
 151 התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו 

 א בתחו  מטוסי אימו  "השקעת התע

 והקשרי  בינה לבי  חיל האוויר והחלל
 תקציר
) א" התע להל  (מ " השקיעה התעשייה האווירית לישראל בע2007 עד 2004בשני  

, א דאז"ל התע" אישר מנכ2003באוקטובר .  מיליו  דולר30 כ, בתחו  מטוסי האימו 
נוע צמיחהכמ" סביבת האימו  וההדרכה"את , מר משה קרת

1
הכולל , א" של התע

הי  והיבשה משלב מיו  , הספקה של שירותי הדרכה ותמיכה לחילות האוויר
תחו  מטוסי האימו  מהווה נדב$ . החניכי  לחיל ועד לסיו  הפעילות המבצעית

 .מרכזי מסביבת האימו 
, א את האפשרות לפתח ולייצר מטוס אימו  צבאי מתקד "במסגרת זו בחנה התע

א איתרה את "התע.   בעלויות תפעול ורכש נמוכות משמעותית מהקיימותהמאופיי
הנמצאת ) (ATG  להל   (INC ,AVIATION TECHNOLOGY GROUPחברת 

אשר הוקמה לפיתוח ולייצור מטוס סילוני המיועד לשוק ) ב"בדנוור קולורדו בארה
 באי א למטוס אימו  צ"ע  מאפייני  דומי  לאלה שהגדירה התע) MK-10(האזרחי 

)MK-20לדג  האימו  הבסיסי ו  MK-30 פרויקט  להל  ) ( לדג  האימו  המתקד 
 ).או התכנית" אבלי 'ג"ה

 תזדקק למקורות כספיי  ATGכי , א לדירקטוריו " הציגה הנהלת התע2004ביוני 
הציגה , כמו כ . ייצורו ושיווקו,  מיליו  דולר לצור$ פיתוח המטוס120 חיצוניי  של כ
)  חיל האוויר להל  (א לדירקטוריו  כי חיל האוויר והחלל הישראלי "הנהלת התע

א אישר את ההשקעה בכפו) "דירקטוריו  התע. יהיה בי  הלקוחות הפוטנציאליי 
 . לקבלת האישורי  הנדרשי  על פי די  ועל פי אבני הדר$ שקבע

 הייתה לצור$ כניסה לפיתוח ולייצור מטוס אימו  ATG א ב"ההשקעה של התע
היווה תנאי הכרחי לפיתוח המטוסי  ) MK-10(ופיתוח המטוס האזרחי , איצב

למכור את מטוסי האימו  הצבאיי  לחיל , בי  השאר, א תכננה"התע. הצבאיי 
"צוקית"כמחלי) ל) MK-20( את מטוס האימו  הבסיסי  האוויר הישראלי 

2
ואת , 

"עיט"כמחלי) ל) (MK-30מטוס האימו  המתקד  
3
. 

א על עצירת פיתוח מטוסי האימו  בשל קשיי  " לתעATGודיעה  ה2007בדצמבר 
בעקבות עצירת פיתוח מטוסי האימו  על . בגיוס הכספי  הנדרשי  להמש$ הפיתוח

  את מלוא השקעתה 31.12.07א בדוחות הכספיי  ליו  "מחקה התע, ATGידי 
  . מיליו  דולר25והכירה בהפסד בסכו  של , ATG ב

__________________ 
 .ברווחי  ובתעסוקה, צפי לגידול במכירות 1
 .יהמשמש לאימו  ראשונ  2
 .המשמש לאימו  מתקד   3
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 פעולות הביקורת

 את תהלי  קבלת 2008 ועד ינואר 2007בקר המדינה בדק מספטמבר משרד מ
את בדיקות הכדאיות הכלכלית , א להשקיע בתחו  מטוסי האימו "ההחלטות בתע
א לבי  חיל האוויר בנוגע להצטיידות חיל "ואת יחסי הגומלי  בי  התע, א"שערכה התע

ביקורת נערכה ה. האוויר במטוסי האימו  הצבאיי  לדג  הבסיסי ולדג  המתקד 
 בהנהלת החטיבה ובמפעל !בחטיבת כלי טיס צבאיי  , ל" בלשכת המנכ!א "בתע
להב
4
 !להל  (במשרד הביטחו  ; ל לכספי "בלשכת היוע" המשפטי ובארגו  הסמנכ, 
ובלשכת , )ל" יועכ!להל  ( בלשכת היועצת הכלכלית למערכת הביטחו  !) ט"משהב

במינהל ההרכשה והייצור , )ש" יועמ! להל (היועצת המשפטית למערכת הביטחו  
 !ובחיל האוויר ;  ברשות החברות הממשלתיות!במשרד האוצר ; )ר" מנה!להל  (

  .במטה ובלהק ציוד
 עיקרי הממצאי 

 סיכוני  להצלחת התכנית והטיפול בה 
א לא בדקה ביסודיות מספקת את ההשלכות ממימוש אפשרי של סיכוני "הנהלת התע

לא נבחנו , כמו כ . ATGה שיגרמו להפסקת הפיתוח על ידי במיוחד כאל, התכנית
ולא נית  ביטוי , ביסודיות האמצעי  שהוצגו להפחתת הנזק ממימוש אות  סיכוני 

 . כספי למשמעות הסיכוני 
א  בהצעתו ,  היה תנאי לקידו  הפיתוח ולהצלחת התכניתATGגיוס הכספי  על ידי 

"צוות האדו "של ה
5

על ידי העברת הידע , גיוס הכספי !י להורדת הסיכו  של א
זאת ; לא היה כדי להפחית משמעותית את הסיכו  של העיסקה, א"לבעלות התע

א "ער  הידע שיועבר לתע, בהתחשב בעובדה שללא גיוס הכספי  והשלמת הפיתוח
 .יפחת מאוד

 2004התכנית העסקית של המטוס האזרחי שהובאה לאישור הדירקטוריו  ביוני 
זעו  בשיעור היוו  נמו הציגה רווח 

6
נוכח .  היה צפוי הפסד15%בשיעור היוו  של . 

ומשקיעי  פיננסיי  מצפי  לתשואה ,  היא חברת הזנקATG!ונוכח העובדה ש, זאת
. פחתו סיכויי מימו  התכנית על ידי משקיעי  פיננסיי , גבוהה כפיצוי על הסיכו 

 .י  את כדאיות התכנית וסיכוניהשיקול זה לא הועלה בדיוני הדירקטוריו  בבואו להער
) MK-10(א לא הגדירה במפורט את דרישות המעבר בי  תצורת המטוס הבסיסי "התע

ולא בחנה את מלוא העלויות , והסתפקה בהגדרה ראשונית, )MK-30(למתקד  
בגלל החשיבות הרבה של עמידה , הגדרה מפורטת זו הייתה נחוצה. הכרוכות בכ 

ת לאימו" המטוס על ידי חיל האוויר הישראלי ולסיכוי בלוחות הזמני  של התכני
 . המהווי  לקוחות פוטנציאליי , השיווק לחילות אוויר זרי 

__________________ 
 מפעל העוסק בפיתוח מערכות להשבחת מטוסי  ומסוקי  והינו חלק מחטיבת כלי טיס  מפעל להב  4

 .צבאיי 
 צוות המתמנה על ידי מנהל היחידה העסקית לבחינת פרויקט חדש והגשת המלצות  " צוות אדו " 5

" צוות אדו "חברי . ינ  עובדי החברהג  כאלה שא, הצוות כולל מומחי  מתחומי  שוני . לשיפורו
 .עצמ  אינ  משתתפי  בפרויקט

 .6%כי הרווח חושב לפי שיעור היוו  של , א עולה"ממסמכי התע  6
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 תהליכי הבדיקה לקראת ההחלטה להשקיע בתחו  מטוסי האימו 
 ATG!א את הכדאיות הכלכלית להשקעה ב"שיעורי ההיוו  שעל פיה  בדקה התע

שיעורי היוו  אלה לא נתנו .  בלבד8% עד 6% היו 2004טר  אישור ההשקעה ביוני 
שיווקיי  ,  טכנולוגיי !ביטוי מספיק לסיכוני  הכרוכי  בייצור המטוס האזרחי 

ואלה הקשורי  בגיוס מקורות הו 
7
 .כמקובל בעסקאות מסוג זה, 

את , בבואו לאשר את העיסקה, 2004א לא הציגה לדירקטוריו  ביוני "הנהלת התע
ו  שעל בסיסה נערכו החישובי  נמוכה ביחס לסיכוני  של העובדה שפרמיית הסיכ

באותה ישיבה אישרו הדירקטורי  את העיסקה ללא שבחנו סוגיה מהותית . העיסקה
 .זו

א לא הייתה בחינה יסודית ועצמאית של פוטנציאל שוק הנישה לדג  "בידי התע
 ". אבלי 'ג"האזרחי של מטוס ה

א לא בחנה ביסודיות מה  ס  "עבטר  כניסתה להשקעה בפרויקט הנהלת הת
, העלויות הדרושות לפיתוח ולייצור סדרתי של הדג  המתקד  של מטוס האימו 

 ". הערכת אצבע"והסתפקה ב, שהתבסס על פיתוח הדג  האזרחי
רישיו   להשיג ATGכי בכוונת , 2004א ביוני "א הציגה לדירקטוריו  התע"הנהלת התע

 שבה ,2004יישב ע  בדיקת הנאותות מינואר דבר שלא הת, 2007עבור המטוס במרס 
א לא הציגה לדירקטוריו  נתו  "הנהלת התע, דהיינו. עלה כי לוח זמני  זה אינו ריאלי

דבר , שכולל תוספת עלות בגי  הדחייה בלוח זמני  והמשמעויות הנובעות מכ 
 .המקטי  את כדאיות ההשקעה

, בי  היתר, וריו  ובה  נותחוהנתוני  שהציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  לדירקט
היו מוטי  להצגת הפרויקט ככדאי , הסיכוני  של הפרויקט והאמצעי  להפחתת 

שהביאה , על בסיס נתוני  אלה אישרו הדירקטורי  התקשרות בעיסקה. כלכלית
  .בסופו של דבר להפסדי  ניכרי 

 ATG א להשקיע ב"אישור הממשלה לתע
על ידי מת  , ATG מיליו  דולר בחברת 6.25  סכו  של2004א השקיעה ביוני "התע

השקעה זו נעשתה בטר  קבלת אישור . ATGהלוואה המירה למניות של חברת 
במסלול מימו  זה לא קוימו . 2005במאי , שנית  רק כשנה לאחר מכ , הממשלה

  .דרישות החוק לקבלת אישור הממשלה בטר  ביצוע ההשקעה
  ידי רשות החברותבדיקת הכדאיות הכלכלית של השקעה על

א לרשות "בדיקה של סבירות החישוב לכדאיות הכלכלית של ההשקעה שנתנה התע
החברות הייתה צריכה לעורר אצל רשות החברות סימני שאלה לגבי שיעור ההיוו  

נוכח הפער הגדול בי  שיעור היוו  זה לבי  שיעור היוו  שעשוי היה , שבו נער  החישוב
 .  בהשקעהלשק- את הסיכוני  הכרוכי

__________________ 
 ' עמ, "עמוס"בפרק על פרויקט  ,)È˙ ˘ ÁÂ„50‡) 1999 , ראו מבקר המדינה, בנושא שיעורי ההיוו   7

215 216. 
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 א" על ידי התעATG מת  הלוואות ל

 לא תא  את החלטת 2004 מיוני ATGא לבי  "הסכ  ההתקשרות בי  התע
 מיליו  דולר נוספי  ע  קבלת 2א "שלפיה תשקיע התע, הדירקטוריו  שקדמה לה

, ולא בעת התחייבות לקוח לרכוש את המטוס,  מיליו  דולר10מקדמה מלקוח בס  
 .יה לבטל במקרי  מסוימי התחייבות שנית  ה

 אינה מתיישבת ע  החלטת הממשלה2005א מדצמבר "החלטת דירקטוריו  התע
8
 

א " מיליו  דולר כתנאי להשקעת התע10ולפיה נדרש לקבל תשלו  בס  , 2005ממאי 
  . מיליו  דולר נוספי 2בס  

 "אבלי 'ג"א בפיתוח ובייצור מטוסי ה"המש  השקעת התע
 להשלמת הפיתוח של המטוס ולקבלת הרישוי האזרחי החריגה בלוחות הזמני 

 . סיכנה את אימו# המטוסי  על ידי חיל האוויר, בכשלוש שני 
א נוהלו דיוני מעקב אחר הגידול הניכר "לא נמצא כי במסגרת דיוני הנהלת התע

עד הבדיקה שביצע צוות המומחי  , בעלויות הפיתוח וההתארכות בלוחות הזמני 
 . ירקטוריו  החליט לאשר את ההשקעה בפרויקטכשנתיי  לאחר שהד

א אומד  של עלות ביצוע השינויי  הטכנולוגיי  הנדרשי  " לא היה בתע2007בינואר 
 .להתאמת המטוס האזרחי לדרישות השוק הצבאי

השקעה נוספת היו בידי /א לדירקטוריו  לאשר הלוואה"טר  המלצת הנהלת התע
 שחל פיגור בלוחות הזמני  להשלמת מטוס ,א נתוני  המצביעי  על כ "הנהלת התע

; חל גידול ניכר באומד  עלויות הפיתוח של הפרויקט; האימו  לחיל האוויר הישראלי
; נדרשו שינויי  טכנולוגיי  בתכנו  המטוס על מנת להתאימו לדרישות השוק הצבאי

ושיעור התשואה הצפוי, הסיכוי לגיוס משקיעי  פיננסיי  נמו  מאוד
9

  של ההשקעה
נתוני  אלה אמורי  היו להעלות ספק בדבר . לא היה אטרקטיבי למשקיע הפיננסי

 . ATG'א ב"הכדאיות הכלכלית להמש  ההשקעה של התע
החוברות שכללו את חוות הדעת שהכינו יועצי  חיצוניי  לגבי הכדאיות הכלכלית 

נשלחו לחברי הדירקטוריו  לאחר הישיבה שבה החליט , ATG'להמש  ההשקעה ב
אישור , בי  היתר, א שכלל"ירקטוריו  לאשר את המתווה שהציגה לו הנהלת התעהד

א תמסור "מ  הראוי היה שהנהלת התע.  מיליו  דולר18 בס  ATG'השקעה ל/הלוואה
שכללו מידע חשוב בנוגע לכדאיות , לחברי הדירקטוריו  את החוברות האמורות

זאת .   ולא לאחריהטר  ישיבת הדירקטוריו, ATG'הכלכלית להמש  ההשקעה ב
לבחו  ולשקול את הנושא טר  הדיו  על המתווה , כדי שהדירקטורי  יוכלו לעיי 

ראוי היה שחברי הדירקטוריו  היו מקיימי  את הדיו  , זאת ועוד. שהציגה ההנהלה
  .ומקבלי  החלטה לאחר שעיינו בחומר

__________________ 
 .24.5.05  מ3721החלטת הממשלה מספר   8
 .מדד לבחינת כדאיות ביצוע השקעות  9
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 ATG ט ולרשות החברות לאישור השקעה נוספת ב"א למשהב"פניות התע
ט "א למשהב" הציגה התע2007שבאפריל , שרד מבקר המדינה רואה בחומרהמ

נתוני  המצביעי  על כדאיות כלכלית גבוהה יותר לעומת הנתוני  שהוצגו 
 בדיו  שבו הוא קיבל החלטה לאשר את המתווה 2007א בינואר "לדירקטוריו  התע

 קעה נוספת הש/אישור הלוואה, בי  היתר, מתווה זה כלל; א"שהציעה הנהלת התע
  .בלי שחלו שינויי  בנתוני  בי  המועדי , זאת.  מיליו  דולר18 בסכו  של ATG'ל

 ט" לבי  חיל האוויר ומשהבATG א ב"יחסי הגומלי  בי  ההשקעה של התע
על ידי כ  " צוקית" לחיל האוויר להארי  את חיי ה2006א הציעה באפריל "התע

" צוקית" את מער  ה' MK-20'מטוסי ה עד שהוא יוכל להפעיל את 'שתפעיל עבורו 
 מהי העלות 2006א לא בחנה באפריל "התע. לתקופה של ארבע עד שש שני 

, עלות שחושבה כשנה יותר מאוחר; "צוקית"התפעולית המתוכננת להארכת חיי ה
 24 ועד 20'ואשר הייתה אמורה להסתכ  בכ, 2007א במאי "והוצגה לדירקטוריו  התע

 .שעלולה להשפיע על הכדאיות הכלכלית של כלל התכנית, עלות; מיליו  דולר
הכולל את , א היה אומד  מלא של ס  העלויות בפרויקט"לא נמצאו סימוכי  לכ  שלתע

עלות ביגור
10

 לחיל האוויר 2007א ביוני "ל התע"כפי שהציע מנכ, "אבלי 'ג" מטוס ה
 מנת להתאי  כמו ג  את תוספת עלות השינויי  הטכנולוגי  הנדרשי  על, ר"ולמנה

שעלולי  להסתכ  בעשרות מיליוני , את מטוס האימו  הצבאי לדרישות חיל האוויר
ובה  עלות , א ג  לא בחנה את ההשפעה של תוספת העלויות בפרויקט"התע. דולרי 

על , המסתכמות בעשרות מיליוני דולרי , ועלות הביגור" צוקית"הארכת חיי ה
 . הכדאיות הכלכלית של כלל העיסקה

א לא נמצאו סימוכי  לכ  שנבדקה הכדאיות הכלכלית של הצעתה לחיל האוויר "עבת
  ". עיט"ללא החלטה על החלפת מטוסי ה, בלבד" צוקית"להחלי+ את מטוסי ה
 סיכו  והמלצות

א לדירקטוריו  תכנית שאפתנית ובעלת פוטנציאל " הציגה הנהלת התע2004ביוני 
וסי אימו  צבאיי  אשר ישתלבו בתכנית א לייצר מט"מבטיח שנועדה להחזיר את התע

. א"שהייתה אמורה להיות מנוע צמיחה חשוב לתע, "הסביבה האימונית", רחבה יותר
כי מנוע צמיחה זה עשוי לתרו  לה , א"באותה עת הועלה בדיוני  בהנהלת התע

א והדירקטוריו  "לתכנית המוצעת ייחסו הנהלת התע.  מיליו  דולר500מכירות של עד 
) ATG(א ע  חברת הזנק אמריקנית "ובה  שיתו+ פעולה של התע, ת חשובי יתרונו

, בעל תכונות דומות למטוס צבאי, מושבי'שהוקמה במטרה לייצר מטוס סילו  קט  דו
שיתו+ . מטוס שאופיו יותר ספורטיבי מאשר שימושי, שנועד ללקוחות אזרחיי 

ובעקבות כ  , תוחהפעולה היה צפוי להפחית משמעותית את העלויות וזמ  הפי
 . א ולהקטי  את סיכוני הפרויקט"להפחית את ההשקעה של התע

__________________ 
 .כדי שיתאימו לדרישות חיל האוויר, אבלי  על מנת שיצברו שעות טיסה'עלות הטסת מטוסי הג  10
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בבדיקות שעשתה הנהלת . הצלחת התכנית הייתה מותנית בקיו  מספר תנאי 

א לקראת הדיו  בדירקטוריו  ובנתוני  אשר הוצגו בישיבה עצמה הוצגו "התע
תוצאות של מימוש כולל האמצעי  אשר נועדו להפחית את ה, לדירקטוריו  סיכוני 

אול  האמצעי  שהוצגו לא היה בה  כדי לענות על השלכות הסיכוני  . הסיכוני 
הסיכוני  , בי  היתר, הנתוני  שהוצגו לדירקטוריו  ובה  נותחו, כמו כ . שימומשו

. היו מוטי  להצגת הפרויקט ככדאי כלכלית, של הפרויקט והאמצעי  להפחתת 
 . והתכנית כשלהבסופו של דבר התממשו הסיכוני 

בדגש על הליקויי  המשמעותיי  המתייחסי  , א להפיק לקחי  מדוח זה"על התע
, בדיקת כדאיות של פרויקטי : בנושאי  הבאי , לתקופה שטר  אישור הפרויקט

בדיקת ההשלכות ממימוש אפשרי של סיכוני  והאמצעי  להפחתת הנזק , בכלל זה
 של פרויקטי  על פי שיעורי תשואה ובחינת הכדאיות הכלכלית, מאות  סיכוני 

  . המפצי  על הסיכוני  הכרוכי  בה 
♦  

 מבוא
בתחו  ) א" התע להל  (מ " השקיעה התעשייה האווירית לישראל בע2007 עד 2004בשני   .1

את , מר משה קרת, א דאז"ל התע" אישר מנכ2003באוקטובר .  מיליו  דולר30 מטוסי האימו  כ
הכולל הספקה של שירותי הדרכה ותמיכה , א" של התע11כמנוע צמיחה" סביבת האימו  וההדרכה"

תחו  . הי  והיבשה משלב מיו  החניכי  לחיל ועד לסיו  הפעילות המבצעית, לחילות האוויר
 .מטוסי האימו  מהווה נדב# מרכזי מסביבת האימו 

ופיי  בעלויות המא, א את האפשרות לפתח ולייצר מטוס אימו  צבאי מתקד "במסגרת זו בחנה התע
 AVIATIONא איתרה את חברת "התע. תפעול ורכש נמוכות משמעותית מהקיימות

TECHNOLOGY GROUP, INC)   להל  ATG) (אשר ) ב"הנמצאת בדנוור קולורדו בארה
ע  מאפייני  דומי  לאלה ) MK-10(הוקמה לפיתוח ולייצור מטוס סילוני המיועד לשוק האזרחי 

 לדג  האימו  MK-30  לדג  האימו  הבסיסי וMK-20(ו  צבאי א למטוס אימ"שהגדירה התע
הפוטנציאל העסקי הטמו  בתכנית היה בעל ער# רב מאוד "). אבלי 'ג" פרויקט ה להל  ) (המתקד 

 . א"תוספת תעסוקה בתע, בי  היתר, א וכלל"לתע
 ניי  של  תזדקק למקורות כספיי  חיצוATGכי , א לדירקטוריו " הציגה הנהלת התע2004ביוני 

  להל  (ייצורו ושיווקו וכי חיל האוויר והחלל הישראלי ,  מיליו  דולר לצור# פיתוח המטוס120 כ
, ATG א אישר את ההשקעה ב"דירקטוריו  התע. יהיה בי  הלקוחות הפוטנציאליי ) חיל האוויר

 ISRAEL AIRCRAFTא "הבת שהיא בבעלותה המלאה של התע שתיעשה באמצעות חברת

INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC)   בכפו& לקבלת האישורי  ) הבת  חברת להל
 . ועל פי אבני הדר# שקבע, הנדרשי  על פי די 

.  על סדרה של הסכמי ATGהבת שלה ע   א באמצעות חברת" חתמה התע2007 עד 2004בשני  
 12.2%  בתמורה לATG  מיליו  דולר ב10הבת  א באמצעות חברת"תשקיע התע, על פי ההסכמי 

 .  דירקטור אחד מתו# עשרהATGא הזכות למנות לדירקטוריו  "ולתע, ATGמהו  המניות של 
__________________ 

 .ברווחי  ובתעסוקה, צפי לגידול במכירות 11
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את החלטת )  ועדת השרי  להל  ( אישרה ועדת השרי  לענייני כלכלה וחברה 2005במאי 
בהתא  לאבני דר# , בשלבי ,  מיליו  דולר10 בס# ATGא לרכוש מניות בחברת "דירקטוריו  התע
כי כל , אישרה ועדת השרי , כמו כ . ATG מהו  המניות של 15%שיהוו עד , דדי שנקבעו בי  הצ

 32.5  מיליו  דולר מותנית בהתחייבות לקוח לתשלו  סכו  שלא יפחת מ10 השקעה נוספת מעבר ל
א במישרי  "כי חשיפת התע, בנוס& לכ# קבעה ועדת השרי . MK-30מיליו  דולר למטוסי  מדג  

  ונגזרותיו MK-10ייצור ושיווק של מטוס , בפיתוח, הבת אמצעות חברתלרבות ב, או בעקיפי 
)MK-20ו  MK-30( , מיליו  דולר 50לא תעלה על )כולל הוצאות שיווק.( 

. ATG  מיליו  דולר ל10א העמדת קו אשראי בס# של " אישר דירקטוריו  התע2006בפברואר 
 מיליו  50 תמורת ATG יות נוספות בא לדירקטוריו  לרכוש מנ" הציעה הנהלת התע2007בינואר 

