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מכוני המחקר
שבאחריות משרד התשתיות הלאומיות
תקציר
מכוני המחקר הנתוני באחריות משרד התשתיות הלאומיות )להל המשרד( ה
הזרוע המקצועית של הממשלה בתחו מדעי האדמה והי  .ואלה ה  :המכו
הגיאולוגי )להל המכו ( ,שהוא יחידת סמ של המשרד; ושתי חברות ממשלתיות
המכו הגיאופיסי לישראל )להל מג"י( והחברה לחקר ימי ואגמי לישראל )להל
חיא"ל( .שר התשתיות הלאומיות הוא השר הממונה על המכוני האמורי .

פעולות הביקורת
בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי בפעילות
השוטפת של מכוני המחקר .הבדיקות נעשו במשרד ,במכו  ,במג"י ובחיא"ל .כמו כ
נבדקו הפעולות שנעשו לקידו הארגו המחודש של מכוני המחקר הנתוני באחריות
המשרד ,על פי החלטת ממשלה שהתקבלה בספטמבר  .2006בדיקות אלה נעשו
את"ק( וברשות החברות
במשרד ,באג' התקציבי במשרד האוצר )להל
הממשלתיות .בדיקות השלמה נעשו במשרד התרבות ,המדע והספורט.

עיקרי הממצאי
 .1ישיבות של מליאת הדירקטוריו של חיא"ל לא התקיימו מתחילת שנת  2007עד
מרס  2008מאחר שמספר חברי הדירקטוריו באותה תקופה היה קט ממספר
הדירקטורי המזערי הנדרש ,ולכ אישר הדירקטוריו את תכנית העבודה לשנת 2008
ואת הדוחות הכספיי לשנת  2006רק במרס  .2008ועדת הביקורת של דירקטוריו
חיא"ל לא התכנסה בשני  ,2007 2005למעט פעמיי בשנת  2006ופע בשנת .2007
דירקטוריו מג"י התכנס בשני  ,2008 2005ומספר הדירקטורי בו היה קט
לסירוגי מהנדרש בתקנות ההתאגדות .כמה מוועדות הדירקטוריו של מג"י לא
התכנסו במש למעלה משנה .יו"ר ועדת הביקורת של דירקטוריו מג"י ,שחבריה
מונו בדצמבר  ,2006לא זימ את הוועדה מדצמבר  2006עד מרס  .2008במועד סיו
הביקורת ,ספטמבר  ,2008הוועדה לא דנה בכ  30דוחות שהגיש לה המבקר הפנימי
ממאי  2005ועד יולי .2008
) .2א( במכו ובמג"י אי רישו מפורט של מצאי הציוד .בשני  2007 2005לא עשו
המכו ומג"י ספירות מצאי ,לרבות ספירות של ציוד בבעלות המדינה ,שמג"י קיבלה
מהמשרד .הסיכומי של ספירת מצאי שעשתה חיא"ל בשנת  2006הסתיימו רק
בפברואר .2008
)ב (
שלה .

נמצאו ליקויי בפיקוח ובבקרה של חיא"ל ושל מג"י על השימוש בכלי הרכב
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)ג( עובדי מג"י שעליה הוחלו התנאי המקבילי לאלו של דירוג מחקר יצאו
להשתלמויות ולשבתו בלי שוועדה מקצועית פנימית דנה בעניי כנדרש בנהלי ;
עובדי בחיא"ל ובמכו המדורגי בדירוג מחקר לא הגישו דוחות סמו לחזרת
מהשתלמויותיה בחו"ל כנדרש.
)ד( חיא"ל והמכו לא ריכזו את נתוני העלויות של כל עבודות המחקר שבה עסקו,
ולכ אי אפשר לדעת איזו עבודת מחקר הסתיימה ברווח ואיזו בהפסד .לפיכ ג אי
אפשר לדעת א עבודות המחקר של מזמיני חו ,מסובסדות על חשבו עבודות המחקר
שמשרדי הממשלה מזמיני ומממני .
)ה( נמצאו ליקויי בבקרה של מנהל המכו  ,ד"ר זאב בנימי בגי  ,על הדיווחי
התקופתיי של החוקרי בעניי עבודות מחקר שבה עסקו בשני  2006ו  ,2007כמו
בעניי דיווחי לא תואמי באות עבודות מחקר והיעדר דיווח על יעדי דיווח מדעי.
מנהל המכו לא תיעד את דיוני הבקרה שקיי בעניי כל אחת מעבודות המחקר ואת
החלטותיו בה .
)ו( נמצאו אי התאמות בי נתוני השכר של יחידת השכר במשרד לגבי תשלומי
השכר במכו לבי נתוני השכר שעל פיה הוכנו הדוחות הכספיי של המכו
והמשרד.
 .3בספטמבר  2006החליטה הממשלה להקי צוות בי משרדי לש הכנת תכנית
פעולה לארגו מחודש של מכוני המחקר הנתוני באחריות המשרד ולש הקמת מכו
מאוחד )על יסוד המכו הגיאולוגי( ,שיהיה יחידת סמ של המשרד .בינואר 2008
החליטה הממשלה ,בי השאר ,כי מועד סיו הארגו המחודש יהיה לא יאוחר
מתחילת מאי  .2008ביולי  2008החליטה הממשלה שהארגו המחודש יסתיי
בתחילת ינואר  2009לכל המאוחר .מתשובת רשות החברות הממשלתיות מדצמבר
 2008עולה כי באותו מועד טר הגישו המשרד ומשרד האוצר ,המופקדי על הארגו
המחודש ועל סדרי הפעילות שלו ,הצעת מחליטי לממשלה בעניי זה.
)א( חילוקי דעות בי את"ק לבי המשרד בעניי יישו החלטת הממשלה מספטמבר
 2006בדבר צמצו התקני היו אחד הגורמי לדחיית המועד המתוכנ של הארגו
המחודש ממאי  2008לינואר .12009
)ב( במתווה שהוצג לשר התשתיות הלאומיות מר בנימי )פואד( ב אליעזר במרס
 2007לא נקבעו לוחות זמני לשלבי השוני של הארגו המחודש ולא פורטו יעדי
הביניי של התהלי  .רשות החברות הממשלתיות לא השלימה עד מועד סיו
הביקורת ,ספטמבר  ,2008את תכנית הפעולה המפורטת שלה להעברת המרכז
לחקלאות ימית מחיא"ל למינהל המחקר החקלאי שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר
ולהעברת אג' הסיסמולוגיה ממג"י למכו המאוחד; כמו כ היא לא השלימה עד אותו
מועד את ההכנות הדרושות לפירוק חיא"ל .היעדר תכניות מפורטות ומוסכמות עלול
ג הוא לעכב את השלמת הארגו המחודש.

__________________

1

בתחילת פברואר  2009התקבלה החלטת ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי כלכלי(
חכ) 183/להל החלטת ועדת השרי ( בעניי הקמת המכו המאוחד והסדרת הפעילות של מכוני
המחקר.
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סיכו והמלצות
בשנת  2003העיר משרד מבקר המדינה לחיא"ל על סדרי ניהול ובקרה לקויי .2
בביקורת הנוכחית נמצא שחיא"ל לא תיקנה את הליקויי האמורי  ,וליקויי דומי
נמצאו ג במכו וג במג"י .על מג"י ועל מכוני המחקר המתמזגי למכו המאוחד
לשפר את הבקרה שלה בתחו ניהול הנכסי  ,הוצאות השכר וריכוז נתוני העלויות,
כדי שהניהול של המכו המאוחד ושל מג"י 3יהיה חסכוני ,יעיל ואפקטיבי יותר .על
המשרד ומשרד האוצר לזרז את יישו החלטת ועדת השרי בעניי הארגו המחודש,
לזרז את הכנת מתווה הפעילות של כל אחד מהגופי השותפי בתהלי ולפעול
בנחישות לקידו התהלי כולו.

