
 1373 
   מ "חברת נמל אילת בע

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
נבדקה התנהלותה בעניי  אירוח מופעי תרבות בשטח " מ"נמל אילת בע"בחברת 

  . הנמל
 אירוח מופעי תרבות בשטח נמל אילת

 תקציר
מתקיי  במתח  נמל אילת מדי שנה )  הפסטיבל להל  (לאומי  אז הבי 'פסטיבל הג

 קונצרטי  וצפו 42 נכללו בו 2008 בשנת .והוא נמש  ארבעה ימי , בחודש אוגוסט
ח לכרטיס " ש600 ח להופעה יחידה ל" ש80מחיר כרטיס נע בי  .  איש80,000 בה  כ

  . משולב לכל ההופעות
 פעולות הביקורת

  להל  ( קיי  משרד מבקר המדינה ביקורת בחברת נמל אילת 2008באוקטובר 
 2006בל בשטח הנמל בשני  בנושאי  מינהליי  הקשורי  לאירוח הפסטי) החברה
2008.  

 עיקרי הממצאי 
החברה מקבלת מ  העמותה המארגנת את הפסטיבל דמי הרשאה ותמלוגי   .1

הביקורת העלתה כי אי  בידי החברה . ח" ש142,500  לסכו  של כ2007שהגיעו בשנת 
וכי אי  לה , מסמכי  שמה  נית  להבי  את אופ  קביעת דמי ההרשאה שגובה החברה

הוצאות , )בניית אולמות(ני  מרוכזי  על העלויות בפועל של הקמת מתח  האירוע נתו
כגו  הצבת (ועל הוצאות אחרות ) תגבור מאבטחי  בשערי הנמל(הביטחו  המיוחדות 

 . ח" ש30,000  ל20,000לפי הערכת החברה עלויות אלה נעות בי  ). חשמלאי תור 
 מכולות אזרחיות בשטח 250על אחסו  , 2008ביולי , לא דווח לדירקטוריו  החברה .2

 . ללא הגבלת זמ  וללא כל תמורה, הנמל לצורכי הפסטיבל
  1,500 קיבלה או רכשה החברה ממארגני הפסטיבל בי  2008 2006בשני   .3
 מה  חילקה בחינ  1,205 670.  כרטיסי  להופעות לכל ימי הפסטיבל2,000 ל

. אילת ולאורחי  השוני  של החברהלעובדי רשות המסי  ב, לעובדיה ולגמלאיה
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הביקורת העלתה כי כל נושא קבלת הכרטיסי  ואופ  חלוקת  לא דווח לדירקטוריו  

 .וממילא לא אושר על ידו
הועלה כי קיי  הפרש בי  מספר הכרטיסי  שהתקבלו ובי  מספר הכרטיסי   .4

  בשנת  כרטיסי795מסמכי החברה מצביעי  על פער של . שניתנו לגורמי  השוני 
, לטענת החברה עודפי הכרטיסי  הושמדו. 2008 בשנת 470  ו2007 בשנת 830, 2006

א  אי  בידי החברה מסמכי  המפרטי  כמה כרטיסי  נשארו לאחר החלוקה ומה 
 . עשתה בה  החברה

כל טובת הנאה שניתנה לעובד ] נוסח חדש[לפקודת מס הכנסה ) 2(2לפי סעי,  .5
 נחשבת הכנסה  בי  בכס, ובי  בשווה כס, , י  בעקיפי בי  במישרי  וב, ממעבידו

והמעביד חייב לדווח עליה כחלק מהכנסות העובד ולנכות ממנה , החייבת במס הכנסה
הביקורת העלתה כי שווי כרטיסי הכניסה לפסטיבל שנתנה החברה . מס במקור

 זו מס ולפיכ  לא נוכה מהכנסת , לעובדי  לא נכלל בדיווח על הכנסת  של העובדי 
 .במקור כנדרש

בשנת , )מ"מכס ומע( כרטיסי  לעובדי רשות המסי  80 ניתנו בחינ  2006בשנת  .6
ר נקבע כי לא "בתקשי.  כרטיסי 140 ניתנו 2008ובשנת ,  כרטיסי 124 ניתנו 2007

