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   משרד החו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
ל ורישומ  "נבדקו רכישות של רהיטי  וציוד לנציגויות ולדירות שרד בחו

ענייני  תקציביי  ותכניות העבודה השנתיות של מחלקת , ברשימות המצאי
  2006נכסי  ושל מחלקת תכנו  ובינוי בחטיבה למשאבי  חומריי  לשני  

ל תו" התמקדות "ה של נכסי  בחומכירה ורכיש, עוד נבדקו שיפו . 2007 ו
 .ה שבניגריה'ברכישת מגרש לבניית שגרירות ומגורי שליחי  באבוג

 2006  ו2005נבדקו תהליכי ההקמה של שתי שגרירויות חדשות שנפתחו בשני  
בשנת (ואת תהליכי הפתיחה מחדש ) סלובקיה(ובברטיסלבה ) קרואטיה(בזאגרב 

הבדיקה התמקדה באיתור נכסי  ). סרביה(של השגרירות בבלגרד ) 1997
כמו כ  נבדק התפקוד של כל אחת . למשרדי השגרירויות ולמגורי השגרירי 

 .מהשגרירויות הללו בעיקר בענייני מינהל וכספי  וניהול כוח האד 
במסגרת בדיקה מערכתית נבדק במשרד החו  הטיפול במבקשי מקלט מדיני 

 נו לישראל מגבול מצרי ובכלל זה הטיפול במבקשי מקלט שהסתנ, בישראל
  .)97' ראו עמ(
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 רכישות וניהול מצאי , ל"הטיפול בנכסי  בחו
 תקציר

ל שבה  משוכני  משרדי "מופקד על נכסי המדינה בחו)  המשרד להל  (משרד החו  
החטיבה למשאבי  חומריי  . הנציגויות ומתגוררי  ראשי נציגויות ושליחי  אחרי 

על תחזוקה שוטפת ועל שיפו  של נכסי , בי  היתר, מופקדת)  החטיבה להל  (
על רכישת כלי , על הספקת הריהוט והציוד לנציגויות ולדירות השרד, ל"המדינה בחו

 היה תקציב החטיבה 2006  ו2005בשני  . רכב ועל ניהול המצאי של כל הנכסי 
הוצאה וה, ח" מיליו  ש21 ח וכ" מיליו  ש23 להספקת ריהוט וציוד ולשיפו  מבני  כ

  . בהתאמה, ח" מיליו  ש20 ח וכ" מיליו  ש22 הייתה כ
 פעולות הביקורת
רכישות של , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007יולי  בחודשי  פברואר

ענייני  , ל ורישומ  ברשימות המצאי"רהיטי  וציוד לנציגויות ולדירות שרד בחו
 ושל מחלקת תכנו  ובינוי תקציביי  ותכניות העבודה השנתיות של מחלקת נכסי 

ל "מכירה ורכישה של נכסי  בחו, עוד נבדקו שיפו . 2007  ו2006שבחטיבה לשני  
  .ה שבניגריה'תו) התמקדות ברכישת מגרש לבניית שגרירות ומגורי שליחי  באבוג

 תכניות עבודה שנתיות
  למחלקת תכנו  ובינוי שבחטיבה אי  תכנית עבודה שנתית אלא רשימה של מיזמי

בביצוע ומיזמי  מתוכנני  בלי אומדני הוצאות ובלי פרטי  על הפעולות שיש לעשות 
 ולא היו 2006במחלקת נכסי  שבחטיבה לא גובשה תכנית עבודה שנתית לשנת . בה 

 הכינה מחלקת נכסי  תכנית עבודה 2007לקראת שנת . בה אומדני ההוצאות הצפויות
ל  רק בחלק  צוינו אומד  ההוצאות או, שנתית שבה פורטו הפעולות המתוכננות
  . הצפויות והמועד שבו מתוכננת הפעילות

 היבטי  תקציביי 
שבראשו חשב , ל מחולק בי  החטיבה ובי  אג* הכספי "התקציב לטיפול בנכסי  בחו

ריכוז תקציב הטיפול בנכסי  ביחידה אחת אי  תמונה מלאה על  בגלל אי. המשרד
. ות המעקב אחר ההוצאות והבקרה עליה  נפגמתההוצאה הכוללת בתחו  זה ויעיל

בשל הפיצול התקציבי הופנו בקשות של נציגויות לאשר לה  תקציב עבור שיפוצי  
יש , המטופל על ידי אג* הכספי , ואחזקה ג  לחטיבה א* שבתקציב הנציגויות

 . בדר) זו ה  השיגו תקציבי  גדולי  יותר. סעיפי  שמיועדי  לכ)
מ ומהחזרי  בגי  "מהחזרי מע, ירות של פריטי ריהוט וציודלמשרד הכנסות ממכ

הכנסות אלו נרשמו כהוצאה . הוצאות של גופי  שוני  שהמשרד שיל  עבור 
: סכומי  אלה נרשמי  אפוא כהוצאה פעמיי . בתקנות הרשאה להוצאה של החטיבה

פע  בעת רכישת המוצר או השירות ופע  כאשר מוחזר למשרד חלק מהתשלומי  
 .התאמה חשבונאית וניפוח של ההוצאות התוצאה היא אי; ההאל
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 מכירת  ורשימת המצאי שלה , רכישת רהיטי  וציוד
לא נקבעו אמות מידה ברורות להחלפה של )  התקנו  להל  (בתקנו  שירות החו  

וההחלטה , פריטי ריהוט וציוד בנציגות ובדירות שרד או לרכישת פריטי  חדשי 
 .  החטיבה וקצי  המינהלהנתונה לשיקול דעת  של

בעלות , בעיקר עבור דירות השרד,  נרכשו פריטי ריהוט וציוד רבי 2006 2004בשני  
אול  נמכר רק חלק קט  מפריטי הריהוט והציוד המשומשי  , של מאות אלפי שקלי 

 .אפשר לדעת מה נעשה בריהוט המשומש ממסמכי המשרד אי. שהיו בה 
שאמורות , צאי הרהיטי  והציוד של המשרדלמערכת הממוחשבת של רשימות מ

לא הוכנסו כל הנתוני  , לשמש כלי מעקב ובקרה על רכוש המשרד בנציגויות
  . לא נרשמו כלל2006  ו2005הנדרשי  ליד כל פריט וחלק מהפריטי  שנרכשו בשני  

 ל ומכירת "רכישת נכסי  בחו
 החליטה 2001בשנת . ה תהיה עיר הבירה במקו  לאגוס' קבעה ניגריה שאבוג1991 ב

והמשרד החל בהלי) , הנהלת המשרד על העברת השגרירות לעיר הבירה החדשה
רכישת מגרש פרטי באמצעות חברה ישראלית הפועלת במקו  כדי לבנות עליו את 

הממצאי  שהועלו מלמדי  על היערכות . משרדי השגרירות ואת מגורי השליחי 
זמ  יקר בוזבז ; של המשרד בעניי נאותה ועל התנהלות לקויה וממושכת  בלתי

, הלי) הרכישה נמש) כשש שני . בהידיינויות ומשאבי  רבי  הוצאו על דיור זמני
, ובפרק זמ  זה הוציא המשרד כשני מיליו  דולר לתכנו  המתח , 2007  ל2001בי  

לשכירות ולשיפוצי  , לדיור הזמני של השגרירות והשליחי , לתשלומי  לבית מלו 
בסופו של דבר לא רכש המשרד את המגרש הפרטי אלא . שכורי  הזמניי במבני  ה

ואול  בסו* אותה שנה חזר בו המשרד ). 2007 ב(מגרש אחר בהקצאה ממשלתית 
 . מסיבות שונות מכוונתו לרכוש ג  את המגרש הזה והחל לפעול לביטול הרכישה

: י היה לקויהלי) בחירת החברה שהייתה אמורה לבנות את המתח  על המגרש הפרט
; דבר הנוגד כללי מינהל תקי , בדיו  על הצעות המחיר השתת* נציג של אחת החברות

פסל חלק מה  וא* ניהל משא ומת  ע  אחת , מהנדס החטיבה הוא שבדק את ההצעות
בכ) הייתה פגיעה בֶעקרו  שוויו  ההזדמנויות ובהוגנות כלפי כל . החברות המציעות

 .המציעי 
 מבני  ששימשו נציגויות בעבר 11ת המדינה בכמה מדינות  היו בבעלו2006 ב
אחד מ  השניי  מניב . שניי  מה  הושכרו). במדינות אלה אי  נציג ישראלי תושב(

