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 הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

 

 

 מינויים פוליטיים

 תקציר

הוקמה כעמותה בשנת )  הרשות-להלן (ראל הרשות לעסקים קטנים ובינוניים ביש
כדי , לפי החלטה של ראש הממשלה ושל שרי התעשייה והמסחר והאוצר, 1994

לשמש זרוע ממלכתית מרכזית ליישום מדיניות הממשלה בנושא עידוד עסקים 
קבוצות "ובו נקבע כי אחד מתפקידיה הוא לסייע ל, הרשות פועלת לפי תקנון. קטנים

, משוחררי צבא, כגון עולים חדשים, יות בעלות פוטנציאל ליזמותאוכלוסייה ספציפ
לשם כך הרשות מפעילה פרויקטים באמצעות מנהלי ". 'מיעוטים וכו, נשים

 .שהיא שוכרת את שירותיהם)  פרויקטורים-להלן (פרויקטים 

 גופים פרטיים הממלאים -" מהותיים-דו"הרשות נמנית עם הגופים המכונים 
באמצעות , תקציב הרשות ממומן במלואו מתקציב הממשלה. בהקתפקיד ציבורי מו
הרשות אינה כפופה ). ת" משרד התמ-להלן (המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה

ישירות למנגנוני הפיקוח והבקרה שכפופים להם משרדי הממשלה וחברות 
מהותי חלים עליה הן כללי המשפט הפרטי והן -אך בהיותה גוף דו, ממשלתיות

הביקורת העלתה שהרשות לא הקפידה על קיום נורמות . המשפט הציבורינורמות 
 .המשפט הציבורי

ת בראשות השר אהוד " פעלה הנהלת משרד התמ2004נמצא כי בראשית שנת 
לשינוי תקנון הרשות כדי שתתאפשר לה גמישות רבה , ל רענן דינור"אולמרט והמנכ
ו הגדילה את יכולתה לנהל את ובדרך ז, ר לרשות ובהקצאת תקציבה"יותר במינוי יו

ת שימוש "לאחר שינוי התקנון עשתה הנהלת משרד התמ. ענייני הרשות ולשלוט בה
 .ברשות ככר פעולה למינויים משיקולים פוליטיים ובתהליך לא תקין

לית ברשות שאחד מתפקידיה "ת הוסיפה משרה של סמנכ"הנהלת משרד התמ
לפני מינויה של . עמה למשרה זוופעלה למינוי מועמדת מט, הפעלת פרויקטים

המועמדת למשרה האמורה היא הייתה מועמדת לשמש נציגת ציבור בדירקטוריון 
והוועדה הציבורית לבדיקת מינויים על פי חוק החברות , של חברה ממשלתית

הממשלתיות מצאה שאיננה כשירה לכהן כדירקטורית בחברה נוכח זיקה אישית 
 . ופוליטית

לית לתפקידה החלה הרשות להפעיל כמה פרויקטים חדשים "לאחר כניסת הסמנכ
משרד מבקר המדינה בדק את . ולהפעלתם שכרה את שירותיהם של פרויקטורים

נמצא כי בעת ההתקשרות עמם הם . נסיבות ההתקשרות עם שלושה פרויקטורים
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אהוד , ת דאז"באותו מועד מפלגתו של שר התמ, היו חברים במרכז מפלגת הליכוד
הבדיקה העלתה כי .  ושניים מהם התמודדו על תפקיד במזכירות הליכוד,אולמרט

הפרויקטורים האמורים נשכרו לניהול שלושה פרויקטים של הרשות בתהליך לא 
 . שניים מהפרויקטים שניהלו לא היו בתכנית העבודה של הרשות. שוויוני ולא תקין

 

♦ 
 

 מבוא

 בעקבות 1994הוקמה בשנת )  הרשות-ן להל( הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל  .1
ונועדה לשמש זרוע ממלכתית , החלטה של ראש הממשלה ושל שרי התעשייה והמסחר והאוצר

הרשות היא עמותה רשומה מאז . מרכזית ליישום מדיניות הממשלה בנושא עידוד עסקים קטנים
, סיפה הכלליתהמוסד העליון של הרשות הוא הא; ל"ר ומנכ"בראש הרשות עומדים יו. הקמתה

במוסדותיה המנהלים , לפי תקנון הרשות. והחלטות האסיפה מחייבות את הרשות ואת מוסדותיה
 -להלן (המסחר והתעסוקה , ובכללם נציגים של משרד התעשייה, שותפים נציגים של הממשלה

בהם איגוד לשכות המסחר והתאחדות התעשייה (נציגים של הארגונים הכלכליים , )ת"משרד התמ
 היה 2003בשנת . ת"תקציב הרשות ממומן במלואו מתקציב משרד התמ. ונציגי ציבור) מלאכהוה

 . ח" מיליון ש19- כ2005ח ובשנת " מיליון ש20- כ2004בשנת , ח" מיליון ש12-תקציב הרשות כ

בין היתר באמצעות מרכזים לטיפוח יזמות , הן לדאוג לעסקים קטנים, לפי תקנונה, מטרות הרשות
 ולהיות גוף מוביל בנושא העסקים הקטנים בכל הנוגע להתוויית מדיניות ולמתן תמונה ,)ים"מט(

לפעול בקרב קבוצות "עוד נקבע בתקנון הרשות שאחד מתפקידיה הוא . כוללת למקבלי ההחלטות
, נשים, משוחררי צבא, כגון עולים חדשים, אוכלוסייה ספציפיות בעלות פוטנציאל ליזמות

 -להלן (ך הרשות מפעילה פרויקטים באמצעות מנהלי פרויקטים לשם כ". מיעוטים וכו
ראו ( פרויקטורים 10-14בעת הביקורת היו לרשות התקשרויות עם . שהיא שוכרת) פרויקטורים

 ).להלן

מהותיים הם גופים פרטיים -גופים דו". מהותיים-דו"הרשות נמנית עם הגופים המכונים  . 2
על גופים אלה חלים הן כללי המשפט הפרטי והן . 1 מובהקהממלאים תפקידים בעלי אופי ציבורי

וכיוצא באלה , יושר ותום הלב, סבירות, שוויון, הגינות"כגון , נורמות יסוד של המשפט הציבורי
ההיקף ומידת התחולה של נורמות המשפט , עם זאת. 2"מושכלות ראשונים של מינהל ציבורי ראוי

לפי מאפייני הגוף והתפקידים הציבוריים , יים להשתנותמהותי עשו-הציבורי החלות על הגוף הדו
, אולם. חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו לא הוחלו ישירות על הרשות. שהוא ממלא

וככזו , כהגדרתו בפסיקת בית המשפט העליון, מהותי-על פי מאפייניה הרשות היא גוף דו, כאמור
הרשות :  מאפיינים ציבוריים רבים ובולטיםלרשות. חלים עליה כללים של המשפט הציבורי

חברים בה נציגים של ; על פי החלטה של ראש הממשלה ושניים משרי הממשלה, כאמור, הוקמה

__________________ 

Á·¯‰  294/91א "ע; 461-462, 449) 2(ד מא "פ, Û„ Â¯˜ÈÓ 'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á � 731/86ץ "ראו בג 1
˘Á‚ ‡˘È„˜" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "� 'ÌÂ‡·�ËÒ˜ ,492, 464) 2(ד מו "פ . 

