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ועדה ציבורית לבחינת הפיקוח
על מחירי החלב ומוצריו
תקציר
ענ החלב הוא אחד הענפי המרכזיי בתעשיית המזו בישראל :ייצור החלב הגולמי
בישראל הוא כ  1.1מיליארד ליטר בשנה; במונחי מחיר לצרכ המחזור הכספי של
מוצרי חלב הוא כ  7מיליארד ש"ח בשנה.
בספטמבר  2003החליטה הממשלה על צמצו המונופולי בענ החלב .היא הטילה על
שר החקלאות ופיתוח הכפר ועל שר האוצר )להל השרי ( למנות "ועדה ציבורית
לבחינת הפיקוח על מחירי החלב ומוצריו לצרכ " )להל הוועדה( שתגבש המלצות,
בי היתר לעניי "שיטת הפיקוח הרצויה על מחירי החלב ומוצריו לצרכ  ,הרכב סל
המוצרי המפוקחי " ותגיש אות לממשלה.
 .1בהחלטתה קבעה הממשלה כי הוועדה תכלול נציג מהאקדמיה שיכה כיו"ר
הוועדה וחמישה חברי נוספי ובה נציג ציבור בעל רקע בתחו החלב .את הוועדה
מינו שר האוצר דאז ,מר בנימי נתניהו ,ושר החקלאות ופיתוח הכפר דאז ,מר ישראל
כ( .א) ,בפועל הרכבה היה שונה מזה שקבעה הממשלה :ליו"ר הוועדה מינו השרי
איש עסקי ומנהל חברות ,מר ר קרול )להל יו"ר הוועדה( ונוס עליו ,ארבעה
חברי בלבד .נציג ציבור בעל רקע בתחו החלב לא מונה כחבר בה .משרד האוצר
ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר )להל משרד החקלאות( והשרי הנוגעי בדבר לא
ביקשו מ הממשלה אישור לשינוי ההרכב ,וה לא דיווחו לה על כ) .דבר זה נוגד
סדרי מינהל תקי .
 .2יו"ר ועדה ציבורית אמור להיות אובייקטיבי וחסר פניות ,ועליו לשקול באופ
נותני
ביקורתי ובלתי תלוי את המסקנות ואת ההמלצות המקצועיות של היועצי
השירותי  ,בטר יחליט לקבל או לדחות  .במקרה דנ אישר אג התקציבי
שבמשרד האוצר )להל אג התקציבי ( ליו"ר הוועדה להעסיק ממועד מינויו חברה
חברה א'( לש מת שירותי ייעו( לוועדה .לצור) כ) העסיקה
שבבעלותו )להל
החברה בתשלו את יו"ר הוועדה עצמו .העובדה שיו"ר הוועדה היה ג יוע( בשכר
שלה הביאה אותו לידי ניגוד ענייני מובהק בשל תפקידו בוועדה מצד אחד ובהיותו
יוע( לה מצד אחר .כמו כ  ,יכולת הפיקוח והבקרה שלו והאפשרות לשקול את רמת
העבודה של נות השירותי ואת תוצריה באופ בלתי תלוי עלולה להיפגע .דבר זה
איננו תקי מבחינה ציבורית ,והיה בו כדי להביא לפגיעה ביכולת הבדיקה וההכרעה
של הוועדה כולה .נוס על כ) ,חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  ,1992קובע שעל
המדינה חלה חובה להתקשר לביצוע עבודה או לרכישת שירותי במכרז .א),
שירותיה של אותה חברה נרכשו ללא מכרז ועל א התנגדות משרד החקלאות להעסיק
את חברה א'.
 .3את אישורה של ועדת המכרזי המשרדית שבמשרד האוצר להעסקתה של חברה
א' ביקש סג הממונה על התקציבי דאז במשרד האוצר ,מר אמיר לוי .א) ,בקשתו
הוגשה בספטמבר  ,2004כתשעה חודשי לאחר תחילת עבודתה ,ולאחר שרובה של
העבודה כבר בוצע .בנוס  ,ועדת המכרזי עצמה כשלה משו שלא הבחינה בניגוד
הענייני שיו"ר הוועדה היה שרוי בו כאשר כיה במקביל כיוע( לה.
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 .4סג החשב הכללי במשרד האוצר וכ רכזת חקלאות באג התקציבי אישרו
לחברה א' תשלו בדיעבד של כ  360,000ש"ח .הדיווח של החברה על העבודה לא כלל
את ציו שעות העבודה בכל חודש ואת המטלות שביצעה; כמו כ  ,התערי שאושר לה
לתשלו היה גבוה מתעריפי התשלו ליועצי לניהול שקבע החשכ"ל עצמו .לפי
חישוב של משרד מבקר המדינה ,כתוצאה מהעדר בקרה ראויה החברה קיבלה לפחות
 114,000ש"ח יותר מ הסכו שהייתה אמורה לקבל.
 .5בפברואר  2005התפטר נציג משרד החקלאות מחברותו בוועדה ,ובעקבות
התפטרותו הוקפאה במארס  2005פעילותה ,על פי בקשת שר החקלאות .במקביל
העביר יו"ר הוועדה באותו חודש לשרי את "טיוטת דוח הועדה" .באוגוסט 2005
הגיש אג התקציבי לשר האוצר הצעה להחלטת ממשלה )להל הצעת ההחלטה(
הכוללת דברי הסבר בעניי שינוי הפיקוח על המחירי בענ החלב בהתבסס על
"טיוטת דוח הועדה" .באותו חודש אישרה הממשלה את הצעת ההחלטה .בהצעת
ההחלטה צוי שהיא מתבססת על "מסמ) המרכז את עבודת הועדה" .מניסוח זה
אפשר להבי שלכאורה אישרה הוועדה את "טיוטת דוח הועדה" וא גיבשה ואישרה
מסמ) מרכז ,ולא היא .הנוסח שהכי אג התקציבי והניחו בפני הממשלה היה בו
אפוא כדי להטעות.
