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 החברה למשק וכלכלה של 

   מ"השלטו  המקומי בע
 פעילות החברה וניהול מכרזי מסגרת 

 לרשויות המקומיות
 תקציר

נתונה בבעלות ) ל" משכ להל  (מ "החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע
ובבעלות ארגו  המועצות האזוריות) 90%(מרכז השלטו  המקומי 

1
ל "משכ). 10% (

צע פעולות כלכליות ומשקיות עבור הגופי  המוניציפליי  של הוקמה כדי לתכנ  ולב
ל שלוש "למשכ". חסכו  וייעול, על מנת להביא לידי תועלת", השלטו  המקומי

 .חברות בנות פעילות שבבעלותה
 חוק  להל   (1972 ב"התשל, )מכרזי  משותפי (חוק הרשויות המקומיות 

, י אישור של שר הפני על פ, מאפשר לרשות מקומית, )המכרזי  המשותפי 
  ל והחברה הבת שלה "משכ. להתקשר על פי מכרז שפרס  ארגו  או מוסד ציבורי

עוסקות ) א" פמ להל  (מ "בע) 1995(החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטו  המקומי 
עריכה ופרסו  של מכרזי מסגרת עבור הרשויות המקומיות: בשני תחומי פעילות

2
 ;

לפרויקטי  ברשויות )  שירותי הניהול להל  ( ופיקוח תיאו , ומת  שירותי ניהול
ל "משכ. המקומיות שבחרו להתקשר ע  קבלני  וספקי  שזכו במכרזי המסגרת

 .גובות מ  הרשויות המקומיות עמלה עבור שירותיה )  החברות להל  (א "ופמ
הנוגעות לחובה , בתי המשפט מצאו לנכו  להחיל נורמות מתחו  המשפט המינהלי

על תאגידי  הפועלי  בתחו  המשפט הפרטי ואשר , בסבירות ובשוויו ,  בהגינותלנהוג
 ".מהותיי  גופי  דו"גופי  אלה מכוני  בפסיקה . יש לה  מאפייני  ציבוריי 

 .מהותיי  לדעת משרד מבקר המדינה יש לחברות מאפייני  של גופי  דו
ת בעניי  האישור  נת  המשנה ליוע( המשפטי לממשלה דאז חוות דע2001באוגוסט 

ששר הפני  נות  לרשויות המקומיות להתקשר על פי מכרזי המסגרת שהחברות 

__________________ 

ארגו  ; מרכז השלטו  המקומי הוא עמותה המאגדת את העיריות ואת המועצות המקומיות בישראל 1
 .ת את המועצות האזוריות בישראלהמועצות האזוריות הוא עמותה המאגד

א מפרסמות בתחומי  שוני  בעלי עניי  לכלל "ל ופמ"מכרזי מסגרת ה  מכרזי  פומביי  שמשכ 2
והרשות המקומית , א בוחרות בכל מכרז מסגרת כמה זוכי "ל ופמ"משכ. הרשויות המקומיות

  .המעוניינת בכ  מחליטה א  להתקשר עמ  באמצעות המכרז
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בחוות הדעת א* . וקבע בה תנאי  למת  האישור, ) חוות הדעת להל  (מפרסמות 
משרד הפני  לא . ל תוסדר במפורש בחקיקה"כי ראוי שפעילותה של משכ, נקבע

 .ל בחקיקה"פעל להסדיר את פעילותה של משכ
 משרד הפני  נוהל למת  אישור לפי חוק 2002פרס  במאי , בעקבות חוות הדעת

 נוהל  להל  (המכרזי  המשותפי  למכרזי מסגרת שעור+ ארגו  או מוסד ציבורי 
בכל הנוגע לתוכ  המכרז , המעג  את התנאי  שפורטו בחוות הדעת, )משרד הפני 

הגשת הבקשה לאישור , זי ותנאיו וביניה  אופ  עשיית המכרז והרכב ועדת המכר
 .משרד הפני  ואופ  ההתקשרות של רשות מקומית ע  זוכה במכרז

 בדק משרד מבקר המדינה את 2005 ובראשית שנת 2004במחצית השנייה של שנת 
במת  שירותי הניהול , פעולות החברות בניהול מכרזי מסגרת לרשויות המקומיות

, הביקורת נעשתה במשרדי החברות. ובהיבטי  כספיי  שוני  הנוגעי  לפעולותיה 
להל  . ברשות המסי  וברשויות מקומיות, ובדיקות השלמה נעשו במשרד הפני 

 :עיקרי הממצאי 
חוות הדעת ונוהל משרד הפני  מאפשרי  לרשויות המקומיות להתקשר על פי 

הביקורת העלתה כי . בלי להזדקק לשירותי ניהול מהחברות דווקא, מכרזי המסגרת
עריכת (חברות רואות בשני השירותי  שה  מציעות לרשויות המקומיות מאחר שה

וברוב , נוצרה זיקה בי  שני השירותי , מכלול אחד) מכרזי מסגרת ושירותי הניהול
ה  רכשו מהחברות ג  , ההתקשרויות שעשו רשויות מקומיות על פי מכרזי המסגרת

, הדעת ונוהל משרד הפני שלא על פי חוות , בפעילות  כרכו החברות. שירותי ניהול
החברות לא קבעו עמלות . את השימוש במכרזי המסגרת בקבלת שירותי ניהול
משרד הפני  אישר מכרזי ; נפרדות לשימוש במכרזי המסגרת ולשירותי הניהול

. שלא כאמור בנוהל של משרד הפני , מסגרת א* שלא נקבעו בה  שיעורי העמלות
ות תוצאות של הליכי התמחרות בי  קבלני  החברות נהגו להעביר לרשויות מקומי

חלק מבעלי התפקידי  . כשעמלות הניהול כבר נכללו במחירי ההצעות, וספקי 
ברשויות מקומיות כלל לא ידעו שה  יכולי  להתקשר על פי מכרז המסגרת בלי 
למנות את החברות למנהלות הפרויקט שמכרז המסגרת עסק בו ובלי לקבל מה  

 . שירותי ניהול
עת משרד מבקר המדינה בעצ  קיומה של זיקה זו יש כדי לפגוע בתחרות לד

ראוי למנוע מצב שבו האישורי  שנות  , על כ . החופשית במגזר ניהול הפרויקטי 
, משרד הפני  לרשויות המקומיות להתקשר על פי מכרזי מסגרת שפרסמו החברות

 .טי ישמשו כמנו* להרחבת פעילות  של החברות בשוק ניהול הפרויק
רשויות מקומיות לא ערכו בירור מחירי  של שירותי ניהול ופיקוח בחברות אחרות 

כמו כ  הזמינו הרשויות שירותי ניהול מ  . בשוק לפני שהתקשרו ע  החברות
 . החברות בלי לחתו  עמ  על חוזה שיסדיר את החובות והזכויות של שני הצדדי 

 הנגבות מהרשויות המקומיות החברות לא התוו מדיניות באשר לשיעור העמלות
הנובעי  מהיחס בי  שיעור העמלות הנגבות ובי  , ובאשר למרווחי הרווח של החברות

החברות לא נהגו לפרס  את התעריפי  של העמלות שה  גובות עבור ; העלויות
לחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו לא היה מידע על תעריפי העמלות ; שירותיה 

 . נו הנחות בתעריפי העמלות שלא על פי אמות מידה אחידותהחברות נת; של החברות
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והיא , משרד הפני  מינה חברת ייעו( לבדוק את תעריפי העמלות שגובות החברות
. ג  חשב משרד הפני  המלי( לעשות כ+. המליצה להפחית את העמלות של החברות

עמלות משרד הפני  לא בח  את ההמלצות האלה ולא קיבל החלטות בעניי  שיעור ה
 . שהחברות גובות

בכמה מקרי  נעשו תהלי+ ההתמחרות וההתקשרויות של רשויות מקומיות ע  
ההצעות שנתקבלו בתהלי+ : זוכי  במכרזי המסגרת שלא על פי נוהל משרד הפני 

ההתמחרות לא נידונו על ידי הפורו  המתאי  ברשות המקומית כנקבע בנוהל משרד 
היועצי  המשפטיי  של הרשויות ; התמחרותלא נמצא תיעוד של הלי+ ה; הפני 

 . המקומיות לא נתנו אישורי  מוקדמי  להתקשרות ע  קבלני  זוכי 
ועל פיה  הרווחי  השנתיי  ניתני  , ל חתמה על הסכמי  ע  בעלי מניותיה"משכ

נמצא . ל"כהחזר עמלות לבעלי המניות ולרשויות המקומיות ומושקעי  ברוב  במשכ
יתנו בפועל לרשויות המקומיות היו רק חלק קט  מרווחי כי החזרי העמלות שנ

חלק מההחזרי  ניתנו לרשויות המקומיות באמצעות זיכוי כנגד , בנוס*. החברות
בשני  האחרונות נהגה החברה לקבוע סכו  . התקשרות עתידית ע  החברות

זמ  . ומשו  כ+ רק חלק מהרשויות המקומיות קיבלו החזרי , מינימו  לנתינת החזר
ל בספריה את הסכו  הכולל המיועד להחזר עמלות "רב עבר מאז רשמה משכ

לרשויות . לרשויות המקומיות ועד שנית  הזיכוי הספציפי לכל רשות מקומית
 . המקומיות לא היה מידע על התחשיבי  וההסדרי  שעל פיה  קיבלו את ההחזרי 

מצעות תשלו  החברות נוהגות לתת לחלק מהרשויות המקומיות מימו  ביניי  בא
במקרי  בה  הרשויות המקומיות לא העבירו את , לקבלני  עבור עבודות שביצעו

לחברות אי  נהלי  המסדירי  את אמות המידה . הסכומי  לתשלו  לקבלני  במועד
לעתי  נוצרה זיקה . את היקפו ואת הבטוחות הניתנות בגינו, למת  מימו  הביניי 

 . פרויקטי  עתידיי בי  מת  מימו  הביניי  ובי  ביצוע
בזיקות שנוצרו בפועל בי  מת  מימו  הביניי  לבי  ביצוע פרויקטי  עתידיי  ובי  
מת  ההחזרי  לרשויות המקומיות לבי  התקשרויות עתידיות של רשויות ע  

יש כדי לכבול את הרשויות המקומיות לביצוע התקשרויות לקבלת שירותי , החברות
 .ניהול ע  החברות

ל ובי  מס "בי  משכ. וגו כחברות עסקיות בעניי  תשלו  מס הכנסההחברות סו
ל הוא "הכנסה נעשו הסדרי מיסוי ועל פיה  נקבע ששיעור המס שתשל  משכ

מס . 36% בעוד ששיעור מס החברות במועד החתימה על ההסכ  היה 18.72%
 בשל כ+ גדל.  מרווחי החברה יושקעו בחברה75%הכנסה קבע התנייה ולפיה לפחות 

ח בשנת " מיליו  ש128  ל1999ח בשנת " מיליו  ש63 ל מ"הונה העצמי של משכ
הסדר . ל" לא בח  מס הכנסה את הסדרי המיסוי של משכ1996מאז שנת . 2003

 .ל"א אימ( את עקרונות הסדר המיסוי של משכ"המיסוי של פמ
שלמות החברות סווגו כמוסדות ללא כוונת רווח בעניי  מס ער+ מוס* ועל כ  אינ  מ

: ל פועלת בשני תחומי "משכ, כאמור. רי "מ אלא את המס שבו מחויבי  מלכ"מע
.  מת  שירותי ניהול  פרסו  מכרזי מסגרת והשני עסקי לכאורה  האחד ציבורי 

מ בדבר מאפייני פעילותה ומקורות "ל לא מסרה מידע עדכני לשלטונות מע"משכ
מ בעבר רלוונטי  "לטונות מעלפיכ+ יש לבחו  א  ההסדרי  שקבעו ש, הכנסותיה

 . למאפייני  העדכניי  של פעילות החברות
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ר היא עסקת אקראי בעלת אופי "מ עסקה למת  אשראי בידי מלכ"על פי נוהלי מע
מ על מת  "ל לא דיווחה לשלטונות מע"נמצא כי משכ. מ"מסחרי ולכ  חייבת במע

ומשו  כ+ לא , יקטי אשראי לרשויות המקומיות באמצעות מימו  ביניי  לביצוע פרו
 .מ על הריבית שהיא גובה בגי  מת  האשראי"שילמה מע

: ל אינה מציגה בדוחות הרווח וההפסד שלה מידע מלא בכל הנוגע לפעילותה"משכ
 לאחר ניכוי שכר קבלני  היא רשמה את הכנסותיה מעמלות ומפרויקטי  בנטו 

. וי הוצאות המימו לאחר ניכ, היא הציגה את הכנסות המימו  שלה בנטו; המשנה
 .בלא שרשמה בביאורי  לדוחות הכספיי  את מרכיבי הוצאות המימו , זאת
 את החובות שהרשויות המקומיות חייבות 2003ל כללה במאז  שלה לשנת "משכ

לקבלני  ולספקי  ואת התשלומי  שהרשויות המקומיות העבירו לה  באמצעות 
ת המקומיות ובי  קבלני  א* שההתקשרויות האלה נעשו בי  הרשויו, ל"משכ

הצגת הנתוני  כאמור אינה משקפת נכונה את נכסיה ואת התחייבויותיה . וספקי 
 .2003ל בסו* שנת "של משכ

ל אוחזי  בתפקיד כפול ומשמשי  ה  "נציגי הרשויות המקומיות בדירקטוריו  משכ
שה    וה  נציגי הרשויות המקומיות , החבי  לה חובת נאמנות, דירקטורי  בחברה

במצב זה גלומה בעיה מובנית העלולה .  החבי  לה  חובת נאמנות ל "לקוחות משכ
הדירקטורי  , הזהות בי  בעלי המניות. להשפיע על תפקוד  של הדירקטורי 

 .ל"והלקוחות א* עלולה לפגוע ביכולת לקיי  מנגנוני בקרה יעילי  במשכ
ד הפני  בתחומי  ופעולות הפיקוח של משר, ההסדרי  הנורמטיביי  הקיימי 

שהחברות פועלות בה  אינ  יכולי  לשמש בסיס המאפשר למשרד הפני  למלא 
  .את הנדרש ממנו בתחו  זה

♦  
 מבוא

. 1974נוסדה בשנת ) ל" משכ להל  (מ "החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע .1
ת את העיריות שהוא עמותה המאגד, ) בעלות90%(החברה נתונה בבעלות מרכז השלטו  המקומי 

 10%(ובבעלות ארגו  המועצות האזוריות , ) המרכז להל  (ואת המועצות המקומיות בישראל 
 ).  הארגו  להל  (שהוא עמותה המאגדת את המועצות האזוריות בישראל , )בעלות
במטרה לתכנ  ולבצע פעולות כלכליות ומשקיות , על פי תזכיר ההתאגדות שלה, ל הוקמה"משכ

וכ  כדי " חסכו  וייעול, על מנת להביא לתועלת"המוניציפליי# של השלטו  המקומי עבור הגופי# 
ליזו# ולבצע התקשרויות ע# גופי# שוני# לש# קנייה ואספקה מרוכזת של טובי  ושירותי# עבור 

 . הרשויות המקומיות
החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטו  : ל שלוש חברות בנות פעילות שבבעלותה"למשכ .2

העוסקת במת  שירותי כוח אד# זמני לרשויות המקומיות , )א" פמ להל  (מ "בע) 1995(י המקומ
החברה ; וכ  בפרסו# מכרזי# הנוגעי# לפרויקטי# עתירי כוח אד# ברשויות המקומיות ובניהול#

העוסקת בעריכת פוליסות , מ"בע) 1992( הסוכנות לביטוח  למשק וכלכלה של השלטו  המקומי 
שהוקמה כדי לרכוש , מ"והחברה למשק וכלכלה נכסי# בע,  לרשויות המקומיותביטוח המיועדות
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חברי הדירקטוריו  ה# .  דירקטורי25#ל "בדירקטוריו  משכ. ל ולחברות הבנות"משרדי# למשכ
 .ראשי רשויות מקומיות וגזברי רשויות מקומיות וכ  נציגי המרכז והארגו 

  האחד : שני# בשני תחומי פעילות עיקריי#עוסקות זה )  החברות להל  (א "ל ופמ"משכ .3
עבור הרשויות המקומיות )  עריכת מכרזי מסגרת להל   (3הכנה ופרסו# של מכרזי מסגרת

לפרויקטי# ברשויות )  שירותי הניהול להל  (ניהול ופיקוח ,  מת  שירותי תיאו# השני ; בישראל
מדי שנה בשנה החברות . המקומיות הבוחרות להתקשר ע# הקבלני# שזכו במכרזי המסגרת

פעילות אחזקה ; פיתוח ותשתיות; בינוי:  מכרזי מסגרת בתחומי# שוני# ובה30# מפרסמות כ
שירותי ; היסעי#; אספקת ארוחות; שירותי ניקיו ; שמירה; איכות הסביבה; רכש מרוכז; ותחזוקה

 .גבייה ושירותי מדידה לש# תשלו# ארנונה
את , בי  היתר, גרת עבור הרשויות המקומיות עושותהחברות העוסקות בעריכת מכרזי המס

התייעצות ע# משרדי ; כתיבת מפרטי# ומחירוני#; לימוד צורכי הרשויות: הפעולות האלה
התייעצות ע# גורמי# ; ממשלה הקשורי# במימו  פרויקטי# של הרשויות המקומיות ותיאו# את#

ובחינה מקצועית של ההצעות ניסוח מסמכי# בעלי אופי משפטי ; מקצועיי# כמכו  התקני#
עריכת מכרזי מסגרת המיועדי# לכלל הרשויות המקומיות בידי גו( . המוגשות למכרזי# שפורסמו

מרכזי אחד אמורה לאפשר לרשויות המקומיות חסכו  בעלויות הכרוכות בפרסו# ובניהול של 
וה# , #לעתי# מכרזי המסגרת מסייעי# לקבוע אמות מידה בתחומי# שבה# ה# נעשי. מכרז

 .אמורי# להביא לידי הפחתת מחירי# ולידי ייעול של מער* ההתקשרויות של רשויות מקומיות
 חוק  להל   (1972 ב"התשל, )מכרזי# משותפי#( לחוק הרשויות המקומיות 9סעי(  .4

להתקשר בלי לעשות , על פי אישור של שר הפני#, מאפשר לרשות מקומית, )המכרזי# המשותפי#
זכה במכרז ציבורי שפורס# מטע# משרד ממשרדי הממשלה או מטע# ארגו  או ע# מי ש"מכרז 

 לחוק המכרזי# המשותפי# נהג משרד הפני# לאשר התקשרות לפי 9על פי סעי( ". מוסד ציבורי
 היו הרשויות המקומיות המעוניינות באחד 2002עד אמצע שנת . מכרזי מסגרת שפירסמו החברות

א לפי העניי  ומזמינות אצל  פרויקטי# ששירותי הניהול "ו לפמל א"ממכרזי המסגרת פונות למשכ
ע# הקבלני# שזכו במכרזי המסגרת , בש# הרשות המקומית, החברות היו מתקשרות. כלולי# בה#

 .לש# מת  שירותי ניהול לפרויקטי# התקשרו החברות ע# מפקחי# חיצוניי#. לביצוע הפרויקטי#
שכ  הרשויות , בכל הנוגע לעריכת מכרזי מסגרתל מעמד בלעדי "באופ  פורמלי אי  למשכ

בפועל נעשו הרוב . המקומיות יכולות להתקשר ע# קבלני# ג# על פי מכרזי# של משרדי ממשלה
, שעשו הרשויות המקומיות על פי מכרזי מסגרת בשני# האחרונות, המכריע של ההתקשרויות
פי השלטו  המקומי בתחו# יוצא אפוא כי החברות פועלות מול גו. באמצעות מכרזי החברות

 . המכרזי# המשותפי# באופ  כמעט בלעדי
חוות דעת בעניי  הפטור שנת  שר , מר מני מזוז,  נת  המשנה ליוע+ המשפטי דאז2001באוגוסט 

 9ל מתוק( סעי( "המאפשר לרשויות המקומיות להתקשר על פי מכרזי המסגרת של משכ, הפני#
חוות הדעת ניתנה לאחר שהועלו ספקות באשר ).  הדעת חוות להל  (בחוק המכרזי# המשותפי# 

על . ל"לאישור שנהג שר הפני# לתת לרשויות המקומיות להתקשר על פי מכרזי המסגרת של משכ
שאי  המדובר בגו( הכפו( על פי די  לדיני המכרזי# "הספקות עלו משו# , פי האמור בחוות הדעת

בחוות הדעת ". ת החלות על רשות ציבוריתהציבוריי# ולמכלול הנורמות המנהליות והפליליו
ל בתחו# פרסו# המכרזי# תוסדר במפורש בחקיקה וכי עד "נכתב כי מ  הראוי שפעולתה של משכ

__________________ 

א מפרסמות בתחומי  שוני  בעלי עניי  לכלל "ל ופמ"ה  מכרזי  פומביי  שמשכמכרזי מסגרת  3
והרשות המקומית , א בוחרות בכל מכרז מסגרת כמה זוכי "ל ופמ"משכ. הרשויות המקומיות

 .המעוניינת בכ  מחליטה א  להתקשר עמ  באמצעות המכרז
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, ל"הסדרת החקיקה יותנה האישור ששר הפני# נות  להתקשרות על פי מכרזי המסגרת של משכ
 .בנוהל פנימי שיעוגנו בו תנאי# שוני# שפורטו בחוות הדעת

