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   משרד האוצר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
ברשות המסי  וברשות , ביטוח וחיסכו ,  באג  שוק ההו  במשרד האוצר 

, )הגבלות לאחר פרישה( נבדק יישו  הוראות חוק שירות הציבור  לניירות ער  

הבדיקה נעשתה בגופי  ציבוריי  שבקרב "). חוק הצינו  ("1969 ט"התשכ

וסקות בתחו  שבו פעלו הפורשי  הפורשי  מה  שכיח המעבר לחברות שע

  ).41' ראו עמ(בהיות  עובדי ציבור 
 אג  החשב הכללי 

במסגרת הדי  והחשבו  על מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה נבדקו 

הטיפול בכספי  שהופקדו בגינ  , באג  החשב הכללי ניהול קרנות ופיקדונות

בדיקות . 31.12.06 ליו  והדיווח עליה  בדוחות הכספיי  של ממשלת ישראל

 . השלמה נעשו בבנק ישראל ובמשרדי ממשלה אחדי 
במינהלת הגמלאות שבמשרד האוצר וביחידות אחרות במשרד האוצר נבדק 

  .הטיפול בתשלומי הקצבאות לזכאי 
 רשות החברות הממשלתיות

מ היא חברה ממשלתית " החברה הישראלית לביטוח יצוא בע אשרא 

נבדקו מתכונת . 1975 ה"התשל, ות הממשלתיותכמשמעותה בחוק החבר

פעילותה כחברה ממשלתית בתחו  ביטוח עסקאות יצוא והעמדת פוליסות 

הביקורת נעשתה . ביטוח ליצואני  לטווח הבינוני והארו  בערבות המדינה

, במשרד התעשייה, במשרד האוצר, ברשות החברות הממשלתיות, בחברה

  .המסחר והתעסוקה ובמכו  היצוא
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 רשות המסי  בישראל 

נבדק הפיקוח על מפעלי  מאושרי  שנועד לבחו  א  ה  עומדי  בתנאי החוק 
בירורי השלמה נעשו במרכז ההשקעות . 1959 ט"התשי, לעידוד השקעות הו 
 .המסחר והתעסוקה, שבמשרד התעשייה

 .נבדק הטיפול בתחו  ניכוי מס במקור
מס , ריכת שומות למס שבחנבדק הטיפול בדיווחי  על עסקאות מקרקעי  וע

ונבדקו פעולות של ועדות הערר הפועלות על פי חוק מיסוי ; רכישה ומס מכירה
בירורי השלמה נעשו במשרד . 1963 ג"התשכ, )מכירה ורכישה, שבח(מקרקעי  

 .המשפטי  ובהנהלת בתי המשפט
בירורי השלמה . נבדק טיפול הרשות בתלונות בנושאי משמעת ואבטחת מידע

 .ג  המשמעת שבנציבות שירות המדינהנעשו בא
ברשות המסי  ובכמה רשויות מקומיות וגופי  ציבוריי  נבדק , במשרד האוצר

מת  פיצויי  לגופי  ציבוריי  בגי  נזק ישיר שנגר  לה  במלחמת לבנו  
 .השנייה
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 אג  החשב הכללי
    31.12.06מאז  המדינה ליו  

 ניהול כספי קרנות ופיקדונות
 תקציר

  להל  (הסכ  או החלטה מינהלית , ות שהממשלה מנהלת נוסדו מכוח חוקהקרנ
ל או " אג  החשכ להל  (על פי המידע שמסר אג  החשב הכללי ). מסמכי היסוד

 הסתכמה היתרה הכוללת של 31.12.06 ב, למשרד מבקר המדינה) ל"החשכ
ועדו למעט קרנות שי(ח " מיליארד ש7 החשבונות שהוא מנהל בעבור הקרנות  בכ

  ).שלא נבדקו בדוח זה, לזכויותיה  של עובדי המדינה
 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  הניהול של קרנות 2007נובמבר  בחודשי  אפריל
"'פיקדונות צד ג"ושל 

1
את הטיפול בכספי  שהופקדו בגינ  ואת הדיווח עליה  , 

 הדוחות הכספיי    להל (31.12.06 בדוחות הכספיי  של ממשלת ישראל ל
2

 .(
בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל . ל במשרד האוצר"הבדיקה נעשתה באג  החשכ

 .ובמשרדי ממשלה אחדי 
  

 עיקרי הממצאי 
 קרנות חו)"ו" קרנות תקציביות", "קרנות"ל משתמש במושגי  "א  על פי שהחשכ

המשרדי  הוא לא הגדיר את המושגי  האלה ולא הנחה את היחידות ו, "תקציביות
עד מועד סיו  . של הממשלה כיצד לרשו  את הקרנות לסוגיה  וכיצד לדווח עליה 

ל לא עשה תהלי( מסודר של מיפוי הקרנות "אג  החשכ) 2007בנובמבר (הביקורת 
 .ולכ  אינו יכול לדווח עליה  כראוי בדוחות הכספיי , שהממשלה מנהלת

ביאורי  הקשורי  בקרנות , ותלש  הגילוי הנא, ל לא כלל בדוחות הכספיי "החשכ
בדוחות הכספיי  חסר אפוא מידע מהותי על שיטת הרישו  והדיווח . שהוא מנהל

וכמו כ  חסרי  בה  פרטי  בדבר הפעולות שנעשו , שיושמה בנוגע לקרנות אלה
 .בעניינ  ובדבר היתרות של כל אחת מה 

 מאזניה  מקצת משרדי ממשלה הציגו את הקרנות שה  מנהלי  בסעי  נפרד ב
אפשר לדעת באילו סעיפי  נכללו  אול  אי. במסגרת ההתחייבויות, 31.12.06 ל

__________________ 
ה  פיקדונות של מזומני  או נכסי  אחרי  שהפקיד גור  שאינו " 'פיקדונות צד ג", ל"לדברי החשכ  1

 .ממשלתי
 .מאז  המדינה הוא אחד המרכיבי  העיקריי  של הדוחות הכספיי   2
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במאזני  של משרדי הממשלה , זאת ועוד. קרנות אלה במאז  המדינה לאותו מועד

אפשר לדעת א  מדובר בפיקדונות של כספי קרנות או  א( אי, הוצגו פיקדונות שוני 
 . בפיקדונות אחרי 

 "את תכל לא קבע הור"החשכ
3

 או נהלי  המסדירי  את אופ  הטיפול בפיקדונות 
את אופ  הפקדת  ואת , בפרט' בכלל ובפיקדונות של כספי קרנות ושל פיקדונות צד ג

 . העקרונות שלפיה  ייקבע שיעור הריבית שתשול  בגינ 
"מזומני  ושווי מזומני "ההפרדה בי  פיקדונות ובי  

4
 לא נעשתה בכל משרדי 

משו  כ( ס( היתרות של הפיקדונות . רותיה  נגזרו מיתרה שגויהוית, הממשלה
המוצג בדוחות הכספיי  אינו " יתרות בבנקי  ובקופות"הכלולי  בביאור של הסעי  

ע  . בבנק ישראל מנוהלי  פיקדונות שוני  של הממשלה בחשבונות נפרדי . נכו 
ק א  ה   כספי ולא נבד, הפיקדונות האלה לא הוצגו בנפרד במאז  המדינה, זאת

 .קרנות
על א  מורכבות  של ההסכמי  שנחתמו בי  ממשלת ישראל למדינות חו) בגי  קרנות 

ל נהלי  וכללי  ברורי  לבקרה על "אי  למחלקת מלוות חו) של החשכ, לאומיות דו
ל משל  בעבור "על יתרות הפיקדונות שהופקדו בגינ  ועל הריבית שהחשכ, יתרותיה 
השינויי  שנעשו .   כללי  ברורי  לרישו  הקרנות האלה ולניהול כמו כ  אי. פעילות 

, בהסכמי ההקמה והתוספות שנוספו לה  לא תועדו כראוי בתיקי קבע לצורכי ניהול
 .ולכ  לא מתאפשרת בקרה נאותה על קרנות אלה, פיקוח ובקרה

 לאומיות והפעולות הכספיות הפעולות הכספיות שנעשו כדי להקי  את  הקרנות הדו
כספיה  של שתי . השוטפות של הקרנות האלה אינ  מוצגות כראוי בדוחות הכספיי 

א( סכומי הכספי  , לאומיות הופקדו בחשבונות מיוחדי  בבנק ישראל קרנות דו
 . שהופקדו בעבור  לא הוצגו בדוחות הכספיי  ככספי קרנות

 נועדה 1961 א"התשכ, קר  הפיצויי  שהוקמה על פי חוק מס רכוש וקר  פיצויי 
לאג  . על נזקי  שנגרמו מפעולות איבה ומלחמה ועל נזקי בצורת, לפי החוק, לפצות
ל אי  הוראה המנחה אותו בעניי  המדיניות וסדרי ההשקעה של כספי קר  "החשכ

לב הדרגי   הוא א  לא הפנה את תשומת. בחוק) ג(א2 כנדרש בסעי   הפיצויי  
  .הממוני  לצור( להכי  ולאשר הוראה כזו

דבר , ההכנסות המיועדות לקר  הפיצויי  נרשמו בסעי  שמהותו גיוס מלוות באר)
 בח  החשבונאי הראשי 2006בשנת . שאינו עולה בקנה אחד ע  הייעוד של כספי הקר 

א( עד מועד , ל דאז את שיטת הרישו  שיש לייש  בעניי  קר  הפיצויי "באג  החשכ
לדוח ביצוע . וסכמת לרישו  ולדיווחל לא קבע שיטה מ"סיו  הביקורת אג  החשכ

התקציב שבדוחות הכספיי  צור  בפע  הראשונה פירוט של ההכנסות וההוצאות של 
האופ  שבו צור  הפירוט אינו מתיישב ע  כללי הדיווח על ביצוע . קר  הפיצויי 

 .והוא עלול לפגוע באחידות הדיווח, התקציב
__________________ 

 .ל מפרס  מפע  לפע " תקנות כספי  ומשק שהחשכ   "תכ  3
 2 לתק  חשבונאות ממשלתי מספר 8בסעי" . 2  ו1ו נדרשת בתקני חשבונאות ממשלתיי  הפרדה ז  4

כוללי  מזומני  בקופת ) cash(מזומני   " " מזומני  ושווי מזומני : "הוגדרו המושגי  האלה כ#
 השקעות לזמ   ) cash equivalents(שווי מזומני  "; "הישות ופיקדונות הניתני  למשיכה מיידית

והחשופות לסיכו  לא , לסכומי  ידועי  של מזומני , הניתנות בקלות להמרה, לות נזילת גבוההבע, קצר
 ".משמעותי של שינויי  בערכ 
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קר  "תנו ג  הוראות הנוגעות לשבו ני, "נוהל מחלקת ערבויות מטע  המדינה"ב
חסרה הגדרה מפורשת של המטרות שלשמ  , ")קר  הערבויות" ("לכיסוי הפסדי 

חסרות בו הוראות בדבר מנגנוני בקרה שיבטיחו שכספי הקר  , כמו כ . הוקמה הקר 
  .יוצאו א( ורק על אות  מטרות

 סיכו  והמלצות
א הוראות והנחיות לרישו  מ  הראוי שהחשב הכללי יוצי, נוכח הממצאי  דלעיל
ולפיקוח , לניהול הכספי  שהופקדו בעבור , לדיווח עליה ', קרנות ופיקדונות צד ג

קרנות ", "קרנות"להגדיר את המושגי  , בי  היתר, לש  כ( עליו. ובקרה עליה 
ולהשלי  את האיתור " 'פיקדונות צד ג"ו" תקציביות קרנות חו)", "תקציביות

 .כל היחידות והמשרדי  של הממשלהוהסיווג של הקרנות ב
,  אינה נכונה31.12.06 בביקורת נמצא כי יתרת בנק ישראל הרשומה במאז  המדינה ל

ל לתק  את יתרת "על החשכ. ח מהיתרה הנכונה" מיליארד ש4 והיא  קטנה בכ
ולהפריד בי  יתרות הפיקדונות ובי  יתרות , הפיקדונות הכלולה ביתרה שגויה זו

כדי לשפר את . בכל היחידות והמשרדי  של הממשלה" וי המזומני מזומני  ושו"ה
ל לשפר את מער( ההתאמות "על החשכ, הבקרה על היתרות המופקדות בבנק ישראל

 .שלו ע  הבנק
ויית  ' ל יקבע בכתב מדיניות לניהול כספי קרנות ופיקדונות צד ג"מ  הראוי שהחשכ

חשוב להציג בדוחות , המדינהלדעת משרד מבקר . על כ( גילוי בדוחות הכספיי 
  .כדי לדווח כראוי על כל הקרנות ולהציג  ביתר שקיפות, הכספיי  סעי  קרנות מיוחד

♦  
 מבוא

קובע כי מדי שנה בשנה ימציא שר האוצר , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, חוק מבקר המדינה
למועד תו! )  המדינה מאז  להל  (למבקר המדינה את מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה 

למבקר המדינה את , מר אברה! הירשזו ,  הגיש שר האוצר דאז2007בסו$ מרס . שנת הכספי!
מאז  ).  הדוחות הכספיי! להל  " (2006 בדצמבר 31הדוחות הכספיי! של ממשלת ישראל ליו! "

וא מוצג ולכ  ה, 6על פי כללי החשבונאות" מאז " אינו מוגדר 5המדינה הכלול בדוחות הכספיי!

