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ממצאי מעקב
האגודה לתרבות הדיור
תקציר
האגודה לתרבות הדיור )ע"ר( )להל האגודה( הוקמה בשנת  1964בידי משרד הבינוי
והשיכו )להל המשרד( בשיתו חברת "עמידר החברה הלאומית לשיכו בישראל
בע"מ" והסוכנות היהודית לאר ישראל ,כדי להעלות את הרמה של תרבות הדיור
באר וכדי לסייע בהתארגנות ובפעילות של נציגויות בתי משותפי  .חברי האגודה
ה נציגויות הבתי ומייסדי האגודה .עיקר השירותי שהאגודה מספקת לחבריה
ה ייעו וליווי מקצועי בנושאי משפטיי והנדסיי הנוגעי לרכוש המשות וכ
שירותי מידע ,הסברה והדרכה .בשנת  2007היה מספר חברי האגודה המשלמי דמי
חבר כ  .27,000השר האחראי לפעולות האגודה הוא שר הבינוי והשיכו  .האגודה
נתונה לפיקוח רשות החברות הממשלתיות ולפיקוח רש העמותות על פי הוראות חוק
העמותות ,התש" ) 1980להל חוק העמותות(.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר ספטמבר  2008עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי  ,ביקורת מעקב
על האגודה במטרה לבדוק באיזו מידה תיקנו הגופי המבוקרי את הליקויי
העיקריי שצוינו בדוח הקוד  1על מער* השירותי של תרבות הדיור .ביקורת
המעקב נסבה בעיקרה לשנת  ,2007ותחו הביקורת הורחב נבדקו היבטי נוספי
של תפקוד האגודה ושל סדרי ארגונה.

עיקרי הממצאי
ה מ ש ר ד ה מ מ ש ל ת י ה א ח ר א י ל פ ע י ל ו ת ה א ג ו ד ה  :פעילות משרד
הבינוי והשיכו מכוונת ליצירת תנאי שיאפשרו לכלל האוכלוסייה ,ובעיקר לקבוצות
האוכלוסייה החלשות יחסית ,למצוא פתרונות דיור במחיר סביר .הסיוע לפעילות
של ועדי בתי אמנ נושק לתחו פעולתו של המשרד ,א* אינו מרכיב מרכזי בו .בה
בעת ,תחו תרבות הדיור והסיוע לוועדי בתי משותפי נוגע לתחומי אחריות של שני
משרדי  :משרד הפני מכוח אחריותו לרשויות המקומיות ,שבי היתר מממנות את
סניפי האגודה ,ומשרד המשפטי  ,מכוח חוק המקרקעי  ,התשכ"ט  ,1969המסדיר
את נושא הבתי המשותפי  ,ומכוח מינוי של המפקחי על הבתי המשותפי ,
שנעשה בידי שר המשפטי  .זאת ועוד ,שלא כבעבר ,משרד הבינוי והשיכו חדל לממ
__________________
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את פעילות האגודה .לפיכ* על הממשלה לשקול מיהו הגור שראוי כי תוטל עליו
האחריות לתחו זה.
ה מ ב נ ה ה א ר ג ו נ י ש ל ה א ג ו ד ה  :האגודה היא גו ציבורי ולכ מצופה ממנה
לפעול בשקיפות ולאפשר פיקוח ובקרה נאותי על פעולותיה .ואול בבדיקת המבנה
הארגוני של האגודה עלה שבי מוסדותיה קיימי קשרי תלות אשר עלולי לפגוע
בתפקוד העצמאי כגופי פיקוח ובקרה.
על פי תקנו האגודה ,מינוי מנכ"ל האגודה נעשה על פי המלצת שר הבינוי והשיכו
ובאישורו ,ואילו לוועד המנהל אי למעשה השפעה על הבחירה .משרד מבקר המדינה
כבר העיר 2כי לכאורה ,אי הדבר עולה בקנה אחד ע הוראות חוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה  ,1975החלות על האגודה .מנכ"ל האגודה משמש בתפקידו
זה  12שני ברציפות.
ר כ י ש ת ש י ר ו ת י  :נמצא כי משנת  2000לא ביקשה האגודה הצעות לסוגי
ביטוחי עבור לקוחותיה מכמה חברות ביטוח כדי להשוות ביניה ולבחור בהצעה
המיטבית .כמו כ מפרסומי האגודה עלול להשתמע כי האגודה ממליצה לחבריה
להתקשר ע חברת ביטוח מסוימת בתערי שהוא ,לכאורה ,הזול ביותר.
ד מ י ח ב ר  :על פי חישוביו של משרד מבקר המדינה ,בשני  2007 2005היו
אמורי להתקבל הכנסות מדמי חבר בס* של כ  26.2מיליו ש"ח ,אבל בפועל נרשמו
בספרי הכנסות בס* כ  25.3מיליו ש"ח בלבד ,כלומר בספרי האגודה לא נרשמו
לכאורה כ  0.9מיליו ש"ח .האגודה לא המציאה הסבר מלא להכנסות שלא נרשמו
בספרי האגודה.
ד י ו ו ח ו ש ק י פ ו ת  :האגודה פועלת בשיתו רשויות מקומיות רבות שבתחו
שיפוט הוקמו "סניפי האגודה" .בדר* כלל הרשויות המקומיות ה שמפעילות את
הסניפי המקומיי וה שנושאות ברוב הוצאות הפעלת  ,ואילו האגודה היא הגו
המנחה מקצועית את הסניפי  ,וכ את חבריה בתיאו ע הסניפי  .בביקורת קודמת
העיר משרד מבקר המדינה כי על האגודה לפרט בדוחותיה הכספיי את ההסדרי
בינה ובי הרשויות המקומיות ,ואת השפעת על התוצאות הכספיות של פעילותה.
הביקורת הנוכחית העלתה כי כיו אכ מציינת האגודה בדוחותיה את קיומ של
ההסדרי ואת מהות  ,א* עדיי אי בה גילוי על השפעת על התוצאות הכספיות
של פעילותה.

