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  עיריית ירושלים

  

  

אריאל לתרבות, חברה, חינוך,  העירונית החברה
  רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ

  תקציר

  רקע כללי

) לפקודת 30(249סמכותה לפי סעיף  מתוקףהעירייה),  -עיריית ירושלים (להלן 

את החברה  2002, הקימה בשנת פקודת העיריות) - [נוסח חדש] (להלן  העיריות

 - העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ (להלן 

החברה או חברת אריאל או אריאל) כחברה עירונית, אשר רוב מניותיה מוחזקות 

דירקטוריון  ריחבועם  ,בידי העירייה. החברה הוקמה כחברה ללא כוונות רווח

 משרדי ונציגי בעירייהעירייה, מנהלי אגפים ה חברים במועצתהחברה נמנים 

  .ממשלה

החברה מהווה זרוע ביצוע  .הן מטרות ציבוריות אריאל תמטרות הקמתה של חבר

אחראית לייזום, להפקה ולביצוע של אירועי תרבות, אמנות  והיאשל העירייה 

ת ולפעילות לשיפור חוצות העיר. לחברת וספורט בחוצות העיר, לעידוד תיירו

נוסף והוא מתן שירותי כוח אדם מקצועי לעירייה:  מרכזיאריאל תחום התמחות 

החברה מעסיקה עובדים זמניים הנותנים שירותים לפעילויות שונות של אגפי 

  ם.הרכיוהעירייה בהתאם לצ

  

  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את תפקודה של החברה  2014מרץ  -  2013יולי  בחודשים
העירונית אריאל. בביקורת נבדקו היבטים בסדרי המינהל התאגידי של החברה. 

אירועי  ה שלקידום והפק -כמו כן נבדקו תחומי הפעילות המרכזיים של החברה 
  לעיריית ירושלים.  אדםתרבות בירושלים ואספקת שירותי כוח 

דירקטוריון החברה;  כיו"רהביקורת כיהן ראש העירייה, מר ניר ברקת,  הלךבמ
  ר ציון תורג'מן כמנכ"לה.מ כיהן הביקורת של ובמהלכה החברה הקמת מאז
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  הליקויים העיקריים

 

  ותחומי פעילותהדירקטוריון החברה 

העירייה , אשר מונו על ידי מועצת באריאל דירקטורים 15 כיהנו 2013-2012 בשנים
ועל ידי משרדי הכלכלה והחינוך

1
לתקנון  בניגוד היהנמצא כי הרכב הדירקטוריון . 

  .2006- תשס"והיה בתאגיד עירוני), יתקנות העיריות (נציגי העירלו החברה

 בלבד דירקטוריות ארבע כיהנו 2013 לשנת אריאל חברת של הדירקטוריון בהרכב
דירקטורים 15 מתוך

2
 נציג אף כיהן לא אריאל חברת בדירקטוריון כי נמצא עוד. 

 ירושלים העיר מאוכלוסיית משלישעל פי שיותר  אף זאת ,הערבית האוכלוסייה של
ערבית היא

3
.  

 בדוחות לדון מנת על בלבד בשנה פעם להתכנס נוהגתשל החברה  הביקורת ועדת
 למבקר נושאים הצעתבו ליקויים איתור. הוועדה לא עסקה בהחברה של הכספיים

 על אישורה הטעונות ועסקאות פעולות אישורב אף לאו ,לבדיקהשל החברה  הפנים
  .החברות חוק פי

 כוחניהול בעיקר פעילותה של החברה מתמקד בהפעלת מיזמי תרבות בירושלים ו
 השנים עם שנוספו התפקידים, זאת עם. החברה בתקנון כמצוין העירייה עבור אדם

 הפעלת עם יחד הישחי ברכת הפעלת כדוגמת, אחריות תחומי של בליל יצרו לחברה
 ועובדיה החברה בידי שלא בכולם יש ניכר אשר, שואה ניצולי זכויות למיצוי מטה

  .לטפל והכלים המומחיות

  

__________________ 

 ממשלה ממשרדי נציגיםהללו יכללו " כי בדירקטוריון הציבור נציגי לגבי מצויןחברת אריאל  בתקנון   1
החינוך, משרד  משרדנקבע גם כי תקנון ב ".החברה הוקמה לשמם אשר לנושאים וזיקה קשר להם שיש

 התרבות משרד(כיום  והספורט התרבות המדע ומשרדהכלכלה)  משרדהעבודה והרווחה (כיום 
 . אחת במניה מהם אחד כלבחברת אריאל,  במניות יחזיקו) והספורט

 ריון, קובע שיש לתת ייצוג הולם לנשים בדירקטו1951- "אהתשי, האישה זכויות שיווי לחוקג 6 סעיף   2
, המינים אחד לבני יתר משקל מתן המצדיקות מוכחות נסיבות היעדר. בפסיקה נקבע כי בציבורי גוף של
 .ולגברים לנשים שווה ייצוג מתן יבכמחי" הולם"ביטוי  לפרש יש

  .מכון ירושלים לחקר ישראל, ÌÈÏ˘Â¯È ÍÈÈ Â˙  ÏÚ 2011  - ÈÂ È˘ ˙ÂÓ‚ÓÂ ÌÈÈ˜ ·ˆÓ, קורח 'חושן, מ 'מ   3
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  ניהול כוח אדם

 באמצעות אדם כוח העסקת לנושא עקרונות 1994 בשנת אימצה ירושלים עיריית
 שירותים קניית באמצעות בעירייה המועסקים עובדים העקרונות, פי על. גורמי חוץ

זמן קצובים.  פרקיבפרויקטים מחוץ למטה העירייה ול יועסקועובדים זמניים ו יהיו
אריאל המועסקים בתפקידי  של םעובדי יש, אלה עקרונות אימוץכי למרות  נמצא

   ויש עובדים המועסקים לפרקי זמן ממושכים. מטה בעירייה

אלא עובדים זמניים על פי  ,מוגמרשירות אינה מספקת לעירייה  אריאל חברת
 עלהזמנת השירות מאריאל  כי נראההצורך המשתלבים באגפי העירייה השונים. 

כוח האדם, היא למעשה הזמנת  בגיוסהעירייה בפועל ומעורבותה של העירייה  ידי
כל דבר אריאל משמשת כלפי העירייה כחברת כוח אדם ל חברת כן עלכוח אדם. 

וק העסקת עובדים על ידי , ומשמעות הדבר היא שיחולו על אריאל הוראות חועניין
  חוק קבלני כוח אדם). - (להלן  1996-קבלני כוח אדם, התשנ"ו

  

  התקשרויות -אירועי תרבות 

הקמתה ניתן למנות את  מאזהפיקה חברת אריאל שבין האירועים הגדולים 
 הלילה אבירי פסטיבלחוצות היוצר), פסטיבל האור,  - פסטיבל חוצות היוצר (להלן 

, 1הקרח, מופע הפורמולה  עיר פסטיבלפסטיבל האבירים),  - (להלן  העתיקה בעיר
אירועים  באלה כיוצאלמדינת ישראל, מופעים בברכת הסולטן, ו 60-אירועי ה

  העיר.ופסטיבלים מגוונים ברחבי 

לאורך שנים עם אותם הגורמים באמצעות מכרזים, פטורים  התקשרההחברה 
 כי נמצא עוד. המשך להתקשרויות בחוזים אפשרויות מימוש באמצעות אוממכרז 

 הייתה לא אריאל חברת של המכרזים ועדתשל  ספקיםה רשימת הביקורת במועד
  . מלאה ולא הייתה מעודכנת

הועסקו המפיק  2013- ו 2012בשנים  האביריםכי במסגרת ההכנות לפסטיבל  נמצא
וזאת עוד טרם אושרו ההתקשרויות  ,האמנותי והמפיק הטכני על ידי חברת אריאל

עמם בוועדת המכרזים של החברה. עוד נמצא כי המפיק הטכני של פסטיבל 
למרות  ,לפסטיבל טכני ציוד במכרז לאספקת כמשתתף הצעה הגיש, האבירים

 אישרה אשר, החברה של המכרזים ועדת. עצמו המכרז בניסוח מעורב היהש
 פסול כל ראתה לא, הטכני כמפיק העסקתו הארכת את ישיבה אותהב יותר מוקדם
  .אחר מציע זכה במכרז .הטכני הציוד לאספקת בהצעתו ודנה בעניין
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  1מופע הפורמולה  -אירועי תרבות 

 אריאל שחברת הרעיון את ירושלים עיריית ראש העלה 2012 שנת בתחילת  .1
במסלול  מרוץ לקיים ניתן לא כי שהוברר לאחר. בעיר מכוניות מרוץ תפיק

עלות הוחלט להסתפק במופע ראווה.  -לרגלי חומות העיר העתיקה  - המוצע 
 2012כבר במאי מיליון ש"ח. נמצא כי  15- המופע הסתכמה בסופו של דבר בכ

גם  - (להלן יחדיו  כמפיקות האירוע ובימות במה עיצוב החברותשימשו בפועל 
חלו העירייה ואריאל ה 2013פברואר . עם זאת, רק בהמפיקים או היזמים)

לפעול לשם הסדרה פורמלית של ההתקשרות עם החברות האמורות לצורך 
  . קידום האירוע

 מציגים אריאל ובחברת בעירייה ההחלטות קבלת וסדר הפעולות השתלשלות  
 על. לא ראויה ולהעדפה המכרז חובת קיום- לאי כבד חשש המעלה קשה התמונ
 בירושלים הפורמולה מיזם את וקידמה פעלה במה עיצוב חברת כי נראה פניו

 מוגמרת כעובדה ועמדו בוצעו אלה שהתקשרויות ולאחר ,העירייה עם בשיתוף
 החברות עם שלהן ההתקשרות את לקדם אריאל ובחברת בעירייה החלו

  .מוסדר באופן האמורות

עלה בידי ועדת המכרזים של אריאל לאתר מומחה מתאים אשר יחווה  משלא  
דעתו באשר לשאלת היותן של החברות הנ"ל בגדר "ספק יחיד", לצורך פטור 

ליועץ המשפטי שלה בבקשה למצוא פתרון  2013ממכרז, פנתה החברה במרץ 
משפטי אחר שיאפשר התקשרות עמן ללא מכרז. פתרון כזה נמצא בדרך של 

אף שאין לו  - יזם משותף" להפקת האירוע שלא למטרות רווח הקמת "מ
  אחיזה חוקית בנורמות החלות על מכרזי העירייה ואריאל. 

תקנות חובת  -(להלן  1993- , התשנ"גהמכרזים חובת בתקנות הנדרש למרות  
 סכום ממקורותיהם יתרמו האירוע מפיקי ולפיו ,משותף מיזם לגביהמכרזים), 

. בהצעות התקציב חולקו הדבר לא נעשה, המיזם עלות ממחצית נמוך שאינו
, המפיקים וביןההכנסות לטובת המיזם באופן מלאכותי בין חברת אריאל 

  .הפורמולה מיזם לטובת הכנסות כל תרמו לא אלה חברות ובפועל

 על ובהישען ,ומובנה שיטתי שאינו באופן נעשה המופע של התקציב תכנון  .2
 הסברים ובהם מסמכים נמצאו לא. במהרה שהתבדו מבוססות לא הנחות

 מבקר משרד לנציגי שניתנו בהסברים גם. התקציב תכנון נשען עליהםש והנחות
  .הדרוש את להבהיר כדי היה לא המדינה

המיזם המשותף אמורה הייתה חברת אריאל לפקח על הניהול הכספי  במסגרת  
אסמכתאות  הכולל של הפרויקט. ואף על פי כן, במסמכי אריאל לא נמצאו

למעקב אחר הכנסות אלו, למעט דוח מכירת כרטיסים. רק בעקבות בקשות 
אריאל נתונים בדבר הכנסות מחוזרות של משרד מבקר המדינה נתקבלו 

מחסויות, אלא שאף הם היו חלקיים וללא אסמכתאות. נמצא כי לפחות נותנת 
  אריאל. מחסות אחת נשמטה מהמידע שנמסר 
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אנונימיות שימשו חלק ממקורות התקציב למופע: כבר בדיון בלשכתו  תרומות  
ציין ראש העירייה כי התקבלה תרומה בסך מיליון דולר;  2012בספטמבר 

בלשכת ראש העירייה עלה כי מנכ"ל חברת  2013מפרוטוקול דיון מאפריל 
מיליון  1.65עיצוב במה דרש שראש העירייה ידאג למקור כספי נוסף בגובה 

ש"ח
4

; ראש העירייה, שאמר באותו דיון "אני לא רוצה שהיזם יפסיד ולו 
הועברה למפיקים דרך קרן וזו גייס תרומה נוספת על סך מיליון ש"ח  ,שקל"

  ירושלים. 

 חברת של חלקה כי הוסכם למפיקים אריאל חברת בין ההתקשרות בחוזה  
 הצגת כנגד ורק אך למפיקים ישולם המשותף המיזם בהוצאות אריאל

 האירוע הפקת רכיולצ שהוציאו זהה הוצאה על המעידים ידם, על מסמכים
) 30(3 בתקנה לקבוע בניגוד רווחים יופקו שלא מנת על, המשותף במיזם

 המדינה מבקר למשרד שהוצגו האסמכתאות בין. המכרזים חובת לתקנות
 בנקאית העברה נמצאה המופע את שביצעה הזרה לחברה תשלומים כהעברות

 למופע קשר לה ואין רכבות דגמי בשיווק בכלל העוסקת ,אחרת זרה לחברה
  .הפורמולה

 על נתונים אריאל חברת בפני המפיקים הציגו האירוע קיום לאחר כי נמצא עוד  
 אריאל חברת חשב אישר בדיקה לאחר. בקירוב ח"שמיליון  15.3 בסך הוצאות
 ידי על שהוצגו ההוצאות ששאר כיוון, בלבד ח"שמיליון  13 בגובה הוצאות

 חברת הנפיקה התשלומים שאר אישור לצורך. בחשבוניות גובו לא המפיקים
 בגובה הפורמולה בפרויקט שירותים בעצמה נתנה לפיהש הצהרה במה עיצוב

 בתשלומי חלקה מילוי אושר זו הצהרתה סמך ועל ,ח"שמיליון  2.3-כ של
  .המשותף המיזם

 רשויות של דרישה עלתה הזרה לחברה המופע עבור התשלום העברת במעמד  
 החליטה העירייה, זאת בעקבות. התשלום על מס לשלם אריאל מחברת המס

 לתשלוםעל מנת שזו תעבירם  במה לעיצוב האמורים הכספים להעביר את
 הייתה לאמטרת ההחלטה חשש ממשי ש המעורר באופן, הזרה לחברה ישירות

  המס. מתשלום להימנע אלא

של החברה הזרה שביצעה את המופע, נדרש היה  2013 על פי מכתבה מאפריל  .3
מסוג אחד,  (בטונדות) לתחום את מסלול המופע משני צדדיו במחסומי בטון

 בהם קהל יכול לצפות באירוע. שמטרים, באזורים  6שהנו מוצר מדף באורך 
פרסמה חברת אריאל מודעות בדבר מכרז פומבי לעבודות ייצור  12.5.13-ב

טון מכספי תקציב עירוני (תב"ר). במכרז, אשר את התנאים ואספקת מחסומי ב
לו, כמפיקת האירוע, גיבשה ועיצבה חברת עיצוב במה, התבקשו ספקים להגיש 

כולם שונים מאלה שביקשה  -  הצעות מחיר לארבעה סוגים של מחסומי בטון
  .עצמה במה עיצוב חברת - החברה הזרה. למכרז ניגשה רק חברה אחת 

__________________ 

 יש להבחין בין תרומה זו (מיליון ש"ח) ובין התרומה בסך מיליון דולר הנזכרת קודם לכן. התרומה על   4
  דולר תוצג להלן במרבית המקרים בש"ח על פי ערכה במועד הרלבנטי.  מיליון סך
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הדיון בהצעה היחידה שהתקבלה, הציגו נציגי חברת אריאל והיועצת  במסגרת  
 הדברים הצגת לאחר. נכונים לא נתונים המכרזים ועדת בפניהמשפטית שלה 

 אספקת לצורך במה עיצוב חברת עם ההתקשרות את הוועדה אישרה בפניה
 עיצוב של במכרז זכייתה אישור לאחר ימים שמונה, 28.5.14-ב. מחסומי הבטון

 ביקשה הזרה החברה כי אריאל לחברת במה עיצוב חברת"ל מנכ הודיע, מהב
 בשונה טרים,מ 6 באורך בלבד אחד מסוג מחסומי בטון לפרוש מהמפיקים

 הזרה החברה של במכתבה כבר למעשה עלתה זו דרישה. המכרז מתנאי
 340 ורכשה לשינוי הסכימה אריאל חברת. בטרם הדיון במכרז 2013 מאפריל

  "ח.שמיליון  2.3-כ של בסך האמור מהסוג בטוןמחסומי 

 הייתה המופע מסלול לתיחום שנדרשו בטוןהמחסומי  של השנייה המחצית את  
 שכירת. הכולל המשותף המיזם מתקציב במה עיצוב חברת לשכור אמורה

 רכשה ממנהש מחסומי בטון לייצור החברה מאותה נעשתה בטוןהמחסומי 
התשלום  כי נמצא. המכרז במסגרת העירייה עבורמחסומים ה את במה עיצוב

עבור שכירת מטר מחסום בטון ליומיים היה כמחצית מהתשלום עבור רכישת 
  מטר מחסום בטון.

  

  העיקריותהמלצות ה

 נקבע אשר באיזון לפגוע עלול בתקנון הקבוע המפתח פי על שלא ציבור נציגי מינוי
 שווה כוח -  והציבורי העירוני, הפוליטי -  מהדרגים אחד לכל לתת במטרה בתקנון

יחדיו  לפעול והחינוך הכלכלה ומשרדי ירושלים עיריית על. בדירקטוריון בהצבעות
 ייצוג מתן עליחדיו  להקפיד וכן, החברה בדירקטוריון חברים של מאוזן לייצוג
 לפעול עליהם, כן כמו. ובוועדותיו אריאל בדירקטוריון המינים שני לבני הולם

  .אריאל חברת בדירקטוריון הערבית האוכלוסייה בני של ייצוגם לקידוםיחדיו 

 של בהשגתה רבה חשיבות ישנהשל החברה  פניםה ולמבקר ביקורתה לוועדת
 שוועדת לכך לפעול אריאל חברת על. התקין ובניהולה בחברה אפקטיבית ביקורת

 הנוגע שנתי-חד לדיון מעבר ,אפקטיבית לביקורת ראוי כלי תשמש הביקורת
  .החברה של הכספיים לדוחותיה

המפיקה אירועי תרבות רבים ומתקשרת עם ספקים ונותני  ,חברת אריאל על
, יםילהקפיד על מתן הזדמנות שווה לכלל המציעים הפוטנציאל ,שירותים רבים

תקנות הקבועים בבפטורים ממכרז  השימוש .בפטור ממכרזולצמצם התקשרויות 
  .ל הוא פסול ואין לו מקוםחובת המכרזים שאינן חלות על אריא

על חברת אריאל לפעול לאלתר לגיבוש רשימת ספקים מורשים בכל התחומים 
נטיים. לצורך גיבוש הרשימה על אריאל לפרסם פנייה פומבית לספקים ווהרל

העומדים כדי שהמעוניינים להצטרף לרשימת הספקים המורשים בכל התחומים, 
   .מועמדותם לרשימהלהגיש יוכלו אותם תקבע שבתנאים 



  419  עיריית ירושלים

  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 תרבות מיזם להפקת שקודם אריאל ולחברת לעירייה עירה המדינה מבקר משרד
 בדיקת שתעשההיה  ראוי, הפורמולה מופע כדוגמת, גבוהה בעלות בארץ חדשני

 באמצעות למשל ,ובעולם בארץ שונים מקצועיים גורמים מול לפרויקט היתכנות
כזאת ניתן היה להיעזר  תכנותיה בדיקת לצורך. ) RFIׂ( מידע לקבלת בקשה פרסום

בדבר הדרך המיטבית לקיים  ומתועדת מסודרת, שיטתית בדיקה שיבצע יועץב
 ובחינה ההחלטות קבלת שקיפות את תבטיח אשר מרוץ או מופע פורמולה,

   .אפשריות חלופות של מעמיקה

 מעורבת היא בהםש פרויקטים של התקציב שתכנון להבטיח אריאל חברת על
  .מבוססות הנחות על ובהישען ומובנה שיטתי באופן ייעשה

חברת אריאל להבטיח כי כאשר היא עובדת בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים  על
  פיקוח נאות על ניהול הפרויקטים בכל ההיבטים. ייעשה

  

  סיכום

 מינהל בתחומי ליקויים אריאל חברת של בפעילותה מצא המדינה מבקר משרד
  .העירייה עבור אדם כוח העסקת בתחומי חמורים ליקוייםו ,תאגידי

התנהלות העירייה וחברת אריאל בכל הנוגע למופע הפורמולה מעלה  בדיקת
והפרה בוטה של עקרונות המינהל כספי ציבור  פיקוח לקוי על -כשלים חמורים 

. על עיריית ירושלים וחברת אריאל לפעול לאלתר למניעת הישנות הכשלים התקין
שנמצאו בניהול מופע הפורמולה באירועי תרבות אחרים שיופקו על ידי חברת 

. בהתקשרויות עתידיות עליהן להביא במכלול השיקולים את הליקויים אריאל
  .שנמצאו

, לאחר סיום הביקורת, קיימו עיריית ירושלים ואריאל באמצעות 2014באוקטובר 
רד מבקר המדינה כי בניהול עיצוב במה מופע פורמולה נוסף. העירייה מסרה למש

שנמצאו בדוח זה הליקויים מרבית תוקנו המופע הנוסף הופקו ויושמו הלקחים ו
ביחס למופע הקודם. יודגש כי אירוע זה ודרך תיקון הליקויים לא נבדקו על ידי 

  משרד מבקר המדינה.

  

♦ 
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  מבוא

את  2002) לפקודת העיריות, הקימה בשנת 30(249סמכותה לפי סעיף  מתוקףעיריית ירושלים, 
רוב ב מחזיקה והיאהחברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ, 

נמנים  שלהדירקטוריון ה חברי. החברה הוקמה כחברה ללא כוונות רווח, ועם החברה שלמניותיה 
 משרדי ם שלנציגיכן ו המועצה,המתמנים על ידי  בהלי אגפים עירייה ומנהחברים במועצת ה

  יו"ר הדירקטוריון הוא ראש העירייה.. ממשלה

ככלל, תאגיד עירוני הוא כלי בידי הרשות המקומית המסייע לה לבצע את המשימות המוטלות 
פטית עליה, והוא משמש לה מעין "זרוע ביצועית ארוכה". בה בעת, התאגיד העירוני הוא ישות מש

בין  נועדהעצמאית, ואין רואים בו מחלקה ממחלקות הרשות המקומית. הקמת התאגידים העירוניים 
במתן  ןאת יעילות ולהגבירלרשויות המקומיות גמישות במתן שירותים לתושבי העיר  לאפשרהיתר 

  .5ק, באמצעות ניצול מרחב התמרון המינהלי, הכלכלי והעסקי שהתאגיד העירוני מעניאלהשירותים 

ממלאת  והיאזרוע ביצוע של העירייה  היאהחברה  .מטרות ציבוריות להשגת הוקמה אריאל תחבר
עידוד ב, בירושליםביצוע של אירועי תרבות, אמנות וספורט בהפקה ובייזום, בתפקיד מרכזי 

ל הגופים שעל כך, אריאל משמשת זרוע ביצוע  נוסף. תדמיתהפעילות לשיפור  בביצועתיירות בה וה
  ירושלים, דוגמת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד התיירות. של הוחיזוק ההאמונים על פיתוח

ל אריאל הוא מתן שירותי כוח אדם מקצועי לעירייה. החברה מעסיקה ש אחר מרכזיתחום התמחות 
ם של הרכיול פי צעפעילויות של אגפי העירייה,  ביצועל הנדרשיםעובדים זמניים, הנותנים שירותים 

  ים. האגפ

, קידומם על מופקדת אריאלש המיזמים של וההיקף המספר. 2003חברת אריאל החלה לפעול בשנת 
 השנה( 2012. בשנת בשנהשנה  דימ גדלים ההפעילות הכספית שלו מעסיקההחברה שהאדם  כוח

 פברוארבו "חשמיליון  124.5הכספית  ההיקף פעילות היה) מבוקרים נתונים יש שלגביה האחרונה
  עובדים. 1,300-העסיקה כהיא  2014

 

  

  פעולות הביקורת

. בביקורת אריאל חברתבדק משרד מבקר המדינה את תפקודה של  2014מרץ  -  2013יולי  בחודשים
 של המרכזיים הפעילותנבדקו היבטים בסדרי המינהל התאגידי של החברה. כמו כן נבדקו תחומי 

אירועי תרבות בירושלים ואספקת שירותי כוח אדם לעיריית ירושלים.  של והפקה קידום -  החברה
 להפקת אריאל שביצעהנבדקו התקשרויות  התרבות אירועי של וההפקה הקידוםבמסגרת בחינת 

  .2013 ביוני שהתקיים, 1הפקת מופע הפורמולה  וכןאירועים 

"ל החברה בזמן מנכיר ברקת; ראש העירייה מר נ היה הביקורתביצוע  בזמןיו"ר דירקטוריון החברה 
  . 6ר ציון תורג'מןמ היה הביקורתביצוע 

 

  

__________________ 

  .67, עמ' ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„  ÌÈ ˘Ï2012-2011ראו מבקר המדינה,    5

  .מר תורג'מן שימש בתפקיד זה מאז הוקמה החברה   6
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  וועדותיו החברה דירקטוריון הרכב

  בדירקטוריון  הציבור נציגי

, ת העירייהמועצ חברי מהם שליש :דירקטורים 15 יכהנו שבחברהקובע  אריאל חברת תקנון  .1
 ראשנקבע בתקנון כי  עודשליש מקרב הסגל הבכיר של עובדי העירייה ושליש מקרב הציבור. 

