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 משרד האוצר

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

 אג	 החשב הכללי

במסגרת הדי� וחשבו� על מאז� זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה נבדקו 
נאותות הסיווג והרישו� החשבונאי של הרכוש הקבוע והמלאי בדוחות 

והסדרת הפיקוח והבקרה על , 31.12.09הכספיי� של ממשלת ישראל ליו� 
 .דיווחי� אלה

 הרכב הממשלתי נבדקו פעולות המינהל בכל הנוגע לניהול צי ביחידת מינהל
בדיקות השלמה . הרכב הממשלתי ולהסדרת הפיקוח והבקרה על השימוש בו

נעשו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� ובכמה משרדי ממשלה המקבלי� 
 .שירותי� ממינהל הרכב הממשלתי

 

 רשות המסי בישראל

לרבות , בגביית חובות מס של נישומי�נבדק אופ� טיפולה של רשות המסי� 
 . ביצוע עיקולי�

של " גילוי מרצו�"נבדק טיפולה של רשות המסי� בבקשות של נישומי� להלי! 
בקשות שאישור� מאפשר לה� לשל� את המס המתחייב , עברות מס שביצעו

 . ללא סנקציה

נבדקו פעולותיה של רשות המסי� בתחו� הטיפול במוסדות ציבור ובמוסדות 
 . ללא כוונת רווח הזכאי� להטבות מהותיות בתשלומי המס

כמו כ� נבדקו הליכי המינויי� של עובדי� ברשות המסי� והמכרזי� הפנימיי� 
 . למינוי עובדי� ברשות

מ למיסוי "נבדקו ג� פעולותיה� של הרשות המסי� ושל חברת נמל אילת בע
 .יבוא עגלי�
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 אג� החשב הכללי 

 � �31.12.09מאז� המדינה ל

 הרישו� החשבונאי של רכוש קבוע ומלאי

 תקציר

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

 הגיש שר האוצר למבקר 2010באפריל . לתו" שנת הכספי" שחלפה) מאז� המדינה
 �להל� " (2009 בדצמבר 31הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו" "דינה את המ

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

 .המידע החסר בה"

ש קבועבדוחות הכספיי" הוצגה יתרת רכו
1

יתרה זו . ח" מיליארד ש�160 בס) של כ
את הער) המצרפי העדכני של כל , על פי כללי חשבונאות מקובלי", אמורה לשק*

כמו כ� הוצגה בדוחות הכספיי" יתרת . הרכוש הקבוע המוחזק בידי ממשלת ישראל
מלאי שוט*
2

שוט*�ח ויתרת מלאי בלתי" מיליו� ש732 בס) 
3

 .ח" מיליו� ש893 בס) 

 

 ולות הביקורתפע

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה" של אג* 2010ספטמבר �בחודשי" אפריל
ושל יחידות החשבות במשרד ) ל" החשכ�להל� (החשב הכללי במשרד האוצר 

�בכל הנוגע ) ש" משהב�להל� (במשרד הבריאות ובמשרד הבינוי והשיכו� , הביטחו
קבוע והמלאי בדוחות הכספיי" לנאותות הסיווג והרישו" החשבונאי של הרכוש ה

דוח זה הוא ג" דוח מעקב לדוח מבקר . ולהסדרת הפיקוח והבקרה על דיווחי" אלו
 ניהול נכסי מדינה מוחשיי" � 31.12.03מאז� המדינה ליו"  "�ב 55המדינה 
 . 2005שפורס" במאי , "ורישומ"

 

 עיקרי הממצאי�

 משקפת בצורה נאותה את יתרת הרכוש הקבוע לעני� מבני" אינה שלמה ואינה .1
ער) המבני" המוחזקי" על ידי משרדי ממשלה שוני" ואת הער) המצרפי העדכני של 

__________________ 

1  ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ יי� אשר מוחזקי� על ידי ישות לשימוש בייצור או בהספקה של סחורות או  נכסי� מוחש�
 .להשכרה לאחרי� או לצרכי� מינהליי� וחזוי שישתמשו בה� יותר מתקופת דיווח אחת, שירותי�

2  ÛËÂ˘ È‡ÏÓ חומרי גל� ותוצרת , עבודות בביצוע, ציוד עזר רפואי, פריטי� כלליי�,  מלאי ביטחוני�
 .בתהלי� ייצורה

3  È˙Ï· È‡ÏÓ- ÛËÂ˘ציוד עזר רפואי וציוד חירו�,  תרופות�. 
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ב של 55למרות הממצאי� שפורסמו בדוח . כל הרכוש הקבוע שמוחזק בידי הממשלה
 טר� הושל� מיפוי הנכסי� של מינהל הדיור הממשלתי 2005מבקר המדינה בשנת 

ג� מיפוי נכסי המדינה שנמצאי� בשימוש . דרשוחלק גדול מה� אינו רשו� כנ
כתוצאה מכ� אי� רישו� מסודר של זכויות . החברות הממשלתיות טר� הושל�

 .המדינה בנכסי� אלו

טר� , 2003ב של מבקר המדינה בשנת 53למרות ממצאי הביקורת שפורסמו בדוח  .2
הדיור ש לבי� החברות המשכנות לעניי� נכסי "ההתאמות בי� משהב!הוסדרו אי

 .הציבורי

הרישו� החשבונאי של ציוד במשרד הבריאות ובבתי החולי� הממשלתיי� לוקה  .3
 .ל"כנדרש בהוראות החשכ, אי� ש� ספירת מצאי שנתית. בחסר

 בעיקר רכבי משרד הביטחו� ומשטרת ישראל !חלק הארי מצי הרכב הממשלתי  .4
, ות הכספיי� של הממשלה אינו נכלל בדוחות הכספיי� שלה� ולכ� אינו מוצג בדוח!

העוסק בכללי הרישו� , 17' בניגוד לנדרש על פי תק� חשבונאות ממשלתית מס
אול� הדיווח , ב העיר על כ� מבקר המדינה55כבר בדוח . החשבונאי של רכוש קבוע

ג� יתרת כלי הרכב הרשומה בדוחות הכספיי� אינה מותאמת ליתרה . טר� הושל�
 . שבמשרד האוצרהרשומה במינהל הרכב הממשלתי 

ל על ביקורות המצאי השנתיות ועל ספירות "דיווחי משרדי הממשלה לחשכ .5
 .המלאי השנתיות לוקי� בחסר באופ� מהותי

 

 סיכו� והמלצות

במהל� הביקורת שממצאיה מוצגי� בדוח זה על נאותות הרישו� החשבונאי של נכסי 
מצאי� מלמדי� על המ. התגלו ליקויי� חמורי�, הממשלה בדוחות הכספיי� שלה

כפי שה� מוצגי� ביתרת הרכוש הקבוע בדוחות , פער ניכר בי� ערכי הנכסי�
ל' נכסי המדינה היו , לבי� היתרה השונה באופ� מהותי שהייתה מוצגת, הכספיי�

רישומ� הנאות של אות� !בגלל אי. נרשמי� על פי כללי החשבונאות המקובלי�
 .  הכספיי� אינה משקפת את המציאותנכסי� יתרת ההו� העצמי המוצגת בדוחות

ל ומשרדי "הממצאי� בדוח זה מצביעי� על התנהלות בלתי תקינה של החשכ
הממשלה נוכח העובדה שמשרד מבקר המדינה כבר העיר עליה� לפני חמש שני� 

הסדרה של בעלות המדינה !המשמעות היא אי, יתר על כ�. והליקויי� לא תוקנו, ויותר
ל לתת עדיפות עליונה לטיפול בסוגיה זו בהקד� " אג) החשכעל. כנדרש, על נכסיה

ולדאוג ליישומ� של כללי החשבונאות המקובלי� בעניי� רישו� הנכסי� באופ� נאות 
. בכל משרדי הממשלה וביתר זרועותיה ולהסדרת הפיקוח והבקרה על דיווחי� אלו

 הנתוני� הסדרת� פירושה פגיעה ניכרת בבעלות המדינה על נכסיה ובאמינות!אי
 . המוצגי� בדוחות הכספיי� והצגת תמונת מצב לא נכונה על נכסי המדינה

אי� להשלי� ע� העובדה שהמדינה משקיעה שני� רבות , לדעת משרד מבקר המדינה
מאות מיליארדי שקלי� ברכישת רכוש קבוע ומָלאי� ומעמידה את הרכוש הציבורי 

ינ� מנהלי� אות� ורושמי� וה� א, בנאמנות לרשות משרדי הממשלה וזרועותיה
לרשו� אות� ולפקח , חלה חובה להסדיר את בעלות הממשלה עליה�. אות� כנדרש
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עליה� ה� כדי לשמור על זכויות הממשלה עליה� וה� כדי למנוע פגיעה אפשרית 
 . בטוהר המידות במהל� השימוש בה�

 

♦ 
 

 מבוא

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

הדוחות הכספיי! של " הגיש שר האוצר למבקר המדינה את 2010באפריל . הכספי! שחלפה
כלול בדוחות מאז� המדינה ה).  הדוחות הכספיי!�להל� " (2009 בדצמבר 31ממשלת ישראל ליו! 

 ". דוחות על המצב הכספי"הכספיי! נקרא 

רואה חשבו� ", �1973ג"התשל, )חשבו��דר( פעולתו של רואה( לתקנות רואי חשבו� 13על פי סעי) 
ח הכספי אינו "הדו)  1:   (כי נתקיי! אחד מאלה... ח הכספי"יכתוב בחוות דעתו הסתייגות מ� הדו

אי� בדוח הכספי גילוי נאות של עני� הדרוש כדי )  2  (; ממלא אחר כללי החשבונאות המקובלי!
 ...". לשק) בצורה נאותה את מצב העסקי! של המבוקר ואת תוצאות פעולותיו

 .הדוחות הכספיי! כוללי! הסתייגויות רבות בדבר המידע המוצג בה! ובדבר המידע החסר בה!
שיתרות הרכוש הקבוע והמלאי ל "יצוי� כי בביאורי! לדוחות ציי� החשבונאי הראשי באג) החשכ

המוצגות במאז� אינ� משקפות את הער( המצרפי העדכני של כל הרכוש הקבוע והמלאי שמוחזק 
ע! מעבר כל , ופירט את הנושאי! העיקריי! שבגינ! קיי! פער שיושל! בעתיד, בידי הממשלה

יש בה בכדי עובדה זו , לדעת משרד מבקר המדינה. משרדי הממשלה לחשבונאות על בסיס צבירה
אול! אי� בה בכדי להוריד ממהותיות הליקויי! שיפורטו להל� , לבטא עמידה בעקרו� הגילוי הנאות

 .ומחומרת!

על , יתרה זו אמורה לשק). ח" מיליו� ש159,634בדוחות הכספיי! הוצגה יתרת רכוש קבוע בס( של 
בוע המוחזק בידי את הער( המצרפי העדכני של כל הרכוש הק, פי כללי חשבונאות מקובלי!

