
סי� לראשונה רק אחרי "ה העלתה החברה למתנ"הלומדות אינ� מתאימי� לבני הנוער בתכנית היל

ביר למינהל  שהע2010מינהל מדע וטכנולוגיה מסר באוגוסט . שהמשרד דרש ממנה פיצוי כספי
חברה ונוער רשימה של ארבע לומדות הנכללות ברשימת אתרי אינטרנט שהמשרד אישר להפי. 

לטענתו שתיי� מארבע . 14�18אול� הוא לא קבע שה� מתאימות לבני נוער בני , בבתי הספר
 .יסודי�הלומדות כוללות ג� תכני� לתלמידי החינו� העל

ה את השגותיה לגבי התאמת הלומדות לבני הנוער סי� אכ� העלתה לראשונ"התברר שהחברה למתנ
 .בדיו� של ועדת תכנו� ומעקב ארצית, 2010שבתכנית לפני המשרד רק ביוני 

סי� "א התקשרה החברה למתנ"סי� השיבו כי בשנת הלימודי� התשע"משרד החינו� והחברה למתנ
יוכלו להשתמש ה "ע� ארבעת ספקי הלומדות האמורות כדי שהעובדי� והתלמידי� בתכנית היל

אי אספקת אתרי הלומדות הינו אחד הנושאי� המצויי� בדיו� ע� "עוד השיב המשרד כי . בה�
, במסגרת הנושאי� שלא סופקו על ידי החברה במסגרת המכרז, סי� מזה זמ� מה"החברה למתנ

 ".ושהמשרד דרש בגינו ביצוע קיזוז במסגרת הפעלת סעי# הפיצוי המוסכ� במכרז

Â�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ ˙Â„ÓÂÏ È¯˙‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˙È�Î˙· ¯ÚÂ�‰ È�·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˙˜�Ú‰˘ ¯Â·Ò ¯Ú
˙È�ÂÈÁ ‡È‰ ,Ê¯ÎÓ· ˙‡Ê ÏÏÎ ÔÎÏÂ .�˙ÓÏ ‰¯·Á‰" ˘¯„�Î ÌÈ¯˙‡Ï ˙Â‡˘¯‰ ‰˜ÙÈÒ ‡Ï ÌÈÒ

ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï „Ú Ï‰�ÈÓ‰ È�ÙÏ ‰È˙Â‚˘‰ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰ ‡ÏÂ , Ú�Ó� ÍÎ Ï˘·Â
È„ÂÓÈÏ ˙�˘ Í˘Ó· ˙Â„ÓÂÏ‰ È¯˙‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Ó‰ÓÏ˘ Ì . Ô„Â Ú„È Â„ˆÓ „¯˘Ó‰

ÔÈÈ�Ú· ,‰¯·ÁÏ ÍÎ ÏÚ ·˙Î Û‡Â , ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ÛÂÒ „Ú Í‡
 Ê¯ÎÓ‰ ÈÙ ÏÚ Â˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ˘-È‡ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰Ó ÌÂÏ˘˙ ÊÂÊÈ˜ -˙Â‡˘¯‰‰ ˙˜ÙÒ‰. 

 

 

 ה "אישור משטרת ישראל להעסקת עובדי� בתכנית היל

 חוק מניעת �להל�  (�2001א" התשס,ת מסוימי�חוק למניעת העסקה של עברייני מי� במוסדו
מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטר� קיבל אישור קובע כי ) העסקה של עברייני מי�

על פי ההגדרות שבחוק זה מוסד הוא בי� . אי� מניעה להעסקתו לפי חוק זהשממשטרת ישראל 
  נוער וספורט,מרכזי תרבות וני�מוסד חינוכי ששוהי� בו קטי, בית ספר שלומדי� בו קטיני�השאר 