 , יכהן כיו"ר הדירקטוריון.המועצה חברי קרבשמ הדירקטורים במניין ייכללהעירייה, אשר 
גם היא , קובעת 2006- תשס"וה(ב) לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), 2 תקנה
ה, שליש יהיו מקרב עובדי ייהיו מקרב חברי מועצת העירי מחבריושליש  כיתאגיד עירוני  לגבי
  יה, ושליש יהיו מקרב הציבור. יהעיר

 אולם, דירקטורים 15 2013-2012 בשנים כיהנו אמנםאריאל  חברת שלכי בדירקטוריון  נמצא  
ועצה, חמישה עובדי מ חברי מהם שישה היוהחברה  ובתקנון האמורות בתקנותלקבוע  בניגוד

  מהם נציגי משרדי ממשלה. שניים  - 7ציבור נציגי בלבדעירייה וארבעה 

Û‡ ˘ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó¯ÈÚ‰  ,‰ÈÈ¯ÈÚÏÂ ‰¯·ÁÏ˙Â·˜Ú· ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜˘ ‰¯·Á· ·ÈÏÂÈ 
2011 ,ÔÈ‡˘  ¯Â·Èˆ‰ ·¯˜Ó ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰Ú·˜ ˘ ÔÂ ˜˙·  Ì¯ÙÒÓ ÔÈ·Â

 ,ÏÚÂÙ·‡Ï Ô˜Â˙ .ÈÂ˜ÈÏ‰  

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÈÂ ÈÓ  ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰ Á˙ÙÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ È‚Èˆ 
Ú‚ÂÙ ÔÂÊÈ‡· ÔÈ· ÌÈ‚¯„‰ -  È¯Â·Èˆ‰Â È Â¯ÈÚ‰ ,ÈËÈÏÂÙ‰ -  ÏÎÏ ˙˙Ï „ÚÂ ˘„Á‡  Ì‰Ó
ÁÂÎ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÚ·ˆ‰· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„·  Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ¯˘‡ ÌÈÒ¯Ë È‡· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏÂ

 .‚ˆÈÈÓ  

נכתב כי הרכב דירקטוריון אריאל תואם  2014י בתשובת העירייה למשרד מבקר המדינה ממא
את הוראות התקנון שלה. בתשובה נאמר כי על פי התקנון מועצת העירייה יכולה בכל עת 
לשנות את מספר הדירקטורים ובלבד שלאחר שינוי כאמור יישמר יחס הרכב הדירקטוריון. עוד 

ברי הדירקטוריון בחברה החליטה מועצת העירייה להגדיל את מספר ח 2013צוין כי בשלהי 
והעירייה פועלת לשנות את תקנון אריאל. בהתאם לכך, בסדרת החלטות של מועצת העירייה, 

  , התמנו לדירקטוריון שישה חברי מועצה.2009שראשיתה עוד בשנת 

ÔÂÂÈÎ ·˘ÔÂ ˜˙‰ Ô˜Â˙ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ,  ˙‡ Ï·˜Ó ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·Â˘˙  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰‰ÈÙÏ˘ ·Î¯‰ ‰ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ì‡Â˙ ˙‡ ˙Â‡¯Â‰ ÔÂ ˜˙‰ .¯·Ò‰‰ Ï˘ 

,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÂÈÙÏ˘ ¯·Î ÏÁ‰ ÍÈÏ‰˙‰ ·-2009, ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ ‰˙ ÈÓ ˙Ú ‰˘È˘ 
‰È¯·ÁÓ  ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï„ÂÚ· ˙ËÏÁ‰ ‰ˆÚÂÓ‰  ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï¯ÙÒÓ 
ÌÈ¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· Ó -15 Ï -18 ‰‰Ï·˜˙  È‰Ï˘· ˜¯2013, Ì‚ ‡Â‰ ‡Ï ÏÂÎÈ 
Ï·˜˙‰Ï.  

 שיש ממשלה ממשרדי נציגיםהללו יכללו " כי בדירקטוריון הציבור נציגי לגבי מצוין בתקנון  .2
 יחזיקועל פי התקנון  כי יודגש עוד". החברה הוקמה לשמם אשר לנושאים וזיקה קשר להם

 והספורט התרבות המדע ומשרדהכלכלה)  משרדהחינוך, משרד העבודה והרווחה (כיום  משרד
  . אחת במניה מהם אחד כלבחברת אריאל,  במניות) והספורט התרבות משרד(כיום 

__________________ 

, מועצה חברי שישה הדירקטוריון הרכב כלל, חדשה עירייה מועצת של כינונה עם, 2013 שנת בסוף   7
 17 ולכך הס - ממשלה משרדי ידי על מונו מהם יםשניש ,ציבור נציגי ושישה עירייה עובדי חמישה

 .בלבד 15 יהיה הדירקטורים מספר כי כאמור נקבע בתקנוןש , אףדירקטוריון חברי
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האחד  - כיהנו בחברת אריאל שני חברי דירקטוריון שייצגו משרדי ממשלה  2013-2012 בשנים  
  החינוך.  משרד את והאחר, הכלכלה משרדאת  ייצג

לא נכח באף  הכלכלה משרד נציגקיים דירקטוריון אריאל שלוש ישיבות בלבד.  2012 בשנת  
קיים הדירקטוריון  2013, ואילו נציג משרד החינוך נכח בישיבה אחת בלבד. בשנת מהןאחת 

 בארבע נכח הכלכלהמשרד  ונציג, מהןאחת  באףמשרד החינוך לא נכח  נציג -שש ישיבות 
  .בלבד מהן

ÏÚ  Ì‰È‚Èˆ  ˙ÂÁÎÂ  ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÍÂ ÈÁ‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ È„¯˘Ó˙Â·È˘È·  Ï˘ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ 
Ï‡È¯‡ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ˘ ˙ Ó ÏÚ ,ÏÎ· Ú‚Â ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï  ˙ÂÈ Î˙ ˙ÚÈ·˜·

 Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰‰¯·Á‰ ,˙Â¯Â˜Ó ‰ÔÂÓÈÓ  ÔÓÂ˘ÈÈÏÈ¯„ÒÂ  .Ô‰È È· ˙ÂÙÈ„Ú‰  

נכתב כי מועדי ישיבות  2014בתשובת נציג משרד החינוך למשרד מבקר המדינה ממאי 
תפקידו במשרד החינוך לא הדירקטוריון משתנים באופן תדיר, וכי בשל מחויבויותיו מתוקף 

  הייתה לו האפשרות להיות נוכח בכולן.

החליטה  2013למשרד מבקר המדינה נכתב כי בשלהי שנת  2014בתשובת העירייה ממאי 
מועצת העירייה להגדיל את מספר חברי הדירקטוריון בחברה ויחד עם זאת העירייה פועלת כדי 

העירייה מתכוונת לבקש מהמדינה להשיב לתקן את תקנון החברה. במסגרת תהליך מורכב זה 
  לה את המניות שבבעלות שלושת משרדי הממשלה. 

 18- ל 15-עוד נאמר בתשובה כי על פי טיוטת התקנון החדש מספר הדירקטורים בחברה יגדל מ
כך שיכהנו שישה דירקטורים מקרב חברי מועצת העירייה, שישה דירקטורים מקרב עובדי 

 2014ועד מרץ  2013מקרב הציבור, ובהתאם מונו החל מדצמבר  העירייה ושישה דירקטורים
שישה דירקטורים שהם חברי מועצה ושישה דירקטורים מקרב עובדי העירייה. כמו כן מונו 
בהחלטות מועצת העירייה שני דירקטורים מקרב הציבור, אך כהונתו של אחד מהם טרם 

  היום כדירקטור מטעם הציבור.  אושרה בוועדה לבדיקת מינויים ולכן רק נציג אחד מכהן

בתשובה מודגש עוד כי על פי תקנון אריאל הקיים, למשרדי הממשלה יש עדיין זכות למנות 
  שלושה דירקטורים מטעמם ולכן העירייה מנועה מלאייש שלושה מקומות אלה בדירקטוריון.

‡ Ï·È˜ Ì¯ËÂ Ô˜Â˙ Ì¯Ë Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÔÂ ˜˙ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡8 ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ‰˘È˘ ˙Â ÓÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ ,

 ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ‰¯·Á ÔÂ ˜˙ Ï˘ ‰ËÂÈË .Ï‡È¯‡ ˙¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„Î ‰ÈÈ¯ÈÚ È„·ÂÚ ‰˘È˘Â
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙·Â˘˙ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ·Â ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ÈÂ ÈÓÏ ‰˙ÎÓÒ‡ ˘Ó˘Ï

 Ï‡È¯‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÏÚÂÙ· ÌÈ ‰ÎÓ -  „Â‚È · È‡ÓÏ ÔÂÎ  ¯˘Â‡Ó‰ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜Ï2013 
- 13  ˙ˆÚÂÓ È‚Èˆ  ‰˘È˘ ;‰˘ÈÓÁ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ È‚Èˆ  ‰˘È˘ :ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á

 ‰˘ÈÓÁ ÌÂ˜Ó· „Á‡ ¯Â·Èˆ ‚Èˆ Â ;‰˘ÈÓÁ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰-  ÏÚ ‰ ÂÓ ‡Â‰ Ì‚ ¯˘‡
 .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆÚÂÓ È„È  

 ÚÂ·˜Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÂ ˜˙·
.·ÈÈÁÓ‰Â ¯˘Â‡Ó‰  

  

__________________ 

בנוהל משרד הפנים המרכז את הנחיותיו בנושא תאגידים עירוניים נקבע כי שינוי בתקנונו של תאגיד    8
  עירוני מחייב אישור משרד הפנים. 
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  ולבני מיעוטים לנשים הולם ייצוג מתן

, קובע שיש לתת ייצוג הולם לנשים 1951-"אהתשי, האישה זכויות שיווי לחוקג 6 סעיף
 יתר משקל מתן המצדיקות מוכחות נסיבות היעדר. בפסיקה נקבע כי בציבורי גוף של ריוןבדירקטו

  . 9ולגברים לנשים שווה ייצוג מתן כמחייב" הולם"ביטוי  לפרש יש, המינים אחד לבני

נמצא כי  עודבלבד.  נשים ארבע היו 2013 בשנת אריאלשל  בדירקטוריוןהחברים  15 מביןכי  נמצא
 הייתההדירקטוריון  של אדם כוח ובוועדת הכספים בוועדת, ההנהלה בוועדתששת החברים  מבין

 וכיבלבד;  אחת חברה הייתהמכרזים וחסויות  בוועדתחמשת החברים  מבין כי; בלבד אחת חברה
  .בלבד אחת חברה הייתה הביקורת בוועדתמבין שלושת החברים 

  . נשים חמשרק  מהםדירקטורים,  17אריאל  בדירקטוריון כיהנו, 2014 במרץהביקורת,  סיום במועד

ÏÚ  ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÈ„¯˘ÓÂ ‰ÏÎÏÎ‰ ÍÂ ÈÁ‰Â ÂÈ„ÁÈ ÏÂÚÙÏ ÏÔ˙Ó  ‚ÂˆÈÈÌÏÂ‰ Ï ÌÈ˘ 
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ˙Â„ÚÂÂ·Â Ï‡È¯‡ÂÈ .  

ששיעור ניכר  אף, הערבית האוכלוסייה של נציג אף מכהן לאחברת אריאל  בדירקטוריוןכי  נמצא
  .10ירושלים עיריית של השיפוט בשטח מתגורר הערבית האוכלוסייה של

È · ÌÈËÂÚÈÓ‰ ÌÈÏ·ÂÒ ˙˙Ó-‚ÂˆÈÈ ˙Â¯·Á· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÂ„È˜· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ ÍÎÈÙÏÂ ,
 ˙Â¯·Á· Ì‚ÂˆÈÈ‰Ï‡ .ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ,ÁÎÂ   ˙‡ÊÏÚ  ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÂÈ„¯˘Ó 

 ÍÂ ÈÁ‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ÏÂÚÙÏ  ÂÈ„ÁÈÌÂ„È˜Ï Ì‚ÂˆÈÈ  ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ˙È·¯Ú‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È · Ï˘
 .Ï‡È¯‡ ˙¯·Á  

  

  הביקורת ועדת

 ותחומי יםתפקידהאת  קובעק החברות), חו - (להלן  1999- "טהתשנ, החברות לחוק 117סעיף 
ליקויים בניהול  לאיתורת ואחריה את עליה מטילהשאר  ובין, בחברה של ועדת הביקורת האחריות

  העסקי של החברה. 

חברי  מקרבביקורת  ועדת אריאל בחברתהתקנון הוקמה  ומכוח החברות לחוק 114 סעיףפי  על
 ליקויים איתור, כמה תפקידים, כגון בתקנון הנקבע פי על, הוטלוהביקורת  ועדת עלהדירקטוריון. 

 פעולות אישור ואףהחברה  שלהפנים  למבקר בדיקהנושאי  קביעת, בניהול העסקי של החברה
נוהגת הוועדה  בפועל ואולם, על פי חוק החברות, אישור של ועדת הביקורת. הטעונות ועסקאות

 פרסם 2010 בשנתכי  יצויןיים של החברה. מנת לדון בדוחות הכספ על, בלבדלהתכנס פעם בשנה 
 גם שעסק דוחפרסם  2014 ובשנת ,ומשכורת שכר בתשלומי עסקשל החברה דוח ש הפנים מבקר
 מעבר ביקורות קייםל הפנים ממבקרדרשה  הוועדהנמצא כי  לא. אדם כוח בניהול וכן בשכרהוא 
  .לכך

__________________ 

 ).1994( 528, 501) 5, פ"ד מח(˘„Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ '  Ï‡¯˘È· ÌÈ˘ ‰ ˙ÏÂ 454/94, 453/94בג"ץ    9

  .3ראו לעיל הערת שוליים    10
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˙„ÚÂÂÏ ˙¯Â˜È·‰ ¯˜·ÓÏÂ ÌÈ Ù‰ ˘È  ‰·¯ ˙Â·È˘Á‰ÚÂˆÈ·· Ï˘ ˙¯Â˜È· ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰¯·Á¿a 
˙ÁË·‰·Â ‰ÏÂ‰È   ÏÂÚÙÏ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÏÚ .ÔÈ˜˙‰È„Î ˙„ÚÂÂ˘  ˙¯Â˜È·‰‰· ˘Ó˘˙ ÈÏÎ 

ÈÂ‡¯ ˙¯Â˜È·Ï ˙È·ÈË˜Ù‡„Á ÔÂÈ„Ï ¯·ÚÓ ,-È˙ ˘ Ú‚Â ‰ ‰È˙ÂÁÂ„Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ Ï˘ ‰¯·Á‰ ;
 ,‰ Â˘‡¯Â ˘‡¯·‰¯·Á‰ Ï˘ È˜ÒÚ‰ ÏÂ‰È · ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ „ÂÓÚÏ  ÌÈÎ¯„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÚÈˆ‰ÏÂ

Ì Â˜È˙Ï˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ‰È„È˜Ù˙ ¯‡˘ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ ,.  

נאמר כי הערת משרד מבקר המדינה מקובלת עליה והיא תיושם  2014בתשובת אריאל ממאי 
 במלואה כבר בחודשים הקרובים.

 

  

  החברה של פעילותה תחומי

חברה סעיף זה, ה פי עלכללי מאוד.  הואמטרות שלה ל נוגעחברת אריאל ה שלסעיף בתקנון ה
) לחוק החברות, כדי להשיג את המטרות הציבוריות לפי 1(32תעסוק בכל עיסוק חוקי לפי סעיף 

כל  ייעשה האמורסעיף ה(ב) לחוק החברות, במסגרת סמכויות העירייה ותפקידיה. על פי 11סעיף 
מתן מגוון רחב מאוד של שירותים לתושבי העיר, לרבות בתחומים של תרבות, חברה,  באמצעותזה 

  חינוך, רווחה, ספורט ואמנות.

מיזמי תרבות בירושלים וניהול כוח  והפקת ייזום - שני תחומי העיסוק המרכזיים של החברה  מלבד
 והפעלה ניהול; ולטןסה ברכת של והפעלה ניהול: נוספים עיסוק תחומי לה יש -אדם עבור העירייה 

; ניהול לוחות המודעות העירוניים; הפעלת המטה למיצוי זכויות ניצולי החיילבית  ברכת של
מתחם  והפעלת; שונים לפרויקטים בנוגע לעירייהניהול כספי וארגוני  שירותי מתןשואה; 

  המעצבים. 

 כוח ניהולבו בירושלים תרבות מיזמי בהפעלת מתמקד החברה של פעילותה שעיקר עלה בביקורת
 מטיליםהשנים  עם לחברה וספווין בתקנון החברה. עם זאת, התפקידים שנ, כמצהעירייה עבור אדם

 ניצולי זכויות למיצוי מטה והפעלתה ישחי ברכת הפעלת דוגמת, אחריותשל תחומי  בלילעליה 
  .שואה

 בהענקתהחברה  של עיסוקה במסגרת, לאריאל בעירייההרווחה  אגף שהגישבהזמנות עבודה 
תשלומים  היתר בין שעניינןהזמנות רבות  נמצאו, שונים פרויקטיםל וארגוני כספי ניהול שירותי

  הסעות. ועבור הוצאות שוטפות, כיבוד 

 ,‰¯·Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ ÔÂ ˜˙· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰Ï˘ Ô È‡ ,˙‡˘Ï ÌÈÓÂÏ˘˙· ‰Ï‡Î ¯Â·Ú  .‰ÈÈ¯ÈÚ‰ÂÓÎ 
 ,ÔÎÏÚ  ‰¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÏ˘Ï ˙¯·ÁÏ  Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰¯Â˜˙ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï‡È¯‡
5% ,ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ‰ Á· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ì‡ ¯Â¯· ‡ÏÂ ,Ì‡Â ˘È ÌÂ˜Ó 

‰¯·Á‰˘ ÏÙË˙ ÈÙÒÎ·  ‰ÙÂ˜‰"‰ Ë˜‰ "Ï˘ ÌÈÙ‚‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ·  .ÌÓˆÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„·ÂÚ ÌÂ˜Ó·  

ום נכתב כי הערת הביקורת שלפיה אין מק 2014בתשובת אריאל והעירייה למבקר המדינה ממאי 
לכך שאריאל תשמש "שלם" של העירייה להוצאות "קופה קטנה" מקובלת על העירייה ועל אריאל. 
כאשר אריאל מפעילה פרויקט מסוים בעבור העירייה היא מפעילה אותו בצורה מלאה, כולל 
ההוצאות הקטנות הכרוכות בפרויקט, אך כמובן שאין הצדקה לביצוען בידי אריאל של הוצאות 

עבור העירייה כשהן אינן קשורות בפרויקט שבביצוע החברה. עוד נמסר בתשובה כי קטנות כאלה ב
  לא יהיו יותר. - מעיון בחומר לא נמצאו כאלה מקרים, אך אם היו 
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

  ניהול כוח אדם

מסגרת ה, והוא אספקת שירותי כוח אדם לעירייה. על פי הסכם נוסף תפקידחברת אריאל לכאמור, 
התחייבה אריאל לספק לעירייה שירותים באמצעות כוח  2003 משנתבין העירייה ובין חברת אריאל 

 הוצאותתשלם העירייה לאריאל  ובתמורהאדם מקצועי, בעל ידע ומיומן, המוסכם על העירייה, 
  מעלות ההעסקה.  5%של  בשיעורנהליות והניהוליות השונות, יתקורה לכיסוי ההוצאות המ

  . מלאה במשרה הועסקו לא מרביתםעובדים.  1,300-העסיקה חברת אריאל כ 2014 ארפברוב

מנהלי האגפים בעירייה  כאשרהמקרים  רביתבמ נעשיתהעירייה לאריאל  בין ההתקשרות תחילת
מנהלי האגף ל מופנים המועמדיםלאריאל בבקשה לפרסם מודעה על נחיצות עובדים.  פונים

 מפנהה הזמנת עבודה לאריאל ופיקנבחר המועמד המתאים, העירייה מ, וכאשר לריאיון הרלוונטי
  המועמד להסדרת העסקתו. את אליה

עקרונות לנושא העסקת כוח אדם באמצעות גורמי חוץ. על פי  1994עיריית ירושלים אימצה בשנת 
שיועסקו  ,עובדים זמנייםיהיו  העקרונות עובדים המועסקים בעירייה באמצעות קניית שירותים

   זמן קצובים. פרקיול בפרויקטים מחוץ למטה העירייה

‡ˆÓ   ˙Â¯ÓÏ ÈÎ‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú ıÂÓÈ‡ ,˘È È„·ÂÚÌ Ï˘  ‰ËÓ È„È˜Ù˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ï‡È¯‡
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ˙Î˘Ï· ÏÏÂÎ ,‰ÈÈ¯ÈÚ· (¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÈ Ù ÌÂÁ˙·) ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡·Â  È„·ÂÚ)

(¯˜ÈÚ· ˙Â¯ÈÎÊÓÈ˙„‰ ¯Ê‚Ó‰ Ï‰ Ó ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ . -Ï ‰·ÈËÁ· ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ· ¯ÚÂ  ÌÂ„È˜
 ˜ÒÚÂÓ˙ÂÚˆÓ‡·  Ï‡È¯‡·-100% ‰¯˘Ó ,ÈÎÂ Û‚‡·  ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙È ¯Â˙ ˙Â·¯˙ÏÌÈ˜ÒÚÂÓ 

 Ï‡È¯‡ È„·ÂÚ‰ÓÎ· ˙Â¯˘Ó ‰ËÓ .Ì‚ ˙¯˜·Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ ÈÈˆ ÁÂ„· 2010/11 ÈÎ  Â‡ˆÓ 
‰˘ÈÓÁ È„·ÂÚ  ˙È ¯Â˙ ˙Â·¯˙Ï Û‚‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ Ï‡È¯‡È„È˜Ù˙· ‰ËÓ.  

,‡ˆÓ  „ÂÚ  „Â‚È · ÈÎ ÔÂ¯˜ÈÚÏ¯·„· ‰˜ÒÚ‰ È˜¯ÙÏ ÔÓÊ ÌÈ·Âˆ˜ , ˙Â¯˘Ú Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ
 ˙ÂÚˆÓ‡·Ï‡È¯‡ È˜¯ÙÏ ÔÓÊ ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ,Û‡Â ‡ˆÓ Â  ˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ

 ÔÎÂ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Â˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÈ ¯ÙÒ„·ÂÚ  ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÒÚÂÓ‰‰¯·Á‰ „È˜Ù˙· 
 ¯ÚÂ  ÌÂ„È˜Ï ‰·ÈËÁ· ÍÈ¯„Ó¯˙ÂÈ ¯˘ÚÓ  .ÌÈ ˘  

 - שירותים  ניתכוח אדם ולא קבל ניתמשמשת קבל אריאל חברת כי מצא המדינה מבקר משרד
, בעירייה האדם כוח תקן מבחינת והן כספית מבחינה הן, משמעותיות השפעות לה ישהגדרה אשר 

  להלן.  כמבואר

כוח אדם. חוק קבלני  קבלןמבחינות בין קבלן שירותים ל 12והספרות המשפטית 11החקיקה, הפסיקה
מי שעיסוקו במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל כוח אדם מגדיר קבלן כוח אדם "

קבלן המספק  אהו כזהלפיה קבלן ופסיקה מגדירה קבלן כוח אדם הגדרה מרחיבה יותר, הזולתו". 
בשירותיהם ולהחזירם לקבלן כאשר  ןמעוניי הואלהעסיקם כל עוד  יכול וזהלארגון עובדים זמניים, 

  ודה מתבצעת אצל המזמין, והוא שמפעיל את העובדים. מעוניין בהם עוד. העב אינוהוא 

המספק  קבלן - , מוגדר בפסיקה ובספרות המשפטית אדם כוח מקבלן להבדילשירותים,  קבלן
לספק  יועל מקבלמספק עובדים, אלא  ושירותים אינ קבלןמוגמר, כפי שסוכם עליו.  שירותלמזמין 

__________________ 

¯˘Â˜È˙Ú‰ ˙Â˙  '  203-10); ע"ע 4.8.11(פורסם בתקדין  ‡Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  ÔÊÂ 20422-01-11ראו ע"פ    11
ÈÊ‡‚Á  602/09); ע"ע 17.3.13(פורסם בתקדין  Ú„Ó Ï˘ ÈÓ„˜‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰˙ÂÓÚ‰ '  Ï‡¯˘È ˙ È„Ó

˙Â·¯˙Â  11/07); עב' 24.1.12(פורסם בתקדין  Ï‡¯˘È ˙ È„Ó '  Ó"Ú· ‰˜ÊÁ‡Â ÏÂÚÙ˙ ˙ÏÈ‡ ¯Â‡ Ï‡
 .)11.8.08(פורסם בתקדין 

שרון רבין מרגליות, "חברות השירותים, מזמיני השירותים ובעיקר מה שביניהם: על מעמדם ועל    12
  . 562-525), עמ' 2009( כה ,ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓאכיפת זכויותיהם של עובדי חברות השירותים", 
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

. חוק קבלני כוח אדם זו מטרה להשגתומפקח עליהם עד  ומפעיל את עובדיומוגמר,  שירותלמזמין 
שמירה, אבטחה וניקיון  -בתחומי העבודה המפורטים בתוספת השנייה לחוק  יםעל קבלני שירות חל

מי שעיסוקו במתן שירות אצל זולתו  -  האמורבתחומים אלה מוגדר בחוק  יםבלבד; קבלן שירות
  באמצעות עובדיו.