ח ויתרת מלאי " מיליו� ש732כמו כ� הוצגה בדוחות יתרת מלאי שוט) בסכו! של  .ממשלת ישראל
 .ח" מיליו� ש893שוט) בסכו! של �בלתי

 בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה! של אג) החשב הכללי 2010ספטמבר �בחודשי! אפריל
במשרד הבריאות , ת במשרד הביטחו�ושל יחידות החשבו) ל" החשכ�להל� (במשרד האוצר 

 �בכל הנוגע לנאותות הסיווג והרישו! החשבונאי של ) ש" משהב�להל� (ובמשרד הבינוי והשיכו
דוח זה הוא ג! דוח . נכסי הממשלה בדוחות הכספיי! ולהסדרת הפיקוח והבקרה על דיווחי! אלו

הול נכסי מדינה מוחשיי!  ני� 31.12.03מאז� המדינה ליו!  "� ·�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„55‰ מעקב ל
 . 2005שפורס! במאי , "ורישומ!

 

 

 רישו� וניהול חשבונאי של פריטי רכוש קבוע 

, 2007המוחל על הדוחות הכספיי! של הממשלה מתחילת שנת , 17תק� חשבונאות ממשלתי מספר 
מודגשת בו חשיבותו של ). 17 תק� �להל� (קובע ומגדיר את הטיפול החשבונאי ברכוש הקבוע 

הרכוש הקבוע מהווה לעיתי! קרובות ", לפיו. הרכוש הקבוע במצבת הנכסי! של הישות המדווחת
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, יתרה מכ(. ולפיכ( הוא משמעותי בהצגת מצבה הכספי, חלק עיקרי מס( הנכסי! של הישות
 מייצגת נכס או הוצאה יכולה להיות השפעה משמעותית על expenditure(4(לקביעה הא! יציאה 

פריט רכוש קבוע , 17על פי תק� ". ו� המדווחי! של ישות מפעילויות תפעוליותהעוד) או הגירע
יוכר כנכס כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות הקשורי! לפריט יזרמו אל 

�התק� .  שלו לישות ניתני! למדידה באופ� מהימ�5הישות וג! כאשר עלות הפריט או השווי ההוג
. יימדד לראשונה בהתא! לעלותו, קבוע שמקיי! את הקריטריוני! להכרה כנכסקובע כי פריט רכוש 

 . כאשר נכס נרכש ללא עלות או בעלות סמלית עלותו היא שוויו ההוג� במועד הרכישה

 �.  נקבעו שתי חלופות למדידת ער( פריט רכוש קבוע לאחר ההכרה בו לראשונה כנכס17בתק
ו בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדי! שנצברו מירידת החלופה המועדפת היא הצגת הפריט בעלות

שהוא השווי ההוג� במועד , החלופה השנייה המותרת היא הצגת הנכס בסכו! מוער( מחדש. ער(
. בניכוי פחת שנצבר לאחר מכ� ובניכוי הפסדי! מירידת ער( שנצברו לאחר מכ�, ההערכה מחדש

לוודא שהער( בספרי! אינו שונה באופ� מהותי התק� מדגיש כי נכסי! יוערכו באופ� סדיר על מנת 
 נקבע כי כאשר 17 לתק� 46יצוי� שבסעי) . מהער( שהיה נקבע לפי השווי ההוג� במועד הדיווח

יש להערי( מחדש את כל הקבוצה של הרכוש הקבוע שאליה , פריט רכוש קבוע מוער( מחדש
 .משתיי( הנכס

ללי! והנחיות לחשבי! של משרדי הממשלה בכל  קובעת כ7 לעניי� רישו! רכוש קבוע6!"הוראת תכ
הרישו! והמדידה החשבונאית , הנוגע לטיפול החשבונאי ברכוש הקבוע בהדגשת כללי ההכרה

רכוש קבוע הוא פריט בעל חשיבות רבה במצבת " להוראה נכתב כי 1.1בסעי) . ביחידות הממשלה
, אפוא, מ� הראוי. ספיי! שלההנכסי! של ישות ממשלתית ובעל השפעה ניכרת על כלל הדוחות הכ

 ".יפנו תשומת לב יתרה לנושא הרכוש הקבוע, כי משרד ממשלתי בכלל וחשב המשרד בפרט

חשב המשרד יהיה אחראי למת� גילוי נאות בכל הנוגע "! קובע כי " להוראת התכ4.8.1סעי) 
הגילוי לרכושו הקבוע של המשרד בספרי הנהלת החשבונות ובדוחות הכספיי! בהתא! לדרישות 

 בדבר רכוש קבוע ובהתא! לרשימת סוגי רכוש קבוע המפורטת 17' של תק� חשבונאות ממשלתי מס
 ".!"בנספח להוראת התכ

השפעתו הניכרת של סעי) הרכוש הקבוע על כל הדוחות הכספיי! של הישות המדווחת נובעת 
יגרו! לעיוות , שלא על פי כללי החשבונאות המקובלי!, רישו! נאות של פריט זה�מהעובדה שאי

מהותי ה� בנתוני ההוצאות המוצגי! בדוחות על הביצוע הכספי וה� ביתרת ההו� העצמי כפי שהיא 
עיוותי! אלו משפיעי! באופ� מהותי על נאותות הנתוני! המוצגי! . מוצגת בדוחות על המצב הכספי

כוש הקבוע ליקויי! ברישו! הר, יתר על כ�. בדוחות הכספיי! ופוגעי! משמעותית באמינות!
 . מלמדי! ג! על ניהול לקוי של מיפוי רכוש הממשלה ושל הסדרת הבעלות עליו

 

 

__________________ 

 . זרימת מזומני� מהישות החוצה�) expenditure(יציאה   4
שווי הוג! הוא הסכו� שבו נית! להחלי" נכס או לסלק התחייבות בעסקה בי! קונה מרצו! לבי! מוכר   5

 .הפועלי� בצורה מושכלת, מרצו! שאינ� קשורי�

 . הוראות ונוהלי עבודה של החשב הכללי� ומשק  תקנות כספי�  6

 .2.2.8' � מס"ראו הוראת תכ  7
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 רישו� וניהול חשבונאי של מבני� וכלי רכב

 מיפוי נכסי
 ורישומ
 החשבונאי

È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  ¯ Â È „ ‰  Ï ‰ � È Ó 

הטיפול החשבונאי בנכסי " לעניי� רישו	 נכסי הדיור הממשלתי קובעת כי 8	"הוראת תכ .1
 בשינויי	 המתחייבי	 2.2.8' מס' רישו	 רכוש קבוע'	 "משלתי יבוצע בהתא	 להוראת תכהדיור המ

נכסי הדיור הממשלתי יירשמו במסגרת הרכוש הקבוע בספרי הדיור "ו, "כאמור בהוראה זו
באחריות מנהל מינהל הדיור הממשלתי ... הממשלתי ולא בספרי המשרדי	 המאכלסי	 את הנכסי	

� "אחת לחצי שנה התאמה בי� מצבת נכסי הדיור הממשלתי במודול הנדלוחשב משרד האוצר לבצע 
 ".FI9לבי� רישומ	 החשבונאי במודול 

 6.3 רשומה יתרת נכסי	 בסכו	 של 31.12.09�בדוחות הכספיי	 של מינהל הדיור הממשלתי ל
הערכת שווי הנכסי	 בוצעה באמצעות מודל השווי " לדוחות נכתב כי 5בביאור . ח"מיליארד ש

 :תוצאות המודל כוללות את נתוני נכסי הדיור הממשלתי ואינ� כוללות... הוג�ה

תחנות , י משרדי ממשלה שוני	 כגו� בתי החולי	"� ייעודיי	 המנוהלי	 ע"מגוו� נכסי נדל •
 .'ניטור זיהו	 אוויר וכו

 .נכסי הדיור הציבורי המנוהלי	 על ידי משרד הבינוי והשיכו� •

 . הביטחו�נכסי	 המנוהלי	 על ידי משרד •

 ).ללא נכס בנוי(מקרקעי�  •

 .ל"נכסי	 בחו •

 .ס וטר	 נרשמו בדיור הממשלתי"בתי כליאה ומעצר אשר הועברו ממשרד הביטחו� לשב •

 ".שטר	 נרשמו בדיור הממשלתי, חלק מקרקעות משרד החקלאות •

 ˙ÂÁÂ„· ÔÎÂ È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰ Ï‰�ÈÓ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Â‡�Â ‡ÏÓ È‡�Â·˘Á ÔÙÂ‡· ÌÈÙ˜˘Ó Ì�È‡Â ÌÈ�Î„ÂÚÓ Ì�È‡ ‰�È„Ó‰ Ï

ÌÈÒÎ�‰ Ï˘ ÌÈÈ˙Ó‡‰ ÈÂÂ˘‰Â ¯ÙÒÓ‰ . ÁÂ„· ¯·Î55·10 Â˙Â·È˘Á ‰�ÈÂˆ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ 
 ÈÎ Ú·˜� Û‡Â ‰Ê ÔÈÈ�Ú· È�Î„ÚÂ ÔÈÓ‡ ÌÈ�Â˙� ÒÈÒ· ˙Ó˜‰ Ï˘"Î˘Á‰ È„È· ÔÈ‡ „ÂÚ ÏÎ" Ï

‰�È„Ó‰ ÈÒÎ� ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ�Â˙� ,ˆÓ Û˜˙˘È ‡ÏÂ¯Â˘‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· Ì·." 

שלמות המידע שמוצג במאגר הנכסי	 של מינהל �עוד עולה כי קיימת בעיה קשה בנוגע לאי .2
הסביר לנציגי משרד מבקר , מר גבי שוחט, ל"סג� החשכ. 11ה"הדיור הממשלתי במערכת המרכב

טיפול בתחזוקה כי הבעיה נובעת מהיעדר משאבי	 מתאימי	 ל, 2010המדינה בפגישה ביולי 
כתוצאה מכ) נוצרי	 פערי	 בי� המידע הרשו	 . ובעדכו� של בסיס הנתוני	 של מאגר הנכסי	

 .במאגר לגבי חלק מהנכסי	 לבי� מצב	 האמתי של אות	 נכסי	 מבחינה פיזית או משפטית

__________________ 


 מס"ראו הוראת תכ  8 '2.2.19. 

