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חברת דואר ישראל בע"מ

פעולות הביקורת
בחברת דואר ישראל בע"מ נבדקו תהלי קבלת ההחלטות בוועדת המכרזי
בשני  ,2008 2006תו שימת דגש על התקשרויות ללא מכרז ,והמכרז לשירותי
שליחי באזור תל אביב והמרכז.
כמו כ נבדק השירות למשלוח מאובטח של דרכוני לבעליה משגרירות מדינה
זרה בישראל לאחר קבלת ויזה.
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התקשרויות של חברת דואר ישראל בע"מ
תקציר
1

חברת דואר ישראל בע"מ )להל חברת הדואר או החברה( ,היא חברה ממשלתית
כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה  .1975בי השאר ,מספקת החברה
דואר שליחי  .תקציב ההשקעות
שירותי דואר שליחי באמצעות יחידת קו עסקי
של החברה לשנת  2008הסתכ בכ  170מיליו ש"ח .בחברה פועלת ועדת מכרזי
מרכזית )להל ועדת המכרזי או הוועדה( והיא עוסקת ברכישת טובי ושירותי ,
ברכישת זכויות במקרקעי  ,לרבות שכירה של מקרקעי ובהשכרת נכסי .

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי' קבלת ההחלטות
בוועדת המכרזי בשני  ,2008 2006תו' שימת דגש על התקשרויות שבוצעו ללא
מכרז; ואת ההתקשרות במכרז להפעלת שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז.

עיקרי הממצאי
 .1חלק מהחלטות ועדת המכרזי התקבלו בלא שהתקיימו דיוני ממצי בנושאי
שהוצעו לדיו  :לעתי הוועדה נהגה לאשר התקשרויות בהלי' של העברת טיוטת
החלטה בי חברי הוועדה באמצעות עובד בחברה )"סבב חתימות"( ,או באמצעות
שיחות טלפוניות בלבד ,כ' לא התקיימו דיוני ממצי על מהות ההתקשרות
והתמורה לחברה ולא התאפשר לנמק את החלטות הוועדה כנדרש; חברי הוועדה
קיבלו את החומר הנלווה לדיו רק במועד התכנסות הוועדה; כמחצית מהנושאי
שנדונו בישיבות הוועדה לא נכללו כלל בסדר היו שלה.
 .2החברה לא נערכה מבעוד מועד לסיו התקשרויות קיימות ולהארכת תקופות
ההתקשרות ,ולא נערכה מבעוד מועד לפרסו מכרזי להתקשרויות חדשות.
 .3ועדת המכרזי אישרה התקשרויות ללא מכרז בי היתר תו' הסתמכות על היות
דחופות ולצור' מניעת נזק ,או אישרה התקשרות ע ספק יחיד ,א ,שלא התקיימו כל
התנאי הנדרשי לכ' על פי תקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג ) 1993להל תקנות
חובת המכרזי או התקנות(; ויש שאישורי אלה ניתנו בדיעבד ,לאחר שההתקשרות
כבר בוצעה.
 .4החברה ביצעה התקשרויות לשכירת מבני
לשמאי ממשלתי להערכת סכו דמי השכירות.

עבור סוכנויות דואר בלא שפנתה

__________________
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 .5החברה לא קיימה מעקב אחר מועד תפוגת של ערבויות כספיות שניתנו לחברה
בעבור נכסיה המושכרי לאחרי ; וכתוצאה מכ' לא הואר' תוקפ של ערבויות אלה
מבעוד מועד.
 .6מערכת המחשוב בחברה לתיעוד התקשרויות ורכש היא מיושנת ואינה מאפשרת
הפקת דוחות למעקב אחר החלטות ועדת המכרזי ולביצוע בקרה על תהלי' קבלת
ההחלטות .נוס ,על כ' לא ניתנו למפעילי המערכת שירותי תמיכה טכנית.
 .7הסכ התקשרות משנת  1998להפעלת שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז,
שתוקפו הואר' בידי רשות הדואר ובהמש' בידי חברת הדואר עד אוקטובר  ,2007כלל
חוק
הסדר כובל כהגדרתו בחוק ההגבלי העסקיי  ,התשמ"ח ) 1988להל
ההגבלי ( .אול החברה לא פנתה כנדרש בחוק ההגבלי לקבל אישור או היתר זמני
מבית הדי להגבלי עסקיי לעניי הארכת תוקפו של הסכ זה הכולל הסדר כובל;
או לקבלת פטור מהממונה על ההגבלי העסקיי מפנייה לקבלת אישור מבית הדי .
 .8החברה מסרה מידע לא מדויק לרשות ההגבלי העסקיי במסגרת בקשתה לקבל
ממנה חוות דעת מקדמית בעניי תנאי ההסכ במכרז לשירותי שליחי בשנת .2006

סיכו והמלצות
בביקורת על ההתקשרויות של חברת הדואר הועלו ליקויי מהותיי  :ניהול דיוני
לא מעמיקי של ועדת המכרזי ; חברי הוועדה לא נערכו כנדרש לדיוני ; אושרו
התקשרויות ללא פרסו מכרז א ,שלא קוימו התנאי הנדרשי לכ' בתקנות חובת
המכרזי ; ויש חשש שבוצעו עבירות לכאורה על חוק ההגבלי .
על החברה להקפיד למלא את הוראות דיני המכרזי ולפעול לפי נוהלי החברה .עליה
לקיי את הוראות הדי בכל הנוגע לחוק ההגבלי .