 לחוק 9פרס# משרד הפני# נוהל למת  אישור לפי סעי( , בעקבות חוות הדעת, 2002במאי 
, ) נוהל משרד הפני# להל  (המכרזי# המשותפי# למכרזי מסגרת שעור* ארגו  או מוסד ציבורי 

כי הוא משק( את עקרונות דיני המכרזי# הציבוריי# על פי הדי  וההלכה , בי  היתר, ונקבע בו
אופ  עשיית , נו התנאי# שצוינו בחוות הדעת בכל הנוגע לתוכ  המכרז ולתנאיובנוהל עוג. הפסוקה

הגשת הבקשה לאישור משרד הפני# ואופ  ההתקשרות של רשות , המכרז והרכב ועדת המכרזי#
 .מקומית ע# הזוכה במכרז

עד שפורס# נוהל משרד הפני# נהגו החברות להציע לרשויות המקומיות שירותי# שכללו , כאמור
נוהל . את שלב הכנת המכרז וקבלת תוצאותיו וה  את שירותי הניהול בעת ביצוע הפרויקטה  

הרשות תתקשר ע# הזוכה "משרד הפני# ניתק את הקשר בי  הכנת המכרז לניהול הפרויקט וקבע ש
להתקשר ג# ע# הגו( הציבורי , בנוס( להתקשרות ע# הזוכה, הרשות רשאית... כמו כ  . במישרי 

 ".רותי ניהול ופיקוח בתערי( שיינקב במסמכי המכרזלש# רכישת שי
רשות מקומית המתקשרת ע# זוכה במכרז המסגרת וממנה את החברות למנהלות הפרויקט 

, לרבות אישור החשבונות, את הסדרת החשבונות הכספיי# ע# הקבל , בי  היתר, מפקידה בידיה 
ות את כספי הרשויות המקומיות החברות ה  המעביר. העברת התשלומי# וניהול מער* החשבונות

 .לקבלני# לאחר שניכו מה# את העמלה עבור שירותי הניהול
מקור  בעמלות שה  גובות מהרשויות המקומיות עבור שירותי הניהול של , הכנסות החברות .5

עמלה זו אמורה לכסות את העלויות הכרוכות . הפרויקטי# שהזוכי# במכרזי המסגרת עושי# עבור 
 10.5%  ל1%שיעורי העמלות נעי# בי  . זי# וכ  את העלויות של שירותי הניהולבעריכת המכר

 .ל יש ג# הכנסות מימו "למשכ. מהעלות הכוללת של ההתקשרויות הנעשות על פי מכרזי המסגרת
הנתוני# במיליוני ( מתו* הדוחות הכספיי# של החברות 2003להל  נתוני# כספיי# לשנת  .6
  ):ח"ש

ÓÙ"‡ Î˘Ó"Ï  

 31.12.03ליו# ) 1(שווי מזומני# וניירות ער*, מזומני# 83 8
 הכנסות מדמי ניהול של חברות בנות  2.3  הכנסות מימו  נטו 12.4  )2(הכנסות מעמלות ומפרויקטי# 40.8 9

 )3(הוצאות 33.7 6.4

 חלק בהפסדי חברות בנות 3.9 

 )4(רווח 17.8 3.5

שאר הנתוני  בטבלה לקוחי  מדוחות רווח והפסד ; 31.12.03נתו  זה לקוח ממאז  החברות ליו   .1
 .2003לשנת 

 .לאחר ניכוי השכר של יועצי  ומפקחי  חיצוניי  .2
 .הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, הוצאות מכירה, ההוצאות כוללות עלויות ישירות .3
  .לפני החזר עמלות לבעלי המניות ולפני מסי  על ההכנסה .4
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ו לנכו  להחיל נורמות מתחו# המשפט המינהלי על תאגידי# הפועלי#  מצא4בתי המשפט .7
. מהותיי# וכ* לראות בתאגידי# אלה גופי# דו, בתחו# המשפט הפרטי ולה# מאפייני# ציבוריי#

 : כדלקמ , מהותי שחלי# עליו כללי המשפט המינהלי בפסיקה פורטו המאפייני# של גו( דו

ה  מ  הבחינה הפורמלית וה  מ  הבחינה , יבורי בעיקרוהתפקיד שהגו( הפרטי מבצע הוא צ)  א(
פעילות הגו( הפרטי )  ג(;   הפעולה שהגו( ממלא היא פעולה ציבורית חיונית)  ב(;    המהותית

לגו( המדובר יש מעמד בלעדי )  ד(;   )תנאי זה אינו מספיק כשלעצמו(אינה נעשית למטרות רווח 
שבהפעלתה היא נתונה לפיקוח , מכות סטטוטורית מסוימתקיומה של ס)  ה(;   בתחו# שהוא פועל

, החלת כללי המשפט המינהלי). נשאר בצרי* עיו  א# זהו תנאי הכרחי(של גו( סטטוטורי כלשהו 
, נעשית מתו* בחינת מהותו של התאגיד, על תאגיד, הסבירות והשוויו , ובכלל# חובת ההגינות

 .ולא על פי צורת ההתארגנות הפורמלית שלו
א* יש לה מכלול תכונות המלמדות על זיקתה ,  מוגבל ל מאוגדת כחברה פרטית בערבו"שכמ

ל גו( "משו# כ* אפשר לראות במשכ. מהותי כאמור לתחו# הציבורי ומאפיינות גו( דו
שמתקיימי# בו תנאי# דומי# לתנאי# המתקיימי# בגופי# שבתי המשפט מגדירי# אות# בפסיקת# 

א דומי# לאלה של " שהמאפייני# והתחומי# של פעילותה של פממאחר". מהותיי# דו"גופי# 
מהותיי# החברות אמורות להיות כפופות לכללי  כגופי# דו. א"מסקנה זו חלה ג# על פמ, ל"משכ

בלי , לרבות החובה לפעול בהגינות ובסבירות, המשפט המינהלי החלי# על גופי# ציבוריי#
 . מתו* שוויו  וללא אפליה, שיקולי# זרי#

נוסח  [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7(9מבקר המדינה בתוק( סמכותו לפי סעי(  .8
בי  . א" על פמ11.12.04 ל וב" להפעיל את ביקורת המדינה על משכ1.8.00 החליט ב, ]משולב

 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגי  את פעולות החברות בניהול 2005 לאפריל 2004אוגוסט 
במת  שירותי הניהול ובהיבטי# כספיי# שוני# הנוגעי# ,  המקומיותמכרזי המסגרת לרשויות

 .בדיקות השלמה נעשו במשרד הפני# ברשות המסי# וברשויות מקומיות שונות. לפעולותיה 
· ‰¯·ÚÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË-15.8.05Î Ó ˙·Â‚˙Ï "ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï . ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó

Ï „Ú ÁÂ„Ï Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˘˜·˙ -11.9.05 .Á· „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ¯·ÂË˜Â‡ ˘„Â
Î Ó ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÌÈ Ù‰"ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÏ ¯˘˜· ÔÂÈ„ Ú·˜ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï , ÈÎÂ
˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ¯·ÚÂ˙ ÔÂÈ„‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï .‰Ê ÁÂ„ ˙ Î‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  ,·- 15.11.05 , Ì¯Ë

ÌÈ‡ˆÓÓÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙·Â‚˙ ‰Ï·˜˙‰.  
È¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ È˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò È‡ˆÓÓÏ Ì‰È˙Â·Â‚˙ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Ì

„ÚÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ . ˙¯·Ú‰ „ÚÂÓ ˙ÈÈÁ„ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÂÎÈÒ ˙Ú· ˙ÂÒÁÈÈ˙‰· ·˘Á˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ‰Ú ÓÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ· ‰Ú‚Ù ÁÂ„Ï Â˙·Â‚˙

ÁÂ„‰.  
__________________ 

; 449) 2(ד מא"פ, ' ‡Û„Â¯˜ÈÓ 'Ú· Ï‡¯˘ÈÏ ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á"Â Ó-2Á   731/86  "ראו בעניי  זה בג 4
) יפו תל אביב(ב "ע; 464) 29(ד מו"פ, ˜Á‚ ‡˘È„˜ ‰¯·Á" ‡"ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜ "  'ÌÂ‡· ËÒ˘א "ע

300851/98   ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Á‡Â ˙Â„‚ ÔÂÚ„‚')  מובא מתקדי.( 
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 הזיקה בי  הרשאת השימוש במכרזי המסגרת ובי  מת  שירותי הניהול
עריכת מכרזי מסגרת עבור הרשויות :  בשני תחומי פעילות עיקריי ,כאמור, החברות עוסקות

המקומיות ומת  שירותי ניהול לפרויקטי  של הרשויות המקומיות שבחרו להתקשר על פי מכרזי 
 . תמורת שירותיה  החברות גובות עמלות מהרשויות המקומיות. המסגרת

רז לניהול הפרויקט וקבעו שרשות חוות הדעת ונוהל משרד הפני  ניתקו את הקשר בי  הכנת המכ
מקומית רשאית להתקשר ע  מי שזכה במכרז המסגרת ג  מבלי למנות את החברות למנהלות 

 . הפרויקט
 הוראה ולפיה רשות המתקשרת ע  הזוכה לעוד נקבע בנוהל משרד הפני  כי במסמכי המכרז תיכל

התקשרה רשות ";  שייקבעבשיעור, בלי לרכוש שירותי ניהול תחויב לשל  עמלה לעור  המכרז
מקומית ע  זוכה תשל  לגו  הציבורי עמלה בעבור עריכת המכרז ככל שהדבר נדרש על פי 

 ".מסמכי המסגרת
הממצאי  שעלו בנושא זה מעידי  שלא נשמרה ההפרדה בי  שני השירותי  שהציעו החברות 

  :ואלה הממצאי . לרשויות המקומיות
 הצגת השירותי  לרשויות המקומיות

החברות עושות מדי שנה בשנה אלפי התקשרויות ע  רשויות מקומיות ונותנות לה  את  .1
 התקשרויות ע  רשויות מקומיות ותאגידי  4,644ל " למשל עשתה משכ2004בשנת . שירותיה 

 .  התקשרויות846א עשתה "ופמ, עירוניי  שבבעלות 
 וספקי  על פי מכרזי המסגרת נמצא כי באלפי התקשרויות שעשו הרשויות המקומיות ע  קבלני 

ה  התקשרו ג  ע  החברות כדי לקבל שירותי ניהול לפרויקטי  , 2004'2002בשני  , של החברות
 . שמכרזי המסגרת עסקו בה 

, משרד מבקר המדינה ביקש לבדוק א  החברות כרכו את ההתקשרויות של רשויות מקומיות .2
לש  כ  בדק משרד . י לקבל שירותי ניהולבהתקשרות עמ  כד, באמצעות מכרזי המסגרת שעשו
 . 5 רשויות מקומיות14מבקר המדינה התקשרויות שעשו 

, הבדיקה העלתה כי בדר  כלל כאשר הרשויות פונות לחברות כדי לקבל את מכרזי המסגרת
חלק ". עסקת חבילה" כ' עריכת מכרזי מסגרת ומת  שירותי ניהול 'החברות מציעות את שירותיה  

קידי  ברשויות לא ידעו כלל שנוהל משרד הפני  מאפשר להשתמש במכרז מסגרת מבעלי התפ
לטענת נציגי הרשויות המקומיות א  לא הוצגו . בלי להשתמש בשירותי הניהול שהחברות מציעות

 . לה  עמלות נפרדות לכל אחד מ  השירותי 
נו בה  שירותי בשש מהרשויות המקומיות טענו הממוני  על התחומי  שהחברות נת, זאת ועוד

ניהול כי הסכימו לקבל שירותי  אלה או חלק מה  א  על פי שהיו מעונייני  רק במכרזי המסגרת 
 ". עסקת חבילה"מפני שהחברות הציגו כאמור את מת  שני השירותי  כ, של החברות

__________________ 

, פתח תקווה, עמק חפר, נתניה, כפר סבא, כפר יונה, דרו& השרו , גני תקווה, גבעת שמואל, אלעד 5
 .שה& ותל אביב, רמלה, רמת השרו , ת ג רמ
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 התקשרויות שהיו 63רשימה של , 2005במאי , ל החברות המציא למשרד מבקר המדינה"מנכ .3
בהתקשרויות אלה התקשרו רשויות מקומיות ישירות ע  . 2004'2002ני  עליה  מהשני  לו נתו

 כלומר בהתקשרויות 'שלא באמצעות  , ספקי  וקבלני  על פי מכרזי מסגרת שפרסמו החברות
והרשויות לא שילמו לחברות עמלה כלשהי , אלה לא העבירו החברות לרשויות את מסמכי המכרז

 .לא ניתנו לרשויות המקומיות שירותי ניהול, ו כ כמ. עבור השימוש במכרז
 ה  חלק מזערי מאלפי 2004'2002 ההתקשרויות האמורות שהציגו החברות מ  השני  63יצוי  כי 

 מההתקשרויות האלה ומצא כי 13משרד מבקר המדינה בדק . ההתקשרויות שה  עשו באות  שני 
רזי החברות א  זאת שלא באמצעות להשתמש במכ, אמנ , ברוב  החליטו הרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות עשו כ  דווקא משו  שלא היו מעוניינות ברכישת שירותי הניהול . החברות
ואילו החברות הציגו את ההתקשרות בנוגע לשימוש במכרזי  ואת ההתקשרות כדי לקבל שירותי 

 . ניהול כמכלול אחד
שהחברות עושות חוזר ובו מידע על ל החברות מפרס  לכל אחד ממכרזי המסגרת "מנכ .4

נמצא כי ג  בחלק מהחוזרי  האמורי  הציגו . השירותי  שהחברות נותנות בעניי  אותו מכרז
הכולל ה  את ביצוע הפרויקט בידי , החברות את השירותי  שה  נותנות במכרז כמכלול אחד

 .קבלני  שזכו במכרזי המסגרת וה  את שירותי הניהול שה  מציעות
נכללו קטעי  המפרטי  את , 2004המציג את סיכו  שנת הפעילות , סו  של החברותג  בפר

והוצגה בה  חבילת שירות הכוללת את השימוש במכרז , שירותי החברות בעניי  מכרזי  שוני 
 . ואת שירותי הניהול

 כי הפרסומי  ה  מסמכי  שיווקיי  2005החברות מסרו למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
לסתור או לשנות מהוראות כל נוהל ודי  שחלי  , אי  בה  לגרוע" מכלול שירותיה  והמציגי  את
 ".על הרשויות

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ô‰Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡Ï ÈÎ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â · ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰¯È˘È ‰ÚÙ˘‰ ˘È .

ÏÓ ˙ÂÚÂ Ó ˙Â¯·Á‰ ÔÈ‡ÌÈÓÂÒ¯Ù· Ô‰È˙Â¯È˘ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ‚Èˆ‰ , ÈÎ ÁÈË·‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÌÏÂ‡
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï‰Â  ÌÚÂ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ˙ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‚ˆ‰ Í¯„ , ¯‰·ÂÈ ÈÎÂ

 È˙Â¯È˘ ˙‡ Ô‰Â Ê¯ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ Ô‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Á‡ ˙Â¯È˘ ˙ÏÈ·Á· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ÈÎ
ÏÂ‰È ‰ ,· ˜¯ ˘Ó˙˘‰Ï Ì‡ ‰¯ÈÁ·‰ ‰ Â˙  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÎ˘˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ , Â‡

ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ì‚ ˘ÂÎ¯Ï .  
 הצגת מחירי המכרז לרשויות המקומיות

, רשויות מקומיות המעוניינות להתקשר ע  קבלני  וספקי  שזכו במכרזי מסגרת שעשו החברות
שבו )  התמחרות'להל  (נדרשות על פי נוהל משרד הפני  לקיי  הלי  של בקשת הצעות מחיר 

על . רז כדי לקבל הצעת מחיר שלא יעלה על המחיר שננקב במכרז המסגרתיפנו לכל הזוכי  במכ
בחלק ניכר מהמקרי  החברות . פי תוצאות הלי  זה יוחלט מי יהיה הקבל  או הספק שעמו יתקשרו
נמצא כי במסמכי  שהחברות . ה  העושות את ההתמחרות האמורה עבור הרשויות המקומיות

תוצאות ההתמחרות שעשו מפורטי  מחירי ההצעות של נוהגות לתת לרשויות המקומיות בדבר 
וכבר כלולה בה  עמלת הניהול שהחברות גובות עבור שירותי הניהול שה  , הקבלני  והספקי 
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בשלב זה טר  הודיעה הרשות המקומית לחברות שהיא מעוניינת להתקשר , על פי רוב. מציעות
 . עמ  כדי לקבל שירותי ניהול

 המדינה כי ה  מגישות לרשויות המקומיות תמחיר מלא של כלל החברות מסרו למשרד מבקר
לבודד את , בחישוב פשוט, אי  לרשות כל קושי"וכי , כולל השירותי  הנלווי , עלויות הפרויקט

עולה בקנה אחד ע  , כמתואר, עוד מסרו כי אופ  הצגת המחירי ". מחירי הקבלני  והספקי 
וג  ע  אינטרס החברות לתת לרשויות , ויקט בכללותוהאינטרס של הרשות לבחו  את עלויות הפר

 .את מכלול השירותי 
לדעת משרד מבקר המדינה הגשת תוצאות ההתמחרות באופ  האמור היא ביטוי נוס  לזיקה 

משרד מבקר המדינה העיר לחברות כי ראוי שתהלי  . שהחברות יוצרות בי  שני השירותי 
וכי המידע באשר למחירי  שהחברות ,   והספקי ההתמחרות ייעשה רק בעניי  הצעות הקבלני
  . דורשות עבור מת  שירותי הניהול יימסר בנפרד
 מידע על המחירי  של שירותי הניהול

 10.5%' ל1%השיעור של עמלות שירותי הניהול שרשויות מקומיות משלמות לחברות נע בי  
מלות מסתכמות לעתי  הע).  ראו להל 'בעניי  זה (מהיק  ההתקשרות ע  הקבל  או הספק 

רשות , 1987'ח"התשמ, )מכרזי (על פי תקנות העיריות . ח בגי  התקשרות אחת"בעשרות אלפי ש
מקומית רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות 

נקבעו ג  הוראות דומות . פיקוח וייעו/, כגו  עבודות של תכנו , מיוחדי  או יחסי אמו  מיוחדי 
, )מועצות אזוריות(ובצו המועצות המקומיות , 1950'א"התשי, בצו המועצות המקומיות

יוצא אפוא כי רשות מקומית יכולה להתקשר ע  החברות כדי לקבל שירותי . 1958'ח"התשמ
 .ניהול בלי לעשות לש  כ  מכרז

 ÂÈÙÏ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï Â˜„· ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
 ˜Â˘· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÏÂ‰È Ï ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á Ïˆ‡ ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ¯ÈÁÓ ¯¯·Ï Â‚‰ 

˙Â¯·Á‰ ÌÚ Â¯˘˜˙‰˘ È ÙÏ .‡Â‰ ‰Ê ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‡ˆÂ˙ ¯˙È‰ ÔÈ·
 Ô‰˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ÔÈ·Â ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú È¯ÈÁÓ ÔÈ· ˙Â¯ˆÂÈ ˙Â¯·Á‰˘ ‰˜ÈÊ‰ Ï˘

ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â ˙Â ˙ .¯Â¯È· ÍÂ¯ÚÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ , ÒÁÈÈ˙Ó‰
ÌÈÚˆÂÓ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰Ï , ˙ÂÚÈˆÓ‰ ˜˘Ó· ˙Â Â˘ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï

ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÂÏÎÓ ,ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ì‰·Â.  
✩ 

 

מכלול "החברות מסרו למשרד מבקר המדינה כי ה  רואות בעיסוק  במכרזי  ובניהול הפרויקטי  
יש לראות בחוות הדעת "כמו כ  מסרו כי לדעת  ". ה מקצועית וה  מבחינה כלכליתאחד ה  מבחינ

שכ  אי  , בי  שני שלבי הטיפול בפרויקטי ' טכנית'של היוע/ המשפטי לממשלה כיוצרת הפרדה 
בעוד שיתרונות השילוב בי  שני , היא בוחנת מבחינה עניינית את משמעות ההפרדה כאמור

קיי  קושי של ממש להפריד בי  שני תחומי הפעילות מבלי "דבריה  ל". התחומי  נותרו כשהיו
 ".לפגוע באופ  קשה במקצועיותה של החברה בתחומי  אלה
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 „ÂÒÈ ˙Ï‡˘ ‡È‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÚÈˆÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰ ˙Ï‡˘
˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Ú‚Â ‰ . ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙·Â‚˙

ÓÏÓ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡˘ Í¯„· ÔÈÚ„ÂÈ· ÂÏÚÙ Ô‰ ÈÎ ˙„
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï‰Â ·Â .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ˙ÈËÙ˘Ó ‰˜ÈÊ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ : ˙‡

 ÌÈÊ¯ÎÓ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÍÂ˙Ó ˙Â·‡Â˘ ˙Â¯·Á‰ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÔÈÈ Ú· Ô˙ÂÎÓÒ
ÌÈÙ˙Â˘Ó ,ÏÈÚÙ ‡È‰ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙ˘ „ÂÚ·˙ÙÒÂ  ˙È˜ÒÚ ˙Â , ‰ È‡ ‡È‰Â

ÔÈ„· ‰Ï ‰˙ ˜Â‰˘ ˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÎÓÒ ÁÂÎÓ ˙È˘Ú  . Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜ÈÊ ¯·„· ‰ ÚË ÏÎ
 Ì¯Â‚‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÚÂ ÓÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ˙ÈÏÎÏÎ

ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ï·˜Ï È„Î ¯˘˜˙‰Ï ˙ÂˆÂ¯ Ô‰ ÂÓÚ˘ . Ï˘ ÏÂÏÎÓ ÂË¯ÂÙ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·
ÌÈÈ˙Â‰Ó ˙Â Â¯˜Ú ÔÈ·˘ ‰˜ÈÊÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ì‰·Â ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ 

ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ .ÔÎ ÏÚ , ÔÈ· ˙È ÎË ‰„¯Ù‰Ï ˙ ÂÂÎÓ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ˙Â¯·Á‰ ˙ ÚËÏ
„ÂÒÈ ÏÎ ÔÈ‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰. 