המשמש לניהול ) מערכת רוחבית כללית במשרדי הממשלה(ה "מודול במערכת המחשוב מרכב  9
 .�"� משמש לרישו
 וניהול המידע על הנדל"מודול הנדל. החשבונות והמידע החשבונאי

 .281!280' עמ, "ל"מבני
 בחו"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה  10

11   
 . 2010על מינהל הדיור הממשלתי מיולי ) ל"של אג# הביקורת של החשכ(ג
 מדוח ביקורת פני
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,  שניתנה על ידי החשבונאי הראשי2010ל למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובת אג( החשכ
מינהל הדיור הממשלתי עושה מאמ* "נכתב כי , )ל" תשובת החשכ�להל� (וסי איצקובי* ח י"רו

יומיומי להדביק את הפער בי� מצבת הנכסי	 הרשומה לבי� המציאות הפיזית והמנהלית ובהתא	 
מדובר בתוספת משמעותית בנפח הפעילות שלא גובתה בתוספת ... לעדכ� את הרישו	 החשבונאי

... ל בוצע תו) שהארגו� נמצא בתהלי) מתמש) של קיצו* במשאביו"כל הנ �משאבי	 אלא להיפ) 
ככלל אנו מקבלי	 את עמדתו של המבקר כי על החשב הכללי לקבוע הוראות ברורות בעניי� 

 ".האחריות לניהול נכסי המקרקעי� שבבעלות המדינה ואופ� רישומ	

לא כלל את הנכסי	 "ר הממשלתי  ציי� משרד מבקר המדינה שסקר מיפוי נכסי הדיוÁÂ„55·12 כבר ב
בתי החולי	 הממשלתיי	 ומשרד הביטחו� לא , כאמור. שיחידות ממשלתיות שונות מנהלות בנפרד

ל שמוחזקי	 בידי משרדי "לא נכללו בו מקרקעי� בחו, כמו כ�. נכללו בו ובמיפוי הנכסי	 מלכתחילה
	 ממשלתיי	 שוני	 מורשי	 ושמשרדי ממשלה וגופי, � ייעודיי	 שערכ	 גדול מאוד"ממשלה ונדל

ל "שהחשכ, מ� הראוי. ובה	 דירות של משרד השיכו� ושל שירות בתי הסוהר, לטפל בה	 כאמור
ייזו	 מיפוי מקי( ג	 של נכסי	 אלה ויקבע הוראות ברורות בעניי� האחריות לניהול	 ובעניי� אופ� 

כי בכוונתו להחיל , דינהל למשרד מבקר המ" כתב החשכ2004בנובמבר "עוד צוי� בו כי ". רישומ	
יתר היחידות ייכללו במסגרת הרחבת המיפוי והסקר 'את סקר מיפוי הנכסי	 ג	 על בתי החולי	 וכי 

 ".'המתוכנ�

במנהל הדיור " כי 2010מסר למשרד מבקר המדינה במאי , מר יצחק יצחקי, חשב משרד האוצר
בימי	 . חו� וחלק	 טר	 מופוה חלק	 משיקולי ביט"הממשלתי קיימי	 נכסי	 שטר	 נרשמו במרכב

 ."אלו עורכי	 במנהל הדיור הממשלתי מיפוי של הנכסי	 על מנת לרשו	 את הנכסי	 בהקד	

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì¯Ë È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰ Ï‰�ÈÓ ÈÒÎ� ÈÂÙÈÓ ¯˜Ò˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡
 ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ˘ÓÁ Â¯·Ú˘ ˙Â¯ÓÏ ÌÏ˘Â‰55· .Î˘Á‰ ÏÚ" ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ï

ÂÙÈÓÌÈÒÎ�‰ È ; Ì˙Â‡ Ï˘ ÌÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡Ï Ú‚Â�· ‰Ê Í¯ÂˆÏ ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ
È‡�Â·˘Á‰ ÌÓÂ˘È¯ ÔÙÂ‡ÏÂ ÌÈÒÎ�. 

·‰ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚÂ·˜Â ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ¯„ÚÈ˙ "...ל נכתב כי "בתשובת החשכ
Ï˘ÓÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙Úˆ·˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙ÂÓÎ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ˜È·„‰Ï ÌÂÈ‰ ¯·Î Ô˙È� ‡Ï ÔÂ‚¯‡·È˙ ,

...  וכ� חסרי	 משאבי	 לביצוע השלמות מידעÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡Â ˙ÂÎÈ‡ ÔÈ·Ï, בנייה/לרבות הריסה
אנו מקבלי	 את המלצת המבקר כי על אג( החשב הכללי באמצעות מינהל נכסי הדיור הממשלתי 
לבצע מיפוי מקי( של נכסי	 אלה ולקבוע הוראות ברורות בעניי� האחריות לניהול	 ובעניי� אופ� 

 ).ההדגשות במקור" (ישומ	ר

 

 משרד הבריאות

שמונה בתי חולי	 פסיכיאטריי	 וחמישה בתי חולי	 גריאטריי	 ה	 יחידות ,  בתי חולי	 כלליי	11
על פי . ונתוניה	 הכספיי	 אמורי	 להיכלל בדוחות הכספיי	 של המשרד, סמ) של משרד הבריאות

 אמורי	 להיות מסווגי	 כפריטי רכוש  המבני	 המשמשי	 את בתי החולי	 לצור) פעילות	17תק� 
 .קבוע בצד הנכסי	 של הדוחות הכספיי	

__________________ 

  .277' עמ, "מיפוי נכסי הדיור הממשלתי"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה 12
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ולא מנהל , כאשר בית החולי	 רוש	 השקעות ברכוש קבוע כהוצאה שוטפת" נקבע כי ÁÂ„55·13 ב
ויש לה קושי להבטיח , מאבדת המדינה את היכולת לפקח על ניהולו, בגינו רישו	 ומעקב בספרי עזר

מבני	 "משרד הבריאות ענה בתגובה כי ". נכס ואת רישומו החשבונאי התקי�את רישו	 זכויותיה ב
 .14"2005ה ביוני "ע	 הפעלתה המתוכננת של מרכב, ותשתיות ייכללו בדוחות הכספיי	 בשני	 הבאות

מתברר כי בתי החולי	 הפסיכיאטריי	 והגריאטריי	 עדיי� מנהלי	 את רישומיה	 החשבונאיי	 על 
שיטת הרישו	 הנהוגה באות	 . 16עברו לניהול חשבונאי על פי בסיס מצטבר וטר	 15פי בסיס מזומ�

בתי חולי	 אינה עומדת בהוראות תקני החשבונאות המקובלי	 ואיננה מאפשרת רישו	 נכסי רכוש 
 .17בניגוד להנחיות תק� , נכסי רכוש קבוע מסווגי	 בשיטה זו כהוצאה שוטפת. קבוע כנדרש

¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙¯È˜ÒÓ ˙�˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „2009‰ÏÂÚ  , ˙ÂÚ˜¯˜‰ Í¯Ú ÈÎ
 Ô˜˙· ˘¯„�Î ‚ˆÂÓ Â�È‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÍÓÒ ˙Â„ÈÁÈ Ì‰˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÎ· ÌÈ�·Ó‰Â17 

¯ÂÓ‡Î ,‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯„�Î ‚ˆÂÓ Â�È‡ Ì‚ ÔÎÏÂ . 

השטח הכולל של המבני	 , 30.7.10�ל)  ענבל�להל�  (17"מ" חברה לביטוח בע�ענבל "על פי נתוני 
גודל השטח ממחיש את הצור) הדחו( . ר" מ1,198,000 בתי החולי	 הכלליי	 הוא 11�מבוטחי	 בה

 . אמי� ומלא על הרכוש הקבוע של בתי החולי	 בדוחות הכספיי	, במידע מהותי

כי , 2010השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר , ר בעז לב"ד, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ
. בר בתי החולי	 הפסיכיאטריי	 והגריאטריי	 לבסיס רישו	 מצטברמע] את[משרד הבריאות יבח� "

בשלב שני לאחר המעבר לרישו	 על בסיס מצטבר נדרש לבצע ספירה ומיפוי של הרכוש הקבוע 
... כי יעדי	 אלו תלויי	 בהקצאת תקציבי	, ראוי לציי�. 	"בהתא	 לתקני חשבונאות והוראות התכ

על קרקעות ומבני בתי החולי	 בשלושה בתי ' קר חלו*ס'בימי	 אלו אנו נמצאי	 בסיומו של 
ענבל ומשרד , ]מינהל מקרקעי ישראל[י "ממ, אג( החשב הכללי, לאחר סיו	 סקר החלו*... חולי	

משרד הבריאות נער) . 1818בהתא	 לתק� ... הבריאות עתידי	 להרחיב את הסקר ליתרת בתי החולי	
 ".2011	 עד לסו( שנת לבצע סקר קרקעות ומבני	 בבתי החולי	 הכלליי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï„�‰ ÈÂÙÈÓ ¯˜Ò ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á" ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ Ô
ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· ˙Â‡�‰ È‡�Â·˘Á‰ ÌÂ˘È¯· Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯ÏÂ Ì„˜‰· . È˙Â‰Ó ÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó

ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ È�ÙÏ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ ÂÈÏÚ˘ ,Â�˜˙Ï ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Â. 

 

 משרד הביטחו�

מסקירת הדוחות האלה . ל"הדוחות הכספיי	 של משרד הביטחו� כוללי	 ג	 את נתוני צה .1
ובכללו המבני	 אשר ברשות המשרד וצי אלפי כלי , כי מרבית הרכוש הקבוע,  עולה2009לשנת 

__________________ 

רישו
 בדוחות הכספיי
 של בתי החולי
 "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , דינהראו מבקר המ  13

 .283!281' עמ, "הממשלתיי

תאגידי בריאות ליד בתי החולי
 הכלליי
 ", )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , ראו ג
 מבקר המדינה  14

 .464!463' בעמ, "הממשלתיי

 . ע
 קבלת�!וההכנסות , ו
שיטת רישו
 חשבונאית שלפיה נרשמות ההוצאות מיד ע
 התשל  15
א# א
 , שיטת רישו
 חשבונאית אשר לפיה נרשמות ההוצאות ע
 היווצרות ההתחייבות לשאת בה�  16

 החליטה 2000ביולי . א# א
 טר
 התקבלו,  ע
 היווצרות הזכות לקבל אות�!וההכנסות , טר
 שולמו
 .מ� לבסיס מצטברהממשלה לבצע רפורמה בחשבונאות הממשלתית שעיקרה מעבר מבסיס מזו

 .לכיסוי הביטוחי של המבני
 בבתי החולי
 הכלליי
, בי� היתר, ענבל היא חברה ממשלתית שאחראית  17

 .דיווח כספי על ידי בתי חולי
 ציבוריי
 וקופות חולי
 !18' תק� חשבונאות מס  18
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, לא הובא לידי ביטוי במצבת הנכסי	 של המשרד ובדוחותיו הכספיי	, ל"הרכב של המשרד ושל צה
נכתב כי נכסי	 אלו אינ	 ) 21ביאור (לוונטי בדוח הכספי של משרד הביטחו� בביאור הר. כנדרש

החשבונאית הראשית באג( הכספי	 במשרד . מנוהלי	 במערכת הכספית של משרד הביטחו�
כי נתוני , 2010הביטחו� והחשבונאי הראשי במשרד האוצר מסרו למשרד מבקר המדינה ביוני 

 מבוזרות 19ל חלקיי	 ביותר ומגיעי	 ממערכות עזר"הרכוש הקבוע של משרד הביטחו� ושל צה
במערכות אלו אי� ניהול חשבונאי של נכסי הרכוש . אשר חלק� מנוהלות בצורה ידנית, שונות
, פעולות בקרה שלמות וניהול טופסי פחת, וה� אינ� מכילות ערכי	 כספיי	 לאות	 נכסי	, הקבוע

 . כפי שנדרש על פי כללי החשבונאות

לאחר תחילת העבודה .  עבר משרד הביטחו� למערכת כספית חשבונאית חדשה2008במהל)  .2
התברר כי מודול הרכוש הקבוע שלה איננו עומד בדרישות הסיווג הביטחוני הנדרש על פי הנחיות 

ממשיכה חשבות משרד הביטחו� , נוכח בעיית הסיווג האמורה. קצי� הביטחו� של משרד הביטחו�
העלויות בגי� נכסי	 אלו ממשיכות . 17 בנפרד ובהתא	 להנחיות תק� שלא לרשו	 נכסי רכוש קבוע