 ).סי�"מתנ(

יידרש להעביר , על המציע לדעת כי במידה והצעתו היא הזוכה במכרז: " נקבע2009ה "במכרז היל
למשרד ביחס לכל עובדיו בתוכנית אשר קיימת אפשרות שיידרשו לעבוד ע� ילדי� או לשהות 

בהתא� להוראות , מסגרת מכרז זהאישור משטרה כי אי� כל מניעה להעסקת� ב, במוסדות חינו�
בנספח למכרז ציר# המשרד את הטפסי� הנדרשי� כדי ". החוק למניעת העסקה של עברייני מי�

 .לקבל אישור מ� המשטרה
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¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ ,˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘·"ÏÈ‰ ˙È�Î˙· Â˜ÒÚÂ‰ Ú" ˙Â‡Ó ‰
ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡ ‰�ÂÚË Ì˙˜ÒÚ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ È�ÈÈ¯·Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈ�Ó ˜

ÔÈÓ . ËÒÂ‚Â‡ ˙È˘‡¯ „Ú˘ ‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ2010 , ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙�˘ ÌÂÈÒ È�ÙÏ ˘„ÂÁÎ
˘˙‰"Ú , ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ È·‚Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï
�˙ÓÏ"ÏÈ‰ ˙È�Î˙· Â˜ÒÚÂ‰˘ ÌÈÒ"‰ . 

 È‡ÓÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‚Èˆ� Ï˘ Â˙Ï‡˘ ˙Â·˜Ú· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ�2010 ÌÂ„È˜Ï Û‚‡‰ ˘¯„ 
ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ÂÈ„ÈÏ ¯È·Ú‰Ï ‰¯·Á‰Ó ¯ÚÂ� .�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰·È˘‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡ ÛÂÒ·" ÌÈÒ

Û‚‡Ï" :ÌÈ„·ÂÚÏ È˙¯Ë˘Ó ¯Â˘È‡ Â�È„È· ÔÈ‡ ‰Ê ·Ï˘· . ÌÈ¯ÂÓ‰ ÏÂÎÏ Â�È�Ù ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
‰ÊÎ ¯Â˘È‡ ˜ÈÙ�‰Ï È�ÂÈ ˘„ÂÁ ÛÂÒ „Ú ." ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙·2010 Ì¯Ë˘ Û‚‡‰ ‚Èˆ� ¯ÒÓ 

Â˘È‡‰ ˙‡ Ï·È˜‰¯·Á‰Ó ÌÈ¯ . 

 שבמועד זה כל המורי� הגברי� 2010סי� השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר "החברה למתנ
מורי� חדשי� יחלו את עבודת� . ה ה� בעלי אישור משטרת ישראל כנדרש"העובדי� בתכנית היל

 .רק לאחר קבלת אישור משטרה

È„ÏÈ ÏÚ Ô‚‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· „ÚÂ� ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈ�Ó ˜ÂÁ ˙Â„ÒÂÓ· ¯ÚÂ� È�·Â Ì
ÔÈÓ ˙Â¯·Ú ÚÂˆÈ· È�ÙÓ ÍÂ�ÈÁ .‰�ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ÏÚ· ˘È‚¯ ‡˘Â�· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ‡Ï

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ‰ÓÈÈ˜"‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙· ÂË¯ÂÙ˘ ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÌÈÒ , ‰¯·Á Ï‰�ÈÓÂ
˘¯„�Î ÏÂÚÙÏ ‰�ÓÓ Ú·˙ ‡Ï ¯ÚÂ�Â. 

˙È�Î˙· ¯ÚÂ� È�· ÌÚ „·ÂÚ ÏÎÏ˘ ‡„ÂÂÏ ‰¯·Á‰ ÏÚÂ Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚÏÈ‰ " Ï˘ ¯Â˘È‡ ˘È ‰
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î , Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ

‰ÊÎ ¯Â˘È‡. 