כוח  קבלניתעירייה לשמשת ממבקרת העירייה כי ניכר שאריאל  נהציי 2008/9כבר בדוח שנתי 
שירותי כוח האדם מאריאל, בעיקר  של הקנייה נושאעל העירייה לבדוק שנית את  האדם, וכי לדעת

  הוראות חוק קבלני כוח אדם.תחולת ל הנוגע בכל לכךהעשויות להיות  להשפעותבקשר 

נכתב כי חברת אריאל איננה חברת  2014ממאי בתשובת אריאל והעירייה למשרד מבקר המדינה 
כוח אדם ואיננה מספקת שירותי כוח אדם לעירייה, אלא מספקת שירותים בתחומים שונים בהתאם 
לבקשות העירייה. עוד נכתב כי בעירייה קיים נוהל "פיקוח ובקרה על קניית שירותים מתאגידים", 

  בין התאגידים השונים ובכללם אריאל.המסדיר ומגדיר את מתכונת ההתקשרות בין העירייה ל

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á˙Â¯È˘  ÌÈ„·ÂÚ ‡Ï‡ ,¯Ó‚ÂÓ
 .ÌÈ Â˘‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙ‚‡· ÌÈ·Ï˙˘Ó‰ Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ ÓÊ‰‡¯  ÈÎ  Ï‡È¯‡Ó ˙Â¯È˘‰ ˙ ÓÊ‰

ÏÚ È„È  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ÒÂÈ‚·  Ì„‡‰ ÁÂÎ - Ô˙ÂÚÓ˘Ó  .Ì„‡ ÁÂÎ ˙ ÓÊ‰
Ï˘· ÏÎ ‰Ï‡  ˙˘Ó˘Ó Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ.ÔÈÈ ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯·Á ‰ÈÈ¯ÈÚ  

˙¯„‚‰  Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÎÏ·˜˙È   ‡ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎÎÏ·˜˙È   ÈÎ ¯‡˘‰ ÔÈ· ‰ÚÓ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘
‰¯·Á‰  ÔÂÈ˘È¯Ï ‰˜Â˜Ê˜ÂÒÈÚ Ï·˜Î˙È  ‰ÏÎÏÎ‰ ¯˘Ó Ì„‡ ÁÂÎ, ÈÎÂ  ÛÈÚÒ12 ÛÈÚÒÂ (‚)‡

13ÂÁÈ Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ ˜ÂÁÏ (‡)ÏÂ  ÛÈÚÒ .‰¯·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ12 ÈÎ Ú·Â˜ ˜ÂÁÏ (‚)‡
 ÏÚÂÙ· ˜ÈÒÚÓ Â˙Â‡ Ïˆ‡ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ¯˙ÂÈ Ó Â‡ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙¯˙ÂÈ 

ÓÙÂ˜˙˙ ‰Î¯‡‰ ‰Ú·˜ ˘ ·˘ÁÈÈ ,(·) ÔË˜ ÛÈÚÒ ÈÙÏÂ ¯Á‡Ï „·ÂÚ ‰Ï‡ ÔÓÊ È˜¯ÙÈ  ˜ÈÒÚÓ‰
.ÏÚÂÙ·  ÛÈÚÒ13 ‰„Â·Ú‰ È‡ ˙ ÈÎ Ú·Â˜ (‡) - ˜ ÌÎÒ‰ Â· ˘È˘ ÌÂ˜Ó·Â ˙Â‡¯Â‰ ,ÈˆÂ·È

 ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰-  ÂÏÂÁÈ ,Ì„‡ ÁÂÎ ÔÏ·˜ È„·ÂÚ Ì‚ ÌÈ˜ÒÚÂÓ Â·˘ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· ÌÈÏÁ‰
 ÔÈÈ Ú‰ ÈÙÏÌ‚ Â ‰„Â·Ú‰ ‚ÂÒ ÈÙ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ‰ ˜ÈÒÚÓ‰ Ïˆ‡ ‰„Â·Ú· ˜˙ÂÂ

.ÏÚÂÙ·  

נמסר כי בתקופה האחרונה היא החלה בהליך של מיפוי ובדיקת  2014בתשובת העירייה ממאי 
שירותים השונים שהיא מזמינה מאריאל, כשהמטרה היא לבצע חשיבה מחודשת בעניין. על פי ה

  התשובה, במהלך הבדיקה העירייה תבחן, בין היתר, את האמור לעיל.

 

  

   תרבות אירועי

נחתם הסכם מסגרת בין העירייה ובין חברת אריאל, ועל פיו התחייבה אריאל להוציא  2003 מרץב
העירייה, לאחר שתוקצבו ואושרו בוועדת הכספים  שתזמיןאירועים  להפיקאל הפועל פרויקטים ו

  ובמועצתה.של העירייה 

הפסטיבל ניתן למנות את חוצות היוצר,  הקמתה מאזהפיקה חברת אריאל שאירועים הגדולים ב
הקרח,  עיר פסטיבל, האבירים פסטיבלאטרון בובות, חמשושלים, פסטיבל האור, יהבינלאומי לת

גן במתחם הרכבת ובלמדינת ישראל, מופעים בברכת הסולטן,  60- , אירועי ה1הפורמולה  ופעמ
  אירועים ופסטיבלים מגוונים ברחבי העיר.  באלה כיוצאסאקר, ו
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 נקיטת למשל, שונים לתחומים האחריות אריאלעל  מוטלתם המונייהאירועים ה הפקת במסגרת
יה, שילוט ועיצוב, יהסדרי תנועה וחנ קביעתדרכי גישה,  הסדרתאבטחה,  קיוםבטיחות,  אמצעי

  בנושאי ביטוח. וטיפולשירותי הסעדה  הקמתמופעי אמנים,  קיוםמערך לוגיסטיקה,  קיום

  

  התקשרויות

 שלה בתקנון החברה כללה, מכרז באמצעות התקשרויות לבצע 13חוקית חובהאריאל  על שאין אף
מכרז לפי הכללים החלים על  באמצעותהתקשרויותיה להזמנות עבודה  כל יבוצעו ולפיההוראה 

תקנות העיריות (מכרזים), ו העיריות לפקודת 198-197 סעיפיםהעירייה בעניין, קרי הוראות 
 החברההותקנו מכוח הפקודה האמורה. (מכרזים)), ש העיריותתקנות  -(להלן  1987-"חהתשמ
לקראת חגיגות  2007, שגיבשה בשנת כספי אופי בעלות להתקשרויות נהלים ספר פי על גם פועלת

  ישראל.  למדינת 60-ה

 2013-2011 בשנים. החברה דירקטוריון מחברי מחמישה המורכבת, מכרזים ועדת ישאריאל  לחברת
 אחת בכלהתכנסה  והיא, ציבור ונציגת עירייה עובדי שני, מועצה חברי שני העדווב חברים היו

  .שהתעוררו הצרכים לפיאלו שמונה פעמים,  משנים

  

˙ Â È Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ˙ Â ¯ Ê Â Á Ì Ú Ì ˙ Â ‡ ˜ Ù ÒÌ È  

התקשרה  מתקשרת עם גורמים רבים. החברה היא, לפועל החברה שמוציאההתרבות  מיזמי במסגרת
או באמצעות מימוש  ממכרזים יםבאמצעות מכרזים, פטור הגורמים אותם עם שנים במשך

  המשך על פי הנקבע בחוזים.  להתקשרויות אפשרויות

הנוגעות  הוראות נקבעו אריאל חברת של כספי אופי בעלות להתקשרויות הנהלים לספר 5 בסעיף
ממכרז  פטורכי  הוראות נקבעבהעיריות (מכרזים).  לתקנות 3 בתקנה לנקבעממכרז, בדומה  לפטור

או יחסי אמון  מיוחדים ומומחיות ידע הדורשים מקצועיים שירותים כישתבר מדובר כאשר יחול
  ". יחיד"ספק בוכן כאשר מדובר  ,מיוחדים

 בבדיקה. ובתאורה בהפקהקול,  בהגברות הואשעיסוקה  א') -(להלן יחדיו  בעל חברה הוא' א  .1
 אוטכני  כמפיק 'א את העסיקהאריאל  חברתמשרד מבקר המדינה נמצא כי  שעשה מדגמית

 עתיקהעיר הב צלילים פסטיבל: וניהלה שהפיקה רבים תרבות במיזמיכספק שירותים טכניים 
; 2013-2008בשנים  היוצר חוצות; 2013-2010בשנים  האור פסטיבל; 2013-2012בשנים 
  .2012בשנת  הקרח עיר ופסטיבל; 2013-201114 בשנים האבירים פסטיבל

- הסתכמה ב האבירים בפסטיבל חלקו עלא' ששולמה להתמורה  לבדה 2013 בשנת, לדוגמה  
 פסטיבלבוש"ח;  120,000 - האור בפסטיבלש"ח;  80,000 -  היוצר בחוצותש"ח;  50,000
 ש"ח. 35,000 - עתיקהעיר הב צלילים

 אפשרותעם א' בפטור ממכרז או באמצעות מימוש  ההתקשרויות נעשו רבים במקרים  
  .המשך להתקשרות

__________________ 

רות , החיל המחוקק חובת התקש2002, שנעשה בשנת 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 14בתיקון    13
במכרז גם על תאגידים עירוניים. התיקון ייכנס לתוקף עם התקנת תקנות בעניין, אך עד מועד סיום 

„Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ¯˙ הביקורת לא התקין משרד הפנים תקנות כאמור. בעניין זה ראו גם מבקר המדינה, 
ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ÌÈ ˘Ï 2012-2011 '67, עמ.  

  , ראו להלן.2013-2012בנוגע להתקשרויות אלה בשנים    14
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עלה כי סמנכ"ל החברה ביקש להעסיק  2012 מפברואר החברה של המכרזים ועדת מפרוטוקול  
החברה שוכרת את  כי"ל טען הסמנכ. עתיקהעיר הב צלילים בפסטיבל טכני כמפיקאת א' 

, העתיקה בעיר המתקיימים ובפסטיבלים באירועים שרכש הטכני הניסיון בשלא'  שלשירותיו 
כי אין צורך לצאת למכרז ותיות העירוניות, מתחם בעייתי ביותר המצריך חיבור לתש אשהי

  בעניין זה.

נכתב כי מקובל עליה לחלוטין שיש להשתדל ככל הניתן לבצע  2014בתשובת אריאל ממאי   
התקשרויות באמצעות מכרז. יחד עם זאת, בחלק מהפרויקטים שהחברה מבצעת, כמו העסקת 

ת המצדיקות התקשרות עם פלוני מפיק טכני באירועים בעיר העתיקה, קיימות נסיבות מיוחדו
דווקא. על פי התשובה, קיום מופעים בעיר העתיקה הוא עניין מורכב מאוד, הן מבחינת 
התשתיות הקיימות, הן מבחינת קשיי הגישה, הן מבחינת בטיחות הציוד והקהל והן מבחינת 

  חששות ביטחוניים למיניהם.

, אך לא רק בעבודות אריאל בעבור תיובעבודו ניסיון צבר עוד הוסיפה בתשובתה כי א' אכן  
גילה למן ההתקשרות הראשונה עמו ידע ומומחיות ייחודיים בכל הפרמטרים  וכן כי א' ,עבורה

המנויים לעיל. השוואת מחירים שעושה החברה מפעם לפעם מלמדת כי א' הוא לא רק בעל 
ן ניכר מאלה של המיומנות הטכנית המיוחדת הנדרשת לחברה, אלא גם ששירותיו זולים באופ

  מועמדים פוטנציאליים אחרים.

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏË¯Ù  ÂÏ‡ ÌÈ¯·„Ï ˙Â„Ú ÏÎ ÔÈ‡ÈÎ ‡Ï '˘È  ˙ÂÈÁÓÂÓ
˙È„ÂÁÈÈ15 ˘È Ï‡¯˘È· ÈÎ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰Â ,Ì‚ ÈÏÚ· ÚÂˆ˜Ó  Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯Á‡Ú„È  ÔÂÈÒÈ Â
ÌÂÁ˙· ˙ ˘Ó Ï‡È¯‡ Ï˘ ÌÈ˜ÙÒ‰ ¯ÙÒÓ ‰ÏÂÚ Û‡˘ ÈÙÎ ,2010 .ÔÈÈ Ú· ‰Ê Ï ÈÂ‡¯·Â˘ 

ÏÂ ¯ÈÎÊ‰ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·˘ ÔÈÂˆ ÈÎ ÔÂÈÒÈ ‰ Ï˘ ‡ ÚˆÈ·˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÂÎÊ· ¯˙È‰ ÔÈ· ¯·ˆ  '
.Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· Ï‡È¯‡ ¯Â·Ú  

על פי . בקיץמדי שנה  המתקיים, היוצר בחוצותאמנותית  מנהלת 1972מאז שנת  שימשה' ב  .2
 2005למשרד מבקר המדינה, עד שנת  2014ותשובת ב' מספטמבר  2014תשובת אריאל ממאי 

ניהלה ב' והפיקה את חוצות היוצר מדי שנה מטעם החברה לפיתוח מזרח ירושלים. בשנת 
חדלה החברה לפיתוח מזרח ירושלים להפיק את האירוע, והאחריות לכך הועברה על ידי  2005

העירייה לאריאל. עבודתה של ב' בחברה לפיתוח מזרח ירושלים הסתיימה והיא החלה להפיק 
היה צורך  לא כי צויןועדת המכרזים של החברה  של פרוטוקוליםב. את האירוע עבור אריאל

ב'  שימשה זאת מלבד". אמון משרת"ב שמדובר מכיוון', ב של להעסקתה בנוגעלקיים מכרז 
 "חמשושליםאירוע "אמנותית של  ומנהלת 2012בשנת  עתיקהעיר הב צלילים פסטיבל מנהלת
 בחוצות עבודתה תמורתעל פי פרוטוקול ועדת המכרזים של אריאל, . 2012-2011 בשנים
  ש"ח. 135,000השתכרה ב'  2013בשנת  היוצר

נמסר כי עם סיום העסקתה של ב' בחברה  2014בתשובת אריאל למשרד מבקר המדינה ממאי   
לפיתוח מזרח ירושלים היה זה אך טבעי שאריאל תשכור את שירותיה של מי שמפיקה את 

שנה, שכן היא בעלת הידע, הניסיון המוכח, הכישורים והיכולת לנהל את היריד.  33מזה היריד 
עוד נכתב בתשובה כי ב' מועסקת כל שנה מחודש מרץ ועד לחודש ספטמבר בשכר כולל של 

ש"ח, והעסקתה פטורה מעצם טיבה וטבעה ממכרז הן בשל סכומה והן כיוון שמדובר  114,000
  ב"פעילות תרבות".

__________________ 

 ).13.1.13(פורסם בתקדין  ÔÓË¯‰ '  ˙ÈÏÚ ˙¯ˆ  ˙ÈÈ¯ÈÚ 6145/12ראו למשל, עע"מ    15
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„¯˘Ó Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÈÎ ¯ÈÚÓ  Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰· ' Ï‡È¯‡ È„È ÏÚ‰˜ÈÙÓÎ  „È¯ÈÏ ˙È˙Â Ó‡
 ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂˆÂÁÍ˘Ó· Ú˘˙ ÔÈÚÓ Â‡ ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÂÈ˜ ‡ÏÏ ˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈ ˘ -ÈÊ¯ÎÓ ,

.ÔÈ˜˙ Â È‡ ‰˙˜ÒÚ‰ ‰˜ÈÙÓÎ ˙È˙Â Ó‡  "ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó"· ‰˜ÒÚ‰ ‰ È‡ ÔÚË ˘ ÈÙÎ
 ,Ï‡È¯‡ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·‰ È‡Â ‰˜È„ˆÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰  ÍÈÏ‰ ÏÎ Ï˘ ÂÓÂÈ˜Ó

È˙Â¯Á˙.   

 È˙Â Ó‡ ˜ÈÙÓ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰ÈÙÏ˘ Ï‡È¯‡ ˙ ÚË ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ ˜˙ ÁÂÎÓ Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ3)5 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .(ÌÈÊ¯ÎÓ) ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙Â ˜˙Ï (

‡Ï‡ ˙Â Ó‡ ˙ ÈÁ·· ‰ È‡ ‰˜Ù‰ ,‰ È„Ó‰  ‡È‰‰Î‡ÏÓ ÏÎÎ  ÏÎ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ,˙ÂÎ‡ÏÓ‰
‰ ÍÂ¯ÚÏ È˘Â˜ Ì‚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È ;ÌÈ Â˘ ÌÈÈ˙Â Ó‡ ÌÈ˜ÈÙÓ ÔÈ· ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰‡ÂÂ˘

 ˙ÂÚ ÓÈ‰ ˜È„ˆÓ Â È‡ ¯·„‰˘ È¯‰ È˘Â˜ ˙¯¯ÂÚÓ ‰‡ÂÂ˘‰‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯È„ ‰ ÌÈ¯˜Ó·
ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ Ï ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ‰Ó‡˙‰ ·ÈÈÁÓ Ì‡ ÈÎ ,˙Â¯Á˙ Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ16.  

˙Â˘¯‰ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙·ÈÂÁÓ,¯˙È‰ ÔÈ· , Â¯˜ÚÏ Ô
Ê‰ Ô˙Ó Â˙ÂÚÓ˘Ó˘ ,ÔÂÈÂÂ˘‰„ÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â ÓÂ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï Ï17. 

 ‰˘ÂÁ˙ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ÔÈ¯˜‰Ï ‰ÏÂÏÚ „È˜Ù˙· „Á‡ Ì„‡ Ï˘ ÍÎ ÏÎ ˙Î˘ÂÓÓ ‰˜ÒÚ‰
 .ÌÈ Ù ‡Â˘Ó Ï˘ ˘˘Á ˙ÂÏÚ‰Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ È˙Ó‡ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï˘

 ˙ÂÏ˙Â ÌÈ˜Â„‰ ‰·¯˜ ÈÒÁÈ ¯ÂˆÈÏ Ì‚ ‰ÏÂÏÚ ÂÊÎ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙ÂÏ˙ ,˜ÈÙÓ· ˙Â˘¯‰ Ï˘
 .‰Ú¯Ï ˙ÏˆÂ Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘  

ÏÚ Ï‡È¯‡ ¯È„Ò‰Ï ˙‡ Â˙˜ÒÚ‰  Ó‡ ˜ÈÙÓ Ï˘Â„È¯ÈÏ È˙ ¯ˆÂÈ‰ ˙ÂˆÂÁ  ‰ÏÚÈ˘ ÔÙÂ‡·
.Ì˙ÈÏÎ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·  

-2013 בשניםחמש שנים ברציפות,  במשך ביצעהעיצוב במה)  -גם " (להלן במה עיצוב" חברת  .3
 שפרסמה במכרז זכייתה עקב -  2009 בשנתחוצות היוצר: יריד , עבודות בינוי הקשורות ל2009

המשך;  להתקשרות אפשרות מימוש עקב -  2011-2010; בשנים היוצר חוצות לבינויאריאל 
; יחידה כמציעהחוצות היוצר שפרסמה אריאל,  לבינוי נוסף במכרזעקב זכייתה  -  2012בשנת 

עלות ההתקשרות  הייתה 2012 בשנתעקב מימוש אפשרות להתקשרות המשך.  -  2013בשנת ו
 2014 ובשנת); ם"מע"ח (לא כולל ש 755,000 -  2013 בשנת); ם"מעכולל  לא"ח (ש 725,000

  ).םש"ח (בתוספת מע" 785,000 להיותעלות ההתקשרות  צפויה

 בברכת הטריבונה יציע אתעיצוב במה  הקימה, בשנהשנה  מדי, 2013-2008 בשניםכן,  כמו  
חברה זו,  זכתה 2008 בשנת. בה מושבים והרכיבה לטריבונה משלים ציוד רכשההסולטן, 

 באמצעותעמה  ההתקשרות נמשכה 2013לשנת  ועדכמציעה יחידה, במכרז להקמת היציע, 
 כספק שהוכרה לאחרממכרז  פטורבמה  עיצוב קיבלה 2013 בשנת. להארכה האפשרות מימוש

 נציגתה היא במה עיצוב ולפיו, בהולנד המושבים מיצרנית שהתקבל מכתב ותבעקב ,יחיד
  .בארץ היחידה

למבקר המדינה השתלשלות האירועים, שממנה  2014לעניין זה תוארה בתשובת אריאל ממאי   
התקיים מכרז שאליו ניגשו ארבע חברות וזכתה חברה שהצעתה הייתה  2007עולה כי בשנת 

מי שעד אותו מועד הקימה את הטריבונה,  -פחות משליש המחיר שהציעה עיצוב במה 
ולם, החברה הזוכה לא הצליחה לעמוד בהתחייבותה ושהצעתה הגיעה למקום השלישי. וא

 מאחר נדרש אשר פעולה שיתוףבשל סירובה של חברת עיצוב במה לשתף פעולה עמה; 
  .למכרז היציאה טרם הטריבונה את הקימה אשר היא במה עיצוב שכאמור

__________________ 

 .394שם,    16

  .55(התשס"א),  ÂÁ  ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ê¯ÎÓ‰ÌÈÈÏ‰ ÈÓ·˙עומר דקל,    17
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ÏÚÂÙÎ ‡ˆÂÈ ¯ÂËÙ· ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·Á ‰ ˘ È„Ó ‰ Â·È¯Ë‰ ˙‡ ‰ÓÈ˜Ó ÌÂÈ‰ „ÚÂ Ê‡Ó ,
 .Ê¯ÎÓÓ  

 וחברתבמה  עיצוב בשיתוףהקרח  עיר פסטיבלחברת אריאל את  הפיקה 2013-2012 בשנים 
 כלבמה שירותים ללא  עיצובהפעולה סיפקה  שיתוף במסגרתבימות).  -  גם (להלן "בימות"

הקמת מבנה תערוכת הפיסול בקרח, הקמת המבנה למופע האקרובטיקה  דוגמת, מכרזיהליך 
  על הקרח והקמת הטריבונה במתחם האקרובטיקה. 

 במה עיצוב, הפיקה חברת אריאל בשיתוף 2013, שהתקיים ביוני 1 הפורמולה מופע את גם  
  . 18ובימות

בות, ההווי נטען כי בתחום האמנות, התר 2014בתשובת אריאל למשרד מבקר המדינה ממאי   
  והבידור אין תוקף לכלל שלפיו דרך המלך היא מכרז והפטור הוא החריג.

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ˘È‚„Ó ÈÎ ¯ÂËÙ‰ ÚÂ·˜‰ ÔÈ„· ÔÈÈ Ú· ‰Ê Ú‚Â  ÌˆÚÏ ÚÂˆÈ· 
‰„Â·Ú‰ ˙È˙Â Ó‡‰ Â‡ ˙È˙Â·¯˙‰ ‡ÏÂ ˙˜Ù‰Ï ÚÂ¯È‡ ¯ÂÓ‡Î ÏÎÎ ‰Î‡ÏÓ ‡È‰˘ ,

˙ÂÎ‡ÏÓ‰ ,˙Â¯˘˜˙‰˘ Â ÈÈ Ú· ˙·ÈÂÁÓ Í¯„ ÏÏÎ ÌÂÈ˜· Ê¯ÎÓ.  

˙·ÂÁ‰  Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰Â ,ÏÏÎ‰ ‡È‰ Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â˘¯ Ï˘
‚È¯Á‰ ‡Â‰19 „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÎÏÂ ,˘Ó˙˘‰Ï · „·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÔÙÂ‡·Â 
 ÌˆÓÂˆÓÂ ·¯‰ ¯ÙÒÓ‰ .„Â„ÓÏ˘  ÌÈ¯˜ÓÌ‰·˘  Ï‡È¯‡˙˘Ó˙˘Ó  Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· - „Ú 

 È„Î˙ÎÈÙ‰ ¯ÂËÙ‰ ÏÏÎÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰Â  ˙ÂÚˆÓ‡·Ê¯ÎÓ  ‚È¯ÁÏ- ÚÈ·ˆÓ  Í¯„ ÏÚ‰ÏÂÚÙ 
È˙Ï·  .‰ È˜˙  

ÏÚ Û‡ ‰ÙÈ‡˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰ÏÈÚÈ ˙ ÈÁ·Ó ˙ÈÏÎÏÎ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Í¯Âˆ ˘È , 
ÌÎÂ˙·Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ÌÂÈ˜ .˙Â¯˘˜˙‰ ˙¯ÊÂÁ  ˙È ˘ ÂÏ˘  ˙¯·Á

 Ï‡È¯‡ÌÚ Ì˙Â‡ ÌÈ˜ÙÒ È ˙Â Â ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ú‚ÂÙ ˙˘ÂÏ˘·  ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰
ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÂ ‚ Ó20 :Ô˙Ó ˙Â Ó„Ê‰ ‰ÂÂ˘ ÏÂÎÏ ¯˘˜˙‰Ï ‰ÊÂÁ· ÌÚ ‰¯·Á‰; 

 ‰˜ÒÚ ˙¯È˘˜˙È·ËÈÓ ‰ ÈÁ·Ó ˙ÈÏÎÏÎ ;Â ‡Â˘Ó Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Â‡ ÌÈ Ù ‡Â˘Ó ˙ÚÈ Ó
 .ÌÈ Ù  

ÏÚ ˙¯·Á Ï‡È¯‡ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ˙¯˘˜˙ÓÂ ÌÈ·¯ ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡ ‰˜ÈÙÓ‰ ,
ÈÙ˜‰Ï ,ÌÈ·¯ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó ÏÚ „È .ÌÌ‚ Ì‡ ÌÈÓÈÈ˜ 

ÌÈ˜ÂÓÈ  ÚÂˆÈ·Ï  ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰˙Ó‚Â„  ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁÓÂÓ· Â‡ Ú„È· Í¯Âˆ
ÈÂ‡¯ ˙ÈÁÙ‰Ï ÍÈÏ‰·  ˙Â¯˘˜˙‰‰ÏÎÎ  Ô˙È ‰˙‡ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Â Ó„Ê‰‰ ‰ÂÂ˘‰ .

‰¯ÈÓ˘ ÏÚ ÔÂ¯˜ÈÚ ‰Ê ÚÈÈÒ˙ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ·¯ ˙¯È˘˜·  ‰˜ÒÚ‰ÏÈÚÈ ¯˙ÂÈ ‰ ÈÁ·Ó ˙ÈÏÎÏÎ 
Ú Ó˙Â ˙È‡¯Ó  .ÌÈ Ù ‡Â˘Ó Ï˘ ÔÈÚ  

 אינוסכום ההתקשרות  שבהם במקרים לחברה) מאפשרת מכרזים( העיריותלתקנות  8 תקנה  .4
או  ספקים כמהאל  ייה", שמשמעו פנזוטא מכרזלפנות בהליך של " בה הקבוע מהסכום גבוה

, לקבלת הצעות של החברה המכרזים ועדת שאישרה ספקים של ברשימה שנכלליםקבלנים 
  .מחיר

__________________ 

  בשל הקמת מיזם משותף.  ,ממכרז פטור קבלת לאחר שבוצעה התקשרותל ראו בהמשך בנוגע   18
); וכן עע"מ 2005( 253, 241) 6פ"ד נ"ט( ÔÂ¯„·˘ '  ˙Â·ÂÁ¯ ˙ÈÈ¯ÈÚ 9660/03ראו למשל עע"מ    19

6145/12 ÔÓË¯‰ '  ˙ÈÏÚ ˙¯ˆ  ˙ÈÈ¯ÈÚ  13.1.13(פורסם בתקדין.( 

  . 87-35(התשס"א),  ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁעומר דקל,    20
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ועדה וה על. שאישרה ספקים של רשימה לנהלחברה  שלנקבע כי על ועדת המכרזים  8 בתקנה  
  פתוחה לעיון הציבור. על זו להיותדון בבקשתו של כל ספק או קבלן לצרפו לרשימה, ול

‡ˆÓ   ÈÎ„ÚÂÓ· ÚÂˆÈ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÓÈ˘¯ ÌÈ˜ÙÒ ˘ ‰˙ÈÈ‰ È„È·˙„ÚÂ  Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
 Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ˙ ˘ Ê‡Ó ‰ Î„ÂÚ ‡Ï2011 ÌÈ˜ÙÒ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÓÈ˘¯· ,ÔÎ ÂÓÎ .