 .טר	 הפעלת המערכת הכספית החדשה, כפי שהיה ג	 בעבר, להירש	 כהוצאות שוטפות בדוחות

, אכ�" כי 12.10.10�מבקרת אג( הכספי	 של משרד הביטחו� הודיעה למשרד מבקר המדינה ב
כלולי	 במסגרת ) באי ומצבת כלי הרכב של המשרדציוד צ(הנכסי	 המדווחי	 בדוחות הכספיי	 

הנתוני	 על הנכסי	 הנמצאי	 ברשות . לעובדה זו נית� גילוי מלא בדוחות. ההוצאות השוטפות
אול	 ה	 באחריות מלאה של , בדוחות הכספיי	' רכוש קבוע'מדווחי	 במסגרת ביאור , החשבות

 ". 	לחשבות אי� אמצעי	 לבקר את הנתוני. היחידות המדווחות

, סוגיית הסיווג הביטחוני המונעת ניהול כלל הנכסי	 במערכת"עוד הוסיפה המבקרת בתשובתה כי 
חשבות משרד הביטחו� פועלת . מהווה גור	 מעכב לניהול וחשיפת המידע וטר	 נמצא לה פתרו�

ולפיכ) אי� ביכולתה בשלב זה לנהל , ט והכלי	 המחשוביי	 העומדי	 לרשותה"פ הנחיות הקב"ע
 ".סי	 בהתא	 לתקינה החשבונאיתהנכ

אנו מקבלי	 את הערת המבקר ורואי	 בחומרה רבה מקרי	 בה	 "כי , ל נמסר"בתשובת החשכ
חשב משרד הביטחו� . נכסי	 שבשליטת משרד הביטחו� ובניהולו אינ	 מדווחי	 על ידו כנדרש

 מבוקרי	 על הצי( את הליקויי	 בפני הנהלת המשרד והדגיש את החשיבות בהכנת דוחות כספיי	
 ".ל משרד הביטחו� להתניע מהל) כאמור"טר	 התקבל אישור מנכ. ידי רואה חשבו� חיצוני

הציג ראש , 20.12.10�שהתקיי	 ב, ל משרד הביטחו� בעניי� ממצאי הביקורת"בדיו� בלשכת מנכ
וכ� ער) , את הערכי	 המוחלטי	 למדד שווי מלאי למער) חשבונאי"אג( הכספי	 במשרד הביטחו� 

ראש האג( ציי� כי מבחינת כללי חשבונאות נדרש לבדוק את הסוגיה ויש מחויבות ". כוש קבוער
ל לנושא ולהקצות " המלצתו בדיו� הייתה לרתו	 את צהOECD.�לכ) במסגרת חברות ישראל ב

ל משרד הביטחו� סיכ	 בהודיעו כי הוא תומ) בבדיקה של "מנכ). ח" ש150,000(לכ) משאבי	 
 .י בתיאו	 ע	 הגורמי	 הרלוונטיי	 במשרדרואה חשבו� חיצונ

 ÏÏÂÎ‰ ÌÈÒÎ�‰ ÈÂÂ˘· È˙Â‰Ó ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÌÈÏ‰Â�Ó‰ ÌÈÒÎ�‰ ÈÂÂ˘
‰�È„Ó‰ Ï˘ .¯ÎÈ� Û˜È‰· ÌÈÒÎ� ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ‰„È˜Ù‰ ‰�È„Ó‰˘ ¯Á‡Ó , ·ÈÂÁÓ

ÔÈ˜˙‰ ÌÏÂ‰È�Ï „¯˘Ó‰ .ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÙÈ„Ú ˙˙Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ ,Ï ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÍÎ Ì˘Ï ˙Âˆ˜‰ÏÂ ‰�Â¯˙ÙÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ�ÓÊ .È‡-È‡Â ÌÓÂ˘È¯-

 ˙ÂÏ‰�˙‰ Ì˙ÂÚÓ˘Ó ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó È„È·˘ ‰�È„Ó‰ ÈÒÎ� Ï˘ ˙Â‡ÈÎ È‡�Â·˘Á‰ ÌÏÂ‰È�
È˙Ï·- ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡·Â ‰ÈÒÎ� ÏÚ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÎÈ ¯˘‡ ‰�È˜˙

‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ‰. 

__________________ 

 .בדר+ כלל מערכות אינפורמטיביות או לוגיסטיות שאינ� מיועדות לניהול כספי  19
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 משרד החו�

מבני	 המשמשי	 , בי� היתר, נכללי	 בה	. משרד החו* מחזיק ומתפעל נכסי	 שוני	 ברחבי העול	
מתברר כי משרד . ל"כשגרירויות וכקונסוליות וכלי רכב אשר משמשי	 את נציגויות המדינה בחו

 מערכת זו איננה. ה"ולא במערכת המרכב, החו* מנהל את הנכסי	 במערכת עזר מבוזרת נפרדת
המשרד מנהל את , נוס( על כ). מערכת כספית ואינה כוללת מודול חשבונאי של רכוש קבוע

לכ� מצבת הרכוש הקבוע . הרישו	 החשבונאי על בסיס מזומ� וטר	 עבר לניהול על בסיס מצטבר
 . הרשו	 בדוחות הכספיי	 אינה משקפת באופ� נאות את ער) הנכסי	 שברשות המשרד בחו* לאר*

". ל לא מופו בסקר הנכסי	 שעשה מינהל הדיור הממשלתי"נכסי מקרקעי� בחו"ע ש נקבÁÂ„55·20 ב
' ל"מצוי בתהלי) השלמת נתוני המבני	 בחו'"ל כי הוא " טע� החשכ2004בתשובתו לדוח מנובמבר 

קבלת כל הנתוני	 הנדרשי	 ממשרד החו* וכ� יקבע נהלי	 מתאימי	 ' ל2005ויפעל ג	 בשנת 
 ."'לניהול הנכסי	 ורישומ	

¯ÂÓ‡Î , Ì�È‡ ÔÈÈ„Ú ‰�È„Ó‰ ˙ÂÏÂ·‚Ï ıÂÁÓ ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ�‰
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÚÈÙÂÓ , ÁÂ„· „ÂÚ ‚ˆÂ‰˘ ÈÂ˜ÈÏ‰Â55Ô˜Â˙ Ì¯Ë ·. 

, 2010הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר , מר ברק, ל משרד החו*"ממלא מקו	 מנכ
משרד החו* מתעתד להיכנס , במשרד האוצרבהתא	 לתוכנית העבודה של החשב הכללי "כי 

ה יתבצע הרישו	 החשבונאי בהתא	 להוראות "במערכת המרכב... 2011ה בשנת "לפרויקט המרכב
, בהתא	 להוראות התק� החשבונאי הממשלתי, 	 על בסיס מצטבר ולא על בסיס מזומ�"התכ

 .ל לעניי� זה"תשובה זו מתיישבת ג	 ע	 תשובת החשכ". 	"והנחיות התכ

 


 משרד הבינוי והשיכו

באמצעות הקצאת דירות ממאגר הדיור , בי� השאר, ש פועל למת� פתרונות דיור לזכאי	 לכ)"משהב
 .ש"בהתא	 לתבחיני	 שנקבעו על ידי משרד האוצר ומשהב, הציבורי ורכישה של דירות עבור נכי	

כ� על הנכסי	 למשרד לא היה מידע ממוחשב ומעוד"של מבקר המדינה נקבע כי  ÁÂ„53·21 כבר ב
במערכת הממוחשבת שלו היו רשומות בעיקר הדירות שהעביר לניהול החברות ; שבאחריותו

לא היה מידע מעודכ� על מה שאירע לדירות שהועברו לניהול החברות ; 1992משנת ] המשכנות[
חסרו נתוני	 ... ולא כל הדירות שבאחריות המשרד היו רשומות במערכת הממוחשבת, במש) השני	

 ".יי	 מדויקי	 על ערכ	 של הנכסי	כספ

כי הדירות הניתנות כפתרונות ,  עולה2009ש לשנת "מסקירת הדוחות הכספיי	 של משהב .1
כולל " הרכוש המינהלי"סעי( ". רכוש בהשקעה"ו" רכוש מינהלי "�לזכאי	 נרשמות בשני סעיפי	 

 מכספי תקציב המדינה 22ותדירות שנרכשו על ידי המדינה או דירות שנרכשו על ידי החברות המשכנ
. דירות אלו מנוהלות על ידי החברות המשכנות מכוח הסכמי ניהול שוני	. ש"על פי הוראות משהב

 .הרכוש המינהלי רשו	 בלשכות רישו	 המקרקעי� על ש	 המדינה או נמצא בתהלי) הרישו	

 

__________________ 

 .280' עמ, "ל"מבני
 בחו"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה  20

  .411' עמ, "פיקוח על מלאי הדירות"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„53 ·)2003 , ראו מבקר המדינה  21

22
 

 .קיימות שמונה חברות משכנות 
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רישו	 . טוריי	נרשמו מרבית הדירות במחירי עלות היס" הרכוש המינהלי"בבדיקה עלה כי בסעי( 
כ) שנוצר פער מהותי , לעתי	 א( של שקלי	 בודדי	, זה יוצר ערכי	 זניחי	 ואפסיי	 לאות� דירות

 . בי� ערכי דירות אלו במאז� לבי� השווי הכלכלי האמיתי שלה�

, 11.10.10�מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ב, חגית גולדשטיי� מויאל' גב, ש"חשבת משהב
החשבות ביחד ע	 אגפי המשרד והאוצר השוני	 ובשיתו( החשבונאי , יאורכפי שנכתב בב"כי 

הראשי פועלי	 לשינוי שיטת הרישו	 לשווי הוג� ובהתא	 לכ) ייעשה שינוי שיטה בהצגה בדוחות 
 החל טיוב הנתוני	 באופ� 2009ש כי בשנת " ציי� משהב25.11.10�בתשובה נוספת מ". 2010לשנת 

למעט נכסי שתי ,  מהנכסי	95%� נקלטו כ2010ובנובמבר , כנותשוט( בתיאו	 ע	 החברות המש
ש כי המשרד יתא	 בדוחות הכספיי	 "עוד ציי� משהב. שטר	 העבירו את הנתוני	, חברות משכנות

 על מנת 2009 בדצמבר 31 בדר) של הצגה מחדש את הדוחות הכספיי	 ליו	 2010 בדצמבר 31�ל
 . של נכסי הדיור הציבורי בהתא	 לשווי הוג�� לראשונה �לשק( בה	 למפרע השפעת מדידה 

מספר הדירות לפי נתוני החברות המשכנות אינו תוא	 את " הרכוש המינהלי"עוד נמצא כי בסעי( 
 יחידות דיור בהשוואה 102קיי	 פער בלתי מוסבר של , לדוגמה. ש"מספר� לפי נתוני חשבות משהב

בהשוואה לנתוני חברה ;  יחידות דיור157ר של קיי	 פע' בהשוואה לנתוני חברה ב'; לנתוני חברה א
 . עניי� זה א( נרש	 בביאורי	 לדוחות הכספיי	 של המשרד.  יחידות דיור102קיי	 פער של ' ג

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â‡Ï Ô‚Â‰ ÈÂÂ˘ ÈÎ¯Ú· ÂÏ‡ ÌÈÒÎ� ÌÂ˘È¯Ï ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á ˘È
ÂÏ‡ ÌÈÎ¯Ú ÔÈ· ÌÂˆÚ‰ ¯ÚÙ‰ ,Ó‰ ÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÈÂÂ˘ ˙‡ ÌÈ‡Ë·Ó‰ÔÎ„ÂÚ , ˙ÂÏÚ‰ È�Â˙� ÔÈ·Ï

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ˙Ú· Ì‰Ï ÌÈÓÂ˘¯˘ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰‰ . Í¯Ú· ˙¯ÎÈ� ‰ÈÏÚÏ ÌÂ¯˙È ‰Ê ÌÂ˘È¯
· ‰Ú˜˘‰‰"ÈÏ‰�ÈÓ ˘ÂÎ¯ " ÈÂÂ˘ ˙‡ ¯˙ÂÈ ‰�ÈÓ‡Â ‰˙Â‡� ‰¯Âˆ· ‡Ë·ÈÂ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·

‰Ï˘ÓÓ‰ È„È·˘ ÌÈÒÎ�‰. 