סיכו והמלצות
הביקורת הנוכחית על האגודה לתרבות הדיור היא מעקב על חלק מהנושאי שנכללו
בביקורת קודמת שער* משרד מבקר המדינה בשנת  2001וממצאיה פורסמו בדוח שנתי
52ב .נמצא שחלק מהליקויי תוק  ,וע זאת עדיי יש ליקויי בתפקודה של האגודה.
משרד מבקר המדינה ממלי לממשלה לשקול מיהו הגור
אחראי לתחו תרבות הדיור.
__________________

2

ראו מבקר המדינה ,(1998) 48 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .890

שרצוי וראוי שיהיה

299

משרד הבינוי והשיכו

הביקורת העלתה ממצאי הנוגעי לתפקוד האגודה וציינה את הצור* לשקול
שינויי במבנה מוסדותיה ,לרבות שינויי בסמכויותיה ובהליכי בחירת  ,על מנת
להבטיח שלא תתקיי ביניה תלות שעלולה לפגוע בתפקוד העצמאי כגופי פיקוח
ובקרה .אשר לכהונת מנכ"ל האגודה על מוסדות האגודה והשר לבחו א תקופת
כהונה כה ארוכה משרתת את אינטרס הציבור והאגודה ,וא לא ראוי להגבילה.

♦
מבוא
האגודה לתרבות הדיור )ע"ר( )להל האגודה( הוקמה בשנת  1964בידי משרד הבינוי והשיכו
)להל המשרד( בשיתו ע חברת "עמידר החברה הלאומית לשיכו בישראל בע"מ" והסוכנות
היהודית לאר ישראל ,כדי להעלות את הרמה של תרבות הדיור באר וכדי לסייע בהתארגנות
ובפעילות של נציגויות בתי משותפי  ,ובכלל זה שיפו בתי וכל פעולה שיש בה לתרו
למימוש המטרות האמורות.
מאז  1982רשומה האגודה כעמותה לפי חוק העמותות ,התש" ) 1980להל חוק העמותות(,
והוראות חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ) 1975להל חוק החברות הממשלתיות( חלות
עליה מתוק סעי  60לחוק החברות .השר האחראי על פעולות האגודה הוא שר הבינוי והשיכו .
האגודה נתונה לפיקוח רשות החברות הממשלתיות ,ולפיקוח רש העמותות על פי הוראות חוק
העמותות.
האגודה מספקת שירותי בתחו תרבות הדיור לנציגויות של בתי משותפי  3שיש בה ארבע
ועדי בתי או נציגויות בתי ( ,בעיקר ייעו וליווי מקצועי בנושאי
דירות ומעלה )להל
משפטיי והנדסיי הנוגעי לרכוש המשות  ,וכ שירותי מידע ,הסברה ,הדרכה וכד' )להל סל
השירותי ( .ג הרשויות המקומיות מספקות לתושביה שירותי בתחו תרבות הדיור .בי האגודה
ובי הממוני על תחו זה ברשויות המקומיות יש קשרי ושיתו פעולה מינהלי ,תקציבי ומקצועי;
בפועל ה מהווי מער -שירותי ארצי בתחו תרבות הדיור.
בשנת  2001בדק משרד מבקר המדינה היבטי אחדי בפעילות של האגודה ,של המשרד ושל
כמה רשויות מקומיות בתחו השירותי של תרבות הדיור לשני  ,2000 1998לרבות דפוסי של
שיתו הפעולה המינהלי ,הכלכלי והמקצועי ביניה  ,וכ את סדרי הניהול באגודה .ממצאי הביקורת
)להל הביקורת הקודמת( הובאו בפרק "מער -שירותי בתחו תרבות הדיור" בדוח שנתי 52ב
של מבקר המדינה )) 4(2002להל הדוח הקוד (.
בחודשי ינואר ספטמבר  2008עשה לסירוגי משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב על האגודה
במטרה לבדוק עד כמה תיקנו הגופי המבוקרי את הליקויי העיקריי שצוינו בביקורת הקודמת
על שירותי תרבות הדיור .ביקורת המעקב נסבה בעיקרה על שנת  ,2007ותחו הביקורת הורחב:
__________________
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בחוק המקרקעי  ,התשכ"ט  1969פרק ו' ,מוגדר בית משות " :בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא
נרש בפנקס הבתי המשותפי " .לפי ההגדרות ש  ,רכוש משות הוא "כל חלקי הבית המשות חו"
מ החלקי הרשומי כדירות ,ולרבות הקרקע ,הגגות ,הקירות החיצוניי  ,המסד ,חדרי המדרגות,
מעליות ,מקלטי  ,וכ מתקני הסקה או מי וכיוצא באלה המיועדי לשמש את כל בעלי הדירות או
מרבית  ,אפילו ה בתחומי דירה מסוימת" .לפי החוק ,לכל בית משות תהיה נציגות לש ניהול ענייני
הבית המשות  .הנציגות תיכו ותפעל לפי הוראות התקנו .
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נבדקו היבטי במבנה הארגוני של האגודה ,בסדרי הרכישה של שירותי על ידה ,ובניהול הכספי
שלה.