 .463, שם, Û„ Â¯˜ÈÓ 'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á �ד "ראו את פס 2
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ותפקידה , ת"פעילותה ממומנת במלואה מתקציב משרד התמ; שהם עובדי מדינה, משרדי ממשלה
 . 3" עידוד עסקים קטניםייזום ויישום המדיניות הממשלתית בנושא"הוגדר בהחלטה על הקמתה 

 -" שומרי סף "- בשירות המדינה ובחברות הממשלתיות נקבעו מנגנוני פיקוח ובקרה  .3
לרבות עמידה בלחצים אפשריים של הדרג הפוליטי , שתפקידם להבטיח שמירה על הוראות החוק

משרדיים -בשירות המדינה הם גורמי ביצוע ובקרה פנים" שומרי הסף. "בעניין מינויים פוליטיים
וגורמי ביצוע ובקרה ) היועץ המשפטי והחשב, ל למינהל ולמשאבי אנוש"הסמנכ, ל"כגון המנכ(

; )היועץ המשפטי לממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר, נציבות שירות המדינה(משרדיים -חוץ
רשות החברות הממשלתיות והוועדה " שומרי הסף"ואילו בחברות הממשלתיות נמנים עם 

 ועדת -להלן  (19754-ה"התשל, דיקת מינויים על פי חוק החברות הממשלתיותהציבורית לב
ועדת רביבי דנה גם במינויים לתאגידים שהוקמו לפי חוק ולגופים אחרים שהוקמו לפי ). רביבי
ר "יו, הוועדה אמורה לבדוק את כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור. חיקוק

עסקית או , אם יימצא בבדיקה שלמועמד יש זיקה אישית; שלתיתל בחברה ממ"דירקטוריון או מנכ
לא תמליץ הוועדה על מועמדותו זולת אם מצאה שיש לו כישורים , פוליטית לשר משרי הממשלה

אף כי היא מחויבת , החיצוניים" שומרי הסף"יצוין כי הרשות אינה כפופה למרותם של . מיוחדים
 ).ראו להלן (לכבד ולקיים את נורמות המשפט הציבורי

אם בבסיס ההחלטה של הרשות , לסירוגין,  בדק משרד מבקר המדינה2005יולי -בחודשים פברואר
ת "ובאיזו מידה הייתה הנהלת משרד התמ, להתקשר עם פרויקטורים עמדו אינטרסים פוליטיים

, ת"ובדיקות השלמה נעשו במשרד התמ, 5הבדיקה נעשתה ברשות. מעורבת במינויים ברשות
 .ת התעסוקה ובמזכירות ועדת רביביבשירו

, ץ בדבר הראיה לקיומו של מינוי פוליטי"על ההלכה שנפסקה בבג, בין היתר, הביקורת התבססה
מפלגתי במינוי צריך ויהא בה כדי לעורר ספק מהותי -הראיה בדבר קיום מניע פוליטי: "ולפיה

ומאידך , רות והנחות בלבדבהשע, לא די בתחושות, מחד גיסא. בדבר השפעתו של מניע פסול זה
די ביצירת . שעל פי רוב היא אינה בנמצא ובדרך כלל אינה בהשגה, אין צורך בראיה מוכחת, גיסא

. מפלגתי פסול במינוי-שיסודו בחשד סביר וממשי בדבר קיומו של מניע פוליטי, ספק מהותי
אין במינוי משום ועליו להוכיח ש, עובר נטל הראיה על בעל המינוי, משהוכח ספק מהותי כזה

 .6"מינוי פוליטי פסול

 

 

 כללים החלים על הרשות בהתקשרויות עם נותני שירותים

קובע כי , ) חוק חובת המכרזים-להלן  (1992-ב"התשנ,  לחוק חובת המכרזים2 סעיף  .1
מועצה דתית וקופת חולים לא יתקשרו בחוזה , תאגיד מקומי, כל תאגיד ממשלתי, המדינה"

__________________ 

 . בהחלטה3פסקה  3
 .ב18סעיף  4
˘ÁÂ„  È˙�˘55·  ¯˜·Ó Ïביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה על הרשות לעסקים קטנים ראו ב 5

 ‰�È„Ó‰)2005( ,763' מע. 
 .37, 28) 1(ד מה "פ, '˘¯ ‰‡Ï˜„ 'Á‡Â ¯ˆÂ � 4566/90ץ "ראו בג 6
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אלא על פי מכרז , או לרכישת שירותים, או לביצוע עבודה, טובין או במקרקעיןלביצוע עסקה ב
 .7"פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו

מקום להחיל על הרשות חלק ניכר מעקרונות , לדעת משרד מבקר המדינה, משום האמור לעיל יש
שוויון הזדמנויות למציעים ובייחוד את עקרונות דיני המכרזים בדבר הבטחת , המינהל הציבורי

 .8והשגת יעילות כלכלית באמצעות בחירת ההצעה הטובה מכולן

ל "ביקש מנכ, בעקבות ביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה ברשות, 2004 באוקטובר  .2
מיועצה המשפטי של הרשות להבהיר לו אם חובת המכרזים חלה על , מר עמירם בוקשפן, הרשות
. חובה זו אינה חלה עליה, השיב שעל פי ההגדרות בחוק חובת המכרזיםהיועץ המשפטי . הרשות

עם זאת ציין היועץ כי על הרשות חלים כללי מינהל תקין הן מכוח כללי המינהל התקין שקבע 
 בהיות הרשות תאגיד ללא מטרות רווח אשר פועל -האינטרס הציבורי "רשם העמותות והן מכוח 

היועץ הוסיף כי מאחר שהרשות הוקמה ". מך מכספי המדינהלהגשמת מטרות ציבוריות ואשר נית
 -להלן (ועליה לפעול לפי הוראות החשב הכללי שבמשרד האוצר , על פי ההחלטה לעיל

לבחון התקשרויותיה עם צדדים שלישיים באופן בו לא ימצא רבב ... מחויבת"היא , )ל"החשכ
הרשות תפעל "כי , בין היתר,  נקבע9בעניין זה יצוין כי בהחלטה בדבר הקמת הרשות". במעשיה

והם , )ם"התכ(ל מפורסמים בתקנון כספים ומשק "נוהלי החשכ". בהתאם לנוהלי החשב הכללי
ובכלל זה החובה לקיים , כוללים הנחיות בעניין אופן התקשרותה של המדינה בעסקאות כלכליות

 נאמר כי 1.3.06-בתשובת היועץ המשפטי של הרשות למבקר המדינה מ .הליך שקוף ותחרותי
עם זאת ". אינה כפופה לחוק חובת המכרזים ומעולם לא נקבעה כל הוראה אחרת לגביה"הרשות 

אשר חלקם "לגבש נהלים באמצעות יועץ חיצוני , עוד לפני הביקורת, מסרה הרשות כי החלה
חילת יצוין כי בת". ל"ל בנושאים הנ"מתייחסים גם להליך קבלת עובדים ועונים על דרישות החשכ

 . טרם קיבלו נהלים אלה תוקף2006מרס 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ê¯ÎÓ‰ „ÂÒÈ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ˙Â˘¯· ÂÓÈÂ˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘ ‡ÏÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ�È„‰Â È¯Â·Èˆ‰ , ÌÈÏÂ˜È˘ ˙Â·¯Ï

ÌÈÈËÈÏÂÙ .ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È�Â�‚�ÓÏ ˙Â¯È˘È ‰ÙÂÙÎ ‰�È‡ ˙Â˘¯‰˘ Û‡ ˙Â¯È˘· 
‰�È„Ó‰ ,È˙Â‰Ó‰ ÔÈ„‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰Ó ¯˜ÈÚÂ ÏÏÎ ‰¯ÂËÙ ‡È‰ ÔÈ‡ ; ‰ËÏÁ‰‰˘ Ì‚ ‰Ó

‰˙Â‡ ‰ÙÈÙÎ‰ ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰ ¯·„· ,¯ÂÓ‡Î ,Î˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰Ï"Ï , ÌÈÁÈË·Ó‰ ÌÈÎÈÏ‰ Ì‰·Â
˙�‚Â‰ ˙Â¯Á˙Â ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘. 