 .6לפי ההצעה שהגיש אג התקציבי לממשלה ושאותה היא אישרה יהיו בפיקוח
ארבעה מוצרי חלב בלבד .הצעת ההחלטה האמורה הסתמכה ,בי השאר ,על המלצות
חברה אחרת )להל חברה ב'( שבחנה עבור הוועדה את התחרות בשוק בי מוצרי
החלב השוני  .אול חברה ב' המליצה להשאיר בפיקוח שישה מוצרי נוספי על
אלה שנכללו בהצעת ההחלטה ,אלא שאג התקציבי לא הביא בדברי ההסבר את
המלצתה המלאה של חברה ב'.
 .7המלצות חברה ב' ניתנו לאג התקציבי לאחר שמשרד החקלאות פרש מ
הוועדה ולאחר הקפאת פעילותה כ) שה כלל לא נדונו בה .אול עובדה זו לא צוינה
בהצעת ההחלטה ובדברי ההסבר שהגיש אג התקציבי לשר האוצר ולממשלה.
כלומר ,דברי ההסבר להצעת ההחלטה אותה הגיש אג התקציבי  ,לא הציגו למקבלי
ההחלטות את העובדות במלוא .

♦
מבוא
ענ החלב הוא אחד הענפי המרכזיי בתעשיית המזו בישראל :ייצור החלב הגולמי בישראל הוא
כ  1.1מיליארד ליטר בשנה; במונחי מחיר לצרכ המחזור הכספי של מוצרי חלב הוא כ  7מיליארד
ש"ח בשנה.
בספטמבר  2003החליטה הממשלה על צמצו המונופולי בענ החלב .היא החליטה להטיל על שר
החקלאות ופיתוח הכפר ועל שר האוצר )להל השרי ( למנות "ועדה ציבורית לבחינת הפיקוח על
מחירי החלב ומוצריו לצרכ " )להל הוועדה( שתגבש המלצות בנושא ותגיש אות לממשלה .בי
היתר ,היא נתבקשה לגבש המלצות בעניי "שיטת הפיקוח הרצויה על מחירי החלב ומוצריו לצרכ ,
הרכב סל המוצרי המפוקחי " .בדצמבר  2003מינו השרי את הוועדה .במרס  2005הגיש יו"ר
הוועדה לשרי את טיוטת דוח הוועדה ואת עיקרי המלצותיה .באוגוסט אותה שנה אישרה
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הממשלה הצעת החלטה בדבר שינוי משטר הפיקוח על המחירי בענ החלב ואת הקטנת מספר
מוצרי החלב שיישארו בפיקוח מ  20לארבעה .החלטת הממשלה לא בוצעה ועדיי נותרו  20מוצרי
חלב בפיקוח מחירי  ,בהתא להוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכי ושירותי  ,התשנ"ו .1996
המחזור הכספי של המוצרי שבפיקוח הוא כ  30%מהמחזור של הענ כולו.
בחודשי אוקטובר נובמבר  2005בדק משרד מבקר המדינה את מינוי הוועדה ואת פעילותה.
הבדיקה נעשתה באג התקציבי ובאג החשב הכללי שבמשרד האוצר ,ובמשרד החקלאות ופיתוח
הכפר )להל משרד החקלאות(.

מינוי הוועדה
 .1היוע ,המשפטי לממשלה קבע בינואר  2003הנחיות בדבר מינוי והרכב של ועדות ציבוריות
מייעצות ודרכי פעולת )להל הנחיית היוע ,המשפטי לממשלה( .1בהנחיות נאמר ש"יש להקפיד
כי הוועדה תורכב באופ שיאפשר לשקול ולאז בי כלל השיקולי הכרוכי בקביעת מדיניות
בתחו מסוי  .במסגרת זו ,מ הראוי שועדה ציבורית תשת ותשק מגוו דעות של מגזרי שוני
ושל האקדמיה ,במיוחד כשבכ מוטלי אינטרסי כלכליי או אחרי כבדי משקל".
ואכ  ,בהחלטתה קבעה הממשלה שהוועדה תכלול את אלה :נציג מהאקדמיה שיכה כיו"ר הוועדה
ונוס עליו ,נציגי ממשרד החקלאות וממשרד האוצר ושלושה נציגי ציבור :כלכל  ,רואה חשבו
המתמחה במימו ונציג ציבור בעל רקע בתחו החלב.
השרי לשעבר מר בנימי נתניהו ומר ישראל כ ,מינו בדצמבר  2003את הוועדה בניגוד להחלטת
הממשלה הנזכרת :ליו"ר הוועדה ה מינו איש עסקי ומנהל חברות ,מר ר קרול )להל יו"ר
הוועדה( ,שאינו נציג האקדמיה; בשני  1997 1995הוא היה הממונה על אג התקציבי  .במקו
נציג ציבור מינו השרי עובד מדינה בעל רקע בתחו החלב כיוע ,מדעי לוועדה.
אג התקציבי הסביר למשרד מבקר המדינה שפנה לארבעה אנשי ציבור )כולל היו"ר שנבחר(,
ובה נציגי מהאקדמיה ,בהצעה לכה כיו"ר הוועדה ,אול מכיוו ששלושה מה ענו בשלילה,
נבחר היו"ר האמור .אי עדות כתובה באשר לאופ הבחירה של יו"ר הוועדה .עוד יצוי כי אג
התקציבי לא שית בפנייה לאישי הציבור את משרד החקלאות.
לדעת משרד מבקר המדינה ,היה על משרד האוצר לשת פעולה ע משרד החקלאות ולבדוק את
האפשרות לפנות לנציגי אחרי מהאקדמיה כדי שיו"ר הוועדה ייבחר על פי החלטת הממשלה.
 .2באשר לנציג ציבור בעל רקע בתחו החלב ,אג התקציבי ציי בתשובתו למשרד מבקר
המדינה ממרס  ,2006כי לא עלה בידי הדרגי המקצועיי בשני המשרדי לאתר נציג ציבור מתאי
שאי לו עניי בתוצאות עבודת הוועדה .לכ המלי ,מנכ"ל משרד החקלאות על מינוי עובד של
מינהל המחקר החקלאי ,ומכיוו שהוא עובד מדינה ואינו נציג ציבור הוא מונה כיוע ,לוועדה.