אלא על פי התנאי  , יקבל עובד ציבור מתנה מעובד אחר או מאד  מקרב הציבור
הביקורת . ר"ובתקשי, 1979  "התש, )מתנות(הציבור שנקבעו לכ  בחוק שירות 

העלתה כי עובדי רשות המסי  שקיבלו כרטיסי  בחינ  לא העבירו את הכרטיסי  
 .וממילא ה  לא נרשמו בספר המתנות של המשרד, לוועדה המשרדית של משרד האוצר

 כרטיסי חינ  בלי 450  ל150בשני  שנזכרו חילקה החברה לאורחיה בי   .7
  .עו מראש קריטריוני  לחלוקת שנקב

 סיכו  והמלצות
משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי על דירקטוריו  החברה לדו  באופ  מעמיק 
בעניי  כולו ולדרוש ממארגני הפסטיבל את התמורה הראויה בעד קיו  הפסטיבל 

תו  עמידה , כמו כ  עליו לקבוע קריטריוני  שוויוניי  לחלוקת כרטיסי . בנמל
  . ר בנוגע למת  טובות הנאה לעובדי "  שנקבעו בחוק ובתקשיבתנאי

   
 מבוא

 היה נמל אילת חלק 2005עד פברואר . 2004הוקמה ביולי )  החברה להל  (מ "חברת נמל אילת בע
 פורס  חוק הספנות והנמלי  שאישר את המבנה הניהולי והענפי 2005בפברואר . מרשות הנמלי 

 .והחברה החלה להפעיל את נמל אילת, הנמלי בכ  פורקה רשות . של הנמלי 
, מתקיי  בשטח נמל אילת מדי שנה בחודש אוגוסט)  הפסטיבל להל  (לאומי  אז הבי 'פסטיבל הג

מחיר .  איש80,000  קונצרטי  וצפו בה  כ42 נכללו בו 2008בשנת . והוא נמש  ארבעה ימי 
 .כרטיס משולב לכל ההופעותח ל" ש600 ח להופעה יחידה ל" ש80כרטיס להופעה נע בי  
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 2007החל בשנת .  ריכזה עיריית אילת את ארגונו וניהולו של הפסטיבל ופיקחה עליו2006עד שנת 
שחבריה ה  גופי התיירות " מינהלת תיירות הי  האדו "הועבר התפקיד הזה לעמותה ששמה 

 .) העמותה להל  (' התאחדות בתי המלו  וכו, אל על, ארקיע: הפועלי  באילת
ז ברציפי הנמל 'היא רואה בקיו  פסטיבל הג, לפי הדברי  שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה

אירוע רחב היק* המסייע רבות ליחסי הציבור שלה בכ  שהוא חוש* אותה לקהל ר  המעלה של 
החברה מייחסת חשיבות רבה לכ  שאורחי  מכובדי  אלה . מקבלי ההחלטות במדינת ישראל

ויקיימו ש  מפגשי  מענייני  ע  כל המי ומי , ז יפקדו את רציפי הנמל'גשמגיעי  לפסטיבל ה
 . בעול  העסקי שיביאו לידי יצירת הזדמנויות עסקיות

את סדרי האירוח של , 2008בחודש אוקטובר , משרד מבקר המדינה בדק בחברת נמל אילת
   . 2008 2006הפסטיבל על ידי החברה בשני  

 חוזה הרשאה
בי  , ) חוזה הרשאה להל  (  חוזה הרשאה לשימוש במקרקעי  של החברה מדי שנה נחת .1

תקופת ההרשאה כללה את .  בי  החברה ובי  העמותה2007והחל בשנת , החברה ובי  עיריית אילת
וכ  ארבעה ימי  , את תקופת ההתארגנות ובניית הבמות עשרה ימי  לפניו, ארבעת ימי האירוע

 ). ימי 18  כ "סה(קדמותו נוספי  לפירוק ולהחזרת המצב ל
ח " ש45,000: ח" ש142,500  לסכו  של כ2007בחוזה נקבעו דמי הרשאה ותמלוגי  שהגיעו בשנת 