♦
מבוא
 .1משרד התשתיות הלאומיות )להל המשרד( הוא המתכנ את המדיניות הלאומית בתחו
משאבי הטבע ,והוא המוציא אותה אל הפועל באמצעות מינהל המחקר למדעי האדמה שבמשרד
)להל המינהל( .המינהל קובע אלו מחקרי ייעשו בתחו זה ומממ אות  .את המחקרי הוא
מזמי משלושה מכוני מחקר שה הזרוע המקצועית של הממשלה בתחו מדעי האדמה והי )להל
מכוני המחקר( :המכו הגיאולוגי ,שהוא יחידת סמ של המשרד )להל המכו ( ;4ושתי חברות
ממשלתיות שלא למטרות רווח ,ששר התשתיות הלאומיות )להל השר( הוא האחראי לפעילות
המכו הגיאופיסי לישראל )להל מג"י( 5והחברה לחקר ימי ואגמי לישראל )להל חיא"ל( .6
יצוי כי בשנת  2003העיר משרד מבקר המדינה לחיא"ל על סדרי ניהול ובקרה לקויי .7
 .2עד שנת  2005נבעו רוב ההכנסות של מג"י ושל חיא"ל מהספקת שירותי שהזמי המשרד.
בשני  2001ו  2004הצטמצמו ההזמנות של המשרד מחיא"ל וממג"י ,בהתאמה ,ותזרי המזומני
שלה מפעולותיה פחת .בדיוני הדירקטוריוני של שתי החברות ,שהתקיימו בשנת  ,2005הועלה
__________________
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מבקר המדינה) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,יולי ,(2003
עמ' .583
בהתא להחלטת ועדת השרי מפברואר  ,2009מג"י תמשי #להתקיי כחברה ממשלתית עסקית לא
מתוקצבת ,למעט הפעילות שלה בנושאי סייסמולוגיי שעוברי לפעילות המכו %המאוחד.
המכו %עוסק במחקר בתחו ניצול משאבי הטבע וסיכוניה )רעידות אדמה וכו'( .בשנת  2007הסתכמו
הכנסותיו של המכו %בכ' 36.8מיליו %ש"ח ,וההוצאות התפעוליות שלו הסתכמו בכ' 34מיליו %ש"ח.
באותה שנה הועסקו בו כ' 106עובדי .
מג"י היא חברה ממשלתית ללא הו %מניות שהתאגדה בשנת  .1957היא עושה סקרי לחקר המבנה
התת'קרקעי באר +ובחו"ל ועוסקת בהערכת הסכנות שברעידות אדמה בישראל .בשנת  2007הסתכמו
ההכנסות של מג"י בכ' 63מיליו %ש"ח וההוצאות התפעוליות שלה הסתכמו בכ' 61מיליו %ש"ח .בשנת
 2007הועסקו בה כ' 87עובדי .
חיא"ל היא חברה ממשלתית שהתאגדה בשנת  .1967בפברואר  2008הוגדרה חיא"ל כחברה ממשלתית
לתועלת הציבור ,שאלה מטרותיה :לגלות אוצרות טבע ולהבי %תהליכי המתרחשי בי באזורי
הסמוכי לישראל ולהמלי +על פעולות לשמירת החופי ומקורות המי המתוקי במדינה .בשנת 2007
העסיקה חיא"ל כ' 170עובדי  .באותה שנה ,הכנסותיה הסתכמו ב' 24.5מיליו %ש"ח וההוצאות
התפעוליות שלה הסתכמו ב' 46מיליו %ש"ח.
ראו מבקר המדינה) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,יולי
 ,(2003עמ' ) 583להל ' %הדוח מ'.(2003
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החשש שה ייאלצו להפסיק את פעילות  .כדי שלא לפעול בניגוד לתקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג
 ,1993מחד גיסא ולאפשר לאות מכוני להוסי( לפעול מאיד גיסא ,בשני  2007 2006השקיעה
הממשלה כ  25.8מיליו ש"ח בתקבולי על חשבו הו המניות של מג"י וכ  47.2מיליו ש"ח בהו
המניות של חיא"ל.
משנת  2005ואיל עסקה מג"י בעיקר בפרויקטי בחו"ל ,ואלה הגדילו את הכנסותיה ,הביאו לידי
רווחי ושיפרו מאוד את תזרי המזומני שלה .חיא"ל ,שלא מצאה מקור חליפי למימו
הממשלתי ,צמצמה את מצבת עובדיה המדורגי בדירוג מחקר מ  48בשנת  2001ל  33בשנת 2007
ולא קלטה עוד חוקרי חדשי ; צוות החוקרי הנוכחי מאפשר לה לקיי פעילות שוטפת בלבד
ואינו עוסק במחקרי חדשי .
 .3באפריל  2004החליטה הממשלה 8שכדי לשמור על התשתית הלאומית של מחקר ופיתוח,
תמונה ועדה שתבדוק את מצב של מכוני המחקר הממשלתיי ותעקוב אחריה )להל ועדת
הבדיקה( .בפברואר  2005מינה שר התרבות ,המדע והספורט דאז ,מר אריאל שרו  ,את חברי ועדת
הבדיקה .הוועדה החליטה לדו במכוני המחקר של המשרד תחילה .היא הגישה לממשלה את
המלצותיה בשנת .2006
בספטמבר  ,2006על סמ המלצותיה של ועדת הבדיקה ,החליטה הממשלה ,9בי השאר ,להקי
צוות בי משרדי )להל הצוות( לש הכנת תכנית פעולה לארגו מחודש של מכוני המחקר ולש
הקמת מינהל מחקר מאוחד על יסוד המכו הגיאולוגי )להל המכו המאוחד( ,שיהיה יחידת סמ
של המשרד ויעסוק רק ב"מוצרי ציבוריי " הקשורי למדעי האדמה והי  .עוד החליטה הממשלה
כי הצוות יגיש את מסקנות הבדיקה לשרי האוצר והתשתיות הלאומיות עד סו(  .2006בסו(
אוקטובר  2008חתמו מנכ"ל המשרד ונציג אג( התקציבי במשרד האוצר )להל את"ק( על מסמ
הסכמה בעניי הארגו המחודש של מכוני המחקר ,לקראת הגשת הצעת מחליטי בנדו שהתקבלה
בממשלה.10
בחודשי מרס ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי בפעילות השוטפת של מכוני
המחקר .הבדיקות נעשו במשרד ,במכו  ,במג"י ובחיא"ל .כמו כ בדק משרד מבקר המדינה את
הפעולות שנעשו לקידו הארגו המחודש של מכוני המחקר .הבדיקות נעשו במשרד ,באת"ק
וברשות החברות הממשלתיות )להל הרשות( ,ובדיקות השלמה נעשו במשרד התרבות ,המדע
והספורט.

פעילות הדירקטוריוני של מג"י וחיא"ל
לפי תקנו ההתאגדות של מג"י יכהנו בדירקטוריו "לא פחות מ  6ולא יותר מ  10מנהלי ".
הביקורת העלתה שממאי  2005עד מועד סיו הביקורת בספטמבר ) 2008להל מועד סיו

__________________

8
9
10

החלטה מס' .1795
החלטה מס' .537
בתחילת פברואר  ,2009התקבלה החלטת ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי'כלכלי(
חכ 183/בעניי %הקמת המכו %המאוחד והסדרת פעילות של מכוני המחקר.
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הביקורת( פעל דירקטוריו מג"י כשמספר הדירקטורי המכהני בו היה קט לסירוגי מהנדרש
בתקנו ההתאגדות.11
על פי תקנות ההתאגדות של חיא"ל ,מספר חברי הדירקטוריו שלה לא יפחת משבעה .מתחילת
 2007עד אמצע מרס  2008לא היה בדירקטוריו חיא"ל מספר הדירקטורי המזערי הנדרש ,ולכ
הדירקטוריו אישר את תכנית העבודה לשנת  2008ואת הדוחות הכספיי לשנת  2006רק במרס
 .2008יצוי כי בחודשי נובמבר ודצמבר  2007בה לא התקיימו ישיבות הדירקטוריו  ,ביקש
מנכ"ל חיא"ל ,פרופ' ברק חרות ,מהרשות להשיג לו ייפוי כוח מהמדינה ,שיאפשר לו לכנס אספה
כללית יוצאת מ הכלל של בעלי המניות של החברה ,בי השאר ,כדי לאשר את הדוחות הכספיי
לשנת  2006וכדי לקבל החלטה על הקצאת מניות לממשלת ישראל .12א בסו( דצמבר 2007
הודיעה לו הרשות כי היא ממנה דירקטורי חדשי ומעדיפה שהדירקטוריו יקבל את ההחלטות.
בחודשי אוקטובר  2007ינואר  2008מונו שלושה דירקטורי חדשי לחיא"ל ,ופעילות
הדירקטוריו חודשה.
מינוי יו"ר לדירקטוריו
חוק החברות הממשלתיות( ,נקבע כי
בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ) 1975להל
"הדירקטוריו של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריו ; הבחירה טעונה
אישור השרי  13לאחר התייעצות ע הוועדה לבדיקת מינויי ; אול רשאית הממשלה למנות יושב
ראש הדירקטוריו מבי חבריו ,א ראתה צור בכ ולאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויי ".
הביקורת העלתה כי ממאי  2001עד מועד סיו הביקורת ,פעל דירקטוריו חיא"ל ללא יו"ר קבוע.
יצוי כי מנכ"ל חיא"ל ,פרופ' ברק חרות ,הודיע לרשות ביולי  2004כי הדירקטוריו בחר דירקטור
מחבריו לתפקיד יו"ר הדירקטוריו  ,א ג אז לא אושר מינויו.
היו"ר הקוד של דירקטוריו מג"י ,ד"ר יוג'י ברמ  ,סיי את תפקידו ביולי  .2005הביקורת העלתה
כי מאז ועד מועד סיו הביקורת לא היה לדירקטוריו יו"ר קבוע .14במאי  2006פנתה מזכירת מג"י
אל שר התשתיות הלאומיות מר בנימי )פואד( ב אליעזר ואל שר האוצר דאז מר אברה הירשזו
בעניי זה .במאי  2008התריע מנכ"ל מג"י ד"ר אורי פריזלנדר לפני שר התשתיות הלאומיות כי
דירקטוריו מג"י פועל ללא יו"ר קבוע כמעט שלוש שני  ,והדבר גור "לדחיות חוזרות ונשנות
בזימו הישיבות ולעיכובי באישור דוחות מתבקשי  ,עד כדי חוסר מנהל תקי ".
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï‡ ˙Â˘¯‰ ‰˙ Ù ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú 2006 ˙ ˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÚÂ·˜ ¯"ÂÈ ˙Â ÓÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ÚÈˆ‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯˘ Ï‡Â
Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î ‰˙ÂÎÓÒ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰ .È"‚Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï
.¯"ÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· ‡˘Â ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