 המשכנות באמצעות כולל דירות שנבנו או נרכשו על ידי החברות" הרכוש בהשקעה"סעי(  . 2
למרות המחלוקת ע	 החברות המשכנות . וקיימת מחלוקת לגבי הבעלות עליה�, הלוואות מדינה

בהתא	 למבחני שליטה ובעלות ,  הדירות יירשמו כרכוש המשרד2009ש כי משנת "החליט משהב
 .שעשה המשרד ולאור חוות דעת של משרד האוצר

מדובר במחלוקת "כי , 11.10.10�ינה מש מסרה בתשובתה למשרד מבקר המד"חשבת משהב
לגבי מרבית הרכוש המדינה הגיעה להסכמות ע	 החברות כ) שהרכוש . מתמשכת לאור) שני	

ע	 החברות עימ� אי� הסכמה כאמור נמש) הבירור הכולל הליכי	 . ינוהל בדיוק כמו רכוש מינהלי
 ".	חשוב לציי� כי הרכוש נירש	 כדי� בדוחות הכספיי. משפטיי	 ואחרי	

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â�Î˘Ó‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ¯Â¯È·‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ˘È
 ÛÈÚÒ· ˙Â¯È„‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ÔÈÈ�Ú·"‰Ú˜˘‰· ˘ÂÎ¯ " ÌÂ˘È¯Ï ‚Â‡„ÏÂ ÔÈÂÙÈÓ ÍÈÏ‰ ˙‡Â
¯Â¯È·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· È‡�Â·˘Á‰ . 

 

 מינהל הרכב הממשלתי

נתוני " נאמר כי 12בביאור . 23ח" מליו� ש415בדוחות הכספיי	 רשומה יתרת כלי רכב בשווי של 
לאור אי התאמה בי� מערכות , כלי הרכב שבבעלות המדינה בדוח הכספי הינ	 חסרי	 ולא מדויקי	

 ".העזר לניהול צי הרכב של מינהל הרכב הממשלתי ובי� מערכת הנהלת החשבונות המרכזית

__________________ 

 ).3,000!כ(בעיקר רכבי מינהל הרכב הממשלתי  23
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ממשלתי במשרד בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה העלתה כי מערכת המידע של מינהל הרכב ה
ה ויש צור) בהזנה נפרדת ונוספת של "אינה עובדת בסביבת המרכב)  מינהל הרכב�להל� (האוצר 

לקראת הכנת הדוח הכספי . ה על ידי אנשי חשבות משרד האוצר"כלי הרכב של מינהל הרכב למרכב
י כלי השנתי יש צור) בהתאמת נתוני כלי הרכב המופיעי	 במערכת המידע של מינהל הרכב לנתונ

מתברר כי . 24התאמה זו חייבת להיות ספציפית ברמה הסיריאלית. ה"הרכב המופיעי	 במרכב
 . היכולת לבצע אותה� נכתבה בעקבות אי12ההערה האמורה בביאור 

כי הצור) במעבר למערכת , 2010מסר למשרד מבקר המדינה ביוני , מר עופר זיו, מנהל מינהל הרכב
 .והמעבר בשלבי	 מתקדמי	, י כארבע שני	ה התעורר כבר לפנ"מבוססת מרכב

מינהל הרכב עושה כל מאמ* שהמערכת החדשה תחל לפעול באמצע "ל נכתב כי "בתשובת החשכ
 ".2011שנת 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙Â˘ÚÏ È˘Â˜‰Â ˙Â„¯Ù� ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÏÚ ÏÈ·˜Ó· ‰„Â·Ú‰
ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ÌÈ¯ˆÂÈ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ,È‡Â ˙ÂÈÂÏÈÙÎ- ˙ÂÓ‡˙‰ ‰‚ˆ‰· ÌÈÚ‚ÂÙÂ
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙¯˙È Ï˘ ˙È˙Ó‡‰. 

 

 משטרת ישראל

המשטרה מנהלת . כלי הרכב הכלולי	 בדוחות מינהל הרכב אינ	 כוללי	 את רכבי משטרת ישראל
רכבי שירות וכלי , צי זה מורכב מניידות.  כלי רכב לפעילותה השוטפת4,500�בעצמה צי המונה כ
למעט (שצי הרכב של שאר משרדי הממשלה ג	 יחד ,  השוואה יצוי�לש	. רכב ייעודיי	 שוני	
 .  כלי רכב3,000�כולל כ) ל"משרד הביטחו� וצה

בדוח . ל אי� נתוני	 מרוכזי	 על כל כלי הרכב הממשלתיי	"באג( החשכ" נכתב כי ÁÂ„55·25 כבר ב
 ...". מוצגת רק יתרת שווי כלי הרכב שמינהל הרכב מנהל31.12.03�הכספי ל

¯È·Ó ÔÙÂ‡ ˙�ÈÁ·Ï ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ ‰È‡ˆÓÓ˘ ˙¯Â˜È·· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÈ˜˘ ¯Â
Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ˙Â˘¯·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ È‡�Â·˘Á‰ ÌÓÂ˘È¯ , È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì�È‡ Ì‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÂËÈ·. 

ילתה של עד תח" כי 9.5.10�כתב למשרד מבקר המדינה ב, צ יעקב שושנה"תנ, חשב משטרת ישראל
הדיווח החשבונאי נעשה על ) ה הביטחונית"המרכב(ט "וכל עוד לא הופעלה מערכת מב, שנה זו

החשב הכללי הורה . שיטה זו מעצ	 טבעה אינה נותנת ביטוי חשבונאי לער) הרכוש. בסיס מזומ�
מעקב , לשנות את השיטה ולהמירה בדיווח על בסיס מצטבר בי� היתר ג	 כדי לאפשר רישו	

לא תמכה )  שנה25�כ(מערכת המידע הכספית הקודמת ששמשה את החשבות .  של הרכושוהפחתה
בימי	 אלו . ט"של מערכת מב' עליה לאוויר'כאמור זה אפשרי א) ורק מאז ה. ברישו	 המתבקש

של כל ' תו) כדי תנועה'הטמעה ותיקוני	 , נמצאת חשבות המשטרה בעיצומו של תהלי) למידה
 ". הטעו� תיקו�

__________________ 

 . הרישוי של הרכב בכל אחת מהמערכותערכית בהתא
 למספר!כלומר התאמה חד  24
 . 295' עמ, "כלי רכב"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה 25



 ב61דוח שנתי  574

 שהוחל 26E.R.Pכי ע	 הפעלת מערכת ,  הוסי( חשב משטרת ישראל5.10.10�וספת מבתשובה נ
והפעילות המתבצעת , הרישו	 יהיה כיאות ועל פי הוראות החשב הכללי, 2010בהפעלתה בינואר 

 .בנושא תואמת את המלצות משרד מבקר המדינה

. לנו כנדרשתכולת הדיווח הכספי של משטרת ישראל תואמה מו"ל נכתב כי "בתשובת החשכ
הרישו	 החשבונאי , יוסדר בי� השאר, ט"במסגרת היערכות משטרת ישראל לעבודה במערכת מב

 ".בגי� צי הרכבי	 של משטרת ישראל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ" È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÏÚÂ Ï
‰ Ï˘ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ·Î¯‰ Èˆ ÌÂ˘È¯ ˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ

È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÂÓ˘¯ÈÈ ·Î¯‰ ÈÏÎ˘ È„Î ÚÂ·˜ ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ . 

 

 

 הגדרת סמכויות ותחומי אחריות לעניי� קרקעות

 לדוחות הכספיי	 צוי� כי מצבת הנכסי	 אינה כוללת את קרקעות המדינה המנוהלות 12בביאור 
, בי� השאר, ב זה נובעהיעדרו של נתו� מרכזי וחשו). י" ממ�להל� (באמצעות מינהל מקרקעי ישראל 

 ציי� משרד מבקר ÁÂ„ 55·27ב. הגדרה חוקית ברורה ומפורשת של תחומי האחריות בעניי� זה�מאי
בעניי� האחריות על ... ל למינהל מקרקעי ישראל"אי� חלוקת תפקידי	 ברורה בי� החשכ"המדינה כי 

י המדינה שיסדירו את מ� הראוי ששר האוצר יתקי� תקנות חדשות לניהול נכס"ו, "מקרקעי המדינה
בתקנות יש להבחי� בי� סמכויות ... ובה	 מקרקעי�, ל לנהל נכסי	 אלו"נושא סמכויות החשכ

 ".י"ל לסמכויות ממ"החשכ

בדיו� הוחלט . י"ל דאז ובהשתתפות נציגי	 בכירי	 מממ" התקיי	 דיו� בראשות החשכ17.7.07�ב
 לעניי� הקצאות המקרקעי� וה� לעניי� י ה�"ל לממ"לנסח הסכ	 ע	 נוהל עבודה מסודר בי� החשכ

ל ולא ע	 המשרדי	 "י יתחייב לעבוד ישירות ע	 החשכ"הוחלט בו ג	 כי ממ. תשלו	 דמי החכירה
 ל יתחייב להעביר תשלומי	 עבור כל המשרדי	 בגי� החיובי	 החל "והחשכ, )ט"לרבות משהב(

 .1.1.07�מ

גי משרד מבקר המדינה טיוטת הסדר בנוגע לנצי, מר גבי שוחט, ל" העביר סג� החשכ2010באוגוסט 
.  ואינה חתומה19.11.09�הטיוטה היא מ. י"ל לבי� ממ"לקרקעות מדינה בי� חטיבת הנכסי	 בחשכ

היא אינה מטפלת בהסדרת הרישו	 החשבונאי בדוחות הכספיי	 של כל הקרקעות אשר מוחזקות 
י בעניי� האחריות "סמכויות ממל ו"ואי� בה התייחסות להגדרה של סמכויות החשכ, בידי המדינה

 . כאמור, ·ÁÂ„55 כפי שנדרש ב, על מקרקעי המדינה ולהבחנה ברורה ביניה�

בשני	 " כי 2010מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בנובמבר , חנה גד' גב, י"חשבת ממ
האחרונות התקיימו מספר ישיבות בי� חשבות המינהל לבי� החשבונאי הראשי במטרה לבחו� את 

פריצת דר) ] הייתה... [בחודשי	 האחרוני	... יית דיווח קרקעות המדינה בדוחות הכספיי	סוג
עקב קבלת , בי� היתר] הייתה... [פריצת דר) זו ... בנושא אופ� ההתייחסות לחוזי החכירה השוני	

החלטת הממשלה ותיקו� חוק מינהל מקרקעי ישראל באופ� בו תועבר הבעלות במקרקעי� לחוכרי	 
ה� מבחינת , נושא הצגת המקרקעי� בדוחות הכספיי	 הינו מורכב, לסיכו	...  מסוימי	בתנאי	

__________________ 

26
 

 ERP - Enterprise Resource Planning System ,מערכת כוללת לניהול משאבי הארגו�. 