ולהמיר את ,  מיליו  דולר200כפו& לקבלת התחייבות ממשקיעי  חיצוניי  בסכו  של , דולר
כחלק מהתכנית , הדירקטוריו  החליט.  מיליו  דולר להשקעה10 בס# ATG ההלוואה שניתנה ל

 עד מועד סיו  . מיליו  דולר18 שתוגבל לסכו  של ATG לאשר הלוואה נוספת ל, המוצעת
 מיליו  דולר 18  מיליו  דולר מתו# ה5  בפועל כATG א ל"העבירה התע, 2008בינואר , הביקורת

 מיליו  25  הגיע לכATG א ל"ס# ההשקעות וההלוואות שנתנה תע. א"שאישר דירקטוריו  התע
רויקט בנושא פ) פ" מו להל  (בעיקר של מחקר ופיתוח , א עלויות"בנוס& לזאת היו לתע. דולר

 .  מיליו  דולר5   של כ2007 2004בשני  " אבלי 'ג"ה
ופיתוח ,  הייתה לצור# כניסה לפיתוח ולייצור מטוס אימו  צבאיATG א ב"ההשקעה של התע
בי  , א תכננה"התע. היווה תנאי הכרחי לפיתוח המטוסי  הצבאיי ) MK-10(המטוס האזרחי 

  את מטוס האימו  הבסיסי  וויר הישראלי למכור את מטוסי האימו  הצבאיי  לחיל הא, השאר
)MK-20 (ואת מטוס האימו  המתקד  , 12"צוקית"כמחלי& לMK-30) (13"עיט"כמחלי& ל. 
כאחת " (צוקית"בית הספר לטיסה של חיל האוויר מדרי# את פרחי הטיס במטוסי אימו  מסוג  .2

ומשמשי  את חיל , "וגהפ"נרכשו כמטוסי " צוקית"מטוסי ה). ס לטיסה"משלוש רמות אימו  בביה
עלויות ". צוקית"ל" פוגה"בתחילת שנות השמוני  הוסבו מטוסי ה. האוויר מאז שנות הששי 

 2004בשנת . האחזקה של המטוסי  גדלו ע  השני  עקב התיישנות רכיבי  וקשיי  ברכש חלפי 
את החלפת והחליט לבחו  , "צוקית"ער# חיל האוויר בדיקת כדאיות כלכלית לרכש מטוס מחלי& ל

 .על ידי בקשה לקבלת מידע מחברות שונות" צוקית"ה
בעניי  מטוס ) RFI(ל בקשה לקבלת מידע "ט לחברות באר+ ובחו" הפי+ משהב2005בספטמבר 

 2006במאי . א"ובה  זה של התע, RFI  הוגשו המעני  ל2006באפריל ". צוקית"שיחלי& את ה
חינת המטוסי  עקב חוסר הוודאות בנוגע ט וחיל האוויר להקפיא את תהלי# ב"החליטו משהב

א לשימור אחזקת מער# "ולצור# בחינה לעומק של החלופה של התע, למקורות המימו  של התכנית
 .בעלויות הקיימות" צוקית"ה

 ל במסגרת גיבוש התקציב הרב"לרמטכ) א" מח להל  ( הציג מפקד חיל האוויר 2007בספטמבר 
ל לעשורי  הבאי  בהיק& כספי "מטוסי הדרכה חדשי  לצהאת הצור# ברכישת " 2012תפ  "שנתי 
. ל אישר באותו מועד את התכנית המוצעת"הרמטכ. 2009למימוש בשנת ,  מיליו  דולר סיוע150של 

ל את בקשת חיל האוויר להקדי  את התקציב לרכש מטוסי " אישר סג  הרמטכ2007בנובמבר 
 . 2008הדרכה לשנת 

א על עצירת פיתוח מטוסי האימו  בשל קשיי  בגיוס "תעל ATG  הודיעה2007 בדצמבר .3
מחקה , ATGבעקבות עצירת פיתוח מטוסי האימו  על ידי . הכספי  הנדרשי  להמש# הפיתוח

והכירה בהפסד בסכו  של , ATG  את מלוא השקעתה ב31.12.07א בדוחות הכספיי  ליו  "התע
 . מיליו  דולר25

__________________ 
 .המשמש לאימו  ראשוני  12
 .המשמש לאימו  מתקד   13
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 :העיקריי להל  לוח ובו מפורטי  האירועי   . 4

ÚÂ¯È‡‰ ËÂ¯ÈÙ ÍÈ¯‡˙ 
 12 "15.1.04 ".אבלי 'ג" ופרויקט הATGא לחברת "בדיקת נאותות של התע

 ATG. 2.6.04 מיליו  דולר בחברת 10א אישר להשקיע "דירקטוריו  התע

 11.6.04 . חתמו על הסכ  שיתו$ פעולהATG"א ו"תע
 ATG. 16.1.05"א לרכישת בעלות חלקית ב"ט אישר את בקשת תע"ל משהב"מנכ

 על ידי ATGאישור ועדת השרי  לענייני כלכלה וחברה לרכישת מניות בחברת 
 .א"התע

24.5.05 
לחברות באר% , "צוקית"למחלי$ מטוס ה) RFI(ט הפי% בקשה לקבלת מידע "משהב
 .ל"ובחו

 2005ספטמבר 

  מיליו  דולר לחברת10בס) ) הלוואה(א אישר העמדת קו אשראי "דירקטוריו  התע
ATG .  2006פברואר 

 2006אפריל  .א"ובכלל זה התע, ט משבע חברות" של משהבRFI"הוגשו המעני  ל
 2006מאי  .ט הקפיאו את תהלי) בחינת המטוסי "חיל האוויר ומשהב

א הגישה את חוות דעתה והערכתה לתכנית העסקית של "ל התע"ועדת סלע שמינה מנכ
 ". אבלי 'ג"מטוס האימו  ה

31.8.06 

 מיליו  50 תמורת ATG"א הציעה לדירקטוריו  לרכוש מניות נוספות ב"הלת התעהנ
,  מיליו  דולר200כפו$ לקבלת התחייבות ממשקיעי  חיצוניי  בסכו  של , דולר

הדירקטוריו  .  מיליו  דולר להשקעה10 בס) ATG"ולהמיר את ההלוואה שניתנה ל
 שתוגבל לסכו  של ATG"לאשר הלוואה נוספת ל, כחלק מהתכנית המוצעת, החליט

 .  מיליו  דולר18
22.1.07 

ט הצעה להחלטת ממשלה נוספת להשקעה ברכישת מניות "א הגישה למשהב"תע
כפו$ לקבלת התחייבות ממשקיעי  , ATG מיליו  דולר בחברת 50נוספות של עד 
 ATG" מיליו  דולר שניתנה ל10והמרת הלוואה בס) ,  מיליו  דולר200חיצוניי  בס) 

 .קעהלהש

21.2.07 

" צוקית"כמחלי$ " אבלי 'ג"ט הצעה של ה"א הגישה לחיל האוויר ולמשהב"התע
 28.5.07 .בחיל האוויר" עיט"ו

 RFI. 6.6.07"א החליט לחדש את ה"מח
 לתחזק את 28.5.07"ט הצעה מעודכנת להצעתה מ"א ולמשהב"א הגישה למח"תע

 ". אבלי 'ג"ה שני  ולבגר את מטוס 10לתקופה של " צוקית"מטוסי ה
12.6.07 

 מיליו  דולר סיוע 150 מטוסי הדרכה בהיק$ כספי של 25ל אישר רכש של "הרמטכ
 3.9.07 ".2012תפ  "שנתי "במסגרת התקציב הרב

 והכירה ATG" את מלוא ההשקעה ב31.12.07א מחקה בדוחות הכספיי  ליו  "התע
  31.12.07 . מיליו  דולר25"בהפסד בסכו  של כ

א " את תהלי  קבלת ההחלטות בתע2008 ועד ינואר 2007 המדינה בדק מספטמבר משרד מבקר
ואת יחסי הגומלי  , א"את בדיקות הכדאיות הכלכלית שערכה התע, להשקיע בתחו  מטוסי האימו 

 ).MK-20 ,MK-30(אבלי  'א לבי  חיל האוויר בנוגע להצטיידות חיל האוויר במטוסי הג"בי  התע
 בהנהלת החטיבה ובמפעל $בחטיבת כלי טיס צבאיי  , ל" בלשכת המנכ$א "הביקורת נערכה בתע
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 בלשכת היועצת הכלכלית $ט "במשהב; ל לכספי " בלשכת היוע% המשפטי ובארגו  הסמנכ,14להב
 $להל  (ובלשכת היועצת המשפטית למערכת הביטחו  , )ל" יועכ$להל  (למערכת הביטחו  

 ברשות החברות $במשרד האוצר ; )ר" מנה$להל  (במינהל ההרכשה והייצור , )ש"יועמ
 . במטה ובלהק ציוד$ובחיל האוויר ; הממשלתיות

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  
לאומיי  של המדינה ולש  $הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה כדי למנוע פגיעה בקשרי מסחר בי 

]. נוסח משולב [$1958ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי) ,   המדינהשמירה על ביטחו
 .חיסיו  נתוני  אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת

  
 להשקיע בתחו  מטוסי 2004א בשנת "תהלי  קבלת ההחלטות של התע

 האימו  
 המודל העסקי

ימו  וההדרכה כמנוע א את סביבת הא" הציג נציג ממפעל להב להנהלת התע2003באוקטובר 
הי  , אשר יכלול הספקה של שירותי הדרכה ותמיכה לחילות האוויר, א"צמיחה עתידי של התע

כי , עוד ציי  נציג מפעל להב. והיבשה משלב מיו  החניכי  לחיל ועד לסיו  הפעילות המבצעית
ו היא השגת המטרה של סביבה ז, עקב קיצו% בתקציבי הביטחו  ועלייה בחשיבות האימו  וההדרכה

שתיוש  על ידי תפישת הדרכה כוללת המשלבת את כל מרכיבי , יעדי האימו  בתקציבי  קטני  יותר
פוטנציאל . תחזוקה ותפעול, עזרי הדרכה, סימולטורי , מטוס אימו : ובכלל , האימו  וההדרכה
מועד את א אישר באותו "ל התע"מנכ.  מיליו  דולר בשנה500א שהוצג עמד על "השוק העתידי לתע

 .א"כמנוע צמיחה של התע" סביבת האימו  וההדרכה"
. ATGא את חברת "איתרה התע" האימו  וההדרכה סביבת"בעקבות ההחלטה להשתלב בנושא 

ע  מאפייני  ) MK-10(חברה זו הוקמה במטרה לפתח ולייצר מטוס סילוני המיועד לשוק האזרחי 
 לדג  MK-30$ לדג  האימו  הבסיסי וMK-20(א למטוס אימו  צבאי "דומי  לאלו שהגדירה התע

 ). האימו  המתקד 
א לפתח ולייצר מטוס "הייתה תכנית של התע, "סביבת האימו  וההדרכה"כחלק ממנוע הצמיחה של 

שיתו) הפעולה בי  . ATGהמתבסס על פיתוח מטוס המיועד לשוק האזרחי שתבצע , אימו  צבאי
ונות של השקעה נמוכה יחסית ופתיחת השוק א יתר"א לחברה זו היה אמור להקנות לתע"התע

 . האמריקני ושווקי  של המדינות הרוכשות בכספי סיוע
 היה איתור יצר  מטוסי סילו  קטני  אשר ATGא ע  "הרעיו  שעמד ביסוד ההתקשרות של התע

יתאפשר , על ידי כ . החליט משיקוליו הוא לפתח מטוס אשר מתאי  בתכונותיו למטוס אימו  צבאי
ועל בסיסו היא תפתח מטוס אימו  , א לרכוש במחיר זול את עלות פיתוח המטוס האזרחי"לתע
א בעלויות הפיתוח "פיתוח אשר צפוי היה להיות כלכלי וטמ  חיסכו  ניכר בהשקעה של התע, צבאי

 . ובלוחות הזמני 
לוועדת הכספי  של , מר מנח  שמול,  הציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז2004ביוני 

וציי  כי מאז הפסקת ,  מיליו  דולר$10 המסתכמת בATG$א את ההשקעה ב"דירקטוריו  התע
 מחפש מפעל להב הזדמנות עסקית אשר תאפשר לו לחזק את בסיס 1987בשנת " לביא"פרויקט ה

__________________ 
י  ומסוקי  והוא חלק מחטיבת כלי טיס  מפעל העוסק בפיתוח מערכות להשבחת מטוס מפעל להב  14

 .א"צבאיי  של התע
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OEMחשיבות העיסקה למפעל להב רבה והיא מחזירה אותו למעמד של . עסקיו כבעבר

 של מטוס 15
  . צבאי מאויש

  עלויות הפיתוח ולוחות הזמני  אומד 
כי הנחת היסוד , א במצגת" הציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  לדירקטוריו  התע2004ביוני 

 מיליו  דולר ובנוס) יידרש הו  $95לתכנית העסקית היא שעלות הפיתוח לדג  האזרחי תסתכ  בכ
ישיו  לדג  האזרחי במרס  להשיג רATGכי בכוונת , עוד הוא הציג.  מיליו  דולר$20חוזר של כ

מתוכ  תממ  ,  מיליו  דולר$55כי עלות הפיתוח תסתכ  בכ, אשר לדג  הצבאי הוא הציג. 2007
לגבי לוחות הזמני  להשלמת הדג  .  מיליו  דולר22.5 תממ  ATG$ מיליו  דולר ו32.5א "התע

 ".2010 ועד שנת 2006ארבע שנות פיתוח משנת "כי התכנית מניחה , הצבאי צוי  במצגת
א " תקבל התעATG מיליו  דולר בחברת 10תמורת השקעה של . התכנית העסקית נראתה מבטיחה

וכ  את הזכות להשתמש בתכניות ובנכסי  האינטלקטואליי  ,  ממניות חברת ההזנק$12%כ
שפיתוח , א העריכה"התע. לש  פיתוח שתי הגרסאות של מטוסי האימו  הצבאיי , הקשורי  למטוס

וכתוצאה משיתו) הפעולה תפחת ההוצאה על פיתוח ,  מיליו  דולר$150חדש יעלה כמטוס אימו  
 תשתת) בסכו  ATGכאשר ,  מיליו  דולר$55 מיליו  דולר לכ$150מטוס האימו  הצבאי החדש מכ

 במחצית הרווחי  מייצור מטוסי האימו  ATGתמורת שיתו) הפעולה תזוכה .  מיליו  דולר22.5של 
 .הצבאיי 

דל העסקי המבטיח מימוש הפוטנציאל הטמו  בו הייתה מותנית בקיו  מספר תנאי  הצלחת המו
 :ובינה 

 תצליח לגייס את ההו  הדרוש להשלמת פיתוח ורישוי המטוס האזרחי בלוח הזמני  ATG . א
כי הרווחיות הצפויה מייצור ושיווק המטוס תיראה כדאית בעיני , תנאי נגזר מכ  הוא. המתוכנ 

 .יאליי משקיעי  פוטנצ
התכונות הטכניות של המטוס האזרחי יאפשרו את הסבתו למטוס אימו  צבאי במסגרת  . ב

  . העלויות ולוחות הזמני  שהוערכו
  תחזית המכירות לשוק האזרחי אומדני הכדאיות הכלכלית שהוצגו לדירקטוריו  

לבצע בדיקת ,  קרת'מר מ, א דאז"ל תע"הנחה מנכ, א להשקעה"טר  כניסת התע, 2003בדצמבר 
מטרת הבדיקה הייתה איסו) מידע וניתוח של חברת ". אבלי 'ג" ולפרויקט הATGנאותות לחברת 

ATG ,את הבדיקה ער  צוות של עובדי . ובמיוחד השוק העתידי שלו" אבלי 'ג"של פרויקט ה
 ותוצאותיה הוצגו 2004בינואר ,  שמול'מר מ, א בראשות מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז"התע
" אבלי 'ג"כי תחזית המכירות של ה, בסיכו  בדיקת הנאותות נכתב. 2004א באפריל "ל התע"למנכ
תחזית המכירות של , כי על פי ההתרשמות, עוד צוי  ש .  מטוסי  לעשור לשוק האזרחי700היא 

 ". נראית שמרנית וסבירה"היצר  
 התבססו על סקרי  ATGגה כי נתוני השוק האזרחי שהצי, ע  זאת צוי  בסיכו  בדיקת הנאותות

ומסקנת הצוות שיש לבסס , וכתוצאה מכ  ביסוס השוק אינו מספיק, כלליי  שערכו חברות שונות
 או לחלופי  ליזו  בעצמ  סקר שוק ATG$נוכח זאת המלי% צוות הבדיקה לדרוש מ. הערכות אלו

 לבסס את ההערכות כדי, ב ובשאר ארצות העול  הרלוונטיות"אזרחי על ידי גו) אובייקטיבי בארה

__________________ 
15  OEM  Original Equipment Manufacturer   יצר  מטוסי . 
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ב גדול מהמוער  על ידי "במיוחד בארה, יש סיכוי סביר שהשוק האזרחי"כי , עוד צוי . הקיימות
 ]". ATG[החברה 
 MK-10$היות שמטוס ה, ל"בבדיקת הנאותות הועלה חשש מפני הסתמכות על התחזיות הנ, כמו כ 

 .ספורטיבי$אישיבהיותו מטוס סילו  , מוצע לנישת שוק שלא נבדקה עד אותו מועד
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ï ¯·Ò‰ ÔÈ‡ ˙Â˙Â‡ ‰ ˙˜È„· ÌÂÎÈÒ· ÈÎ"˙ÂÓ˘¯˙‰ " Ï˘

Ú˙‰ Ï˘ ˙ÂÂˆ‰"˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙ ¯·„· ˙Â˙Â‡ ‰ ˙˜È„· ˙‡ Í¯Ú˘ ‡ , ‰Î¯Ú‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡
˘ ÈÂÎÈÒ‰ ˙Â¯È·Ò ÏÚ" ‰¯·Á‰ È„È ÏÚ Í¯ÚÂÓ‰Ó ÏÂ„‚ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜Â˘‰]ATG."[ 

 מחברה חיצונית סקר ATGהזמינה , ATGסקר השוק שביצעה כי נוס) על , א עולה"ממסמכי התע
ולפיו , 2004א באפריל "סקר זה הוצג להנהלת תע. שוק למטוסי  המיועדי  לשוק הנישה האמריקני

על פי .  מטוסי  במהל  העשור הקרוב$5,200 יסתכ  ב16ט'ג$אומד  השוק הקונבנציונלי של המיקרו
 מטוסי  $935 עד ל$2007 מטוסי  לשנה ב$102ק זה מצפוי גידול במכירות לשו, אומד  שוק זה

 . $800%דהיינו שיעור גידול של כ, $2017בשנה ב
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ ÈÓÊ‰˘ ˜Â˘‰ ¯˜Ò ÈÎATG˙È ÂˆÈÁ ‰¯·ÁÓ  , ˜Â˘‰ ˙‡ ÔÁ·
Â¯˜ÈÓ‰ Ï˘ ÈÏ ÂÈˆ · Â˜‰-‚'Ë ,‰ ÒÂËÓ Ï˘ ÈÁ¯Ê‡‰ ‰˘È ‰ ˜Â˘ ˙‡ ‡ÏÂ"‚'ÔÈÏ·‡ ."Â ÈÈ‰„ ,

Ú˙‰ È„È·"Ï ‡ Ì‚„‰ Ï˘ ‰˘È ‰ ˜Â˘ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘ ˙È‡ÓˆÚÂ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ‰˙ÈÈ‰ ‡
‰ ÈÒÂËÓ Ï˘ ÈÁ¯Ê‡‰"‚'ÔÈÏ·‡ ."‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ˘Â¯„ ‰È‰ ¯·„‰ , ‰Ê ˜Â˘˘

Â¯˜ÈÓ‰ Ï˘ ÈÏ ÂÈˆ · Â˜‰ ˜Â˘‰Ó ‰ Â˘Â ¯˙ÂÈ ÌˆÓÂˆÓ-‚'Ë ,‚‰ ÒÂËÓ˘ ¯Á‡Ó' ‰ ÂÙ ÔÈÏ·‡
 ÔÈÚÓÂ ˙ÂÈ·ÈË¯ÂÙÒ ˙Â ÂÎ˙· ÔÈÈ ÂÚÓ‰ È„ÂÁÈÈ ˜Â˘ ÁÏÙÏ Â È‡Â ÈË¯Ù ÒÂËÓ Ï˘ ˙ÂÈ‡·ˆ

ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ˘ÂÓÈ˘Ï ÏÏÎ ÌÈ‡˙Ó .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‰ Ï˘ ÈÁ¯Ê‡‰ Ì‚„‰"‚'ÔÈÏ·‡ " ÈÙ „Ú ¯˜È2-3  
ÌÈÈ˘È‡‰ ÔÂÏÈÒ‰ ÈÒÂËÓÓ .  

 אומדני רווחיות הצפויי  למטוס המיועד לשוק האזרחי
מחיר , 17נקודת האיזו , להל  לוח ובו נתוני  על עלויות הפיתוח של המטוס המיועד לשוק האזרחי

צוות "ששימשו בסיס לחישובי  שהציג מפעל להב בתשובות ל, כמות מטוסי  וער  נוכחי, המטוס
 ובמצגת $25.4.04ל שהתקיי  ב"בדיו  מנכ" צוות האדו "אלה שהציג ה, $13.4.04 מ18"האדו 

 ):הנתוני  במיליוני דולרי  ($2.6.0419א ב"שהוצגה לדירקטוריו  התע
__________________ 

 .שוק מטוסי הסילו  הקלי  16
מעבר . נקודה בה ההוצאות המהוונות של הפרויקט מתאזנות ע  ההכנסות המהוונות של הפרויקט 17

 .ההשקעה בפרויקט כדאית, לנקודה זו
 צוות המתמנה על ידי מנהל היחידה העסקית לבחינת פרויקט חדש והגשת המלצות  " ת אדו צוו" 18

חברי צוות אדו  . ג  כאלה שאינ  עובדי החברה, הצוות כולל מומחי  מתחומי  שוני . לשיפורו
 .עצמ  אינ  משתתפי  בפרויקט

 400,  מטוסי 300    בתכנית העסקית לדירקטוריו  נערכו בדיקות רגישות למספר מטוסי  נמכרי 19
 . מטוסי 700 מטוסי  ו
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 Í¯Ú
ÈÁÎÂ  

" ˙„Â˜  
ÊÈ‡ÔÂ " 

)ÌÈÒÂËÓ·( 

¯ÈÁÓ
ÒÂËÓ  ˙ÂÓÎ 

ÌÈÒÂËÓ 
 È¯ÂÚÈ˘

ÔÂÂÈ‰  ˙ÂÏÚ
ÁÂ˙ÈÙ 

MK-10  

 תחשיבי מפעל להב  95 8% 711 3.1 570 19.5
 13.4.04 מ

" צוות האדו "תחשיבי ה 95 6% 400 3.2 290 40.0
 25.4.04 מ

מצגת של מנהל חטיבת כלי  95 6% 400 3.3 277 48.0
טיס צבאיי  לדירקטוריו  

  2.6.04 א מ"תע
כי במועדי  סמוכי  שופרו הפרמטרי  שעל בסיס  נערכו החישובי  של , מנתוני הלוח עולה .1

ושיעור ההיוו  קט  ,  מיליו  דולר$3.3 מיליו  דולר ל$3.1 מ$מחיר המטוס עלה : הכדאיות הכלכלית
,  כמו כ .התקבל ער  נוכחי גבוה יותר ונקודת האיזו  קטנה, כתוצאה משינויי  אלה. $6% ל$8% מ$

 הוקטנו $כי בחישובי  שעל פיה  נערכה המצגת לדירקטוריו  נער  שיפור נוס) , ראוי לציי 
 .הוצאות הנהלה וכלליות

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯ÈÁÓ ˙‡ÏÚ‰Ï ÌÈ¯·Ò‰ Â‡ˆÓÂ‰ ‡ÏÂ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ
Ó ÒÂËÓ‰ Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰-3.1Ï ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ -3.3ÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙„¯Â‰ÏÂ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ Ó Ô-8% 

Ï-6% .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ˙Â·ÂË ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‚ˆ‰ Â¯˘Ù‡ ÌÈ Â˙ · ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÎ
˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙ ˙˙ÁÙ‰ ˙Â¯ÓÏ ¯˙ÂÈ . 

