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מפעל הפיס

פעולות הביקורת
בכמה יחידות של מפעל הפיס ובגופי נוספי נבדקו כמה תחומי בפעילות
מפעל הפיס ,שבה יש להנהלתו שיקול דעת נרחב ,במטרה לבדוק באיזו מידה
הפני מפעל הפיס ומילא את חובתו לפעול על פי נורמות ציבוריות .אלה
התחומי שנבדקו :מת תרומות ,פעילות מועצת הפיס לתרבות ואמנות ,חלוקת
מתנות לראש השנה לגורמי חיצוניי  ,הטיפול בחשדות לפעולות בלתי תקינות
של עובדי ומשווקי  ,סדרי מינהל והבקרה על השימוש בנכסי הציבוריי
שמפעל הפיס מימ את הקמת .

היבטי בפעולות מפעל הפיס
תקציר
מפעל הפיס )להל המפעל( הוק בשנת  1951לפי החלטת הממשלה כחברה מוגבלת
בערבות בלא הו מניות .חברי האסיפה הכללית של המפעל ה ראשי רשויות
מקומיות .דירקטוריו המפעל כולל נציגי של השלטו המקומי ,של הממשלה ושל
הציבור .המטרות העיקריות של המפעל ה ביצוע הימורי והגרלות בקרב הציבור
ושימוש בהכנסות למת מענקי לש השגת מטרות בתחומי הבריאות ,החינו!,
הרווחה ,התרבות והאמנות ברשויות המקומיות.
בחודשי פברואר אוקטובר  2006בדק משרד מבקר המדינה כמה תחומי בפעילות
המפעל :מת תרומות; פעילות מועצת הפיס לתרבות ואמנות; חלוקת מתנות לראש
השנה לגורמי חיצוניי ; טיפול המפעל בחשדות לפעולות בלתי תקינות של עובדיו
ומשווקיו; סדרי מינהל; והבקרה של המפעל על השימוש בנכסי הציבוריי שאת
הקמת מימ .
מממצאי הביקורת עולה כי המפעל והעומדי בראשו לא הפנימו די את מהותו
הציבורית של המפעל ואת חובת לנהוג ,בי היתר בנושאי המתוארי בדוח זה,
בהגינות ,בשקיפות ובשוויוניות ,כאשר טובת הציבור הרחב ,ורק היא ,עומדת לנגד
עיניה .
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מת תרומות
המפעל העניק תרומות בלא שנקבעו לה יעדי  ,בלא שנקבע נוהל בנושא ובלא שנקבעו
אמות מידה לחלוקת התרומות .ועדת התרומות החליטה על מת התרומות רק בעקבות
בקשות שהוגשו למפעל ,והאפשרות לקבל תרומות לא הובאה לידיעת הציבור הרחב.
טופסי בקשת התרומות הועברו לכל אחד מחברי הוועדה בנפרד ,וה חתמו עליה
בלא שנפגשו כדי לדו בבקשות .הנימוקי להחלטות על מת התרומות לא תועדו.
ועדת התרומות לא נקטה שיטה אחידה לרישו שמות הגופי שביקשו ממנה תרומה,
ולעתי נרש שמו של אותו מבקש באופני שוני  .הדבר עלול לפגוע במעקב אחר
מבקשי התרומות ומקבליה .
חלוקת התרומות למגזרי אוכלוסייה מסוימי היא ,בי היתר ,פועל יוצא של מעורבות
חברי הדירקטוריו והוועדה ושל היעדר אמות מידה לחלוקת התרומות.
לכ  20%מהגופי שביקשו תרומות אישרה הוועדה שתי תרומות ,ולגופי מסוימי
אישרה שלוש או ארבע תרומות .חברי הוועדה וחלק מחברי הדירקטוריו היו מעורבי
במת חלק מתרומות אלה .לעומת זאת ,לגופי אחרי שביקשו כמה תרומות אישרה
הוועדה תרומה אחת בלבד ,ועמותות רבות ,בה עמותות המייצגות מגזרי של חסרי
יכולת או שנזקקו לעזרה בהמש! פעילות  ,לא קיבלו א) תרומה אחת .בהיעדר אמות
מידה ובהיעדר נימוקי מתועדי למת התרומות ,אי אפשר לדעת מדוע קיבלו גופי
מסוימי כמה תרומות ואחרי לא קיבלו שו תרומה.
מרכז השלטו המקומי קיבל מהמפעל בשנת  2005שלוש תרומות שסכומ הכולל
 55,000ש"ח .בהענקת התרומות לגו) זה יש טע לפג משו שארבעה מנציגיו
חברי בדירקטוריו המפעל ויש חשש שניתנה לו העדפה לא ראויה.
על גבי כ  30%ממכתבי הבקשה לתרומה שנענו בחיוב והמכתבי שאליה צורפה
ההמחאה ,היו רשומי בכתב יד שמו של יו"ר דירקטוריו המפעל ,מר שמעו כצנלסו
)להל היו"ר( ,מנכ"ל המפעל ,מר שאול סוטניק )להל המנכ"ל( ,מזכיר המפעל או
אחד מחברי הדירקטוריו  .שמותיה של בעלי תפקידי אלה צוינו על גבי המכתבי
כיוו שהיה לה עניי באישור הבקשות; מעורבות זו מעלה חשש לפעולה בניגוד
ענייני .
מבי התרומות שחבר הדירקטוריו מר יגאל עמדי היה מעורב בה  ,שלוש תרומות,
בסכו כולל של  56,000ש"ח ניתנו לעמותה שיושב ראשה הוא אביו ,ותרומה בס!
 18,000ש"ח ניתנה לעמותה שאביו נמנה ע חברי הוועד שלה.
המפעל מסר חלק מהמחאות התרומות לידי חברי הדירקטוריו שפעלו לקבלת מר
יגאל עמדי ,מר ג'אקי ואקי  ,מר ישראל יהושע ומר אשר קדוש כדי שימסרו אות
לגופי המבקשי  .העברת ההמחאה בדר! זו עלולה ליצור את הרוש שהתרומה
ניתנה בזכות מוסר ההמחאה.
ועדת הפרסו של המפעל אישרה התקשרויות ע עמותות וגופי אחרי לפרסו או
למת חסות ,ובה בעת דחתה בקשות של גופי אחרי להתקשרויות כאלה במחירי
דומי  ,שנועדו להביא לפרסו לאוכלוסיות דומות בגודל או גדולות יותר .מעיו
בפרוטוקולי של ישיבות הוועדה לא נית ללמוד מה היו השיקולי לאישור או
לדחייה של כל בקשה .עולה חשש כי התקשרויות אלה היו תרומות במסווה של
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פעילות פרסומית .ג החלטות הוועדה לממ פרסומי בגופי שוני בגלל בקשות של
היו"ר או המנכ"ל מעוררות חשש שמדובר למעשה בתרומות שהשיקולי לנתינת לא
היו שיקולי פרסו .

המועצה לתרבות ואמנות
המועצה לתרבות ואמנות היא גו) של המפעל המקצה תמיכות לפעולות תרבות ואמנות
ובו  16חברי ובה היו"ר .היא פועלת כמעי גו) אוטונומי המנוהל בידי היו"ר ואינו
כפו) לנוהלי המפעל ,חשבונותיה מנוהלי במערכת נפרדת ,ובמערכת הנהלת
החשבונות של המפעל יש רק חשבו מסכ שלה ,והדירקטוריו והנהלת המפעל אינ
מקיימי בקרה כלשהי על פעולותיה.
מרבית ההחלטות של ועדות המועצה לא הובאו כנדרש לאישור המועצה.
הפרוטוקולי של ישיבות המועצה וועדותיה נרשמו בקיצור רב ואינ נותני תמונה
ממצה של הדיוני שהתקיימו בה  .בדר! כלל לא צוינו בפרוטוקולי הנימוקי
לקבלה ולדחייה של בקשות .ג הנימוקי לדחיית המלצות של יועצי מקצועיי לא
נרשמו ,א) שמדובר בהחלטות מהותיות המחייבות תיעוד של נסיבות דחיית .
המועצה לא קבעה מדיניות ואמות מידה מפורטות לחלוקת התמיכות .בי היתר לא
נקבעה מגבלה על סכו התמיכה שיינת לגו) אחד ,ואי כללי לקביעת סכו
התמיכה א) שלפי קווי הפעולה שקבעה המועצה ,תינת תשומת לב מיוחדת ליוצרי ,
אמני ויצירות מהפריפריה .יותר ממחצית מקבלי התמיכות בשנת  2005באו
מיישובי גדולי ומבוססי במרכז האר ,.וכל  86היישובי שבקשותיה נדחו ה
יישובי פריפריה.
לגופי ולמטרות מסוימות הקצתה המועצה תמיכות בסכומי גדולי יחסית .בהיעדר
אמות מידה ובהיעדר נימוקי בפרוטוקולי של ישיבות הוועדות אי לדעת מדוע
הוחלט להקצות סכומי אלה למטרות האמורות.
 11מ  16חברי המועצה ה תושבי תל אביב ומרכז האר ,.אשדוד וירושלי  ,ולפיכ!
לחברי המועצה שה תושבי אות יישובי השפעה רבה על החלטות הוועדות בעניי
מת התמיכות לגופי מאות יישובי .
חלק מחברי המועצה וועדותיה השתתפו בקבלת ההחלטות על מת תמיכות לגופי
שיש לה זיקה אליה מתוק) תפקיד ומעמד  ,או שיש לה עניי בסוג הפעילות
שלה  ,או שה פעילי במקומות היישוב שלה באות תחומי  .ה לא הביאו
זיקות אלה לידיעת כל חברי המועצה וה לא נרשמו בפרוטוקול .נוצרה אפשרות
שחברי המועצה וועדותיה יקבלו החלטות על מת תמיכות אגב חשש לניגוד ענייני .
יו"ר המפעל והמועצה ,מר שמעו כצנלסו  ,ששימש עד מינויו לתפקידו במפעל כסג
ראש עיריית אשדוד ,היה שות) להחלטת המועצה לקיי כנס באשדוד בנושא
"אמנויות וחברה" ולהחלטת ועדת ההנהלה לאשר את מימו הכנס .הוא קיבל
החלטות או היה שות) להחלטות על מת תמיכות בסכו כולל של יותר מ  1.5מיליו
ש"ח ,לשישה גופי שהיה לו עניי בה  .בעשותו כ! הוא פעל לכאורה בניגוד ענייני .
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חברי נוספי במועצה מר יגאל ב זיקרי ,גברת ינינה קודליק ,מר יגאל עמדי ומר
אית ברושי השתתפו באישור של תמיכות לפעילויות במקומות מגוריה או לגופי
שהיה לה עניי בה  ,בלא שדיווחו על זיקת לפעילויות או ליישוב ולגופי בו.
ועדת הפרסו החליטה ,בהתערבות יו"ר המפעל ,לתת חסות לאירועי תרבות בלא
שהובהרה כראוי התועלת העסקית שהמפעל יפיק מכ! .ועדת התרומות נתנה תרומות
שסייעו לקיו אירועי תרבות ,ששניי מה התקיימו בעיר אשדוד .ההחלטות בעניי
החסויות והתרומות האמורות התקבלו ללא תיאו ע המועצה .חסויות ותרומות אלה
ה בבחינת תמיכות בפעולות תרבות שניתנו באמצעות יחידות אחרות של המפעל
מתקציבי שלא נועדו לכ! ,בלא שנראה כי נבחנו כראוי.
במשרדי המועצה מתקבלי כרטיסי למופעי וכ פריטי המדגימי את תוצרי
עבודת של הגופי הנתמכי  ,וחברי הדירקטוריו והמועצה ועובדי המפעל מקבלי
אות  .המפעל ג דורש לעתי בהסכמי עסקיי שהוא חות לקבל כרטיסי חינ
לאירועי עבור עובדיו ומנהליו .הדבר אינו ראוי ויכול ליצור חשש ,ולו למראית עי  ,כי
הדבר ישפיע על ההחלטות בדבר התמיכה באות גופי .

חלוקת מתנות ראש השנה לגורמי חיצוניי
לקראת ראש השנה התשס"ז חילק המפעל מתנות בעלות של כ  400,000ש"ח למאות
גורמי  ,בכלל דירקטורי במפעל ונושאי תפקידי בגופי הקשורי אליו ,וכ
שרי ומספר חברי כנסת ,עובדי מדינה ,בה עובדי שבמסגרת
גורמי חיצוניי
תפקיד עוסקי בענייני המפעל ,ספקי וגורמי שלמפעל יש קשרי עבודה עמ  ,וכ
חברי אישיי ומקורבי של בעלי תפקידי במפעל .סוג המתנות ושוויי לא היו
אחידי .
א) שחלוקת המתנות לחגי לגורמי חיצוניי קיימת זה שני רבות ,והמפעל מוציא
סכומי ניכרי על רכישת  ,לא קבעו מוסדותיו כללי בעניי זה .לא ברור מה היו
אמות המידה לחלוקת המתנות וכיצד התקבלו ההחלטות על חלוקת  ,למי מותר
לחלק  ,למי יחולקו וכיצד ייקבע ער! המתנה שתינת לכל מקבל.
ע מקבלי המתנות נמנו  61חברי אישיי ומקורבי של היו"ר או של המנכ"ל ,שלא
נמצא כי יש לה כל קשר לפעילות המפעל .היו"ר והמנכ"ל נתנו מתנות ג ל 14
עובדי ציבור ,בכלל בעלי תפקידי בכירי במשרדי ממשלה ,אשר ע חלק נמצא
המפעל ביחסי תלות ,וכ לכמה שרי ומספר חברי כנסת.
שני חברי כנסת ושר אחד החזירו למפעל את המתנה שקיבלו ,ובעל תפקיד בכיר
במוסד ממלכתי העביר את המתנה למאגר המתנות במשרדו .כל יתר בעלי התפקידי
הבכירי במשרדי הממשלה והגופי הציבוריי שקיבלו את מתנות המפעל לא
החזירו לו אות ולא העבירו אות לוועדת המתנות ,כמתחייב מחוק שירות הציבור
)מתנות( ,התש"  ,1979מהתקנות שהותקנו על פיו ומהוראות התקשי"ר.1

__________________

1

עניינ של חברי הכנסת הנזכרי הועלה אגב הביקורת במפעל הפיס .לא נערכה ביקורת בכנסת בעניי
זה ולא בקרב חברי הכנסת.
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עובדי ציבור בכירי בשירות המדינה ,בכלל מנכ"לי  ,סמנכ"לי למינהל
ואמרכלי של משרדי ממשלה ,אינ מכירי די הצור! את הוראות החוק ,התקנות
והתקשי"ר המחייבות עובד ציבור שקיבל מתנה בשל היותו עובד ציבור להחזירה
לשולח או להעבירה לוועדת המתנות במשרדו.

טיפול בחשדות לפעולות בלתי תקינות של עובדי ומשווקי
הנהלת המפעל נהגה בשני האחרונות לסיי  ,בתו! המפעל ,בחיפזו רב את הטיפול
במקרי שבה עובדי ומשווקי נחשדו בביצוע פעולות בלתי תקינות בקשר לעבודת ,
בלי לבדוק את החשדות במלוא ובלי לבחו א הפעולות שבביצוע נחשדו השפיעו על
המפעל .ההנהלה ג לא דיווחה בזמ אמת לדירקטוריו על ממצאי חמורי שהועלו
בבדיקות חלקיות של אות חשדות .על חלק מהחשדות לא דווח ג ליו"ר.
הנהלת המפעל לא תיעדה את תהלי! טיפולה במרבית המקרי שבה הועלו חשדות
לפעולות בלתי תקינות ,והמסמכי הקשורי בה לא תויקו בתיק של המפעל; חלק
א) הוצאו מחו .למפעל ,ואת חלק ניסה המנכ"ל להסתיר ממשרד מבקר המדינה .לא
מ הנמנע כי אילו נבדקו החשדות המתוארי בדוח זה כראוי ,היה עולה כי אי בה
ממש ,ואול הטיפול בחשדות אלה הופסק בלי שבדיקת מוצתה ,ובכ! יש פג חמור.
תהליכי הבקרה והביקורת במפעל לוקי בחסר .בי השאר לא הוסדרו כראוי
סמכויותיה  ,תפקיד  ,סדרי עבודת ומעמד של המבקר הפנימי ,קצי הביטחו
והיוע .הביטחוני של המפעל וסדרי עבודתה של ועדת הביקורת.

סדרי מינהל
 .1ה ח ז ר י ה ו צ א ו ת  :החזרי הוצאות בתחומי מסוימי ניתנו לבעלי תפקידי
במפעל בלא שניתנה הדעת די הצור! לסבירות ההוצאות ולחובת המפעל לנהוג בכספיו
בחיסכו :
)א( המפעל משל לעובדיו הבכירי החזר הוצאות בסכו מרבי של  300ש"ח
לאירוע עבור מתנות שנתנו לחבריה לעבודה לרגל אירועי משפחתיי ; היו"ר
והמנכ"ל מקבלי החזר מרבי בס!  500ש"ח לאירוע )ג לאירועי של גורמי שמחו.
למפעל( .נוס) על כ! משל המפעל לעובדיו שי בגי אירועי במשפחותיה  .בי ינואר
 2003לאפריל  2006שיל המפעל עבור החזרי ומתנות אלה כ  200,000ש"ח.
)ב( ההוצאה הכוללת של המפעל )כולל הוצאות עודפות( על החזרי הוצאות ,אירוח
וכיבודי בי ינואר  2003לאפריל  2006נאמדת בכ  500,000ש"ח .במקרי רבי לא
נית היה לוודא על פי דוח ההוצאות האישיות שהגישו עובדי כי ה עומדי בתנאי
לקבלת ההחזרי  ,ולמרות זאת זיכה אות המפעל בסכומי שדרשו.
)ג( הוצאות המפעל על הנסיעות לחו"ל בי ינואר  2003לאפריל  2006הסתכמו בכ 2
מיליו ש"ח .ההוצאות היו בגי נסיעות בתפקיד ונסיעות של עובדי שליוו זכייני או
מנויי של המפעל שזכו בחופשה בחו"ל .שליש מהטיסות של מנהלי ועובדי
במפעל ושל חברי מוסדותיו היו במחלקת עסקי  .המפעל לא קבע נהלי לבחירת
העובדי המלווי את הזכייני והמנויי שזכו בחופשות לחו"ל ,ולא ברור מה היו
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השיקולי לבחירת  .ג אפשר שהמפעל יכול לחסו! את עלויות הנסיעה של
המלווי  ,כיוו שהזוכי מלווי ממילא על ידי נציג חברת הנסיעות.
מרבית הנסיעות לחו"ל לא אושרו על ידי הגורמי שהוסמכו לכ! לפי נוהלי המפעל,
ולגבי חלק מה א) לא הוגשו דוחות נסיעה כנדרש .בחלק ניכר מהדוחות שהוגשו לא
נכללו כל הפרטי הדרושי על פי הנוהל.
 .2ב ח י ר ת מ נ ה ל ה ק ר נ ו ת ו ק ש ר י ה ח ו  : .בספטמבר  2004פרס
המפעל מכרז לאיוש תפקיד מנהל הקרנות וקשרי החו .במפעל .לתפקיד נבחר מועמד
שנתוניו לא תאמו במלוא את דרישות התפקיד .בפרוטוקול ישיבת הוועדה שבחרה
בו לא פורטו נימוקיה להחלטה ,א) שהייתה חייבת לפרט  ,ובייחוד בנסיבות
האמורות לעיל.
 .3מ ז כ י ר ה מ פ ע ל  :התייחסות המפעל למשרת המזכיר היא כאל "משרת
אמו " ,שהיו"ר רשאי למנות את הנושא בה לפי שיקול דעתו .במפעל אי נוהל המפרט
את המשרות המוגדרות "משרות אמו " ,ולא נקבעו תנאי ס) של השכלה וניסיו
למשרות אלה.
המזכיר מועסק בתור עובד המפעל במשרה שהיקפה  ,60%וביתר זמנו הוא רשאי
להוסי) לעבוד בתור עור! די עצמאי ,ובלבד שבענייני שהוא מטפל בה לא יהיה
"משו ניגוד ענייני ע תפקידו וחובותיו" .נמצא כי המפעל לא דרש מהמזכיר לדווח
לו על הענייני שטיפל בה בתור עור! די עצמאי לפני שהחל לעבוד במפעל ,ולאחר
מכ לדווח באופ שוט) על ענייני אלה ,כדי לוודא שאי ניגוד ענייני בי כל עיסוקיו.
הדירקטוריו לא אישר את הסכ העבודה של מזכיר המפעל בעת מינויו באוגוסט ,2003
א) שהדבר נדרש בתקנו  .רק באוגוסט  ,2006במהל! הביקורת ,הובא ההסכ לאישורו.
 .4ה ס כ ה פ ר י ש ה ש ל ע ו ז ר ת י ו " ר ה ד י ר ק ט ו ר י ו  :א) שהממונה
על השכר במשרד האוצר אינו מאשר בדר! כלל לקבוע בהסכמי פרישה פיצויי של
יותר מ  ,150%נכלל בהסכ הפרישה שנחת בי המפעל ובי עוזרת היו"ר ,הגברת
מזל איובי )להל עוזרת א'( ,סעי) חריג ,ולפיו תקבל עוזרת א' פיצויי פרישה של
 ,200%בגי שנתיי וחצי בלבד שעבדה במפעל; הממונה על השכר אישר את ההסכ .
המפעל לא דיווח לממונה על השכר על הבטחה שלפי הנטע ניתנה לעוזרת א' ולפיה
היא תוכל לחזור לעבודתה במפעל ,א) שהדבר היה עשוי להשפיע השפעה מהותית על
החלטתו א לאשר את פיצויי הפרישה החריגי  .עוזרת א' אכ חזרה למפעל
ובאוגוסט  2006נחת עמה הסכ העסקה חדש .המפעל לא הביא הסכ זה לאישורו
של הממונה על השכר ,אלא בדיעבד ,בספטמבר  ,2006בעקבות הביקורת.
 .5מ י נ ו י ה מ מ ו נ ה ע ל א ח ר י ו ת ח ב ר ת י ת  :בדצמבר  ,2005ע פרישתה
של עוזרת א' ,מינה היו"ר ,את הגברת עתליה רוזנבאו לעוזרתו )להל עוזרת ב'(,
וכאשר הוחזרה עוזרת א' לתפקידה ,הודיע היו"ר לעוזרת ב' כי עליה לסיי את
עבודתה .בסמו! לאותו מועד ,באוגוסט  ,2006ביקש היו"ר את אישור הדירקטוריו
למנות "ממונה על אחריות חברתית" שישמש ב"משרת אמו " בהיק) של ,50%
לטענתו מכוח הסכ ע ארגו ההגרלות העולמי ,והדירקטוריו אישר את הבקשה
באוקטובר  .2006הביקורת העלתה שלא היה בסיס לטענה שהמפעל התחייב לפני
הארגו כי מימוש ההחלטות שקיבל בעניי אחריות חברתית ייעשה על ידי מינוי בעל
תפקיד מיוחד לעניי זה .עולה החשש שתפקיד ה"ממונה על אחריות חברתית" נועד
למעשה לשמש "סידור עבודה" של היו"ר לעוזרת ב'.
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אחרי :
 .6ח ב ר ו ת ו ש ל י ו " ר ה ד י ר ק ט ו ר י ו ב ד י ר ק ט ו ר י ו נ י
בהסכ העבודה האישי שחת היו"ר ביוני  2003ע המפעל נקבע כי בתקופת כהונתו
במפעל הוא לא יהיה רשאי "לעסוק בכל עבודה אחרת בשכר ,או למלא כל תפקיד
אחר ,אלא א אישר זאת הדירקטוריו במפורש" .באפריל  2006דיווח היו"ר
לדירקטוריו המפעל כי "ביקשו ממני להיות דירקטור ]בחברה א'[ העוסקת בתחו
הנדל" ונתתי את הסכמתי".
חברה א' עוסקת באיתור ,ייזו ופיתוח הזדמנויות בתחו הנדל" בחו"ל .חברה ב'
היא אחת מבעלי המניות של חברה א' .חברה ב' מנהלת ומבצעת פרויקטי נדל"ניי
באר .ומפקחת על פרויקטי כאלה ,ומתקשרת ע בעלי קרקעות ,יזמי וגופי
ומוסדות ציבוריי בהסכמי למת שירותי  .אחיו של יו"ר הדירקטוריו הוא
המנכ"ל לשעבר של חברה ב' ,ובמועד סיו הביקורת שימש כמנכ"ל חברה א' .המפעל
נות תמיכות לרשויות מקומיות באר ,.בי היתר לצור! הקמת מבני קהילתיי ובתי
ספר למע הציבור .עד מועד הביקורת בנושא לא דיווח היו"ר על קשריה של חברה א'
ע חברה ב' ולא ציי שאחיו שימש מנכ"ל חברה ב' בעבר ומשמש מנכ"ל חברה א'
בהווה .הוא ג לא פירט לפני הדירקטוריו את מבנה חברה ב' ואת תחומי פעילותה,
ובעיקר את קשריה ע גופי ציבוריי  ,כנדרש.
הדירקטוריו לא בדק את המידע בעניי המינוי ולא קבע א הוא עלול ליצור ניגוד
ענייני  .ג לאחר שהיו"ר הציג שוב בדצמבר  2006בעקבות הביקורת את הנושא
לדירקטוריו  ,לא בח הדירקטוריו את הצהרתו של היו"ר בעניי חברה א' ולא בדק
א לחברה ב' יש קשרי גומלי ע גופי ציבוריי  ,וא המינוי עלול לגרו להיווצרות
ניגוד ענייני  ,ואישר את בקשתו.
 .7ע ב ו ד ו ת פ ר ט י ו ת ש ל ע ו ב ד י  :למפעל אי נוהל לאישור עבודה פרטית.
שבעה עובדי במפעל ,רוב עובדי בכירי  ,עוסקי בעבודה נוספת מתוק) אישורי
שנת לה המנכ"ל .מקצת האישורי שפג תוקפ חודשו רק במהל! הביקורת.
 .8ת ק ע ו ב ד י ה מ פ ע ל  :אי למפעל תק כוח אד מפורט ,אלא רשימה של
מצבת העובדי בכל חטיבה או אג) ,שבה מפורטי רק תפקידו של כל עובד ושיעור
המשרה שלו.
 .9מ פ ק ח ע ל ע ל ה ה ג ר ל ו ת  :המפעל התקשר ע עור! די חיצוני כדי
שישמש מפקח על על ניהול ההגרלות ועל תקינות  .בנובמבר  2003החליטה הוועדה
לבחירת יועצי ומומחי לאשר את בקשת המנכ"ל להתקשר ע עור! הדי לתפקיד
מפקח על ,בלא שקיבלה מהמנכ"ל מידע על פנייה למועמדי אחרי ועל אופ קבלת
ההחלטה לבחור בעור! הדי האמור.
לא נמצאו דיווחי על נוכחותו של מפקח העל או של ממלאי מקומו בהגרלות המפעל,
ורק בעקבות הביקורת ביקש ממנו המפעל שימסור לו דיווח על נוכחותו או על נוכחות
של נציגיו .בעקבות זאת מסר לו עור! הדי דיווח על הנוכחות רק בהגרלות ה"לוטו"
וה"אקסטרא" ,מיולי  2005ואיל! בלבד .מהדיווחי עולה כי מפקח העל או נציגיו
נכחו במספר מועט ביותר של הגרלות אלה .יצוי כי המפעל משל למפקח העל עבור
עבודתו  48,000דולר בשנה )לא כולל מע"מ(.
במפעל לא נמצאו כל דיווחי שמסר עור! הדי על ליקויי בהגרלות .המפעל לא פיקח
כלל על העסקתו של עור! הדי .
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הבקרה על השימוש במבני
בשני  2005 1989נבנו במימונו של המפעל יותר מ  760מבני לשימושי שוני
ברחבי האר ..בביקורת נבדקו היבטי שוני של הבקרה של המפעל על חריגות
בשימוש במבני שמימ את הקמת ובעיקר חריגה בשימוש במבנה של מוסד סיעודי
שהקי המפעל בבית שא .
המפעל מעג בהסכמי שהוא חות ע הרשויות המקומיות שבתחומיה מוקמי
המבני את האמצעי שיוכל לנקוט נגד א ישתמשו במבנה שלא על פי הייעוד
שנקבע לו ,אול אמצעי אלה לא עוגנו במלוא בנוהל לבקרת מבני .
בשנת  1999עשה המפעל סקר מקי) בדבר השימוש במבני שהוקמו במימונו.
לדירקטוריו המפעל לא דווח על ממצאי הסקר וג לא על חריגות בשימוש שהתגלו
מפע לפע לאחר ביצועו .עקב כ! לא ידע הדירקטוריו על חריגות אלה ,ולכ לא קבע
עמדה באשר לפעולות שעל המפעל לנקוט כדי למנוע אות  .לדירקטוריו ג לא דווח על
הסכמת המפעל לשינוי ייעוד של חלק מהמבני  ,והיא ניתנה בלא אישורו .עד
אוקטובר  2006לא נעשה דבר בעניי החריגה בשימוש בחלק מהמבני שעל פי הסקר
נמשכה החריגה בה ג במועד ביצוע הביקורת.
המפעל גר להפסקת החריגה בשימוש רק בשניי מ  13מבני שבה נמצאה חריגה
בשימוש בשנת .2006
כבר בשנת  2004ידע המפעל על הקמת בית כנסת בקומת העמודי של המוסד
הסיעודי בבית שא שנעשתה בלא אישורו ,א! הוא לא נקט את כל האמצעי החוקיי
שעמדו לרשותו כדי למנוע אותה או להפסיקה .רק במרס  ,2006בעת הביקורת ,דרש
מנכ"ל המפעל מראש העירייה להפסיק מיד את כל העבודות בקומת העמודי במבנה
המוסד הסיעודי ,ורק ביולי נקט צעדי משפטיי נגד העירייה ותבע כי תשיב על
חשבונה את מצב המבנה לקדמותו.
בניית התוספת במבנה המוסד הסיעודי נעשתה בסיוע הרב ,במעשה ובמחדל ,של
בעלי תפקידי בעירייה ושל גופי הקשורי אליה .העירייה והוועדה לתכנו ולבנייה
לא הביאו לידיעת שירותי הכבאות את החלטת לתת היתר לבניית בית הכנסת כדי
לקבל מה את האישורי הדרושי .
ראש העירייה הקוד  ,מר פנחס קבלו ,וראש העירייה הנוכחי ,מר ז'קי לוי ,פעלו
בניגוד ענייני בטיפול בנושא .מר פנחס קבלו היה חבר בהנהלת העמותה שביקשה
את ההיתר לבניית בית הכנסת ,וא) יז את קבלת ההחלטה בעניי זה בישיבת
הנהלת העמותה ,ומאיד! גיסא הוא שימש יו"ר הוועדה לתכנו ולבנייה שדנה בבקשת
ההיתר.
הקמת בית הכנסת בקומת העמודי והפעולות שנעשו להבטחת בטיחות של
המשתמשי בו פגעו בבטיחות של הדיירי במוסד הסיעודי ,שכ בשעת חירו
ייתכ שיהיה צור! לפנות רבי מה על מיטותיה דר! קומת העמודי  .משרד
הבריאות ושירותי הכבאות לא נקטו את האמצעי הדרושי כדי למנוע סיכו לחיי
הדיירי .
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מבוא
 .1מפעל הפיס )להל המפעל( הוק בשנת  ,1951לפי החלטת הממשלה ,כחברה מוגבלת
בערבות בלא הו מניות .חברי האסיפה הכללית של המפעל ה ראשי רשויות מקומיות .דירקטוריו
המפעל כולל נציגי של השלטו המקומי ,של הממשלה ושל הציבור .יו"ר הדירקטוריו מתמנה
בידי ראש הממשלה.
בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע כי הוא הוק "להשגת מטרות ציבוריות בלבד ,הכול כמפורט
בתזכיר ההתאגדות" .2המטרות העיקריות של המפעל ,כפי שהוגדרו בתזכיר ההתאגדות שלו ,ה
ביצוע הימורי והגרלות בקרב הציבור ושימוש בהכנסות למת מענקי לש השגת מטרות בתחומי
הבריאות ,החינו! ,הרווחה ,התרבות והאמנות ברשויות המקומיות .בשנות השבעי הקי המפעל
שתי חברות בת קר מפעל הפיס ע"ש מיכאל לנדאו וקר מפעל הפיס ע"ש פינחס ספיר ,שמטרת
לעודד ולטפח את החינו! ,המחקר והתרבות בישראל .בשנת  2001הוקמה במפעל מועצת הפיס
לתרבות ואמנות ,שמטרתה לקד את התרבות והאמנות בישראל .3על פי דיווחי המפעל ,מיו
הקמתו הוא השקיע יותר מ  23מיליארד ש"ח בפרויקטי שוני בקהילה.4
את ההימורי וההגרלות עושה המפעל על פי היתר בלעדי שקיבל משר האוצר ,על פי סעי)232 %א()(2
לחוק העונשי  ,התשל"ז  .1977תוק %ההיתר מואר! מדי פע בפע  ,ובדצמבר  2006הואר! תוקפו
עד תו פברואר  2007בכפו %לקיו התנאי הכלולי בו.
ביוני  2002מונה מר שאול סוטניק למנכ"ל המפעל )להל
כצנלסו ליו"ר דירקטוריו המפעל )להל היו"ר(.

המנכ"ל( ,וביוני  2003מונה מר שמעו

בשנת  2006היה מספר עובדי המפעל ) 232בממוצע חודשי(; עלות השכר הכוללת שלה הייתה
כ  60מיליו ש"ח .מכא  ,שעלות השכר החודשי הממוצעת לעובד הייתה כ  22,000ש"ח.
 .2המפעל הוא גו %מבוקר על פי סעי (5)9 %לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח  ,1958משו
שהממשלה משתתפת בהנהלתו .בדוחות ביקורת על המפעל שפורסמו במהל! השני  5הדגיש מבקר
המדינה את מהותו של המפעל ,את מטרותיו הציבוריות ואת חובתו לפעול על פי כללי מהמשפט
הציבורי .בי היתר ,מבקר המדינה העיר למנהלי המפעל ולעובדיו כי עליה לבצע את עבודת
באופ ענייני וללא משוא פני ; לפעול על פי אמות מידה אחידות וסבירות; לקבל החלטות בתהלי!
הול שבו יישקלו ויתועדו כל השיקולי הדרושי ; להימנע מפעילויות פוליטיות ומניגוד ענייני ;
לצמצ את הוצאות המפעל ככל שנית ולפעול להגדלת שיעור הכספי שיוקצו למטרות ציבוריות.
מבקר המדינה ג המלי* להרחיב את הפיקוח הציבורי על המפעל ולבחו את הצור! לעשות
שינויי בכל הנוגע לשליטה של העומדי בראש המפעל בחלוקת סכומי הכס %הגדולי שהוא
מגייס מהציבור.
בשני האחרונות נתנו ג בתי המשפט ביטוי למאפייניו הציבוריי המובהקי של המפעל וקיבעו
בפסיקה את חובתו לפעול לפי כללי מהמשפט הציבורי .כמו כ  ,רשויות המדינה החילו על המפעל
חוקי המחייבי אותו לפעול לפי כללי אלה ,כדלהל :
__________________

2
3
4
5

על פי תזכיר ההתאגדות של המפעל ,כל שינוי בתזכיר ובתקנו המפעל מחייב את אישור שר המשפטי
או אד שיוסמ על ידו לכ .
על פי תזכיר ההתאגדות של המפעל ,הכנסות המפעל מיועדות ג למת מענקי ליצירה בתחומי
התרבות והאמנות ,תרומות ,מלגות ללימודי ומענקי מחקר.
ראו ,בי היתר,1998-Á" ˘˙‰ ,Ú„ÈÓ‰ ˘ÙÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ ,2005 ˙ ˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ È˙ ˘ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ,
עמ'  .3נתוני על פעילות המפעל בשני  2005!2003ראו להל .
ראו ,בי היתר) ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ,יוני ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ;(1994
)מרס ) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;(2000יוני ;(2002
„) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂיוני .(2004
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)א( בדוח משנת ) 1994עמ'  (35העיר מבקר המדינה למפעל על הסדרי פרישה חריגי שאושרו
ליו"ר הדירקטוריו לשעבר וקבע כי בהתחשב במעמדו הציבורי ובאופ פעילותו של המפעל ,היה
מקו להחיל על הסדרי הפרישה של היו"ר לשעבר את הכללי החלי על יושבי הראש של
הדירקטוריוני בחברות ממשלתיות שהיק %עסקיה דומה לזה של המפעל .על א %דוח זה ופניית
היוע* המשפטי לממשלה אל המפעל בעקבות הדוח ,סירב המפעל לבחו מחדש את הסדרי
הפרישה האמורי  .רק בעקבות חשיפה רחבה באמצעי התקשורת של הסדרי פרישה אלה ושל
הסדרי פרישה חריגי של שני בכירי נוספי במפעל ,וביקורת ציבורית קשה שהנושא עורר ,נאל*
המפעל לשנות את עמדתו בנושא ,ובשנת  ,1998בהמלצת אורגני פנימיי שלו ,הגיש לבית הדי
האזורי לעבודה תביעה לביטול הסדרי הפרישה של שלושת הבכירי לשעבר ולהשבת כספי
שקיבלו ביתר .בנימוקיו ציי המפעל כי יש לראות בו גו %דו מהותי )ראו להל ( ,שעליו חלי כללי
המשפט הציבורי ,ביניה הכלל של סבירות ,וכי הסדרי הפרישה הנדוני חורגי מהמקובל והסביר
במגזר הציבורי.
בפסק הדי  ,שנית באוקטובר ) 2003להל פסק די גדות( ,6קיבל בית הדי את תביעת המפעל; הוא
צמצ את זכויות הפנסיה של שלושת הבכירי וחייב להשיב לקופת המפעל כספי שקיבלו ביתר.
בנימוקיו עסק בית הדי בהרחבה במעמד המפעל ופסק כי א %שהמפעל התאגד כחברה פרטית ,מהותו
ומטרותיו ציבוריות ה  ,ועל כ יש לראות בו גו %דו מהותי ,שעליו חלי כללי המשפט הציבורי,
ובלשו פסק הדי " :המטרות שלשמ הוק מפעל הפיס ולמענ הוא פועל ,ה ציבוריות מובהקות
ומפעל הפיס מחויב למטרות אלה ...מ הבחינה המהותית ,מפעל הפיס ממלא תפקיד שהוא בעיקרו
ציבורי ,של השקעת כספי ציבור במטרות ציבוריות ...פעילותו ...לא נעשית למטרות רווח ...כל
המכלול העובדתי הנוגע לפעילות מפעל הפיס ...הוא המצדיק החלה של כללי המשפט המנהלי על
מפעל הפיס ...מבחינת מטרותיו ,חבריו ,הדירקטורי שלו הוא נטוע עמוק בתחו הציבורי] ...יש[
לראות במפעל הפיס גו %דו מהותי :כסותו חברה פרטית ,ומהותו ציבורית".
בית הדי פסק כי כללי המשפט הציבורי מטילי על גו %שבמהותו הוא ציבורי לפעול בי היתר
בסבירות ,בהגינות וכנאמ של אינטרס הציבור .על פי פסיקת בית הדי " :אינטרס הציבור הוא כי
הכספי שמפעל הפיס מגייס מ הציבור ,בש היתר שקיבל מהמדינה ...יגיעו ליעד המוצהר
מטרות ציבוריות ,וזאת ככל הנית תו! צמצו של הוצאות נלוות אחרות של מפעל הפיס ...קביעת
תנאי שכר מופלגי  ,החורגי מכל קנה מידה מקובל במשק הישראלי ,חורגת מ החובה לנהוג
כנאמ של כספי הציבור ,וזאת במיוחד בגו %כמו מפעל הפיס הממומ מכספי הציבור ואמו הציבור
חיוני לפעולתו ולהגשמת מטרותיו".
באוגוסט  2005נדחה ערעור שהגישו שלושת הבכירי לשעבר על פסק די גדות .7בערעור סקר בית
הדי הארצי לעבודה את ההחלטות והנימוקי בפסק די גדות ואימ* אות  ,ובתו! כ! הדגיש את
מאפייניו הציבוריי של המפעל" :כמוהו כרשות ציבורית ,משלו ועבורו אי לו למפעל הפיס ולא
כלו  .הרווחי הנצברי אצל מפעל הפיס ה כספי ציבור .מ הציבור התקבלו ולתועלות הציבור
נועדו .רווחי אלה ה בידי מפעל הפיס פקדו שנת בידו הציבור .מכא חובת האמו המוגברת
המוטלת על מפעל הפיס שלא לפזר לרוח את הרווחי שצבר מכספי ההגרלה ולנהוג בכספי הציבור
במידת הזהירות הנדרשת ובאמות המידה המתחייבות מתכלית קיומו ופעילותו ...מוטלת על בכירי
מפעל הפיס והנהלתו חובה ברורה שלא לעשות ברווחי מפעל הפיס כבשלה ".
עניינ של שלושת הבכירי תלוי ועומד בבית המשפט העליו וטר הוכרע .8לאחר שנית פסק די
גדות ד בית המשפט העליו  ,במסגרת דיו בערעור אזרחי בעניי אחר ,9במאפייניו הציבוריי
__________________

6
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9

ע"ב  ,'Á‡Â ˙Â„‚ ÔÂÚ„‚ ' ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 300851/98פורס בתקדי .
ע"ע  ,'Á‡Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' 'Á‡Â ‰Ë‡Â‚ ÏÁ¯ 1046/04פורס בתקדי .
בג" ;'Á‡Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' ‰Ë‡Â‚ ÏÁ¯ ,9037/05 -בג"Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' Ô¯Â‚ ¯ÂˆÈÏ‡ 10308/05 -
 ;'Á‡Â ‰„Â·ÚÏבג".'Á‡Â ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ' ˙Â„‚ ÔÂÚ„‚ 10996/05 -
ע"א  ,ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' Á˙È ÌÈÈÁ 467/04פורס בתקדי .
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המובהקי של המפעל המצדיקי את סיווגו כגו %דו מהותי ובח החלת כללי מהמשפט הציבורי
עליו .בית המשפט העליו חיווה את דעתו כי הקביעה בפסק די גדות ,ולפיה המפעל הוא גו %דו
מהותי ,היא ראויה ונכונה ,א %כי לצור! העניי שלפניו לא נדרש בית המשפט להכריע בשאלה.10
בלי לקבוע מסמרות בעניי ציי בית המשפט כי לכל הפחות על הקצאת כספי המפעל )בשונה
מניהול הגרלות( יש להחיל את כללי המשפט הציבורי.
)ב( ביוני  ,2004בעקבות פסק די גדות ,החיל שר האוצר על המפעל את סעיפי 29 29ב לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה  .1985משמעות הדבר היא כי תנאי השכר והפרישה של עובדי המפעל
הוכפפו לפיקוח שר האוצר.
בינואר  2005קבע שר המשפטי  ,באישור ועדת חוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,כי המפעל הוא
"רשות ציבורית" לעניי חוק חופש המידע ,התשנ"ח  ,1998למעט לעניי חלק מתחומי פעילותו
הקשורי בהגרלות והימורי  .11משמעות הדבר היא הטלת חובת שקיפות מסוימת על המפעל ,בי
היתר באמצעות חובת פרסו דוח שנתי על מרבית פעילותו וחובת מת תשובה לבקשות של כל אזרח
ותושב ישראל לקבל מידע ,בכפו %לסייגי המפורטי בקביעת שר המשפטי האמורה ובחוק.
באוקטובר  ,2006בעקבות המלצת מבקר המדינה בדוח משנת  ,2004החיל שר המשפטי על המפעל,
באישור ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת ,את חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(,
התשכ"ט  .1969משמעות הדבר היא החלת כללי המשקפי נורמות ציבוריות של טוהר מידות,
באשר למותר ולאסור לעובד לאחר פרישתו מהמפעל ,בכל הנוגע למגעיו ע אד או עסק שנזקק
במהל! עסקיו להחלטה או להמלצה שאותו עובד היה מוסמ! לקבל במסגרת תפקידו במפעל.
˙ÂÚˆ‰Ï ,Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ Ì‰·Â ,ÏÚÙÓ‰ ˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ Û˜Â˙· Â„‚ ˙‰ ‰ÏÈÁ˙· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ‡Â‰ ÏÚÙÓ‰˘ ‰ ÚË· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï
ÔÈ· ÂÁ„ ÏÚÙÓ‰ ˙Â ÚË ÌÏÂ‡ .‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÁ·˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓ¯Â Ï ÂÙÈÙÎ‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ
˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Ò Î‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÚˆ‰‰ Â Â„ ¯˘‡ÎÂ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ¯˙È‰
·„·¯.ÌÈ‚ÈÈÒ· Ì˜ÏÁ ,ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙ÏÁ‰Ï ÌÈÎÒ‰Â ˙È Â¯˜Ú‰ Â˙Â„‚ ˙‰Ó ÏÚÙÓ‰ Â· ¯ÊÁ ,
 .3בשני האחרונות ,העומדי בראש המפעל ,ובה היו"ר והמנכ"ל ,מבליטי בפרסומי המפעל
ובראיונות באמצעי התקשורת את מהותו הציבורית של המפעל ואת פעולתו על פי נורמות
ציבוריות .12ה מקפידי להדגיש כי מאז הפרשה שבה עסק פסק די גדות עבר המפעל מהפכה
והוא פועל לפי כללי המינהל התקי ; ה מפרסמי את המפעל כגו %ציבורי ,המופקד בנאמנות על
כספי ציבור ונוהג בשקיפות מוחלטת ,בהגינות ועל פי אמות מידה אובייקטיביות ומקצועיות בכל
הנוגע לכספיו ולהקצאותיו .בהקשר זה ה מדגישי כי בשנת  2000אישרה מועצה ציבורית
שהקי  13אמות מידה שגיבש לחלוקת מענקי לרשויות המקומיות .14על פי פרסומי המפעל,
החלוקה של מענקי אלה ,שה עיקר מענקיו ,נעשית אוטומטית על פי אמות המידה האמורות ,ולא
נית להשפיע עליה מטעמי פוליטיי או אחרי ; ה ג מציגי את המפעל כגו %שבניגוד
__________________
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ראו ג את פסק הדי רע"א ) 'Á‡Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' (Ó"Ú· Ï‡¯˘È) „¯˜Ù-ËÏÂÈ‰ 9333/05פורס
בתקדי ( ,שג בו הושארה השאלה לעת מצוא.
החלת החוק על המפעל נכנסה לתוק .בינואר .2006
ראו בי היתר את העיתו "ידיעות אחרונות" מיו  ,28.10.03עמ' ") 14הפסידו בפיס"(; פרסומי המפעל
באתר האינטרנט שלו ביו  ;13.12.06העיתו "גלובס" מיו  ,14.12.06עמ' ") 14תנו צ'אנס"(; פרסו
תמצית עיסוקי המפעל בחוברת " "BDI CODEלשנת .2006
בספטמבר  1997אישרה האסיפה הכללית של המפעל הקמת מועצה ציבורית שמתפקידה לייע-
לדירקטוריו בי היתר בתחומי אלה :מדיניות ארוכת טווח לייעוד כספי המפעל ,אתיקה ציבורית,
תחומי פעולה חדשי ונושאי בעלי עניי ואופי ציבורי.
אמות המידה ה גודל אוכלוסיית היישוב ,הרמה הסוציו!אקונומית שלה ,מרחק היישוב ממרכז האר-
ושיעור תושביו המשרתי בצה"ל .על פי שיטה זו יותר תקציבי אמורי להינת ליישובי הפריפריה
ובכ לסייע לפיתוח החברתי!חינוכי!קהילתי.
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למתחריו הבלתי חוקיי  ,שרווחיה משמשי בעלי פרטיי  ,כל רווחיו מוחזרי לקהילה
כפרסי לזוכי וכמענקי לפרויקטי ברשויות המקומיות המשמשי לרווחת הציבור הרחב.
 .4בפברואר  2007דיווח המפעל למשרד מבקר המדינה כי על פי הערכותיו ,בשנת  2006הסתכמו
הכנסותיו )ברוטו( בכ  3.6מיליארד ש"ח ורווחיו בכ  800מיליו ש"ח .15להל בטבלאות נתוני על
פעילותו של המפעל בשני ) 2005 2003במיליוני ש"ח ,במחירי דצמבר  (2005על פי דוחותיו
הכספיי ל :31.12.05

‰‡ˆÂ‰‰/‰Ò Î‰‰ ‚ÂÒ
הכנסות מפדיו הגרלות בניכוי זכיות
)עוד .גולמי(
הוצאות הקשורות בהגרלות
הוצאות הנהלה וכלליות
)הכנסות( מימו והוצאות אחרות )נטו(
הכנסות נטו מפעילויות )הרווח(
*

1,141
588
60
)(55
548

1,197
568
60
)(6
575

100%
52%
5%
)(5%
48%

100%
47.5%
5%
)(0.5%
48%

1,330
609
65
)*(0
656

100%
46%
5%
)(0%
49%

הסכו נמו ממיליו ש"ח.

‡ÁÂÂ¯‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ
הכנסות נטו מפעילויות )הרווח(
מענקי לרשויות מקומיות להקמת כיתות
לימוד )על פי התחייבות לממשלה(
מענקי לרשויות מקומיות להקמת מרכזי
מטרופוליטניי ופרויקטי אחרי )נטו(*
מענקי למועצת הפיס לתרבות ואמנות
העברות לקרנות ציבוריות של מפעל הפיס
)קר לנדאו וקר ספיר(
העברות לאגודה למע החייל ולמג דוד
אדו
שערו מענקי שטר מומשו
הכנסות)/הוצאות( נטו מפעילויות בניכוי
מענקי שאושרו והעברות שבוצעו
*
**

2003
¯ÂÚÈ˘‰
Û„ÂÚ‰Ó
ÈÓÏÂ‚‰ ÌÂÎÒ‰

2004
¯ÂÚÈ˘‰
Û„ÂÚ‰Ó
ÈÓÏÂ‚‰ ÌÂÎÒ‰

2005
¯ÂÚÈ˘‰
Û„ÂÚ‰Ó
ÈÓÏÂ‚‰ ÌÂÎÒ‰

2005
2004
2003
¯ÂÚÈ˘‰
¯ÂÚÈ˘‰
¯ÂÚÈ˘‰
ÁÂÂ¯‰Ó ÌÂÎÒ‰ ÁÂÂ¯‰Ó ÌÂÎÒ‰ ÁÂÂ¯‰Ó
ÌÂÎÒ‰
100%
656 100%
575 100%
548
400

73%

440

77%

322

49%

319
16

58%
3%

21
12

4%
2%

56
12

9%
2%

2

0.3%

2

0.3%

2

0.3%

16
103

3%
19%

12
29

2%
5%

13
38

2%
6%

)**(308

)56 (56%

10%

213

32%

בשנת  2003החליט דירקטוריו המפעל להקפיא את כל המענקי עבור מבני ציבור שטר הוחל בהקמת .
ההתחייבויות של המפעל בשנת  2003בגי מענקי והעברות היו גדולות מההכנסות נטו שעמדו לרשותו.

מהנתוני בטבלה הראשונה עולה כי בכל אחת מהשני  2005 2003הסתכ העוד %הגולמי של
המפעל )הכנסות מהגרלות בניכוי זכיות( ביותר ממיליארד ש"ח .כמחצית הסכו שימשה לכיסוי
הוצאות הקשורות בהגרלות ,להוצאות הנהלה וכלליות ולהוצאות אחרות.
__________________
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בסופי השני  2005 2003היה למפעל גירעו של כ  1,120מיליוני ש"ח ,כ  1,061מיליוני ש"ח
וכ  848מיליוני ש"ח ,בהתאמה .המפעל ציי לפני משרד מבקר המדינה ,כי מאז נכנס היו"ר
לתפקידו הוא פעל להבראת המפעל מבחינה כספית ,וכי בעקבות זאת ,בי היתר ,צומצ הגירעו
בכ  450מיליו ש"ח )נכו לאוקטובר  (2006והוצאות המפעל )ובכלל הוצאותיו כיו"ר( צומצמו
בכ  70מיליו ש"ח לשנה.
מהנתוני בטבלה השנייה ומדיווחי המפעל עולה כי מרבית רווחיו חולקו לרשויות המקומיות שלא
על פי שיקול דעת מנהליו :חלק על פי דרישות הממשלה שנקבעו בהיתר )לש הקמת כיתות
לימוד( ,וחלק על פי אמות המידה שאישרה המועצה הציבורית )לש הקמת מרכזי
מטרופוליטניי ופרויקטי אחרי ( .רק חלק קט מרווחי המפעל חולקו לציבור על פי שיקול הדעת
של הנהלת המפעל.
בחודשי פברואר אוקטובר  2006בדק משרד מבקר המדינה כמה תחומי בפעילות המפעל ,שבה
יש להנהלתו שיקול דעת נרחב ,במטרה לבדוק באיזו מידה הפני המפעל ומילא את חובתו לפעול
על פי נורמות ציבוריות .הביקורת נעשתה בכמה יחידות של המפעל ,ובדיקות השלמה נעשו בכמה
גופי  .אלה התחומי שנבדקו :מת תרומות; פעילות מועצת הפיס לתרבות ואמנות; חלוקת מתנות
לראש השנה לגורמי חיצוניי ; טיפול המפעל בחשדות לפעולות בלתי תקינות של עובדיו
ומשווקיו; סדרי מינהל; והבקרה של המפעל על השימוש בנכסי הציבוריי שאת הקמת מימ .

מת תרומות
מפעל הפיס )להל המפעל( מעניק זה כעשרי שנה תרומות לעמותות ולארגוני ציבוריי
העוסקי בתחומי תרבות וחינו! ,ספורט ,גמילה מסמי  ,בריאות ,רווחה ,איכות הסביבה ,הנצחה,
מיגור האלימות ותחומי אחרי שיש בה לדעתו משו תרומה לחברה ,לקהילה ולמדינה .המפעל
ג מעניק תרומות ליחידי  ,בדר! כלל לש מימו טיפול רפואי .הסמכות לחלוקת התרומות מעוגנת
בתקנו ההתאגדות של המפעל.
משרד מבקר המדינה בדק את סדרי מת התרומות הנהוגי במפעל .הביקורת נעשתה בלשכת מזכיר
המפעל )להל המזכיר( ובחטיבת שיווק ,מכירות ופרסו  .בירורי נעשו ג בלשכותיה של יו"ר
הדירקטוריו ומנכ"ל המפעל.
הטיפול בבקשות לתרומות נעשה באמצעות ועדת התרומות )להל ג  :הוועדה( ,שחבריה ה יו"ר
הדירקטוריו  ,המנכ"ל והמזכיר ,מר רוני כה  ,שמשמש ג כמרכז הוועדה .בתקופה ינואר 2004
אפריל ) 2006להל התקופה הנבדקת( התקבלו במפעל כ  700בקשות לתרומות מגופי ומיחידי .
הוועדה אישרה בתקופה זו כ  220בקשות לתרומות בסכו כולל של כ  4.2מיליו ש"ח .סכו
התרומה השכיח היה  20,000ש"ח וניתנו ג תרומות בסכומי קטני יותר .לעמותה אחת נית סכו
יוצא דופ של מיליו ש"ח ראו להל .

היק התרומות
להל נתוני על תקציב התרומות וביצועו בשני :2006 2003
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˙˜ˆ˙ÂÓÂ¯˙‰ ·È
)·˘"(Á

‰ ˘‰
2003
2004
2005
2006
Î"‰Ò
*

Â ˙È ˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ
)·˘"(Á

273,000
1,500,000
*2,500,000
2,510,000

297,000
974,000
2,340,000
2,267,000

6,783,000

5,888,000

כולל תרומה בס מיליו ש"ח לעמותה מסוימת.

‰ ÂÓ˘ ÈÙ ÏÚÙÓ‰ Ô˙ ˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ Ï„‚ 2003 ˙ ˘ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó
˘È‚‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰· Ë¯ÈÙ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .Í¯ÚÏ
˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ;˙ÂÓÂ¯˙Ï ‰ˆ˜‰˘ ÌÂÎÒ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
¯·Ò‰ ˘˜È· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰Ó ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡ Ì‚ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ Â¯˘Â‡ Ô‰·˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
ÈÎ ÔÈÂˆÈ ;‡˘Â · ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ Â‡ ,Â ˙È ˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÌÈË¯ÙÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·˜Ï
ÔÂÈÏÈÓ ÍÒ· ‰ÓÂ¯˙Ï ¯˘˜· ˜¯ ‰Ï·˜˙‰ ,˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ÓÂ¯˙ ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰
˘".162005 ˙ ˘· ‰ ˙È ˘ Á

סדרי מת התרומות
נהלי ואמות מידה לחלוקת התרומות
Ï˘ Â˙ÒÈ Î ÌÚ .‡˘Â · Ï‰Â Ú·˜ ˘ ‡Ï· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙‡ ˜È Ú‰ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ,2004 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ,‰ Â˘‡¯Ï ‚È‰ ‰ ‡Â‰ „È˜Ù˙Ï ÈÁÎÂ ‰ ÏÚÙÓ‰ ¯ÈÎÊÓ
·‰Ê ÒÙÂË· .(˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÙÂË - ÔÏ‰Ï) "(Ï"Î ÓÂ ¯"ÂÈ ,¯ÈÎÊÓ ¯Â˘È‡) ˙ÂÓÂ¯˙" ÒÙÂË
ÛÂ‚‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù :‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ÓÂ¯˙ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÙÂ‚˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈË¯ÂÙÓ
¯Â˘È‡ Ì‚ - ‰˙ÂÓÚ· ¯·Â„Ó Ì‡Â ,˙Â Â·˘Á ÈÒ˜ Ù ÏÂ‰È ÏÚ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ¯Â˘È‡ ,ÂÈ˙Â¯ËÓÂ
.˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ˙‡Ó ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È
רק במרס  ,2006במהל הביקורת ,התקי המפעל לראשונה נוהל שנועד להסדיר את תהלי מת
התרומות )להל הנוהל או נוהל התרומות( .בנוהל נקבע ,בי היתר ,כי ועדת התרומות "מוסמכת
לשקול ולהחליט בכל בקשה ,לפי שיקול דעתה ...סכו התרומה הבודדת למבקש כלשהו לא יעלה
על  20,000ש"ח לשנה פלונית ...בסמו לאחר קבלת החלטת הועדה בעניי בקשה פלונית ,יודיע
מזכיר החברה למבקש את החלטת הועדה )ללא צור בנימוקי (" .בנוהל לא נקבעו אמות מידה
לקביעת הזכאות לתרומה וסכומה ,סדרי עבודתה של הוועדה ועוד.

__________________
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‰ÓÂ¯˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙·ÂÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ ÔÎÂ - ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ô Î„ÚÏÂ - ‰ÓÂÎÒÂ
.‰È˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ‰˜Ó ‰‰

הטיפול בבקשות לתרומות
.ÏÚÙÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜· ˙Â·˜Ú· ˜¯ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .1
˙‡Ê .‰ÓÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ·Â˘ÁÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÓÂÁ˙ ÂÏÈ‡Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ„ÚÈ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰
.ÌÈ·¯· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡ÏÂ ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡·Â‰ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ,„ÂÚÂ
.˙ÂÓÂ¯˙ Â ÓÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
בתשובתו מדצמבר  2006למשרד מבקר המדינה )להל תשובת המפעל( כתב המפעל באשר
לפרסו מת התרומות" :לא נוכל לעמוד בפניות של  55אל %עמותות ...זו הפשרה הטובה
שמצאנו."...
ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰ ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡È ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ‰ÓÂ¯˙Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ
.¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÌˆÚ ˙‡ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ ,ÈÂÏ‚Â
 .2לפי טופס התרומות ,תנאי בסיסי לבחינת בקשת התרומה הוא הגשת האישורי המפורטי
בטופס .הביקורת העלתה שוועדת התרומות אישרה בקשות שלא צורפו לה האישורי הנדרשי  .כ
אישרה בקשות שצורפו לה אישורי שאינ בתוק %בלא שדרשה מהמבקשי להמציא אישורי
מעודכני  .לדוגמה ,בחודשי יולי דצמבר  2005אישרה הוועדה מת תרומות בסכו כולל של
 48,000ש"ח לשלוש עמותות א %שה לא המציאו כנדרש אישור ניהול ספרי תקי  .בספטמבר
 2005מרס  2006אישרה הוועדה מת תרומות בסכו כולל של  40,000ש"ח לשתי עמותות א%
שה לא המציאו כנדרש אישורי על ניהול ספרי תקי ואישור על רישו העמותה ,ובינואר 2006
אישרה מת תרומה בס  18,000ש"ח לעמותה א %שלא המציאה כנדרש ד %הסבר על העמותה
ומטרותיה .בחודשי מרס  2005פברואר  2006אישרה הוועדה לשש עמותות תרומות בסכו כולל
של  74,000ש"ח ,א %שהאישורי על רישו העמותה שצירפו לבקשותיה לא היו בתוק.%
È¯·Á ˙˘ÂÏ˘ ˙ÓÈ˙Á· Â¯˘Â‡ ‰ÓÂÎÒÂ ‰ÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ .3
È¯·ÁÏ Â¯·ÚÂ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÒÙÂË ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÙÂË È·‚ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰
ÔÂ„Ï È„Î ÌÈ¯Á‡‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÚ Â˘‚Ù ˘ ‡Ï· Ì‰ÈÏÚ ÂÓ˙Á Ì‰Â ,„¯Ù · ‰„ÚÂÂ‰
··˜˘È„È· ÂÊÎÂ¯È ˙Â˘˜·‰" ÈÎ Ú·˜ Â·˘ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ Ï‰Â ÏÚÙÓ· Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ .˙Â
„ÁÈ· ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Â˘‚Ù ‡Ï ,"‰„ÚÂ‰ È Ù· ÔÂÈ„Ï Ô˙Â‡ ‡È·È ‡Â‰Â ,‰¯·Á‰ ¯ÈÎÊÓ
··˜˘.Â„ÚÂ˙ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÈÎ ,‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .˙Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל" :אי  ...כל פג בכ שחברי הוועדה המאשרת תרומה
אינ נפגשי למטרה זאת במיוחד באופ סדיר ,ומנהלי פרוטוקול המתעד את פגישותיה  ...אי
כל מניעה שיקבלו החלטות ממי זה באמצעות העברת מסמכי ביניה ".
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‰¯‚˘·˘ ¯·„Î Ï·˜˙˙ ˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ‡Ï·Â ÔÂÈ„ ‡Ï· ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ .˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÙÂË ÏÚ ˙ÂÓÈ˙Á ··Ò·
Â˘ÓÈ˘ ¯˘‡ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙Â·ÂÁ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‡È‰ Ì‡ ˜ÙÒ ,‰ ·ÂÓÂ ¯Â„Ò
ÛÈ˜Ó ÔÂÈ„ ÂÓÈÈ˜È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ .‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÎ
È¯·Á ÏÚ .17Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÔÂÈÒÈ ‰ÓÂ Ú„È‰Ó ˙ÏÚÂ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡È˘
.‰Ê ‡˘Â · Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ˙Â˘˜·· „ÁÈ ÔÂ„ÏÂ Ò Î˙‰Ï ‰„ÚÂÂ‰
Û˜˘Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ .ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ ÌÂ˘È¯ Ì‚ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ
,ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ÏÈÎ‰ÏÂ ÔÂÈ„· ˘Á¯˙‰˘ ˙‡
ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ô‰È˜ÂÓÈ Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
.˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯Ï ÌÈ¯Â¯·
ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÓ˘ ÌÂ˘È¯Ï ‰„ÈÁ‡ ‰ËÈ˘ ‰Ë˜ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ Â˘ ÌÈ ÙÂ‡· ˘˜·Ó Â˙Â‡ Ï˘ ÂÓ˘ Ì˘¯ ÌÈ˙ÚÏÂ ,‰ÓÂ¯˙ ‰ ÓÓ Â˘˜È·˘
˙ÂÓÂ¯˙‰ È˘˜·Ó ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
Ì˘¯ Ïˆ‡ ‰¯ÙÒÓ ˙‡ ‰˙ÂÓÚ ÏÎ Ï˘ ‰Ó˘ „ÈÏ ÂÈÓÂ˘È¯· ÔÈÈˆÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .Ô‰ÈÏ·˜ÓÂ
ÁÂ˜ÈÙ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯ÙÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ï˘ È·˜ÚÂ „ÈÁ‡ ÈÂ‰ÈÊ ¯˘Ù‡˙È˘ È„Î ˙Â˙ÂÓÚ‰
.È·ËÈÓ
המפעל הודיע למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את המלצתו בעניי שיטת הרישו ויפעל
.לתיקונה
 מזכיר הוועדה.  נמצא כי המפעל לא השיב למבקשי תרומות שהחליט שלא להיענות לבקשת.5
 על.לא עשה זאת ג לאחר שבנוהל התרומות נקבע מפורשות שעליו להשיב בכתב לבקשות שנדחו
.המפעל להקפיד לקיי את הוראותיו בנושא

החלטות הוועדה
,˙ÂÓÂ¯˙ È˙˘ ˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙· ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ˙ÂÓÂ¯˙ Â˘˜È·˘ ÌÈÙÂ‚‰Ó 20%-ÎÏ .1
È˙˘ ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÂÏ·È˜ Û‡ Ì˜ÏÁ .˙ÂÓÂ¯˙ Ú·¯‡ Â‡ ˘ÂÏ˘ ‰¯˘È‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚ÏÂ
‰ÙÂ˜˙· ÁÈÎ˘‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒ ,¯ÂÓ‡Î) Á"˘ 20,000-Ó ÏÂ„‚ ¯·ËˆÓ‰ ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÓÂ¯˙
˙ˆ˜Ó Ô˙Ó· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ ÔÈÂˆÈ .(˙˜„· ‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .ÂÏ‡ ˙ÂÓÂ¯˙
 ש"ח; שתיי80,000 )א( עמותה אחת קיבלה בתקופה הנבדקת ארבע תרומות בסכו כולל של
.2005  ש"ח ניתנו בשנת40,000 מה בסכו כולל של
 ש"ח; שתיי45,000 )ב( עמותה אחרת קיבלה בתקופה הנבדקת ארבע תרומות בסכו כולל של
, ש"ח28,000  בסכו כולל של,  ושתיי,2004  ניתנו בשנת, ש"ח17,000  בסכו כולל של, מה
.2005 ניתנו בשנת
__________________

' עמ,(2005 ˙‡ )דצמברÏ‡ È„È ÏÚ ‡¯˘ÈÏ‡ ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ראו בעניי זה ג את
.19
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)ג( שבעה גופי קיבלו בתקופה האמורה כל אחד שלוש תרומות בסכו כולל של 27,500
 58,000ש"ח.
˙Á‡ ‰ÓÂ¯˙ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ˙Á‡ ‰ÓÂ¯˙Ó ¯˙ÂÈ Â˘˜È·˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Ï ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ
·˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚÂ ˙ÏÂÎÈ È¯ÒÁ Ï˘ ÌÈ¯Ê‚Ó ˙Â‚ˆÈÈÓ‰ ˙Â˙ÂÓÚ Ô‰· ,˙Â·¯ ˙Â˙ÂÓÚÂ ,„·Ï
˘ ¯„ÚÈ‰·Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯„ÚÈ‰· .˙Á‡ ‰ÓÂ¯˙ Û‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï ,Ô˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰· ‰¯ÊÚÏ Â˜˜Ê
‰ÓÎ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚ ÂÏ·È˜ ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ„ÚÂ˙Ó ÌÈ˜ÂÓÈ
˙¯ÏÂ„‚ ÔÓÂÎÒ˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚ ÂÏ·È˜ ÚÂ„ÓÂ ,‰ÓÂ¯˙ ÏÎ ÂÏ·È˜ ‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ˙ÂÓÂ
.Ï·Â˜Ó‰Ó
המפעל כתב למשרד מבקר המדינה כי גופי ספורי קיבלו יותר מתרומה אחת באותה שנה "לאור
הצור של גופי אלה בתרומה גבוהה ,אול לעתיד לבוא יתכ כי תרומה ,שסכומה השנתי הכולל
עולה על  20,000ש"ח ,תידרש להנמקה נפרדת המבארת את הטע לכ ".
 .2אחד הגופי שקיבל בשנת  2005שלוש תרומות בס כולל של  55,000ש"ח היה מרכז
השלטו המקומי בישראל .יצוי כי מרכז השלטו המקומי ממנה ארבעה נציגי לדירקטוריו
המפעל ,בה יו"ר מרכז השלטו המקומי .יצוי כי מר עדי אלדר ,שהיה בתקופה הנבדקת יו"ר מרכז
השלטו המקומי ודירקטור במפעל ,היה מעורב במת אחת התרומות .18ג חלק מחברי
הדירקטוריו האחרי ה נציגי הרשויות המקומיות.
Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ Ú‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·ÁÎ ÏÚÙÓ· ÌÈ ‰ÎÓ ÂÈ‚Èˆ Ó ‰Ú·¯‡˘ ÛÂ‚ Ï˘ ‰Ù„Ú‰Ï ˘˘Á‰ ÌÂ˘Ó
המפעל הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "החל משנת  2007תינת הקצאה תקציבית
למרכז השלטו המקומי ,והוא לא יקבל תרומה".
מת תרומות לגופי שלחברי הוועדה היה בה עניי מיוחד
(‰˘˜·‰ È·˙ÎÓ - ÔÏ‰Ï) ‰ÓÂ¯˙Ï ‰˘˜·‰ È·˙ÎÓÓ 30%-Î È·‚ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· .1
˘ ÌÈ˘˜·ÓÏ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ÏÚÙÓ‰ ÁÏ˘˘ ÌÈ·˙ÎÓ‰Â ˙˜„· ‰ ‰ÙÂ˜˙· ·ÂÈÁ· Â Ú
ÌÈÓÂ˘¯ ÂÈ‰ ,(‰Ú„Â‰‰ ·˙ÎÓ - ÔÏ‰Ï) ‰‡ÁÓ‰‰ ÛÂ¯Èˆ· ‰ÓÂ¯˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈÚÈ„ÂÓ‰
·˙¯Â˜È·‰ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·ÁÓ „Á‡ Â‡ ¯ÈÎÊÓ‰ ,Ï"Î Ó‰ ,¯"ÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÓ˘ „È ·˙Î
ÔÈÂˆ˘ ˙Â˘˜·‰ ˙È·¯Ó .˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡· ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ‰È‰˘ ‡Â‰ ¯·„‰ ˘Â¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
‰ÏÂÚÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ÂÊ ˙Â·¯ÂÚÓ .Â¯˘Â‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó „Á‡ Ï˘ ÂÓ˘ Ì‰ÈÏÚ
· Ì˙Â·¯Ú˙‰· ˙ÂÓÂ¯˙ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÂ‚‰ ¯ÙÒÓ ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
:ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÌÂÎÒÂ
)‡(  , Ô Â Ò Ï ˆ Î Ô Â Ú Ó ˘ ¯ Óיו"ר דירקטוריו המפעל ,לשעבר סג ראש עיריית אשדוד:
שמו נרש על מסמכי הנוגעי ל  16גופי מה לפחות שישה בעיר אשדוד שקיבלו בתקופה
הנבדקת תרומות בסכו כולל של  213,000ש"ח.
__________________
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)·(  ,˜ È Ë Â Ò Ï Â ‡ ˘ ¯ Óמנכ"ל המפעל :שמו נרש על מסמכי הנוגעי ל  11גופי ,
שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות בסכו כולל של  156,000ש"ח.
 ,Ô ‰ Î È Â ¯ ¯ Óמזכיר המפעל :שמו נרש על מסמכי הנוגעי לשישה גופי ,
)‚(
שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות בסכו כולל של  96,000ש"ח.
)„(  , ¯ „ Ï ‡ È „ Ú ¯ Óראש עיריית כרמיאל ,יו"ר מרכז השלטו המקומי וחבר דירקטוריו
המפעל :שמו נרש על מסמכי הנוגעי לשישה גופי מה חמישה בעיר כרמיאל שקיבלו
בתקופה הנבדקת תרומות בסכו כולל של  111,000ש"ח.
·Èˆ˜˙Ó ‰ ˙È Ô‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ¯„Ï‡ È„Ú ¯Ó˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰Ó ˙Á‡ ÈÎ ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ÎÈÓ˙Ï ‰˘˜· ‡Ï‡ ‰ÓÂ¯˙Ï ‰˘˜· ˘È‚‰ ‡Ï ‰ÓÂ¯˙‰ Ï·˜Ó ÛÂ‚‰˘ Û‡ ,˙ÂÓÂ¯˙‰
ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯ÓÏ ‰ ˙È ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‰·˘ ˙ÙÒÂ ‰ÓÂ¯˙ ;19˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙Ï ÒÈÙ‰ ˙ˆÚÂÓÓ
,"2004 ‰"Ò˘˙ - ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÌÂÁ˙· ÈÓ„˜‡‰ ¯˜ÁÓ‰ „Â„ÈÚÏ ˜ ÚÓ" ¯Â˙· ÈÓÂ˜Ó‰
‡‡ÏÂ - ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙· ˙¯·Á - ¯ÈÙÒ ÒÁ Ù ˘"Ú ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ô¯˜Ï ‰˘‚Â‰ ‰˘˜·‰˘ Û
.ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂÂÏ
) , ˘ Â „ ˜ ¯ ˘ ‡ ¯ Ó (‰תושב גבעת זאב וחבר דירקטוריו המפעל :שמו נרש על
מסמכי הנוגעי לחמישה גופי  ,שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות בסכו כולל של  96,000ש"ח.
 ,Ì È ˜ ‡ Â È ˜ ‡ ' ‚ ¯ Óגזבר עיריית חיפה וחבר דירקטוריו המפעל :שמו נרש על
)(Â
מסמכי הנוגעי לשישה גופי מה שלושה בעיר חיפה שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות
בסכו כולל של  111,000ש"ח.
 ,Ú ˘ Â ‰ È Ï ‡ ¯ ˘ È ¯ Óתושב ירושלי וחבר דירקטוריו המפעל :שמו נרש על
)(Ê
מסמכי הנוגעי לתשעה גופי  ,מה שמונה בעיר ירושלי  ,שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות
בסכו כולל של  139,000ש"ח.
) , È „ Ó Ú Ï ‡ ‚ È ¯ Ó (Áממלא מקו ראש עיריית ירושלי וחבר דירקטוריו המפעל :שמו
נרש על מסמכי הנוגעי לשישה גופי  ,כול מהעיר ירושלי  ,שקיבלו בתקופה הנבדקת תרומות
בסכו כולל של  91,000ש"ח.20
חברי הדירקטוריו האמורי כתבו בתשובת למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כדלהל  :מר עדי
אלדר ציי  :כי הוא "משמש יו"ר מרכז השלטו המקומי ,ויש לו עניי גלוי בהקצאת תקציב למרכז
זה ...ס כל הסכומי המפורטי ]והנושאי את שמו[ ...אינ גבוהי  ,ביחס לחלוקה סבירה,
עניינית ושוויונית של כספי התרומות ,ומכל מקו אי שחר לטענה כי יש לראות בהעברת תרומות
אלה משו עניי פרטי ."...מר אשר קדוש ציי " :לא השתתפתי ולא פעלתי אצל חברי ועדת קר
היו"ר בדבר אישור או אי אישור תרומה מקר היו"ר .העברתי באופ הטכני בלבד בקשות רבות
מעמותות ממקומות שוני חלק אושר וחלק נידחו" )ההדגשה במקור( .מר ג'אקי ואקי ציי :
"מדי פע פוני אלי עמותות ה מהמגזר הערבי שאני משתיי אליו וה עמותות אחרות ה מחיפה
וה מצפו האר 1שרואי בי את נציג הצפוני במפעל הפיס ואני משתדל לעזור" )ההדגשה במקור(.
מר ישראל יהושע ציי  :כי שימש "'שליח מצווה' של אות עמותות העוסקות בגמילות חסדי ."...
מר יגאל עמדי ציי " :כחלק מפעילותי הציבורית אני נדרש לסייע לעמותות העוסקות בתחומי
החברה והרווחה ...אני עושה זאת ממניעי טובי בלבד ,בגלוי ולש קידו המטרות החברתיות
קהילתיות".
__________________
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Ï˘ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ ÏÚÙÓ· Ì„È˜Ù˙Ó ˜ÏÁÎ Â‡¯ Ì‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ˙Â·Â˘˙Ó
‚Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì˙·ÂËÏ ‰ÏÂÚÙÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ
˙‡ ˜Â„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙Â˘˜· ÈÒÙÂË È·‚ ÏÚ ÂÓ˘¯ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰
˙Â‡¯Ï ˘È .˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ˙‡ Â¯˘È‡˘ Ì„Â˜ ˙ÂÓÂ¯˙‰ È˘˜·ÓÏ Ì‰Ï˘ ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó
·Ô˙Ó· - ÌÈÚÏ˜‰ È¯ÂÁ‡ÓÂ ÈÂÏ‚· - ÏÚÙÓ· ÌÈ¯ÈÎ·Â ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ
˙¯˙Â È‚‰· ‰Ó‚ÙÂ ˙ÂÙÈ„Ú ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ï ‰˙ ˜‰˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÓÂ
‰Ê ÔÈ˜˙ È˙Ï· ·ˆÓ ÏÚ Â˙Ú„ ˙˙Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .Ô‰· ÏÂÚÙÏ ·ÈÂÁÓ ÏÚÙÓ‰˘ ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘·Â
.˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙È˘È‡‰ ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ Ï¯Ë È˘ ÔÂ ‚ Ó „ÒÓÏÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ " ÈÎ ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ÔÈÈˆ 2003 ˙ ˘· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ
]·Ì‰ Ì˘‡¯· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ È·˘Â˙ ,ÌÈ¯ÁÂ·‰ ¯Â·Èˆ È Ù· ÌÈ‚˘È‰ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ ...[ÏÚÙÓ
.˙Â¯ÈÁ·‰ ÌÂÈ· ÌÏÂ˜ÏÂ Ì ÂÓ‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ Ì‰ ÈÎ ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ Ú Î˘Ï ÌÎ¯„ ÂÊ È¯‰˘ ,ÌÈ„ÓÂÚ
- ˙˘¯ÂÙÓ ¯˙ÂÈ ÔÂ˘Ï· .ÍÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ ‡È‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ‰ Â‰Î‰
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÓÂÁ˙Ï ÂÚÈ‚È˘ ÍÎ ,ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÈÁÂÂ¯ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰
˘‰˘‚„‰‰) 21"Ì ÚÓÏ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ÈÎ ,Ì‰È¯ÁÂ· ,ÌÂ˜Ó‰ È·˘Â˙Ï ˙Â‡¯‰Ï ÂÏÎÂÈ ÍÎ .Ì‰Ï
‡,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰· ˜ÒÂÚ Ì Ó‡ ‰Ê ÔÈ„ ˜ÒÙ· ¯ÂÓ‡‰ .(¯Â˜Ó· ‰ È
‡ÈÙÒÎ· ÔÈ˜˙ È˙Ï· ˘ÂÓÈ˘Ï Ì‚ ÈË ÂÂÏ¯ Â·˘ ¯ÒÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ
ÏÚ .Ì‰Ï ÚÂÈÒ· È˘È‡ ÔÈÈ Ú ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ˘È˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ ÏÚÙÓ‰
.˙ÂÓÂ¯˙‰ ·Èˆ˜˙· ÔÈ˜˙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÏÚÙÓ‰
Ï‡‚È ¯Ó ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯·Á˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÔÈ·Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2
‰˙ÂÓÚÏ Â ˙È ,Á"˘ 56,000 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ,˙ÂÓÂ¯˙ ˘ÂÏ˘ ,Ô‰· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ È„ÓÚ
·Ï‡‚È ¯Ó Ï˘ ÂÓ˘ „È ·˙Î· Ì˘¯ ‰˘˜·‰ È·˙ÎÓ ÏÚ .ÂÈ·‡ ‡Â‰ ‰˘‡¯ ·˘ÂÈ˘ ÌÈÏ˘Â¯È
˙¯Á‡ ‰˙ÂÓÚÏ Á"˘ 18,000 ÍÒ· ˙ÙÒÂ ‰ÓÂ¯˙ ÏÚÙÓ‰ ˜È Ú‰ 2006 ¯‡Â¯·Ù· .È„ÓÚ
·.‰Ï˘ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÚ ‰ Ó È„ÓÚ Ï‡‚È ¯Ó Ï˘ ÂÈ·‡˘ ,ÌÈÏ˘Â¯È
הועלה כי העמותה שאביו של מר עמדי הוא יושב ראשה נמצאה באותה תקופה בגירעו גדול ,וכדי
לקבל מרש העמותות אישור על ניהול תקי לשנת  ,2006היא התחייבה להגיש לו תכנית הבראה.
ממסמכי רש העמותות עולה כי מר יגאל עמדי העמיד לרשות העמותה הלוואה אישית כדי לסייע
לה לכסות את גירעונותיה .המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי חברי ועדת התרומות
לא ידעו שאביו של מר יגאל עמדי הוא יו"ר העמותה.
˙Â˘˜· ÈÒÙÂË È·‚ ÏÚ Ì˘¯ È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ ÂÓ˘˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì„Â˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˙ÂÓÚÏ ÂÏ˘ ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ˜Â„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ‰È‰ ,˙ÂÓÂ¯˙‰
˘‡.˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ˙‡ Â¯˘È
מר עמדי כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כי "בפעילותו ההתנדבותית של אבי
בעמותות הנ"ל אי במישרי או בעקיפי שו שכר לא לאבי ובטח לא לי .לא ראיתי משמעות
חשובה שמדובר באבי הפועל בעמותות אלו שהרי לא מדובר בצרכיו הפרטיי ]אלא[ במסגרת
פעילותו ההתנדבותית למע הקהילה ,פעילות שנועדה לשרת את החברה בתחומי חשובי
וראויי  ,לכ א %לא ראיתי שו ניגוד ענייני בי חברותי בדירקטוריו מפעל הפיס לאישור התרומה
לעמותות הנ"ל שאיני פעיל בה  .ההלוואה האישית שנתתי לעמותה נבעה מהכרה בחשיבות
פעילות העמותה ומתו רצו לסייע באופ אישי במצוקתה .כפי שנית ללמוד מהדוחות הכספיי
המבוקרי ע"י רו"ח של העמותה הלוואה זו לא נפרעה בחלקה או במלואה".
__________________

21

ע"ב )תל!אביב!יפו(  ,'Á‡Â ˙Â„‚ ÔÂÚ„‚ ' ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 300851/98פורס בתקדי .

