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 החברה למפעלי כלכלה ותרבות 

   מ"לעובדי המדינה בע
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נבדקו כמה היבטי  מינהליי  וכספיי  של פעילות החברה למפעלי כלכלה 
בי  היתר נבדקו אופ  טיפולה של החברה . מ"ותרבות לעובדי המדינה בע

.   מימוש מטרותיה ופעולות רשויות המדינה בעניינהבתקציביה ובנכסיה לש
  .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ובמינהל מקרקעי ישראל
 היבטי  בפעילות החברה 

 תקציר
  להל  (מ "המדינה הקימה את החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

. ה ולגמלאיה כדי שתית  שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינ1954בשנת ) החברה
. במניות החברה מחזיקי  המדינה וכ  הסתדרות עובדי המדינה ועובדי המדינה

 ה"התשל, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, החברה פועלת כחברה מעורבת
) חוק החברות הממשלתיות להל   (1975

1
 ההתאגדות של החברה נקבע כי תזכירב. 

מפעלי תרבות , צרכניות, מזנוני , לכלכל ולנהל בתי אירוח, להקי , לייסד"מטרתה 
וקרנות להלוואות וכ  כל מפעל אחר למטרת מת  עזרה וסעד באיזו צורה שהיא 
לעובדי  הנמצאי  בשירות המדינה ולמשפחותיה  ובי  היתר במקרה של איבוד 

הנכס העיקרי של החברה הוא מחצית ממניותיו . "מחלת  או מות , כושר עבודת 
נוס& על כ% חוכרת ).  בנק יהב או הבנק להל  (מ "דינה בעשל בנק יהב לעובדי המ

ובידיה , נכס מקרקעי  ושמו בית יערי) י" ממ להל  (החברה ממינהל מקרקעי ישראל 
  .ג  נכסי  פיננסיי  המושקעי  בשוקי ההו  והכספי 

__________________ 
 חברה שיותר ממחצית   "חברה ממשלתית": חוק החברות הממשלתיות עוסק בעיקר בשני סוגי חברות  1

ת למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי  שלה ה  בידי כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכו
 חברה  " חברה מעורבת";  חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתיתבשיתו המדינה או בידי המדינה 

שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות 
חוק החברות הממשלתיות חל באופ  ; המדינהמחצית או פחות ממספר הדירקטורי  שלה ה  בידי 

 . לחוק58חלקי על חברה מעורבת כפי שנקבע בסעי  
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 פעולות הביקורת

 )5(9החברה היא גו  מבוקר על פי סעי  , מאחר שהממשלה משתתפת בהנהלת החברה
 2007אוקטובר  בחודשי! מאי]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה

היבטי! בניהול הכספי של : בדק משרד מבקר המדינה בי& היתר את הנושאי! האלה
טיפולה של החברה ; פעולות רווחה ותרבות; הקצבות המדינה לחברה; החברה

; ה נעשתה במשרדי החברההבדיק. בנכסיה ופעולות רשויות המדינה בעניי& החברה
, )ל" אג  החשכ להל& ( באג  החשב הכללי  בדיקות השלמה בוצעו במשרד האוצר 

 הרשות או  להל& (וברשות החברות הממשלתיות ) ת" אג להל& (באג  התקציבי! 
  . 2008בירורי! נוספי! בוצעו בשנת . י" וכ& בממ ) רשות החברות

 עיקרי הממצאי 
 ל החברההיבטי  בניהול הכספי ש

) כספי! פנויי! להל& (במש+ השני! צברה החברה יתרות כספיות פנויות 
2

בשני! . 
 ה! הסתכמו 2006ובשנת , ח" מיליו& ש17  גדל סכו! הכספי! הפנויי! בכ2006 2004
הסכומי! שהקצתה החברה לפעולות רווחה ותרבות בשני! אלה . ח" מיליו& ש57 בכ

 .ח בלבד"גדלו בכחצי מיליו& ש
יש , פעולות רווחה ותרבות,  ההוצאות של החברה למימו& פעילויות הליבה שלהבהיק 

כדי להשפיע ישירות על מידת יכולתה לקד! את מטרותיה ולמלא את צורכיה! של 
ההחלטות שמקבל , אשר על כ&. עובדי המדינה והגמלאי! בתחומי הרווחה והתרבות

לה ובדבר סכו! הכספי! דירקטוריו& החברה בדבר היק  ההוצאות על פעילויות א
הפנויי! שייצברו ה& החלטות מרכזיות האמורות להיות מונחות ביסוד תהליכי הניהול 

 .של החברה
 דירקטוריו& החברה לא בח& וניתח ביסודיות מפע! לפע! 2006 2004נמצא כי בשני! 

את מגמת הגידול הניכר בהיק  הכספי! הפנויי! ואת השיעור שבו ראוי להגדיל את 
אמנ! דירקטוריו& החברה . ות על פעולות רווחה ותרבות עקב הגידול האמורההוצא

ובה! הביעו , קיי! בכל אחת משני! אלה דיוני! בנושא תקציב החברה ופעולותיה
אול! ההחלטות ; לעתי! דירקטורי! את עמדותיה! באשר לכספי! הפנויי! שנצברו

ל ניתוח של היבטיה& בנושאי! חשובי! אלה לא התבססו על בחינת כמה חלופות וע
 . התקציביי! וההשפעות הצפויות של אימוצ& על מער+ השירותי! שמעניקה החברה

, ל לא עקבו כראוי אחר הפעילות הכספית של החברה"ת ואג  החשכ"אג, הרשות
 בסכומי הכספי! הפנויי! 2006 2004ולפיכ+ לא בחנו כיאות את הגידול שחל בשני! 

 . שצברה ואת המתחייב מכ+
החלה , ח" מיליו& ש57 כשהכספי! הפנויי! הסתכמו כאמור בכ, 2006  שנת בסו

שנתית לשני!  דיוני! בנושא תכנית רב, לפי החלטת הדירקטוריו&, החברה לקיי!
  . שבמסגרתה ינוצלו בכל שנה חלק מהכספי! הפנויי! שצברה החברה2010 2007

__________________ 
 . כיוו  שאי  שו  הגבלה בעניינ , עודפי  שנית  להשתמש בה  לפעילות השוטפת של החברה  2
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 הקצבות המדינה לחברה
, ח" מיליו& ש76.7 חברה סכו! כולל של כ הקצה משרד האוצר ל2006 2000בשני! 

 2006 2003בשני! . בלא שנחת! הסכ! בכתב המעג& את סכומי ההקצבות וייעוד&
בלי , ת לחברה את סכומ& הכולל של ההקצבות שהקצתה לה המדינה"העביר אג

שלא , שנקבע עבור אילו מפעילויות החברה ה& מיועדות ואיזה סכו! מיועד לכל פעילות
ת לחברה להשתמש בהקצבות המדינה לפי שיקול "בכ+ אפשר אג. מותכבשני! קוד

 .דעתה הבלעדי
תכניות עבודה ותכנית תקציבית למימו& , ת לא היו דוחות כספיי! של החברה"בידי אג

  .האמורי! לשמש בסיס לקביעת סכו! ההקצבות, פעולותיה
 פעולות רווחה ותרבות

סבסוד : מימו& פעילויות אלה שימשו ל2006 2004עיקר הוצאות החברה בשני! 
; ביטוחי שיניי! ותאונות אישיות, נופשוני! לגמלאי!, קייטנות לילדי עובדי מדינה

ביגוד וציוד ספורט ; הלוואות ומענקי! לעובדי מדינה ולגמלאי! שנקלעו למצוקה
"מועדו& טוב"והפעלת 

3
. 

לחברה  הביא משרד מבקר המדינה לידיעת משרד האוצר כי 2003בתחילת שנת  .1
 2003בעקבות זאת החליטה הממשלה במרס . כספי! פנויי! בסכומי! לא מבוטלי!

2004 2003על פי המלצת משרד האוצר לבטל את הקצבות המדינה לחברה לשני! 
4

 .
 להפחית את סבסוד החברה לקייטנות 2003לפיכ+ החליט הדירקטוריו& ביוני 

ה! של עובדי המדינה ולפרמיית ביטוח שיניי! ולבטל את מת& המלגות לילדי
לא נמצאו בחברה מסמכי! שיש בה! כדי להבהיר את . הלומדי! בבתי ספר תיכוניי!

מכלול השיקולי! שבהתבסס עליה! החליט הדירקטוריו& לבטל או לצמצ! פעילויות 
 .מרכזיות אלה דווקא ולא אחרות

 2004א  שהממשלה חזרה בה מהחלטתה האמורה והעבירה לחברה בסו  שנת 
 באפשרות להקצות 2005ד& הדירקטוריו& רק בספטמבר , 2004 2003ת לשני! הקצבו

באותו דיו& החליט . שוב כספי! למימו& פעילויות החברה שבוטלו או צומצמו
דצמבר  הדירקטוריו& לאשר תוספת תקציב לסבסוד ביטוח השיניי! לחודשי! אפריל

) צמבר אותה שנהשאת הקצבת המדינה עבורה קיבלה החברה בד (2006בשנת . 2005
 2007  ו2006ובשני! , השאירה החברה בעינה את ההחלטה לבטל את המלגות

 .השאירה בעינה את החלטתה לצמצ! את היק  הסבסוד של ביטוח השיניי!
 את הסבסוד 2006 2004 צמצמה החברה בשני! 2003עקב החלטת הדירקטוריו& מיוני 

רק את פרמיית ביטוח השיניי! וסבסדה , של פרמיית ביטוחי השיניי! בסכו! ניכר
בשל כ+ . של עובדי! שתקופת ההסכ! שלה! ע! חברת הביטוח טר! הסתיימה

רק בינואר . 50% מספר העובדי! שקיבלו את הסבסוד פחת בשני! אלה ביותר מ
 . שבה החברה לסבסד את ביטוחי השיניי! של כל העובדי! המבוטחי!2008

__________________ 
 החלה החברה להפעיל באמצעות האינטרנט מועדו  תרבות ופנאי לעובדי המדינה 2005בסו  שנת   3

המועדו  פועל לקיו  מגוו  רחב של פעילויות ולהספקת מגוו  . איה במתכונת של מועדו  עמיתי ולגמל
 .הנופש והספורט בתנאי  אטרקטיביי , רב של מוצרי  בתחומי התרבות

ח לשנת " מיליו  ש2 יצוי  כי עוד לפני שהתקבלה ההחלטה האמורה העביר משרד האוצר לחברה כ  4
2003. 
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 עובדי 62,000 מה! כ,  עמיתי!97,000 כע! אוכלוסיית היעד של החברה נמני!  .2

  37,000  ניתנו שירותי החברה כ2005  ו2004בשני! ;  גמלאי!35,000 מדינה וכ
ניתנו , "מועדו& טוב"ע! פתיחתו של , 2006בשנת .  פעמי! בהתאמה27,000 וכ

 פעמי!50,000 שירותיה כ
5

גדל שיעור המסתייעי! , במהל+ הביקורת, 2007בשנת . 
 . מאוכלוסיית היעד52% ל החברה לכבשירותיה ש

במועד סיו! הביקורת המידע על האפשרות לקבלת הלוואות ומענקי! מהחברה  .3
. לא התפרס! באינטרנט והופ1 בעיקר על ידי הממוני! על הרווחה במשרדי הממשלה

בעקבות הביקורת החלה החברה לפרס! באתר האינטרנט שלה את המידע על 
  .ות ומענקי!האפשרות לקבל ממנה הלווא

 נכסי החברה
ת .1 ו י ס נ נ י פ ת  ו ע ק ש שתפקידה לקבל , ועדת ההשקעות של החברה :ה

פעלה וקיבלה החלטות לגבי השקעות של , החלטות בעניי& נכסי! פיננסיי! שלה
 אוקטובר   2005בחודשי! ינואר . ח בלא שנקבעו נהלי! בנושא"עשרות מיליוני ש

וברוב& א  לא נכח איש מהדירקטורי! , סר התקיימו כל ישיבות הוועדה בהרכב ח2007
שאינו משמש (ר ועדת ההשקעות "יו. א  שה! זומנו לכל הישיבות, החברי! בוועדה

אשר שימשו במועד הביקורת נושאי , ויוע1 ההשקעות של הוועדה) כדירקטור בחברה
הועסקו בתפקידי! האמורי! בחברה למעלה , משרה בחברות הפועלות בשוק ההו&

 א  שלא נחת! עמ! הסכ! העסקה המגדיר את תנאי העסקת! והנות& ,מעשר שני!
 .ככל שיהיו כאלה, מענה למקרי! פוטנציאליי! של ניגוד ענייני!

ב .2 ה י ק  נ  הושלמה 2008ביולי . החברה מחזיקה במחצית ממניות הבנק: ב
, מ את המחצית השנייה של מניות בנק יהב"עסקה שבמסגרתה מכר בנק הפועלי! בע

אוכלוסיית . ח" מיליו& ש419תמורת , מ"טפחות בע לבנק מזרחי, ידושהייתה ב
ממועד . בי& לקוחותיו נמני! עובדי המדינה; הלקוחות של בנק יהב מוגדרת ברישיונו

 היה לבנק יהב הסכ! בלעדי ע! המדינה 2007 ועד שנת 1954הקמתו של הבנק בשנת 
ת ממצאי! שפרס! מבקר בעקבו. ולפיו הוא סיפק שירותי בנקאות מוזלי! לעובדיה

המדינה בעניי& ההתקשרות בי& הבנק למדינה
6

ל מכרז פומבי למת& " פרס! אג  החשכ
. 2007מ זכה במכרז באפריל "ובנק דיסקונט בע, שירותי! בנקאיי! לעובדי המדינה

. בעקבות כ+ איבד בנק יהב את זיכיונו הבלעדי למת& שירותי! בנקאיי! לעובדי מדינה
 לא ביקש לקבל ניתוח יסודי ומעמיק של החלופות השונות בנוגע דירקטוריו& החברה

לכדאיות המש+ החזקתה במניות הבנק ולא שקל א! התמורה שתוכל החברה לקבל 
א! תמכור את חלקה בבנק תאפשר לה לפעול בדר+ עדיפה להשגת יעדיה לרווחת 

 .עובדי המדינה וגמלאיה
י .3 ר ע י ת  י  בשני! . 1958משנת י את בית יערי "החברה חוכרת מממ: ב

 השכירה החברה נכס זה לצד שלישי שלא למטרה שלשמה הוא הוחכר לה 2003 1993
 משכירה החברה את בית יערי לגור! 2006מפברואר ). בית הבראה לעובדי מדינה(

מתחילת תקופת החכירה ועד . שלא כנדרש, י לכ+"אחר בלי שקיבלה את אישור ממ

__________________ 
מאחר שחלק מעובדי המדינה וגמלאיה .  את מספר הפעמי  שבה  נית  שירות מסוי הנתוני  מצייני   5

מספר המסתייעי  בשירותי החברה קט  ממספר הפעמי  שבה  ניתנו , קיבלו יותר משירות אחד
 .השירותי 

 .860 855' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  6
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, י לנושא"בקר המדינה את תשומת לבו של ממהמועד שבו הסב משרד מ, 2007שנת 
  .י כיצד השתמשה החברה בבית יערי"לא בדק ממ

 פעולות רשויות המדינה בעניי  החברה
א  שהדבר נדרש לפי , רשות החברות לא עקבה ביסודיות אחר פעילות החברה .1

בי& היתר היא לא דרשה מהדירקטורי! מטע! המדינה . חוק החברות הממשלתיות
וא  כאשר , להמציא לה מידע בענייני החברה כדי שתוכל לעמוד על פעילותהבחברה 

 . היה בידה מידע על החברה היא לא בדקה אותו כנדרש
 נכללת בסדר היו! של הרשות ושל גורמי! אחרי! במשרד האוצר 1996משנת  .2

 איבד 2007בשנת ; האפשרות שמניות בנק יהב שהמדינה מחזיקה בעקיפי& יימכרו
במועד . את הזיכיו& שהיה לו למת& שירותי בנקאות לעובדי המדינה, כאמור, הבנק

 . סיו! הביקורת טר! הסתיי! הטיפול של גורמי! אלה בנושא
 יודעת הרשות שיש צור+ בביצוע בדיקה מקיפה של מצבת 2000לפחות משנת  .3

, למרות זאת. לש! הכרעה בשאלה א! החברה מעורבת או ממשלתית, המניות בחברה
עמד משרד מבקר המדינה על , 2005שפורס! במאי , ב55א  שכבר בדוח שנתי ו

העלתה הביקורת הנוכחית , התמשכות הבדיקות בנושא ועל הצור+ בהשלמת& בהקד!
את ) שמעורב בבדיקות(ל " טר! סיימו הרשות ואג  החשכ2008כי בדצמבר 

  .בדיקותיה! בעניי& זה
 נושאי  אחרי  

, בי& היתר. ושאי! הנוגעי! לניהולה השוט  של החברההבדיקה העלתה ליקויי! בנ
לא ; התקשרויות החברה ע! נושאי משרה בכירי! בה וע! יועצי! בוצעו ללא הסכמי!

בפרק זמ& של למעלה משבע ; הוגדרה ולא הובהרה חלוקת סמכויות הניהול בחברה
מינתה המדינה רק את מקצת הדירקטורי! , 2007עד דצמבר , שני! לסירוגי&

וחלק! א  לא הקפידו להשתת  בישיבות , סמכותה למנות לדירקטוריו&שב
 התכנסה ועדת הביקורת רק פעמיי! ולא מסרה 2006 2004בשני! ; הדירקטוריו&

הפרוטוקולי! של ישיבות הוועדה . לדירקטוריו& דיווח על החלטותיה או על המלצותיה
 חברי הוועדה בעניי& כלליי! ואי& בה! כדי ללמד מה היו עמדותיה! ושאלותיה! של

  . ממצאי הדוחות שהגיש מבקר הפני! ומה היו תשובותיו
 סיכו  והמלצות

 גדל סכומ! 2006 2004בשני! ; במש+ השני! צברה החברה כספי! פנויי! .1
והחברה לא השתמשה אפילו בחלק! להגדלת רווחת! של עובדי המדינה , בהיק  ניכר

ודאות באשר  ינה כי פעלה כ+ בשל איהחברה הסבירה למשרד מבקר המד. וגמלאיה
היא , בעת הביקורת, 2007והודיעה כי בשנת ) בעיקר הקצבות המדינה(להכנסותיה 

 . החלה להשתמש בחלק מהכספי! הפנויי! להגדלת היק  פעילותה
כדי שהחברה תוכל להבטיח רמת שירותי! עקבית , לדעת משרד מבקר המדינה

הוודאות  עלי מניותיה יפעלו להקטנת אייש מקו! שב, לעובדי המדינה וגמלאיה
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ראוי כי דירקטוריו& החברה יבח& ביסודיות מפע! לפע! , מכל מקו!. בעניי& הכנסותיה

דבר ; חלופות לשימוש בכספי! הפנויי! להגדלת הוצאותיה על פעולות רווחה ותרבות
 יש מקו! כי הדירקטוריו& א  יגבש עקרונות אשר ינחו. שלא נעשה בתקופה האמורה

. אותו בבואו לקבל החלטות בדבר סכו! הכספי! הפנויי! שהחברה רשאית לצבור
בנק יהב ובית , עליו לבחו& ג! את הדרכי! לניצול המיטבי של נכסי החברה הנוספי!

 .כדי להגדיל את המשאבי! המיועדי! לפעולות לרווחת עובדי המדינה וגמלאיה, יערי
ה וגמלאיה המסתייעי! בשירותי א  שבשני! האחרונות גדל מספר עובדי המדינ

 כמחצית מאוכלוסיית היעד של החברה עדיי& לא 2007בשנת , החברה השוני!
על החברה להמשי+ בפעולותיה להגדלת מספר המשתמשי! ; השתמשה בשירותיה

 . בשירותיה
במסגרת ( מקצה החברה משאבי! רבי! למת& שירותי תרבות ופנאי 2005מסו  שנת 

לקבל החלטה מושכלת על שיעור המשאבי! שראוי להקצות כדי "). מועדו& טוב"
בקרב , ככל הנית&, ראוי שהחברה תבצע סקר יסודי, לשירותי! שוני! בכל תחו!

עובדי המדינה וגמלאיה כדי לברר לאילו שירותי! ה! זקוקי! ואילו ה! מעדיפי! 
כל בהתבסס על תוצאות סקר זה תו. ובאילו דרכי!, לקבל מהחברה במסגרת מטרותיה

החברה לנצל באפקטיביות רבה יותר את תקציביה לש! מילוי תפקידה כנותנת 
שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה ולגמלאיה תו+ נגישות מהירה וישירה של 

 . שירותיה לאוכלוסיית היעד
  ת "ל ואג"אג  החשכ,  רשות החברות רשויות המדינה הקשורות בפעילות החברה 

יודגש כי גורמי! אלה לא עקבו . ידיה& הנוגעי! לחברהלא מילאו כיאות את תפק
וכי משרד האוצר המשי+ להעביר לה , כנדרש אחר הפעילות הכספית של החברה

. בלי לקבוע לאילו יעדי! ישמשו ובלי להתחשב בכספי! הפנויי! שצברה, כספי!
ל את "במועד סיו! הביקורת עדיי& לא השלימו הרשות ואג  החשכ, נוס  על כ+

א  שה! החלו , קה בעניי& מצבת המניות בחברה ושיעור מניותיה שבידי המדינההבדי
וא  ושהבדיקה נדרשה לש! הכרעה בשאלה , לבצע את הבדיקה שני! רבות לפני כ&

 . א! החברה מעורבת או ממשלתית
על החברה ורשויות המדינה הקשורות בה לדו& בהקד! בממצאי הדוח ולנקוט את 

 .  הליקויי! שטר! תוקנוהצעדי! הנדרשי! לתיקו&
בימי! שבה! השיטות שבאמצעות& פעלה , 1954החברה הוקמה כאמור בשנת  .2

וככל , המדינה להשגת מטרותיה היו שונות בתכלית השינוי מאלה הנהוגות בימינו
הנראה באותה עת מת& שירותי רווחה ותרבות לעובדי מדינה באמצעות חברה מעורבת 

בי& היתר , לדעת משרד מבקר המדינה. & שירותי! אלהנחשב הדר+ הטובה ביותר למת
 בשיתו  אג  השכר  ת "ל ואג"אג  החשכ, על רשות החברות, נוכח ממצאי דוח זה

 לבחו& במסגרת תהלי+ קבלת  והסכמי עבודה במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה 
, לאחר שישמעו את עמדת החברה והסתדרות עובדי המדינה בנושא, החלטות מסודר

א! רצוי ששירותי הרווחה והתרבות ימשיכו להינת& לעובדי המדינה במתכונת 
צריכה ואמורה להיות , כמעסיקה,  הא! המדינה הסוגיה העקרונית . הקיימת

שותפה בבעלות על חברה שמטרתה להעניק שירותי תרבות ורווחה לעובדיה ולגמלאיה 
  .  נשארת בצרי+ עיו& 

♦ 



 1265 מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

 מבוא
)  החברה למפעלי כלכלה או החברה להל  (מ "תרבות לעובדי המדינה בעהחברה למפעלי כלכלה ו

)  תזכיר החברה להל  ( ההתאגדות של החברה תזכירב .7 על פי החלטת ממשלה1954הוקמה בשנת 
מפעלי תרבות וקרנות , צרכניות, מזנוני", לכלכל ולנהל בתי אירוח, להקי", לייסד"נקבע כי מטרתה 

ר למטרת מת  עזרה וסעד באיזו צורה שהיא לעובדי" הנמצאי" בשירות להלוואות וכ  כל מפעל אח
 ".מחלת" או מות", המדינה ולמשפחותיה" ובי  היתר במקרה של איבוד כושר עבודת"

 מחצית  מוחזקות בידי המדינה   מניות יסוד 24: הו  המניות המונפק של החברה נחלק לשני סוגי"
 וכ  מניות בכורה רבות הניתנות לפדיו  המוחזקות בידי  ומחצית  בידי הסתדרות עובדי המדינה 

 .המדינה ובידי חלק מעובדיה וגמלאיה
  להל   (1975 ה"התשל, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, החברה פועלת כחברה מעורבת