ÁÂ¯È‡‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÌÂÁ˙Ó ,Û‡  ÌÈ·¯ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ˙‚‰Â  ‡È‰˘
 ‰Ê ÌÂÁ˙·ÏÎ· ‰ ˘ .ÔÎ‡Â ,ÈÙÎ ‚ˆÂÈ˘ ÔÏ‰Ï, ‡È‰ ˙¯ÊÂÁ ˙¯˘˜˙ÓÂ ÌÚ Ì˙Â‡ ÌÈ˜ÙÒ 

È ˙Â Â ÌÈ˙Â¯È˘ .  

נמסר כי בידיה רשימת ספקים מלאה, אשר  2014בתשובת אריאל למשרד מבקר המדינה ממאי   
  . 2010הוצגה בפני ועדת המכרזים של החברה במרץ 

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,  ÌÈ˜ÙÒ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ‰ÏÂ‰È  ˙ÈÏÎ˙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙ Ó ÏÚÏÚ 
Ï‡È¯‡ ÓÈ˘¯ ÔÎ„ÚÏÂÊ ‰ ÏÎÏ ˙ÂÁÙ‰ È„Ó ‰ ˘ ‰ÓÒ¯ÙÏÂ.  ÏÂÏÎÏ ‰ÓÈ˘¯‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

.Ï‡È¯‡ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÓÂÁ˙Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ· ÌÈ˜ÙÒ  

 אורחים, אמנים של והסעות הלנות, הטסותנסיעות ל סוכנויותעם  להתקשר נוהגתאריאל  חברת
ישיבות ועדת המכרזים של אריאל  של בפרוטוקולים עיון. ארצה"ל מחו המגיעים ומציגים

עולה הצורך בשירותים  שבולפנות בכל מקרה  נוהגתמעלה כי החברה  2013-2011 בשנים
 כי. עוד עולה מהפרוטוקולים בבקשה לקבלת הצעות מחירנסיעות  סוכנויות לאותןהאמורים 

  נסיעות. סוכנויותאחת משתי  עםתמיד  כמעט מתקשרת החברהקבלת הצעות מחיר  לאחר

‰ÈÈ Ù  ˙È ˘ Â ˙¯ÊÂÁÌ˙Â‡Ï ÌÈ˜ÙÒ ˙Ï·˜Ï ˙Â¯È˘ ˙‡ËÂÁ Ì˙¯ËÓÏ Ï˘ È È„ ÌÈÊ¯ÎÓ‰. 
ÏÚ ˙¯·Á  ˘Â·È‚Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ï‡È¯‡ÓÈ˘¯Ï˘ ˙ Î„ÂÚÓ ‰ ÌÈ˜ÙÒ ÌÈ˘¯ÂÓ ÏÎ· 

ÌÈÓÂÁ˙‰ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ .ÔÈÂˆÈ  ÈÎ˜¯  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜· ˙Â·˜Ú·‰ ÈÎ‰ Ï‡È¯‡ 
‰ÓÈ˘¯ Ï˘  ÌÈ˜ÙÒ‰ÌÓÚ˘ ‡È‰ ˙„·ÂÚ ÌÂÁ˙· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ¯È‡‰Â .ÌÏÂ‡Â ÔÈ‡ ÍÎ· È„ - 

ÏÚ Ò¯ÙÏ Ï‡È¯‡ ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ‰ ÌÈ˜ÙÒÏ ˙È·ÓÂÙ ‰ÈÈ Ù ÌÏÏÎÈ‰Ï ˙ÓÈ˘¯· ÌÈ˜ÙÒ‰ 
ÌÈ˘¯ÂÓ‰  ÌÈ‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ·Ú·˜˙˘ ˘È‚‰Ï ,˙Â˘˜·  ÏÏÎÈ‰Ï‰ÓÈ˘¯· .
‰ÓÈ˘¯‰ ˘·‚˙˙˘ ‰¯ÂÓ‡ ÚÈÈÒÏ ‰¯·ÁÏ ¯˘˜˙‰Ï  ÌÈ˜ÙÒ Ï˘ ¯˙ÂÈ ·Á¯ ÔÂÂ‚Ó ÌÚ

 ,˙Â¯È˘ È ˙Â ÂÏÚ  ÈÙ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÈ„ÓÂÚ‰  .Ê¯ÎÓ‰ ÔÂ ‚ Ó Ï˘ ÂÒÈÒ··  

ÏÚ Ï‡È¯‡ ÚÂ·˜Ï  ÍÂ˙Ó ‰ÈÈ Ù‰ ÚˆÂ·˙ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ·Â˙Î Ï‰Â  ‰ÓˆÚÏ
Â Ì‰È È· Ô‚Â‰Â È ÂÈÂÂ˘ È¯ÂÊÁÓ ··Ò Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÁÈË·Ó‰ ÔÙÂ‡· ,ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ¯˘‡

) ÌÈ˜ÙÒ Ì˙Â‡ Ï‡ ˙È ˘ Â ˙¯ÊÂÁ ‰ÈÈ Ù Ú ÓÈ‰ÓÂ„· ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙· ÚÂ·˜Ï .(  

  

˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  Ï Ú Â Ù ·È  Ù Ï ¯ Â ˘ È ‡ 

 האבירים, את פסטיבל ירושלים לפיתוח הרשות לבקשת, אריאל חברת הפיקה 2013-2010 בשנים
 העתיקה בירושלים.  בעיר

 בזמן, ועד לפסטיבל האחרון שהתקיים 2010החלה חברת אריאל בהפקת הפסטיבל, באוקטובר  מאז
' ג שימש 2011 משנתהטכני של הפסטיבל;  המפיק' א שימש, 2013 באוקטובר, הביקורתביצוע 
 והתקשרויות. שירותיהם נשכרו בפטור ממכרז בנימוק של מומחיות, הפסטיבל של האמנותי המפיק

  .ההסכמים את להאריך האפשרותעל  הסתמכו עמםההמשך 
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' ג-ו' א אתאריאל  חברת העסיקה 2013-ו 2012בשנים  האבירים לפסטיבל ההכנות במסגרת כי נמצא
  .מםההתקשרויות ע את ישרהאהמכרזים שלה  שוועדת לפני עוד, האמורים בתפקידים

¯Â˘È‡ ˙Â¯˘˜˙‰ Â‡ ˙Î¯‡‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ È„È ˙„ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ „·ÚÈ„· ÙÂ‰ÌÈÎ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ 
˙Ó˙ÂÁÏ ÈÓÂ‚  .„·Ï·  

Ï‰ ÈÓ  ¯Â˘È‡ ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙Ï˘ ˙„ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ì‚ Ì‡ ‡È‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ,Í˘Ó‰ 
Â ˘ÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ˙Â¯˘˜˙‰ ,„ÂÁÈÈ· ¯˘‡Î ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ  ‡È‰‰ÚˆÂ· 

¯ÂËÙ· ÎÓÓ¯Ê.  

נכתב כי הערת הביקורת מקובלת עליה וכי היא  2014בתשובת אריאל למשרד מבקר המדינה ממאי 
מקפידה על כך בכל פעולותיה. על פי התשובה, המקרים שהוצגו על ידי הביקורת הנם חריגים והם 

  תוצאה של נסיבות מיוחדות של דחיפות.

  

˙ Â · ¯ Â Ú Ó Ú È ˆ Ó Ê ¯ Î Ó ·  

, כחלק מההתקשרות עמו מכרז ללא האבירים לפסטיבלסיפק א' את הציוד הטכני  2010 בשנת
 שהיה', א, והאמור הציוד אספקתקיימה חברת אריאל מכרז נפרד ל 2011כמפיק הטכני. בשנת 

  . בו וזכה למכרז ניגש, הפסטיבל של הטכני המפיק כאמור

הביקורת הציוד הטכני.  ספק והן כניט מפיק הן לשמש' א ביקש 2012 בשנת שהתקיים בפסטיבל גם
 סייעזו  ובמסגרת, 2012 בספטמבר כברהמפיק הטכני של הפסטיבל  בתפקיד' שימש א כי העלתה
 הובאשעניין הארכת ההתקשרות עמו  אף, לפסטיבל הטכני הציוד לאספקת המכרז את לנסח לחברה
  . זו שנה באוקטובר רקהמכרזים  בוועדתלדיון 

 הטכני המפיק ושימש ותנאיו המכרז לאספקת הציוד הטכני לפסטיבל בגיבוש נוסחמעורב  שהיה אף
השתתף גם גזבר  שבההמכרזים של החברה,  ועדת ישיבת. האמורא' הצעה במכרז  הגיש, שלו

ולאחר מכן דנה בהצעתו  הפסטיבל של הטכני כמפיקא'  שלהארכת העסקתו  את אישרההעירייה, 
 המכרזים ועדת החליטה דבר של בסופו. בעניין פסול כל תהשרא בלילאספקת הציוד הטכני, 

  .יותר זולה הייתה שהצעתם, אחרים מציעים שני עם להתקשר

Â˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ÚÈˆÓ ÁÂÒÈ · Ê¯ÎÓ,ÂÈ‡ ˙ ˘Â·È‚· ‡ÏÈÓÓÂ , ˙ÏÒÂÙ Â˙Â‡ ÎÓÂÏ ÏÂÎÂ 
 .Ê¯ÎÓ‰ Â˙Â‡· Û˙˙˘‰ÏÓ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÈ„ÓÂÚ‰  ÏÎ Ï˘ ÂÒÈÒ··Ê¯ÎÓ Ô‚Â‰ Ì È‡ ÌÈÏÂÎÈ 

¯Ó˘È‰Ï Ì‡  Û˙˙˘Ó ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡ÂÁÂÒÈ ·  Ï˘Ê¯ÎÓ‰ ÏÂÎÈÂ  ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï
 .ÂÈÎ¯ˆÏ Â· ÌÈÚÂ·˜‰  

„¯˘Ó ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰·¯  ‰¯˘Ù‡ ¯˘‡ ,Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡
 ˙‡Â˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘  ÚÈˆÓÁÂÒÈ · Ê¯ÎÓ‰. ¯·„‰ ÏÈËÓ Ê¯ÎÓ· Ì‚Ù È˙Â‰Ó ,„Ú È„Î Â˙ÏÈÒÙ .

ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ê ÌÈÏÚÓ  ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á˙Â È˜˙· ÈÎÈÏ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙¯·Á· Ï‡È¯‡ ,
‰Ó  ‰¯ÊÁ ‰ÚÙÂ˙‰˘ „ÂÚ‰˙ ˘ Â  ÚÙÂÓ· ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰(ÔÏ‰Ï Â‡¯) .  

 של הטכני המפיק שימש והוא, המכרזים בוועדת' א עם ההתקשרות הארכת אושרה 2013 בשנת גם
מחיר  הצעות וקיבלהלמספר מציעים  אריאל חברת פנתה לאירוע הטכני הציוד לאספקת. הפסטיבל
 בענייןדיון  המכרזים בוועדת התקיים כי נמצא לא. הטכני המפיק -' א ובהם, ספקים משלושה

 בעלות הטכני הציוד לאספקת אחרת חברה עם אריאל התקשרהשל דבר  בסופו אך, הזוכה בחירת
  "ח. ש 107,616של 
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„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ÈÎ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ‰Ï ˘Ù‡ÏÏ ¯ '‡¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰Ï 
 Ï·ÈËÒÙÏ „ÂÈˆ ˙˜ÙÒ‡ÏÂ·˘  .È ÎË ˜ÈÙÓ ˘Ó˘Ó ‡Â‰  

נכתב כי עד לקבלת טיוטת דוח הביקורת לא היו  2014בתשובת אריאל למשרד מבקר המדינה ממאי 
העובדים המטפלים בעניין מודעים לכך שאין לאפשר השתתפות במכרז למי שהיה מעורב בהכנתו. 

המדינה על שהאיר את עיניה ומתחייבת שתקלה כאמור לא  היא ציינה שהיא מודה למשרד מבקר
הצעותיו של א' לא זכו, למרות  2013-2012תישנה. עוד הוסיפה בתשובתה כי העובדה שבשנים 

  ששימש כמפיק הטכני של האירוע, מעידה כי לא הייתה כל הטיה וכי הדברים נעשו בתום לב. 

 כמפיק בפרויקט מעמדו את ניצל לאתב כי נכ 2014של א' למשרד מבקר המדינה ממאי  בתשובתו
 הקשורים להיבטים גישה כל לו הייתה לא וכי ,הטכני הציוד אספקת במכרז זכייה לצורך הטכני

  . ולמחירים המכרזים לתוצאות

  

˙ Ï „ ‚ ‰ Û ˜ È ‰ ‰˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰   

. הקרח עיר פסטיבל, את ובימות במה עיצוב, בשיתוף אריאל חברת הפיקה 2013-2012 בשנים
, הקרח ורייצשם מסין לירושלים, ל איש 39של  משלחת להטיס נדרש 2013 בשנת שהתקיים לאירוע
  . ועוד התערוכה עיצוב, הקירור מערכות התקנת

 "חש 226,000- כדולר ( 60,000-בשל כרטיסי הטיסה  העלותאריאל את  חברת אמדה 2012 בדצמבר
 הנהלים ובספר) מכרזים( העיריות בתקנות, כאמור). לערך על פי שער הדולר הנכון לאותו המועד

כמה ספקים שנכללים ל, אשר משמעו פנייה זוטא למכרז לצאת האפשרות נקבעה אריאל של
 ישש"ח,  341,500- לש"ח  139,800בין  נע העלות אומדן אם כי נקבע בתקנותשל החברה. ה ברשימ
לשישה  - ש"ח  683,000- ל"ח ש 341,500, ואם האומדן נע בין ספקים לארבעההזוטא  במכרזלפנות 
  . 21ספקים

 מכרזמסמכי ה אתלהן  העבירה, נסיעות סוכנויותחברת אריאל לארבע  פנתה 2012 בדצמבר
  . המשלחת חברי 39- לרכישת כרטיסי טיסה ל מחיר הצעתמהן להגיש לה  וביקשה הדרושים

', א - סוכנויות שלושאשר הגיעו מ מחירה בהצעות לדיוןהוועדה המקצועית  התכנסה שבוע לאחר
  . ביותרהזולה  שהייתה', ב חברה שלבחינת הצעות המחיר שהתקבלו נבחרה ההצעה  לאחרד'. -ו' ב

פנתה נציגת אריאל אל היועצת המשפטית של  הוועדה החלטת קבלת לאחר בלבד שעות כמה
 היו, אשר סינים אקרובטיקה אמני עבור נוספים טיסה כרטיסי 22 לרכוש צורך עלההחברה בטענה ש

. חברת אריאל ביקשה להתקשר עם משרד הפסטיבללירושלים במסגרת  להגיעגם הם  עתידים
  .הנוספים הכרטיסים 22 רכישתגם לשם קודם לכן  שעות כמה שנבחרהנסיעות 

 ההמשך שהתקשרות דעתה בחוות וקבעה לסוגיה נדרשה אריאל חברתהמשפטית של  היועצת
כן הסתמכה היועצת  כמו. ויעילות חיסכון יבטעמ בעיקרזאת  ונימקה ממכרז פטורה האמורה

 שתקנותאף  ,המכרזים חובת לתקנות)(ב) 4(3 תקנהספר הנהלים של חברת אריאל ועל  עלבקביעתה 
  .אריאל חברת על חלות אינןאלה 

__________________ 

חודש בחודשו, לפי שיעור עליית המדד הסכומים שנקבעו בתקנות העיריות (מכרזים) מתעדכנים מדי    21
  .15.12.12-החדש, לעומת המדד היסודי שנקבע בתקנות. הסכומים המצוינים מעודכנים ל
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  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

ÏÚ  ÈÙ‰ ˜˙ 3)7 (˙Â ˜˙Ï ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ )ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â¯˘˜˙‰ ,Ï‡È¯‡ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ (Í˘Ó‰ ÔÂ‚Î ÂÊ 
 ,Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ ‰ È‡¯Á‡Ó ‰ÓÂÎÒ˘  ÏÂ„‚¯˙ÂÈ· Ó -50%  .Ê¯ÎÓ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒÓ

˙Â‡¯Â‰ ¯ÙÒ ÌÈÏ‰ ‰  È‡ ¯ÂÓ‡‰Ô „ÓÂÚ˙Â ˙Â˘È¯„· ˙Â ˜˙ ‰Ï‡.  

לפנות גם  הציע, החבר בוועדה, העירייה שגזבר ואף, החברה של המכרזים בוועדת נדונה הסוגיה
, הנדרשים הכרטיסים מספר הגדלת על ההנסיעות שהצעתה דורגה במקום השני ולהודיע ל סוכנותל

הכרטיסים הנוספים נרכשו במסגרת התקשרות  22- ו המשפטית היועצת של הדעת חוות התקבלה
  המשך. 

אמנים סינים נחתם  39נכתב כי ההסכם לביצוע תערוכת הקרח על ידי  2014בתשובת אריאל ממאי 
ה. במקביל כרטיסי טיס 39- ובעקבותיו פנתה אריאל לקבלת הצעות מחיר ל 2012בסוף נובמבר 

אקרובטים סינים למופע במסגרת התערוכה. שעות ספורות לאחר  22התקיים משא ומתן להבאת 
פתיחת המעטפות פנתה אריאל אל היועצת המשפטית שלה בבקשה לחוות דעת בעניין הרחבה 
אפשרית של ההתקשרות עם חברת הנסיעות לצורך רכישת כרטיסים נוספים עבור האקרובטים, אם 

ושה ימים לאחר מכן נחתם החוזה להבאתם ורק אז, בהתאם לחוות הדעת, הורחבה יירכשו. של
כרטיסים מלכתחילה לא היה מחייב  61ההתקשרות. חשוב מכך, לטענת אריאל, גם תמחור של 

פנייה לשישה מציעים, באשר הוא אינו חורג מהתקרה המחייבת פנייה לארבעה ספקים בלבד. מכאן 
  ור, תם לב ותקין לחלוטין.שההליך האמור היה פשוט, בר

‰„·ÂÚ‰  ˜¯ Â¯·Ú˘‰ÓÎ ˙ÂÚ˘  ÔÈ·„ÚÂÓ ˙ÁÈ˙Ù  „ÚÂÓ‰ ÔÈ·Â Ê¯ÎÓ‰ ˙ÂÙËÚÓÂ·˘  ‰˙ Ù
 ˙˘ÈÎ¯Ï Ú‚Â · ‰Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï‡ Ï‡È¯‡ ÌÈÙÒÂ  ‰ÒÈË ÈÒÈË¯Î‰ÏÚÓ ‰‰ÈÓ˙  È·‚Ï

 ÔÙÂ‡‰Â·˘ Â˘·Â‚ ÈÎ¯Âˆ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .˘¯„ ‰ ‰ÒÈË‰ ÈÒÈË¯Î ¯ÙÒÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· , „ÂÚ ÈÎ È¯·
Ì¯Ë·  ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈÚÈˆÓÏ ‰ÈÈ Ù‰39  ,˙ÂÙËÚÓ‰ ˙ÁÈ˙Ù È ÙÏ ÚÂ·˘ ˜¯ ‰˙˘Ú ˘ ,ÌÈÒÈË¯Î

 ‰È‰È˘ „Â‡Ó ¯È·ÒÂ ÌÈË·Â¯˜‡‰ ˙‡·‰Ï Ì„˜˙Ó Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÌÈÈ˜˙Ó˘ Ï‡È¯‡Ï ÚÂ„È ‰È‰
 ÈÙÏ ‰ÏÂÎ ˙·Á¯ÂÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ô„ÓÂ‡ Ï˘ ËÂ˘Ù ·Â˘ÈÁ ,ÛÒÂ · .ÌÈÙÒÂ  ÌÈÒÈË¯Î· Í¯Âˆ

„Á ‰‡¯Ó ˙Ú ‰˙Â‡Ï ÔÂÎ ‰ ¯ÏÂ„‰ ¯Ú˘-˙ÈÚÓ˘Ó  .ÌÈÚÈˆÓ ‰˘È˘ Ï‡ ˙Â ÙÏ Í¯Âˆ ‰È‰ ÈÎ
˘ÂÓÈ˘‰ ,ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚ ‰˘Ú ˘ ‰ ˜˙·  ‰„·ÂÚ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰Â Ï‡È¯‡ ÏÚ ‰ÏÁ ‰ È‡ ¯˘‡

˜ÊÁÓ ˜¯ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰È‰ Ô˙È  ‡Ï ‰ÏÁ‰ ‰ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ˘ÌÈ  È ÓÈÒ ˙‡‰Ï‡˘‰.  

  

  1מופע הפורמולה 

 מכוניות מרוץ תפיק אריאל שחברת הרעיון את ירושלים עיריית ראש העלה 2012 שנת בתחילת
 - העתיקה העיר חומות לרגלי - המוצע במסלול מרוץ לקיים ניתן לא כי שהוברר לאחר. בעיר

  .ראווה במופע להסתפק הוחלט

נחתם חוזה  2013, ובמאי האירוע הפקת את אריאל חברת דירקטוריון אישר 2013 בפברואר
  ".משותף"מיזם כ האירוע להפקת ,בימותכן חברת ובמה  עיצובהתקשרות בין חברת אריאל ובין 

האירוע הוקמה גם  במסגרת. 1 פורמולהשל  הראווהמופע  ירושליםהתקיים ברחובות  2013 ביוני
  . בו שישתתפו הרכב כלי למופע שקדמו בימים הרחב לקהל הוצגו שבה התערוכ

  

˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰  Ì Ú  Ï ‡ È ¯ ‡  ˙ ¯ · Á· Â ˆ È Ú ‰ Ó · ˙ Â Ó È · Â  

 הוועדה חברי לפניוממסמך שהוצג  2013ריאל ממרץ ישיבת ועדת המכרזים של חברת א מפרוטוקול
"שמע  - , כאמור לעיל פרויקטים מגוון לביצוע אריאל התקשרה שעמה -במה  עיצובכי מנכ"ל  עולה
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 במחצית עוד החברהעל כוונתו של ראש העיר לקיום מרוץ" והחל לקדם את הפקת האירוע עם 
  .2012שנת  של הראשונה

 דיונים מתקיימים כיהחברה  לדירקטוריון לראשונה"ל חברת אריאל מנכ הודיע 2012 בנובמבר
  בירושלים. 1פורמולה  מופע לקיום בנוגע נתונים ונבדקים

אך  ,המפיקים ובין העירייהאריאל והחלה ההתקשרות בפועל בין  שבו המועד התבררלא  בביקורת
 לקבלראש העירייה  מיועץ בימותבמה ועובדת  עיצובביקשו מנכ"ל  2012במאי  כברכי  נמצא

אף ביקש מנכ"ל  2012ש"ח לקידום היתכנות הפרויקט. בספטמבר  100,000תקציב ראשוני בסך 
. מפרוטוקול ישיבה שהתקיימה בנושא בלשכת לנסיעות תקציב העירייה ראש מיועץבמה  עיצוב
האירוע  מפיקבמה  עיצובעולה כי כבר במועד האמור שימש מנכ"ל  2012בספטמבר  העירייהראש 

  המתוכנן. 

חברה הבמסמכי אריאל " כונתהזרה, ש העם חבר עיצוב במה התקשרה לצורך עריכת המופע
קיבלה חברת אריאל  כעבור זמן מה. החברה האיטלקית) -" (להלן יחדיו "האיטלקים אואיטלקית" ה

  .להפקת המופע בארץ המטעמ המוסמכת החברה היא במה עיצוב לפיוו האיטלקית, החברהמסמך מ

 להפקתבקשר  בימותבמה להתקשר עם  עיצוב החליטהשבו  2012 שנתבנמצא המועד המדויק  לא
אריאל כגוף  מול - עיצוב במה ובימות  - המפיקים  פעלומכל מקום, לאחר ההתקשרות  .האירוע

   .אחד

בין . בשל חילוקי דעות רבים האירוע מפיקתעיצוב במה,  בשיתוף, אריאל הייתה 2013עד ינואר 
האירוע  אסדרת על - לבקשת מנכ"לה  - עיצוב במה, אריאל הופקדה  שותפתה להפקהאריאל ובין 

, וכאשר עיצוב 2013בפברואר  רק .שלו הכולל הכספי הניהול ועל עליוהפיקוח  עלבלבד, ובין היתר 
ראש העירייה בדיון  הציעאירוע הפורמולה, ל בנוגעבמה כבר הייתה בעיצומה של העבודה 

שתהיה מוכנה  ,מהמגזר הפרטי מיתלקיים את האירוע באמצעות חברה יז החברהטוריון בדירק
 2013. במרץ נו (ראו להלן)ותתחייב לגייס כספים למימולפועל המיזם הוצאת את  יהעל לקבל

עם  החברה שלהתקשרות את ה שלה המכרזים וועדת אריאל דירקטוריון ו, על פי הצעה זו,שריא
  .ובימות במה עיצוב

˙Â¯ÓÏ ˙˜Ù‰·Â ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ„È˜· ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·Á ‰‡ÏÈÓ˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „È˜Ù˙‰Â  È‡ÓÓ ¯·Î
2012 ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ  ‡Ï ,Ï ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈÎÈ¯‡˙Ó ¯‡Â¯·Ù2013  ÏÚ ˙Â„ÈÚÓ‰ ÌÈ ÂÈ„

 ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈÓ˘¯ ˙ÂËÏÁ‰ Â‡ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ¯·„·¯˘˜˙‰˙Â ¯„ÒÂÓ˙  ÌÚ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘
 ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·Á .ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ„È˜Ï  

„¯˘Ó ¯˜·Ó  ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰Ô˙ÏÂÚÙ Í¯„ ‰ Ï˘ÈÈ¯ÈÚ‰ Â Ï˘ ÏÎ· Ï‡È¯‡ ˙¯·Á
‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·Á ÌÚ ÏÚÂÙ· ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â ‰. ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰Î˘Ó  ÔÓÊ ,·¯  ‡ÏÏ˙˜È„· 

˙ÂÙÂÏÁ , ‡ÏÏÂ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÈÓÎÒ‰ ˙Â¯˘˜˙‰.  