__________________

11
12
13
14

מבקר המדינה כבר העיר בדוח קוד כי א משתתפי בישיבות רק דירקטורי מועטי  ,איכות של
החלטות הדירקטוריו עלולה להיפגע .ראו מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק על מעקב
ובקרה על החברות הממשלתיות ,עמ' .128 127
כחלק מהתהלי" של הגדלת הו הבעלי  ,כאמור לעיל.
בחוק נקבע כי הדברי אמורי ב"שר האוצר יחד ע השר שנקבע לפי חוק זה כאחראי לעניני החברה".
עד סו& שנת  2007בחר הדירקטוריו של מג"י בתחילת כל ישיבה את אחד הדירקטורי למנהל של
אותה ישיבה )להל יו"ר לישיבת הדירקטוריו ( .משנת  2008הדירקטוריו בוחר בכל ישיבה יו"ר
לישיבת הדירקטוריו הבאה.
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ועדות הדירקטוריו
בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי הדירקטוריו רשאי למנות מבי חבריו חברי בוועדות קבועות
או בוועדות לעניי מסוי  .דירקטוריו מג"י הקי כמה ועדות בכמה תחומי פעילות.
,‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ Í˘Ó· ÂÒ Î˙‰ ‡Ï È"‚Ó Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ‰ÓÎ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ ˘· ‰Ò Î˙‰ ‡Ï Ì„‡ ÁÂÎ ˙„ÚÂ .˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â (ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯˜ÈÚ·Â
.2006 ¯·Óˆ„· ˜¯ ‰ Â˘‡¯Ï ‰Ò Î˙‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ ,2006
 : ˙ ¯ Â ˜ È · ‰ ˙ „ Ú Â .1בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי "הדירקטוריו ימנה ועדת
ביקורת מבי חבריו ,שמספר חבריה לא יפחת משלושה".
בחוזר הרשות שיצא ביולי ) 1992להל חוזר הרשות( נקבעו ,בי היתר ,תפקידי ועדת הביקורת,
ואלה ה  :לאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לאחר התייעצות עמו ולהמלי -לדירקטוריו
על התקציב ועל תק כוח אד ; לדו בדוחותיו של המבקר הפנימי סמו למועד השלמת ואחת
לשלושה חודשי לפחות; לעמוד על ליקויי בניהול עסקי החברה ולהציע לדירקטוריו דרכי
לייעול ולחיסכו  .בחוזר הרשות נקבע ג כי "יו"ר ועדת הביקורת יהיה אחראי לתקינות סדרי עבודת
הוועדה ,לזימונה ,לקביעת סדר היו של ישיבותיה".
משרד מבקר המדינה העלה כי חו -משלושה דיוני שקיימה ועדת הביקורת של דירקטוריו חיא"ל
בפברואר ובאוגוסט  2006ובמרס  2007היא לא התכנסה בשני .2007 2005
בחודשי אפריל נובמבר  2005כיהנו בדירקטוריו מג"י פחות משלושה חברי  ,ולא היה מניי חוקי
לוועדת הביקורת .בדצמבר  2005מינה דירקטוריו מג"י את כל שלושת חבריו דאז לחברי בוועדת
הביקורת וקבע כי בכל ישיבה ייבחר יו"ר תור  .בדצמבר  ,2006ע הגדלת מספר הדירקטורי  ,בחר
דירקטוריו מג"י שלושה מחבריו לוועדת הביקורת ומינה לה יו"ר את ד"ר יוג'י ברמ )להל
יו"ר ועדת הביקורת( ,ששימש בתפקיד עד תחילת נובמבר .2008
)א( נמצא כי מדצמבר  2006עד תחילת  2008לא זימ יו"ר ועדת הביקורת של מג"י את הוועדה,
וממילא לא דיווח לדירקטוריו מג"י על דיוני הוועדה ועל החלטותיה.
)ב( בחוזר הרשות נקבע ג כי דירקטוריו החברה "יקבע מידי שנה ולא יאוחר מחודש לפני
תחילת שנת הכספי את תוכנית העבודה השנתית )המפורטת( של המבקר הפנימי ואת תוכנית
העבודה הרב שנתית וכ את התקציב ותק האד הנכו לביצוע ".
ממסמכי מג"י עולה כי המבקר הפנימי שלה שהוא משרד רו"ח חיצוני הגיש לוועדת הביקורת
הצעה לתכנית ביקורת שנתית בכל שנה מהשני .2008 2006
·,2008-2006 ÌÈ ˘Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ,„·ÚÈ„· ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ 2008 Ò¯Ó
.2007-2006 ÌÈ ˘Ï Â ÎÂ˙˘ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ÈˆÂ‰ ¯·Î ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ¯Á‡Ï
˙Â¯Â˜È·‰ ÔÈ‚· ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·ÓÏ È"‚Ó ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ÔÎ ÂÓÎ
˘ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ‰·˜Ú ‡Ï ‡È‰ ,‰Ò Î˙‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó .2006-2005 ÌÈ ˘· ‰˘Ú
˙Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ Î˙· Ô„ ‡Ï È"‚Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ .ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ Î
.ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· Ò Î˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,2007-2006 ÌÈ ˘· ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰
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)ג( בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב  1992נקבע ,בי השאר ,כי "הוגש די וחשבו של המבקר
הפנימי כאמור בסעי(  ,6תקיי הנהלת הגו( הציבורי 15דיו בממצאיו תו  45ימי מיו הגשתו".
È"‚Ó Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰ 2008 ÈÏÂÈ „Ú 2005 È‡ÓÓ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ „ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ ,˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ 30-Î ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ
·ÔÂ˜È˙Ï È"‚Ó ‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ· Ï"Î Ó‰ ÌÚÂ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÌÚ ‰ „ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎÂ ,16Ì‰
‰ „ ‡Ï Ï"ÂÁ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÈÈ Ú· ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ„ ‰ÓÎÓ ıÂÁ˘ ÔÈÂˆÈ .ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
‚ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ıÈÏÓ‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ·Â ˙ÂÁÂ„ Ì˙Â‡ È‡ˆÓÓ· È"‚Ó Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ÈÏÓ Ì
.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï È„Î ˙Â˘ÚÏ
 : ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ‰ „ Ú Â Â ‰ .2כאמור ,בחוק החברות הממשלתיות נקבע כי הדירקטוריו
רשאי "להקי מבי חבריו ועדות קבועות או לעניי מסויי " .עוד נקבע בחוק ש"סיכומיה של
הועדה יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריו  ,והוא רשאי לאמצ  ,לשנות או לדחות ".
מעיו בפרוטוקולי של הוועדה המקצועית של מג"י בשני  2005 2003עולה כי היא דנה בעיקר
בהצעות מחקר של מג"י ,קיבלה דיווח מיו"ר הוועדה המקצועית הפנימית )ראו להל ( על תכנית
המחקרי והתקדמות המחקרי והגישה את המלצותיה לדירקטוריו .
הביקורת העלתה כי הוועדה המקצועית של דירקטוריו מג"י לא התכנסה ממאי  2005עד מועד סיו
הביקורת .לפיכ לא היה למליאת הדירקטוריו מידע מהימ על פעילותה המקצועית מחקרית של
מג"י כאשר קבעה את המדיניות של מג"י בתחו המחקרי הגאופיזיי .

שמירת הזכויות על נכסי ופיקוח על השימוש בה
ניהול הציוד
על פי הדוחות הכספיי של מכוני המחקר ,זוהי העלות המופחתת של הרכוש הקבוע שלה
ל  :31.12.07במכו כ  8מיליו ש"ח; במג"י כ  32מיליו ש"ח ,מה כ  14.5מיליו ש"ח יתרת
"מכונות וציוד"; ובחיא"ל  15.6מיליו ש"ח.
נוס( על ציוד בבעלותה מחזיקה מג"י ציוד בבעלות המדינה ,המשמש בעיקר את האג(
הסייסמולוגי 17שלה .את הציוד הזה היא קיבלה באמצעות המשרד .הציוד כולל ,בי השאר ,מכשור,
תחנות לוויי  ,משדרי ומקלטי ומחשבי  ,המותקני בכ  110אתרי ברחבי האר .-בדוחות
הכספיי של מג"י ל  31.12.07דווח כי "החברה מחזיקה בנאמנות ציוד ורכוש של אחרי  ,בעיקר
__________________