♦
מבוא
חברת דואר ישראל בע"מ) 2להל חברת הדואר או החברה( היא חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק
החברות הממשלתיות ,התשל"ה  .1975על חברת הדואר חלי  ,בי היתר ,חוק חובת המכרזי ,
התשנ"ב ) 1992להל חוק חובת המכרזי או החוק( ותקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג 1993
)להל תקנות חובת המכרזי או התקנות( .בחברה פועלת ועדת מכרזי מרכזית )להל ועדת
המכרזי או הוועדה( ,והיא עוסקת ברכישת טובי ושירותי  ,ברכישת זכויות במקרקעי  ,לרבות
שכירה של מקרקעי ובהשכרת נכסי .
התקציב הכולל של חברת הדואר לשנת  2008היה כ  1.8מיליארד ש"ח .תקציב ההשקעות של
חברת הדואר לשני  2012 2008הוא כ  935מיליו ש"ח ,מתוכו התקציב לשנת  2008הסתכ
בכ  170מיליו ש"ח.
__________________
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ב  2006הפכה רשות הדואר מתאגיד סטטוטורי לחברה ממשלתית ושמה "חברת דואר ישראל בע"מ".
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החברה מספקת שירותי דואר שליחי באמצעות יחידת קו עסקי דואר שליחי )להל
היק( הפעילות הכספית של היחידה בשנת  2007היה כ  90מיליו ש"ח.
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בחודשי ינואר אוגוסט  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי) קבלת ההחלטות בוועדת המכרזי
בשני  ,2008 2006תו) שימת דגש על אישור התקשרויות ללא מכרז ולהתקשרות במכרז להפעלת
שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז .הבדיקה בוצעה בהנהלת חברת הדואר ובהנהלת היחידה.

פעילותה של ועדת המכרזי
דיוני ועדת המכרזי
על פי תקנות חובת המכרזי  ,המנכ"ל של חברה ממשלתית ימנה לחברה ,באישור הדירקטוריו ,
ועדת מכרזי  .עוד נקבע בתקנות ,כי החלטות הוועדה צריכות להתקבל ברוב קולות של חברי
הוועדה ,עליה להיות מנומקות ולהירש בפרוטוקול שייחת בידי חברי הוועדה.
בשנת  2007התקיימו כ  100ישיבות של ועדת המכרזי  .בבדיקת פעילות הוועדה נמצאו ליקויי
חמורי :
¯„Ò ÏÚ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÚ Ú˜¯ ¯ÓÂÁ ‰·È˘È ÏÎ È ÙÏ ÂÏ·È˜ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ,ÏÏÎÎ .1
˙·È˘È· Â Â„ÈÈ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ .‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò Î˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ· ‡Ï‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÂÈ‰
‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„˘ Û‡ ,ÌÈÈ¯‰ˆ· È˘ÈÓÁ ÈÓÈ· È Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„· ·Â¯Ï ÂÏ·È˜ Ì‰ ‰„ÚÂÂ‰
.‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ ˙‡¯˜Ï ÈÂ‡¯Î ÂÎ¯Ú ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ Ô‡ÎÓ .ÔÂ˘‡¯ ÈÓÈ· ÌÈÓÈÈ˜˙Ó
בתשובתה של החברה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008נמסר כי נבדקת האפשרות להקדמת
המועד להעברת החומר לחברי הוועדה.
ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ÏÏÎ ÂÏÏÎ ‡Ï 2007 ˙ ˘· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰Ó 48%-Î .2
˘‰ÏÂÚ ÍÎÓ Ì‚ ;ÚˆÂÓÓ· ‰Ï‡Î ÌÈ‡˘Â ‰Ú˘˙ Â Â„ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰·È˘È ÏÎ· .‰Ï
˘.Ì ÈÈ Ú· ÔÂ„Ï ˘¯„ Î ‰ÎÂ¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰
בתשובתה מסרה החברה כי הוועדה תעשה פעולה יסודית לצמצו הנושאי המועלי בישיבת
הוועדה "ברגע האחרו ".
 .3בהתא לנוהל הרכש משנת  2006שנקבע בחברה ,רשאי חברי הוועדה לקבל החלטות ובה
א( החלטות לאישור התקשרות ,ללא התכנסות הוועדה; אול ג החלטות אלה ,תהיינה מנומקות
ותרשמנה בידי מזכיר הוועדה.
‡Â‡ ,‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ˙ÂÈ ÂÙÏË ˙ÂÁÈ˘ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ÍÂ˙ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÎ
·‡··Ò") ‰¯·Á· „·ÂÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ· ‰ËÏÁ‰ ˙ËÂÈË ˙¯·Ú‰ ˙ÂÚˆÓ
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â‰Ó ÏÚ ‰„ÚÂ‰ È¯·Á ÔÈ· ÌÈˆÓÓ ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ· .("˙ÂÓÈ˙Á
.˙Â‡ÈÎ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ˜Ó Ï ¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,‰¯·ÁÏ ‰¯ÂÓ˙‰Â
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החברה מסרה בתשובתה כי מאחר שבמרס  2006הפכה רשות הדואר לחברה ממשלתית וייצוב
התהליכי אר) זמ  ,ייתכ שמסיבה זו בשני  2007 2006היו מספר רב יותר של נושאי שאושרו
"בסבב חתימות" .החברה הוסיפה כי בשנת  2008חל שיפור בנושא.
ÔÂÈ„ ‡ÏÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯Â˘È‡ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ÈÎ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ÈÎÂ ;‰ È˜˙ ‰ È‡ ,˙Â‡ÈÎ ‰˜Ó ‰Â
˙.ÂÊ ‰ÚÙÂ