שני נכסי  אחרי  הושאלו לגופי  ישראלי  . תשואה נמוכה ממה שנית  היה להשיג
המשרד הוציא . חלק  במצב פיזי גרוע, ושאר הנכסי  היו נטושי , ציבוריי  בחינ 

  .  דולר בשנה על אחזקת מקצת הנכסי  האלה80,000 כ
 סיכו  והמלצות

על החטיבה להקפיד על הכנת תכניות עבודה שנתיות מפורטות הכוללות את הפעולות 
על המשרד לפעול לריכוז התקציב על הטיפול בנכסי . ואת אומד  סכומי ההוצאות בגינ 

 ולרכז את כל ההוצאות על כל מיז  לש  ל בתקנות שבתקציב החטיבה"המדינה בחו
 . מעקב ופיקוח
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נוכח חילופי הגברי התדירי  בנציגויות והעובדה שהמשרד מממ  רכישות בכל שנה 
יש להשלי  את רשימת המצאי של , בסכומי  ניכרי  עבור הנציגויות ודירות השרד

קציני על המשרד לדרוש מ. הפריטי  לצורכי פיקוח ולהבטיח שרכוש המשרד יישמר
 . דיווח על המצאי ולהשקיע מאמ  למכור פריטי  שאפשר למכר 1המינהלה

כאשר המשרד מתכנ  לרכוש מבנה או מגרש ולבנות עליו מבני קבע לנציגות עליו לנקוט 
את כל האמצעי  האפשריי  כדי שהעובדי  יעברו למבני הקבע החדשי  בלי להתגורר 

 . קופת הביניי  תהיה קצרה ככל האפשרולמיצער שת, תקופת ביניי  במגורי  זמניי 
ואת הנשארי  עליו ; ל יש למכור"על המשרד להחליט אילו מנכסי המדינה בחו

  .לתחזק ולהשכיר כדי לצמצ  את הוצאותיו עליה  ככל האפשר
♦  

 מבוא
ל שבה  משוכני  משרדי הנציגויות "מופקד על נכסי המדינה בחו)  המשרד להל  (משרד החו  
ל " היו לישראל בחו2006בשנת ).  נכסי המדינה להל  (אשי נציגויות ושליחי  אחרי  ומתגוררי  ר

  להל  (משלחות ומשרדי אינטרסי  , קונסוליות,  שגרירויות שבה  כיהנו שגרירי  תושבי 97
בבעלות המדינה היו ג  .  מה  שכנו במבני  בבעלות המדינה והשאר במבני  שכורי 37). נציגויות

 11נוס' על אלה היו בבעלות המדינה ).  דירות שרד להל  (דירות למגורי שליחי   מבני  או 46
נציגות ודירת שרד יכולות להיות במבנה בודד ויכולות . מבני  במדינות שנציגויות ישראל נסגרו בה 

 .להיות בקומה של בניי  משרדי  או של בניי  דירות
  ינה ואת מרבית המבני  השכורי  מצייד ומתחזק את המבני  שבבעלות המד, המשרד מרהט

, מופקדת)  החטיבה להל  (החטיבה למשאבי  חומריי  שבמשרד . משרדי נציגויות או דירות שרד
בשנת . על הספקת הרהיטי  והציוד לנציגויות ולדירות השרד ועל ניהול המצאי שלה , בי  היתר

. ת בנציגויות ובדירות השרדל כדי ליצור אחידו" קבעה החטיבה תקני  לריהוט ולציוד בחו2005
החטיבה אחראית לתחזוקה שוטפת ולשיפו  נכסי המדינה וג  לרכישת כלי רכב לשימוש הנציגויות 

ל משותפת לה "האחריות לטיפול בנכסי  בחו. ארגו  ואמרכלות, ל האג' למינהל"וכפופה לסמנכ
החטיבה להספקת  היה תקציב 2006  ו2005בשני  . שבראשו החשב של המשרד, ולאג' הכספי 

ח " מיליו  ש22 וההוצאות היו כ, ח" מיליו  ש21 ח וכ" מיליו  ש23 ריהוט וציוד ולשיפו  מבני  כ
 .בהתאמה, ח" מיליו  ש20 וכ

ומחלקת תכנו  ובינוי )  מחלקת נכסי  להל  (ל "ובה  מחלקת נכסי  בחו, בחטיבה שש מחלקות
ל " בטיפול שוט' בנכסי המדינה בחומחלקת נכסי  עוסקת).  מחלקת בינוי להל  (ל "בחו

והספקת ציוד וריהוט לנציגויות ולבתי ) למשל צביעה וסיוד(שיפוצי  קלי  במבני  : ובתחזוקת 
בהתאמת  לשימוש  של משרדי הנציגויות , מחלקת בינוי עוסקת בתכנו  ובהקמת מבני . השרד

 .ל"והשליחי  ובשיפו  יסודי של נכסי  בחו
רכישות של רהיטי  וציוד , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007יולי  בחודשי  פברואר

ענייני  תקציביי  ותכניות העבודה , ל ורישומ  ברשימת המצאי"לנציגויות ולדירות שרד בחו
עוד נבדקו . 2007  ו2006השנתיות של מחלקת נכסי  ושל מחלקת תכנו  ובינוי שבחטיבה לשני  

ל תו, התמקדות ברכישת מגרש לבניית שגרירות ומגורי "ומכירה ורכישה של נכסי  בח, שיפו 
 .ה שבניגריה'שליחי  באבוג

__________________ 
הכספי  והמשק ולעיתי  ג  לפעולות , קציני מינהלה בנציגויות אחראי  לפעולות המינהלה  1

 . הקונסולריות
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 תכניות עבודה שנתיות

ובה  מצויני  , יחידות המשרד מכינות בדר, כלל תכניות עבודה שנתיות לפני כל שנת כספי  חדשה
פקד על וכל אחד מו, למחלקת נכסי  ארבעה ראשי ענפי . הפעולות והיעדי  לשנת העבודה הבאה
לקראת סו' שנת עבודה מכי  כל ראש ענ' במחלקה את . ל"טיפול בנכסי  באזורי  מסוימי  בחו

ותכניות אלה ה  היסוד לתכנית העבודה של ; תכנית העבודה השנתית בתחומו לשנה העוקבת
שכ  במש, השנה , בדר, כלל חלי  שינויי  בתכנית. ועל פיה נקבע ג  תקציבה, המחלקה

 .  שלא נצפו בתחילתה ולכ  היא מתעדכנת במש, השנהמתעוררי  צרכי
 הפיצה מחלקת נכסי  לנציגויות שאלו  בנושא תחזוקת נכסי  כדי לקבל מידע על 2006בשנת  .1

השאלו  הורכב מרשימה של פריטי  שאמורי  . צורכיה  שישמש להכנת תכניות עבודה שנתיות
והנציגויות , )מטפי  ועוד,  דלתות ביטחו ,סורגי (להיות במבני  של הנציגויות ובדירות השרד 

התבקשו לסמ  לגבי כל פריט ופריט א  הוא מצוי בנציגות או בדירות השרד וא  תחזוקתו באחריות 
הנתוני  שהועברו מהנציגויות הוזנו למערכת .  ולציי  את המועד המתאי  לבדיקת מצבו2המחלקה

, לדברי המשרד. נית לתחזוקה שוטפתועל פיה  היא אמורה לבנות תכ, הממוחשבת של המחלקה
בגלל מגבלות מבנה המערכת לא היה אפשר לקבל נתוני  מרוכזי  על צורכי הנציגויות כמו רשימת 
הנציגויות שבה  יש צור, בבדיקת המצב הפיזי של אות  פריטי  ורשימת הבעיות השכיחות ביותר 

 .בנציגויות
ת נכסי  הכינו תכניות עבודה שנתיות משרד מבקר המדינה בדק א  מחלקת בינוי ומחלק .2

 . וא  ה  הוכנו על פי ההנחיות והעלה ממצאי  המובאי  להל 2007  ו2006לשני  
)‡( ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈ‡ ÈÂ È·‰ ˙˜ÏÁÓÏ . ÍÏ‰Ó· ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‰ ÈÎÓ ‰˜ÏÁÓ‰

ÌÈ  ÎÂ˙Ó ÌÈÓÊÈÓÂ ÚÂˆÈ·· ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰ ˘‰ . ÏÚ ‰ ˘‰ Í˘Ó· ˙ Î„Ú˙Ó ‡È‰
·˘ ÌÈÓÊÈÓÌÈ˘„Á ÌÈÓÊÈÓ· ‰ÏÁ˙‰ ÏÚÂ ÚÂˆÈ· . ˙Â‡ˆÂ‰ È „ÓÂ‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ‰ÓÈ˘¯‰