' בעמ, "החוקיתהסמכות "ובפרק , 267' עמ, בפרק התקציר, )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , ראו מבקר המדינה  27
270.  
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וה� מבחינת קביעת אופ� חישוב שוויי� של , קביעת אילו קרקעות יש להציג בדוחות הכספיי	
הנושא נמצא בטיפול מאסיבי בשיתו( , כאמור. קרקעות אלה לצור) הצגת� בדוחות הכספיי	

במטרה לקד	 את הצגת , החשבונאי הראשי ואג( מידע של המינהל, ראלחשבות מינהל מקרקעי יש
 ".קרקעות המדינה בדוחות הכספיי	 של מדינת ישראל

הסדר בי� מינהל מקרקעי ישראל למינהל נכסי הדיור הממשלתי עדיי� "ל נמסר כי "בתשובת החשכ
ה	 נכסי הדיור במסגרת ההסדר יובהרו מ. 'על שולח� הדיוני	'לא הסתיי	 ונמצא בימי	 אלה 

 ".הממשלתי ובהתא	 נית� יהיה לנהל	 חשבונאית

È‡- ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈÒÎ�‰ ÈÂÂ˘· ¯˙ÂÈ· È˙Â‰Ó ˙ÂÂÈÚ ¯ˆÂÈ ‰�È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰�È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÌÂ˘È¯
ÔÊ‡Ó· .„Â‡Ó ·¯ ÈÙÒÎ Í¯Ú ˘È ÂÏ‡ ˙ÂÚ˜¯˜Ï , ÔÓÂ˘È¯ÏÂ ÔÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘ÈÂ

˙Â‡�Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ , ·¯‰ ÔÓÊ‰ ÁÎÂ� Ë¯Ù· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘
 ÁÂ„· ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ55·. 

 

 

 הביקורת על המצאי ועל רישומו החשבונאי במשרדי הממשלה 

 ביקורת על המצאי

 במשרד 28נקבע כי חובה לקיי	 מדי שנה בשנה ביקורת על המצאי) 10.9.1' הוראה מס(	 "בתכ
דה בת שלושה חברי	 שתמונה על את הביקורת תעשה וע. ולדווח על ערכו לחשב הכללי] ממשלתי[

התאמות בי� �חלק ניכר וחשוב של הביקורת הוא איתור אי. ל לאמרכלות של אותו משרד"ידי הסמנכ
הביקורת על המצאי במשרד תושל	 לא . רשימות המצאי במשרד לבי� ממצאי בדיקת המצאי בעי�

 �להל� (שרד האוצר והדיווח יועבר למינהל הרכש הממשלתי שבמ, יאוחר מסו( ינואר בכל שנה
הנהלת המשרד תהיה רשאית להגיש למינהל הרכש בקשה לפריסת הביקורת על חלק ). מינהל הרכש

לפני הגשת הבקשה תמונה ועדה מיוחדת ; מהמצאי לכמה שני	 בשל מצאי גדול ועלות הביקורת
טי היא תהיה רשאית להמלי* לבדוק בכל שנה חלק מפר. במשרד אשר תמלי* על החלוקה הראויה

שאר פרטי המצאי ייבדקו בתדירות של עד . המצאי מחמת ערכ	 הגבוה או בשל הסיכוי לאובדנ	
ערכ	 וחשיבות תכיפות , מינהל הרכש יבח� את הבקשה תו) התחשבות בסוג הפריטי	. חמש שני	

 .הביקורת עליה	

 ËÒÂ‚Â‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ¯È·Ú‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÓ2010‰ÏÂÚ  , ÈÎ22  

Ó-24 ÛÂÒ „Ú È‡ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó 
 ¯‡Â�È2010 ,ÏÏÎ ÌÈÁÂÂÈ„ Â¯È·Ú‰ ‡Ï . ÂÊÓ ‰¯˙È- ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ Â¯È·Ú‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ Ì‚ 

Î˙‰ ˙‡¯Â‰· Ú·˜�˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï Â¯·ÚÂ‰Â „·Ï· ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ�Â˙� ÂÏÈÎ‰ ÌÈ¯Á‡‰"Ì . 

__________________ 

28   �, כלי רכב, מערכת מיזוג אוויר, כגו� ריהוט משרדי(! מגדיר מצאי כנכס למינהו " להוראת התכ3.1סעי
 .ובכלל זה טובי� שהוגדרו כרכוש קבוע, )תכנות מחשב
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡-ÁÂÂÈ„‰ ˙¯·Ú‰È‡ˆÓ‰ ˙¯Â˜È· ÏÚ ÌÈ , ˙‡¯Â‰· ˘¯„�Î
Î˙‰"Ì ,ÏÂ‰È�‰ ˙ÂÎÈ‡· ÈÙÂ„ ‰ÏÈËÓÂ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ , ‰¯˜·‰

Ì„È· Â„˜ÙÂ‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÈÒÎ� ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â . ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ
Ì„˜‰· È‡ˆÓ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ï˘ Û˜È‰·Â ‰Ó¯· È˙Â‰Ó ¯ÂÙÈ˘Ï ‚Â‡„Ï ˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ,ÂÂ·Â È‡„

È‡ˆÓ‰ ˙Â¯ÈÙÒÏ ÌÈÏÎ Ì‰Ï ˘È ¯˘‡Î .‰Ê ÍÈÏ‰˙ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , È‡�Â·˘Á‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
 ˙‡ Â¯È·Ú‰ Ì¯Ë˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÈÂÏÈ‚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· Ô˙ÈÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· È˘‡¯‰

˘¯„�Î È‡ˆÓ‰ È�Â˙�29. 

 

 ביקורת מצאי ורישומו החשבונאי במשרד הבריאות

, מכשירי דימות והדמיה, בי� השאר, תר והוא כולללנכסי בתי החולי� שווי כספי ניכר ביו .1
. ציוד משרדי וריהוט, מיטות אשפוז, מערכות מיזוג אוויר, ציוד רפואי, מערכות מחשוב משוכללות

 עולה כי בתי החולי� הפסיכיאטריי� 2009מעיו� בדוחות הכספיי� של משרד הבריאות לשנת 
תוספות לרכוש קבוע נזקפות להוצאות וכל ה, והגריאטריי� אינ� מציגי� רכוש קבוע בכלל

 . 30השוטפות

נתוני נכסי� אלו ;  ספירת מצאי של ציוד ומכשור רפואי31 עשו בתי החולי� הכלליי�2001בשנת 
מתברר כי משרד הבריאות אינו מקפיד , ע� זאת.  ואיל�2002נכללי� בדוחותיה� הכספיי� משנת 

 לא מונו ועדות 2001ומאז , בבתי החולי�� לעניי� בקרה וביקורת מצאי "על קיו� הוראות התכ
 העביר משרד 2009בגי� . �"כמתחייב מהוראת התכ, לביקורת מצאי ולא נעשו כמעט ביקורות מצאי

 יחידות המשרד העבירו 46!רק ארבע מ; הבריאות למינהל הרכש דיווחי� חסרי� וחלקיי� בלבד
 . י�אול� ג� אלו הועברו באיחור של כארבעה חודש, נתוני� מלאי�

כי , 2010השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר , ר בעז לב"ד, ל משרד הבריאות"המשנה למנכ
קיי� קושי אמיתי בביצוע ספירות מצאי בבתי החולי� הכלליי� מאחר וישנו קושי בזיהוי הפיזי של "

המכשור הרפואי המצרי� גורמי� מקצועיי� רבי� וכ� קיי� ניוד של ציוד באופ� שוט$ אשר מקשה 
,  נערכה ישיבה בהשתתפות החשבונאי הראשי2010בתחילת שנת . על מעקב אחר מיקו� הציוד

מנהל הרכש ונציגי בתי החולי� על מנת לנסות להגיע להסדר בביצוע , חברת ענבל, משרד הבריאות
עד כה טר� נמצאה הנוסחה והקצאת התקציבי� אשר מאפשרי� , ספירות המצאי בבתי החולי�

 ."החולי� באופ� שוט$ספירת מצאי בבתי 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- Ú˘˙ Í˘Ó· ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· È‡ˆÓ‰ ˙Â¯Â˜È· ÌÂÈ˜
È‡ Â˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ�˘-Î˙‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂÈ˜"Ì , È˙·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÏÂÎÈ· „Â‡Ó Ú‚ÂÙ ‡Â‰Â

 ‰ÚÈ‚ÙÏ Á˙Ù ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚÂ Ì˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÎ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ Á˜ÙÏ ÌÈÏÂÁ‰
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· .¯„··¯ ˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ È�Â˙� ˙Â�ÈÓ‡ ÂÊ Í .

Î˘Á‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ" ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ „ÚÈ ÍÈ¯‡˙Â ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜Ï Ï
‰ÈÚ·‰ . 

אי� הצגה חשבונאית של )  המרכז הרפואי!להל� (ש סוראסקי "אביב ע!במרכז הרפואי תל .2
בות משרד הבריאות פנתה בעבר כמה פעמי� להנהלת מתברר כי חש. הציוד כפריטי רכוש קבוע

__________________ 

29   � דורש במקרה דומה גילוי מלא ופירוט של הגופי! שטר! העבירו את 10.8.2מ " להוראת תכ4.10סעי
  .ני המלאי שלה!נתו

 .ואינ� יוצרות נכס במאז�") רווח והפסד("הוצאות הנזקפות לדוח על הביצוע הכספי   30

 .ש סוראסקי"אביב ע)למעט המרכז הרפואי תל  31
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 9.1.08!במכתב שנשלח ב, לדוגמה. המרכז הרפואי בדרישה לספור מצאי ולרשו� פריטי רכוש קבוע
כי , נכתב) גבי ברבש' פרופ(ל המרכז הרפואי "על ידי ממלא מקו� חשב משרד הבריאות למנכ

המרכז הרפואי נרשמת הסתייגות מאחר בדוחות הכספיי� השנתיי� המבוקרי� של בית החולי� ו"
חישוב וניהול הפחת בגינו , רישו� הרכוש הקבוע. והמצאי אינו נרש� בהתא� לכללי� חשבונאיי�

מקנה להנהלת המרכז הרפואי בסיס לתימחור איכותי יותר של פעילויות שונות המתבצעות במרכז 
 "˙ ‰ÈÙÒ ÚÂˆÈ·Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÌÈ‡Â¯ Â�‡ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡ÏÈ‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó· È‡ˆÓ¯. הרפואי

 ). ההדגשה במקור(

 בי� נציגי המרכז 8.12.08!שנערכה ב" א"רישו� רכוש קבוע במרכז רפואי ת"בסיכו� פגישה בנושא 
הנהלת המרכז הרפואי הביעה את רצונה "הרפואי לבי� נציגי חשבות משרד הבריאות צוי� כי 