המבנה הארגוני של האגודה
האגודה לתרבות הדיור היא הגו היחיד הפועל מטע הממשלה בתחו הסיוע לוועדי בתי בניהול
הרכוש המשות בבתי משותפי  .האגודה משתפת פעולה ע הרשויות המקומיות שבה הוקמו
סניפי האגודה .הרשויות המקומיות ה אלה שמופקדות על תפעול השוט של הסניפי שבתחומ ,
וה שנושאות ברוב הוצאותיה  ,בעוד האגודה מנחה אות בפ המקצועי לפי נהליה וכלליה.
מקורות המימו העיקריי של האגודה ה דמי החבר של החברי וסיוע של הרשויות המקומיות.
על פי נתוני האגודה ,בתקופה שמשנת  2001ועד שנת  2007פחת מספר החברי באגודה ב 7%
בקירוב מכ  29,000לכ .27,000

פעילות האגודה בתחומי שיפוצי ושיקו שכונות
 .1בדוח הקוד ציי משרד מבקר המדינה בי היתר כי משרד הבינוי והשיכו נהג למסור לאגודה
ללא מכרז עבודות ה בתחו של שיפו בתי וה במסגרת פרויקטי לשיקו שכונות .ממצאי
הביקורת הנוכחית ה :
)‡( ˘  : ˙ Â Â Î ˘ Ì Â ˜ Èמשנת  2005האגודה אינה מבצעת פרויקטי של שיקו שכונות.
המשרד ער -מכרז בתחו שיקו השכונות והאגודה לא זכתה בו.
)·( ˘  : Ì È ˆ Â Ù Èבשנת  2007צמצ המשרד כמעט לחלוטי את הקצבתו לאגודה לצרכי
שיפוצי  ,והעמידה על  0.26מיליו ש"ח .בכ -ירד מחזור הפעילות של האגודה ב  28%בקירוב,
מכ  15.3מיליו ש"ח בשנת  2000לכ  11מיליו ש"ח בשנת  .2007בשנת  2008זכתה האגודה
במכרז שיפוצי של משרד הבינוי והשיכו .
 .2הירידה בהיק הפעילות בתחו השיפוצי והפסקת הפעילות בתחו שיקו השכונות היו בי
הגורמי לצמצו מספר המועסקי באגודה .בעת הביקורת הקודמת ,בדצמבר  ,2000הועסקו
באגודה  36עובדי בהיק של  33.5משרות .בפעילות המשותפת לאגודה ולרשויות המקומיות
הועסקו עוד  137עובדי רשויות ,מה שעסקו רק בענייני האגודה ומה ג בענייני הרשויות.
מביקורת המעקב עולה כי האגודה צמצמה את היק המשרות ב  .14.1%בדצמבר  2007הועסקו
באגודה  30עובדי בהיק של  28.75משרות ,ובפעילות המשותפת לאגודה ולרשויות המקומיות
הועסקו עוד  117עובדי רשויות.
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זיקתה של האגודה לשר הבינוי והשיכו ולמשרדו
על פי חוק החברות הממשלתיות ,השר האחראי על האגודה הוא שר הבינוי והשיכו )להל השר(.
על פי תקנו האגודה ,השר ממנה את חברי הוועד המנהל של האגודה וממלי ומאשר את מינוי
של יו"ר הוועד ומנכ"ל האגודה ,וכ -מוקנית לו יכולת השפעה על פעילות האגודה.
פעילות משרד הבינוי והשיכו מכוונת ליצירת תנאי שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות
דיור במחיר סביר ,תו -התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית .הסיוע לוועדי בתי
משותפי אמנ נושק לתחו פעולתו של המשרד ,א -אינו מרכיב מרכזי בו .זאת ועוד ,בניגוד
לעבר ,משרד הבינוי והשיכו חדל לממ את פעילות האגודה .לתחו תרבות הדיור והסיוע לוועדי
משרד הפני  ,דר -הרשויות המקומיות שבי היתר
בתי משותפי יש זיקה לשני משרדי
מממנות את סניפי האגודה; ומשרד המשפטי  ,מכוח חוק המקרקעי  ,התשכ"ט  ,1969המסדיר את
נושא הבתי המשותפי  ,ומכוח סמכותו של שר המשפטי למנות מפקחי על הבתי המשותפי ,
שתפקיד לדו ולפסוק בסכסוכי בי דייריה  .לפיכ -לדעת משרד מבקר המדינה על הממשלה
לשקול מיהו הגור שרצוי וראוי שירכז את האחריות לתחו זה.