ÚÂˆÈ··˘ ÌÈÓÊÈÓ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ ÌÈÓÊÈÓ· ,Ì‰ÈÙÏ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ¯ÂÓ‡
‰·ÈËÁ‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ Ú·˜È‰Ï ,Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ‰· ÔÈ‡Â . ÔÈ‡

ÌÈÓÊÈÓ‰ ˙ÂˆÈÁ Ï ‰˜Ó ‰ ÏÎ Ì‚ ‰ÓÈ˘¯·. 
)·(  ˙˜ÏÁÓ· ˙ ˘Ï ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰˘·Â‚ ‡Ï ÌÈÒÎ 2006 , ÏÎ ÔÈÎ‰ ‰ÓÂ˜Ó·Â

 Ô‰· Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÈÏÏÎ ¯Â‡È˙Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ  Ï˘ ˙ÂÓÈ˘¯ Û Ú ˘‡¯) ÔÏ‰Ï- 
˙ÂÓÈ˘Ó ˙ÓÈ˘¯ ( ÂÓÎ"ıÂÙÈ˘ "˙Â‚Èˆ  ,"¯ÂÊ·‡ "Â ¯È¯‚˘ ˙È·"È„ÂÒÈ ÏÂÙÈË " ˙¯È„·

ÈÏÏÎ ÏÂÒ Â˜ .˙Â‡ˆÂ‰ È „ÓÂ‡ ÂÈ‰ ‡Ï Ô˙È·¯Ó·. 
התאמות בי    נמצאו כמה אי2006ברשימת המשימות של מחלקת נכסי  שתוכננו לשנת  )ג(

 אסיה תכנ  לחדש אביזרי  בבית השגריר  ראש ענ' הנציגויות באסיה ובאירו )  1:   (התכנו  לביצוע
 2005 בפועל מרבית ההוצאות שתוכננו למטרה זו בתקציב החטיבה הוצאו כבר ב). הודו(בניו דלהי 
תוכננה רכישת מיטה ומזרו  לדירת הקונסול )  2.   (2006זאת תוכננה המשימה ג  לשנת ולמרות 

לעומת . אול  פריטי  אלה לא נרכשו באותה שנה,  דולר3,200 בעלות של כ) סי (הכללי בהונג קונג 
  .   דולר1,200 בסכו  כולל של כ) כסא ומעבד מזו , ארו  מדפי , מזוזות(נרכשו פריטי  אחרי  , זאת

) אוסטרליה(ברשימת המשימות צוי  כי צפויות הוצאות על שיפו  הנציגות ובית השגריר בקנברה )   3(
  .2006בסופו של דבר לא נעשו שיפוצי  במבני  אלה בשנת . בלי שצוי  אומד  ההוצאות

 הכינה מחלקת נכסי  תכנית עבודה שנתית שבה פורטו הפעולות 2007לקראת שנת  )ד(
 .  מועדי  ואומד  ההוצאות צוינו רק לגבי חלק אול, המתוכננות

__________________ 
 .במבני  שכורי  יש פריטי  שה  באחריות המשכיר  2
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)‰(  ÌÈ Â˘ ÌÈ„ÚÈ· ‰˜ÏÁÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È· ‰ÓÎ Â  ÎÂ˙ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰˙Â‡·
ÂÁ·"˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Â¯ËÓ ‰· Â ÈÂˆ ‡Ï ÌÏÂ‡ Ï , ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ô„ÓÂ‡Â ÌÈ„ÚÈ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰

Ô È‚· .‰Ó‚Â„Ï , ‰ÈÒ‡ Û Ú ˘‡¯ ÚÒÈÈ Ô‰ÈÏ‡˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ  ‰ÓÎ ˙È Î˙· ÂË¯ÂÙ Â¯È‡Â- ‰ÈÒ‡ 
Ï"˙ÂÓ˘¯˙‰ ¯Â˜È· " ÔÓ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÙÈˆ‰ ‰ÓÂ ‰Ï‡· ‡˜ÂÂ„ Â¯Á· ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ Ô˙È ˘ ÈÏ·

‰ÚÈÒ ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î Ô‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÔÂÈˆÏ ˙Â·È˘Á ˘È
„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ Ô‰Â ‰ÏÈÚÂÓ ‰È‰˙ ‰ÚÈÒ ‰˘. 

 המשרד כי מקובלת עליו הערת משרד מבקר  ציי 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ל של עובדי מחלקת נכסי  בתכנית העבודה "המדינה בדבר הצור, בפירוט מטרות הנסיעות לחו

 .השנתית
. בתכנית העבודה של מחלקת נכסי  נקבעו משימות ללא פירוט הפעולות הנדרשות בגינ  )ו(

  שיפו  השגרירות ולהכי  את דירת השגרירצוי  כי יש לסיי  את: גואטמלה.  1:   להל  כמה דוגמאות
העתקת .  2.   אול  לא פורטו הפעולות הנדרשות ולא צוינו אומדני ההוצאות, ע  חילופי השגרירי 
בפילדלפיה ובקיטו למבני  , תוכנ  להעביר את הנציגויות במונטריאול: נציגויות למקו  אחר

בבוקרשט ובטורונטו , י הנציגויות באוסלווראש, הנציגות באלמאטי תוכננה לעבור לאסטנה; אחרי 
מידת , היה צפוי שבתכנית יפורטו הסיבות לשינויי  אלה. היו אמורי  להעתיק את מקומות מגוריה 

 .אול  מידע זה לא נכלל בתכנית, דחיפות  והאמצעי  הדרושי  לכ,
 היו בתכניות העבודה השנתיות או ברשימת המשימות שהכינו שתי המחלקות לא, ככלל )ז(

נימוקי  לקביעת סדרי עדיפויות כמו מידת הדחיפות והיק' הצרכי  א' שאלה צוינו בפניות של 
 ).ראו להל (ולא היו נימוקי  לרכישות כמו בלאי או התאמה לתקני המשרד , הנציגויות

המשרד יודע מראש בסו' דצמבר בכל שנה באילו נציגויות יתחלפו שגרירי  , בדר, כלל .3
החילופי  נעשי  לרוב בחודשי הקי  של שנת העבודה .  המתגוררי  בדירות שרדושליחי  אחרי 

לשיפוצי  או לחידוש ריהוט וציוד , כדי שהמחלקות יוכלו להיער, מבעוד מועד לתיקוני . העוקבת
רצוי שעוד לפני בוא המחליפי  ה  יקבלו מקציני המינהלה , בעיקר מבחינה תקציבית, בדירות שרד
כ, יוכלו לכלול את . ל רשימה מפורטת ככל האפשר של הצרכי "לקת עובדי  חו וממח3בנציגויות
על פי הרשימות . את אומד  ההוצאות בגינ  ואת מועדי ביצוע  בתכנית העבודה השנתית, המשימות

הדבר .  לא הייתה היערכות לחילופי  אלה בשתי המחלקות2007  ו2006או תכניות העבודה לשני  
העובדה שאי  למחלקות מידע מלא על הצרכי  משו  שלא קיבלו אותו מקציני מ  , בי  היתר, נובע

 . ל"המינהלה וממחלקת עובדי  בחו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÔÓÈ‰Ó ÒÈÒ· ‰È‰˙ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È ÎÂ˙˘ È„Î

 ÌÈË¯Ù‰ ·¯Ó ˙‡ ‰· ÔÈÈˆÏ ˘È ˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘ ‰· ‰È‰˙˘ È„ÎÂ Ô·Âˆ˜˙ÏÂ ˙Â˜ÏÁÓ‰
 ÚÂˆÈ·Ï Â˘¯„ÈÈ˘˙ÂÓÈ˘Ó‰. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי הערת מבקר המדינה מקובלת עליו וכי יפעל 
   .בהתא  לה

__________________ 
הכספי  והמשק ולעיתי  ג  לפעולות , לות המינהלהקציני מינהלה בנציגויות אחראי  לפעו  3

 .הקונסולריות
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 היבטי  תקציביי 

 נקבעה 2007  ו2006, 2005בדיקת תקציב המשרד וביצועו העלתה כי בכל אחת מהשני   .1
 ממכירת כלי רכב לא כולל הכנסות(בתקציב תקנה להרשאה להוצאה מותנית בהכנסה ממכירות 

 . ח שנועדו בעיקר לרכישה ולשיפו  נרחב של מבני  לנציגויות" מיליו  ש33 בסכו  של כ) ל"בחו
העובדה שבמש, שלוש שני  רצופות היה סכו  ההרשאה להוצאה זהה מלמדת שהתקציב לא נקבע 

