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   משרד הרווחה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו " מ" קשישי  ובעלי כושר עבודה מוגבל בעלהעסקתמשק  "בחברת ה

; בדיקות השלמה נעשו ביחידות משרד הרווחה. הניהול הכספי וניהול העובדי 
;  אצל הממונה על השכר והסכמי עבודה וביחידת החשב הכללי במשרד האוצר 

קריית אתא ,  ובעיריות של קריית י בעמותת מרכז מעיי  החינו  התורני
 .וקריית ביאליק

ובכלל זה , נבדק הטיפול של שירות המבח  לנוער בקטיני  העוברי  על החוק
הטיפול בה  לפני הגשת כתב האישו  נגד  והטיפול בקטיני  שבית המשפט 

איוש , נבדקו ג  תקני  של קציני מבח  בשירות. החליט להעמיד  במבח 
 . יי  ארגוניי משרותיה  ושינו

בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במשרדי ממשלה על כוננות עובדי  בשירות 
 שעליו הבסיס הנורמטיבי)  א:   (בעיקר נבדקו אלה. המדינה נכלל משרד הרווחה

קיו  )  ב(;   נשעני  משרדי הממשלה בבוא  לקבוע את הצור  בכוננות ולקיימה
בקרה , דיווחי  עליה , רישומיה , ויותההוראות והכללי  בעניי  תכנו  כוננ

  ).73' ראו עמ(ופיקוח על קיומ  והתשלו  לעובדי  בגינ  



 
 



 1005 משרד הרווחה

  ניהול כוח אד  וכספי   המשק  ברתח
 תקציר

 המשק   להל  " (מ" קשישי  ובעלי כושר עבודה מוגבל בעלהעסקת המשק  "חברת
ל אנשי  בעלי היא אחד הגופי  המעורבי  בהלי  השיקו  וההשמה ש) או החברה
מוגבלות
1

עיסוקה העיקרי הוא הקמה של מפעלי  ושירותי  לש  העסקת עובדי  . 
המשק  היא חברה מעורבת כמשמעותה בחוק . שכושר עבודת  מוגבל והפעלת 

החברות הממשלתיות
2

המדינה ).  חוק החברות הממשלתיות להל   (1975 ה "התשל, 
ורות ההכנסה שלה ה  כספי משרד מק. וההסתדרות הציונית שותפות בבעלות עליה

א  היא בבעלות גופי  , חברת המשק  היא אמנ  גו$ פרטי. הרווחה והכנסות עצמיות
והיא ממלאת תפקידי  ציבוריי  , חלק מ  המימו  שלה הוא כספי מדינה, ציבוריי 
מטעמי  אלה עקרונות המינהל התקי  והנורמות הציבוריות שחלי  . מובהקי 

היא , הואיל והחברה מטפלת באוכלוסיה נזקקת וחלשה. לי  עליהבסקטור הציבורי ח
להימנע מראוותנות ומבזבזנות ולדאוג שהכספי  , חייבת להקפיד במיוחד בהוצאותיה

 . עבור מי שנזקקי  לסיועה, בראש וראשונה, שבידיה יוצאו
למרבית  מוגבלות כלשהי :  עובדי 3,000 בחברה הועסקו במועד הביקורת יותר מ

וההסכ  הקיבוצי שנחת  ,  מעובדיה קבועי 100 כ).  עובדי  בעלי מוגבלות   להל(
 50החברה מעסיקה ).  עובדי מנגנו  להל  ( חל עליה  1979בינה ובי  עובדיה בשנת 

 עובדי   להל  (אשר ההסכ  הקיבוצי אינו חל עליה  ,  קבועי  עובדי  בלתי 
בדומה ,  מהכנסותיה46% כ. ח" ש מיליו 96  היו כ2006הכנסותיה בשנת ). זמניי 

  . מההכנסות היו הכנסות עצמיות שלה54% כ. היו ממשרד הרווחה, לשני  קודמות
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה בחברה את ניהול 2007יולי  2006בחודשי  פברואר 

; הבדיקה בוצעה בחברת המשק . הכספי  ואת ניהול העובדי  שאינ  בעלי מוגבלות
 אצל הממונה על השכר  במשרד האוצר , ות השלמה בוצעו במשרד הרווחהבדיק

 בעמותת מרכז  וביחידת החשב הכללי )  הממונה על השכר להל  (והסכמי עבודה 
. קריית אתא וקריית ביאליק, מעיי  החינו  התורני ובעיריות של קריית י 

יא נמנעה מלהגיב וה, ההסתדרות הציונית אינה גו$ מבוקר על פי חוק מבקר המדינה
  . לממצאי הדוח שהועברו אליה

__________________ 
היא לסייע לאד  בעל מוגבלות לפתח את , מדיניות משרד הרווחהבהתא  ל, מטרת השיקו  התעסוקתי  1

השלב הראשו  הוא תעסוקה במסגרות מוגנות שבה  עושי  עבודות ייצור . הפוטנציאל התעסוקתי שלו
 . פשוטות

מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או ממחצית חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות   2
 .ממספר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינהממחצית  פחות זכות למנות מחצית אוה



 ב58דוח שנתי  1006
 עיקרי הממצאי 

 ל "שכר והטבות חריגות למנכ
). ר או מר פר " היו להל  ( היה מר יעקב פר  1996ר דירקטוריו  החברה משנת "יו

 1997ל החברה משנת "מנכ.  אתאתבמועד הביקורת הוא היה ג  ראש עירית קריי
שהיה מועמד , )ל או מר ב  צור" המנכ להל  (צור ובמועד הביקורת היה מר יואב ב  

 . 16 ס בבחירות לכנסת ה"ברשימת ש
ר לכרות ע  מר ב  צור הסכ  " הסמי% דירקטוריו  המשק  את היו1998בספטמבר 

בהסכ  שנחת  נקבע כי שכרו . ל שקד  לו"עבודה בהתא  לתנאי ההעסקה של המנכ
עלות שכרו. ל בחברה ממשלתית"יהיה כשכר מנכ

3
ח בשנת " ש691,000  הגיעה לכ

 : ל"להל  פרטי  על הטבות חריגות שקיבל המנכ). ח לחודש" ש57,600 כ (2006
  להל   (1985 ה"התשמ, המשק  הוא גו* מתוקצב כהגדרתו בחוק יסודות התקציב

תנאי הפרישה לגמלאות או הטבות כספיות , בהתא  לכ%). חוק יסודות התקציב
אלא א  שר האוצר אישר ,   להיות כשל עובדי המדינהאחרות לעובדי המשק  צריכי

קבעה נוסח אחיד להסכמי )  הרשות להל  (רשות החברות הממשלתיות . אחרת
נמצא כי ).  הסכ  אחיד להל  (עבודה אישיי  ע  בכירי  בחברות ממשלתיות 

 הפרשה כפולה לקופות  ל הסכ  עבודה חריג "דירקטוריו  המשק  אישר למנכ
הסכו  העוד* .  פיצויי 200% ותה הבטחה מראש של פנסיה כפולה ופנסיה שמשמע

 שהופרש בעבור מר ב  צור מאז תחילת עבודתו בחברה עד מועד סיו  הביקורת היה 
 . לי  שקדמו לו"סכומי  בשיעורי  דומי  הופרשו ג  למנכ. ח" ש450,000 כ

  ישי שלו ל תשלומי  בגי  הטבות שחרגו מהסכ  העבודה הא"החברה מימנה למנכ
היא מימנה את חלקו בהפרשה לביטוח מנהלי  ואת עלות ביטוח הבריאות שלו 

 תשלומי  אלה הסתכמו מאז תחילת העסקתו בחברה . וגילמה את התשלומי 
ל הסתכמו מאז תחילת עבודתו "כל התשלומי  החריגי  למנכ. ח" ש500,000 בכ

 . ח" ש950,000 בחברה ועד מועד סיו  הביקורת בכ
 כי בעקבות ממצאי 2007הדירקטוריו  הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר ר "יו

הורה על הפסקת התשלומי  , ובי  היתר, הביקורת נקט הדירקטוריו  צעדי  מיידיי 
ל כספי  שהצטברו בקופות השונות "הוא מסר כי החברה לא תשחרר למנכ; החריגי 

א  לדרישת הממונה על בהת, עד אשר ישיב את סכומי הכס* החריגי  ששולמו לו
  .השכר

 ל בעת מכירת כלי הרכב של החברה "ניגוד ענייני  של המנכ
כללי  למניעת ניגוד ענייני  קובעי  שעובד ציבור לא ישתת* בהלי% קבלת החלטות 

 חוק  להל   ( 1999 ט"התשנ,  לחוק החברות254ג  סעי* . שבו ייקלע לניגוד ענייני 
 מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני  ערה בחברה להימנקובע כי על נושא מש, )החברות

 . האישי ובי  מילוי תפקידו בחברה לבי  ענייני
__________________ 

כלומר תשלומי המעביד לגופי  חיצוניי  כגו  המוסד לביטוח , עלות השכר כוללת ג  עלויות מעביד  3
 .לאומי והפרשות לזכויות סוציאליות
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 פרסמה חברת המשק  מודעה בעיתו  בדבר מכירת שלושה כלי 2004בתחילת שנת 
, אחד מה  נסע מספר קילומטרי  קט . רכב שהיו צמודי  לבעלי תפקידי  בחברה

 כלי רכב  להל  (ח " ש50,000 היה לכל הפחות כפי המחירו   ומחירו המשוקלל על
 ). 'א

היו )  הוועדה להל  (בי  מגישי ההצעות לוועדה במשק  שעסקה במכירת כלי הרכב 
הוא ; ל"ל והמנכ"שני חבריו של המנכ, שני סוחרי רכב שהציעו לרכוש את שלושת 

  את הוועדה כללה ג. עצמו היה חבר הוועדה שדנה בהצעתו שלו ובהצעות חבריו
: שעל התנהגותה יש לתמוה, ד שרה הורובי " עו היועצת המשפטית של המשק  
ל על ניגוד הענייני  החמור ולא "לא העירה למנכ, היא אישרה את פרוטוקול הוועדה

הוועדה החליטה למכור שני כלי רכב לחבריו של . מנעה את השתתפותו בהלי%
ת ממחיר המחירו  המשוקלל  פחו32% ל עצמו בכ"למנכ' ל ואת כלי רכב א"המנכ

 ).ל הייתה הגבוהה מבי  ההצעות שהוגשו"יצוי  כי הצעת המנכ(
  .ל מעלה חשש לפגיעה בטוהר המידות מצדו"התנהגות המנכ

 ל "עיסוקיו הנוספי  של המנכ
 אישר הדירקטוריו  את בקשת 2001בדצמבר :  ראש המועצה הדתית בירושלי  .1

שלי  שכר בגי  עבודתו הנוספת ש  כראש ל לקבל מהמועצה הדתית בירו"המנכ
ואול  מר ב  צור המשי% , המועצה הדתית לתקופה שלא תחרוג מחמישה חודשי 

 ללא אישור 2003 חודשי  נוספי  עד שנת 13בעבודתו במועצה הדתית בירושלי  
עלויות שכרו במועצה הדתית בגי  עבודתו כראש המועצה הדתית היו . הדירקטוריו 

 .ח לכל התקופה" ש540,000 לות חודשית למעביד וכח ע" ש30,000
ר " לעבוד כיו2005ב  צור ביקש וקיבל את אישור דירקטוריו  המשק  ביוני  מר .2

בפועל הוא . 2005עד נובמבר , מעיי  החינו% התורני ללא שכר במש% חמישה חודשי 
זו מנהלת עמותה .  ללא אישור2006המשי% לעבוד במעיי  החינו% התורני עד נובמבר 

בפועל היה מר ב  צור . ס ומתוקצבת בידי משרד החינו%"את מוסדות החינו% של ש
הוא לא דיווח על כ% לדירקטוריו  ; ר שלה"ל מעיי  החינו% התורני ולא היו"מנכ

 .ולמעשה הטעה אותו, המשק 
ואול  חלק גדול מהזמ  , ל חברת המשק  דורש השקעת זמ  ניכרת"תפקיד מנכ .3

להיות מוקדש לניהול חברת המשק  הקדיש מר ב  צור לעבודתו הנוספת שהיה אמור 
הדירקטוריו  פעל שלא כשורה כשאישר לו . במעיי  החינו% התורני ובמועצה הדתית

עיסוקי  נוספי  מבלי שהטיל עליו הגבלות וד  בהשפעת  על פעילותו בחברה
4
. 

 בעקבות ממצאי  כי2007ר הדירקטוריו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "יו
הביקורת ביקש ממר ב  צור לבחור בי  תפקידו בחברת המשק  לתפקידו במעיי  

 2007מר ב  צור בחר לסיי  את תפקידו בחברת המשק  בדצמבר . החינו% התורני
  .ולהמשי% בפעילותו במעיי  החינו% התורני

__________________ 
 .77' עמ, "מפעל הפיס", 2000שנת / 2' דוח מס, „ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂראו   4



 ב58דוח שנתי  1008
 ל"כלי הרכב של המנכ

בהתא  , צמוד לשימוש בעלי תפקידי  בסקטור הציבורי זכאי  לקבל רכב  .1
סביר שהמדינה תממ  את ההוצאות עבור השימוש ברכב אחד לאד  . לצורכי התפקיד

ל היו שני כלי רכב יוקרתיי  "נמצא כי למנכ. אחד ג  א  הוא נושא במספר תפקידי 
 רכב  והאחר ,  רכב מנהלי  צמוד מחברת המשק  האחד : לשימושו הבלעדי

 מתוקצבת בידי  שכאמור (מעיי  החינו% התורני מנהלי  שהעמידה לרשותו עמותת 
 ).משרד החינו%

מניתוח ומהשוואה של דפוסי התדלוק של שני כלי הרכב עולה כי שניה  היו  .2
 .ל עולה כי אחד מכלי הרכב שימש את בני משפחתו"מדברי המנכ. בשימוש יומיומי

. דלוקל מחברת המשק  הותק  התק  ת"ברכב המנהלי  הצמוד שקיבל המנכ .3
ששימש אותו כשנסע ברכב , הוא החזיק בכרטיס אשראי מיוחד לתדלוק, נוס* על כ%

הכרטיס לא היה מוגבל לשימוש ).  כרטיס האשראי להל  (חלופי ולא ברכבו הצמוד 
משרד מבקר המדינה בדק את חיובי הדלק של כלי הרכב הצמודי  . ברכב מסוי 

ר בכרטיס האשראי הופיעו מספרי כלי והתברר כי בחיובי הדלק של מר ב  צו, בחברה
ג  כאשר רכבו הצמוד לא , שלא נמצאה ראיה שהיו בשימוש המשק , רכב אחרי 

ל השתמש "מתעורר חשש כי המנכ, כלומר. היה בטיפול והיה אמור להיות ברשותו
ל לא היה בה  כדי "הסברי המנכ. ראוי בכרטיס האשראי של המשק  באופ  בלתי

 . הועלולהפרי% את הממצאי  ש
אישר את החיובי  בכרטיס האשראי )  החשב להל  (מר נע  דהרי , חשב החברה

לדעת משרד מבקר . עבור תדלוק כלי הרכב מבלי שבדק א  אלה היו בשימוש המשק 
  . יש לראות בחומרה את התנהגות החשב בעניי  זה, המדינה

 סדרי עבודה 
י  ר י כ ב ה י   ד ב ו ע ה ת  ו ח כ ו כול לפקח על ל חברת המשק  היה י"מנכ :נ

העובדי  הבכירי 
5 

 :הכפופי  אליו באמצעות אלה
על העובדי  הבכירי  להחתי  ,  בהתא  להסכ  הקיבוצי כרטיס נוכחות  .1

 . כרטיס נוכחות בשעו  פע  ביו 
ל החברה שמנהלי אזורי " דרש מנכ2002 משנת  תכנית עבודה  .2

6
 ואגפי  ידווחו 

 .לו מראש על פעילות  המתוכננת
ל בקרה כלשהי על עבודת  ועל נוכחות  של העובדי  " לא הייתה למנכבפועל

מקצת  החתימו את כרטיס הנוכחות שלה  ידנית לכל החודש או לימי  ; הבכירי 
ל לא אכ* את דרישתו שמנהלי האזורי  והאגפי  יגישו "המנכ. בסופו,  למפרע רבי  

 . לו תכנית עבודה
כירי  מעוגנת אמנ  בהסכ  הקיבוצי א% חתימת נוכחות אחת ביו  של העובדי  הב

על , לדעת משרד מבקר המדינה. ממצאי הדוח מעוררי  את השאלה א  די באחת

__________________ 
מנהלי , ל" את הסמנכ,בי  השאר,  מכלל עובדי המנגנו  וכללו#20%  הבכירי  בחברה היו כהעובדי  5

 .ל ומנהלי יחידות במשרד ראשי"עוזר המנכ, אזורי  ואגפי 
 . מנהל אזור#ובראש כל אחד מה  , בחברה היו שבעה אזורי   6
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החברה לקבוע הסדרי  שיחייבו את כל עובדי החברה להחתי  שעו  נוכחות פעמיי  
 .ולהנהיג נוהל רישו  נוכחות מפורט, בכניסת  למקו  העבודה ובצאת  ממנו, ביו 

ב ו ע ה ת  ו ח כ ו י נ ר ט ו ז ה י   נוהל הנוכחות של עובדי המנגנו  קובע כי  :ד
חובת רישו  נוכחות באמצעות שעו  בבוא  לעבודה ובצאת  ממנה חלה על כל 

: נמצא כי בחברת המשק  היו בפועל שתי מערכות של נורמות. העובדי  בחברה
 החברה לא נאכפו עליה  אשר לה  קרבה פוליטית או י לעובדי  שנוהל האחת 
  והאחרת , )פרטי  על העסקת  ראה בהמש%( לעובדי  אחרי  בחברה אישית

  . לעובדי החברה האחרי  שעליה  נאכפו הנהלי  בקפדנות
 תפקוד עובדי  בכירי  

, היה מר דוד אב  צור) ל" סמנכ להל  ( סג  המנהל הכללי היחיד של החברה  .1
 וממלא ה ראש העירייחבר מרכז הליכוד וחבר מועצת עיריית קריית י  שבה היה סג 

. ח" ש445,000  הייתה כ2006עלות שכרו בחברת המשק  בשנת . מקומו לא בשכר
היה אפשר לצפות שבכירותו תבוא לידי ביטוי לא רק בשכרו אלא ג  בעבודתו 

ואול  בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי למר אב  צור לא היו . במשק 
הוא לא השתת* ,  בקשרי עבודה יומיומיי שירותי מזכירות או כפיפי  שהיו אתו
לא מילא כל פונקציה בניהולה ולא נכח בדר% , בקבלת ההחלטות השוטפות בחברה

הבסיס , דיווחי הנוכחות שלו. לא נמצאו מסמכי  שמעידי  על עבודתו. כלל במשרדיה
משרד מבקר .  ובכתב יד  בסו* החודש  כללו רק חתימה בדיעבד , לתשלו  שכרו

מצא שבחלק מהימי  שבה  דיווח מר אב  צור על יו  עבודה מלא בחברת המדינה 
 .י  תהוא שהה בעיריית קריי, המשק 

על הדירקטוריו  לשקול את המש% , לנוכח ממצאי הדוח, לדעת משרד מבקר המדינה
 .העסקתו של מר אב  צור בתפקידו

יה כפו* והסברה וה) ארגו  ושיטות(ש "מר אלי דוקורסקי היה מנהל אג* או .2
כפיפי  או עובדי  אחרי  , כמו למר אב  צור ג  לו לא היו שירותי מזכירות. ל"למנכ

סג  ראש , במועד הביקורת הוא היה חבר מרכז הליכוד. שהיו אתו בקשרי עבודה
יש , ואול  בניגוד למר אב  צור. עירית קריית ביאליק ללא שכר והחזיק בתיק ההנדסה

 .שק מסמכי  המעידי  על עבודתו במ
מר דוקורסקי קיי  את פעילותו הציבורית ומילא את תפקידיו בעירית קריית ביאליק 

ואול  בדוחות ,  ללא אישור בחלק מהשעות שבה  היה אמור לעבוד בחברת המשק  
הנוכחות שלו בחברת המשק  דיווח מר דוקורסקי על נוכחות מלאה בחברה בימי  

 .שעסק ג  בענייניו האחרי 
על הדירקטוריו  לדו  בממצאי  שנמצאו לגבי מר , ר המדינהלדעת משרד מבק

 . ולשקול לדרוש ממנו השבת הכספי  לחברה, דוקורסקי בגי  דוחותיו הכוזבי 
חשב חברת המשק  היה מר נוע  דהרי אשר הגיע אליה בעקבות , כאמור .3

החל ממועד , הוא נת  שירותי ייעו  כלכלי למשק . ל"היכרות מוקדמת ע  המנכ
 נבחר לחשב במעמד של עובד זמני בידי ועדת 2000ל לתפקידו וביולי "יסת המנככנ

, ל ע  ועד העובדי " סיכ  המנכ2002בדצמבר . ל"בחינה שכללה ג  את המנכ
ומר דהרי יאייש את , כי החברה לא תפרס  מכרז פומבי, בסתירה להסכ  הקיבוצי

ל " הבדיקה כי המנכעוד העלתה. 2003משרת החשב במעמד עובד מנגנו  מינואר 
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אישר למר דהרי כי יזכה למעמד של עובד קבוע בחברה מבלי לוותר על ההטבות 

 משכרו ותשלו  עבור 30%שניתנו לו כעובד במעמד זמני כגו  תוספת ניהול בשיעור של 
החברה נוהגת להשתת* במימו  חינו% טרו  חובה עבור .  שעות נוספות גלובליות60

התברר כי בניגוד לנוהלי החברה ובניגוד לכל .  בני חמשעד היות , ילדי העובדי 
 ובכלל זה תשלו  של , הורה החשב לכפי* שלו לשל  לו כספי , נורמה ציבורית

. ללא הצגת אסמכתאות לתשלו , בגי  מימו  חינו% טרו  חובה לילדיו, ח" ש10,000 כ
  על תשלו   המציא בדיעבד אישורי2007רק לאחר קבלת טיוטת דוח הביקורת ביולי 

והורה לנכות , למעונות בשמונה מעשרת החודשי  שבגינ  ביקש דמי השתתפות
 .משכרו את התשלומי  העודפי  בגי  שני החודשי  האחרי 

מר : 1997ל מאז כניסתו לתפקיד בדצמבר "שלושה עובדי  שימשו כעוזרי  למנכ .4
. מר מוטי נסי מר אלחנ  דנינו ו, 17 ס לכנסת ה"מועמדה של מפלגת ש, נח צדוק

אי  , בהסכ  העבודה הקיבוצי המחייב מכרז לבחירת עובדי החברה הקבועי 
". משרות אמו "ב המכונות לעתי  "התייחסות למשרות של עוזרי  אישיי  וכיו

ל שנבחר לתפקיד ואינו אחד מעובדי החברה "עוזר מנכ, לדעת משרד מבקר המדינה
. ל ממלא את תפקידו"כל עוד המנכראוי שימלא את התפקיד בחברה רק , הקבועי 

מר צדוק ומר , ל"ואול  הנהלת המשק  החליטה בהסכמת ועד העובדי  שעוזרי המנכ
 . יתקבלו לחברה כעובדי מנגנו  קבועי  ללא מכרז, דנינו

 ההעסקת עובד במשרה לפני מכרז מקנה לו יתרו  בו וא* יוצרת קשרי עבודה וציפיי
תה שע  סיו  תפקידו של מר צדוק כעוזר הבדיקה העל. הדדית להמש% העסקתו

ל לממלא מקו "מינהו המנכ, 1999בנובמבר , ל"מנכ
7

 מנהל יחידה של המשק  באזור 
ע  פרסומו של המכרז , שנה לאחר מכ ). תפקיד שלא היה קיי  קוד (ירושלי  

וועדת המכרזי  בראשות , היה מר צדוק המועמד היחיד לה, הפנימי למשרה זו
. ו לתפקיד וציינה בנימוקיה לזכייתו שמילא את התפקיד כבר כשנהל בחרה ב"המנכ

ל פרסמה חברת המשק  מכרז פנימי לאיוש "ע  סיו  תפקידו של מר דנינו כעוזר מנכ
 .אשר היה מועמד יחיד במכרז, במשרה זכה מר דנינו. משרת עוזר למנהל אזור

וב  בחברה לאחר ל כעובדי  קבועי  ושיל"המסקנה היא כי קליטת  של עוזרי המנכ
 .סיו  תפקידיה  היו פסולי  ונעשו בניגוד לנורמות של מינהל תקי 

 ליוו אותו ג  לעיסוקיו   מר דנינו ומר נסי   ל "מהבדיקה עלה ג  כי עוזריו של המנכ
מכא  נית  להסיק . הנוספי  במועצה הדתית בירושלי  ובמעיי  החינו% התורני

 .ל ועוזריו"י  של המנכשטושטשו התחומי  בי  תפקידיו השונ
) 'ג(14הועברו לפי סעי* , שהעלו חשש למעשה פלילי, ממצאי  על עובד נוס* .5

  .בחוק מבקר המדינה ליוע  המשפטי לממשלה
 התקשרות ע  ספקי  

נוכח מאפייניה ומטרותיה , ע  זאת. חוק חובת המכרזי  לא הוחל על חברות מעורבות
 הדי  המהותי ובייחוד את עקרונות דיני על חברת המשק  לקיי  את, הציבוריות

המכרזי  בדבר הבטחת שוויו  הזדמנויות למציעי  והשגת יעילות כלכלית באמצעות 

__________________ 
מכרזי  לאיוש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006 לעניי  העסקת עובדי  לפני מכרז ראה   7

 . 253#262' עמ, "משרות בכמה משרדי ממשלה
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בחברת המשק  הוסדרו הרכישות במשרד הראשי . בחירת ההצעה הטובה מכול 
הג  שנקבע לאחר חקיקת החוק והתקנת , נוהל זה).  נוהל רכישות להל (בנוהל 
 . ולה בקנה אחד ע  עקרונותיה אינו ע, התקנות

שוויונית והוגנת מחייבת שמירת חשאיות ההצעות המוגשות עד כינוס , תחרות יעילה
תקנות חובת המכרזי  קובעות שהצעות המגיעות לוועדת , למשל. ועדת הבחירה

. המכרזי  יהיו סגורות וחסויות וייפתחו על ידי הוועדה תו% כדי רישו  פרוטוקול
. ישות אינו קובע את ההלי% לקבלת הצעות בהתא  לתקנות המכרזי אול  נוהל הרכ
ל או לשכתו פנו למספר מציעי  והצעות "המנכ, בהתקשרויות שנבדקו, נמצא שככלל

ההצעות לא היו חשאיות כ% שלכאורה היה אפשר . ל ישירות"המחיר נשלחו למנכ
 מבקר לדעת משרד. לדעת עוד בטר  התכנסה ועדת הרכישות את פרטי ההצעות

על החברה לבחו  את נוהל הרכישות ולהתאימו לדי  המהותי כ% שיבטיח את , המדינה
 .עקרונות היעילות והשוויו  שביסוד שיטת המכרזי 

ל והוא השתת* בישיבות "באות  מקרי  שהצעות המחיר היו בטיפולו של המנכ
 חריגות תלהל  דוגמאות להתקשרויו. הוא זה שקבע מי הזוכה במכרז, ועדות הרכישה

 : ל"שבה  היה מעורב המנכ
פש .1 ו חברת המשק  נוהגת פע  בשנה להוציא את העובדי  בעלי המוגבלות  :נ

לצור% זה התקשרה המשק  ע  ספק להסדרת הלינה והאירוח . החפצי  בכ% לנופש
  להל  ( נבחר כל שנה אותו ספק 2006 עד שנת 1999משנת ).  שירותי הנופש להל  (

ל כי בעליה של החברה " הסביר המנכ2007 ע  צוות הביקורת במאי בפגישה). 'ספק א
לא הצהיר ' אבל בוועדת הרכישות שבחרה ביז  א, )' יז  א להל  (הוא מכר שלו 

 .  עמוול על היכרות"המנכ
 שולמו 2004בשנת ; ללא אישור הוועדה' ל על בחירת ספק א" החליט המנכ1999בשנת 
בשנת ; ל"חרו  להגשת ההצעות ללשכת המנכח כמקדמה במועד הא" ש240,000לו 

אול  המשק  ,  ועדת הרכישות לא התכנסה על מנת לבחור ספק מבי  המציעי 2006
ל "המנכ, יתר על כ . ח על חשבו  אותו נופש" ש200,000מקדמה של ' שילמה לספק א

עוד ' שנכללו בו מחירי הנופש של ספק א' הכי  טיוטת הסכ  בי  המשק  לספק א
למשרד מבקר המדינה התברר כי הנופש . חל הלי% בחירת הספק בוועדהבטר  ה

, 2007יולי , א% עד מועד סיו  הביקורת,  אמנ  לא יצא לפועל2006שתוכנ  לשנת 
 .המקדמה טר  הוחזרה למשק 

ג .2 ח ל י  ו "לפסח ולט, הנהלת חברת המשק  נהגה לרכוש שי לראש השנה :ש
 סיפקה 2006 עד 2000 דיקה התברר כי מבב. בשבט ולתתו לעובדי  בעלי מוגבלות

הוא חברו ' יז  ג, ל"לדברי המנכ. ו בשבט"את השי לט' שבבעלות יז  ג' חברה ג
שזכה ג  ברכישת כלי רכב מהחברה
8

ל לא הצהיר בוועדת הרכישות על "המנכ. 
 התקשרות ע  2003ל והחשב אישרו בינואר "כי המנכ, בי  השאר, נמצא. חברותו עמו

 .שלא קיבלו הצעות מחיר נוספות ולא כינסו את ועדת הרכישותא* ' חברה ג
ל פעל אפוא באופ  פסול לבחירת ספקי  שהיו מקורביו וחבריו בהתעלמו "המנכ

החשב פעל בניגוד לכללי . מסדרי מינהל תקיני  עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות
  . ל"מינהל תקי  ושית* פעולה ע  המנכ

__________________ 
 .ראו תת הפרק בעניי  ניגוד ענייני  במכירת כלי הרכב החברה  8
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 בחברה מקורבי  קליטת 

ההסכ  הקיבוצי של חברת . החברה לבחור באופ  הוג  ושוויוני את עובדיהעל 
כי היא תקלוט , בי  השאר, נקבע בו. המשק  קובע הוראות בדבר איוש משרה פנויה

יתקיי  מכרז , וא  לא נמצא עובד מתאי , עובדי  למנגנו  החברה במכרז פנימי
 .חיצוני לאיוש משרות

ר מעיי  " ויו16 ס לכנסת ה"רשימת מפלגת של החברה היה כאמור מועמד ב"מנכ
 .ס"החינו% התורני של ש

נמצא כי בחברת המשק  נקלטו עובדי  זמניי  ללא מכרז אשר נבחרו על פי הנחייתו 
חלק  הפכו לעובדי  קבועי  על פי דפוס פעולה פסול בשיתו* ועד ; ל"של המנכ

אייש בפועל העובד פורס  מכרז פנימי למשרה שאותה , אמנ : העובדי  של החברה
בסתירה , ל וועד העובדי "אול  מאחר שאיש לא ניגש למכרז החליטו המנכ, הזמני

לא לפרס  מכרז פומבי אלא לקלוט את העובד הזמני שאייש את , להסכ  הקיבוצי
יוצא אפוא שמשרות העובדי  הזמניי  במשק  שימשו . התפקיד כעובד מנגנו 

מועד כניסת  (1997מאז דצמבר . ברהמקפצה לעובדי  אלה לקראת קליטת  בח
שנקלטו ) עובדי  זמניי  ועובדי מנגנו (היו שליש מהעובדי  ) ל לתפקיד"המנכ

פוליטיי   במשק  קרובי משפחה של מנהלי החברה ועובדיה או מקורבי  אישיי 
 .לה 

ספק א  עובד שמונה למשרתו לא בשל כישוריו אלא , לדעת משרד מבקר המדינה
. תית או פוליטית לממנה הוא האד  המתאי  ביותר למשרהבגלל קרבה משפח

העסקת עובד לא מתאי  עלולה לפגוע בתפקודה של החברה ומימו  ההעסקה עלול 
 .לפגוע בקופה הציבורית

 עובד  ' ל עובד זמני ג" התקבל לעבודה במשק  בהוראת המנכ2001במרס , לדוגמה
ס במועד "היה שר מטע  ש האיש הוא גיסו של אד  ש ל "מקורב פוליטית למנכ

הוא נקלט כמנהל . ס"כ לשעבר מש"קליטתו למשק  וא* היה עוזר פרלמנטרי לח
 2001באוגוסט . שיווק באזור ירושלי  למרות שלא היו לו ניסיו  או השכלה בתחו  זה

כי מאחר שאיש לא הציג , בניגוד להסכ  הקיבוצי, ל וועד העובדי "הסכימו המנכ
יאייש העובד את משרת מנהל השיווק , פנימי אשר פורס מועמדות למשרה במכרז 

התברר כי בפועל הוא לא מילא את תפקיד מנהל . באזור ירושלי  והדרו  כעובד מנגנו 
הוא היה אמור להחתי  את כרטיס הנוכחות שלו בדרו  . השיווק באזור ירושלי 

 בניגוד , ורש  ידנית את מועד היציאה א% החתימו רק פע  אחת , פעמיי  ביו 
  .לנוהל הנוכחות ובחסות הממוני  עליו

 ראויות וראוותניות  הוצאות בלתי
היה עליה , א  סברה חברת המשק  כי עליה לשפר את תנאי הדיור של הנהלתה

  זאת , לעשות זאת בהקפדה על סדרי מינהל תקיני  ולהימנע מראוותנות ומבזבזנות
בו  כספי  שצריכי  להיות בעיקר בהתחשב בכ% שהוצאות מעי  אלה ה  על חש

מופני  לטובת אוכלוסייה חלשה
9
 . 

__________________ 
החברה הלאומית לשיכו  #עמידר", )ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„)1992 ראו   9

  .40#41' עמ, "מ"עולי  בישראל בע
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ל לדירקטוריו  החברה וביקש את אישורו להעתיק את " פנה המנכ2001באוגוסט 
משמעות ).  המשרדי  החדשי  להל  (א "משרדי החברה למשרדי  חדשי  בת

המעבר הייתה הגדלת העלויות של שכירת משרדי הנהלת החברה כמעט פי שלושה 
 ).2002 בשנת 699,000  ל2001 בשנת ח" ש261,000 מ(
 חלופות זולות יותר לשכירת משרדי  עבור 2001ל לא בח  בתחילת " המנכ .1

ולא דרש , ל" אישר הדירקטוריו  את הצעת המנכ2001בדיו  באוגוסט . הנהלת החברה
ממנו באותה הזדמנות להציג לו חלופות שישפרו את תנאי העבודה של עובדי הנהלת 

 .המשק  אול  יתאימו לאופי החברה ולמטרותיה
; ע  כניסתה של החברה למשרדי  החדשי  היא החליטה לרהט את משרדיה .2

ועדת הרכישות החליטה לרכוש במחצית . ח"עלות הריהוט הסתכמה בחצי מיליו  ש
. למרות שהוא לא היה הספק שמחיריו היו הזולי  ביותר' הסכו  רהיטי  מספק ד

; ח" ש250,000 רהיטי  נוספי  בכ' י% הבחירה נרכשו מספק דלאחר סיו  הל
. כנדרש בנוהל רכישות, החברה לא פנתה לספקי  אחרי  לקבלת הצעות מחיר

יועדו , רהיטי עור וניקל מפוארי , הרהיטי  העיקריי  שהוזמנו ללא קבלת הצעות
ריו  ר הדירקטו"עלות ריהוט החדר המפואר שהוקצה ליו. ל"ר והמנכ"ללשכות היו
כמו כ  . ח" ש36,000 ל הייתה כ"עלות ריהוט חדר המנכ. ח" ש43,000 הייתה כ

דפדפות ע  כריכת עור , תחתיות לכוסות מעור(ר "ל וליו"נרכשו מוצרי מותרות למנכ
 ). ח" ש19,700 ח כל אחת ועוד פריטי  יוקרתיי  שעלות  הייתה כ" ש1,732במחיר 

אול  בגלל הפריסה , א" החדשי  בתל הוא במשרדי "מקו  מושבו של המנכ .3
ל יקיי  ישיבות ודיוני  ג  בירושלי  וינצל לש  "הארצית של החברה סביר שהמנכ

ל לשכה "ואול  המשק  שכרה למנכ. כ% את התשתית הקיימת של הנהלת האזור ש 
. ח" ש340,000 בעלות כוללת של 2006 עד דצמבר 2000בירושלי  לתקופה מרס 

מדינת . ת אחרות בטר  החליט לשכור את הלשכה בירושלי ל לא בח  הצעו"המנכ
ישראל והקופה הציבורית שילמו אפוא סכו  מיותר שהיה אפשר להפנותו לטובת 

 .הנזקקי 
',  התקשרה חברת המשק  ע  יז  א2004 בפברואר  הקמת מפעל בראש העי   .4

העי  לש  לשכירת מחס  בראש , כאמור לעיל, ל"ומכר של המנכ' הבעלי  של ספק א
ל " הודיע אמנ  המנכ2004בפברואר . הקמת מפעל לייצור משטחי ע  לשוק הפרטי

לדירקטוריו  שבראש העי  יוק  מפעל לייצור משטחי ע  וקיימות תכניות ג  להקמת 
והדירקטוריו  לא דרש , ואול  לדיווח סתמי זה לא צורפו מסמכי , מחס  במקו 

,  מועד סגירתו  2006 עד ספטמבר 2005אר מתחילת הפעלתו בינו. לבדוק את העניי 
  .ח"ולאחר כשנתיי  של פעילות הפסיד המפעל כמיליו  ש

  העובדי דהיחסי  בי  ההנהלה לווע
ועד העובדי  , מצד אחד. שרר בחברה שקט תעשייתי, ל"בתקופת כהונתו של המנכ

ל "נת  המנכ, ומצד אחר, ל מינוי מקורבי  בחריגה מההסכ  הקיבוצי"אפשר למנכ
הטבות לעובדי החברה נוס* על הטבות חריגות בכל קנה מידה שקיבלו עוד לפני 

 .להל  הפרטי . תחילת כהונתו
ו   .1 נ ג נ מ ה י  ד ב ו ע ש  פ ו עובדי המנגנו  יוצאי  לנופש שנתי המיוחד לה   :נ

בממוצע היה סכו  . הנהלת המשק  מימנה את מלוא עלותו. אשר מארג  ועד העובדי 
 מסכו  השתתפותה בנופש 3.5פש של עובדי מנגנו  גדול פי השתתפות ההנהלה בנו
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 החליט 2001  ו2000למרות ההפסדי  של החברה בשני  . של עובד בעל מוגבלות

 .ל"ל להשתת* במימו  סיור של עובדי המנגנו  לחו"המנכ
ת .2 ו מ ל ת ש ה א  ל ל ת  ו מ ל ת ש ה י   ג ב ו   ל ש בשירות הציבורי מקובל  :ת

עובד שנטל חלק בהשתלמות מוכרת כדי לעודד לשל  גמול השתלמות בסכו  קבוע ל
כל עובד מנגנו  בחברת המשק  יכול היה . אותו לקנות ידע שישמש אותו בתפקידו
 משכרו ממועד תחילת עבודתו או לכל 20%לקבל תוספת השתלמות בשיעור של 

 . המאוחר לאחר שסיי  שתי שנות עבודה ללא צור% בהשתלמות כלשהי
ודות התקציב קובע כי גו* מתוקצב כדוגמת המשק  לא  בחוק יס29סעי* , כאמור

בתנאי פרישה או בגמלאות או הטבות , רשאי לקבוע הסכ  שיהיו בו שינויי  בשכר
כספיות אחרות אלא בהתא  למה שהוסכ  או למה שנהוג לגבי כל עובדי המדינה או 

  . שר האוצר לא אישר תוספות חריגות אלו. באישורו של שר האוצר
  פנימיי שומרי ס 

ו  י ר ו ט ק ר י ד הדירקטוריו  אמור להתוות את מדיניות החברה ולפקח על  :ה
, למשל. דירקטוריו  המשק  נכשל בתפקידו לפקח על הנעשה בחברה. המנהל הכללי

ל הסכ  עבודה החורג מהמקובל לגבי "ר הדירקטוריו  אישרו למנכ"הדירקטוריו  ויו
 הדירקטוריו  אישר שכירת .לי  בחברות הממשלתיות מבלי שבדקו אותו"מנכ

ולא דרש מסמכי  ועלויות , משרדי  מבלי שדרש לבחו  חלופות ומקורות תקציביי 
 . לצור% דיו  בהקמת המפעל בראש העי 

ו  י ר ו ט ק ר י ד ה ל  ש ת  ר ו ק י ב ה ת  ד ע  כי 117חוק החברות קובע בסעי*  :ו
, אחד התפקידי  של ועדת הביקורת הוא איתור ליקויי  בניהול העסקי של החברה

שעליו להציע לדירקטוריו  דרכי  ,  ע  המבקר הפנימיתבהתייעצו, בי  השאר
הוועדה לא יזמה הפעלת ביקורת כדי להפיק לקחי  מליקויי  שהתגלו . לתיקונ 

 . במהל% פעילותה של המשק 
י מ י נ פ ה ר  ק ב מ  חוק הביקורת  להל   (1992 ב"התשנ,  חוק הביקורת הפנימית:ה

חוק הביקורת . בי  מינוי של מבקר פנימי במשק וחוק החברות מחיי, )הפנימית
ראוי שעבודת . הפנימית קובע כי המבקר הפנימי יעשה ביקורת לפי תקני  מקובלי 

רב שנתית כדי להקי* את פעולות הארגו   הביקורת הפנימית תעשה לפי תכנית
שבו , במשק  היה צרי% לעשות בדיקה במשרד הראשי. בהתא  לניתוח הסיכוני 

המבקר . נהלת החברה ובו מתקבלות מרבית ההחלטות המרכזיות שלהשוכנת ה
רק לאחר בקשת . 2006 עד שנת 1996הפנימי לא ביצע ביקורת במשרד הראשי משנת 

,  לשלב את יחידת המשרד הראשי בתכנית הביקורת2005ועדת הביקורת בפברואר 
 .  מרכזיי  בנושאי  שאינ  א% ג  אז , עשה המבקר הפנימי ביקורת במשרד הראשי

ה ר ב ח ה ב  ש אול  בתוק* ,  הוא אמנ  אינו שומר ס* כחשב משרד ממשלתי:ח
כמתואר . תפקידו עליו לדאוג שהניהול הכספי שלה יהיה בהתא  לכללי מינהל תקי 

ל תשלומי  בגי  מילוי דלק לכלי "הוא אישר למנכ.  1:   בדוח זה כשל החשב בתפקידו
 לא זו בלבד שהורה לכפי* שלו לשל  לו . 2.   רכב שספק א  היו בשימוש המשק 

ח ללא הצגת אסמכתאות " ש10,000 אלא ג  קיבל לכאורה תשלו  של כ, כספי 
ל לבחירת ספקי  שהיו "הוא שית* פעולה ע  המנכ.  3.   שהיה זכאי לתשלו  זה

על , לאור התנהלותו. בניגוד לכללי מינהל תקי , ל"מקורביו וחבריו של המנכ
 . ול א  ראוי להמשי% להעסיקו בתפקידוהדירקטוריו  לשק
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המסקנה היא אפוא שמנגנוני הפיקוח והבקרה הפנימיי  של המשק  לא פעלו 
  . כנדרש וכראוי

 פיקוח של שומרי הס  שמחו  לחברה
ה ח ו ו ר ה ד  ר ש מ ח  ו ק י  משרד הרווחה מעביר למשק  בשני  האחרונות  :פ

. נות על השימוש בכספי  אלהראוי היה שהוא יפקח בקפד; ח לשנה" מיליו  ש40 כ
 מהנהלת 2006  ו2005למרות בקשותיו של מנהל אג* השיקו  במשרד הרווחה בשני  

לפיכ% אג* השיקו  לא הפעיל . הוא לא נענה, המשרד להכפי* את המשק  לאג*
 . תקציביי  ומנהליי  על החברה, מנגנוני פיקוח ובקרה מקצועיי 

אמור היה , ה של המשק  באותה העתבעקבות מצבה הכלכלי הקש, 1998בשנת 
להיחת  הסכ  הבראה בי  הנהלת החברה לבי  משרד הרווחה

10
חברת המשק  לא . 

המשרד המשי% להעביר . חתמה על נוסח ההסכ  שעליו חתמו נציגי משרד הרווחה
 . לה כספי  למרות זאת

ר כ ש ה ל  ע ה  נ ו מ מ ה ע   ט מ ח  ו ק י פ ר  ד ע ) א(33על סמ% הוראות סעי*  :ה
התקציב דורש הממונה על השכר מגופי  מתוקצבי  ונתמכי  נתוני בחוק יסודות 

הנתוני  והדוח משמשי  . ופע  בשנה הוא מגיש לכנסת דוח על חריגות שכר, שכר
למרות שחברת המשק  . את יחידת האכיפה שבמשרדו כמקור מידע להפעלת ביקורת

תו מנובמבר בהתא  לדריש, ל שלה לא העבירו לסג  בכיר לממונה על השכר"או המנכ
  . הוא לא פעל כדי לאכו* את דרישתו, ל"את חוזה ההעסקה של המנכ, 2004

 סיכו  והמלצות
ממצאיו החמורי  של דוח זה מצביעי  על ליקויי  חמורי  ביותר בהתנהלות חברת 

מעשי  אלה בוצעו על חשבונ  של . המשק  וא* על חשש לפגיעה בטוהר המידות
 ה  מלמדי  על כישלו  חמור ומתמש% של ;הנזקקי  שלמענ  הוקמה המשק 

  ל החברה ובכיריה ושל כלל שומרי הס* "של מנכ, של הדירקטוריו , הנהלת החברה
 . שתפקיד  לדאוג שתופעות מעי  אלה לא יתרחשו בתו% החברה ומחוצה לה 

שר האוצר והיוע  המשפטי לממשלה לפעול , ובראש  שר הרווחה, על רשויות המדינה
ויי  החמורי  שנמצאו בביקורת ולמיצוי הדי  בכל הנוגע לממצאי  של לתיקו  הליק

ובכלל זה לערו% שידוד מערכות כולל בחברה ובי  מנהליה ; פגיעה בטוהר המידות
, בארגונה, ולטפל ביסודיות במבנה החברה,  בי  בפועל ובי  בפיקוח לקוי שכשלו 

ובתנאי ההעסקה של בשיטות עבודתה , בסדרי המינהל בה, בפיקוח השוט* עליה
 . מנהליה ושל עובדיה הבכירי 

__________________ 
רה הכנסת את חלוקת משרד העבודה והרווחה ואת העברת תחו  העבודה למשרד  איש2003במרס   10

 .התעשייה והמסחר
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על מת  , על הכנת תוכניות כוללות, משרד הרווחה הוא הגו  העיקרי המופקד על קביעת המדיניות
מטרת . 11שירותי  ועל הקצאת תקציבי  לשיקומ  של אנשי  בעלי מוגבלות ולהשמת  בעבודה

,  הפוטנציאל התעסוקתי שלה  ולשלב  בעבודההשיקו  התעסוקתי היא לסייע לאלה לפתח את
דר  תעסוקה נתמכת בשוק , החל בהעסקת  במסגרות מוגנות שבה  עושי  עבודות ייצור פשוטות

 . החופשי הכרוכה בתמיכה ובהדרכה וכלה בהעסקה רגילה בשוק החופשי
 חברת "אחד הגופי  העיקריי  המעורבי  בהלי  השיקו  וההשמה של אנשי  בעלי מוגבלות היא

 ). המשק  או החברה להל  " (מ" קשישי  ובעלי כושר עבודה מוגבל בעלהעסקת 'המשק '
מפעלי  ושירותי  להעסקת של  ה והפעלה ועיסוקה העיקרי הוא הקמ1962הוקמה בשנת החברה 
 .  מוגבלת כושר עבודש עובדי 

  להל   (1975 ה"התשל,  כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות12המשק  היא חברה מעורבת
לחברה אי  הו  . השות  בבעלות על החברה היא ההסתדרות הציונית; )חוק החברות הממשלתיות

  ל משרד הרווחה " מנכ המדינה ; )דירקטורי ( מנהלי  12יש לה . מניות והיא מוגבלת בערבות
בה  , ומנהל מחלקת הכספי  של הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ממנה שמונה, ממנה ארבעה

המשק  היא הגו  היחיד מאלה אשר עסקו בתעסוקה מוגנת שבינו ובי  עובדיו נכרת הסכ  . ל"מנכה
זכו לתנאי שכר ולזכויות סוציאליות , עובדי  בגופי  אחרי  שטיפלו בתעסוקה מוגנת. קיבוצי

 . 13פחותי  באופ  ניכר
ר או מר " היו  להל ( ובמועד הביקורת היה מר יעקב פר* 1996ר דירקטוריו  החברה משנת "יו

 ועד סיכו  הביקורת 1997ל החברה משנת "מנכ. שהיה באותה עת ג  ראש עירית קריית אתא, )פר*
ס בבחירות לכנסת "שהיה מועמד ברשימת ש, )ל או מר ב  צור" המנכ להל  (היה מר יואב ב  צור 

 . 16 ה
ות ונוס  על כ   מפעלי ייצור ומתפר20 היא מחזיקה כ, חברת המשק  פרושה בכל רחבי האר*

 3,000  יותר מ2006בחברה הועסקו בחודש דצמבר . מספקת שירותי גינו  וניקיו  ברשויות מקומיות
 : עובדי  שאות  נית  לסווג לשלוש קבוצות

על ידי המוסד לביטוח , בי  היתר,  עובדי  בעלי מוגבלות כלשהי אשר הופנו לחברה2,900 כ .1
במתפרות במשתלות ובעבודות , ה  מועסקי  במפעלי ). ות עובדי  בעלי מוגבל להל  (לאומי 

 . חו*
שעליה  חל הסכ  קיבוצי משנת , ) עובדי מנגנו  להל  ( עובדי  קבועי  של החברה 100 כ .2

עובדי  אלה אחראי  להנחיית העובדי  בעלי המוגבלות ולתפעול ).  ההסכ  הקיבוצי להל   (1979
 .החברה

__________________ 
שילוב אנשי  בעלי מוגבלות בחברה ", )È˙ ˘ ÁÂ„52 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2002 לעניי  זה ראו   11

 . 187 175' עמ, "ובעבודה
ה הכלליות או הזכות חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותי  12

 .למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורי  שלה ה  בידי המדינה
היבטי  בהעסקת אנשי  בעלי מוגבלות ", )È˙ ˘ ÁÂ„57·  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘)2007 לעניי  זה ראו   13

 .621' עמ, "' רשת מרכזי אבחו  ושיקו  מקצועי קר  'במסגרת ה
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ועובדי  שלה  הסכ  , קבוע לתפעול החברה עסיקה באופ  בלתי עובדי  אשר החברה מ50 כ .3
 ).  עובדי  זמניי  להל  (עבודה אישי 

היא סיימה את . ורוב הסכו  הוצא בגי  שכר, ח" מיליו  ש89  כ2006הוצאות החברה היו בשנת 
 . 200514ח בשנת " ש72,000לעומת רווח נקי של , ח" ש411,000השנה בהפסד של 
בהתא  לדוחות הכספיי  . של החברה ה  כספי משרד הרווחה והכנסות עצמיותמקורות ההכנסה 

 מההכנסות בשנת 46% כ. ח" מיליו  ש96  היו כ2006הכנסותיה בשנת , המבוקרי  של החברה
כספי משרד הרווחה כיסו חלק מעלות השכר . היו ממשרד הרווחה, בדומה לשני  קודמות, 2006

 מיליו  76 הייתה כ, 2006על פי הדוחות הכספיי  לשנת , שכרעלות ה(של עובדי  בעלי מוגבלות 
 מההכנסות היו הכנסות עצמיות של החברה אשר כללו ג  את כספי השתתפות המוסד 54%). ח"ש

 . לביטוח לאומי בהפסד הנגר  לחברה כתוצאה מהעסקת עובדי  בעלי מוגבלות שהוא מפנה אליה
˙·ÈÈÁ ‰˘ÏÁÂ ˙˜˜Ê  ‰ÈÒÂÏÎÂ‡· ˙ÏÙËÓ˘ ‰¯·Á Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰È˙Â‡ˆÂ‰· „ÁÂÈÓ· „ÈÙ˜‰Ï 

ÌÈÏ·‚ÂÓ ‰È˙Â¯Â˜Ó˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ˙Â Ê·Ê·ÓÂ ˙Â ˙ÂÂ‡¯Ó ,Â‡ˆÂÈ ‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰˘ ·Â˘ÁÂ ,
‰ Â˘‡¯Â ˘‡¯· , ‰ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜˜Ê ˘ ÈÓ ¯Â·Ú·-˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰  .   

 מסגרת נורמטיבית 
ידי  בעלי אופי היא ממלאת תפק. החברה היא גו  פרטי בבעלות גופי  ציבוריי , למעשה .1

היות שחלק . שיקו  והשמה של אוכלוסיה חלשה המתקשה לעמוד על זכויותיה: ציבורי מובהק
חלות עליה נורמות יסוד של המשפט , כאמור, ניכר מהמימו  של החברה הוא מתקציב המדינה

ורי  מושכלות ראשוניי  של מינהל ציב יושר ותו  הלב , סבירות, שוויו ,  כגו  הגינות15הציבורי
כשמדובר בגו  כמו חברת "... בעניי  המשק  כי 16 קבע בית הדי  לעבודה1994עוד בשנת . ראוי

עשויי  שיקולי השוויו  לגבור על , המדינה וההסתדרות הציונית העולמית, ובבעליה' המשק '
 עליו לשקול את טובת הכלל ולא את טובתו   של הרצו  הפרטי הזכותו של אותו גו  לאוטונומי

עליו לשקול ג  שיקולי  הנובעי  מהמשפט , כשמדובר בגו  הנות  שירות לציבור,  מעבר לכ .הוא
יצוי  ג  ..." הציבורי ושיקולי  אלו עשויי  לגבור על האוטונומיה של הרצו  הפרטי של אותו גו 

כי ,  במכתב למנהל אג  הביקורת הפנימית במשרד הרווחה2006ל החברה הבהיר באפריל "שמנכ
 הציבוריות שחלות בסקטור הציבורי כגו  הוראות ונהלי  של רשות החברות הממשלתיות הנורמות

 .והחשב הכללי חלות ג  עליה
הוראות ספציפיות לאיוש משרה פנויה של עובד מנגנו  , בי  השאר,  קובע17ההסכ  הקיבוצי .2

 . בדומה להוראות החלות במשרדי הממשלה, באמצעות מכרז
__________________ 

ח " מיליו  ש1.3  מלמדי  שלחברה היה גירעו  של כ2006נתוני המאז  המבוקר של המשק  לשנת   14
כתב רואה החשבו  של החברה הסתייגות משו  שהיא לא רשמה , 1993החל משנת , שני  רבות. בהו 

הנהלת החברה העריכה ; במאזניה הפרשה לפיצויי פרישה לעובדי  קשישי  ובעלי כושר עבודה מוגבל
 .ח"ש לה גירעו  נוס, של כשישה מיליו  ש לפיכ+ י ח "את הסכו  בכשישה מיליו  ש

 .'„Á È„·ÂÚ „ÚÂ 'Ú· Ì˜˘Ó‰"  Ó 'Á‡Â ÔÓ‚¯· È·Â·, 508/90) ירושלי (א "ראו ת  15
 .20) 1(94 עב   תק Ú· Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á È„·ÂÚ „ÚÂ"Ó   'Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á, 66 3/נא) ירושלי (ע "תב  16
 . העבודה בחברה בענייני  נוספי במהל+ השני  נחתמו עוד מספר הסכמי  קיבוציי  שקבעו את יחסי  17
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, והתקנות שהותקנו מכוחו, ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"שנחוק חובת המכרזי  הת .3

 ובמהותה ראוי היה כי האול  בשל מבנה הבעלות שלה ובהתחשב באופיי, לא הוחלו על החברה
 .  על פי עקרונות היעילות והשוויו  שביסוד שיטת המכרזהתפעל בהתקשרויותי

 1985 ה"התשמ,  בחוק יסודות התקציב32כמוגדר בהוראות סעי  , המשק  הוא גו  מתוקצב .4
גו  מתוקצב או נתמ  לא ,  בחוק יסודות התקציב29בהתא  לסעי  . 18) חוק יסודות התקציב להל  (

בתנאי פרישה או בגמלאות של עובדיו או להטבות כספיות אחרות , רשאי להסכי  לשינויי  בשכר
א 29סעי  . באישורו של שר האוצראלא בהתא  למה שהוסכ  או נהוג לגבי כלל עובדי המדינה או 

  להל  (בחוק יסודות התקציב קובע כי שר האוצר יבדוק הסכ  או הסדר בגו  מתוקצב או נתמ  
לאחר קיו  , הוא רשאי, )א(29וא  ראה כי הוא נוגד לכאורה את הוראות סעי  , )ביקורת שכר

צאות הביקורת וא  לבטל את ההסכ  ולהורות על שינויו בהתא  לתו, הליכי  שנקבעו בחוק
 . להורות להשיב את הכספי  לגו  או לעובד לפי העניי 

המחויבת , ל כי לדעתו המשק  היא חברה עסקית לכל דבר" הדגיש המנכ2007בתשובתו מספטמבר 
החברה מקיימת את החובות החלות עליה מכוח כל די  וא  החילה על . לפעול משיקולי  עסקיי 

על , ע  זאת.  הציבורי בשינויי  המחויבי  מאופי פעילותהעצמה חלק מהכללי  של המינהל
החברה לא חלות כל המגבלות החלות על חברות ממשלתיות או על השירות הציבורי במדינת 

ל כי רק דירקטוריו  החברה רשאי להחיל על החברה נורמת התנהגות שהיא "עוד ציי  המנכ. ישראל
 .אינה חייבת להחיל על עצמה על פי די 

 הסביר הדירקטוריו  כי ככלל פעלה החברה על פי עקרונות ההזדמנות 2007תו מדצמבר בתשוב
כמו כ  החברה .  נעשות על סמ  שיקולי  ענייני  בלבדהוכל התקשרויותי, השווה והתחרות ההוגנת

החברה סבורה שבהיותה חברה מעורבת . מקפידה לשמור על העקרונות הכללי  של הגינות ותו  לב
לא חלה עליה החובה שבדי  , שיקו  אלה אשר כושר עבודת  נפגע, המיוחדתובשל תכליתה 

ואול  בעניי  זה יש להדגיש כי הביקורת שממצאיה מובאי  להל  . להתקשר בחוזי  על פי מכרז
כאמור בתשובת , בוצעה בהתא  לנורמות שאות  החילה החברה על עצמה בי  בהסכ  ובי  בנוהל

 . הדירקטוריו 
 146 בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הכספי  ואת ניהול 2007 יולי   2006ר בחודשי  פברוא

. ל החברה ועובדי  בכירי  בה"העסקת מנכ נבדקה; עובדי המנגנו  והעובדי  הזמניי  בחברה
 ביחידת  במשרד האוצר , בדיקות השלמה נעשו במשרד הרווחה, הבדיקה בוצעה בחברת המשק 
 בעמותת מרכז  ובאג  החשב הכללי )  הממונה על השכר להל  (ה הממונה על השכר והסכמי עבוד

   . בעיריית קריית אתא ובעיריית קריית ביאליק, בעיריית קריית י , מעיי  החינו  התורני
 ל ושכרו"הסכ  העבודה של המנכ

; ר רשת מעיי  החינו  התורני"היה באותה עת ג  יו, ל החברה בעת הביקורת"מנכ, מר יואב ב  צור
ל החברה היה מר "לפני תחילת עבודתו כמנכ. 16 ס בבחירות לכנסת ה"וא היה מועמד ברשימת שה

 . 19ל המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושי "ב  צור משנה למנכ
__________________ 

". קביעת כל גו, מתוקצב וגו, נתמ+ כקופה ציבורית", 2005/7ראו את חוזר החשב הכללי   18
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hozrim/hoz hashkal.nsf. 

 . עמותה ממשלתית נתמכת העוסקת בפיתוח ובתחזוקה של מקומות קדושי  הפזורי  ברחבי האר/  19



 1019 משרד הרווחה

ר לחתו  ע  מר ב  צור הסכ  עבודה בהתא  " הסמי  דירקטוריו  המשק  את היו1998בספטמבר 
קבע כי משכורתו הכוללת תהיה כמשכורתו של ההסכ  . ל שקד  לו"לתנאי ההעסקה של המנכ

ח " ש57,600  כ2006ח בשנת " ש691,000  הגיעה לכ21עלות שכרו; 20ל בחברה ממשלתית"מנכ
  . ל"להל  פרטי  על ההטבות החריגות שקיבל המנכ). לחודש

 הטבות כספיות חריגות
 „ È Á ‡ ‰  Ì Î Ò ‰ ‰ Ó  ‰ ‚ È ¯ Á 

כתנאיה  של עובדי המדינה אלא א  כ  שר תנאי העבודה של עובדי החברה צריכי  להיות , כאמור
 קובע כי 1996ממרס )  הרשות להל  (חוזר רשות החברות הממשלתיות . האוצר אישר אחרת

בחברות ממשלתיות יש לחתו  על הסכמי עבודה אישיי  ע  בכירי  רק על פי הנוסח האחיד 
 ).  הסכ  אחיד להל  (שקבעה הרשות 

ל "ל אמור להיקבע על פי שכרו של מנכ"כיוו  ששכר המנכ, לאור האמור בחוק יסודות התקציב
ל כי החברה נוהגת לפעול על פי נהלי  והוראות של "בחברה ממשלתית ולאור הצהרת המנכ

וההטבות שקיבל )  הסכ  העבודה להל  (ל "היה ראוי שג  הסכ  העבודה האישי של המנכ, הרשות
דינה העלתה חריגות מההסכ  האחיד בדיקת משרד מבקר המ. יתאימו להנחיות שקבעה הרשות

 . כמפורט להל , ל"בשכר המנכ
1. Ô È ¯ Â Ë È Ù  È È Â ˆ È Ù Â  Ì È Ï Â Ó ‚ ˙  Ï Ù Î: ל בחברה ממשלתית "ההסכ  האחיד של מנכ

מסדיר את הפרשות החברה לקופת גמל במסגרת ביטוח מנהלי  וקובע שבשו  מקרה לא יפריש 
 .  הכולל של המבוטח לחודש מהשכר13.33% יותר מ) לגמלאות ולפיצויי פיטורי (המעביד 

‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,Î ÓÏ ¯˘È‡ Ì˜˘Ó‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ" ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ Ï
 ‚È¯Á)Î Ó ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰Ï ‰ÓÂ„·"ÂÏ ÂÓ„˜˘ ÌÈÏ :(Î Ï˘ ÈÂÂ˘· ÌÂÎÒ ˙˘¯Ù‰-27% ÔÓ 

‰ÈÒ Ù ˙ÂÙÂ˜ È˙˘Ï ¯Î˘‰ , Â ÈÈ‰„14.33%¯˙ÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÙÒÂ   , ÂÏ ÂÁÈË·‰ ‰˘ÚÓÏ ÍÎÂ
ÙÎ ‰ÈÒ Ù ˘‡¯ÓÂ ‰ÏÂ-200%ÌÈÈÂˆÈÙ  . ¯Âˆ Ô· ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÎÊÏ Â˘¯ÙÂ‰˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰

Î· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰¯·Á· Â˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ÂÓÎ˙Ò‰-450,000˘ "Á . 
2. ‰ ˘ Ù Â Á  È Ó È:  ע  פרישתו של עובד הוא רשאי לקבל תשלו  בעבור ימי חופשתו אשר

 22ל זכאי לחופשת מנוחה שנתית של "נכההסכ  האחיד קובע כי מ. צבר ולא ניצל עד מועד פרישתו
זה האחרו  ;  ימי חופשה אלא באישור הדירקטוריו 55 והוא לא יצבור יותר מ, ימי עבודה בשנה

הסכ  העבודה של מר ב  צור קובע כי יהיה זכאי לחופשת , לעומת זאת. אמור לנמק את החלטתו
בבדיקת משרד .  ימי חופשה65 והוא לא יצבור יותר מ,  ימי עבודה בשנה26מנוחה שנתית של 

בניגוד להסכ  העבודה ,  ימי חופשה168 צבר מר ב  צור   2006מבקר המדינה נמצא כי עד נובמבר 
 . וללא אישור הדירקטוריו 

Î Ó‰ Ï˘ È˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰"Î Ó È·‚Ï ‚Â‰ ‰ ÔÓ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ¯˙ÂÈ ‡ÂÙ‡ ÏÏÎ Ï" Ï
˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á· ,Î ¯·ˆ Û‡ ‡Â‰Â-100ÛÒÂ  ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ  ¯Â·ˆÏ ÂÏ ¯˙Â‰˘ ÌÈÓÈ‰ ÏÚ 

ÂÏ˘ È˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰· . 
__________________ 

 . 8ל חברה ממשלתית בדירוג "ל כשכר מנכ" המשק  קבעה את שכר המנכחברת  20
, ג  עלויות שיש למעביד כגו  הפרשות למוסד לביטוח לאומי, נוס, על השכר, עלות השכר כוללת  21

 .הפרשות לזכויות סוציאליות ועוד
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 כי הורה לחשב החברה למחוק את יתרת 2007מר ב  צור השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

  .  ימי 65 ימי החופשה שחורגת מ
 הטבות שכר שחרגו מהסכ  העבודה האישי 

Î ÓÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰¯·Á‰"ÌÎÒ‰· ÌÈ ‚ÂÚÓ Ì È‡˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÓÂÏ˘˙Â ˙Â·Ë‰ Ï‰„Â·Ú‰  ,
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

1. Î  Ó ‰  ˙ ˘ ¯ Ù ‰  Ì Â Ï È ‚"Ì È Ï ‰  Ó  Á Â Ë È · Ï  Ï: בי  , הסכ  העבודה קובע
ל מכוח הוראותיו ובכלל זה בעבור "כי החברה לא תישא בתשלומי  החלי  על המנכ, השאר

 .  ממשכורתו5% הפרשת העובד לביטוח מנהלי  בסכו  ששווה ל
ל בביטוח המנהלי  שלו " את חלקו של המנכבדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי החברה מימנה

על . ל החברה קיבל כספי  שאינו זכאי לה  מכוח ההסכ "משמעות הדבר שמנכ. וג  גילמה את המס
 . ח מאז תחילת העסקתו בחברה" ש154,000 הפרשותיה בגי  סעי  זה הסתכמו ב, פי נתוני החברה

2. ˙ Â ‡ È ¯ ·  Á Â Ë È ·  È Ó ,   תשלומי  למס הכנסהתשלומי החובה של כל עובד כוללי :„
הסכ  העבודה קובע ג  כי החברה לא תישא בתשלומי מסי  או . לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

 . ל"בתשלומי חובה אחרי  החלי  על המנכ
מבדיקת תלושי השכר של מר ב  צור עלה כי החברה מימנה את עלות ביטוח הבריאות שלו וגילמה 

ל ועד מועד סיו  הביקורת היא שילמה לו "ת העסקת המנכמאז תחיל, על פי נתוניה. את התשלו 
 . אי  הוא זכאי לכ , על פי הוראות ההסכ ; ח עבור ביטוח בריאות וגילו " ש343,000

Î ÓÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰˘ ‡ˆÂÈ" ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ÂÓÎ˙Ò‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á· Ï·Â˜Ó‰ ÔÓ Â‚¯Á˘ Ï
Î· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰¯·Á· Â˙„Â·Ú-950,000˘ "Á ,Î Ì‰Ó-500,000˘ " Â ˙È ˘ Á

ÂÓÚ È˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰Ï „Â‚È · Û‡ . 
 ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ"ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„·Â Ï .¯‡˘‰ ÔÈ· , ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ

Î Ó‰Ó"„È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ Î „ÚÂÓÓ ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰¯·Á‰Ó Ï·È˜˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰ ˙‡ Ï . 
זכאי לקבל את הטבות  טע  מר ב  צור כי היה 2007במכתבו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

החלטת , לטענתו. כיוו  שקודמיו בתפקיד קיבלו אות  הטבות, השכר שנכללו בהסכ  העבודה
הטעות , הדירקטוריו  בדבר תנאי עבודתו הייתה מסוימת ומוגדרת וא  החוזה לא שיק  הטבות אלה

, ירקטוריו יש לציי  כי לטענתו של מר ב  צור לא נמצאו כל סימוכי  בהחלטות הד. היא בחוזה
 . וממילא אי  הדירקטוריו  מוסמ  לאשר חריגות כאמור

 ¯·Ó·Â Ó Â˙·Â˘˙·2007· ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯ÒÓ -18.10.07 ¯Âˆ Ô· ¯ÓÏ ÏË·Ï ËÈÏÁ‰ 
ÌÈÏ‰ Ó ÁÂËÈ·ÏÂ ‰ÈÒ Ù Ô¯˜Ï ˙ÂÏÂÙÎ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡ , ˙‡Â ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ·Ï ˙ÙÒÂ˙‰ ˙‡

˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ÌÂÏÈ‚Ï ˙ÙÒÂ˙‰ . ‰ ÂÓÓ‰ ˘¯„ ÔÎ ÂÓÎ ÚÂ·˙Ï Ì˜˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ó ¯Î˘‰ ÏÚ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ¯Âˆ Ô· ¯ÓÓ . 

ÂÈ" ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯2007 ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú· ÈÎ 
ÌÈÈ„ÈÈÓ ÌÈ„Úˆ ¯ÙÒÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ë˜  ;¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÏÂÙÎ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ‰¯Â‰

 ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â- ÂÓÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ . ¯Âˆ Ô· ¯ÓÏ ¯¯Á˘˙ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÈÎ ÚÈ„Â‰ ÔÎ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ·È˘È ¯˘‡ „Ú ˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂ˜· Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈÙÒÎ . 
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 אחריות הדירקטוריו  לתשלומי  החריגי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏÚÓ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â‚È¯Á‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ

ÂÈ‰Â ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ˘˘Á"˘ ¯È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ ‰Ï- ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ Â¯˘È‡˘Î ÈÂ‡¯
Î Ó‰ ÌÚ ·ÈËÈÓ‰"‚È¯Á ÔÙÂ‡· Ï . 

 ציי  הדירקטוריו  כי לא הייתה לו כל ידיעה על 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הדירקטוריו  הוסי  כי החברה העבירה את . ל"תשלומי  שחורגי  מהמוסכ  אשר שולמו למנכ

וכיוו  שהוא לא הודיע , של בעלי תפקידי  אחרי  לממונה על השכרל ו"נתוני השכר של המנכ
הוא לא ראה צור  לבדוק את , ל"לדירקטוריו  על בעיה כלשהי הנוגעת למרכיבי שכרו של המנכ

ל שקד  למר ב  צור והתבסס על אותו "הדירקטוריו  הוסי  כי הסדר הפרישה של המנכ. הנושא
עוד כתב הדירקטוריו  בתשובתו כי . כר ובידי בית המשפטאושר בידי הממונה על הש, הסכ  עבודה

ייושמו בו הלקחי  מטיוטת דוח מבקר , ל הבא"ינוסח בחברה הסכ  חדש לצור  העסקת המנכ
 .והוא יועבר מראש לאישורו של הממונה על השכר, המדינה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÏÏÎ‰ Ï‰ Ó‰ ÏÚ Á˜ÙÏ È‡¯Á‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ;ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÔÈ‡ 
Î Ó‰ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÏÂÎÈ Ì˜˘Ó‰"Ï . ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ‰È‰ Â˙ÓÈ˙Á ˙Ú·

È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÂÈ·ÈÎ¯Ó ÏÎ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÈ¯ˆ .   
 ל במכירת כלי הרכב של החברה "ניגוד ענייני  של המנכ

ר הדירקטוריו  מיד וללא "וכי הוא מתחייב להודיע לי, בי  השאר, ל קובע"הסכ  העבודה של המנכ
 אישי ובגינ  הוא עלול להיקלע לניגוד ענייני   דיחוי על כל עניי  או נושא אשר לגביה  יש לו עניי

 . ל"במילוי תפקידו כמנכ
בי  , הכללי  למניעת ניגוד ענייני  קובעי  שעובד ציבור לא ישתת  בהלי  קבלת החלטות שבו

או של חבריו או של קרוביו וענייני  מוסדיי  כמו החובות מתנגשי  ענייני  אישיי  שלו , השאר
 .הללו חלי  על נושאי משרה בחברה הכללי  והאיסורי . המוטלי  עליו מתוק  תפקידו

 פרסמה חברת המשק  מודעה בעיתו  בדבר מכירת שלושה כלי רכב שהיו 2004בתחילת שנת 
ומחירו , פר קילומטרי  קט אחד מה  נסע מס. בבעלותה והיו צמודי  לבעלי תפקידי  בה

לחברה הגיעו . 22)' כלי רכב א להל  (ח " ש50,000 פי המחירו  היה לכל הפחות כ המשוקלל על
שתי הצעות מסוחרי רכב ושלוש הצעות ממציעי  : הצעות לרכישת כלי הרכב מחמישה מציעי 

לרכוש כלי רכב ל הציע "המנכ; הציע לרכוש רכב אחד' ג; הציע לרכוש שני כלי רכב' א: פרטיי 
' ל והצעתו של א"הצעת המנכ; ההצעות לא היו עבור כלי רכב ספציפי. ח" ש33,500 אחד ב

 ). לא נרש  תארי ' על הצעתו של ג(התקבלו לאחר שהתקבלו ההצעות מסוחרי המכוניות 
הוא שוחח ע  המציעי  השוני  , על פיה; תרשומת,  כתב העובד אשר ריכז את ההצעות13.1.04 ב

: עקב כ  היו בידיו ההצעות הסופיות. ל על מנת לקבל הצעת מחיר גבוהה יותר" המנכלרבות

__________________ 
, 2004מינואר י מחירו  מכוניות משומשות "עפ (12%בניכוי מרבי של , ח" ש56,800, מחיר המחירו   22

בהתא  ,  ממחיר המחירו 12% 7%שיעור ההפחתה בגי  רכב צמוד למנהלי  ועובדי  בכירי  הוא בי  
 ). לשימוש למעשה
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שני סוחרי הרכב לא . ח" ש33,200  ' ג; ח" ש33,000  ' א; ח עבור רכב אחד" ש33,500  ל "המנכ

 . ח" ש32,000  ו31,000, שינו את הצעותיה 
· ‰˘È‚Ù·-1.5.07Î Ó‰ ÔÈÈˆ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ "‚ ÈÎ Ï 'Á ‡Â‰Â¯· ,Â-‡ 'Â¯·ÁÂ Â Î˘ ‡Â‰ .

Î Ó‰ ÔÈÈˆ „ÂÚ" Ì˙Â‡ „„ÂÚÂ ‰¯ÈÎÓÏ Â„ÓÚÂ‰˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ÔÈÈ Ú· ÂÈ¯·Á ˙‡ ÔÎ„Ú ÈÎ Ï
¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰Ï. 

 להל  ( התכנסה הועדה שבדקה את הצעות המחיר והחליטה על מכירת כלי הרכב 14.1.04 ב
ד " עו טית של החברה היועצת המשפ,  מר נע  דהרי חברי הוועדה היו חשב החברה ). הוועדה

. ל ולחבריו"הוועדה החליטה למכור את שלושת כלי הרכב למנכ. ל עצמו"שרה הורובי* והמנכ
 . פחות ממחיר הרכב המשוקלל לפי המחירו 32% בכ' ל רכש את כלי רכב א"המנכ

Î Ó‰" ÈÏÎ ˙‡ ÂÈ¯·ÁÏÂ ÂÏ ¯ÂÎÓÏÂ Â˙Úˆ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ËÈÏÁ‰˘ ‰„ÚÂÂ· ‡ÂÙ‡ Û˙˙˘‰ Ï
·Î¯‰ . 

‰ÂÓ˙Ï ˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ ‰¯˘È‡Â ‰„ÚÂÂ· ‰ÁÎ ˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ‰˙Â‚‰ ˙‰ ÏÚ 
‰Ï˘ ,Î ÓÏ ‰¯ÈÚ‰˘ ÈÏ·Ó"ÍÈÏ‰· Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ‰Ú ÓÂ ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ÏÚ Ï ,

ÌÈÚÈˆÓ‰Ó „Á‡ ‡Â‰˘ ‰Ú„È˘ ˙Â¯ÓÏ . 
כי על נושא , בי  היתר, קובע, ) חוק החברות להל   (1999 ט"התשנ,  בחוק החברות254סעי  
 וענייניני  בי  מילוי תפקידו בחברה לבי  י מכל פעולה שיש בה ניגוד עניבחברה להימנעמשרה 

מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או ועליו להימנע , האישיי 
 של חברה ע  נושא משרה בה 23 בחוק החברות קובע כי עסקה שאינה עסקה חריגה271סעי  . לאחר

 .  הדירקטוריו טעונה אישור
Î Ó‰"‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï Ï ,˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï . ÍÈÏ‰· Â˙ÂÙ˙˙˘‰

 ÌÈÏÚÓ ÂÓˆÚ ÂÏ ‰¯Â‡ÎÏ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ·Î¯‰ ˙‡ˆ˜‰·Â ÂÈ¯·ÁÏÂ ÂÓˆÚÏ ·Î¯‰ ˙¯ÈÎÓ ¯Â˘È‡
Â„ˆÓ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á .   

 עיסוקיו הנוספי  של מר ב  צור 
כי בתקופת כהונתו בחברה לא יהיה רשאי לעסוק בכל , בי  השאר, ל קובע"הסכ  העבודה של המנכ

נמצא . מילוי תפקיד נוס  ללא שכר יהיה טעו  אישור מוקד  של הדירקטוריו . עבודה אחרת בשכר
נמצא כי , בי  היתר. חלק  תמורת שכר או הטבות אחרות, 24כי היו לו עיסוקי  ותפקידי  נוספי 

להל  מובאי  . ל רשת מעיי  החינו  התורני" בירושלי  ומנכמילא את תפקיד ראש המועצה הדתית
 . הפרטי 

__________________ 
עסקה שאינה במהל+ העסקי  הרגיל של החברה או עסקה , עסקה חריגה היא עסקה שאינה בתנאי שוק  23

 .הו על התחייבויותיעל רכושה א, שעשויה להשפיע באופ  מהותי על רווחיות החברה
 · ˘È˙ ˘ ÁÂ„57¯˜·Ó Ï לעניי  זה ראו ".  רשת מרכזי אבחו  ושיקו  מקצועי קר  "כנאמ  ה, בי  היתר  24

 ‰ È„Ó‰)2007( ,"רשת מרכזי אבחו  ושיקו   קר  'היבטי  בהעסקת אנשי  בעלי מוגבלות במסגרת ה 
 .621' עמ, "'מקצועי
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 כהונתו כראש המועצה הדתית בירושלי  
 הודיע 2001באוקטובר .  שימש מר ב  צור כראש המועצה הדתית בירושלי 2001מסו  שנת 

 אול  בדצמבר, ל לדירקטוריו  כי עבודתו במועצה הדתית תתבצע בשעות הפנאי וללא שכר"המנכ
 אישר הדירקטוריו  את בקשתו לקבל שכר לפי שעה בגי  עבודתו בשעות הפנאי במועצה 2001

השתת  , מר ב  צור שהיה חבר דירקטוריו  המשק . הדתית בירושלי  לא יותר מחמישה חודשי 
בניגוד לכללי  , בדיו  ובהחלטה לאשר לו את העבודה בשכר כראש המועצה הדתית בירושלי 

   2003הוא המשי  בעבודתו במועצה הדתית בירושלי  עד שנת ). ראו לעיל(ייני  למניעת ניגוד הענ
.  חודשי  יותר מחמשת החודשי  אשר אישר לו הדירקטוריו  מבלי לדווח לדירקטוריו  על כ 13

עלות שכרו במועצה ; נוס  על שכרו מחברת המשק , בגי  תקופה זו קיבל מהמועצה הדתית שכר
  . ח" ש540,000  כ ובס  הכל , ח לחודש" ש30,000 למעביד הייתה כ

 ר מעיי  החינו  התורני"כהונתו כיו
מרכז מעיי  החינו  התורני : "בידי שתי עמותות, בי  היתר, ס מנוהלי "מוסדות החינו  של תנועת ש

היא עמותה המרכזת את פעילות בתי הספר של הרשת )  מעיי  החינו  התורני להל  " (באר* ישראל
ח בידי משרד " מיליו  ש213  בכ2005 בשנת 25היא תוקצבה.  תלמידי 18,000במסגרתה ולומדי  

ג  )  מרכז גני הילדי  להל  " (י"י מרכז מעיי  החינו  התורני בא"מרכז גני הילדי  שע. "החינו 
, ומטרותיה העיקריות ה  הקמה וביסוס של גני ילדי , היא עמותה שנתמכת בידי משרד החינו 

 העביר 2005בשנת . ת לימוד וקיו  השתלמויות על פי ערכי מורשת יהדות המזרחפיתוח תכניו
רשת מעיי  "שתי העמותות מכונות .  ילדי 13,000 ח עבור כ" מיליו  ש57 משרד החינו  לעמותה כ

 ".החינו  התורני
ל הקוד  ועל מינוי מר " החליטה מעיי  החינו  התורני על הפסקת עבודת המנכ2005באפריל  .1
 אישר הדירקטוריו  2005בישיבת דירקטוריו  המשק  ביוני . ר וכמורשה חתימה שלה"  צור כיוב

, ר בשכר של מעיי  החינו  התורני לתקופה של חמישה חודשי "ל להתמנות כיו"את בקשת המנכ
ר מרכז מעיי  "ל לדירקטוריו  כי הוא ישמש כיו" הבהיר המנכ2005בספטמבר . 2005עד נובמבר 
 . ורני ללא שכרהחינו  הת

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הדירקטוריו  לא קבע הסדרי  למילוי המשרות במשק  וברשת 
עוד עולה שג  בישיבת דירקטוריו  זו השתת  מר ב  צור בתהלי  קבלת . מעיי  החינו  התורני ג  יחד

מבקר המדינה בספטמבר מר ב  צור השיב למשרד . בניגוד לכללי  למניעת ניגוד הענייני , ההחלטות
והוא לא השתת  ,  כי השתתפותו בישיבות שעסקו בענייניו הייתה השתתפות סבילה בלבד2007

היה ראוי שמר ב  צור יצא , לדעת משרד מבקר המדינה. בהצבעות בענייני  הנוגעי  ישירות אליו
 . 26ריו מהדיו  כאשר הדיו  היה בעניינו וכאשר נוכחותו יכלה להשפיע על חברי הדירקטו

¯Âˆ Ô· ¯Ó ‰È‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ¯¯·˙‰ ,Î ÓÎ Â„È˜Ù˙Ï ÏÈ·˜Ó·"Ì˜˘Ó‰ Ï ,Î Ó" ÔÈÈÚÓ ˙˘¯ Ï
ÂÈ‰ ‡ÏÂ È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰"‰Ï˘ ¯ .Î Ó ‰ ÂÓ ‡Ï ‡È‰‰ ‰ÙÂ˜˙·" ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˘¯Ï Ï

Î Ó‰ È„È˜Ù˙ ˙È·¯Ó ˙‡ ÏÚÂÙ· ‡ÏÈÓ ‡Â‰Â È ¯Â˙‰"˙˘¯‰ Ï˘ Ì„Â˜‰ Ï : ‰È‰ ¯Âˆ Ô· ¯Ó
Á‰ ÔÈÈÚÓ ˙˘¯· ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓÈ ¯Â˙‰ ÍÂ È , ÌÈ„·ÂÚ È¯ÂËÈÙÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ÒÂÈ‚Ï È‡¯Á‡

˙Â˙ÂÓÚ‰ È˙˘ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ¯Â˘È‡ÏÂ .Î Ó ·Î¯· È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ˘Ó˙˘‰ ‡Â‰" ÔÈÈÚÓ Ï
 „ÂÓˆ ·Î¯·Î È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰)Í˘Ó‰· Â‡¯ (-˙˘¯· Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙Î  . ‰È‰ ÏÚÂÙ·

Î Ó ¯Âˆ Ô· ¯Ó ‡ÂÙ‡"È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˘¯ Ï ,·ÂÚ ‡È·‰ ‡Ï Í‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ÂÊ ‰„
Â˙Â‡ ‰ÚË‰ ÍÎ·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ . 

__________________ 
 .א עובד אג, החשב הכללי במשרד האוצרלעמותת מעיי  החינו+ התורני חשב שהו  25
כללי  והסדרי  למניעת ניגוד ענייני  ", )È˙ ˘ ÁÂ„57¯˜·Ó Ï˘ ·  ‰ È„Ó‰)2007 לעניי  זה ראו   26

 .41' עמ, "ואכיפת 
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.  ללא אישור2006 עד נובמבר 2005ל רשת החינו  מדצמבר "מר ב  צור המשי  להיות בפועל מנכ

ר עמותת מעיי  החינו  התורני ללא " אישר לו הדירקטוריו  להמשי  לכה  כיו2006רק בנובמבר 
לטות בדירקטוריו  ג  בעניי  זה ולא הוא השתת  בתהלי  קבלת ההח. 2007תמורה עד נובמבר 

 .ל של שתי העמותות"דיווח כי בפועל הוא המנכ
בהסכ  העבודה האישי ; ל חברת המשק  הוא תפקיד הדורש השקעת זמ  ניכרת"תפקיד מנכ .2

 ולא לעסוק בכל 27וכישוריו וניסיונ, מרצו, ל להקדיש לעבודתו במשק  את זמנו"שלו התחייב המנכ
 ציי  מר ב  צור 2006בישיבת הדירקטוריו  בנובמבר . בתקופת כהונתו בחברהעבודה אחרת בשכר 

ועבודתו זו לא תפגע בשעות העבודה ,  שעות שבועיות10כי הוא עובד במעיי  החינו  התורני 
 .היא תתבצע בעיקר בימי שישי ובמוצאי שבת; בחברה

  החינו  התורני עבודה בבדיקת משרד מבקר המדינה התברר כי מר ב  צור עבד עבור רשת מעיי
  . יומיומית שאינה מתיישבת ע  העובדות שהציג לדירקטוריו  חברת המשק 

✩  
 ‰ÚË‰ Û‡Â ˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰Â ˙ÙÒÂ ‰ Â˙„Â·Ú ÏÚ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂÈ„ ‡Ï ¯Âˆ Ô· ¯Ó

Â˙Â‡ ; ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰Ó ¯Î˘ Ï·˜ÏÂ „Â·ÚÏ ÍÈ˘Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰
ÌÈÏ˘Â¯È· ,Â˘È‡Ï „Â‚È ·ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ ,Î ÓÎ Â˙„Â·Ú ÏÚ" È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˙ÂÓÚ Ï

Î ÓÂ" ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ· Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ Ï·È˜˘ ‰ÏÈ‚ ‡Ï Û‡Â ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚ ÊÎ¯Ó ˙˙ÂÓÚ Ï
È ¯Â˙‰. 

בכל הנוגע לעבודתו הנוספת במועצה הדתית ,  הסביר מר ב  צור2007בתשובתו מספטמבר 
. יקש מהדירקטוריו  היתר להמש  העסקתו במועצהשיתכ  ששגה בתו  לב כשלא ב, בירושלי 

, ר הרשת"יו,  התנדבותי בעניי  מעיי  החינו  התורני ציי  מר ב  צור כי הוא משמש בתפקיד ציבורי 
ל שלה מחייב "בעוד תפקיד המנכ, והוא האחראי לקביעת המדיניות של הרשת ולפיקוח על פעילותה

 .פעילות יומיומית
„È·˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È , ˙ÂÂˆ È Ù· ¯Âˆ Ô· ¯Ó Ï˘ Â˙Â„Ú ÌÏÏÎ·Â

˙¯Â˜È·‰ ,Î Ó ÏÚÂÙ· ‰È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ"È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˘¯ Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ÌÚ ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰ ˙¯Ù‰ ˙ ÈÁ·· Ì‰ ¯Âˆ Ô· ¯Ó Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ
Ì˜˘Ó‰. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÓÏ Â¯˘‡· Ï˘Î ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ˜ÂÒÚÏ ¯Âˆ Ô·
 Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ ˙ÚÙ˘‰· Ô„˘ ‡Ï·Â ˙ÂÏ·‚‰ ÂÈÏÚ ÏÈË‰˘ ÈÏ·Ó ÌÈÙÒÂ 

‰¯·Á·28. 
ÂÈ" ¯·Ó·Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯2007 È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú· ÈÎ 

 ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ· Â„È˜Ù˙Ï Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ¯ÂÁ·Ï ¯Âˆ Ô· ¯ÓÓ ˘˜È· ˙¯Â˜È·‰
È ¯Â˙‰ . ¯·Óˆ„· Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ¯Á· ¯Âˆ Ô· ¯Ó2007 ÍÈ˘Ó‰ÏÂ 

È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ· Â˙ÂÏÈÚÙ·. 
__________________ 

 .77' עמ, "מפעל הפיס", 2000שנת /2' דוח מס, „ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂבנושא זה ראו   27
 .י הס, הפנימיי בעניי  זה ראו ג  בפרק על שומר  28



 1025 משרד הרווחה

 ל"כלי הרכב של המנכ
. בהתא  לצורכי התפקיד, בעלי תפקידי  בסקטור הציבורי זכאי  לקבל כלי רכב צמוד לשימוש 

 ג  א  הוא נושא סביר שהמדינה תממ  את ההוצאות עבור השימוש בכלי רכב אחד לאד  אחד
שניה  במימו  , ל היו שני כלי רכב יוקרתיי  לשימושו הבלעדי"נמצא כי למנכ. במספר תפקידי 

 : ישיר או עקי  של המדינה
1. Ì ˜ ˘ Ó ‰  · Î זהו , אמנ . ל הייתה מכונית חכורה צמודה מסוג טויוטה קאמרי"למנכ :¯

ל מפואר "ג  שנמסר למנכאול  הד, כלי הרכב המקובל בחברות הממשלתיות ובשירות המדינה
הוצאות החברה עבור מכונית . יותר מהדג  שבשימוש בחברות הממשלתיות ובשירות המדינה

ההוצאה . ח הוצאות דלק" ש40,000 מה  כ, ח" ש119,000  הסתכמו בכ2005ל בשנת "המנכ
מ לחודש " ק4,500 ל בממוצע כ" נסע המנכ2005בשנת . ח" ש9,900 הממוצעת לחודש הייתה כ

 . כב המשק בר
2. È  ¯ Â ˙ ‰  Í Â  È Á ‰  Ô È È Ú Ó  · Î במעיי  החינו  התורני הייתה מכונית טויוטה  :¯

בעת כהונתו של מר ב  צור בעמותה הוגדרה . ל שקד  למר ב  צור"קאמרי כרכבו הצמוד של המנכ
לכלי רכב . המכונית ככלי רכב איגו  המשמש לצרכי  השוטפי  של העמותה ולא לשימוש פרטי

 . את זמני הנסיעות ברכב ואת יעדיה , בי  השאר, רטיס מפורט שבו רושמי כזה יש לנהל כ
והרכב שימש את מר ב  צור , כנדרש, בביקורת עלה כי העמותה לא ניהלה כרטיס רכב מפורט

התברר , נוס  על כ . 2005 אפריל  לנסיעותיו באופ  בלעדי ממועד כניסתו למעיי  החינו  התורני 
במקביל , 29מ לחודש" ק4,100  בממוצע כ2006י  החינו  התורני בשנת ל נסע ברכב מעי"כי המנכ

 הודיע חשב מעיי  החינו  התורני למשרד מבקר 2006רק בספטמבר . לשימוש שעשה ברכב המשק 
 . המדינה כי מאותו מועד החלה העמותה לנהל לרכב כרטיס

בהסכ  העבודה ; רתל חברת המשק  הוא תפקיד הדורש השקעת זמ  ניכ"תפקיד מנכ,  כאמור .3
עבודתו . 30וכישוריו וניסיונ, מרצו, ל להקדיש לעבודתו במשק  את זמנו"האישי שלו התחייב המנכ

ל מטע  העמותה אמורות היו להתבצע לאחר שעות "במעיי  החינו  התורני ונסיעותיו של המנכ
, י החברהבהתא  לנוהל, יו  העבודה במשק . העבודה במשק  כפי שהתחייב בפני הדירקטוריו 

מניתוח ומהשוואה של דפוסי התדלוק של מכונית המשק  . 16:00מסתיי  לכל המוקד  בשעה 
ומכונית מעיי  החינו  התורני ומבדיקת כרטיס רכב מעיי  החינו  התורני עולה כי שני כלי הרכב היו 

 ).ראה בהמש (בשימוש יומיומי במהל  שעות העבודה המקובלות 
 כי המבח  שנקבע על ידי החשב הכללי 2007בקר המדינה בספטמבר מר ב  צור הודיע למשרד מ

, "מבח  חניית הלילה"הוא " רכב איגו "או כ" רכב צמוד"במשרד האוצר לצור  סיווגו של רכב כ
כדבריו . ע  סיו  השימוש בו, והוא הקפיד הקפדה יתרה להחזיר את הרכב לחניו  הרשת מדי ערב

, מעיי  החינו  התורני זה רכב איגו ... אי  לי רכב צמוד נוס   "1.5.07 בפגישה ע  צוות הביקורת ב
בתוק  תפקידי ... כל העת יש לי רכב אחר מהמשק  ואיתו אני נוסע בדר  כלל , הוא נמצא בחניו 

, לבתי ספר, יש הרבה פעמי  שאני צרי  לצאת אחר הצהריי  או בערבי  לכל מיני אירועי 
לצור  זה אני לא , אני צרי  לדבר... הביא את דברה של הרשת ש  אני צרי  ל... למסיבות סיו  

צ נוסע ע  הרכב של הרשת מישהו "א  אני אחה: "ל בשיחה"עוד ציי  המנכ". אסע ברכב המשק 
אשתי לא יכולה לנסוע ע  הרכב של ?, של המשפחה] של המשק [לא יכול לנסוע ע  הרכב 

סליחה אני משל  על זה , ייל איפה שהיא רוצהא לחיפה ולירושלי  לט"יכולה לנסוע לת? המשפחה
 ".כס  והרבה כס  כל חודש

__________________ 
 .לפי הנתוני  שהיו בידי משרד מבקר המדינה, 2006יוני  בחודשי  ינואר  29
 .77' עמ, "מפעל הפיס", 2000שנת / 2' דוח מס, „ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂבנושא זה ראו   30
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 Â˘ÂÓÈ˘Ï ‡ÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ Â‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ÂÈÎ¯ˆÏ ˘Ó˘Ó ÌÂ‚È‡ ·Î¯ ÈÎ ÌÈÚË‰Ï ˘È

ÌÈÂÒÓ „·ÂÚ Ï˘ È„ÚÏ·‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÈÏÎ ˙ÒÈ Î ÈÓÂ˘È¯ ˙‡ ‰ÂÂ˘‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ÔÂÈ ÁÏ È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˙ÂÓÚ Ï˘ ·Î¯‰ ˙‡ ˘ÓÈ˘˘ ·Î¯‰ ÒÈË¯Î ÈÓÂ˘È¯Ï ˙˘¯

 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ· ˙˘¯‰ ÔÂÈ ÁÏ ˙È ÂÎÓ‰ ‰¯ÊÁÂ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ‰Â ¯Âˆ Ô· ¯Ó
¯Âˆ Ô· ¯Ó . 

 ÈÏÎ È ˘ ‰˘ÚÓÏ ¯Âˆ Ô· ¯Ó Ï˘ Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙·˘ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
Ì˙˜ÊÁ‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ‰ ÓÈÓ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó˘ ÌÈ„ÂÓˆ ·Î¯ ;˘ Ì‰Ó „Á‡ ÂÈ¯·„Ï ˘ÓÈ

Â˙ÁÙ˘Ó È · ˙‡ ¯Âˆ Ô· ¯Ó Ï˘ .¯ÂÓ‡Î , ‚ˆÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¯Âˆ Ô· ¯Ó ‚Èˆ‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì‚
 ÈÏ·Â ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ˙˘¯· „·Ú˘ ¯Ó‡˘Î È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˘¯· Â˙„Â·Ú Ï˘ ‰ÚËÓ

˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú· ¯ÊÁ‰ ˙Ï·˜. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î¯ ÈÏÎ È ˘ Ï·˜È „Á‡ Ì„‡˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓ ÏÚ ·

˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÔÂ·˘Á. 
כי הכנסה מעבודה כוללת תשלומי  בשל , בי  השאר, בפקודת מס הכנסה קובע) א)(2(2סעי   .4

הנוהג ברכב . ועל נישו  לשל  מס בכל שנת מס לפי שווי השימוש ברכב, החזקת רכב ושימוש בו
 . איגו  אינו אמור לשל  מס

È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎÂ ÏÈ‡Â‰ ‰¯ÂÓ˙ ‰È‰Â ¯Âˆ Ô· ¯ÓÏ „ÂÓˆ ‰˘ÚÓÏ ‰È‰ 
‰„Â·Ú ¯Â·Ú ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ·˘Á ÏÚ

ÛÒÂ  „ÂÓˆ ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú ¯Âˆ Ô· ¯ÓÓ ˘¯„ ‰ ÒÓ‰ .  
 הוצאות דלק שאינ  סבירות 

ג  . ק  במכוניותכלי הרכב הצמודי  בחברת המשק  תודלקו באמצעות התק  תדלוק שהות, ככלל
ל בכרטיס אשראי לצור  תדלוק "החזיק המנכ, ונוס  על כ , ל הותק  התק  תדלוק כזה"ברכב המנכ

בלבד ששימש אותו כשלא נסע במכוניתו הצמודה אלא בכלי רכב חלופי שסיפקה לו חברת השכרת 
נו  התורני את מכונית מעיי  החי. כרטיס האשראי לא היה מוגבל לשימוש בכלי רכב מסוי . הרכב

 . ל באמצעות התק  תדלוק שהותק  בה"תדלק המנכ
Ì ˜ ˘ Ó ‰  ˙ È  Â Î Ó  ˜ Â Ï „  כשמכונית המשק  שהייתה צמודה למר ב  צור עברה טיפול :˙
קיבל מר ב  צור רכב חלופי שבעבור הדלק שרכש לו היה אמור , מטע  החברה שהחכירה לה אותו

 את רכבו באמצעות התק  התדלוק בכל זמ  אחר הוא היה אמור לתדלק. לשל  בכרטיס האשראי
 . שהותק  בו

משרד מבקר המדינה בדק את כל חיובי הדלק של כלי הרכב הצמודי  בחברה ובכלל זה חיובי הדלק 
ל תדלק את "רק המנכ, להבדיל מיתר העובדי , התברר כי; 2006 עד מאי 2005ל מינואר "של המנכ

התשלומי  של .  א  מספר פעמי  ביו רכבו הצמוד יו  אחר יו  לפחות פעמיי  ביו  ולעתי 
כללו א  תשלומי  בגי  כלי רכב , אשר חויבו באמצעות כרטיס האשראי שלו, ל בעבור דלק"המנכ

ל שיל  בכרטיס "המנכ.  או בגי  כלי רכב שלא היו בשימוש המשק 31שמספריה  היו אקראיי 
, א היה אמור להיות ברשותוהאשראי שלו בגי  מילוי דלק ג  כאשר רכבו הצמוד לא היה בטיפול אל

. והתשלו  בגי  הדלק היה אמור להיגבות באמצעות התק  התדלוק ולא באמצעות כרטיס האשראי

__________________ 
 .שאינ  נראי  כמספרי  אמתיי  של כלי רכב  31
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  ח " ש2,250   הסתכ  החיוב בעבור דלק באמצעות כרטיס האשראי ב2005בחודש אוקטובר , למשל
 .  מהסכו  ששול  עבור דלק באותו חודש50%

˙˘ÈÎ¯ ÔÈ‚· ÔÎ Ì‡ ‰ÓÏÈ˘ Ì˜˘Ó‰Î Ó‰ Ï˘ ˜Ï„ " ÂÈ‰˘ ‰È‡¯ ‰‡ˆÓ  ‡Ï˘ ·Î¯ ÈÏÎÏ Ï
‰˘ÂÓÈ˘· ÏÏÎ·. 

 ÂÈ‰ ˜Ï„‰ ˘Î¯  Ì¯Â·Ú·˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ Ì‡ ˜„·˘ ÈÏ·Ó ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ¯˘È‡ ‰¯·Á‰ ·˘Á
Ì˜˘Ó‰ ˘ÂÓÈ˘· ;‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó‰ ˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È" ·˘Á‰Â Ï

‰¯ÓÂÁ·. 
Á Â Â È „  ‡ Ï Ï  È  ¯ Â ˙ ‰  Í Â  È Á ‰  Ô È È Ú Ó  · Î ¯ ·  ˘ Â Ó È , במהל  הביקורת, כאמור :˘

הוחל במעיי  החינו  התורני ברישו  הנסיעות של המכונית שהוצמדה , 2006החל מספטמבר 
משרד מבקר המדינה השווה בי  מועדי הנסיעות שנרשמו בספר הרכב בחודש נובמבר . ל"למנכ
 .  ובי  תאריכי קניית הדלק לרכב באמצעות חברת האשראי2006

˜Ï„Â˙ ˙È ÂÎÓ‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰˜È„·· ¯ÙÒ· ˙ÂÚÈÒ  ÏÏÎ ‰Ï ÂÓ˘¯  ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈÓÈ· Ì‚ ‰
·Î¯‰ . 

 הסביר מר ב  צור כי כלי הרכב של המשק  תודלק מספר פעמי  ביו  2007בתשובתו מספטמבר 
על מנת לקבל עיתו  במסגרת מבצעי קידו  של שתי תחנות , בי  השאר, בסכו  המינימלי הדרוש

ל  שימוש בכרטיס האשראי לש  תדלוק של רכב מר ב  צור הבהיר כי לא עשה מעו. דלק בירושלי 
הרישומי  בעניי  חיובי הדלק שלו והשימוש בכלי הרכב , לדעתו. שלא היה בשימוש חברת המשק 

  שגיאות ברישו  מועדי כלי הרכב החלופיי; שגיאות הקלדה של מספרי כלי הרכב: זרועי  טעויות
 ר הרכב של הרשת ששוחזר בהוראת חשב שגיאות במועדי הטיפולי  וא  שגיאות בספ; שנמסרו לו

✩  
 ·Î¯ ÈÏÎ È ˘ ¯Âˆ Ô· ¯ÓÏ ÏÚÂÙ· ‰ ÓÈÓ Ï‡¯˘È ˙ È„Ó ÈÎ ÌÈ„ÓÏ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ

ÌÈÈ˙¯˜ÂÈ : „Á‡‰-Ì˜˘Ó‰ ˙¯·ÁÓ „ÂÓˆ‰ Â·Î¯  , ¯Á‡‰Â-Î Ó ·Î¯ " ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ Ï
È ¯Â˙‰ .Î Ó‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ"Â˙Â˘¯· ‰È‰ ¯˘‡ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î· ÈÂ‡¯ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú Ï .

Ò‰Î Ó‰ È¯·"ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÍÈ¯Ù‰Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ ‡Ï Ï .   
 סדרי עבודה 

 נוכחות העובדי  הבכירי 
ל חברת המשק  היה יכול לפקח על נוכחות  ופעילות  של העובדי  הבכירי  הכפופי  אליו "מנכ

  ת רישו  נוכחו.  1.   באמצעות רישומי הנוכחות ועל ידי בדיקת תכניות העבודה השבועיות שלה 
 בי  החברה לוועד העובדי  וההסתדרות ונוהלי החברה אפשרו 2000ההסכ  הקיבוצי משנת 

לפי ההסכ  .  לחתו  בכרטיס הנוכחות פע  אחת ביו   מעובדי המנגנו  20%  לעובדי  הבכירי  
עובד היוצא בתפקיד ממקו  עבודתו הקבוע במהל  יו  עבודתו יציי  על גבי כרטיס , הקיבוצי
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 דרש 2002 החל משנת  תכנית עבודה שבועית .  2.   לו את סיבת יציאתו ממקו  עבודתוהנוכחות ש

 . ומנהלי אגפי  ידווחו לו מראש על פעילות  השבועית המתוכננת32מר ב  צור שמנהלי אזורי 
ל לא הייתה בקרה כלשהי על עבודת  ונוכחות  של "בדיקת משרד מבקר המדינה מעלה שלמנכ

חלק  לא החתימו את כרטיס הנוכחות שלה  בשעו  ימי  רבי  בחודש ;  חלק מהעובדי  הבכירי
. החתמת הכרטיס בשעו  הנוכחות או כל החודש וחתמו בסופו ידנית במרוכז ללא ציו  סיבת אי

 .ל ג  לא אכ  על העובדי  את חובת הגשת תכנית העבודה השבועית"המנכ
 ÌÎÒ‰· ˙ ‚ÂÚÓ Ì Ó‡ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÂÈ· ˙Á‡ ‰ÓÈ˙Á ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ Í‡ ÈˆÂ·È˜‰

)ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ (‰· È„ Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ÌÈ¯¯ÂÚÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯·Á‰ ÏÚ
 ˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘· ÌÒÈË¯Î ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ÏÎ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï

ÌÂÈ· ÌÈÈÓÚÙ ,Â ÓÓ Ì˙‡ˆ·Â ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ Ì˙ÒÈ Î· . 
מר יעקב גרוסמ  , המשק  העסיקה מבקר פנימי.  לדיווח הנוכחות של המבקר הפנימי33להל  דוגמה

מבדיקת דוחות הנוכחות של המבקר . שאליו היה כפו  עובד ביקורת נוס , ) המבקר הפנימי להל  (
 עלה כי במרבית ימי העבודה הוא דיווח על נוכחותו בעבודה בחתימת ידו ולא 2006הפנימי לשנת 

לא , אמצעות החתמה אחת של כרטיסו בשעו בימי  האחרי  דיווח ב. החתי  את הכרטיס בשעו 
 . לפני שעות הצהריי 

מחו* , סביר להניח כי חלק מעבודתו של המבקר הפנימי היה אמור להתבצע ביחידות החברה
בדיווחי הנוכחות שבחתימת ידו לא נית  כל ביטוי לעבודתו מחו* , כאמור, אול . למשרד הראשי

המבקר הפנימי ג  לא הגיש תכנית עבודה שבועית . ול לא דרש זאת ממנ"למשרד הראשי וג  המנכ
 . ל כ  שימי  רבי  לא נית  לדעת מה הייתה פעילותו והיכ  הוא נמצא"למנכ

 כי בנוהלי החברה אי  דרישה לציי  את 2007מר גרוסמ  הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
ל הקוד  ניסה להצר את "עוד ציי  כי המנכ. ועל כ  לא רש  אות , מקומות העבודה שבה  עבד

, אשר על כ . צעדיו כמבקר ולשבש את הביקורת הפנימית ובכלל  ביקורת ללא הודעה מוקדמת
 אישר לו האחרו  כי אי  צור  שיגיש לו תכניות עבודה 1998ל בפברואר "בשיחה שקיי  ע  המנכ

 בגו  ציבורי ייקבע הממונה על המבקר הפנימי, הוא ציי  כי על פי חוק הביקורת הפנימית. שבועיות
 .וכפיפותו של המבקר הפנימי בחברת המשק  אינה מוסדרת על ידי הדירקטוריו , בידי הדירקטוריו 

 כי המבקר הפנימי כפו  מ  הבחינה 2007הדירקטוריו  הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
ני אחרי עובד ואי  דירקטוריו  החברה סבור שתפקידו לערו  מעקב פרט, ל החברה"המנהלית למנכ

החברה תעשה בדיקה מעמיקה ע  המבקר הפנימי ותדרוש הסברי  באשר לשעות . זה או אחר
 .עבודתו

¯˜·Ó‰ „¯˘Ó· Úˆ·˙Ó ‰ ÓÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁÂ ˘‡¯Ó ‰ÚÂ„È ˙¯Â˜È·‰ ˙„Â·Ú ˙È·¯Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ .
 ÏÚ ˜¯ „·ÚÈ„· ÁÂÂ„Ï ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ ¯˘‡ ÌÈ¯„Ò‰ ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ

˙Ù‰ ˙Â¯Â˜È·Ú ,Â˘Ú  Ì‡ . Â˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÓÒÂ¯‚ ¯Ó ÏÚ ‰È‰ ‰¯˜Ó ÏÎ·
‰„Â·Ú· ,˙‡Ê ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÔÎ˘ ,˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê ·ÈÈÁÓ Â È‡ Ï‰Â ‰ Ì‡ Û‡ . Ì‡

˙Â‡ Î ˙¯„ÒÂÓ ‰ È‡ Â˙ÂÙÈÙÎ Â˙Ú„Ï ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÌÚ ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï ‚‡„È˘ ÈÂ‡¯.  
__________________ 

 .הל אזור מנ ובראש כל אחד מה  , בחברה היו שבעה אזורי   32
  .דוגמאות נוספות ראו בפרק על תפקוד עובדי  בכירי   33
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 נוכחות העובדי  הזוטרי  
על . ודה לעובדי מנגנו  קובע כי חובת רישו  נוכחות חלה על כל העובדי  בחברהנוהל נוכחות בעב

. העובד ירשו  באמצעות החתמת כרטיס בשעו  את השעות שבה  התחיל וסיי  לעבוד, פי הנוהל
 . האחריות לרישו  נוכחות מוטלת על הממונה על היחידה או על עובד שהוטל עליו לעשות כ 

 עובדי מנגנו  ועובדי  זמניי  53נקלטו בחברה ) ל לתפקיד"ניסת המנכמועד כ (1997מאז דצמבר 
 53  מ16 למשרד מבקר המדינה התברר כי ל). ראו בהמש  (2006שעדיי  עבדו בה בפברואר 

 או שה  היו מקורבי  17 ס לכנסת ה"היו קרובי משפחה ברשימת ש) 30%(העובדי  הללו 
ס ביו  הבחירות "חה מקרב הפעילי  בשכר של שלשלושה מה  היו קרובי משפ. לעובדי  בחברה

 ).  העובדי  המקורבי  להל  (לכנסת 
הקפידה החברה שחלק מהעובדי  הזוטרי  ידווחו על , בבדיקת דוחות הנוכחות עלה כי מחד גיסא

חלק  . לא הקפידה, ובעיקר עובדי  מקורבי , אול  על דיווח של עובדי  אחרי , נוכחות  כנדרש
וחלק  רשמו את נוכחות  חלקית באמצעות שעו  , חות בעבודה ידנית בדיעבדדיווחו על נוכ

 . הנוכחות והשלימו את הרישו  ידנית
˙ÂÓ¯Â  È˙˘ ÏÚÂÙ· ‡ÂÙ‡ ÂÈ‰ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· : ˙Á‡‰- ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁÏ ) ÌÈ„·ÂÚ

¯˜ÈÚ· ÌÈ·¯Â˜Ó( ,Ï‰Â ˘ÈÌ‰ÈÏÚ ÂÙÎ‡  ‡Ï ‰¯·Á‰  , ˙¯Á‡‰Â-ÌÈ¯Á‡‰ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚÏ  .   
 רי עובדי  בכי

 בכירי  חברי מועצות ערי 
פעילות  ; עובדי  בכירי  מסוימי  בחברת המשק  היו ג  חברי המועצות של ערי מגוריה 

ההסכ  הקיבוצי בחברה אינו פוסל עבודה ללא תמורה בשעות . הציבורית בה  הייתה ללא שכר
שעליה , ק אול  יש להבטיח שתהיה הפרדה מלאה ומוחלטת בי  עבודת  במש, הפנאי של העובד

להל  פרטי  על שניי  מבכירי .  בשעות הפנאיתלבי  פעילות  הוולונטרי, ה  מקבלי  תמורה
 .המשק  שהיו ג  חברי מועצות ערי 

לחוק מבקר המדינה ) 'ג(14הועברו לפי סעי  , שהעלו חשש למעשה פלילי, ממצאי  על עובד נוס 
  . ליוע* המשפטי לממשלה

Î  Ó Ò"‡ ¯  Ì Â ˜ Ó  ‡ Ï Ó Ó Â  ‰ ¯ · Á ‰  ÏÈ È ¯ ˜  ˙ È ¯ È Ú  ˘˙Ì È   
, מר אב  צור. ל יחיד בחברה" מינה דירקטוריו  המשק  את מר דוד אב  צור לסמנכ1996בספטמבר 

מר אב  צור החל לעבוד . ממלא המקו  והסג  של ראש עירית קריית י , היה חבר מרכז הליכוד
, אותה עת כמנהל יחידה במחוז הצפו  של החברה בכפיפות למנהל המחוז ב1990במשק  באפריל 

 . וראש עירית קריית אתא השכנה לקריית י , ר הדירקטוריו " יו מר יעקב פר* 
ל את סמכויותיו ואת "קבע המנכ, ל"כשנה לאחר מינויו של מר ב  צור למנכ, 1998בנובמבר  .1

בחינת קבלת פטור מלא , ויסות עבודה בי  האזורי , גיוס לקוחות: ל"תחומי עבודתו של הסמנכ
טיפול בביטול או בהקטנה של חובות המשק  לרשויות המקומיות , תשלו  ארנונהמהרשויות מ

משכורתו של מר אב  צור הייתה אחת הגבוהות  .והשתתפות קבועה בישיבות ע  מנהלי אזורי 
 ). ח בחודש" ש37,000 כ (2006 ח ב" ש445,000 ועלותה הייתה כ, בחברה
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‰¯·Á‰ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÈÙÏ , Ô·‡ ¯ÓÏ ÂÈ‰ ‡ÏÌÈÙÈÙÎ ¯Âˆ . ‡Ï ˙ÙËÂ˘‰ Â˙„Â·Ú· Ì‚

ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ ‰„Â·Ú È¯˘˜· Â˙‡ ÂÈ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ Â‡ ˙Â¯ÈÎÊÓ È˙Â¯È˘ ÂÏ ÂÈ‰ . Û˙˙˘‰ ‡Ï ‡Â‰
ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂ‰È · „È˜Ù˙ ÏÎ ‡ÏÈÓ ‡ÏÂ ‰¯·Á· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· . 

Î ÓÒ‰ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÓÈÈ˜˘ ‰˘È‚Ù·" ¯·ÓËÙÒ· Ï2006 ÈÎ ¯È·Ò‰ ‡Â‰ 
‰ È„È· ‰¯·Á‰ ÏÂ‰È Î Ó"ÈÊÂÎÈ¯ Ï ,Î Ó‰Â"˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ Ïˆ‡ ‡Ï Ï . 

   כי לדעתו מכותרת התפקיד 2007מר אב  צור הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט , כמו כ 
ל גבייה "ל כי הוא סמנכ"עוד ציי  הסמנכ.  לא צרי  להסיק כי תפקידו היה בהכרח ניהולי ל "סמנכ

וכי הוא .  הנחות בתשלו  ארנונה מה בגביית חובות מעיריות ובקבלת, שעוסק בעבודת שטח
 . משתמש בקשריו הפוליטיי  להשגת משימותיו ולגיוס תקציבי  לחברה

 ציי  מר ב  צור כי כהונתו של מר אב  צור 2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
ל להטיל ע, לדבריו, ע  זאת ניסה מר ב  צור. ל"ל הייתה עובדה מוגמרת כאשר מונה למנכ"כסמנכ

 . ואופי עבודתו היה יותר במישור השתדלנות ופחות במישור הפורמלי, מר אב  צור משימות
Î ÓÒ‰ Ï˘ Ì˙·Â˘˙"Î Ó‰Â Ï"Î ÓÒ‰ „È˜Ù˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Ï" ÌÚÂ ÏÏÎÎ Ï

Î ÓÒ‰ „È˜Ù˙"Ë¯Ù· Ì˜˘Ó· Ï ,Î Ó‰ Â˙Â‡ ¯È„‚‰˘ ÈÙÎ" ¯·Ó·Â · Ï1998 , ‰¯ÂÓ˙‰ ÌÚÂ
‰ ÚÂˆÈ· ÔÈ‚· ¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó Ï·È˜˘„È˜Ù˙ .Î Ó ·˘Á Ì‡" Ô·‡ ¯Ó Ï˘ ÂÈ¯Â˘ÈÎ˘ ‰¯·Á‰ Ï

Î ÓÒ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡ ¯Âˆ"˘¯„ Î Ï , Â„ÓÚÓ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰
„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ . 

כי על עובדי  בכירי  בחברה להחתי  את כרטיס , כאמור, נוהל נוכחות בעבודה קובע .2
על העובדי  הבכירי  להגיש תכנית , ל"לבקשת המנכ, כמו כ . ביו הנוכחות שלה  פע  אחת 

 .עבודה שבועית ולדווח בה על יציאה בתפקיד
 ¯‡Â ÈÓ ¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„··2005 ÏÈ¯Ù‡ „Ú 2006 ÏÏÎ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÚ 
˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÒÈË¯Î ˙‡ ÌÈ˙Á‰ ‡Ï .ÂÏ˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ˙ÂÁÂ„ , ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘˘

˘ ÌÂÏ˘˙ÏÂ¯Î , ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ· ‰ÓÈ˙Á ˜¯ ÂÏÏÎ-„È ·˙Î·Â „·ÚÈ„·  . ÔÂÈˆ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï Ì‰
 Â‡ ‰¯·Á‰ È„¯˘Ó· Ì‰· ¯˜È·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ Â‡ ÚˆÈ·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ¯·Ò‰ Â‡ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘

Ì‰Ï ıÂÁÓ .Î Ó‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ Â˜„·  ‡Ï ÂÈ˙ÂÁÂ„"‰¯·Á· ¯Á‡ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ Â‡ Ï ,
‡Â‰Â ,‰ ‡Ï ‰¯·Á· ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„·ÂÚÏ ‰ÓÂ„·Î ÓÏ ˙È Î˙ ÏÎ ˘È‚"Ï . 

הסביר מר אב  צור כי אופ  דיווח הנוכחות שלו , 2006בספטמבר , בפגישה שקיי  צוות הביקורת
בהתא  להסכ  , והוא עבד בהתא  לשעות העבודה הנהוגות בחברה, ל"הוסדר בעל פה ע  המנכ

 .העבודה בחברה לרבות שעות נוספות לפי הצור 
נמצא כי הוא לא נכח . צאו תימוכי  לדבריו של מר אב  צורבבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמ

  סיכומי ישיבות או יומ  פגישות ,  מכתבי  לא נמצאו מסמכי  . בדר  כלל במשרדי החברה
 . שיכולי  ללמד על היק  עבודתו

במסגרת . מר אב  צור שימש כממלא מקו  וסג  של ראש עירית קריית י  ללא שכר,  כאמור .3
 2005נמצא כי בי  ינואר .  היה חבר בוועדות שונות והשתת  בישיבות מועצת העירהייתפקידיו בעיר

בימי  ,  הוא השתת  בשמונה ישיבות אשר רוב  התקיימו בשעות הבוקר והצהריי 2006לאפריל 
 . שבה  דיווח על יו  עבודה מלא בחברת המשק 
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ות שהתקיימו בשעות הבוקר כי לישיב, 2006מר אב  צור הסביר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
לפיכ  ג  א  הוא , א  לא בהכרח נכח בכל הישיבה, והצהריי  הוא הופיע כדי להשלי  קוורו 

 . הוא נכח בה למעשה רק כמחצית השעה עד שעה, רשו  בפרוטוקול כמי שנכח בישיבה
¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,‰¯·Á· „·ÂÚ ÏÎ ÏÚ ÂÓÎ , ÌÈÈ˜˘ ˙ÈË¯Ù ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï

‰Ó·‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÍÏ .ÈÈ¯ÈÚ· ˙Â·È˘È· Â˙ÂÁÎÂ Â ‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â Ó Â˙ÂÓÏÚ˙‰‰ ˙ÂÚ˘· 
 ‰¯·Á· ‰‡ÏÓ ˙ÂÁÎÂ  ÁÎ ˘ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·ÁÏ ÂÈÁÂÂÈ„˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰„Â·Ú‰-ÌÈ·ÊÂÎ  . 

4. ¯ÂÓ‡Î  ,Î ÓÒ‰"Î ÓÏ ÛÂÙÎ Ï"‰¯·Á‰ Ï .Î Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï"Î ÓÒÏ ¯ÈÚ‰ Ï"È‡ ÏÚ Ï-
Â„Â˜Ù˙ ,È‡ ÏÚ-‰„Â·Ú· Â˙ÂÁÎÂ  ,È‡ ÏÚ-È„ ˙Ï·˜Â· ‰¯˙‰ ÈÎ Â‡ ÂÈ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ ÁÂÂ . 

כי הנהלת החברה רשאית לנקוט בצעדי  משמעתיי  כנגד עובד , בי  השאר, ההסכ  הקיבוצי קובע
 . אשר לא מילא אחר הוראות החברה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ Ï , Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ
Î ÓÒ‰ „È˜Ù˙·"Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ÏÂ„È˜Ù˙· ¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó  .  

Â ‡  Û ‚ ‡  Ï ‰  Ó"˜ È Ï ‡ È ·  ˙ È È ¯ ˜  ¯ È Ú ‰  ˘ ‡ ¯  Ô ‚ Ò Â  ˘ 
היה במועד הביקורת חבר , מר אלי דוקורסקי, והסברה במשק ) ארגו  ושיטות(ש "מנהל אג  או
בעבור פעילותו בעירייה ; הסג  ראש העיר קריית ביאליק ומחזיק תיק ההנדסה בעיריי, מרכז הליכוד

קידו כסג  ראש העיר היה מר דוקורסקי אחראי לקשר ע  משרדי במסגרת תפ. לא קיבל שכר
ועלות שכרו , 1986מר דוקורסקי החל לעבוד בחברה במאי . הממשלה וחבר במספר ועדות בעירייה

 .פעילותו בעירייה אמורה הייתה להתבצע אחרי שעות העבודה. ח" ש286,000  כה היית2006בשנת 
בדומה למר .  היה מר דוקורסקי אחראי לכתיבת נהליהש בחברה"במסגרת תפקידו כמנהל אג  או

ולא היו לו כפיפי  או , לא היו לו שירותי מזכירות, ל החברה בלבד"אב  צור הוא היה כפו  למנכ
יש מסמכי  המעידי  על , בניגוד למר אב  צור, ואול . עובדי  שקיימו אתו קשרי עבודה יומיומיי 

. בדר  כלל בשעות הבוקר, נוכחות שלו פע  אחת ביו הוא החתי  את כרטיס ה. עבודתו במשק 
ג  דוחות הנוכחות שלו לא נבדקו או אומתו , בדומה לדוחות של עובדי  בכירי  אחרי  בחברה

מר דוקורסקי היה במועד הביקורת . ל"והוא לא הגיש תכנית עבודה למנכ, בידי גור  אחר בחברה
 . 34ר ועד העובדי  של המשק "ג  יו

מדינה בדק את השתתפותו של מר דוקורסקי בישיבות ע  מהנדס העיר ובדיוני ועדת משרד מבקר ה
  פעמי  12).  ימי עבודה100 בכ (2006ההנחות בעיריית קריית ביאליק בחודשי  פברואר עד יוני 

במהל  אותה תקופה נכח מר דוקורסקי בישיבות בעיריית קריית ביאליק בשעה שדיווח על ) 12%(
 . חברת המשק נוכחות בעבודה ב

 כי הזימוני  והפרוטוקולי  של 2007מר דוקורסקי טע  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
כי ישיבות , "את המציאות בפועל... לא שיקפו", שאות  בדק משרד מבקר המדינה, ועדת ההנחות

א  מר דוקורסקי . צ ולא כפי שנרש  בזימוני  ובפרוטוקולי "הוועדות התקיימו בשעות אחה
העביר למשרד מבקר המדינה אישורי  מעובדי  ומבעלי תפקידי  בחברת המשק  אשר הצהירו 

על הרישו  ביומני  " אי  לסמו "בתשובתו ציי  כי . בהסתמ  על יומניה  כי נכח במשרדי המשק 
א  , מר דוקורסקי ציי  כי אמנ  השתת  בשלוש ישיבות בעירייה בשעות הבוקר. של עובדי העירייה

__________________ 
 .בעניי  הקשרי  בי  הנהלת החברה לוועד העובדי  ראו בהמש+  34
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הוא לא ציר  לתשובתו . יומ  חזר למקו  עבודתו בחברה והשלי  את שעות העבודהע  ס

 . אסמכתאות לשובו לעבודה ולהשלמת מכסת השעות
 2007יוטע  כי בבירור נוס  הודיעה גזברות עיריית קריית ביאליק למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

) קת משרד מבקר המדינהמועד בדי (2006כי הישיבות של ועדות ההנחות עד חודש אוגוסט 
 ועדת 2006היא ציינה כי החל מספטמבר . 20.6.06 למעט ישיבה אחת ב, התקיימו בשעות הבוקר

 . צ"ההנחות מתכנסת בשעות אחה
בעקרו  נית  היה לראות ולפגוש את " ציי  ראש עיריית קריית ביאליק כי 2007בתשובתו מאוקטובר 

בשעות הבוקר כמו ג  בשעות , או בסביבתה, ירייהאלי דוקורסקי כמעט בכל יו  במסדרונות הע
ההנחה שלי הייתה שנוכחותו הרבה בעירייה מתואמת או נעשית על דעת המעביד . אחר הצהריי 

במידה והיה מבקש אני מניח כי נית  היה להעביר את . בתיאו  איתו או על חשבו  ימי חופשה
 ".נעשה במקרי  אחרי לשעות אחר הצהרי  כפי ש, או לפחות את חלק , הישיבות

 ˜ÏÁ· ˜ÈÏ‡È· ˙ÈÈ¯˜ ˙ÈÈ¯ÈÚ· ˙È¯Â·Èˆ‰ Â˙ÂÏÈÚÙ· ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‡ÂÙ‡ ˜ÒÚ È˜Ò¯Â˜Â„ ¯Ó
Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· „Â·ÚÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘‰Ó . Ì˙Â‡· ÁÎ ˘ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·ÁÏ ÂÈÁÂÂÈ„

 Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· ‰‡ÏÓ ˙ÂÁÎÂ  ÌÈÓÈ-ÌÈ·ÊÂÎ  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ È˜Ò¯Â˜Â„ ¯Ó È·‚Ï Â‡ˆÓ ˘ 

ÌÈ·ÊÂÎ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„ ÔÈ‚· ,‰¯·ÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰ Â ÓÓ ˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘ÏÂ .  
 חשב החברה 

במועד הביקורת היה . ל"והוא כפו  למנכ, חשב החברה ממונה על הניהול הכספי התקי  של החברה
יה מנהל  מר דהרי ה ל "הוא הגיע אליה בעקבות היכרות מוקדמת ע  המנכ; החשב מר נוע  דהרי

, 1998מדצמבר ). ל"עבד בעבר ג  המנכ, כאמור, ש (הכספי  ברשות לפיתוח מקומות קדושי  
  נת  מר דהרי שירותי ייעו* כלכלי למשק  עד מועד קליטתו , ל לתפקידו"מועד כניסת המנכ

להל  יובאו פרטי  על קליטתו ועל הפיקוח והבקרה שלו על כספי .  כעובד החברה  2000אוגוסט 
 .ק המש

‰ ¯ · Á ·  ‰ Ë È Ï בגיוס כוח אד  במגזר הציבורי יש לנהוג בהגינות ובשוויוניות ולבחור  :˜
ההסכ  . לש  כ  בדר  כלל יש לקיי  מכרז; בעובדי  על בסיס של כישורי  והתאמה לתפקיד

בי  , הקיבוצי של חברת המשק  קובע הוראות ספציפיות בדבר איוש משרה פנויה המחייבות אותה
  וא  לא נמצא עובד מתאי  במכרז הפנימי , מנגנונה עובדי  באמצעות מכרז פנימילקלוט ל, השאר

 . באמצעות מכרז חיצוני
באותה .  החליטה ועדה של הדירקטוריו  כי החברה תפרס  מכרז למשרת חשב בעיתו 2000במרס 

ועדת . ל את עמדתו שמר דהרי הוא המועמד המתאי  לשמש חשב החברה"ישיבה הביע המנכ
אשר ציי  מי מועמדו , ל" כללה ארבעה חברי  ובה  המנכ2000ה למכרז שהתכנסה ביולי הבחינ

ר ואת "במסגרת הלי  הבחירה א  הסמיכה הוועדה את היו. המועד  ארבעה חודשי  קוד  לכ 
 . ובסופו של ההלי  היא בחרה במר נוע  דהרי, ל לבחור את המועמד המתאי  לתפקיד"המנכ

Î Ó‰ ÏÚ"Ï ÚÈ„Â‰Ï ‰È‰ Ï ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ È¯‰„ ¯Ó ÔÈ·Ï Â È· ‰·¯˜‰ ÏÚ ‰ ÈÁ·‰ ˙„ÚÂÂ
ÈÏÎÏÎ ıÂÚÈÈ Ì˜˘ÓÏ Ô˙  È¯‰„ ¯Ó˘ . „Â‚È · ¯·Â„Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ ‰ ÈÁ·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ

Î Ó‰ ˙‡ ÏÒÂÙ‰ ÌÈ ÈÈ Ú"‰„ÚÂÂ· ˙Â¯·ÁÓ Ï. 
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2. È ¯ ‰ „  ¯ Ó  Ï ˘  Â „ Ó Ú Ó  È Â  È ˘  לפי ההסכ  הקיבוצי נהני  עובדי מנגנו  החברה : 
השכר ותנאי ההעסקה למי שמועסקי  .  מהגנה מפני פיטורי  ובראש ובראשונה , מהטבות שונות

א  נית  , בהסכ  אישי אמנ  עשויי  להיות משופרי  מאלה הנקבעי  על סמ  ההסכ  הקיבוצי
 .  יו  לאחר שהודיעו לו על הכוונה לעשות כ 30לפטר את מי שמועסק בחוזה אישי 

הוא קיבל תשלו  בגי  תוספת , בי  השאר, הסכ  הקיבוצימר דהרי זכה להטבות שאינ  נכללות ב
עלות ).  ההטבות להל  ( שעות נוספות גלובליות 60 משכרו ותשלו  עבור 30%ניהול בשיעור של 

 .ח" ש400,000  הייתה כ2006השכר של מר דהרי בשנת 
 עובדי לאחר פרסו  מכרז פנימי שבו לא היו מועמדי  מבי , 2002הביקורת העלתה כי בדצמבר 

כי החברה לא תפרס  מכרז , בסתירה להסכ  הקיבוצי, ל ע  ועד העובדי "סיכ  המנכ, המנגנו 
עוד העלתה הבדיקה . 2003ומר דהרי יאייש את משרת החשב במעמד עובד מנגנו  מינואר , פומבי

ל למר דהרי כי יזכה למעמד של עובד קבוע בחברה " אישר המנכ2003כי בהודעה לחשב מינואר 
 . י לוותר על ההטבות שניתנו לו במסגרת הסכ  העבודה האישימבל

Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î"˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎÓ È¯‰„ ¯Ó ‡ÂÙ‡ ‰ ‰  Ï ; ˙Â·Ë‰‰ ÏÎ ˙‡ Ï·È˜ ‡Â‰
ÌÈ¯ÂËÈÙ È ÙÓ ‰ ‚‰ ÏÏÂÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰· ˙ÂÓÂÏ‚‰ , Ï·È˜ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Â

È˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â·Ë‰‰ ÏÎ ˙‡ . 
‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ Ì Â ¯ Ë  Í Â  È Á  Ô È ‚ ·  È ¯ ‰ „  ¯ Ó  Ï ˘  Â È „ Ï È Ï  Ì Â Ï ˘ ˙ ·  ‰ ¯ · Á

‰ · Â Á:של עובדי המנגנו  הקבועי  השתתפה חברת המשק    כחלק מהתנאי  הסוציאליי 
 חוזר  להל  (על פי חוזר החברה . במימו  חינו  טרו  חובה עבור ילדי העובדי  עד גיל חמש

חינו  טרו  חובה לילדיו להעביר על עובד מנגנו  המבקש את השתתפות החברה במימו  , )מעונות
  להל  (בקשה מאושרת בידי הממונה עליו למזכירת החברה ומנהלת אג  כוח אד  ומינהלה 

בחוזר נקבע כי השתתפות החברה במימו  חינו  טרו  חובה לילדי עובדיה תהיה ). מזכירת החברה
המסחר ,  התעשייהי משרד" מהמחירי  המרביי  שנקבעו ע40% כנגד הצגת קבלות ולא תחרוג מ

, א  אי  העובד מציג קבלות.  מהמחיר הנמו  מה  והתעסוקה או מהמחירי  ששולמו בפועל 
 . ל" מהמחירי  הנ20% שיעור ההשתתפות לא יחרוג מ

 ¯·Óˆ„· ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··2003 ˙Â Â·˘Á‰ Ï‰ ÓÏ ·˘Á‰ ‰¯Â‰ 
È˘‡¯‰ ,ÂÏ ÛÂÙÎ ¯˘‡ ,ÚÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÈÓ„ ˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï Â„ÓÏ˘ ÂÈ„ÏÈ È ˘ ¯Â·Ú· ˙Â Â

ÔÂËÂÚÙ· .Î ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰¯Â‰ È¯‰„ ¯Ó-19,000˘ " ¯·ÓËÙÒ ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ¯Â·Ú Á2002 
 ¯·Óˆ„Ï2003Î Ï˘ È˘„ÂÁ ÌÂÎÒÂ -1,000˘ " ¯‡Â ÈÓ ÏÁ‰ Á2004 . ˙‡¯Â‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ

 Ï˘ ÌÂÎÒ ‰ÏÏÎ ·˘Á‰ Ï˘ ÌÂÏ˘˙‰10,000˘ " Á)ÌÈ˘„ÂÁ ‰¯˘Ú ¯Â·Ú ( ÌÈ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ
˙ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ÔÂÚÓÏ ÂÏ˘ ÌÂÏ˘ . ¯Â˘È‡Â ‰˜È„· ‡ÏÏ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ÂÏ ÌÏ˘Ï ‰¯Â‰ ·˘Á‰

‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓ Ï˘ ,˙Â ÂÚÓ ¯ÊÂÁ· ˘¯„ Î . ÈÏ‰Â Ï „Â‚È · ÏÚÙ ·˘Á‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï
ÌÈÙÒÎ ÂÏ ÌÏ˘Ï ÂÏ˘ ÛÈÙÎÏ ‰¯Â‰Â ˙È¯Â·Èˆ ‰Ó¯Â  ÏÎÏ „Â‚È ·Â ‰¯·Á‰ , Ï·È˜ Ì‚˘ ‡Ï‡

Î Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ‰¯Â‡ÎÏ-10,000˘ "˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˙‚ˆ‰ ‡ÏÏ Á‰Ê ÌÂÏ˘˙Ï Â˙Â‡ÎÊÏ  . 
 כי באותו חודש המציא בדיעבד אישורי  על 2007החשב הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

והורה למנהל החשבונות , תשלו  למעונות בשמונה מעשרת החודשי  שבגינ  ביקש דמי השתתפות
 . הראשי לנכות משכרו את התשלומי  העודפי  בגי  שני החודשי  האחרי 

Ù Ò Â   ‰ „ Â · Ú˙:  הסכ  העבודה הקיבוצי מאפשר לעובד מנגנו  עבודה נוספת ללא תמורה
מ  הראוי שהעובד יסדיר זאת בהנהלה ויבטיח , אול  לדעת משרד מבקר המדינה, בשעות הפנאי

 .שעבודתו הנוספת תבוצע רק בשעות הפנאי
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 עמותה  בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי מר דהרי מילא תפקיד בעמותת מרכז גני הילדי  

 מונה 2006נמצא כי במאי . ל"ס שבה כאמור שימש בפועל מר ב  צור כמנכ"המזוהה ע  מפלגת ש
, 2006ספטמבר , במועד הבדיקה של משרד מבקר המדינה. מר נוע  דהרי למורשה חתימה בעמותה

 . מר דהרי לא הודיע להנהלת החברה על עיסוקו הנוס . לא היה חשב אחר לעמותה
אכ  מוניתי למורשה חתימה " הסביר החשב כי 2007בקר המדינה באוגוסט בתשובתו למשרד מ

ל ולא חשבתי שאני מפר לכאורה כללי מינהל "י המנכ"אול  מינוי זה היה ע, בעמותת מרכז גני הילדי 
ל "מאחר וחשבתי שעצ  העובדה שהמנכ, בכ  שלא הבאתי עניי  זה בפני הנהלת החברה, תקיני 

 ".י גור  מטע  ההנהלה אליו אני כפו "כמוה כהודעה להנהלה ע, מינה אותי למורשה חתימה
 ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈÓÂÁ˙‰ ˘ÂË˘Ë ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ·˘Á‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Î Ó‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‰"Ì˜˘Ó·Â È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ· Ï . ¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï ·˘Á‰ ÏÚ ‰È‰
ÌÈ„ÏÈ‰ È ‚ ÊÎ¯Ó· ˙ÙÒÂ ‰ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ .   

 ל "י המנכעוזר
 עוזרי  להל   (1997ל מאז כניסתו לתפקיד בדצמבר "שלושה עובדי  שימשו כעוזרי  למנכ

מר  ; 1999 ועד אוקטובר 1997 מדצמבר   17 ס לכנסת ה"מועמד מפלגת ש, מר נח צדוק): ל"המנכ
על  להל  פרטי  2002.35 מנובמבר  מר מוטי נסי  ; 2003 עד פברואר 1999 מנובמבר  אלחנ  דנינו 

 . השתלבות  כעובדי מנגנו  ועל הפיקוח והבקרה על עבודת , קליטת  במשק 
1. Î  Ó ‰  È ¯ Ê Â Ú  ˙ Ë È Ï ˜"Ô Â  ‚  Ó  È „ · Â Ú Î  Ì · Â Ï È ˘ Â  Ï:  בהסכ  העבודה

אי  התייחסות לעוזרי  אישיי  , המחייב הלי  מכרז לבחירת עובדי החברה הקבועי , הקיבוצי
 ".  משרות אמו"משרות כגו  אלה מכונות לעתי  ; ב"וכיו

ונציגי ועד העובדי  בינואר ) ל"מזכירת החברה והמנכ(בסיכו  דברי  בי  נציגי הנהלת המשק  
בסיכו  הדברי  צוי  כי קליטתו . ל" הוחלט כי מר צדוק ייקלט כעובד מנגנו  בתפקיד עוזר מנכ1998

נו מר דני. ללא מכרז נובעת מהעובדה כי מדובר במשרה המחייבת מידה מיוחדת של אמו  אישי
 הסכי  ועד העובדי  לבקשת ההנהלה 2001באפריל ; החל לעבוד בחברת המשק  כעובד זמני

 . להעסיק אותו כעובד מנגנו  בלי לחייבו להתמודד במכרז
Î Ó ¯ÊÂÚ Ï˘ Â„È˜Ù˙˘ ÈÂ‡¯˘ „ÂÚ·˘ ‡ˆÂÈ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Ï , Ï‡Î ‰¯˘ÓÏ ÌÈÒÁÈÈ˙Ó Ì‡

ÔÂÓ‡ ˙¯˘Ó ,Î Ó‰ „È˜Ù˙Î È ÓÊ ‰È‰È"Ï ,È‚‰ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á ‰ÎÂÙ‰‰ ‰ ˜ÒÓÏ ‰Ú- Â„ÓÚÓ 
Î Ó ¯ÊÂÚ Ï˘"Ê¯ÎÓ· ˙Â„„ÂÓ˙‰ ‡ÏÏ Û‡ ÚÂ·˜ ÔÂ ‚ Ó „·ÂÚ Ï˘ ‰È‰È Ï. 

 כי עקרו  השוויו  הוא נשמת אפו של מכרז של כל רשות ציבורית ומת  36צ" קבע בג1991עוד בשנת 
העסקת עובד במשרה לפני מכרז מקנה . יתרו  מקדמי למשתת  מ  מהמשתתפי  חותר תחת יסוד זה

 .37 הדדית להמש  העסקתוהו יתרו  בו וא  יוצרת קשרי עבודה וציפייל
__________________ 

 .במועד הביקורת שימש בתפקיד זה  35
 .512) 2(ה "ד מ"פ, ' ˆÔÂ‡¯˜ 'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È   703/87/ "בג  36
מכרזי  לאיוש ", )Â„ È˙ ˘ Á56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2006לעניי  העסקת עובדי  לפני מכרז ראה   37

 .262 253' עמ, "משרות בכמה משרדי ממשלה
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 כממלא מקו  מנהל  ל " ע  סיו  תפקידו כעוזר מנכ ל את מר צדוק " מינה המנכ1999בנובמבר 
 פרסמה החברה 2000בדצמבר ). תפקיד זה לא היה קיי  קוד (יחידה באזור ירושלי  של המשק  

מר צדוק היה המתמודד . ניסיו  רלוונטי, בי  השאר, פקיד כללודרישות הת; מכרז פנימי למשרה זו
משו  , בי  השאר, ל ציינה בנימוקיה לזכייתו כי מונה"ועדת המכרזי  בראשות המנכ. היחיד במכרז

ע  סיו  תפקידו של מר דנינו .  ולכ  לא יצטר  לעמוד בתקופת ניסיו, שאייש את המשרה כבר כשנה
במשרה זכה . פרסמה המשק  מכרז פנימי למשרת עוזר מנהל אזור, 2003בפברואר , ל"כעוזר מנכ

 . מר דנינו אשר היה מועמד יחיד במכרז
Î Ó‰ È¯ÊÂÚ Ï˘ Ì˙ËÈÏ˜ ÈÎ ‡È‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ‰ ˜ÒÓ‰" Ì·ÂÏÈ˘Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÎ Ï

Î Ó‰ È¯ÊÂÚÎ Ì„È˜Ù˙ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰¯·Á·"ÏÂÒÙ ‰˘ÚÓ ‡Â‰ Ï . 
2. ‰ „ Â · Ú ·  ˙ Â Á Î Â   Ï Ú  Á Â Â È הל נוכחות בעבודה אפשר לעוזרי  נו,כאמור :„

ע  שילוב  בחברה . לחתו  בכרטיס הנוכחות פע  אחת ביו , כל עוד שימשו בתפקיד זה, ל"המנכ
חל עליה  נוהל נוכחות בעבודה לעובדי מנגנו  הקובע כי עובד יחתי  כרטיס נוכחות בשעת הכניסה 

י  במשרה מלאה היא משעה שעות העבודה של עובד מנגנו  במשרד. לעבודה ובעת היציאה ממנה
 . 16:00 עד 7:30

 Ì˙ÂÁÎÂ  ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â‚‰  ÌÈÒ  ¯ÓÂ ˜Â„ˆ ¯Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·
Ú¯ÙÓÏ È „È ÔÙÂ‡· ‰„Â·Ú· . ÏÈ¯Ù‡Ó Â È „ ¯Ó Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„·2005 „Ú 

 ¯·ÓËÙÒ2006 ÌÈÈ „È ÌÈÁÂÂÈ„Â ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜ÓÏ ¯ÂÁÈ‡· ‰Ú‚‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰  ÏÚ
ÂÓÏ˘Â‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ . 

3. Î  Ó ‰  È ¯ Ê Â Ú Ï  ˙ Â · Ë ‰"Ï: עובדי  מעובדי המשק  אושרו שעות נוספות 23 ל 
למנהלי אזורי  אישר . היו אלה עובדי  בכירי  בחברה ומנהלי אזורי , ככלל. חודשיות גלובליות

ת  שעו50ל "ג  למר דנינו אישר המנכ.  שעות נוספות גלובליות לחודש50ל בדר  כלל "המנכ
מר דנינו המשי  לקבל תשלו  עבור שעות נוספות ג  כאשר הפסיק . נוספות חודשיות גלובליות

 .ל וג  כאשר לא השלי  את מכסת שעות העבודה הרשמיות"לשמש כעוזר מנכ
הוא היה במקביל עוזרו של מר ב  צור ג  ; נמצא כי מר דנינו עבד עבודה נוספת ללא אישור .4

ח " ש7,000 ושכרו היה כ, 2002 עד דצמבר 2001ת בירושלי  מיולי בתפקידו כראש המועצה הדתי
עוזר זה א  . מר נסי  דיווח באופ  ידני למפרע על שעות עבודתו שכללו שעות רבות בערב. בחודש

עוד העלתה הביקורת . היה בפועל עוזרו האישי ונהגו של מר ב  צור ג  ברשת מעיי  החינו  התורני
; הייתה לו זיקה של עובד לעמותת מעיי  החינו  התורני,  שכר מהעמותהא  שלא קיבל, כי מר נסי 

. ר העמותה הופנו אליו"ופניות ליו, שמו הופיע ברשימת מקבלי שי לחג של העמותה כעובד מינהלה
ל "לא נמצא כי המשק  או מישהו מטעמה אישרו למר נסי  לשמש ג  כעוזרו האישי של המנכ

 .במעיי  החינו  התורני
  Ô‡ÎÓ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È ,‰¯·Á‰ ·˘Á Ï˘ Â ÈÈ Ú· ÂÓÎ , ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ÌÈÓÂÁ˙‰ ˘ÂË˘Ë ÏÚ

Î Ó‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‰"ÂÈ¯ÊÂÚÂ Ï .  
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 התקשרות ע  ספקי  

 פגמי  בנוהל רכישות
מועצה דתית וקופת , תאגיד מקומי, כל תאגיד ממשלתי, המדינה"חוק חובת המכרזי  קובע כי 

או לרכישת , או לביצוע עבודה,  במקרקעי חולי  לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובי  או
החוק לא הוחל . 38"אלא על פי מכרז פומבי הנות  לכל אד  הזדמנות שווה להשתת  בו, שירותי 

נוכח מאפייניה ומטרותיה ובשי  לב לכ  שחלק מרכזי מתקציבה , ע  זאת. על חברות מעורבות
  מדי  ביסוד המכרז הציבורי היינו על חברת המשק  לקיי  את העקרונות העו, מגיע מקופת המדינה

. לרבות שיקולי  פוליטיי , ביצוע התקשרויות תו  קיו  תחרות שוויונית והוגנת ללא שיקולי  זרי 
אי  היא פטורה , א  שהחברה אינה כפופה ישירות למנגנוני הפיקוח והבקרה של שירות המדינה

 . רונות דיני המכרזי ובייחוד את עק, כלל ועיקר מהחובה לקיי  את הדי  המהותי
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי הסדרת הרכישות במשרד הראשי בחברת המשק  נעשתה 

).  נוהל רכישות להל ) (משרד ראשי( נוהלי רכישת טובי  ושירותי    1996באמצעות נוהל משנת 
רונות חוק אינו עולה בקנה אחד ע  עק, הג  שנקבע לאחר חקיקת החוק והתקנת התקנות, נוהל זה

 . חובת המכרזי  והתקנות כמפורט להל 
בעוד חוק חובת המכרזי  קובע כי כל רכישה תבוצע באמצעות מכרז פומבי ואת הסמכות  .1

כי רכישות החברה טעונות הזמנת הצעות מחיר , בי  היתר, נוהל רכישות קובע, לפטור ממכרז פומבי
 .בהתא  לסכו  הרכישה, ממספר מינימלי של ספקי 

בי  , קובעות כי ועדת מכרזי  תכלול)  התקנות להל   (1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי  .2
 על מנת להבטיח את התקינות ואת החוקיות של נציגואת היוע* המשפטי של המשרד או את , היתר

נמצא כי נוהל רכישות של המשק  לא קבע כי היוע* המשפטי או נציגו . הלי  בחירת הזוכה במכרז
בכ  נעדר מהוועדה שומר ס  ; ) ועדת הרכישות להל  (ברי  בוועדת הרכישות המרכזית יהיו ח

 . חשוב ומרכזי
 ËÒÂ‚Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‰¯·Á‰ ˙¯ÈÎÊÓ2007 ‰˙ ÂÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ 

 ¯·Ó·Â Ó2006‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂ· ‰¯·ÁÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰  . 
הצעות המגיעות לוועדת המכרזי  יהיו סגורות וחסויות כי , בי  השאר, התקנות קובעות .3

. וכשייפתחו על ידי הוועדה יירש  פרוטוקול כדי למנוע הדלפות ולהבטיח שוויו  בי  המציעי 
בהתקשרויות שנבדקו פנו , זאת ועוד. נוהל הרכישות של חברת המשק  לא קבע הסדרי  בעניי  זה

הצעות ; ל"צעות המחיר הגיעו בפקס לידי המנכל או לשכתו למספר ספקי  וה"בדר  כלל המנכ
אלה לא היו סגורות וחסויות כ  שאפשר היה לדעת עוד בטר  התכנסה הוועדה מי המציעי  ומה 

 . היה פג  מהותי בבחירת ההצעות במשק , כלומר. מחיריה 
ת והדירקטוריו  יאשר א, ל החברה ימנה את חברי ועדת הרכישות"נוהל רכישות קובע כי מנכ .4

ל לעצ  "ח טעונה אישור עקרוני של המנכ" ש50,000 בקשת רכישה בסכו  הגבוה מ. ההרכב
ל היה "המנכ. לאחר האישור יש להזמי  הצעות מחירי  בכתב מארבעה ספקי  לפחות. ההוצאה

 . יושב הראש בכל הוועדות שנבדקו
__________________ 

קובעות כי בנסיבות מסוימות , ) התקנות להל   (1993 ג"התשנ, הוראות החוק ותקנות חובת המכרזי   38
ככל , שוג  במקרי  אלה נקבעו בתקנות הליכי  שנועדו להבטיח שההתקשרויות ייע. יחול פטור ממכרז

עוד קובעות התקנות כי על גופי  שהחוק חל עליה  ). 5תקנה , למשל, ראו(בהלי+ תחרותי , האפשר
לבצע ג  את ההתקשרויות הפטורות ממכרז בדר+ , ככל שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניי , להעדי,

 ). 42תקנה (של מכרז 
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שבוועדות שקבעו משרד מבקר המדינה בדק פרוטוקולי  של ועדת הרכישות לגבי כמה התקשרויות 
) ל"כולל המנכ(מספר החברי  בוועדות הרכישה היה שלושה . ל חבר ויושב הראש"אות  היה המנכ

ל לוועדה שלוש הצעות "במרבית המקרי  שנבדקו הגיש המנכ. כמתחייב מ  הנוהל, ולא ארבעה
 כי 2007מזכירת החברה הודיעה למשרד מבקר המדינה באוגוסט . כנדרש בנוהל, מחיר ולא ארבע

באות  מקרי  שהצעות המחיר היו , ע  זאת. היא מקפידה לפעול על פי נוהל רכישות, ככלל
 .הוא זה שקבע, והוא השתת  בישיבות ועדות הרכישה, ל"בטיפולו של המנכ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙Â‰Ó‰ ÔÈ„Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ˙Â˘ÈÎ¯‰ Ï‰Â  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
ÂÏÈÚÈ‰ ˙Â Â¯˜Ú ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÁÈË·È˘ ÍÎÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ „ÂÒÈ·˘ ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙.  
 התקשרות ע  חברה לשירותי נופש

Î Ó‰"Ì‰ÈÏ‡ Â Ù˘ ÌÈ˜ÙÒ· ¯Á·˘ ‰Ê ‡ÂÙ‡ ‡Â‰ Ï , ˙‡ ¯Á·˘ ‡Â‰ ÍÈÏ‰‰ Ï˘ ÂÙÂÒ·Â
‰¯·Á‰ ‰¯˘˜˙‰ ÂÓÚ˘ ˜ÙÒ‰ .ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁÎ ÔÎ Ì‡ ‰˘ÓÈ˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ. 

)  שירותי נופש   להל(להל  פרטי  על ההתקשרות ע  ספק שהסדיר את הלינה ואת האירוח 
 .שחברת המשק  נוהגת להוציא  לנופש א  ה  חפצי  בכ , לעובדי  בעלי המוגבלות

סכומי ההתקשרויות עמו ). ' ספק א להל  ( נבחרה אותה חברה כל שנה 2006 עד שנת 1999משנת 
 4.9 סכו  כל ההתקשרויות בשני  אלה היה כ; ח לשנה" למיליו  ש ח " אל  ש500 נעו בי  כ

ל כי בעליה של " הסביר המנכ2007בפגישה ע  צוות הביקורת במאי . ח בערכי  שוטפי "יו  שמיל
לא , שהיה חבר בוועדת הרכישות, ל"יש להדגיש כי המנכ). ' יז  א להל  (החברה הוא מכר שלו 
ל באופ  אישי בבחירת הספק ובהסדרת "בשני  אלה טיפל המנכ. ' ע  יז  אוהצהיר בה על היכרות

 . להל  פרטי  שמלמדי  כי הלי  בחירתו היה למראית עי  בלבד. ת אתוההתקשרו
1.  ˙  ˘1 9 9 ל בעצמו הוא קבע כי ספק "בתרשומת שלא נכתב בה התארי  וכתב המנכ :9
28.1.99 התקבלה ב' בתרשומת נכתב כי הצעת ספק א. 1999הוא אשר יספק שירותי נופש בשנת ' א
ל החליט על ההתקשרות ע  "מהבדיקה עולה שהמנכ. 24.2.99 והצעה של ספק אחר התקבלה ב, 

ללא אישור ועדת רכישות וסיכ  עמו מראש על בחירתו עוד לפני שהספק האחר הגיש את ' ספק א
ל " כבר שלח המנכ  שלושה שבועות לפני קבלת ההצעה מהספק האחר   31.1.99 ב: הצעתו

ות לכל עובד כדי שהסכו  בגי  הודעה למנהלי האזורי  על הנופש המתוכנ  בצירו  טופס התחייב
, כאמור, 14.2.99 כבר ב. 'המחיר חושב לפי המחיר שהציע ספק א; השתתפותו ינוכה ממשכורתו

שבוע לפני קבלת  ( 17.2.99 ב. טיוטת הסכ ' שלח ספק א, עוד בטר  התקבלה הצעת הספק האחר
חשבו  ח על " ש40,000מקדמה של ' שילמה חברת המשק  לספק א) הצעת הספק האחר

 . ההתקשרות
2.  ˙  ˘2 0 0 הפנייה לשלושה ספקי  להגיש את הצעותיה  לשירותי נופש לאותה שנה  :4

שכללה רק את , ועדת רכישות. 11.12.03את הצעותיה  היו צריכי  להגיש עד ; 7.12.03 הייתה ב
בדיקת משרד . 39מועד הישיבה לא נרש  בפרוטוקול. 'ל והחשב החליטה להתקשר ע  ספק א"המנכ

, ל"במועד האחרו  להגשת ההצעות ללשכת המנכ, 11.12.03 מבקר המדינה העלתה כי כבר ב
 . ח" ש240,000מקדמה שסכומה ' שולמה לספק א

3.  ˙  ˘2 0 0 לרבות ,  התקבלו שש הצעות מחיר עבור שרותי נופש2006במהל  אפריל  :6
 התכנסה על מנת בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי ועדת הרכישות לא. 'הצעתו של ספק א

__________________ 
 . 15.1.04 בדיקה במחשב החברה העלתה כי הקוב/ נוצר ב  39



 ב58דוח שנתי  1038
ח מקדמה על " ש100,000'  שילמה המשק  לספק א25.4.06 ב, אול , לבחור ספק מבי  המציעי 

יתר על . מקדמה על חשבו  אותו נופש, ח" ש100,000 שולמו לו עוד 1.5.06 וב, 2006חשבו  נופש 
 להתקיי  לגבי הנופש שאמור היה' ל טיוטת הסכ  בי  המשק  לספק א" הכי  המנכ4.5.06 ב, כ 

מבירור שעשה משרד מבקר . ההסכ  כלל את מחירי הנופש. 2006באילת בשני מחזורי  במאי 
, 2007יולי , אול  עד מועד סיו  הביקורת,  לא יצא אמנ  לפועל2006המדינה עולה כי הנופש לשנת 
 .המקדמה לא הוחזרה למשק 

לט לבטל את הנופש לשנת  כי משהוח2007ל החברה הודיע למשרד מבקר המדינה בספטמבר "מנכ
. קי  אחדי  שלא כובדו'והמקדמה הוחזרה למעט צ, להחזיר את המקדמה' נדרש ספק א, 2006
בתשובתו מאוגוסט . ל לא ציי  בתשובתו מה הסכו  שהושב ולא ציר  אסמכתאות לתשובתו"המנכ
 בתשובתו הנוספת.  הבהיר החשב כי היה הכרח לשל  מקדמה כדי שהנופש לא יתבטל2007

 .קי  של הספק חזרו'ק שנפרע מרבית הצ' ציי  החשב כי למעט צ2007מנובמבר 
Î Ó‰ ÈÎ ÔÎ Ì‡ ¯¯·˙‰"‡ ˜ÙÒ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ËÈÏÁ‰ Â„·Ï Ï ' ÈÏ·Ó ‰Ó„˜Ó ÂÏ ¯È·Ú‰ Û‡Â

˘‡¯Ó ‰˘ÚÓÏ Ú·˜ ˘ ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÔÈ˜˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ , ÂÈ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÎÈÏ‰‰ ÏÎÂ
„·Ï· ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ . 

Î Ó‰˘ ‰‡¯ "Ù ÔÙÂ‡· ÏÚÙ Ï Â¯ÎÓ Ï˘ Â˙¯ÈÁ·Ï ÏÂÒ-˜ÙÒ‰  , ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ Â˙ÏÂÚÙÂ
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚ÙÏ . Ú‚Ù Â˙ÂÏ‰ ˙‰·

Î Ó‰"‰Ï˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡·Â Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,Ú Ì˙Á ˘ È ÙÏ ÔÈ„Î ¯Á·  ‡Ï˘ ˜ÙÒÏ ˙ÂÓ„˜Ó ÌÏ˘Ï ·˘Á‰ Ï˘ Â˙ÓÎÒ‰ ÂÓ

ÌÎÒ‰ ,‰Ó„˜Ó‰ ÌÂÏ˘˙Ï ÒÈÒ·‰ ‡Â‰˘ , ‡Â‰ Ì˙¯ÈÓ˘ ÏÚ˘ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â Ó
„˜ÙÂÓ .  

 שי לחגי  
פסח , ראש השנה(הנהלת חברת המשק  נהגה לרכוש לעובדי  בעלי המוגבלות לחגי  שי בעי  

ל המשק  בבקשה שיעניק לה  תווי " פנו עובדי אחד המפעלי  למנכ2001בספטמבר ). ו בשבט"וט
לחלק , מכיוו  שאיכות השי שאותו קיבלו בשני  הקודמות הייתה ירודה, קניה במקו  מתנות

ורוב העובדי  היו זקוקי  לתוספת , מהעובדי  לא היה עניי  בקבלת ממתקי  עקב מצב  הבריאותי
למרות האמור המשיכה החברה לרכוש לעובדי  בעלי המוגבלות . הכנסה במקו  המתנה שנבחרה

 . את השי
, חלק , ל פנה לכמה ספקי " מתברר שהמנכ2006   2000תוח הצעות השי של הספקי  בשני  מני

אול  הוא לא הצהיר בוועדת הרכישות על חברותו . היו חבריו שזכו במכרזי  של המשק , לדבריו
  . להל  פרטי  על ההתקשרות ע  הספקי . אית 

‚  ‰ ¯ · Á ' 
). ' חברה ג להל  (ואשתו ' בבעלות יז  גו בשבט חברה " היה ספק השי לט2006 2000בשני  
 . 40הוא חברו' יז  ג, ל"לדברי המנכ, כאמור
 È ˘ÏË" Ë · ˘ ·  Â2 0 0 הצעה של : ל התקבלו שלוש הצעות מחיר לשי"בלשכת המנכ :1

  להל   (10.1.01 מ' הצעה של ספק ה; )ללא תארי (' הצעה של חברה ד; 16.1.01 מ' חברה ג

__________________ 
 .הפרק בעניי  ניגוד ענייני  במכירת רכבי החברה ראו תת, זכה ברכישת כלי רכב מהחברה', יז  ג  40
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ל לבחור אחת " התכנסה ועדת הרכישות בראשות המנכ2001אר בפברו). הצעות המחיר הראשוניות
' חברה ג: בבדיקת משרד מבקר המדינה התברר כי יש זהות או קרבה בי  שלושת המציעי . מה 

 . ה  אחי ' וספק ה' בעליה של חברה ג, שוכנות באותה כתובת ויש לה  אותו מספר טלפו ' וחברה ד
ÓÏ ‰È‰ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ„·Ï· ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ‰˘Ú , Â Â„ ˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰Â

‰˘ÚÓÏ ÌÈ‰Ê ˙Â¯Â˜ÓÓ ÂÚÈ‚‰˘ ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÙ ˙ÂÚˆ‰Î ÂÊÁ  Ê¯ÎÓ· , ¯ÚˆÓÏÂ- ˘È˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ 
‰·¯ ‰·¯˜ Ì‰È È· . 

 È ˘ÏË" Ë · ˘ ·  Â2 0 0 סלסילות פירות '  הזמינה חברת המשק  מחברה ג2003בשנת  :3
ל " הכי  המנכ9.1.03 דינה עלה כי בבבדיקת משרד מבקר המ. ח" ש91,000יבשי  בסכו  כולל של 
אול  מ  המסמכי  אשר בידי הביקורת עולה כי התקבלה רק הצעת מחיר , פנייה לשלושה ספקי 

 .נמצא שוועדת הרכישות כלל לא התכנסה כדי לבחור את הספק הזוכה. 'אחת מחברה ג
˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰ ‡ÂÙ‡ ÌÈÂ˜ ‡Ï ÏÏÎ ,Î Ó‰ ˙ÓÈ˙Á· ÔÓÊÂ‰ È˘‰Â"· ·˘Á‰Â Ï-12.1.03 ,

‚ ‰¯·Á ˙Úˆ‰ ‰Ï·˜˙‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰' .‚ ‰¯·Á Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎÈÏ‰ ' ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÔÎ Ì‡ ÂÈ‰
‰˙¯ÈÁ· ˙‡ ˘‡¯Ó ¯˘‡Ï ‰˙ÈÈ‰ Ì˙¯ËÓ ÏÎÂ „·Ï· .  

·  ‰ ¯ · Á' 
היא חברת שיווק שזכתה ארבע פעמי  במכרזי  להספקת שי לחג והגישה הצעות למשק  ' חברה ב

 חברה  להל  ( ג  ספקית של מעיי  החינו  התורני בתקופה שנבדקה הייתה. בשני מכרזי  נוספי 
ל המשק  אמר "מנכ; ס"חבר מועצת העיר בני ברק מטע  מפלגת ש', היא בבעלותו של יז  ב). 'ב

ל לא הצהיר בוועדת הרכישות על חברותו "יצוי  כי המנכ.  שהוא חברו2007לצוות הביקורת במאי 
 . ' ע  חברה בלהל  דוגמאות להתקשרויות של חברת המשק . עמו
˘ ˙  2 0 0 2 - ‰  ˘ ‰  ˘ ‡ ¯ Ï  È ל לשלושה ספקי  ובה  חברה " פנה המנכ4.8.02 ב :˘
לא כולל (ח " ש150  לראש השנה בסכו  שלא יחרוג מ  כלי בית  להגיש הצעת מחיר למתנה ' ב

רק שתיי  מ  .  התכנסה ועדת הרכישות לדו  בשלוש הצעות הספקי  אשר הוגשו11.8.02 ב) מ"מע
ל בחרה בהצעת חברה "ועדת הרכישות בראשות המנכ; ל"אימו לתנאי  שקבע המנכההצעות הת

ל הציג בפני חברי הוועדה רק את "התברר כי המנכ. ח"סכו  הצעתה הכולל היה חצי מיליו  ש'; ב
 . 'כלי הבית שהציעה חברה ב

 ˙  ˘2 0 0 3 -‰  ˘ ‰  ˘ ‡ ¯ Ï  È ˘ ל הצעת מחיר משלושה " ביקש המנכ1.9.03 ב : 
לא (ח " ש150 סכו  המתנה נקבע ל.  לראש השנה  כלי בית  עבור שי ', רה בובה  חב, ספקי 

 הגישו שני ספקי  8.9.03  וב3.9.03 ב. 7.9.03המועד האחרו  להגשת ההצעות היה ). מ"כולל מע
הגישה ג  חברה , יומיי  לאחר המועד האחרו  להגשת הצעות, 9.9.03 ב. הצעות מחיר עבור השי

 שסכומה היה ' יו  התכנסה ועדת הרכישות ובחרה בהצעת חברה בבאותו . הצעת מחיר' ב
נבחרה בגלל הצעתה ' בנימוקי ההחלטה ציינו חברי ועדת הרכישות כי חברה ב. ח" ש512,000 כ

הוועדה א  ציינה כי כלי הבית הוצגו יו  קוד  לכ  למנהלי האזורי  בחברה אשר בחרו . הזולה
יוצא אפוא שעוד בטר  התכנסה ועדת הרכישות ועוד .גהעבור עובדיה  באחת החלופות שהיא הצי

ובהתא  לכ  , ל כי היא הזוכה"ברור היה למנכ', בטר  הייתה בידיה הצעה פורמלית של חברה ב
 . בחרו כבר מנהלי האזורי  של המשק  את הכלי  שאות  רצו לקבל עבור עובדיה 

 ÌÈ ˘·2002Â -2003Î Ó‰ ÔÎ Ì‡ ¯Á· "· ‰¯·Á· ˘‡¯Ó Ï ,'È˘ÈÂ ‰„ÚÂ  ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂ ˙·
Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ¯¯˘‡Ï ˜¯ . 
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✩  

Î Ó‰" „Ú ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ „Â‚È · ÂÈ·¯Â˜Ó ÂÈ‰˘ ÌÈ˜ÙÒ ˙¯ÈÁ·Ï ÏÂÒÙ ÔÙÂ‡· ÏÚÙ Ï
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á È„Î . ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘· ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È · ÏÚÙ ·˘Á‰

Î Ó‰ ÌÚ"‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· Ï .   
 קליטת עובדי  מקורבי  בחברה 

, כאמור, נוס  על כ . החברה צריכה לבחור באופ  הוג  ושוויוני את עובדי המנגנו  שלה, ורכאמ
 ט"התשי, העבודה הקיבוצי קובע כי הנהלתה תקבל עובדי  בהתא  לחוק שירות התעסוקה הסכ 
 שירות התעסוקה הוא גו  ממלכתי שמחויב לקיי  נורמות  )  חוק שירות התעסוקה להל   (1954

על המשק  לקלוט למנגנונה עובדי  , בהתא  להסכ  הקיבוצי. בה  איסור הפליהציבוריות ו
 .  באמצעות מכרז חיצוני וא  לא נמצא עובד מתאי  במכרז פנימי , באמצעות מכרז פנימי

וכדי שהשירות , מבקר המדינה כבר קבע בעבר שהמשרות בשירות הציבורי ה  בגדר משאב ציבורי
,  מרב התועלת יש לתת לכל המתמודדי  עליה  הזדמנות שווההציבורי יפיק מ  העובדי  את

העדפת מועמדי  בשל קרבת . לאפשר תחרות הוגנת ולמנות אליה  את המועמדי  המתאימי  ביותר
משפחה או בגלל קרבה פוליטית עלולה לפגוע בעקרונות הבסיסיי  של שיטת המינויי  בשירות 

שיסודו בחשד סביר וממשי בדבר קיומו של ,  מהותידי ביצירת ספק: " ..*"כ  פסק בג. 41הציבורי
, עובר נטל הראיה על בעל המינוי, משהוכח ספק מהותי כזה.  מפלגתי פסול במינוי מניע פוליטי 

ל "מועד כניסת המנכ (1997מאז דצמבר . 42"ועליו להוכיח שאי  במינוי משו  מינוי פוליטי פסול
 עובדי  שעדיי  עבדו בה בפברואר 53חברה נקלטו לעבודה ב) ששימש בתפקיד בעת הביקורת

 . ס"מועמד לכנסת מטע  ש, ל החברה היה כאמור"מנכ. 2006
 שהיו 43היו קרובי משפחה) 30%( העובדי  53  מ16 בבדיקת משרד מבקר המדינה התברר כי ל

שבעה : פעילי  פוליטיי  או עבדו בחברה או היו מקורבי  לאישי  פוליטיי  או לעובדי  בחברה
ס "ס לכנסת או היו פעילי ש"היו קרובי משפחה של פעילי  ברשימת ש) 13% כ(ובדי  מהע

שני , ס ביו  הבחירות"היו קרובי  ברשימת מקבלי השכר מש) 6% כ(לשלושה נוספי  , בעצמ 
מקורבי  ) 6% כ(שלושה עובדי  . היו קרובי משפחה של עובדי  בחברת המשק ) 4%(עובדי  

 . עובד אחד היה מקורב לחשב החברה, ת או הציבוריתל בפעילותו הפוליטי"למנכ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â‡ ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ Ï˘· Â˙¯˘ÓÏ ‰ ÂÓ˘ „·ÂÚ Ì‡ ˜ÙÒ

‰¯˘ÓÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ Ì„‡‰ ‡Â‰ ÂÈ¯Â˘ÈÎ Ï˘· ‡ÏÂ ˙ÈËÈÏÂÙ . ÂÈ¯Â˘ÈÎ˘ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰
È˘Ï ˜˜Ê ˘ ÈÓ·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰¯˘Ó ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì È‡‰È˙Â¯ .

˙‡Ê „·ÏÓ ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÈÚÓ „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÔÂÓÈÓ. 
__________________ 

 .9' עמ, "העסקת עובדי  בשמונה תאגידי  ציבוריי  ",)È˙ ˘ ÁÂ„58 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡)2007 ראו   41
 .28,37) 1(ד מה "פ, '˘¯ ‰‡ı4566/90  Ï˜„  'Á‡Â ¯ˆÂ "·‚ראו   42
 .2005 ה"התשס, )כללי  בדבר העסקת קרובי משפחה(החברות הממשלתיות כהגדרת  בתקנות   43
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 : להל  פרטי  על אופ  קליטת  ותפקוד  של מקצת העובדי  הללו
משרד .  עובדי  זמניי  שעדיי  עבדו בה במהל  הביקורת17 נקלטו בחברה 2005   2003בשני  

 כ(חמישה מה  ; לי  כלשהו של בחירה מה  נקלטו ללא ה90% כ. מבקר המדינה בדק את תיקיה 
ה  נקלטו בחברה על פי , ככלל. מקורבי  פוליטיי  או קרובי משפחה של אישי  מסוימי ) 30%

הוא ג  היה זה שקבע את תנאי העסקת  ואת מועד הפסקת עבודת  בלי . ל"הנחייתו של המנכ
 . 44בי להל  מובאות שתי דוגמאות לקליטת המקור. שעירב בכ  את אג  כוח אד 

1. ‡  È  Ó Ê  „ · Â Ú': והוא חבר מועצת העיר 17 ס לכנסת ה"היה מועמד מטע  סיעת ש 
. לא הייתה לו כל הכשרה בתחו .  לפקיד הנהלת חשבונות2004מונה בינואר ; מודיעי  עילית

 נמצא כי לא הקפיד על החתמת כרטיסו בשעו  הנוכחות על 2006בבדיקת דוח הנוכחות שלו בשנת 
 .והוא השלי  את הדיווח באופ  ידני בדיעבד, הפי נוהלי החבר

 2006החל מאוקטובר . ל רשת מעיי  החינו  התורני"ל המשק  כיה  בפועל ג  כמנכ"מנכ, כאמור
, 2007בינואר , ואחר כ , לעבוד בחברת המשק  ושהה בחופשה ללא תשלו ' הפסיק עובד זמני א

בדיקת משרד מבקר . של עובד זהל לחשב השכר של המשק  על הפסקת עבודתו "הודיע המנכ
ל הסביר "המנכ. במעיי  החינו  התורני'  הועסק עובד זמני א17.10.06 המדינה העלתה כי החל מ

להיקלט ברשת מעיי  החינו  התורני '  כי סייע לעובד זמני א2007למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 .כאשר התברר שהוא איננו נחו* עוד בחברת המשק 

2. ˙ È  Ó Ê  ˙ „ · Â Ú· ר "שבה כיה  יו(ר המועצה הדתית קריית אתא "בעלה היה ג  יו :' 
 2007ל המשק  במאי "בשיחה של צוות הביקורת ע  מנכ). הדירקטוריו  של החברה כראש העירייה

לחברה ללא '  נקלטה עובדת זמנית ב2003ביוני . הוא מכר שלו' התברר כי בעלה של עובדת זמנית ב
, ל"דה במפעל בני ברק של המשק  בהתא  להנחייתו של המנככל הלי  של מכרז כמנהלת עבו

 .  היא פוטרה מהחברה2006ובמאי 
אני הגעתי לחברת המשק  : "את קליטתה בחברה'  תיארה עובדת זמנית ב2007בתשובתה מאוגוסט 

היא הגיעה לעבודה בעקבות כ  שבעלי חיפש לה מקור פרנסה בהיותה נשואה ... בעקבות בתי
א  , יעקב פר* אמר שאינו יודע, י שהתעניי  אצל מר יעקב פר* לגבי משרה פנויה"ע, טרייה לאבר 

... והפנה את בעלי אליו ובאמת נמצאה לה משרה פנויה... ל חברת המשק "אפשר לברר אצל מנכ
  כעבור חודשיי  בתי הרגישה שהעבודה קשה ומתישה מעבר לכוחותיה ולמרות קשיי הפרנסה 

 ...".י להיכנס במקומהכ אני ביקשת"ע. התפטרה
Î Ó˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ" Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÓ¯Â Ï „Â‚È ·Â ÏÂÒÙ ÔÙÂ‡· „ÚÈÈ Ì˜˘Ó‰ Ï

 ÂÏ ˙·¯Â˜Ó ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÁÙ˘ÓÏ Ì˜˘Ó· ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó ÔÈ˜˙- ÍÎ ¯Á‡Â ˙·Ï ‰ÏÈÁ˙ 
Ì‡Ï .  

 איוש המשרות הקבועות 
 ÔÈ·100 ÂÈ‰ ‰¯·Á· ÔÂ ‚ Ó‰ È„·ÂÚ 12¯·Á· ‰„Â·ÚÏ ÂËÏ˜ ˘ ÌÈ„·ÂÚ  ¯·Óˆ„ ÔÈ· ‰1997 

 ¯‡Â¯·ÙÏ2006 . Ì‰Ó ‰ ÂÓ˘ ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··)Î-66% ( ÌÈ„·ÂÚ ÂÈ‰
ÌÈ·¯Â˜Ó , Ì˙ËÈÏ˜ „ÚÂÓÏ ÌÈÈ ÓÊ ÌÈ„·ÂÚÎ ‰„Â·ÚÏ Ì˙ÒÈ Î „ÚÂÓ ÔÈ· ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ

 ‰È‰ ÔÂ ‚ Ó È„·ÂÚÎ22˘„ÂÁ  . ¯‡Â¯·Ù· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2006 ÌÈÈ ÓÊ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ ÂÈ‰ 
ÓÚÓ· ‰¯·Á·ÌÈ ˘ ˘ÓÁÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê „ . 

__________________ 
 . הפרק שד  בנושא איוש המשרות הקבועות דוגמאות נוספות ראו ג  בתת  44
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 כי עקרו  השוויו  הוא נשמת אפו של מכרז של כל רשות 45צ" קבע בג1991עוד בשנת , כאמור

העסקת עובד בתפקיד . ומת  יתרו  מקדמי למישהו מ  המשתתפי  חותר תחת יסוד זה, ציבורית
 החברה עמו לפני מכרז מקנה לו יתרו  במכרז עקב התנסות בתפקיד ועקב ההיכרות של המשרד או

 הצביעו על 46דוחות מבקר המדינה.  הדדית להמש  העסקתוהוא  יוצרת קשרי עבודה ומעי  ציפיי
. אות  עובדי  זכו בה  בדר  כלל, העובדה שבמכרזי  למשרות שבה  הועסקו עובדי  קוד  לכ 
 .הדבר רוק  את המכרז מתוכ  ממשי והכשיר את ההלי  שקד  לו

דהיינו אי  הוא רשאי להשתת  ,  הוא כמעמדו של כל מועמד חיצונימעמדו בעת מכרז, עובד זמני
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי דפוס הפעולה שבו נקלט עובד זמני למנגנו  . במכרז פנימי

מאחר ; תחילה פורס  מכרז פנימי בגי  המשרה שאותה אייש בפועל עובד זמני: החברה היה זהה
החליטו נציגי החברה וועד העובדי  לא ,   ניגש למכרזשא  לא אחד מהעובדי  אנשי המנגנו

לפרס  מכרז פומבי כנדרש בהסכ  הקיבוצי אלא שהעובד הזמני אשר אייש את המשרה ייקלט 
 . כעובד מנגנו 

Î Ó" ¯·ÓËÙÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÚÈ„Â‰ Ì˜˘Ó‰ Ï2007 , ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡· ÈÎ
 ˙ÂÈ ÓÊ‰ ˙Â¯˘Ó‰ Â˘ÓÈ˘"‰ˆÙ˜Ó "˙‡¯˜Ï ÌÈ„·ÂÚÏ‰¯·Á‰ ÔÂ ‚ Ó· Ì˙ËÈÏ˜  . 

 כי עוד בשנת 2007ר ועד העובדי  הארצי של החברה הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט "יו
 פעלה ההסתדרות בש  ועד עובדי המנגנו  נגד חברת המשק  בגי  קבלת עובדי  זמניי  1998

  אול  בעקבות משא ומת  התגבשה טיוטה שלא הבשילה להסכ  חתו. בניגוד להסכ  הקיבוצי
הושגה הבנה בי  ההסתדרות וועד העובדי  לבי  , על פי הטיוטה. היוותה בסיס לפעילות החברה

 .ההנהלה בדבר מעבר עובדי  זמניי  למנגנו  החברה
Î Ó‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÔÎ Ì‡ Û˙È˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ" ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ Û˜Ú˘ ÏÂÏÒÓ ˙ÏÚÙ‰· Ï

‰¯·ÁÏ ÌÈ·¯Â˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï È„Î . 
˜Ï ‰Ó‚Â„ ÔÏ‰ÏÈËÈÏÂÙ ·¯Â˜Ó ˙ËÈÏ :‚ „·ÂÚ 'Î Ó‰ ˙‡¯Â‰· Ì˜˘Ó· ‰„Â·ÚÏ ËÏ˜ " Ï

 Ò¯Ó·2001‰¯ÈÁ· Ï˘ ÍÈÏ‰ ÍÎÏ Ì„˜˘ ‡Ï· ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÂÊ‡· ˜ÂÂÈ˘ „È˜Ù˙Ï È ÓÊ „·ÂÚÎ  .
 ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ˜ÂÂÈ˘ Ï‰ ÓÎ ‰„Â·ÚÏ ËÏ˜  ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „·ÂÚ‰ Ï˘ È˘È‡‰ ˜È˙‰ ˙˜È„·Ó

‡Ï Û‡Â ˜ÂÂÈ˘‰ ÌÂÁ˙· È‰˘ÏÎ ‰ÏÎ˘‰ Â‡ ÔÂÈÒÈ  ÂÏ ÂÈ‰ÏÂ‰È ‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÈÒÈ   . ‰Ê „·ÂÚ
˘ ÌÚËÓ ¯˘ ‰È‰˘ Ì„‡ Ï˘ ÂÒÈ‚ ‡Â‰"Ì˜˘ÓÏ Â˙ËÈÏ˜ „ÚÂÓ· Ò , Ì‚ ¯·Ú· ˘ÓÈ˘ ‡Â‰Â

Á Ï˘ È¯Ë ÓÏ¯Ù‰ Â¯ÊÂÚÎ"˘ ÌÚËÓ ¯·Ú˘Ï Î"Ò . 
1. Ô Â  ‚  Ó  „ · Â Ú Î  ‰ Ë È Ï ' כחצי שנה לאחר קליטתו של עובד ג, 2001באוגוסט  :˜

יאייש את משרת מנהל ' כי עובד ג, ד העובדי מנהל נוס  ווע, ל החברה"הסכימו מנכ, כעובד זמני
יחידת השיווק באזור ירושלי  והדרו  כעובד מנגנו  מאחר שאיש מקרב עובדי המנגנו  לא הגיש 

 הוא לא מילא את תפקיד מנהל 2003מספטמבר , בפועל. מועמדות למכרז פנימי לאיוש המשרה
 . יחידת השיווק באזור ירושלי 

עובד אמור להחתי  את כרטיס הנוכחות שלו , הנוכחות של החברהבהתא  לנוהלי , כאמור .2
המבקר הפנימי של חברת המשק  אשר בדק את . ע  כניסתו לעבודה וביציאתו ממנה, פעמיי  ביו 

__________________ 
 .512) 2(ה "ד מ"פ, ' ˆÔÂ‡¯˜ 'Á‡Â ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·È   703/87צ "בג  45
מכרזי  לאיוש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56 È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ · ‰)2006 לעניי  העסקת עובדי  לפני מכרז ראה   46

 696' עמ,)È˙ ˘ ÁÂ„55 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2005 ; 262 253' עמ, "משרות בכמה משרדי ממשלה
697; È˙ ˘ ÁÂ„ 18 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1968( ,119 115' עמ. 
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ל דוח ביקורת בנידו  "הגיש למנכ, 2004בחודשי  אוקטובר נובמבר ' דוחות הנוכחות של עובד ג
  שהעובד החתי  את כרטיסו פע  ביו  ורש  ידנית את עולה מה. וציר  את הדוחות לדוח שלו

משרד . המבקר הפנימי ציי  כי בעקבות ממצא חריג זה היה ראוי שההנהלה תפעל. שעת היציאה
). מאזור הדרו  (2006  ו2005מבקר המדינה בדק ג  כ  את דיווחי הנוכחות של העובד בשני  

י  העובד את כרטיסו בשעו  הנוכחות רק פע  נמצא כי באופ  שיטתי ובניגוד לנוהל הנוכחות החת
ולאחר מכ  כתב ידנית מועד ) בדר  כלל בשעה מאוחרת משעת תחילת העבודה בחברה(אחת ביו  

 . יציאה
‚ „·ÂÚ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡˘ ‡ˆÓ  ' ÂÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙ÂÒÁ· ‰È‰-Î ÓÂ ¯ÂÊ‡‰ Ï‰ Ó " Ï

‰¯·Á‰ .  
✩  

·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ˙‡ ¯È„ÒÓ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ „ÂÚ· È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ÔÂ ‚ Ó‰ È„
ÔÈ˜˙‰ ,È ÂÈÂÂ˘Â Ô‚Â‰ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ , ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÎ ÌÈ„·ÂÚ ÂËÏ˜  ÏÚÂÙ·

Î Ó‰ ˙ËÏÁ‰ ÒÈÒ· ÏÚ"‰¯·Á· ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘· Ï . ÈÓÈ Ù‰ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰
È·ÈË˜ÈÙ ‰È‰ , È„·ÂÚ ÔÈ·Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ Â˘‚ÈÈ ‡Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â¯· ‰È‰ ÔÎ˘‰¯·Á‰ ; ‡Ï ÍÈÏ‰‰

·ÈÈÁ˙ÓÎ È ÂˆÈÁ Ê¯ÎÓ ÌÈÂ˜ ‡ÏÂ ÌÏ˘Â‰ , ¯È˘Î‰Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ËÓ‰ ÔÎ˘
 Â‰˘ÈÓÏ ˙È˙ÁÙ˘Ó Â‡ ˙ÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì„ÓÚÓ ˙‡ ¯‡˘‰ ÔÈ· ¯È„Ò‰ÏÂ

ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ˘È‡Ï Â‡ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ·Ó .   
 ראויות וראוותניות  הוצאות בלתי

ות לדאוג לשיקומ  של אלפי עובדי  בעלי מוגבלות שחלק  המדינה הטילה על החברה את האחרי
לפיכ  ג  מימנה במש  שני  רבות יותר ממחצית תקציב הפעולה של .  חברתי קשה במצב כלכלי 

 חייבת להקפיד במיוחד בהוצאותיה ולהימנע 47חברה שמטפלת באוכלוסיה נזקקת וחלשה. המשק 
וחשוב שהכספי  יוצאו בעבור מי שנזקקי  , למראוותנות ומבזבזנות בהתחשב בכ  שתקציבה מוגב

להל  . לפעמי  א  ראוותניות, ראויות א  על פי כ  התברר שהחברה עשתה פעולות בלתי. לסיוע4
  .מובאי  הפרטי 

 שכירת משרדי  להנהלת החברה 
. מרבית  עובדי מנגנו  או עובדי  זמניי ,  עובדי 30 במשרדי הנהלת חברת המשק  עבדו כ .1

  להל  (א "ורג בת' שכנה הנהלת המשק  בנכס מושכר ברחוב המל  ג80  שנות המאמצע

__________________ 
 החברה הלאומית  ' עמידר'", )ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 1992ראו   47

 .41 40' עמ, "מ"  בישראל בעלשיכו  עולי
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ל טע  בדירקטוריו  באוגוסט "המנכ. ר" דולר למ10 שבעבורו שילמה החברה כ, )המשרדי  הישני 

 .  כי התנאי  במשרדי  הישני  ה  מפגע בריאותי לעובדי  והוא שוכ  במקו  שמסב לה  נזק2001
להציג  , דיור של הנהלת החברה היה עליה לאתר מבני  חלופיי  אחדי לצור  שיפור תנאי ה

דירקטוריו  החברה היה צרי  לבחו  חלופות אלה . לדירקטוריו  ולהמלי* לו על דיור חלופי
ל " פנה המנכ2001באוגוסט . בהתחשב בהשפעת עלות המקו  שייבחר על מצבה הכספי של החברה

הוא לא הציג לדירקטוריו  כמה .  להעתיק את משרדי החברהלדירקטוריו  החברה וביקש את אישורו
אשר )  המשרדי  החדשי  להל  (חלופות אלא רק משרדי  בבניי  משרדי  אחד בשכונת יד אליהו 

 . ע  בעליו גיבש נוסח הסכ  טר  מועד ישיבת הדירקטוריו 
את מחירי  סביר היה שתיעשה השוו, א"לאור התנודות במחירי השכירות של המשרדי  בת .2

ל לדירקטוריו  כי המשרדי  שאותרו " הסביר המנכ2001באוגוסט . סמו  למועד ביצוע העסקה
ל "המנכ. 48ר" דולר למ20 ונמצאו מתאימי  מצויי  במבנה חדש שעלות השימוש בו לעשר שני  כ

הוא . הדגיש כי בדק במש  שנתיי  הצעות שונות לשכירת משרדי  א  העלויות היו גבוהות יותר
 . יקש אישור מיידי של הדירקטוריו  להצעתוב

בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי החברה השוותה אמנ  בי  כמה נכסי  שהוצעו לה במהל  
אול  לא נמצא , ונמצאו בה ג  מסמכי  ע  הצעות שלא נרשמו בה  מחירי  ותאריכי , 1999שנת 

יצוי  שהמשרדי  החדשי  היו בי  . ל בדק מחירי שכירות סמו  למועד ההחלטה על המעבר"שהמנכ
א הוצעו להשכרה "לש  השוואה יצוי  שמשרדי  חדשי  אחרי  בת. א באותה עת"היקרי  בת

 .  פחות מ  המחיר ששילמה המשק  עבור שכירת המשרדי  החדשי 40%  אפילו ב2001בשנת 
יפקח על  בחוק החברות קובע כי דירקטוריו  החברה יתווה את מדיניות החברה ו92סעי   .3

 57,000 היה ההפסד הנקי של החברה 2001  ו2000בשני  . ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו
ג  תזרימי המזומני  שנבעו . כלומר הפסדיה גדלו פי שניי  וחצי, ח בהתאמה" ש141,000 ח ו"ש

 .49)25%קיטו  של (ח " מיליו  ש2.3 ח ל" מליו  ש3.1 מפעילות שוטפת קטנו מ
 אישר הדירקטוריו  להגדיל פי שלושה בער  את עלויות שכירת המשרדי  2001וסט בדיו  באוג

. בלי לדרוש הצגת חלופות) 2002 בשנת 699,000  ל2001ח בשנת " ש261,000 מ(להנהלת החברה 
ל לשכירת המשרדי  החדשי  אמנ  תשפר את תנאי "הדירקטוריו  ג  לא וידא שהצעת המנכ

  .  ותתאי  לאופי החברה ולמטרותיההעבודה של עובדי הנהלת המשק 
 ריהוט משרדי החברה החדשי  

„ ¯ ˘ Ó ‰  Ë Â ‰ È ¯ Ï  Ê ¯ Î Ó 
החברה נזקקה . ע  כניסתה של הנהלת המשק  למשרדי  החדשי  היא החליטה לרהט את משרדיה

 . את מפרט הריהוט קבעה מראש; ְלַס6ַק רהיטי משרד
 הצעת המחיר  להל  ( הצעות מחיר  פנתה למספר מציעי  כדי שיגישו לה2002בתחילת ינואר  .1

 התכנסה ועדת הרכישות בראשות 2002בסו  ינואר . שמונה חברות נענו לפנייתה). הראשונה
חברת המשק  לא קבעה מראש בהזמנה להצעות . 'ל והחליטה להתקשר לש  כ  ע  ספק ד"המנכ

המחיר . במכרזלקביעת הזוכה , לבד מהמחיר, המחיר או בפרוטוקול ועדת הרכישות אמות מידה
שתי חברות מובילות בשוק רהיטי המשרד הגישו הצעות מחיר ; לא היה הזול ביותר' שהציע ספק ד

ח " אל  ש28 משמעות הדבר שההפרש היה עד כ; 24%  הפער היה עד כ זולות מאלה של הזוכה 

__________________ 
 הסכי  המשכיר להפחית כדולר משכר הדירה 2005באפריל . 2006לפי נתוני מרס ; כולל עלויות אחזקה  48

 .ר תמורת תשלו  דמי השכירות בהוראת קבע"למ
 .2001על בסיס דוחות כספיי  לשנת   49
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ועדת הרכישות נימקה את החלטתה בקביעה שהמוצרי  ה  באיכות ובעיצוב . במכרז זה בלבד
 . מתאימי  לדרישותה
לכ  ה  היו צריכי  להיכלל בהצעת המחיר . ברהיטי משרד נכללי  מטבע הדברי  ג  כיסאות .2

ואול  הכיסאות לא . התאמה מלאה לשאר פריטי הריהוט, בי  השאר, הראשונה ובכ  להבטיח
בפברואר פנתה שוב החברה לשלוש חברות לקבל הצעות מחיר . נכללו בהצעת המחיר הראשונה

הנימוק . א  שהצעתו לא הייתה הזולה ביותר' במכרז זכה שוב ספק ד. לרכישת כיסאות למשרדיה
והמחיר שלו הוא , לכ  ישנה התאמה בי  המוצרי , לבחירתו היה כי יתר פריטי הריהוט הוזמנו אצלו

ח " ש250,000 ריהוט נוס  בעלות של כ'  הזמינה המשק  מספק ד2002במהל  שנת . מחיר תחרותי
 . א בחינה של הצעות נוספותלל

ÂÈÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ¯‡ÂÙÓ‰ ¯„Á‰ ËÂ‰È¯ ˙ÂÏÚ"Î ‰˙ÈÈ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯-43,000˘ "Á . ˙ÂÏÚ
Î Ó‰ ¯„Á ËÂ‰È¯"Î ‰˙ÈÈ‰ Ï-36,400˘ "Á .Î ÓÏ ˙Â¯˙ÂÓ È¯ˆÂÓ Â˘Î¯  ÔÎ ÂÓÎ"ÂÈÏÂ Ï" ¯

 Ô¯ÈÁÓ˘ ˙ÂÒÂÎÏ ¯ÂÚ ˙ÂÈ˙Á˙ ÔÂ‚Î608˘ "‰ÏÈ·Á ÏÎÏ Á , Ì¯ÈÁÓ˘ ˙ÂÙËÚÓÏ ¯ÂÚ È„ÓÚÓ
1,123 ˘"„Á‡ ÏÎ Á ; ˙ÂÏÚ· ¯ÂÚ ˙ÎÈ¯Î ÌÚ ˙ÂÙ„Ù„1,732˘ "˙Á‡ ÏÎ Á . ÌÂÎÒ‰

Î ÓÏ ‰Ï‡ ÌÈËÈ¯Ù ˙˘ÈÎ¯ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰ ‰ÓÏÈ˘˘"ÂÈÏÂ Ï"Î ‰È‰ ¯-19,700˘ "Á . 
רהיטי  ; עבור רהיטי  למשרדי  החדשי ' ח לספק ד"החברה שילמה אפוא כחצי מיליו  ש

ת למרות שהצעותיו לא היו הזולות בכמחצית הסכו  נקנו ממנו בלא בחינת הצעות מחיר נוספו
הרהיטי  העיקריי  שהוזמנו ללא קבלת הצעות מחיר היו רהיטי עור וניקל מהודרי  אשר . ביותר

  .ל"ר והמנכ"יועדו ללשכות היו
‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰ÈÏ‰ ÓÏ ˙Â¯˙ÂÓ‰ È¯ˆÂÓÂ ¯˜È‰ ËÂ‰È¯‰ ˙˘ÈÎ¯ , È„ÚÈÏ „Â‚È ·

‰¯·Á‰ ,ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ „Â‚È · ,„Â‚È · ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙˜ÙÒÓ ‡È‰˘ ˙Â¯È˘‰ ÈÙÂ‡Ï 
 ˙˜˜Ê -‰ÏÂÒÙ .  

  ל בירושלי "לשכת המנכ
באלה ממוקמת הנהלת ; לחברת המשק  ג  משרדי  בירושלי  השוכני  במפעל אשר בבעלותה

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה .  שופצו המפעל ומשרדי ההנהלה2006  ו2005בשני  . האזור
א  , 50)ל" לשכת המנכ להל  (ל ברחוב כנפי נשרי  "שכה למנכ שכרה החברה ל2000כי במרס 

ל לא בח  הצעות אחרות או עשה "המנכ. שהוא היה יכול להשתמש במשרדיה של הנהלת האזור
 שילמה 2006 ועד דצמבר 2000ממרס . סקר שוק כלשהו בטר  החליט לשכור את הלשכה בירושלי 

 ל והשקיעה עוד "י  בגי  לשכת המנכח דמי שכירות במחירי  שוטפ" ש260,000 החברה כ
 . ח במחירי  שוטפי  בקניית ציוד עבורה" ש80,000 כ

ל "בבדיקת משרד מבקר המדינה בחברה לא נמצאו מסמכי  להבהרת הטעמי  לשכירת לשכת המנכ
ח למרות שיש לה משרדי  בירושלי  שבגינ  לא הייתה " ש340,000 בירושלי  בעלות כוללת של כ

מדינת ישראל והקופה הציבורית שילמו אפוא סכו  מיותר שהיה אפשר להפנותו . לצריכה לשל  כל
בה כיה  מר ב  צור בפועל , יצוי  כי משרדי הנהלת רשת מעיי  החינו  התורני. לטובת הנזקקי 

 . ל"שוכני  מול לשכת המנכ, 2005ל מאפריל "כמנכ
__________________ 

 . משו  שהחברה שינתה אז את מיקו  הלשכה2004ההסכ  חודש במרס   50
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מקריית , לדעתו,  מאודל כי הנהלת האזור מרוחקת" הסביר המנכ2007בתשובתו מספטמבר 

היה עליו להקדיש חלק ניכר מהזמ  , ואילו היה מבקש לעשות שימוש במשרדי  אלה, הממשלה
הוא טע  שבכל פע  שהוא מגיע , נוס  על כ . לנסיעות כי פגישותיו ה  באזור קריית הממשלה

דברי  זה ובמצב , למפעלי החברה הוא מוצ  בקשות ופניות של עובדי  בענייני  אישיי  שוני 
 .התקשה להשתמש במשרדי הנהלת האזור

Î Ó‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙" ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙˙˘‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ÍÎ· ÔÈ‡Â ˙Ú Î˘Ó ‰ È‡ Ï
˜ ‰˘ÈÓÁÎ ˜¯ ÌÈ˜ÂÁ¯ ¯ÂÊ‡‰ ˙Ï‰ ‰ È„¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ‰¯·Á‰"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ Ó . ¯˙È

ÔÎ ÏÚ ,Î Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙" Ï˘ Ì‰ÈÈ˘˜· ÏÙËÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ï‰ Ï Ï
ÂÚ‰¯·Á‰ È„¯˘ÓÏ Â˙Î˘Ï ÔÈ· ÈÊÈÙ ˜Â˙È Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ ÍÎ ÂÈ„·.  

 הקמת מפעל בראש העי 
כאמור , ל"ומכר של המנכ' הבעלי  של ספק א',  התקשרה חברת המשק  ע  יז  א2004בפברואר 

).  המפעל להל  (לשכירת נכס בראש העי  לש  הקמת מפעל לייצור משטחי ע* לשוק הפרטי , לעיל
 .מת המפעללהל  פרטי  על הק

1. Ô Â È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „ Ï  Á Â Â È ל חברה חייב להודיע " בחוק החברות קובע כי מנכ122' ס :„
בחברת המשק  לא הוקמו בעשור שקד  . ר דירקטוריו  על כל עניי  חריג מהותי שקורה בה"ליו

אשר על כ  הקמת מפעל חדש היא פעולה החורגת מהפעילות העסקית . לביקורת מפעלי  חדשי 
ראוי היה לצר  לדיווח . ל החברה לדווח על כ  לדירקטוריו "והיה על מנכ, רההשוטפת של החב

 .ניתוח כדאיות כלכלית בעניי  על מנת שדירקטוריו  החברה יוכל לקבל החלטה מושכלת
ל לדירקטוריו  שבראש " הודיע המנכ2004כי אמנ  בפברואר , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה

ואול  לדיווח סתמי , ע* וקיימות תכניות ג  להקמת מחס  במקו העי  יוק  מפעל לייצור משטחי 
. ל"והדירקטוריו  לא דרש בדיקה אלא הסתפק באמירה הכללית של המנכ, זה לא צורפו מסמכי 

 כי שלושה ימי  בלבד לאחר 2007דירקטוריו  החברה הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 . שכירות לגבי הקרקע שעליה הוק  המפעלהעלאת הרעיו  הראשוני בפניו כבר נחת  הסכ  

Î Ó‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È" ÔÙÂ‡· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂÈ„ ‡Ï˘ Ï
˘¯„ Î Ë¯ÂÙÓ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· ‚Èˆ‰ ‡ÏÂ , ˘¯„ ‡Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡Â

ÏÚÙÓ‰ ˙Ó˜‰ ˙ÂÈ‡„Î ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ˙‡ Ï·˜Ï. 
2.  Ì Ê È  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ תהלי  איתור סביר של מבנה להקמת המפעל היה מצרי   :'‡‰

לא נמצאו . ל"יז  המנכ' נמצא כי את ההתקשרות ע  יז  א. בדיקה של מבני  תעשייתיי  אחדי 
התברר ג  כי המבנה אשר אמור היה לשמש . מסמכי  על הלי  של איתור מבני  לשימוש המפעל

 הנכס היה צרי  לשפ* על מנת להכשירה את המפעל לא היה מבנה תעשייתי אלא סככה שבעל
 כחצי שנה לאחר חתימת   2004חברת המשק  קיבלה את הנכס רק באוגוסט . כמבנה תעשייתי

 . 2005והתחילה להפעילו רק בינואר , החוזה
3. Ï Ú Ù Ó ‰  ˙ Ï Ú Ù הדבר כרו  . המפעל נועד ליצירת משטחי ע* למפעלי תעשיה, כאמור :‰

בסו  אוקטובר .  חלה עליה ניכרת במחיר חומר הגל 2005הל  במ.  ע* נסור ברכישת חומר גל  
הסכ  התקשרות , ללא בדיקה של הצעות מחיר,  אישרה ועדת הרכישות של המשק  למפרע2005

המחיר היה זול ). ח" ש217,000לייבוא ע* נסור בסכו  של  (2005מראשית אוקטובר ' ע  ספק ו
 מסכו  העסקה 10%ייבה החברה להעביר בהסכ  התח. באופ  ניכר ממחיר השוק באותה עת

והוא א  הבהיר זאת לנציגי , מהבדיקה עולה שלספק לא היה כל ניסיו  בייבוא ע* נסור. כמקדמה
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עקב חוסר , בי  השאר, הע* לא נשלח לאר*. החשב ומנהל אזור המרכז, החברה אשר היו עמו בקשר
טר  הוחזרה לה עד מועד סיו  אול  המקדמה אשר העבירה החברה לספק ', ניסיונו של ספק ו

 .הביקורת
4. Ï Ú Ù Ó ‰  ˙ ¯ È ‚ Ò:  ל החברה וביקשו " פנה מנהל איזור המרכז אל מנכ2006בפברואר

המפעל ; ח" ש680,000  היה ההפסד המצטבר שלו כ2005לסגור את המפעל כיוו  שעד סו  שנת 
 רי  להשקיע עוד עוד ציי  מנהל האזור כי כדי להמשי  את הפעילות צ.  עובדי  בלבד14העסיק 

 . ל לסגור את המפעל"כתוצאה ממכתב זה החליט המנכ. ח" ש200,000 כ
 ¯·ÓËÙÒ „Ú2006ÈÙÂÒ‰ ‰¯È‚Ò‰ „ÚÂÓ  , ÏÚÙÓ‰ „ÈÒÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘Î ¯Á‡Ï

˘ ÔÂÈÏÈÓÎ"Á.   
 היחסי  בי  ההנהלה לוועד העובדי 

ל "בדי  אפשר למנכועד העו, מצד אחד: ל שרר בחברה שקט תעשייתי"בתקופת כהונתו של המנכ
נוס  על , ל לעובדי המנגנו  הטבות"נת  המנכ, מצד אחר; מינוי מקורבי  בחריגה מההסכ  הקיבוצי

  . להל  מובאי  הפרטי . הטבות חריגות בכל קנה מידה שקיבלו עוד לפני תחילת כהונתו
  ניגוד ענייני   מנהלי  חברי ועד העובדי  

.  הציבורי נמני  שמירה על ער  השוויו  ומניעת ניגוד ענייני ע  עקרונות היסוד של המינהל, כידוע
 קובע מי ה  העובדי  שאינ  רשאי  להיבחר 2000תקנו  ועדי עובדי  של ההסתדרות מנובמבר 

אד  המוסמכי  לקבל עובדי   ע  אלה נמני  בעלי תפקידי  בתחו  ניהול כוח; לוועד העובדי 
  ועובדי  שיש ניגוד ענייני  ממשי בי  התפקיד שאותו ולפטר  או לקבוע את תנאי עבודת  ושכר

עוד קובע התקנו  כי מחלוקת בשאלת ניגוד אינטרסי  תובא . ה  ממלאי  לבי  כהונה בוועד
 . להכרעת האג  לאיגוד מקצועי

למרות האמור כיהנו בוועד העובדי  של המשק  עובדי  אשר קיי  חשש לניגוד ענייני  בי  
מר אלי , ר ועד העובדי "ע  אלה נמני  יו.   חברות  בוועד העובדי תפקידיה  בחברה לבי

נמצא כי במכרזי  . ושלושה מנהלי אזורי , ש והסברה בחברה"שהיה מנהל אג  או, דוקורסקי
לאיוש המשרות בחברה הופיע אותו עובד כנציג ההנהלה במכרז אחד וכנציג ועד העובדי  במכרז 

 . אחר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÎ „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ „ÈÓÚÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï

ÌÈ ÈÈ Ú .ÌÈ È„‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ì˜˘Ó‰ ÏÚ ,ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì‰˘ ÈÙÎ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÔÂ ˜˙·
È˘˜˙·Â ÌÈ„·ÂÚ‰ È„ÚÂ"¯ ,‰ÈÚ·‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ˙Â Â˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ , ÈÏÚ· ·ÂÈÁ ˙Â·¯Ï

Ì‰Ó „Á‡Ó ˘Â¯ÙÏ ÌÈÏÂÙÎ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰.  
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 פרת ההסכ  הקיבוצישיתו  ועד העובדי  בה

ל המשק  ואפשרו מינוי של עובדי  "ועד העובדי  והעומד בראשו שיתפו פעולה ע  מנכ, כאמור
 . ולעתי  א  בניגוד להסכמי  הקיבוציי , א  כשהדבר נעשה בניגוד להסכמי  ע  ועד העובדי 

Ì È È  Ó Ê  Ì È „ · Â Ú  ˙ Ë È Ï ג ועד העובדי  ונצי, על פי סיכו  דברי  שנחת  בי  ההנהלה :˜
איוש משרות העובדי  הזמניי  בחברה אמור היה להתבצע בתיאו  בי  , 1997ההסתדרות באוגוסט 

בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי ועד העובדי  כלל לא היה מעורב . ההנהלה לוועד העובדי 
 . בקליטת העובדי  הזמניי 

˙ Â Ú Â · ˜ ‰  ˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  ˘ Â È ל לקלוט "אפשר ועד העובדי  למנכ, בניגוד להסכ  הקיבוצי :‡
כעובדי מנגנו  , שהחלו לעבוד בחברה כעובדי  זמניי , את החשב ואת מנהל החשבונות הראשי

ל "ועד העובדי  אפשר את קליטת  של עוזרי המנכ. מבלי לפרס  מכרז פומבי לתפקידי  אלה
ל "הוועד שית  פעולה ע  המנכ. 51"משרות אמו "א  שמדובר במשרות המכונות , למנגנו  החברה

 את ביצוע החלטותיו הנוגעות לקליטת עובדי  מקורבי  ואת שילוב  בה כעובדי  זמניי  ואפשר
  . או כעובדי מנגנו 

 הטבות לעובדי המשק  
Ô Â  ‚  Ó ‰  È „ · Â Ú Ï  ˘ Ù Â    

הנהלת המשק  , ככלל. עובדי המנגנו  יוצאי  לנופש שנתי נפרד אשר מארג  ועד העובדי  .1
מבקר המדינה בדק את השתתפות הנהלת המשק  משרד . מימנה את מלוא עלות הנופש שלה 

מהבדיקה עולה כי בממוצע היה סכו  השתתפות . 2005  ל1999במימו  נופש לעובדי  בי  השני  
 .  מסכו  ההשתתפות לעובד בעל מוגבלות3.5ההנהלה עבור נופש לעובד מנגנו  גדול פי 

; ח בהתאמה" ש141,000 ח ו" ש57,000 היה ההפסד הנקי של החברה 2001  ו2000בשני   .2
 3.1 ג  תזרימי המזומני  שנבעו מפעילות שוטפת קטנו מ. הפסדי החברה גדלו אפוא פי שניי  וחצי

על א  ההפסדי  לא זו בלבד שהוצאות הכספי  . 52)25%קיטו  של (ח " מיליו  ש2.3 ח ל"מליו  ש
אות הנופש של עובדי אלא נוס  עליה  מימו  הוצ, לנופש עובדי המנגנו  באות  שני  לא קטנו

 מימנה המשק  את מרבית ההוצאות בגי  טיול של 2001בשנת , לדוגמה. המנגנו  בחו* לאר*
ח " ש2,700 כ(ח " ש40,000העלות הכוללת הייתה ;  עובדי המנגנו 15חמישה ימי  בבודפשט של 

  .  צמודי הטיול כלל שהייה במלו  בדרגת חמישה כוכבי  וטיול מאורג  ע  רכב ומדרי ; )לעובד
‰ Ó È Â ˜  ‡ Ï ˘  ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  Ô È ‚ ·  Ì Â Ï ˘ ˙ 

 בחוק יסודות התקציב קובע כי גו  מתוקצב כדוגמת המשק  אינו רשאי לחתו  על 29סעי  , כאמור
בתנאי פרישה או בגמלאות או על הסכמי  שמעניקי  הטבות כספיות , הסכמי  לשינויי  בשכר

. דינה או באישורו של שר האוצראחרות אלא בהתא  למה שהוסכ  או נהוג לגבי כל עובדי המ
 בחוק 29להל  פרטי  על תוספת שכר שניתנה לעובדי המנגנו  במשק  בניגוד להוראות סעי  

 .יסודות התקציב
˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰  Ô È ‚ ·  Ì Â Ï ˘ בשירות הציבורי מקובל שמשול  גמול השתלמות לעובד אשר  :˙

מי  קיבוציי  הוכיח השתתפות בהשתלמות מוכרת בהתא  לשעות ההשתלמות שנקבעו בהסכ
תכלית ההסכמי  לעודד את העובדי  לרכוש השכלה ולשפר את תפקוד  ואת השירות . ספציפיי 

__________________ 
 .ל"ראו בתת הפרק על עוזרי המנכ  51
 .2001על בסיס דוחות כספיי  לשנת   52
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) מדעי החברה והרוח(ר "אקדמאי  בדרוג המח, למשל. הציבורי ובד בבד להיטיב את תנאי העסקת 
רת  שעות השתלמות מוכ400כל אחת עבור , זכאי  לשתי תוספות גמול השתלמות בסכומי  קבועי 

 800 סכו  גמול ההשתלמות המרבי ששול  לעובד מדינה אקדמאי היה כ). 'גמול ב'; גמול א(
הסכ  העבודה , לעומת זאת. והוא משול  לעובדי המדינה רק ע  סיימ  את ההשתלמות, 53ח"ש

 קבע כי תוספת השתלמות מרבית תינת  לעובד שיש לו חמש 1987הקיבוצי של עובדי המשק  מיוני 
הוא אפשר אפוא קבלת כס  בגי  ;  שעות השתלמות מוכרת300ו לעובד אשר סיי  שנות ותק א

 א  שיפר את 1990הסכ  פנימי בי  ההנהלה לוועד העובדי  מיולי . השתלמות מבלי להשתל  כלל
כל עובד מנגנו  יכול היה לקבל גמול ;  עבור עובדי מנגנו  המשק 1987ההסכ  הקיבוצי משנת 

 בלא  בסיימו שתי שנות עבודה , לכל המאוחר, לת עבודתו אוהשתלמות החל ממועד תחי
עוד נקבע בהסכ  הקיבוצי ובסיכו  הפנימי כי דמי ההשתלמות לעובד מנגנו  . השתלמות כלשהי
לא נמצא כי הממונה על השכר אישר את הסכומי  החריגי  ששולמו .  משכרו20%יהיו בשיעור של 

 . לעובדי המשק  כדמי השתלמות
„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  , „ÚÂ È¯·Á Ì‚ ÂÈ‰˘ ‰Ï‰ ‰ È¯·Á ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÙÎ

‰¯·Á· ÌÈ„·ÂÚ‰ , „ÚÂÂ‰ ÔÈ· ÌÈÓÂÁ˙‰ ˘ÂË˘ËÏ Â‡È·‰ ‰¯·Á‰ ÔÂ ‚ Ó È„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰Â
 ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ‰ÚÈ‚ÙÂ ‰¯·Á· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ·¯Â˜Ó ÈÂ ÈÓ Â¯˘Ù‡Â ‰Ï‰ ‰‰Â

‰¯·Á‰ ˙„˜ÙÂÓ Ì‰ÈÏÚ˘ .˘ÓÈ˘ ¯˘‡ ‰¯·Á‰ ÈÙÒÎ ÔÂ ‚ Ó‰ È„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰ ÔÂÓÈÓÏ Â
ÌÈ ÙÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏÎÈ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯Ï.   