15
16

17

חברה ממשלתית מוגדרת "גו& ציבורי" בחוק זה.
יצוי כי בספטמבר  2008החליטה ועדת הביקורת שלא לדו בדוחות שהגיש המבקר הפנימי עד תארי"
ההקמה של ועדת הביקורת הנוכחית )דצמבר  (2006דהיינו בעשרת הדוחות שהוגשו מאמצע שנת
 2005עד סו& שנת  ;2006עוד יצוי כי באוקטובר  ,2008לאחר מועד סיו הביקורת ,אישרה הוועדה
בישיבה אחת את כל הדוחות שהגיש המבקר הפנימי מתחילת שנת  2007עד מועד כינוס הישיבה )יותר
מעשרי דוחות(.
סייסמולוגיה היא הענ& בגאולוגיה )מדע העוסק ,בי השאר ,בתולדות כדור האר ,,במבנהו ,בהרכב
חומריו ובכוחות ובתהליכי המעצבי אותו( העוסק בחקר רעידות האדמה .האג& הסייסמולוגי עוסק
בעיקר במעקב אחר רעידות אדמה בישראל ,ובמת מידע והערכות סייסמולוגיות לגורמי ממלכתיי
ולציבור בזמ אמת.
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עבור צדדי קשורי שעלות הנומינלית ליו  31בדצמבר  ,2007מסתכמת ב  5,863אלפי ש"ח"
)להל ציוד המוחזק בנאמנות(.
נמצא כי בדוחות הכספיי הלא מבוקרי של המשרד ל  31.12.07לא היה מידע בעניי הציוד
שהחזיקה מג"י בנאמנות .עוד יצוי שחיא"ל מחזיקה ספינת מחקר הרשומה בדוחותיה הכספיי
בנאמנות )חלקית( של מדינת ישראל .ג מידע זה אינו מופיע בדוחות הכספיי של המשרד .המשרד
וחשב המשרד הודיעו כי "הטעות תתוק בדוחות הכספיי שיוצגו ל ."31.12.08
ÍÓÒÓ Â‡ ÌÈ¯·„ ÔÂ¯ÎÈÊ ,ÌÎÒ‰ „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â È"‚Ó ÔÈ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È‡˘¯ ‡È‰˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡ ,˙Â Ó‡ · ‰˜ÈÊÁÓ È"‚Ó˘ „ÂÈˆ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ¯Á‡ ÌÂ˙Á
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó· ˙ÂÈÂ·˘Á ˙¯Â˜È· ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ .ÂÈÂÂ˘ ˙‡Â Â· ˜ÈÊÁ‰Ï
· È˙Ï˘ÓÓ „ÂÈˆ Ï˘ ‰˜ÊÁ‰·Â ‰¯ÈÒÓ· ÌÈ „‰ ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ 2008 ¯·Ó·Â
.ÂÈÏÚ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· Â‡ ,˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰
 : Ì È Ò Î ¯ Ù Òלש בקרה על הנכסי יש לרשו אות במפורט לפי :סוג הנכס ,מספר הזיהוי
שלו ותיאורו ,הבעלות עליו ,עלותו ,מועד רכישתו ומועד הפעלתו ,מקומו הפיזי ושמישותו.18
 .1הביקורת העלתה כי המכו אינו רוש את מצאי הציוד שברשותו; בדוח "ספר ציוד" שהפיקה
מג"י ממערכת "נכסי ופחת" שלה במהל הביקורת פורטו נתוני עיקריי על הנכסי הנתוני
בבעלות החברה ,כגו מספר הנכס ותיאורו ,מועד רכישתו ומועד הפעלתו ,וכמו כ נתוני כספיי .
עוד העלתה הביקורת כי כאשר מג"י מחזיקה ביותר מפריט אחד מאותו סוג נכס ,היא רושמת על
כול את אותו מספר ,ועל כ אי אפשר לזהות כל פריט בנפרד בדוח הציוד ולהשוותו למצאי שבידי
מג"י .דוח הציוד אינו מפרט ג את מקומו הפיזי של כל פריט ,כלומר באיזה אתר באר -או בחו"ל
הוא נמצא ,דבר המקשה על מג"י לאתר את הציוד ,לפקח על השימוש בו ולאמת את קיומו בספירת
מצאי.
˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰ „ÂÈˆ ÔÈÈ Ú· ÂÏ˘Ó ÌÈÒÎ ¯ÙÒ ÔÈ‡ „¯˘ÓÏ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .2
˘ÚÈ„Â‰ „¯˘Ó‰ .‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙È˜ÏÁ Â‡ ‰‡ÏÓ ˙ÂÏÚ·· ÔÂ˙ Â Ï"‡ÈÁÏÂ È"‚ÓÏ ¯·ÚÂ‰
·˙˘˙ÁÙÂ ÌÈÒÎ ˙Î¯ÚÓÓ ˜ÙÂ‰˘ ,˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰ „ÂÈˆ ÔÈÈ Ú· ÌÈÒÎ ¯ÙÒ ÂÏ ˘È ÈÎ Â˙·Â
˘Â È‡ ˙Â Ó‡ · ‰˜ÈÊÁÓ È"‚Ó˘ „ÂÈˆ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ ÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È"‚Ó Ï
.Ì˙Â‰ÊÏ ¯˘Ù‡-È‡ ÍÎ Ï˘·Â ,ÌÈÒÎ ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÈÊÈÙ‰ ÌÓÂ˜Ó ˙‡ Ë¯ÙÓ
È‡ˆÓ ˙Â¯ÈÙÒ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï 2007-2005 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ : È ‡ ˆ Ó ˙ Â ¯ È Ù Ò
·Â È‡ ÔÎ ÂÓÎÂ ,Â˙Â‡ ¯˜·ÏÂ Â˙Â˘¯·˘ È‡ˆÓ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ÏÂÎÈ ÔÂÎÓ‰ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ .ÔÂÎÓ
‰˙˘Ú ‡Ï È"‚Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ ;ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˙Ó‡Ï ÏÂÎÈ
„ÂÈˆÏ È‡ˆÓ ˙¯ÈÙÒ ˙Â˘ÚÏ ‰ ÓÓ ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎÂ ,˙ÂÁÙÏ 2000 ˙ ˘Ó È‡ˆÓ ˙¯ÈÙÒ
˘.2007-2005 ÌÈ ˘· ˙Â Ó‡ · ‰˜ÈÊÁÓ ‡È‰
המשרד הודיע בתשובתו בנובמבר  2008כי "יפעל להסדרת נושא ניהול מצאי הציוד ופיקוח על
ציוד שמוחזק בנאמנות".
הביקורת העלתה כי בחיא"ל נעשתה ספירת מצאי באתר חיפה בחודשי נובמבר דצמבר  ,2006א
תוצאותיה סוכמו רק בפברואר  ,2008בגלל הקושי לזהות את פריטי הציוד השוני בספירה.
__________________
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ראו דוחות קודמי של מבקר המדינה בעניי ניהול ספר נכסי בגופי מחקר :ברפא"ל „35 È˙ ˘ ÁÂ
) ,(1985עמ'  ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ;1216מרס  ,1998עמ' ;121
ובחיא"ל הדוח מ  ,2003עמ' .593
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ÏÚ Ï"‡ÈÁ ‰‚Èˆ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ Ì˙Â ÓÈ‰Ó ‰Ê È˘Â˜ ÏÏ‚· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.2006 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ˙ÂÁÙÏ ,˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ „ÂÈˆ‰
המשרד הודיע בתשובתו בנובמבר  2008כי חשב המשרד הדגיש את החשיבות של ספירת מצאי
הציוד ושל הרישו העדכני בעניי  ,בעיקר לאור איחוד המכוני והמעבר לחשבונאות ממשלתית
מצטברת; עוד הודיע המשרד כי יפעל להסדרת הנושא ולעדכו מצאי הציוד בתהלי הארגו
המחודש של מכוני המחקר.
¯  : È " ‚ Ó · ˙ Ù Ë Â ˘ ‰ Î È ¯ ˆ Ï „ Â È ˆ Â Ì È Ù Ï Á ˘ Îעל פי נוהלי מג"י וכמבואר בדוחות
הכספיי שלה ,כל הכלי  ,החלפי  ,החומרי והדלק שהיא רוכשת לצור עבודתה השוטפת במש
השנה ,חו -מרכוש קבוע וחומר נפ ,-מוצגי כהוצאה תקופתית בדוח רווח והפסד 19בשנה
השוטפת ,בסעי( "עלות המכירות צריכת חומרי וחלפי " .בשני  2006ו  2007הסתכמה צריכה
זו בכ  2.7מיליו ש"ח וב  2.2מיליו ש"ח ,בהתאמה.
2007 ¯·Ó·Â · ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ È"‚Ó Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰˘ ÁÂ„Ó
ÌÈÎÓÒÓ È"‚Ó· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008 ËÒÂ‚Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙Â˜È„·ÓÂ
ÔÎ‡ ,2007-Â 2006 ÌÈ ˘· ˙ÙËÂ˘ ‰‡ˆÂ‰Î Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÙÏÁ‰Â ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰
ˆ¯„ÂÈˆ ÈËÈ¯Ù ÌÈÈÂˆÓ È"‚Ó 20È ÒÁÓ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ .ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ÂÎ
,‰Ï‡ ÌÈ ÒÁÓÏ Ì˙ÒÈ Î „ÚÂÓ ËÂ¯ÈÙ ÔÂ‚Î ÌÂ˘È¯ Ì ÈÈ Ú· ‰˜ÈÊÁÓ ‰ È‡ ‰¯·Á‰˘ ÌÈÙÏÁÂ
˙˙Â‰ÊÏ ¯˘Ù‡-È‡ Ì‚ Ì˜ÏÁ ˙‡ .Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÌÈ ÒÁÓ‰Ó Ì˙ÎÈ˘ÓÏ „ÂÚÈ
.˙ÙËÂ˘‰ ‰ ˘‰ È ÙÏ Â˘Î¯ Ì‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ,È Ë¯Ù ÈÂ‰ÈÊ
יצוי כי בעקבות דוח הביקורת הפנימית והבדיקות שעשה משרד מבקר המדינה החליטה הנהלת
מג"י בספטמבר  ,2008בי השאר ,כי עד תחילת דצמבר  2008תסדר את מחסניה ותרכוש תכנה
לניהול ומערכת ברקוד המתאימה לאותה תכנה ומיועדת לזיהוי הפריטי .
 : È " ‚ Ó · „ Â È ˆ ˙ Ï È Ò Ùעל פי נוהלי מג"י ,ועדת פסילה אמורה לבדוק "את כל הפריטי
המוצעי לפסילה ,מצב  ,כמות ועלות ואת סיבת הפסילה" ,ו"מסקנות והמלצות ועדת הפסילה
תסוכמנה בפרוטוקול שעליו יחתמו חברי הועדה .הפרוטוקול ,בצירו( רשימת העודפי  ,יועבר
כהמלצה למנהל הכללי" .על פי אות נהלי " ,במקרה של פסילת ציוד בנאמנות יש לצר( לוועדה
נציג של הבעלי " .באפריל  2007שלח סמנכ"ל מג"י ,מר שבתאי יעקב ,הנחיה ליו"ר ועדת
הפסילה ,ובה נקבע ,בי היתר ,כי מאותו מועד ואיל אי לקיי ישיבה של ועדת הפסילה בעניי
ציוד המוחזק בנאמנות ללא השתתפותו של חשב המשרד או נציגו ,או לחלופי ללא מכתב ממנו
המאשר לקיי את הישיבה ג בלעדיו.
,ÌÈ ÂÈ„ ‰˘È˘ È"‚Ó Ï˘ ‰ÏÈÒÙ‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú 2005 ˙ÏÈÁ˙Ó
ÌÈ ÂÈ„‰Ó ‰˘ÂÏ˘ .˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰ „ÂÈˆ Ï˘ ‰ÏÈÒÙ· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ „ Ì‰Ó ‰Ú·¯‡·Â
˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÔÈÓÊ‰ ‡Ï 2006-Â 2005 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2007 ÏÈ¯Ù‡ ¯Á‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰
„ÂÈˆ ˙ÏÈÒÙ ÔÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„· Û˙˙˘‰Ï „¯˘Ó‰ ·˘Á Ï˘ ÌÈ‚Èˆ È"‚Ó Ï˘ ‰ÏÈÒÙ‰
,„¯˘Ó‰ ·˘ÁÏ ÌÈ ÂÓÈÊ‰ Ï˘ ˜˙ÂÚ È"‚Ó ‰¯È·Ú‰ 2008 È ÂÈ·Â 2007 Ò¯Ó· .˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰
‡„ÚÂÓ „Ú 2005 ˙ ˘Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï Â‚Èˆ Â‡ ·˘Á‰ Í
È„È· Â¯˘Â‡ ‡Ï ˙Â Ó‡ · ˜ÊÁÂÓ‰ „ÂÈˆ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÈÒÙ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
.2007 È ÂÈ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ËÚÓÏ ,Â‚Èˆ Â‡ „¯˘Ó‰ ·˘Á
__________________
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לעומת רכוש שוט& כגו מלאי ,שהוא נכס לחברה ועל כ מוצג בסעי& "נכסי שוטפי " במאז שלה.
מחס כללי ,מחס גאו חשמלי וגאו הנדסי של אג& הפרויקטי ושני מחסני של האג& הסייסמולוגי.
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שימוש בכלי רכב

ממסמכי מג"י עולה כי בסו( שנת  2007היו לה  28כלי רכב המיועדי לעבודה ואינ צמודי לבעלי
משרה מסוימי )להל כלי הרכב( .מדובר ,בי השאר ,בשבעה טנדרי  ,מרעדי סייסמיי ,
קומנדקרי וג'יפי ; בשנת  2007היו לחיא"ל שמונה כלי רכב שהאחריות למסירת ולקבלת
הוטלה על מחלקת המשק .בנוהלי חיא"ל נקבע שיש להכי לכל כלי רכב כרטיס ולרשו בו את
הפרטי שלהל  :ש הנהג ,שעות היציאה והחזרה וקריאת המונה בתחילת הנסיעה ובסופה.
הביקורת העלתה כי למג"י אי נהלי לפיקוח ולבקרה על השימוש בכלי הרכב לצורכי העבודה
בלבד ,ולא לצרכי פרטיי  .ע זאת ,לכלי הרכב של מג"י יש יומני נסיעות האמורי לכלול את
המידע המפורט בנוהלי חיא"ל.
ÁÂÂÈ„‰ ÈÙ ÏÚ˘) È"‚Ó Ï˘ ÌÈ¯„ Ë‰Ó ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ È ÓÂÈ Ï˘ ˙È‡¯˜‡ ‰˜È„·Ó
Â ÈÈˆ ‡Ï ÌÈ¯„ Ë‰ ˙˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰ÏÚ (˙ÂÚÈÒ 170-Î 2008 ¯·ÓËÙÒ-ÏÈ¯Ù‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÚÒ
ÌÈ¯„ Ë‰Ó ÌÈÈ ˘ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ È ÓÂÈ· ;Ì‰Ï˘ ˙Â‰Ê‰ ˙„ÂÚ˙ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌÈ ÓÂÈ· ÌÈ‚‰ ‰
‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ·Ï ‰ÚÈÒ ‰ ÌÂÈÒ· ‰ ÂÓ‰ ˙‡È¯˜ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ÌÈ˘¯Ù‰ Â‡ˆÓ
˜¯¯„ Ë· ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ 9,900-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ ‰Ï‡ ÌÈ˘¯Ù‰ .‰‡·‰ ‰ÚÈÒ ‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰ ÂÓ‰ ˙‡È
‡Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÍÎÈÙÏ .È ˘‰ ¯„ Ë· ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜ 4,200-Î·Â „Á
˘‰ ÈÂˆ ‡Ï ÌÈ¯„ Ë‰Ó „Á‡ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ·Â¯· ÈÎ ‰˜È„·· ‰ÏÚ „ÂÚ .‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Â˘ÓÈ
˘‰ ÂÓ‰ ˙‡È¯˜ È Â˙ ÏÏÎ Â ÈÂˆ ‡Ï ¯Á‡ ¯„ Ë Ï˘ ˙ÂÚÈÒ ‰Ó ˘ÈÏ˘Î· ;‰ÚÈÒ ‰ ÌÂÈÒ ˙Ú
‡Ï˘ ‰ÓÈ˙Á ‰¯ÒÁ˘ Â‡ ‰ÙÂÒ· Â‡ ‰ÚÈÒ ‰ ˙ÏÈÁ˙· ‰ ÂÓ‰ ˙‡È¯˜ È Â˙ ÂË¯ÂÙ ‡Ï˘ Â
·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ ÂÓ˘Ó ‰Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈÒÈË¯Î· ÌÂ˘È¯· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‚ Â‡ˆÓ .¯„ Ë· ÚÒ ˘ ‚‰ ‰
˘.Ï"‡ÈÁ Ï
בעקבות הביקורת החליטה הנהלת מג"י בספטמבר  2008שבתחילת דצמבר  2008יובאו לפניה
המלצות לשיטה לרישו דיגיטלי ממוחשב של תנועת כלי הרכב 21שלה ,שיטה שתאפשר לה לתעד
את נהג כלי הרכב ,את תארי הנסיעה ושעת הנסיעה ואת נתוני מד המרחק.