דוח שנתי 57ב

916

Ô˙Ó· È„ÓÚ Ï‡‚È ¯Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÔÓÂ„È˜ÏÂ ÌÈ„È˜Ù˙ Ô‰· ‡ÏÓÓ ÂÈ·‡˘ ˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰
.ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ
Ô‰ÈÏÚ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÙÂËÏ Û¯ˆÏ ˙Â˘¯„ ˙Â˙ÂÓÚ‰˘ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·‰ ·˙ÎÓ· .3
˙Â˙ÂÓÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .‰Ï ˙„ÚÂÈÓ ‰ÓÂ¯˙‰˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙‡Â ÔÏÚÂÙÂ Ô‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ Ë¯ÙÏ
È ˘ Ï˘ ˙Â˙ÂÓÚ ,˙ÂÓÂ¯˙ Ú·˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ÂÏ·È˜ ÌÈÂÒÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÚÂÙ‰
˙Â˙ÂÓÚ Â˘È‚‰˘ ˙Â˘˜·‰ ˘˘ ÏÎÂ ,˙ÂÓÂ¯˙ ˘ÂÏ˘ ˙Á‡ ÏÎ ÂÏ·È˜ ÌÈ¯Á‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ È¯Ê‚Ó
‰ ˙È ˘ ‰ÓÂ¯˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ê ‰È‰ ‰ÓÂ¯˙ Ï·È˜ ‰Ê ¯Ê‚Ó˘Î .ÂÁ„ ÈÚÈ·¯ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÚÂÙ‰
È¯Ê‚ÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ‰‡¯ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ .ÌÈ¯ÎÊ ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ È¯Ê‚Ó ÏÏÎÏ
‡‰„ÚÂÂ‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡È‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ
.˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯„ÚÈ‰ Ï˘Â
 .4הועלה כי שמונה תרומות ,בסכו כולל של  148,000ש"ח ,ניתנו בתקופה הנבדקת לעמותות
שהופנו בידי פוליטיקאי או צירפו לבקשת המלצות של פוליטיקאי  ,ולעמותות הנקראות על ש
אישי ציבור ידועי .
Â˘È‚‰˘ ÌÈ¯˘˜ ÈÏÚ· ÌÈ˘˜·Ó ÌÈÏÂÏÚ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯„ÚÈ‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÈË·‰Ï È„Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰Ù„Ú‰· ˙ÂÎÊÏ ˙ÂˆÏÓ‰
˘·˜˘.ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÏÎÏ ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ Ô˙Ó ÍÂ˙ ,˙ ‚Â‰Â ‰ÂÂ˘ ‰¯Âˆ· Â Á·ÈÈ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙Â
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נמצא שהמפעל נת ארבע תרומות בסכו כולל של  60,000ש"ח לקרובי משפחה של זכייני
ותרומה בס  10,000ש"ח לזכיי  .מקצת מהתרומות ניתנו באמצעות עמותות מסויימות ,לצור
טיפול רפואי .מאחר שלא נקבעו אמות מידה למת התרומות וא %לא נקבע בטופס התרומה אילו
מסמכי נדרש יחיד לצר %לבקשתו ,לא ברור על בסיס אילו נתוני הוחלט לתת את התרומות
האמורות.
·Èˆ˜˙Ó ˙È˘Ú ‰ Ì˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜· Â‡ ÌÈ ÈÈÎÊ· ‰ÎÈÓ˙ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰Ï ‰ ˙È ‰ÓÂ¯˙‰ ˙Ï·˜·˘ ,˘˘Á ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰
Ì˙˘˜·Ï Û¯ˆÏ ÌÈ„ÈÁÈ ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ È Ù ÏÚ ˙ÂÙÈ„Ú
.ÒÒÂ·Ó Á¯Â‡· Ì‰È˙Â˘˜· ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ,‰ÓÂ¯˙‰ ˙Ï·˜Ï
המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כי בכוונתו "לברר את נושא הקריטריוני
למת תרומות ,ולבחו במסגרת זאת הא יש מקו למנוע מת תמיכה פרטנית לקרובי משפחה של
זכייני " .המפעל הוסי %כי עניי מת התרומות לקרובי משפחה של זכייני "ייבדק  ...לעומקו בידי
ועדה שהקי הדירקטוריו  ,הכוללת את עורכי הדי " של המפעל.

✩
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זכיי הוא בעל עסק עצמאי שקיבל זיכיו למכור כרטיסי הגרלה של המפעל בדוכ או בחנות.
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‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ÈÁ¯Î‰ ÒÈÒ· Ì‰˘ ,˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„ÒÂ
˙ˆÏÚ ˙¯Â˜È· ¯˘Ù‡˙Â ÌÈ ÈÈÎÊÂ ÌÈ·¯Â˜Ó ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯Ê‚Ó Ï˘ ‰Ù„Ú‰ Ú Ó˙ Â‡ ÌˆÓ
„Ú ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙Ó ¯·„· ÏÚÙÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰
.˙ÂÈÂÏ‚Â ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜Â Ô˙ È˙ Ï Í¯„‰ ˙¯„Ò‰Ï
˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂ ‰‡ÈÙ˜‰" 2006 ¯·Óˆ„· ÈÎ Â˙·Â˘˙· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î ÏÚÙÓ‰
‡˙ ¯˙ÂÈ ÌÈË¯ÂÙÓ ...ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰˜È„· ˙ÎÈ¯ÚÏ „Ú ...‰˙ÂÏÈÚÙ
."ÏÏÎ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁ ‡ÂÙ‡ ‰˜ÒÙ ‰Ú˘ ÈÙÏ .ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰Ï‡Ó

מסירת המחאות התרומות
¯ÏÚÙÓÏ ÌÈ‡· Ì˙ˆ˜ÓÂ ,¯‡Â„· ÏÚÙÓ‰Ó ‰ÓÂ¯˙‰ ˙‡ÁÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÏ·˜Ó ·Â
,‰Ú„Â‰‰ È·˙ÎÓ ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡ .¯ÈÎÊÓ‰ Â‡ Ï"Î Ó‰ ,¯"ÂÈ‰ ˙ÂÎ˘Ï· ˙Â‡ÁÓ‰‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜ÓÂ
È˜‡'‚ ¯Ó ,È„ÓÚ Ï‡‚È ¯Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á È„ÈÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙Â‡ÁÓ‰Ó ˜ÏÁ ¯ÒÓ ÏÚÙÓ‰
ÔÈÈˆÏ ˘È .ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ô˙Â‡ Â¯ÒÓÈ˘ È„Î ,˘Â„˜ ¯˘‡ ¯ÓÂ Ú˘Â‰È Ï‡¯˘È ¯Ó ,ÌÈ˜‡Â
˘.˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙Â‡ ˙Ï·˜Ï ¯ÂÓ‡Î ÂÏÚÙ Ì‚ ‰Ï‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á
‰ È‡ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯Â˘È‡Ï ÂÏÚÙ˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙Â‡ÁÓ‰ ˙¯ÈÒÓ
¯‡‰ÈÂ˘Ú ‰‡ÁÓ‰‰ ˙‡ ¯ÒÓ˘ ‡Â‰ ‰ÓÂ¯˙‰ Ô˙ÓÏ ÏÚÙ˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯·Á˘ ‰„·ÂÚ‰ .‰ÈÂ
,‰ÓÂ¯˙‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ‰‡ÁÓ‰‰ ¯ÒÂÓ ÈÎ ‰ÓÂ¯˙‰ Ï·˜Ó Ïˆ‡ Ì˘Â¯ ¯ÂˆÈÏ
‡˘Â ·Â ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ÙÏ ÌÚË ÍÎ· ˘È .ÍÎ ÏÚ ‰„Â˙ ÂÏ ·ÈÈÁ Ï·˜Ó‰ ÈÎÂ
."˙È˘È‡ ‰·ÂË"· ‡ÏÂ ˙È¯Â·Èˆ ‰¯˘Ó
המפעל הסביר למשרד מבקר המדינה כי ההמחאות נמסרו במעטפות סגורות לחברי הדירקטוריו
האמורי  ,כיוו שה מתגוררי או עובדי בקרבת משרדי הגופי המבקשי  .לדברי המפעל ,בי
היתר נחס מנציגי אות גופי הצור לבוא למפעל לקבל את ההמחאות ,אשר אבדו לפעמי
בדואר .בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל" :לא ידוע לנו מה פג  ...בכ שדירקטורי
התנדבו לעסוק בעצמ בחלוקת תרומות קטנות לגופי ציבוריי ובייחצו" של המפעל] ...א [ א
לדעת המבקר ,בחוות דעתו הסופית ,ראוי יהיה לוותר על הכלי השיווקי של חלוקת שיקי טקסית
ולשלוח שיקי בדואר הדבר נית לביצוע".
בתשובת למשרד מבקר המדינה כתבו חברי הדירקטוריו האמורי  ,בי היתר ,כדלהל  :מר יגאל
עמדי כתב" :משנתבקשתי למסור את התרומות לעמותות עשיתי זאת כשליח המעביר את התרומות
לעמותות השונות"; מר ג'אקי ואקי כתב" :כדי שלא תיוצר זיקה למראית העי ] ,אני מקבל את
הביקורת בעניי מסירת המחאת התרומות[ ואפעל כ בעתיד"; מר ישראל יהושע כתב "חלק
מהעמותות ביקשו מ]) [...מלשכת המזכיר( ו/או ממני לדאוג להעביר את התרומה אליה  ,ופעולתי
זאת הייתה מבחינת 'המתחיל במצווה אומרי לו גמור'".
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á È„È ÏÚ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˙Â‡ÁÓ‰‰ ˙¯·Ú‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘;Â˙·Â˘˙· ÏÚÙÓ‰ ÔÚË˘ ÈÙÎ "˜‰·ÂÓ È "ˆÁÈ Ë˜‡" ¯„‚· ‰ È‡ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯Â˘È‡Ï ÂÏÚÙ
,‰‡ÁÓ‰‰ ¯ÒÂÓ ˙ÂÎÊ· ‰ ˙È ‰ÓÂ¯˙‰˘ Ì˘Â¯‰ ˙‡ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ Í¯„· ‰‡ÁÓ‰‰ ˙¯·Ú‰
.ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„Ó ‡ÂÙ‡ ÏÂ„ÁÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .‰ÏÂÒÙ ‡È‰ ÍÎÈÙÏÂ
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קשרי גומלי בי חסויות לתרומות
המפעל מפרס את הגרלותיו ואת פעילותו במטרה להגדיל את מכירותיו; הדבר נעשה ה על ידי
פרסו באמצעי תקשורת שוני וה על ידי מת חסויות 23לאירועי  .על פי נוהלי המפעל ,האחריות
והסמכות לביצוע התקשרויות לצורכי פרסו שסכומ עד  125,000ש"ח היא בידי ועדת פרסו
שלישית )להל ועדת הפרסו ( .24יצוי כי בנהלי נקבע כי בגלל סכומ הלא גדול של התקשרויות
אלה "לא יחולו עליה נוהלי הרכישות וההתקשרויות המקובלות במפעל הפיס ,המחייבות פניות
למספר מציעי ומסירת הביצוע למגישי ההצעה הזולה ביותר".
הביקורת העלתה כי לעתי השתמש המפעל בתקציב הפרסו )שנועד כאמור ג לחסויות( לצור
מת תרומות ,ולעתי השתמש בתקציב התרומות לצור מת חסויות .להל עיקרי הממצאי :
חשש לשימוש בתקציב הפרסו לתרומות
Ô˙ÓÏ Â‡ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰¯˘È‡ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰ÏÚÂ‰ .1
,ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯ÈÁÓ· ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙Â˘˜· ‰˙Á„ ˙Ú· ‰·Â ,˙ÂÒÁ
˘ ÈÏ·˜ÓÓ ˜ÏÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ Â‡ ÔÏ„Â‚· ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÂÒ¯ÙÏ ‡È·‰Ï Â„ÚÂ
Ô˙È ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó .ÏÚÙÓ‰Ó ˙ÂÓÂ¯˙ Ì‚ ÂÏ·È˜ ˙ÂÈÂÒÁ‰
˙ÈÈÁ„Ï Â‡ ˙ÂÒÁ Â‡ ÌÂÒ¯Ù ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰˘˜· ¯Â˘È‡Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ˜ÂÓÈ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÔÎ˘ ,˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰˘˜·‰
.˙ÈÓÂÒ¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰ÂÂÒÓ· ˙ÂÓÂ¯˙ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ .‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰Ï
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "החסויות שבתחו פעילותה של וועדת הפרסו
השלישית נועדו לנישות קטנות ובלתי מטופלות ,קהילות קטנות ,קבוצות אידיאולוגיות ,קהל שבוי
בחמרי קריאה פרטיקולרי  ,קבוצות מקצועיות וכיו"ב" .סמנכ"ל שיווק ,מכירות ופרסו של המפעל
)להל סמנכ"ל השיווק( כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה באשר לחלק מהגופי שהוועדה
אישרה להתקשר את כי "וועדת פרסו שלישית לא יכלה להקשיח ליבה לחלוטי לנוכח הבקשות
הרבות של עמותות אלו ולנוכח העבודה הקדושה שה עושות ,וכאשר נית היה למצוא ער פרסומי
סביר לתמורה שהתקבלה מהעמותות המפורטות ...אישרה הוועדה מת פרסו או חסות ...לגופי
אלו השפעה רבה ביותר על קהל  .חסות זו חשובה לנו ביותר בפניה שלנו לקהל לקוחות פוטנציאלי
בסקטור" )ההדגשה במקור(.
Ì‚ ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ¯·ÒÂ‰ ¯·„‰˘ ‡Ï· ,‰˙Á„ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
Ì‰È˙Â·Â˘˙· ˜ÂÂÈ˘‰ Ï"Î ÓÒÂ ÏÚÙÓ‰ ÂË¯ÈÙ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ˘˜·Ó
ÈÏ·˜Ó ÌÈÙÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
ÂÏ·˜˙È ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜ ,È„·Ï·‰ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ ‰„ÚÂÂ‰Â ,˙ÂÒÁ‰
˘.ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘Ó ˜¯ ‡Ï

__________________

23
24

חסות ! מת מענק לגו .בתמורה לפרסו של המפעל באירוע.
חברי הוועדה ה סמנכ"ל לשיווק ופרסו )יו"ר( ,עוזרת היו"ר ,ראש אג .שיווק או ראש אג .מכירות
)לפי הנושא( ,נציג אג .רכש והתקשרויות ,נציג אג .פרסו ונציג יחידת הדוברות.
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 .2להל דוגמאות להחלטות של ועדת הפרסו  ,אשר השוואת להחלטותיה בענייני דומי
מעלה חשש שה לא נועדו רק להפקת תועלת פרסומית מההתקשרות אלא ג לסיוע לגו %שעמו
נעשתה ההתקשרות:
)א( לקבוצת כדורסל לנשי בעיר אשדוד שיל המפעל עבור פרסו  30,000ש"ח; סכו דומה
שיל לאיגוד כדורסל ארצי עבור שילוט במשחקי חצי גמר אליפות אירופה בכדורסל.
)ב( בעקבות בקשת יו"ר הדירקטוריו שיל המפעל למארגני פסטיבל שחמט עבור פרסו
 65,250ש"ח ,ולפסטיבל אחר שהתקיי ביו ירושלי שיל המפעל בהתערבות היו"ר 50,000
ש"ח; לעומת זאת את הבקשה למת חסות לפסטיבל נוס %החליטה ועדת הפרסו להעביר לדיו
"למועצה לתרבות ואמנות לועדת פסטיבלי ".
)ג( לתחרות בי לאומית לריקודי בתחו מסוי בעיר אשדוד שיל המפעל עבור חסות
 50,000ש"ח; לעומת זאת ,בקשה למת חסות שהגישה אליפות גביע העול בתחו זה ,שהתקיימה
בעיר חולו  ,נדחתה.
המפעל כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו לגבי ההתקשרות ע קבוצת הכדורסל לנשי כי היא
"סיפקה בתמורה לחסות פרסו בכל מגרשי קבוצות הכדורסל של נשי וגברי )סה"כ  18קבוצות(
לכל עונת  .2003/2004לעומת זאת ,איגוד הכדורסל ]הארצי[ הציע שילוט בחמישה משחקי של
חצי הגמר ,מתוכ שני משחקי גברי ושלשה משחקי נשי  .ההבדל ברמת הקבוצות התאז  ,אפוא,
בהבדל בהיק %החשיפה" .לגבי הפסטיבלי ציי המפעל" :קשה מאד להשוות בי פסטיבל ]אחד
לפסטיבל האחר[ ...כמו כ  ,הפרסו בפסטיבל ]מסוי [ נועד למגזר הרוסי ,שהשתתפותו בהגרלות
נמוכה משל האוכלוסייה הכללית ,ועל כ הוא מהווה יעד מועד %לשיווק ...בעניי פסטיבל
]הנוס ...[%המומחי בוועדה קבעו שהער השיווקי של החסות מועט ,והעבירו את הנושא לעיו
המועצה לתרבות ואמנות ,כדי שתבדוק את ההיבט של מת תרומה" .לגבי התחרויות לריקודי כתב
המפעל :כי ה "נערכו בזמני שוני  ...כ עלול תמיד להתברר לאחר מעשה כי נוצרה הזדמנות
פרסומית טובה יותר מזאת שכבר נוצלה".
.ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â ÈÂˆ ‡Ï ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÏÚÙÓ‰ È¯·Ò‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÈÏÂ˜È˘ ˙‡ „Ú˙Ï" ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ıÈÏÓ‰ 2005 Ò¯Ó· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÂÏÎÏ ¯ÂÓ‡ „ÂÚÈ˙‰ .¯˘‡Ï ‰ËÈÏÁ‰˘ ˙Â˘ÈÎ¯Ï ¯˘‡· ˙ÂÁÙÏ ‰„ÚÂÂ‰
˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ „·ÚÈ„· ˙Â˜Á˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ ÔÙÂ‡· (ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â ÌÈÈ˙ÂÓÎ) ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÏÂ˜È˘Ï
ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ,2006 ËÒÂ‚Â‡ ,‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ."‰Ï·˜˙ ˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â¯È·Ò
ÏÂÏÎÏ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰
·ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ,ÔÂÈ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
.Ô‰È˜ÂÓÈ ˙‡Â
Ï˘ ˙Â˘˜· ÏÏ‚· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÓÂÒ¯Ù ÔÓÓÏ ‰ËÈÏÁ‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰ÏÚÂ‰ .3
ÂÏ·˜È˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯„ÚÈ‰·˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯·„‰ .Ï"Î Ó‰ Â‡ ¯"ÂÈ‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .‰ÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ ÌÂÒ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙ ˘Ó˘È ÌÂÒ¯Ù È˙Â¯È˘ Â ˙ÈÈ Â‡ ˙ÂÒÁ
‰Ú·¯‡· ¯˘˜˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ 2005-Â 2004 ÌÈ ˘· ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÙÏ
ÂÓÎ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈ ˙˘˜· ÈÙÏ ,Á"˘ 232,250-· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ,˙ÂÒÁ Â‡ ÌÂÒ¯Ù ÈÓÎÒ‰
ÈÙÏ ,Á"˘ 60,888-· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ,˙ÂÒÁ Â‡ ÌÂÒ¯Ù ÈÓÎÒ‰ ‰˘ÈÓÁ· ¯˘˜˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ÔÎ
"·˜˘˙.Ï"Î Ó‰ Ï˘ "Â˙ˆÏÓ‰" Â‡ "Â
המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "מנכ"ל ויו"ר פעיל רשאי בהחלט ,וא %מצווי ,
להתעניי בפרטי הביצוע של הגופי הניהוליי הפועלי תחת פיקוח  ...אי כל בסיס ...בדבר
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מעורבות של 'שיקולי  ,אישיי ' ,כביכול ...ועדת הפרסו השלישית היא ועדה מקצועית ,המורכבת
מאנשי מקצוע בתחו השיווק והפרסו  .כל החלטותיה ה מקצועיות ,ענייניות ,ומכוונות מטרה".
סמנכ"ל השיווק של המפעל כתב למשרד מבקר המדינה כי "וועדת פרסו שלישית מכבדת את
בקשות היו"ר אשר מכה כיו"ר פעיל] .במקרי [ שפורטו הוצג לוועדה הרקע וההיגיו השיווקי
ולפיכ מצאה הוועדה לנכו לכבד את בקשת היו"ר .וועדת פרסו שלישית מכבדת את בקשות
המנכ"ל ,האוטוריטה האופרטיבית הבכירה במפעל הפיס .בכל הדוגמאות שפורטו הוצג לוועדה
הרקע וההיגיו השיווקי ולפיכ מצאה הוועדה לנכו לכבד את בקשת המנכ"ל".
˙Â˘˜·· ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰„ÚÂÂÏ Â Ù Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˘ÚÓÏ ¯·Â„Ó ÔÎ‡˘ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ˙Â Ù‰Ï
·˙¯.ÌÂÒ¯Ù ÈÏÂ˜È˘ ÂÈ‰ ‡Ï Ô˙ È˙ Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰˘ ˙ÂÓÂ
 .4אחד ממקבלי החסות בהמלצת המנכ"ל היה ביטאו המגדיר את עצמו "במה למחשבה
לאומית" ,שהוא ביטאו אידאולוגי פוליטי .בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי המפעל כי הוא
"איננו עור סינו אידיאולוגי של חמרי פרסומיי  .הוא מפרס בפרסומי המיועדי לחרדי ,
לדתיי לאומיי  ,ולקהילות שונות ומגוונות באורחות חייה ותפיסת עולמ ".
ÈÙÎ ,ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· Ï·˜˙‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ˆ˙ÂËÏÁ‰· Â·¯Ú˙È ÏÚÙÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,Â˙·Â˘˙· ÏÚÙÓ‰ ÔÈÈ
.‰„ÚÂÂ‰

שימוש בתקציב התרומות למת חסויות
ÏÚ .ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰ ÏÚÙÓ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
·Èˆ˜˙Ó Á"˘ 37,000-Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙Â‡ÁÓ‰ ˘ÂÏ˘˘ ‰ÏÂÚ ‰Ú„Â‰‰ È·˙ÎÓ ÈÙ
88,600 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÂ¯˙ ¯˘Ú .ÌÂÒ¯Ù ˙Â¯·ÁÏ ˙Â¯È˘È Â¯·ÚÂ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰
˘"ÌÂÒ¯ÙÏ Â‡ ˙ÂÒÁ Ô˙ÓÏ ,˙ÂÓÂ¯˙‰ È¯Â˘È‡ ÏÚ ˙ÂÚ„Â‰‰ ÈÙÏ ,Â„ÚÂÈ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ·Èˆ˜˙Ó Á
.ÏÚÙÓ‰
המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "דווקא בהיותו של המפעל גו %המאורג במשפט
הפרטי ,הפועל משיקולי מסחריי וא %לרווחת הקהילה ,בעל אופי דו מהותי ,הוא רשאי לשלב
בשיקוליו המסחריי יעדי ציבוריי  ,ורשאי לנקוט פעולות שתכלית המרכזית היא מת תרומה,
א תוצאת לוואי מבורכת שלה היא פרסו המפעל ופעילותו ...כל הענייני המפורטי  ...ה
תרומות מובהקות )לבתי חולי  ,מרכזי נכי וכיו"ב( ,אשר בציד טובת הנאה יחצ"נית למפעל".
˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÔÎ˘ ÌÂÒ¯Ù‰ Ë·È‰ ˙‡ ‰ÈÏÂ˜È˘ ÏÏÎ· ‡È·˙ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ Ì‚ .„·Ï
ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚÂ ,"ÈÓÂÒ¯Ù Í¯Ú" Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ¯˙ È˘˜·Ó· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰
.ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÏÂ˜È˘Ï ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙ÓÏ ÌÈÏÂ˜È˘‰
 .2באוגוסט  2005החליט דירקטוריו המפעל לתרו מיליו ש"ח לארגו מסוי התומ בנזקקי .
ההקצבה לכ נרשמה בתקציב המפעל לשנת  2005בסעי %נפרד .במשאל טלפוני שקיי המזכיר ע
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 ש"ח ישמשו לרכישת משאית600,000  הוסכ שמסכו זה2005 חברי הדירקטוריו בספטמבר
.  ש"ח ישמשו לקניית מזו לנזקקי400,000 ועליה הסמליל )הלוגו( של מפעל הפיס ו
ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È ‡Ï ‰ÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ËÏÁÂ‰ ‰·˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ
˙Â¯˘Ù‡‰ ‰˜„· Ì‡‰Â ,¯ÂÓ‡‰ ÔÂ‚¯‡Ï ‡˜ÂÂ„ ‰Ê ‚È¯Á ÌÂÎÒ· ‰ÓÂ¯˙ ˙˙Ï ÏÚÙÓ‰ ËÈÏÁ‰
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ Â‚¯‡Ï ‰Ê ÌÂÎÒ ˙˙Ï
 "מליו הש"ח הנוספי:המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הסכו האמור אינו תרומה
 והוא מעול לא הובא, לפרויקט זה אי כל קשר לתרומות... מתייחסי לפרויקט החסות ע ארגו
... כי א בדירקטוריו ובועדת פרסו שנייה, וממילא לא אושר על ידה,בפני וועדת התרומות
 קיבלה... ההסכמה ע עמותת. אשר פוצלו, ש"ח1,000,000  תר המפעל...בתמורה למיז חסות
 פרסו, הסמנכ"ל לשיווק... בישיבה זאת הציג.18.8.2005  מיו...אישור הדירקטוריו בישיבה
 כי 'הרעיו הוא שאנו תורמי,[ יו"ר המפעל ]ציי בישיבה.  את ההסכמה בפני הדירקטוריו,ומכירות
.(לקהילה ומקבלי בתמורה זמ אוויר שבלאו הכי היינו משלמי עליו'" )ההדגשה אינה במקור
ÔÂ‚¯‡‰ ˙Ù„Ú‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ „Ú˙Ï ‰È‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÏÂ„‚ ‰ÓÂ¯˙ Ô˙Ó ÔÂ‚Î ˙ÂÙÂÏÁ ÔÁ· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ Ô˙È ÍÎ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ È Ù ÏÚ ¯ÂÓ‡‰
.ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚Ï ¯˙ÂÈ ÌÈ Ë˜ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙Ó Â‡ ,„Á‡ ÛÂ‚Ï

✯
ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÈÙÒÎ˘ ÔÂÂÈÎ
ÌÈ Â‚¯‡Ï ,˙Â˙ÂÓÚÏ ˙ÂÓÂ¯˙ Ô˙Ó ÏÚ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ .‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘·Â È ÂÈÂÂ˘Â Ô‚Â‰
˜È„ˆ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ Í‡ ,ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÎÏ ˙ÈÒÁÈ ˙Â Ë˜ Ì Ó‡ Ô‰ ÌÈ„ÈÁÈÏÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ
˙‡ Ï·È˜ ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ· ˙Â È˜˙-È‡
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„Ó· Â „ ‡Ï Ì‰Â ,Â˙Ï‰ ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙
˙„ÚÂÂÎ Â˘ÓÈ˘ ¯˘‡ ,¯ÈÎÊÓ‰Â Ï"Î Ó‰ ,ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ .ÍÎÏ ˙Âˆ˜‰Ï ÈÂ‡¯˘ ÌÈ·Èˆ˜˙·Â
Ì‚ .˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ˘ ‡Ï·Â ˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏ Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ,˙ÂÓÂ¯˙
ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á Ï˘ ·Ï‰ ˙ÂÈË ˙ÚÙ˘‰· Â˜ÏÂÁ ˙ÂÓÂ¯˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ
ÏÚ .Ì·ÏÏ ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ Â‡ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÌÂ„È˜Ï ÈÏÎ Â˘ÓÈ˘ Â‡ ÂÈÏ‰ ÓÂ
˙È‡¯Ó Â‡ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁÏ ˙È˘È‡ ‰˜ÈÊ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ‰È‰˙ ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰
.ÂÊÎ ‰˜ÈÊ Ï˘ ÔÈÚ
È ÂÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Â¯„Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Í¯ÂˆÏÂ ,ÈÂÏ‚Â
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙Ï ˙Â˘˜·‰ ÏÎ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ ‰ ˘ ÏÎ· ÂÏ ˘È‚‰Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰Ó
ÏÚ .ÂÁ„ ˘ ˙Â˘˜·‰ È Ù ÏÚ Ô˙Ù„Ú‰Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÚÂ Â Ú ˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÚ ,‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó·
‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï Ì‚ ÏÚÙÓ‰
˙Â˘˜·‰ ÏÎ· ÌÚÙ ÏÎ· ÔÂ„ÏÂ Ú·˜È˙˘ ˙Â¯È„˙· ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂ ÏÚ .ÂÓ¯˙
Ô‰Ï ÚÂ·˜ÏÂ ÏÈ·˜Ó· ˙Â˘˜· Ô˙Â‡ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂ˙ ÍÎ .Ú·˜ÈÈ˘ „ÚÂÓÏ „Ú ÂÏ·˜˙‰˘
.˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò
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˙„ÚÂ ‰‡ÈÙ˜‰" 2006 ¯·Óˆ„· ÈÎ Â˙·Â˘˙· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÂÓ‡Î ·˙Î ÏÚÙÓ‰
ÌÈË¯ÂÙÓ ...ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰˜È„· ˙ÎÈ¯ÚÏ „Ú ...‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÂÓÂ¯˙‰
."ÏÏÎ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁ ‡ÂÙ‡ ‰˜ÒÙ ‰Ú˘ ÈÙÏ .ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰Ï‡Ó ¯˙ÂÈ
ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· Â Á·È ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÏÚ· „‚ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰
.‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰

המועצה לתרבות ואמנות
¯Â·Èˆ‰Ó ÒÈÈ‚Ó ‡Â‰˘ ,ÌÈÙÒÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ·Èˆ˜‰Ï ‡Â‰ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ
·‡ÔÈ„ ˜ÒÙ· .‰ È„Ó‰ ÔÂÓÈÓÏ ÛÈÏÁ˙Î ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ ÔÂÓÈÓÏ ,˙ÂÏ¯‚‰ ˙ÂÚˆÓ
‚„ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙÂ ÂÓÂÈ˜ ˙ÈÏÎ˙" ÈÎ ‰„Â·ÚÏ Èˆ¯‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÔÈÈˆ ˙Â
˙È˙˘˙ ÂÊ .Â¯Â·ÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â˘¯Ï ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÚÙÓÓ ˜ÈÙ‰˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙„ÓÚ‰· ‰ È‰
ÌÈÁÂÂ¯‰ .ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ÂÏ ÔÈ‡ Â¯Â·ÚÂ ÂÏ˘Ó ,˙È¯Â·Èˆ ˙Â˘¯Î Â‰ÂÓÎ ...Â Â ÈÎ
.Â„ÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙ÏÂ ÂÏ·˜˙‰ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ· ÌÈ¯·ˆ ‰
¯˙¯·‚ÂÓ‰ ÔÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ Ô‡ÎÓ .¯Â·Èˆ‰ Â„È· Ô˙ ˘ ÔÂ„˜ÈÙ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ È„È· Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂ
‚Â‰ ÏÂ ‰Ï¯‚‰‰ ÈÙÒÎÓ ¯·ˆ˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙‡ ÁÂ¯Ï ¯ÊÙÏ ‡Ï˘ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰
·ÂÓÂÈ˜ ˙ÈÏÎ˙Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡·Â ˙˘¯„ ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ˙„ÈÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ
.25"Â˙ÂÏÈÚÙÂ
בשנת  2001הקי המפעל ,כאמור לעיל ,מועצה לתרבות ואמנות )להל המועצה( במטרה להיות
גור מוביל בקידו התרבות והאמנות בישראל .בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע ,כי המועצה
מוסמכת "לקבוע את חלוקת ההקצבות ליצירה בתחומי תרבות ואמנות ,כפי שהיא נקבעת מדי שנה
על ידי הדירקטוריו " .לפי פרסומי המועצה ,בשנת  2006היא "תיזו הקצאת משאבי לתרבות
ולאמנות ותסייע בהפניית ובכיוו של גורמי רלוונטיי למקומות בה ה נדרשי ]וג [ תתמקד
במענה על צרכי אוכלוסיות מובחנות ,בעיקר צעירי ותושבי פריפריה הנמצאי בשולי העשייה
התרבותית" )להל חזו המועצה( .26בשנת  2005הוגשו למועצה יותר מ  1,100בקשות והיא
חילקה תמיכות בס  12מיליו ש"ח.27
דירקטוריו המפעל מינה את היו"ר שלו מר שמעו כצנלסו ליו"ר המועצה) 28להל יו"ר
המועצה( וכ מינה למועצה  15חברי  :שני חברי דירקטוריו מר יגאל עמדי ומר מרדכי ששו
והשאר אישי ציבור ואישי בתחומי התרבות והאמנות .המועצה מנוהלת בידי מנהלת גברת אסתר
די נור .פעילות המועצה חולקה לחמישה תחומי ראשיי  ,ועל כל תחו הופקדה ועדת משנה
המורכבת מחברי המועצה :ועדה לאמנויות הבמה ,ועדה לאמנות חזותית ,ועדה לספרות ושירה,
ועדה לקולנוע וטלוויזיה וועדה בי תחומית )למעשה ועדה זו כוללת שלוש ועדות :הוועדה
הבי תחומית ,ועדת הנהלה וועדת פסטיבלי ; להל יכונו כול יחד "הוועדה הבי תחומית"(.
__________________

25
26
27
28

ע"ע  ,'Á‡Â ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ' 'Á‡Â ‰Ë‡Â‚ ÏÁ¯ 1046/04פורס בתקדי .
על פי "חזו המועצה" כפי שהופיע ב! http://www.pais.co.il/Pais/About/Moazaבאפריל .2006
את סכומי הכספי שהקצתה המועצה בשני  ,2005!2001בחלוקה לפי ועדות ,ראו להל  ,עמ' .923
בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע כי "הדירקטוריו ימנה יו"ר למועצה לתרבות ואמנות".
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חברי המועצה לא יהיו זכאי על פי תקנו ההתאגדות לקבל שכר בגי תפקיד  ,ואול יהיו זכאי
לקבל בחזרה הוצאות נסיעה לצור השתתפות בישיבות המועצה וועדותיה וכ הוצאות אחרות
שהוציאו לצור מילוי תפקיד .
המועצה קובעת בכל שנה את הסכו שיוקצה לכל תחו באמצעות הוועדה המופקדת עליו ואת
תחומי התרבות והאמנות וסוגי האירועי שלה יינת סיוע באמצעות התמיכות .ועדות המועצה
קובעות אילו תמיכות יינתנו בכל תחו  .בשני  2005 2001ירד היק %התמיכות שנתנה המועצה
בכ  ,25%והיו שינויי גדולי בסכו ובשיעור של התמיכות בכל תחו  .להל סכומי התמיכות
)במחירי שוטפי ( שהקצו ועדות המועצה בשני  ,2005 2001על פי הדוחות השנתיי של
המועצה:

‰„ÚÂÂ‰
אמנויות
הבמה
אמנות
חזותית
ספרות
ושירה
קולנוע
וטלוויזיה
בי !
תחומית

2001
‡ÈÙÏ
˘"ÌÈÊÂÁ‡ Á

2002
‡ÈÙÏ
˘"ÌÈÊÂÁ‡ Á

2003
‡ÈÙÏ
˘"ÌÈÊÂÁ‡ Á

2004
‡ÈÙÏ
˘"ÌÈÊÂÁ‡ Á

2005
‡ÈÙÏ
˘"ÌÈÊÂÁ‡ Á

9,813

61

8,790

49

4,165

31

4,076

28

3,306

28

1,479

9

2,206

12

2,782

21

2,571

18

1,954

16

2,505

16

2,376

13

2,787

21

1,647

11

1,356

11

1,593

10

3,514

20

2,616

20

2,150

15

1,967

16

667

4

1,000

6

975

7

3,970

28

3,429

29

100 16,057 Î"‰Ò

100 17,886

100 13,325

100 14,414

100 12,012

משרד מבקר המדינה בדק את פעולות המועצה בשני  .2006 2005הביקורת נעשתה במועצה
ובירורי נעשו ג ביחידות אחרות של המפעל .להל עיקרי הממצאי :

מעמד המועצה
בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע כי "המועצה לתרבות ואמנות תהא עצמאית בהחלטותיה,
והחלטותיה תהינה סופיות .המועצה לתרבות ואמנות תהווה אורג של החברה ]מפעל הפיס[
כמשמעותו בחוק החברות ,התשנ"ט  ,291999למטרות שלצורכ נתקנה על פי הוראות תקנו זה".
הביקורת העלתה כי המפעל לא נקט את הפעולות המתחייבות מהיות המועצה "אורג של המפעל".
להל עיקרי הממצאי :

__________________

29

לפי חוק החברות ,התשנ"ט! ,1999רואי את פעולותיו של האורג כפעולות החברה ואת כוונותיו
ככוונותיה.
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אי החלת נוהלי המפעל על המועצה

הביקורת העלתה כי על המועצה לא הוחלו נוהלי המפעל ,והיא פועלת מתוק" %נוהלי מת תמיכה"
שקבעה )להל נוהלי המועצה( ,שבה נקבעו מבנה המועצה וסדרי עבודתה בלבד.
בינואר  2006החל מנהל אג %בקרה במפעל בתהלי של מבדק פנימי לצור יישו תק
) ISO-2000:90001להל  (ISOבמועצה .30באותו חודש התקיימה במפעל ישיבה ,שנועדה לבחו
את נושא "הטמעת נוהלי של המפעל במועצה" .בישיבה השתתפו ,בי היתר ,מנהלת המועצה,
מנהל היחידה המשפטית של המפעל ,עו"ד חנ שפילמ )להל מנהל היחידה המשפטית( ועורכת
די נוספת מיחידתו .לפי תרשומת של הדברי שנאמרו בישיבה ,חיווה מנהל היחידה המשפטית את
דעתו כי "המועצה היא ]גו %משפטי נפרד מהמפעל[ .השאלה ]היא[ הא הנוהלי של המפעל חלי
עלי]ה[ מתו חובה או מתו התנדבות .המועצה ]היא גו %אוטונומי עצמאי והיא[ רק מקבלת
שירותי ממפעל הפיס ...לדעתי ]החלת נוהלי המפעל על המועצה היא[ הלי מיותר .זה מהווה
טירדה עבור המועצה" .הוא ג חזר והציע לדחות את המבדק בשנה ,א %שבישיבה הסביר מנהל
אג %בקרה שהחלת ה  ISOעל המפעל מחייבת החלת נהלי אחידי על כל יחידותיו .לעומת זאת,
עורכת הדי הנוספת מהיחידה המשפטית טענה כי לפי תקנו המפעל ,המועצה היא אורג של
המפעל על כל המשתמע מכ  .בישיבה לא התקבלו החלטות בנושא.
Û‚‡ Ï‰ Ó ·˙Î ,ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó Ïˆ‡ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„Â ÂÊ ‰·È˘È ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·˜¯;ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÙÂÙÎ ÏÚÙÓ‰ ¯ÈÎÊ˙Â ÔÂ ˜˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ ÓÏ ‰
‡ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â ˙ÏÁ‰ Ì‚ ‰ ˘· ‰˙Á„ ,‰ ˘· ‰Á„ ‰ˆÚÂÓ· ISO-‰ ˜„·Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÌÏÂ
.‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
מנהל היחידה המשפטית במפעל כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו בינואר  2007כי הישיבה
בינואר  2006נועדה למת מידע ולא לקביעת מעמדה של המועצה במפעל.
Â È‡Â ¯"ÂÈ‰ È„È· Ï‰Â Ó‰ ÈÓÂ ÂËÂ‡ ÛÂ‚Î ‰˘ÚÓÏ ˙ÏÚÂÙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â Ï ÛÂÙÎ
·˜¯.ÂÏ˘ ÌÈÙÒÎ ‰ˆ˜Ó‰ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ "Ô‚¯Â‡" ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÂÈ‰ Û‡ ÏÚ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ È‰˘ÏÎ ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר ) 2007להל תשובת המפעל( כתב המפעל כי "המשמעות
של היות המועצה אורג של המפעל היא שהיא איננה אישיות משפטית נפרדת ...אי בכ כדי
לקבוע אחידות בנהלי עבודה ...איננו סבורי כי יש להחיל על המועצה את נהלי המפעל בהכרח,
אול נהליה הנוכחיי אמנ לוקי בחסר".
˙Â„ÈÁ‡ ÁÈË·‰ÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÌÈÈ˜Ï Â„ÚÂ Ì‰Â ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙ ÌÈÙÈ˜Ó‰ ÌÈÏ‰ ÏÚÙÓÏ
·¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÎÏ .Ô‰ÈÏÚ ‰˙Â‡ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï ÔÎÂ ÂÈ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ
Ì„˜‰· ÏÈÁ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÂÈÏ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÏÚÙ˙ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰
.‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÏ‰ ÛÈÒÂ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÂÈÏ‰ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ

__________________
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המפעל הוסמ בשנת  2005בתו תק ישראלי  ,ISOועקב כ הוא מחויב לבצע מפע לפע מבדקי
פנימיי וחיצוניי ביחידותיו .המבדקי הפנימיי נעשי על ידי אג .הבקרה במפעל.
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מעמד מנהלת המועצה
הביקורת העלתה כי מעמדה של מנהלת המועצה וסמכויותיה לא נקבעו בתקנו ההתאגדות של
המפעל .בנוהלי המועצה נקבע כי סמכויות המנהלת ה לתא ולרכז את הפעולות המינהליות של
המועצה ,לזמ ישיבות ,לבצע את החלטות הוועדות ,לרשו את הפרוטוקולי ולהביא לאישור
המועצה וועדותיה .נמצא שמנהלת המועצה משתתפת בישיבות המועצה וועדות המשנה שלה
)להל ועדות המועצה( ,וקולה מובא בחשבו במניי ההצבעות של החברי בישיבות אלה .מכא
שהמנהלת מכהנת בפועל כחברה מ המניי במועצה .יצוי כי במקרי אחדי העניקו הוועדות
למנהלת סמכות לקבל ,ע חבר נוס %או לבד ,החלטות סופיות בקשר לבקשות להקצבות שהוגשו
למועצה .הביקורת העלתה כי סמכויות אלה לא נקבעו בנוהלי המפעל ,בנוהלי המועצה או
בהחלטות המועצה.
˙Â·È˘È· ‰¯·ÁÎ ˙·˘Á ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ Ó˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÌÈÏ‰ · ‰¯„‚Â‰ ÂÊ ˙ÂÎÓÒ˘ ‡Ï· ,‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰
· .‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ Ì‰ÈÏ‰Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "]הוא[ מקבל את הביקורת ויפעל לשיפור הנוהלי
על ]סמכות[".
הנהלת חשבונות
הביקורת העלתה כי פעולותיה הכספיות של המועצה מנוהלות במערכת הנהלת חשבונות פנימית
משלה ,לפי סעיפי הוצאה מפורטי  ,ובמערכת הנהלת החשבונות של המפעל קיי רק חשבו מסכ
של המועצה ,המנוהל כחשבו נגדי לחשבו מסכ של מערכת הנהלת החשבונות הפנימית שלה.
עוד העלתה הביקורת כי למעשה מנוהלות במועצה שתי מערכות נפרדות של חשבונות; באחת
)להל המערכת הראשונה( נוהלו בשנת  87% 2005מכספי המועצה )כספי התמיכות( ,והיתר
)הוצאות ההנהלה והוצאותיה הכלליות של המועצה( נוהלו במערכת חשבונות אחרת )להל
המערכת השנייה(.
הביקורת העלתה כי המועצה לא תמיד הקפידה לשיי במהל השנה כל הוצאה למערכת המתאימה,
ויש שנרשמו במערכת השנייה הוצאות שיש לרשו לפי שיטת המועצה במערכת הראשונה .עקב כ
המועצה אינה יכולה לבדוק במהל השנה מהי ההוצאה המדויקת בכל סעי .%יצוי כי בסו %כל שנה
בודקת המועצה את רישומי הנהלת החשבונות ומייחסת כל הוצאה לסעי %המתאי לה ,ורק אז היא
יכולה לדעת את ס ההוצאה בכל סעי %תקציבי וא לא הייתה חריגה מהתקציב בסעי %זה.
,˙Â Â·˘Á ˙Ï‰ ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ Ï‰ ˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÏ‰ Ó ÂÏÎÂÈ ÍÎ .‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ È·Èˆ˜˙‰ ÛÈÚÒ· ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ¯·Î ‰‡ˆÂ‰ ÏÎ ÌÂ˘¯Ï ‰ÈÏÚÂ
‰‚È¯Á ÔÈ‡˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÈÂ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰
.‰‡ˆÂ‰‰ ÈÙÈÚÒ È·Èˆ˜˙Ó
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הרכב ועדות המשנה
פעילות המועצה מנוהלת באמצעות פורו של חברי המועצה המתכנס פע בשנה ובאמצעות חמש
ועדות משנה .יושבי ראש הוועדות וחבריה ה כאמור חברי דירקטוריו המפעל ,אישי ציבור
ואישי בתחומי התרבות והאמנות שבה עוסקות הוועדות .על פי תקנו ההתאגדות של המפעל
תקופת כהונתו של חבר מועצה תהיה שלוש שני מיו מינויו; חבר המועצה שתקופת כהונתו תמה,
יכול שיתמנה מחדש .חברי הוועדות מכהני בתפקיד בממוצע כארבע שני .
 .1שישה מ  16חברי המועצה )כ  (40%ה תושבי תל אביב ומרכז האר ;1שלושה ,ובכלל
היו"ר )כ  ,(20%ה תושבי אשדוד ,ושניי ) ,(12%ה בעלי תפקידי בעיריית ירושלי  .מכא ,
שלתושבי מרכז האר ,1אשדוד וירושלי יש השפעה רבה על החלטות הוועדות בעניי מת
התמיכות.
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙¯˘Ï „ÚÂ ÏÚÙÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘,ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘Â ˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙ ÈÓÂÁ˙ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂ„‚ ÔÂÂ‚Ó Â‚ˆÈÈ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á
˘È ÔÎÏ .‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·˘Â˙·Â ÌÈ¯ÈÚˆ· ÍÂÓ˙˙ ‡È‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ú„Â‰ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê
ÌÈ‚ˆÈÈÓ˘ ‰Ï‡ Ô‰ ,‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÔÈ· ‰ÙÂÏÁ˙ ‰È‰˙ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÈÎ ÌÂ˜Ó
‡ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‚ .ÌÈ Â˘‰ ˙Â Ó‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÌÈ‚ˆÈÈÓ˘ ‰Ï‡ Ô‰Â ı¯‡· ÌÈ¯Ê‚ÓÂ ÌÈ¯ÂÊ
· ˙Â·ÈÂÁÓ ÚÂ ÓÏ È„Î ¯Á‡ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á ˙ˆÏÓ‰· ‰ˆÚÂÓÏ ¯·Á ‰ ÂÓÈ ‡Ï ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ‰Â
.ÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰˘ ¯·ÁÏ
המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בינואר  2007יסיימו את תפקיד שמונה חברי
מועצה ותיקי ויתחילו לכה תשעה חברי חדשי .
 .2מבדיקת התפלגות  16חברי המועצה וועדותיה בשני  ,2006 2005עולה שע חבריה נמנות
חמש נשי בלבד ,ששיעור הוא  ,31%א %שמשקל הנשי באוכלוסיית ישראל גדול מ .50%
במועצה חבר ערבי אחד .אי ייצוג למגזרי נוספי .
Ï˘ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙÈ ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
· ˙È˙˜ÂÁ‰ ‰ËÈ˘‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜ÚÓ Ì‰˘ ,ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ Ï˘Â ÌÈ ÈÓ‰ È ˘ È
.‰ˆÚÂÓ· ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚ÓÏÂ ÌÈ˘ Ï ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· Ô˙ÈÈÂ ,Ï‡¯˘È· ˙ÈËÙ˘Ó‰Â

סדרי עבודת הוועדות
אישור החלטות
בנוהלי המועצה נקבע שהמועצה וועדותיה ידונו בכל בקשה שתוגש לה  ,וכי כל ועדות המשנה
ימליצו למועצה על מת תמיכות ,כל אחת בתחו שהוקצה לה ,א המועצה היא שתאשר את מת
התמיכות.
¯Â˘È‡Ï ˘¯„ Î Â‡·Â‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙È·¯Ó ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰ˆÚÂÓ‰

מפעל הפיס

927

בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל ,כי "יש לקבוע נוהל משופר ...המחלק את הסמכות
והאחריות אצל מי שישאו בה באופ מיטבי".
רישו פרוטוקולי
31

לפי ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליו  ,נדרש שפרוטוקול דיו יית תמונה אמינה ומלאה
של מה שהתרחש בדיו  .ככלל ,על הפרוטוקול לכלול את עיקרי הדברי  ,עיקרי המחלוקות,
ההחלטות שהתקבלו ,נימוקיה  ,הצעדי שיש לנקוט ,על מי מוטל ביצוע ולוח זמני לביצוע .ככל
שהעניי חשוב יותר ,רגיש יותר ,כרו בהוצאה כספית גדולה יותר וכיוצא בזה דרוש פירוט רב
יותר.
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ Ó È„È ÏÚ Â·˙Î ˘ ,‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡‡Ï ÏÏÎ Í¯„· .ÔÂÈ„‰ Ï˘ ‰ˆÓÓ ‰ ÂÓ˙ ÌÈ ˙Â Ì È‡Â ·¯ ¯ÂˆÈ˜· ÂÓ˘¯ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙„·ÂÚ Â
ˆÂ¯ÊÚ ÒÓÂÚ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È„Î .˙Â˘˜· Ï˘ ‰ÈÈÁ„ÏÂ ‰Ï·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â ÈÂ
‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„‰ È ÙÏ „ÂÚ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ Â˜„·˘ ,ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈˆÚÂÈ· ÌÈ˙ÚÏ ˙Â„ÚÂÂ‰
‡˙ÂˆÏÓ‰ ÂÏ·˜˙‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙˜È„·Ó .Ì˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Â·˙ÎÂ ‰„ÚÂÂ· Â
ÂÓ˘¯ ‡Ï ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ;ÌÈˆÚÂÈ‰
·.Ô˙ÈÈÁ„ ˙Â·ÈÒ Ï˘ „ÂÚÈ˙ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "מכא ולהבא יצוינו בפרוטוקולי שמות הנוכחי
בכל ישיבה .ע זאת ,אי המועצה סבורה כי מוטלת עליה חובה חוקית לתעד את חילופי הדברי
שבישיבות ועדותיה ,נימוקי החלטותיה ,לוחות זמני וכיו"ב ...אי אפשרות טכנית לרשו את
הפרוטוקול לפרטיו ,אלא בהוצאה כספית ניכרת".
‚Â‰ Ï ‰·ÂÁ‰Â ‰ˆ˜Ó ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˘È¯˜ÈÚ ˙‡ ÂÏÏÎÈ˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘¯Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ,‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ· ˙Â È‚‰·Â ÔÂÈÂÂ
.˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ˜ÂÓÈ Ì‰· ÔÈÈˆÏ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ .ÌÈ¯·„‰

טיפול בבקשות שהגיעו באיחור
המועצה מפרסמת מפע לפע קריאה להגשת בקשות לתמיכה שבה נקוב המועד האחרו להגשת
הבקשות .הוועדות מתכנסות מפע לפע ודנות בבקשה .נמצא שהוועדות לא הקפידו למנוע דיו
בבקשות שהוגשו אחרי המועד שנקבע ,ומפע לפע הוגשו לוועדות "רשימות השלמה" של
בקשות והוועדות דנו בה א %על פי שהוגשו באיחור.
„ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈËÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ ˜·Â· ‚Â‰ Ï ˙·ÈÈÁ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÔÂÈÂÂ˘· Ú‚ÂÙ ¯·„‰˘ ÌÂ˘Ó ,‰ˆÚÂÓ‰ ÈÓÂÒ¯Ù· Ú
·.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò·Â ‰ÎÈÓ˙‰ ˙Â˘˜·· ‰ÏÂÙÈË
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המפעל כי מועדי קבלת הבקשות יישמרו מעתה בקפדנות.
__________________
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החלטות על מת התמיכות
ÌÈÈÏÏÎ ÌÈ„ÚÈ ÂÚ·˜ ‰Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÂÂ˜·Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÓÂÒ¯Ù· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
·‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ· .˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙ÂÈ È„Ó ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ,„·Ï
˜·ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜ ‡ÏÂ „Á‡ ÛÂ‚Ï Ô˙ ÈÈ˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ‰Ï·‚Ó ‰Ú
‚.‰ÎÈÓ˙‰ ‰·Â
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי המועצה מתנגדת לשימוש באמות מידה מפורטות,
כיוו שעל מקבלי ההחלטות "להפעיל שיקול דעת פרטני ובלתי מוגבל לגבי כל אחת מ הבקשות
לתמיכה המועברות למועצה ,ה מבחינת האיכות האמנותית וה מבחינת שורה ארוכה של גורמי
רלוונטיי אחרי  ,שלא כול ניתני למדידה באותה אמת מידה ,כגו  :רמת הביצוע של הפרויקט
המוצע ,הנחיצות העכשווית בקידומו של פרויקט] ,...השוואה לפרויקטי אחרי [ ,תדמית
הציבורית של המועצה ושל המפעל" .ע זאת ציי המפעל כי יבח את נושא מגבלת סכו התמיכה.
‰˘Ú˙ ,‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰ .‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÈÁ¯Î‰ ÒÈÒ· Ì‰˘ ÌÈÏÎ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰
ÈÙ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰È˙ÂÎÈÓ˙ ˙‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ¯˘ÙÈ‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÔÂÊÁÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÂÊ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÙÎ ,Ì‰Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÒ¯Ë È‡Â ˙ÂÙ„Ú‰
· .(‡˘Â
 .2בקווי הפעולה של המועצה לשנת  2005נקבע ,בי היתר ,כי "תשומת לב מיוחדת תוקדש
ליצירה של כל המגזרי בחברה הישראלית ]וג [  ...ליוצרי  ,לאמני וליצירות מהפריפריה".
ÌÈ·Â˘ÈÈÓ Â‡· 2005 ˙ ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ÈÏ·˜Ó ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‚„·È·‡ Ï˙Ó ˙Â·¯˙ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚˆ·Ó ‰ÎÈÓ˙ ÂÏ·È˜ ¯˜ÈÚ· ;ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÈÒÒÂ·ÓÂ ÌÈÏÂ
)(¯ÙÒÓ· 86) ÂÁ„ Ì‰È˙Â˘˜· ÏÎ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ .(17%) ÌÈÏ˘Â¯ÈÓÂ (˙ÂÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒÓ 30%
.‰È¯ÙÈ¯Ù È·Â˘ÈÈ ÌÏÂÎ Ì‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי הוא מפרש את המושג "פריפריה" שלא על בסיס
גיאוגרפי ,אלא על פי האוכלוסייה המקבלת את שירותי התרבות .המפעל לא ציר %לתשובתו נתוני
מפורטי על ההתפלגות הארצית של מקבלי שירותי התרבות שניתנו בסיוע המועצה.
מפרוטוקול ישיבת הוועדה לאמנות חזותית שהתקיימה בספטמבר  2005עולה כי מנהלת המועצה
ציינה" :מצד אחד במדיניות המועצה אחד הנושאי הוא תמיכה ועידוד בפריפריה ומיעוטי וזה לא
ממש קורה ,צרי לחשוב אי אנו מגיעי אליה  ...במגזרי מסוימי צרי לעשות משהו מיוחד
ואחר כדי למלא את הייעוד ...אני לא בטוחה שזה לא התפקיד שלנו .כשאנו מחכי ]שאנשי
הפריפריה והמיעוטי [ יפנו אלינו ...לא בטוח שעשינו את שלנו ,אני חושבת שחלק מתפקיד
המועצה הוא ליזו " .לעומת זאת ,בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "המועצה איננה
גו %ייצוגי ,הנבחר בבחירות אזוריות ,כי א גו %מקצועי של מומחי  ,שנבחרו לשק %מגוו עמדות
והעדפות תרבותיות .נעשי על ידי המפעל מאמצי להשיג פיזור מכסימלי של חברי מועצה
מהדיסציפלינות השונות והרבות שבה עוסקת המועצה ,על מנת שדעת המקצועית תילקח
בחשבו  ...א סביר הוא שקל יותר למצוא אנשי כאלה באזור המרכז הפיסי ,הכלכלי והתרבותי,
של האר."1
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ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ˙Â·¯˙ È˙Â¯È˘ Â ˙ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÏ·˜Ó ˙ˆ˜Ó Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
··Ï ˙ÓÂ˘˙" ˙˙Ï ˘È Ì‰ÈÙÏ˘ ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÂÂ˜ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡ ¯·„‰ ,‰È¯ÙÈ¯Ù
Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ÔÈ· ¯˘˜ ˘È˘ ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˙ ‰Ó ÔÎ ÂÓÎ .‰È¯ÙÈ¯Ù‰Ó ÌÈ¯ˆÂÈÏ "˙„ÁÂÈÓ
ÈÙÎ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÔÈ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˜ÂÒÈÚÂ Ì˙„Â·Ú ÌÂ˜ÓÂ
˘.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ
 .3הביקורת העלתה כי לגופי ולמטרות מסוימות הוקצו תמיכות בסכומי גדולי יחסית.
לדוגמה ,בשנת  2005הוקצו התמיכות האלה 500,000 :ש"ח לקר סיוע לאמני במצוקה; 200,000
ש"ח לכנס שנתי של מנהלי מחלקות תרבות ברשויות מקומיות 300,000 ;32ש"ח לסינמטק בירושלי
להקרנות בכורה ושימור אוספי ;  108,000ש"ח לתמיכה בתחרות ע"ש ארתור רובינשטיי  ;33עד סו%
שנת  2005תמכה המועצה ,במש שני אחדות ,במימו הפקת "אלבו לכבוד מוסד בצלאל" בסכו
כולל של  900,000ש"ח .בהיעדר אמות מידה ובהיעדר נימוקי בפרוטוקולי של ישיבות הוועדות אי
לדעת מדוע הוחלט להקצות סכומי אלה למטרות האמורות.
,‰È˙ÂÎÈÓ˙ ÔÈÈ Ú· ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙·ÈÏÂ˘· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ‰È¯ÙÈ¯Ù È·˘Â˙" ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓÏ Â ÈÈ‰„ - ‰È„ÚÈÂ ‰ ÂÊÁ ˘ÂÓÈÓÏ ‡È
˙ÓÈÈ˜ ‡ÏÈÓÓ˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ· Â‡ ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ „Â„ÈÚÏ ˜¯ ‡ÏÂ ,"˙È˙Â·¯˙‰ ‰ÈÈ˘Ú‰
·˙Â·¯˙‰ ,Ú„Ó‰ „¯˘Ó ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ È„È· Ì‚ ˙ÎÓ˙ ‰ ,‰Ù Ú ˙È˙Â·¯˙ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‰
ÔÈÈ Ú· ÌÈ·ÈÈÁÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎÏ Ì‚¯˙Ï ‰ÈÏÚ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â Ë¯ÂÙÒ‰Â
˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ,ÌÈ„ÚÈ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˜È Ú˙˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÙ˜È‰
·.„ÈÁÈ ÛÂ‚Ï Â‡ ‰„ÈÁÈ ˙„„Â

חשש לניגוד ענייני
ÌÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ,‰ ÂÊÁ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰‡ÏÓÂ ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ¯ÂÓ‡Î ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ
˙Â¯˘Ù‡ ‰¯ˆÂ ,Ô‰ÈÓÂÎÒÂ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â
˘ÔÏ‰Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ·‚‡ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜È ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á
:ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ
 .1בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע כי "חבר המועצה לתרבות ואמנות המכה בתפקיד בשכר
או ללא שכר ,בגו %הפונה בבקשה להקצבה ,לא ישתת %בהצבעה במועצה לתרבות ואמנות בעניינו
של גו %כאמור" .בנוהלי המועצה הורחב האמור לעיל ונקבע כי "חבר המועצה לתרבות ואמנות
המכה בתפקיד בשכר או ללא שכר ,בגו %הפונה בבקשה להקצבה ,ו/או הוא בעל עניי ישיר או
עקי %בגו %כאמור ,ו/או יש חשש שאמור להיווצר מצב של ניגוד ענייני כלשהו בי חברותו
במועצה לבי הגו %ו/או בקשת התמיכה שהוגשה על ידי הגו ,%יודיע על כ מראש ולא ישתת%
בדיו ובהצבעה במועצה בעניינו של הגו %האמור".
על פי פסיקת בית המשפט העליו  ,הכלל האוסר על עובד הציבור להיות במצב של ניגוד ענייני
מטרתו למנוע את האפשרות שבעת מילוי תפקידו הציבורי הוא יושפע מאינטרסי זרי שלו או של
גור הקשור אליו ,המנוגדי לאינטרסי שהוא מופקד על שמירת בתפקידו הציבורי; על כ הכלל
אינו אוסר רק ביצוע פעולה במצב של ניגוד ענייני  ,אלא א %הימצאות במצב היוצר פוטנציאל
__________________
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לניגוד ענייני  .הפרת הכלל תיתכ ג כאשר בפועל העובד הנמצא במצב של ניגוד ענייני ממלא
את תפקידו בתו לב ואינו מושפע מהאינטרס הזר.34
˙Â‚‰ ˙‰ ˙ÂÓ¯Â ÂÈÏ‰ Ó ÏÚÂ ÂÈ„·ÂÚ ÏÚ ,ÂÈÏÚ ˙ÂÏÁ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˜ÒÂÚ ÏÚÙÓ‰˘ ¯Á‡Ó
ˆ.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÍÂ˙ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â¯ÒÂ‡‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÔÏÏÎ·Â ˙ÂÈ¯Â·È
ÈÏ‰Â · ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ ÂÙ˙˙˘‰ ,‰˜ÈÒÙ·Â ‰ˆÚÂÓ‰
˙ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ˘È˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ,Ì„ÓÚÓÂ Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó Ì‰ÈÏ‡ ‰˜ÈÊ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ
·Ì‰ .ÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡· Ì‰Ï˘ ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÏÈÚÙ Ì‰˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ,Ì‰Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‚ÂÒ
˙‡ ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ ‡Ï Ô‰Â ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ï‡ ˙Â˜ÈÊ Â‡È·‰ ‡Ï
.(‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ˙Â„ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÂÏÚÙ ÍÎ Ì˙Â˘Ú· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÂÒÓ ÛÂ‚Ï ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
·‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰·ˆ˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰‡· ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ
.‰˙Â‡ ÂÏ·˜È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ,ÌÈÓÂÁ˙Ï
 .2בפרוטוקול ישיבת הוועדה לאמנויות הבמה מסו %מרס  2006צוי כי מר מרדכי ששו " 35מוחה
על כי עובדי בניגוד להמלצות היועצי ]המקצועיי [ במקרי בה חברי ועדה מעונייני לקד
נושאי מסוימי ]וכי הוא[ מבקש לקבל חוות דעת של יועצי משפטיי בכדי למנוע ניגוד ענייני ".
מר ששו כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר " :2006בישיבות שונות של הוועדה לאומנויות הבמה
בקשתי בעת הדיוני השוני מחברי הוועדה שנמצאי בקשר ע גו %נתמ  ,או נושאי הקשורי
לאותה רשות שבה ה מכהני לא להשתת %בדיוני ולא בהצבעה .לצערי דעתי לא נתקבלה ואשר על
כ דרשתי מספר פעמי חוות דעת מצד היוע 1המשפטי של הוועדה שטר התקבלה".
מנהלת המועצה כתבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2006כי לא הוכנה חוות דעת משפטית
כמבוקש כיוו שהנחיה לגבי מצב של ניגוד ענייני נמצאת בנוהלי מת תמיכה של המועצה .מנהל
היחידה המשפטית כתב למשרד מבקר המדינה באותו חודש ,בנוגע לפעילות של חברי המועצה
וועדותיה בניגוד ענייני " :אני לא נקטתי שו צעדי בנושא .כשאני התחלתי למלא תפקידי כיוע1
משפטי למועצה ,באתי למצב נתו  ,ומעול לא נדרשתי להתייחס לנושא זה" .בתשובתו למשרד
מבקר המדינה בינואר  2007ציי מנהל היחידה המשפטית ,כי הוא התחיל בתפקידו זה רק בשנת
 2004ולכ אינו נושא באחריות למה שקרה קוד לכ .
·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ Â„ÁÈÈ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ ÓÂ ‰È¯·ÁÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙ÂÏÈÚÙÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ‰·ÂÁÏ ‰ÈÂ‡¯‰
ÁÎÂ Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·¯Ï
˜Â„·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,ÔÂ˘˘ ¯Ó Ï˘ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ÂÈ˙ÂÓ˘‡‰
·„˙Â ÙÏ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ‰Â ·Â ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â · ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ÂÈ˙Â ÚË ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â ˙ÂÙÈÁ
- ÔÏ‰Ï) ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ˆÚÂÓ· ıÚÂÂÈ‰ÏÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ ÓÏ
Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ·ˆÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÚÂ ÓÏ È„Î ,(˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Â˜ÈÊ‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ÁÈË·È˘ Ï‰Â ÚÂ·˜Ï Ì‚ ÈÂ‡¯ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Â‡ ÈÂÏÈ‚Â ÌÈÙÂ‚ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï
__________________
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בג" ,'Á‡Â ‰ÂÂ˜˙-Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ ' ‰ÂÂ˜˙-Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ· "„ÂÎÈÏ‰" ˙ÚÈÒ 531/79 -פ"ד לד)(2
 ,566עמ' .572 ,569
ראש עירית חולו  ,חבר דירקטוריו המפעל וחבר הוועדה.
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המפעל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "לאור הערותיו של מר ששו ייער במועצה הלי
של מיפוי זיקות של חברי הוועדות לאינטרסי שוני והבאת לעיו חברי המועצה והוועדות".
‰ÈÏÚ ‰È‰ 2001 ˙ ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ÌÈ·ˆÓ· ÏÂÚÙÏ ‰È¯·Á ÏÚ „ˆÈÎ ¯È‰·˙˘ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˘˜·Ï
‡Ï˘ ¯Á‡Ó .‰Ê ÔÈÈ Ú· ˜ÂÁ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ Ë¯Ù˙Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á
·˜ÏÁ· 2004 ˙ ˘Ó ÏÁ‰ Û˙˙˘‰ ¯˘‡ - ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ÏÚ ‰È‰ ,˙‡Ê ‰˘˜È
ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ÔÂÈ„ ÌÂÊÈÏ - ˙ÂÏ‰ ˙Ó Ô‰ „ˆÈÎ Ú„È ÔÎ ÏÚÂ ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÓ
· .‡˘Â
 .3להל דוגמאות להחלטות של חברי מועצה שהתקבלו במצב של ניגוד ענייני או חשש לניגוד
ענייני :
)א (

ÔÂÒÏ ˆÎ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó

מר כצנלסו מכה כאמור כיו"ר דירקטוריו המפעל וכיו"ר המועצה .הוא משמש ג יו"ר הוועדה
הבי תחומית ,המקבלת בי היתר החלטות על תמיכה בכנסי ופסטיבלי  .מקו מגוריו הוא,
כאמור לעיל ,אשדוד ,ולפני שמונה ליו"ר כיה כסג ראש עיריית אשדוד .36להל דוגמאות
למעורבות של מר כצנלסו בהחלטות בעניי מיזמי בתחומי התרבות והאמנות שהיה לו בה עניי ,
בה מיזמי הקשורי בעיר אשדוד.
) (1בפברואר  2005אישרה הוועדה לאמנויות הבמה הקצאה של  750,000ש"ח לתחרויות זמר
בכמה יישובי  .בפרוטוקול הישיבה צוי "תחרות זמר בישובי הועדה אינה שבעת רצו מהרמה
והביצוע בשנה הקודמת ... .הפרויקט יתבצע כנראה פע נוספת ע אות מפיקי על פי סיכו
בע"פ ע יו"ר המועצה מר כצנלסו  .הועדה מבקשת שלא להמשי את התמיכה לשנה נוספת מעבר
לזו" .מהפרוטוקול עולה כי הוועדה אישרה הקצאה גדולה זו למורת רוחה ועשתה זאת רק לבקשתו
של יו"ר המפעל.
) (2בדצמבר  2004ביקש ראש עיריית אשדוד מיו"ר המפעל והמועצה לאשר תמיכה בפסטיבל
סרטי בי לאומי שהוא מארג בעירו ומסר כי בפסטיבל יוענקו שלושה פרסי  .היו"ר כתב על גבי
המכתב לעוזרת שלו" :אחד הפרסי יהיה שלנו" .בפברואר  2005כתב שוב ראש עיריית אשדוד
ליו"ר כי הוא מבקש את תמיכת המפעל בפסטיבל הסרטי האמור .היו"ר הפנה את המכתב למנהלת
המועצה כדי שתעלה אותו לדיו בוועדה הבי תחומית .במרס  2005אישרה הוועדה ,שבראשה
עומד כאמור יו"ר המפעל ,תמיכה של  100,000ש"ח ב"פסטיבל הקולנוע הבינלאומי לסרטי
עצמאיי " באשדוד .יצוי כי שנת  2005הייתה השנה הראשונה לקיומו של פסטיבל הסרטי  ,ובדר
כלל לא תמכה המועצה בפסטיבלי בשנה הראשונה לקיומ  ,ולכ החלטתה על התמיכה האמורה
הייתה חריגה.