 Ô„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙ È ˘ ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ ¯ÙÒÓ Â¯‡Â˙ ‰Ê ˜¯Ù·
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÂÓ .Ó „¯˘Ó ˙Â˜ÈÊ· ÈÎ ˙Â¯·ÁÏÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·

 ÌÚ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÏÂ·ÎÏ È„Î ˘È ÂÏ‡
˙Â¯·Á ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È  ¯Ê‚Ó· ˙È˘ÙÂÁ‰ ˙Â¯Á˙· ÍÎ· ÚÂ‚ÙÏÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ô˙Â ˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÓÂ˜
˙Â¯·Á‰ ÂÓÒ¯Ù˘ ˙¯‚ÒÓ ÈÊ¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ¯˘˜˙‰Ï , Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙·Á¯‰Ï ÛÂ ÓÎ Â˘Ó˘È

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È  ˜Â˘· ˙Â¯·Á‰. 
 ˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜ÈÊ‰ ˙‡ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â ˙Â  ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ÏÚÂÙ· . ÌÈÈ˜˙˙ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘È
¯Ù‰ ‡ÏÏ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÎÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ‰„

ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Ï Ú‚Â · ˙Â¯·Á‰ ÌÚ Ô˙Â¯˘˜˙‰Ï ¯˘˜ .ÔÎ ÂÓÎ , ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· Â‚ˆÂÈ ‰Ï‡ ˙ÂÏÓÚ ÈÎÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ˙Â„¯Ù  ˙ÂÏÓÚ ÂÚ·˜ÈÈ .

È‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘Ï ÌÈ„¯Ù  ÌÈ¯ÈÁÓ ˙‚ˆ‰ ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÍÎÏ È‡ ˙ ‡
 ÌÈÓ¯Â‚˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ¯ÈÁÓ ÔÈ·Â ˙ÂÚÈˆÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ¯ÈÁÓ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï

ÌÈÚÈˆÓ ˜Â˘· ÌÈ¯Á‡ . ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì˙„Â·Ú· ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ÂÚÈÓËÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·˘ ‡„ÂÂÏ ˘È ‡˘Â ‰ ,

Ì‰ÂÓÎ Â˘ÚÈ ˙Â¯·Á‰˘Â.   
 התקשרות הרשויות המקומיות ע  החברות כדי לקבל שירותי ניהול

ל "השירות של משכ. שירותיה  בתחו  הניהול כוללי  מכלול מרכיבי , על פי פרסומי החברות
, ניהול: כולל את המרכיבי  האלה, למשל, בנוגע למכרזי  לתכנו  ולביצוע של מבני ציבור וחינו 

; בקרת לוח הזמני  של הפרויקט; בקרה של תקציב הפרויקט; בקרת איכות; יקוח הנדסיתיאו  ופ
; מסירת העבודות לרשות המקומית; טיפול בערבויות בנקאיות; בדיקה ואישור של חשבונות הקבל 

ליווי הפרויקט בשעת ; ליווי צמוד של הרשות המקומית עד לביצוע התיקוני  בסו  שנת הבדק
, כאמור. הגשת חשבונות וגביית כספי , הוצאת אישורי ,  בהחתמת מסמכי הביצוע בכל הכרו 

 . שירותי הניהול שהחברות מוכרות לרשויות ה  שירותי  הנפרדי  משירות עריכת מכרזי המסגרת
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בחוזה ההתקשרות הסטנדרטי המצור  למסמכי  של מכרזי המסגרת ונועד להסדיר את 
מי שתמונה " הנוגע לחברה המנהלת ומגדיר אותה ההתקשרות של הרשות ע  הקבל  נכלל סעי 
תיאו  ופיקוח על ביצוע העבודה על ידי הקבל  , על ידי הרשות המזמינה לפעול מטעמה לניהול

הרשות המזמינה "בחוזה נקבע כי ". הכל לפי קביעת הרשות המזמינה, בהתא  לאמור בחוזה זה
או החברה לפיתוח משאבי [מ " בערשאית למנות את החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי

התיאו  והפיקוח לרבות אישור , כחברה מנהלת לבצוע שירותי הניהול] לפי העניי , מ"אנוש בע
יש עוד כמה ". העברת תשלומי  לקבל  וניהול מער  החשבונות מול הקבל , חשבונות הקבל 

 . הוראות הכלולות בחוזה ונוגעות לנושא הפיקוח על עבודת הקבל 
רשויות מקומיות המתקשרות ע  החברות כדי לקבל שירותי ניהול פונות לחברות בכתב בפועל 

ומודיעות בו שהחליטו להתקשר ע  אחד הקבלני  שזכה במכרז , באמצעות מכתב סטנדרטי
 . המסגרת ושה  מזמינות שירותי ניהול

 ˙Â¯·Á‰ ÔÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Â ÈÓÊ‰˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ )ÈÙÏ‡· ¯·Â„Ó 
˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ‰ ˘· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰"Á ( ÔÈ· ‰ÊÂÁ Ì˙Á ˘ ÈÏ· Â˘Ú 

˙¯˘˜˙Ó‰ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÔÈ·Â ˙Â¯·Á‰ . ˙Â·ÂÁ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ë¯ÙÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰ÊÂÁ‰
ÌÈ„„ˆ‰ È ˘ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ,ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ˙Â·¯Ï , ˙Â¯·Á‰ ÏÚ˘ ÏÂ‰È ‰Â ÌÂ‡È˙‰

˙Â˘ÚÏ ˙ÂÏ‰ Ó‰ ;Ú ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡ Û˜È‰ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÚÂˆÈ· Ï ; ˙Â¯·Á‰˘ „ÚÒ‰
 ˙Â¯·ÁÏ ‰ÚÈ‚Ó‰ ‰¯ÂÓ˙‰Â ÈÂ‡¯Î ‡Ï˘ Â˘Ú  Ì‡ Â‡ Â ˙È  ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ì‡ ˙˙Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ

Ô˙„Â·Ú ÔÈ‚· . 
פתח תקווה , כפר סבא, דרו  השרו , אלעד(בעלי תפקידי  בכירי  בחמש רשויות מקומיות 

ד  מידע המפרט את תוכ  אמרו לעובדי משרד מבקר המדינה במהל  הביקורת כי אי  בי) ושה 
 .התיאו  והפיקוח שהחברות אמורות לתת ושעבור  הרשויות משלמות עמלות, שירותי הניהול

ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÊÂÁ‰ ÈÎ ˙Â¯·ÁÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
 ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯È„ÒÓ Â È‡ ÌÈ Ï·˜‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· Ì˙Á ˘ ¯ÂÓ‡‰ ÈË¯„ ËÒ‰

È· ˙Â¯˘˜˙‰‰ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â ˙Â¯·Á‰ Ô , ÌÂ˘Ó Ô‰
‰¯ÒÁÂ ˙È˜ÏÁ ÏÂ‰È ‰ ˙Â„Â·Ú· Â˙ÚÈ‚ ˘ , ÂÊ‰ ˙Â¯˘˜˙‰· „ˆ Ô È‡ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÂ˘Ó Ô‰Â

ÏÏÎ . 
 È„Î ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙È˘Ú ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ Ô‰ ˙·ÈÈÁÓ Ô‰È˙Â¯È˘ ˙‡ Ï·˜Ï˙Â¯·Á‰ ˙‡ Ô‰Â ˙Â , ÈÙ ÏÚ ÈÎÂ
 ‰ÊÂÁ· ˙Â ‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈ È„‰

ÌÈ„„ˆ‰ È ˘ ÔÈ· ·Â˙Î . ˙‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÊÂÁ· Ë¯ÙÏ ˘È ÔÈ˜˙‰ È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ
¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÚÂ„ÈÂ ÌÈ¯È‰  ÂÈ‰È˘ È„Î ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì‰È˙Â·ÂÁ ‡ÂÏÓ 

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ ,¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ˙Â‚ˆÈÈÓ‰.   
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 העמלות שהחברות גובות עבור שירותיה 
לכל מכרז מסגרת שהחברות מפרסמות ה  קובעות עמלה המחושבת על פי העלות הכוללת של 

, על פי הסברי החברות. 10.5%' ל1%שיעורי העמלות שהחברות גובות נעי  בי  . ההתקשרות
  גובות מהרשויות המקומיות כוללות ה  את העלויות הכרוכות בעריכת מכרזי העמלות שה

.  שיעורי עמלות49החברות קבעו . המסגרת וה  את עלויות שירותי הניהול של הפרויקטי 
לפרויקטי  ; 9%שיעור העמלה לפרויקטי  של תכנו  ובנייה של מבני חינו  וציבור הוא , לדוגמה

; 2.5% 'לאבטחת מוסדות חינו  ; 10.5% 'נייה למבני חינו  וציבור שיפו/ ותוספות ב, של חידוש
לשירותי ניקיו  במוסדות חינו  וציבור ובשטחי  פתוחי  ; 6% 'לשירותי איסו  ופינוי של אשפה 

 .9% 'לפיתוח ותשתיות ; 4.5% 'להיסעי  ; 6% '
 2003'2000 להל  נתוני  על ההכנסות מעמלות ועל ההוצאות והרווחי  של החברות בשני 

  :מתו  הדוחות הכספיי  המבוקרי  של החברות, )ח"במיליוני ש(
2003 2002 2001 2000 

Î˘Ó"Ï ÓÙ"‡ Î˘Ó"Ï ÓÙ"‡ Î˘Ó"Ï ÓÙ"‡ Î˘Ó"Ï ÓÙ"‡

 

˙ ˘ÌÈÙÒÎ‰  

1,152.9 164.1 1,308.6 121.7 1,283.9 145.1 1,198.2 129.2 

 מה  ש עסקאות מחזור
 תהתקבלו עמלו

40.8 9.0 51.9 6.5 53.1 8.0 52.0 )4( 6.6 

  מעמלות הכנסות
)1(ומפרויקטי 

 

)2(הוצאות 5.5 )4( 25.4 6.3 31.2 5.9 31.8 6.4 31.4
 

)3( השנהרווח 1.2 26.6 1.7 22.0 0.6 20.1 2.7 9.4
 

23.0% 30.0% 38.7% 9.2% 41.4% 21.2% 51.1% 18.2%  שיעור הרווח מההכנסות

). בעניי  זה ראו לעיל( לאחר ניכוי עלות קבלני משנה ,ההכנסות נרשמו בדוחות הכספיי  בנטו .1
 .הכנסות מדמי ניהול שנגבו מחברות בנות והכנסות אחרות, ההכנסות אינ  כוללות הכנסות מימו  נטו

 .הוצאות הנהלה והוצאות כלליות, ההוצאות כוללות הוצאות ישירות .2
 .ח זה אינו מופיע בדוח הכספירוו. מס והחזר עמלות, רווח השנה לפני הכנסות מימו  נטו .3
 .2001סווג מחדש בשנת  .4

 1.31 נע בי  2003'2000א בשני  "ל ושל פמ"מהטבלה עולה כי מחזור העסקאות השנתי של משכ
היק  הוצאותיה  בשלוש השני  האחרונות היה יציב . ח" מיליארד ש1.43'ח ל"מיליארד ש
 מיליו  61' הצטמצמו בשני  האלה מכההכנסות מעמלות. ח לשנה" מיליו  ש37.6'והסתכ  בכ

ח " מיליו  ש24'ג  הרווח השנתי הצטמצ  מכ. 2003ח בשנת " מיליו  ש50' לכ2001ח בשנת "ש
  . 2003ח בשנת " מיליו  ש12' לכ2001בשנת 

 פירוט העמלות במכרזי המסגרת 
ותי  שה  נמצא כי פעילות  של החברות בכל הנוגע לקביעת שיעורי העמלות עבור כל אחד מהשיר

נותנת לרשויות המקומיות אינה עולה בקנה אחד ע  הנחיית היוע/ המשפטי לממשלה וע  נוהל 
 . לפיה  יש להפריד בי  שתי העמלות, משרד הפני 
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Ï Â ‰ È   È ˙ Â ¯ È ˘  ˙ Ï Ó Ú : עמלה זו כוללת את מחיר השימוש במסמכי המסגרת ואת מחיר
בשל חילוקי דעות ע  משרד , יל  וא2003נמצא כי משנת . שירותי הניהול שהחברות נותנות

בעניי  זה ראו ( שהחברות גובות מרשויות מקומיות 6הפני  בעניי  שיעורי עמלת שירותי הניהול
בפועל . לא נקבעה עמלת החברות עבור שירותי הניהול במסמכי  של רוב מכרזי המסגרת, )להל 

ו במכרזי המסגרת רק הוסיפו החברות את העמלה הזאת למחירי  שהציעו קבלני  וספקי  שזכ
 . לאחר שנעשו המכרזי 

˙ ¯ ‚ Ò Ó ‰  Ê ¯ Î Ó  ˙ Î È ¯ Ú  ˙ Ï Ó Ú : נמצא כי ברוב המכרזי  ג  שיעורי העמלות עבור
משרד הפני  מאשר את מסמכי המכרז ג  . השימוש במכרזי המסגרת לא הובאו במסמכי המכרז

 . עוכ  אינו פועל על פי הנוהל שהוא עצמו קב, בלי שנקבע בה  שיעור עמלת השימוש
החברות מסרו למשרד מבקר המדינה כי א  על פי שבחוות הדעת ניתנה לה  האפשרות לגבות את 

לטענת החברות אי  ה  . אי  לה  בפועל דר  לגבות אות  מהרשויות המקומיות, עמלות השימוש
יכולות לגבות את העמלות משו  שיש לה  רק מידע חלקי על התקשרויות שהרשויות המקומיות 

ולכ  אי  ה  יכולות לפקח על תשלו  , שרי  ע  קבלני  באמצעות מכרזי החברותעושות במי
 .משו  כ  הוחלט שלא לדרוש מהרשויות עמלה בגי  השימוש במכרזי . העמלות

 Ï˘ È˘Â˜‰ ·˜Ú˘ ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ˙Â¯·Á‰ Ú·˜ Î ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÏÓÚ ˙Â

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â ·Â ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· . ÁÂÂ„Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÔÎÏ
˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ˙È˘Ú ‰ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÎ ÏÚ ˙Â¯·ÁÏ , ‰ÈÈ·‚‰ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ „·· „·Â

Ï‰Â · Ú·˜ Î ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÓÚ Ï˘.  
 אופ  חישוב העמלות

ת מ  הרשויות המקומיות קובעות ההנהלות של נמצא כי את שיעור העמלות שהחברות גובו .1
שיעורי העמלות נקבעי  לפי העלויות הצפויות של , ל"ל הכספי  של משכ"לדברי סמנכ. החברות

שיטת(ל "של עלויות קבלני המשנה ושל התקורה בתוספת רווח למשכ, עריכת המכרז ופרסומו
COST +  .( נה מסמכי  מ  השני   לא הומצאו לעובדי משרד מבקר המדי2005עד ספטמבר

מעיו  בדוחות . האחרונות המפרטי  כיצד חושב התמחיר של כל אחת מהעמלות שנקבעו למכרזי 
הכספיי  של החברות עולה כי הכנסת  מעמלות ומפרויקטי  עלתה על הוצאותיה  בשיעור ניכר 

 ).ראו טבלה לעיל(
שיעור , לדוגמה.  עמלות שונה שיעור  של כמה2003'1999ל עולה כי בשני  "ממסמכי משכ .2

 ;10.5%' ל11.5%'שיפו/ ותוספות בניה למבני חינו  וציבור הופחת מ, העמלה בגי  מכרז לחידוש
 שיעור העמלה בגי  מכרז לתכנו  וביצוע אולמות ספורט ומבני ציבור קטני  וגדולי  הופחת 

 הועלה שיעור העמלה בגי  מכרז לאספקת מכלי אצירה מפלסטיק לפסולת ; 9%' ל10%'מ
 .4.5%' ל3.3%'מ

__________________ 

והיא מחושבת כשיעור מתו  העלות הכוללת של , עמלת שירותי הניהול היא דיפרנציאלית 6
 .ההתקשרות הנעשית על פי מכרז המסגרת
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במסמכי החברות לא נמצאו נימוקי  ותחשיבי  שעליה  התבססו החברות כששינו את שיעורי 
כמו כ  לא נמצא תיעוד המנתח את ההשפעות של כל שינוי כזה על הכנסותיה  של . העמלות
 . החברות

י  של דיוני לרבות הפרוטוקול, מעיו  בפרוטוקולי  של ישיבות הדירקטוריו  של החברות .3
עולה כי הדירקטורי  לא התוו מדיניות באשר לשיעור העמלות הנגבות מהרשויות , הוועדות

הנובעי  מהיחס בי  שיעור העמלות הנגבה ובי  , המקומיות ובאשר למרווחי הרווח של החברות
 . העלויות

 ה  מצויות  ציינו החברות כי תמחור שיעור העמלות הוא נושא עסקי וכי2005בתשובת  בספטמבר 
בתחרות חופשית וצריכות להוכיח את פועל  מול הרשויות במטרה שיבחרו בה  מול כל יתר "

 ".האלטרנטיבות העומדות לרשות 
˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂËÏÁ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÔÏÂÎ ˙Â·‚ ‰ , Ô‰

˙ ˘‰ Ô‰È˙ÂÒ Î‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ¯Â˜Ó‰Â ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎÏ ÈÏÎÏÎ‰ ÒÈÒ·‰˙ÂÈ ,
˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ˙ÂÓÎ˙ÒÓ‰"Á . ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ÏÚÂ ˘‡¯Ó ÂÚ·˜ÈÈ˘ ¯ÂÁÓ˙ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ÒÒ·˙È ‰Ê ‡˘Â · ˙Â¯·Á· ‰˘Ú ‰ ˙ÂËÏÁ‰‰
ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡ Ï˘ ˙Â¯ÚÊÂÓÓ ˙ÂÈÂÏÚ ,˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙Â„Â·Ú‰ ‚ÂÒ ÈÙÏ . „ÈÙ˜‰Ï Ô‰ÈÏÚ

ÓÚ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ·È˘Á˙‰ ˙‡ „Ú˙Ï˙Â Â˘‰ ˙ÂÏ . ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈ·È˘Á˙
˘Ó˘Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈ ÙÏ ‰ ÚÓÏ ÒÈÒ·

˙ÂÏÓÚ‰ . ˙ÎÈ¯Ú È˙Â¯È˘ ˙‡Â ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ „¯Ù · ¯ÁÓ˙Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
Ê¯ÎÓ‰ .ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜ÈÊ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

Ù·˘ ¯Á‡ÓÂ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙Â¯·Á‰ ˙„Â·Ú ÏÚÂ
 ˙È„ÚÏ· ËÚÓÎ ‡È‰- È˘ÙÂÁ ˜Â˘ Ï˘ ˙Â¯Á˙ È‡ ˙· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ˙Â¯·Á‰ ˙ ÚË 

˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡. 
 È˙˘Ó ‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˙ÂÈ¯˜ÈÚ ˙Â·ÈÒ)   :‡  (ÎÊ˙ ÈÙ ÏÚÎ˘Ó Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ¯È"Ï , ¯Â·Ú ÏÂÚÙÏ ‡È‰ ‰˙¯ËÓ
 È„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰"˙ÏÚÂ˙ ,ÏÂÚÈÈÏÂ ÔÂÎÒÁ"   ;)·  ( ˙ÂÏÓÚ‰ ÏÚÂÙ·

˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ÂÏÓÚ ˙‡ Ì‚ ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÓ ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ .
‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ È„Ó Â˘·‚È ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ÈÂ‡¯ ˙‡Ê ÁÎÂ Ï ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ

Î˘Ó ˙Â¯ËÓ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ ˙Â·Â‚"‰Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ¯ÈÎÊ˙· ÂÁÒÂ ˘ ÂÓÎ Ï ,
ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏ‰ ‰‰ ˙‡ ÂÁ È˘Â.  