שבתו והשתלמויות של עובדי המדורגי בדירוג מחקר
 45מ  106עובדי המכו מדורגי בדירוג מחקר ;22בשנת  2007עבדו בחיא"ל  33עובדי המדורגי
בדירוג מחקר ,ובשנת  2008פחת מספר ל ) 30מכ  170עובדי (; על פי הדוחות הכספיי של
מג"י ,בשנת  2007עבדו אצלה שבעה עובדי שעליה הוחלו תנאי שחלק מקבילי לתנאי דירוג
מחקר .בתשובתה של מג"י בנובמבר  2008נאמר כי רק שניי מהחוקרי האמורי מועסקי בדירוג
מחקר ,וחמשת האחרי מועסקי בחוזה אישי .בבדיקת חוזה ההעסקה האישי של אחד מהחמישה
נמצא שלא היה מקו לזכות אותו בתנאי המקבילי לתנאי דירוג מחקר.

__________________
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כל רכב  4*4ומעלה ,כולל מרעד משאית ,א" לא כולל מרעד צמ"ה.
דירוג שהונהג מתחילת שנות החמישי במוסדות מחקר ,ובה מוסדות מחקר ביטחוניי  .הדירוג הוחל
על העובדי העוסקי במחקר ובפיתוח בתחו מדעי הטבע והטכנולוגיה .כנהוג במערכת הביטחו ,
סול השכר ותנאי ההשתלמות של העובדי בדירוג מחקר בשירות הציבורי שווי לאלה של אנשי
הסגל האקדמי במוסדות מחקר אוניברסיטאיי .
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 .1עובדי מג"י עליה הוחלו התנאי המקבילי לאלו של דירוג מחקר יוצאי להשתלמויות על
פי אישור המנכ"ל ,האמור להינת לאחר שהוועדה המקצועית הפנימית המליצה לו לאשר את
בקשות ההשתלמות .הביקורת העלתה שוועדה זו לא התכנסה בשני  2007 2005ולא דנה בבקשות
ליציאה להשתלמויות .נמצא שאת יציאת של שני עובדי לשבתו האחד מנובמבר  2004והאחר
מאוגוסט  2006אישר מנכ"ל מג"י ,א( על פי שהוועדה לא דנה בעניי דיו מקצועי.
 .2על פי נוהלי המכו וחיא"ל ,על עובדי המחקר החוזרי מהשתלמויות להגיש למנהל המכו
ולמנכ"ל חיא"ל דוח בעניי ההשתלמות שעשו .בבדיקה אקראית שעשה משרד מבקר המדינה נמצא
כי חמישה משמונת עובדי המחקר של המכו שיצאו להשתלמויות בחו"ל בשני  2007 2005לא
הגישו דוחות מקצועיי המסכמי את ההשתלמות שעשו ,למעט בנוגע לשלוש השתלמויות; וכי
שלושה עובדי של חיא"ל שהשתתפו בחמש השתלמויות בשני  2007 2005דיווחו על
השתלמויותיה רק באוגוסט .2008
מנהל המכו )בפועל( ,ד"ר איתי גבריאלי ,הסביר למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2008כי מדובר
רק בחמש מ  45השתלמויות שאליה יצאו שמונת החוקרי  .משרד מבקר המדינה העיר לו כי
חמשת עובדי המחקר האמורי יצאו ל  26השתלמויות ,א הגישו דוחות רק בעניי שלוש
השתלמויות.

איסו עלויות לעבודות מחקר
הביקורת העלתה כי במועד סיו הביקורת לא עשו חיא"ל והמכו איסו( עלויות לפי עבודות
המחקר .באפריל  2008הודיע סג מנהל המכו  ,מר שמואל ציטרונבלט ,למשרד מבקר המדינה כי
כאשר הועברו הנהלת החשבונות והתקציב של המשרד )ושל המכו  ,יחידת סמ שלו( למערכת
מרכב"ה 23דרש המכו שהדוחות הכספיי הנגזרי ממערכת זו ישקפו את העלויות ברמה של
עבודת מחקר באמצעות מודול ניהול הפרויקטי ; א הפעלת מודול זה מתעכבת.
הנהלת המכו הסבירה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2008כי לנושא איסו( העלויות חשיבות
יתרה בשל האיחוד הצפוי ע חיא"ל ומג"י בארגו המחודש של המכוני )ראו להל (; כי אי אפשר
להערי את העלויות של עבודות מחקר פרטניות ,המבוססות ,בי השאר ,על ידע שנרכש במחקרי
קודמי ; וכי לדעת המכו "הטלת רישו שעתי לפרויקטי על החוקרי אינה מעשית ולא תניב את
הפירות המקווי " .יצוי כי בסו( נובמבר  2008הודיע צוות פיתוח מרכב"ה לחשבות המשרד כי
מודול ניהול פרויקטי יפותח בשני הקרובות .המשרד מסר בתשובתו בנובמבר  2008כי הנושא
ייבדק בתשומת לב לקראת איחוד המכוני כדי לשפר את הבקרה .עוד מסר המשרד כי הוא מחויב
לעמוד בדרישות מינהל תקי בכפו( ליכולת המכו להתמודד ע השינויי .
˙ÂÈÂÏÚ‰ È Â˙ ˙‡ ÂÊÎÈ¯ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÂÎÓÏÂ Ï"‡ÈÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
-È‡ ,˙ÂÓ„Â˜‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ÂÎÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ ˙ÂÈ Ë¯Ù‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â„Â·ÚÏ
‡Ì‡Â ,‰È˙ÂÈÂÏÚ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÂÒÎÓ ˙ ÓÊÂÓ ¯˜ÁÓ ˙„Â·ÚÓ Ì‰È˙ÂÒ Î‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ¯˜ÁÓ ˙Â„Â·Ú ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙Â„Ò·ÂÒÓ ıÂÁ È ÈÓÊÓ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â„Â·Ú
.ÌÈ ÓÓÓÂ ÌÈ ÈÓÊÓ
__________________
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ניהול המכוני
המכו הגיאולוגי
 : ¯ ˜ Á Ó ˙ Â „ Â · Ú Ï Â ‰ Èאת תכניות העבודה השנתיות של המכו בעניי עבודות המחקר
קובע מנהל המכו  .מדי כחצי שנה הוא בודק את עבודות המחקר ומאשר לעשות עבודות חדשות
ולהוסי( לעסוק בעבודות קיימות ,להפסיק או להקפיא  .תכנית העבודה לשנת  2006כללה כ 130
עבודות מחקר ,והתכנית לשנת  2007כ  100עבודות מחקר.
למכו אי נהלי בדבר ניהול עבודות מחקר .באוגוסט  2008הסביר מנהל המכו ד"ר זאב בנימי
בגי למשרד מבקר המדינה כי כל אחד מחוקרי המכו מתבקש להגיש למנהל דוח תמציתי
חצי שנתי במתכונת אחידה על פעילותו בעבודות המחקר השונות ,בי שהוא אחראי לה ובי שהוא
רק משתת( בה  .בביקורת נמצא כי ביוני  2006הוגשו  138דיווחי ; בסו( שנת  2006ובתחילת שנת
 51 2007דיווחי ; ובחודשי אוקטובר דצמבר  103 2007דיווחי .
על פי המתכונת האחידה דלעיל ,על החוקר לדווח ,בי השאר ,על המספר והנושא של עבודת
המחקר ועל המשתתפי בעבודה זו ,לרבות אחראי המחקר; הסטטוס של עבודת המחקר; דוחות
שהוגשו בגי עבודה זו; תכנית עבודה עתידית ,לרבות יעדי דיווח מדעי )אי לדווח על עבודות
מחקר מוקפאות(.
משרד מבקר המדינה העלה פגמי בדיווחי  :בעשרה דיווחי שהוגשו בשנת  2006לא צוי המספר
של עבודת המחקר; בשני  2007 2006הוגשו  20דיווחי על עבודות מחקר מוקפאות ,וכמו כ 12
דיווחי על שש עבודות מחקר ,שהנתוני שבה אינ תואמי .
 .1בתכנית העבודה 24יש לכלול את התוצרי של עבודות המחקר ,כלומר את סיכומי המחקרי
ואת המאמרי המדעיי הנוגעי לעניי )להל יעדי דיווח מדעי( .בתכניות יש לכלול ג לוחות
זמני לעמידה ביעדי  .נמצא כי בשני  2006ו  2007הוגשו  42דיווחי ללא יעדי דיווח .לא נמצא
שמנהלי האגפי ומנהל המכו וידאו כי יעדי דיווח שצוינו בדיווחי התקופתיי אכ הושגו.
ÌÈ¯˜ÁÓ· ÈÚ„Ó ÁÂÂÈ„ È„ÚÈ ÚÂ·˜Ï „ÈÙ˜È Ì‡ ÈÎ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜ÁÓ‰ ˙Â„Â·Ú ÏÎ· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙‡ ÍÎ· ÔÂÂÎÈ ,ÌÈÈ È· È„ÚÈ Ì‰·Â ,ÌÈ Â˘‰
ÔÂÎÓ‰ Ï‰ ÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ .¯˜·Ï ¯˘Ù‡˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„ÚÈ· „˜Ó˙‰Ï
˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÚ· ¯˙‡Ï ÏÎÂÈ ,ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ· ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡ ˜Â„·È Ì‡ ÈÎ
.‰¯˜·‰ È ÂÈ„· ÂÏÚÂ‰ ‡Ï˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ,¯˜ÁÓ‰
 .2מהדיווחי שהוגשו ביוני  2006עולה שב  11עבודות מחקר נדרש מנהל המכו להחליט
בענייני כגו מיזוג העבודות ,איוש או ביטול  .חו -מהחלטה הקשורה בעבודת מחקר אחת לא
נמצא כי המנהל קיבל החלטות כלשה בעניי עשר עבודות המחקר האחרות .מנהל המכו הודיע
למשרד מבקר המדינה ביולי ובאוגוסט  2008כי לא תיעד את החלטותיו בשני  2006ו  2007שכ
רוב היו שגרתיות.
·˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò ÚÈ„Â‰ 2008 È ÂÈ ÛÂÒ
˘.Ï‰ Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ÌÚ Ï‰ Ó‰ È ÂÈ„Ó ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ˙Â¯Ó
__________________