אישור התקשרויות ללא מכרז
3

בנוהל הרכש בחברה נקבע כי ועדת המכרזי תשמש ג כוועדת הפטור ממכרזי בחברה .על פי
נוהל הרכש בחברה ,התקשרות לביצוע עסקה ששווייה עולה על  50,000ש"ח כפופה לאישור ועדת
המכרזי  .בשני  2008 2006קיבלה החברה החלטות רבות לאישור התקשרויות ללא מכרז ע
ספקי וקבלני משנה ,ובשנת  2007קיבלה הוועדה כ  190החלטות כאלה .משרד מבקר המדינה בדק
כ  40החלטות בנוגע להתקשרות ללא מכרז בשני .2008 2007
 .1במסגרת פעילות תקינה של חברה עליה להיער) מבעוד מועד לסיו תקופת ההתקשרות ע
ספקי ולפרסו מכרזי לצור) ביצוע התקשרויות חדשות .הערכות מבעוד מועד מאפשרת לחברה
לקבל החלטות מושכלות בהתא לשיקולי כלכליי ולטובת החברה .היערכות זו נדרשת ג לצור)
הכנת תכניות העבודה והתקציב השנתי.
˙Â˘„Á ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ¯‡Â„‰ ˙¯·Á ‰Î¯Ú ‡Ï ‰¯‚È˘ ‰˘ÚÓÎ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ ‰ÊÙÂÁ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰¯˘È‡ ‡È‰ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ .˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙Î¯‡‰ÏÂ
)¯‡.(Í˘Ó‰· Ì‚ Â
לדוגמה ,בשנת  2005הסתיימה ההתקשרות בי החברה לספק מכונות צילו לשירות עצמי בסניפי
הדואר ברחבי האר ;.ההתקשרות הוארכה כמה פעמי בשני  .2007 2006א( על פי כ  ,עד סו(
שנת  2007לא נער) אג( התפעול בחברה לפרסו מכרז להתקשרות חדשה ולא הגדיר את סוג
המכונות הנדרשות ואת שיטת ההתקשרות המבוקשת.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2008מסרה החברה כי אכ במקרי מעטי היא לא
נערכה מבעוד מועד לסיו ההתקשרויות .עוד ציינה החברה כי במסגרת הפקת הלקחי היא קידמה
ופיתחה את רכישתה והטמעתה של מערכת מחשב שבאמצעותה יוכלו היחידות והמטה בחברה
לבצע מעקב לקראת סיו התקשרויות.
¯Á‡Ï ,„·ÚÈ„· Â¯˘Â‡ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .2
˘.ÌÈ˜ÙÒÏ „·ÚÈ„· ÌÈÓÂÏ˘˙ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ Ì‚ ÔÎÏ .‰ÚˆÂ· ¯·Î ˙Â¯˘˜˙‰‰