עשה את קידום הפרויקט  נכתב כי 2014בתשובת מנכ"ל עיצוב במה למשרד מבקר המדינה מיוני 
 100,000בתחילתו בהתנדבות והשקיע מכספו בבדיקות היתכנות. עוד הוסיף כי בקשתו דאז לקבלת 

  ש"ח לכיסוי הוצאות לא אושרה ולא הייתה כל התחייבות של העירייה או חברת אריאל כלפיו. 

המדינה נמסר כי אריאל למשרד מבקר  2014בתשובות אריאל, עיריית ירושלים וראש העירייה ממאי 
והעירייה לא שילמו לעיצוב במה כספים ולא לקחו עליהן מחויבות אחרת כלפיה עד לחתימת 

, 2013. כלומר, כל עוד לא נחתם הסכם בכתב בין הצדדים, דבר שנעשה רק במאי 2013החוזה במאי 
  לא נוצרה מחויבות משפטית ביניהם.
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  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ¯˜·Ó‰ È„Ó‰ ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ÂÊ ‰ ÚË ‰ÁÂ„Ê ˙Â¯˘˜˙‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï : ÏÚÂÙ· ‰·ÈÈÁ Â
‡Ï· Ì‚ ‰ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ Û‡ Ì‰Â ÌÈ„„ˆ‰ ˙‡  Ì˙Á ˘ ‰ÊÂÁ‰˘ ÏÂÎÏ È¯·˘ ‡Ï‡ ,·˙Î· ‰ÊÂÁ

 ˘„ÂÁ„·Ï· È ÙÏ ÚÙÂÓ‰ ˜¯ Ô˙  Û˜Â˙ ·˙Î· ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˙ÓÈÈ˜.  

הוא פרויקט שאפתני אשר  1נכתב כי פרויקט הפורמולה  2014בתשובת אריאל והעירייה ממאי 
את ירושלים כעיר צעירה, מושכת וייחודית. למטפלים בפרויקט היה ברור כי בפניהם ביקש למצב 

אירוע ייחודי ומורכב שלא נעשה עד כה בישראל, ואשר היכולת לחזות במדויק את פרטיו, את צרכיו 
, 1ואת הסיכונים הגלומים בו מוגבלת. לשם כך נדרש מפיק אשר יוכל לייצג את קבוצת פורמולה 

  אשר יהיה בעל ניסיון ויכולת לבצע את ההפקה המורכבת, מאידך גיסא.מחד גיסא, ו

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰¯ÈÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙¯·ÁÏÂ Ï‡È¯‡ ˘È ÙÏ ˙˜Ù‰ ÌÊÈÓ ˙Â·¯˙ È ˘„Á ı¯‡· 
˙ÂÏÚ· ‰‰Â·‚, ÈÂ‡¯  ‰È‰˙˘È‰˘Ú ˙˜È„· ˙Â Î˙È‰ ÌÊÈÓÏ Ú‚Â · ÏÂÓ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó 
ı¯‡· ÌÏÂÚ·Â, Ï˘ÓÏ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂÒ¯Ù ‰˘˜· ˙Ï·˜Ï Ú„ÈÓ )RFI(22, ÈÙÎ ‰˙˘Ú˘ Ï‡È¯‡ 
¯·Ú· .ÚÂˆÈ·Ï ˙˜È„· ‰È˙Â Î˙  Ô˙È  ˙‡ÊÎ‰È‰ ¯ÊÚÈ‰Ï ·ıÚÂÈ Úˆ·È˘ ‰˜È„· ˙È˙ËÈ˘ ,

˙¯„ÂÒÓ ˙„ÚÂ˙ÓÂ  ˙¯‚ÒÓ· .ÂÚÂˆÈ·Ï ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ ¯·„·Â ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚ ¯·„·
 ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰˜È„·‰‰ ÈÁ· ‰˜ÈÓÚÓ Ï˘ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ÏÚ „Ù˜ÂÈÂ ˙ÂÙÈ˜˘ 

·˙Ï·˜ ‰‰˙ÂËÏÁ  - Í‡ ‰Ï‡ ÏÎ ‡Ï ˘Ú Â.  

ÌÈ¯·„‰  ‰ ˘Ó ÌÈÏ·˜ÓÛ˜Â˙ ÁÎÂ   ÌÚ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰¯·Á‰ ,˙È˜ÏËÈ‡‰  ¯˘‡
 Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÂ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰Ï È Ù˙ÓÈÈ˜ ‰„·ÂÚ  - .ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙È˘ ÈÙÎ  

  

ק  פ דס י ח   י

 -  מלכתחילהיהיה מי שהפיק וקידם אותו  1מנת שהיזם הפרטי שיפיק את אירוע הפורמולה  על
לאשר את ההתקשרות  2013ביקשו העירייה וחברת אריאל בפברואר  - ובימות במה עיצובכלומר 

  . האירועהפקת ל בכל הנוגענימוק שהחברות הן ספק יחיד בבפטור ממכרז,  ם חברות אלהע

נקבע כי על פי תקנות  2013היועץ המשפטי של החברה בפברואר  שהכיןהדעת המשפטית  בחוות
ללא  ובימות במה עיצובלהתקשר עם  אפשרות החבריש ל) מכרזים( העיריות) לתקנות 8(3-) ו4(3

חוות דעת מומחה אשר ימונה מטעם ועדת המכרזים של ואולם להתקשרות כזאת נדרשת  ,מכרז
השירותים הנדרשים להפקת  שלהן בגדר ספק יחיד  האמורותיקבע כי החברות בה יהחברה, ש

  האירוע. 

עם  בד בבד המיזם קידום המשך את לאשר בישיבתו החברה דירקטוריון החליט 2013 בפברואר
  .הושגה לא אתכז דעת חוות אך, כאמור מומחה דעת חוות ה שלבקש

  

ם ז י ף מ ת ו ש   מ

 אם הלשאל נוגעדעתו באת עלה בידי ועדת המכרזים לאתר מומחה מתאים אשר יחווה  משלא
אריאל ליועץ המשפטי שלה בבקשה למצוא פתרון בגדר ספק יחיד, פנתה חברת הן  הללוהחברות 

חוות דעת של מומחה.  לקבל , אף בלימשפטי שיאפשר התקשרות עם החברות האמורות ללא מכרז

__________________ 

  .271-267התשס"א), עמ' ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ (ראו לעניין זה גם עומר דקל,    22



  437  עיריית ירושלים

  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 חוות דעתפני חבריו ל ההוצג הבש בהולה לישיבהזומן דירקטוריון החברה  2013 במרץואכן, 
  .המאפשר את ההתקשרות האמורהפתרון משפטי  חדשה, שעניינה

 במה עיצוב) לתקנות חובת המכרזים מאפשרת להתקשר עם 30(3ל פי חוות הדעת החדשה, תקנה ע
ובלבד  ,הקמת מיזם משותף להפקת האירוע שלא למטרות רווחבאמצעות בפטור ממכרז  ובימות

שחברות אלה יתרמו ממקורותיהן סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם. יודגש כי דרך 
חברת  על), שהן הנורמה המשפטית החלה מכרזים( העיריותבתקנות  מצוינת זו אינההתקשרות 

  :התקנה לשון וזאתאריאל. 

התקשרות משרד בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת   . 3"
  שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא אחת מאלה:...

נת רווח, למטרה של חינוך, תרבות, דת, התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוו  )30(
מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט, התיישבות, עלייה, מחקר או למטרה דומה... 

  ובלבד שהתקיימו שני אלה:

ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית   (א)
  עלות ביצוע המיזם;

נובעות מן ההתקשרות עם המשרד, התקשרויות עם צדדים נוספים, ככל שהן   (ב)
   ייעשו במכרז, ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה".

ָקַבל סגן ראש העירייה וחבר הדירקטוריון מר פפה אללו על  2013בישיבת הדירקטוריון ממרץ 
בלי שניתן  ,שיקבלו החלטה בנושא מורכב כדיבה זומנו חברי הדירקטוריון לישיבה שהבהילות 

ניסיון  נעשה כאן. עוד טען מר אללו כי בנוגע אליולהתייעץ ו , להבינו לעומקואותוללמוד  להם זמן
 באמצעות ,שלא צלחה באמצעות הגדרתה כספק יחיד ,להכשיר את ההתקשרות עם עיצוב במה

מכרז פומבי. על חלק מטענותיו אלו חזר סגן בעניין  יתקייםוכי הוא דורש ש ,הגדרתה כ"שותפה"
מבקר משרד ו נשלח לממנ במכתב אל היועץ המשפטי של חברת אריאל, שהעתקראש העירייה 

שכחבר ותיק בדירקטוריון החברה הוא מבקש מכתבו ם וסיציין בהמדינה. סגן ראש העירייה 
ההתקשרות על פי חוות הדעת ההצבעה לאישור דרך ועם המפיקים להדגיש שדרך ההתקשרות 

  היו חסרות תקדים. החדשה 

˘‚„ÂÈ ˙¯·Á ÈÎ ÏÚ ‰ÏÈÁ‰ Ï‡È¯‡‰È  ˙Â ˜˙ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î˙ÂÈ¯ÈÚ‰ )ÌÈÊ¯ÎÓ .(Í¯„ ÍÏÓ‰ 
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ï˘ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ‡È‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ê¯ÎÓ, „ÂÚ ÏÎÂ ‡Ï ˙ÓÈÈ˜ ˙‡¯Â‰ ¯ÂËÙ 

‰ÓÈ‡˙Ó ÔÈ„· ÏÁ‰ ÈÂ‡¯ ÌÈÈ˜Ï Ê¯ÎÓ ˙˜Ù‰Ï ÚÂ¯È‡‰.  

˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â ˜˙· ˙·ÂÁ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ‰¯˜Ó· ‰Ê È‡Â  ·Â˜Ó.ÂÓ Ì‡ ‡Ï ‰‡ˆÓ   ˙ÂÏÁ‰ ˙Â ˜˙·
 ¯ÂËÙ ˙‡¯Â‰ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÏÚ‡Ï ,Ê¯ÎÓÓ Ï ÈÂ‡¯˘˘Â˜  ¯ÂËÙ ‰ÊÎ.˙Â¯Á‡ ˙Â ˜˙Ó  

חוות הדעת החדשה כתבה היועצת המשפטית של אריאל בין השאר כי היא מסתמכת על העובדה ב
את  ולהביא האירוע את לקיים זכויותב המחזיקה, ה האיטלקיתחברהנציגתה של  אשעיצוב במה הי

את האירוע.  לקייםהיבטים הפקתיים אשר בלעדיהם לא ניתן על  מופקדתלה ארצה, וכן נהגי הפורמו
 לביצוע מאוחד מציע כגוף בימותל במה עיצובהיועצת המשפטית כי ההתקשרות בין  ציינהעוד 

במקום בימות  אחר כרטיסים משרד עם התקשרות הידיעת למיטב וכי ,להפרדה ניתנת אינה האירוע
, ה בחוות הדעתדברי את הבהירה לא המשפטית היועצת". כולו האירוע קיום את לטמיון"תוריד 

  .כזה ימוקלהתבסס על נ יכול ממכרז פטור מדועלא ברור לכן ו

 במה ולעיצוב אריאל לחברת המשותף המיזם מתווה אושר החברה בדירקטוריון האמורהדיון  בתום
היועצת האמורה של דעת החוות  יאשר אתהיועץ המשפטי של העירייה ש בתנאיובימות, 

  המשפטית. 
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  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 צוין ,2013 מרץבמועד מאוחר יותר ב שהתקיים ,המכרזים של אריאל ועדתשל  דיון בפרוטוקול
 אתאישרה  זוו ,פני הוועדהלהמשותף הובא המיזם אישור היועץ המשפטי של העירייה למתווה ש
קת תערוכה ומופע פורסם דבר קיומו של הליך הפטור ממכרז להפ 2013 מרץ בסוףמתווה. ה
ה מגורם אחר יהמכרזים, אולם לא התקבלה פניחובת ב(ב) לתקנות 3, כנדרש בתקנה 1פורמולה ה
  להוציא את האירוע אל הפועל.מעוניין יה הש

 של במתווה ובימות במה עיצובאישר דירקטוריון החברה את הסכם ההתקשרות עם  2013 באפריל
  .ההסכם נחתם, האירוע קיום מועד לפני חודש, 2013 ובמאי ,משותף מיזם

 אריאלתחולתה של חובת המכרז על  עצםכי  2014בתשובתן ממאי להדגיש  ביקשואריאל והעירייה 
אלא בתקנון החברה, שהוא בגדר חוזה בין החברה ובין בעלי מניותיה  ,בתקנות או בחוק יסודה אין

ועל כן  - אלא חובה תקנונית בלבד  זמכרמחייב החל במקרה דנן דין  לא", ועל כן דיןואיננו בגדר "
  .בצמצום מכרז לקיים החובה לפרשיש 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ Â È‡ Ï·˜Ó ‰ ÚË ÂÊ Ï˘ Ï‡È¯‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â .ÏÈÁ‰˘Ó ÏÚ ÂÓˆÚ ÛÂ‚  ˙‡
 (ÌÈÊ¯ÎÓ) ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰È¯‰  ‡Â‰˘ÏÈÁ‰ Ô˙Â‡ È·ÈÎ¯Ó ÏÎ ÏÚ ÂÓˆÚ ÏÚÔ‰  ˘ÈÂ

 ÈÙ ÏÚ Ô˘¯ÙÏ‰ .˙Ï·Â˜Ó‰ ˙Â ˘¯ÙÛÂ‚  È¯Â·ÈˆÏ·˜Ó‰ ÏÚ ÂÓˆÚ ‰·ÂÁ  ÔÂ ˜˙· -  ˜ÏÁ ‡Â‰˘
 ˙Â„‚‡˙‰‰ ÈÎÓÒÓÓ - Â È‡ ÏÂÎÈ ¯Â¯·Ï ÂÓˆÚÏ ˙‡ .ÂÏ ÁÂ  ¯˘‡  

כי ניתן היה להתקשר לצורך מופע הפורמולה שלא  2014עוד השיבו אריאל והעירייה בתשובתם ממאי 
ובין בדרך שנבחרה  ותרבות אמנות פטור של בדרך בין", אמת"שותפות  של בדרך בין - בדרך מכרז 

באשר החמירה עם העירייה  "מספקות פה"ח הייתה לא האחרונה שזו ייתכן כי אם - ) משותף(מיזם 
ועם אריאל יתר על המידה. עוד נכתב בתשובה האמורה כי אריאל פעלה בתום לב מלא ועשתה את 

עשו טעויות פנתה אל יועציה המשפטיים וביקשה את הנחייתם. כמו כן, גם אם נ - המצופה ממנה 
  בתום לב הן נבעו מהעובדה שהפרויקט היה חדשני וייחודי ונעשה בלחץ אדיר של זמן. 

„¯˘Ó  Ì‚ ÈÎ ¯È‰·ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙¯‚ÒÓ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù  ÌÈ·Î¯ÂÓ ,ÌÈÈ ˘„Á
Ù‡˘ÂÈ ˙ÈÌ Í¯„ ÍÏÓ‰ ‡È‰ ˙Â¯˘˜˙‰ Ê¯ÎÓ· .ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈ Â˘‡¯  ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ ˙Ó‚Â„Ô˙È  

ÌÒ¯ÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰˘˜· ˜Ï˙Ï· Ú„ÈÓ )RFI (¯ÎÊÂÓÎ ÏÈÚÏ ,¯Á‡ÏÂ ˙Ï·˜ Ú„ÈÓ‰ 
Ï¯‰ÂÂÈË   ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÏ È·‚Ò¯ÙÂÌ Ê¯ÎÓ ‰È‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .

 ÌÚËÓ ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ,Ô „ ‰¯˜Ó· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ÌÂ˜ÓÏ˘ ¯˘˜˙‰Â˙ ‰ÊÂÁ·  ÚÂˆÈ·Ï‰„Â·Ú 
 ‰ È‡ È˙Â Ó‡ ÚÂ¯È‡ ˙˜Ù‰Â ÏÈ‡Â‰ ,˙È˙Â Ó‡ ˙ ÈÁ·· ÚÂˆÈ·‰˘ÚÓ‰ È˙Â Ó‡‰ ÓˆÚÂ.  

Ó ˙ÂÏÂÚÙ‰‰ Ï˘Â ‰ÈÈ¯ÈÚ Ï˘Â Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÓ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯„Ò ,Ô‰Ï˘  Â‡·Â‰˘ ÈÙÎ
ÏÈÚÏ, ‰ÏÂÚ  „·Î ˘˘ÁÈ‡Ï-ÌÂÈ˜ ˙·ÂÁ Ê¯ÎÓ‰ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰Ù„Ú‰ÏÂ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ÈÎ ‰‡¯  .

 ˘‚Ù  ‰Ï˘ Ï"Î Ó‰ :‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÛÂ˙È˘· ,˙Â‡Ï ‡ÏÏ ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ ÌÊÈÓ ˙‡ ‰Ó„È˜
 ˙˜Ù‰· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯·Á È‚Èˆ  ÌÚ ÌÚ ¯˘˜˙‰ ,˙ÂÈ ÂÎÓ ÈˆÂ¯Ó‰¯·ÁÈ˜ÏËÈ‡‰ ‰ ¯˘˜˙‰Â ˙

.˙ÂÓÈ· ÌÚ  

¯Á‡Ï  ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÚÂ¯È‡ ˙˜Ù‰Ï ˙ÂÓÈ· ÌÚÂ ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ Ï˘
ÂÈ‰ ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ Ï˙¯Ó‚ÂÓ ‰„·ÂÚ,  ÂÏÁ‰‰ ‰ÈÈ¯ÈÚÂ Ï‡È¯‡Ï˘ ÈËÙ˘Ó ÒÂÒÈ··  ˙Â¯˘˜˙‰‰
 ‡˜ÂÂ„ Ô‰Ï˘ ÌÚ· ˙‡Ê Â˜ÓÈ Â ,ÌÈ˜ÈÙÓ‰Â Ú„ÈÓ· ÔÂÈÒÈ  ‰È‰˘· ÌÈ˜ÈÙÓÏÚÂ¯È‡‰ ÌÂ„È˜ ,

˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰ ÌÚ Ì˙Â¯˘˜˙‰Â ˙Ù˙Â˘Ó‰ Ì˙ÏÂÚÙ ·˜Ú.  

¯ÎÈ  Ï ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ ÈÎ È Ù Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ ˙Ó˜‰ÂÏÚÙ  Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÌÈ˜ÈÙÓ‰Â ,„Â„ÈÚ· 
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÌÂ„È˜Ï Â ÌÊÈÓ‰Ï˙˜Ù‰Â .ÍÎÈÙÏ ÏÎ ÍÈÏ‰ ÈÊ¯ÎÓ Â‡ ÔÈÚÓ ÈÊ¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙‰˘ 
Ï‡È¯‡·, ‡Ï ÏÂÎÈ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï‡ ˙ÂÒÎ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ˘‰ÏÁ‰ ‰˘ÚÓÏ ‰·¯‰ Ì„Â˜ ÔÎÏ. 
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 Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓÎ ÌÈ¯·„‰ ˙‚ˆ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ˙‚˘‰Ï ‰„ÚÂ 
 ‰¯ËÓ· ÂÈ‰È ˙ÂÓÈ·Â ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï˙Â¯·Á‰  .ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Â˜ÈÙÈ˘  

  

Ì È Ù Ò Î   

ן ו נ כ ב ת י צ ק ת ה ה ל ו מ ר ו פ ה ע  ו ר י א   ל

 חלקי מידע צוין בטיוטות. שלו אריאל נמצאו שתי טיוטות של התקציב וגרסה סופית במסמכי  .1
 על , אלא נשעןומובנה שיטתי לא היה התקציב תכנון. פנימיות סתירות גםנתגלו  ולעתיםבלבד 
 שהוצגו מהמסמכים שום מסמך כי עתה כבר יודגש. במהרה שהתבדו ,מבוססות שאינן הנחות

 ההתפתחות שלבי על ללמוד ניתן ממנוש תקף תאריך נשא לא מדינהה מבקר משרד נציגי לפני
 משרד בידי עלה אריאל חברת נציגי עם רבות ושיחות מידע הצלבות בעקבות רק. התקציב של

  .למה קדם מה להבין המדינה מבקר

גזבר  ובהםטענו חברי הוועדה,  2013 במרץשהתקיים בוועדת המכרזים של אריאל  בדיון  
והמשמעויות  התקציבסעיפי  ובכלל זה, שכל נושא התקציב של אירוע הפורמולה, העירייה

סעיפי את  יבדוקמומחה עסקי שהכספיות של כל אחד מהם, אינו ברור. אחד החברים אף הציע 
התקציב  ם שעליהם התבססנתוניהתכנות שלהם, אך נציגי אריאל טענו כי יההאת התקציב ו

  .ם, כדבריהאותם "לבדוק והנתונים"הידע  שלה ,ידי עיצוב במהנבדקו הן על ידי אריאל והן על 

  :הכנסותל בכל הנוגע של התקציב ההתפתחות את המציג לוח להלן  

  1 לוח

  (בש"ח) גרסה כל פי על ההכנסות

‰¯Â˜Ó  
 Ï·˜Ó  
·Èˆ˜˙‰  ‰Ò¯‚ 1  ‰Ò¯‚ 2  ‰‰Ò¯‚ "‰˙ÈÙÂÒ  

 הרשות באמצעות -  מדינהה
  ירושלים לפיתוח

  מיליון 4  מיליון 4  מיליון 4  אריאל

  מיליון 3.5  מיליון 4  מיליון 3.5  אריאל   1 תרומה

(עבור  ירושלים עיריית
  )מסלול תחימת

לתקציב  הועבר  מיליון 2.5    אריאל
בלתי רגיל 

  (תב"ר)

  מיליון 1      המפיקים  2 תרומה

  מיליון 3.75  מיליון 3.55  מיליון 9.15  המפיקים  כרטיסים למופע  מכירת

הכנסות ב נכלל  700,000  750,000  המפיקים  לתערוכה כרטיסים מכירת
ממכירת 

  מופעכרטיסים ל

  מיליון 2.75  מיליון 3.75  מיליון 3.75  המפיקים   חסויות נותני

   במה עיצוב
  )מסלולה תחימת(עבור 

  בוטל  מיליון 2.5    המפיקים

‰Ò Î"   21.15 ÔÂÈÏÈÓ   21 ÔÂÈÏÈÓ  15 ÔÂÈÏÈÓ  
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למשרד מבקר המדינה נכתב כי הואיל ופרויקט הפורמולה היה  2014בתשובת אריאל ממאי 
ייחודי, ולרשות החברה לא עמד ניסיון רלוונטי, ביססה החברה את תקציב הפרויקט ואת 
ההיערכות אליו על אומדנים שנעשו כמיטב היכולת וההבנה המקצועית של החברה והתבססו 

  על "תיעוד נוקשה". במשך הזמן, אף אם לא נשענו 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰¯ÈÚ ˙¯·ÁÏ Ï‡È¯‡ ÈÎ ‡Ï Â‡ˆÓ  ÌÈÎÓÒÓ ˘Ì‰· ¯·ÒÂÓ  ÏÚ
 ÂÏÈ‡˙ÂÁ ‰  .·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙ ÔÚ˘ Ì‚ ÌÈ¯·Ò‰· Â ˙È ˘ È‚Èˆ Ï  ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰È‰È„Î ¯È‰·‰Ï ˙‡Ê.  ‰˙ ÚË ¯Â‡Ï ‰‰ÈÓ˙ ˙¯¯ÂÚÓ Ï‡È¯‡ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙·Â˘˙

 ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ·-  È˜ÒÚ ‰ÁÓÂÓ È˙Â¯È˘ ¯ÂÎ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯·Á ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰˙Á„ ˙Ú- 
ÈÎ  Ú„È‰" ˘È ‰Ó· ·ÂˆÈÚÏÂ ‰ÏÌÈ Â˙ ‰Â ˜Â„·Ï ."ÂÓÎ  ,ÔÎ¯˘‡Î  Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó

 ÏÚ ¯˙ÂÈ „ÂÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È È ˘„ÁÂ È„ÂÁÈÈÂÓÂÈ˜  „ÂÚÈ˙ Ï˘¯„ÂÒÓ·Â˜Ó‰ ¯·„ , ‡ÏÈÓÓ Ï
Â  ÈÈ Ú· ÏÏÎ ‡ˆÓ  ‡Ï Í‡ ,·Èˆ˜˙ ˙ Î‰ ÏÎ·.   

מיליון ש"ח. התקציב הסופי הוקטן  15הגרסה הסופית היה על פי מכל מקום, סכום התקציב   .2
רכישת בהשתתפות העירייה . 2, לעומת התקציב על פי גרסה ש"ח ןמיליו 6-של כ בסכום

ש"ח נרשמה בתקציב  נימיליו 2.5בסכום של  ) לתחימת המסלולבטונדותמחסומי הבטון (
 2.5והשתתפות עיצוב במה במימון תחימת המסלול בסכום של  ),תב"רה -רגיל (להלן הבלתי ה

עמלות לעיצוב ב. בתחום ההוצאות חל קיצוץ בעיקר בשכר הניהול והתבטלהש"ח ני מיליו
 גשרים. כאמור לעיל נותר תקציב ההוצאה לתחימתהטריבונות והבמה וכן בתחום בניית 

 ,ש"חמיליון  7.5-בהשקעות היזמים יסתכמו תקציב זה  על פיש"ח. מיליון  1.25המסלול 
  ש"ח.  מיליון 7.5- ב הכנסות ממקורות ציבורייםהו

ÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï‡È¯‡· ÌÈË¯ÙÓ‰ Ì È·‚Ï ÍÈÏ‰˙ .ÈÙÂÒ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ÍÎ ·˜Ú  ‡Ï
 ˙ÂÁ ‰‰ ÂÈ‰ ‰Ó ‡„ÂÂÏ Ô˙È ‰ÒÒ·˙‰ Ô‰ÈÏÚ˘ Â ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ‰Ó˙ÂÚÓ˘ÓÌ  Ï˘

 ÂÏÏÎ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Â·.  