מוסדות ובעלי תפקידי באגודה
חוק העמותות קובע כי לכל עמותה יהיה תקנו  ,ודי התקנו כדי חוזה בי העמותה לחבריה ובינ
לבי עצמ  .עוד קובע החוק כי על כל עמותה לקיי לפחות שלושה מוסדות :אסיפה כללית ,ועד
מנהל וועדת ביקורת.
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ˙·· ÌÈ¯ÈÈ„‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙¯˘Ï „ÚÂ ˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ‡È‰ ‰„Â‚‡‰
.‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ ‰ ÓÓ ‰ÙÂˆÓ ÔÎÏÂ ,Ì‰È„ÚÂ
¯˘‡ ˙ÂÏ˙ È¯˘˜ ÌÈÓÈÈ˜ ‰È˙Â„ÒÂÓ ÔÈ·˘ ‰ÏÚ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙˜È„·· ÌÏÂ‡Â
:ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï .‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÙÂ‚Î È‡ÓˆÚ‰ Ì„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ

האסיפה הכללית
 .1חברי האגודה ה מייסדיה וכל נציגות של בית משות המכיל ארבע דירות ומעלה שביקשה
להיות בה חבר ומשלמת דמי חבר .על פי תקנו האגודה האסיפה הכללית של האגודה אינה מורכבת
מחברי האגודה ,אלא ממנהלי הסניפי המקומיי של האגודה ,רוב עובדי של הרשויות
המקומיות.
 .2על פי התקנו  ,סמכויות האסיפה הכללית מוגבלות בעיקר למינוי ועדת ביקורת ,למינוי רואה
חשבו על פי המלצת הוועד המנהל ,ולאישור הדוחות הכספיי  .האסיפה ג מקבלת דיווח על
תוכניות הפעולה של האגודה .עוד נקבע בתקנו  ,כי ישיבות האסיפה הכללית תנוהלנה על ידי
מנכ"ל האגודה ,ופרוטוקול של כינוס האסיפה הכללית ,חתו בידי יושב ראש הוועד ובידי המנכ"ל,
הוא ראיה לכאורה לאישור תוכנו ולכשרות כינוס האסיפה ,ניהולה וההחלטות שהתקבלו בה.
 .3בדוח הקוד הועלה כי על פי תקנו האגודה ,מוסד האסיפה הכללית מורכב מנציגי "סניפי
מקומיי " של האגודה ,א -התקנו לא פירש מיה נציגי אלה ,ומי ממנה אות או בוחר בה
לנציגי לאסיפה הכללית.
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משרד מבקר המדינה העיר בדוח הקוד כי מכיוו שאי מדובר בסניפי של ממש ,אלא במיזמי
משותפי ע הרשויות המקומיות ,ומכיוו ששאלת הייצוג של הרשויות המקומיות באגודה אינה
בהירה דיה ,יש להסדיר ולהבהיר בתקנו סוגיות אלה.
··‰ÙÈÒ‡‰ ÈÎ Â· ‰Ú·˜Â ‰ Â ˜˙ ˙‡ ‰„Â‚‡‰ ‰˙ È˘ 2002 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È
Ì‰ÈÓ Ë¯ÂÙ ‡Ï ÌÏÂ‡Â ,‰„Â‚‡‰ Ï˘ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈÙÈ Ò‰ ÈÏ‰ ÓÓ ˙·Î¯ÂÓ ‡‰˙ ˙ÈÏÏÎ‰
È„·ÂÚ Ì‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡Ï ÌÈ‚Èˆ ‰˘ ‡ˆÓ ÏÚÂÙ· .ÈÂ ÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰ Ì‰ÓÂ Ì˙Â‡ ÌÈ ÓÓ‰
.Ì˙Â‡ ˙Â ÓÓ‰ Ô‰Â ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
· Ì‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á „ÁÓ ÔÎ˘ ‰ÙÈÒ‡‰ ÁÂ˜ÈÙ· ˙ÂÈ˙ÈÚ· ¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎÏ ÛÒÂ
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ "ÏÚ ÛÂ‚" ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡‰ „ÒÂÓ È¯·Á
ÌÈÙÈ Ò ÈÏ‰ Ó - ‰„Â‚‡‰ Ï˘ Úˆ·Ó ‚¯„ Ì‰ Í„È‡ÓÂ Ï"Î ÓÏ ÏÚÓÂ ÂÈÏÚÓ „ÓÂÚ‰Â
.Ï"Î ÓÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÙÂÙÎ‰