__________________

36

בריאיו ע יו"ר הדירקטוריו שהתפרס בעיתו "גלובס" בדצמבר  2006נאמר ,בי היתר ,כי "דבר
אחד עשוי לגרו ]לו[ לזנוח את לשכתו ]במפעל[ :הסיכוי להיבחר לראשות עיריית אשדוד .הבחירות
המוניציפאליות יתקיימו ב! ,2008כשנתיי לפני תו הקדנציה שלו בפיס ...אבל ג א ייאל -לדחות
בכמה שני את החלו האשדודי שלו ,יוכל כצנלסו להתנח ] ...בתפקידו במפעל[" .יו"ר
הדירקטוריו מסר למשרד מבקר המדינה בינואר  2007בתגובה לאמור בכתבה ,כי בכוונתו להישאר
בתפקידו במפעל עד שנת  ,2010כפי שנקוב בכתב המינוי שלו ,וכי כרגע אי לו כל תכניות אחרות.
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È ÙÏ „ÂÚ ,2004 ¯·Óˆ„· ¯·Î ‰Ê Ï·ÈËÒÙ· ÍÂÓ˙Ï ËÈÏÁ‰ ¯"ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘Ô˙Ó Ï˘ ËÏÂ· ‰¯˜Ó ‰Ê ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ò Î˙‰ ˙ÈÓÂÁ˙-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰
˙ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈÎ ÔÂÒÏ ˆÎ ¯Ó Ï˘ Â„ÓÚÓ ÏÂˆÈ ÍÂ˙ ,ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎÓ ‰ÎÈÓ
.‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ
) (3ביוני  2005דנה הוועדה לאמנויות הבמה בבקשה של להקה אמנותית מאשדוד ,כי תמיכה
של  40,000ש"ח שאישרה לה הוועדה לסיוע בסיבוב הופעות בארה"ב תוסב לסיוע בהפקה חדשה.
הוועדה החליטה שלא לאשר את הבקשה והעבירה אותה לדיו בוועדת ההנהלה של המועצה.
·‡˙‡ ¯˘‡Ï ‰ËÈÏÁ‰Â ,ÔÂÒÏ ˆÎ ¯Ó ˙Â˘‡¯· ,‡˘Â · ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ‰ „ 2005 ËÒÂ‚Â
.‰˘˜·‰
) (4בסו %דצמבר  2005קיבל היו"ר ממנהלי האקדמיה הישראלית לקולנוע בקשה לתת תמיכה
לצור מת הפרס לסרט הזר הטוב ביותר .מר כצנלסו רש על המכתב הערה למנהלת המועצה:
"כמו בשנה שעברה" .בסו %פברואר  2006אישרה הוועדה הבי תחומית בראשותו תמיכה למטרה
האמורה בס  150,000ש"ח כמו בשנת .2005
¯Â˘È‡ ˜¯ ‰˘ÓÈ˘ ¯"ÂÈ‰ ˙Â˘‡¯· ˙ÈÓÂÁ˙-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.‰˘˜·‰ È·‚ ÏÚ Â˙¯Ú‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ,‰ÎÈÓ˙‰ Ô˙Ó ÏÚ Â˙ËÏÁ‰Ï ÈÏÓ¯ÂÙ
) (5בסו %אפריל  2006אישרה הוועדה הבי תחומית תמיכה של  50,000ש"ח בפסטיבל שארגנה
עיריית אשדוד.
¯"ÂÈ Ì‚ ˘Ó˘Ó‰ ,ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ Û˙˙˘‰ ‰ÎÈÓ˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰„ÚÂÂ‰
) (6בתחילת יוני  2005החלה מנהלת המועצה לטפל בארגו כנס של המועצה בנושא "אמנויות
וחברה" )להל הכנס( ,שעל פי החלטת ועדת ההנהלה של המועצה אמור להתקיי בכל שנה החל
מ  .2006על פי הודעת המועצה באתר האינטרנט של המפעל" ,הכנס נועד להפגיש את כל מקבלי
ההחלטות ובעלי העניי המרכזיי בתחו האמנויות והתרבות ,ליו דיוני  ,אשר ייוחד לקידו
גיבושה של מדיניות תרבות ואמנויות לאומית" .ממסמכי המפעל עולה כי כבר ביולי  2005החליטו
הצדדי דאז לאירגו הכנס 37לקיימו באשדוד .לפי הסברי שמסרה מנהלת המועצה למשרד מבקר
המדינה ,נבחרה העיר אשדוד בשל "המיקו המתאי ובשל הצעות העירייה לספק מקו לקיו
הכנס" .לא נמצאו במפעל ובמועצה מסמכי המצביעי על תהלי קבלת החלטות מסודר בעניי מקו
הכנס ,ולא נמצאה פנייה בכתב של המועצה לרשויות מקומיות נוספות בהצעה לארח את הכנס.
·‡¯˙È‰ ÔÈ· .‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·È˘È ¯"ÂÈÎ ÔÂÒÏ ˆÎ ¯Ó Ô‰ÈÎ 2005 ¯·ÂË˜Â
‡Â‡ˆÓ ‡Ï .Ò Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÏ Á"˘ 250,000 Ï˘ ÍÒ· ·Èˆ˜˙ ÔÂÈ„ Â˙Â‡· ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È
·˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰ˆ˜ÂÈ˘ ÌÂÎÒ·Â Ò Î‰ È ÎÂ˙· ÔÂÈ„ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÏÚÙÓ· Â‡ ‰ˆÚÂÓ
.Â· ˙Â¯Â˘˜‰
__________________
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בעקבות החלטת הוועדה חתמה המועצה במאי  2006על הסכ ע עיריית אשדוד לקיו הכנס בעיר
באותו חודש .חלקה של העירייה במימו הכנס היה העמדת המקו לקיו הכנס ,הכנת במה ,ציוד
הגברה וכו' ,והמועצה הייתה אמורה לשאת ביתר ההוצאות ,שעל פי בדיקה של משרד מבקר
המדינה הסתכמו בפועל בכ  390,000ש"ח )חריגה של  140,000מהתקציב שאישרה כאמור
המועצה( .בד %הראשו של תכנית הכנס נכללו דברי מאת יו"ר המפעל וראש עיריית אשדוד ,וה
ג נשאו דברי בפתיחת הכנס.
‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ò Î‰ ÌÈÈ˜˙È ‰·˘ ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙ È·‚Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓÓ
‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÈÂ‡¯Î ‡Ï˘ ÚˆÂ·Â ¯ÒÁ· ‰˜Ï
˘Û˙Â˘ ‰È‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ô‚ÒÎ ÏÚÙÓ· Â„È˜Ù˙Ï ÂÈÂ ÈÓ „Ú ˘ÓÈ˘ ¯ÂÓ‡Î˘ ,ÔÂÒÏ ˆÎ ¯Ó
ÔÂÓÈÓ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ÏÂ „Â„˘‡· Ò Î‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï
ÔÂÓÈÓÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó ‰ÏÂ„‚‰ ‰‚È¯Á‰ ÁÎÂ ¯·„· ˘È ˙ÙÒÂ ‰¯ÓÂÁ .¯ÂÓ‡‰ Ò Î‰
‰‚È¯ÁÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Â Á· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Â‡ ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÈÎ ‡ˆÓ ˘ ‡Ï· ,Ò Î‰
.‰˙Â‡ Â¯˘È‡Â

✩
˙ÂËÏÁ‰Ï Û˙Â˘ ‰È‰ Â‡ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó
ÔÈÈ Ú ÂÏ ‰È‰˘ ÌÈÙÂ‚ ‰˘È˘Ï ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 1.5-Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ
·„Â‚È ·Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â·ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‰¯Â‡ÎÏ ÏÚÙ ‡Â‰ ÍÎ Â˙Â˘Ú· .Ì‰
‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ÔÂÒÏ ˆÎ ¯Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï
˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· ‰Ï ˙˙ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ï Â˙˜ÈÊ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï
Â „˘ ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ‡ÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙ÂÏÈÚÙÓ Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰
·ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê .„Â„˘‡· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ ÌÈÙÂ‚Ï ˙Â·ˆ˜‰
.¯ÈÎ·‰ Â„È˜Ù˙Ó ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙È˘È‡‰ ‰Ó‚Â„‰Â

)ב (

È¯˜ÈÊ Ô· Ï‡‚È ¯Ó

מר ב זיקרי הוא חבר הוועדות לאמנויות הבמה ולאמנות חזותית .הוא מתגורר באשדוד ,דובר נמל
אשדוד ,מנצח תזמורת בהכשרתו וחבר הנהלות של כמה גופי תרבות ומוסיקה בעיר .מר ב זיקרי
מונה למועצה בהמלצתו של מר כצנלסו .
··˙ÂËÏÁ‰ ‰Ó·‰ ˙ÂÈÂ Ó‡Ï ‰„ÚÂÂ· ÂÏ·˜˙‰ È¯˜ÈÊ Ô· ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
.„Â„˘‡· ‰˜ÈÒÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÊÈÓ ‰Ú·¯‡· Á"˘ 105,000 ÍÒ· ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙ ÏÚ
בתשובת מר ב זיקרי מינואר  2007למשרד מבקר המדינה הוא ציי  :כי שיפוטו נעשה "על פי מיטב
]הבנתו והיכרותו[ המקצועית ]של עול המוסיקה והתרבות בישראל[ ]וכי אינו[ רואה ]בפעולות[
אשר הוזכרו בביקורת ,כל ניגוד ענייני וסטייה מנוהל התמיכות של המועצה לתרבות ואמנות של
מפעל הפיס".
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ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ È¯˜ÈÊ Ô· ¯Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
- ‰ˆÚÂÓ ¯·ÁÏ ‰ ÂÓ Â˙ˆÏÓ‰·˘ ,¯"ÂÈÏ ‰˜ÈÊ ÂÏ ˘È Ì‡ ÚÈ„Â‰ÏÂ ,‰· ÌÈÙÂ‚ÏÂ ¯ÈÚÏ Â˙˜ÈÊ
‰Ú·ˆ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â - ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· ‰Ï‡ ˙Â˜ÈÊÏ ˙˙ÏÂ
·.‰˜ÈÒÂÓÂ ‰Ó· ÈÓÊÈÓ ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ· ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ Â· ˘È˘ ·ˆÓ

)ג(

‚·¯˙ ˜ÈÏ„Â˜ ‰ È È

גברת קודליק חברה בוועדה לאמנויות הבמה ובוועדה לאמנות חזותית .היא מתגוררת באשדוד,
מנהלת את מחלקת הפסנתר בקונסרבטוריו בעיר ומכהנת כמנהלת אמנותית של פסטיבלי  ,סדרות
קונצרטי ותחרויות מוסיקליות .ג גברת קודליק מונתה למועצה בהמלצתו של מר כצנלסו .
··45,000 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙ÂÎÈÓ˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡· ‰Ù˙˙˘‰ ˜ÈÏ„Â˜ ˙¯·‚ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˘".‰˜ÈÒÂÓ‰ ÌÂÁ˙· Ô˜ÏÁ ,„Â„˘‡· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˘ÂÏ˘Ï Á
גברת קודליק ציינה בתשובתה מינואר  2007למשרד מבקר המדינה כי "על א %היותה ...תושבת
העיר ומנהלת קונסרבטוריו בעיר אי היא רואה את עצמה כפסולה מלעסוק בענייני מוסדות
ואירועי הממוקמי באשדוד ,כל עוד אי לה עניי אישי בה  .מקו מגורי משות %איננה בגדר
זיקה הפוסלת ממלא תפקיד מלקבל החלטות מחמת קרבה לעניי הנדו ".
ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˜ÈÏ„Â˜ ˙¯·‚ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯·ÁÏ ‰˙ ÂÓ Â˙ˆÏÓ‰·˘ ,¯"ÂÈÏ ‰˜ÈÊ ‰Ï ˘È Ì‡ ÚÈ„Â‰ÏÂ ,‰· ÌÈÙÂ‚ÏÂ ¯ÈÚÏ ‰˙˜ÈÊ
Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰Â - ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· ‰Ï‡ ˙Â˜ÈÊ ˙˙ÏÂ - ‰„ÚÂÂ‰
.‰˜ÈÒÂÓÂ ‰Ó· ÈÓÊÈÓ ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ Â· ˘È˘ ·ˆÓ· ‰Ú·ˆ‰Ó

)ד(

È„ÓÚ Ï‡‚È ¯Ó

מר עמדי הוא תושב ירושלי  ,והוא ממלא מקו ראש עיריית ירושלי וסגנו ומחזיק בתיק התרבות
והספורט בעירייה .הוא חבר דירקטוריו המפעל ויו"ר ועדת הביקורת שלו ,יו"ר ועדת המועצה
לקולנוע וטלוויזיה וחבר בוועדה לאמנויות הבמה ובוועדה הבי תחומית.
··ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ˙ÂÎÈÓ˙ 24 Ï˘ ¯Â˘È‡ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰· Û˙˙˘‰ È„ÓÚ ¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
˘,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó Ì˜ÏÁ˘ ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÙÂ‚Â ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ˙Â¯Â˘˜‰ Á"˘ 1,030,500 Ï
.‰Ï˘ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ˜È˙· ¯ÂÓ‡Î ˜ÈÊÁÓ È„ÓÚ ¯Ó ¯˘‡ ,ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ È„È ÏÚ
ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ È„ÓÚ ¯Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Á ‡Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· Ô‰Ï ˙˙ÏÂ ‰· ÌÈÙÂ‚ÏÂ ¯ÈÚÏ ÂÈ˙Â˜ÈÊ
·ÂÈÏÚ ‰È‰Â ,Ì‰Ï ÚÂÈÒ· ÔÈÈ Ú ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Â‡ ÂÏ ˘È˘ ÌÈÙÂ‚· ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙ ÏÚ Â „˘ ˙Ú· ,Ô‰
.ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â·È˘ÈÓ ˙‡ˆÏ
בתשובת מר עמדי מינואר  2007לטיוטת דוח הביקורת הוא כתב ,בי היתר" :אכ נית לכאורה
לראות בתפקידי כמ"מ ראש עיריית ירושלי כעומד בניגוד ענייני לחברותי במועצה ,וזאת ככל
שמדובר בדיוני והחלטות הקשורי לבקשות הקצבה של גופי ו/או פרטי ירושלמי  .להערכתי,
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פרשנות זו הינה מחמירה ,ועלולה לכוו למצב לא סביר ,בו בחלק ניכר מ הדיוני יעדרו חברי
מועצה רבי  .יש לדעתי להבחי הבחנה ברורה בי מצב בו חבר המועצה משמש בעל תפקיד )א
בשכר וא שלא בשכר( בגו %שבקשתו להקצבה נדונה ,לבי חבר מועצה המשמש בעל תפקיד
בעירייה ...אליה שיי הגו %מבקש ההקצבה .קל וחומר ,כשמדובר בעיר גדולה כמו ירושלי אשר
מספר הגופי מבקשי ההקצבה מקרבה רבי כל כ " .מר עמדי ג ציי כי חלק מ ההקצבות של
המועצה נית לגופי ייחודיי הנמצאי בירושלי .
‡˘Â Ï˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ ÈÈ Ú È ˘ ÔÈ· Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ÈÎ ‡È‰ ‰˜ÂÒÙ ‰ÎÏ‰
˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰· È„ÓÚ ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯˘Ó‰
·Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ¯˘‡ ,ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈÙÂ‚ÏÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ
·„Â‚È · ‰¯Â‡ÎÏ ÏÚÙ ‡Â‰ ,Ì˙Â‡ Ì„˜Ï ÔÈÈ Ú ÂÏ ‰È‰ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ˜È˙ ˜ÈÊÁÓÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ
ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â·ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ,·ÈÂÁÓ ‡Â‰ Ì‰Ï˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú
.‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ‰Â ÈÙÏÂ ‰˜ÈÒÙ‰

)ה (

È˘Â¯· Ô˙È‡ ¯Ó
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מר ברושי היה יו"ר הוועדה לאמנויות הבמה וחבר בוועדה הבי תחומית  .הוא כיה כראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל ,יו"ר החברה הכלכלית עמק יזרעאל ,יו"ר איגוד מנהלי מחלקות
התרבות והאירועי במרכז השלטו המקומי ובמרכז המועצות האזוריות ועוד ,והוא חבר קיבו 1גבת
שבעמק יזרעאל .להל דוגמאות להחלטות שהיה מעורב בה על תמיכה כספית במיזמי ופעילויות
בעמק יזרעאל ובאיגוד מנהלי התרבות ועוד:
)˙ÂÎÈÓ˙ È˙˘ ˙˙Ï ‰Ó·‰ ˙ÂÈÂ Ó‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰· Û˙˙˘‰ È˘Â¯· ¯Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ (1
·.Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚Â ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ Á"˘ 30,000 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ
) (2ביוני  2005כתב מנהל מקהלה מסוימת למר ברושי אז ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
כי הוא מבקש את עזרתו לתמיכה כספית בנסיעת המקהלה להופעות בארה"ב .מר ברושי העביר
את הבקשה למנהלת המועצה וזו כתבה על גבי המכתב "לבקשת אית ]ברושי[ ...להכניס ל]וועדה[
לאומנויות הבמה סיורי בחו"ל ישיבה קרובה".
ÍÒ· ‰ÎÈÓ˙ ‰Ï‰˜ÓÏ ˙˙Ï ‰Ó·‰ ˙ÂÈÂ Ó‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰· Û˙˙˘‰ È˘Â¯· ¯Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.·"‰¯‡Ï ‰Ï‰˜Ó‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÚÈÒ ‰ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÏ Á"˘ 15,000
) (3במרס  2005אישרה הוועדה הבי תחומית תמיכה בס  60,000ש"ח לקיו פסטיבל מסוי
במועצה האזורית עמק יזרעאל .מר ברושי לא נכח בישיבה .מר ברושי ערער לפני מנהלת המועצה,
כראש המועצה האזורית ,על החלטת הוועדה ,וביקש להגדיל את סכו התמיכה ל  100,000ש"ח.
הוא א %כתב ליו"ר המפעל והמועצה והציע לו להגדיל את התמיכה לסכו האמור בתמורה לפרסו
תמיכת המפעל בקיומו של הפסטיבל .במאי  2005כתבה לו מנהלת המועצה כי ערעורו על החלטת
הוועדה נדחה.

__________________
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כיו משמש מר ברושי כמנכ"ל משרד המדע ,התרבות והספורט.
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È„Î ˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙Ï ‰ˆÚÂÓ· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÏˆÈ È˘Â¯· ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙·Â˙Î˙‰Ó
Í‡ ,‰ÙÈ ‰ÏÚ ‡Ï Ì Ó‡ ÔÂÈÒÈ ‰ .„ÓÚ ‰˘‡¯·˘ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È ÈÈ Ú ˙‡ Ì„˜ÏÂ ˙ÂÒ Ï
·.˙Â ÓÂ‡Â ˙Â·¯˙Ï ‰ˆÚÂÓ· Â„ÓÚÓ ÏÂˆÈ ÍÂ˙ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · È˘Â¯· ¯Ó ÏÚÙ ÔÎ Â˙Â˘Ú
) (4בסו %מרס  2006החליטה הוועדה לאמנויות הבמה לאשר רשימה של מופעי שיתקיימו
במימו המועצה ביישובי שוני באר ;1הוחלט שמר ברושי יאשר את הרשימה.
˙¯ÂÓÊ˙ Ï˘ ÚÙÂÓ Ì‚ ÏÏÎ È˘Â¯· ¯Ó ¯˘È‡˘ ÌÈÚÙÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
· .Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ·˘ ÏÏ‰
) (5בשנת  2004אישרה הוועדה הבי תחומית של המועצה ,בהשתתפות מר ברושי ,תמיכה
בסכו של  200,000ש"ח בכנס ארצי שנתי של איגוד מנהלי התרבות של הרשויות המקומיות .יצוי
כי בראש האיגוד האמור עומד כאמור מר ברושי ,ומר יעקב ,חבר הוועדה לספרות ושירה ,הוא יו"ר
ועדת התכני וההשתלמויות של האיגוד .שני בעלי תפקידי אלה עמדו ג בראש הכנס האמור.
מר ברושי ציי בתשובתו מדצמבר  2006למשרד מבקר המדינה ,כי ראה חשיבות בארגו הכנס כיוו
ש"מנהלי התרבות בכל הרשויות בכל האר 1ובעיקר בפריפריה ה תנאי הכרחי לקיומה של התרבות
בכל מקו ולמע כול ".
Û˙Â˘ ‰È‰ È˘Â¯· ¯Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Â˘‡¯· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ „Â‚È‡ Ï˘ Ò Î· ¯ÎÈ ÌÂÎÒ· ÍÂÓ˙Ï ‰ËÏÁ‰Ï
È ‚¯‡Ó˘ ÍÎÓ ‰ÚÙ˘Â‰ ‰Ê Ò Î· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÎ ‰‡¯ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ
.‰È˙Â„ÚÂÂ·Â ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯·Á Â˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â Ò Î‰
ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ È˘Â¯· ¯Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÍÂ¯Î‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· Ô‰Ï ˙˙ÏÂ ÂÈ˙Â˜ÈÊ
·ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ .„ÓÚ Ì˘‡¯·˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰
ÈÏ‰Â Ï „Â‚È ·Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÏÚÙ ‡Â‰Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â·ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï È˘Â¯· ¯Ó
.‰ˆÚÂÓ‰

)ו(

ÔÂ˘˘ ÈÎ„¯Ó ¯Ó

מר ששו הוא חבר דירקטוריו המפעל ,חבר הוועדה לאמנויות הבמה והוועדה הבי תחומית ומכה
כראש עיריית חולו .
˘ÓÁ· Û˙˙˘‰ ÔÂ˘˘ ¯Ó ÈÎ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÂÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â„ÚÂ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·Á· ,ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÎÈÓ˙ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰
.Á"˘ 244,000 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ,¯ÈÚ‰ È·˘Â˙·Â
מר ששו ציי בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  ,2006כי "בכל פרוטוקול הוועדות יש
התייחסות א ורק להחלטות הוועדות ואי התייחסות לנאמר על ידי החברי או לנוכחות החברי
במהל הדיו " .הוא הצהיר "כי בכל הנושאי שהיו קשורי לעיריית חולו  ,יצאתי מחדר הישיבות
ולא נטלתי חלק לא בדיוני ולא בישיבות" .מר ששו ציר %לתשובתו מכתבי ממנהלת המועצה
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 בה ציי מר ששו כי לא ידע% לגבי החלטה אחת שהשתת.וחבר בוועדה שאישרו את נכונות דבריו
. שמדובר במבקש מחולו
ÌÂ˘È¯ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ‰˘È‚„Ó ÔÂ˘˘ ¯Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˙ÂÙ˙˙˘‰Â ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂÁÎÂ ÔÂÈˆ ÍÂ˙ ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈˆÓÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
ÏÏÎ·Â ÌÈ˘˜·Ó‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÔÎÂ ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜·
ÈÂ‡¯ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ÂÏÈÙ‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê .Ì‰È¯Â‚Ó ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ‰Ê
Ì˘¯ ¯·„‰ ÈÎ Â‡„ÂÂÈÂ ‰·È˘È‰ ÌÂ˜ÓÓ Â‡ˆÈ ‰·È˘È· ÔÂ„ Ì‰Ï Ú‚Â ‰ ÔÈÈ Ú˘ ÌÈ¯·Á˘
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰„Ù˜‰‰ ˙‡ Á·˘Ï ÔÈÈˆÏ ˘È .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·

✩
ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÂ ¯"ÂÈ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ˘‡¯Ó ÂÚÈ„Â‰ ‡Ï ,‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ‰Â ÓÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÏÏÎ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰
Ì‰Ï ˘È˘ ‰ÎÈÓ˙ È˘˜·ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÚ·ˆ‰·Â ÌÈ ÂÈ„· Û˙˙˘‰ÏÓ ÂÚ Ó ‡ÏÂ Ì‰È˙Â˜ÈÊ
.Ì‰· ÛÈ˜Ú Â‡ ¯È˘È ÔÈÈ Ú
ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ‰È¯·Á ÂË˜ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ó˜Â‰ Ê‡Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ì‚ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
˙ÂÈÁ ‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰
ÈÏ‰Â · ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÔÂ ˜˙· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯ÂÓ‡‰ ÏÚ ÛÒÂ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯·
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁÂ ¯"ÂÈ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ .‰˜ÈÒÙ·Â ‰ˆÚÂÓ‰
.Ì‰· ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ‰È‰˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ· ÂÓ„È˜ ÔÎ‡ ‰È˙Â„ÚÂÂ
Â‚‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ÌÈ„Á‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÈ¯Á‡·Â ˙Â˘È‚¯· ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ·
¯˙Ï‡Ï ¯ÂˆÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯Â‰Ï
Ì„˜‰· ÔÈ˜˙‰Ï ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú ˙ÂÎÈÓ˙‰ ¯Â˘È‡ ˙‡
,˘·È‚˘ ˙ÂÎÈÓ˙ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈ Á·ÓÏ ‰ÓÂ„·) ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡
.(1985-‰"Ó˘˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,Ú„Ó‰ „¯˘Ó ,Ï˘ÓÏ
Ì„Â˜ ÛÒ‰ È‡ ˙· ˙Â„ÓÂÚ ˙Â˘˜· ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ ÂÏÎÂÈ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÂÚˆÓ‡·
‰ ·ÂÓ ‰˜È„· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÎÂ˙ Û‡ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÒÈÒ· ÏÚ .˙Â„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰
˜¯ ‡Ï‡ ‰ ˘· ˙Â˘˜· ˙Â‡Ó· ÔÂ„Ï ÂÎ¯ËˆÈ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ‡Ï· ,‰ÈÈÁ„Ï Â‡ ¯Â˘È‡Ï ÏÎ˘ÂÓÂ
ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ È·‚Ï ‚Â‰ ˘ ÈÙÎ) ‰ˆÚÂÓ‰ ¯È„‚˙˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó·
,˙Â È‚‰· ,˙ÂÙÈ˜˘· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜·‰ ÏÎ Â Á·ÈÈ Ì‚ ÂÊ ‰ËÈ˘· .(˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
Û˜˘˙˘ Í¯„· Ô‰È ÂÈ„ ˙‡ ÈÂ‡¯Î „Ú˙Ï ‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .ÌÈ Ù ‡Â˘Ó ‡ÏÏÂ ˙Â„ÈÁ‡·
.ÔÂÈ„ ÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÁÎÂ ˙‡Â Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡
ÁÎÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ·¯˜· È¯·‚ ÈÙÂÏÈÁ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó Ì‚ ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚ÂˆÈÈ ˙˙Ï ‰·ÂÁ· ·˘Á˙‰Ï ˘È - „ÂÚÂ ˙‡Ê .Ì‰Ó ˜ÏÁ „Â˜Ù˙Ï ¯˘‡· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
˙Â Ó‡‰ ÈÓÂÁ˙ÏÂ ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡ ÏÎÏ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ¯Ê‚ÓÏ ,ÌÈ ÈÓ‰ È ˘Ï ÌÏÂ‰
.ÌÈ Â˘‰
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תמיכות בפעולות תרבות שלא באמצעות המועצה
הביקורת העלתה כי המפעל תומ בפעולות תרבות ג בדר של מת חסויות )מתקציב הפרסו (
ובאמצעות תרומות )מתקציב התרומות( .39להל דוגמאות לתמיכות באירועי תרבות שלא ניתנו
באמצעות המועצה.
 .1כאמור לעיל ועדת הפרסו מאשרת רכישות של טובי ושירותי עד לסכו של 125,000
ש"ח .בי היתר בסמכותה לאשר מת חסות לאירועי שוני .
‰Î¯Ú ÔÎÏÂ ,ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÏ¯‚‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ˙Â¯ÈÎÓ Ì„˜Ï ˙Â„ÚÂÈÓ ˙ÂÈÂÒÁ‰
˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰· ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ˜È˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙ÚˆÂÓ‰ ˙ÂÒÁ‰ Ï˘ È˜ÂÂÈ˘‰
˙˙Ï ,ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ ˙Â·¯Ú˙‰· ,‰ËÈÏÁ‰ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙ÂÒÁ‰ Ô˙Ó
˜ÈÙÈ ÏÚÙÓ‰˘ ˙È˜ÒÚ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰¯‰·Â‰˘ ‡Ï· ˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÒÁ
ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‰Ó ‰Ú·¯‡˘ ,˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÈÂÒÁ Ô˙ÓÏ ‰Ï‡Î ˙Â‡Ó‚Â„ Ú·˘ Â‡ˆÓ .ÍÎÓ
·‡È‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó .Á"˘ 295,000-Î ‰È‰ ˙ÂÈÂÒÁ Ô˙Â‡ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ;„Â„˘‡ ¯ÈÚ
˙È‡˘¯ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,‰Ï‡Î ÌÈÙÂ‚Ï ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ÏÚÙÓ· ÛÂ‚‰
.‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï
בתשובת סמנכ"ל שיווק של המפעל מדצמבר  2006למשרד מבקר המדינה צוי  ,בי היתר ,כי "ועדת
פרסו שלישית מכבדת את בקשות היו"ר אשר מכה כיו"ר פעיל .בכל הדוגמאות שפורטו הוצג
לוועדה הרקע וההגיו ]ה[שיווקי ולפיכ מצאה הוועדה לנכו לכבד את בקשת היו"ר".
·˙ÂÈÂÒÁ‰ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ¯ÂÓ‡Î ÂË¯ÂÙ ‡Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
˙ÂÏ¯‚‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ÌÂ„È˜ ÔÎ‡ ‰È‰ ‰ËÏÁ‰· ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ˜È˘‰ ÈÎ ‰‡¯ ‡Ï Ì‚Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰
.ÏÚÙÓ‰
 .2מפעל הפיס נוהג כאמור לתת תרומות למטרות שונות .הביקורת העלתה כי ועדת התרומות של
המפעל נתנה תרומות ג לצור קיו אירוע תרבות ,א %שהמועצה היא המופקדת על מת תמיכות
לגופי כאלה.
··ÏÚÙÓ‰ Ô˙ ˘ ,Á"˘ 104,000-· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ‰ ÂÓ˘ Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È
.„Â„˘‡ ¯ÈÚ· ÂÓÈÈ˜˙‰ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘˘ ,˙Â·¯˙ ÈÚÂ¯È‡Ï
‡ÏÏ ÂÏ·˜˙‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰Â ˙ÂÈÂÒÁ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
˙˙ÂÚˆÓ‡· ,ÏÈ·˜Ó· ÏÚÙÓ· ˙ÂÚˆ·˙Ó ‰˘ÚÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È
˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÈÙÒÎ ‰ÎÈÓ˙ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ,ÍÎÏ Â„ÚÂ ‡Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙Â ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈ
˙¯·Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙ËÏÂ· ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ ÔÓ ÌÈ„Á‡· .ÈÂ‡¯Î Â Á· ÈÎ ‰‡¯ ˘ ‡Ï· ˙Â
‰ÎÈÓ˙Ï ‰˘˜· 2005 Ò¯Ó· ‰˙Á„ ˙ÈÓÂÁ˙-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ,‰Ó‚Â„Ï .¯"ÂÈ‰ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰
·˙˘˜·Ï Í‡ Á"˘ 100,000 Ï˘ ÌÂÎÒ· ,"ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ‰ÚÈ„ˆÓ ˙È¯·Ú‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰" Ï·ÈËÒÙ
ÈÎ ‰Ï ÁÂÂ„˘ ‡Ï· ,˙ÂÒÁ Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· Á"˘ 50,000 ˙˙Ï ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ,¯"ÂÈ‰
.‰˙Â‡ ‰˙Á„ ÚÂ„ÓÂ ‰˘˜·‰ ˙‡ ‰˙Á„ ˙ÈÓÂÁ˙-ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰
__________________
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˙ÂÚˆÓ‡· ÔÓÂÓ˙ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ .‰· ÏÙËÏ ÍÓÒÂÓ‰ ÏÚÙÓ· ÛÂ‚‰ È„È· ¯˘Â‡˙Â ‰Ï „ÚÂ ˘ È·Èˆ˜˙‰ ÛÈÚÒ‰
ÏÚ .ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Â ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒÓ ÚÂ¯È‡ Â‡ ÛÂ‚ Â˙Â‡Ï ˙ÂÎÈÓ˙ ÔÓÓÏ
ÈÚÂ¯È‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙Â ˙ÂÒÁ Ô˙Ó È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙„ÚÂÂ ÌÂÒ¯Ù‰ ˙„ÚÂ
˙¯·ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ì‡ÂÏÓ· Â Á· ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘ÈÂ ,‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡Ï· ˙Â
.‰ÓÂ¯˙‰ Â‡ ‰ÎÈÓ˙‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ¯Á‡‰Â ÌÈÈ˜ÒÚ‰
˙Â˘˜· Ì‡ ˜Â„·Ï ÂÈ˙Â„ÈÁÈÏ ¯˘Ù‡È˘ ÈÊÎ¯Ó ·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
ÂËÈÏÁ‰ ‰Ó ,˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì‚ Â˘‚Â‰ ,ÂÏÂÙÈËÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ‰ÓÂ¯˙Ï Â‡ ˙ÂÒÁÏ ,‰ÎÈÓ˙Ï
‡˙Â„ÈÁÈ ‰ÓÎ È„È· ÛÂ‚ Â˙Â‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê ÏÎ .ÚÂ„ÓÂ ˙Â„ÈÁÈ Ô˙Â
·È„È· ˙Â˜„ˆÂÓ ˙Â·ÈÒÓ ‰˙Á„ ˘ ¯Á‡Ï ˙Á‡ ‰„ÈÁÈ È„È· ‰˘˜· ¯Â˘È‡ Â‡ ,ÌÂ‡È˙ ‡Ï
.˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה המועצה כי "]ההמלצה[ מתקבלת על דעת הנהלת המפעל.
ע זאת ,יישומה בפועל אינו פשוט ,ומשו כ תקי הנהלת המפעל צוות מקצועי שיבח את דרכי
המימוש של המלצה זו".

מועצת הפיס לחינו
ביולי  2006אישר דירקטוריו המפעל את בקשתו של היו"ר להקי את "מועצת הפיס לחינו ",
בשלב זה בלי להקצות לה תקציב .ג בראש המועצה הזו אמור לעמוד יו"ר המפעל וייכללו בה שני
חברי דירקטוריו ועד עשרה אישי ציבור.
ÏÏÎ·Â ‡˘Â · Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ·Â˘ ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ ,ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ „ÂÓÚÈ ÍÂ ÈÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯· ÈÎ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰Ê
˘‰È¯·Á Ï˘ Ì˙ÚÙ˘‰ ,˙Â Ó‡Â ˙Â·¯˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰
Ì‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚Ï ÚÂÈÒ Í¯ÂˆÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰È˙ÂËÏÁ‰Â ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ
·Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÏÚ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ
ÔÎ‡ Ì‡ - ÏÂÚÙÏ ÏÈÁ˙˙ ÍÂ ÈÁÏ ‰ˆÚÂÓ‰˘ È ÙÏ „ÂÚ ,‰Ê ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ÔÂ˜È˙Ï
˙.‰Ê ÛÂ‚· Ì˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î - Ì˜Â

קבלת כרטיסי למופעי וחפצי ער
נוהל המפעל בנושא "קבלת מתנות וטובות הנאה" )להל הנוהל( קובע כללי ברורי לגבי קבלת
מתנות וטובות הנאה בידי עובדי המפעל ,העלולה לפגוע בתדמיתו של המפעל ובאמו הציבור
כלפיו .הנוהל אוסר על כל עובדי המפעל לקבל מתנה או טובת הנאה ומעניק למנהל חטיבת מינהל
ובקרה סמכות להורות למקבלי המתנות להחזיר מתנות שעלולות לפגו בצורה כלשהי במילוי
תפקיד  .כמתנה מוגדר כל דבר שיש לו ער חומרי והוא נית בקשר לתפקידו של העובד.
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ÏÚÂ ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ÏÚ ‡ÏÂ ,ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ÏÚ ˜¯ ÏÁ Ï‰Â ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÒÈË¯Î ÌÈÏ·˜˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ È„¯˘Ó· ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .‰È¯·ÁÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚ
È˘˜·Ó ÌÈÙÂ‚‰Â ÌÈÎÓ˙ ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú È¯ˆÂ˙ ˙‡ ÌÈÓÈ‚„Ó‰ ÌÈËÈ¯Ù ÔÎÂ ÌÈÚÙÂÓÏ
‰ÏÂÏÎ˘ ‰˘È¯„ ÈÙ ÏÚ - Ì˜ÏÁÂ ,ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ ˙ÓÊÂÈ· ÏÚÙÓÏ ÌÈ¯ÒÓ Ì˜ÏÁ .‰ÎÈÓ˙‰
·.ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ ÌÚ ˙Ó˙ÂÁ ‡È‰˘ ÌÈÓÎÒ‰· Â‡ ‰ÎÈÓ˙‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ú„Â‰
.‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï

כרטיסי למופעי
 .1בינואר  2005כתבו חבר בוועדה לאמנויות הבמה ומנהלת המועצה למארגני התחרות השנתית
ה  11ע"ש ארתור רובינשטיי כי המועצה תתמו בתחרות בסכו של  108,000ש"ח; העתק המכתב
הועבר ליו"ר המפעל .יצוי כי ממסמכי המועצה עולה שהוועדה לאמנויות הבמה אישרה בפועל את
ההקצאה רק באפריל  .2005במכתב האמור צוי כי המועצה העדיפה שהכספי ייועדו לתמיכה
בערב של תחרות הגמר ולא בשלבי הביניי של התחרות.
˙Ï‰ ‰" ÈÎ Ú·˜ ˙Â¯Á˙‰ È ‚¯‡Ó ÌÚ 2005 ÏÈ¯Ù‡· ÏÚÙÓ‰ Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
È¯·ÁÏ ÛÒÂ ¯ÙÒÓ ÔÎÂ ¯Ó‚‰ ˙Â¯Á˙Ï ˙ÂÈ‚ÂÊ ˙Â ÓÊ‰ ¯ÙÒÓ ‰ˆÚÂÓÏ Ô˙È˙ ˙Â¯Á˙‰
ÏÈ¯Ù‡· 12-Â 11 ÌÈÎÈ¯‡˙· ¯Ó‚‰ ÈˆÁ ·Ï˘Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
ÚÈ‚‰ ‰Ï‡ ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈÒÈË¯Î‰ Ï˘ Ì¯ÈÁÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ."˙ÓÎÒÂÓ ‰ÓÈ˘¯ ÈÙÏ ,2005
.ÒÈË¯ÎÏ Á"˘ 180 „Ú
בעקבות זאת שלחה מנהלת המועצה לחברי דירקטוריו המפעל ומנהליו ולחברי המועצה הודעה על
האפשרות לקבל כרטיסי לאירוע וביקשה מה להזמי כרטיסי אצל מזכירתה .על פי רישומי
המועצה הזמינו בעלי התפקידי האמורי  20כרטיסי לתחרויות השונות .כרטיסי זוגיי נמסרו
ליו"ר המפעל והמועצה; לחברי המועצה יגאל ב זיקרי ושמעו זנדהאוז; למנכ"ל המפעל ,למנהלת
המועצה ולמנהל היחידה המשפטית של המפעל .40בעלי התפקידי האחרי כתבו למשרד מבקר
המדינה בדצמבר  2006ובינואר  ,2007כי לא קיבלו מהמפעל את הכרטיסי או שהכרטיסי לא
הוצעו לה .
מנהלת המועצה השיבה לשאלת משרד מבקר המדינה בעניי זה ,כי במועצה מתקבלי כרטיסי
והזמנות לאירועי רבי של גופי שהמועצה תומכת בה או שתמכה בה ומגופי אחרי  ,וכי אי
לה רשימה של בעלי התפקידי והעובדי שהכרטיסי חולקו לה  .כמו כ ציינה כי היא סבורה
שעליה ,על חברי דירקטוריו המפעל ועל חברי המועצה מוטלת חובה להשתת %באירועי כדי
להכיר את תחו התרבות שה תומכי בו ,וכי בכל המכתבי שהמועצה שולחת לגופי שאושרה
לה תמיכה באירועי תרבות ,ה מתבקשי לפנות למועצה ולקבל ממנה רשימה של חבריה כדי
שיוכלו לשלוח לה הזמנות לאירועי וביצוע ההזמנות נעשה באופ ישיר על ידי חברי המועצה.
ÌÈÙÂ‚‰Ó ÌÈÚÙÂÓÏ ÌÈÒÈË¯Î Ì ÈÁ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˘È¯„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ÚÈÙ˘È ¯·„‰ ÈÎ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,˘˘Á ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚÂ ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÏ·˜Ó
.ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡Ï ˙ ˙Â ‡È‰˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ¯·„· ‰È˙ÂËÏÁ‰
__________________
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˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ˙Â ÓÊ‰Â ÌÈÒÈË¯Î ˙Ï·˜ ÔÈÈ Ú· ‚Â‰ Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈÒÈË¯Î ‰È„·ÂÚ ¯Â·Ú ˘Â¯„Ï ‡ÏÂ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˜ÒÂÚ‰ ÛÂ‚ Ï˘ ‰„ÈÓ‰
˘ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ Â·Â Ï‰Â Ì„˜‰· ÔÈÎ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .Ì‰· ˙ÎÓÂ˙ ‡È‰
'ÒÓ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ ‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ ‰ÓÂ„· - ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ·ÈÈÁÓÂ
˜ÂÁ· ÔÎÂ "ÌÈÚÂ¯È‡Â ÌÈÚÙÂÓÏ ÌÈÒÈË¯ÎÂ ˙Â ÓÊ‰ ˙Ï·˜" ÔÈÈ Ú· 2005 ¯·Ó·Â Ó 1.1709
˘Ì‡ .Ì˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ - 1979-Ì"˘˙‰ ,(˙Â ˙Ó) ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È
,Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰˘Â¯„ ÌÈÂÒÓ ÚÂ¯È‡· ‰ÓÚËÓ „È˜Ù˙ ÏÚ· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ ‰¯Â·Ò ‰ˆÚÂÓ‰
.ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ ÏÚÙÓ‰ ÔÂÓÈÓ· ‰‡ÏÓ ‰¯ÂÓ˙· ÚÂ¯È‡· Û˙˙˘È˘ ÌÂ˜Ó ˘È
 .2הועלה כי חברה במועצה הציבורית המייעצת של המפעל ,41ד"ר רחל אדטו ,קיבלה זוג
כרטיסי לתחרות האמורה .מנהלת המועצה לתרבות ואמנות הסבירה למשרד מבקר המדינה כי היא
ביקשה ממזכיר המפעל שיודיע ג לחברי המועצה המייעצת על האפשרות לקבל כרטיסי לאירוע
זה ,כיוו שסברה שכ ה יתערו טוב יותר בנושאי שבה עוסקת המועצה לתרבות ואמנות .חברת
המועצה המייעצת כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר " :2006מאז מוניתי כחברה בוועדה
המייעצת ,אני עושה זאת בהתנדבות ללא קבלת תמורה כלשהי ממפעל הפיס .הזמנה חד פעמית
לקונצרט אינה מהווה בשו פני תמורה כלשהי עבור הזמ המושקע בישיבות או ההוצאות
הכרוכות בכ " )ההדגשה במקור(.
¯˙È‰ ÔÈ· ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰Ï ıÚÈÈÏ Â„È˜Ù˙˘ ÛÂ‚ ¯·Á˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
· .Â ÂÓÈÓ· Û˙˙˘Ó ÏÚÙÓ‰˘ ÚÂ¯È‡Ï ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ ÌÈÒÈË¯Î Ï·˜È ˙È¯Â·Èˆ ‰˜È˙‡ È‡˘Â
˜·ıÚÈÈÏ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙È¯ÒÂÓ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ ¯Ú¯ÚÏ ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰‡ ‰ ˙·ÂË ˙Ï
˙ˆÚÈÈÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙È¯Â·Èˆ ‰˜È˙‡ È‡˘Â · ÏÚÙÓÏ
.ÌÓÚ ¯Â˘˜ ‡Â‰˘ ÌÈÙÂ‚Ó Â‡ ÏÚÙÓ‰Ó ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË ˙Ï·˜Ï ¯˘‡· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï
) .3א( למשרד מבקר המדינה נמסר מידע שלפיו ג במשרדי בעלי תפקידי ביחידות אחרות
של המפעל ,שהנוהל בנושא קבלת מתנות וטובות הנאה חל עליה  ,מתקבלות הזמנות רבות מגופי
נתמכי ומגופי שהמפעל קשור עמ בהסכמי עסקיי  .ביוני  2006ביקש משרד מבקר המדינה
מיו"ר דירקטוריו המפעל ,ממנכ"ל המפעל ומסמנכ"ל השיווק לדווח לו א מתקבלי בלשכת
כרטיסי או הזמנות לאירועי תרבות וספורט ,לפרט את כל סוגי הכרטיסי וההזמנות ואת שמות
בעלי התפקידי במפעל שקיבלו אות ולציי א נעשה בה שימוש.
היו"ר השיב ביוני  2006כי מתוק %תפקידו כיו"ר דירקטוריו המפעל ויו"ר המועצה וכאיש ציבור
מתקבלי בלשכתו הזמנות וכרטיסי לאירועי של גופי שוני  ,ולעתי הוא מגיע לאירועי אלה
כדי לייצג את המפעל ,להעניק פרסי או לשאת דברי ; הוא אינו מעביר לאחרי את הכרטיסי
שקיבל .מנכ"ל המפעל ציי בתשובתו ביוני  2006כי נכח באירוע ספורט והעניק בו גביע במסגרת
מת החסות של המפעל לאירוע .הסמנכ"ל לשיווק כתב למשרד מבקר המדינה ביוני  2006כי
ביחידתו מתקבלות הזמנות לאירועי סגורי וה מחולקות לרוב בי עובדי היחידה .עוד ציי  ,כי
אכ התקבלו במשרדו כרטיסי מחברה מסוימת ,וכי הוא נמנע מלהשתמש בה עקב הנחיה שנת
לו בעניי זה המנכ"ל )במהל הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא(.
)·( ÌÈÒÈË¯Î Ï·˜Ï ,Ì˙ÂÁ ‡Â‰˘ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ˙ÚÏ ˘¯Â„ Ì‚ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„Â‚È‡ ÌÚ 2006 È‡Ó· Ì˙Á˘ ˙ÂÒÁ ÌÎÒ‰· ,‰Ó‚Â„Ï .ÂÈÏ‰ ÓÂ ÂÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú ÌÈÚÂ¯È‡Ï
Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈËÏÂ·‰ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈÒÈË¯Î" Â˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï „Â‚È‡‰ ·ÈÈÁ˙‰ ÏÒ¯Â„Î‰
)."(Ï‡¯˘È ˙¯Á· Â ,ÚÈ·‚‰ È˜Á˘Ó
__________________

41

ראו הערה .13

דוח שנתי 57ב

942

 .4בעקבות הביקורת פנתה מנהלת המועצה למנהל היחידה המשפטית של המפעל )שהיה כאמור
בי מקבלי הכרטיסי לתחרות ע"ש ארתור רובינשטיי ( וביקשה ממנו חוות דעת בנושא .בחוות
הדעת שהגיש לה ביוני  2006ציי מנהל היחידה המשפטית ,כי חוק שירות הציבור )מתנות(,
התש"  ,1979ונגזרותיו אינ חלי על המפעל ,וכי חברי הדירקטוריו וחברי המועצה משתמשי
בכרטיסי מתוק %תפקיד לצור בחינת הבקשות ולצור בחינה של תוצאות החלטותיה  ,ולכ
לדעתו אי טע לפג בקבלת הכרטיסי  .עוד ציי שלדעתו מדובר במתנות קטנות ער .
ÌÈ·ˆÓ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï Â„È˜Ù˙˘ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
‡Û‡Â ,‰ÎÈÓ˙ Ï·˜Ó ÛÂ‚Ó ÌÈÒÈË¯Î ÂÓˆÚ· Ï·È˜ ,Ì˙Â‡ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï˘ ÌÈÈ¯˘Ù
˙ÌÈÙÂ‚Ó ˙Â ÓÊ‰Â ÌÈÒÈË¯Î ˙Ï·˜ Ï˘ ˙ÈÏÈÏ˘‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Í˘Ó‰· ˙„„ˆÓ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô
˙˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜· ÌÓÚ ¯Â˘˜ ÏÚÙÓ‰˘ ÌÈÙÂ‚Â ÌÈÎÓ
‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÒ¯Ù ˜È Ú‰Ï ,˙ÂÒÁ ‡Ë·Ï È„Î „È˜Ù˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÚÂ¯È‡· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï
·.˙È˘È‡ ‰‡ ‰ ˙·ÂË ˙Ï·˜Ï ‰ÎÈÓ˙‰ ˙˜ Ú‰ ÏÂˆÈ ÔÈ·Ï ,‰Ê
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "קבלת כרטיסי בידי מי שאינ מתבקשי ללכת
למופעי כדי לבצע תפקיד או כדי לייצג בפומבי את המפעל ,וכ קבלת כרטיסי לבני זוג ,איננה
במקומה .לאור הביקורת יתוק ליקוי זה ,באמצעות כתיבת נוהל פנימי לעניי זה".
חפצי ער
בנוהל המתנות של המפעל נקבע כי מתנה שעובד המפעל לא סירב לקבלה ולא החזיר אותה לאלתר,
תהפו לקניי המפעל .מתנה כזו תאוחס באג %המינהל של המפעל או ביחידה אחרת בו ותירש
במאגר שינהל מנהל אג %המינהל במפעל .כאמור ,הנוהל לא הוחל על חברי דירקטוריו המפעל ועל
עובדי המועצה וחבריה.
·˙ÎÈÓ˙ È¯ˆÂ˙ Ì‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈËÈ¯Ù ‰ÎÈÓ˙ ‰ ÓÓ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÂ‚Ó ÌÈÏ·˜˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ È„¯˘Ó
Í¯Ú È¯˜È ÌÈÓÂ·Ï‡Â ÌÈ¯ÙÒ ,ÌÈË¯ÒÂ ˙ÂÈÏ˜ÈÒÂÓ ˙Â¯ÈˆÈ ÌÚ ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ :ÔÂ‚Î - Ì‰· ÏÚÙÓ‰
 ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰ÎÈÓ˙ ‰ ÓÓ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙¯ÈˆÈÂ Ì˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ˘ ÌÈËÈ¯ÙÂÂ È‡ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ .‰È„·ÂÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ È˘È‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈËÈ¯Ù Ì˙Â‡Ó ˜ÏÁ
È„È ÏÚ ÌÈÁ˜Ï ‡Ï‡ ˘¯„ Î ÌÈ ÒÁÂ‡Ó Ì È‡ Ì‰Â ,‰Ï‡ ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ È‡ˆÓ ˙ÓÈ˘¯ Ï‰ Ó
.ÏÚÙÓ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÏ‰ ÓÏ ÌÈ ˙È Â‡ Ô‰ÈÏ·˜Ó
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב המפעל כי "התקבלה הערת ]משרד מבקר המדינה[ כי יש
לקיי רישו הול " של חפצי הער שמתקבלי במפעל.
,ÂÏ˘ ˙Â ˙Ó‰ Ï‰Â ˙‡ Ì„˜‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ· Â‡ Ï‰ ÈÓ‰ Û‚‡ Ï‰ Ó˘ ‚Â‡„ÏÂ Ï‰Â · Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈËÈ¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÔÒÁ‡Ï
˙ÈÎ ‰ ˜ÒÓÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÚÈ‚˙ ¯˘‡Î .Ì‰Ï˘ ˙ Î„ÂÚÓ È‡ˆÓ ˙ÓÈ˘¯ Ï‰ È ÍÎÏ ‰ ÂÓÈ˘ „È˜Ù
ÌÈÙÂ‚Ï Ì˙Â‡ ÌÂ¯˙Ï ‰ÈÏÚ ,‰˙„Â·Ú ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ „ÂÚ ‰Ï ÌÈ˘Â¯„ Ì È‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈËÈ¯Ù
¯‡ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ Ú· ÂÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÈÂ‡¯Î ˙‡Ê „Ú˙ÏÂ ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ÌÈÈÂ
·.‡ÏÓ‰ ÌÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ˙Â ˙Ó
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ÌÈÚÙÂÓÏ ÌÈÒÈË¯ÎÂ ˙Â ÓÊ‰ ˙Ï·˜ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÁ ‰·
ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ¯Â·Èˆ „·ÂÚ È„È· ˙Â ˙Ó ˙Ï·˜ ‡˘Â · ÌÈÏÏÎ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Â‰ ,ÌÈÚÂ¯È‡Â
˙Ú„Ï .˙Â¯È·Ò·Â ÔÂÈÂÂ˘· ,˙ÂÈ ÈÈ Ú· ,¯˘ÂÈ· ,˙Â È‚‰· ˙È ÂËÏ˘‰ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙÈ ‡Â‰ ÈÎ
ÂÈÏ‰ ÓÏ ÌÈ ÂÎ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˜ÒÂÚ‰ ÛÂ‚ ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÈ‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ë¯Ù· ‰ˆÚÂÓ‰ È„·ÂÚÏÂ ÏÏÎ· ÂÈ„·ÂÚÂ
˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ ,ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ,ÌÈÎÓ˙ ÌÈÓ¯Â‚Ó ˙Â ˙Ó ˙Ï·˜ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˘ÂÎ¯ Ì È‡ ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÂÎÈÓ˙Â ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÏÂ˜È˘· ,ÔÈÚ
‰·ÂËÏ ÂÏÙÂÈ Ì‰˘ ÈÂ‡¯ ‡ÏÂ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ÂÈ„·ÂÚ ,ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ È¯·Á Ï˘ ÈË¯Ù‰
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ï˘· ,ÌÈ Â˘ ÌÈËÈ¯ÙÂ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙Â ÓÊ‰ ˙Ï·˜·
˙Â·ÂËÂ ˙Â ˙Ó ˙Ï·˜" ‡˘Â · ÂÈÏ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ÏÚ Ì‚ Ì„˜‰· Ì˙Â‡ ÏÈÁ‰ÏÂ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ· Ì˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ ,"‰‡ ‰
.‰È„·ÂÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚÂ

ביקורת רואה החשבו והמבקר הפנימי
בתקנו המפעל נקבע כאמור כי "המבקר הפנימי ורואה החשבו המבקר יבקרו את פעילותה של
."המועצה לתרבות ואמנות
˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È· Â˘Ú ‡Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰Â ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .2001 ˙ ˘· ‰„ÒÂÂÈ‰ Ê‡Ó ‰ˆÚÂÓ‰
¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ Î˙· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â˜È„· ˙ÏÈÏÎÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘
Ï˘ ˙È‡ Â·˘Á‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì„˜‰· ¯˜·Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÏÚÂ ,ÈÓÈ Ù‰
.‰ˆÚÂÓ‰

✩
‡„ÂÂÈÂ „ÈÙ˜È ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‡Â‰ ,ÏÚÙÓ‰ È„È· ˙Â Ó‡ · ÌÈ„˜ÙÂÓ ÂÈÙÒÎ˘ ,¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â ÈÈ Ú
ÏÙËÈÂ ,„·Ï· ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ¯˘ÂÈ·Â ˙Â È‚‰· Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ ÂÈ„·ÂÚÂ ÂÈÏ‰ Ó˘
˘˘Á È„Î „Ú ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‰ÏÂÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚÙÂ˙· ˙Âˆ¯Á ·
Úˆ·ÏÓ ÂÈ„·ÂÚÂ ÂÈÏ‰ Ó ˙‡ ÚÈ˙¯‰Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â ÈÈ Ú Ì‚ Â‰Ê .˙Â„ÈÓ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ
˙Â‚‰ ˙‰ .ÈÂ‡¯Î ÏÚÂÙ ‡Â‰ ÈÎ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ‰ÈÂÏ˙ ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÎ˘ ,˙ÂÈÏÈÏ˘ ˙ÂÏÂÚÙ
ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ,˙‡ÊÎ ˙Â‚‰ ˙‰ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Û‡Â ,ÂÈ„·ÂÚÂ ÂÈÏ‰ Ó Ï˘ ˙ÓÏÂ‰ È˙Ï·
ÂÈ˙ÂÏ¯‚‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ‰„È¯ÈÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÂ¯‚ÏÂ Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â Â˙ÈÓ„˙·
.ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ
˙Â·¯˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ô˙ÏÂÚÙ Í¯„ ÏÚ ‰‚È‡„ÓÂ ‰¯ÂÓÁ ‰ ÂÓ˙ ÌÈÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
.ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡Ï· È‡ÓˆÚ ÛÂ‚Î ÂÏ‰ ˙‰˘ ,‰È˙Â„ÚÂÂ ˙Â Ó‡Â
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ÌÈ¯ÈÚˆÏ ˙Â Ó‡‰Â ˙Â·¯˙‰ ÈÓÂÁ˙· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ „ÁÈÈÏ ‰˙¯ËÓ˘ ˙ÂÈ È„Ó ‰Ú·˜ ‰ˆÚÂÓ‰
ÈÙÂ‚Â ˙ÂÏÂÚÙ ÈÚˆ·ÓÏ Â ˙È ˙ÂÎÈÓ˙‰ ¯˜ÈÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Í‡ ,‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·˘Â˙ÏÂ
.ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ·Â˘ÈÈ· ˙Â·¯˙
ÈÙÒÎ· Â‚‰ ‡Ï ,ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ÌÈ„Á‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
Ï˘ ÔÂÓÈÓ Ì„˜Ï ÂÏÚÙ Ì‰Â ,˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÈ¯Á‡·Â ˙Â˘È‚¯· ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰˘ ,‰ˆÚÂÓ‰
.Ì‰· È˘È‡ ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÙÂ‚·Â ÌÈÓÂÁ˙· ‰ÎÈÓ˙Ï Â‡ Ì‰È·Â˘ÈÈ· ˙Â·¯˙ ˙ÂÏÂÚÙ
‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â ÈÙÏ ‰¯ÂÒ‡ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÈÓ˙ ÏÚ ‰Ú·ˆ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
Ï˘ Ì‰È ÈÈ Ú ˙‡ Ì„˜Ï Â„ÚÂ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ Ó ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏÂ
È¯Ê‚ÓÂ ÂÈ ÂÂ‚ ÏÚ ‰ È„Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÏÎ Ï˘ ÂÈ ÈÈ Ú ˙‡ ‡Ï‡ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÂ ÂÈÏ‰ Ó
‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰Ù„Ú‰Â ,¯Â·Èˆ‰ ÈÁÈÏ˘ Ì‰ ¯"ÂÈ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ È¯·Á .Â·˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
ÏÚ ÔÎ ÏÚ .¯Â·Èˆ‰ ¯˙È· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÚÓ˘Ó ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ ÈÈ Ú Â‡ ÌÈÙÂ‚ ,ÌÈ·Â˘ÈÈ È·˘Â˙ Ï˘
‰˘ÚÈ˙ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙˜ÂÏÁ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â ÏÚÙÓ‰
.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ˙ÂÏÈÚÙ ÚÂ ÓÏÂ ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÏÏÎ ÈÙÏ
ÌÈÏ‰ ,‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ È„ÂÒÈ ˙È· ˜„· ˙Â˘ÚÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡ÏÂ ,‰ÙÂ˜˘Â ˙ ‚Â‰ ,˙È ÂÈÂÂ˘ ,˙È ÈÈ Ú ˙ÂÎÈÓ˙ ˙˜ÂÏÁ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯Á‡Â ÌÈÈ ÎË ÌÈÚˆÓ‡Â
.‰È˙Â„ÚÂÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á È„È· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ‰Ù„Ú‰ Â¯˘Ù‡È
¯˘‡· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ·¯˜· È¯·‚ ÈÙÂÏÈÁ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó Ì‚ ˘È
,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ¯Ê‚ÓÏ ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ˙˙Ï ‰·ÂÁ· ·˘Á˙‰·Â Ì‰Ó ˜ÏÁ „Â˜Ù˙Ï
ÈÂÂ˜·Â ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂÊÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,ÌÈ Â˘‰ ˙Â Ó‡‰ ÈÓÂÁ˙ÏÂ ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡ ÏÎ È·˘Â˙Ï
˙ˆÏÓ‰· ‰ˆÚÂÓÏ ¯·Á ‰ ÂÓÈ ‡Ï ÈÎ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏ‰Â · ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È .‰Ú·˜˘ ‰ÏÂÚÙ‰
.ÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰˘ ¯·ÁÏ ˙Â·ÈÂÁÓ ÚÂ ÓÏ È„Î ,¯Á‡ ‰ˆÚÂÓ ¯·Á
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Ï‰ Ó „ÓÚÓ ˙‡ Ô‚ÚÏ ,ÏÚÙÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰ÏÂ ISO-‰ ˙˜È„· ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰ ÔÂ ˜˙·
¯˜·Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜„‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ .ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â
.¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Â ÈÓÈ Ù‰
˙Â ˙Ó ˙Ï·˜" ‡˘Â · ÂÈÏ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ÏÚ Ì‚ Ì„˜‰· Ì˙Â‡ ÏÈÁ‰ÏÂ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ· Ì˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ ,"‰‡ ‰ ˙Â·ÂËÂ
.‰È„·ÂÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚÂ ÏÚÙÓ‰
Â Á·È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ì‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ Ì„˜‰·
Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÌÂÊÈ˙˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ Ì‡ ÏÂ˜˘˙ Ì‚ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰˘
ÒÁ ÈÙ ˘"Ú ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ô¯˜Â Â‡„ Ï Ï‡ÎÈÓ ˘"Ú ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ Ô¯˜ Ï˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰Â ˙ÂÏÈÚÙ‰
È„Î - Ï‡¯˘È· ˙Â·¯˙‰Â ¯˜ÁÓ‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ Ï˘ ÁÂÙÈËÂ „Â„ÈÚ ¯ÂÓ‡Î ‡È‰ Ô˙¯ËÓ˘ - ¯ÈÙÒ
.Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÈ‡˘ ‡„ÂÂÏ
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חלוקת מתנות ראש השנה לגורמי חיצוניי
ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÌÏÏÎ· ,ÌÈÓ¯Â‚ ˙Â‡ÓÏ ˙Â ˙Ó ÏÚÙÓ‰ ˜ÏÈÁ Ê"Ò˘˙‰ ‰ ˘‰ ˘‡¯ ˙‡¯˜Ï
·‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ,˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ,ÂÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â Â ÏÚÙÓ
È„·ÂÚ ,˙Ò Î È¯·Á ¯ÙÒÓÂ ÌÈ¯˘ - ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÔÎÂ ;42ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ˆÚÈÈÓ‰ ˙È¯Â·Èˆ‰
ÏÚÙÓÏ˘ ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈ˜ÙÒ ,ÏÚÙÓ‰ È ÈÈ Ú· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰· ,‰ È„Ó
.ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈ·¯Â˜ÓÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯·Á ÔÎÂ ,ÌÓÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ˘È
סוג המתנות ושוויי לא היו אחידי  ,ונכללו בה פריטי כגו מקרר נייד לרכב בצירו %ספר ברכות
לשבתות וחגי במשפחה) 43להל ספר הברכות( ,חבילות שי בהרכבי שוני בצירו %ספר
הברכות ועוד .עלות המתנות למפעל הייתה עד  550ש"ח למתנה ,לפי סוג המתנה .יצוי כי המתנות
נמכרו למפעל במחיר מיוחד בגי הכמויות שרכש ,ומחיר השוק שלה היה גבוה יותר והגיע עד 680
ש"ח למתנה .הועלה כי זה שני רבות המפעל מחלק לגורמי חיצוניי מתנות לראש השנה ולפסח.
ÌÈ ˘ ‰Ê ˙ÓÈÈ˜ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ‚ÁÏ ˙Â ˙Ó‰ ˙˜ÂÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
¯·ÔÂÈ„ ÏÎ ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ,Ô˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ ‡ÈˆÂÓ ÏÚÙÓ‰Â ,˙Â
· ˙˜ÂÏÁÏ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÍÎ ÌÂ˘Ó .‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡ÏÂ ‰Ê ‡˘Â
Í¯Ú Ú·˜ ‰Ó ÈÙÏ ,˙Â ˙Ó ˜ÏÁÏ ¯˙ÂÓ ÏÚÙÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ÈÓÏ ,˙Â ˙Ó‰
ÈÏ·˜Ó Ï˘ È·¯Ó ¯ÙÒÓ Ú·˜ Ì‡‰ ,˙Â ˙Ó ˙Â˜ÏÂÁÓ ÈÓÏ ,Ï·˜Ó ÏÎÏ ˙ ˙È ‰ ‰ ˙Ó‰
„ˆÈÎÂ ,ÈÂÂ˘ ‰ÊÈ‡·Â ÏÚÙÓ· „·ÂÚ Â‡ „È˜Ù˙ ÏÚ· ÏÎ ˜ÏÁÏ ÏÂÎÈ ˙Â ˙Ó ‰ÓÎ ,˙Â ˙Ó
.˙Â ˙Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ·˜˙‰
המפעל כתב למשרד מבקר המדינה בינואר  2007כי "חלק מ המתנות לחג ניתנו ג לדירקטורי
של המפעל ,המכהני בדירקטוריו בהתנדבות מלאה .יוער ,כי סוג המתנות היקר ביותר באופ יחסי
]מקרר נייד[ חולק לאות דירקטורי  ,הפועלי שעות ארוכות וימי רבי במהל השנה עבור
המפעל ללא קבלת שכר כלשהו".
Â‡ ˙ÂÚÂ ˆ Ô È‡˘ ˙Â ˙Ó ˜ÏÁÈ ÏÚÙÓ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚ÂÒ‰ ÔÓ ˙Â ˙Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˙Â ˙Ó ˙˜ÂÏÁÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‚Â ,˙ÂÈÏÓÒ
˘È ÏÚÙÓÏ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ ‡Ï Ì‚ ‡Ï‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˜¯ Â˜ÏÂÁ ‡Ï („ÈÈ ¯¯˜Ó) ¯˙ÂÈ· ¯˜È‰
˜˘¯.˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á· ÌÈÏ‰ ÓÂ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÌÈˆÚÂÈ ÔÂ‚Î ,ÌÓÚ ÌÈ
˙Â ˙Ó ˘È‡ 400-ÎÏ „ÁÈ Â˜ÏÈÁ „·Ï· Ï"Î Ó‰Â ÏÚÙÓ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .2
˘ÌÈÙ‚‡ ÈÏ‰ ÓÂ ÌÈÏ"Î ÓÒ Ì‚ ÈÎÂ ,Á"˘ 150,000-ÎÏ ‰ÚÈ‚‰ (ÏÚÙÓÏ) ˙ÏÏÂÎ‰ Ô˙ÂÏÚ
·ÈÙÏ .Ô˙ˆÙ‰ ˙ÂÏÚ Ì‚ ‰ÙÒÂ ˙Â ˙Ó‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ .ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â ˙Ó Â˜ÏÈÁ ÏÚÙÓ
‰ ˘‰ ˘‡¯Ï ˙Â ˙Ó‰ ÏÎ ˙ÂÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï ÏÚÙÓ‰ ÊÎÈ¯˘ ÌÈ Â˙ ‰
.Á"˘ 400,000-Î· ‰ÓÎ˙Ò‰ ,Ô˙ˆÙ‰ ˙ÂÏÚ ˙Â·¯Ï ,ÏÚÙÓ‰ ˜È Ú‰˘ Ê"Ò˘˙‰
המפעל כתב למשרד מבקר המדינה בינואר  2007כי "עלות של  400אל %ש"ח לחלוקת מתנות
לראש השנה הינה עלות סבירה לכל הדעות ,ביחס לרווחי של המפעל ,ובמיוחד לאור העובדה כי
__________________
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למרבית המתנות שחולקו על ידי המפעל ישנו משקל מבחינת יחסי ציבור וער פרסומי ...חלוקת
המתנות במפעל נעשית על פי נוהג הקיי מזה שני רבות במפעל ועוד טר כניסת המנכ"ל והיו"ר
הנוכחיי לתפקיד  ...כמו כ  ,חלוקת מתנות לראש השנה הינה פעולה מקובלת .ג חברות
ממשלתיות וגופי ציבוריי מעניקי מתנות באופ דומה".
,‰‰Â·‚ ‰Î ˙ÂÏÚ·Â ÍÎ ÏÎ ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ‚ÁÏ ˙Â ˙Ó ˙˜ÂÏÁ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÂÈ˙ÂÒ Î‰˘ ÛÂ‚ È„È ÏÚ ‰˘ÚÈ˙˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï ,˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡ÏÏ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó
·‡˙˜ÂÏÁ ‡˘Â ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ ˙Â„ÚÂÈÓÂ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ ˙Â
.‰Ê ‡˘Â · ÌÈ˙Â‡ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â ˙Ó‰
המפעל הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר  2007כי הוא "החליט להפסיק את הנוהג של חלוקת
מתנות בחגי לגורמי חיצוניי בשלב זה ועד להחלטה אחרת".
 .3המפעל הזמי כמתנות לראש השנה  85מקררי ניידי  ,ועל פי הרשימות שמסר למשרד מבקר
המדינה ,נת  51מקררי ניידי בצירו %ספר הברכות לחברי הדירקטוריוני של המפעל ושל הגופי
הקשורי אליו ,ליועצי של המפעל ,למנהלי בחברות פרטיות שהמפעל קשור עמ ולחברי
ומקורבי של היו"ר והמנכ"ל .על פי הודעת המפעל מנובמבר  15 ,2006מקררי ניידי נוספי
נתרמו לאחר הביקורת לאגודה למלחמה בסרט ; ואול המפעל לא המציא למשרד מבקר המדינה
אסמכתה המעידה על כ  .בינואר  2007כתב המפעל למשרד מבקר המדינה כי " 19המקררי
]הניידי [ הנוספי שהוזמנו על ידי המפעל ולא חולקו נמצאי במחס המפעל באזור" וציר%
אסמכתה לכ .