 . השר האחראי לענייני החברה לפי החוק הוא שר האוצר; 8)חוק החברות הממשלתיות או החוק
 בנק יהב  להל  (מ "ל החברה הוא מחצית ממניותיו של בנק יהב לעובדי המדינה בעהנכס העיקרי ש

נכס ) י או המינהל" ממ להל  (נוס( על כ) חוכרת החברה ממינהל מקרקעי ישראל ). או הבנק
 מהו  המניות של החברה לניהול קופות גמל של בנק 10%בידי החברה . מקרקעי  ושמו בית יערי

 .יי" המושקעי" בשוקי ההו  והכספי"יהב וכ  נכסי" פיננס
וכי , בתזכיר החברה ובתקנונה נקבע כי נכסיה והכנסותיה מיועדי" רק למטרות שלשמ  הוקמה

לפי החלטת מועצת , אלא א" כ  יקבעו בעלי מניות היסוד אחרת, חלוקת רווחי" בי  חבריה אסורה
 ). הדירקטוריו  להל  (ההנהלה 

 שישה מה" ימונו על ידי   חברי" 13 רקטוריו  שלה לא יותר מיכהנו בדי, על פי תקנו  החברה
רשאי" מזמ  לזמ  לצר( "וחברי" אלה יהיו , המדינה ושישה ימונו על ידי הסתדרות עובדי המדינה

ר הדירקטוריו  נבחר מבי  חברי הדירקטוריו  ובעת הצבעה שקולה "יו". אליה" חבר שלושה עשר
ל) עומד בראש הדירקטוריו  אחד מהדירקטורי" מטע"  ואי2001ממרס . יש לו זכות הכרעה

 ועדות משנה של 11במועד הביקורת פעלו בחברה . מר עופר עיני, הסתדרות עובדי המדינה
 .הדירקטוריו 

  על פי התקנו  פועלת בחברה הנהלה מצומצמת של שני חברי" שממנה הדירקטוריו  מבי  חבריו 
בחברה מועסקי" ארבעה עובדי" . בדי המדינהאחד מטע" המדינה ואחד מטע" הסתדרות עו

 ). לית" המנכ להל  (ומנהלת כללית 
בחוק מבקר ) 5(9החברה היא גו( מבוקר על פי סעי( , מאחר שהממשלה משתתפת בהנהלת החברה

,  בדק משרד מבקר המדינה2007אוקטובר  בחודשי" מאי]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, המדינה
; הקצבות המדינה לחברה; היבטי" בניהול הכספי של החברה: להאת הנושאי" הא, בי  היתר

. טיפולה של החברה בנכסיה ופעולות רשויות המדינה בעניי  החברה; פעולות רווחה ותרבות
 ברשות החברות  בדיקות השלמה בוצעו במשרד האוצר ; הבדיקה נעשתה במשרדי החברה

__________________ 
מחליטי     לעזרה הדדית של עובדי המדינה חברה"תוק  : 1952לשו  ההחלטה שהתקבלה ביוני   7

י בחברה משותפת לממשלה ולעובדי המדינה "ליפות כוחו של שר האוצר להשקיע ס+ רבע מיליו  ל
 )".ב"מזנוני  וכיו, צרכניות, בתי הבראה(לש  הקמת מפעלי  קונסטרוקטיביי  

 חברה שיותר ממחצית   "תחברה ממשלתי": חוק החברות הממשלתיות עוסק בעיקר בשני סוגי חברות  8
כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי  שלה ה  בידי 

 חברה  " חברה מעורבת";  חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתיתבשיתו המדינה או בידי המדינה 
או הזכות למנות שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות 

חוק החברות הממשלתיות חל באופ  ; מחצית או פחות ממספר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינה
 . בחוק58חלקי על חברה מעורבת כפי שנקבע בסעי  
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ובאג( החשב , )ת" אג להל  (קציבי" באג( הת, ) הרשות או רשות החברות להל  (הממשלתיות 

להל  יפורטו . 2008בירורי" נוספי" בוצעו בשנת . י" וכ  בממ ) ל" אג( החשכ להל  (הכללי 
 :הממצאי" העיקריי" שהועלו בבדיקה

  
 היבטי  בניהול הכספי של החברה

, וקרי"על פי דוחותיה הכספיי" המב (2006 2004להל  נתוני" על מצבה הכספי של החברה בשני" 
 :9)ח"באלפי ש

__________________ 
 המבוקר על ידי רואה חשבו  והמאושר 2007 עדיי  לא היה בידי החברה דוח כספי לשנת 2008בדצמבר   9

 .על ידי הדירקטוריו 
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ח " מיליו  ש23 מהטבלה עולה כי עוד( ההכנסות על ההוצאות של החברה שהסתכ" בכ .1

בשני" אלה גדל ג" סכו" . 2006ח בשנת " מיליו  ש38  גדל במש) השני" והסתכ" בכ2004בשנת 
" כיוו  שאי  שו" הגבלה בעניינ, העודפי" שנית  להשתמש בה" לפעילות השוטפת של החברה

 היה סכו" 2006ומכא  שבשנת , ח" מיליו  ש17 בכ)  כספי" פנויי" להל  ייקראו עודפי" מסוג זה (
 .ח" מיליו  ש57 הכספי" הפנויי" כ

גדלו הסכומי" שהקצתה החברה לפעולות רווחה ותרבות , א( שחל גידול ניכר בכספי" הפנויי"
ח ובשנת " מיליו  ש2.7 הסכו" בכ גדל 2005בשנת (ח בלבד " בכחצי מיליו  ש2006 2004בשני" 
 ).ח" מיליו  ש2.2  קט  הסכו" בכ2006

השנה שבה נעשתה , 2007 עולה כי בשנת 2008מתשובת החברה למשרד מבקר המדינה מינואר 
החברה הודיעה למשרד . ח" מיליו  ש18 הסתכמו הוצאותיה לפעולות רווחה ותרבות בכ, הביקורת

ח בלבד ולכ  צפוי שבתו" שנה " מיליו  ש4.9 באותה שנה בכמבקר המדינה כי הכנסותיה הסתכמו 
 כאמור 2007יצוי  כי כל הנתוני" הכספיי" בדוח זה הנוגעי" לשנת . זו יהיה גירעו  ניכר בתקציבה

 .אינ" מבוקרי" אלא מתבססי" על תשובת החברה
דאות לעניי  ו  מקורו באי2006 2004בתשובתה הסבירה החברה כי הגידול בכספי" הפנויי" בשני" 

מדיניות לפיה העביר את השתתפות המדינה ... משרד האוצר נקט"שכ  , קבלת הקצבות מהמדינה
. ולעניי  קבלת דיבידנדי" מבנק יהב, ]"בסו( כל שנה[בהוצאות החברה בדיעבד או באיחור רב 

. "את פעילויותיה, ככל שנדרש, לכלכל צעדיה נכונה ולהתאי"", לטענתה, לפיכ) נדרשה החברה
של [התנהלות זו " צוי  בי  היתר כי 2008ת למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובתו של אג

נערכת החברה , בנוס(. החברה אינה מוציאה כספי ציבור ללא צור). ראויה להערכה] החברה
 ".החברה תוכל להמשי) בפעילותיה, לאפשרות כי א" בעתיד המדינה לא תשתת( בתקצוב החברה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰Ï˘ ‰·ÈÏ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ  ,
˙Â·¯˙Â ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÂÚÙ , ‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì„˜Ï ‰˙ÏÂÎÈ ˙„ÈÓ ÏÚ ˙Â¯È˘È ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ˘È

˙Â·¯˙‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,
˙Â‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰ ¯·„· ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï·˜Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂÎÒ ¯·„·Â ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÏÚ 

 ÈÎÈÏ‰˙ „ÂÒÈ· ˙ÂÁ ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂËÏÁ‰ Ô‰ Â¯·ˆÈÈ˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰
‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰. 

 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ 2004-2006 ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· Á˙È Â ÔÁ· ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ 
Ï ÈÂ‡¯ Â·˘ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡Â ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰ Û˜È‰· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ ˙Ó‚Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰

¯ÂÓ‡‰ ÏÂ„È‚‰ ·˜Ú ˙Â·¯˙Â ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ . ˙Á‡ ÏÎ· ÌÈÈ˜ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ì Ó‡
‰È˙ÂÏÂÚÙÂ ‰¯·Á‰ ·Èˆ˜˙ ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„ ‰Ï‡ ÌÈ ˘Ó , ˙‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÌÈ˙ÚÏ ÂÚÈ·‰ Ì‰·Â

Â¯·ˆ ˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎÏ ¯˘‡· Ì‰È˙Â„ÓÚ ; ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÏÂ‡
˙ ÈÁ· ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰Â ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ Ô‰ÈË·È‰ Ï˘ ÁÂ˙È  ÏÚÂ ˙ÂÙÂÏÁ ‰ÓÎ 

‰¯·Á‰ ‰˜È ÚÓ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ÔˆÂÓÈ‡ Ï˘ . 
העיר , 2006שבה אושר תקציב החברה לשנת , 2006בישיבת דירקטוריו  החברה במאי , לדוגמה

שו בשנה קודמת החברה קיבלה כספי" מהאוצר במטרה שישמ": דירקטור שמינתה המדינה כי
החברה אינה צריכה . הכספי" הושקעו בתיק ההשקעות של החברה .למימו  וסבסוד פעילות רווחה

לשמור כספי" שהוקצבו מהאוצר לשימושי" עתידיי" אלא להשתמש במקורות המימו  העומדי" 
אז , ]10[א" האוצר או ההסתדרות החדשה יחליטו לעצור את הזרמת הכספי" לחברה. לרשותה

 כי מלוא העודפי" יישמרו ,ההחלטה. סבסוד שהיא נותנת לעובדי המדינההחברה תפסיק את ה

__________________ 
 .הסתדרות החדשה והסתדרות עובדי המדינה אינ  משתתפות במימו  פעולותיה של החברהה  10
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יש לנצל לפחות חלק מהתקציב שמתקבל  .החלטה קיצונית למקרי" שבה" החברה לא תתוקצב היא
אחד מה" ציי  באותה ; דירקטורי" אחרי" חשבו אחרת, ע" זאת. "ג" א" לא במלואו, מהאוצר

היו החלטות דירקטוריו  להמשי) באותה רמת , הו מהאוצרבשני" שלא היה תקצוב כלש"ישיבה כי 
דירקטור ". ביצוע מדיניות זו התאפשר רק באמצעות הרזרבות ששומרת החברה למטרה זו. פעילות

, כל עוד לחברה אי  הקצבה קבועה ואי  התחייבות ממשרד האוצר לתקצב את החברה"אחר ציי  כי 
 ".לצמצ" את רמת הפעילות, א" לא יועברו כספי", לא נית  להעלות את רמת הפעילות ולאחר מכ 

 ˙ ˘ ÛÂÒ· ˜¯ ÈÎ ÔÈÂˆÈ2006 ,Î· ÂÓÎ˙Ò‰ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰˘Î-57˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ‰ÏÈÁ˙‰
ÌÈÈ˜Ï ‰¯·Á‰ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ,·¯ ˙È Î˙ ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„- ÌÈ ˘Ï ˙È˙ ˘ 

2007-2010‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰Ó ˜ÏÁ ‰ ˘ ÏÎ· ÂÏˆÂ È ‰˙¯‚ÒÓ·˘  , ·Ï ÌÈ˘·
ÌÈÙÒÎ ‰Ï ˙Âˆ˜‰Ï ·ÈÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÍÎÏ . 

2. ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‚‡"Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙" ¯Á‡ ÈÂ‡¯Î Â·˜Ú ‡Ï Ï
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ , ÌÈ ˘· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Â Á· ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ2004-2006 

‰¯·ˆ˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ· . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ˆ˜Ó ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ ‰¯·Á‰ ÈÏÚ·Ó „Á‡ ‡È‰ ‰ È„Ó‰˘ ¯Á‡Ó

ÌÈÙÒÎ ‰Ï , ÏÚ ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ô˙È ‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , Ì‡ ‰Ê Ú„ÈÓ ÍÓÒ ÏÚ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÂÁ·ÏÂ

 ‰È„ÚÈ ˙‚˘‰ Ì˘Ï È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‰ÈÙÒÎ· ˙˘Ó˙˘Ó ‰¯·Á‰-Â¯ ˙Ï„‚‰  È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÁÂ
‰È‡ÏÓ‚Â ‰ È„Ó‰. 

, בי  היתר, 2008בעקבות הביקורת הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה בתשובתה מינואר 
אשר יסמי) את נציג הרשות להשתת( בישיבות "כי היא יזמה תיקו  לחוק החברות הממשלתיות 

לש" ', בזמ  אמיתי'ידע ויאפשר קבלת מ, ובכלל זה החברה, דירקטוריו  של חלק מחברות מעורבות
ת כתב בתשובתו למשרד מבקר "אג. 11"ובכלל זה השגת יעדיה, מעקב שוט( אחרי ענייני החברה

לדרוש ] ובי  היתר... [להפיק את הלקחי" מהדברי" העולי" מטיוטת הדוח"המדינה כי בכוונתו 
  ]".ה[דוחות מפורטי" על פעילות... מהחברה, בעתיד

✩  
אשר להכנסותיה מקשה עליה להבטיח רמת שירותי" עקבית לעובדי הוודאות של החברה ב אי

מכל . משו" כ) יש מקו" שבעלי המניות של החברה יפעלו להסדרת הנושא. המדינה וגמלאיה
ראוי כי דירקטוריו  החברה יגבש עקרונות אשר ינחו אותו בבואו , לדעת משרד מבקר המדינה, מקו"

 . " שהיא רשאית לצבורלקבל החלטות בדבר היק( הכספי" הפנויי
  

__________________ 
 .1292 1290' בעניי  זה ראו להל  עמ  11
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 הקצבות המדינה לחברה

ח במסגרת השתתפותו " מיליו  ש76.726 הקצה משרד האוצר לחברה סכו" של 2007 2000בשני" 
 ):2006במחירי דצמבר , ח"הסכומי" הנקובי" ה" במיליוני ש(כמפורט להל  , בהוצאותיה

ÌÂÎÒ‰ ‰ ˘‰ 
14.195 2000 
14.044 2001 
12.447 2002 
7.091 2003 
7.828 2004 

11.121 2005 
10.000 2006 

0 2007 
משרד האוצר נוהג לעג  את הקצאת הכספי" לגופי" שהמדינה מתקצבת בהסכמי" שנחתמי"  .1

 .בהסכמי" אלה נקבעי" בי  היתר סכומי ההקצבה ומטרותיה. עמ"
‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ Ô‚ÚÓ‰ ·˙Î· ÌÎÒ‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â·ˆ˜

‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ .‚‡" ÂÓÎÂÒ ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ ˙
‰¯·Á· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚ ÔÈ· ‰Ù ÏÚ· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· . 

 ˙¯·Ú‰ ˙‡ ·˙Î· ÌÎÒ‰· ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ô‚ÚÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰ ,ÔÈ· Â˙¯‚ÒÓ· ÚÂ·˜ÏÂ‰È˙Â¯ËÓÂ ‰·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ¯˙È‰  . 

 השתת( משרד האוצר בקביעות במימו  הוצאות החברה במסגרת תקציב 2002עד שנת  .2
 .המדינה

‰ ˘ ‰˙Â‡ „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰·ˆ˜‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ˙Ú·
‰¯·ÁÏ ‰ˆ˜ÂÈ˘ ˙È˙ ˘‰ ,Â¯Â˜ÓÓ ‰¯·Á‰ ˙ÂÒ Î‰ ÔÈ· ÒÁÈ‰ ÏÚ Â˙ËÏÁ‰ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï ‰È˙

 ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ˙Â ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â¯˙ÈÂ ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ·Â ÌÈ Â˘‰)ÌÈÈÂ Ù ÌÈÙÒÎ .( 
כמה נושאי" , בי  היתר,  נבדקו2003בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בבנק יהב בשנת 

כי , במסגרת אותה ביקורת, משרד מבקר המדינה הביא לידיעת משרד האוצר. הנוגעי" לחברה
יי" בסכומי" לא מבוטלי" וביקש ממנו לבדוק כיצד נצברו סכומי" אלה ומדוע לחברה כספי" פנו

במסגרת הקיצוצי" בתקציב המדינה , בעקבות זאת. החברה לא השתמשה בה" להשגת יעדיה
 על פי המלצת משרד האוצר 2003החליטה הממשלה במרס , 2003שהנהיג משרד האוצר בשנת 

בדברי ההסבר להצעת . 12"2004 2003בשני" לבטל את השתתפות המדינה בתקציב החברה "

__________________ 
ח לשנת " מיליו  ש2 יצוי  כי עוד לפני שהתקבלה ההחלטה האמורה העביר משרד האוצר לחברה כ  12

2003. 



 1271 מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

 50% מחזיקה החברה ב, כמו כ ... נכסי" קבועי" ואחרי", לחברה פיקדונות"ההחלטה צוי  כי 
 תוקפא השתתפות הממשלה 2004  ו2003קרי , כי בשנתיי" הבאות, מוצע על כ . ממניות בנק יהב

 ".  להמשי) ולבצע את פעילותהוהחברה תממש חלק מנכסיה השוטפי" על מנת, חברה]הוצאות ה[ב
ר "יו, בעקבות המשא ומת  על תנאי השכר של עובדי המדינה שקיי" משרד האוצר ע" מר עופר עיני

 2004הודיע לו בינואר , )ר דירקטוריו  החברה"המכה  כאמור ג" כיו(הסתדרות עובדי המדינה דאז 
ל החלטותיה בענייני" שוני" ת כי תובא לאישור הממשלה הצעת שר האוצר לביטו"הממונה על אג

הנוגעי" לעובדי המדינה ובכלל זה ג" ההחלטה האמורה בעניי  ביטול השתתפות המדינה בתקציב 
 בעניי  החברה 2003 אכ  החליטה הממשלה לבטל את החלטתה ממרס 2004במרס . החברה

 מיליו  7  ו2003ח עבור השתתפות המדינה בשנת " מיליו  ש5; ח" מיליו  ש12להעביר לחברה "ו
 ".2004ח עבור השתתפות המדינה בשנת "ש
כחלק "ח התקבלה " מיליו  ש12ת כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ההסכמה להקצות "אג

ולא כתוצאה משינוי בנסיבות שהביאו , מפשרות שמתקבלות בעת משא ומת  ע" ארגו  העובדי"
 ". 2003להחלטת הממשלה משנת 

ת לא צוי  כי הצעת ההחלטה הובאה א( שלא השתנו הנתוני" "י  אגיצוי  כי בדברי ההסבר שהכ
משרד מבקר ). סכומי הכספי" הפנויי" שצברה החברה(שעל בסיס" התקבלה ההחלטה הקודמת 

המדינה מעיר כי ראוי לבחו  שבמקרי" שבה" מוגשות לממשלה הצעות החלטה בדבר שינוי או 
הסבר להצעות ההחלטה המאוחרות א" השתנו יצוי  בדברי ה, ביטול של ההחלטות קודמות שלה

 . הנתוני" שהובילו לקבלת ההחלטות הקודמות
בהחלטת הממשלה " ביקש מר עופר עיני להבהיר כי 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

 ננקבו סכומי" באופ  גלובאלי מבלי לית  כל התחייבות להמשכיות העברת 2004מחודש מר2 
 ".שר בפועל ה" יינתנו לחברהסכומי" או למועדי" א

במסגרת השתתפות המדינה בהוצאות החברה הוקצב סכו" מסוי" עבור כל , 2002עד שנת  .3
 .אחת מפעולות הרווחה העיקריות של החברה

‚‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â·ˆ˜‰‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÔÓÂÎÒ ˙‡ ‰¯·ÁÏ ¯È·Ú‰ ˙
 ÌÈ ˘Ï ‰ È„Ó‰ ‰Ï ‰˙ˆ˜‰˘2003-2006 ,Ù˙˙˘‰ ˙¯‚ÒÓ·‰¯·Á‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ‰˙Â , ÈÏ·

˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÏ „ÚÂÈÓ ÌÂÎÒ ‰ÊÈ‡Â ˙Â„ÚÂÈÓ Ô‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÓ ÂÏÈ‡ ¯Â·Ú Ú·˜ ˘ , ‡Ï˘
˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘·Î .‚‡ ¯˘Ù‡ ‰˘ÚÓÏ ÍÎ·" ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘Ó˙˘‰Ï ‰¯·ÁÏ ˙

È„ÚÏ·‰ ‰˙Ú„13. 
‚‡ È„È· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ"‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÂÈ‰ ‡Ï ˙ ,˙ ˙ÂÈ Î

‰È˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ˙È·Èˆ˜˙ ˙È Î˙Â ‰„Â·Ú ,˙Â·ˆ˜‰‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,
‰¯·ˆ˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎÏ ¯˘‡· ÌÈ¯·Ò‰ ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï Â˙Â¯˘Ù‡· ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

כי "ת כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר המדינה ו"אג
תר בפיקוח ובבקרה על אופ  הקצאת המשאבי" וזאת בהתחשב בעתיד תידרש מעורבות רבה יו

הוא ציי  כי ידרוש מהחברה דוחות מפורטי" , וכאמור, "ביתרות התקציב העומדות לרשות החברה
 .על פעילותה

ל נות  את האישור הסופי להעברת כספי" לגופי" המקבלי" "בכל שנה לפני שאג( החשכ .4
הוא מנתח במסגרת , ) הגופי" המתוקצבי" להל  (ה הקצבות מהמדינה במסגרת תקציב המדינ

__________________ 
 '  ראו להל  עמ2006 2003  אשר לאופ  שבו השתמשה החברה בהקצבות שהוקצו לה לשני  13

1271 1275. 
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הפיקוח התקציבי את אופ  הביצוע של תקציב המדינה ובודק א" ניצול ההקצבה כפי שהוא משתק( 

של הגופי" המתוקצבי" משמש רק למימו  הוצאות התואמות את ) הלא מבוקרי"(במאזני הבוח  
בי  ,  בהתא" לתכנית העבודה שלהל"במסגרת זו בודקת יחידת הביקורת באג( החשכ. מהותה
 . את הוצאותיה" העיקריות של הגופי" המתוקצבי" באותה שנה, היתר
, ל לכ) שבחברה הצטברו" הסב משרד מבקר המדינה את תשומת לבו של אג( החשכ2007ביוני 
סכומי" לא מבוטלי" שלא הוחלט לנצל" להשגת יעדיה ולכ) שמשרד האוצר לא עיג  , כאמור

ל "בעקבות המידע האמור כתב החשכ.  את ייעוד הקצבות המדינה הניתנות לחברהבהסכ" בכתב
ÁÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï ˘˜·˙  „È˙Ú·Â ‰È‰ , ‡‰È·¯‰": ת בי  היתר כדלהל " לממונה על אג2007ביולי 

 ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰· ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÂ‚ÈÚ ÍÂ˙ ˜¯Â Í‡ ‰Ê
‚ Î ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï·˜˙˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ÂÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ „ , ‰ È„Ó‰ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ‰ È‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰˘Â

ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„ÒÂ ")העתק המכתב נשלח למנהל רשות החברות ;)אינ  במקור ההדגשות. 
.  לא יועדו הקצבות לחברה במסגרת תקציב המדינה ובפועל לא הועברו לה הקצבות2007בשנת 

 כי יוקצו לחברה כספי" במסגרת תקציב ת נקבע" שהכי  אג2008בהצעת תקציב המדינה לשנת 
 .המדינה

 ¯ÂÓ‡Î ‰ÂÂ˙‰˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï ÂÊ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Î˘Á‰"Ï ,Î˘Á‰ Ï˘ Â˙Â ÂÎ  ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰¯Â‡ÎÏ ÈÂ˘Ú ¯·„‰Â"‰¯·ÁÏ ÌÈÙÒÎ ¯È·Ú‰Ï Ï ;

˘Á˙Â ÌÈÏÂ˜È˘ ÂÏÈ‡ ÈÙÏ ÌÈ¯È‰·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ÂÙ¯Âˆ ‡Ï ‰Úˆ‰Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ‡È‰ ÌÈ·È
‰Ú·˜ . 