 מעידות 2006  ו2005ההוצאות בפועל בשני  , ואכ . על פי תכנית עבודה ובהתא  לאומדני הוצאות
ח " מיליו  ש1.5  הייתה ההוצאה כ2005בשנת . על פער גדול מאוד ביניה  לבי  ההרשאה להוצאה

 .ח" מיליו  ש19  כ  2006ובשנת 
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי חלק מההוצאות בתקנה לרכישת מבני  

 האוצר במש, השנה ולא רק לנציגויות ה  מתקציב פיתוח מיוחד שמעביר אג' התקציבי  שבמשרד
 . מההכנסות ממכירות

 מורכב מסעיפי רכישות  רהיטי  וציוד , כלי רכב,  מבני  ל "התקציב לטיפול בנכסי  בחו .2
, רכישות של כלי רכב. ושיפוצי  ומסעיפי אחזקה שוטפת של משרדי הנציגויות ושל דירות השרד

. ב החטיבה והיא ג  אחראית לביצוע ריהוט וציוד ושיפו  מבני  ממומני  בדר, כלל מתקצי
ואג' , אחזקת משרדי הנציגויות ודירות השרד ואחזקת כלי הרכב ממומנות מתקציב הנציגויות

כפו' מבחינה , שבראשו חשב המשרד, אג' הכספי . הכספי  במשרד מתקצב ומאשר את הביצוע
 .ע תקציב המשרדמקצועית לחשב הכללי במשרד האוצר והוא מפקח מטע  משרד האוצר על ביצו

בתקציב החטיבה שלוש תקנות למימו  ההוצאות לרכישת ריהוט וציוד ולשיפוצי  קטני  עד 
ציוד ורהיטי  )  3(;   שינויי  במבני )  2(;   טיפול עונתי בנכסי )  1   (:ל"בינוניי  בנכסי  בחו

ח " מיליו  ש12.5 ב, ח" מיליו  ש4.45  הסתכמו ב2006ההוצאות בתקנות אלה בשנת . משרדיי 
ואג' " ל"אחזקת הנציגויות בחו"תקציב הנציגויות רשו  בתקנה . בהתאמה, ח" מיליו  ש3.25 וב

 לתשלומי שכר דירה ולהוצאות, לאישור ההוצאות הנוגעות לאחזקת המבני , הכספי  אחראי כאמור
 .ח" מיליו  ש42  הסתכמו ההוצאות בתקנה זו בכ2006בשנת . השוטפות על אחזקת כלי הרכב

¯ÂÓ‡‰ È·Èˆ˜˙‰ ‰ ·Ó‰ אי  תמונה )  1:   ( והפיצול בטיפול בי  שתי היחידות לקוי מכמה היבטי
בשל הפיצול )  2.   (מלאה על העלויות הכוללות בתחו  זה ויעילות המעקב והבקרה עליה  נפגמת

' התקציבי הופנו בקשות של נציגויות לאשר לה  תקציב לשיפוצי  ולאחזקה ג  מתקציב החטיבה א
בדר, זו ה  . יש סעיפי תקציב שמיועדי  לכ,, המטופל על ידי אג' הכספי , שבתקציב הנציגות

 :הדבר נעשה בידיעת אג' הכספי . השיגו תקציב גדול יותר
חלק הארי .  השגרירי  והיה צור, בשיפוצי 2006באחת המדינות באמריקה התחלפו בשנת  )א(

ה חריגה בתקציב אחזקת בית ראש הנציגות פנה משנוצר. של השיפוצי  מומ  מתקציב הנציגות
 .קצי  המינהלה לחטיבה בבקשה לאשר תקציב ליתר השיפוצי 

 פנתה אחת הנציגויות באירופה לחטיבה לאשר לה תקציב למימו  עבודה בבית 2007 ב )ב(
י "עפ"מהמסמכי  עולה שהפנייה נעשתה . א' שתקציב האחזקה של הנציגות מיועד לכ,, השגריר
 ".אג' כספי בקשת 

לבדוק את תקינות ההוצאות של היחידות השונות , בי  היתר, תפקידו של אג' הכספי  )ג(
 . במשרד כדי להבטיח שכספי המשרד יוצאו על פי החוק ועל פי סדרי מינהל תקיני 

 ÚÂˆÈ·· ·¯ÂÚÓÂ Â„È˜Ù˙Ó ‚¯ÂÁ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·Èˆ˜˙‰ ,È˘ ÈÓ ÔÈ‡ ÍÎÂÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â È˜˙ ˙‡ ˜Â„· . 
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. ל נשלחי  לש  בעלי מקצוע שוני  מתחו  הבנייה"במסגרת בינוי ושיפו  של מבני  בחו .3
מנהל מיזמי  , יוע  האדריכלות(נמצא כי יועצי  חיצוניי  לחטיבה המועסקי  בחוזי  שנתיי  

חריות אג' הכספי  וההוצאות בגי  נסיעותיה  נזקפו לתקנה כללית שבא, ל"נשלחו לחו, )ומהנדס
שכר  של היועצי  והוצאות על , לעומת זאת. ל של עובדי המשרד"המיועדת למימו  שליחויות לחו

האדריכל , למשל, נסיעות של עובדי  או של מועסקי  חיצוניי  שנשכרו לטפל באות  מיזמי 
 .נזקפו לתקנות שבתחו  אחריותה של החטיבה, שתכנ  את המיז  או מנהל המיז 

ו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד שבעקבות הביקורת ניתנו הנחיות ליחידות השונות בתשובת
 .במשרד לזקו' את הוצאות הנסיעה של יועצי  חיצוניי  לתקציבי המיזמי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÒÎ · ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙ ÊÂÎÈ¯Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÁ"‰·ÈËÁ‰ È„È· Ï ,ÂÁ˙· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡È‰˘‰Ê Ì.  

 רישו  הכנסות
מ ששיל  עבור "מהחזרי מע, בכל שנה יש למשרד הכנסות ממכירות של פריטי ריהוט וציוד

בתקציב המשרד . 4ל ומהחזרי  של גורמי  שוני  שהמשרד שיל  עבור "שירותי  ורכישות בחו
נכללת תקנה של הכנסה ממכירה והכנסות מגורמי  שוני  ותקנה נוספת שבה הרשאה להוצאות 

אול  נמצא כי ההכנסות האלה נרשמו כהוצאה בתקנות הרשאה להוצאה של . מותנית בהכנסות אלה
פע  בעת רכישת המוצר או השירות ופע  : סכומי  אלה נרשמי  אפוא כהוצאה פעמיי . החטיבה

התאמה חשבונאית וניפוח של  התוצאה היא אי; כאשר מוחזר למשרד חלק מהתשלומי  האלה
    2006 ח וב" ש1,470,000  הסתכמו ההכנסות וההחזרי  האלה בכ2005בשנת . ההוצאות

 . רישו  זה של ההכנסות נעשה על פי החלטת אג' הכספי  במשרד. ח" ש1,600,000 בכ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰ ÂÎ  ‡Ï‰ ‰‚ˆ‰‰ ˙‡Â ÌÂ˘È¯· ˙ÂÏÈÙÎ‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î

 Î‰ Ï˘ ˙Â ˜˙· ÂÓ˘¯ÈÈ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙Â‡ˆÂ‰‰˙ÂÒ . 
 תהיה תקנה להכנסות ממכירת 2008כי החל בתקציב , בעת הביקורת ובעקבותיה הודיע המשרד
   .ובמקביל יוגדל הסכו  בתקנת ההוצאה המותנית בהכנסה, רהיטי  וציוד ישני  ומהחזרי תשלומי 

 רכישת רהיטי  וציוד
ח עבור "ליו  שהחטיבה מוציאה בכל שנה יותר מארבעה מי, לפי חישובי משרד מבקר המדינה

ל בידי הנציגויות וחלק מה  "חלק מה  נרכש בחו. פריטי ריהוט וציוד לנציגויות ולדירות השרד
התוצאה הייתה קושי ליצור אחידות וצור, לתמחר מחדש כל רכישה . נרכש בישראל בידי החטיבה

 . ולהשקיע בכ, עבודה טכנית רבה
אלה כוללי  את ; בנציגויות ובדירות השרד קבע המשרד תקני  לפריטי ריהוט 2005רק בשנת  .1

הפריטי  שאושרו לשימוש במשרדי הנציגויות או באזור הייצוגי הרשמי שבדירות השרד כדי ליצור 