__________________ 
 .מאז  המדינה הוא אחד המרכיבי  העיקריי  של הדוחות הכספיי   5
 31ביקורת על נתוני המידע הכספי של ממשלת ישראל ליו  "בחלק , בהקדמה לדוחות הכספיי   6

. על פי כללי החשבונאות המקובלי " מאז "הוסבר מדוע מאז  המדינה אינו מוגדר , "2006צמבר בד
אינו מבוסס על ... חלק הדוח המתייחס למידע בדבר הנכסי  וההתחייבויות"בי  היתר צוי  ש  כי 

מערכת הנהלת החשבונות הנוכחית של מדינת ישראל תומכת . מערכת רישו  ודיווח חשבונאית כוללת
מידע זה בלתי מבוקר ומקורו במערכת חשבונות עזר המנוהלת ליד . מידע כספי על בסיס מזומ ב

בסיס הנתוני  ששימש בהכנת הנתוני  המאזניי  אינו מהווה מערכת ... מערכת החשבונות הראשית
ההכרחית לצור" הקביעה כי המאז  משק! , לא נית  לבצע בדיקת שלמות של הנתוני , סגורה ועל כ 

 ".וערו" לפי כללי חשבונאות מקובלי ... כלול הנכסי  וההתחייבויותאת מ
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מידע בדבר "ו)  נכסי! להל  " (מידע בדבר הנכסי! של ממשלת ישראל"הנקראי! , בשני חלקי!

 .7) התחייבויות להל  " (התחייבויות של ממשלת ישראל
  להל  (הסכ! או החלטה מינהלית , נוסדו מכוח חוק)  הקרנות להל  (הקרנות  שהממשלה מנהלת 

, מעמד  המשפטי, המקורות הכספיי! של הקרנות, בי  היתר, במסמכי היסוד נקבעו). מסמכי היסוד
הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו בנובמבר , ר ירו  זליכה"ד, ל דאז"החשכ. תוקפ  ומטרותיה 

, כי הקרנות משמשות לפעולות ייחודיות שהממשלה עושה) ל" תשובת החשכ להל   (2007
אג$ החשב . 8עילות הרגילה של הממשלהמהפ) מבחינה חשבונאית ותקציבית(ופעילות  נפרדת 

אמור לקבוע את שיטת הרישו! והדיווח של כל קר  לפי ) ל"ל או החשכ" אג$ החשכ להל  (הכללי 
 .9התק  החשבונאי המתאי! לסוגה

 הסתכמה היתרה הכוללת של 31.12.06 ב ,ל למשרד מבקר המדינה"על פי המידע שמסר החשכ
למעט קרנות שיועדו לזכויותיה! של (ח " מיליארד ש7 בכהחשבונות שהוא מנהל בעבור הקרנות 

 ).ראו להל (רק מקצת הקרנות האלה נכללו בדוחות הכספיי! ). שלא נבדקו בדוח זה, עובדי המדינה
 בדק משרד מבקר המדינה את אופ  הניהול של קרנות ושל 2007נובמבר  בחודשי! אפריל

. בגינ! ואת הדיווח עליה! בדוחות הכספיי!את הטיפול בכספי! שהופקדו , 10"'פיקדונות צד ג"
בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל ובמשרדי . ל במשרד האוצר"הבדיקה נעשתה באג$ החשכ

   .ממשלה אחדי!
 'קרנות וסוגיה  ופיקדונות צד ג

קרנות שנועדו לפעולות יזומות או קרנות )  א:   (את הקרנות שהממשלה מנהלת אפשר למיי  כ-
 ; אפשר לדעת כמה יעלו  ההוצאות על אירועי! עתידיי! שאינ! מתוכנני! ושאישנועדו לממ  את

קרנות שאינ  "או "  קרנות ממשלתיות)  "ג(;   11"תקציביות קרנות חו0"או " קרנות תקציביות)  "ב(
 . 12"ממשלתיות

__________________ 
 .אינו מוצג במאז  המדינה") נכסי  נטו"המכונה בשפה החשבונאית (ההו  העצמי של המדינה   7
לש  דיווח : ל ציי  בתשובתו כי חשוב להבחי  בי  סוגי הרישו  של הפעולות הנעשות בקרנות"החשכ  8

 הרישו  (ולש  דיווח תקציבי בגינ  ; רישו  החשבונאי נעשה על בסיס מצטבר ה(כספי בגי  הקרנות 
 .נעשה על בסיס מזומ ) על פי חוק יסודות התקציב(החשבונאי 

שעיקרה מעבר הדרגתי , ל לייש  רפורמה בחשבונאות הממשלתית"בשני  האחרונות החל אג! החשכ  9
. קרנות במסגרת רפורמה חשבונאית זול טר  טיפל בנושא ה"החשכ. מבסיס מזומ  לבסיס מצטבר

, 2006דצמבר , המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית, È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ ˜˙‰ ¯ÙÒבעניי  זה ראו 
 . פרק המבוא

כוללי  מזומני  או נכסי  אחרי  שהופקדו בידי ' פיקדונות צד ג"ל הסביר בתשובתו כי "החשכ  10
 ".נאי  מסוימי העומדי  בת, הממשלה על ידי גור  חיצוני לה

ל הסביר כי קר  תקציבית היא קר  שפעולותיה מקבלות ביטוי בתקציב המדינה בהתא  לחוק "החשכ  11
 .תקציבית היא קר  שפעולותיה אינ  מקבלות ביטוי בתקציב המדינה(וקר  חו,, יסודות התקציב

,  במסגרת הממשלהקרנות ממשלתיות משמשות לניהול פעילות ייחודית"ל הסביר בתשובתו כי "החשכ  12
תו" יצירת הפרדה חשבונאית ותקציבית בי  פעילות הקר  לבי  הפעילות הרגילה של הישות 

הוראות חקיקה או כתוצאה , תוקפ  ומעמד  של קרנות אלו יכול לנבוע מכוח חוק. הממשלתית
פיעי  המש, נית  לסווג כל קר  בהתא  לקריטריוני  נוספי "ל הוסי! כי "החשכ". מהחלטה מנהלתית

או , הא  היא מהווה בהיבט המשפטי חלק בלתי נפרד מהממשלה... על אופ  ניהולה החשבונאי
כשרה לביצוע התקשרויות ופעולות כספיות בש  , שמדובר על ישות משפטית נפרדת מהממשלה

 ". עצמה
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היא , כשישות כלשהי מקבלת סכו! כס$ מגור! חיצוני כדי להקי! בעזרתו קר  למטרה מסוימת
ברישו! ).  רישו! חשבונאי להל  ( את הפעולה הכספית הזו בספרי החשבונות שלה תרשו!

חשבו  : "הסכו! האמור נרש! בשני חשבונות, חשבונאי הנעשה על פי כללי חשבונאות מקובלי!
). בשמה של הקר , בדר- כלל, הנקרא" (חשבו  הקר "ו) פיקדו , בדר- כלל, הנקרא" (כספי הקר 

.  כהתחייבות " חשבו  הקר "ויתרת , כנכס" חשבו  כספי הקר " יתרת במאז  של הישות תוצג
כשהישות מייעדת מכספה סכו! להקמת ". קרנות שאינ  ממשלתיות"ל מכנה קרנות כאלה "החשכ

ל מכנה "החשכ. שבמאזנה" הו  העצמי"בסעי$ ה" חשבו  הקר "תוצג יתרת , קר  למטרה מסוימת
 ".קרנות ממשלתיות"קרנות כאלה 

ל ה! נרשמי! בדוחות "לדברי החשכ. 'ל ג! פיקדונות צד ג"מנוהלי! באג$ החשכ, על הקרנותנוס$ 
 .ולמעשה מדובר בגיוס הו  המשמש למימו  הגירעו  התקציבי, הכספיי! כהתחייבות מאזנית

)  החשבונאי הראשי להל  (ל במשרד האוצר " סקר החשבונאי הראשי דאז באג$ החשכ2006בשנת 
הקרנות "הוא ציי  שיש למפות את כל . 13אומיי! העוסקי! בנושא קרנות ורישומ ל את התקני! הבי 

 .כדי שידווחו כנדרש בדוחות הכספיי!, על פי סוגיה " תקציביות הקרנות החו0"ו" התקציביות
Î˘Á‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÌÈ‚˘ÂÓ· ˘Ó˙˘Ó Ï"˙Â ¯˜" ,"˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â ¯˜ "Â" ˙Â ¯˜

ıÂÁ-˙ÂÈ·Èˆ˜˙" ,„‚‰ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡Â ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ˙‡ ¯È
Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï „ˆÈÎÂ Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â ¯˜‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï „ˆÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈ„¯˘Ó‰Â . „ÚÂÓ „Ú

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ) ¯·Ó·Â ·2007 (Î˘Á‰ Û‚‡" ˙Â ¯˜‰ ÈÂÙÈÓ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰˙ ‰˘Ú ‡Ï Ï
˙Ï‰ Ó ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÂ‡¯Î Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï ÏÂÎÈ Â È‡ ÔÎÏÂ. 

החל מהל- של מיפוי כלל הקרנות המנוהלות באג$ , 2007בחודש יולי "ל צוי  כי "בת החשכבתשו
 שמטרתה להגדיר את כל המושגי! 14!"בד בבד ע! הכנת הוראת תכ, ובמשרדי הממשלה] ל"החשכ[

עד לתו! . וכ  להסדיר את אופ  הטיפול החשבונאי בגינ!'' פיקדונות צד ג'הכרוכי! בנושא קרנות ו
  ".! לכל משרדי הממשלה"יושל! המיפוי ותופ0 הוראת התכ, 2007! שנת הכספי

 ל"קרנות באג  החשכ
ל מנהל "ל מטפלות בקרנות שהחשכ"מחלקת מלוות פני! ומחלקת מלוות חו0 באג$ החשכ

המחלקות ).  מערכת עזר להל  (ורושמות את הפעולות הכספיות שלה  במערכת עזר מיוחדת 
א- רוב הקרנות , שי מידע על היתרות של כל אחת מהקרנותהאמורות מעבירות לחשבונאי הרא

 בטבלה שלהל  מוצגות הקרנות ויתרותיה  . 15האלה לא הוצגו במאז  המדינה שבדוחות הכספיי!
  :ל למשרד מבקר המדינה"לפי המידע שמסר אג$ החשכ, 31.12.06 ב

__________________ 
 .8.8.06(ל דאז ב"מסמ" שכתב החשבונאי הראשי דאז לחשכ  13
 .ל מפרס  מפע  לפע "כ תקנות כספי  ומשק שהחש(  "תכ  14
קר  "; "קר  ארנונה ופיצויי : " הוצגו במאזני המדינה כהתחייבויות31.12.02ואלה הקרנות שעד   15

 ".קר  ביטוח תאונות"; "קר  ביטוח נזקי טבע"; "ביטוח רכוש הממשלה
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 ) ח"במיליוני ש(ל מנהל " קרנות שאג  החשכ  1טבלה 