__________________ 

קובעות כי בנסיבות מסוימות , ) התקנות-להלן  (1993-ג"התשנ, הוראות החוק ותקנות חובת המכרזים 7
אולם בתקנות נקבעו הליכים שנועדו להבטיח שגם בנסיבות אלה ייעשו . יחול פטור ממכרז

עוד קובעות התקנות כי ).  לתקנות5תקנה , למשל, ראו(בהליך תחרותי , רככל האפש, ההתקשרויות
לבצע את ההתקשרויות , ככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניין, על גופים שהחוק חל עליהם להעדיף

 ).  לתקנות42תקנה (הפטורות ממכרז בדרך של מכרז 
) 1(ט"מ תשנ"פ, Ï.�.Ú .Ú· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â„Â·ÚÂ ¯ÁÒ"� Ó '¯˜Ï‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈÈ˜ Ô) ם-י (1755/96א "ראו ת 8

דומה כי גם לאחר כניסתו לתוקף של החוק אין הוא שולל מיניה וביה החלת עיקרי : "356-357, 337
מהותיים ובתוכם גם עיקרי עקרונות המכרז כפונקציה המתבקשת מכללי -משפט ציבורי על גופים דו

קרים כלליים של חובת השוויון מהותי עי-שהרי קשה להלום מצב שבו חלים על גוף דו. השוויון
בן 'ודווקא עיקרי דין המכרזים שהוא , ואיסור הפליה מכוח חלות עקרונות המשפט הציבורי עליו

אין מדובר בהחלה גורפת של כל פרטי דיני המכרזים אלא , אכן. של כלל השוויון לא יחולו' טיפוחים
תחי העסקאות והעבודות המתבצעים עבור הגיוני ותקין של מדיניות שוויונית בחלוקת נ, ביישום סביר

‰ÌÈ‡Ò„�‰‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ , ÌÈÒ„�‰Ó‰ ÌÈ‡�ÎË 8299/01ץ "וראו גם בג". הגוף הנוגע בדבר
� ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯· ÌÈ‡Ó„˜‡‰Â 'Ï‡¯˘È· ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â„˘ ˙Â˘¯) טרם פורסם.( 

 .ו להחלטה10פסקה  9
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 לית לרשות"שינוי תקנון הרשות ומינוי סמנכ

ומינה למשרד )  השר-להלן (ת "רט לכהן בתפקיד שר התמ החל מר אהוד אולמ2003במרס  .1
, ל דוח אבחון ארגוני על הרשות" הזמין המנכ2003באוגוסט . מר רענן דינור, ל חדש"ת מנכ"התמ

בטיוטת .  נמסרה למשרד בספטמבר אותה שנה10) טיוטת הדוח-להלן (וטיוטה של דוח האבחון 
 כיצד היא פועלת -ואם כן ,  את מטרותיהכגון האם הגדירה הרשות, הדוח נבחנו כמה שאלות

והאם בעלי תפקידים ברשות מתאימים , מהי התרבות הארגונית הקיימת ברשות, להגשמתן
 כי הוא 2005ת מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוגוסט "ל משרד התמ"מנכ. לתפקידם

שונים התרשם את דוח האבחון הארגוני משום שכבר בחודשי כהונתו הרא, בידיעת השר, הזמין
הצביעו על "וכי ממצאי טיוטת הדוח ; "בהנהלתה דאז אינה פועלת באופן הראוי"שהרשות 

 ".ליקויים רבים וקשים בהתנהלות הרשות

כ דליה איציק כשרת משרד התעשייה "העוסק בתקופת כהונתה של ח, בטיוטת דוח האבחון
נקבע שהרשות , )ל הרשותשקדמה לכהונת השר אולמרט ולמינוי ההנהלה הנוכחית ש(והמסחר 

בעיקר עקב , לא זכתה להכרה מלאה כארגון המרכזי המוביל את העשייה בתחום העסקים הקטנים
לפי ". חצר אחורית למנויים פוליטיים"והרשות מתוארת בו כ; נגע המינויים הפוליטיים שפשה בה

 חברה ממשלתית ל של"ר ומנכ"בתרבות השלטונית הקיימת זוהי נורמה ידועה שיו", טיוטת הדוח
אך ברשות לעסקים קטנים יצרו מקומות . או רשות שליד משרדי הממשלה יהיו מנאמני השלטון

שסגולתם , כל זאת בכדי להעסיק מספר עובדים, תעסוקה עם תפקידים בלתי נחוצים ובלתי ברורים
ת ככול שארגון קולט נושאי משרות מסיבות פוליטיו. המרכזית הייתה מידת קרבתם אל הצלחת

גם בעיני בעלי העוצמה השלטונית הדואגים , הוא נחלש כארגון בעל זהות ויכולת מקצועית
עוד נאמר בטיוטת הדוח כי . 11"אין ספק שבשנים האחרונות סבלה הרשות מדינמיקה זו. לאנשיהם

ים רואים אותה כארגון "כך מנהלי המט, ככל שהרשות הופכת לאכסניה למינויים פוליטיים"
הרשות מזוהה כמזוהמת בשיקולים פוליטיים "וכי , 12"מכוון אליהם ואל מטרותיהםבזבזני שאינו 

למשרד מבקר , מר עדי שטרנברג, ל הקודם של הרשות"בתגובת המנכ. 13"ובמשרות פוליטיות
יש מקום להניח שכל "כי הואיל והדוח הוכן בחיפזון והוא לא נדרש להתייחס אליו , המדינה נאמר

, ר הקודם"ל והיו"לניגוח ההנהלה הקודמת על מנת להחליף את המנככוונתו הייתה לשמש כלי 
 ". של ההנהלה הנוכחית ושל אחרים-בכדי לסלול את הדרך למינויים החדשים 

ככל " כי 2006כ דליה איציק מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל "השרה לשעבר ח
ושא כולו שעניינו הרשות הרי הנ, ס"בתקופה שבה כיהנתי כשרת התמ, אם בכלל, שמדובר

לעסקים קטנים ובינוניים היה במסגרת חלוקת הסמכויות במשרד בתחום פעולתו ואחריותו של סגן 
 2006בתשובתו של מר בן מנחם מאפריל . באותה תקופה סגן השר היה מר אלי בן מנחם". השר

בחון הארגוני לא וכי דוח הא, נאמר כי כסגן שר לא הייתה לו נגיעה אישית בנושא עובדי הרשות
 .הובא לעיונו והטענות בו חסרות כל אחיזה במציאות

__________________ 

˙ "ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ ,Â„"·‡ ÁÔÂÁ ,‡ËÂÈË ,Î�ÓÏ ˘‚ÂÓ"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï, נאוה רוזנוסר 10
¯Â�È„ Ô�Ú¯ ¯Ó) 2003.( 

 .7' עמ, שם 11
 .13' עמ, שם 12
 .14' עמ, שם 13
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2. ÔÂÁ·‡‰ ÁÂ„· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ , ‰¯˜·Ï ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â�‚�Ó‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ÌÂ˜Ó·
˙Â˘¯· ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙ÚÙÂ˙ ¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ , „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ‰ÓÊÈ

Ó˙‰"Î�Ó‰Â Ë¯ÓÏÂ‡ ¯˘‰ ˙Â˘‡¯· ˙"¯Â�È„ Ï ,�˜˙· ÌÈÈÂ�È˘ ˙‡ Â¯È·‚‰˘ ˙Â˘¯‰ ÔÂ
ÂÈ‰ ÈÂ�ÈÓ ÏÚÂ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯˘‰ ˙ÚÙ˘‰"¯ .¯Â�È„ ¯Ó ˙·Â˘˙· , ÈÏÂÈÓ2006 

‰ÏÈÚÈÂ ‰�È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â˘¯Ï ¯˘Ù‡Ï Â„ÚÂ� ÌÈÈÂ�È˘‰ ÈÎ ¯Ó‡�. 

Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ" ‰˜ÈÊ ˙ÏÚ· ˙„ÓÚÂÓ· ‰¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï ‰ÏÚÙ ˙
˙ÈËÈÏÂÙÂ ˙È˘È‡ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ: 

בשנים האחרונות הוטלה האחריות . ך שנות קיומה הפעילה הרשות כמה פרויקטיםבמש )א(
ובהם , והיא הפעילה כמה פרויקטים, "מזכיר הרשות"להפעלת פרויקטים על מי שמכהנת בתפקיד 

ל "ברשות גם מכהן סמנכ. הוריות-קורסים לניהול עסק לזכייני מפעל הפיס ופרויקט לנשים חד
 ,ת" הוסיפה הנהלת משרד התמ2004בתחילת שנת .  פרויקטיםשאחד מתפקידיו הוא הפעלת
שאחד , משרה בכירה, לית ברשות"משרה של סמנכ ,ל דינור"בראשות השר אולמרט והמנכ

בישיבה באמצע . ופעלה לאייש את המשרה במועמדת מטעמה, מתפקידיה הפעלת פרויקטים
, ד לילך נחמיה"דשה את עופברואר אותה שנה אישר הוועד המנהל של הרשות למנות למשרה הח

באותה הישיבה אף אישר הוועד ). לית" הסמנכ-להלן (ת המליצה עליה "שהנהלת משרד התמ
 הסבירה 2006בתצהיר מסוף אפריל . מר עמירם בוקשפן, ל החדש"המנהל את מינויו של המנכ

וועד ר לשעבר של הוועד המנהל של הרשות וחבר לשעבר ב"ד נחמיה כי המליצו למנותה היו"עו
ת פעל למינויה "ד נחמיה לא מסרה למשרד מבקר המדינה מי בהנהלת משרד התמ"עו. המנהל

ת מסמכי "משרד מבקר המדינה לא מצא לא במסמכי הרשות ולא במסמכי משרד התמ. למשרה
 .מטה בדבר הכוונה להוסיף את המשרה ולאיישה

וועד המנהל של הרשות ר ה" הסביר יו2006בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל , עם זאת
, חודשים מספר לפני כניסתו לתפקידו, ת"ל משרד התמ"ר שמואל רוזנמן כי בפגישה עם מנכ"ד

שאחד מהם הוא הפעלה של , נקבע כי המבנה הארגוני של הרשות יבוסס על שני תחומים
ד ר אף המציא למשר"היו. ל או מנהל אגף"וכי בראש תחום זה יעמוד סמנכ, פרויקטים ייחודיים

ובו , מבקר המדינה דוח אבחון ארגוני מקוצר על הרשות שהכין יועץ מאחת האוניברסיטאות
 לאחר מינויה של - 2004יצוין כי דוח זה הוזמן באפריל . ל"כלולה משרה נוספת של סמנכ

 . והכנתו הסתיימה ביוני אותה שנה-לית "הסמנכ

)·( ‰ È·È·¯ ˙„ÚÂ ˙Â¯ÈÎÊÓ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„· ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ2003 ,
Î�ÓÒ‰ ÈÂ�ÈÓ È�ÙÏ"˙Â˘¯· ‰„È˜Ù˙Ï ˙ÈÏ , ¯Â·Èˆ ˙‚Èˆ� ˘Ó˘Ï ˙„ÓÚÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰

Ú· ˙Â¯ÈÈ˙Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„·"Ó . ¯·ÓËÙÒ· ‰˙·È˘È· ‰‡ˆÓ ‰„ÚÂÂ‰
 ÈÎ ‰�˘ ‰˙Â‡"‰¯·Á· ˙È¯ÂË˜¯È„Î Ô‰ÎÏ ‰¯È˘Î ‰�È‡ ˙„ÓÚÂÓ‰" , ‰ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Â

ÙÂ ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊÏ ˘˘Á ÂÈ‰ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ¯„ÚÈ‰Â ˙ÈËÈÏÂ . ¯·Óˆ„ ÚˆÓ‡·2003 ‰˙Á„ 
ÈÈ�Ú· ‰Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰‚˘‰ ‰„ÚÂÂ‰Ô‰Ê . 
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‰˙ÂÓÚ ‡È‰ ˙Â˘¯‰˘ ¯Á‡Ó ,È·È·¯ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ÌÈ�ÂÚË Ì�È‡ ‰· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ . ˙ËÏÁ‰ ÌÏÂ‡
ÂÚ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ˙ÂÁ„Ï È·È·¯ ˙„ÚÂ" ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á· ˙È¯ÂË˜¯È„Î ‰ÈÓÁ� ÍÏÈÏ „

Ú· ˙Â¯ÈÈ˙Ï"Â�ÈÓ·˘ ˙„ÓÏÓ ÓÎ�ÓÒ‰ È"˙ÈÏ ,È·È·¯ ˙„ÚÂ ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ , ‰˜ÈÊÏ ˘˘Á ˘È
˙ÈËÈÏÂÙÂ ˙È˘È‡ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ,Î�ÓÒ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÚ ÛÒÂ�" È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ‰˙�ÂÓ ˙ÈÏ

È�ÂÈÂÂ˘Â ,ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ· ·˘Á˙‰·Â14ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰·Â  , ˙Ï‰�‰ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ
Ó˙‰ „¯˘Ó"ÈÏÂÙÂ ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ˙ÏÚ· ˙„ÓÚÂÓ· ‰¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ‰ÏÚÙ ˙˙ÈË , ÈÙÎ

È·È·¯ ˙„ÚÂÂ· Â˙Ú˘· ‰ÏÚÂ‰˘ . ÍÎ Í¯ÚÈ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÈÂ�ÈÓ ÚÂˆÈ· È�ÙÏ ‰˙ÚÈ„ÈÏ ‡·ÂÈ ÈË�ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ÏÎ „È˙Ú·˘ ÁË·ÂÈ˘. 

 

 

 התקשרויות עם פרויקטורים

 ˙�˘ ÚˆÓ‡·2004 ,Î�ÓÒ‰ ÈÂ�ÈÓ ¯Á‡Ï"˙ÈÏ ,ÌÈ˘„Á ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ , ÌÏÂ‰È�ÏÂ
˘ Â¯Î˘�ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Ì‰È˙Â¯È . ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Â˘¯Ï ÂÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú·10-14 

ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ;Î�ÓÒ‰ ˙ÒÈ�Î ¯Á‡Ï Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÂÏÁ‰ Ì‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ"‰„È˜Ù˙Ï ˙ÈÏ . „¯˘Ó
 ‡ˆÓ�˘ ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ‰˘ÂÏ˘ ÌÚ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ˜„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó

ÎÈÏ‰ ˙‚ÏÙÓ ÊÎ¯Ó· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰ Ì‰ ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú· ÈÎ „Â) ÔÏ‰Ï-„ÂÎÈÏ‰  .( ÔÏ‰Ï
ÌÈ‡ˆÓÓ‰: 

1. ‡  ¯ Â Ë ˜ È Â ¯ Ù':   ביולי ) ' פרויקטור א-להלן (הרשות התקשרה עם מר שמעון משה
פרויקט זה לא נכלל בתכנית העבודה המקורית ". אוכלוסיות מוגבלות" לשם ניהול הפרויקט 2004

רות כללה מימון עלות ההתקש. ורק באוקטובר אותה שנה הוסף לתכנית, 2004של הרשות לשנת 
 .ח בחודש" ש27,000-שכירת רכב לפרויקטור והגיעה לכ

לניהול הפרויקט האמור הוא היה ' הביקורת העלתה כי לפני התקשרות הרשות עם פרויקטור א
 :להלן הפרטים. ל שירות התעסוקה"מועמד מטעם השר אולמרט לתפקיד משנה למנכ

ל ושל "נוהל למינוים של משנה למנכ קבעה מינהלת שירות התעסוקה 2003באוקטובר  )א(
כדי לאתר מועמדים , לפי הנוהל. ת והאוצר"והנוהל אושר בידי שרי התמ, ל לשירות"סמנכ