__________________ 
המשרד מממ  את ההוצאות לשיפוצי  בנציגויות הכוללי  שיפוצי  בלשכות של שליחי  , לדוגמה  4

 .והמשרדי  מחזירי  למשרד את חלק  בהוצאות אלה, מטע  משרדי ממשלה אחרי  השוהי  בנציגות
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לא . מאותה שנה רוכש המשרד לנציגויות את הריהוט על פי התק  שנקבע. אחידות ברמה ובעיצוב

 .נקבעו תקני  לפריטי ציוד משרדיי  וביתיי 
קובע כי רכישה והחלפה של פרטי ציוד וריהוט בנציגות )  התקנו  להל  (שירות החו  תקנו   .2

ואז קצי  על המינהלה להעביר בקשה מפורטת ומנומקת למחלקת , "א  התעורר צור,"תיעשה 
בתקנו  לא נקבעו אמות מידה ברורות להחלפת הפריטי  או . נכסי  ולצר' לה שלוש הצעות מחיר

 .מצב  הפיזי ומידת נחיצות , ק הזמ  שחל' ממועד רכישת  ועד להחלפת לרכישת חדשי  כמו פר
. משפחותיה  של ראשי נציגויות ושל שליחי  מתגוררות בדירות שרד שונות זו מזו במבנ  ובגודל 

צור, בשינויי  מבניי  בדירת השרד ובפריטי הריהוט , במקרי  רבי , ע  חילופי השליחי  נוצר
ת או שליח מחליט להביא את רהיטיו הפרטיי  יש צור, לאחס  את רהיטי כאשר ראש נציגו. והציוד

 .המשרד או למכור אות 
נגרמו לה  , לעתי ; התברר כי לא תמיד היו תנאי האחסו  של הפריטי  שלא היו בשימוש נאותי 

כתוצאה מכ, נאל  המשרד לעתי  לרכוש פריטי  חדשי  במקומ  בהוצאה של עשרות . נזקי 
 .אלפי שקלי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˘ÈÎ¯Ï ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· ÚÂ·˜Ï ˘È
 Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘Ï ˜¯ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ‡Ï È„Î „ÂÈˆÂ ËÂ‰È¯ ÈËÈ¯Ù Ï˘ ‰ÙÏÁ‰ÏÂ

‰Ï‰ ÈÓ‰ È Èˆ˜ Ï˘Â ‰·ÈËÁ‰ . Ì È‡˘ ÌÈËÈ‰¯ Ï˘ ÔÂÒÁ‡‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ˙ÓÂÚÏ ÔÂÒÁ‡‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ˘ÂÓÈ˘·Â·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ . ˙‡ ÔÒÁ‡Ï ËÏÁÂ‰ Ì‡

 ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÊÁÏ ‰È‰È ¯˘Ù‡˘ È„Î ÌÈ˙Â‡  ÔÂÒÁ‡ È‡ ˙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÈËÈ‰¯‰
Ì¯ÎÓÏ Â‡ Í¯Âˆ‰ ˙Ú·. 

כדי למנוע רכישת פריטי ריהוט ברמות איכות ובמחירי  שוני  וכדי ליצור אחידות בעיצוב הפני  
מכרז פומבי להספקת ריהוט , ל, הביקורתבמה, 2007של דירות השרד פרס  המשרד באר  במאי 

 150,000 מערכות ריהוט בשנה במחיר ממוצע של 15המשרד יזמי  עד , על פי המכרז. לדירות שרד
רצוי שהמשרד ישקול את הכדאיות של , לדעת משרד מבקר המדינה. למערכת) מ"לפני מע(ח "ש

   .פרסו  מכרז פומבי ג  לרכישת פריטי ריהוט לנציגויות
  פריטי ציוד וריהוט משומשי מכירת

בלאי , קלקול, על קצי  המינהלה בכל נציגות לדווח לראש הנציגות על אובד , על פי התקנו  .1
עוד קובע התקנו  שראש . יש לציי  את ערכו ואת נסיבות הנזק; או מחסור של פריט הרשו  במצאי

בתקנו  ".  מרשימות המצאיגריעת פריט"הנציגות ימנה ועדת בלאי שתפעל על פי הנוהל שבטופס 
לעתי  ; לא מפורט הרכב ועדת הבלאי ובפועל משמש לעתי  קצי  המינהלה לבדו כוועדת בלאי

 . שליח או עובד מקומי מצטר' אליו עובד נוס' 
מכירת פריט שערכו , בתיאו  ע  אג' כספי , עוד קובע התקנו  שא  אישרה מחלקת נכסי  .2

לה לקבל שלוש הצעות בכתב מקוני  מעונייני  ולזמנ  לוועדת על קצי  המינה,  דולר50 יותר מ
ובדוח על המכירה היא תציי  את הצעות הקוני  ואת , הוועדה תחליט למי למכור את הפריט. בלאי

 .הנימוקי  להחלטתה
 , ח" ש33,000  נמכרו פריטי ריהוט משומשי  בסכו  כולל של כ2005 ב, לפי נתוני המשרד

 .רו פריטי ריהוט וציוד משומשי  כמעט לא נמכ2006 וב
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, בעיקר עבור דירות השרד,  נרכשו פריטי ריהוט וציוד רבי 2006 2004בשני  , על פי נתוני המשרד
אול  נמכר רק חלק קט  מפריטי הריהוט והציוד המשומשי  שהיו , בעלות של מאות אלפי שקלי 

 .בה 
È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓÓ-‡Ï˘ ˘ÓÂ˘Ó‰ ËÂ‰È¯· ‰˘Ú  ‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡¯ÎÓ   . „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ‰Ï‡ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ıÓ‡Ó ÚÈ˜˘‰ÏÂ „ÂÈˆ‰Â ÌÈËÈ‰¯‰ ·ˆÓ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ‰Ï‰ ÈÓ‰ È Èˆ˜Ó ˘Â¯„Ï
Ì¯ÎÓÏ ÈÂÎÈÒ ˘È˘.   

 רשימות מצאי 
לש  אימות ולצור, השוואה ע  רשימות המצאי תיעשה ספירת מצאי של רהיטי  , על פי התקנו 

רות שרד וע  חילופי קצי  המינהלה ע  חילופי שליחי  שמתגוררי  בדי, וציוד פע  בשנה לפחות
 .בנציגות

 לא הוכנסו כל הנתוני  5נמצא כי למערכת הממוחשבת של מצאי הרהיטי  והציוד של המשרד
ש  , )בית ראש נציגות או בית ציר, נציגות(כ, לדוגמה לא צוי  ליד כל פריט מקומו . הנדרשי 
 .מועד רכישתו או מחירו, היצר  שלו

ק במערכת הבקרה התקציבית של המשרד את פריטי הריהוט והציוד משרד מבקר המדינה בד
 .  והשווה אות  לרישומי המצאי שבמשרד2006  ו2005ל בשני  "שנרכשו עבור הנציגויות בחו

·Î¯ ÈÏÎ ÂÓÎ ‰Ï‡ ÌÈ ˘· Â˘Î¯ ˘ ÌÈËÈ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,ÌÂÏÈˆ ˙Â ÂÎÓ ,
ÌÈ¯¯˜Ó ,ÓÈ˘¯· ÂÓ˘¯  ‡Ï ÔÂÏÒÏ ÔÁÏÂ˘Â ‰·È˘È ˙ ÈÙÈ‡ˆÓ‰ ˙. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ · ÌÈ¯È„˙‰ È¯·‚‰ ÈÙÂÏÈÁ ÁÎÂ 
ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ ¯Â·Ú ·Î¯ ÈÏÎÂ „ÂÈˆÂ ËÂ‰È¯ ÈËÈ¯Ù Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯ ‰ ˘ ÏÎ· ÔÓÓÓ ,

ÌÈËÈ¯Ù‰ Ï˘ È‡ˆÓ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ·Â˘Á ,‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰. 
ותהלי, , "הערת המבקר מקובלת ומיושמת"נה הודיע המשרד כי בתשובתו למשרד מבקר המדי

 עוד הודיע המשרד שהחל . ל עומד להסתיי "רישו  מצאי הפריטי  בנציגויות ובדירות שרד בחו
   .ל" תופעל מערכת מחשב משופרת שתחזק את הפיקוח על תחזוקת נכסי המדינה בחו1.1.08 ב

 נציגויות ודירות שרד במבני  שכורי 
כל שכירת מבנה או קומה במבנה . ל" שוכר מבני  למשרדי נציגויות ולדירות שרד בחוהמשרד