חלוקת מתנות למקורבי
ÌÈ¯˘˜· ÌÓÚ ÌÈ¯Â˘˜ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰˘ ÌÈ˘ ‡ 61 Â Ó ,‰ ˘‰ ˘‡¯Ï ˙Â ˙Ó‰ ÈÏ·˜Ó ÌÚ
‡.ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰¯È˘È‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯˘˜ ÏÎ Ì‰Ï ˘È ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ,(ÌÈ·¯Â˜ÓÂ ÌÈ¯·Á) ÌÈÈ˘È
.Ì‰È ˘ Ï˘ ÌÈ·¯Â˜Ó ÌÈÈ ˘Â ¯"ÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ·¯Â˜Ó 24 ,Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÌÈ·¯Â˜Ó Ì‰ Ì‰Ó 35
ÌÈ¯·ÁÏ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰Ó ˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙Â ˙Ó ˙˜ÂÏÁ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ‡È‰ ÌÈ·¯Â˜ÓÏÂ
המפעל כתב למשרד מבקר המדינה בינואר  2007כי "מקבלי המתנות מהמפעל ,לרבות מקבלי
המתנות מהיו"ר ומהמנכ"ל ,אינ חברי או מקורבי  ,אלא אנשי שהמפעל ומנהליו נמצאי עמ
בקשר עסקי וביחסי עבודה ...על א %כי המנויי  ...אינ חברי אישיי ו/או מקורבי של היו"ר
והמנכ"ל ,ועל א %שהמתנות ניתנו לאחר שנשקלו שיקולי ענייניי ומקצועיי בלבד לגורמי
הנמצאי בקשרי עבודה ע המפעל ,בכוונת היו"ר והמנכ"ל להחזיר את שווי עלות המתנות מכיס
הפרטי ,לפני משורת הדי  ,בניגוד להמלצה מקצועית שקיבלו בעניי ולו לש מראית עי וכדי
לשלול כל טענה בעניי זה".
משרד מבקר המדינה מציי כי לא נמסרו לו מסמכי המעידי על קשר כל שהוא בי מקבלי
המתנות ,לבי פעולות המפעל.
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חלוקת מתנות לעובדי ציבור
כלל יסוד הוא שנבחרי הציבור ועובדיו פועלי בתור נאמני של הציבור .בעניי זה קבע בג":1
"עובדי הציבור ,משלה אי לה ולא כלו  .כל שיש לה  ,למע הציבור יש לה " .44מעיקרו זה
נובע ,בי השאר ,האיסור על נבחרי ציבור ועובדי ציבור לקבל טובות הנאה ממי שבא עמ במגע
במסגרת תפקיד  .קבלת טובת הנאה בידי עובדי ציבור עלולה להעמיד במצב של ניגוד ענייני ,
וג א בפועל לא גרמה לפגיעה בתפקוד  ,היא פוגעת באמו הציבור בה ומעוררת את החשש
שהחלטותיה יתקבלו משיקולי לא ענייניי .
45

 .1חוק שירות הציבור )מתנות( ,התש" ) 1979להל חוק המתנות( ,קובע כי א ניתנה מתנה
לעובד ציבור באשר הוא עובד ציבור 46עליו לסרב לקבלה ,וא לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה
לאלתר ,תקו המתנה לקניי המדינה; עוד נקבע כי א מדובר במתנה שאי בה קניי  ,חייב עובד
הציבור לשל לאוצר המדינה את שווייה .בסעי)2 %א (1בחוק נקבע כי עובד ציבור רשאי לבקש
היתר שתוקנה לו מתנה שקיבל ,א קבלת המתנה מותנית בתשלו לאוצר המדינה .בסעי 3 %לחוק
המתנות נקבע כי עובד ציבור חייב להודיע על קבלת מתנה שהחוק חל עליה .לצור זה נקבע ,בי
היתר ,בתקנות שירות הציבור )מתנות( ,התש" ) 1980להל התקנות( ,כי בכל משרד ממשלתי
וגו %ציבורי תמונה ועדה לטיפול במתנות )להל ועדת מתנות(; עובד ציבור חייב להודיע לוועדה
על מתנה שקיבל ולהפקיד אותה בידיה ,והוועדה תרשו הודעות ומתנות שקיבלה .סעי)3 %ב( לחוק
קובע כי הפרה ביודעי של חובת ההודעה על קבלת מתנה דינה קנס.
סעי)2 %ב() (1לחוק המתנות קובע כי החוק לא יחול על מתנה קטנת ער וסבירה ,שניתנה לפי הנהוג
בנסיבות העניי ; שלושה תנאי אלה קטנות ער  ,סבירות והנהוג בנסיבות העניי ה תנאי
מצטברי .
האיסור על עובד ציבור לקבל מתנות במסגרת תפקידו עוג ג בפרק  42.7בתקשי"ר ,ונקבע בו כי
בכל משרד ימנה המנכ"ל ועדת מתנות וכ נקבע הרכב הוועדה .לפי התקשי"ר עובד ציבור רשאי
לבקש מוועדת המתנות במשרדו לקבוע א מתנה שקיבל היא בגדר מתנה קטנת ער וסבירה,
שניתנה לפי הנוהג בנסיבות העניי  .עוד נקבע בתקשי"ר כי "מתנה קטנת ער " היא "מתנה שאינה
עולה בערכה בשקלי של שווה ער ל  300ש"ח ,למעט מתנה הניתנת בכס ."%עוד נאמר כי עובד
המבקש כי תוקנה לו מתנה שקיבל ,יפנה לוועדת המתנות בבקשה מנומקת.
˙Ï·˜Ï Û¯Â‚ ¯˙È‰ ÌÂ˘Ó ¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Á"˘ 300-Ó ˙ÂÁÙ Ô‰ÈÏ·˜Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ ÔÈÈÂÂ˘˘ ˙Â ˙Ó
משרד מבקר המדינה פנה בנושא למשרד המשפטי ולנציבות שירות המדינה .משרד המשפטי
כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ,2006בי היתר ,כי "אי לראות בהוראת התקשי"ר משו
היתר לקבלת מתנות אשר שוויי לפי הערכת עובד הציבור מתחת ל  300ש"ח .פירוש של דברי
הוא ,שייתכנו מקרי  ,כאשר המתנה היא סבירה וניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניי  ,וכאשר אי חשש
__________________
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בג" ,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ' ‡ÒÈÂÒ 7074/93 -פ"ד מח ) 749 (2עמ' ) 774להל ! פסק די
סויסא(; וראו דברי דומי ג בבג" ,'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' È˜Ò·'Ê¯'Ê 1635/90 -פ"ד מה );749 (1
בג" ,ÔÈ„‰-ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÂÁÓ‰ „ÚÂÂ‰ ' ‡¯ÈÙ˘ 142/70 -פ"ד כה ).325 (1
"מתנה" מוגדרת בחוק המתנות )סעי" (1 .הקניית נכס שלא בתמורה או מת שירות או טובת הנאה
אחרת שלא בתמורה" .הגדרה זו רחבה וכוללת כל טובת הנאה אפשרית.
לפי פסק די סויסא" ,באשר הוא עובד ציבור" פירושו שהיותו של המקבל עובד ציבור הוא הטע
היחיד או העיקרי להענקת המתנה .משרד מבקר המדינה בח את הממצאי לפי חוק המתנות רק
במקרי שהגדרה זו חלה עליה .
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לניגוד ענייני ולפגיעה בטוהר המידות ,שעובד הציבור יהיה רשאי לקבל מתנה שניתנה לו ,בשל
היותו עובד ציבור ,ובלבד ששווייה לא יעלה על  300ש"ח" )ההדגשה במקור(.
ÔÈ‡ ÈÎ ¯"È˘˜˙·Â ‰È¯ÊÂÁ· ¯È‰·‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â ˙Ó ˙Ï·˜Ï Û¯Â‚ ¯˙È‰ ÌÂ˘Ó ¯"È˘˜˙· "Í¯Ú ˙ Ë˜" ‰ ˙Ó Ï˘ ‰ÓÂÎÒ ˙¯„‚‰· ˙Â‡¯Ï
˘˘‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ÍÈ¯„‰ÏÂ ,Á"˘ 300-Ó ˙ÂÁÙ Ô‰ÈÏ·˜Ó ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ ÔÈÈÂÂ
·‰ÈÈÂÂ˘ ˙‡ Ú·˜˙˘ ,˙Â ˙Ó‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ È˙ÓÂ ÂÏ·È˜˘ ‰ ˙Ó
.‚Â‰ Ï „ˆÈÎ Â˙Â‡ ‰Á ˙Â ‚Â‰ ‰ ÈÙÏ ‰ ˙È Â ‰¯È·Ò ‡È‰ Ì‡‰Â ˜Â˘‰ Í¯Ú ÈÙÏ
,˙Â ˙Ó ˙Ï·˜Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ì‰È„·ÂÚ ·¯˜· Ì„˜‰· Ô Ú¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ,¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ Ì‰· ˙Â ˙Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡„ÂÂÏ
˙Â‡¯Â‰·Â ÂÈÙ ÏÚ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙‰Â ˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ‡È˜· ÂÈ‰È Ì‰· ÌÈÎÓÒÂÓ‰
.˙Â ˙Ó ˙Ï·˜ ÔÈÈ Ú· ¯"È˘˜˙‰
ÈÏÚ· ÌÏÏÎ· ,¯Â·Èˆ È„·ÂÚ 14-Ï Ì‚ ˙Â ˙Ó Â ˙ Ï"Î Ó‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ‡ˆÓ .2
˙‰ÓÎÏ ÔÎÂ ,˙ÂÏ˙ ÈÒÁÈ· ÏÚÙÓ‰ ‡ˆÓ Ì˜ÏÁ ÌÚ ¯˘‡ ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù
˘¯ÔÈÈÂÂ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÂÈÙÏ˘ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˙Ó‰ Ï˘ ˜Â˘‰ ÈÂÂ˘ .˙Ò Î È¯·Á ¯ÙÒÓÂ ÌÈ
47
·330 ÏÏÎ Í¯„· ‰È‰ ,¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÂÈÙ ÏÚ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙‰Â ,˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰
˘".Á
¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙˜È„· „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÚÙÓÏ Â¯ÊÁÂ‰˘ ˙Â ˙Ó‰ ÈÓÂ˘È¯ ˙˜È„·Ó
˙¯·‚Â ÔÂÒÁ Ï‡ÂÈ ¯Ó ˙Ò Î‰ È¯·Á ,ÊÙ-Ò ÈÙ ¯ÈÙÂ‡ ¯Ó ¯·Ú˘Ï ¯˘‰ ,2006 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰
¯È·Ú‰ È˙ÎÏÓÓ „ÒÂÓ· ¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÏÚ·Â ,ÂÏ·È˜˘ ‰ ˙Ó‰ ˙‡ ÏÚÙÓÏ Â¯ÈÊÁ‰ ¯·„ Ï ‰ÙÂÒ
‡˙ .Â„ÒÂÓ· ˙Â ˙Ó‰ ¯‚‡ÓÏ ‰ ˙Ó‰
˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡˙‰· Â‚‰ ÂÏ‡ ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ÈÎ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡ÂÏ·È˜˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ¯˙È ÏÎ .˙ÂÈÂ
‡˙ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,˙Â ˙Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ Ô˙Â‡ Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ Ô˙Â‡ ÂÏ Â¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÏÚÙÓ‰Ó ˙Â ˙Ó
.48¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ÓÂ ˙Â ˜˙‰Ó ,˙Â ˙Ó‰
להל כמה מהתשובות של עובדי הציבור בשירות המדינה האמורי למשרד מבקר המדינה בעניי
המתנה שקיבלו מהמפעל:
)א( עובד בכיר בשירות המדינה ציי כי שאל את מבקר הפני במשרדו א נית לקבל אישור
להשאיר באג %שהוא עובד בו מקרר נייד שקיבל מהמפעל כשי לראש השנה ,ולרשו אותו כרכוש
המשרד .בתשובת מבקר הפני נאמר כי "עפ"י הוראות התקשי"ר  42.72שהופצו ג בחוזר סמנכ"ל
מספטמבר ' 2006אסור לעובד ציבור לקבל מתנה ,לא מעובד אחר ולא מכל אד אחר מקרב
הציבור '...למעט מתנה סימלית כמתואר בהוראות דלעיל ...מכשיר מיני בר אינו נופל בקטגוריה של
מתנה סימלית ,לפיכ  ‰ ˙Ó‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ˘Èתו הסבר והתנצלות שאסור לנו כעובדי מדינה לקבל
מתנות .לעניי השארת המיני בר במשרד ורישומו כרכוש המשרד ,דבר זה לא ישנה את העובדה
שקיבלנו מתנה על כל המשתמע מכ " )ההדגשה אינה במקור( .על א %תשובתו הברורה של מבקר
הפני לא פעל העובד הבכיר כפי שהונחה ,ובהודעתו למשרד מבקר המדינה הוא ציי  ,כי אמרכל
__________________

47
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המתנה שקיבלו ! מארז בקבוק יי ושלושה פריטי נוספי וכ ספר הברכות .עלות המתנה למפעל היא
 260ש"ח ,ושווייה בשוק  330ש"ח .יצוי כי לקראת סיו הביקורת הביא מפעל הפיס לידיעת משרד
מבקר המדינה מסמכי שמה עולה כי עלות מתנה זו הייתה  288ש"ח ושווייה בשוק  360ש"ח.
עניינ של חברי הכנסת הנזכרי הועלה אגב הביקורת במפעל הפיס .לא נערכה ביקורת בכנסת בעניי
זה ולא בקרב חברי הכנסת.
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האג %תר את המתנה בהסכמתו לעמותה מסוימת ,49וכי "אמרכל האג %לא היה מודע לכ שלש
תרומת המתנה נידרש אישור מיוחד של ועדת המתנות ...מדובר בטעות בתו לב".
)ב( כמה עובדי ציבור בשירות המדינה מסרו למשרד מבקר המדינה כי ה השאירו את המתנה
שקיבלו מהמפעל בלשכת לצורכי שימוש פנימיי  .אחד מה הסביר שהגו %שהוא מנהל אינו נוהג
על פי ההוראות שבפרק  42.7בתקשי"ר ,ולכ הוא הנחה את הסמנכ"ל הבכיר למינהל של גו %זה
לנהוג על פיה ולהקי ועדת מתנות ,וכשתוק הוא יביא לפניה את המתנה האמורה .עובד ציבור
בכיר אחר הודיע כי בעקבות הביקורת ביקש לרענ במשרדו את ההוראה שעל פיה יש להביא ג
מתנה קטנת ער וסמלית לוועדת מתנות.
)ג( כמה עובדי ציבור בשירות המדינה מסרו למשרד מבקר המדינה כי נתנו את השי לאנשי
אחרי  ,כגו עובדי ניקיו במשרד.
)ד( כמה עובדי ציבור טענו כי המתנה הגיעה לידיה באיחור של חודשי מספר ,בשל בדיקות
הביטחו במשרד הממשלתי שבו ה עובדי  .אחד מה הודיע כי לאחר שיברר מדוע התעכבה
החבילה ,הוא יפעל על פי הוראות התקשי"ר .עובד אחר כתב כי בעקבות מכתב משרד מבקר
המדינה הוא החזיר את המתנה למפעל.
)ה( כמה עובדי ציבור ,בשני משרדי ממשלה ,טענו כי המתנה לא הגיעה אליה כלל או שקיבלו
מתנות שהיו בה רק חלק מהפריטי האמורי  .תשובה זו מעוררת תמיהות ,מאחר שבמפעל
התקבלו אישורי מסירה מהמשרדי האמורי  ,ועובדי אחרי באות משרדי אישרו למשרד
מבקר המדינה כי אכ קיבלו את המתנה.
ÌÏÏÎ· ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó
˙‡ Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ¯ÈÎÓ Ì È‡ ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏÎ¯Ó‡Â Ï‰ ÈÓÏ ÌÈÏ"Î ÓÒ ,ÌÈÏ"Î Ó
Ï·È˜˘ ¯Â·Èˆ „·ÂÚ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ¯"È˘˜˙‰Â ÂÈÙ ÏÚ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙‰ ,˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
.Â„¯˘Ó· ˙Â ˙Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰¯È·Ú‰Ï Â‡ ‰ÁÏÂ˘Ï ‰¯ÈÊÁ‰Ï ¯Â·Èˆ „·ÂÚ Â˙ÂÈ‰ Ï˘· ‰ ˙Ó
ÌÈ¯Á· ÏÂ ÌÈ¯ÈÎ·Ï ˙Â ˙Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˙ËÏÁ‰· ÔÈ¯˘ÈÓ· ÈÂÏ˙ ÏÚÙÓ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï Ô˙˜ÂÏÁ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â ,ÏÚÙÓ· ‰‚Â‰ ‰
Ï˘ ÏÂ„‚‰ Ì·Â¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï Ì‚ ˘È .Â˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â È·‚Ï
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ,Ì˙Â˘¯· Ô˙Â‡ Â¯È‡˘‰ ÏÚÙÓ‰Ó ˙Â ˙Ó ÂÏ·È˜˘ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ
.¯"È˘˜˙‰ÓÂ ˙Â ˜˙‰Ó ,˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ

✩
˙Â¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ¯Â·Èˆ‰Ó ÒÈÈ‚Ó ‡Â‰˘ ÌÈÙÒÎ‰Â ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˜ÒÂÚ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ
ˆÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙ÂÓ¯Â ÂÈÏÚ ˙ÂÏÁ ÍÎÈÙÏÂ ,˙ÂÈ¯Â·È
ÈÙÏ ,‰Î¯· È·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó· ˜Ù˙Ò‰ÏÂ ‰ÏÂ„‚ Ô˙ÂÏÚ˘ ÌÈ‚ÁÏ ˙Â ˙Ó ˜ÏÁÏ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÚÙÓ‰
ÏÚ ¯Â·Èˆ‰ ÈÒÎ ÏÚ ÔÓ‡ Î .„·Ï· ÌÓÚ ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÂÏ ˘È˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ,Ú·˜ÈÈ˘ Ï‰Â
ÂÈÙÒÎ· ‚‰Â ‰È‰ ÂÈÏ‰ ÓÓ „Á‡ ÏÎ˘ ÈÙÎ ,˙ÂÈ¯Á‡·Â ˙Â¯È‰Ê· ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ‚Â‰ Ï ÏÚÙÓ‰
˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ Ï·˜Ó ‡Â‰ ÈÎ 2007 ¯‡Â È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ÏÚÙÓ‰ .ÌÈÈ˘È‡‰
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ‚Á· ˙Â ˙Ó ˙˜ÂÏÁ Ï˘ ‚‰Â ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ËÈÏÁ‰" ÈÎÂ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰
·˘."˙¯Á‡ ‰ËÏÁ‰Ï „ÚÂ ‰Ê ·Ï
__________________
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המתנה כללה ג את ספר הברכות ,ועל פי הודעת העובד הבכיר הועבר הספר לספריית בית הכנסת של
המשרד.
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˙Â˘È‚¯Ï ÌÈ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÔÂÒÏ ˆÎ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ¯"ÂÈ‰Â ˜È ËÂÒ ÏÂ‡˘ ¯Ó Ï"Î Ó‰
ÌÈÓ¯Â‚Ï ÂÈÙÒÎÓ Â ÓÂÓ˘ ˙Â ˙Ó ˙˜ÂÏÁÓ Ú ÓÈ‰ÏÂ ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰
˙Ï·˜ ‡ÏÏÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ·¯Â˜ÓÂ ÌÈ¯·ÁÂ ¯Â·Èˆ È„·ÂÚ ÌÏÏÎ·Â ÌÈ·¯ ‰Î
‡,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È¯Â·Èˆ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ó ¯Â˘È
˙Â·Èˆ Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
˘,È˘È‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ÈÏÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ,ÏÈÚÏ„ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï -‰ È„Ó‰ ˙Â¯È
.Ì‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ
,˙Â ˙Ó ˙Ï·˜Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ì‰È„·ÂÚ ·¯˜· Ì„˜‰· Ô Ú¯Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ
ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ˙ÏÚÂÙ Ì‰· ˙Â ˙Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡„ÂÂÏ
˙Â‡¯Â‰·Â ÂÈÙ ÏÚ Â ˜˙Â‰˘ ˙Â ˜˙‰Â ˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ‡È˜· ÂÈ‰È Ì‰· ÌÈÎÓÒÂÓ‰
.˙Â ˙Ó ˙Ï·˜ ÔÈÈ Ú· ¯"È˘˜˙‰

הטיפול בחשדות לפעולות בלתי תקינות
של עובדי ומשווקי
על מפעל הפיס ,שכספי ציבור מופקדי בידיו בנאמנות ,מוטלת החובה להקפיד שעובדיו וסוכניו
ימלאו את תפקידיה בהגינות ,ביושר ומשיקולי ענייניי בלבד .לפיכ על המפעל לבדוק כראוי
חשדות לביצוע פעולות בלתי תקינות בידי עובדיו וסוכניו הקשורות במילוי תפקיד ולהחליט אילו
צעדי יש לנקוט כלפי מי שהחשדות כלפיו נמצאו מוצדקי  ,ה כדי למצות את הדי עמו וה כדי
להרתיע אחרי מביצוע פעולות בלתי תקינות.
זהו ג עניינו של המפעל להרתיע את עובדיו וסוכניו מלבצע פעולות בלתי תקינות ,מאחר שה
עלולות להזיק לו במישרי וא %לגרו לו נזק עקי :%פעילות המפעל מבוססת על אמו הציבור כי
הוא פועל כראוי .די בחשש להתנהגות בלתי הולמת של עובדיו וסוכניו כדי לפגוע בתדמית המפעל
ובאמו הציבור בו ולגרו לירידה במספר המשתתפי בהגרלותיו ולהקטי את הכנסותיו .כ ,
לדוגמה ,מנכ"ל המפעל ,מר שאול סוטניק ,ציי לפני משרד מבקר המדינה כי בשנת  ,1996בעקבות
פרסומי על שיעורי שכר ופנסיה מופרזי שאישר דירקטוריו המפעל לבכירי במפעל ,ביטלו
כ  120,000איש את המינוי שלה להגרלות המפעל ,והוא הפסיד הכנסה של מיליוני ש"ח בחודש.
לש החזרת אמו הציבור בו נקט המפעל כמה צעדי  ,לרבות הגשת תביעה לבית הדי האזורי
לעבודה לביטול הסדרי הפרישה של אות בכירי ולהשבת כספי שקיבלו ביתר.50
משרד מבקר המדינה בדק את טיפולו של המפעל בכמה מקרי שאירעו בשני האחרונות ובה
עלה חשש שעובדיו ומשווקיו פעלו באופ בלתי תקי וא %חשד למעשה פלילי .הביקורת נעשתה
בלשכות יו"ר הדירקטוריו והמנכ"ל וביחידות אחרות של המפעל .בדיקת השלמה נעשתה ביחידת
הממונה על השכר במשרד האוצר.
‰Ê ÁÂ„Ó ˜ÈÒ‰Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,ÌÙÂ‚Ï ˙Â„˘Á‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ
„·¯ ·‡˘¯ .‰Ï‡ ˙Â„˘Á· ÏÚÙÓ‰ ÏÙÈË Â·˘ ÔÙÂ‡· ‰„˜Ó˙‰ ˙¯Â˜È·‰ .Ì˙Â ÂÎ Ï
__________________
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בעניי זה ראו לעיל ,עמ' .906
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להל עיקרי הממצאי שהועלו בבדיקה:

חשד לקבלת טובות הנאה ממשווק
המפעל משווק כרטיסי הגרלה באמצעות זכייני עצמאיי )בעלי תחנות( המורשי על ידו לעסוק
במכירת הכרטיסי )להל הזכייני ( .את הפצת הכרטיסי לזכייני ופעולות נוספות הכרוכות
בשיווק הכרטיסי מבצע המפעל באמצעות כמה משווקי אזוריי )להל משווקי ( .כל משווק
אחראי למער השיווק ,לרבות הפעלת הזכייני  ,באזורו .המשווקי חתומי על הסכ ע המפעל,
שבו מוסדרי תנאי התקשרות  .לפי הסכ זה ,הכנסות המשווקי מושפעות מהיק %המכירות של
הזכייני באזור .
עד שנת  ,2006במש כעשר שני  ,היה אחד מעובדי המפעל הבכירי )להל מנהל א'( אחראי,
באמצעות המשווקי  ,להפעלת רשת הזכייני והתאמתה לאסטרטגיית המכירות של המפעל.
במסגרת תפקידו עבד מנהל א' באופ שוט %ע הזכייני והמשווקי ובי היתר טיפל בתלונות נגד
משווקי .
 : ‰ ‡ ‰ ˙ Â · Â Ë ˙ Ï · ˜ Ï „ ˘ Á ‰ ˙ ˜ È „ · .1בדצמבר  2005התקבלה במפעל תלונה
ולפיה אחד המשווקי )להל משווק א'( שיחד לכאורה את מנהל א' בדרכי שונות ,ובה גביית
תשלו מופחת עבור מכונית שמכר לו ומימו נסיעתו לחו"ל.
בהוראת היו"ר והמנכ"ל בדקו המבקר הפנימי של המפעל )להל מבקר הפני ( ומנכ"ל של חברה
לייעו 1ביטחוני שהמפעל מעסיק) 51להל היוע 1הביטחוני( את הטענות שבתלונה .ממצאי
הבדיקה העלו חשש כי משווק א' אמנ נת למנהל א' טובות הנאה כספיות בנוגע לרכישת המכונית
ולמימו הנסיעה לחו"ל .בדוח הבדיקה מינואר  2006שהכי מבקר הפני )להל דוח הבדיקה או
הדוח( צוי כי מנהל א' טע ששיל את מלוא התשלו עבור המכונית והשיב למשווק א' את
התשלו בגי נסיעתו לחו"ל ,שהיה למעשה הלוואה ,אול בבדיקה לא נמצאו סימוכי לטענות
אלה.
·„ÔÈ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ¯˘˜‰ ÌˆÚ ,˙Â ÂÎ '‡ Ï‰ Ó ˙Â ÚË˘ ‡ˆÓÈÈ Ì‡ Ì‚ ÈÎ Ú·˜ ‰˜È„·‰ ÁÂ
ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ,'‡ Ï‰ Ó ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈ ˘‰
¯ÈÎ· „·ÂÚÏ ˜ÂÂ˘Ó ÔÈ· ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ¯˘˜ ÈÎ ˘‚„Â‰ ÁÂ„· .˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÌÚÂ ‰˜È˙‡‰
·„·ÂÚ ÏÎÓ ÌÈ˘¯„ ‰ È˜ ‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘Â ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡· ÌÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡" ÏÚÙÓ
·ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ...¯˘‡ ['‡ Ï‰ Ó] Ï˘Î ‰¯ÈÎ· ‰„ÓÚ· „·ÂÚ È·‚Ï ¯˜ÈÚ· ÔÂÎ Ï" ‰ .ÏÚÙÓ
."['‡ ˜ÂÂ˘Ó] Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
בדוח צוי בחומרה כי "לאור הבדיקה שבוצעה] ,מנהל א'[ בחר להסתיר פרטי מהותיי ושינה
את גרסתו מספר פעמי  .שינוי הגרסאות נבע בעיקר לאור העובדה שהוצגו בפניו הוכחות ותיעוד
אשר לא עלו בקנה אחד ע טענותיו ...טענתו של ]מנהל א'[ כאילו הדבר נבע מלח 1נפשי אינה
יכולה להוות הסבר מספק למעשיו .נית לציי ברמת ודאות גבוהה כי אלמלא היה מתגלה תיעוד
הסותר את גרסתו הראשונית של ]מנהל א'[ ,עשויי היינו להיוותר ע גרסה זו אשר אינה משקפת
נאמנה את העובדות להוויית ".
__________________
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חברה זו נותנת למפעל שירותי ייעו -וכוח אד לצורכי ביטחו  ,כולל אבטחת מידע .אחד מעובדיה
מועסק כקצי הביטחו של המפעל.
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‰Ó ¯·„ '‡ ˜ÂÂ˘ÓÏ Ô˙ '‡ Ï‰ Ó Ì‡ Â˜„· ‡Ï È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰Â ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ
·˙˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ì‰È È· ÌÈ¯˘˜‰ ÂÚÈÙ˘‰ „ˆÈÎ ,‰¯Â‡ÎÏ Â ÓÓ Ï·È˜˘ ‰‡ ‰‰ ˙Â·ÂËÏ ‰¯ÂÓ
¯Â¯· ÔÙÂ‡· ÔÈÂˆ ÂÊ ‰˜È„· ÚÂˆÈ·-È‡ .Ì‰È¯˘˜ Ï˘· ˜Ê ÏÚÙÓÏ Ì¯‚ Ì‡Â ÏÚÙÓ· '‡ Ï‰ Ó
·„ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ '‡ Ï‰ ÓÏ ˘È ÈÎ ,¯ÂÓ‡Î ,ÁÂ„· ¯‰·Â‰ ˙‡Ê ÌÚ .‰˜È„·‰ ÁÂ
˙˙Î¯ÚÓ ÈÎ ‰‰Â·‚ ˙Â‡„ÂÂ ˙Ó¯· ÔÈÈˆÏ Ô˙È " ÈÎÂ ,ÏÚÙÓ· '‡ ˜ÂÂ˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ
‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈÓ ˜˙Â Ó· ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ [ÌÈÈ ˘‰ ÔÈ· ‰˙ÈÈ‰˘] ÂÊ ÔÈÚÓ ÌÈÒÁÈ
."[Ì‰È È·] ÌÈÙËÂ˘‰
·„˜Â„·ÏÂ ÚÂ¯È‡‰ ÈË¯Ù ÏÚ ¯Â‡ ÍÂÙ˘Ï ˙ Ó ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ıÏÓÂ‰ ‰˜È„·‰ ÁÂ
‡˙ ÌÈË¯Ù‰ ˙¯ÓÂÁ" ÈÎ Ú·˜ ÁÂ„· ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ Â¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙Â ÂÎ
˙ÂÎÊÏ ‡Ï˘ ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡Â ‰ÓˆÚ „Ú· ˙¯·„Ó ,‰Î „Ú ÌÈÚÂ„È˘ ÈÙÎ ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰Â
."ÏÚÙÓ‰ „ˆÓ ‰ ÚÓÏ
 : ‰ ¯ Ë ˘ Ó ˙ ¯ È ˜ Á Ï ‰ ˘ ¯ Ù ‰ ˙ ¯ · Ú ‰ - È ‡ .2בינואר  2006בח אחד מהיועצי
המשפטיי החיצוניי של המפעל) 52להל היוע 1המשפטי החיצוני( את ההיבט הפלילי של
המעשי המיוחסי למשווק א' ולמנהל א' ,ובחוות דעת שהגיש ליו"ר ולמנכ"ל קבע כדלהל :
"˜ ...['‡ Ï‰ ÓÏ '‡ ˜ÂÂ˘ÓÓ] ˙ÂÈÙÒÎ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË Ô˙ÓÏ ‰¯Â‡ÎÏ ˘˘Á ÌÈÈשינויי
הגרסאות והסתירות בי הנוגעי בדבר ,מחזקי חשש זה ...יוער ,כי נמסרו לנו תוצאות
בדיקת פוליגר %שעבר ]מנהל א'[ ,אצל מומחה מטעמו ,ולפיה דיבר אמת כששלל לקיחת
שוחד על ידו ,ובנתוני שמסר ביחס לתשלומי ]ששיל במזומ [ .אי לשלול את
האפשרות ...שלאחר חקירה ממצה ,יתברר כי גרסתו זו אכ נכונה ...באשר למשמעות מת
טובות הנאה לכאוריות אלו ,הרי ˘ÚÈÙ˘‰Ï Â˙ÏÂÎÈÂ ,ÏÚÙÓ· ['‡ Ï‰ Ó] Ï˘ Â„È˜Ù˙ ¯Â‡Ï
ÔÂÈÒÈ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÏÂÏÚ ...˙ÂÈÙÒÎ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂË Ô˙Ó ,['‡ ˜ÂÂ˘Ó] ÌÚ ÏÚÙÓ‰ ÈÒÁÈ ÏÚ
˘˘˘Á· ¯·Â„Ó ‰Ê ·Ï˘·˘ ÔÈÈˆÏ ÈÁ¯Î‰ ,·Â˘ ...['‡ Ï‰ Ó] ˙‡ „Á˘Ï ['‡ ˜ÂÂ˘Ó] Ï
· ...ÍÈ¯Ù‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰ˆÓÓ ‰¯È˜Á˘ ,„·Ïלמפעל ,מחד ,אי את הכלי לערו חקירות
ממצות של חשדות פליליי  ,ומאיד ÏÚÙÓ‰ Ï˘ „·ÂÚ È·‚Ï ÌÈÏÈÏÙ· „˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó Ì‡ ,
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰‡¯ ,ÏÚÙÓ‰ ¯Â·ÚÂ ÏÚÙÓ· Ì˙„Â·ÚÏ ¯˘˜‰· ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â Â
 .‰¯Ë˘Ó‰ ˙˜È„·Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ïאחרת עלול להיווצר רוש לפיו המפעל נמנע
מלבדוק חשדות בפלילי כנגד עובדיו ונותני השירותי שלו ,ומנסה לטשטש את הדברי
ולכסות על עובדיו ונותני השירותי שלו .במקרה דנ  ,בו מעורבי ג גורמי נוספי כמו
המתלונ  ,העשויי לרצות להפי 1ולפרס את הפרשה בעצמ  ,המידע עלול במילא להגיע
למשטרה ...סיכומו של דבר˙¯·Ú‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ‰¯Ë˘ÓÏ ÁÂÂÈ„Ó ÒÂ Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰‡¯ ,
 .‰ÏÂÙÈËÏ ‡˘Â ‰למותר לציי כי אי בהעברת הנושא לטיפול משטרתי משו נקיטת עמדה
מצד המפעל כי בוצעו בהכרח עבירות פליליות ,אלא רק הבנה כי קיי חשד בעניי  ,וכי
לפיכ ˙˜È„·Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ‰˜È„·Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÏÚÙÓ‰ ˙·ÂÁÓ
) "‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â„˘Áההדגשות אינ במקור(.
ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï ,ÔÂÒÏ ˆÎ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ,¯"ÂÈ‰Â ,˜È ËÂÒ ÏÂ‡˘ ¯Ó ,Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰¯Ë˘Ó‰ ˙˜È„·Ï ‰˘¯Ù‰ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡ÏÂ È ÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÙ
Ì‡ ˜„· ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,‰˙ˆÂÓ ‡Ï ‰˘¯Ù‰ ˙˜È„·˘ Û‡Â ,ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏ
‚¯'‡ Ï‰ Ó ˙‡ˆÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÂËÈÏÁ‰ - ÏÚÙÓÏ ˜Ê Ì
.‰ËÏÁ‰Ï ¯·Ò‰ Ô‰·Â ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ ‡Ï .˙Ó„˜ÂÓ ‰ÈÒ ÙÏ
__________________
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יוע -זה ,המתמחה בי היתר בדי הפלילי ,מספק למפעל זה שני רבות שירותי משפטיי במגוו
תחומי .
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השותפי להחלטה מסרו למשרד מבקר המדינה כמה הסברי לקבלתה:
)א( המנכ"ל הסביר למשרד מבקר המדינה באפריל וביוני  2006כי חוות דעתו של היוע1
המשפטי החיצוני לא הייתה מקובלת עליו .הוא חשש כי דיווח למשטרה יגרו לפרסו הפרשה
בציבור ולנזק תדמיתי למפעל .כמו כ  ,לטענתו ,מנהל א' היה נתו באותה העת במצוקה אישית
קשה והוא לא רצה לגרו לו קושי נוס %הכרו בחקירת משטרה .מטעמי אלה ,לדברי המנכ"ל,
החליטו הוא והיו"ר שמנהל א' יפרוש פרישה מוקדמת ובכ תסתיי הפרשה .המנכ"ל ציי כי פנה
למנהל א' והציע לו לפרוש ,ולא הוא ידווח על הפרשה למשטרה ,ומנהל א' הסכי  .לדברי
המנכ"ל ,הוא ביקש חוות דעת נוספת בנושא מיועצת משפטית חיצונית אחרת של המפעל ,המתמחה
בדיני עבודה )להל היועמ"ש החיצונית( ,וזו קבעה כי המפעל אינו חייב להעביר את הפרשה
לטיפול המשטרה.
משרד מבקר המדינה לא מצא בביקורתו וג לא קיבל מהמפעל אסמכתה לחוות דעת כזאת .יתרה
מזו ,ההסברי שנתנו המפעל ,המנכ"ל והיו"ר בתשובת למשרד מבקר המדינה מינואר ) 2007להל
תשובת המפעל( והיועמ"ש החיצונית בתשובתה מדצמבר  ,2006בעניי חוות הדעת ,לא תאמו
במלוא ולא היו ברורי  .לפיכ  ,ג לפיה לא נית לדעת א היועמ"ש החיצונית התבקשה לחוות
את דעתה לגבי ההיבטי הפליליי של הפרשה ,וא כ כיצד ייעצה למפעל לפעול.
)ב( מזכיר המפעל הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2006כי שיקול נוס %לאי העברת
הפרשה למשטרה היה שמנהל א' היה אמור לשמש כעד לטובת המפעל בכמה תיקי המתנהלי
בבית משפט .היו"ר מסר למשרד מבקר המדינה בהמש אותו החודש כי אינו זוכר שעניי העדות
הועלה בפורו כלשהו בנוכחותו כשיקול לדר טיפול המפעל בפרשה.
מדברי מזכיר המפעל והיו"ר לא נית ללמוד מה מידת חשיבות של עדויות מנהל א' למפעל ,והא
נבחנה האפשרות להשיג עדויות דומות מאחרי  ,דבר שהיה ראוי לעשותו נוכח החשדות הפליליי
המיוחסי למנהל א' .מכל מקו  ,לדעת משרד מבקר המדינה ,הכריכה בי מת העדויות לבי
ההחלטה א להעביר את הפרשה לחקירת המשטרה היא פסולה .יש בה כדי ליצור חשש ,ולו
למראית עי  ,לגבי מהימנות העדויות .העובדה שבמסגרת הסכ הפרישה ע מנהל א' נת לו המפעל
הטבות כספיות חריגות )ראו להל ( מעצימה את החשש האמור.
)ג( היו"ר הבהיר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2006כי לאחר קבלת דוח הבדיקה ,עמדתו
הנחרצת הייתה כי יש להעביר את הפרשה לחקירת משטרה .אול הוא שינה את עמדתו משו
שהמנכ"ל הביע חשש שפרסו הפרשה יגרו נזק תדמיתי למפעל ,הבהיר לו שוועד העובדי של
המפעל מתנגד לפיטורי מנהל א' וטע כי היועמ"ש החיצונית קבעה שהמפעל אינו חייב לפנות
למשטרה .היו"ר הדגיש כי בטר שינה עמדתו ,הוא ביקש מהמנכ"ל לבדוק א נגר למפעל נזק
ממעשי מנהל א' או משווק א' ,והמנכ"ל השיב לו כעבור זמ מה כי בדיקה בנושא העלתה שהמפעל
לא ניזוק.
Ì¯‚ ‡Ï˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ Ï Ì‚ Ï"Î Ó‰ ¯ÒÓ 2006 Ò¯Ó· ‰˘È‚Ù· ÈÎ ,ÔÈÂˆÈ
.‰˙˘Ú ÔÎ‡ ‡˘Â · ‰˜È„· ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È·· .˜Ê ÏÚÙÓÏ
)ד( בתשובת המפעל מינואר  2007הודגש כי החוק אינו מחייב להודיע למשטרה על חשדות
לביצוע מעשה פלילי ,ולכ יכלו היו"ר והמנכ"ל להחליט שלא להתלונ על הפרשה במשטרה.
בתשובה פורטו ההסברי המוזכרי לעיל ,ובעיקר הודגש כי בבסיס ההחלטה עמד כשיקול על
רצונ של היו"ר והמנכ"ל למנוע את פרסו הפרשה בציבור מאחר שהפרסו עלול לגרו נזק
תדמיתי גדול ולפגוע בהכנסות המפעל וכפועל יוצא מכ להקטי את הסכומי המוקצי למטרות
ציבוריות .בתשובה ג ניתנו כמה הסברי חדשי  .בי היתר נטע לראשונה כי ההחלטה התבססה
על "עצה משפטית קודמת שניתנה למפעל עצמו ,על ידי ]בכירה לשעבר במשרד המשפטי [ ,מספר
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חודשי קוד  ,בעניי של עובדת ‡ ,˙¯Áובה נקבע כי מפעל הפיס ‡"‰¯Ë˘ÓÏ ˙Â ÙÏ ·ÈÂÁÓ Â È
)ההדגשות במקור(.
ÏÚ ‰¯Ë˘Ó· Ô ÂÏ˙‰Ï ˙˘¯ÂÙÓ ‰·ÂÁ ‰Ú·˜ ‡Ï ˜ÂÁ·˘ Ì‚‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÙÏÎ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ ¯Â‡Ï ,ÈÏÈÏÙ ‰˘ÚÓ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â„˘Á
‰È‰ ,‰„Â·ÚÏ ¯Â˘˜‰ „ÁÂ˘Ï ˘˘Á· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ ,ÔÈÈ Ú‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ ÏÂ ,ÏÚÙÓ‰Â ¯Â·Èˆ‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁÏ Ì‡˙‰· ,‰¯Ë˘Ó ˙¯È˜ÁÏ ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ì‰ÈÏÚ
˙Â„˘Á‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ˙Â‡„Â ˙„ÈÓ· ÍÈ¯Ù‰Ï Â‡ ˘˘‡Ï Ô˙È ‰È‰ ÂÊ Í¯„· ˜¯ .È ÂˆÈÁ‰
.Ì‰· ‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ÚÂ·˜ÏÂ ,'‡ ˜ÂÂ˘ÓÂ '‡ Ï‰ Ó ÈÙÏÎ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ„·Î‰
ÂÈÙÏÂ ,ÂÈ ÎÂÒÂ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ Â¯È·Ú‰ Ì‚ ,ÔÎ Â˘Ú ‡Ï˘Ó
ÔÈ„‰Â ‰˜È„·‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÈÏ· ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ˙ÂÈ˘¯Ù ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ÌÈÈÒÏ ÛÈ„ÚÓ ÏÚÙÓ‰
‡Ï ‰˘¯Ù‰˘ „·Ï·Â ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ‰˘È¯Ù È‡ ˙ „Â˘ÁÏ ˜È ÚÓ ÂÏÈÙ‡Â „Â˘Á‰ ÌÚ
˙˙.¯Â·Èˆ· ÌÒ¯Ù
‰˘¯Ù‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‡Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ È·‚Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â ˙È ˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯·Ò‰‰
¯˘‡· ˙Â˜ÙÒ ÌÈÏÚÓ ,‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ „ÂÚÈ˙‰ ¯„ÚÈ‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÂÙÈËÏ
ÌÏÂ‰ ÍÈÏ‰˙· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰˘ ˘˘ÁÂ ‰˘¯Ù· ÏÂÙÈË· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â„·ÂÚÏ
˘·.ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ‡ÂÏÓ ÂÏ˜˘ Â
˙ Â È Ù Ò Î ‰ Â È ˙ Â ‡ ˆ Â ˙ Ï Ú Ú È Ù ˘ ‰ Ï ‰ Ó ‰ ˘ ˙ Â ¯ ˘ Ù ‡ ‰ ˙ ˜ È „ · - È ‡ .3
˘  : ˜ Â Â ˘ Ó ‰ Ïלמפעל יש תכנית תמריצי למשווקי  ,שבה נקבעי בכל שנה יעדי המכירות
של כל משווק והעמלות והפרסי שיקבל א יעמוד בה  .בי היתר ,באמצעות שינוי יעדי המכירות
של המשווקי נית להשפיע על תוצאותיה הכספיות .לש הכנת תכניות התמריצי השנתיות
למשווקי נעזר המפעל בחברה חיצונית )להל החברה החיצונית( .טיוטות תכניות התמריצי
מגיעות לאישור סמנכ"ל השיווק של המפעל והמנכ"ל.
בדוח הבדיקה ובחוות הדעת של היוע 1המשפטי החיצוני נקבע כאמור כי ביכולתו של מנהל א'
להשפיע על תוצאותיו הכספיות של משווק א' ועל יחסיו ע המפעל ,אול לא צוינו הדרכי שבה
יכולה השפעה זו להיעשות.
··¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï '‡ Ï‰ Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ È ÙÏ Ï"Î Ó‰ ÔÚË 2006 È ÂÈ
·ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡Â .‰ ˘ ÌÂ˘· ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰
ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙È Î˙ ˙ËÂÈË ˙ Î‰· ÏÚÙÓ‰ ÌÚËÓ „ÈÁÈ‰ ·¯ÂÚÓ‰ ‰È‰ '‡ Ï‰ Ó
‰˘È‚‰ ‰¯·Á‰˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ Û‡ ÏÚÙÓÏ ˙È ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰ ¯"ÂÈ ·˙ÎÓÓ .2006 ˙ ˘Ï
‡˙ ‰ËÂÈË· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÌÈ˜ÂÂ˘ÓÏ Ï‰ Ó‰ ¯˘ÙÈ‡ ,'‡ Ï‰ ÓÏ ‰ËÂÈË‰
˙ Î‰· ÏÚÙÓ‰ ÌÚËÓ ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ ÈÓ ˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· ‚‰ ˘ ÈÙÎ ‡Ï˘ ,ÌÈÈÂ È˘ ‰· ‰˘ÚÂ
.ÌÈ˜ÂÂ˘ÓÏ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÂËÂÈË
באוגוסט  ,2006בעקבות הערות משרד מבקר המדינה ,סמנכ"ל השיווק של המפעל שאישר את
טיוטת התכנית עשה לבקשת המנכ"ל בדיקה מסוימת לגבי היעדי שבטיוטה .בהמש החודש
מסר הסמנכ"ל ליו"ר את ממצאי בדיקתו וקבע כי למיטב הבנתו טיוטת התכנית הייתה סבירה,
ולמיטב ידיעתו מנהל א' פעל בנושא זה בצורה מקצועית ולא ניסה להשפיע על יעדיו של משווק א'.
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Ï˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙È Î˙· '‡ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„·˘ Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï
ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘Â 2006 ˙ ˘Ï ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰
˙˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ˜„· ‡Ï ÏÚÙÓ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡ .'‡ ˜ÂÂ˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ
‡.'‡ ˜ÂÂ˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· Â‡ ÂÊ Í¯„· ÚÈÙ˘‰ '‡ Ï‰ Ó Ì
בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה ,ביקש המנכ"ל ביולי  2006ממבקר הפני ומהיוע1
הביטחוני לבצע בדיקה מעמיקה של הקשרי בי משווק א' למנהל א' ,ובכלל זה לבדוק א מנהל
א' נת למשווק א' דבר מה בתמורה לטובות ההנאה שקיבל ממנו לכאורה והא נגר למפעל נזק
בשל מעשיה  .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006מסר מבקר הפני כי הבדיקה
נמצאת בעיצומה.
ËÏÁÂ‰ Ì¯Ë· È‡„ÂÂ·Â ‰˘¯Ù‰ ˙˜È„· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· „ÂÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï‡˘‰ ˙Â·¯Ï ,‰ÈË·È‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˜Â„·Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ „ˆÈÎ
Ì‡‰Â ,‰¯Â‡ÎÏ Â ÓÓ Ï·È˜˘ ‰‡ ‰ ˙Â·ÂËÏ ‰¯ÂÓ˙· '‡ ˜ÂÂ˘ÓÏ ‰Ó ¯·„ Ô˙ '‡ Ï‰ Ó Ì‡‰
·ÔÈÂˆ ‰˜È„·‰ ÁÂ„·˘ ÌÂ˘Ó „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê .ÏÚÙÓ‰ ÏÚ Â‰˘ÏÎ ÔÙÂ‡· ÂÚÈÙ˘‰ Ì‰È˘ÚÓ
·ÈÒÁÈÓ ˜˙Â Ó· ÌÈÈ˜˙‰Ï" ÂÏÎÈ ‡Ï ‰Ï‡ È ˘ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ÈÎ ˙Â‡„Â Ï˘ ‰·¯ ‰„ÈÓ
ÏÚ ˜Â„·Â ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì‰È È· "ÌÈÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰
Ï·˜Ï ¯"ÂÈ‰Â Ï"Î Ó‰ ÂÏÎÈ ‡Ï ,ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÌÈÈ ˘‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙„ÈÓ
.‰˘¯Ù‰ ÌÂÈÒ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰
בתשובתו מדצמבר  2006למשרד מבקר המדינה הכחיש מנהל א' מכול וכול את החשדות המיוחסי
לו .הוא טע כי בכל שנות עבודתו במפעל הוא פעל בהגינות ,במסירות ובטוהר מידות ,כי לא קיבל
כל טובת הנאה ממשווק א' ,כי כל פעולותיו ע המשווק נעשו בתו לב וללא כוונה לרווח אישי,
וכי פעולותיו לא יכלו להשפיע על תוצאותיו הכספיות של המשווק .הוא א %הכחיש כי היה מעורב
בהכנת תכנית התמריצי של המשווקי לשנת  ,2006וטע כי בכל שנות עבודתו ניהל רק את תכניות
התמריצי של הזכייני  .53הוא הוסי ,%כי מאחר שלא קיבל מהמפעל את דוח הבדיקה הוא אינו יכול
להגיב באופ מפורט על ממצאיו .ע זאת ציי בתשובתו כי ג בפני המפעל הוא הכחיש את
החשדות ,ולאחר פגישה ע המנכ"ל והיוע 1המשפטי החיצוני בינואר  2006הוא א %הודיע למפעל
בכתב כי הוא מסכי לצאת לחופשה של  30יו  ,א יחליט המפעל להעביר את הפרשה לחקירת
המשטרה ,והביע את ביטחונו שחקירה משטרתית תטהר אותו מכל חשד .אול לדבריו ,בסופו של
דבר החליט המפעל להציע לו לפרוש לפנסיה מוקדמת ,ולאחר שקילת הדברי  ,ובכלל זה עגמת
הנפש הצפויה וענייני אישיי נוספי  ,הוא החליט להיענות להצעה ולהימנע ממאבק על מקו
עבודתו.
ג משווק א' ,בתשובתו מדצמבר  2006למשרד מבקר המדינה ,הכחיש את כל החשדות המיוחסי
לו .הוא טע כי לא נת טובת הנאה כלשהי למנהל א' ולא קיבל ממנו שו טובת הנאה ,וכי למיטב
ידיעתו מנהל א' לא היה יכול כלל להשפיע על תוצאותיו הכספיות ועל פעילותו כמשווק .הוא
הדגיש ,כי בכל שנות פעילותו במפעל הוא מילא את תפקידו כהלכה ולטובת המפעל ועמד בכל
דרישותיו בהצלחה רבה ובעמל רב ,ללא מעורבות של מנהל א' או קשר אליו .לדבריו ,חר %פניותיו
למפעל ,הוא לא קיבל את תוצאות בדיקת הנושא ,ולכ סבר שהחשדות כלפיו הופרכו .הוא הדגיש
כי הוא מוכ להעמיד את כל פעולותיו לבדיקה ,לרבות חקירת המשטרה או משפט.
__________________

53

בתכנית התמריצי של הזכייני נקבעי יעדי המכירות של כל זכיי והעמלות והפרסי שיקבל א
יעמוד בה .
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„¯˘Ó ‡È·‰ ,ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ì‰· ‰È‰˘ ˘˘Á‰Â ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˘ÚÓÏ „˘Á‰ ÁÎÂ Ï
‰ È„Ó‰ ËÈÏ˜¯ÙÏ ‰ ˘Ó‰ .‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
)„˘Á ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Ì‰· ˘È˘ ¯·Ò ,‡˘Â · ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ÔÁ·˘ ,(ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ ÈÈ Ú
˙Ú· .‡˘Â · ‰¯Ë˘Ó ˙¯È˜Á ÏÚ ‰¯Â‰ ÔÎ ÏÚÂ „ÁÂ˘ ‚ÂÒÓ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯È·Ú Ï˘ ÔÚÂˆÈ·Ï
.‰¯Ë˘Ó‰ ˙¯È˜Á ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„ Ï˘ ˘Â·È‚‰ ÌÂÈÒ
) : ' ‡ Ï ‰ Ó Ï ˘ ‰ ˘ È ¯ Ù ‰ È ¯ „ Ò ‰ .4א( במאי  2004החיל ,כאמור ,שר האוצר את
סעיפי 29 29ב לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ) 1985להל חוק יסודות התקציב( ,על המפעל.
עקב כ  ,בי היתר ,חלק מתנאי השכר והפרישה של עובדי המפעל הושוו לנהוג בשירות המדינה.
בפברואר מרס  2006ניהל המנכ"ל משא ומת ע מנהל א' על תנאי פרישתו .היועמ"ש החיצונית
קבעה בחוות דעת מפברואר  ,2006כי שיעור הקצבה שמנהל א' זכאי לו ,על פי הנהוג לגבי עובדי
בעלי פנסיה תקציבית בשירות המדינה ,הוא  ,31.83%וכי אי שו אפשרות לאשר לו שיעור קצבה
גבוה מכ  .כמו כ ציינה ,כי רק במקרי חריגי ביותר מאשר נציב שירות המדינה תקופת הסתגלות
של חודש עד שלושה חודשי  ,וספק רב א נית לאשר למנהל א' תקופת הסתגלות כלשהי.
הביקורת העלתה כי בהסכ הפרישה של מנהל א' ,שאותו הכינה היועמ"ש החיצונית ושנחת במרס
) 2006במהל הביקורת( ,נקבעו לו ,על א %האמור בחוות הדעת האמורה לעיל ,קצבה בשיעור 38%
ותקופת הסתגלות של חמישה חודשי  .כמו כ נדחה מועד פרישתו למאי  ,2006על חשבו ימי
חופשה צבורה ,כדי שיהיה אפשר להעלותו בדרגה לפני פרישתו .לפי הודעת המשנה לממונה על
השכר במשרד האוצר )להל הממונה על השכר( למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2006ג דבר זה
אינו מקובל בשירות המדינה.
ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ˙Â„˘Á‰ ˙‡ Ì‡ÂÏÓ· ˜„· ‡Ï ÏÚÙÓ‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘‡Â‰ ÏÚÙÓ‰Ó Â˙˘È¯Ù ÌÎÒ‰·˘ ‡Ï‡ ,‰¯Ë˘ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ÚÈ„Â‰ ‡ÏÂ '‡ Ï‰ Ó „‚ ÂÏÚÂ‰
‡˜È ÚÈ ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â‚È¯Á ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰· ‰ÎÊ Û
.¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰ '‡ Ï‰ ÓÏ
)ב( על פי סעי 29 %לחוק יסודות התקציב ,א המפעל מעוניי לתת לעובדיו הטבות כספיות
חריגות ,עליו לקבל מראש את אישור הממונה על השכר ,והסכ שנחת בלא אישורו בטל.
Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜È· ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙Â‚È¯Á ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·Ë‰ ¯ÂÓ‡Î ÏÏÂÎ‰ ,'‡ Ï‰ Ó
היו"ר הודיע למשרד מבקר המדינה כי לאחר שהוחלט שמנהל א' יפרוש פרישה מוקדמת ,הוא הורה
למנכ"ל לפעול בעניי זה על פי כללי הממונה על השכר.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי  2006מסר המנכ"ל ,בי היתר ,כי "הסכ הפרישה ]של מנהל
א'[ לא הועבר לאישורו של הממונה ]על השכר[ ,וזאת מאחר ולא ניתנו בו תנאי פרישה חריגי .
עמידת ההסכ בסטנדרטי ציבוריי ובכללי המאושרי על ידי הממונה ]על השכר[ אושרו על ידי
]היועמ"ש החיצונית ועל ידי היוע 1לענייני הסכמי עבודה של המפעל[" .במכתב מאוקטובר 2006
הסבירה היועמ"ש החיצונית כי תקופת ההסתגלות הארוכה ושיעור הקצבה המוגדל שנת המפעל
למנהל א' אושרו בעבר )בדצמבר  (2004על ידי הממונה על השכר לכמה עובדי שפרשו פרישה
מוקדמת מהמפעל והיו בעלי ותק כשל מנהל א'.

מפעל הפיס

957

Â‡ ¯Î˘ È‡ ˙Ï ¯Â˘È‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ô˙ ˘Ó ,ÏÚÙÓ‰ ˙Ú„Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ È·‚Ï Ì‚ ‰Ê ¯Â˘È‡ Û˜˙ ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯Ù
·˜·¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ·ÈËÈÓ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ Ì‰Ï ÚÂ·˜Ï ‰ ÂÓÓ‰Ó ÛÒÂ ¯Â˘È‡ ˙Ï
‡È‰ ÛÈÚÒ‰ ˙¯ËÓ .·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ˙ ˜Â¯Ó ÂÊ ‰„ÓÚ ,‰ È„Ó‰
·˘Á˙‰· ,‰ÙÂ‚Ï ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ‰˘˜· ÏÎ ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ï
·‰¯˜Ó ÏÎ· ,ÔÎ ÏÚ .Â˙ËÏÁ‰Ï ˙Â·Â˘Á‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â·ÈÒ ·Â ‰‚È¯ÁÏ ‰·ÈÒ· ,‰˘È¯Ù‰ ˙·ÈÒ
˘·ÌÈ‡ ˙‰ Ì‡ Ì‚ ,ÂÈ„·ÂÚÓ ÈÓÏ ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯Ù Â‡ ¯Î˘ È‡ ˙ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ˘˜·Ó Â
·Â˘Á ¯·„‰ .ÍÎÏ „ÁÂÈÓ ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï ÂÈÏÚ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯·Ú· Â¯˘Â‡ ÌÈ‚È¯Á‰
·¯˘Ù‡ ÔÎ˘ ,ÌÈÏÈÏÙÏ „˘Á Ï˘· ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù ˘¯ÂÙ‰ „·ÂÚ· ¯·Â„Ó˘Î „ÁÂÈÓ
˘ ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘È Â˙˘È¯Ù ˙Â·ÈÒ
·¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙·Â‚˙ ˙‡ Ï·˜Ï ‰È‰ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,29 ÛÈÚÒ Ï˘ ˙Â ˘¯ÙÏ Ú‚Â ‰ ÔÈÈ Ú
.'‡ Ï‰ Ó ÌÚ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á Ì¯Ë· ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙Â ˘¯Ù ÏÚ
בתשובה לשאלת משרד מבקר המדינה הבהיר המשנה לממונה על השכר באוקטובר  2006כדלהל :
"אישור תנאי הפרישה לפורשי מפעל הפיס ]מדצמבר  [2004נועד עבור קבוצה ספציפית  ‰¯Â‚Òשל
עובדי אשר פרטיה הוצגו בפנינו ...ולא נית להחיל תנאי אלה ללא אישור הממונה על השכר
על עובדי אחרי במפעל הפיס ...אישרנו את תנאי הפרישה על פי ¯˘ ,˙ÈÓ˘ ‰ÓÈכאשר הובטח לנו
כי בעתיד כל פורש בפרישה מוקדמת ממפעל הפיס יפרוש על פי תנאי אשר יאושרו על ידנו
מראש .רצ"ב מכתבנו בנושא ]למפעל מיולי  ...[2005יצוי כי נסיבות סיו העבודה הינ רלוונטיות
לקביעת תנאי הפרישה המאושרי על ידנו" )ההדגשות במקור(.
בתשובת המפעל מינואר  2007למשרד מבקר המדינה ,עמד המפעל על דעתו כי נהג כשורה וטע
שלכל היותר נית לומר "שזהו נושא שיתכנו לגביו חילוקי דעות משפטיי  ,ולמפעל היה בסיס סביר
לעמדתו .ג א יונח  ‰ ÂÎ ‡È‰˘ ÌÈ¯Â·Ò Â È‡˘ ‰Á ‰כי המפעל טעה כא  ,הרי זו במובהק
טעות שנעשתה בתו לב ושהיא סבירה ביותר בנסיבות העניי " )ההדגשה במקור(.
Ì˙Á˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰Ï ˘¯„È‰Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÔÈÈ Ú· ÏÙËÏÂ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,'‡ Ï‰ Ó ÌÚ ÏÚÙÓ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006מסר הממונה על השכר כי יטפל בנושא כאמור
בהמלצת משרד מבקר המדינה וכמתחייב מתוק %תפקידו.
ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ ÂÓÈÈ˜˘ ‰˘È‚Ù· :Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ Ï Á Â Â È „ ‰ .5
‰· ÌÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ÏÚÂ ‰˘¯Ù‰ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ¯"ÂÈ‰Â Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 2006 È ÂÈ· Ï"Î Ó‰
.ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
)א( המנכ"ל הסביר למשרד מבקר המדינה ביוני ובאוגוסט  ,2006כי בהסכ של המפעל ע
משווק א' ,נקבע שהמפעל יכול לבטל את ההסכ ללא נימוק בסו %שנת  ,2006ולש כ עליו
לשלוח לו הודעת ביטול לא יאוחר מסו %אוקטובר  .2006המנכ"ל טע כי חשש שא ייוודע
למשווק א' לפני משלוח הודעת הביטול על הכוונה לבטל את ההסכ עמו ,הוא יפנה לבית משפט
ויקבל צו מניעה נגד ביטול ההסכ ואז ייווצר מצב לא רצוי שבו משווק עובד על פי צו מניעה.
מסיבה זו ,לדברי המנכ"ל ,הוא והיו"ר סיכמו כי ימסרו לדירקטוריו דיווח בנושא רק לאחר משלוח
הודעת הביטול למשווק א' ,באוקטובר .2006
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נמצא כי כבר באוגוסט  2006דיווח מבקר הפני לוועדת הביקורת של דירקטוריו המפעל על עיקרי
ממצאיו הנוגעי למנהל א' ולמשווק א' ,ודוח הבדיקה המלא צור %לפרוטוקול הישיבה .באותה
הישיבה השתתפו היו"ר והמנכ"ל באופ פעיל .פרוטוקול ישיבה זו של ועדת הביקורת אושר
בישיבת דירקטוריו המפעל באוקטובר  ,2006שבה הודיע המנכ"ל כי "בכוונת המפעל לבטל את
המש ההתקשרות ע ]משווק א'[ בעקבות אי סדרי שהתגלו בי משווק זה לעובד ]המפעל[".
)ב( באוגוסט  2006טע היו"ר בפני משרד מבקר המדינה טיעו שונה מזה שהעלה המנכ"ל
בשמו .לטענת היו"ר ,הוא לא דיווח לדירקטוריו על הפרשה על מנת שהיא לא תודל %ותתפרס
בציבור .היו"ר הסביר כי לאחר שהמנכ"ל מסר לו שהיועמ"ש החיצונית קבעה שהמפעל אינו חייב
להודיע למשטרה על הפרשה ,הוא סבר שאי מדובר בעניי פלילי אלא רק בהפרה של נהלי
ובפגיעה בטוהר המידות ,וכאמור ,הבי מהמנכ"ל שהמפעל לא ניזוק בגלל הפרשה .על כ  ,לטענתו,
ראה בטיפול בפרשה ,לרבות ההחלטה שמנהל א' יפרוש לפנסיה מוקדמת ,עניי ניהולי שוט %שאינו
מצרי דיווח לדירקטוריו או אישור שלו.
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂ„Ï Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯˜Ó·Â ‰· ÈÂ‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï Ì˙Â‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰˘¯Ù· ÌÏÂÙÈË ÏÚ
„.˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÓÂ
 : ' ‡ ˜ Â Â ˘ Ó Ì Ú ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰ ˙ ˜ Ò Ù ‰ .6הביקורת העלתה כי בחוות דעת מפברואר
 2006בח היוע 1המשפטי החיצוני ,לבקשת היו"ר והמנכ"ל ,את האפשרויות להפסקת ההתקשרות
ע משווק א' .ראשית ציי כי תקופת ההסכ ע המשווק היא לחמש שני ומורכבת משנתיי ע
אפשרות להאריכה בשלוש שני החל בסו %יולי  .2006לפיכ יוכל המפעל להפסיק את ההתקשרות
ע המשווק כבר בסו %יולי  .2006היוע 1המלי 1כי א יבחר המפעל באפשרות זו ,הוא יודיע על כ
למשווק א' לא יאוחר מסו %מאי  .2006האפשרות השנייה שהעלה היוע 1היא כפי שהסביר המנכ"ל
לעיל ,להפסיק את ההתקשרות בסו %שנת  .2006האפשרות השלישית והאחרונה שהעלה היא
הפסקת עבודת המשווק א תיפתח חקירה משטרתית בעניינו .היוע 1המשפטי ציי כי בהסכ נקבע
שלמשווק לא תהיה עילת תביעה או טענה כלפי המפעל בשל נקיטת האפשרות הראשונה או
השנייה ,אול לא מ הנמנע שהוא יפנה בכל זאת לבית המשפט כדי למנוע את הפסקת ההתקשרות
עמו א %א יפעל המפעל על פי אחת משתי אפשרויות אלה .היוע 1לא קבע בחוות דעתו לגבי איזו
משתי האפשרויות הסיכוי שיוגש צו מניעה הוא קט יותר .כאמור ,עוד באמצע מרס  2006חתמו
היו"ר והמנכ"ל על הסכ הפרישה של מנהל א'.
˙˜ÒÙ‰ ÏÚ '‡ ˜ÂÂ˘ÓÏ ÂÚÈ„Â‰ ‡Ï Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ
ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡Â ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÂÎÈ¯‡‰ ‡Ï‡ ,2006 È‡Ó· ¯·Î ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÍÎ Ï˘· ‰Á„ Ì‚ ‡Â‰ Ï"Î Ó‰ ˙ ÚËÏÂ ,2006 ¯·Óˆ„ „Ú ÏÚÙÓ‰ ÌÚ „Â·ÚÏÂ
.ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· ·Â˘Á‰
 : Ì È Î Ó Ò Ó ˙ Ï · ˜ .7משרד מבקר המדינה נתקל בקשיי רבי בעת שביקש מהמפעל מידע
ומסמכי הנוגעי לפרשה המתוארת לעיל :לפי כללי מינהל תקי  ,יש לשמור את כל המסמכי
הנוגעי לעובדי המפעל ולסוכניו בתיקיה האישיי  ,כדי לאפשר בקרה פנימית וחיצונית על
פעילות ועל הטיפול בה  .אול בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה לא נמצא בתיקי האישיי
של מנהל א' ומשווק א' ובתיקי אחרי של המפעל ,שו מסמ הקשור בפרשה .לעומת זאת ,חלק
מהמסמכי נשמרו אישית בידי המנכ"ל .בתחילת הביקורת סירב המנכ"ל למסור למשרד מבקר
המדינה מסמכי אלה ,ורק לאחר שמשרד מבקר המדינה עמד בתוק %על קבלת מסר המנכ"ל את
חלק  ,ולא דיווח כי יש במפעל מסמכי נוספי  .משגילה משרד מבקר המדינה כי יש מסמכי
נוספי  ,וחזר ודרש באופ נחר 1כמה פעמי לקבל  ,מסר המנכ"ל את יתר החומר.
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ÚÂ ÓÏÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÓ ÌÈÎÓÒÓ ¯È˙Ò‰Ï ,˜È ËÂÒ ÏÂ‡˘ ¯Ó ,Ï"Î Ó‰ ˙Â ÂÈÒÈ
·‰¯ÂÓÁ ÂÊ ˙Â‚‰ ˙‰ .˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡Â ÌÈÏÂÒÙ ‡˘Â · ˙¯Â˜È
·ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · .ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÏ ˙˙Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰˘ ‰Ó‚Â„‰Â ¯ÈÎ·‰ Â„ÓÚÓ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÈÓ˘¯‰ ÂÈ˜È˙· „Ú˙Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÂÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰
.ÂÊ ‰·ÂÁ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ,ÌÈ˘È‚¯ ÌÈ‡˘Â Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ Ì‚ ,ÂÈ ÎÂÒÏÂ ÂÈ„·ÂÚÏ

ביטוח זכייני
לפי ההסכ של המפעל ע המשווקי  ,על המשווקי לבטח את הכספי שברשות הזכייני ואת
כרטיסי "חיש גד" הפעילי ) 54להל ביטוח הכספי ( .המפעל מתיר למשווקי לגבות מהזכייני
עד  75%מעלות ביטוח זה.
בחודשי נובמבר דצמבר  2004נשלחו למרבית זכייני המפעל מכתבי אנונימיי  ,שבה נטע כי
המשווקי גבו מהזכייני בעבור ביטוח הכספי תשלומי הגדולי במאות אלפי שקלי מהמותר
לה .
להל עיקרי הממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה לגבי הבדיקות שעשה המפעל בעניי מכתבי
אלה וטיפולו בתוצאותיה :
חשד להדלפת קוב הזכייני על ידי עובדת המפעל
במחשבי המפעל יש מאגר מידע )להל מאגר( ובו ,בי היתר ,נתוני אישיי ועסקיי על זכייני
המפעל ,לרבות שמותיה  ,מספרי תעודות הזהות שלה  ,כתובותיה ומספרי הטלפו שלה
ונתוני על המכירות שביצעו ועל העמלות שקיבלו )להל קוב 1הזכייני (.
המאגר רשו לפי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א  ,1981אצל רש מאגרי המידע במשרד המשפטי .
משמעות הדבר היא ,בי היתר ,כי אסור לאד להשתמש במידע מהמאגר שהגיע אליו בתפקידו
כעובד אלא לצור ביצוע עבודתו .הפרה של איסורי אלה היא עבירה פלילית שדינה מאסר .ג
ההסכ הקיבוצי של המפעל ונהליו מחייבי את עובדיו לשמור על סודות המפעל ,ובכלל מידע
הכלול במאגרי מידע ,ולא לגלות לאחר .בשל טבעו הרגיש והסודי של המאגר ,רק למספר מצומצ
של עובדי במפעל ניתנה הרשאה המאפשרת לה לפתוח אותו ולקבל מידע מתוכו ,הכול לצורכי
עבודה בלבד.
הדלפת מידע מהמאגר יש בה כדי לפגוע באינטרס של הציבור ,המייחס חשיבות רבה להגנה על
הפרטיות ,והיא א %עלולה לפגוע בפעילות המפעל )בי היתר המידע עלול להגיע לגור שישתמש
בו נגד המפעל ולחשו %אותו לתביעות בגי פגיעה בפרטיות( .לפיכ על המפעל לדאוג כי רק
למורשי לכ תהיה גישה למאגר ולהרתיע את עובדי המפעל מהדלפת מידע ממנו.
 : ‰ Ù Ï „ ‰ Ï „ ˘ Á ˙ ˜ È „ · .1בעקבות משלוח המכתבי האנונימיי  ,עלה במפעל החשש
כי מי מעובדיו הדלי %נתוני מקוב 1הזכייני שבמאגר לגור חיצוני ,וזה השתמש בה למשלוח
המכתבי  .משו כ הורה המנכ"ל לקצי הביטחו של המפעל )להל הקב"ט( וליוע 1הביטחוני
לחקור את הנושא.
__________________

54

כרטיסי "חיש גד" חסרי ער כספי קוד מכירת  .לצור הפיכת לבעלי ער כספי ומכירת  ,חייב
הזכיי להקיש סיסמה סודית במסו .שבתחנת המכירה.