È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰ÏÏÎ  ‰  
Ï-31.12.06  Ô¯˜‰ ˙¯˙È 

Ï-31.12.06 Ô¯˜‰ Ì˘ 
 " קר  ארנונה ופיצויי " 2,975.8 לא
 "קר  לכיסוי הפסדי " 957.1 *
 "קר  ביטוח רכוש הממשלה" 900.6 לא
 "קר  ביטוח נזקי טבע" 141.1 לא
 "קר  ביטוח תאונות" 45.7 לא
  ÏÂÎ‰ ÍÒ 6,970.3  "לאומיות(קרנות דו" 1,950 כ 

 .יי  קר  זו ראו להל בענ *
ח אינ  מוצגות " מיליארד ש4  הסתכמה יתרת  בכ31.12.06 מהטבלה עולה כי ארבע קרנות שב

 . במאז  המדינה
יתרתה של קר  ממשלתית אינה מייצגת התחייבות כלשהי של הממשלה "ל ציי  בתשובתו כי "החשכ

או ' קרנות שמורות'ובר למעשה בבמקרי! אלו מד. לגור! חיצוני ואי  צור- בהצגת הקר  כהתחייבות
 לא  מאחר וההו  העצמי לא הוצג כלל . המהוות חלק מההו  העצמי של הממשלה' קרנות מיועדות'

 ".הוצגו ג! קרנות אלו במאז  המדינה
Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÔÊ‡Ó· ‚ˆÂÓ Â È‡ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ Ï

‰ È„Ó‰ ,Î˘Á‰ ÏÚ"‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯˙È ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ¯˜- ÔÊ‡Ó· ‚Èˆ‰Ï ÏÎÂÈ˘ „Ú 
ÂÈË¯Ù ÏÎÏ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ , ÏÏÂÎ"˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ¯˜‰" ,Â ÓÓ ˜ÏÁ Ô‰˘ . Ì‡

˙Â ¯˜‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯˙È ÏÚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ ÌÈ¯Â‡È·· ÁÂÂ„Ó Â È‡ ‡Â‰ , ÏÚÂ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ
 Ô ÈÈ Ú· ÂÓ˘ÂÈ˘ ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂËÈ˘-Â‡ ‰ ÈÂÏÈ‚‰ ÔÂ¯˜Ú· Ú‚ÂÙ ‡Â‰ ˙ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Î˘Á‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó"·Â˘ ˜Â„·Ï Ï  ,ÌÈÈ Î„Ú‰ ˙Â‡ Â·˘Á‰ È ˜˙ ÈÙ ÏÚ16 , ˙Â ¯˜ ÂÏÈ‡
ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰Ó ˜ÏÁ Ô‰ ,‚ „ˆ ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ ÂÏÈ‡ '‰ÈÂÏ˙ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ ÂÏÈ‡Â . ÂÈÏÚ

‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ‰Ï‡‰ ˙Â ¯˜‰ ˙‡ ‚ÂÂÒÏ , Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ì˘¯È˙ „ˆÈÎ ÚÂ·˜Ï
Â„ÏÂ Ô¯˜ ÏÎÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·  ˘¯„ Î Ô‰ÈÏÚ ÁÂ.   

__________________ 
 ,)"מסי  והעברות(הכנסות מעסקאות שאינ  חליפי   "( 23לרבות תק  חשבונאות ממשלתי מספר   16

 ( 19ותק  חשבונאות ממשלתי מספר ; 2007יולי , המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית
מאי , המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית, "התחייבויות תלויות ונכסי  תלויי , הפרשות"

2007. 
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 קרנות ופיקדונות במשרדי הממשלה
 יחידות ומשרדי! של הממשלה את הדוחות הכספיי! שלה! באמצעות 22 הפיקו 2006בשנת  .1

,  הוצגו קרנות בסעי$ נפרד31.12.06 במאזני! של מקצת המשרדי! האלה ל. 17ה"מערכת מרכב
. כחלק מההתחייבויות, גו אות  קרנות בסעי$ נפרדואול! במאז  המדינה לאותו יו! לא הוצ

החשבונאי הראשי הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה שהקרנות שבמשרדי הממשלה הוצגו במאז  
 ".זכאי! ויתרות זכות"המדינה בסעי$ 

Î˘Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Â¯ÈÈ · ÔÂÈÚ"Ï ,Ï ÌÈÚ‚Â ‰"Ï ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó-31.12.06" , ¯È‰·Ó Â È‡
Î‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ¯˜‰ Ì‡ ÛÈÚÒ· ÂÏÏÎ  Ô"˙ÂÎÊ ˙Â¯˙ÈÂ ÌÈ‡ÎÊ." 

פריטי! אלו יוצגו באופ  ברור יותר בדוחות הכספיי! של ממשלת "ל הודיע בתשובתו כי "החשכ
 ".2007ישראל לשנת 

כדי לאתר קרנות נוספות יש לבדוק את מהות הפיקדונות שהוצגו במאזני משרדי הממשלה  .2
 כשהוכנו הדוחות הכספיי! בדקה יחידתו של . 18כפיקדונות הכלולי! בנכסי! או בהתחייבויות
א- היא עשתה זאת רק ביחידות ובמשרדי! שהפיקו , החשבונאי הראשי את מהות הפיקדונות האלה

נמצא כי קרנות שהוצגו במאזני משרדי . 19ה"את דוחותיה! הכספיי! באמצעות מערכת מרכב
  הוצגו במאז  המדינה בסעי$  ג! ה " פיקדונות" בצד ההתחייבויות ונקראו 31.12.06 הממשלה ל

 ". זכאי! ויתרות זכות"
Î˘Á‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙Â ¯˜‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï „ˆÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ‰Á ‰ ‡Ï Ï

Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï „ˆÈÎÂ .È‡ ÍÎ ÌÂ˘Ó- Ì‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡"˙Â Â„˜ÈÙ " Ï˘ ÌÈ Ê‡Ó· Â‚ˆÂ‰˘
ÌÈ¯Á‡ ˙Â Â„˜ÈÙÏ Â‡ ˙Â ¯˜Ï ÌÈÚ‚Â  ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó .‰ È„Ó‰ „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÎ˘Á‰ Ï" Ï

 Â¯˙Â‡È ˙Â ¯˜‰ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ-·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÔÈ˙Ó‰Ï ÈÏ· " ÏÎ· ‰
 È„Î Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï ˘È „ˆÈÎ ÂÚ·˜È˘ ˙Â‡¯Â‰ ıÈÙ‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ‰Â ÌÈ„¯˘Ó‰

ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙Â ¯˜‰ ÏÚ „ÈÁ‡Â ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„Ï ‡È·‰Ï. 
 ויעוגנו 2007פיי! של שנת ל כי הנושאי! האמורי! יטופלו בדוחות הכס"בתשובתו הודיע החשכ

יוחל$ , המוצג במאז  בצד הזכות, "פיקדו "ל כי המונח "כמו כ  ציי  החשכ. !"בהוראות התכ
   ".'פיקדו  צד ג"במונח 

__________________ 
ל "היא מערכת מחשוב רוחבית שאג! החשכ") מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה("ה "מרכב  17

 .החל להפעיל בשני  האחרונות ביחידות ובמשרדי  של הממשלה
ה  לציו  נכס וה  לציו  " פיקדונות"ל והחשבויות של משרדי הממשלה משתמשי  במונח "אג! החשכ  18

 .דבר העלול להטעות את קוראי הדוחות הכספיי , התחייבות
 ה "יופעל פרויקט מרכב, 2006ה המעודכת לסו! "ל לפרויקט המרכב"לפי תכנית העבודה של החשכ  19

 האחרי  עדיי  לא 23.  מה 22( הופעל הפרויקט ב2006עד סו! .  יחידות ומשרדי  של הממשלה45(ב
ועל כ  יחידת החשבונאי הראשי לא בדקה , ה"הפיקו את דוחותיה  הכספיי  באמצעות מערכת מרכב

 .עניי  זה אצל 
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 'הכספי  של הקרנות ושל פיקדונות צד ג

בחשבו  הכללי שלו ' ל מפקיד את כספי הקרנות השונות ואת כספי פיקדונות צד ג"בדר- כלל החשכ
בנק ישראל . שבו מתנהלות פעולות כספיות רבות ושונות, ) החשבו  הכללי להל  ( ישראל בבנק

ל הוא "נהוג שהחשכ. ל בריבית הפריי! על הכספי! המופקדי! בחשבו  הזה"מזכה את החשכ
' לכל קר  או פיקדו  צד ג. שקובע את שיעור הריבית שישל! לצד שלישי שהפקיד אצלו  כספי!

נמצא כי על כספי כמה קרנות ופיקדונות צד . חר בהסכ! או במסמ- יסוד אחרנקבע שיעור ריבית א
 .20"ל"ריבית חשכ"שני שלישי ) על פי החלטתו(ל משל! "שהופקדו בחשבו  הכללי החשכ' ג

Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Î˙ ˙Â‡¯Â‰· Â‡ ÌÈÏ‰ · ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï" ÔÙÂ‡ ˙‡ Ì
ÙÂ ˙Â ¯˜ ÈÙÒÎ·Â ÏÏÎ· ˙Â Â„˜ÈÙ· ÏÂÙÈË‰‚ „ˆ ˙Â Â„˜È 'Ë¯Ù· , ˙‡Â Ì˙„˜Ù‰ ÔÙÂ‡ ˙‡

Ì È‚· ÌÏÂ˘˙˘ ˙È·È¯‰ ¯ÂÚÈ˘ Ú·˜ÈÈ Ì‰ÈÙÏ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰.  
 'הדיווח והבקרה על כספי הקרנות והפיקדונות צד ג

, בי  היתר, נקבעו, 21"הצגת דוחות כספיי!"העוסק ב, 1בתק  חשבונאות ממשלתי מספר  .1
בי  ,  בתק  נקבע89בסעי$ . 23י הדוחות הכספיי! שיוצגו בסעיפ22העקרונות המנחי! לקיבו0 פריטי!

את כל הפריטי! המוצגי! בסעיפי! , לכל הפחות, יכלול] המאז [הדוח על המצב הכספי "כי , היתר
" מזומני! ושווי מזומני!"סעי$ . 24"'מזומני! ושווי מזומני!'] של[נפרדי! המשקפי! את הסכומי! 

דוחות על "העוסק ב, 2שבונאות ממשלתי מספר בתק  ח, נוס$ על כ-. מוצג במאז  בצד הנכסי!
ולמדיניות " מזומני! ושווי המזומני!"נקבע כי ישות תית  גילוי לרכיבי ה, 25"תזרימי המזומני!

 .שאומצה לצור- קביעת הרכב!
__________________ 

 אלה היו הקרנות שעל כספיה  31.12.06(ב. י ל היא ריבית הפרי"ל מסר כי ריבית חשכ"אג! החשכ  20
קר  ביטוח "החלק השוט! של ; "קר  ארנונה ופיצויי :"ל"ל שני שלישי ריבית חשכ"משל  החשכ

לא ". קר  ביטוח תאונות"ו; "קר  ביטוח נזקי טבע"; ) מיתרתה לאותו יו 50%(כ" (רכוש הממשלה
בהסדר ע  , למשל.   הריבית שיש לשל ל בעניי"תמיד נמצאו מסמכי  המתעדי  את החלטות החשכ

 .ל משל "לא נמצאו מסמכי  המאשרי  את שיעור הריבית שהחשכ" קר  ביטוח תאונות"
 הצגת דוחות ( 1תק  חשבונאות ממשלתי מספר , המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית  21

 ).2006מרס , ירושלי (כספיי  
 בתק  51בסעי! . נתוני  מהמערכת של הרישו  החשבונאיפריטי  ה  התוצאות של קיבו, שיטתי של   22

המקובצות , דוחות כספיי  ה  פועל יוצא של עיבוד של מספר רב של עסקאות"האמור צוי  כי 
השלב הסופי של תהלי" הקיבו, והסיווג הוא הצגת פריטי  . בהתא  למהות  או לשימוש , לקבוצות

 ".חות הכספיי  או בביאורי בסעיפי  נפרדי  בגו! הדו, מקובצי  ומסווגי 
פריטי  שה  מהותיי  מעצ  אופיי  יוצגו בנפרד בדוחות "כי , בי  היתר,  בתק  נקבע50בסעי!   23

מידע הוא מהותי א  העדר גילוי לגביו יכול להשפיע על קבלת " בתק  נקבע כי 52בסעי! ". הכספיי 
, ובדבר ביצועיה של הישותבדבר הקצאת וניהול משאבי  , החלטות ועל הערכות של משתמשי 

והיא נבחנת בנסיבות , מהותיות תלויה בגודל ובמהות הפריט. הנעשות על בסיס הדוחות הכספיי 
 ".הספציפיות של השמטתו

כוללי  מזומני  בקופת הישות ופיקדונות הניתני  ) cash(מזומני   "(" מזומני  ושווי מזומני "  24
, בעלות נזילת גבוהה,  השקעות לזמ  קצר() cash equivalents(שווי מזומני  "; "למשיכה מיידית

והחשופות לסיכו  לא משמעותי של שינויי  , לסכומי  ידועי  של מזומני , הניתנות בקלות להמרה
 ".בערכ 

 דוחות על תזרימי ( 2תק  חשבונאות ממשלתי מספר , המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית  25
 ).2006ר ספטמב, ירושלי (המזומני  
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ה  הפרדה " היחידות והמשרדי! של הממשלה שבה! יושמה מערכת מרכב22  נעשתה ב2006בשנת 
הפיקדונות האלה הוצגו . 26אפשר למשו- מיד ובי  פיקדונות שאי" !מזומני! ושווי מזומני"בי  

אול! במאז  המדינה לאותו יו! ה! הוצגו ביחד בסעי$ , 31.12.06 בנפרד ג! במאזני! שלה! ל
על פי התקני! " מזומני! ושווי מזומני!"יצוי  כי סעי$ זה אינו מוגדר . 27"יתרות בבנקי! ובקופות"

 .אפשר למשו- מיד יקדונות שוני! שאישכ  כלולי! בו פ,  האמורי!
 ˜ ·· ÌÈ„¯Ù  ˙Â Â·˘Á· ÌÈÏ‰Â Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â Â„˜ÈÙ ‰ÓÎ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

˙Â ¯˜ ÈÙÒÎ Ì‰ Ì‡ ˜„·  ‡ÏÂ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· „¯Ù · Â‚ˆÂ‰ ‡Ï Ï‡¯˘È . Ï˘ ÌÈ¯Â‡È··
 ·Î¯‰ Ú·˜  ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ˙È‡ Â·˘Á‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÏÚ ÈÂÏÈ‚ ÏÏÎ  ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰

"È ÓÂÊÓ‰ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÈÂÂ˘Â Ì" ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˜˙· ˘¯„ Î. 
Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙Â Â„˜ÈÙ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯˜· ‰È‰˙˘ ˙ Ó ÏÚ ÈÎ Ï ,

Î˘Á‰ ÏÚ"‰˘ ‡„ÂÂÏ Ï"˙ÂÙÂ˜·Â ÌÈ˜ ·· ˙Â¯˙È "ÏÂ ˙Â Â„˜ÈÙÏ Â„¯ÙÂÈ" ÈÂÂ˘Â ÌÈ ÓÂÊÓ
ÌÈ ÓÂÊÓ‰ "‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÎ· .‡‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÂÓ

˘¯„ Î ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· Ì È‚· ÌÈ¯Â‡È·‰ ˙‡Â . ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï
Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÈÚÒ· „ÈÁ‡ ÏÂÙÈË ÏÙËÏ „ˆÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó"ÌÈ ÓÂÊÓ ÈÂÂ˘Â ÌÈ ÓÂÊÓ" ,

‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙÂ ˙Â ¯˜ ÈÙÒÎÂ ÏÏÎ· ˙Â Â„˜ÈÙ 'Ë¯Ù· , ˙ÂÈ È„ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈË¯Ù· ÔÎÂ
˙È‡ Â·˘Á‰.  

2. Ó ‰  ˙ Â  Â · ˘ ÁÏ ‡ ¯ ˘ È  ˜  · ·  ‰ Ï ˘ Ó:  של הדוחות הכספיי!2בביאור מספר  ,
 :הובא הפירוט שלהל , "יתרות בבנקי! ובקופות"הנוגע לסעי$ 

 )ח"במיליוני ש" (יתרות בבנקי  ובקופות "  2טבלה 
31.12.05 31.12.06  

4,590 1,886 Ï‡¯˘È ˜ · 
 בנקי! אחרי! 2,223 4,025

 דמי מחזור 582 382
8,997 4,691 Î‰ ÍÒ ÏÂ  

 מיליו  4,691 הייתה 31.12.06 שיתרתו ב" יתרות בבנקי! ובקופות"בביאור זה נית  הפירוט לסעי$ 
ל בדיקה של יתרות המזומני! המופקדי! "בוצעה באג$ החשכ, לצור- עריכת הדוח"ח ונאמר כי "ש

ס- המזומני! ושווי , מתו- היתרות שמופקדות בבנקי!... בבנק ישראל ובבנקי! המסחריי!
. ח" מיליוני ש1,883 הינו פיקדונותס- היתרות שזוהו כ. ח" מיליוני ש1,346  מהווה כמזומני!ה

כנגד פיקדונות אלה קיימת לממשלה התחייבות לצדדי! שלישיי! או שמדובר בכספי! מוגבלי! 
לא נית  היה לבצע , ח" מיליוני ש1,462 לגבי יתרות בסכו! כולל של כ... או מיועדי!/בשימוש ו

 ).ההדגשות במקור" ( כאמורהפרדה
__________________ 

שכ  ה  עדיי  לא הפיקו את ,   יחידות ומשרדי  של הממשלה23(ההפרדה האמורה לא נעשתה ב  26
 ). לעיל19ראו הערה (ה "דוחותיה  הכספיי  באמצעות מערכת מרכב

הופיעה הערה , "יתרות בבנקי  ובקופות"המפרט את הסעי! ,  של הדוחות הכספיי 2בביאור מספר   27
 ).ראו להל (ובי  פיקדונות " מזומני  ושווי מזומני " בי  פריטי בדבר  ההפרדה שנעשתה
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 פיקדונות על ש!  ח " מיליוני ש908:  "בביאור האמור צוי  כי זהו עיקר הרכב הפיקדונות )א(

Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï· Ú"Ó ...ח " מיליוני ש975... ומהווי! קר  פנימית לביטוחי הממשלה   ˙Â„˜Ù‰
˙Â¯Á‡ ˙Â È„Ó Ï˘) וי! של ממשלת ישראלהמותנות בהפקדה בחלקי! שו) לאומיות קרנות דו "...

 .סכומי הפיקדונות האמורי! הופקדו בחשבו  הכללי. 28)ההדגשות במקור(
)1 ( ÌÈÙÒÂ  ˙Â Â„˜ÈÙ ÌÈ„˜ÙÂÓ ÌÈ˜ ··˘ Û‡ , ˙ÂÁÂ„· ˘¯„ ‰ ÈÂÏÈ‚‰ Ì‰Ï Ô˙È  ‡Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ,Ì‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ  ÌÈÏ·˜Ó Ì È‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ È‡¯Â˜Â ; 
)2  (Â„ ˙Â ¯˜ È˙˘ Ï˘ ˙Â Â„˜ÈÙ- ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙Â Â·˘Á· Ï‡¯˘È ˜ ·· Â„˜ÙÂ‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï

„·Ï· Ô˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÚÂÈ˘ , „¯Ù · Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ˙Â Â„˜ÈÙ‰ ÌÏÂ‡Â)ÔÏ‰Ï Â‡¯(   ;)3  ( ÈÙÒÎ
Â„‰ ˙Â ¯˜‰-ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á· Â„˜ÙÂ‰ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï , ÏÎ· ÌÈÙÒÎ Â ÓÓ ÍÂ˘ÓÏ ¯˘Ù‡˘

ÍÎ ÏÚ ¯Â‡È· Ô˙È  ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÏÂ‡Â ˙Ú29. 
ל בי  חשבונות הממשלה בבנק "ינה בדק את ההתאמה שעשה החשכמשרד מבקר המד )ב(

 1,886 רשומה יתרה של 31.12.06 במאז  המדינה ל. ישראל ובי  היתרות הרשומות בספרי הבנק
 .30ח" מיליו  ש6,082ואילו במאז  של בנק ישראל לאותו יו! רשומה יתרה של , ח"מיליו  ש

Â¯˙È‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ÚÂ„Ó ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰¯˙È‰ ÈÎ ‡ˆÓÂ ÏÂ„‚ ‰Î ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙
 ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·˘ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰ÓÂ˘¯‰)ÂÓÒ¯ÂÙ ¯·Î˘ (‰ ÂÎ  ‰ È‡ . ˙Â Â·˘Á‰ È¯ÙÒ·

Î˘Á‰ Ï˘"Î Ï˘ ‰¯˙È ‰Ó˘¯  Ï-6,226˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ‰¯˙È ‰Ó˘¯  ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÏÈ‡Â
 Ï˘1,886˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .¯ÓÂÏÎ ,ÂÎ ‰ ‰¯˙È‰Ó ‰ Ë˜ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ‰¯˙È‰ ‰ 

Ó ¯˙ÂÈ·-4˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á. 
 ".מדובר בטעות סופר שנפלה בדוח הכספי"ל ציי  בתשובתו כי "החשכ

Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ Ï"¯ÙÂÒ ˙ÂÚË " „Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÙ ˘
˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÏÚ· ˙ÂÚË· ‡Ï‡ „·Ï· , ÌÈ‚ˆÂÓ‰ Ï‡¯˘È ˜ · ˙¯˙È È·ÈÎ¯ Ì‚ ÔÎ˘

 ¯ÙÒÓ ¯Â‡È··2ÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ ÌÈÈ31ÌÈ ÂÎ  Ì È‡  ,Î˘Á‰˘ È ÙÓ" ‰¯˙È‰Ó Ì˙Â‡ ¯Ê‚ Ï
‰ÈÂ‚˘‰ .Î˘ÁÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ" È„Î ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ·Â˘Á ÈÎ Ï

‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙÂ ˙Â ¯˜ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ˙Â Â„˜ÈÙ ¯˙‡Ï'. 
 Ï‡¯˘È ˜ · ÌÚ È˘‡¯‰ È‡ Â·˘Á‰ Ï˘ Â˙„ÈÁÈ ‰˙˘Ú˘ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ó‡˙‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ

˙ÂÁÂ„‰ ˙ Î‰ ˙‡¯˜Ï ˜ · Ï˘ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚˘ ˙Â¯˙È ¯Â˘È‡ ÍÓÒ ÏÚ ‰˙˘Ú  ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ 
ÂÈÏÚ Ì˙Á Ï‡¯˘È. 
__________________ 

ובי  היתר מנהלת את , ענבל היא חברה ממשלתית הנותנת שירותי ביטוח ושירותי  נוספי  לממשלה  28
 .הקר  הממשלתית לביטוחי הממשלה

 .2 בתק  חשבונאות ממשלתי מספר 58הביאור נדרש על פי האמור בסעי!   29
פיקדונות הממשלה "כי , בי  היתר,  הדוחות הכספיי  של בנק ישראל על יתרה זאת צוי בביאור של  30

הפיקדונות למימו  ... כוללי  פיקדונות למימו  הפעילות התקציבית של הממשלה ופיקדונות אחרי 
(התקציב מוגדרי  כפיקדונות שהממשלה יכולה להשתמש בה  למימו  פעילותה התקציבית והחו,

תקציבית של (יקדונות אלו נרשמות תנועות כספיות הנובעות מפעילות תקציבית וחו,בפ... תקציבית
הפיקדונות האחרי  כוללי  פיקדו  לייצוב ... ל ותנועות כספיות ע  בנק ישראל"הממשלה באר, ובחו

 ".שערי  ופיקדונות שוני  במטבע חו,
מזומני  "כו  הנוגע לפיקדונות ולסכומי הפיקדונות והס, "מזומני  ושווי המזומני "כלומר סכומי ה  31

 .אפשר להפריד ביניה (ל אי"שלדברי החשכ" ושווי מזומני 
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ל אינ! מופקי! במערכת אחת סגורה הבודקת שהרישומי! "הנתוני! החשבונאיי! של החשכ )ג(
אפשר לוודא כי הסכומי! שנרשמו בצד  כלומר אי, בה מאוזני! כמתחייב בשיטת הרישו! הכפול

ושהסכומי! שנרשמו בצד הזכות כקרנות או , ד הנכסי! של המאז החובה כפיקדונות הוצגו בצ
בשל כ- עלולות להיעשות . הוצגו בצד ההתחייבויות של המאז  או בהו  העצמי שלו' פיקדונות צד ג

ל מפקיד את כספי הקרנות ואת כספי "מאחר שהחשכ, נוס$ על כ-. טעויות ברישו! ובדיווח
הוא אינו יכול להתאי! , בחשבו  הכללי) על השימוש בה!כשאי  מגבלה חוקית (' הפיקדונות צד ג

מסיבות אלה  .  לכל פיקדו  בנפרד את החשבונות שבספריו לחשבונות שבספרי בנק ישראל 
 .ל מתקשה לוודא שהרישו! והדיווח שלמי! ונכוני!"החשכ

יעוד לרוב מידע על מקור או י] לבנק[אי  , כבנקאי של הממשלה"בנק ישראל ציי  בתשובתו כי 
 ".התנועות של החשב הכללי בחשבונותיו בבנק ישראל

Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ÈÎ Ï , ÔÓ
 ˙Â Â„˜ÈÙ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ Ì‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÚˆÓ‡ Ï‡¯˘È ˜ · ˙¯ÊÚ· ˘·‚È˘ ÈÂ‡¯‰

ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈ Â˘‰ .Î˘Á‰ ÏÎÂÈ ÍÎ" Ï‡¯˘È ˜ ·Ó Ï·˜Ï Ï ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÁÂ„
ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á‰ ˙¯˙È ,ÌÈ Â˘‰ ˙Â Â„˜ÈÙ‰ Â‚ÂÂÒÈ Â·˘ . ‰ÊÎ ˙Â¯˙È ÁÂ„- ˙Á‡ Ë¯ÙÓ‰ 

 ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á· ÌÈÏÂÏÎ‰ ˙Â Â„˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙Â¯˙È‰ ˙‡ ˙Á‡Ï-Î˘ÁÏ ¯˘Ù‡È " ÏÎ ÌÈ‡˙‰Ï Ï
„¯Ù · ÔÂ„˜ÈÙ ,˙Â Â„˜ÈÙ‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â˘Ú ‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂÈÂÚË ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÏÎÂÈ ‡Â‰ ÍÎÂ. 

ל בכתב אל הממונה על החשבות "באג$ החשכ" ממונה חשבונאות ודיווח" פנה 2006ביוני  )ד(
עד סו$ שנת "הוא ציי  כי . בבנק ישראל דאז בעניי  החשבונות של משרדי הממשלה בבנק ישראל

 העברת! אלינו כל חודש דוח יתרות של כל חשבונות משרדי הממשלה הפעילי! בבנק 2005
הממשלה ובכל חשבות נרשמו כל החשבונות כשהדוח מחולק בסדר ר0 של משרדי , ישראל

כדי שנוכל לבצע . ...  הפסקת! לשלוח לנו דוחות כאמור2006החל מינואר . ששייכי! לחשבות
È˘ . 2006כאמור מחודש ינואר ... התאמות בנק לכלל משרדי הממשלה אבקש לשלוח אלינו דוחות

·˘Á ˙Â‡ÓÏ ˜ · ˙ÂÓ‡˙‰ Úˆ·Ï ÏÎÂ  ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÁÂ„‰ ‡ÏÏ˘ ÔÈÈˆÏ˙Â Â , ÏÎÂ  ‡Ï˘ È‡„ÂÂ·Â
ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ") הביקורת העלתה כי בנק ישראל החלי$ את מערכת ). ההדגשה במקור

העביר ליחידתו של החשבונאי הראשי דוח , רק לאחר הפנייה האמורה, 2007ובתחילת , החשבונות
 . יתרות העשוי במבנה אחר

ובה! מידע מפורט על כל , עתקי חשבו ל ה"בנק ישראל הסביר כי בכל יו! הוא שולח אל החשכ
עוד הסביר הבנק כי הדוח המיוחד הוכ  במערכת הנהלת . ל בבנק"אחד מחשבונות החשכ

ע! המעבר למערכת חדשה הופסקה הפקת . ל"לנוחיותו של החשכ, החשבונות הישנה בבנק ישראל
ל ביקש "שכלאחר שהח, לדברי הבנק. כאמור, ל בכל יו!"שכ  המידע שבו נית  לחשכ, הדוח

 .הוכ  בעבורו דוח המספק את דרישותיו, להוסי$ להפיק את הדוח המיוחד
Î˘ÁÏ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·" ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ó‡˙‰· ÌÈ˘Â·È˘‰ ÈÎ  Ï

 ˙ ˘· Ï‡¯˘È ˜ ·· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â Â„˜ÈÙ‰Â2006 , Ï˘ Â˙„ÈÁÈ ÔÈ· ÈÂ˜Ï ÌÂ‡È˙Ó ÂÚ· ˘
·‰ ÔÈ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· È˘‡¯‰ È‡ Â·˘Á‰˜  ,„ÈÓ ¯˙ÙÈ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ .Î˘Á‰ ÏÚ" ‡„ÂÂÏ Ï
‰Ï‡‰ ˙ÂÓ‡˙‰‰ ˙ Î‰· Â¯‚ÙÈ ‡Ï ÂÈ˙Â„ÈÁÈ˘ . 

ונער- , 2007הנושא הוסדר מול בנק ישראל בתחילת חודש אוקטובר "ל הודיע בתשובתו כי "החשכ
  ".פורמט מסודר לדוח התאמת בנק שיועבר לחשב הכללי בתו! כל רבעו  ובסיו! שנת הכספי!
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 ניהול סיכוני 

 הסתכמה היתרה הכוללת 31.12.06 ב, ל למשרד מבקר המדינה"על פי המידע שמסר החשכ, כאמור
במסמכי היסוד של רוב הקרנות לא נקבע במפורש כי יש לנהל . ח" מיליארד ש7 של הקרנות בכ

ל יכול למשו- ממנו "והחשכ, הכספי! האלה הופקדו בחשבו  הכללי. פיקדו  נפרד לכספי הקר 
למימו  ההוצאות ' השימוש בכספי הקרנות ובכספי פיקדונות צד ג. ס את יתרתוכספי! וא$ לאפ

א- ייתכ  שבזמ  כלשהו לא יהיו , השוטפות של הממשלה אמנ! מפחית את עלויות גיוס ההו  שלה
ואז תיאל0 הממשלה , בחשבו  הכללי די כספי! למימו  הפעולות של הקרנות ושל הפיקדונות האלה

 .רי!לחפש מקורות מימו  אח
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ" ˙Â ¯˜‰ ÏÎ ÔÈÈ Ú· ÛÈ˜Ó ÌÈ ÂÎÈÒ ¯˜Ò ˙Â˘ÚÏ Ï

‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙ‰Â ,'ÚÂ·˜ÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ì È‚· ˜ÈÊÁ‰Ï ÂÈÏÚ˘ ˙Â¯˙È‰ ¯ÂÚÈ˘ Â‰Ó .ÔÎ ÂÓÎ ,
Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙Â¯˙È‰ ¯˘‡Î ÂÏ˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÂÈ‰È ‰Ó ˘‡¯Ó Ú·˜È Ï

È ‡Ï ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á· Â˙Â˘¯Ï‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙ‰ Ï˘Â ˙Â ¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÈÂÒÈÎÏ Â˜ÈÙÒ ,'
ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙Â Â·˘Á· Â„˜ÙÂ‰ ‡Ï Ì‰ÈÙÒÎ˘. 

הנושא נמצא בטיפול במסגרת תוכנית . הערת המבקר מקובלת"ל הודיע בתשובתו כי "החשכ
   ".2008ל לשנת הכספי! "העבודה של החשכ

  היבטי  פרטניי  קרנות 
 לאומיות קרנות דו

מיות נוסדו בהסכמי! שעשתה הממשלה ע! מדינות בחו0 לאר0 לש! שיתו$ לאו הקרנות הדו
ברוב ההסכמי! נקבע שממשלת ישראל והמדינות המשתתפות בהקמת . פעולה בתחומי! שוני!

 .ושסכומי! אלה יצברו ריבית שתממ  את פעילות הקרנות, הקרנות יפקידו סכומי כס$ שווי!
היא רושמת את הפעולות .  לטיפול בקרנות אלהל אחראית"מחלקת מלוות חו0 שבאג$ החשכ .1

. הכספיות של הקרנות במערכת העזר ומעבירה את המידע על היתרות שלה  לחשבונאי הראשי
 975"לאומיות הסתכמו ב  של הדוחות הכספיי! צוי  שהפיקדונות של הקרנות הדו2בביאור מספר 

" חלקי! שווי! של ממשלת ישראלהמותנות בהפקדה ב... ‰Â¯Á‡ ˙Â È„Ó Ï˘ ˙Â„˜Ù˙ח "מיליוני ש
 מיליו  1,950  בסכו! הכולל ) 50%(סכו! זה הוא חלק  של המדינות האחרות ). ההדגשה במקור(

יתרת " (מלוות חו0"ההתחייבות הנוגעת לקרנות האלה הופיעה בדוחות הכספיי! בסעי$ . ח"ש
המופיע בצד , סעי$ זהב). ח" מיליארד ש136 הסעי$ הזה במאז  המדינה שבדוחות הכספיי! היא כ

ובהערה לסכו! נרש! שהוא , "אחרי!"הובא סכו! הנוגע לענייני! , ההתחייבויות במאז  המדינה
 .32"ח" מיליוני ש1,950לאומיות בסכו! כולל של  כולל פיקדונות של קרנות דו"

 בצד הנכסי! של, 33המוצג בדוחות הכספיי!, לאומיות מתברר כי סכו! הפיקדונות של הקרנות הדו
על מדינת ישראל , א$ שעל פי ההסכמי!, הוא רק חלק  של מדינות החו0 בהשקעה, מאז  המדינה

__________________ 
 1,950במקרה זה נרשמו הקרנות כהתחייבות של : בהערה זו עלול להטעות" פיקדונות"השימוש במונח   32

ר של כמובא לעיל בביאו, ח" מיליוני ש975ובגינ  נכללו פיקדונות בבנק ישראל בס" , ח"מיליוני ש
, המוצג בצד ההתחייבויות, "פיקדו "ל הודיע בתשובתו כי המונח "החשכ, כאמור. יתרת בנק ישראל

 ".'פיקדו  צד ג"יוחל! במונח 
 .שבביאור זה" יתרת בנק ישראל"בפריט   33
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בצד ההתחייבויות מוצג ג! , לעומת זאת. להפקיד סכו! השווה לסכו! שהפקידו מדינות החו0
 סכו! הפיקדונות של הקרנות , דהיינו לפי נתוני מאז  המדינה. החלק של מדינת ישראל בקרנות

בדוחות הכספיי! אי  מידע על מקורו . ות הוא רק מחצית מההתחייבות שנכללו בו בגינ לאומי הדו
 .לאומיות להתחייבות של ממשלת ישראל בגי  הקרנות הדו) הכיסוי(של הסכו! שנרש! בצד הנגדי 

Î˘Á‰ Û‚‡" ˙„˜Ù‰ ˙Ú·Â ˙Â ¯˜‰ ˙Ó˜‰ ˙Ú· ‰Ó˘ÂÈ˘ ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ „ÚÈ˙ ‡Ï Ï
Ô¯Â·Ú· ÌÈÙÒÎ‰ ,‚ ÍÎ ÏÚ ÔÈ‡ÂÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙Â‡  ÈÂÏÈ. 

לאומיות המוצגת בדוחות  בטבלאות שלהל  מפורט ההרכב של יתרת ההתחייבות של הקרנות הדו
ח המתורגמי! למיליוני "במיליוני מט(על פי הנתוני! שמסרה מחלקת מלוות חו0 , הכספיי!

 ).34ח"ש
 ")המיוחדות("לאומיות   היתרות של הקרנות הדו  3טבלה 

Ï ‰¯˙È‰-31.12.06 
  במיליוני דולרי! ח"במיליוני ש

 'לאומית  א קר  דו    50 211
 'לאומית  ב קר  דו    40 169
380 90    ÏÂÎ‰ ÍÒ         

 ")האחרות("לאומיות   היתרות של הקרנות הדו  4טבלה 
Ï ‰¯˙È‰-31.12.06 

  ח"במיליוני מט ח"במיליוני ש
 'לאומית  ג קר  דו )דולר(  110  465
 'לאומית  ד קר  דו )דולר(  5  21

 'לאומית  ה קר  דו )יורו(  191  1,063
 ' לאומית  ו קר  דו )דולר(  5  21

1,570  ÏÂÎ‰ ÍÒ  
הופקדו , במהל- השני! נעשו שינויי! בהסכמי! המקוריי!. הקרנות נוסדו לפני עשרות שני! .2

וכ  נוספו להסכמי! המקוריי! עוד , לעתי! בתנאי! שוני! מאלה שבהסכמי המקור, כספי! נוספי!
הטיפול השוט$ של מחלקת מלוות חו0 בקרנות , בשל כל השינויי! האלה. הסכמי! ע! אות  מדינות

שיבטיחו שתוכל לנהל את הקרנות , ולכ  נדרשי! לה נהלי! וכללי! ברורי!, אלה נעשה מורכב
! כללי! לפיקוח ולבקרה על כמו כ  נדרשי. לשמור על המידע הנוגע לה  ולדווח עליה , כראוי

 .קרנות אלה
__________________ 

 .31.12.06(ח תורגמו לשקלי  לפי השערי  היציגי  של הדולר והיורו ב"סכומי המט  34
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‰Ï‡ ˙Â ¯˜ ÔÈÈ Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰)   :‡  ( ÌÈÓÎÒ‰‰ Ï˘ Ì˙Â·Î¯ÂÓ Û‡ ÏÚ

˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÏ˘ÓÓÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÔÈ· ÂÓ˙Á ˘ , ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏ‰  ‰˜ÏÁÓÏ ÔÈ‡
˙Â ¯˜‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯˙È ÏÚ ‰¯˜·Ï , ˙È·È¯‰ ÏÚÂ Ô È‚· Â„˜ÙÂ‰˘ ˙Â Â„˜ÈÙ‰ ˙Â¯˙È ÏÚ

Î˘Á‰˘"Ô˙ÂÏÈÚÙ ¯Â·Ú· ÌÏ˘Ó Ï . ‰Ï‡‰ ˙Â ¯˜‰ ÌÂ˘È¯Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ
ÔÏÂ‰È ÏÂ   ;)·  (˙¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓÏ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÔÈ· ÂÓ˙Á ˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙÏ , ˙Â„˜Ù‰‰

‡ ˙Â ¯˜‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ˙Ó˜‰Ï '·Â '· ÂÓÎ˙Ò‰-60¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .Î˘Á‰ ÌÏÂ‡Â" ˙ÂÁÂ„· ÏÏÎ Ï
 Ï˘ ÍÒ· ‰¯˙È ÌÈÈÙÒÎ‰50 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ Â„ Ô¯˜Ï „·Ï·-‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ' Ï˘ ÍÒ· ‰¯˙ÈÂ40 

Â„ Ô¯˜Ï „·Ï· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ-· ˙ÈÓÂ‡Ï' .‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙÏ ¯·Ò‰ ÔÈ‡ ıÂÁ ˙ÂÂÏÓ ˙˜ÏÁÓÏ ; 
)‚  ( Ú·˜ È˜È˙· ÈÂ‡¯Î Â„ÚÂ˙ ‡Ï Ì‰Ï ÂÙÒÂ ˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰Â ‰Ó˜‰‰ ÈÓÎÒ‰· Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ È˘‰

ÏÂ‰È  ÈÎ¯ÂˆÏ ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ. 
ציר$ החשבונאי הראשי הסכ! משנת , 2007בר מדצמ, ל למשרד מבקר המדינה"לתשובת החשכ

בי  , בהסכ! זה נקבע. 'הפועלת באמצעות צד ג,  שעשתה ממשלת ישראל ע! ממשלה אחרת1984
שעל מדינת ישראל , מענק', באמצעות צד ג, כי הממשלה האחרת תעביר לממשלת ישראל, היתר

עוד נקבע . 'וד' ג', ב',  א מות לאומיות קיי ח להו  של ארבע קרנות דו" מיליו  ש65להפריש ממנו 
ולהכי  דוח כתוב , בהסכ! כי על מדינת ישראל להוסי$ מכספה סכו! שווה להונ  של הקרנות האלה

 .תנאי הפקדת הכספי! ושערי הריבית, בי  השאר, ויפורטו בו, שיוכיח שאכ  עשתה זאת
Î˘Á‰ Û‚‡"˙¯Á‡ ‰ÈÂ‡¯ ‰˙ÎÓÒ‡ Â‡ ‰ÊÎ ÁÂ„ Â˙·Â˘˙Ï Û¯Èˆ ‡Ï Ï .¯Èˆ ‡Â‰ ˜¯ Û

 Ò¯ÓÓ ˙ÈÓÈ Ù ˙ÓÂ˘¯˙1985 , ˙Ë¯ÙÓÂ ‰Ê ÌÎÒ‰Ï ˙Ú‚Â ‰" ˙Â ¯˜‰ ÏÎ ·Âˆ˜˙ ÔÙÂ‡ ˙‡
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á· Â„˜ÙÂ‰˘Â ˙Â È„Ó‰ È˙˘ ÔÈ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ." 

 מיליו  דולר מהמענק הכולל 65בתרשומת האמורה צוי  כי ממשלת ישראל התחייבה להקציב 
  ' לאומית ב קר  דו;  מיליו  דולר25  ' לאומית א קר  דו: כדלהל , לאומיות לארבע הקרנות הדו

כמו כ  .  מיליו  דולר5  ' לאומית ד וקר  דו;  מיליו  דולר15  ' לאומית ג קר  דו;  מיליו  דולר20
להעמיד לשלושת הקרנות הראשונות סכומי! מקבילי! לסכומי! שהוקצבו "התחייבה הממשלה 

 ".מתו- המענק
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ÂÒÒ·˙Ó ‰Ó ÏÚ ¯·ÒÂ‰ ‡Ï ˙ÓÂ˘¯˙· , Â¯˘È‡ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙Á˘ ÌÈ„„ˆ‰ Ì‡Â

˙ÓÂ˘¯˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ,„ Ô¯˜ Ï˘ ÔÂ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï ‡Ï˘ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â·¯Ï '
ÏÏÂÎ‰ ˜ ÚÓ‰ ÍÂ˙Ó ˘È¯Ù‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ ,ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰ .

„ Ô¯˜ ÔÂ‰ ÏÂÏÎ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ' Ï˘ ÍÒ·5 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ) ‰Ï·Ë Â‡¯4ÏÈÚÏ  .( Ì‚ ¯ÓÂÏÎ
ÚÎ˘Á‰ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ·Â˙Î‰ ÈÙ Ï"„ Ô¯˜ Ï˘ ÔÂ‰Ï ÛÈÒÂ‰ ‡Ï Ï ' ÌÂÎÒÏ ‰ÂÂ˘‰ ÌÂÎÒ

ÏÏÂÎ‰ ˜ ÚÓ‰ ÍÂ˙Ó ˘È¯Ù‰Ï Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ÏÚ ‰È‰˘ . 
לפי ההסכמי! בי  המדינות המשתתפות בהקמת   . 35הוקמו כגופי! בפני עצמ!' וב' קרנות א .3

 מיליו  דולר בחשבונות 60ת מה  ל בעבור כל אח"בעת הקמת  הפקיד החשכ, ולפי נתוני בנק ישראל
, הופקדו הכספי! בדולרי! ובלירות ישראליות' לאומית א בעבור קר  דו. מיוחדי! בבנק ישראל

לפי הסברי , נוס$ על כ-). ראו להל (הופקדו הכספי! בלירות ישראליות ' לאומית ב ובעבור קר  דו
בדוחות , כאמור. קרנות אלה הוא הפקיד בחשבו  הכללי כספי! נוספי! ל1985בשנת , ל"החשכ

ורק בס- ' לאומית א  מיליו  דולר בגי  קר  דו50הכספיי! נכלל הו  הקרנות כהתחייבות רק בס- של 
 ). לעיל3ראו טבלה (' לאומית ב  מיליו  דולר בגי  קר  דו40

__________________ 
 . 'חו, מקר  ו, ה  כאלה,  4המוצגות בטבלה , ת האחרותלאומיו(ג  הקרנות הדו  35
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 ‰˙˘Ú ˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ô‡ÂÏÓ· Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
˘ Ô˙Ó˜‰ Ì˘Ï‡ ˙Â ¯˜ Ï '·Â ' ˙ ˘Ó ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ ˙Â ¯˜‰ ÔÂ‰Ï ÂÙÒÂ ˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰Â1984 .

˙È·È¯‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ Â‡ÂÏÓ· ‚ˆÂ‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ . ÌÈÓÂÎÒ‰ Â‚ˆÂ‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·
 ˙ ˘· ‰Ï‡‰ ˙Â ¯˜‰ ÔÂ‰Ï ÂÙÒÂ ˘1985 ,Ô˙Ó˜‰ ˙Ú· Ô¯Â·Ú· „˜ÙÂ‰˘ ÔÂ‰‰ ‚ˆÂ‰ ‡Ï Í‡ ,

ÔÎ È ÙÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘. 
' וב' לאומיות א  מוצגות היתרות הקשורות לקרנות הדו31.12.06 לבמאז  של בנק ישראל  .4

בכל אחת , לפי ההסכמי! שעליה! חתמו הממשלות של המדינות השותפות. ח" מיליו  ש139בס- 
הופקדו בלירות לא ' א- חלק מכספי קר  א,  מיליו  דולר בעת הקמת 60מהקרנות האלה הושקעו  

טבלה שלהל  מפורטי! ערכי היתרות של הפיקדונות שהופקדו ב. 36'וכ- ג! כל כספי קר  ב, צמודות
 .'וב' לאומיות א בבנק ישראל בעבור הקרנות הדו

 'וב' לאומיות א  פיקדונות שהופקדו בבנק ישראל בעבור הקרנות הדו  5טבלה 
˘· Í¯Ú‰" Á

Ï-31.12.06  ÌÈ¯ÏÂ„· Í¯Ú‰

Ï-31.12.06  ÌÈ¯ÏÂ„· Í¯Ú‰

 ˙Ó˜‰ ˙Ú· 
˙Â ¯˜‰  

 'לאומית א(פיקדו  בדולר לקר  דו 33,018,749 33,018,749 139,504,213
 'לאומית א(פיקדו  בלירות לקר  דו 26,981,251 5,915 24,992

139,529,205 33,024,664 60,000,000 Â„ Ô¯˜Ï ˙Â Â„˜ÈÙ ÏÂÎ‰ ÍÒ-‡ ˙ÈÓÂ‡Ï' 
25,200 5,965 60,000,000 Â„ Ô¯˜Ï ˙Â¯ÈÏ· ÔÂ„˜ÈÙ-· ˙ÈÓÂ‡Ï' 

139,554,405 33,030,629 120,000,000 ÏÂÎ‰ ÍÒ  
· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó-31.12.06 ˜ ·· ‰Ï‡‰ ˙Â ¯˜‰ Ï˘ ˙Â Â„˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰¯˙È‰ ‰˙ÈÈ‰ 

Î  Ï‡¯˘È-33„·Ï· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  , ÌÂ˜Ó·120Ô˙Ó˜‰ ˙Ú· Ô‰· ÂÚ˜˘Â‰˘ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ . 
5. Â „  Ô ¯ ˜-‡  ˙ È Ó Â ‡ Ï':  ל על הסכ! " חתמו ממשלת ישראל וממשלה בחו1976במרס

כי א! בסופה של כל שנת , בי  היתר, בהסכ! נקבע) ה(7בסעי$ .  הקר  וקבעו בו את מטרותיהלייסוד
תחולק ,  מיליו  דולר נטו בשער החליפי  הרשמי120 כספי! יהיו נכסי הקר  הנזילי! שווי! יותר מ

יתרות שחולקו יילקחו מנכסי הקר  שאינ! חשבונות . היתרה שווה בשווה בי  שתי הממשלות
. ל בדולרי! או בלירות ישראליות שאפשר להמיר  בדולרי!" וישולמו לממשלה בחו37'וב' הענקה א

בהסכ! נקבע כי א! יובא ההסכ! ) ג(11בסעי$ . לממשלת ישראל ה  ישולמו בלירות ישראליות
למחצית ', תהיה כל ממשלה זכאית למחצית מנכסי הקר  בחשבו  הענקה א, האמור לידי גמר

 .38ולמחצית כל הנכסי! האחרי! שייוותרו לאחר הפירוק' הנכסי! בחשבו  הענקה ב
__________________ 

הריבית , שלא כמו הסכומי  שהופקדו בחשבונות מיוחדי  בבנק ישראל בלירות בגי  קרנות אלה  36
שיעורה של הריבית עודכ  מפע  . שהקרנות מקבלות כגופי  בפני עצמ  צמודה למדד המחירי  לצרכ 

 .  בנק ישראללפע  בהסכמי  שנחתמו בי  הממשלה ובי
מופקדי   הכספי  , שה  החשבונות המיוחדי  של הקרנות בבנק ישראל', וב' בחשבונות הענקה א  37

 .  כדי להקי  את הקר ) ממשלת ישראל וממשלות החו,(שהפקידו הממשלות 
בתוספת הסכומי  שיתקבלו ', וב' חו, מהכספי  שבחשבונות הענקה א, כל הנכסי  הכספיי  האחרי   38

 .ת כל רכוש הקר  ובניכוי התשלומי  שישולמו לסילוק כל התחייבויותיהממכיר
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Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÙÏ ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰˙Â‡ÎÊ ¯Á‡ ˙ÂÚÈ·˜· ·Â˜ÚÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ï

 ÛÈÚÒ È‡ ˙7)‰ (ÌÎÒ‰· ,˙Â‡ÎÊ‰ È‡ ˙ ÂÓÈÈ˜˙È ¯˘‡Î ‰˙Â‡ ˘ÓÓÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î ;ÔÎ ÂÓÎ ,
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„È˘ ÈÂ‡¯ . ÛÈÚÒÓ11)‚ (ÌÎÒ‰· ,‰ ˙Ú· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ Ú‚Â 

Ô¯˜‰ ˜Â¯ÈÙ , Ì‚ ˘È ‰ È„ÓÏ˘ ‰ÏÂÚ50% Ô¯˜‰ ÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ‰Ó )ÂÓˆÚ È Ù· ÛÂ‚Î Ô¯˜‰ .(
‰Ï‡‰ ˙ÂÈÂÎÊÏ ÈÂËÈ· Ô˙È  ‡Ï ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ,Î˘Á‰ ÏÚÂ" ˙ÂÁÂ„· Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ï Ï

ÌÈÈÙÒÎ‰ ,ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙Â‡ Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ. 
הנושא יוסדר בדוחות הכספיי! של ממשלת . הערת המבקר מקובלת"ל ציי  בתשובתו כי "החשכ

 ".2007ישראל לשנת 
6. Â „  Ô ¯ ˜-‚  ˙ È Ó Â ‡ Ï':  ל על " חתמו ממשלת ישראל וממשלה בחו1977באוקטובר

ההענקה הראשונית של הקר  תהיה מורכבת "בהסכ! נקבע כי ) א(6בסעי$ . הסכ! לייסוד הקר 
 מיליו  דולר שתתרו! 40] 2[ וכ  ;שתתרו! ממשלת ישראל...  מיליו  דולר40] 1: [כמפורט להל 

יופקד ) "א(6לפי הוראות סעי$ , בהסכ! נקבע כי המימו ) ג(6בסעי$ ]". ל"מדינה בחו[ממשלת 
 ".בחשבו  דולרי בידי החשב הכללי של מדינת ישראל בש! הקר 

Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Â„˜ÙÂ‰ Ô¯˜‰ Ï˘ ˙È Â˘‡¯‰ ‰˜ Ú‰‰ ÈÙÒÎ ÈÎ Ï
 ÈÏÏÎ‰ ÔÂ·˘Á·) ‡Â‰˘ÈÏ˜˘ (Ô¯˜‰ Ì˘· È¯ÏÂ„ ÔÂ·˘Á· ‡ÏÂ , ÛÈÚÒ· ˘¯„ Î ‡Ï˘6)‚ (

ÌÎÒ‰·.  
 קר  ארנונה ופיצויי 

את קר  הפיצויי! שהוקמה על פי חוק מס רכוש וקר  " קר  ארנונה ופיצויי!"ל מכנה "החשכ
על נזקי! שנגרמו , לפי החוק, הקר  נועדה לפצות).  החוק להל   (1961 א"התשכ, פיצויי!

 ממס הרכוש וכ  10%) א:  "(א בחוק נקבע כי2בסעי$ . מלחמה ועל נזקי בצורתמפעולות איבה ו
הנגבי! בכל שנה , 1963 ג"התשכ,  לחוק מס שבח מקרקעי 9 ממס רכישה כמשמעותו בסעי$ 15%

באישור ועדת , שר האוצר)  ב).   ( קר  פיצויי! להל  (יהיו קר  מיוחדת לתשלו! פיצויי! בעד נזק 
הודעה על כ- תפורס! ; )א(רשאי לשנות את השיעור הקבוע בסעי$ קט  , הכספי! של הכנסת

רווחי ההשקעות ; כספי קר  הפיצויי! שלא הוצאו יושקעו בדר- שיורה שר האוצר)  ג.   (ברשומות
 ". יצורפו לקר  הפיצויי! ויהיו חלק ממנה

 :להל  הפעולות הכספיות הנעשות בקר  הפיצויי! .1
גבייה של רשות המסי! מחשבת את סכומי הגבייה שיש להעביר בסו$ כל חודש מחלקת ה )א(

היא מורה לבנק ישראל .  וממס רכישה שעודכנו בסו$ החודש39לפי נתוני הגבייה ממס רכוש, לקר 
. ל"להעביר את כספי הגבייה המיועדי! לקר  מחשבו  ההכנסות שלה לחשבונו הכללי של החשכ

בגי  הפקדת כספי הקר  ,  על יתרת הקר 40יביתל מזכה את רשות המסי! בר"אחת לרבעו  החשכ
 .בחשבונו הכללי

ל לקבל כיסוי להוצאות הפיצויי! שעל הקר  "אחת לחודש חשב רשות המסי! דורש מהחשכ )ב(
 .ל מעביר לרשות המסי! את הכיסוי שדרש החשב שלה"החשכ. לשל!

__________________ 
 . והטיפול בגביית  מתמש", א"  עדיי  יש שומות שניתנו לפני ביטולו, 1999מס רכוש בוטל בסו! שנת   39
 ".ל"ריבית חשכ"שני שלישי   40
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יתרה זו כוללת את . ח" מיליארד ש3  הייתה כ31.12.06 יתרת הקר  ב, ל"על פי דיווחי החשכ
 .הריבית האמורה

Î˘Á‰ Û‚‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" È¯„ÒÂ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÔÈÈ Ú· Â˙Â‡ ‰Á Ó‰ ‰‡¯Â‰ ÔÈ‡ Ï
Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ , ÛÈÚÒ· ˘¯„ Î2‡)‚ (˜ÂÁ· .˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ Ù‰ ‡Ï Û‡ ‡Â‰- ·Ï

ÂÊÎ ‰‡¯Â‰ ¯˘‡ÏÂ ÔÈÎ‰Ï Í¯ÂˆÏ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈ‚¯„‰ . 
  להל   (2007ציינה בתשובתה בנובמבר , ימימה מזוזד "עו, היועצת המשפטית של משרד האוצר

מאז ומתמיד כספי הקר  הופקדו בחשב , ככל הידוע לנו"כי ) מ של משרד האוצר"תשובת היוע
ל "החשכ". 'דר- השקעת!'ולא ידוע א! בשלב כלשהו ניתנה הוראה של שר האוצר לגבי , הכללי

בתיאו! ע! ,  במהל- חודש אוקטוברהנושא הוסדר. הערת המבקר מקובלת"הודיע בתשובתו כי 
 ".הנוהל יועבר לאישור שר האוצר. היועצת המשפטית של המשרד וע! ראש אג$ התקציבי!

ומאז לא הוצגה במאזני ,  הוצגה יתרת הקר  במאז  המדינה בצד ההתחייבות31.12.02עד  .2
 .מאז  המדינהל לכלול את קר  הפיצויי! ב"לא נמצא מסמ- המבהיר מדוע הפסיק החשכ. המדינה

התברר כי כספי קר  , 2006 במסגרת בחינת הנושא ב"מ של משרד האוצר כי "בתשובתה ציינה היוע
נכללו באותה שנה בחישוב ,  התנהלו בחשב הכללי כקר  חו0 תקציבית2003שעד , הפיצויי!

ובהתא! לכ- כל הוצאה מהקר  העולה על ההכנסות באותה שנה אמורה להיות , הכנסות המדינה
עלה הצור- לברר מה  המגבלות החוקיות ומהי דר- , כתוצאה מכ-... תוקצבת בתקציב המדינהמ

 ".הרישו! הנכונה
 בח  החשבונאי הראשי דאז את שיטת הרישו! שיש לייש! בעניי  קר  הפיצויי! ואת 2006בשנת 

. 41דאזל " הוא נת  את חוות דעתו לחשכ2006באוגוסט . הדיווח שיש לתת בגינה בדוחות הכספיי!
אינה מתייחסת כלל לאופ  הניהול הנאות של כספי "כי חוות דעתו , בי  היתר, במסמ- זה הוא ציי 

ל "והמלי0 לחשכ, "אלא לרישו! החשבונאי והתקציבי בלבד... הקר  העשוי לנבוע מהוראות החוק
שה! , לקבל חוות דעת משפטית בשאלה א! החוק מגביל את השימוש השוט$ בתקבולי המס

יש , ל"עוד  המלי0 כי  על פי חוות הדעת המשפטית שיקבל החשכ. ת הכספיי! של הקר המקורו
 החוק אינו מגביל את   'הנחה א: לאמ0 רישו! חשבונאי שייעשה לפי אחת משתי ההנחות האלה

יש לרשו! את תקבולי המס , בי  יתר פעולות הרישו!, על פי הנחה זו. השימוש בכספי! האלה
בי  יתר , על פי הנחה זו.  החוק מגביל את השימוש בכספי! האלה  'בהנחה ; שנגבו כהכנסה
 . יש לרשו! את תקבולי המס שנגבו כהתחייבות, פעולות הרישו!