 

 

 במשרד החינו�' ישיבת עובדי חברה א

עובדי הקבל� מנועי� : "צוי�', שבו זכתה חברה א, 2008ה מיולי "במכרז הבקרה על תכנית היל
או מלהשתמש בנייר / ואמצעי� של המשרד ואו מלהשתמש בציוד/מלשבת במשרדי המשרד ו

או להשתמש בתארי� השמורי� לעובדי /או לחתו� על מסמכי� בש� המשרד ו/רשמי של המשרד ו
ולספק לה� , על הקבל� להקצות מקו� עבודה לכל העובדי� מטעמו בפרוייקט זה, לפיכ�. המשרד

 ."כנדרש במכרז, את כל הציוד והאמצעי� לביצוע עבודת� בשלמות

מנהל . ישבו במשרדי המשרד' הרכזי� המחוזיי� מטע� חברה א, ל פי מסמכי האג# לקידו� נוערע
 כי הרכזי� הללו משתמשי� במשרדיו של משרד החינו� עוד 2010האג# לקידו� נוער הסביר במאי 

הרכזי� ישבו . כלומר זה יותר משנתיי�', מתקופת ההתקשרות הקודמת של המשרד ע� חברה א
 ". כדי לשפר את הנגישות שלה� לאנשי המשרד"חד ע� מפקח של המשרד לעתי� בחדר א

 �בעקבות הביקורת הודיע מנהל האג# לקידו� נוער לנציגי משרד מבקר המדינה שהוא החל בהליכי
ועל פי תשובת המשרד הרכזי� אינ� משתמשי� עוד , ממשרדי המשרד' להוצאת עובדי חברה א

 .במשרדי המשרד
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·Â˘Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ˘Ó˙˘‰Ï ÔÏ·˜ È„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï ÔÈ‡˘ ÂÈ˙Â„ÈÁÈÏ ¯È‰·‰ÏÂ 
Â„ÂÈˆ·Â „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÈ„¯˘Ó· . 

 

 

 סיכו�

ÏÈ‰ ˙È�Î˙" ÌÈ¯‚Â· ÌÈÈÁÏ Ì‰ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ¯ÚÂ� È�·Ï ˙Ú‚Â� ‰
ÌÈÈ¯ÂÙÂ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â� .¯ÚÂ�‰ È�·Ï ‰ÏÎ˘‰Â ÍÂ�ÈÁ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó Ì˘Ï , ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó ¯˘˜˙‰

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÌÚ" ÌÈÒ‡ ‰¯·Á ÌÚÂ' . ˙Â�Â¯˜Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ·ÈÂÁÓ ˙ÈÏ‰�Ó ˙Â˘¯Î „¯˘Ó‰
ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÚÈˆÓ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·‰Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ , ‡È˘‰Ï

 ˙‡ Ï‰�Ï „¯˘Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡
ÔÂÈÂÂ˘·Â ˙Â�È‚‰· ÂÈÊ¯ÎÓ . 

Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ‰ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ˘È˘ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈÈ˙
¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ‰ÚÈ‚ÙÓ ˘˘Á ÏÚÂ ÌÈÚÈˆÓ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˜È�Ú‰Ï . ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ˜ÏÁ

Ë¯Ù· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ÓÂ ÏÏÎ· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÏÏÎÓ ‰Ò‚ ‰‚È¯Á ÏÚ . ˙˜È„·
¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ È„·ÂÚ˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯Ù‰ ˙‡ ÂÏ‰È� ¯˘‡ ÏÚ Ë˜ÈÂ

˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Û˜È‰· ÌÈ�Ï·˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈÊ¯ÎÓ"‰�˘· Á , ÂÏÚÙ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„Ï „Â‚È�· .�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ˙‡ Û˙È˘ ¯ÚÂ�Â ‰¯·Á Ï‰�ÈÓ" Â·˘ Ê¯ÎÓ‰ ÁÂÒÈ�· ÌÈÒ
Û˙˙˘‰Ï ‰„È˙Ú ‡È‰ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· ‰˙Â‡ˆÓÈ‰ Û‡ ÏÚ ; ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰¯·ÁÏ ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰

ÌÎÒ‰‰Â Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙ ,ÏÏÂ ‰ÎÏ‰ ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ ÈÒ¯Â˜ Ï˘ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓÏ ¯˘˜ ‡
‰˘ÚÓÏ .‡ ‰¯·Á ÌÚ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰ 'ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· ‰‡ˆÓ� ‡È‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È˜ÙÒÎ"ÌÈÒ . 