מתאימים לאחת המשרות האמורות תוקם ועדת איתור שתבחן את כישוריהם וסגולותיהם של 
 יותר אם תמצא הוועדה שיש; ת"המתמודדים על המשרה והיא תגיש את המלצותיה לשר התמ

יהיה עליה לדרג את המועמדים שהיא מציעה לפי מידת כשירותם , ממועמד מתאים אחד למשרה
 .לאותה משרה

כי הוועדה התכנסה לדון , מר דינור, ל המשרד" כתבו חברי ועדת האיתור למנכ18.11.03-ב
כחודש . וכי הוא נמצא מתאים לתפקיד, ל"לתפקיד משנה למנכ' במועמדותו של פרויקטור א

פרסם שירות התעסוקה מודעות בשני עיתונים בדבר הצורך במועמדים , 16.12.03-ב, חר מכןלא
,  בקשות של מתמודדים141בעקבות הפרסום קיבלה הוועדה . ל השירות"למשרת משנה למנכ

לא נמנה עם ' פרויקטור א. 14.1.04- מתמודדים לריאיון שנועד ל15ולאחר מיון הבקשות היא זימנה 

__________________ 
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ובהם , עם סיום דיוני הוועדה היא החליטה להמליץ לשר על ארבעה מועמדים. וןהמוזמנים לראי
 .השכלה אקדמית: לא עמד באחד מתנאי הסף לקבלת התפקיד' יצוין שפרויקטור א. 'פרויקטור א

מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה , גברת אסתר דומיניסיני, לית שירות התעסוקה"מנכ
לתפקיד אף שאין לו השכלה ' אפשר למנות את פרויקטור אשוועדת האיתור ואף השר סברו ש

ולפיו , 1975-ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) ג(37בהסתמכם על הוראות סעיף , אקדמית
לדעת . ל חברה ממשלתית גם מי שאינו בעל השכלה אקדמית"בנסיבות חריגות מותר למנות למנכ

, פעול לפי הוראות הסעיף האמור בחוק החברותבנסיבות העניין לא ניתן היה ל, משרד מבקר המדינה
' ופרויקטור א, כיוון שהדרישה להשכלה אקדמית צוינה כתנאי סף במודעה שפרסם השירות בעיתון

 . מועמדים אחרים שלא עמדו בדרישת סף זו נפסלו-זאת ועוד . לא עמד בדרישת סף זו

 בעבורה היועץ המשפטי של במכתב שניסח, לית שירות התעסוקה אל השר" כתבה מנכ18.1.04-ב
; "ב"כעולה מהפרוטוקול הוועדה ממליצה על המועמדים הבאים לפי סדר הא"כי , ת"משרד התמ

'  ופרויקטור א14.1.04- המועמדים שרואיינו ב15-שלושה מ: ובמכתב נמנו ארבעה מועמדים
. קידשנמצא מתאים לתפקיד עוד קודם שהשירות פרסם את המודעות בדבר הגשת מועמדות לתפ

לית שירות התעסוקה על "ראוי להדגיש כי בהבאת שמות המועמדים בסדר אלפביתי לא פעלה מנכ
ולפיה על ועדת האיתור לדרג את המועמדים , פי הוראת הנוהל שהיא עצמה השתתפה בקביעתו

אין "לית ש"בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה המנכ. המומלצים לפי מידת כשירותם לתפקיד
 לכל -פגם בכך שוועדת האיתור לא דירגה את המועמדים עליהם המליצה בפני השר כל פסול או 

והוועדה ראתה לנכון להשאיר את הבחירה ביניהם לשיקול , אחד מן המועמדים יתרונות משלו
 כתב אליו כי בתוקף סמכותו לפי 22.2.04-וב, לתפקיד' השר בחר בפרויקטור א". דעתו של השר

ל שירות "הוא ממנה אותו למשנה למנכ, 1959-ט"התשי, סוקה לחוק שירות התע16סעיף 
נבחר בתהליך , שהיה המועמד המועדף על השר מלכתחילה', נמצא כי פרויקטור א. התעסוקה

 .שאינו עולה בקנה אחד עם הנוהל שנקבע

 פנה השר אל 2004בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בוועדת רביבי העלתה כי בינואר  )ב(
השר ציין כי . ל שירות התעסוקה"למשנה למנכ' ביקש לאשר את פרויקטור אר הוועדה ו"יו

הוא בעל זיקה פוליטית אך לאחר שבחנתי את הדבר היטב מצאתי כי הוא בעל כישורים "המועמד 
בישיבה בפברואר אותה שנה מצאה ועדת רביבי ". מיוחדים המצדיקים את מינויו למשרה

ואולם בטרם נשלח אישור , ל שירות התעסוקה"למנכיכול לכהן במשרת משנה ' שפרויקטור א
נודע לה כי אחת מדרישות התפקיד שפורטו במודעה שפרסם השירות בעניין , הוועדה לשר

 2.3.04-ובישיבה ב, בעקבות זאת בדקה הוועדה שנית את המינוי. המשרה הייתה השכלה אקדמית
לאור העובדה שלמועמד אין "בפרוטוקול הישיבה נאמר כי . היא חזרה בה מהחלטתה הקודמת
ובהסתמך על חוות דעתה של היועצת המשפטית לרשות , השכלה אקדמית כנדרש במודעה

מצאה הוועדה שיש מקום לבטל את החלטתה , לפיה נפל פגם מהותי בהליך הבחירה, החברות
 4.3.04-ב". ל שירות התעסוקה"אינו כשיר לכהן כמשנה למנכ"' וקבעה שפרויקטור א, "הקודמת

 . ר הוועדה לשר על החלטת הוועדה האמורה ועל הנימוקים לקבלתה"ודיע יוה

 למתן צו 15ץ" עתירה לבג3.3.04-בד בבד עם בדיקת המינוי האמור בוועדת רביבי הוגשה ב ) ג(
 . ל שירות התעסוקה"למשנה למנכ' על תנאי לביטול הליך מינויו של פרויקטור א

במכתב . על הפסקת עבודתו' שירות לפרויקטור אלית ה" הודיעה מנכ2.5.04-במכתב מ ) ד(
שהועלו בעתירה שהוגשה , נוכח הטענות המועלות באשר לאי תקינות הליכי מינויך"נאמר כי 

__________________ 
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כמו גם עמדתה הנחרצת של פרקליטות המדינה באשר לצדקתן של , לבית המשפט הגבוה לצדק
 ".לא ניתן להמשיך ולהעסיקך בשירות, טענות אלה

)‰ (  È�ÂÈ·2004 ,‡ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙˜ÒÙ‰ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ '‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· , ·˙Î
ÂÈ"˙Â˘¯‰ ¯ ,„"ÔÓ�ÊÂ¯ Ï‡ÂÓ˘ ¯ ,Î�Ó Ï‡"˙Â˘¯‰ Ï ,ÔÙ˘˜Â· Ì¯ÈÓÚ ¯Ó , „¯˘Ó ÈÎ

Ó˙‰"˙ ,‚‰'Ë�ÈÂ16 ˙È˜ÒÚ ˙ÂÓÊÈ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ Ì‰È�È· ÂÓÎÈÒ ˙Â˘¯‰Â 
˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ,ÌÈÎ� ‰Ê ÏÏÎ·Â ; ÌÂÎÈÒ‰ ÈÙÏ ÈÎÂ ˙È�ÂÈÒÈ� ‰ÏÚÙ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚÙÂÈ

 ˙�˘· ‰ÓÈ„˜Ó2004 , Ï˘ ·Èˆ˜˙ ÂÏ ‰ˆ˜ÂÈ ÍÎ Ì˘ÏÂ600,000˘ "Á :200,000˘ " ÔÓÓÈ Á
‚‰'Ë�ÈÂ ,200,000˘ "Â „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó Â�ÓÂÓÈ Á-200,000˘ "˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙Ó Á . ¯Á‡Ó

„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÔÓÂÓÓ ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙˘ , ‰˘ÚÓÏ ÚÈ‚‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ „¯˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ 
Ï-400,000˘ "Á.‡ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù „ÂÓÚÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘‡¯· ÈÎ ÔÈÂˆ ·˙ÎÓ·  '" ıÏÓÂ‰ ¯˘‡

Ó˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È�Ï"˙." 