למשרד מבקר המדינה לא נמסרו מסמכי המעידי על חיפוש מועמדי פוטנציאליי ועל העובדה
שמועמד זה או אחר נמצא בלתי מתאי לכהונה בוועדה.
החלטת הממשלה למנות לוועדה נציג ציבור נבעה מחשיבות הצגת עמדתו בוועדה ,ולכ היה על
אג התקציבי להודיע לממשלה על הקשיי באיתור מועמד מתאי ולבקש את הנחיותיה בנידו .
__________________
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משרד האוצר ,משרד החקלאות והשרי הנוגעי בדבר פעלו אפוא שלא על פי החלטת הממשלה ולא
דיווחו לה על הצור -בשינוי הרכב הוועדה ,כולל שינוי מספר חבריה .דבר זה נוגד סדרי מינהל תקי .

ניגוד ענייני של יו"ר הוועדה
 .1יו"ר וועדה ציבורית אמור להיות אובייקטיבי וחסר פניות ,ועליו לעסוק באופ אובייקטיבי
בנושא שהוועדה התמנתה לבחו  .הוועדה פעלה מדצמבר  2003עד פברואר  .2005ממועד מינויה
העסיקה הוועדה את חברה א' במת ייעו ,ושירותי  .בהתא להסכ שנחת בדצמבר  2004בי
משרד האוצר ובי חברה א' ,כללו שירותי הייעו ,,בי היתר ,את אלה :עיבוד נתוני הנוגעי למשק
החלב; ניתוחי כלכליי ; הנחיית גורמי חו ,חיצוניי המסייעי לעבודת הוועדה; כתיבת די
וחשבו של הוועדה והמלצותיה .בהסכ נקבע ששירותי החברה לא יחרגו מ  220שעות בחודש
בתקופה שלא תחרוג משמונה חודשי .
ÊÎ¯Ó ˙‡ ,Â˙Â‡ ‰˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ÌÂÏ˘˙· ‰˜ÈÒÚ‰ ‡È‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˙ÂÏÚ·· '‡ ‰¯·Á
Ï˘· ˜‰·ÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÈÂ¯˘ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ‰È‰ ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .ÔÏÎÏÎÂ ‰„ÚÂÂ‰
˙‰˜È„·· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÎÈ ÂÊ ‰„·ÂÚ .¯Á‡ „ˆÓ ,‰Ï ıÚÂÈ Â˙ÂÈ‰·Â „Á‡ „ˆÓ ‰„ÚÂÂ· Â„È˜Ù
.‰ÏÂÎ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰Ú¯Î‰·Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  2006טע משרד האוצר כי ליו"ר הוועדה לא היה עניי אישי
בהמלצות הוועדה .הוא אינו נמנה ע מגזר מסוי בענ החלב והוא אינו מייצג כל אינטרס של גור
או מגזר בענ זה .לכ האינטרסי של המגזרי השוני לא יכלו להשפיע על שיקול דעתו המקצועי.
¯ÂÒ‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ˘È˘ ·ÏÁ‰ ˜˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚ ˜¯ ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘,ÌÂÏ˘˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ‰„ÚÂÂÏ Ô˙ÈÈ ‰„ÚÂÂ‰ ¯·Á Â‡ ¯"ÂÈ˘ Ì‚ ¯ÂÒ‡ ;ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï Â ˙ÈÈ
Í˘Ó ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ „ÈÓÚÓ ‰Ê˘ ÌÂ˘Ó
˙‡ ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â È˙¯Â˜È· ÔÙÂ‡· ÏÂ˜˘Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ÔÎ ÂÓÎ .‰·ÈË ÏÚÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ˙„Â·Ú
Ï˘ ÌÈÏÚ·Î .Ô˙ÂÁ„Ï Â‡ ÔÏ·˜Ï ËÈÏÁÈ Ì¯Ë· ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰
.È¯Ó‚Ï ÍÂÙ‰ ÂÏ˘ Ò¯Ë È‡‰ '‡ ‰¯·Á
 .2חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  ,1992קובע שעל המדינה חלה חובה להתקשר לביצוע עבודה
או לרכישת שירותי במכרז .בתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג ) 1993להל התקנות( ,נקבע כי
התקשרות ע בעל מקצוע מומחה )שסווגה כ (-אינה טעונה מכרז ,ובלבד שתובא לדיו בוועדת
המכרזי לצור -סיווג ההתקשרות ככזו .לפי התקנות ,ג התקשרות מסוג זה מחייבת הלי -תחרותי
שיכלול פנייה לכמה בעלי מקצוע שעוסקי בתחו וקבלת הצעות מה .
,‰„ÚÂÂÏ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· '‡ ‰¯·Á ˙‡ ˜ÈÒÚ‰ (ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
.Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÏÎ ‡ÏÏ
בינואר  2004פנתה חברה א' למשרד החקלאות בבקשה לחתו עמה על חוזה למת ייעו ,לוועדה
בסכו של  100,000דולר )כ  450,000ש"ח( .המשרד לא הסכי לחתו עמה על הסכ  .מנהל
מחלקה בלשכה המשפטית במשרד החקלאות טע בפני אג התקציבי שבמשרד האוצר ,במרס
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 ,2004שהתקשרות ע חברת הייעו ,צריכה להיעשות בהתא להוראות ,ויש לפרס מכרז או לכל
הפחות לבדוק כמה הצעות של חברות .יתר על כ  ,הוא ציי כי חברות שיש לאחד מחברי הוועדה
עניי עסקי או אישי בה  ,לא תהיינה רשאיות להשתת בהלי -התחרותי הנדרש ,ולכ לדעתו לא
יכלה חברה א' ליטול חלק בהלי -של בדיקת מספר הצעות ,כפי שנדרש בתקנה ) 5ג( לתקנות.