 פרסו  התערי  של עמלות החברות
כמו . ובאמצעותו ה  מודיעות לרשויות המקומיות על פעילות  ושירותיה , לחברות אתר אינטרנט

ובה  מידע באשר למכרז , רות מפרסמות חוזרי  בנוגע לכל מכרז מסגרת שה  עושותהחב, כ 
 . עצמו ובאשר לשירותי הניהול שה  מציעות למשתמשי  במכרז

בביקורת נמצא כי החברות אינ  נוהגות לפרס  את התעריפי  של כל העמלות שה  גובות עבור 
  והפיקוח עבור כל אחד ממכרזי התיאו, כלומר עמלות השימוש ועמלות הניהול, שירותיה 
 . החברות א  אינ  מפרסמות את שיעורי העמלות במסמכי המכרז כנדרש, כאמור. המסגרת
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, בביקורת הועלה כי במקרי  רבי  אי  לרשויות מידע באשר לכלל התעריפי  של עמלות החברות
 לה  על השינויי  לעתי  נודע. וה  א  אינ  מעודכנות דר  קבע בשינויי  הנעשי  בתעריפי  אלה

המידע על העמלות שהחברות גובות נגע תמיד לעמלה אחת , כמו כ . מזכייני  של מכרזי מסגרת
 שירותי עריכת מכרזי 'והיא העמלה שנגבתה עבור כלל שירותי החברה , בכל מכרז מסגרת

 לדברי נציגי הרשויות לא הוצגה לה  עמלה נפרדת עבור שני סוגי. המסגרת ושירותי הניהול
 .השירותי  האמורי 

בתשובת  מסרו החברות למשרד מבקר המדינה כי כל רשות הפונה אליה  מקבלת מידע מלא 
 . אודות העמלות של כל פרויקט על פי צרכיה
˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙È˘Ú  Ô˙„Â·Ú ÏÎ ¯˘‡ ,

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ Ú·˜ Í¯„ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ˙˙Ï ,Ï ÈÙÈ¯Ú˙ Ì‰ ‰Ó Â· ¯È‰·‰
 ˙Ï·˜˙Ó˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ Ô‰È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ˙Â˘¯Â„ Ô‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰

Ì‰· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ . ÁÈË·‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú·˜ Í¯„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ô˙ ÈÈ Ë¯ÂÙÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ˘ .  

 הנחות בשיעורי העמלות
 ‰  Ô ˙ Ó Ï  ‰ „ È Ó  ˙ Â Ó ‡ ˙ Â Á 

את שיעור ההנחה . נמצא כי לעתי  החברות נוהגות לתת הנחות בשיעור העמלות שה  גובות
מבדיקת תיקי . במשא ומת  ע  נציגי רשויות מקומיות, בכל התקשרות בנפרד, קובעות החברות

הפרויקטי  שניתנה בה  הנחה עולה כי לא נית  למצוא מכנה משות  לשיעורי ההנחה שנקבעו 
עוד עולה מהבדיקה כי לחברות אי  נוהל הקובע את אמות המידה למת  . ת  ההנחהולנימוקי  למ

 . ההנחות לרשויות המקומיות ואת שיעורי ההנחות
בסיס שיקולי  עסקיי  "בתשובת  מסרו החברות למשרד מבקר המדינה כי ההנחות ניתנות על 

 .  בחברותבשיתו  הגורמי  המקצועיי, "לגופו של כל פרויקט ולגופה של כל רשות
 ‰ÎÂ¯Î ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÌÂÁ˙· ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘ ÔÓÊ ÏÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙ· ,ÏÚ ˙ÂÁ ‰ ˙˙Ï Ô‰ÈÏÚ˘ È¯‰-ÈÏ‰ ÈÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ,
ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ˙Â·¯Ï ,Â„ ÌÈÙÂ‚ Ô˙ÂÈ‰· ˙ÂÙÂÙÎ Ô‰ Ì‰Ï-ÌÈÈ˙Â‰Ó . ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡

Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙Â¯·Á‰ ÏÂ‰È Ï ‰˘Â¯„‰ ˙È˜ÒÚ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ‰ÏÂÚÙ ˙Â 
Ô‰È˜ÒÚ , Â‡·ÂÈ˘ ˙ÂÙÂ˜˘Â ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ Â ˙ ÈÈ ˙ÂÁ ‰‰˘ ÂÁÈË·È „·· „·Â

˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ .˙ÂÁ ‰ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ ÚÂ·˜Ï ˘È ÍÎ ÍÂ˙· , ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï
˙ÂÁ ‰ Ô˙Ó ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ ·˙Î· ˜Ó ÏÂ ˙ÂÁ ‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÁ Ó .‡· Â·‚È˘ ˙ÂÏÓÚÏ ¯˘

 ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú ˙Â¯·Á‰-˙ÂÙˆÏ ÔÈ‡  ,ÏÏÎ Í¯„· , ˙˜Ù‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰˘
˙Â¯·Á‰ ÌÚ ÂÏ˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È·ÈÎ¯Ó·Â ÔÎ¯ˆ‰ ˙Â‰Ê· ‰ÈÂÏ˙ ‰È‰˙ Â˙ˆÙ‰ Ï˘Â ˙Â¯È˘‰ .  
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 בדיקת שיעורי העמלות של החברות שעשה משרד הפני 
שות בדיקה כלכלית של שיעורי  מינה משרד הפני  חברת ייעו/ לע2003בתחילת שנת  .1

העמלות שהחברות גובות מ  הרשויות המקומיות עבור עריכת מכרזי מסגרת ועבור השירותי  
; היק  יתרת המזומני  שצברו החברות ע  השני : 7מכמה סיבות, זאת. הנוספי  שה  מספקות

אחרות החשש כי שיעורי העמלות שהחברות גובות גבוהי  מהעמלות שגובות חברות ניהול 
וההערכה שבפועל אי  תחרות של ממש בתחו  מת  שירותי הניהול לרשויות המקומיות ; בשוק

 .עבור התקשרויות הנעשות על פי מכרזי מסגרת
ל גובה ובי  "השוואה בי  שיעור העמלות שמשכ, בי  היתר, בבדיקה של חברת הייעו/ נעשתה
בבדיקה . י  של משרדי ממשלה שוני פיקוח ותיאו  פרויקט, העמלות שנהוג לגבות עבור ניהול

נהוג ,  והמסחר עושההכי בפרויקטי  של בינוי ופיתוח של תשתיות שמשרד התעשיי, למשל, נמצא
ל "ואילו שיעור העמלה שמשכ, 6.5%'לגבות עמלה בגי  שירותי ניהול ופיקוח בשיעור מרבי של כ

 .9%'גובה הוא כ
ות הניהול שה  גובות ובי  עמלות הניהול הנגבות בתשובת  ציינו החברות כי כדי להשוות בי  עמל

ובי  היתר את העלות של הכנת , בפרויקטי  דומי  יש להביא בחשבו  את היק  השירותי  הנית 
 . פרסומ  וניהול , המכרזי 

 ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚· ˙ÂÏÓÚ Ï˘ ÌÈ„¯Ù  ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ ˙Â¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È  È˙Â¯È˘ ÔÈ‚·Â ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ·ÏÂ‰ ,ÌÈÓÎÒ‰· ‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÂ‚ÈÚÂ , ¯˘Ù‡Ó ‰È‰

 Ô‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰· Ô‰ ˙·˘Á˙Ó‰ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï
Ì¯ÈÁÓ·. 

דוח חברת .  לכל היותר7%'חברת הייעו/ המליצה להפחית את העמלות שהחברות גובות ל
, נה ההוצאות הקיי  לא ישתנהכל זמ  שמב, על פי הדוח. הייעו/ לא כלל נימוקי  להמלצה זו

תגרו  הפחתת שיעורי העמלות כמוצע להפסד תפעולי שנתי שוט  שיתבטא בהפחתת ההו  
 .ל"העצמי של משכ

בבדיקה שעשתה חברת הייעו/ נבדק ג  נושא העמלה המגיעה לחברות עבור עריכת מכרזי 
 יגבו החברות עמלה בעניי  זה המליצה חברת הייעו/ כי בגי  השימוש במסמכי המכרז. המסגרת

לאחר שנוכו ממנה , ששיעורה יהיה כשליש מכלל העמלה שה  גובות מהרשויות המקומיות
 . העלויות הישירות הכרוכות במת  שירותי הניהול

משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפני  כי ההנחיות שניתנו לחברת הייעו/ לפני הבדיקה הובילו 
נתוני ההוצאות של החברות שימשו כהנחת יסוד שכ  כל , לכ  שדר  הבדיקה לקתה בחסר

 . ולמעשה לא נעשתה בדיקה מקיפה וממשית באשר ליעילות  של החברות, לעבודת הבדיקה
בהמש  לבדיקתנו בעניי  גובה "ל כי " למשכ2003חשב משרד הפני  הודיע בנובמבר  .2

נית  לכלול , "  בשוקולאור השוואה לעמלות דומות הנגבות על ידי גורמי  שוני, עמלות החברה
, התשתיות, בתחומי הבינוי: במכרזי  עמלות ששיעור  לא יעלה על אלה שנקבעו על ידו כדלקמ 

 עד 'בתחו  רכש של ריהוט וציוד ; 2.5% עד 'בתחו  השמירה ; 6.5% עד 'החירו  והטכנולוגיה 
חשב משרד .  ובו פירוט של שיעורי העמלות המאושרי  לכל המכרזי, למכתב צור  נספח. 4.5%

 ".קביעת העמלה תיעשה לפי בדיקה ואישור פרטני מראש"הפני  ג  קבע כי במכרזי  אחרי  
__________________ 

 .6.3.05 הדברי  עלו בפגישה של עובדי משרד מבקר המדינה ע  חשב משרד הפני  ב 7
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, בי  היתר, ל שהיא מתנגדת לקביעתו של חשב משרד הפני " הודיעה משכ2003במכתב מדצמבר 
ויישומו צפוי , מפני ששיעור העמלות שנקבע מתעל  מהמציאות העסקית והתפעולית של החברות

 .  לחברות הפסד ניכרלגרו
. ל משרד הפני  דאז באשר לעמלות האמורות" פנה חשב משרד הפני  דאז אל מנכ2003בדצמבר 

ערכי  מוספי  שאי  להתעל  "ל וציי  כי יש לה "בפנייתו סקר החשב את פעילותה של משכ
  ימאגר קבלני  זמי  לשירות, כגו  התמחות ספציפית בדרישות של הרשויות המקומיות, "מה 

וע  זאת ציי  כי שיעור העמלות שהיא גובה , איכות ומקצועיות מוכחת וניסיו  נצבר רב, נדרשי 
ל להפחית את העמלות ולהתאימ  "חשב משרד הפני  המלי/ למנכ. גבוה מהמקובל בשוק

עוד המלי/ החשב לפתוח . תו  התחשבות בער  המוס  של החברות, לעמלות המקובלות בשוק
 לגופי  9רת לרשויות המקומיות לתחרות באמצעות מת  פטור על פי סעי  את שוק מכרזי המסג

 .ל"וכ  לקבוע מנגנו  שבאמצעותו יפקח משרד הפני  על העמלות של משכ, נוספי 
 היא חזרה על המלצותיו של חשב 2004בנייר העמדה שהכינה חשבות משרד הפני  באוקטובר 

ל "ת מכרזי המסגרת משירותי הניהול שמשכ והמליצה ג  להפריד את עריכ2003המשרד מדצמבר 
כמו כ  המליצה לחייב את הרשויות המקומיות לעשות מכרז שחברות ניהול שונות יתמודדו . נותנת

 .בו על הזכות לתת שירותי ניהול
‡˘Â · ˙Â˘ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÁ‰˘ ‰˜È„·‰ ‰ÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ;Î Ó" Ï

ÌÂ˘ÓÂ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ‡Ï ÍÎ  . 
לאשר לרשויות המקומיות ,  לחוק המכרזי  המשותפי 9על פי סעי  , בסמכותו של משרד הפני 

על מנת לתת את אישורו משרד הפני  נוהג לבחו  את מסמכי ". מכרז של אחר"להתקשר על פי 
הרשות : "כ  המכרז ותנאיו כיבנוהל משרד הפני  נקבע בעניי  תו, כאמור). לפני פרסומו(המכרז 
להתקשר ג  ע  הגו  הציבורי לש  רכישת שירותי ניהול ופיקוח בתערי  שינקב ... רשאית

בשל חילוקי דעות ע  משרד הפני  באשר לשיעור ,  ואיל 2003נמצא כי משנת ". במסמכי המכרז
י למרות עוד נמצא כ. לא נכללות עמלות החברות במסמכי  של רוב מכרזי המסגרת, העמלה

משרד הפני  מאשר ג  התקשרות שנעשתה על פי מסמכי  של מכרזי , האמור בנוהל שפרס 
החברות ממשיכות לגבות את ; המסגרת שלא נקבע בה  שיעור העמלה בגי  שירותי הניהול

 .העמלות בשיעורי  שה  קובעות
˘ ‡ ˙ˆÚ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È

˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Â ˘Ï ÂˆÈÏÓ‰˘ ÚÂˆ˜Ó‰ , ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÁÎÂ ÏÂ
 „¯˘Ó·)„¯˘Ó‰ ˙Â·˘Á ( ˙Â¯·Á‰ ÔÈ·Â- ˙‡ ÔÈÈˆÏ ˘È ‰ÈÙ ÏÚ˘ „¯˘Ó‰ ˙ÈÈÁ ‰ ÏÚÂÙ· 

ÏÚÂÙ· ˙Ó˘ÂÈÓ ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· Ô‰È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ . 
ÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰˙˘Ú ˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˜È„·‰ ˙‡ Ô

 ˙ÂÏÓÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙·
˜Â˘· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ·Â‚˘ ,ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯ÚÊÂÓÓ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÈÙ˜˘Ó‰ . ÍÓÒ ÏÚ

 ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯˘‡· ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˘¯„  ‰Ï‡ ˙Â˜È„·
˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó˙ÂÈÓÂ . ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

‰Ê ‡˘Â · ÂÈ˙Â ˜ÒÓ·.  
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 התקשרויות של רשויות מקומיות ע  זוכי  במכרזי מסגרת 
 שפרסמו החברות
 נוהל משרד הפני 

בנוהל משרד הפני  פורטו התנאי  שעל פיה  רשויות מקומיות רשאיות להתקשר , כאמור לעיל
על פי נוהל . על יסוד מכרז מסגרת שעשה גו  ציבורי, שירותי  בלי שעשו מכרזע  קבלני  ונותני 

לש  רכישת שירותי " הגו  הציבורי"הרשויות המקומיות רשאיות להתקשר ג  ע  , משרד הפני 
 .שעבור  תשל  הרשות עמלה לגו  הציבורי, ניהול

שנקבעו בנוהל משרד משרד מבקר המדינה בדק א  הרשויות המקומיות והחברות עמדו בתנאי  
 8הבדיקה נעשתה בשש רשויות מקומיות. הפני  בעניי  ההתקשרות ע  הזוכי  במכרזי המסגרת

בתחומי  , 2004'2002 התקשרויות שעשו הרשויות ע  קבלני  ונותני שירותי  בשני  81'ונגעה ל
כות הסביבה רכש ואי; פיתוח תשתיות מי  וביוב; תכנו  ובנייה של מוסדות חינו  וציבור: האלה

כמו כ  נגעה הבדיקה להתקשרות  של הרשויות ע  החברות . והפעלת פרויקטי  עתירי כוח אד 
  . כדי לקבל שירותי ניהול בהתקשרויות האמורות

 הלי  ההתמחרות
גזבר . 9בנוהל משרד הפני  נקבע כי לפני ההתקשרות על הרשות המקומית לקיי  הלי  התמחרות

ה על הנושא ברשות רשאי  לפנות לגו  הציבורי ולבקש ממנו הרשות ומנהל היחידה הממונ
ל "ההצעות המתקבלות יידונו בוועדה המורכבת ממנכ. לעשות עבור הרשות את הלי  ההתמחרות

והיא שתחליט , ) ועדה לבחינת הצעות'להל  (גזבר הרשות והיוע/ המשפטי של הרשות , הרשות
והיא , ולה ביותר שהתקבלה בהלי  ההתמחרותהרשות חייבת לבחור בהצעה הז. מי ההצעה הזוכה

 .רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי
את הלי  ההתמחרות לבקשת הרשויות , בהתא  לנוהל משרד הפני , כאמור החברות עורכות

 על פי העלויות השונות של יחידות 'בהלי  זה החברות מתמחרות את הצעות הזוכי  . המקומיות
 אחוז ההנחה הנוספת שהציעו על מחירי המכרז ועל פי כמות על פי, המוצר או השירות שהציעו

 מסכמות את כל הצעות המחיר שהוגשו בהלי  ההתמחרות 'היחידות שהרשות המקומית דורשת 
 מהזולה 'ובו הצעות המחיר מדורגות לפי מחיר  , ומעבירות לוועדה לבחינת הצעות את הסיכו 

 . ביותר ועד היקרה ביותר
 3' התקשרויות בעמק חפר ו11(קשרויות ע  קבלני  ונותני שירותי   הת14'נמצא כי ב .1

שהחברות עשו בה  הלי  , ) מכלל ההתקשרויות שנבדקו17%' שה  כ'התקשרויות ברמת השרו  
לא נדונו כלל ההצעות שנתקבלו בהלי  ההתמחרות בוועדה , התמחרות עבור הרשויות המקומיות

 מכלל 15%'שנעשו בעיריית רמת ג  וה  כ(ת אחרות  התקשרויו12'ב; לבחינת הצעות של הרשות
 .נדונו ההצעות בהרכב ועדה השונה מהקבוע בנוהל כאמור) ההתקשרויות שנבדקו

בהלי  הבקשה להצעות מחיר יפנו גזבר הרשות ומנהל "בנוהל משרד הפני  נקבע כי  .2
נייה תכלול תאור הפ.  הזוכי  במכרז המסגרת בקטגוריה הרלבנטיתלכלהיחידה הרלבנטית ברשות 

__________________ 

עיריית רמת , עיריית פתח תקווה, מועצה אזורית עמק חפר, ת נתניהעיריי, מועצה אזורית דרו  השרו  8
 .ג  ועיריית רמת השרו 

 . הלי  של בקשת הצעות מחיר מהזוכי  במכרז המסגרת הלי  ההתמחרות  9
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לרבות מידע על כמותו ובכלל זה , מדוייק של המוצר או השרות אותו מבקשת הרשות לרכוש
 ".התכנו  לביצוע וכתבי הכמויות ועל תקופת ההתקשרות

נמצא כי בדר  כלל כשפנו החברות אל הזוכי  במכרזי המסגרת כדי לקבל הצעות מחיר למת  
לא , שמירה במוסדות חינו  וציבור ואבטחת טיולי אבטחה ו, אבטחה היקפית, שירותי סיור

כ  פעלו שלא כנדרש בהוראות הנוהל . הודיעו לה  מהו היק  השעות הנדרש בכל עבודה ועבודה
הקובעות כי בפנייה לזוכי  במכרז המסגרת יינת  מידע על כמויות המוצר או השירות , האמור

 .שהרשות מבקשת לרכוש
כי הרשויות המקומיות אכ  לא ציינו בפנייה את כמויות המוצר ל בנושא זה נאמר "בתשובת משכ

. משו  שלא ידעו מראש כמה שעות אבטחה או כמה מאבטחי  דרושי  לה , שה  מבקשות לרכוש
, משהתברר עניי  זה ניסחו החברות הוראות ברורות בדבר אופ  הביצוע של נוהל הצעת המחיר

מאז ואיל  כל נוהלי הצעות המחיר שהחברות . והרשויות נדרשו לציי  את כל הכמויות כנדרש
 .עושות כוללי  את הפרטי  האלה כנדרש

לא נמצא )  ההתקשרויות של המועצה האזורית עמק חפר שנבדקו15'מ(בארבע התקשרויות  .3
אפשר לדעת א  ההתקשרויות 'ומשו  כ  אי, א ובמועצה"כלל תיעוד של הלי  ההתמחרות בפמ

 .הל משרד הפני נעשו על פי הדרישות של נו
א עבור העירייה "הכינה פמ)  ההתקשרויות של עיריית נתניה שנבדקו27'מ(בארבע התקשרויות 

במוסדות ציבור ובשטחי  , לש  מת  שירותי ניקיו  במוסדות חינו , הלי  התמחרות ע  קבלני 
בו ו, א בעבור העירייה ד  מסכ "בסיומו של ההלי  הכינה פמ. פתוחי  ולש  אספקת ארוחות

 . ההצעות של כל הקבלני  מדורגות לפי מחיר 
לגבי ארבע ההתקשרויות האמורות נמצא בעירייה רק הד  המסכ  האמור ולא נמצאו נתוני  על 

.  עד לתמחור הסופי שלה 'המרכיבי  של כל הצעה והצעה ועל הלי  השקלול של רכיבי ההצעות 
הוועדה לבחינת . א" שהמציאה לה פמבמצב זה לא יכולה הוועדה לבדוק את ד  סיכו  הנתוני 

ג  אישור היוע/ . בלא שתוכל לבדוק אותו, א"הצעות אימצה את דירוג המציעי  כמו שקבעה פמ
 .כדרוש, המשפטי של העירייה נית  בלא שהיו בידו מלוא הנתוני  הדרושי  למת  האישור

עה הזולה ביותר הרשות המקומית חייבת לבחור בהצ"בנוהל משרד הפני  נקבע כאמור כי  .4
 ".שהתקבלה בהלי  בקשת הצעת מחיר והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי

נקבע ששתי הצעות שהציעו , 2002א עבור עיריית נתניה ביולי "בהלי  ההתמחרות שעשתה פמ
נמצא כי בחוזה . ח לשעת שמירה היו הזולות ביותר מכלל ההצעות שנתקבלו" ש24מחיר של 

 ע  אחד מבעלי הצעות המחיר הזולות נרש  2002שנעשה באוגוסט ההתקשרות של העירייה 
 .ח" ש24.10 'מחיר שעת שמירה גבוה יותר 

ÓÙÏÂ ‰È ˙  ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙È‡˘¯ ‰ È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÈÎ ‡ , ÈÙ ÏÚ
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï‰Â  ,˙È¯Â˜Ó‰ Â˙Úˆ‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ¯ÈÁÓ ÚÈˆÓ‰ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï .
 ‰¯˜Ó·˘ Ì‚ ‰Ó¯˙ÂÈ· ÏÂÊ‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ‰ÚÈˆ‰˘ ˙ÙÒÂ  ‰Úˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ ¯ÂÓ‡‰ , ‡Ï ‡È‰Â

‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰Ï ‰¯Á· . 
 ע  חמישה קבלני שמירה לש  אבטחה של 2003' ו2002עיריית פתח תקווה התקשרה בשני  

) 31.8.03'1.9.02( נעשתה לשנה 2002ההתקשרות בשנת . מתקני העירייה ושל מוסדות חינו  בעיר
להתקשרויות האמורות קדמו ). 31.8.06'1.9.03( נעשתה לשלוש שני  2003וההתקשרות בשנת 
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בשתי ההתמחרויות הגישו חמשת הקבלני  האמורי  הצעות . א"הליכי התמחרות שעשתה פמ
ח לשעת שמירה " ש27'ח ל" ש26.50הצעות המחיר נעו בי  . מחיר שונות שהיו הזולות ביותר

הוועדה . ח לשעת שמירה בהתמחרות השנייה"ש 27.41'ח ל" ש26.50בהתמחרות הראשונה ובי  
ח לשעת אבטחה לכל אחד " ש26.85לבחינת הצעות קבעה כי העירייה תשל  מחיר אחיד של 

ח לשעת אבטחה לכל אחד מהקבלני  " ש27ומחיר אחיד של , מהקבלני  בהתקשרות הראשונה
 .בהתקשרות השנייה

ÓÙÏÂ ‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Î ‡ „ÈÁ‡ ¯ÈÁÓ ˙ÚÈ·˜ È
 Ï‰Â  Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ˙„‚Â  ˙Â Â˘ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ Â ˙ ˘ ÌÈÚÈˆÓ ‰ÓÎ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜‰" ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂÊ‰ ‰Úˆ‰· ¯ÂÁ·Ï ˙·ÈÈÁ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰
¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘˜· ÍÈÏ‰· ‰Ï·˜˙‰˘ ,È‰˘ÏÎ ‰Úˆ‰· ¯ÂÁ·Ï ‡Ï˘ ˙È‡˘¯ ‡È‰Â."  