24

ראו ג מבקר המדינה ,(1987) 37 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ'  ,1249 1248בעניי ניהול מחקרי ברפא"ל ]באותה
עת היה לרפא"ל )רשות פיתוח אמצעי לחימה( מעמד של יחידת סמ" ,כמעמדו של המכו כיו [.

משרד התשתיות הלאומיות

1249

È Â˙ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰-È‡ Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È·· : È ‚ Â Ï Â ‡ È ‚ ‰ Ô Â Î Ó · ¯ Î ˘ ˙ Â ‡ ˆ Â ‰
˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ ,ÔÂ˙·˘Ï Ì‰È˙Â‡ÈˆÈÂ ÌÈ¯˜ÂÁ‰ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ ÌÈÙÈÚÒ·) ‰"·Î¯Ó‰
ÌÈ ˘Ï Ú‚Â · ,„¯˘Ó· ¯Î˘‰ ˙„ÈÁÈ È Â˙ ÔÈ·Ï ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó Ô‚ÒÓ ÂÏ·˜˙‰˘ (˙ÂÈÂ ÂÎÂ
ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ ˙Â·˘ÁÏÂ ÔÂÎÓÏ .15%-ÎÏ „Ú ÚÈ‚Ó ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ÌÈ˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚÈ˘ .2007-2005
ÈÎ ÔÂÎÓÏÂ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ï‡‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰-È‡ ˙‡ ÌÈ¯È‰·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ
·˘˙Â ÓÈ‰Ó‰ ˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ - ÌÈÎÂÓ ÌÈ˘¯Ù‰· ¯·Â„Ó ÂÏÈÙ‡ - ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰‰-È‡ Ï
˘.„¯˘Ó‰ Ï˘Â ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰ Ï
המשרד הודיע בתשובתו בנובמבר  2008כי נתוני יחידת השכר במשרד ה הנתוני המדויקי וכי
יחידת השכר בודקת את ההפרשי בדיקה פרטנית .בדיו שקיימו חשבות המשרד ,נציגי החשב
הכללי במשרד האוצר וצוות מרכב"ה בסו( נובמבר  2008בעקבות הביקורת נקבע כי הפער בי
נתוני יחידת השכר לנתוני מרכב"ה ייבדק .חשבות המשרד הודיעה למשרד מבקר המדינה בינואר
 2009כי בדיו שהתקיי בסו( נובמבר  2008דווח כי מדובר בבעיה רוחבית הקיימת בכמה משרדי
נוספי .
 : ˙ Â Ù Ò Â ˙ Â Ú ˘ .1בתקנות שירות המדינה )להל התקשי"ר( ,החל על המכו מפני שהוא
יחידת סמ של המשרד ,נקבע כי בתחילת כל שנה יקציב "האחראי" )סג מנהל המכו הוא שמונה
ל"אחראי" במכו ( את מספר השעות הנוספות השנתיות וכי הוא לא יאשר יותר מ  30שעות נוספות
לעובד בחודש ,אלא לאחר שהובאו לפניו נימוקי משכנעי לכ בכתב.
נמצא כי לשלושה עובדי שדה שולמו  80 40שעות נוספות בחודשי יוני נובמבר  ,2007א( על פי
שהמכסה המקורית שאושרה לה הייתה  22שעות נוספות בכל חודש .כ חרגו התשלומי במאות
אחוזי מהמכסה המקורית.
סג מנהל המכו הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2008כי בשעות הנוספות עסקו שלושת
עובדי השדה האמורי בפעילות הקשורה לקידוחי  ,ורק לה יש מומחיות ייחודית בעניי ניטור
קידוחי מי הנעשי בכל האר.-
‰Ï‡ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó Ô‚ÒÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ÒÎÓ‰ Ï˘ ‰Ï„‚‰ ÏÎ ÈÎÂ ,ÌÈ„·ÂÚ‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙ÂÚ˘‰ ˙ÒÎÓ ˙‡ Ú·˜ ¯˘‡Î
‡.·˙Î·Â ˘‡¯Ó ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „ÁÂÈÓ Í¯Âˆ ¯¯ÂÚ˙Ó Ì
הנהלת המכו הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2008כי "המכו יפעל עפ"י המלצות
הביקורת לעדכו השעות מראש בכתב".
 : ˙ Â Â Î ˙ Ù Ò Â ˙ .2על פי התקשי"ר ,תוספת כוננות היא תוספת המשולמת לעובד תמורת
נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרד לפרקי זמ מסוימי מחו -לשעות העבודה הרגילות ,לש
עשיית מטלות דחופות ומטלות אחרות ,לפי דרישת האחראי או מי מטעמו .בשני 2007 2005
שולמה תוספת כוננות בכל שנה ל  25עובדי  ,רוב עובדי מטה .על פי דוח שהפיקה יחידת השכר
במשרד שולמה לעובדי המכו תוספת כוננות כלהל :
2005

2006

2007

מספר שעות כוננות

3,357

3,624

3,667

סכו ששול בגי כוננות )בש"ח(

175,781

192,632

197,665
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ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó Ì È‡ ÌÈ ÂÎ‰Â ,˙Â ÂÎ È ÓÂÈ Ï‰ Ó Â È‡ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘‡ÏÚ Á˜ÙÓ Â È‡ ÔÂÎÓ‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò ;¯"È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î ,˙Â ÂÎ‰ ˙Ú· ÂÚ¯È
ÚÂ„ÓÂ ÌÈ ÂÎ‰Ó „Á‡ ÏÎ· Í¯Âˆ ˘È ÔÎ‡ Ì‡ Ô‚Ò‰ ˜„· ‡Ï 2007-2005 ÌÈ ˘· ;˙Â ÂÎ‰
.ÏÚÂÙ· ˙Â‡È¯˜ ÂÏÚÙÂ‰
·‰˘Ú ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÈÎ 25Ì„Â˜ ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ¯·Î ˙Â ÂÎ‰ ÔÈÈ Ú
ÂÊ ÔÈ‡ .‰„Ú· ‰¯ÂÓ˙ Ô˙ „·ÂÚ‰˘ ÈÏ· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙Î ,˙Â ÂÎ· ÈÂ‡¯ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˙ÚÏ
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò·Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· ˙Ú‚ÂÙ ‡È‰Â ,‰ÈÂ‡¯ ‰‡ˆÂ‰

המכו הגיאופיסי לישראל בע"מ
לפי נוהלי מג"י ,המנכ"ל ממנה ועדות קבועות של ההנהלה ,ובה  ,בי השאר ,ועדה מקצועית
פנימית ,26ועדת בטיחות וגהות וועדת פסילה )ראו לעיל( .בנהלי נקבע כי החלטות הוועדות
הקבועות ה המלצות הטעונות אישור של המנכ"ל.
 : ˙ Â ‰ ‚ ‰ Â ˙ Â Á È Ë · ‰ ˙ „ Ú Â .1תפקידי הוועדה על פי נוהלי מג"י ה  :ליזו נהלי
וכללי בטיחות; לייע -לכל גורמי המכו בנושאי בטיחות; לחקור תאונות עבודה ומצבי מסוכני
ולאסו( נתוני ומידע כדי למנוע את הישנות  .בנהלי נקבע כי "יו"ר הועדה יזמ ישיבת ועדת
בטיחות אחת ל  3חודשי  ,לפחות".
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú 2005 ˙ ˘Ó ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ˙Â‰‚‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘¯„ Î ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎÈÙÏ .˙Á‡ ÌÚÙ ‡Ï‡ ˙¯Â˜È·‰
· .‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â
 : ˙ È Ó È Ù ‰ ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó ‰ ‰ „ Ú Â Â ‰ .2מכתבי מינוי שהוציא מנכ"ל מג"י ,ד"ר אורי
פריזלנדר ,בספטמבר  2007עולה כי אלה ,בי היתר תפקידי הוועדה :לסייע בהכנת תכנית העבודה
המקצועית של מג"י ; לעקוב אחר מטרות הפעילות המקצועית של מג"י ולהמלי -על מטרות
חדשות; לקבוע נוהלי בקרה על הצעות מחקר; לדווח על עבודת מחקר ופיתוח )להל מו"פ(.
הביקורת העלתה כי בשני  2006 2005לא התכנסה הוועדה כלל ובשנת  2007התכנסה פע אחת
בלבד .מכא שבשני  2007 2005לא התקיי דיו מקצועי מעמיק במטרות שמג"י מבקשת להשיג
במו"פ העתידי שלה.
ÈÊÈÙÂ‡‚‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ¯˜ÁÓÂ ÌÈ¯˜Ò ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ È"‚Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ó„‡‰ ˙Â„ÈÚ¯·˘ ˙Â ÎÒ‰ ˙¯„‚‰ ÏÚ Ì‚ ˙„˜ÙÂÓ ¯‡˘‰ ÔÈ·Â ,È‚ÂÏÂÓÒÈÈÒ‰ ÌÂÁ˙·Â
·‰È˙Â¯ËÓ ÌÂ˘ÈÈ· ˙Ú‚ÂÙ ‰Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ¯„ÚÈ‰ ,27Ï‡¯˘È
˘.È"‚Ó Ï