ת כי לחברה כספי" פנויי" בסכומי" לא " הביא משרד מבקר המדינה ג" לידיעת אג2007באוקטובר 
בעקבות כ) . וכי בשו" מסמ) לא נקבע לאילו יעדי" תשתמש החברה בהקצבות המדינה, מבוטלי"

 ‚Ú ‡˘Â ‰ ˙˜È„· ¯Ó‚Ï Â˘Â·È„"ת למשרד מבקר המדינה כי "הודיע באותו חודש הממונה על אג
‰ÎÈÓ˙‰ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡Ï ˙È¯ˆÂ‡ ˙ÂÈ È„Ó ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·ÁÏ ,˙È ÎÂ˙· ·ˆ˜Â˙˘ ÌÂÎÒ‰ ¯·ÚÂÈ 

]‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙·˘ ‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á· ˙ÂÙ˙˙˘‰ [ ˙ ˘·2008‰·¯Ê¯ ˙ ˜˙Ï " . העתקי" של
ל " כתב החשכ2007בנובמבר . ל ולסג  מנהל רשות החברות"לחשכ, בי  היתר, המכתב נמסרו

Â Â¯˜Ú Â˘·Â‚È˙ "ל סוכ" כי "דינה כי בדיו  פנימי בנושא שהתקיי" באג( החשכלמשרד מבקר המ
ÔÈ„ ÏÎÏ ÛÂÙÎ·Â ‰·Èˆ˜˙· Û˙˙˘‰Ï ËÏÁÂÈ˘ ÏÎÎ ‰¯·Á‰ ÏÂÓ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰Ï ÒÈÒ· ÂÂ‰È˘" 

  .)ההדגשות אינ  במקור(
✩  

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  ,È‡ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‚ÈÙ‰Ï È„ÎÂ- Ï˘ ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯˘‡· ˙Â‡„ÂÂ‰
‰¯·Á‰,‚‡ ÏÚ "Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙" Â ‚ÂÚÈ „È˙Ú· ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ Ô˙È˙˘ ˙Â·ˆ˜‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï Ï

‰È˙Â¯ËÓÂ ‰·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ·˙Î· ÌÎÒ‰· , ˙ÂÒ Î‰· ·˘Á˙‰· ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰ ÈÎÂ
‰„È·˘ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡ . 
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 פעולות רווחה ותרבות
 יועדו למימו  2006 2004י" מדוחותיה הכספיי" של החברה עולה כי עיקר הוצאותיה בשנ

ביטוחי שיניי" , נופשוני" לגמלאי", סבסוד קייטנות לילדי עובדי המדינה: הפעילויות כדלהל 
ביגוד וציוד ; הלוואות ומענקי" לעובדי מדינה ולגמלאי" שנקלעו למצוקה; 14ותאונות אישיות

 ").מועדו  טוב " להל   (15"מועדו  טוב " ספורט ופרויקט תרבות פנאי 
את השתתפות המדינה בתקציב החברה לשני" , כאמור, בעקבות החלטת הממשלה לבטל .1

 כי החברה 2003בישיבת דירקטוריו  החברה ביוני , מר עיני, ר הדירקטוריו "הציע יו, 2004 2003
וכ  תבטל את מת  המלגות , תצמצ" את הסבסוד של הקייטנות ושל פרמיית ביטוח השיניי"

ר "הדירקטוריו  קיבל את הצעת היו. דינה הלומדי" בבתי ספר תיכוניי"לילדיה" של עובדי המ
תו) מת  סמכות להנהלה , 2003ואישר בהתא" לכ) את התקציב המוצע של החברה לשנת 

בכפו( לתקציבי" שתקבל במש) הזמ  , המצומצמת לשנות בהמש) את תקציב החברה לשנה זו
 .ממשרד האוצר

Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÎÓÒÓ ‰¯·Á· Â‡ˆÓ  ‡Ï È ÙÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ¯È‰·‰Ï È„
 ‡˜ÂÂ„ ‰Ï‡ ˙ÂÈÊÎ¯Ó ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌˆÓˆÏ Â‡ ÏË·Ï ËÈÏÁ‰ ‡Â‰ Ì‰È˙Â·˜Ú·˘Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

˙Â¯Á‡ ‡ÏÂ. 
 Ò¯Ó·˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ2004 ˙‡ ÏË·Ï ‰˙ËÏÁ‰Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÓ‡Î ‰· ‰¯ÊÁ 

 ÌÈ ˘Ï ‰¯·Á‰ ·Èˆ˜˙· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰2003Â -2004 ,Â ¯·ÓËÙÒ· ÏÚÂÙ·Â ¯·Óˆ„·
2004 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ ‰¯·ÁÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰ˆ˜‰ 12˘ ÔÂÈÏÈÓ "˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘Ï Á , ˜¯

 ¯·ÓËÙÒ·2005‰¯·Á· ÌÈÈ˜˙‰   ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ ·Â˘ „ÚÈÈÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ„
ÂÓˆÓÂˆ Â‡ ÂÏËÂ·˘16 . 

 ,2004  ו2003בשל קבלת כספי" מהמדינה לחברה לשני" , בדיו  זה החליט דירקטוריו  החברה
 לאשר תוספת תקציב לסבסוד פרמיית ביטוח השיניי" של עובדי המדינה וגמלאיה לחודשי" אפריל

שעבורה העבירה המדינה כספי" לחברה  (2006מנתוני החברה עולה כי בשנת .  בלבד2005דצמבר 
  2006וכי בשני" , השאירה החברה בעינה את החלטתה לבטל את המלגות) בדצמבר אותה שנה

 . ה בעינה את החלטתה להפחית את סבסוד פרמיית ביטוחי השיניי" השאיר2007 ו
 היא שבה וייעדה כספי" לסיוע לילדי 2007בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה נמסר כי בשנת 

 2008 מסרה כי בינואר 2008ובתשובה נוספת מפברואר , עובדי" הלומדי" במסגרות חינו) שונות
ניי" של כל העובדי" והגמלאי" המבוטחי" בביטוח כאמור היא שבה לסבסד את פרמיית ביטוח השי

 ). ראו להל (
 להל  נתוני" שהתקבלו מהחברה הנוגעי" לפעולות רווחה ותרבות שהיא ביצעה בשני"  .2

2004 2006: 
__________________ 

פיצוי בגי  נכות ממחלה , פיצוי לחולי  סיעודיי , בי  היתר,  ביטוח הכולל ביטוח תאונות אישיות   14
 .והשתתפות עצמית מופחתת למימו  האשפוז

 החלה החברה להפעיל באמצעות האינטרנט מועדו  תרבות ופנאי לעובדי המדינה 2005בסו  שנת   15
המועדו  פועל . על מנת להעניק לה  שירותי תרבות ופנאי במתכונת של מועדו  עמיתי , לאיהולגמ

הנופש והספורט , לקיו  מגוו  רחב של פעילויות ולהספקת מגוו  רב של מוצרי  בתחומי התרבות
 .בתנאי  אטרקטיביי 

 2005אוקטובר ב:  הועברה בשני שלבי 2005יצוי  כי השתתפות המדינה בהוצאות החברה לשנת   16
 .ח" מיליו  ש8.25  הקצתה כ2005ובדצמבר , ח" מיליו  ש2.75 הקצתה המדינה כ
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 :להל  המסקנות העולות מהטבלה
 2004ח בשנת " מיליו  ש9.4 הסכומי" שייעדה החברה לפעולות רווחה ותרבות גדלו מכ )א(

בשנת ". מועדו  טוב"מקור הגידול היה בעיקר הוצאות להקמת . 2005ח בשנת " מיליו  ש12.1 לכ
בעיקר בגלל הצמצו" בסבסוד פרמיות , ח" מיליו  ש9.9  הוקצו לפעולות רווחה ותרבות רק כ2006

 18  יועדו לפעולות האמורות כ2007החברה כתבה כאמור בתשובתה שבשנת . ביטוח השיניי"
 . ח"  שמיליו
)·( Î ‰ ÂÓ ‰¯·Á‰ Ï˘ „ÚÈ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡-97,000ÌÈ˙ÈÓÚ  ,Î Ì‰Ó-62,000 ‰ È„Ó È„·ÂÚ 

ÎÂ-35,000ÌÈ‡ÏÓ‚  ; ÌÈ ˘·2004Â -2005 ‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘ Â ˙È  ) ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÂÎ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î
Ë¯ÂÙÒ (Î-37,000ÎÂ -27,000‰Ó‡˙‰· ÌÈÓÚÙ  . ˙ ˘·2006 , Ï˘ Â˙ÁÈ˙Ù ÌÚ" ÔÂ„ÚÂÓ

·ÂË" ,Î ‰È˙Â¯È˘ Â ˙È -50,000ÌÈÓÚÙ 17 . 
;  פעמי"75,000 היא נתנה שירותי" כ, במהל) הביקורת, 2007בשנת , על פי נתוני" שמסרה החברה

ורבי" נהנו מביטוחי השיניי" שמציעה " מועדו  טוב"רבי" מהעובדי" והגמלאי" נהנו מפעילות 
" שבמסגרת" היא הביאה בחשבו  את מספר העובדי" והגמלאי, לפי חישובי החברה. החברה

 מספר המסתייעי" נטו בפעילות החברה בשנה האמורה הסתכ" , שהשתתפו בכמה פעילויות
 ).  מאוכלוסיית היעד52% כ (51,000 בכ

 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2006-2007‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘· ÌÈÚÈÈ˙ÒÓ‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚ Ì Ó‡  , ÌÏÂ‡
 ˙ ˘ ÛÂÒ·2007‡ ÌÈ˙Â¯È˘· ÂÚÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰È‡ÏÓ‚Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÓ ˙ÈˆÁÓÎ ÔÈÈ„Ú ‰Ï .

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ‰È˙Â¯È˘· ÌÈÚÈÈ˙ÒÓ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÌÈ Â˘‰. 

  
 סבסוד פרמיות ביטוחי השיניי 

 הופחת במידה ניכרת הסכו" שייעדה החברה לסבסוד של 2003עקב החלטת הדירקטוריו  מיוני 
 מיליו  5.43 הסבסוד כ היה סכו" 2004 בשנת  פרמיית ביטוח השיניי" של עובדי המדינה וגמלאיה 

עקב כ) פחת בהרבה מספר העובדי" והגמלאי" . ח בלבד" מיליו  ש1.23  כ2006ואילו בשנת , ח"ש
, 19,800  היה מספר" כ2004בשנת : שקיבלו מהחברה סבסוד של פרמיית ביטוחי השיניי" שלה"

 .  בלבד8,200  היה מספר" כ2006ואילו בשנת 
ע" סיו" תקופת ההסכ" בינה ובי  , 2005ה נאמר כי בינואר בתשובת החברה למשרד מבקר המדינ

היא התקשרה ע" חברת הביטוח בהסכ" ביניי" המאפשר למבוטחי" חדשי" , חברת הביטוח
ולעובדי" שתקופת , ולמבוטחי" שתקופת הביטוח שלה" הסתיימה להמשי) בביטוח באות" תנאי"

א( שלא קיבלה הקצבות , אות עיניה" להמשיכה או להפסיקה לפי ר הביטוח שלה" לא הסתיימה 
 ".הכל על מנת שלא לפגוע בתנאי" לה" זכאי" עמיתיה"ו, מהמדינה

__________________ 
מאחר שחלק מעובדי המדינה וגמלאיה . הנתוני  מצייני  את מספר הפעמי  שבה  נית  שירות מסוי   17

מספר המסתייעי  בשירותי החברה קט  ממספר הפעמי  שבה  ניתנו , קיבלו יותר משירות אחד
 .ותי השיר
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 ˙ÙÂ˜˙˘ ÌÈÁËÂ·Ó ÌÈ„·ÂÚ ˜¯ „ÂÒ·ÒÏ ÂÎÊ ÌÈÈ È·‰ ÌÎÒ‰ ˙ÙÂ˜˙· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Ì‰Ï˘ ÁÂËÈ·‰ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ¯‡Â È·2008 ,
È ˘ ˘ÂÏ˘ Â ÈÈ‰„ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï Ì , ÌÎÒ‰ ÏÚ ÁÂËÈ·‰ ˙¯·Á ÌÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á

˘„Á ÁÂËÈ· , ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÈ È˘‰ ÈÁÂËÈ· ˙‡ ‰„Ò·ÒÂ ‰·˘ ‡È‰ Â˙¯‚ÒÓ·Â
ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ÁÂËÈ· È‡ ˙ Ì‰Ï ‰‚È˘‰ Û‡ ‡È‰ ‰È¯·„ÏÂ ÌÈÈ È˘ ÈÁÂËÈ· Ì‰Ï ˘È˘ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È‡ ˙ ‰‚È˘‰˘ ‰¯·Á‰ ‰˙˘Ú ·ÂË Ì Ó‡ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ÁÂËÈ· , ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
 ˘ÂÏ˘ Í˘Ó·˘ ÍÎ ·˜Ú ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙È·¯ÓÏ ‰Ó¯‚ ˘ ‰ÚÈ‚Ù‰Ó ËÈÚÓ‰Ï È„Î ÍÎ·
 ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ ˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ˘ Û‡ ÂÊ ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰¯·Á‰ Ï˘ „ÂÒ·Ò ÌÂ˘Ï ÂÎÊ ‡Ï ÌÈ ˘

‰ È„Ó‰Ó ˙Â·ˆ˜‰ ¯ÂÓ‡Î ‰¯·Á‰ ‰Ï·È˜ ¯ÂÓ‡‰. 
  

 הלוואות ומענקי 
 :" הנזקקי" לכ) לקבל הלוואות ומענקי" משני מקורותהחברה מאפשרת לעובדי" ולגמלאי

  )  קר  מיכאל להל  " (ש מיכאל אוסטרובסקי"קר  סיוע לעובדי מדינה וגמלאיה במצוקה ע" .1
והוצאות , הוצאות משפטיות, ההלוואות והמענקי" מקר  זו נועדו בי  היתר למימו  הוצאות רפואיות

וכ  לסיוע לעובדי" או ) 'טיפולי שיניי" וכד, לדי"מימו  לימודי" לי(למימו  צורכי משפחה 
) 2006 2004ח בממוצע לזכאי בשני" " ש9,000 כ(ההלוואה . לגמלאי" שנקלעו למצוקה כספית

ריבית (ניתנת לשלוש שני" לכל היותר בריבית שנקבעת מפע" לפע" להלוואות שנות  בנק יהב 
ח בממוצע " ש2,000 המענק לזכאי היה כסכו" ). שהיא נמוכה על פי רוב מהריבית הנהוגה במשק

 לזכאי שקיבל באותה עת ג" הלוואה סכו" המענק הממוצע היה בשני" אלה ; 2006 2004בשני" 
 .ח" ש1,500 כ
באמצעות מת  ,  תפקידה לסייע )  קר  הגמלאי" להל  " (קר  סיוע לגמלאי שירות המדינה" .2

קר  הגמלאי" מסייעת . הנתוני" במצוקה כספיתלעובדי מדינה שפרשו לגמלאות , הלוואות ומענקי"
סכו" ההלוואה הממוצע . יומיי" המיועדי" לגמלאי" ג" לקיו" נופשוני" קבוצתיי" וסיורי" חד

 וסכו" המענק הממוצע היה בשני" אלה , ח" ש6,100  הסתכ" בכ2006 2004לזכאי בשני" 
 .ח" ש1,300 כ
למשרד מבקר המדינה לגבי מספר הבקשות בטבלאות להל  יפורטו הנתוני" שמסרה החברה  .3

שהוגשו ולגבי סכומי המענקי" וההלוואות שניתנו במסגרת קר  מיכאל ובמסגרת קר  הגמלאי" 
 ):2006הסכומי" ה" במחירי דצמבר  (2006 2004בשני" 
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 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó2004-2006Î· ˙ÁÙ -20% ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ 

ÁÙ ÔÎÂ Ï‡ÎÈÓ Ô¯˜ÓÎ· ˙-26%ÂÊ Ô¯˜ ‰¯˘È‡˘ ˙Â Â˘‰ ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ Ô¯ÙÒÓ  . ÌÂÎÒ
Ó ˙ÁÙ Ï‡ÎÈÓ Ô¯˜ ‰ ˙ ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Â ÌÈ˜ ÚÓ‰-7,219˘ ÈÙÏ‡ " ˙ ˘· Á2004Ï -5,358 

˘ ÈÙÏ‡" ˙ ˘· Á2006 -Î Ï˘ ‰˙ÁÙ‰ -26% . ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ
Ó ˙ÁÙ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ô¯˜ ˙¯‚ÒÓ· Ô˙È ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰Â ÌÈ˜ ÚÓ‰ Ï˘-718.4˘ ÈÙÏ‡ " ˙ ˘· Á

2004Ï -655.5˘ ÈÙÏ‡ " ˙ ˘· Á2006 -Î Ï˘ ‰˙ÁÙ‰ -9%. 
 ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰ È‡ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ

‰È‡ÏÓ‚Â ,Ì‰Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· , ˙Â ¯˜Ó ÌÈ˜ ÚÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÈÎ
ÚÂÈÒ‰ ,Ó‰ È„È ÏÚ ¯˜ÈÚ· ıÙÂÓ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ÈÎÂ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ‰ÁÂÂ¯‰ ÏÚ ÌÈ ÂÓ .

 ÌÈ˜ ÚÓ‰Â ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ Ë ¯Ë È‡· ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰Ï‡ ˙Â ¯˜ ˙Â ˙Â ˘ , Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ¯˘Ù‡ ÂÊ Í¯„ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚˘ Û‡

‰È‡ÏÓ‚Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ·¯˜Ó ÌÈ˜˜Ê . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È ‡È‰ ‰ÁÂÂ¯ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ¯Á‡Ó‰¯·Á‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó „Ú , È„ ÔÈ‡

„·Ï· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ‰ÁÂÂ¯‰ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ ˙ˆÙ‰· . ÏÚ
 ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙Ï·˜Ï Â ÙÂ‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

‰¯˘È‡ ‡È‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ˙˙ÁÙ‰ÏÂ ˙Â ¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ÌÈ˜ ÚÓÂ . ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙˘‰Ï ‰¯·ÁÏ ˙Â¯Â‰Ï ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ Â˘ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó) ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÌÂÒ¯Ù ÔÂ‚Î

‰È‡ÏÓ‚Â ‰ È„Ó È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â ¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ( ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï È„Î
ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÁÂÂ¯Ï ‰Ê ·Â˘Á ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙ . 

 ‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÙÏ ‰¯·Á‰ ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·")·ÂË ÔÂ„ÚÂÓ (" Ú„ÈÓ‰ ˙‡
 ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚÌÈ˜ ÚÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ‰ ÓÓ Ï·˜Ï .˙‡Ê ÌÚ , Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ‰¯·Á‰
˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· ,‰È‡ÏÓ‚Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· Ï˘ÓÏ.  

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ

˙Â·¯˙‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ ÈÓÂÁ˙· ,È ˘ÂÓÈÓÏ Â‡È·È ¯˘‡ ÌÈÈÂ È˘ ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ÔÙÂ‡· ‰„ÂÚÈ
È·ËÈÓ.   

 טיפולה של החברה בנכסיה 
 השקעות פיננסיות

החברה השקיעה ; ח" היו לחברה נכסי  פיננסיי  בהיק  של עשרות מיליוני ש2006 2004בשני  
בוועדת , בהתא  להחלטות שהתקבלו מפע  לפע  בדירקטוריו , כספי  אלה בשוקי ההו  והכספי 

 ). ועדת ההשקעות להל  (יו  לתחו  ההשקעות הכספי  ובוועדת משנה של הדירקטור
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 הרכב ועדת ההשקעות 
ר שאינו משמש כדירקטור בחברה ושני דירקטורי  " יו בוועדת ההשקעות כיהנו שלושה חברי  

לית החברה משמשת מרכזת ועדת "מנכ. לצד הוועדה מכה  ג  יוע# השקעות. מטע  המדינה
 .ההשקעות

והוא , ר ועדת השקעות בשכר"צומצמת של החברה למנות יו החליטה ההנהלה המ1996ביוני  .1
ר דירקטוריו  של "ר ועדת ההשקעות כיו" מכה  יו1995משנת . 1996החל לשמש בתפקידו זה ביולי 

עוד החליטה ההנהלה המצומצמת בדיו  האמור . חברה הפועלת בשוק ההו  ומנהלת תיקי השקעות
יוע# ההשקעות . יבצע את החלטותיה, י  היתרב, להעסיק יוע# השקעות לוועדת ההשקעות אשר

כיה  בעת ובעונה אחת כמנהל תיקי השקעות וכנושא במשרה בכירה בכמה תאגידי  פרטיי  
 . הפועלי  בשוק ההו 

 Ì‰È„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˘È Ì‡ ÔÁ· ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÂÈ Ï˘ ‰¯·Á·"Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ Ï˘Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯ ‡ÏÂ ÈË¯Ù‰ ¯Ê‚Ó· Ì‰È„È˜Ù˙ ÔÈ·

Â˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰Ê ˘˘Á ¯È„Ò‰Ï ÔÂÎ Ï ‡ˆÓ . 
ÂÈ ˙‡ ‰˜ÈÒÚÓ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ" ˙ ˘Ó ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙‡Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯1996 

·˙Î· ÌÎÒ‰ ÏÎ ‡ÏÏ ÌÈ˘È‚¯‰ Ì‰È„È˜Ù˙· ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‡Ï˘ . ÌÎÒ‰
˘¯„  ‰Ê ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰È ÈÈÙ‡Ó ·˜Ú ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ )‰˙ÂÎ˘Ó˙‰ , ‰· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰
‰˙Â˘È‚¯Â (ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ÌÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ¯˜ÓÏ ‰ ÚÓ ˙˙Ï Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ Â .¯ÂÓ‡Î ,ÂÈ" ¯

‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ÌÚ ‰ Ó  Â È‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ , Ô‚ÚÏ Í¯ÂˆÏ Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ˘È ÔÎÏÂ
ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ·˙Î·. 

 כי לא ייתכ  כלל ניגוד ענייני  בי  2008המדינה בינואר ר ועדת ההשקעות השיב למשרד מבקר "יו
וא  אי  חשש , ר דירקטוריו  בחברת ההשקעות שבה הוא מועסק"תפקידו בחברה ובי  תפקידו כיו

זאת מאחר שהוא מנוע מלקבל החלטות בדבר מניות או . להיווצרותו של ניגוד ענייני  כאמור
. ח בתיקי "ו  שיעור החשיפה למניות ומשקל המטאיגרות חוב ספציפיות אלא עוסק בנושאי  כג

הוא א  הדגיש בתשובתו כי ברור שלא היו כל קשרי  עסקיי  בי  החברה לבי  חברת ההשקעות 
 . שבה הוא מועסק וא  לא יכולי  להיות קשרי  כאלה

 כי העובדה שהוא משמש נושא משרה 2008יוע# ההשקעות השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
ר ועדת "ליו, בי  היתר, היא גלויה וידועה) בית השקעות(אגיד פרטי הפועל בשוק ההו  בכיר בת

וכי בית ההשקעות אמנ  עוסק בניהול תיקי השקעות א+ מעול  לא , לית החברה"ההשקעות ולמנכ
הוחלט בעצתו שלא להשקיע את כספי , לדבריו. כולו או חלקו, ניהל את תיק ההשקעות של החברה

 .  בית ההשקעותהחברה באמצעות
 Ì¯Ë· Ú¯‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‡È‰ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯·„· ¯„Ò‰‰ ˙¯ËÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ú¯‡È ,„È˙Ú È Ù ‰ÙÂˆ ‰Ê ÏÏÎ ÈÎÂ ,ÂÈ Â‚‰  ÏÚÂÙ· Ì‡ „È¯ÂÓ Â‡ ‰ÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ" ¯
ÈÂ‡¯Î ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙·ÈÈÁ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯·Á‰

¯˘˜˙‰Ï ,ÈÓ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï „ ,ÂÈ ÌÚ ·˙Î· ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰·" ¯
 ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·Â˜ÓÎ Â· ÏÂÏÎÏÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ

ÌÈ„„ˆ‰ , ÔÈ· ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â¯Â¯·Â ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ¯˙È‰ ÔÈ·Â
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚· Ì˙„Â·Ú ÔÈ·Â ‰¯·Á· Ì‰È„È˜Ù˙. 