מ של "ל למשרד מבקר המדינה כי המסמ- האמור הועבר ליוע"במהל- הביקורת מסר אג$ החשכ
החוק מגבילות את השימוש ובי  היתר תבהיר א! הוראות , משרד האוצר כדי שתחווה דעה בעניי 

 .בכספי הקר 
מ של משרד האוצר ציינה בתשובתה כי העתק של חוות הדעת של החשבונאי הראשי אמנ! "היוע

. 200642ודיו  בעניי  זה לא התקיי! עד סו$ , א- היא לא נתבקשה לחוות דעתה בעניי , נשלח אליה
, ורק בעת האחרונה, המשפטית הובהרה עמדתה 2007ל בינואר "עוד ציינה כי בדיו  אצל החשכ

. התברר לה שהרישו! החשבונאי של הקר  לא טופל או תוק , משעלה הצור- לטפל בנושא זה שוב

__________________ 
; התקציבי  דאזהממונה על ; ל דאז"המנכ: העתק הועבר לשר האוצר דאז ולבכירי משרד האוצר  41

 .ל"ל דאז ושני סגני החשכ"המשנה לחשכ; היועצת המשפטית
מ של משרד האוצר כי בפרק הזמ  הזה התקבלו החלטות אחרות בנושא " הבהירה היוע2007בדצמבר   42

שאלת הצור" בתקצוב ההוצאה מהקר  וההחלטה של שר האוצר להגדיל את שיעורי "על פי , הקר 
באופ  שייתר את הצור" בתקצוב ההוצאות הגדולות שנדרשו בגי  הנזקי  , 2006ההפרשות לקר  בשנת 

 ".  שנגרמו עקב הלחימה בצפו 
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היא כתבה מזכר לחשבונאי , מ הוסיפה כי מאחר שהנושא עלה מחדש והתקיימו דיוני! בעניי "היוע

ולכ  מותר להשתמש , דיתולפיה הקר  היא ייעו, ובו חזרה על עיקרי חוות דעתה המשפטית, הראשי
 . בה רק כדי לשל! פיצויי!  כחוק
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ¯·Ó·Â ·2007 (Î˘Á‰ Û‚‡ ˘·È‚ ‡Ï" ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ Ï

ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô¯˜· Ì˘ÈÈÏ ˘È˘ ÁÂÂÈ„‰Â . ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ¯Â‡È· ÏÏÎ  ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·
ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô¯˜ ÔÈÈ Ú· ‰Ó˘ÂÈ˘ ÁÂÂÈ„‰Â , ‰¯˙È‰ Ì‰· ‰‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ ˙ ˘ ÌÂ˙ „Ú ‰· ‰¯·ˆ ˘

ÌÈÙÒÎ‰. 
עולה כי הוצאות התקציב , הכלול בדוחות הכספיי!, 2006מדוח ביצוע תקציב המדינה בשנת  .3

בפע! הראשונה נכלל בדוח פירוט של הכנסות . ח" מיליארד ש284.7 באותה שנה הסתכמו בכ
לה שלהל  כמוצג בטב, והוצאות של קר  הפיצויי! שלא תוקצבו בחוק התקציב לאותה שנה

 ):ח"הנתוני! הובאו במיליוני ש(
 ) 2006בשנת ( ההכנסות וההוצאות של קר  הפיצויי    6טבלה 

 שלא תוקצבו בחוק התקציב
˘ È ÂÈÏÈÓ"Á   ˙ÂÒ Î‰ 

 הפרשה חודשית ממס רכוש 47
 הפרשה חודשית ממס רכישה 529

 43הפרשה מיוחדת לפי הוראות שר האוצר 2,185
2,761  ˙ÂÒ Î‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ ˙Â‡ˆÂ‰ 

 הוצאות הקר  )2,960(
)199( ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰ Û„ÂÚ  

, אינ  נרשמות בתקציב המדינה כתקבולי! שוטפי! ממסי!, הנובעות מגביית מסי!, הכנסות הקר 
שבו רשומי! גיוסי! מקומיי! שוני! , "הכנסה מאמיסיות והפקדות"אלא נרשמות בסעי$ התקציבי 

 .  44למימו  הוצאות התקציב
__________________ 

על פי , 85%לשיעור של ) ממס רכוש וממס רכישה(סכו  שמקורו בהגדלת ההפרשה לקר  הפיצויי    43
לפי מתוק  סמכותו ,  בדבר שינוי שיעור ההפרשה לקר  הפיצויי 2006הודעת שר האוצר בדצמבר 

 .#1961א"התשכ, בחוק מס רכוש וקר  פיצויי ) ב(א2סעי  
 10%מדי שנה מנוכי  "צוי  כי ) 2006( של מינהל הכנסות המדינה במשרד האוצר 55בדוח שנתי    44

ומועברי  לקר  , ח לשנה"כחצי מיליארד ש,  מההכנסות ממס רכישה#15%מההכנסות ממס רכוש ו
בניכוי התשלומי  לפיצויי  באותה , העברות אלו.  נזקי מלחמהארנונה ופיצויי  למימו  פיצויי  על

מסווגות בתקציב הממשלה כהכנסות שלא ממיסי  ואילו ההכנסות ממיסי  מוצגות בניכוי , שנה
א( לא משנה , הסדר זה מקטי  את ההיקפי  של ההוצאות ושל ההכנסות של הממשלה. העברות לקר 

 ".   את גובה הגירעו 
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Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , ˙ÂÂÏÓ ÒÂÈ‚ Â˙Â‰Ó˘ ÛÈÚÒ· Ô¯˜Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÌÂ˘È¯
˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ı¯‡· .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,

 ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô¯˜ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÁÂ„Ï Û¯Âˆ Â·˘ ÔÙÂ‡‰
ÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÈÏÏÎ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡·Èˆ˜˙‰ Ú ,ÁÂÂÈ„‰ ˙Â„ÈÁ‡· Ú‚ÂÙ ‡Â‰Â. 

Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ  ÈÎ Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Ô¯˜ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÌÂ˘È¯Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Ú·˜È , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„Ï

ÌÏÂ‰È . 
, ודש אוקטוברהנושא הוסדר במהל- ח. הערת המבקר מקובלת"ל הודיע בתשובתו כי "החשכ

הנוהל יועבר לאישור . 45בתיאו! ע! היועצת המשפטית של משרד האוצר וע! ראש אג$ התקציבי!
ל בתשובתו כי  על פי חוות דעתה של היועצת המשפטית של משרד "עוד הודיע החשכ". שר האוצר

  ".כספי הקר  ינוהלו מחו0 לתקציב המדינה"הוחלט כי , האוצר
 קר  לכיסוי הפסדי 

קר  " מכנה את הקר  המיועדת לכיסוי הפסדי! בגי  מימוש ערבויות שנתנה המדינה ל"החשכ
 מקור! בעמלות שמשלמי! לאוצר  כספי הקר  הזאת . 46")קר  הערבויות"או " (לכיסוי הפסדי!

. גופי! נערבי! או בנקי! האחראי! לניהול ההלוואות שהמדינה ערבה לה , המדינה מוטבי הערבות
א! ימומשו " לשמש ככרית ביטחו "שרד מבקר המדינה כי מטרת הקר  היא ל מסר למ"אג$ החשכ

 .כספי הקר  מופקדי! בחשבו  הכללי. ערבויות
ל לא נמצאו מסמכי! המלמדי! על נסיבות הקמתה של "ב נאמר כי באג$ החשכ57בדוח  .1

ה לא נרשמי! לחובת הקר  תשלומי! בסכומי! גדולי! לגורמי! שלכאור"עוד נאמר בו כי . הקר 
לא נרשמו , ח מאוצר המדינה"מאות מיליוני ש, סכומי! אלו. קיי! קשר בינ! ובי  ההכנסות בקר 

לא קיבלה , המאשרת את תקציב המדינה ואת השינויי! התקציביי!, ולכ  ועדת הכספי!, בתקציב
היו "ל דאז כי " ציי  המשנה לחשכ2006בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר ". מידע עליה!

פ כללי חשבונאות מקובלי! והדבר מוסדר "בר מקרי! בה! רישו! ההוצאות מהקר  נרש! שלא עבע
 ".כחלק מהנוהל שאנו מגבשי!] ל"החשכ[י "בימי! אלו ע

המסדיר את הטיפול של , "נוהל מחלקת ערבויות מטע! המדינה"ל " הכי  החשכ2006בסו$ דצמבר 
האחראית לערבויות באג$ . וגעות לקר בנוהל זה שולבו כמה הוראות הנ. המחלקה בערבויות

 . נמצא כי הנוהל אינו מפרט את מטרות הקר . ל הסבירה כי נוהל זה הוא ג! נוהל הקר "החשכ
Î˘ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· Ï‰Â Ï ÛÈÒÂÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ï

Ô¯˜‰ ‰Ó˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ,˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ¯·„· ˙Â‡¯Â‰ ÂÏ ÛÈÒÂÈ ÔÎ ÂÓÎÂ ÂÁÈË·È
˙Â¯ËÓ Ô˙Â‡ ÏÚ ˜¯Â Í‡ Â‡ˆÂÈ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ˘. 

__________________ 
 רישו  הקר  #חוק מס רכוש וקר  פיצויי  "ל בנושא " התקיי  דיו  אצל החשכ2007 בסו  אוקטובר  45

א 2כספי  שניגבו או הוצאו על פי סעי  ) 1: (התקבלו בו ההחלטות האלה, בי  היתר". בתקציב המדינה
 #חו,"כלומר תנוהל בעבור  קר  , בחוק מס רכוש וקר  פיצויי  לא יירשמו כנגד סעי  תקציבי כלשהו

אי  ) 3(; "תקציבית#חו,"רווחי  שיתקבלו מהשקעת כספי הקר  יירשמו א  ה  בקר  ה) 2(; "יביתתקצ
השיעור של יתרת המזומני  הזמינה למימו  מידי . צור( להפקיד את כספי הקר  בחשבו  בנק ייעודי

 סיכו  זה) 4. (ל"על פי החלטת יחידת החוב הממשלתית בחשכ, ייקבע במדיניות המימו  הממשלתית
  . ואיל(#1.1.07יחול על כל הפעילות שנעשתה מ

 .263#264' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„57 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2007 בעניי  זה ראו   46
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 .!"ל כי הנושא יובהר בהוראת תכ"בתשובתו הודיע החשכ

ל את יתרת הקר  " הציג החשכ31.12.04 ב כי עד הדוחות הכספיי! ל57עוד נאמר בדוח  .2
ל דאז למשרד מבקר "בעניי  רישו! הקר  השיב המשנה לחשכ. כחלק מפיקדונותיו בבנק ישראל

, הקר  לכיסוי הפסדי! אינה פיקדו  אלא קר  פנימית בלבד, ינה כי לדעת החשבונאי הראשי דאזהמד
 . אי  לרשמה בדוחות הכספיי!, על פי כללי החשבונאות, ועל כ 

הפרשות "ל בפריט "הביקורת הנוכחית העלתה כי הקר  נכללה במערכת החשבונות של החשכ
נכללה , "ריכוז יתרות פיקדונות וזכאי!"המפרט , בנייר העבודה של הדוחות הכספיי!". וקרנות

היא " ל"זכאי! בחשכ"יתרתה של קבוצת , לפי נייר העבודה הזה". ל"זכאי! בחשכ"יתרתה בקבוצת 
 31.12.06 שבמאז  המדינה ל" זכאי! ויתרות זכות"א- בביאור של הסעי$ , ח" מיליו  ש10,842 כ

ל הקר  "לדברי אג$ החשכ. ח" מיליו  ש11,635היא " ל"זכאי! בחשכ"נאמר שיתרתה של קבוצת 
 ".ל"זכאי! בחשכ"נכללה בקבוצת 

Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ó˘ÂÈ˘ ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ÏÚ ¯Â‡È· ÏÏÎ  ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· , ÔÈ‡Â
Ì‰· ‰ÏÂÏÎ Ô¯˜‰ ˙¯˙È Ì‡ ˙Â‡„ÂÂ· ˙Ú„Ï . ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ Ì‚ Ï‰Â · Ô‚ÚÏ ˘È˘ Ô‡ÎÓ

Ô¯˜‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰Â. 
התיעוד והאישורי! של ניירות , שיטת הניהול] את[בכוונתנו לשנות "ל כי "בתשובתו הודיע החשכ

  ".!"הנושא יובהר בהוראת תכ"וכי , "העבודה לדוח הכספי
✯  

‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙÂ ˙Â ¯˜ ÏÚ ·¯ Ú„ÈÓ ¯ÒÁ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ' ‰Ï˘ÓÓ‰˘
˙Ï‰ Ó ;„ÏÂ Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯Ï „ˆÈÎ ¯Â¯È·· ˙ÂÚ·Â˜‰ ˙ÂÈÁ ‰Â ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ‡Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂ ; ‡Ï

Ì È‚· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈ˜ÙÒÓ ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜  , ÏÂ‰È Ï ‰¯˜· È Â ‚ Ó ÌÈ¯ÒÁÂ
‰Ï‡‰ ÌÈÙÒÎ‰ .ÌÏÂ‰È  ÏÚ ‰˙Â‡  ‰¯˜· ˙¯˘Ù‡˙Ó ‡Ï ÍÎ ÌÂ˘Ó .‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ ÁÎÂ  , ÔÓ

‚ „ˆ ˙Â Â„˜ÈÙÂ ˙Â ¯˜ ÌÂ˘È¯Ï ˙ÂÈÁ ‰ ‡ÈˆÂÈ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ,'Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ,
‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È ÏÌ¯Â·Ú· Â„˜ÙÂ ,Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏÂ. 

 