ח בגי  הקמת שטחי האירוע בעזרת מכולות ופירוק  בתו  " ש55,000; בגי  הרשאה לקיו  האירוע
רמו לחברה בתקופת ח תמורת שירותי  נוספי  וכיסוי הוצאות נוספות שנג" ש27,500; האירוע

ח החזר הוצאות ביטחו  מיוחדות של " ש15,000 ו, כגו  הפעלת מלגזות וגנרטורי , ההרשאה
היו , לפני הקמת החברה, 2004בשנת , לפי נתוני  שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה. החברה

 .ח" ש81,000 ז כ'הכנסות נמל אילת מפסטיבל הג
ÓÒÓ ‰¯·Á‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰‡˘¯‰‰ ÈÓ„ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈÎ ,

ÚÂ¯È‡‰ ÌÁ˙Ó ˙Ó˜‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÚ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  Â‡ , ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰
˙Â¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙Â„ÁÂÈÓ‰ . ÔÈ· ˙ÂÚ  Ï·ÈËÒÙ‰ „Ú· ‰Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ‰¯·Á‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ20 

Ï-30˘ ÛÏ‡ "˙ÂÏÂÎÓ‰Ó ˙ÂÓÏÂ‡ ˙ÈÈ · ÔÈ‚· Á ,·ˆ‰Â ÏÓ ‰ È¯Ú˘· ÌÈÁË·‡Ó ¯Â·‚˙ ˙
Ô¯Â˙ È‡ÏÓ˘Á . 

, ) ראש העירייה להל  ( כתב ראש עיריית אילת מר מאיר יצחק הלוי 2008באפריל )   א( .2
 250 כי העמותה החליטה לפרס  מכרז ל, )ל" המנכ להל  (ל החברה דאז מר משה מי- "למנכ

 .מכולות שישמשו את הפסטיבל בשני  הבאות
ולות בשטח הנמל ללא תשלו  וללא הגבלת זמ  בפנייתו ביקש ראש העירייה לאשר את אחסנת המכ

ל דאז כי אי  " השיב לו המנכ2008בסו* אפריל . כל עוד ימשי  הפסטיבל להתקיי  בנמל אילת
משו  שהנמל היא חברה ממשלתית המחויבת לפעול כגו* עסקי על , באפשרותו להיענות לבקשתו

ח "רה עשויות להסתכ  במיליו  שבעוד שהוצאות אחסו  המכולות ללא תמו, פי שיקולי  כלכליי 
ל כי הוא מוכ  לדו  ע  נציגי העירייה בדבר מת  הנחה של ממש תמורת "ע  זאת ציי  המנכ. לשנה

 . או לנסות לאתר פתרונות חלופיי , אחסו  המכולות
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ל דאז "המנכ.  התנהל ויכוח בדירקטוריו  החברה בנושא עלות האחסו  של המכולות2008במאי 

ח לשנה על פי תערי* "ת השנתית הממוצעת ספציפית לאחסו  זה מוערכת כמיליו  שדיווח כי העלו
, ר הדירקטוריו "יו.  מכוניות100 משו  שהמכולות תופסות שטח אחסו  של כ, האחסו  ללא הנחות

. ח כתוצאה מאחסו  המכולות"טע  שהחברה אינה מפסידה הכנסה של כמיליו  ש, ד יאיר חז "עו
ח " אל* ש200הכספי  של החברה כי החברה מפסידה הכנסה בגובה של ל "לדבריו מסר סמנכ

באותה ישיבה החליט הדירקטוריו  להסמי  את הנהלת החברה להגיע לסיכו  ע  עיריית . בלבד
 . אילת בנוגע לאחסו  המכולות בשטחי הנמל בתמורה לסכו  שיוסכ  בי  הצדדי 

ר "יו, למר שמואל תגר, כספי  של החברהל ה"סמנכ,  הודיע מר דורו  סלוני 2008ביולי  )ב(
העמותה כי החברה תשמח לאפשר את קיו  הפסטיבל בתחו  הנמל כפי שהיה נהוג כל השני  