. 2006 וביולי 2005הגיב לממצאי הביקורת באוגוסט , מר רענן דינור, ת דאז"ל משרד התמ"מנכ
כי היה מעורב במינוי של מר " הסביר מר דינור 2006בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 

כל נגיעתו לכך התמצתה בהבעת דעה ביחס למידת התאמתו של מר שמעון משה ... עון משהשמ
לאחר שהתרשם באופן אישי ". ... וינט'ל הג"בתשובה לשאלה שנשאל על כך על ידי מנכ, לתפקיד

ולאחר ביקורו במרכז לשיקום תעסוקתי בקרית , ובלתי אמצעי מעבודתו של מר משה בתחום
הוא ידע "ש, עוד נאמר בתשובת מר דינור". כן מדובר באיש מתאים וראויואמר שלדעתו א, מלאכי

כי מר שמעון הוא חבר מרכז ליכוד אולם הוא לא נדרש לסוגיה ולא מצא לנכון לייחס חשיבות 
 רק חיווה דעתו -וכאמור , שכן לא היה מעורב בבחירתו, לנתון זה בקשר למינוי לתפקיד הספציפי

וינט כתב למשרד מבקר המדינה 'ל הג"מנכ". חר שהתבקש לכךביחס למועמדותו לתפקיד לא
כאשר עלתה שאלת הפעלת פרויקט בנושא קידום תעסוקה לנכים במסגרת "כי , 2005בדצמבר 

עלה שמו של ראש העיר לשעבר מר שימי שמעון ] הכוונה לרשות לעסקים קטנים[ים "המט
ביו כפרויקטור אפשרי לריכוז ואני הבעתי את דעתי החיובית לג] הכוונה למר שמעון משה[

". וינט חלק בניהול שוטף של הארגון'אין לג...י"איני נוטל חלק במינויים לתפקידים במט... הנושא
הנהלת הרשות מסרה למשרד מבקר המדינה כי לא רואיינו מועמדים נוספים לניהול הפרויקט 

 את התפוקות הצפויות ולא קבעה, וכי הרשות לא התוותה לפרויקט קווי יסוד ויעדים; האמור
". י מר משה עמדו ביעדים שהוצבו"התוכניות שהוגשו ע"לית מסרה בתשובתה כי "הסמנכ. ממנו

תוכנית לפיתוח תעסוקה יזמית לאוכלוסיות "המציא למשרד מבקר המדינה ' יצוין כי פרויקטור א
 .כשנה לאחר התחלת הפרויקט, 2005שתאריכה יולי " ייחודיות

 מסר הפרויקטור שיש לו 2005למשרד מבקר המדינה מיולי ומספטמבר ' אבתשובות פרויקטור 
וינט מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 'ל הג"מנכ. ניסיון עשיר בפעילות עם נכים

וכי על בסיס המידע שהוא מקבל על פעילותו של ,  כי אין הוא משתתף במינויים לתפקידים2005
ניסיון ' בתשובת הרשות נאמר כי לפרויקטור א. דו ומיוזמותיוהוא מרוצה מדרך תפקו' פרויקטור א

בעניין זה ראוי לציין כי הביקורת של משרד מבקר . רב בכל הקשור לשיקום תעסוקתי של מוגבלים
 .ואינה עוסקת בכישוריו של הפרויקטור' המדינה היא על אופן בחירתו של פרויקטור א

__________________ 
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ÈÂ¯Ù ÌÚ ‰¯˘˜˙‰ ˙Â˘¯‰˘Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‡ ¯ÂË˜ '„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‰È‰ ‡Â‰ ,
Ó˙‰ ¯˘ Ï˘ Â˙‚ÏÙÓ „ÚÂÓ Â˙Â‡·"Ê‡„ ˙ ,Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ , ÌÂ˜Ó ÏÚ „„ÂÓ˙‰ Û‡Â

„ÂÎÈÏ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ·17·‚�‰ ¯ÂÊ‡·  . ˙Â˘¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰Î˘Ó� ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÚ. 

2 . ·  ¯ Â Ë ˜ È Â ¯ Ù' : בפרק )' פרויקטור ב-להלן (הרשות התקשרה עם מר יצחק מיכאלי 
עידוד התעסוקה בקרב האוכלוסייה : " לשם ניהולם של שני פרויקטים1.9.04-28.2.05הזמן 

להלן " (שילוב עסקים קטנים מהמגזר הלא יהודי כנותני שירותים במיקור חוץ"ו" הבדואית בצפון
ח בחודש וכללה " ש27,000-העלות החודשית של ההתקשרות עמו הגיעה לכ).  סקר מיקור חוץ-

והעלות הכוללת של ההתקשרות ; ל"טלפון נייד והחזר הוצאות דלק ואש, שכירת רכבמימון 
הרשות שומרת לעצמה את הזכות "בהסכם ההתקשרות עם הפרויקטור כי . 160,000-הסתכמה בכ

 ".בכל עת על פי שיקולה הבלעדי, וכפועל יוצא את העסקתך, להפסיק את הפרוייקט

היה אמור ' שפרויקטור ב, אוכלוסייה הבדואית בצפוןהפרויקט לעידוד התעסוקה בקרב ה ) א(
' פרויקטור ב. ת היה אמור לממנו"ומשרד התמ, 18הופעל בעקבות החלטת ממשלה בנדון, לנהל

ובמהלכו גיבש לפרויקט תכנית עבודה , 2004בספטמבר , עסק בפרויקט זה חודש אחד בלבד
והפרויקטור הועבר , וא הופסקמאחר שהמשרד לא העביר את התקציב לפרויקט ה. כללית ביותר

ברשות לא נמצא כל דיווח של פרויקטור . לעבוד בסקר מיקור חוץ שהרשות הייתה אמורה לממנו
התקשרה ' לפני ההתקשרות עם פרויקטור ב. על עבודתו בחודש הראשון של התקשרותה עמו' ב

הפרויקטור לית הרשות הסבירה ש"סמנכ. הרשות עם חברת סקרים לשם ביצוע סקר מיקור חוץ
הסקר הושלם .  להשתתף בסקרואצל מפעלים שסירב" לפתוח דלתות"צורף לעבוד עם החברה כדי 

 , עד מועד סיום הביקורת, עלות הסקר הגיעה. 2004ומסקנותיו הוגשו לרשות בדצמבר 
ח שולמו " ש140,000-ח שילמה הרשות לחברת הסקרים וכ" ש40,000: ח" ש180,000-לכ

 ".פותח דלתות"דו כלפרויקטור בעד תפקי

 1.9.04-ההתקשרות עמו הייתה אמורה להימשך מ', לפי ההסכם שנחתם עם פרויקטור ב ) ב(
המשיך הפרויקטור לקבל שכר , 2004ואולם אף שהסקר הושלם כאמור בדצמבר . 31.12.04עד 

ברשות לא נמצאו מסמכים המעידים על השירותים שסיפק לה . 2005מהרשות עד סוף פברואר 
במסמכי הרשות נמצא מכתב המאריך את . יקטור בחודשיים שלאחר השלמת הסקרהפרו

ולגבי חודש ; אך לא נאמר בו במה יעסוק, 2005עד סוף ינואר ' ההתקשרות עם פרויקטור ב
המשיך להחזיק ברכב ' בביקורת נמצא גם שפרויקטור ב. פברואר גם לא נמצא מכתב הארכה

 .לאחר תום העסקתו בהששכר על חשבון הרשות במשך כמה ימים 

)‚ ( · ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ' ÊÎ¯Ó· ¯·Á ‰È‰ ‡Â‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·Ï
„ÂÎÈÏ‰ ,Ó˙‰ ¯˘ Ï˘ Â˙‚ÏÙÓ „ÚÂÓ Â˙Â‡·"Ê‡„ ˙ ,Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ . 