Û‚‡ ÏÚÙ ÍÎ· .‰„ÚÂÂÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˙Ï '‡ ‰¯·Á ‰ÎÈ˘Ó‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ ˙Â¯ÓÏ
˜Â„·Ï ˘È ‰ÁÓÂÓ ÚÂˆ˜Ó ÏÚ· ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· Ì‚ ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜‰ ˙Â ˜˙Ï „Â‚È · ÌÈ·Èˆ˜˙‰
¯·ÚÂ‰ ‰ ÓÓ ˜˙Ú‰˘ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚÓ ˙ÂÓÏÚ˙‰·Â ÔÂ·˘Á· ˙Â‡·‰ ˙ÂÚˆ‰ ¯ÙÒÓ
(Ï"Î˘Á‰ - ÔÏ‰Ï) ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Û‚‡ Ì‚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ Ó ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .Û‚‡Ï
·˙‚‡Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó ÔÎ‡" ÈÎ ‰„Â‰ ,2006 È ÂÈ· 12-· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â
."Ï"Î˘Á‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰˙˘Ú
רק בספטמבר  ,2004כתשעה חודשי לאחר שחברה א' החלה במת שירותיה לוועדה ולקראת סיו
עבודתה ,ובשל הצור -לשל את החשבונות שהגישה הביא אג התקציבי באמצעות סג הממונה
על התקציבי  ,מר אמיר לוי ,שהוא ג חבר הוועדה הציבורית ,את העסקתה של חברה א' לאישור
בוועדת מכרזי של משרד האוצר .ועדת המכרזי אישרה את ההתקשרות ע חברה א' ללא מכרז.
כמו כ אישרה ועדת המכרזי את ההתקשרות מספטמבר  2004בהיק של  220שעות בחודש
לתקופה שלא תחרוג משמונה חודשי  .בדיו בוועדת המכרזי צוי כי יו"ר הוועדה "מבצע את
עבודתו במש -תקופה ארוכה ...אשר על כ  ,לוקחת הועדה בחשבו כי לא נית  ,בשלב זה ,לבצע
שינויי מהותיי במבנה ההתקשרות ,א וככל שנדרשי  ,מבלי שתפגע עבודת הועדה" .חברי
הוועדה הגיעו למסקנה כי בנסיבות אלה מאחר שההתקשרות ע החברה נמשכת חודשי ארוכי
ומאחר שיו"ר הוועדה עובד במסגרת חברה זו יש לאשר את ההתקשרות עמה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי אג התקציבי כי הוא לא אישר את העסקתה של חברה א'
משו שהדבר לא היה בסמכותו ,וההתקשרות עמה "היתה כפופה לקבלת כל האישורי הנדרשי
בעני זה".
בפעילות הוועדה היו מעורבי שני משרדי ממשלתיי משרד האוצר )אג התקציבי ( ומשרד
החקלאות .היות שמשרד החקלאות התנגד להעסקת חברה א' והודיע על כ -לאג התקציבי כבר
במרס  ,2004אג התקציבי הוא זה שאישר למעשה את העסקתה ופעל כדי שוועדת המכרזי של
משרד האוצר תאשר אותה.
„Â‚È · ‰ ÈÁ·‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ,‰Ï˘Î ‰ÓˆÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰

הכנת הצעה להחלטת ממשלה
 .1בפברואר  2005התפטר נציג משרד החקלאות מחברותו בוועדה .במכתב ההתפטרות ציי נציג
משרד החקלאות שההתפטרות באה בעקבות השגותיו על התנהלות הוועדה משו שלוועדה הוגשה
טיוטת דוח של עיקרי ההמלצות שגיבש יו"ר הוועדה באמצעות חברה א' ,והטיוטה אינה משקפת
את הדיוני המקצועיי של הוועדה .בעקבות התפטרותו הוקפאה במרס  ,2005על פי בקשת שר
החקלאות ופיתוח הכפר )להל שר החקלאות( ,פעילות הוועדה.
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה טע משרד האוצר כי "חילוקי דעות מקצועיי בי חברי הועדה
הציבורית אינ אמורי להביא להקפאת עבודתה ולהתפטרותו של נציג משרד החקלאות מחברותו
בה .חילוקי הדעות המקצועיי אמורי לבוא לידי ביטוי במהל -הדיוני בועדה ,ובמידת הצור-
בדעת מיעוט של נציג משרד החקלאות ,שתיכלל בי מסקנות הועדה הציבורית" .לדעת משרד מבקר
המדינה ,אכ היה על משרד החקלאות לבחו את האפשרות להביא את עמדת נציגו בוועדה כדעת
מיעוט .ראוי היה לבחו עוד דרכי ליישוב המחלוקות כגו פנייה לשרי הנוגעי בדבר.
 .2במארס  2005העביר יו"ר הוועדה לשר האוצר ולשר החקלאות את "טיוטת דוח הועדה" ובה
ציי  ,בי השאר ,כי מדובר ב"חומר שהוגש לועדה א -עקב הקפאת עבודת הועדה הטיוטא טר
קיבלה את אישור הועדה" .בטיוטת הדוח הובאו עיקרי ההמלצות "כפי שגובשו עד למועד הקפאת
עבודת הועדה".
 .3לצור -סיוע לעבודת הוועדה התקשר משרד האוצר באוקטובר  2004ע חברת ייעו ,נוספת,
חברה ב' ,שבמחיר של  85,000ש"ח הגדירה ואפיינה את שוק מוצרי החלב בישראל ואת מנגנוני
התחרות בו.
בניתוח הכלכלי של חברה ב' נכללו  10מוצרי שהומל ,להשאיר את מחיריה בפיקוח בגלל העדר
תחרות נאותה .מסקנותיה של החברה נמסרו במאי  ,2005לאחר הקפאת פעילות הוועדה ,ולכ לא
יכלו להידו בה.
 .4ב  2.8.05הגיש אג התקציבי לשר האוצר דאז ,מר בנימי נתניהו ,הצעה להחלטת ממשלה
במסגרת הצעת המדיניות הכלכלית לשנת  2006לשינוי משטר הפיקוח על מחירי בענ החלב .לפי
ההצעה ,יהיו בפיקוח ארבעה מוצרי חלב בלבד .ב  9.8.05אישרה הממשלה 2את הצעת ההחלטה
בדבר שינוי משטר הפיקוח על המחירי בענ החלב בהתא להצעת ההחלטה שהכי אג
תקציבי  .בהצעת ההחלטה שהוגשה לממשלה ובדברי ההסבר לה נמצאו ליקויי :
)א( בהצעת ההחלטה שהוגשה לממשלה אג התקציבי המלי ,לאמ ,את הקריטריוני "אשר
פורטו במסמ -המרכז את עבודת הועדה" ולקבוע כי הפיקוח על מחירי החלב ומוצריו לצרכ יחול
על ארבעה מוצרי חלב ,ולא על עשרי .