__________________
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תקנות חובת מכרזי קובעות כי "המנהל הכללי של חברה ממשלתית ימנה לחברה ,באישור דירקטוריו!
החברה ,ועדת מכרזי .... ,יראו את ועדת המכרזי כועדת פטור".
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לדוגמה ,בספטמבר  2006הגישה "ועדת שגיא "4את המלצותיה לשרי התקשורת והאוצר .במרס
 2007הזמינה החברה הצעות מחיר לתרגו ההמלצות וספרות מקצועית כדי שנית יהיה לקבל חוות
דעת מקצועית לצור) הכנת תגובת החברה וההתקשרות בוצעה באפריל  .2007לא הוצאה הזמנת
עבודה בכתב .ההתקשרות ע שתי חברות הובאה לידיעתה ואישורה של ועדת המכרזי רק ביוני
 .2007ביולי  2007אישרה הוועדה בדיעבד את ההתקשרות בסכו של כ  170אל( ש"ח ע
החברות.
בתשובתה מסרה החברה כי ועדת המכרזי הביעה את מורת רוחה על שלא פנו אליה לאישור
ההתקשרות; אול מאחר שהעבודה בוצעה והיה חשש מתביעה משפטית שלא נית להתגונ מפניה,
אושר התשלו לחברות בכפו( לקבלת אישור המנכ"ל .החברה מסכימה ע קביעת משרד מבקר
המדינה ולפיה כל הוצאה צריכה אישור במועד.
 .3תקנות חובת המכרזי קובעות כי התקשרות של חברה ממשלתית אינה טעונה מכרז א
ההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש ,ובלבד שהמנכ"ל ,ובהיעדרו מי שהסמיכו,
אישר זאת .עוד נקבע בתקנות כי חברה ממשלתית תעדי( ,ככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניי ,
לבצע א( התקשרות כזו בדר) של מכרז וכ תעשה כל שנית כדי שההתקשרות לא תהפו) דחופה
כאמור .בשנת  2007אישר מנכ"ל חברת הדואר מר אבי הוכמ )להל המנכ"ל( לפחות 13
התקשרויות בפטור ממכרז בנימוק שה נדרשות בדחיפות למניעת נזק של ממש.
‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ ÏÚ ,ÂÊ ‰ ˜˙ ÈÙÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯˘È‡ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˜.˘ÓÓ Ï˘ ˜Ê ˙ÚÈ ÓÏ ˙ÂÙÈÁ„ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó 12-· ˙ÓÈÈ
 .4על פי התקנות ,התקשרות של חברה ממשלתית אינה טעונה מכרז א מדובר בהתקשרות ע
ספק שהוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות ,ובלבד שבעל הסמכות המקצועית בחברה
לאותו עניי חיווה דעתו בכתב על כ) שהמתקשר הוא ספק יחיד כאמור ומנכ"ל החברה אישר את
ההתקשרות .בשנת  2007אישר המנכ"ל לפחות  20התקשרויות ללא מכרז בהסתמ) על התקנה
המאפשרת התקשרות ע ספק יחיד.
˜ÙÒ ‰È‰ ‡Ï ˜ÙÒ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ,Ô˜ÏÁ È·‚Ï .„·ÚÈ„· Â ˙È Ï"Î Ó‰ È¯Â˘È‡Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ
.„ÈÁÈ
לדוגמה ,ביוני  2008החליטה ועדת המכרזי להתקשר בפטור ממכרז ע חברה שהיא ספק יחיד,
בעסקה לרכישת כרטיסי חיוג בתו) האר .בסכו של  1.2מיליו ש"ח .התברר כי הפטור ממכרז
אושר לא משו שהספק הוא ספק יחיד ,אלא בשל הנחה בשיעור הגבוה משמעותית מהמקובל
שבה תזוכה חברת הדואר .עוד התברר שחברת הדואר הגדירה את החברה האמורה ,שהיא ג לקוח
של חברת הדואר ,כחברה שיש לעשות את המרב על מנת לשמרה כלקוח .מעיו בפרוטוקול החלטת
הוועדה ,התברר כי פועלות באר .חברות אחרות המספקות שירות זה ,וכי הדבר היה ידוע לחברי
הוועדה.
 .5לפי התקנות ונוהל הרכש בחברה ,התקשרות לשכירת מקרקעי לפרק זמ של פחות מחמש
שני אינה טעונה מכרז א שטח המקרקעי אינו עולה על  500מ"ר ,וא סכו דמי השכירות אינו
גדול מזה שקבע שמאי ממשלתי .נוהל הרכש בחברה קובע כי התקשרויות במקרקעי  ,לרבות
שכירת מקרקעי  ,יבוצעו ככלל במסגרת הלי) של מכרז פומבי ובהתא להערכת שמאי ממשלתי.
__________________

4

ועדה ציבורית בראשותו של ד"ר אלי שגיא ,אשר בחנה בצורה מעמיקה את מערכת העלויות של
שירותי הדואר השוני .
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משרד מבקר המדינה בחר אקראית ובדק  13החלטות של ועדת המכרזי הנוגעות לאישור
התקשרויות ללא מכרז לשכירת נכסי עבור סוכנויות דואר בשני .2007 2006
¯·„· ‰Î¯Ú‰ Ï·˜Ï È˙Ï˘ÓÓ È‡Ó˘Ï ‰¯·Á‰ ‰˙ Ù ‡Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ 13-Ó Ú˘˙· ÈÎ ‡ˆÓ
‚¯‡˘ È·‚ÏÂ ;‰¯·Á· ˘Î¯‰ Ï‰Â ·Â ˙Â ˜˙· ˘¯„ ¯·„‰˘ Û‡ ÏÚ ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ‰·Â
˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ÒÎ Ï ‰ÓÂ˘ ‰ ÎÂ‰Â ‰ ÓÊÂ‰ Ì‡ ‰¯·Á· ‰˘˜·‰ ÌÊÂÈ ÔÈÈˆ ‡Ï ÌÈÒÎ ‰
.‰¯·Á· ˘Î¯‰ Ï‰Â ·Â
חברת הדואר מסרה בתשובתה כי בעקבות סכסו) ע סוכני הדואר ובהיעדר חלופת שירות אחרת
ונוכח המחויבות הציבורית והרגולטורית לספק שירותי דואר באורח רצי( לציבור ,נאלצה חברת
הדואר ,לעיתי ללא התראה ,לשכור חלק מהנכסי המשמשי להפעלת סוכנויות הדואר כדי למנוע
את סגירת ולאפשר את הפעלת השירות.
„ÚÂÓ ˙Â¯ˆ˜ ÂÈ‰ ˙ÂÈÂ ÎÂÒ‰ ˙¯ÈÎ˘Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï·˜ÏÂ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ‰¯·Á‰ ‰ÏÎÈ ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ô˙Â‡ ‰ÎÈ¯‡‰ ‰¯·Á‰Â
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯ÂÎ˘Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ‰Ï‡ ÌÈÒÎ Ï È‡Ó˘ ˙ÂÎ¯Ú‰
 .6בנוהל הרכש נקבע כי לכל התקשרות ששווייה עולה על  5,000ש"ח יש להוציא הזמנת עבודה
בכתב.
.‰¯·Á· ˘Î¯‰ Ï‰Â · ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,·˙Î· ‰„Â·Ú ˙Â ÓÊ‰ Â‡ˆÂ‰ ‡Ï ÌÈ˙ÈÚÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