אינה מתאימה כלל  משרד מבקר המדינהלדעת  ) לתקנות חובת המכרזים, שכאמור30(3תקנה   .3
קובעת בין השאר כי התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח להתקשרות שנעשתה, 

  המיזם. שהצד השני להתקשרות יתרום סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע אפשרית, בתנאי 

בתכנית התקציבית של  ניכריםגובש רעיון המיזם המשותף, בוצעו שינויים  2013לאחר שבמרץ   
מיזם התבסס על חלוקה מלאכותית של השקעות ה לשהתקציב הסופי  ואולםאירוע הפורמולה. 

  הצדדים.

הציגה עיצוב במה תקציב מצומצם (ללא  2013אפריל שהתקיים בבדיון בלשכת ראש העירייה   
ש"ח. מנכ"ל מיליון  13.33בסך  -  באמצעות מחסומי הבטון)מסלול התחימת להתב"ר העירוני 

חלקה במיזם את החברה  כספיים שבאמצעותם תממןמקורות ההחברת אריאל הציג בדיון את 
מיליון ש"ח שגייס ראש  3.6-ו ,מיליון ש"ח שגויסו מהרשות לפיתוח ירושלים 4 - המשותף 

  . מיםהעירייה מתור

ש"ח. מיליון  1.65מהעירייה להעמיד תקציב נוסף של  םמפיקיהדרשו האמורה ישיבה ב  
ראש העירייה כי ניתן להסתייע במדינה או בתורמים כדי לגייס הכנסות  זו ציין הדרישבתגובה ל

 :יליון ש"ח. ראש העירייה הוסיףמ עודתוך חודש יהיה ניתן לגייס בוכי הוא מאמין ש ,נוספות
  "אין לי עניין ואני לא רוצה שהיזם יפסיד ולו שקל".
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ממקורותיהם סכום שאינו  לתרום םמפיקיעל ה , ולפיובתקנות חובת המכרזים הנקבעלמרות   
נמוך ממחצית עלות המיזם, מפרוטוקול הדיון שתואר לעיל עולה כי לא הייתה כל כוונה 

  : ורט להלןלעשות זאת, כמפתית אִמ 

עולה כי הן גובשו לאחר אישור מתווה המיזם המשותף, חולקו שמעיון בהן  ,בהצעות התקציב  
אריאל  :עיצוב במה ובימות באופן מלאכותיובין ההכנסות לטובת המיזם בין חברת אריאל 

ואילו מקורות  ,מיליון ש"ח 7.5 בסךם מיאת כספי המדינה וכספי התור במיזם השקיעה
מיליון  2.75מיליון ש"ח ממכירת כרטיסים;  3.75- ככך: ההכנסה של עיצוב במה ובימות הוצגו 

  מיליון ש"ח.  7.5ובסה"כ  - תרומה שגייס ראש העירייהמכספי מיליון ש"ח וש"ח מחסויות; 

אשר למשרד מבקר המדינה כתב מנכ"ל עיצוב במה כי כל גיוס החסויות,  2014בתשובתו מיוני   
  היו מרכיב גדול בהכנסות האירוע, בוצע על ידי המפיקים.

ÏÎ ˙ÂÒ Î‰ ÂÓ¯˙ ‡Ï ˙ÂÓÈ·Â ‰Ó· ·ÂˆÈÚ˘ È¯· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÔ‰˘  ÌÊÈÓÏ
 ÌÈÙÒÎ ‡Ï‡ ,Ô‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ‰Ï‡ ˙Â¯·Á ÂÒÈÈ‚˘ ÌÈÙÒÎ Ì È‡ ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÈÙÒÎ :‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰

ÂÓÏÈ˘˘ ¯ÈÎÓÓ ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ;ÌÂÒ¯ÙÏ ‰¯ÂÓ˙· ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á ÌÈÒÈË¯Î ˙
‰ ÚÂ¯È‡ÏÌ ÈÙÒÎ ¯Â·Èˆ‰  ‰ÈÈÙˆ ˙¯ÂÓ˙ ÂÓÏÂ˘˘Â· ;ÌÈÓÊÈ‰ ÂÓ¯˙˘ ÌÈÙÒÎ ‡ÏÂ ,

 ÔÂÈÏÈÓ ,ÏÂÎÓ ¯ÂÓÁ‰ÂÌÈÏ˜˘‰ Ó ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÒÈÈ‚˘Ì¯Â˜ ·¯Â˙ÈÓ.ÌÈÓÊÈ· ‡ÏÂ Ì  

 ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙‡ ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·ÁÂ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ÏÂÒÙ
‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ,Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ ‰ÂÂ˙Ó· Ï‡È¯‡ ˙ÂÓ¯Â · ‰ÊÈÁ‰È˜ÂÁÂ ÈÊ¯ÎÓ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙

Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ÏÚ ‰ ˙ÂÁÙ ‡Ï ¯ÂÓÁ .Ï‡È¯‡Â ‡ ÔÙÂ‡ ‚ˆÓ ¯ˆÂÈ‰ ,˙ÂÒ Î‰‰ È Â˙  Ï˘ ‰‚ˆ‰‰
.ÏÚÂÙ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ‰ È‡ ¯˘‡ ˙È ÂÈÂÂ˘ ‰˜ÂÏÁ Ï˘  

נכתב כי בידיהן חוות דעת משפטית שלפיה מותר ונכון  2014בתשובת אריאל והעירייה ממאי   
היה לייחס לשותף את גיוס המימון החיצוני לפרויקט, וכי הוראת התקנה רק קובעת כי המימון 
מקופת העירייה או אריאל לא יעלה על מחצית העלות הכוללת. ההוראה אינה מחייבת את 

קט כסף מכיסו הפרטי דווקא, ובלבד שלא יהיה זה כסף מקופת העירייה השותף להביא לפרוי
  או מקופת החברה. 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓÚ¯È  ÈÎ ÔÈ· Ú  Ì¯ÈÁÓ˘ ÌÈÒÈË¯Î ˙¯ÈÎÓÓ ˙ÂÒ Î‰‰250  Á"˘
Ï-700 Ì‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈ˜ÈÙÓ‰ ÂÒÈÈ‚˘ ÌÈÙÒÎ Ì È‡ ,ÌÈÙÂˆ‰ ¯Â·Èˆ ÌÏÈ˘ ¯˘‡ ,Á"˘ 

Â¯ ˙Â¯ËÓÏ ‡Ï˘ Ì˜Â‰˘ Û˙Â˘Ó ÌÊÈÓ ˙·ÂËÏÁÂ;  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÒÈÈ‚˘ ÌÈÙÒÎ Ì‚ ÍÎ
ÌÈÓ¯Â˙Ó ÚÙÂÓ‰ ¯Â·Ú ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï·˘ÁÈ ÌÈÙÒÎ ÂÓ¯˙˘  ˙ÂÈË¯Ù‰ ˙Â¯·Á‰

 .Ô‰È˙Â¯Â˜ÓÓ  

 נקבע ,2013שנחתם בתחילת מאי  ,בחוזה ההתקשרות של חברת אריאל עם עיצוב במה ובימות  .4
מיליון  7.5- מ יהיה גבוהלא שסכום ב ,מעלות המיזם המשותף 50%- שחברת אריאל תישא ב

לא תפחת בשום תנאי  םהשקעתוכי  ,מיליון ש"ח 7.5 וישקיענקבע כי הם  יםהמפיקלגבי  .ש"ח
לנהל את תקציב  יםמתחייב יםכי המפיק עוד נקבע בחוזהמהעלות הכוללת של המיזם.  50%- מ

מהגרסה הסופית של מיליון ש"ח  6.5-סכום הגבוה ב - מיליון ש"ח  21.5 שיעמוד עלהאירוע 
  .בהתקצי

טענה נציגת חברת אריאל כי  2013בדיון בוועדת המכרזים של חברת אריאל מסוף מרץ   
אם לא יימכרו כל הכרטיסים ולא כי ו ,למכירת כרטיסים נוספים לאירוע יש אפשרותים מפיקל

עמלות בגין  ישלמו להםם שכר בגין הפקת האירוע ולא למפיקי ישולםיגויסו עוד חסויות, לא 
  מכירות הכרטיסים וגיוס החסויות. 
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 ÌÈ¯·„‰ ÔÓ˘ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ‰ ˙È  Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÌÈ˜ÈÙÓÏ·˜Ï  ¯Î˘
Â ˙Â·‚Ï Ì‡ ˙ÂÏÓÚÂÏ·˜˙È  È˘ÎÂ¯Ó ÌÈÙÒÎ ¯˙ÂÈ‰ È ˙Â Ó Â‡ ÌÈÒÈË¯Î‰ ˜ÙÒ .˙ÂÈÂÒÁ

 Ì‡ ·¯˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó  ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ÂÊ Ú·˜ ‰˙Â ˜˙· ˙·ÂÁ  ÌÈÊ¯ÎÓ‰È·‚Ï  ÌÊÈÓ
 .Û˙Â˘Ó  

  

ב י צ ק ת ה ע  ו צ י   ב

  הכנסות

1.  : Á Â Â È עבור  קיבלה החברה ,2013נתוני הנהלת החשבונות של אריאל מספטמבר על פי  „
מיליון  3.486- מהרשות לפיתוח ירושלים והתקבלו ש"ח  מיליון 4ש"ח:  מיליון 7.486-כ המיזם

  .במיזםירושלים. כספים אלה הושקעו כולם לקרן הש"ח מתרומה באמצעות 

  הסתכמו הכנסותיה בגין המיזם  ,2013עיצוב במה מאוגוסט ל דוח רווח והפסד שפי  לע 
ש"ח מתרומה שגייס ראש  מיליון ;ש"ח מחסויותמיליון  3.742ש"ח: מיליון  5.703- ב

  ש"ח ממכירת כרטיסים. 960,720- ו ;העירייה

 ÏÏÂÎ‰ ÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰ ˙¯‚ÒÓ·
 Ï˘ÚÂ¯È‡‰ .ÌÏÂ‡Â ‰¯·Á·  ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ  ‡Ï˙Â„ÈÚÓ‰  ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ· ÏÚ

.ÌÈÒÈË¯Î ˙¯ÈÎÓ ÁÂ„ ËÚÓÏ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÒ Î‰  

אריאל לקבל את דוח הכנסות המיזם המשותף מלאחר בקשות חוזרות של משרד מבקר המדינה 
ואולם  .קיבלה מבימותשרשימה שמית של שבעה נותני חסויות  החברמסרה הסויות, מח

ההכנסות מכל נותן על חסויות בכלל והניתן ללמוד דבר על ההכנסות מהיה לא  מהרשימה
לידי משרד מבקר המדינה רשימה של שמונה נותני  נמסרהפנייה עוד חסות בפרט. לאחר 

 לא צוינותאריך,  הרשימה לא נשאה ואולם .לכאורה הסכומים שהתקבלו מהם בצירוףחסויות, 
  אסמכתאות. לה, ולא צורפו מי שכתב אותהפרטים של בה ה

 ÂÏ‡ ÌÈ Â˙ ‰ÙÒ‡˘  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ˜¯ Ï‡È¯‡ÈÏ·Â Ì˙Â·‚Ï 
 ,˙Â‡˙ÎÓÒ‡·Ì È‡  ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÈÂÒÁÓ ˙ÂÒ Î‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˙Ó‡Ï ÌÈ¯˘Ù‡ÓÌÈ˜ÈÙÓ‰˘ 

 ‡ÏÂÏ·È˜  ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÒ Î‰·ÔÈ‚  .Ë˜ÈÂ¯Ù‰¯·„‰  Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜ÓÁÎÂ   ¯‡Â˙Ó‰
 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÈ˘¯‰Ó ËÓ˘  ÂÈÙÏÂ ,Í˘Ó‰· ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ˙ ˙Â  ˙Á‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰Ó˘

 ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÂÒÁËÓ˘   .‰ÓÏÈ˘˘ ÌÂÎÒ‰ Ì‚  

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÒÈÒ· ‰Î Ú„ÈÓÏ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰È„È· ÔÈ‡˘ ÏÚ Ï‡È¯‡Ï ¯ÈÚ
 ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÒ Î‰˘.‰Ù˙Â˘ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ  Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ˙ÂÒ Î‰ „ÂÚÈ˙ ÏÚ ‰„Ù˜‰

.ÔÈ˜˙ ÈÙÒÎ Ï‰ ÈÓ ÌÈÈ˜Ï ˙ Ó ÏÚ ˙ÈÁ¯Î‰ ‡È‰ ˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯ È„È ÏÚ ÚˆÂ·Ó‰  

נכתב כי היא ביקשה מספר פעמים מעיצוב במה דוח הכנסות  2014בתשובת אריאל ממאי  
למופע, אך לא קיבלה. רק לאחר בקשות חוזרות ונשנות, כולל בעקבות דרישת משרד מבקר 

  מדינה, נתקבלה רשימת החסויות האמורה.ה

2.  : Ì È Ò È Ë ¯ Î הכנסות ממכירת כרטיסים בסכום של נאמדו התקציב בגרסה הראשונה של ה
 וץציק, עקב ש"חמיליון  4.25- בתקציב נאמדו ההכנסות השנייה של הבגרסה  ;ש"חמיליון  9.9

מיליון ש"ח.  3.75- בגרסה הסופית נאמדו ההכנסות ממכירת כרטיסים במקומות הישיבה. ב
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

דוח רווח והפסד של עיצוב במה ודוח מכירת ועל פי  ,בפועל לא התממשה גם תחזית זו
  ש"ח בלבד. 960,720כרטיסים הכרטיסים, היו ההכנסות ממכירת 

הן  ,כי תקציב אירוע הפורמולה כתב מנכ"ל חברת אריאל ליועץ ראש העירייה 2012בנובמבר  
 בוולמעשה יש  ,אינו תואם את המציאות ,לגבי מכירת הכרטיסים והן לגבי נותני החסויות

  משום "מכירת אשליות". 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ¯ÈÚ Ï‡È¯‡Ï ÈÎ ÍÒ ˙¯ÈÎÓÓ ˙ÂÒ Î‰‰‰ ÌÈÒÈË¯ÎÎ ‰È‰ Ú·¯
 ˙ÂÒ Î‰‰ ÈÙˆÓ ‰Ò¯‚·ÈÙÂÒ‰˙,  ¯·„‰Â Ï˘Î ÏÚ „ÓÏÓ·Â Î˙Ô ‰ Ï·˜Ó ¯·„‰ .·Èˆ˜˙

 Û˜Â˙ ‰ ˘ÓÎÂ Á ‰˙Ú„Â‰ Ï˘  ‰ È„Ó‰‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Û˙˙˘˙ ‡È‰ ÈÎ ˆ˜˙·Â· ÚÂ¯È‡‰ ,
 ,ÌÈÏ˘Â¯È ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÚˆÓ‡·È‡ ˙·  ˙ÂÁÙÏ˘100,000  ˙ÂÙˆÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈÙÂˆÂ· 

ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ, ÂÓÔÂÂÈÎ ˙ÂÓÎ Ô„ÓÂ‡˘ ‰ÌÈÒÈË¯Î Â¯ÎÓÈÈ˘ · ‡Â‰ ˙Â·¯˙ ÚÂ¯È‡·ÈÎ¯Ó 
 ‰ËÏÁ‰· ÈÊÎ¯Ó.ÂÓÈÈ˜Ï Ì‡   

נמסר כי אריאל חזתה סיכון זה ולכן לא לקחה אותו על  2014בתשובת אריאל והעירייה ממאי  
  עצמה.

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ÈÎ Ï‡È¯‡Ï ¯ÈÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÚÈ·˜‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ ˜¯ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„
 .˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÎ¯Ú‰· Ï˘Î¯˙È  ,ÌÊÈÓÏ ‰Ù˙Â˘Î ,ÔÎ ÏÚ‡ ÔÂÏ˘ÈÎ ‰˙ÊÁ Ì‡Ï˘ Ì‡˙ 

˙‡ ‰È˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ‰˙Ù˙Â˘ - ‰¯·Á ˙ÈË¯Ù ˙ÏÚ· ÔÂÈÒÈ  ·¯ ÌÂÁ˙· ˙˜Ù‰ ÌÈÚÂ¯È‡ 
ÌÈÈ ÂÓ‰ - ‰ ‰˙¯ËÓ˘ ,˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰˘ ÁÈ ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˙˜Ù  ÏÚ Á˜È˙ ‡Ï ,ÌÈÁÂÂ¯

 ‰Î ÔÂÎÈÒ ‰ÓˆÚÏÂ„‚ ‡Ï· ÁÈË·˙˘ ˙˜Ù‰ ÌÈÁÂÂ¯ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈ¯Á‡ Ë˜ÈÂ¯Ù·.  

3.  : ˙ Â Ó Â ¯ היה ראש העירייה מר  ,אירועי תרבות אחרים המתקיימים בירושליםב שלא כמו ˙
ראש העירייה ניהל בלשכתו דיונים  ו.ניהולבבקידום המיזם וישירה מעורבות ניר ברקת מעורב 

  . את המיזםולמעשה הוביל  ,בנוכחות המפיקים ,רבים בנושא הפורמולה

סוגיית התרומות הנסקרת להלן מלמדת עד כמה הייתה עמוקה מעורבותו של ראש העירייה  
  בפרויקט.

תקבלה תרומה בסך מיליון ציין ראש העירייה כי ה 2012 כבר בדיון בלשכתו בספטמבר  א.
  מופע הפורמולה.מימון התקציב ל ממרכיביאשר תשמש אחד  ,דולר

הודיע ראש העירייה כי כספי התרומה  2013בדיון של דירקטוריון החברה מינואר  
לתקציב שנקבע ירושלים ומיועדים למתן גיבוי לקרן רשותה של ההאמורה נמצאים ב

ם. ראש העירייה חזר על דברים מיהתור שקבעונאים תה על פיגירעון, בו  יהיהלאירוע אם 
והודיע כי ניתן יהיה להשתמש בחודש זה, אלה גם בדיון בלשכתו שהתקיים מאוחר יותר 

  פרויקט.ה בתקציבגירעון  ייווצררק בשלב האחרון, אם  בתרומה

כי על מנת לפתור את בעיית זה למרות זאת הודיע ראש העירייה בהמשך דבריו בדיון  
הוא מוכן שישתמשו בכספי התרומה כבר בשלב זה, אולם של הפרויקט תזרים המזומנים 

תרומה כספי יוחזרו  -  למימונוימצאו תקציבים נוספים יאם יהיו רווחים מהפרויקט או אם 
  לעירייה לשימושים אחרים.  אלה
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  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 ¯Â¯· ‡ÏÚÂ„Ó  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ËÈÏÁ‰¯È˙‰Ï  ˘Ó˙˘‰ÏÂ¯˙·‰Ó  ,‰Ê ·Ï˘· ¯·Î
 ,ÚÂ¯È‡‰ ÌÂÈ˜ È ÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎÛ‡  ÚÈ„Â‰˘È ÙÏ  ÔÎÂ˙Â‡·  Ô˙È  ÈÎ ÔÂÈ„‰

‰È‰È  ˘Ó˙˘‰Ï‰ÓÂ¯˙·  ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙· ÔÂÚ¯È‚ ¯ˆÂÂÈÈ Ì‡ ˜¯Û‡Â ‡Ï˘ ˜È Ï·
¯Â˙‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ÈÓ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ÍÎÏ ÌıÚÂ  ÓÚÌ.  

נכתב כי הוא אינו רואה כל פסול במעורבותו העמוקה  2014בתשובת ראש העירייה ממאי  
בייזום הפרויקט ובקידומו. כמו כן הבהיר ראש העירייה כי הוא הוסמך על ידי התורמים 
לפעול בעניין זה לפי שיקול דעתו הענייני, וכך נהג בפועל, ולשביעות רצונם המלאה של 

  התורמים. 

ם מיעלה כאמור כי היז 2013אפריל בבלשכת ראש העירייה שהתקיים דיון מפרוטוקול   ב.
מיליון ש"ח. ראש העירייה, שאמר  1.65 שלכספי נוסף  סכום לגייסראש העירייה מ ודרש

 , וזומיליון ש"חשל גייס תרומה נוספת  ,באותו דיון "אני לא רוצה שהיזם יפסיד ולו שקל"
ירושלים. התרומה הוצגה כאמור ככספים שגייסו לקרן ה באמצעות יזמיםהועברה ל

  ממקורותיהם כביכול.  יזמיםה

כתב כי אינו רואה כל פסול בהתנהלות זו וכי קיבל  2014ראש העירייה בתשובתו ממאי  
ייעוץ משפטי שלפיו ניתן משפטית להחשיב את התרומות האלה, אשר יגדילו את 

  זם, גם אם ראש העירייה יסייע בגיוסן.מקורותיו של היזם, ככספים שהושקעו על ידי הי

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÌÈÓ¯Â˙Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÒÈÈ‚˘ ÌÈÙÒÎ ÚÙÂÓ‰ ¯Â·Ú 
‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï·˘ÁÈ ÎÌÈÙÒÎ Ó¯˙˘‰ ¯·Á‰ .‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ˙ÈË¯Ù  

  

  הוצאות

בחוזה ההתקשרות בין חברת אריאל למפיקים הוסכם כי חלקה של אריאל בהוצאות המיזם   .1
מסמכים המעידים על הוצאה זהה שהוציאו  אם אלה יציגויקים רק המשותף ישולם למפ

 חובת ) לתקנות30(3להפקת האירוע, על מנת שלא יופקו רווחים בניגוד לקבוע בתקנה 
  המכרזים.

לעיצוב במה את אריאל אריאל, שילמה חברת נתוני הנהלת החשבונות של פי  לע  א.
 350,000; 2.5.13- ש"ח במיליון  3.427: חברה האיטלקיתכדי להעבירם להאלה הסכומים 

  . 30.6.13-ש"ח ב 600,000; 23.6.13- ש"ח ב

חובה להמציא קבלה  ,1973- הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"געל פי  
  למשלם.שלה על כל תשלום ולמסור עותק אחד 

 ˙ÂÏ·˜ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÈÎÓÒÓ·Ó Â‡ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·ÁÓ ‰¯·Á‰
˙È˜ÏËÈ‡‰  ˜¯ ‡Ï‡ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÚÌÈÎÓÒÓ ·˘ ˙ÂÈ‡˜ · ˙Â¯·Ú‰ ¯·„·ÈÚˆÂ 

 ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â˘˜· ˙Â¯ÓÏ .‰È Ó¯‚· ÌÈ˜ ·Ï ˙ÂÓÈ·Â ‰Ó· ·ÂˆÈÚ
 Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰Ï ÂÈ Ù‰ ˙ÂÏ·˜˙Â¯ÂÓ‡‰.  

נכתב כי עיצוב במה סירבה לבקשות החוזרות ונשנות  2014בתשובת אריאל ממאי  
  התשלומים האמורים.להמציא את הקבלות על 
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

חברה העברות תשלומים לראיה למשרד מבקר המדינה כפני בין האסמכתאות שהוצגו ל  ב.
אירו לחברה  80,000- כ 2013במאי רה בימות יהעבשלפיו  מסמך מצוי האיטלקית,

בגרמניה. בבדיקה פשוטה שעשה משרד מבקר המדינה באינטרנט נמצא כי החברה עוסקת 
בעקבות בקשת נציגי משרד מבקר המדינה מאריאל לבדוק את בשיווק דגמי רכבות. רק 

ונענתה כי מדובר בתשלום עבור בעניין, טרחה זו לפנות אל עיצוב במה  האופי האסמכת
  מכונית נוספת שנדרשה לאירוע.

נמסר כי בזמן אמת לא הייתה לה כל סיבה לחשוד שמשהו  2014בתשובת אריאל ממאי  
ת שנקבע בחוזה ההתקשרות בינה לבין ברה האיטלקיחאינה כשורה, כיוון שהתשלום ל

  עיצוב במה לא היה גבוה מהתשלום ששילמה אריאל באמצעות עיצוב במה.

נכתב כי אכן  2014בתשובתו של מנכ"ל עיצוב במה למשרד מבקר המדינה מיוני  
האסמכתה האמורה אינה קשורה לפרויקט הפורמולה וכי הוגשה בטעות בדוח הסופי. עוד 

י טעות זו לא שינתה את היקף ההוצאות בפועל, כיוון שהוצאות אחרות ששולמו נטען כ
  על ידי עיצוב במה לאחר הגשת הדוח ולא נדרשו מאריאל היו גבוהות יותר. 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ÈÎ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ Ï˘ ‰·Â¯ÈÒ ‡˜ÂÂ„
‰˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˙ÂÏ·˜ ‰È„ÈÏ ¯È·Ú‰ÏÂ ˙Â¯ÊÂÁ‰ ‰È˙Â˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ‰¯È·Ú

Ï ‰˙ÂÚˆÓ‡·˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á  Ì‡˙‰· ,ÔÎ ÂÓÎ .‰„˘Á ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰
‰Ó· ·ÂˆÈÚÏ Ï‡È¯‡ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰Ï ,Ï‡È¯‡ ‰·ÈÈÁ˙‰ ¯È·Ú‰Ï ˙‡ ÌÈÙÒÎ‰ 

ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ Ï˙ÎÓÒ‡ „‚ Î ˜¯ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ È„ÈÏ ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰  ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙È„‚ 
 ÌÈÙÒÎ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î" ,Ï‡È¯‡ È¯·„Î ,˙‡ÊÂ ("·‚ Ï‡ ·‚") Ï"ÂÁÏ ÌÂÏ˘˙

˙ÎÓÒ‡‰ ¯Â˘È‡ ."Ì„ÚÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰  ‡Ï·Â ·ËÂÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‰˜È„· ‡Ï· ˙¯ÎÊ ‰
 ˜ÈÙÓ‰ ÌÚ ¯Â¯È· ÏÎ-  ÌÂÏ˘˙‰Â ,˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰ Â È‡ ·ËÂÓ‰ ¯˘‡Î Ë¯Ù·

 ˙ÂÓÈ· È„È ÏÚ ‡˜ÂÂ„ ÚˆÂ· - ÁÂÙÈ " ¯˘Ù‡Ï ÏÂÏÚ ÈÂ "˙Â‡ˆÂ‰È .‰· ‚ Û‡˘ ÔÎ˙
ÔÈÂˆÈ ˙ÎÓÒ‡‰ ÍÈ¯‡˙ ÈÎ‰ È‡Ó ,2013 ˙Â·Î¯ ˙ÎÂ¯Ú˙ ˙Ó˜‰ „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ ,

 ÌÈÏ˘Â¯È· ˙ÂÈ¯ÂË‡È ÈÓ ˙ÂÈÏÓ˘ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ˙ÂÓÈ· Â‰Ó· ·ÂˆÈÚ  ÌÈ¯˜·ÓÏ ‰Á˙Ù Â
 ÈÏÂÈ·2013.  