¯ÚÂ�‰ È�·Ï ÔÈ¯˘ÈÓ· ÌÈÚ‚Â� ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ˜ÏÁ , ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÓÂÏ˘ ˙ÁË·‰ Ï˘ÓÏ
Â„ÒÂÓ· ÔÈÓ È�ÈÈ¯·Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÚÈ�ÓÏÌÈÓÈÂÒÓ ˙ . ÏÎÏ˘ ‡„ÂÂÏ ‰¯·Á‰ ÏÚÂ Ï‰�ÈÓ‰ ÏÚ

ÏÈ‰ ˙È�Î˙· ¯ÚÂ� È�· ÌÚ „·ÂÚ"Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ¯Â˘È‡ ˘È ‰ ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î. 

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰"ÌÈÒ ,˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‰˙ÂÈ‰· ,ÈÏ‰�ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ‰ÙÂÙÎ , Ì‰ÈÙÏ˘
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ ˙Â�È‚‰·Â ·Ï ÌÂ˙· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ . ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÈÏÚÓ

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„Ï „Â‚È�· ÂÏÚÙ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ Ì‚˘. 

˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ�Ï ,Î�Ó ÏÚ" ÔÂ˜È˙Ï ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï „¯˘Ó‰ Ï
�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ ÌÚ Â˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ Ë·È‰· „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰" ·Á¯�‰ Ë·È‰· Ì‚Â ÌÈÒ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÏÎ Ï˘ ¯˙ÂÈ .Ú‰ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÒÂ
Ì‰Ó Â‚¯ÁÈ ‡ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÏÚÙÈ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· . ÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ì‚ ÂÈÏÚ

ÌÈ�Ï·˜‰ È„·ÂÚ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÔÈ·˘ ÌÈÒÁÈ‰ È·‚Ï ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈË¯ÂÙÓ ˙Â‚‰�˙‰ , ˙Â·¯Ï
Ì‰Ó Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Â ÌÈÊ¯ÎÓ ˙�Î‰ . ÈÙÎ „¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰¯·Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ÔÎ

˜Ï Ú‚Â�· Ê¯ÎÓ· ˙ÂÚÈÙÂÓ˘Ì˙ÂÎÈ‡ÏÂ ˙ÂÈÂ�ÓÂÈÓ‰ ÈÒ¯Â . ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÓ˘ÂÈÈ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÒ¯Â˜‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÎÈ¯„ÓÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â¯Â¯· . 

Î�Ó ÏÚ"�˙ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï" ˘¯„�Î ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈÒ
‰Ï ˙„˙Ú˙Ó ‡È‰ Ì‰·˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙�Î‰· Â·¯Ú˙È ‡Ï ‰È„·ÂÚ˘ ÁÈË·‰ÏÂ Ê¯ÎÓ· ‰�ÓÓÛ˙˙˘ . 
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Î�Ó ÏÚ" ˙„ÚÂ Ò�ÎÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ Ï
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡Â ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ¯˘‡ ÌÈÊ¯ÎÓ , ¯˘‡

�˙ÓÏ ‰¯·Á‰˘ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ"ÏÈ‰ Ê¯ÎÓ· ‰˙ÎÊ ÌÈÒ" ‰2009È˙Â‰Ó Ì‚Ù Â· ÏÙ�˘ ÍÈÏ‰˙·  .
ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,Ú‰ ˙Â·ÈÒ� ÁÎÂ�ÏÔÈÈ� , Ê¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏÂ ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯ˆ˜Ï Ì‡

ÔÈ„· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ·‚‡ ˘„Á . 

 