דוח שנתי 57ב

960

בינואר  ,2005לאחר חקירה מקיפה ,קיבל המנכ"ל דוח ביניי על ממצאי החקירה )להל דוח
הביניי ( .בדוח זה הועלה החשד כי אחת מעובדות המפעל )להל העובדת( הדליפה מידע מקוב1
הזכייני לגור חיצוני .בדוח פורטו הממצאי שעליה מבוסס החשד ונמסר כי העובדת מכחישה
בכל תוק %חשד זה .בדוח צוי כי אגב החקירה נמצא ג כי העובדת השתמשה בכתובת הדואר
האלקטרוני )להל דוא"ל( שלה במפעל להפצת חומר פורנוגרפי בהיק %גדול.
בסיו דוח הביניי ניתנו המלצות בעניי הדרכי האפשריות להמש הטיפול בהדלפה .בי היתר
צוי כי נית לשקול לפטר את העובדת מאחר שלנוכח ממצאי החקירה אי המפעל יכול לתת בה
אמו  ,או להעבירה לתפקיד זוטר יותר שאינו דורש אמינות גדולה ,משו שהנושאי שבטיפול
האג %שבו היא עובדת ה רגישי ביותר ,ולחלופי להמשי את החקירה בדרכי שפורטו בדוח.
¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó (‡) : ‰ ˜ È „ · ‰ È ‡ ˆ Ó Ó · Ï Â Ù È Ë ‰ .2
˜·‰ÙÏ„‰‰ ˙¯È˜ÁÂ ˙„·ÂÚ‰ ÈÙÏÎ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ÏÚÙÓ‰ Ë˜ ‡Ï ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ ˙Ï
.ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡ ÌÈ¯È‰·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ÏÚÙÓ· Â‡ˆÓ ‡Ï .‰˜ÒÙÂ‰
באפריל ובאוגוסט  2006מסר היוע 1הביטחוני וביוני  2006מסר הקב"ט למשרד מבקר המדינה ,כי
בהוראת המנכ"ל נפגשו ע היועמ"ש החיצונית ,ולבקשתה מסרו לה את מלוא חומר החקירה ,ובכ
תמה מעורבות בנושא .היוע 1הביטחוני הוסי %כי היועמ"ש אמרה בפגישה שלדעתה יש לפטר את
העובדת ,אול המנכ"ל הודיע לו אחרי כ כי בפגישה של היועמ"ש ע עור דינה של העובדת
סוכ שהיא לא תפוטר .55לדברי היוע ,1המנכ"ל הסביר לו כי העובדת ג לא תועבר מתפקידה
כמומל 1בדוח הביניי  ,מאחר ש"זה מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב" ,וכי להבא יהיה פיקוח סדיר
על עבודתה בידיעתה.
המנכ"ל מסר למשרד מבקר המדינה ביוני  2006כי מנהל אבטחת מידע בחטיבת המחשוב של
המפעל )להל מנהל אבטחת מידע( מסר לו שלכ  40 30מעובדי המפעל היו הרשאות שאפשרו
לה לקבל מידע מקוב 1הזכייני  .עוד מסר המנכ"ל ,כי לדעתו דוח הביניי לא היה חד משמעי
בקביעותיו בעניי החשדות לגבי העובדת ,על כ היה קושי לפטרה בהסתמ על הדוח .המנכ"ל
הוסי %כי היועמ"ש החיצונית אמרה לו כי "הנושא של הפצת החומר הפורנוגרפי הוא יותר חזק
מההדלפה" ,ולכ הוא הורה על המש בדיקת נושא זה בלבד .בתשובתו מינואר  2007למשרד מבקר
המדינה חזר המנכ"ל וטע כי ממצאי דוח הביניי  ,שה פרי חקירה מקיפה ,לא היו חד משמעיי
וכי העובדת עצמה ,שהיא עובדת מצוינת ,הכחישה בתוק %את החשדות.
„ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Ï˘ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ˙˙Ï Â˙¯ËÓ ‡Ï‡ ,˜ÂÒÙ ÛÂÒ ˙ ÈÁ·· Â È‡ ÂÚ·ËÓ ÌÈÈ È· ÁÂ
˘,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÎÈÙÏ .ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÂˆÏÓ‰Â Â˙·È˙Î „ÚÂÓÏ „Ú ÂÏÚÂ‰
‚Ï˘ ‰È¯ÂËÈÙÏ ‡È·‰Ï È„Î ÌÈÈ„ ÌÈÈÚÓ˘Ó-„Á Ì È‡ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ˘ Ï"Î Ó‰ ¯·Ò Ì‡ Ì
‰„È˜Ù˙ ˙Â˘È‚¯ ,‰È·‚Ï ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ˙¯ÓÂÁ ¯Â‡Ï˘ È¯‰ ,Â· ıÏÓÂÓÎ ˙„·ÂÚ‰
˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ - ÏÚÙÓ‰ Ï˘ È„ÂÒ ¯‚‡ÓÓ Ú„ÈÓ ˙ÙÏ„‰ - ¯˜Á ‰ ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘ÁÂ
„ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÓÂÈÒ· ˜¯Â ,(ÁÂ„· ıÏÓÂ‰ Ì‚˘ ÈÙÎ) ‰ÙÏ„‰‰ ˙¯È˜Á Í˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï
˙Ï·‚ÂÓ‰ ˙Â¯˘Ù‡· Ï"Î Ó‰ „˜Ó˙‰ ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ,˙‡Ê Û¯Á .˙„·ÂÚ· ‚Â‰ Ï
ÏÚ ÈÎ ‰ ˜ÒÓÏ ÚÈ‚‰˘ÓÂ ,ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ¯˙È ˙‡ Á ÊÂ ÔÈ¯ÂËÈÙ Ï˘ ‰Ú·ËÓ ˙È˙ÈÈÚ·‰Â
.‰ÙÏ„‰Ï ˙Â„˘Á· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ,‰¯ËÙÏ È˘Â˜ ‰È‰È ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÍÓÒ
__________________
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יצוי כי ממסמכי שנמסרו למשרד מבקר המדינה ,לרבות תשובת היועמ"ש החיצונית על טיוטת
ממצאי הדוח בנושא מדצמבר  ,2006עולה כי בפגישה ע עור דינה של העובדת לא נידונה כלל
חקירת ההדלפה אלא הפצת החומר הפורנוגרפי .בעניי זה ראו להל  ,עמ' .961
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בתשובתה מדצמבר  2006ובפגישה עמה באותו חודש ,טענה העובדת לפני נציגי משרד מבקר
המדינה כי אי שמ 1של אמת בחשדות שהועלו לגביה ,וכי מעול לא מסרה מידע כלשהו של
המפעל ,כולל מידע הקשור בקוב 1הזכייני  ,לגור חיצוני .עוד טענה כי המפעל לא הציג לה
סיכומי כלשה של חקירת ההדלפה ,לרבות דוח הביניי  ,וכי בסיו החקירה נמסר לה שהוחלט
שאי יסוד לחשד כלפיה וש"התיק סגור" מבחינתה .לדבריה ,המפעל ג לא מסר לה שיתקיי
פיקוח סדיר על עבודתה ,אבל אי לה כל התנגדות לפיקוח .היא ציינה כי היא עובדת אחראית
ומסורה ומעול לא מעלה באמו שנית בה במפעל ,וכי היא "מחכה ליו שבו תצא האמת לאור".
ÂÏÈ‡ ;˙„·ÂÚ‰ ÈÙÏÎ ˙Â„˘Á‰ ˙‡ ÍÈ¯ÙÓ ‰È‰ ‰ÙÏ„‰‰ ˙¯È˜Á Í˘Ó‰˘ Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï
,„˘Á ÏÎÓ ¯‰ÂËÓ ‰È‰ ‰Ó˘˘ ¯Á‡Ó ˙¯Î˘ ˙‡ˆÂÈ ‰˙ÈÈ‰ Û‡ ˙„·ÂÚ‰ ,„˘Á‰ Í¯ÙÂ‰
˙Á‡ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ ,‰˙ˆÂÓ ‡Ï ‰˜È„·‰˘ ¯Á‡Ó .‰ÙÏ„‰Ï ¯Á‡ ¯·Ò‰ ‡ˆÓ ‰È‰ Ì‚ ÈÏÂ‡Â
.˜ÙÒ· ‰ÏËÂ‰ ‰˙Â ÈÓ‡˘ ˙„·ÂÚ· ˙˘ÈÂ‡Ó ÏÚÙÓ· ˙Â˘È‚¯‰ ˙Â¯˘Ó‰
)·( Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ· ÏÁÂ‰ ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ,Ï"Î Ó‰ È¯·„Ï ,¯ÂÓ‡Î
¯·„· ÂÏ ‰ÙÂÙÎ ˙„·ÂÚ‰˘ Û‚‡‰ Ï‰ Ó ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Ï Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .‰˙ÚÈ„È· ˙„·ÂÚ‰
„¯˘ÓÏ ¯ÒÓ Û‚‡‰ Ï‰ Ó .Â· ‰ Â˙ ‡È‰ Ï"Î Ó‰ ˙ ÚËÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú ÏÚ ÂÏ Ú„Â ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
Ï"Î Ó‰ ˙ ÚË ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÙÂ˙È˘-È‡ ,‰ È„Ó‰
˘.˙„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙Ó
)‚( Â‡ ¯"ÂÈÏ Ï"Î Ó‰ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ,‡˘Â ‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ˙Â·˜Ú· ˜¯ .ÌÈ ÈÈÎÊ‰ ı·Â˜Ó ‰ÙÏ„‰‰ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
·‡ÏÚ ‰Ù ÏÚ· Ï"Î Ó‰ ÂÏ ÁÂÂÈ„ Â˙˘È¯„ ÈÙ ÏÚÂ ,‰˘¯Ù‰ ÏÚ ¯"ÂÈÏ Ú„Â ,2006 ËÒÂ‚Â
¯·ÓËÙÒ· ¯"ÂÈ‰ ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ¯Â‡Ï .‰· ÂÏÂÙÈË Í¯„ ÏÚÂ ‰ÈË¯Ù
.‰ÙÏ„‰Ï „˘Á· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÓ 2006
בדוח בדיקה מינואר  2007קבע מבקר הפני כי הצעדי שנקט המפעל לבדיקת ההדלפה היו
סבירי  ,א ציי כי היה על המפעל למצות את הבדיקה באמצעות בדיקת פוליגר %לעובדת .מבקר
הפני קבע בדוח ,כי א %שהחשדות מבוססי על ראיות לכאורה ,על המפעל לשקול לדרוש
מהעובדת לבצע בדיקה זו )שהיא הביעה נכונות לעבור( ובהתבסס על תוצאות הבדיקה להערי
מחדש אילו פעולות יש לנקוט כנגדה .מבקר הפני ציי כי המלצה זו נובעת בי היתר מהעובדה
שהעובדת מועסקת באג %האחראי לתחומי רגישי  .מבקר הפני ג המלי 1על הפעולות שעל
המפעל לנקוט על מנת למנוע הדלפות נוספות .מדוח הבדיקה האמור עולה כי ג מבקר הפני סבור
שהבדיקה לא מוצתה ושיש להשלימה.
.ÏÚÙÓ‰ Ú·˜È˘ Í¯„· ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
בתשובת המפעל מינואר  2007נמסר כי נשקלת האפשרות לעשות לעובדת ולכמה עובדי נוספי ,
שג לגביה הועלה החשד להדלפה ,חקירה פנימית נוספת העשויה לכלול בדיקת פוליגר.%
שימוש לא נאות במערכות המחשוב של המפעל
כללי המפעל ונהליו מחייבי את עובדיו לעשות שימוש נאות במערכות המחשוב של המפעל,
לרבות ברשת האינטרנט ובדוא"ל :בנוהל בנושא "אבטחת מידע נוהל למשתמשי המחשב" נאסר
על העובדי להשתמש בציוד המחשוב של המפעל באופ החורג ממסגרת התפקיד שהוגדר לה ;
ב"טופס ההתחייבות לשימוש נאות ברשת האינטרנט" מתחייבי העובדי להשתמש ברשת
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האינטרנט ובדוא"ל למטרות עבודה בלבד ,ולא לשלוח או לפרס מסר פוגעני מכל סוג שהוא;
בנוהל "שימוש באינטרנט וברשת המידע של מפעל הפיס" נקבע כי "השימוש ברשתות מידע
ותקשורת מיועד למטרות העבודה ...קבלת ושליחת דברי דואר בעל תוכ  ,אסורה לפי מדיניות סינו ,
כגו  :פורנו ...חל איסור על שליחת דואר אלקטרוני ...העלול לפגוע בכל דר אחרת במפעל הפיס";
בחוזר המנכ"ל בדבר "שימוש במערכות מחשוב אישי במפעל הפיס" נקבע כי ככלל ,מערכות
המחשוב נועדו לצורכי עבודה וקידו מטרות המפעל בלבד ,ועל כ אי לעשות בה שימוש אישי.
מטרת הכללי והנהלי האמורי למנוע את חשיפת המפעל לסיכוני שוני כדוגמת פגיעת
וירוסי  ,למנוע עומס על מערכות המחשוב ולהבטיח הקפדה על מינהל תקי ושמירה על אווירה
הולמת במקו העבודה .על כ על המפעל לדאוג כי הכללי והנהלי בנושא ייאכפו.
 .1כאמור ,אגב חקירת הדלפת המידע מקוב 1הזכייני נמצא שהעובדת השתמשה בכתובת
הדוא"ל שלה להפצת חומר פורנוגרפי )להל חומר שאינו קשור לפעילות המפעל( .על פי הנחיית
המנכ"ל ,המשי מנהל אבטחת מידע במפעל לבדוק נושא זה .בינואר  ,2005כשבועיי לאחר הגשת
דוח הביניי  ,ובמרס  2005דיווח מנהל אבטחת מידע למנכ"ל וליועמ"ש החיצונית ,על ממצאי
בדיקתו ,ולפיה חלק ניכר מתכתובת הדוא"ל של העובדת עסקה באותו החומר ,מרבית התכתובת
הייתה ע גורמי מחו 1למפעל ומקצתה בתו המפעל .מנהל אבטחת המידע ציי כי החומר כולל
סרטי "קשי " לצפייה .הוא הדגיש כי נתקל מדי פע בפע באופ זניח בחומר מהסוג האמור
במחשבי של עובדי במפעל ,אול השימוש שעשתה העובדת בדוא"ל ובמשאבי המחשוב של
המפעל לש הפצתו היה חריג באופ משמעותי מבחינת כמות החומר ותפוצתו.
) .2א( באפריל  2006מסר המנכ"ל למשרד מבקר המדינה מכתב שכתבה לו היועמ"ש
החיצונית ,באותו חודש ,ולפיו נפגשה במאי  2005ע עור דינה של העובדת ודנה עמו בדרכי
"לסיומה של הפרשה בדר הטובה ביותר למפעל הפיס ]ולעובדת[" .לטענת היועמ"ש החיצונית,
בעקבות הפגישה האמורה ופגישות ע גורמי שוני במפעל ,הוחלט לשלוח לעובדי המפעל חוזר
רענו בדבר שימוש נאות במערכות המחשוב של המפעל .לדברי היועמ"ש החיצונית ,היא שלחה
למפעל באוגוסט  2005נוסח של החוזר ובזאת הסתיי טיפולה בפרשה.
מעיו בחוזר עולה כי מדובר בחוזר רענו כללי בלבד; בחוזר צוי " :לאחרונה נתקלנו במקרי
שבה עשו עובדי במפעל הפיס שימוש הנוגד את הנהלי והכללי של ]המפעל[ לגבי שימוש
נאות ברשת האינטרנט ובדואר האלקטרוני" ,וניתנה תזכורת לגבי עיקר הנהלי והכללי בנושא,
מטרת ומשמעות הפרת .
‰Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ï"Î Ó‰Â ˙È ÂˆÈÁ‰ ˘"ÓÚÂÈ‰ Â¯ÒÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‡Ô˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ) 2006 ÏÈ¯Ù‡Ó ˙È ÂˆÈÁ‰ ˘"ÓÚÂÈ‰ ·˙ÎÓ· ˙Â¯ÎÊÂÓ‰ ˙Â˘È‚Ù· ¯Ó
¯ÊÂÁ ˙‡ˆÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘¯Ù‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÂËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó Â¯È·Ò‰ ‡ÏÂ (Â„ÚÂ˙ ‡Ï ˙Â˘È‚Ù‰
¯.„·Ï· ÔÂ Ú
)ב( באופ תמוה ,בתשובותיה מדצמבר  2006ומינואר  2007על טיוטת הממצאי בנושא העלו
היועמ"ש החיצונית והמנכ"ל טענה שלא הועלתה קוד לכ לפני משרד מבקר המדינה ,ולפיה
נוס %על ההצעה להפי 1חוזר רענו  ,הציעה היועמ"ש למנכ"ל ג להזהיר את העובדת באופ אישי
מפני המש הפצת החומר שאינו קשור לפעילות המפעל .לדברי המנכ"ל ,הוא זימ את העובדת
ללשכתו לשיחת נזיפה )להל השיחה( ,ובה הבהיר לה את נוהלי השימוש באינטרנט ובדוא"ל
במפעל והתרה בה כי א תיכשל שוב בעבירה דומה ,היא תפוטר לאלתר .בתשובותיה טענו
המנכ"ל והיועמ"ש החיצונית כי המנכ"ל דיווח ליועמ"ש על השיחה בזמ אמת.
בביקורת לא נמצאה אסמכתה לשיחה ,וכאמור ,עד דצמבר  2006דבר קיומה של השיחה ג לא
אוזכר על ידי המנכ"ל או היועמ"ש החיצונית במענה לשאלות משרד מבקר המדינה באשר לטיפול
המפעל בנושא.
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בתשובתו האמורה מינואר  2007טע המנכ"ל כי הוא הכי תרשומת של השיחה ,אול היא אינה
בנמצא ,וכי יש כא "בלא ספק תקלה מצערת ...ואי ]למנכ"ל[ הסבר מדוע אבדה" .בהקשר זה יצוי
כי במאי  2006אישר המנכ"ל כי התיק שהמפעל העביר למשרד מבקר המדינה כולל את כל
המסמכי הקשורי בפרשיות הקשורות לעובדת ,ולא טע כי חסרה תרשומת כלשהי .רק באוגוסט
 ,2006כשנה לאחר קיומה של השיחה שהמנכ"ל טע שקיי  ,הוא תיעד אותה במכתבו ליועמ"ש
החיצונית ,וזאת בעקבות בקשתו של היו"ר )בעקבות הביקורת( לדעת מדוע אי בתיק האישי של
העובדת מסמכי הנוגעי לפרשה .העתק מכתב זה תויק בתיקה האישי של העובדת.
ג בתשובתה של העובדת למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) 2006ראו להל ( ובפגישה שקיימו עמה
נציגי משרד מבקר המדינה באותו החודש ,לא אוזכרה השיחה .רק בינואר  ,2007כאשר משרד מבקר
המדינה הביא לפניה את תשובת המנכ"ל ,אישרה העובדת כי המנכ"ל זימ אותה לשיחה בנושא .ע
זאת טענה כי "שיחה זו התקיימה ]כמה ימי לפני המועד הנטע על ידי המנכ"ל[ .כמו כ  ,בשיחה זו
לא אוימתי בפיטורי כלשה היות והבהרתי כי חלקי בנדו הנו פסיבי מאחר ודואר מסוג זה נשלח
אליי ללא הסכמתי ובי היתר ע"י ]בכיר במפעל[ ...בשיחה זו אמר לי המנכ"ל כי בעוד מס' ימי
ישלח ]חוזר רענו כללי בנושא[  ÏÏÎÏהעובדי " )ההדגשה במקור(.
˙Â„·ÂÚ‰ ¯·„· ÌÈÈ˙Â‰Ó ‰Ï‡˘ È ÓÈÒ ÌÈÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÎ‡ ‰ÁÈ˘‰ Ì‡ .ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙Â‡Ò¯‚‰ ¯·„·Â ‡˘Â · ÏÚÙÓ‰ ÏÂÙÈË· ˙Â¯Â˘˜‰
¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ È ÙÏ ‰ ÎÂ˙ ˙‡Â ‰ÓÂÈ˜ ¯·„ ˙‡ ÔÈÈˆÏ Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ÓÈÈ˜˙‰
˙ÁÈ˘ ÏÎ „Ú˙Ï ˘È ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‡˘Â · ÏÙÈË „ˆÈÎ Ï‡˘ ˘Î ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· „ÂÚ ‰ È„Ó‰
‰ÁÈ˘ Ï˘ ˙ÓÂ˘¯˙ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï Û‡Â ,ÏÚÙÓ· ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ ‰¯‰Ê‡Â ‰ÙÈÊ
‰È‰È ‰ÁÈ˘· ¯Ó‡ ‰˘ ˙ Ó ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙‡Ê .ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÈÓ˘¯ ˜È˙· ‰˜ÈÈ˙ÏÂ ,¯ÂÓ‡Î
·.Â ÈÈ Ú· ˙˜ÂÏÁÓ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ·ÈÈÁÓ Û˜Â˙ ÏÚ
)ג( בתשובותיה למשרד מבקר המדינה הסבירו המנכ"ל והיועמ"ש החיצונית כי ההחלטה
לסיי את הטיפול בפרשה באמצעות אזהרת העובדת והפצת חוזר רענו התקבלה לאחר התייעצויות
פנימיות רבות במפעל בשיתו %בכירה לשעבר במשרד המשפטי  ,שבה היא הביעה את דעתה כי
מעשי העובדת יכולי להוות עבירה פלילית ,אבל הסיכויי שהמשטרה תחקור את הנושא קטני
בשל חוסר עניי לציבור ,ולאור עמדה משפטית נוקשה שהציג עור דינה של העובדת לגבי
האפשרות לפטרה בשל הפצת החומר שאינו קשור לפעילות המפעל .עוד מסרה היועמ"ש החיצונית
בתשובתה כי המפעל חיפש את הדר הטובה ביותר לסיי את הפרשה "בנזק מינימאלי ]לו[
ולעובדיו ...ומבלי לזלזל או להפחית מחומרת המעשי שבוצעו על ידי העובדת".
‰˘¯Ù· ÏÂÙÈË‰ Ì‚ ‰ÙÏ„‰‰ ˙˘¯Ù· ÂÓÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙È ÂˆÈÁ‰ ˘"ÓÚÂÈ‰Â Ï"Î Ó‰ ˙Â·Â˘˙Ó
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÈ¯ÂËÈÙ Ï˘ ‰Ú·ËÓ ˙È˙ÈÈÚ·‰Â ˙Ï·‚ÂÓ‰ ˙Â¯˘Ù‡· „˜Ó˙‰ ‰ Â„ ‰
˙ˆÙ‰ Ì˘Ï ÏÚÙÓ‰ È·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ - ˙„·ÂÚÏ ÌÈÒÁÂÈÓ‰ ÌÈ˘ÚÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰
ÏÚ ‰È‰ - ˙ÈÏÈÏÙ ‰¯È·Ú ‡È‰ Â˙ˆÙ‰˘ ¯˘Ù‡Â ÌÏÂ‰ Â È‡Â ‰„Â·ÚÏ ¯Â˘˜ Â È‡˘ ¯ÓÂÁ
ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ‰ ÓÓ Ú Ó˙Â Ô˙È ˘ ÏÎÎ ˙„·ÂÚ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·˙˘ ‰ÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï Ï"Î Ó‰
ÏÈÚÈ ÏÂÙÈË ‰ÂÂ‰Ó ‰ È‡ ,˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂ ˘ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ˘ ,‰¯‰Ê‡Â ‰ÙÈÊ ˙ÁÈ˘ .‰˘ÚÓ‰
.‰˘¯Ù· ÈÂ‡¯Â
)ד( בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006ביקשה העובדת להדגיש כי "במהל שנת
] 2004תכתובת בעלת תוכ שאינו קשור לפעילות המפעל[ התנהלה בי רוב עובדי המפעל ...בינ
לבי עצמ  ,בינ לבי המשווקי  ,בינ לבי גור חיצוני ...מיותר לציי שמאז רענו ההנחיות
]בחוזר המנכ"ל[ שהופנו אל כלל העובדי ולא אלי דווקא ,ÏÈÏÎ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ‰˜ÒÙ ...מה ג שבזמנו
החלק הארי של דוא"ל זה הגיע למחשב שלי באופ  .˘‡¯Ó È˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÈÏ·Ó ...È·ÈÒÙעו"ד
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מטעמי קיי פגישה אחת בלבד ע עו"ד מטע המפעל] ,ובה[ הובהר כי החומר שהיה במחשבי
הגיע כולו מגורמי בכירי וחברי לעבודה ]במפעל[ וזאת בהתא לנוהג שהיה מקובל ]במפעל[
באותה עת ...לגבי הכמות הגדולה כביכול של דוא"ל זה שניסו לייחס לי ,טענה שמעול לא הוכחה
בפניי וא יש בה אמת כלשהי היא נבעה מאי מחיקת דוא'"ל שכזה ומחוסר זמ ועניי לפתוח
ולמחוק ...היכולות המקצועיות שלי ,העבודה הרבה המונחת על כתפיי והאחריות והאמינות לא
נפגעו ולו במאומה" )ההדגשות במקור(.
נוהל המפעל בנושא "אבטחת מידע נוהל למשתמשי המחשב" מחייב את עובדי המפעל לדווח
למנהל אבטחת מידע "על כל ניסיו להפרת כללי אבטחת המידע כפי שהינ מוצאי ביטוי בנוהל
זה ובחוזרי השוני ]של המפעל[ בנושא" .כ מחויב כל עובד "לגלות ערנות ולדווח מיידית
למנהלו הישיר ו/או למנהל אבטחת המידע על פעילויות חריגות ו/או חשיפות וליקויי שהובאו
לידיעתו בתחו אבטחת המידע של ]המפעל[".
˙ÂÏÈÚÙÏ ¯Â˘˜ Â È‡˘ ¯ÓÂÁ Ï"‡Â„· Ì‰Ï ‰ÁÏ˘ ˙„·ÂÚ‰˘ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÓ ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï
Ú„ÈÓ‰ ˙ÁË·‡ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙˜È„· ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ï‰Â · ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,‰È˘ÚÓ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÏÚÙÓ‰
‡Ï ˙„·ÂÚ‰ Ì‚ .˙„·ÂÚÏ ¯ÂÓ‡Î ¯ÓÂÁ ÌÓˆÚ· Â¯È·Ú‰ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÓ ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
„ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï Ï"Î Ó‰ ‰¯Â‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÈÂ‡¯ È˙Ï· ¯‡Â„ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ‰ÁÂÂÈ
˙Ú„Ï .Ì‰È˘ÚÓ ÏÚ Â¯ÊÁÈ ‡Ï˘ ‰¯‰Ê‡Â ‰ÙÈÊ ‡Ï Û‡ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ „‚ Ì‰˘ÏÎ
ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ÂÈ˙Â¯ËÓÂ Â˙Â‰Ó˘ ÛÂ‚ ‡Â‰ ÏÚÙÓ‰˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÂÈ„·ÂÚ È„È ÏÚ ÌÏÂ‰ È˙Ï· ¯ÓÂÁ ˙ˆÙ‰ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙ ˘¯Â˘‰ ÔÓ ¯Â˜ÚÏ ˙¯·‚ÂÓ ‰·ÂÁ

✩
ÌÈ ÈÈÎÊ‰ ı·Â˜Ó Ú„ÈÓ‰ ˙ÙÏ„‰ ˙˘¯Ù· Ï"Î Ó‰ ÏÂÙÈË ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .1
ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ¯È·Ú‰Â ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ È ÙÓ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰‰ ˙„ÈÓ· Ì‚Ù
Ë˜ ˘ ÈÏ· ‰ÓÂˆÈÚ· ‰˘¯Ù‰ ˙¯È˜Á ˙‡ ˙È ÈÈ Ú ‰·ÈÒ ‡ÏÏ ˜ÈÒÙ‰ Ï"Î Ó‰ :ÌÈ„·ÂÚÏ
ˆÏ"Î Ó‰ ;ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰Ê È„ÂÒ ¯‚‡ÓÓ Ú„ÈÓ‰ ˙ÙÏ„‰· ‰„˘Á ˘ ÈÓ ÈÙÏÎ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Ú
‚·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· Â˘Ó˙˘‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ „‚ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ‰¯Â‰ ‡Ï Ì
˘‰ ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ ¯·„‰ .ÌÏÂ‰ Â È‡˘Â Â˙ÂÏÈÚÙ· ¯Â˘˜ Â È‡˘ ¯ÓÂÁ ˙ˆÙ‰Ï ÏÚÙÓ‰ Ï
˘ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ,'‡ ˜ÂÂ˘ÓÂ '‡ Ï‰ Ó ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰ ‰·˘ ‰˘¯Ù‰ ˙˜È„·Ó ‰˙ÏÚ
Ì‚ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â„˘Á· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ‰ÙÈ„ÚÓ
‡.Ì˙˜È„· ‰˙ˆÂÓ ‡Ï Ì
 .2ג כשביקש משרד מבקר המדינה לקבל מידע ומסמכי הנוגעי לפרשות המתוארות לעיל,
הוא נתקל בקשיי רבי  ,א %גדולי מאלה שהועמדו לפניו כשבדק את פרשת מנהל א' :בתיק
האישי של העובדת ובתיקי אחרי של המפעל לא נמצא שו מסמ הקשור בפרשות )כאמור ,רק
כשנה לאחר סיו טיפולו בפרשת הפצת החומר שאינו קשור לפעילות המפעל ,ולאחר סיו ביקורת
משרד מבקר המדינה בנושא ,תייק המנכ"ל בתיק האישי של העובדת מכתב המתעד את הטיפול
שלטענתו טיפל בפרשה( .באופ חריג ותמוה נשמרו כל המסמכי המקוריי במשרדה הפרטי של
היועמ"ש החיצונית והעתקיה לא נשמרו במפעל .בתחילת הביקורת סירב המנכ"ל להורות
ליועמ"ש למסור למשרד מבקר המדינה מסמכי אלה ,ורק לאחר דרישות חוזרות ונשנות נמסרו
בהדרגה מסמכי הנוגעי לפרשה .כמו כ  ,מתשובת המנכ"ל למשרד מבקר המדינה עולה ,כאמור,
כי בעת הביקורת הוא מסר מידע חלקי בלבד לגבי טיפולו באחת מהפרשות הקשורות בעובדת.
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ÌÈÏÂÒÙ ˙¯Â˜È· ÚÂ ÓÏÂ Ú„ÈÓ ¯È˙Ò‰Ï Ï"Î Ó‰ ˙Â ÂÈÒÈ ˘ ˘È‚„ÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È ˘ ‰¯˜Ó· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó „ÁÂÈÓ· ,‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ÂÊ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙Â‡¯Ï ˘È .˜ÂÁÏ ÌÈ„‚Â ÓÂ
˘·.ÂÊ Í¯„· Ï"Î Ó‰ ‚‰ ˙‰ Â

גביית דמי ביטוח ביתר מזכייני על ידי משווקי
אחת לכמה שני מפרס המפעל מכרז לבחירת משווקי וחות ע הזוכי בו על הסכ שיווק
לתקופה קצובה .בשנת  2000התפרס המכרז הקוד ונחת הסכ ע עשרה משווקי )להל
הסכ השיווק הקוד ( .במרס  2004התפרס מכרז חדש ,ובו צומצ מספר המשווקי  ,ונחת
הסכ ע שמונה משווקי  ,ששניי מה הועסקו בידי המפעל ג קוד לכ )להל הסכ השיווק
החדש(.
כאמור ,לפי ההסכ ע המשווקי  ,מותר לכל משווק לגבות מהזכייני שבאזורו תשלומי
ששיעור לא יעלה על  75%מעלות ביטוח הכספי )להל מגבלת ה .(75%
בשני האחרונות ההתחשבנות בי המשווקי לזכייני בגי ביטוח הכספי נעשית במערכת
המחשוב של המפעל באמצעות יישו שפותח למטרה זו .כל משווק מזי בשדה המתאי את
השיעור שבו הוא מעוניי לחייב את זכייניו בגי הביטוח ,וכל זכיי מחויב אוטומטית בסכו השווה
למכפלת מחזור הכספי שלו בשיעור שהוז  .היישו אינו מאפשר לחסו חריגות ממגבלות הגבייה
שנקבעו בהסכ ע המשווקי או להתריע עליה  .המשווקי אמורי לבדוק בכל חודש א
החיובי שנגבי מהזכייני עומדי במגבלות .א חרגו מהמגבלות עליה להפסיק את החיובי
ולזכות זכייני שחויבו ביתר.
במכתבי האנונימיי שנשלחו כאמור בסו %שנת  2004למרבית הזכייני  ,נטע כי משנת  2002גבה
כל אחד מהמשווקי בכל שנה מהזכייני שבאזורו את מלוא עלות ביטוח הכספי ועוד 150,000
 200,000ש"ח שלקח לעצמו.
) : ¯ ˙ È · Á Â Ë È · È Ó „ ˙ È È · ‚ Ï „ ˘ Á ‰ ˙ ˜ È „ · .1א( לאור בקשות של זכייני
לבדוק את הטענות שבמכתבי האנונימיי  ,נעשתה במפעל בדצמבר  2004בדיקה ראשונית של
הנושא ,ובה הועלה כי מתחילת תקופת הסכ השיווק החדש )יולי  (2004לא הייתה גבייה ביתר.
המנכ"ל הודיע על כ לכל הזכייני בכתב והוסי %כי ע זאת התבקש מבקר הפני לבדוק את
הנושא לעומק ,ובכלל זה את הגבייה בתקופת הסכ השיווק הקוד .
)ב( ביוני  2005הגיש מבקר הפני למנכ"ל טיוטת דוח שכותרתה "גביית דמי ביטוח מזכייני
המפעל על ידי משווקיו" )להל הטיוטה( .במבוא לטיוטה צוי כי מוצתה הבדיקה לגבי שני
משווקי בלבד ,משווק א' 56ומשווק נוס) %להל משווק ב'( ,ששימשו בתפקיד ה בתקופת הסכ
השיווק הקוד וה בתקופת הסכ השיווק החדש ,כיוו שמידע מקי %בנושא התבקש והתקבל רק
מה  .57עוד צוי במבוא לטיוטה ,כי כדי למצות את הבדיקה לגבי כלל המשווקי  ,יש צור בקבלת
נתוני מיתר המשווקי  ,הנוכחיי והקודמי .
__________________
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המשווק שנחשד כי נת טובות הנאה כספיות למנהל א' .ראו לעיל.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006מסר מבקר הפני כי שאר המשווקי שעבדו במפעל
במועד ביצוע הבדיקה האמורה ,היו בתפקיד כמה חודשי בלבד )החל מיולי  ,2004מועד תחילת
תקופת הסכ השיווק החדש( ,ונותרו לה כמה חודשי להשלמת גביית דמי הביטוח השנתיי
מהזכייני  .על כ  ,בדיקת מגבלת ה! 75%לגביה באותו מועד לא הייתה מובילה לתוצאות כלשה .
האפשרות לבדוק את הגבייה שגבו המשווקי שפעלו בתקופת הסכ השיווק הקוד ולא המשיכו
לפעול בתקופת הסכ השיווק החדש ,הייתה טעונה בדיקה משפטית במפעל .בעניי זה ראו להל .
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בטיוטה נקבע כי בחלק מהשני  2004 2000גבו משווק א' ומשווק ב' סכומי החורגי ממגבלת
 ,75%וכי כל אחד מה גבה באות שני בס הכול יותר מ  100,000ש"ח ביתר .הסכומי שגבה
משווק א' בחלק מהשני א %היו גדולי מהעלות המלאה של הביטוח; בדצמבר  ,2004כחודש
לאחר הפצת המכתבי האנונימיי  ,השיב משווק ב' לזכייניו החזר חריג בס כולל של כ 100,000
ש"ח ,הגדול במידה ניכרת מהחזריו הקודמי  ,58אול עדיי נותר סכו מסוי שעליו להחזיר לה .
˙ÙÂ˜˙· ÂÏÚÙ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ˙ ÂÓ˘ Ì‚˘ ÔÎ˙ÈÈ ÈÎ ‰ËÂÈË· ÔÈÈˆ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰
,ÌÈÙÒÂ ÌÈ ÈÈÎÊ ÈÙÏ‡Ï ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰Â ,(¯·Ú˘Ï ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ - ÔÏ‰Ï) Ì„Â˜‰ ˜ÂÂÈ˘‰ ÌÎÒ‰
ÏÂ„‚ ÏÏÂÎ‰ ¯˙È‰ È·ÂÈÁ ÌÂÎÒ˘ ÔÎ˙ÈÈ ÔÎÏÂ ,¯˙ÂÓ‰ ÔÓ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈ ÈÈÎÊ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ
·.‰ËÂÈË· ÔÈÂˆ˘ ÌÂÎÒ‰Ó ‰·¯‰
עוד צוי בטיוטה ,כי בהסכ השיווק החדש )בשונה מהקוד ( נקבע בעניי ביטוח הכספי  ,נוס %על
מגבלת ה  ,75%שאסור למשווקי לגבות יותר מ  250דולר בשנה מכל זכיי )להל מגבלת ה 250
דולר( .את העמידה במגבלה זו בדק מבקר הפני אצל כל שמונת המשווקי הפועלי בתקופת
הסכ השיווק החדש ,לרבות משווקי א' וב' )להל המשווקי הנוכחיי ( .בטיוטה צוי כי
הבדיקה העלתה שבמש כשבעה חודשי  ,מתחילת תוקפו של הסכ השיווק החדש ועד מועד
הפקת הנתוני ששימשו לבדיקה ,חרגו שישה מה ממגבלת ה  250דולר.
בסיכו הטיוטה המלי 1מבקר הפני המלצות חד משמעיות לגבי הפעולות שעל המפעל לבצע
בעקבות ממצאי הבדיקה ,וקבע ,בי היתר‰˘˜·· ['·Â '‡ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó] Ï‡ ˙Â ÙÏ ıÏÓÂÓ .1" :
 .ÁÂËÈ· ÔÈ‚· ¯˙È· Â·‚ ˘ ÌÈÙÒÎ ÌÈ ÈÈÎÊÏ ·È˘‰Ïרצוי לקבל מה דיווח מסודר על הפעולות
שננקטו על יד בנושאÏÚÙÓ‰ È Ù· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÂÏÈ‡Â Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ıÏÓÂÓ .2 .
 .¯·Ú˘Ï ÏÚÙÓ‰ È˜ÂÂ˘ÓÓ Ú„ÈÓÂ ÌÈ Â˙ ˙Ï·˜Ïבמידת הנית  ,יש לבקש נתוני אלה ולבצע בדיקת
גבייה מזכייני ג לגביה " )ההדגשות אינ במקור( .מבקר הפני ג המלי 1כי להבא יבדוק
המפעל באורח שיטתי א המשווקי אינ חורגי ממגבלות הגבייה ופירט צעדי שראוי לנקוט
לצור כ .
 : ‰ ˜ È „ · ‰ ˙ ‡ ˜ È Ò Ù ‰ Ï ‰ Ë Ï Á ‰ ‰ .2באוגוסט  2005מסר המנכ"ל למבקר הפני את
תגובתו על הטיוטה כדלהל  .1" :בדיקת נעשתה רק אצל שני המשווקי ]משווקי א' וב'[ )שהיו
בתפקיד בקדנציה הקודמת וממשיכי ג בקדנציה משנת  .2 .(2004לא נבדקו יתר ] 8המשווקי
לשעבר[ ולא נית להשיג את החומר מה לאחר שחדלו לשמש כמשווקי  .3 .במצב זה יש בידינו
רק תמונה חלקית של המצב הכללי מה ג שבשני האזורי ]שנבדקו[ הפוליסות נעשו בשתי שיטות
שונות ולא נית להגיע למסקנה אחידה .4 ...ע כל ההערכה על הניתוח של הנתוני שביצעת ,
למדנו את הלקחי מהדוח של והגענו למסקנה כי אי מנוס אלא להיער מחדש לגבי ]תקופת
הסכ השיווק החדש[ ,החל מיולי  2004ואיל כולל קביעת כללי אחידי של היק %הביטוחי
שיכללו בפוליסה ,גובה ההשתתפות העצמית ומתו זה לגזור את החיוב של הזכייני  .לעניי זה
קיבלנו יעו 1מיוע 1מומחה לביטוח ...וא %ערכנו מחדש את נספח הביטוח שיצור] %להסכ השיווק[
ויחייב את המשווקי והזכייני החל מהתארי הנ"ל ואיל ¯Â‚ÒÎ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ,ÔÎ ÏÚ .
) "ÌÎ„ˆÓ ÛÒÂ ÏÂÙÈË· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ‰Ê ·Ï˘·Âההדגשה אינה במקור(.

__________________
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על הסבריו של משווק ב' בעניי עיתוי ביצוע ההחזר ראו תשובתו להל .
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ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ˜ÏÁ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÂÈËÏ Ï"Î Ó‰ ˙·Â‚˙Ó
¯˜·ÓÏ ‰¯Â‰ ‡Â‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈ ÈÈÎÊÓ ¯˙È ÈÓÂÎÒ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Â·‚ '·Â '‡ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó˘
˙ÂÚˆÓ‡· ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ËÈÏÁ‰Â ,Ì ÈÈ Ú· Â˙˜È„· ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ Ù‰
Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„·Ï· ‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰
‰ÈÈ·‚‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ .59Â˙˜È„· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï
È ˘ È·‚Ï ÂÏÚÂ‰˘ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙¯ÓÂÁÓ ÚÂ¯‚Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ,ÏÚÙÓ‰ È˜ÂÂ˘Ó ÏÎ Ï˘
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â ÂÎ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ È„Î Â· ˘È˘ Ú„ÈÓ Ï"Î Ó‰ È„È· ‰È‰ Ì‡ .Â˜„· ˘ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰
˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Â ÓÓ ˘˜·ÏÂ ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÏ Â˙Â‡ ¯ÂÒÓÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ,‰ËÂÈË·˘
.60˙Ú‰ ‰˙Â‡· ˙‡Ê ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,ÂÈÙÏ ‰ËÂÈË‰
˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ,‰ËÂÈË· ıÏÓÂÓÎ ,˙ ÁÂ·‰ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰‡ˆÓ ‡Ï ;„ÂÚÂ ˙‡Ê
˙Ú„Ï .¯·Ú˘Ï ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙Â È˜˙ È·‚Ï Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ÏÚÙÓ‰ È ÙÏ ˙Â„ÓÂÚ‰
‡Ï˘ ‰¯Â‰ Ì¯Ë· ˙‡ÊÎ ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰˜È„·· ÍÈ˘Ó‰Ï
˙Ï·‚Ó· ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˜Â„·Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
ÏÚ Ú„ÈÓ‰˘ ¯Á‡Ó ,ÂÊ ‰Ï·‚Ó ‰˜„· ‡Ï Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈÈÁÎÂ ‰ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ÏÎ È·‚Ï 75%-‰
.ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â„È ‚˘È‰· ‡ˆÓ Ì˙ÂÏÈÚÙ
„Ú ˜Â„·Ï ÈÏ· ,‰¯‰Ó· ‰˘¯Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ï"Î Ó‰ ‡ÂÙ‡ ËÈÏÁ‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚
ÏÎÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ¯ÒÂÓ ¯·„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰· ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â„˘Á‰ ÏÎ ˙‡ ÌÂ˙
ÏÚ Ï·˜˙Ó È˙Ï· ·ˆÓ ¯ˆÂ ‰¯ÂÓ‡‰ Ï"Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÏÚÙÓ‰ È˜ÂÂ˘Ó
‰˜È„· ÈÙÏ˘ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó È ˘ ,‡˘Â · ÏÙËÏ ÈÏ· ,ÔÈÚ„ÂÈ· ˜ÈÒÚ‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ÏÚÙÓ‰ Â·˘ ,˙Ú„‰
ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˘ÈÏ˘ ÌÈ„„ˆÓ ¯˙È· ÌÈÙÒÎ Â·‚Â ÂÓÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ Â¯Ù‰ ÂÏ˘ ˙ÈÓÈ Ù
.¯ÂÓ‡Î ÂÏÚÙ Ì‰ Ì‚˘ ˘˘Á ˘È˘ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ‰˘È˘Â ,(ÌÈ ÈÈÎÊ‰) Â˙ÂÏÈÚÙÏ
ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ (‡) : Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ Ï Á Â Â È „ ‰ .3
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ËÂÈË· Â ÈÂˆÂ ‰˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â‡ ¯"ÂÈÏ Ï"Î Ó‰
¯"ÂÈÏ ÚÈ„Â‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,‰˘¯Ù‰ ˙˜È„· ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï Ï"Î Ó‰ ËÈÏÁ‰ Ì¯Ë· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ Â˙Â‡ ÂÁ È˘ ˘˜·ÏÂ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó È‡ˆÓÓ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ÏÂ
 התקיימה ישיבה של ועדת הביקורת של דירקטוריו המפעל )להל ועדת2005 )ב( בספטמבר
 ולקראתה שלח מבקר הפני לחברי הוועדה תמצית בכתב של כל ממצאי הביקורות,(הביקורת
 כי לבקשת המפעל ביצע מבקר, בי היתר,  בתמצית צוי.( )להל התמצית2004 שביצע החל מיולי
:  ובפירוט שנית לגבי בדיקה זו צוי כדלהל, הפני בדיקה בנושא ביטוח הזכייני
 גבו משווקי סכומי ביתר מזכייני עבור פרמיות, לכאורה, "הבדיקה בוצעה לאור טענות לפיה
, בעקבות זאת.ÌÈ ÈÈÎÊÓ ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÂÎÒ Â·‚ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ¯·Ú· ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ  בדיקתנו העלתה כי.ביטוח
הוחלט על ידי המפעל כי יוצאו הנחיות חדשות בנושא ביטוח זכייני וייושמו תהליכי עבודה
, הוחלט על ידי המנכ"ל, לאור זאת ולאור העובדה שמרבית משווקי המפעל הוחלפו. חדשי
.( כי אי צור בהרחבת נושא הבדיקה" )ההדגשה אינה במקור,משיקולי פרקטיות

__________________

'מדברי שמסר מבקר הפני למשרד מבקר המדינה עולה כי לש השלמת בדיקתו לגבי משווקי א' וב
. היה עליו בעיקר לקבל את תגובותיה ולבדוק אות
 לאחר קבלת הערות משרד מבקר,2006 על מסמכי שהעביר המנכ"ל למבקר הפני רק באוגוסט
.969 ' עמ,  ראו להל,המדינה בנושא
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בפתח התמצית העיר מבקר הפני " :תמצית זו אינה כוללת את כל הממצאי עליה דיווחנו וכ
אינה מוסרת את כל הפרטי אשר מופיעי בגו %הדוח .לצור קבלת מידע זה יש לקרוא את הדוח
המפורט" .יצוי כי טיוטת הדוח בנושא ביטוח הזכייני לא צורפה לתמצית.
בישיבת ועדת הביקורת הציג מבקר הפני מצגת ובה מסר לגבי הבדיקה בנושא ביטוח הזכייני את
הפירוט שמסר בתמצית )ראו ציטוט לעיל(.
תפקידה של ועדת ביקורת הוא ,בי היתר ,לעמוד על ליקויי שהעלה מבקר הפני בבדיקותיו
ולהציע לדירקטוריו דרכי לתיקונ  .תפקיד זה מחייב את חברי הוועדה ללמוד היטב את ממצאי
הביקורת הפנימית ,באמצעות קריאת דוחות הביקורת המלאי וקיו דיוני ע מבקר הפני  ,שבה
יקבלו הסברי בנוגע לממצאי ויחליטו כיצד לפעול בעניינ .
Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ,È˙ÈˆÓ˙Â ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ·˙Î 2005 ¯·ÓËÙÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
ÁÂËÈ· ‡˘Â · ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË ˙‡ Ï·˜Ï Â˘˜È· ‰·È˘È· ÂÁÎ ˘ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‡‰ ˙Ú„Ï
ËÙ˘Ó‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó ¯¯·Ï ÂÒÈ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‡‰Â ;‡˘Â · ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ Ì‡‰Â ,ÌÈ ÈÈÎÊ‰
·ÌÈÓÂÎÒ ÂÏÈ‡· - ÌÈ ÈÈÎÊÓ ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÂÎÒ Â·‚ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ¯·Ú·˘ "ÔÎ˙ÈÈ" ÂÈÙÏÂ ˙‚ˆÓ
Ì‡‰Â ;˘„Á‰ ˜ÂÂÈ˘‰ ÌÎÒ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÙÏÁÂ‰ Ì‰ Ì‡‰Â ¯·Â„Ó ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ÂÏÈ‡· ,¯·Â„Ó
‡Ï˘ (‰·È˘È· ÁÎ ˘) Ï"Î Ó‰ ËÈÏÁ‰ ÌÏÏ‚·˘ "˙ÂÈË˜¯Ù‰ ÈÏÂ˜È˘" Ì‰ ‰Ó ¯¯·Ï ÂÒÈ
ÏÎ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ‰·È˘È‰ ‰˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‰˜È„·‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï
ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï˘ Ï"Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙ˆÓ‡Ó‰ ‰ËÏÁ‰ ‡Ï - ÌÈ ÈÈÎÊ‰ ÁÂËÈ· ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰
.˙¯Á‡ ‰ËÏÁ‰ ‡ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·ÏÂ
מבקר הפני טע לפני משרד מבקר המדינה ,בפגישה עימו באוגוסט  2006ובתשובתו מדצמבר
 ,2006כי לדעתו הדיווח שמסר לוועדת הביקורת בנושא ביטוח הזכייני היה ההוג והנכו ביותר.
בי היתר הסביר כי כשהמנכ"ל הורה לו להפסיק את הטיפול בנושא ,לא היו בידיו תגובות משווקי
א' וב' על הטיוטה ,ולכ לא נית היה להציג לוועדת הביקורת ממצאי סופיי ומדויקי  ,אלא רק
לדווח על ספקות באשר לכשרות הגבייה.
˙ËÂÈË ˙‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Â„Ó˘ ÔÈÈˆÏÂ ,Ï"Î ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„˘ Ì˘Î ,Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ‰È‡ˆÓÓ ÏÚ ‰Ï ÁÂÂ„ÏÂ ÁÂ„‰
·‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ „ÁÂÈÓ· ·ÈÈÁ˙‰ ‰Ê ÁÂÂÈ„ .ÌÈÈÙÂÒ Ì È‡ ‰È‡ˆÓÓ˘ ‰ËÂÈË
Ì‚ ,˙‡Ê ÌÚ .ÏÚÙÓ‰ ÌÚ „Â·ÚÏ ÂÎÈ˘Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÂÚ‚ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰˘ ¯Á‡ÓÂ
ÂÁÎ ˘ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ˙ Ó ÏÚ È„ Â· ‰È‰ ÂÈ‡ˆÓÓ ÏÚ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÁÂÂÈ„ Â·˘ ÁÒÂ ‰
·ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ˙Ú„Ï Â˘˜·ÈÂ ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙ÓÈÈ˜˘ Â È·È ‰·È˘È
˘˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .‰˘Ú Ì‡ ¯Â¯· ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ¯·„ ,¯·Â„Ó ÌÈ˜ÂÂ˘Ó ÂÏÈ‡·Â ÂÏÚÂ‰
˘‚.61‰˜È„·‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‡È·‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂÏ ÁÂÂÈ„‰ Ì
 : ¯ " Â È ‰ ˙ Â · ¯ Ú ˙ ‰ ˙ Â · ˜ Ú · ˙ Ù Ò Â ‰ ˜ È „ · .4בדצמבר  ,2005כארבעה
חודשי לאחר שהמנכ"ל הורה למבקר הפני שלא להמשי בבדיקת נושא ביטוח הזכייני  ,קיבל
היו"ר תלונה אנונימית ממי שהציגו עצמ כקבוצת זכייני של משווקי א' וב' .בתלונה הובאו
לידיעת היו"ר המכתבי האנונימיי וההבטחה של המנכ"ל לבדוק את הטענות שהועלו במכתבי
אלה .המתלונני טענו כי ה פנו פעמי רבות למשרדי המשווקי ולמפעל לקבלת תשובה בעניי
__________________
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ממצאי הבדיקה א נדחו בכל מיני תירוצי  ,62וכי ה פוני ליו"ר בתקווה שיעזור לה וישיב לה
"את הכספי שנגנבו מאיתנו על ידי המשווקי בחסות מפעל הפיס".
ביו קבלת התלונה פנה היו"ר למנכ"ל בכתב וביקש לקבל בדחיפות את תגובתו .לא נמצאו
מסמכי המלמדי מה השיב המנכ"ל ליו"ר .ע זאת נמצא כי בעקבות התערבותו של היו"ר בנושא
פנה המנכ"ל בינואר  2006לכל המשווקי הנוכחיי וביקש לקבל מה מסמכי ומידע באשר
לסכומי שגבו מהזכייני בגי ביטוח הכספי בתקופת הסכ השיווק החדש .את כל החומר שקיבל
מה העביר למבקר הפני לבדיקתו.
חלק מהמשווקי השיבו למנכ"ל כבר באותו החודש ,כי בעקבות פנייתו ה בדקו ומצאו שגבו
מהזכייני סכומי עודפי וכי ה פעלו מיד לתיקו הדבר .לטענת  ,הסיבה לגבייה העודפת היא
שה המשיכו את פעילות הגבייה במתכונת שעשו קודמיה בתפקיד בלא שבדקו אותה.
˙˘Â˜„· ‡Ï˘ ¯·Ú˘Ï ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ Ì‚˘ ˘˘Á‰ ˙‡ Ô‰ Ì‚ ˙ÂÏÚÓ Ï"Î ÓÏ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ˙Â·Â
Ï"Î Ó‰ ÔÁ· ‡Ï ‰Ê ·Ï˘· Ì‚ ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó ¯˙È ÈÓÂÎÒ Â·‚ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó È„È ÏÚ
‡˙ .Â˘Ú˘ ‰ÈÈ·‚‰ È·‚Ï Ú„ÈÓ ¯·Ú˘Ï ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰Ó Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
במאי  2006הודיע המנכ"ל למשווקי הנוכחיי בכתב על ממצאי מבקר הפני בעניי גביית דמי
הביטוח מהזכייני שביצע כל אחד מה וביקש לקבל את תגובותיה עד סו %החודש .ממכתבי
אלה עולה כי בתקופת הסכ השיווק החדש חרגו לכאורה שישה משמונת המשווקי הנוכחיי
ממגבלת ה  75%בעשרות אלפי ש"ח למשווק .משווק נוס %חרג לכאורה ביותר מ  100,000ש"ח.
ממסמכי במפעל עולה כי המשווקי המציאו את תגובותיה למנכ"ל וה הועברו למבקר הפני .
¯ ˜ · Ó „ ¯ ˘ Ó Ï ˘ ˙ ¯ Â ˜ È · ‰ ˙ Â · ˜ Ú · ˙ Â ˜ È „ · ‰ ˙ Ó Ï ˘ ‰ .5
„¯˘Ó È‚Èˆ ˙ÂÙ˙˙˘‰· 2006 ËÒÂ‚Â‡ ˙ÏÈÁ˙· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰˘È‚Ù· (‡) : ‰ È „ Ó ‰
Â˙Â‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ (‰˘È‚Ù‰ - ÔÏ‰Ï) ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ‚Èˆ Â Ï"Î Ó‰ ,¯"ÂÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ˙È·¯Ó ‰¯Â‡ÎÏ˘ ‡ˆÓ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙˜È„··˘ ¯"ÂÈÏ Ï"Î Ó‰ ÚÈ„Â‰ ‡Ï „ÚÂÓ
ÏÚ Â˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ Ï"Î Ó‰Ó ˘¯„ ‡Ï ¯"ÂÈ‰ ÈÎÂ ,ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÂÎÒ Â·‚ ÌÈÈÁÎÂ ‰
˙.‡˘Â · ˙Â¯‰·‰ Â ÓÓ ˘˜È· Ê‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘Î Â¯·Ú˘ Û‡ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ
·‡˘Â · ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÏÚ ¯"ÂÈÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ï"Î Ó‰ ÈÎ Ì‚ ‰ÏÚÂ‰ ‰˘È‚Ù
·˘ ˙ Ì‚ ÈÎÂ ,ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÓÂÎÒ ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó ‰¯Â‡ÎÏ Â·‚ '·Â '‡ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó˘ ‡ˆÓ ‰·Â ,2005
.ÂÊ ‰˜È„· ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÏ Ï"Î Ó‰ ‰¯Â‰ ‡Ï ,‡˘Â · ¯"ÂÈ‰ ˙Â·¯Ú˙‰ ¯Á‡Ï
בעקבות הפגישה )כשבוע לאחר שהתקיימה( העביר המנכ"ל למבקר הפני כמה מסמכי הנוגעי
לטיוטת הדוח שהכי ביוני  2005והורה לו לעדכ אותה לפיה  .בי היתר העביר לו תגובה של
משווק א' על הממצאי וסיכו דיו שהתקיי במפעל .א %שתאריכי שני מסמכי אלה קדמו למועד
תגובת המנכ"ל על הטיוטה ,הוא שלח אות למבקר הפני רק לאחר הפגישה.
כשבועיי לאחר הפגישה הגיש מבקר הפני ליו"ר ולמנכ"ל טיוטות של שני דוחות בנושא ביטוח
זכייני  .בטיוטה אחת ,שהייתה עדכו של הטיוטה מיוני  ,2005נקבע כי חישוב נוס %העלה שההחזר
שביצע משווק ב' בדצמבר  2004הביא לקיזוז הגבייה העודפת שביצע בשני  .2004 2000לגבי
משווק א' שוב הודגש כי הוא גבה סכומי הגבוהי מעלות הביטוח ,ונקבע כי הסכומי העודפי
שגבה בשני  2005 2000מסתכמי בכמה עשרות אלפי ש"ח .חישוב זה כלל גבייה בחסר שעשה
__________________

62

על תשובות משווקי א' ו!ב' למשרד מבקר המדינה בעניי זה ראו להל .

970

דוח שנתי 57ב

בשני  .2005 2004מבקר הפני ציי כי יש להחזיר סכומי שנגבו ביתר מיד ע גילוי הגבייה
העודפת ולא באמצעות גבייה בחסר .ההמלצות שנכללו בטיוטה מיוני  2005נותרו ללא שינוי.
מהטיוטה השנייה ,שעסקה בגבייה בתקופת הסכ השיווק החדש ,עולה כי כל המשווקי הנוכחיי
חרגו בשני  2005 2004ממגבלת  250הדולר בס של מאות ש"ח עד עשרות אלפי ש"ח למשווק.
עוד עולה ,כי חמישה מה חרגו ממגבלת ה  75%בעשרות אלפי ש"ח למשווק ,ומשווק שישי חרג
ממנה ביותר מ  100,000ש"ח .חישוב זה כלל סכומי עודפי שהשיבו חלק מהמשווקי במהל
בדיקת מבקר הפני וגבייה בחסר שעשו חלק במהל הבדיקה .ג בטיוטה זו הומל 1לפעול
להשבה מידית של הכספי שנגבו ביתר ,לבחו את האפשרות לקבל מידע לגבי הגבייה מהמשווקי
לשעבר ולנקוט צעדי שיבטיחו שהחריגות לא יישנו.
לקראת סו %אוגוסט  ,2006דיווח המנכ"ל ליו"ר ,על פי בקשתו ,כי משווק א' משיב לזכייני את
הסכומי שעליו להשיב ,וכי לכל המשווקי הנוכחיי נשלחו מכתבי ובה פירוט הסכומי
שעליה להשיב לזכייני עד סו %אותו החודש .בסו %אותו החודש דיווח מבקר הפני לוועדת
הביקורת על עיקרי הממצאי שהעלה בבדיקות שעשה לגבי ביטוח הזכייני והמלצותיו בנושא.
בתשובת המפעל מינואר  2007נמסר כי "הביקורת הפנימית ]של המפעל[ מאשרת שכל ]המשווקי
הנוכחיי  ,לרבות משווקי א' וב'[ החזירו לזכייני מה שנמצא שחויב ביתר".
)ב( בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006הסביר משווק א' ,כי גביית היתר שעשה
נבעה מפרשנות שלו למגבלת ה  ,75%וכי לאחר דיוני במפעל שבה התקבלו חלק מטענותיו,
נקבע הסכו שעליו להשיב לזכייני והוא השיב סכו זה במלואו .משווק א' הדגיש כי מעול לא
פנה אליו זכיי כלשהו בטענה על גביית יתר וכי בזכות פעולות שביצע ,שילמו הזכייני באזורו את
הסכו הנמו ביותר עבור ביטוח .לטענתו ,לא היה כל דופי בפעולותיו.
משווק ב' מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006כי עד לקבלת טיוטת דוח מבקר
המדינה באותו חודש ,הוא לא ידע על טיוטות דוח מבקר הפני שעסקו בגבייה שביצע בתקופת
הסכ השיווק הקוד  ,וכי המפעל שלל ממנו את זכות הטיעו לגבי טיוטות אלה שלא כדי  .לדבריו,
לאחר שפנה למפעל וקיבל את הדוח הסופי מאוגוסט  ,2006הוא חלק לפני מבקר הפני על כמה
נתוני שצוינו בו ,ומבקר הפני השיב לו כי בדוח האמור נקבע כי בסופו של דבר הגבייה באזורו
היא כשורה .משווק ב' הדגיש בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי חרג ממגבלת ה  75%בטעות
ובתו לב .לדבריו ,הוא מצא את הטעות בבדיקה שגרתית שעשה ותיק אותה באמצעות ההחזר
שביצע בדצמבר  ,2004בלי קשר למכתבי האנונימיי ולפני בדיקת מבקר הפני  .לגבי מגבלת
ה  250דולר טע כי באוגוסט  2006הוא הגיש השגות בנושא למפעל ,ובספטמבר  2006קבע מבקר
הפני כי הסכומי שעליו להשיב קטני בכמחצית מאלה שצוינו בדוח הסופי מאוגוסט .2006
לדברי משווק ב' ,סכומי אלה נגבו ביתר עקב כשל במערכת המחשוב של המפעל )שאינה מזהה
זכייני המפעילי כמה תחנות ,ולכ חויבו זכייני אלה ביתר( .משווק ב' הדגיש כי הוא "נות את
כל מרצו ונשמתו" לזכייני שבאזורו ,נוהג עמ בהגינות ובשקיפות ומשיב מיד על כל פנייה שלה .
משווקי אחרי הדגישו בתשובת למשרד מבקר המדינה כי הסכומי העודפי נגבו מהזכייני
בתו לב .חלק הסבירו כי הסעיפי בהסכ השיווק הנוגעי למגבלת ה  75%אינ ברורי דיי ,
וכי לפי פרשנות שלה להסכ לא נעשתה גביית יתר .יש שחזרו וטענו ,כי הסיבה לגבייה העודפת
היא שה המשיכו את הגבייה במתכונת של קודמיה בתפקיד בלא לבדוק אותה .המשווקי
הדגישו ,כי משהבהיר לה המפעל את עמדתו באשר לאופ יישו מגבלת ה  ,75%ה החזירו את
הסכומי העודפי לאלתר.
)ג( קוד שזכייני ומשווקי מתחילי לעבוד ,דורש מה המפעל לחתו על הסכמי  ,שבה
הוא קובע את תנאי העיסוק שלה  ,לרבות ההתחשבנות בי המשווקי לזכייני  .המפעל א %עומד
על כ שמלוא המידע לגבי התחשבנות זו יהיה בידו .לש כ  ,מכוח הסכ שלו עמ  ,חייבי
המשווקי למסור לו דוחות כספיי הכוללי גילוי נאות של כל ההתחשבנות ע הזכייני ושל כל
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 את ההתחשבנות ע הזכייני מבצעי, כאמור,  על כ% נוס. עלויות הביטוח ששילמו המשווקי
.המשווקי במערכת המחשוב של המפעל
È˜ÂÂ˘ÓÓ „Á‡ ÈÎ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ Ï˘ ‰˜È„· ‰˙ÏÚ‰ 1998 ˙ ˘· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Â‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ ÓÂÊÓÂ ÌÈÒÈË¯Î ÁÂËÈ· ÔÈ‚· Â¯ÂÊ‡· ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó ¯˙È ÈÓÂÎÒ ‰·‚ Ê‡„ ÏÚÙÓ‰
¯˜·Ó È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡ .‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Ê‡„ ‰Ï‰ ‰‰ ‰ÏÙÈË „ˆÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ
˙ Ó ÏÚ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂË˜ ‡Ï ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ 2005-2000 ÌÈ ˘· ‰ÈÈ·‚‰ ÏÚ ÌÈ Ù‰
.‰ ˘ÈÈ ‡Ï ¯·„‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï
 כאמור על פעולות שיבטיחו,1בשתי טיוטות הדוח שהכי מבקר הפני בנושא הוא המלי
. שהמשווקי לא יחרגו מהסכומי שמותר לה לגבות מהזכייני עבור ביטוח הכספי
Ì„Â˜ „ÂÚ ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˜Â„·Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙·ÂÁ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÈÈ·‚‰ ÔÈÈ Ú· Ú·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ Ì‡ ,ÌÈÈÓÈ Â ‡‰ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ÂÁÏ˘ ˘
È„È ÏÚ ÌÈÓ˘ÂÈÓ Ú·˜ ‡Â‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÏÎ Ì‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˜„Â· ‡Â‰˘ Ì˘Î ,ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó
.ÔÈÓÊ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ÂÈ„È· ‰È‰ ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰˘ ¯Á‡Ó „ÁÂÈÓ· ˙‡Ê .ÂÈ˜ÂÂ˘ÓÂ ÂÈ„·ÂÚ

✩
„¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ‡ÏÓÏ‡Â ÌÈÈÓÈ Â ‡‰ ÌÈ·˙ÎÓ‰ ‡ÏÓÏ‡ ÈÎ ,‰‡¯ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ
ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó ˙Ù„ÂÚ‰ ‰ÈÈ·‚‰ ‡˘Â ˙‡ ˙˜„Â· ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÈÂ‡¯Î Â· ˙ÏÙËÓÂ Â‡ÂÏÓ·
ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰Ó Ì‚ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂ˜˘È ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ Â˘Ú˘ ‰ÈÈ·‚‰ ÏÚ ¯·Ú˘Ï
ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ Â˙˘È¯„ ÈÙÏ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰·ÂÁ ÌÓÚ ÂÏ˘ ÌÎÒ‰· ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï
¯˜·Ó ıÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,ÈÂ‡¯ „ÂÚ .ÂÓÚ „Â·ÚÏ Â˜ÈÒÙÈ˘ ¯Á‡Ï ‰¯È·Ò ‰ÙÂ˜˙ Ì‚ ,Â· Ì˙ÂÏÈÚÙÏ
ÌÈ·Â‚ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ËÂ˜ È ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ,ÌÈ Ù‰
.ÌÓÚ ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ Ì È‡ ÁÂËÈ·‰ ¯Â·Ú ÌÈ ÈÈÎÊ‰Ó

חשד לפעולות בלתי תקינות של מנהל במפעל
 התעורר חשש כי אחד מעובדי המפעל שעסק בקידו מכירות )להל מנהל2000  שנת% בסו.1
 בלי,( לרשימת ספקי המפעל חברה שיש לו קשרי חברות ע בעליה )להל החברה%ב'( ציר
 אחר כ פעל בניגוד ענייני כשרכש מהחברה שירותי.להודיע להנהלת המפעל על קשרי אלה
 חשדות אלה הועלו. בלי שגילה זאת למנהליו, עזר לה בביצוע העבודה עצמה%עבור המפעל וא
. הביטחוני בעניי החברה1במסגרת בדיקה שעשו הקב"ט והיוע
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היוע 1הביטחוני והקב"ט מסרו למשרד מבקר המדינה באפריל וביוני  ,2006בהתאמה ,כי כל חומר
הבדיקה והממצאי שהועלו בה הועברו למנכ"לית המפעל דאז )להל המנכ"ל לשעבר( ,בצירו%
המלצה להמשי את הבדיקה ,א למעשה הבדיקה הופסקה.
‡Â‡ ˘˘‡Ï Ì‰· ˘È˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÂ) ÌÈ ÂÎ ˙Â„˘Á‰ Ì
ÔÎ ÏÚ .ÏÚÙÓ‰ ÈÙÏÎ '· Ï‰ Ó Ï˘ ˙Â Ó‡ ‰ ˙·ÂÁ Ï˘ ‰¯Ù‰· ¯·Â„Ó ,(‰Ï‡ ˙Â„˘Á ÍÈ¯Ù‰Ï
Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÏˆÈ '· Ï‰ Ó Ì‡ ¯¯·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‡˘Â ‰ ˙˜È„· ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰
‰¯ÂÓ˙·Â ÍÎÏ ‰¯ÂÓ˙· ‰‡ ‰ ˙·ÂË Ï·È˜ Ì‡Â ,ÏÚÙÓ‰Ó ‰„Â·Ú Ï·˜˙ ‰¯·Á‰˘ ˙ Ó ÏÚ
‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÙÏ .‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·· ‰¯Â‡ÎÏ Â˙ÂÙ˙˙˘‰Ï
·ÏÚ ‰˙ˆÂÓ ‡Ï ÂÊ ‰˘¯Ù Ï˘ ‰˜È„·‰ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó .'· Ï‰ Ó
.ÏÚÙÓ‰ È„È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006העלתה המנכ"ל לשעבר ספק הא דוחות הבדיקה
בנושא נמסרו לה והדגישה כי הבדיקה בנושא נעשתה לפני שהיא התחילה לעבוד במפעל )ינואר
 ,(2001א אישרה שידעה על החשדות בנושא בעקבות מידע שהגיעה אליה מכמה מקורות במפעל.
לטענתה ,היא קיימה שיחה ע מנהל ב' ,ובה הוא הכחיש את החשדות מכול וכול ,ולזכותו עמדה
ג העובדה שההתקשרות אושרה לפי נוהלי המפעל .ע זאת ,בעקבות המקרה היא סברה שתחו
הרכש מנוהל שלא בקפדנות ,ונקטה צעדי לתיקו הפגמי בנושא בנוהלי המפעל.
Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ¯·Ú˘Ï Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˘˜ ÂÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰¯Â˘Î ‚‰ '· Ï‰ Ó˘ ‰ÏÚÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰˜È„·‰ ÈÎ Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï .‡˘Â ‰
Ì‚ ¯ÂÓ‡‰ „˘Á· ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ .Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ÍÎ·Â ,˜„· ‡Ï „˘Á‰ ÌÏÂ‡ .‰¯·ÁÏ
(„˘Á‰ ÏÚ ÂÚ„È Ì˜ÏÁ ,¯·Ú˘Ï Ï"Î Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÙÏ˘) ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ¯È·Ú‰
.˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· È ÙÓ ‰Ú˙¯‰· Ì‚ÙÂ
בתשובותיו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006ומינואר  2007הכחיש מנהל ב' בתוק %את כל
החשדות בעניי החברה והדגיש כי כל ההתקשרויות ע ספקי בוצעו לפי נוהלי המפעל .הוא טע
כי רק מטיוטת דוח מבקר המדינה נודע לו שהנושא נבדק .כמו כ הוא הכחיש את קיו השיחה
שהמנכ"ל לשעבר טענה שקיימה אתו.
È˘È‡‰ Â˜È˙· Â˜ÈÂ˙ ‡Ï ‡˘Â · ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ,ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â¯Á‡‰ ˙Â˘¯Ù· ÂÓÎ
˘˙ ÚËÏ˘ ¯Â¯È·‰ ˙ÁÈ˘ Ï˘ ˙ÓÂ˘¯˙ ‰ ÎÂ‰ ‡ÏÂ ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜È˙· Â‡ '· Ï‰ Ó Ï
.‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï '· Ï‰ Ó ˙ ÚËÏÂ ,'· Ï‰ Ó ÌÚ ‰ÓÈÈ˜ ‡È‰ ¯·Ú˘Ï Ï"Î Ó‰
 .2מבדיקת תיקו האישי של מנהל ב' עלה כי במרס  2001נזפה בו המנכ"ל לשעבר על שני מקרי
אחרי שבה חרג מסמכותו והתקשר ע ספקי בלי שהזמנות עבודה אושרו ונחתמו כנדרש בנוהלי
המפעל .המנכ"ל לשעבר הזהירה כי א יחזור על מעשי אלה הוא יובא לפני ועדת משמעת .עוד
עלה מהתיק האישי ,כי חמש שני קוד לכ  ,בשנת  ,1996קרה מקרה אחר שבו חרג מנהל ב'
מסמכותו ופעל בניגוד ענייני  ,משו שטיפל בעניי הקשור בגיסתו שהייתה זכיינית של המפעל.
בבירור שהתקיי עמו אז התחייב מנהל ב' כי מקרה כגו זה לא יקרה שוב .על גבי תרשומת של
הבירור כתב אחד ממנהלי המפעל דאז" :השערורייה חוזרת על עצמה פע אחר פע  .הדעת אינה
סובלת התנהגות כנ"ל".
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.ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â ÓÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÓ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‚¯Á '· Ï‰ Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÚÙÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ
.˙Â¯‰Ê‡ Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏÂ ˙Â ÁÏÒ· ‰Ï‡ ˙Â‚È¯Á· Â‚‰ ˙Â Â˘‰ ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה בעניי ההתקשרויות שנעשו ללא אישור ,טע מנהל ב' בי היתר כי
למיטב זיכרונו עקב לוח זמני צפו %ומורכבות תהלי החתימה על ההזמנות ,דרשו ממנו הממוני
עליו להטיל על ספקי שנבחרו "בהלי רכש מבוקר" את ביצוע של משימות דחופות קוד שתהלי
החתימה על ההזמנות לביצוע אות משימות הושל  .בעניי המקרה משנת  1996טע מנהל ב' בי
היתר כי רק לאחר הבירור שנעשה עמו נודע לו על מדיניות המפעל בעניי קרובי משפחה ,ולטענתו ,זה
 11שני הוא עומד בהתחייבות שנת באותו בירור .בתשובתו ביקש מנהל ב' לציי כי בתיקו האישי
מצויי מספר לא מועט של מכתבי מהממוני עליו המעריכי מאוד את פועלו ללא לאות לטובת
יוקרתו של המפעל .בתשובת המפעל מינואר  2007נמסר בי היתר כי האירועי הנוגעי לחשדות
שהועלו לגבי מנהל ב' בשנת  2000אינ קשורי בהנהלת המפעל הנוכחית ,וכי "התרשמותה של
ההנהלה הנוכחית ]ממנהל ב'[ ,כפי שעולה מתיקו האישי ,היא חיובית לחלוטי  ,ולא היו כל תלונות
נגדו ,להיפ ".
ÏÚÙÓ‰ ˙˘È‚ ÏÚ Ô‰ „ÂÓÏÏ Ô˙È '· Ï‰ ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˘¯Ù‰Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ Ô‰Â ÂÈÏ‰ Ó ˙Â‚È¯Á· ÂÏÂÙÈË ÏÚÂ ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â„˘Á ¯Â¯È·Ï
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .‰Ï‡Î˘ ˙Â˘¯Ù· ÈÚ·„Î „ÚÂ˙Ó ‡ÏÂ È˙ËÈ˘ ‡Ï ,ÛÈˆ¯ ‡Ï ÏÂÙÈËÓ ˙Ú·Â ‰
˘.63‡˘Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÚÙÈ ÏÚÙÓ‰

בעיות עקרוניות בתהליכי הבקרה והביקורת במפעל
נוס %על הבעיות הספציפיות שהועלו בעניי טיפול המפעל בפרשות המתוארות לעיל ,העלה משרד
מבקר המדינה ג בעיות עקרוניות הנוגעות לתהליכי הבקרה והביקורת במפעל .להל פירוט הדברי :
) .1א( במפעל אי נהלי הקובעי את סמכויותיה  ,תפקידיה  ,סדרי עבודת ומעמד של
מבקר הפני  ,החברה הנותנת למפעל שירותי ייעו 1וכוח אד לצורכי ביטחו )להל החברה
לייעו 1ביטחוני( והקב"ט ,שהוא עובד שלה .חלק מנושאי אלה מוסדרי במידה מסוימת בהסכמי
המפעל ע מבקר הפני וע החברה לייעו 1ביטחוני.
˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â · ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·È„Î ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙‡Ê .ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Ï·‚ÂÓ‰Â ˙È˜ÏÁ‰ Ì˙¯„Ò‰
˘.ÂÈÏ‰ ÓÂ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ÏÎÏ ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰È Ì‰Â ·ÈÈÁÓ „ÓÚÓ ‰È‰È ÌÈ¯„Ò‰Ï
)ב( כאמור ,בדיקותיה של חלק מהחשדות המתוארי לעיל הופסקו בהוראת המנכ"ל בטר
הושלמו .נוס %על כ  ,בעת שמבקר הפני בדק את ביטוח הזכייני  ,את מרבית המידע מהמשווקי
הוא קיבל באמצעות המנכ"ל; את תגובת משווק א' בנושא לא העביר המנכ"ל למבקר הפני  ,אלא
רק לאחר התערבות היו"ר ומשרד מבקר המדינה בפרשה.
__________________
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ראו „ ,(2006) '·56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂעמ'  ,105בעניי הליכי משמעת בתאגידי סטטוטוריי ובבנק
ישראל ,והדברי יפי למפעל ,בהתאמות המחויבות.
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˙‡ Â‡ÏÓÈ È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰Â Ë"·˜‰ ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó˘ ˙ Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Ì˙ÂÏ˙ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈÏ‰ · Ì„ÓÚÓ ˙‡ ˜ÊÁÏ ˘È ,˘˘Á ‡ÏÏÂ ˙È·¯Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ· Ì‰È„È˜Ù
··ÔÈ¯˘ÈÓ· Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ Ì‰˘ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÍÎ Ì˘Ï .ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ
.‡˘Â · ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ,ÂÈ˜ÂÂ˘ÓÂ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ¯˜Â·ÓÓ
)ג( מתשובות מנהל א' ,משווק א' ,משווק ב' והעובדת למשרד מבקר המדינה עולה כי ה לא
קיבלו את הדוחות בעניינ כדי שיוכלו להגיב על האמור בה  .למרות זאת דוחות אלה )למעט הדוח
בעניינה של העובדת ,שהיה דוח ביניי ( הוגשו להנהלת המפעל כדוחות סופיי  .כאמור ,בהתבסס
על הדוח בעניי מנהל א' ומשווק א' החליט המפעל להפסיק את עבודת במפעל.
È ÙÏ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ Ï˘ ‰ËÂÈË ¯˜Â·ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È ,˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆ˜Ó Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÏÏÎ ÈÙÏ
‚.ÌÈ‡ˆÓÓ‰ Ï˘ ˙˜ÈÂ„ÓÂ ‰ÓÏ˘ ‰ ÂÓ˙ ‚Èˆ‰ÏÂ ‰·Â‚˙‰ ˙ÂÎÊ ˙‡ ÂÏ ˙˙Ï È„Î ,ÈÙÂÒ‰ Â˘Â·È
˙‡ Â¯ÒÓÈ Ë"·˜‰Â È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰ ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÈÎ ÂÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,ÍÎÈÙÏ
¯·„‰ .ÏÚÙÓÏ Ì˙˘‚‰ È ÙÏ ,˙ÂÁÂ„· Ì‰È˙Â·Â‚˙Ï ÂÒÁÈÈ˙ÈÂ ÌÈ¯˜Â·ÓÏ Ì‰È˙ÂÁÂ„ ˙ÂËÂÈË
‰¯˜˘ ÈÙÎ ¯˜Â·Ó‰ Ï˘ Â˙Â ÈÓ‡· Â‡ Â¯˘ÂÈ· ˜ÙÒ ÏÈËÓ ÁÂ„‰ ¯˘‡Î „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á
·.ÏÈÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙Â˘¯Ù
באוגוסט  2006מסר היו"ר למשרד מבקר המדינה כי בכוונתו "להביא לאישור הדירקטוריו נוהל
]ביקורת פנימית[" .עד ינואר  2007לא הוגש נוהל בנושא לדירקטוריו לאישורו.
 .2על פי חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב  ,1992הממונה על מבקר הפני  ,שלו בי היתר צרי
מבקר הפני לדווח על ממצאיו ולפניו הוא נושא באחריות ישירה ,יכול שיהיה היו"ר או המנכ"ל,
הכול כפי שיקבע הדירקטוריו .
Ì Ó‡ .ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‰È‰È ÈÓ ‰Ï‡˘· Ô„ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·¯"ÂÈÏ ÂÈ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ˘È‚È ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈÏ ÛÂÙÎ ‰È‰È ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÈÎ Ú·˜ ÂÓÚ ÌÎÒ‰
„ÂÓÚÈÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ú·˜˙˘ Ï‰Â ÈÙÏ Ï"Î ÓÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈÏ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ
·˜˘¯ ˙˘‚‰ ÔÈÈ Ú· Ï‰Â ‰Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÌÏÂ‡ .‰Ï‡‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â ÌÚ ˜Â„‰
·¯Ú˙‰ ¯"ÂÈ‰˘ ÈÏ· ,ÂÈÏ‡ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙‡ Ï"Î Ó‰ ÛÈÙÎ‰ ÏÚÂÙ· ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .˙ÂÁÂ„‰
·.Ï"Î Ó‰ ÌÚ ˜¯ ˜Â„‰ ¯˘˜· ‡ˆÓ ÌÈ Ù‰ ¯˜·ÓÂ ,ÍÎ
חוק החברות ,התשנ"ט  ,1999מטיל על דירקטורי את חובת הזהירות .משמעות הדבר היא כי על
כל דירקטור לנקוט אמצעי סבירי על מנת למלא את תפקידו בחברה ובכלל זה לקבל מידע בעל
חשיבות להחלטות שעליו לקבל במסגרת תפקידו.64
¯"ÂÈ ‡Ï ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÌÚ Ì˙„Â·ÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:ÔÏ‰Ï„Î Ì‰È„È˜Ù˙Â Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ‰ÎÏ‰Î Â‡ÏÈÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ‡ÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
)‡( ‡,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈÏ ÛÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ,ÏÚÙÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ˘ Û
˙‡ Ï·˜Ï ˘¯„ ‡Ï ·Â¯ ÈÙ ÏÚÂ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙„Â·Ú· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙‰ ‡Ï ¯"ÂÈ‰
„.ÂÈ˙ÂÁÂ
__________________
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בת"א )י! ( ÔÓÒÂÊ ÔÈÂÂ¯‡ ' Ó"Ú· ‰˜È¯Ó‡ ÔÂÙˆ ˜ · ˜¯ÙÓÎ Â„È˜Ù˙· ÈÓ˘¯‰ ÌÈÒÎ ‰ Ò ÂÎ 400/89
 ,'Á‡Âפ"ד נ"ד) ,3 (2עמ'  ,180פירט בית משפט את הנורמות שלפיה נדרש דירקטור לפעול .דברי
אלה כוח יפה ג לדירקטורי במפעל.
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)·( ‚Û‡ ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙„Â·Ú ÔÈÈ Ú· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰ Î„Ú˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ì
˘˘˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò Î˙‰ 2006 ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 2003 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó - ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰„È˜Ù˙Ó
,2005 ˙ ˘· ˙Á‡ ÌÚÙÂ 2004 ˙ ˘· ÌÈÈÓÚÙ ,2003 ˙ ˘· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ :„·Ï· ÌÈÓÚÙ
˙‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰·È˘È ÌÂ˘· Û˙˙˘‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙˘ÓÁÓ „Á‡ .˙È˜ÏÁ ˙ÂÁÎÂ · „ÈÓ
·‡˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·È˘È‰Ó ÌÈÈ˙˘· ˜¯ .„·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘È· Û˙˙˘‰ ¯Á‡ ¯·ÁÂ ,ÌÈ ˘ Ô˙Â
)· ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ .˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ô˙È (2005 ¯·ÓËÙÒ·Â 2003 ¯·Ó·Â
¯˘ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ Ì‰È·‚Ï ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ÔÎÏÂ ,‰¯ˆ˜· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ
˘ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˜¯ .ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙„Â·Ú ¯·„· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ Î„Ú˙‰ ‡Ï ˙Â·È˘È‰ ¯˙È· .‰˘ÚÈÈ
,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ,2006 ËÒÂ‚Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È
.˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ· ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ ÂË¯ÂÙ
¯˜·Ó ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‰È‰È ÈÓ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÁÂ„ ÏÎ˘ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ‡‰˙ ¯˘‡ ‡‰˙ .Ï‰Â · ˙‡Ê ¯È„Ò‰ÏÂ ÌÈ Ù‰
˙Â¯È„˙· ÈÎÂ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏÂ Ï"Î ÓÏ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈÏ Â˘‚ÂÈ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰
˘˙.Â˙„Â·Ú ˙Â„Â‡ ÏÚ Ì˙Â‡ ÔÎ„ÚÈÂ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÌÚ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˘‚ÙÈÈ Ú·˜È
‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·ÚÏ ¯˘‡· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì‚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ
˙„ÈÙÎ ,Ì Â˜È˙Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÚÈˆ˙Â ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó È‡ˆÓÓ· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÂ
˘.˙Â˘ÚÏ ‰˙·ÂÁÓ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006מסר מבקר הפני בי היתר כי בעקבות הערות
משרד מבקר המדינה בנושא ,הוא יז מהל למיסוד ערוצי התקשרות בינו לבי ועדת הביקורת,
ובמסגרתו הציג לה עקרונות לפעולה בנושא .עקרונות אלה ,העוסקי בי השאר באופ הדיווח שלו
לוועדת הביקורת ,למנכ"ל וליו"ר על בדיקות שעשה ובמועדי הדיוני בדיווחי  ,אושרו על ידי
הוועדה והדירקטוריו  ,והחל מאוגוסט  2006הוא נוהג על פיה .
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006מסרו שני דירקטורי שנעדרו מישיבות ועדת
הביקורת כי לא ידעו שה חברי בוועדה זו .אחד מה טע כי מעול לא קיבל פנייה מהמפעל על
אי השתתפותו בישיבות הוועדה ,וכי בפע היחידה שבה השתת %בישיבת הוועדה ,הוא השלי
קוורו בלי שידע כי הוא חבר בוועדה .לדבריו ,הוא אינו יכול לכה בוועדת הביקורת בשל חשש
לניגוד ענייני  ,מאחר שהוא מכה בשתי ועדות אחרות במפעל העוסקות בענייני ביצועיי .
בעקבות הערת משרד מבקר המדינה ,ביקש אותו דירקטור מהמפעל להפסיק את חברותו בוועדת
הביקורת .דירקטור שלישי הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006כי נעדר מחלק
מישיבות הוועדה מכורח נסיבות שהיו בימי שבה התכנסה.
·‰„ÚÂ ˙Â·È˘ÈÓ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ¯„Ú ¯ÂË˜¯È„ Ì‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÈÒ‰Ï ÈÏ
˘˙·ÈÒ ˙‡ ¯¯·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰„ÚÂ ‰˙Â‡ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈÂ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰· ¯·Á ‡Â‰
ÏÂÎÈ Â È‡ ¯ÂË˜¯È„ Ì‡Â ,Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡Â Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÓÓ ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,˙Â¯„Ú‰‰
˙„ÚÂÂ· „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ‰Ê ÔÈÈ Ú .„ÈÓ ÂÙÈÏÁ‰Ï ˘È ,˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÚÂÂ· Â‰˘ÏÎ ÌÚËÓ Ô‰ÎÏ
·.ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÈÒ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÁÈË·‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· ‰„ÚÂ ˘ ,˙¯Â˜È
הדירקטור הרביעי בוועדת הביקורת ויו"ר הוועדה מסרו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2006
ובינואר  2007כי הוועדה פועלת באופ יעיל ,וכי א %שהדברי אינ משתקפי בפרוטוקול ,היא
קיימה דיוני ערי בנושאי שהיו על סדר יומה .ע זאת ,הדירקטור ציי כי רצוי שיותק נוהל
שלפיו תפעל הוועדה ,ויו"ר הוועדה מסר כי יפעל "לשיפור התפקוד בתחו עבודת של מנגנוני
הבקרה ]במפעל[ וקביעת ערוצי תקשורת ישירי וברורי בי ועדת הביקורת למבקר הפני ".
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„Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ¯ÒÁ‰ „ÂÚÈ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ÔÈÓ‡ ÔÙÂ‡· ÂÙ˜˘È ‰È˙Â·È˘È ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ
˘ÏÎÎ .Ô‰È˜ÂÓÈ Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ,Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ÂÏÈÎÈÂ Ô‰· ˘Á¯˙‰
˘ÂÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .˙˘¯„ ‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙„ÈÓ ‰Ï„‚ ,¯˙ÂÈ ˘È‚¯Â ·Â˘Á ÔÂ„ ‰ ÔÈÈ Ú‰
.˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú· ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ
 .3באוגוסט  2006מסר היו"ר למשרד מבקר המדינה כי הוא או המנכ"ל יכולי להורות למבקר
הפנימי לעשות בדיקות נוס %על אלה שאושרו בתוכנית העבודה השנתית שלו )להל בדיקות
מיוחדות( וכי "המבקר הפנימי מדווח על ממצאי הבדיקות המיוחדות לגור שהזמי אות בסמו
לסיומ  .כמו כ  ,א הממצאי רגישי וכיו"ב ,מדווח עליה המבקר הפנימי ג ליו"ר/למנכ"ל ,א%
א לא הזמי את הבדיקה".
מבקר הפני מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2006כי הבדיקה בעניי ביטוח הזכייני הייתה
בדיקה מיוחדת שביקש ממנו המנכ"ל לעשות ,ועל כ הוא הגיש את הטיוטה בעניינה למנכ"ל בלבד.
·„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â˜È„· ÔÈÈ Ú· ˘¯ÂÙÓ· ¯·„ ¯Ó‡ ‡Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÌÚ ÌÎÒ‰
‰·ÂÁ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÏÚ ÏÈË‰ÏÂ Ï‰Â · ‰Ê ‡˘Â Ì‚ ¯È„Ò‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
˜¯ ‡ÏÂ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏÂ ¯"ÂÈÏ ,Ï"Î ÓÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ Ì‚ ÁÂÂ„Ï
Ì‰ ÌÈ‡ˆÓÓ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ .‰È‡ˆÓÓ ˙Â˘È‚¯ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙Â‰ÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ,‰˜È„·‰ ÔÈÓÊÓÏ
¯‚ÈÏÚ·Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰˜È„· È‡ˆÓÓ ˙¯·Ú‰˘ ÈÂˆ¯ ‡ÏÂ ,˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ˘È
‰ÈÂÏ˙ ‰È‰˙ ,ÂÏÙÂËÈÂ Â‡ˆÓÈÈ ÏÚÙÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Ì˙·ÂÁÓ˘ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰
·.ÂÊÎ˘ ‰ËÏÁ‰
 .4בהסכ בי המפעל לחברה לייעו 1ביטחוני נקבע כי היוע 1הביטחוני והקב"ט יגישו את
דוחותיה וחוות דעת "ליו"ר הדירקטוריו ו/או למנכ"ל ו/או לגורמי המפעל לפי הוראותיה של
היו"ר והמנכ"ל ,לפי העניי " ,וכ יעמדו בקשר שוט %ע נושאי המשרה אלה.
נמצא כי על פי רוב המנכ"ל נות הוראות לקב"ט וליוע 1הביטחוני וה מוסרי לו את דוחותיה .
לא נמצא כי הקב"ט והיוע 1הביטחוני עומדי בקשר שוט %ע היו"ר ,וג היו"ר ביוזמתו אינו
מתעדכ בעניי עבודת  .עקב כ  ,בי היתר ,לא ידע היו"ר על בדיקת בעניי ההדלפה מקוב1
הזכייני ועל הוראת המנכ"ל שלא להמשיכה.
È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰ ÌÈÏÙËÓ Ì‰·˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙Â˘È‚¯ ¯Â‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·¯Ï ,Ì‰Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁÂ ÁÂ„ ÏÎ È˜˙Ú‰ ÈÎ ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â · ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ë"·˜‰Â
„ÔÈÓÊ‰˘ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰ÊÏÂ Ì ÎÂ˙Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ¯"ÂÈÏ Ô‰Â Ï"Î ÓÏ Ô‰ Â¯·ÚÂÈ ,ÌÈÈ È· ˙ÂÁÂ
‡„ÂÚ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Ó‚Â„ ,ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚ È Ù· Ì‡È·‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡‰ ÂÏ˜˘È ‰Ï‡Â ,Ì˙Â
¯‡Â Î„ÚÈÂ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÌÚ È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰Â Ë"·˜‰ Â˘‚ÙÈÈ Ú·˜È˙˘ ˙Â¯È„˙· ÈÎ ÈÂ
‡.Ì˙„Â·Ú ˙Â„Â‡ ÏÚ Ì˙Â
 .5בתקנו ההתאגדות של המפעל הוטלה על היו"ר החובה לקיי  ,מטע הדירקטוריו  ,פיקוח על
ניהול עסקי החברה ופעולותיה ולדווח עליה לדירקטוריו  .כאמור ,על קיומ של חלק מהפרשות
המתוארות לעיל לא ידע היו"ר כלל ,ובאחת מהפרשות שעליה ידע והטיפול בה חודש בעקבות
התערבותו ,הוא לא התעדכ דיו.
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ÔÎ„Ú˙‰Ï ÂÈÏÚ ,ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ Â˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï Ì‚ ÈÎ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰Â Ë"·˜‰ ,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙Â˜È„·‰ ¯·„· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Â˙ÓÊÂÈ·
.ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â
 נמסר כי הערות משרד מבקר המדינה בעניי בעיות עקרוניות2007 בתשובת המפעל מינואר
 במטרה, ההערות נלמדות...בתהליכי הבקרה והביקורת במפעל "נלקחו לתשומת לב ההנהלה
 יהיה צור בהכנת נהלי התואמי את המלצות ]משרד מבקר. ]והתהלי [ מצוי בעיצומו, ליישמ
 כי בהתא להמלצת מבקר הפני בדוח בעניי מנהל א' ומשווק, מתשובה זו עולה עוד."[המדינה
 קוד אתי שמטרתו לקבוע נורמות התנהגות ראויות2006  אישר דירקטוריו המפעל באוקטובר,'א
,[ בקוד האתי נקבע כי "הקוד פונה לכלל חברי ]המפעל.שלאור על המפעל לפעול ולקבל החלטות
 התנהגות% כללי האתיקה של ]המפעל[ מסמני ר. לסביבה ולקהילה,  לספקי, ללקוחותיו,לעובדיו
.  שמירת סודיות וניקיו כפיי, הוגנות, אמינות, יושר, כבוד:  כגו,שמשמעותו מעבר לציות לחוק
,1 ה כלפי פני וה כלפי חו, קוד אתי על ידי ]המפעל[ מעלה את סטנדרט ההתנהגות שלו1אימו
."ומגביר את תחושת המחויבות החברתית שלו למע הקהילה