לא הייתה כל , או למי מעובדיה, א"לתע"כי , א למשרד מבקר המדינה" הודיעה התע2008ביולי 
 ". להטעות את הדירקטוריו את הכדאיות הכלכלית ובוודאי שלא היה כל ניסיו ' לשפר'כוונה 
2. ÁÂÏ‰ È Â˙ Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ  , ÈÂÙˆ‰ ÁÂÂ¯‰ ÈÎ)ÈÁÎÂ ‰ Í¯Ú‰ ( „ÚÂÈÓ‰ ÒÂËÓ‰ ˙¯ÈÎÓÓ

ÈÁ¯Ê‡‰ ˜Â˘Ï , ‰˜ÏÁ· ·˘Á˙‰·Â ˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙Â ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÁ ‰·
Ú˙‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰" ÏÚ ˙ÂÏÚ·· ‡ATG ,Î ‰È‰˘-12%„·Ï·  ,ÏÂ„‚ ‰È‰ ‡Ï . ÈÂÙˆ ÁÂÂ¯ ÔÎÏ

 ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÚ˙‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰· ·Â˘Á ÏÂ˜È˘ ˙ÂÂ‰Ï ¯ÂÓ‡" ˙¯·Á· ÚÈ˜˘‰Ï ‡ATG .
Ú˙Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰"· ‰Ú˜˘‰· ‡-ATG ÒÂËÓÏ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ ˙Ï·˜· ‰ ÂÓË ‰˙ÈÈ‰ 

È‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ,˙ÈÒÁÈ ‰ÎÂÓ  ‰Ú˜˘‰· .ÔÎ ÏÚ ,Ú˙Ï ·Â˘Á ‰È‰˘ ‰Ó" ÁÂ˙ÈÙ˘ ‰È‰ ‡
ÌÈÈ˙ÒÈ ÒÂËÓ‰ ,ÔÂÈ˘È¯ Ï·˜È ÒÂËÓ‰˘ , ÒÈÒ· ˘Ó˘ÈÂ ‰ÒÈË ˙ÂÚ˘ ¯Â·ˆÈ ÁÂ˙ÈÙÏ Ô˙È‡

ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÈÒÂËÓ Ï˘ ˙Â‡Ò¯‚‰.  
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 שיעורי ההיוו  ביחס לסיכוני 
¯ÂÓ‡Î ,Ï ·‰Ï ÏÚÙÓ Ï˘ ˙Â·Â˘˙‰Ó"ÌÂ„‡‰ ˙ÂÂˆ "Ó-13.4.04‰ÏÂÚ  , ÔÂÂÈ‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ

Ú˙‰ ‰˜„· Ì‰ÈÙ ÏÚ˘"· ‰Ú˜˘‰Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ‡-ATG ÂÈ‰ 8%„·Ï·  . „¯˘Ó
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‰Ï‡ ÔÂÂÈ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ,Ú˙‰ ‰˘Ó˙˘‰ Ì‰·˘" ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙ ÈÁ·Ï ‡

‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ , ÈÁ¯Ê‡‰ ÒÂËÓ‰ ¯ÂˆÈÈ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒÏ ˜ÈÙÒÓ ÈÂËÈ· Â ˙  ‡Ï- 
ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ,ÔÂ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÒÂÈ‚· ÌÈ¯Â˘˜‰ ‰Ï‡Â ÌÈÈ˜ÂÂÈ˘20 ,‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡˜ÒÚ· Ï·Â˜ÓÎ .

‰ È„È ÏÚ Ì‚ ÂÏÚÂ‰ ‰Ï‡ ÌÈ ÂÎÈÒ"ÌÂ„‡‰ ˙ÂÂˆ "Î Ó ‰ ÈÓ˘"Ú˙‰ Ï"‡ ,‚ˆÂ‰ÂÂÈ Ù· Â . 
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯Á· ˘ ÔÂ‰‰ ¯ÈÁÓ· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯·Ò‰ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ- 8% .

ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ÔÂÎ  ÔÙÂ‡· Û˜˘Ó‰ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ÔÂ‰ ¯ÈÁÓ· ˘ÂÓÈ˘ , Í¯ÚÏ ‡È·Ó ‰È‰
¯˙ÂÈ ÍÂÓ  ÈÁÎÂ  .˙‡ÊÓ ‰¯˙È ,Î Ó‰ ÔÂÈ„Ï ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈ·È˘Á˙·" ÏÈ¯Ù‡Ó Ï2004 

Ú˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙Â˜È„·ÏÂÚ˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡ Ô‰ÈÙ Ï"‰Ú˜˘‰‰ ˙‡ ‡ , Á˜Ï 
 Ï˘ ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÂ·˘Á·6%„·Ï· . 

ל למערכת הביטחו  שבדקה את "כי ג  היועכ,  עולה2004א מאוקטובר "כי ממסמכי התע, יצוי 
, הביעה ספקות בדבר הכדאיות הכלכלית) פירוט ראו בהמש (הכדאיות הכלכלית של ההשקעה 

סיכוני  (ATGלהשקעה הנה תשואה נורמלית בהתחשב בסיכוני  של הא  התשואה "ובכלל זה 
 )". פיתוח וסיכוני  פיננסיי 

שבדקה את התכנית , מר יצחק ניס , א"ל תע"ועדת סלע שמינה מנכ, 2006כי באוגוסט , עוד התברר
חישבה את הער  הנוכחי של אותה ההשקעה לפי , )ראו פירוט בהמש " (אבלי 'ג"העסקית של ה

תשואה סבירה הנדרשת על השקעות עתירות סיכו  : "שהוא על פי הערכתה, 15%יוו  של שיעור ה
 ". ATGכדוגמת עיסקת 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â¯È·Ò ÌÈÒÁÈÈÓ ÂÈ‰ ÌÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ
 ·È˘Á˙‰ ˙ÂÁ ‰Ï ‰‰Â·‚-ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ  , ‰„ÈÓÚÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÈÊÁ˙· ‰„ÈÓÚ

Â¯ÈÎÓ‰ È„ÚÈ· ˙- Ï˘ ‰Ú˜˘‰Ï ‰‡Â˘˙ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ˜Ù˙ÒÓ ÂÈ‰˘ ¯È·Ò ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ 
6% „Ú 8% .Â ÈÈ‰„ ,ÍÂÓ  ‰È‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÈÈ‚Ï ÈÂÎÈÒ‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ . ÁÎÂ  ˙‡Ê

‰„·ÂÚ‰ ,‰ÊÓ ‰Â·‚ ‰‡Â˘˙ ¯ÂÚÈ˘Ï ÌÈÙˆÓ ˜ Ê‰ ˙Â¯·Á· ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó˘ . 
 המיועד לשוק האזרחי בשיעור משרד מבקר המדינה חישב את הכדאיות הכלכלית להשקעה במטוס

בהנחה כי תחזית ,  מיליו  דולר$15כי היה צפוי הפסד של כ, ומצא, 15%תשואה להשקעה של 
 .המכירות תתממש

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î Ï˘ „ÒÙ‰ ÈÎ-15 ÈÁ¯Ê‡‰ ÒÂËÓ‰ ¯ÂˆÈÈÓ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 
ÂÓˆÚÏ˘Î ,Ú˙Ï ‰ÏÂÎ ˙È Î˙‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â· ‰È‰ ‡Ï" „ÁÂÈÓ· ‡

Î ‰È‰ „ÒÙ‰· ‰˜ÏÁ˘-12%„·Ï·  .ÌÏÂ‡ , ÚÈ˙¯È ¯·„‰ ÔÙ ˘˘Á‰ ˙‡ ¯È·‚‰ ‰Ê Ô„ÓÂ‡
ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ,Ì˙Ú˜˘‰ ÏÚ ‰‡Â˘˙· ‡Â‰ Ì ÈÈ Ú ¯˜ÈÚ˘ ‰Ï‡Î .ÔÎ ÂÓÎ , ¯˘‡Î

ÔÂÊÈ‡Ï ‰ÚÈ‚Ó ÈÁ¯Ê‡‰ ÒÂËÓ‰ Ï˘ ˙È˜ÒÚ‰ ˙È Î˙‰ ,ÍÂÓ  ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÂÚÊ ÁÂÂ¯Ï Â‡ ,
 Ï˘ ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘· „ÒÙ‰ÏÂ15%,ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó È„È ÏÚ ˙È Î˙‰ ÔÂÓÈÓ ÈÈÂÎÈÒ ÌÈ˙ÁÂÙ  .

‰Ê ÏÂ˜È˘ ,‰È ÂÎÈÒÂ ˙È Î˙‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Â‡Â·· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È ÂÈ„· ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï. 
__________________ 

 ' עמ, "עמוס"בפרק על פרויקט , )È˙ ˘ ÁÂ„50 ‡)1999 , ראו מבקר המדינה, בנושא שיעורי ההיוו   20
215 216. 



 א60דוח שנתי  164
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ" È ÂÈ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ‡2004 ,

‰˜ÒÈÚ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï Â‡Â·· , ÏÚ˘ ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÍÂÓ  ÌÈ·Â˘ÈÁ‰ ÂÎ¯Ú  ÂÒÈÒ·
‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒÏ ÒÁÈ· . ‰È‚ÂÒ Â Á·˘ ‡ÏÏ ‰˜ÒÈÚ‰ ˙‡ Â¯˘È‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ‡ˆÂÈ ÍÎ

ÂÊ ˙È˙Â‰Ó. 
ז ובעלויות שנחזו בשנת "לאור החריגות בלו"כי , 2008א הודיעה למשרד מבקר המדינה ביולי "התע
לתה ולכ  שיעור התשואה הנדרש סביר היה להניח כי רמת הסיכו  ע, $2004 לעומת התכנית ב2006

 ".עלה א) הוא
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ‰ÏÈ„‚Ó ‰ È‡ ˙È Î˙‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙ÙÒÂ˙ ÈÎ

ÔÂÎÈÒ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈÈˆÓ „ÂÚ , Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰˜È„· Ì‚ ÈÎ"ÚÏÒ ˙„ÚÂ "
Î Ó ‰ ÈÓ˘"Ú˙‰ Ï"‡ ,È ¯Ó 'ÔÒÈ  ,Ï ‡Ï‡ ¯·Ú‰ ˙Â‚È¯ÁÏ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï"˙Ú ˙ÂÚ˜˘‰ ˙Â¯È

 ˙˜ÒÈÚ ˙Ó‚Â„Î ÔÂÎÈÒATG) "Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯ .(  
 מטוסי האימו  הצבאיי  

 את עקרונות שיתו) 2004א ביוני "מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  תיאר בפני דירקטוריו  התע
, הפיתוח, הקניי  הרוחני,  ואת חלוקת האחריות בתחומי השיווק והמכירותATGהפעולה ע  

א תינת  "ולתע,  מיליו  דולר10הבת $א תשקיע באמצעות חברת"תעה. הייצור וההרכבה הסופית
  MK-10( לשימוש בידע של הדגמי  הראשוני  של המטוס 2009אופציה למימוש עד לדצמבר 

על פי בדיקות " א מאמינה"התע"כי , עוד ציי ). MK-30(לצור  פיתוח הדג  המתקד  ) MK-20$ו
 $6.5 ל5.5מו  לשימושי  צבאיי  במחירי  שינועו בי  שנית  יהיה לייצר ולמכור מטוסי אי, שנעשו

 . מיליו  דולר למטוס
ייצור , א לפיתוח"כמו כ  הציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  את עיקרי התכנית העסקית של התע

,  מיליו  דולר$102 שני  יסתכ  בכ10הרווח המהוו  של התכנית לאחר : MK-30$ושיווק של דג  ה
כי בהסכ  שיתו) , יצוי .  מטוסי 79 בשנת הייצור הרביעית לאחר ייצור של ונקודת האיזו  תושג

 יחולקו MK-30$כי הרווחי  ממכירות ה,  נקבע2004 שנחת  ביוני ATGא לבי  "הפעולה בי  התע
 .ATGא לבי  "שווה בשווה בי  התע

Ú˙‰ Ï˘ ÔÂÂ‰Ó‰ ÁÂÂ¯‰ ˙‡ ·˘ÈÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÔÂÓÈ‡‰ ÈÒÂËÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È Î˙‰Ó ‡ 
 Ï˘ ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙÏ ÌÈ Â˙  Ì˙Â‡ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ‡·ˆ‰15% ˙ÓÂÚÏ 6% .‡ˆÓ  ‰˜È„·· , ÈÎ

Î ÏÚ „ÓÂÚ ÔÂÂ‰Ó‰ ÁÂÂ¯‰-37¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  , ˙ÓÂÚÏ102Ú˙‰ ‰·˘ÈÁ˘ ÈÙÎ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ "‡ ,
Ú˙‰ Ï˘ ‰˜ÏÁÂ"Î ˙ÂÈ‰Ï ÈÂÙˆ ‰È‰ ‡-18¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .  

 תחזית המכירות של מטוסי האימו  הצבאיי 
א בדיקת הנאותות לחברת "ל התע"הוצגה למנכ, א להשקעה"טר  כניסת התע, 2004 בינואר, כאמור
ATGבבדיקת הנאותות צוי  כי היא מסתמכת על תחזית המכירות לשוק ". אבלי 'ג" ופרויקט ה

 . מטוסי  לעשור900ולפיה יימכרו , ATGהצבאי המבוססת על חקר שוק שביצעה 
וציי  לגבי ,  לסג  מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז פנה עובד ממפעל להב2004כי במרס , יצוי 

וכי ,  שנות פעילות$40 יחידות ב772כי ממטוס האימו  הנמכר ביותר בעול  נמכרו , תחזית המכירות
ציי  העובד , נוכח זאת.  מטוסי $914 ל545גודל השוק העולמי בעשור של מטוסי האימו  הוא בי  
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תחזית , לדעתו. אפילו בתרחיש האופטימי ביותר, בעשורמטוסי   700 תמכור ATG$כי לא סביר ש
". ואפילו מפחידה אותי באופטימיות שלה" מטוסי אימו  בעשור היא סבירה $330מכירות של כ

כי הנתוני  שהציג העובד לגבי מכירות העבר לאותה תקופה זהי  לנתוני  של מפעל להב , יצוי 
 . 2003ממאי 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Á˙  ÈÎÚ˙Ï ÈÂÙˆ‰ ˜Â˘‰" ÈÂÙˆ ‰È‰ ¯·Ú‰ ˙ÈÊÁ˙ ÁÂ˙È  ÈÙÏ ‡
˜Â˘‰ ÏÏÎÓ ˘ÈÏ˘Î ˙ÂÁÙÏ ˙ÂÈ‰Ï ,˜Â˘· ÌÈ¯Á˙Ó‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ˙ Ë˜‰Ï ‡È·‰ÏÂ .¯·„ ,

˜Â˘· ˙Â¯Á˙‰ ˙Ù¯Á‰Ï ÌÂ¯‚Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ˘ , ÈÂÙˆ‰ ˜Â˘‰ Á˙  ÌÂˆÓˆÏÂ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙„¯Â‰Ï
Ú˙Ï"‡ .‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ˙‡Ê ,ÓˆÂÚ ˘È Ì˜ÏÁÏÂ ·¯ ÔÓÊ ˜Â˘· ÌÈÏÈÚÙ ÌÈ¯Á˙Ó‰˘ ˙È È„Ó ‰

˙ÈÏÎÏÎÂ.  
 א "תועלות עקיפות לתע

כגו  הגדלת , "סביבת האימו  וההדרכה"א היו צפויות תועלות עקיפות מתכנית "כי לתע, יצוי 
כי ,  במצגת2004א ביוני "מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  הציג לדירקטוריו  התע. א"התעסוקה בתע

 לפיתוח המטוס ATG כקבל  משנה של  מיליו  דולר ג $8.7א צפוי גידול במכירות של כ"לתע
א תשמש כקבל  משנה "כי התע, כי א) על פי שהוצג לדירקטוריו , יודגש. המיועד לשוק האזרחי

א להיכנס לעבודות פיתוח "ל התע"לא אישר מנכ, כחצי שנה לאחר מכ , 2004בדצמבר , ATGשל 
א ביוני "ג לדירקטוריו  התעעוד הוצ). ראו פירוט בהמש (או ייצור במטוס המיועד לשוק האזרחי 

  .  שני $10 עובדי  במש  כ$300א בכ"כי צפויה הגדלת התעסוקה בתע, 2004
 תהליכי הבדיקה לקראת ההחלטה להשקיע בתחו  מטוסי האימו 

א "הפעילה התע, 2004 לאפריל 2003בי  דצמבר , במהל  התקופה שקדמה לדיו  בדירקטוריו 
הניהוליי  , הבדיקות עסקו בהיבטי  הטכנולוגיי . ATG$מספר צוותי  לבחינת ההשקעה ב

 :להל  הפרטי . והפיננסיי 
,  קרת'מר מ, א דאז"ל תע"הנחה מנכ, א להשקעה" טר  כניסת התע2003בדצמבר , כאמור .1

מטרת הבדיקה הייתה איסו) מידע וניתוח ". אבלי 'ג" ופרויקט הATGלבצע בדיקת נאותות לחברת 
את הבדיקה ער  צוות של עובדי . ובמיוחד השוק העתידי שלו" אבלי 'ג"פרויקט ה, ATGשל חברת 

 ותוצאותיה הוצגו 2004בינואר ,  שמול'מר מ, א בראשות מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז"התע
 .2004א באפריל "ל התע"למנכ

לפרויקט מטוס אימו  צבאי מתקד  " צוות אדו "א דאז "ל תע" מינה המנכ2004באמצע מרס  .2
לבחינת , להערכת היק) השוק הצבאי והאזרחי, פ ופיתוח עסקי"ל למו"סמנכ, ות מר עוזי רוז בראש

שיתו) , תכנית עסקית למטוס האזרחי והצבאי, עלויות הפיתוח הצפויות ועלויות הייצור הסדרתי
א "ל התע"למנכ" צוות האדו " הציג ה2004בסו) אפריל .  ואיתור סיכוני ATGפעולה ע  חברת 

 . קטאת הפרוי
כי מטרת הבדיקות הייתה לבסס את הנתוני  אשר הוצגו בפני הדירקטוריו  , מהאמור לעיל עולה

הבדיקות היו אמורות לבחו  . לקראת החלטת ההשקעה בתכנית וכ  להצביע על סיכוני  אפשריי 
 :מספר היבטי 

י )א( ג ו ל ו נ כ ט ו   ח  יספק ATGא הייתה אמורה לבחו  הא  המטוס האזרחי של "התע :ת
או לחלופי  הא  ההתאמות אשר , ת הפלטפורמה אשר תענה על צורכי מטוסי האימו  הצבאיי א

 . תידרשנה לא תפגענה בלוחות הזמני  ובאומדני העלות של הגרסאות הצבאיות של המטוס
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בהמלצות . את התחו  הטכנולוגי של המטוס, בי  היתר,  בחנה2004בדיקת הנאותות מינואר 

ובכלל  ביסוס הערכות העלות , ילויות שיש לבצע במהל  החודש הקרובכי יש פע, הבדיקה צוי 
 . להשקעה הנדרשת למעבר מהתצורה האזרחית לתצורה הצבאית

 במצגת את ההבדלי  בי  תצורת המטוס 2004א באפריל "ל התע"הציג למנכ" צוות האדו "ה
" הערכת אצבע"כי , ע  זאת נכתב ש . בגודל  ובמשקל , שה  במנועי , הבסיסי למטוס המתקד 

 על בסיס הדגמי  MK-30מצביעה על כ  שעלויות הפיתוח שהוקצו לפיתוח הדג  המתקד  
כי הצוות התייחס לנושא ההיערכות לייצור סדרתי , במצגת צוי .  ה  סבירותMK-10/20הבסיסיי  

ובשל רמת הסיכו  הנמוכה יחסית , וזאת בשל היעדר חומר ממשי בנושא, "באופ  שטחי למדי"
̄ .שהצוות מייחס לכ  בפרויקט
ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰Ú˜˘‰Ï ‰˙ÒÈ Î Ì¯Ë ÈÎ" ‰ Á· ‡Ï ‡

 ÒÂËÓ Ï˘ Ì„˜˙Ó‰ Ì‚„‰ Ï˘ È˙¯„Ò ¯ÂˆÈÈÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÍÒ Ô‰Ó ˙ÂÈ„ÂÒÈ·
ÔÂÓÈ‡‰ ,ÈÁ¯Ê‡‰ Ì‚„‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ÒÒ·˙‰˘ ,· ‰˜Ù˙Ò‰Â"Ú·ˆ‡ ˙Î¯Ú‰ ."„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

Â˘Ú ˘ ˙Â˜È„·Ú˙· " ˙ ˘ ÛÂÒ· ‡2006ÂÏÚ‰  , ˙Ó‡˙‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘ Â˘¯„ÈÈ ÈÎ
ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÈÒÂËÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰Ó¯ÂÙËÏÙ‰ ,˙ÈÙÒÎ ‰Ú˜˘‰ ˘¯„È˙ ‰Ï‡ÏÂ ,

 ˙È Î˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ˙ÙÒÂ  ‰ÈÈÁ„Ï ÂÓ¯‚È Ì‰Â)Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯.( 
ת  )ב( ד י מ Aע T Gר ז א ה ח  ו ת י פ ה ת  ו י ו ל ע ו י   נ מ ז ה ת  ו ח ו ל י  ד ע י ב י   :ח

ל לכספי  לבצע "א ממנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  ומהסמנכ"ל התע" ביקש מנכ2003בדצמבר 
לבקש נתוני  לגבי עלות התפעול של המטוס האזרחי ומזה לגזור לגבי " וATG$בדיקת נאותות ל

 הציגו את ATGכי ,  צוי  לגבי העלויות2004בבדיקת הנאותות מינואר ". העלויות במטוס הצבאי
את הוצאות השיווק , בי  היתר, שכללה, 21 מיליו  דולר$152של כ" ברמת על"תוח עלות הפי

עוד . א"וכי בהמש  נעשתה בדיקה מקיפה יותר על ידי אנשי הכספי  של התע, והתשתיות לקו ייצור
 12שבגינו יש להוסי) ללוחות הזמני  של התכנית , כי קיי  גור  סיכו  גבוה לתכנית, צוי  ש 

 .ובגי  תוספת זו יש להוסי) עלות מתאימה, פול בתקלות ובבעיות שתתעוררנהחודשי  עבור טי
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ Ï„ÂÓ ÈÎATG ,Ú˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ È˘ ‡ Â Á·˘" ‡

"˙È Â˘‡¯ ‰ ÈÁ·" , Ï˘ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÏÚ ÒÒ·˙‰39 ÒÂËÓ‰ ÈÂ˘È¯Ï „Ú ÌÈ˘„ÂÁ ) Ò¯Ó „Ú È¯˜
2007( ,ÔÈÂˆ ˙Â˙Â‡ ‰ ˙˜È„··˘ Û‡ ,ÌÈÈ˜ ÈÎ˙È Î˙Ï ‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ Ì¯Â‚  , ÛÈÒÂ‰Ï ˘È Â È‚·˘

12‰ ¯¯ÂÚ˙˙˘ ˙ÂÈÚ··Â ˙ÂÏ˜˙· ÏÂÙÈË ¯Â·Ú ˙È Î˙Ï ÌÈ˘„ÂÁ  , „Ú ˙È Î˙‰ Í˘Ó˘ ÍÎ
Î ‰È‰È ÈÂ˘È¯Ï-50 ¯‡Â¯·ÙÏ „Ú ÌÈ˘„ÂÁ 2008Â " ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÏÚ ÛÒÂÂ˙˙ Ô·ÂÓÎ ‰ÊÏ

ÁÂ˙ÈÙÏ" ; È„È ÏÚ ‚ˆÂ‰Â ¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Èˆ˜˙·Â ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ ÈÎÂATG - 
39 ÈÂ˘È¯‰ ÌÂÈÒÏ „ÚÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ -" ˙ÈÏ‡È¯ ‰ È‡ ."„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙ÂÏÚ Ï„ÂÓ

 Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ATG ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÏÚ ÒÒ·˙‰ ÌÈÙÒÎ‰ È˘ ‡ Â Á·˘ SUCCES 

ORIENTED) ‰ÁÏˆ‰ ÔÂÂÎÂÓ ( Ï˘39ÒÂËÓ‰ ÈÂ˘È¯Ï „Ú ÌÈ˘„ÂÁ  , ÏÎ ˙‡ ÏÏÎ ‡ÏÂ
 ˙ÂÈÂÏÚ‰)ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ .( 

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ‰ È ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ" È ÂÈ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰‚Èˆ‰ ‡2004 , ÈÎ
 ˙ ÂÂÎ·ATG Ò¯Ó· ÒÂËÓ‰ ¯Â·Ú ÔÂÈ˘È¯ ‚È˘‰Ï 2007 , ˙˜È„· ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡˘ ¯·„

 ¯‡Â ÈÓ ˙Â˙Â‡ ‰2004 ,ÈÏ‡È¯ Â È‡ ‰Ê ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÚ ‰·˘ .Â ÈÈ‰„ ,
Ê ÁÂÏ· ‰ÈÈÁ„‰ ÔÈ‚· ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ ÏÏÂÎ˘ ÔÂ˙  ‚ˆÂ‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰Â ÌÈ Ó

ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ,‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÔÈË˜Ó‰ ¯·„. 
__________________ 

 15תשתיות לקו ייצור ,  מיליו  דולר6.5הוצאות שיווק ,  מיליו  דולרMK-10   95כולל פיתוח ורישוי   21
 . מיליו  דולר24 מיליו  דולר והו  חוזר לייצור סדרתי 12שירות לקוחות תשתיות ל, מיליו  דולר
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כי ייחת  הסכ  , בי  היתר, כי מודל עלות הפיתוח מניח, עוד ציינו אנשי הכספי  בבדיקת הנאותות
וכי המודל אינו כולל את כל ; ובמסגרתו יספוג יצר  המנועי  את עלויות הפיתוח, ע  יצר  מנועי 

 .ואת כפל הכלי  להאצת קצב הייצור וההרכבה, שי  לרישויהניסויי  הקרקעיי  הנדר
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·˙Î  ˙Â˙Â‡ ‰ ˙˜È„·· ÈÎ ," ÚÂ Ó‰ ˜ÙÒ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈ‡˘

ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÏÚ·" , ˙ÁÏˆ‰Ï ÒÁÈÈ ÌÈÚÂ Ó‰ Ô¯ˆÈ˘ ÔÂÓ‡‰ ˙„ÈÓ ÏÚ Ì‚ „ÓÏÏ ÈÂ˘Ú‰ ¯·„
˙È Î˙‰ ,Ó Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÙˆ ˙Â¯ÈÎÓ ÏÚ ¯·Â„Ó Ì‡ È¯‰˘ÌÈÚÂ  , Ô¯ˆÈ ‰È‰

ÌÈÎÒ‰Ï ÈÂ˘Ú ÌÈÚÂ Ó‰. 
י )ג( ח ר ז א ה ק  ו ש ל ד  ע ו י מ ה ס  ו ט מ ה ח  ו ת י פ ת  מ ל ש ה ל ו   מ י מ ה י  כ ר ו  :צ

 הייתה מבוססת על השלמת הפיתוח של המטוס המיועד ATG$א ב"ההשקעה של התע, כאמור
 הייתה אמורה ATG, א"על פי מסמכי התע. דבר שחייב גיוס משקיעי  פיננסיי . לשוק האזרחי

, בהתא  לכ . כדי להשלי  את פיתוח המטוס המיועד לשוק האזרחי,  מיליו  דולר$120לגייס כ
 לגייס משקיעי  פיננסיי  להשלמת ATGכיצד מתכננת , בי  היתר, א הייתה אמורה לבחו "התע

 .הפיתוח
לבדוק בבנק , מר מנשה שגיב, ל לכספי  דאז"א את סג  הסמנכ"ל התע" הנחה מנכ2004במרס 

א את מנהל "ל התע"הנחה מנכ, כמו כ ". נה העיסקה אכ  אטרקטיבי למשקיעי מב"להשקעות א  
לבדוק , בי  היתר, ר קנובל"ד, ל לכספי  דאז"ואת הסמנכ, מר שמול, חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז

 ציי  2004א במאי "ל התע"בדיו  שהתקיי  בראשות מנכ. בחברות להשקעה כיצד יגויסו הכספי 
, וכי מדובר בשוק ייחודי, ATGכי הוא נפגש ע  בתי השקעות בנושא , זל לכספי  דא"סג  הסמנכ

 .  מטוסי  לשנה היא הנחה סבירה30ובנישה זו של השוק מכירה של 
לוועדת הכספי  של דירקטוריו  , שמול' מר מ,  הציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז2004ביוני 
 מיליו  דולר $120ות כספיי  של כ תזדקק למקורATGכי ,  וציי ATG$א את ההשקעה ב"התע

 ובכוונתה להשיג רישיו  ממינהל התעופה האזרחית האמריקנית , לפיתוח ולייצור של המטוס
)FAA22 ( 2007למטוס המיועד לשוק האזרחי במרס . 

 לגיוס ATGמר שמול ג  הציג לוועדת הכספי  של הדירקטוריו  ולדירקטוריו  את התכנית של 
 מיליו  8, א" מיליו  דולר יגויסו לקראת כניסתה של התע3, ליו  דולר גויסו מי13: הכספי  כדלקמ 
 ATG מיליו  דולר תגייס 40, א" לאחר כניסת התעATG מיליו  דולר תגייס 30, א"דולר תממ  התע

 . בהלוואות בנקאיות ותשתיותATG מיליו  דולר תגייס $20לאחר טיסת המדגי  ו
.  לגייס משקיעי ATGלגבי היכולת הפיננסית של , ב  ארי' הגב, בדיו  האמור שאלה דירקטורית

כי בתי ההשקעות סבורי  שהתחו  , השיב לה, שגיב' מר מ, א דאז"ל לכספי  של התע"סג  הסמנכ
 .והמלצת  לגבי ההשקעה בחברה היא חיובית, העסקי המדובר הוא נישה ייחודית

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ‰Î¯Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ÈÎ" È·‚Ï ‡ Ï˘ ˙ÈÒ  ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ‰ATG 
˙È Î˙Ï ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÈÈ‚Ï ,˙ÂÚ˜˘‰ ˜ · È‚Èˆ  ÌÚ ‰ÁÈ˘ ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

Î ÓÒ‰ Ô‚Ò È Ù· Â ÈÈˆ ˙ÂÚ˜˘‰‰ È˙·˘ ‰„·ÂÚ‰"Ú˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎÏ Ï"‡ , ‰˘È · ¯·Â„Ó ÈÎ
˙È„ÂÁÈÈ ,Ú˙‰˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰"˙Â¯È‰Ê ‰ ˘Ó· ˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙Ï ÒÁÈÈ˙˙ ‡ ,

‰˘ ˙ÂÈ‰ ˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ‡È‰ ˙È„ÂÁÈÈ ‰˘È  Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÚÓ˘Ó
ÌÈÏ˜‰ ÔÂÏÈÒ‰ ÈÒÂËÓ ÌÂÁ˙Ï , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘ Ì‚ Ì‰Ï ˘È˘- ˙ÂÁÙ˘Ó Â‡ ÌÈÏ‰ Ó ˙ÒË‰ 

)‰ ÒÂËÓÏ „Â‚È ·"‚'ÔÈÏ·‡ "˙ÂÓÂ˜Ó È ˘ ˜¯ Â· ˘È˘ .( 
__________________ 

22  Federal Aviation Administration. 
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 סיכוני  להצלחת התכנית והטיפול בה 

כי הפרויקט כלל , 2004 ולדירקטוריו  ביוני 2004באפריל א "ל התע"הציג למנכ" צוות האדו "ה
הצוות הערי  את ההסתברות . פיננסיי  ושיווקיי , מספר סיכוני  ובה  סיכוני  טכנולוגיי 

את ההשפעה שתהיה לסיכו  שיתממש על השגת היעד ומטרות , להתממשות כל סיכו  שזוהה
 ).ש ראו פירוט בהמ(התכנית ואת הפעולות להורדת הסיכו  

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ ÈÙÒÎ ÈÂËÈ· Ô˙È  ‡Ï ÈÎ , ¯Â¯· ‡ÏÂ
‰ ‚Èˆ‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó"ÌÂ„‡‰ ˙ÂÂˆ "ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙˙ÁÙ‰Ï , ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î Ô‰· ‰È‰ Ì Ó‡ Ì‡

È¯˘Ù‡‰ ˜Ê ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó .ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 
 

Ë ˜ È Â ¯ Ù Ï  Ô Â Ó È Ó ‰  Ò Â È ‚ 
כי ,  צוי  בסיכו  הפרק הכלכלי2004 בבדיקת הנאותות שערכה חטיבת כלי טיס צבאיי  בינואר

 עדיי  לא מגובשת וקיי  סיכו  לביצוע הפרויקט בשל הקושי לגייס ATGתכנית גיוס ההו  של "
,  מטוסי 40אול  יש לה הזמנות של , "עוג  פיננסי" אי  ATG$כי ל, עוד צוי ". מקורות מימו 

 . לאלתר בכל שלבשאינ  התחייבות חוזית אלא אופציות המאפשרות לקוני  לבטל 
$כי אי, גור  סיכו  זה וציי " צוות האדו "א העלה ה"ל התע" ע  מנכ2004בדיו  שנער  באפריל 
צוות "הפעולה שדרש ה.  עלול לגרו  להפסקת הפיתוח או לדחייתוATGגיוס כספי  על ידי 

"  אבלי'ג"כל הידע של ה,  תפסיק את תכנית הפיתוחATGלהורדת הסיכו  הייתה שא  " האדו 
 .א ותהיה לה זכות בלעדית להשתמש בו לשימושי  צבאיי "יועבר לרשות התע

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È„È ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚ ÈÎATG ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÂ„È˜Ï È‡ ˙ ‰È‰ 
˙È Î˙‰ ˙ÁÏˆ‰ÏÂ .ÔÎÏ ,‰ Ï˘ Â˙Úˆ‰·"ÌÂ„‡‰ ˙ÂÂˆ "Î ÓÒ‰ Ï˘ Â˙Â˘‡¯·"ÂÓÏ Ï" Ù
Ê‡„ È˜ÒÚ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ,Ú ¯Ó 'ÔÊÂ¯ , ÔÂÎÈÒ‰ ˙„¯Â‰ÏÈ‡ Ï˘- Ú„È‰ ˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚

Ú˙‰ ˙ÂÏÚ·Ï"‡ ,‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÈÁÙ‰Ï È„Î ‰È‰ ‡Ï , ·˘Á˙‰·
ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰Â ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚ ‡ÏÏ˘ ‰„·ÂÚ· ,Ú˙Ï ¯·ÚÂÈ˘ Ú„È‰ Í¯Ú"„Â‡Ó ˙ÁÙÈ ‡ .

˙‡Ê , ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ¯ˆÚÈ˙ Â·˘ ·Ï˘· ÈÂÏ˙ ‰Ê ÔÂÎÈÒ ˙Â˘ÓÓ˙‰Ó ˜Ê ‰ Ï„Â‚˘ ÔÂÂÈÎ
ÂÚÈ˘·Â ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰Ó ÔÎÂ „ÚÂÓ Â˙Â‡Ï „Ú ¯·ËˆÈ˘ È ÁÂ¯‰ ÔÈÈ ˜‰ ¯

È‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÒÂËÓ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘. 
Ú˙‰ ÔÎ ÂÓÎ"˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰‚È¯Á‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ‰ Á· ‡Ï ‡ . ÂÊ ‰ ÈÁ·Ï

˙Â·È˘Á , ÔÓÊ· ÌÈÈÒÏ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÈË˜‰ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· È˙Â‰Ó ¯ÂÁÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 
˙ÈÙ‰ ˙‡ÔÂÓÈ‡‰ ÒÂËÓ Ï˘ ÈÂ˘È¯‰Â ÁÂ .  

 ˜ Â ˘ ‰  ˙ È Ê Á ˙  ˙ Î ¯ Ú ‰ 
שוק נמו  "א היה "א ולדירקטוריו  התע"ל התע"למנכ" צוות האדו "גור  סיכו  נוס) שהציג ה

אשר עלולי  לגרו  להפסקת , " וירידה במחיר המטוסATGמשמעותית מזה המוער  על ידי 
הייתה להבטיח שכל הידע " אדו צוות ה"הפעולה להורדת הסיכו  שהציג ה. ATGהפעילות של 

א  , ותהיה לה זכות בלעדית להשתמש בו לשימושי  צבאיי , א"יועבר לרשות התע" אבלי 'של הג
 . ATGתכנית הפיתוח תופסק על ידי 
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂÈ˜ ÌˆÚ ÏÚ ÌÂÈ‡ ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÂÎÈÒ ˙Â˘ÓÓ˙‰ ÈÎ
˙ÂÈÁÂÂ¯· ÈÂ È˘‰ ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ˙È Î˙‰ ,˘ ÔÂÂÈÎ ÒÈÒ·‰Â „ÂÒÈ‰ Ô·‡ ‰ÂÂ‰Ó ˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙

È‰˘ÏÎ ‰Ú˜˘‰ ¯Â˘È‡Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,¯ÂÓ‡Î , ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ¯ˆÚÈ˙ Â·˘ ·Ï˘· ÈÂÏ˙ ˜Ê ‰ Ï„Â‚
 ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰Ó ÔÎÂ „ÚÂÓ Â˙Â‡Ï „Ú ¯·ËˆÈ˘ È ÁÂ¯‰ ÔÈÈ ˜‰ ¯ÂÚÈ˘·Â

È‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÒÂËÓ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ.  
˙ ‰  ˙ Â Ï ˘ · Â  Á Â ˙ È Ù ‰  ˙ Ï Â Î ÈÈ Á ¯ Ê ‡ ‰  ˜ Â ˘ Ï  „ Ú Â È Ó ‰  Ò Â Ë Ó ‰  Ï ˘  ‰ ¯ Â ˆ 

שעלול היה ,  באינטגרציהATGהיה העדר ניסיו  של " צוות האדו "הסיכו  הטכנולוגי שהציג ה
אשר עלול , וכ  היעדר בסיס מספק של אנליזות וניסויי , להוביל לעיכובי  או לכישלו  הפיתוח

הכללת , בי  היתר, הצוות היוהפעולות להורדת הסיכו  שהציג . בפיתוח" להסתבכויות"להוביל 
, א"ביחד ע  אנשי התע, MK-10 לביצוע הגדרה של ATG$דרישה מ, אופיי  במסמכי ההתקשרות

והכללת דרישה להעברת כל הידע בלעדית , MK-30שבמסגרתה תתבצע ג  הגדרה ראשונית של 
 .א במקרה של עצירת הפיתוח"לתע

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ Ï˘ ‰˙ÂÈÁÓÂÓ ÁÎÂ  ÈÎÚ˙"ÌÈÒÂËÓ‰ ÌÂÁ˙· ‡ , ‰È‰ ÈÂ‡¯
Ú˙‰˘"Ì„˜˙ÓÏ ÈÒÈÒ·‰ ÒÂËÓ‰ ˙¯Âˆ˙ ÔÈ· ¯·ÚÓ‰ ˙Â˘È¯„ ˙‡ Ë¯ÂÙÓ· ‰¯È„‚Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡ ,

ÍÎ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ ÁÂ· ÔÎÂ ˙È Â˘‡¯ ‰¯„‚‰· ˙˜Ù˙ÒÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ . ‰ÏÂÚÙ
 ıÂÓÈ‡Ï ˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÏ‚· ‰ˆÂÁ  ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ

ËÓ‰ÌÈ¯Ê ¯ÈÂÂ‡ ˙ÂÏÈÁÏ ˜ÂÂÈ˘‰ ÈÂÎÈÒÏÂ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ È„È ÏÚ ÒÂ , ˙ÂÁÂ˜Ï ÌÈÂÂ‰Ó‰
ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ . 

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ" ˙Â Â¯˙È ˙È Î˙Ï ÂÒÁÈÈ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ‡
ÌÈÏÂ„‚ ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÌÏÂ‡" È¯˘Ù‡ ˘ÂÓÈÓÓ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡ ˙˜ÙÒÓ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰˜„· ‡Ï ‡

˙È Î˙‰ È ÂÎÈÒ Ï˘ ,· È„È ÏÚ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÂÓ¯‚È˘ ‰Ï‡Î „ÁÂÈÓATG . Â Á·  ‡Ï Ì‚
ÌÈ ÂÎÈÒ Ì˙Â‡ ˘ÂÓÈÓÓ ˜Ê ‰ ˙˙ÁÙ‰Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· , ÈÙÒÎ ÈÂËÈ· Ô˙È  ‡ÏÂ

ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ. 
 ÌÈÈ‡·ˆ ÒÈË ÈÏÎ ˙·ÈËÁ ÂÎ¯Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ú˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÔÂ‚¯‡ È˘ ‡Â"‡ , ¯˘‡· ÚÈ˜˘‰Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘-ATG :
 ÒÂËÓ Ï˘ Ì„˜˙Ó‰ Ì‚„‰ Ï˘ È˙¯„Ò‰ ¯ÂˆÈÈ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ¯„ÚÈ‰

ÔÂÓÈ‡‰ ;ÈÁ¯Ê‡‰ ˜Â˘‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘ ˙È‡ÓˆÚÂ ˙È„ÂÒÈ ˙ ÈÁ· ¯„ÚÈ‰ , ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ·
È„ÂÁÈÈ ˜Â˘· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ; ¯ÂÚÈ˘ ÈÙ ÏÚ ˙È Î˙‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È„·

ÍÂÓ  ‰‡Â˘˙ ,Â· Â˜Ù˙ÒÈ ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó˘ ¯È·Ò ‡Ï˘ , ˜ÙÒ ˙ÂÏÚ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ¯·„
‰Ï‡ ÌÈÚÈ˜˘ÓÓ ÔÂ‰ ÒÂÈ‚Ï ÒÁÈ· ; ˙ÂÁÂÏ· ‰‚È¯Á‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ˙ ÈÁ· ¯„ÚÈ‰Â

ÌÈ ÓÊ , ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ È„È ÏÚ ÒÂËÓ‰ ıÂÓÈ‡ ˙‡ ÔÎÒÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰‚È¯Á ¯˘‡Î
Î˙‰ ÌˆÚ ˙‡ ÔÎÒÏ ÍÎ È„È ÏÚÂ ÈÏ‡¯˘È‰‰˙ÂÈ‡„Î ˙‡Â ˙È  . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÈ‡·ˆ ÒÈË ÈÏÎ ˙·ÈËÁ Ï‰ Ó ‚Èˆ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ ,Ó ¯Ó '
ÏÂÓ˘ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ,ÂÁ˙Â  Ì‰·˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÚˆÓ‡‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰

Ì˙˙ÁÙ‰Ï ,˙ÈÏÎÏÎ È‡„ÎÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‚ˆ‰Ï ÌÈËÂÓ ÂÈ‰ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,Ï‡ ÌÈ Â˙  ÒÈÒ· ÏÚ ÈÎ ˙‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Â¯˘È‡ ‰

‰˜ÒÈÚ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ„ÒÙ‰Ï ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‰‡È·‰˘. 
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 ATG א להשקיע ב"אישור דירקטוריו  התע

א להמלי% בפני הדירקטוריו  על אישור " החליטה ועדת הכספי  של דירקטוריו  התע2004ביוני 
ליו  דולר בתמורה  מי8הבת בהיק) כספי של $ באמצעות חברתATGההשקעה בהו  המניות של 

מותנית בקבלת תשלו  שלא יפחת ,  מיליו  דולר בתמורה למניות2והשקעה נוספת של ; להו  מניות
 . שהוא מטוס האימו  הצבאי הבסיסיMK-20 מיליו  דולר מלקוח למטוס מדג  $10מ

בכפו) לקבלת האישורי  , ATG$א לאשר את ההשקעה ב"באותו מועד החליט דירקטוריו  התע
 6.25 $ מיליו  דולר בתמורה להו  מניות 8השקעה בס  : י  ועל פי אבני הדר  המפורטותהמתאימ

השקעה .  מיליו  דולר ישולמו ע  טיסת המדגי $1.75מיליו  דולר ישולמו בעת חתימת ההסכ  ו
 מיליו  $10 מיליו  דולר מותנית בקבלת תשלו  שלא יפחת מ2 בס  ATG$א ב"נוספת של התע

 .MK-20ס מדג  דולר מלקוח למטו
כי , בי  היתר, קובע, ) חוק החברות הממשלתיות$להל   ($1975ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות

וכי אישור הממשלה יתקבל , )9)(א(11רכישת מניות בחברה קיימת טעונה אישור ממשלה לפי סעי) 
 .על פי הצעת השרי  שהוגשה לממשלה ע  חוות דעת רשות החברות

‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÏÚ ,Ú˙‰ ÈÎ" È ÂÈ· ‰ÚÈ˜˘‰ ‡2004 Ï˘ ÌÂÎÒ 6.25 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 
 ˙¯·Á·ATG , ˙¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ ÓÏ ‰¯ÈÓ‰ ‰‡ÂÂÏ‰ Ô˙Ó È„È ÏÚATG . ‰˙˘Ú  ÂÊ ‰Ú˜˘‰

Ô˙È ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ Ì¯Ë· ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î ˜¯23 , È‡Ó·2005) Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ .(
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÂÓÈÂ˜ ‡Ï ‰Ê ÔÂÓÈÓ ÏÂÏÒÓ·‰Ú˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· Ì¯Ë· . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ · , ÌÂÈÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰Ó ‰ÏÂÚÎ2.6.04 ,
 ˙¯·Á· ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ú˜˘‰‰ ˙¯ËÓATG ,Ú˙‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ¯Â˘È‡ ˘˜·˙ ‡

‰Ú˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· Ì¯Ë· ‰˜ÒÈÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ,˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˘¯„ Î , Ì‚
È˘Ú  ÂÊ ‰˘ÈÎ¯ ¯˘‡ÎÔÈÙÈ˜Ú· ˙ ,˙ÂÈ ÓÏ ‰¯ÈÓ‰ ‰‡ÂÂÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·. 

קיימי  מקרי  בה  "כי לדעתה ,  מסרה רשות החברות2008בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיולי 
ולא מדובר ' עסקאות אמיתיות'ראוי לבחו  הא  פעולות כלכליות שקדמו לרכישת המניות הינ  אכ  

וכי היא בוחנת הסדרה של , "מניותבהסדרי  מלאכותיי  אשר משמעות  האמיתית היא רכישת 
 . הסוגיה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰È‚ÂÒ‰ ˙¯„Ò‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ , ¯Â˘È‡˘ ÔÙÂ‡·
‰Ú˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· Ì¯Ë· ˘¯„ÈÈ ˙ÂÈ ÓÏ ÌÈ¯ÈÓ‰ ÌÈÒÎ · ‰Ú˜˘‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ , „ÚÂÓ· ˜¯ ‡ÏÂ

‰¯Ó‰‰ ˙ÈÈˆÙÂ‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜˙Ó Â·˘ .˙‡Ê , ‰Ï˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î
„È‰Ï‰˜ÒÈÚ· ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÂÚ˜˘Â‰ Ì¯Ë Â·˘ ·Ï˘· Â· ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÈÈ ÚÏ ˘¯. 