 בניית מבנה ציבור
, מכרז המסגרת צרי  להיות מפורט וספציפי"היוע/ המשפטי לממשלה נכתב כי בחוות הדעת של 

הפטור שינת  מכוח מכרז המסגרת יוגבל רק להתקשרות . ואי  לאשר התקשרות החורגת מתנאיו
ואי  להתיר התקשרות תו  חריגה מתנאי , אי  להתקשר. אשר תנאיה זהי  לתנאי מכרז המסגרת

התקשרות ; בסטייה מתנאי המכרז, נויי  או תוספות בהתקשרותאו תו  הכללת שי, מכרז המסגרת
 ". שלא כדי , ודינה כדי  התקשרות ללא מכרז, כאמור היא פסולה

מכרז המסגרת יגדיר את הטובי  או השרותי  המבוקשי  ככל "נוהל משרד הפני  קובע כי 
 יחידות המידה ואת, הטכניות והאיכותיות, האפשר במדויק ובכלל זה את תכונותיה  הפיזיות

יחידות אלה יהיו ברורות וודאיות באופ  שיאפשר . לפיה  תקבע כמות המוצר או השרות הנרכשי 
י הזוכה במספר "קביעת המחיר שתשל  הרשות המקומית על ידי הכפלת המחיר ליחידה שהוצע ע

מילוי כמו כ  נקבע בנוהל כי הפרטי  היחידי  הניתני  ל". היחידות ללא תלות במדדי  נוספי 
בחוזה של הרשות המקומית ע  הזוכה במכרז המסגרת הינ  התערי  של השירות או המוצר 

 .על פי יחידות המידה שנקבעו במכרז, והכמות הנרכשת
 ל פירסמה מכרז מסגרת לתכנו  ולבנייה של מוסדות חינו  וציבור ששטח  גדול "משכ .1
. ס וספרייה"מתנ, משרדי ,  בתי ספר:במסמכי המכרז פורטו מבני הציבור כדלקמ . ר" מ750'מ

לבקשת המועצה האזורית דרו  . למכרז צורפו המפרטי  הטכניי  של מבני הציבור האמורי 
בתחו  " ס אזורי"מתנ" הלי  התמחרות להקמת מבנה שכונה 2003ל בינואר "השרו  עשתה משכ

קבלני  שזכו בהלי  ההתמחרות נשלחו תכניות המבנה המוצע וכתב הכמויות שלו ל. המועצה
 .במכרז המסגרת האמור

 :נמצא כי התקשרות המועצה ע  אחד הזוכי  במכרז המסגרת סטתה מתנאי המכרז
כתב הכמויות שנשלח לזוכי  במכרז במסגרת הלי  ההתמחרות כלל עשרות סעיפי  שכונו  ) א(
פות בדרישה זו נכללו תוס". 27/2001/דרישה לתוספת סטנדרט לעומת מפרט הקבל  במכרז מג"

 . של עבודות ומוצרי  שלא נכללו במכרז המסגרת
 מיליו  4'ס במכרז המסגרת הסתכמה בכ"העלות הכוללת של מפרט המבנה ששימש מתנ ) ב(
 מיליו  8.4'נמצא כי הצעתו של הקבל  היחיד שהשתת  בהלי  ההתמחרות הסתכמה בכ. ח"ש
א אפוא כי שיעור עלות יוצ". תוספות מעבר למפרט"ח בגי  ה" מיליו  ש4.4'מה  כ, ח"ש

 .110%'התוספות הגיע ל
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 7.45לאחר משא ומת  התקשרה המועצה ע  הקבל  כדי שיבצע את העבודה בסכו  של  ) ג(
 . בחוזה ההתקשרות ע  הקבל  היה פירוט של סעיפי תוספות שוני . 10מ"לא כולל מע, ח"מיליו  ש

התקשרות המועצה ע  . ס"מכרז המסגרת כולל מפרט טכני להקמת מבנה שישמש מתנ ) ד(
חדר ,  מקומות400'המכיל כ, )אודיטוריו (הקבל  נעשתה לש  הקמת מבנה שבו אול  מופעי  

ס "לא נכלל במפרט המתנ, לרבות מרכיביו ההנדסיי , מבנה מעי  זה. וחדרי הלבשה, במה, הקרנה
 הטכני חלק מהשינויי  שנעשו בכתב הכמויות ולא נכללו במפרט, בפועל. של מכרז המסגרת
 . נעשו כדי להתאי  את המפרט לבניית מבנה מעי  זה, שבמכרז המסגרת

ס נכלל במכרז "ל למשרד מבקר המדינה כי המבנה העתיד לשמש מתנ"בתשובתה מסרה משכ
כי , ל"עוד מסרה משכ. ל עבור המועצה"המסגרת והובא בחשבו  בהלי  ההתמחרות שעשתה משכ

לרבות ההרחבות , ני  והציגה את הפרויקט על כל פרטיובהלי  ההתמחרות היא פנתה לשני הזכיי
לדבריה הפער בי  המפרטי  אינו . על פי דרישת המועצה, שאינ  מצויות במפרט הטכני הבסיסי

, נובע משינוי של אופי המבנה אלא הוא תוצר של המפרט שדרש צוות התכנו  מטע  המועצה
 . שכלל עבודות ופריטי  בתק  גבוה ויקר יותר

 „¯˘ÓÎ˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó" ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ÔÂ¯˘‰ ÌÂ¯„ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ Ï
˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÂ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰˙˘Ú Â ˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ È‡ ˙Ó ‰˙ËÒ ÔÏ·˜‰ .

 ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ‰„Â·Ú‰ È·ÈÎ¯ÓÂ ˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ· ÏÏÎ ˘ Ë¯ÙÓ‰Ó ‰ÈÈËÒ‰ Û˜È‰
‰ÏÂÒÙ ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„Ó˘ ÌÈ„ÈÚÓ Ê¯ÎÓ· ÂË¯ÂÙ˘ . ˙Ú„Ï ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Ì˘Ï ˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‡ÏÂ ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡‰ ˙Ó˜‰Ï „¯Ù  Ê¯ÎÓ ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰
ÍÎ . 

ל בעניי  בניית האודיטוריו  נכתב ג  כי שינויי  מעי  אלה בפריטי  "בתשובתה של משכ .2
חידה בהעדר מחירי י"הכולל תנאי הקובע כי , שאינ  כלולי  במכרז התאפשרו בשל סעי  במכרז

 האחרו  הידוע 11")דקל("דומי  שאפשר להתבסס עליה  יקבע ערכו של השינוי על פי המחירו  
היה ואי  במחירו  סעי  המתאר במדויק את השינוי ... במועד מסירת הזמנת העבודה לקבל 

לא נמצא לדעת . על פי החלטת המפקח, יקבע ער  השינוי על פי סעי  שווה ער  במחירו , הנדרש
 ". עי  שווה ער  יקבע ערכו של השינוי על פי החלטת המפקחהמפקח ס

È‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï-ÌÂÈ¯ÂËÈ„Â‡ ˙ÈÈ · ‰Ê ÛÈÚÒ· ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡ , ÂÈ ÈÈÙ‡Ó ÏÚ
ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ , ˙Ó ˙ÈÈ ·Ï Ê¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ"Ò .˙‡Ê ÌÚ ,Î˘Ó ˙·Â˘˙ ÁÎÂ " ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· Ï

Â ˜¯Ù ˙‡ ‰ È„Ó‰ '˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ Ï˘ , ‡˘Â · ˜ÒÂÚ‰"ÌÈÈÂ È˘ ,˙Â˙ÁÙ‰Â ˙ÂÙÒÂ˙" ,
˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â Ï‰Â · ÌÈÙÈÚÒ‰ ˙‡ ˙Â¯˙ÂÒ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓÂ , Â„ÚÂ ˘

˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓÓ ˙ÂËÂÒ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂ ÓÏ . 
 : ואלה חלק מההוראות האמורות

לאיכותה או , על כל שינוי ביחס לכל מה שנוגע לאופיה, המתא  רשאי להורות בכל עת"
ובלבד שבמקרה של ...הכל כפי שימצא לנכו , או כל חלק ממנה/לכמותה של העבודה ו

__________________ 

והקמת מבנה , בשל אילוצי  תקציביי  החליטה המועצה להקי  את הפרויקט בשני שלבי  10
 . לויות שפורטו בפרק זה נוגעות לשלב הראשו הע. האודיטוריו  הייתה השלב הראשו 

 .הוא מאגר מחירי  בענ  הבנייה והתשתית" מחירו  דקל" 11
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שכר החוזה יועלה או "; " מסכו  ההזמנה המקורי50%הגדלה לא יעלה ער  השינויי  על 
 ". יופחת בהתא  לער  השינוי שנקבע

Î˘Ó ÏÚÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"Â ˜¯Ù ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ï '
Â ˘ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ ˙¯‚ÒÓ‰ Ê¯ÎÓ· „¯˘Ó Ï‰Â  ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ˘ È„Î ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙

˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÌÚÂ ÌÈ Ù‰ . Ì‰· ÔÈ‡˘ ÁÈË·‰ÏÂ ˙Â¯·Á‰ ÈÊ¯ÎÓ ÏÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
˙Â„Â·Ú Ï˘ Ô˙ÂÎÈ‡·Â ÔÈÈÙÂ‡· ÌÈÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÈÙÈÚÒ , ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯˘Ù‡Ï ÍÎÂ

˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰Ó ˙ÂËÂÒ‰ .  
 ל הרשות לפני חתימת החוזהאישור היוע  המשפטי ש
רשות מקומית לא תתקשר ע  זוכה במכרז מסגרת אלא א  אישר "בנוהל משרד הפני  נקבע כי 

לרבות לעניי  תשלו  , היוע/ המשפטי של הרשות בכתב כי ההתקשרות עונה על תנאי נוהל זה
 ".העמלה בעבור עריכת המכרז לגו  ציבורי

 ' וברמת השרו  14 'ברמת ג  , 15 'בפתח תקווה , 9 'פר בעמק ח, 8 'בנתניה ( התקשרויות 49'ב
לא נמצא אישור כתוב של היוע/ המשפטי של ,  מכלל ההתקשרויות שנבדקו60%'שה  כ) 3

 12'ב. ומאשר כי ההתקשרות עונה על תנאי הנוהל, שנית  לפני ההתקשרות, הרשות המקומית
פטי להתקשרות רק לאחר שנעשה נית  האישור של היוע/ המש) בנתניה(התקשרויות נוספות 

 .כנדרש, ולא לפני כ , ההסכ  ונחת 
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÚ

 ÏÎ˘ ˘Â¯„ÏÂ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰
ÙÏ Ì˙˜È„·Ï ‡·ÂÈ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ˙Â·˜Ú· ‰˘Ú ˘ ÌÎÒ‰ ÍÈÏ‰ È 

˙Â¯ÁÓ˙‰‰ .ÔÂ„ ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰ ÌÒ¯ÙÏ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÚ.   
 היבטי  כספיי  וחשבונאיי  של החברות
 החזר עמלות לבעלי המניות ולרשויות המקומיות

מדי שנה בשנה יועברו רווחי , ל ובי  בעלי מניותיה" בי  משכ1988על פי הסכמי  שנעשו בשנת 
ואלה ירכשו תמורת  שטרי הו  הניתני  להמרה , עלי מניותיהל לאחר כיסוי הוצאותיה לב"משכ

יתרת שטרי . ל" משטרי ההו  במניות משכ75%בעלי המניות התחייבו להמיר לפחות . במניות
ל באותה "ישולמו לבעלי המניות ולרשויות מקומיות ששילמו עמלות למשכ, 25%בשיעור , ההו 
 .שנה

ל רושמות מדי שנה בשנה את ההפרש שבי  "משכעל פי הדוחות הכספיי  החברות הבנות של 
בדוח . ל" משכ' כהחזר עמלות לחברה הא  ' כלומר את רווחי השנה 'הכנסותיה  להוצאותיה  
כהחזר עמלות , הכולל את רווחי החברות הבנות, ל נרש  הרווח השנתי"הכספי המאוחד של משכ
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ל ונרש  בדוחות הכספיי  " מהסכו  שהוגדר החזר עמלות נותר במשכ75%. למרכז ולארגו 
 מהסכו  מיועד להחזר עמלות לבעלי המניות ולרשויות 25%. 12כתקבולי  על חשבו  מניות

 ".תקבולי  על חשבו  שטרי הו "ל רושמת עבורו התחייבות בספריה כ"ומשכ, המקומיות
סכו  : את גובה הסכומי  שתשל  החברה כהחזר עמלות, מפע  לפע , ל אישר"דירקטוריו  משכ

בוע שישול  לבעלי המניות וסכו  שיחולק בי  הרשויות המקומיות כהחזר עבור עמלות ק
 'ולארגו  , ח"הסכו  הקבוע שאישר הדירקטוריו  לשל  למרכז עומד על שני מיליו  ש. ששילמו
 . ח" ש200,000

י הנהלת החברה בהתא  לתחשיב "חלוקת סכו  ההחזר תקבע ע"בהחלטות הדירקטוריו  נקבע כי 
ל עולה כי סכו  החזר העמלות לכל רשות "ממסמכי משכ". ח של החברה"יבוצע על ידי רואשר 

מחושב מדי שנה בשנה על פי היחס שבי  ס  העמלות ששילמה הרשות המקומית באותה שנה 
 . ל ושל החברות הבנות שלה"לחברות ובי  ס  ההכנסות של משכ

כי , בי  היתר, ונקבע בו, ת שלהל על הסכ  נוס  ע  בעלי המניו" חתמה משכ2004באפריל 
החברה תעביר לרשויות המקומיות ולתאגידי  הכלכליי  שבבעלות הרשויות המקומיות את "

כפי שיקבע בי  , לאחר תשלו  למרכז השלטו  ואירגו  המועצות, יתרת כספי החזר העמלות
ידי  החזר העמלות יועבר במישרי  מהחברה לרשויות המקומיות ולתאג. הצדדי  מדי שנה

כ  עוגנו בהסכ  ". הכלכליי  שבבעלות הרשויות המקומיות על פי החלטת דירקטוריו  החברה
ונקבע שהחזר העמלות יינת  ג  , הסדרי החזר העמלות שהיו נהוגי  בחברה כמתואר לעיל

 .לחברות הכלכליות שבבעלות הרשויות המקומיות
באלפי  (2003'1999 בשני  ל על החזרי העמלות"להל  פרטי  מתו  הדוח המאוחד של משכ

  ):ח"ש
 ¯ÙÒÓ

 ˙ÂÈÂ˘¯‰
 ÂÏ·È˜˘

¯ÊÁ‰ 

 ¯ÊÁ‰
 ˙ÂÏÓÚ
 ÈÏÚ·Ï
˙ÂÈ Ó‰)2( 

 ¯ÊÁ‰
 ˙ÂÏÓÚ
˙ÂÈÂ˘¯Ï 

 ¯ÊÁ‰ ÍÒ
 ˙ÂÏÓÚ
 „ÚÂ ˘
‰˜ÂÏÁÏ 

 ÒÓ È ÙÏ ÁÂÂ¯
 „ÚÂÈÓ‰

 ˙ÂÈ Ó ˙˜Ù ‰Ï
 ÈÏÚ·Ï
‰ËÈÏ˘‰)1( 

 ÏÂÎ‰ ÍÒ
˙ÂÏÓÚ ¯ÊÁ‰ ‰ ˘ 

71 2,200 8,355 10,555 18,375 28,930 1999 

125 2,200 8,550 10,750 29,250 40,000 2000 

122 2,200 6,700 8,900 22,850 31,750 2001 

132) 3(
 2,200 3,710 5,910 21,540 27,450 2002 

 2,200 3,504 5,704 20,146 25,850 2003 

נתוני  אלה אינ  מפורטי  בדוח הכספי וה  נובעי  מההפרש בי  ס  כל החזר העמלות ובי  ההחזר  .1
  . ויות ולבעלי המניותבפועל לרש

 .ח" ש200,000  ח ולארגו  " שני מיליו  ש למרכז .2
 .כולל תאגידי  כלכליי  בבעלות רשויות מקומיות .3

מהנתוני  דלעיל עולה כי שיעור ההחזר לבעלי המניות מס  החזר העמלות שנועדו לחלוקה גדל 

__________________ 

פרק הסדרי   בעניי  זה ראו להל  בתת  מהסכו  לאחר ניכוי של מס הכנסה 75%בפועל נרשמו  12
 .המיסוי



 מ"החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע

307 

ת המקומיות מכלל הסכו  ולעומתו שיעור ההחזר לרשויו, 39%' לכ21%' מכ2003'1999בשני  
שיעורי ההחזרי  השתנו . 2003 בשנת 61%' ל1999 בשנת 79%'שעמד לחלוקה הצטמצ  מ

ואילו הסכו  , משו  שהסכומי  הניתני  לבעלי המניות נותרו קבועי  ולא השתנו לאור  זמ 
 .הכולל של החזר העמלות הצטמצ  משנה לשנה

עות זיכוי הכרטיס של הרשות המקומית החזר העמלות לרשויות המקומיות נעשה באמצ .1
ל יכולה רשות מקומית להשתמש "על פי ההסדר שקבעה משכ. ל"בהנהלת החשבונות של משכ

או כתשלו  בגי  שירותי ניהול שתזמי  , א  קיי  חוב כזה, בזיכוי זה רק כנגד חובה לחברות
 . מהחברות בעתיד

Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰ ˙ÈÈ ˙‰ ÈÎ Ï Ï˘ ˙È„È˙Ú ˙Â¯˘˜˙‰· ˙Â
 ˙‡ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ ÈÁ· ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â˘¯‰

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â¯Á˙Ó ˙Â¯·ÁÓ ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ï·˜Ï ˙ÂÚˆ‰‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡
Ì‰Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ· ‰È ÈÚ ˙Â‡¯Î ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ó ÚÂ ÓÏ. 

