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   יד וש  רשות הזיכרו  לשואה ולגבורה
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

ביד וש  רשות הזיכרו  לשואה ולגבורה נבדקו עבודות הפיתוח הנעשות בהר 
ענייני גיוס כספי  וקשרי  ע  , תפעול בית הספר להוראת השואה, הזיכרו 

   .כוח אד  וכספי , אגודות הידידי 
 תקציר

 ג"התשי,  יד וש  וק זיכרו  השואה והגבורה רשות הזיכרו  יד וש  הוקמה על פי ח
, לזכר מעשי גבורת  במלחמת  בנאצי , לזכר  של יהודי  שנספו בשואה, 1953

ולזכר חסידי אומות , מוסדות וארגוני  יהודיי  שהשמידו הנאצי , לזכר קהילות
 . תפקיד יד וש  לאסו! את זכר  אל המולדת ולהציב לה  ש  וזכר. העול 

 פרויקט  שנתית לפיתוח   החליטה הנהלת יד וש  על תכנית רב1993בשנת  .1
הקמת בניי  חדש ; הקמה של המכלול המוזאוני וחידושו, בי  היתר,  ובה  2001

הקמת מרכז מבקרי  וארגו  מער& , הקמת בית ספר מרכזי להוראת השואה; לארכיו 
מימו  הפרויקט ל.  מיליו  דולר95  בכ2001תקציב הפרויקט הסתכ  בדצמבר . החניה

ליד וש  ;  מיליו  דולר טר  התקבלו24 ומה  כ, גייסה יד וש  כספי  באר' ובעול 
 .אי  התחייבות חוזית המבטיחה העברת כל הסכו 

.  פרסמה יד וש  מכרז לבחירת אדריכל לתכנו  המבואה והמכלול המוזאוני1996בשנת 
ר מיו  של שני שלבי  ולאח, לליווי המכרז הקימה יד וש  ועדה מקצועית מייעצת

 .ועדת המכרזי  לא קבעה מראש את כל הכללי  לבחירת האדריכל. נבחר אדריכל
הקבל  לבניית המבואה והמכלול המוזאוני נבחר א! על פי שבצומתי החלטה אחדי  

, מאחר שכמה הצעות אחרות נפסלו בשל ליקויי  שנמצאו בה , לא היה המציע העדי!
בהכנת התכניות . שלב ההכנות לפרסו  המכרזי והיה אפשר למנוע חלק מה  ב

דבר שבעתיד ,  לא ניתנה הדעת לכל ההיבטי  של תחזוקת המבני 2001לפרויקט 
 .יצרי& שינויי  והתאמות שמלכתחילה היה אפשר לחסו& בה 

 1999ובשנת ,  הקימה יד וש  את בית הספר המרכזי להוראת השואה1993בשנת  .2
בית הספר עוסק ג  בפיתוח תכניות לימודי  שמיועדות . נבנה מבנה חדש לבית הספר

הדבר נעשה ביוזמתו או מיוזמות של תורמי  לפרויקטי  ; לתלמידי  בני כל הגילי 
לא תמיד לפני ההחלטה על פיתוח פרויקט חדש בדק בית הספר מה . הקרובי  ללב 

ולעתי  , לפיכ& לעתי  נצבר במחס  מלאי גדול של ערכות לימוד, יהיה הביקוש לו
אול  יש שהערכות , ערכות הלימוד נועדו למכירה. הכמות גדולה הרבה מהביקוש

יד וש  לא קבעה אמות מידה באילו נסיבות יחולקו ערכות ; מחולקות ללא תמורה
 . לימוד חינ  ולמי
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תרומות ה  אחד ממקורות ההכנסה העיקריי  למימו  התקציב השוט! ולתקציב  .3
אגודות . בלות באמצעות אגודות ידידי  באר' ובעול רוב התרומות מתק. הפיתוח

ל למענה " פועלות בחוא& ה , הידידי  ה  ישויות משפטיות עצמאיות מיד וש 
. רי  למטרות צדקה" ולרוב ה  רשומות בארצותיה  כעמותות וכמלכ,ומזוהות אתה

, חלק מהאגודות לא עמדו בציפיות של יד וש .  אגודות ידידי 16 פעלו 2001בשנת 
על יד וש  . ב המעבירה כספי  ליד וש  באופ  סדיר"למעט אגודת הידידי  בארה

סמכות הבקרה של יד וש  על כל . לעג  את קשריה ע  האגודות בהסכמי  כתובי 
 . אחת מהאגודות צריכה לבוא לידי ביטוי מפורש בהסכמי  בינה לבינ 

שבע שה  :  קרנות49 והוא מופקד ב, חלק מכספי התרומות נועד למטרות מסוימות
תשע נוספות צמיתות שאינ  רשומות , הקדשות רשומות אצל רש  ההקדשות

. ח" מיליו  ש111  הסתכמו כל הקרנות בכ2001בדצמבר . והשאר מיועדות, כהקדשות
משרד מבקר המדינה העלה כי כספי הקרנות מושקעי  כמו כל יתרות הכספי  של יד 

 .לק מהתשואה שהשיגה על השקעת הכספי אול  יד וש  זוקפת לזכות  רק ח, וש 
, בשני  האחרונות. בשנות החמישי  הוקמו בישראל ארגוני  של ניצולי שואה .4

חתמו אחדי  מה  על הסכמי  ע  יד וש  כדי שתנציח , ע  הירידה במספר החברי 
ובתמורה תקבל כתרומה את הנכס שבו , את זכר הנספי  והניצולי  הקשורי  לארגו 