   
__________________ 

 .24.5.05  מ3721החלטת הממשלה מספר   23
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 ATGא להשקיע בחברת "אישור הממשלה לתע
 אישור ההשקעה במשרד הביטחו 

ש למערכת הביטחו  נוסח "א ליועמ" הגישה סגנית היוע% המשפטי של התע2004בתחילת יולי 
, זאת. א" על ידי התעATG מוצע להצעת החלטת ממשלה לאשר את רכישת המניות של חברת

 תמורת ATGלרכוש מניות בחברת ,  כאמור2004א מתחילת יוני "לאחר החלטת דירקטוריו  התע
ש למערכת הביטחו  את התייחסות  " ביקשה היועמ2004בסו) יולי .  מיליו  דולר10סכו  של עד 

 .א"ט לבקשת התע"של אגפי משהב
 הוציא כלכל  בכיר ליועצת הכלכלית למערכת 2004באוקטובר , אשר לבחינת הכדאיות הכלכלית

מסמ  פנימי שמטרתו הייתה לסקור את העיסקה המוצעת ואת )  היועצת הכלכלית$להל  (הביטחו  
כי בהנחת עבודה אופטימית , במסמ  צוי . פוטנציאל השוק של המוצר ולהמלי% על המש  הטיפול

ובהנחה שלא יהיו חריגות , ATG מטוסי  המיועדי  לשוק האזרחי על ידי 700של מכירת 
כלומר הרווח בקיזוז עלות .  מיליו  דולר12א ברווח יהיה "חלקה של התע, תקציביות בפיתוח

מאחר שצריכות להתממש מספר הנחות על , לכ .  שנה13  מיליו  דולר על פני 0$2ההשקעה יהיה 
קה מלאה של שלא תהיה חריגה בעלויות הפיתוח וחלו(א תוכל לממש רווח זה "מנת שהתע

 . ATGבשקלול הכולל אי  כדאיות כלכלית בעצ  העיסקה ע  , )הרווחי 
, בפיתוח, א  בכלל, כי הכדאיות הכלכלית בעיסקה טמונה, עוד ציי  הכלכל  הבכיר באותו המסמ 
: קיימי  מספר קשיי  במימוש ובפיתוח הדג  הצבאי, אול . בייצור ובמכירת הדג  הצבאי בלבד

 לייצר את הדג  הצבאי של המטוס בזמ  ATG קיי  ספק ביכולתה של $ ותקציב ז"סיכוני לו.  א
הגב הפיננסי של החברה .  אי  כלל ניסיו  בפיתוח וברישוי מטוסי ATGכיוו  שלחברת , ובעלות

 100וקיי  ספק ביכולת החברה לגייס הו  בסדר גודל של , אינו יכול לספוג עלויות פיתוח חריגות
פ של " מיליו  דולר היא נטל כבד על תקציב המו32.5  השקעה בסדר גודל של .ב;   מיליו  דולר

") עיט("א לגבי החלפת מטוסי אימו  מתקד  "הנחת התע.  ג;   א אשר ימנע השקעות אחרות"התע
מאחר שאי  בחיל האוויר החלטה על החלפת המטוסי  , לחיל האוויר הישראלי אינה מבוססת

, בי  היתר, לסיכו  ציי  הכלכל  הבכיר. שנתית הקרובה$בתכנית הרבוהנושא אינו מופיע , הקיימי 
השקעה בסדר , כי בהתחשב בגודל ההשקעה הנדרשת ובספקות לגבי מימוש התחזית השיווקית

 .גודל כזה אינה מומלצת
 ,$19.10.04ע  היועצת הכלכלית ב, מר עמוס ירו , ט דאז"ל משהב"לקראת פגישת עבודה שער  מנכ

כי אי  כדאיות נראית לעי  להשקעה , יועצת את עיקרי הדברי  ובכלל זה את מסקנתההעבירה לו ה
בפגישת העבודה סוכ  .  ושקיי  סיכו  מעבר לסביר במימוש התחזית העסקית עבור המטוסATG$ב

 .ט בטר  תגובש החלטה סופית"ל משהב"א תציג את הנושא למנכ"שהתע
 הביטחו  ללשכה המשפטית של מערכת למחרת הפגישה הודיעה היועצת הכלכלית למערכת

כי לאחר שהנושא הוצג על ידי , א" על ידי התעATGהביטחו  בנושא רכישת בעלות חלקית בחברת 
עלו ספקות בנוגע לכדאיות , ולאחר שהתייעצו ע  הגורמי  המבצעיי  בחיל האוויר, א"התע

 . הכלכלית של העיסקה
לקראת מפגשו , ט דאז"ל משהב"ביטחו  למנכ העבירה היועצת הכלכלית למערכת ה2004בדצמבר 
, ATG$א ב"את עיקרי הניתוח הכלכלי שלה לבחינת רכישת בעלות חלקית של תע, א"ע  התע

שבו נכח ג  , ט דיו  בנושא"ל משהב" קיי  מנכ2005בינואר . ולפיה  אי  כדאיות כלכלית לעיסקה
 על הספק הקיי  בנוגע לכדאיות ובו הציגה היועצת הכלכלית את חוות דעתה בדגש, א"ל התע"מנכ

 . ATG$הכלכלית להשקעה ב
וזאת מתו  הראיה של ", ATG$א להשקעה ב"תמ  בבקשת התע, ירו ' מר ע, ט דאז"ל משהב"מנכ

 מיליו  דולר 10הדורש חשיפה של , כניסה לסביבה אימונית והפוטנציאל הרחב הקיי  במהל  זה
תובא לאישור ,  מיליו  דולר שיושקעו בשלב הראשו $10כי כל השקעה נוספת מעבר ל, והוסי), "בלבד
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ט דאז ביקש שעמדה זו תוצג לרשות החברות "ל משהב"מנכ, זאת ועוד. ט"נוס) של משהב

וביקש , את הצעת ההחלטה, מר שאול מופז,  אישר שר הביטחו  דאז2005באמצע מאי . הממשלתיות
כי המסמכי  , יצוי . בהקד  האפשרילהניח אותה על שולח  ועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה 

 .לא כללו את חוות הדעת של היועצת הכלכלית למערכת הביטחו , שהוצגו לשר הביטחו  דאז
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙„ÓÚ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Î Ó È„È ÏÚ ‚ˆÂ˙ ‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â ·"ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï ,Ú ¯Ó 'Â¯ÈÔ ,
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï.  

 בדיקת כדאיות ההשקעה על ידי רשות החברות
כי המסמכי  שהובאו לידיעת רשות החברות הממשלתיות לצור  , משרד מבקר המדינה העלה

א  לא כללו את חוות , אישור של העיסקה על ידי משרד הביטחו , בי  היתר, כללו, עריכת הבדיקה
 .ל משרד הביטחו הדעת של היועצת הכלכלית ש

אי  "כי לדעתה ,  למשרד מבקר המדינה מסרה רשות החברות הממשלתיות2008בתשובתה מיולי 
רשות החברות תידרש לעמדת פקידי  אחרי  , מקו  שכאשר משרד ממשלתי קובע את עמדתו

 ".במשרד
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÏÏÎÂ ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘˙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ·ÈÈÁÓ,Ì‰ ÈÙ ÏÚ˘  ,‰Ï˘ÓÓÏ ˘‚Â˙˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙È˙ ‡È‰˘ È„Î ‰Ï ˘‚ÂÓ‰ ¯ÓÂÁ ,ÏÈÎÈ ,
¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â„‚Â ‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ Ì‚ , ÏÚ· Â‡ ·˙Î· ÂÚ·Â‰˘ ˙Â˜ÂÏÁ‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡Â

‡˘Â · ˜ÒÚ˘ È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ¯ÈÎ· ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ‰Ù , ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ô‰· ˘È˘
‰˜ÒÈÚ‰ ,Ô‰· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡Â . ˘È‚Ó ÏÚ ‰·ÂÁ ÌÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ

‰˜ÒÈÚ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ,ÚÂ„Ó ÌÈ˜ÂÓÈ  Ô˙ÈÏ ,ÂÚ·Â‰˘ ˙Â˜ÂÏÁ‰ ˙ÂÚ„‰ Û‡ ÏÚ , ‡Â‰
‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ‰˜ÒÈÚ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ıÈÏÓÓ . ÍÎÏ ‡È·‰Ï ‡È‰ ‰Ï‡Î ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ˙¯ËÓ

ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˘Â¯„‰ ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ï·˜˙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙‡·ÂÓ‰ ‰˜ÒÈÚ‰ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˘Â·È‚·. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ¯ÂÓ‡Î ˙ÓˆÓˆÓ‰ ‰˘È‚‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡
‰Ï˘ÓÓÏ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ô˙Ó· ‰„È˜Ù˙Ï ÒÁÈÈ˙‰· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ . ÍÎÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰˘È‚

‰ÓˆÚ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Û‡Â ,ÈÓ‰ ÏÂÏÎÓ ÒÈÒ· ÏÚ ‡Ï˘ Â ˙ ÈÈ ·Â˘Á‰ Ú„
ÈË ÂÂÏ¯‰ .‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ ÍÎ . ·ÈÈÁÓ Ï‰Â · ˙Ú·Â˜ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡

·‰˘Ó ÏÚ˘"‰Ï ¯ÂÒÓÏ Ë ,‰˜ÒÈÚ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ÌÚ „ÁÈ , Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ Ì‚
ÂÏ˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ,·‰˘Ó· ¯˙ÂÈ· ¯ÈÎ·‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰˘"‰Ê ÌÂÁ˙· Ë , ˙‡Â
Ú˙‰˘ ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰"·‰˘ÓÂ ‡"‰ Ë Ï˘ ‰˜ÂÏÁ‰ ‰˙Ú„ Û‡ ÏÚ ‰˜ÒÈÚ‰ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÂˆÈÏÓ

˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ;‰Ê Ú„ÈÓ ˙ ÁÂ· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡Â , ‰È‰˘ ¯˘Ù‡
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡Â ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î ÍÎ·. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ÍÎÏ ÛÒÂ · , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ·È˘Á˙‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ
Ó  ÔÂÂÈ‰ È¯ÂÚÈ˘· Â˘Ú ‰Ú˜˘‰· ÍÂ¯Î‰ ÔÂÎÈÒÏ ÒÁÈ· ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ÌÈÎÂ , ˙Â˘¯ ‰˘˜È· ‡Ï

 ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ ˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‡· Û˜˘È˘ ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘· ·È˘Á˙ ÍÂ¯ÚÏ ‰¯·Á‰Ó ˙Â¯·Á‰
‰˜ÒÈÚ· ÌÈÎÂ¯Î‰. 

 2008ביולי . ATG$א ב"רשות החברות ערכה בדיקת כדאיות כלכלית להשקעה המוצעת של התע
בבחינת מתח  "כי הבדיקה שהיא עורכת מתמקדת , ינהמסרה רשות החברות למשרד מבקר המד

תו  קבלת המידע , הסבירות של ההחלטות שהתקבלו על ידי החברה ואופ  קבלת ההחלטות
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של התאמת ההשקעה למדיניות הממשלה , בי  היתר, ובחינה, והמסמכי  הרלבנטיי  מהחברות
 ".מטרות החברה ואופי פעילותה, הרלבנטית

ÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯È ,˙Â¯È·Ò‰ ÌÁ˙Ó Ï˘ ‰˜È„· ÈÎ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
 È ÓÈÒ ‰Ïˆ‡ ¯¯ÂÚÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ‰¯·Á‰ È„È ÏÚ ‰Ï Ô˙È ˘ ·Â˘ÈÁ‰ ˙Â¯È·Ò

·Â˘ÈÁ‰ Í¯Ú  Â·˘ ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ È·‚Ï ‰Ï‡˘ , ÔÈ·Ï ‰Ê ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ ÁÎÂ 
˘‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ Û˜˘Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ ÔÂÂÈ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ú˜. 

  
 החלטת ועדת השרי 

א " החליטה ועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה לאשר את החלטת דירקטוריו  התע2005במאי 
 10א תמורת סכו  של עד "הבת של התע$ באמצעות חברתATG לרכוש מניות בחברת 2004מיוני 

 15%הוו עד שי, בהתא  לאבני דר  שנקבעו בי  הצדדי , מיליו  דולר שיושקעו בחברה זו בשלבי 
, א במישרי  או בעקיפי "כי חשיפת התע, עוד צוי  בהחלטת ועדת השרי . מהו  המניות של החברה
לא תעלה , ונגזרותיו" אבלי 'ג"בייצור ובשיווק של מטוס ה, בפיתוח, הבת$לרבות באמצעות חברת

רבות השקעה ל, כאשר לעניי  זה חשיפה היא). א"כולל הוצאות שיווק של התע( מיליו  דולר 50על 
וכי , א חשיפה"ערבויות או בכל דר  אחרת שתגרו  לתע, מת  הלוואות, כנגד הקצאת מניות

 מיליו  6.25: א כדלקמ " מיליו  דולר תמומ  בהתא  לאישור דירקטוריו  התע10ההשקעה בס  
 מיליו  דולר ע  טיסת המטוס המדגי  והשקעה נוספת ATG ,1.75דולר במועד חתימת ההסכ  ע  

 . מיליו  דולר$10 מיליו  דולר מותנית בקבלת תשלו  מלקוח שלא יפחת מ2  בס
א " יקנה לתעATGכי שיתו) הפעולה ע  , בדברי ההסבר להצעה שהכינה רשות החברות צוי 

יתרונות של פיתוח מטוס אימו  מתקד  בהשקעה נמוכה יחסית ופתיחת השוק האמריקני ושווקי  
פיתוח מטוס אימו  מתקד  , א"כאשר לפי הערכת התע, למוצר זהשל מדינות הרוכשות בכספי סיוע 

 מיליו  דולר במסגרת 50בהשוואה להשקעה של ,  מיליו  דולר$150לבדו היה עולה לה מעבר ל
 . שיתו) הפעולה ע  החברה

יחד ע  משרד הביטחו  , כי היא מגבשת, 2008רשות החברות הודיעה למשרד מבקר המדינה ביולי 
החלטה לממשלה בעניי  הפרוצדורה הנדרשת לאישור השקעות מסוג זה על , תיותוהחברות הממשל

  .ידי החברות הממשלתיות הביטחוניות
 א על חוות דעת הייעו  הכלכלי למערכת הביטחו "דיווח לדירקטוריו  התע

. על ידי היועצת הכלכלית של משרד הביטחו , כאמור,  נבדקהATG$א ב"כדאיות השקעת התע
כי היועצת הכלכלית ,  צוי 2004א בסו) נובמבר "ל התע"א בראשות מנכ"יימה בתעבישיבה שהתק

עקב , ט שלא לאשר אותו"ל משהב"של מערכת הביטחו  בדקה את הפרויקט והמליצה למנכ
כי , א דאז"ל תע"בסיכו  הישיבה ציי  מנכ. כדאיות כלכלית$ממצאי  המצביעי  לדבריה על אי

וכי בגישה זו , א"ט בניהול השוט) של התע" על התערבות משהבהמצביעה, מדובר בסוגיה עקרונית
בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בסו) . א"ט למעשה אחריות על עסקאותיה של התע"נוטל משהב

כזכור אושרה על ידי "אשר , ATGא על עיכובי  בנושא עסקת "ל התע" דיווח מנכ2005ינואר 
ט "בי  נבעו מכ  שהיועצת הכלכלית של משהבכי העיכו, הוא ציי ". $2.6.04הדירקטוריו  ב

 ".פסק זמ  ארו  מדי לבדיקת הנושא] ה[נטל"
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ"Ú˙‰ Ï"Ê‡„ ‡ ,Ó ¯Ó'˙¯˜  , ‚ÈˆÓ ‰È‰

 ¯‡Â È· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï2005 ,ÎÚÂÈ‰ ÈÎ" ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ÔÂÈ„· ‰‚Èˆ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ï
È˜‰ ˜ÙÒ‰ ÏÚ ˘‚„· ˙ÈÏÎÏÎ‰‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â · ÌÈ , ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡Â

ÂÊ ‰ ˜ÒÓÏ ‰˙Â‡ ÂÏÈ·Â‰˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ‰Â . 
  

 א" על ידי התעATG מת  הלוואות ל
  להשלמת הפיתוח של מטוס האימו  האזרחיATGקשיי מימו  של 

 דיווח 2004בדצמבר , א אישר את ההשקעה בתכנית"כחצי שנה לאחר שדירקטוריו  התע .1
 כי התקבלו , "אבלי 'ג"א דאז לגבי פרויקט ה"ל תע"למנכ, קנובל' ר א"ד, ספי  דאזל לכ"הסמנכ

 עלולה להוות MK-10 בקשות להצעות מחיר בנושאי  שוני  ולדעתו השתתפות בפיתוח ATG$מ
יש חשש ,  תיתקל בקשיי מימו ATG$א תשמש כקבל  משנה ו"זאת כיוו  שא  התע. סיכו  כספי

ל "מנכ. א תגדל"ולכ  החשיפה של התע,  תפסיק לשל  לוATG$ שא תהיה הספק הראשו "שהתע
למעט , MK-10כי הרעיו  בכניסה לפרויקט הוא שמשקיע אחר יממ  את פיתוח , א דאז ציי "התע
של " פאזה השנייה"ולכ  יש להתמקד בסיכו  ב,  מיליו  דולר שאושרו לכניסה לפרויקט$8ה

 מאשר לקחת סיכו  נוס) וג  אינו מאשר להיכנס כי אינו, א ציי  בדיו "ל התע"מנכ. הפרויקט
 . MK-10$לעבודות פיתוח או ייצור ב

 תזדקק למקורות כספיי  ATGכי , א" הוצג לדירקטוריו  התע2004כבר ביוני , כאמור .2
 עלתה לדיו  2005במאי . ייצורו ושיווקו,  מיליו  דולר לצור  פיתוח המטוס$120חיצוניי  של כ

א בתחילת מאי "ל התע"בישיבה בראשות מנכ, כ  לדוגמה. ATGני  של א מצוקת המזומ"בתע
להפסיק את הפעילות במדגי  עד לגמר הגיוס  ATG מתכננת, כי עקב בעיות מימו ,  צוי 2005

א ציי  בישיבה בראשותו "ל התע"מנכ, זאת ועוד. ומקטינה את ההוצאות השוטפות עד לגיוס הכס)
 ובא  לא נשכיל להעמידה על בסיס ATGבאופ  תפקודה של קיי  סיכו  "כי , 2005מאמצע מאי 

לא . נמצא את עצמנו מעורבי  עמוק בתכנית ומשקיעי  כספי  רבי  בניגוד לכוונתנו המקורית, רחב
' כל הרעיו  בכניסה לתכנית היה להשתלב לאחר בשלות שלב א, באנו לתכנית כמשקיע פיננסי

 ". לאחר צבירת ידע וביצועי במינימו  סיכוני  ו, שלה' ולהיכנס בשלב ב
 ¯‡Â¯·Ù· ˜¯2007Î Ó ‰ ÈÓ "Ú˙‰ Ï"‡ ,È ¯Ó 'ÔÒÈ 24 , ÔÂ‰ ÒÂÈ‚Ï Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È Ï ˙ÂÂˆ

 ¯Â·ÚATG . ‰Ï‰ ‰‰ ˙Â·È˘È· ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÈÚ· ÂÙˆÂ‰ ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡Ê
Ú˙‰ ÔÈ· ÌÈ˘‚ÙÓ·Â" ÔÈ·Ï ‡ATG ;ÔÈÈˆÏ ˘È ,Î Ó ˙Â˘‡¯· ‰·È˘È· ÈÎ"Ú˙‰ Ï"‡ ,È ¯Ó '

ÔÒÈ , ¯·Óˆ„· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ 2006Î ÓÒ‰ ÔÈÈˆ "Ú˙‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎÏ Ï"‡ ,Ó ¯Ó'·È‚˘  , ÈÎ
" ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÂÈ‚Ï ˙ÂÂˆ ÍÈ¯ˆ-Ï ¯È‡˘‰Ï ‡Ï -ATG‰Î „Ú Â ÏÙÈË˘ ÈÙÎ ‡ÏÂ  ."  
__________________ 

 .א"ל התע"ניס  למנכ'  התמנה מר י16.2.06 ב 24
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 ATG  מיליו  דולר ב2אישור השקעה נוספת בס  
בהסכ  ההתקשרות של . $2007 ל2004 על מספר הסכמי  בי  השני  ATGא חתמה ע  "התע
 מיליו  דולר נוספי  בתנאי 2א תשקיע בחברה "כי התע,  צוי 2004 שנחת  ביוני ATGא ע  "התע

 .MK-30$ או הMK-20$ מיליו  דולר בפיתוח ה$10שיהיה צד שלישי שיתחייב להשקיע כ
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ÈÎ" ÔÈ·Ï ‡ATG È ÂÈÓ 2004 ‡Ï 

˜˙‰˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ì‡˙ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ ‰Ï· ,Ú˙‰ ÚÈ˜˘˙ ‰ÈÙÏ˘" ‡ 
2 ÍÒ· ÁÂ˜Ï‰Ó ‰Ó„˜Ó ˙Ï·˜ ÌÚ ÌÈÙÒÂ  ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 10 ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙Ú· ‡ÏÂ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 

ÒÂËÓ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ÁÂ˜Ï‰ , ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÏË·Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰) Â‡¯ ËÂ¯ÈÙ
Í˘Ó‰·.( 

 'ל לכספי  מר מ"י  הסמנכ צי2005א שהתקיימה בסו) דצמבר "בישיבת הדירקטוריו  של התע
בגי  שתי אבני , ATG$ מיליו  דולר ב8 החליט הדירקטוריו  על השקעה של 2004כי ביוני , שגיב
 א תשקיע "כמו כ  החליט הדירקטוריו  כי התע). חתימה על ההסכ  המפורט וטיסת המדגי (דר  

-MKולר למטוס מדג   מיליו  ד$10שלא יפחת מ, קבלת תשלו  מלקוח מיליו  דולר נוספי  ע  2

 חתמו על מזכר הבנה למכירת שמונה מטוסי  בתצורת ATG$א ו" התע2004וכי בדצמבר ; 20
MK-20ל "הסמנכ. 2008כאשר המטוסי  אמורי  להיות מסופקי  במהל  שנת ,  לחברה מסוימת

 בדבר 2004א מבקשת מהדירקטוריו  לשנות את החלטתו מיוני "כי התע, לכספי  ציי  לסיכו 
 מיליו  דולר תהיה 2לכ  שהשקעת ,  ע  קבלת תשלו  מהלקוחATG$ מיליו  דולר ב2עת השק

.  מיליו  דולר10 בס  של ATG של MK-20כפופה להתחייבות להשקעה בפיתוח דג  
 .2004הדירקטוריו  אישר לשנות את החלטתו מיוני 

כי , ופיתוח עסקיפ "ל למו"סמנכ, רוז '  ציי  מר ע2005א מדצמבר "בדיו  בדירקטוריו  התע
נלהבי  מהגרסה הצבאית של המטוס וה  ישקיעו בתכנית ע  מכתב התחייבות או " משקיעי "ה

 . בלעדיו
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ" ¯·Óˆ„Ó ‡2005 ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÚ25 È‡ÓÓ 2005 , ÍÒ· ÌÂÏ˘˙ Ï·˜Ï ˘¯„  ‰ÈÙÏÂ10 È‡ ˙Î ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 
˘‰ÏÚ˙‰ ˙Ú˜" ÍÒ· ‡2ÌÈÙÒÂ  ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Ú˙‰˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ Â‡ˆÓ  ‡Ï" ‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï ÂÏÚÙÈ˘ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ‡˘Â · ‰˙ Ù. 
כי פעולתה של החברה להגדלת , 2008רשות החברות הודיעה למשרד מבקר המדינה ביולי 

אינה , יי  תנאי מתלה שנקבע בהחלטת הממשלהבלא שהתק,  מיליו  דולר נוספי $2השקעתה ב
  .וכי היא תפעל לבירור העניי  מול החברה, ידועה לרשות

 ATG  מיליו  דולר ל10אישור הלוואה בס  
במזכר . ATG$ דנה ועדת הכספי  של הדירקטוריו  בבקשה לאשר מימו  נוס) ל2006בפברואר 

 נמצאת במהל  של ATGכי ,   לדיו  צוי שהועבר לחברי ועדת הכספי  של הדירקטוריו  יו  קוד
 $125לש  ביצוע הנפקה פרטית שבאמצעותה יגויסו כ' השלמת התקשרות ע  בנק השקעות א
וכי הסכו  שיגויס אמור לממ  את פיתוח המטוס האזרחי , מיליו  דולר במהל  השנתיי  הבאות

__________________ 
 .24.5.05  מ3721החלטת ממשלה מספר   25
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MK-10 ומטוס האימו  הבסיסי MK-20 .ATGרשת ביטחו "ה א בבקשה להעמיד ל" פנתה לתע "

לש  הבטחת הצלחתה של ההנפקה הפרטית בתנאי  ,   מיליו  דולר10$15באמצעות קו אשראי של 
 $15והיא מתעתדת לגייס כ,  מיליו  דולר$5 כATGעוד צוי  במזכר כי בקופתה של . משופרי 

מיליו  דולר נוספי  בחודשי  הקרובי  כמקדמות מלקוחות או באמצעות הנפקה פרטית שהיא 
 להעמיד לה קו אשראי ATGא החליטה לתמו  בבקשת "כי הנהלת התע, במזכר צוי . תבצע בעצמה

; 2% ועוד 26ריבית שנתית בשיעור לייבור: האשראי יינת  בתנאי  הבאי .  מיליו  דולר10על ס  
א על " דולר כפו) לאישור התע400,000קו האשראי ינוצל במשיכות של . 30.6.07ומועד פירעונו 

וכ  תית  , א את כל נכסיה" לטובת התעATGכנגד קו האשראי תשעבד .  הנדרש בכספי השימוש
 . קדימות בהחזר קו האשראי על פני כל התחייבויותיה הקיימות והעתידיות

 לא תזדקק לתוספת ATG$כי בתקווה ש, ר הוועדה ואמר"ל של ועדת הכספי  סיכ  יו"בישיבה הנ
הוא ממלי% על מת  ,  עתה ומתו  הסתכלות אסטרטגיתא מעבר לקו האשראי הנדרש"השקעה מהתע
כי במידה שיידרש מימו  נוס) , עוד ציי .  מיליו  דולר בתנאי  שהציגה ההנהלה10קו אשראי של 