במיוחד בתחומי הביטחו  והתקשוב וג  כדי להתאימ  לצורכי הנציגות או השליח , כרוכה בהוצאות
מצוי  בחוזה , לעתי . בתקופת השכירות יש למשרד הוצאות רבות לתחזוקה שוטפת. ומשפחתו

לעתי  המשרד מגיע להסדר ע  , י  שיידרשו במבנה ייעשו בידי בעלי הנכסהשכירות כי השיפוצ

__________________ 
 .2007רכת הממוחשבת נתוני פברואר בעת הביקורת היו הנתוני  במע  5
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לעתי  המשרד מסכי  ; בעל הנכס שהוא יבצע את השיפוצי  אול  עלות  תנוכה משכר הדירה

 .לממ  בעצמו את עלות השיפוצי 
המשרד אמנ  . אחת הבעיות בשכירת מבני  היא הקושי להבטיח תקופות שכירות ארוכות .1

ולאחר מכ  יש לחדש את , אול  היא מוגבלת בדר, כלל לכמה שני , חוזה את התקופהמגדיר ב
והמשרד , במקרי  מסוימי  היה המשרד מעוניי  בהמש, השכירות אול  בעל הבית סירב. החוזה

 .נאל  לאתר במהירות מקו  אחר שיתאי  לצרכיו
לעתי  עד מיליוני , בה שיל  המשרד סכומי כס' ניכרי  מתקציב החטי2006  ו2005בשני   .2

 .בגי  שיפו  מבני  שכורי , שקלי 
במקרי  רבי  .  על כל הכרו, בכ, כאשר תמה תקופת שכירות על המשרד לחפש מבנה חדש  .3

ואז נגרמת לו הוצאה , הוא ג  נאל  להחזיר את המבנה השכור לקדמותו בעת השבתו לבעליו
המבני  השכורי  של בתי השגרירי   החזיר המשרד לבעלי  את 2004בשנת , למשל. נוספת

ההוצאות ; )פינלנד(ואת מבנה השגרירות בהלסינקי ) קפריסי (ובניקוסיה ) מאוריטניה(בנואקשוט 
 .ח" ש315,000 על השבת  למצב  שלפני השכירות הסתכמו בכ

 ÌÈ¯ÎÈ  ÛÒÎ ÈÓÂÎÒ ÚÈ˜˘‰Ï ÂÈÏÚ Â˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ · ÌÈ‚Èˆ Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ  ÔÎ˘Ó „¯˘Ó‰˘Î
„Á ÔÙÂ‡·-ÓÚÙÈ ,ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙‡ ÍÒÂÁ ‡Â‰ ÌÏÂ‡ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚÂ ‰¯ÈÎ˘ ˙ÓÂÚÏ ‰˘ÈÎ¯ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ÁÂ˙È  ÏÚ ÒÒ·˙‰·
„ÚÈ‰ ˙ È„Ó· ÌÈ¯¯Â˘‰ ÌÈ‡ ˙‰ , ˙ÂÈÂ‚Èˆ Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÒÎ  ˙˘ÈÎ¯ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ì¯Î˘Ï ÌÂ˜Ó· ˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ È˘‡¯ È¯Â‚ÓÏÂ .   
 ל ומכירת " בחורכישת נכסי 
  ל מתקבלות בוועדה הבי  "על מכירה או על בנייה של נכסי מדינה בחו, החלטות על רכישה

שבראשה עומד סג  , )ל" הוועדה למקרקעי חו להל  (ל שבמשרד האוצר "משרדית למקרקעי חו
ממשרד האוצר וממערכת , ממשרד החו , וחברי  בה נציגי  ממשרד ראש הממשלה, החשב הכללי

 .טחו הבי
. במקרי  רבי  משוכני  משרדי הנציגות במבנה זמני או בבית מלו  עד המעבר למבנה הקבע

בעיקר בתחו  , השהייה בבית מלו  ובמבנה זמני כרוכה בהוצאות להתאמת  לצורכי הנציגות
   6.הביטחו  והתקשוב

 ה'רכישת מגרש לבניית מבנה קבע לשגרירות ולשליחי  באבוג
 החליטה הנהלת 2001ובשנת , ה תהיה עיר הבירה במקו  לאגוס'שאבוג קבעה ניגריה 1991 ב

לאחר . והמשרד החל בפעולות למימוש המעבר, המשרד על העברת השגרירות לעיר הבירה החדשה
שבחטיבה הוחלט כי רכישה של מבני  קיימי  אינה באה בחשבו  בגלל האיכות הירודה של 

הפועלות בניגריה כדי שיציעו לה מגרש שעליו ייבנו היא פנתה לחברות בנייה ישראליות , הבנייה

__________________ 
 .661' עמ, " וניהול הבבלגרד ובברטיסלב, פתיחת השגרירויות בזאגרב" ראו את הפרק  6
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ובמקביל בחנה )  המתח  להל  (מגורי השגריר ומגוריה  של שליחי  נוספי  , משרדי השגרירות
 .ג  את האפשרות לקבל מגרש מהממשלה

  להל  (החטיבה הגיעה לסיכו  עקרוני ע  אחת מחברות הבנייה הישראליות שפעלה בניגריה  .1
, שהיה בבעלות חברה ניגרית, ) המגרש הפרטי להל  (על רכישת המגרש שהציעה ) החברת הבניי

ועלות הבנייה בו , שטחו היה כחמישה דונ . ל לרכוש אותו"וקיבלה אישור מוועדת מקרקעי חו
 מהתקציב 10%הוועדה ג  קבעה כי א  בהמש, תסתמ  חריגה של .  מיליו  דולר2.7 נאמדה ב
 .לוועדה לקבלת אישורהיפנה המשרד שוב , המאושר

הוא נימק זאת בכ, . עור, הדי  המקומי שיע  לשגרירות המלי  לה לא לרכוש או לחכור את המגרש
המגרש לא התאי  למשרדי , שהלי, רישו  הבעלות של החברה המקומית על המגרש לא הושל 

נייה אל ותהלי, שינוי ייעודו היה כרו, בפ, השגרירות ולמגורי  משו  שנועד לצורכי מסחר
על א' זאת המשי, המשרד במשא ומת  על רכישת . שלטונות ניגריה ובתשלו  של אלפי דולרי 

 .המגרש וא' פעל לקד  את הבנייה עליו
 כדי לקד  את המיז  נזקקה החטיבה לתקציב גדול יותר ולכ  פנתה שוב אל ועדת מקרקעי  .2
מהסברי החטיבה . 2003נית  לה ביולי והאישור ,  מיליו  דולר4.2  ל2.7 ל בבקשה להגדילו מ"חו

מהחמרה בדרישות הביטחו  , עולה כי הגידול בהוצאות הצפויות נבע מעלייה במחיר המגרש
עוד החליטה הוועדה כי יש לבדוק את האיתנות הפיננסית של .   בניגריה"במתח  ומהתייקרות הנדל

 דולר 870,000 היה מחיר המגרש 2003יצוי  כי ביולי .  ומת  חברות הבנייה שהיו מעורבות במשא 
 . במש, שנתיי 58%לאחר עלייה של 

 נפגשו השגריר וקצי  המינהלה ע  אנשי ממשל ניגריי  שהציעו מגרשי  2005רק בסו' שנת  .3
 סוכ  2006בנובמבר . ובמש, כשנה נבחנו הצעות של שלטונות ניגריה למגרש, לבניית המתח 

 99  דולר בהסכ  חכירה ל262,000 ר ועלות רכישתו כ" מ8,700לרכוש את אחד המגרשי  ששטחו 
.  סוכמו תנאי הרכישה2007ובינואר , ל אישרה את רכישתו באותו חודש"ועדת מקרקעי חו. שני 

סוכ  ע  הרשויות . מחצית ממחירו של המגרש,  דולר131,000בתחילת פברואר שיל  המשרד 
 .חר מכ בניגריה כי מחציתו השנייה תשול  במש, חמש שני  לא

במקביל לטיפול החטיבה ברכישת המגרש הפרטי היא התקשרה באר  ע  משרדי אדריכלי   .4
  הסתכמו 2004הוצאות המשרד לתכנו  המתח  עד סו' שנת . ומהנדסי  לתכנו  הבנייה עליו

 ). דולר138,000(ח " ש690,000 בכ
היה צור, לתכנ  מחדש בעקבות ההחלטה לרכוש מגרש מידי ממשלת ניגריה במקו  המגרש הפרטי 

, כולל תכניות פיתוח שנועדו למגרש הפרטי, מאחר שהיו כבר תכניות מפורטות שלו. את המתח 
והמשימה הוטלה על אלה , הוחלט בחטיבה שהתכניות הקיימות יותאמו לתנאי המגרש החדש