✩
,ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂËÏ ...„¯Á" ‡Â‰ ÈÎ ÏÚÙÓ‰ ÔÚË 2007 ¯‡Â ÈÓ Â˙·Â˘˙· .1
˙ÂÏÂÎÈ˘ - ÌÒ¯Ù˙‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ‰ Â‡ ˙ÂÈ·ÓÂÙ È‡„Â - ˙ÂÈÂÏÈÚÙÓ Ú ÓÈ‰Ï Â˙·ÂÁÓ ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡Â
˙ÂÏ¯‚‰‰ ÈÏÚÙÓ· ÂÙÒÎ ˙Ú˜˘‰Ó „ÂÏÒÈ ¯Â·Èˆ‰ Ì‡ .Â„È ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚· ‰˘˜ ÚÂ‚ÙÏ
˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰ÏÂ] „˜Ù˙Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ,˙ÂÏ¯‚‰‰Ó ÛÒÎ ÚÈ‚È ‡ÏÂ
- ÚÈ¯Î‰Ï ‰ÈÏÚ ¯˘‡Î ,‰Ï‰ ‰‰ È ÈÚ „‚ Ï ˙Ú‰ ÏÎ „ÓÂÚ ‰Ê ˘˘Á ...[Ì˜Â‰ ‡Â‰ ÔÓÂ„È˜Ï˘
,ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏ‚˙Ó‰ ˙ÂÏÂÒÙ ˙ÂÚÙÂ˙ ÏÚ ·È‚‰Ï „ˆÈÎ - ˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô·ÂÓÎ
ÏÂ˜È˘‰ ÔÓ ‰ Â˘‡¯Â ˘‡¯· ‰ ÂÊÈ ,‰Ï˜ ‰ È‡˘ ,˙ÈÏÂ‰È ‰ ‰Ú¯Î‰‰ .ÌÈ ÈÈÎÊ Â‡ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó
˙ÂÚÙÂ˙ Ô˜˙Ï ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰·ÂËÂ .(˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ‡È‰ „ÂÚ ÏÎ) [ÏÚÙÓ‰] ˙·ÂË ˙·ÈÈÁÓ ‰Ó
"‰Ë˜˘ Í¯„·Â [ÏÚÙÓ‰] ÈÏ˙Î ÍÂ˙· ,Ô˙È ‰ ÏÎÎ ,˘¯Â˘‰ ÔÓ ‰¯È˜Ú ÔÂÚË‰ ˙‡ ¯Â˜ÚÏÂ
.(¯Â˜Ó· ˙Â˘‚„‰‰)
ÚÂˆÈ·Ï ˙Â„˘Á· ‚Â‰ Ï „ˆÈÎ ‰Ï˜˘ ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÂÊ ‰·Â˘˙Ó .2
˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚ÙÏ ÚÈ¯ÎÓ Ï˜˘Ó ‰ ˙ ‡È‰ ,ÌÈ˜ÂÂ˘ÓÂ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ
ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈÙÒÎ ÒÈÈ‚Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ·
ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ó ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ËÈÏÁ‰Ï È„Î .ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯Ë È‡ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ˙˘˜ ÏÂ˜˘Ï
,ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â„˘Á ÌÈÏ‚˙Ó˘Î ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ÏÚÙÓ‰ ˙·ÂËÂ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰
˘˜·Ï Ì‚ Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚÂ ,ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ‰È„È· ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰È‰
ÁÂÎÓ ,ÏÚÙÓ‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ Ì‰È ÈÈÙ‡ÓÂ Ì‰È˙Â·ÈÒ ˘ ÌÈ¯˜Ó Â Î˙ÈÈ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡
˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯È˜Á‰Â ¯Â¯È·‰ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï Â‡ ‰¯Ë˘Ó· ‰ ÂÏ˙ ˘È‚‰Ï ,¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ Â˙ÂÈ‰
ÌÈÏÂÏÚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ì‡ Ì‚Â ,˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ˙·ÈÂÁÓ ‰ È‡ ÂÊ ‰˜È„· Ì‡ Ì‚ ,¯Á‡ È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚
˙‡ Â ˙ÈÈ ÏÚÙÓ· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò .ÌÒ¯Ù˙‰Ï ÌÈ¯˜Ó‰
.„ÚÂ˙ÓÂ ˜ÓÂ Ó ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ .Â· ÏÂÙÈËÏ ¯˘‡· ÂÚÈ¯ÎÈÂ ‰¯˜Ó ÏÎ ÏÚ ˙Ú„‰
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ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ‰‚‰ ,ÈÏÈÏ˘ ÌÂÒ¯ÙÏ ˘˘ÁÓ ¯˙È‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ .3
ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ·¯ ÔÂÊÙÈÁ· ,ÏÚÙÓ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈÒÏ ,ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ‡ÏÏ ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·
Ì˙„Â·ÚÏ ¯˘˜· ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· Â„˘Á ÌÈ˜ÂÂ˘ÓÂ ÌÈ„·ÂÚ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó·
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÏ·Â Ì‡ÂÏÓ· ˙Â„˘Á‰ ˙‡ (˙ÈÓÈ Ù ‰˜È„·· ‡Ï ÂÏÈÙ‡) ˜Â„·Ï ÈÏ· ,ÏÚÙÓ·
˙Ó‡ ÔÓÊ· ‰Ï‰ ‰‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ì‚ ˘˘Á‰ Â˙Â‡ Ï˘· .‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰‰
˜ÏÁ ÏÚ .˙Â„˘Á Ì˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙Â˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‡ˆÓÓ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
.¯"ÂÈÏ Ì‚ ÁÂÂ„ ‡Ï ˙Â„˘Á‰Ó
ÂÏÚÂ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó· ‰ÏÂÙÈË ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ‰„ÚÈ˙ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ „ÂÚ
Ï˘ ˜È˙· Â˜ÈÂ˙ ‡Ï ˙Â„˘Á· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÎÂ ,˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â„˘Á
¯˜·Ó „¯˘ÓÓ ¯È˙Ò‰Ï Ï"Î Ó‰ ‰ÒÈ Ì˜ÏÁ ˙‡Â ,ÏÚÙÓÏ ıÂÁÓ Â‡ˆÂ‰ Û‡ Ì˜ÏÁ ,ÏÚÙÓ‰
È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â„˘Á ÂÏÚÂ‰ Ì‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙Â‡„ÂÂ· ˙Ú„Ï Ô˙È ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .‰ È„Ó‰
.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯˜Ó· ÂÏÚÂ‰˘ ‰Ï‡ ÏÚ ÛÒÂ ,ÏÚÙÓ· ˙Â È˜˙
¯·ÚÂÓ‰ ¯ÒÓ‰ .‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙ÏÂÚÙ Í¯„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯ÂÓÁ ˙Â„˘Á ÏÚ ‰‚Ï·‰Â ˙Â ÁÏÒ Ï˘ ‡Â‰ ¯Â·ÈˆÏÂ ÂÈ ÎÂÒÂ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÏ ‰˙ÂÚˆÓ‡·
ÂÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰Ú˙¯‰· ÌÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ¯ÒÓ .ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÂ ‡ÏÓ ¯Â¯È· ÌÂ˜Ó·
Ï˘· ÂÏ Ì¯‚ ˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ˜Ê ‰ ÏÚ ÛÒÂ ,˜Ê ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÍÎ˘ ÍÂ˙ÓÂ Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡·Â ÂÈ ÎÂÒÂ
¯‰ÂË ˙‡ ‰ÁÈË·Ó ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÂ˙ „Ú Â˜„· ‡Ï˘ ÌÈ˘ÚÓ‰
‡Ï .˙Î¯ÚÓ· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙‡ ‰¯È·‚ÓÂ ,˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ˙‡Â ˙Â„ÈÓ‰
,˘ÓÓ Ì‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È‰ ,ÈÂ‡¯Î ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ˙Â„˘Á‰ Â˜„· ÂÏÈ‡ ÈÎ Ú Ó ‰ ÔÓ
.¯ÂÓÁ Ì‚Ù ˘È ÍÎ·Â ,‰˙ˆÂÓ Ì˙˜È„·˘ ÈÏ· ˜ÒÙÂ‰ ‰Ï‡ ˙Â„˘Á· ÏÂÙÈË‰ ÌÏÂ‡Â
,Â‡ˆÓÈÈ ÏÚÙÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Ì˙·ÂÁÓ˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰ÓÎ ˘È ÏÚÙÓ· .4
,ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ,Ë"·˜‰ ,È ÂÁËÈ·‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ˙Â ÓÏ Ô˙È ‰Ï‡ ÔÈ· .ÈÂ‡¯Î ÂÏÙÂËÈÂ Â˜„·ÈÈ
˜ÏÁ ˙„Â·ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .¯"ÂÈ‰Â Ï"Î Ó‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á
˙Â„˘Á‰ ÏÚÙÓ· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï ÌÏÏ‚·˘ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ó
Â‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜ Ì˜ÏÁ˘ ,ÏÈÚÏ ‰Ê ÁÂ„· Â¯‡Â˙˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï
.ÈÂ‡¯Î ÂÏÙÂË ‡ÏÂ Â˜„· ‡Ï Ì‰Â ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ‰˘È‚¯
‰·ÂÁ‰ ‰ÏÁ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÏ ÔÓ‡ ˘Ó˘Ó‰ ,ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .5
ÂÈÏÚ ,ÔÎ ÏÚ .‰ È˜˙ È˙Ï· ‰ÏÂÚÙÏ „˘Á ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ˙Â È‚‰· ÏÂÚÙÏ
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ,Ô‰ÈË·È‰ ÏÂÏÎÓ ÏÚ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â˘¯Ù‰ ˙˜È„· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï
‡Ï˘ ÂÏÚÙ ÈÎ ‡ˆÓÈÈ˘ ÌÈ˜ÂÂ˘Ó Â‡ ÌÈ„·ÂÚ „‚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ,Â‡ˆÓÈÈ˘
.ÌÈ¯˜Ó‰ ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÛÂ˙È˘·Â ,ÔÈ„Î
ÂÈ ÎÂÒÂ ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙÏ ˙Â„˘Á˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏ‰ ÔÈÎ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
„È˜Ù˙ ÏÚ· ÏÎ ÈÎ ‰Ï‡ ÌÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ¯˙È‰ ÔÈ· .ÈÂ‡¯Î ÂÏÙÂËÈÂ ÌÂ˙ „Ú Â˜„·ÈÈ
¯"ÂÈ‰ ,Ï"Î Ó‰ Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ì˙Â‡ ‡È·È ¯ÂÓ‡Î ˙Â„˘Á ÏÚ ÂÏ Ú„Â ˘ ÏÚÙÓ·
.ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â
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סדרי מינהל
בחודשי מרס עד אוגוסט  ,2006לסירוגי  ,בדק משרד מבקר המדינה כמה ענייני הנוגעי לסדרי
מינהל החזר הוצאות ,כוח אד והתקשרויות במפעל .להל עיקרי הממצאי :

החזר הוצאות
החזר הוצאות על מתנות
משרד מבקר המדינה מצא כי המפעל מחזיר לעובדיו הבכירי את הוצאותיה על מתנות כספיות
שה מעניקי לעמיתיה במפעל לכבוד אירועי משפחתיי )להל מתנות עקיפות( .המפעל א%
עיג את החזר ההוצאות הזה בנוהל "הוצאות אישיות" )להל הנוהל(.
 .1על פי הנוהל ,המפעל משל החזר הוצאות בסכו מרבי של  300ש"ח לאירוע על מתנות
עקיפות שנתנו בעלי תפקידי בכירי  65לעמיתיה לעבודה .יו"ר הדירקטוריו ומנכ"ל המפעל
מקבלי החזר מרבי של  500ש"ח לאירוע על מתנות שנתנו מתוק %תפקיד לכבוד אירועי
ושמחות של עובדי המפעל ,של יועצי  ,של ספקי שירות ושל נציגי גופי ציבוריי .
2003 ¯‡Â È ÔÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
56-· ÌÈÓÎ˙ÒÓ ‰„Â·ÚÏ Ì‰È˙ÈÓÚ Ï˘ ˙ÂÁÓ˘Â ÌÈÚÂ¯È‡ „Â·ÎÏ ˙Â ˙Ó ÏÚ 2006 ÏÈ¯Ù‡Ï
‡¯Â˙· ÌÏ˘Ó ÏÚÙÓ‰˘ ,˙Â‡ˆÂ‰‰Ó 90% ÍÒ· 66˙ÂÙ„ÂÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È ÍÎÏ .Á"˘ ÛÏ
.Á"˘ ÛÏ‡ 106-Î· ‡ÂÙ‡ ˙„Ó‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÏÚÂÙ· .(˙ÂÙ„ÂÚ ˙Â‡ˆÂ‰ - ÔÏ‰Ï) ÒÓ
 .2על פי החלטת הנהלת המפעל משנת  ,1984כל עובד במפעל מקבל שי לכבוד אירועי
ושמחות במשפחתו :לכבוד הולדת ב  ,בת ,נכד או נכדה או לכבוד בר מצווה או בת מצווה 570
ש"ח ,ולכבוד נישואי עובד או נישואי בנו או בתו  1,137ש"ח )להל מתנות ישירות(.
עוד בשנת  2000כתב סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש במפעל דאז )להל סמנכ"ל המינהל( למנכ"ל
דאז בעניי המתנות הישירות כי "במשק הפרטי והציבורי לא מקובל להעניק שי לעובדי
לארועי  ...למעט נישואי עובד או הולדת ב /בת .הסכומי שמעניק המפעל הינ גבוהי מהמקובל
במשק .בחברה לאוטומציה של השלטו המקומי ,אשר אנו צמודי בדר כלל לנוהלי שלה,
מקובל לתת  200ש"ח לנישואי עובד או הולדת ב /בת" .סמנכ"ל המינהל הציע כי המפעל יעניק שי
רק לכבוד חתונה או הולדת בנו או בתו של עובד ,וכי סכו השי יהיה  200ש"ח בלבד .המנכ"ל לא
קיבל את ההצעה.
להל שלוש דוגמאות לשי כספי שהעניק המפעל לכבוד אירועי ושמחות של עובדי בכירי :
__________________

65
66

מנהלי מחלקות בחטיבה ,ומנהלי אגפי  ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש ,מזכיר החברה ,עוזרת יו"ר,
עוזרת המנכ"ל ,סמנכ"לי  ,חברי מועצות המנהלי של מפעל הפיס וחברות בת )קרנות(.
על פי פקודת מס הכנסה סעי 181ב ! "חבר בני אד שהוציא למטרות המפורשות בתקנות על פי סעי
 31סכומי שלפי התקנות האמורות אינ מותרי בניכוי או עולי על הסכומי שנקבעו כמותרי
בניכוי או שהוציא סכומי בשל הוצאות שניכויי #אינו מותר על פי סעי ."(11)32

דוח שנתי 57ב

980

·‰ÁÓ˘‰ ÏÚ
מנכ"ל
סמנכ"ל מחשוב
שני מנהלי מחלקה*
*

ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ
˘˜¯ÊÁ‰ ÂÏ·È
Â ˙ ˘ ‰ ˙Ó ÏÚ
‰ÁÓ˘‰ ÏÚ·Ï

ÏÏÂÎ‰ ¯ÊÁ‰‰
·˘"Á
)(˙ÂÙÈ˜Ú ˙Â ˙Ó

˘ÏÚÙÓ‰ È
‰ÁÓ˘‰ ÏÚ·Ï
)(˙Â¯È˘È ˙Â ˙Ó

ÈÓÂÏ˘˙ Î"‰Ò
ÏÚ·Ï ÏÚÙÓ‰
‰ÁÓ˘‰

7
9
12

2,100
2,900
3,550

570
1,140
1,140

2,670
4,037
4,690

שני עובדי המפעל הנשואי זה לזו.

200,000-Î 2006 ÏÈ¯Ù‡ - 2003 ¯‡Â È ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÌÏÈ˘ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÚÙÓ‰ È Â˙ Ó
˘".ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÚÂ¯È‡Ï (˙ÂÙÈ˜ÚÂ ˙Â¯È˘È) ˙Â ˙Ó ¯Â·Ú Á
בתשובה שכתב המפעל למשרד מבקר המדינה בדצמבר ) 2006להל תשובת המפעל( ציי המפעל
שלדעתו "האמור בנוהל ,לרבות הסכומי הנקובי בו הינו סביר ,זאת ג בהתחשב בעובדה כי
ההחזרי ניתני א ורק לעובדי בכירי ספציפיי  .כמו כ למנהלי מחלקות ולמנהלי אגפי ,
ההחזרי ניתני רק בגי מתנות שניתנו לעובדי מהחטיבה אליה ה משתייכי ולא לכל עובד,
כמפורט בנוהל" .עוד כתב המפעל כי "כל נושא ההחזרי בגי הוצאות לאירועי ומתנות לעובדי
מתבצע בהתא לנוהל המונהג במפעל מאז שנת  1984וחל על עובדי בכירי בלבד" )ההדגשה
במקור(.
Ï‰Â ‰ ˙‡Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏÂ ,˙ÂÁÓ˘Â ÌÈÚÂ¯È‡ „Â·ÎÏ ÂÈ„·ÂÚÏ ˜È ÚÓ ÏÚÙÓ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÔÈÈ Ú
‰Ê ÔÈ‡ .2000 ˙ ˘Ó ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Ï‰ ÈÓ‰ Ï"Î ÓÒ Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰ ÁÂ¯· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰
¯‡ÔÓÓÈ ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ·ÈÂÁÓ‰Â ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ
.ÏÚÙÓ· ¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ È˘È‡ ÚÂ¯È‡ „Â·ÎÏ Â ˙ ˘ È˘ ¯Â·Ú ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÓ
המפעל השיב כי בעקבות הביקורת הוא "מוכ  ...לבוא בדברי ע הגורמי הרלוונטיי לש
בחינה מחודשת של האמור בנוהל".
הוצאות אירוח מחו למפעל
 .1נוהל המפעל בנושא "הוצאות אישיות" קובע כי "אירוח מחו 1לבניי מפעל הפיס )ארוחות
במסעדות ,בתי קפה וכד'( ...יעשה בידי דרג של מנהלי אגפי ומעלה ,שתחו תפקיד מחייב
פגישות ע גורמי חיצוני " .עוד קובע הנוהל כי "סכו האירוח לא יעלה על  100ש"ח לכל אד
)לא כולל תשר( .עובד לא יארח במסעדה עובד אחר על חשבו המפעל .העובד ידאג לאישור ]בעל
פה[ מהממונה ]עליו[ ולאחר מכ ידאג לאישור בכתב בדיעבד ,ויצר %את האישור והחשבונית לדוח
הוצאות חודשי" .מנתוני שמסר המפעל למשרד מבקר המדינה עולה כי הוצאותיו על החזרי
הוצאות אירוח וכיבודי בי ינואר  2003לאפריל  2006הסתכמו בכ  260אל %ש"ח .לכ יש להוסי%
הוצאות עודפות בס  ,90%ומכא שהעלות הכוללת בגי אירוח וכיבודי מחו 1למפעל באותה
תקופה נאמדת בכ  500אל %ש"ח.

מפעל הפיס

981

˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï ‰ÚÈ·˙· ÌÈ„·ÂÚ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÁÂ„ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.Ï‰Â ‰ È‡ ˙· Â„ÓÚ ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ,‰„ÚÒÓ· ÁÂ¯È‡ ÏÚ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â˘¯„˘ ÌÈÓÂÎÒ· ÏÚÙÓ‰ Ì˙Â‡ ‰ÎÈÊ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ
˘ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ Â‡ˆÂ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÈ ‡Â‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ ¯˘‡È˘ È ÙÏ
.Ï‰Â ‰ È‡ ˙ ÈÙÏ ÂÏÚÙ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ Â˘¯„˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎÂ ,ÏÚÙÓ‰ È ÈÈ Ú ÌÂ„È˜Â „È˜Ù˙‰
בתשובת המפעל נאמר כי "לא נכתב בשו מקו בנוהל ...כי על העובד לפרט ברמת פירוט כזו
המתוארת בטיוטת הדו"ח .כל שנדרש העובד לעשות הוא לציי את תיאור ההוצאה ולסמ בגי מה
הוצאה מתו האפשרויות המנויות בדו"ח ...בהקשר זה ראוי לשקול א יש מקו לפרט את שמות
האנשי אות מארחי עובדי המפעל ,זאת מתו חשש לפגיעה בפרטיות ".
משרד מבקר המדינה מעיר שכדי להסיר כל ספק בעניי  ,יש לציי בנוהל במפורש שנדרש לפרט
בדוח ההוצאות את מטרת הפגישה ,את מספר האורחי במסעדה ואת שמות האורחי  .בלי הפירוט
אי אפשר לדעת מה הייתה מטרת הפגישה ,מי השתת %בה ומה הייתה עלותה לאד  .לכ יש לדרוש
מכל עובד לצר %רישו של הפרטי האמורי לדוח שה מגישי  .כמו כ  ,לדעת משרד מבקר
המדינה אי מקו לטיעו בדבר פרטיות כשמדובר בפגישות עסקיות לצורכי עבודה ,באשר הדיווח
מיועד לאג %הכספי  ,האמו על סודיות.
 .2בהסכ ההעסקה האישי שחת המפעל ע היו"ר ביוני  2003נקבע כי היו"ר יהיה זכאי להחזר
של הוצאותיו ,באר 1ובחו"ל ,שנוצרו לצור מילוי תפקידו .בהסכ לא נקבע סכומו המרבי של
סכו החזר ההוצאות .לפי כללי ההסכ הקיבוצי של המפעל ,המנכ"ל צרי לקבל החזר הוצאות
לפי נוהלי המפעל בנושא אירוח .ג סמנכ"ל השיווק כפו %לנוהלי המפעל בעניי החזר ההוצאות,
כמו יתר העובדי .
,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ·ÈÂÁÓÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÒÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ ÏÚÙÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ
¯ÊÁ‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÏÈ·‚‰ÏÂ ÁÂ¯È‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ÔÈÈ Ú· Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ
˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï ˙Â¯Â‰Ï ,ÂÏ È‡ÎÊ ‰È‰È ¯"ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰
.ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ¯˙ÈÏ ‰Ó‚Â„ ÍÎ· ˘Ó˘ÏÂ ÁÂ¯È‡‰Â ÌÈ„Â·ÈÎ‰ ·Èˆ˜˙· ¯È‰Ê

קנסות על עבירות חניה
במרס  2006החזיקו  38עובדי בכירי במפעל רכב צמוד השיי למפעל.
 .1בנוהל "צי רכב" של המפעל נקבע כי "בעת קבלת דו"ח עבירת תנועה ממשטרת ישראל/רשות
מקומית ,יאתר מנהל אג %מינהל ,ע"פ רישו יומני הרכב ,את העובד שביצע את העבירה ...במידה
והעובד אישר את דבר העבירה ,יעביר מנהל אג %מינהל לאג %הכספי את הדו"ח לתשלו
וממשכורות העובד יקוזז סכו החיוב" .המפעל מקבל את הדוחות בדואר או מידי העובד שקיבל
את הדוח ,והוא אמור לקזז את סכו החיוב משכר העובד.
משרד מבקר המדינה העלה כי למרות האמור בנוהל ,בשני  2006 2003שיל המפעל בשלושה
מקרי קנסות בגי עבירות חניה במקו העובדי  ,ולא הורה לקזז משכר העובדי  .יש לציי כי
הדבר נעשה באישור המנכ"ל.
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‡„ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰È Á ˙Â¯È·Ú ÔÈ‚· ÌÈÓÂÏ˘˙· ‡˘ÈÈ ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ
˙ÂÒ ˜‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ „ÂÓˆ ·Î¯· ÌÈ‚‰Â ‰ ÂÈ„·ÂÚ ÏÎÓ ˙Â·‚ÏÂ ÂÈÏ‰Â ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
·‚˙ÈÈˆÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ÂÁÓ˘ ¯Á‡Ó ,„È˜Ù˙· ‰ÚÈÒ · ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚ ,Â¯·Ú˘ ‰È Á ˙Â¯È·Ú ÔÈ
.ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ˜ÂÁÏ
 .2נמצא כי בכמה מקרי הקנסות המקוריי צברו חובות .במקצת המקרי הצטברו החובות
משו שהמפעל התעכב בתשלו הקנסות ,ובשאר המקרי נראה כי העובדי גרמו להצטברות
חובות בכ שעיכבו את המצאת הדוחות למפעל .הביקורת העלתה כי המפעל לא חייב את העובדי
לשל את החובות שהצטברו בגלל .
Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â·ÂÁ ÌÏ˘Ï ·ÈÂÁÈ ‡Ï˘ È„Î ,„ÚÂÓ· ˙ÂÒ ˜‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
·‚·ÂÁ‰ ÌÂÏ˘˙· Ì‚ Â·ÈÈÁÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,„·ÂÚ‰ ÏÏ‚· Ì¯‚ ÌÂÏ˘˙· ¯ÂÁÈ‡‰ Ì‡ .Ì È
˘.¯·Ëˆ‰
בתשובת המפעל נאמר כי "המפעל מקפיד לפעול על פי נוהל 'צי רכב' ...א וככל שהיו מקרי
בודדי בה שיל המפעל את הקנסות מבלי לחייב את העובדי כמתחייב מהנוהל ,נעשה הדבר
באישור ובאופ חריג בשל נסיבות מיוחדות .המפעל מקבל את המלצות הביקורת בכל הנוגע
לקנסות על עבירות תנועה ...ויקפיד הקפדה יתרה על האמור בנוהל הרלוונטי".

נסיעות בתפקיד
עובדי המפעל ומנהליו נוהגי לקיי פגישות עבודה ולהשתת %בכנסי  ,בהדרכות ,בהשתלמויות
ובהרצאות באר 1ובחו"ל .ממרס  2003עד מרס  2006הנהיג המפעל את נוהל "נסיעה בתפקיד",
המסדיר את הנסיעות האלה וקובע כללי לאישור הנסיעה ,לדיווח על הנסיעה ,להחזר הוצאות
הנסיעה ועוד .על פי נתוני המפעל ,עלויות הנסיעה של עובדיו לחו"ל 67בי ינואר  2003לאפריל
 2006הסתכמו בכשני מיליו ש"ח .ההוצאות היו על כ  110נסיעות בתפקיד )כ  1.85מיליו ש"ח(
וכ  70נסיעות של עובדי שליוו זכייני או מנויי של המפעל שזכו בחופשה בחו"ל )ראו להל (.
נוהל "נסיעה בתפקיד"
 .1על פי נוהל "נסיעה בתפקיד" של המפעל" ,ועדת הדירקטוריו אחראית לבחו ולאשר נסיעה
לחו"ל ליו"ר הדירקטוריו  ,לחברי הדירקטוריו ולכל עובדי מפעל הפיס" .עוד קבע הנוהל כי "כל
הבקשות באשר לנסיעה לחו"ל תאושרנה ע"י יו"ר/מנכ"ל ]ויוגשו[ לאישור סופי בועדת
הדירקטוריו ע"י המזכיר" .עוד נקבע בנוהל כי מתפקידו של היו"ר להחליט א לאשר את נסיעת
המנכ"ל לחו"ל.

__________________

67

נתוני על מספר הנסיעות של בכירי המפעל לחו"ל ראו להל .

מפעל הפיס

983

·„‡Ï Ï"ÂÁÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È
Ì‡ ËÈÏÁ‰ ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ˜¯ ÈÎÂ ,Ï‰Â ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ÏÏÎ Â‡·Â‰
˘˘ ˜¯ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ 2006 ÏÈ¯Ù‡Ï 682003 È ÂÈ ÔÈ· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .Ô¯˘‡Ï
ÈÎÂ ,‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ,ÔÂÒÏ ˆÎ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ 13-Ó
˘¯„ Î ‡Ï˘ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÂÈ ¯Â˘È‡Ï ÂÈ˙ÂÚÈÒ ˙‡ ‡È·‰ ‡Ï ,˜È ËÂÒ ÏÂ‡˘ ¯Ó ,Ï"Î Ó‰
.Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ
ביולי  2006טע היו"ר לפני משרד מבקר המדינה כי לא ידע שהוא מחויב לדווח לדירקטוריו על
נסיעותיו לחו"ל ,וכי נסיעותיו לחו"ל "לא הוסתרו מהדירקטוריו " .בספטמבר  2006הסביר המנכ"ל
למשרד מבקר המדינה כי א %שפניותיו ליו"ר לא היו בכתב ,כל נסיעותיו הובאו לידיעת היו"ר ,והוא
אישר אות בעל פה.
Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡ ÔÈÈ Ú· Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰Ó‚Â„ ˘Ó˘ÏÂ Ì‡ÂÏÓ· ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â ˙‡ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï Ì˙·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È
Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÏ
ÏÚ· ÁÂÂÈ„· È„ ÔÈ‡ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ‰ ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,Ï"ÂÁÏ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ÏÎ
.¯Â˘È‡‰ ˙Ï·˜ ˙‡ „Ú˙Ï „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚÂ ,˙Â ÎÂ˙Ó‰ ÂÈ˙ÂÚÈÒ ÏÚ ¯"ÂÈÏ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰Ù
באוגוסט  ,2006בעקבות הביקורת ,הגיש היו"ר לדירקטוריו רשימה של שבע נסיעות שלו ושל
הנלווי אליו )סמנכ"לי ( לחו"ל ,וביקש שהדירקטוריו יאשר לו אות בדיעבד .מזכיר המפעל
)להל המזכיר( חת על רשימת הנסיעות ,והדירקטוריו אישר אות בדיעבד.
¯Â˘È‡ ˙‡ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ‡Ï· ˙ÂÚÈÒ Ï ¯"ÂÈ‰ Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÙÂ‡· Ï‰Â ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò· ˙Ú‚ÂÙ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
˘ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰· ÏÈÁ˙˙ ÏÚÙÓ· Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ ÓÊ‰· ÏÂÙÈËÏ ˙È‡¯Á‡‰ ‰˜ÏÁÓ‰
· ˙ÂÎÓÒ ÈÙÏ) ‰ÚÈÒ Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï Â‡ÈˆÓÈ Ï"Î Ó‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÚÈÒ
.‡˘Â · ÏÚÙÓ‰ ÈÏ‰Â ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,(¯Â˘È‡‰
בתשובת המפעל נכתב כי "על א %האמור בנוהל ,בפועל היה נהוג שהדירקטוריו מאשר נסיעות
לחו"ל של יו"ר המפעל ,יו"ר המפעל מאשר את נסיעותיו של המנכ"ל והמנכ"ל מאשר נסיעות של
עובדי אחרי  ...יצויי  ,כי במסגרת הפעילות השוטפת של המפעל ,אי ולא היתה אפשרות מעשית
לאשר נסיעה של בעלי תפקידי שוני במפעל על ידי הדירקטוריו  ,שכ הדבר היה גור 'לשיתוק'
הפעילות השוטפת של המפעל .יש לזכור כי הדירקטוריו מתכנס אחת לחודש לער ולא במועדי
קבועי ".
˙‡ ÌÈÈ˜ÏÓ Â˙Â‡ ˙¯ËÂÙ ‰ È‡ Ï‰Â ‰Ó ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙‚È¯Á ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Í¯„‰ ¯·„· ÌÈ„·ÂÚ‰ ·¯˜· ˙Â ·‰-È‡Ï ÌÂ¯‚Ï ‰ÈÂ˘Ú Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙¯Ù‰ .Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰
˘.ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ‰· ‚Â‰ Ï Ì‰ÈÏÚ
 .2בנוהל "נסיעה בתפקיד" נקבע כי על ועדת הדירקטוריו "לקרוא ולאשר את דו"חות הנסיעה...
המוגשי על ידי היו"ר/דירקטור בעת חזרתו" .על המנכ"ל "לקרוא ולאשר את דו"חות הנסיעה,
__________________
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המוגשי על ידי הסמנכ"לי בעת חזרת מחו"ל] ...ו[הסמנכ"ל /מנהל חטיבה אחראי לבדוק
ולאשר את ]דו"חות[ סיכו הנסיעה המוגשי ע"י העובדי " .עוד נקבע בנוהל כי על המנכ"ל
להגיש ליו"ר הדירקטוריו את דוח הנסיעה שהכי .
)‡( Â¯È·Ú‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ¯"ÂÈ‰ :‰Ï‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÂ˙Ó 6) Ï"ÂÁÏ ¯"ÂÈ‰ ˙ÂÚÈÒ Ï ÂÙ¯Ëˆ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ˜Ó ˜¯ ;‰ÚÈÒ ˙ÂÁÂ„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
,¯"ÂÈÏ ‰ÚÈÒ ˙ÂÁÂ„ ÏÏÎ ¯È·Ú‰ ‡Ï Ï"Î Ó‰ ;Ï"Î ÓÏ ‰ÚÈÒ ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ (˙ÂÚÈÒ 13
˜ÏÁ ;˘¯„ Î ‡Ï˘ ,Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ˜ÓÂ ÌÈÏ"Î ÓÒ‰Ó ˜ÏÁ
Â‡ ‡˘Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ,„·ÚÈ„· Â˘‚Â‰ ‰ÚÈÒ ‰ ˙ÂÁÂ„Ó
·.˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú
בתשובתו הודיע המפעל כי הוא "יבדוק את ממצאי הביקורת וינהג בהתא לאמור בה .המפעל
יקפיד על הגשת דיווח כללי לגורמי המתאימי על פי הנוהל".
)ב( הועלה כי בחלק ניכר מדוחות הנסיעה שהגישו עובדי ובעלי תפקידי במפעל לא נכללו כל
הפרטי הדרושי על פי הנוהל ,כגו ציו אירועי חשובי במהל הנסיעה ,אנשי קשר ,הישגי ,
תוצאות ולקחי .
¯Â˙· Ô‰ - ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ ˙ÂÁÂ„ ˙˘‚‰Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰‡È·Ó ‡È‰˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â ,‰ÚÈÒ ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ¯·„· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰Â ,‰¯˜· ÈÚˆÓ
ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ .ÏÚÙÓÏ
·‰ÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ˙Â ˙‰ÏÂ ,Ì‡ÂÏÓ· ‡˘Â · ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜È ÌÈ‚¯„‰ ÏÎ
·.ı¯‡Ï Ì˙¯ÊÁ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰ÚÈÒ ÁÂ„ ˙˘‚‰
)ג( במהל הביקורת המציא המפעל למשרד מבקר המדינה רק שני דוחות נסיעה שהגישו
עובדי שליוו זכייני ומנויי לחו"ל ,א %שכאמור בתקופה שנבדקה התקיימו כ  70נסיעות .לדברי
המפעל ,לאחר קבלת דוח הביקורת הוא איתר עוד כמה דוחות של עובדי שליוו זכייני ומנויי
לחו"ל .בחלק מדוחות הנסיעה לא צוי מועד כתיבת  ,ועל כ אי אפשר לדעת מתי ה הוגשו.
˙Â·È˘Á ˘È ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï"ÂÁÏ ÌÈÈÂ ÓÂ ÌÈ ÈÈÎÊ ÂÂÈÏ˘ ÌÈ„·ÂÚ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„‰Ó
¯·„¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÂˆÈÁ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ Í¯ÂˆÏÂ ˙ÂÚÈÒ · ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ ‰
,ı¯‡Ï Ì˙¯ÊÁ ¯Á‡Ï „ÈÓ Ì˙Â‡ Â˘È‚È ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
."„È˜Ù˙· ‰ÚÈÒ " Ï‰Â Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ
˙ÂÚÈÒ Ï Ì‚ÂÊ ˙Â · ˙‡ Û¯ˆÏ ÌÈ‡˘¯ Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ,"„È˜Ù˙· ‰ÚÈÒ " Ï‰Â ÈÙ ÏÚ .3
.(ÔÂÏÓ‰Â ‰ÒÈË‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÓ ÏÚÙÓ‰ ,¯ÓÂÏÎ) ÏÚÙÓ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈÒ¯‚ Â˜Ï
˙Ú„Ï .˙‡Ê‰ ˙ÂÎÊ‰ ˙‡ ¯"ÂÈ‰Â Ï"Î Ó‰ ÂÏˆÈ ‡Ï ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È
ÂÈÏ‰ · ÏË·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ˙ÂÏÁ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˙ .˙‡Ê‰ ˙ÂÎÊ‰
 .4משרד מבקר המדינה העלה כי במרס  ,2006במהל הביקורת ,שינה המפעל ,באישור המנכ"ל,
את נוהל "נסיעה בתפקיד" .להל כמה דוגמאות לשינויי שנעשו בנוהל החדש:
)א( בנוהל הקוד נקבע כאמור כי ועדת הדירקטוריו תהיה אחראית לאישור נסיעה לחו"ל של
כל עובדי המפעל ,ובה המנכ"ל ,ואילו בנוהל החדש נקבע כי אישור נסיעותיה של עובדי המפעל
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יהיה נתו לסמכותו של המנכ"ל ,וכי ועדת הדירקטוריו תהיה מוסמכת לאשר רק את נסיעותיה של
היו"ר ושל חברי הדירקטוריו לחו"ל.
על פי הנוהל הקוד  ,דוחות סיכו נסיעה היו אמורי לכלול "פירוט של מטרת הנסיעה,
)ב (
אירועי חשובי במהל הנסיעה ,פגישות ,אנשי קשר ,הישגי  ,תפוקות ,תוצאות ,ולקחי וכד'".
לעומת זאת ,בנוהל החדש נקבע כי על הדוחות לכלול "פירוט של מטרת הנסיעה ,לקחי וכד'"
בלבד.
)ג( לפי הנוהל היש  ,המזכיר היה אחראי להביא לדירקטוריו את כל בקשות הנסיעה של עובדי
המפעל לאישור סופי .בנוהל החדש הושמטה הוראה זו.
·ÈÎ Â ÈÈˆ Ì‰ 2006 ÈÏÂÈ· Ï"Î Ó‰Â ¯"ÂÈ‰ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÂˆ ÌÈÈ˜˘ ‰˘È‚Ù
‡Ï˘ ‰Ï‡ ÌÈ¯·„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯ÎÊ ‰ Ï‰Â · ÈÂ È˘‰ ¯·„ ÏÚ ÌÈÚ„ÂÈ Ì È
ÈÏ‰Â ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì˙ÂÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ Ï"Î Ó‰ Ï˘Â ¯"ÂÈ‰
ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ ‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜˘ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÏÚ ÌÂ˙Á Ï"Î Ó‰˘ ÍÎ ÌÚÂ ,ÏÚÙÓ‰
·.Â· Â¯˘Â‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ È˘‰˘ ,2006 Ò¯Ó
בתשובת המפעל נאמר ,בי היתר ,כי "שינוי הנוהל במר 2006 1הינו א שינוי פורמאלי של הנוהל
שהיה קיי מזה זמ רב במפעל .הנוהל הקיי במפעל ממר ...2006 1משרת את המטרה לשמה הוא
קיי ומאפשר יכולת בקרה ופיקוח של המפעל על בדיקת נחיצות של נסיעות לחו"ל ואישור החזר
הוצאות בגי נסיעות אלה ,זאת מבלי 'לשתק' את הפעילות השוטפת של המפעל .הנוהל אינו
מצמצ יכולת זו ,שכ השוני בו הינו באורג המאשר ולא בעצ הצור באישור".
ÏÚ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï „ÚÂ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰ ÔÈÈ Ú· ÏÚÙÓ‰ Ï‰Â
˙‡Â Ï‰Â ‰ ÈÂ È˘ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ
ÌˆÓˆÓ‰ ˘„Á Ï‰Â ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Â ÓÓ ÌÈÚË˜ ˙ËÓ˘‰
‡˙ .Ô˘È‰ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï Â ˜Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ

עלויות הנסיעות
 .1הביקורת העלתה את הנתוני הבאי בדבר נסיעותיה של ארבעה בעלי תפקידי בכירי
במפעל לחו"ל בי ינואר  2003לדצמבר :2005

·„È˜Ù˙‰ ÏÚ
היו"ר*
סמנכ"ל המחשוב**
המנכ"ל**
סמנכ"ל השיווק***

˙ÂÚÈÒ ‰ ¯ÙÒÓ

Á"˘ ÈÙÏ‡· ˙ÂÏÚ

‰ÚÈÒ ‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ
(ÌÈ˜ÒÚ ÈÓÈ) ¯·ËˆÓ‰

11
10
5
6

250
162
96
88

86
57
42
39

נכנס לתפקידו ביוני  .2003רק אחת מ 11#נסיעותיו התקיימה ב.2003#
*
** נסיעה אחת מה התקיימה ב.2003#
*** נסיעות בשני  2005#2004בלבד.
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˙Â‰˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÏÚÙÓ‰ È¯ÈÎ· Â·¯‰ ‰˜„· ˘ ‰ÙÂ˜˙·˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰
·Ï˘ Ô˙ÂÏÚÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰¯Â˜Ó ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÏÚ‰ .˙Â‰Â·‚ ÂÈ‰ Ì‰È˙ÂÚÈÒ ˙ÂÈÂÏÚÂ ,Ï"ÂÁ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ˙ÂÒÈË
בתשובת המפעל נכתב כי "המפעל סבור ,כי מספר הנסיעות המצויינות בטיוטת הדו"ח לאור
תקופה של שלוש שני  ,הינו מספר סביר ,במיוחד לאור העובדה כי מדובר בנסיעות של עובדי
בכירי במפעל ,שנערכו במסגרת התפקיד ולצור מילויו ...יצויי  ,כי בסמו לשנת  2003הונהגה
במפעל מהפכה טכנולוגית] ...אשר[ הצריכה נסיעות שונות של סמנכ"ל המחשוב ,סמנכ"ל השיווק,
היו"ר והמנכ"ל".
בדצמבר  2006כתב סמנכ"ל המחשוב במפעל למשרד מבקר המדינה ,בי היתר ,כי כל נסיעותיו
"בוצעו לצור עבודה ובאישור יו"ר דירקטוריו החברה ו/או המנכ"ל .כל הנסיעות ...היו נסיעות
לצרכי מוגדרי היטב".
ÌÈ ˘· ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙ÂÚÈÒ ‰ ·Â¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙ ˘ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù· ¯ÓÂÏÎ ,2005-2004
ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰ ‡˘Â ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
¯˜ .Ô‰· ÂÙ˙˙˘È ÌÈÈÁ¯Î‰‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˜¯ ÈÎÂ ,ÂÓÈÈ˜˙È ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰
 .2נוהל "נסיעה בתפקיד" קובע כי "משרד הנסיעות יזמי כרטיסי טיסה בהתא להנחיות מזכירת
אג %המינהל ועפ"י המדרג הבא" :יו"ר ,מנכ"ל מחלקת עסקי  .דירקטורי  ,סמנכ"לי  ,מנהלי
חטיבות ושאר העובדי מחלקת תיירי  .עוד נאמר בנוהל כי המנכ"ל ישקול לאשר ג לבעלי
תפקידי אחרי לטוס במחלקת עסקי  ,בתנאי מסוימי  :למשל א עובדי מצטרפי לנסיעה של
היו"ר או של המנכ"ל.
)‡( È¯·ÁÂ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ 110-Ó (27%) ˙ÂÚÈÒ 30-Î· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
- ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÒË ,2006 ÏÈ¯Ù‡Ï 2003 ¯‡Â È ÔÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ Ï"ÂÁÏ ÂÈ˙Â„ÒÂÓ
·ÌÈ„·ÂÚ ÂÒË ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ˙ÂÒÈË‰ ¯˙È· .Ï"Î Ó·Â ¯"ÂÈ· ¯·Â„Ó ‰È‰ (56%) Ô‰Ó 17-
˘˜¯ ¯"ÂÈÏ Â‡ Ï"Î ÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÙ¯Ëˆ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒ Ó ‰ÓÎ· .¯"ÂÈÏÂ Ï"Î ÓÏ ÂÙ¯Ëˆ‰
·.ÌÈ ÂÂÈÎ‰ È ˘· ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ‰ÒÈË Ì‰Ï ‰¯˘Â‡ ÌÏÂ‡ ,„Á‡ ‰ÚÈÒ ÔÂÂÈÎ
בפגישה שהתקיימה ביולי  2006ציי היו"ר בפני נציגי משרד מבקר המדינה כי כשנכנס לתפקידו
כבר הונהג במפעל נוהל "נסיעה בתפקיד" ,ולדעתו אכ יש מקו לבדוק את הנושא ולאשר נסיעות
במחלקת עסקי לעובדי המלווי את המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריו רק במידת הצור .
בתשובת המפעל נכתב כי "ישנה אפשרות כי עובדי המפעל יטוסו במחלקת עסקי  ,כאשר ה
מצטרפי ליו"ר או למנכ"ל .המפעל אינו רואה פסול בקביעה זו ,בפרט לאור העובדה כי אפשרות זו
משרתת אינטרסי עסקיי ומקצועיי של המפעל והתקבלה לאחר שיקולי תועלת ,בי היתר ,ניצול
זמ הטיסה לענייני מקצועיי  ...מבלי לפגוע באמור לעיל ,המפעל יבדוק אפשרות של שינוי הנוהל
באשר לאפשרות הקיימת בו לעובדי שטסי ע היו"ר או המנכ"ל ,לטוס עימ במחלקת עסקי ".
)ב( הביקורת העלתה ארבעה מקרי שהתקיימו בשנת  ,2005ובה שני עובדי של המפעל ושני
דירקטורי טסו או הזמינו טיסה 69במחלקת עסקי  ,לכאורה שלא לפי הנוהל.
__________________
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בתשובתו מסר המפעל כי מאחר שהיו"ר היה אמור להצטר %לנסיעה של שני העובדי  ,הוזמנו לו
כרטיסי טיסה במחלקת עסקי  .מאחר שהיו"ר ביטל את נסיעתו מסיבות אישיות ,ניסה המפעל
לשנות את ההזמנה ולהעביר את הכרטיס למחלקת תיירי  ,א לא הצליח.
עוד כתב המפעל בתשובתו כי הדירקטורי "והיו"ר היו מתוכנני לטוס יחד לכנס א בפועל היו"ר
שינה את מסלולו ברגע האחרו ולא נית היה לשנות בשלב זה את כרטיסי הטיסה שהוזמנו עבור
]הדירקטורי [".
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .70Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ÏÚ ÏÚÙÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ˙ÂÏÈ„‚Ó ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ˙ÂÚÈÒ
ÏÚ .ÂÈÙÒÎ· ÍÂÒÁÏ ·ÈÂÁÓ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ Â˙ÂÈ‰· ,ÏÚÙÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
„˙˜ÏÁÓ· ÂÒÂËÈ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‡ÂÙ‡ ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
˙.Ï"Î ÓÏÂ ¯"ÂÈÏ ÌÈÂÂÏ˙Ó Ì‰ Ì‡ Ì‚ ,„·Ï· ÌÈ¯ÈÈ
)ג( הביקורת העלתה עוד שישה מקרי שעובדי המפעל ואחד הדירקטורי טסו במחלקת עסקי
על חשבו המפעל ,אול בדוח נסיעות לחו"ל שמילאה יחידת הכספי במפעל לצורכי תשלו מס
הכנסה ובקרה פנימית דווח כי ה טסו במחלקת תיירי .
˙¯Â˜È·Â ‰¯˜· ÈÎ¯ÂˆÏ ÔÈÎÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ‰·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
1972-·"Ï˘˙‰ ,(˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÎÈ ) ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙· ‰„ÈÓÚ ÈÎ¯ÂˆÏÂ ,ÂÏ˘ ÌÈÈÓÈ Ù
).ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÂÈ‰È ,(‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙ - ÔÏ‰Ï

מועדו "הנוסע המתמיד"
משרד מבקר המדינה העלה כי המפעל לא דאג לקבל את נקודות הזכות שעובדי שטסי בתפקיד
צוברי במועדו "הנוסע המתמיד" ואת נקודות הזכות שהוא צובר כשהוא מזמי כרטיסי טיסה
לחו"ל בשביל זכייני ומנויי .
חוזר החשב הכללי במשרד האוצר בעניי נסיעות של עובדי מדינה לחו"ל משנת  1990קובע כי
"הנוסע לחו"ל בתפקיד ,או להשתלמות על חשבו תקציב המדינה ,אינו זכאי ליהנות באופ אישי
מזכויות שחברת 'אל על' נותנת לנוסע המתמיד ,או במסגרת תוכנית ,או הסדר אחר של כל חברת
תעופה שהיא .הזכויות תינתנה לניצול למשרד בלבד" .ג בשני  1997ו  2004הוציא החשב הכללי
חוזרי בנושא ,ובאפריל  2006הוא חזר וקבע כי על כל הנוסעי במימו המדינה חל איסור מוחלט
לצבור נקודות במועדו "הנוסע המתמיד" ,וכי עובדי הטסי לחו"ל בתפקיד יחתמו על כתב ויתור
על צבירת נקודות זכות במועדו "הנוסע המתמיד" ,ונקודות הזכות יועברו לזכות המדינה .הנחיות
החשב הכללי אינ מחייבות את המפעל.
ÔÂ„ÚÂÓ· ˙Â„Â˜ ˙¯È·ˆ ÔÈÈ Ú· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ıÓ‡È ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
"˙ ÓÊ‰ÓÂ ,ÂÓÚËÓ Ï"ÂÁÏ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚÂ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ · "„ÈÓ˙Ó‰ ÚÒÂ ‰
˙ÂÚ·Â ‰ ˙Â·Ë‰· ˘ÂÓÈ˘Ï ˙ÂÎÊ‰ ÔÈÈ Ú·Â ,ÌÈÈÂ ÓÂ ÌÈ ÈÈÎÊ ÏÈ·˘· Ï"ÂÁÏ ‰ÒÈË ÈÒÈË¯Î
ÈÒÈË¯Î ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ,Ô‰Ï È‡ÎÊ ‡Â‰˘ ˙Â„Â˜ ‰ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ Ú·˙È Ì‡ .‰Ï‡ ˙Â„Â˜ Ó
.Â¯·ˆ ˘ ˙Â„Â˜ ‰ ˙¯ÂÓ˙ Ì ÈÁ ÂÏ Â˜ ÚÂÈ ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎ˘ ,Â˙ÁÙÈ ‰ÒÈË
__________________
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בינואר  2007כתב המפעל למשרד מבקר המדינה" :קיבלנו את עמדת משרד מבקר המדינה בעניי
'הנוסע המתמיד' ...ההנחיות יכנסו לספר הנהלי של המפעל" .בחוזר שהפי 1המנכ"ל בקרב עובדי
המפעל ב  16.1.07צוי כי "עובד אשר יצא לחו"ל במסגרת תפקידו החל מהחודש )ינואר (2007
ואיל  ,כל נקודות הנוסע המתמיד הניתנות ע"י חברות התעופה השונות ,ככל שיהיו ,יזקפו לטובת
המפעל ולא לטובת העובד ,באופ שהמפעל ינצל נקודות אלה לצרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדי".
לינה בבתי מלו בחו"ל
נוהל "נסיעה בתפקיד" קובע כי "משרד הנסיעות יזמי שהייה באחד מבתי המלו  ,בהתא
לתעריפי המוכרי במס ,ההזמנה תבוצע על בסיס ) BBלינה וארוחות בוקר( ,הנכללות במחיר
הלינה".
תקנות מס הכנסה קובעות כי בנסיעה לחו"ל שהייתה הכרחית לייצור הכנסה ,הסכו שיוכר בתור
הוצאה למס בגי שבע הלינות הראשונות )בשנת המס  ,(2005הוא עד  212דולר ללינה לאד .
מהלינה השמינית ואיל עד  94דולר ללינה; א סכו ההוצאה הוא גדול מ  94דולר יוכרו 75%
ממנו כהוצאה למס א לא יותר מ  161דולר ללינה.
71

‡‰ ÈÏ Â ÈÓÊ‰ Â‡ Â Ï ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ È ˘ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˘ÂÏ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ
··˙˙Â ˜˙·Â Ï‰Â · ˙¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÏÚ‰Ó ‰‰Â·‚ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰· ‰ ÈÏ‰ ˙ÂÏÚ˘ ,Ï"ÂÁ· ÔÂÏÓ È
˙‡ ÏÚÙÓ‰ ¯˘È‡ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,(‰ÏÈÏÏ ¯ÏÂ„ 393 ‰˙ÈÈ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰ ÈÏ‰ ˙ÂÏÚ) ‰Ò Î‰ ÒÓ
˘È ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï .‰ÚÈÒ ‰ ‰˘ÓÂÓ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰ ‡ÂÏÓ
‰ È‡˘ ‰‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· ÒÓ ¯Â˙· ¯ÂÓ‡Î ÌÏ˘Ó ÏÚÙÓ‰˘ 90% ÍÒ· ˙ÂÙ„ÂÚ ˙Â‡ˆÂ‰ ÛÈÒÂ‰Ï
.˙¯ÎÂÓ
בדצמבר  2006כתב אחד העובדי האמורי למשרד מבקר המדינה כי "בתוק %תפקידי ...מגיעות
אלי פניות מארגוני ]בי לאומיי [ המזמינות להשתתפות בכנסי שוני  ...ההזמנה לכנס כוללת ג
את הגדרת מקו הלינה .בשני המקרי המתוארי  ,בלינות במלונות בספרד וג בארובה נסעתי
לצור השתתפות בכנסי והמלונות הנ"ל היו המומלצי מטע מארגני הכנס".
בתשובת המפעל נכתב כי "אלו מקרי בודדי וחריגי  ...מדובר בשני יעדי טיסה שהינ יקרי
מטבע  ...בכל הקשור להוצאות הלינה בנסיעות עבודה לחו"ל ]המפעל[ נוהג תמיד בצניעות
המתבקשת".
הביקורת העלתה כי באחת הנסיעות החריגות לא חת היו"ר ,שהוא הממונה הישיר על העובד ,על
הדוח הסופי של עלות הנסיעה ,כנדרש בנוהל ,אלא רק על דוח הביניי  .נמצאו מקרי נוספי
שבה הגור האחראי לאישור דוח עלות הנסיעה הסופי לא חת עליו ,אלא על דוחות ביניי בלבד.
מ הראוי שהגורמי האחראי לאישור הדוחות יקפידו לקיי את הנהלי בעניי זה.
Í¯ÂˆÏ ¯ÎÂÓ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙ ˙‡Â Ï‰Â ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ‡Ï‡ ,ÌÈ¯˜È ˙Â ÂÏÓ· ÔÂÏÏ ÂÈ„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÒÎ· ÍÂÒÁÏ ,ÒÓ
.˘‡¯Ó ˙‡Ê ¯˘È‡ ÏÚÙÓ· ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚˘ „·Ï·Â ÌÈ„ÁÂÈÓÂ

__________________
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אחד העובדי ביטל את נסיעתו.
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ליווי זוכי בחופשות
כאמור ,מפעל הפיס נוהג לשלוח לחופשות בחו"ל זכייני מצטייני ומנויי שזכו בכ  .לש כ
התקשר המפעל ע כמה חברות נסיעות המארגנות את הנופש ומספקות מדרי  .על פי ההסכמי של
המפעל ע חברות הנסיעות ,המפעל זכאי לצר %לנסיעה נציג אחד או שניי מטעמו ,מקרב עובדיו.
עלות כרטיס הטיסה ובית המלו של נציגי המפעל כלולה במחיר שסוכ  .החופשות מתקיימות
באירופה ובארצות הברית .כאמור ,לפי נתוני שמסר המפעל למשרד מבקר המדינה ,בי ינואר
 2003לאפריל  2006התקיימו כ  70נסיעות ליווי של עובדי המפעל לחופשות בחו"ל .בארבע מה
עובדי ליוו נסיעות פעמיי ; ארבע מה היו לצור הכנת החופשות .מנהל מחלקת קידו מכירות
במפעל השתת %בשתיי מהנסיעות האמורות ,וג עוזרת המנכ"ל נסעה פעמיי פע אחת לצור
הכנת הטיול ופע לצור ליווי זכייני .
È‚Èˆ Ï˘ Ì„È˜Ù˙Â Ì˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ ÏÚÙÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈˆÂ·È˘Ï ˙È‡¯Á‡Ï Ï"Î Ó‰ ˙¯ÊÂÚ ‰˙ ÂÓ ÏÚÂÙ· .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÏÚÙÓ‰
ÈÂÂÈÏÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙¯ÈÁ·· ‰Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡ÏÂ ,‰Ï‡ ˙ÂÚÈÒ Ï ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ
.˙Â˘ÙÂÁ‰
בתשובת המפעל נאמר כי "נושא ליווי זוכי בחופשות על ידי נציגי מטע המפעל ...מוסדר
באופ קפדני על ידי עוזרת המנכ"ל ...מטבע הדברי  ,לא יכול כל עובד במפעל בכל זמ נתו לנסוע
כמלווה ...עוזרת המנכ"ל מקפידה לנהל רישו מסודר ודואגת ,כי המלווי יהיו בכל פע מחטיבה
אחרת .כמו כ  ,נבדקת זמינותו של כל מלווה ,חיוניות הימצאותו במפעל באותו הזמ והתאמתו
לביצוע המשימה וכיו"ב שיקולי ".
È„·ÂÚ ˙¯ÈÁ· ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏ‰ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯Â¯· ÂÈ‰È ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯Á·ÈÈ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰˘ È„Î ,Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÏÚÙÓ‰
.¯Á‡ Â‡ ‰Ê Ì„‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÌÈ Â˙ ÂÈ‰È ‡ÏÂ
מסיכומי נסיעה שהגישו כמה מהמלווי מטע המפעל עולה כי תפקיד העיקרי הוא לשמש אוז
קשבת א מתעוררות בעיות הנוגעות לחופשה ,וכדי לדווח למפעל על המתרחש בנסיעות.
ÌÈ ÈÈÎÊÂ ÌÈÈÂ Ó Ï˘ ÌÈÂÂÏÓ ¯Â˙· ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ · Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
·¯˘Ù‡ ,˙ÂÚÈÒ ‰ ˙¯·Á ÌÚËÓ ÍÈ¯„Ó· Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÂÂÏ ˙ÂÚÈÒ ‰˘ ¯Á‡Ó .Ï"ÂÁ· ˙Â˘ÙÂÁ
˘.ÂÓÚËÓ ÌÈÂÂÏÓ‰ Ï˘ ‰ÚÈÒ ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÍÂÒÁÏ ÏÂÎÈ ÏÚÙÓ‰

ביטולי נסיעות ושינוי מסלולי
משרד מבקר המדינה בדק כמה מקרי שבה המפעל נשא בהוצאות של ביטול נסיעות ושינויי
מסלולי בנסיעות לחו"ל .להל פירוט הממצאי :
 .1בספטמבר  2005תוכננה נסיעה של חמישה מנציגי המפעל )יו"ר הדירקטוריו  ,שני דירקטורי
ושני עובדי ( לארצות הברית לש ביקור ספקי  ,השתתפות בכנס וביקור במפעל לוטו .שניי
מהנציגי היו אמורי לטוס בטיסה ישירה ,ושלושת האחרי היו אמורי לעשות חניית ביניי
בקנדה .להל הממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בעניי נסיעה זו:
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)א( בספטמבר  2005הזמי המפעל כרטיס טיסה לכנס בשביל אחד הדירקטורי של המפעל,
אול לאחר ההזמנה ביטל הדירקטור את נסיעתו מסיבות משפחתיות .המפעל שיל על ביטול
הנסיעה  6,559ש"ח .עוד הועלה כי למרות הביטול מילאה מחלקת הכספי במפעל דוח נסיעות
לחו"ל למס הכנסה על נסיעה זו.
בינואר  2007כתב הדירקטור האמור למשרד מבקר המדינה" :לא הייתה לי שו מעורבות או נגיעה
בעניי סוג הכרטיס ו/או אופ הדווח החשבונאי בקשר ע הנסיעה שתוכננה .נושאי אלו הינ
בתחו אחריותו של הסגל המקצועי במפעל".
ÁÂ„ ‡ÏÈÓ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÏÏÎ˘ ‰ÚÈÒ ÏÚ ‰Ò Î‰ ÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ
.„È˙Ú· ‰Ï‡Î ÌÈ ÂÎ ‡Ï ÌÈÓÂ˘È¯ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰
)ב( אחת מעובדות המפעל הייתה אמורה להצטר %לאותה נסיעה ,אול ג היא ביטלה את
נסיעתה לאחר הזמנת הכרטיס .לפי הסבריה ולפי הסברי המפעל ,הביטול נעשה לצורכי עבודה
ובהתייעצות ע הנהלת המפעל .עלות הביטול הייתה  4,157ש"ח.
)ג( אחד הדירקטורי של המפעל השתת %בסיור באותה נסיעה ,וביקש לשנות את מועד חזרתו
בסיו הסיור ,ולשהות יומיי בניו יורק על חשבונו .הועלה כי המפעל לא דרש ממנו לשל את
עלות השינוי שהסתכמה בכ  900ש"ח ,אלא שיל אותה במקומו .מחלקת הכספי של המפעל
רשמה את התשלו בדוח הנסיעה לחו"ל בתור הוצאות נסיעה.
ÏÂÏÒÓ ÈÂ È˘ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙‡˘Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙· ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ .¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁ Ï˘· ‰ÚÈÒ ‰
ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .‰Ê ÌÂÏ˘˙· ˙‡˘Ï Â˙ÓÊÂÈ· ˘˜È· ¯ÂË˜¯È„‰˘ Ì‚ ‰Ó - ÈÂ È˘‰
˘¯ÂË˜¯È„‰ ¯ÈÊÁ‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,2006 ¯·Óˆ„· .‰Ï‡Î ÌÈ¯˜ÈÓ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ÂÚ ÓÈ
.Á"˘ 900-Î ÏÚÙÓÏ
)ד( באותה נסיעה היו"ר ומנהל קרנות וקשרי חו 1במפעל ביטלו כרטיסי של טיסה פנימית
בחו"ל שהוזמנו בשביל  .המפעל נשא בעלות הביטול  676ש"ח לכל אחד .במהל הביקורת
הסביר המפעל כי הביטולי נבעו מכ שבעלי תפקידי אלה הוזמנו לביקור מקצועי לא מתוכנ
בחברה מסוימת.
 .2ביולי  2005הייתה עוזרת היו"ר אמורה לטוס לקונגרס בחו"ל .לאחר הזמנת הכרטיס היא
ביטלה את הטיסה ,לדבריה בשל סיבות משפחתיות מצערות .המפעל שיל בגי הביטול 9,084
ש"ח.
 .3חמישה מעובדי המפעל היו אמורי לטוס לארצות הברית בנובמבר  .2005לאחר הזמנת
הכרטיסי ה ביטלו את נסיעת  .עלות ביטול הכרטיסי הסתכמה ב  3,525ש"ח .המפעל הסביר
שהנסיעה נדחתה למאי  2006בעקבות סיבות אישיות של ראש הצוות.
.Á"˘ 24,000-Î ÏÚÙÓÏ ÂÏÚ 2005 ˙ ˘· Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ Ï˘ ÌÈÏÂËÈ·‰˘ ‡ˆÓ
בתשובת המפעל נכתב כי "לעיתי מתרחשי אירועי בלתי צפויי או שאינ ניתני לשליטה
והמחייבי ביטול או שינוי נסיעה ...מדיניות דמי ביטול הנהוגה על ידי הספקי  ,בי א מדובר
בכרטיס טיסה או בשהות בבית מלו  ,אינה בשליטת המפעל ...דמי הביטול ...אינ מדיניות של
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הספק עמו מתקשר המפעל כי א של חברות התעופה ובתי המלו והינ אחידי  ,בי א מדובר
בלקוח פרטי ובי א מדובר בלקוח עסקי".
˙ÂÚÈÒ ‰ ÈÏÂËÈ· Ï˘ ÌÂˆÓˆÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô‰Ï È‡ÎÊ ‡Â‰˘ ˙Â·Ë‰‰ ˙‡ Ïˆ È ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎÂ ,˙ÂÚÈÒ ÈÏÂËÈ· ÔÈ‚· ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘Â
·˙.Û„ÚÂÓ ÁÂ˜Ï ¯Â

✩
‚Â‰ Ï ÂÈÏÚ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ÂÈ˙ÂÒ Î‰Â Ì‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ Â˙Â‰ÓÂ ÂÈ˙Â¯ËÓ˘ ÛÂ‚ ‡Â‰ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ
·˙Â¯ËÓ ÔÚÓÏ ‰Ú˜˘‰Ï ÌÈÙÒÎ ¯˙ÂÈ Â˙Â˘¯· ÂÈ‰È˘ ˙ Ó ÏÚ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙Â ÎÒÁ
ˆÏ˘ ˙ÂÚÈÒ ÏÚ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÈ¯Â·È
ÔÂÁ·Ï ÏÚÙÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ,‰˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ Â ,Ï"ÂÁÏ ÂÈ„·ÂÚÂ ÂÈÏ‰ Ó
·ÂÚˆÂ·È˘ È„Î ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ Ì‰·Â ,ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ
¯˜ .ÌÈ˘Â¯„‰ ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ ˜¯ Ô‰· ÂÙ˙˙˘ÈÂ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰

כוח אד
על פי נוהל המפעל בנושא "מיו  ,גיוס וקליטת עובדי " )להל הנוהל( ,גיוס עובדי למפעל
ייעשה כ " :בתהלי גיוס בכירי למפעל הפיס יפורס מכרז פנימי ו/או חיצוני בהוראת המנכ"ל
ובאישורו] .ה[מנכ"ל יחליט על סוג המכרז החיצוני ,דהיינו ,מודעה בעיתו או פנייה לחברות ]כוח
אד [ ...לעובדי מדרג מנהלי מחלקות ומעלה יפורס מכרז פנימי" .כ נקבע בנוהל הלי הגיוס של
עובדי שאינ בכירי " :מנהל/ת אג %משאבי אנוש בהתייעצות ע סמנכ"ל ממונה ובאישור מנכ"ל
יחליטו על ערוצי הגיוס :מאגר מועמדי  ,פנייה לחברות להשמת כ"א ,מכרז להתקשרות קבלנית][,
מודעה בעיתונות ...וערוצי גיוס נוספי ".
בחירת מנהל הקרנות וקשרי החו
למפעל שתי קרנות המאוגדות בתור חברות בת שלו :קר מפעל הפיס על ש מיכאל לנדאו וקר
מפעל הפיס על ש פנחס ספיר )להל הקרנות( .מטרת הקרנות היא עידוד וטיפוח החינו  ,המחקר
והתרבות בישראל .בספטמבר  2004פרס המפעל מכרזי פנימיי ולאחריה מכרזי חיצוניי
מנהל הקרנות וקשרי החו ,1ומנהל המועצה לתרבות ואמנות )להל
לאיוש שני תפקידי
המועצה( .להל פירוט הליקויי שהעלתה הביקורת בעניי הפעולות שעשה המפעל לאיוש
התפקידי האלה:
 .1באוקטובר  2004ראיינה "ועדה לבחירת המנהלי " של המפעל ,שהוקמה לצור המכרז
האמור 21 ,מועמדי לשני התפקידי  .רוב המועמדי לא היו עובדי המפעל ,אלא פנו אליו
מיוזמת  ,ומיעוט אותרו במאגר של אג %משאבי אנוש במפעל .חברי הוועדה היו מנכ"ל המפעל,
מנהלת משאבי אנוש ואחד הדירקטורי  .בנובמבר אותה שנה החליטה הוועדה לשלוח ארבעה
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מהמועמדי למבחני התאמה .אחד מה נשלח למבח התאמה לתפקיד ניהול הקרנות ,ושני
מועמדי נשלחו למבח התאמה לתפקיד ניהול המועצה .מועמדת אחרת נשלחה למבח התאמה
לשני התפקידי  ,אול היא הודיעה כי אינה מעוניינת בתפקיד ניהול הקרנות .בסו %התהלי נותר רק
מועמד אחד למשרת ניהול הקרנות שרצה בתפקיד )להל המועמד ,או המועמד לתפקיד ניהול
הקרנות וקשרי חו.(1
) .2א( המועמד לתפקיד ניהול קרנות וקשרי חו 1נשלח למבח התאמה במכו חיצוני .במבח ,
שהתקיי בנובמבר ) 2004להל המבח הראשו ( ,קבע המכו  ,כי "סיכויי הצלחתו בתפקיד
נמוכי והוא אינו מומל 1לתפקיד" .למרות הקביעה הזאת ,ושלא על פי הנהוג במפעל ,שלח המפעל
בדצמבר  2004את המועמד לעוד מבח התאמה לתפקיד זה הפע במכו אחר )להל המבח
השני( .במבח זה אמנ הומל 1לקבל את המועמד לתפקיד ,אול הציו שקיבל המועמד היה הנמו
ביותר בקטגוריה "המלצה לקבל" "סיכוי מעל הבינוני להצליח".
)ב( מאחר שמנהל הקרנות וקשרי החו 1של המפעל צרי במסגרת תפקידו לשאת ולתת ע
גופי העוסקי בהגרלות ,ע ספקי וע ארגוני מקצועיי בחו"ל ,כללו דרישות התפקיד שליטה
מעולה בשפה האנגלית .מתוצאות שני המבחני עלה כי המועמד לא עמד בדרישה זו.
מפרוטוקול הוועדה לבחירת מנהלי עולה כי חר %התוצאות שהשיג המועמד בשני המבחני
החליטה הוועדה ב  7.12.04לקבל את המועמד לתפקיד מנהל הקרנות וקשרי החו .1בפרוטוקול
ישיבת הוועדה לא פורטו נימוקיה לקבלת ההחלטה ,א %שהוועדה הייתה חייבת לפרט  ,בייחוד
נוכח העובדות שהובאו לעיל.
בתשובת המפעל נכתב כי המועמד הוא אד מבוגר "שאינו מתורגל במבחני פסיכומטריי מ הז
החדש ...מבחני התאמה ומיו אינ האמצעי היחיד המשמש מנהלי בבוא להחליט בדבר קבלה
של עובד חדש לארגו  .בקבלת ההחלטה ,מקובל להתבסס ג על ההתרשמות ממגוו כלי אבחו ,
ביניה קורות חיי וראיו אישי ,כאשר המבחני ה כלי תומ החלטה ולבטח לא הכלי היחידי".
עוד כתב המפעל כי "ממילא ,אי לקרוא מדפי תוצאות המבחני את המציאות] ,מנהל הקרנות
וקשרי חו [1דובר כשמונה שפות ,מה חמש על בוריי  ,ביניה  :אנגלית ...באשר לשליטתו בשפה
האנגלית ,תעיד יותר מכל ...שליחותו מטע המדינה בשני  1982 1983לאנגליה ,לש נשלח לשנה
וחצי מטע משרד החקלאות לניהול פרוייקט בשפה האנגלית ...התאמתו של ]המועמד[ לתפקיד
מנהל קרנות וקשרי חו 1במפעל הינה ,לטע המפעל ,ללא עוררי " .ג המועמד ציי את אות
טענות לפני משרד מבקר המדינה.
‰˙ÈÈ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ Í¯„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,˙È˘‡¯ :„ÓÚÂÓ Â˙Â‡ ˙¯ÈÁ·Ï ‡È·‰Ï ‰„ÚÂ ˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ‰ ÔÙÂ‡· ˙Â ÈÁ· ‰ÓÎÓ ‰ÈÂ˜Ï
‡Ï ¯Á· ‰ ÔÂÎÓ· Â˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙˘ ÌÂ˘Ó ¯Á‡ ÔÂÎÓ· ÔÁ·È‰Ï „ÓÚÂÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙Ó
˙„ÓÚÂÓ‰˘ ¯Á‡Ï ,˙È ˘ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯‡˘ ÏÚ ÔÂ¯˙È ÂÏ ˜È Ú‰ ÏÚÙÓ‰ ÔÂˆ¯ ˙‡ ÂÚÈ·˘‰
ÁÏ˘ ‡Ï ,„È˜Ù˙· ˙ ÈÈ ÂÚÓ ‰ È‡˘ ‰ÚÈ„Â‰ ÔÂÈÓ‰ È Á·ÓÏ ‰ÁÏ˘ ˘ „È˜Ù˙Ï ‰ÈÈ ˘‰
,˙È˘ÈÏ˘ .„ÈÁÈ „ÓÚÂÓÎ ¯Á· ˘ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯È˙Â‰Â ÌÈ Á·ÓÏ ÛÒÂ „ÓÚÂÓ ÏÚÙÓ‰
ÔÈÈ Ú· .„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„ ÏÎ· „ÓÚ ‡Ï ‡Â‰ ÌÈ Á·Ó‰ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ „È˜Ù˙Ï ¯Á· „ÓÚÂÓ‰
,ÔÁ· ‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ÌÈ ÂÎÓ· ÔÂÈÓ‰Â ‰Ó‡˙‰‰ È Á·Ó ÈÎ ÏÚÙÓ‰ ˙ ÚË
˙ÂÚÂ„È ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚ˘ ÔÈÈˆÏ ˘È - ‰Ï‡Î ÌÈ Á·Ó· Ï‚¯Â˙Ó Â È‡Â ¯‚Â·Ó ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó
.‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÔÂ·˘Á· Ô‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â ÌÈ Á·ÓÏ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÁÏ˘˘ È ÙÏ „ÂÚ ÏÚÙÓÏ
 .3בנוהל מיו וגיוס וקליטת עובדי נקבע כי "חבר ועדה שיש לו הכרות מוקדמת ע אחד
המועמדי לתפקיד ,ידווח לוועדה לפני הדיו על בחירתו וכ לא ישתת %כלל בתהלי בחירתו".
נמצא שלשני חברי בוועדה הייתה היכרות מוקדמת ע אחת המועמדות לשני התפקידי האמורי ,
שכ היא הייתה חברת דירקטוריו במועצה לתרבות ואמנות .אחד החברי שהשתת %בתהלי דיווח
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שהייתה לו היכרות מוקדמת ע אחת המועמדות ,וחבר אחר ,שג לו הייתה היכרות מוקדמת ע
אחת המועמדות ,א %לא דיווח על כ  .יצוי כי המועמדת האמורה לא נבחרה לתפקידי אלה.
ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂ È¯·Á ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÚ Ì˙Â¯ÎÈ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÓ‰ Ï‰Â ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜È
.Ì˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú ÓÈ‰ÏÂ

מזכיר המפעל
 .1תקנו ההתאגדות של המפעל קובע כי "המזכיר יתמנה על ידי הדירקטוריו בהמלצת יו"ר
הדירקטוריו " .לפי דיני החברות ,המזכיר הוא אחד מנושאי המשרה הבכירי בחברה .תפקידו
העיקרי הוא להבטיח כי ענייני החברה יתנהלו לפי הוראות הדי ומסמכי היסוד של החברה .על פי
הסכ העבודה שנחת ע מזכיר המפעל ,תפקידו הוא ג לרכז את הטיפול בתלונות הציבור
ובתביעות המשפטיות .בישיבת הדירקטוריו שהתקיימה ביולי  2003דיווח היו"ר לדירקטוריו כי
ביקש מגורמי במפעל לסייע לו באיתור מועמדי לתפקיד המזכיר .על פי הפרוטוקול,
הדירקטוריו אישר ליו"ר להביא לאישורו "כל מועמד" שירצה לתפקיד המזכיר ,בנימוק כי בעבר
לא היה נהוג במפעל למנות ועדה לאיתור מועמד לתפקיד זה .בעבר אכ הוחל %מזכיר המפעל
ביוזמת היו"ר וע חילופי יו"ר.
ÌÚ ˜‰·ÂÓ È˘È‡ ¯˘˜ ‰ÎÈ¯ˆÓ‰ "ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó" Ï‡Î ¯ÈÎÊÓ‰ „È˜Ù˙Ï ÒÁÈÈ˙Ó ÏÚÙÓ‰
˘ÁÂ¯ ‡Â‰˘ È˘È‡‰ ÔÂÓ‡‰ ˙„ÈÓ ÈÙ ÏÚÂ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ˙Â ÓÏ È‡˘¯ ¯"ÂÈ‰˘ ,¯"ÂÈ‰
ÔÈ‡ ÏÚÙÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÔÈ· È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ‡ÏÏ ,‰¯˘Ó‰ ‡˘Â Ï
ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ."ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó" ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ Ï‰Â
.Ô˙Â‡ ˘ÈÈ‡Ï È„Î ÌÈÈ˜Ï ˘È˘ ÍÈÏ‰‰ ‰ÓÂ "ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó" Ô‰Ó Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰
בתשובת המפעל נאמר כי "ישנ תפקידי המהווי משרות אמו מטבע ומעצ מהות וא%
מוגדרי כרשימות לא סגורות בחוקי שוני  ...משרה תוגדר כמשרת אמו בהתא לאופיה ,טיבה,
מהותה ומידת האמו הנדרש בי הממלא אותה לבי מקבל השירותי  .לפיכ לא נית לקבוע
רשימה סגורה מראש של משרות אלו".
˙Â¯˘Ó" ˙¯„‚‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏË·Ï È„Î ÏÚÙÓ‰ ˙·Â˘˙· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ô˙Â‡ ‡ÏÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Â¯Á·ÈÈ „ˆÈÎÂ ‰Ï‡ ˙Â¯˘ÓÏ ÔÂÈÒÈ Â ‰ÏÎ˘‰ Ï˘ ÛÒ È‡ ˙Â "ÔÂÓ‡‰
Ï˘ ‰¯Â‚Ò ‰ÓÈ˘¯ ÔÈÎ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„ÎÓ ÏÂ„‚ Â È‡ ÏÚÙÓ· ˙Â¯ÈÎ·‰ ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ
ÌÈ‡ÏÓÓ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙Â Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ¯È„‚‰ÏÂ "ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó" ‰ ¯„‚Â˙˘ ˙Â¯˘Ó
.ÏÚÙÓ‰ ˙·Â˘˙·˘ Â ÈÂˆ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ô˙Â‡ ÈÙ ÏÚ ,‰Ï‡ ˙Â¯˘Ó
 .2בישיבת דירקטוריו שהתקיימה באוגוסט  2003הציג היו"ר לפני הדירקטוריו את קורות
החיי של עור די שהיה מועמדו לתפקיד מזכיר המפעל .72היו"ר ציי כי "הנהלת הדירקטוריו
החליטה לאשר את העסקתו של עו"ד ...כמזכיר החברה ב  60%משרה .היועצי המשפטיי יהיו
שותפי בניסוח הסכ העבודה שלו תו הקפדה על סעי %מניעת ניגוד ענייני " .הדירקטוריו
החליט לאשר את מינויו של עור הדי למזכיר.
__________________
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בתקנו ההתאגדות של המפעל נקבע כי "המזכיר יתמנה על ידי הדירקטוריו לאותה תקופה באותו
שכר ובאות תנאי כפי שייטב בעיני הדירקטוריו ".
)א( על פי הסכ העבודה האישי שחת המפעל ע המזכיר ,הוא מועסק בתור עובד המפעל
במשרה שהיקפה  ,60%וביתר הזמ הוא רשאי להוסי %לעבוד בתור עור די עצמאי ,ובלבד
שבענייני שהוא מטפל בה לא יהיה "משו ניגוד ענייני ע תפקידו וחובותיו" לפי ההסכ שלו
ע המפעל .נמצא כי המפעל לא דרש מהמזכיר לדווח לו על הענייני שטיפל בה בתור עור די
עצמאי לפני שהחל לעבוד במפעל ,ולאחר מכ לדווח לו באופ שוט %על ענייני אלה ,כדי לוודא
שאי ניגוד ענייני בי כל עיסוקיו.
)¯ÈÎÊÓ „È˜Ù˙ ˙‡˘ ÈÂ‡¯ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï (1
„·ÂÚ ˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· Úˆ·È ,‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ¯·Ú· ÚˆÂ·˘ ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ ‡Â‰˘ ,ÏÚÙÓ‰
˘·˘‡¯ Â È‡ ¯ÈÎÊÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .È‡ÓˆÚ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ‡Â‰ ÔÓÊ‰
˙.ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÔÂ
בדצמבר  2006כתב המזכיר למשרד מבקר המדינה כי קודמו בתפקיד כיה במשרה מלאה ,אול
תוכ המשרה צומצ במידה ניכרת בעת כניסתו לתפקיד "באופ שהוצאו ממנה התפקיד של מנהל
הקרנות ...פועל יוצא טבעי והגיוני וסביר של הוצאת הקרנות מניהול המזכירות ...היא לצמצ את
משרת המזכיר ולא להשאירה כפי שהיתה".
„ÂÚ ˜ÈÒÚÓ ÏÚÙÓ‰ ,¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ÏÂˆÈÙ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÙÓ‰˘ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙ· ;60% ‰Ù˜È‰˘ ‰¯˘Ó· ıÂÁ‰ È¯˘˜Â ˙Â ¯˜‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙· „·ÂÚ
.120% ‡Â‰ ÏÏÂÎ‰ Ì˙¯˘Ó Û˜È‰˘ ÌÈ„·ÂÚ È ˘ ˜ÈÒÚÓ
) (2בתשובת המפעל נכתב כי "מזכיר המפעל הוא עו"ד במקצועו ומעצ כללי האתיקה
שמכתיבי מקצועו והכשרתו הוא מקפיד ]על[ העדר ניגוד ענייני באופ טבעי".
È„Î ‰· ÔÈ‡ ‰˜È˙‡‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ï˘ Â˙·ÂÁ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ „ÈÙ˜Ó ‡Â‰˘Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÔÂ˙ Â È‡ ¯ÈÎÊÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ Â˙·ÂÁÓ ÏÚÙÓ‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ
.˙Â‡ ÈÂÏÈ‚ ÔÂ¯˜Ú
)ב( על פי תקנו ההתאגדות של המפעל ,על הדירקטוריו לאשר את שכרו של המזכיר ואת תנאי
העסקתו .הסכ העבודה של המזכיר נחת בספטמבר  2003ותוק בדצמבר אותה שנה.
˙Ú· ÏÚÙÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ,2006 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ .ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î ,ÂÈÂ ÈÓ
.„·ÚÈ„· ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰
בתשובת המפעל נאמר כי "הג שהדירקטוריו לא אישר את הסכ העבודה של מזכיר המפעל בעת
מינויו ,תנאי העסקתו היו קבועי וידועי מראש ...בישיבת הדירקטוריו מאוגוסט  ,2003שעה
שהציג היו"ר את המועמד לתפקיד מזכיר המפעל ומועמדתו אושרה ע"י הדירקטוריו  ,ציי היו"ר
את היק %המשרה ) (60%ואת ההקפדה על ניגוד ענייני ".
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¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰ ÏÚ Ú„È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ÍÎ· È„ ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Â· ÔÈ‡ ‰¯˘Ó‰ Û˜È‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó Ú ÓÈ‰Ï „ÈÙ˜È ¯ÈÎÊÓ‰˘ ÍÎ·Â
¯˘‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ ˙Ú·Â˜‰ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÔÂ ˜˙· ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î
‡˙ ˘ÔÂ ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡Â ¯ÈÎÊÓ‰ Ï˘ Â¯Î
.ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ,ÂÏ˘ ˙Â„‚‡˙‰‰

הסכ הפרישה של עוזרת יו"ר הדירקטוריו
ביוני  ,2003סמו לאחר כניסתו של יו"ר הדירקטוריו  ,מר שמעו כצנלסו  ,לתפקידו ,החלה עוזרת
היו"ר ,הגברת מזל איובי )להל עוזרת א'( ,לעבוד במפעל .עוזרת א' הייתה מקורבת לראש
הממשלה לשעבר ,מר אריאל שרו  ,ולבנו והייתה פעילה פוליטית בהתנדבות למענו; יצוי כי ראש
הממשלה לשעבר הוא שמינה את היו"ר ,כפי שנקבע בתקנות ההתאגדות של המפעל .בדצמבר
 2005הודיעה עוזרת א' כי ברצונה לפרוש לאלתר מעבודתה במפעל .יו"ר המפעל מסר למשרד
מבקר המדינה בינואר  2007כי ההודעה האמורה נמסרה נוכח כוונתה להשתלב בתפקיד מטע סיעה
פוליטית.
במאי  2004החיל שר האוצר דאז ,מר בנימי נתניהו ,על המפעל את פרק ד' לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה  ,1985שמשמעותו הכפפת מפעל הפיס לממונה על השכר במשרד האוצר והתניית של
הסכמי עבודה ופרישה חריגי שהמפעל צד לה באישורו .הממונה על השכר במשרד האוצר )להל
הממונה על השכר( אינו מאשר פיצויי של יותר מ  150%בהסכמי פרישה וג זאת רק במקרי
מיוחדי ואול בהסכ הפרישה שנחת בי המפעל ובי עוזרת א' והועבר לאישורו של הממונה
על השכר ,נכלל סעי %חריג ,ולפיו עוזרת א' תקבל פיצויי פרישה של  .200%בדצמבר  2005אישר
המשנה לממונה על השכר את הסכ הפרישה של עוזרת א' .באישורו הוא ציי כי הסכ זה נית
לעוזרת א' "לפני משורת הדי " .בהסכ הפרישה אושרו לעוזרת א' ג פדיו ימי חופשה ושלושה
חודשי הסתגלות .התשלו ששיל מפעל הפיס לעוזרת א' ,לפי הסכ הפרישה ,הסתכ בכ 187
אל %ש"ח ,עבור שנתיי וחצי בלבד שעבדה במפעל .באותו חודש מינה היו"ר עוזרת יו"ר חדשה,
הגברת עתליה רוזנבאו )להל עוזרת ב'( ששימשה בעבר מנכ"ל של משרד ממשלתי.
באוגוסט  ,2006כתשעה חודשי לאחר סיו עבודתה במפעל ,הודיעה עוזרת א' כי היא מעוניינת
לחזור לתפקידה .בעקבות זאת הודיע היו"ר לעוזרת ב' כי עליה לסיי את עבודתה בתו שבועיי .73
באוגוסט  2006נחת הסכ העסקה חדש בי המפעל לעוזרת א' .בהסכ החדש נכללו משכורת
חודשית הזהה למשכורת שנקבעה לה בהסכ הקוד  ,שלושה חודשי הסתגלות במקרה של הפסקת
עבודה ,וכ פלאפו ורכב צמוד .ההסכ החדש לא כלל הסדר חריג של פיצויי פיטורי  .לדעת משרד
מבקר המדינה ,בנסיבות העניי  ,מאחר שהיה מדובר בעובדת שפרשה וקיבלה פיצויי פרישה
מיוחדי  ,היה ראוי כי המפעל יביא את הסכ העבודה החדש לאישורו של הממונה על השכר .אול
המפעל לא עשה זאת אלא בדיעבד ,לאחר שהממונה על השכר ביקש את הדבר מהמפעל בספטמבר
 ,2006בעקבות הביקורת .הממונה על השכר אישר את ההסכ בדצמבר  ,2006א התנה את האישור
בכ שהמפעל יעשה בהסכ שינויי מסוימי .
·˙¯ÊÂÚÏ ÁÈË·‰ ¯"ÂÈ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ '· ˙¯ÊÂÚ ‰¯ÒÓ 2006 ¯·ÓËÙÒ
‡' ·,¯ÓÂÏÎ) ‰ÓÚ Ì˙Á˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰ ,˙Ú ÏÎ· ÏÚÙÓ· ‰˙„Â·ÚÏ ¯ÂÊÁÏ ÏÎÂ˙ ÈÎ ‰Ù ÏÚ
.È ÓÊ ‰È‰ ('· ˙¯ÊÂÚ ÌÚ
__________________

73

את ממצאי הביקורת בדבר תהליכי האישור של תפקיד חדש שיועד לעוזרת ב' ,ראו להל .
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מתיאור הדברי דלעיל עולה כי עוזרת א' שפרשה מרצונה מהמפעל וקיבלה פיצויי בשיעור חריג
של  ,200%הודיעה לאחר תשעה חודשי על רצונה לחזור לתפקידה הקוד במפעל תו זמ קצר
והיו"ר פעל מיד למלא את בקשתה; עוזרת ב' הועסקה על ידי המפעל תשעה חודשי על פי הסכ
התקשרות לשלושה חודשי וחצי ,שחודש לאחר מכ לתקופות קצרות עוד יותר ,והועסקה
במתכונת זו ,לפי הסברי המפעל ,עקב "בדיקות הדדיות בי היו"ר ]ועוזרת ב'[ עניי טבעי וברור,
במיוחד כשמדובר בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמו אישי ובהיעדר כל היכרות מוקדמת ע
המחליפה" .74א %שהיו"ר היה מרוצה מעבודתה של עוזרת ב' ,היא סיימה את תפקידה במפעל
בהתראה של שבועיי לאחר שעוזרת א' הודיעה כאמור על רצונה לחזור למפעל.
ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ ,'‡ ˙¯ÊÂÚ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ÏÚÙÓ‰˘ ˙Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰˙ÈÈ‰ ¯·„Ï˘ Û‡ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÁË·‰‰ ÏÚ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ
ÍÏ‰Ó· .'‡ ˙¯ÊÂÚ Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰· ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Ì‡ Â˙ËÏÁ‰ ÏÚ
ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ ÁÎÂ ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˙ ¯·ÚÓ ‰Ï·È˜˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï '‡ ˙¯ÊÂÚÓ ˘Â¯„Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,‡˘Â ‰
ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ Ú„È ‡Ï ‡Â‰ ‰Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ¯˘È‡˘ ˙Ú·˘ ¯Á‡Ó ,100%-Ï
.ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰
בספטמבר  2006כתב המשנה לממונה על השכר ליו"ר ,למנכ"ל ולפרקליטות המדינה" :אני רואה
בחומרה רבה הסתרת מידע בסיסי זה ,אשר היה משנה באופ מהותי את התייחסותי למקרה .עתה
מסתבר כי הסכ הפרישה לא נחת כפשרה  ...מדובר במקרה זה על פרישה מרצו לתפקיד אחר
מחו 1למפעל הפיס ,ע מת הבטחה לרשת בטחו לפיו העובדת יכולה לחזור בכל עת לתפקידה
במפעל הפיס ...אבקש את התייחסותכ הדחופה למידע הנ"ל ,בטר תגובש החלטה בנוגע לשאלת
השבת כספי הפיצויי העודפי מעבר ל  100%ששולמו ]לעוזרת א'[ ושאושרו על ידי בטעות,
כתוצאה מהמידע החלקי שהעברת אלי בנוגע לפרישה זו .כמו כ  ,אבקש לשלוח אלי עותק
מההסכ החדש שנחת ע ]עוזרת א'[" )ההדגשה במקור(.
באוקטובר  2006כתבה יועצת משפטית חיצונית של המפעל ,בש המנכ"ל והממונה על משאבי
אנוש במפעל ,מענה למכתבו של הממונה על השכר .במכתבה האמור נכתב ,בי היתר ,כי" :לא
היתה הבטחה כלשהי ]לעוזרת א'[ ...הנהלת המפעל היתה בטוחה ]שעוזרת א'[ לא תשוב עוד
למפעל הפיס ...העובדה שמחליפתה של ]עוזרת א'[ הועסקה לתקופות קצרות נבעה מבדיקות
הדדיות בי היו"ר והמחליפה בתפקיד ...נראה לי שלא נית לומר שהיתה חלילה ,כוונה להטעיה או
הסתרה כלשהי כאשר ההסכ הועבר לאישור קוד ליישומו ...משאושר הסכ הפרישה של
העובדת על יד  ,דומה שאי לפגוע בעובדת ולבקש ממנה השבה של סכו זה" .היועצת המשפטית
ביקשה מהממונה על השכר לשקול שוב את הנושא ולא לבטל את הסכ הפרישה שחת המפעל ע
עוזרת א'.
בנובמבר  2006כתב המשנה לממונה על השכר ליו"ר המפעל בעניי הסכ הפרישה של עוזרת א':
"עו"ד ...כותבת]...במכתבה[ מיו  27.10.06כי 'לא היתה הבטחה כלשהי ]לעוזרת א'[ ...אדרבא
הנהלת מפעל הפיס היתה בטוחה ]שעוזרת א'[ לא תשוב עוד למפעל הפיס' ...ממידע שנמסר לנו
]ממשרד[ מבקר המדינה עולה כי לכאורה ניתנה על יד הבטחה ...לחזרה ]של עוזרת א'[ לעבודה
במפעל הפיס בתפקידה הקוד  ,בכל עת שתחפו ."1בתגובה שכתב היו"ר לממונה על השכר
בנובמבר  2006הוא ציי " :אני חוזר וקובע ,כי לא ניתנה על ידי הבטחה ]לעוזרת א'[ לחזור לעבודה
במפעל הפיס בתפקידה הקוד  ,בכל עת שתחפו."1
__________________

74

מתו ,מכתבה של יועצת משפטית חיצונית בש המפעל אל המשנה לממונה על השכר מ23.10.06#
בעניי עוזרת א'.
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להל תגובות הגורמי הנוגעי בדבר על טיוטת דוח הביקורת:
 .1במכתב מאוקטובר  2006טענה עוזרת ב' כי דבריה לא הובנו כראוי "יתכ ואמרתי כי תפקיד
זה הובטח לה על ידי היו"ר ...הריני להצהיר בזאת שמעול לא ראיתי או שמעתי את היו"ר מתכנ
את חזרתה של ]עוזרת א'[ למעט כאשר היא ביקשה לשוב" .משרד מבקר המדינה כתב בתגובה
לעוזרת ב' כי "לא הייתה כל אי הבנה של דבריי הברורי  ,הסדורי והחד משמעיי בעניי
תפקיד במפעל כעוזרת היו"ר ונסיבות סיומו ,כפי שמסרת לנו בשיחה הטלפונית מ  ...14.9.06אי
בהסברי אלה כדי לבטל את המידע הברור והחד משמעי שמסרת לנו בנושא ...ולפיו ,בי היתר,
בעת ששוחח אית היו"ר בשלב בחינת מועמדות לתפקיד 'עוזרת היו"ר' הוא מסר ל  ,כי מדובר
בתפקיד זמני מאחר והבטיח בעל פה ]לעוזרת א'[ כי תוכל לחזור לתפקיד זה לכשתרצה .ואומנ ,
משהביעה ]עוזרת א'[ רצו כאמור הופסקה עבודת בהתראה של שבועיי מצד היו"ר".
בדצמבר  2006כתבה עוזרת ב' למשרד מבקר המדינה כי "למרות הסברי והעובדות המפורטות
במכתבי מיו  31באוקטובר] ...העמדה בענייני לא השתנתה[ חזרתה הבלתי צפויה של ]עוזרת א'[,
אכ גרמה דה פקטו ,להפסקת העסקתי .כפשוטו .אול  ,עלי לשוב ולציי כפי שכבר חזרתי...
וציינתי במכתבי ...שהעסקתי במשרת עוזרת היו"ר התארכה יתר על המידה וחרגה מ המסגרת
הראשונה כפי שסוכמה לבקשתי ביני לבי היו"ר .כל הצגה אחרת של הדברי מהווה טעות".
 .2בדצמבר  2006כתבה עוזרת א' למשרד מבקר המדינה כי "בחודש  12/2005נקראתי לתפקיד
מסוי במערכת הבחירות של אחת המפלגות ,לאחר ניהול מו"מ והבטחה כי לאחר הבחירות
אשתלב בתפקיד כלשהו מחו 1למפעל הפיס ,הגשתי את התפטרותי למפעל הפיס ...לצערי הרב
הדברי השתבשו ולא עמדו בציפיות שלי ,ב  7/2006נפגשתי ע יו"ר מפעל הפיס וציינתי בפניו
עובדה זו ושאלתי הא נוכל לחזור לעבוד ביחד ...לשמחתי הרבה היו"ר הסכי למהל זה ולאחר
כחודש ימי חזרתי לעבודתי ...מעול לא קיבלתי כל הבטחה לחזור ושאיפתי היחידה הייתה
להתקד לתפקיד אחר ולא לחזור לאותו תפקיד".
 .3המפעל כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2006כי עוזרת ב' "הצהירה בכתב בפני ]משרד
מבקר המדינה[ כי דבריה הובנו שלא כראוי .כל הנוגעי בדבר במפעל ,אליבא דטיוטת הדו"ח
ובכלל זה ]עוזרת א'[ ויו"ר המפעל ,הסבירו שוב ושוב מפורשות ,שלא הובטח לעוזרת א' דבר...
הנהלת המפעל לא חשבה כי עוזרת א' תשוב לעבודתה במפעל בזמ בו עבודתה במפעל הסתיימה,
ולפיכ ג לא הוסתר מידע מ הממונה על השכר ,שעה שהוצג בפניו הסכ הפרישה שאושר על
ידו ...אכ  ,היו"ר היה מרוצה מעבודתה של ]עוזרת ב'[ א משחודשי לא רבי אחרי פרישתה
ביקשה ]עוזרת א'[ המנוסה יותר ממחליפתה ,לשוב לעבודתה ,קיבל אותה יו"ר הדירקטוריו
בזרועות פתוחות כמי ששימשה עבורו עוזרת אישית נאמנה תקופה ארוכה".
 .4הממונה על השכר כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ,2006בי היתר ,כי "בחנו יחד ע
היעו 1המשפטי של אג %השכר והסכמי עבודה וע פרקליטות המדינה ,הא נית מבחינה משפטית
לדרוש השבה של הסכומי אשר אושרו ]לעוזרת א'[ ,לפני משורת הדי  ,בעת פרישתה ממפעל
הפיס ,והא קיימת הצדקה לעשות כ  ...קוד קבלת ההחלטה באשר לדרישה להשבת הכספי ,
עלינו לשמוע את טענות העובדת בעניי זה .לאחר שמיעת טענות העובדת נוכל לקבל החלטה
בעניי ]ונודיע[ על החלטה זו".
‰„Â·ÚÏ ‰¯ÊÁÂ‰ ‰¯ÈÎ· ˙„·ÂÚ˘ ,‰„·ÂÚ‰Ó ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙Ú·Â ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·,„·Ï· ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ,Â ÓÓ ‰˘¯Ù˘ ¯Á‡Ï ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ÏÚÙÓ
˘ÔÓ .¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ‰ ÏÚÙÓ‰ ˙ÙÂ˜Ó ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙ ‰Ï ÂÓÏÈ˘ Ì¯Â·Ú
ËÂ˜ ÈÂ ,ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ,‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÁ·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰
‡˙ .ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰
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בישיבת דירקטוריו שהתקיימה באוגוסט  ,2006זמ קצר לאחר שהודיעה עוזרת א' על חזרתה,
ביקש היו"ר את אישור הדירקטוריו למנות "ממונה על אחריות חברתית" שישמש במשרת אמו
בהיק %של  50%משרה .היו"ר הוסי %כי "בכנס האחרו של WORLD LOTTERY] WLA
 ;ASSOCIATIONלהל  [WLAחתמנו על הסכ שנפעל באחריות חברתית ונמנה נציג שיטפל
בנושא  ."CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYהדירקטוריו אישר את בקשת היו"ר
בתנאי שיציג לפניו את הגדרת התפקיד ,את הכישורי הנדרשי לו ואת תנאי השכר .התפקיד לא
היה קיי במפעל עד אותו מועד .לבקשת משרד מבקר המדינה מנובמבר  2006לקבל את ההסכ
האמור הודיע היו"ר כי "בכנס ) WLAארגו הלוטרי העולמי( ...התקבלו החלטות על אחריות
חברתית אשר ג מפעל הפיס הצביע בעד  ...אי הסכמי בי  WLAומפעל הפיס" .מתשובת יו"ר
הדירקטוריו ומבדיקת התיעוד שהמציא המפעל למשרד מבקר המדינה ,עולה כי המפעל לא
התחייב לפני ארגו  WLAלגבי המתכונת למימוש ההחלטות שקיבל בעניי אחריות חברתית .לדעת
משרד מבקר המדינה ,על דירקטוריו המפעל לבחו את הנושא ואת היבטיו השוני ולפעול לפי
ממצאי בדיקה זו בעניי המשרה האמורה.
באותו חודש ביקש היו"ר את חוות דעתו של היוע 1המשפטי החיצוני של המפעל בעניי מינוי
"ממונה על אחריות חברתית" .היוע 1המשפטי כתב בחוות הדעת שמסר למזכיר המפעל" :נמסר לי
על ידי יו"ר הדירקטוריו  ...כי נתקבלה החלטה ב  WLAשמפעל הפיס הצטר %אליה ,הקוראת
לחברות בארגו לנקוט בהליכי מתאימי כדי לקיי עקרונות להימורי אחראיי ולפעול לבניית
מנגנו של  ...[CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY] CSRלצור השוואה יצוי כי
בהתא לעקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה כפי שפורסמו על ידי נציבות שירות המדינה,
זכותו של מנהל כללי למנות בלשכתו ,לפי שיקול דעתו ,יוע 1במסגרת משרת אמו הפטורה מחובת
מכרז .בנסיבות אלה ,מ הראוי להעלות לאישור הדירקטוריו את המינוי האמור".
Û‡Â ,"ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó" ¯ÂÓ‡‰ „È˜Ù˙‰ ˙ÂÈ‰ ÌˆÚÏ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
‰Ï‡˘ Û‡ ,"ıÚÂÈ" ¯„‚ÂÈ ¯ÂÓ‡‰ „È˜Ù˙‰ ÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰Ï‡˘Ï ÈÂ‡¯Î ˘¯„ ‡Ï
ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÚÙÓ· ÔÈ‡ ,¯ÂÓ‡Î .‰Ê ‡˘Â · ¯¯·Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰
˘ÂÈ‡Ï Úˆ·Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ ÈÁ·Ó ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎÂ "ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó" ÌÈ¯„‚ÂÓ‰
˙.‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù
בישיבת דירקטוריו שהתקיימה באוקטובר  2006העלה היו"ר שוב את נושא מינוי הממונה על
אחריות חברתית .הוא הציג לדירקטוריו מסמ ובו תיאור התפקיד ,פירט את תנאי השכר וציי כי
מדובר בתפקיד בהיק %של חצי משרה ,וכי הוא מקווה שעוזרת ב' תסכי לקבל את המינוי וכי תנאי
העסקתה יועברו לאישורו של הממונה על השכר .75על פי מסמ תיאור התפקיד" ,הממונה על
אחריות חברתית" אמור ,בי היתר ,לדאוג שהמפעל יעודד רק הימורי חוקיי ; ישת %פעולה ע כל
הממשלה ,גופי אזרחיי  ,עמותות ,חוקרי ומומחי וכלל החברה על מנת לחלוק
הגופי
מידע ,לפתח מחקרי בתחו  ,לעודד משחקי אחראיי ולעודד הבנה טובה יותר של ההשפעה
החברתית של הימורי  .כמו כ על הממונה להבטיח שהמפעל ישמור את חוקי המדינה ויקיי
הימורי אחראיי  .הדירקטוריו אישר את בקשתו של היו"ר.
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„È˜Ù˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰‡¯ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˘‚Â‰˘ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂÊ ‰¯˘Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈË ÓÏ‡ „È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙· ÔÈ‡ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÔÈÈ ÚÂ ¯·„ ÏÎÏ ÈÚÂˆ˜Ó
˙."ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó" ¯„‚Â
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .'· ˙¯ÊÂÚ ¯ÂÓ‡Î ‡È‰ "˙È˙¯·Á ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰" „È˜Ù˙Ï ˙„ÓÚÂÓ‰
ÔÈ·Â ,˘„Á‰ „È˜Ù˙‰ ˙‚‰ ‰Ï ¯"ÂÈ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ·˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÎÈÓÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
È„Î '· ˙¯ÊÂÚ ¯Â·Ú „È˜Ù˙‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯"ÂÈ‰˘ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ ,‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰·ÊÚ Â·˘ „ÚÂÓ‰
.˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ - ÏÚÙÓ· ‰¯˘Ó ‰Ï ‡ÂˆÓÏ
רק בעקבות הביקורת השלי היוע 1המשפטי של המפעל חוות דעת המרחיבה את חוות דעתו
מאוגוסט  2006בעניי היות התפקיד "הממונה על אחריות חברתית" "משרת אמו " .בדצמבר 2006
העביר היוע 1המשפטי של המפעל את חוות הדעת למשרד מבקר המדינה .לפי חוות הדעת ,התפקיד
"מחייב יחסי אמו אישיי בי יו"ר הדירקטוריו של מפעל הפיס לבי נושא משרה ...זאת נלמד
ממהותו של התפקיד ,שהנושא בו משמש הלכה למעשה מעי בודק פנימי של מפעל הפיס .כ ,
במסגרת תפקידו נחש] %הממונה על אחריות חברתית[ לכל המהלכי העסקיי של מפעל הפיס,
לאסטרטגית העבודה ,לסודות מסחריי ובעצ לכל מידע הקיי בידי מפעל הפיס לגבי פעילותו
בעבר ,בהווה ובעתיד".
בתשובת המפעל נכתב כי "אכ מדובר בתפקיד מקצועי ...א הדרישה למקצועיות לש מילויו אינה
עומדת בסתירה לדרישה ,כי ישרור אמו אישי ומלא בי יו"ר המפעל לבי נציב האחריות החברתית.
זאת ,בי היתר ,בשל רמת חשיפה גבוהה של בעל התפקיד לסודות עסקיי של ]המפעל[ ...לכ ברור
היה למפעל ,כי לא דרוש לש איוש התפקיד הלי של מכרז או קבלת הצעות" .עוד כתב המפעל
בתשובתו כי אי קשר "בי ההחלטה למנות נציב אחריות חברתית לבי עזיבתה של ]עוזרת ב'[ את
משרתה כעוזרת היו"ר .בהיותה פנויה לקבלת התפקיד ,נית היה למנות את ]עוזרת ב'[ למשרה
האמורה ,אשר הולמת את כישוריה ומקצועיותה ,כמו ג את האמו השורר בינה לבי יו"ר מפעל
הפיס ,שהתבטא במשרתה הקודמת".
בינואר  2007כתב הממונה על השכר למפעל" :הריני להודיעכ כי אי בסמכותנו לאשר או שלא
לאשר את הגדרת התפקיד המוצעת לממונה על אחריות חברתית )סמכות שנמצאת בידי
הדירקטוריו ( .לאור זאת ,אישור רמת השכר לתפקיד המוצע אינה מהווה אישור להגדרת התפקיד".
ÏÚ ‰ ÂÓÓ"‰ „È˜Ù˙˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈ‚ÈÙÓ Ì È‡ ÏÚÙÓ‰ È¯·Ò‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡„È˜Ù˙· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó .'· ˙¯ÊÂÚÏ "‰„Â·Ú ¯Â„ÈÒ" ˘Ó˘Ï ÌˆÚ· „ÚÂ "˙È˙¯·Á ˙ÂÈ¯Á
˘¯„È‰ÏÂ Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ¯"ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ,ÏÚÙÓ· ˘„Á
·¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÍÈÏ‰‰ ‡Â‰ ‰Ó ‰Ï‡˘Ï ÔÈ¯˘ÈÓ
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¯ÂÒÓÏ ¯"ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰
‰È‰ ‡Ï ,„È˜Ù˙‰ ˙Â¯„‚‰ ÁÎÂ .„È˜Ù˙Ï ˙„ÓÚÂÓ‰ ÔÈÈ Ú·Â „È˜Ù˙‰ ÔÈÈ Ú· Â˙ËÏÁ‰Ï
Ú·˜ÈÈ ‰·˘ ‰˜È„· ˘Â¯„Ï ‡Ï‡ ,"ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó" ¯Â˙· ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
‡ÔÂÁ·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ .˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ Â‡ Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ˘Â¯„ „È˜Ù˙‰ ˘ÂÈ‡ Ì˘Ï Ì
‡˙ Ú·˜˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˘ÂÓÈÓ ÔÙÂ‡ ¯·„· Â˙Â·ÈÂÁÓ ÔÈÈ Ú· ˙Â˜ÙÒ‰ ÁÎÂ Ì‚ ,˘„ÁÓ ‡˘Â ‰
‡¯‚„·ÂÚ ‡Ó˘ Â‡ „ÁÂÈÓ „·ÂÚ ÍÎ Ì˘Ï ˙Â ÓÏ ˘Â¯„ ÔÎ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,WLA ÔÂ
˘.ÌÈ¯Á‡‰ ÂÈ„È˜Ù˙ „ˆÏ Â‡ÏÓÏ ÏÂÎÈ Â˜ÈÒÚÓ ¯·Î ÏÚÙÓ‰
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חברותו של יו"ר הדירקטוריו בדירקטוריוני אחרי

 .1בהסכ העבודה האישי שחת היו"ר ,מר שמעו כצנלסו  ,ביוני  2003ע המפעל נקבע כי
"בתקופת כהונתו בחברה לא יהיה היו"ר רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת בשכר ,או למלא כל תפקיד
אחר ,אלא א אישר זאת הדירקטוריו במפורש".
)א( באוגוסט  2003דיווח היו"ר לדירקטוריו המפעל שהוא עומד להתמנות לדירקטור חיצוני
בדירקטוריו של חברה ג' ,א לא ביקש את אישורו כנדרש בהסכ העבודה שלו .בדצמבר 2003
החל יו"ר הדירקטוריו לשמש דירקטור בחברה זו .היו"ר מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל
גמול על השתתפות בישיבות הדירקטוריו של חברה ג'.
)ב( באפריל  2006דיווח היו"ר לדירקטוריו המפעל כי "ביקשו ממני להיות דירקטור ]בחברה
א'[ העוסקת בתחו הנדל"  76ונתתי את הסכמתי".
˙Â¯·Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ‡È‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·„ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ÌÂ¯‚˙ ‡ÏÂ ÏÚÙÓ· ¯"ÂÈ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú· Ú‚Ù˙ ‡Ï ¯Á‡‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È
˙,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÂÈÂ ÈÓÏ ˘¯ÂÙÓ ¯Â˘È‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Ó ˘˜·Ï ¯"ÂÈ‰ ÏÚ .ÂÈ„È˜Ù
.ÁÂÂÈ„· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰· ˘¯„ Î
באוגוסט  ,2006בעקבות הביקורת ,הביא היו"ר את תפקידיו האמורי לאישור הדירקטוריו ,
בדיעבד .בישיבת הדירקטוריו אמר היו"ר" :דיווחתי לדירקטוריו שאני משמש כדירקטור בשתי
חברות :חברה ג' וחברה א' ועפ"י ייעו 1משפטי שקיבלתי נאמר לי שלא צרי לאשר .מתברר שכ
הייתי צרי לאשר ולא רק לדווח לכ כפי שעשיתי ולכ אבקש אישור והסכמה לתפקידי הנ"ל".
היו"ר ציי כי אחיו הוא ה אחד מבעליה של חברה א' ,וה שות %בחברה ב' ,שהיא חברת הא של
חברה א' .היו"ר הוסי" :%לי ,כמוב  ,אי שו קשר ]לחברה ב'[ ולא אחרת .יתרה מכ  ,לפי מיטב
ידיעתי ,מה שבדקתי פה במפעל הפיס ,אי למפעל שו קשר ,לא ע ]חברה ב'[ ולא ע ]חברה
א'[" .הדירקטוריו אישר את תפקידיו האחרי של היו"ר.
 .2חברה א' עוסקת באיתור ,ייזו ופיתוח הזדמנויות בתחו הנדל" בפולי ובהונגריה .היא
רשומה בתור חברה ציבורית בהולנד .חברה ב' היא אחת מבעלי המניות של חברה א' .חברה ב'
עוסקת בנדל" באר 1ובחו"ל .היא מנהלת ומבצעת פרויקטי נדל"ניי באר ,1מפקחת עליה
ומתקשרת ע בעלי קרקעות ,יזמי וגופי ומוסדות ציבוריי בהסכמי למת שירותי  .אחיו של
יו"ר דירקטוריו מפעל הפיס הוא המנכ"ל לשעבר של חברה ב' ובמועד סיו הביקורת שימש מנכ"ל
חברה א'Ô"Ï„ ˙¯·Á ‡È‰˘ ,'· ‰¯·ÁÏ ‰¯Â˘˜‰ ,Ï"ÂÁ· Ô"Ï„ ˙¯·Á ‡È‰ '‡ ‰¯·Á˘ ÔÈÂˆÈ .
ÁÂ˜ÈÙ ,ÏÂ‰È È˙Â¯È˘ Ô˙Ó Ì˘Ï ı¯‡· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓÂ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ¯ÂÓ‡Î ˙¯˘˜˙Ó‰ ˙ÈÏ‡¯˘È
ÔÈ· ,ÂÏÚÙÈ˘ È„Î ı¯‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ÍÓÂ˙ ÏÚÙÓ‰ .Ô"Ï„ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÚÂˆÈ·Â
.¯Â·Èˆ‰ ÔÚÓÏ ,¯ÙÒ È˙· Ï˘ÓÏ ,ÌÈ ·Ó ˙Ó˜‰Ï ,¯˙È‰
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ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÈÂ ÈÓ· ˜ÒÚ˘ 77ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ,2004 ˙ ˘· „ÂÚ
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÁÈË·‰Ï È„Î" ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·˙Î ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚· ˙Â¯˘ÓÏ ÏÚÙÓ·
È¯Â·Èˆ ÛÂ‚· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÂ ÈÓ Ì„Â˜ ,ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙Â„ÈÓ ¯‰ÂËÂ
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ...ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ‰˜È„· ,ÛÂ‚Ï ıÂÁÓ ÌÈ„È˜Ù˙Ï (È˙Â‰Ó-Â„ ÛÂ‚ ˙Â·¯Ï)
˙Úˆ‰ ˙‡ Ï·È˜˘ „È˜Ù˙‰ ÏÚ· Â‡ „·ÂÚ‰ ÏÚ :ÔÏ‰ÏÎ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ˙‡ ˜Â„·Ï
Â‡ ¯"ÂÈ‰ ,Ï"Î Ó‰ ÔÂ‚Î) ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ·˙Î· ÁÂÂ„Ï („ÓÚÂÓ‰ - ÔÏ‰Ï) ÈÂ ÈÓ‰
Ú„ÈÓ Ì‰È ÙÏ ÒÂ¯ÙÏÂ ,Ï·È˜˘ ÈÂ ÈÓ‰ ˙Úˆ‰ ÏÚ ,ÈÂ ÈÓ‰ È ÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ,(ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
,˙ÂÈÁ‡ ˙Â¯·Á ,˙Â · ˙Â¯·Á) ÛÂ‚‰ ‰ ·Ó-‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÈÂ ÈÓ‰ ÂÏ ÚˆÂ‰ Â·˘ ÛÂ‚‰ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ,ÂÈÏ‰ Ó ,ÂÈÏÚ· ,Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ,(·"ÂÈÎÂ ÂÈÏ‡ ÍÈÈ˙˘Ó ‡Â‰˘ ˙Â¯·Á‰ ÏÂÎ˘‡
ÔÈ·Ï Â· „·ÂÚ ‡Â‰˘ ÛÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯˘˜‰ ÔÎÂ Ì‰· Û˙˙˘Ó ‡Â‰˘
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .ÈÂ ÈÓ‰ ÂÏ ÚˆÂ‰ Â·˘ ÛÂ‚‰
¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ÈÂ ÈÓ‰ Ì‡ ,˜ÓÂ Ó ÔÙÂ‡· ,ÚÂ·˜ÏÂ ÔÈÈ Ú· ÔÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ .ÌÈÏ˘Ó Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï
˙‡ Ú ÂÓ ˘˘Á‰ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˘È˘ Ú·˜È Ì‡ .ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È
„ÓÚÂÓ‰ .Ì‰· „ÂÓÚÏ ˘¯„ÈÈ „ÓÚÂÓ‰˘ ÌÈ‡ ˙· ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï Ô˙È ˘ Â‡ ,ÏÈÏÎ ÈÂ ÈÓ‰
."Ì˙„ÓÚ ˙‡ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÚ·˜È Ì¯Ë· ÈÂ ÈÓ‰ ˙Úˆ‰Ï ÌÈÎÒÈ ‡Ï
 העביר מזכיר המפעל לחברי הנהלת, בעקבות הדוח האמור של משרד מבקר המדינה,2004 ביולי
המפעל תזכורת בעניי החובות וההגבלות שיחולו עליה א יקבלו הצעה למלא תפקיד בתאגידי
 המזכיר ציי במכתבו כי אי "בתזכיר זה כדי לגרוע מהוראות הסכ העסקה בי החברה. אחרי
 כמו כ אי בתזכיר זה משו פגיעה בהוראות חוק.  עליה%לבי חבר ההנהלה והוא בא להוסי
 על%החברות בדבר החובה הכללית להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניני והוא בא להוסי
."הוראות חוק החברות
Â˙Â¯·Á ÏÚ ‰ Â˘‡¯Ï ¯"ÂÈ‰ ÁÂÂÈ„˘Î ,2006 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ (‡)
„¯˘Ó Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ,'‡ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„·
,¯ÂÓ‡Î .ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÁ ‰ ¯Â˙· ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰· ÂˆÓÂ‡ ‰Ï‡ ˙Â Â¯˜Ú˘ Û‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
‡Â‰ ÈÎÂ '‡ ‰¯·Á· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯·Á ˘Ó˘Ï ˘˜·˙‰ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂÈ„· ˜Ù˙Ò‰ ¯"ÂÈ‰
ÔÈÈˆ ‡Ï Û‡Â ,'· ‰¯·Á ÌÚ '‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰È¯˘˜ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ ;ÍÎÏ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ô˙
‡Ï Ì‚ ‡Â‰ .'‡ ‰¯·Á Ï"Î Ó ‰ÂÂ‰· ˘Ó˘ÓÂ ¯·Ú· '· ‰¯·Á Ï"Î Ó ¯·Ú· ˘ÓÈ˘ ÂÈÁ‡˘
Ï˘ ‰È¯˘˜ ˙‡ ‡Ï Û‡Â ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙‡Â ‰¯·Á‰ ‰ ·Ó ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È Ù· Ë¯ÈÙ
.˘¯„ Î ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ '· ‰¯·Á
,„·ÚÈ„· ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ¯"ÂÈ‰ ¯ÂÓ‡Î ‡È·‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,2006 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯
Û˙Â˘Â '‡ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ „Á‡ ‡Â‰ ÂÈÁ‡ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ,'‡ ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„Ï Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡
˙‡ Ë¯ÈÙ ‡Ï ¯"ÂÈ‰ ,‰·È˘È‰ ÏÈÏÓ˙ ÈÙ ÏÚ .'‡ ‰¯·Á Ï˘ Ì‡‰ ˙¯·Á ‡È‰˘ ,'· ‰¯·Á·
¯ÒÓ ‡Ï‡ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ˙¯˘˜˙Ó ‡È‰˘ ÔÈÈˆ ‡ÏÂ ı¯‡· '· ‰¯·Á Ï˘ ‰È˜ÂÒÈÚ
,2006 ¯·Óˆ„· .˙Â¯·Á‰ È˙˘ ÌÚ ¯˘˜ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ˘ ‡„ÈÂ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
˙‡ ˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· („·ÚÈ„·) ¯Â˘È‡Ï ¯"ÂÈ‰ ‡È·‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙Â·˜Ú·
Ô‡ÎÓÂ Ï‡¯˘È· ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ˘ ÔÈ‡" '‡ ‰¯·ÁÏ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ,'‡ ‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„ ¯Â˙· Â˙Â„ÓÚÂÓ
‡È‰ ['· ‰¯·Á˘] ‰„·ÂÚ[‰] .Ï‡¯˘È· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â„ÒÂÓÏ ¯˘˜ ‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï
„·ÚÈ„· ¯˘È‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ."Â ÈÈ ÚÏ ˙ÂÈË ÂÂÏ¯ ÏÎ ‰Ï ÔÈ‡ ['‡ ‰¯·Á] Ï˘ ÌÈÏÚ·‰Ó „Á‡
.¯"ÂÈ‰ Ï˘ Â˙˘˜· ˙‡
__________________

.5 ' עמ,2004 ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„
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)·( ‚ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ì
Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï .ÚÂˆÈ·Ï ‰ÈÁ ‰Î Ì˙Â‡ ‰ˆÓÈ‡ ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ Û‡ ,2004 ˙ ˘Ó
‡ÏÂ ¯"ÂÈ‰ ¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˜„· ‡Ï ‡Â‰ ,2006 ÏÈ¯Ù‡· ¯"ÂÈ‰ ÁÂÂÈ„ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
˜·ÂÏ ÈÎ Ú Ó ‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡ .¯"ÂÈ‰ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ÈÂ ÈÓ‰ Ì‡ Ú
˘˘Á ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÂÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ‰È‰ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰˜È„· ‰˙˘Ú
¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ¯„Ò‰Â ÈÂ ÈÓÏ ÌÈ‡ ˙ Ú·Â˜ Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï
.Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ÍÎ·Â ,ÏÏÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ‰˜È„·‰
רק בדצמבר  2006הביא היו"ר לידיעת הדירקטוריו את מלוא הפרטי על חברה ב' ,על תחומי
פעילותה ועל קשריה ע גופי ציבוריי  .חברי הדירקטוריו נתנו ליו"ר פה אחד את הסכמת
למינוי .הביקורת העלתה כי ג לאחר שהיו"ר הציג שוב את הנושא לפני הדירקטוריו  ,לא בדק
הדירקטוריו את הצהרתו של היו"ר בעניי חברה א' ולא בדק א לחברה ב' יש קשרי גומלי ע
גופי ציבוריי וא המינוי עלול לגרו להיווצרות ניגוד ענייני  ,ואישר את בקשתו.
Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ˜Â„·ÏÂ ·Â˘Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ ÈÓ ˙˜È„· ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· 2004 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ¯"ÂÈ‰
·ÏÎ ˙‡ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ ¯"ÂÈ‰Ó ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ÔÎ .¯Á‡ ÛÂ‚· ˙Â¯˘ÓÏ ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ
¯Â·Ú Â‰˘ÏÎ ¯Î˘ Ï·˜Ó ‡Â‰ Ì‡ ÂÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰
¯˜·Ó ÁÂ„· ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ
.ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÁ ‰ ¯Â˙· ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰· ÂˆÓÂ‡Â ¯ÂÓ‡‰ ‰ È„Ó‰

עבודות פרטיות של עובדי המפעל
באפריל  2006ביקש משרד מבקר המדינה מהמפעל להמציא לו רשימה מפורטת של כל העבודות
הפרטיות )להל העבודות הנוספות( של עובדי ושל נושאי משרה במפעל שדווחו ואושרו ,ושל
הגורמי במפעל שאישרו את העבודות הנוספות .המפעל התבקש לצר %לתשובתו את נוהל המפעל
בנושא ,וא אי נוהל כזה לפרט את הקריטריוני לבחינת בקשה לעבודה נוספת ולאישורה.
‰ÏÂÚ „ÂÚ .˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ‡˘Â · Ï‰Â ÔÈ‡ ÏÚÙÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÚÙÓ‰ ˙·Â˘˙Ó
ÌÈ¯Â˘È‡ Û˜Â˙Ó ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú· ÌÈ˜ÒÂÚ ,ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ Ì·Â¯ ,ÏÚÙÓ· ÌÈ„·ÂÚ ‰Ú·˘ ÈÎ
˘ ˙.˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ Â˘„ÂÁ ÌÙ˜Â˙ ‚Ù˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙ˆ˜Ó .Ï"Î Ó‰ Ì‰Ï Ô
בתשובה שכתב המפעל למשרד מבקר המדינה באפריל  2006נאמר כי "הנחייה בדבר איסור עבודה
נוספת מצויינת בנוסח הסטנדרטי העדכני של ההסכמי האישיי ... :כל עוד מתקיימי יחסי עובד
מעביד בי הצדדי  ,לא יהיה העובד רשאי לעבוד בכל עבודה אחרת או לעסוק בכל עיסוק אחר...
והכל בי בתמורה ובי שלא בתמורה ,אלא א כ העובד קיבל על כ אישור בכתב ומראש ממנכ"ל
החברה .כמו כ  ,היא מצוינת בסעי 91 %בהסכ הקיבוצי התק ... :%עובד קבוע המועסק במפעל
במשרה מלאה אינו רשאי לעסוק בשו עבודה נוספת בשכר ,אלא א קיבל רשות מוקדמת בכתב
לכ מאת המפעל" .עוד ציי המפעל כי הקריטריוני שהבקשות שהוגשו בעבר נשקלו על פיה ה
היעדר תחרות ,היק %משרה מצומצ ומניעת פגיעה בעבודה.
בדצמבר  2006כתב המפעל למשרד מבקר המדינה כי "המנכ"ל ער בירור בטר מת האישור ושלל
את אופציית ניגוד הענייני בי העבודה הנוספת לבי עבודת במפעל ...כל שבעת האישורי ניתנו
ספציפית על ידי המנכ"ל לאחר שבח את הנושא מקרוב ווידא כי אכ הנהלי הראויי בנוגע

מפעל הפיס
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,% בי עבודתו לבי עיסוקו הנוס, היעדר ניגוד ענייני של עובד המפעל... לעבודה נוספת מתקיימי
."הינו אינטרס מובהק קוד כל של המפעל
È„·ÂÚÏ ˙ÙÒÂ ‰ ‰„Â·Ú‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â˙·Â˘˙Ï Û¯Èˆ ‡Ï ÏÚÙÓ‰
˙ ˘Ó ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ Â‡ÂÏÓ· ÚˆÂ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÏÚÙÓ‰
ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÚÂˆÈ·Ï ‰ÈÁ ‰ ¯Â˙· ‰ˆÓÈ‡ ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘Â 2004
,ÏÚÙÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈË¯Ù‰ Ì‰È˙Â„Â·Ú ÔÈÈ Ú· ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â˜È„·‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÏÚÙÓ‰
È„·ÂÚ ÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰ÏÂ ˙ÈË¯Ù ‰„Â·Ú ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ‡˘Â · ÈÓÈ Ù Ï‰Â Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ
.˙ÂÓ˘ÂÈÓ ‡˘Â · ˙Â‡¯Â‰‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï ÔÎÂ ,ÏÚÙÓ‰

תק עובדי המפעל
 אלא רשימה של מצבת העובדי בכל חטיבה,הביקורת העלתה כי אי למפעל תק כוח אד מפורט
 בהצעות התקציב לכל אחת. המשרה שלו% שבה מפורטי רק תפקידו של כל עובד והיק%או אג
 ולפעמי ג מספר בפועל בכל חטיבה או,  צוי רק מספר העובדי המתוכנ2006 2003 מהשני
 לא בכל שנה הושווה מספר, זאת ועוד.% בלא פירוט נוס,"  "שכר ומבנה כוח אד% בסעי,%אג
.העובדי בכל יחידה למספר בשנה הקודמת
Ì„‡ ÁÂÎ Ô˜˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰ÏÂ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÓÈ˘¯ ;ÏÚÙÓ‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ :‰Ï‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ‰ ,Ë¯ÂÙÓ
;ÂÏ˘ ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó ;„È˜Ù˙‰ ¯Â‡È˙ ;ÏÏÂÎ „È˜Ù˙ ÏÎ˘ ˜ÂÒÈÚ‰ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ„È˜Ù˙‰
ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .78ÏÚÙÓ· "ÔÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó" ;„È˜Ù˙‰ ÏÚ· Ï˘ ˙È Â‚¯‡‰ ˙ÂÙÈÙÎ‰
ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ Â˙ ÂÏ ‚Èˆ‰ÏÂ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ˙‡ ‰ ˘ ÏÎ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï
.ÏÚÂÙ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓ

✩
ÁÂÎ ÏÂ‰È Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË·È‰· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÚÓ ÏÈÚÏ„ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
ÏÂ‰È ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ˘ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ì„‡
˙˙Ï ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙ÂÓ¯Â ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ Ì„‡‰ ÁÂÎ
.ÌÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ÂÈÏ‰ · ÈÂ‡¯ ÈÂËÈ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÁ˙· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ

__________________

 בפרק "העסקה ותקינת כוח אד במשרדי,39 ' עמ,(2006) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ '·55 È˙ ˘ ÁÂ„ ראו
."ממשלה
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מפקח על על ההגרלות
המפעל מייחס חשיבות רבה לתדמית ציבורית מהוגנת בעיני לקוחותיו .כדי לשמור על חוקיות
ותקינות של הגרלות הפיס ,ה מתקיימות על פי תהלי מוגדר ומבוקר ובנוכחות חברי ועדה
מפקחת .על פי הנוהל ,בוועדה המפקחת על ההגרלות חברי רואה חשבו  ,נציגי ציבור ונציגי
המפעל .לוועדה אחריות כוללת לנהל כל הגרלה ולוודא שתוצאותיה תקינות .תפקידה ג לפקח על
חוקיות מהל ההגרלה .נוס על הוועדה המפקחת על ההגרלות המפעל מתקשר ג ע עור די
חיצוני כדי שישמש מפקח על על ניהול ההגרלות ועל תקינות  .מפקח זה אינו משתת באופ פעיל
בהגרלות ובניהול .
באוקטובר  2003הודיע עור הדי ששימש באותה עת מפקח על על ניהול ההגרלות ועל תקינות
למנכ"ל המפעל כי ברצונו להפסיק את ההסכ בינו ובי המפעל משו שהוא אינו מוכ להיענות
לבקשת המפעל להפחית משכרו ולקצ #בהיק שעות הפיקוח של משרדו על ההגרלות .הפסקת
ההסכ נכנסה לתוק בדצמבר .2003
 .1בנובמבר  2003העביר המנכ"ל לוועדה לבחירת יועצי ומומחי במפעל ,שהוא עומד
בראשה ,בקשה להתקשרות ע עור די חדש )להל עור הדי  ,או מפקח העל( כדי שישמש
מפקח על .לקראת הדיו שעמדה הוועדה לקיי בעניי ביקשה מנהלת האג להתקשרויות רכש
ומכרזי מ המזכיר למסור לה מסמכי המפרטי "את ההלי שהוביל לבחירתו של עור די ]עור
הדי [" כדי שהיא תוכל לציי זאת בפרוטוקול הוועדה .המזכיר השיב לה כי עלו כמה שמות בעניי
התפקיד ,ולבסו נבחר עור הדי  .מנהלת האג מסרה למשרד מבקר המדינה כי היא פנתה למזכיר
מאחר שהוא שמרכז את העבודה המשפטית במפעל.
בנובמבר  2003החליטה הוועדה לבחירת יועצי ומומחי לאשר את ההתקשרות ע עור הדי
לתקופה של  12חודשי בשכר חודשי קבוע של  4,000דולר ,לא כולל מע"מ .בוועדה הציג המנכ"ל
את הבקשה והסביר כי לאחר "הניסיו הכושל לנהל מו"מ ע ]עור הדי הקוד [ להפחתת ]שכר
הטרחה[ ,ובקשתו להפסיק את ההתקשרות ,נעשתה פנייה למספר משרדי עו"ד לביצוע השירותי
למת שירותי פיקוח ובקרה על הגרלות" .עוד ציי המנכ"ל כי השכר החודשי שהוצע לעור הדי
נמו ב  2,500דולר מהשכר ששול לעור הדי הקוד ששימש בתפקיד.
ביולי  2006הסביר המזכיר למשרד מבקר המדינה ,כי השיקול הכלכלי לא היה השיקול היחיד
בבחירה בעור הדי לתפקיד ,וכי הגורמי הנוגעי בדבר במפעל הביאו בחשבו  ,בי היתר ,ג את
היותו דמות המוכרת לציבור .המזכיר לא התייחס בהסבריו לשאלה מדוע לא הוצעו לוועדה עורכי
די נוספי  ,העשויי ג ה להיות דמויות ציבוריות ,א שציי כאמור כי נעשתה בדיקה כזאת.
בדצמבר  2006כתב המזכיר למשרד מבקר המדינה כי "לעו"ד ]מפקח העל[ היה יתרו משמעותי על
כל עו"ד אחר שכ הוא עצמו מהווה דמות שיווקית המשדרת אמו בציבור הרחב".
בתשובת המפעל נכתב כי "במשא ומת שנוהל ע עוה"ד ]מפקח העל[ ,הסכי האחרו לבצע את
התפקיד בשכר הנמו ב  40%משכרו של המפקח הקוד  .במחיר נמו זה קיבל המפעל ה מענה
לתפקיד מפקח העל וה ער מוס שיווקי ...יוז ההתקשרות העיקרי ע עו"ד ]מפקח העל[ היה
המזכיר ואילו המנכ"ל הציג את הנושא בפני הוועדה המתאימה .למרות זאת ,א א המנכ"ל היה זה
שיז את ההתקשרות ,לא ברורה הטענה ,כי יש בכ טע לפג  .הא לא מתבקש ,כי יוז התקשרות
כלשהי יציגה בפני הוועדה המתאימה?".
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ÏÚ· ‰„ÚÂÂÏ Ï"Î Ó‰ ¯ÒÓ ¯ÂÓ‡Î˘ ˙È Â˜Ï‰ ‰¯È˜Ò‰Ó ıÂÁ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÈÈ Ù‰ ÍÈÏ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰„ÚÂÂÏ ‚Èˆ‰ ‡Ï ‡Â‰ ,2003 ¯·Ó·Â · ‰Ù
‡¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÚ-Á˜ÙÓÏ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ· ¯ÂÁ·Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ
˘‰ ÈÁ·Ó ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˙Ú„Â ÏÚ‰ Á˜ÙÓ Ï˘ Â˙Â‰ÊÏÂ ÏÚÙÓ· ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ
ˆ,79ÏÚÙÓ· ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙„Â·Ú È¯„Ò ÁÎÂ Â ,˙È˙ÈÓ„˙Â ˙È¯Â·È
.ÏÚ‰-Á˜ÙÓ Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ Ë¯ÙÏ Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰
‡Â‰ .Ï"Î Ó‰ ÌÊÈ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÌÚ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘‡˘Â ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰˘ ‡Â‰Â ,ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂÏ ‡˘Â · ‰˘˜·‰ ˙‡ ¯È·Ú‰
˙‡ ÌÊÈ ¯ÂÓ‡Î˘ ,Ï"Î Ó‰˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰„ÚÂÂÏ
¯˘‡Â ‰Ï˘ ¯"ÂÈ‰ ˘ÓÈ˘˘ ,ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈˆÚÂÈ ˙„ÚÂÂÏ ‰˘˜·‰ ˙‡ ‚Èˆ‰˘ ‡Â‰ ,˙Â¯˘˜˙‰‰
.˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰˙ËÏÁ‰Ï Û˙Â˘ ‰È‰
 .2בנובמבר  2004אישרה ועדת יועצי ומומחי  ,ובראשה המנכ"ל ,להארי את ההתקשרות ע
עור הדי בשנה ,עד  .31.12.05התוספת להסכ נחתמה רק בפברואר  .2005בסו דצמבר 2005
חתמה הוועדה על עוד הארכה של ההתקשרות ע עור הדי עד .31.12.06
 .3על פי סעי  4בהסכ " ,עו"ד ]מפקח העל[ ישמש כמפקח על על ניהול וביצוע ההגרלות
מטע המפעל] ...ו[יבצע את הפיקוח על ההגרלות באופ שוט לפי שיקול דעתו ,ובהתייעצות
שוטפת ע מנכ"ל המפעל ,או מי מטעמו] ...מפקח העל[ לא ייטול חלק פעיל בביצוע ובניהול
ההגרלות גופ  ...ככלל ,יהיה עו"ד ]עור הדי [ נוכח אישית בהגרלות ,א הוא רשאי לשלוח
במקומו אחד משלושה עורכי הדי העובדי במשרדו".
עוד נקבע בהסכ כי "עו"ד ]מפקח העל[ ידווח ליו"ר המפעל וכ למנכ"ל המפעל ו/או למי שהוא
ימנה לכ מטעמו ,כל אימת שנתגלה ליקוי בתקינות ההגרלות או בנהלי לפיה מבוצעות ההגרלות
או באופ בו מוחזק ומבוקר ציוד ההגרלות ,או בהיבטי האחרי של ההגרלות ,מבחינת התאמת
לתכניות ההגרלות ...לבקשת המפעל ובמידת הצור  ,עו"ד ]עור הדי [ יגיש דו"חות לגבי עבודתו
השוטפת )כולל ממלאי מקומו."(...
··„È‡ÏÓÓ Â‡ ÏÚ‰-Á˜ÙÓ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Â‡ˆÓ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
-Á˜ÙÓÓ ÏÚÙÓ‰ ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ˜¯ .ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÏ¯‚‰· ÂÓÂ˜Ó
˙ÂÏ¯‚‰‰ ÏÎ· ÂÓÂ˜Ó È‡ÏÓÓ Ï˘Â ÂÏ˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ È„ÚÂÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ÏÚ‰
˘˙ÂÈÎÊ Û‚‡ Ï‰ ÓÏ ÏÚ‰-Á˜ÙÓ ¯ÒÓ 2006 ËÒÂ‚Â‡· .ÏÚÙÓ· Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÂÓÈÈ˜˙‰
,„·Ï· 80"‡¯ËÒ˜‡"‰Â "ÂËÂÏ"‰ ˙ÂÏ¯‚‰· ÂÈ‚Èˆ Ï˘Â ÂÏ˘ ˙ÂÁÎÂ ˙ÓÈ˘¯ ÏÚÙÓ· ˙ÂÏ¯‚‰Â
·˙˜ÍÒ· ÂÓÈÈ˜˙‰ 31.12.05-Ï 2.7.05 ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂÂÈ„‰Ó .1.8.06-Ï 2.7.05 ÔÈ·˘ ‰ÙÂ
ÂÁÎ ÂÈ‚Èˆ Â ,˙ÂÏ¯‚‰‰Ó 14-· ÁÎ ÏÚ‰-Á˜ÙÓ ;"‡¯ËÒ˜‡"Â "ÂËÂÏ" ˙ÂÏ¯‚‰ 1,443 ÏÂÎ‰
·ÏÎÓ „·Ï· 3.81% Ô‰˘ ,˙ÂÏ¯‚‰ 55-· ÂÈ‚Èˆ Â‡ ‡Â‰ ÂÁÎ ÏÂÎ‰ ÍÒ·) .˙ÂÏ¯‚‰ 41-
1.8.06 „ÚÂ 2006 ˙ÏÈÁ˙Ó ;(‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ÏÚÙÓ‰ ÌÈÈ˜˘ "‡¯ËÒ˜‡"‰Â "ÂËÂÏ"‰ ˙ÂÏ¯‚‰
ÍÒ·Â ,"‡¯ËÒ˜‡"‰ ˙ÂÏ¯‚‰Ó 54-·Â "ÂËÂÏ"‰ ˙ÂÏ¯‚‰Ó 11-· ÂÈ‚Èˆ Â‡ ÏÚ‰-Á˜ÙÓ ÂÁÎ
‰˙Â‡· ÏÚÙÓ‰ ÌÈÈ˜˘ "‡¯ËÒ˜‡"‰Â "ÂËÂÏ"‰ ˙ÂÏ¯‚‰ ÏÎÓ 1,694-Ó (3.84%) 65-· ÏÂÎ‰
˙˜.‰ÙÂ
__________________

79
80

את ממצאי הביקורת לגבי טיפול המפעל בהעסקת מומחי ויועצי חיצוניי ראו „‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ
) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·Ïיוני  ,(2002עמ' .645
שניי מששת סוגי ההגרלות שמקיי המפעל.
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ÏÚ Â‡ Â˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ¯ÂÒÓÈ˘ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÓ ÏÚÙÓ‰ ˘˜È·˘ È ÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯·Óˆ„ Ê‡Ó ÔÈ„‰ Í¯ÂÚÏ ‰ÈÈ Ù ÏÎ ÏÚÙÓ‰ ÌÊÈ ‡Ï - ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· - ÂÈ‚Èˆ Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ
‰ Ù˘Î Ì‚ ;ÏÚ‰-Á˜ÙÓ ¯Â˙· ˙ÙËÂ˘‰ Â˙„Â·Ú ÏÚ ˙ÂÁÂ„ Â ÓÓ Ï·˜Ï ˙ Ó ÏÚ 2003
,˙ÂÏ¯‚‰· Â˙ÂÁÎÂ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ¯ÂÒÓÈ˘ ‰˘˜·· ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ Ï‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÏÚÙÓ‰
"‡¯ËÒ˜‡"‰Â "ÂËÂÏ"‰ ˙ÂÏ¯‚‰ ÏÚ ˜¯ Ú„ÈÓ ÏÏÎ˘ ,„·Ï· È˜ÏÁ ÁÂÂÈ„ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÂÏ ¯ÒÓ
.„·Ï· 2005 ÈÏÂÈÓ ÂÓÈÈ˜˙‰˘
 ימי30  "משרדי אינו נוהג לשמור מעבר ל: מסר עור הדי למשרד מבקר המדינה2006 בדצמבר
,'123' ,'777 )בניגוד להגרלות 'לוטו' ו 'אקסטרא'( דוחות נוכחות לעניי ההגרלות המכונות 'פיס
, נוכח ריבוי ההגרלות והעומס הרב הכרו בשמירת טפסי כה רבי מחד גיסא,'צאנס' ואחרות
 ימי הינ זמ די והותר לברורי כאלה ואחרי הנוגעי לאחת מ ההגרלות30 ולאור הנחתי כי
 הודעתי, נוכח הערת ]המפעל[ הנוגעת לשמירת התרשומות...שפוקחו ובוקרו על ידי אנשי משרדי
."  חודשי24  מעתה והלאה במש תקופה של...כי אדאג לשמור את כל דוחות הנוכחות
Â‡ˆÓ ‡Ï ˙ÂÏ¯‚‰Â ˙ÂÈÎÊ Û‚‡·Â Ï"Î Ó‰ Ï˘Â ¯"ÂÈ‰ Ï˘ Ì‰È„¯˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â‡ˆÓ ˘ Ì‰˘ÏÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ¯ÒÓ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÎ
Â‡ ,˙ÂÏ¯‚‰‰ „ÂÈˆ ˙˜ÊÁ‰ ÔÙÂ‡· ,Ì‰ÈÙÏ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ˙ÂÏ¯‚‰‰˘ ÌÈÏ‰ · ,˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙Â È˜˙·
ÌÎÒ‰· Ë¯ÂÙÓÎ ,˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÂÈ Î˙Ï Ô˙Ó‡˙‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÏ¯‚‰‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈË·È‰·
Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï ÏÏÎ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó .ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰
.ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ
 כתב עור הדי למשרד מבקר המדינה כי על פי ההסכ שנחת בינו ובי2006 בתשובתו מדצמבר
 עד ביצוע הביקורת.המפעל "'לבקשת המפעל במידת הצור ' אגיש דוחות לגבי עבודתי השוטפת
 כ ג בכל תקופת עבודתי... לא התבקשתי להמציא 'למפעל הפיס' דוח לגבי עבודתי,נשוא דוח זה
,  לא התגלו תקלות כמבואר בהסכ,בשירות ]המפעל[ ונוכח מקצוענות ומקצועיות עורכי ההגרלות
."אשר הצריכו המצאת דוח לידי המנכ"ל או מי מטעמו

✩
‰ ÈÁ·ÓÂ ˙È¯Â·Èˆ ‰ ÈÁ·Ó ÏÚÙÓÏ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰„ÂÓˆ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,ÏÚ‰-Á˜ÙÓÏ ÌÏ˘Ó ÏÚÙÓ‰˘ ¯Î˘‰ ‰·Â‚ ÁÎÂ Â ˙È˙ÈÓ„˙
ÏÚ‰-Á˜ÙÓ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Ï‰ Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ;„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ ÔÙÂ‡ ÏÚ
Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ ˜¯ ÍÓ˙Ò‰Ï ÏÚÙÓÏ Ï‡ ÍÎ Ì˘Ï .Ô‰È ÈÓÏ ˙ÂÏ¯‚‰· ÂÈ‚Èˆ Â‡
ÏÚ‰-Á˜ÙÓ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ,¯ÂÓ‡Î .‰Ê ÔÈÈ Ú· ·˜ÚÓ ÂÓˆÚ· Ï‰ Ï ‡Ï‡ ,ÏÚ‰-Á˜ÙÓ
‡Â‰ ÈÎ ÏÚ‰-Á˜ÙÓÓ ˘Â¯„È ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯ .ÂÏ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÔÈËÈ ÂÓ‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ‰˙˘Ú
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ‰Ó ˙‡ ÌÈÈ˜È ÈÎÂ ,˙ÂÏ¯‚‰· ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈÁÎÂ ÂÈ‰È ÂÈ‚Èˆ Â‡
ÌÈ„·ÂÚ· ¯ÊÚÈÈ ÏÏÎ‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯Â ˙ÂÏ¯‚‰‰ ·Â¯· ˙È˘È‡ ÁÎÂ ‰È‰ÈÂ ,ÂÓÚ
.Â„¯˘ÓÓ
˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ·˙Î˘ ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„ ÏÚ‰-Á˜ÙÓÓ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ ˘Â¯„Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
¯·„· ˙Â¯Ú‰ ÏÚ‰-Á˜ÙÓÏ ÔÈ‡ Ì‡ .ÂÓÚËÓ ÌÈ‚Èˆ ˙ÂÁÎÂ · Â‡ Â˙ÂÁÎÂ · ÂÓÈÈ˜˙‰˘
.·˙Î· Â¯ÒÓÈÈ ‰Ï‡Î ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‚˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,˙ÂÏ¯‚‰‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ
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בתשובת המפעל נכתב כי המפעל "קיבל לתשומת ליבו את הערות הביקורת בנושא דיווח על
נוכחות המפקח בהגרלות הרגילות .כמו כ  ,ביקש המפעל מהמפקח לשמור תיעוד ג לגבי נוכחות
בהגרלות רגילות לתקופה של  24חודשי לפחות .כ ג  ,הורה מנכ"ל המפעל למנהל אג זכיות
והגרלות ,לערו מעקב על נוכחות המפקח על ההגרלות .א נוכחות המפקח לפי הדו"ח שיומצא
למנכ"ל ,תהא לדעת המנכ"ל נמוכה ,יתערב המפעל בשיקול הדעת של המפקח ויורה לו להגדיל את
תדירות הופעותיו .עוד יצויי בהקשר זה ,כי מנכ"ל המפעל החליט לאמ #את עמדת הביקורת ולקבל
דו"ח שוט על מהל כל הגרלה בה נכח המפקח ,לרבות הגרלות בה לא היו ליקויי ".