 :בתנאי  הבאי 
 . התנאי  של ההסכ  וסדרי התשלומי  ימשיכו להתקיי  כמו בשנה שעברה )1(
וספי  הצפויי  להגיע  כלי רכב נ28,000 וכ, עקב מספר  הרב של כלי הרכב החוני  בנמל )2(

לא תוכל החברה להקצות לפסטיבל את היק* השטחי  שהקצתה , אוגוסט אליו בחודשי  יולי
 . בעבר

יש למצוא פתרונות חניה מחו- לנמל לרכבי ייבוא נוספי  החוני  בשטח שעליו אמורי   )3(
 . להתקיי  אירועי הפסטיבל

ל החברה להקצות אפילו את השטחי  ל כי ללא תוספת שטחי אחסנה יקשה ע"עוד ציי  הסמנכ
 .הנדרשי  לקיו  הפסטיבל עצמו

החליט דירקטוריו  החברה פה אחד להקי  ועדת , ל"לקראת פרישתו של המנכ, 2008ביולי  )ג(
ל "ויואצלו לה סמכויות מנכ, במש  זמ  קצוב)  ועדת הניהול להל  (הוק שתנהל את החברה  אד

  פאר  ' הגב,  חבר ד שמעו  ב  נעי  "עו, ר" יו ד יאיר חז  " עו:חברי הוועדה יהיו; לכל דבר ועניי 
הדירקטוריו  לא קצב את . ר ינהל בפועל את ענייני החברה בעזרת חבריה"כמו כ  נקבע כי היו. חברה

 .ל החברה" חדל מר משה מי- לשמש מנכ2008באמצע יולי . מש  הזמ  שבו תפעל ועדת הניהול
ל לא נחת  הסכ  בי  החברה ובי  העמותה בעניי  ההרשאה " המנכיצוי  כי עד מועד פרישתו של

 .2008לאירוח הפסטיבל בתחומה בשנת 
ל הכספי  של החברה אומד  של "הכי  סמנכ, ל"לאחר פרישתו של המנכ, 2008ביולי  )ד(

לפי מסמ  זה יסתכמו . הכולל הוצאות נוספות על אלו שהוסכ  עליה , הוצאות הנמל בגי  הפסטיבל
ח לשכירת מגרש לאחסו  מכוניות " ש153,000מתוכ  . ח" ש700,000 ות הנמל הנוספות בכהוצא

ח " ש95,000, ח להעברת רכבי  לשטח השכור" ש180,000, ח להקמת גדר" ש210,000, לחצי שנה
ח להוצאות אחסו  " ש12,000, לאחסו  המכולות בנמל עד הפסטיבל והעברת  לאחסו  לאחריו

 .ח" ש50,000  ת בלתי צפויות מראש ולהוצאות שונו, לשנה
ח שמעבר להוצאות החברה " ש700,000כי ההוצאות בס  , החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה
אלא הוצאות כספיות לצור  שכירת שטח והכשרתו בשביל , עבור הפסטיבל אינ  הוצאות נוספות

 . אות  אלפי כלי הרכב שהיו מיועדי  להגיע לנמל לפני הפסטיבל ולאחריו
ר דירקטוריו  החברה לדירקטוריו  כי על השטח המיועד לפסטיבל יש " דיווח יו2008בסו* יולי 

 ולכ  יש למצוא פתרו  ליותר מ,  מכוניות עד פתיחתו8,000וצפויות להגיע עוד ,  מכוניות3,000
 וכי,  מכוניות משטח הנמל3000ר כי יש צור  להוציא "עוד ציי  היו.  מכוניות נוספות20,000

ל בתשובה "ר הסביר כי יו  לפני פרישתו אמר לו המנכ"היו. החברה מקווה שהפסטיבל אכ  יתקיי 
ל כי הוא מתנגד "ר הדירקטוריו  העיר למנכ"יו. לשאלתו כי לא חת  על כל הסכ  בעניי  הפסטיבל