הוצאות הסתכמו ה שלפיהםפני חברת אריאל נתונים ללאחר קיום האירוע הציגו המפיקים   ג.
מיליון  12.979 בסךש"ח. לאחר בדיקה אישר חשב אריאל הוצאות מיליון  15.395- בגינו ב

 רה עיצוב במהיהצה לאחר מכןכיוון ששאר ההוצאות לא גובו בחשבוניות. מש"ח בלבד, 
ועל סמך  ,ש"חמיליון  2.239 בסךנתנה בעצמה שירותים בפרויקט הפורמולה  בכתב כי

שלומים. בשירותים שניתנו על פי הצהרתה הת חלק ניכר נוסף מיתרת הצהרתה זו אושר
  בטיחות. שירותי רישוי ושירותי  ,הובלותשירותי בינוי מסכים, שירותי  היושל עיצוב במה 

כי בפועל נתנה  2014מנכ"ל עיצוב במה כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ביוני  
  ממחירי השוק.  25%-30%- החברה שירותים לפרויקט בעלות נמוכה ב

 ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙‡ ‰ ¯Â˘È‡‰ ˙ ˘  Ï‡È¯‡ ˙¯·Á
ÏÎ· ¯·Â„Ó .‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ -15%  ¯˘‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒÓÌ‰È·‚Ï  ‡ÏÂË¯ÂÙ 

 ÏÏÎÈÙÂ‡  ,Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ È‚ÂÒ ˙Ó‚Â„) ‰ÓˆÚ· ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ‰ÚˆÈ·˘ ‰„Â·Ú‰
 ,˙ÂÈÂÓÎ‰Â Â˜ÙÂÒ ˜ÙÒ ‡ÏÏ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Â‡ ,(ÌÈÙ˜È‰‰Ï È˘ÈÏ˘ ÌÈ„„ˆ È„È·ÌÈ ,

Ì‰·Â  ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·ÁÏ ˙Â¯Â˘˜‰.‰Ó· ·ÂˆÈÚ  
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó „ÚÂ  ‰¯‰ˆ‰· ·Â˜ ‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ
 ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÍÒ Ï ˙Â‡ˆÂ‰‰-15 Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓÈÎ  ‡Ï ˙Â„ÈÚÓ‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ 

˘ .ÏÚÂÙ· ‡ˆÂ‰ ÔÎ‡ ÂÏÂÎ  

פיקים רשאית נמסר כי על פי החוזה שנחתם בינה ובין המ 2014בתשובת אריאל ממאי  
עיצוב במה לבצע בעצמה חלק מהפעולות, וזאת כנגד הצגת דוח ביצוע ייצור עצמי, וכי 

מהיקף הוצאות הפרויקט בוצעו על ידי שותף למיזם אינה חריגה אלא  15%- העובדה ש
מעידה רק על יכולתה של עיצוב במה לספק ולבצע בעצמה חלק מהפעילות המורכבת 

  והמסובכת של הפרויקט. 

¯˘Ó„ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰¯ÈÚ ˙¯·ÁÏ Ï‡È¯‡ ÈÎ ‰„È˜Ù˙ ‰Ù˙Â˘Î ÌÊÈÓÏ ÈÓÎÂ 
‰¯ÂÓ‡˘ ‚ˆÈÈÏ ˙‡ Ò¯Ë È‡ ¯Â·Èˆ‰ ‰È‰ Á˜ÙÏ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÊÈÓ‰ . ˙¯‚ÒÓ·

 ‡ÏÂ ,˙ÂÎÓÒÂÓÓÂ ˙Â·Â‚Ó ÈË¯Ù‰ Ì¯Â‚‰ ˙Â¯‰ˆ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰Ê ‰„È˜Ù˙
ÏÚ ˙Â„Â·Ú ‰¯Â‡ÎÏ ÂÚˆÂ· Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙ Ï˘ ˙È˙ÈˆÓ˙Â ‰¯ˆ˜ ‰ÓÈ˘¯· ˜Ù˙Ò‰Ï 

Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ¯ÎÈ  ÌÂÎÒ· ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙¯·Á È„È-2 .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ  

כי את התשלום לחברה האיטלקית עבור  נקבעבהסכמות שגובשו בין אריאל ובין המפיקים   .2
גם נקבע בהסכם ההתקשרות בין  דבר זהביצוע המופע תעביר אריאל ישירות לחברה האמורה. 

  .2013אריאל ובין המפיקים ממאי 

בה ציין ו ,החתימה על הסכם ההתקשרות התקיימה ישיבה בלשכת ראש העירייה עם זאת, ביום 
מנכ"ל חברת אריאל כי "במעמד העברת התשלום לאיטלקים עלתה דרישה של מס הכנסה 

שהייתה אמורה  ,מס על התשלום". ככל הנראה המדובר בתשלום מס במקור 15%לשלם 
  .נכותאריאל ל

 ÂÈ¯·„ ˙Â·˜Ú·Ï˘ Î Ó‰ Ï"ËÏÁÂ‰ È˘È· ‰·ÈÎ ÌÂÏ˘˙‰  ‰¯·ÁÏ ¯·ÚÂÈ ¯ÂÓ‡‰
‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˜ÏËÈ‡‰.  

חול גם תמס הכנסה חובת תשלום לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] נקבע בין השאר כי  2בסעיף  
, הכנסתה של החברה כלומרעל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל; 

  להיות מחויבת במס הכנסה.אמורה הייתה האיטלקית מקיום המופע בירושלים 

, על דעתו של ראש העירייה, נכתב כי אכן על 2014בתשובתן של העירייה וחברת אריאל ממאי  
פי חוזה ההתקשרות בין אריאל והמפיקים הייתה אמורה אריאל להעביר את התשלום לחברה 
 הזרה, אך בשל לחץ זמן במועד העברת התשלום לא היה בידה הזמן לפנות לפקיד שומה
ולקבל פטור מניכוי מס במקור ולכן ביקשה מעיצוב במה, אשר לה יש פטור כאמור, לבצע את 

  התשלום בעצמה לחברה הזרה.

כי מפאת לחץ הזמן  2014גם מנכ"ל עיצוב במה טען בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  
  במקום אריאל.  חברה האיטלקיתהעבירה עיצוב במה את התשלום ל

‰Ó‰¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏ‰ ˙ ˙¯ËÓ ÈÎ È˘ÓÓ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ÏÈÚÏ ˙ ‰ËÏÁ‰‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘
 Ï‡È¯‡Â ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯·Ú‰ ÏÚÏ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á  ‡Ï‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï

ÌÂÏ˘˙Ó Ú ÓÈ‰Ï È„Î .ÒÓ‰  
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

 Ô Â Ë ·  È Ó Â Ò Á Ó  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  Ï Â Ï Ò Ó ‰  ˙ Ó È Á ˙  

צוין שיש לתחום את המסלול משני  2013באפריל לעיצוב במה החברה האיטלקית  במכתב ששלחה
צדדיו במחסומי בטון במקומות שבהם צפוי לעמוד קהל ולצפות באירוע. הצבת מחסומי הבטון 
נועדה ליצור חיץ בין המכוניות ובין הצופים, על מנת למנוע פגיעה בהם. למכתבה של החברה 
האיטלקית צורף תצלום של מחסום הבטון הנדרש (ובו הגבהת מתכת שבמכתב נאמר כי יש 

דובר במחסום מסוג אחד בלבד, וכי הוא מוצר מדף שמייצרת חברה ישראלית להסירה). יודגש כי מ
ברישיון. רשות הנהיגה הספורטיבית במשרד התרבות והספורט, שהנה הגורם האחראי מטעם 

  המדינה על התחום, קיבלה גם היא את דרישות החברה האיטלקית והייתה אמונה על יישומן. 

בישיבה שהתקיימה בלשכתו כי העירייה תסייע במימון הודיע ראש העירייה  2012כבר בדצמבר 
מיליון ש"ח, ובכלל זה ברכישה, באחסון ובהרכבה של  2.5-2עלויות גידור המסלול בסכום של 

  מחסומי הבטון. 

מיליון ש"ח לתיחום המסלול. על פי התקציב שהיה קיים במרץ  5בדיונים על תקציב האירוע יועדו 
רה להתחלק שווה בשווה בין העירייה ובין עיצוב במה. גם בישיבת הייתה עלות התיחום אמו 2013

ציין מנכ"ל החברה כי עיצוב במה תממן את רכישת מחצית  24.4.13-דירקטוריון חברת אריאל מ
  ממחסומי הבטון שנועדו לתיחום המסלול.

¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ,‰ËÓ˘   ·Èˆ˜˙‰ÓÂÙÂÒ· Ï˘ ¯·„ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï˘ ‰ ·ÂˆÈÚ ‰Ó· ˘ÂÎ¯Ï 
 ÈÓÂÒÁÓÔÂË· ˙ÂÏÚ· Ï˘ 2.5 ÔÂÈÏÈÓ ˘Á"; ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰¯˙Â  ‰ ÈÚ· .

:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï  

  

ה י י ר י ע ה ר  ו ב ע ן  ו ט ב ה י  מ ו ס ח מ ת  ש י כ   ר

מיליון ש"ח לרכישת אלמנטים  2.5נכלל תקציב של  2013בחוברת התב"ר של העירייה לשנת   .1
פריקים, אשר ישמשו תשתית לאירוע הפורמולה. חוברת התקציב אושרה בכללותה על ידי 

. ואולם 2013ועל ידי מועצת העירייה בינואר  2012ועדת הכספים של העירייה בדצמבר 
ובהטלת האחריות לביצוע העבודות להקמת התב"ר בעדכון  דנה ועדת הכספים 2013באפריל 

מחסומי הבטון על חברת אריאל, ולא על העירייה. לאחר דיון ממושך החליטה ועדת הכספים 
  של העירייה שלא לאשר את העדכון. 

בדיון שהתקיים במליאת המועצה ארבעה ימים לאחר הדיון בוועדת הכספים, הודיע ראש  
יין להפוך את החלטת ועדת הכספים ולאשר את עדכון התב"ר. ואכן העירייה כי הוא מעונ

  עדכון התב"ר אושר פה אחד.

 ועדת של שהחלטות הוא ולגיטימי רגיל דבר כי כתב 2014 ממאי בתשובתו העירייה ראש 
  .במליאה נהפכות הכספים

Û‡ ‰˘‰ËÏÁ‰ ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÎÙ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ Ï˘ Ï˘ ‰‰„ÚÂÂ ,˙ˆÚÈÈÓ‰ ‡Ï 
Â‡ˆÓ  ·ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÈ˜ÂÓÈ  ÍÎÏ.  

פרסמה חברת אריאל מודעות בשני עיתונים יומיים בדבר מכרז פומבי לעבודות  2013במאי   .2
  ייצור ואספקה של מחסומי בטון לתיחום המסלול.

, התבקשו ספקים האירוע כמפיקתבמכרז, אשר את הדרישות שנכללו בו קבעה עיצוב במה,  
מחסומים באורך  500באורך של מטר אחד; מחסומי בטון  100להגיש הצעות מחיר לאספקת: 
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  אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ העירונית החברה -עיריית ירושלים   שם הדוח:
  2014דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:

  2014-ההתשע"  שנת פרסום:

מטרים. כמו  4באורך של מחסומים  100- מטרים; ו 3באורך של מחסומים  1,500מטרים;  2של 
ממחסניהם למתחם האירוע מחסומים כן התבקשו ספקים להגיש הצעות מחיר להובלת ה

רים בימי המופע; להובלת ולפריסתם במתחם; להעמדת משאיות מנוף לסגירה ופתיחה של הצי
הספק; ולאחסון המחסומים לתקופה למחסני ממתחם האירוע למחסני אריאל או המחסומים 

  חודשים במחסני הספק. 12של 

 ˙Â„‚Â Ó ,‰Ó· ·ÂˆÈÚ ¯ÂÓ‡Î ‰Ú·˜˘ ,ÌÈÓÂÒÁÓ‰ È‚ÂÒ È·‚Ï ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ˙Â˘È¯„‰
 ÏÈ¯Ù‡Ó ‰·˙ÎÓ· ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â˘È¯„Ï2013¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù È ÙÏ , ÔÎ˘ ,Ê

 ÔÏ‰Ï) ˙ÈÏ‡¯˘È ‰¯·Á Â˙Â‡ ˙¯ˆÈÈÓ˘ ,„·Ï· „Á‡ ÌÂÒÁÓ ‚ÂÒ ˘¯„  ·˙ÎÓ·-  ‰¯·Á
.˙Â˘È¯„· ¯ÂÓ‡‰ È Â˘Ï ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï .('·  

לפני אישור התב"ר כתב מנכ"ל חברת אריאל לאחראים על התקציב בעירייה כי יש לתחם  
מיליון ש"ח הם העלות  2.5ק"מ באמצעות מחסומי בטון. המנכ"ל הוסיף כי  2.4מסלול באורך 

  של מחצית ממחסומי הבטון שיש לרכוש, וכי את המחצית השנייה יספקו המפיקים.

ק"מ, אף שאורך המסלול כולו  6עם זאת נדרש במכרז באופן תמוה לספק מחסומים לתיחום  
ק"מ, ואף שלא היה צורך לתחום אותו לכל אורכו משני צדדיו, אלא רק באזורים  2.4היה 

שר לקהל לצפות באירוע. כמו כן הייתה חברת אריאל אמורה לרכוש כאמור רק שבהם התאפ
מחצית מהמחסומים הנדרשים עבור תיחום המסלול, ולא את כולם. משרד מבקר המדינה פנה 
לחברת אריאל פעמים רבות בנוגע לאורך הכולל של המחסומים הנדרש לתיחום המסלול, 

  אולם זו לא השיבה לו.

נאמר כי היא אמנם איננה יודעת גם בשלב זה מהו אורך המסלול  2014י בתשובת אריאל ממא 
בבטונדות, אולם כעת, בעקבות הביקורת, ידוע לה כי העירייה רכשה מחסומי  לתיחוםהנדרש 

  ק"מ. 3בטון באורך שני ק"מ ועיצוב במה שכרה מחסומי בטון באורך 

„¯˘Ó ¯˜·Ó  ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÈÎ Ï‡È¯‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰‰˜„ˆ‰  ,ÂÓˆÚ Ê¯ÎÓ· Ú·˜ ˘ Í¯Â‡Ï
 ‰˘ÈÎ¯‰ È¯‰˘ Ê¯ÎÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·‰˙ÈÈ‰ ÏÎ· ‰¯˜Ó ‰¯ÂÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ Ë˜ ˙ÈˆÁÓ· 

Í¯Â‡‰Ó ˘¯„ ‰ ÂÏÂÎ.  

 יתהיהבו  תפותתוההשיום לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  שהתקיים, לסיור הספקים 
רה העוסקת נציג חב -, הגיעו שני מציעים: האחד חובה לכל ספק המבקש להגיש הצעתו למכרז

עיצוב  -מנכ"ל עיצוב במה. ואולם למכרז ניגשה רק חברה אחת  - בייצור מחסומי בטון, והאחר 
  במה.

הגישה עיצוב במה את הצעתה, שהייתה היחידה שהוגשה. לפי הצעתה הייתה  2013במאי  
עלות ייצור המחסומים בלבד בהתאם למפרט שהופיע במכרז (לא כולל עלות הובלתם, הצבתם 

  ח."מיליון ש 6- ים) כופינו

ועדת המכרזים של אריאל התכנסה ודנה בהצעה ביום שהוגשה. נציגי החברה והיועצת  
המשפטית שלה הציגו לפני הוועדה נתונים בדבר מאפיינים ייחודיים לכאורה של המחסומים 

דוגמת הצורך לייצר עבור כל אחד מארבעת סוגי המחסומים ארבעה סוגים שונים  - הנדרשים 
והוסיפו כי במכרז נדרש הספק להתחייב להשכיר  -מחסומים  דגמי 16 בלונות, כלומרשל ש

  מחסומים, נוסף על אלה שיירכשו. 3,000לפרויקט עוד 
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ÔÂÈÚ  Â‚ˆÂ‰˘ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÈÎ ‰ÏÚÓ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È Ù‡Ì È ÌÈ ÂÎ · : Ê¯ÎÓ
‡Ï ˙Â¯ÈÎ˘‰ ‡˘Â Â ,ÌÂÒÁÓ ‚ÂÒ ÏÎÏ ˙Â Â˘ ˙Â ÂÏ·˘ Ú·¯‡ Â˘¯„  ‡Ï .ÏÏÎ Â· ÔÈÂˆ  

עוד נמסר על ידי נציגי אריאל לוועדת המכרזים כי הם ביררו מול חברת ייצור מחסומים לגבי  
עלותו של מחסום סטנדרטי במידות אחרות מאלו שנדרשו במכרז, וכי מהמחיר שצוין לפניהם 
עולה כי המחיר שהציעה עיצוב במה עבור המחסומים המיוחדים הנדרשים לאירוע הוא סביר 
והוגן. לאחר הצגת דברים אלו אישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות עם עיצוב במה לאספקת 

  המחסומים.

 ˜ÈÙÓÏ ‰¯˘Ù‡ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ê¯ÎÓ· ÚÂ¯È‡‰ ˜ÈÙÓ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ .ÔÂË· ÈÓÂÒÁÓ ˙˜ÙÒ‡Ï Ê¯ÎÓ· „„ÂÓ˙‰Ï ÚÂ¯È‡‰

‚È Ï ˙Ó¯Â‚ ,Â· Â˙ÈÈÎÊ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,‰ÊÎ ÌÈÈÊÎ¯Ó ˙Â Â¯˜Ú ˙¯˙ÂÒÂ È˙Â‰Ó ÌÈ ÈÈ Ú „Â
 Ô˙Ó ;ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ÓÂ ÌÈ Ù ‡Â˘ÓÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰ :È¯Â·Èˆ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÔÂ ‚ Ó ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰
 ˙˜ Ú‰Â ;˙ÈÏÎÏÎ ‰ ÈÁ·Ó ˙È·ËÈÓ ‰˜ÒÚ· ¯˘˜˙‰Ï ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯˘Ù‡

˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰˜ÒÚ ˙¯È˘˜ ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÏÂÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰23.  

 ‡Â‰ ÚÂ¯È‡‰ ˜ÈÙÓÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,Ê¯ÎÓ· Â‚ˆÂ‰˘ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ Ú·˜˘ - ¯˘Ù‡
 ÏÎ ‰˘‚Â‰ ‡Ï˘ ÏÚ ‡ÏÙ˙‰Ï ÔÈ‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈˆÓ ÏÂÓ ¯Ó˘  ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÎ ÔÂÚËÏ
 ÌÂÈ˜ .‰ ÂÂÎ· ˙Â·Î¯ÂÓ ÂÈ‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÎ ¯ÎÈ ˘ ¯Á‡Ó ,Ê¯ÎÓ· ˙¯Á‡ ‰Úˆ‰

 Ò¯Ë È‡· Ì‚ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚÈˆÓ· ˜¯ ‡Ï Ú‚Ù ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó· Ê¯ÎÓ‰.È¯Â·Èˆ‰  

נכתב כי היא אפשרה לעיצוב במה להתמודד במכרז למרות  2014בתשובת אריאל ממאי  
שהאחרונה הייתה מעורבת בהכנתו, מתוך טעות תמת לב ומחוסר ידיעה שהדבר אסור. כמו כן 
נכתב בתשובה כי אכן המידע שמסרו עובדי אריאל בעניין השבלונות הדרושות לוועדת 

הדברים התגלו רק בדיעבד ועובדי אריאל לא פעלו מתוך מניעים זרים המכרזים היה שגוי, אך 
ולא פגעו בטוהר המידות. לעניין המידע השגוי שהועבר לוועדת המכרזים בנוגע לשכירת 

  מחסומי הבטון נטען כי נפלה טעות בפרוטוקול.

 ÏÎ· Ï‡È¯‡ ˙¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ Í¯„ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ‰Ï Ú‚Â ‰ .‰‚‚˘· ‰˙˘Ú  Ì‡ Û‡ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ÌÈ ÂÎ  Ì È‡˘ ÌÈ Â˙  ˙‚

 ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÔÈÈ Ú ‰È‰ Ï‡È¯‡· ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰ÚËÓ ‰‚ˆ‰
.‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÓ ÌÈÁÂÂ¯ ‡È˘‰Ï ‰Ï ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ ,‰Ó· ·ÂˆÈÚ ÌÚ  

 ÏÈ¯Ù‡Ó ˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰·˙ÎÓ ˙‡ ‰¯ÒÓ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á2013 ˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯
 ¯‡Â¯·Ù· ÂÈ‚Èˆ  ˙˘˜·Ï ,‰ È„Ó‰2014 ÁÂÒÈ  ÏÚ ÂÏÓÚ˘ Ï‡È¯‡ È„·ÂÚ Ì‡ ¯Â¯· ‡Ï .

 „Á‡ ‚ÂÒÓ ÌÈÓÂÒÁÓ· Í¯Âˆ ˘È ÂÈÙÏ˘ ,·˙ÎÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ ÂÁÂÒÈ  ˙Ú· ÂÚ„È Ê¯ÎÓ‰
 Í¯Â‡·6  ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÚ„È ‡Ï Ì‡ .ÌÈ Â˘ ÌÈÎ¯Â‡· ÌÈÓÂÒÁÓ È‚ÂÒ ‰Ú·¯‡· ‡ÏÂ ÌÈ¯ËÓ

 ·˙ÎÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ -  ,Ì„È˜Ù˙· ÂÏ˘¯˙‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ Ï·˜Ï Â˘¯„ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ
 Ï˘ ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰˙È˜ÏËÈ‡‰ ‰¯·Á‰  ,Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰ .ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ˙Â„ÈÓÏ Ú‚Â ·

˘ ¯Á‡Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÓˆÚ· „„ÂÓ˙Ó ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ Ì‰È ÙÏ ‚Èˆ‰ ¯˘‡ ˜ÈÙÓ‰˘ ÂÚ„È
 Ê¯ÎÓ·- .ÂÓˆÚÏ˘Î ÏÂÒÙÂ ¯ÂÓÁ ¯·„  

__________________ 

  . 93-92(התשס"ד),  ÌÈÊ¯ÎÓעומר דקל,    23
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במקרה  תהיהיקלה", אך לא "ת נפלה יההתנהלות עובדבנמסר כי  2014אריאל ממאי  בתשובת 
 של כלשהי הפרה בה שיש פעולה שום אריאל בידי עיןכל הטיה ביודעין ולא נעשתה ביוד זה

עוד נאמר כי עובדי החברה  .במה עיצוב של מודעת העדפה או בהם מודעת פגיעה או הכללים
  .2013לא ידעו כלל על קיומו של המכתב מאפריל 

עולה כי הוא העביר את  2014משרד מבקר המדינה מיוני מתשובתו של מנכ"ל עיצוב במה אל  
  התמונה המצורפת למכתב לאריאל וכי זו מחזיקה בידה כמה תמונות שהעביר אליה.

שמונה ימים לאחר אישור ההתקשרות עם עיצוב במה הודיע המנכ"ל שלה לחברת אריאל   .3
רוס מחסומי בטון התבקשו המפיקים לפ החברה האיטלקיתבמכתב קצר כי בשיחה עם נציגי 

האיטלקית]  מטרים עם פחות חיבורים, "ולא לבצע את ההגבהה שהם [החברה 6באורך 
ח "ש 5,750- הוסיף במכתבו כי מחסום כזה אינו נכלל במכרז, ועלותו היא כהמנכ"ל ביקשו". 