ועדת הכספי  החליטה . א לחשוב בצורה מעמיקה ומהותית על המש  דרכה"תצטר  התע, בעתיד
 בכפו) לתנאי  שתוארו ATG$ מיליו  ל10 להמלי% בפני הדירקטוריו  על העמדת קו אשראי בס 

 . בישיבה
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È· ‚ˆÂ‰˘ ‰ÓÏ „Â‚È · ÈÎ ,Ú˙ ÏÚÂÙ·" ‡

 ˙ÂÈ„È˙Ú‰Â ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ È Ù ÏÚ È‡¯˘‡‰ Â˜ ¯ÊÁ‰· ˙ÂÓÈ„˜ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï) Â‡¯
Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ .( 

בדיו  החליט דירקטוריו  . ATG$מו  הנוס) לא בבקשה לאישור המי"ד  דירקטוריו  התע, למחרת
 מיליו  10א לאשר את החלטת ועדת הכספי  של הדירקטוריו  בקשר להעמדת קו אשראי בס  "התע

 .  בכפו) לתנאי  שתוארו בישיבהATG$דולר ל
ל לפיתוח "הציג הסמנכ, 2006א מסו) מאי "בישיבת דירקטוריו  התע, כשלושה חודשי  לאחר מכ 

 ישנ  בעלי חוב שאינ  מוכני  להכיר ATG$כי ל, רוז ' בנוכחות מר ע,  אלדר'מר ש, עסקי
לצור  החזר קו האשראי , ל לפיתוח עסקי"כפי שהציג הסמנכ, לכ . א"בקדימות החוב של התע

 כאשר השעבוד הקיי  ATGא לדרוש את פירוק החברה ומימוש השעבודי  על נכסי "צריכה התע
  .א במקרה של פירוק"י  על פני התענות  עדיפות בפועל לנושי  אחר

א) על פי שהיה מודע ,  מיליו  דולר10א אישר העמדת קו אשראי בס  "שדירקטוריו  התע, כ  יוצא
 . לא תפרע את קו האשראיATG$א ולמרות שהיה חשש ש"לכ  שישנ  בעלי חוב קודמי  לתע

  
 "אבלי 'ג"א בפיתוח ובייצור מטוס ה"המש  השקעת התע

ועדה לבחינת התכנית העסקית למטוס האימו  , ניס ' מר י, א"ל התע"ינה מנכ מ2006במאי 
אלו) , מפקד חיל האוויר לשעבר, בי  היתר, ר אביא  סלע ובהשתתפות"בראשות ד" אבלי 'ג"ה
ועדת סלע הייתה אמורה ).  ועדת סלע$להל  (ר שייני  ומר דרור ב  דוד "ד, הרצל בודינגר) 'מיל(

וגיוס כספי  ושותפי  , השקעות הפיתוח הנדרשות,  תחזיות השיווקאת, בי  היתר, לבדוק
א בתכנית הפיתוח ובתכנית "במטרה לגבש המלצות להמש  פעילותה של התע, אסטרטגיי 

א והמליצה לבצע "ל התע" הגישה ועדת סלע את חוות דעתה למנכ2006בסו) אוגוסט . העסקית

__________________ 
 .לאומית שנקבעת במסחר בי  מספר בנקי! גדולי! בלונדו   היא ריבית דולרית בי  ריבית לייבור  26
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וכ  , תחזית המכירות ולוחות זמני , יות פיתוחכולל עלו, בחינה כלכלית מקיפה של המודל הכלכלי
 .ניתוחי רגישויות לפרמטרי  השוני 

כי המתכונת העסקית שהוצגה בפני , א לדירקטוריו "ל התע" דיווח מנכ2006בסו) ספטמבר 
 כי מינה צוות בלתי תלוי לבדיקת ההשקעה , עוד דיווח.  אינה תקפה יותר200427הדירקטוריו  ביוני 

שעל פיה , הצוות הכי  חוות דעת והערכה המאששת את הקונספט של התכנית). לעועדת ס (ATG$ב
כי מינה , ל"דיווח המנכ, כמו כ . פיתוח דג  צבאי של מטוס אימו  כתולדה מדג  אזרחי הוא טוב ונכו 

שינתח את השוק הצבאי ויבח  את הפוטנציאל העסקי , ר שייני "נוס) בראשות ד" צוות אדו "
נית העסקית וכ  את נכונות חיל האוויר הישראלי לקלוט את המטוס הצבאי כמטוס והכלכלי של התכ

כי לאחר שכל הבדיקות תבוצענה ולאחר , עוד ציי ).  ועדת שייני $להל  (האימו  הבא של חיל האוויר 
 .היא תציג את מסקנותיה והמלצותיה בפני הדירקטוריו , שההנהלה תהיה משוכנעת בתקפות התכנית

  
 חלטה על השקעה נוספת בתכניתהרקע לה

Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ È Ù· ÂÈ‰˘ ˙Â„·ÂÚ‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ÈÒÈÒ· ˙‡ ÔÁ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯‡Â È· ‡
2007Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È Ù· ‰‡È·‰ Ì¯Ë· " ¯ÂˆÈÈ·Â ÁÂ˙ÈÙ· ˙ÙÒÂ  ‰Ú˜˘‰ ¯˘‡Ï ‰ËÏÁ‰ ‡

‰ ÒÂËÓ"‚'ÔÈÏ·‡" ,ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â: 
1.  ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ¯Â‚ÈÙ ÏÁÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ ÔÂÓÈ‡‰ ÒÂËÓ , ¯Â¯· ‰È‰Â

Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰Ï"‡ , Â¯Â·Ú ÏÈÚÙ‰Ï ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ ÚÈˆ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ- ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ÏÎÂÈ ‡Â‰˘ „Ú 
‰ ÈÒÂËÓ"‚'ÔÈÏ·‡ "-‰ Í¯ÚÓ ˙‡ "˙È˜Âˆ " ÌÈ ˘ ˘˘ „Ú Ú·¯‡Ï) ÔÏ‰Ï-"  ˙È Î˙

¯Â˘È‚‰.(" 
2. ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡· ¯ÎÈ  ÏÂ„È‚ ÏÁ"‚'ÔÈÏ·‡." 
3. È‡·ˆ‰ ˜Â˘‰ ˙Â˘È¯„Ï ÂÓÈ‡˙‰Ï È„Î ÒÂËÓ‰ ÔÂ Î˙· ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ÌÈÈÂ È˘ Â˘¯„ . 
4.  ·˜Ú ˙È Î˙‰ Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚÏ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜"˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ÔÂÏÁ " ˜ÂÂÈ˘Ï

 ÌÈ ˘· ÈÁ¯Ê‡‰ ˜Â˘Ï „ÚÂÈÓ‰ ÒÂËÓ‰2007Â -2008. 
5. „Â‡Ó ÍÂÓ  ‰È‰ ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÂÈ‚Ï ÈÂÎÈÒ‰ ,‡Â˘˙‰ ¯ÂÚÈ˘Â Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ‰

ÈÒ  ÈÙ‰ ÚÈ˜˘ÓÏ È·ÈË˜¯Ë‡ ‰È‰ ‡Ï ‰Ú˜˘‰‰. 
 :להל  פירוט

 לוחות הזמני  להשלמת הפרויקט
 הוצגו בנספח לוחות 2004 בנושא רישוי ופיתוח מיוני ATGא ע  "בהסכ  ההתקשרות של התע

 הייתה אמורה להשיג רישיו  עבור המטוס באפריל ATGולפיה  , "אבלי 'ג"הזמני  לפיתוח ה
כי בהנחה שהכס) יגויס עד סו) ספטמבר , א" הוצג לדירקטוריו  התע2006באוגוסט , ול א. 2007
דהיינו דחייה של כשלוש , 2010הרישוי של המטוס המיועד לשוק האזרחי יידחה לאמצע , 2006

 .שני  מלוחות הזמני  המקוריי 
" צוקית" הא לחיל האוויר להמשי  ולהפעיל עבורו את" הציעה התע2006כי באפריל , התברר

 ).ראו פירוט בהמש (לתקופה של ארבע עד שש שני  
__________________ 

 .ATG א את ההשקעה ב"בעת אישור דירקטוריו  תע 27
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÒÂËÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰‚È¯Á‰ ÈÎ

ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î· ÈÁ¯Ê‡‰ ÈÂ˘È¯‰ ˙Ï·˜ÏÂ ,¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ È„È ÏÚ ÌÈÒÂËÓ‰ ıÂÓÈ‡ ÌˆÚ ˙‡ ‰ ÎÈÒ .  
 עלויות הפיתוח של הפרויקט

 עלויות הפיתוח של המטוס המיועד לשוק האזרחי ושל מטוסי האימו  להל  לוח ובו פירוט אומד 
 ).הנתוני  מוצגי  במיליוני דולרי  (2006 ובשנת 2004הצבאיי  כפי שהוערכו בשנת 

˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ 
Ó ÁÂ˙ÈÙ-2006 ˙ÙÒÂ˙ 

˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ 
Ó ÁÂ˙ÈÙ-2004  

 מטוס המיועד לשוק האזרחי 120 111 231

 צבאיי!מטוסי האימו  ה 55 55 110

341 166 175 Ò"ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÂÏÚ ‰  
לוועדת הכספי  של הדירקטוריו  ,  שמול'מר מ,  הציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  דאז2004ביוני 

תסתכ  ) MK-10(הייצור והשיווק של הדג  האזרחי של המטוס , כי עלות הפיתוח, ולדירקטוריו 
 כי הנחת היסוד בתכנית היא שאומד  עלות ,2004עוד נכלל במצגת מיוני .  מיליו  דולר$120בכ

 מיליו  $55כפי שנעשה באותו מועד יסתכ  בכ) MK-30(הפיתוח של הדג  הצבאי של המטוס 
 $17528עלויות הפיתוח של הדג  האזרחי של המטוס והדגמי  הצבאיי  תסתכמנה בכ, דהיינו. דולר

 .מיליו  דולר
כי האומד  לאותו מועד לעלות הפיתוח של , ת סלעציינה ועד, 2006באוגוסט , כשנתיי  מאוחר יותר
כי להערכתה קיימת , עוד ציינה ועדת סלע.  מיליו  דולר185הוא ) MK-10(הדג  האזרחי הבסיסי 

בעיות , קשיי גיוס הו ,  בעלות הפיתוח של הדג  האזרחי בגי  האטה בפיתוח25%חריגה של 
, כלומר.  נורמלית ומציגה אופטימיות רבהחריגה שהיא בגדר סטייה. ברישוי ושינויי  בביצועי 

 . 29 מיליו  דולר$231להערכת ועדת סלע עלות הפיתוח לדג  האזרחי עשויה להסתכ  בכ
ומכא  ,  מיליו  דולר55כי אומד  עלות הפיתוח הנוס) לדגמי  הצבאיי  הוא , עוד ציינה ועדת סלע

, להערכת ועדת סלע. 30מיליו  דולר 240שאומד  עלויות הפיתוח הכולל ליצור כל הדגמי  עומד על 
כי להשלמת הפיתוח לשתי הגרסאות , וכ ". יש להתכונ  לגלישה משמעותית מעלויות הפיתוח"

כדי לכלול תוספות ושינויי  עקב דרישות , "2כדאי לקחת בחשבו  סדר גודל של פי "הצבאיות 
 .קשות שהלקוחות הצבאיי  צפויי  להעמיד

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÎÚ˙‰˘ ¯Á‡Ï „·Ï· ÌÈÈ˙ ˘Î " Ë˜ÈÂ¯Ù· ÚÈ˜˘‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡
ÔÂÓÈ‡ ÒÂËÓ ¯ÂˆÈÈÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ,˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡· ¯ÎÈ  ÏÂ„È‚ ÏÁ : ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÈÙ ÏÚ

ÚÏÒ ,Î· ÌÎ˙Ò‰Ï ÈÁ¯Ê‡‰ Ì‚„‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ‡ ‰È‰ ÈÂÙˆ-231¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯˘È‡˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ï˘ È Â˘‡¯‰ Ô„ÓÂ‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰· È ÂÈ· 2004Î· ÌÎ˙Ò‰˘ -120 

¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ .ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈÓ‚„‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˘‡ , ˙ÙÒÂ˙ ‰ÈÂÙˆ ‰˙ÈÈ‰ ÚÏÒ ˙„ÚÂ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ
 Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡Ï55 Ì‚„‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ Ô„ÓÂ‡· ¯ÎÈ  ÏÂ„È‚Â ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 

Î Ï˘ ÍÒ· ÒÂËÓ‰ Ï˘ È‡·ˆ‰ Ì‚„‰Â ÈÁ¯Ê‡‰-166¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 31 , Ï˘ ˙ÙÒÂ˙94% . 
__________________ 

 . מיליו  דולר55 מיליו  דולר בתוספת 120 28
 .25% מיליו  דולר בתוספת 185 29
 . מיליו  דולר55 מיליו  דולר בתוספת 185 30
 . מיליו  דולר120  מיליו  דולר ובניכוי55 מיליו  דולר בתוספת 231 31
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הסיבות לגידול באומד  העלויות "כי , א למשרד מבקר המדינה" הודיעה התע2008ביולי 
שינויי  נוספי  בפיתוח על מנת להתאי  את המטוס לדרישות , בי  השאר, ולהתארכות הפרויקט היו
אשר הפחיתו את (בי  המטוס בגרסתו האזרחית לגרסה הצבאית ' קומונליות'חיל האוויר ולשמירת 

 ".והתמשכות תהלי  גיוס המימו , )פיתוח הדג  הצבאיהסיכוני  ב
Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ È ÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï"‡ , ˙ÂÈÂÏÚ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ È ÂÈ„ ÂÏ‰Â 

ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ˙ÂÎ¯‡˙‰‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ , ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Î ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙ÂÂˆ ÚˆÈ·˘ ‰˜È„·‰ „Ú
Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰Ú˜˘‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ËÈÏÁ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ .Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„ , ÈÎ
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÈÂ˜Ï ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ .  

 שינויי  טכנולוגיי  נדרשי  להתאמת המטוס לדרישות השוק הצבאי
שתכנו  המטוס ,  הייתה2006כי אחת ההנחות בתכנית העסקית שבדקה ועדת שייני  בשנת , יצוי 

בוועדת שייני  .  נדרש שינוי מהותי בתכנו וכי לא, עונה על הדרישות הטכניות של מטוס אימו  צבאי
נדרשי  מספר שינויי  ותיקוני  בתכנו  המטוס כדי , כי על פי הערכות צוות המומחי , צוי 

 . להתאימו לדרישות חיל האוויר ולשפר את נקודות התורפה של המטוס
ר עובדיה מ, א"א צוות הנדסי מיוחד בראשות יוע% חיצוני לתע"ל התע" מינה מנכ2006בדצמבר 

לדרישות השוק הצבאי " אבלי 'ג"לבחינת נושאי  אלו ובה  בדיקת התאמת תכ  מטוס ה, הררי
וכ  הערכה של עלות , ועמידת המטוס בביצועי  הנדרשי  בשוק הצבאי והאזרחי, ולהשלמת הרישוי

,  הצוותבסיכו  העבודה ציי ).  הצוות הטכנולוגי$להל  (הייצור $הפיתוח כולל ניסויי  ורישוי טרו 
אול  ישנ  מספר נושאי  , כי ביצוע הפרויקט על נגזרותיו אינו כרו  בפריצת דר  טכנולוגית

ובכלל זה הגדלת משקל היעד של , ניהוליי  וטכנולוגיי  אשר פתרונ  מהווה תנאי להמש  התכנית
תחת " צרי  להיות ATGא לבי  "כי שיתו) פעולה בי  התע, עוד ציי  הצוות. המטוס וגודל הכנ)

א בניהול פיתוח בקנה מידה גדול ע  חברה "א בגלל חוסר הניסיו  של התע"מיקוד ניהולי של התע
 ". זרה ופערי תרבות בי  השותפי 

כי הצוות הטכנולוגי לא הערי  מהי עלות הפיתוח הכוללת את ביצוע השינויי  הטכנולוגיי  , יצוי 
 . הנדרשי  שהוא המלי% עליה 

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Ú˙·˘" ‡Ï ‡ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÏÚ Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ‰È‰ ,
È‚ÂÏÂ ÎË‰ ˙ÂÂˆ‰ ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘.  

 למטוס האימו  הצבאי " חלו  הזדמנויות"
כי קיימת חשיבות רבה , לדירקטוריו , מר יוסי מלמד,  דיווח מנהל מפעל להב2006באוגוסט 

 למטוס אימו  וחלו  ההזדמנויות זאת עקב הדרישה הקיימת. לעמידה בלוחות הזמני  של התכנית
, לדעת מנהל מפעל להב. דחייה או האטה עלולי  לגרו  לאיבוד השוק. $2008 ו2007שנוצר בשני  

 .יהיה סיכוי גבוה לגיוס משקיעי  כולל הנפקה, 2007טיפוס בסו) שנת $כאשר יהיו שני אבות
 היה ידוע 2007א בינואר "טר  ההחלטה על אישור השקעה נוספת של התע, כי מחד גיסא, יצוי 

טיפוס למטוס המיועד לשוק האזרחי $כי השלמת האב, א על פי נתוני ועדת שייני "להנהלת התע
למטוס האימו  כפי שהוצג " חלו  ההזדמנויות"ולכ  , 2008הייתה צפויה להידחות לסו) 

 .היה צפוי להיסגר, 2006לדירקטוריו  באוגוסט 
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א ולדירקטוריו  טר  ההחלטה " שייני  שהוצגה להנהלת התעאחת המסקנות של ועדת, מאיד  גיסא

פחות " אבלי 'ג"כי השוק הרלוונטי ל, בי  היתר,  הייתה2007על השקעה נוספת בתכנית בינואר 
  .  מטוסי  לשוק האזרחי והצבאי$953אול  הוא עומד על כ, גדול ממה שמפעל להב הציג

 סיכויי כניסת משקיעי  פיננסיי  
כי ללא , למנהל חטיבת כלי טיס צבאיי , שייני ' ר י"ד, א" כתב היוע% החיצוני לתע2006באוקטובר 

, א"ל התע"בישיבה בראשות מנכ, 2006בדצמבר . הפרויקט לא יצא אל הפועל, משקיעי  פיננסיי 
בי  , א וציי "את תוצאות הבדיקה להנהלת התע" אבלי 'ג"הציג צוות הבדיקה בנושא כדאיות ה

וכי כדאיות כניסת , תו השוק הצבאי אינו אטרקטיבי דיו לכניסת משקיעי  פיננסיי כי להערכ, היתר
 מטוסי  המיועדי  לשוק האזרחי בתקופה 1,000משקיעי  פיננסיי  מותנית במכירות של מעל 

ר "עוד נכלל במצגת שהציג ד.  מטוסי אימו  בשנה$100מכירה של כ, דהיינו. $2020 ל2010שבי  
 .  מטוסי  אזרחיי  בעשור373בשוק האזרחי היא של " אבלי 'ג"כירות הכי תחזית מ, שייני 

כי , מר יאיר רמתי, א"ל לשיווק של התע" ציי  הסמנכ2006לאחר הצגת הדברי  בישיבה מדצמבר 
 יש אי ודאות $ שני  10מה יהיה בעוד "וכי לא ברור ,  מטוסי אימו  בשנה$50השוק היו  הוא של כ

IRR$ה"כי , א העיר"ל והיוע% המשפטי של התע"הסמנכ". ק נשיגהשאלה איזה נתח שו. רבה
32 

א "ל לכספי  של התע"הסמנכ". שהוצג לא אטרקטיבי למשקיע הפיננסי] שיעור התשואה הפנימי[
למה עד היו  לא הצלחנו להביא "א וכי נשאלת השאלה "כי המודל בעייתי לתע, ציי  בישיבה

כדי להעביר בדירקטוריו  יש "כי , אמר באותה ישיבהסג  מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  ". משקיע
כדאי לייחד לזה דיו  . צרי  להציג לוועדת הכספי  ולשכנע את הדירקטורי . להכי  זאת בקפידה

 ".נפרד
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ˙ˆÏÓ‰ Ì¯Ë ÈÎ"‰‡ÂÂÏ‰ ¯˘‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‡/ ‰Ú˜˘‰

Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ È„È· ÂÈ‰ ˙ÙÒÂ " ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈ Â˙  ‡ÍÎ ÏÚ , ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÂÈ‚Ï ÈÂÎÈÒ‰˘
„Â‡Ó ÍÂÓ  ÌÈÈÒ  ÈÙ , ÚÈ˜˘ÓÏ È·ÈË˜¯Ë‡ Â È‡ ‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ‰‡Â˘˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎÂ

ÈÒ  ÈÙ‰ .˙‡Ê ÌÚ ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ‰Ú„È"Ú˙‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰˘ ‡"· ‡-ATG ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ 
 È„È ÏÚ ÚˆÂ·È˘ ÈÁ¯Ê‡ ÒÂËÓ ÁÂ˙ÈÙATG ,ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÂÈ‚ ·ÈÈÁ˘ ¯·„ . 

 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ , ˙ÂÈ‡„Î‰ ¯·„· ˜ÙÒ ˙ÂÏÚ‰Ï ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ 
Ú˙‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰"· ‡-ATG . 