__________________ 

. ר המזכירות" חברים ובראשה עומד יו95 מונה מזכירות הליכוד 2005מינואר , לפי חוקת הליכוד 17
ל התנועה ואת מנהלי האגפים "את מנכ, ר התנועה"על פי הצעת יו, תפקידי המזכירות הם לבחור

להנחות אותם ולפקח עליהם במילוי , ומי פעילותםלהגדיר את סמכויותיהם ואת תח, המקצועיים שלה
. מכאן שלחברי מזכירות הליכוד תפקידים חשובים והשפעה רבה על פעילות המפלגה. תפקידם

 .2004הבחירות האחרונות למזכירות הליכוד התקיימו בנובמבר 
-2004 לגבי תכנית לפיתוח היישובים הבדואיים בצפון בשנים 27.1.04- מ1403החלטת הממשלה  18

2005. 
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ת היא שהמליצה "ל הרשות מסר בתשובה למשרד מבקר המדינה כי הנהלת משרד התמ"מנכ
וכי לא רואיינו מועמדים נוספים לניהול הפרויקטים ', טור בלרשות לשכור את שירותיו של פרויק

הנהלת משרד " כי 2005ת מסר בתשובתו מאוגוסט "ל משרד התמ"מנכ. שהפרויקטור הועסק בהם
 ".ת לא הייתה מעורבת בהליך בחירת הפרויקטור"התמ

ם לית מסרה לנציגי משרד מבקר המדינה בשיחות שקיימו עמה כי לא ראיינה מועמדי"הסמנכ
אולם במכתב למשרד מבקר המדינה . עסק בהם' נוספים לניהול שני הפרויקטים שפרויקטור ב

הביקורת העלתה כי מקצת .  היא חזרה בה מדבריה ומסרה כי ראיינה שמונה מועמדים2005מיולי 
לית הועסקו בפרויקטים של הרשות בתפקידים אחרים חודשים מספר "המרואיינים שציינה הסמנכ

 .'בהעסקת פרויקטור בקודם שהוחל 

3 . ‚  ¯ Â Ë ˜ È Â ¯ Ù': החל לספק את שירותיו ) ' פרויקטור ג-להלן ( מר יעקב פדידה
". העברת עסקים קטנים ממרכז טבריה לאזור מסחרי חדש בעיר" ועסק בפרויקט 1.6.04-לרשות ב

והחשבוניות שהגיש לרשות מלמדות שבבעלותו חברה העוסקת , הפרויקטור מתגורר בטבריה
הרשות .  הפסיקה הרשות את העסקתו2005בסוף יולי .  פרויקטים השוכנת במעונו הפרטיבקידום

יצוין כי . ח" ש196,000-ובסך הכול כ, ח בחודש" ש14,000-עבור שירותיו כ' שילמה לפרויקטור ג
 את חשב 2004ל הרשות ביוני "הנחה מנכ, הסכם למתן שירותים' אף שלא נחתם עם פרויקטור ג

רויקטור לפי חשבוניות שימסור לו ולחייב בסכום התשלום את הסעיף התקציבי הרשות לשלם לפ
 .של הפרויקטים

)‡ ( ‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ' ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙· ‰È‰ ‡Ï Â· ˜ÒÚ
 ˙�˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰2004 . ˙Ï‰�‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ˙Â˘¯‰ ˙Ï‰�‰

Ó˙‰ „¯˘Ó"‡ ¯ÂÎ˘Ï ‰Ï ‰ˆÈÏÓ‰˘ ‡È‰ ˙ Â�ÈÈ‡Â¯ ‡Ï ÈÎÂ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È�Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„ÓÚÂÓ .‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ Â‡ˆÓ� ‡Ï ˙Â˘¯· ' Ì‚Â

„È˜Ù˙Ï Â˙Ó‡˙‰ ‰˜„·�˘ ÌÈ‡¯Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ‡Ï. 

Î�Ó"‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯È·Ò‰ ˙Â˘¯‰ Ï '" ˘È‡ Â�È‡ ÔÎ‡
Â˙ÏÎ˘‰· ÔÏÎÏÎ Â‡ ‰ÈÓ„˜‡ ,ˆÏ Í‡ ‰ÏÎ˘‰ ‰˘¯„� ‡Ï ˜ÒÚÂ‰ Â· Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ Í¯Â

˙È‡Ó„˜‡ . Ï˘ Ì˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ¯ÈÎÓ ¯˘‡ Ì„‡ ˘¯„� ‰È¯·Ë· Ë˜ÈÂ¯ÙÏ
ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ , ˙ÏÂÎÈÂ ‰˘È‚ ÏÚ· Ì„‡Â'˙Â¯·Á˙‰ ' ÌÈ˜ÒÚ‰ ÈÏÚ·Ï

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· ÏÈÚÙ‰ÏÂ „„ÂÓ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ì˙È‡˘ ‰È¯·Ë ¯ÂÊ‡· ÌÈ�Ë˜‰." 

 שהנהלת המשרד לא הייתה מעורבת בהליך 2005ת מסר בתשובתו מאוגוסט " התמל משרד"מנכ
ת סיירו עם "ל הרשות ועובד בכיר במשרד התמ"מנכ. 'חוץ מפרויקטור א, בחירת הפרויקטורים

במהלך הסיור התברר כי העובד הבכיר . נציג משרד מבקר המדינה באזור הפרויקט בטבריה
 .והוא שפיקח על עבודתו' ו של פרויקטור גבמשרד הוא שהמליץ לרשות על העסקת

)· ( ‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ Â˙„Â·Ú ˘„ÂÁ· 'Â˙„Â·Ú ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÎ ˘È‚‰ ‡Ï ‡Â‰ .
¯˙ÂÈ· ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÁÂÂÈ„ ˘È‚‰ ‡Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ· , ÏÚ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‰È‰ ‡Ï˘

‰È˙Â˜ÂÙ˙Â Â˙„Â·Ú Û˜È‰ .Ò È�˘ ÌÈÈ˜ ‡Â‰ ÈÎ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯ÒÓ ÂÈÁÂÂÈ„Ó ÌÈÈ�˘· ÌÚ ÌÈ¯ÂÈ
Ó˙‰ ¯˘"˙ : ÈÏÂÈ· „Á‡‰2004 ,Ï‡ ˙ÈÈÏ„ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡·-ÏÓ¯Î , ¯·ÂË˜Â‡· ¯Á‡‰Â

‰�˘ ‰˙Â‡ ,˙ÈÏÈÚ ˙¯ˆ�·Â È¯ÂÙÈˆ· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡· . ÌÈË¯Ù ˙Â˘¯‰ ÈÎÓÒÓ· Â‡ˆÓ� ‡Ï
‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ÏÚ , ÊÎ¯ÓÓ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ ˙¯·Ú‰ ÔÈ·Ï Ì�È· Â‰˘ÏÎ ¯˘˜ ˘È˘ ‰‡¯� ‡ÏÂ

 ¯ÈÚ· ¯Á‡ ¯ÂÊ‡Ï ‰È¯·Ë-ÈÂ¯Ù‰ ‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ Â¯Î˘� Â�È‚·˘ Ë˜'. 
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ובו פירוט של הפגישות שקיים , להכין דוח חודשי' ל הרשות לפרויקטור ג" הורה מנכ2005בינואר 
נמצא שהדיווחים שהגיש . ולצרפו לחשבונית שיגיש לרשות לתשלום, ושל מספר שעות עבודתו