,"‰„ÚÂ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË" ‰¯˘Â‡ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„ÓÂ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰Ó
ÊÎ¯Ó‰ ÍÓÒÓ· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ,‡È‰ ‡ÏÂ ,ÊÎ¯Ó ÍÓÒÓ ‰¯˘È‡Â ‰˘·È‚ Û‡ ‰„ÚÂÂ‰Â
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ï˘ ÁÒÂ ‰ .‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡Ï "‰„ÚÂ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË" Ì‚ ÂÓÎ
.˙ÂÚË‰Ï ‡ÂÙ‡ ÏÂÏÚ
)·( ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ıÈÏÓ‰ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰‡·Â‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· ,¯ÂÓ‡Î
ÏÏÎ ÈÚÈ·¯‰ ¯ˆÂÓ‰Â "‰„ÚÂ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË"· ÂÏÏÎ Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘ :ÌÈ¯ˆÂÓ ‰Ú·¯‡ ÏÚ ÏÂÁÈ
·ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ."‰„ÚÂ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË"· ÂÏÏÎ ‡ÏÂ Â Â„ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ '· ‰¯·Á ˙ÂˆÏÓ‰
ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯ˆÂÓ 10 ÁÂ˜ÈÙ· ¯È‡˘‰Ï '· ‰¯·Á ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· ÏÏÎ ‡Ï
"."ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ·ˆÓ· ˙È˙Â¯Á˙ ‡Ï ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ‰ÁÂÂ¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ ¯È·Ò ˘˘Á
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי אג תקציבי כי מרבית המוצרי הנוספי שנזכרו בדוח
שהגישה חברה ב' אינ מצרכי יסוד .הכללת בהצעת ההחלטה לממשלה אינה עולה בקנה אחד ע
מסקנות הוועדה וע עמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר ,שפיקוח יחול רק על מחיריה של
מצרכי יסוד ,אשר את אספקת הסדירה יש להבטיח במחיר סביר.
__________________
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משרד מבקר המדינה מעיר כי "טיוטת דוח הועדה" עסקה לא רק בצור -בפיקוח על מחירי מצרכי
יסוד אלא ג בצור -בפיקוח על מחירי מוצרי החלב שאי בה תחרות נאותה .בעיקרי ההמלצות
שבטיוטת דוח הוועדה נאמר כי ההמלצה להשאיר את הפיקוח על המוצרי היא "בכפו לכ-
שבעבודה שמבצעת ]חברה ב'[ לא יימצא מקטע נוס שבו קיימת בעיית תחרותיות מהותית".
ואמנ  ,חברה ב' המליצה על השארת מוצרי נוספי בפיקוח ,שאכ יש בה בעיית תחרותיות,
וכאמור מידע זה לא נכלל בהצעת ההחלטה כפי שהוגשה לממשלה.

✩
‡‚‰Ó ÔÈÈˆ ‡ÏÂ '· ‰¯·Á Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ ‰˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÏÏÎ ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û
¯·Ò‰‰ È¯·„· Ì‚Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· Ì‚ .‰Ï Ú‚Â · ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰ ˙„ÓÚ
ÏÏÎ ‡Ï Û‡Â ‰· ÔÂ„ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â·Ú '· ‰¯·Á ‰˙˘Ú˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÁÂ˙È ‰ ÈÎ ÔÈÂˆ ‡Ï ‰Ï
·"."‰„ÚÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ ÍÓÒÓ
ÍÈ¯ˆ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰È‰ ¯·Ò‰‰ È¯·„·Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰„ÚÂÂ· Â Â„ ‡Ï '· ‰¯·Á ˙ÂˆÏÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÈÈˆÏ

פרוטוקולי
סדרי מינהל תקיני מחייבי שוועדה ציבורית תית ביטוי בכתב לדיוניה בפרוטוקולי  .לא כל שכ ,
הדברי אמורי בוועדה שלמסקנותיה עשויה להיות השפעה על שוק שמחזורו הכספי כ  7מיליארד
ש"ח בשנה .אלה צריכי לשק את כל העמדות שהובעו בוועדה לרבות חילוקי דעות בי חבריה,
א היו .הלכה היא כי "כסדרי המינהל התקיני  ,חייבת ועדה לרשו פרוטוקול אשר ישק את
עיקרי המידע שהובא לפניה ואת ההחלטות שנתקבלו בעקבות אותו מידע" ,3ו"...הפרוטוקול הוא
כלי לשיקו המציאות .השיקו של המציאות יכול להיות מלא או מתומצת .הוא חייב להיות
אמיתי" .4עוד נקבע בבג"צ ,5כי חשיבותו של הפרוטוקול מתעצמת כאשר ישיבות הוועדה סגורות,
וממילא אי הציבור יכול לעקוב אחרי דיוניה .
הבדיקה העלתה ,כי הוועדה כתבה פרוטוקולי בחמש ישיבות מעשרי .
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי מנהל מחלקה בכיר בלשכת היוע ,המשפטי במשרד החקלאות
כי פרוטוקול חייב להיחת בידי כל חברי הוועדה ,א -הפרוטוקולי המעטי שנכתבו נכתבו
"באופ חד צדדי מבלי שנחתמו או אושרו על ידי שאר חברי הוועדה כמתחייב".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2006ציי יו"ר הוועדה ,כי הוועדה הייתה ועדה
מייעצת בלבד ,אשר הייתה אמורה להביא את המלצותיה בפני שר האוצר ושר החקלאות ,ולא ועדה
מחליטה .לטענתו" ,כאשר מדובר בגו מחליט ,פרוטוקול הדיו אמור לשק את האמור בו כדי
שאד אשר לא השתת בדיו יוכל לתקו את ההחלטה .במקרה דנ מסקנות הוועדה אינ בגדר
החלטה אלא בגדר ייעו ,בלבד" ולכ אי צור -בפרוטוקול מדיוני הוועדה.