  
 ATG א על השקעה נוספת ב"החלטת דירקטוריו  התע

מנהל .  ובאישור להמש  הפעילותATGא בנושא סטטוס " ד  דירקטוריו  התע2007בינואר  .1
 ובמיוחד את מצב תזרי  ATGריו  את מצבה של הציג בפני הדירקטו, מלמד' מר י, מפעל להב
 . 2007שעל פיו היא דלה במזומני  וקופת המזומני  שברשותה תספיק לה עד פברואר , המזומני 

שלא ' א עוד דיווח מנהל להב לדירקטוריו  באותה ישיבה על התרת ההסכ  ע  בנק ההשקעות
כי על פי ההסכ  , וכ '; ההשקעות בהצליח לגייס משקיעי  לפרויקט ועל ההסכ  המתגבש ע  בנק 

מר . לא נית  היה לגייס משקיעי  לפרויקט, ר שייני "על פי הערכת ד, ATGא ע  "הקיי  של התע

__________________ 
32  IRR   Internal Rate of Return. 



 181 התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו 

 12% במקו  ATG$ מ50%א "שעל פיו תחזיק התע, להגיע להסכ  חדש) מתווה(מלמד הציג הצעה 
ההלוואה , לש  כ .  הצבאיא תייצר את כל המטוסי  המיועדי  לשוק"והתע, )לפני דילול(כיו  

 50א תתחייב להשקיע "והתע,  מיליו  דולר תומר להשקעה בהו  מניות10א בס  "שנתנה התע
כי על , עוד הציג מנהל להב.  מיליו  דולר200מיליו  דולר כנגד השקעה ממשקיעי  חיצוניי  בס  

  מהל  הגיוס ע  בנק  מיליו  דולר עד לסיו$50 מיליו  דולר מתו  ה18א "תשקיע התע, פי ההצעה
 . המש  פעילות סבירATG$וזאת על מנת לאפשר ל', השקעות ב

בי  , באותה ישיבה צוי ) מר דרור ב  דוד(במצגת שהוצגה לדירקטוריו  על ידי נציג מוועדת סלע 
כי ניסיונות גיוס המימו  על ידי חברה קטנה שנגמרו לה המזומני  ובעלי המניות שלה , היתר

א "א  התע, להערכת חברי ועדת סלע). הדגשה במקור (כנדו  לכישלו מוער  ,  בהמהססי  להשקיע
בדר  פעולה זו .  יימצאו ג  משקיעי  פיננסיי ATGתחליט שהיא מייצרת את המטוס באמצעות 

ע  אחוזי תשואה ,  מיליארד דולר בשנה ומיז  מרוויח2.5המשקיעי  רואי  חברה ע  מכירות של 
 .מו  תשואה שאי  לא) חלופה אחרת ע  תשואה דומהוהבטחת מיני" סבירי "

ל המלצות חיוביות ה  "שמינה המנכ" צוותי  האדומי "כי ל, באותו דיו  דיווח מנהל מפעל להב
ובה המלצות , א הוצגה מצגת"לדירקטוריו  התע. לגבי הפ  הטכני וה  לגבי הפ  העסקי של התכנית

להל  (שערכה ועדת שייני  " אבלי 'ג"מש  פיתוח הוהכדאיות הכלכלית לה" אבלי 'ג"לגבי תכנית ה
, א"נראית כדאית כלכלית לתע "ATG$כי המש  ההשקעה ב, בתכנית צוי . לדירקטוריו )  התכנית$

א תהיה בהתא  למספר "בהנחה שההתנהלות של התע" ה  ע  שותפי  פיננסיי  וה  בלעדיה 
כמתאימי  למטוסי " אבלי 'ג"טוסי השהעיקרי בה  היה שחיל האוויר יערי  את מפרט מ, תנאי 

 ).ללא חסרונות" עיט"החלפת ה(האימו  המתקד  הנמצאי  אצלו 
ל "הציע מנכ,  והפעילות להמש  הפיתוחATGלאחר הצגת סטטוס , בישיבת הדירקטוריו  האמורה

ולתח  את ', שלא לקבל החלטה עקרונית עד לסיו  המהל  ע  בנק השקעות ב, ניס ' מר י, א"התע
 יצרה ATGכי לדעתו , בי  היתר, שמיר ציי ' מר י, ר הדירקטוריו "יו. טה בשישה חודשי ההחל
 $150א היה צור  לשל  עבורו כ"שבתנאי  רגילי  ובסביבת הייצור של התע) טיפוס$אב(נכס 

טיפוס במחיר זול $וכי מדובר בחברה שהיא חברת הזנק שנוכח הצלחתה בהעמדת אב, מיליו  דולר
 . וכי הוא בעד ההשקעה בפרויקט ג  ללא משקיעי , א להשתלט עליה"לתעכדאי , במיוחד

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÈÎ" ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙Â ÈÓÊ ¯·„· ÔÂÈ„ Í¯Ú  ‡Ï ‡
Ú˙‰ Ï˘"Î ˙Ú˜˘‰Ï ‡-250‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ "‚'ÔÈÏ·‡" ,ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÙ˙Â˘ ‡ÏÏ ,

˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁÏ ‰‡ÂÂ˘‰·. 
אול  , כי לאחר דיו  ארו  וממצה אישר הדירקטוריו  את המתווה שהוצג, וי בפרוטוקול הישיבה צ

 מיליו  18 כחלק מהתכנית המוצעת עד לס  של ATG$א ל"במגבלה של הלוואה נוספת של התע
עד למועד בו ימצה בנק ,  מיליו  דולר$50 מתו  ה$30.9.07במנות חודשיות קצובות עד ל, דולר

עוד אישר . $30.9.07לא יאוחר מ,  שות) אסטרטגי בחברהאת מאמציו למציאת' השקעות ב
 ובנק ההשקעות הנוס) למימוש עקרונות שינוי ATGהדירקטוריו  את המש  תוואי הפעילות מול 

 ובנק ההשקעות הנוס) ATGוכי מימוש הסכ  סופי מול , ההסכ  וההשקעה כפי שהציגה ההנהלה
 . ת אישורי דירקטוריו  וממשלה כנדרשיותנה בקבל, והתחייבות להפיכת ההלוואות להשקעה

ר יעקב שייני  את ההמלצות " הציגו מר דרור ב  דוד וד2007בישיבת הדירקטוריו  מינואר  .2
כי , משרד מבקר המדינה מציי . והכדאיות הכלכלית להמש  פיתוח המטוס" אבלי 'ג"לגבי תכנית ה

הישיבה שלוש ) ההדגשה במקור (רלאחר הדירקטוריו  נשלחו לכל חברי הדירקטוריו  "לבקשת יו
הכדאיות הכלכלית להמש  הפיתוח , הצגת מר דרור ב  דוד המתייחסת להמלצות התכנית: חוברות

 . של הכדאיות הכלכלית להמש  התכנית$9.1.07והחוברת המלאה מ" אבלי 'ג"של מטוס ה
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ"Ë˜¯È„‰ È¯·ÁÏ ¯ÂÒÓ˙ ‡ ÔÂÈ¯Â

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·ÂÁ‰ ˙‡ ,‰Ú˜˘‰‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ È·‚Ï ·Â˘Á Ú„ÈÓ ÂÏÏÎ˘ ,
‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È Ì¯Ë .ÔÈÈÚÏ ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ È„Î ˙‡Ê , ÏÂ˜˘ÏÂ ÔÂÁ·Ï

‰Ï‰ ‰‰ ‰‚Èˆ‰˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÏÚ ÔÂÈ„‰ Ì¯Ë ‡˘Â ‰ ˙‡ .Ú˙‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÏÂÎ‰ ‰ÂÂ˙Ó" ‡
 ÚÈ˜˘‰Ï50‚ Î ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  Ï˘ ‰Ú˜˘‰ „200ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÚÈ˜˘ÓÓ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  , ˙¯Ó‰Â

Ú˙‰ ‰ ˙ ˘ ‰‡ÂÂÏ‰"Ï ‡-ATG ÍÒ· 10‰Ú˜˘‰Ï ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÂÈ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ

¯ÓÂÁ· Â ÈÈÚ˘ ¯Á‡Ï ‰ËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜ÓÂ. 
כי מבחינת המידע שהיה בידי הדירקטוריו  , ינהא למשרד מבקר המד" הודיעה התע2008באוגוסט 

תו  העברת עדכוני  , זר  לדירקטורי  מידע על העיסקה", כי במהלכ  של מספר חודשי , עולה
ועדת (ל "ר בשטח וא) קבלת מידע מגורמי מידע חיצוניי  שמינה המנכ"מעורבות של היו, בנדו 

 היה מעורב ביותר בהחלטה על ההשקעה כי הדירקטוריו , וכי עולה מכ ; )"סלע וועדת שייני 
 . תו  שהוצ) בפניו מידע רב על ההשקעה, ובליווי ההשקעה כאחד

 $27.9.06כי יו  לפני ישיבת הדירקטוריו  מ, 2008א הודיעה למשרד מבקר המדינה ביולי "התע
, ר הדירקטוריו "אשר בה כפי שדיווח יו, התקיימה ישיבה של ועדת הכספי  של הדירקטוריו 

 וכ  על תהלי  בדיקות נוספות על ידי ועדת מומחי  חיצוניי  ATGמסרה סקירה מקיפה בנושא נ
 הוצג חומר שנשלח לכל $26.9.06כי בישיבת ועדת הכספי  מ, א"עוד הודיעה התע. ל"שמינה המנכ

 התבססה על $22.1.07א ב"וכי ההחלטה של דירקטוריו  התע, $21.9.06א ב"חברי דירקטוריו  התע
 ".$26.9.06החומר נדו  באופ  יסודי בועדת הכספי  ב", בי  היתר, קדי חומר מ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ"˙Â„·ÂÚ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ‡ , Ë¯ÂÙÓÎ
ÔÏ‰Ï :Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ"· ‡-26.9.06 ,

˙È¯ÂË˜¯È„‰ ‰Ï·˜ ,·‚ 'Ú 'ÔÂ¯˘ ,Á ıÙÂ‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ‰·È˘È‰ ˙‡¯˜Ï ¯ÓÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,
Ó ‰·È˘È‰ „ÚÂÓ·-26.9.06Ú˙‰ ‰Î¯Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë " ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â · ‡

˙È Î˙‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ,Î Ó ÁÂÂÈ„ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â"Ú˙‰ Ï"‡ , ÈÎ" ˙Â˜È„·‰ ÏÎ˘ ¯Á‡Ï
‰ Úˆ·˙˙ ,˙È Î˙‰ ˙ÂÙ˜˙· ˙Ú ÎÂ˘Ó ‰È‰˙ ‰Ï‰ ‰‰˘ ¯Á‡ÏÂ , È Ù· ‡˘Â ‰ ‚ˆÂÈ

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ."ÔÎ ÂÓÎ ,¯ÂË˜¯È„‰ ,Á ¯Ó 'ÔÂ¯‰‡ ,‰·È˘È· ÔÈÈˆ , Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ‰ ˙ÈÊÁ˙ ÈÎ
ATG ‰·È˘È· ‰‚ˆÂ‰˘ "‰¯È·Ò ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï" , Â˙Ú„Ï ÈÎÂ" ‰„ÚÂÂÏ]ÚÏÒ [ ˙Â·Â˘˙ ÔÈ„Ú ÔÈ‡

˙È Î˙‰ Ï˘ Á˙ÙÓ ˙ÂÏ‡˘Ï." 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,Ú˙‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È · ÈÎ"‡ ,ÂÈ ÔÈÈˆ" ˙„ÚÂ ¯

ÌÈÙÒÎ‰ ,Á ¯Ó 'ÔÂ¯‰‡ , ˙·È˘È·Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ" ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‡ 
·-26.9.06 ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·ÁÏ ıÙÂ‰ ‡Ï ÚÏÒ ˙„ÚÂ ÌÂÎÈÒ ÈÎ ,ÂÈÏ ‡Ï‡" ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

ÂÈÏÂ"ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÛÒÂ · , Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ÌÈÁÓÂÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ
„"ÂË˜¯È„‰ È¯·ÁÏ ‰‚ˆÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë ÔÈ ÈÈ˘ ¯ ˙„ÚÂ ˙·È˘È· ÔÂÈ¯

Ó ÌÈÙÒÎ‰-26.9.06. 
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ¯·ÓËÙÒ· „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú˘2006 ,˙Â˜È„·‰ ÏÎ ÂÚˆÂ· ‡Ï , ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ï‰ ‰‰

˙È Î˙‰ ˙ÂÈ‡„Î· ˙Ú ÎÂ˘Ó ‰˙ÈÈ‰ , ‡ÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰Ï‰ ‰‰ ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â ˜ÒÓ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï
‰·È˘È‰ ˙‡¯˜Ï ¯ÓÂÁ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‚ˆÂ‰. 
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ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ,„ ‚Èˆ‰˘ ˙‚ˆÓ· ÈÎ"ÈÈ˘ ¯ ¯‡Â È· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÔÈ 2007ÌÈ‡·‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÏÏÎ   ,
˙Â¯·ÂÁ· ‰·Á¯‰·Â ËÂ¯ÈÙ· Â¯·ÒÂ‰ ¯˘‡ .¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÈÂˆ , ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ÒÈ ÎÏ ÈÂÎÈÒ‰ ÈÎ

 ÏÚÓ ˙¯ÈÎÓ Ï˘ ˙ÂÎ¯Ú‰· ‰ ˙ÂÓ ÌÈÈÒ  ÈÙ1,000¯Â˘Ú· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÒÂËÓ  , ˙ÈÊÁ˙ ÈÎÂ
‰ ˙Â¯ÈÎÓ"‚'ÔÈÏ·‡ " Ï˘ ‡È‰ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜Â˘·373Ú· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÒÂËÓ ¯Â˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÔÈÂˆ ,

ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ÒÈ ÎÏ ÂÈ„ È·ÈË˜¯Ë‡ Â È‡ È‡·ˆ‰ ˜Â˘‰ ÈÎ .Â ÈÈ‰„ , ÒÂÈ‚Ï ÈÂÎÈÒ‰
ÍÂÓ  ‰È‰ ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó .˙‚ˆÓ ‰˙Â‡· ÔÈÂˆ Í˘Ó‰· ,· ‰Ú˜˘‰‰ Í˘Ó‰ ÈÎ-ATG 

‰ ÈÒÂËÓ ¯ÂˆÈÈÂ ÁÂ˙ÈÙÏ"‚'ÔÈÏ·‡ "Ú˙Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙È‡„Î ˙È‡¯ "‡ , ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÙ˙Â˘ ÌÚ Ô‰
ÚÏ· Ô‰ÂÌ‰È„ ,Ú˙Ï ÈÏ‡È¯‰ ‰‡Â˘˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎÂ"„ÚÂÓ Â˙Â‡· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ‡ , Û˙Â˘ ‡ÏÏ

ÈÒ  ÈÙ , ‡Â‰16% . 
כי החוברות המוזכרות נמסרו לחברי , 2008א למשרד מבקר המדינה ביולי "עוד הודיעה התע

 .שלושה ימי  בלבד לאחר ישיבת הדירקטוריו , $25.1.07הדירקטוריו  ב
Ú˙‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰·"ÊÂÁ ‡‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓÂ ¯ , È¯·Á˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ

¯ÓÂÁ· Â ÈÈÚ˘ ¯Á‡Ï ‰ËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜ÓÂ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÂÈ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰.   
 ט ולרשות החברות לאישור השקעה נוספת "א למשהב"פניית התע

 ATG ב
כי החלטת הדירקטוריו  לגבי רכישת מניות בחברה טעונה אישור , חוק החברות הממשלתיות קובע

א "א את המתווה שהציעה הנהלת התע" אישר דירקטוריו  התע2007בינואר , כאמור. משלהמ
 מיליו  דולר בכפו) לקבלת התחייבויות להשקעות 50 תמורת ATG$לרכוש מניות נוספות ב

 מיליו  דולר להשקעה 10ולהמיר את ההלוואה בס  ,  מיליו  דולר200מצדדי  שלישיי  בסכו  של 
שתוגבל לסכו  של ,  כחלק מהתכנית המוצעתATG$ לאשר הלוואה נוספת לוהחליט, בהו  מניות

א לעורכת די  מהייעו% המשפטי למערכת הביטחו  ולרשות "לפיכ  פנתה התע.  מיליו  דולר18
 2007באפריל . א" בבקשה לאשר את החלטת דירקטוריו  התע2007החברות הממשלתיות בפברואר 

א להצגת הבקשה "ר ונציגי התע"מנה, ש"היועמ, ל"כט בהשתתפות היוע"התקיי  דיו  במשהב
 . ATG$לרכישת מניות נוספות ב

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ È‚Èˆ  ÈÎ"˙‚ˆÓ Â‚Èˆ‰ ‡ , ‰ ˘Î Ï˘ ‰ÈÈÁ„ ˙ÓÈÈ˜ ‰ÈÙÏÂ
‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÓ ÈˆÁÂ"‚'ÔÈÏ·‡" , ¯Ó‚Ï ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÚ‰ ÈÎÂ

Î· ˙„Ó‡  ÌÈÓ‚„‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰-275 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ) ‰ÚÈ˜˘‰ „ÚÂÓ Â˙Â‡ „ÚATG 
Î ÁÂ˙ÈÙ·-75 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ .(Â ÈÈ‰„ ,Î· ˙ÓÎ˙ÒÓ ˙ÂÏÚ‰-350 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ - ˙ÙÒÂ˙ 

Î Ï˘ ˙  ÎÂ˙Ó-100Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‚ˆÂ‰˘ È¯Â˜Ó‰ ÔÂ Î˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ " ‡
 È ÂÈ·2004 .˙È Î˙‰ ˙ÂÎ¯‡˙‰ÓÂ ‰ÏÂÎ˙ ÈÂ È˘Ó ˙Ú·Â  ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÙÒÂ˙‰ . 

 האחת לבדיקת התכנית $א מינה ועדות בדיקה חיצוניות "ל התע"כי מנכ, כמו כ  הוצג במצגת
והשנייה לבחינת ההיתכנות הטכנית ; שהורכבה ממומחי  בכירי  ובעלי סמכות בתחו , העסקית

כי במצגת לא הוצגו ולא , יצוי . המלצות הוועדות היו חיוביות לגבי המש  ההשקעה. של המטוס
 .צות של ועדות אלהפורטו ההמל



 א60דוח שנתי  184
 ובה תחזית המכירות של שלושת סוגי המטוסי  לשני  ATGעוד הוצגה ש  התכנית העסקית של 

 מיליארד $1.4שיסתכמו בכ,  מטוסי 1,425שנתיות של $ולפיה צפויות מכירות רב,  2007$2017
 $534יסי ו מטוסי אימו  צבאי בס241,  מטוסי  לשוק האזרחי650מכירות של : כמפורט להל , דולר

 . מטוסי אימו  צבאי מתקד 
, 2007א בינואר "כי על פי הנתוני  אשר הוצגו לדירקטוריו  התע, משרד מבקר המדינה מציי 
 מטוסי  המיועדי  373מה    (2011$2020 מטוסי אימו  לשני  956צפויות ס  הכל מכירות של 

 אשר יסתכמו )  צבאי מתקד  מטוסי אימו $361 מטוסי אימו  צבאי בסיסי ו222, לשוק האזרחי
 .  מיליארד דולר$0.6בכ

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Ú˙‰ ‰‚Èˆ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÈÎ"·‰˘ÓÏ ‡" ÏÈ¯Ù‡· Ë2007 ˙È Î˙‰ È·‚Ï 
 Ï˘ ˙È˜ÒÚ‰ATG ˙ÂÈ‡„Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ¯Â˘ÚÏ ÔÂÓÈ‡‰ ÈÒÂËÓ ˙Â¯ÈÎÓ ˙ÈÊÁ˙ ‡˘Â · 

Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÓÂÚÏ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙ÈÏÎÏÎ" ¯‡Â È· ‡2007 ˙ÈÊÁ˙ ÏÚ 
‰ Ï˘ ÔÂÓÈ‡‰ ÈÒÂËÓ Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ‰"‚'ÔÈÏ·‡ "¯Â˘ÚÏ .˙‡Ê , ÔÈ· ÌÈ Â˙ · ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ˘ ÈÏ·

ÌÈ„ÚÂÓ‰ .¯ÂÓ‡Î ,Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÈÙ ÏÚ" ¯‡Â È· ‡2007 ‰ÂÂ˙Ó‰ ˙‡ 
Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ÚÈˆ‰˘"‡ . 

א נפסקה "י התעהצגת הנתוני  על יד"כי , א למשרד מבקר המדינה" הודיעה התע2009בינואר 
הנסיבות מעידות "כי , א"עוד הודיעה התע". בשל העיכובי  שחלו בפרויקט, באמצע תהלי  ההצגה

 ".ט"א לא נמנעה במתכוו  מלמסור נתוני  כלשה  למשהב"שהתע, על כ 
 ÏÈ¯Ù‡·˘ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007Ú˙‰ ‰‚Èˆ‰ "·‰˘ÓÏ ‡" ÌÈ Â˙  Ë

·‚ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÓÂÚÏ ¯˙ÂÈ ‰‰Â" ‡
 ¯‡Â È·2007 ,ÏÈÚÏ ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·È˜ ‡Â‰ Â·˘ ÔÂÈ„· , ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ ‡Ï˘ ˙Â¯ÓÏ

ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈ Â˙ ·. 
ובו הוצגה פניית , א"ש ונציגי התע"היועמ, ר"ל דיו  ע  מנה" קיימה היועכ2007באפריל , כאמור
 מיליו  דולר 10 מיליו  דולר ולאישור הפיכת ההלוואה בס  50ת בס  א לאישור השקעה נוספ"התע

כי חיל האוויר עומד לקבל החלטה ביחס , א ציינו בדיו "נציגי התע.  להשקעהATG$שניתנה ל
זאת ועוד . ATGא ע  "וכי להחלטתו השלכות כבדות על התכנית של התע, למטוס אימו  עתידי

, הישני " צוקית"א לתחזק את מטוסי ה"מוכנה התע, בהחלטתולחיל האוויר " לעזור"כי כדי , צוי 
 ). פירוט ראו בהמש ( לשימוש מבצעי ATGעד שייכנס המטוס של , על חשבונה

ט "כי התובנה המרכזית מהדיו  היא שלמעשה ההחלטה שעומדת בפני משהב, בסיכו  הדיו  צוי 
טוס האימו  העתידי של חיל אלא על מ, ATG$א ב"אינה רק לגבי אישור השקעה נוספת של התע

וכי יזומ  דיו  , א תעביר למשרד הביטחו  את דוחות הוועדות שהוקמו"כי התע, בדיו  סוכ . האוויר
שיציגו , ר שיניי "סלע וד' ואליו יוזמנו ג  מר א, נוס) בראשות היועצת הכלכלית למערכת הביטחו 

לייעו% המשפטי במערכת הביטחו   פנה ראש תחו  כלכלה 2007במאי . את מסקנות ועדות הבדיקה
א לאישור רכישת מניות "בהמש  לבקשתה לקבל חוות דעת של הייעו% הכלכלי בדבר בקשת התע

כי אי  באפשרות  לתת באותו שלב חוות דעת בנוגע , ראש תחו  כלכלה ציי . ATG$נוספות ב
ה לגבש את ט אינו יכול בשלב ז"וכי המלצת  היא להודיע לרשות החברות כי משהב, לבקשה
 . א"כל עוד הנושא לא הוצג במלואו על ידי התע, עמדתו

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ÈÎ" ˙Â„Â·Ú ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‡
ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ,ÍÎ ÏÚ Ì‰È È· ÌÎÂÒ˘ Û‡ . 
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לאור התמשכות המגעי  ע  חיל האוויר "כי , א למשרד מבקר המדינה" הודיעה התע2008ביולי 
. ט"א המש  התהלי  מול משהב"הושהה על ידי התע, חייבות בנוגע למטוסי האימו לקבלת הת

ע  הפסקת התהלי  התייתרה הבקשה לאישור ממשלה ואיתה התייתר ג  הצור  , בסופו של דבר
 ".ט ורשות החברות"באישורי משהב

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È ÂÈ·Â È‡Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ2007Ú˙‰ ‰˘È‚‰ " „¯˘ÓÏ ‡
·‰ ÔÂÁËÈ)‰ Ó"¯ (‰ ÈÒÂËÓ ˙ÙÏÁ‰Ï ‰Úˆ‰ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏÂ"˙È˜Âˆ "‰ ÒÂËÓ·"‚'ÔÈÏ·‡ "

)Í˘Ó‰· Â‡¯ ËÂ¯ÈÙ( , ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Ì‚ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰
ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙Â„Â·Ú ,Ì‰È È· ÌÎÂÒ˘ ÈÙÎ.  

 מימוש פיתוח מטוסי האימו  אי
מקורות . פיתוח מטוסי האימו  נדרשו מקורות מימו  נוספי  להמש  ההשקעה בATG$ל .1

 :כמפורט להל , ATG$א מחקה את השקעתה ב"והתע, מימו  כאלה לא נמצאו
במצגת . ATG$לדירקטוריו  על מצב ההשקעה ב, מלמד' מר י,  דיווח מנהל מפעל להב2007במרס 

ס ולפיו יגיי',  לבי  בנק השקעות בATGצוי  כי נחת  הסכ  בי  , שהגיש מפעל להב לדירקטוריו 
מעריכי  שיצליחו לגייס את ' וכי בבנק השקעות ב,  מיליו  דולר200בנק ההשקעות סכו  של 

הגיוס עלול להתאר  עד סו) , במצגת צוי  כי להערכת מפעל להב. הסכו  בתו  שלושה חודשי 
 .2007ספטמבר 

יליו  דולר  מ10ביצוע הלוואה של , ובי  היתר, ניס ' מר י, א"ל התע"באותו דיו  נדונה המלצת מנכ
 מיליו  דולר שאושרו בדיו  הקוד  כדי לאפשר המש  פעילות בפרויקט עד לגיוס $18כחלק מה

 ). פירוט ראו בהמש (השלמת המשא ומת  ע  חיל האוויר וקבלת מחויבותו לתכנית , הכס)
נמסר במישור העסקי כי בנק , ניס ' מר י, א"ל התע" בראשות מנכ2007בדיו  שנער  באוקטובר 

 .מתקשה בגיוס ההשקעות הדרושות לפיתוח' עות בהשק
ת .2 ו פ ס ו נ ת  ו י ע , "אבלי 'ג" בנושא המש  תכנית ה2007באותו דיו  שנער  באוקטובר : ב

במישור הטכני קיי  קושי : ובינה , במספר מישורי " אבלי 'ג"הוצגו הבעיות העיקריות של ה
עמידה $ הניהולי צוי  כי ישנה איבמישור; "אבלי 'ג"בתיכו  פלטפורמה אחידה לכל הדגמי  של ה

אי  עדיי  סקר ,  מיליו  דולר$70וכי לאחר השקעה של כ, כרונית בלוחות הזמני  וביעדי הפיתוח
ל ותו  צמצו  פעילות כמעט " ללא מנכATG מתנהלת 2007וכ  שממאי , )PDR(תיכו  ראשוני 

חיל האוויר הישראלי להצטר) כי לא נית  להשיג את מחויבותו של , במישור השיווקי צוי ; מוחלט
מאחר שתמיד ישנה דרישה להדגמה , וכי בחלו) הזמ  השווקי  הרלוונטיי  נתפסי , לתכנית

 .ובמיוחד של מטוס אימו , ובחינה מלאה לפני התקשרות
מ בדיווח "א לרשות לניירות ער  ולבורסה לניירות ער  בתל אביב בע" הודיעה התע$20.12.07ב

בשל קשיי  בגיוס הכספי  הנדרשי  , ה לה על עצירת פיתוח מטוסי האימו  הודיעATGכי , מיידי
, ATGכי בעקבות עצירת פיתוח מטוסי האימו  על ידי , א"עוד הודיעה התע. להמש  הפיתוח

 .  או של חלק מה ATG$א לבצע מחיקה של השקעותיה ב"עלולה התע
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ,¯‡Â È· 2008 ,Ú˙‰ ‰ÚÈ˜˘‰" ‡ 

Î-10 Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÔÂ‰· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ATGÎ ‰Ï ‰˙ÂÂÏ‰ ÛÒÂ ·Â -15¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .Ú˙‰" ‡
· ‰˜ÁÓ-31.12.07· ‰˙Ú˜˘‰ ˙‡ -ATG ,Î Ï˘ „ÒÙ‰· ‰¯ÈÎ‰Â-25¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  .ÔÎ ÂÓÎ ,

Ú˙‰ ‰‡ÈˆÂ‰"Ï ÁÂ˙ÈÙÂ ¯˜ÁÓÏ ‡"˙È ÂÓÈ‡‰ ‰·È·Ò " ÌÈ ˘·2004 „Ú 2007Î Ï˘ ÌÂÎÒ -5 
„ ÔÂÈÏÈÓ¯ÏÂ . 
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 לבי  חיל האוויר ATG א ב"יחסי הגומלי  בי  ההשקעה של התע

 ט "ומשהב
כאחת משלוש רמות " (צוקית"במטוסי אימו  מסוג , בי  היתר, חיל האוויר מדרי  את פרחי הטיס

משמשי  את חיל האוויר מאז " פוגה"שנרכשו כמטוסי " צוקית"מטוסי ה). ס לטיסה"אימו  בביה
א ביצעה לה  "והתע" צוקית"$ל" פוגה"נות השמוני  הוסבו מטוסי הבתחילת ש. שנות הששי 
 .הארכת חיי 

אשר גדלו ע  השני  עקב התיישנות רכיבי  ועקב קשיי  , נוכח עלויות האחזקה של המטוסי 
 בדיקת כדאיות כלכלית לרכש 2004ער  ענ) תכנו  וכלכלה בחיל האוויר בשנת , ברכש חלפי 

החלפת , "צוקיות"ו החלופות של המש  המצב הקיי  של הטסת הנבדק". צוקית"מטוס מחלי) ל
PFIבשיטת " צוקית"והחלפת ה, על ידי רכש" צוקית"ה

" צוקית"כי החלפת ה, בבדיקה עלה. 33
ולכ  ,  מיליו  דולר בשנה$5ברכש מטוס אחר מגלמת פוטנציאל חיסכו  בעלות הקיו  השוט) של כ

) RFI( בבסיס הבדיקה על ידי בקשה לקבלת מידע   תכנו  וכלכלה לאמת את הנתוני "המלי% רע
  . ל"לחברות באר% ובחו" צוקית"למחלי) 

 "צוקית"בקשה לקבלת מידע למחלי  
לחברות " צוקית"למחלי) מטוס מסוג ) RFI(ט בקשה לקבלת מידע " הפי% משהב2005בספטמבר 
א הציעה לחיל "התע. א"ובה  זה של התע, RFI$ הוגשו המעני  ל2006באפריל . ל"באר% ובחו

בשיטת התקשרות , לתקופה של ארבע עד שש שני " צוקיות"האוויר להמשי  להפעיל עבורו את ה
תאפשר " תכנית הגישור"כי , א ציינה"התע.  בעלות הנוכחית של חיל האווירPFI$לפי מודל ה
וכ  תאפשר לחיל האוויר , להבשיל לרמת הביטחו  הנדרשת לחיל האוויר" אבלי 'ג"לתכנית ה
 . ללא הסיכו  שבהטסת " צוקיות"החלפת ה

הוא החליט , )ט" רמ$להל  ( בראשות ראש מטה חיל האוויר 2006בהתייעצות שהתקיימה במאי 
ט ציי  שני נעלמי  מרכזיי  המשפיעי  על תהלי  קבלת "הרמ. להקפיא את תהלי  בחינת המטוסי 

בעלויות " צוקית"ער  הא לשימור אחזקת מ" בחינה לעומק של החלופה של התע$ההחלטות 
וחוסר ודאות בנוגע , ט כמעניינת ודורשת בחינה לעומק"חלופה שאותה הגדיר הרמ, הקיימות

ל באותה "שנתית ותכנית פריטי  עיקריי  המתגבשי  במטכ$למקורות המימוש מול התכנית הרב
 .עת

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÈ¯Ù‡· ¯·Î ÈÎ2006Ú˙Ï ¯Â¯· ‰È‰ "ÏÎÂ˙ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‡ 
‰ ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· „ÂÓÚÏ"‚'ÔÈÏ·‡ "Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯˘È‡˘" È ÂÈ· ‡2004 ,

 ˙ ÂÂÎ· Ì‰ÈÙÏATG Ò¯Ó· ÒÂËÓ‰ ¯Â·Ú ÔÂÈ˘È¯ ‚È˘‰Ï 2007 . ÁÎÂ  „ÂÓÏÏ Ô˙È  ˙‡Ê
 ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ ‰ÚÈˆ‰ ‡È‰˘ ‰„·ÂÚ‰"¯Â˘È‚ ˙È Î˙ "‰ Í¯ÚÓ ˙‡ Â¯Â·Ú ÏÈÚÙ‰Ï"˙È˜Âˆ "

ÌÈ ˘ ˘˘ „Ú Ú·¯‡ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï . ÏÚ ¯˙ÈÔÎ ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú˙‰ ÈÎ" ‡Ï ‡
 ÏÈ¯Ù‡· ‰ Á·2006‰ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰Ï ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰ ˙ÂÏÚ‰ È‰Ó "˙È˜Âˆ ." ˙ÂÏÚ

Ú˙‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‰‚ˆÂ‰Â ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰ ˘Î ‰·˘ÂÁ˘" È‡Ó· ‡2007 , ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‡Â
Î· ÌÎ˙Ò‰Ï-20 „ÚÂ 24 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ )Í˘Ó‰· Â‡¯ ËÂ¯ÈÙ .(˙ÂÏÚ ,ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ÏÚ 

˙È Î˙‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰. 
__________________ 

 .תשלו  עבור שעת טיסה 33
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 $להל  (בראשות ראש להק ציוד בחיל האוויר " מחלי) צוקית" התקיי  דיו  סטטוס 2006במאי 
א להמש  "וכי הצעת התע, RFI$אינו עומד בדרישות ה" אבלי 'ג"כי מטוס ה, ובו הוא ציי ) ד"רלצ

זמ  ההבשלה , י להערכת חיל האווירכ, הוא ציי .  אינה מקובלת על חיל האוויר"צוקית"אחזקת ה
 באופ  "צוקית"עד שיוכל להחלי) את ה, )מטוס האימו  הצבאי הבסיסי" (אבלי 'ג"של מטוס ה

א "א  חיל האוויר יקבל את הצעת התע, לכ .  שני 10הוא שמונה עד , בתנאי שיוכח כמתאי , מלא
בדיו  .  שני  לפחות$10לנדרש לגבש מענה המתאי  לאחזקת המטוס , "צוקית"לדחיית החלפת ה

חיל האוויר : אות  יש להעביר לה, א"ד את עיקרי המסרי  של חיל האוויר להצעת התע"סיכ  רלצ
 ועדכו  "צוקית"א לדחיית מועד ההכרעה על החלפת מטוס ה"יהיה מוכ  לשקול את הצעת התע

דכו  של חוזה יבוצע ע: בתנאי שיתקיימו כל התנאי  הבאי , "צוקית"חוזה האחזקה הקיי  של ה
 ורמת "צוקית"עלות אחזקת ה;  שני 10המענה יהיה לתקופה של ; האחזקה במסגרת החוזה הקיי 

 לכל 34'בתו  שלוש שני  יתבצע דרג ד; השירות לא ישתנו בהתייחס לשלוש השני  האחרונות
ו על ייספג' כל העלויות והפעילויות הנוספות כתוצאה משינוי מדיניות האחזקה וקו דרג ד; כ"הסד

והמטוס יוכל להתמודד במסגרת תחרות , "אבלי 'ג"וחיל האוויר אינו מחויב לרכש ה; א"ידי התע
 .על פי פרמטרי  שיקבע חיל האוויר, פתוחה והוגנת

כי קיי  , וציי " צוקית"התייעצות בנושא מחלי) , אלו) אליעזר שקדי, א" קיי  מח2007בפברואר 
 תמיכה $וות אוויר לבי  נושאי  לאומיי  רחבי  יותר מתח בי  הצור  ההדרכתי להכשרת אנשי צ

כי לא יהיה פתח למשא ומת  בנושא המש  התמיכה , א הדגיש"מח. בתעשייה וייצור מטוס ישראלי
א להמש  תמיכה מלאה "משמעית וקטגורית של התע$וכי נדרשת התחייבות חד, "צוקית"ב
לסיכו  הדגיש . עד לתחרות" גישור"דר זאת בג, לכל פרק זמ  שיידרש, על כל המשתמע, "צוקית"ב

כיוו  שאי  , א"כי לא תהיה כל התחייבות מצד חיל האוויר לרכש המטוס שמציעה התע, א"מח
 .ביטחו  כי המטוס יענה לדרישות

ד בנושא סטטוס מחלי) "יו  למחרת ההתייעצות האמורה נער  דיו  בחיל האוויר בראשות רלצ
 מחייבת השקעה תקציבית גבוהה שתסתכ  להערכת "צוקית"הכי הארכת חיי , ובו צוי " צוקית"

לא נכו  לקבל מהתעשייה את ההשקעה "כי , עוד צוי . ח" מיליו  ש150 עד $100חיל האוויר בכ
לא נכו  יהיה להתחייב לתת עדיפות , כמו כ ". בתמורה להכנסת המטוס של התעשייה לתחרות

  .ני  כדי לאפשר למטוס להתחרותאו לשנות קריטריו, א בתחרות עתידית"למטוס התע
 "צוקית"א לחיל האוויר למחלי  "הצעת התע

" צוקית"ר הצעה להחלי) את ה"א ולראש מנה"למח, ניס ' מר י, א"ל התע" הגיש מנכ2007במאי 
א " בי  התע35'ב$ו' בדרגי א" צוקיות"כי חוזה אחזקת ה, בהצעה צוי ". אבלי 'ג"במטוס ה" עיט"וה

 יעמדו בדרישות חיל האוויר MK-20" אבלי 'ג"ר  עד למועד שבו מטוסי הלבי  חיל האוויר יוא
 "צוקית"א את הנדרש לש  הארכת חיי ה"כאשר במהל  התקופה תבצע התע, ויימסרו לחיל האוויר

 ייקבעו "צוקית"תכולת העבודה והעלויות הכרוכות בהארכת חיי ה. ותישא בעלויות הכרוכות בכ 
". צוקית"תחל בביצוע סקר טכני שיבח  את מצב ה, יל האווירבשיתו) ח, א"התע: באופ  הבא

ובמידת הצור  , א"בהתא  לממצאי הסקר תיקבע מדיניות אחזקה על ידי חיל האוויר בשיתו) התע
 .תיבח  הוצאה מהשירות של מטוסי  שמצב כשירות  מחייב השקעה חריגה להארכת החיי 

שהארכת החיי  שלה  בוצעה על ידי , "קיתצו"כי לאחר שמטוסי ה, א"עוד צוי  בהצעה של התע
א בתמורה להשקעתה בהארכת "ה  יועברו לבעלות התע, יסיימו את שירות  בחיל האוויר, א"התע

 יעמדו MK-30$ וMK-20א כי היא מתחייבת שמטוסי "ציינה התע" אבלי 'ג"לגבי ה. החיי  שלה 

__________________ 
 .תיקו  ושיפו  נרחב של המטוס ומכלוליו, בדיקה,  פירוק המטוס למרכיביו ' דרג ד 34
מכלול פעילויות במטרה להחזיר או לשמור על כשירות מיבצעית של המטוסי  ברמת הבטיחות   35

 .והאמינות הנדרשת
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א "יצטייד באמצעות התעחיל האוויר /ט"בכפו) לכ  שמשהב, בדרישות שהציב חיל האוויר

כי , עוד צוי ". עיט" וה"צוקית" ויכניס  לשירות במקו  מטוסי הMK-30$ וMK-20במטוסי 
 ולאחר שיבוצע 10$MKיימסרו לחיל האוויר לאחר רישוי הדג  האזרחי " עיט" וה"צוקית"מטוסי ה

וויר וכי חיל הא, חיל האוויר/ט"א למשהב"במתכונת שתתוא  בי  התע, "ביגור"בה  שלב 
עוד צוי  כי .  ללקוחות זרי MK-30$ וMK-20" אבלי 'ג"ט יסייע בשיווק ה"באמצעות משהב

 מטוסי  $20ו, ")צוקית"מחלי)  (20$MK מטוסי  מדג  25כמות המטוסי  שנלקחה בחשבו  היא 
 ").עיט"מחלי)  (30$MKמדג  
א  בסקר שיבוצע .     א:בי  היתר, א נקבעו תנאי  ליציאה מהתחייבויותיה"כי בהצעת התע, יצוי 
שבשירות יימצא שרמת כשירות  התחזוקתית דורשת השקעה החורגת משמעותית " צוקיות"על ה

א  לא יגויס ההו  הנדרש להמש  פיתוח .  ב;   א וחיל האוויר"מהערכה משותפת של התע
 א תישא על"ט ישוחרר מהתחייבות לרכש המטוסי  והתע"משהב, 2007עד אוקטובר " אבלי 'ג"ה

חשבונה את העלויות הנוספות מעבר לתחזוקה השוטפת במש  שישה חודשי  נוספי  בלבד מעבר 
 ". צוקית"לתקופת החוזה הקיי  לאחזקת ה

". צוקית"לנושא מחלי) , אלו) אליעזר שקדי, א" נער  דיו  בחיל האוויר בראשות מח2007ביוני 
, ")צוקית("ושא מחלי) למטוס הדרכה כי החליט על מיצוי מירבי ויסודי של נ, א"בדיו  הדגיש מח

ה  בראיית חיל האוויר וה  בראייה , שיית  מענה הול  לצור  ההדרכתי והבטיחותי ולצרכי  נוספי 
כי בשלב זה המענה , א"לגבי הצור  ההדרכתי ציי  מח. א"לאומית של פרויקט המבוצע על ידי התע

ואינו , הינו בעייתי, מדובר בהכשרהלצור  ההדרכתי לשלב ה) המטוס והביצועי (א "שמציעה תע
קבוע הזמ  המוער  , א"להערכת מח. נות  מענה הול  וכי הפערי  הקיימי  ה  מורכבי  ביותר

והמוצג לפיתוח מטוס ולתהלי  ביגור של המטוס הוא בעייתי בהתחשב בניסיו  העבר בפיתוח 
, ת הנדרשת הנוגעת לחניכי תהלי  הביגור בדגש על מטוס הדרכה והבשלו, כמו כ . וביגור מטוסי 

 לא ברורה 2007א ממאי "כי מההצעה של התע, א"עוד הוסי) מח. הוא קריטי ומחייב מחשבה
וכי , "צוקית"א לנושא הטיפול בהארכת החיי  ל"משמעית של התע$ההתחייבות המוחלטת והחד

הנחה , נוכח זאת. ולשילובו בהצעה הוא נושא חדש שלא עלה קוד " עיט"התייחסות למטוס ה
  . שנתית הקרובה$למימוש בתכנית הרב" צוקית" למטוס הדרכה מחלי) RFI$א על יציאה ל"מח

 א לחיל האוויר"הצעה מעודכנת של התע
א "ולפיה תיקח התע, ר בהצעה מעודכנת"א ולראש מנה"א למח"ל התע"שבוע לאחר מכ  פנה מנכ

על כל העלויות הכרוכות , תבבטיחות וזמינו" צוקית"על עצמה אחריות מלאה על הטסת מטוסי ה
.  הקיי  יימש  עד לאותו מועד"צוקית"כי חוזה הטסת ה, עוד ציי .  שני 10בכ  לתקופה של עד 

כי המטוסי  יענו למפרט חיל האוויר בהיבטי , ניס ' מר י, א"ל התע"התחייב מנכ" אבלי 'ג"לגבי ה
 .הביצועי  ודרישות האחזקה

 $15,000 כMK-10$ יצברו מטוסי ה2012כי עד מחצית , א בנושא הביגור"ל התע"עוד ציי  מנכ
וכי הביגור לחיל האוויר יבוצע על ידי הטסת שלושה מטוסי , שעות טיסה וזאת לאחר רישוי מלא

MK-20 , יבצעו 2012 ועד 2009כאשר המטוס הראשו  יימסר לחיל האוויר במחצית השנייה של 
 30$MKא אינה מבקשת החלטה לגבי "כי התעא הוסי) "ל התע"מנכ.  שעות טיסה2,000ביחד מעל 
 ".ייבח  על ידכ  בעתו"וכי נושא זה , "עיט"כמחלי) 
א במאי " הוצגה לדירקטוריו  התע"צוקית"כי העלות התפעולית המתוכננת להארכת חיי ה, יש לציי 

של חיל האוויר " עלות המימו "כאשר ,  מיליו  דולר36 ועד $32 ואמורה הייתה להסתכ  בכ2007
דהיינו העלות התפעולית המתוכננת להארכת .  מיליו  דולר$12הוערכה בכ) 'ב$ו' לאחזקת דרג א(

 הערי  חיל 2007בסו) פברואר , כאמור.  מיליו  דולר$24 עד ל20א תעמוד על "לתע" צוקית"חיי ה
 . ח" מיליו  ש150 עד $100 בכ"צוקית"א להארי  את חיי ה"האוויר את הצעת התע
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 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ ,Ú˙Ï˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ" ÍÒ Ï˘ ‡ÏÓ Ô„ÓÂ‡ ‰È‰ ‡
Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ,‰ ÒÂËÓ ¯Â‚È· ˙ÂÏÚ ˙‡ ÏÏÂÎ‰"‚'ÔÈÏ·‡" ,Î Ó ÚÈˆ‰˘ ÈÙÎ"Ú˙‰ Ï" ‡

 È ÂÈ·2007‰ ÓÏÂ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ "¯ , ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ Ì‚ ÂÓÎ
È¯„Ï È‡·ˆ‰ ÔÂÓÈ‡‰ ÒÂËÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ˙Â˘ , ÌÈÏÂÏÚ˘

ÌÈ¯ÏÂ„ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ÌÎ˙Ò‰Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,Ú˙‰ ÈÎ" ˙‡ ‰ Á· ‡Ï ‡
Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ,‰ ÈÈÁ ˙Î¯‡‰ ˙ÂÏÚ ÔÏÏÎ·Â"˙È˜Âˆ " ˙ÂÏÚÂ

¯Â‚È·‰ ,ÌÈ¯ÏÂ„ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰ ,‰˜ÒÈÚ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ÏÚ . 
Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ ,Ú˙· ÈÎ" ˙ÂÈ‡„Î‰ ‰˜„· ˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ Â‡ˆÓ  ‡Ï ‡

¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ ‰˙Úˆ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ;Ú˙‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‡
 È ÂÈÓ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁÏ ‰˙Úˆ‰2007 , ÌÈ¯ÏÂ„ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ‰Ú˜˘‰· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó

‰ ˙˜ÊÁ‡·"˙È˜Âˆ ." 
  

 סיכו 
 È ÂÈ·2004˙Ï‰ ‰ ‰‚Èˆ‰ Ú˙‰ " ÁÈË·Ó Ï‡Èˆ ËÂÙ ˙ÏÚ·Â ˙È ˙Ù‡˘ ˙È Î˙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‡

Ú˙‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰„ÚÂ ˘"¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ˙È Î˙· Â·Ï˙˘È ¯˘‡ ÌÈÈ‡·ˆ ÔÂÓÈ‡ ÈÒÂËÓ ¯ˆÈÈÏ ‡ ,
"˙È ÂÓÈ‡‰ ‰·È·Ò‰" ,Ú˙Ï ·Â˘Á ‰ÁÈÓˆ ÚÂ Ó ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘"‡ . ˙Ú ‰˙Â‡·

Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰· ÌÈ ÂÈ„· ‰ÏÚÂ‰"‡ ,ÌÂ¯˙Ï ÈÂ˘Ú ‰Ê ‰ÁÈÓˆ ÚÂ Ó ÈÎ „Ú Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ ‰Ï 500 
¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ .Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ÂÒÁÈÈ ˙ÚˆÂÓ‰ ˙È Î˙Ï"ÌÈ·Â˘Á ˙Â Â¯˙È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ‡ , Ì‰·Â

Ú˙‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘" ˙È ˜È¯Ó‡ ˜ Ê‰ ˙¯·Á ÌÚ ‡)ATG ( ¯ˆÈÈÏ ‰¯ËÓ· ‰Ó˜Â‰˘
Â„ ÔË˜ ÔÂÏÈÒ ÒÂËÓ-È·˘ÂÓ ,È‡·ˆ ÒÂËÓÏ ˙ÂÓÂ„ ˙Â ÂÎ˙ ÏÚ· ,ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ „ÚÂ ˘ ,

ÈÙÂ‡˘ ÒÂËÓÈ˘ÂÓÈ˘ ¯˘‡Ó È·ÈË¯ÂÙÒ ¯˙ÂÈ Â . ˙ÈÁÙ‰Ï ÈÂÙˆ ‰È‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘
ÁÂ˙ÈÙ‰ ÔÓÊÂ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ,Ú˙‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â" ‡

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È ÂÎÈÒ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ . 
ÌÈ‡ ˙ ¯ÙÒÓ ÌÂÈ˜· ˙È ˙ÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙È Î˙‰ ˙ÁÏˆ‰ .Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ‰˙˘Ú˘ ˙Â˜È„··" ‡

 Â˙ ·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â‚ˆÂ‰ ‰ÓˆÚ ‰·È˘È· Â‚ˆÂ‰ ¯˘‡ ÌÈ
ÌÈ ÂÎÈÒ ,ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˘ÂÓÈÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Â„ÚÂ  ¯˘‡ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÏÂÎ . ÌÏÂ‡

Â˘ÓÂÓÈ˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ ˙Â ÚÏ È„Î Ì‰· ‰È‰ ‡Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,
ÂÁ˙Â  Ì‰·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â Ë

Ì˙˙ÁÙ‰Ï ,˙ÈÏÎÏÎ È‡„ÎÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‚ˆ‰Ï ÌÈËÂÓ ÂÈ‰ . ÌÈ ÂÎÈÒ‰ Â˘ÓÓ˙‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
‰Ï˘Î ˙È Î˙‰Â. 

Ú˙‰ È Ù· Â„ÓÚÈ ¯˘‡ ÔÂÎÈÒ‰Â ‰Ú˜˘‰‰ ˙˙ÁÙ‰ ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ˙È Î˙Ï „ÂÒÈ‰ ˙Á ‰" Â‚˘ÂÈ ‡
‰¯‡· ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó˘ ÍÎ·" ˙ÓÏ˘‰Ï ‰˘¯„  ¯˘‡ ÔÂ‰‰ ˙ÙÒÂ˙ ¯˜ÈÚ ˙‡ Â˜ÙÒÈ ·

ËÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÌÈÒÂ .˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰ Á·  ‡Ï ÂÊ „ÂÒÈ ˙Á ‰ . ˙ÂÈÁÂÂ¯‰ ÈÎ ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÚ „Á‡ „ˆÓ
Ú˙‰ ˙Ï‰ ‰ ‰˙ÊÁ˘" ÌÈÈÒ  ÈÙ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÍÂ˘ÓÏ È„Î ‰· ‰È‰ ‡Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ÒÂËÓÏ ‡

˜ Ê‰ ˙¯·Á ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï . ÂÈ‰ ÌÈÚÈ˜˘Ó ÒÈÈ‚Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ ÍÎÏ ÒÂÒÈ·‰ È ˘ „ˆÓ
ÚÙ ¯˘‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜ · È‚Èˆ  ÌÚ ˙Â·ÈÈÁÓ ‡Ï ˙ÂÁÈ˘˜ Ê‰‰ ˙¯·Á ¯Â·Ú ÔÂ‰ ÒÂÈ‚Ï Ï . Ì‚

È‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÂÁ˙· ,Ú˙Ï ˘È Â·"·¯ Ú„È ‡ ,ÔÈÈ„ ˙ÂÈ„ÂÒÈ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â˜È„·‰ . ˙ÂÈÂÏÚ‰ È „ÓÂ‡
‰¯ÒÁ ‰ ÈÁ· ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÂ . 
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 ¯‡Â È· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ô„ ¯˘‡Î2007 ‰ Â˘ ˙È Î˙· ¯·Â„Ó ‰È‰ ˙È Î˙‰ Í˘Ó‰Ï ˙ÂÚˆ‰· 
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