 48,000(ח " ש244,000  בכ2007 עלות התאמת התכניות הסתכמה ב. שתכננו את המתח  הקוד 
 ).דולר

 עלה כי בסמו, לו תכננה רשות הפיתוח 2007מבדיקות באתר המגרש שעשתה החטיבה בסו'  .5
דבר שהיה מחייב להגביה את החומה שהייתה מתוכננת להיבנות מסביב , המקומית כביש מרכזי

לפיכ, החליטה . לצור, סלילת הכביש תזדקק הרשות לנגוס בשטח המגרש, יתר על כ . למתח 
 . לפעול לביטול העסקה ולקבל בחזרה את הכס' ששול  או לקבל מגרש חלופי2008ואר החטיבה בינ

 ÌÈ‡˙Ó ˘¯‚Ó ÈÏ· ¯˙Â  ÔÙÂÒ·Â ˘¯‚Ó ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÈÂ ÈÈ„È‰ ÏÚ ÌÈ ˘ ˘˘ ‡ÂÙ‡ Ê·Ê· „¯˘Ó‰
ÌÁ˙Ó‰ ˙ÈÈ ·Ï. 
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גובשו " לאחרונה"ל כי "ר ועדת מקרקעי חו" הודיע יו2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

ובעקבות הביקורת יש כוונה להוסי' בה  , ל"בנושאי  שוני  הנוגעי  לנכסי המדינה בחונהלי  
  .הנחיות כדי להעמיק את הבקרה והפיקוח

 משא ומת  ע  חברות בנייה
כמתואר , כדי ליצור את הביטחו  אצל בעל הנכס שבכוונת המשרד לרכוש את המגרש הפרטי .1

ראליות שבנו בניגריה על מנת לקבל הצעות מחיר פנתה החטיבה לכמה חברות בנייה יש, לעיל
הדיו  בהצעות המחיר שהוגשו התקיי  ). ראו להל (ולמשרד אדריכלי  באר  שיתכנ  את המתח  

יצוי  כי הצעת חברת הבנייה . במשרדי חברת הבנייה באר  בהשתתפות נציגי המשרד ומנהל החברה
הצעה שלה להצעת המחיר הזולה ביותר אול  היא הסכימה להתאי  את ה, הייתה הגבוהה ביותר
 . ולהגיש הצעה מתוקנת

 משו  שהמחיר היה  את האחת ; מהנדס החטיבה בדק ארבע הצעות מחיר ופסל שתיי  מה  .2
 משו  שהחברה התנתה את הוזלת המחיר בקבלת מקדמה ניכרת בעת  ואת האחרת , גבוה מדי

הצעת המחיר של החברה ". יננסי בעייתימצב פ"התניה שלדעת המהנדס רימזה על , חתימת החוזה
אול  הוא הודיע לחברה כי אפשר יהיה להמשי, את המשא , השלישית הייתה א' היא גבוהה לדעתו

, באשר להצעת המחיר של חברת הבנייה.  מיליו  דולר2.5 ומת  אתה רק לאחר שתציע מחיר נמו, מ
 הוחלט במשרד לבחור 2003קטובר באו. המהנדס הודיע כי ד  בה אתה וסוכ  שתגיש הצעה סופית
 .בהצעתה של חברת הבנייה ונוהל איתה משא ומת  מסכ 

ל בדק אג' הכספי  את האיתנות "בעקבות ההחלטה האמורה של הוועדה למקרקעי חו .3
דבר , הבדיקה העלתה כי החברה הייתה נתונה בקשיי  כלכליי  באר . הפיננסית של חברות הבנייה

כתוצאה מכ, הופסק . ל"להשפיע ג  על איתנותה הפיננסית בחו, האג'לדעת מנהל , שהיה עלול
 .המשא ומת  עמה על רכישת המגרש הפרטי ועל הבנייה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ ,‰ÈÈ · ˙Â¯·Á ‰ÓÎ Ï˘ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ‰˜„· Ì Ó‡ ‰·ÈËÁ‰ ÈÎ ,
ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÈË¯Ù‰ ˘¯‚Ó‰ ÏÚ ÌÁ˙Ó‰ ˙‡ ‰ ·˙˘ ‰ÈÈ ·‰ ˙¯·Á ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÏÂ‡ . ‰·ÈËÁ‰

Ó‡˙Â¯·Á‰ ˙Á‡ Ï˘ ‚Èˆ  Û˙˙˘‰ ÔÂÈ„· ÌÏÂ‡ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ÏÎ· ÔÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ Ì  , ¯·„
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ „‚Â ‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ˜„·˘ ‡Â‰ ‰·ÈËÁ‰ Ò„ ‰Ó , ˜ÏÁ ÏÒÙ

˙ÂÚÈˆÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Á‡ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰È  Û‡Â Ô‰Ó . ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜ÈÚ· ‰ÚÈ‚Ù ‰˙ÈÈ‰ ÍÎ·
‰ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÈÙÏÎ ˙Â ‚Â‰·Â ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ÌÈ¯Á‡.  

 דיור זמני
השגריר וארבעה שליחי  שוכנו בבית ,  ומשרדי השגרירות2001השגרירות בלאגוס נסגרה בנובמבר 

 250,000 שנמשכה כארבעה חודשי  בעלות של כ, בזמ  הפעילות בבית המלו . ה'מלו  באבוג
נמצאו שני  2001ביולי . פעל צוות השגרירות למציאת מבני  לדיור זמני שיתאימו לצרכי , דולר

נקבע כי ישול  שכר דירה , בחוזה השכירות שנחת  ע  בעלי הנכסי  לשנתיי . מבני  מתאימי 
 . דולר שנתיי  מראש134,000 והמשרד שיל  למשכיר כ,  דולר לשנה67,000בסכו  של 

חלק מהשיפוצי  ומההתקנות . המבני  היו זקוקי  לשיפו  והיה צור, להתקי  בה  מערכות שונות
 בידי חברת בנייה ישראלית מקומית שאתה התקשר  וחלק  ,  נעשו בידי בעלי הנכסי במבני 
בינואר . המשרד לא בדק הצעות של קבלני  נוספי .  דולר290,000 עלות  הסתכמה בכ. המשרד
 הודיע השגריר דאז לראש החטיבה כי מצא פגמי  רבי  בשיפוצי  שנעשו עד אותו מועד 2002
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ומאותו מועד , 2002השיפוצי  הסתיימו במרס . מקצועי של המשרד בשטחוהלי  על היעדר פיקוח 
 .פעלו משרדי השגרירות ממקו  משכנ  הזמני והשגריר התגורר במעונו הזמני

פע  אחת האריכו עד אוגוסט ; המשרד נאל  להארי, פעמיי  את חוזה השכירות ע  בעלי המבני 
 דולר יותר משכר הדירה לשנתיי  46,000 כ,   דולר לשנתיי180,000 ושיל  שכר דירה של כ, 2005

נוס' על שכר .  דולר עבור שנתיי 190,000 ושיל  2007ופע  שנייה האריכו עד אוגוסט ; הקודמות
 דולר עבור 600,000  כ2007 2002הדירה ששיל  המשרד עבור שני המבני  הוא שיל  בשני  

 .ארבע דירות למגורי ארבעה שליחי 
Ï ˘¯‚Ó‰ ˙˘ÈÎ¯ ÍÈÏ‰‚Â·‡· ÌÈÁÈÏ˘‰ È¯Â‚ÓÂ ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÁ˙Ó ˙ÈÈ ·' Í˘Ó  ‰

ÌÈ ˘ ˘˘Î ‡ÂÙ‡ , ÔÈ·2001Ï -2007 .Î „¯˘Ó‰ ‡ÈˆÂ‰ ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù·-1.8 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 
)˘„Á‰ ˘¯‚Ó‰ ¯ÈÁÓ ˙‡ ÏÏÂÎ ‡Ï ÌÂÎÒ‰ (ÌÁ˙Ó‰ ÔÂ Î˙ ¯Â·Ú , ÔÂÏÓ ˙È·Ï ÌÈÓÂÏ˘˙Ï

ÌÈÁÈÏ˘‰Â ˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ È ÓÊ ¯ÂÈ„Ï ,ÂÎ˘‰ ÌÈ ·Ó· ÌÈˆÂÙÈ˘Ï ‰¯È„ ¯Î˘ÏÂ ÌÈÈ ÓÊ‰ ÌÈ¯
‰Ï‡ ÌÈ ·Ó ¯Â·Ú.  