 פורטו בהם המקומות ששהה בהם שכן, הפרויקטור בעקבות ההנחיה האמורה היו חלקיים בלבד
ושמות ) שהוא כאמור גם מעונו, לשכת השר בירושלים או משרדו בטבריה, כגון המשרד בחיפה(

אולם לא היה בהם מידע על תרומתן של הפגישות , )ת"כגון עוזר שר התמ(האנשים שנפגש עמם 
 עד 2004בר מאמצע דצמ(עיון בדיווחיו של הפרויקטור העלה שבמשך חודש אחד . לפרויקט

 .הוא עבד תשעה ימים בלבד) 2005אמצע ינואר 

מועד סיום  (2005ל הרשות מסר לנציגי משרד מבקר המדינה בשיחות שקיימו עמו כי עד יולי "מנכ
רשימות של עסקים המוכנים להתפנות או פירוט , לא היו לפרויקט תפוקות כגון תכניות) הביקורת

 2005הופסקה בסוף יולי '  כי עבודתו של פרויקטור גל הרשות נאמר"בתשובת מנכ. של עלויות
 ".אי יכולת לעמוד ביעדי הפרויקט"עקב 

)‚ ( ‚ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù Ì‚˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ '„ÂÎÈÏ‰ ÊÎ¯Ó ¯·Á ‡Â‰ , Â˙‚ÏÙÓ „ÚÂÓ Â˙Â‡·
Ó˙‰ ¯˘ Ï˘"Ê‡„ ˙ ,Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ ,„ÂÎÈÏ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ· ÌÂ˜Ó ÏÚ „„ÂÓ˙‰ Û‡Â19 ¯ÂÊ‡· 

ÌÈ˜ÓÚ‰Â ÏÈÏ‚‰. 

 

✩ 
 

È‡ˆÓÓ‰Ó Ì˙ÏÚÙ‰·Â ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ Ì
ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ÂÏÙ� . ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯˘Ï ˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰˜ÈÊ‰ ÛÂ¯Èˆ· ÂÊ ‰„·ÂÚ

ÌÈ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ÈÁ· ÒÈÒ·· Â„ÓÚ ÌÈËÈÏÂÙ . ‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ¯˘‰ ıÚÂÈ Ï˘ Â˙·Â˘˙·
 ¯‡Â�È ÛÂÒÓ2006‰·Â‚˙ Ë¯ÓÏÂ‡ ¯˘Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯Ó‡� Î�Ó Ï˘ Â·˙ÎÓ· ‰‡·Â‰˘ ˙ÙÒÂ� " Ï

 ËÒÂ‚Â‡Ó „¯˘Ó‰2005) ÏÈÚÏ ‰¯ÎÊÂ‰˘ .( 

נציב שירות , משרד מבקר המדינה הביא את ממצאי הביקורת לידיעת היועץ המשפטי לממשלה
 .ל"המדינה והחשכ

כי בכוונתו לבחון , 2006בעקבות זאת הודיע משרד המשפטים למשרד מבקר המדינה בפברואר 
, ת האפשריות לתיקון הליקויים שהתגלו ולסגירת הפרצות במנגנוני הפיקוחאת הדרכים המשפטיו

בתשובת נציבות שירות המדינה מינואר אותה שנה . ככל שהדברים נוגעים לתחומים שבאחריותו
ל מפברואר אותה שנה נאמר כי "בתשובת החשכ. נאמר כי אין לנציבות כל נגיעה לפעולות הרשות

ית לעידוד עסקים קטנים שפעילותה ממומנת במלואה מכספי מאחר שהרשות היא זרוע ממלכת
מן הראוי שיתקיימו בה העקרונות העומדים ביסוד המכרז הציבורי והדינים המחייבים , ציבור

 .שוויוניות ותחרותיות, ביצוע התקשרות ללא שיקולים זרים

 

__________________ 

 . 17ראו הערה  19
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✯ 
 

 Ï‡¯˘È· ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ) ÔÏ‰Ï-˙Â˘¯‰  (ÈÏ· ‡È‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙·
‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó Ï˘ , ‰˜ÂÒÚ˙‰Â ¯ÁÒÓ‰) ÔÏ‰Ï-Ó˙‰ „¯˘Ó "˙ ( ˙Â˘¯‰ ·Èˆ˜˙ ÏÎÂ

„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· Â¯Â˜Ó .Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÚÂ¯Ê ‡È‰ ˙Â˘¯‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡" ˙�ÂÎ˙Ó‰ ˙
„¯˘Ó‰Ó ˜ÏÁ ‰��È‡ ˙ÈÓ˘¯˘ ‰˙ÂÓÚ Ï˘ ‡È‰ ‰Ï˘ ˙È�Â‚¯‡‰ . ‰„ÈÁÈ ˙Â˘¯‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡

„¯˘Ó‰ Ï˘ ,Ï˘ ÌÁÂ˜ÈÙÏ ‰�Â˙� ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰" ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ " ˙Â¯È˘· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰
‰�È„Ó‰ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ì‰·Â ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯˘ ·Èˆ�. 

¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ‰‡ÂÏÓ· ˙�ÓÂÓÓÂ ˜‰·ÂÓ È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ ˙ÏÚ· ‡È‰ ˙Â˘¯‰˘ ¯Á‡Ó , ˙ÏËÂÓ
¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ÔÂÓ‡ ˙·ÂÁ ‰ÈÏÚ , ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ�È„‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚÂ

È˘ ‡ÏÏÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜ ,ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÏÂ˜È˘ ˙Â·¯Ï . ÈÎ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡Â
˙ÈËÈÏÂÙ ‰˜ÈÊ ÈÏÚ· ÌÈ˘�‡ Ï˘ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ�ÈÓÏ ‰ÏÂÚÙ ¯Î ‰˘ÓÈ˘ ˙Â˘¯‰ ,Â�ÈÈ‰ ,

Ó˙‰ ¯˘ Ï˘ Ê‡„ Â˙‚ÏÙÓÏ"Ê‡„ ˙ ,Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ ¯Ó , ˙ÙÈ˜ÚÏ ÁÂ� ÏÂÏÒÓÂ" È¯ÓÂ˘
ÛÒ‰ ."Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙ÂÓ¯Â�Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰· ‰ÏÚÙ ˙Â˘¯‰È¯Â· , ÏÚ ‚Â‰�Ï ‰˙Â‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰

ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ , ÔÈ˜˙ ‡Ï ÍÈÏ‰˙· ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ Ì‰· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‰ÏÈÚÙ‰
È�ÂÈÂÂ˘ ‡ÏÂ ,¯˘‰ Ï˘ Â˙‚ÏÙÓÏ Ì˙·¯˜ ‰‡¯�Î ‰˙ÈÈ‰ ˙ÈÊÎ¯Ó‰ Ì˙ÏÂ‚ÒÂ. 

‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ , ˙˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰Â ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ�
˙�ÂÎ˙Ó‰ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡‰  , ˙ÙÈ˜Ú ˙‡ ˙¯˘Ù‡Ó‰"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘" , ÏÚ

 ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÈÏ‰�ÓÂ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÏ˘Î‰
Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰· ÌÈ¯ÈÎ· ‰· Â˘Ú˘" Â˙‚ÏÙÓÏ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï È„Î ˙

Ë¯ÓÏÂ‡ „Â‰‡ Ê‡„ ¯˘‰ Ï˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÚÙÂ˙ Ì‡ ˜Â„·Ï Ì‰ÈÏÚ ÂÏÚÂ‰˘ ‰Ï‡Ï
‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÈÙÒÎÓ ˙Â�ÓÂÓÓ‰ ˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚ· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙¯Â˜È·· , ÔÎ Ì‡Â- ÏÂÚÙÏ 

Ô¯Â‚ÈÓÏ. 
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