משו  שאינו רוצה שיטענו כי , חברתית וקהילתית, מוסרית, לביטול הפסטיבל מבחינה ציבורית
 .  שנה20 ברה הפסיקה מסורת בת למעלה מהח
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 מכולות אזרחיות ללא הגבלת זמ  וללא 250הביקורת העלתה כי לא דווח לדירקטוריו  על אחסו  
א* שבהחלטת הדירקטוריו  ממאי נקבע כי על הצדדי  להגיע להסכמה , כל תמורה בשטח הנמל

 . בנוגע לתמורה
ר הדירקטוריו  ידווח לדירקטוריו  על "יה שיומשרד מבקר המדינה העיר לחברה כי מ  הראוי ה

 .ז ובגי  פינוי כלי הרכב משטחי הנמל עקב אירועי הפסטיבל'ההוצאות בגי  פסטיבל הג
ÂÈ‰ È¯·„· ˜Ù˙Ò‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰"¯ ,ÏÈÚÏ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â · ÔÂÈ„ ÏÎ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ . ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï

ÏÓ ‰ ÈÁË˘· Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂ‚¯‡Ï Â˘ÓÈ˘˘ ˙ÂÏÂÎÓ‰ Â ÒÁÂ‡ Ï·ÈËÒÙ‰. 
אז לשנת ' נחת  חוזה הרשאה בי  החברה ובי  העמותה בנוגע לארגו  פסטיבל הג2008סו* יולי ב

   .28.8.08 עד 25.8.08 והוא התקיי  מ, 2008
 כרטיסי  להופעות

.  לא נקבעו הסדרי  להעברת כרטיסי  לחברה על ידי העירייה2006בחוזה ההרשאה לשנת  .1
 .כרטיסי חינ  להופעות בכל ימי הפסטיבל 2000  מסרה העירייה לחברה כ2006בשנת 

כי , ל החברה דאז מר משה מי-"ל העמותה מר יוסי האני למנכ" הודיע מנכ2007בסו* יולי  .2
ל העמותה ציי  כי עלות "מנכ.  כרטיסי  מיוחדי  לחלוקה יומית לעובדי הנמל1000העמותה תזמי  

בחוזה ההרשאה לאירוח . ח" ש25א  הוא מוכ  לגבות עבור  , ח" ש40הכרטיס לעמותה היא 
לפי , או יותר( כרטיסי  1500 נקבע כי העמותה תמכור לחברה 2008  ו2007הפסטיבל לשני  

 נרכשו על ידי החברה 2008 2007בשני  . ח לכרטיס" ש25למופעי  שוני  תמורת ) בקשת החברה
 .ח לכל שנה" ש37,500ושול  עבור  ,  כרטיסי 1,500בכל שנה 

˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‡ÏÈÓÓÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂ„ ‡Ï Ì˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡Â ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙Ï·˜ ‡˘Â  ÏÎ ÈÎ ‰
Â„È ÏÚ ¯˘Â‡ ‡Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·ÈˆÏ ÏÏÂÎ‰ Ì¯ÈÁÓ˘ ÌÈÒÈË¯Î ˙˜ÂÏÁ

ÌÈÏ˜˘ ÛÏ‡ ‰‡ÓÓ ‰ÏÚÓÏ ÏÚ „ÓÂÚ ·Á¯‰ ,ÛÒÎ ÔÈ‡ Ì ÈÁ , ÔÎ˘ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯„Ò‰ ˙·ÈÈÁÓ
‰ÏÂÏÚ ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÂ˜Ï‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ Á˙Ù ÁÂ˙ÙÏ . 

כפי , 2008 2006להל  נתוני  על כרטיסי  שהחברה חילקה חינ  לגורמי  שוני  בשני   .3
 :שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה

2006 2007 2008  
 עובדי  וגמלאי  740 546 675
 )מ"מכס ומע(עובדי רשות המיסי  באילת  140 124 80
 אורחי  150 * 450
 כ כרטיסי  שחולקו"סה 1030 670 1205
 מספר כרטיסי  שהתקבלו 1500 1,500 2000
 הפרש לא מוסבר 470 830 795

 .אי& נתוני  בחברה *
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מהנתוני  דלעיל עולה כי קיי  הפרש לא מוסבר בי  מספר הכרטיסי  שהתקבלו ובי  מספר 