עבור השני  : לו רק חלק מהרשויות המקומיות את ההחזר האמורנמצא כי בכל שנה קיב .2
. ח" ש30,000' לא נית  החזר עמלות לרשויות מקומיות שהיו זכאיות להחזר קט  מ1999'1997

  לא נית  החזר עמלות לרשויות מקומיות שהיו זכאיות להחזר קט  2001'2000עבור השני  
 לא יינת  החזר עמלות 2002כי עבור שנת ל "במהל  הביקורת החליטה משכ; ח" ש10,000'מ

 . ח" ש5,000'לרשויות מקומיות שהיו זכאיות להחזר קט  מ
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙Â‡˜ÒÚ ˙Â‡Ó ˙Â˘ÂÚ ˙Â¯·Á‰ ‰ ˘ ÏÎ·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ï

˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÌÚ ,˘ ÈÙÏ‡ ‰ÓÎ Ï˘ ˙ÂÏÓÚ ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰ Ô¯Â·Ú˘"Á , ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ
˙ÚÈ·˜ ¯·„· ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡¯ÊÁ‰Ï ÌÂÓÈ ÈÓ ÛÒ  . È ÙÓ Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ˙Ï·˜Ó ÂÊ ‰¯Ú‰

ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ˜ÁÓ  ‰Ï‡ ÌÈ¯ÊÁ‰˘ ,„È˙Ú· Ì˙Â‡ ¯Â·ˆÏ ˙È‡˘¯ ‰ È‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰Â . 
ל מסרה בתשובתה כי בשל הערות הביקורת יובא נושא התניית ההחזר בהתקשרות עתידית "משכ

לחלק את מלוא סכומי החזר וכי היא תמלי/ לדירקטוריו  , לדיו  נוס  בדירקטוריו  החברה
 .העמלות בלי לקבוע סכו  מינימו  לחלוקה

ל בספריה את הסכו  הכולל המיועד להחזר עמלות "עוד נמצא כי מהמועד שרשמה משכ .3
 חודשי  23' ל12לרשויות המקומיות ועד שנית  הזיכוי הספציפי לכל רשות מקומית חלפו בי  

 .ה מזכה את הרשויות בגי  הפרשי הצמדהל אינ"יצוי  כי משכ). 2002'1999בשני  (
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰· ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ‰Ú˘Ó ÈÎ Ï

ÂÓÏÈ˘˘ ˙ÂÏÓÚ ÔÈ‚· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ , ÏÂÙÈËÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ
‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚÓ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÊÁ‰· . ‰ÚÈ Ó ÏÎ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ·

Î˘Ó˘"˙ Ï ¯Â˘È‡ ÌÂÈÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ ÍÂ˙· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô Â·˘Á ˙‡ ‰ÎÊ
ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ .Î˘Ó" ÔÁ·˙ ÈÎ ‰˙·Â˘˙· ‰¯ÒÓ Ï" ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ Úˆ·Ï Ô˙È  „ˆÈÎ

¯˙ÂÈ ÌÈ¯ˆ˜ ÔÓÊ È˜¯Ù· ,Ô˙È ˘ ÏÎÎ." 
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, כפר יונה, שה , עמק חפר, דרו  השרו , אלעד(נמצא כי לעשר רשויות מקומיות שנבדקו  .4
לא היה מידע הנוגע לתחשיבי  ) רמלה וכפר סבא, גני תקווה, פתח תקווה, גבעת שמואל

ל אינה מביאה לידיעת הרשויות המקומיות "משכ. ולהסדרי  שעל פיה  ה  מקבלות את ההחזרי 
ואינה מעדכנת אות  , את נוסחת החישוב שעל פיה מחולק סכו  ההחזר בי  הרשויות המקומיות

נציגי הרשויות המקומיות מסרו לעובדי משרד מבקר .   להחזרבדבר ההסדר הקובע סכו  מינימו
המדינה כי בפועל הרשויות אינ  יודעות כיצד מחושב החזר העמלות ועל פי אילו אמות מידה הוא 

 . ל באשר לסכומי  המגיעי  לה "וה  מסתמכות על הודעת משכ, נית 
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"¯Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡ Ú„ÈÓ‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘

Ô‰Ï ÌÈÚ·˜ ‰ ¯ÊÁ‰‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ Á˜ÙÏ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
Î˘Ó˘"¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·˙Â ˙ÂÙÈ˜˘· ‚‰ ˙ Ï . 

תבח  דרכי  להגברת רמת השקיפות מול הרשויות המקומיות בנוגע "ל מסרה בתשובתה כי "משכ
 ".יותלסכומי ההחזר לה  ה  זכא

5. ‰˙ÙÂ˜· ÌÈ¯˙Â  ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÈÁÂÂ¯ ·Â¯ , Ì‡Â ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ÁÂÎÓ Ì‡
ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘ ÌÚ ÌÈ¯„Ò‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈ ˙‰ ÁÂÎÓ .ÏÚÂÙ· ,Ó ˙ÂÁÙ-25% ÌÂÎÒ‰Ó 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„ÈÏ ÚÈ‚Ó ˙ÂÏÓÚ ¯ÊÁ‰Î Ì˘¯ ˘ . Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ·Â¯ ¯Â˜Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ

Î˘Ó"˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ‰·Â‚ ‡È‰˘ ˙ÂÏÓÚ· ‡Â‰ Ï˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ . 
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰¯ÈÎÊ˙· ˙Â‡·ÂÓ‰ ‰¯·Á‰ ˙Â¯ËÓÓ ˙Á‡˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ï

 ‡È‰" Ï˘ ÌÈÈ˜˘Ó‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ Ì‰È ÈÈ Ú Ï˘ Û˙Â˘Ó ÔÂ‚¯‡Ï ˙ÂÈ Î˙ Úˆ·ÏÂ Ô Î˙Ï
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,Ú"˙ÏÚÂ˙Ï ‡È·‰Ï Ó ,ÏÂÚÈÈÏÂ ÔÂÎÒÁÏ" , ˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ,ÈÒÈ˘ ‰Ó˙ÂÈÂÏÚ· ÍÂÒÁÏÂ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ô‰Ï ÚÈ .
ÔÎ ÂÓÎ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ  ÏÚ ,Î˘Ó· ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· Ì‰˘"Ï , Û˜È‰‰ Ì‡ ˜Â„·Ï

 ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÚ ‰ ‚Ó‰ ˙ÂÈ È„Ó ÈÂ‡¯Î Ì˘ÈÈÓ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰. 

בעלי (קומיות ל מסרה בתשובתה כי ההסכמי  שנעשו בינה ובי  ארגוני הרשויות המ"משכ
התבססו על ,  מהסכו  שנקבע כהחזר יושקע בחברה75%שהוחלט בה  כי לפחות ) המניות

במועד החתימה על , הערכה שעשתה החברה בעניי  הדרוש לה כדי לפעול עבור השלטו  המקומי
 החליט דירקטוריו  החברה לפעול לשינוי 2005ל כי באוגוסט "כמו כ  מסרה משכ. ההסכמי 

 . 35%' בעלי המניות כדי להעלות את שיעור ההחזר לההסכמי  ע 
6.  ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰· ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÏÎ

‰¯·Á· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯„Ò‰Â ,‡˘Â Ï Ú‚Â ‰ Ï‰Â · Â ‚ÂÚ ‡Ï ‰Ï‡ Í‡ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎÏ ‰˜ÈÊ ÂÏ ˘ÈÂ ‰ ˘ ÏÎ· ‰˘Ú ‰ ÍÈÏ‰· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÓÂ

˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙Ó‰ , ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ ÈÓÈ Ù Ï‰Â · Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ
‡˘Â · ,Ô‚ÚÈÂ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÔÈ· Â˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ ˙‡ , ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡Â ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯Âˆ ˙‡
‡˘Â · ÂÚ·˜ ˘ . 



 מ"החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע

309 

Ú‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„·ÈÈÂ Â„È· ‰È‰È ‰Ê ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯È
ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ.  
 הסדרי מיסוי 

Î ˘ Ó  Ï ˘  È Â Ò È Ó ‰  È ¯ „ Ò ‰"‰ Ò  Î ‰  Ò Ó  Ì Ú  Ï 
ל סווגה כמוסד ללא כוונת רווח לעניי  מס ער  מוס  וכחברה עסקית לעניי  תשלו  מס "משכ

 נחת  הסכ  1996ובמבר בנ. 1ל מנוהל במשרדי פקיד שומה תל אביב "תיק המס של משכ. הכנסה
 . 1994'1991ל בנוגע לשני  "שומות בי  מס הכנסה למשכ

 בנוגע להסכ  השומות האמור צוי  כי 1 שהכינו נציגי פקיד שומה 1996בתרשומת מדצמבר  .1
שנועד לסייע לה  לרכוש , ל משמשת גו  מרכז ומתא  מטעמ  של הרשויות המקומיות"משכ

ל "המועבר לידי בעלי המניות של משכ,  כי סכו  החזרי העמלותכמו כ  צוי . מוצרי  ושירותי 
ללא קשר לניהול וכי לחברה יש נוהל ולפיו , נקבע למפרע בסו  כל שנת מס, )המרכז והארגו (

לנוכח האמור צוי  בתרשומת כי הוצאות אלה . היא מקצה חלק מעודפיה לבעליה כהו  מניות נפרע
,  לפקודה אלא פעולה מאזנית שמטרתה הקצאת מניות17י  י סע"אינ  הוצאות בייצור הכנסה עפ"

עוד צוי  בתרשומת כי בא ". אלה אינ  משולמות אלא נשארות בחברה כהו ' הוצאות'מה ג  ש
הובהר "א  , "אשר הוק  ללא מטרת עשיית רווח"ל אמנ  טע  שהחברה היא גו  "הכוח של משכ

היא ) כחברה(  הפועל למטרות רווח למייצג כי כל עוד הנישומה רשומה ברשויות המס כגו
 ." תמוסה בהתא 

כמפורט , בהסכמת בא הכוח של הנישומה, 1החליטו נציגי פקיד שומה , למרות האמור לעיל
ל משלמת בכל שנה החזרי עמלות למרכז ולארגו  "לחתו  על הסכ  שנקבע בו כי משכ, בתרשומת

בהסכ  נקבע .  התרת ההוצאה האמורהל בנוגע לאופ "וכי קיימת מחלוקת בי  פקיד השומה ומשכ
 מתו  ס  48%ניכוי של הוצאה בשיעור של ] ל"משכ[ יותר לחברה 1995החל משנת המס "כי 

התרת ההוצאה מותנית בכ  שיונפקו בכל שנה במקביל "וכי " ההוצאה בגי  החזרי עמלות
האמור בשל ההסדר ".  מסכו  ההוצאה75%הו  מניות בשיעור של לפחות , לתשלו  ההוצאה

א  שבמועד החתימה על הסכ  השומה ,  בלבד18.72%ל בפועל הוא "שיעור המס שנקבע למשכ
בהסכ  נקבע כי עקרו  התרת ההוצאה כאמור יהיה תק  עד . 36%עמד שיעור מס החברות על 

 .ל"הועלה כי מאז נחת  ההסכ  לא בדק מס הכנסה את הסדרי המיסוי ע  משכ. 1997שנת 
Ú‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÈ‚· ‰‡ˆÂ‰‰ ˙¯˙‰ ‰˙ ˙Â‰ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï ÈÎ ‰Ò Î‰ ÒÓÏ ¯È

˙ÂÈ Ó ˙˜Ù ‰· ˙ÂÏÓÚ ¯ÊÁ‰ , ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ·¯Ó ˙Ú˜˘‰ ‰˙ÂÚÓ˘Ó˘
Î˘Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÏÓÚ ¯ÊÁ‰"‰Ï˘ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ ˙Ï„‚‰ ÍÎ·Â Ï. 

י לאחר ניכו, ל רושמת מדי שנה בשנה את הסכו  הנותר בידה"על פי הסכ  זה משכ .2
 מהסכו  מיועד להחזר עמלות לרשויות 25%)  א.   (כהחזר עמלות למרכז ולארגו , הוצאותיה
תקבולי  על חשבו  שטרי "ל "והוא נרש  בדוחות הכספיי  של משכ, למרכז ולארגו , מקומיות

 מהסכו  מושקע בידי 75%)  ב)   (בעניי  החזרי העמלות ראו לעיל( חודשי  לפחות 12'ל" הו 
מס ההכנסה ". תקבולי  על חשבו  הו  מניות"ח הכספי כ"והוא נרש  בדו, ל"ות במשכבעלי המני

כלומר בפועל , "תקבולי  על חשבו  הו  המניות" מתו  הסכו  שנרש  כ25%מחושב כשיעור של 
והסכו  שנרש  ,  מעוד  הכנסותיה על הוצאותיה18.75%ל משלמת מס הכנסה בשיעור "משכ
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החברה המשיכה לנהוג על פי ההסדר .  מהרווח השנתי56.25%וא כתקבולי  על חשבו  מניות ה
 .המתואר ג  לאחר שפג תוק  ההסכ  שלה ע  שלטונות המס

Î˘Ó Ï˘ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ Ï„‚ ¯‡Â˙Ó‰ ¯„Ò‰‰ Ï˘· ÈÎ ‡ˆÓ "‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó Ï , ÂÏ„‚ Â˙‡Â
‰È„È·˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ˙Â¯˙È Ì‚ .Î˘Ó Ï˘ ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÍÂ˙Ó ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï" Ï

˘‡· ‰Ï˘ ÔÂ‰‰ È¯Ë˘ÏÂ ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰Ï ¯)˘ ÈÙÏ‡· ÌÈ Â˙ ‰"Á:(  
2003 2002 2001 2000 1999 ÌÈÙÒÎ ˙ ˘ 

 הו  מניות מונפק ונפרע 582 582 582 582 582

 תקבולי  על חשבו  הו  מניות 58,981 80,356 96,106 111,547 126,087

 יתרת רווח 3,687 2,984 3,370 2,145 1,600

128,269 114,274 100,058 83,922 63,250 ÈÓˆÚ ÔÂ‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ  
ל עוסקת בשני תחומי "משכ, כאמור. ל אז" תואר עיסוקה של משכ1996בתרשומת מדצמבר  .3

 הכנה ופרסו  של מכרזי מסגרת לרכישת טובי  ושירותי  עבור הרשויות המקומיות ומת  'פעילות 
ת של היוע/ המשפטי לממשלה חוות הדע. שירותי ניהול לפרויקטי  שהרשויות המקומיות עושות

ל בתחו  "דאז ונוהל משרד הפני  שפורס  בעקבותיה ניתקו את הקשר שבי  פעילותה של משכ
ובי  פעילותה , שאפשר לראות בה פעילות למטרה ציבורית, עריכה ופרסו  של מכרזי המסגרת

 1996ת משנ, כאמור. שאפשר לראות בה לכאורה פעילות עסקית, בתחו  מכירת שירותי ניהול
 . ואיל  לא בדק מס הכנסה את הסדרי המיסוי של החברה

 Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó ˙‡ ˘„ÁÓ ˜Â„·È ‰Ò Î‰ ÒÓ˘ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Î˘Ó" ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ÒÓ· ˙·ÈÈÁ‰ ‰˙Ò Î‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Â‡Â·· ‰È˙ÂÒ Î‰ ¯Â˜Ó ˙‡Â Ï

‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰.  
Ó Ù  Ì Ú  È Â Ò È Ó  È ¯ „ Ò ‰"‡ 

מ וחברה עסקית לעניי  תשלו  מס " ללא כוונת רווח לעניי  מעא סווגה א  היא כמוסד"פמ
מעיו  בדוחות הכספיי  של . 3א מנוהל במשרדי פקיד שומה תל אביב "תיק המס של פמ. הכנסה

, לאחר ניכוי הוצאותיה, א נוהגת לרשו  את הסכו  הנותר בידה מהכנסותיה"א עולה כי פמ"פמ
 . כהחזר עמלות לחברה הא 

ונקבעו בו ,  שומת הכנסה  על הסכ  בעניי3א ונציגי פקיד שומה תל אביב "מו פמ חת2004ביולי 
 מהחזר העמלות ששילמה החברה 75%בגי  "בהסכ  נקבע כי . 2002'2000א לשני  "שומות לפמ

בתרשומת שנעשתה לקראת החתימה על הסכ  ". 25%לחברה הא  ישול  מס בשיעור של 
ל הכספי  של החברה וע  באי כוחה "ד השומה ע  סמנכהשומה צוי  כי בפגישות של נציגי פקי

 : עלתה התמונה הזו
אינה מסוגלת , בבואה לתמחר את שירותיה לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, החברה"

בתו  כל שנה עורכת החברה ... להערי  במדויק את ס  ההוצאות בגי  התקורות בה  היא תישא
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עוד  זה מוחזר לרשויות המקומיות בדר  של תשלו  ,  על ידהחישוב לעניי  עוד  התקורות שנגבו
בגי  החזר עמלות לחברה הא  ומש  תשלו  בגי  החזר עמלות למרכז השלטו  המקומי למרכז 

יש לציי  כי מטרת החברה אינה למקס  רווח עבור בעלי . המועצות האזוריות ולרשויות המקומיות
עוד צוי  בתרשומת כי לחברה הא  ". רה יעילה וזולהמניותיה אלא לספק שירותי  הכי טובי  בצו

על סמ  האמור . 1יש הסכ  לעניי  התרת ההוצאות בגי  החזר עמלות שנחת  ע  פקיד שומה 
בעניי  הסכומי  שנדרשו , לעיל הוחלט לאמ/ את עקרונות ההסכ  שנחת  בעבר ע  החברה הא 

 .2002 ועד 1998'כהחזר עמלות מ
א מתקבלות ממכירת שירותי ניהול לרשויות מקומיות "הכנסותיה של פממהבדיקה עולה כי עיקר 

כמו , כמו כ . לפרויקטי  שההתקשרות בעניינ  נעשית על פי מכרזי מסגרת שפרסמה החברה
מוחזר ,  מהסכו  המוגדר הוצאה בגי  החזר עמלות ומועבר לחברה הא 25%רק , שתואר לעיל

תקבולי  "ל כ"ואילו חלק הארי נותר בידי משכ, מיותהארגו  והרשויות המקו, בפועל לידי המרכז
 ".על חשבו  מניות

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ¯ÊÁÂÓ ÏÚÂÙ·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ó ˙ÂÁÙ-25% ˙Â¯Â˜˙‰ ÈÙ„ÂÚÓ - Â˘Ú ˘ ÈÂÒÈÓ‰ È¯„Ò‰ ˙‡ Ì‚ ˜Â„·È ‰Ò Î‰ ÒÓ˘ ÈÂ‡¯ 
ÓÙ ÌÚ"‡. 

י נוכח הערתו של מבקר המדינה ונוכח הזמ  הרב  כ2005מס הכנסה מסר בתשובתו מספטמבר 
יבדקו פקידי השומה הממוני  על העניי  את ההסדרי  , שחל  מאז נקבעו לחברות שומות סופיות

הבדיקה תבח  את ההסדר ואת . בדיקה כזו מחייבת עיו  מעמיק בתיק בהלי  שומה. האמורי 
  .המשי  בווכ  תבדוק א  הוא יוש  וא  ראוי ל, הנסיבות שבה  נית 

 Û Ò Â Ó  Í ¯ Ú  Ò Ó 
להל  (" מוסד ללא כוונת רווח"הוגדר , )מ" חוק מע'להל   (1975 'ו "התשל, בחוק מס ער  מוס 

 : כלהל ) ר" מלכ'
 ; רשות מקומית או איגוד ערי , המדינה ) 1("
שאי  עיסוקו לש  קבלת רווחי  ושאינו מוסד , מאוגד או לא מאוגד, אד 'בני'חבר ) 2( 

 ."כספי
בכל פעילויותיו או , מ סמכות לשנות את סיווגו של העוסק"מ יש למנהל מע"פי חוק מע'על

ייתכ  שייחשב עוסק בחלק מסוי  של , ר פעילות עסקית מובהקת"ומכא  שא  יש למלכ, במקצת 
 .פעילותו

אלא את המס שבו , מ" ועל כ  אינה משלמת מע1981מ ביוני "ר לעניי  מע"ל סווגה כמלכ"משכ
עוד נכתב . באישור הסיווג נכתב כי הוא נית  על פי הצהרתה ותיאור פעילותה. רי "לכמחויבי  מ

 . מ"כי א  יחולו שינויי  במהות הפעילות יש להודיע על כ  מיד לשלטונות מע
מדי שנה , כאמור; ל לא נקבע שאסור לחלק רווחי  לבעלי המניות"בביקורת עלה כי בתקנו  משכ

המיועד , י  לבעלי מניותיה כהחזר עמלות וכרווח לאחר מסל נוהגת לשל  סכומ"בשנה משכ
 פרסו  'האחד ציבורי : בשני תחומי , כאמור, ל פועלת"משכ, כמו כ . להנפקה לבעלי המניות
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בפועל עיקר הכנסותיה מקור  במכירת .  מת  שירותי ניהול'והשני עסקי לכאורה , מכרזי מסגרת
 . שירותי ניהול לרשויות המקומיות

Ó „¯˘ÓÎ˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·"ÚÓ ˙Â ÂËÏ˘Ï ˙Â ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ Ï" Ì‰Ï ˙˙ÏÂ Ó
‰È˙ÂÒ Î‰ ˙Â¯Â˜Ó ÏÚÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ È ÈÈÙ‡Ó ÏÚ È Î„Ú Ú„ÈÓ . ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÚÓ ˙Â ÂËÏ˘"Î˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó Ì‡ ˜Â„·Ï Ó" ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ï
ÚÓ ÈÏ‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰"Î ÛÂ‚ ‚ÂÂÈÒÏ ÓÎÏÓÎ Â‰˘Ï"¯ . 

ר שנות  אשראי יחשב כמי שחייב במס בגי  היותו מבצע עסקת " מלכ13מ"פי נוהלי מע'על .2
 . אקראי בעלת אופי מסחרי

ל עולה כי היא נוהגת לתת לרשויות המקומיות אשראי באמצעות מימו  ביניי  "ממסמכי משכ
. שויות המקומיות ריביתל גובה מהר"בגי  האשראי האמור משכ). ראו להל (לביצוע פרויקטי  

 מיליו  3.3, ח" מיליו  ש5, ח" מיליו  ש3.4' הסתכמו הכנסותיה מריבית זו בכ2004'2000בשני  
ל לא מפורטות "ג  בדוחות הכספיי  של משכ. בהתאמה, ח" מיליו  ש2.4'ח ו" מיליו  ש4.1, ח"ש

 .14וה  מוצגות בנטו, הכנסות המימו  והוצאות המימו  שלה
מ שהיא נותנת אשראי כאמור ולא שילמה מס "ל לא דיווחה לשלטונות מע"כי משכבביקורת עלה 

יועציה המקצועיי  היא אינה חייבת בחיובי מיסי  "ל טענה בתשובתה כי לדעת "משכ. בגינו
ל לא המציאה למשרד מבקר המדינה את "משכ". נוספי  מעבר לאלה אשר שולמו על ידה

 . הנימוקי  לביסוס טענתה
 ¯˜·Ó „¯˘ÓÚÓ ˙Â ÂËÏ˘Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰"Î˘Ó Ï˘ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ˘ Ó" Ï
‰È ÂÚÈË ˙‡Â ,Î˘Ó Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ"ÚÓ ÌÏ˘Ï ˙·ÈÈÁ Ï"‰Ï‡ ˙Â‡˜ÒÚ ÏÚ Ó.  

 הסדרי מימו  לרשויות המקומיות
מימו  ביניי  , על פי בקשת , מהבדיקה עולה כי החברות נוהגות לתת לחלק מהרשויות המקומיות

הדבר נעשה במקרי  בה  הרשויות המקומיות . עבור עבודות שביצעובאמצעות תשלו  לקבלני  
 2004' ו2003 בדצמבר בשני  31'ב. לא העבירו את הסכומי  לתשלו  לקבלני  במועד שנקבע

לא כולל ריבית (הסתכ  חוב  של הרשויות המקומיות לחברות בגי  תשלומי  שניתנו לקבלני  
 . בהתאמה, ח" מיליו  ש51.3'ח ובכ" מיליו  ש53.5'בכ) בגי  החוב

את היקפו ואת , נמצא כי לחברות אי  נהלי  המסדירי  את אמות המידה למת  מימו  ביניי 
עוד נמצא כי על מת  מימו  ביניי  ועל היקפו החליטו החברות במשא ומת  ע  . הבטוחות בגינו

י  ושל תשלו  לכל רשות מקומית נקבעו הסדרי  שוני  של מימו  הביני. נציגי הרשות המקומית
לעתי  נכלל במסמ  המסדיר את מת  האשראי סיכו  המבטיח שהרשות המקומית . הריבית בגינו

להל  . ל היא שתנהל אות "ומשכ, ל"תעשה פרויקטי  עתידיי  על פי מכרזי המסגרת של משכ
 :שתי דוגמאות לכ 

__________________ 

 .רי!" מלכ69.20פרק , שפט' יוס  ח) ח"רו(ד "ער  עו, מ"אוגד  נוהלי מע 13
 .פרק דוחות כספיי!%עניי  זה ראו להל  בתתב 14
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י  .1 ע י ד ו מ ת  י י ר י יה לנציגי  בי  נציגי העירי2004בסיכו  של פגישה שנערכה במרס : ע
 מיליו  4ל תעמיד לרשות עיריית מודיעי  מסגרת מימו  בסכו  כולל של עד "ל נקבע כי משכ"משכ

ל ריבית על פי קביעתו "ח תשול  למשכ"עבור מימו  העולה על מיליו  ש. ח לביצוע פרויקטי "ש
ית של פרויקט בנייה של ב' בפגישה נקבע ג  כי עבור שלב א. של החשב הכללי במשרד האוצר

עוד נקבע כי בפרויקטי  שתעשה העירייה באמצעות מכרזי המסגרת . ל עמלה"ספר לא תגבה משכ
 ".הפרויקט יבוצע ישירות דר  החברה למשק וכלכלה"ל מפרסמת "שמשכ

ת .2 י ל כ ל כ ה ה  ר ב ח ע ה ב א  ת א ת  י י ר ק ח  ו ת י פ  בהסדר תשלומי  העוסק :מ"ל
 2004ל במרס "מ ובי  משכ"אתא בעשנחת  בי  החברה הכלכלית לפיתוח קריית , בפרויקט פיתוח

ל תשל  את החשבונות "משכ, כי א  תפגר החברה הכלכלית בהעברת כספי , בי  היתר, נקבע
נקבע שהריבית בגי  התשלומי  תהיה . ח" מיליו  ש3.5המאושרי  לפרויקט הנדו  עד סכו  של 

חות שעל החברה בהסדר א  נקבעו הבטו. 0.9%ריבית שנתית בשיעור של ריבית פריי  בתוספת 
או /עבודות ו"בהסדר התחייבה החברה הכלכלית לבצע . ל בגי  החוב"הכלכלית לתת למשכ

ח כולל תקורות מלאות " ש15,000,000ל בהיק  שלא יפחת מס  של "רכישות באמצעות משכ
 ". בהתא  לתנאי המכרזי  הרלוונטיי 

רויקטי  עתידיי  וכי במקרי  ל מסרה בתשובתה כי היא אינה כובלת את הרשויות לביצוע פ"משכ
ל והודיעו כי ברצונ  לבצע מספר פרויקטי  באמצעות "הרשויות היו אלו שפנו למשכ"האמורי  
 ".ל"מכרזי משכ

Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯ ÏÎÏ ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ È¯„Ò‰ ÈÎ Ï
·ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ·ÂÁ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ÌÈ Â˘ ˙È·È¯ È¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜Â Ï˘ ‰˙

Î˘Ó"ÔÂÈÂÂ˘· ‚Â‰ Ï Ï . ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï Ô˙È ‰ È‡¯˘‡‰ È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â„ÈÁ‡-È‡¯˘‡‰ Û˜È‰  ,˙ÂÁÂË·‰ , ¯ÂÚÈ˘

˙È·È¯‰ , ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰Â ¯ÊÁ‰ ÔÓÊ- ˙È·È¯‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ 
ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ,‰ ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ˘ È„Î˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯. 

 ÔÈ·Â ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰ Â‡ ÌÈÈ È· ÔÂÓÈÓ Ô˙Ó ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· . ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÏÂ·ÎÏ ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘ÚÈ˙˘ ‰˜ÈÊ ÏÎ

Î˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰"Ï , Í¯„ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÈÏ·
 ÏÎ· Ô‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰Ë˜ÈÂ¯ÙÂ Ë˜ÈÂ¯Ù. 

 ÔÂÓÈÓ È¯„Ò‰Ó Ú ÓÈ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â˜ÒÚÏ Ô˙Â‡ ÌÈÏ·ÂÎ‰ . ˙Â·ÈÈÁ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÌÚËÂÈ

¯ÂÓ‡Î ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ , ¯ÊÚÈ‰Ï Â‡ ÔÓˆÚ· Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰Â
Ó˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ÍÎ Ì˘ÏÎ˘" Ï˘ ˙ÂÈ‡„Î‰ ÈÏÂ˜È˘ ÏÏÎ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˘ÂÚ Ï

˙Â¯Á‡ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ÔÂÓÈÓ ÈÏÂ˜È˘ ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ˙Â˘¯‰.  
 דוחות כספיי 

חברה פרטית חייבת לערו  בכל שנה דוחות כספיי  הכוללי  מאז  ודוח רווח , על פי חוק החברות
ת ייערכו לפי כללי הדוחו. והפסד וכ  דוחות נוספי  כנדרש על פי כללי חשבונאות מקובלי 

 . והדירקטוריו  יאשר אות  ויחתו  עליה , חשבונאות מקובלי 
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כי יש להציג בדוחות הכספיי  את כל המידע , בי  היתר, כללי חשבונאות מקובלי  קובעי 
 עקרו  'להל  (כדי שיהיה אפשר לקבל על פיו החלטות כלכליות נאותות , המהותי הנוגע לעניי 

 .של  ומהימ , ה צרי  להיות ניטרליהמידע הז). המהותיות
 Ì‰ ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÌÈÎÂ¯ÚÂ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ È„È· ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„

ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈÏ ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ ,‰¯·Á· ˙ÂÙÈ˜˘Â ‰¯˜· . ·Â˘Á ÈÏÎ ‡È‰ ˙ÂÙÈ˜˘‰
‰Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ˙‡Â ‰¯·Á· ÌÈ ‚¯Â‡‰ ˙‡ ˙¯˘Ó‰ , ‡È‰˘Î „ÂÁÈÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˙Â·È˘ÁÂ

Â ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ÔÂÓ‡‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Ï ˙Ú‚. 
כאמור החברות עוסקות בעריכה ובפרסו  של מכרזי מסגרת וכ  במת  שירותי ניהול לפרויקטי  

בגי  שירותי הניהול החברות . ברשויות המקומיות הבוחרות להתקשר ע  קבלני  על פי המכרזי 
למת  שירותי הניהול . רויקטי גובות מהרשויות המקומיות עמלות בשיעורי  קבועי  מעלות הפ

. שעמ  ה  חותמות על חוזה, ) קבלני משנה'להל  (החברות מעסיקות מפקחי  ויועצי  חיצוניי  
והוא מחושב על פי עלות הפרויקט או על פי העמלה , את שכר קבלני המשנה משלמות החברות
 .שהרשויות המקומיות משלמות לחברות

Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù Ó Â  ˙ Â Ï Ó Ú Ó  ˙ Â Ò  Î כללי החשבונאות המקובלי  יש לנקוט על פי : ‰
כלומר יש לרשו  את הכנסות התקופה ואת ההוצאות , בעקרו  ההקבלה של ההוצאות להכנסות

על פי . על מנת שיינת  ביטוי נאות לתוצאות הפעילות בתקופת הדוח הכספי, שנגרמו בשל כ 
עניי  באשר לפעילות יש להציג בדוחות הכספיי  מידע מלא ונוגע ל, עקרו  המהותיות והשלמות

ל נוהגת לרשו  בדוחות הרווח וההפסד שלה את ההכנסות מעמלות "נמצא כי משכ. החברה
ל א  אינה נוהגת לתת בביאורי  "משכ.  לאחר שנוכה מה  שכר קבלני המשנה'ומפרויקטי  בנטו 

ומידע , לדוחות הכספיי  מידע מלא בדבר ההכנסה מעמלות שהרשויות המקומיות חויבו בה 
, ח" מיליו  ש51.8ל הכנסות נטו של " רשמה משכ2003'2000בשני  . אשר לעלות קבלני המשנהב

 .בהתאמה, ח" מיליו  ש40.8'ח ו" מיליו  ש51.9, ח" מיליו  ש53.1
יצוי  כי להצגת מידע מלא על הכנסות מעמלות ברוטו ועל עלות קבלני המשנה יש חשיבות 

מידע זה חשוב בייחוד . ל"ל מרווחי הרווח של משכשכ  נתוני  אלה מצביעי  ע, ציבורית רבה
מאחר שרוב התקשרויותיה  של הרשויות המקומיות על פי מכרזי המסגרת כרוכות בפועל 

 .בתשלו  עמלה עבור שירותי ניהול
Ô Â Ó È Ó  ˙ Â Ò  Î הוצאות מימו  ה  הוצאות שנגרמות בתהלי  גיוס המשאבי  הכספיי  : ‰

ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות ועמלות ,  בי  היתר,למימו  פעילותה של החברה וכוללות
בי  , וה  כוללות, הכנסות מימו  ה  הכנסות הנובעות מהשקעת נכסי  נזילי . ששולמו לבנקי 

רווח ממימוש של ניירות ,  שהופקדו במוסדות כספיי תריבית והפרשי הצמדה בגי  פיקדונו, היתר
על פי כללי חשבונאות . יתרת חובה של לקוחותער  וריבית והפרשי הצמדה בגי  מת  אשראי ו

כאשר ה  , מקובלי  יש לתת מידע באשר למרכיבי  של סעיפי ההוצאות וההכנסות המוצגות בנטו
, )עריכת דוחות כספיי  שנתיי ( ער  תג  על פי הוראות תקנות ניירו. מהותיות ונוגעות לעניי 

ת או הכנסות המימו  יפורטו בדוח הכספי הוצאו, )שאינ  חלות על חברה פרטית (1993 'ג "התשנ
 .לפי מרכיביה 

בעניי  זה ראו (ל נוהגת לתת אשראי לרשויות המקומיות ועבורו היא גובה מהרשויות ריבית "משכ
ל עולה כי היא נוהגת לרשו  את הכנסות המימו  שלה "מעיו  בדוחות הכספיי  של משכ). לעיל
ל הכנסות מימו  נטו בס  " רשמה משכ2003'2000בשני  . לאחר ניכוי הוצאות המימו , בנטו
ל לא "משכ. בהתאמה, ח" מיליו  ש12.4'ח ו" מיליו  ש3.4, ח" מיליו  ש6.5, ח" מיליו  ש10.5

 .פירטה בביאורי  לדוחות הכספיי  את מרכיבי הכנסות המימו  והוצאות המימו  שלה
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בית של ניהול תיקי השקעות ל עולה כי הכנסות המימו  שלה כוללות הכנסות מרי"ממסמכי משכ
הכנסות מימו  בגי  הפרשי עיתוי בתשלו  , הכנסות מימו  בגי  הלוואה לחברה הבת, תופיקדונו

 . לספקי  והכנסות מימו  מריבית שנגבתה מרשויות מקומיות
'2000ל מריבית שגבתה מרשויות מקומיות בשני  "מהבדיקה עולה כי הכנסות המימו  של משכ

 מיליו  2.4'ח ו" מיליו  ש4.1, ח" מיליו  ש3.3, ח" מיליו  ש5, ח" מיליו  ש3.4' הסתכמו ב200415
על פי . 50%' ל25%ל נע בי  "שיעור הכנסות אלה מס  הכנסות המימו  של משכ. בהתאמה, ח"ש

ל להציג את פירוט המרכיבי  של "עקרו  המהותיות שבכללי החשבונאות המקובלי  היה על משכ
 .ת בביאורי  לדוחות הכספיי סעי  המימו  לכל הפחו

Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ú Ó  ¯‡Â˙ÓÎ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙‡ ‰‚Èˆ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ï
Î˘Ó Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ È‡¯Â˜Ó"Ï ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á Ì‰·Â , ˙Â ÂËÏ˘Â ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ·

ÒÓ‰ ,Ô˙˜Ù‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ¯˘‡·Â ‰È˙ÂÒ Î‰Ï ¯˘‡· ‡ÏÓ Ú„ÈÓ . 
Ù Ë Â ˘  ˙ Â È Â · È È Á ˙ ‰ Â  Û Ë Â ˘  ˘ Â Î ¯˙ Â : נהגו הרשויות 2002עד אמצע שנת 

למ  המועד . המקומיות להתקשר ע  קבלני  וספקי  שזכו במכרזי המסגרת באמצעות החברות
והחברות משמשות צינור להעברת תשלומי הרשויות , האמור ה  מתקשרות את  במישרי 

 .לקבלני 
ל לשנת "י  של משכהביקורת העלתה כי השינוי האמור בהתקשרויות לא התבטא בדוחות הכספי

והיא המשיכה להציג במאז  את ההתחייבויות השוטפות של הרשויות המקומיות לקבלני  , 2003
, ל"כאילו מדובר בהתחייבות של הרשויות המקומיות כלפי משכ, "חייבי "ה  בסעי  , ולספקי 

 .קי ל לקבלני  ולספ"כאילו מדובר בהתחייבויות של משכ, "התחייבויות שוטפות"וה  בסעי  
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ˜¯ ‚Èˆ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰Ï˘ ÔÊ‡Ó· ÈÎ Ï

‰Ï ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙‡Â ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚Ï .Î˘Ó È Ê‡Ó· ÏÂÏÎÏ ÔÈ‡" Ï
 Ì‰Ï Â¯È·Ú‰ Ô‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡Â ÌÈ˜ÙÒÏÂ ÌÈ Ï·˜Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡

Î˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡·"Ï .˘ ÂÓÎ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‚ˆ‰Î˘Ó Ï˘ ÔÊ‡Ó· ‰˙˘Ú " ˙ ˘· Ï2003 ‰ È‡ 
‰ ˘ ‰˙Â‡ ÛÂÒ· ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡Â ‰ÈÒÎ  ˙‡ ‰ ÂÎ  ˙Ù˜˘Ó. 

   .ל מסרה בתשובתה כי תעשה את ההתאמות הדרושות"משכ
 הדירקטוריוני  של החברות

שכשמונה לראשונה , ר הדירקטוריו "יו:  דירקטורי 25ל " היו בדירקטוריו  משכ2005נכו  למאי 
 24'ו, שימש ראש המועצה המקומית גבעת זאב, 2002בנובמבר ,  פעיל בשכרליושב ראש
 גזברי  3;  ראשי רשויות מקומיות19: הממלאי  תפקידי  בשלטו  המקומי כדלהל , דירקטורי 

 . ל הארגו "ל המרכז ומנכ"ממלא מקו  של מנכ; של רשויות מקומיות
__________________ 

 . אינ  מבוקרי 2004הנתוני  הכספיי  לשנת  15
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ר פעיל בשכר לשבע "דירקטוריו  ליור ה"ל למנות את יו" החליט דירקטוריו  משכ17.11.02'ב
 .ומאז אי  הוא משמש ראש רשות מקומית או חבר מועצה של רשות מקומית, שני 

 דירקטורי  המשמשי  כול  ראשי רשויות 11'ר דירקטוריו  ומ"א מורכב מיו"דירקטוריו  פמ
  . מקומיות

 ועדות הדירקטוריו 
נקבע כי הדירקטוריו  רשאי , ) החברות חוק'להל   (1999'ט"התשנ,  לחוק החברות110בסעי  

כמו כ  נקבע כי בהצבעה יינת  קול . להקי  ועדות ולמנות לה  חברי  מקרב חברי הדירקטוריו 
 .אלא א  כ  נקבע אחרת בתקנו , אחד לכל דירקטור

ל נקבע כי הדירקטוריו  יכול למסור את סמכויותיו בעניי  מסוי  לוועדות המורכבות "בתקנו  משכ
 הוחלט להסמי  את ועדת ההנהלה ואת ועדת 2000בישיבת הדירקטוריו  ממרס . טורי מדירק

, חו/ מהסמכויות שהדירקטוריו  יודיע, הכספי  להשתמש בכל הסמכויות המסורות לדירקטוריו 
 .בתקנו  לא נקבעו כללי  אחרי  בנוגע לזכות ההצבעה בוועדות. שהוא שומר לעצמו, מפע  לפע 

 כי היא נוהגת להזמי  לישיבות הדירקטוריו  שישה מוזמני  שאינ  חברי ל עולה"ממסמכי משכ
 16מדובר בחמישה ראשי רשויות מקומיות. ואלה משתתפי  בישיבות דר  קבע, הדירקטוריו 

נמצא כי חמישה מהמוזמני  האמורי  . 17ובראש רשות מקומית שאינו מכה  עוד בתפקידו
מוזמני  אלה . ל א  על פי שאינ  דירקטורי "משמשי  חברי  בוועדות הדירקטוריו  של משכ

 . משתתפי  בדיוני הוועדות ובהצבעות
ל הודיעה בתשובתה כי מדובר במוזמני  שמשתתפי  בישיבות הדירקטוריו  כמשקיפי  "משכ

 . וכי בשל תקלה טכנית צוינו במקשה אחת ע  חברי הוועדות הקבועי , שלא מ  המניי 
˙ ¯ Â ˜ È ·  ˙ „ Ú Â :אול  אינה , חברה פרטית רשאית למנות ועדת ביקורת, תעל פי חוק החברו

 .ל מינתה ועדת ביקורת"משכ, כאמור. מחויבת בכ 
, דרושה נוכחות של רוב החברי ) מניי  חוקי(ל נקבע כי כדי לפתוח ישיבה כחוק "בתקנו  משכ

ואז אפשר להסתפק בשליש ממספר , אול  אפשר לדחות את פתיחת הישיבה במחצית השעה
כל עוד משתתפי  בה שליש ,  עוד נקבע כי משנפתחה הישיבה כדי  יהא המשכה כדי .החברי 

 .מהחברי 
 עולה כי שלא כדרוש 2004 ומדצמבר 2004מפרוטוקולי  של ישיבות ועדת הביקורת מאוגוסט 

מה  אחד , )מתו  שבעה(ה  התקיימו בנוכחות שני חברי  בלבד , בהוראות החוק ובתקנו  החברה
 התכנסה ועדת הביקורת במניי  2005ל ציינה בתשובתה כי במאי "משכ. ל" במשכשאינו דירקטור

 .חוקי ונער  דיו  חוזר בכל הנושאי  שנדונו בישיבות האמורות
Î˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÔÂ ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ˘ Ï

ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘ÈÏ. 
__________________ 

מועצה מקומית בסמת , עיריית אילת, עיריית טבריה, מועצה מקומית אורנית, מועצה מקומית עילוט 16
 .טבעו  ומועצה מקומית חצור הגלילית

 .תלשעבר ראש המועצה המקומית חצור הגלילי, מר יוסי אלול 17



 מ"החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע

317 

 ל"מחויבות הדירקטורי  במשכ
כי חובת הנאמנות של נציג עירייה בגו  המנהל של תאגיד עירוני , הוראות פקודת העיריות קבעו

במפורש את האפשרות להיווצרו של ניגוד , החוק ביטל אפוא. 18תהיה נתונה לעירייה ולה בלבד
 . אול  החברות אינו תאגיד עירוני כהגדרתו. עינייני 

ועליו , ובת הנאמנות של דירקטור נתונה לחברה לחוק החברות קובעות כי ח254הוראות סעי  
לפעול בתו  לב לטובת החברה ולהימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני  בי  מילוי תפקידו 

 . בחברה ובי  מילוי תפקיד אחר שלו
ל הוקמה כחברה פרטית בידי גופי  המאגדי  את הרשויות המקומיות לש  מת  "משכ, כאמור

הענקת אישיות משפטית נפרדת ,  על פי המשפט הפרטי ודיני החברות.שירותי  לרשויות האלה
כי לתאגיד יש אינטרסי  משלו וה  עדיפי  על האינטרסי  של , בי  היתר, לתאגיד משמעותה