__________________
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ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .83 73
להבדיל מהוועדה המקצועית של דירקטוריו מג"י.
ראו על "עמידות מבני ותשתיות ברעידות אדמה" מבקר המדינה ,(2001) ·51 È˙ ˘ ÁÂ„ ,עמ' .245
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החברה לחקר ימי ואגמי לישראל בע"מ
 : Ô " Ï „ · ˙ Â È È È ˜ ˙ Â È Â Î Ê .1מהדוחות הכספיי המבוקרי של חיא"ל לשנת 2007
)להל הדוחות הכספיי של חיא"ל( עולה כי זכויות חיא"ל בשטחי הנדל" שלה 28טר הוסדרו
מאז הביקורת הקודמת בשנת  ,2003וכי בדוחות הכספיי נעשתה הפרשה לסעי( "הוצאות לשל "
בגי העלויות הצפויות של הסדרת המקרקעי .
)א( מהדוחות הכספיי של חיא"ל עולה שעיריית אילת דרשה ממנה תוספת של כ  2.5מיליו
ש"ח לשנה מ  1998ואיל עבור ארנונה בגי שטחי המרכז לחקלאות ימית )להל מלח"י(
שבאילת .חיא"ל הגישה התנגדות לדרישה זאת ,ולפי טיוטת הסכ פשרה שהגישו לחיא"ל יועציה
המשפטיי של העירייה בפברואר  ,2007חיא"ל נדרשה לשל לעירייה  897,000ש"ח בגי תוספות
השומה עד סו(  .2007בדוחות הכספיי של חיא"ל לשנת  2007נרשמה הפרשה בגי תוספת ארנונה
לעיריית אילת בס  210,000ש"ח.
בביאורי הדוחות הכספיי לשנת  2007נכתב כי "לדעת הנהלת החברה לא צפוי כי החברה תחויב
במיסי ארנונה נוספי לשני קודמות )מעבר להצעת פשרה( ,וההפרשה בשנת הדוח נקבעה לפי
הערכת החברה לתוצאות צפויות של דיוני נוספי ע העיריה ובקשת החריגה של מלח"י מוועדת
חריגי  ,שלמועד חתימת הדוחות הכספיי טר הגישה המלצותיה".
הביקורת העלתה כי לחיא"ל אי חוות דעת מיועציה המשפטיי התומכת בהערכתה בעניי החובות
על הפרשי ארנונה בגי שטחי מלח"י ,ועל כ ספק א ההפרשה שציינה בספריה מספיקה לצור זה.
)ב( יצוי כי במאי ובתחילת יולי  2008דרשה עיריית אילת מחיא"ל כ  2.9מיליו ש"ח עבור
ארנונה לשנת  2008בגי שטחי מלח"י .ביולי  2008דיווחה הנהלת חיא"ל לדירקטוריו כי היא
הגישה ערר על שומה זו .חיא"ל הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2008כי הגישה ערר
לוועדת ערר ,ובו תבעה לסווג את מלח"י לפי סיווג חקלאי .עוד הודיעה חיא"ל כי א תתקבל
עמדתה סכו הארנונה השנתי יפחת ויהיה קט מהסכו שנקבע במועד סיו הביקורת.
 : ˙ È Ó È ˙ Â ‡ Ï ˜ Á · ˙ Â ˜ Ò Â Ú ‰ ˙ Â ¯ · Á Ó Ì È ‚ Â Ï Ó ˙ Ï Ú ‰ ¯ ˜ · .2לחיא"ל
חוזי שחתמה ע כמה גופי העוסקי בחקלאות ימית )להל המיישמי ( ,ולפיה היא זכאית
לשיעור מסוי מהתמלוגי ממכירות המיישמי ; וכי חיא"ל רשאית לדרוש מהמיישמי אישורי
חצי שנתיי של רואי החשבו שלה על תקבולי המכירות המבוקרי של המיישמי  .אישורי אלה
יכולי לסייע לה לדעת מהו היק( התמלוגי שהיא זכאית לה .
מהדוחות הכספיי של חיא"ל בשני  2007 2004עולה שהתמלוגי שקיבלה מהמיישמי הסתכמו
בממוצע בכ  700,000ש"ח לשנה .הביקורת העלתה כי באות שני דרשה חיא"ל מהמיישמי
לקבל אישורי של רואי החשבו שלה על תקבולי מכירותיה  ,אול מרבית לא נענו לפניותיה,
וכמה מה א( לא שילמו את התמלוגי שחושבו על פי נתוניה הבלתי מבוקרי  .ממסמכי חיא"ל
מפברואר  2008עולה כי בשני  2007 2004היא הייתה אמורה לקבל תמלוגי משבעה מיישמי .
עוד העלתה הביקורת כי חיא"ל קיבלה אישורי מרואה חשבו של אחד המיישמי בלבד ,וג אלה
נגעו רק לשני  .2005 2004ממייש אחר היא קיבלה נתוני לא מבוקרי שהעביר לה מנהל
הכספי שלו ,א ה נגעו לארבעה רבעוני בלבד בשני  .2007 2004משאר המיישמי לא
התקבלו נתוני כלשה .

__________________

28

באתריה בחיפה ,במעבדת הכנרת ובמרכז לחקלאות ימית באילת.
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ÌÈÓ˘ÈÈÓ‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ Ï"‡ÈÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï ·ÈÈÁ ‰È‰ ÌÈÓ˘ÈÈÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ·ÂÁ‰ ÔÈÈ Ú· ÔÈÎÂÓÈÒ ‰Ï ÔÈ‡ ,‰Ï‡ Ï˘ Ì‰È˙ÂÒ Î‰ ÏÚ
·˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ 23.11.08-Ó ‰˙·Â˘˙Ï Ï"‡ÈÁ ˙Ï‰ ‰ ‰Ù¯Èˆ˘ ÌÈÎÓÒÓÓ .2007-2004 ÌÈ
‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÊÂÁ‰ È‡ ˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÈÓ˘ÈÈÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰Ï˜˘ Ï"‡ÈÁ
„¯˘Ó .ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÏ‚· ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ÌÏÂ‡ ,Ì„‚ ˙ÈËÙ˘Ó
¯Â˘È‡Ï ‰ËÏÁ‰ ‰˙Â‡ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰È‰ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÈÎ Ï"‡ÈÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
 : Ì È · È È Á .3על פי הדוחות הכספיי של חיא"ל ,בשני  2006ו  2007הסתכמו חובותיה של
החייבי לה )בניכוי התחייבויות של משרדי הממשלה למענקי מחקר( בכ  4מיליו ש"ח ובכ 4.8
מיליו ש"ח ,בהתאמה )סכומי אלה ה כ  20%מס נכסי החברה( .מתשובת חיא"ל למשרד מבקר
המדינה עולה כי בשני  2007 2004היא מחקה  325,686ש"ח מחובות של חייבי  .חיא"ל הסבירה
למשרד מבקר המדינה כי את ההחלטה על מחיקת חובות אלה אישרו החשב והסמנכ"ל לכספי
)שניה מורשי חתימה בחברה( ,והמנכ"ל ידע על כ .
‰Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ Ï"‡ÈÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··ÂÁ ÏÎ ÔÈÈ Ú· ‰Ï‡ ÌÈ ˘· Ï"‡ÈÁ ˙Ï‰ ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÚÂ ˙Â·ÂÁ‰ ˙˜ÈÁÓ ÔÈÈ Ú
˙ÂÏÂÚÙ ˙Â˘ÚÏ ‰Ï È‡„Î Ì‡ ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ˙Ï·˜ ÏÚ ˙Â·¯Ï Â˙Â‡ ˜ÂÁÓÏ ‰ËÈÏÁ‰˘ È ÙÏ
.Ì˙Â‡ ˜ÁÓ˙˘ È ÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï

ארגו מחודש של המכוני
כאמור ,בספטמבר  2006החליטה הממשלה להקי צוות בי משרדי לש הכנת תכנית פעולה
לארגו מחודש של מכוני המחקר הנתוני באחריות המשרד ולש הקמת מכו מאוחד על יסוד
המכו הגיאולוגי ,שיהיה יחידת סמ של המשרד .עוד נקבע באותה החלטה כי בעקבות האיחוד
תהיה התייעלות של  20תקני לפחות ויופחתו  7.5%מהתקציב של שלושת המכוני ; פעילות
מלח"י תופרד מהמכו המאוחד; הצוות שהממשלה החליטה להקי יגיש "לשרי האוצר והתשתיות
הלאומיות את מסקנות הבדיקה ותכנית הפעולה עד ליו  ."31.12.06באוקטובר  2006הוציא מנכ"ל
המשרד מר חזי קוגלר כתב מינוי לצוות בראשות מנהל המינהל ,29ד"ר יוס( ברטוב .כמו כ מונו
לצוות נציגי של את"ק ושל הרשות.
במרס  2007השלי ראש המינהל ,30את הכנת ההצעה בעניי המבנה הארגוני ,כוח האד והתקציב
של המכו המאוחד )להל המסמ ( .המסמ עסק במגוו נושאי הקשורי באיחוד :הוצע בו
להעסיק במכו המאוחד  261עובדי )מה  159קבועי והשאר עובדי בעבודה בלתי צמיתה.(31
על פי המסמ זוהי הפחתה של  32עובדי קבועי ממספר העובדי שהועסקו בשלושת המכוני ;
במסמ הוצעה מסגרת תקציב של כ  55מיליו ש"ח למכו המאוחד ותקציב של כ  49מיליו ש"ח
__________________