מערכת המחשוב לרכש
החברה מפעילה מערכת מחשוב לתיעוד התקשרויות ורכש )להל המערכת( ,אשר אמורה ,לאפשר
ג בקרה אחר מהל) ההתקשרויות; זאת בהתבסס על הזנה למערכת של פרטי הנושאי שנדונו
בישיבות של ועדת המכרזי וההחלטות שהתקבלו בה.
ÈÏÈÚÙÓÏ ˙È ÎË ‰ÎÈÓ˙ È˙Â¯È˘ Â ˙È ‡Ï ÈÎÂ ,˙ ˘ÂÈÓ ˙Î¯ÚÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯Á‡ ·˜ÚÓÏÂ ‰¯˜·Ï ˙ÂÁÂ„ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÈÙ‰Ï ‰È‰ Ô˙È ‡Ï ÍÎÈÙÏ .˙Î¯ÚÓ‰
ÌÈ‡˘Â ‰ ÈË¯Ù Â˜ÁÓ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÈË¯Ù ˙ Ê‰ ˙Ú· .‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰
˘·‰Ú‚Ù ÍÎ ·˜ÚÂ ,È˙Â‰Ó Ú˜¯ ¯ÓÂÁ ˜ÁÓ ‰Ê ÔÙÂ‡· ;ÔÂ„Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰
‡.˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â¯˘Ù
החברה מסרה בתשובתה כי מערכת חדשה שהיא החלה להפעיל מחודש מאי  2008מאפשרת לכל
חברי הוועדה לצפות ברשימת הנושאי שתוכננו לדיו בוועדה ,לרבות החומר הנלווה.

חברת דואר ישראל בע"מ
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ערבויות כספיות לנכסי החברה המושכרי לאחרי
˙ÂÏÙÂËÓ ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Î˘ÂÓ‰ ‰ÈÒÎ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·¯Ú 40-Î ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·‡‚.‰¯·ÁÏ Â ˙È ˘ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·¯Ú· ÏÙËÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡· ‡ÏÂ ,‰¯·Á· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Û
˙ÂÈÂ·¯Ú ÍÎ ·˜ÚÂ ,˙ÂÈÂ·¯Ú ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ Î˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Û‚‡Ï
˘˙.Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Ô˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˘¯„ ‰ „ÚÂÓ· Â˘„ÂÁ ‡Ï ‚ÂÙÏ „ÓÚ ÔÙ˜Â
החברה מסרה בתשובתה כי היא מעסיקה עובד חדש לצור) שיפור הטיפול בערבויות המתקבלות
עבור נכסי המושכרי לאחרי .
È„Î ,˙ÂÈÂ·¯Ú‰ ˙Î¯‡‰· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÏÙËÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙.Ô˙Â‡ ˘ÓÓÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÏÎÂ

מכרזי להפעלת שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז
חוק ההגבלי העסקיי  ,התשמ"ח ) 1988להל חוק ההגבלי ( ,נחקק ,בי היתר ,כדי לקד את
התחרות החופשית במשק .סעי( )2א( בחוק ההגבלי קובע כי "הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בי
בני אד  5המנהלי עסקי  ,לפיו אחד הצדדי לפחות מגביל עצמו באופ העלול למנוע או להפחית
את התחרות בעסקי בינו לבי הצדדי האחרי להסדר ,או ..בינו לבי אד שאינו צד להסדר".
סעי( )2ב() (3בחוק ההגבלי קובע כי יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת ל "חלוקת
השוק ,כולו או חלקו ,לפי מקו העיסוק ...או סוג האנשי שעמ יעסקו" .סעי(  4בחוק ההגבלי
קובע כי לא יהיה אד צד להסדר כובל ,כולו או מקצתו ,אלא א כ קיבל אישור או היתר זמני לכ)
מאת בית הדי להגבלי עסקיי )להל בית הדי ( או שקיבל מהממונה על ההגבלי העסקיי
)להל הממונה( פטור מקבלת אישור בית הדי להסדר )להל הפטור( ,או שכל הכבילות
שבהסדר פטורות בהתא לכללי שקבעה הממונה לסוגי הסדרי כובלי .
חברת הדואר מספקת ללקוחותיה שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז באמצעות ספק חיצוני
יותר מ  19שנה .בשנת  1998פרסמה רשות הדואר מכרז להפעלת שירותי שליחי באזור תל אביב
והמרכז )להל המכרז( .במכרז זכו שתי חברות במשות( .בעקבות המכרז נחת בספטמבר 1998
הסכ בי רשות הדואר ובי החברות שתוקפו עד שנת  ,2001והוא הואר) כמה פעמי עד אוקטובר
 .2007בשנת  2006פרסמה חברת הדואר מכרז חדש להפעלת שירותי השליחי באזור זה .למכרז
הוגשה הצעה אחת בלבד ,של אחת החברות האמורות )להל חברה א'( ,והיא זכתה במכרז.
ביולי  2006פנתה חברת הדואר לממונה בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית בעניי נוסח הסכ
ההתקשרות שהיה בכוונתה לכלול במסמכי המכרז ,לרבות סעי( אי התחרות הנכלל בהסכ זה.
בספטמבר  2006נתנה הממונה חוות דעת מקדמית שלפיה ,בכפו( להסתייגויות האמורות בה,
"סבורה הממונה כי ההסכ  ...לא ייראה כהסכ שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתו בעטייה של
תנית האי תחרות לבדה" .בינואר  2008הגישה החברה בקשה למת פטור להסדר כובל שבינה לבי
חברה א' ובמארס  2008נתנה הממונה פטור להסדר.
__________________

5

חוק הפרשנות ,התשמ"א  ,1981קובע כי "מקו שמדובר באד
תאגיד ובי! שאינו תאגיד".