✩  
‚Â·‡ ‰˘„Á‰ ‰¯È·‰ ¯ÈÚÏ ÒÂ‚‡Ï ¯ÈÚ‰Ó ‰¯·Ú ‰È¯‚È · ˙Â¯È¯‚˘‰'‰ . ˘ÂÁ  ‰È‰ „¯˘Ó‰

ÌÁ˙Ó‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ˙Â ·ÏÂ ˘¯‚Ó ˘ÂÎ¯Ï . ÔÓÊ ÂÎ˘Ó  ÌÈÎÈÏ‰‰Â ˙ÈÚËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÈÁ·‰ ÌÏÂ‡
·¯ .Ú·˜ È¯Â‚Ó Â · ˘ ÈÏ· ÂÊ·ÊÂ· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘ÓÂ ¯˜È ÔÓÊ. 

„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ˘¯‚Ó ˘ÂÎ¯Ï Â‡ ÌÈÈ˜ ‰ ·Ó ˘ÂÎ¯Ï Ô Î˙Ó „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î
 ÈÏÚ· ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ˙È„ÂÒÈ ‰ Î‰ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ˙Â‚Èˆ Ï Ú·˜ È ·Ó ÂÈÏÚ ˙Â ·ÏÂ
 ÌÈ˘„Á‰ Ú·˜‰ È ·ÓÏ ¯·ÚÓ‰˘ È„Î ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÚÂˆ˜Ó

‰È‰È ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ,ÌÈÈ ÓÊ ÌÈ¯Â‚Ó ‡Ï·.  
 נכסי  של נציגויות סגורותמכירת 

 סגרה ישראל נציגויות במדינות שונות בעקבות ניתוק יחסי  דיפלומטיי  עמ  או 60 מאז שנות ה
במדינות שבה  . 2006חלק מהנציגויות הסגורות לא נפתחו מחדש עד . בשל רצו  לצמצ  בהוצאות

 היו 2006 ב. ישראלנסגרו הנציגויות נמכרו במש, השני  כמה מהנכסי  שהיו בבעלות מדינת 
מקצת  היו , שניי  מה  הושכרו:  מבני  שטר  נמכרו11במדינות שלא היו בה  נציגי  תושבי  

על פי נתוני . ואחדי  הושאלו לשימוש גופי  ציבוריי  ישראליי , נטושי  ומצב  הפיזי היה גרוע
 . אל' דולר בשנה82 כ, יש לו הוצאות לאחזקת חמישה מבני , המשרד

 ועד מכירתו בשנת 1997עמד בשיממונו מאז שנת ) מלאווי(כי בית השגריר בלילונגווה נמצא  .1
המשרד התקשר ע  סוכנות תיוו, מקומית כדי שתשמור על .  דולר130,000  במחיר של כ2006

המשרד . אול  במש, השני  הל, מצבו הפיזי והידרדר עד שנותרו רק קירותיו, המבנה ותתחזק אותו
יצוי  כי היו .  דולר לשנה א, לא דאג שתמלא את חלקה בהתקשרות8,000יוו, שיל  לסוכנות הת

 .בגלל המחיר הנמו, שהוצע למשרד, בי  היתר, ניסיונות בעבר למכור את הנכס אול  ה  עלו בתוהו
שניתנה במתנה למדינה בידי ) ניו זילנד(אחד הנכסי  שהושכרו הייתה דירת שרד בוולינגטו   .2

קצינת המינהלה . 2001שימשה למגורי השגריר עד סגירת השגרירות בשנת הקהילה היהודית ו
 כי דירת 2007הודיעה למנהלת מחלקת נכסי  במאי , המואמנת לניו זילנד, בשגרירות באוסטרליה
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ובמש, שני  היו עור, די  מקומי וקונסול כבוד מופקדי  מטע  השגרירות , השרד מושכרת זמ  רב

לא היו שקיפות בניהול ובקרה מסודרת של , לטענתה. י של הנכסבאוסטרליה על הניהול הכספ
שכר הדירה הנגבה , לאחר ביקור במקו  דיווחה כי המבנה זקוק לשיפוצי . השגרירות על כ,

מהשוכרי  נמו, יחסית למקובל בשכונה שבה נמצא המבנה ובהשוואה לדמי השכירות ששולמו על 
היא ביקשה מעור, הדי  . פקדי  בחשבו  נאמנותדמי השכירות היו מו; ידי השוכרי  הקודמי 

קצינת . לקבל דוח מפורט של ההוצאות ועל ההכנסות ואת תדפיסי הבנק שבו נוהל החשבו 
המינהלה א' הוסיפה שראשי הקהילה היהודית הביעו את אכזבת  מכ, שההבטחה שקיבלו 

 .שהכספי  ישמשו אות  למטרות הסברה לא קוימה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚÂ ÒÎ ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È ‰ ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÈÊÈÙ‰ Â·ˆÓ. 
 ".מכלול הסוגיה של הנכס"בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי הוא בודק את 

 ‰È‰ Ô˙È ˘ ‰ÓÓ ‰ÎÂÓ  ‰‡Â˘˙ ·È Ó Â¯Î˘Â‰˘ ÌÈÒÎ ‰ È ˘Ó „Á‡˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
‚È˘‰Ï ;È‡ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÙÂ‚Ï ÂÏ‡˘Â‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ÔÓ˙ÂÒ Î‰ Ô ; ÚÈ˜˘Ó „¯˘Ó‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ÔÈ‚·

Î ‡ÈˆÂ‰ Ì˙˜ÊÁ‡·-80,000‰ ˘· ¯ÏÂ„  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ËÈÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
¯ÂÎÓÏ ÌÈÒÎ  ÂÏÈ‡ ,ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÈ˘ È„Î ¯ÈÎ˘‰ÏÂ ˜ÊÁ˙Ï ÂÈÏÚ Â¯‡˘ÈÈ˘ ‰Ï‡ ˙‡Â.  

✯  
˙„˜ÙÂÓ ‰·ÈËÁ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,· ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  Ï˘ ıÂÙÈ˘ ÏÚÂ ˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙ ÏÚÂÁ"Ï , ÏÚ

„¯˘‰ ˙Â¯È„ÏÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ Ï „ÂÈˆ‰Â ËÂ‰È¯‰ ˙˜ÙÒ‰ , È‡ˆÓ‰ ÏÂ‰È  ÏÚÂ ·Î¯ ÈÏÎ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ
Ì‰Ï˘ . ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÓÈ˘¯ ÌÚ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙ ‰Ï ÂÈ‰È˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ

Ô È‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ô„ÓÂ‡Â . ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
ÂÁ·"ÈËÁ‰ ·Èˆ˜˙·˘ ˙Â ˜˙· ÏÌÊÈÓ ÏÎ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ˙‡Â ‰· . 

ËÂ‰È¯ ÈËÈ¯Ù ˙˘ÈÎ¯ „¯˘Ó‰ ÔÓÓÓ ‰ ˘ ÏÎ· ,ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ· ·Î¯ ÈÏÎÂ „ÂÈˆ . „¯˘Ó‰ ÏÚ
 ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ˙·˘ÁÂÓÓ‰ È‡ˆÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÂÚÙÏ

ÂÈÏÚ . 
ÂÁ· ÌÈ ·Ó ˘ÎÂ¯ Â‡ ¯ÎÂ˘ „¯˘Ó‰"ÈÁÈÏ˘ È¯Â‚ÓÏÂ ˙Â‚Èˆ  È„¯˘Ó Ï˘ Ì˘ÂÓÈ˘Ï ÏÌ .

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Â˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰˘ ·Èˆ˜˙· ¯˜ÈÚ· ‰ÈÂÏ˙ ÒÎ  ¯ÂÎ˘Ï Â‡ ˘ÂÎ¯Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰
„ÚÈ‰ ˙ È„Ó· ÌÈ¯¯Â˘‰ ÌÈ‡ ˙·Â ÂÊ ‰¯ËÓÏ . ÂÈÏÚ˘ ÌÚÙ ÏÎ· ÏÎ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ÏÚÙÈ˘ È„Î

ÒÎ  ¯ÂÎ˘Ï Â‡ ˘ÂÎ¯Ï , Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó ‰˜È„· È„È ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ· ÍÎÏ Í¯ÚÈÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯
ÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙ ÈÁ·Â ÌÂ˜Ó‰ È‡ ˙ È„Î „ÚÈ‰ ˙ È„Ó· ÌÈÒÎ  Ï˘ ‰ÈÈ ˜Â ‰¯ÈÎ˘ Ï˘ ˙ÈÏ

‰ È„Ó‰ È·‡˘Ó ÊÂ·Ê· ˙‡ ÚÂ ÓÏ .  