הבקרה על השימוש במבני
לפי נתוני המפעל ,בשני  2005 1989נבנו במימונו יותר מ  760מבני לשימושי שוני ברחבי
האר .81#בהתא לתזכיר ההתאגדות של המפעל ולפי נהליו הוא אמור להקפיד שהשימוש במבני
הללו יהיה על פי הייעוד שנקבע לה  ,ולכ הוא מעג בהסכמי שהוא חות ע הרשויות
המקומיות שבתחומיה מוקמי המבני את האמצעי שיוכל לנקוט נגד א ישתמשו במבנה שלא
על פי הייעוד שנקבע לו ,או לא ישתמשו בו כלל ,בלי לקבל את אישורו )להל חריגות בשימוש(.
האמצעי כוללי  ,בי היתר ,החזר של המענק שנת המפעל לרשות המקומית לש הקמת המבנה
ואי העברת מענקי נוספי לרשות; וקיזוז של המענק מכספי שהרשות המקומית תהיה זכאית
לקבל ממשרד האוצר )ובכלל זה מהחשב הכללי( ,ממשרד הפני ומגופי נוספי .
בחודשי מרס ואפריל  2006ובאוגוסט אותה שנה בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,היבטי
שוני בבקרה של המפעל על חריגות בשימוש במבני שמימ את הקמת ואת הצעדי שנקט כדי
למנוע או להפסיק חריגות כאלה .בדיקה פרטנית נעשתה לגבי חריגה בשימוש במבנה של מוסד
סיעודי שהקי המפעל בבית שא  .הביקורת נעשתה באג לבקרת מבני ותשתיות במפעל )להל
האג לבקרת מבני ( וביחידות נוספות במפעל .בדיקות השלמה נעשו בעיריית בית שא  ,במשרד
הבריאות ובאיגוד ערי אזור יזרעאל שירותי כבאות והצלה.

הפעולות למניעת חריגה בשימוש במבני
 .1במפעל פועל אג לבקרת מבני ותשתיות ,ומנהל האג כפו למנכ"ל .בנוהל לבקרת מבני
ותשתיות פיס )להל נוהל לבקרת מבני ( נקבע כי על האג לבדוק רשימה של מבני שתיקבע על
פי תכנית העבודה השנתית שיאשר המנכ"ל ותילקח מרשימה של כל מבני הפיס "הפעילי " ,ולא
תכלול מבני שכבר נבדקו בבדיקות קודמות .בבדיקה ייבחנו ,בי היתר ,הנושאי האלה" :הא
המבנה משמש את ייעודו; ניצול המבנה בהתא לייעודו; מצב תחזוקת ותשתיות מבנה פיס; שילוט
ומראה חיצוני של הפרויקט... .האג לבקרת מבני ותשתיות יעביר דו"ח ליקויי )בא נמצא(
לרשות ]המקומית[ ע העתק למנכ"ל ]המפעל[ ומנהל אג הקצאות ופיתוח .בא הרשות אינה
מגיבה ,ישלח מכתב ע"י המנכ"ל".
__________________

81

בעניי מענקי לרשויות המקומיות להקמת כיתות לימוד ומרכזי מטרופוליניי ופרויקטי אחרי ,
ראו לעיל עמ' .907
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ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ÏÚ ‰È‰È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ Â È‡ ÌÈ ·Ó ˙¯˜·Ï Ï‰Â ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â˘¯Ï ·˙ÎÓ ÁÂÏ˘Ó „·ÏÓ ,‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ËÂ˜ Ï
.‰Ï‡ ÌÈ„Úˆ ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ Â· ÏÂÏÎÏÂ Ï‰Â ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÏÚÙÓ‰ ÏÚ .˙ÈÓÂ˜Ó‰
בתשובת המפעל למשרד מבקר המדינה מסו דצמבר ) 2006להל תשובת המפעל( נאמר כי הוא
"יפעל לעדכ את ]הנוהל לבקרת מבני [] ...המפעל[ יקבע מדרג של פעולות מול הרשויות אשר
יתברר כי חרגו בשימוש במבנה] ...ובכלל זה[ החזר כספי למפעל הפיס ממקורות שוני וביניה
משרדי הממשלה".
 .2בשנת  1999עשה המפעל סקר מקי )להל סקר  (1999שבמהלכו נבדקו  760מבני שהוקמו
במימונו .בסקר נמצא ,בי השאר ,כי ב ) 82כ  (11%מהמבני נעשתה חריגה בשימוש .לאחר
שהמפעל הסב את תשומת לב של הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לממצאי הסקר ,הופסקה
החריגה בשימוש בחלק מהמבני האמורי  ,ולגבי מבני אחרי הסכי המפעל לשנות את
השימוש בה על פי בקשת הרשויות .נמצא כי ב ) 32כ  (4%מהמבני שעל פי הסקר הייתה חריגה
בשימוש בה  ,נמשכה החריגה ג במועד ביצוע הביקורת.
ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú ‡Ï 2006 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˜¯ ˜Ù˙Ò‰Â ÛÒÂ ÛÈ˜Ó ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ¯˜Ò ÏÚÙÓ‰ ‰˘Ú ‡Ï 1999 ˙ ˘Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .‰Ï
·˘˙‡Ï Ì‚Â ,1999 ¯˜Ò È‡ˆÓÓ ÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÈÎÂ ,˙ÂÓˆÓÂˆÓ ˙Â˜È„· È
ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ú„È ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÏ‚˙‰˘ ˘ÂÓÈ˘· ˙Â‚È¯Á ÏÚ
.Ô˙Â‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ËÂ˜ Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ¯˘‡· ‰„ÓÚ Ú·˜ ‡Ï ÔÎÏÂ ,‰Ï‡ ˙Â‚È¯Á
˜ÏÁ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ÈÂ È˘Ï ÏÚÙÓ‰ ˙ÓÎÒ‰ ÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï Ì‚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
.Â¯Â˘È‡ ÈÏ· ‰ ˙È ‡È‰Â ,ÌÈ ·Ó‰Ó
בתשובת המפעל נאמר כי רוב המבני שבסקר  1999נמצא שנעשתה בה חריגה בשימוש ה בני
עשר שני ויותר; כי על פי ההסכמי בינו לבי הרשויות המקומיות ה רשאיות לשנות את ייעוד
המבני בתו עשר שני מהקמת ; וכי בשנת  2006הואר פרק זמ זה ל  25שני  .המפעל לא מסר
בתשובתו לגבי אילו מהמבני הנזכרי לעיל ת פרק הזמ שבו יש להשתמש בה על פי ייעוד .
ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ÏÚ ‰·ÂÁ˘ ¯Â¯È·· ÂÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÈˆÏ ÔÎÂ ,ÏÚÙÓ‰ È ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ÂÏ‚˙‰˘ ˙Â‚È¯Á ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂ„Ï
· ˙Â·˜Ú· ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡Â ,‰Ï‡ ÂÈÁÂÂÈ„· ÏÂÏÎÏ Ï"Î Ó‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ÂÏÈ‡ ÌÈÏ‰
˜·ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˜¯ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙Ï
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ Ô˙ ÈÈ ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ÈÎÂ ,ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ÈÂ È˘ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰È
˘.˘‡¯Ó ÂÚ·˜ÈÈ
המפעל הודיע בתשובתו כי במסגרת עדכו הנוהל לבקרת מבני ייקבעו הפעולות שיש לעשות
בעקבות דיווחי על חריגות בשימוש במבני  ,ובה דיווח לדירקטוריו המפעל.
 .3הביקורת העלתה כי רק פע אחת מאז שנת  1999ד5וח לדירקטוריו המפעל על תוצאות
הבקרה על הנעשה במבני שהוקמו במימו המפעל :בדוח סיכו פעילות המפעל בשנת ,2005
שהוגש לדירקטוריו בפברואר  ,2006דיווח האג לבקרת מבני ותשתיות במפעל כי "במהל שנת
המדג משנת ,[2005
 2005נדגמו כ  30פרויקטי וזאת במסגרת מדג סטטיסטי] ...להל
]ה[תוצאות ...מראות שיש להעמיק את בדיקת הפרויקטי בשלב ]של גמר בנייה[ ,מאחר ורוב
המבני שדווח ]שה במצב של גמר בנייה[ נמצאו מאוכלסי וא חלק שינו יעוד .יש לציי
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שישנ פרויקטי בעבודות בנייה/פיתוח אשר הופסקו על ידי הרשות ונמצאו מוזנחי וחשופי
לכל" .מהפרוטוקולי של דיוני דירקטוריו המפעל עולה כי על א חומרת הממצאי שבדוח
האמור וא שהדוח עסק בנושא מרכזי בפעילות המפעל ,לא קיי הדירקטוריו לאחר קבלתו כל
דיו בנושא.
 .4בשנת  ,2006במהל הביקורת ,איתר המפעל חריגה בשימוש ב  13מבני שהקי )ראו להל (.
למפעל נודע על כ בסיורי שעשה ביוזמתו וכ מדיווחי של תושבי ברשויות המקומיות שבה
הוקמו המבני .
‰˙˘Ú ˘ ‡ˆÓ ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ˙Â˜È„··˘ ÌÈ ·Ó‰ ÈÂ·È¯ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÌÈ ·Ó Ï˘ ÏÏÂÎÂ È˙ËÈ˘ ,ÛÈ˜Ó ¯˜Ò Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á Ì‰
˘ÂÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .1999 ˙ ˘· ‰˘Ú ˘ ¯˜Ò‰ ˙Ó‚Â„Î ,Â ÂÓÈÓ· ÂÓ˜Â‰
‡˙ Ì‚Â ,Ì˙Â¯È„˙ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ˙Á‡ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÙÈ˜Ó ÌÈ¯˜Ò ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰
ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÌÈÈÓ‚„Ó ÌÈ¯˜Ò Â˘ÚÈÈ ÌÈÙÈ˜Ó‰ ÌÈ¯˜Ò‰ ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù·˘ ÚÂ·˜Ï
˘,Ï·˜˙˙ ‡Ï ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ Ï˘ ‰ ÂÓ˙ .‰Ï‡‰ ÌÈ ·Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‰‚¯„‰· ÂÏÏÎÈ˘ ,ÔÓÈÓ
‡.È‡¯˜‡· Ï·˜˙‰˘ Ú„ÈÓ ÏÚ ÍÓ˙ÒÈÂ ÌÈÓˆÓÂˆÓÂ ÌÈ Ó„ÊÓ ÌÈ¯˜Ò ÌÈÈ˜Ï ÍÈ˘ÓÈ ÏÚÙÓ‰ Ì
משרד מבקר המדינה מעיר כי קיומ של סקרי תדירי  ,ובציד טיפול ראוי בחריגות השימוש
עשוי להרתיע ולהבטיח כי המבני ישמשו לייעוד המקורי.
המפעל הודיע בתשובתו כי "יבצע סקר מקי אחת לשלוש שני כאשר בשנה הראשונה יער סקר
בהיק מלא ואילו בשנתיי הנוספות יבצע המפעל את הפעולות הנדרשות להחזרת המבני
לשימוש בהתא לנוהל ]לבקרת מבני [".

הטיפול בחריגה בשימוש במבני
‰˙˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÏÚÙÓ‰ Ë˜ ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·ÏÁ‰ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .2006 Ò¯ÓÓ ÂÏ ‰Ï‚˙‰ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ ¯·„˘ ÌÈ ·Ó‰ 13-
ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·Ó‰Ó ‰Ú·¯‡ .‰È˙Â·˜Ú·Â ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ‰Ï‡Î ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ Ï
˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡˘ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú ¯‡˘·Â ;‰„Â¯È Ì˙˜ÂÊÁ˙˘ ÌÈ ·Ó Â‡ ÌÈ˘ÂË ÌÈ ·Ó
2006 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· ÂÈÏÚ ÌÎÂÒ˘ ˘ÂÓÈ˘‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ·Ó‰ 13-Ó ÌÈÈ ˘· ˜¯ ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÁÈÏˆ‰
לתשובת המפעל למשרד מבקר המדינה מסו דצמבר  2006צור דיווח מעודכ לאותו חודש על
מצב הטיפול ב  11המבני האחרי שנעשתה בה חריגה בשימוש .מהדיווח עלה כדלקמ :
)א( בחמישה מה טר הופסקה החריגה בשימוש; )ב( לגבי מבנה אחר החליט המפעל להכשיר
את החריגה בשימוש בו באמצעות שינוי בדיעבד של הנוהל לבקרת מבני  ,ולגבי מבנה נוס אישר
הדירקטוריו בדיעבד את בקשת הרשות המקומית לשנות את ייעודו; )ג( ארבעת המבני הנותרי
שבו לשמש על פי ייעוד המקורי או ישובו לשמש על פיו בתו פרק זמ קצר.
ÌÈÓÎÒ‰‰ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ˘ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÌÈ ·Ó‰˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï È„Î ÌÈ ·Ó‰ ÂÓ˜Â‰ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Ì˙Á
˘.Ì„ÂÚÈÈ ÈÙ ÏÚ Â˘Ó˘È ÌÈ·¯ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ Ì˙Ó˜‰· ÚÈ˜˘‰
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חריגה בשימוש במוסד סיעודי בבית שא
משרד מבקר המדינה בדק את טיפולו של המפעל בחריגה בשימוש בחלק משטחו של מוסד סיעודי
שהוק במימונו בבית שא  .בדיקות השלמה נעשו בעיריית בית שא  ,במשרד הבריאות ובאיגוד
ערי אזור יזרעאל שירותי כבאות והצלה )להל שירותי הכבאות( .להל עיקרי הממצאי :
בשנת  1997החליט דירקטוריו המפעל לממ את הקמת של שלושה מוסדות גריאטריי סיעודיי
ביישובי בית שא  ,שלומי ונתיבות בסכו של יותר מ  20מיליו ש"ח כל אחד .בהחלטות
הדירקטוריו משנת  1997על הקמת המוסדות האלה נאמר בי היתר כי "המוסד יופעל באחריות של
הרשות המקומית ובהתא להנחיה המקצועית של משרד הבריאות ...ועל ידי עמותה או חברה
שתוק לצור זה ]ו[הרשות המקומית תקיי את כל יתר התנאי והנהלי לפי תכנית המענקי
הקיימת" .באוגוסט  1998דיווח מנכ"ל המפעל לדירקטוריו על השלמת תכנונ של המוסדות
האמורי ועל קבלת האישורי הדרושי והנחיות ממשרד הבריאות בדבר התכנית של מבניה .
בינואר  1999אישר הדירקטוריו לפרס מכרזי לבניית המוסדות האלה ,ובמרס אותה שנה נבחרו
החברות שיבצעו את הבנייה .להקמת המוסד הסיעודי בבית שא )להל המוסד הסיעודי( הקצה
המפעל כ  21.2מיליו ש"ח.
הקמת המוסד
באוקטובר  1999חת המפעל ע עיריית בית שא )להל העירייה( על הסכ למימו הקמתו של
המוסד הסיעודי )להל ההסכ ( .בהסכ נקבע תנאי ,ולפיו העירייה לא תהא רשאית לעשות
]במבנה המוסד הסיעודי[ כל שימוש שלא על פי הוראות הסכ זה והיא לא תהיה רשאית לעשות
ו/או להתיר לצד ג' לעשות כל שימוש במרכז שלא על פי המטרות שנקבעו בהסכ זה" .בי השאר
התחייבה העירייה להקי עמותה ציבורית שתפקח על ניהולו התקי של המוסד הסיעודי )להל
העמותה( ,באמצעות מפעיל שתשכור את שירותיו .ע חברי הנהלת העמותה נמנו ג ראש העירייה
דאז ,מר פיני קבלו ,עוזרו ונציג של משרד הבריאות .התכנית של מבנה המוסד הסיעודי הוכנה לפי
הנחיות משרד הבריאות ולפי אמות מידה שקבע ,והמשרד אישר אותה באוגוסט  .1998הקמת
המוסד הסיעודי החלה בשנת  ,1999והוא החל לפעול בשנת  .2002במוסד הסיעודי  104מיטות,
ובדר כלל שיעור התפוסה בו הוא כ .85%
תכנית הבניי של המוסד הסיעודי כוללת קומת עמודי מפולשת .82האדריכל שתכנ אותו הסביר
למשרד מבקר המדינה כי קומה זו נועדה לשמש למטרות תפעוליות חשובות ,כגו אחסו ציוד,
אוורור מתקני שפתחי האוויר שלה פוני לכיוונה ,והוצאת דיירי המרותקי לכיסאות גלגלי
או מיטות; וג לאפשר מילוט מהמבנה בשעת חירו  .במרס  2006כתב מנהל האג לבקרת מבני
של המפעל בתשובה למשרד מבקר המדינה כי "ייעוד השטח בקומת העמודי הינו ]על פי[ הייעוד
בתכניות ]שצורפו[ למכרז ]לבניית המוסד הסיעודי[] ,השטח מיועד לשמש[ שטח שירות ...יש
]בכ [ היגיו רב מאחר והחצר נמצאת בחלק התפעולי של ]המוסד הסיעודי[ ,אזור המחס  ,מכבסה,
מטבח וכד'".

__________________
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החריגה בשימוש במבנה המוסד הסיעודי והפעולות שנקטו בעניי
הגופי האחראי לו
ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ ˙ÂÏÂÚÙ
תגובת המפעל על בקשות העירייה להקמת בית כנסת במוסד
בישיבת הנהלת העמותה בנובמבר  2002אמר ראש העירייה מר פיני קבלו כי "ישנ צרכי ולפיכ
ראוי להקי בית כנסת במרכז לצורכי המטופלי והקהל" .יצוי שאחד החדרי במוסד הסיעודי
יועד לשמש ג בית כנסת בעת הצור  .בינואר  2003פנה מר קבלו ליו"ר דירקטוריו המפעל דאז
וביקש לקבל מהמפעל הקצבה של  250,000ש"ח "לביצוע שינויי  ,התאמות והצטיידות במבנה
המרכז הסיעודי )סגירת חללי ( לצור הקמת בית כנסת שישמש את ציבור הדיירי במוסד.
...הדיירי מתני את שהות ]במוסד[ בקיומו של בית הכנסת" .הנאמר במכתב זה אינו תוא את
דברי מר קבלו בישיבת הנהלת העמותה ,ולפיה בית הכנסת )להל ג התוספת( המתוכנ יועד
מלכתחילה לשמש ג את "הקהל" ,דהיינו ג מתפללי שאינ נמני ע דיירי המוסד.
יו"ר דירקטוריו המפעל השיב באותו חודש לראש העירייה כי "אי בכוונתנו להקצות שטחי
שמיועדי לשימוש הסיעודיי למטרת בית כנסת" .באוגוסט  2003פנה מר קבלו בבקשה דומה אל
היו"ר החדש של דירקטוריו המפעל 83א לא קיבל תשובה.
בתשובה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2006כתב מר קבלו כי "היו פניות רבות למנכ"ל מפעל
הפיס וליו"ר הדירקטוריו  ...ולא נמצאו לכ תקציבי וג לא נענינו בשלילה ...להקי בית כנסת
בבית החולי הסיעודי" .מר קבלו הוסי כי "אי הצדקה לתת] ...ל[חולי סיעודיי המבקשי
להתפלל להיענות בסירוב".
˙ÓÂ˜· ˙Ò Î ˙È· ÌÈ˜‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙˘˜·Ï ˙Â˘¯ÂÙÓ „‚ ˙‰ ÏÚÙÓ‰˘ ,‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
Â È‡˘ ÔÂÓÈÓ· ‰ ·ÓÏ ıÂÁÓ Â˙Ó˜‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÚÈˆ‰Â È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ ‰ ·Ó Ï˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰
˘˙È·Ï ÌÈ˜˜Ê ‰ ¯ÙÒÓ˘ Ô‡ÎÓ .ÌÈ˘ 75-ÎÂ ÌÈ¯·‚ 14 È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· Â¯‚ 2006 Ò¯Ó· .ÂÏ
. ÏÂ„‚ ˙Ò Î ˙È· Â· ÌÈ˜‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ ,‰Â·‚ Â È‡ „ÒÂÓ· ÌÈ‰Â˘‰ ·¯˜Ó ˙Ò Î

תגובת המפעל על סגירת קומת העמודי
בפברואר  2004סיירו נציגי המפעל במוסד הסיעודי והעלו כי הגו המפעיל את המוסד )להל ג
המפעיל( בנה בחצר האחורית שלו מחס קט לציוד גינו  .נציגי המפעל העירו לעירייה כי "כל
שינוי ו/או תוספת למבנה שהוק במענק של מפעל הפיס מחויב אישור מוקד מראש ובכתב מאת
מפעל הפיס".
בעקבות הסיור התקיימה במפעל ביוני  2004פגישה בהשתתפות נציגת המפעל מנהלת האג
להתקשרויות ,רכש ומכרזי )להל מנהלת אג ההתקשרויות( ונציגי העירייה בראשות ראש
העירייה מר ז'קי לוי .84על פי פרוטוקול הפגישה ציינה מנהלת אג ההתקשרויות כי "בסיור
]בפברואר  [2004נאמר כי התוספת אינה בפרוגרמה ואי אישור מאת מפעל הפיס להוסי תוספות
למבנה" .כ ציינה כי צרי לפרק את המחס הקט שהקי המפעיל ,וכי מהנדס העירייה הודיע
שהוצא לגביו צו הריסה.
__________________
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ביוני  2003החל מר שמעו כצנלסו לכה בתפקיד יו"ר דירקטוריו המפעל.
מר ז'קי לוי החל לכה בתפקיד ראש עיריית בית שא בסו -נובמבר .2003
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È‚Èˆ Ï˘ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ 2004 ¯‡Â¯·Ù· È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· ÏÚÙÓ‰ È‚Èˆ Â˘Ú˘ ¯ÂÈÒ· ¯·Î
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÂˆ ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡ ,˙ÙÒÂ˙‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜ ˙¯È‚ÒÏ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÏÚÙÓ‰
¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È‚Èˆ ÌÚ ‰˘È‚Ù· ˜¯ ‰ÏÚÂ‰ ‡˘Â ‰Â ,¯ÂÈÒ‰
˙Ú· ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó Ú·˙ ‡Ï ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰·È˘È‰ Ï˘Â ¯ÂÈÒ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó .ÔÎÓ
˙ÓÂÚÏ Í‡ ,ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ·ˆÓ‰ ˙‡ Â˙ÂÓ„˜Ï ·È˘‰Ï 2004 È ÂÈ· ‰˘È‚Ù· ‡ÏÂ ¯ÂÈÒ‰
¯ˆÁ· ‰ · ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ · ·˜Ú˘ ÔË˜‰ ÔÒÁÓ‰ ˙ÒÈ¯‰ ÏÚ „ÓÚ ˙‡Ê
.Â˙ÓÎÒ‰ ‡ÏÏ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙È¯ÂÁ‡‰
מנהלת אג ההתקשרויות השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2006ובינואר  2007בעניי הסיור
בפברואר  2004כי "נרשמה הערה לעניי העובדה שלכל תוספת של מבנה צרי אישור] [,זאת לאור
העובדה שהתקבלו מכתבי מאת ראש העירייה הקוד ]מינואר  2003ומאוגוסט  ...[2003לעניי
]החריגה בשימוש[ ומכתבי אלה נענו בשלילה על ידי מפעל הפיס... .ככל שזכור לי ,לא נראו
בשטח עדויות על כ שהרשות מתכוונת לסגור את קומת העמודי ]לצור חריגה בשימוש[Â Ïˆ .
‡˙ ÏÎ ÔÈ‡˘ [˙ÈÓÂ˜Ó‰] ˙Â˘¯‰ È Ù· ˙ÙÒÂ ÌÚÙ ÚÈ¯˙‰ÏÂ ¯ÈÎÊ‰Ï ˙ Ó ÏÚ ¯ÂÈÒ‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
‡... .‰ ·Ó· ÌÈÈÂ È˘ Úˆ·Ï ¯Â˘Èלדעתנו לא היה מקו לכל דיווח דחו ,‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰‰Â ¯Á‡Ó ,
] ÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÈÙÈˆÙÒÂ ˙Â¯Â¯· ÂÈ‰ [ÏÚÙÓ‰ Ï˘] ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ È"Ú Â ˙È ˘ ÈÙÎהחריגה בשימוש[.
...אי ספק שא היינו רואי בשטח עבודות של סגירת מבנה מ הסת היינו מתריעי על כ בדיוק
באותו אופ בו התרענו לגבי המחס " )ההדגשה במקור( .מנהלת אג ההתקשרויות צירפה למכתבה
את מכתבי ראש העירייה שהזכירה.
Ï˘ ˙Â„Â·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏÚ ‰Ï ¯ÈÚÓ Â È‡ ÏÚÙÓ‰˘ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÁÎÂ ˘Ó ÈÎ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
„Â‚È · ,‰Ï‡ ˙Â„Â·Ú· ‰ÎÈ˘Ó‰ ‡È‰ ,„ÈÓ Ô˜ÈÒÙ‰Ï ˘¯Â„ Â È‡Â ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜ ˙¯È‚Ò
.È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ È¯ÈÈ„ Ï˘ Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡·Â Ì ÂÁËÈ·· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙Â ‰ÓÚ Ì˙Á˘ ÌÎÒ‰Ï

הצעדי

שנקט המפעל בעניי

החריגה בשימוש

 .1באוקטובר  2004סייר מנהל האג לבקרת מבני של המפעל במוסד הסיעודי ומצא כי בחצר
המוסד נבנה מחס כלי  ,וכי קומת העמודי נסגרה והוק בה בית כנסת ועל מבנה המוסד נתלה
שלט מואר המפנה אל בית הכנסת ,ולפיו הוא הוק לזכרו של איש ציבורי מסוי מבית שא
בתרומת משפחתו )להל השלט( .רק לאחר הסיור כתב מנכ"ל המפעל לראש העירייה כדלקמ :
"הנכ נדרשי ללא דיחוי ולא יאוחר מיו  ...30/11/2004להחזיר את המצב לקדמותו] [,לפנות את
השימוש החורג ולהסיר את השלט מעל המבנה" .ראש העירייה מר ז'קי לוי השיב למנכ"ל המפעל
ב  3.11.04כי "כראש עיר אני תומ בהחלטה ]של ראש העירייה הקוד [ ועומד מאחוריה ... .אי
אפשר להחזיר את המצב לקדמותו וכל דרישה מסוג זה אינה ריאלית לאחר שהושקעו עשרות אלפי
שקלי מכספי תרומות ונערכות במקו תפילות מדי יו  .אני מתחייב לפעול בעתיד בהתא להסכ
בי מפעל הפיס לעיריית בית שא ".
 .2בנובמבר  2004פנה מנכ"ל המפעל שוב לראש העירייה וציי לפניו כי "התנהגותה של
]העירייה[ מהווה הפרה בוטה של ההסכ בינה לבי מפעל הפיס... .לפיכ הנכ נדרשי שוב ,ללא
כל דיחוי ולא יאוחר מיו  30.11.04להוציא את כל חומרי הבינוי מאזור המבנה והחצר ,ולהחזיר
את המצב לקדמותו .לפנות את השימוש החורג ולהסיר את השלט מעל המבנה" .יומיי לאחר מכ
הזמי המנכ"ל את ראש העירייה לדיו דחו במפעל וביקש ממנו להביא עמו מסמכי שוני  ,בה
"טופס ארבע כולל אישור ]שירותי הכבאות[ ,אישור בטיחות ויועצי ".
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 .3כעבור עשרה ימי הודיע מנכ"ל המפעל לראש העירייה כי נוכח הממצאי שהועלו בסקר
בטיחות שיז המפעל )ראו להל ( ,ולפיה בניית התוספת במבנה המוסד הסיעודי "מהווה סיכו
ברור ומיידי לשלו דיירי ועובדי המוסד" ,על העירייה לקיי את הדרישות שהציב לפניה במכתבו
מאוקטובר  2004להשיב את המצב לקדמותו ולתק את ליקויי הבטיחות .בסו נובמבר  2004כתב
ראש העירייה למנכ"ל כי "לא נעשו שינויי מהותיי במבנה או בשימוש בו" ,והזמי אותו לסייר
במקו .
ÌÈÈÂ È˘‰" ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ·˙Î 2004 ¯·Óˆ„ ˙ÏÈÁ˙· .4
˘·Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰¯Ù‰ ÌÈÂÂ‰Ó ...[ÏÚÙÓ‰] Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,‰ ·Ó· [‰ÈÈ¯ÈÚ‰] ‰ÚˆÈ
˜ ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÏÎ ˙‡ ÂÓˆÚÏ ¯ÈÊÁ‰Ï È‡˘¯ ÏÚÙÓ‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰ ."ÌÎÒ‰‰
˘„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÂ‚Î ÌÈÙÂ‚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ¯È·ÚÓ˘ ÌÈÙÒÎÓ ÂÏÈÙ‡) ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ·Èˆ˜‰
‡Ï ·˙ÎÓ· .ÌÈÓÈ 14 ÍÂ˙· Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ˙ÚÈ·˙ ÏÚ ¯ÊÁÂ ,(ÌÈ Ù‰
.‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÏÚÙÓ‰ È˜ ÚÓ ˙‡Ù˜‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ‰ÏÏÎ
 .5לאחר  20ימי התקיימה פגישה בי מנכ"ל המפעל לראש העירייה בהשתתפות נציג משרד
הבריאות ואחרי  .בפגישה ציי נציג המפעל כי "אי לעשות שינוי במבנה של מפעל הפיס .א היו
פוני למפעל הפיס בבקשה ]לאשר את בניית התוספת[ לא היה נית אישור" .עוד ציי כי "]בניית
התוספת[ אינה חוקית" ,וכי "ראש העיר] ...הודיע[ שכיבוי אש העביר אישורי על בטיחות
המבנה" .נציג משרד הבריאות ציי כי "מתפללי במוסד בסה"כ  6דיירי המתפללי מבחו#
מסתובבי בכל המוסד" .מנהל האג לבקרת מבני ותשתיות אמר כי "לקחו את המרחב הלוגיסטי
והתפעולי ]של המוסד הסיעודי[" .נציגי העירייה הבטיחו להסיר את השלט .באותה פגישה לא
מסרה העירייה למפעל את כל המסמכי שדרש ממנה בנובמבר  ,2004והוחלט שהעירייה תעשה את
התיקוני הבטיחותיי הנדרשי במבנה לפי מסקנות סקר הבטיחות שהזמי המפעל.
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÂˆ ‡Ï ,‰˘È‚Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ¯·„‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·.Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ ·È˘‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ˘¯„ ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ˘¯ÂÙÓ
‰ÈÈ¯ÈÚ‰Ó ˘¯„ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â ,È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ¯ÈÈÒ 2005 ¯‡Â¯·Ù· .6
¯˜ ˙ÏÈÁ˙·Â ;˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ · ·˜Ú „ÒÂÓ‰ ‰ ·Ó· Â¯ˆÂ ˘ ˙ÂÁÈË·‰ ˙ÂÈÚ· ˙‡ ¯È„Ò‰Ï
‡˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ ÓÓ ˘Â¯„Ï ÈÏ· ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ ÓÓ Ú·˙Â ¯ÊÁ ‡Â‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡ ÏÈ¯Ù
.Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰
 .7באוגוסט  2005סייר שוב מנכ"ל המפעל במוסד הסיעודי .בסיור אמר המנכ"ל כי על פי דוח
של שירותי הכבאות )ראו להל ( בניית התוספת גרמה לסיכו בטיחותי ,והדגיש ש"כל עוד לא נית
אישור רשות הכיבוי ,העירייה לוקחת על עצמה את כל האחריות בהפעלת המבנה ]של המוסד
הסיעודי[ כולו" .בדצמבר אותה שנה ,לאחר שהתגלה בסיור כי באזור התוספת מתחילי להתקי ג
כיורי וחדר שירותי  ,כתב היוע #המשפטי של המפעל לראש העירייה˜ÈÒÙ‰Ï ÌÈ˘¯„ ÌÎ È‰" :
 .ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ‡˘Â ‰ ¯„ÒÂÈ˘ „Ú ,˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ïא לא יופסקו לאלתר
העבודות המבוצעות כיו  ...,אאל #להמלי] #למפעל[ לנקוט באמצעי " )ההדגשה במקור( .בינואר
 2006כתב ראש העירייה למפעל כי העירייה מטפלת בתיקוני הבטיחות הנדרשי .
ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ ÏÚ ÏÚÙÓ‰ Ú„È 2004 ˙ ˘· ¯·Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ Ë˜ ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,Â¯Â˘È‡ ‡Ï· ‰˙˘Ú ˘ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï
˘.‰˜ÈÒÙ‰Ï Â‡ ‰˙Â‡ ÚÂ ÓÏ È„Î Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ
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·˙ÓÂ˜· ÈÎ ¯¯·˙‰ 2006 Ò¯Ó· È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Ï˘ ¯ÂÈÒ
ÏÚÙÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÁË·‰Ï „Â‚È · ÈÎÂ ,¯"Ó 150-Î ÂÁË˘˘ ˙Ò Î ˙È· ‰ · ÂÏ˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰
˙Ò Î‰ ˙È· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ˘ Ú„ÈÓ ÈÙ ÏÚ .ÂÈÏ‡ ‰ ÙÓ‰ ËÏ˘‰ ¯ÒÂ‰ ‡Ï
„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÈÈ„‰Ó ‰Ú·¯‡Î ˜¯Â ,„ÒÂÓÏ ‰ÎÂÓÒ ‰ ÂÎ˘· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó˘ ÌÈ·˘Â˙ ¯˜ÈÚ· ˘Ó˘Ó
˜¯˘ ¯¯·˙‰Â ,˙Ò Î‰ ˙È· ˙ÂÁ˙ÙÓ „ÒÂÓ‰ Ï‰ Ó È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ¯ÂÈÒ‰ ˙Ú· .Â· ÌÈÏÏÙ˙Ó
˙¯ÓÂÏÎ .ÂÈ˙ÂÁ˙ÙÓ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ Â˙Â‡ ÌÈÏ‰ ÓÂ Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â
.È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙Â˘¯Ó ‰˘ÚÓÏ Ú˜ÙÂ‰ ÁË˘‰
ÏÚ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜ ÚÓ‰ Ï˘ ÊÂÊÈ˜Â ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ˜ ÚÓ‰ ˙‡Ù˜‰ ÌÏÏÎ·Â ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ·Ï Â È· Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ
˘ ˙,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ Ï·˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎÓ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ ˙Ó˜‰Ï ‰Ï Ô
„ÒÂÓ‰ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÌÈÙÒÂ ÌÈÙÂ‚ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÓ
‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ÏÚ ‰È‰Â ;Â˙ÂÓ„˜Ï ‰ ·Ó‰ ·ˆÓ ˙‡ ·È˘‰ÏÂ È„ÂÚÈÒ‰
ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ „‚ ËÂ˜ Ï ‰¯ÂÈ˘ È„Î ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÚÈ„ÈÏ
.ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰
 .8רק במרס  ,2006בעת הביקורת ,כתב מנכ"ל המפעל לראש העירייה כי "לאור הבדיקה של
מבקר המדינה על הנעשה במבנה הנ"ל אבקש להפסיק מיד את כל העבודות ]בקומת העמודי [
במבנה ]המוסד הסיעודי[" .באפריל  2006הבהיר משרד מבקר המדינה למנכ"ל המפעל כי
"הביקורת שמקיי משרדנו אינה מצדיקה עיכוב של הפעולות שעל המפעל לנקוט בנושא בהתא
לנוהלי המפעל וחוות הדעת משפטיות שקיבל ואי כל מקו לקשור בי הדברי ".
 .9רק ביולי  ,2006בעקבות הביקורת ,נקט מפעל הפיס צעדי משפטיי נגד העירייה :המפעל
הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לסעד הצהרתי כנגד עיריית בית שא  ,ולפיה בית
המשפט התבקש להצהיר "כי ...העירייה הפרה יסודית את ההסכ בינה לבי מפעל הפיס ...להקמת
מרכז הפיס הסיעודי בבית שא  ...בהקימה בית כנסת במבנה]...וכי[ על העירייה להשיב ,על
חשבונה ,את מצב המבנה לקדמותו כפי שהיה טר הקמת בית הכנסת".
בינואר  2007כתב בא כוח העירייה לבא כוח המפעל כי מרשתו "תהייה מוכנה להשיב את המצב
בקומת העמודי של המוסד הסיעודי לקדמותו במידה ומפעל הפיס לא יתנגד להקמת בית כנסת
בשטח הרחבה של המרכז הסיעודי... .החזרת המצב לקדמותו תתבצע לאחר השלמת בניית בית הכנסת
ברחבת המוסד" .בתשובת בא כוח המפעל באותו חודש צוי כי המפעל "אינו מתנגד להקמת בית
כנסת בשטח הרחבה של המרכז הסיעודי ,במימו עיריית בית שא  ,ובלבד שהמצב הקיי היו בקומת
העמודי יוחזר לקדמותו לאלתר ועוד טר לתחילת בניית בית כנסת ברחבה" )ההדגשה בקו במקור(.
החלטות העירייה על מת

ההיתר לבניית התוספת

הביקורת העלתה כי בניית התוספת במבנה המוסד הסיעודי נעשתה בסיוע הרב ,במעשה ובמחדל,
של בעלי תפקידי בעירייה וגופי הקשורי אליה .להל הפרטי :
 .1כאמור ,בישיבה של חברי הנהלת העמותה בנובמבר  2002העלה מר פיני קבלו )ראש העירייה
דאז( ,שנמנה ע חברי הנהלת העמותה ,הצעת החלטה להקי בית כנסת במבנה המוסד הסיעודי
"לצורכי המטופלי והקהל"; וחברי ההנהלה קיבלו את ההצעה.
סעי  145לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ,קובע כי לא יתחיל
אד לעשות עבודות הטעונות היתר בנייה קוד שנית לו ההיתר ,ובהינת ההיתר לא יעשה עבודות
החורגות מתנאי ההיתר.
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בינואר  2003התקיימה ישיבה של ועדת המשנה לתכנו ולבנייה של העירייה )להל הוועדה
לתכנו ולבנייה( בהשתתפות ראש העירייה מר פיני קבלו ,ששימש יו"ר הוועדה ,ומהנדס הוועדה
)המכה ג כמהנדס העירייה( .בישיבה החליטה הוועדה לתת היתר בנייה לבית הכנסת שתוקפו
שלוש שני מ  ,13.5.03ובהחלטה נקבע שההיתר מותנה בקבלת אישור משירותי הכבאות וממשרד
הבריאות.
.‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ ÒÙÂË· ÔÈÂˆ ‡Ï ‰Ê È‡ ˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 .2במאי  2003הודיע יו"ר הנהלת העמותה למזכיר הוועדה לתכנו ולבנייה כי "בית הכנסת יהיה
באחריות המוסד ]הסיעודי[ ולא ישמש לשו מטרה שאינה לצורכי המוסד ולדייריו" .משרד מבקר
המדינה מעיר כי כאמור לעיל ,בפועל שימש בית הכנסת גורמי חיצוניי ולא את דיירי המוסד.
·ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰ ÛÂ‚‰ Ï"Î Ó ·˙Î 2003 ÈÏÂÈ
ÊÎ¯Ó· ˙Ò Î‰ ˙È· ¯Â·Ú ‰ ·Ó· ÈÂ È˘ Ì˙¯˘È‡ 13.5.2003 ÍÈ¯‡˙·" :ÔÓ˜Ï„Î ‰ÈÈ ·ÏÂ
.ÔÈÈ ·‰ Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÁ˙ÙÓ „Á‡ ˙‡ ˙ÓÒÂÁ È˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡·Â‰˘ ÈÙÎ ˙È ÎÂ˙‰ .È„ÂÚÈÒ‰ ÒÈÙ‰
˙¯Â˜È·‰ ."Í˙·Â‚˙ ˘˜·‡ ,˘‡ È·ÎÓ È„È ÏÚ ¯˘Â‡È ‡Ï˘ È˙ÂÁÈË· Ú‚ÙÓ Â‰Ê È˙Ú„Ï
.‰Ê ·˙ÎÓÏ ‰·Â˘˙ ÏÎ ‰„ÚÂÂ‰Ó ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
ממכתבי שכתב לעירייה בינואר ובאוגוסט  2005המפקד של שירותי הכבאות עולה כי בביקורת
שעשו שירותי הכבאות במוסד הסיעודי בינואר  2005נמצא כי בקומת העמודי של המוסד הוק
מבנה בלא לקבל את אישור כמתחייב.
È˙Â¯È˘ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰ ‡Ï ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Ï·˜ÏÂ ÔÂ„ · Ì˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ˙Ò Î‰ ˙È· ˙ÈÈ ·Ï ¯˙È‰ ˙˙Ï Ì˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙Â‡·Î‰
.ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Ì‰Ó
¯‡˘ ÌÊÈ Û‡Â ,˙Ò Î‰ ˙È· ˙ÈÈ ·Ï ¯˙È‰‰ ˙‡ ‰˘˜È·˘ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰· ¯·Á ‰È‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
‡˙ ˜·‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˘ÓÈ˘ ˙Ú· ‰·Â ;‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰ ˙·È˘È· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï
.¯˙È‰‰ ˙˘˜·· ‰ „˘ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÔÂÈ„· ÂÏ·˜ ¯Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„Â‚È · ‰ÚÂ‚ ‰˙ÈÈ‰ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï
.È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú
מר קבלו כתב למשרד מבקר המדינה בפברואר  2007כי כשהודיע "לתושבי שאי ]באפשרותו[
לבנות בית כנסת בבית החולי הסיעודי ,היו ליד ]לשכתו[ הפגנות ...מפעל הפיס היה חייב לבנות
בית כנסת בתכנו של מבנה כל כ גדול] ...והיה[ צרי רק לבר את היוזמי ] ...שבנו אותו[ על
חשבונ ]ו[המשרת את הקהילה ואת החולי במימו כל ההוצאות .כל היתרי הבנייה אושרו על ידי
ועדת בניי ערי וע"י מהנדס העיר ואת הפרוצדורה של היתרי הג"א כיבוי אש ,מבקש הבקשה
מגיש אות לוועדה בטר קבלת היתר] ... .מבנה המוסד הסיעודי[ נמסר לעיריית בית שא ורק
]היא[ רואה את צורכי האוכלוסייה וא הקהילה ויו"ר העמותה פנו ולחצו לבנות בית כנסת לחולי
בקהילה ,הדבר מבור  ...העירייה ,באופ פוליטי מנסה להעביר את כל האחריות אלי כרדיפה
פוליטית מכוונת".
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ÚÈ„Â‰ÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚÂ ,‰˙˘˜·· ÔÂ„Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰˙ÂÓÚ ˙Ï‰ ‰ ¯·Á ‡Â‰ ÈÎ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂÏ
Ì˘¯È˙ Â˙Ú„Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ,‰˙ÂÓÚÏ ˙Ú‚Â ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ ÚÂ Ó ‡Â‰ ÔÎ
·.‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
 .3במאי  2004החליטה הוועדה לתכנו ולבנייה ,בראשות ראש העירייה ויו"ר הוועדה מר ז'קי
לוי ומהנדס הוועדה ,לתת היתר ג לבניית שירותי ומטבחו לבית הכנסת .תוק ההיתר היה שלוש
שני מ .18.5.04
‰È‰ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ Â˙ÂÈ‰· ,ÈÂÏ ¯Ó Ì‚ ÔÎ˘ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ‰Ï·˜˙‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÚÂ Ó ‡Â‰ ÈÎ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂÏ ÁÂÂ„Ï ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Â‰ Ì‚ ÔÎÏÂ .‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰· ¯·Á
;‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Ì˘¯È˙ Â˙Ú„Â‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰˙ÂÓÚÏ ˙Ú‚Â ‰ ‰˙·È˘È· Û˙˙˘‰ÏÓ
.‰·È˘È ‰˙Â‡Ó ¯„ÚÈ‰ÏÂ
ÏÚ È Î„Ú ÁÂ˜ÈÙ ˜È˙ Ï‰È ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ¯Â„Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
.85‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ· ˘¯„ Î ‰ ·Ó‰
 .5באפריל  2005החליטה הוועדה לתכנו ולבנייה בראשות ראש העירייה מר לוי לבטל את
ההיתר "]ל[סגירת קומת עמודי קיימת לצורכי בית כנסת" ,שנתנה כאמור ב  .13.5.03נמצא כי
למרות ביטול ההיתר נמשכו עבודות הבנייה במקו  ,בידיעת ראש העירייה .מעיו בתיק הפיקוח לא
היה אפשר ללמוד מה היו הנסיבות של ביטול ההיתר.
¯‡˘ ÌÈÏÏÙ˙Ó ˘Ó˘Ó ˙Ò Î‰ ˙È· ÈÎ Ú„È ,‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰ ¯"ÂÈÎ Ô‰ÈÎ˘ ,ÈÂÏ ¯Ó ‰ÈÈ¯ÈÚ‰
˘‡˘‚„Â‰ 2003 È‡Ó· Ô˙È ˘ Â˙ÈÈ ·Ï ¯˙È‰·˘ Û‡ ,È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ È¯ÈÈ„ ÌÚ ÌÈ Ó Ì È
ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÂÈ¯ÈÈ„Â „ÒÂÓ‰ ÈÎ¯ÂˆÏ „ÚÂ ‡Â‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î
˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï È„Î ¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ,¯˙È‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏËÈ· ‰˘‡¯· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ‰ÈÈ ·ÏÂ
.‰Ê Â„È˜Ù˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰
,ÈÂÏ ¯Ó ,‰ÈÈ ·Â ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÏËÈ·˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ˙¯ÊÁ‰Ï ‡È·‰Ï È„Î ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ Ì‚ ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ ·Ï ¯˙È‰‰
.Â˙ÂÓ„˜Ï „ÒÂÓ‰ ‰ ·Ó ·ˆÓ
בתשובה למשרד מבקר המדינה כתב מהנדס הוועדה בינואר  2007כי "אול התפילה נבנה בחלק
מקומת עמודי מפולשת ,כ שלא נחסמה כל יציאת חירו מהמבנה אלא א נסגר החלל בשלב
מאוחר יותר".
„·¯‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ÏÎ· .˙Â„·ÂÚ‰ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈ
Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙‡ÈˆÈ ‰ÓÒÁ ÍÎ ·˜ÚÂ ;‰˘Ú ÔÎ‡ ÍÎÂ ,‰¯È‚ÒÏ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜ ÏÏÁ ÏÎ „ÚÂÈ
.ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜ ÔÂÂÈÎÏ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰
__________________
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ÌÏÂÙÈË· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ÂÏÚÙ ÈÁÎÂ ‰Â Ì„Â˜‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˘‡¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·ÌÎÂÒ˘ „ÂÚÈÈ‰ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡ Â„ÂÚÈÈ˘ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ‰ ·Ó ˙Ó˜‰
Ì È‡˘ ÌÈ˘ ‡ Ì‚ ˙¯˘È˘ ‰ ·Ó „ÒÂÓ· ÌÈ˜‰Ï Ì˙È Î˙·Â ;ÏÚÙÓÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· ÂÈÏÚ
.ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Â ˙ ‡Ï Ì‰ ,ÂÈ¯ÈÈ„ ÌÚ ÌÈ Ó

הנזקי שנגרמו בגי בניית התוספת ופעולות הגופי
הנוגעי בדבר לתיקונ
ליקויי בטיחות
בדוח שהכי בנובמבר  2004יוע #בטיחות מטע המפעל בעקבות סקר בטיחות שעשה במבנה
המוסד הסיעודי נאמר כי "]È„·ÂÚÂ È¯ÈÈ„ ÌÂÏ˘Ï È„ÈÈÓÂ ¯Â¯· ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó ÌÂ˜Ó· [˙ÙÒÂ˙‰
.ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ ˜˙Â ˙ÂÁÈË· È¯„Ò‰ ÌÂÈ˜ È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ˙‡ÊÂ ¯ÈÓÁÈ ÌÂ˜Ó· ÌÂ¯ÈÁ Ú¯Â‡Ó ÏÎ ,„ÒÂÓ‰
השארת המבנה החורג במקו מחייבת ביצוע שינויי נרחבי במקו  ...וכמוב הגשת תכנית חדשה
)גרמושקה( לקבלת אישור מחודש מרשות הכבאות" )ההדגשה במקור(.
הדוח האמור הומצא ג לעירייה ,והעירייה שכרה יוע #כדי שיציע לה דרכי לפתרו הליקויי
שצוינו בסקר .דוח של היוע #בעניי הוגש לה בינואר  ,2005ובעקבות זאת שונה כיוו הפתיחה של
הדלת המחברת את מבנה המוסד הסיעודי לקומת העמודי כדי שתיפתח לתו המבנה .שינוי זה
פתר את בעיית הבטיחות של המשתמשי בבית הכנסת ,א מנע את האפשרות להשתמש בדלת
בשעת חירו למילוט דיירי המוסד הסיעודי ,שכ א יתעורר הצור לפנות דיירי על מיטותיה
דר בית הכנסת ,לא יהיה נית לעשות זאת כיוו שדלתו נעולה ,וממילא ייתקלו המיטות בספסלי
ובמושבי הנמצאי בו.
˙ÂÏÂÚÙ‰Â È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˙ÓÂ˜· ˙Ò Î‰ ˙È· ˙Ó˜‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘ „ÒÂÓ· ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË·· ÂÚ‚Ù Â· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ˙ÁË·‰Ï Â˘Ú
Í¯Âˆ ‰È‰È ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·˘ „Â‡Ó ÔÎ˙ÈÈÂ ,„Â‡Ó ˙Ï·‚ÂÓ Ì‰Ï˘ ˙Â„ÈÈ ‰ ˙ÏÂÎÈ˘ ,È„ÂÚÈÒ‰
.Ì‰È˙ÂËÈÓ ÏÚ Ì‰Ó ÌÈ·¯ ˙Â ÙÏ

פגיעה בתפעול המוסד הסיעודי
 .1כבר בתחילת שנת  2004התברר כאמור כי המפעיל נאל #להעתיק מחס מקומת העמודי
כיוו שמקומו יועד לבניית בית הכנסת .ג ציוד אחר שהמפעיל נהג לאחס באותו מקו פונה מש
והמפעיל נדרש למצוא לו מקומות אחסו אחרי .
 .2בקומת העמודי נמצאי כאמור ג פתחי אוויר של מכשירי הנמצאי בחדר כביסה ושל
מכשירי למיזוג אוויר .התוספת שנבנתה בקומה זו חסמה חלקית את הפתחי האלה ויצרה קשיי
בתפעול המכשירי .
 .3יצוי כי בית הכנסת מחובר לרשת החשמל של המוסד הסיעודי ,והמוסד המשל עבור
החשמל הנצר בו .עניי זה עדיי לא הוסדר א שכאמור בית הכנסת משמש בעיקר אנשי
המתגוררי מחו #למוסד.
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שירותי הכבאות

 .1בחוות דעת שמסרו שירותי הכבאות בנובמבר  1998לוועדה לתכנו ולבנייה בנוגע לתכנית
הבנייה של המוסד הסיעודי ,נכללה הדרישה ש"כל הדלתות החיצוניות בפרוזדורי ובחדרי
המדרגות תיפתחנה אל החו #כיוו המילוט ותצוידנה במנעולי בהלה ."86הדלתות בתכנית הבנייה
שאושרה בהיתר לבניית המוסד הסיעודי ,שנית במאי  ,1999התאימו לדרישה זו.
שירותי הכבאות נהגו לחדש אחת לחצי שנה את האישור על בטיחות אש של המוסד הסיעודי.
באישור שנית באמצע שנת  ,2004שתוקפו עד תו אותה שנה ,נאמר במפורש כי "בוצעו דרישותינו
מהביקורת ]הקודמת שעשינו[ על פי מכתב מנכ"ל ]הגו המפעיל את המוסד הסיעודי[" .מנהל
שירותי הכבאות ציי בו כי "אי לבצע שינויי ותוספות במבני  ,ביעוד ובתהליכי ללא קבלת
היתר מוקד משירותי הכבאות לקביעת סידורי כבאות עדכניי ".
ÏÚ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓÏ ˙˙Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ‰È‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÛÂ‚‰ Ï"Î Ó Ï˘ Â·˙ÎÓ· ¯ÒÓ ˘ ÁÂÂÈ„· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ,ÏÚÂÙ· ‰˜È„· ÍÓÒ ÏÚ ˘‡ ˙ÂÁÈË
.„ÒÂÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰
 .2בתחילת דצמבר  2004שלח מפעל הפיס לשירותי הכבאות העתק מהדוח שהכי יוע#
הבטיחות ששכר לבדיקת התוספת שנבנתה בקומת העמודי של המוסד הסיעודי .א שהדוח מתריע
על סיכוני בטיחות חמורי שנגרמו מבניית התוספת ,נתנו שירותי הכבאות למוסד שוב בסו אותו
חודש את אישור החצי שנתי לבטיחות אש .לאחר מת האישור האמור ,בינואר  ,2005ביקר במוסד
הסיעודי נציג של שירותי הכבאות ומצא שקומת העמודי בו נסגרה ללא אישור שירותי הכבאות.
בעקבות זאת נדרש המוסד להפו את כיוו דלתות היציאה של קומת העמודי כדי שייפתחו כלפי
חו.#
 .3באוגוסט  2005ביקר נציג שירותי הכבאות שוב במוסד הסיעודי ומצא שדרישתו לא בוצעה.
בעקבות זאת הודיעו שירותי הכבאות כי לא ייתנו למוסד אישור בטיחות אש .בבדיקה שעשו שירותי
הכבאות במרס  2006נמצא שנעשו שינויי אחדי לפי דרישת  ,ובעקבות זאת ה הנפיקו למוסד
אישור בטיחות אש בשנת  .2006באישור צוי כי על המוסד להתקי מנעולי בהלה על דלתות בית
הכנסת.
שירותי הכבאות הסבירו למשרד מבקר המדינה בסו מאי  2006כי אמנ פתח המילוט של המוסד
הסיעודי הפונה לבית הכנסת חסו  ,אול יש בקרבת מקו פתח מילוט נוס המספק את הצרכי .
הביקורת העלתה כי נתיב המילוט דר הפתח הנוס עובר ליד מיכל סולר ,והדבר לא הובא בחשבו
בעת מת האישור על בטיחות אש למוסד .משרד מבקר המדינה מסר ממצאי אלה לשירותי
הכבאות ביוני ובדצמבר .2006
מפקד שירותי הכבאות כתב בינואר  2007למשרד מבקר המדינה כי בעקבות קבלת טיוטת דוח
הביקורת בנושא הוא סייר במוסד הסיעודי .הוא ציי כי בשל בניית התוספת בקומת העמודי יש
להרחיב את פתח המילוט ,לדאוג לכ שדלתו תיפתח אל מחו #למבנה ולהתקי בה מנעול בהלה;
א נתיב המילוט יעבור באזור שירות או באזור שנמצאי בו מכשירי  ,עליו להיות מופרד מאזורי
אלה על ידי קירות ודלת עמידי אש.

__________________
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‡Ï Í‡ ,˙Ò Î‰ ˙È·· ‰ ·Ó· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ‰¯„ÒÂ‰ ÈÎ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
.„ÒÂÓ· ÌÈ¯˜·Ó‰Â ˙ÂÂˆ‰ È˘ ‡ ,È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ È¯ÈÈ„ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ÔÈËÂÏÁÏ ‰¯„ÒÂ‰
È˙Â¯È˘ ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ,˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â Â¯Á‡‰ ˙Â˘È¯„‰Â ˙Â¯Ú‰‰ ÁÎÂ
ÏÎ Ï˘ Ì˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÔÓÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡·Î‰
.È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· ÌÈ‡ˆÓ ‰

משרד הבריאות
 .1כאמור ,ע חברי הנהלת העמותה נמנה ג נציג של משרד הבריאות )להל נציג המשרד(.
בישיבת הנהלת העמותה בנובמבר  2002שבה הוחלט להקי בית כנסת במוסד הסיעודי ,דרש נציג
המשרד על פי פרוטוקול הישיבה ,שלא להקי אותו במקו שיש בו מחלקת אשפוז ,והחברי
האחרי בהנהלת העמותה הסכימו עמו .באפריל  2006הבהיר נציג המשרד למשרד מבקר המדינה
כי בדרישתו האמורה הוא הביע למעשה התנגדות לבניית התוספת ,ג בקומת העמודי  ,כיוו שלא
הייתה לפי דעתו חלופה לשטח התפעולי שתוכנ לקחת מהמוסד הסיעודי לצור שימוש זה .נציג
המשרד לא הסביר מדוע התנגדותו האמורה לא נרשמה בפרוטוקול.
בתשובת נציג המשרד מדצמבר  2006ובהסברי בעל פה שמסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2007
הוא ציי שבכל פרק הזמ נובמבר  2002אוקטובר  2004הוא לא ידע שנבנית תוספת בקומת
העמודי של המוסד הסיעודי ,וכי רק מכתבו של מנכ"ל המפעל מאוקטובר  2004הסב את תשומת
לבו לכ  .הוא הוסי כי לא קיבל לידיו את פרוטוקול הישיבה של הנהלת העמותה באפריל 2003
שהוחלט בה על החריגה בשימוש בקומת העמודי  ,וממילא לא עיי בו.
 .2בנובמבר  2004קיבל נציג המשרד העתק של הדוח על תוצאות סקר הבטיחות שבוצע על פי
הזמנת המפעל )ראו לעיל( .כעבור ארבעה ימי הוא כתב למר לוי ,ראש העירייה ,כי לאור מכתבו
של מנכ"ל המפעל והדוח שצור אליו הוא מבקש לזמ בדחיפות את הנהלת העמותה לדיו במצב
שנוצר .הוא כתב כי דחיפות זו נובעת מהנאמר בסעי  9של הדוח .בסעי זה נכתב כדלקמ ˘È" :
˙Ï‰ ‰ È¯˜ 'ÌÂ˜Ó‰ ÒÙÂ˙' ˙ÂÈ¯Á‡· Â È‰ ˙Ò Î‰ ˙È· ÌÁ˙Ó· ‡ˆÓ ‰ ˙ÂÁÈË· Ú‚ÙÓ ÏÎ ÈÎ ÔÈÈˆÏ
‡ÂˆÓÏ ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· È˙ Â‡˙ ‰¯˜Ó ˙Ú· ‰ÏÈÏÁÂ ‰ ·Ó‰ ÈÏÚ·Î ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓÂ „ÒÂÓ‰
)"ÔÈ„· ÌÈÚ˘¯ÂÓ Û‡Â ÌÈÓ˘‡ÂÓ ÌÓˆÚההדגשה אינה במקור( .נציג המשרד הוסי כי "לי לא זכור
)לפחות מתו סיכומי ישיבות העמותה( כי ]אושרה בניית התוספת במבנה המוסד הסיעודי[" .הוא
ג ציי כי א רשות הכבאות תבטל את האישור לגבי בטיחות אש שנתנה למוסד הסיעודי ,יצטר
המשרד להפסיק את אשפוז הקשישי במקו .
בישיבת הנהלת העמותה בסו דצמבר  2004ציי מר לוי כי הוא מתנגד לדרישת המפעל לבטל את
החריגה בשימוש בקומת העמודי של המוסד הסיעודי .לפי פרוטוקול הישיבה לא הביע נציג
המשרד את עמדתו בנושא .בפברואר  2005כתב נציג המשרד לעירייה כי עליה לקבל מהמפעל
אישור לתיקו ליקויי הבטיחות במוסד ,וכי אי לממ זאת מכספי העמותה .באפריל אותה שנה חזר
נציג המשרד ודרש שעלויות תיקו הליקויי המצוינות בדוח של שירותי הכבאות לא יהיו על חשבו
העמותה ,א לא אמר דבר על הסיכוני שנתוני בה דיירי המוסד הסיעודי בשל החריגה בשימוש
במבנה המוסד.
לאחר ההודעה של שירותי הכבאות באוגוסט  ,2005ולפיה לא ייתנו למוסד הסיעודי אישור בטיחות
אש ,כתב רופא נפת יזרעאל עפולה מחוז הצפו למפעיל המוסד הסיעודי ,כי עליו לפעול בדחיפות
להשגת האישור משירותי הכבאות .בספטמבר אותה שנה שלח הרופא הנפתי למפעיל תעודת
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 עד קבלת האישור הנדרש משירותי הכבאות; הוא ציי כי,  שהוגבלה לשלושה חודשי87 רישו
"המש המצב הקיי העלול לסכ את המטופלי יגרו להפסקת אשפוז חולי חדשי "; בדצמבר
, אותה שנה שלח הרופא למפעיל המוסד הסיעודי תעודת רישו עדכנית לשלושה חודשי נוספי
.ובה תבע ממנו שוב לטפל בנושא האישור משירותי הכבאות
È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Ë˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ ‚Èˆ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÂÁÈË·‰ ıÚÂÈ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Â˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘Ó ˜¯Â ,˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ · ˙‡ ÚÂ ÓÏ
˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á‰ Ï˘· È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· Â¯ˆÂ ˘ ˙ÂÁÈË·‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ˙Â‡·Î‰ ˙Â˘¯ Ï˘Â
‰È‰ Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ˙¯‚ÒÓ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‡˘Â · ÏÙËÏ ÏÁ‰ ‡Â‰ ,Â‰ ·Ó·
„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÈÈ„‰ Ï˘ ÌÓÂÏ˘Â Ì˙ÁÂÂ¯Ï ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‚Â‡„Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‚Èˆ ÏÚ
,˙ÙÒÂ˙ ˙Â ·Ï Ô ÎÂ˙Ó È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ· ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ¯¯·È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .È„ÂÚÈÒ‰
Ô˙Ó ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ È˙Ù ‰ ‡ÙÂ¯‰ ÔÏÏÎ·Â ,˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â˙„ÓÚ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ
È ÂÎÈÒ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ .„¯˘Ó‰ ÌÚËÓ „ÒÂÓÏ ‰ÏÚÙ‰ ÔÂÈ˘È¯
.·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ Ì„˜‰· ˘Â¯„ÏÂ ˙ÙÒÂ˙‰ ˙ÈÈ · ‰Ó¯‚˘ ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰Â ˙ÂÁÈË·‰

✩
‰‚È¯Á‰ ÏÚ ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ Ú„È ÏÚÙÓ‰ :Â· ÌÏÂÙÈË· ÂÏ˘Î ÔÈÈ ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ
È„Î Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰ ‡Ï Í‡ È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ ‰ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘·
˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÙÏÎ Ë˜ ‡Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÏÏ‚· ˜¯Â ;˙‡Ê ÚÂ ÓÏ
ÂÏÚÙ ÈÁÎÂ ‰Â Ì„Â˜‰ Ô‡˘ ˙È· ˙ÈÈ¯ÈÚ È˘‡¯ ;ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ËÂ˜ Ï Â˙Â¯˘Ù‡·˘ ÌÈ„Úˆ‰
ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ‰ ‰ ÂÎ˘‰ È·˘Â˙Â ‰˙ÂÓÚ‰ È¯·Á ˙‡ Ì‚ Â‚ˆÈÈ˘ ¯Á‡Ó È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ·
‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ï‰ ‰· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â‚Èˆ ;‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ Ì‚Â ˙Ò Î‰ ˙È··
‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ Ë˜ ‡ÏÂ ˙˘¯„ ‰ ˙Â ¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÈ‚ ‡Ï
ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ì‚ ,˙Ò Î‰ ˙È· ˙Ó˜‰Ó È„ÂÚÈÒ‰ „ÒÂÓ‰ È¯ÈÈ„Ï ‰Ó¯‚ ˘
„ÒÂÓ‰ È¯ÈÈ„ ÈÎ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰ .ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÈÈÁÏ ÔÂÎÈÒ ÚÂ ÓÏ È„Î ˘¯„ Î ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ˘Á¯˙ÓÏ
Ï˘· Ô‰Â Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡· Ô‰ ÂÚ‚Ù ,‰ ·Ó‰ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ Ì¯˙ Ì˙ÁÂÂ¯ÏÂ Ì¯Â·Ú˘ ,È„ÂÚÈÒ‰
.˙Ò Î‰ ˙È· ˙Ó˜‰ ˙Â·˜Ú· Ì‰Ï ÂÙ˘Á ˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰

✩

__________________

 ותקנות בריאות הע )רישו בתי,1940 , תעודה שמנפיק משרד הבריאות בהתא לפקודת בריאות הע
 ועל כ רשאי לפעול,  התעודה מאשרת שבית החולי רשו בפנקס בתי החולי.1960# התשכ"ו,( חולי
. ללא האישור אי בית החולי רשאי לפעול.בענפי הרפואה שנרשמו באישור
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·Â˘ÁÂ ,Ú·˜˘ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ·Ó ˙Ó˜‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÏÂ„‚ ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ‰ˆ˜Ó ÏÚÙÓ‰
˘ÂÓÈ˘· ˙Â‚È¯Á ÂÈ‰È ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÏÚ .‰Ï‡ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯ Â˘Ó˘È ÌÈ ·Ó‰˘ „Â‡Ó
ÏÚ ‰˘Â¯„‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ‰˘ÂÚ Â È‡ ÏÚÙÓ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÈÂ‡¯Î Â˜ÊÁÂ˙È Ì‰˘Â ,Ì‰·
˙ÂÈÁ ‰ ÔÈ‡ ÂÈÏ‰ · ;ÌÈÙÈ˜ÓÂ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯˜Ò ‰˘ÂÚ Â È‡ ‡Â‰ :ÔÓÈÓ˘ ÌÈ ·Ó· ‰˘Ú ‰
Â˙Ï‰ ‰ ;ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ˙Â‚È¯Á ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Â·˜Ú· ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ¯·„· ˙ÂË¯ÂÙÓ
ÂÓˆÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰Ï ÁÂÂ„˘ ‰Ï‡Î ˙Â‚È¯Á ÏÚ ÂÏ˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙ÁÂÂ„Ó ‰ È‡
ÏÚÙÓ‰˘ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚÂ ˙Â‚È¯Á‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Ô˙ ‡Ï
.Ô˙Â‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ËÂ˜ È
ÌÈ ·Ó· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ‰ÏÈÚÈÂ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÌÂÈ˜ ÁÈË·È˘ Ï‰Â ˙ÂÙÈÁ„· ÔÈÎ‰Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
ÂÈÏÚ ,‰Ï‡Î ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á ‰˙˘Ú ˘ ‰Ï‚Ó ‡Â‰˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎÂ ,Â ÂÓÈÓ· ÂÓ˜Â‰˘
˙‡ ·È˘‰Ï È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏÂ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï
ÏÚ ÂÏ ˘È˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Ì„˜‰· ˘È‚‰Ï ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó ÏÚ .Â˙ÂÓ„˜Ï ·ˆÓ‰
Ì„˜‰· ÔÂ„Ï ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ .ÔÏÂËÈ·Ï ˙Âˆ¯Ó · ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ ·Ó· ˘ÂÓÈ˘· ˙Â‚È¯Á
ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂÈ¯Á‡·Â ÌÈ˜‰˘ ÌÈ ·Ó· ‰˙˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘· ‰‚È¯Á· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË ÔÙÂ‡·
.‡˘Â · Ï·˜È˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ÍÎÏ ÏÚÙÓ· ÌÈ Â˘‰

✯
ÈÙÒÎ ÒÈÈ‚Ï È„ÂÁÈÈÂ È„ÚÏ· ¯˙È‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÂÏ Ô˙ ‰Ó˘Ï˘ - ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ
ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÓÓÏ ‡È‰ - ÌÈ¯ÂÓÈ‰Â ˙ÂÏ¯‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Â·Èˆ
ÌÈÙÒÎ‰ .‰ È„Ó‰ ÔÂÓÈÓÏ ÛÈÏÁ˙Î ,˙Â Ó‡‰Â ˙Â·¯˙‰ ,‰ÁÂÂ¯‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ ,˙Â‡È¯·‰
˙·ÂËÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚÂ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ‡ ‡Â‰ ÏÚÙÓ‰ .¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰ ÏÚÙÓ‰ È„È· ÌÈÏ·˜˙Ó‰
¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÂÏ˘ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ Í¯„Ï .˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡˙‰·Â ¯Â·Èˆ‰
.¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ ‡ÂÙ‡ ˘È ˙Â Ó‡ · ÂÈ„È· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰
˙¯Â˜È·Â ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ÌÈÓÂÒ¯Ù ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ,¯·Ú·
Ï˘ ˙Â‡¯‰ ˙„Â˜ Ó ,Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Ó ˜ÏÁ· ÂÈÎ¯„ ˙‡ ÏÚÙÓ‰ ¯ÙÈ˘ ,‰ÙÈ¯Á ˙È¯Â·Èˆ
.˜ÂÁ·Â ‰˜ÈÒÙ· ˙Â·Â˘Á ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ÂÈÏÚ ÂÏÁÂ‰ Û‡Â ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯Ë È‡
‡Ï Â˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,˙‡Ê ÌÚ
ÌÈ‡˘Â · ¯˙È‰ ÔÈ· ,‚Â‰ Ï Ì˙·ÂÁ ˙‡Â ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ Â˙Â‰Ó ˙‡ È„ ÂÓÈ Ù‰
,‡È‰ ˜¯Â ,·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙·ÂË ¯˘‡Î ,˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘·Â ˙ÂÙÈ˜˘· ,˙Â È‚‰· ,‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰
·‚‡ ÏÚÙÓ‰ ÈÙÒÎÓ ˙ÂÓÂ¯˙‰Â ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙˜ÂÏÁ ‡È‰ „ÁÂÈÓ· ‰¯ÂÓÁ ;Ì‰È ÈÚ „‚ Ï ˙„ÓÂÚ
ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Âˆ¯ Ì‰È ÈÈ Ú ˙‡ ÈÎ ‰‡¯ ˘ ,ÌÈ¯Ê‚ÓÂ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙È ÈÈ Ú È˙Ï· ‰Ù„Ú‰
Â˙Â‰Ó ˙Ó Ù‰-È‡ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯Ê‚ÓÂ ÌÈÙÂ‚· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÚÓ˘Ó ˙‡ÊÎ ‰Ù„Ú‰ ;Ì„˜Ï ÏÚÙÓ·
Â˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰Â ÏÚÙÓ‰ ÂÚÈ·‰˘ ˙È·˜Ú‰ ˙Â„‚ ˙‰‰Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰
Ì‰È˙Â·Â‚˙Ó ˜ÏÁÓÂ ,˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â ÏÚÙÓ‰ ÏÚ ÂÙÎ‡˘ ÌÈ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰Ï ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·
˜ÏÁ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ÏÚÙÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ Á·˘Ï ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ
ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏÂ ˙Â‡ˆÂ‰Ï Ú‚Â · ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ Â˜È˙ ÌÏÂ‡ .ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙·ÂÁÓ ˙È Â¯˜Ú ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ÍÂ˙ Â˘Ú ,ÏÚÙÓ‰
˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ‰ÓÎÒ‰Â (˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ‡Â‰ ÏÚÙÓ‰˘ ‰ ÚË· ,¯‡˘‰ ÔÈ·) ˙ÂÈ¯Â·Èˆ
ÈÏÚ· ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰ .ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ˜¯ ‰Ï‡ ‰„ÈÓ
ÂÈ·‡˘ÓÓ ˜ÏÁ· ˘Ó˙˘‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ó˘ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ ÈÈ ÂÚÓ ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙
.˙È˘È‡‰ Ì˙ÏÚÂ˙Ï
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˙ÈË¯Ù ‰¯·ÁÓ ‰ Â˘·˘ ‡È‰ ,˙Â„‚ ÔÈ„ ˜ÒÙ· ‰·Á¯‰· ‰ Â„ ˘ ,ÏÚÙÓ· ˙ÂÈÚ·‰ ˙Á‡
ÔÎÏÂ ,ÔÈ˜˙‰ ÂÏÂ‰È ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÌÈÏÎÂ ÔÈÈ Ú Ì‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ Ó ÈÏÚ· ÔÈ‡ ÏÚÙÓÏ ,"‰ÏÈ‚¯"
ÂÊ ‰ÈÚ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙ÈË¯Ù ‰¯·Á· ·Â¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈÒÈÒ· ‰¯˜· È Â ‚ Ó Â· ÔÈ‡
.‰ Â¯˙Ù ÏÚ ‡Â·˙
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ .‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· Ô˜˙Ï ÏÚÙÓ‰ ÏÚ
˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ÏÚÙÓ‰ Ï˘
È‡ˆÓÓ· Ì„˜‰· Â Â„È - ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â (˙Â ˙Ó‰ ‡˘Â È·‚Ï) ‰ È„Ó‰
ÏÎ ˙‡ ÂË˜ ÈÂ ,ÏÚÙÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï Ú‚Â · È˘È‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ÈÏÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ,ÁÂ„‰
¯"ÂÈ Ï˘ ˙È˘È‡‰ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· .ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰
Í˘Ó‰ .˜È ËÂÒ ÏÂ‡˘ ¯Ó ,ÏÚÙÓ‰ Ï"Î Ó Ï˘Â ,ÔÂÒÏ ˆÎ ÔÂÚÓ˘ ¯Ó ,ÏÚÙÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„
,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÒÈÒ·· ˙Â˘˜ ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ÁÂ„· ¯‡Â˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ
.Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ - ‡Â‰Â
¯˘ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÈÈ Ú·˘ ·Â˘Á‰ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ,ÏÚÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏ¯‚‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯˙È‰‰ Ô˙ÓÏ È‡¯Á‡‰ ,¯ˆÂ‡‰
ÏÈÁ‰Ï ˙ÓÏÂ‰‰ Í¯„‰ ˙‡ Â Á·È ,Â Â ˜˙·Â ÏÚÙÓ‰ ¯ÈÎÊ˙· ÈÂ È˘ ¯˘‡Ï Â˙ÂÎÓÒ Û˜Â˙Ó
Ô‰·) ÂÈÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÏÎ ˙‡ (‰˜È˜Á· ˙Â·¯Ï) ÏÚÙÓ‰ ÏÚ Ì„˜‰·
,ÌÈ¯ÂÓÈ‰·Â ˙ÂÏ¯‚‰· ˜ÒÂÚ‰ ÛÂ‚Î ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÂÈ Â˙ · ·˘Á˙‰· ,(‰Ê ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ˙ÂÓ¯Â ‰
ÈÙÎ ,ÏÚÙÓ‰ ÏÚ È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÂÏ˜˘È˘ ÈÂ‡¯ ¯˙È‰ ÔÈ· .ÂÈ˙Â¯ËÓ·Â Â˙Â‰Ó·
È„Î ‰· ‰È‰È ÂÊ ‰¯„Ò‰ .˙Â„‚ ÔÈ„ ˜ÒÙ·Â 1994 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· „ÂÚ ıÏÓÂ‰˘
.Â· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ ˙¯·‚‰ÏÂ ÏÚÙÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙Ï

