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 בבלגרד , פתיחת השגרירויות בזאגרב
  וניהול הובברטיסלב

 תקציר
 נציגויות לא תושבות85  נציגויות תושבות ו97 היו לישראל 2007בשנת 

1
 161  ב

בעקבות כינו  יחסי  , בי  היתר, במש  השני  נפתחו ונסגרו נציגויות. מדינות
)  המשרד ל  לה(משיקולי  תקציביי  של משרד החו% , דיפלומטיי  או ניתוק 

 נציגויות תושבות 20  פתח המשרד יותר מ1990מאז . ומשיקולי  מדיניי  או כלכליי 
  . באסיה ובאמריקה הלטינית, במרכז אירופה, חדשות במדינות ברית המועצות לשעבר

 פעולות הביקורת
את תהליכי , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2007נובמבר  בחודשי  אוגוסט
, )סלובקיה(ובברטיסלבה ) קרואטיה(בזאגרב , י שגרירויות חדשותההקמה של שת

של ) 1997בשנת (ואת תהליכי הפתיחה מחדש , 2006  ו2005שנפתחו בשני  
הבדיקה התמקדה בפעולות המשרד לאיתור נכסי  ). סרביה(השגרירות בבלגרד 

כמו כ  נבדק התפקוד של כל אחת . למשרדי השגרירויות ולמגורי השגרירי 
  . כספי  וניהול כוח האד , גרירויות הללו בעיקר בענייני מינהלמהש

 עיקרי הממצאי 
א( על , במשרד אי  תהלי  מתועד של החלטותיו ושל הפקת לקחי  מפתיחת נציגויות

 . פי שרוב הפעולות הכרוכות בכ  צריכות להיעשות בהקמת כל נציגות
לבה ואיתור בית השגריר תהלי  איתור המבני  למשרדי השגרירות בבלגרד ובברטיס

ולכ  נאלצו משרדי השגרירויות והשגריר ומשפחתו לשכו  בבתי , בזאגרב נמש  זמ  רב
השהייה של . והדבר גר  הוצאות גדולות, מלו  לתקופות ארוכות של כמה חודשי 

השליחי  ושל משרדי השגרירות בבתי מלו  במש  חודשי  אינה יאה לנציגות 
על המשרד . א( פוגמת במהל  התקי  של פעילותהרשמית של המדינה ולעתי  

להיער  בעוד מועד כדי שהשליחי  ומשרדי השגרירויות ישוכנו מיד ע  בוא  במגורי 
קבע
2

 . 
להל  (אי  בתקנו  שירות החו% . על השגרירי  להכי  תכניות עבודה שנתיות מפורטות

הנחיות בדבר ובכלל זה , הנחיות הנוגעות לתכניות העבודה השנתיות)  התקנו  
תכניות העבודה . מידת הפירוט הנדרשת בה  ובדיקת ביצוע , מתכונת התכניות

 .  היו כלליות וחסרו בה  פרטי 2007שהמציאו שלושת השגרירי  למשרד לשנת 
__________________ 

במדינות שבה  אי  לישראל נציגות קבועה היא מיוצגת על ידי שגריריה במדינות סמוכות או שגרירי    1
 .מואמני  לה  שיושבי  בישראל

 .647' עמ, "רכישות וניהול מצאי, ל"הטיפול בנכסי  בחו"ראו את הפרק   2
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עקב יחסי העבודה העכורי  שנוצרו בשגרירות בזאגרב שיגר המשרד לשגרירות 

ת  בהנחיות או בסמכויות לביצוע א  לא צייד או, עובדי  מ  האר% לבחינת המצב
הדיווחי  שמסרו בעקבות ביקוריה  בשגרירות ציירו תמונה . פעולות לשינוי המצב

. א  המשרד הסתפק במעקב ולא נקט צעדי  ממשיי , עגומה של מערכת יחסי  זו
היה על משרד החו% להיות נחר% יותר בטיפולו במערכת יחסי העבודה הגרועי  

 .קוט כל צעד אפשרי לשינוי המצבששררו בשגרירות ולנ
השגרירות בבלגרד הקימה פורו  של אנשי עסקי  ישראלי  לקידו  הקשרי  

נמצא כי חברי  בפורו  מימנו את מסיבת הפרדה של . הכלכליי  בי  ישראל לסרביה
ובכלל , מ  הראוי שהמשרד יקבע את אופ  מימו  אירועי הפרדה. השגרירה הקודמת

 . ויסדיר זאת בהנחיות מפורטות, ייס תרומות למימו  אירוע כזהזה יחליט א  מותר לג
אול  לא , השגרירה הקודמת בבלגרד קיבלה מתנות מהמשתתפי  במסיבת הפרדה

נמצאו מסמכי  המעידי  כי השגרירה והמשרד פעלו לפי ההוראות המחייבות בעניי  
 . קבלת מתנות בידי עובד ציבור

 כספי תרומות למימו  אירועי תרבות ובה  אירועי השגרירויות בזאגרב ובבלגרד גייסו
יו  העצמאות בלי לדווח עליה  למשרד ובלי לקבל אישור מראש לשימוש בה  כפי 

הדיווחי  למשרד על עלויות האירועי  ועל ההכנסות בגינ  לא תאמו . שנדרש בתקנו 
 את ההוצאות וההכנסות כפי שנרשמו בדוחות הפנימיי  ובכרטיסי החשבונות של

 . לפיכ  למשרד לא היה כלי לפיקוח על הניהול הכספי של האירועי . השגרירויות
קצינות המינהלה בשגרירויות בזאגרב ובבלגרד לא מילאו כראוי את המשימות 

. וטיפול  בתחומי הכספי  וניהול החשבונות וכ  בכוח האד  היה לקוי, שהוטלו עליה 
ל שתי קצינות המינהלה על המשרד להפיק לקחי  מהליקויי  בתפקוד  ש

, בשגרירויות אלה ולמנות לנציגויות קציני מינהלה בעלי ניסיו  וכישורי  מתאימי 
שיוכלו להתמודד ע  המשימות הכרוכות ה  בהקמת נציגות חדשה וה  בניהול השוט( 

  . של נציגות
 סיכו  והמלצות

החלטות על המשרד להעלות על הכתב את הנאמר בדיוני  על הקמת נציגות ואת ה
המתקבלות בה  ולהביא  בצורה מסודרת לידיעת העובדי  שיעסקו בהקמת 

תרשומות אלה יוכלו לשמש את המשרד ג  כבסיס למעקב אחר יישו  . הנציגות
 . ההחלטות וג  לכתיבת נוהל לכל שלבי ההקמה של נציגויות חדשות

ב בכל ומחובתו של המשרד להיות מעור, ל"השגרירויות ה  שלוחות המדינה בחו
 . הנעשה בה  ולפקח כראוי על ניהול  ג  בתחומי המינהל והכספי  וניהול כוח האד 
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מבקר המדינה כבר העיר בדוחות קודמי 
3

.  על ליקויי  דומי  לאלה שהועלו בדוח זה
מ  הראוי שהמשרד יפיק לקחי  מהערות המבקר בדוחות אלה ויישמ  לגבי כלל 

  .השגרירויות
♦  

 מבוא
במש  .  מדינות161  ב4 נציגויות לא תושבות85  נציגויות תושבות ו97 לישראל  היו2007בשנת 

משיקולי  , השני  נפתחו ונסגרו נציגויות בי! היתר בעקבות כינו! יחסי  דיפלומטיי  או ניתוק 
 פתח 1990מאז . ומשיקולי  מדיניי  או כלכליי )  המשרד להל! (תקציביי  של משרד החו% 

, במרכז אירופה, יגויות תושבות חדשות במדינות ברית המועצות לשעבר נצ20 המשרד יותר מ
 . באסיה ובאמריקה הלטינית
, לאחר שהחליטה הנהלת המשרד לפתוח נציגות חדשה, ) התקנו! להל! (על פי תקנו! שירות החו% 

בכל הנוגע להקמתה של )  הנציג להל! (ל למינהל למנות עובד שישמש נציג המשרד "על הסמנכ
התקנו! מציי! שעל הנציג להכי! את התשתית . גות עד למינוי  של עובדי  קבועי  לנציגותהנצי

על פי התנאי  במקו  ועל בסיס הדרכה שיקבל מאג* ) ראו להל!(הראשונית להקמת הנציגות 
כי ביצוע נכו! של , עוד צוי! בתקנו!. מהחטיבה למשאבי  חומריי  ומחטיבת הביטחו!, הכספי 

 ".פתיחת נציגות במינימו  תקלות ובזמ! הקצר ביותר"אפשר פעולות ההכנה י
את תהליכי ההקמה של שתי , לסירוגי!,  בדק משרד מבקר המדינה2007נובמבר  בחודשי  אוגוסט
, 2006  ו2005שנפתחו בשני  , )סלובקיה(ובברטיסלבה ) קרואטיה(בזאגרב , שגרירויות חדשות

הבדיקה התמקדה ). סרביה(שגרירות בבלגרד של ה) 1997בשנת (ואת תהליכי הפתיחה מחדש 
כמו כ! נבדק התפקוד של . בפעולות המשרד לאיתור נכסי  למשרדי השגרירויות ולמגורי השגרירי 

   . כספי  וניהול כוח האד , כל אחת מהשגרירויות הללו בעיקר בענייני מינהל
 זאגרב
 החליט המשרד לפתוח 2004נת ובש,  כוננו יחסי  דיפלומטיי  בי! ישראל לקרואטיה1997בשנת 

שגרירה לא תושבת , 2005 ועד לפתיחת השגרירות באוגוסט 2003משנת . שגרירות בזאגרב בירתה
 . לענייני ישראל בקרואטיה, בי! היתר, הייתה אחראית

שהחל בתפקידו , השגריר מר שמואל מירו :  שירתו בשגרירות בזאגרב שני שליחי 2007באוגוסט 
שהחלה , שטרית ענת ב!' וקצינת המינהלה וממלאת מקו  השגריר הגב, באוגוסט אותה שנה

__________________ 
3  ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„) 2006( ; בעניי  רישו  המתנות במשרדי

בעניי  קבלת מתנות בידי ; 227 225' עמ, בפרק על משרד החו , )È˙ ˘ ÁÂ„51·) 2001 הממשלה ראו 
בעניי  ; 949 947' עמ, "היבטי  בפעולות מפעל הפיס" בפרק ,)È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 עובדי ציבור ראו 
 . 504' עמ, בפרק על שגרירות ישראל בבריטניה, )È˙ ˘ ÁÂ„57· ,)2007 גיוס תרומות ראו 

במדינות שבה  אי  לישראל נציגות קבועה היא מיוצגת על ידי שגריריה במדינות סמוכות או שגרירי    4
 .מואמני  לה  שיושבי  בישראל
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, כמו כ! הועסקו בשגרירות מאבטח ישראלי בתפקיד קצי! ביטחו!. בתפקידה ביולי אותה שנה
   ).ז" עמ להל! (ושמונה עובדי  מקומיי  זרי  ) י" עמ להל! (עובדת מקומית ישראלית 

 בלגרד
 על פי החלטת יוגוסלביה 1967בי! יוגוסלביה הושעו בשנת היחסי  הדיפלומטיי  בי! ישראל ל

, 1992פתחה שגרירות באר% בשנת , שהייתה חלק מיוגוסלביה לשעבר, סרביה. 1991וחודשו בשנת 
.  בבירה בלגרד1997שגרירות ישראל נפתחה בספטמבר . וממונה מטע  ישראל נשלח לסרביה

מזכיר שני מדיני , גריר מר ארתור קולהש:  שירתו בשגרירות ארבעה שליחי 2007בספטמבר 
כמו כ! הועסקו בשגרירות . רונית מזרחי וקצי! ביטחו!' קצינת מינהלה הגב, וממלא מקו  השגריר

 השגרירה  להל! (ארי  יפה ב!'  כיהנה כשגרירה הגב2007 2003בשני  . ז" עמ13 י ו"ארבעה עמ
   ). הקודמת או השגרירה דאז

 ברטיסלבה
לפני הקמת השגרירות .  המשרד לפתוח שגרירות בברטיסלבה בירת סלובקיה החליט2005בשנת 

 החל השגריר 2006באוקטובר . הייתה שגרירה לא תושבת אחראית לענייני ישראל בסלובקיה
 שירתו בשגרירות שלושה 2007באוגוסט . התושב הראשו! של ישראל את תפקידו בסלובקיה

כמו כ! הועסקו . לה וממלא מקו  השגריר וקצי! ביטחו!קצי! המינה, השגריר מר זאב בוקר: שליחי 
   .ז"י ושישה עמ"בשגרירות שתי עמ
 הקמת נציגות

האחראי , ל האג* המרחבי"ל היא בדר  כלל של סמנכ"היזמה לפתיחת נציגות חדשה בחו .1
בה  , לאחר ששקל שיקולי  שוני . שאותה מדינה היא בתחו  אחריותו, ל"לכמה מדינות בחו

ל "הוא מעלה זאת לפני מנכ, והגיע למסקנה כי ראוי לפתוח את הנציגות,  מדיניי  וכלכליי שיקולי 
 . הוא מביא זאת לפני שר החו%, ל סבור שיש נחיצות בפתיחת נציגות"א  ג  המנכ. המשרד

המשרד מודיע על כ  למדינה שבה תיפתח , לאחר שאישר השר פתיחת נציגות, לפי הנהוג במשרד
, המשרד מודיע ג  לגופי  שוני  כמו משרד הביטחו!.  בהיערכות להקמתההנציגות ומתחיל

ל ומבקש לדעת א  "המסחר והתעסוקה על הכוונה לפתוח נציגות בחו, המשטרה ומשרד התעשייה
ראש חטיבת , ל האג* המרחבי"סמנכ, ל למינהל"הסמנכ. בכוונת  לשלוח אליה שליחי  מטעמ 

מנהל החטיבה למשאבי  חומריי  ואחרי  מקיימי  דיו! , נציג חטיבת הביטחו!, תקצוב מרכזי
 .כמו גודלה ומספר העובדי  הנחוצי , בנושאי  שוני  הנוגעי  לנציגות המתוכננת
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 Í¯Âˆ‰ Û‡ ÏÚ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙ÂÓ˘¯  Ô È‡ ‰Ê ÔÂÈ„· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ· .Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ „ÚÂ˙Ó ÍÈÏ‰˙ „¯˘Ó· ÔÈ‡ Ì‚˙ÂÈÂ‚Èˆ  ˙ÁÈ˙Ù ,

˙Â‚Èˆ  ÏÎ ˙Ó˜‰· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Â¯˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ . ˙ÂÁÈ˘Ó
Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ‰ÏÂÚ ÔÂÈ„· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó ˜ÏÁ ÌÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÓÈÈ˜˘ ,

Â˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙Ï Ì‡˙‰· , ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰Ù ÏÚ· Â‡ ·˙Î· ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÔÂÈ„‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ¯È·ÚÓ
„¯˘Ó· ÔÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ . 

 ÌÈ¯Ó‡ ‰ ÌÈ¯·„‰ Ï˘ ·˙Î‰ ÏÚ ‰‡ÏÚ‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÚÈ„ÈÏ ˙¯„ÂÒÓ ‰¯Âˆ· Ì˙‡·‰ÏÂ Ì‰· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘Â ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈ ÂÈ„·

˙Â‚Èˆ ‰ ˙Ó˜‰· Â˜ÒÚÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ . Ï˘ ‰ÙÂÎ˙‰ ‰ÙÂÏÁ˙‰ ·˜Ú ÍÎÏ ˘È ‰¯˙È ˙Â·È˘Á
Á‰‰˘ Í¯Âˆ‰Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ ·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·¯‡˘ÈÈ ˙ÂËÏÂÈ Â‚¯‡‰ ÔÂ¯ÎÈÊ·  .

ÔÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÏÎÂÈ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÊÂÎÈ¯ , ˙ÂÈÂ‚Èˆ  ˙ÁÈ˙Ù· ÚÈÈÒÏ
˙ÂÈÂ‚Èˆ  ˙Ó˜‰Ï Ï‰Â  ˙·È˙ÎÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï Û‡Â „È˙Ú· . 

מוסכ  , הערת המבקר מקובלת" ציי! משרד החו% כי 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
ני  וההחלטות בביצוע פרויקט בינוי או הקמת נציגות חדשה ככלי מעקב כי יש לתעד את הדיו

 ". ליישו  ההחלטות
לאחר קבלת אישור תקציבי ממשרד האוצר להקמת נציגות יוצאת משלחת מטע  המשרד  .2

המשלחת ג  מקיימת . למדינה שבה תיפתח הנציגות כדי להודיע על כ  למשרד החו% המקומי
כדי לקבל מידע ראשוני , היהודית וע  בעלי תפקידי  בנציגויות אחרותפגישות ע  אישי  בקהילה 

המלצות על עורכי די! , ז"סוכנויות תיוו  ותנאי העסקה של עמ, !"וחיוני בנושאי  כמו מחירי הנדל
 .ועוד

המשרד משגר משלחות נוספות שתפקיד! העיקרי הוא לאתר מבני  למשרדי הנציגות ולמגורי ראש 
לחיפוש אחר מבני  לשכירות מחפש המשרד לעתי  מבני  לרכישה שבה  במקביל . הנציגות

או מגרש לרכישה כדי להקי  עליו את מבני הקבע של , ישוכנו הנציגות וראש הנציגות דר  קבע
   ).ראו בפרק על איתור מבני  למשרדי השגרירות ולבית השגריר(הנציגות ושל בית ראש הנציגות 

 גרד ובברטיסלבהבבל, הקמת השגרירויות בזאגרב
. על המשרד למנות נציג מקרב עובדיו להכנת התשתית הראשונית להקמת נציגות חדשה, כאמור

 :   הפעולות העיקריות נוגעות לתחומי  אלה. הפעולות שעל הנציג לעשות מפורטות בתקנו!
 רישו ;  בחירת בנק שבו יופקד הכס* שקיבל למימו! פעולותיו הראשונות ענייני כספי  .  1

 איתור מבנה המתאי   מבני  .  2.   ההוצאות עד להפעלת המערכת לניהול חשבונות וניהול תקציב
 בדיקת תנאי ההעסקה המקובלי  לגבי  כוח האד  .  3.   המקו  והעלויות, לנציגות מבחינת השטח

  ות הצטייד.  4;   עובדי  מקומיי  ובדיקת תנאי השירות כמו השירותי  הרפואיי  ומערכת החינו 
כלי רכב וחומרי בניי! לצורכי , רהיטי , מכשירי חשמל, בדיקת האפשרויות לרכישת ציוד משרדי

 .הביקורת העלתה כי בתקנו! לא מצוי! שהנציג צרי  לפעול לאיתור בית לראש הנציגות .שיפוצי 
 כי הוא יוסי* לפעולות שעל הנציג לעשות על, בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החו%
 .פי התקנו! את החיפוש של דירת שרד לראש הנציגות
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Â˜„· ˘ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙ÁÈ˙Ù· ÏÂÙÈËÏ ‚Èˆ  ‰ ÈÓ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,

ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î . „¯˘Ó‰ ¯‚È˘˘ ˙ÂÁÏ˘Ó È„È· Â˘Ú  Úˆ·Ï ‚Èˆ ‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˜ÏÁ
 ‰·ÏÒÈË¯·ÏÂ ·¯‚‡ÊÏ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (Ì‡Â·Ï „Ú ‰ ˘Î Í˘Ó· ÌÈ¯ˆ˜ ÔÓÊ È˜¯ÙÏ ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ 

ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÚÂ·˜‰ .˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ,ÍÎ ·˜ÚÂ , ˙ÁÈ˙Ù ¯Á‡Ï
ÌÈÙÒÎ‰ ÈÓÂÁ˙· ˙Â·¯ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ‰Ï‰ ÈÓ‰ È Èˆ˜ ÏÚ ÏËÂ‰ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ , ÁÂÎ

Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ÌÈÈ˙Ò‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ÔÂ ˜˙‰ ÈÙÏ˘ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰Â Ì„‡‰ . ıÏ‡  ·¯‚‡Ê·
˘Ó ÌÚ ˙Â‰˘Ï ¯È¯‚˘‰Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ÔÂÏÓ ˙È·· Â˙ÁÙ , Ï˘ ‰ÈÈ‰˘‰ ‰Î˘Ó˙‰ ‰·ÏÒÈË¯··Â

 ÔÂÏÓ ˙È·· ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘Ó)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( 
בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החו% כי לפני הקמת השגרירויות בזאגרב 

משרד מבקר . עובד החטיבה למשאבי  חומריי , ובברטיסלבה שוגר לערי  אלה נציג מטעמו
 על פי דוחות סיכו  הביקור שכתב העובד הוא עסק בעיקר באיתור מקו  מגורי  המדינה מעיר כי

ולא בתחומי  הרבי  שעל הנציג לעסוק , תחו  עיסוקו השוט* בחטיבה, לשגרירויות ולשגרירי 
  . בה  על פי התקנו!

 איתור מבני  למשרדי השגרירות 
וח נציגות היא איתור אחת המשימות הראשונות שעל המשרד למלא לאחר קבלת החלטה לפת

באיתור . מבני  מתאימי  לרכישה או לשכירות עבור משרדי הנציגות ולמגורי ראש הנציגות
בקבלת ההחלטות הנוגעות אליה  ובגיבוש חוזי ההתקשרות מעורבי  עובדי  רבי  בכמה , המבני 

ביטחו! חטיבת ה, החטיבה למשאבי  חומריי , האג* המשפטי, בה! אג* הכספי , יחידות במשרד
 .והחטיבה לתקצוב מרכזי

1. Ô Â Ï Ó  È ˙ · ·  ˙ Â È Â ¯ È ¯ ‚ ˘ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù:  המשרד החל בתהלי  איתור מבני  למשרדי
ולכ! פעלו משרדי , אול  התהלי  התמש . שלוש השגרירויות בסמו  למועד ההחלטה להקימ!

 : כמפורט להל!, השגרירות פרק זמ! מסוי  בבית מלו!
משרדי השגרירות החלו לפעול . ·Ê‡‚¯·ת שגרירות  החליט המשרד על פתיח2004בשנת  )א(

כעבור כחודש הודיעו מנהלי בית המלו! .  אירו לחודש2,300במחיר של , 2005בבית מלו! באוגוסט 
לשגריר כי אינ  מעונייני  להמשי  ולהשכיר חדרי  למשרדי השגרירות בשל הקשיי  הביטחוניי  

 . וחוסר הנוחות הנגרמי  לאורחי 
 שכר המשרד חמישה חדרי  בבית מלו! בבעלות ממשלתית לשימוש זמני של 2006 באוגוסט )ב(

תקופת השכירות נקבעה לכשישה .  אירו לחודש9,000במחיר של  ,··¯ÏÒÈË·‰משרדי השגרירות 
בהיעדר מקו  קבוע לשגרירות הואר  תוקפו של חוזה . 2007 ועד מרס 2006מספטמבר , חודשי 

עילות משרדי השגרירות בבית המלו! הותקנה בה  מערכת קשר בגלל פ. 2008השכירות עד מרס 
כדי לקבל ולשלוח דואר מסווג נסע השגריר בכל שבוע לשגרירות ישראל . בלתי מסווגת בלבד

, לדברי השגריר. והשתמש באמצעי התקשורת של שגרירות זו, מהל  נסיעה של כשעה, בווינה
מ! אמת מול הסלובקי  בענייני  מדיניי  בהיעדר מערכת מסווגת הוא לא היה יכול לפעול בז

 . והדבר לא אפשר לו לתפקד כראוי, וביטחוניי 
בבית מלו! , 1997מיוני ועד נובמבר ,  פעלו חמישה חודשי ··Ï‚¯„משרדי השגרירות  )ג(

 .  דולר67,000  דולר ליו  ובס  הכול כ450בעלות של 
 2. · ¯ ‚ ‡ Ê ·  ˙ Â ¯ È ¯ ‚ ˘ Ï  Ú Â · ˜  ¯ Â È ומה בבניי! משרדי  אותרה ק 2005ביוני  :„

הכוונה הייתה לעשות במש  . והמשרד שכר אותה·Ê‡‚¯· שהתאימה לשימוש משרדי השגרירות 
ותוכנ! שה  ייפעלו בבניי! זה , שלושה חודשי  פעולות להכשרת הקומה לשימוש משרדי השגרירות

שו מאחר שבעלי בית המלו! ביק. כשנתיי  עד להקמת מתח  קבוע לשגרירות ולמגורי השגריר
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נאלצה השגרירות להעביר את ,  לפנות את החדרי  שבה  שכנו משרדי השגרירות2005בספטמבר 
במש  שבעה חודשי  פעלה השגרירות . משרדיה לקומה שנשכרה א* שעבודות השיפו% רק החלו

 . במקו  בזמ! השיפוצי 
כה עד והשכירות בבניי! המשרדי  הואר, המשרד הפסיק את החיפוש אחר מבנה קבע לשגרירות

, בעת חיפוש המבנה לשגרירות, 2005יצוי! כי עוד ביוני .  אירו לחודש7,100  תמורת כ2009שנת 
עקב מיעוט הנכסי  הפוטנציאליי  בזאגרב והתגברות "העריכה החטיבה למשאבי  חומריי  ש

כל עיכוב ... התעניינות  של חברות זרות ומסחריות במקו  המשלמות כמעט כל מחיר מבוקש
מצב זה יהווה פגיעה חמורה ... אנו עלולי  להפסיד את האפשרויות העומדות בפנינו עתהמצידנו 

 ".בתהליכי ההתארגנות של הנציגות ובשלבי הקמתה המתוכנני 
3. „ ¯ ‚ Ï · ·  ˙ Â ¯ È ¯ ‚ ˘ Ï  Ú Â · ˜  ¯ Â È  איתר המשרד מבנה 1996כבר בפברואר )  א(   :„

ובנובמבר חת  המשרד , )ראשו! המבנה ה להל!  (··Ï‚¯„מתאי  לשימוש  של משרדי השגרירות 
בינואר .  דולר לחודש4,500ע  בעל הנכס על זיכרו! דברי  ולפיו תשכור המדינה את הנכס עבור 

וכי זיכרו! הדברי  , הודיע המשרד לבעלי  כי אינו מעוניי! בנכס, כשנה לאחר שהנכס אותר, 1997
 . דולר5,000המשרד נת! לבעל הנכס פיצוי על ביטול העסקה בס  . מבוטל

 חת  1997ובאפריל , החטיבה למשאבי  חומריי  המשיכה לחפש מבנה מתאי  למשרדי השגרירות
מנובמבר .  דולר לחודש5,300המשרד על חוזה ע  חברה ממשלתית לשכירת מבנה אחר תמורת 

 2002ובשנת , תוק* החוזה הואר  מדי שנה בשנה. אותה שנה נמצאי  משרדי השגרירות במבנה זה
 .וא יואר  בכל חמש שני הוסכ  שה

בפרק הזמ! שבו שהו משרדי השגרירות בבית מלו! שיפ% המשרד את המבנה ששכר כדי להתאימו 
, משרדי השגרירות הועברו מבית המלו! אל המבנה.  דולר300,000 לצורכי השגרירות בעלות של כ

 לתק! ליקויי  והיה צור , המבנה לא היה מוכ!, א* שלדברי השגריר דאז וקצינת המינהלה דאז
 .שהתגלו בו

 ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘ÓÏ ‰ ·Ó‰ ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÏÁ‰ Ì Ó‡ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰ ˙Â¯È¯‚˘‰˘ È ÙÏ ÈˆÁÂ ‰ ˘Î , ÔÂÏÓ ˙È·· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ÔÎ˘Ï ıÏ‡  ‡Â‰ Í‡

ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ÍÎ ÏÚ ÌÏ˘ÏÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ Í˘ÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ , ¯Â·Ú ¯Î˘ ˘ ‰ ·Ó‰
‡ ˙Â¯È¯‚˘‰ÍÎÏ ÔÎÂÓ ‰È‰˘ È ÙÏ ÒÏÎÂ . ‰ ˘ ÚÂ„Ó ÌÈ¯·Ò‰ Â ˙È  ‡ÏÂ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï

Â˙Â‡ ¯ÂÎ˘Ï ‰ ÂÂÎ‰Ó „¯˘Ó‰ Â· ¯ÊÁ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ ·Ó‰ ¯Â˙È‡ ¯Á‡Ï ,¯Î˘  ÂÏÈ‡˘ Û‡ , ¯È·Ò
˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÂÚ Ó  ÂÈ‰˘ ÁÈ ‰Ï , ‰ÓÂ˜Ó· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙Ó ‰˙ÈÈ‰ ˙Â¯È¯‚˘‰

ÚÂ·˜‰ ,Ï Í¯Âˆ‰ ˙Â¯È¯‚˘‰ È„·ÂÚÓ ÍÒÁ  ‰È‰ÂÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁ Í˘Ó· ÔÂÏÓ ˙È·· ÏÂÚÙ ,
Â· ÂÈ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ Â ˜Â˙˘ Ì„Â˜ ˙Â¯È¯‚˘‰ ‰ ·Ó· ÏÂÚÙÏÂ. 

זמ! קצר לאחר מכ! החל בעל . 2003 בינואר ··Ï‚¯„השגרירה הקודמת החלה את תפקידה  )ב(
לבצע על חשבונו שיפוצי  ניכרי  ה! בחלק החיצוני של המבנה וה! בחלקו , באישור המשרד, הנכס
והשגרירות המשיכה לפעול במבנה בזמ! , 2003השיפוצי  הסתיימו בתחילת אוגוסט . ימיהפנ

 .השיפוצי 
הודיעה השגרירה למנהל החטיבה למשאבי  , כשנתיי  לאחר סיו  השיפוצי , 2005בספטמבר 

ז לענייני כלכלה ישבה במרת* הבניי! " העמ " מצוקה בסביבת העבודה"חומריי  כי קיימת 
ולארבעה עובדי  הייתה בעיה של חוסר מקו  ישיבה או ישיבה , של השגרירהמרוחקת מחדרה 

השיפוצי  החלו . בעל הנכס עשה במבנה שיפוצי  כדי להגדיל את שטח השגרירות. בצפיפות רבה
. והשגרירות המשיכה לפעול במבנה בחודשי  אלה, 2007 והסתיימו בפברואר 2006בנובמבר 

 נמצא כי השיפוצי  פתרו רק חלק 2007בשגרירות בספטמבר בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה 
 .מהבעיות שהעלתה השגרירה
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 היה על המשרד לתכנ! את המבנה הפנימי של השגרירות ע  2003 לפני ביצוע השיפוצי  ב

היה אפשר לעשות את , אילו נעשה תכנו! מראש. השגרירה על פי מספר העובדי  וצורכי העבודה
במקו  זאת נאלצה השגרירות לפעול . 2003יפוצי  הראשו! כבר בשנת השינויי  במבנה בשלב הש

 .שוב חודשי  ארוכי  בד בבד ע  ביצוע עבודות שיפו% שהפריעו למהל  התקי! של פעילותה
4. ‰ · Ï Ò È Ë ¯ · ·  ˙ Â ¯ È ¯ ‚ ˘ Ï  Ú Â · ˜  ¯ Â È  2006 עד יוני 2005 בחודשי  ספטמבר :„

בי! האפשרויות שנבדקו . ÏÒÈË·‰ ··¯פעל המשרד לאיתור מקו  דיור קבוע למשרדי השגרירות
 המליצה החטיבה למשאבי  2006אול  בינואר . הייתה רכישת מגרש שעליו תיבנה השגרירות

משו  , חומריי  שלא להמשי  בתהלי  לרכישת המגרש בגלל ההוצאה הגבוהה הכרוכה ברכישה
יה מבנה קבע ועקב כ  לשגרירות לא יה, שתהלי  קבלת האישורי  הנדרשי  ומש  הבנייה ארוכי 

ביוני אותה שנה נמצא מבנה מתאי  בשכירות למשרדי הקבע של השגרירות בבניי! . במש  שנתיי 
אול  לא חת  על , המשרד נשא ונת! על תנאי השכירות. משרדי  שהיה באותה עת בשלבי בנייה

 . חוזה שכירות בגלל חילוקי דעות ע  בעל הנכס על כמה מסעיפיו
כל תהלי  חיפוש " הודיע קצי! הביטחו! של השגרירות למשרד כי לדעתו 2006יצוי! כי כבר במרס 

באוגוסט ". במשרד) ביטחו! ונכסי (אי! שילוב בי! המחלקות , אחר הנציגות הקבועה לוקה בחסר
אותה שנה הודיעה חטיבת משאבי  חומריי  להנהלת המשרד שהיא ממתינה כבר חודשיי  לאישור 

היעדר תיאו  בי! שתי היחידות בכל . ידי חטיבת הביטחו! במשרדמגורי הקבע למשרדי השגרירות ב
תרמו , והשתהות חטיבת הביטחו! בנוגע לאישור המבנה, הנוגע לבחירת מבנה מתאי  לנציגות

 .להתמשכות המשא ומת!
, הודיע בעל הנכס שהוא נסוג מהצעתו, כשהמשא ומת! כבר היה בשלבי  מתקדמי , 2006בדצמבר 

משו  ששוכרי  פוטנציאליי  , קשיי  להשכיר את החדרי  האחרי  במבנהבטענה שהוא נתקל ב
למרות הניסיונות של כמה . חוששי  שאמצעי הביטחו! שתנקוט השגרירות יפריעו לפעילות 

הוא הודיע , לשכנעו להשכיר שטח לשגרירות, חלק  בדרג המדיני הבכיר של סלובקיה, אישי 
 .  שהחליט שלא לעשות כ!2007בפברואר 

 הוא 2007בפברואר . עקבות זאת החל קצי! המינהלה לחפש מבנה אחר שיתאי  לצורכי השגרירותב
שלוש הצעות לשכירת מבני  צמודי קרקע : דיווח לחטיבה למשאבי  חומריי  על כמה חלופות

שתי החלופות העדיפות היו אחד , על פי חוות דעתו. ושתי הצעות לשכירת שטח בבניי! משרדי 
 . הקרקע או חצי קומה במבנה משרדי  שחטיבת הביטחו! במשרד פסלה בעברמהמבני  צמודי

לאחר שחטיבת הביטחו! , בסופו של דבר החליט המשרד לשכור את חצי הקומה בבניי! המשרדי 
 נחת  2007ביוני . השתכנעה כי נית! להתגבר על הבעיה הביטחונית שמנעה את האישור קוד  לכ!

הכולל ,  אירו לחודש7,150  עשר שני  תמורת שכר דירה בס  חוזה שכירות ע  בעלי הנכס למש
ובנובמבר , בסו* אוגוסט הוחל בעבודת השיפו% וההתאמה לשגרירות. תשלו  הוצאות תחזוקה

 .אותה שנה עברו משרדי השגרירות אל דיור הקבע
 È ÂÈ· ¯˙Â‡˘ ÒÎ ‰ ÈÏÚ· ˙‡ Ú Î˘Ï ÔÂÈÒÈ · ·¯ ÔÓÊ Ê·Ê· „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ

2006¯Á‡ ÌÈ‡˙Ó ‰ ·Ó ¯˙‡Ï ÌÈ·¯ ˙Â ÂÈÒÈ ·Â ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘ÓÏ ÁË˘ ¯ÈÎ˘‰Ï  . ˙Â·˜Ú·
˙‡Ê ,ÎÏ ‰ ˘ ÈˆÁÓ ‰Î¯‡˙‰ ÔÂÏÓ‰ ˙È·· ‰ÈÈ‰˘‰-16ÌÈ˘„ÂÁ  , ‡Ï ÌÂ˜Ó‰ ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡

˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ „Â˜Ù˙Ï ÌÈ‡˙‰ .  
 איתור מבנה למגורי השגריר

. שפחתו וה! מקו  אירוח רשמידירת השרד של השגריר משמשת ה! מקו  מגורי  לשגריר ולמ
משרד מבקר המדינה בדק את פעולות משרד החו% לאיתור מקו  מגורי  לשגרירי  הנוכחיי  
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הכי! המשרד דירה עוד לפני שהחל את שירותו ··¯ÏÒÈË·‰ כי לשגריר , בשלוש השגרירויות והעלה
 ·Ê‡‚¯·ר השגרי;  התגורר בדירה ששימשה את השגרירי  הקודמי ··Ï‚¯„השגריר ; במקו 

 . ומשפחתו נאלצו לשהות חודשי  מספר בבית מלו! עד שעברו למגורי הקבע
 :·Ï··Â ·¯‚‡Ê‚¯„להל! הממצאי  שהועלו בבדיקת הטיפול של המשרד במגורי השגרירי  

במאי אותה שנה טר  נמצא מבנה . 2005 מונה לתפקידו בפברואר ·Ê‡‚¯·השגריר )  א( .1
 . יצא לזאגרב לפני שיימצא מקו  מגורי  מתאי  לו ולמשפחתווהוא הודיע שלא , מתאי  למגוריו

.  איתר צוות של המשרד בית בשכירות לשגריר שעמד בדרישות הביטחו! של המשרד2005ביולי 
 אירו 3,300מחיר השכירות נקבע על : הצוות סיכ  את תנאי השכירות ע  בעל הבית בטיוטת חוזה

תקופת השכירות ; אבי  חומריי  כי הוא הוג! מאודמחיר שעליו אמר עובד החטיבה למש, לחודש
סוכמו ג  השיפוצי  שיהיה על כל אחד מהצדדי  לבצע . 2005נקבעה לשנתיי  החל מספטמבר 

, א* שהחוזה טר  נחת . במבנה עד לבוא השגריר ומשפחתו כדי שיוכלו להיכנס אליו ללא עיכובי 
 . בית השגרירהחל המשרד בתחילת אוגוסט לטפל בשינויי  הדרושי  ב

התברר כי בעל הבית החליט שלא לבצע את , בסו* אוגוסט, ·Ê‡‚¯·ערב צאת השגריר לשליחות 
רק כשבוע לאחר שהגיעו השגריר ומשפחתו לעיר הודיעה קצינת המינהלה לחשב המשרד . העסקה

שסכו  דמי השכירות " גילה"להערכתה העסקה בוטלה מפני שבעל הבית . על ביטול העסקה
 . מו  יחסית למקובל בשוק והשכיר אותו לאחר במחיר גבוה יותרשביקש נ

˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„ ÌÂÎÒ ÏÚ ˙È·‰ ÏÚ· ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰È  „¯˘Ó‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï , ÚÈ„Â‰˘ ¯Á‡Ï
‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ÏË·Ï Â˙ ÂÂÎ ÏÚ .„¯˘Ó‰ ˙‡Ê ‰˘Ú ÂÏÈ‡˘ ÔÎ˙ÈÈ , ÈÓ„ ÌÏ˘Ó ‰È‰ Ì Ó‡ ‡Â‰

¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ˙Â¯ÈÎ˘ ,Ï„ ‰ ˜Â˘· Ï·Â˜ÓÎ"Ô ,ÍÒÂÁ ‰È‰ Í‡ ÏÚ ¯˜ÈÚ· ˙Â¯ÎÈ  ˙Â‡ˆÂ‰ 
 ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÓ ¯˙ÂÈ ÔÂÏÓ ˙È·· Â˙ÁÙ˘ÓÂ ¯È¯‚˘‰ ÔÂÒÎ‡)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

ÌÈÎÂÓ  ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÈÓ„˘ ÒÎ ‰ ÏÚ· ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î Ú„È „¯˘Ó‰ , ‰È‰ ÔÎÏÂ
˙Â¯ÈÎ˘‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÂ ¯‰ÓÏ ÂÈÏÚ , Ë¯Á˙È ˙È·‰ ÏÚ·˘ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï È„Î

‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ÏË·ÈÂ . 
אול  קצי! הביטחו! , המשרד הטיל על קצינת המינהלה לחפש מבנה אחר לבית השגריר )ב(

קצינת המינהלה מסרה . והשגריר מסרו למשרד מבקר המדינה כי בפועל החיפוש נעשה על יד 
למשרד מבקר המדינה שההוראות שקיבלה מהחטיבה למשאבי  חומריי  לא עלו בקנה אחד ע  

והדבר הקשה עליה את עבודת , ו! של השגרירות מחטיבת הביטחו! במשרדאלה שקיבל קצי! הביטח
 . האיתור

מתאי  " הודיעה קצינת המינהלה לחטיבה למשאבי  חומריי  כי נמצא בית 2005באמצע נובמבר 
. הבית היה מוכר לחטיבה משו  שנבדק בשלבי האיתור הקודמי ". מבחינה ייצוגית וג  תקציבית
, 2008עד סו* ,  אירו לחודש לשלוש שני 6,000ירתו במחיר של בדצמבר נחת  החוזה לשכ

 .2006והשגריר עבר להתגורר בבית בתחילת פברואר 
הביקורת העלתה שעקב ביטול העסקה נאלצו השגריר ומשפחתו להתגורר בבית מלו! יותר  )ג(

 3,000 והייתה גבוהה בכ,  אירו51,000 עלות שהיית  בבית המלו! הסתכמה בכ. מחמישה חודשי 
 שיל  2006עוד הועלה כי עבור חודש ינואר . אירו לחודש מדמי השכירות של הבית שאותר עבורו

 אירו ועוד תשלו  לבית המלו! 6,000דמי שכירות בס  : המשרד תשלו  כפול עבור מגורי השגריר
 . אירו11,000 עד מועד המעבר לביתו בס  כ
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ ‰ÈÈ‰˘‰ ÔÂÏÓ È˙·· ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘Ó Ï˘

˙Â¯˙ÂÈÓ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙Ó¯Â‚ ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· , ‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯ ˙Â‚Èˆ Ï ‰‡È ‰ È‡
‰˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÍÏ‰Ó· ˙Ó‚ÂÙ Û‡Â . ÌÈÁÈÏ˘‰˘ È„Î „ÚÂÓ „ÂÚ· Í¯ÚÈ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

Ú·˜ È¯Â‚Ó· Ì‡Â· ÌÚ „ÈÓ Â ÎÂ˘È ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ È„¯˘ÓÂ5 . 
)„( ¯ È ¯ ‚ ˘ ‰  ˙ È · Ï  „ Â È ˆ Â  Ì È Ë È ‰  משיחות ע  השגריר עולה כי ג  בעת :¯

, הבית לא היה נקי, בי! היתר. שמשפחתו עברה להתגורר בבית הוא עדיי! לא היה מוכ! למגורי 
 .והמזוזות לבית הגיעו רק כעבור חודשיי , חסרו מקומות לאחסו! הבגדי  וכלי האוכל הרשמיי 

 .2006הריהוט של בית השגריר הסתיי  רק בדצמבר 
תוק* תפקידה ביקרה קצינת המינהלה בבית השגריר עוד לפני שמשפחתו החלה יש לציי! שמ

לא ברור אפוא מדוע אישרה את כניסת משפחת . להתגורר בו במטרה לבחו! א  הבית מוכ! למגורי 
השגריר לבית א* על פי שהבית לא היה נקי ולא היו בו כל הפריטי  הנחוצי  לחיי היומיו  

 . הפרטיי  והרשמיי 
 3,340  בעבור כ··Ï‚¯„ שוכר המשרד דירת שלושה חדרי  לשימוש השגריר 1997ת משנ .2

חוזה השכירות שלה הואר  בכל . הדירה קטנה יחסית ושטח האירוח בה מצומצ . דולר לחודש
 הוא נחת  לתקופה של חמש שני  ע  אפשרות לסיו  ההתקשרות לפני תו  2004ומשנת , שנה

 . תקופת החוזה
 מבנה מתאי  לרכישה עבור מגורי 1997ה למשאבי  חומריי  חיפשו מאז שנת השגרירות והחטיב

 הודיעה החטיבה לקצי! המינהלה דאז שלאחר שנבחנו כל אפשרויות 2001בדצמבר . השגריר
, הוחלט כי אי! אפשרות מבחינה תקציבית להתחיל בפרויקט בינוי, הרכישה שהציעה השגרירות

יותר וחדשה שיידרשו בה שיפוצי  מזעריי  לש  התאמתה ולכ! יש לחפש בשכירות דירה גדולה 
 ד! ע  המשרד בהחלפת הדירה במש  כשנתיי  2003יצוי! כי השגריר שכיה! עד . למגורי השגריר

הורחב שטח האירוח במקצת על , בזמ! כהונת השגרירה דאז, 2003בשנת . א  הדבר לא נעשה, וחצי
 .ל הנכס ועל חשבונוחשבו! חדרי המגורי  וחודש המטבח על ידי בע
, קט! מ! הנדרש, ובייחוד השטח המיועד לאירוח, כיוו! שלאחר ההרחבה עדיי! היה שטח הדירה

לחפש דירה , לפני שהחוזה חודש לחמש שני  נוספות, 2004הציע קצי! המינהלה דאז בספטמבר 
רות זאת ולמ,  הכיר המשרד בצור  להחלי* את דירת השגריר2001 כבר ב, כאמור. מתאימה יותר

עדיי! התגוררה , 2007בספטמבר , ובמועד הביקורת, הוא לא אישר את הצעת קצי! המינהלה
 . משפחת השגריר באותה דירה

כיוו! שהוא מתגורר בדירה ע  רעייתו , יש לציי! שתנאי המגורי  של השגריר הנוכחי קשי  יותר
עוד יצוי! שדמי השכירות . ילדי ואילו השגרירי  הקודמי  גרו בה בגפ  או ע  בני זוג ללא , ובנו

קצינת המינהלה הגישה לחטיבה למשאבי  חומריי  .  האמירו בשני  האחרונות··Ï‚¯„עבור בתי  
בעיקר , אול  המשרד דחה אות!, שאישרו השגריר וקצי! הביטחו!, כמה הצעות לשכירת דירות
 .בגלל דמי השכירות הגבוהי 

הוא , החו% כי נמצא בית מתאי  למשפחת השגרירבתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד 
  . 2008והמשפחה תוכל לעבור להתגורר בו בפברואר ,  אירו לחודש4,300נשכר תמורת 

__________________ 
 .647' עמ, "רכישות וניהול מצאי, ל"הטיפול בנכסי  בחו"ראו את הפרק   5
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 שיגור צוותי  מהאר  
כאשר המשרד מחליט להקי  נציגות חדשה הוא משגר צוותי  למדינה שבה היא תוק  כדי , כאמור

לאתר מבני  לשכירה או לרכישה ולעתי  ג  , !"ללבחו! את השוק המקומי מבחינת מחירי הנד
כאשר הצוותי  אינ  . לאתר מגרש לרכישה עבור בניית משרדי הנציגות ובית ראש הנציגות

מצליחי  לאתר מקומות מתאימי  למשרדי הנציגות ולדירות השרד לפני בוא השליחי  הקבועי  
,   כדי שישלימו את המשימותהמשרד משגר צוותי  נוספי  לאחר בוא השליחי, למקו  השירות

המשרד ג  משגר עובדי  להכוונה של קציני . קצי! הביטחו! והשגריר, בשיתו* קצי! המינהלה
 . ולעתי  ג  כדי לנסות לסייע בפתרו! בעיות מיוחדות, המינהלה

ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ¯·ÂË˜Â‡Ó2004 Ò¯Ó „ÚÂ 2006 , ·¯‚‡Ê· Â¯˜È·13 
È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ˙ÂÂˆ„¯˘Ó· ‰ËÓ  , ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â35ÌÈ„·ÂÚ  ,ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó·Â , ¯·ÓËÙÒÓ

2005 Ò¯Ó „ÚÂ 2007 ,ÌÈ˙ÂÂˆ ‰ ÂÓ˘ ‰·ÏÒÈË¯·· Â¯˜È· , ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â20ÌÈ„·ÂÚ  , È„Î
 Ì˙ Î‰·Â ÌÈ¯È¯‚˘‰ È¯Â‚Ó ¯Â·ÚÂ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ ¯Â·Ú ÌÈ ·Ó ¯Â˙È‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ÏÙËÏ

ÒÂÏÎ‡Ï .ÙÓ ¯˙ÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ¯Ú· Â¯˜È· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ˆ˜Ó˙Á‡ ÌÚ . ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙Â¯ÓÏ
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· Â˘Ú ˘ ÏÂ„‚‰ ÌÈ¯Â˜È·‰ ¯ÙÒÓÂ ÂÁÏ˘ ˘ ÏÂ„‚‰ , ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·

·¯‚‡Ê· ÏÂÊ ¯ÈÁÓ· ˘¯‚Ó ˘Î¯ ‡ÏÂ ¯È¯‚˘‰ È¯Â‚ÓÏ ÌÈ‡˙Ó ˙È· ¯ÂÎ˘Ï „¯˘Ó‰ ‰˘˜˙‰ ,
ÌÈÁÈÏ˘‰ ‡Â· È ÙÏ ‰·ÏÒÈË¯·· ˙Â¯È¯‚˘‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ¯„Á ¯ÂÎ˘Ï ÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ . 

 המדינה הסביר משרד החו% כי הקמתה של נציגות חדשה כרוכה בעבודת בתשובתו למשרד מבקר
במש  זמ! קצר ובלי , ביצירת מארג קשרי  ובהבנת התנאי  השוררי  במדינת היעד, שטח מאומצת

, ילש  כ  נדרש ביצוע סקר מקי* לאיתור מבני  מ! ההיבטי  הפונקציונל. כל תשתית במקו 
 .'י וכדהתקציב, הכלכלי, הביטחוני, ההנדסי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˘ÚÈÈ˘ ÍÈ¯ˆ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙È˙˘˙ ˙ Î‰Â ÌÈ ·Ó ¯Â˙È‡ ˙ÂÏÂÚÙ
ÌÈÁÈÏ˘‰ ‡Â· È ÙÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ,‚Èˆ ‰ È„È ÏÚ ,ÔÂ ˜˙· ˘¯„ ˘ ÈÙÎ . ˙ÂÏÂÚÙ

 ˙Â‚Èˆ ‰ Ï˘ ˙ÁÏˆÂÓ ‰ÁÈ˙ÙÏ ‡È·‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÌÈÁÈÏ˘‰ ‡Â· È ÙÏ ˙ÂÈ·¯Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â ‰ Î‰
˙ÈÒÁÈ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù· ,· È˙·· ˙Â‚Èˆ ‰ È„¯˘Ó ÔÂÎÈ˘·Â ÌÈÁÈÏ˘‰ È¯Â‚Ó· Í¯Âˆ ‰È‰È˘ ÈÏ

ÔÂÏÓ .˙ÂÈ˘ÓÓ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Â‡È·ÈÂ ÌÈÈ˙ÈÏÎ˙ ÂÈ‰È ˙ÂÁÏ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È·‰˘ È„Î , ÌÂ˜Ó ˘È
„¯˘Ó‰Ó ÌÈ„·ÂÚ Â¯‚Â˘È ˙Â‚Èˆ  Ï˘ ‰˙Ó˜‰ È·Ï˘Ó ·Ï˘ ‰ÊÈ‡·Â ˙Â·ÈÒ  ÂÏÈ‡· ÚÂ·˜Ï .

ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÂÎÈ Â È‡ ‚Èˆ ‰ Ì‡ Í¯Âˆ ˘ÈÂ ˙Â‚Èˆ  ˙Ó˜‰· ˙ÂÎÂ¯Î
ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„·ÂÚ ¯‚˘Ï , ÈÏÚ· Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰ ‰È‰˙Â ÔÂ ˜˙· ¯„ÒÂÈ ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Ï˘Â ¯‚˘Ï ˘È˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰.   
 תפקוד השגרירויות
 תכנית עבודה שנתית

תכנית . תכבר שני  רבות נהוג במשרד שכל נציגות מכינה לקראת כל שנה תכנית עבודה שנתי
והכנתה היא נדב  בהכנת , העבודה מאפשרת העברת מידע ותיאו  בי! המשרד ובי! הנציגויות

בי! היתר יש לקבוע בתכנית העבודה יעדי  . התקציב של הנציגות ושל האג* במשרד האחראי לה
ל בענייני  "ולפרט בה את הפעולות המתוכננות לקידו  הקשרי  והאינטרסי  של ישראל בחו

 על הנציגויות לציי! בתכניות 2006החל משנת . 'תקשורתיי  וכד, תרבותיי , כלכליי ,  מדיניי
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לעתי  הנציגויות ג  מדווחות למשרד על ביצוע . העבודה ג  את אומדני ההוצאות הצפויות
 .המשימות ועל השגת היעדי  שפורטו בתכניות

,  הנחיות בדבר מתכונת התכניותובכלל זה, אי! בתקנו! הנחיות הנוגעות לתכניות העבודה השנתיות
. הנהלת המשרד מוציאה הנחיות בעניי! זה מפע  לפע . מידת הפירוט הנדרשת בה! ובדיקת ביצוע!

אסיה הנחיות בעניי! תכנית  ל האג* למרכז אירופה ולאירו" הוציא סמנכ2006לקראת שנת , למשל
ת אלה כי התכניות שה! מכינות הוא הודיע לנציגויו. העבודה השנתית לנציגויות שבתחו  אחריותו

ולכ! קבע האג* מתכונת להכנת , במבנה ובהתייחסות להיבט התקציבי, שונות זו מזו במידת הפירוט
ל "הסמנכ. ולפיה יש לציי! בתכנית כל פעולה ואומד! של ההוצאה בגינה, תכנית העבודה השנתית

 את היעדי  שיש להשיג ואת הורה לנציגויות להכי! את התכנית במתכונת האמורה ולציי! בה ג 
ל תיאו  במשרד לכל ראשי " הודיע סמנכ2006בנובמבר . סדרי העדיפויות של הפעולות המתוכננות

 את נסיעות העבודה המתוכננות של 2007ל הורה לפרט בתכנית העבודה לשנת "הנציגויות כי המנכ
תכנית , של כל נסיעהשבו יצוינו מטרתה " טופס משימות"ה  התבקשו למלא . העובדי  בנציגות

 .'מספר המשתתפי  בנסיעה וכד, מפורטת של המפגשי 
 שהכינו שלוש השגרירויות ומצא כי ה! 2007משרד מבקר המדינה בדק את תכניות העבודה לשנת 

 לא צוינו היעדי  ·Ï··Â ·¯‚‡Ê‚¯„אול  בתכניות של השגרירויות , הוכנו במתכונת שנקבעה באג*
 ·Ê‡‚¯·רק בתכנית העבודה של השגרירות  . הפעילויות המתוכננותשהציבו וסדר העדיפויות של

א  לא המקומות שאליה  ייסעו עובדי  , צוינו המקומות שאליה  ייסע השגריר ברחבי קרואטיה
בתכניות של . ל"ולא פורטו מטרות הנסיעה של השגריר כנדרש בהנחיית המנכ, אחרי  בשגרירות

 . ל בעניי! זה"יתה כלל התייחסות להוראת המנכשתי השגרירויות האחרות שנבדקו לא הי
אלא רק שלושה ביקורי  של , לא צוינו המשימות המדיניות·Ê‡‚¯· בתכנית העבודה של השגרירות 

בתחו  . מספר המשימות הגדול ביותר היה בתחו  התרבות, לעומת זאת. שרי  קרואטי  בישראל
ד מבקר המדינה כי הוא סבר שהתחו  א* שהשגריר אמר למשר, הכלכלי נרשמה משימה אחת בלבד

אחד המניעי  "ושתחו  זה היה , בקשרי  בי! ישראל לקרואטיה" נושא הדגל"הכלכלי יהיה 
היה מקו  שהשגריר יית! לענייני  , לדעת משרד מבקר המדינה". העיקריי  בהקמת הנציגות

 . כלכליי  ביטוי רב יותר בתכנית העבודה
יע משרד החו% כי הנחה את הנציגויות לציי! בתכנית העבודה בתשובתו למשרד מבקר המדינה הוד

כתנאי לאישור התכנית ,  נתוני  כמותיי  ותקציביי  ומועדי  לביצוע המשימות2008לשנת 
 . ולהקצאת תקציבי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙ÂÈÁ ‰ Â‡ÈˆÂÈ „¯˘Ó· ˙Â Â˘ ˙Â„ÈÁÈ˘ ÌÂ˜Ó· ,
‰Ï ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ‰ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„ÏÂ ˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙ Î ,

˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ ÏÎ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ,ÔÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ .  
 ל"דוח סיו  שירות בחו

לקראת " דוח סיו  שירות"על ראשי נציגויות ועל נציגי  מדיניי  בנציגויות להכי! , לפי התקנו!
 בה  נושאי  בתחומי  ,התקנו! ג  מפרט את הנושאי  שהדוח צרי  לכלול. ל"סיו  שירות  בחו

האחריות למילוי חובה זו בידי השליחי  ע  . הכלכלי והתקשורתי וקהילת היהודי  במקו , המדיני
 .על חטיבת התיאו , על פי התקנו!, סיו  כהונת  מוטלת

שהיו , נמצא כי השגרירה הלא תושבת לסלובקיה ולקרואטיה והמזכירה המדינית בשגרירות בווינה
 .לא הכינו דוח סיו  שירות כנדרש בתקנו!,   מדינות אלה לפני הקמת השגרירויותאחראיות לקשרי  ע
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „È˜Ù˙‰ ˙ÂÏÚ·˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÈ „¯˘Ó‰˘ „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ‰È‰
˙Â¯È˘‰ ÌÂÈÒ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ Â ÈÎÈ ˙Â¯ÂÓ‡‰ , Ú„ÈÓÏ „ÁÂÈÓ· ‰˜Â˜Ê ‰˘„Á ˙Â¯È¯‚˘˘ ÌÂ˘Ó

ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ¯˘˜‰ ˙¯ÈˆÈ· ÚÂÈÒÏÂ Ì„˜ÂÓ. 
הפי% ) ל" המפכ להל! (בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע המשרד כי המפקח הכללי במשרד 

ל " לכל הנציגויות תזכורת בדבר החובה המוטלת על שליח המסיי  את תפקידו בחו2007באוקטובר 
  . להכי! דוח סיו  שירות

 יחסי העבודה בשגרירות בזאגרב 
מיצוי ", לפי התקנו!. בתפקידיו ובתחומי פעילותו, ובאחריות, התקנו! ד! במעמדו של ראש נציגות

ותפקידו , יעיל ובר תוצאות של ראש הנציגות הינו פונקציה של עבודת צוות הנציגות על כל תחומיו
הכושר והמסירות של אנשי משרד החו% ה  ... של ראש הנציגות הוא לנצח על עבודת הצוות

חשוב לטפח את אנשי סגל ] לכ!... [יג את יעדיוהמרכיבי  העיקריי  של יכולת ראש הנציגות להש
אינ  מופקעי  "עוד קובע התקנו! כי ענייני מינהלה וכספי  ". הנציגות ולתרו  להרגשת  הטובה

ראש הנציגות ביחד ע  קצי! המינהלה אחראי  ... מתחו  אחריותו הכוללת של ראש הנציגות
 ".לשמירת המסגרת התקציבית של הנציגות

 הפעילות הראשוני  של השגרירות נוצרה מתיחות בי! השגריר לבי! קצינת כבר בחודשי .1
והדבר גר  לחוסר שיתו* פעולה ביניה  בכל הנוגע להכנת המבני  למשרדי השגרירות , המינהלה

בזמ! מעבר משפחת השגריר לבית השגריר הידרדרו יחסי . ולמגורי השגריר ולפעילות השוטפת
, לדוגמה. והדבר התבטא בחוסר תיאו  בעבודה היומיומית, כמעטהעבודה ביניה  עד לנתק מוחלט 

 . כל אחד מה  התכתב ע  המשרד בנושאי  הנוגעי  לשגרירות בלי לשת* את האחר
תדרו  והעברת מידע אמורות להיות חלק , לתיאו  פעולות, ישיבות של הסגל בנציגות .2

יגויות ישיבות סגל קבועות בראשות יש לקיי  בנצ"לפי התקנו! . מהעבודה השוטפת של כל נציגות
במועדי  שייקבעו על ידי ראש הנציגות בהתא  לצורכי העבודה ולתנאיה ולפחות ... ראש הנציגות
ולפי שיקול דעתו של ראש , יירש  פרוטוקול הישיבה והוא יופ% בי! המשתתפי . פע  בשבוע

 ".ג  למחלקות הנוגעות בדבר באר%, הנציגות
י  הראשוני  שלאחר כניסתו לתפקיד קיי  השגריר כמה ישיבות ע  הבדיקה העלתה שבחודש

 .2006שהתקיימה במאי , אול  פרוטוקול נרש  מישיבה אחת בלבד, !קצינת המינהלה וקצי! הביטחו
לא דיברו השגריר וקצינת המינהלה זה ע  , 2007נובמבר , מאותה ישיבה ועד מועד סיו  הביקורת

במקו  זה ה  הסתייעו בעובדי  . בודה משותפת וסיוע הדדיא* על פי שתפקיד  מחייב ע, זה
בעקבות התערערות . המקומיי  בשגרירות ששימשו מתווכי  ביניה  או שה  תקשרו בהתכתבות

 . לא קיי  השגריר כלל ישיבות נוספות, היחסי  האישיי  ויחסי העבודה בי! השליחי 
י עבודה מעורערי  ונתק בינה לבי! עובדי  היו יחס, נוס* על המתיחות בי! קצינת המינהלה לשגריר

שעבדה כמנהלת חשבונות והייתה , קצי! הביטחו! דאז ורעייתו, מזכירת השגריר(אחרי  בשגרירות 
 . כבר חודשי  אחדי  לאחר בוא  לזאגרב) כפופה לקצינת המינהלה

 מנת המשרד ידע על מערכת היחסי  העכורה בשגרירות ושלח אליה כמה בעלי תפקידי  על .3
 .לעמוד על הבעיות ולמצוא את הדר  לפתרונ!

אפריקה והפריפריה לשגרירות ,  הגיע קצי! המינהלה האזורי דאז של אסיה2006בפברואר  )א(
בדוח סיכו  הביקור . להנחות את קצינת המינהלה ולסייע לה בענייני השגרירות שבתחו  אחריותה

א  שיבח ,  המינהליי  והכספיי  שבאחריותהפירט קצי! המינהלה האזורי ליקויי  רבי  בתחומי 
בדוח הכתוב לא נאמר דבר על מערכת היחסי  העכורה ששררה . אותה על עבודתה ע  הספקי 
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ל מרכז אירופה "א  קצי! המינהלה האזורי דיווח על כ  בעל פה לסמנכ, באותה עת בשגרירות

 .אסיה דאז ואירו
ל מרכז אירופה "דאז מר רו! פרושאור וסמנכל המשרד "באותו חודש ביקרו בשגרירות מנכ )ב(

ועל רקע הדיווחי  השוני  , לדאבוני: "ל הנוכחי"ל למנכ" כתב הסמנכ2006באפריל . אסיה ואירו
אני מתרש  שהמצב בתו  , בקרואטיה] קצי! המינהלה האזורי[ביקורנו וביקור , המגיעי  מזאגרב

שגריר לקצינת המינהלה והטענות ההשמצות ההדדיות בי! ה. השגרירות החדשה הזו בכי רע
, "חזור עברנו את נקודת האל"ל הוסי* כי "הסמנכ". ההדדיות פוגעות בצורה קשה בתפקוד הנציגות

שאי! לראות במסקנתי ... א*, לנציגות אחרת] קצינת המינהלה[אי! מנוס מהעברת : "ומסקנתו הייתה
ל יבקר "מנהל מחלקת עובדי חול או "ל הציע כי המפכ"הסמנכ". זו בהכרח הטלת האשמה רק בה

·¯‚‡Ê· ,"ובעקבות דוח הביקור יוחלט סופית על הצעד הבא." 
כדי לטפל  "·Ê‡‚¯·) מר נחו  אברהמי(ל דאז ומנהל מבדק פני  " ביקרו המפכ2006במאי  )ג(

ל "מסקנת  שהובאה בדוח שמסרו למנכ. בי! השגריר לבי! קצינת המינהלה" במערכת היחסי 
לא מצאנו שתפקוד השגרירות נפגע "אול  , "רירות קשה לכל המעורבי המצב בשג"הייתה ש

א  ... לא מקצועי, יהיה לא הוג!", לדעת ". בצורה משמעותית כתוצאה ממערכת היחסי  הקיימת
יש סיכוי "ה  סברו כי ". לשרת במדינה אחרת] קצינת המינהלה... [על העברת... נחליט עכשיו

הדבר ינוסה כמה . שגרירות כשכל צד יעשה מאמ% בכיוו! זהשל ה" להשגת מצב של תפקוד סביר
יצוי! כי בדוח הובאו גרסותיה  של . ל ושל מנהל מבדק פני "חודשי  תו  מעקב צמוד של המפכ

, א  לא הובאה גרסת  של קצי! הביטחו! ורעייתו, רוב העובדי  בשגרירות כפי שעלו משיחות עמ 
וה  העלו טענות רבות וקשות על קצינת , חו את ל ומנהל מבדק פני  שוח"א* על פי שהמפכ

 . המינהלה
בחנה מחלקת מבדק פני  פע  נוספת את מערכת , שנה לאחר הביקור האמור, 2007במאי  )ד(

ל המשרד "בדוח סיכו  הביקור שהגיש למנכ. ועובד המחלקה ביקר בשגרירות, היחסי  בשגרירות
בי! " מערכת יחסי  שקשה להשלי  עימה"צא הוא ציי! כי שנתיי  לאחר הקמת השגרירות הוא מ
חלק גדול במצב הבלתי "לשלושת  , לדעתו. השגריר לקצינת המינהלה ובינה לבי! קצי! הביטחו!

ומאז הביקור הקוד  של , " מאודהמערכת היחסי  הידרדר"והוא ציי! כי , "אפשרי שנוצר בשגרירות
והציע לשלוח "  להשלי  ע  המצבכי קשה"העובד הדגיש ". המצב רק הוחר*"עובדי המחלקה 

·¯‚‡ÊÏ להשתפרות או לקבלת החלטה שיש בה היבטי  " גור  שיוסמ  לקבוע לוח זמני  ברור
לא פעל המשרד לפי המלצה זו וא* לא נקט , 2007נובמבר , עד מועד סיו  הביקורת". חריפי  יותר

 .פעולה ממשית לפתרו! הבעיות ביחסי העבודה בשגרירות
 ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó „¯˘Ó‰ ¯‚È˘ ·¯‚‡Ê· ˙Â¯È¯‚˘· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ÌÈÒÁÈ‰ ·˜Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ

·ˆÓ‰ ˙ ÈÁ·Ï ı¯‡‰ ÔÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯È¯‚˘Ï , ˙ÂÈÂÎÓÒ· Â‡ ˙ÂÈÁ ‰· Ì˙Â‡ „ÈÈˆ ‡Ï Í‡
·ˆÓ‰ ÈÂ È˘Ï ˙ÂÏÂÚÙÏ . ‰ÓÂ‚Ú ‰ ÂÓ˙ Â¯ÈÈˆ ˙Â¯È¯‚˘· Ì‰È¯Â˜È· ˙Â·˜Ú· Â¯ÒÓ˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰

˙Â¯È¯‚˘· ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ,È‰˘ „¯˘Ó‰ Í‡ ‰ Â¯˙ÙÏ ‡È·‰ ‡Ï ‰ÈÚ·Ï Ú„ÂÓ ‰
ÈˆÁÂ ‰ ˘Î Í˘Ó· ,ÌÈÈ˘ÓÓ ÌÈ„Úˆ Ë˜  ‡ÏÂ ·˜ÚÓ· ˜Ù˙Ò‰ . 

Ì„Â˜ ÁÂ„· ¯·Î6ÌÈÁÈÏ˘‰ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ‡ ˙·˘ ÍÎ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰  ,
Ì‰È È· ÌÈ È˜˙ ÌÈ¯˘˜Ï ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ˘È .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰

 ˙ÂÏ˜˙‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ıÂÁ‰Â Î ÏÚ ·ˆÓ‰ ˙¯‡˘‰Ó Ì¯‚È‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ , ı¯Á  ˙ÂÈ‰Ï
 È¯˘Ù‡ „Úˆ ÏÎ ËÂ˜ ÏÂ ˙Â¯È¯‚˘· Â¯¯˘˘ ÌÈÚÂ¯‚‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ· ÂÏÂÙÈË· ¯˙ÂÈ

·ˆÓ‰ ÈÂ È˘Ï. 
__________________ 

6  ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„)  בפרק העוסק בשגרירות ישראל , )2006יוני
 .49' עמ, בקנדה
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 פעילות לקידו  העסקי  הישראליי  בבלגרד 
 הדגישה השגרירה הקודמת כי היעד המרכזי של פעילותה היה 2007בדוח סיו  התפקיד מאוגוסט 

 פורו  2003היא ייסדה בנובמבר , בי! היתר, לש  כ . יתוח קשרי הכלכלה בי! ישראל לבי! סרביהפ
נציגי  מקומיי  של חברות ישראליות ונציגי חברות סרביות שיש לה! , של אנשי עסקי  ישראלי 
הפורו  קיי  מפגשי  שנועדו להביא את הפעילות ).  הפורו  להל! (קשרי  עסקיי  ע  ישראל 

, לחזק את מעמדו של הלובי הכלכלי הישראלי בסרביה, לית הישראלית לידיעת השוק המקומיהכלכ
ליצור קשרי  בי! נציגי החברות השונות ולאפשר לה  לדו! באופ! בלתי אמצעי בנושאי  כלכליי  

כמחצית רשומות ,  החברות הישראליות הפועלות בסרביה80 מקרב כ. ע  בכירי הכלכלה הסרבית
 .ו כחברות בפור

, אול  בשנה שלאחריה הצטמצמה פעילותו מאוד, 2006הפורו  קיי  עשרה מפגשי  בשנת 
. התקיימו שלושה מפגשי  בלבד, המועד שבו התחלפו השגרירי , 2007ומינואר ועד אוגוסט 

 העלתה כי מספר 2007 עד יוני 2006בדיקת סיכומי המפגשי  שהתקיימו בחודשי  ינואר 
 משתתפי  באחד 51להוציא השתתפות חריגה של , 20היה המשתתפי  הממוצע במפגש 

 מכלל החברות 23% כ(במפגשי  היו מיוצגות רק תשע חברות ישראליות בממוצע . מהמפגשי 
השגריר הנוכחי מסר למשרד מבקר המדינה . ובדר  כלל השתתפו בו נציגי אות! חברות, )בפורו 

ני  של פעילות הוא מיצה את הפוטנציאל שיש בי! המשתתפי  בפורו  הסבורי  כי לאחר כארבע ש
 .והדבר בא לידי ביטוי ג  במספר המשתתפי  המצומצ  במפגשי הפורו , הגלו  בו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È·ÂÈÁ ‰ÏÂÚÙ ‡È‰ ÌÂ¯ÂÙ‰ ˙Ó˜‰ , ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ¯Á‡Ï ÌÏÂ‡
˙ ÂÎ˙Ó ‰˙Â‡· ˙Â¯È¯‚˘ÏÂ ÌÂ¯ÂÙÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ,Â Á·È „¯˘Ó‰Â ˙Â¯È¯‚˘‰˘ ÈÂˆ¯ 

 ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ·ÈÁ¯‰ÏÂ ¯Ù˘Ï ¯˘Ù‡ ÌÈÎ¯„ ÂÏÈ‡· ÂÏ˜˘ÈÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ˙‡
Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ‰È ÈÈ Ú ÌÂ„È˜Ï ˙Â¯È¯‚˘‰ ÔÈ·Ï ÌÈ˜ÒÚ‰ È˘ ‡ .  

 מסיבת פרדה לשגרירה בבלגרד 
ל אינה רשאית להקי  קרנות ולקבל תרומות מגור  חיצוני למימו! כל "על פי התקנו! נציגות בחו

על א* זאת התקנו! מאפשר לנציגות לעודד גו* חיצוני לתת חסות ולממ! אירועי . שהיאפעולה 
לכל . הסברה ותרבות מיוחדי  שלה  נדרש מימו! חריג בתנאי  ובמגבלות המפורטי  בתקנו!

מאג* התקשורת ומאג* קשרי , פעולת חסות וקבלת תרומות יש לקבל מראש אישור מאג* הכספי 
 בתקנו! היתר לקבל תרומות מגורמי  חיצוניי  למימו! אירועי  שאינ  יוצא אפוא שאי!. תרבות

 .אירועי הסברה ותרבות
יוצרי  קשרי  ע  אישי  בעלי השפעה במקו  , ובייחוד ראשי נציגויות, ל"שליחי  של המשרד בחו

 ל התקיימה מסיבת קוקטי2007ביולי . השירות ונוהגי  לעשות מסיבת פרדה ע  סיו  כהונת 
בה  ,  איש200 במסיבה השתתפו כ. ··Ï‚¯„השגרירה הקודמת לקראת סיו  תפקידה לפרדה מ

המסיבה אורגנה בידי . אישי  ממוסדות השלטו! הסרביי  ומשגרירויות בבלגרד וחברי  בפורו 
א* שאי! מדובר באירוע הסברה או תרבות . והיא א* קבעה את רשימת המוזמני , השגרירה

 שני ישראלי  בעלי חברות הפועלות   שלושה חברי  בפורו  התקיימה המסיבה תחת חסות  של
למשרד מבקר המדינה . טק ישראליות בסרביה בסרביה ואשת עסקי  סרבית המייצגת חברות היי

שיש לה  עניי! בקשרי  טובי  ע  השגרירות וע  , נמסר כי כל אחד משלושת החברי  האלה
 3,000ובס  הכול ה  תרמו , ירו למימו! האירוע א1,000תר  , אישי  מקומיי  כדי לקד  את עניינ 

 .  דולר בלבד עבור בולי  למשלוח ההזמנות100 מתקציב השגרירות הוצאו כ. אירו
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·ÓÂ ÌÈ˘È‡Ó „¯ÙÈ‰Ï ÌÈ‚‰Â  ÌÈ¯È¯‚˘˘ ÔÂÂÈÎ

Ì„È˜Ù˙ ÌÂÈÒ ÌÚ Ì˙Â¯È˘ ÌÂ˜Ó· ,ÂÎ¯„ ÈÙ ÏÚ „Á‡ ÏÎ ,Á·È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈÈ Ú Ô
ÍÎ Ì˘Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÈÈ‚Ï ¯˙ÂÓ Â‡ „·Ï· Â·Èˆ˜˙Ó ‰˘ÚÈÈ ‰„¯Ù‰ ˙·ÈÒÓ ÔÂÓÈÓ Ì‡ ËÈÏÁÈÂ ,

ÔÎ Ì‡Â ,ÒÈÈ‚Ï ¯˙ÂÓ˘ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ‰ÓÂ ÈÓÓ . ˙ÂÈÁ ‰· ˙‡Ê ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂË¯ÂÙÓ.  

 מתנות לעובד ציבור
, עובדי הציבור: "%"בעניי! זה קבע בג. כלל יסוד הוא שעובד ציבור פועל בתור נאמ! של הציבור

, בי! השאר, מעיקרו! זה נובע. 7"למע! הציבור יש לה , כל שיש לה . משלה  אי! לה  ולא כלו 
 .האיסור על עובדי ציבור לקבל טובות הנאה ממי שבא עמ  במגע במסגרת תפקיד 

 לעובד 8קובע כי א  ניתנה מתנה, ) חוק המתנות להל!  (1979  "התש, )מתנות(חוק שירות הציבור 
וא  לא סירב לקבלה ולא החזירה לנותנה ,  עליו לסרב לקבלה9ציבור באשר הוא עובד ציבור

עובד הציבור חייב להודיע על קבלת מתנה במועד ובדר  .  המדינה!תקו  המתנה לקניי, לאלתר
עוד קובע חוק המתנות ).  התקנות להל!  (1980  "התש, )מתנות(שנקבעו בתקנות שירות הציבור 

בתקנות ג  נקבע כי לא תוקנה מתנה . ודעי! של חובת ההודעה על קבלת מתנה דינה קנסכי הפרה בי
עוד נקבע בה! שבכל משרד ממשלתי . למקבלה א  יש בהקנייתה משו  חשש לפגיעה בטוהר המידות

עובד ציבור חייב להודיע ; ומצוי! הרכב הוועדה)  ועדת מתנות להל! (תמונה ועדה לטיפול במתנות 
  .והוועדה תרשו  הודעות ומתנות שקיבלה, מתנה שקיבל ולהפקיד אותה בידיהלוועדה על 

כי , בי! היתר, נקבע בו. ר"האיסור על עובד ציבור לקבל מתנות במסגרת תפקידו עוג! ג  בתקשי
למעט , ח" ש300 מתנה שאינה עולה בערכה בשקלי  על שווה ער  ל"היא " מתנה קטנת ער "

א* א  , יבור חייב לדווח לוועדת המתנות במשרדו על כל מתנהעובד צ". מתנה הניתנת בכס*
וא  הוכח לה , הוועדה רשאית לבקש ממקבל המתנה ראיות לשווייה. לדעתו היא קטנת ער 

עליה להורות על הקניית , שהמתנה אכ! קטנת ער  וסבירה ושאי! בנתינתה טובת הנאה אסורה
  כל ההוראות והאיסורי  בדבר קבלת טובת ר מובאי"בתקנו! מצוי! כי בתקשי. 10המתנה למקבלה

 .ר"וכי בתקנו! מובאי  מקצת הדברי  העיקריי  שבתקשי, הנאה לרבות מתנה
במקו  מינוי . הבדיקה העלתה כי המשרד לא פעל לפי ההוראות המחייבות ולא מינה ועדת מתנות
 מחלקת מבדק ועדת מתנות קבע המשרד בתקנו! כי יש להודיע בכתב למנהל מחלקת המשק ולמנהל

 15בתו  , המפורטות בתקנו!, פני  במשרד על קבלת מתנה שאינה מסווגת בי! המתנות המותרות
על מנהל מחלקת המשק לנהל רישו  של כל המתנות שניתנו ולהעביר את . ימי  ממועד קבלתה

 . 11הפרטי  לאפוטרופוס הכללי
__________________ 

 פסק די   להל   (774, 749) 2(ד מח"פ, '‰ÒÈÂÒ 'Á‡Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‡   7074/93  "בג  7
 ). אסויס

הקניית נכס שלא בתמורה או מת  שירות או טובת הנאה ) "1סעי& (מוגדרת בחוק המתנות " מתנה"  8
 ". אחרת שלא בתמורה

פירושו שהיותו של המקבל עובד ציבור הוא הטע  " באשר הוא עובד ציבור", לפי פסק די  סויסא  9
 . היחיד או העיקרי להענקת המתנה

  ·È˙ ˘ ÁÂ„·57 קר המדינה בעניי  קבלת מתנות בידי עובדי ציבור ראו ממצאי  קודמי  של משרד מב  10
 .949 947' עמ, "היבטי  בפעולות מפעל הפיס"בפרק , )2007(

 , ·È˙ ˘ ÁÂ„·51 ממצאי  של משרד מבקר המדינה בעניי  רישו  המתנות במשרדי הממשלה ראו   11
 .227 225' עמ, בפרק על משרד החו , )2001(
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ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó ‰Ï·È˜ ˙Ó„Â˜‰ ‰¯È¯‚˘‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ  ‰„¯Ù‰ ˙·ÈÒÓ· 
˙Â·¯ ˙Â ˙Ó ,ÏËÒÈ¯˜ È¯Â„Î Ô‰· ,˙Â ÂÓ˙ ,ıÚ ÈÏÎÂ Ò¯Á ÈÏÎ . „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‰¯È¯‚˘‰

ÔÂ ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÏÚÙ ‰˙Ú„Ï ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó . ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‰˜È„··
˙Â ˙Ó‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÂÏÚÙ „¯˘Ó‰Â ‰¯È¯‚˘‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú ÏÂÚÙÏ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚÈ˘˜˙‰Â ˙Â ˜˙‰ ÈÙ Ï" ˙Â ÓÏÂ ¯
˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙÏ ÏÚÙ˙˘ ˙Â ˙Ó ˙„ÚÂ ¯˙Ï‡Ï . Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˘È ıÂÁ‰ „¯˘Ó·

ÂÊÎ ‰„ÚÂ , Â ˙ ÈÈ˘ ¯˘Ù‡ Ì‰·˘ ÌÈ˘‚ÙÓÏ ˙Â·¯ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ˙Â¯˜  ÌÈÁÈÏ˘ È ÙÏ˘ ¯Á‡Ó
˙Â ˙Ó Ì‰Ï .ÂÁ· ÂÈÁÈÏ˘ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ÂÏ·È˜˘ ˙Â ˙Ó· ‚Â‰ Ï Ï

„ÏÂÔ˙Ï·˜ ÏÚ ÂÏ ÂÁÂÂ„È ÌÈÁÈÏ˘‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡. 
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החו% כי יבוצע רענו! של ההנחיות בנוגע לקבלת 

   .ל"מתנות בידי שליחי המשרד בחו
 אירועי יו  העצמאות 

ל חוגגות מדי שנה בשנה את יו  העצמאות של ישראל בקבלת פני  רשמית "נציגויות ישראל בחו
לקהילה , אירועי  אלה נועדו לאישי  בכירי  באר% השרות. ג  במופע תרבותיולעתי  

 . לקהילה הישראלית ולקהילה היהודית במקו , הדיפלומטית
, המשרד מקצה תקציב למימונה: אופ! מימו! קבלת הפני  ליו  העצמאות מפורט בתקנו! .1

אליי  ומגופי  לא ישראליי  ונוס* על כ  השגרירות רשאית לקבל תרומות מחברות וממוסדות ישר
עוד קובע . בתקנו! לא הוגבל סכו  התרומות שמותר לגייס למטרה זו. שיש לה  זיקה לישראל

אי! להתחייב מראש לגבי הוצאות לאירועי יו  העצמאות אלא בסכו  ההקצבה של "כי , התקנו!
 . ני שה  התקבלוולפיכ  אי! להוציא כספי  לפ, "המשרד ובסכומי התרומות שכבר נתקבלו בפועל

התקנו! , כאמור. נציגויות נוהגות בדר  כלל לקיי  אירוע תרבות כחלק מאירועי יו  העצמאות .2
אול  . מאפשר לנציגות לעודד גו* חיצוני לתת חסות ולממ! אירועי הסברה ותרבות מיוחדי 

הסכו  שאס* א  . והכספי  יופקדו בחשבו! הבנק שלו, המימו! צרי  להיעשות בידי ארגו! ציבורי
גיוס תרומות . על השגרירות לקבל אישור מהמשרד לפני השימוש בו,  דולר20,000 הארגו! גדול מ

 .לאירועי תרבות שהנציגויות מקיימות לרגל יו  העצמאות צרי  להיעשות לפי הוראות אלה
ע על השגרירות להגיש לאג* הכספי  דוח ביצו, ע  סיו  האירועי  וביצוע כל התשלומי  בגינ 
חתו  בידי קצי! המינהלה )  דוח הסיכו  להל! (המפרט את ההוצאות וההכנסות של האירועי  

  ).ראו להל!(והשגריר 
 גיוס תרומות 

 של ישראל בשני אירועי  59  את יו  העצמאות ה·Ê‡‚¯· חגגה השגרירות 2007בשנת  .1
יבוצית באול   מוזמני  והופעה של להקת המחול הק400קבלת פני  בהשתתפות : מרכזיי 

לקראת .  דולר למימו! קבלת הפני 5,850המשרד הקציב .  צופי 1,800תיאטרו! בעיר בהשתתפות 
התרומות .  דולר21,300 שני האירועי  אספה השגרירות תרומות מעשרה תורמי  שהסתכמו ב

כי " הודיע השגריר שידוע לו 2007במכתבו למשרד ממאי . הופקדו בחשבו! הבנק של השגרירות
לק מהפעולות שביצענו לקראת אירוע יו  העצמאות אינ! עומדות במגבלות שהוכתבו על ידי ח
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כוונתו הייתה שאסור היה לשגרירות לאסו* תרומות לצור  מימו! הופעת להקת המחול ". ההוראות

התארגנה קבוצת אנשי עסקי  , בינתיי "לכ! הוסי* השגריר ש. אלא באמצעות ארגו! ציבורי
עוד ציי! ". ופתחה חשבו! בנק... לסיוע לפעולות תרבות של ישראל)  העמותה להל! (ישראלית 
 ". מטפלת ביחד ע  הנהלת התיאטרו! בחלק המסחרי והפרסומי של ההופעה"שהעמותה 

 ·Èˆ˜˙Ó ÏÂÁÓ‰ ˙˜‰Ï ˙ÚÙÂ‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ˜ÏÁ ‰ ÓÈÓ ·¯‚‡Ê· ˙Â¯È¯‚˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
Â·¯˙ ÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓÏ ‡ÏÂ ÌÈ Ù‰ ˙Ï·˜Ï „ÚÂÈ˘ „¯˘Ó‰È˙ ,ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · .‡ˆÓ  „ÂÚ ,

 ÂÒÈÂ‚˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÈ Ù‰ ˙Ï·˜Ï ÂÒÈÂ‚˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÔÈ· ‰ÈÓÂ˘È¯· ‰„È¯Ù‰ ‡Ï ˙Â¯È¯‚˘‰˘
˙Â·¯˙‰ ÚÂ¯È‡Ï ,ÚÂ¯È‡ ÏÎÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ô˙È  ‡Ï ÔÎÏÂ . ¯˙È

ÔÎ ÏÚ ,Â‡ „È˜Ù‰ÏÂ È¯Â·Èˆ ÔÂ‚¯‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÛÂÒ‡Ï ˙Â¯È¯‚˘Ï ‰È‰ ¯ÂÒ‡ Ô˙
‰Ï˘ ˜ ·‰ ÔÂ·˘Á· ;˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙‡ ‰ÒÈÈ‚ ˙Â¯È¯‚˘‰˘ ¯Á‡Ï ‰Ó˜Â‰ ‰˙ÂÓÚ‰. 

 הפקידו שתי חברות לא ישראליות בחשבו! השגרירות 2007לאחר אירועי יו  העצמאות  .2
·¯‚‡Ê· על פי הנחיית מנהל המחלקה למשפט דיפלומטי .  דולר2,365 שתי תרומות בסכו  של

ורמי  משו  שמדובר היה בחברות שאי! לה! זיקה ואזרחי במשרד הוחזרו שתי התרומות לת
 . ז בשגרירות"ההתרמה מחברות אלה נעשתה על ידי עמ. לישראל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ‡˘ ˙Â¯·ÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙Ú„Ï ¯È¯‚˘‰ ÏÚ ‰È‰
Ì‡˙‰· ˙Â¯È¯‚˘‰ È„·ÂÚ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ Ï‡¯˘ÈÏ ‰˜ÈÊ Ô‰Ï . ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙¯ÊÁ‰˘ ÌÂ˘Ó Ì‚ ˙‡Ê

‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÌÈÓ¯Â˙· ÚÂ. 
 את חגיגות יו  העצמאות בשני אירועי  2007  ו2006 קיימה בשני  ··Ï‚¯„השגרירות  .3

 2,500  אורחי  וקונצרט חגיגי בהשתתפות כ1,000  וכ800 קבלת פני  שהשתתפו בה כ: מרכזיי 
 דולר למימו! קבלת הפני  ביו  העצמאות 6,000המשרד הקציב . בהתאמה,  מוזמני 3,000 וכ

שאר הכס* למימו! האירועי  נתר  על ידי הקר! לתמיכה . 2007 דולר בשנת 5,000  ו2006ת בשנ
). ראו לעיל(שהקימו חברי הפורו  לעסקי  , ) הקר! להל! (בקידו  פעילות תרבות ישראל בסרביה 

תומכת בעיקר ] והיא... ['ארגו! ללא מטרות רווח'רשומה כחוק כ"הקר! , לדברי השגרירה הקודמת
 ".עי יו  העצמאותבאירו

  הכנסות מתרומות בס  ··Ï‚¯„ נרשמו בחשבו! יו  העצמאות של השגרירות 2006בשנת  .4
 6,000  דולר ומתרומות אחרות בס  כ42,000 מזה הכנסות מתרומות הקר! בס  כ,  דולר48,000 כ

ס* על ונו,  דולר47,500  נרשמו בחשבו! יו  העצמאות הכנסות מתרומות בס  כ2007בשנת . דולר
השגרירות לא ביקשה את אישור המשרד לפני .  דולר9,000כ  מימנה הקר! מכספה הוצאות בס  

 . דולר20,000 א* על פי שה! הסתכמו ביותר מ ,כנדרש בתקנו! השימוש בתרומות
 על כ  שגיוס תרומות בידי נציגויות ישראל למימו! אירועי  12מבקר המדינה כבר התריע בדוח קוד 

והא  ה  עולי  , שלא תמיד ברור מה המניעי  של התורמי  למת! התרומה"משו  , הוא בעייתי
מימו! קבלות הפני  בכל הנציגויות "מבקר המדינה קבע ש". בקנה אחד ע  האינטרסי  של המדינה

 ". צרי  להיעשות מתקציב המשרד בלבד וראוי ששרת החו% תית! את הדעת על כ 
 לכל ראשי 2007יבה לתקצוב מרכזי במשרד בפברואר בעקבות פרסו  הדוח הקוד  הודיעה החט

יופסק לחלוטי! "ו, את המלצת המבקר" באופ! מלא" יאמ% המשרד 2008הנציגויות כי החל בשנת 
גיוס הכספי  מגורמי  חיצוניי  לצור  ביצוע או השתתפות באירועי יו  העצמאות הנערכי  

ה מאמ% גדול להגדיל את תקציב המשרד עוד הודיעה החטיבה כי ייעש". ל"בנציגויות המשרד בחו

__________________ 
12   ˙¯Â˜È· ÁÂ„ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈË·È‰ ÏÚ) 2006( ,55' עמ. 
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יצוי! כי במסגרת עדכו! ". נוכל לבצע את האירועי  באופ! ייצוגי ומכובד"כדי ש, למימו! האירועי 
 . לא שונו ההוראות לגיוס תרומות לאירועי יו  העצמאות2007התקנו! שנעשה לאחרונה בנובמבר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯È‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚Ï ¯˙È‰‰ Ì‚ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï ˙Â·¯˙ ÈÚÂ
Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÏ ‰‡È Â È‡Â ÈÂ‡¯ Â È‡ ,ÌÙÎ‡ÏÂ ÌÈÏÏÎ· ‰Ê ÔÈÈ Ú ¯È„Ò‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ . 

 הוא מייש  נוהל חדש למימו! 2008כי בשנת , בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החו%
גורמי  אירועי יו  העצמאות ובו הנחיות ברורות לנציגויות בדבר איסור השימוש בכספי  מ

  . חיצוניי  למימו! האירועי 
 דיווחי  חשבונאיי  

1. È Â Ò È Î  ‡ Ï Ï  ˙ Â ‡ ˆ Â  לרגל יו  העצמאות ·Ê‡‚¯·ארגנה השגרירות , 2006בשנת )  א  (:‰
 10,000המשרד הקציב לאירוע .  אורחי  שכללה ג  הופעת זמרת מישראל400 קבלת פני  לכ

הביקורת העלתה שתרומות של שתי .  דולר8,100 ונוס* על כ  נאספו תרומות בסכו  של כ, דולר
, בהתאמה, התקבלו כשלושה שבועות וכארבעה חודשי ,  דולר1,000  ו500בסכומי  של , חברות

יוצא אפוא .  דולר בגי! האירוע שולמו18,000 אחרי שהתקיי  האירוע ולאחר שכל ההוצאות בס  כ
בניגוד , תקבלו כל התרומותשהשגרירות התחייבה להוציא כספי  וא* הוציאה אות  לפני שה

הוא , כחודש לאחר האירוע, 2006עוד העלתה הביקורת שבמסמ  שהכי! המשרד ביוני . לתקנו!
פירט את ההוצאות וההכנסות הנוגעות לאירועי יו  העצמאות של השגרירות וציי! שצפויה להתקבל 

א  הוא התעל  , י המשרד ידע אפוא שלא התקבלו כל התרומות שבגינ! הוצאו כספ. תרומה נוספת
 . מכ  וא* לא העיר על כ  לקצינת המנהלה או לשגריר

את סכו  ההקצבה המיועד למימו! קבלת ··Ï‚¯„  העביר המשרד לשגרירות 2007בינואר  )ב(
מאי הוציאה השגרירות כספי  מחשבונה למימו!  ובחודשי  מרס, הפני  לרגל יו  העצמאות

ובכל פע  שנוצר גירעו! ,  היו גדולות מסכו  ההקצבהנמצא כי ההוצאות. אירועי יו  העצמאות
 . העבירה הקר! תרומות לכיסויו

 ˙Ï·˜ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ Â‡ÈˆÂ‰ „¯‚Ï··Â ·¯‚‡Ê· ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂÓÈÓÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÂÏ·˜˙‰ Ì¯Ë· „ÂÚ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ Ï‚¯Ï ÌÈ Ù‰ . 

 כי הכספי  לאירועי יו  העצמאות הוצאו כנגד ··Ï‚¯„ירות המשרד מסר בתשובתו לגבי השגר
. אחרי ביצוע ההוצאה" מספר ימי "וכי התרומה התקבלה לא יותר מ, התחייבות לקבלת התרומה

 אמור למנוע את המצב של הוצאת כספי  ללא 2008המשרד הוסי* שהנוהל המיוש  מתחילת שנת 
 .כיסוי

2. È ‡-˙ Â Ò  Î ‰  Ï Ú  Á Â Â È  דיווח למשרד שאול  התיאטרו! שבו ··Ê‡‚¯ השגריר :„
הועמד לרשות השגרירות ללא תשלו  על , 59 הועלה מופע להקת המחול באירועי יו  העצמאות ה

 מוזמני  בלבד 400 השגרירות הזמינה למופע כ.  מקומות1,800וכי באול  , ידי עיריית זאגרב
לבסו* נכחו . י! התיאטרו!וההכנסות יתחלקו בי! העמותה לב, ותכננה ששאר הכרטיסי  יימכרו

 .  מה  היו אורחי השגרירות והיתר רכשו את הכרטיסי 800,  איש1,850בהופעת המחול 
 .  נמכרו כרטיסי 2007  ו2006 בשני  ··Ï‚¯„ג  לאירועי יו  העצמאות שקיימה השגרירות 

 , י  אורח3,000 השתתפו 2007  מה  רכשו כרטיסי  וב325 כ,  אורחי 2,500 השתתפו 2006 ב
ההכנסות ממכירת הכרטיסי  נותרו בידי האול  ונועדו לממ! את .  מה  רכשו כרטיסי 200 כ

 . השימוש בו
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 ‰Ï·˜˙‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰Ó ÔÓÂÓ ˙ÂÓÏÂ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙¯ÈÎÓÓ . ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙ÂÓÏÂ‡· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÂÓÈÓ ÏÚ „¯˘ÓÏ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰
¯ÈÎÓÓ ‰¯ÂÓ˙‰ Ì‚˘ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ÚÈÈÒ ·Á¯‰ Ï‰˜Ï ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙ . 

3. Ì Â Î È Ò ‰  ˙ Â Á Â , ע  סיו  אירועי יו  העצמאות וביצוע כל התשלומי  בגינ ,  כאמור:„
הביקורת ) א. (על השגרירות להגיש דוח סיכו  המפרט את ההוצאות וההכנסות של האירועי 

 2006וע יו  העצמאות לשנת  למשרד על איר·Ê‡‚¯·העלתה כי דוח הסיכו  שהגישה השגרירות 
סכו  התרומות שהתקבל בשגרירות לפי , כמו כ!. היה חלקי ולא צוינו בו כל ההוצאות על האירוע

 . כרטיסי החשבונות שלה אינו הסכו  שהשגרירות ציינה בדוח הסיכו 
לא היו בשגרירות דוחות סיכו  על האירועי  שהתקיימו לרגל יו  ··Ï‚¯„ בעת הביקורת  )ב(

קצינת המינהלה המציאה למשרד מבקר המדינה על פי בקשתו את . 2007  וב2006 אות בהעצמ
מעיו! בה  עלה שהובאו בה  נתוני  הנוגעי  לקבלות . 2007הדוחות לשתי השני  רק בנובמבר 

התאמות לנתוני  שנרשמו בדוחות הפנימיי   נמצאו בה  טעויות ואי; הפני  בלבד ולא לקונצרטי 
התאמה  נמצאה ג  אי; ות של השגרירות בנוגע לתרומות שקיבלה ולהוצאותיהובכרטיסי החשבונ

בי! דוח הסיכו  לבי! הרישו  בכרטיסי החשבונות של השגרירות בנוגע ליתרות הזכות שנותרו 
 . הדוחות לא היו חתומי  על ידי השגרירה דאז כפי שמחייב התקנו!. בשגרירות והוחזרו לקר!

בקר המדינה למשרד בנוגע לטעויות בדוחות הסיכו  הכינה קצינת בעקבות שאלות שהפנה משרד מ
 2007  ו2006שני דוחות סיכו  חדשי  לשני  , עוד באותו היו , המינהלה של השגרירות בבלגרד

א  ג  בה  נמצאו נתוני  שגויי  , 2007  ו2006שכללו ג  נתוני  על הקונצרטי  שהתקיימו בשני  
בדוח הסיכו  החדש , לדוגמה. השגרירות ולהקצבה שנת! המשרדהנוגעי  להוצאות ולהכנסות של 

.  דולר63,000 א* שההוצאות בפועל הסתכמו בכ,  דולר41,000  נרשמו הוצאות בס  כ2006לשנת 
א* שההוצאות בפועל ,  דולר46,000  נרשמו הוצאות בס  כ2007בדוח הסיכו  החדש לשנת 

 . דולר56,000 הסתכמו בכ
פנה משרד , ··Ï‚¯„ת שהתגלו בדוחות הסיכו  שהגישה קצינת המינהלה בעקבות הטעויות הרבו

מעיו! . מבקר המדינה אל משרד החו% וקיבל את דוחות הסיכו  ששלחה לו השגרירות לאות! שני 
בדוחות אלה עלה שלא כל הנתוני  בה  זהי  לאלה שנרשמו בדוחות הפנימיי  ובכרטיסי 

חו למשרד לא היו חתומי  בידי השגרירה דאז כנדרש ג  הדוחות שנשל. החשבונות של השגרירות
 .בתקנו!

„¯˘ÓÏ Ô‰ÈÁÂÂÈ„· Â˜ÈÈ„ ‡Ï ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Èˆ˜ È˙˘˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÂÎÈÒ‰ ˙ÂÁÂ„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÈÙÒÎ ÁÂ„ ÏÎÎ , ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡

˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ,¯˘Ó È„È· ‰¯˜· ÈÏÎ Â˘Ó˘È˘ È„ÎıÂÁ‰ „ . „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎÏ
 ÏÚ ‰¯ÊÁ ÚÂ ÓÏ È„Î Ì‚ Ì Â˜È˙ ˙‡ ˘Â¯„ÏÂ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘Ï ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï

ÌÈ‡·‰ ÌÂÎÈÒ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙ÂÈÂÚË‰ .   
 אירועי תרבות 

. ערב לאדינו וערב לחסידי אומות עול :  שני אירועי ·Ê‡‚¯· קיימה השגרירות 2006ביוני  .1
  דולר ועל הערב השני 6,675 ית על הערב הראשו! תסתכ  בהשגריר הערי  כי ההוצאה הכספ

 .  דולר2,000 ב
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, שלא באמצעות ארגו! ציבורי, הבדיקה העלתה כי למימו! ערב הלאדינו גייסה השגרירות במישרי!
עוד . בניגוד לתקנו!,  דולר ללא אישור מראש של המשרד9,000 שש תרומות בסכו  כולל של כ

ומכא! שהשגרירות התחייבה להוציא , לו לאחר שהתקיי  הערבשכל התרומות התקב, התברר
יצוי! כי סכו  התרומות שנאספו היה גדול . כספי  וא* הוציאה אות  קוד  שהתקבלו כל התרומות

 .  דולר900 מעלות האירוע בכ
 דולר בלי שביקשה את 630 למימו! ערב חסידי אומות העול  גייסה השגרירות תרומה בס  כ .2

 בשל כ  נוצרה יתרה שלילית של ;  דולר1,200 עלויות הערב הסתכמו בכ; רד לכ אישור המש
על ידי עוד* התרומות בס  , באישור המשרד, והיא כוסתה אחר כ ,  דולר בחשבו! האירוע570 כ

 דולר תשמש למימו! אירועי יד וש  320 נקבע שהיתרה בס  כ.  דולר שהתקבלו לערב הלאדינו900
ונקבע שהסכו  ישמש למימו! שוט* של , ירועי  לא התקיימו בסופו של דבראול  הא, 2007בשנת 

הביקורת העלתה שבסופו של דבר השתמשה השגרירות בכספי  . פעולות ההסברה של השגרירות
 . אלה לתשלו  עבור קו אינטרנט ולא למטרה שלשמה נתרמו

˙ ‰ÒÈÈ‚˘ ÍÎ· ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · ‰ÏÚÙ ˙Â¯È¯‚˘‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‡ÏÏ ˙ÂÓÂ¯
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÂÓ¯˙  ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ‡Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰

ÔÈ˜˙ Â È‡ ÌÈÓ¯Â˙‰ Ï˘ Ì˙ÓÎÒ‰ ˙Ï·˜ ‡ÏÏÂ .Ú„È „¯˘Ó‰ ,„·ÚÈ„· Ì‡ Ì‚ , ÒÂÈ‚ ÏÚ
ÌÈÏ‰ Ï „Â‚È · ˙ÂÓÂ¯˙‰ , Ï˘ ÛËÂ˘ ˘ÂÓÈ˘Ï Ô˙¯˙È ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ¯˘È‡ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ

˙Â¯È¯‚˘‰ ,Ï‰Â Ï „Â‚È · ÏÚÙ ÍÎ·ÂÚ·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘  . 
˙ÂÓÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ıÂÁ‰ „¯˘Ó È ÙÏ ÚÈ¯˙‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÁÂ„·

ÔÂ„ ÂÏ· ˙Â¯È¯‚˘‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰13 . ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ê‡ ·È˘‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó" „„ÁÈ
‡˘Â · ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ." 

יי! גיוס התרומות  חזר המשרד וציי! כי הוא מקבל את הערת המבקר בענ2008בתשובתו מינואר 
 הוא שלח לכל ראשי הנציגויות וקציני המינהלה 2007והוסי* כי כבר במאי , למימו! אירועי תרבות

 .תזכורת בדבר הוראות התקנו! בעניי! זה
ארבעה חודשי  לפני כ! ביקש . 2007 בתחילת מאי ·Ê‡‚¯·שבוע הסרט הישראלי התקיי   .3

 הוא הערי  שעלות ההפקה תסתכ  ; ר האירועהשגריר מהמשרד לאשר לשגרירות תקציב עבו
 דולר וציי! שהתשלו  עבור זכויות היוצרי  ייעשה באמצעות תרומות שבכוונתו לגייס 8,750 בכ

ל במשרד לא הגיב על הודעת " תחו  חו אג* הכספי  . מחברות ישראליות הפועלות בקרואטיה
דיווח השגריר בסו* , לגיוס התרומותא* שלא התקבל אישור המשרד . השגריר בעניי! גיוס התרומות

 .  דולר2,030 על תרומות שהתקבלו בס  2007מרס 
ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÏ‚·˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ Èˆ˜Ï ¯È¯‚˘‰ ÚÈ„Â‰ ‡Ï

˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ÏÚ ‰Ï‰ ÈÓ‰ , Ï˘ ˜ ·‰ ÔÂ·˘Á· Â„˜ÙÂ‰ Ô‰˘Î ˜¯ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï Ú„Â Â
˙Â¯È¯‚˘‰ .‰ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰Ï ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ó ‰Ê ‰¯˜Ó ÏÚ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙ Èˆ˜Ï ¯È¯‚˘‰ ÔÈ· ˜˙ 

˙Â¯È¯‚˘‰ „Â˜Ù˙ . 
ל במשרד על קבלת " תחו  חו יו  לפני פתיחת האירוע דיווחה קצינת המינהלה לאג* הכספי  

מפאת סמיכות הזמני  " פעמי כחריג חד"המשרד אישר להשתמש בה! למימו! האירוע . התרומות
כי היה עליה  לפעול לפי הוראות התקנו! א  העיר לשגריר ולקצינת המינהלה , לקיו  האירוע

 . ולבקש מראש אישור לגיוס תרומות מגופי  חיצוניי 
__________________ 

13   È˙ ˘ ÁÂ„57‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2007( ,504' עמ . 
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 ¯Â·Ú ÂÒÈÂ‚˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ˘‡¯Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ¯È¯‚˘‰˘ Û‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

ÚÂ¯È‡‰ ,Â˙Ú„Â‰Ó „¯˘Ó‰ ÌÏÚ˙‰ ;˙‡Ê Û‡ ÏÚ , ¯ÈÚ‰ ‡Â‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙ Èˆ˜ ˙Ú„Â‰ ˙Â·˜Ú·
ÈÏ‰ Ï „Â‚È · ÏÚÙ˘ ÏÚ ¯È¯‚˘ÏÌ .   

 מינהל וכספי , תקציב
נוס* על . והוא מיועד למימו! הוצאות שוטפות של השגרירות, תקציב הנציגויות נקבע בדולרי 

  להל! (כגו! הוצאות ריפוי של השליחי  , הוצאות אלה יש לשגרירות הוצאות שהיקפ! בלתי צפוי
 . וה! ממומנות ישירות בידי המשרד, )הוצאות לא צפויות

  : 2007  ו2006תקציבי השגרירויות בדולרי  לפי סוגי ההוצאות לשני  להל! בטבלה 
‰·ÏÒÈË¯· „¯‚Ï· ·¯‚‡Ê ˙Â¯È¯‚˘‰ 

 השנה 2006 2007 2006 2007 **2006 2007
 הוצאות שוטפות 575,000 567,000 421,000 390,000 78,000 309,000
 תהוצאות לא צפויו 165,000 *63,500 50,000 *32,482 62,000 *49,000

 יולי  לחודשי  ינואר *
 דצמבר לחודשי  ספטמבר **

„Á ˙Â‡ˆÂ‰Ï ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘Ï ¯È·ÚÓ „¯˘Ó‰ ‰Ï‡ ÌÈ·Èˆ˜˙ „·ÏÓ- ˙˘ÈÎ¯ ÔÂ‚Î ˙ÂÈÓÚÙ
˙Â Â˘ ·Èˆ˜˙ ˙Â ˜˙ ÔÈ· ÏˆÂÙÓ‰ ÌÈˆÂÙÈ˘Â ÌÈËÈ‰¯ . ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ È„È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰

˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÈÒ .„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú
 ÈÏÎ ÂÏ Â˘Ó˘È˘ È„Î „¯Ù · ˙Â¯È¯‚˘ ÏÎ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÂÈ„È· ÂÈ‰È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· .  
 מימו  המשרד

חשבו! במטבע מקומי : יש נציגויות המנהלות את ענייניה! הכספיי  באמצעות שני חשבונות בנק
והנציגות ממירה , עולותיה לחשבו! הדולריהמשרד מעביר לנציגות את המימו! לפ. וחשבו! דולרי

 . שבאמצעותו נעשות רוב הפעולות, אותו למטבע המקומי
 ביטל המשרד את ההסדר הקבוע בתקנו! שלפיו שלחו לו קציני המינהלה בקשות 2005באוגוסט 

 מימו!  להל! (שנתיי   והחל לקבוע את סכו  המימו! לנציגות לפי ממוצעי  רב, למימו! חודשי
כמו כ! הוחלט שהמשרד יקיי  בקרה שוטפת על .  ולהעביר לנציגויות סכו  קבוע בכל חודש)קבוע

היתרות בחשבונות הבנק של הנציגויות וישנה את סכו  המימו! החודשי מפע  לפע  כדי למנוע 
בעקבות השינוי הועברה האחריות ליתרות בחשבונות הבנק . צבירת יתרות גדולות בחשבונות הבנק

השינוי הופעל באורח ניסיוני בכמה נציגויות ובה! השגרירות . לה של הנציגות למשרדמקצי! המינה
 .בבלגרד
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 ¯·Óˆ„·2006˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ ÏÎÏ „¯˘Ó‰ ÚÈ„Â‰  ,ÚÂ·˜ ÔÂÓÈÓ Ï˘ ‰ËÈ˘‰ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ , ÌÏÂ‡
‰ ˘Î ‰Ê ˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ ÏÎ· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰˘ Û‡˘ ‡ˆÓ  , È·‚Ï ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÔÎ„Ú ‡Ï

ÔÂÓÈÓ‰ ˙ËÈ˘· ÈÂ È˘‰. 
 :פירוט הסכומי  שהעביר משרד החו% לשגרירויות למימו! פעילות! ושיעור המימו! שנוצללהל! 

 מיליו! דולר 2  כ·Ê‡‚¯· העביר המשרד לחשבו! השגרירות 2007 ועד יולי 2005מאוגוסט  .1
  להל! (פעמיות  הוצאות לא צפויות והוצאות חד, )כולל משכורות שליחי (עבור הוצאות שוטפות 

 ··¯ÏÒÈË·‰  העביר המשרד לחשבו! השגרירות 2007 ועד יולי 200614 מספטמבר ).מימו! כולל
 ··Ï‚¯„ העביר לחשבו! השגרירות 2007 ועד דצמבר 2006ומינואר ,  דולר למימו! כולל800,000 כ
 . הכספי  הופקדו בחשבו! הבנק הדולרי של כל אחת מהשגרירויות.  מיליו! דולר1.2 כ

ובסו* כל שנה היו , ו בכל המימו! שהמשרד העביר לחשבונ!נמצא כי השגרירויות לא השתמש
  2005 נותרו בסו* ·Ê‡‚¯·בחשבונות הבנק של השגרירות ) א: (יתרות בחשבו! הבנק שלה!

 8% שה  כ,  דולר93,000  כ  2006 וב,  מהמימו! הכולל באותה שנה10% שה  כ,  דולר40,000 כ
 2007בסו* יולי . ציב השגרירות לשנה הבאההיתרות הועברו לתק. מהמימו! הכולל באותה שנה

 . דולר131,000 הסתכמה היתרה בחשבו! השגרירות בכ
 81,000  יתרה בס  כ··¯ÏÒÈË·‰ הייתה בחשבונות הבנק של השגרירות 2006בסו* שנת  )ב(

 הסתכמה היתרה בחשבונות הבנק 2007ובסו* יולי ,  מהמימו! הכולל באותה שנה28% כ, דולר
 100,000 כלומר היתרה הלא מנוצלת גדלה במש  שבעת החודשי  בכ.  דולר180,000 שלה בכ

 . דולר
 דולר 130,000  הייתה כ··Ï‚¯„ בחשבונות הבנק של השגרירות 2006יתרת הפתיחה לשנת  )ג(

 מסכו  המימו! לאותה 20% כ,  דולר108,000  הייתה היתרה כ2006בסו* . 2005שנותרו משנת 
 העביר המשרד לשגרירות סכו  2007עד יולי . 2007 השגרירות לשנת והיא הועברה לשימוש, שנה

  . דולר63,000 ובסו* אותו חודש הסתכמה היתרה בחשבונות הבנק שלה בכ,  דולר350,000כולל של 
 ÏÎ· ÚÂ·˜ ÌÂÎÒ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘Ï ¯È·Ú‰Ï ÍÈ˘Ó‰ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó

 ˙Â Â·˘Á· Â¯ˆÂ ˘ ˙Â¯˙È· ·˘Á˙‰Ï ÈÏ· ˘„ÂÁÔ‰Ï˘ ˜ ·‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ˙Â Â·˘Á· ˙Â¯˙È‰
‰ ˘Ï ‰ ˘Ó ÂÏ„‚ ‰·ÏÒÈË¯··Â ·¯‚‡Ê· ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ Ï˘ ˜ ·‰ . ÔÓÈÓ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ˘¯„ ‰Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ ˙‡. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â Â·˘Á· ˙Â¯˙È‰ ˙‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˜Â„·Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ò· Â˘Ó˘È˘ È„Î ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ Ï˘Ô‰ÈÎ¯Âˆ ÈÙ ÏÚ ÔÂÓÈÓ‰ Û˜È‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈ , ÌÚ Ú·˜˘ ÈÙÎ
ÚÂ·˜‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÏÚÙ‰ . 

כי לכל נציגות יש יתרות בסכו  של מימו! , בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי! משרד החו%
ואול  מהממצאי  שהובאו לעיל עולה כי היק* היתרות . לכחודש אחד לכיסוי הוצאות בלתי צפויות

המשרד הוסי* בתשובתו כי אכ! על . יו גדולות מסכו  המימו! החודשיבחשבונות השגרירויות ה
  .אג* הכספי  לבצע מעקב שוט* על סכו  היתרות בחשבונות הנציגויות

__________________ 
 .מועד הקמת השגרירות  14
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 הניהול הכספי והטיפול בכוח אד  בשגרירויות

משרד מבקר . קצי! המינהלה מופקד על ניהול השגרירות בעיקר בתחו  הכספי  וניהול כוח האד 
  : ק את תפקוד  של קציני המינהלה בשלוש השגרירויות בתחומי  אלה ולהל! הממצאי המדינה בד
 כספי 

Â  Â „ ˜ È Ù˙:שילמה ,  ע  החתימה על הסכמי השכירות של משרדי השגרירות ושל בית השגריר
 7,000 האחד בס  כ:  לבעלי הנכסי  שני פיקדונות בסכו  שכר הדירה החודשי·Ê‡‚¯·השגרירות 

 שילמה לבעלי ··Ï‚¯„ג  השגרירות . כערבות לתשלו  שכר הדירה,  אירו6,000אירו והאחר בס  
 דולר והאחר בס  5,300האחד בס  , הנכסי  המושכרי  שני פיקדונות בסכו  שכר הדירה החודשי

 .  דולר6,700
שתי השגרירויות לא דרשו מבעלי הנכסי  בחוזי ההתקשרות לשמור את סכומי הפיקדונות בתכניות 

לפני , 2002עוד בשנת . יבית א* שהסכומי  הופקדו בידיה  לתקופות של שני  מספרנושאות ר
פנתה מחלקת התקשרויות במשרד אל ראש , ··Ï‚¯„חידוש חוזה השכירות של משרדי השגרירות 

ענ* תקציב ובקרה בחטיבה למשאבי  חומריי  בדרישה כי בחוזה ההתקשרות ייקבע שכספי 
יו  תקופת השכירות יקבלו השגרירות או המשרד את הקר! בתוספת כדי שבס, הפיקדו! יופקדו בבנק

הביקורת העלתה כי א* שהמשרד הכיר בצור  להפקיד את כספי הפיקדונות בתכניות נושאות . ריבית
וה! עצמ! לא פעלו לקבוע בחוזה שכספי הפיקדו! , הוא לא הנחה את השגרירויות לעשות כ!, ריבית

 . יופקדו בתכנית כזאת
וכי הוא ישלח הנחיות , כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר המדינה,  מסר המשרדבתשובתו

  . מתאימות לכל הנציגויות
 חשבונאות

1. ˙ Â  Â · ˘ Á ‰  ˙ Ï ‰  ‰  È Ó Â ˘ È  בשל החשיבות הרבה של רישו  נכו! של ההוצאות :¯
מחובתו של , נקבע בתקנו! כי לאחר רישומ! בידי מנהל החשבונות, בסעיפי התקציב המתאימי 

 . שכל הוצאה נרשמה בסעי* שאליו היא שייכת, ! המינהלה לוודאקצי
משרד מבקר המדינה בדק את אופ! ניהול החשבונות בשלוש השגרירויות והעלה כי הרישו  

 לא ·Ï··Â ·¯‚‡Ê‚¯„ואילו בשגרירויות , בכרטיסי הנהלת חשבונות בשגרירות בברטיסלבה היה תקי!
, ל ההכנסות וההוצאות נרשמו בכרטיסי  המתאימי לא כ. נעשה הרישו  כנדרש על פי התקנו!

כמו כ! נמצאו טעויות . ועקב כ  נתוני הנהלת החשבונות לא תמיד שיקפו את היק* הפעילות
והוצאות והכנסות נרשמו ללא פירוט , התשלומי  והתקבולי  נרשמו באיחור, בהקלדת הסכומי 

 . פעולהולכ! לא נית! לזהות את מהות ה, בצד! או ע  פירוט חלקי
; ל ונסיעות" נרשמו הוצאות ריפוי בכרטיס חשבו! המיועד לאש·Ê‡‚¯·בשגרירות , לדוגמה

תשלומי  לעובדי  מקומיי  זרי  נרשמו בכרטיס חשבו! המיועד לתשלומי  לעובדי  מקומיי  
והכנסות מתרומות נרשמו בכרטיסי החשבו! שלושה וא* ארבעה חודשי  לאחר ; ישראלי 

 נרשמה הריבית ששיל  לה הבנק על ··Ï‚¯„בשגרירות . בנק של השגרירותשהתקבלו בחשבו! ה
 . במקו  בכרטיס שיועד לכ , יתרות זכות בכרטיס חשבו! המיועד להוצאות ארגוניות שונות

כי על פי הנחיות המשרד נרשמו הוצאות שונות בכרטיסי החשבונות של , עוד העלתה הביקורת
המשרד הנחה את השגרירויות לרשו  את רוב , דוגמהל. שלוש השגרירויות שלא לפי התקנו!

התשלומי  עבור רהיטי  שנקנו לבית השגריר ולמשרדי השגרירות ואת התשלומי  עבור שכר 
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ועבור שיפוצ  בחשבו! כללי במקו  בחשבונות המיועדי  ·Ê‡‚¯· הדירה של משרדי השגרירות 
 . לה 

È‡ ¯ˆÂ  „¯˘Ó‰ Ô˙ ˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙Â·˜Ú·-‰ ÈÓÂ˘È¯· ¯„Ò˙Â¯È¯‚˘‰ Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰  ,
 ÌÂÁ˙Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙ ÏÎ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È  ‡ÏÂ

‰Ê ˙ÂÏÈÚÙ. 
יש לציי! שטעויות שאותרו על ידי אג* הכספי  של המשרד ובביקורת כספי  שנעשתה בשגרירויות 

ביקורת קצינות המינהלה במועד ה. אול  עדיי! נמצאו טעויות מהותיות,  תוקנו בחלק!2007ביוני 
ולדעת משרד מבקר המדינה היה צפוי שטעויות , של שתי השגרירויות כבר היו בתפקיד! כשנתיי 

 . מעי! אלה לא יימצאו ברישומי  החשבונאיי 
2. Ì È Ó Â Ï ˘ ˙ ·  ¯ Â Á È  איחרה בתשלו  בעבור ··Ï‚¯„ הביקורת העלתה שהשגרירות :‡

שחזר ונשנה , האיחור בתשלומי . נקנסה על כ השימוש בטלפוני  הניידי  והנייחי  והיא א* 
 . מעיד שניהול תשלומי השגרירות היה לא תקי!, 2007  ו2006בשני  

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי! משרד החו% כי שלח לנציגויות תזכורת בדבר ההנחיות 
 המשרד הוסי* כי בעקבות הביקורת העיר אג* הכספי  לקצינת. להימנע מאיחור בתשלומי 

 . המינהלה בבלגרד והנחה אותה להקפיד לבצע את התשלומי  במועד
3. ˙ È ¯ Ï Â Ò  Â ˜  ‰ Ù Â  השגרירויות נותנות שירותי  קונסולריי  וגובות עבור  אגרות :˜

ההכנסות מהאגרות נרשמות לזכות חשבו! המיועד . שסכומ! נקבע בכל שנה על ידי משרד הפני 
לות הקונסולריות ואת ההכנסות שהתקבלו בגינ! על השגרירות לסכ  את הפעו, לפי התקנו!. לכ 

לפי התקנו! יועברו ההכנסות הקונסולריות לקופת ).  סגירת קופה להל! (ממועד הסיכו  הקוד  
 .בכל יו  או פע  בשבוע, לפי היק* הפעילות, הנציגות או לחשבונה בבנק

 15תה השגרירות  עש2006 עלה שבשנת ··Ï‚¯„מבדיקת החשבו! שבו נרשמו ההכנסות בשגרירות 
מינואר , לעומת זאת. וההכנסות הופקדו בחשבו! הבנק פע  או פעמיי  בחודש, פעמי  סגירת קופה

 סגרה השגרירות קופה ארבע פעמי  בלבד והפקידה את ההכנסות בבנק שלוש 2007עד סו* אוגוסט 
 גיעו עד סכומי הכס* במזומ! שהצטברו בקופה הקונסולרית בטר  הופקדו בבנק ה. פעמי  בלבד

 .  דולר1,300 כ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·ˆÏ ¯˘Ù‡˘ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ

È¯ÏÂÒ Â˜‰ ‰ÙÂ˜·˙ . 
היא להימנע מהצטברות סכומי " השאיפה"בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר משרד החו% כי 

בר הוראות הנוהל ל תזכורת בד"והוסי* כי אג* הכספי  שלח לכל הנציגויות בחו, כס* גדולי 
 . בעניי! זה

4. Ú Ó ‰  È Ù Ò Î  ¯ Ê Á ‰"Ó: בתשלומי  עבור פעילות משרדי השגרירות ושהיית משפחת 
ועל קצינת המינהלה היה , מס שאינו חל על דיפלומטי , מ" כלול מע·Ê‡‚¯·השגריר בבית מלו! 

ית המס ששול  לב, על פי חישובי משרד מבקר המדינה. מ לשגרירות"לפעול להחזר כספי המע
אול  על פי הרישומי  בכרטיס הנהלת החשבונות של השגרירות ,  אירו5,460 המלו! הסתכ  בכ

 .לא נמצא שקצינת המינהלה פעלה לקבלת החזר של יתרת המס.  אירו בלבד2,865 הוחזרו לה כ
5. È ‡ ˆ Ó  ˙ Â Ó È ˘ ¯  Ï Â ‰ È  לרכוש ··Ï‚¯„ בעקבות השיפו% אישר המשרד לשגרירות : 

בעלות כוללת של , 2007וה  נרכשו בפברואר ובאפריל ,  לחדר השגרירהבה  פינת ישיבה, רהיטי 
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נמצא כי עד מועד הביקורת לא נרשמו ברשימת המצאי של השגרירות רהיטי  אלה .  דולר6,800 כ

  .2005 וציוד אחר שנרכש מאז החלה קצינת המינהלה בתפקידה ב
 כוח אד 

לפי התקנו! יש . ל"נציגות ישראל בחוז הוא עובד שאינו אזרח ישראלי שהתקבל לעבודה ב"עמ
 . שעקרונותיו מובאי  בנספח בתקנו!)  חוזה להל! (להעסיקו על פי חוזה מיוחד 

1. Ó Ú  ˙ ˜ Ò Ú ‰  È Ê Â Á"Ì È Ê:  זי  " החליט המשרד למסד את העסקת העמ1999עוד בשנת
יקש המשרד ב. בנציגויות והכי! טיוטת חוזה מסגרת שכללה את הסעיפי  העיקריי  שהחוזה יכלול

כדי לעשות מאמ% ולסיי  , זי " מכמה נציגויות להזדרז לחתו  על חוזה ע  העמ2002בספטמבר 
 . בכל הנציגויות את הטיפול בחתימת החוזי 

 במסמ  רענו! לכל 2005בעקבות ביקורת של החשב הכללי שבמשרד האוצר פנה משרד החו% במאי 
וכי יימסר דיווח על העסקת  , סקה רשמיזי  יועסקו על פי חוזה הע"הנציגויות ובו ציי! כי עמ

 .ישול  מס אמת ויופרשו הפרשות מעביד כדי!, לשלטונות המקומיי 
בדיקת תיקיה  . זי  בתפקידי  שוני " עמÏ·· 13‚¯„במועד הביקורת הועסקו בשגרירות  )א(

 לא נחת  חוזה העסקה, 2007 עד 2004שהחלו לעבוד בשני  , האישיי  העלתה כי ע  שלושה מה 
וכשנחת  עמ  חוזה , זי  הועסקו במש  שני  ללא חוזה העסקה"עוד נמצא שארבעה עמ. כלל

 .לא צוי! בו מועד תחילת עבודת , בסופו של דבר
ארבעה מה  החלו את , זי " הועסקו במועד הביקורת שמונה עמ·Ê‡‚¯·בשגרירות )  1( )ב(

 שע  תחילת עבודת  לא הביקורת העלתה. 2005עבודת  בשגרירות סמו  להקמתה באוגוסט 
 . נחתמו עמ  חוזי 

 התקשרה השגרירות ע  חברת רואי חשבו! מקומית לקבלת ייעו% בנושא שכר  של 2005בנובמבר 
בדצמבר אותה שנה הגישו רואי החשבו! נייר עבודה ובו רוכז . זי  וזכויותיה  הסוציאליות"העמ

י  לפי חוקי המס והעבודה ז"המידע על סוגי התשלומי  שבה  מחויבי  השגרירות והעמ
 . בקרואטיה

 פנתה קצינת המינהלה למשרד בבקשה לזרז את הכנת החוזי  וציינה כי העבירה 2006בסו* פברואר 
זי  ובה  "למשרד את נייר העבודה של חברת רואי החשבו! ובו המידע על תנאי העסקת העמ

ה  נחתמו , ני  כבר אז במשרדזי  היו מוכ"א* על פי שחוזי העסקה של העמ. התנאי  הסוציאליי 
 . כחודש וחצי לאחר מכ!, 2006רק באפריל 

זי  שביו  החתימה על " ציינו העמ·Ê‡‚¯·בשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה בשגרירות 
 לא יוכלו  ולא , החוזי  הודיעה לה  קצינת המינהלה שעליה  לחתו  על החוזי  בתו  כחצי שעה

זי  לחתו  על החוזי  בלא שניתנה לה  "עקב כ  נאלצו העמ.  יפוטרודהיינו, לחתו  עליה  כלל
זי  שהחוק הקרואטי אינו מאפשר לדווח על "עוד ציינו העמ. שהות מספקת ללמוד את תנאיה 

 .העסקת עובדי  ולשל  תשלומי  סוציאליי  בדיעבד
ת שנועד חוזה בשפה האנגלי:  חת  על שני חוזי ·Ê‡‚¯·זי  בשגרירות "כל אחד מהעמ )2(

וחוזה בשפה הקרואטית שנועד לרשויות , ובו צוי! תארי  תחילת עבודתו בפועל בשגרירות, למשרד
. ובו צוי! תארי  החתימה על החוזה כתארי  תחילת העבודה בשגרירות, השלטו! המקומיות

זי  הועסקו בשגרירות חמישה עד שמונה חודשי  "מבדיקת החוזי  באנגלית עולה כי ארבעה מהעמ
 . י חוזה העסקה ובלי שהיא דיווחה לרשויות השלטו! ש  על העסקת בל

ואול  במדינות שבה! החוק , ז"הנציגויות אינ! צריכות לנכות מסי  משכרו של עמ, לפי התקנו!
ועליה להפריש , בקרואטיה השגרירות נחשבת מעסיק מקומי לכל דבר. מחייב זאת יש לפעול על פיו
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על העובד חלי  תשלומי חובה למס , כמו כ!. ביטוח תאונות עבודהמס מעביד ו, מהשכר מס בריאות
,  שלא על פי חוזה·Ê‡‚¯·בחודשי  שבה  הועסקו העובדי  בשגרירות . הכנסה ולביטוח הלאומי

 .והשגרירות לא הפרישה עבור  תשלומי  סוציאליי , לא נוכה המס משכר 
המטרה העיקרית היא להיות "ש, היתרבי! , זי  צוי!"בפרק בתקנו! העוסק בתנאי העסקת  של העמ

ההגינות אמורה להיות ה! כלפי העובדי  שמעסיקה השגרירות וה! כלפי המדינה ". מעבידי  הוגני 
 .שהיא נמצאת בה

¯ÂÓ‡Î , ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡ ÈË‡Â¯˜‰ ˜ÂÁ‰
ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ,„·ÚÈ„· .ÂÂÈ„·Â ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· ¯ÂÁÈ‡‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Á

‰ÏÂÙÎ ‡ÂÙ‡ ‡È‰ ˙Â¯È¯‚˘· Ì˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ ÏÚ ‰ÈË‡Â¯˜· .˙È˘‡¯ , ˙ÂÈÂÎÊ Â„·È‡ ÌÈ„·ÂÚ‰
 ‰˘È¯Ù‰ ‡ÏÂ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ì˙„Â·Ú ÏÚ ˙Â¯È¯‚˘‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ì‰·˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ

ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ ÌÈÓÂÏ˘˙ Ì¯Â·Ú .˙È ˘ ,ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · ‰ÏÚÙ ˙Â¯È¯‚˘‰ . 
ˆ˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÎ· ÔÈ˜˙ ‡Ï Á¯Â‡· ÂÏÚÙ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ È˙˘· ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â È

ÌÈÊÂÁÏ Ú‚Â ‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á· Í¯Âˆ‰ ÏÚ Ú„È „¯˘Ó‰ , ÂÈ„È· ‰È‰˘ Û‡Â
Ì˙ Î‰Ï ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ,‰ÓÈ˙Á‰ ÊÂ¯ÈÊÏ È„ ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ . „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÓÚ Â˜ÈÒÚÈ ‡Ï ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰˘"Ï ‡Ï·Â ‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÌÓÚ ÌÂ˙ÁÏ ‡Ï· ÌÈÊ ˙‡ Ì‰Ï ˙˙
ÈÓÂ˜Ó ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ. 

2. ˙ Â ¯ ˘ Ó ‰  Ô ˜ ˙  Ï Â ‰ È קצי! המינהלה אחראי לניהול תק! המשרות ,  על פי התקנו!: 
ועליו לוודא שלא יועסק עובד בחריגה מהתק! המאושר או שישוב% עובד , של העובדי  המקומיי 

אה לנכו! לשנות משרה בתק! או את הגדרת א  קצי! המינהלה רו. שלא במשרה המתאימה בתק!
 . ל בהצעה מפורטת ומנומקת"התפקיד של עובד עליו לפנות למחלקת עובדי  חו

 העלתה 2007 מספטמבר ··Ï‚¯„זי  בשגרירות "בדיקת דוח איוש התק! של משרות העמ )א(
 האחת ,זיות שעבדו בעבר בשגרירות"שתי עמ. שהרישו  בדוח לא תא  את מצבת העובדי  בפועל

היו רשומות בדוח א* שקצינת המינהלה פנתה למשרד פעמיי  , 2004  והאחרת ב2002עזבה בשנת 
 צוי! בדוח שאינה 2007על משרת שומר שהחל לעבוד ביולי , לעומת זאת. בבקשה למחוק אות!

 . מאוישת
 העלתה כי 2007 מאוגוסט ·Ê‡‚¯·זי  בשגרירות "בדיקת דוח איוש התק! של משרות העמ )ב(

זית שעוסקת בנושאי הסברה ותרבות "עמ: זיות שובצו במשרות שאינ! מתאימות לתפקיד!"שתי עמ
זית המשמשת בתפקיד עוזרת לקצינת המינהלה "ועמ, שובצה במשרה של עוזרת לקצינת המינהלה

זי  המועסקי  "עוד העלתה הביקורת כי שני עמ. שובצה במשרה של מזכירה לועזית, בענייני כספי 
 2007י שסיימה את עבודתה בשגרירות בתחילת שנת "וכי עמ,  אינ  רשומי  כלל בדוחכמאבטחי 

 . לא נגרעה ממצבת העובדי  של השגרירות
 החליט המשרד שמחלקת עובדי  תבנה את תק! משרות העובדי  של השגרירות 2005בסו* מאי 

·¯‚‡Ê· .מועד , 2007וסט בדיקת דוח איוש התק! העלתה שהוקצו שתי משרות שלא אוישו עד אוג
 . משרת נהג שירותי  ומשרת מזכירה קונסולרית: הביקורת

היא הוצבה לעבודה . י בתפקיד עוזרת קונסולרית" עמ·Ê‡‚¯·במועד הביקורת הועסקה בשגרירות 
ולכ! , קוד  להצבתה הובהר לה שהיא מיועדת לתפקיד עוזרת קונסולרית. 2005בשגרירות בדצמבר 

הפעילות הקונסולרית בשגרירות החלה רק . סולריי  במש  שבוע באר%עברה הדרכה בענייני  קונ
ובינתיי  הועסקה העובדת בשגרירות , עקב השיפוצי  במשרדי השגרירות, כעבור חצי שנה

. 80%  צומצ  לבקשתה היק* משרתה ל2006רק ביוני . בעבודות מזדמנות בלבד במשרה מלאה
 טופלו כעשר 2007 ועד סו* אוגוסט 2006 מיוני  תר יצוי! שהפעילות הקונסולרית הייתה מועטה ביו
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מ! הראוי היה שהמשרד יבח! מחדש את היק* העסקתה של העובדת נוכח . פניות בממוצע לחודש

 . היק* העבודה הקונסולרית בשגרירות
 50%  תאויש משרת העובדת ב2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה הודיע משרד החו% שממרס 

 . בלבד משרה
עד . ··Ï‚¯„י את עבודתו בתפקיד עוזר לקצי! הביטחו! בשגרירות " החל עמ2007פריל בא )ג(

מבחינת , כלומר. שול  שכרו על ידי מקדמות בלבד, יותר מארבעה חודשי  לאחר מכ!, אוגוסט
 . המשרד הוא עדיי! לא נקלט כעובד מ! המניי!

בהגדרת התפקידי  של . י באחת הדרגות על פי הגדרת תפקידו"לפי התקנו! יש לשב% עמ )ד(
ואילו מתח הדרגות של , 10 7י בתקנו! מצוי! שמתח הדרגות של תפקיד מנהל חשבונות הוא "עמ

 ששימשה מנהלת חשבונות ·Ê‡‚¯·הביקורת העלתה שהעוזרת לקצינת המינהלה . 9 7מזכירה הוא 
א  , )9(העובדת הגיעה לדרגת השיא של המשרה שבה שובצה . שובצה במשרה של מזכירה עברית

קצינת המינהלה לא דיווחה ). 10(נמנעה ממנה הענקת דרגת השיא של המשרה שמילאה בפועל 
וכתוצאה מכ  נפגעו , י שימשה מנהלת חשבונות ולא תיקנה את הטעות בשיבוצה"למשרד שהעמ

  . זכויותיה של העובדת
✩  

‚˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓ ˙‡ Û˜˘È˘ È„Î ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÔÎ„Ú˙‰Ï ¯ÂÓ‡ Ô˜˙‰ ˘ÂÈ‡ ÁÂ„˙Â¯È¯ .
„¯‚Ï··Â ·¯‚‡Ê· ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Èˆ˜ , Ô˜˙ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ Ô‰ÈÏÚ˘

ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,Ô˜˙‰ ˘ÂÈ‡ ÁÂ„ ˙‡ ÌÈÈ˙ ˘ Í˘Ó· Â Î„Ú ‡Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÁÂ„‰ ÔÂÎ„ÚÏ ‚‡„ÈÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ · ÌÈÈÂ È˘‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ . 

רד החו% שהוא החל בעדכו! בזמ! אמת של דוח איוש תק! בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מש
  .המשרות של עובדי הנציגויות באמצעי  ממוחשבי 

 ייעו  משפטי בשגרירות בזאגרב
הנציגויות מעסיקות עורכי די! מקומיי  הנותני  לה! שירותי ייעו% משפטי בענייני  הנוגעי  לדי! 

ובה! התקשרות לקבלת ייעו% , טי בנציגותהתקנו! קובע כמה דרכי  להעסקת יוע% משפ. המקומי
או העסקה על בסיס קבוע ותשלו  משכורת )  העסקה לפי אירוע להל! (משפטי בעניי! מסוי  

ואילו , עוד נקבע בתקנו! שבנציגויות קטנות יש להעדי* העסקה לפי אירוע. חודשית או שנתית
 .בנציגויות גדולות ייבחנו דרכי ההעסקה האחרות

. התקשרה ע  עורכת די! מקומית לקבלת ייעו% משפטי, המוגדרת נציגות קטנה, ‚¯··Ê‡השגרירות 
שלא , השגרירות חתמה על חוזה התקשרות עימה על בסיס תשלו  חודשי קבוע ולא לפי אירוע

לכ! ג  לא נדרשה עורכת הדי! לדווח על מספר שעות העבודה . כנדרש בתקנו! משגרירות קטנה
ולשגרירות לא הייתה אפשרות , גרירות ועל הנושאי  שבה  טיפלהשייחדה לטיפול בענייני הש

 .לבדוק א  העסקתה על בסיס תשלו  חודשי כדאית ומוצדקת
 אירו לחודש עבור 1,000 בחוזה ההתקשרות נקבע שהתשלו  במטבע מקומי יהיה שווה ער  לכ

הצדדי  יוכל כמו כ! נקבע בחוזה שכל אחד מ. משא ומת! וחוות דעת משפטיות כתובות, ייעו%
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השגרירות שילמה לעורכת הדי! במש  .  יו  מראש30לסיי  את ההתקשרות לאחר מת! התראה 
 .  אירו12,000 כ, 2006ועד יולי , סמו  למועד הקמת השגרירות, 2005החל מיולי , שנה

 התמקדה הפעילות המשפטית 2005הביקורת העלתה כי ממועד הקמת השגרירות ועד סו* דצמבר 
   2006ובתחילת אפריל , בחתימה על חוזי השכירות של בית השגריר ומשרדי השגרירותבשגרירות 

המשיכה , א* על פי שמאותו מועד לא ניתנו שירותי  משפטיי . זי "בחתימתו החוזי  ע  העמ
השגרירות לשל  שכר לעורכת הדי! במש  שלושה חודשי  א* שלא הייתה מניעה חוקית להפסיק 

 2006באוגוסט .  אירו3,000 ת העסקתה בחודשי  אלה הסתכמה בעלו. את ההתקשרות אתה
 .ומאז לא העסיקה עור  די!, הפסיקה השגרירות את ההתקשרות אתה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÂ·˜ ÒÈÒ· ÏÚ ‡È‰ ÔÈ„ Í¯ÂÚ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó· , ÏÚ
‰˙˜ÒÙ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰ˆÂÁ  ÔÈÈ„Ú ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ì‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯È¯‚˘‰. 

תשובתו למשרד מבקר המדינה מסר המשרד כי בעקבות הביקורת הוצאה הנחיה שעל פיה ב
מתבקשות בעיקר הנציגויות הקטנות שאינ! נזקקות לייעו% משפטי תכו* לבצע התקשרויות 

   .מוגבלות ע  עורכי די! מקומיי  ולקבל את אישור מטה המשרד לכ 
 מינוי קציני המינהלה 

שגרירויות בזאגרב ובבלגרד העלתה שקצינות המינהלה בשגרירויות כמתואר לעיל הביקורת ב .1
וטיפול! בתחומי הכספי  , אלה לא מילאו כראוי את המשימות שהוטלו עליה! מתוק* תפקיד!

 .וניהול החשבונות וכ! בכוח האד  היה לקוי
 עבודה רבה בעיקר בכל הנוגע להכנת, כאמור,  הייתה·Ê‡‚¯·בשלב ההקמה של השגרירות  )א(

 להתקשרויות, לרכישות שונות עבור השגרירות והשגריר, לשיפוצ , משרדי השגרירות ומגורי השגריר
 למרות זאת מינה המשרד לתפקיד קצינת. לשכירת עובדי  מקומיי  ועוד, ע  גופי  מקומיי 

לאחר מינויה השתתפה קצינת המינהלה . מינהלה שניסיונה הסתכ  בתפקידי מזכירות במשרד
א  לא היה לה ניסיו! ניהולי וניסיו! בתחו  , בנושאי  שעליה  מופקד קצי! המינהלהבקורס קצר 

 . ! ורכישות ובענייני כוח אד "בנושאי נדל, הכספי
)·(  ¯·ÂË˜Â‡·2004ÎÙÓ‰ Â¯˜È· "„¯‚Ï·· ˙Â¯È¯‚˘· ÌÈ Ù‰ ˜„·Ó Ï‰ ÓÂ Ï . ÌÂÎÈÒ·

ÎÙÓ‰ ıÈÏÓ‰ ¯Â˜È·‰" Ê‡„ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈˆ˜ ˙‡ ÛÈÏÁÈ˘ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈˆ˜˘ Ï ˙Â˘È¯„Ï ÌÈ‡˙È
ÂÈ„ ‰ÒÂ Ó ‰È‰ÈÂ „È˜Ù˙‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙ Èˆ˜ ‰Ò Î  Ì¯Ë· Í‡ ‰ÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï

‰„È˜Ù˙Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ,ÊÈ¯Ù· ·˘ÂÈ‰ È¯ÂÊ‡‰ ‰Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈˆ˜ ÚÈ¯˙‰ , ˙˜ÏÁÓ Ï‰ ÓÏ Â·˙ÎÓ·
 ÏÈ¯Ù‡· ÌÈ Ù ˜„·Ó2005 ,ÔÂÈÒÈ  ˙¯ÒÁ ‡È‰ ÈÎ , „È˜Ù˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰ ÈÏ·Â

‰Ï‰ ÈÓ ˙ Èˆ˜ Ï˘ . 
קוד  למינוי היא עבדה . 2005 החלה בתפקידה באוגוסט ·Ï‚¯„קצינת המינהלה בשגרירות ב

אול  .  ניסיו! שיש בו כדי לסייע לה בתחו  העסקת העובדי  ל במשרד "במחלקת עובדי  חו
כספי  וענייני  קונסולריי  לא היה , בשאר תחומי העיסוק של קצי! המינהלה כמו הנהלת חשבונות

 .  קוד לה ניסיו!
נראה שככלל היא פועלת בצורה מסודרת , ··¯ÏÒÈË·‰לאחר שנה של פעילות השגרירות  .2

ובתפקידיו במשרד היה , ל קוד  לתפקידו זה"קצי! המינהלה של השגרירות שירת בחו. ומקצועית
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ולא נמצאו ליקויי  , הוא שולט בענייני  שבתחו  אחריותו. אחראי לענייני הביטחו! בכמה נציגויות

  . מהותיי  בענייני  אלה
✩  

קוד  , רבי  מה  לא התנסו]ש"[ על מינוי קציני מינהלה 15מבקר המדינה כבר התריע בדוח קוד 
המבקר העיר ". בעבודה בתחומי  העיקריי  שבה  עוסק קצי! מינהלה, למינויי  לתפקידי  אלה

 ".ינוי לתפקיד זהמ! הראוי לקבוע תנאי ס* למ... נוכח תפקידו החשוב של קצי! המינהלה"ש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È˙˘ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

 ÔÂÈÒÈ  ÈÏÚ· ‰Ï‰ ÈÓ È Èˆ˜ ˙ÂÈÂ‚Èˆ Ï ˙Â ÓÏÂ „¯‚Ï··Â ·¯‚‡Ê· ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘· ‰Ï‰ ÈÓ‰ ˙Â Èˆ˜
ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎÂ , ‰˘„Á ˙Â‚Èˆ  ˙Ó˜‰· Ô‰ ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘

Â˘‰ ÏÂ‰È · Ô‰Â˙Â‚Èˆ  Ï˘ ÛË . ˙Ó˜‰Ï Ï‰Â · ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡Â·È Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈÁ˜Ï‰˘ ÈÂˆ¯
‰˘„Á ˙Â‚Èˆ .  

✯  
 ˙ÂÈÂ‚Èˆ  Ï˘ ‰Ó˜‰‰ È·Ï˘ ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  Ú·˜ ‡Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó

˙Â˘„Á .Â˜„· ˘ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰ ˙Ó˜‰· ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,
˘„Á ˙ÂÈÂ‚Èˆ  ˙Ó˜‰· ÌÓ˘ÈÈÏÂ Ì„Ú˙Ï˙Â . ‰˙Ó˜‰ È·Ï˘ ÏÎ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ

‰˘„Á ˙Â‚Èˆ  Ï˘ . 
˙Â‚Èˆ ‰ ˙ÏÂÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÂÈÒÈ ‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ï‰ ÈÓ È Èˆ˜ ÈÂ ÈÓ ,

‰Ó˜‰ ÈÎÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ ‰ ˙ÂÈÂ‚Èˆ · „ÁÂÈÓ·Â . ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ ‰Ê „È˜Ù˙Ï ˙Â ÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
„È˜Ù˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ . ÔÎ ÂÓÎ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÚ·· ı¯Á  ÔÙÂ‡· ÏÙËÏ ÂÈÏÚ

Ú‚ÙÈÈ ‡Ï ˙Â¯È¯‚˘‰ „Â˜Ù˙˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈÁÈÏ˘‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ. 
 ÌÈÒÁÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ·Â˘Á Ì‰ ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ˜ÒÚ È˘ ‡ ÔÈ·Ï ˙Â¯È¯‚˘‰ ÔÈ· ÌÈÓ˜¯ ˘ ÌÈ¯˘˜‰
 ÔÈ· ˙ËÏÁÂÓ ‰„¯Ù‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â¯È¯‚˘‰ ÏÚ ÌÏÂ‡ ˙Â¯È˘‰ ˙ È„Ó ÌÚ ÌÈÈÏÎÏÎ‰

Â„È˜Ï ‰È˙ÂÏÂÚÙÌÈÚÂ¯È‡ ÔÂÓÈÓÏ Ô‰Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚ ÔÈ·Ï ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡ Ì . 
ÂÁ· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÁÂÏ˘ Ô‰ ˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰"Ï , ‰˘Ú ‰ ÏÎ· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙·ÂÁÓÂ

Ô‰· .Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂ‰È Â ÌÈÙÒÎ‰Â Ï‰ ÈÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· ÔÏÂ‰È  ÏÚ ÂÈ„ Á˜ÈÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ . 
ÈÓ„Â˜‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ Ì .

 ÏÏÎ È·‚Ï ÌÓ˘ÈÈÂ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· ¯˜·Ó‰ ˙Â¯Ú‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙÈ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÈÂ¯È¯‚˘‰.  

__________________ 
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