__________________

3
4
5

בג"צ ) 'Á‡Â ÂÙÈ ·È·‡-Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ÔÏÈ‡ 3751/03פורס בתקדי (.
בג"צ  ,ÂÙÈ - ·È·‡-Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ' ·Â„¯ÂÓ 990/92פ"ד מז).474 ,(1
בג"צ  ,ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï ˘‡¯ ' Ô‰Î 954/97פ"ד נב).486 ,(3
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‰È˙Â ˜ÒÓ ÒÈÒ· ÏÚÂ ,˙ˆÚÈÈÓ ‰„ÚÂ ‡È‰ ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ Ì‡ Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„ÚÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‰È ÂÈ„ ,˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ‰È˙ÂˆÏÓ‰Â
·Â· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ ,ÔÂÈ„‰ „ÚÂÓ ˙‡ ,¯ÚˆÓÏ ,ÏÂÏÎÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰ÊÎ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
˙ÂˆÏÓ‰‰ Â‡ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÌÈ ÂÈ„· ÂÚÓ˘Â‰˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÚ„‰ È¯˜ÈÚ ,Â ÓÓ ÌÈ¯„Ú ‰Â
˘ ˙˜·.˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È ÈÚ „‚ Ï ÂÈ‰È ÂÏÏ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È .ÂÏ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר אג התקציבי כי לטיוטת דוח הוועדה שהוגש לממשלה
)ראו לעיל( צורפו נספחי רבי והסברי בעניי החומר המקצועי שהיה לוועדה ,ולפיכ -היה
לשרי המידע הנדרש לצור -קבלת ההחלטות.
·Â˘Á ,‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ Ì‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„Î ,ÂÏ·˜˙ ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÂÏ·˜˙ Ú„ÈÓ ‰ÊÈ‡ „ÂÒÈ ÏÚÂ „ˆÈÎ ˙Ú„Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯˘‰˘ „Â‡Ó
˘.Ô˙ÂÁ„Ï Â‡ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ıÓ‡Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ È‡ÓˆÚ‰ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÂÏÎÂÈ
.‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ ÌÂ˜Ó· ‰‡· ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙˘‚‰
„¯˘Ó ‚Èˆ Ï˘ Â˙Â¯ËÙ˙‰ ˙Â·˜Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â¯ÊÙ˙‰ ÏÏ‚· ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ‰Ê ÔÈÈ Ú
‰·˙Î ÂÏÈ‡ .ÈÓ˘¯ Á"Â„ ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ È„È ÏÚ ÁÂ„‰ Ï˘ ‰ËÂÈË ˙˘‚‰Â ‰· ˙Â‡Ï˜Á‰
.‰È ÂÈ„ ˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó ‰È˙ÂˆÏÓ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ,ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰„ÚÂÂ‰

ההתקשרות ע חברה א'
 .1כאמור ,בדצמבר  2004חת משרד האוצר על הסכ התקשרות ע חברה א' בדבר השירותי
שהיא תית לוועדה .בהסכ נקבע כי מועד תחילת ההתקשרות הוא המועד שבו אישרה אותה ועדת
המכרזי שבמשרד האוצר )ספטמבר  ,(2004ותוקפה שמונה חודשי או מועד סיו פעילות
הוועדה ,המועד המוקד ביניה .
עד המועד שבו אישרה ועדת המכרזי את ההתקשרות ע חברה א' נעשתה כבר רוב העבודה
)כ  .6(75%לכ הקביעה בהסכ שההתקשרות תחל בספטמבר  2004אינה נכונה ,וההסכ בעיקרו
מעג למפרע את זכויות הצדדי לגבי השירותי שניתנו בעבר.
 .2שמות פרטי התקציב בתקציב המדינה אמורי לשק בתכניות התקציב את מהות ההוצאה.
תקציב פעילותה של הוועדה בשנת  2004נכלל בתקציבו של משרד האוצר בתכנית התקציב
"הוצאות שונות" שאינה משקפת את מהות ההוצאות שנכללו בה.
משרד מבקר המדינה העיר למשרד האוצר כבר בעבר שיש לתקצב הוצאות בתכניות תקציב ששמ
יעיד על מהות  .7לא ראוי שדווקא משרד האוצר ,האחראי לכ -ששמות פרטי התקציב ישקפו את
מהות ההוצאה ,יפעל בניגוד לכ.-
 .3לפי הנחיית היוע ,המשפטי לממשלה ,תפקידה היחיד של ועדה ציבורית הוא לייע ,,ומלבד
תפקיד זה אי לוועדה כל סמכות מנהלית.לכ נקבע בהנחיה כי "יש ככלל למנות כמרכז הוועדה
עובד מדינה" .אול כאמור ,חברה א' היא שהעסיקה את המרכז ושילמה את שכרו.
__________________
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ÌÈ˙Â¯È˘· ÂÚ˜˘Â‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ Ï·˜Ó Ï˘ Â˙·ÂÁ
˘ È¯·ÁÓ „Á‡ ‡Ï Û‡ Ô „ ‰¯˜Ó· .ÌÂÏ˘˙Ï ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙‡ ¯˘‡Ó ‡Â‰˘ È ÙÏ ÂÏ Â ˙È
ÊÎ¯Ó .ÂÈÏÚ ‰ÁÂÂÈ„ ‡È‰˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ¯˘È‡ ,ÌÈ˙Â¯È˘ '‡ ‰¯·Á ‰ ˙ ‰Ï˘ ‰„ÚÂÂ‰
„Â‚È Ï Â˙ÂÚÏ˜È‰ ÏÏ‚· ÌÏÂ‡ ,'‡ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯˘‡ÏÂ ÊÎ¯Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰
ÂÏ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ Ô‰ ÂÁÂÂ„˘ ˙ÂÚ˘‰ ÔÓ ˜ÏÁ˘ ¯Á‡ÓÂ ‰¯·Á‰ È„È· Â˙˜ÒÚ‰ ·˜Ú ÌÈ ÈÈ Ú
Á"˘ 363,000 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÏÈ˘ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .Ì˙Â‡ ¯˘‡Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ ,ÂÓˆÚ
·Ì‡ÂÏÓ· Â˜ÙÂÒ ÔÎ‡ ÛÒÎ‰ ÌÏÂ˘ Ì È‚·˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰˘ ¯˘È‡ „¯˘Ó· ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ Û‡˘ ‡Ï
.„¯˘Ó‰ ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ÏÂ

התחשבנות ותשלו
) .1א( בהתא לחוזרי שכר של החשכ"ל ,התמורה בגי מת שירותי ייעו ,מחושבת על בסיס
של תערי לשעת עבודה .כדי לאשר את חשבונות הייעו ,של חברה א' יש צור -בדיווח מפורט על
הימי ועל מספר השעות שעבדו בה עובדי החברה .ביוני  2004הגישה חברה א' חשבו לתשלו
בגי ייעו ,לוועדה בתקופה דצמבר  2003מאי  2004ב  930שעות .אג התקציבי לא דרש
שהדיווח יהיה מפורט לפי שעות העבודה של כל אחד מהיועצי שהעסיקה חברה א' לצור -זה.
¯¯ÙÒÓ ÈÙÏ ÌÂÏ˘˙ ‰¯·ÁÏ Â¯˘È‡ Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÎ· Ô‚ÒÂ ÌÈ·Èˆ˜˙ Û‚‡· ¯·Ú˘Ï ˙Â‡Ï˜Á ˙ÊÎ
ÛÂÙÎ· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ‰Ï Â¯·ÚÂÈ 2004 È ÂÈÓ ÏÁ‰ ÈÎ Â¯È‰·‰ Í‡ ,ÂÈÏÚ ‰ÁÂÂÈ„˘ ˙ÂÚ˘‰
-È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡ .È˘„ÂÁ ÁÂÂÈ„Ï
Û‚‡· ¯·Ú˘Ï ˙Â‡Ï˜Á ˙ÊÎ¯ .ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ ˙ÂÚ˘ 400 ÏÚ ÏÏÂÎ ÁÂÂÈ„ ‰È‰ 2004 ¯·ÓËÙÒ
˙˜ˆ¯Á‡Ï ,2004 ¯·Óˆ„· ¯˘È‡ Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÎ· Ô‚ÒÂ ,‰Ê ÏÏÂÎ ˙ÂÚ˘ ÁÂÂÈ„ Ì‚ ‰¯˘È‡ ÌÈ·È
‡Ï Á"˘ 363,000-Î ‰È‰ ÌÂÎÒ‰ .˙ÂÙÂ˜˙‰ È˙˘ ÔÈ‚· ˙Â Â·˘Á‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ,ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á
.ÈÓÚÙ-„ÁÂ ‚È¯Á ÔÙÂ‡· Ô˙È ¯Â˘È‡‰ ÈÎ ÔÈÈˆ Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò ;Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ
)ב( בהוראת תקנו כספי ומשק )להל התכ"מ( העוסקת בהתקשרויות בניגוד לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א  ,1951ולחוק התקציב השנתי נקבע כי יש לעקור מהשורש התחייבות בש
המדינה של מי שאינו מוסמ -לכ .-באותה הוראה נקבע כי אי לשל תשלומי בגי חוזי שייחתמו
בדיעבד לגבי התקופה שלא היו בתוק  .עוד צוי בהוראה כי יש "להביא לידיעת מבקר המדינה,
נציב שרות המדינה והחשכ"ל כל מקרה של חריגה מסמכות כאמור וכ לעדכ בדבר הטיפול
המשמעתי שננקט כנגד העובדי " ,א הוחלט על נקיטה בהליכי כאלה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני  2006הסביר סג בכיר לחשכ"ל כי ע היוודע לחשב הכללי
דבר החריגה זומ דיו ע הנוגעי בדבר מטע אג התקציבי  ,והובהרה לה חובת לקיי את
הוראות החשכ"ל .אול לאחר שהובררו הנסיבות הוא השתכנע שהפעולות נעשו בתו לב ובאופ
חד פעמי וחריג ולכ אושר התשלו בדיעבד .עוד צוי בתשובתו כי בנסיבות שנוצרו לא היה מקו
"לפתוח בהליכי משמעתיי כנגד המעורבי בעניי זה".
יצוי כי לא נמצא תיעוד באשר לדיו האמור .כמו כ  ,החשכ"ל לא הביא את עניי החריגה
מההוראה לידיעת מבקר המדינה ,כנדרש בהוראה.
 .2משרד מבקר המדינה בח ג את המטלות שביצעה חברה א' ,כפי שהוצגו בטיוטת דוח
הוועדה ,בהשוואה למטלות שנקבעו בהסכ אתה .התברר כי חלק מהמטלות )עיבוד נתוני הנוגעי
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לשוק החלב וניתוחי כלכליי ( לא צוינו כמטלות שבוצעו בפועל .הדבר עולה ג מתשובת הלשכה
המשפטית שבמשרד האוצר.
מכיוו שחברה א' הגישה חשבו ללא פירוט חודשי של שעות עבודתה וללא פירוט המטלות
שעשתה בהתא להסכ  ,ואג תקציבי לא ביקש ממנה להשלי פרטי אלה לצור -אישור
החשבו  ,לא נית לדעת בגי אילו מטלות שולמו לה כספי וא מספר השעות שנדרש בגי כל
מטלה היה סביר.