מדובר בתהלי� מורכב ... פואיונחישותה להתחיל את תהלי� רישו� הרכוש הקבוע במרכז הר
ח ולפחות כחצי שנת עבודה "שידרוש עבודה של גור� חיצוני בליווי קונספטואלי של החשבות וביה

 רישו� רכוש קבוע בדוחות הכספיי� !היעד . וכמוב� גיבוי תקציבי שהוחלט לא לדו� בו בשלב זה
 ".09סו$ התהלי� יולי ... ח" בתיה11א ויישור קו קונספטואלי של " של מרכז רפואי ת2009של 

כי , 7.10.10!הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ, גבי ברבש' פרופ, ל המרכז הרפואי"מנכ
הוצגה דרישה לאג$ ... ח קיבלה את הצור� בהשלמת הרישו� של הנכסי� והציוד"הנהלת ביה"

רויקט עתיר מדובר בפ. שיאפשרו יישו� של ההחלטה בתקצוב הנדרש, תקציבי� של המשרד ולחשב
כחלק , ראוי שהמשרד יעמיד מקורות אלה. ח את המקורות כדי לממנו"שאי� לביה, משאבי�

 ".מההחלטה על יישו� התק�

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2010 , ÊÎ¯Ó· ÂÓÂ˘È¯Â È‡ˆÓ‰ ÈÂÙÈÓ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë
È‡ÂÙ¯‰ , Ô˜˙ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î17 .Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ"Ï ,Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á ÏÚ ˙Ï‰�‰ ÏÚ

 ÌÈÈ¯Ë‡ÈÎÈÒÙ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· È‡ˆÓ ˙Â¯ÈÙÒ Ì„˜‰· ÂÚˆÂ·È ÈÎ ‚Â‡„Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙·
È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó·Â ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚‰Â . ÂÏ‡ ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ˙Â‡�‰ È‡�Â·˘Á‰ ÌÓÂ˘È¯Ï ‚Â‡„Ï ˘È
Ô˙ÓÏ˘‰ ÌÚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ,Ô˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Ï Ì‡˙‰· . 

 

 

 הביקורת על המלאי ורישומו החשבונאי במשרדי הממשלה

מתחילת .  קובע ומגדיר את הטיפול החשבונאי במלאי12תק� חשבונאות ממשלתי מספר  .1
למעט ישויות ממשלתיות ,  הוא חל על הדוחות הכספיי� של כל הישויות הממשלתיות2007

חומרי� .  ב;   בצורה של חומרי� שיצרכו בתהלי� הייצור.  א:   מלאי הוא נכס", על פיו. עסקיות
המוחזק לצרכי מכירה או חלוקה במהל� הרגיל .  ג;   הל� אספקת השירותי�שיצרכו או יחולקו במ

 32הוא קובע כי המלאי יימדד לפי עלות". בתהלי� ייצור לש� מכירה או חלוקה, או; של הפעילויות
מוחל$ או , כמו כ� קובע התק� כי כאשר מלאי נמכר. הער� הנמו� מביניה�, 33או שווי מימוש נטו

 מחייב לגלות 12תק� . וכר כהוצאה בתקופה שבה הוכרו ההכנסות הקשורותמחולק ערכו בספרי� י
לרבות נוסחת העלות , בדוחות הכספיי� את המדיניות החשבונאית למדידת המלאי שאומצה

__________________ 

  ראשו� יוצא ) קובע כי במרבית המקרי! עלות המלאי תיקבע באמצעות נוסחת ראשו� נכנס 12תק�   32

)fifo (המלאי 2.2.14' ! מס"הוראת תכ. וקלל של העלותאו באמצעות נוסחת ממוצע מש )קובעת כי ער 
 .במשרדי הממשלה ייקבע על פי שיטת ממוצע משוקלל נע בלבד

 אומד� מחיר המכירה במהל( הפעולות הרגיל בניכוי אומד� העלויות להשלמה )שווי מימוש נטו   33
 .ההחלפה או החלוקה, ואומד� העלויות הדרושות לביצוע המכירה
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ולגלות את הער� של המלאי בספרי� ואת עלות המלאי שהוכרה כהוצאה במהל� תקופת , שיושמה
 .הדוח

, לקראת תו� השנה התקציבית, תקופתית קובעת כי אחת לשנה בדבר ביקורת מלאי 34�"הוראת התכ
ביקורת זו תהיה כללית ויסודית ותכלול . יש לערו� ביקורת מלאי שנתית בכל מחסני משרד ממשלתי

ל המשרד או מנהל יחידת "מנכ" להוראה קובע כי 4.1סעי$ . את כל המרכיבי� של מער� האחסו�
 פי הצור� לעריכת ביקורת מלאי תקופתית במחסני המשנה ימנה ועדה אחת או מספר ועדות על

ל "ר הוועדה יערו� דוח מסכ� ויגיש אותו למנכ"יו" להוראה קובע כי 4.5.11סעי$ ...". משרדו
הלי� : הדוח יכלול בקצרה את הפרטי� הבאי�... למבקר הפנימי ולמינהל הרכש הממשלתי, המשרד

ממצאי הבדיקה לרבות ההפרשי� , לביקורתחוות דעת על אופ� היערכות המחס� , ביקורת המלאי
תקנה או הוראה מצד עובד , בדוח המסכ� יצוי� כל חשד לרשלנות ולהפרת חוק). א� נמצאו(

תמלי, הוועדה בדוח על !א� נתגלו הפרשי� אשר לא נבעו מרשלנות "נקבע כי , נוס$ על כ�". מחס�
 ".האמצעי� שיש לנקוט למניעת הפרשי� בעתיד

יל קובעת כי המועד האחרו� להגשת הדיווחי� על המלאי בכל שנה הוא יו� � דלע"הוראת התכ
.  בדצמבר של אותה שנה31!העבודה האחרו� של שנת התקציב המדווחת ובכל מקרה לא יאוחר מה

המפורס� לציבור ונמסר על ידי שר האוצר , כמו כ� נקבע כי במסגרת הדוח השנתי של הממשלה
הדוח המופק על ידי . נת� גילוי מלא לנתוני המלאי בכל המשרדי�יי, ר הכנסת"למבקר המדינה וליו

 . החשבונאי הראשי יפרט ג� דיווחי� חסרי� של משרדי ממשלה שלא העבירו את דיווחיה� במועד

‰ÏÂÚ ˘Î¯‰ Ï‰	ÈÓ È„È ÏÚ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ	Â˙	‰ ÔÓ ,Ó ÈÎ-24 ÌÈ„¯˘Ó 
ÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ¯˘‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÔÈ‚· È‡ÏÓ‰ ÏÚ ÌÈÁ2009 ,17) Î-71% (

ÏÏÎ ÌÈÁÂÂÈ„ Â¯È·Ú‰ ‡Ï˘ Â‡ ÌÈ¯ÒÁÂ ÌÈÈ˜ÏÁ ÌÈ	Â˙	 Â¯È·Ú‰ . ÂÊÓ ‰¯˙È- ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙È·¯Ó 
˘Î¯‰ Ï‰	ÈÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ¯˘‡ È‡ÏÓ‰ ÔÈ‚· ,Î˙‰ ˙‡¯Â‰· Ú·˜	˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï Â¯·ÚÂ‰"Ì ,

ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘Î Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· Â¯·ÚÂ‰ ÌÈ„Á‡Â. 

ח וכ� יתרת מלאי " מיליו� ש732 מלאי שוט$ בסכו� של בדוחות הכספיי� מופיעה יתרת .2
בניגוד .  למאז� מפרט את הרכב היתרות הללו7ביאור . ח" מיליו� ש893שוט$ בסכו� של !בלתי

אי� גילוי מלא של נתוני המלאי בכל " פריטי� כלליי�"בסעי$ מלאי , � האמורה"להוראת התכ
הדוח השנתי אינו , יתרה מזו. הממשלה השוני�ואי� פירוט של ערכי המלאי לפי משרדי , המשרדי�

החשבונאי הראשי קבע בדוחות . מציי� את משרדי הממשלה שהעבירו דיווחי� חסרי� לא במועד
הכספיי� כי נתוני המלאי הביטחוני חלקיי� ואינ� כוללי� את כל הפריטי� הקיימי� במשרד 

מה בדוחות הכספיי� מוערכת יתרת המלאי הרשו. ל"ביחידות הסמ� שלו ובמחנות צה, הביטחו�
 . אפוא באופ� מהותי בחסר

Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï˘ È‡ÏÓ‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ È	Â˙	 ˙Ï·˜Ï ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï
Î˙‰ ˙‡¯Â‰· ÂÚ·˜	˘ ÌÈ„ÚÂÓ·Â ËÂ¯ÈÙ‰ ˙Ó¯· ÌÈ	Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó"Ì . ÏÚ ÏËÂÓ „ÂÚ

Î˘Á‰"È‡ÏÓ‰ È	Â˙	Ï ‡ÏÓ ÈÂÏÈ‚ Ô˙	ÈÈ ‰	È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ÈÎ ‚Â‡„Ï ÏÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ Ï˘  ,
„ÚÂÓ· Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡Ï˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ Â	ÈÂˆÈÂ ,Î˙‰ ˙‡¯Â‰· ˘¯„	Î"Ì . ÏÚ ‰„Ù˜‰
˘¯„	Î Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ Ô·¯„˙ ÍÎ. 

אנו מקבלי� את "ל בתשובתו כי "בהתייחס לכל הממצאי� בסעיפי המצאי והמלאי קבע החשכ
י� שבשליטת משרדי הממשלה ובניהול� אינ� הערת המבקר ורואי� בחומרה רבה מקרי� בה� נכס

__________________ 

 .10.8.2ראה הו  34
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בכוונתנו להנחות את מינהל הרכש , במטרה להתמודד ע� התופעה. מדווחי� על יד� כנדרש
 ".הממשלתי לבחו� ולהציע לחשב הכללי כלי� יעילי� לטיפול בנושא של אי הענות המשרדי�

 

 

 רכוש קבוע בחברות ממשלתיות ובישויות נשלטות על ידי המדינה

 י שליטה ואיחוד דוחותמבחנ

, ממשלת ישראל לא מציגה דוחות כספיי� מאוחדי� מלאי�",  לדוחות הכספיי�2לפי ביאור 
מאחר וטר� נערכה בדיקה לעניי� קיומה של , הכוללי� איחוד של כל הישויות הנשלטות על ידה

לרבות חברות ממשלתיות וחלק מהתאגידי� ,  בגי� כל הישויות הממשלתיות35'שליטה'
למרות שיתכ� שחלק , נתוני החברות הממשלתיות מוצגי� על בסיס שווי מאזני. טוטוריי�הסט

בהתא� למבחני� החשבונאיי� , מהחברות הממשלתיות נמצאות בשליטתה של ממשלת ישראל
נתוני התאגידי� והגופי� ... ויש להציג� בדר� של איחוד דוחות כספיי�, שנקבעו בהוראות התק�

אינ� מקבלי� ) וסד לביטוח לאומי וגופי� הנכללי� בחוק התקציב השנתילמעט המ(הסטטוטוריי� 
וטר� נערכה בחינה לעניי� ההשלכות שבאיחוד הדוחות , ביטוי כלשהו בדוחות כספיי� אלו