ר ועדת "רשמה בפניה את ההערה בנוגע להסכ  בכתב ע  יו"ברה השיבה למשרד מבקר המדינה כי הח
 .היא חתמה על הסכ  בכתב ע  יוע# ההשקעות) במהל+ הביקורת (2007וכי במאי , "ההשקעות



 ב59דוח שנתי  1280
 דרכי פעילותה של ועדת השקעות

דירות כגו  ת(בחברה לא הונהג נוהל הקובע את דרכי עבודתה של ועדת ההשקעות  .1
ואת דרכי ) אופ  הדיווח שלה לדירקטוריו  ותדירותו, הקוורו  הדרוש להתכנסויות, התכנסויותיה

 . היישו  של ההחלטות שקיבלה בנוגע להשקעות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â · Ï‰Â  Ì„˜‰· ˘·‚Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÂÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰. 

בממוצע פע  ,  פעמי 18 התכנסה ועדת ההשקעות 2007וקטובר  א  2005בחודשי  ינואר  .2
 . בחודשיי 

· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰-12 ÔÈ·Ó 18 ÏÂ„‚ Û˜È‰· ˙ÂÈÒ  ÈÙ ˙ÂÚ˜˘‰· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ „ Ô‰·˘ ˙Â·È˘È 
 ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ È ˘Ó „Á‡ Û‡ ÁÎ  ‡Ï Ô ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜Â) ÏÚ Â ÂÓ˘

‰ È„Ó‰ È„È( ;ÂÈ ‰˘ÚÓÏ"˙‡ Ï·È˜˘ ‡Â‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰  , ˘Ó˘Ó Â È‡˘ Û‡
‰¯·Á· „·ÂÚ Â‡ ¯ÂË˜¯È„ ¯ÂÓ‡Î . È ˘ ÔÈ·Ó „Á‡ ˜¯ ÁÎ  ˙Â¯Á‡‰ ˙Â·È˘È‰ ˘˘·

‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ·˜˙È ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ‰„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡

˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÎ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰· ; ‡˘Â · ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ·
¯ÎÈ  ÌÂÎÒ· ˙ÂÚ˜˘‰ ˜È˙ ÏÂ‰È  Ï˘ ˘È‚¯ . ˙Â¯È„˙ ˙‡ Ï‰Â · ¯˙Ï‡Ï ÚÂ·˜Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ

 ÂÓ˘ÂÈÈ˘ ‡„ÂÂÏÂ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘Â¯„‰ ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ˙‡Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÒ Î˙‰
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÏÎ‰. 

3. ÂÈ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ Ì˙Á ‡Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯ ,˘ Û‡ ‡Â‰
Ì˙Â‡ Ì˘¯. 

] הוא[בכל סיו  של ישיבה "ר ועדת ההשקעות למשרד מבקר המדינה נכתב כי "בתשובתו של יו
ר הוועדה "בבירורי  שעשה משרד מבקר המדינה ע  החברה נמסר לו כי יו". חות  על ההחלטות

 .חות  על מסמ+ המרכז את החלטות הוועדה ומוגש לבנק לש  ביצועו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, „ÈÙ˜‰Ï ˘ÈÂ ˜ ·Ï ÚÂˆÈ· ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· È„ ÔÈ‡ 

ÂÈ È„È ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á ÂÈ‰È ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘"‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î. 

4.  ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ˘È‚‰ ‡Â‰˘ ˙ÂÁÂ„· Ë¯ÈÙ ‡Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
· Â¯ÎÓ  Â‡ Â˘Î¯  Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ÂÏÈ‡ ÁÂ„‰ ˙ÙÂ˜˙)ÔÂÚ·¯Ï ˙Á‡ ‡Ï Û‡ ( ÏÚÂÙ· ÂÚˆÂ· Ì‡‰Â

˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂËÏÁ‰ . ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˜¯ ˘È‚‰ ‡Â‰˘ ˙ÂÁÂ„· Ë¯ÈÙ ıÚÂÈ‰
‰È˙ÂÚ˜˘‰ ÏÎ ÍÒ ÍÂ˙Ó ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˜ÈÙ‡· ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈÒ  ÈÙ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ , È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â

ÏÏÎ· ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙Â‡Â˘˙‰ ,˜˘‰ ˙Â‡Â˘˙ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï Í‡ Ï˘ ‰È˙ÂÚ
‰Ï‡ ÌÈ˜ÈÙ‡Ó „Á‡ ÏÎ· ‰¯·Á‰ . 

יועצי " כי לדעתו 2008אחד מחברי ועדת ההשקעות כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
... ההשקעות של החברה הציגו באופ  מקי  ומפורט את כל אפיקי ההשקעה בה  משקיעה החברה

יוע# ההשקעות ". י הוועדהי חבר"א  שונו המלצות היועצי  במהל+ הדיו  ע, במקרי  מסוימי 
כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוועדה מקבלת דיווח מפורט על כל הפעולות שנעשו 



 1281 מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

הערת המבקר בדבר הצור+ בדיווח כתוב לגבי הפעילות "ע  זאת הוא ציי  כי . בתיק ההשקעות
 ".בתיק ראויה ליישו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙ ÂÎ˙Ó ˙‡ ˙ÂÈ
 ˘È‚¯ ÌÂÁ˙· ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î Ì„˜‰· ‰˘·‚ÏÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÒÓÈ˙˘ ÈÂ‡¯˘

‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰· ÂÏ·˜˙È ‰Ê È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ,˙Ó˘ÂÈÓ ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎÂ.  
✩  

 È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜Â ‰ÏÚÙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯˘Ú Ï˘ Û˜È‰· ˙ÂÚ˜˘‰˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â"ÌÈÏ‰  ‡ÏÏ Á . ÌÈ ˘· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È2005-2007 

¯ÒÁ ·Î¯‰· ÂÓÈÈ˜˙‰ ,‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰Ó ˘È‡ ÁÎ  ‡Ï Û‡ Ô·Â¯·Â , Ì‰˘ Û‡
˙Â·È˘È‰ ÏÎÏ Â ÓÂÊ .ÂÈ"‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯ , Â˘ÓÈ˘ ¯˘‡

ÔÂ‰‰ ˜Â˘· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â¯·Á· ‰¯˘Ó È‡˘Â  ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ,ÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙· Â˜Ò
 È‡ ˙ ˙‡ ¯È„‚Ó ¯˘‡ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÌÓÚ Ì˙Á  ‡Ï˘ Û‡ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯·Á·

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ Ì È‚·˘ ÌÈ¯˜ÓÏ ‰ ÚÓ Ô˙Â Â Ì˙˜ÒÚ‰ . ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ· Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï. 

  
 בנק יהב 

) טפחות  בנק מזרחי להל  (טפחות  מזרחיובנק ה, החברה מחזיקה במחצית ממניות בנק יהב
 משמש בנק יהב כבנק ייעודי שאוכלוסיית 1954מעת היווסדו בשנת . 18מחזיק במחצית  השנייה

ע  לקוחותיו נמני  בי  היתר עובדי ; לקוחותיו מוגדרת ונקבעת ברישיונו בידי המפקח על הבנקי 
  .מדינה

, מו מיד לאחר הקמת הבנק וחודשו מפע  לפע שנחת, על פי הסכמי  בי  מדינת ישראל לבנק יהב
הלוואות , מפיקדונות שהפקיד משרד האוצר בבנק,  נת  בנק יהב לעובדי המדינה2007עד שנת 

בריבית נמוכה מהמקובל בשוק למטרות שונות ושירותי בנקאות אחרי  בתנאי  טובי  יותר 
 . בתמורה לכ+ שילמה המדינה לבנק עמלה. מהמקובל בשוק

; בהתאמה, 17.5%  ו16.1%, 14.8% הייתה 2006 2004על ההו  העצמי בבנק בשני  התשואה 
 13 ח ו" מיליו  ש12, ח" מיליו  ש8.5 שקיבלה החברה מהבנק בשני  אלה היה כאמור דהדיבידנ
 .בהתאמה, ח"מיליו  ש

ובעקבות זאת נכנסו לתוק  , 1992 ב "התשנ,  נכנס לתוק  חוק חובת המכרזי 1993בשנת  .1
ולכ  משנה זו , אשר חלות על התקשרויות של המדינה, 1993 ג"התשנ, נות חובת המכרזי תק

 . כפופה ההתקשרות בי  המדינה לבנק יהב לחוק חובת המכרזי  ולתקנות חובת המכרזי 
__________________ 

ומאותו מועד היא מוחזקת בידי בנק ,  הוחזקה מחצית ממניות הבנק בידי בנק הפועלי 2008עד יולי   18
 .טפחות שקנה אותה"מזרחי
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ל לתת פטור ממכרז להתקשרות ע  "ל והחשכ" החליטו ועדת המכרזי  באג  החשכ2001ביולי 

 .  ע  אופציה להארכה בשנתיי 2006ד שנת הבנק ולחדש את ההסכ  עמו ע
ציי  מבקר המדינה פגמי  שנמצאו בתהלי+ קבלת , 2005שפורס  במאי , 19ב55בדוח שנתי 

 לקראת סיו  תקופת ההתקשרות ע  ל והמלי# כי"ל ועדת המכרזי  והחשכההחלטות האמורות ש
הראויה למת  שירותי ל תהלי+ קבלת החלטות מסודר ומבוסס לבחירת החלופה "הבנק יקיי  החשכ

  .בנקאות לעובדי המדינה
 2005בנובמבר . ל לבדיקת הנושא"בעקבות פרסו  הדוח האמור הוק  צוות פנימי באג  החשכ .2

ל את המלצות הצוות והחליטה לפרס  מכרז פומבי למת  "אימצה ועדת מכרזי  שמינה החשכ
בנק יהב ).  המכרז להל  (ה משיכת יתר ושירותי  בנקאיי  לעובדי המדינ, שירותי הלוואות

; בכלל זה פנייה לערכאות שיפוטיות, והסתדרות עובדי המדינה נקטו צעדי  שוני  לביטול המכרז
כי תוק  , בי  היתר, במכרז נקבע.  פורס  המכרז2006אול  הדבר לא עלה ביד  ובספטמבר 

 .2008ההתקשרות ע  הבנק שיזכה יהיה שבע שני  החל בינואר 
ר "ובאותה ישיבה דיווח יו,  קיי  דירקטוריו  החברה ישיבה מיוחדת2006בנובמבר  .3

. על תנאיו ועל היערכותו של בנק יהב להשתתפות במכרז, דירקטוריו  הבנק על המכרז האמור
 .הישיבה ננעלה בלי שהתקבלה במסגרתה שו  החלטה

פועלי  על מזכר טפחות ובנק ה חתמו בנק מזרחי, לפני שנפתחו מעטפות המכרז, 2007במרס  .4
לפי הדוח הכספי . טפחות את חלקו של בנק הפועלי  בבנק יהב עקרונות ולפיו ירכוש בנק מזרחי

 הושלמה העסקה בתמורה לס+ של 2008 ביולי 10ביו   "2008טפחות לספטמבר  של בנק מזרחי
עצמי  מתוספת ההו  ה50% מליוני שקלי  חדשי  בגי  48 בתוספת כ,  מיליוני שקלי  חדשי 371

 ". של יהב שנוצרה כתוצאה ממכירת קופות הגמל שבשליטתו
 הודיע 2007באפריל . ובנק יהב)  בנק דיסקונט להל  (מ "במכרז השתתפו בנק דיסקונט בע .5

 .ל כי בנק דיסקונט זכה במכרז"אג  החשכ
ת  חתמה הסתדרות עובדי המדינה הסכ  ע  בנק יהב ולפיו ימשי+ הבנק לתת הטבו2007ביולי  .6

כי הוא יהיה תק  כל עוד הסתדרות , בי  היתר, בהסכ  נקבע. בשירותי הבנקאות לעובדי המדינה
וכי כל אחד מהצדדי  יהיה רשאי , עובדי המדינה תחזיק במישרי  או בעקיפי  מניות של הבנק

 . יו  מראש120להביא לידי ביטול ההסכ  באמצעות הודעה בכתב ובהתראה של 
בעקבות קיו  המכרז ומכירת חלקו של בנק הפועלי  בבנק , 2007 ספטמבר בחודשי  מאי .7

פנה משרד מבקר המדינה לחברה כמה פעמי  וביקש לדעת א  היא דנה , טפחות יהב לבנק מזרחי
כדי לבחו  א  כדאי לה להמשי+ ולהחזיק במניות , בהשלכות של תוצאות המכרז עליה ועל הבנק

ואי  לו , לאור העובדה שבנק יהב הפסיד במכרז,   היתרבי, זאת. הבנק ואילו צעדי  עליה לנקוט
 .הסכ  התקשרות ע  המדינה להספקת שירותי בנקאות לעובדיה

, כינס הדירקטוריו  ישיבה, לאחר הפניות האמורות של משרד מבקר המדינה, 2007בספטמבר  .8
ת על מנת זא"ובמסגרתה קיבלו חברי הדירקטוריו  סקירה בנושא השפעות המכרז על בנק יהב 

בישיבה הוחלט פה אחד כי ". להבי  כיצד הבנק מתכוו  לשמור על חוסנו הכלכלי ורווחיו] יוכלו[ש
 ל בנק יהב יוזמ  לישיבות דירקטוריו "מנכ.  2.   החברה לא תשנה אחזקותיה בבנק יהב בשלב זה.  1"

 ".ת הבנקהחברה אחת לרבעו  לש  מת  דיווח ובהתא  הגברת הפיקוח מצד החברה על פעילו
__________________ 

 .860"855' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה  19
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÂ‡¯Î ‡˘Â ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„· È„ ‰È‰ ‡Ï . ÏÚ ‰È‰
 Í˘Ó‰Ï Ú‚Â · ˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ Ï˘ ˜ÈÓÚÓÂ È„ÂÒÈ ÁÂ˙È  Ï·˜ÏÂ ˘Â¯„Ï ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ

˜ ·‰ ˙ÂÈ Ó· ‰˙˜ÊÁ‰ , ˙ÂÈ Ó· ˜ÈÊÁ‰Ï ÍÈ˘Ó˙ ‡È‰˘ È‡„Î Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ‰ÊÎ ÁÂ˙È  ÍÓÒ ÏÚÂ
 ˜ ·‰)·È Ó ÌÈÒÎ ·ÂÏÏÎ· ÌÈ ( ˜ ·· ‰˜ÏÁ ˙¯ÈÎÓÓ Ï·˜Ï ‰¯·Á‰ ÏÎÂ˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ‡Ó˘Â

 ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙ÁÂÂ¯Ï ‰È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ÙÈ„Ú Í¯„· ÏÂÚÙÏ ‰Ï ¯˘Ù‡˙
‰È‡ÏÓ‚Â .˜ÂÒÚ˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ Ì‚ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â¯˘Ù‡·

È ˜ ·Ó ÌÈÏÊÂÓ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜Ï ‡ÏÈÓÓ ÂÏÎÂÈ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ˘ ‰È‰˙ ‰¯·Á‰˘ ‡Ï· Ì‚ ·‰
 È„·ÂÚÏ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ¯ÂÓ‡Î ËÈÏÁÈ ˜ ·‰˘ ˙Â¯˘Ù‡·Â ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚ·· ‰Ù˙Â˘
 ˙ÂÏÚ·· ‰Ù˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ˘Ó˙ ‰¯·Á‰ Ì‡ Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ È‡ ˙ ˙‡ Ú¯‰Ï Â‡ ‰ È„Ó

ÂÈÏÚ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÓ‡Î ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ÈÂ‡¯ . 
  

 מתח  בית יערי
להחכיר לחברה עבור עובדי המדינה ) ל"קק( אישר דירקטוריו  קר  קיימת לישראל 1953בשנת 

 מתח  בית יערי או  להל  (לש  הקמת בית הבראה לעובדי מדינה ,  דונ 68 קרקע ששטחה כ
בעקבות כ+ . וקבע כי הסכ  חכירה ייחת  לאחר שייווכח כי בית הבראה הול+ ומוק , )המתח 
 ופעל במתכונת זו עד 1958והוא נפתח בשנת , ח  בית הבראה לעובדי מדינה החברה במתהקימה

 .199320שנת 
ולפיו המתח  הוחכר , ל"המנהל את קרקעות קק, י"ובי  ממהחברה  נחת  הסכ  בי  1963בשנת 

בתו  "  כי21בהסכ  נקבע).  הסכ  החכירה להל  ( שני  49 לפרק זמ  של 1958לחברה משנת 
 Â¯·Ù ¯2007 [ ‰È‰˙Ï]‰¯·Á [ ˙ÂÎÊ‰˘„ÁÏ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰ÙÂ˜˙Ï ‰¯ÈÎÁ‰ ˙‡ 49‡[תקופת החכירה 

 ÌÈ ˘ Ïˆ‡ Ê‡ ÌÈÏ·Â˜Ó ÂÈ‰È˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙÏ]ÓÓ"È[, ˘ „·Ï·Â]‰‰¯·Á[ ]˙[ ˘˜· ·˙Î· ˘Â„ÈÁ ˙‡
 ‰¯ÈÎÁ‰ ‰¯ÈÎÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ È ÙÏ ˙Á‡ ‰ ˘ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏÈÁÎÂ ‰."  

ÁÏ ¯ÎÁÂÓ ÒÎ ‰ ... ˙Ó˜‰ ˙¯ËÓÏ·¯‰" :כמפורט להל , בהסכ  החכירה ג  עוגנה מטרת החכירה
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚÏ ‰‡¯·‰ ˙È·" , ונקבע כי"Ï ¯ÂÒ‡]‰¯·Á[ „·ÏÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‚ ÒÎ · ˘Ó˙˘‰Ï 

 ‰" ÏÈÏ·Ó ˙‡Ó ·˙Î· ˙Ó„˜ÂÓ ‰ÓÎÒ‰ Ï·˜Ï ]ÓÓ"È[ ."  כי עוד נקבע בהסכ"‰]‰¯·Á[È‡˘¯ ]˙[ 
¯Á‡Ïמה[ ששיל[ את כל דמי החכירה ‡ÏÈÓÂ]‰[ ÌÎÒ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯˙È È¯Á‡¯ÈÎÁ‰ ‰... ¯ÈÎÁ‰Ï 

 ÒÎ ‰ ˙‡ ‰ ˘Ó ‰¯ÈÎÁ·בשלמותו או בחלקו ˙ÓÎÒ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ]ÓÓ"È[·˙Î·  ." 
ל נמוכי  מדמי החכירה השנתיי  עבור "יצוי  כי דמי החכירה השנתיי  עבור קרקע שבבעלות קק

החברה א  לא נדרשה לשל  דמי , ל"מכיוו  שהמתח  בבעלות קק; י"קרקעות אחרות שבניהול ממ
  .ראשוניי חכירה 

__________________ 
 ,1993 עד יוני 1972אשר לממצאי  בעניי  הקמת בית ההבראה והשכרתו לקופת חולי  כללית מנובמבר   20

 .86"85' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„44 )1994 , ראו מבקר המדינה
 .כל ההדגשות המופיעות מכא  ואיל+ בציטוטי  מהסכ  החכירה אינ  במקור  21
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 ' עסקת ההשכרה ע  שוכר א

 ‰ ¯ Î ˘ ‰ ‰  ˙ ¯ Ë Ó 
לש  ) ' שוכר א להל  ( השכירה החברה את מתח  בית יערי לחברה פרטית 2003 1993בשני  

 . הדרכה והשתלמויות, הפעלה וניהול של מרכז נופש
1. ‡ ¯ÎÂ˘Ï ÌÁ˙Ó‰ ¯Î˘Â‰ Ô‰·˘ ÌÈ ˘‰ ¯˘Ú Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ' ‰„ÓÚ ‡Ï

Â·ÈÈÁ˙‰· ‰¯·Á‰‰¯Î˘‰‰ ˙¯ËÓÏ ˙ÂÚ‚Â  ¯˘‡ ‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰· ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈ : Û‡·
‡ ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÓ˙Á ˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓÎÒ‰Ó „Á‡ ' È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó ÈÎ Ú·˜  ‡Ï

„·Ï· ‰ È„Ó È„·ÂÚ ˘ÂÓÈ˘Ï „ÚÂÈÓ ‰È‰È , Ì È‡˘ ÌÈÁ¯Â‡ ¯˜ÈÚ· ÌÁ˙Ó‰ ˘ÓÈ˘ ÏÚÂÙ·Â
‰ È„Ó È„·ÂÚ ,ÓÓ ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ Û‡"Ó‰˘ ÍÎÏ È ÈÓ ˙‡ Ì‚ ˘Ó˘È ÌÁ˙

‰ È„Ó „·ÂÚ Â È‡˘ . ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á˘ È ÙÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ ¯ÎÂ˘ ÌÚ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ,'‰¯Î˘‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓÂ , „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰

‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ· ˙„ÓÂÚ ‡È‰˘ , ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡
È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ï‡ÓÓ ¯Â˘"ÍÎÏ È ,ÔÎ ‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ . 

2. ‡ ¯ÎÂ˘Ï ÌÁ˙Ó‰ ¯Î˘Â‰ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ ' „ÓÚ ‡Ï
ÓÓ"‰¯ÎÁ‰‰ ˙¯ËÓ ÔÈÈ Ú· ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ÌÈÈ˜˙ ‰¯·Á‰˘ ÍÎ ÏÚ È . 