'‡ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ 2004 ¯·ÓËÙÒ· ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯˘‡Î (‡) .3
ÌÈˆÚÂÈÏ Ï"Î˘Á ÛÈ¯Ú˙ ‰È‰È ‰„Â·Ú ˙Ú˘ ÔÈ‚· ‰ È„Ó‰ ÌÏ˘˙ ÂÈÙÏ˘ ÛÈ¯Ú˙‰˘ ‰Ú·˜ ‡È‰
,Á"˘ 234 ‰È‰ ¯ÈÎ· ıÚÂÈ Ï˘ ‰„Â·Ú ˙Ú˘Ï (Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ ‡Ï) Ï"Î˘Á‰ ÛÈ¯Ú˙ .ÏÂ‰È Ï
Ô‚Ò È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‡ˆÓ .‰Ú˘Ï Á"˘ 187-Î - Â ÓÓ 80% - 8˙Î˘Ó˙Ó ‰„Â·Ú·Â
Ï˘ ¯˙È· ÌÂÏ˘˙ ÌÏÂ˘ Î"‰Ò·Â ,(Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ ‡Ï) ,‰Ú˘Ï Á"˘ 273 Ï˘ ÌÂÏ˘˙ Ï"Î˘Á‰
.‰¯ÊÁ· ‰Ê ÌÂÎÒ ˘Â¯„È Ï"Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .(Ó"ÚÓ ÏÏÂÎ ‡Ï) Á"˘ 114,000-Î
·˙˘ÌÏÂ˘˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ¯È·Ò‰ 2006 ¯·ÓËÙÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â
·‡ÏÂ Ó"ÚÓ ÂÎÂ˙· ÏÏÎ ¯·Î ‰Ú˘Ï Á"˘ 273 Ï˘ ÛÈ¯Ú˙‰ ÔÎ˘ ·Ï ÌÂ˙·Â ˙ÂÚË· ‰È‰ ¯˙È
˙Î˘Ó˙Ó ‰„Â·Ú· ÛÈ¯Ú˙‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ¯˘‡· .ÛÒÂ Ó"ÚÓ ÌÂÏ˘˙ ÂÈÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰
ÏÚ ÂÚˆÂ· ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ ¯Â˘È‡Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÂ‰È ÈÎ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ¯È·Ò‰
˙¯·ÁÓ ˘Â¯„È Ï"Î˘Á‰ ÈÎ ÔÈÂˆ „ÂÚ .ÍÎÏ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ Â ˙ ‰Ï‡˘ ÈÏ·Ó ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ È„È
.¯˙È· ‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ·È˘‰Ï ıÂÚÈÈ‰
¯Â˘È‡·Â ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ¯Â˘È‡· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÈÎ ÌÚËÂÈ
Â¯Â˘È‡Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ˙Â Â·˘Á‰ ÈÙÈ¯Ú˙˘ „ÈÙ˜‰Ï ,(Ï"Î˘Á‰Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡) ˙ÂÈ Â·˘Á‰
Í¯Ú˘ ÈÏ·Ó ÔÂ·˘Á‰ ˙‡ ¯˘È‡ Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò ,Ô „ ‰¯˜Ó· .Ï"Î˘Á ÈÙÈ¯Ú˙Ï Ì‡˙‰· Ì‰
·˜¯.‰ÈÂ‡¯ ‰
)ב( במסמ -פנימי שהכינה רכזת חקלאות לשעבר באג תקציבי הוער -מספר השעות החודשי
שתעבוד חברה א' כלהל  45 :שעות עבודה בחודש יעבוד יו"ר הוועדה ,ו  175שעות עבודה בחודש
יעבוד הצוות המקצועי הנוס )כלכלני ( .התערי של החשכ"ל לשעת עבודה של יועצי לניהול
הוא בהתא לסיווג שנקבע ,ולכל סוג יוע ,נקבע תערי שונה לתשלו בהתא לרמת השכלתו
ולוותק שלו.
ÛÈ¯Ú˙ ‰È‰ Ï"Î˘Á‰ Ô‚Ò ¯˘È‡Â '‡ ‰¯·Á ‰˘¯„ Â˙Â‡˘ ‰Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙‰˘ ,‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
‡ÊÎ¯Ó Â„·Ú ˙ÂÚ˘‰ ·Â¯· ,¯ÂÓ‡Î˘ ˙Â¯ÓÏ ,Ï"Î˘Á‰ Ú·˜˘ È·¯Ó‰ ÛÈ¯Ú˙‰Ó ‰Â·‚‰ ,„ÈÁ
ÛÈ¯Ú˙‰ ÈÙÏ ÌÂÏ˘˙Ï È‡ÎÊ Â È‡ ÔÏÎÏÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙˜È„·Ï Ì‡˙‰·Â ,ÔÏÎÏÎÂ ‰„ÚÂÂ‰
.¯˙È ÌÂÏ˘˙ ·˘ÂÁ ÂÈÙÏ˘ ,¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰
Ï"Î˘Á‰ ÛÈ¯Ú˙Ó ‚¯ÂÁ‰ ÛÈ¯Ú˙ È"ÙÚ ÌÂÏ˘˙ ¯Â˘È‡· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰
.Á"˘ 114,000-Ó ‰ÏÚÓÏ Ï˘ ¯˙È ÌÂÏ˘˙Ï ¯ÂÓ‡Î ‰‡È·‰ ,‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· ÏÎ ˙ÎÈ¯Ú ‡ÏÏ

✯
__________________
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כל עבודה לפי חוזה להעסקה במתכונת קבועה יותר משלושה חודשי  ,א היא אינה עבודת תכנו או
פיקוח עליו שתמורת משולמת על בסיס שעות עבודה.
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,ıÎ Ï‡¯˘È ¯Ó ,Ê‡„ ˙Â‡Ï˜Á‰ ¯˘Â ,Â‰È ˙ ÔÈÓÈ · ¯Ó ,Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Â ÈÓ 2003 ¯·Óˆ„·
‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ Í‡ ,ÔÎ¯ˆÏ ÂÈ¯ˆÂÓÂ ·ÏÁ‰ È¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ
.‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ‰ÊÓ ‰ Â˘
ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ,‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˙ÂÏÚ··˘ ‰¯·Á ˜ÈÒÚ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡
¯"ÂÈ ˙‡ ‰˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ÌÂÏ˘˙· ˜ÈÒÚ‰Ï ‰Ï ¯˘È‡Â Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÏÎ ‡ÏÏ ‰„ÚÂÂÏ
Â„È˜Ù˙ ÏÏ‚· ˜‰·ÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÈÂ¯˘ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ‰È‰ ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· .‰„ÚÂÂ‰
.¯Á‡‰ „ˆ‰ ÔÓ ,‰Ï ıÚÂÈÎ Â„È˜Ù˙ Ï˘·Â ,„Á‡ „ˆÓ ,‰„ÚÂÂ·
Û‚‡ ÏÚÙ ‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙·Â ‰¯·ÁÏ ¯Î˘ ÌÏÂ˘ Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜·
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