  ש"ח כולל מע"ם.  6,727לא כולל מע"ם, כלומר 

נכתב כי במכתב שקיבל  2014ני בתשובת מנכ"ל עיצוב במה למשרד מבקר המדינה מיו 
מהחברה האיטלקית אין התייחסות לאורך המחסום, אלא לדרישות כלליות ולביטול הגבהה 
שביצע לבקשתם במחסום סטנדרטי שהושאל מחברה ב'. עוד הוסיף כי האיטלקים הם שביקשו 
להשתמש במחסומים קצרים יותר, אך על פי בקשת מהנדס התנועה השתנו הדרישות 

  ים המאושרים על פי תו תקן ישראלי.למחסומ

נציגת חברת אריאל פנתה באמצעות הדואר האלקטרוני ליועץ המשפטי של החברה וציינה  
 3לפניו שעל פי ההצעה של עיצוב במה, אשר זכתה במכרז, הייתה עלותו של מחסום באורך 

ום, ועקב ח (כולל מע"ם), ואילו עתה מבקש המפיק להכפיל את אורך המחס"ש 3,449מטרים 
כך כמעט תוכפל עלותו. בהודעת דואר אלקטרוני חוזרת אישר היועץ המשפטי, בלי לנמק, את 

  אף שמחסום כזה אינו נכלל בדרישות המכרז.  - ביצוע ההזמנה של המחסום החדש 

 ¯·„· ÌÈ Â˙ Ó ¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÁÓ˙· ˙ÂÓÏÚ˙‰·˘ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ÓÂ ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â„ÈÓ‰ ,Û„Ó ¯ˆÂÓ· ¯·ÂÂÈ‡· ÔÎ - ˙‡ÂÂ˘‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰

 ‰ËÂ˘Ù ÌÈ¯ÈÁÓ-  ˙Â Â¯˜Ú·Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù ˘È ‰Ï‡ ÏÎ·
 .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ˙ÚÈ ÓÂ ÔÂÎÒÈÁ‰  

מחסומי בטון  340בסופו של דבר נרכשו מכספי התב"ר עבור העירייה, באמצעות עיצוב במה, 
 6מטר ובאורך  0.5524מטר, בגובה  0.24ברוחב  מדגם סטנדרטי של מעקות בטיחות זמניים

מטרים מתוצרת חברה ב', על פי התמונה של דגם מחסום זה שצורפה למכתבה של החברה 
ובסך הכול  - (כולל מע"ם)  ח"ש 6,786. עלות כל מחסום הייתה 2013מאפריל  האיטלקית

ש"ח (כולל  129,534ובגין הובלת המחסומים שילמה אריאל לעיצוב במה  -ח "מיליון ש 2.307
  שנרכשו. המחסומים 340מע"ם). לאחר אירוע הפורמולה אוחסנו במחסני העירייה 

נכתב כי אין לה ידע מקצועי בתחום וכי היא סמכה בצורה  2014בתשובת אריאל ממאי 
מוחלטת בעניין הדרישות המקצועיות על הידע של החברה הזרה, כפי שהובא לידיעתה בידי 

  עיצוב במה. -נציגתה בארץ 

__________________ 

תכנית  2013תן ייעוץ בנוגע לבטיחות של אירוע הפורמולה גיבשה ביוני יודגש כי חברה שנשכרה למ   24
מטר. למרות זאת גובה מחסומי  0.8המסלול להיות בצדי בטיחות, ולפיה על גובה המחסומים המוצבים 

  מטר בלבד. 0.55הבטון שנרכשו והוצבו בסופו של דבר בצדי מסלול המופע עמד על 
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בירור שעשו נציגי משרד מבקר המדינה בחברה אחרת לייצור מחסומי בטון העלה כי עלות 
ח בלבד (כולל "ש 3,510- ממוצעת של מחסום דומה עם מאפייני בטיחות זהים מסתכמת ב

  מע"ם), קרי מעט יותר ממחצית המחיר ששילמה העירייה לעיצוב במה בעקבות המכרז.

נכתב כי הבירור שנערך על ידי נציגי משרד מבקר המדינה הוא  2014בתשובת אריאל ממאי 
אם ללמוד זאת מתוך המפרט  - שגוי על פניו כיוון שהוא מתייחס למוצר שונה לחלוטין 

וכיוון שבמקרה דנן לא דובר רק על רכישת מחסומי בטון אלא גם על טיפול מלא  - שבמכרז 
 בהן, וכל זאת בלחץ גדול של זמן. 

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÓÂ‡Ï È·‰ Ô˜˙‰ ÈÙÏ ÔÈËÂÏÁÏ ‰‰Ê ‰ÂÂ˘Â‰˘ ¯ˆÂÓ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„
 Ï˘ Ï„·‰ Û‡ ÏÚ)5  ÏÈÚÙ ·ÁÂ¯ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ,„Â˜Ù˙‰ ˙Ó¯ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ (‰·Â‚· Ó"Ò

 ÔÎ ÂÓÎ .˙Â˘‚ ˙‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Ó¯ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ˘¯„ „¯˘Ó  ˙‡ ‰ÁÂ„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÈÎ ÔÂÚËÏ ÔÂÈÒÈ ‰¯ÈÁÓ‰ ÏÏÎ Ì‚ "ÏÂÙÈË", ¯˘‡Î ¯Â¯· ÏÚ˘ ‰Ï·Â‰‰ ‰·ˆ‰‰Â 

‰ÓÏÈ˘ Ï‡È¯‡ „¯Ù ·.  Ê¯ÎÓ· ÚÈÙÂÓ‰ Ë¯ÙÓ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï È˘Â˜ ÌÈÈ˜ ,ÏÂÎÏ ÏÚÓÂ
.ÔÈÈ Ú‰ ÔÈÓÓ ÂÈ‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ· ˙Â˘È¯„‰˘ ‰˙Ú ¯Â¯· ¯˘‡Î  

‡Ï  ,ÂÊ Û‡ ÂÊ ;˘„Á ¯ˆÂÓ ¯ÈÁÓÏ ‡È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰‰‰ ÈÁ· 
 ÈÓÂÏˆ˙ Ï˘ÔÂË·‰ ÈÓÂÒÁÓ  ‰È ÒÁÓ· Â ÒÁÂ‡Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È ÏÚ Â˘Î¯ ˘‰‰˙ÏÚ  ÈÎ

˙È·¯Ó·Ì  ,„Â‡Ó ÌÈ·¯ ¯·˘ È ÓÈÒ ÌÈÚÈÙÂÓÔÎ˙ÈÈÂ ÈÎ ˜ÏÁÌ ÏÂÒÙ Û‡ÌÈ  Ï˘· ˘ÂÓÈ˘Ï
 ˙ÙÈ˘Á˙ÂËÂÓ ‰„ÏÙ‰ ˙‡Ê , ÈÙ ÏÚ Û‡ÌÈÈÓÂÈ ˘ÂÓÈ˘ Ô‰· ‰˘Ú  ‰¯Â‡ÎÏ˘ „·Ï· .

‰ÏÂÚ  Â¯ÎÓ  ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ È˘ÓÓ ˘˘Á ‡ÂÙ‡ÔÂË· ÈÓÂÒÁÓ ˘ÓÂ˘ÓÌÈ ÈÂÈ˜ÏÁ˘ ÔÎ˙Ì 
ÏÂÒÙ Û‡ÌÈ ¯ÈÁÓ ÈÎ È¯· ÈÊ‡Â ,˘ÂÓÈ˘ÏÌ  .˘„Á ¯ˆÂÓ ¯ÈÁÓÓ ÍÂÓ  ˙Â ÂÓ˙ ÔÏ‰Ï

:‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È„È ÏÚ Â˘Î¯ ˘ ÌÈÓÂÒÁÓ‰  

 1-2 תמונות

  )22.1.14- (צילומים ממחסומי הבטון במחסן העירייה 
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נאמר כי מחסומי הבטון שרכשה העירייה היו  2014בתשובת אריאל והעירייה מספטמבר 
מספר קטן של מחסומי בטון חדשים לחלוטין ותקינים בעת שהובאו לשטח והוצבו בו. אכן, 

ניזוקו קלות בעת ההעמסה על המשאית בתום המופע ובעת פריקתם במחסן, אך נזקים כאלה 
הם חלק טבעי וסביר מהעמסה, הובלה ופריקה כאלה. לתשובתן צירפו העירייה ואריאל 
תמונות נוספות של מחסומי הבטון אשר לטענתן מצביעות על כך שהפגיעות במחסומים קלות 

  ד.בלב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,  ˙Â ÂÓ˙‰ Ô‰Â ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓÏÂˆ˘ ˙Â ÂÓ˙‰ Ô‰
 Ì˜ÏÁ˘ ÔÂË· ÈÓÂÒÁÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ È˘ÓÓ ˘˘Á ˙ÂÏÚÓ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â Ï‡È¯‡ Â¯ÒÓ˘

,Ì„ÚÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈÓÂÒÁÓ‰˘ ˙ Ó ÏÚ .˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÏÂÒÙ  ÏÚ˙ÈÈ¯ÈÚ  ÌÈÏ˘Â¯È
.‰˘Î¯˘ ÌÈÓÂÒÁÓ‰ Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î ˙‡ ˜Â„·È ¯˘‡ ‰ÁÓÂÓ Ï˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡ ¯ÂÎ˘Ï  

 Ê¯ÎÓ ‰ÓÒ¯Ù˘ ,Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˜ÈÙÓ ‰ÎÊ˘ ¯Á‡Ï .Â· ÚÂ¯È‡‰ ˜ÈÙÓ Ï˘ Â˙ÈÈÎÊ ˙‡ ÂÁÈË·È ÂÈ‡ ˙˘ ÌÈÓÂÒÁÓ ˙˜ÙÒ‡Ï

ÂÂÎ· ,Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÂÏ ‰¯˘Ù‡ Ê¯ÎÓ· ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÁÂÂ¯ ˜ÈÙ‰Ï ,˙Â Ï˘¯ ·˜Ú Â‡ ‰ 
.¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÔÂ·˘Á  

 ÂÈ‡ ˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï Ê¯ÎÓ· Â˙ÈÈÎÊ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜ÈÙÓ‰ Ï˘ Â˙˘È¯„˘ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ‰ÂÓ˙Ï ˘È
 Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰ .ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ï‡È¯‡ ˙¯·Á ˙‡ ‰ÚÈ ‰ ‡Ï

.ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÁÂÂ¯ ‡È˘‰Ï ‰Ó· ·ÂˆÈÚÏ ÍÎ· ‰¯˘Ù‡  

Ù Í¯„· ¯¯ÂÚ˙‰Â ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ Ï˘ÂÎ ÔÙÂ‡· ‰Á˜ÈÙ ÈÎ ‰ÏÚ Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘ ÂÊ ‰ÏÂÚ
È‡ÏÂ ˙Â Ó‡  ˙·ÂÁ ˙¯Ù‰Ï ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ· ‰ÚÈ‚ÙÏ ¯ÂÓÁ ˘˘Á- ˙Â·ÂÁ· ‰„ÈÓÚ

 .·Ï‰ ÌÂ˙Â ˙Â È‚‰‰  
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ת ר י כ ן  ש ו ט ב י  מ ו ס ח   מ

 המחסומים שרכשה העירייה אמורים היו להוות רק מחצית מהמחסומים שנדרשו לתיחום 340
  המסלול, ואת המחצית האחרת של המחסומים נדרשה לשכור עיצוב במה.

ציינה נציגת החברה כי אף שעיצוב במה  2013בדיון בוועדת המכרזים של חברת אריאל ממרץ 
מיליון  1.25ח לאספקת המחסומים, יוחזרו לה מתקציב הפרויקט "מיליון ש 2.5אמורה להקצות 

המשמש חבר בוועדה, הביע את מורת רוחו מהעברת סכום זה ח עבור השקעה זו. גזבר העירייה, "ש
לעיצוב במה מאחר שההשקעה הכספית במחסומים אמורה להתחלק שווה בשווה בינה ובין 

  העירייה.

 ı¯Ó ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÚÓ ÚÂ¯È‡‰ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÔÂÈÚ2013  ·Èˆ˜˙‰Ó ‰ËÓ˘ 
˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ · ˙‡˘Ï ‰Ó· ·ÂˆÈÚ Ï˘-2.5 ÚÓ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ· ·ÂÈÁ‰ Í‡ ,ÏÂÏÒÓ‰ ÌÂÁÈ˙ ˙ÂÏ -

1.25 .Â ÈÚ· ¯˙Â  ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ  

הביקורת העלתה כי חברת אריאל אישרה להעביר לעיצוב במה גם תשלומים בגין שכירת מחסומים 
ח (כולל מע"ם). סכום זה נמוך רק "מיליון ש 1.838לתחימת חלק מהמסלול והובלתם, בסכום של 

  ששילמה העירייה עבור רכישת המחסומים והובלתם.בכרבע מהסכום 

מיליון ש"ח  1.251בגין שכירת המחסומים הציגה חברת עיצוב במה לאריאל חשבונית מס בסך 
החברה שממנה רכשה עיצוב במה מכספי התב"ר את  - (כולל מע"ם), שהתקבלה מחברה ב' 

  המחסומים עבור העירייה, על פי המכרז שצוין לעיל. 

מס לא צוין כמה מחסומים שכרה עיצוב במה עבור האירוע. כמו כן לא עלה בידי בחשבונית ה
אריאל להציג לפני משרד מבקר המדינה במהלך הביקורת נתונים בדבר מספר המחסומים שנדרשו 

  אישרה אריאל לבצע את התשלום. נתוני יסוד אלה שלם ונחסרלתיחום המסלול. ואולם למרות 

‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â Ï‡È¯‡ Ï˘ Ô˙·Â˘˙Ï  È‡ÓÓ2014  ¯‡Â¯·ÙÓ ÌÈ·˙ÎÓ ‰ Â˘‡¯Ï ÂÙ¯Âˆ2014  ˙‡Ó
 ‰¯Â‡ÎÏ ‰¯Î˘ ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Í¯ÂˆÏ ÈÎ „·ÚÈ„· ÌÈ¯˘‡Ó‰ '· ‰¯·ÁÂ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ

 Ï˘ ÏÏÂÎ Í¯Â‡· ÌÈ Â˘ ÌÈÏ„‚ ‰˘ÂÏ˘· ÔÂË· ÈÓÂÒÁÓ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ3,000  ‰˙ÂÚ ÓÈ‰ .¯ËÓ
 È‡Ó „Ú Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘2014  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  È ÙÏ ‚Èˆ‰ÏÓ ,ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈ Â˙ 

 ¯ÙÒÓÂ ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ¯ÙÒÓ ,ÌÂÁÈ˙Ï ˘¯„ ˘ ÏÂÏÒÓ‰ Í¯Â‡ ˙Ó‚Â„
Î Ï˘ ÌÂÎÒ· Â¯Î˘ ˘ ÌÈÓÂÒÁÓ‰-1.25 .‰‰ÈÓ˙ ˙¯¯ÂÚÓ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ  

 Â˙˘ÈÎ¯ ˙ÂÏÚÓ ˙ÈˆÁÓÎ ‰È‰ Â˙Ï·Â‰Â ÌÈÈÓÂÈÏ ÌÂÒÁÓ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰˘ ÔÈÂˆÈ
Î¯ ‰ ÓÓ˘ ‰¯·Á‰ ‰˙Â‡Ó ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ˙¯ÈÎ˘ .Â˙Ï·Â‰Â ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ˙‡ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ‰˘

 ˙Á˙ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÁÂÂ¯ ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ‰‚È˘‰ ‰Ï‡ ˙Â‡˜ÒÚ· ÈÎ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ¯Â·Ú
.¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÔÂ·˘Á ÏÚ ,Ï‡È¯‡ ˙¯·Á Ï˘ ‰ÁÂ˜ÈÙ  

בביקורת נמצא כי חשבונית המס שהוצגה לחברת אריאל בגין שכירת המחסומים מפנה לחשבונית 
מיליון ש"ח (כולל מע"ם). התיאור באותה חשבונית עסקה  1.85 - שסכומה גבוה עוד יותר  25עסקה

". בעקבות בקשת משרד 29.5.2013הוא "ביצוע עבודות בטיחות פורמולה ירושלים לפי הסכם מיום 
בין הסכום מבקר המדינה לקבלת הסבר על אודות הפער בין הסכום המצוין בחשבונית המס ו

__________________ 

את  המנפיק אותה. בחשבונית עסקה מפרט 1975- תשל"וערך מוסף, הלחוק מס  47-45על פי סעיפים    25
יום לאחר הנפקתה של חשבונית כזאת יש להוציא חשבונית מס על הסכום החייב  14דרישת התשלום. 

  במע"ם.
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העסקה, הציגה עיצוב במה לאריאל חשבונית מס שלא הציגה לה קודם לכן  בחשבוניתהמצוין 
ש"ח, עבור "השכרת מעקות בטיחות". גם בחשבונית זו לא צוינה כמות  600,000בסכום של 

  המחסומים שנשכרו. 

 Ï˘ ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ¯Â·Ú ‰Ó· ·ÂˆÈÚ ‰˘¯„˘ ‰Â·‚‰ ÌÂÎÒ‰
Î˘‰ ¯ÈÁÓ ,ÌÈ˘„Á ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÂÒÁÓÈ‡Â ÒÓ‰ ˙ÂÈ Â·˘Á ÏÂˆÈÙ ,‰Â·‚‰ ˙Â¯È- ˙È Â·˘Á ˙‚ˆ‰

 ˙ÙÒÂ ‰ ÒÓ‰-  Ï˘ Ô‰Â ‰˘ÈÎ¯‰ Ï˘ Ô‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÔÎ‡ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ
 ‰˙ÈÈ‰ ˙Â¯ÈÎ˘‰1.85  Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ,ÔÎ‡Â .‰˜ÒÚ‰ ˙È Â·˘Á· ÔÈÂˆÓÎ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ

 Ï˘ ÍÒ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ1.85  ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ‡Â‰ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ˙ÂÏÚ‰ ÈÎ¯ Ï˘ ˙˘340 
 Í¯Â‡· ÌÈÓÂÒÁÓ2,040  ˙¯ÈÎ˘ ÌÚ „ÁÈ ¯ËÓ3,000  ÌÈÈÓÂÈÏ ÌÈÓÂÒÁÓ ¯ËÓ-  ÌÂÎÒ‰ ‡ÏÂ

) ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÏÈ˘˘2.307 Â (¯"·˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÌÂÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÏÂ˘˘
) Û˙Â˘Ó‰ ÌÊÈÓ‰1.251 .˙ÂÏ·Â‰ ÏÏÂÎ ‡Ï ,(˙Â¯ÈÎ˘‰ ¯Â·Ú ÔÂÈÏÈÓ Á"˘  

˘ ÏÚ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈÁÂÂ¯ ÛÂ¯‚Ï ˜ÈÙÓÏ ‰¯˘Ù‡
.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ ‰ËÂ· ÔÙÂ‡· ‰¯Ù‰ ÍÎ·Â ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ  

  

ת ו ל ב ו   ה

נדרשה  - ) ם(כולל מע" ח"ש מיליון 1.838 - שכירת מחסומי הבטון עבורששולם  הכולל הסכוםמ
 139,594. עבור יםהשכור המחסומיםש"ח עבור הובלת  587,594חברת אריאל לאשר הוצאה של 

ש"ח, הצהיר  448,000יתרת הסכום, ל בנוגעאך  ,הוצגה חשבונית של חברת הובלות מסכום זה חש"
ועל כן אין בידיו חשבונית בגין ההוצאה.  ,בעצמה ההובלות את ביצעה זומנכ"ל עיצוב במה כי 

  חברת אריאל קיבלה הצהרה זו.

 ח"ש 129,534 הייתה ,במה עיצוב באמצעות ,העירייה שרכשה המחסומים הובלת עלות כי יודגש
עלות הובלתם של , לאירוע שנדרשו שתי חמישיות מהמחסומים רכשה העיריישה מאחר .בלבד

  המחסומים השכורים אמורה הייתה להיות גבוהה מהם באופן יחסי. 

‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ Ó ÈÎ ÌÂÎÒ‰ ‰˘¯„˘ ˙¯·Á ·ÂˆÈÚ ‰Ó· ¯Â·Ú· ˙Ï·Â‰ ÌÈÓÂÒÁÓ‰ 
¯ÂÎ˘‰,ÌÈ ¯˘‡Â ¯˘Â‡ ÏÚ ÍÓÒ ¯‰ˆ‰˙‰, Â‰‡ ‰Â·‚ ¯˙ÂÈ· .È‡-È˜ÂÓÏ˘ ‰ ˙È Â·˘Á 

˙„Ú˙Ó‰ ˙‡ ÚÂˆÈ· ‰„Â·Ú‰ ˜ÊÁÓ ˙‡ ˘˘Á‰ ÈÎ Ï ‰¯˘Ù‡ Ï‡È¯‡·ÂˆÈÚ ‰Ó· ÛÂ¯‚Ï 
ÌÈÁÂÂ¯ ÌÈ¯ÎÈ  ÏÚ ÔÂ·˘Á ÈÙÒÎ ¯Â·Èˆ‰ Ì‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Ï·Â‰ ÌÈÓÂÒÁÓ‰.  

  

י  נ ת ו תנ ו ס   ח

פרסום  שלטי בבירור נראים בתמונות. מהאירוע תמונות נכללות הפורמולה מיזם על שהופק בספר
של החברות אשר העניקו חסותן לאירוע על גבי מחסומי הבטון והגדרות שתחמו את המסלול. 
הפרסום ניתן בעבור תשלום שהעבירו החברות האמורות לעיצוב במה והיה אמור לשמש חלק 

 נרכשו שממנה', ב חברהמהכנסות הפרויקט. בין השלטים האמורים נמצאו שלטי פרסום של 
 המדינה מבקר למשרד בימות שמסרה החסויות נותני ברשימת, זאת עם. המחסומים רווהושכ

שמה של  נכללכללה את הסכומים אשר כל אחד מהם שילם, לא  ואשרבאמצעות חברת אריאל, 
  חברה זו. 

נכתב כי נראה שמדובר בשלטים מאולתרים, שהוצבו במקום בלי  2014בתשובת אריאל מספטמבר 
  א כחלק מעסקת חסות כלשהי. ול תיאום עם החברה
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‰ÏÂÚ ˘˘Á ÈÎ Ô˙Ó ˙ÂÒÁ‰ Ï˘ ‰¯·Á · 'ÚÂ¯È‡Ï ¯˘Ù‡ ·ÂˆÈÚÏ ‰Ó· ÛÂ¯‚Ï ÌÈÁÂÂ¯ ÌÈÙÒÂ  
- ÔÈ· ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Á ‰ ÌÂÏ˘˙· ‰ ˙ ˘ ‰Ï ‰¯·Á · '¯Â·Ú ‰˘ÈÎ¯‰ ‰¯Î˘‰‰Â Ï˘ 

ÌÈÓÂÒÁÓ‰ ,ÔÈ·Â ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂÏ˘˙ Ï˘ ‰¯·Á · '¯Â·Ú ÌÂÒ¯Ù‰ ,¯˘‡ ‡Ï ÏÏÎ  ˙ÂÒ Î‰· 
Ë˜ÈÂ¯Ù‰.  

  

   

  

˙‚ˆ‰Ó  .‰˘˜ ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ¯·„‰˙¯·Á Ï‡È¯‡ ‰¯È˙‰ ˙¯·ÁÏ ·ÂˆÈÚ ‰Ó· ,˙˜ÈÙÓÎ 
ÚÂ¯È‡‰ ,È‡ ˙ ·ˆÚÏ Ê¯ÎÓ ¯Â·Ú ‰ÓˆÚ Â· „„ÂÓ˙‰ÏÂ ;˙Â ˘Ï ¯ÁÂ‡Ó ¯˙ÂÈ ˙‡ È‡ ˙ ‰Ê¯ÎÓ ;
 ˙Â·‚Ï ‰ ÓÓ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú Ú˜ÙÂÓ ¯ÈÁÓ ÌÈÓÂÒÁÓ˙Ï·Â‰ÂÌ; Â˙Â·‚Ï ¯ÈÁÓ Ú˜ÙÂÓ 

‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ¯Â·Ú ˙˘ÈÎ¯ .ÌÈÓÂÒÁÓ ‰Ï‡ ÏÎ ÌÈÚÈ·ˆÓ  Ï‡È¯‡ ˙¯·Á˘ ÏÚ‰¯˘Ù‡  ·ÂˆÈÚÏ
‰Ï ‰Ó· ˜ÈÙ .¯Â·Èˆ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÁÂÂ¯  

 

  

  סיכום

ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ  ˙ ˘· ‰ÓÈ˜‰2002 Ï‡È¯‡ ˙È Â¯ÈÚ‰ ‰¯·Á‰ ˙‡, ÁÂÂ¯ ˙Â ÂÂÎ ‡ÏÏ ‰¯·ÁÎ 

˘˙Â¯ËÓ‰È ˙ÂÈ¯Â·Èˆ.  ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ· ÚÂ¯Ê ‰ÂÂ‰Ó ‰¯·Á‰‡È‰Â  ‰˜Ù‰Ï ,ÌÂÊÈÈÏ ˙È‡¯Á‡
 ˙ÂÏÈÚÙÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙ „Â„ÈÚÏ ,¯ÈÚ‰ ˙ÂˆÂÁ· Ë¯ÂÙÒÂ ˙Â Ó‡ ,˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ÚÂˆÈ·ÏÂ

 ˙ÂÁÓ˙‰ ÌÂÁ˙ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÏ .¯ÈÚ‰ ˙ÂˆÂÁ ¯ÂÙÈ˘ÏÈÊÎ¯Ó  ÁÂÎ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ‡Â‰Â ÛÒÂ 
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡.  

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‡ˆÓ ‰˙ÂÏÈÚÙ· Ï˘ ˙¯·Á Ï‡È¯‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÓÂÁ˙· Ï‰ ÈÓ ˙È„È‚‡, 
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈ¯ÂÓÁ ÈÓÂÁ˙· ˙˜ÒÚ‰ ÁÂÎ Ì„‡ ¯Â·Ú ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ ÌÈ¯ÂÓÁ ¯˙ÂÈ· 

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÂÁ˙· ÈÚÂ¯È‡ ˙Â·¯˙‰ ˙˜Ù‰Â ÚÙÂÓ ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰. 

˙˜È„·  ÌÈÏ˘Î ‰ÏÚÓ ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰ ÚÙÂÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰
 ÌÈ¯ÂÓÁ - ÏÚ ÈÂ˜Ï ÁÂ˜ÈÙ  ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ˙Â Â¯˜Ú Ï˘ ‰ËÂ· ‰¯Ù‰Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .

 ÚÙÂÓ ÏÂ‰È · Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÏ˘Î‰ ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ï‡È¯‡ ˙¯·ÁÂ ÌÈÏ˘Â¯È
.Ï‡È¯‡ ˙¯·Á È„È ÏÚ Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈ¯Á‡ ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡· ‰ÏÂÓ¯ÂÙ‰  ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·

.Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ· ‡È·‰Ï Ô‰ÈÏÚ  

¯·ÂË˜Â‡· 2014 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,ÈÈ˜ÂÓ  ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ‡È¯‡Â ˙ÂÚˆÓ‡·  ·ÂˆÈÚ
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ .ÛÒÂ  ‰ÏÂÓ¯ÂÙ ÚÙÂÓ ‰Ó·Ï ‰¯ÒÓ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÂ‰È ·  ÛÒÂ ‰ ÚÙÂÓ‰

Â˜ÙÂ‰ ÂÓ˘ÂÈÂ ÌÈÁ˜Ï‰ Â Â ˜Â˙ ˙È·¯Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â‡ˆÓ ˘ ÁÂ„· ‰Ê ÒÁÈ· ÚÙÂÓÏ Ì„Â˜‰. 
 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ Â˜„·  ‡Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ Í¯„Â ‰Ê ÚÂ¯È‡ ÈÎ ,˘‚„ÂÈ  

  



  

  

  