א %חבר בני אד במשמע ,בי! שהוא

1364

דוח שנתי 59ב

הארכת המכרז להפעלת שירותי שליחי משנת 1998
כאמור ,בספטמבר  1998נחת הסכ בי רשות הדואר ובי שתי החברות הזוכות במכרז .בהסכ
נכלל סעי( "מניעת תחרות" מצד החברות הזוכות במכרז .סעי( )16א( בהסכ קובע כי "הקבל
מתחייב כי לא יעסוק באיסו( ,העברה ,חלוקה או מסירה של דברי דואר לרבות באמצעות שליחי ,
במישרי או בעקיפי  ,לרבות באמצעות עובדיו ,עובדיו לשעבר או תאגידי שיש לו או לקרובו או
למי מטעמו או למנהליו ,זכות או חלק כלשהו בה " .סעי( )16ב( בהסכ קובע כי "בלי לגרוע
מכלליות האמור ומחובתו של הקבל לקיי בקפידה את הוראות החוק מתחייב הקבל שלא לעסוק
בהפעלת שירותי שליחי במש) כל תקופת קיומו של ההסכ ולמש) שנתיי מיו סיו ההסכ ,
מכל סיבה שהיא" .מכא שההסכ כולל הוראות ,שבמסגרת נכלל הסדר כובל בי הצדדי  .בעת
חתימת ההסכ לא פנתה רשות הדואר לבית הדי לקבלת אישור לסעי( "מניעת תחרות" בהסכ זה
או היתר זמני בנידו  ,וכ לא ביקשה מהממונה פטור מפנייה לקבלת אישור בית הדי לסעי( זה.
˙˘„ÂÁ·˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ,2007 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Í¯‡Â‰ 1998 ˙ ˘Ó ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â
‰ÏÚÂ‰ .˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÏ È¯ÂËÂËËÒ „È‚‡˙Ó ¯‡Â„‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ‰ Â˘ 2006 Ò¯‡Ó
,ÔÈ„‰ ˙È·Ó È ÓÊ ¯˙È‰ Â‡ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰¯·Á‰ ‰˙ Ù ‡Ï ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙ ˙ÂÎ¯‡‰ ˙Ú· ÈÎ
‡‰¯¯È· ‡Ï Û‡ ‡È‰Â ;Ï·ÂÎ‰ ¯„Ò‰Ï ÔÈ„‰ ˙È· ¯Â˘È‡Ï ‰ÈÈ ÙÓ ‰ ÂÓÓ‰Ó ¯ÂËÙ ˙Ï·˜Ï Â
˙Â„ÓÂÚ ÌÎÒ‰‰ ˙ÂÎ¯‡‰ Ì‡ (ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯ - ÔÏ‰Ï) ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯ ÌÚ
·„¯.ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ˙Â˘È
‰¯Â‡ÎÏ ˙Â¯È·Ú ‰¯·Ú ‰¯·Á‰˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ÏÚ
החברה מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי במת הפטור בשנת  ,2008תו) ידיעה על קיומה
של תניה דומה בהסכ שהואר) משנת  ,1998גילתה הממונה על ההגבלי העסקיי את דעתה כי
אי מקו לנקוט בגי התניה משנת  1998צעד אכיפה כלשהו ,לא כל שכ תביעה פלילית.
בתשובת רשות ההגבלי מדצמבר  2008צוי כי טענת חברת הדואר ולפיה תניית אי התחרות
בהסכ בינה ובי החברה אינה הסדר כובל הינה "תמוהה" .לטענת רשות ההגבלי  ,במקרה
המדובר ,על פניו ,מדובר בהסדר כובל לפי סעי( )2ב() (3בחוק ההגבלי  .עוד ציינה רשות ההגבלי
כי אי כל מקו לטענה כי מת פטור להסדר כובל מסוי מכשיר בדר) כלשהיא הסדר כובל דומה
או א( זהה מ העבר.
ÂÓ˙Á ˘Â 1998 ˙ ˘Ó ¯ÂÓ‡‰ ‰ÊÂÁ‰ Í¯‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
(3)(·)2 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ˙ ÈÁ·· Ô‰˘ ˙Â‡¯Â‰ ÂÏÏÎ ,¯‡Â„‰ ˙¯·Á ‰Ó˜Â‰˘ ¯Á‡Ï
·‰¯·Ú ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚÂ ÈÂ‡¯ ‡Ï ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÙ ¯‡Â„‰ ˙¯·Á .ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ
ÌÎÒ‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ÏÚ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ó˙Á˘ ÍÎ· ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ
˙‡ ÍÎÏ Ï·˜Ï ÈÏ· ,ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î Ï·ÂÎ ¯„Ò‰ ˙ ÈÁ·· Ô‰˘ ˙Â‡¯Â‰ ÏÏÂÎ‰
‡¯Á‡Ï .Â¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÔÈ„‰ ˙È·Ï ‰ÈÈ ÙÓ ‰ ÂÓÓ‰ ˙‡Ó ¯ÂËÙ Â‡ ÔÈ„‰ ˙È· Ï˘ Â¯Â˘È
˘ÔÈ·Â ,˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ 2006 ˙ ˘· ‰¯·Á‰ ‰Ó˜Â‰
È¯ÂËÂËËÒ „È‚‡˙ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ‰Ó „ÂÚ Ì‰· „ˆ ‡È‰˘ ÌÈÓÎÒ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ¯˙È‰
.ÍÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÂÚÙÏÂ ,ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ
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המכרז משנת  2006להפעלת שירותי שליחי באזור תל אביב והמרכז
חוק ההגבלי קובע כי הממונה רשאי לקבוע ולפרס נוהל למת חוות דעת מקדמית .בהתא לכ)
קבע הממונה באוגוסט  2004את הכללי למת חוות דעת מקדמית )להל הכללי ( .בכללי נקבע
כי הממונה רשאי לתת חוות דעת מקדמית במקרי שבה השתכנע כי קיי אינטרס ציבורי לחוות
דעתו ,עוד בטר הפעלת סמכויות המוקנות לו על פי די .
בכללי א( נקבעו המקרי שבה לא תינת חוות דעת מקדמית ,ובה ) :א( בקשות שעניינ מעשה
עשוי ,או א נראה שבנסיבות העניי הצדדי נגועי באי מילוי חובות שבחוק) .ב( הצדדי לא
מסרו לממונה עובדות מהותיות .בכללי אלה ג נקבע שבמסגרת פנייה לקבלת חוות דעת מקדמית
חלה חובת גילוי מוגברת לרבות גילוי מידע על הסכמי ומידע העלול ללמד על קושי תחרותי
שנושא הבקשה עלול לעורר.
כאמור ,ביולי  2006פנתה החברה לממונה ומסרה בי היתר ,כי היא מבקשת לפרס מכרז פומבי