 . חובת האמו  שלו נתונה לחברה בלבד, משמינו בעלי המניות דירקטור. בעלי המניות
Î˘Ó Ï˘ ‰È˙ÂÈ Ó ÈÏÚ·" ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ  Ì‰ ÏÈÓÂ˜Ó‰ ; ÈÏÚ· Â ÈÓ˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È˘‡¯ Ì‰ ˙ÂÈ Ó‰ ,Î˘Ó Ï˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ‰È˙ÂÁÂ˜ÏÂ" ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ì‰ Ï
ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙Â . ÏÂÙÎ „È˜Ù˙· ÌÈÊÁÂ‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È‚Èˆ ˘ Ô‡ÎÓ- Ô‰ 
‰¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ,˙Â Ó‡  ˙·ÂÁ ‰Ï ÌÈ·Á‰ , ˙ÂÁÂ˜Ï‰ È‚Èˆ  Ô‰Â- ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ - 

¯Â·Èˆ È¯Á·  Ì‰˘ ¯Á‡Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â Ó‡  ÌÈ·Á‰ . ‰ÈÚ· ‰ÓÂÏ‚ ‰Ê ·ˆÓ·
ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰ ˙È ·ÂÓ .‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

מת  האשראי מתבטא . ל נוהגת לתת אשראי לרשויות מקומיות שלה  מחסור במזומני "משכ
ל "משכ. הרשויות המקומיותל משלמת לקבלני  ולנותני השירותי  במקו  "בתשלו  שמשכ

ל נוהל פנימי המפרט כיצד יש לגבות כספי  "למשכ. נוהגת לחייב את הרשויות המקומיות בריבית
וכמו כ  מפרט את חובות הרשויות המקומיות כלפיה ואת האפשרות , א  נוצר פיגור בתשלומי 
 .לעשות פעולות משפטיות

ל חבות סכומי  ניכרי  "דירקטוריו  משככמה רשויות מקומיות שראשיה  או גזבריה  חברי  ב
האמורה לקבוע את מדיניותה , חלק מהדירקטורי  האמורי  חברי  בוועדת הכספי  .ל"למשכ

האמורה לבחו  ולאשר עסקאות ע  בעלי עניי  ולעמוד , ובוועדת הביקורת, ל"הכלכלית של משכ
 . על ליקויי  בניהול העסקי של החברה
ת הנאמנות של ראש הרשות המקומית המשמש דירקטור במקרי  כאלה עולה שאלת חוב

שאלה זו מתחדדת כשהרשות המקומית מעוניינת להגיע להסדר של פריסת תשלומי  . ל"במשכ
במצב זה עלול ראש הרשות להיות תלוי בהנהלת החברה . ל ותלויה לש  כ  בהנהלתה"ע  משכ

 .וח על הנהלת החברהבפיק, בי  היתר, הכרו , ולהתקשות למלא את תפקידו כדירקטור
רק מיעוט  הזניח של הנושאי  עשוי להעמיד את הדירקטורי  במצב "ל כי "בתשובתה ציינה משכ

עוד . וכי חברי הדירקטוריו  ערי  לרגישות של תפקיד " א  בכלל, של ניגוד ענייני  של ממש
י ג  נגד  ל כי לרשויות שראשיה  חברי  בדירקטוריו  לא ניתנה הטבה מיוחדת וכ"ציינה משכ

 . מתנהלי  תהליכי גבייה שוני 
__________________ 

חבי  ] נציגי העירייה בגו  המנהל של התאגיד העירוני[חובת האמו  שה  "קובע כי ) 2(א249סעי   18
 ".לעירייה לעול  תהיה עדיפה על חובת  כלפי התאגיד



 דוח על הביקורת ברשויות מקומיות

318 

Î˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"Ï , ˙‡ Â Á·È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
Î˘Ó· ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˘È˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙Â˜ÈÊ‰ ÏÂÏÎÓ" ÔÂËÏ˘· È¯Â·Èˆ‰ Ì„È˜Ù˙· Ï

ÈÓÂ˜Ó‰ ,˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ ‰· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï È„Î ,˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ „·ÏÓ ,
Ï ÂÏÎÂÈ˘¯ÂÓ‡‰ È„ÂÁÈÈ‰ ·ˆÓÏ ‰ ÚÓ ˙˙ . ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÍÎ Ì˘Ï

 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ¯Â·Èˆ È¯Á·  Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ ÓÏ ‰„ÚÂÂ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ÌÈÏÂÎÈ
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó· ˙ÏÚÂÙ‰.  

 פיקוח ובקרה
Î˘Ó Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ‰È ÈÈÙ‡Ó"‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ˙Ï‡˘ ˙‡ Û‡ ÌÈÏÚÓ Ï .

ÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈ„È‚‡˙·˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ÌÈ ·ÂÓ ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ˘È ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á·Â Ì , ˙Â·¯Ï
Ì„È˜Ù˙ Â‰Ê˘ ÌÈÙÂ‚Ï ÁÂÂÈ„ È Â ‚ Ó19 . ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó ‰ÓÎ ˘È ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á·

˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙„¯Ù‰ Ì¯˜ÈÚ˘ ,‰Ï‰ ‰‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰¯·Á·
ÌÈ Î¯ˆ‰ Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó ˙ÈÏÎÏÎ ‰·È·Ò· ˙ÏÚÂÙ‰ ˙ÈË¯Ù ,‰ È Â ‚ Ó ÌÈ¯Á˙Ó‰Â ÌÈ˜ÙÒ

ÏÚÂÙ· ‰¯˜·20 . 
Î˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ˙Â‰Ê‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"Ï , ˙ÂÁÂ˜Ï‰Â ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜· È Â ‚ Ó ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ , È¯Â·Èˆ‰ ‰ÈÈÙÂ‡ Ï˘· „ÂÁÈÈ· ÌÈˆÂÁ ‰
È¯ÂËÂËËÒ‰ ¯Â˘È‡‰Ó ˙È ‰  ‰˙ÂÈ‰Â ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÁ˙· ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÈÒ·‰ ‡Â‰˘ 

ÌÈÙ˙Â˘Ó‰.   
 ל לחברות הבנות"הסכמי ניהול בי  משכ

. ל נוהגת לחייב את החברות הבנות בדמי ניהול מדי שנה בשנה"משכ. ל שלוש חברות בנות"למשכ
ל "ל ובי  החברות הבנות לא היו הסכמי  המסדירי  את שירותי הניהול שמשכ"נמצא כי בי  משכ

חתמה , בעקבות הביקורת, 2005ק בפברואר ר. נותנת לחברות ואת התמורה המגיעה לה בגינ 
 ממחזור 15%ל תקבל סכו  בשיעור "וסוכ  בה  כי משכ, ל על הסכמי  ע  החברות הבנות"משכ

   .ההכנסות של כל אחת מהחברות הבנות תמורת שירותי ניהול שהיא תית  לה 
__________________ 

 % %1975ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות; 5 סעי  % %1980 "התש, )הקמת תאגידי (צו העיריות  19
 .33%34סעיפי  

 .ליבנה%וירט' מדברי השופטת ו, '‚„ÒÈÙ‰ ÏÚÙÓ 'Á‡Â ˙Â„‚ ÔÂÚ   300851/98ב "ע 20
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 הסדרה ופיקוח של משרד הפני  
 ¯Â˘È‡‰ ‡Â‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ È¯˜ÈÚ‰ ÒÈÒ·‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ô˙Â  ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘

 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰9ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˜ÂÁÏ  , ÈÓ ÌÚ Ê¯ÎÓ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ· ¯˘˜˙‰Ï
˙Â¯·Á‰ Â˘Ú˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ‰ÎÊ˘ .ÏÚÂÙ· , ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ‰ÈÈ Ù

˙È˘Ú  Ô‰È˙Â¯È˘ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ,‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· , ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó˘ ¯ÂÓ‡‰ ¯Â˘È‡‰ ¯Â‡Ï
˙Â¯·ÁÏ Ô˙Â  .·Â¯ ÈÙ ÏÚ , ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ Ê¯ÎÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰

ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯ Ì‚ ¯¯Â‚ , ˙ÂÓÏ˘Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·ÚÂ
˙ÂÏÓÚ . ˙ËÏÁÂÓ ‡È‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·Â ˙ÂÚÈˆÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰- 

Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯ ÌÈ¯ÎÓ  ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÌÈÈ Â¯ÈÚ‰ ÌÈ„È‚‡˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜
Ô˙ÂÏÚ··˘ , Ô‰ Ê¯ÎÓ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ· ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï ˙Â˘˜·Ó ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯˘‡ÎÂ
˙Â¯˘˜˙Ó ,ÏÏÎ Í¯„· , ÂÓÒ¯ÈÙ˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ÂÎÊ˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  Â‡ ÌÈ Ï·˜ ÌÚ

˙Â¯·Á‰ ,Ô‰ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÓ‡˙ÂÓ‰ . ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ·
ÈÈ Ú· ˙Â¯·Á‰ ˙Â¯·Á‰˘ ˙„ÓÏÓ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Â ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ô

È„ÚÏ· ËÚÓÎ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â ˙Â . 
 לחוק המכרזי  המשותפי  מקנה לשר הפני  את הסמכות לתת אישור להשתמש במכרז 9סעי  

ואינו קובע את , ור הזהאול  אינו מגדיר אמות מידה לשיקול דעתו של השר במת  האיש, המסגרת
 . אמצעי הפיקוח והבקרה על פעילותו של הגו  שעושה את המכרזי 

 ייקבעו דרישות 9בחוות הדעת קבע המשנה ליוע/ המשפטי לממשלה כי מ  הראוי שבסעי  
כדי שהסעי  האמור לא ישמש פתח לעקיפת חובת , שיהיו תנאי לאישור של שר הפני , קונקרטיות

עוד . וחובת ניהולו לפי עקרונות דיני מכרזי  ציבוריי ,  על רשות מקומיתקיו  המכרז המוטלת
מהו ארגו  , בי  היתר, שיגדיר, נקבע כי מ  הראוי שהדברי  יעוגנו בחקיקת משנה או בנוהל פנימי

 .או מוסד ציבורי
ורצוי , ל תוסדר במפורש בחקיקה"כמו כ  נקבע בחוות הדעת כי מ  הראוי שפעילותה של משכ

תקנות , לפחות הסדר בתקנות מכוח החקיקה הראשית הקיימת"דר בחקיקה ראשית או שתוס
כ  ". כאמור יכול שר הפני  להתקי  מכוח סמכויותיו לפי פקודת העיריות וחוק מכרזי  משותפי 

 לרשויות 9מותנה המש  מת  האישורי  על פי סעי  , נקבע בחוות הדעת כי עד שיוסדר בחקיקה
 .מי שיכלול תנאי  שפורטו בחוות הדעתהמקומיות בנוהל פני

וכי הוא , 2003נמצא כי משרד הפני  עיג  את התנאי  שפורטו בחוות הדעת בנוהל שפורס  במאי 
לאחר , על פי הנוהל שנקבע, נוהג לתת לרשויות המקומיות אישור להתקשר על פי מכרזי המסגרת

משרד הפני  לא פעל . רו הזוכי וכ  בח  כיצד נבח, שבח  את תוכ  המכרזי  ואת אופ  עריכת 
 .כנקבע בחוות הדעת, ל בחקיקה"להסדיר את פעילותה של משכ

 ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ ÈÎ ÌÈ Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰˘

Ì‰· ˙ÂÏÚÂÙ , ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ÌÂÁ˙· Â ÓÓ ˘¯„ ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡Ó‰
‰Ê . ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ˘È˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÚÙ˘‰‰Â
˜ÂÁ· ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰ ÌÂÊÈÏ ÌÈ Ù‰ . 
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ÔÎ ÂÓÎ ,ÙÏ Ú‚Â · Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜Ï Ú‚Â ·Â ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚ
˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ‰Ê ÁÂ„· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â · ¯˙È‰ ÔÈ· : ‰˜ÈÊ‰

 ‰ÎÈ¯Ú‰ ÌÂÁ˙· Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÎÂÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ÔÈ·
˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰Â ;˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘; ˘È 

 ¯·„· È Î„ÚÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÍÂ˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Â„·ÚÈ ˙Â¯·Á‰˘ „ÈÙ˜‰Ï
ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ,Ì˙¯ÈÎÓ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰Â Ì˙ÂÏÚ ; ¯·„· ÌÈ ÂÎ„Ú

˙Â¯·Á‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂËÏÁ‰ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈÂ .
‰Ó ˘Â¯„È ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎÔ‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ¯ÓÂÁÂ Ú„ÈÓ ˙Â¯·Á ,

˙ÂÏ‰ ‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÚ , ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ÈÂÒÈÓ‰ È¯„Ò‰ ÏÚ
Ô‰Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ,¯Â˘È‡‰ Ô˙ÓÏ ÌÈ‡ ˙‰Ó ˜ÏÁÎ.  

✯ 
 

Ú· ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎÂ ˜˘ÓÏ ‰¯·Á‰"‰Ï˘ ˙·‰ ‰¯·Á‰Â  Ó , ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰
 ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˘Â ‡ È·‡˘Ó)1995 (Ú·"Ó , ¯È„Ò‰Ï ÚÈÈÒÓ‰ ·Â˘Á „È˜Ù˙ ˙Â‡ÏÓÓ

˙Â„Â·Ú‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÚˆ·Ó˘ ÌÈ¯ˆÂÓ‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰
Ï‡¯˘È· . Ô‰Ï ÌÈÚÈÈÒÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯Â·Ú ˙Â˘ÂÚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ÌÈÈÏÙÈˆÈ ÂÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‡ÈˆÂ‰Ï . 
ÂÊ ˙¯Â˜È·· , ÌÈË·È‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ ‰ Á·˘˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ , ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô‰˘ ¯˘˜·Â Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ„ÂÒÈ . ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ , ‰ÓÎ ˙Â˘ÚÏ ˙Â¯·Á‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

˙Â ˜˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÎÂ .˙ÂÏÂÚÙ‰ Ô‰ ‰Ï‡Â: 
1  ‰È‰˙˘ ÁÈË·‰Ï ˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˘ ÔÈ· ‰‡ÏÓ ‰„¯Ù‰

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÚÈˆÓ ˙Â¯·Á‰˘ , Ï˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯ÓÂÏÎ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ , ÌÚ Ô˙Â¯˘˜˙‰Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ È„Î

ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘Ï Ú‚Â · ˙Â¯·Á‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙Â„¯Ù  ˙ÂÏÓÚ ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‡„ÂÂÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
È˙Â¯È˘Ï‰Ï‡‰ Ì ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· Â‚ˆÂÈ Ô‰˘Â , ˙ÂÂ˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ È„Î

˙ÂÚÈˆÓ ˜Â˘· ˙Â Â˘ ˙Â¯·Á˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÔÈ· . 
2.  ˘È ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ˙Â˘ÂÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÙÏ‡ ˙‡

ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ÌÈÊÂÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÚÏ.  
3. ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ÔÂÚË ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ‡˘Â  . ÏÚ

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÊÈ˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó , ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÔÎÂ
 ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ·Â‚˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙Â·Â‚ ˙Â¯·Á‰˘  ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˜Â„·Ï Í¯Âˆ‰

˜Â˘· ÌÈ¯Á‡ ,Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯ÚÊÂÓÓ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÈÙ˜˘Ó‰ÏÂ‰È ‰ È˙ . ‰Ï‡ ˙Â˜È„· ÍÓÒ ÏÚ
 ÂÈ˙Â ˜ÒÓ·  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘Ï ¯˘‡· ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ÂÈÏÚ

‰Ê ‡˘Â ·. 
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4. ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÏÎÏ Ú·˜ Í¯„ ÊÎÂ¯Ó Ú„ÈÓ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚ , Â· ¯È‰·‰Ï
ÏÎ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ Ô‰È˙Â¯È˘ ¯Â·Ú ˙Â˘¯Â„ Ô‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ Ì‰ ‰Ó 

ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó˘ ˙ÓÈ‡ . Ë¯ÂÙÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ú·˜ Í¯„ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯·ÚÂÈ . 

5.  ˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ
Î Ó Ï‰Â  Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·" Ï

ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó. 
6. Î˘Ó Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯" Ï‰Â · Ô‚ÂÚÈ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÊÁ‰· Ï

 ÔÈ· Â˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ¯ÊÁ‰‰ ÌÂÎÒ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ Â¯È„ÒÈ ÂÈ˙Â‡¯Â‰˘ ÈÓÈ Ù
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,ÌÂÏ˘˙‰ È„ÚÂÓ ˙‡ , ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡Â ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯Âˆ ˙‡

‡˘Â · ÂÚ·˜ ˘ .ÔÎ ÂÓÎ ,Î˘Ó ÏÚ"Ì„˜‰· Ì˘ÈÈÏ Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ È¯˘Ù‡‰ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯ÊÁ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ÏÚ‰ ‡˘Â · . ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈÈÒÈ ¯·„‰

˙ÂÈÂÏÚ ÍÂÒÁÏÂ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ .Î˘Ó ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ˙ ÂÊ ‰‡ˆÂ˙" ÂÁÒÂ ˘ ÂÓÎ Ï
‰¯ÈÎÊ˙· .Î˘Ó ‰ÎÈ¯ˆ „ÂÚ" ÏÎÎ Ú ÓÈ‰ÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯ÊÁ‰· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï Ï

ÎÈÚÓ ¯˘Ù‡‰‡˘Â · ÏÂÙÈË· ÌÈ·Â . 
7.  ˙ÈÓÂ˜Ó ˙Â˘¯Ï Ô˙È ‰ È‡¯˘‡‰ È‡ ˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚ

ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙È·È¯‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏÂ , ÏÏÎ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·ÂÈ˘ È„Î
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ . Â‡ ÌÈÈ È· ÔÂÓÈÓ Ô˙Ó ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

È·Â ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· Ô . ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘ÚÈ˙˘ ‰˜ÈÊ ÏÎ
˙Â¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÏÂ·ÎÏ , ÂÏÎÂÈ˘ ÈÏ·

Ë˜ÈÂ¯ÙÂ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ· Ô‰Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï . 
8.  È¯ÊÁ‰ ÌÂÏ˘˙Â ÌÈÈ È·‰ ÔÂÓÈÓ Ô˙Ó ÔÈ· ¯˘˜ ÌÈÈ˜˙È ‡Ï˘ ÁÈË·‰Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚ
‰˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÏÓÚ . Ì‚ ˙Â˜ÈÊ Ï˘ ÔÓÂÈ˜

˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÏÂ·ÎÏ ˙ÂÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙·. 
9.  ¯Â˜Ó ˙‡Â ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È ‰Ò Î‰ ÒÓ˘ ÈÂ‡¯

Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÒÓ‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ÒÓ· ˙·ÈÈÁ‰ Ô˙Ò Î‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Â‡Â·· Ô‰È˙ÂÒ Î‰ .
ÔÎ ÂÓÎ ,ÚÓ ˙Â ÂËÏ˘ ÏÚ" ÌÈÏÂÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÁÎÂ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ È ÈÈÙ‡Ó Ì‡ ˜Â„·Ï Ó

ÚÓ ÈÏ‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜·"ÎÏÓÎ Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚ ‚ÂÂÈÒÏ Ó"¯ . 
10. Î˘Ó ÏÚ" ‰È˙ÂÁÂ„· ‰È˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ‰‚ÈˆÓ ‡È‰ ‰·˘ Í¯„‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ï

ÌÈÈÙÒÎ‰ ,·ÁÏ ‚ˆÂÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ˙‡ÊÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯ , ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ·
Ô˙˜Ù‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ¯˘‡·Â ‰È˙ÂÒ Î‰Ï ¯˘‡· ÒÓ‰ ˙Â ÂËÏ˘Â ,‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰È‰È . 

11.  ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ÔÈ‡ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ
Ì‰· ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â¯·Á‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙÂ , ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ

È˘ ÈÂ‡¯‰Ê ÌÂÁ˙ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ¯È„Ò‰Ï „¯˘ÓÏ ¯˘Ù‡ . Û˜È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ˘È˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰ÚÙ˘‰‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰˜È˜Á· ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ. 
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12. Ï Ú‚Â · Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ Ú‚Â ·Â ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ‰Ê ÁÂ„· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â · ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜Ï :

 Ô˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÎÂÓ ˙Â¯·Á‰˘ ÏÂ‰È ‰ È˙Â¯È˘ ÔÈ· ˙ÓÈÈ˜‰ ‰˜ÈÊ‰
˙¯‚ÒÓ‰ ÈÊ¯ÎÓ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰Â ‰ÎÈ¯Ú‰ ÌÂÁ˙· ; ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ˙Â¯·Á‰ ˙Â·Â‚˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ;È Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÍÂ˙ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÌÚ Â„·ÚÈ ˙Â¯·Á‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘
ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯·„· È Î„ÚÂ ‡ÏÓ , ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰Â Ì˙ÂÏÚ

Ì˙¯ÈÎÓ· ;˙Â¯·Á‰ ÂÏ·È˜˘ ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂËÏÁ‰ ¯·„· ÌÈ ÂÎ„Ú ˙Ï·˜ , ˙ÂÏÂÎÈÂ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï .¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ Ú„ÈÓ ˙Â¯·Á‰Ó Ï·˜È ÌÈ Ù‰ „

Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ¯ÓÂÁÂ ,˙ÂÏ‰ ‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÏÚ , ÈÂÒÈÓ‰ È¯„Ò‰ ÏÚ
Ô‰Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˘.   