29
30
31

מינהל המחקר למדעי האדמה שבמשרד .ראו לעיל בפרק המבוא.
ששימש ג כראש הצוות הבי משרדי.
בתקשי"ר נקבע כי "עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה היא עבודה שלפי אופייה וטיבה מוגבלת מבחינת
זמ ; עבודה כזו היא במסגרת תקציבית מיוחדת ובדר" כלל מבצעי אותה עובדי שאינ משובצי
במשרות שבתק המאושר".
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המותנה בהכנסות ממקורות עצמיי  .עוד צוי במסמ כי יש להחליט מה לעשות בעניי פעילות
של הצוותי הסייסמיי העובדי במג"י ,שכ מהעבודות שה עושי במגזר הפרטי מתקבלות רוב
הכנסותיה של החברה בשני האחרונות; המסמ לא עסק במעמדו של מלח"י ,שכ ועדת הבדיקה
דנה בו באותה עת.32
בסו( מרס  2007קיי השר מר בנימי )פואד( ב אליעזר דיו  ,ובו הוצג מתווה לארגו מחדש של
מכוני המחקר .השר אישר את התכנית שהוצגה לפניו וקבע כי "משרד התשתיות והמכוני ימשיכו
לקד ולהוביל את הלי השינוי המבני מול משרד האוצר".
 .1הארגו המחודש של המכוני הוא פרויקט מורכב גופי רבי עושי בו פעולות רבות,
וחלק מהפעולות תלויות זו בזו .כדי להשיג את היעדי שנקבעו במועד שנקבע היה על האחראי
לעניי לקבוע יעדי ביניי ברורי  :היה עליה לקבוע את מטרת העבודה ,מש העשייה שלה
והמשאבי הנדרשי להשגתה.
Ï˘ ˘„ÂÁÓ‰ ÔÂ‚¯‡‰ ÚÂˆÈ·Ï Í¯„ È ·‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ‰ÂÂ˙Ó·Â ÍÓÒÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ò¯Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÂË¯ÂÙ ‡ÏÂ ,¯˜ÁÓ‰ È ÂÎÓ
ÁÂÏÂ ÌÈ„ÚÈ ˙ÏÏÂÎ‰) ‰„Â·Ú ˙˜ÂÏÁÏ ‰Úˆ‰ Â·Â ÍÓÒÓ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ¯"ÂÈ ÔÈÎ‰ 2008
‡Ï ‰Ê ÍÓÒÓ Í‡ ,˘„ÂÁÓ‰ ÔÂ‚¯‡· ˜¯Ù‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ‡˘Â ‰Ó „Á‡ ÏÎ ÔÈÈ Ú· (ÌÈ ÓÊ
„.¯˘Â‡ ‡ÏÂ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„· ÔÂ
 .2ממסמכי שהכי את"ק ביוני  2007עולה ,בי השאר ,כי הוא סיכ ע המשרד שמספר
העובדי במכו המאוחד לא יהיה גדול מ  261ושהפעילות של היחידה הסייסמית של מג"י,
שעובדי בה כ  21עובדי  ,תופרט "תו יצירת מודל שיאפשר את הפעלתה שלושה חדשי בשנה
לטובת מטלות הממשלה" .ממכתב ששלח מנכ"ל המשרד למנכ"ל מג"י בנובמבר  2007עולה כי
סוכ ע את"ק שהארגו המחודש יושל עד ינואר .2008
˙Úˆ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó Â˘È‚‰ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.2008 ¯‡Â È „Ú „ÁÂ‡Ó‰ ÔÂÎÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ËÏÁ‰
)א( מאחר שלא הוגשה לממשלה הצעת החלטה ,ומאחר שתחילתו של הארגו המחודש
התעכבה ,הממשלה החליטה בינואר  332008להגדיל את השקעתה בחיא"ל ב  8מיליו ש"ח ואת
השקעתה במג"י בכ  4.23מיליו ש"ח ,כדי שהחברות האלה יוכלו להוסי( לתפקד .עוד החליטה
הממשלה כי הגדלת ההשקעות בחברות אלה תיעשה בכפו( להסכמי שייחתמו ע המשרד בעניי
פעילות  ,תכניות העבודה שלה וההחלטות שה נדרשות לקבל על פי כל די  .נוס( על כ החליטה
הממשלה כי מועד הארגו המחודש יסתיי לא יאוחר מתחילת מאי  .2008ההסכמי האמורי
נחתמו באפריל .2008
)ב( ממסמכי שהכי את"ק בסו( אפריל  2008עולה כי היו חילוקי דעות בינו ובי המשרד
בעניי הפרשנות של ההחלטה שקיבלה הממשלה בספטמבר  2006באשר למספר תקני כוח האד
שיוקצו למכו המאוחד בעקבות השינוי הארגוני .חילוקי הדעות בי את"ק לבי המשרד היו בי
הגורמי שעיכבו הגשה של הצעת החלטה לממשלה בעניי הארגו המחודש של מכוני המחקר.
__________________

32

33

ביולי  2007המליצה ועדת המשנה של ועדת הבדיקה להעביר את מלח"י למינהל המחקר החקלאי
שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר .יו"ר ועדת השרי לענייני מדע וטכנולוגיה ,השר ומנכ"לית משרד
החקלאות ופיתוח הכפר אימצו מסקנות אלה לקראת סו& אותה שנה .באוקטובר  2008סוכ על העברת
מלח"י למינהל המחקר החקלאי שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת .2009
החלטות מס'  2987ו .2988

דוח שנתי 59ב

1254

בעקבות העיכוב החליטה הממשלה ביולי  342008להגדיל את השקעתה בשתי החברות כדי שיוכלו
להוסי( לתפקד :בחיא"ל גדלה ההשקעה בכ  14.5מיליו ש"ח ובמג"י ב  8מיליו ש"ח; עוד
החליטה הממשלה כי הארגו המחודש יסתיי בתחילת ינואר  2009לכל היותר.
בדיו שקיי סג בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר בספטמבר  ,2008בהשתתפות נציגי של את"ק,
המשרד ,הרשות והמכו  ,הוא אישר להעביר לחברות תשלו עבור משכורות  6מיליו ש"ח
לחיא"ל ו  2מיליו ש"ח למג"י .בדיו צוי כי התשלומי לספקיה "הופסקו עד לפתרו הסוגיות
שיבטיחו המש ביצוע הלי איחוד המכוני ".
ממסמכי המשרד ומשרד האוצר שהתקבלו לאחר מועד סיו הביקורת עולה ,כי באוקטובר 2008
חתמו מנכ"ל המשרד ונציג את"ק על הסכמות בנוגע לאיחוד מכוני המחקר ,הנתו באחריות
המינהל ,בתחילת  .2009בי השאר סוכ כי במג"י תפעל בעיקר יחידת ההדמיה הסייסמית ,והחברה
תוסי( להיות חברה ממשלתית עסקית שאינה מתוקצבת; הפעילות של האג( הסייסמולוגי של מג"י
ופעילויות מחקר גאופיזיות אחרות שלה הדרושות לממשלה יועברו ממג"י למכו המאוחד בהלי
הארגו המחודש; למכו המאוחד יוקצו  35241תקני כוח אד .
ÏÚ ÂÓ˙Á˘ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î Â‰˙˘‰ Ì‰ ÈÎ „¯˘ÓÏÂ ˜"˙‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙ÂÚ˜˘‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈ„‚‰ ÂÊ‰ ˙Â‰˙˘‰‰ Ï˘· .2008 ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ· ˙ÂÓÎÒ‰‰
·ÈÙ ÏÚ ˙Â¯„‚ÂÓ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ Ì˘Ï ‡ÏÂ ‰ÙÂÁ„ ˙ÈÒ ÈÙ ‰¯ÊÚ Ô˙Ó Ì˘Ï ,˙Â¯·Á
ˆ.¯·Ú·Î ,‰ È„Ó‰ ÈÎ¯Â
 .3בדצמבר  2007הכינה הרשות מסמ המרכז את הנושאי שבה עליה לטפל כדי להשלי את
הארגו המחודש של מכוני המחקר .סג מנהל הרשות הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2008
כי הרשות כבר טיפלה בסיכו תנאי הפרישה של עובדי שפרשו מחיא"ל וממג"י בגי הארגו
המחודש .עוד הודיע הסג כי הרשות והמשרד גיבשו הצעת מחליטי בדבר הקמת מינהל המחקר
המאוחד בתחילת ינואר .362009
ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙‡ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008 ¯·Óˆ„Ó ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó Ô‚Ò ˙·Â˘˙Ó
˙¯·Ú‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ·Ï˘‰ ˙ Î‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡ÏÂ ,Ï"‡ÈÁÂ È"‚Ó ÌÚ ÌÈ˘Â¯„‰
‡‚˙Â Î‰‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .Ï"‡ÈÁÓ È"ÁÏÓ ˙¯·Ú‰ÏÂ È"‚ÓÓ ‰È‚ÂÏÂÓÒÈÈÒ‰ Û
‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ·ÂÎÈÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Ï"‡ÈÁ ˜Â¯ÈÙÏ ˙Â˘Â¯„‰
.˘„ÂÁÓ‰ ÔÂ‚¯‡‰ ˙‡ ·Â˘ ˙ÂÁ„Ï ÏÂÏÚ

__________________
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36

החלטות מס'  3735ו .3736
מה עד  119תקני כוח אד מחיא"ל )ללא העובדי של מלח"י( ועד  35תקני כוח אד ממג"י ,והשאר
עובדי המכו .
כאמור ,בתחילת פברואר  2009התקבלה החלטת ועדת השרי לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי
כלכלי( חכ 183/בעניי הקמת המכו המאוחד והסדרת פעילות של מכוני המחקר.
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משרד התשתיות הלאומיות

סיכו
‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ˙ Î‰ Ì˘Ï È„¯˘Ó-ÔÈ· ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 2006 ¯·ÓËÙÒ·
Ì˘ÏÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ Â˙ ‰ ¯˜ÁÓ‰ È ÂÎÓ Ï˘ ˘„ÂÁÓ ÔÂ‚¯‡Ï
˙„ÈÁÈ ‰È‰È˘ ,(„ÁÂ‡Ó‰ ÔÂÎÓ‰) È‚ÂÏÂ‡È‚‰ ÔÂÎÓ‰ „ÂÒÈ ÏÚ „ÁÂ‡Ó ¯˜ÁÓ Ï‰ ÈÓ ˙Ó˜‰
˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È¯˘Ï ˘È‚È ˙ÂÂˆ‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ „ÂÚ .„¯˘Ó‰ Ï˘ ÍÓÒ
‰ËÈÏÁ‰ 2009 ¯‡Â¯·Ù ˙È˘‡¯· .2006 ÛÂÒ „Ú ÔÂ„ · ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È Î˙Â ‰˜È„·‰ ˙Â ˜ÒÓ ˙‡
Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Â „ÁÂ‡Ó‰ ÔÂÎÓ‰ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ
.¯˜ÁÓ‰ È ÂÎÓ
ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ Ê¯ÊÏ ‡˘Â ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰ÂÂ˙Ó ˙‡ ÔÈÎ‰ÏÂ Ì„˜‰· ˘„ÂÁÓ‰ ÔÂ‚¯‡‰ ÔÈÈ Ú·
˘Ó˘Ï ¯˜ÁÓ‰ È ÂÎÓ ÂÏÎÂÈ ÍÎ .‰Ê‰ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï È„Î ˙Â˘ÚÏ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰
È"‚Ó ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ‰Â ‰Ó„‡‰ ÈÚ„Ó ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜Ù‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ÚÂ¯Ê ·Â˘
Ì‰Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÏÂ‰È ‰ È¯„Ò ˙‡ ¯Ù˘Ï „ÁÂ‡Ó‰ ÔÂÎÓÏ ÌÈ‚ÊÓ˙Ó‰ ¯˜ÁÓ‰ È ÂÎÓ ÏÚÂ
.È·ÈË˜Ù‡Â ÏÈÚÈ ,È ÂÎÒÁ ‰È‰È È"‚Ó Ï˘Â „ÁÂ‡Ó‰ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ

