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 רשות החברות הממשלתיות
 מ" החברה הישראלית לביטוח יצוא בע אשרא 

 תקציר
 1957 התאגדה ב) ח" בסס להל  (מ "החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חו  בע

אספקת טובי  : כגו (כחברה ממשלתית במטרה לבטח עסקאות יצוא על סוגיה  
מפני סיכוני" ) ל"השקעות ישראליות בחו, ביצוע עבודות קבלניות, ושירותי"

 1957במש% מרבית התקופה . מסחריי" ופוליטיי" הכרוכי" בביצוע עסקאות כאלה
והנהלתה , ח הגו) היחיד בענ) ביטוח עסקאות יצוא מפני סיכוני""הייתה בסס, 2001

 .קיבלה את ההחלטות העסקיות בתחו" פעילותה ונשאה בסיכוני" בגינ 
ל "ברות ביטוח פרטיות בישראל ובחובמחצית הראשונה של שנות התשעי" החלו ח

בשנת . להתחרות בפעילות החברה בתחו" ביטוח סיכוני" בעסקאות יצוא לטווח קצר
ח בתחו" " החליטה ועדת השרי" לענייני הפרטה להפריט את פעילות בסס1998

, ) הפרטת פעילות הטווח הקצר להל  (ביטוח הסיכוני" בעסקאות יצוא לטווח קצר 
בהמש% להחלטת ההפרטה .  מכלל הפוליסות שלה85% ח כ"ססשבגינה הנפיקה ב

  להל  (חברה ממשלתית חדשה )  הרשות להל  (הקימה רשות החברות הממשלתיות 
ח בתחו" ביטוח הסיכוני" בעסקאות "ואליה הועברה פעילות בסס, )החברה החדשה

, 2001החברה החדשה נמכרה לגורמי" פרטיי" בספטמבר . יצוא לטווח הקצר
: החברה שנמכרה תיקרא להל ( הושלמה הפרטת הטווח הקצר 2001במבר ובנו

 החברה  ח לאשרא " הוחל) שמה של בסס2005בספטמבר ). החברה המופרטת
 ).  אשרא או החברה להל  (מ "הישראלית לביטוח יצוא בע

מאז הפרטת פעילות הטווח הקצר חל שינוי מהותי במאפייני פעולתה של אשרא ביחס 
מאז הקמתה עוסקת אשרא בתחו" הביטוח של . ח"עילות של בססלמאפייני הפ

עסקאות יצוא של חברות ישראליות מפני סיכוני" מסחריי" ופוליטיי" לטווח הבינוני 
הוא ) ל"ל או אג) החשכ" החשכ להל  (החשב הכללי במשרד האוצר . והארו% בלבד

. " הכרוכי" בהוהמדינה נושאת בכל הסיכוני, המאשר את הביטוח של כל עסקת יצוא
מנפיקה לו החברה , ל והיצוא  מעוניי  בביטוחה"א" אושרה העסקה בידי החשכ

  .פוליסת ביטוח ומלווה את ביצוע העסקה עד לקבלת התמורה מהקונה
 פעולות הביקורת

ואול" החברה הסבירה למשרד מבקר , 2005הביקורת על החברה החלה בתחילת שנת 
וכי בכוונתה לפעול , ת המדינה כתב ערבות חדש נית  לה מא2004המדינה כי בשנת 

להגדלת מספר היצואני" הנעזרי" בשירותיה ומספר עסקאות היצוא שהיא מבטחת 
ועל כ  היא ביקשה לעכב את הביקורת בחברה עד , ולהרחיב את תחומי פעילותה

משרד מבקר המדינה נענה לבקשה והשלי" . שיבשילו תוצאות פעולותיה האמורות
 .2007 בחברה בשנת את הביקורת
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היבטי" בהפרטת הטווח , בי  היתר,  בדק משרד מבקר המדינה2007 2005בשני" 
סדרי העבודה , כיצד הוסדרה פעילות החברה לאחר הפרטת הטווח הקצר, הקצר

וכ  סוגיות עקרוניות הנוגעות למתכונת , ל על פעילות החברה"והפיקוח של אג) החשכ
של " זרוע מבצעת"היק) פעילותה והיותה לרבות , פעילותה כחברה ממשלתית

כ  נבדקו התוצאות של מעורבות המדינה בפעילותה העסקית של החברה . המדינה
בדיקות השלמה נעשו . ושל העובדה שהמדינה מוסמכת לקבל את ההחלטות בעניינה

משרד , משרד האוצר, הרשות, בגופי" הממשלתיי" הקשורי" לפעילות החברה
  .ומכו  היצוא) ת" משרד התמ להל  (סוקה המסחר והתע, התעשייה

 עיקרי הממצאי 
 הפרטת פעילות הטווח הקצר

 הגופי" הממשלתיי"  להל  (ת "משרדי האוצר והתמ, לא נמצא שרשות החברות .1
בחנו כראוי א" אפשר לבטח עסקאות יצוא לטווח הבינוני ) האחראי" לפעילות החברה

כפי שהציע , ל"דינה ובפיקוח אג) החשכבערבות המ, באמצעות השוק הפרטי, והארו%
או שעדיפה החלופה של ביצוע כל פעולות החברה במסגרת , דירקטוריו  החברה

בחינה כאמור לא נעשתה ג" לאחר . ל"כפי שהחליט החשכ, בת של ענבל חברה
 .ההפרטה ועד למועד תחילת הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא

 1998טווח הקצר שהגישה הרשות במרס בהצעת ההחלטה להפרטת פעילות ה .2
ובבקשתה מוועדת הכספי" , ) ועדת השרי" להל  (לוועדת השרי" לענייני הפרטה 
לא התייחסה הרשות לכ% שהמתכונת המוצעת של , של הכנסת לאשר את ההחלטה

של אג) " זרוע ארוכה"דהיינו שהחברה תשמש רק , המש% פעילותה של החברה
 אינה עולה בקנה אחד  בעניי  השימוש בערבות המדינה ל בביצוע החלטותיו "החשכ

 .ע" מתכונת פעילותה של חברה ממשלתית ושל סמכויות הדירקטוריו  שלה
 כי לפני השלמת 1998א) על פי שוועדת השרי" ציינה בהחלטתה ממרס  .3

ההפרטה של פעילות הטווח הקצר היא תקבע מי הגור" הממשלתי שיחזיק במניות 
השלימה , וינהל את ביטוח הטווח הבינוני והארו% בערבות המדינההמדינה בחברה 

והפעילות , הרשות את הלי% ההפרטה בלא שהתקבלה החלטת ועדת השרי" בנושא
 . יוצא אפוא שהרשות לא מילאה כראוי את תפקידה. בתחו" זה נותרה בידי החברה

קה הגורמי" הממשלתיי" האחראי" לפעילות החברה התרכזו בהפרטת עיסו .4
ולא נתנו די הצור% את דעת" של כל המתחייב מהמש% ,  הטווח הקצר העיקרי 

שהיא פעילות מצומצמת , פעילותה רק בביטוח עסקאות יצוא לטווח בינוני וארו%
הגורמי" האמורי" ג" לא קבעו כללי" לביצוע בדיקות והערכות של פעילות . יחסית

.  בטווח הבינוני והארו%החברה לאחר ההפרטה ולאחר תקופה קצובה לפעילותה
 .בחינה כאמור החלה רק בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא

 לשנות את שמה רק 1998החברה יישמה את החלטת ועדת השרי" ממרס  .5
כארבע שני" לאחר הפרטת הטווח הקצר וכשבע , 2005בספטמבר , במהל% הביקורת

הממשלתית , שתי החברותועד אז השתמשו , שני" לאחר החלטת ועדת השרי"
  והדבר גר" לטעויות רבות ולאי " ח"בסס " באותו ש" , )המופרטת(והחדשה 

החברה . בהירות בקרב היצואני" בנוגע לזהותה של החברה הממשלתית ולשירותיה
 את החלטת ועדת השרי" 2007והרשות ג" לא יישמו עד סיו" הביקורת באוקטובר 
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על א) השינוי המהותי בפעילותה ובסמכות , לשינוי מסמכי ההתאגדות של החברה
  .מוסדותיה

 פעילות החברה לאחר ההפרטה
דירקטוריו  החברה אינו מעורב בפעילות העסקית , מאז הפרטת הטווח הקצר .1

כמעט כל ההחלטות העסקיות של ; שלה ואינו נושא באחריות לתוצאותיה הכספיות
משרדיות  נות בידי ועדות בי נתו, לרבות הערכת הסיכו  והסיכוי לרווח, החברה

ומקבלות את ההחלטות בנוגע לכל עסקה )  הוועדות להל  (ל "הפועלות באג) החשכ
ואת מרבית הפרמיות , למעשה כל פעילות החברה נעשית בערבות המדינה; ועסקה

, הדירקטוריו  מעורב. שהחברה גובה היא מעבירה למשרד האוצר כעמלה על הערבות
רק בשלב שלאחר קבלת ההחלטות העסקיות , לניהול סיכוני"באמצעות הוועדה שלו 

אחריות זו ; והוא אינו נושא בסיכוני" ובאחריות לתוצאותיה , ל"של ועדות החשכ
 . ל בלבד"מוטלת על החשכ

מהאמור לעיל עולה כי החברה אינה פועלת לפי שיקולי" עסקיי" עצמאיי" שלפיה" 
שלה אינו קובע את מדיניותה הכללית והדירקטוריו  , אמורה לפעול חברה ממשלתית

וג" אי  לו סמכות לקבל החלטות בעניי  , ואת הפעולות הפיננסיות שעליה לעשות
מדיניות החברה ופעולותיה העסקיות נקבעות בידי אג) ; ביטוח של עסקאות יצוא

ואילו הדירקטוריו  מקבל החלטות רק בענייני" שבשולי פעילות החברה , ל"החשכ
שהיא מת  שירותי" תיפעוליי" לאג) , מתכונת פעולה זו. עיסוקהשאינ" בליבת 

אינה כרוכה כלל בסיכוני" עסקיי" ואינה תואמת פעילות של חברה , ל"החשכ
ולכ  אי  סיבה שתיעשה דווקא באמצעות חברה ממשלתית שזה כל , ממשלתית

 .ייעודה
דה  הייתה מגמה ברורה של ירי2006 2003מנתוני החברה עולה שבשני"  .2

מספר הפוליסות שהנפיקה , מבחינת מספר היצואני" הנעזרי" בשירותיה(בפעילותה 
ל לא יצאו "חלק ניכר מהעסקאות שהתבקשה לבטח ושאישר החשכ; )והיקפ  הכספי

היה למספר קט  של )  בשנה31בממוצע (מספר הפוליסות המצומצ" שהנפיקה , לפועל
שתמשו בשירותיה היה קט  ומספר היצואני" שה, ) בשנה11בממוצע (יצואני" 

להיק) הקט  של פעילות החברה הייתה השפעה ישירה על סכומי הכנסותיה . ביותר
מהנתוני" עולה בבירור כי הפעולות . מפרמיות ועל התוצאות הכספיות של פעילותה

 ואיל% בתחו" השיווק והפיתוח העסקי לא סייעו כלל 2004שנקטה החברה מסו) 
במספר הפוליסות ובהיקפ  , יינו במספר היצואני"דה, להגדלת היק) פעילותה

 .הכספי
נתוני" אלה מעלי" ספק בדבר זכות קיומה של החברה והא" יש הצדקה שפעילות זו 

 .תעשה בידי חברה ממשלתית שזה כל ייעודה
. בקשות היצואני" לקבלת ביטוח נמסרות לבדיקה באג) חיתו" וביטוח בחברה .3

שחבריה ה" , רות לוועדה פנימית של החברההבקשות שאישר אג) חיתו" מועב
והיא המחליטה אילו בקשות יוגשו לאישור , ל ומנהלי האגפי""ל החברה הסמנכ"מנכ

הביקורת העלתה שתהלי% קבלת ההחלטות באג) חיתו" ובוועדה . ל"ועדות החשכ
לא נקבעו אמות מידה לקבלת החלטות , הפנימית של החברה לא היה מוסדר בנהלי"

בהיעדר נהלי" ובהיעדר תיעוד אי  לדעת מדוע הוחלט .  הנימוקי" להחלטותולא תועדו
 .ל"לדחות בקשות מסוימות ולהעביר את האחרות לוועדות החשכ
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ל מהווה המלצה לאשר את "העברת עסקאות על ידי החברה לאישור אג) החשכ .4

ל אי  לדעת מדוע החליטה החברה להעביר "ממסמכי החברה ואג) החשכ: ביטוח 
נמצא . ל עסקאות שלפי סיווג  היא לא הייתה צריכה לכאורה להעביר"ישור החשכלא

ל לא דרש מהחברה להסביר מדוע המליצה לאשר ביטוח לעסקאות "שהחשכ
 . האמורות

, ל ולפעול לפיה""על החברה לקבוע קריטריוני" להגשת עסקאות לאישור החשכ
ולחלופי  להודיע לו , ל"כועליה להימנע מהעברת עסקאות מהסוג האמור לאישור החש

. מדוע בכל זאת החליטה להעביר  לאישורומדוע סיווגה אות  בסיווג זה ולנמק בכתב 
ל לעג  נושא זה בנהלי" שבה" ייקבעו דרכי שיתו) הפעולה בינו ובי  "על אג) החשכ

 .החברה
מאחר שהגורמי" הממשלתיי" האחראי" לפעילות החברה לא הגדירו מחדש את  .5

נאל  דירקטוריו  ,  דרכי פעולתה לאחר הפרטת פעילות הטווח הקצריעדיה ואת
דיוני" רבי" בבעייתיות הכרוכה , 2001בשנת , החברה לקיי" מאז הושלמה ההפרטה

בסוגיות מהותיות הקשורות לפעילותה , במתכונת פעילות החברה לאחר ההפרטה
לותה באר  כחברה ממשלתית ובשינויי" הנדרשי" בשל התמורות שחלו בתחומי פעי

 .הדיוני" בנושאי" אלה נמשכו ג" במהל% הביקורת. ובעול"
בשני" שלאחר הפרטת פעילות הטווח הקצר חלו כאמור שינויי" מהותיי"  .6

בפעילות החברה שבעטיי" קטנו היקפה ותוצאותיה הכספיות וצומצמו מאוד 
 היה בשל השינויי" האמורי". סמכויותיה של החברה הנוגעות לליבת העסקי" שלה

כי , שחובתו למסור לשרי" ולרשות, שנתי ר הדירקטוריו  לציי  בדיווח החצי"על יו
ההחלטות העסקיות בתחו" פעילותה אינ  מתקבלות במוסדותיה ולכ  ספק א" ראוי 

וכ  לדווח ; כפי שהועלה ג" בדירקטוריו  החברה, שתמשי% לפעול כחברה ממשלתית
ר "הועלה כי יו. זה ועל ההחלטות שקיבלעל הדיוני" שקיי" הדירקטוריו  בעניי  

הדירקטוריו  לא פירט לפני הדירקטוריו  את עמדתו בנושאי" האמורי" בניירות 
  .שנתי עמדה ולא ציי  אות" בדיווח החצי

א% היא עושה , ל"החברה אינה מחויבת להפקיד את יתרות כספיה באג) החשכ .7
 סמ% נוהג והסכמות שבעל פה ולא הועלה כי הדבר נעשה על. זאת כבר זמ  רב ביזמתה

דבר שאינו עולה בקנה אחד , תעל סמ% הסכ" כתוב וחתו" המסדיר את תנאי הפיקדונו
בהתחשב בכ% שהכנסות המימו  מהשקעות החברה ה  מרכיב . ע" כללי מינהל תקי 
על החברה לבחו  את דרכי המעקב אחר כלל השקעותיה , הכנסות עיקרי שלה

 . ל"באג) החשכובכלל" , ופיקדונותיה
 הגדיל את האפשרויות 2004כתב ערבות המדינה החדש שנית  לחברה באוקטובר  .8

אול" מבדיקת תוצאות פעילותה בשני" שלאחר , של החברה להרחיב את פעילותה
שהוא לא קיד" את פתרו  הבעיות המהותיות , מת  כתב הערבות החדש עולה

) קאות יצוא לטווח בינוני וארו%עס(וה  שוק פוטנציאלי , שהחברה מתמודדת עמ 
 בלבד מהיצוא הישראלי וכתוצאה מכ% היק) מצומצ" ביותר של יצוא 20% בשיעור כ

 . מספר קט  של פוליסות ומספר יצואני" מצומצ" ביותר הנעזר בשירותיה, מבוטח
 היו נגד סיכוני" 2006 2003מרבית פוליסות הביטוח שהנפיקה החברה בשני"  .9

 חלה ירידה ניכרת במספר ובהיק) הכספי של 2005ומשנת ,  ארו%פוליטיי" לטווח
נמצא שהחברה לא דיווחה על . פוליסות נגד סיכוני" פוליטיי" ועסקאות לטווח ארו%

החברה ג" . לרשות החברות ולשרי", ל"הנתוני" האלה ומשמעויותיה" לאג) החשכ
כדי שיהיו , תהל באופ  שוט) את הנתוני" על היק) פעילו"לא המציאה לאג) החשכ
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וזאת נוס) על נתוני החשיפה המצרפיי" השנתיי" , זמיני" בידיו בבואו לקבל החלטות
 . ונתוני" אחרי" הכלולי" בדוחותיה הכספיי"

 עסקאות בהיק) כספי 78, בממוצע, ל בכל שנה" אישר החשכ2006 2003בשני"  .10
 פוליסות בלבד 31, בממוצע, בפועל הנפיקה החברה בכל שנה;  מיליארד דולר1.57של 

בשני" האמורות הסתמנה מגמה .  מיליו  דולר230 בהיק) כספי של כ,  יצואני"11 ל
ברורה של ירידה בשיעור הפוליסות שהנפיקה החברה יחסית למספר העסקאות 

ל אישר לבטח וכ  ירידה בשיעור ההיק) הכספי של הפוליסות שהיא "שהחשכ
יוצא אפוא . ל אישר לבטח"שהחשכהנפיקה יחסית להיק) הכספי של העסקאות 

לא יצאו , ל אישר"שחלק ניכר מהעסקאות שיצואני" ביקשו מהחברה לבטח ושהחשכ
חלק מה  מאחר שהיצואני" העדיפו , לפועל והחברה לא הנפיקה בגינ  פוליסות ביטוח

ל לא בחנו את הסיבות "החברה ואג) החשכ. לבטח עסקאות אלה בחברות פרטיות
וליסות שהונפקו לעומת מספר האישורי" העקרוניי" שאישר לשיעור הנמו% של פ

 . וממילא לא הפיקו לקחי" לשיפור השירות ליצואני" ולעידוד היצוא, האג)
הביקורת העלתה .  מהבקשות שהוגשו לה44% דחתה החברה 2006 2003בשני"  .11

ת על מספר הבקשות שדחתה "ל ולמשרד התמ"שהחברה אינה מדווחת לאג) החשכ
החברה ג" אינה מדווחת לו על . והנימוקי" לדחיית , ר  מכלל הבקשות שקיבלהושיעו

הפער הניכר בי  היק) האישורי" העקרוניי" שנת  לבי  היק)  האישורי" שמומשו 
בשני" האמורות ה  מבחינת מספר האישורי" וה  מבחינת ההיק) הכספי של 

על א) ,  דיווחי" כאלההעסקאות והאג) ג" אינו מבקש ממנה להמציא לו באופ  שוט)
חשיבות" לצורכי הערכה וקבלת החלטות בדבר הפעולות שיש לנקוט אצלו ואצל 

ריכוז הנתוני" על  הבקשות שנדחו על ידי , לדעת משרד מבקר המדינה. החברה
החברה והסיבות לדחיית  ושיעור השיעורי" שמומשו היה יכול לשמש מקור מידע 

לצור% קבלת החלטות על עדכו  , הפוטנציאליי"חשוב על פעילות החברה ולקוחותיה 
המש% מעורבות המדינה בתחו" , מכסות הביטוח ופתיחת מדינות חדשות לביטוח

 . הנדו  והמש% פעילותה של החברה במתכונת הנוכחית
, המבקר הפנימי של החברה העלה כי החברה לא בדקה לפחות פע" בשנה .12

ינות הרלוונטיות ולכ  לא יכלה לעדכ  את את רמת הסיכו  של כל המד, כנדרש בנהליה
לא נמצא שהמלצתו לעדכ  את רשימת המדינות . דירוג  בהתא" לתוצאות הבדיקה

 .שכבר דורגו על פי רמות הסיכו  יושמה בידי החברה
להמציא לרשות כל , לפי חוק החברות הממשלתיות, על החברה מוטלת החובה .13

הועלה כי החברה לא מילאה באופ  . דהמסמ% והסברי" הדרושי" לה למילוי תפקי
בעקבות . שוט) את חובותיה ולא המציאה לרשות הסברי" ונתוני" שהתבקשו ממנה

הגשת המידע הנדרש בחוזרי הרשות פוגע  זאת התריעה הרשות לפני החברה כי אי
 .ביכולת הרשות למלא את התפקידי" המוטלי" עליה לפי חוק החברות הממשלתיות

ג הרשות בדירקטוריו  החברה אינה מייתרת דיווחי" מעודכני" השתתפותו של נצי
בייחוד משו" , באופ  שוט) לגורמי" הממשלתיי" המעורבי" בפעילות החברה

היה על הרשות לנקוט את כל האמצעי" . שהדירקטוריו  לא התכנס תקופות ארוכות
יו המידע והנתוני" שנדרשו ה; העומדי" לרשותה כדי שהחברה תמלא את בקשותיה

מסייעי" לרשות לעמוד מבעוד מועד על מצב החברה ולגבש את עמדתה בעניי  המש% 
ובידי חברה ממשלתית שזה כל ייעודה , ביצוע פעילותה בידי חברה ממשלתית בכלל

  .בפרט
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 מעורבות משרד האוצר בפעילות החברה 

ל יש בה  כדי להטיל על המדינה התחייבות כספית "החלטות ועדות החשכ .1
ל לא קבע כללי" ונהלי" בעניי  סדרי עבודת הוועדות "נמצא שאג) החשכ. גדולה
: בכלל" כללי" ותהליכי עבודה מסודרי" בענייני" האלה, משרדיות הבי 

תדירות ההתכנסות של הוועדות והמניי  החוקי ; קריטריוני" לאישור העסקאות
הלי% ; ותמתכונת לרישו" פרוטוקולי" מדיוני הוועד; הדרוש לקבלת החלטותיה 

לאישור מסגרות חשיפה ,  לחיסוי ביטוחי על ידי החברה להגדרת מדינות יעד 
ניהול ; פיקוח ובקרה בכל הנוגע לביצוע החלטות הוועדות; למדינות ולהגדלת החשיפה

ל ג" לא קבע כללי" ברורי" לתדירות הבדיקה מחדש של "החשכ. מאגר נתוני"
לרבות האפשרות לפתוח , י עסקאותהחלטותיו בנוגע למעמד מדינות בנושא חיסו

 . מדינות נוספות לחיסוי
המידע על ההחלטה א" לאשר את הביטוח של עסקת היצוא הוא מרכיב עיקרי  .2

ולכ  חשוב מאוד שהחברה תודיע ליצוא  בהקד" האפשרי מה , בהשלמת עסקת יצוא
ה מהמסמכי" עולה כי יצואני" העלו לפני החברה טענות רבות על המתנ. החליטה

 הוכי אחת הסיבות העיקריות לעיכוב היית, ממושכת לקבלת תשובה בעניינ"
כי בשל , עוד עולה מהמסמכי". ל"התדירות הנמוכה של התכנסויות ועדות החשכ

וחלק" , הזמ  הארו% הכרו% באישור הבקשות ויתרו כמה יצואני" על שירותי החברה
. ומי" גדולי" מאודוכי מדובר בעסקאות בסכ, מצאו אלטרנטיבות בשוק הפרטי

פרמיה , לטענתה,ביטוח העסקאות על ידי החברה הפסידה החברה כתוצאה מאי
 .בסכומי" ניכרי"

ל ה" תמציתיי" ביותר ואינ" כוללי" את "הפרוטוקולי" מדיוני ועדות החשכ .3
. ואת הנימוקי" להחלטות שהתקבלו, א" היו, לרבות מחלוקות, עיקרי מהל% הדיו 
בי  , מפורטי" דיי" של החלטות הוועדות חשוב ג" לחברה עצמהרישו" פרוטוקולי" 

רישו" הנימוקי" להחלטות יכול ג" לשמש . הבנות השאר כדי למנוע טעויות ואי
על . ל כלי למעקב ובקרה בקשר לסיכוני" שהמדינה נוטלת עליה"לאג) החשכ

, תחלה החובה לתעד כהלכה את מהל% הדיוני" בוועדו, ל בראש "והחשכ, הוועדות
 . ובכלל זה לנמק את ההחלטות שהתקבלו

ל לא בדק איזה חלק מהפרמיה שגובה החברה ראוי שהיא תעביר "אג) החשכ .4
בעלויות התפעוליות , זאת בהתחשב בסיכו  שהמדינה מקבלת עליה; לקופת המדינה

וביתרת השקעותיה , של החברה שכאמור אינה נושאת בסיכו  כלשהו בפעילותה
 העלתה שלא חל כל שינוי 2007דיקת מעקב שנעשתה באוקטובר ב. והכנסותיה מה 

 .ובדיקה כאמור ג" לא בוצעה, בהסדר הקיי" בנושא
לא נמצאו מסמכי" המעידי" שהחברה בוחנת באופ  שוט) את שיעורי הפרמיה  .5

לתנאי הביטוח שה  , באמצעות השוואה לפרמיות שגובות חברות דומות, שהיא גובה
ל לדרוש מהחברה להמציא לו באופ  "על אג) החשכ. וח דומותנותנות ולתכניות ביט

שוט) את תוצאות הבדיקות ואת הנתוני" האמורי" ולוודא שהיא מיישמת את 
 .המתחייב מה" לגבי שיעורי הפרמיות

ל "מדי שנה בשנה יש הפרשי" ניכרי" בי  רישומי החברה לרישומי אג) החשכ .6
ל " העובדה ששיטת הרישו" הנהוגה בחשכ.בעניי  תשלומי הפרמיה ששולמו ונתקבלו

שונה מזו הנהוגה בחברה יש בה כדי למנוע פיקוח ומעקב שוטפי" בנוגע להעברה 
ל לפעול "על החשכ. של תשלומי הפרמיה מהחברה) הסכומי" והמועדי"(נאותה 
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להנהגת שיטת רישו" אחידה בחברה ואצלו שתאפשר בקרה בעניי  זה ג" במהל% 
 .לי מינהל תקי כנדרש לפי כל, השנה

ל אינו בודק את סכומי הפרמיות שהחברה מעבירה לו לפי הפוליסות "אג) החשכ
בהשוואה לסכומי" שהייתה צריכה להעביר לפי כתב , שהנפיקה על פי אישוריו

בהיעדר בקרה שוטפת הוא אינו יכול לדעת א" היו טעויות או עיכובי" . הערבות
 . בהעברת התשלומי" המגיעי" לו מהחברה

 פתיחת  להל  (התהלי% של קביעת מדינות יעד שעסקאות היצוא אליה  יבוטחו  .7
לא עוג  במסמ% המפרט את הסמכויות ואת תחומי האחריות של כל אחד ) מדינה

ואת התיאו" הנדרש ביניה" , מהגופי" הממשלתיי" המשתתפי" בתהלי% היצוא
רי הגומלי  בינו ובי  ל ג" לא היו נהלי" המסדירי" את קש"באג) החשכ. בעניי  זה
וקובעי" את תפקידי החברה בעניי  פתיחת מדינה וקביעת הסכו" המרבי של , החברה

קריטריוני" לפתיחת מדינות , ) מכסה להל  (עסקאות היצוא לאותה מדינה שיבוטחו 
נמצא כי בנוהלי . ולקבלת החלטה בנושא) היקפה ועוד, מהות העסקה, המידע הנדרש(

על א) שה" , פרדי" בעניי  פתיחת מדינה וקביעת מכסה למדינההחברה אי  נהלי" נ
בהיעדר כללי" סדורי" לקבלת החלטות בענייני" . תחומי" חשובי" מאוד בפעילותה

בהתחשב , האמורי" אי  לדעת א" ההחלטות התקבלו לפי שיקולי יעילות מרבית
 . בגור" הסיכו  ובהשפעה על קידו" היצוא

ר נתוני" בכל הנוגע לעסקאות היצוא שמבוטחות ל לא ניהל מאג"אג) החשכ .8
באמצעות החברה וג" לא קיי" מעקב אחר האופ  שבו החברה מיישמת את החלטות 

בהיעדר מאגר נתוני" כזה האג) תלוי לחלוטי  בנתוני . משרדיות הוועדות הבי 
 . ונמנעת ממנו האפשרות לפקח על נכונות הנתוני", החברה

ו נהלי" המגדירי" את יעדי הקר  לכיסוי הפסדי" ואת ל לא הי"בידי אג) החשכ .9
אופ  ניהולה ומנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו שכספי הקר  ישמשו א% ורק לאות" 

כגו  לכיסוי גירעונות בתקציב (הכספי" שנרשמו בקר  שימשו לצרכי" שוני" . יעדי"
הקר  ולכ  המדינה עלולה להיקלע למצב שיהיה לה קשה לשל" מכספי , )המדינה

העלולות להגיע לסכומי" גדולי" מאוד נוכח הסיכוני" שקיבלה , תביעות נגד החברה
 .עליה המדינה

משו" שהיא , המדינה נושאת באופ  בלעדי בסיכוני" הנובעי" מביטוחי החברה .10
. במגמה לפתח שוקי יצוא חדשי", מעוניינת לעודד יצוא ג" למדינות שיש בה  סיכו 

נות לבקשה לבטח עסקת יצוא יש אפוא לשקול ה  את בקבלת ההחלטה א" להיע
 . הסיכוני" הכרוכי" בה וה  את הסיכויי" הטמוני" בה

 מיליו  דולר ולא 35  גבתה החברה פרמיות ביטוח בסכו" כולל של כ2006 2004בשני" 
לפיכ% באישור . נדרשה לשל" ליצואני" סכו" כלשהו בגי  תביעות למימוש הביטוח

ל למצוא את האיזו  הנכו  בי  " או דחיית  בידי ועדות החשכבקשות של יצואני"
המשקל שיינת  לסיכוי לפתיחת שווקי" ובי  המשקל שיינת  לסיכו  שלא יתקבלו 

 .תמורות הייצוא בגינ  וייגרמו הפסדי" לקופת המדינה
ל על מאז  המדינה ללא פירוט של "הצגת סעי) הזכאי" בדוח השנתי של החשכ .11

אינה עולה בקנה אחד , ובכלל  יתרת הקר  לכיסוי הפסדי", הכלולות בויתרות הזכות 
על משרד ". מת  גילוי נאות למכלול יתרות הזכות של הממשלה"ע" ההצהרה בדבר 

 ב ו54האוצר לפעול בהקד" ליישו" ההמלצות של מבקר המדינה בדוחות השנתיי" 
 .לרבות פירוט הערבויות, ב בעניי  הקר  ואופ  ניהולה57
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 ת בפעילות החברה "ורבות משרד התממע
משרדיות האמורות להשפיע  ת בוועדות הבי "היכולת של נציג משרד התמ .1

ת לא קבע "משרד התמ. מהותית על המלצותיה  ועל החלטותיה  היא מוגבלת
שמופקד בי  , לכ  ג" מעורבות המשרד. קריטריוני" להשגת היעדי" באמצעות החברה

תפקידיה , בקביעת מתכונת פעילותה של החברה, שראליהיתר על הטיפול ביצוא הי
היא מצומצמת ולא , ואופ  שילובה בפעולות הגופי" הממשלתיי" לעידוד היצוא

משו" כ% נראה שבפעילותה של החברה לא נית  משקל מספיק לאינטרסי" . מספיקה
 .של המשרד בקידו" היצוא

 נקבע 2005 2004י" במצגות של תכניות העבודה של המינהל לסחר חו  לשנ .2
נמצא שהמצגות . שהיעד הראשו  של החברה הוא הגדלת מסגרות על ידי החברה

ולמעשה , האמורות אינ  כוללות פרטי" על מידת השגת היעדי" בעבר על ידי החברה
את מה שבוצע , בי  היתר, ת לא קבע פרמטרי" שלפיה" אפשר להערי%"משרד התמ

היעדי" שנקבעו לחברה . לחברה בתכניות העבודהובאיזו מידה הושגו היעדי" שנקבעו 
ה" לא נגעו , כמו כ . היו כלליי" ולא היה בה" כדי לגרו" לשינוי ממשי בהיק) פעילותה

המצגות ג" לא לוו בחומר . כלל לבעיות הקיימות כאמור במתכונת פעילותה של החברה
היעדי" ג" . ברהרקע ולכ  אי  לדעת מה היו שיקולי המשרד בקביעת יעדיו בפעילות הח

  .ולכ  ספק א" החברה תפעל להשגת", ל"לא נקבעו בשיתו) ע" החשכ
 בחינת פעילות החברה בידי רשויות המדינה

לאחר הפרטת פעילות הטווח , 2001ת בשנת "צוות חשיבה שמינתה שרת התמ .1
קיי" , כדי לבחו  מהו האופ  הרצוי לפעילות החברה בטווח הבינוני והארו%, הקצר
 .  ולא עשה את המטלות שהוטלו עליו2001 אחת בלבד בנובמבר ישיבה

 מינה שר האוצר צוות לבחינת תנאי הביטוח באמצעות החברה 2003בדצמבר  .2
לצוות תוכננו שבע פגישות בנושאי" . וביטוח המשנה שהיא מקבלת מהמדינה

 הצוות קיי" שלוש פגישות בלבד ופוזר בפברואר .הקשורי" לפעילותה של החברה
 . ובלא  שהסיק מסקנות או הגיש דוח כלשהו, בלא שהשלי" את משימתו, 2004

ג" לאחר השלמת הפרטת פעילות הטווח הקצר לא בחנה הרשות א" מתכונת  .3
פעילות החברה בטווח הבינוני והארו% ואופ  קבלת החלטותיה העסקיות עולי" בקנה 

ת  שני" הא" מטרות הרשות ג" לא בחנה בכל או. אחד ע" מעמדה כחברה ממשלתית
החברה משרתות יעדי" שראוי שיקודמו בידי חברה ממשלתית וג" לא בחנה אמצעי" 
חלופיי" ומשלימי" כדי לממש את מטרות הממשלה לקידו" היצוא ביתר יעילות 

רק לאחר שמשרד מבקר המדינה הביא את הנושא . במסגרת משפטית וארגונית אחרת
 היא החלה לבדוק את הנושא והביאה את ,על היבטיו השוני" לפתחה של הרשות

 . ל"עמדתה בעניי  לידיעת אג) החשכ
מעקב הרשות אחרי פעילותה של חברה ממשלתית לפי חוק החברות  .4

באמצעות נוכחות משקי) מטע" הרשות בישיבות של , בי  היתר, הממשלתיות נעשה
 לקבל החלטות ,כאמור, מכיוו  שדירקטוריו  החברה אינו מוסמ%. דירקטוריו  החברה

והיות שלרשות אי  משקי) הנוכח בישיבות , עסקיות בתחו" שהחברה עוסקת בו
נמנעה מהרשות היכולת לעקוב אחר הפעילות הכרוכה בליבת , ל"ועדות החשכ

 .שלשמו היא הוקמה כחברה ממשלתית,  ביטוח עסקאות יצוא הפעילות של החברה 
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ניי  הפעולות שעליה" לנקוט הרשות לא מילאה את תפקידה לייע  לשרי" בע .5
ולא התריעה לפניה" על הבעיות והנתוני" הקשורי" לפעילותה לאחר , בנוגע לחברה

כחברה ממשלתית בכלל וכחברה ממשלתית , השלמת הפרטת פעילות הטווח הקצר
 . שזה כל ייעודה בפרט

 למנהל הרשות 2001נציגי הרשות בדירקטוריו  החברה לא העבירו מאז שנת  .6
, בי  היתר,  המפרט את הבעיות והנתוני" הקשורי" לפעילות החברה שהועלומסמ%

ב55עוד בדוח שנתי . בישיבות הדירקטוריו  והצעדי" שעל הרשות לנקוט בשל כ%
1
 
ציי  מבקר המדינה כי ברשות החברות אי  מסמ% המפרט את התפקידי" והסמכויות 

שהרשות תגבש מסמ% כזה של נציגיה בדירקטוריוני" של חברות ממשלתיות והמלי  
 העלתה כי הרשות עדיי  לא גיבשה 2007בדיקת מעקב שנעשתה באוגוסט . בהקד"

 . מסמ% כזה
כיו" תפקיד הדירקטוריו  בעיסוקיה " כתבה נציגת הרשות בחברה 2004בינואר  .7

) ולא הדירקטוריו (י החברה "העסקאות מוצעות ונבדקות ע. של החברה הינו שולי
ולמעשה לדירקטוריו  אי  תפקיד בליבת עסקיה ... עדה בי  משרדיתי ו"ומאושרות ע
בחודשי" האחרוני" ישנה כוונה לשנות את תפקיד החברה במספר . של החברה

שיתו) הדירקטוריו  . ב; הרחבת תחומי פעילותה בתחו" ביטוח היצוא. א: אפיקי"
ברה ודרכי  המחייב שינוי במבנה הח בתהלי% קבלת ההחלטות לגבי עסקאות ביטוח 

בעיקר מבחינת תפקידי , ל נדרשי" כיוו  שא" ה" לא יבוצעו"השינויי" הנ... פעולתה
אי  זכות קיו" והיא , למעשה, הרי שלחברה כחברה, הדירקטוריו  ומבנה החברה

הועלה כי הרשות לא דיווחה לממשלה ולשרי" ". ל"יכולה לתפקד כמחלקה בחשכ
  . לחוק החברות הממשלתיות54י) כנדרש לפי סע, לפני חוות הדעת האמורה

 ר הדירקטוריו "פרישת יו
מונה , 2006 1997ר לא פעיל שלה בשני" "שהיה יו, ר דירקטוריו  החברה"יו .1

ר פעיל של דירקטוריו  "ליו, כחודש אחד לאחר סיו" תפקידו בחברה, 2006בספטמבר 
ה החבר(החברה הפרטית שרכשה מהמדינה את פעילות הביטוח לטווח הקצר 

שהיא , ממסמכי" ומפרסומי" באתר האינטרנט של החברה הפרטית עולה). הפרטית
לפי ) עד שלוש שני"(עסקה בשני" האחרונות ג" בביטוח אשראי לטווח הבינוני 

. וא) ביטחה בעצמה כמה עסקאות מסוג זה, הסדרי" שלה ע" מבטחי משנה
ינוי ועל זיקתה  ידעו החברה והרשות על המ2006הביקורת העלתה שכבר בספטמבר 

והרשות א) החלה בבדיקת , של החברה הפרטית לביטוח עסקאות בטווח בינוני
, היבטי" הקשורי" בכ% ופנתה בעניי  זה לאשרא כדי שתמציא לה פרטי" בנושא

 . אול" מסיבות לא ידועות לא הושלמה הבדיקה
אי  הבדל בי  מידע עסקי סודי הנגיש ליושבי ראש דירקטוריו  פעילי"  .2

ולדירקטורי" פעילי" של חברות ממשלתיות ובי  המידע הנגיש ליושבי ראש 
לנוכח הנזק שעלול . דירקטוריו  לא פעילי" ולדירקטורי" לא פעילי" בחברות אלה

לאחר , להיגר" לאינטרסי" של חברות ממשלתיות משימוש לא נאות במידע כזה
ג" א" בהיק) , מי"מעבר של בעלי תפקידי" אלה לחברה אחרת העוסקת בתחומי" דו

 על רשות החברות לבחו  א" יש מקו" שההגבלות החלות על נושאי משרה  מצומצ" 
לרבות החתמת" על , פעילי" יחולו ג" על נושאי משרה ודירקטורי" לא פעילי"

__________________ 
1   È˙ ˘ ÁÂ„55‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2005( ,125' עמ. 
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בשינויי" ובמידתיות הנדרשי" בשל השוני במעמד" , התחייבות מתאימה בעניי  זה

  .ובזיקותיה" לחברה
 עו בעקבות הביקורתפעולות שבוצ

קיי" דירקטוריו  החברה , בעקבות התחלת הביקורת בחברה, 2006 2005בשני"  .1
ר הדירקטוריו  לא דיווח "יו. כמה ישיבות בנושא בחינת פעילות החברה ועתידה

ל ולרשות החברות על הדיוני" "לאג) החשכ, לשרי" האחראי" לפעילות החברה
א) על פי שבדיוני" אלו נדונו נושאי" , יבלשקיי" הדירקטוריו  ועל ההחלטות שק

הבעיות , מהותיי" הקשורי" למתכונת פעילותה של החברה ולתוצאות פעילותה
 .הנובעות ממנה והפעולות הדרושות בעניי 

הוא סקר ארבע , לפי בקשת הדירקטוריו , 2006ל החברה ביוני "במסמ% שהכי  מנכ
 הנובעת מכל חלופה למדינה ואת חלופות להמש% פעילות החברה וציי  את התועלת

ל הייתה כי העברת פעילותה "המסקנה של המנכ. תרומת החברה לכלכלה הישראלית
של החברה לזכיי  פרטי היא החלופה העדיפה שתביא לשיפור הגדול ביותר במעורבות 

ל "באותו חודש בח  הדירקטוריו  את החלופות שהציע המנכ. הממשלתית בתחו" זה
העדיפה היא להמשי% ולקיי" את החברה כמכשיר המקצועי והחליט שהחלופה 

בפרוטוקול . לתפעול מער% הביטוח הממשלתי לעסקאות יצוא לטווח בינוני וארו%
נוכח , לדעת משרד מבקר המדינה. הדיו  לא פורטו הנימוקי" להחלטה האמורה

שהוצגו בישיבות , המשמעויות של הנתוני" וההיק) המצומצ" של פעילות החברה
הייתה מוטלת על הדירקטוריו  החובה לבחו  אות" , ירקטוריו  ובמסמ% החלופותהד

 . באופ  יסודי ומקצועי ולנמק בכתב את הסיבות להחלטתו
 החליט הדירקטוריו  לבחו  באופ  שוט) את הצור% בביצוע שינויי" 2006באוגוסט 

, 2007במבנה החברה ובהיק) פעילותה וקבע שידו  בהמש% פעילות החברה במאי 
אול" בהיעדר מניי  חוקי לישיבות הדירקטוריו  הוא לא התכנס עד אוקטובר אותה 

ג" בישיבות שקיי" הדירקטוריו  באוקטובר . שנה וממילא לא התקיי" הדיו  האמור
 . לא נדו  הנושא2007ובנובמבר 

כתבה , בעקבות ממצאי הביקורת שהוצגו לפני רשות החברות, 2006באוגוסט  .2
פועלת באופ  פורמלי כחברת "החברה : ל ובו ציינה כי" לאג) החשכהרשות מכתב

כי מדובר בגו) אשר פעילותו , מבחינה של פעילות החברה עולה. ביטוח ממשלתית
באופ  המתאי" , מוכתבת באופ  כמעט מוחלט על ידי החשב הכללי במשרד האוצר

לפעילות חברת מאשר , או יחידה הפועלת במשרד ממשלתי, יותר לפעילות יחידת סמ%
, בי  השאר, קובע החשב הכללי, כ% למשל. ופעילות ביטוח יצוא בפרט, ביטוח בכלל

דבר המייתר לכאורה את הצור% במוסדות , אילו עסקאות תעשה החברה ובאילו תנאי"
, כספי הפרמיות מועברי" בעיקר" לרשות המדינה. החברה ובעלויות הכרוכות בה"

ה כספי" הדרושי" בעיקר לכיסוי הוצאות ההנהלה באופ  האמור להותיר בידי החבר
מבלי , דר% פעולה זו חושפת את החברה לסיכוני" ביטוחיי" .הכלליות השוטפות

שהחברה תצבור יעודות ותנהל עתודות ופעילויות ביטוחיות כמקובל בחברות ביטוח 
ל ע...  בנסיבות אלה.ואי  זה סביר להמשי% בה, ובחברות לביטוח יצוא בפרט, בכלל

לשקול את המש% קיומה של אשרא , כמי שמפעיל למעשה את החברה, החשב הכללי
ביניה  הפיכת , ישנ  מגוו  אלטרנטיבות בה  נית  לנקוט. כחברת ביטוח ממשלתית

ל נתבקש להעביר לרשות "אג) החשכ. "החברה ליחידה ממשלתית או יחידת סמ%
 .החברות את עמדתו כלפי האמור במכתב זה
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ל במכתב לרשות החברות ארבע חלופות שהוא רואה " פירט החשכ2006בספטמבר 
ל שהוא "במכתב ציי  החשכ. על יתרונותיה  וחסרונותיה , להמש% פעילות החברה

היות שהיא , "ענבל"מעדי) את העברת פעילות החברה לחברת הביטוח הממשלתית 
וריו  מאפשרת צמצו" בעלויות התפעול של החברה ובכלל זה עלויות החזקת דירקט

ללא פגיעה , מחשוב, כספי", ויחידות שירות העוסקות בתחומי" כגו  ייעו  משפטי
במקצועיות ובשירות הנית  ליצואני" ותו% שמירה על קשר ושיתו) פעולה ע" גורמי" 

 . החשובי" לאינטרסי" של המדינה, לאומיי" בי 
, דינהבפרק הד  בערבויות מ, 2007ל לשנת "בתכנית העבודה של אג) החשכ .3

שגובשה בעקבות הביקורת של משרד " שינוי מבני בחברת אשרא"כלולה תכנית ל
בתכנית צוי  כי סכומי התקורות גבוהי" יחסית להיק) . מבקר המדינה בנושא

שהייתה , הפעילות העסקית של החברה שירדה לאחר הפרטת פעילות הטווח קצר
 של מעורבות המדינה עוד צוי  שכדי להקטי  את העלויות. חלק נכבד מפעילותה

מהיר ויעיל ולשמור על , בתחו" האמור ולהמשי% את הסיוע ליצואני" על בסיס עסקי
יבח  האג) את האפשרות להעביר את , לאומיי" קשר ושיתו) פעולה ע" גורמי" בי 
ל " לא נקט אג) החשכ2007עד דצמבר ". ענבל"פעילות הביטוח של החברה לחברת 

בתכנית העבודה .  בתכנית העבודה שלו בעניי  החברהצעדי" כלשה" ליישו" האמור
 צוי  כי ההחלטה בדבר החלופה העדיפה לפעילות החברה 2008של האג) לשנת 

 .2008תתקבל בשנת 
הא" "כי החליט לבדוק , ל למשרד מבקר המדינה" הודיע אג) החשכ2007ביוני  .4

ת בטווח ישנ" פתרונות ביטוחיי" מהסקטור הפרטי לעסקאות אשראי מסחריו
". הבינוני והא" נוכחות המדינה בשוק זה מהווה חס" להתפתחות פתרונות פרטיי"

שא" יתברר , ל הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט אותה שנה"המשנה לחשכ
בתחו" " כשל שוק"שבשוק הפרטי יש אפשרות לבטח עסקאות לטווח הבינוני ואי  

ל "ועל כ  ימלי  לחשכ" ענבל" באי  מקו" ג" להעברת פעילות החברה ליחידה, הזה
להפסיק את מעורבות המדינה בביטוח כאמור ולבחו  את האפשרות שהביטוח לטווח 

נוכח חשיבותה של . ושפעילות החברה תופסק, ל"ארו% יינת  במסגרת אג) החשכ
הבדיקה האמורה והשפעותיה על ההחלטות בעניי  המש% פעילותה של החברה 

על אג) , ומתכונת המעורבות, בביטוח סיכוני יצואוהמש% מעורבותה של המדינה 
ל היה לנקוט את כל הצעדי" הדרושי" כדי שהבדיקה תבוצע באופ  מקצועי "החשכ

בידי גור" בלתי תלוי שאי  לו קשר עסקי קוד" ע" החברה ולהתקשר עמו במישרי  
הביקורת העלתה כי על א) האמור לעיל בחר אג) . ובלא מעורבות כלשהי של החברה

 .דווקא ע" החברה עצמה כדי לבצע את הבדיקה, 2007ביולי , ל להתקשר"החשכ
ההסכ" היה ;  חת" משרד האוצר ע" החברה על הסכ" לביצוע הבדיקה2007ביולי 

ההתקשרות נעשתה בפטור ממכרז . מ"ח בתוספת מע" ש60,000לחצי שנה וסכומו 
וקול ישיבת הוועדה מפרוט).  הוועדה להל  (לפי החלטת ועדת המכרזי" של המשרד 

שהציגה לוועדה את , )ראש תחו" ערבויות מדינה(ל "עולה כי נציגת אג) החשכ
לא הבהירה לוועדה את ההשפעה שיכולה , הבקשה לאישור ההתקשרות ע" החברה

להיות לתוצאות הבדיקה על עתידה של החברה ועל קיומו של ניגוד ענייני" מובנה 
ה ג" לא הובהר שהחברה עצמה לא תבצע את לוועד. בעצ" שיתופה בביצוע הבדיקה

לפי הפרוטוקולי" מהישיבות של . הבדיקה אלא תתקשר לש" כ% ע" גו) חיצוני
ל נראה שחברי הוועדות לא היו ערי" כלל "הוועדה ושל ועדת הפטור של אג) החשכ

. למצב הבלתי תקי  הזה ולכ  ג" אישרו את ההתקשרות האמורה בפטור ממכרז
; נאמר א" האג) בדק אפשרויות לביצוע הבדיקה בידי גופי" אחרי"בפרוטוקולי" לא 
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מהפרוטוקולי" עולה שהוועדות האמורות ג" לא ביקשו מהנוגעי" בדבר לדווח לה  

וא" גופי" , משמעויותיה והשפעותיה האפשרויות על החברה, מהי מהות הבדיקה
 .אחרי" יכולי" לבצעה

, סיו  במת  השירותי" הנדרשי"לצור% ההתקשרות הוגדרה החברה קבל  בעל ני
ניגוד ענייני" מכל מי  "והחברה התחייבה שאי  ולא יהיה לה בתקופת ההתקשרות 

". או קשרי" עסקיי" או קשרי" אחרי" ביחס למת  השירותי"/וסוג שהוא ו
ל שבעבר התקשרה עמו החברה "הביקורת העלתה שהבדיקה בוצעה בידי יוע  מחו

ל "ומנכ, עת ובדיקות מסוימות הקשורות בפעילותהלש" הכנת חוות ד, כמה פעמי"
החשובות מאוד , העובדות הללו. החברה א) מכיר אותו היכרות מקצועית רבת שני"

לקבלת ההחלטה על אישור ההתקשרות במתכונתה האמורה בכלל ובפטור ממכרז 
א) על פי שלמשרד מבקר המדינה נמסר כי , לא דווחו לוועדה ולוועדת הפטור, בפרט
מ  הראוי שמשרד האוצר יבח  ביסודיות את העניי  וינקוט . ל ידע אות " החשכאג)

  . צעדי" שימנעו את הישנות"
 סיכו  והמלצות

חברת אשרא  הוקמה כחברה ממשלתית שנועדה לשמש מכשיר לעידוד הייצוא 
באמצעות מת  ביטוח וערבויות ליצואני" שחברות הביטוח הפרטיות אינ  מסייעות 

הצטמצמו , 2001פרטת הביטוח של עסקאות ייצוא לטווח קצר בשנת לאחר ה. לה"
מספר הפוליסות שהיא מנפיקה וההיק) , מאוד מספר היצואני" שהחברה משרתת

ג" (הצמצו" הניכר בפעילות החברה וקיומ  של  חלופות ; הכספי של היצוא המבוטח
ת זכות מעמידי" בספק א, לביטוח עסקאות יצוא לטווח הבינוני) א" ה  מעטות

 .וכחברה ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט, החברה להמשי% ולהתקיי" בכלל
כי המעורבות של משרד , הועלה. ת ושר האוצר אחראיי" לפעילות החברה"שר התמ

בקביעת מתכונת פעילותה , על הטיפול בייצוא הישראלי, בי  היתר, ת המופקד"התמ
הייתה , יות לעידוד היצואתפקידיה ואופ  שילובה בפעולות הממשלת, של החברה

כתוצאה מכ% נראה שבפעילותה של החברה לא נית  משקל . מצומצמת ולא מספיקה
 .ת בקידו" הייצוא"מספיק לאינטרסי" של משרד התמ

הדירקטוריו  שלה אינו מקבל את ההחלטות , א) שהחברה היא חברה ממשלתית
שהחברה , ל"ות החשכ ועד בקשר לפעילותה העסקית וה  מתקבלות בידי גו) חיצוני 

הסיכוני" הנובעי" ; שלו וגו) המבצע את החלטותיו" זרוע ארוכה"משמשת בעניי  זה 
מהחלטותיה ופעולותיה של החברה אינ" כרוכי" בפעילותה העסקית אלא מוטלי" 

מנגנו  "עבודת החברה היא תפעולית בעיקרה והיא למעשה ; במלוא" על המדינה
 את הבקשות מהיצואני" ומעבירה אות" לאישור  היא מרכזת ל "של החשכ" ביצוע

ל ולאחר אישור  היא מנפיקה את פוליסת הביטוח ומלווה את "ועדות החשכ
פעילות כזאת אינה מתאימה . התקדמות עסקת היצוא עד לקבלת התמורות בגינה

וג" אינה עולה בקנה אחד ע" סמכויות , לחברה ממשלתית שזה כל ייעודה
 .משלתיתהדירקטוריו  של חברה מ

ל "אג) החשכ,  רשות החברות הגופי" הממשלתיי" האחראי" לפעילות החברה 
וה" נדרשו לבעיות ,  לא מילאו כראוי את תפקידיה" בעניי  החברה ת "ומשרד התמ

רק לאחר שמשרד מבקר המדינה , הנעוצות בתוצאות ובמתכונת של פעילות החברה
 . ר% לבחו  את המתחייב מה"הביא לידיעת" את ממצאי הביקורת והצביע על הצו
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על הגופי" הממשלתיי" האמורי" להשלי" בהקד" את , לדעת משרד מבקר המדינה
וכחברה , הבדיקות שה" עושי" בעניי  פעילות החברה במתכונת הנוכחית בכלל

ובכלל זה לבחו  א" יש הצדקה להמש% המעורבות , ממשלתית שזה כל ייעודה בפרט
 לטווח בינוני וא" אפשר ששירותי" אלה במלוא" או הממשלתית בתחו" ביטוח ייצוא

נוכח העובדה שגופי" פרטיי" כבר , מקצת" יכולי" להינת  בידי השוק החופשי
לאחר הבדיקות על הגופי" . בתחו" זה, ג" א" עדיי  באופ  מצומצ", פועלי"

, הממשלתיי" לבחו  את החלופות להמש% פעילות החברה ולבחור את הטובה שבה 
  .ולפעול בהקד" ליישומה, ת מירב התועלת לאינטרסי" של המדינהשתביא א

♦  
 מבוא

היא חברה ממשלתית שהוקמה ) ח" בסס להל  (מ "החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חו  בע
ביצוע , שירותי", אספקת טובי : כגו ( במטרה לבטח ולערוב לעסקות יצוא לסוגיה  1957בשנת 

מפני סיכוני" מסחריי" ופוליטיי" הכרוכי" בביצוע ) ל"אליות בחוהשקעות ישר, עבודות קבלניות
 .העסקות
ח להעמיד לרשות היצואני" ערבויות שיאפשרו לה" לקבל " הטיל משרד האוצר על בסס1976בשנת 

ח נשאה בעיקר "ובסס, מקרנות בנק ישראל הלוואות שישמשו הו  חוזר למימו  שלבי" שוני" ביצוא
את סוגי הערבויות ליצואני" והכינה , באישור משרד האוצר, ח"לה בסס הגדי1987בשנת . הסיכו 

עד אמצע שנת . ערבויות כדי ללוות את עסקות היצוא מקבלת ההזמנה עד לקבלת התמורה" חבילת"
מבצעי עבודות וספקי שירותי" מפני סיכוני" , בתחו" ביטוח יצרני", בי  היתר, ח" פעלה בסס2001

והארו* ) שנה עד שלוש שני" ועד בכלל(בטווח הבינוני , )עד שנה(בעסקות יצוא בטווח הקצר 
ונגד , )פשיטת רגל של הקונה או הבנק(הביטוח נעשה נגד סיכוני" מסחריי" ). יותר משלוש שני"(

מורטוריו" או החלטה ממשלתית אחרת , הלאמה, החרמה, הפיכה, מלחמה(סיכוני" פוליטיי" 
, יציבות פוליטית או כלכלית רצות שיש בה  חשש לאיבארצות מתפתחות או בא) המונעת תשלו"

 . שכתוצאה ממנה המדינה או הקונה לא יעמדו בהתחייבויותיה" הכספיות
ח הגו+ היחיד באר  בענ+ ביטוח "הייתה בסס, )2001 1957(במש* מרבית התקופה האמורה 

והחברה נשאה והנהלתה קיבלה את ההחלטות העסקיות בתחו" פעילותה , סיכוני" בעסקאות יצוא
 .2בסיכוני" של חלק ניכר מפעילותה

 החלו חברות ביטוח פרטיות ישראליות וזרות 20 במחצית הראשונה של שנות התשעי" של המאה ה
 1998בשנת . להתחרות בפעילות החברה בתחו" ביטוח הסיכוני" בעסקאות יצוא לטווח קצר

 הפרטת  להל  (ח בתחו" זה "החליטה ועדת השרי" לענייני הפרטה להפריט את פעילות בסס
.  מכלל הפוליסות שלה85% שמספר הפוליסות שהנפיקה החברה בגינה היו כ, )הטווח הקצר

חברה ממשלתית )  הרשות להל  (בהמש* להחלטת ההפרטה הקימה רשות החברות הממשלתיות 
אות ח בתחו" ביטוח הסיכוני" בעסק"ואליה הועברה פעילות בסס, ) החברה החדשה להל  (חדשה 

 והפרטת הטווח הקצר הושלמה 2001החברה החדשה נמכרה בספטמבר . יצוא לטווח הקצר
 ).החברה המופרטת: החברה שנמכרה תיקרא להל  (2001בנובמבר 

__________________ 
החברה הישראלית "ראו בדוחות מבקר המדינה על , ח"בעניי  ממצאי ביקורת שוני  על פעילות בסס 2

ודוח על , 1996מדצמבר , "ביטוח שער ליצואני "דוח על , 1999מפברואר , "לביטוח סיכוני סחר חו 
 .1995מינואר , "טחוניביטוח שער על עסקות יצוא בי"
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;  נער* שינוי ארגוני בחברה הממשלתיות והיא הקימה אג+ ניהול פוליסות ותביעות2002בשנת 
בספטמבר . קאות יצוא נגד סיכוני" מסחריי" היא החלה לעסוק ג" בתחו" ביטוח עס2003בשנת 
  להל  (מ " החברה הישראלית לביטוח יצוא בע  הוחל+ ש" החברה הממשלתית לאשרא 2005

 ). אשרא או החברה
מאז הפרטת הטווח הקצר עוסקת אשרא בתחו" ביטוח וערבות לעסקאות יצוא נגד סיכוני סחר חו  

י בגי  יצוא של חברות ישראליות לטווח הבינוני הנובעי" מסיכוני אשרא) מסחריי" ופוליטיי"(
הוא הגור" המאשר את ) ל"ל או אג+ החשכ" החשכ להל  (החשב הכללי במשרד האוצר . והארו*

ל "משאושרה בידי החשכ. הביטוח לכל עסקת יצוא והמדינה נושאת בכל הסיכוני" הכרוכי" בה
 ביטוח ומלווה את ביצוע העסקה עד מנפיקה לו החברה פוליסת, והיצוא  מעוניי  בביטוח העסקה
 .לקבלת התמורה בעדה מהקונה

במלואה על ערבות מדינה שהנפיק לה , כאמור, לחברה מעמד של חברת ביטוח ופעילותה נסמכת
מסו+ ).  חוק ערבויות סחר חו  להל   (1959 ט"התשי, על פי חוק הערבויות לסחר חו , ל"החשכ
  להל  ( מיליו  דולר 700ינה חדשה בהיק+ של עד  פועלת החברה מכוח ערבות מד2004שנת 

ל אישר "לאחר שהחשכ, לגיבוי כל הפוליסות שהחברה מנפיקה, )הערבות החדשה של המדינה
משמשת מבטח המשנה , באמצעות כתב הערבות, המדינה. כאמור את הביטוח לכל עסקה ועסקה

 4 כמעט אינה נושאת בסיכוני"החברה, )2001בשנת (מאז הפרטת הטווח הקצר . 3היחידי של החברה
 . הכרוכי" בפעילותה בתחו" ביטוח עסקאות יצוא

והיא חברה באיגוד בר   )ECA - Export Credit Agency(החברה היא סוכנות לביטוח אשראי 
Berne Union) ( לאומי של הסוכנויות לביטוח אשראי  שהוא איגוד בי)  5) איגוד בר  להל. 

לות מלאה של ממשלת ישראל והיא אחד הכלי" שהממשלה החברה היא חברה פרטית בבע
אג+ (משרד האוצר : לצד גופי" ממשלתיי" אחרי" העוסקי" בנושא, משתמשת בה" לעידוד הייצוא

  להל  (המסחר והתעסוקה , מינהל סחר חו  במשרד התעשייה, )לאומי ל והאג+ הבי "החשכ
 מכו   להל  (לאומי  שיתו+ פעולה בי והמכו  הישראלי לייצוא ול, משרד החו , )6ת"משרד התמ

השרי" )  חוק החברות הממשלתיות להל   (1975 ה"התשל, לפי חוק החברות הממשלתיות). היצוא
) 5(9החברה היא גו+ מבוקר לפי סעי+ . ת"האחראי" לפעילות החברה ה" שר האוצר ושר התמ

 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 ביטוח האשראי בלבד ומעמידה לרשות היצואני" הישראלי" מגוו  תכניות החברה פועלת בענ+

לפי . קבלת מימו  והכרה מידית בהכנסה, ביטוח ומסלולי ליווי וייעו  המאפשרי" מזעור סיכוני"
החברה פועלת כדי לאפשר ליצואני" ישראלי" תנאי" שווי" לאלו שמתחריה" בעול" , מסמכיה

שהפוליסות והערבויות שהחברה מנפיקה מוכרות על ידי , יצוי .  מקבילותECAמקבלי" מחברות 
כשוות ער* לערבויות המדינה לצור* מגבלת לווה בודד ויחס , מאז כתב הערבות החדש, בנק ישראל

 . הו  מזערי בבנקי"
__________________ 

לקבלת ביטוחי משנה , ל"באישור החשכ, למעט ביטוח של עסקאות מעטות שבה  פעלה החברה  3
 .מגופי  נוספי 

מהנפקת פוליסות , הערבות החדשה של המדינהלפי תנאי , בעניי  סיכו  מסוי  שהחברה נושאת בו  4
 .215' עמ, ראו להל , ומניהול האשראי והנכסי , וערבויות

5
מקצת  ותיקות ומבוססות ( מדיניות 52 היו חברות בו 2006 שנה ובשנת $70איגוד בר  נוסד לפני כ  

חברות באיגוד ). ומקצת  חדשות ובעלות ניסיו  עסקי מוגבל בתחו  ניהול סיכו  ומזעור סיכוני 
 בתחו  )'סמינרי  וכו, סדנאות, באמצעות ועדות מומחי (חילופי מידע עסקי , בי  היתר, מאפשרות

 . על היבטיו השוני , הסחר העולמי
 עד אז 1981ומינואר , "המסחר והתעסוקה, למשרד התעשייה" הוחל+ שמו של המשרד 2004בינואר   6

 ". משרד התעשייה והמסחר"היה שמו 
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 מער* 60%  מסכו" עסקת יצוא שבה מרכיב הייצור הישראלי גדול מ85% החברה מבטחת כ
 נגד 90% נגד סיכוני" פוליטיי" ועד לשיעור של 95%הוא עד לשיעור של החיסוי הביטוחי ; העסקה

התפלגות חשיפת החברה לפי סוגי , 2006לפי הדוח הכספי של החברה לשנת . סיכוני" מסחריי"
; 4%קו אשראי כללי ; 34%בנקאי  אשראי בי ; 58%אשראי קוני" : פוליסות ביטוח הייתה כדלהל 

 .1%אשראי ספקי" ; 1%אי מכתבי אשר ; 2%ניכיו  שטרות 
על פי דוחותיה ,  במסגרת ערבות המדינה לפי מדינות היצוא7להל  התפלגות החשיפה .1

 :2006הכספיי" של החברה לשנת 
‰ÙÈ˘Á‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ 

)ÌÈÊÂÁ‡·( ‰¯·Á‰ ˙ÙÈ˘Á 
)ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡·( ‰ È„Ó‰ 

 סי  142,670 33.5
 ברזיל 100,078 23.5
 ונצואלה 71,570 16.8
 תורכיה 35,105 8.3
 *מדינות אחרות 76,044 17.9

100.0 425,467 ‰Ò"Î 
 .5% $ מדינות שבה  התפלגות החשיפה היא פחות מ$מדינות אחרות  * 

פוליסה לעסקה מסוימת נגד סיכוני" פוליטיי" , לפי החלטת הממשלה,  הנפיקה החברה2004בשנת 
לפי הדוחות הכספיי" של . ברהשאינה נכללת בערבות הכללית לח, המכוסה בערבות מדינה מסוימת

 מיליו  294 יתרת החשיפה בגי  הפוליסה האמורה בסו+ אותה שנה הייתה כ, 2006החברה לשנת 
 . דולר

  אלקטרוניקה וחשמל :  לפי ענפי"2006להל  התפלגות הפוליסות שהנפיקה החברה בשנת  .2
 . 2%  תעשייה , 3%  תקשורת , 6%  חקלאות , 16%  תשתיות , 32%  ציוד רפואי , 41%

 מיליו  דולר 21.8 לעומת כ( מיליו  דולר 24  הסתכ" ההו  העצמי של החברה בכ2006בסו+  .3
 לעומת ( מיליו  דולר 11.8 היו כ) בגי  פוליסות ביטוח שהנפיקה(והכנסותיה מפרמיות ) 2005 ב
 10.8 המדינה כ היו הוצאות החברה בגי  עמלה על ערבות 2006 ב; )2005  מיליו  דולר ב11.2 כ

 ובשני" קודמות הסתכמו באותה שנה).  מיליו  דולר למבטחי משנה0.8 מזה כ(דולר מיליו  
 הסתיימה 2006 פעילות החברה ב.  מיליו  דולר בשנה2.0 הוצאות הנהלה וכלליות של החברה בכ

 679,000רווח בס* , 2005  דולר ב250,000לעומת הפסד בס*  (8 מיליו  דולר2.2 ברווח נקי בס* כ
 הסתכמו ההשקעות הפיננסיות 2006בסו+ ). 2003  מיליו  דולר ב1.5 ורווח בס* כ, 2004 דולר ב

__________________ 
 .במסגרת ערבות המדינה, ס/ הסיכוני  שהמדינה נטלה באמצעות החברה  7
 מיליו  $3כי ס/ ההכנסות מההשקעות באותה שנה היו בכ, י  צו2006בדוח השנתי של החברה לשנת   8

גידול זה בהכנסות מהשקעות נובע בעיקר מהתחזקות השקל . 2005דולר לעומת כאפס הכנסות בשנת 
 בתקופה המקבילה בשנה $7% לעומת שחיקה של השקל בכ2006 במהל/ שנת $8.2%לעומת הדולר בכ

דוח עסקי ביטוח לבי  דוח רווח והפסד בהתא  לתקנות ההכנסות מהשקעות מתחלקות בי  . שקדמה לה
לפי . $1984ה"התשמ, )דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי(הפיקוח על הביטוח 

  מיליו  דולר נכלל בסעי+ הכנסות מהשקעות בדוח עסקי ביטוח 1.1סכו  של , התקנות האמורות
 . ה מהשקעות שלא נכללה בדוחות עסקי ביטוח נכלל בדוח רווח והפסד כהכנס1.9וס/ , $2006ל

  מראי  רווח מעסקי ביטוח באותה שנה בס/ $2006הדוחות הכספיי  של החברה ל, כתוצאה מכ/
בדוח השנתי צוי  כי ). $2005 דולר מעסקי ביטוח ב$401,000לעומת רווח של כ( דולר 777,000 $כ

 מהעובדה שבאותה שנה לא נדרשה כל  ברווח מעסקי ביטוח נובעת בעיקר$94%העלייה בשיעור כ
  נרשמה הוצאה של 2005ואילו בשנת , השלמה לעתודה המינימלית הנדרשת לפי תקנות המפקח

 . דולר בגי  ההשלמה האמורה$800,000כ
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 35  וכ2005 מיליו  דולר בסו+ 33 לעומת כ( מיליו  דולר 34 של היתרות הכספיות של החברה בכ

סכומי מ, ל"פיקדונותיה באג+ החשכ, לפי הדוחות הכספיי" של החברה). 2004מיליו  דולר בסו+ 
 מיליו  12.7  כ2005בסו+ שנת ,  מיליו  דולר16  כ2004היו בסו+ שנת , היתרות הכספיות האמורות

 . מיליו  דולר10.4  כ2006דולר ובסו+ שנת 
 ):באלפי דולרי" (2006 2005להל  בטבלה הנתוני" העיקריי" שבמאז  החברה לסופי השני"  .4

2005 2006    ÌÈÒÎ  
   לקבלסכומי 36,172 36,992

 רכוש אחר 212 200
 השקעות 34,920 34,076

 רכוש קבוע 846 889
72,157 72,150 ÏÎ‰ ÍÒ   ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰   התחייבויות 

 התחייבויות אחרות 7,084 9,115
 תביעות תלויות בביטוח סיכוני סחר חו  40,918 41,177

 התחייבויות לזמ  ארו/ 122 88
50,380 48,124 ÏÎ‰ ÍÒ 
21,777 24,026 ÈÓˆÚ ÔÂ‰ 
72,157 72,150 ÏÎ‰ ÍÒ 

באלפי  (2006 2004להל  בטבלה הנתוני" העיקריי" שבדוחות רווח והפסד של החברה לשני" 
 ):דולרי"

2004 2005 2006  
11,510 11,223 11,750 ÂËÂ¯· ÁÂËÈ· ÈÓ„ 

בניכוי דמי ערבות למדינת ישראל  )10,826( )10,254( )10,454(
 ולמבטחי משנה

 דמי ביטוח נטו 924 969 1,056
605 124 1,124 ÁÂËÈ· È˜ÒÚ· ˙ÂÚ˜˘‰Ó ˙ÂÒ Î‰* 

 נטו, שינוי בתביעות תלויות )580( )129( )644(
)1,958( )2,110( )2,158(  ˙ÂÈÏÏÎÂ ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ 

 בניכוי דמי טיפול ועמלות 1,467 1,547 1,150
209 401 777  ÁÂËÈ· È˜ÒÚÓ ÁÂÂ¯

שלא נכללו בעסקי ) הוצאות(ת הכנסו 1,833 )153( 815
 *ביטוח

 הוצאות מס )361( )498( )345(
679 )250( 2,249  ÁÂÂ¯)„ÒÙ‰ (‰ ˘Ï È˜  

 . לעיל8ראו הערת שוליי   *
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היות .  מפעילות היצוא של המשק הישראלי נעשית באשראי לטווח קצר80% כ, לפי נתוני החברה
מספר החברות הישראליות  שה  , וני וארו*שהחברה מספקת שירותי" לעסקאות יצוא רק לטווח בינ

 . הוא מצומצ", וממספר  נגזר ג" מספר עסקאות הייצוא והיקפ  הכספי, לקוחותיה הפוטנציאליי"
 52%  היו כ2006כי הכנסותיה מפרמיות משלושת לקוחותיה העיקריי" בשנת , מנתוני החברה עולה

). 45% 2004 ובשנת 42%  היו כ2005בשנת (מס* כל דמי הביטוח שגבתה החברה באותה שנה 
החברה אינה פועלת באמצעות סוכני" או מתווכי" וכל פעולות השיווק ומכירת מכשירי הביטוח 

 . שלה נעשי" ישירות בידי צוות עובדיה
ואג+ , אג+ כספי" וארגו , אג+ פוליסות ותביעות, אג+ חיתו" וביטוח: בחברה ארבעה אגפי" .5

החברה שוכני" באחת משלוש וחצי קומות שבבעלות החברה בבניי  משרדי . שיווק ופיתוח עסקי
שתי וחצי הקומות האחרות לא היו מושכרות במש* תקופה ארוכה ורק במהל* ; משרדי" בתל אביב

בבעלות החברה ג" חלק מקומה בבניי  משרדי" אחר בתל אביב . הביקורת השכירה אות  החברה
 .לפי חוזי" אישיי",  עובדי"17 העסיקה החברה 2006בסו+ . והיא מושכרת

 להל  (תקנות ההתאגדות של החברה קובעות כי מספר החברי" במועצת המנהלי"  .6
 עד פברואר 2003ממאי .  ועל כל פני" בלתי זוגי13   7יהיה ) הדירקטוריו  או דירקטוריו  החברה

ג" . יו  וועדותיוולא התקיימו ישיבות הדירקטור,  מנה הדירקטוריו  חמישה דירקטורי" בלבד2004
;  לא מנה הדירקטוריו  את המספר המינימלי ועל כ  הוא לא התכנס2007מינואר עד אוקטובר 

בשנת .  היו בו במש* כחודש וחצי שבעה חברי" והתקיימו שתי ישיבות דירקטוריו 2007מאוקטובר 
 ). י" תשע פעמ  2004  שבע פעמי" וב  2005בשנת ( התכנס הדירקטוריו  עשר פעמי" 2006

, ועדה לניהול סיכוני", ועדת השקעות, ועדת כספי" וארגו : הדירקטוריו  הקי" את הוועדות האלה
,  התכנסה ועדת כספי" וארגו  שבע פעמי"2006בשנת . ועדת ביקורת, ועדת אסטרטגיה עסקית

  ועדת אסטרטגיה עסקית ,  שמונה פעמי" הוועדה לניהול סיכוני" ,  ארבע פעמי" ועדת השקעות 
 הסתיימה כהונה רצופה של תשע שני" של 2006באוגוסט .  חמש פעמי" ועדת ביקורת , פע" אחת

מהמסמכי" . ר במקומו"לא מונה יו, 2008 ועד מועד סיכו" הביקורת בינואר 9,ר הדירקטוריו "יו
כי עד המועד האמור לא נענו פניות חוזרות של החברה לרשות בבקשה למנות עוד חברי" , עולה
 .טוריו  החברהלדירק

שבתקופה שלא היה מניי  חוקי , 2007החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
לקיו" ישיבות הדירקטוריו  הקפידה הנהלתה להביא לידיעת הדירקטורי" כל מידע מהותי על 

 המשיכה להתכנס ולאשר את כל העסקאות 10עוד כתבה החברה שהוועדה לניהול סיכוני". החברה
רשות החברות כתבה בתשובתה מאותו חודש . ל אישר לחברה להנפיק לה  פוליסות"שכשהח

שר האוצר , שהיא פנתה פעמי" רבות לשרי" האחראי" לפעילות החברה, למשרד מבקר המדינה
 .בדבר הצור* להציע דירקטורי" להשלמת המניי  החוקי הדרוש לישיבות הדירקטוריו , ת"ושר התמ

 אול" החברה פנתה למשרד מבקר המדינה וציינה 2005 בתחילת שנת הביקורת בחברה החלה .7
 נית  לה כאמור כתב ערבות חדש וכי בכוונתה לפעול להגדלת מספר היצואני" 2004כי בשנת 

ועל כ  , המשתמשי" בשירותיה ומספר עסקאות היצוא שהיא מבטחת ולהרחיב את תחומי פעילותה
משרד מבקר המדינה . ו תוצאות פעולותיה האמורותביקשה לעכב את הביקורת בחברה עד שיבשיל

במסגרת הביקורת נבדק . 2007נענה לבקשה והשלי" את הביקורת בחברה במחצית השנייה של שנת 
נבדקו סדרי העבודה והפיקוח , כיצד הוסדרה פעילות החברה לאחר שהושלמה הפרטת הטווח הקצר

ת הנוגעות למתכונת פעילותה כחברה ל על פעילות החברה וכ  סוגיות עקרוניו"של אג+ החשכ
כ  נבדקו התוצאות של . לרבות היק+ פעילותה והיותה הזרוע המבצעת של המדינה, ממשלתית

מעורבות המדינה בתחומי פעילותה העסקית של החברה ושהמדינה מוסמכת לקבל החלטות 

__________________ 
 .254' עמ, ר הדירקטוריו  ראו להל "בעניי  סיו  כהונתו של יו  9

 .212' עמ,  ועדה זו ראו להל בעניי  ממצאי ביקורת בעניי  תפקידיה ופעילותה של  10
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, שות החברות ר בדיקות השלמה נעשו בגופי" הממשלתיי" שפעילות החברה נוגעת לה" . בעניינ"

   .ת ומכו  היצוא"משרד התמ, משרד האוצר
 הפרטת פעילות הטווח הקצר

 נקטו ממשלות ישראל מדיניות הקובעת שיש להפריט 20 מאמצע שנות השמוני" של המאה ה
מדיניות זו ננקטה ביתר ; חברות שאי  הצדקה שהממשלה תמשי* להיות מעורבת ישירות בפעילות 

 ההפרטה נועדה לצמצ" את המעורבות הממשלתית הישירה בפעילות .שאת בראשית שנות התשעי"
לעודד את החברות האלה לפעול לפי שיקולי" עסקיי" עצמאיי" בלבד ולחשו+ את , העסקית

 .החברות המופרטות לתחרות
מפרט את הנסיבות שבהתקיי" אחת מה  )  החוק להל  (לחוק החברות הממשלתיות ) א(14סעי+ 

לפירוק מרצו  של חברה ממשלתית או למכירת מניות החברה שבידי רשאית הממשלה להביא 
מטרות החברה הושגו או שהשגת  אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית )  1:   "(ואלה ה , המדינה

מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית )  2(;   בחיסכו  וביעילות
 ".ה יבוצעו על ידי גו+ שאינו חברה ממשלתיתמ  הרצוי שמטרות החבר)  3(;   אחרת

הוקמה ועדת שרי" לענייני הפרטה , 1993לפי תיקו  שנעשה לחוק החברות הממשלתיות בשנת 
הצעה ; ועדת השרי" מוסמכת להחליט על הפרטה של חברה ממשלתית. 11) ועדת השרי" להל  (

 בידי השרי" האחראי" להחלטה על הפרטה בצירו+ חוות דעת של רשות החברות תוגש לוועדה
סברה הרשות כי יש להחליט על הפרטת חברה ולא "א" , לפי החוק. או בידי אחד מה", לחברה

, תחווה הרשות את דעתה בתזכיר מנומק לשרי" ולוועדת השרי", הציע זאת לממשלה אחד מהשרי"
יש את ההצעה יש להג". וכל אחד מחברי ועדת השרי" רשאי להגיש הצעה להחלטה על הפרטה

הוועדה ג" . ולהציג לפניה את עמדת הדירקטוריו , לוועדה לאחר התייעצות ע" דירקטוריו  החברה
מכירת מניות על פי תשקי+ או בדר* : קובעת את הדר* או את שילוב הדרכי" שבה  תופרט חברה

, החוק מאפשר לרשות החברות לעשות בעצמה. פירוק; הנפקת מניות או ניירות ער* הוניי"; אחרת
   .12א" החברה אינה עושה אות , פעולות הנדרשות לצור* ההפרטה, נסיבות מיוחדותב

 תהלי  הפרטת פעילות הטווח הקצר
 להפרטת הטווח הקצר והמש* הביצוע 2001 1997להל  פירוט הפעולות העיקריות שנעשו בשני" 

הפירוט . דהשל ביטוח עסקאות יצוא לטווח בינוני וארו* באמצעות חברה ממשלתית שזה כל ייעו
נועד להבהיר את הנסיבות שבגלל  הגופי" הממשלתיי" האחראי" לפעילות החברה נדרשי" שוב 

 :לבחו  מהי המתכונת הראויה לביצוע הביטוח לטווח בינוני וארו* בערבות המדינה, 2008בשנת 
__________________ 

 .2003ועדת השרי  לענייני הפרטה עברה לאחריות משרד האוצר בהתא  להחלטת ממשלה ממרס   11
' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·52 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2002 ממצאי ביקורת בעניי  הפרטת חברות ממשלתיות ראו   12

327. 
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ח בתחו" ביטוח עסקאות יצוא לטווח קצר "כשנוצרה תחרות בי  פעילות בסס, 1997בשנת  .1
דיוני" במטרה לבחו  ולגבש עקרונות , ת"הרשות ומשרד התמ, ל"קיימו החשכ, י  השוק הפרטיוב

 . ח"להפרטת הביטוח לטווח הקצר שכאמור היה אז עיקר הפעילות של בסס
ח ושל משרד "של בסס,  קיימה הרשות ישיבה בהשתתפות נציגי" שלה1997בנובמבר  .2

התחומי" המיועדי" "ת ההפרטה ברשות ציי  כי בפרוטוקול הישיבה נאמר שמנהל יחיד. ת"התמ
. וביטוח פוליטי טווח קצר...  המהווה את עיקר פעילות החברה  ביטוח מסחרי טווח קצר : להפרטה

שהסיכו  בה  מוטל על המדינה , ח משמשת כקבל  משנה של המדינה"יש פעילויות אחרות שבסס
, בנוס+. לויות אלה אינ  מיועדות להפרטהפעי). ביטוח סיכוני" פוליטיי" בטווח בינוני וארו*(

על פי ההצעה , לכ . שקשה מאוד למכור אותה מהעבר' גיבנת'ח יש "לבסס, בחלק מפעילויות אלה
והיא תימכר בדר* של , יועברו הפעילויות המיועדות להפרטה לחברה חדשה שתוק" לצור* כ*

 ". מכירה פרטית
שהחברה נועצה בה" סברו שאי  להפריד בי  בפרוטוקול הישיבה צוי  כי גורמי" מקצועיי" 
מהפרוטוקול עולה כי בישיבה לא נדונה עמדה . פעילויות החברה אלא למכור את כל פעילותה יחד

על א+ חשיבותה לבחינת חלופות ההפרטה , זו וג" לא נקבע כי דיו  בעמדה זו יתקיי" במועד אחר
 .של החברה והמש* פעילותה

הציג דירקטוריו  , ל ונציגי החברה"בהשתתפות החשכ, 1998נואר בדיו  שהתקיי" בתחילת י .3
מסיכו" . ח את עמדתו כי יש להפריט ג" את ניהול הביטוח הפוליטי לטווח הבינוני והארו*"בסס

השארת תפעול הביטוח , האחת: "ח"ל פירט שלוש אפשרויות להפרטת בסס"הדיו  עולה כי החשכ
תפעול הביטוח הפוליטי לטווח בינוני וארו* , השניה. 13בלהפוליטי לטווח בינוני וארו* בחברת ענ

באמצעות גורמי" פרטיי" שיבחרו באמצעות מכרז שבו יתחרו כל הגופי" הרלוונטיי" לרבות חברת 
ח ביחד ע" חוזה לתפעול הביטוח הפוליטי לטווח בינוני "מכירת בסס, השלישית. ח המופרטת"בסס

במידה ונפזר את ניהול הסיכוני" הפוליטיי" למספר "...ל ציי  כי "החשכ". וארו* לתקופה קצובה
˘‡ÈËÈÏÂÙ‰ ÁÂËÈ·‰ ˙‡ Ï‰ Ï ‡Ï È˙ÙÈ . גורמי" הרי שהתחרותיות במשק תגדל ג" בביטוח המסחרי

˙È˙Ï˘ÓÓ ˙¯‚ÒÓ· ,ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È ‰Ï ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˜ÂÒÚÏ ‰Ï˘ÓÓÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡."ישנ  ,  אול
ÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÈÏÚ ÔÂÎÈÒ‰˘ ÔÂÂÈÎ È Èˆ¯ ˜ÈÙÒÓ ‰È‰È ‰Ê ˙ÂÏÈÚÙ Ì, האחת. שתי בעיות

‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ¯‡˘  ÔÈÈ„Ú.השניה  ,Ú˘ ÁÈË·‰Ï ÈÏÚ" ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ‰Ê ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙ ˙‡ˆÂ‰ È
˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰ Ú‚Ù˙ ‡Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ .Ú" ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ÌÈÈËÈÏÂÙ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È  ¯ÂÊÈÙ È
 ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰˘ È¯‰ ˙Â¯·Á ¯ÙÒÓÏמשלה תקבל יהיה טוב יותרתגדל ואני מבטיח שהשירות שהמ "

 ".ל ישקול ויחליט בסוגיה"החשכ"בישיבה הוחלט כי ). ההדגשות אינ  במקור(
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Î˘Á‰ ÚÈˆ‰˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰Ó ˙Á‡ Û‡ ÈÎ" ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· ÚÂˆÈ·Ï Ï

 ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÚÂˆÈ· Í˘Ó‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ
‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘. 

להעלות על הכתב את "ח "ל בסס"עקבות הדיו  האמור ביקש מנהל יחידת ההפרטה ברשות ממנכב
המשמעויות וההשלכות של ביצוע וניהול ביטוח האשראי לטווח בינוני וארו* באמצעות החברה 

וה  לעצ" ביצוע וניהול הפעילות באמצעות גור" שאינו ... ה  לעניי  הלי* ההפרטה, שתופרט
 .צא כי תשובת החברה הועברה לרשות וכי היא דרשה לקבל אותהלא נמ". ממשלתי

__________________ 
ממשלה ועוסקת בעיקר באספקת שירותי מ היא חברה בבעלות מלאה של ה" חברה לביטוח בע"ענבל"  13

החברה משמשת זרוע ביצועית . ייעו  וכיסוי ביטוחי ושירותי  פיננסיי  לממשלה ולגופי  שבשליטתה
 . השר האחראי לענבל הוא שר האוצר בלבד. של הממשלה במגוו  פעילויות ביטוחיות ופיננסיות
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ל כי החליט "מסר החשכ, 1998ל ע" מנהלת הרשות בסו+ ינואר "שקיי" החשכבדיו   .4

‰Ï‰ ˙ÂÏÈÚÙ‡ "וכי , שהפעילות המופרטת לא תכלול ביטוח סיכוני" פוליטיי" בטווח בינוני וארו*
Ï· Ú Ï˘ ˙· ˙¯·Á È„È ÏÚ Úˆ·˙˙ ˙Ë¯ÙÂÓ") גשה אינה במקורההד.( 

ר דירקטוריו  החברה וביקש " פנה מנהל יחידת ההפרטה ברשות במכתב ליו1998בפברואר  .5
לדעת מהי עמדת הדירקטוריו  בנוגע להצעת ההחלטה שהרשות הכינה והגישה לאישור ועדת 

במכתב צוי  שיש מחלוקת בי  משרדי . בעניי  הפרטת פעילות החברה בטווח הקצר, השרי"
, להסמי* את הרשות והחשב הכללי" הנוגעי" בדבר בנוגע לסעי+ בהצעה הקובע כי יש הממשלה

או לגור" אחר שה" ...ח הקיימת לענבל "להעביר את מניות המדינה בבסס, לאחר ביצוע המכירה
 ". יורו

 הודיעה החברה לרשות כי הדירקטוריו  החליט לתמו* בהצעת ההפרטה שהכינה 1998במרס 
‰ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ÁÂËÈ·‰ ÏÂ‰È  Ì‚ ¯ÎÓÈÈ ‰˘„Á‰ ‰¯·ÁÏ . ÏÂÚÙ˙Ï ÔÂÈÎÈÊ"הרשות והמלי  כי 

 ˘‡¯Ó Ú·˜˙˘ ˙Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˙ÙÂ˜˙Ï ˙Ë¯ÙÂÓ‰ ‰¯·ÁÏ Ô˙ ÈÈ ÍÂ¯‡Â È Â È·‰ ÁÂÂËÏ ÁÂËÈ·‰) ÂÓÎ
ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Ï˘ÓÏ .(ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ,Î˘Á‰ „ˆÓ ‰ ˘Ó ÁÂËÈ·· Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÈÈ„Ú Ì‡"Ï ,

 ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙Ï·˜Ï Ê¯ÎÓ Í¯ÚÈÈ˙ÙÒÂ  ‰ÙÂ˜˙Ï , ¯ÙÒÓÏ Â‡ „Á‡ „„ÂÓ˙ÓÏ Â˙˜ Ú‰ ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡·
ÌÈ„„ÂÓ˙Ó . ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂË· ‰ ˘Ó ÁË·ÓÎ ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙ Ó ÏÚ- 

 ÈË¯Ù Ì¯Â‚ È„ÈÏ ¯·ÚÂÈ ˙È ÎÂ˙‰ ÏÂ‰È Ï ÔÂÈÎÈÊ‰˘ ‰Á ‰·- ÂÚ·˜ÈÈ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ıÈÏÓÓ 
 ˙Â‡˜ÒÚ ¯Â˘È‡ÏÂ ‰˜È„·Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ú ÂÏ‡Î" ·˘Á‰ ˙Â˘‡¯· ˙È„¯˘Ó ÔÈ· ‰„ÚÂ È

ÈÏÏÎ‰"14 .ÂÈ ¯ÒÓ˘ ÁÂÂÈ„Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ" È‡Ó· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯2006‰ÏÂÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï 15 , ¯˘ ÈÎ
Ó˙‰"Î˘Á‰ ˙Â„‚ ˙‰ ˙Â·˜Ú· ‰˙Â‡ ‰˙Á„ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Í‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÓÚ· ÍÓ˙ Ê‡„ ˙"Ï ,

¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÍÓ˙ ‰·˘. 
כי הפעילות של ,  היא ציינה1998י" במרס בהצעת ההחלטה שהעבירה הרשות לוועדת השר .6

·‰Ô ...ביטוח אשראי לטווח בינוני וארו*"החברה בטווח הקצר תימכר בדר* של מכירה פרטית וכי 
Î ˜¯ ‰¯·Á‰ ˙˘Ó˘Ó'‰ÎÂ¯‡ ÚÂ¯Ê ' ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ Ô È‚· ˙ÂÏÚ‰Â ÔÂÎÈÒ‰ ˙È·¯ÓÂ ‰ È„Ó‰ Ï˘

‰ È„Ó‰ , אינ  מיועדות להפרטה‰Ê ·Ï˘· ,בהצעה ). ההדגשות אינ  במקור(" וה  תיוותרנה בחברה
להעביר את מניות המדינה , לאחר ביצוע המכירה, להסמי* את הרשות והחשב הכללי"ג" נקבע 

 ".או לגור" אחר שה" יורו... ח הקיימת לענבל"בבסס
באותו חודש החליטה ועדת השרי" לאשר את ההצעה להחלטה שהגישה לה הרשות בעניי  הפרטת 

להעביר את פעילות ביטוח סיכוני" מסחריי" ופוליטיי" ) א: ( מעיקריהואלה שניי", הטווח הקצר
ההתחייבויות , הזכויות, לרבות הנכסי", וכ  פעילויות אחרות שתקבע הרשות, לטווח קצר

להסמי* את הרשות לעשות את כל ) ב(; ח לחברה ממשלתית שתוק" לש" כ*"מבסס, והעובדי"
È ÙÏ "עוד החליטה הוועדה כי . החברה החדשההפעולות הנדרשות לדעתה לביצוע הפרטה של 

 ¯ÂÓ‡Î ‰¯ÈÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈÒ ... ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈ Ó Ì‡‰ ‰Ï‡˘· ‰Ë¯Ù‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÚÈ¯Î˙
ÒÒ· ˙¯·Á·"Ï Â¯·ÚÂÈ ˙ÓÈÈ˜‰ Á'Ú· ÁÂËÈ·Ï ‰¯·Á Ï· Ú"Ó '‰ È„Ó‰ È„È· Â¯˙ÂÂÈÈ˘ Â‡" 

 ). ההדגשות אינ  במקור(
‰ ‰ ˙È  ‡Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘È‚‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· Í˘Ó‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ ˙Ú„

 ˜¯ ˘Ó˘˙ ‰¯·Á‰˘ ‡È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ"‰ÎÂ¯‡ ÚÂ¯Ê "Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘" ÚÂˆÈ·· Ï
 ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙ÂËÏÁ‰- ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ‰ Á·  ‡ÏÂ 

„·Ï· ‰Ê Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ ˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ Í¯„· ‡È‰ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ˘ÂÓÈÓÏ , ˙‡ÊÂ
‰ ÔÈ·¯˙È ,˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ÏÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ·Ï ÌÈ˘·. 

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  14
 .258' עמ, בעניי  זה ראו ג  להל   15
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מכוח סמכותה לפי , ) ועדת הכספי"  להל  ( אישרה ועדת הכספי" של הכנסת 1998בסו+ אפריל 
את דר* ההפרטה של החברה בהתא" להחלטת ועדת , לחוק החברות הממשלתיות) ח(ב59סעי+ 

 . 1998השרי" ממרס 
 החברה  ח .ס.ס.ושמה ב(ת החלטת ועדת הכספי" הוקמה חברה ממשלתית חדשה בעקבו .7

ח בטווח "ואליה הועברה פעילות בסס)  החברה החדשה להל  , 16מ"הישראלית לביטוח אשראי בע
כחמש שני" לאחר התחלת הפעולות להפרטת הטווח הקצר וכשלוש , 2001במהל* שנת . הקצר

קיימה רשות החברות הלי* ,  ועדת הכספי" של הכנסתשני" לאחר החלטת ועדת השרי" ואישור
לאחר שהתקיימו שני סבבי תחרות בי  המתמודדי" על רכישת החברה ; למכירת החברה החדשה

בסופו של הלי* זה . הוחלט להפסיק את הלי* המכירה ולקיי" הלי* מכירה ללא מכרז, החדשה
 החברה החדשה בסכו" כולל של הוחלט לקבל את הצעת המחיר שהגישה קבוצת חברות לרכוש את

: החברה שנמכרה תיקרא להל  (2001הפרטת החברה החדשה הושלמה בנובמבר . ח" מיליו  ש37
 ).החברה המופרטת

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Î˘Á‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ" ¯‡Â ÈÓ Ï1998)  ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· ‰ÈÙÏ˘
Ï· Ú ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÚˆÂ·È ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ( ,·˜˙‰ ‡Ï˘ Û‡ ÏÚÂ ˙„ÚÂ ˙Ú¯Î‰ ‰Ï

 ÁÂÂË‰ ÁÂËÈ· ˙‡ Ï‰ ÈÂ ‰¯·Á· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈ Ó· ˜ÈÊÁÈ˘ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÛÂ‚‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯˘‰
‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ,

 ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰ È„È· ‰¯˙Â  ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰Â
˙ÓÈÈ˜‰ . ˙Â˘¯‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰‡ÏÈÓ ‡Ï. 

 : כדלקמ 2008רשות החברות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
בתהליכי הפרטה לא נית  להתעכב על פתרו  כל הסוגיות באופ  המיטבי לטווח הארו* " )א(

 ".שג" במקרה הנדו  כ* נעשה... ונעשות פשרות ודחיית החלטות בנושאי" שאינ" לב ההפרטה
בליווי , בוש החלטת ועדת השרי" ביצעה הרשות עבודת הכנה ארוכה ובמסגרתה נבחנולקראת גי

כמו כ  נבח  הנושא ע" נציגי אג+ . האפשרויות השונות להפרטת החברה, ייעו  מקצועי חיצוני
רק . החברה וגורמי" נוספי" במטרה לבחו  את חלופות ההפרטה הקיימות, ל ואג+ שוק ההו "החשכ

ולאחר שהובהרה באופ  חד משמעי עמדת ", שנמשכו שני" מספר, ות האמורותלאחר ביצוע הפעול
, בדבר סירובו להפריט את ניהול תחו" ביטוח סיכוני סחר חו  לטווח הארו* והבינוני, החשב הכללי

, אשר ללא גיבויו של החשב הכללי אי  לו מענה בשוק הפרטי, והובהר כי קיי" כשל שוק בנושא זה
לא , ג" לאחר שהתקבלה החלטת ההפרטה.  ועדת השרי" לענייני הפרטההושלמה הכנת החלטת

ח "להערכת הרשות התליית סיו" מכירת הבסס... הסתיימה בחינת האפשרויות להפרטת החברה
היה גור" בהכרח , בהחלטת ועדת שרי" לענייני הפרטה בדבר עתיד ביטוח הטווח הבינוני והארו*

לדעת , ולתוצאות חמורות[וחלט של הלי* המכירה לעיכוב משמעותי ואולי א+ לביטולו המ
אלא ג" בידי , ח הנותרת אינה בלעדית בידי הרשות"ההכרעה בדבר עתידה של הבסס]. ל"החשכ

מהדיוני" . לעניי  זה הוקמו במהל* השני" שני צוותי חשיבה. ת"החשב הכללי ומשרד התמ
ו* למועד המכירה כי הנושא רחוק נראה היה בסמ, שהתקיימו והפערי" המהותיי" שבי  חברי הצוות

נושא הפרטת החברה בכלל וסוגיית ... מהכרעה או ממיצוי הדיו  בו וגיבוש המלצות על ידי הצוות
 ".הפרטת ביטוח הטווח הבינוני והארו* בפרט נדונו בהרחבה בישיבות אחרות שהתקיימו בנושא זה

ל "וכה של אג+ החשכמסקנת משרד מבקר המדינה שחברה ממשלתית המשמשת זרוע אר )ב(
בביצוע החלטותיו בעניי  השימוש בערבות המדינה אינה עולה בקנה אחד ע" מתכונת פעילותה של 

בחלוקה מיטבית של "מסקנה זו עוסקת ; חברה ממשלתית וסמכויות הדירקטוריו  שלה מוטעית

__________________ 
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ימות קי. האורגני" השוני" לביצוע מטרות הממשלה ותפקיד" של חברות ממשלתיות בחלוקה זו

חברות ממשלתיות רבות המשמשות כזרוע ביצוע של הממשלה ושכאלו ה  מפעילות שיקול דעת 
 ".בביצוע המטרות ולא תמיד בהחלטה על הפרויקטי" השוני"

צוי  כי קיימת מחלוקת בי  משרדי הממשלה הנוגעי" "בהצעת ההחלטה שהגישה הרשות  )ג(
ח וינהל את ביטוח "זיק במניות המדינה בבססבנוגע לגו+ שיח) ת"החשב הכללי ומשרד התמ(בדבר 

כפי שמתבטא בהצעת ההחלטה שהועברה , הציעה הרשות, משכ*. הטווח הבינוני והארו*
ל יוסמכו להעביר את המניות לענבל או "הרשות והחשכ] ולפיה[להתייחסות דירקטוריו  החברה 

פרטה שהתקבלה קובעת החלטת הה, בר". לגור" אחר שה" יורו לאחר ביצוע מכירת הטווח הקצר
וזאת במטרה למצות את , ולמעשה מותירה את הנושא להכרעת ועדת השרי" לענייני הפרטה, אחרת

דיו  בנושא באותו מועד לצור* קבלת הכרעה כבר . הדיו  בנושא זה בי  הגורמי" הרלוונטיי"
קידו"  היה גור" ככל הנראה לעיכוב משמעותי ב1998במסגרת החלטת ההפרטה שהתקבלה במרס 

מאחר וכאמור . וזאת לנוכח המחלוקות המהותיות שנתגלעו בי  הגורמי" השוני", הפרטת החברה
 Ú¯ÎÂÈהוחלט כי הנושא , המדובר היה במחלוקות מהותיות הנוגעות לשורש הפעילות ואופ  ניהולה

ולא להסתפק בכ* שהרשות והחשב הכללי ה" שיחליטו בנוגע , בועדת השרי" לענייני הפרטה
ל בעניי  הגור" שיבצע לאחר ההפרטה "בנוגע לאמירה כי לא הוצגה עמדת החשכ.  הנושאלעתיד

הרי כפי שהוחלט נושא זה למעשה לא נדו  באותה , את ביטוח הסיכוני" לטווח הבינוני והארו*
יש לציי  כי בעניי  זה קיימת , בנוס+. הישיבה והושאר להכרעת ועדת השרי" בישיבה נפרדת

ל באשר לגור" "אשר כאמור חלק על עמדת החשכ, ת בנושא זה"משרד התמחשיבות ג" לעמדת 
 ).ההדגשה במקור..." (שיבצע את ביטוח הסיכוני" לטווח בינוני וארו*

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï ÚÂ„Ó ¯È‰·‰Ï È„Î ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰È¯·Ò‰ ÏÂÏÎÓ· ÔÈ‡
ÏÙËÏ ‰˙ Ù˙‰ ,¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë¯Ù‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ,ÁÈ˘ Ì¯Â‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ˙ÂÈ Ó· ˜ÈÊ

‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ÁÂËÈ·‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ Ï‰ ÈÂ ‰¯·Á‰ , ‰Á Â‰˘ ‰È‚ÂÒ
 ˙ ˘· ¯·Î ‰Á˙ÙÏ ¯ÂÓ‡Î1998 . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

¯ÂÓ‡‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÚÈ·˜· ‰ÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰È¯·Ò‰ ÒÂÒÈ·Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰Ó ˜ÏÁ. 
˘¯‰ Ï˘ ‰˙ ÚË ÔÈÈ Ú· ÈÎ ˙Â" Ï˘ ÚÂˆÈ· ÚÂ¯ÊÎ ˙Â˘Ó˘Ó‰ ˙Â·¯ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ˙ÂÓÈÈ˜

 ÏÚ ‰ËÏÁ‰· „ÈÓ˙ ‡ÏÂ ˙Â¯ËÓ‰ ÚÂˆÈ·· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ˙ÂÏÈÚÙÓ Ô‰ ÂÏ‡Î˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈ Â˘‰ ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰ " Ô‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ˙Â¯·Á· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ

Ô ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ . ÛÈÚÒ˘ ÔÈÂˆÈ4 ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ 
‰Ï˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ,˙Ò Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡· ,‰¯·ÁÏ ˙Â¯Â‰Ï ,

ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ,ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‡Ï˘ . ‰ ÈÈˆ˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó
‡¯˘‡ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ‰ È‡ ˙Â˘¯‰ , Ì‚ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÛÈÚÒ‰Â

‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÂÏÎÓ ÏÚ ÏÁÂ‰ ‡Ï. 
 :ל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה"שכהח

י השוק "ביצוע פעילות ביטוח לטווח הבינוני והארו* ע"ל כי " כתב החשכ2007באוקטובר  )א(
י הגורמי" המקצועיי" באג+ החשב "הפרטי בערבות המדינה הינה אפשרית א* נפסלה על הס+ ע

השוק הפרטי לבצע את הפעילות כשל השוק בטווח הבינוני והארו* הינו בחוסר היכולת של . הכללי
אשר רואה לנגד עיניו , הצעת דירקטוריו  החברה. ללא ערבות מדינה כפי שנעשה כיו" בטווח הקצר

יצוי  שבתשובה לא ....". י משרד האוצר"נבחנה ונדחתה ע, את טובת החברה ולא את טובת המדינה
ההפרטה שהוא מעדי+ ועל  בעניי  חלופת 1998ל מינואר "קיו" החלטת החשכ נאמר דבר על אי

קיו" החלטת ועדת השרי" כי לפני השלמת תהלי* המכירה היא תקבע מי הגו+ שיחזיק במניות  לאי
 .החברה
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הצעת דירקטוריו  החברה אשר רואה לנגד עיניו את טובת "ל כי " כתב החשכ2008בינואר  )ב(
וועדת השרי" לענייני נבחנה ונדחתה על ידי משרד האוצר כבר ב, החברה ולא את טובת המדינה

אשר קבע כי , 29.1.98סיכו" הדיו  של החשב הכללי מיו" . עמדה זו עומדת בעינה ג" היו". הפרטה
הפעילות הלא מופרטת תתבצע על ידי חברת בת של ענבל קד" להחלטת ההפרטה אשר לא הכריעה 

, ע" זאת. תקבלההחלטה סופית עדיי  לא ה, על כ  נית  להסיק כי למרות הסיכו" האמור. בנושא
 שני" ולא נמצא אצלנו תיעוד לגבי בדיקות או דיוני" בנושא בתקופת הפרטת 10 היות ועברו כ
  ".אי  בידינו לשפו* אור על סיבת אי ביצוע ההחלטות כאמור, הטווח הקצר

✩  
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó" ˙) ÔÏ‰Ï- ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ 

Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰‰¯· (ÈÂ‡¯Î Â Á· , ÁÂÂË· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ËÏÁÂ‰ Ì¯Ë·
¯ˆ˜‰ ,‰È‚ÂÒÏ ‰˙ÂÏÈÚÙ È Â˙  ˙‡ ˙È˙ÂÓÎÂ ˙ÈËÈÏ ‡ ‰ ÈÁ· . ¯˘Ù‡ Ì‡ Â˜„· ‡Ï Ì‰ ÔÎ ÂÓÎ

ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ÁÂËÈ· ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙Â˘ÚÏ , ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú·
Î˘Á‰ Û‚‡ ÁÂ˜ÈÙ·Â"Ï ,‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÚÈˆ‰˘ ÈÙÎ , ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ- ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙‡ Úˆ·Ï 

Ï· Ú Ï˘ ˙· ‰¯·Á ˙¯‚ÒÓ· ‰¯·Á‰ ,Î˘Á‰ ËÈÏÁ‰˘ ÈÙÎ"Ï . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÌÚ ‡˘Â ‰ Ï˘ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈË·È‰‰ , ÌÈ‡˙Ó ÈÂËÈ· Ì‰Ï ˙˙ÏÂ
‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˘È‚‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰· ˙„ÚÂ È„È· ‰¯Â˘È‡Ï ‰˘˜··Â ‰Ë¯Ù‰ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘

˙Ò Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ . ˙ÏÁ˙‰ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰Ë¯Ù‰‰ ¯Á‡Ï ‰˙˘Ú  ‡Ï Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ‰ ÈÁ·
‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ . 

„ÂÚ ˙‡Ê , ¯Á‡Ï Â„„Á˙‰ Û‡Â ‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙Ú· ‰ ÚÓ ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙Â·¯ ˙ÂÏ‡˘˘ Û‡
‰˙ÓÏ˘‰ ,Î ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÂÚ·˜ ‡Ï ‰Ë¯Ù‰‰ ¯Á‡Ï È

ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂË· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ˙ÂÎ¯Ú‰Â ˙Â˜È„·  ÂÎ¯ÚÈ ; Â ÈÓ˘ ÌÈ˙ÂÂˆ
Ó˙‰ È„¯˘Ó" ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÈÁ·Ï ‰Ë¯Ù‰‰ ¯Á‡Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙

‰ ÓÓ ,Ì˙„Â·Ú ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï17 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏÏ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰‰Â ˙Â˜È„·‰
Ô‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ,‰Ï‡ ÌÈÓÚËÓ „ÁÂÈÓ· Â˘¯„ ) :1 ( ‰˘˜··Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰·

ÔÈÂˆ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ È„È· ‰¯Â˘È‡Ï ,¯ÂÓ‡Î , ÈÎ ˘¯ÂÙÓ·"‰Ê ·Ï˘· " ÁÂÂËÏ È‡¯˘‡ ÁÂËÈ·
‰Ë¯Ù‰Ï „ÚÂÈÓ Â È‡ ÍÂ¯‡Â È Â È· ;)2 ( ÍÈÏ‰ ÌÂÈÒ È ÙÏ ÈÎ Ú·˜  ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰·

Ë‰ ÁÂËÈ· ÏÂ‰È Â ‰¯·Á· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈ Ó Ì‡ ÚÈ¯Î˙ ‡È‰ ‰¯ÈÎÓ‰ Â¯·ÚÂÈ ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂ
 Ï· Ú ˙¯·ÁÏ) ÔÏ‰Ï -Ï· Ú  (‰ È„Ó‰ È„È· Â¯˙ÂÂÈÈ Â‡ ;)3 ( ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯˜ÈÚ˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·

 ‡ÂˆÈ‰ ˙Â‡˜ÒÚ ¯ÙÒÓ˘Â ¯ˆ˜ ÁÂÂËÏ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·· ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ ‰Ë¯ÙÂ‰˘ ‰¯·Á‰ Ï˘
¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ ‡Â‰ ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ,‰ ÈÁ·‰ ÏËÂ˙ ÛÂ‚ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ , ‰Ó

‰È˙Â ˜ÒÓ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‰ ÈÁ·‰ ÚÂˆÈ·Ï ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÂ Â Á·ÈÈ˘ ÌÈ ˙˘Ó‰ Ì‰. 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ËÏÁÂ‰ Ê‡Ó ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÂÙÏÁ ¯·Î˘ Û‡ ÈÎ

‰Ë¯Ù‰‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ê‡Ó Û‡Â , ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ Û‡ ÈÂ‡¯Î ÔÁ· ‡Ï
È ÂÎÈÒ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙· ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯ÂÚÓ Í˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂË· ‡ÂˆÈ 

ÍÎ Ì˘Ï ‰˘Â¯„‰ ˙È·ËÈÓ‰ ˙È Â‚¯‡‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ È‰ÓÂ . ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ·
 ˙ ˘· ˜¯ ‰ÏÁ‰2005˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙Â·˜Ú·  , ¯‡Â È „Ú ÌÏÂ‡2008‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‡È‰ . 
__________________ 
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‰‡¯  ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙Ë¯Ù‰· ÂÊÎ¯˙‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘

 ‰˜ÂÒÈÚÍ¯Âˆ‰ È„ Â ˙  ‡ÏÂ È¯˜ÈÚ‰ , ÁÂËÈ·· ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡
˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ˜Â˘ ‡Â‰˘ „·Ï· ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ,¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë¯Ù‰· ÏÈ·ÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ¯ÂÓ‡Î ‰˙ÈÈ‰˘ , Û‚‡ ÏÚÂ
Î˘Á‰"Ï ,ÂˆÈ·‰ ÔÙÂ‡ ¯·„· Â˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï˘ Ú- ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· - ÁÂËÈ· Ï˘ 

ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ"‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‡Â‰ Ì‚ È‡¯Á‡‰ ˙ ,
ÔÓÂ˘ÈÈÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰ È·‚Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï , ˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂË¯Ù‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .   
 שינוי ש  החברה

 שבה אושרה הפרטת פעילות החברה בטווח 1998י  לענייני הפרטה ממרס בהחלטת ועדת השר
שיש צור  לשנות את שמה של החברה הממשלתית שתעסוק בביטוח סיכוני , הקצר נקבע בי  היתר

כארבע שני  לאחר , 2005הביקורת העלתה שרק בספטמבר . סחר חו  לטווח הבינוני והארו 
אישרה האסיפה הכללית של , לטת ועדת השרי הפרטת הטווח הקצר וכשבע שני  לאחר הח

יצוי  שלפי דיווח שנמסר לוועדת ". אשרא"את שינוי הש  ל, על פי המלצת הדירקטוריו , החברה
שררה במש  כמה שני  בקרב יצואני  וחברות , 2005הדירקטוריו  לאסטרטגיה שיווקית בפברואר 

 .שרא והחברה שהופרטהבהירות בנוגע לזהות  ופעילות  של א%אי, הפועלות בענ$
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÚ ÔÈÈ Ú‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰

‰˘„Á‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÈÁ˙ ,ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ÈÙÎ . ‰È‰ ‰Ê ¯·„
È‡ ˙‡ Ú ÂÓ-‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯È‰·‰.   

 עדכו  תזכיר ותקנות
כי רשות החברות , בי  היתר, ווח הקצר נקבעח בט"בהחלטת ועדת השרי  להפריט את פעילות בסס

". ככל שיידרש לביצוע החלטה זו, ח הקיימת"לשנות את מסמכי ההתאגדות של בסס"תוסמ  
כי שינוי תקנו  החברה הוא , בי  היתר, ר דירקטוריו  החברה למנהל הרשות" כתב יו1999בינואר 

ברה לעיו  החברה והדירקטוריו  הצעת השינוי טר  הוע"נושא הראוי לעיו  מפורט והוסי$ כי 
 ".ולתיקוני  בה  עשויה להיות משמעות ביכולת תפקוד החברה

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007 ÈÎÓÒÓ ÈÂ È˘Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙Â˘¯‰ ÂÏÚÙ ‡Ï 
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ . 

בחינת פעילות החברה " למשרד מבקר המדינה כי 2007החברה כתבה בתשובתה מאוקטובר 
ל היתה דומה בעיקרה וזאת לאור  מרבית "  השני  מלמדת כי מתכונת העבודה מול החשכלאור...

דירקטוריו  החברה לא עסק מעול  באישור עסקאות אלו ונסמ  במלואו . שנות קיומה של החברה
הוצאת פעילות הטווח הקצר הציפה באחת את הניהול ואופ  . על החלטות וערבות המדינה בעניי 
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. י  עסקאות טווח ארו  לאור העובדה שהחברה נותרה ע  תחו  פעילות אחדקבלת ההחלטות בג
זהו נוסח . החלטת ועדת השרי  קבעה כי שינוי התקנו  יעשה ככל שידרש לביצוע החלטת ההפרטה

לחברה . לא התקבלה החלטה בנוגע לעדכו  התקנו . החלטה מקובל שנועד להקל על הלי  ההפרטה
 ...". תקנו לא ידוע על צור  לשנות את ה

מסמכי ההתאגדות של החברה לא שונו היות שלמעשה המשיכה החברה בביטוח , לדברי הרשות
 כתבה הרשות למשרד 2007באוקטובר . עסקאות יצוא נגד סיכוני  בטווח הבינוני והארו  כמקוד 

במסמכי ] פרט לתיקו  התקנו  לצור  ההפרטה[לא נדרשו שינויי  נוספי  "...מבקר המדינה כי 
אינ  חדשי  ...הנושאי ... מטרות החברה ופעילותה כתאגיד לא השתנו. ההתאגדות של החברה

לפעילות החברה והיו קיימי  בחברה בתחו  הביטוח לטווח הארו  והבינוני עוד לפני הפרטת 
 ". החברה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ÏÁ ,
¯Ù‰ ¯Á‡Ï ‰È˙Â¯ËÓÂ‰˙Ó˜‰ ÌÚ ‰ Â ˜˙· ÂÚ·˜ ˘ ‰Ï‡Ó ˙Â Â˘ ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë  . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
 ˜ÏÁ Â‡ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï ËÏÁÂ‰˘ ˙Â¯·Á· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ

‰ ÓÓ ,Ì„˜‰· ÂÚˆÂ·È.   
 ווח הקצרפעילות החברה לאחר הפרטת פעילות הט

לפי מספר  (%85%לפני ההפרטה הייתה פעילות החברה בביטוח עסקאות יצוא לטווח הקצר כאמור כ
 מפעילות היצוא של %80%בדוחותיה הכספיי  של החברה צוי  כי כ; מהיק$ פעילותה) הפוליסות

שמספר החברות הישראליות , משמעות הדבר היא. המשק הישראלי נעשית באשראי לטווח קצר
 .קוחות פוטנציאליי  של החברה בטווח הבינוני והארו  הוא מצומצ שה  ל

הפעילות העיקרית של החברה בטווח הבינוני והארו  היא בתחומי  , לאחר הפרטת הטווח הקצר
גור  , מדינה(ל "בדיקת איתנותו הפיננסית של הקונה בחו, טיפול בבקשות היצואני : האלה

דירוג רמת ; בדיקת התנאי  המסחריי  של העסקה;  שלוויכולת הפירעו ) ממשלתי או גור  פרטי
ההחלטה א  להעביר את בקשת היצוא  ; ) מדינת היצוא% להל  (הסיכו  של מדינת היעד של היצוא 

 לבטח את ל"דבר שמשמעותו המלצה לחשכ(ל "משרדיות באג$ החשכ%לאישור הוועדות הבי 
וא  , ת לצור  אישור ביטוח העסקהמשרדיו%הגשת המסמכי  הנדרשי  לוועדות הבי ; )העסקה

 %להל  ( הנפקת פוליסת ביטוח וליווי משפטי ופיננסי עד לפקיעת תוק$ הפוליסה %אושר הביטוח 
 ). פעילות החברה במתכונתה החדשה

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ,„·Ï· ˙ÂÈÏÂÚÙ˙ Ô¯˜ÈÚ· Ô‰˘ , ÌÈ ÂÎÈÒ· ÏÏÎ ˙ÂÎÂ¯Î Ô È‡
‰Ï˘ ÌÈÈ˜ÒÚ .¯ÂÓ‡Î ,ÓÏÂ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰Ï Ô‰˘ÏÎ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙ÂÎÓÒ ÔÈ‡ Ì‚ ‰È˙Â„ÒÂ

‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚÏ ÁÂËÈ· Ô˙ÓÏ Ú‚Â · , ÚÂˆÈ·· ÌÚË‰ ¯·„· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÏ‡˘ ‰ÏÚÓ‰ ¯·„
„·Ï· ‰Ê Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ ˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰.  
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 תהלי  קבלת ההחלטות בחברה בדבר המלצה לביטוח עסקאות 

ותנית בבחינת איתנותו הפיננסית של הקונה ובחינת כל המלצה של החברה לבטח עסקת יצוא מ
% הוועדה הבי %להל  (משרדיות %טעונה אישור של ועדות בי , נתוני  אחדי  של מדינת היצוא

של בנק , ת והחו "התמ, שחברי  בה  נציגי  של משרדי האוצר, )ל"משרדית או ועדות החשכ
 ). אישור עקרוני%להל  ( או נציגיו 18ל"ובראש  עומדי  החשכ, ישראל ושל החברה

החברה מדרגת לשמונה דרגות את המדינות הרלוונטיות בעול  שלהערכתה ה  לקוחות 
שיעור העסקה המבוטח למדינות ; פוטנציאליי  לרכישת יצוא ישראלי על פי דרגת הסיכו  שלה 

%הבי  נקבע בידי הוועדה 7 % 5ולמדינות בדרגת סיכו  ,  נקבע בידי החברה4 % 1בדרגת סיכו  
 . אינ  בנות חיסוי ביטוחי8מדינות בדרגת סיכו  ; לאחר המלצות החברה, משרדית

יצוא  המבקש לרכוש פוליסת ביטוח לעסקת יצוא נדרש להגיש לחברה פרטי  ומסמכי   .1
לאחר בדיקת העסקה מחליטה החברה א  . לרבות נתוני  כספיי  בנוגע לרוכש, הנוגעי  לעסקה

נותנת החברה א  אישרה הוועדה את העסקה ; משרדית% הוועדה הבי ורלדחותה או להעבירה לאיש
כי  "2004בדוחות הכספיי  של החברה לשנת . ליצוא  אישור עקרוני לקבלת חיסוי ביטוחי לעסקה

המבשלי  לכדי פוליסות ביטוח ממשיות עומד ] ל"שנות  החשכ[שיעור האישורי  העקרוניי  
בדקה מה ה  הסיבות לשיעור הנמו  של האישורי  הועלה כי החברה לא " 14%בממוצע על 

 .העקרוניי  שהבשילו לכדי פוליסת ביטוח
שרוב  אינו יוצא , בוחנת מספר גדול של עסקאות"החברה כתבה למשרד מבקר המדינה שהיא 

ולפיכ  מת  מענה ליצוא  ג  במקרה בו עסקת , מהותה של החברה הינו לתמו  ביצואני ... לפועל
החברה ציינה כי ". הינה מענה ההול  את מטרותיה, שת לאשראי וביטוח בסופהיצוא אינה נדר

מצביעה על כ  ... בחינה של אחוזי המימוש מול המקובל בעול  ומול אחוזי הזכייה של היצואני "
בחלק מהמדינות יחס זה גבוה יותר בעיקר לאור העובדה שהיק$ .  הינו סביר בהחלט%14שיחס של 

והחברות הפועלות מטעמ  מוכנות לבטח עסקאות ברמת סיכו  גבוהה מזו , ותרהדחיות הינו נמו  י
 ...". הנהוגה בישראל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÏÂÚ· ·ˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘Ó ‰¯·Á‰ ¯·Ò‰ Ì‡ Ì‚ , ¯·„‰ ÔÈ‡
 ÌÈÏÎ ÁÂ˙ÈÙ· ÚÈÈÒÏ ÌÈÏÂÎÈ˘ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ÁÂ˙È  ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ¯˙ÈÈÓ

ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï‡ÂˆÈ‰ „Â„ÈÚÏÂ  . 
להל  מפורטות יחידות החברה ומוסדותיה הקשורי  לבדיקת בקשת חיסוי ביטוח לעסקת  .2

 : ל או לדחותה"שמסתיימת בהמלצת החברה א  להעביר את הבקשה לאישור ועדות החשכ, יצוא
Á Â Ë È · Â  Ì Â ˙ È Á  Û ‚ אג$ זה אחראי לחיתו  ולטיפול בבקשות שיצוא  ישראלי מגיש  :‡

ומלווה את בקשת היצוא  עד להנפקת הפוליסה לרבות טיפול מול היצוא  ,  יצואלביטוח עסקת
עשיית בדיקה ראשונית של עמידת העסקה , אצל מבטחי משנה, לרבות טיפול בעניינו בבנקי , עצמו

היק$ הכיסוי , )'ביטחונות מוצעי  וכו, היק$ העסקה, תקופת האשראי(בקריטריוני  בסיסיי  
 . והנפקת הפוליסה

·‰ÂËÏÁ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È˙Û‚‡‰ È„·ÂÚ ÌÚ Û‚‡‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ˙ÂÏ·˜˙Ó Û‚‡‰  ,
ÌÈÏ‰ · ¯„ÒÂÓ Â È‡ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰Â , „Ú· ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÓ˘Â¯ ÔÈ‡Â

‰˘˜· Ï˘ ¯Â˘È‡ Â‡ ‰ÈÈÁ„ „‚ Â. 
__________________ 

 .228' עמ, בעניי  פעילות  של ועדות אלה וסמכויות כל אחת מה  ראו להל   18
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ינ  דחיה או אישור ה...מוסדרות בנהלי ...כל פעולותיה"החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי 
אי  מקו  , לפיכ . מקרי  מובהקי  של עמידה או אי עמידה בקריטריוני  על פיה  פועלת החברה

 ". או צור  לביצוע רישו  מפורט של תהלי  ההתייעצות/ו
 Ï·˜Ï Û‚‡‰ ÏÚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ Ì È‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ‰ ‰˘ ‡ˆÓ 

Â ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„  ÔÎÏÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰
ÂÏ·˜˙‰˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Â‰ ‰Ê Û‚‡˘ ‰„·ÂÚÏ ˘È ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á

‰¯·Á‰Ó ÈÂÒÈÁ Ï·˜Ï Ô‡ÂˆÈ‰ ˙˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙· ÏÈÁ˙Ó‰ , ˙ÂÎÓÒ ÂÏ ˘È ‰˘ÚÓÏÂ
 ¯Â˘È‡Ï ‰˙¯·Ú‰ ˙‡¯˜Ï ÏÂÙÈË Í˘Ó‰Ï ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰Ï ‰¯È·Ú‰Ï ¯˘‡Ï Â‡ ˙ÂÁ„Ï

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰-˙È„¯˘Ó , ÏÚÂÂ˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÔÎ˙ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏ‰  ÈÙÏ  , ÈÙÏ ˘¯„ Î
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò . ˙ÂÁ„Ï Â‡ ¯˘‡Ï ‰¯·Á‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ¯„ÚÈ‰·

‰˜ÒÚ .Î˘Á‰ Û‚‡ÏÂ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈÏÏÎ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ Ï
Û‚‡‰ ˙„Â·ÚÏ.  

‰ ¯ · Á ‰  ˙ Ï ‰ ל "שחברי  בה הסמנכ, ל" בראשות המנכ,בחברה פועלת ועדה פנימית :‰ 
והיא דנה פע  בשבוע בבקשות לביטוח של עסקאות יצוא המוגשות לה על ידי , ומנהלי האגפי 

%אג$ חיתו  וביטוח ולאחר בחינת  היא מחליטה א  להמלי  להגיש  לאישור הוועדה הבי 
 . משרדית

Á‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ˙‚‰Â  ‰ È‡ ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‚˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡Â ‰È˙ÂËÏ
Ô‰Ï . ÌÈÏÂ˜È˘‰ Ì‰ ‰ÓÂ ‰˜„· ‡È‰ ‰˜ÒÚ· ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎ ÌÂ˘Ó

˙È„¯˘Ó ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ÁÂËÈ· ˙˜ÒÚ ˙˘‚‰ ˙ÂÁ„Ï Â‡ ıÈÏÓ‰Ï ‰˙ËÏÁ‰Ï . ÔÎ
‰ÏÚÂ‰ , ÏÏÎ ˙¯„ÒÂÓ ‰ È‡ ˙Â‡˜ÒÚÏ ÁÂËÈ· ¯Â˘È‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú˘

‰¯·Á‰ ÈÏ‰Â · . ËÒÂ‚Â‡ „Ú2007‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÏ‰ ‰ ˙ Î‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë . 
אי  זה . הועדה הפנימית של החברה פועלת על פי נהלי "החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי 

מקובל במוסדות למת  אשראי לנהל פרוטוקולי  מלאי  של דיוני הועדות מהטע  שפרוטוקולי  
 ". וחרי  יותראלו יכולי  לשמש כנגד  אל מול החייב בשלבי  מא

 ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏË  ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÈÏÚ ˙Ï·˜Ó ‰ È„Ó‰˘ ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ¯„ÒÂ˙ ‰˙„Â·Ú˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÏÚÂ" Ï

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÂ ˙ÂÙÈ˜˘ ÁÈË·È˘ ÔÙÂ‡· ‰È˜ÂÓÈ  ˙‡ „Ú˙˙ ‡È‰˘Â . 
˙ Â Ú È · ˙ Â  ˙ Â Ò È Ï Â Ù  Û ‚ משרדיות %סקה מהמועד שהוועדות הבי אג$ זה מלווה כל ע :‡

הנפקת הפוליסה וטיפול , תהלי  זה כולל טיפול בחוזי  ובמסמכי  משפטיי . אישרו את ביטוחה
תנאי הפוליסות של .  מהחייבי 19וגביית שיבובי , בפיגורי  ובתביעות המוגשות לחברה, בדיווחי 

 .ל"החברה נקבעי  לאחר שאושרו בידי הוועדות בחשכ
È ¯ Â Ë ˜ ¯ È „‰ ¯ · Á ‰  Ô Â: כי עיקר עבודת הדירקטוריו  היא אישור הדוחות , מהמסמכי  עולה

באמצעות , הדירקטוריו  ג  מקיי  מעקב. הכספיי  של החברה ואישור תקציב החברה וביצועו
%לאחר שה  אושרו בוועדות הבי , אחרי הנפקת הפוליסות בידי החברה, הוועדה לניהול סיכוני 

 .משרדיות
__________________ 

 .לאחר שהחוב למבוטח הוסדר,  תשלומי  שהמבטח תובע מהמבוטח$שיבובי    19
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‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â  Â È‡Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ·¯ÂÚÓ Â È‡Â ËÚÓÎ 

˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â‡ˆÂ˙Ï ,Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ÔÎ˘" ÏÎ Ï˘ ÁÂËÈ· ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ˙ÂÏ·˜Ó‰ Ô‰ Ï
‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ‰˜ÒÚÂ ‰˜ÒÚ .ÔÈÂˆÈ , ¯·Óˆ„· ¯·Î˘2002Î˘ÁÏ ‰ ˘Ó‰ ·˙Î " Á˜ÙÓÏ Ï

 ÈÎ ÌÈ˜ ·‰ ÏÚ"‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙Â ‰¯·Á‰ È˜ÒÚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ÈÏÏÎ‰ ·˘Á· ‰˘Ú   . ÁÂ˜ÈÙ‰
 ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Ó¯· Ô‰ Úˆ·˙Ó-˙Â È„Ó ÈÂÒÈÁÏ È Â¯˜Ú ¯Â˘È‡  ,˙Â È„ÓÏ ÁÂËÈ· ˙¯˜˙ ˙ÚÈ·˜ ,

‰ÒÈÏÂÙ· ÌÈÁÒÂ Ó‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ÚÈ·˜ ,˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ Ì˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜ Â ; ˙È Ë¯Ù‰ ‰Ó¯· Ô‰Â
-ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙Â˘‡¯· ˙È„¯˘Ó ÔÈ· ‰„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ‰˜ÒÚ ÏÎ Ï˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙ ÈÁ·  ." 

פועלת בנושא זה כמקובל במרבית הגורמי  "חברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי היא ה
המקבילי  לה בעול  ודירקטוריו  החברה פועל כמקובל לדירקטוריוני  של חברת ביטוח במגבלות 

 2004דירקטוריו  החברה התחייב בעת קבלת ערבות המדינה החדשה בשנת . 20תנאי ערבות המדינה
י הערבות ותנאיה מתו  ראיה רחבה של התועלת שיכולה לצמוח למשק ולציבור לא לפעול שלא על פ

  ".ומפקח על פעילות הנהלת החברה, ומאז דירקטוריו  החברה פועל במסגרת סמכויותיו, היצואני 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡  ˙ÂËÏÁ‰˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡" ˙Â·¯Ú· ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï Ï

˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆÂ·È ‰ È„Ó‰ Ú·Â˜ Â È‡ ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ‰„ÂÚÈ ÏÎ ‰Ê˘ ˙È
˙ÈÏÏÎ‰ ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡. 

Ì È  Â Î È Ò  Ï Â ‰ È  Ï  ‰ „ Ú Â Â  מינה הדירקטוריו  מקרב חבריו ועדה לניהול 2004ביוני  :‰
 . ר הדירקטוריו "סיכוני  ובראשה יו

דת הועדה באה לפקח על פעילות הנהלת החברה עבו"החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי 
חברה אינה מנפיקה פוליסות והתחייבויות שלא על פי תנאי ערבות המדינה לה מחויבת ולוודא שה

. כחלק מעבודתו של הדירקטוריו  זהו בהחלט חלק מהלי  בקרה ונטרול סיכוני  מתחייב. החברה
מעורבת בנעשה בהחלטות החברה , הועדה לניהול סיכוני  פועלת על פי מתכונת ועדת אשראי בבנק

 ".רבות הדירקטוריו והגבירה את מעו
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ˙˜Ù ‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙È˘Ú  ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ¯˜ÈÚ ÈÎ

ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È„È· ¯ÂÓ‡Î ‰¯˘Â‡ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰- Á˜ÙÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ¯˘Ù‡Ï ‰„ÚÂ Â ˙ÂÈ„¯˘Ó
˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ‰˜Ù ‰‰ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ .¯È·‚‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ‰˘Ú˘ ÔÂÈÒÈ  , ˙ÂÚˆÓ‡·

‰„ÚÂÂ‰ ,ÚÓ ˙‡‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÈÂÒÈÁ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÍÈÏ‰˙· Â˙Â·¯Â ,ÁÈÏˆ‰ ‡Ï .  
✩  

הינה , במסגרת מגבלות במתכונת פעילותה, החברה: "רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה
שהחברה לא תגיע לכדי פעילות , כ  למשל, אותו עליה להפעיל לטובת החברה, בעלת שיקול דעת

, וכחלק מהשיקולי  העסקיי  ששקל הדירקטוריו , ו במסגרת פעילותו של הדירקטורי. הפסדית
קבלת פרמיה בגי  ,  שיפור ערבות המדינה% כגו  , העלה הדירקטוריו  מספר דרישות מהמדינה

לא נית  לקבוע כי החברה פועלת , משכ . שינוי מבנה ארגוני של החברה, הפעילות שעושה החברה
 ". לת משיקולי  עסקיי שלא בהתא  לחוק החברות הממשלתיות וכי אינה פוע

__________________ 
 .228'  ועמ213' ראו להל  עמ, יי  ממצאי הביקורת על מתכונת הפעילות של דירקטוריו  החברהבענ  20
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‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ È˜ÒÚ‰ „ˆ· ÏÏÎ ÌÈ˜ÒÂÚ Ì È‡ ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Â‡ ‰¯·Á‰ ,
˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ¯˘‡Ó Â È‡ Ì‚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â . ‰È˙Â„ÈÁÈ ÏÎ ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙„Â·Ú

‰¯˜ÈÚ· ˙ÈÏÂÚÙ˙ ‡È‰ ‰È˙Â„ÒÂÓÂ , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ıÚÈÈÓ ÛÂ‚ ‰˘ÚÓÏ ˙˘Ó˘Ó ‰¯·Á‰Â
ÒÚ ÈÂÒÈÁ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙·ıÂÁ ¯ÁÒ È ÂÎÈÒ „‚  ˙Â‡˜ , ÔÎÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ¯˜ÈÚÂ

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˜¯ ˙ÏËÂÓ ˙ÂËÏÁ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘ ‰ . ˙‡ ˙Úˆ·Ó Ì‚ ‰¯·Á‰
Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰" Ï- ·˜ÚÓ ˙ÓÈÈ˜ÓÂ ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙‡ ‰˜ÈÙ Ó 

‰ÒÈÏÂÙ‰ ÈÙÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· Ô‡ÂˆÈ‰ ˙„ÈÓÚÂ ‰˜ÒÚ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰‰ È¯Á‡ .Ó ‰ÏÂÚÙ ˙ ÂÎ˙
ÂÊ ,Î˘Á‰ Û‚‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ‡È‰˘"Ï , ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Ó‡Â˙‰ ˙ ÂÎ˙Ó ‰ È‡

 ˙ÂÚˆÓ‡·Â ÏÏÎ· ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˜ÂÂ„ ‰˘ÚÈ˙˘ ‰·ÈÒ ÔÈ‡ Ì‚Â ˙È˙Ï˘ÓÓ
Ë¯Ù· ˙„ÁÂÈÓ ‰¯·Á.   

 גיבוש מתכונת לפעילות החברה
˘„ÁÓ Â¯È„‚‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ¯„Â ‰È„ÚÈ ˙‡ 

¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë¯Ù‰ ¯Á‡Ï ‰˙ÏÂÚÙ , ÌÈ ÂÈ„ ‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˜Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ıÏ‡ 
‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ·¯ .ÂÈ ÚÈ·‰ ÌÈ ÂÈ„·" ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÓ ˙Ú·Â ‰ ‰˘˜‰ ‰ÈÚ·‰ ÔÈÈ Ú· . ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„‰
·Â˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â  ,

ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· Û Ú· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ·˜Ú ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÂ È˘‰Â , ÍÏ‰Ó· Ì‚ ÂÎ˘Ó 
˙¯Â˜È·‰21 . להל  הפרטי  העיקריי: 

יי  אופי ר כי החברה נמצאת בתהלי  של דיוני  בענ" ציי  היו%2002בישיבת הדירקטוריו  ב .1
הצור  בדיו  מקדי  : כגו , וכי טר  נוצרה הסכמה כללית בנוגע לפעילותה בכמה נושאי , פעילותה

היק$ העסקי  של החברה ההול  ומצטמצ  והצור  לבקש , היק$ הביטוח, בעניי  מבנה הפעילות
 .מרשות החברות להאי  בשרי  האחראי  לחברה לקבוע את תחו  פעילותה של החברה

שינויי  בסביבה העסקית שבה פועלת החברה "ר ש" ציי  היו%2003ת הדירקטוריו  בבישיב .2
לרבות סל , מאיצי  את הצור  להמלי  על דרכי  להרחבת הפעילות) הטווח הבינוני והארו (

המוצרי  של החברה וכי יש חשיבות לעובדה שלדירקטוריו  תהיה עמדה לגבי סל המוצרי  שלו 
,   שאינו בטוח שהחברה ממלאת את ייעודה לשמש גו$ מסייע לסחר החו עוד ציי". ותחו  פעילותו

לפי הצעתו באותה ישיבה הזמינה אשרא מחברה הנותנת ; ושהיא עושה כל מה שראוי שתעשה
 . בחינה יסודית של עבודתה, שירותי  עסקיי  וכלכליי 

לות אשרא שהיות שפעי, בי  היתר,  צוי 2003בדוח שהגישה החברה האמורה לאשרא במאי 
, שכל אחת מה  טעונה אישור של ועדה בראשות נציג משרד האוצר, בעסקאות לטווח בינוני וארו 

הדגש העיקרי בפעילות מוש  על החוס  הפיננסי של העסקאות ולא נית  משקל מספיק להשגת 
דירקטוריו  החברה מנותק מהפעילות המרכזית שלה ואינו יכול לקבל ; המטרה של טיפוח היצוא

לרבות בקביעת , המעורבות הגדולה של משרד האוצר בכל עסקה; יו אחריות לפעולות ההנהלהעל
הייתה כנראה אחת הסיבות לכ  , )בנימוק שהמשרד ערב לפעולותיה(של החברה ) פרמיה(המרווח 

 . שלא הוצעו תכניות ביטוח נוספות או שוכללו התכניות הקיימות
יש שר ממונה , מחד יש אנומליה מסוימת"צוי  כי בדיו  שקיי  הדירקטוריו  ע  קבלת הדוח 

בעיה נוספת ... המגדיר במידה רבה את פעילות החברה, הסדר ביטוח משנה של משרד אחר, ומאיד 
אשר למעשה הדירקטוריו  ד  בכל הנושאי  הפחות מהותיי  מחד , היא בתהלי  הדירקטוריוני

__________________ 
 .257$260' ראו להל  עמ, בעניי  הפעולות שביצעה החברה בעקבות הביקורת  21
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מצב זה . מדיניות העסקית של החברהביחס לכל ה, ומקבל אחריות על נושאי  בה  לא ד  כלל

... יש צור  לסיוע בהגדרה מחודשת של פעילות החברה... אנומלי והתחדד במיוחד מאז ההפרטה
כי השיקולי  , יש ספק לגבי הצור  בקיומה של החברה, א  לא נעשה כל שינוי בפעילות החברה

ירקטוריו  לקיי  עוד דיו  בסיו  הדיו  החליט הד". אינ  נושאי מדיניות חו ... שמנחי  היו 
 . אול  דיו  כזה לא התקיי , בנושא

ר שוב את שאלת מקומו של הדירקטוריו  בפעילות החברה וציי  " העלה היו%2004ב .3
את נסיעות , מאשר את התקציב השנתי של ההוצאות(שהדירקטוריו  עוסק בשוליי  של הפעילות 

; ) שהמרכיבי  העיקריי  שלה  אינ  באחריותוואת הדוחות הכספיי  של החברה א$, ל"ר לחו"היו
שהדירקטוריו  מעוניי  להגיע למעורבות ממשית בפעילות החברה ולעסוק , כמו כ  חזר וציי  שוב

 . בנושאי  עסקיי 
את תהליכי עבודת , באמצעות חברת ייעו , ל לבדוק" החליטה החברה ביוזמת החשכ%2005ב .4

שהבדיקה לא כללה , בי  היתר,  צוי 2005ברה במאי בדוח שהגישה חברת הייעו  לח. החברה
סוגי הביטוחי  ותעריפי , מידת יעילותה, מבנה החברה: כגו , נושאי  מהותיי  בפעילותה

קשרי גומלי  ע  , נשיאה בסיכוני %קבלת החלטות בתחו  העסקי ואי%אי, מנגנו  הניהול, הפרמיות
קביעת קריטריוני  , סדרי עדיפויות, )החשיפ, פרמיות(תנאי  מסחריי  שוני  , משרד האוצר

ל אי  לדעת "ממסמכי החברה ואג$ החשכ. להמלצה על עסקאות לביטוח ולהערכת ביצועי החברה
 .מדוע לא כללה הבדיקה האמורה את הנושאי  המהותיי  האמורי 

ר דירקטוריו  של חברה ממשלתית חלה "על יו, )25סעי$ (לפי חוק החברות הממשלתיות  .5
מסור לשרי  ולרשות אחת לשישה חודשי  וכל אימת שידרשו השרי  או הרשות די  חובה ל

כי , בי  היתר, בחוזרי  של הרשות צוי . וחשבו  בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריו 
 ".גילוי לענייני  מהותיי  שיש לה  חשיבות בחיי החברה"הדוח על עבודת הדירקטוריו  יכלול ג  

 ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ È˘ ¯ÂÓ‡Î ÂÏÁ ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë¯Ù‰
 ÌÈ˜ÒÚ‰ ˙·ÈÏ· ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ „Â‡Ó ÂÓˆÓÂˆÂ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â‡ˆÂ˙Â ‰Ù˜È‰ Â Ë˜ ÌÈÈËÚ·˘

‰Ï˘ .ÂÈ ÏÚ ‰È‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘·"ÈˆÁ‰ ÁÂ„· ÔÈÈˆÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯- ÌÈ¯˘Ï È˙ ˘
˙Â˘¯ÏÂ ,˜˙Ó Ô È‡ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ˘È ÈÎÂ ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÏ·

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰ ÍÎÏ ; ÌÈÈ˜˘ ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÔÎÂ
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Í˘Ó‰Â ˙ ÂÎ˙Ó‰ ÔÈÈ Ú· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ , ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ˙Â·¯Ï

ÍÎ Ï˘· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÏÚ‰˘ .ÂÈ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" Ë¯ÈÙ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
¯ÂË˜¯È„‰ È ÙÏÈ˙ ˘ ÈˆÁ‰ ÁÂÂÈ„· ‡ÏÂ ‰„ÓÚ ˙Â¯ÈÈ · ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÈ , ‡Ï ÍÎ·Â

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘‰ ÈÙÏÎ Â˙·ÂÁ ˙‡ ‡ÏÈÓ . ˙Â·È˘È· ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  ˙ÂÁÎÂ 
ÂÈ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ˙¯˙ÈÈÓ ‰ È‡ ˙Â˘¯‰ È„ÈÏ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙¯ÈÒÓÂ ‰¯·Á‰" ¯

Ì˙Â‡Ï ‰¯Â„Ò ‰¯Âˆ· ‰„ÓÚ ˙Â¯ÈÈ  ˘È‚‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˙Â˘¯ÏÂ ÌÈ¯˘ .   
 שינויי  בחברה ובענ  

 שינויי  בתנאי כתב ערבות המדינה
ל לעדכ  את כתב הערבות של המדינה שלפיו פועלת "בעקבות בקשות החברה החליט החשכ .1

 אישרה ועדת הכספי  של הכנסת ערבות מדינה חדשה ונקבעו בה תנאי  2004באוקטובר . החברה
במת  ביטוח סיכוני  ליצואני  באמצעות " רפורמה"ות  ל הגדירו א"שהחברה והחשכ, חדשי 
 : להל  מפורטי  השינויי  העיקריי  בערבות המדינה החדשה. החברה
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  מיליו  דולר %200הוגדל מ) בכל עת(סכו  החשיפה המקסימלי של המדינה בגי  ערבויות החברה 
שא  סכו  ,  לשאת נקבעבעניי  מימוש ערבות ותשלו  שבגינו תידרש החברה;  מיליו  דולר%700ל

ישמש חצי ,  מיליו  דולר%125התביעות הכולל נגד החברה בגי  ערבויותיה לעסקי יצוא גדול מ
א  תמומש ערבות המדינה בסכו  ; מהונה העצמי לתשלו  התביעות בסכו  שמעל הסכו  האמור

ל " יבח  החשכ, מיליו  דולר%10 מיליו  דולר או שהונה העצמי של החברה יהיה קט  מ%125גבוה מ
 מהפרמיה או 75%החברה תשל  למדינה עמלת ערבות בשיעור ; את המש  תפקודה של החברה

לא כולל דמי רישו  או , מכל תמורה אחרת שגבתה החברה בגי  כל פוליסה או ערבות שניתנה
שתישאר בידי החברה בגי  כל , בתוספת דמי רישו , יתרת הפרמיה; עמלת מבטחי משנה פרטיי 

תנאי להחלת ערבות המדינה לפי ;  מיליו  דולר%1.5 או ערבות כלשהי לא תהיה גדולה מפוליסה
משרדית בראשות %כתב הערבות האמור הוא שהחברה קיבלה אישור מראש ובכתב מהוועדה הבי 

החברה תגיש ; לכל עסקה שבגינה תנפיק החברה פוליסה או ערבות, ל או מי שהוא מינה"החשכ
תוקפו של כתב הערבות יהיה לארבע שני  מיו  ; ות שוני  על פעילותהל כל רבע שנה דוח"לחשכ

 .חתימתו והוא מחלי$ את כל כתבי הערבות שניתנו בעבר ומבטל אות 
)  הכרת בנק ישראל%להל  (במסגרת השינויי  בתנאי ערבות המדינה החדשה הכיר בנק ישראל  .2

ורואה בה ערבות ,  של הבנקי 22ו לצור  חישוב הלימות הה" נכס חסר סיכו "בערבות החברה כ
זול ועל ידי ) הריבית(במחיר , הכרה זו נועדה לאפשר לבנקי  להעמיד יותר אשראי ליצואני . מדינה

כ  לשפר את כושר התחרות שלו ע  יצואני  ובנקי  ממדינות אחרות הפועלי  בתמיכת סוכנויות 
 ).ECA's(ממשלתיות לביטוח אשראי במדינותיה  

השינויי  "ל החברה כי " מסר מנכ2004טוריו  שהתקיימה בתחילת נובמבר בישיבת הדירק
 יקלו באופ  מהותי על מסגרת האשראי של היצואני  וניצול  במקרה של ביצוע עסקאות 23הנוספי 

שחרור , כמו כ ,  במרווח הבנקאי1% %אנו מניחי  כי הדבר יביא להפחתה של כ... בליווי החברה
משפרי  באופ  מהותי ויסודי את ,  מיליו  דולר במצטבר100 % של כהאובליגו ליצואני  בהיק$

".  דולר בהיקפי היצוא המבוטחיתנאי הסחר של היצוא  ויכולי  להביא לגידול של מאות מיליונ
 %1ההערכה היא כי נית  בעזרת השדרוג להגדיל את הייצוא בכ"ר הדירקטוריו  ציי  בישיבה כי "יו

 ".מיליארד דולר
Ú‰ ˙¯Â˜È·‰Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰˙Ï" ÈÓÂ „ˆÈÎ ÂÚ·˜ ‡Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Â Ï

 ‡È‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó˘ Ï‡¯˘È ˜ · ˙¯Î‰ Ï˘ È‡ÂÂÏ‰ ˙Â‡ˆÂ˙˘ ‡„ÂÂÈÂ ·Â˜ÚÈ˘ Ì¯Â‚‰
È‡¯˘‡‰ ˙ÏÊÂ‰ ,„·Ï· ÌÈ˜ ·‰ ˙ÂÈÁÂÂ¯ ˙‡ ÏÈ„‚˙ ‡ÏÂ Ô‡ÂˆÈÏ ÚÈ‚˙ ÔÎ‡ . ¯‡Â ÈÓ ÍÓÒÓ·

2004ÔÈ·‰ Û‚‡‰ ÔÈÎ‰˘ - ÔÈÂˆ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÓÂ‡Ï‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ·˜ÚÓ‰ ˙·ÂÁ ÈÎ ,
Î Ó ÌÏÂ‡Â" È‡Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î ‰¯·Á‰ Ï2005 , ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î· ÌÈ‡ ˙‰ ÈÎ

 ÏÚ ÁËÂ·Ó Â È‡˘ ‰˜ÒÚ‰ ˜ÏÁ ÔÈ‚· Ô‡ÂˆÈÏ Ô˙Â  ˜ ·‰˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ „Â‡Ó ÌÈ¯Ù˘Ó ˘„Á‰
 ÈÎÂ ‰¯·Á‰ È„È" Ô‰·˘ ÁÂÂ¯Ó‰Â ˙È·È¯‰ ˙‡ ˙˜„Â· ‰¯·Á‰]·ÈÈÁÓ [ ‡ÏÂ ‰˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ ·‰

]˙ÁË· [˙ÂÊ¯ÙÂÓ ˙ÂÈ·È¯ , ÏÏÎ ÏÚ ˙Ú„Ï ‰¯·ÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ ˙È‡˜ ·‰ ˙ÂÈ„ÂÒ‰ Í‡
Ô‡ÂˆÈÏ ˜ ·‰ ÔÈ·˘ ÌÈ¯„Ò‰‰ . ‰˘ÚÈ Ô‡ÂˆÈ‰ ÈÎ ‰ÁÈË·Ó ÌÈ˜ ·‰ ÔÈ· ÌÂÈÎ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â¯Á˙‰

¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰˜ÒÚ‰ ˙‡ Â˙ ÈÁ·Ó ."‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙ÏÊÂ‰˘ ‡„ÂÂÈ˘ ÈÓ ÔÈ‡˘
‚˙ ÔÎ‡ ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ ·˙ÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î È‡¯˘‡‰ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ÚÈ. 

__________________ 
דורשי  מבנקי  וחברות ביטוח כדי שיהיו ) בנק ישראל( סכו  ההו  ששלטונות פיקוח $הלימות הו    22

הכרה בערבות . בלי לסכ  את כספי הלקוחות המפקידי  את כספ  באות  מוסדותכשירי  לפעול 
היחס בי  פיקדונות (המדינה כנכס חסר סיכו  משפיעה על שיעור הנזילות של המוסדות הבנקאיי  

ומאפשרת לבנקי  המסחריי  להגדיל , )הציבור שבידי בנק מסחרי לבי  המזומני  בקופתו ופיקדונותיו
 ).הריבית(נותני  ועל ידי כ/ להוזיל את מחירו את האשראי שה  

 .השינויי  הנובעי  מהכרת בנק ישראל  23
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כי בנק מסוי  גובה ריבית גבוהה , ר הדירקטוריו " ציי  יו2006בישיבת הדירקטוריו  ביוני  .3

לא יעלה על הדעת כי לאחר , רואה זאת בחומרה"וכי הוא , מהריבית שמקובלת בעסקאות מבוטחות
התוצאה , שנאבקנו זמ  רב כדי שערבות החברה תוכר כערבות מדינה מתו  רצו  לסייע ליצואני 

אסור , התנהלות הבנק לא תקינה... שייעשה בערבות המדינה שימוש כדי לשפר את רווחיות הבנק
ממסמכי החברה אי  לדעת א  החברה ". אי  ספק שיש לפעול בנושא, לנו לעבור על כ  בשתיקה

 .נקטה צעדי  כלשה  בעניי  זה
אי  החברה עוקבת , כמקובל " כי2007החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאוקטובר 

ולמעשה אי  ביכולתה לעשות , באופ  מלא אחר תנאי המימו  וההסדרי  שבי  היצוא  לבי  הבנק
למרות זאת פועלת החברה באופ  רצי$ להביא לידיעת לקוחותיה היצואני  את היתרונות . כ 

 נעשה שימוש הגלומי  בשימוש בערבות החברה והמרווח הבנקאי שצרי  להינת  לעסקאות בה 
מבדיקות שונות שערכה החברה היא מצאה כי היצואני  עשו שימוש במידע זה ופעלו מול . כאמור

מ הצליחו לקבל את מלוא "הגופי  הבנקאי  כ  שבסופו של דבר במרבית המקרי  לאחר ניהול מו
 ".ההטבה הנובעת משימוש בערבות החברה כבטוחה לפעילות 

תיקו  כתב הערבות מאפשר את הוזלת האשראי ליצואני  " כי ל כתב למשרד מבקר המדינה"החשכ
אפשרות המדינה בכלל . היות והוא מאפשר לבנקי  לסווג את האשראי כאשראי בערבות מדינה

ל בפרט לבדוק את השפעת המהל  ספציפית על הריבית שהבנק מעמיד ללקוחותיו או על "והחשכ
שינוי ועידוד התחרות בי  הבנקי  הינ  על כ  פרסו  ה. היק$ האובליגו שלה  מוטלת בספק

 ". הדרכי  היחידות לגרו  להצלחת המהל 
4. ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰ÏÈ„‚‰ ‰˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ . ÌÏÂ‡

 ‡È‰˘ ‰ÏÂÚ ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î Ô˙Ó ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙˜È„·Ó
Â‰Ó‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ‰Ó„È˜ ‡ÏÔÓÈÚ ˙„„ÂÓ˙Ó ‡È‰˘ ˙ÂÈ˙ , ˜Â˘ Ô‰Â

 ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ)ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ( ,Î ‰ÂÂ‰Ó‰-20% ÈÏ‡¯˘È‰ ‡ÂˆÈ‰Ó „·Ï· 
ÁËÂ·Ó ‡ÂˆÈ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ Û˜È‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ , ¯ÙÒÓÂ ˙ÂÒÈÏÂÙ Ï˘ ÔË˜ ¯ÙÒÓÂ

‰È˙Â¯È˘· ¯ÊÚ ‰ ¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ ÌÈ ‡ÂˆÈ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ˙Â·¯Ú˘ ¯Á‡Ó Ï˘Î ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· ÚÈÈÒÏ ‰„ÚÂ  ‰ È„

‡˘Â · ÌÈÈ˜‰ ˜Â˘‰ ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰È‰"Ï ,‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú ·˙Î ÌÂ˘ÈÈÏ È‡¯Á‡˘ , ˙Â˘ÚÏ
‡ÂˆÈ‰ ˙‡ „„ÂÚÓ ÔÎ‡ ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î· ÈÂ È˘‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ , È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ËÂ˜ ÏÂ

·˜ÚÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ;˙ÏÊÂ‰˘ ÂÙˆÈ ‰¯·Á‰Â Û‚‡‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï 
 ÔÈ· ˙Â¯Á˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜¯ ˘ÓÓ˙˙ ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î È‡ ˙ Ï˘· ÌÈ ‡ÂˆÈÏ È‡¯˘‡‰

ÌÈ˜ ·‰ ,‰˘ÂÓÈÓ ˙‡ ‡„ÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰Â.  
 אג  שיווק ופיתוח עסקי

, לקראת סיו  תהלי  השינויי  בערבות המדינה, 2004בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בנובמבר 
עמד ערבויות ופוליסות של החברה הוא אחד המהפכה בכל הנוגע למ"ר הדירקטוריו  כי "ציי  יו

הודיע לדירקטוריו  כי ] של החברה[ל "המנכ; ...האירועי  המשמעותיי  שקרו במשק לאחרונה
השינויי  הנוספי  יקלו באופ  מהותי על מסגרת האשראי של היצואני  וניצול  במקרה של ביצוע 

ותי ויסודי את תנאי הסחר של הדברי  במצטבר משפרי  באופ  מה... עסקאות בליווי החברה
עוד ציי  ". ב בהיקפי היצוא המבוטח"היצוא  ויכולי  להביא לגידול של מאות מיליוני דולר ארה

ההיערכות החדשה , החברה קיבלה עליה אחריות לפעול באופ  אקטיבי מול היצואני "ל כי "המנכ
 ". יש צור  באיוש פונקציות שיווק בחברה, תציע דרכי טיפול בנושא
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ל החברה לדירקטוריו  שכדי להגיע ליעדי החברה בתחו  הרווחיות " מסר מנכ2004בדצמבר 
בעקבות זאת החליט . שמה החברה דגש מיוחד על הצד השיווקי ופיתוח עסקי, והפרמיות

וכ  ועדה לאסטרטגיה עסקית )  אג$ השיווק% להל  (הדירקטוריו  להקי  אג$ שיווק ופיתוח עסקי 
מטרת האג$ לפעול לשיווק "כי , בפרוטוקול מהישיבה האמורה צוי . ג$ השיווקשתדו  בהיערכות א

כל זאת , ומכירה של יכולות החברה בקרב היצואני  תו  בחינת צרכי השוק המשתני  באר  ובעול 
 ".בכדי לתת מענה הול  ליצוא  הישראלי

קדת על הערכת במסגרת האג$ פועלת היחידה הכלכלית המופ. %2005אג$ השיווק החל לפעול ב
דרוג , ריכוז מידע על אוכלוסיית המדינות המוגדרות מדינות בנות ביטוח, סיכוני מדינות היעד

המדינות לפי רמות סיכו  לצור  מת  התראות ליצואני  על אירועי  חריגי  בעול  ועל הקשר ע  
 . איגוד בר 
עסקית תכנית שיווק ל לשיווק ופיתוח עסקי לוועדה לאסטרטגיה " הגיש סמנכ2005בפברואר 

שיתו$ , יחסי ציבור, פרסו : שנועדה להרחיב את מעגל המבוטחי  של החברה באמצעי  האלה
שיתו$ פעולה , ארגו  הדרכות לגורמי  רלוונטיי  כגו  בנקי , פעולה בארגו  אירועי  ומת  חסויות

ור לקוחות אית, ל למציאת פתרונות ביטוח מהירי  ופשוטי  לחברות גדולות"ע  גורמי  בחו
ופנייה יזומה ללקוחות בהתפלגות לפי , לקוחות רדומי  ולקוחות שפנו לחברה בעבר, פוטנציאליי 

 .מגזרי 
שהחברה ,  ואיל  עולה%2005מפרוטוקולי  מישיבות הדירקטוריו  והוועדה לאסטרטגיה עסקית מ

טוי בדוחותיה כפי שה  באו לידי בי, עשתה פעולות אחדות בתחומי  האמורי  ואול  תוצאותיה 
לא הצביעו על שינוי מהותי ולמעשה ג  לאחר הקמת ,  ובנתוני  אחרי 2005%2006הכספיי  לשני  

אג$ השיווק לא היה גידול ממשי במספר הפוליסות שהנפיקה החברה ובמספר היצואני  שהונפקו 
. בוטחלה  פוליסות ומספר  נשאר מצומצ  וא$ הייתה ירידה ניכרת בהיק$ הכספי של היצוא המ

נצפית ירידה מהותית בביקושי  על ידי יצואני  "בישיבות הדירקטוריו  והוועדה צוי  כי , יתר על כ 
 ".הישראליי  למימו  עסקאות בטווח ארו 

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , È„Î ‰Ë˜  ‰¯·Á‰˘ ˙È˜ÂÂÈ˘‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰Â ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î ÈÎ
ÌÈ¯ÊÚ ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡Â ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ˙‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ‰È˙Â¯È˘· 

ÁËÂ·Ó‰ ‡ÂˆÈ‰ Û˜È‰ ,˙ÂÂ˜Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ Â·È ‰ ‡Ï. 
כי לאחר הקמת אג$ השיווק חל שינוי ,  למשרד מבקר המדינה2007החברה הסבירה באוקטובר 

מהותי בסוג העסקאות ובמספר היצואני  שביקשו את שירותיה וכי מספר העסקאות והיקפ  יחסית 
החברה . ר בהחלט ודומה לפעילות של גופי  דומי  ברחבי העול למספר היצואני  הוא סבי

הוסיפה כי המדינה הגיבה מעט מדי ומאוחר מדי על השינויי  שחלו בעול  בתחו  זה וכי במש  
כמו . שני  רבות היא התריעה על כ  שהפתרונות הניתני  בישראל אינ  מספיקי  ליצוא  הישראלי

ל נמצא כי מרבית פעילות הביטוח "לחברות דומות בחובבדיקות שעשתה החברה בהשוואה , כ 
 % עשרה יצואני  ובשבדיה %ב "בארה: לדוגמה(בטווח ארו  נעשית בידי מספר מועט של יצואני  

אחוזי מימושי האישורי  של "ת כתב למשרד מבקר המדינה כי "ג  משרד התמ). חמישה יצואני 
 יצואני  5בשבדיה : לדוגמה. סקות בתחו החברה תואמי  את הקיי  בחברות דומות בעול  העו

 ". %40ב לקוח אחד מהווה " מפעילות החברה המבטחת כשבארה%75מהווי  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

 Û˜È‰· ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘Â ÌÈ ‡ÂˆÈ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ‰Î ¯ÙÒÓ· ‰¯·Á‰ ÏÂÙÈË˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡
ÔË˜ ‰Î ÈÙÒÎ ,Î˘Á‰ Û‚‡ È„È· ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô‰È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰˘" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È„È· ‡ÏÂ Ï

‰¯·Á‰ , ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÂ ÏÏÎ· ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˜ÂÂ„ ‰˘ÚÈÈ˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡
Ë¯Ù· ‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘ . 
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 שינויי  בעול  בתחומי הפעילות של החברה 

שיש ,  פועלת החברהממסמכי החברה עולה שג  ברחבי העול  חלו שינויי  מהותיי  בתחו  שבו
בפרט , בה  כדי להעלות שאלות על הדר  שבה על המדינה להתערב בביטוח סיכוני סחר חו 

 : כמפורט להל , באמצעות חברה ממשלתית ובמתכונת הנוכחית
מסתמנת מגמה ברורה : " צוי  בי  היתר2004בפרוטוקול מישיבות הדירקטוריו  בנובמבר )  א( .1

המגמה השלטת כיו  היא מעבר לפעילות .  אצל חברות מקבילות בעול של שינוי בתמהיל העסקי 
כאשר , הדבר נובע מהעדר עסקאות בעלות גוו  של סיכו  פוליטי. לחיסוי כנגד סיכוני  מסחריי 

מגמה זו תשתלט על תמהיל ... ישנ  עסקאות כאלו ה  מבוטחות על ידי השוק הפרטי בעיקר 
כניסת  של חברות פרטיות ... ות הנדרשות להיער  אליה העסקי  אצלנו ואנו עושי  את הפעול

לשוק בו אנו פועלי  משקפת את הנטייה הבאה לידי ביטוי במוכנות שלה  לקחת את הסיכו  
המהפכה בכל הנוגע למעמד ערבויות ... הפוליטי שבעבר נמנעו מלקחת ולאו דווקא הסיכו  המסחרי

יי  שקרו במשק לאחרונה והקושי להסביר את  המשמעות ופוליסות של החברה הוא אחד האירועי
 ...". פעילות החברה מצניע ג  מהפכה זאת

שני  האחרונות חלה מגמה " ציינה החברה כי ב2004%2006בדוחותיה הכספיי  לשני   )ב(
ברורה של שינוי בשווקי הפעילות והיעד של היצוא הישראלי ומעבר מסיכוני  פוליטיי  באות  

כתוצאה מכ  גבר הביקוש לביטוח עסקאות יצוא לטווח ארו  מפני ". ריי שווקי  לסיכוני  מסח
 . משרדית%סיכוני  מסחריי  וגדל מספר העסקאות מסוג זה שהובאו לאישור החברה והוועדה הבי 

הוא כאמור לטווח ) %80%כ(כי עיקר עסקאות היצוא של המשק הישראלי , עוד צוי  באות  דוחות
י של החברה בטווח הבינוני והארו  מוגבל א  את רוב פעולות סחר היק$ השוק הפוטנציאל; הקצר

המערכת הפיננסית הפרטית באר  "שכ  , אפשר לקיי  ללא התמיכה שהיא מעניקה%החו  והיצוא אי
הצפי של ... מלקיחת סיכוני אשראי בשווקי  אלו, ברוב המקרי  וברוב הארצות, ובעול  נמנעת

ה זו תמש  על א$ העובדה כי נית  למצוא מעת לעת חברות החברה הינו כי בשני  הקרובות מגמ
 ".א  כי באופ  סלקטיבי, ביטוח פרטיות בעול  המוכנות לספק שרותי ביטוח אשראי

מרבית העסקאות בחברה הינ  כנגד "ל החברה לדירקטוריו  כי " דיווח מנכ2006במאי  )ג(
לגבי ביקוש לביטוחי  מסחריי  למרות שאי  עדיי  נתוני  רב שנתיי  "ו; "סיכוני  מסחריי 

אי  ספק כי הביקוש למוצר זה יגבר בתקופה הקרובה והחברה נדרשה להמשי  ולתת מענה , ארוכי 
וכי החברה מתעתדת להיות פעילה יותר ; ..."בדומה לנעשה ביתר המדינות המפותחות, למגמה זו

 .בביטוח סיכוני  מסחריי 
¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ ,‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ‡Â‰˘ 

Â ÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ . 
במקביל לחברה פועלות מספר "כי , צוי ) 2006כגו  בדוח לשנת (בדוחות הכספיי  של החברה 
אשר נותנות מענה לחלק מצרכי , ל בישראל באמצעות מתווכי "חברות ביטוח פרטיות מחו

כתוצאה , בעיקר בעסקאות אשר לא נמצאו ראויות לביטוח על ידי החברה, י  הישראליי היצואנ
כי בשני  האחרונות יש מגמה של שינוי בשוקי הפעילות והיעד , כ  צוי ". מתנאי העסקה המסחריי 

של היצוא הישראלי וניכר מעבר מסיכוני  פוליטיי  באות  שווקי  לסיכוני  מסחריי  וכי שיעור 
דבר המשפיע ג  הוא על מידת הביקושי  , היצוא הנעשות בעול  במזומ  גדל והול עסקאות 

  .למוצרי החברה
. לפי כתב הערבות החדש, מבטחת המשנה של כל פעילויות החברה היא כאמור המדינה .2

לשיתו$ מבטחי משנה נוספי  בסיכוני  במסגרת , ל"באישור החשכ, החברה פועלת מפע  לפע 
 . וא ישראליביטוח עסקאות יצ
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בהסכ  לקבלת ביטוח משנה של עסקאות שונות , ל"באישור החשכ,  התקשרה החברה%2006ב
בביטוח אשראי לחשיפות שיש לחברה באר  , בי  השאר, ל העוסק"מתאגיד ביטוח פרטי בחו

בי  הצדדי  נקבע כי החברה ומבטח המשנה יחלקו ביניה  את הסיכו  והפרמיה לפי שיעור ; מסוימת
וכי ניהול הסיכו  והחלטות בנוגע , 50% בשיעור קבוע של (Quote Share), שנקבע החלוקה

מדובר בשתי עסקאות יצוא לטווח ארו  של חברת יצוא מסוימת (לתביעה נשארי  בידי החברה 
 ).  מיליו  דולר%202.5בסכו  כולל של כ

 ÌÈ ˘Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙÏ2005Â -2006 ,ÓÏ ˙Â·¯Ú‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘ ÁË·
Î ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰ ˘Ó‰-850,000 ¯ÏÂ„ )Î-8% (ÎÂ-412,000 ¯ÏÂ„ )Î-4%( ,‰Ó‡˙‰· , ÍÒÓ

ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ‰¯·Á‰ ‰˙·‚˘ ˙Â·¯Ú‰ ÈÓ„ .‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˘È ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ
 ÈÎÂ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈ ÂÎÈÒ „‚  ÁÂËÈ·Ï ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ ÂÎÈÒ „‚  ÁÂËÈ·Ó ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ¯·ÚÓ

˙ÂÙÂÏÁ ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙ÂÓÈÈ˜‰Ï‡Î ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚÏ ÁÂËÈ· ˙Ï·˜Ï  . Ì‰· ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ 
 ¯ÁÒ È ÂÎÈÒ ÁÂËÈ·· ·¯Ú˙‰Ï ‰ È„Ó‰ ÏÚ˘ Í¯„‰ ¯·„· ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ˙‡˘ ¯˙È· ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î

Â· ÍÂÓ˙ÏÂ ‡ÂˆÈ‰ ˙‡ „„ÂÚÏ È„Î ıÂÁ . 
החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי במסגרת פעילותה להקטנת החשיפה של המדינה והסבת 

היא פועלת למכירת הסיכוני  לשווקי  פרטיי  אול  אי  להסיק , מבטחי משנההסיכוני  מהקוני  ל
החברה ציינה כי כתב . מזה שהשוק הפרטי יוכל לפעול בתחו  הזה ללא השתתפות החברה בתהלי 

הערבות החדש היה נדב  חשוב בקידומה של החברה ובקירוב מעמדה לזה של החברות הדומות לה 
שהעיקריות , יע לשינוי ממשי בפעילותה יש צור  בפעולות משלימותבמדינות אחרות וכי כדי להג

שבה  ה  הגדלת מגוו  האמצעי  להרחבת שירותיה והגמשת מדיניותה בעניי  נטילת סיכוני  
החברה הוסיפה כי העובדה שלא הוגשו תביעות נגדה מצביעה על שמרנות והימנעות . בפעילותה

   .מתמיכה מספקת ביצואני 
✩  

ÌÈ Â˙ ‰Ó‰¯·Á‰ ‰Ë˜ ˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰ ·˙Î˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„  , ÂÓ¯‚ ‡Ï
‰˙ÂÏÈÚÙ· ÂÏ ÂÙÈˆ˘ ÈÂ È˘Ï , ˜ÙÒÏ ˙ÂÈË¯Ù ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á ÂÏÁ‰ Û‡ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·Â

ÌÈÈ¯ÁÒÓÂ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ ÂÎÈÒ È ÙÓ ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ È‡¯˘‡ ÁÂËÈ· È˙Â¯È˘ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ ‰¯·Á‰ ˙ÏÚÂÙ Â·˘ ÌÂÁ˙· ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· , ÏÚ

 ËÂ˜ ÏÂ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰·.   
 נתוני  על פעילות החברה

מספר הפוליסות , להל  בטבלה נתוני  על מספר היצואני  שהחברה הנפיקה לה  פוליסות ביטוח
ל כי יבוטחו על ידי החברה והיקפ  הכספי "עסקאות יצוא שאישר החשכ, הכספישהונפקו והיקפ  

לפי הדוחות הכספיי  של החברה ונתוני  שהיא המציאה למשרד מבקר , 2003%2006בשני  
 :המדינה
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‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó , ¯ÙÒÓÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘· ‰¯·Á‰ ‰˜ÈÙ ‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÙÒÓ ÈÎ
‰È˙Â¯È˘· Â¯ÊÚ ˘ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ , ÂÈ‰ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â„¯È Û‡Â „Â‡Ó ÌÈÓˆÓÂˆÓ . ˙ËÏÂ·

‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÁËÂ·Ó‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰· ‰ÏÂ„‚‰ ‰„È¯È‰ „ÁÂÈÓ· , ¯·„
‰˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÏÚÂ ˙ÂÈÓ¯ÙÓ ‰È˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È˘ . 

‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ , ÌÈ ˘· ÈÎ2003-2006Î˘Á‰ ¯˘È‡ "‰ ˘ ÏÎ· Ï ,ˆÂÓÓ·Ú ,78 
 Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ˙Â‡˜ÒÚ1.57¯ÏÂ„ „¯‡ÈÏÈÓ  ;‰ ˘ ÏÎ· ‰˜ÈÙ ‰ ‰¯·Á‰ ,ÚˆÂÓÓ· ,31 

ÌÈ ‡ÂˆÈ ‰¯˘ÚÏ „·Ï· ˙ÂÒÈÏÂÙ ,Î Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰·-230¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ ,
 ‰¯·Á‰ ‰˜ÈÙ ‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÂÚÈ˘· ‰„È¯È Ï˘ ‰¯Â¯· ‰Ó‚Ó ‰ Ó˙Ò‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ

Á‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓÏ ˙ÈÒÁÈÎ˘" ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰· ‰„È¯È ÔÎÂ ÁÂËÈ·Ï ¯˘È‡ Ï
Î˘Á‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰Ï ˙ÈÒÁÈ ‰¯·Á‰ ‰˜ÈÙ ‰˘"ÁÂËÈ·Ï ¯˘È‡ Ï . ‡ˆÂÈ

Î˘Á‰˘Â ÁË·Ï ‰¯·Á‰Ó ÌÈ˘˜·Ó ÌÈ ‡ÂˆÈ˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ ‡ÂÙ‡" Ô È‡ ¯˘È‡ Ï
ÁÂËÈ· ˙ÂÒÈÏÂÙ Ô È‚· ‰˜ÈÙ Ó ‰ È‡ ‰¯·Á‰Â ÏÚÂÙÏ ˙Â‡ˆÂÈ ,˘ ¯Á‡Ó Ô˙ˆ˜Ó ÌÈ ‡ÂˆÈ‰

˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á· ‰Ï‡ ˙Â‡˜ÒÚ ÁË·Ï ÂÙÈ„Ú‰. 
1.  Â˜Ù Â‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘· ‰¯·Á‰ ‰˜ÈÙ ‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰Ó ˙Â·¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

„Á‡ Ô‡ÂˆÈÏ : ˙ ˘·2006 - 17 ÔÈ·Ó 30˙ÂÒÈÏÂÙ  ;·-2005 - 13Ó -24 ;·Â-2004 - 22  
Ó-32 . ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ2006Î ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ˜Ï ‰˘ÂÏ˘ ÂÓÏÈ˘ -52%  ÈÓ„ ÍÒÓ

‰˙·‚ ‡È‰˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÁÂËÈ·‰ . ¯·ÓËÙÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î ‡ÂˆÈ‰ ÔÂÎÓ˘ ÔÈÂˆÈ
2007 ÌÈÏÚÂÙ Ï‡¯˘È· ÈÎ 925 Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ÌÈ‡ˆÈÈÓ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ 2 ‰ÏÚÓÂ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 

„Á‡ ÏÎ ‰ ˘· , Ì‰Ó528Ó ÏÂ„‚ Û˜È‰· ÌÈ‡ˆÈÈÓ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ -5‰ ˘· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  . Ô‡ÎÓ
˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ¯ÙÒÓ˘¯˙ÂÈ· ÌˆÓÂˆÓ ‡Â‰ ‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘· ÌÈ . ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó

ÌÈ ‡ÂˆÈ Ï˘ „Â‡Ó ÔË˜ ¯ÙÒÓ· ‰ÈÂÏ˙ ‰¯·Á‰ ˙È˜ÒÚ ‰ ÈÁ·Ó˘. 
מספר החברות המשתמשות בשירותי החברה ומספר "ת כתב למשרד מבקר המדינה כי "משרד התמ

וכי " טיהפוליסות שהנפיקה החברה אינ  אינדיקציה לאי יכולת החברה להתמודד מול השוק הפר
שתתבקש לבחו  ג  את סל המוצרי  , ל המשרד"בראשות מנכ, בכוונת המשרד להקי  ועדה

 .שהחברה מציעה
 24שיעור האישורי  העקרוניי "כי ,  צוי  כאמור2004בדוחות הכספיי  של החברה לשנת  .2

  מהנתוני  בטבלה עולה שבשני". 14%המבשלי  לכדי פוליסות ביטוח ממשיות עומד בממוצע על 
  מההיק$ הכספי של %15% היה ההיק$ הכספי של הפוליסות שהנפיקה החברה כ2003%2006

 %40%עוד עולה מהנתוני  כי מספר הפוליסות שהנפיקה החברה היה כ; ל"העסקאות שאישר החשכ
 מ  העסקאות שביטוח  אושר %60%מכא  שכ. ל בשני  האמורות"ממספר העסקאות שאישר החשכ

 .ל מבטח אחרלא מומשו או בוטחו אצ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î˘Á‰ Û‚‡Â ‰¯·Á‰ Â Á· ‡Ï" ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Ï

Û‚‡‰ ¯˘È‡˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ¯ÙÒÓ ˙ÓÂÚÏ Â˜Ù Â‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ Ï˘ ÍÂÓ ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ,
˘¯„ Î ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

 הבקשות לחיסוי לבקשת משרד מבקר המדינה ריכזה החברה ומסרה לו את הנתוני  על מספר .3
מספר הבקשות שהיא העבירה לאג$ , ) התקופה הנדונה%להל   (2003%2006שהגישו יצואני  בשני  

יצוי  כי מהנתוני  ). לפי שנת הבקשה(ל ומספר הפוליסות שהיא הנפיקה בתקופה הנדונה "החשכ
 גדול ממספר הבקשות) לפי שנת הבקשה(ל "עולה שמספר הבקשות שהיו בטיפול אג$ החשכ

שכ  יש בקשות שתחילה הוא לא אישר והחברה חזרה , שהחברה העבירה לאישורו בתקופה הנדונה

__________________ 
24

 .ל נות  לחברה להנפיק פוליסה לביטוח עסקאות יצוא" אישור שהחשכ$אישור עקרוני   
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החברה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי אי  באפשרותה לשקלל בנתוני  . והגישה אות  לאישורו

להל  הנתוני  האמורי  שמסרה . ל יותר מפע  אחת"אלה את מספר הבקשות שהיא הגישה לחשכ
 : החברה

 ÂÈ‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÂÙÈË·" Ï

)‰˘˜·‰ ˙ ˘ ÈÙÏ(  ‰¯·Á‰ ÏÂÙÈË· ÂÈ‰˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ
)‰˘˜·‰ ˙ ˘ ÈÙÏ(   ¯ÙÒÓ

 ˙ÂÒÈÏÂÙ‰
 Â˜Ù Â‰˘

) ÔÈ‚·
 ˙Â˘˜·
 Â˘‚Â‰˘
 ‰˙Â‡·

‰ ˘( ÂÁ„  Â¯˘Â‡  Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï
 ¯Â˘È‡Ï
˙Â„ÚÂÂ‰  Â¯·ÚÂ‰

 ¯Â˘È‡Ï
˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‰ ˘‰ 

27 11 90 56 79 135 2003 
32 7 96 36 81 117 2004 
21 2 98 60 85 145 2005 
13 8 110 101 84 185 2006  

מה  ) 56% (329,  בקשות לביטוח582 %הנתוני  בטבלה מראי  שבתקופה הנדונה טיפלה החברה ב 
כי , נמצא. היא דחתה) 44%( בקשות %253ל בצירו$ המלצה לאשר  ו"היא העבירה לאישור החשכ

.  מיליארד דולר%8.9 יצואני  והיקפ  הכספי הכולל היה כ133 בידי  הבקשות שטופלו הוגשו582
.  בקשות הוא דחה%28 בקשות ו39425ל " הבקשות שהחברה המליצה לאשר אישר החשכ329מבי  

 . מכלל הבקשות שהתקבלו16%שה  ,  פוליסות93בתקופה הנדונה הנפיקה החברה 
 בקשות נדחו בנימוק שיש 67: ל"שכהעברת הבקשות לאישור הח%להל  חלק מנימוקי החברה לאי

 משו  שפרויקט או % off cover( ;21( בנימוק שאינ  בנות חיסוי % 41; בה  סיכו  מסחרי גבוה
 כי % 14; )איסור חיסוי יצוא למדינה מסוימת( בגלל הנחיות מיוחדות % 14; עסקה לא יצאו לפועל

 כי % 8; חות או מידע מבוקשי  כי היצואני  לא העבירו דו% 18; לא הייתה התקדמות בעסקה
 כי היצוא  לא זכה % 3;  בקשות בוטלו לבקשת היצוא 8; העסקה הייתה באשראי לטווח קצר

 כי היצוא  ויתר על %בקשה אחת ;  כי היצוא  לא הצליח לקבל שטרות מהקונה%בקשה אחת ; במכרז
 ;  הביטוח המסחרי בגלל טיב%בקשה אחת ;  כי היצוא  הקפיא את העסקה%בקשה אחת ; הביטוח

 בקשות צוי  שהעסקה בוטחה בביטוח פרטי או 7לגבי ;  כי היצוא  לא מצא ערב מתאי  לעסקה% 3
 . בקשות לא צוי  כל נימוק לדחייה35ולגבי ; אחר

 ÌÈ ˘·2003-2006Î ‰¯·Á‰ ‰˙Á„ -44%ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰Ó  . ˙¯Â˜È·‰
Î˘Á‰ Û‚‡Ï ˙ÁÂÂ„Ó ‰ È‡ ‰¯·Á‰˘ ‰˙ÏÚ‰"ÏÚ Ï ÏÏÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘Â ‰˙Á„˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ 

‰Ï·È˜˘ ˙Â˘˜·‰ ,Ô˙ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â . ÔÈ· ¯ÎÈ ‰ ¯ÚÙ‰ ÏÚ ÂÏ ˙ÁÂÂ„Ó ‰ È‡ Ì‚ ‰¯·Á‰
‰ ˘ ‰˙Â‡· Â˘ÓÂÓ˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ·Ï ‰ ˘ ÏÎ· Ô˙ ˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ,

Î˘Á‰Â"‰Ï‡Î ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ ÓÓ ˘˜·Ó Â È‡ Ì‚ Ï , ÈÎ¯ÂˆÏ Ì˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ
˜Â ‰Î¯Ú‰Î˘Á· ËÂ˜ Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·" ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰¯·Á·Â Ï
ÌÈ ‡ÂˆÈÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â˜Ó ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ÂÁ„ ˘ ˙Â˘˜·‰ È Â˙  ÊÂÎÈ¯

‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ·Â˘Á Ú„ÈÓ , ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ˙Ú„Ï È„ÎÂ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ‰È˙ÂÁÂ˜Ï ÏÚ
˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï . 

__________________ 
 .ל"מספר זה כולל בקשות שהחברה הגישה פעמי  אחדות לאישור החשכ  25
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המדינה באמצעות החשב הכללי מאשרת עסקאות מכח "ל כתב למשרד מבקר המדינה כי "שכהח
סמכות המדינה לא לאשר עסקאות מקורה בסיכו  שלוקחת המדינה . ערבות המדינה שנית  לחברה

אי  הדבר נכו  לעסקאות שהחברה אינה מאשרת ועל . בכל עסקה שמאושרת ויוצאת בגינה פוליסה
 ".לדיו  בועדה הבינמשרדיתכ  אי  מקו  שיגיעו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÙÂ˜˙· ‰˙Á„ ‰¯·Á‰˘ ˙Â˘˜· Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ÁÎÂ 
‰ Â„ ‰ ,‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰Â ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Ï˘ ÔË˜‰ ÌÈ˘ÂÓÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ,

Î˘Á‰ Û‚‡Ï ÁÂÂ„Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰"‰˙Á„˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÚ Ì‚ Ï . ˙ ˘· ˜¯2005 , ˙Â·˜Ú·
˙¯Â˜È·‰ ,Á‰ ‰ÏÁ‰Î˘ÁÏ ÁÂÂ„Ï ‰¯·"‰ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â ‰˙Á„ ‡È‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÚ Ï. 

בתקופה הנדונה החליטה החברה שלא להעביר חלק מהבקשות לאישור הוועדה , כאמור )ד(
מדובר בעיקר בעסקאות יצוא למדינות ). off cover" (לא ברות חיסוי"בנימוק שה  , משרדית%הבי 

 .ל לא אישר לביטוח"שהחשכ, ופה ובאסיהבמזרח איר, במרכז אמריקה ובדרומה, באפריקה
4. Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ " ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ˙Â˜È„·‰ ˙Â¯È„˙Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï Ï

˙Â‡˜ÒÚ ÈÂÒÈÁ ‡˘Â · ˙Â È„Ó Ï˘ Ô„ÓÚÓÏ Ú‚Â · . Â˘Ú ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ¯Ó‡  ‡Ï Ì‚ ÌÈÎÓÒÓ·
Î˘Á‰"Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ‰¯·Á‰"¯ÂÓ‡Î ˙Â˜È„· ˙ , È„Ó ÁÂ˙ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ¯·„· ¯˙È‰ ÔÈ· ˙Â

ÈÂÒÈÁÏ ˙ÂÙÒÂ  . 
כאשר ישנו ביקוש , לעניי  פתיחת מדינות הסגורות לחיסוי"ל כתב למשרד מבקר המדינה כי "החשכ

פוליטי שלה מאפשר זאת פונה החברה במסגרת הוועדה /לחיסוי למדינה מסויימת ומצבה הפיננסי
יש לציי  ... נותלראיה בשני  האחרונות נפתחו לחיסוי המדי. הבינמשרדית לאישור פתיחת המדינה

 ".ת אשר אחראי על נושא מדינות יעד"כי בי  חברי הוועדה הבינמשרדית חבר ג  נציג משרד התמ
לגבי כל עסקה המובאת לדיו  בוועדה הבינמשרדית מציגה החברה את העסקה "ל ציי  כי "החשכ

ה ואת השיקולי  שעמדו בפניה טר  הבאתה לדיו  בוועדה והסיכו  הכרו  לדעתה בכל עסק
 ".ועסקה

משרדית %החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי היא סבורה שהמידע שהיא מוסרת לוועדה הבי 
הוא מידע מקי$ ושל  המאפשר לחבריה לקבל החלטות מושכלות בנוגע לכל בקשההמוגשת 

 . החברה אינה סבורה שיש מקו  למסור לוועדה נתוני  מפורטי  על בקשות שנדחו. לאישורה
„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ÏÏÎ ‰¯È·ÚÓ ‰ È‡ ‰¯·Á‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È

ÔÈ·‰- ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ Ô‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ ‰„ÚÂÂÏ ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚÂ ˙È„¯˘Ó‰
Ô‰È·‚Ï ÈÂÒÈÁ‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÂ˜Ó .Î˘Á‰ Û‚‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰È‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ" „¯˘ÓÂ Ï

Ó˙‰"ÂÁ„ ˘ ÈÂÒÈÁ‰ ˙Â˘˜· ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ˙ , ÂÈ‰È˘ È„Î ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  Ì‰È„È·
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ,Ô˙ÈÈÁ„Ï ˙Â·ÈÒ‰Â ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰Â Ô˙Â‰Ó , Í¯ÂˆÏ Ì‰Ï ˘Ó˘È˘ Ú„ÈÓ

ÁÂËÈ·Ï ˙Â˘„Á ˙Â È„Ó ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜26. 
ואלה ,  בקשות על א$ שהחברה המליצה לאשר 28ל דחה "הביקורת העלתה כי החשכ .5

; )בקשה אחת" (עסקה באשראי טווח קצר ";)בקשה אחת (HIPC"27 %מדינת : "הנימוקי  לדחיית 

__________________ 
 מדינות יצוא שאפשר לבטח בערבות המדינה עסקאות יצוא החלטות הקובעות שמדינות מסוימות ה   26

 . אליה 
27 HIPC $ Heavily Indebted Poor Countries) ( $מדינות עניות ע  עומס חוב חיצוני כבד . 
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העסקה כבר "; )חמש בקשות" (סיכו  מסחרי גבוה"; )ארבע בקשות" (חוסר מקו  בתקרה למדינה"

שבע " (נדחה לדיו  חוזר"; )בקשה אחת" (חיסוי%עסקה שאינה ברת"; )שתי בקשות" (החלה
שלוש " (מערכת הבנקאותידיעות על סימני משבר ב"; )שלוש בקשות" (מרכיב זר גבוה"; )בקשות
 ).בקשה אחת" (סיכו  פוליטי גבוה"; )בקשות

Î˘Á‰ Û‚‡Â ‰¯·Á‰ ÈÎÓÒÓÓ" ¯Â˘È‡Ï ¯È·Ú‰Ï ‰¯·Á‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡ Ï
Î˘Á‰" Ô‰˘ ‰ ÈÈˆ ‡È‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ Ï"‰Â·‚ È¯ÁÒÓ ÔÂÎÈÒ" ;"¯ˆ˜ ÁÂÂËÏ È‡¯˘‡· ‰˜ÒÚ" ;

Â"‰Â·‚ ¯Ê ·ÈÎ¯Ó ÌÚ ‰˜ÒÚ ."·Ò‰Ï ‰¯·Á‰Ó ˘¯„ ‡Ï Û‚‡‰˘ ‡ˆÓ  ‰ÈÏÂ˜È˘ ÂÈ‰ ‰Ó ¯È
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡˜ÒÚÏ ÁÂËÈ· ¯˘‡Ï ıÈÏÓ‰Ï . 

שבמקרי  בה  היא סבורה כי יתכ  וקיי  "החברה כתבה למשרד מבקר המדינה שעמדתה היא 
מחובתה , אינטרס לאומי בקיו  עסקה א$ על פי שהיא אינה עומדת בקריטריוני  הראשוניי 

  ".להביאה בפני הועדה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡˜ÒÚ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÁÎ , Û‚‡ ÏÚ

Î˘Á‰"ÚÂ·˜Ï Ï ,‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,Î˘Á‰ ¯Â˘È‡Ï ‰¯·Á‰ ˘È‚˙ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜" Ï
˙Â‡˜ÒÚÏ Ú‚Â · ˙Â˘˜· ,Ô‰· ÔÈÈ Ú ˘È ‰ È„ÓÏ˘ ˙Â‡˜ÒÚ ÔÏÏÎ· . ‰¯·Á‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

Î˘Á‰ ¯Â˘È‡Ï ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‚ÂÒ‰Ó ˙Â˘˜· ˙¯·Ú‰Ó Ú ÓÈ‰Ï"Ï ,Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ Â˙Â‡ Ú„ÈÈ
Â¯Â˘È‡Ï Ô¯È·Ú‰Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ·˙Î· ˜Ó ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ Ô‚ÂÂÈÒÏ ˙Â·ÈÒ ‰ ¯·„· . Û‚‡ ÏÚ

Î˘Á‰"‰¯·Á‰ ÔÈ·Ï Â È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÎ¯„ Ì‚ ÂÚ·˜ÈÈ Ì‰·˘ ÌÈÏ‰ · ‰Ê ‡˘Â  Ô‚ÚÏ Ï. 
6.  ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‡È‰ ‰˙ÂÁ„Ï Â‡ ‡ÂˆÈÈ ˙˜ÒÚ ÁË·Ï ‰˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰

Â¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ ÈÁ· Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰· ÌÈÎ . È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ˙‡˘Â  ‰ È„Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
‰¯·Á‰ ÈÁÂËÈ·Ó ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ· , ÔÂÎÈÒ Ô‰·˘ ˙Â È„ÓÏ Ì‚ ‡ÂˆÈ „„ÂÚÏ ˙ ÈÈ ÂÚÓ ‡È‰

ÌÈ˘„Á ‡ÂˆÈ È˜Â˘ Á˙ÙÏ ˙ ÈÈ ÂÚÓ ‡È‰ ÔÎ˘ ,˙‡Ê ÌÚÂ , ˙Â È„ÓÏ ‡ÂˆÈ „„ÂÚÏ ‰˙ ÂÂÎ ÔÈ‡
È„Ó ‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ‰ Ô‰· ,‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú Ï˘ ˘ÂÓÈÓ ÚÂ ÓÏ È„Î . ˘· ÌÈ2004-2006 ‰˙·‚ 

Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÁÂËÈ· ˙ÂÈÓ¯Ù ‰¯·Á‰-35 ÌÂÎÒ ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ‰ÓÏÈ˘ ‡ÏÂ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 
ÁÂËÈ·‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· Â‰˘ÏÎ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÊÈ‡Ï ‚Â‡„Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ô‰ÈÏ‡ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·ÏÂ ÌÈ˜ÂÂ˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÈÂÎÈÒ‰ ÔÈ·28 ÂÏ·˜˙È ‡Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ÔÈ·Â 
ˆÈÈ‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈ„ÒÙ‰ ÂÓ¯‚ÈÈÂ Ô È‚· ‡Â. 

י צמצו  "איננה להקטי  את הסיכו  ע"ל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי שאיפתו "החשכ
. ביטוח עסקאות יצוא כי א  סיוע ליצוא תו  מדידת הסיכו  וניהול הסיכו  במסגרת כתב הערבות

י המדינה הינ  סבירי  ביחס לתועלת "מחובתנו לנהל את הסיכו  ולוודא כי הסיכוני  הנלקחי  ע
לראיה בשני  האחרונות אישר החשב הכללי תוכניות רבות אשר מגדילות את . למשק הלאומי

בי  היתר הוגדלו אחוזי החיסוי הניתני  , י המדינה במסגרת כתב הערבות לחברה"הסיכו  שנלקח ע
סוי והורחבו תקרות החשיפה נפתחו מדינות רבות לחי, ניתנה אפשרות לביטוח הפרמיה, ליצואני 
ל בתשובתו כי האג$ בוח  כיו  את האפשרויות העומדות לפניו לשנוי "עוד כתב החשכ". שנחסמו

מחד יאפשר את המש  מת  השירות ליצואני  בדר  הטובה ביותר ומאיד  "מבנה החברה אשר 
ק$ היצואני  יפתרו את הבעיות העולות מהמבנה הקיי  ובכלל זה העלויות הגבוהות אל מול הי

 ". והפוליסות הנמו  יחסית
__________________ 

 .236' בעניי  זה ראו להל  עמ  28
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מצב בו רק "ת כתב למשרד מבקר המדינה כי ההיבטי  הבעייתיי  האמורי  יוצרי  "משרד התמ
התוצאה הינה . באי  לידי ביטוי בפעילות החברה, ל"האינטרסי  הפיננסיי  עליה  אמו  החשכ

פ  מספק את השגת יעדי קידו  מבנה אשר אינו מוכוו  וממוקד קידו  יצוא ולכ  אינו משרת באו
 ". תדו  ג  בנושא זה ... 29הוועדה שתוק . היצוא

 לפי סוג 2007 יוני % 2003להל  נתוני  על התפלגות הפוליסות שהנפיקה החברה בתקופה  .7
כי על א$ חשיבות  הרבה של , יצוי ). בינוני או ארו (וטווח הביטוח ) מסחרי או פוליטי(הסיכו  

לא , ה  לא נכללו בדוחותיה הכספיי  של החברה, כת פעילותה של החברהנתוני  אלה להער
הנתוני  ג  לא היו זמיני  . ל והוא ג  לא דרש ממנה להמציא  לו"הומצאו ביוזמתה לאג$ החשכ

 :בעקבות בקשת משרד מבקר המדינה, 2007בידי החברה והיא ריכזה אות  באוגוסט 

__________________ 
ת להקי  כדי לבחו  מהי חלוקת הסמכויות הנדרשת בי  הגופי  "ועדה שבכוונת משרד התמ  29

 .247' ראו להל  עמ. לתיי  המעורבי  בנושא ביטוח עסקאות יצוא לטווח בינוני וארו/הממש
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‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó ,ÂÒÈÏÂÙ ˙È·¯Ó ÈÎ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙· ‰¯·Á‰ ‰˜ÈÙ ‰˘ ÁÂËÈ·‰ ˙
 ˙ ˘Ó ÈÎÂ ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈ ÂÎÈÒ „‚  ÂÈ‰2005 ¯ÙÒÓ· ˙¯ÎÈ  ‰„È¯È ‰ÏÁ 

ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙Â‡˜ÒÚÂ ÈËÈÏÂÙ ÔÂÎÈÒ ÔÈ‚· ˙ÂÒÈÏÂÙ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰·Â ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ . ‡ˆÓ 
Î˘Á‰ Û‚‡Ï Ì‰È˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰¯·Á‰˘"˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ Ï .

¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ Ì‚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó , ˙ ˘ ÛÂÒÓ ‰¯·Á‰ ¯ÂÓ‡Î ‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘2004 
 ÌÈ¯ÊÚ ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ÏÏÎ ÂÚÈÈÒ ‡Ï È˜ÒÚ‰ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ˜ÂÂÈ˘‰ ÌÂÁ˙· ÍÏÈ‡Â

‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘· ,ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰Â ‰˜ÈÙ ‰ ‡È‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÙÒÓ. 
גבוהה יותר בכל הנוגע לנתוני קיימת חשיבות "החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי לדעתה 

וכי ה  יותר נכוני  ויותר חשובי  מאשר מספר ] היק$ עסקאות היצוא המבוטחות[כ "הסה
רלוונטי . והחשיפות בגי  אות  פוליסות שהונפקו באותה שנההפוליסות שהונפקו בשנה מסוימת 

עוד ". הכספיי כ החשיפה של החברה וזה הנתו  שנבדק ומדווח ג  בדוחות "יותר לראות את סה
וכי כל הגורמי  , כתבה החברה כי היא ריכזה את כל הנתוני  האמורי  וה  נמצאי  בידיה

בי  , הממשלתיי  המעורבי  בנושאי החברה קיבלו באופ  שוט$ עדכוני  על המתרחש בה
 .ל"באמצעות השתתפות של נציג הרשות בדירקטוריו  החברה ובי  באמצעות דיווחי  לחשכ

Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· ,Î˘Á‰ Û‚‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰" Ï
ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ,˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Â‡Â·· ÂÈ„È· ÌÈ ÈÓÊ ÂÈ‰È˘ È„Î . ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰

 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙¯˙ÈÈÓ ‰ È‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„·
‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ,ÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÌÂ˘Ó „ÂÁÈÈ· ˙ÂÙÂ˜˙ Ò Î˙‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ Ô

˙ÂÎÂ¯‡ . ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Â Î„ÂÚ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‰¯·Á‰ ˙Ú„Â‰Ï ¯˘‡
‰· ˘Á¯˙Ó‰ ,ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÌÂ˘ Â‡ˆÓ  ‡Ï .  

✩  
. בכל הקשור לפעילותה ולהתנהלותה"החברה כתבה בתשובתה כי היא מסתייגת מהמסקנות 

. פעילות החברה הינה ראויה ונכונה, סוי שאושרו לחברהבהשוואה למתרחש בעול  ובתנאי החי
החברה הפעילה את שיקול דעתה במסגרת הסמכויות שהוקנו לה תו  עידוד היצוא מחד ושמירה על 

החברה הקפידה לפעול בשקיפות נאותה והציפה בפני כל הגורמי  . הקופה הציבורית מאיד 
ת חיתו  מקבילה לזו הקיימת במדינות בנות המעורבי  את הצור  בשיפור תנאי החיסוי ובמדיניו

אי  לחברה ספק כי נית  בנסיבות אלו להעניק שירות מקי$ , לו היו נעשות פעולות אלו. ההשוואה
, דירקטוריו  החברה פעל כפי שדירקטוריו  סביר של חברה ממשלתית פועל. ורחב יותר ליצואני 

החברה . בידיעת כל הגורמי  המוסמכי במסגרת ההתחייבויות שהחברה נטלה על עצמה באישור ו
ל ובמסגרת סמכויותיה "בכפו$ לאישור החשכ. איננה משמשת כזרוע ארוכה של החשב הכללי

וכ  היא , החברה סוברנית להחליט על מת  הכיסוי הביטוחי, והתחייבויותיה על פי כתב הערבות
הגופי  המקבילי  לחברה בטיוטת הדוח מתעלמות לחלוטי  שהרוב המכריע של ] המסקנות. [נוהגת

וכי השירותי  הניתני  על ידי החברה , בעול  פועלי  במסגרת ארגונית דומה לזו הקיימת בישראל
 ".אינ  ניתני  על חשבונ  של גורמי  פרטיי 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ Â È‡ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„

ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ; Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ÚÂ¯Ê ˙˘Ó˘Ó ‰¯·Á‰Î˘Á‰" ÂÈ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰„È˜Ù˙Â Ï
Ì‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙÏ ÁÂËÈ· ˙ÂÒÈÏÂÙ ˙˜Ù ‰Ï ; Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡

Î˘Á‰ Û‚‡"Î˘ÁÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓÂ ·Á¯ ÁÂÂÈ„ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÂÏÈÚÙ· ÂÈ˙Â„ÚÂÂ Ï"Ï ;
Î ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ"‰ ˘Ó ÔÏ·˜ "‰ È„Ó‰ Ï˘ ,‰‰Â·‚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ó¯· ‡È‰ Ì‡ Ì‚ ,

ÁÈÈ ‰ È‡˙È„Â ,ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï ˘È˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·ÒÂ ; Û‚‡ ÊÎÈ¯˘ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ
Î˘Á‰"Ï , ‰ È„Ó ˙Â·¯Ú· ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂË· ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁË·Ï Â¯Á·˘ ˙Â È„Ó ˘È

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘Â ‰ Â˘ ÔÙÂ‡· ; ‡Ï˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰Ó ‰¯·Á‰ ˙˘È¯„
 ÂÎÈÒ ÈÂÒÈÁÏ ˙Â ÂÎ  ˙Â‡¯‰ÏÂ ˙È ¯Ó˘ ‰˘È‚ ËÂ˜ Ï ˙Â·¯Ú ˙¯‚ÒÓ· ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ

‰ È„Ó‰ ,‰ÈÂ‡¯ ‰˘È¯„‰ Ì‡ Û‡ , ‡Ï· ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙È˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙·Á¯‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó
 „ˆÓ Â· ˙‡˘Â  ‰ È„Ó‰˘ ÔÂÎÈÒ‰ ÏË  ˙„·Î‰ ¯ÈÁÓ·Â „Á‡ „ˆÓ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ ˙ÏÈË 

È ˘. 
˙Â‡˜ÒÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ,ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰ ,

ˆÈ‰ ¯ÙÒÓ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·· ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÂ ‰È˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÊÚ ‰ ÌÈ ‡Â
 È Â È·‰ ÁÂÂË·- ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÎ· ˜ÂÒÚ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ Í¯Âˆ ˘È Ì‡‰ ˙È˙Â‰Ó ‰Ï‡˘ ‰ÏÚÓ 

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á . ÈÂ È˘ ÔÓ˙ÒÓ È Â È·‰ ÁÂÂË· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙·) ÔÈÈ„Ú ÈÎ Ì‡
ÌˆÓÂˆÓ (Ë¯Ù‰ ˜Â˘· ÈÂÒÈÁ ˙Â Â¯˙Ù ˘È˘ ÚÈ·ˆÓ‰ ˙‡ ÁË·Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ˜ÙÒ ÔÎÏÂ È

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˜ÂÂ„ ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ˙ÂËÚÓ‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰.   
 מעורבות משרד האוצר בפעילות החברה 

ואת הבקשות שהיא ממליצה , החברה בודקת את בקשות היצואני  לבטח את עסקאותיה , כאמור
 : כדלהל , ל"פועלות באג$ החשכמשרדיות ה%עליה  היא מעבירה לאישור שלוש ועדות בי 

Ô È ·  ‰ „ Ú Â-‰  Ë ˜  ˙ È „ ¯ ˘ Ó:  ועדה זו דנה באישור ביטוח נגד סיכוני  פוליטיי  לעסקאות
חברי הוועדה ה  הממונה על ערבויות המדינה במשרד האוצר וסג  בכיר .  מיליו  דולר5שסכומ  עד 
 . ר הוועדה"ל שהוא יו"של החשכ

Ô È ·  ‰ „ Ú Â-‰ Ï Â „ ‚  ˙ È „ ¯ ˘ Ó:  באישור ביטוח נגד סיכוני  פוליטיי  ועדה זו דנה
הוועדה עוסקת ג  באישור תקרת חשיפה למדינות ;  מיליו  דולר%5לעסקאות שהיקפ  הכספי גדול מ

ר הוועדה הוא "יו. ובאישור תכניות ביטוח חדשות) לפי הדירוג שקבעה החברה (5%7בדירוג 
 תונציג המחלקה הכלכלי, ההממונה על ערבויות המדינ, ל"ל וחברי  בה סג  בכיר לחשכ"החשכ

לאומי במשרד האוצר % נציג האג$ הבי % מונו לוועדה שני חברי  נוספי  2005בשנת . במשרד החו 
במהל  הביקורת הועלה לדיו  מינוי משקי$ מטע  רשות ; ת"ונציג מינהל סחר חו  במשרד התמ

 . לא מונה משקי2007$אול  עד אוגוסט , החברות בדיוני הוועדה
Ô È ·  ‰ „ Ú Â-˙ È ¯ Á Ò Ó  ˙ È „ ¯ ˘ Ó:   ועדה זו דנה באישור ביטוח לעסקאות שיש בה  סיכו

חו  מנציג , משרדית הגדולה% חברי  חברי הוועדה הבי הבוועד. ללא הגבלת סכו  העסקה, מסחרי
 .משרד החו 
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בי  ,  לאישור ביטוח לעסקאות יצוא לטווח בינוני וארו  קובע200530ל מיולי "נוהל ועדות החשכ
תפקיד חברי הועדה הוא . ר הוועדה או מי שמונה על ידו"י יו"טות הוועדה יקבעו עהחל"כי , היתר

 ".לייע  לחשב הכללי בנושאי  העולי  לדיו 
לביטוח " אישור עקרוני"מנפיקה החברה ליצוא  , ל"לאחר שבקשה אושרה באחת מוועדות החשכ

, ההסכמי , את החוזי לאחר שהיצוא  ממציא לחברה את מסמכי היצוא היא בודקת ; עסקת היצוא
לאחר מכ  מעבירה החברה ליצוא  הצעת חיסוי . הבטוחות ונתוני  אחרי  הקשורי  בעסקה

להל  ). Monitoring(מנהלת אותה ומקבלת דוחות על התנהלות העסקה , ומנפיקה את הפוליסה
 ל בנושאי  הקשורי  לחברה"הממצאי  העיקריי  שהעלתה הביקורת בעניי  התנהלות אג$ החשכ

   :ולתוצאות פעילותה
 נהלי 

1. Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰" ˙ÈÙÒÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰ È„Ó‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï È„Î ¯ÂÓ‡Î Ô‰· ˘È Ï
‰ÏÂ„‚ .Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ "ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰ Â ÌÈÏÏÎ Ú·˜ ‡Ï Ï-

˙ÂÈ„¯˘Ó ,‰Ï‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈ¯„ÂÒÓ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙Â ÌÈÏÏÎ ˙Â·¯Ï : ¯Â˘È‡Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜
˙Â‡˜ÒÚ‰ ;˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÒ Î˙‰‰ ˙Â¯È„˙ ;˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯Ï ˙ ÂÎ˙Ó ;

 „ÚÈ ˙Â È„Ó ˙¯„‚‰Ï ÍÈÏ‰-‰¯·Á‰ È„È ÏÚ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÁÏ  , ‰ÙÈ˘Á ˙Â¯‚ÒÓ ¯Â˘È‡Ï
˙Â È„ÓÏ ,‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ ;˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ·Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ; ÏÂ‰È 

ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó. 
נהלי  לאישור ביטוח עסקאות יצוא לטווח , בשיתו$ החברה, ל"החשכבעקבות הביקורת קבע אג$ 

שמטרתו להסדיר את אופ  דרכי , בי  היתר, בנוהל צוי . משרדיות%בינוני וארו  בידי הוועדות הבי 
 . משרדיות%ואת הרכב הוועדות הבי , את ניהול חשיפות המדינה במסגרת הערבות, ניהול הוועדות

‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , Ï‰Â · ÈÎ ıÈÏÓ‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÂÚ·˜  ‡Ï
˙Â˘˜· ˙ÂÁ„Ï Â‡ ,Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ÏÚ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‡Ï Ì‚Â" ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ï

Ô‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰¯·Á‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ÁÂËÈ·Ï ‰ È„Ó ˙Â·¯Ú ¯Â˘È‡. 
בוע אפשר לק%החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לתהליכי חיתו  ומת  אשראי אי

ל כתב " החשכ.א  היא מקיימת הלי  מסודר של ניתוח סיכוני , קריטריוני  כמותיי  ברורי 
נוהל הוועדה הבינמשרדית אינו קובע נהלי  לפעילות החברה "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 

כמו כ  הנוהל אינו כולל קריטריוני  לאישור עסקאות בוועדה הבינמשרדית היות . אלא לוועדה
פוליטיי  ומדיניי  רבי  , טריו  העיקרי הינו הסיכו  והוא כולל בתוכו קריטריוני  כלכליי והקרי

, הדיו  בוועדה וההחלטה בדבר אישור עסקה נסמכי  על הנתוני  הכלכליי . שאינ  ניתני  לכימות
על מדיניות חברות אחרות , הפוליטיי  והמדיניי  על מדינת היעד והקונה המסחרי, הפיננסיי 

 ". דירוגי  של חברות בעול  ועוד שמובאי  בפני הוועדה לצור  החלטה מושכלת, ל בעו
__________________ 

 .זה' בעניי  זה ראו להל  בעמ  30
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂ  ‰ È„Ó‰˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÒÓÂÚ· ·˘Á˙‰·

 ÔÂÈÂ˘Â ˙ÂÙÈ˜˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯„ÂÒÓÂ ÌÈÈ Â¯˜Ú ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÂÚ·˜ÈÈ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ˘ ÍÈ¯ˆ
‰‰ Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ „ˆÈÎ Â¯È‰·ÈÂÔ‰· ˙ÂËÏÁ. 

שיפור כושר התחרות במימו  פרויקטי  לזמ  בינוני וארו  " בנושא 2002בדוח מאוגוסט  .2
, הומל , שהכינה חברה פרטית בשיתו$ פעולה ע  החברה וע  מכו  היצוא, 31"במדינות מתפתחות

ל בהחלטותיה  בדבר "המנחי  את ועדות החשכ" השיקולי  העקרוניי "לפרס  את , בי  היתר
 משרדיות כשה  דנות %ת מסגרת החיסוי למדינות וכ  לצר$ נציג ציבור לוועדות הבי קביע

לדברי מכו  . ל"הדוח הוגש על ידי החברה לאג$ החשכ. ומחליטות על מסגרות חיסוי למדינות
פרסו  השיקולי  העקרוניי  הוא חשוב ליצואני  בבוא  לשקול להיעזר בשירותי החברה , היצוא

 . א שלה לחיסוי עסקאות יצו
Î˘Á‰ Û‚‡·Â ‰¯·Á·"ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜ Ì‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï .

 ˙‡ ÌÒ¯Ù ‡Ï Û‚‡‰˘Â ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰˘ ‡ˆÓ "ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ "
ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈÁ Ó‰-Ô‰È˙ÂËÏÁ‰· ˙ÂÈ„¯˘Ó . 

משרדיות הגדולה והקטנה % התכנסו הוועדות הבי 2004בשנת : תדירות התכנסות הוועדות .3
כלומר תדירות ההתכנסויות של הוועדות הייתה ,  חמש פעמי %שש פעמי  והוועדה המסחרית 

. משרדיות תשע פעמי % התכנסה כל אחת מהוועדות הבי 2005בשנת ; בממוצע אחת לחודשיי 
 .פעמי התכנסה כל ועדה שש ) עד יוני (2007בשנת ;  פעמי 11 התכנסה כל אחת מה  2006בשנת 

ÁÂËÈ·Ï ‰¯˘Â‡ ‡ÂˆÈ‰ ˙˜ÒÚ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ,‰˜ÒÚ‰ ˙ÓÏ˘‰· È¯˜ÈÚ ·ÈÎ¯Ó ‡Â‰ ,
‰ËÈÏÁ‰ ‰Ó È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ô‡ÂˆÈÏ ÚÈ„Â˙ ‰¯·Á‰˘ „‡Ó ·Â˘Á ÔÎÏ .‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,

 ‰·Â˘˙ ˙Ï·˜Ï „Ú Í˘ÂÓÓ ‰ ˙Ó‰ ÔÓÊ ÏÚ ˙Â·¯ ˙Â ÚË ‰¯·Á‰ È ÙÏ ÂÏÚ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ ÈÎ
Ì ÈÈ Ú· ,ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ‰ ˙Á‡ ÈÎÂ˙ÈÈ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË ˙ÓÏ˘‰· ·ÂÎÈÚÏ ˙‰ 

Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÈÂÒ Î˙‰ Ï˘ ‰ÎÂÓ ‰ ˙Â¯È„˙‰"Ï .ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ , ÔÓÊ‰ Ï˘· ÈÎ
 Â‡ˆÓ Ì˙ˆ˜ÓÂ ‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÌÈ ‡ÂˆÈ ‰ÓÎ Â¯˙ÈÂ ˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡· ÍÂ¯Î‰ ÍÂ¯‡‰

ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙ÂÙÂÏÁ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï : 
כי יצואני  מצפי  , בי  היתר, ל החברה" דיווח מנכ2004בישיבת דירקטוריו  החברה במרס  )א(

עוד דיווח כי החברה נמצאת . שהחברה תטפל בבקשותיה  לבטח עסקאות מסוימות זמ  קצר יותר
. ‰Ï ˙Â˜ÒÚ‰Â ÌÈ È˙ÓÓ ÌÈ ‡ÂˆÈ‡, ל לקיו  ישיבות נדחה"במצב שבו לוח הזמני  של החשכ"

 ÍÂ˙ ‰ ÚÓ ˙Â ˙Â  ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á48ÂÚ˘ ˙ , ‰¯˘Ú ˙ÂÁÙÏ ‰·Â˘˙Ï ÌÈÙˆÓ Â ‡ ÌÂÈ‰
ÌÈÓÈ32 ... א  אינה מצליחה לקבל לוחות זמני  ממשרד החשב הכללי, החברה נערכת כמו שצרי .

 ".אשר נקבעות זמ  רב מראש נדחות סמו  מאד לישיבה] משרדיות%של הוועדות הבי [ישיבות 
:  החברה והוא השיב כלהל ל א  מסיבה זו עסקאות לא בוטחו על ידי"באותה ישיבה נשאל המנכ

יצוא  אחד לפחות מתו  חמישה טרח להכי  בפני הועדה לוח מסודר ע  . קשה לציי  במדויק"
עסקאות אשר לא בוצעו על ידו כיוו  ,  מיליו  דולר%600שמונה עסקאות בהיק$ מצטבר של קרוב ל

ויתר על ] הוא [לדברי היצוא , שהחברה לא יכלה לתת תמיכה בלוח הזמני  או בדר  ההתנהלות
לשאלה א  קיימת התחייבות כתובה להשיב ליצוא  בתו  פרק זמ  מסוי  השיב ". עסקאות אלו

__________________ 
לאומיי  במכו  $הדוח הוגש להנהלה הציבורית של הענ+ ליצוא שירותי  מקצועיי  ופרויקטי  בי   31

 .היצוא
 .ההדגשה אינה במקור  32
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. È ˙ÂÈ˘Ú˙‰Ó ˜ÏÁÏ˘"ל כי "לשאלה א  ליצוא  יש חלופה השיב המנכ. ל בשלילה"המנכ
ÈË¯Ù‰ ˜Â˘Ï ‰È Ù· Ì‰Ï˘ ‰·ÈË ¯ËÏ‡‰"33. 

אוצר כדי לבחו  מחדש את מער  לצוות שמינה שר ה,  הגיש יצוא  מסוי 2004בפברואר  )ב(
,  מיליו  דולר320מסמ  שבו פירט כמה עסקאות יצוא שלו בסכו  כולל של , סיכוני סחר חו 

ממסמכי . שלדבריו לא אושרו לביטוח באמצעות החברה והוא ביטח אחדות מה  אצל מבטח פרטי
מסי  ( מיליו  דולר %99הכנסות ישירות בס  כ, להערכתו, היצוא  עולה כי בשל כ  הפסידה המדינה

 ).ופרמיה
ל החברה על עסקת יצוא של " דיווח מנכ2004בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בספטמבר  )ג(

ובסופו של , ל"לפי דרישת החשכ, שהופסקה לאחר שהחברה השקיעה בה עבודה רבה, יצוא  אחר
 17מיה בס  ביטוח העסקה היא הפסידה פר%בשל אי, להערכת החברה. דבר בוטחה בשוק הפרטי

 .מיליו  דולר
Î Ó È¯·„Ï"‰¯·Á‰ Ï ,Î˘Á‰ ‚‰  ¯·Ú· Ì Ó‡"˘˘ ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈÈ˜Ï Ï- Ï˘ ˙Â·È˘È Ú·˘
ÔÈ· ˙Â„ÚÂ- ˙ÂÈ„¯˘Ó)ÚˆÂÓÓ· ÌÈÈ˘„ÂÁÏ ˙Á‡( , ‰ ˙Ó‰‰Ó ÁÂ¯ ˙¯ÂÓ ÂÚÈ·‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰Â

Ì˙˘˜· ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ ˙·Â˘˙Ï  ˙Î˘ÂÓÓ‰ , ˙Â „‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÒ Î˙‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ ·˜Ú
ÁÏ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ¯Â˘È‡·ÈÂÒÈ .Î Ó ÔÈÈˆ „ÂÚ" ˙ ˘ ÚˆÓ‡Ó ÈÎ ‰¯·Á‰ Ï2005 ˙Â¯È„˙ ‰Ï„‚ 

˘„ÂÁ· ÌÚÙ Ò Î˙˙ ‰„ÚÂ ÏÎ˘ Ú·˜ Â ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÒ Î˙‰‰ , ¯ÙÒÓ ‰¯·Á‰ È„È· Ì‡ Ì‚
˙Â˘˜· Ï˘ „Â‡Ó ÌˆÓÂˆÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ ÏÚ" ˙Â„ÚÂÂ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï Ï

ÔÈ·‰-ÒÚ‰ ¯Â˘È‡· ÌÈ·ÂÎÈÚ Ú Ó˙˘ ˙Â¯È„˙· ÂÒ Î˙È ˙ÂÈ„¯˘Ó ˙˜Ù ‰·Â ˙Â„ÚÂÂ· ˙Â‡˜
‰¯·Á‰ È„È· ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÒÈÏÂÙ. 

%כי הליקוי תוק  וכיו  מתכנסות הוועדות הבי , 2007ל הודיע בתשובתו מאוקטובר "החשכ
 .משרדיות אחת לחודש ובמקרי  דחופי  א$ אושרו עסקאות בדיוני  טלפוניי  של הוועדות

Î˘Á‰ Û‚‡ÏÂ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï , ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ˙ÂÙÂÏÁ Â‡ˆÓ ÌÈ ‡ÂˆÈ˘
 ‰Ê ÔÈ‡Â ˙Â‡˜ÒÚ‰Ó ˜ÏÁ È·‚Ï ˙ÂÁÙÏ ˜Â˘ Ï˘Î ÔÈ‡˘ ‰ÚÈ·ˆÓ ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ÁÂËÈ·

˙Â¯Á˙‰Ï ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó ,ÔÈÙÈ˜Ú· ÔÈ·Â ÔÈ¯˘ÈÓ· ÔÈ· ,‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÁ˙·. 
בייחוד גופי  , רישו  פרוטוקולי  מלאי  חשוב להתנהלות של כל גו$ ציבורי: פרוטוקולי  .4

. המחליטות כאמור על אישור ערבויות מדינה בסכומי  גדולי  מאוד, משרדיות%כמו הוועדות הבי 
, הפרוטוקולי  צריכי  להיות מפורטי  ולכלול ג  את ההחלטות שהתקבלו, לפי כללי מינהל תקי 

כדי שיתנו תמונה אמינה , ולוחות זמני  לביצוע ההחלטות, הצעדי  שיש לנקוט, הנימוקי  לה 
העוסקות כאמור , משרדיות%בפרוטוקולי  של דיוני הוועדות הבי .  ומלאה של המתרחש בדיו
נדרש פירוט רב מאוד בעיקר של השיקולי  לאישור או לדחייה של , בסיכוני  בהיק$ כספי גדול

 .העסקאות
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘- ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ˙ÈˆÓ˙ Ì‰ ˙ÂÈ„¯˘Ó

È„‰ ÍÏ‰Ó È¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ÂÔÂ ,˙Â˜ÂÏÁÓ ˙Â·¯Ï ,ÂÈ‰ Ì‡ , ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡Â
ÂÏ·˜˙‰˘ . 

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  33
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯-

‰ÓˆÚ ‰¯·ÁÏ Ì‚ ·Â˘Á ˙ÂÈ„¯˘Ó ,È‡Â ˙ÂÈÂÚË ÚÂ ÓÏ È„Î ¯‡˘‰ ÔÈ·-˙Â ·‰ . ÌÂ˘È¯
Î˘Á‰ Û‚‡Ï ˘Ó˘Ï Ì‚ ÏÂÎÈ ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰"¯˜·Â ·˜ÚÓÏ ÈÏÎ Ï ÌÈ ÂÎÈÒÏ ¯˘˜· ‰

‰ÈÏÚ ˙ÏËÂ  ‰ È„Ó‰˘ .ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ-˙ÂÈ„¯˘Ó ,Î˘Á‰Â"Ô˘‡¯· Ï , „Ú˙Ï ‰·ÂÁ‰ ‰ÏÁ
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ˜Ó Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â Ô‰È ÂÈ„ ÍÏ‰Ó ˙‡ ‰ÎÏ‰Î .   

 פרמיות
. ל"על פי טבלת פרמיות שאושרה באג$ החשכ, החברה גובה פרמיות בגי  הפוליסות שהיא מנפיקה

, תקופת האשראי המבוטח, סיווג מדינת היעד: מהנתוני  האלה, בי  היתר, רשיעור הפרמיה נגז
%כי בפעילותה במתכונתה הנוכחית יש אי, במסמכי החברה צוי . הסיכוני  המחוסי , שיעור החיסוי

 . ודאות רבה המקשה מאוד לעשות ניתוח כלכלי הדרוש לש  הערכת סיכוני  ותמחור 
 מסכו  75%על החברה לשל  למדינה עמלת ערבות בשיעור לפי ערבות המדינה החדשה , כאמור

והסכו  שיישאר , שהיא גבתה בגי  ביטוח עסקת יצוא) דמי ביטוח בניכוי דמי רישו (הפרמיה 
עמלת הערבות שהמדינה גובה , ל"לפי מסמכי אג$ החשכ.  מיליו  דולר%1.5בידיה לא יהיה יותר מ

אמורה לשק$ את הסיכו  שהממשלה לוקחת , הבגי  כל אחת מהערבויות שהיא מנפיק, מהחברה
 .עליה במסגרת הערבות שהיא נותנת ולשמש לכיסוי א  היא תידרש לממש ערבות

 בדבר הרווח מעסקי ביטוח בניכוי 2004%2006להל  נתוני  מהדוחות הכספיי  של החברה לשני  
רה למדינת ישראל דמי הערבות שהיא העבי, )פרמיות(הכנסותיה מדמי ביטוח , 34הכנסות מהשקעות
באלפי (, )התקורה(והוצאות הנהלה וכלליות , דמי הביטוח שהרוויחה החברה, ולמבטחי משנה

 ):דולרי 
ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡ 

2004 2005 2006  
 )כולל השקעות(רווח מעסקי ביטוח סיכוני סחר חו   777 401 209
 הכנסות מהשקעות 1,124 124 605

קי ביטוח סיכוני סחר חו  בניכוי הכנסות מעס) הפסד(רווח  )347( 277 )396(
  מהשקעות

ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡·  
2004 2005 2006  
כולל דמי עמלה ממדינת ( פרמיות $הכנסות מדמי ביטוח  13,217 12,770 12,660

 )ישראל ומביטוח משנה
 דמי ערבות למדינת ישראל ולמבטחי משנה )10,826( )10,254( )10,454(

 )כולל דמי עמלה( ביטוח שהרוויחה החברה דמי 2,391 2,516 2,206
 הוצאות הנהלה וכלליות 2,158 2,110 1,958

__________________ 
 . מהשקעות הנזקפות לפי הנחיות הממונה על הביטוח כהכנסה מעסקי ביטוחהכנסות  34
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1.  ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈ Â˙ ‰Ó2004Â -2006 ‰È˙ÂÏÂÚÙÓ ÌÈ„ÒÙ‰ ‰¯·ÁÏ ÂÈ‰ 
 ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰)ÁÂËÈ· È˜ÒÚ , ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ È„È· ˙Â¯ÎÂÓ Ô È‡˘ ˙ÂÚ˜˘‰Ó ‰È˙ÂÒ Î‰ ÏÏÂÎ ‡Ï

ÁÂËÈ· È˜ÒÚÓ ‰Ò Î‰Î ÁÂËÈ·‰( ,˘·Â ˙ 2005 Ï˘ ÁÂÂ¯ ‰Ï ‰È‰ 277,000¯ÏÂ„  . ‰ÏÂÚ „ÂÚ
 ˙ÂÈÏÏÎÂ ‰Ï‰ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó)‰¯Â˜˙‰ ( È„ÎÏ ÚÈ‚‰ ‰¯·Á‰ Ï˘83%-90% 

 ‰ÁÈÂÂ¯‰˘ ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„Ó)‰ ˘Ó ÁÂËÈ·ÓÂ Ï‡¯˘È ˙ È„ÓÓ ‰ÏÓÚ ÈÓ„ ÏÏÂÎ .( 
חברה בשל אופי פעילותה הייחודי של ה"החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

כדי לעשות בחינה כלכלית נכונה של רווחיות החברה יש לנקוט את שיטת , "כמבטחת עסקאות יצוא
ולא את שיטת ) כפי שנעשה בתקציב החברה(על בסיס מזומ  , )השוטפת(החשבונאות התזרימית 

 ). כפי שנעשה בדוחות הכספיי (על בסיס מצטבר , הצבירה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡ ˙¯·ÁÏ˘ ‰ÊÓ ÔÈËÂÏÁÏ ‰ Â˘ ‰¯·Á‰ Ï˘

¯·ËˆÓ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘ÚÈ˙ ‰˙ÂÈÁÂÂ¯ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ ÈÁ·˘ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏÂ ‰ÏÈ‚¯ ÁÂËÈ· , ÈÙÎ
ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ‰˘Ú ˘ ,ÔÓÂÊÓ ÒÈÒ· ÏÚ ‡ÏÂ . ÌÈ Â˙ · ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰¯·Á‰ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Ì‚ ˘È ÏÈÚÏ„ ,¯ÂÓ‡Î Ú·Â ‰ ,
ÓÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙ÂÙÂÏÁ ˘È ‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙÓ ˜ÏÁÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ . 

בעיקר בשני  שלפני הפרטת הטווח הקצר , מהדוחות הכספיי  של החברה עולה שהיא צברה .2
לבצע , בי  היתר, וה  שמאפשרי  לה) לאחר ניכוי הוצאותיה(סכומי  ניכרי  מהכנסותיה מפרמיות 

יתרת ). ל ובבנקי "ובפיקדונות אצל החשכ, בעיקר בניירות ער  סחירי (השקעות פיננסיות 
 #33 היא הסתכמה בכ2005בסו  ,  מיליו  דולר34 # הסתכמה בכ2006ההשקעות של החברה בסו  

לפי הדוחות הכספיי  ס  הכנסותיה של החברה ;  מיליו  דולר#35 בכ# 2004ובסו  , מיליו  דולר
 #14,000 ה  הסתכמו בכ2005בשנת ,  מיליו  דולר#3 הסתכמו בכ200635מהשקעות פיננסיות בשנת 

 .  מיליו  דולר#1.46 בכ# 2004ובשנת , דולר
מבדיקה שנערכה עולה "כי , ל לחברה" כתב ראש תחו  ערבויות המדינה באג  החשכ2004בינואר 

נבדקת בימי  אלה אפשרות הגדלת ... ובעלת עתודות כספיות בהיקפי  גבוהי ... כי החברה רווחית
 ".ול  לממשלה בכל עסקה בגי  ערבות המדינהחלק הפרמיה אשר יש

 ‡È‰˘ ÈÂ‡¯ ‰¯·Á‰ ‰·Â‚˘ ‰ÈÓ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ ‰ÊÈ‡ ˜„· ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ¯È·Ú˙ , ˙Á˜ÂÏ ‰ È„Ó‰˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ Û˜˘Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ‰ÈÓ¯Ù· ·˘Á˙‰·

‰ÈÏÚ ,‰˙ÂÏÈÚÙ· ÔÂÎÈÒ· ˙‡˘Â  ‰ È‡ ¯ÂÓ‡Î˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ,˙È·Â ˙¯
Ô‰Ó ‰È˙ÂÒ Î‰Â ‰È˙ÂÚ˜˘‰ . ¯·ÂË˜Â‡ „Ú˘ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ2007 ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï 

‡˘Â · ÌÈÈ˜‰ ¯„Ò‰· ,‰ÚˆÂ· ‡Ï Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ‰˜È„·Â. 
כי יצואני  העלו לפני החברה טענות חוזרות על הפער בי  שיעור , ממסמכי החברה עולה .3

, לטענת . מות לה במדינות אחרותהפרמיה שהיא גובה מה  לבי  שיעור הפרמיה שגובות חברות דו
OECD#שיעור הפרמיה שהיא גובה גבוה לעתי  מהשיעור שגובות מדינות החברות ב

36 . 
__________________ 

 נבע בעיקר מהתחזקות 2006הגידול בהכנסות מהשקעות בשנת , לפי הדוחות הכספיי  של החברה  35
 בתקופה המקבילה בשנה 7% לעומת שחיקה של כ,  באותה שנה8.2% בכ, השקל לעומת הדולר

 .שקדמה לה
36 OECD    רוב! עשירות ומפותחות,  מדינות30שמאוגדי  בו , פעולה כלכלי ולפיתוח ארגו! לשיתו . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â ÚË‰ ÁÎÂ  ,Î˘Á‰ Û‚‡Â ‰¯·Á‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È" Ï

˙ÂÈÓ¯Ù‰ ˙ÚÈ·˜ ˙ËÈ˘ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· Â Á·È , Ï·Â˜ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ì ÂÎ„Ú ÔÙÂ‡Â Ô‰È¯ÂÚÈ˘
 ˙Â È„Ó·˙Â¯Á‡ ,˙‡˘Â  ‰ È„Ó‰˘ ‡ÏÓ‰ ÔÂÎÈÒ· ·˘Á˙‰· ¯˙È‰ ÔÈ· . 

, ל"באישור החשכ,  אימצה החברה2006ל כתבו למשרד מבקר המדינה כי בשנת "החברה והחשכ
 המשווה את התנאי  שניתני  OECD  שיטת חישוב דמי ביטוח המבוססת על מודל של מדינות ה

 .אחרותליצוא  הישראלי לתנאי  הניתני  ליצואני  במדינות 
משרד מבקר המדינה ביקש מהחברה להמציא לו נתוני  בדבר שיעורי הפרמיות שהיא גובה  .4

 . בהשוואה לשיעורי הפרמיות שחברות דומות גובות בגי  עסקאות שתנאיה  דומי 
כי שיעור הפרמיה שהיא גובה ,  ציינה החברה2007בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

 דומה לשיעור שגובות חברות לביטוח סיכוני סחר חו" בעול  וכי דבריה בפוליסות שהיא מנפיקה
ע  . כגו  באיגוד בר , מבוססי  על מידע שהגיע לידיה במפגשי  תקופתיי  שהיא משתתפת בה 

זאת ציינה החברה כי אי  בידיה נתוני  מרוכזי  על שיעורי הפרמיה שחברות דומות לה גובות בגי  
" מחשבוני "י  דומי  וכי לצור$ קביעת שיעורי הפרמיה היא נעזרת בביטוח עסקאות יצוא בתנא

 . המאפשרי  לחשב את שיעור הפרמיה בביטוח העסקה, שבאתרי האינטרנט של חברות דומות לה
 ‡È‰˘ ‰ÈÓ¯Ù‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙ ÁÂ· ‰¯·Á‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï

‰·Â‚ ,ÓÂ„ ˙Â¯·Á ˙Â·Â‚˘ ˙ÂÈÓ¯ÙÏ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡·˙Â , ˙Â ˙Â  Ô‰˘ ÁÂËÈ·‰ È‡ ˙Ï
˙ÂÓÂ„ ÁÂËÈ· ˙ÂÈ Î˙ÏÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ" ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„Ï Ï

 ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡Â ˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï
˙ÂÈÓ¯Ù‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ Ú· Ì‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ˙Ó˘ÈÈÓ.  

 ל לבי  החברה"ההתחשבנויות בי  אג  החשכ
1. Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ˜„Â· Â È‡ Ï

‰˜ÈÙ ‰ ‡È‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ÈÙÏ ‰¯·Á‰Ó , ¯È·Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰˘ ÌÈÓÂÎÒÏ ‰‡ÂÂ˘‰·
˘„Á‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú ·˙Î ˙ÚÈ·˜ È ÙÏ ÌÈÙ˜˙ ÂÈ‰˘ ˙ÂÈÂ·¯Ú‰ È·˙Î ÈÙÏ . ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·

˘¯„ Î ÌÈÓÂÎÒ ˙Ó‡˙‰Â ˙ÙËÂ˘ ,Î˘Á‰ ‰È‰ ‡Ï"ÂÎÈ Ï ÌÈ·ÂÎÈÚ Â‡ ˙ÂÈÂÚË ÂÈ‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ï
‰¯·Á‰Ó ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯·Ú‰· .˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï : ¯‡Â¯·Ù· ˜¯2005 ‰˙ÏÈ‚ 

 ‰¯·Á‰)Î˘Á‰ ‡ÏÂ"Ï ( Ï˘ ÍÒ ÂÏ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‡È‰˘70,000 ¯È·Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰˘ ¯ÏÂ„ 
 ÈÏÂÈ ÔÂÚ·¯‰ ÔÈ‚·- ¯·ÓËÙÒ 2004 .Î˘Á‰ Û‚‡ È Ù· ‰¯·Á‰ ‰ ÈÈˆ ¯Á‡ ÔÈÈ Ú·"Ï ,ÈÎ 

 Ò¯Ó· ÂÏ ‰¯È·Ú‰ ‡È‰˘ ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú ÏÚ ‰ÏÓÚ‰ ÔÂ·˘Á·2004 , ÌÈÓÂÎÒ ‰Ú·¯‡ ˘È
· ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰-230,514¯ÏÂ„  , Â¯·ÚÂ‰˘" ˙Â ·˘Á˙‰· Ô‰Â ¯·ÓËÙÒ ˙Â ·˘Á˙‰· Ô‰ ˙ÂÚË·

 ¯·Óˆ„]2003 ."[ 
 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙˜È„· ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯„Ò‰Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Û‚‡‰ ÏÚ
‚· ÂÈÏ‡ ‰¯È·ÚÓ ‰¯·Á‰˘‰ÈÓ¯Ù‰ ÔÈ , Â¯·ÚÂ‰ ÂÏ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈÓÂÎÒ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÏÎÂÈ˘ È„Î

‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú ·˙Î ÈÙÏ ˘¯„ Î. 
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 יאפשר 37"מרכבה"ל הודיע למשרד מבקר המדינה כי המעבר למערכת ממוחשבת חדשה "החשכ
 . לאג% בקרה ומעקב

ל להמציא לו נתוני  בדבר הסכומי  "משרד מבקר המדינה ביקש מהחברה ומאג% החשכ .2
 בגי  עמלת ערבויות לפי כתב ערבות המדינה שהיה 2006ל עד סו% שנת " העבירה לחשכשהחברה

 1994ל בשני  "להל  בטבלה נתוני  בדבר הסכומי  שהעבירה החברה לחשכ. בתוק% בכל שנה
כפי שהמציאו החברה , )38בדולרי (,  והסכומי  שהתקבלו אצלו בגי  עמלת ערבויות2006

 :ל למשרד מבקר המדינה"והחשכ
Î˘Á‰ ÈÏÂ·˜˙" ˙ÏÓÚ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰Ó Ï

Î˘Á‰ È Â˙  ÈÙÏ ˙ÂÈÂ·¯Ú" Ï 
) ÔÂ·˘Á·"˙ÂÈÂ·¯Ú ˙ÏÓÚ(" Î˘ÁÏ ‰¯·Á‰ ÈÓÂÏ˘˙" ˙ÏÓÚ ÔÈ‚· Ï

‰¯·Á‰ È Â˙  ÈÙÏ ˙ÂÈÂ·¯Ú ‰ ˘ 
1,936,040 1,591,993 1994 

4,897,793 1,755,894 1995 

3,547,204 2,486,208 1996 

8,126,521 14,080,472 1997 
9,960,031 4,409,359 1998 
15,916,623 12,891,462 1999 
9,439,102 11,410,504 2000 
23,214,914 22,187,560 2001 
3,848,710 4,311,996 2002 
7,012,016 7,022,982 2003 
6,060,275 5,825,272 2004 

* 4,502,404 2005 
* 2,260,834 2006  94,736,940 ‰Ò"Î 

שהעבירה לו  כי אי! לו נתוני  על התקבולי  מפרמיה, ר המדינהל מסר למשרד מבק"אג  החשכ *
 .החברה בגי! אות! שני 

‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó ,ÌÈ˘¯Ù‰ ˘È ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ÈÎ ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ˙ÚÏ , ÈÓÂ˘È¯ ÔÈ·
Î˘Á‰ Û‚‡ ÈÓÂ˘È¯Ï ‰¯·Á‰"ÂÏ·˜˙ Â ÂÓÏÂ˘˘ ‰ÈÓ¯Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÈ Ú· Ï. 

כי ההפרשי  האמורי  בי  שתי מערכות , ל כתבו למשרד מבקר המדינה"החברה ואג% החשכ
החברה רושמת את סכומי : כדלקמ , נובעי  משיטות רישו  שונות, של החברה ושל האג%, הנתוני 

ואילו האג% רוש  את , תבהתאמה לשנה הקלנדרי, הפרמיה שהיא גובה על בסיס חשבונאי
ר לשנת הביטוח ללא קש, ע  קבלת  מהחברה, על בסיס מזומני ) עמלת הערבות(התקבולי  

מכ$ שהנתוני  , בי  היתר, החברה הסבירה עוד כי ההפרשי  האמורי  נבעו. שבגינה ה  התקבלו

__________________ 
ממצאי ביקורת בעניי! זה . היא מער* ממוחשב לניהול נתוני  המוק  במשרד האוצר" מרכבה"מערכת   37

, )2007 (‡ ˘È˙ ˘ ÁÂ„58‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ; 297' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„·55‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2005 ראו 
 . 109' עמ

38
 כוללות סכומי  שנתקבלו 1997 1995ל מעמלת ערבויות החברה בשני  "כומי הכנסות החשכס  

בעת , וחושבו בדולרי , )מרקי  גרמניי , פרנקי  שוויצרי , לירות שטרלינג(במטבעות חו/ אחרי  
 . שנמסרו למשרד מבקר המדינה
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ל כללו את כלל התשלומי  "ברשומות החברה כללו את ההכנסות מפרמיות בלבד ואילו נתוני החשכ

 ). עמלת ערבות, דמי התחייבות, פרמיות(שהיא העבירה אליו בגי  ערבות המדינה 
שכ  בכל סו% שנה הוא , ל כתב למשרד מבקר המדינה שאי  לטעויות אלה חשיבות"החשכאג% 

 .מאפס את חשבו  המעבר וממילא היתרה מועברת לקר  לכיסוי הפסדי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â Â˘‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂËÈ˘ , ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ÚÂ ÓÏ È„Î Ô‰· ˘È
 ‰˙Â‡  ‰¯·Ú‰ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘)„ÚÂÓÂ ÌÂÎÒ (ÈÂ·¯Ú‰ ˙ÏÓÚ Ï˘‰¯·Á‰Ó ˙Â . ÏÂÚÙÏ Û‚‡‰ ÏÚ

‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Ì‚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰¯˜· ¯˘Ù‡˙˘ ÂÏˆ‡Â ‰¯·Á· ‰„ÈÁ‡ ÌÂ˘È¯ ˙ËÈ˘ ˙‚‰ ‰Ï ,
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ˘¯„ Î. 

ע  המעבר למערכת המרכבה הרישו  החשבונאי יהיה ה  על בסיס "ל כתב בתשובתו כי "החשכ
 ".)י כללי חוק יסודות התקציב"עפ(מצטבר וה  על בסיס מזומ  

" ל"ההתחשבנות ע  החשכ" בנושא 2004בדוח שהגיש המבקר הפנימי של החברה בדצמבר  .3
כי ברישו  ההכנסות בחברה נפלו טעויות שגררו דיווח שגוי ובעקבות זאת שול  , בי  היתר, צוי 

 . ל סכו  שגוי של דמי התחייבות"לאג% החשכ
רה מקבלת את הביקורת על פיה החב"כי , בתחילת אותו חודש הודיעה החברה למבקר הפנימי

על ". ההתחשבנות תיעשה באופ  ממוחשב והשינוי יעשה בהזדמנות הראשונה בה תשודרג המערכת
בקשר לדוח הביקורת , א% האמור לעיל צוי  בפרוטוקול מישיבת ועדת הביקורת באותו חודש

 שיש לדו  בה  לא נמצאו כל חריגי  ונושאי "כי , ל"הפנימית בנושא ההתחשבנות ע  אג% החשכ
 . בפרוטוקול לא פורטו הנימוקי  לקביעה זו". בעניי  הדוח

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú˘ ‡ˆÓ 2007 ˙ËÈ˘ ‰˙ Â˘ ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ‰‚¯„Â˘ ‡Ï 
Î˘Á‰ Û‚‡ ÌÚ ˙Â ·˘Á˙‰‰"Ï .Î˘Á‰ ÏÚ" ‰¯·Á‰˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï Ï

ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙Î¯ÚÓ· ˙‡ ‚¯„˘˙ ,ÚÂ ÓÏ È„Î ¯˙È‰ ÔÈ· Ï˘ ˙Â ·˘Á˙‰‰ ÍÈÏ‰· ÌÈ˘Â·È˘ 
ÂÓÚ ‰¯·Á‰ .  

✩  
Î˘Á‰ Û‚‡·Â ‰¯·Á· ˙Â‚Â‰ ‰ ˙Â Â˘‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙ÂËÈ˘ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï

Î˘ÁÏ ‰¯·Á‰ ‰¯È·ÚÓ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙Â˙Â‡ Ï Ú‚Â · ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙Â¯˘Ù‡Ó Ô È‡" ÏÚ ÈÎÂ Ï
Î˘Á‰"ÁÂÂÈ„ È¯„Ò ‰¯·Á‰ ÌÚ ÚÂ·˜Ï Ï , ·Â˘ÈÁ· ˙ÂÈÂÚË ÂÚ ÓÈ˘ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÈÓÂÏ˘˙

‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú ·˙Î ÈÙÏ ˙ÂÏÓÚ‰.    
 ואישור מסגרת חשיפה למדינה, פתיחת מדינות, קביעת מדינות יעד

וגיבוש המלצה על פתיחת )  קביעת מדינות יעד להל  (התהלי$ של קביעת מדינות יעד ליצוא 
מכסה   להל  (ומסגרת החשיפה למדינה )  פתיחת מדינה להל  (מדינה לביטוח סיכוני סחר חו" 
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הוא תהלי$ מורכב ה  בגלל הסיכוני  הכרוכי  בעסקאות וה  בגלל ריבוי הגופי  , )למדינה
יצואני  , מכו  היצוא, לשכת המסחר, החברה, משרדי ממשלה הנוגעי  בדבר: המשתתפי  בתהלי$

לפיכ$ דרוש לתא  בי  כל הגופי  הללו ולקבוע בנהלי  את תפקידו של כל אחד מהגופי  . ועוד
 .בתהלי$

1.  ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ· Ô‚ÂÚ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÍÈÏ‰˙‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‡ÂˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ,Ì‰È È· ˘¯„ ‰ ÌÂ‡È˙‰ ˙‡Â .¯ÂÓ‡Î , „Ú

 ¯·Ó·Â 2005Î˘Á‰ Û‚‡· ÂÈ‰ ‡Ï Ì‚ " ÔÈ·Â Â È· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰  Ï
‰¯·Á‰ , ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ È„È˜Ù˙ ˙‡Â‰ È„ÓÏ ‰ÒÎÓ ˙ÚÈ·˜Â ‰ È„Ó ˙ÁÈ˙Ù . ‰¯·Á· ÈÎ ‡ˆÓ 

‰ È„ÓÏ ‰ÒÎÓ ˙ÚÈ·˜Â ‰ È„Ó ˙ÁÈ˙Ù ÔÈÈ Ú· ÌÈÏ‰  ÔÈ‡ , ÌÈ·Â˘Á ÌÈÓÂÁ˙ Ì‰˘ Û‡ ÏÚ
‰˙ÂÏÈÚÙ· . 

 וקיי  קביעת מדינות יעדת כתב למשרד מבקר המדינה כי הוא מעורב באופ  שוט% ב"משרד התמ
ר בכל הקשור לפתיחת מדינות נוספות שיתו% פעולה הדוק בי  משרדי הממשלה הנוגעי  בדב

החברה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי היא תקבע בהקד  נוהל לפתיחת מדינה ולקביעת . לחיסוי
 .מכסה למדינה

. ל"כי המכסות למדינות לא תמיד סיפקו את דרישות היצואני  ואג% החשכ, מהמסמכי  עולה .2
כי נושא דחיית , נמצא.  לחיסוי עסקאותכתוצאה מכ$ היא נאלצה לדחות בקשות, לדברי החברה

לא נדו  במוסדות החברה ובאג% , על היבטיו השוני , בקשות עקב מכסה קטנה מדי למדינה
 .ל ועל כ  ג  לא נתקבלו החלטות בעניי  זה"החשכ

 כי יצואני  טענו כלפיו כי עסקאות 2005מכו  היצוא ציי  לפני משרד מבקר המדינה ביוני  .3
וכי פניותיו , פתיחת מכסות יצוא לאות  מדינות ינות באפריקה לא התממשו עקב אייצוא שלה  למד

 .לגורמי  שוני  בעניי  פתיחת מדינות נוספות לחיסוי לא נענו
כי רמת הסיכו  של כל אחת מהמדינות , בי  היתר, בנוהל החברה בנושא דירוג מדינות נקבע .4

ת בשנה ודירוג  יתוק  בהתא  לתוצאות המדורגות תיבדק מחדש בידי החברה לפחות פע  אח
כי באותה , בי  היתר,  הוא ציי 2004בדוח שהגיש המבקר הפנימי של החברה בנובמבר . הבדיקה

 מדינות 8; )7 2המדורגות ברמה ( מדינות 78מבי  ) 59%( מדינות בלבד 46שנה בדקה החברה 
. 2001 נבדקו בפע  האחרונה ב מדינות 5  ו2000  נבדקו ב19, 1999נבדקו בפע  האחרונה בשנת 

המבקר הפנימי ציי  כי על החברה לפעול לפי הנוהל ולבדוק את כל המדינות שלא נבדקו במהל$ 
כמו כ  הוא המלי" לשקול לעדכ  את רשימת המדינות . או לשקול לשנות את הנוהל, השנה השוטפת

 . שכבר דורגו
˜˘ Â ‰ Â„  ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÏÓ‰‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï‰¯·Á‰ È„È· ‰Ï. 

5. Î˘Á‰ Û‚‡ÏÂ ‰¯·ÁÏ˘ ‡ˆÓ " ˙Â È„Ó ˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÈ·Â˙Î ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÔÈ‡ Ï) Ú„ÈÓ‰
˘¯„ ‰ ,‰˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ,„ÂÚÂ ‰ÙÈ˘Á‰ Û˜È‰ (‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ . ¯„ÚÈ‰·

˙ÂÏÈÚÈ ÈÏÂ˜È˘Ó ÂÈ‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ , Ì¯Â‚· ·˘Á˙‰·
‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰·Â ÔÂÎÈÒ‰.‡ˆÓ  „ÂÚ  , ˙Â¯È„˙‰ ˙‡ Ú·Â˜ ‰¯·Á‰ Ï˘ Ï‰Â ‰ ÈÎ

ÈÂÒÈÁ ˙Â · Â¯„‚Â‰ ¯·Î˘ ˙Â È„Ó Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯ ‚Â¯È„ Ï˘ , Ú‚Â · ¯·„ Â· ¯Ó‡  ‡Ï Í‡
˙Â È„Ó ˙ÁÈ˙Ù Í¯ÂˆÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â˜È„·Ï .‰Ê‰ ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ Ì‚ Ï‰Â · ¯È„Ò‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ . 

, יעת מדינות יעד ליצואכי הוא המופקד על קב, ת מסר למשרד מבקר המדינה"משרד התמ .6
  המסמ$   להל  (קווי  מנחי  לתהלי$ בחינת מדינות יעד , 2002במסמ$ משנת , והוא א% קבע
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קווי  מנחי  לפעולה והפעלה של הגורמי  השוני  המעורבי  בתהליכי "שבו פורטו ) 2002 מ

 ". ת"היצוא כפי שירוכזו ויוכוונו על ידי הנהלת התמ
ת ולקבוע " להביא לידי גיבוש מדיניות ודרכי פעולה של משרד התמהועלה שמטרת המסמ$ הייתה

מינהל (שבמסגרתה יפעלו כל הגורמי  הנוגעי  בדבר , תכנית עבודה לבחינת מדינות יעד ליצוא
, משרדי החו" והביטחו , הנספחי  המסחריי  של ישראל באות  מדינות, ת"סחר חו" במשרד התמ

, וכי בעקבות זאת יכינו גורמי  אלה, )מכו  היצוא והחברה, התאחדות התעשייני , לשכות המסחר
איסו% הנתוני  "במסמ$ ג  צוי  כי . מסמ$ מסכ  ומפורט בנוגע למדינה הנבחנת, כל אחד בתחומו

במתכונת שכזו יוצר תשתית נתוני  ממוקדת והערכות מקצועיות המאפשרות כלי ניתוח כבסיס 
ת נהלי  "לא נמצאו במשרד התמ". נלאומיי להחלטה באופ  מקצועי כמקובל בשווקי  הבי

 .מפורטי  הקובעי  כיצד יש לנהוג בעניי  קביעת מדינות יעד ואישור מכסת חשיפה למדינה
 ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜‰ ÈÙÏ ÂÏÚÙ ‡ÂˆÈ‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï 

Ó˙‰ „¯˘Ó Ú·˜˘"˙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ò‰ ‰¯·Á‰ ,¯ÂÓ‡‰ ÍÓÒÓ‰ ÈÎ , Ú·˜ ˘
· „ÂÚ-2002 ,‰¯·ÁÏ ÈË ÂÂÏ¯ Â È‡ ¯·Î , Ï‰Â  ÏÚ ˙ÂÒÒ·˙Ó ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÁ˙· ‰È˙ÂÏÂÚÙÂ

‰ È„Ó ÏÚ ‰¯È˜Ò ˙ Î‰ Â ÈÈ Ú˘ ‰Ï˘ ÈÓÈ Ù . Ï‰Â · ÈÎ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì„˜‰· Â˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚÂ ‰ È„Ó ˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÈ‡ ˙‰ ÈÂ‡¯Î Â¯„‚Â‰ ‡Ï ‰Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ . 

  .נה כי תקבע בהקד  נוהל בתחו  האמורהחברה הודיעה למשרד מבקר המדי
✩  

 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì‡˙ÓÂ ÊÎ¯Ó‰ „Á‡ ÛÂ‚ ÔÈ‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ó ÍÓÒÓ· Ì‚ ıÏÓÂ‰˘ ÈÙÎ ‡ÂˆÈÏ „ÚÈ ˙Â È„Ó ˙ÁÈ˙Ù ‡˘Â ·-2002 . ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ Ì Ó‡

ÔÈ·‰-Î˘Á‰ Û‚‡· ˙ÂÈ„¯˘Ó"ÔÂ„Ï Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˜˙ ˙ÚÈ·˜Â ‰ È„Ó ˙ÁÈ˙Ù Ï˘ ‡˘Â · ‰¯
‰ È„ÓÏ , ÁÂËÈ· ¯Â˘È‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰˘ ÌÈ ÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜¯ ˙‡Ê ˙Â˘ÂÚ Ô‰ ÌÏÂ‡

˙ÂÓÈÂÒÓ ‡ÂˆÈ ˙Â˜ÒÚ , ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Á‡‰Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Â Ô È· ÌÂ‡È˙ ÔÈ‡ Ì‚Â
‡ÂˆÈ· ÏÂÙÈË· .¯ÂÓ‡Î ,ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·- ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ˙ÂÈ„¯˘Ó

È ˙ È„Ó Ï˘ ‰ÁÈ˙ÙÏÂ ‰ÚÈ·˜Ï ˙Â„ÚÂÂ‰ ÂÒÒ·˙‰ ‰Ó ÏÚ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ „Ú
‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô‰È˙ÂËÏÁ‰· .Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ" ˙ÂÈÁ ‰‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰˘Ú ‡Ï ˙

Ó ÍÓÒÓ· Ú·˜˘-2002 ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Ú·˜ ‡ÏÂ 
‡ÂˆÈ‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰. 

בתוכנית העבודה לשנת "כי , בי  היתר, 2007ת כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר "משרד התמ
 של המנהל לסחר חו" יש כוונה לכלול בדיקה מחודשת של מדינות היעד שהוגדרו לפני מספר 2008
 ". שני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ÂˆÈÈÏ ÚÂÈÒ· ÏÂÙÈË· ÌÈ·Â˘Á ÌÈÎÈÏ‰˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÔÂ‚Î
„ÚÈ ˙ È„Ó ˙¯„‚‰ ,‰ È„Ó ˙ÁÈ˙Ù ,ÈÂÒÈÁÏ ‰ÒÎÓ ˙ÚÈ·˜ ,¯Â˘È‡ Â‡ ‰ È„ÓÏ ‰ÙÈ˘Á ˙¯‚ÒÓ 

‰˙Ï„‚‰ , ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Â¯„‚ÂÈ Â·˘ ·ÈÈÁÓ Ï‰Â · Â ‚ÂÚÈ
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ,ÌÈÙÂ‚ Ì˙Â‡ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ÈÎ¯„ ÂÚ·˜ÈÈ , ÂÏ·˜˙È ‰·˘ Í¯„‰Â

˙ÂËÏÁ‰‰. 
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 ל"פיקדונות החברה באג  החשכ
 %35היתרות הכספיות של החברה בכ הסתכמו כאמור ההשקעות הפיננסיות של 2006בסו$ שנת 

הרכב השקעותיה של החברה נקבע לפי . 39 מיליו  דולר%3מיליו  דולר והכנסותיה מה  הסתכמו בכ
שמתפקידה לקבוע את , ) ועדת ההשקעות%להל  (החלטות ועדת ההשקעות של הדירקטוריו  

שהנהלתה , 2007החברה הסבירה למשרד מבקר המדינה באוגוסט . מדיניות ההשקעות של החברה
 .מוסמכת לבחור את הגו$ שבאמצעותו תבוצע ההשקעה שהוועדה החליטה עליה

וכ  , בניירות ער  סחירי , החברה מחזיקה את היתרות הכספיות במזומני  ובשווי מזומני 
יתרת הפיקדונות , 2006לפי דוחותיה הכספיי  לסו$ שנת . ל"בפיקדונות בבנקי  ובאג$ החשכ

 מיליו  %12.7 כ% 2005בסו$ ( מיליו  דולר %10.4 הייתה כ2006ל בסו$ "החשכשהיא החזיקה באג$ 
 ).  מיליו  דולר%15.3 כ% 2003 מיליו  דולר ובסו$ %16 כ% 2004בסו$ ; דולר

 ביקש משרד מבקר המדינה מהחברה להמציא לו את ההסכ  שלה ע  אג$ 2005באפריל  .1
חברה המציאה למשרד מבקר המדינה מסמ  ה. ל המסדיר את תנאי הפיקדונות שלה אצלו"החשכ

הסדר הפקדת הכספי  על ידי החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חו  "מאותו חודש שכותרתו 
 . דהיינו המסמ  הוכ  רק לאחר מועד הבקשה, "מ אצל החשב הכללי"בע

Î˘Á‰ Û‚‡· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ‰È˙Â¯˙È ˙‡ „È˜Ù‰Ï ˙·ÈÂÁÓ ‰ È‡ ‰¯·Á‰"Ï , ˙Â˘ÚÏ ‰‚‰  ‡Ï‡
È· ˙‡Ê‰˙ÓÊÂ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„È˜Ù‰ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰

Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÈÙÒÎ ‰¯·Á‰"ÏÚ· ˙ÂÓÎÒ‰Â ‚‰Â  ÍÓÒ ÏÚ Ï- ·Â˙Î ÌÎÒ‰ ÍÓÒ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ù
Â Â„˜ÈÙ‰ È‡ ˙ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÌÂ˙ÁÂ˙ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡. 

שהיו , ל" החברה באג$ החשכתודנה ועדת ההשקעות בתשואות של פיקדונ, 2006באוגוסט  .2
כי לחברה אי  , ל החברה"בדיו  ציי  מנכ.  מכלל תיק ההשקעות של החברה%42%באותו מועד כ

וכי הנחיית הדירקטוריו  היא לפעול בעניי  ההשקעות , ל"התחייבות להפקיד כספי  באג$ החשכ
 .לפי מדיניות ההשקעות של החברה

 הצמוד למטבע חו   ח משחיקת חלק הפיקדו" מיליו  ש%4כי החברה הפסידה כ, עוד נאמר בדיו 
כי , ל החברה ציי "מנכ. ל" מהפיקדו  שלה באג$ החשכ%60%שהיה באותו מועד כ, )ח" מט%להל  (

ולכ  יש צור  לבחו  את נושא , עקב מבנה כוח האד  בחברה קשה לנהל את התיק על בסיס יומי
 . י למנוע הפסדי  כאלה בעתידכד, ההשקעות ולקבוע מדיניות בדבר אופ  ניהולו

לרבות השקעות , כל השקעות החברה"החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
כפי שאושרה על ידי , ל מבוצעות בהתא  למדיניות ההשקעות של החברה"בפיקדונות החשכ

העובדה כי בתקופה מסוימת הניבו השקעות החברה תשואה גבוהה או נמוכה ... הדירקטוריו 
אינה מהווה כשלעצמה ליקוי בקרה או כשל במנגנו  השליטה , שוואה לחלופות הפוטנציאליותבה

החברה ג  הודיעה כי בעקבות הביקורת ". והפיקוח של דירקטוריו  החברה על פעילות ההשקעות
 . היא קבעה נוהל המסדיר את ניהול פעילות ההשקעה שלה

__________________ 
 .199' ראו לעיל עמ, בעניי  הכנסותיה מהשקעות בשני  אחרות  39
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ˙ÂÒ Î‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ·ÈÎ¯Ó Ô‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÚ˜˘‰Ó ÔÂÓÈ

‰Ï˘ È¯˜ÈÚ ˙ÂÒ Î‰ , ‰È˙Â Â„˜ÈÙÂ ‰È˙ÂÚ˜˘‰ ÏÏÎ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ
Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÏÏÎ·Â"Ï . ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ÔÁ·È ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰

Î˘Á‰ Û‚‡· „È˜Ù‰Ï ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰"ÍÎÏ ÌÈ‡ ˙‰ ¯·„· ÌÎÒ‰ ‡Ï· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ Ï , ˙‡Â
ÏÒÓ ÔÂÂ‚Ó‰¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰Ú˜˘‰‰ ÈÏÂ , ‰‡Â˘˙ ÔÈ· ÈÂ‡¯ ÔÂÊÈ‡ ÁÈË·‰Ï È„Î

È¯ÚÊÓ ÔÂÎÈÒÏ ˙È·¯Ó .   
 מאגר נתוני 

כל אלה , משרדיות%ומעקב אחר ביצוע ההחלטות של הוועדות הבי , עדכני ומדויק, ניהול קפדני
י  באמצעות חיוניי  לניהול נאות של הסיכוני  הגדולי  הכרוכי  בערבות שהמדינה נתנה לביטוח

 .החברה
Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰ÏÚÂ‰" ˙ÂÁËÂ·Ó˘ ‡ÂˆÈ‰ ˙Â‡˜ÒÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó Ï‰È  ‡Ï Ï

 ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˙Ó˘ÈÈÓ ‰¯·Á‰˘ ÔÙÂ‡‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰˘Ú ‡Ï Ì‚Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÔÈ·‰-˙ÂÈ„¯˘Ó .Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÏ˙ ˙ÓÈÈ˜ ‰ÊÎ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó ¯„ÚÈ‰·" È Â˙ · Ï

‰¯·Á‰ , Â ÓÓ ˙Ú Ó ÂÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰. 
 כי לאחר שהוא יקבע וייש  נוהלי 2005ל הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי "אג$ החשכ

וע  הקמת מער  ממוחשב לניהול נתוני  , עבודה בכל הנוגע לממשקי  הקיימי  בינו ובי  החברה
דבר שיאפשר לו , החברהיהיו בידיו נתוני  מעודכני  על פעילות , )מערכת מרכבה(במשרד האוצר 

 . לעשות השוואה בי  הנתוני  ומעקב שוט$
 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ ÏÂÚÙÏ ·˘ÁÂÓÓ‰ Í¯ÚÓ‰ ÏÈÁ˙È ÌÈÈÂÙˆ È˙Ï· ÌÈÈ˘˜ Ï˘· ÈÎ ‰‡¯ 2009 .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ" ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÊÂÎÈ¯Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ Ï
‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÁËÂ·Ó˘ ‡ÂˆÈ‰ ,ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÎÂÈ˘ È„ÎÌ‰È .  

✩  
Î˘Á‰ Û‚‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" ÔÈ·Â Â È· ˙Â ·˘Á˙‰‰ È‡˘Â  ÏÂÏÎÓ ÏÚ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó Ï‰È  ‡Ï Ï

 ‰¯·Á‰)Ô‰Ï ‰·¯Ú ‰ È„Ó‰˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ , ‰ È„ÓÏ ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â·¯Ú ˙ÏÓÚ· ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ˜ÏÁ
‰·Â‚ ‰¯·Á‰˘ ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ÍÒÓ ,„ÂÚÂ ˙ÂÙÈ˘Á‰ .(ÔÎ ÏÚ , ÏÚ ‰È‰˘ ‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰

Î˘Á‰"ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ˙Â˘ÚÏ Ï,ÌÈÈ˜ÏÁ Ì˙ˆ˜Ó  ,‰¯·Á‰ ÂÏ ‰¯ÒÓ˘ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚÂ ÔÈ˜˙ Â È‡Â ÏÈÚÈ Â È‡ ‰ÊÎ ÁÂ˜ÈÙ" ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï Ï

ÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ÔÈÈ Ú‰ .  
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 קר  לכיסוי הפסדי  
מ  הפרמיה שהיא גובה מהיצואני  , ל מאז הקמתה"הסכומי  ששילמה החברה לאג$ החשכ

 %להל  " (ל"עמלת ערבויות חשכ"נרשמי  בהנהלת החשבונות של האג$ במסגרת , המבוטחי 
 חשבו  %להל  " (ל"חשבו  מעבר עמלת ערבויות חשכ"ב.  1:   בשני שלבי , )עמלת ערבויות

 מאפסי  את חשבו  תבסו$ השנה הקלנדרי.  2;   שבו נרשמי  הסכומי  ע  קבלת , )המעבר
 הקר  לכיסוי %להל   (40"עמלת ערבויות קר  לכיסוי להפסדי  "המעבר והסכומי  מועברי  לחשבו 

שאינ  (ג  עמלות בגי  ערבויות מדינה אחרות , נוס$ על עמלת ערבויות מהחברה, הכולל) הפסדי 
 .ל מחברות ומגופי  ממשלתיי  אחרי "המועברות לאג$ החשכ, )קשורות לחברה

1. Î˘Á‰ Û‚‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‚Ó‰ ÌÈÏ‰  ÂÈ‰ ‡Ï Ï ÈÂÒÈÎÏ Ô¯˜‰ È„ÚÈ ˙‡ ÌÈ¯È„
‰ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰Â ÌÈ„ÒÙ‰ , Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ˘ ÂÁÈË·È˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ‡ÏÂ

ÌÈ„ÚÈ Ì˙Â‡Ï ˜¯Â Í‡ Â˘Ó˘È. 
הכולל הוראות " נוהל מחלקת ערבויות מטע  המדינה"ל " קבע אג$ החשכ2006רק בדצמבר 

 . הוא ג  נוהל הקר ל ציי  כי נוהל זה"החשכ. הנוגעות ג  לקר  לכיסוי הפסדי 
, תקציבית%ל מסר למשרד מבקר המדינה כי הקר  האמורה היא למעשה קר  חו "החשכ .2

שמטרתה לממ  בעת הצור  מימוש ערבויות מסוימות שנתנה המדינה ולאו דווקא ערבויות שהיא 
 . נתנה באמצעות החברה

של הממונה על , ל"החשכבהשתתפות נציגי  של אג$ , 2002בדיו  שהתקיי  ברשות החברות במרס 
ל כי לקר  לכיסוי הפסדי  מועברות עמלות הערבויות "ציי  נציג החשכ, ושל הרשות, הביטוח

לפי כתב הערבות שנית  ; שנתקבלו מהחברה וכ  עמלות ערבויות אחרות שמעבירי  גורמי  אחרי 
מהקר  לכיסוי ניכוי .  1:   כאשר יש צור  לממש ערבות היא תמומ  בסדר הזה, באמצעות החברה

ניכוי מההו  העצמי של .  3;   ) מיליו  דולר125עד לס  (העברה מערבות המדינה .  2;   הפסדי 
באותו דיו  ציי  נציג הממונה . ניכוי מערבות אחרת של המדינה.  4;   ) מיליו  דולר25עד (החברה 

¯Î˘Á‰ Ï˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ Ô¯˜‰˘"Ù‰ ÔÈ‚· Ï ‰„ÚÂ  ‡Ï ˙ÂÈÓ"על הביטוח שבעניי  זה יש בעיה מאחר 
‰¯·Á‰ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙ ˜¯ ˙ÂÒÎÏ , ‰ È„Ó‰ ÏÚ˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÚÈ·˙Ï Ì‚ ‰ ÚÓ ˙ ˙Â ˘ Ô¯˜ ÂÊ ‡Ï‡

ÌÏ˘Ï .ÂÊ Ô¯˜ ÈÎ ÔÂÎÈÒÂ ÈÂÎÈÒ ÌÈÈ˜ Ê‡Â Î˘Á‰˘ ˙Ú· ‰˜È¯ ‰È‰˙" ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙ ÌÏ˘Ï ˘¯„ÈÈ Ï
‰¯·Á‰".41  

2000%שו בשני  כי סכומי  ניכרי  שהיו רשומי  בקר  לכיסוי הפסדי  שימ, הביקורת העלתה .3
2003%בשני  : לדוגמה,  למימוש ערבויות שאינ  קשורות לעסקאות יצוא שביטחה החברה2004
למגדלי ,  לפרויקטי  לבנייה% 2002בשנת ;  למימוש ערבויות למגדלי פרחי  ולכפר דרו % 2004
 לחברת 1996%1999ובשני  ;  למלו  מסויי % 2000בשנת ; לחברת סריגי  מסויימת, פרחי 

, בי  היתר,  שימשו1996%2002עוד הועלה כי סכומי  שהיו רשומי  בקר  בשני  . קסטיל מסויימתט
 .לכיסוי גירעו  בתקציבי המדינה באות  שני 

__________________ 
ל מעמלות שהעבירו לו גופי  ממשלתיי  " קר  שאליה מועברי  תקבולי החשכ$  לכיסוי הפסדי  קר  40

 .בגי  ערבויות שהמדינה נתנה לה ) ש"כגו  חברת החשמל ותע(מסוימי  
 .ההדגשה אינה במקור  41
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כיסוי גירעו  "ל מסר למשרד מבקר המדינה כי הסכומי  שנמשכו מהקר  לצור  "אג$ החשכ

  קטני  חרגו מהתקציב שהוקצה עסקי; 3942תשלומי מימוש בגי  ערבויות תיקו  "ה  " בתקציב
 ]".מהקר  לכיסוי הפסדי [אי לכ  הגירעו  מומ  , לנו

 È˙ ˘ ÁÂ„·57·43 ,Ô¯˜· Ô„‰ ˜¯Ù· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ·˙Î" : Û‚‡ ‰˘Ú˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰˜È„··
Î˘Á‰"‰ÏÈ‚ ‡Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÓ˘¯  ÈÎ

‚Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙ Ô¯˜‰ ˙·ÂÁÏ ÔÈ·Â Ì È· ¯˘˜ ÌÈÈ˜ ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈÓ¯Â
Ô¯˜· ˙ÂÒ Î‰‰ ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙Â ÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎ ‰Ó‚Â„Ï .ÂÏ‡ ÌÈÓÂÎÒ ,˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó" Á
‰ È„Ó‰ ¯ˆÂ‡Ó ,·Èˆ˜˙· ÂÓ˘¯  ‡Ï ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ÔÎÏÂ , ˙‡Â ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ˙¯˘‡Ó‰

ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ,Ì‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ï·È˜ ‡Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
 Û˜ÂÚ ÏÂÏÒÓ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ¯Â˜ÓÎ ˙È„ÂÁÈÈ ‰¯ËÓÏ ˙„ÚÂÈÓ˘ Ô¯˜· ˘Ó˙˘‰Ï

·Èˆ˜˙ ,‰¯ÓÂÁ· ÂÊ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ"44. 
 ˙ÂÈÂ˘Ú ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ÂÁËÂ·˘ ˙Â‡˜ÒÚ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰ „‚  ˙ÂÚÈ·˙)Â˘ÓÓ˙È Ì‡ ( ÚÈ‚‰Ï

·Á‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÂÎÒ ÁÎÂ  „Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒÏ‰¯ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ , ˘ÂÓÈÓÏ Â„ÚÂ ˘Â ÌÈ ‡ÂˆÈÓ Â·‚ ˘ ÌÈÙÒÎ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ‰¯·ÁÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú. 
לקר  לכיסוי הפסדי  מקור הכנסה שוט$ "ל כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "החשכ

מהווה מקור להתחייבויות הנגזרות ממת  איגו  משאבי  זה ). תשלומי הפרמיה בגי  כל הערבויות(
יחידת ניהול הסיכוני  , לעניי  הסיכו  למימוש החשיפה... כל הערבויות ולא לכל ערבות בנפרד

מבצעת עבודה לניתוח הסיכוני  הקיימי  והעתידיי  בכל הערבויות לרבות , ל"באג$ החשכ
יימי  בכל הערבויות לרבות סיכוני  הק]ה[מודל זה יאפשר לבחו  את . בערבות המדינה לחברה

 %12יש לציי  כי חשיפת המדינה בגי  ערבויות עומדת כיו  על כ. הערבות לחברה אל מול הקר 
 ".  מיליארד מה  הינ  בגי  ערבויות לסחר חו 2ח אשר רק "מיליארד ש

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈ‚· Â· ˙‡˘Â  ‰ È„Ó‰˘ ‰ÙÈ˘Á· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒ‰ ÁÎÂ 
 ÈÁÂËÈ·Ï ‰˙Â·¯Ú‡ÂˆÈ‰ ÌÂÁ˙· ‰¯·Á‰ , ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

Ô¯˜· ÌÂ˘È¯‰ ,„¯Ù · Ì˘¯È˙ Ô¯˜Ï ‰¯È·ÚÓ ‰¯·Á‰˘ ˙Â·¯Ú‰ ˙ÏÓÚ˘ ÍÎ. 
שיתרת הסכומי  שנרשמו בקר  , ל למשרד מבקר המדינה עולה"ממסמכי  שמסר אג$ החשכ .4

" זכאי  ויתרות זכות"עי$ כלולה בס, לכיסוי הפסדי  ושנובעי  מהעברות החברה וגופי  אחרי 
 %8.4 הסתכמו הסכומי  בסעי$ זה בכ2004בסו$ שנת ". מידע הכספי של ממשלת ישראל"שב

יתרת ; ח" מיליארד ש%11.6 בכ% 2006ח ובסו$ " מיליארד ש%7.5 בכ% 2005בסו$ , ח"מיליארד ש
 , ח"  ש מיליו%714הקר  לכיסוי הפסדי  שנכללה בסעי$ האמור בסופי אות  שני  הסתכמה בכ

זכאי  "יתרות הקר  לא צוינו בנפרד בסעי$ . בהתאמה, ח" מיליו  ש%957ח ובכ" מיליו  ש%865בכ
 ".ויתרות זכות

__________________ 
  נעשה בתחילת שנות התשעי  כדי לסייע לעולי, $1959ט"התשי,  לחוק לעידוד השקעות הו 39תיקו    42

 להלוואות שניתנו למפעלי  מאושרי  100%במסגרת זו ניתנה ערבות מדינה בשיעור . מחבר העמי 
ממסמכי  של משרד האוצר עולה כי שיעור הכשלי  במסלול האמור היה . במסלול של מרכז ההשקעות

) י שימוש(כי מימושי  , יצוי ). בסכומי  נומינליי (ח " מיליו  ש$800שה  כ, $70%כ, גבוה במיוחד
 . אינ  ניתנות עוד39שכ  ערבויות בגי  תיקו  , אלה ילכו ויקטנו

43   È˙ ˘ ÁÂ„57‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2007( ,264' עמ. 
 .רק חלק מההדגשה היה במקור  44



 243 משרד האוצר

ראוי כי בביאורי  " כי 45ב54בדוח שנתי , בעניי  הקר  ואופ  ניהולה כתב מבקר המדינה )א(
.  ליו  המאז יובא פירוט מלא של יתרת הערבויות לסוגיה  שנתנה המדינה] המדינה[למאז  

ובאותה מידת פירוט ; ראוי שיפורטו לפי החוקי  שעל פיה  ניתנו הערבויות, ההכנסות וההוצאות
ויש לציי  בביאור א  ההכנסות וההוצאות נזקפו לתקציב המדינה או לקר  … של היתרות העיקריות

, ויות ובניהול בדר  זו יינת  גילוי נאות לחשיפה הכוללת של המדינה במת  הערב. לכיסוי הפסדי 
ויהיה אפשר לבחו  באיזו מידה ההכנסות שהתקבלו בגי  פרמיות הסיכו  ששולמו שיקפו את הסיכו  

 דוח 2003ל מסר בתשובתו כי הוחלט לפרס  בשנת "אג$ החשכ. שקיבלה המדינה במת  הערבויות
לכללי  ובמסגרת הרפורמה בחשבונאות ובדיווח הממשלתי יפורטו הערבויות בהתא  ... מאוחד 

 ". המקובלי  בדיווחי  ממשלתיי 
‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ËÂ¯ÈÙ‰ ˙„ÈÓ ‰˙ Â˘ ‡ÏÂ ‰Ó˘ÂÈ Ì¯Ë ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÏÓ‰‰˘ ‡ˆÓ . 

ל לקבוע נהלי  ברורי  לדרכי "על אג$ החשכ" ציי  מבקר המדינה כי 46ב57בדוח שנתי  )ב(
  ממשי שישמש ל לקבוע א  יש צור  בפיקדו"על החשכ: התנהלותה של הקר  בהתא  למהותה

באיזה בנק , אזי עליו לקבוע מי יהיו מנהל הקר  ומורשי החתימה, א  יחליט בחיוב. 'כרית ביטחו '
כמו כ  עליו לקבוע ... ומהו גובה היתרות שעליה להחזיק... באיזה אופ  יושקעו כספיה, היא תנוהל

צור  ליצור פיקדו  ל אי  "א  לדעת החשכ. את הרישומי  החשבונאיי  שישקפו את פעילות הקר 
עליו לקבוע בבירור שהקר  נועדה למידע בלבד ולקבוע לה נוהלי רישו  חשבונאיי  , בגי  הקר 

מדוקדקי  לרבות רישומי  של ההכנסות מהעמלות ושל ההוצאות בגי  מימושי ערבויות כחלק 
 ".בלתי נפרד מתקציב המדינה

מטרת הקר  "למשרד מבקר המדינה כי ל " כתב המשנה לחשכ2006כי בנובמבר , באותו דוח צוי 
הקר  הוקמה . היא יצירת מקור חו  תקציבי לסיכוני  חו  תקציביי  שלוקחת המדינה בהתא  לחוק

שלא על חשבו  משרדי הממשלה ... בכדי ליצור מענה תקציבי לחילוט ערבות בסכומי  גבוהי 
 ...".וללא הגדלת הגירעו  הממשלתי בכללותו

כי אחד , בי  היתר, צוי " 31.12.2004ע כספי של ממשלת ישראל ליו  מיד"במבוא לדוח  )ג(
הוא פרסו  לראשונה של המידע הכספי של , משני השינויי  מרחיקי הלכת בדיווח השנתי בדוח

לפי כללי הדיווח ,  נתוני  מאזניי  וחו  מאזניי  לצד דוח ביצוע תקציב המדינה%הממשלה כמכלול 
הדוח נושא עמו מהפיכה ברמת הגילוי הנית  לנתוני  החו  "כי ,  כמו כ  צוי. הנהוגי  בעול 

 .נמצא כי העמדה האמורה לא באה לידי ביטוי בהצגת נתוני הקר ". מאזניי  של הממשלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÛÈÚÒ ˙‚ˆ‰"˙ÂÎÊ ˙Â¯˙ÈÂ ÌÈ‡ÎÊ "Î˘Á‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ÁÂ„·" Ï

‰ ÈÂÒÈÎÏ Ô¯˜‰ ˙¯˙È Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó ÏÚÌÈ„ÒÙ , ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÊ‰ ˙Â¯˙È ÏÂÏÎÓÏ ˙Â‡  ÈÂÏÈ‚ Ô˙Ó ¯·„· ‰¯‰ˆ‰‰ . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ÔÈÈ Ú· ÌÈÈ˙ ˘‰ ˙ÂÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ
‰ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡Â Ô¯˜‰ ,˙ÂÈÂ·¯Ú‰ ËÂ¯ÈÙ ˙Â·¯Ï. 

נושא אופ  רישו  נתוני הקר  יבח  לקראת "ל הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "החשכ
  ". 2007לשנת ] הכספיי  של המדינה[הדוחות 

__________________ 
45   È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004( ,206' עמ . 
46   È˙ ˘ ÁÂ„57‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2007( ,263' עמ. 
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✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡· ‰‚Â‰ ‰ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙ËÈ˘" Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· Ï
ÌÈ„ÒÙ‰ ÈÂÒÈÎÏ ,È‡‰Â- ÛÈÚÒ· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â¯È‰·"˙ÂÎÊ ˙Â¯˙ÈÂ ÌÈ‡ÎÊ "È‡ Ï˘·- ‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ

ÂÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ , ¯˘Ù‡Ï ˙ÂÏÂÎÈÂ ÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎÏ Ô¯˜· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â¯˙È· ˘ÂÓÈ˘˙ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ 
 ˙Â  ÎÂ˙Ó ‡Ï ˙ÂÙÒÂ˙Â)˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙Â·ÈÒÓ ˙Â·¯Ï ( ¯Â˘È‡Ï Ú·˜ ˘ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÙÈ˜Ú ·‚‡

·Èˆ˜˙‰ .ıÂÁ ¯Â˜Ó ‡È‰ Ô¯˜‰-ÔÈÓÊ È·Èˆ˜˙ , ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â¯˙È· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ÔÎÏÂ
·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ¯˘Ù‡Ï ‰ÏÂÏÚ Ô¯˜· .˙Â¯˘Ù‡‰ ÁÎÂ  „‚  ˙ÂÚÈ·˙˘ 

 ˙ÂÈÂ˘Ú ‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú· ÂÁËÂ·˘ ˙Â‡˜ÒÚ ÔÈ‚· ‰¯·Á‰)Â˘ÓÓ˙È Ì‡ ( ÌÈÓÂÎÒÏ ÚÈ‚‰Ï
‰¯·Á‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ‰ÙÈ˘Á‰ ÌÂÎÒ· ·˘Á˙‰· „Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ , ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

 ˙Â·¯Ú‰ ˙ÏÓÚ˘ ÍÎ Ô¯˜· ÌÂ˘È¯‰ ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÏÂ˜˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰Ï
„¯Ù · Ì˘¯È˙ ‰¯È·ÚÓ ‰¯·Á‰˘ .  

✯  
Î˘Á‰ Û‚‡ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ÔÈÈ Ú· ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó"‰ÏÂÚ ‰¯·ÁÏ Ï ,Î˘Á‰˘" ÂÈ„È· ÊÎ¯Ó Ï

‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â · ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ , ˙‡ ‰ È„Ó‰ ÏÚ ÏÈËÓ‰ ‡Â‰Â
ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡ Û‡ ‡Â‰Â ÂÈ˙ÂËÏÁ‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ , Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ

ÔÚÂˆÈ·Ï .‰ÏÚÂ‰ ,Î˘Á‰ Û‚‡˘" ‡Â‰˘ ‰¯˜·‰Â ‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Úˆ·Ó Â È‡ Ï
‰˜ÈÙÒÓ ‰ È‡Â ˙Ï·‚ÂÓ ÂÈÙÏÎ ‰È˙Â·ÂÁÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰˘ÂÚ . ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰

Î˘Á‰ Û‚‡ ‰ÈÙÏ˘"Ï ,‰¯·Á‰ È ÈÈ Ú· ËÈÏÁÓ‰ , ÁÂ˜ÈÙ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÓ‡˘ „ÈÁÈ‰ ÛÂ‚‰ Ì‚ ‡Â‰
Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·Â ,  ‰¯˜· È¯„Ò ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ÌÈ˙Â‡ . Û‚‡ ÏÚ

Î˘Á‰"‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ Ï. 
‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ„ÚÈÂ ÌÈÓÂÁ˙ ÚÂ·˜Ï ‰¯·Á‰ ‰Ò Ó ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË‰ ˙Ë¯Ù‰ Ê‡Ó , ‡È‰ ÌÏÂ‡

Ì˘ÂÓÈÓ ÔÈÈ Ú· ˙Ï·‚ÂÓ ; ÛÂ‚ ‡È‰ ÌˆÚ·Â ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂËÏÁ‰ ËÈÏÁ‰Ï ˙È‡ÓˆÚ ‰ È‡ ‰¯·Á‰
Î˘Á‰Â „·Ï· Úˆ·ÓÂ ıÚÈÈÓ" Ú· ËÈÏÁÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ Ï ˙‡˘Â ‰ ‡È‰ ‰ È„Ó‰Â ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ

ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡· .Î˘Á‰ Û‚‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ·" ÌÈÓÈÈ˜ Ï
 ‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰¯·Á‰ ˙ÙÈ‡˘ ÔÈ· ÌÈ„‚Â Ó ÌÈÒ¯Ë È‡ ‰¯Â‡ÎÏ) ¯˙ÂÈ ˜ÈÙ ‰Ï

˙ÂÒÈÏÂÙ (Î˘Á‰ ˙ÙÈ‡˘ ÔÈ·Ï ÁÂËÈ· ˙ÂÈÓ¯ÙÓ ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡Â" ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ÂÎÈÒ ÔÈË˜‰Ï Ï
ÁË·È ‡Â‰˘ ‡ÂˆÈ‰ ˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Â ¯ÙÒÓ‰ ÌÂˆÓˆ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ,‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜· ÏÂ˘ÎÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ„‚Â Ó ÌÈÒ¯Ë È‡ .   
 ת בפעילות החברה"מעורבות משרד התמ

בעיקרי תקציב המדינה לשני  . ת אחראי  במשות  לענייני החברה"שר האוצר ושר התמ, כאמור
לאומית  פיתוח הפעילות הכלכלית הבי "על , בי  היתר, ת מופקד" צוי  שמשרד התמ2007  2005

על מנת להבטיח צמיחה המבוססת על סחר חופשי ושיתו  פעולה , של ישראל ובמיוחד סחר החו 
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בפיתוח ובהעמקה של קשרי סחר החו  , בי  היתר, יעד זה מושג. כלכלי בי  ישראל למדינות אחרות
תקציב ". ה בפעילות שיווקית של מפעלי  וטיפוח קשרי  ע  משקיעי  זרי תמיכ, והסכמי סחר
, ח לעידוד סחר החו " מיליו  ש23.5 מזה כ, ח" מיליארד ש1.8 היה 2007ת לשנת "משרד התמ

 . ח" מיליו  ש1.5  היה כ)  המינהל להל  (והתקציב לפעילות מינהל סחר חו  שבמשרד 
Â‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,Î Û‡˘˜È· È ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ" Ú·˜ ˙

‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙‚˘‰Ï ÌÈÎ¯„Â ‡ÂˆÈ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ„ÚÈ. 
ל הוא קשיח ומיועד "ת כתב למשרד מבקר המדינה שרוב תקציב המינהל לפעילות בחו"משרד התמ
יתרת התקציב . הוצאות תחזוקה והפעלת נציגויות, כגו  תשלומי משכורת לעובדי , להוצאות

וקצית למימו  פעילויות לקידו  סחר החו  ומחולקת בי  הנציגויות לפי תכנית עבודה מאושרת מ
, המתוקצבות בי  היתר לפי פוטנציאל גידול היצוא, הנדונה בי  הנהלת המינהל ובי  הנציגויות

 .ל"תערוכות שונות בחו, משיכת השקעות זרות
ואלה אחדי  , ינת ישראל וביישומהלאומי של מד המינהל עוסק בקביעת מדיניות הסחר הבי 

טיפוח ) 2;   קידו  היצוא ושיתו  הפעולה הכלכלי של ישראל ע  מדינות בעול ) 1:   מיעדיו
באמצעות סיוע , לאומיי  מדינות וארגוני  כלכליי  בי , הקשרי  הכלכליי  של ישראל ע  חברות

סיוע בגיוס השקעות , בת שמירה על שווקי  קיימי  והרח, ליצואני  לחדור לשווקי  חדשי 
, צדדיי  צדדיי  ורב לאומיי  דו ייזו  ויישו  של הסכמי סחר בי , וביצירת שותפויות אסטרטגיות

ופיתוח קשרי  מסחריי  וכלכליי  ע  , תחזוקה של מערכת ההסכמי  של מדינת ישראל ושיפור 
 של המינהל לשנת בתכנית העבודה. מדינות שבעבר לא התאפשרה בה  פעילות כלכלית ישראלית

 .  בשנה12% 10% נקבע שהיעד המרכזי הוא הכנת תשתיות לגידול היצוא בשיעור 2005
הוועדה הגדולה (ל "ת חבר בשתיי  מוועדות החשכ"נציג המינהל במשרד התמ, כאמור .1

ולניהול חשיפות המדינה , לאישור ביטוח עסקאות יצוא לטווח בינוני וארו,) והוועדה המסחרית
ל והחלטותיה  "תפקיד הוועדות הוא לייע  לחשכ; כתב הערבות שנתנה המדינה לחברהבמסגרת 

 . ר הוועדה או מי שהוא מינה"נקבעות בידי יו
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Ó˙‰ „¯˘Ó ‚Èˆ  Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰˘"Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙" ˙È˙Â‰Ó ÚÈÙ˘‰Ï Ï

Î˘Á‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÏÚ"˙Ï·‚ÂÓ ‡È‰ Ï ;ÔÎÏ ,Â·¯ÂÚÓ‰ Ì‚ Ï˘ ˙
Ó˙‰ „¯˘Ó" ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰·ÂÏÈ˘ ÔÙÂ‡Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ˙ÚÈ·˜· ˙

‡ÂˆÈ‰ „Â„ÈÚÏ ,˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰. 
ל אמנ  מוגבלת "ת כתב למשרד מבקר המדינה כי השפעת נציג המשרד בוועדות החשכ"משרד התמ

תחו  הסמכות א, אינה מבוטלת וכי המשרד ער לצור, להגדיל את השפעת מדיניותו בנושאי  שב
 .של הוועדות

פעילות החברה נחלקת לשני "ת למשרד מבקר המדינה כי " כתב משרד התמ2007באוקטובר  .2
עצ  מת  ]. הנפקת פוליסה[ומימוש ] עקרוני[מת  אישור : מאפייני  שיש לראות  כמקשה אחת

 א  לא ג , קבלת האישור. הוא צעד חשוב בתהלי, העסקי של היצוא , האישור על ידי החברה
מהווה ער, כלכלי משמעותי המאפשר ליצוא  להתקד  בתהלי, העסקה , ימומש בסופו של התהלי,

כולל הגשת מועמדות למכרזי  בינלאומיי  או ביצוע סיקרי היתכנות שבהרבה מקרי  הינ  תנאי 
מקל מאוד על תזרי  ]... החברה[עצ  מת  האישור על ידי . הכרחי להתקדמות לקראת עסקה

ובנוס  מהווה מרכיב של מת  שירות על ידי החברה המשפר את כושר ,   של היצוא המזומני
 ". התחרותיות של היצואני  הישראליי 
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Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈÈÙ‡Ó Ì‰·˘ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó‰ È ˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙

 ‰¯·Á‰-Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ¯Â˘È‡ ˙Â·˜Ú· È Â¯˜Ú ¯Â˘È‡ Ô˙Ó " ÁÂËÈ·Ï ‰ÒÈÏÂÙ ˙˜Ù ‰Â Ï
 ‰˜ÒÚ‰- ‰¯˜ÈÚ· ˙ÈÏÂÚÙ˙ ¯ÂÓ‡Î ‡È‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ˘ ÌÈ¯È‰·Ó ,Ô‡ÂˆÈÏ ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÌÂÁ˙· ,

 ÏÎ ‰Ê˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ‡˜ÂÂ„ ‰˘Ú˙ ˙‡ÊÎ ˙ÈÏÂÚÙ˙ ˙ÂÏÈÚÙ˘ Á¯Î‰ ÔÈ‡Â
‰„ÂÚÈÈ . 

ת מסר למשרד מבקר המדינה כי הוא נוהג לקיי  את דיוניו בתכניות העבודה "משרד התמ .3
באמצעות מצגות המציגות את עיקרי , לל זה בעניי  יעדי החברהובכ, השנתיות שלו ושל יחידותיו

 . הדברי  בקצרה ובאופ  כללי בלבד
ת בנוגע לחברה "העל של משרד התמ  צוי  כי מטרת2005במצגת תכנית העבודה לשנת , לדוגמה

 ביטוח או מת  ערבויות ילהוות כלי מרכזי של הממשלה לעידוד היצוא באמצעות שירות: "היא
במצגת ".  וזאת כדי להגביר צמיחה בת קיימא של המשק וליצירת מקומות תעסוקהלעסקאות

   ‰‚„ÁÂËÈ·Ï È‡¯˘‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ï)  1:   (האמורה נקבעו יעדי  ומדדי  להשגת  כמפורט להל 
‰¯Ï‚ÚÓ ˙·Á )  2(;   המדד הוא היענות החברה לביקושי היצואני  במדינות שהחברה פועלת בה 

‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ˜Ï‰  דד הוא שבכל רבעו  יתוספו חמישה יצואני  המגישי  לחברה בקשה  המ
 המדד הוא שיותר חברות   ‰˙È¯˜ÈÚ „ÚÈ ı¯‡Î ÔÈÒÏ ‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜· ˙Â„˜Ó˙)  3(;   לביטוח

היעד הוא ששלוש ; 47"סי  פרוטוקול הפיננסי ישראל"ישראליות וקוני  סיני  ידעו על קיומו ב
˜ÌÂ¯„· ‰ È„ÓÏ ‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È )  4(;   "הפרוטוקול הסיני"חברות חדשות ישתמשו בפרוטוקול הקרוי 

‰˜È¯Ó‡  חתימת הסכ  ,  המדד הוא איתור המדינה המתאימה ויצירת תשתית ביטוחית ושיווקית בה
 ; המינהל ומכו  היצוא יהיו שותפי  להשגת המטרה הזאת; שיתו  פעולה ופתיחת המדינה לביטוח

)5 (ÔÈ·‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÙÂ˙È˘ ˙·Á¯‰ -ÌÈÈÓÂ‡Ï‰¯·Á‰ Ï˘    המדד הוא חתימת שני הסכמי ביטוח 
 המדד הוא הצגת   Á‰˘ ÌÈÏÎ‰ ¯·„· Ú„ÈÓ‰ ˙¯·‚‰   ‰ÚÈˆÓ·¯‰)6(;   משנה חדשי  בשנה

מכו  היצוא יפעל ג  הוא ; החברה והכלי  שהיא מספקת לחמישה יצואני  חדשי  בכל רבעו 
 .להשגת היעד הזה

4. ÌÈ ˘Ï Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ˙Â‚ˆÓ· 2004-2005 „ÚÈ‰˘ ¯ÂÓ‡Î Ú·˜  
ÁÂËÈ·Ï È‡¯˘‡‰ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ï„‚‰ ‡Â‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ . ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‚ˆÓ·˘ ‡ˆÓ 

¯·Ú· ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ‰¯·Á‰ ‰‚È˘‰ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· Ë¯ÂÙ. 
 Û˜È‰· È˘ÓÓ ÈÂ È˘Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÈÏÏÎ ÂÈ‰ ‰¯·ÁÏ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰

‰˙ÂÏÈÚÙ .ÔÎ ÂÓÎ ,˜‰ ˙ÂÈÚ·Ï ÏÏÎ ÂÚ‚  ‡Ï Ì‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó· ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÓÈÈ
‰¯·Á‰ ; ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ‰‡ÂÂ˘‰ Í¯ÂˆÏ Ú˜¯ ¯ÓÂÁ· ÂÂÏ ‡Ï Ì‚ ˙Â‚ˆÓ‰

‰¯·ÁÏ ¯·Ú· ;ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÔÎÏÂ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜  ‡Ï . 
‰ÏÚÂ‰ ÔÎ ,Ó˙‰ „¯˘Ó˘"ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÎÒÏ ‚‰Â  Â È‡ ˙ ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘ÓÓ ˘¯„ Î , ˙‡

ÂÈ„‰ Ô‰· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰ Ì‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ˙Â·È˘È· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÌÈ 
‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ÚÈ·˜· „¯˘Ó‰ ÈÏÂ˜È˘Â .Ó˙‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰" ‰¯·ÁÏ ˙

Î˘Á‰ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÂÚ·˜  ‡Ï"Ï ,Ì˙‚˘‰Ï ÏÚÙ˙ ‡È‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÔÎÏÂ. 
הכוללת , בודה מקיפהמקיי  מדי שנה ישיבת תוכניות ע"ת כתב בתשובתו כי הוא "משרד התמ

ת בשיתו  ע  מומחי  "היעדי  המקצועיי  נקבעו ע  אנשי מקצוע של משרד התמ. יעדי  פרטניי 
תוכניות עבודה והמעקב , חיצוניי  אשר עובדי  ע  כל אחת מיחידות המשרד על הפרמטרי 

   מתקיי  מעקב רבעוני לבחינת יישו2007החל משנת "ת כי "עוד כתב משרד התמ". אחריה 

__________________ 
 .  את המסחר בי  שתי המדינותהסכ  שמטרתו לקד  47
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המשרד לא ציר  לתשובתו את הפרוטוקולי  של ישיבות ". תוכנית העבודה כולל תחקיר אירועי 
 .העבודה האמורות ומסמכי  הנוגעי  לעבודת המטה שנעשתה לדבריו לקראת הישיבות

5. Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙·" ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ Â¯„‚Â‰ ‡Ï ˙
 ˙‚˘‰Ï ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡‰¯·Á‰ È·‚Ï ÌÏÏÎ·Â ‡ÂˆÈ‰ ÌÂÁ˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰. 

תאו  פעילות מער, סחר חו  ופעילות "ל "כי קיימת הוראת מנכ, ת ציי  בתשובתו"משרד התמ
הגדרת סמכויות לחלוקת אחריות בתפקידי  בי  כל גופי אשכול "שעיקרה , 2002משנת " בינלאומית
  ".נוהל זה תוק  לאחרונה וטר  נחת ] וכי[סחר חו  

✩  
Ó˙‰ „¯˘Ó"‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙ , ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÎ ÌÏÂ‡

Î˘Á‰ È„È· ¯ÂÓ‡Î ˙Â Â˙  ‰˙ÂÏÈÚÙ·"Ï .Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰" ˙ ÂÎ˙Ó ˙ÚÈ·˜· ˙
 ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÂˆÈ‰ „Â„ÈÚÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰·ÂÏÈ˘ ÔÙÂ‡Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ

‰˜ÈÙÒÓ ‡ÏÂ .˙ÂÏÈÚÙ· Ô˙È  ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡Ï ˜ÈÙÒÓ Ï˜˘Ó ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰
Ó˙‰ „¯˘Ó"‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜· ˙ .Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰˜È„· ÌÂÊÈÏ ˙

Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÓÂÁ˙· ,‰¯·Á‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯Ï , ‡ÂˆÈÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ÂÈ˙ÂÈ Î˙ ˙¯‚ÒÓ·
Ì‡˙‰· ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ.  

המועדפת לחברה הינה חברה החלופה "כי לדעתו , 2007ת כתב בתשובתו מאוקטובר "משרד התמ
". מבנה זה קיי  ג  במדינות אחרות. המבנה הקיי  כיו , פרטית בבעלות מלאה של ממשלת ישראל

עשה המשרד פעולות לא , במסגרת המגבלות הקיימות לאור המתכונת הנוכחית"המשרד ציי  כי 
 המשרד והגדלת כגו  דרישה לפתיחה לביטוח של מדינות שהוגדרו כמדינות יעד על ידי, מעטות

, ל המשרד"עוד ציי  המשרד כי בכוונתו להקי  ועדה בראשות מנכ". התקרה למדינות נוספות
התאחדות , רשות החברות, ל"החשכ, ובהשתתפות היוע  המשפטי של המשרד ונציגי  של המינהל

 תדו  בנושא חלוקת הסמכויות הנדרשת בי  הגופי  הממשלתיי  המעורבי "ש, התעשייני  והחברה
מתו, מטרה לראות אי, אינטרס קידו  היצוא עליו , בנושא ביטוח עסקאות יצוא לטווח בינוני וארו,

   ".ת זוכה למענה מירבי"מופקד משרד התמ
 בחינת פעילות החברה בידי רשויות המדינה

ת לבחו  את מתכונת "החליטו שר האוצר ושר התמ, 2001לאחר הפרטת הטווח הקצר בשנת 
כדי ,  החברה בטווח הבינוני והארו, ואת מכלול ההיבטי  הקשורי  בנושאהפעילות החדשה של

הביקורת העלתה כי על א  חשיבות  של . לקבל החלטות ולנקוט צעדי  הדרושי  בעניי  זה
להל  . הבחינות האמורות ה  לא הושלמו ולא הביאו לנקיטת פעולות כלשה  בעניי  החברה

  :הפרטי 
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 ת"בחינת משרד התמ

ת צוות "מינתה שרת התמ, לקראת סיו  הפרטת פעילות החברה בטווח הקצר, 2001ר בספטמב .1
שימלי  על האופ  הרצוי לפעילות "כדי )  צוות החשיבה להל  (חשיבה בנוגע לפעילות החברה 

 את  הצוות יית. מפני סיכוני  מסחריי  ופוליטיי  לטווח בינוני וארו,, בתחו  ביטוח עסקאות יצוא
ביניה  שיטות ותהליכי העבודה של החברה שהינה מהכלי  העומדי  למשק , שונותהדעת לסוגיות 

בכתב המינוי ". הזיקה לפעולות ממשלתיות ונושאי  נוספי  לפי שיקולי הצוות, בתחו  סחר חו 
ר "יו, ת וחברי הצוות ה  מנהל רשות החברות"ל משרד התמ"ר הצוות הוא מנכ"נקבע שיו

עוד נקבע כי . ת"מנהלת המינהל והיוע  המשפטי של משרד התמ, ל"החשכ, דירקטוריו  החברה
 .2002ת עד תחילת ינואר "הצוות יגיש את המלצותיו לשרת התמ

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,„·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘È ÌÈÈ˜ ‰·È˘Á‰ ˙ÂÂˆ˘ , ¯·Ó·Â ·2001 .È‡- ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ
‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â·Â˘Á ˙ÂÈ‚ÂÒ Ï˘ ‰ ÈÁ· Ú Ó ˙ÂÂˆ‰ . 

, ל המשרד"בראשות מנכ, ת מינה צוות אחר"כי שר התמ, כלי התקשורת פורס  ב2003ביוני  .2
חברי הצוות ; כדי לסייע ליצוא הישראלי, אשר יבח  אפשרויות לשינוי דפוסי העבודה של החברה

השר רואה בחברה כלי עזר חשוב לקידו  ; ל ונציגי המינהל"נציגי אג  החשכ, ה  נציג החברה
כדי שישופרו תנאי הביטוח ,  הפעילות והאופ  שבו היא פועלתהיצוא ובכוונתו להרחיב את תחומי

 . על ידי קביעת מדיניות שלפיה תינת  עדיפות למדינות יעד ליצוא, לעידוד היצוא
, ת"ליוע  שר התמ, 2003ביוני , בעקבות הפרסו  האמור בתקשורת כתב מנהל רשות החברות מכתב

על א  שבכל צוות שד  בתחומי פעילות של , שותובו ציי  כי מהצוות שמינה השר נפקדי  נציגי הר
מה ג  שרשות החברות עסקה בעבר , ראוי ונכו  שיכללו אנשי רשות החברות"חברה ממשלתית 
במכתב ביקש מנהל ; "טרו  הפרטתה ומעורה היטב בתחומי פעילות החברה, בפיצול החברה

 . בתור נציג הרשות, הרשות לצר  לצוות את סגנו
‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ  ‡ÏÓ˙" Â‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚Â ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ ·˙ÎÓ‰ ÏÚ ·È‚‰ ˙

ÏÚÙ ˙ÂÂˆ‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ. 
 ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2007 ,Ó˙‰ „¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï" ÔÈÈ Ú· ˙ÂÙÒÂ  ˙Â˜È„· ˙

‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ .   
 בחינת משרד האוצר 

משנה שהמדינה  מינה שר האוצר צוות לבחינת תנאי הביטוח של החברה וביטוח ה2003בדצמבר 
שיעורי , את מבנה ערבות המדינה הניתנת לחברה, בי  היתר, הצוות התבקש לבחו . נותנת לה

והשוואת  למנגנוני התמיכה המקובלי  , החיסוי ותנאי הפוליסה שהחברה מנפיקה ללקוחותיה
עוד התבקש הצוות להמלי  על מתווה התקשרות ע  חברת ביטוח סיכוני סחר החו  . בעול 
ל משרד האוצר ולחברי  "בראש הצוות הועמד מנכ. לצור, ביטוח משנה לביטוחי החברה, ב"בארה

לפי .  יו 60הצוות התבקש להגיש את המלצותיו בתו, . ר דירקטוריו  החברה"ל ויו"בו מונו החשכ
 .תוכננו לצוות שבע ישיבות, מתווה העבודה שהוכ  לקראת הדיו  הראשו  של הצוות

דוח על תנאי , מומחה בתחומי פעילותה, ל" הזמינה החברה מיוע  בחוע  מינוי הצוות האמור
  להל  (הביטוח של החברה בהשוואה לתנאי  של חברות ביטוח סיכוני סחר חו  במדינות אחרות 
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המבנה : הנושאי  האלה,  ובו נדונו בי  היתר2004הדוח הוגש לצוות בפברואר ; )דוח ההשוואה
מבנה הערבות שהחברה מקבלת ; שפטי של החברההמעמד המ; וההתארגנות של החברה

ביטוח מרכיב ; שיעור החיסוי הנית  במסגרת הפוליסה; מוצרי החברה; תפקידי החברה; מהמדינה
 .הפרמיה ותקופת ההמתנה לאישור הפוליסה

 מיליו  דולר 200להגדיל את ההו  העצמי של החברה לס, : להל  כמה ממסקנות דוח ההשוואה
 מיליו  דולר הוא דבר 25    המש, פעילות החברה כשבסיס ההו  שלה קט  מהיות שלדעת היוע(

להתאי  את מוצרי החברה לסוגי היצוא של ; דרושה עוד ערבות מדינה בלתי מוגבלת; )בלתי שגרתי
לשקול הורדת שיעור מרכיב הייצור הישראלי ; להגמיש את שיעור החיסוי של העסקאות; ישראל

להשוות את ; לכלול את הפרמיה והריבית בסכו  המבוטח; ביטוחימער, העסקה בתנאי לחיסוי 
לפרמיות שקבעו כמה חברות דומות במדינות אחרות כדי ) במבנה ובשיעור(הפרמיה של החברה 

 .לאפשר תחרות
ÂÈ˘ ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡ÏÂ ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ ÌÈÈ˜ ˙ÂÂˆ‰˘ ‡ˆÓ " „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ‡ˆÓ  ˙ÂÂˆ‰ ¯

ÌÈ ÈÈ Ú , ¯‡Â¯·Ù· ˙ÂÂˆ‰ ¯ÊÂÙ2004 ,ÂÈ˙Á˙ ¯Á‡ ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰˘ ‡Ï· ; ÁÂ„ ˘È‚‰ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰
Â‰˘ÏÎ ,È˜ÏÁ ‡Ï Ì‚ .   

 בחינת רשות החברות
 : בחוק החברות הממשלתיות54שנקבעו בסעי  , להל  כמה מתפקידיה העיקריי  של רשות החברות

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È¯Á‡ ˙ÂÙÈˆ¯· ·Â˜ÚÏ ,‰È˙Â¯ËÓ ˙Ó˘‚‰ , ÍÏ‰Ó
‰È˜ÒÚ , ‰·ˆÓÈÙÒÎ‰ ,ÌÈ¯˘Ï ‰È‡ˆÓÓ ÏÚ ÚÈ„Â‰ÏÂ48 ;לטפל ולסייע בהקמה ובביצוע של פירוק ,
לייע  לוועדת השרי  ; ארגו  ומכירת מניות של חברות ממשלתיות, חידוש, סידור, פשרה, מיזוג

לבדוק את ; לענייני הפרטה בענייני  הנוגעי  להפרטה ולטפל ביישו  החלטות בדבר ההפרטה
ישה לה ואת החומר שעליו ה  מבוססי  ולהעיר את הערותיה עליה  הדוחות שחברה ממשלתית מג

  .לחברה ולשרי 
 מימוש תפקידי רשות החברות

משרד מבקר המדינה בדק היבטי  מסוימי  בטיפול הרשות בחברה הכרוכי  במתכונת פעילותה 
 : להל  עיקר הממצאי  שהועלו. והנדרש ממנה לפי חוק החברות הממשלתיות וחוזרי  של הרשות

1. ‰Ë¯Ù‰‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï , È Â È·‰ ÁÂÂË· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó Ì‡ ˙Â˘¯‰ ‰ Á· ‡Ï
˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‰˙ÂÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡Â ÍÂ¯‡‰Â .

 ÂÓ„Â˜È˘ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ„ÚÈ ˙Â˙¯˘Ó ‰¯·Á‰ ˙Â¯ËÓ Ì‡ ÌÈ ˘ Ô˙Â‡ ÏÎ· ‰ Á· ‡Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰
ÚˆÓ‡ ‰ Á· ‡Ï Ì‚Â ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á È„È· ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÌÈÓÈÏ˘ÓÂ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈ

˙Â‡˜ÒÚÏ ˙ÂÈÂ·¯Ú ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯
˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰Á˙ÙÏ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰ , ‡˘Â ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ÏÁ‰ ‡È‰

Î˘Á‰ Û‚‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ÔÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰‡È·‰Â"Ï49 . 
__________________ 

 .ההדגשה אינה במקור  48
 .261$264' ראו להל  עמ, בעניי  פעולות הרשות בעקבות הביקורת  49



 ב58דוח שנתי  250
2. ·Á Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ È¯Á‡ ˙Â˘¯‰ ·˜ÚÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯

‰˘Ú  ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ˙Â·È˘È· ˙Â˘¯‰ ÌÚËÓ ÛÈ˜˘Ó ˙ÂÁÎÂ  ˙ÂÚˆÓ‡· .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÓÒÂÓ Â È‡ ‰¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÔÂÂÈÎÓ ,¯ÂÓ‡Î , Ï·˜Ï

‰¯·Á‰ Ï˘ È˜ÒÚ‰ ÌÂÁ˙· È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˙ÂËÏÁ‰ , ÁÎÂ ‰ ÛÈ˜˘Ó ÔÈ‡ ˙Â˘¯Ï˘ ˙ÂÈ‰Â
·ÔÈ·‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È-˙ÂÈ„¯˘Ó , ‰Ó˘Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙Â˘¯‰Ó ˙Ú Ó 

 ‰¯·Á‰ ‰Ó˜Â‰-‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ· . 
אחד מתפקידי הרשות הוא כאמור לייע  לממשלה ולשרי  בענייני  הנוגעי  לחברות  .3

ת משקי  לכל חברה והוא מלווה א, כאמור, לש  ביצוע תפקידיה ממנה הרשות. הממשלתיות
הזמנות לישיבות הדירקטוריו  של חברה , לחוק החברות הממשלתיות) ב(27לפי סעי  . פעילותה

יימסרו ג  לרשות והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי , ממשלתית ולישיבות ועדותיו
אבל הוא לא ייחשב במניי  החוקי ולא תהיה לו זכות , להשתת  בה ומעמדו יהיה כשל דירקטור

 :להל  הליקויי  שהעלתה הביקורת בענייני  האמורי . הצבעה
)‡(  Ú‚Â · ËÂ˜ Ï Ì‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯˘Ï ıÚÈÈÏ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ˙Â˘¯‰

‰¯·ÁÏ ,˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˙ ‰Â ˙ÂÈÚ·‰ ÏÚ Ì‰È ÙÏ ‰ÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ . 
)·(  ˙ ˘ Ê‡Ó2001¯·Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ˙Â˘¯‰ È‚Èˆ  Â¯È·Ú‰ ‡Ï  ÍÓÒÓ ˙Â˘¯‰ Ï‰ ÓÏ ‰

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˙ ‰Â ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ , ÂÏÚÂ‰˘
ÂÊ ˙¯Â˜È··Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È·50 ,ÍÎ Ï˘· ËÂ˜ Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰Â. 

ÔÈÂˆÈ , È˙ ˘ ÁÂ„· „ÂÚ˘55 ·)ÓÚ '125 (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ , ÍÓÒÓ ÔÈ‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯· ÈÎ
ÎÓÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· ‰È‚Èˆ  Ï˘ ˙ÂÈÂ

Ì„˜‰· ‰ÊÎ ÍÓÒÓ ˘·‚˙ ˙Â˘¯‰˘ ıÈÏÓ‰Â . ËÒÂ‚Â‡· ‰˙˘Ú ˘ ·˜ÚÓ ˙˜È„·2007‰˙ÏÚ‰  ,
‰ÊÎ ÍÓÒÓ ‰˘·È‚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Â˘¯‰˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÓÒÓ ÔÈÎ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ

ÂÈÙÏ ÂÏÚÙÈ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· ‰È‚Èˆ ˘ ‚Â‡„ÏÂ ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰ÊÎ. 
 כתבה נציגת רשות החברות בחברה לוועדה לבדיקת מינויי  ברשות מסמ, 2004בינואר  )ג(

È˜Ù˙ ÌÂÈÎ„ "...: פנימי בעניי  מועמדות  של שני דירקטורי  לדירקטוריו  החברה כלהל 
ÈÏÂ˘ Â È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˜ÂÒÈÚ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ .Ú ˙Â˜„· Â ˙ÂÚˆÂÓ ˙Â‡˜ÒÚ‰" ‰¯·Á‰ È) ‡ÏÂ

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ (˙Â¯˘Â‡ÓÂÚ "˙È„¯˘Ó ÔÈ· ‰„ÚÂ È ... ˙·ÈÏ· „È˜Ù˙ ÔÈ‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰˘ÚÓÏÂ
‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˜ÒÚ .ÌÈ˜ÈÙ‡ ¯ÙÒÓ· ‰¯·Á‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï ‰ ÂÂÎ ‰ ˘È ÌÈ Â¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· :

‡ .‡ÂˆÈ‰ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ ˙·Á¯‰ ;· . ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÛÂ˙È˘
 ÁÂËÈ· ˙Â‡˜ÒÚ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰-Ó· ÈÂ È˘ ·ÈÈÁÓ‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„Â ‰¯·Á‰ ‰ · ... ‰ ÌÈÈÂ È˘‰" Ï

ÂÚˆÂ·È ‡Ï Ì‰ Ì‡˘ ÔÂÂÈÎ ÌÈ˘¯„  ,‰¯·Á‰ ‰ ·ÓÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È„È˜Ù˙ ˙ ÈÁ·Ó ¯˜ÈÚ· , È¯‰
‰¯·ÁÎ ‰¯·ÁÏ˘ ,‰˘ÚÓÏ ,Î˘Á· ‰˜ÏÁÓÎ „˜Ù˙Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰Â ÌÂÈ˜ ˙ÂÎÊ ÔÈ‡"Ï "...) ההדגשה

ות הכרוכות במתכונת שנציגת הרשות ידעה היטב את הבעי, ממסמ, זה עולה). אינה במקור
 .פעילותה של החברה ואילו פעולות נדרשות בעניי  זה

 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯˘ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ˙Â˘¯‰ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÚÂ„Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó
 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ˘¯„ Î54˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ . 
__________________ 

 .  להל 2004ראו למשל מכתב נציגת רשות החברות מינואר , שמקצת  היו ידועי  לרשות  50
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הבעיות הקשורות בפעילותה של החברה "הרשות כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 
הנושא לא קוד  . יימת כחברה ממשלתית הוצגו בפני מנהל רשות החברות והוא היה מודע לה הק

יודגש כי . שכ  זו המתינה למסקנות הצוותי  שהוקמו לצור, כ,, באופ  עצמאי על ידי הרשות
שכ  המדובר בחברה שלה תפקיד מרכזי , הנושא חורג מתחומי סמכותה ופעילותה של הרשות

ועל כ  הצור, בהשתתפות נציגי החשב , הנשענת על ערבות מדינה, שראלבייצוא של מדינת י
כדי לגבש את מתכונת פעילותה של , מצד שני, ומשרד התעשייה והמסחר, מצד אחד, הכללי
 ". מבלי שיפגעו אינטרסי  שוני  של המדינה, החברה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ Ì„˜Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ‰„È· ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰¯·Ò Ì‡
‰ÓˆÚ· ‡˘Â ‰ ,‰¯·ÁÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÂËÏÁ‰· ‰˙ÂÏ˙ Ï˘· , ‰ÈÏÚ ‰È‰

 ÔÈÈ Ú· ‰È„È· ¯·Ëˆ‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘ÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÁÂÂ„Ï
ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÚ·‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó .  
✩  

 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ÌÈ‡¯Ó ÌÈ‡ˆÓÓ‰54·  ˜ÂÁ
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ . ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ˙Â˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯

‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÚ‰˘ , ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡Â Ì˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ˘¯„ ‰ . Ô˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÏÂÙÈË· ‰Ï‡Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˙ÚÈ ÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘.  
 מעקב אחר הדוחות הכספיי  של החברה

ר הדירקטוריו  של חברה ממשלתית חייב "יו, לחוק החברות הממשלתיות) 1)(א(34בהתא  לסעי  
את הצעת התקציב השנתי והתכניות לאותה שנה ולטווח ארו, וכ  , בי  היתר, להגיש לשרי  ולרשות
לאחר , זולת א  קבעו השרי , חודש ימי  לפני הדיו  בה  בדירקטוריו , את הדוחות הכספיי 
 . פרק זמ  קצר יותר, התייעצות ע  הרשות

, את הטיוטות של הדוחות הכספיי  המבוקרי  ודוחות תקציביי , במסגרת תפקידה, הרשות בוחנת
הבהרות ופרטי  , דוחות ביקורת חיצוניי  ופנימיי  של חברות ממשלתיות ודורשת מה  ביאורי 

 ).  מעקב הרשות להל  (ות שוני  בנוגע לנתוני  שבדוח
 ˙‡ ˙Â˘¯Ï ‰‡ÈˆÓ‰ ‡ÏÂ ‰È˙Â·ÂÁ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰¯·Á‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

˙Â˘¯‰ ‰˘˜È·˘ ÌÈ Â˙ ‰Â ÌÈ¯·Ò‰‰ . ˙ ˘· ¯·Î2002 ÈÎ ‰¯·Á‰ È ÙÏ ˙Â˘¯‰ ‰ÚÈ¯˙‰ " È‡
˙Â˘¯‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ˙Â˘¯‰ È¯ÊÂÁ· ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙˘‚‰ , ‰‡Â¯Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á

‡ÏÓÏ ÔÂ·˘Á‰˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ· Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ¯Á‡  ." Ì‚ ˙Â˘¯‰
 ‰È˙Â¯Ú‰ ÏÚ ˙Â·Â‚˙ ‰Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ÓÂ ‰¯·Á‰Ó ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ˘˜·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ‰ˆÏ‡ 

‰˙ Ú  „ÈÓ˙ ‡ÏÂ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï. 
המידע המבוקש בידי הרשות נית  בדרכי  שונות לצוות "כי , החברה כתבה למשרד מבקר המדינה

רת דיוני הדירקטוריו  ולעתי  סבר הדירקטוריו  שאי  מקו  לתת מענה על המידע הרשות במסג
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החברה ניסתה לבוא ...המבוקש מאחר ואינו מוסי  מידע על הקיי  ויש בו משו  עבודה תיאורטית

החברה מקיימת ...בדברי  ע  גורמי הרשות בעניי  ניתוח הפעילות אול  נדחתה בטענות שונות
לבצע עבודות ... ו לתת מענה לציבור היצואני  אי  ביכולות צוות החברהצוות מצומצ  שתפקיד

לדעת . אקדמיות שאי  בה  תרומה לפעילות החברה וזאת רק מסיבה שגור  זה או אחר דורש זאת
החברה על נציג הרשות בדירקטוריו  היה לבקש מדירקטוריו  החברה לתת תשובות לשאלות דר, 

 ". עלו בהתא יועצי  חיצוניי  שיתוקצבו ויפ
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ , ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯·Ò‰Â ÍÓÒÓ ÏÎ ˙Â˘¯Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ

‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ‰Ï . È„Î ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰
‰È˙Â˘˜· ˙‡ ‡ÏÓ˙ ‰¯·Á‰˘ ; „ÂÓÚÏ ˙Â˘¯Ï ÌÈÚÈÈÒÓ ÂÈ‰ Â˘¯„ ˘ ÌÈ Â˙ ‰Â Ú„ÈÓ‰
ÏÂ ‰¯·Á‰ ·ˆÓ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙÂ ‰„Â˜Ù˙ ÔÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚.  

 שנתי של פרמיות ניתוח רב
נתבקשה החברה , 2000במסגרת הערות הרשות לטיוטת הדוחות הכספיי  של החברה לשנת 

בגי  פוליסות , שנתי של התאמת הפרמיות שהיא גובה מיצואני  להמציא לה ניתוח השוואתי רב
במסגרת הערותיה , 2001במרס . מי  ולסיכוני  בעסקותלתשלו, הביטוח שהיא מנפיקה לה 

במרס . ביקשה הרשות מהחברה להמציא לה נתוני  כאלה, 2000לטיוטת הדוחות הכספיי  לשנת 
 חזרה הרשות וביקשה מהחברה להמציא 2003במרס ". הנושא בבדיקה" השיבה החברה כי 2002

בהתא  להסכ  בי  החברה "חברה כי כחודשיי  אחרי כ  השיבה לה ה. לה את הנתוני  האמורי 
 ". החברה מנועה מלהעביר הטבלה המבוקשת, המשמש כמבטח המשנה על החברה, לחשב הכללי

בטבלת ,  שבה וביקשה הרשות מהחברה להמציא לה מידע בנוגע לשיעורי הפרמיות2005באוגוסט 
, שיעור החיסוי, תקופת אשראי, סיווגי מדינה(חישוב לפי הנתוני  שעל בסיס  נקבעת הפרמיה 

 שוב השיבה 2005באוקטובר . 2000והשינויי  בשיעורי הפרמיה מאז שנת ) הסיכוני  המכוסי 
ג  בקשה ; ולא העבירה לה טבלת חישוב של שיעורי הפרמיות, החברה לרשות תשובה חלקית

 .  בעניי  זה נענתה חלקית בלבד2006נוספת של הרשות ממרס 
‰¯·Á‰Ó ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÎ˘Á‰ Û‚‡ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï " ‡È‰ ÂÈÙÏ˘ Ï

"¯È·Ú‰ÏÓ ‰ÚÂ Ó "˙ÂÈÓ¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ˙Â˘¯Ï . ÈÎ ‰˙·Â˘˙· ‰¯È·Ò‰ ‰¯·Á‰
Î˘Á· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ‰Ù ÏÚ· ˙Â ·‰· ¯·Â„Ó"Ï ,Â˘¯Ù ¯·Î˘ . ‡È‰ ÈÎ ‰¯È·Ò‰ „ÂÚ

Î˘Á‰ ÏÚ˘ ‰¯·Ò"˙Â˘¯Ï Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï Ï. 
שרד מבקר המדינה כי היא העבירה לנציג הרשות מידע על האופ  שהיא עוד כתבה החברה למ
לאור העובדה שלא היה בידי החברה הבטחו  "החברה ג  הסבירה כי . מחשבת את הפרמיות

שמידע בגי  אופ  חישוב הפרמיות ידלו  לידי גורמי  שוני  נמנעה החברה להוציא את המידע 
לבקר במשרדי החברה אול  ...  פעמי  לנציגי הרשותהחברה הציעה מספר... מחו  למשרדי החברה

ל כתב למשרד מבקר המדינה כי סוגיית "החשכ...". מסיבות השמורות אית  ה  נמנעו מלעשות זאת
וכי אינו מתנגד להעברת הנתוני  לרשות , העברת הנתוני  בעניי  הפרמיה לא הובאה לידיעתו אי

  .והדבר יובהר לחברה
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¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘ Ê‡Ó2000Ï ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰˘˜·˙ ˘ Ú„ÈÓ ˙Â˘¯Ï ‰¯·Á‰ ‰¯È·Ú‰ ‡ , ¯˙È‰ ÔÈ·
‰·Â‚ ‡È‰˘ ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ,˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙Â¯ÊÂÁ‰ ‰È˙Â˘˜· Û‡ ÏÚ .È‡- Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰

˙Â˘¯Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÓ ˘˜Â·Ó‰ ,˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ . ˙ ÚË
Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ˘ ‰¯·Á‰"‡ ˙Â˘¯Ï Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Â Âˆ¯· Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï Ï˙ÈË ÂÂÏ¯ ‰ È ,

 Ï˘ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ˙Â˘ÚÏ ‰„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰È‰ Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â˘¯‰ ˙˘È¯„ ÔÎ˘
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á .˘˜Â·Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â˘¯Ï ¯ÂÒÓÏ ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰È‰ ‰·ÂÁ , Ì‚ ‰Ó

Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙ ÂÂÎ· ÔÈ‡˘ ‰Ï ¯‰·Â‰˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Û‚‡ ÏÚ
Î˘Á‰" ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˙ÂÁ ‰Ï Ï˙Â˘¯Ï ˜ÙÒÏ ‰¯·Á‰ ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ , ˘Â¯„‰ ÍÓÒÓ Â‡ ÔÂ˙  ÏÎ

‰„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ‰Ï.   
 הבהרות לדוחות הכספיי 

 העבירה הרשות לחברה את הערותיה לטיוטת הדוחות הכספיי  החצי שנתיי  של 2005באוגוסט 
ר  לקתה בחס2005תשובת החברה לרשות בספטמבר . החברה ליוני אותה שנה וביקשה את תגובתה

של אי מת  , מצב זה: "ל החברה"באותו חודש כתבה הרשות למנכ. ועל מרבית השאלות היא לא ענתה
תשובות כנדרש לשאלות הרשות חוזר על עצמו ויש בו כדי לפגוע ביכולת הרשות במילוי התפקידי  

הרשות ...". לש  השלמת התשובות כמתבקש... מוחזר בזה מכתב,, לפיכ,. המוטלי  עליה בחוק
טה במכתבה את הנושאי  שבעניינ  לא נתנה החברה תשובות ואת הסעיפי  שבעניינ  היא נתנה פיר

לגבי חברה שלא תגיש דיווחי  בהתא  לנדרש "כי , הרשות ציינה במכתבה. תשובות חלקיות בלבד
ככל שהדבר , בנוס  לכ,. תשקול הרשות נקיטת סנקציות ופעולות שהוסמכה לנקוט, בהוראות הרשות

, בי  היתר, תתחשב הרשות, מש, כהונה של חברי דירקטוריו  או נושאי משרה אחרי  בחברהנוגע לה
 ". בפעולותיה  להגשת  במועד של הדוחות שנדרשו בהוראות הרשות

החברה כתבה למשרד מבקר המדינה כי העבירה לידי נציג הרשות את דוחותיה הכספיי  לשנת 
עוד כתבה החברה כי . לדעתה, ות שה  נדרשו והערות מסוימות לדוחות הכספיי  במקומ2005

השאלות במכתבי הרשות אינ  קשורות ישירות לדוחותיה הכספיי  והדרישה להמצאת מסמכי  
וניתוחי  שהכנת  דורשת זמ  ומאמ  אינה תורמת למהל, העסקי  השוט  של החברה ולעמידתה 

רות הממשלתיות בנוגע וכי יכולתה לענות על שאלות רשות החב, בלוחות הזמני  שנקבעו לה
לעסקיה ולהתפתחות השוק שהחברה פועלת בו היא לעתי  יכולת מוגבלת ותלויה באירועי  

 . שהחברה אינה יכולה לחזות אות  מראש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÎÓÒÓ‰Â ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ ˙„ÓÚ

˙˜„Â· ‡È‰˘ ÌÈ‡˘Â Ï ¯˘˜· ˙Â˘¯‰ ‰˘˜È·˘ ,ÙÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ ‰˙·ÂÁÓ ‰¯·Á‰ ˙‡ ¯ÂË
˙Â˘¯Ï Ì‡ÈˆÓ‰Ï.  

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â˘¯‰ ˙Â˘È¯„ ÈÂÏÈÓ ÔÈÈ Ú· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙Â‚‰ ˙‰ , ˜ÂÁ ÈÙÏ

˙Â˘¯‰ È¯ÊÂÁÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ , ‡ÏÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ‰Ú‚ÙÂ ‰ È˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
‰È„È˜Ù˙ ˙‡ .˘˜‰ ÌÈ Â˙  ˙Â˘¯Ï ‡ÈˆÓ‰ÏÓ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙Î˘Ó˙Ó‰ ˙ÂÚ ÓÈ‰‰ ÁÎÂ  ÌÈ¯Â

‰˙ÂÏÈÚÙ· , ‰¯·ÁÏ ÌÂ¯‚Ï È„Î ‰Ï ‰ ˜Ó ˜ÂÁ‰˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰
‰ ÓÓ ˘¯„ ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ .‰¯·Á‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È , ÏÚÂ

Ì˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰È˙Â„ÒÂÓ . 
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 ר הדירקטוריו "פרישת יו

 החברה בתחו  ביטוח סיכוני  של עסקאות יצוא הפרטת פעילות, כאמור,  הושלמה2001בשנת 
ומאז היא עוסקת בביטוח עסקאות יצוא לטווח הבינוני ,  עיקר פעילותההשהיית, לטווח הקצר
ממסמכי  ומפרסומי  באתר האינטרנט של החברה הפרטית שרכשה מהמדינה את . והארו, בלבד

שהיא עסקה , עולה) ח"ו בסס החברה הפרטית א להל  בפרק זה (פעילות הביטוח לטווח הקצר 
עד ( ג  בביטוח אשראי לטווח הבינוני   לפי הסדרי  שלה ע  מבטחי משנה  בשני  האחרונות 

 . וא  ביטחה בעצמה כמה עסקאות מסוג זה, )שלוש שני 
, )ר היוצא" היו  להל   (2006 1997ר לא פעיל שלה בשני  "ר דירקטוריו  החברה שהיה יו"יו .1

ר פעיל של דירקטוריו  החברה "ליו, כחודש לאחר סיו  תפקידו בחברה, 2006מונה בספטמבר 
הוא הפנה , מיד לאחר שהמידע האמור הגיע לידי משרד מבקר המדינה, 2007באוקטובר . הפרטית

ר דירקטוריו  לתפקידו בחברה הפרטית לאחר "את תשומת לב רשות החברות לעניי  מינויו של יו
 .בבדיקת ההיבטי  הקשורי  בוסיו  תפקידו באשרא ולצור, 

 ¯·ÓËÙÒ· ¯·Î˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2006 ‰˙˜ÈÊ ÏÚÂ ÈÂ ÈÓ‰ ÏÚ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ‰¯·Á‰ ÂÚ„È 
È Â È· ÁÂÂË· ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·Ï ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ , ÌÈË·È‰ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ‰ÏÁ‰ Ê‡ ¯·ÎÂ

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯Ù ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ‡¯˘‡Ó ‰˘˜È·Â ÍÎ· ÌÈ¯Â˘˜‰ , Ì¯Ë ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡
‰ÓÏ˘Â‰ . 

כי הנציג שלה בחברה אמנ  קיבל את , 2007רשות החברות כתבה בתשובתה מאוקטובר  )א(
אול  הוא לא , ר החברה הפרטית בסמו, למועד הפרישה"ר היוצא ליו"המידע בעניי  מינויו של היו

לא חל על החברה , למעשה; נוע  בנושא ע  סג  מנהל הרשות והרשות לא בדקה את העניי 
ר "מבירור שנעשה ע  אשרא וע  היו; רות בתחו  הביטוח לטווח הבינוניהפרטית איסור להתח

כי החברה הפרטית אכ  משווקת את עצמה כחברה הנותנת ליצואני  ג  פתרונות , היוצא עולה
א, פעילות זו אינה בהיק  ניכר והשפעתה על עסקי אשרא , בתחו  ביטוח סיכוני  לטווח בינוני

 .אינה אלא שולית
תנאי , נושא מינוי דירקטורי  לחברה"כי , 2007ה בתשובתה מאוקטובר אשרא ציינ )ב(

ר הדירקטוריו  של "יו. החובות המוטלי  עליה  וסיו  כהונת  איננה בשליטת החברה, העסקת 
בנסיבות אלו לא מוטלות על . ר פעיל ועל כ  אי  בינו ובי  החברה הסכ  העסקה"החברה איננו יו

לו סברה הרשות כי יש מקו  . ר פעיל"חובות הצינו  המוטלות על יור הדירקטוריו  של החברה "יו
ל היתה מכתיבה זאת לחברות המפוקחות על "ר דירקטוריו  לא פעיל את החובות הנ"להחיל על יו

ר "בנסיבות אלו אי  בידי החברה זכות משפטית למנוע מיו. והחברה היתה פועלת בהתא , ידה
ר הדירקטוריו  הקוד  לכהונה בחברה "דבר מינויו של יו. קהדירקטוריו  הקוד  לפעול בכל עיסו

ועל כ  לא היתה , כש  שנודע ג  לרשות החברות הממשלתיות, הפרטית נודע לחברה מ  העיתונות
 ". מוטלת על החברה כל חובה על פי די  או נוהג לפעול במידע זה מעבר למה שנעשה על ידה

דירקטוריו  על הביקורת שעשה משרד מבקר המדינה ל החברה ל"יצוי  כי באותו חודש דיווח מנכ
יש הקבלות "ובתשובה על השאלה הא  , בחברה ובכלל זה על הפרטי  ועמדת החברה בנושא זה

היא , ]אשרא[תקופה חפיפה בפעילות ] מזה[יש "השיב כי לחברה המופרטת " בפעילות בי  החברות
 שני  כ, 3ביטוח עסקאות יצוא עד הצהירה על כ, בדוחות הכספיי  שלה שהיא עוסקת בתחו  

 ". אנחנו חופפי  שמתקופה של שנה אחת עד שלוש שני  
בפרק , 2006ח לשנת "כי בדוח של בסס, ר היוצא לרשות החברות" כתב היו2007באוקטובר  )ג(

בתקופה הקרובה להמשי, ] ח"בסס[בכוונת "נאמר בי  היתר כי , המתאר את עיסוקי החברה
מספר העסקאות , לתארי, הדוח"ובהערת השוליי  נאמר כי , "אי לטווח קצרולהתמקד בביטוח אשר
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ביצעה , בכל אחת מארבע השני  האחרונות... מבטחת הינו ספור בלבד ] ח"לטווח הבינוני שבסס[
ארבע במספר בארבע , כל העסקאות הללו.  בכל שנה לתקופה שמעל לשנהאחתח עסקה "בסס

 ).ההדגשה במקור" (חות משנתיי הינ  לתקופה של פ, השני  האחרונות
ח קיבל "ר בסס" כי את ההצעה לשמש יו2008ר היוצא הסביר למשרד מבקר המדינה בינואר "היו

לאחר סיו  , ח שלא היו בעלי  שלה בעת רכישתה מהמדינה"מקבוצת הרוכשי  החדשי  של בסס
כ  ציי  כי ". 'אשרא 'או/ח ו"ניהל ע  קבוצה זו כל מגע בעבר בקשר לבסס"וכי לא , כהונתו בחברה

ח לעניי  עסקות לזמ  בינוני הינה אמירה שיווקית גרידא שאי  "האמור באתר האינטרנט של בסס"
ח ביקש וקיבל חוות דעת משפטית שקבעה " וכי לפני קבלת התפקיד בבסס51"לה משמעות ממשית

 .שאי  כל בעיה בקבלת התפקיד
, מכל סוג, מידע עסקי"היא , 1999 ט"תשנה, הגדרת סוד מסחרי לפי חוק עוולות מסחריות .2

אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרו  , שאינו נחלת הרבי  ושאינו נית  לגילוי כדי  בנקל על ידי האחרי 
בהסכ  ההעסקה ". ובלבד שבעליו נוקט אמצעי  סבירי  לשמור על סודיותו, עסקי על פני מתחריו

 :כדלהל , בי  היתר, "סודיות"סעי  ר דירקטוריו  פעיל בחברה ממשלתית נקבע ב"של יו
ר שלא להעביר או לעשות שימוש "מתחייב היו, במש, תקופת העסקתו ולאחריה . א"

במידע על החברה או במידע שהגיע אליו במסגרת עבודתו בחברה בקשר ע  החברה ואשר 
 לשמור על סודיות בכל הקשור בעסקי החברה ולענייניה ולא לפגוע בדר,, אינו נחלת הכלל

 .כלשהי במוניטי  של החברה
לא יעסוק , ותהיה הסיבה לכ, אשר תהיה, במש, שנה מיו  הפסקת עבודתו בחברה . ב

ר בכל עיסוק ולא יית  כל שירות העלול להעמידו ביחסי תחרות ע  החברה או בניגוד "היו
הקביעה בדבר קיו  יחסי תחרות ; אינטרסי  עמה אלא א  ניתנה לכ, הסכמתה של החברה

 ".ניגוד אינטרסי  תהיה באופ  בלעדי בידי החברהאו 
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ‰¯˘Ó È‡˘Â Ï Ú‚Â · ‰ÓÂ„ ‰‡¯Â‰ ÔÈ‡ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ÌÈÏÈÚÙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˘‡¯ È·˘ÂÈÏ ˘È‚ ‰ È„ÂÒ È˜ÒÚ Ú„ÈÓ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡˘ ÔÂÂÈÎÓ
¯ÂË˜¯È„ ˘‡¯ È·˘ÂÈÏ ˘È‚ ‰ Ú„ÈÓ‰ ÔÈ·Â ‰Ï‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ÔÂÈ

‰Ï‡ ˙Â¯·Á· . ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡Ï Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ˘ ˜Ê ‰ ÁÎÂ Ï
‰ÊÎ Ú„ÈÓ· ˙Â‡  ,ÌÈÓÂ„ ÌÈÓÂÁ˙· ˙˜ÒÂÚ‰ ˙¯Á‡ ‰¯·ÁÏ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ¯·ÚÓ ¯Á‡Ï ,

ÌˆÓÂˆÓ Û˜È‰· Ì‡ Ì‚ , ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏ·‚‰‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÚÙ ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÏÚ Ì‚ ÂÏÂÁÈ ÌÈÏÈ , Ì˙Ó˙Á‰ ˙Â·¯Ï

‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÓÈ‡˙Ó ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ , Ì„ÓÚÓ· È Â˘‰ Ï˘· ÌÈ˘¯„ ‰ ˙ÂÈ˙„ÈÓ·Â ÌÈÈÂ È˘·
‰¯·ÁÏ Ì‰È˙Â˜ÈÊ·Â. 
לאור הסוגיה המשפטית באשר לחובת נושאי " הודיעה הרשות כי 2007בתשובתה מאוקטובר 

, ]דוח מבקר המדינה[המועלית בטיוטת , בות ספציפיתג  כאשר אי  ה  חתומי  על התחיי, משרה
". בכוונת רשות החברות הממשלתיות לבחו  את ההיבטי  השוני  של סוגיה מול משרד המשפטי 

וזאת , הסוגיה בדבר חובות נושאי משרה לאחר הפסקת כהונת " הודיעה הרשות ש2008בינואר 
 הינה סוגיה מורכבת שאי  לה התייחסות ,בניגוד לשאלת חובות נושאי משרה שהינ  עובדי החברה

ח הועברה למשרד המשפטי  לצור, קבלת התייחסותו לסוגיה "טיוטת הדו. מפורשת בדי 
רשות החברות הממשלתיות מתנגדת להחתי  , כל עוד לא לובנה סוגיה זו. המשפטית המועלית בו

 ".נושאי משרה לא פעילי  ודירקטורי  על התחייבויות למיניה 
__________________ 

ח ארבע עסקאות "יטחה בססר היוצא כי בארבע השני  האחרונות ב"בתשובתו לרשות ציי  היו, כאמור  51
 .לטווח בינוני
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˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ,‰˜È˘Ó ˙ÈË¯Ù‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ˘ ¯Á‡Ó , Û˜È‰· Ì‡ Ì‚
ÌˆÓÂˆÓ , Ú·ËÓÂ È Â È·‰ ÁÂÂËÏ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ „‚  ÁÂËÈ·‰ ÌÂÁ˙· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÂÊÏ

‰· ‰¯Á˙Ó Ì‚ ÌÈ¯·„‰ ,‡„ÂÂ˙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ , ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰˘ ¯Á‡Ï „ÈÓ
‰˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ,ÂÈ‰ ÈÎ" ‰ÏÁ ÈÎ Ú„ÂÈ ‡ˆÂÈ‰ ¯‰¯·Á‰ ÈÙÏÎ ˙Â Ó‡ ‰Â ÔÂÓ‡‰ ˙·ÂÁ ÂÈÏÚ .

È‡Ï ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‡˘Â · ‰È˙Â˜È„· ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ- ¯·„‰˘ ˙Ú· Ô˙ÓÏ˘‰
‰˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ . 

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÔÂÁ·Ï Ì‚ ˙Â˘¯‰ ÏÚ , ‰¯˘Ó È‡˘Â ˘ Í¯Âˆ‰Â ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡
 ˙ÂÏ·‚‰‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÂÓ˙ÁÈ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á· ÌÈÏÈÚÙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈÈ Ú·

Ì˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· Ì‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ È˜ÒÚ Ú„ÈÓ· , ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘ÏÂ"ÔÂ Èˆ ˙ÙÂ˜˙ "
)ÂÈ Ï˘ ÂÊÓ ‰¯ˆ˜ ‰È‰˙˘ ¯˘Ù‡˘"ÏÈÚÙ ¯ ( Ì„ÓÚÓ· È Â˘‰Ó ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ È˘·

‰¯·ÁÏ Ì‰È˙Â˜ÈÊ ÏÂÏÎÓ·Â .   
 פעולות שבוצעו בעקבות הביקורת

 ממשלתית תפעל לפי השיקולי  העסקיי  חברה: " לחוק החברות הממשלתיות קובע כי4סעי  
באישור הוועדה , זולת א  קבעה לה הממשלה,  ממשלתית שעל פיה  נוהגת לפעול חברה לא 

ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ סעי  זה מחייב חברות ממשלתיות ". שיקולי פעולה אחרי , ]ועדת הכספי  של הכנסת[
ÌÈÈ‡ÓˆÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏÂ˜È˘כלומר,  כפי שנוהגות חברות לא ממשלתיות  ˙ÂÏÈÚÈ· Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ï‰ Ï

˙È·¯Ó52 . 
: בכלל ,  לחוק החברות הממשלתיות מפרט את תפקידי הדירקטוריו  של חברה ממשלתית32סעי  

 ...; ואת פעולותיה הפיננסיות, לקבוע את המדיניות הכללית של החברה בתחו  מטרותיה)  1"(
מכא  ...". יותיה לטווח ארו,תוכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותוכנ] לקבוע את) [ב)  (2(

שתפקידו לקבל את ההחלטות בעניי  , שהניהול העסקי של חברה ממשלתית הוא בידי הדירקטוריו 
 כי החוקי  53מבקר המדינה כבר ציי  בעבר. זה ולקד  את המטרות שלשמ  הוקמה החברה

 מקני    חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות  המסדירי  את פעילות החברות הממשלתיות 
 .לדירקטוריוני  עצמאות מלאה בניהול עסקיה  ובכ, ה  דומות לחברות פרטיות

את הנסיבות שבהתקיי  אחת מה  רשאית , כאמור, לחוק החברות הממשלתיות מפרט) א(14סעי  
, הממשלה להביא לפירוק מרצו  של חברה ממשלתית או למכירת מניות החברה שבידי המדינה

ת החברה הושגו או שהשגת  אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית בחסכו  מטרו)  1:   "(ואלה ה 
 ; מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת)  2(;   וביעילות

, מסעי  זה עולה". מ  הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גו  שאינו חברה ממשלתית)  3(
או שנמצא שאפשר , שיג בחיסכו  וביעילות את מטרותיהשכאשר חברה ממשלתית אינה יכולה לה

__________________ 
 .ההדגשות אינ  במקור  52
 .343' עמ, )È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙ ˘ ÁÂ„·52·) 2002 ‰ ראו את הפרק הפרטת חברות ממשלתיות   53
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יש מקו  לבחו  א  יש צור, בקיומה או שיש לפרקה או , לקדמ  ביתר יעילות או על ידי גו  אחר
 . להפריטה

ל בעקבות ממצאי הביקורת שהובאו "רשות החברות והחשכ, להל  סקירת הפעולות שביצעו החברה
   :אות חוק החברות הממשלתיות האמורות הקשורות בה לידיעת  בעניי  פעילות החברה והור

 דיוני  בדירקטוריו  החברה לגבי עתידה
, ר הדירקטוריו  של החברה" קיימו נציגי משרד מבקר המדינה פגישה ע  יו2005באוגוסט  .1

ר ממצאי ביקורת ראשוניי  שהעלו ספק א  יש הצדקה להמש, קיומה של החברה "ובה נמסרו ליו
וצוי  כי על א  שהנושא נדו  פעמי  מספר בדירקטוריו  החברה ובוועדה לניהול , תיתכחברה ממשל

ר הדירקטוריו  ציי  בפגישה כי עמדתו "יו. טר  גיבש הדירקטוריו  את עמדתו בנושא, סיכוני 
בעניי  ההיק  והמתכונת של פעילות החברה תואמת את ממצאי הביקורת וכי א  לא יעשה שינוי 

את עמדתו זו ; קיי  ספק א  יש צור, בהמש, קיומה כחברה ממשלתית, פעילותהמהותי במתכונת 
ת "פה ג  לרשות החברות ולמשרדי התמ הוא הביע בישיבות הדירקטוריו  ודיווח עליה בעל

 .והאוצר
אנו סבורי  כי : "2005ר הדירקטוריו  בספטמבר "בעקבות זאת כתב משרד מבקר המדינה ליו

Ì‚ ‡·Â˙˘ ÈÂ‡¯ È˙Â‰Ó ‰Î   ודירקטוריו  של חברה ממשלתית בנושא ר דירקטוריו"עמדת  של יו
·˙Î· על מנת , בי  היתר, זאת. ת" שר האוצר ושר התמ  בפני השרי  האחראי  לפעילות החברה

לפיכ, אנו מצפי  שעמדת הדירקטוריו  של החברה . שהנושא ייבדק לעומק ויזכה לטיפול ראוי
 ). ההדגשה במקור" ( בפני הגורמי  האמורי ·Â˙·˙Î·‡ ועמדת, בעניי  מתכונת פעילותה 

במהל, כל השני  : "ר הדירקטוריו "בתשובתו מסו  אותו חודש למשרד מבקר המדינה ציי  יו
ע  זאת יש לציי  כי דירקטוריו  ... קיימה החברה דיוני  לגבי פעילותה ע  הגורמי  האמורי 

ואלו מושפעי  מעמדת רשות החברות , ההחברה אינו סוברני לקבוע את תחומי פעילותה של החבר
בנסיבות העניי  היה נכו  יותר לקיי  שיחות . המפקח על הביטוח והשרי  האחראיי , הממשלתיות

ר "בתשובתו לא הגיב היו". בלתי אמצעיות ע  הרשויות המעורבות בכדי לקד  את הטיפול בנושא
עניי  זה לשרי  האחראי  א  כי על הערת משרד מבקר המדינה שהוא לא דיווח בכתב על עמדתו ב

 .היה צרי, לעשות זאת
כי באותה , ל החברה לדירקטוריו " דיווח מנכ2005בישיבה שקיי  הדירקטוריו  בדצמבר  .2

שהפרמיה , שנה הפסידה החברה ביטוח של עסקת יצוא שבסופו של דבר בוטחה בשוק הפרטי
חברה גובה מיצואני  ירדה עקב ירידה כ  דיווח כי הפרמיה שה.  מיליו  דולר17 בגינה הייתה כ

מדינות מעדיפות ; כמה שוקי יצוא, מסיבות שונות, החברה הפסידה; ברמת הסיכו  של כמה מדינות
בעקבות דברי  אלה שאלו דירקטורי  . לעשות עסקאות במזומ  במקו  עסקאות באשראי ועוד

 להיות שהמכשיר אותו יכול"; "?איזו הצדקה יש לקיו  החברה, א  כ,: "ל"אחדי  את המנכ
השאלה היא הא  ההיקפי  "; "?מציעה החברה יהיה לא רלוונטי והפעילות תעבור לשוק הפרטי

ל החברה הגיב במפורט "מפרוטוקול הישיבה עולה כי מנכ". ?...של החברה מצדיקי  את הפעילות
 . 54על השאלות האמורות והסביר כי לחלק  אי  כל בסיס

__________________ 
, בדבר החלופה המועדפת נוכח המצב שהחברה שרויה בו, ל שהוצגה במסמ/ חלופות"על עמדת המנכ  54

 .259' ראו להל  עמ
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שנתית של  ריו  את הנהלת החברה לפעול לפי תכנית העבודה הרבבאותה ישיבה הנחה הדירקטו

ה  בפעילות המסורתית וה  במקומות בה  משתלבת פעילות "החברה ולהגדיל את הכנסותיה 
 ...".החברה ע  כשלי שוק

ר " ציי  יו2006בישיבת ועדת כספי  וארגו  של דירקטוריו  החברה שהתקיימה במרס  .3
יש צור, מחייב להכי  , ששאל שאלות קשות, לדיאלוג ע  מבקר המדינהבהמש, "כי , הדירקטוריו 

תו, בחינה לעומק כמה עולה להחזיק חברה כזאת , תכנית עתידית אלטרנטיבית ג  א  תכנית מגירה
חשוב שלדירקטוריו  תהיה תשובה ... וכל זאת למע  גילוי נאות, לעומת האלטרנטיבה המוצעת

". אי  ספק כי הנושא יכול לעלות בכל זמ  בעתיד, ידרש לכ,מגובשת בכתובי  במידה והחברה ת
אשר תוצאותיו יובאו לדיו  ' דיו  תועלות'החברה תגבש "ר הדירקטוריו  כי "באותה ישיבה קבע יו

מבנה פעילותה בהשוואה למקובל , יש להביא לידי ביטוי את טווח פעילותה הקיי . בדירקטוריו 
 ".ומה  המלצות החברה... קת חברה עצמאיתמה תהיינה העלויות של אחז, בעול 

כי רוב העסקאות שבגינ  , ל החברה"בישיבת דירקטוריו  שהתקיימה באותו חודש דיווח מנכ
תופעה שנמשכת זמ  , מוגשות בקשות לחברה ה  בהיק  כספי קט  וכרוכי  בה  סיכוני  מסחריי 

צאה מכ, יש ירידה בסכומי רב ומצביעה על שינוי מהותי בתמהיל של העסקאות ובאופי  וכתו
בעבר עלו הרהורי  אצל גורמי  שוני  "כי , ל החברה"עוד ציי  מנכ. הפרמיות המשולמות לחברה

 ˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ Í¯„ ÌÈÒÈÓ‰ ÌÏ˘ÓÏ ÍÂÒÁÏ ˙ÏÂÎÈ‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂˆÈÁ  ¯·„·
˙¯Á‡ .  לת החברה להכי  הועדה הנחתה את הנה, במסגרת דיוני ועדת כספי  וארגו ... הנושא נדו

סקירה על מבנה הפעילות הנוכחי והעתידי של החברה תו, השוואה ... 'דיו  תועלות'דיו  שיקרא 
לפעילויות של חברות מקבילות בעול  כדי לבחו  המש, פעילותה של החברה באופ  אופטימאלי 

 .55..."לימי  לבוא
הוצגו לפניו , 2006י ל החברה במא"בפגישה שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע  מנכ .4

ל הודיע בפגישה כי בכוונתו להביא לדיו  "המנכ. ממצאי  ראשוניי  שהועלו בעניי  פעילות החברה
לרבות מתכונת פעילותה מאז הפרטת , בדירקטוריו  את כל הנושאי  הקשורי  לפעילות החברה

 .הטווח הקצר ולא  פניה מועדות
ר כי "ציי  היו, ושא בחינת פעילות החברה ועתידהבדיו  שקיי  הדירקטוריו  באותו חודש בנ .5

כולל הטווח , במועד הפרטת הטווח הקצר המלי  הדירקטוריו  להפריט את כל פעילויות החברה
ולחלופי  להעביר את פעילותה בתחו  ביטוח עסקאות לטווח בינוני וארו, לחברה , הבינוני והארו,

בדומה למתכונת פעילות , ל חמש או עשר שני פרטית אחת או לחברות פרטיות אחדות לפרק זמ  ש
כלומר שהמדינה מאפשרת לתת מכספה ועל אחריותה הלוואות , המדינה בבנקי  למשכנתאות

ר הדירקטוריו  כי העמדה האמורה נתמכה בידי שר "כ  ציי  יו. בהתא  לקווי  מנחי  שקבעה
ל שנתמ, בידי "גדות החשכת דאז א, נדחתה בידי ועדת השרי  לענייני הפרטה בעקבות התנ"התמ

לכ  הופרטה רק פעילות החברה בטווח הקצר ואילו פעילות הביטוח לטווח בינוני ; שר האוצר
 .56וארו, נשארה בידי המדינה ומופעלת על ידי החברה

בעניי  שוק ביטוח היצוא והשפעותיו על החברה , במצגת שהציגה הנהלת החברה בדיו  האמור
; ל"  בחו"  משקיעות במדינות מתפתחות אלא משקיעות בעיקר בנדלשחברות ישראליות אינ, צוי 

שמרנית "המוצר שהחברה מציעה הוא נחות והחברה ; כמה מהמדינות סגורות ליצוא מישראל
אחת המדינות העיקריות שישראל מייצאת אליה  משלמת במזומ  ולכ  אי  ; "ומגיבה לאט מידי

 מפעילות החברה 40% התעשיות הביטחוניות באר  ששורר קיפאו  ביצוא של תוצרת ; צור, בביטוח
רוב העסקאות החדשות ה  קטנות והסיכו  בה  ; חברות הנדסה עושות עסקאות במזומ ; מושקעי  בה 

יש פערי  גדולי  בי  עמדת החברה ; משמעות הדבר היא יותר סיכו  ועבודה ופחות פרמיה, מסחרי
 .קטוריו  החליט לקיי  עוד דיוני  בנושאהדיר. לעמדת משרד האוצר בנוגע לייעוד החברה

__________________ 
 .אינה במקורההדגשה   55
, כאמור, בדיו  לא צוי  שאחת החלופות שנשקלה בעת הפרטת פעילות החברה בטווח הקצר הייתה  56

 .העברת פעילותה בטווח הבינוני והארו/ לחברת ענבל
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 נדונו שוב מטרות החברה ומבנה פעילותה בעקבות 2006בישיבה שקיי  הדירקטוריו  במאי  .6
שהצביעו על , 2006 ובדוח ביצוע התקציב לסו  מרס 2005הנתוני  בדוחותיה הכספיי  לשנת 

בישיבה ציי  . נ  שהיא פועלת בוהפסדי  וירידה נוספת בהיק  פעילותה ועל שינוי מגמה מובהק בע
ל כי הירידה בהיק  פעילותה נובע בעיקר מהירידה בהיק  היצוא הביטחוני וכתוצאה מכ, "המנכ

 .וכ  מהירידה בביקוש לביטוח פרויקטי  הנדסיי , בביטוחי  הנדרשי  בענ  זה
ט וקבלת ל החברה ודירקטורי  אחדי  ציינו שהחברה פועלת לא"מפרוטוקול הישיבה עולה שמנכ

אישורי  ממשרדי הממשלה הרלוונטיי  להפעלת תכניות ביטוח חדשות הוא מהל, ארו, וקשה 
ויצוא  שמצא פתרו  חלופי , ולכ  היצואני  אינ  ממתיני  לסופו ומחפשי  לעצמ  פתרונות אחרי 

נ  שפחתו עסקאות היצוא הביטחוני שלמע, כמו כ  צוי . ל אינו נזקק לשירותי החברה"באר  או בחו
, וניכרת מגמה ברורה של ירידה בביקוש לביטוחי אשראי באר , הונפקו פוליסות בהיקפי  גדולי 

ג  חברות ; הנובעת במידה רבה ממעבר התעשיות הביטחוניות וחברות הנדסה לעסקאות במזומ 
ביטוח יצוא דומות במדינות אחרות מצאו תחומי פעילות חדשי  וא  חזרו לבטח עסקאות לטווח 

. שבו עסקאות יצוא היו מגובות בערבויות ממשלה, בשונה מהעבר, פעול במדינות מפותחותקצר ול
עוד צוי  שאת רוב הערבויות לעסקאות יצוא נותנות כיו  חברות ציבוריות וכמעט אי  עסקאות 

 .בערבויות מדינה
שיש פערי  גדולי  בי  עמדת החברה לעמדת משרד האוצר בנוגע לייעוד , עוד נאמר בישיבה

ת שתחו  היצוא "משרד התמ; מכיוו  שתחו  היצוא אינו באחריות המשרד, בי  היתר, החברה
אול  אחריות זו אינה באה לידי ביטוי , היה אמור להיות מעוניי  מאוד בפיתוח החברה, באחריותו

, בפרוטוקול הישיבה נאמר שא  כי עברו כשש שני  ממועד הפרטת הטווח הקצר. בפעילות החברה
ולכ  נשאלה ; ת והאוצר בנוגע למהות פעילותה" ברור לחברה מהי עמדת משרדי התמעדיי  לא

להרוויח כס  או הא  המטרה שלנו מסתכמת כחברה "בישיבה השאלה הא  מטרת החברה היא 
, הכיוו  של החברה חייב להשתנות... או לשמש רק כגו  המשמש את המדינה, תומכת יצוא

אזי להגיע עד ראש , החל מהשרי  האחראיי  וא  יש צור,  ולהתרכז כלפי הבעלי  של החברה 
הדירקטוריו  החליט לקיי  ישיבה ". הממשלה שצרי, לקבל החלטה ברורה מה ייעודה של החברה

 .שבה תציג הנהלת החברה נתוני  נוספי , נוספת בנושא
, ריו כמצע לדיו  בנושא בעקבות החלטת הדירקטו, 2006ל החברה ביוני "במסמ, שהכי  מנכ .7

ל את פעילות החברה בחלופות שונות והתועלת שתפיק המדינה מכל חלופה ותרומת "סקר המנכ
במסמ, הוצגו החלופות לצד התמורות ).  מסמ, החלופות להל  (החברה לכלכלה הישראלית 

. העיקריות שהתרחשו בשני  האחרונות ברחבי העול  בתחו  ביטוח אשראי של עסקאות יצוא
בהשוואה לזמ  , ימה את עצמה לתמורות האמורות חלקית בלבד ובאיחור רבשהחברה התא, צוי 

 . התגובה של המתחרי  בשוק
Â· ‰ÈÂ¯˘ ‰¯·Á‰˘ ·ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈÙÂÏÁ ˙Â·Â‚˙ Ú·¯‡ ÂË¯ÂÙ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÍÓÒÓ·   :‡  ( ˙¯È‚Ò

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÍÓÒ ˙„ÈÁÈÏ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰Â ‰¯·Á‰   ;·  ( ˙¯·Á· ‰¯·Á‰ ·ÂÏÈ˘"Ï· Ú "
¯·ÁÎ Â‡ ‰„ÈÁÈÎ˙· ‰   ;‚  (˙ÓÈÈ˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ Í˘Ó‰   ;„  (˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰ ‰¯·Á‰ 

ÈË¯Ù ÔÈÈÎÊÏ .˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â ˙Â Â¯˙È‰ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ÈÙÏ Â‚¯Â„ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ,
 ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰ ÂÓ˘ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÏÂÏ˜˘ ÏÚ ÒÒ·˙‰·Â)˙ÈÏÂÚÙ˙ ˙ÂÏÈÚÈ , ˙ÂÏÂÎÈ „Â·È‡

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ,ÂÎ „Â·È‡ÁÌ„‡  ,Ù‰· ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁ‰ÏÚ ,˙ÂÈÓÏÂÚ ˙ÂÓ‚ÓÏ ‰Ó‡˙‰ , ˙Â¯È˘ Ô˙Ó
˜Â˘‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ‡˙Ó ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÏÂÎÈ· ÛÒÂ  ˘ÂÓÈ˘ , ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ï„‚‰

‰ÚÈ·˙Ï .(Î Ó‰ Ô„ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÁÂ˙È ·" ÍÂÒÁÏ ˙Â¯˘Ù‡·Â ˙ÂÏÚÈÈ˙‰‰Â ÔÂÎÒÈÁ‰ Ë·È‰· Ì‚ Ï
˙ÂÙÂÏÁ‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ‰¯·Á‰ Ï˘ ÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ· .Î Ó‰ Ï˘ ‰ ˜ÒÓ‰"ÂÙÂÏÁ‰ ÍÓÒÓ· Ï ˙

‰˙ÈÈ‰ , ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÈË¯Ù ÔÈÈÎÊÏ ¯È·Ú‰Ï ‡È‰ ‰ÙÈ„Ú‰ ‰ÙÂÏÁ‰˘
ÍÂ¯‡Â È Â È· ÁÂÂË· ˙Â‡˜ÒÚ . 
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דיו  נוס  בעניי  מטרות , על בסיס מסמ, החלופות,  קיי  דירקטוריו  החברה2006ביוני  .8

קטוריו  בח  שהדיר, בי  היתר, בהחלטה שהתקבלה בדיו  צוי . מבנה הפעילות והבעלות, החברה
את החלופות והוא סבור שיש מקו  להמשי, ולקיי  את החברה כמכשיר מקצועי לתפעול מער, 

 . 'דהיינו חלופה ג, הביטוח הממשלתי לעסקות יצוא לטווח בינוני וארו,
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ˜ÒÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ Â ÈÂˆ ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· , ÔÈ‡ Ì‚ ÔÎÏÂ

‰Ï ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ˙Ú„ÏÂ˙ËÏÁ . ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜È ‡Â‰ ‰ ˘Ï ˙Á‡ ÈÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ËÈÏÁ‰ „ÂÚ
ÌÏÂÚ· È‡¯˘‡ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙· ÂÏÁ˘ ˙Â¯ÂÓ˙‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙Ï‰ ‰ ÁÂÂ„˙ Â·Â , ÔÈ· ‰ÂÂ˘˙

ÂÁ· ˙ÂÓÂ„ ˙Â¯·ÁÏ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ" Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÁ·È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎÂ Ï
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰·Â ‰ ·Ó· ÌÈÈÂ È˘ ˙Ò Î‰· .ÒÂ‚Â‡· Ë2006 ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ú·˜ 

 È‡Ó· ÌÈÈ˜˙È ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÏÚ È˙ ˘‰ ÔÂÈ„‰˘2007 .¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡ , ÔÈÈ Ó ¯„ÚÈ‰·
 ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ¯‡Â ÈÓ Ò Î˙‰ ‡Ï ‡Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘ÈÏ È˜ÂÁ2007 ˙Â·È˘È È˙˘· Ì‚Â 

 ¯·ÂË˜Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„- ¯·Ó·Â  2007 ,¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï. 
 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰Â Û˜È‰‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÁÎÂ 

‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ,˙ÂÙÂÏÁ‰ ÍÓÒÓ·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È· Â‚ˆÂ‰˘ , ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰
 ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ·˙Î· ˜Ó ÏÂ ÈÚÂˆ˜ÓÂ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· Ì˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰

˙Â¯ÂÓ‡‰ ÂÈ˙Â ˜ÒÓÏ .ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡ÏÂÈ " ÌÈ¯˘Ï ÁÂÂÈ„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÌÈÈ˜˘ ÌÈ ÂÈ„‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ , ÏÚ Û‡

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙ÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â  Â Â„  ÌÈ ÂÈ„ Ì˙Â‡·˘ ÈÙ ,
ÔÈÈ Ú· ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ‰ ÓÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÚ·‰.   