 למשרד מבקר המדינה כי בהתא  להסכ  החכירה אחראי החוכר 2008י כתב בתשובתו מינואר "ממ
וכ  הוא , לרבות לעניי  שינוי מטרת החכירה, ווח לכל שינוי שהוא מבקש לעשות במוחכרבדי

עמידת כל "י אינו יכול לבדוק את "ממ. י בכתב לביצוע השינוי במוחכר"אחראי לקבלת הסכמת ממ
מקו  בו מבקש חוכר … חוכריו בהתחייבויותיה  בהתא  לחוזה החכירה אשר נחת  עימ 

בודק ', תשלו  דמי היוו  וכיוצ, בקשה להעברת זכויות:  מהמינהל כגו שירות כלשהו... כלשהו
לרבות קיו  , ובוח  המינהל עמידת החוכר בהתחייבויותיו בהתא  לחוזה החכירה שנחת  עימו

 " .התחייבות החוכר בכל הנוגע למטרת החכירה
ÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"È˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÌÂ‡Ï‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ „˜ÙÂÓ Â˙ÂÈ‰· ÈÎ È ÔÁ·

ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÁË˘ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ¯ÎÂÁÓ ˘Â¯„Ï Í¯Âˆ ˘È Ì‡ , ÌÈÁË˘ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ¯ÎÂÁÓ Â‡
ÌÈÎÂÓ  ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ „Ú· Â‡ ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯ËÓÏ , ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÏ ÂÁÂÂ„È ÈÎ

ÌÈ¯ÎÁÂÓ‰ ÌÈÁË˘· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯ÈÎÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÍÏ‰Ó·.  
Ì Á ˙ Ó ‰  „ Ú ·  ˙ Â ¯ È Î ˘ ‰  È Ó „ 

 סכו  חודשי  בע כי דמי השכירות יהיו הגבוהי  מבי  השניי  נק' בהסכמי  בי  החברה לשוכר א
 . או שיעור מסוי  מתקבולי המתח )  התשלו  החודשי המינימלי להל  (מינימלי שנקבע בהסכמי  

, 2004א+ הוא פינה את המתח  רק באפריל , 2003הפסיק להפעיל את המתח  בספטמבר ' שוכר א
יצוי  כי . בעקבות פניות חוזרות ונשנות מצד החברה,  כשישה חודשי  לאחר מועד הפינוי שסוכ

וכי בסו  דצמבר , מילוי ההתחייבויות שנקבעו בהסכמי  ביניה  הצדדי  האשימו זה את זה באי
 . ח" ש435,700 שהסתכמה בכ, בידה'  חילטה החברה ערבות בנקאית שהפקיד שוכר א2003

היו נמוכי  מאלה ) ח" אלפי ש794(' א משוכר 2004 2002דמי השכירות שקיבלה החברה בשני  
, לפי חישובי  שעשה משרד מבקר המדינה. שהייתה אמורה לקבל ממנו לכאורה לפי ההסכמי  עמו
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ולאחר חילוט הערבות , ח" אלפי ש994 בכ) לפי התשלו  החודשי המינימלי בלבד(הסתכ  פער זה 
 . 22ח לא כולל ריבית פיגורי " אלפי ש558 הסתכ  הפער בכ

אנחנו לא חייבי  כל כספי  : " נכתב2008למשרד מבקר המדינה מפברואר ' תו של שוכר אבתשוב
] החברה[י "וההפ+ הוא הנכו  לאור הנזקי  שנגרמו לנו כתוצאה מאי שיפו# המקו  ע] חברה[ל

 מדמי השכירות 50%יודגש כי לאור הפרת ההסכ  היסודית באי השקעה של . בניגוד להסכ 
 ".100,000$ת החברה בפיצוי קבוע ומוסכ  מראש של מחויב, בשיפו# החדרי 

בתשובתה של החברה למשרד מבקר המדינה נאמר כי ספק רב א  כדאי לה לנקוט הליכי  
נוס  על כ+ ציינה החברה כי לטענת . מאחר שנכסיו משועבדי  לאחרי ' משפטיי  נגד שוכר א

במסגרת הלי+ ,  מקובלות עליהוא  שטענותיו אינ , היא לא קיימה את הסכ  השכירות' שוכר א
לאור שקלול כל , אשר על כ "; משפטי לא נית  לדעת בוודאות מה תהיה פסיקת בית המשפט

שלא לנקוט בינתיי  , ]של החברה[הוחלט על דעת היועצי  המשפטיי  , הנתוני  הרלוונטיי 
קיטת הליכי  באופ  שיצדיק נ, ישתפר... 'לפחות עד שמצבו של שוכר א', בהליכי  נגד שוכר א

  ".הנושא יועלה לדיו  בישיבת הדירקטוריו  הקרובה, לאור המלצת הביקורת, ע  זאת. כאמור
‡  ¯ Î Â ˘ Ï  Ì Á ˙ Ó ‰  Ï ˘  ‰ ¯ Î ˘ ‰ ‰  ˙ ˜ Ò Ú  Ï ˘  ˙ È Ï Î Ï Î ‰  ˙ Â È ‡ „ Î ‰ ' 

 È‡Ó· ¯·Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰1998 ˙ÂÈ‡„Î‰ ¯·„· ˙Â˜ÙÒ ‰¯·Á· ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÂÏÈÁ˙‰ 
¯ÎÂ˘Ï È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó ˙¯Î˘‰ ˙˜ÒÚ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰‡  ,' ˙ÂÙÂÏÁ ˙ ÈÁ·Ï ‰˘È¯„ ‰˙ÏÚÂ‰Â

ÌÁ˙Ó‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ  Ì˘Ï . Ò¯Ó· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È·2001ÂÈ ¯ÈÚ‰ Û‡ " ¯
 ¯Î˘ÂÓ ÌÁ˙Ó‰ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰"ÍÁÂ‚Ó ¯ÈÁÓ·] .ÈÎÂ [ ˜Â„·Ï ˘È È„Î ‰Ê ÒÎ · ˙Â˘ÚÏ ‰Ó

¯˙ÂÈ Â ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ." ˙ ˘Ó1999Â· ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ÌÁ˙Ó‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â ÂÈÚ¯ ‰ÓÎ ‰¯·Á‰ ‰ Á·  ,
Â‡ ˙ ˘· ˜¯ ÌÏ2003ÌÁ˙Ó‰ ˙‡ ¯ÂÎ˘Ï Ì‰Ï ‰ÚÈˆ‰Â ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎÏ ˙Â¯È˘È ‰˙ Ù ‡È‰  .

ÂÁÏˆ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â ÂÈÒÈ  , ˙ ˘· ˜¯Â2004 ˙¯ÈÎ˘Ï ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ‰ÏÁ‰ 
 ˙¯Â˘˜˙‰ ÈÚˆÓ‡· ‡˘Â · ‰ ÓÊ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÓÊÈ È„È ÏÚ ÌÁ˙Ó‰) ÔÏ‰Ï- ÍÈÏ‰ 

‰ ÓÊ‰‰.(  
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 ¯‡Â¯·Ù·2006 , ˙¯‚ÒÓ· È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó ˙¯ÈÎ˘Ï ˙ÂÚˆ‰‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î
‰ ÓÊ‰‰ ÍÈÏ‰ , ÌÈÚÈˆÓ‰ „Á‡ ÌÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á) ÔÏ‰Ï-· ¯ÎÂ˘ ' ( ˙¯Î˘‰Ï ÌÎÒ‰ ÏÚ

ÌÁ˙Ó‰.  
 ‰ ¯ Î ˘ ‰ ‰  ˙ ¯ Ë Ó 

במסגרת הסכ  החכירה נאסר על החברה להשתמש במתח  בית יערי שלא למטרת הפעלתו , כאמור
 . י יית  לה מראש ובכתב הסכמה לכ+"דינה אלא א  כ  ממשל בית הבראה לעובדי מ

נקבע כי המטרה שלשמה יושכר לו מתח  בית יערי היא כל שימוש המותר על ' בהסכ  ע  שוכר ב
בכפו  לתנאי החכירה מול "שחלה או תחול על המקרקעי  ) ע" התב להל  (פי תוכנית בניי  עיר 

__________________ 
פינוי הנכס על ידי השוכר לאחר סו, תקופת ההסכ  האחרו  " בוצע בעקבות אי2004החישוב לגבי שנת   22

 . לא כולל ריבית פיגורי , שנקבע בהסכ  זהבהתבסס על התשלו  המינימלי החודשי , שנחת  עמו
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נאי ולפיו תקופת ההשכרה תתחיל רק לאחר שהסכ  בהסכ  נקבע ת". כפי שיהיו מעת לעת] י"ממ[

בכל השימושי  ] במתח [להשתמש ] 'ב[באופ  שיאפשר לשוכר " שני  49החכירה יהוו  למש+ 
 ).  התנאי המתלה להל   (23"ע"המותרי  ולמלוא קיבולת הבנייה על פי התב

קרי (הסכ   יו  ממועד החתימה על ה30י בתו+ "במסגרת ההסכ  התחייבה החברה להגיש לממ
בהסכ  נקבע כי א  התנאי . בקשה להיוו  הסכ  החכירה כאמור בתנאי המתלה) 2006במרס 

יהיה ההסכ  , )2007פברואר ( חודשי  ממועד החתימה על ההסכ  12המתלה לא יתקיי  בתו+ 
 בטל ומבוטל אלא א  כ  באי כוח של הצדדי  יסכימו להארי+ את המועד לקיו  התנאי המתלה 

 ). 2008עד פברואר (י  נוספי   חודש12 ב
טר  , 2007באוקטובר , ובמועד סיו  הביקורת, בפועל אכ  הואר+ המועד לקיו  התנאי המתלה

 49י טר  הסכי  להיוו  הסכ  החכירה למש+ פרק זמ  של "ממ,  דהיינו התקיי  התנאי המתלה 
מותרי  ולממש את לעשות במתח  בית יערי את כל השימושי  ה' שני  באופ  שיאפשר לשוכר ב

 .ע"כל זכויות הבנייה במתח  על פי התב
 ציי  2005מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי כבר בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בספטמבר 

כיו  ישנה רגישות במינהל לגבי שינוי ייעוד של נכסי  : "בי  היתר, היוע# המשפטי של החברה
בשעתו החברה החליטה לא להוו  את דמי . ופחתי שהוקצו בזמנו בפטור ממכרז ובדמי חכירה מ

כיו  בעקבות עסקת ההשכרה . ח בשנה" ש8,000 העומדי  על כ, החכירה שמשולמי  על ידה
י הנושא רגיש "מערכת השיקולי  שונה והוחלט להוו  אול  לאור החלטות חדשות שהתקבלו בממ

נקבע בהסכ  כי היוו  , לפיכ+. עלמאוד ולא ברור א  נית  יהיה להוציא את ההסכ  ע  השוכר לפו
וביצוע עסקת שינוי ניצול שיאפשר לחברה להשתמש בנכס לכל ] במתח [חוזה החכירה של החברה 

 ".מהווי  תנאי מתלה לקיו  ההסכ  ע  השוכר, ע"שימוש המותר לפי התב
¯ÂÓ‡Î ,· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ 'ÓÓ Ï˘ ‰ÓÎÒ‰ ˙Ï·˜· ‰ ˙ÂÓ" ‰¯ËÓ· È˙Â‰Ó ÈÂ È˘Ï È

¯Î˘Â‰ ‰Ó˘Ï˘‰¯·ÁÏ ÌÁ˙Ó‰  ,ÌÎÒ‰‰ ÏË·˙È ÂÊ ‰ÓÎÒ‰ ‡ÏÏÂ . ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á È ÙÏ ‰ ˘ ÈˆÁÎ ˙ÂÁÙÏ ' Ì‡ ÏÂ„‚ ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ ÈÎ ‰¯·Á‰ ‰Ú„È

ÓÓ"˘˜Â·Ó‰ ÈÂ È˘Ï ÌÈÎÒÈ È ,ÓÓ Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰ ·˜Ú ˙‡ÊÂ" ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á È ÙÏ È
· ¯ÎÂ˘ 'Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰È  ˙ÂÈ È„Ó ÔÈÈ Ú· , ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎÈÙÏÂ

· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÏÚÂÙÏ' . ÈÏ· ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á ˙‡Ê ÏÎ·
¯˙ÂÈ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰ÙÂÏÁ Ì‚ Â· ÏÂÏÎÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ‰È‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ ·

‰¯·Á‰ ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,ÓÓÏ ‰ ˘ ÈˆÁ ‰˙Â‡ ÍÏ‰Ó· ˙Â ÙÏ" ˙‡ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ˙ÂÒ Ï È„Î È
˙„ÓÚÌÁ˙Ó· ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘· ÈÂ È˘ ÔÈÈ Ú· Â ,‰È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â . ‡Ï

ÔÎ ‰˙˘Ú ‰¯·Á‰ ÈÎ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  .  
Ì Á ˙ Ó ‰  „ Ú ·  ˙ Â ¯ È Î ˘ ‰  È Ó „ 

שיחל במועד האחרו  , נקבע כי המתח  יושכר לו לפרק זמ  של חמש שני ' בהסכ  ע  שוכר ב
עוד נקבע בהסכ  כי השוכר יהיה זכאי . ל הסכ  החכירהי לביצוע תשלו  דמי ההיוו  ש"שיקבע ממ

ובלבד שמניי  תקופות ההשכרה , להארי+ ארבע פעמי  את תקופת ההשכרה בחמש שני  כל פע 
 .24 חודשי 11  שני  ו24על פי ההסכ  לא יעלה על 

__________________ 
נופש וספורט ושטח , ע ולפיה השטח נועד לשמש אזור בידור" חלה על מתח  בית יערי תב1998מיולי   23

 .פרטי פתוח

עסקת "עסקה זו נחשבת ,  שני  ויותר25א  אור+ תקופת השכירות המצטברת בעסקת מקרקעי  הוא   24
 .לעניי  המסי  המוטלי  על העסקה, בי  היתר, כ+ השפעותועשויות להיות ל" מכר במקרקעי 



 1287 מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

 שסכומ  25לחברה דמי שכירות חודשיי ' לאחר שימומש התנאי המתלה ישל  שוכר ב, לפי ההסכ 
 ח " ש118,000 לחודש בשנה הראשונה לכ)  דולר15,000 כ(ח " ש67,500 דל בהדרגה מיג
א  יממש את האופציה שניתנה לו ויארי+ את (לחודש מהשנה החמישית ואיל+ )  דולר26,000 כ(

 ). תקופת ההשכרה
 הגיש שמאי מקרקעי  שהעסיקה החברה שתי חו5ת דעת לגבי מתח  2005 ובאפריל 2005בינואר 

 .  יעריבית
 ÌÚ ÛÂÒ·Ï Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰‰ ÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÁ ‰‰Â ÌÈ Â˙ ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

· ¯ÎÂ˘ ' ¯‡Â¯·Ù·2006ÂÂÁ ÂÒÒ·˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÁ ‰‰Â ÌÈ Â˙ ‰Ó ÌÈ Â˘ ÂÈ‰ ֹ ˙Ú„‰ ˙
˙Â¯ÂÓ‡‰ . Ï·˜Ï È‡Ó˘‰Ó ‰¯·Á‰ ˘˜·˙ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Ì„Â˜˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰Ê ·ˆÓ·

‰ÓÂ˘‰ ÁÂ„Ï ÔÂÎ„Ú ,‰˙˘Ú ‡Ï ‡È‰ Í‡˙‡Ê  .  
Ó Ó  Ô È · Â  ‰ ¯ · Á ‰  Ô È ·  Ì È Ú ‚ Ó ‰"‰ ¯ Î ˘ ‰ ‰  ˙ ˜ Ò Ú  Ô È È  Ú ·  È 

, שמאי מקרקעי ,  בהשתתפות היוע# המשפטי2003בישיבה שהתקיימה בחברה בפברואר  .1
לית החברה ומבקר הפני  ציי  שמאי המקרקעי  כי הכדאיות הכלכלית של היוו  הקרקע "מנכ

מאחר ולא , רצוי לשל " בישיבה דעה כי מצד אחר הובעה. במתח  בית יערי על ידי החברה נמוכה
בשלב "בישיבה הוחלט כי ". נהלי  צפויי  בעתיד/ נית  לחזות את התנהגות המינהל ושינוי חקיקה 

 ".י בעניי  היוו  יובל החכירה"זה לא נפנה לממ
 2006י כבר במרס " התחייבה החברה להגיש לממ2006מפברואר ' בהסכ  ע  שוכר ב, כאמור .2

 שני  באופ  שיאפשר לשוכר לעשות במתח  את 49  את הסכ  החכירה לפרק זמ  של בקשה להוו
ולממש את כל זכויות ) ולא רק להפעיל בו בית הבראה לעובדי מדינה(כל השימושי  המותרי  

 ). הבקשה להיוו  מלוא הזכויות להל  (ע "הבנייה במתח  על פי התב
‰Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ò¯Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓ ÔÂÂÈ2006 , Û‡

· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰·ÈÈÁ˙‰˘ '¯·„‰ ˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚÂ .˙‡Ê ÌÂ˜Ó· , ‡Ï ‰·ÈÒÓ
‰¯Â¯· ,ÓÓÏ ‰¯·Á‰ ‰˘È‚‰" È ÂÈ· È2006 ‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰· ˙Â ‚ÂÚÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÂÂÈ‰Ï ‰˘˜· 
 „·Ï·)È¯˜ ,‰ È„Ó È„·ÂÚÏ ‰‡¯·‰ ˙È· ˙Ó˜‰ .( ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯2006Ò¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ·Â , È‡Ó 
 È ÂÈÂ2007ÓÓÏ ‰¯·Á‰ ‰˘È‚‰ "‰¯ÈÎÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰Ï ˙Â˘˜· È , ‰˘˜·‰ ‰ÏÏÎ  Ô‰·Â

˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓ ÔÂÂÈ‰Ï. 
בהסכ  החכירה נקבע כי החברה תהיה רשאית להחכיר את מתח  בית יערי בחכירת , כאמור .3

 י"בעקבות פניית משרד מבקר המדינה לממ. י יית  לה אישור בכתב לכ+"משנה רק לאחר שממ
בי  , 2007י ביולי "השיב ממ, בבקשה לקבל את תגובתו על טיפולה של החברה בנושא החכירה

 .היה עליה לקבל את הסכמתו לכ+' כי אכ  לפני שחתמה החברה על ההסכ  ע  שוכר ב, היתר
__________________ 

. 2004 אשר פורס  באוקטובר 2004דמי השכירות יהיו צמודי  למדד המחירי  לצרכ  לספטמבר   25
 .ח" ש4.5" היה שערו היציג של הדולר כ2004בספטמבר 
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ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á˘ È ÙÏ '

˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ‰˘˜È· ‡Ï ‡È‰ÓÓ Ï"ÍÎÏ È .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,ÓÓÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÈ Ù· Ì‚" È
 ÌÈ ˘·2006-2007 ,· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï ÂÁÏ˘ ˘ ' ˙‡ ‡ÏÓÏ Â„ÚÂ ˘Â

‰Ï˙Ó‰ È‡ ˙‰ ,ÓÓÏ ‰¯·Á‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï" ÍÎ ÏÚÂ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÂÏ ‰˘È‚‰˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ÏÚ È
· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡È‰˘ ,'‡ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂÓÓ Ï˘ Â¯Â˘È" È

‰Ê ‰¯Î˘‰ ÌÎÒ‰· ˙Â¯˘˜˙‰Ï. 
ישלח פקח "י בתשובתו האמורה כי הוא "אשר לצעדי  שבכוונתו לנקוט נגד החברה הבהיר ממ

] חברה[יפנה ל... לעריכת דוח מפורט בדבר המצוי במקרקעי  נשוא החכירה והשימוש המבוצע בו
, ל"חר קבלת כל המידע הנלא, לקבלת מלוא הפרטי  בדבר הסכ  השכירות שלא דווח למינהל

 ". יבחנו הפרטי  על ידי הגורמי  המוסמכי  לצור+ קבלת החלטה בעניי 
בהתא  לתנאי הסכ  "כי , בי  היתר, י ליוע# המשפטי של החברה" כתב ממ2007ביולי  .4

י על עסקת ההשכרה "י היה על החברה לדווח ולקבל את הסכמת ממ"החכירה בי  החברה לבי  ממ
,  דונ 20סקת שינוי יעוד וניצול על חוזי חכירה למקרקעי  מבוני  אשר שטח  עולה על וכי ביצוע ע

 ". מותנה קוד  באישור עקרוני של הנהלת המינהל וועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל
הואיל והתנאי המתלה לא "כי , בי  היתר, י" השיב היוע# המשפטי של החברה לממ2007בספטמבר 

כלל לא היה צור+ בעדכו  המינהל או בקבלת הסכמת , כרה לא נכנס לתוק והסכ  ההש, התקיי 
 ".המינהל להתקשרות השוכר בהסכ  ההשכרה

כמו כ  . י וביקש את תגובתו על טענת החברה"באותו חודש פנה שוב משרד מבקר המדינה לממ
ובת י להשיב לשאלה הא  חוזה הכולל תנאי מתלה יש בו כדי לפטור את החוכר מח"התבקש ממ
י לחברה כי התנאי המתלה לא פטר אותה מחובת הדיווח " הבהיר ממ2007בנובמבר . י"הדיווח לממ

 ).ראו להל (
ÓÓ ˙„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ˘˜·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ÈÙÏÂ È

ÓÓ"· ¯ÎÂ˘ ÌÚ ‰˜ÒÚÏ È '‰Ï˙Ó È‡ ˙ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ Û‡ . ÌÈ ˙Ó ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ ¯˘‡Î
Ï˘ „ˆ ˙ÓÎÒ‰· Â˙Â‡ È˘È) ‰Ê ‰¯˜Ó·-ÓÓ "È (‰Ï˙Ó È‡ ˙ ‡È‰ ÂÊ ‰ÓÎÒ‰ . ‡Â‰ ‰ÊÎ ÌÎÒ‰

Â˙ÓÈ˙Á ˙ÚÓ ˙È„„‰ ˙Â Ó‡ · ÌÈ„„ˆ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓÂ Â˙ÓÈ˙Á Ú‚¯Ó ÌÏ˘ , ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙ ÂÏÈ‡Â
È‡ ˙‰ ÌÂÈ˜· ˙Â ˙ÂÓ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡‰26 .ÓÓÏ ÁÂÂ„Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ" ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ È

Â· Ú·˜ ˘ ‰Ï˙Ó‰ È‡ ˙‰ ˙Â¯ÓÏ Â˙˙È¯Î ,˙Ú ‰˙Â‡Ó ÔÎ˘ ÈÙÏÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â·ÈÂÁÓ ‰¯ˆÂ  
ÓÓ ¯Â˘È‡ ‰ ÂÚË‰ ¯ÎÂ˘‰"È. 

ושינוי יעוד או ניצול  העברת זכויות"י שכותרתה " של מועצת ממ2005 מיולי 1062בהחלטה  .5
, לאלתר, ]י"ממ[החוכר ישיב ל"כי , בי  היתר, נקבע" בנכסי  שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז

 דונ  בי  א  אינ  נדרשי  לו למטרה הציבורית 7 עולה על אשר שטח , את כל הנכסי  שבחכירתו
 ).ההדגשה אינה במקור ("Âˆ˜Â‰ ‰Ó˘Ï ‰¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì È‡ Ì‡ ÔÈ·Âלשמה הוקצו 

ובה  , בעקבות הממצאי  שהעלה משרד מבקר המדינה באשר לפעילות החברה במתח  בית יערי
 לא נעשה במתח  2007טובר  ועד מועד סיו  הביקורת באוק2004בי  היתר העובדה כי ממרס 

 ליוע# המשפטי של 2007י בנובמבר "כתב ממ, י בעקבות כ+"וממצאי הבדיקות שעשה ממ, שימוש
 :כדלהל , בי  היתר, החברה

__________________ 
 . 103 'עמ ,)טדסקי עור+ 'ג, ח"תשמ ( ˙ÌÈÊÂÁ‰ È˜ÂÁÏ ˘Â¯ÈÙ-‰ÊÂÁ‰ ÔÎÂ  , שלוגבריאלה  26
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. מטרת החכירה כפי שנקבעה בחוזה החכירה היתה הקמת בית הבראה לעובדי מדינה"
ÓÈ˘· Ì È‡ ‰¯ÈÎÁ‰ ‡Â˘  ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˘Â ,È¯˜ , ‰ È‡ Í˙˘¯Óמדוח פיקוח עדכני עולה כי

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ‰Ï Âˆ˜Â‰ ‰Ó˘Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯ÈÎÁ‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ÏÏÎ ˙ÓÈÈ˜Ó , ÌÂÈÎ ‰ÈÂˆÓÂ
‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰¯Ù‰ Ï˘ ·ˆÓ· . Ï‰ ÈÓÏ ‰ ˜Ó Â˙¯Ù‰ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁÏ Ì‡˙‰·

‰ÊÂÁ‰ ˙‡ ÏË·Ï ˙ÂÎÊ‰ ;ובשולי הדברי  אציי  כי פניית מרשת+ , בכפו  לאמור לעיל
יעוד וניצול וחידוש חכירה נבחנה על ידי הנהלת המחוז אשר קבעה כי לביצוע עסקת שינוי 

העברת זכויות 'אשר עניינה , 1062' המקרה נופל לגדר החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס
ÓÂÚ ‰ È‡ Í˙˘¯Ó„˙ . 'ושינוי יעוד או ניצול בנכסי  שהוחכרו למטרות ציבוריות ללא מכרז

 ‰ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈ‡ ˙·1062‚Â ‰ ÏÎ· ÏÂˆÈ Â „ÂÚÈ ÈÂ È˘ ˙˜ÒÚ ÚÂˆÈ·Ï Ú ; ¯Â‡Ï
 ¯ÂÓ‡‰]ÏÈÚÏ [ ÏÂˆÈ Â „ÂÚÈ ÈÂ È˘ ˙˜ÒÚ ÚÂˆÈ·Ï Í˙˘¯Ó ˙Â˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ‰È‰È Ô˙È  ‡Ï

Â/‰ÓÚ ‰¯ÈÎÁ‰ ˘„ÁÏ Â‡.הריני להודיע+ מכתבי זה מהווה את עמדת ,  למע  הסר ספק
‰¯ÂÁ„Ï Â È˙ ... או לחידוש חכירה/המינהל בכל הנוגע לביצוע עסקת שינוי יעוד וניצול ו

 ÍÈ˙Â ÚË ÏÎÂ ÏÎÓ]Í·˙ÎÓ· [ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ï‰ ÈÓÏ ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ Í˙˘¯ÓÏ ‰Ó˜ ‡Ï Ô‰ÈÙÏ
 ÔÈ·Ï ‰ È· Ì˙Á ˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰]· ¯ÎÂ˘' [Â·˘ ‰Ï˙Ó‰ È‡ ˙‰ ¯Â‡Ï . ˙„ÓÚ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ È È¯‰

‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁÏ Ì‡˙‰· ÁÂÂÈ„‰ ˙·ÂÁ ÔÈÈ Ú· Ï‰ ÈÓ‰ , Ë¯ÂÙÓÎ]Ì„Â˜‰ Â ·˙ÎÓ·"[ 
  ).ההדגשות אינ  במקור(

✩  
Ó ˙ ˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ1993 È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó· ‰¯·Á‰ ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï 

‰Ï ¯ÎÁÂ‰ ‡Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ , ÂÏÚ ‡Ï ÌÁ˙Ó‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎÂ
‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‰È˙Â·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· . ˙‡ ÌÁ˙Ó‰Ó ‰˜ÈÙ‰ ‰¯·Á‰ Ì‡ Ì‚ ˜ÙÒ

Â ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ‰ÏÎÈ˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÁÂÂ¯‰ ; Ò¯ÓÓ˘ Ì‚ ‰Ó2004 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 
 ¯·ÂË˜Â‡·2007˘ÂÓÈ˘· ÌÁ˙Ó‰ ‰È‰ ‡Ï . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˜Â„·Ï ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ È·‚Ï ÂÏÚÂ‰˘ . 

¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘ ÛÂÒ· „ÂÚ2006ÓÓ Ï‡ ‰¯·Á‰ ‰˙ Ù "‰Ï ‰˘˜·· È ÌÁ˙Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‡ÂÏÓ ÔÂÂÈ
È¯ÚÈ ˙È· .ÍÎ ˙Â·˜Ú· , ¯‡Â¯·Ù· ¯·Î ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÌÁ˙Ó‰ Ï˘ ‰¯ÈÎÁ‰ ˙ÙÂ˜˙˘ ¯Á‡ÓÂ2007, 
ÓÓ ÏÚ" ÔÈÈ Ú· Â˙˜È„· È‡ˆÓÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ È
ÌÁ˙Ó‰ ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡·˘ ÈÙÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ¯·Ó·Â Ó Â·˙ÎÓ·2007 .ÓÓ ÏÚ" ÔÂÁ·Ï Ì‚ È
È„ÂÒÈ·È¯ÚÈ ˙È· ÌÁ˙Ó ÔÈÈ Ú· Â˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙‡ ˙Â ,˙Ú„Ï Â ÓÓ ¯ˆ·  Ô È‚· ¯˘‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÌÁ˙Ó· ‰¯·Á‰ ‰˘Ó˙˘‰ „ˆÈÎ , ‡ÂÏÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Â˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ „È˙Ú·˘ È„Î
ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰. 

בעניי  [מאמ# את מסקנות טיוטת הדוח "י למשרד מבקר המדינה נכתב כי הוא "בתשובתו של ממ
   ".2007בהתא  למכתב המינהל מחודש נובמבר , בהקפדה יתרה, ויפעל כמומל#] בית יערי
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 פעולות רשויות המדינה בעניי  החברה

 פיקוח הרשות על החברה 
משרד מבקר . הוראות מסוימות של חוק החברות הממשלתיות חלות כאמור על חברה מעורבת

כמפורט ,   החברה כמתחייב מהוראות החוקהמדינה העלה כי הרשות לא מילאה את תפקידיה בעניי
 :להל 

וכ  לייע# לשר האוצר ולשר , באמצעות שר האוצר, לפי החוק חייבת הרשות לייע# לממשלה .1
 .  בענייני  הנוגעי  בי  היתר לחברות מעורבות27האחראי לענייני החברה

Â˜Ó˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰·Ò‰ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ˆÓ  ÍÎ· ‰¯
 ˙ ˘Ó˘ ÍÎÏÂ ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰ ÔÈÈ Ú· ÌÎÒ‰ ÔÈ‡˘2004 ˙Â¯·ÚÂÓ ‰Ï‡ ˙Â·ˆ˜‰ 

ÈÙÈˆÙÒ‰ Ô„ÂÚÈÈ Ú·˜ ˘ ‡Ï· ‰¯·ÁÏ . 
חשוב שהעברת הכספי  לחברה תעשה "הרשות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

 ההוצאות במסגרת הסכ  שבו יקבעו תנאי  להעברת הכספי  כמו מצבה הפיננסי של החברה והיק 
ותנאיה של , אול  קביעת מסגרת ההתקשרות בי  המדינה לבי  החברה, בפועל של החברה

 ". אינ  בתחו  סמכותה של הרשות, ההתקשרות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÎÓÒÂÓ ˙Â˘¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ Û‡

Ú·Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò˙ ‡È‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ˙¯·Ú‰·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈ
ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ‰¯·ÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ , ÌÈ·Èˆ˜˙ ‰¯·ÁÏ Â¯·ÚÂÈ˘ È ÙÏ ˙‡Ê ‰˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

ÌÈÙÒÂ . 
בחוק נקבע שהרשות תמסור לשר האוצר אחת לשנה דוח ג  על החברות המעורבות ותפרט בו  .2

רי את נושאי התפקידי  בה ואת עיק, את מטרותיה העיקריות, לגבי כל חברה את זכויות המדינה בה
 . שר האוצר יביא את הדוח לפני ועדת הכספי  של הכנסת; דוחותיה הכספיי  האחרוני 

¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙Â˘¯‰ ‰¯ÒÓ˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ÌÈ ˘Ï ˙ÂÁÙÏ2003-2005 , ‡Ï
‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ È¯˜ÈÚ Â‡·Â‰ ; ¯˘ Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚ

Ó ˙Ò Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ ¯ˆÂ‡‰‰¯·Á‰ ÏÚ ·Â˘Á Ú„È , ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â·¯Ï
‰¯·ˆ˘ ,ÏËÂ·Ó ‡Ï ÌÓÂÎÒ˘ ,‰È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï Ì‰· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â. 

לא הוגשו בזמ  "רשות החברות השיבה למשרד מבקר המדינה כי הדוחות הכספיי  של החברה 
שה הרשות לשר וכי משו  כ+ לא נכללו בדוחות שהגי, ]"של הרשות אליה[וזאת למרות פניות רבות 

הרשות ציינה כי במסגרת הגברת השקיפות , ע  זאת. האוצר עיקרי הדוחות הכספיי  של החברה
 .  לציי  בנספח לדוח שלה שלא התקבלו דוחות כספיי  מהחברה2006היא החלה בשנת 

__________________ 
 . השר האחראי לענייני החברה למפעלי כלכלה הוא שר האוצר, כאמור  27
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ˘‚ÂÓ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ì‡ Ì‚
¯ÂÁÈ‡· ,·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈË¯Ù ˙Â˘¯‰ ÔÈÈˆ˙ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ˙¯ÒÂÓ ‡È‰˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„

‰¯·Á‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ·Â˘Á . 
‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ Ï , ˙ÂÈ Ó ˙ÏÚ·Î ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ˙ Ó ÏÚÂ

Ô‰È˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ‰Ï‡ ˙Â¯·Á ˙ÂÏÚÂÙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÏÚ ˙Â¯·Á· , ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ˘È Ì‡ ˙Â˘ÚÏ ˘È „ˆÈÎÂ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ „ÚÂÓ „ÂÚ· ˘È‚‰

˙‡Ê. 
על פי החוק רשאית הרשות לש  מילוי תפקידיה לדרוש מדירקטור מטע  המדינה בחברה  .3

 . מעורבת מידע וחומר בענייני החברה
 ‡ÈˆÓ‰Ï ‰˘˜·· ‰¯·Á· ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰˙ Ù ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Á‰ È ÈÈ Ú· ¯ÓÂÁÂ Ú„ÈÓ ‰Ï‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ‰¯· , ‰˙ ÚËÏ˘ Û‡
Â Ú  ‡Ï Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰¯·ÁÏ ‰È˙ÂÈ ÙÓ ˜ÏÁ . 

עוד נקבע בחוק כי הרשות תבדוק כל מידע וחומר שקיבלה על חברה מעורבת ותגיש את  .4
 .הערותיה בנושא לשרי  ולדירקטורי  מטע  המדינה

 ÌÈ‡˘Â · ÌÈÎÓÒÓ ÂÈ‰ ˙Â˘¯· ‡ˆÓ ˘ ‰¯·Á‰ ˜È˙· Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ È˜˙Ú‰Â ÌÈ Â˘
‰¯·Á‰ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÂ Ù ÌÈÙÒÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯˙È‰ ÔÈ· Ì‰·Â . ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÓÒÓ· ‰È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰˜„· ‡Ï ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˘¯„  ÈÎ Û‡ . ˙Â·ÈÒ ·
‰Ï‡ , ‰¯·Á‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Ú‰ ¯ÈÚ‰ÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰ÏÎÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ

ÌÈ¯˘Ï‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ‰· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ÏÂ  .  
✩  

1. ‰¯·Á· ˘Á¯˙Ó‰ ¯Á‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰·˜Ú ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,
˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‡Ï˘ . ˙‡ ˙Â˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯

 ÌÈÈ˘ÁÂÓ‰ ‰ÈÒÎ · ‰ÏÙÈË Â·˘ ÔÙÂ‡‰Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÌÈÈÒ  ÈÙ‰Â , ‰ÚÈ„Â‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰˙ ÂÂÎ· ÈÎ ˙Â˘¯‰ ÂÏ

˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÈÙÎ ‰¯·Á‰ ÔÈÈ Ú· Úˆ·Ï ‰ÈÏÚ˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â˘¯ ÏÚ
 ÔÈÈ Ú· ‰„Â˜Ù˙Ï Ú‚Â · ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ¯˙Ï‡Ï ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ˙Â¯·Á‰

‰¯·Á‰ ,˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ¯˙ÈÏ Ú‚Â · Ì‚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â. 
2. ‡Â‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÈÎ Ú·Â˜ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ıÚÈÈÏ

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈ¯˘ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ . ‰ ÓÓ ‰Ê „È˜Ù˙ ÚÂˆÈ· Ì˘Ï
˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ÏÎÏ Ë ¯Ù¯ ˙Â˘¯‰ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ ‡Â‰Â . ÌÈÙÈÚÒ·27)· (Â-29)· (
˜¯È„‰ ˙Â·È˘ÈÏ ‰ ÓÊ‰ ÈÎ Ú·˜  ˜ÂÁ· ÂÈ˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘ÈÏÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË ¯ÒÓÈ˙

 ‰· Â„ÓÚÓÂ ‰·È˘È· Û˙˙˘‰Ï È‡˘¯ ‰È‰È˘ ‚Èˆ  ‰·È˘È ÏÎÏ ÁÂÏ˘Ï ˙È‡˘¯ ‡È‰Â ˙Â˘¯Ï Ì‚
¯ÂË˜¯È„ Ï˘Î ‰È‰È ,‰Ú·ˆ‰ ˙ÂÎÊ ÂÏ ‰È‰˙ ‡ÏÂ È˜ÂÁ‰ ÔÈÈ Ó· ·˘ÁÈÈ ‡Ï˘ ‡Ï‡. 
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‡ ÏÚÈÈÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙

‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ,˙Â·¯ÂÚÓ ˙Â¯·Á· ˙ÂÈ Ó ˙ÏÚ·Î ,‰Ï‡ ˙Â¯·Á Ï˘ Ô„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ÏÚ ;
 ÌÈÙÈÚÒ˘ ÔÙÂ‡· ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙˘ ÈÂ‡¯ ÍÎ Ì˘Ï ÈÎÂ27)· ( 

Â-29)· ( ÔÙÂ‡·Â ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Â¯·Á ÏÚ Ì‚ ‡Ï‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ÏÚ ˜¯ ‡Ï ÂÏÁÂÈ ˜ÂÁÏ
 ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  ÈÎ ˜ÂÁ· Ú·˜ÈÈ˘ ‡Ï‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ‰È˙Â·È˘È· ˜¯ ‡Ï Û˙˙˘‰Ï È‡˘¯

˙Â·¯ÂÚÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È· Ì‚. 
 ÈÏÂÈ· ˙Ò Î· Ï·˜˙‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙Â·˜Ú·2008 ,˙Â˘¯‰ ˙ÓÊÈ· ,˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙28 , ÂÈÙÏÂ

È¯ÂË˜¯È„ ˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘ÈÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â·È˘È ÏÎÏ ÔÓÂÊÈ ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  Ì‚ ¯˙È‰ ÔÈ· Ï˘ ÔÂ
˙·¯ÂÚÓ ‰¯·Á ,‰ È„ÓÏ ‰·˘ , ˘È ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙· ˙¯·Á Â‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÏÂ ‰ È„ÓÏ Â‡

 ¯ÙÒÓÓ ˙ÈˆÁÓ ˙Â ÓÏ ˙ÂÎÊ‰ Â‡ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· ‰Ú·ˆ‰‰ ÁÂÎÓ ˙ÈˆÁÓ „ÁÈ
ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ , Â‡ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘‰ Ì‰È„È·˘ Â‡

ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â ÓÏ ˙ÂÎÊ‰ Ï˘ .‰Ê ÔÂ˜È˙ ÈÙÏ, ¯˙È‰ ÔÈ· È‡˘¯ ‰È‰È ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  " ˘Â¯„Ï
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙·È˘È ÌÂÈ˜ , ˜Â„·Ï ÔÎÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙·È˘È Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ‡˘Â  ÏÂÏÎÏ ˘˜·Ï

‰¯·Á‰ ÈÎÓÒÓ ˙‡ ,‰ÈÒÎ Â ‰ÈÓÂ˘È¯." 
  

 במניות בנק יהב) בעקיפי (החזקות המדינה 
שמוחזקות ] בנק יהב [מכירת מניות"בפרק בנושא , בי  היתר, נאמר) 861' עמ (200529בדוח משנת 

 ממניות החברה למפעלי 50%  היו בידי המדינה כ2001בשנת "כי , "בעקיפי  על ידי המדינה
מאחר שהחברה .  בידי עובדי המדינה באופ  אישי והסתדרות עובדי המדינה והיתר , כלכלה

 ממניות בכרבע, בעקיפי , מחזיקה המדינה,  ממניות בנק יהב50% למפעלי כלכלה מחזיקה כאמור ב
¯˘ÈÎÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰Â ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ ÈÁ·· ˙˜ÒÂÚ ˙Â¯·Á‰ ˙Â¯˙ "בסיכו  הפרק נאמר כי ". הבנק

 ˙ ˘Ó ˜ ·· ˙ÂÙÈ˜Ú‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‰1996ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ  , ˙ ˘·Â2000 ‰ËÈÏÁ‰ ]˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ [
‰ÏÎÏÎ ÈÏÚÙÓÏ ‰¯·Á‰ „ÓÚÓ È·‚Ï ‰È˙Â˜È„· ÌÂÈÒÏ „Ú ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï]30[ . „¯˘Ó

‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ , ÔÈ‡Â ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î È ÙÏ ÂÏÁ‰ ‰Ï‡ ˙Â˜È„·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
ÔÓÂÈÒ „ÚÂÓ È·‚Ï ‰Î¯Ú‰ ,‰¯ÈÎÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ ‰ÓÎ ˘È˘ ¯Á‡ÓÂ , Í˘Ó‰ ˙‡ ‰ ˙˙ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰¯·Á‰ „ÓÚÓ Ï˘ ‰˜È„·‰ ÌÂÈÒ· ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË , ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˘·‚˙ ‡Ï‡
˜ÈÊÁ˙ ‰ È„Ó‰˘ ıÂÁ  Ì‡ ˙È Â¯˜Ú ‰ËÏÁ‰ ,Â˜ ·· ÔÈÙÈ˜Ú· ÂÏ) "ההדגשה במקור.( 

 פנה משרד מבקר המדינה לרשות כמה פעמי  וביקש כי תודיע לו אילו 2007במאי ובאוגוסט 
פעולות ביצעה ובכוונתה לבצע במסגרת בדיקתה א  כדאי למדינה להמשי+ ולהחזיק במניות הבנק 

הדבר .  מחזיקה בעקיפי ובמסגרת בחינת האפשרויות והחלופות למכירת מניות בנק יהב שהמדינה
משו  שבעקבות תוצאותיו של המכרז למת  שירותי  בנקאיי  לעובדי המדינה , בי  היתר, נדרש

 כבר לא היה לו הסכ  ע  המדינה למת  שירותי 2008ומינואר , השתנה כאמור מעמדו של בנק יהב
 . הוא כשל כל בנק אחר, מבחינת המדינה, בנקאות לעובדי מדינה ומעמדו

 2007בספטמבר ) בפועל(+ לבקשות האמורות של משרד מבקר המדינה כתב מנהל הרשות בהמש
י "קטנה ההצדקה לאחזקת מניות בבנק יהב ע, לאור תוצאות המכרז"ל משרד האוצר כי "למנכ

__________________ 
 .2008 ח"התשס, )24תיקו  (חוק החברות הממשלתיות   28

 . לעיל19הערה   29
לש  הכרעה בשאלה א  , מדובר בבדיקה של מצבת המניות בחברה ושל שיעור מניותיה שבידי המדינה  30

 .1294 1293' י  זה ראו להל  עמבעני. החברה מעורבת או ממשלתית
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החברה ובעקיפי  על ידי המדינה וההסתדרות לעובדי המדינה וגדלה האפשרות לביצוע מכירת 
כתבה האמור לקיי  משא ומת  ע  הגורמי  הרלוונטיי  ופירטה כמה הרשות המליצה במ". המניות

  .חלופות למכירת מניות הבנק שהמדינה מחזיקה בעקיפי 
, מנהל הרשות: בי  היתר, ל משרד האוצר ובו השתתפו" התקיי  דיו  בלשכת מנכ2007בדצמבר 

למכור את מניות בדיו  הוצבה מטרה . ת"היועצת המשפטית של משרד האוצר ונציג אג, ל"החשכ
, הבנק שהמדינה מחזיקה בעקיפי  ולהקי  צוות באחריות הרשות ובו ישתתפו נציגי  מהרשות

ל משרד "מלשכת היועצת המשפטית של משרד האוצר ומלשכת מנכ, ת"מאג, ל"מאג  החשכ
הצוות . ימלי# על דר+ הפעולה למכירת אחזקות המדינה המשורשרות בבנק יהב"צוות זה . האוצר
  ]".חברה[ג  את מבנה האחזקות ביבח  

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˜ÈÊÁÓ ‰ È„Ó‰˘ ˜ ·‰ ˙ÂÈ Ó ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ˙Â¯˘Ù‡‰˘ ¯Á‡Ó

 ‰¯·Á‰ „ÓÚÓ ˙˜È„·Â ÔÈÙÈ˜Ú·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò· ÌÈÏÏÎ 
 ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê)Î-12‰Ó‡˙‰· ÌÈ ˘ Ú˘˙ÎÂ ÌÈ ˘ ( ,ÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯˙È ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ

È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â  Ï˘ ÌÓÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ,
‰ È„ÓÏ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ ‡È·È˘ ÔÙÂ‡· ,‰¯·Á‰ ˙Â‰Ó ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ , ‰È˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜

‰È‡ÏÓ‚ Ï˘Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯ ˙ÁË·‰Â . 
  

 הבדיקות בעניי  מעמד החברה
ברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות חברה ממשלתית היא כאמור ח, על פי החוק

או בידי המדינה ע  חברה , או הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינה
חברה מעורבת היא חברה שמחצית או פחות מכוח ההצבעה ; ממשלתית או חברת בת ממשלתית

. פר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינהבאספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממס
 . לחוק58כפי שנקבע בסעי  , על חברה מעורבת חל כאמור חוק החברות הממשלתיות באופ  חלקי

ולפיה המדינה והסתדרות עובדי , בתקנו  החברה נקבעה כאמור שיטה שוויונית למינוי דירקטורי 
 . רהשישה חברי  לדירקטוריו  החב, כל אחת, המדינה רשאיות למנות

למדינה : כוח ההצבעה באספה הכללית של החברה נחלק על פי תקנו  החברה כמפורט להל 
 מניות יסוד שהחברה הנפיקה לכל אחת מה  12 מכוח היות  בעלי  של  ולהסתדרות עובדי המדינה 

 מכוח היות   למדינה ולעובדי המדינה ;  מזכויות ההצבעה באספה הכללית כל אחת26% יש  
 יש  )  מניות הפדיו  להל  (ניות בכורה רגילות הניתנות לפדיו  שהחברה הנפיקה לה  בעלי  של מ

 . זכויות ההצבעה באספה הכללית48%יחדיו את יתרת 
זכאות  של עובדי המדינה ליהנות משירותי הרווחה של החברה הייתה , על פי תקנו  החברה

ייסה החברה עד תחילת שנות השבעי  בדר+ זו ג. מותנית בהנפקת מניות הפדיו  למדינה ולעובדיה
נית  , על פי התקנו .  הו  מהמדינה ומעובדי המדינה ומימנה את פעילותה31של המאה העשרי 

__________________ 
, החברה חדלה להנפיק מניות למדינה ולעובדי המדינה בעקבות כניסתו לתוק' של חוק ניירות ער&  31

 .ולפיו נדרש תשקי' לש  הנפקת מניות לציבור, 1968 ח"התשכ
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והעברה של מניות אלה אפשרית רק מעובד , להקצות את מניות הפדיו  רק למדינה או לעובדיה

 להיות מונפקות בכמה ערכי  מניות הפדיו  יכולות, על פי התקנו . מדינה לעובד מדינה או למדינה
אול  השוני בערכי  אי  בו כדי להשפיע על הזכויות שמקנות מניות , )י" ל20 י ו" ל15, י" ל5של (

 כל מניה מקנה לבעליה זכות הצבעה אחת באספה הכללית וזכות לפדות אותה בהתקיי   הפדיו  
 . אחד המקרי  הקבועי  בתקנו  החברה

בעקבות פנייה יזומה ) ללא הצמדה(ק ממניות הפדיו  בערכ  הנקוב ברבות השני  פדתה החברה חל
מתחילת שנות השמוני  של המאה העשרי  הפסיקה החברה לפדות את מניות . של הזכאי  לכ+

 . הפדיו  בשל שחיקת ערכ  הכספי
העיר מבקר המדינה לחברה בי  היתר על שהיא מאפשרת לעובדי ) 81' עמ (199432בדוח משנת 
וכי לדעתו יש לפדות  , ות את מניות הפדיו  המוחזקות על יד  רק בערכ  הנומינליהמדינה לפד

הנושא א  עלה לדיו  בוועדה לענייני ביקורת המדינה ; בער+ המשק  את סכו  ההשקעה בשעתה
לאחר ביקורת זו החלה החברה להיער+ בשלהי שנות התשעי  של המאה העשרי  . של הכנסת

באמצעות הלי+ , י המדינה בערכיה  הנומינליי  בתוספת הפרשי הצמדהלפדיו  מניות הפדיו  מעובד
 .33) פקודת החברות להל   (1983 ג"התשמ, ]נוסח חדש[של הפחתת הו  לפי פקודת החברות 

ולאחריה התעוררו ) 1998בשנת (הביקורת העלתה כי במהל+ ההיערכות לפדיו  מניות הפדיו  
א  מספר מניות הפדיו  המוחזק בידי ,   ברשות ג2000תחילה בחברה עצמה ומשנת , השאלות

וא  בשל כ+ יש למדינה יותר , המדינה גדול יותר ממספר מניות הפדיו  המוחזק בידי עובדי המדינה
דבר אשר על פי החוק משנה את מעמד , ממחצית מכוח ההצבעה באספה הכללית של החברה

הפדיו  שרכשה המדינה במש+ לפי עמדת הרשות ייתכ  שמניות . החברה ממעורבת לממשלתית
ובשל , השני  הגדילו את חלקה בזכויות ההצבעה באספה הכללית של החברה לכדי יותר ממחצית
לעומת . כ+ אפשר שמעמדה של החברה השתנה במש+ השני  מחברה מעורבת לחברה ממשלתית

 ולכ  היא ,זאת החברה טוענת כי אי  בידי המדינה יותר ממחצית מזכויות ההצבעה באספה הכללית
יצוי  כי נוס  על המחלוקת העובדתית שעיקרה מספר מניות . חברה מעורבת על כל המשתמע מכ+

חלוקות החברה והרשות ג  בסוגיה משפטית שיש בה כדי , הפדיו  הנמצא בבעלות המדינה
מדובר במחלוקת על תקפותו של שינוי שנעשה לכאורה בתקנו  ; להשפיע על מעמד החברה

בידי עובד מדינה לשעבר או בידי יורשיו החוקיי  [בכל מקרה של פדיו  מניה "ולפיו , החברה
 ".יפדו ג  מניות בשיעור זהה המוחזקות בידי המדינה, ]המחזיקי  במניית הפדיו  כדי 

 ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ‰Ê) ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙÏ2000 ( ÚÂˆÈ·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜ÊÁÓ‰ Ú„ÈÓ ˙Â˘¯‰ È„È· ‡ˆÓ 
˘Â ‰¯·Á· ˙ÂÈ Ó‰ ˙·ˆÓ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰˜È„· ‰· ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï) ÔÏ‰Ï-‰˜È„·‰ ( ,

˙È˙Ï˘ÓÓ Â‡ ˙·¯ÂÚÓ ‰¯·Á‰ Ì‡ ‰Ï‡˘· ‰Ú¯Î‰ Ì˘Ï .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , È‡ÓÓ ÁÂ„· ¯·Î˘ Û‡Â
200534) ÓÚ '861-862 ( ¯˙È ÂÎ˘Ó˙‰ ‡˘Â · ˙Â˘¯‰ ˙Â˜È„· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰

‰„ÈÓ‰ ÏÚ ,Ì„˜‰· ÔÓÈÏ˘‰Ï Í¯Âˆ ˘È ÈÎÂ ,ˆ„· ÈÎ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ¯·Ó2008 Ì¯Ë 
‰È˙Â˜È„· ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÈÈÒ ,‰¯·Á‰ „ÓÚÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ‰ÚÈ¯Î‰ Ì¯Ë ÍÎÈÙÏÂ . 

Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯" Ï)˙Â˜È„·· ·¯ÂÚÓ ‰È‰˘ ( ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘ÈÁ · ÂÏÚÙ ‡Ï
‰˜È„·‰ ; ÌÈÎÓÒÓÂ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÈÚ‚Ó ÂÏ‰È  Ì‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ì Ó‡

‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï Ì˙ ÚËÏ ÌÈ˘¯„ ‰ , Â˘Ú Ì‰ ÌÏÂ‡ÌÈÈ˙ÏˆÚ· ˙‡Ê , ˘Ó˙˘‰Ï ‡Ï·
‰˜È„·‰ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡· .‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : 

__________________ 
 . לעיל20הערה   32
ובכ& מופחת , פיקההלי& הפחתת הו  הוא הלי& שבמסגרתו שבה ורוכשת חברה חלק מהמניות שהנ  33

 . ההו  הנפרע שלה
 . לעיל19הערה   34
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1.  ˙ ˘·2004Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â˘¯‰ ÂÚÈ„Â‰ " Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÂÒÓ˙ ‡Ï Ì‡ ÈÎ ‰¯·ÁÏ Ï
‰„‚  ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ ÂË˜ È Ì‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ ÓÓ Â˘¯„˘ .

Èˆ‰ ÈÎ ‰ ÚË ‰¯·Á‰ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ·ÈÂÁÓ‰Â ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ì‰Ï ‰‚ . Û‚‡Â ˙Â˘¯‰
Î˘Á‰"ÂÊ ‰ ÚË ÂÏ·È˜ ‡Ï Ï , ÌÂ˘ ‰¯·Á‰ „‚  ÂË˜  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙‡Ê ÏÎ·Â

ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ„Úˆ . 
2.  ˙ ˘·2005 ˙Â˘¯‰ ‰ËÈÏÁ‰ "Ï ˙Â ÓÏ]‰¯·Á [Ï Ì‡˙‰· ˜„Â· ˙Â ˜˙] ˙Â¯·Á‰

 ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰)„È· ˜„Â· ˙ÎÓÒ‰ ¯·„· ÌÈÏÏÎ˙Â˘¯‰ È( ,Ò˘˙‰"‰-2005] ...[˘[ÔÁ·È , ÔÈ·
¯˙È‰ ,‰Ï‡˘‰ ˙˜È„·Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Ó ÍÂ˙ ‰¯·Á· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈ Ó ˙˜ÊÁ‡ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ , Ì‡‰

 ÏÚÓ Â È‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â˜ÊÁ‡ ¯ÂÚÈ˘50% ‰¯·ÁÏ ˙·¯ÂÚÓ ‰¯·ÁÓ ‰¯·Á‰ ˙‡ ÍÙÂ‰‰ ÔÙÂ‡· 
˙È˙Ï˘ÓÓ ."ÂÊ ‰ËÏÁ‰ Ì‚ ‰ÚˆÂ· Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·. 

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰  , ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÈËÏÁ‰ È˙Ï·‰Â Í˘Ó˙Ó‰ ÌÏÂÙÈË ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡
Î˘Á‰ Û‚‡Â"‰¯·Á‰ ÔÈÈ ÚÏ ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ˘ ‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â · Ï . Ì‰ÈÏÚ

 ˙ÂÈ Ó ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ Ú· Ì‰È˙Â˜È„· ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ Ï
È˙Â‡ˆÂ˙Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰ È„Ó‰ ˙˜ÊÁ‰·˘ ‰¯·Á‰Ô‰. 

  
 נושאי  אחרי 

 הקר  לפדיו  מניות הפדיו  
 , י" ל5מניות פדיו  בערכי  נקובי  של , בי  היתר, הו  המניות המונפק של החברה כולל, כאמור

פרשי הצמדה למדד ה הנקוב בתוספת   בערכות אלה נפדותמני 2001החל בשנת . י" ל20 י ו" ל15
 . בפועלנהיוהמניה ועד יו  פדרכישת המחירי  לצרכ  מיו  

על פי החלטה של , ) הקר  להל  ( הקימה החברה קר  לפדיו  מניות הפדיו  1996בשנת 
על פי האמור בדוחות . הדירקטוריו  והחלטה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

הקר  משקפת את החבות של החברה בגי  מניות הפדיו  שנרכשו במש$ , הכספיי  של החברה
הקר  ;  ערכ  הנומינאלי הצמוד למדד המחירי  לצרכ  מיו  רכישת  ועד ליו  המאז לפי", השני 

 ".1997 והוצמדה למדד המחירי  בשנת 1996חושבה בשנת 
 ועל הוצאות החברה הכרוכות 2006 2001 בשני  35להל  נתוני  על מניות הפדיו  שפדתה החברה

 :על פי דוחותיה הכספיי , בפדיונ 
__________________ 

 על פי הדוחות הכספיי  של החברה לא נפדו בתקופה הנסקרת מניות פדיו  שערכ  הנקוב   35
 ).י" ל5(ח " ש0.0005
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ÔÂÈ„Ù ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÈ Ó‰ 

)˘ ÈÙÏ‡·"Á(  ÔÂÈ„Ù‰ ÌÂÎÒ
)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ‚ÂÒÓ ˙ÂÓÎ: 

0.002˘ "Ú Á. . ‚ÂÒÓ ˙ÂÓÎ: 
0.0015˘ "Ú Á. .  

540 371 2,574 3,302 2001 
83 65 476 572 2002 
72 108 790 906 2003 
106 38 258 336 2004 
109 64 512 560 2005 
109 44 332 354 2006  

בי  , צוי )  הדוח הפנימי להל   (2005הפדיו  שהכינה החברה בספטמבר בדוח על מצב פדיו  מניות 
 100 50לחודש נע בי  ] מצד עובדי המדינה וגמלאי  לפדיו  המניות[מספר הפניות "כי , היתר

 ס "ח לתעודת מניה ע" ש69שווי המניות נע בי  . שווי הפדיו  מוצמד למדד ללא ריבית. בקשות
. 1954י מתארי$ ינואר " ל15ס "ח לתעודת מניה ע" ש202 לבי  1973י מתארי$ פברואר " ל15

רוב העובדי  מחזיקי  בשתי (ח " ש200 נע סביב כ] לפודה המניות[ממוצע סכו  ההמחאות 
 )".מניות

, )השנה שבה חידשה החברה את פדיו  המניות (2001מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בשנת 
קבלת ייעו. משפטי וחשבונאי לש  קידו  תהלי$ הפדיו  , בי  היתר, הצריכה פעולת הפדיו 

, הטיפול בבקשות היה פשוט וקצר;  ואיל$ לא היה עוד צור$ בייעו. זה2002החל בשנת . והסדרתו
והיה כרו$ בעיקר בכמה שיחות טלפו  שעשתה עובדת של החברה לבירור נכונות כל בקשה 

 . מקרי  המתאימי ובמשלוח תשובה בדואר למבקש בצירו/ סכו  הפדיו  ב
שבמהלכה הוגשו לחברה , 2001מהנתוני  בטבלה ובדוח הפנימי עולה כי שלא כבשנת , נוס/ על כ$

 היה מספר הבקשות כמה מאות בשנה 2006 2002בשני  , כמה אלפי בקשות לפדיו  מניות פדיו 
 ות היה מהנתוני  בטבלה עולה כי הממוצע השנתי של סכו  הפדיו  בשני  האמור, מנגד. בלבד

ואילו ההוצאות הרשומות בדוחות הכספיי  כהוצאות שהוציאה החברה , ח לשנה" ש64,000 כ
 .ח לשנה" ש96,000 בשני  אלה לצור$ פדיו  המניות היו כ

 ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙Ó ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
)˙ÂÈÏÏÎÂ ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙¯‚ÒÓ· („Ù‰ ˙ÂÈ Ó ÔÂÈ„Ù ÔÈ‚· ‰„Â·ÚÏ ÈÒÁÈ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÂ„‚ ÔÂÈ

‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ ‰ÚÈ˜˘Ó˘ ,ÏÚÂÙ· ÂÓÏÂ˘˘ ÔÂÈ„Ù‰ ÈÓÂÎÒÓ ¯ÎÈ  ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÏÂ„‚ Û‡Â .
Ì„˜‰· ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ , Ô˜˙ÏÂ ÔÂÈ„Ù‰ ÔÈ‚· ÏÚÂÙ· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÎÒ ‰Ó ‡„ÂÂÏ

‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÍÎÏ Ì‡˙‰· . 
 כי עיקר ההוצאות שהוצגו בדוחות הכספיי  בתשובתה של החברה למשרד מבקר המדינה נאמר

בגי  פדיו  מניות ה  הוצאות עלות העסקתה של עובדת החברה אשר מועסקת בפועל במגוו  
 ואיל$ עלות העסקתה של 2007החברה ציינה בתשובתה כי משנת . תפקידי  ולא רק בפדיו  מניות

 . העובדת לא תיכלל עוד בהוצאות בגי  פדיו  המניות
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 ריו  החברהדירקטו
: כדלקמ ... לא יעלה על שלושה עשר] הדירקטוריו [מספר חברי "בתקנו  החברה נקבע כי  .1
 חברי 12.) ג(י הסתדרות עובדי המדינה  " ימונו ע6.) ב(י מדינת ישראל  " ימונו ע6.) א(
לפי חוק ". האמורי  לעיל רשאי  מזמ  לזמ  לצר/ אליה  חבר שלושה עשר] הדירקטוריו [

 .הסמכות למנות דירקטורי  מטע  המדינה בחברה נתונה בידי שר האוצר, ות הממשלתיותהחבר
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·ÂË˜Â‡·2007 , ‰˘ÓÈÓ Ì¯Ë

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÌÈ¯·Á ‰˘È˘ ˙Â ÓÏ ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ‰ È„Ó‰ , ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â ‰ÈÎ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÈÎÂ
‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ È ˘ ˜¯ .· ˙˘˘ ÏÎ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· Â ‰ÈÎ ÔÓÊ· Â

˙Â ÓÏ ˙È‡˘¯ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙Â¯„˙Ò‰˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ .È‡ Ï˘ ‰Ê ·ˆÓ- È‚Èˆ  ÏÎ ÈÂ ÈÓ
ÌÈ ˘ Ú·˘Ó ‰ÏÚÓÏ ¯·Î ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ Í˘Ó  ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰ È„Ó‰ . ˙Â¯„˙Ò‰Ï ÍÎ ˙Â·˜Ú·

˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÚÂ·˜ ·Â¯ ¯˙ÂÈ· ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ˘È ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÚÓ
ÍÎÓ , ‰ È„Ó‰˘ ˙·¯ÂÚÓ ‰¯·ÁÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÈÈÙÂ‡ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡Â ÔÈ˜˙ Â È‡ ·ˆÓ‰Â

‰Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÈ ÓÓ ˙ÈˆÁÓ· ‰˜ÈÊÁÓ . 
¯ÂÓ‡Î ,˘ È ÂÈÏÈÓ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‰¯·Á‰ ˙ÙÂ˜Ï ‰ÓÈ¯ÊÓ ‰ È„Ó‰"Á . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘˙Â ‰È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ˙ ‰¯·Á‰˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ
‰ È„Ó‰ÌÈÙÒÎ‰ Âˆ˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ˜¯  , ˙Â ÓÏÂ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÏÚ

˙Â ÓÏ È‡˘¯ ‡Â‰˘ ‰¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÒÎÓ ‡ÂÏÓ ˙‡ . ÌÚÙÓ ‡„ÂÂÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÌÚÙÏ ,Ú·˜˙ ‡È‰˘ ÔÓÊ È˜¯Ù· , ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÎ ÌÈ ‰ÎÓ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÈÎ

‰ È„Ó‰ , ÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÚÈ¯˙‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â‰ÒÎÓ‰ ÈÂÏÈÓ· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È. 
דירקטור נוס/ , או  מר רוני בר, מינה שר האוצר) 2007בדצמבר (לאחר מועד סיו  הביקורת 

הוגשו שני " נאמר כי 2008בתשובתו של שר האוצר למשרד מבקר המדינה מינואר . לדירקטוריו 
בימי  הקרובי  אני צפוי .. .דירקטורי  נוספי  לבחינת הוועדה לבדיקת מינויי  ברשות החברות

 ". אשר ישלי  את המכסה המירבית לאיוש, להגיש מועמדותו של דירקטור נוס/
] והוא יוכל[, ]הדירקטוריו [הנהלת עסקי החברה תהיה בידי "בתקנו  החברה נקבע כי  .2

ולעשות , להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולה אשר החברה רשאית להשתמש בה 
 ". פרט א  סמכות זו או כוח זה נתו  לחברה באסיפה הכללית] תקנו  זה[ על פי אות 

 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰Ó ˜ÏÁ ÂÁÎ  ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â·È˘ÈÓ ˙Â·¯· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ È„Ó‰ ‰˙ ÈÓ˘ .‰Ó‚Â„Ï , ¯‡Â È ÔÈ·2005 Ò¯ÓÏ 2007)  Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù27ÌÈ˘„ÂÁ  ( Ò Î˙‰

ÌÈÓÚÙ ‰ ÂÓ˘ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ .˘· ˜¯ ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ ÂÙ˙˙˘‰ ˙Â·È˘È Ô˙Â‡Ó ˘ÂÏ
„ÚÂÓ Â˙Â‡· Â ‰ÈÎ˘ ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ; ˙˘ÂÏ˘Ó ÌÈÈ ˘ ˜¯ ÂÁÎ  ˙Â·È˘È È˙˘·

‰˘ÂÏ˘‰ ÔÈ·Ó ˙Á‡ ˙È¯ÂË˜¯È„ ˜¯ ‰ÁÎ  ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘·Â ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰36 . 
ÔÈÈ Ú‰ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙‡ Ô˙È˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÈÎ ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ ‰Á ˙

 ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì‰ ÈÎ ‡„ÂÂ˙Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È ÏÎ· Û˙˙˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÏÏÎÎ
‡˘Â ·. 

__________________ 
רות ' הדירקטורית מטע  המדינה שנכחה בכל ישיבות דירקטוריו  החברה בפרק הזמ  הרלוונטי היא גב  36

 .אשכנזי
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ל פרש בסו/ "אחד הדירקטורי  מטע  המדינה בחברה אשר שימש בתפקיד בכיר באג/ החשכ .3

 . מתפקידו בשירות המדינה והחל לעבוד בסקטור הפרטי2007מאי 
יחדל לכה  מ  , וחדל מהיות עובד כאמור... דינהדירקטור שנתמנה בהיותו עובד המ"על פי החוק 

לאשר , לאחר התייעצות ע  הרשות, אול  רשאי  השרי , היו  שהרשות הודיעה על כ$ לחברה
בכתב המינוי של הדירקטור האמור לתפקידו בחברה נקבע כי תוק/ כתב המינוי ". מחדש מינויו

נה או ביו  יציאת$ לחופשה ללא תשלו  ביו  בו תפסיק את שירות$ בשרות המדי", בי  היתר, יפוג
 .כתב המינוי נמסר לדירקטור ולחברה". מעבודת$ בשירות המדינה הכול לפי המועד המוקד 
 ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007 - Â˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ 

 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘Ó-‰˘È¯Ù‰ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ¯ÂË˜¯È„‰ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  ;È ‡Ï ÍÎ ˙Â·˜Ú· ‰ÏÎ
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ ˘˜·Ï Â‡ Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÏÚ ‰¯·ÁÏÂ ÂÏ ÚÈ„Â‰Ï ˙Â˘¯‰ , ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰˘

˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ‰¯·Á‰ È ÈÈ ÚÏ È‡¯Á‡‰ ¯˘‰ ,‰Ê ÔÈÈ Ú·37. 
מיד ע  סיו  תפקידו בחשב הכללי ועזיבתו את שירות "ל הודיע למשרד מבקר המדינה כי "החשכ

דות סיו  תפקידו בשירות המדינה ובעקבות לית החברה או"פ למנכ"בע] הדירקטור[המדינה הודיע 
 ÌÚ" כי 2008ג  הדירקטור כתב למשרד מבקר המדינה בינואר ". כ$ על סיו  כהונתו כדירקטור

הבהרתי לה כי לא , יתרה מכ$. לית החברה על כ$"פ למנכ"הודעתי בע] משירות המדינה[פרישתי 
]... שירות המדינה[ פג ע  פרישתי מאוכל להמשי$ ולשמש כדירקטור בחברה ביודעי כי כתב המינוי

 ).ההדגשה במקור" (לא הייתי מודע לחובתי לדווח לרשות החברות על פרישתי ולכ  לא עשיתי זאת
בעקבות זאת הודיע . בעת הביקורת הביא משרד מבקר המדינה את העניי  לידיעת רשות החברות

 . כדירקטור בחברה על סיו  כהונתו 2007סג  מנהל הרשות לדירקטור בסו/ אוקטובר 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï Â‡ˆÓÂÈ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ

 ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â ÂÓ˘ ‰ È„Ó È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·
ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚· ‰ È„Ó‰. 

 כתב הרשות השיבה למשרד מבקר המדינה כי לדעתה מספיקה ההערה בכתב המינוי על תפוגת
ע  זאת הודיעה הרשות כי היא תפנה לנציבות שירות . וכי המקרה המפורט לעיל הוא חריג, המינוי

או יציאה , אפשרות מסירת הודעה לרשות על סיו  שירות כעובד מדינה"המדינה על מנת לבחו  
 ".למי שמונה כדירקטור מטע  המדינה, לחופשה ללא תשלו 

  
 הביקורת הפנימית בחברה

יש למנות מבקר , ) חוק הביקורת הפנימית להל   (1992 ב"התשנ, ק הביקורת הפנימיתחו על פי
תכליתו ומטרתו של החוק ה  להעלות . ובכלל זה ג  בחברה, כהגדרתו בחוק זה, פני  בגו/ ציבורי

מסיק ,  האוס/ נתוני באמצעות גו/ ביקורת פנימית, את רמת השירות הציבורי ולשפר את תפקודו
 העומדי  בראש ה על מנת שיוכלו אלהדבר נדרש ; בעניינוהמלצותר לגו/ הציבורי ומוסמסקנות 

תפקוד  ואת ע ביד  לשפר את יאשר יסי, מקצועי ומהימ , הגו/ הציבורי לקבל מידע אובייקטיבי

__________________ 
י  כי בפרק הזמ  האמור לא השתת' הדירקטור בישיבות הדירקטוריו  ובישיבות הוועדות שהיה חבר יצו  37

 .בה 
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ביקורת רלוונטית על אירועי  מרכזיי  וחשובי  הנעשית בסמו$ להתרחשות  . תפקוד הגו/ עצמו
יש בה ג  כדי לסייע למנהלי הגו/ לשאת באחריות המוטלת ; ונית לפעילותומקדמת את הגו/ וחי

 . ובכ$ היא מוסיפה ער$ מוס/ חשוב לגו/, עליה  ולשפר את תפקוד  ותפקוד הגו/
א  הפעולות של  ) 1(    בי  היתר , המבקר הפנימי יבדוקבחוק הביקורת הפנימית נקבע כי  .1

,  נושאי משרה וממלאי תפקידי  באותו גו/ תקינותהגו/ הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל
וא  ה   ,סכו  והיעילותיעל טוהר המידות ועל הח, על הניהול התקי , מבחינת השמירה על החוק

 ;  א  מקוימות ההוראות המחייבות את הגו/ הציבורי )2 (  ;מועילות להשגת היעדי  שנקבעו לה 
וכ  , ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו,  הציבוריאת ניהול הנכסי  וההתחייבויות של הגו/ ) 3(

תקבלו ה א  ההחלטות בגו/ הציבורי  )4(   ;והחזקת הכספי  והשקעת , את דרכי שמירת הרכוש
 . על פי נהלי  תקיני 

לצור$ ביצוע ביקורת )  מבקר הפני  להל  ( נחת  הסכ  בי  החברה ובי  רואה חשבו  2001ביוני 
את כשירותה , בתחומי  שייקבעו, כי מבקר הפני  יבדוק, בי  היתר, עבהסכ  נקב. פני  בחברה

,  טוהר המידות והחיסכו, ותקינותה של פעילות החברה ונושאי המשרה בה מבחינת הניהול התקי 
עוד נקבע כי מבקר הפני  יבצע את הביקורת על פי תקני  . ואת יעילות החברה לעניי  השגת יעדיה

 . מקצועיי  מקובלי 
, בהסכ  ע  מבקר הפני  נקבע כי התמורה עבור שעת עבודה תהיה בהתא  לתערי/ הרשות )א(

וכי המבקר לא יחרוג ,  שעות בחודש20כי היק/ שעות העבודה של מבקר הפני  ועובדיו יהיה 
בהסכ  . ל החברה"של מנכ, מראש ובכתב, ממכסת השעות שהוסכ  עליה ללא הסכמה מפורשת

כר בגי  חריגה ממכסת השעות שלא קיבלה אישור מראש של הודגש כי המבקר לא יקבל ש
 .הדירקטוריו 

מהאמור עולה כי מכסת השעות החודשית שאישרה החברה לביצוע עבודת מבקר הפני  היא 
 ). 15% היק/ משרה של כ(מצומצמת ביותר 

  למשרד מבקר המדינה כי הגדלת מספר שעות העבודה סביר אמנ 2008מבקר הפני  השיב בינואר 
אול  לדעתו המקצועית הוא הצליח למצות את המיטב ממספר , שהיה בה להוסי/ לתכנית הביקורת

בתקופת פעילותו בדק "החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי . השעות שהוקצו לו
 ".המבקר הפנימי ביקורת יסודית ומעמיקה את מרבית הנושאי  המרכזיי  בה  פועלת החברה

ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰Â ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ , ÏÚ
 ‰¯·Á· ˙ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï ‰·ˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÒÎÓ ‡˘Â · ÔÂ„Ï ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ

‰Ù˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‡Ó˘Â ‰· È„ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ . 
לפחות , ר הדירקטוריו "בהסכ  ע  מבקר הפני  נקבע כי בסיו  הביקורת יגיש המבקר ליו )ב(

 .דוח בכתב על הביקורת שביצע, פע  בחצי שנה
ארבעה דוחות ) ראו להל ( הגיש מבקר הפני  לוועדת הביקורת של החברה 2007 2004בשני  
דוח ביקורת , )בקוב. אחד (2005 2004דוח ביקורת לשני  , 2003דוח ביקורת לשנת : כדלהל 
 .2007 ודוח ביקורת לשנת 2006לשנת 

די  , א/ לא פע  בחצי שנה, ר הדירקטוריו "קר הפני  לא מסר ליומהאמור לעיל עולה כי מב
לא נמצאו מסמכי  שאפשר ללמוד מה  שוועדת הביקורת או . וחשבו  על הביקורת שעשה

 .קיו  התחייבותו האמורה ודרשו ממנה לקיימה הדירקטוריו  התריעו לפני המבקר על אי
, ]בהסכמתי[התא  לדרישת החברה וב"מבקר הפני  כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי 

 במספר נושאי  מרכזיי  בעלי ON LINEלבצע ביקורת ]... עליי[הוטל , בתכולת השעות המוסכמת
או /הדוחות השנתיי  ו... משמעות כספית וכלכלית אשר היתה חל/ דבקות באותיות ההסכ 
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ת היתה לדעת ר במסגרת שמיעת דיווח הועדו"התקופתיי  לצד העדכוני  לדירקטוריו  וליו

החברה הודיעה למשרד מבקר ". הדירקטוריו  מיצוי נאות של הביקורת במסגרת הקצבת הזמ  לה
כי חל/ עריכת ביקורות כלליות במתכונת חצי , ע  מבקר הפני ... סיכמה"המדינה בתשובתה כי 

 ".נכו  יהיה כי תבוצע על ידיו ביקורת מלווה רציפה, שנתית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙ ÂÎ˙Ó˘ ‰¯·Á‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ¯Á

ÂÓÚ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎÓ ÌÈ Â˘ ÂÈ‰È ‰ÈÈÙÂ‡Â ,Ì‡˙‰· ÌÎÒ‰‰ ˙‡ Ô˜˙˙˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰. 
חברה פרטית נקבע כי דירקטוריו  של , ) חוק החברות להל   (1999 ט"התשנ, בחוק החברות .2

 ועדת הביקורתשל  התפקידכי עוד נקבע בחוק החברות . רשאי למנות מבי  חבריו ועדת ביקורת
בי  השאר תו$ התייעצות ע  המבקר , על ליקויי  בניהול העסקי של החברהלעמוד , בי  היתר, הוא

בהתא  לכ$ . ולהציע לדירקטוריו  דרכי  לתיקונ , הפנימי של החברה או ע  רואה החשבו  המבקר
 ).ביקורת ועדת ה להל  (מינה דירקטוריו  החברה ועדת ביקורת מבי  חבריו 

בפועל משתתפי  בוועדה זו ; בתזכיר ובתקנו  החברה לא נקבע מספר חברי ועדת הביקורת )א(
 .שני דירקטורי  מטע  הסתדרות עובדי המדינה

  ועדת ביקורת בדירקטוריו  של חברה ממשלתיתמספר חבריהחברות הממשלתיות נקבע כי וק בח
אול  נוכח . כדוגמת החברה, עורבתהוראה זו לא חלה על חברה מ;  משלושהיהיה קט לא 

ובייחוד נוכח , ונוכח היותה נתמכת מתקציב המדינה, מטרותיה הציבוריות של החברה ומהותה
ראוי , הליקויי  שהועלו בדוח זה וחשיבות פעילותה של הוועדה לעניי  ייעול תפקודה של החברה

הגדיל את מספר חברי ועדת לדעת משרד מבקר המדינה כי דירקטוריו  החברה יבח  א  יש צור$ ל
הביקורת בחברה לשלושה וישקול א  יש מקו  כי בוועדה חשובה זו ישתתפו נציגי  של שני בעלי 

 ). כש  שנקבע כאמור לגבי הרכב ההנהלה המצומצמת(המניות בחברה 
)·(  ÌÈ ˘·2004-2006„·Ï· ÌÈ ÂÈ„ È ˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜  : Ò¯Ó·2004 ¯·Óˆ„·Â 

2005 .„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ˙Â˜ÂÁ¯ ‰Î ÌÈ˙ÚÏ ˙Ò Î˙Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ
ÈÂ‡¯Î ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÚÈˆ‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â , Â‡ˆÓ  Ì‡

‰Ï‡Î . Ï˘ ‰˙„Â·Ú È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÌÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ,‰˙ÂÒ Î˙‰ ˙Â¯È„˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â.  

)‚(  Ò¯Ó· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙˜È„·2004 ¯·Óˆ„·Â 2005 ‰˙ÏÚ‰ 
 ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ Ì‰È˙ÂÏ‡˘Â Ì‰È˙Â„ÓÚ ÂÈ‰ ‰Ó „ÓÏÏ È„Î Ì‰· ÔÈ‡Â ÌÈÈÏÏÎ Ì‰ ÈÎ

ÂÈ˙Â·Â˘˙ ÔÈÈ Ú·Â ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÔÈÈ Ú· .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÁÒÂ 
 ‰ ˙˘Ó Â È‡Â ÚÂ·˜ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰)ˆÂ‰Ï˙ÂËÚÂÓ ÌÈÏÈÓ ‡È( , ÈÎ Ì‰· ·˙Î  ÏÏÎ Í¯„·Â" ‡Ï

ÌÈ˙Â‡  Ì È‰ ‰¯˜·‰ ÈÏ‰Â  ÈÎÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ." 
 ˙ÈÊÎ¯Ó ‰ÈÏÂÁÎ ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï
 ¯˜·Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÂÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ‰¯˜··

ÌÈ Ù‰ ,ˆÓÓ ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Ô˙ÓÂ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ‰
ÂÏÚÂ‰˘ . 

תדווח לדירקטוריו  באורח שוט/ על החלטותיה או הביקורת ועדת  נקבע כי חוק החברותב )ד(
 . המלצותיה
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 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2004-2006 ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰¯ÒÓ ‡Ï 
ÏÁ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÎ ‰¯·Á‰‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÂÏ ‰¯ÒÓ ‡Ï Û‡Â ‰È˙ÂË . ˘¯„ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ì‚

‰¯·Á· ÌÈ Ù‰ ˙¯Â˜È· ÔÈÈ Ú· Â‰˘ÏÎ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ¯ÂÓ‡Î ÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰Ó. 
רשמה בפניה את הערות הביקורת בעניי  "בתשובת החברה למשרד מבקר המדינה נאמר כי היא 

 ".ודתה של ועדה זומספר ישיבות ועדת הביקורת ועל הצור$ בקביעת סדרי עב
3.  Ú‚Â ‰ Ï‰Â Â ‰¯·Á· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â ‰ Ï‰Â  ‡ˆÓ  ‡Ï ‰¯·Á·

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡ Ï˘·
‰¯·Á‰ , ˜ÂÁÂ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ ˙Â Â¯˜ÚÏ ÌÓÈ‡˙˙Â ‰Ï‡Î ÌÈÏ‰  ˘·‚˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â¯·Á‰ .  

✩  
‰ ˙„ÚÂ‰¯·Á· ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÙÂ‚‰ „Á‡ ‡È‰ ˙¯Â˜È· , ÚÈÈÒÏ ‰„È· ˘È˘ ¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ·

Ô¯ÂÙÈ˘ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ï˘ Ô˙Â È˜˙ ˙ÁË·‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÂÎ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
 ¯˜·Ó ‰ÏÚÓ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙ÂˆÏÓ‰ Ô˙ÓÂ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó

ÌÈ Ù‰ .ÏÈÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÓÈÂ‡¯Î ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ . ÏÚ
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‡˘Â · ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ , ‰·Î¯‰ ÔÈÈ Ú· ¯‡˘‰ ÔÈ·Â

‰˙ÂÏÈÚÙÂ , ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈÁ˜Ï‰Â ˙Â ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰ÏÂ
‰Ê ÁÂ„·. 

  
 סמכויות הניהול בחברה

וכי סמכויותיה לא , ההנהלה המצומצמתבתקנו  החברה נקבע כי הדירקטוריו  יגדיר את סמכויות 
 הסמי$ דירקטוריו  החברה את ההנהלה המצומצמת בי  1975באוקטובר . יחרגו מסמכויותיו שלו

ולפי חוק החברות ג  היא , לית"לחברה יש מנכ, כאמור. היתר לנהל את כל עסקי החברה השוטפי 
 הדירקטוריו  ובכפו/ אחראית לניהול השוט/ של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע

 . להנחיותיו
 ÔÈ·Â ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ‰¯‰·Â‰Â ‰¯„‚Â‰ ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Î Ó"‰¯·Á‰ ˙ÈÏ . Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ ¯Â¯· ‰È‰È ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ , ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯Â‰Â ËÈÏÁ‰˘ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓÂ

Ú˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ‰¯·Á‰ ‰˙˘-Î Ó ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙÏ ÂÚˆÂ· ÂÏÏ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ì‡‰ " Â‡ ‰¯·Á‰ ˙ÈÏ
˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙÏ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ Ì„˜‰· Ï‰Â · ¯È„Ò‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ
Î Ó Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Â"‰¯·Á‰ ˙ÈÏ ,˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ÔÈ·Â ‰ È· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ˙Â·¯Ï ,

Î Ó‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ"ÚÙÓ ˙ÈÏ‰È„È˜Ù˙ ÏÎ ˙‡ ˙‡ÏÓÓÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÎ ˙‡ ‰ÏÈ. 
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 לית החברה "העסקת מנכ

בישיבת ההנהלה המצומצמת שהתקיימה . ל החברה דאז מתפקידו" פרש מנכ2000בינואר  .1
, ל קבוע לחברה"עד שימונה מנכ, ל באופ  זמני"באותו חודש הוחלט להעניק את סמכויות המנכ

. ובכלל זה להעניק לה זכויות חתימה בחברה, )ביקורתלית במועד ה"המנכ(למזכירת החברה דאז 
במסגרת תנאי העסקתה כמזכירת החברה הוחלט באותה ישיבה כי היוע. המשפטי של החברה יכי  

 . בהתא  לחוזי  הנהוגי  בשירות המדינה ובשינויי  המתחייבי , הסכ  העסקה בינה ובי  החברה
ה דאז הסכ  עבודה אישי באשר לתפקיד מזכירת  נחת  בי  החברה ובי  מזכירת החבר2000ביולי 
אול  לא צוי  בו דבר בנוגע לתפקיד ולסמכויות שהוענקו לה כאמור בפועל כממלאת מקו  , החברה

ל "בהסכ  העבודה נקבע כי מזכירת החברה תהיה כפופה למנכ). ל"מ מנכ" מ להל  (ל החברה "מנכ
מ "המועד שבו מונתה כאמור למ (2000ר מינוא) רטרואקטיבית(וכי תקופת ההסכ  היא , החברה
 . וכי בכל שנה יואר$ תוקפו של ההסכ  באופ  אוטומטי בשנה נוספת, 2001ועד ינואר ) ל"המנכ
È‡- ÈÏÂÈ· ‰¯·Á‰ ‰Ó˙Á ÚÂ„Ó ‰¯·Á‰ ÈÎÓÒÓÓ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡2000 ÌÚ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ 

 ¯‡Â È· ¯·Î˘ Û‡ „·Ï· ‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓ2000ÂˆÓ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ‰ËÈÏÁ‰  ˙ÓˆÓ
Ó „È˜Ù˙Ï ‰˙Â ÓÏ ¯ÂÓ‡Î"Î Ó Ó"‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓÎ ‰„È˜Ù˙ „ˆÏ Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó

Ó „È˜Ù˙· ‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓ Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰"Î Ó Ó" Ï 
)Î-11ÌÈ˘„ÂÁ  (‰Ê ÛÒÂ  „È˜Ù˙ Ô‚ÚÓ‰ ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ‰ÓÚ ‰Ó˙Á ‡Ï. 

 הוחלט למנות את מזכירת החברה דאז 2000מבר בישיבת דירקטוריו  החברה שהתקיימה בנוב .2
 .לית החברה"לתפקיד מנכ

 ÌÚÙ‰ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú  , ¯·ÂË˜Â‡·2007 ,
Î Ó ˙‡ ˙Â ÓÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘Î" ‰„È˜Ù˙Ï ‰¯·Á‰ ˙ÈÏ- ‰Ó˙Á ‡Ï 

‰ÓÚ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ,ÓÓ ‰„È˜Ù˙ ÈÂ È˘Â"Î Ó Ó"Î Ó „È˜Ù˙Ï Ï" ‡Ï ‰¯·Á‰ ˙ÈÏ
ÌÎÒ‰· Ô‚ÂÚ. 

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ì˘Ï , ÈÏÚ· Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ÌÎÒ‰· Ô‚ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È
‰ È„Ó‰ È„È· ÌÈÎÓ˙ Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ Ì˙Â‰Ó· Ì‰˘ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ,

‰¯·Á‰ ˙Ó‚Â„Î ,‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÔÎÂ . 
שובת החברה למשרד מבקר המדינה נאמר כי היא רשמה לפניה את הערות הביקורת בעניי  בת

למרות היעדר הסכ  בכתב "החברה ביקשה להדגיש כי . לית החברה"היעדר הסכ  בכתב ע  מנכ
הרי שלא היה בכ$ כדי ליצור וא/ לא חשש ממת  זכויות עודפות כלשה  ... לית החברה"ע  מנכ

לית החברה הינ  "וכי תנאי העסקתה ושכרה של מנכ,  לחברה עצמהאו/לית החברה ו"למנכ
 ".בהתאמה מלאה ומוחלטת לכללי מנהל תקי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ·˙Î· ¯È„Ò‰Ï ÈÂ‡¯" ˙‡Â ˙ÈÏ
ÂÈ‡ ˙ .Ó ˙˜ÒÚ‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ"Î Ó Ó"Î ÓÂ Ï" Ï

Ú‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ‰¯·Á·ÍÂ¯‡ ‰Î ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· ÌÈ‡˙Ó ‰˜Ò ; ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ
Î Ó ÌÚ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ" ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙ÈÏ

)ÌÈÏ‰ · ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰ ˙Â·¯Ï ( ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰¯·Á· Â˜ÒÚÂÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ
ÌÓÚ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ Ì˙Á ˘ ‡Ï· ÌÈˆÚÂÈÂ . 



 1303 מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע

 העסקת יוע  תרבות ופנאי 
 2004  קידו  פעולות החברה בתחו  התרבות והפנאי החליט דירקטוריו  החברה בדצמבר לש

.  חודשי 4למש$ ) " היוע. לתרבות ופנאי או היוע. להל  (לשכור את שירותיו של יוע. מיוחד 
 החלה 2005בינואר ". ההנהלה המצומצמת תארי$ את תקופת ההתקשרות ע  היוע., בהתא  לצור$

 .  היוע. לתרבות ופנאיהחברה להעסיק את
1.  Ì„Â˜ ‰˙ Ù ‰¯·Á‰ Ì‡Â ıÚÂÈ‰ ¯Á·  „ˆÈÎ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ‰¯·Á·

˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï „È˜Ù˙Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÔÎÏ , ·¯Ó ˙‡ ‰Ï ˜È ÚÈ ¯˘‡ ¯·„
¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡Â ˙Â Â¯˙È‰ ,‰˘ÚÈÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ . 

אשר הופנה אל היוע. , "הסכ  למת  שירותי ייעו."שכותרתו )  תארי$שאינו נושא(במכתב  .2
: צוי  כי תנאי העסקתו של היוע. יהיו כדלהל , ר ועדת הכספי "לית החברה ויו"ונחת  על ידי מנכ

היוע. יעניק לחברה שירותי ייעו. באשר לפרויקט שיזמה ; 31.12.07 1.6.06תקופת ההסכ  תהיה 
תמורת שירותי הייעו. תשל  לו החברה ; מערכת רווחה לעמיתי החברהארגו  והפעלה של , להקמה

 .מ" דולר בתוספת מע2,000בכל חודש 
 ¯‡Â È ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó2005 È‡ÓÏ 2006) ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó· ( ıÚÂÈ‰ ˜ÒÚÂ‰

‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ‰¯·Á· . 
Ó‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈ¯Â

ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ·. 
  

 הנגישות של שירותי החברה לאוכלוסיית היעד
עובדי המדינה (הנגישות של מגוו  שירותי התרבות והרווחה של החברה לאוכלוסיית היעד שלה 

, זמינות המידע על פעילויות החברה והתכיפות שבה מידע זה מועבר לאוכלוסיית היעד, )וגמלאיה
 .  שיפור רווחת אוכלוסיית היעד שלה  חיוניי  להגשמת ייעודה של החברה כל אלה

בהודעות בתלושי השכר של עובדי המדינה ובלוחות מודעות , מפע  לפע  מפרסמת החברה .1
מידע על פעילויות התרבות והפנאי שהיא מקיימת ועל שינויי  שחלי  , במשרדי ממשלה שוני 

כמו כ  מפרסמת החברה מידע על פעילויות .   ותאונות אישיותבסבסוד של פרמיית ביטוחי השיניי
 ".מועדו  טוב"תרבות ופנאי באתר האינטרנט של 

 ÔÙÂ‡· ‰¯·Á‰ ˙ÓÒ¯ÙÓ È‡ Ù‰Â ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÎ¯„ ‰ÓÎ· ËÏ·ÂÓÂ ÛËÂ˘ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÂË˜Â‡2007 , ˙ÂÈÂÏÈÚÙ

‰ÁÂÂ¯‰‰¯·Á‰ Ï˘  ,ÌÈ˜ ÚÓ‰Â ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ· , È„·ÂÚ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ ‡Ï ËÚÓÎ
‰Ï˘ ÌÈÓÂÊÈ ÌÈÓÂÒ¯Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ‰ È„Ó‰ , ¯˜ÈÚ· Ì˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰ Ô‰Â

 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ È„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ‰ÁÂÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÌÈ Â˘‰ . ¯˙‡· ÌÒ¯ÙÏ ‰¯·Á‰ ‰ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ‰Ï˘ Ë ¯Ë È‡‰")·ÂË ÔÂ„ÚÂÓ ("

ÌÈ˜ ÚÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ‰ ÓÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÒ¯Ù˙ ‰¯·Á‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ , ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ·

‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ,˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ‰ÁÂÂ¯‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ , ‡È‰˘ Ì˘Î
‰Ï˘ È‡ Ù‰Â ˙Â·¯˙‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÓÒ¯ÙÓ. 

התקבלה בנציבות תלונות הציבור , בסמו$ לתחילת ביצוע הביקורת בחברה, 2007באפריל  .2
תלונה ולפיה מספרי הטלפו  של החברה המפורסמי  , ) הנציבות להל  (שבמשרד מבקר המדינה 
בדיקה שעשתה הנציבות העלתה כי . אינ  נכוני , 144ובכלל  שירות , באתרי אינטרנט שוני 

 .  כ  ביקשה מהחברה למסור תגובה על התלונהועל, התלונה נכונה
בי  , אינ  חסויי  ומפורסמי " כי מספרי הטלפו  של החברה 2007החברה השיבה לנציבות ביוני 

באופ  בולט וברור ].... המופעל על ידי החברה[' מועדו  טוב'באתר האינטרנט הרשמי של , היתר
 על כ  למיטב ידיעתנו מספרי הטלפו  של יתר. ל"מאתר זה נית  א/ לפנות לחברה באמצעות דוא

החברה מצויי  ברשות עובדי הרווחה וועדי העובדי  השוני  כ$ שבנקל עובדי המדינה יכולי  
כמו כ  ציינה החברה כי היא אינה אחראית וא/ אינה ערה לכל פרסו  של מספרי טלפו  ". לברר 

החברה ציינה כי .  בשליטתה אשר אינ  נמצאי 144שלה באתרי אינטרנט שוני  או בשירות 
 את מספרי 144בעקבות פניית הנציבות היא ביקשה מחברת בזק להקפיד למסור לפוני  למוקד 

 .הטלפו  הנכוני  שלה
 העלתה כי בעקבות פניית הנציבות וטיפול החברה נמסרי  2007בדיקת מעקב שבוצעה באוקטובר 

 . של החברה של חברת בזק מספרי הטלפו  והפקס הנכוני 144בשירות 
  

 האספה הכללית של החברה 
חברה תקיי  אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתו  חמישה עשר חודשי  "חוק החברות קובע כי 

, חוק החברות מפרט את הסמכויות המוקנות לאספה הכללית". לאחר האסיפה השנתית האחרונה
, אה החשבו  המבקר של החברהמינוי רו; הפעלת סמכויות הדירקטוריו ;  שינויי  בתקנו  ובה  

 .תנאי העסקתו והפסקת העסקתו
, אספה כללית רגילה לש  דיו  על חשבו  הרווחי  וההפסדי "כי , בי  היתר, בתקנו  החברה נקבע

תער$ , חשבונות לש  מינוי רואי, החשבונות המאז  והדיני  וחשבונות של מועצת ההנהלה ורואי
 ". שר חודש אחרי האספה הכללית הרגילה האחרונהע לא יאוחר מחמישה, לפחות אחת לשנה

 ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰¯·Á· ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ·Â ‰¯·Á‰ ÔÂ ˜˙· ÂÚ·˜  ¯˘‡ ‰ÒÂ ÈÎ ÔÈÈ Ú· ‰È˙Â·ÂÁ . ‰ Â¯Á‡‰ ‰˙ÂÒ Î˙‰

 ËÒÂ‚Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰2005 , ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â2007 ,27È˘„ÂÁ  „ÚÂÓ ¯Á‡Ï Ì
ÔÂ¯Á‡‰ ‰ÒÂ ÈÎ ,‰˙ÂÒ Î˙‰Ï „ÚÂÓ Ú·˜  Ì¯Ë. 

כתב בתשובתו למשרד מבקר , מר עופר עיני, נציג הסתדרות עובדי המדינה, ר דירקטוריו  החברה"יו
מאז כינוס האסיפה הכללית הקודמת של החברה לא נדרש אישור האסיפה הכללית "המדינה כי 

, לכ  בהיעדר צור$ מעשי לכינוס)... אה חשבו  מבקרלמעט בקשר ע  מינוי רו] (כלשה [בנושאי  
ההחלטה היחידה שדרשה ועודנה דורשת אישור . לא כונסה האסיפה הכללית על דעת בעלי מניותיה

ההסתדרות והמדינה חלוקות , לצערי. מינוי רואה חשבו  מבקר... האסיפה הכללית של החברה היא
לא ישיג , בה לבעלי המניות קולות שקולי ,  אסיפהברור שג  כינוס, בהיעדר הסכמות... בעניי  זה

 ". את המטרה של מינוי רואה חשבו 
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תציע להסתדרות עובדי המדינה רשימה של "הרשות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא 
מיד . תבחר הסתדרות עובדי המדינה את המשרד שיבקר את החברה] מתוכה... [חשבו  משרדי רואי

 ".ת הסתדרות עובדי המדינה תזומ  אסיפה כללית לאישור המינוילאחר קבלת בחיר
· ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÒ‡ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á ¯ÂÓ‡Î ˙·ÈÈÁ

˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ ÏÎ Ò Î˙‰Ï ,˘¯ÂÙÓ· ‰Ú·˜  ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡Â ˜˙· ‰¯·Á‰ Ô 
 ‰‡¯Â‰Â ‰ÈÙÏ ‡È‰˙È˙ ˘ ‰ÙÒ‡ ÌÈÈ˜Ï ˙·ÈÈÁ ‰ È‡ ,˘ ÏÎÎ ‡Ï‡ ‰‡Â¯ ÈÂ ÈÓÏ ıÂÁ  ¯·„‰

¯˜·Ó ÔÂ·˘Á .¯ÂÓ‡Î ‰‡¯Â‰ ‰Ú·˜  ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÂ ˜˙·˘ ¯Á‡Ó ,È‡- ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ ÒÂ ÈÎ
 Í˘Ó·27ÔÈ˜˙ Â È‡ ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ÌÈ˘„ÂÁ  , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ˙Â¯„˙Ò‰ ÏÚÂ

‰ÙÒ‡‰ ÒÂ ÈÎÏ ÌÈ„Úˆ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ Ï . Ì È‡ Ì‰ ÈÎ ‰¯·Á· ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÌÈ¯Â·Ò Ì‡
È ÈÈ ÂÚÓÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ÈÂ ÈÓ Í¯ÂˆÏ ıÂÁ  ¯·„‰˘Î ‡Ï‡ ÒÂ ÈÎ· Ì , ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‰ÈÏÚ

˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ . 
התכנסה האספה הכללית ובי  היתר מינתה רואה חשבו  , לאחר מועד סיו  הביקורת, 2008ביולי 
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