הוועד המנהל
הסמכויות העיקריות באגודה נתונות לוועד המנהל ולמנכ"ל .תפקיד הוועד המנהל לנהל את ענייני
האגודה ,ובסמכותו לגבש את מדיניותה הכללית ,להתוות תוכניות עבודה לטווח ארו ,-לקבוע את
תקציבה השנתי ואת אופ ניצולו ,ולמנות באישור שר הבינוי והשיכו את המנכ"ל.
יו"ר הוועד המנהל
בדוח הקוד צוי כי מאז התפטר בספטמבר  1995היו"ר הקוד של הוועד המנהל אי לוועד יו"ר
קבוע.
·„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÎ È˜Ò¯˜ÂË „È Â‡Ï ¯Ó ‰ Ó˙‰ 2002 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È
‰ Ó˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂ Ê‡Ó .Â˙ Â‰Î ˙‡ ÌÈÈÒ ‡Â‰ 2005 Ò¯Ó·Â ,‰„Â‚‡‰ Ï˘ Ï‰ Ó‰
Â È‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ ÚÂ·˜ ¯"ÂÈ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ È‡ .‰· ÂÁÎ ˘ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ·¯˜Ó ¯"ÂÈ ‰·È˘È ÏÎÏ
˙˜.ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Ì‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÁÂÂË ÈÎÂ¯‡ ÌÈ„ÚÈ ‰„Â‚‡Ï ÚÂ·˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ ÔÈ

מנכ"ל האגודה
 .1מנכ"ל האגודה מופקד על הניהול השוט של ענייניה ועל ביצוע החלטות הוועד .בנובמבר
 1997אישרה האסיפה הכללית של האגודה תיקו לתקנו האגודה ,ועל פיו שר הבינוי והשיכו
ימלי על מינוי המנכ"ל .ההמלצה מובאת לאישור הוועד המנהל ולאחר התייעצות ע הוועדה
לבדיקת מינויי כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות על השר לאשר את המינוי .בעניי מינויו
של מנכ"ל האגודה כבר העיר משרד מבקר המדינה 5כי "לכאורה ,אי תיקו זה עולה בקנה אחד ע
הוראות חוק החברות .לפי חוק החברות ,מנכ"ל החברה הממשלתית מתמנה בידי הדירקטוריו ורק
לאחר אישור המינוי בדירקטוריו הוא מובא לאישור השרי ".
__________________
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דעתו של משרד מבקר המדינה הייתה כי "ג א המלצה של שר אי בה כדי לפגו בהלי -הבחירה,
אי לקבוע זאת כתנאי בתקנו  ,היות שהדבר עלול למנוע מחברי הוועד להציע מועמדי אחרי
לתפקיד ולכבול את שיקול דעת בעניי המועמד המתאי ביותר".
··.Â Â˜È˙ ÏÚ ‡· Ì¯Ë Ï"Î Ó‰ ÈÂ ÈÓ ÔÈÈ Ú ÈÎ ‰ÏÚ ÂÊ ˙¯Â˜È
.61997 ÏÈ¯Ù‡Ó ˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ ˘ 12 ‰Ê Â„È˜Ù˙· ˘Ó˘Ó ˜Â„ˆ Ô·Â‡¯ ¯Ó ‰„Â‚‡‰ Ï"Î Ó .2
‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ¯˘‰Â ‰„Â‚‡‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ˘Î „ÁÂÈÓ· ,‰ÏÈ·‚‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡‰Â ,‰„Â‚‡‰Â ¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡ ˙‡ ˙˙¯˘Ó
˘‡.‰¯ÈÁ·‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ Ï"Î Ó‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ
נית למשל ללמוד מ השיטה שננקטה ברשות לשמירת הטבע והגני הלאומיי  .ש ממנה
הממשלה את מנהל הרשות הממשלה ,על פי הצעת השר להגנת הסביבה ,ולא מועצת הרשות או
מליאת הרשות .לפי סעי )19ג( לחוק גני לאומיי  ,שמורות טבע ,אתרי לאומיי ואתרי הנצחה,
התשנ"ח  ,1998תקופת כהונתו של מנכ"ל הרשות מוגבלת לחמש שני  ,והממשלה רשאית
להאריכה לתקופת כהונה נוספת אחת.

סדרי רכישת שירותי
התקשרויות ע יועצי וע נותני שירותי חיצוניי
 .1האגודה מעניקה לחבריה שירותי  ,ובה ייעו מקצועי בתחומי הנדסה ,משפט ,אדריכלות,
שמאות ,גינו וכד'.
האגודה מתקשרת ע יועצי חיצוניי לתקופה מוגדרת ובתערי מוסכ  ,ומפנה אליה את
החברי המבקשי ייעו  .יש שירותי שהאגודה מספקת לחבריה ללא תשלו נוס  ,והיא נושאת
בתשלו עבור  ,יש שירותי שהחברי משלמי עבור את מלוא התשלו  ,ויש שהתשלו עבור
נחלק בי החברי לאגודה.
התערי שעל פיו האגודה או החברי משלמי ליוע נקבע מראש ,והוא אחד הקריטריוני של
האגודה להתקשרות ע יועצי .
 .2אי חובה לפרס מכרז פומבי לבחירת יועצי  ,אבל על פי חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב
 1992ותקנותיו ,חובה לפנות ליועצי  ,ככל הנית  ,על סמ -מאגר של מועמדי לתפקידי ייעו ,
בסבב מחזורי ,באופ הוג  ,בבקשת הצעות .בביקורת הקודמת לא נמצאו באגודה אסמכתאות
לשיקולי ולנימוקי בבחירת יועצי בתחומי ההנדסה ,האדריכלות והמשפט.

__________________
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‚Ï˘ Ì˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡Ï ˙Â˙ÎÓÒ‡‰ ‡ÂÏÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ· ,˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· Ì
‰‡ÂÂ˘‰ ‰„ÚÂ˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ÂÚÈˆ‰˘ ÌÈˆÚÂÈ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â‡ˆÓ ‡Ï :ÌÈˆÚÂÈ‰
˘ .¯Á· Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙Â·¯Ï ,ıÚÂÈ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎ¯ˆÏ ‰˙˘Ú
האגודה מבהירה לחבריה המתקשרי ע יועצי ובעלי מקצוע )להל
באחריות לטיב הייעו אלא היוע לבדו.

יועצי ( כי לא היא הנושאת

Ì‰˘ ˙Â¯È˘‰ ·ÈË ÏÚ ‰Ï ÁÂÂ„Ï ÌÈ˙·‰ È„ÚÂÂÓ ˙˘¯Â„ ‰„Â‚‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰„ÈˆÓ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÓÊÂÈ ‡È‰ ÔÈ‡ Í‡ ,ÌÈÏ·˜Ó
˘˙ÂÏ˙ ‡ÏÏ ,ÈÓ‚„Ó ÔÙÂ‡· ÂÏÂ Á˜Ù˙ ‰„Â‚‡‰˘ ÈÂ‡¯ ,‰„Â‚‡‰ ÍÂÂÈ˙· Ô˙È ˙Â¯È˘‰
·„Ú„ÈÓ ‰ÓˆÚ· ÛÂÒ‡˙ ‡È‰˘Â ,ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ÏÚ ÌÈ˙·‰ È„ÚÂÂÓ ÌÈÁÂÂÈ
· .Ì˙„Â·Ú ·ÈËÏ Ú‚Â

התקשרות ע חברת ביטוח
בתקופה שנבדקה הופיעה בעיתו האגודה המופ לחבריה מודעת פרסו לפיה חברת ביטוח
מסוימת )להל חברת ביטוח( בשיתו ע האגודה מציעי מת סל שירותי מיוחד עבור בתי
משותפי ללקוחות האגודה וכי זו "ההצעה הזולה ביותר והרחבה ביותר מול המתחרי " .סוגי
הביטוחי המוצעי בסל ה  :ביטוח צד ג' מורחב; ביטוח חבות מעבידי ; ביטוח תיקוני צנרת
ונזקי חשמל; ושירותי איטו לגגות בבתי המשותפי  .בנוס לכ ,-בחוברת סל השירותי של
האגודה היא ציינה שהתקשרה ע חברת הביטוח למת שירותי ביטוח לרכוש המשות בתערי
מוזל.
È„Î ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á ‰ÓÎÓ ˙ÂÚˆ‰ ‰„Â‚‡‰ ‰˘˜È· ‡Ï 2000 ˙ ˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÓÂÒ¯Ù· ‚ˆÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙È·ËÈÓ‰ ‰Úˆ‰· ¯ÂÁ·ÏÂ Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï
‰ Á· ‰„Â‚‡‰˘ ÚÓ˙˘‰Ï ÏÂÏÚ ÌÂÒ¯Ù‰Ó ÔÎ˘ ,‰„Â‚‡‰ È¯·Á ˙‡ ˙ÂÚË‰Ï ÏÂÏÚ ‰„Â‚‡‰
.ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î ‰ÊÓ˘ „ÂÚ· ˙ÂÈ Î„ÚÂ ˙Â Â˘ ˙ÂÚˆ‰ ÏÂÎÈ·Î
˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÚ ‰È¯·ÁÏ ıÈÏÓ˙ ‰„Â‚‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.˙ÂÈ·ËÈÓ‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ¯˙ÂÈ Â‡ ˙Á‡ ÁÂËÈ
בתשובתה מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה הודיעה האגודה כי בעקבות הערת המבקר הנחה
מנכ"ל האגודה לקיי מכרז להשגת סל ביטוחי שיהיה אטרקטיבי באיכותו ובעלותו לוועד הבית
המשות .
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דמי חבר
המקור העיקרי של הכנסות האגודה הוא דמי חבר שנתיי שמשלמי ועדי הבתי המשותפי
החברי בה .ההכנסות מדמי החבר שנתקבלו בשנת  2007הסתכמו ב  9מיליו ש"ח בקירוב ,ובשנת
 2000ב  7.6מיליו ש"ח בקירוב .תערי דמי החבר נקבע על ידי הוועד.
ÌÈ ˘· ¯·Á‰ ÈÓ„Ó ‰Ï˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÈÎ ‰„Â‚‡‰ È Â˙ Ó ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .1
ÔÂÈÏÈÓ 25.3-Î ˜¯ ÌÈ¯ÙÒ· ÂÓ˘¯ ÏÚÂÙ· Ï·‡ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 26.2-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ 2007-2005
˘".Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 0.9-Î ‰¯Â‡ÎÏ ÂÓ˘¯ ‡Ï ‰„Â‚‡‰ È¯ÙÒ· - Â ÈÈ‰„ ,Á
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  ,2009הודיעה האגודה ,כי מדובר בתקלה במערכת המחשוב
אשר מייד ע גילויה שוקדת האגודה לתקנה .האגודה הוסיפה עוד בתשובתה ,כי החליטה למנות רואה
חשבו חיצוני אשר יעביר את ממצאיו לאגודה ואלה יועברו למבקר המדינה בבוא העת.
משרד מבקר המדינה העיר לאגודה ,כי עליה להשלי את בדיקותיה בנוגע לפער האמור בכל
ההקד .
 .2דמי החבר המשולמי לאגודה ה לתקופה של שנה אחת ממועד התשלו  ,ואי חובה לשלמ
ברציפות כדי להשתת בפעולות האגודה וליהנות משירותיה .למרות זאת מודיעה האגודה לחבריה
כי חבר שלא שיל ברציפות ,תיחשב חברותו כאילו הסתיימה שנה אחת לאחר המועד הקוד
ששילמו בו דמי חבר .לשאלה מדוע הוקד תארי -סיו החברות ,עונה האגודה כי הרציפות נועדה
לשמור על זכויות מסוימות ,כגו חברות במועדו לקוחות שיוק בשנת  .2009לדבריה ,א אי
החבר רוצה לשמור על רצ חברותו ,עליו להודיע על כ -לאגודה בכתב או דר -הטלפו .
˙‡Ê ˙Â ˘Ï ˙È‡˘¯ ‡È‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÈ˙ ˘ Ì‰ ¯·Á‰ ÈÓ„ ÈÎ ‰Ú·˜ ‰„Â‚‡‰ Ì‡ ,˙¯Â˜È·‰ ˙Ú„Ï
ÌÈ¯·Á ÂÈ‰ .‰È¯·ÁÏ ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙‡Ê ¯È·Ò‰ÏÂ ÚÈ„Â‰Ï ÈÏ· ˙Â¯·Á‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ˙‡ ÌÈ„˜‰ÏÂ
˘Ú ÓÈ‰Ï È„Î ;˙ÂÙÈˆ¯· ¯·Á ÈÓ„ ˙‡ ÌÏ˘Ï ‡Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ÏÚ Â„ÓÚ ‡Ï ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ¯ÒÂÁÓ
„ÚÂÓÓ ‰ ˘ ¯Â·ÚÎ ‡Â‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÂÈÒ ÈÎ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰Ï ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ÊÎ ·ˆÓÓ
Ê‡Â ‰„Â‚‡Ï ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ ,˙ÂÙÈˆ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈˆÂ¯ Ì‰ Ì‡ ÈÎÂ ,ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÏ˘˙‰
.¯·Á‰ ÈÓ„ Ï˘ ÛÈˆ¯ ÌÂÏ˘˙· Â·ÈÂÁÈ

דיווח ,שקיפות ובקרה
התקשרות בי האגודה לרשויות מקומיות
האגודה פועלת בשיתו פעולה ע רשויות מקומיות שהוקמו בה סניפי האגודה .בדר -כלל,
הרשויות המקומיות ה שמפעילות את הסניפי ונושאות ברוב הוצאות הפעלת  ,לרבות כוח אד ,
והאגודה היא הגו המנחה מקצועית את הסניפי על פי נוהלי האגודה וכלליה.
 .1הביקורת העלתה כי בי האגודה ובי הרשויות המקומיות המפעילות את סניפיה אי הסכמי
בכתב המסדירי את חובותיה ואת זכויותיה של הצדדי  ,מלבד כמה הסכמי על העסקה של
עובדי סניפי שמימונ בא מהאגודה ולא מהרשויות המקומיות .יש רשויות מקומיות שלפני שני
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רבות הפקידו באגודה כספי כפיקדו )קרנות מימו ביניי ( לצור -מת הלוואות לתושביה  ,וג על
כ -לא נמצאו הסכמי המסדירי את תנאי הפיקדו .
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚÂ ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.ÌÈÓÂ˙ÁÂ ÌÈ·Â˙Î ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ô‰È˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙‡Â Ô‰ÈÒÁÈ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÓÚ
 .2בדוח הקוד העיר משרד מבקר המדינה כי על האגודה לציי בדוחותיה הכספיי את קיומ
של הסדרי בינה לבי הרשויות המקומיות ,לבאר ביאור הול את מהות ואת השפעת על
התוצאות הכספיות של פעילותה .עליה לתת לכל זאת ביטוי מילולי נרחב ככל האפשר בדוחותיה
השוני דבר שעד אותו מועד לא נעשה שכ מדובר בפעילות כלכלית וחברתית ניכרת.
ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ÔÈÈˆÏ ‰„Â‚‡‰ ‰ÏÁ‰ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡˙ ˜ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ ‰ È‡ ‡È‰ Í‡ ,Ì˙Â‰Ó ˙‡ ¯‡·ÏÂ ÌÈ¯„Ò‰‰ Ï˘ ÌÓÂÈ
˙¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ˙ÂÈ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â‡ˆÂ
ÁÂ„ ‰ ˘ È„ÈÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÂÓÈÓ· ‡Â‰ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ
È¯·Á ¯ÙÒÓ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯Ï ÛÈ Ò‰ ˙ÂÏÚ :‰Ï‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÛÈ Ò ÏÎÏ Ë¯ÙÓ‰ ÈÏÂÏÈÓ
.ÛÈ Ò· ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ,Â· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ÛÈ Ò‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Ù‰ ÁÂÏÈÙ ,ÛÈ Ò‰
„¯˘Ù‡ Â˙ÂÚˆÓ‡·Â ,¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ‰ÁÂ˜Ù‰ Â ÈÚÏ ÈÂÏ‚ ÈÏÎ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ˜ÙÒÈ ‰ÊÎ ÁÂÂÈ
˙ÒÈ¯Ù Ì‡ ,˙È·ËÈÓ ‡È‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È„È ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰È‰È
.ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ ÌÈ¯·ÁÏ Ô˙È ‰ ˙Â¯È˘‰ Ì‡Â ‰ÏÈÚÈ ˙Èˆ¯‡‰ ÌÈÙÈ Ò‰