לקבלת שירותי שליחי וכי בהסכ ע הזוכה במכרז כלולה תנית איסור תחרות בחברת הדואר
בתחו שירותי השליחי מהסוג הנדרש .החברה ביקשה לקבל חוות דעת מקדמית המאשרת כי
"קיימת סבירות גבוהה כי הממונה תעניק פטור להסכ ההתקשרות ,לרבות לסעי( אי התחרות
הנכלל בו" ,בכפו( לזהות הזוכה הספציפי.
˙Ï·˜Ï ‰˙˘˜·· ˜ÈÂ„Ó ‡Ï Ú„ÈÓ ‰ ÂÓÓÏ ‰‚Èˆ‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
:ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÓ„˜Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
חברת הדואר ציינה בפנייתה לרשות ההגבלי כי אינה ערוכה לספק בעצמה את שירותי השליחי
באזור תל אביב והמרכז ,על אחת כמה וכמה בתו) פרק זמ קצר .יתרה מזו ,א היא תיאל .לעשות
זאת בעצמה היא לא תוכל לספק את השירות ,ובכ) ייגרע למעשה מתחרה בשוק השליחי .
משרד מבקר המדינה מבהיר בעניי זה כי חברת הדואר מפעילה בעצמה מער) שליחויות בכל רחבי
האר .ולכ לא היה מקו לטענתה כי היא אינה ערוכה למת השירותי בעצמה .זאת ועוד ,רשות
ההגבלי מגדירה את שוק השליחויות כבעל חסמי כניסה נמוכי שאינו מצרי) היערכות מיוחדת;
א( לפי המתואר בבקשת החברה לקבלת חוות דעת מקדמית ,בשוק זה פועלות עשרות רבות של
חברות מסדרי גודל שוני בכל רחבי האר ;.נוס( על כ) החלו חברות השילוח הבי לאומיות
לפעול בתחו זה .מכא שג חברת הדואר יכלה לספק את השירות האמור .יתר על כ  ,בהכנת
המכרז בשנת  2006הוכ ג אומד לביצוע השירות באמצעי עצמיי  ,ובישיבת ועדת המכרזי
מ  09.07.06שבה נידו סעי( "מניעת התחרות" שנכלל במכרז ,טע מנהל יחידת דואר שליחי כי
א הממונה תאשר את סעי( מניעת התחרות בהסכ מה טוב .א לא ,הוא ימלי .למערכת לבצע
את שירותי השליחי באופ עצמאי.
בתשובת חברת הדואר נמסר כי בשנת  2006הונח בפני הממונה כל המידע הרלוונטי למת חוות הדעת
המקדמית .עוד טענה החברה כי בעת בקשת הפטור עצמו ,בשנת  ,2008הונח בפני הממונה כל המידע
בשלמותו ולאחר שהיא בחנה אותו בחינה מדוקדקת היא קיבלה את טענות החברה והחליטה לתת לה
פטור מפנייה לקבלת אישורו של בית הדי להגבלי לכלילתו של סעי( מניעת התחרות בהסכ .
˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯Ï ¯‡Â„‰ ˙¯·Á ‰¯È·Ú‰˘ Ú„ÈÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˙ÏÂÎÈ-È‡ ¯·„· ,2008 ˙ ˘· ¯ÂËÙ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏÂ 2006 ˙ ˘· ˙ÈÓ„˜Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
‚ˆÂÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ .˜ÈÂ„Ó Â È‡ ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡-Ï˙ ¯ÂÊ‡· ÌÈÁÈÏ˘‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ‰ÓˆÚ· ˜ÙÒÏ
‡˘Â ˘ È˙Â¯Á˙ È˘Â˜ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÂÏÚ‰ Ú„ÈÓ ÏÎ ˙Â·¯Ï ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ‰ ÂÓÓÏ
˙ÂÂÁ Ô˙Ó ÈÏÏÎ ÂÚ·˜˘ ˙¯·‚ÂÓ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ· ·˘Á˙‰· „ÁÂÈÓ· ,¯¯ÂÚÏ ÏÂÏÚ ‰˘˜·‰
.˙ÈÓ„˜Ó‰ ˙Ú„‰
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סיכו
È ÂÈ„ ÏÂ‰È È¯„Ò· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ¯‡Â„‰ ˙¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ˙¯Â˜È··
¯Â˘È‡ È·‚ÏÂ ,‰È ÂÈ„ ˙‡¯˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Ó„˜ÂÓ‰ Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰ È·‚ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙Â‡ÓˆÚ· Ú‚ÂÙ ‰Ê ÍÈÏ‰ ÔÎ˘ ,„·ÚÈ„· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰
‡Ï ¯˘‡Î Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙Â¯˘˜˙‰ ¯Â˘È‡ È·‚Ï ÔÎÂ .˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂˆÈÁ ¯·„· Ï"Î Ó‰Â
ÈÙÈÚÒ .‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ‡ ˙‰ ÏÎ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó
ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰ ÏÂËÈ·Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙ÂÁÂ ÈÙÈÚÒ ÌÂ˘Ó Ì È‡ ˙Â ˜˙· ¯ÂËÙ‰
˙ ˘ „Ú Í¯‡Â‰Â 1998 ˙ ˘· Í¯Ú ˘ ÌÈÁÈÏ˘ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙˜È„·Ó .˜ÂÁ‰ ÈÙ
.ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â¯È·Ú ÂÚˆÂ·˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ 2007
ËÂ˜ ÏÂ ‰¯·Á· Ú·˜ ˘ ˘Î¯‰ Ï‰Â Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÈÂ È˘ Ì„˜‰· Úˆ·Ï ˘È .Ì‰Ó ‚¯ÂÁ˘ ‰ÓÚËÓ ÈÓ „‚ ÌÈ„Úˆ
,ÍÎÏ ÛÒÂ · .‰È ÂÈ„Ï ·ËÈ‰ ÌÈ ÎÂÓ ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÍÎÏ ˙Â˘ÚÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È ÂÈ„
Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ;ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÌÙ˜Â˙ ‚Ù Ì¯ËÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÏ ‰ÎÙ‰˘ È ÙÏ ÂÓ˙Á ˘ ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ·Â ‰ È· ÌÈÓÎÒ‰
.ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏ·‚‰‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰· ÌÈ„ÓÂÚ