הכספיי� של תאגידי� וגופי� כאמור העשויי� להיות בשליטתה של המדינה בהיבטי� של דיווח 
 ".כספי

ל על כל הישויות הממשלתיות וכתוצאה מכ� הצגת דוחות "כהפעלת מבחני שליטה של החש!אי
העובדה שהדוחות . È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„60·36	‰ כספיי� שאינ� מלאי� ואינ� מאוחדי� כנדרש נדונו ב

 אינ� כוללי� את נתוני החברות הממשלתיות 2009הכספיי� המאוחדי� של ממשלת ישראל לשנת 
יע באופ� מהותי על יתרת הרכוש הקבוע וחלק מהתאגידי� הסטטוטוריי� יש בה בכדי להשפ

אשר לחלק� יתרות רכוש , איחוד� של נתוני הגופי� הללו. המוצגת בדוחות הכספיי� המאוחדי�
בדוחות הכספיי� היה מגדיל באופ� ניכר את יתרת הרכוש הקבוע בדוחות , קבוע משמעותיות

 .י חשוב זההכספיי� המאוחדי� ותור� להצגה נאותה ומדויקת יותר של סעי$ מאזנ

אנו , בדוחות הממשלה' נשלטות'לעניי� איחוד חברות ממשלתיות "ל צוי� כי "בתשובת החשכ
 ".2010צפויי� להביא לתיקו� הפערי� כבר בדוחות הכספיי� לשנת 

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙˜È„· ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÂÓÂÈÒÏ ‰	ÂÈÏÚ ˙È‡	Â·˘Á ˙Â·È˘Á ˘È
‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ"‰ËÈÏ˘ "Î˘Á‰ È„È ÏÚ"Ú Ì„˜‰· Ï ÏÚ ˙ÂËÏ˘	‰ ˙ÂÈÂ˘È‰ ÏÎ ˙‡ „Á‡Ï ˙	Ó Ï

ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‰	È„Ó‰ È„È . ˙˜ÈÂ„ÓÂ ‰˙Â‡	 ˙È‡	Â·˘Á ‰‚ˆ‰Ï ÌÂ¯˙È ‰Ê ÍÈÏ‰˙ ÊÂ¯ÈÊ
‰	È„Ó‰ ˙ËÈÏ˘· ‡ˆÓ	˘ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ . 

 

__________________ 

היא הכוח לקבוע את המדיניות הפיננסית " שליטה" קובע כי 6' תק� חשבונאות ממשלתית מס  35
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 מיפוי נכסי המדינה בחברות ממשלתיות

;  מנהג בעלי�חברות ממשלתיות משתמשות בנכסי המדינה ונוהגות בה�" צוי� כי ÁÂ„55·37 ב
לחלק מנכסי� אלה אי� רישו� מסודר של זכויות המדינה בה� ושל תנאי העברת� לשימוש 

והמדינה אינה , הבעיה מחמירה כאשר החברות הממשלתיות נתונות בתהלי� הפרטה... החברות
לרשות החברות "עוד צוי� בדוח כי ". דבר שפוגע בכוח המיקוח שלה, מודעת לכל זכויותיה בה�

א$ , אי� רשימה של נכסי מדינה שחברות ממשלתיות מחזיקות בה� ומשתמשות בה�] לתיותהממש[
... מתקציב המדינה, לפחות בחלקה, שרכישת� מומנה, על פי שמדובר בנכסי� בעלי ער� כספי עצו�

ל ייזמו לאלתר סקר מלא לאיתור כל נכסי המדינה "מ� הראוי שרשות החברות ואג$ החשכ
 ". לתיותשבשימוש החברות הממש

להרחיב את מיפוי נכסי 'כי בכוונתו  "2004ל ציי� בתגובתו לממצאי� האמורי� בנובמבר "החשכ
ל "והסדרי� בנושא ייקבעו על ידי החשכ, לרבות בחברות הממשלתיות', המדינה באשר ה�

 ".'ככל שיידרש'בהתייעצות ע� רשות החברות הממשלתיות 

 ÈÒÎ	 ÂÓ˘¯	Â ÂÙÂÓ Ì¯Ë ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˘ÂÓÈ˘·˘ ‰	È„Ó‰. 

 מסמכי� שוני� הכוללי� 2010העביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר גבי שוחט, ל"סג� החשכ
 !להל� (דרישות לקבלת מידע על אודות נכסי מקרקעי� שהועברו לרשות החברות הממשלתיות 

ניהול "ל על "אג$ החשכ התקיי� דיו� ב21.4.09!ב. 2008 ובמאי 2007בנובמבר ) רשות החברות
בהשתתפות סג� " � של מרכבה"דיווחי החברות הממשלתיות אודות נכסיה� באמצעות מודול הנדל

 התקיי� דיו� נוס$ בנושא זה בהשתתפות סג� 20.7.10!ב. ל וסג� מנהל רשות החברות"החשכ
 לנכסי הנתוני� הרלוונטיי�"בפרוטוקול הדיו� נכתב כי . ל וסגנית מנהל רשות החברות"החשכ

� ברשות "פרויקט יישו� מודול הנדל... ל בנסיבות הקשורות ברשות"מקרקעי� לא הועברו לחשכ
". ח" אל$ ש150!לא יצא לדר� בשל סירובה של הרשות להקצות לנושא תקציב של כ... החברות

סגנית מנהל רשות החברות ביקשה לקבוע מתווה לטיפול בהקמת "עוד עולה מעיו� בפרוטוקול כי 
שיש צור� לבחו� את דר� קבלת הדיווחי� אודות הנכסי� "וקבעה "  המידע תו� חצי שנהמער�

 ".מהחברות הממשלתיות

כי , 2010השיבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר , לילי אילו�' גב, סגנית מנהל רשות החברות
באשר לנכסי המדינה , האחד. רשות החברות פועלת באשר לנכסי המדינה בשני מישורי�"

אל מול , באשר לנכסי� שבבעלות החברות, השני. ל"כמסייעת לחשכ, הלי� על ידי החברותהמנו
הטיפול בנושא מיפוי ורישו� נכסי ... החברות הממשלתיות כחלק מהפיקוח השוט$ על החברות

ח "בעקבות דו. ל"המדינה החל בעבר והופסק בשל מחלוקת בי� רשות החברות לבי� אג$ החשכ
ת חשיבותו של הנושא למדינה ולרשות החברות החליטה רשות החברות ב ומפא55מבקר המדינה 

 ". תו� קביעת יעד של חצי שנה לגיבוש מתווה לטיפול בהקמת מער� המידע... לקדמו

עדיי� לא קיי� מידע לגבי נכסי מדינה שבשימוש החברות הממשלתיות "ל נמסר כי "בתשובת החשכ
כיו� בדיור הממשלתי אלא בידי רשות ] ת[נמצאקידו� הנושא לא ]ל[והיכולת לאיסו$ המידע ו

מ "חטיבת הנכסי� עושה כל מאמ, ע, החברות הממשלתית שאחראית על החברות הממשלתיות
 ".לעזור לרשות בקידו� הנושא

__________________ 

נכסי מקרקעי� שחברות ממשלתיות משתמשות "בפרק , )Â„ È˙�˘ Á55 ·)2005, ראו מבקר המדינה  37
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 581 משרד האוצר

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á‰ È„È·˘ ‰	È„Ó‰ ÈÒÎ	 ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á
È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ .È‡-	È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÂÙ ÂÏ‡ ÌÈÒÎ	· ‰

ÂÏ‡ ÌÈÒÎ	· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ Á˜ÙÏ ‰	È„Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· . Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÁÎÂ	
¯ÂÓ‡‰ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ , ˙Â˘¯ Ï˘ ˙·ÁÒ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ È„È·˘ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ ˙È‚ÂÒ· ‰ÏÂÙÈË· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰. 

 

 

 סיכו�

È‡-È‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ· ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÙÈÓ- È‡	Â·˘Á‰ ÂÓÂ˘È¯ ˙¯„Ò‰
Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ,ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙Â‡	Â·˘Á‰ ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· , ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰

ÌÈ¯ÂÓÁ .‰	ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˘È ˙Â‡	 È‡	Â·˘Á ÌÂ˘È¯Ï , Ô˜˙· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰Â
Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰·Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡	Â·˘Á‰"Ì .ÂÈÁ	‰ Â˙Â·È˘Á ˙‡ ˙Â˘È‚„ÓÂ ˙Â	ÈÈˆÓ ÂÏ‡ ˙

 ˜ÏÁ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ Â˙ÂÈ‰ ˙‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÒÎ	‰ ˙·ˆÓ· ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ Ï˘ ‰·¯‰
˙ÁÂÂ„Ó‰ ˙Â˘È‰ ÈÒÎ	 ÏÎ Ï˘ È¯˜ÈÚ .È‡- ˙ÂÂÈÚÏ Ì¯Â‚ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯‰ Ï˘ ˙Â‡	 ÌÂ˘È¯

 ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ ˙¯˙È ˙‚ˆ‰· Ô‰Â ÈÙÒÎ‰ ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„· ˙Â‡ˆÂ‰‰ È	Â˙	 ˙‚ˆ‰· Ô‰ È˙Â‰Ó
·ÈÙÒÎ‰ ·ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ , ˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ÍÎÏ ˘ÈÂ

Ï‡¯˘È. 

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡-È‡Â ÏÂ‰È	-‰	È„Ó‰ ÈÒÎ	 Ï˘ ÌÈ˙Â‡	 ÌÂ˘È¯ , Ì‚ ÌÏÏÎ·Â
È‡ÏÓ‰ ,‰	È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ ˘ÂÎ¯‰ ÈÙÏÎ ˙Â‡	 ‡Ï ÒÁÈ ÌÈÙ˜˘Ó , ˙¯ÎÈ	 ‰ÚÈ‚Ù ÌÈÚ‚ÂÙ

˙ÂÁÂ„· ÌÈ‚ˆÂÓ‰ ÌÈ	Â˙	‰ ˙Â	ÈÓ‡· ¯Â·ÈˆÏ ‰	È„Ó‰ ÈÒÎ	 Ï˘ ‰	ÂÎ	 ‡Ï ·ˆÓ ˙	ÂÓ˙ ÌÈ‚ÈˆÓÂ 
˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏÂ . 

Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· ¯·Î Ï ,ÌÈÈÙÏ‡‰ ˙Â	˘ ˙ÏÈÁ˙Ó , ÏÚ 

È‡-ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯·Â ÌÈÒÎ	· ‰	È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰ ,˘¯„	Î .È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È- ÔÂ˜È˙
‰Ê È˙Â‰Ó ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .Î˘Á‰ ÏÚ"˙Ï ÏÌ„˜‰· ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ‰	ÂÈÏÚ ˙ÂÙÈ„Ú ˙ ,

Â· ‰„ÈÓÚ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ	ÓÊ ÁÂÏ ˙ÚÈ·˜Ï ‚Â‡„Ï , ÈÏÏÎ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈÏ ‚Â‡„Ï
 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ· ˙Â‡	 ÔÙÂ‡· ÂÏ‡ ÌÈÒÎ	 ÌÂ˘È¯ ÔÈÈ	ÚÏ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙Â‡	Â·˘Á‰

ÂÏ‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ . 

 



 