בקרה כספית
 .1האגודה מעסיקה מנהלת חשבונות העוסקת בעיקר ברישו פעולות חשבונאיות בספרי
האגודה ,בהוצאת המחאות ובהכנת לחתימה ובהתאמות בי דפי הבנק לרשו בספרי האגודה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,מצב שבו אותו אד מטפל בתפקידי אלה במערכת כספי גדולה,
שהיקפה מאות אלפי שקלי  ,הוא לא רצוי .על כ נדרשת רמת בקרה פנימית גבוהה על שמירת
המזומני  ,לרבות על הוצאת המחאות.
‰ÏÈÓ‰ ·ËÂÓ‰ Ì˘ „ÈÏ ˙Ó˘¯ ‡Ï ‰ÒÈÙ„Ó ‰„Â‚‡‰˘ ˙Â‡ÁÓ‰· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .2
"·.„ÚÂÈÓ‰ ·ËÂÓÏ ‡Ï˘ ‰‡ÁÓ‰‰ ˙„˜Ù‰ ¯˘Ù‡Ó‰ ¯·„ ,"„·Ï

סיכו
Ì„Â˜ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ÏÚ ·˜ÚÓ ‰ È‰ ¯ÂÈ„‰ ˙Â·¯˙Ï ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ .1
˘‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·52 È˙ ˘ ÁÂ„· ‰ÓÒ¯Ù˙‰Â 2001 ˙ ˘· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú
)˜ÏÁ˘ ‡ˆÓ .Ì„Â˜‰ ÁÂ„· Â˜„· ˘ ÌÈ‡˘Â ¯˙È‰ ÔÈ· Â˜„· ÂÊ ˙¯Â˜È·· .(2002
.‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÔÈÈ„Ú ˙‡Ê ÌÚÂ ,Ô˜Â˙ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó

307

משרד הבינוי והשיכו

Í‡ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡ ˙ ¯ÂˆÈÏ ˙ ÂÂÎÓ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ .2
ÚÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙ .¯È·Ò ¯ÈÁÓ· ¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ ,˙ÈÒÁÈ ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ¯˜ÈÚ·
„Â‚È · .Â· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó Â È‡ Í‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ÌÂÁ˙Ï ˜˘Â Ì Ó‡ ÌÈ˙· È„ÚÂÂÏ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„È ÏÚ ˙ ÓÂÓÓ ‡È‰Â ‰„Â‚‡‰ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘Ó Â È‡ „¯˘Ó‰ ¯·ÚÏ
ÈÂ‡¯Â ÈÂˆ¯˘ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ¯·Á‰ ÌÈÓÏ˘Ó˘ ¯·Á‰ ÈÓ„ÓÂ
.‰Ê ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘
ÌÈÈÂ È˘ ˙ÎÈ¯Ú ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ .‰„Â‚‡‰ „Â˜Ù˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
‡Ï˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ,Ì˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰·Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ· ÌÈÈÂ È˘ ˙Â·¯Ï ,‰È˙Â„ÒÂÓ ‰ ·Ó·
.‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÙÂ‚Î È‡ÓˆÚ‰ Ì„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ˘ ˙ÂÏ˙ Ì‰È È· ÌÈÈ˜˙˙
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ ˘ 12 ‰Ê Â„È˜Ù˙· ˘Ó˘Ó ‰„Â‚‡‰ Ï"Î Ó .4
Ò¯Ë È‡ ˙‡ ˙˙¯˘Ó ‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ¯˘‰Â ‰„Â‚‡‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
.‰ÏÈ·‚‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï Ì‡‰Â ,‰„Â‚‡‰Â ¯Â·Èˆ‰
,Á˜Ù˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ,ÈÚÂˆ˜ÓÂ È˙ÂÎÈ‡ ˙Â¯È˘ ‰È¯·ÁÏ ˙˙Ï ÛÂ‡˘Ï ‰„Â‚‡‰ ÏÚ .5
ÛÂÒ‡˙ ‡È‰˘Â ,‰È¯·ÁÏ ‰ ÙÓ ‡È‰˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ÏÚ ,ÈÓ‚„Ó ÔÙÂ‡· ÂÏÂ
.Ì˙„Â·Ú ·ÈËÏ Ú‚Â · Ú„ÈÓ ‰ÓˆÚ·