 החברותל ורשות "פעולות שביצעו אג  החשכ
 ÌÈ ˘·2005-2007Î˘Á‰ Û‚‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡È·‰ " ˙‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â Ï

 ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎÂ ÏÏÎ· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó·˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
Ë¯Ù· ‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘ , ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ Ì‰È ÙÏ ÚÈ·ˆ‰Â

·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙Â˘¯„ ‰ .Ë¯Ù‰ ÔÏ‰ÏÌÈ :  
 ל"פעולות אג  החשכ

ביטוח סיכוני סחר חו  "ל בדיקה בנושא "עשה אג  החשכ, במהל, הביקורת, 2005באפריל  .1
לאחרונה הועלתה שאלה לגבי דר, הפעלת "כי , בדוח על הבדיקה צוי  בי  היתר". לטווח ארו,

הפריט את במסגרת זאת הועלתה אפשרות ל. הסיוע הממשלתי לביטוח אשראי ארו, טווח ליצוא
להעמיד את ערבות המדינה לאחת או לכלל החברות הפרטיות לצור, מת  , מנגנו  הביצוע קרי

 ]".החברה[הביטוח ולבטל את פעילות 
המסקנה שצוינה בדוח האמור הייתה שייתכ  שמימוש האפשרות תביא לחיסכו  מסוי  בהוצאות 

ת את המתכונת הקיימת למתכונת והומל  שלא לשנו, אול  יש לה ג  חסרונות רבי , התפעוליות
יהיה מקו  לשקול את הפרטת החברה בדר, , כאשר תנאי השוק יאפשרו זאת, ע  זאת; המוצעת

 . שתבטיח שאת השירות יית  המגזר הפרטי
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ל החברה סיור בסוכנויות לביטוח אשראי "סגנו ומנכ, ל" קיימו החשכ2005בספטמבר  .2
דרוש לקד  מאוד : 2005יור שפורטו במסמ, מנובמבר להל  כמה ממסקנות הס. בגרמניה ובדנמרק

לשקול בחיוב ; ל"את פעילות החיסוי של החברה בתחו  מימו  פרויקטי  של יזמי  ישראלי  בחו
השתתפות של החברה בסיכו  הכרו, בביצוע הפרויקטי  כשיש צור, בהשתתפות ולפעול לקידו  

 .  לדרישות היצואני פעילויות היצוא בסיוע החברה ולא רק לנסות להיענות
ל את היתרונות והחסרונות של הפרטת "סיכ  אג  החשכ, בעקבות הביקורת, 2005בנובמבר  .3

או , ושל העמדת ערבות המדינה לאחת החברות הפרטיות או לכול , מנגנו  הביצוע של החברה
,  בסיכו  נאמר שהמסקנה היא שהמנגנו  הקיי. שפעילות החברה תמשי, ותבוצע בידי החברה

מאפשר את , שבאמצעותו החברה מרכזת את כל הטיפול בנושא והממשלה משמשת מבטחת משנה
 מנגנוני האיזו  בי  הרצו  לעודד יצוא והרצו  לנהל את חשיפות הסיכו  לפי שיקולי  עסקיי 

בסיכו  הומל  שלא לשנות את המתכונת הקיימת של מת  ביטוח לעסקאות יצוא אשראי . כלכליי 
יש מקו  להפרטת , כאשר תנאי השוק יאפשרו זאת, ע  זאת צוי  כי בעתיד. , טווחבינוני וארו

א  חברות בשוק הפרטי יהיו ; החברה בדר, שתבטיח את המש, מת  השירות על ידי המגזר הפרטי
כפי שה  עושות כיו  לעסקאות לטווח קצר של שנה לכל (מוכנות לבטח עסקאות ג  לטווח בינוני 

ובלבד שהדבר לא יפגע , רות למנוע מהחברה לבטח עסקאות לטווח הבינוניתיבח  האפש, )היותר
  . ביצואני 

 פעולות רשות החברות 
 קיימו נציגי משרד מבקר המדינה פגישה ע  מנהל רשות החברות דאז ובה הוצגו 2005ביוני  .1

ע זרו"פעילותה כ: למשל, ממצאי  ראשוניי  שמה  עולה הבעייתיות במתכונת פעילות החברה
ל לריכוז ולהגשה של בקשות יצואני  לקבלת ביטוח לעסקות היצוא "של אג  החשכ" ארוכה
החלטותיה העסקיות אינ  מתקבלות בידי הדירקטוריו  שלה ; ולא כחברה ממשלתית עסקית, שלה 

שהמדינה נושאת במלוא הסיכו  , ל"משרדיות הפועלות באג  החשכ כי א  בידי הוועדות הבי 
ל והחברה בנוגע להמש, פעילות החברה במתכונת זו לא "ונות שעשו אג  החשכבחינות ש; בגינ 

בתהלי, ההפרטה הייתה כוונה לחזור ולבחו  את פעילות החברה כעבור ; הועברו לידיעת הרשות
בפגישה הודגש כי בגלל היבטי  אלה ואחרי  מ  הראוי להעלות את . א, הדבר לא נעשה, זמ 

ת וכ  לבדוק א  "ל ומשרד התמ"אג  החשכ, סדר היו  של הרשותמתכונת פעילותה של החברה על 
מנהל הרשות הודיע בדיו  כי . יש צור, במתכונת חלופית למת  סיוע ממשלתי לביטוח אשראי

 .ת"ל וע  משרד התמ"הרשות תבוא בדברי  בנושא זה ע  אג  החשכ
כתב , לפני הרשותבעקבות ממצאי  נוספי  שהעלתה הביקורת ושהוצגו , 2006רק באוגוסט  .2

 : כלהל , ל"סג  מנהל הרשות מכתב למשנה לחשכ
 ‰¯·Á‰"˙È˙Ï˘ÓÓ ÁÂËÈ· ˙¯·ÁÎ ÈÏÓ¯ÂÙ ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ . ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ‰ ÈÁ·Ó

‰ÏÂÚ , ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È„È ÏÚ ËÏÁÂÓ ËÚÓÎ ÔÙÂ‡· ˙·˙ÎÂÓ Â˙ÂÏÈÚÙ ¯˘‡ ÛÂ‚· ¯·Â„Ó ÈÎ
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ,ÍÓÒ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ,È Â‡ „¯˘Ó· ˙ÏÚÂÙ‰ ‰„ÈÁ

È˙Ï˘ÓÓ ,ÏÏÎ· ÁÂËÈ· ˙¯·Á ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯˘‡Ó ,Ë¯Ù· ‡ÂˆÈ ÁÂËÈ· ˙ÂÏÈÚÙÂ. 
Ï˘ÓÏ ÍÎ ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ú·Â˜ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈ‡ ˙ ÂÏÈ‡·Â ‰¯·Á‰ ‰˘Ú˙ ˙Â‡˜ÒÚ ÂÏÈ‡ ,

Ì‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂÏÚ·Â ‰¯·Á‰ ˙Â„ÒÂÓ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ ¯˙ÈÈÓ‰ ¯·„ . ˙ÂÈÓ¯Ù‰ ÈÙÒÎ
 È„Ó‰ ˙Â˘¯Ï Ì¯˜ÈÚ· ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ , ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÙÒÎ ‰¯·Á‰ È„È· ¯È˙Â‰Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÙÂ‡·

˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ‰Ï‰ ‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ ¯˜ÈÚ·.  
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ÌÈÈÁÂËÈ· ÌÈ ÂÎÈÒÏ ‰¯·Á‰ ˙‡ ˙Ù˘ÂÁ ÂÊ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ , Ï‰ ˙Â ˙Â„ÂÚÈ ¯Â·ˆ˙ ‰¯·Á‰˘ ÈÏ·Ó

ÏÏÎ· ÁÂËÈ· ˙Â¯·Á· Ï·Â˜ÓÎ ˙ÂÈÁÂËÈ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙÂ ˙Â„Â˙Ú ,Ë¯Ù· ‡ÂˆÈ ÁÂËÈ·Ï ˙Â¯·Á·Â ,
 ‰Ê ÔÈ‡Â‰· ÍÈ˘Ó‰Ï ¯È·Ò. 

‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚ ÈÎ È ¯Â·Ò ,‰¯·Á‰ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ÏÈÚÙÓ˘ ÈÓÎ , ˙‡ ÏÂ˜˘Ï
˙È˙Ï˘ÓÓ ÁÂËÈ· ˙¯·ÁÎ ‡¯˘‡ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ . Ô˙È  Ô‰· ˙Â·ÈË ¯ËÏ‡ ÔÂÂ‚Ó Ô ˘È

ËÂ˜ Ï ,ÍÓÒ ˙„ÈÁÈ Â‡ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÈÁÈÏ ‰¯·Á‰ ˙ÎÈÙ‰ Ô‰È È·"57 . 
המנגנו  הקיי  "כי , הל הרשות צוי  בי  היתר לסג  מנ2006ל מספטמבר "בתשובת החשכ .3

, היו  בו אשרא מרכזת את כל הטיפול בנושא ופועלת מול הממשלה המשמשת כמבטחת המשנה
מאפשר את מנגנוני האיזו  בי  הרצו  לעודד יצוא מול הרצו  לנהל את חשיפות הסיכו  ולהעמיד 

‰Ê ÌÚ , ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘· Â ‡ ÔÈ‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÓˆÓÂˆÓ‡˙. כלכלי כלי  לייצוא על בסיס עסקי
˙ÈÁÎÂ ‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÁÈ· ˙Â‰Â·‚‰ ‰¯Â˜˙‰ ˙ÂÈÂÏÚÓ ÌÏÚ˙‰Ï ÌÈÏÂÎÈ .„ÁÈ  ÌÚ

ÈÏ‡¯˘È‰ Ô‡ÂˆÈ· ‰ÎÈÓ˙ ˙Â¯˘ „ÈÓÚ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ Â „È· ˜ÙÒ ÔÈ‡ ˙‡Ê"...58. 
, והארו,ל ארבע חלופות שהוא רואה להמש, פעילות החברה בטווח הבינוני "במכתבו פירט החשכ

העברת )  2;   השארת המצב הקיי  כמות שהוא)  1:   ואלה החלופות. ואת יתרונותיה  וחסרונותיה 
העברת הפעילות לחברה בת )  4;   הקמת יחידת סמ, ממשלתית)  3;   הביטוח לידי המגזר הפרטי

, לדעתו, היות שהיא מאפשרת, ל ציי  שהוא מעדי  את החלופה הרביעית"החשכ. "ענבל"של חברת 
, כספי , בה  יעו  משפטי, בכלל  דירקטוריו  ויחידות שירות, הקטנת עלויות התפעול של החברה

ללא פגיעה במקצועיות ובשירות הנית  ליצואני  ובתו, כ, שמירה על קשר , מחשוב ועוד, רכש
 . 59החשובי  לאינטרסי  של המדינה, כגו  איגוד בר , לאומיי  ושיתו  פעולה ע  גופי  בי 

Î˘Á‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ï , ÛÈ„ÚÓ ‡Â‰˘ ‰ÙÂÏÁ· ÈÎ)˙ÈÚÈ·¯‰ ( È„Î ÔÈ‡
‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó· ˙Â ·ÂÓ‰ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ , ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‡

Ô È‚· ÔÂÎÈÒ‰ ÏË Â ÁÂËÈ·‰ Ô˙Ó· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ,Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ È„È· Â¯˙ÂÂÈÈ"Ï. 
4.  ¯·Ó·Â ·2006Î˘ÁÏ ·˙ÎÓ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó ·˙ÎÂ ¯ÊÁ "Ï ËÒÂ‚Â‡· ¯·Î˘ ÔÈÈˆ Â·Â 

ÏÓ¯ÂÙ ˙ÏÚÂÙ ‰¯·Á‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ˙Â˘¯‰ ‰ÚÈ¯˙‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡È˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ˙ ,
Î˘Á‰ Û‚‡ È„È· ÔÈËÂÏÁÏ ËÚÓÎ ˙Ú·˜  Â˙ÂÏÈÚÙ˘ ÛÂ‚ ‡È‰ ‰˘ÚÓÏ"Ï . ˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÔÈÈˆ „ÂÚ

 ÔÈÈ Ú Â˙Ú„Ï ÈÎÂ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· ˙ÏÚÂÙ‰ ‰„ÈÁÈÏ Â‡ ÍÓÒ ˙„ÈÁÈÏ ¯˙ÂÈ ‰ÓÈ‡˙Ó ÂÊ Í¯„·
Î‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ÈÏÂ˘ ‡˘Â  ‡È‰ ‰¯·Á‰ ‰ËÓ· ˙ÂÎÂ¯. 

] ... 2006ל מספטמבר "מכתב החשכ[י "החלופה המועדפת עפ"עוד ציי  מנהל הרשות במכתבו כי 
אול  , נותנת מענה לצור, בצמצו  עלויות, שהיא שינוי מעמדה של אשרא לחברת בת ממשלתית

ל "החשכ". ה הצבענואינה מתייחסת כלל לבעייתיות בתפקודה של החברה כחברה ממשלתית שעלי
 ".בהיבט העקרוני האמור לעיל"נתבקש לבחו  שוב את המלצתו 

הפיכת החברה ליחידת סמ, ", ל למנהל הרשות כי לדעתו" כתב החשכ2006בדצמבר  .5
ממשלתית וקליטת פעילות החברה וביצועה ישירות על ידי הממשלה לא תאפשר את המש, ביצוע 

 עידוד היצוא תו, העמדת כלי  על  ת לשמה הוקמה החברה הפעילות כראוי ותפגע במטרה העיקרי
כמו כ  העברת הפעילות ליחידת סמ, כאמור תפגע . בסיס עסקי וכלכלי לציבור היצואני  במשק

במנגנוני האיזו  בי  הרצו  לעידוד וקידו  היצוא מול ניהול החשיפות והסיכו  שלוקחת המדינה ועל 

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  57
 .ההדגשה אינה במקור  58
 .ל החברה"החלופה המועדפת במסמ  החלופות שהכי  מנכ, 259' ראו לעיל עמ  59
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הבעייתיות שרשות החברות רואה בחלופה המומלצת על . תכ  אי  אנו רואי  בחלופה זו כאפשרי
ידנו הינה לדעתנו משנית ביחס לתועלת שבשימור הפעילות כאמור ועל כ  המלצתנו בעינה 

 ECA בשני  האחרונות ישנה מגמה ברורה של העברת פעילות ה"כי , ל"עוד כתב החשכ". עומדת
שווי  ודרו  , אחרונות עשו זאת בריטניהבשנתיי  ה, מיחידות פני  ממשלתיות לחברות ממשלתיות

רוב  המכריע , ב מפעילה ארגו  ביטוח אשראי ליצוא שהוא חלק מהממשלה"כיו  רק ארה. אפריקה
והיתר הינ  בבעלות פרטית ופועלי  ,  בעול  פועלות כחברות ממשלתיותCAE של חברות ה

 ". בזיכיו  ממשלתי ובערבות ממשלתית מלאה
עידוד היצוא " כתבה רשות החברות כי מטרת החברה היא 2007בתשובתה מאוקטובר  .6

הביטוח . הישראלי ומת  מענה לצרכי היצואני  באופ  וברמה שניתני  במדינות מפותחות אחרות
לטווח הבינוני והארו, מהווה מכשיר בידי המדינה לקידו  ותמיכה ביצואני  ומימוש אינטרסי  

.   במת  הביטוחי  יחרגו מהשיקולי  העיסקיי  הטהורי יתכ  שלעיתי  השיקולי, לפיכ,. לאומיי 
נדרשת התערבות , שוק ולפיכ,' כשל'בתחו  הביטוח לטווח הבינוני והארו, יש עדי  , זאת ועוד

לעניי  אופי פעילות החברה אנו חוזרי  ומדגישי  כי "הרשות ציינה כי ". המדינה באמצעות החברה
הואיל והפרמיות כמעט (וצאה מהגדלת הפעילות בהעדר תמרי  להגדלת רווחיות החברה כת

באופ  , הרי שהגדלת הפעילות מגדילה את החשיפה הביטוחית ולכ ) במלוא  מועברות למדינה
בסיסי אינה כדאית לחברה ואינה מתאימה לאופי הפעילות הראוי לחברה ממשלתית עיסקית ובכלל 

 כתוצאה מהגדלת הפעילות בחברת ביטוח האמורה להיות מפוצה על ידי הגדלת הרווחיות
נבקש . המבוטחת והסיכוני  הנובעי  מכ, ולשמר חלק ניכר מהפרמיות כעתודות לכיסוי סיכוני 

לציי  כי שינוי אופי פעילות החברה נעשה ללא תיאו  והתייעצות ע  רשות החברות הממשלתיות 
 לבחו  ביצוע ולאור האמור לעיל החלה הרשות] ממלא מקו  מנהל הרשות[וכי בהתא  להחלטת 

 ".שינויי  במתכונת הפעילות הקיימת בחברה
נכללה תכנית , בפרק הד  בערבויות מדינה, 2007ל לשנת "בתכנית העבודה של אג  החשכ .7
בתכנית צוי  כי עקב הירידה בפעילות העסקית של החברה לאחר ". שינוי מבני בחברת אשרא"ל

נוצר מצב שס, התקורות גבוה , ד מפעילותהאשר היה חלק נכב, הפרטת תחו  הביטוח לטווח קצר
שכדי להקטי  את העלויות של , עוד צוי  בתכנית. יחסית להיק  הפעילות העסקית של החברה

ולהמשי, את הסיוע ליצואני  במהירות וביעילות ותו, שמירה על קשר ושיתו  , טיפול המדינה
 את פעילות הביטוח של החברה יבח  האג  את האפשרות להעביר, לאומיי  פעולה ע  גורמי  בי 

לחברה את כל שירותי המינהלה והשירותי  " ענבל"באופ  כזה תית  ". ענבל"לחברה בת של 
בתכנית נקבע . דבר שיקטי  במידה ניכרת את עלויות החברה, הנלווי  ותישא בעלות הדירקטוריו 

 ". 2007במהל, שנת "שבחינה זו תיעשה 
 ËÒÂ‚Â‡ „Ú˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007 Î˘Á‰ Û‚‡ Ë˜  ‡Ï" ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ Ï
‰¯·ÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ .Î˘Á‰ Û‚‡" ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È‰·‰ Ï

 ÏÎ ÏÚÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÔÈÈ Ú· Â˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰ ˘ ‰˙Â‡· „ÂÚ ÏÂÚÙÏ Â˙ ÂÂÎ· ÈÎ
 Ï˘ ‰˘„Á ˙· ‰¯·ÁÏ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯·Ú‰· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÌÈ Ù"Ï· Ú" ,Ï ˘È˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ‰

È‡ÓˆÚ , ˙¯·Á· ‰„ÈÁÈÏ ‡Ï‡"Ï· Ú" , ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘"Ï· Ú " ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰È
‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ ÈÈ Ú· Ì‚ .ÔÈÂˆÈ , ÔÈÈ Ú· ˙‡Ê‰ ‰·Â˘Á‰ ‰¯‰·‰‰ ˙‡˘

 ˙¯‚ÒÓ· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó"Ï· Ú" ,Î˘Á‰ ¯ÒÓ ‡Ï" ‡ˆÓ Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï Ï
ÍÎ ÏÚ ‰Ú„È ‡Ï ˙Â˘¯‰˘. 

 2008ל לשנת "שג  תכנית העבודה של אג  החשכ,  העלתה2008 מעקב שנעשתה בינואר בדיקת
למרות השינויי  , בשנה האחרונה"בתכנית צוי  כי ". שינוי מבני בחברת אשרא"כללה פרק בעניי  

פעילות החברה , הנרחבי  ופעולות השיווק שנעשו על מנת להגדיל את היק  פעילות החברה
וכי בשל כ, הוחלט לשקול את החלופות שצוינו בתכנית העבודה , "תממשיכה להיות מצומצמ
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בלוח הזמני  שנקבע בתכנית העבודה נאמר שההחלטה בדבר החלופה העדיפה תבוצע . 2007לשנת 
 .2008בשנת 

כי נוכח ההערות בטיוטת , ל משרד האוצר למשרד מבקר המדינה" כתב מנכ2007בנובמבר  .8
 .ת לבחו  את אופ  פעילותה של החברההדוח הוא הנחה את רשות החברו

שבמצב הקיי  יש " למשרד מבקר המדינה כי אינו משוכנע 60 כתב מנהל הרשות2008בינואר 
 ". הצדקה לקיומה העצמאי של אשרא ואנו בשיתו  ע  משרדי  נוספי  נבח  את הנושא

  רבי  בשני  האחרונות נערכו דיוני" כתב למשרד מבקר המדינה באותו חודש כי 61ל"החשכ
  ".ע  זאת הכרעה בנושא עדיי  לא התקבלה. בנושא הביטוח לטווח הבינוני

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó· È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ÚˆÂ·È Ì¯Ë· , ÏÚ

Î˘Á‰ Û‚‡"Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯" ‰ÙÂÏÁ‰ ‰Ó Û˙Â˘Ó· ÔÂÁ·Ï ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˘ÓÓÏ È„Î ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ˙ÂÈÂ·¯Ú Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÂˆÈ‰ ÌÂ„È˜Ï 

˙Â‡˜ÒÚÏ ,ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÙÂÏÁ· Ì‚ ·˘Á˙‰·.  
 בדיקת פעילות החברה בטווח הבינוני

ל יבחנו במשות  "וביקש שהחברה ואג  החשכ, ל החברה"ל למנכ" פנה החשכ2007במרס  .1
ת מסחריות לטווח של עד שלוש משרדית המסחרית בעניי  ביטוח עסקאו את מדיניות הוועדה הבי 

למשרד מבקר המדינה הוסבר . 31.5.07 ויגישו את המלצותיה  לוועדה לא יאוחר מ, שני 
, שהבדיקה נועדה לבחו  א  יש מקו  להמש, מעורבות המדינה בביטוח סיכוני  לטווח הבינוני

 לא הביקורת העלתה שהבדיקה האמורה. ומהי ההשפעה של הדבר על המש, פעילות החברה
 . בוצעה

ל החליט לבדוק "כי אג  החשכ, ל למשרד מבקר המדינה" הודיע המשנה לחשכ2007ביוני  .2
הא  ישנ  פתרונות ביטוחיי  מהסקטור הפרטי לעסקאות אשראי מסחריות בטווח הבינוני והא  "

ל ציי  כי "המשנה לחשכ". נוכחות המדינה בשוק זה מהווה חס  להתפתחות פתרונות פרטיי 
וא  מעורבות , ת זו ייבדקו הכלי  הביטוחיי  הקיימי  בשוק הפרטי בישראל ובעול במסגר

, מחסו  או גור  מרתיע להתפתחות פתרונות ביטוחיי  בשוק הפרטי, המדינה בשוק הזה היא יתרו 
וכ  תיעשה השוואה בי  הכלי  הביטוחיי  שהחברה מציעה ובי  אלו שמציעות חברות אחרות 

כי דוח ביניי  על הבדיקה יוגש בתו, חודשיי  ודוח , ל הערי, במכתבו"המשנה לחשכ. 62בעול 
 . לאחר חודשי  מספר סופי 

שא  תוצאות הבדיקה יראו שהשוק , 2007ל הסביר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "המשנה לחשכ
נראה שאי  מקו  להעברת פעילות החברה , בתחו " כשל שוק"הפרטי מציע פתרונות כאמור ואי  

ל להפסיק את מעורבות המדינה בביטוח עסקאות כאמור ולבחו  את "ועל כ  ימלי  לחשכ" לענב"ל

__________________ 
 . נכנס מנהל רשות חדש לתפקידו2007בנובמבר   60
  .ל חדש לתפקידו" נכנס חשכ2007בדצמבר   61
 ובדוחות הכספיי% של החברה 2004על הנאמר בעניי  זה בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בנובמבר   62

 .218, 215' ראו לעיל עמ
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ולהפסיק , ל"האפשרות שתחו  הביטוח של עסקאות היצוא לטווח ארו, יהיה במסגרת אג  החשכ
 .את פעילות החברה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Í˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯È˘È ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜È„·Ï˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ
˘ ‰„È˙Ú‰¯·Á‰ Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡ ¯Á·" ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‰ÓˆÚ ‰¯·Á‰ ÌÚ ‡˜ÂÂ„ ¯˘˜˙‰Ï Ï
‰˜È„·‰ .˜‰·ÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ˙È˘Ú ‰ ‰˜È„·· ¯·Â„Ó˘ Ô‡ÎÓ .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 

ההסכ  היה לחצי שנה ;  חת  משרד האוצר ע  החברה הסכ  לביצוע הבדיקה2007ביולי  )א(
 נעשתה בפטור ממכרז לפי החלטת ועדת המכרזי  ההתקשרות. מ"ח בתוספת מע" ש60,000וסכומו 

. לתקנות חובת המכרזי ) 5(3ובהתא  לתקנה , 2007מיוני )  הוועדה להל  (של משרד האוצר 
ל "ל ובידי החשכ"בידי ועדת הפטור של אג  החשכ, כנדרש, החלטת הוועדה אושרה באותו חודש

 . עצמו
רה ממשלתית המהווה על פי מסמכי היסוד הינה חב"שהחברה , בי  היתר, בהחלטת הוועדה נאמר

ההתקשרות היא ; ...זרוע לביצוע ההתקשרות, שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה
Á È„È ÏÚ ÚˆÂ·˙Â ‰„ÈÓ· ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ‚˘Â˙ ¯˘‡ . ˙¯·Á·¯˙ ‡˘¯‡למטרה ייחודית 

˜¯Ù‰ ÏÚ˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰ ‰ È‰ ‡¯˘‡"63. 
˜ÂËÂ¯ÙÓ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂ ,Î˘Á‰ Û‚‡ ˙‚Èˆ  ÈÎ" Ï)‰ È„Ó ˙ÂÈÂ·¯Ú ÌÂÁ˙ ˘‡¯( , ‰‚Èˆ‰˘

‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ , ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ‰¯È‰·‰ ‡Ï
 ÌˆÚ· ‰ ·ÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˘È ÈÎÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„È˙Ú ÏÚ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ˘

‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· ‰ÙÂ˙È˘ .‰·Â‰ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂÏ ‰˜È„·‰ ˙‡ Úˆ·˙ ‡Ï ‰ÓˆÚ ‰¯·Á‰˘ ¯
È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ ÌÚ ÍÎ Ì˘Ï ¯˘˜˙˙ ‡Ï‡ . Ï˘ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·

Î˘Á‰ Û‚‡"¯Á‡ ÛÂ‚ È„È· ÚˆÂ·˙ ‰˜È„·‰˘ ˙Â¯˘Ù‡ ˜„· Û‚‡‰ Ì‡ ÔÈÂˆ ‡Ï Ï .
 È‰Ó Ô‰Ï ÁÂÂ„Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰Ó Â˘˜È· ‡Ï Ì‚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÚÂÂ‰˘ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó

·‰ ˙Â‰Ó‰˜È„ ,‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰Â , Ì‡Â ‰Úˆ·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ì‡
ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÌÈÈ˜ . ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˙Â„ÚÂÂ‰ Â¯˘È‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· . 
כי לצור, ההתקשרות הוגדרה החברה קבל  בעל ניסיו  במת  השירותי  , מההסכ  עולה )ב(

 ÔÈÓ ÏÎÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È "רה שאי  ולא יהיה לה בתקופת ההתקשרות וכי החברה הצהי, הנדרשי 
Â ‡Â‰˘ ‚ÂÒÂ/ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ÒÁÈ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˘˜ Â‡ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ Â‡"64. 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰¯·Á‰ È„È· ÔÈ¯˘ÈÓ· ‰ÚˆÂ· ‡Ï ‰˜È„·‰˘ ,ÂÁÓ ıÚÂÈ È„È ÏÚ ‡Ï‡" Ï
ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰¯·Á‰ ÂÓÚ ‰¯˘˜˙‰ ¯·Ú·˘ ,Â˜È„·Â ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙ Î‰ Ì˘Ï ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙

‰˙ÂÏÈÚÙ· ˙Â¯Â˘˜‰ ,Î ÓÂ"ÌÈ ˘ ˙·¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯ÎÈ‰ ıÚÂÈ‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ Û‡ ‰¯·Á‰ Ï .
Î˘Á‰ ˙‚Èˆ "ÂÏÏ‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÚ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰„ÚÂÂÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ï , „Â‡Ó ˙Â·Â˘Á‰

Ë¯Ù· Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ·Â ÏÏÎ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï , ÈÙ ÏÚ Û‡
Î ¯ÒÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ˘Î˘Á‰ Û‚‡ È"Ô˙Â‡ Ú„È Ï. 

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  63
 .ההדגשה אינה במקור  64
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˙ÓÈÈ˜‰ ‰˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ Í˘Ó‰ ÏÚ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙ÚÙ˘‰ Ï˘· , ÈÂ‡¯ ‰È‰

Î˘Á‰ Û‚‡˘"ÔÈ¯˘ÈÓ· ¯˘˜˙È Ï ,‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÏÂ ,È ÂˆÈÁ ÈÚÂˆ˜Ó ˜„Â· ÌÚ , È˙Ï·
Ê¯ÎÓ· ¯Á· ˘ ÈÂÏ˙ ,ÌÈÓ„Â˜ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ ÂÈ‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÈ·Â Â È· ¯˘‡Â . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

È„Ó‰ ¯˜·Ó‰  , ‡È‰ ‰¯·Á‰˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÚÈ·˜‰" ‰„ÈÁÈ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ·Ï "ÈÂ‡¯Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰ÚÈ·ˆÓ ; ˙Â‡¯Ï Ì‚ ˘È

‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÏÎ ‰Ï ‰È‰È ‡ÏÂ ÔÈ‡˘ ‰¯·Á‰ ˙¯‰ˆ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· . 
כזה מחייב איתור גור  בלתי הלי, בדיקה ש"החברה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי 

כמו כ  . תלוי ושאינו בעל אינטרס אל מול החברות השונות העוסקות בביטוח אשראי באר  ובעול 
החברה . בדיקה שכזו מחייבת מומחיות יוצאת דופ  שאינה מצויה בהכרח בידי גורמי  שוני  באר 

 ". ו עבודה בנושאל איתרה גור  בינלאומי מתאי  והזמינה ממנ"בשיתו  ע  נציגי החשכ
לבחו  את קיומו של כשל שוק לביטוח עסקאות "שכדי , עוד כתבה החברה למשרד מבקר המדינה

בטווח בינוני נדרשת מומחיות רבה שאינה זמינה אצל גורמי  רבי  בעול  ושאינ  נמצאי  בניגוד 
 אשר עונה על לעניות דעתה של החברה אי  במשק הישראלי ולו גור  אחד. ענייני  ע  הנעשה באר 

מאחר והחברה משמשת את המדינה כבעלת המומחיות בעניי  ביטוחי אשראי ואי  ... הדרישות הללו
ולא היו עד כה עוררי  על האופ  הניטרלי בו מוצגי  הדברי  על ידה ולאור אי ידיעתה את מטרות 

שהו בקשר ע  ל בעניי  אי  מקו  לקביעת הביקורת לפיה החברה נמצאת בניגוד ענייני  כל"החשכ
ל החברה "אמנ  החברה היתה בעברה בקשרי עבודה מזדמני  ע  הבודק ומנכ... הבדיקה המבוצעת

אול  לבודק אי  זיקה כלשהי לחברה או לנושאי המשרה בה ואי  לדעת , נמצא איתו בהכרות מקצועית
יתה ללא החברה בעובדות אלו בכדי לפגו  בטיב ואיכות הבדיקה מאחר ומקצועיות הבודק בעבר ה

 ". דופי בבדיקות שנעשו עבור החברה והיה ביכולת  להשפיע על פעילות החברה
ל כתב למשרד מבקר המדינה כי המכתב שהוא שלח לחברה בנושא ביצוע הבדיקה לא "אג  החשכ

בדיקה זו נועדה לבדוק את מדיניות הוועדה . "נותר ללא מענה וכי הבדיקה א  הורחבה
ולא ) על מנת שלא להתחרות בשוק הפרטי( מסחריות לטווח בינוני הבינמשרדית באישור עסקאות

חברת אשרא הינה הזרוע הארוכה של המדינה לביצוע פעילות . כחלק מבדיקת עתידה של החברה
ל בכל "הידע והניסיו  ע  גורמי  באר  ובחו, לחברה יש את ההיכרות. הביטוח בטווח בינוני וארו,
 הינו חשוב במיוחד בבדיקה על הכלי  הקיימי  כיו  באר  ידע זה. הקשור לביטוחי  מסוג זה

שימוש החברה ביוע  חיצוני ג  א  באישורנו אינו מוריד מהער, שנותנת החברה לדוח . ובעול 
. כאמור ואינו פוגע באישור ועדת המכרזי  להתקשר ע  חברת אשרא לצור, הבדיקה כאמור

אבקש לציי  כי , על החברה' מרחיקות הלכת'בהתייחס לאמור בטיוטת הדוח על הסתרת ההשלכות 
לדעתנו בדיקה זו הינה בדיקה . הצור, בשינוי מבני נקבע טר  הבדיקה ואינו קשור לבדיקה זו

שוק , י גורמי  נוספי "לעניי  אפשרות ביצוע הבדיקה ע. שגרתית ולא מרחיקת לכת לגבי החברה
 א, לדעתנו לא היה נית  למצוא יוע  הביטוח הינו שוק בעל יועצי  רבי  ואינטרסי  רבי  אמנ 

אשר יהיה בעל ניסיו  וידע מספקי  בתחו  ואשר היה ביכולתו לבצע את הפעילות כאמור ללא 
 ".ניגוד אינטרסי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·Ò‰·" È„Î ÔÈ‡ Ï
Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ Ë˜ ˘ ˙Â È˜˙ È˙Ï·‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï ,¯ÂÙÓÎÏÈÚÏ Ë , ÔÈÈ Ú·

‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ·Ï ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ . ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰Â ‰˜È„·‰ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ÁÎÂ 
 ÁÂËÈ·· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ Í˘Ó‰Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰

‡ÂˆÈ È ÂÎÈÒ ,˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙ ÂÎ˙ÓÂ ,Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ‰È‰" ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï Ï
ˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ÚˆÂ·˙ ‰˜È„·‰˘ È„Î ÌÚ Ì„Â˜ È˜ÒÚ ¯˘˜ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÂÏ˙ È˙Ï· Ì¯Â‚ È„È· ÈÚÂ

‰¯·Á‰ Ï˘ È‰˘ÏÎ ˙Â·¯ÂÚÓ ‡Ï·Â ÔÈ¯˘ÈÓ· ÂÓÚ ¯˘˜˙‰ÏÂ ‰¯·Á‰ . 
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„ÂÚÂ ˙‡Ê ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 ˙‡ ÂÚ ÓÈ˘ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ·Â ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ·· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓÂ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰

‰ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È .  
✯  

‡¯˘‡ ˙¯·Á , ‰È‰ Ì„Â˜‰ ‰Ó˘˘"Ú· ıÂÁ ¯ÁÒ È ÂÎÈÒ ÁÂËÈ·Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰"Ó" ,
 ÁÂËÈ· Ô˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÂˆÈÈ‰ „Â„ÈÚÏ ¯È˘ÎÓ ˘Ó˘Ï ‰„ÚÂ ˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰Ó˜Â‰

Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ ˙ÂÈË¯Ù‰ ÁÂËÈ·‰ ˙Â¯·Á˘ ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ˙ÂÈÂ·¯ÚÂ . ˙Ë¯Ù‰ ¯Á‡Ï
˙Â‡˜ÒÚ Ï˘ ÁÂËÈ·‰ ˙ ˘· ¯ˆ˜ ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈÈ 2001 ,Î ‰˜ÈÙ ‰ Ô È‚·˘-85% ÏÏÎÓ 

‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‰ÓˆÓËˆ‰  ‰Ï˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ , ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ¯ÙÒÓ· ‡Ë·˙Ó‰ ¯·„
Ì‰Ï ˙ÚÈÈÒÓ ‡È‰˘ ,ÁËÂ·Ó‰ ‡ÂˆÈ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Â ‰˜ÈÙ Ó ‡È‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÙÒÓ .

‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ ÁÎÂ  ,Î· ÌÈÈ˜˙‰Ï ÛÈÒÂ˙ ‰¯·Á‰˘ ˜„ˆÂÓ Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ ‰¯·ÁÎÂ ÏÏ
Ë¯Ù· ‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ .Î ˜¯˘ ‰„·ÂÚ‰-10Î ÔÈ·Ó ÌÈ ‡ÂˆÈ -925 ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ 

‰¯·Á‰ È˙Â¯È˘Ï ÌÈ˜˜Ê  ÍÂ¯‡‰Â È Â È·‰ ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÌÈ˘ÂÚ‰ , ˘È˘ ‰„·ÂÚ‰Â
 ˙ÂÙÂÏÁ)˙ÂËÚÓ Ô‰ Ì‡ Ì‚ (È Â È·‰ ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·Ï , ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó

 ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙ÂÎÊ ¯·„·˙ÓÈÈ˜‰ ˙ ÂÎ˙Ó·. 
Ó˙‰ ¯˘"‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ˙ .Ó˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡"„˜ÙÂÓ ˙ , ÔÈ·

¯˙È‰ ,ÈÏ‡¯˘È‰ ‡ÂˆÈÈ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ,‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ ÂÎ˙Ó ˙ÚÈ·˜· Â˙Â·¯ÂÚÓ ,
‡ÂˆÈ‰ „Â„ÈÚÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰·ÂÏÈ˘ ÔÙÂ‡Â ‰È„È˜Ù˙ , ‡ÏÂ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰

‰˜ÈÙÒÓ . ˙Â·¯ÂÚÓ‰ Ï˘· ˜ÈÙÒÓ Ï˜˘Ó Ô˙È  ‡Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ·˘ ‰‡¯  ‰ËÚÂÓ‰
‡ÂˆÈÈ‰ ÌÂ„È˜· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡Ï. 

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‡È‰ ‰¯·Á‰˘ Û‡ , ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ó Â È‡ ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
 È ÂˆÈÁ ÛÂ‚ È„È· ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô‰Â ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙·ÈÏÏ-Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ "Ï , ˙˘Ó˘Ó ‰¯·Á‰˘" ÚÂ¯Ê

‰ÎÂ¯‡ "‰ ˙‡ ˙Úˆ·ÓÂ ÂÏ˘‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ÂÈ˙ÂËÏÁ ; ‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰
‰ È„Ó‰ ÏÚ Ì‡ÂÏÓ· ÌÈÏËÂÓ ‡Ï‡ ˙È˜ÒÚ‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÎÂ¯Î Ì È‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙÂ ;

 ‰˘ÚÓÏ ‡È‰Â ‰¯˜ÈÚ· ˙ÈÏÂÚÙ˙ ‡È‰ ‰¯·Á‰ ˙„Â·Ú"ÚÂˆÈ· ÔÂ ‚ Ó "Î˘Á‰ Ï˘" Ï- ‡È‰ 
Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï Ì˙Â‡ ‰¯È·ÚÓÂ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰Ó ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ˙ÊÎ¯Ó" Ô¯Â˘È‡ ¯Á‡ÏÂ Ï

 ˙Â¯ÂÓ˙‰ ˙Ï·˜Ï „Ú ‡ÂˆÈ‰ ˙Â‡˜ÒÚ ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ ‰ÂÂÏÓÂ ÁÂËÈ· ˙ÒÈÏÂÙ Ì‰Ï ‰˜ÈÙ Ó ‡È‰
Ô È‚· .‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ È‡ ˙‡ÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ , ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Ì‚Â

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·. 
Á„Ï Ì‡ ‰ËÈÏÁÓ‰ ‰¯·Á· ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ¯Â˘È‡Ï ‰¯È·Ú‰Ï Â‡ Ô‡ÂˆÈ ˙˘˜· ˙Â

Î˘Á‰ ˙Â„ÚÂ"Ï ,ÌÈÏ‰ · ‰¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Á‡ ‡È‰˘ , ‰„ÚÂÂ‰Â
Ô‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡Â ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˙„Ú˙Ó ‰ È‡ ;Î˘Á‰ Û‚‡Ï ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰¯·Á‰" ÏÚ Ï

ÌÈ ‡ÂˆÈÓ ‰Ï·È˜˘ ıÂÁ ¯ÁÒ È ÂÎÈÒ „‚  ÈÂÒÈÁ‰ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ , ‰˙Á„˘ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ
ÂÔ˙ÈÈÁ„Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ÏÚ ;Î˘Á‰ Û‚‡Ï ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï Ì‚ ‰¯·Á‰" ·˙Î ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ Ï

 ˙ ˘Ó ˘„Á‰ ˙Â·¯Ú‰2004 ‰˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰· ÈÂÙˆ ‰È‰˘ ÏÂ„È‚Ï ‡È·‰ ‡Ï ) ¯ÙÒÓ· ¯ÓÂÏÎ
‰È˙Â¯È˘· ÌÈ¯ÊÚ ‰ ÌÈ ‡ÂˆÈ‰ ,ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰·Â ‰˜ÈÙ ‰˘ ˙ÂÒÈÏÂÙ‰ ¯ÙÒÓ·( ,ÂÈ‰Â" ‰Ï˘ ¯

ÈˆÁ‰ ÂÈÁÂÂÈ„· ÁÂÂÈ„ ‡Ï-¯Ï ÌÈÈ˙ ˘‰¯·ÁÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘ÏÂ ˙Â˘ , ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ
‰È˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô È‡ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ,Î˘Á‰ Û‚‡· ‡Ï‡" ÚÓ˙˘Ó‰ ˙‡ ¯È‰·‰ ‡ÏÂ Ï

˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ È·‚Ï ÍÎÓ ; ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È ÂÈ„ ÏÚ Ì‚ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰
‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó , ÔÈÈ Ú· ‰ÏÚ‰˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ˙Â·¯Ï‰Ê , ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚÂ

ÍÎ Ï˘· ˙Â˘¯„ ‰ . Ì˙Â‡ ÚÈ ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰˘ È˙Â‰Ó Ú„ÈÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó Ú Ó  ÍÎ·
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï. 
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Î˘Á‰ Û‚‡ ÌÈÈ˜˘ ‰¯˜·‰" È˙Ï·Â ˙Ï·‚ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ÂÈÙÏÎ ‰˙Â·ÈÂÁÓÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ï

‰˜ÈÙÒÓ .Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‰„·ÂÚ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È"Ï ,Á‰ È ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ó‰‰¯· ,
Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚÂ ÔÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÓ‡˘ ÛÂ‚‰ Ì‚ ‡Â‰ . 

‰˙ÂÁ„Ï Â‡ ‡ÂˆÈ ˙˜ÒÚ ÁË·Ï ‰˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ , Ï˘ ‰‡ˆÂ˙ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‡È‰
‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ ÈÁ· . ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ· È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ˙‡˘Â  ‰ È„Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

‰¯·Á‰ ÈÁÂËÈ·· ,ˆÈÈ „„ÂÚÏ ˙ ÈÈ ÂÚÓ ‡È‰ Á˙ÙÏ ÂÊ Í¯„·Â ÔÂÎÈÒ Ô‰· ˘È˘ ˙Â È„ÓÏ Ì‚ ‡Â
ÌÈ˘„Á ‡ÂˆÈÈ È˜Â˘ ,˙‡Ê ÌÚ ,È„Ó ‰Â·‚ Ô‰· ÔÂÎÈÒ‰˘ ˙Â È„ÓÏ ‡ÂˆÈÈ „„ÂÚÏ ‰˙ ÂÂÎ ÔÈ‡ ,

‰ È„Ó‰ ˙Â·¯Ú Ï˘ ˘ÂÓÈÓ ÚÂ ÓÏ È„Î . ÌÈ ˘·2004-2006 ÁÂËÈ· ˙ÂÈÓ¯Ù ‰¯·Á‰ ‰˙·‚ 
Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·-35ÏÎ ÌÂÎÒ ÌÈ ‡ÂˆÈÏ ÌÏ˘Ï ‰˘¯„  ‡ÏÂ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· Â‰˘
ÁÂËÈ·‰ ˘ÂÓÈÓÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂÎÈÒ‰ ÔÈ· ÔÂÎ ‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ˘È

 ‡ÂˆÈÈ‰ ˙Â¯ÂÓ˙ ÂÏ·˜˙È ‡Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ÔÈ·Â Ô‰ÈÏ‡ ‡ÂˆÈ ˙Â‡˜ÒÚ ÁÂËÈ·ÏÂ ÌÈ˜ÂÂ˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ
‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ï ÌÈ„ÒÙ‰ ÂÓ¯‚ÈÈÂ Ô È‚·. 

 ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰-˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯  ,Î˘Á‰ Û‚‡" „¯˘ÓÂ Ï
Ó˙‰" ˙-‰¯·Á‰ ÔÈÈ Ú· Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Â‡ÏÈÓ ‡Ï  , ˙ÂˆÂÚ ‰ ˙ÂÈÚ·Ï Â˘¯„  Ì‰Â

‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ˙ ÂÎ˙Ó·Â ˙Â‡ˆÂ˙· , Ì˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ˜¯
Ì‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Â ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘
ÏÏÎ· ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ˙Â˜È„·‰ , ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎÂ

Ë¯Ù· ‰„ÂÚÈÈ ÏÎ ‰Ê˘ . ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ Í˘Ó‰Ï ‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÏÏÎ·
 Ì˙ˆ˜Ó Â‡ Ì‡ÂÏÓ· ‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡˘ ¯˘Ù‡ Ì‡Â È Â È· ÁÂÂËÏ ‡ÂˆÈÈ ÁÂËÈ· ÌÂÁ˙·

‰È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ ‡ÂˆÈ , ÌÈÙÂ‚ ÌÈÏÚÂÙ ¯·Î ‰Ê‰ ÌÂÁ˙·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 
ÌÈÈË¯Ù ,‰ËÚÂÓ ‰„ÈÓ· ÔÈÈ„Ú Ì‡ Ì‚ .˙Â˜È„·‰ ¯Á‡Ï , ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ

Ô‰·˘ ‰·ÂË‰ ˙‡ ¯ÂÁ·ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ , ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ ‡È·˙˘
‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡Ï ,˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏÂ‰ÓÂ. 

 