 שומרי ס  פנימיי 
האספה : אלה ה . חוק החברות מסדיר את דר  הניהול והפיקוח של הגופי  השוני  בחברה

רואי  את פעולתו בעניי  המנהל הכללי וכל מי שעל פי די  או מכוח התקנו  , הדירקטוריו , הכללית
החוק מסדיר מערכת של איזוני  ובלמי  באמצעות , נוס  על כ . פלוני כפעולת החברה לאותו עניי 

את ועדת הביקורת , )בחוק החברות) א (92סעי (גורמי  מפקחי  הכוללי  את דירקטוריו  החברה 
להל  ).  בחוק החברות151סעי  (ואת המבקר הפנימי )  בחוק החברות117סעי  (של הדירקטוריו  

  .פרטי  על אופ  פעולת  של הגורמי  המפקחי  בחברת המשק 
 דירקטוריו  החברה 

שאמור להתוות את , לפיקוח על החברה הוא הדירקטוריו , בי  היתר, הגו  המרכזי בחברה האחראי
יות על הדירקטוריו  להתמצא וליטול חלק בהחלטות המרכז. מדיניותה ולפקח על המנהל הכללי

. לפקח על הביקורת החשבונאית בה ולהסדיר את המינוי ואת הפיטורי  של חברי ההנהלה, בחברה
ניתוחי  , ל החברה ומהנהלתה נתוני "כדי למלא את חובתו על הדירקטוריו  לדרוש ממנכ

 .ל לדירקטוריו " לחוק החברות א  מסדיר את חובת הדיווח של המנכ122 סעי  54.ותחזיות
 :כשל הדירקטוריו  בתפקידי הפיקוח המוטלי  עליו, כמתואר בדוח זה

__________________ 
 ומעלה יכול 44עובד בדרגה +. 43לאקדמאי  בדרוג מדעי החברה והרוח עד דרגה , 2006לפי נתוני יוני   53

 . ח" ש330  משכרו המשולב ועוד כ9%לקבל תוספת של 
 .24' עמ, )ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ‡ È„È ÏÚ ‡¯˘ÈÏ‡ ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯ ‡˙Ï)2005ראה   54
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לי  בחברות "ל הסכ  עבודה החורג מהמקובל לגבי מנכ"הדירקטוריו  אישר למנכ .1

ל המשק  לעבוד עבודה נוספת "הדירקטוריו  אישר למנכ. 2. הממשלתיות מבלי שבדק את סעיפיו
דירקטוריו  לא דרש לקבל ניתוחי ה. 3. היקפה והתמורה שקיבל בגינה, בלי שבדק את מש  עבודתו

כדאיות בעניי  הקמת המפעל בראש העי  ולא ביקש בדיקת חלופות אלא הסתמ  על דברי  כלליי  
הדירקטוריו  אישר להנהלת החברה הסכ  לשכור משרדי  חדשי  עבור . 4. ל"שמסר לו המנכ

 .ותיהל להציג לו חלופות שיתאימו לערכי החברה ולמטר"הנהלתה בלי שדרש מהמנכ
ל משרד הרווחה מינה ארבעה דירקטורי  לחברה שתפקיד  היה לפקח מטע  המדינה "מנכ, כאמור

בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שדירקטורי  . על התנהלותה ולהבטיח את האינטרס הציבורי
לא פיקחו על שמירת האינטרס הציבורי כמתחייב מהיות  , בדומה לכל חברי הדירקטוריו , אלה

  . מדינה בדירקטוריו  החברהנציגי ה
 ועדת הביקורת של הדירקטוריו  

בוועדת הביקורת דירקטור אחד . הדירקטוריו  האציל לוועדת הביקורת שלו סמכות לפקח על חברה
אחד התפקידי  של ועדה זו הוא איתור ליקויי  ,  לחוק החברות117לפי סעי  . 55מטע  המדינה

והעברת הצעות לדירקטוריו  , התייעצות ע  המבקר הפנימיב, בי  השאר, בניהול העסקי של החברה
 .על דרכי  לתיקונ 

התברר כי בדר  כלל אישרה ועדת הביקורת את תכנית העבודה של המבקר הפנימי ללא שינוי וללא 
היא לא יזמה הפעלת ; הוועדה לא איתרה ליקויי  בניהול העסקי של החברה. 56דיו  מפורט בה

ג  לאחר סגירת , למשל.  מליקויי  שהתגלו במהל  הפעילות של המשק ביקורת כדי להפיק לקחי 
ח לא יזמו הדירקטוריו  וועדת " לאחר הפסד מצטבר של מיליו  ש2006המפעל בראש העי  בשנת 

 בדיקה פנימית של תהלי  קבלת ההחלטות ושל ההתקשרות להקמת   ביחד ולחוד  הביקורת שלו 
  . חי המפעל בראש העי  כדי להפיק מכ  לק

 המבקר הפנימי
וחוק החברות מחייבי  , ) חוק הביקורת הפנימית להל   (1992 ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית

,  בחוק הביקורת הפנימית4בהתא  להוראות סעי  . מינוי של מבקר פנימי בחברות דוגמת המשק 
ת של נושאי המבקר הפנימי אמור לבדוק את פעולות הגו  שאותו הוא מבקר ולבדוק א  הפעולו

המבקר הפנימי בחברה אמור להגיש תכנית ביקורת לדירקטוריו  או . משרה באותו גו  תקינות
לפי חוק . ואלה אמורי  לאשר אותה בשינויי  הנראי  לה  או לדחות אותה, לוועדת הביקורת
ת ראוי שתכנית הביקור. על המבקר הפנימי לעשות ביקורת לפי תקני  מקובלי , הביקורת הפנימית

דהיינו ככל . שלו תאפשר בדיקה יעילה ושיטתית של הארגו  בהתא  לניתוח הסיכוני  של החברה
לפיכ  .  של הביקורת על פעילות זותשהפעילות חשופה יותר לסיכוני  כ  ראוי שתגדל האינטנסיביו

הייתה תכנית הביקורת של המבקר הפנימי אמורה לכלול ג  בחינה של פעילות המשרד הראשי 
 .  זה התקשרויות החברהובכלל

. בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי המבקר הפנימי העדי  לעסוק בנושאי  שאינ  מרכזיי 
רק לאחר בקשת ועדת הביקורת . 2006 עד שנת 1996הוא לא ביצע ביקורת במשרד הראשי משנת 

כמו הוא עשה ש  ביקורת בנושאי  ,  לשלב את יחידת המשרד הראשי בביקורת2005מפברואר 
רישו  המחאות , רישו  נוכחות של העובדי  הזמניי , ביעור מסמכי , מעקב אחר טפסי  ושמירת 

__________________ 
 . 2005החל משנת   55
 .2000על סמ+ אישורי תכנית עבודה משנת   56
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 כי על פי תכנית העבודה 2007מר גרוסמ  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט . 'וכד
כיוו  שבכל , לשיטתו.  יחידות ביקורת הפזורות ברחבי האר*84 חברת המשק  מחולקת ל, שלו

 שני  בממוצע חוזר 10כל , מוכני  בממוצע תשעה דוחות ביקורת מתוכננת ודוחות מעקבשנה 
 . המבקר לאותה יחידה לבדיקה חוזרת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„ÈÁÈ ÏÎ Ï‡Î È˘‡¯‰ „¯˘ÓÏ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰
 ¯ÙÒÓ ˙‡Â ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÎ˘ ‰¯È·Ò ‰ È‡ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á·

‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Â„ÈÁÈ· ‰„Â·Ú‰ Û˜È‰Ï È˘‡¯‰ „¯˘Ó· ‰˙ÂÈ È„ÓÂ ‰¯·Á‰ ˙Â‡ˆÂ‰ È·
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡‰ . 

הוא ינחה ,  כי נוכח הערות מבקר המדינה2007הדירקטוריו  הודיע למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
לחשיפה " לית  מענה הול "את המבקר שהנושאי  שייבחרו לביקורת והכנת תכניות לה יהיו כדי 

  . רהלסיכוני  בחב
 חשב החברה
חברה שכאמור כמחצית מהכנסותיה מתוקצבות על ידי המדינה וממלאת תפקידי  , החשב במשק 

בתוק  תפקידו הוא אמור לדאוג . 57אמנ  אינו שומר ס  כחשב במשרד ממשלתי, בעלי אופי ציבורי
 . שהניהול הכספי שלה יהיה בהתא  לכללי החשבונאות ועל פי כללי המינהל התקי 

הוא אישר תשלומי  שבה  חויב כרטיס האשראי של .  1:   ר בדוח זה כשל החשב בתפקידוכמתוא
הוא הורה .  2.   ל ג  כשחויב בגי  מילוי דלק לכלי רכב שספק א  היו בשימוש המשק "המנכ

לכפי  שלו לשל  לו כספי  עבור המעונות של ילדיו בניגוד לנוהלי החברה וא  קיבל תשלו  של 
ל לבחירת "הוא שית  פעולה ע  המנכ. 3.   ללא הצגת אסמכתאות לזכאותו לוח " ש10,000 כ

 .ל"ספקי  שהיו מקורביו וחבריו של המנכ
·˘Á‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ÁÎÂ  ,Â„È˜Ù˙· Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ .  

✩  
 ˘¯„ Î ‡ÂÙ‡ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì˜˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó˘ ‡ˆÂÈ ¯ÂÓ‡‰ ÏÏÎÓ

¯ÎÂÈÂ‡.  
__________________ 

ל וכפו, לו "הוא מייצג במשרד את החשכ. במשרד הממשלתי החשב הוא אחד משומרי הס, המרכזי   57
מאשר כל חשבו  ומפקח על ביצוע תקציב המשרד לפי , הוא מנהל יחידת הכספי . מקצועית ומינהלית

, )È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈ È˜˙ È˙Ï· ÌÈÈÂ ÈÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„) 2004·‰או ר .די 
 .11' עמ
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 שומרי הס  שמחו  לחברה

להל  . ע  שומרי הס  החיצוניי  של חברת המשק  נמני  משרד הרווחה והממונה על השכר
   . פרטי  על הבקרה שלה  בחברה

 משרד הרווחה
כ  שמשרד הרווחה היה ,  הפסיקה ההסתדרות הציונית להעביר כספי  לחברה1982בשנת  .1

בשני  האחרונות משרד ).  מ  התקציב46%"כ(ר ניכר הגור  היחיד שתקצב את המשק  בשיעו
ראוי שהמשרד ידאג שהשימוש ; ח לחברת המשק " מיליו  ש40"הרווחה העביר בכל שנה כ

ראוי ג  . בהתא  ליעדי  שקבע, בכספי  אלה יהיה לטובת אוכלוסיית העובדי  בעלי המוגבלות
מבחינה תקציבית , נה מקצועית תפקח על כ  מבחי" אג  השיקו  "שהיחידה המקצועית במשרד 

 . ומבחינה מנהלית
. בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי משרד הרווחה לא הפעיל פיקוח ובקרה על חברת המשק 

 להנהלת משרד הרווחה בבקשה 2006" ו2005למרות פניותיו של מנהל אג  השיקו  במהל  השני  
הפעיל מנגנוני פיקוח ובקרה מטע  זה האג  לא ; להכפי  את המשק  לאג  הוא לא נענה

 . תקציביי  ומנהליי , מקצועיי 
2. ‰ ‡ ¯ · ‰ ‰  Ì Î Ò ‰  ˘ Â Ó È Ó  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù בעקבות המצב הכלכלי , 1998בשנת  :‰

אמור היה להיחת  הסכ  הבראה בי  הנהלת החברה ובי  משרד , הקשה של המשק  באותה עת
באמצעות צמצו  , ארבי  הש, ההסכ  היה אמור להביא להתייעלות החברה .58העבודה והרווחה

 . מספר עובדי המנגנו  והסדרת העברת הכספי  ממשרד העבודה והרווחה למשק 
, בעקבות מחלוקת בעניי  תשלו  דמי שכירות עבור אחד ממבני המשק  בבעלות המדינה, 2005בשנת 

 להל (הזמי  חשב משרד הרווחה דוח מרואה חשבו  חיצוני כדי לבדוק את חוסנה הכלכלי של החברה 
 . בדוח הייתה התייחסות ג  להתייעלות החברה בהתא  להסכ  ההבראה).  דוח רואה החשבו "

, הסכ  מקורי שעליו חתמו נציגי משרד הרווחה: היו שני הסכמי הבראה, על פי דוח רואה החשבו 
השוואת שני ההסכמי  . והסכ  שני שהחברה תיקנה ונחת  בידיה בלבד, א  החברה לא חתמה עליו

וכתוצאה מכ  , היו פערי  מהותיי  בי  ההסכמי  בעיקר בכל הנוגע לכוח האד  בחברהמלמדת ש
מספר משרות העובדי  שאות  התחייבה החברה לצמצ  היה קט  יותר מהמספר הרשו  בהסכ  

משרד הרווחה העביר לחברה כספי  מדי שנה א  שהיא לא פעלה על פי . שהמשרד חת  עליו
 .ההסכ  שהיה מקובל על המשרד

3. Ì ˜ ˘ Ó ‰  ˙ ¯ · Á  · È ˆ ˜ ˙ ·  „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰  · Â ˘ È Á:  משרד הרווחה
תקציב החברה הוגדר בספר . ח עבור העובדי  בעלי המוגבלות" מיליו  ש40"מעביר כל שנה כ

דהיינו משרד הרווחה . התקציב של משרד הרווחה כקניית שירותי העסקת עובדי  בעלי מוגבלות
 בהתא  לפטור ממכרז "ברת המשק  ללא מכרז רוכש שירותי העסקת עובדי  בעלי מוגבלות מח

 קבעו המשק  ומשרד הרווחה מנגנו  199859מדי שנה החל בשנת . שנית  לו על ידי החשב הכללי
שלפיו ראש תחו  תקצוב במשרד הרווחה ונציגי המשק  חישבו את סכו  התקציב שמעביר משרד 

 עובדי  2,900"העבודה של כהתחשיב התבסס על מספר ימי ).  התחשיב"להל  (הרווחה לחברה 

__________________ 
 אישרה הכנסת את חלוקת משרד העבודה והרווחה והעברת תחו  העבודה למשרד 2003במרס   58

 . התעשייה והמסחר
 . השנה שבה היה אמור להיחת  הסכ  ההבראה  59
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עלות , על פי התחשיב.  מעלות שכר  המחושבת60%בעלי מוגבלות והשתתפות ממשלתית בשיעור 
ימי החופשה וימי חג של עובדי  אלה תחושב באמצעות גילומ  בסכומי  להפרשות הסוציאליות 

 לרואה ל המשק " כתב מנכ2005ביוני .  בתערי  לשכר יו  עבודה41%"שהיוו תוספת של כ
, החשבו  כי השתתפות המדינה מיועדת א  ורק לתשלו  שכר עבודה לעובדי  בעלי מוגבלות

 . והחברה פועלת בהתא  לכ 
 ˙‡ ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ‰ÈÁÂÂÈ„· ‰ÏÏÎ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··

Î Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘-50‰ È„Ó‰ ˙ÎÈÓ˙Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì È‡˘ ÌÈÈ ÓÊ ÌÈ„·ÂÚ  . 
 כי מדיניות החברה היא שהעובדי  2007 מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר ל המשק "מנכ

וה  אמורי  להדרי  אות  מבחינה ,  מלווי  את העובדי  בעלי המוגבלות"הזמניי  מדריכי  
ל לא נמצא כל ביסוס בתפקידי  "להסברו של המנכ. לכ  אי  ה  חלק מעובדי המנגנו . מקצועית

, כמו כ ). מזכירות ועובדי המשרד הראשי, פקידי חשבונות(ו שחלק מהעובדי  הזמניי  מילא
 .החברה לא הציגה את המדיניות הזו למשרד הרווחה

בבדיקה מדגמית שעשה משרד מבקר המדינה נמצא שמספר ימי העבודה שהמשק  דיווחה עליו 
. הלמשרד הרווחה היה גדול יותר ממספר ימי העבודה שנרש  במערכת הדיווח הפנימית של החבר

 היה מספר הימי  בדוח שהעביר חשב החברה למשרד הרווחה גדול 2006בחודש ספטמבר , לדוגמה
 .  ממספר ימי העבודה שדווחו בשני אזורי  בתו  החברה9%" וב15%"ב

 כי הפערי  בי  הנתוני  שהעבירו 2007חשב החברה הסביר למשרד מבקר המדינה בפברואר 
ני  בדיווחי החברה למשרד הרווחה נובעי  מכ  שדיווחי לבי  הנתו) ירושלי  והמרכז(האזורי  

, חגי , לעומת דיווחי החברה שכוללי  ג  ימי חופשה, האזורי  כוללי  א  ורק ימי עבודה בפועל
 . ב"ימי מילואי  וכיו, ימי אבל, ימי מחלה

 41%לתערי  לשעה הוספו , הסבר זה אינו מדויק שכ  על פי התחשיב, לדעת משרד מבקר המדינה
 . ב"לימי מחלה וכיו, לחגי , בגי  הפרשות לביטוח סוציאלי לימי חופשה

 ‰„Â·Ú‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ˙‡ È˙ÂÎ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ‰ÏÈ„‚‰ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ·Èˆ˜˙ ‚È˘‰Ï È„Î ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ . ‡Ï ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó˘ ‡È‰ ‰ ˜ÒÓ‰
 ˙¯·Á ÏÚ ÌÈÈ·Èˆ˜˙Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÈÚÙ‰ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙Â¯ÓÏ Ì˜˘Ó‰

‰¯·ÁÏ „¯˘Ó‰ ÌÈ¯Ê‰˘.  
 הממונה על השכר והסכמי העבודה

בחוק יסודות התקציב דורש הממונה על השכר מגופי  מתוקצבי  ) א(33' על סמ  הוראות ס
דוח זה והנתוני  שהצטברו . פע  בשנה הוא מגיש לכנסת דוח חריגות שכר; ונתמכי  נתוני שכר

סעי  . יפה אשר באג  הממונה על השכר מקור מידע להפעלת ביקורת שכרמשמשי  ליחידת האכ
רשאי שר האוצר לבטל הסכ  , א לחוק יסודות התקציב קובע כי בהתא  לתוצאות ביקורת השכר29

הנוגד את הוראות חוק יסודות התקציב או להורות על שינוי ההסכ  וא  להורות להשיב את הכספי  
 . לגו  או לעובד לפי העניי 

אול  , והיא סיפקה נתוני  לממונה על השכר על שכר  של בכיריה, חברת המשק  היא גו  מתוקצב
לממונה על השכר ביקש בנובמבר ) אכיפה(סג  בכיר : הממונה על השכר לא הפעיל ביקורת שכר בה

להעביר לממונה על השכר את חוזה ההעסקה שלו ושלושה , ל המשק "מנכ,  ממר ב  צור2004
ל שלה העבירו את הנתוני  "לא נמצא שחברת המשק  או המנכ.  שלו בתו  שבעה ימי תלושי שכר
 . ולמרות זאת לא פעל סג  הממונה על השכר כדי לאכו  את דרישתו, הנדרשי 
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החברה " כי 2007ל המשק  הודיע למשרד מבקר המדינה בספטמבר "לעניי  זה יצוי  כי מנכ

.  ובו פירוט מלא ומדויק של השכר והתנאי  הנלווי מעבירה מדי שנה בשנה די  וחשבו  לממונה
 ". צור"הממונה על השכר באוצר לא דרש מעול  לשנות את תנאי העסקתו של מר ב 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ ˙‡¯˜Ï ˜¯ , ¯·ÂË˜Â‡·2007 ,ÂÈÏ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‰ Ù" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯
È · ¯Âˆ Ô· ¯ÓÏ È˘„ÂÁ ¯Î˘Î ÌÏÂ˘˘ ÌÂÎÒ ÏÎ ˙·˘‰ ÚÂ·˙Ï ‰˘È¯„· Ì˜˘Ó‰ „Â‚

·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï60.  
✯  

˙ÂÏ·‚ÂÓÓ ÌÈÏ·ÂÒ‰ ÌÈ˘ ‡ Ï˘ È˙˜ÂÒÚ˙‰ ÌÓÂ˜È˘ , È˙¯·Á‰ Ì·ˆÓ˘- Í¯„· ‰˘˜ ÈÏÎÏÎ 
ÏÏÎ ,ÏÈ‚¯‰ ‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· Ì·ÂÏÈ˘ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ÚÈÙ˘Ó . ÂÚÈ˜˘‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ

ÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰ÓÂ˜È˘· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ·‡˘Ó .Úˆ·˙Ó ÌÂ˜È˘‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· 
Ì˜˘Ó‰ ,Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÂ ˙È ÂÈˆ‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ˙ÂÏÚ·· ˙·¯ÂÚÓ ‰¯·Á , ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ¯˘‡

‰·Èˆ˜˙Ó ˙ÈˆÁÓÎ ÔÓÓÓ . ˙Â Â¯˜ÚÂ ˙ÂÏ·Â˜Ó ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â  ‰¯·Á‰ ÏÚ ÌÈÏÁ ÍÎÈÙÏ
ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰. 

‰¯·Á‰ È¯ÈÎ·˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ,Î Ó ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯·"¯Âˆ Ô· ·‡ÂÈ ¯Ó ‰¯·Á‰ Ï ,
Î ‰¯·Á‰ È·‡˘Ó· Â˘ÚÌ‰Ï˘ ÍÂ˙·   :1 .Î Ó‰" ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· Â‚¯Á˘ ˙Â·Ë‰Â ¯Î˘ Ï·È˜ Ï

ÂÏ˘ È˘È‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰Ó Û‡Â È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂË˜Ò· ‚Â‰ ‰Ó ; „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· Â˙ÂÈ‰·
‰¯ÎÓ˘ ·Î¯ ÈÏÎ ˘ÂÎ¯Ï ÂÈ¯·ÁÏ ¯˘Ù‡ Û‡Â ˙È ÂÎÓ ‰¯·Á‰Ó ˘Î¯ ‡Â‰ ÌÈ ÈÈ Ú . Â˙Â‚‰ ˙‰

˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ   .2 . Â˙„Â·ÚÏ ÏÈ·˜Ó· ‰È‰ Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á·
Î Ó‰"Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ ˘· ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È˙„‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘‡¯2001-2003Î Ó ‰È‰ ÏÚÂÙ·Â " Ï

 ˙ ˘Ó È ¯Â˙‰ ÍÂ ÈÁ‰ ÔÈÈÚÓ ˙˙ÂÓÚ Ï˘2005˙ÙÒÂ ‰ Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ Ï·È˜Â  , „Â‚È ·
ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ‰ÓÏÂ Ì˜˘Ó‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÂÈÁÂÂÈ„Ï   .3 .Î Ó‰ ˙ÓÊÈ·" Ï

¯·Á‰ ‰¯˘˜˙‰ÔÈ·ÂË ˙˜ÙÒ‰Ï ÌÈÓÎÒ‰· ÂÈ¯ÎÓÂ ÂÈ¯·Á ÌÚ ‰ ; ÏÚ ‰ÈÙÒÎ ˙‡ Ê·Ê· ‡Â‰
‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰ÏÂ ÂÏ ÌÈ¯‡ÂÙÓ ÌÈ¯ÊÈ·‡Â ÌÈËÈ‰¯ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚÂ ÌÈ¯˜È ÌÈ„¯˘Ó ˙¯ÈÎ˘   . 

4 .Î Ó‰"ÌÈ Â˘ ÌÈ·¯Â˜Ó ‰¯·ÁÏ Ï·˜Ï ÏÚÙ Ï ,˙ÈËÈÏÂÙ ÂÏ ÌÈ·¯Â˜Ó˘ Ì„‡ È · Ì‰· , ‡ÏÏ
È ÂÈÂÂ˘ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ; ‡ÏÂ ‰· Ì˙ÂÚÈ·˜Ï ‚‡„ ‡Â‰ ÌÈÈÒÈÒ· ˙ÚÓ˘Ó ÈÒÂÙ„ Ì‰ÈÏÚ ÛÎ‡

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÓÎÒ‰ ˙‡ ÂÙ˜Ú· . 
5. ˙ÂÏ·‚ÂÓ‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙È˘È‡‰ Ì˙ÁÂÂ¯Ï ÂÏÚÙ ‰¯·Á‰ È¯ÈÎ· ;Î ÓÒ" Ï

 Ì¯˙ ‡Ï ËÚÓÎÂ ‰¯·Á‰ È„¯˘Ó· ÁÎ  ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ ˙Â·Ë‰Â ¯Î˘ Ï·È˜ ¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó ‰¯·Á‰
¯·„ ‰Ï ; È˜Ò¯Â˜Â„ ¯ÓÂ ¯Âˆ Ô·‡ ¯Ó-ÂÈ "ÂÚ‰ „ÚÂ ¯ Ì˜˘Ó· Û‚‡ Ï‰ ÓÂ ÌÈ„·- Â‡˘ ˘ 

ÔÂÙˆ· ˙ÂÈ¯ÈÚ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È˜Ù˙ , ˙ÂÚ˘· ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ
ÂÊ ‰„·ÂÚ ˙¯˙Ò‰ ÍÂ˙ Ì˜˘Ó· ‰„Â·Ú‰ ,¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ‰¯·Á· Ì˙„Â·Ú ÔÂ·˘Á ÏÚ ; ·˘Á

‰¯·Á ÈÙÒÎ ÂÏ ÂÓÏ˘È˘ ‚‡„ Û‡Â ‰ÈÏÚ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ˜ÈÙ· Ï˘Î ‰¯·Á‰ , ˙‚ˆ‰ ‡ÏÏ
ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡,‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â Ï „Â‚È ·  ;ÌÈ¯ËÂÊÂ ÌÈ¯ÈÎ· ÔÂ ‚ Ó È„·ÂÚ , ¯˜·Ó‰ ÏÏÂÎ

ÈÓÈ Ù‰ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÈÒÈÒ· ˙ÂÓ¯Â  ÂÓÈÈ˜ ‡Ï . ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ- ÂÁÎ  Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ 
‡ÏÓ ¯Î˘ ÂÏ·È˜˘ Û‡ ‰„Â·Ú· ; ÏÎÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ˙Â·Ë‰Â ¯Î˘ ÂÏ·È˜ ‰¯·Á· ÔÂ ‚ Ó‰ È„·ÂÚ

È¯Â·Èˆ‰ ¯ÂË˜Ò· Ï·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ ‰ ˜. 
__________________ 
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6. ‰ ÈÓ¯Â‚ ÂÏ˘Î ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ì˘‡¯·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ‰¯˜·
Ì˜˘Ó‰ ˙¯·Á· ‰ÈÂ˜Ï‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï „È Â ˙  Û‡ ÌÈ˙ÈÚÏÂ ÁÂ˜ÈÙ· . 

7.  ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚ Ì‚- ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó - 
·ÁÏ ‰ ˘ È„Ó Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ·¯‰ ‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÂÁ˜ÈÙ ‡Ï˘ ÍÎ· ÂÏ˘Î ˙¯

Ì˜˘Ó‰ . 
 ˙¯·Á ˙ÂÏ‰ ˙‰· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÂÈ‡ˆÓÓ

˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ÏÚ Û‡Â Ì˜˘Ó‰ . Ï˘ Ì Â·˘Á ÏÚ ÂÚˆÂ· ‰Ï‡ ÌÈ˘ÚÓ
Ì˜˘Ó‰ ‰Ó˜Â‰ Ì ÚÓÏ˘ ÌÈ˜˜Ê ‰ ; ˙Ï‰ ‰ Ï˘ Í˘Ó˙ÓÂ ¯ÂÓÁ ÔÂÏ˘ÈÎ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ Ì‰

‰¯·Á‰ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ,Î Ó Ï˘" ‰¯·Á‰ Ï ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ ÏÏÎ Ï˘Â ‰È¯ÈÎ·Â- ÍÂ˙· 
 ‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ‰¯·Á‰-Â˘Á¯˙È ‡Ï ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÚÙÂ˙˘ ‚Â‡„Ï Ì„È˜Ù˙˘ . 
‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ ,‰ÁÂÂ¯‰ ¯˘ Ô˘‡¯·Â , ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘

 ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÌÈ‡ˆÓÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÏÂ ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï
˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ; ÂÏ˘Î˘ ‰ÈÏ‰ Ó ÔÈ·Â ‰¯·Á· ÏÏÂÎ ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ ÍÂ¯ÚÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â- ÔÈ· 

ÈÂ˜Ï ÁÂ˜ÈÙ· ÔÈ·Â ÏÚÂÙ· ,‰¯·Á‰ ‰ ·Ó· ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÏÙËÏÂ ,‰ Â‚¯‡· , ÛËÂ˘‰ ÁÂ˜ÈÙ·
‰ÈÏÚ ,‰· Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò· , ‰È„·ÂÚ Ï˘Â ‰ÈÏ‰ Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙·Â ‰˙„Â·Ú ˙ÂËÈ˘·

ÌÈ¯ÈÎ·‰ .  



 
 