 830, 2006רטיסי  בשנת  כ795: הכרטיסי  שניתנו לגורמי  השוני  כפי שמשתק* מנתוני החברה
ח להופעה הסתכ  " ש80יצויי  כי שווי של הפרש זה לפי סכו  של . 2008 בשנת 470  ו2007בשנת 
אי  . ח" ש38,000  בכ2008ובשנת , ח" ש66,000  בכ2007בשנת , ח" ש64,000  בכ2006בשנת 

,   השוני בידי החברה מסמכי  המצביעי  על מספר הכרטיסי  שנשארו לאחר חלוקת  לגורמי
 .כפי שמחייבי  סדרי מינהל תקיני , ועל מה שעשתה החברה בה 

 הסבירה החברה כי בכל שנות קיו  הפסטיבל 2008בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כיוו  שהיו חסרי ער  לאחר תו  , הושמדו עודפי הכרטיסי  שנותרו בחברה לאחר חלוקת 

 .הפסטיבל
, שלפי כללי מינהל תקי  יש לערו  פרוטוקול של תהלי  השמדהמשרד מבקר המדינה העיר לחברה 
ותיעשה בקרה , בפרוטוקול יפורט מספר הכרטיסי  שהושמדו. הואיל ולכרטיסי  היה ער  כספי

מספר הכרטיסי  שהושמדו , מספר הכרטיסי  שחולקו, נאותה של מספר הכרטיסי  שהתקבלו
יעה למשרד מבקר המדינה שתכי  נוהל מדויק החברה הוד. והסיבות להפרש הלא מוסבר א  יש כזה

 . כולל רישו  מדויק ותיעוד של הכרטיסי  הנותרי , לטיפול בכרטיסי  לפסטיבל
ולגמלאי ,  ניתנו לרוב העובדי  עד ארבעה כרטיסי חינ 2008 2006נמצא כי בשני  ).   1( )א(

לשניי  נוספי  , רטיסי  לשני עובדי  ניתנו שישה כ2006הועלה כי בשנת . החברה ניתנו שניי 
 מעל 2007לשישה עובדי  ניתנו בשנת .  כרטיסי  לעובד44  ל11שמונה ולארבעה עובדי  בי  

 .  כרטיסי חינ 22ולעובד אחד ניתנו , לחמישה מה  ניתנו עשרה, ארבעה כרטיסי 
לפי , ניתנו) ראשי מחלקה ומעלה( הועלה כי לשמונה עובדי  בכירי  של החברה 2008בשנת 

 .  כרטיסי  לכל אחד20 בי  עשרה ל;  כרטיסי 120, וני  שמסרה החברה למשרד מבקר המדינהנת
 כי חלוקת כרטיסי  לגורמי  2008החברה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

אלא ג  , )או מנהל הנמל מקוד  לכ (ל "י המנכ"מסחריי  שוני  התקיימה לאור  השני  לא רק ע
וכל העובדי  שהוזכרו על ידי הביקורת היו חברי הנהלת החברה , כירי  אחרי על ידי מנהלי  ב

 . באותו זמ 
 Â˜È Ú‰˘ ÌÈÒÈË¯Î‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ‰¯·Á‰ È„È· ÔÈ‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ Â˘ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ , Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ ÌÈÒÈË¯Î‰ ¯ÙÒÓ Ï˘Â
ÌÓˆÚ·. 

בי  במישרי  , ס הכנסה כל טובת הנאה שניתנו לעובד ממעבידולפקודת מ) 2 (2לפי סעי*  )2(
והמעביד חייב לדווח , מהווה הכנסה החייבת במס הכנסה, בי  בכס* ובי  בשווה כס*, ובי  בעקיפי 

 .עליה כחלק מהכנסות העובד ולנכות בגינה מס במקור
·ÂÚÏ ‰¯·Á‰ ‰ ˙ ˘ Ï·ÈËÒÙÏ ‰ÒÈ Î‰ ÈÒÈË¯Î ÈÂÂ˘ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ‰¯ÈÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‡Ï ÌÈ„

ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙Ò Î‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„· ÏÏÎ  , ÒÓ ˙„Â˜Ù· ˘¯„ Î ¯Â˜Ó· ÒÓ Ì‰Ó ‰ÎÂ  ‡ÏÂ
‰Ò Î‰ . ‰·Ë‰ ÌÂÏÈ‚Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÁ ‰ Â ˙È  ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‰¯·Á‰

ÌÈ„·ÂÚÏ. 
 2007בשנת , )מ"מכס ומע( כרטיסי חינ  לעובדי רשות המסי  80 ניתנו 2006בשנת )   1( )ב(

מ " ניתנו למנהל המכס והמע2006יצוי  כי בשנת .  כרטיסי 140 ניתנו 2008שנת  וב124ניתנו 
 . כרטיסי 25, מר יעקב אווסטר, באילת
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 ‰Ï‰ ‰‰Ó ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚ˘ ÍÎ ÏÚ ÂÚÈ·ˆÈ˘ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È„È·
‰¯·Á‰Ó Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î Ï·˜Ï ÌÈÒÈÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰¯ÈÎ·‰ . 

החברה .   לעובדי רשות המיסי  הייתה נהוגה במש  שני  רבותהחברה הסבירה כי חלוקת כרטיסי
והחליטה לצר* אות  לחלוקה , ראתה את עובדי רשות המיסי  העובדי  בתו  שטח הנמל כעובדיה

החברה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי להבא תפעל בעניי  זה תו  . בשל יחסי שכנות טובה
 .תשומת לב להערותיו

ת הודיע למשרד מבקר המדינה כי כבר ע  הגיעו לאילת היה נהוג שכל מ באיל"מנהל המכס והמע
משו  שכמות הכרטיסי  שמסרה החברה לרשות . עובד מכס מקבל שני כרטיסי  לאחד המופעי 

, ומשו  כ , ביקש כרטיסי  נוספי  וחילק ליתר העובדי , המיסי  לא הספיקה לכל העובדי 
 . 2006 כרטיסי  בשנת 25נרשמו על שמו , כנראה

 ÌÈÒÈÓ‰ ˙Â˘¯ È„·ÂÚ˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ˙È¯Â·Èˆ ‰ ÈÁ·Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î ÂÏ·˜È ,˘È‚¯‰ Ì„È˜Ù˙ ·˜Ú. 

אלא , או מכל אד  מקרב הציבור, ר נקבע כי עובד ציבור לא יקבל מתנה מעובד אחר"בתקשי )2(
יצוי  כי מתנה . ר"ובתקשי, 1979  "תש, )מתנות(על פי התנאי  שנקבעו לכ  בחוק שירות הציבור 

, וכי מת  טובת הנאה לעניי  זה כוללת, כמת  טובת הנאה שלא בתמורה, בי  היתר, תיחשב לעניי  זה
שהכניסה אליה  היא , כרטיסי מנוי או כרטיסי  לאירועי  או למתקני , הזמנות"ג  , בי  היתר
 ".בתשלו 

עביר אותה לוועדה המשרדית לטיפול ר על עובד הציבור שקיבל מתנה כזו לה"על פי התקשי
 יו  מיו  15בתו  , )להל  הוועדה המשרדית(או נושא משרה במשרד , במתנות שקיבל עובד

בצירו* טופס הודעה על קבלת מתנה כמפורט , לפי המאוחר, או מיו  שנודע על קבלתה, שהתקבלה
ה בספר המתנות של הוועדה המשרדית צריכה לנהל רישו  של הודעות ומתנות שקיבל. ר"בתקשי

 .או פעולה שנקטה בקשר ע  המתנה, וכ  של כל החלטה שקיבלה, המשרד הממשלתי
 ˙È„¯˘Ó‰ ‰„ÚÂÂÏ ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ È„·ÂÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â ˙Ó‰ ¯ÙÒ· ÂÓ˘¯  ‡Ï Ô‰ ‡ÏÈÓÓÂ . 
מודע לכ  שיש לקבל את אישור המשרד לשני מ בנמל אילת הסביר כי לא היה "מנהל המכס והמע

עכשיו כשהדבר , ואול . ולא הפנה עובדי  לכ , ולכ  לא פנה לאישור בעצמו, כרטיסי הזמנה לעובד
 .ידוע לו יפעל בעתיד בהתא 

 . כרטיסי חינ  לאורחי החברה450 ניתנו 2006כפי שעולה מהנתוני  בשנת  )ג(
 Ì‰Ï ‰ ˙  ‰¯·Á‰˘ ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙ÓÈ˘¯· ÔÂÈÚ ˙ ˘· Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î2006 Â ˙È  ÈÎ ‰ÏÚ‰ 42 

Ê‡„ ‰ÙÈÁ ÏÓ  Ï‰ ÓÏ ÌÈÒÈË¯Î ,ÔÓˆÏÊ È„ Ó ¯Ó , ‰Ú·¯‡Ï ÌÈÒÈË¯Î Ô˙ÓÏ Â˙ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú·
Â ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÂÂ‰·Â ¯·Ú· ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â /Ú· Ï‡¯˘È ÈÏÓ  ˙¯·Á Â‡"Â Ó/ ˙¯·Á Â‡

Ú· ‰ÙÈÁ ÏÓ "Â Ó/Ú· ˙ÏÈ‡ ÏÓ  ˙¯·Á Â‡"Ó . ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ2006 ÏÎÏ Â ˙È  
Ó „Á‡-12 „Ú ÌÈÈ ˘ ÌÈ˘È‡Â ÌÈÙÂ‚ 24Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î  . ‰·ÈÒ‰ Â ÈÂˆ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎÓÒÓ·

ÌÈÒÈË¯Î‰ Ô˙ÓÏ ,Ì¯ÙÒÓ Ú·˜  Â·˘ ÔÙÂ‡‰Â. 
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‰ÈÁ¯Â‡ÏÂ ‰È„·ÂÚÏ Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î Ô˙ÓÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰¯·ÁÏ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ  . ˙‡ÊÂ- „Â‚È · 

ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ. 
Î ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰¯·Á· ÔÈ‡ ˙ ˘· Ì ÈÁ ÈÒÈË¯2007 , ÌÈ ˘· Â¯„‚Â‰˘ ‰Ï‡Ï

‰¯·Á‰ ÈÁ¯Â‡Î ˙ÂÓ„Â˜‰ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ Ô˙È ˘ ÌÈÒÈË¯Î‰ ¯ÙÒÓÏÂ . ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · 
 ˙ ˘· ‰¯·Á‰ ‰˜È Ú‰ ÈÓÏ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡2007Ì ÈÁ ÈÒÈË¯Î  ,Ì‰Ï ‰ ˙È ˘ ˙ÂÓÎ‰ È‰ÓÂ .

ÍÎ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ „ÂÚÈ˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ „Â‚È · ˙‡Ê. 
ÚÈ„Â‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂÈ„Ï ‡È·‰Ï ‰˙ ÂÂÎ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰

ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡Â Ï·ÈËÒÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú· ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯ÂÓ˙‰ Ï˘ ÌÈ‡˘Â ‰ , Í¯ÂˆÏ
‰‡·‰ ‰ ˘· ÌÈÒÈË¯Î ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Â Ï·ÈËÒÙ‰ ÌÂÈ˜Ï ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜.   

 סיכו 
 ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ú· ˙ÏÈ‡ ÏÓ  ˙¯·Á Ï˘" Ï˘ ÁÂ¯È‡Ï Ú‚Â · Ó

‚‰ Ï·ÈËÒÙ'‰ÁË˘· Ê ,‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· ˙Â ·˘Á˙‰‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ô‰ , Ú‚Â · Ô‰Â
ÌÈÁ¯Â‡ÏÂ ÌÈ„·ÂÚÏ Ì ÈÁ ‰ÒÈ Î ÈÒÈË¯Î ÈÙÏ‡ ˙˜ÂÏÁÏ . ‰Ï˜ ÏÚ „ÈÙ˜˙ ‰¯·Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰Ê ÌÂÁ˙· ‰¯ÂÓÁ·Î . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ô˜˙ÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ Ì‰ÈÏÚ˘
‰Ê ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰.  