בעבר לא קבעה לעצמה יד וש  אילו בדיקות עליה לעשות לפני החתימה ; ו פועל הארג
 . ולעתי  לא דאגה להבטיח מראש את זכויותיה בנכס, על ההסכמי  האמורי 

בבקרה על סידרי , במחשוב, ליקויי  בנהלי , בבדיקת אג! הכספי  נמצאו .5
  .קבלת הכספי  ביד וש  ובקשרי  שבי  האג! לאגפי  אחרי 

♦  
,  יד וש  הוקמה על פי חוק זיכרו  השואה והגבורה )  יד וש  להל  (ות הזיכרו  יד וש  רש

לזכר מעשי גבורת  במלחמת  , לזכר  של יהודי  שנספו בשואה, ) החוק להל   (1953 ג"התשי
על יד . מוסדות וארגוני  יהודיי  שנמחו בשואה ולזכר חסידי אומות העול , לזכר קהילות, בנאצי 
בכינוס עדויות על ,  סו# את זכר  אל המולדת ולהציב לה  ש  וזכר בהקמת מפעלי זיכרווש  לא

שר החינו% ; בהדרכה במפעלי ההנצחה ובכל פעולה הראויה להנצחת , השואה והגבורה ובפרסומ 
 התקי  שר החינו% תקנו  הקובע את הרכב המוסדות המנהלי  1955בשנת . ממונה על ביצוע החוק

התקנו  קובע ג  את . וסדרי עבודת , סמכויותיה ,  דרכי כינונ  מועצה וההנהלה  ה של יד וש  
 .1968התקנו  האמור שונה בשנת . סדרי הכנת התקציב ואישורו וג  את סדרי ניהול הכספי  והמשק

ש  שוכנת הנהלתה וש  מצויי  אתרי , יד וש  פועלת במתח  הנצחה שהוק  בהר הרצל בירושלי 
  מוזאו, ספרייה,  היסטורי מוזאו, היכל השמות, אוהל יזכור: יקריי  שבה ואלו הע, ההנצחה
לאומי לחקר השואה ומחלקת חסידי אומות  מכו  בי , בית הספר המרכזי להוראת השואה, לאמנות
 .העול 

וה  מתמני  לפרק זמ  של ,  חברי 100 עד 50במועצה . התקנו   מכוחהמועצה וההנהלה פועלות
: וע  חבריה נמני , ר המועצה"ראש הממשלה ממנה את יו. פשרות להארכתוויש א, ארבע שני 

הקר  הקיימת לישראל , הסוכנות היהודית: באי כוח מטע ; ובה  שר החינו%, ארבעה שרי 
נציג של ; ר הקונגרס היהודי העולמי"יו; נשיא האקדמיה הישראלית למדעי ; והאוניברסיטאות

על המועצה להתכנס לפחות . צת הרבנות הראשית ואנשי ציבורנציג מוע; ועידת התביעות היהודיות
 .תפקידה לייע+ להנהלה בכל פעילויותיה ולאשר את החלטותיה בענייני  מסוימי ; אחת בשנה
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שני , ל של משרד החינו%"וחבריה ה  המנכ, ר ההנהלה"שר החינו% באישור הממשלה ממנה את יו
שני באי , ר הקונגרס היהודי העולמי"יו, ימת לישראלבא כוח הקר  הקי, באי כוח הסוכנות היהודית

לאשר : ואלו תפקידי ההנהלה. כוח ועידת התביעות היהודיות ונציג של משרד ראש הממשלה
לקבל תרומות והקצבות למטרות מיוחדות ; תקציב שנתי ודר% ניהולו לפי אומד  ההכנסות השנתי

לבחור ; את תנאי עבודת  ואת שכר , די לקבוע את תק  העוב; לפי התנאי  שנקבעו ע  התורמי 
על ההנהלה לבחור שישה חברי  ; בוועדות מיוחדות ומתמידות כדי לדו  בענייני  מיוחדי 

לאשר עסקאות , לדו  בענייני  השוטפי : ותפקידיו, לתפקיד הוועד המנהל, ר"ובה  היו, מחבריה
 .שכרוכות בהוצאות ולקבוע מורשי חתימה מטעמו

  ח וההוצאות " מיליו  ש61.26  הסתכמו הכנסות יד וש  בכ2000כספיי  לשנת על פי הדוחות ה
 הסתכ  התקציב 2001בשנת . ח" ש460,000 דהיינו עוד# הכנסה של כ, ח" מיליו  ש60.8 בכ

 הסתכ  התקציב 2002בשנת . ח" מיליו  ש68 ח ותקציב הפיתוח בכ" מיליו  ש68.4 השוט# בכ
והשאר מהכנסות , ח ממשרד החינו%" מיליו  ש36 ומה  כ, ח" ש מיליו 71 השוט# של יד וש  בכ

 . ח" מיליו  ש73 תקציב הפיתוח לאותה שנה הסתכ  בכ. ומעיזבונות, מתרומות, עצמיות
:  ביד וש  בעיקר ענייני  אלה2002מארס  2001משרד מבקר המדינה בדק לסירוגי  באפריל 

ענייני , רי  ע  אגודות הידידי  וגיוס כספי קש, תפעול בית הספר להוראת השואה, עבודות פיתוח
   .כוח אד  וכספי 

  2001פרויקט 
בשנת . נבנו בהר הזיכרו  בירושלי  מבני  ואנדרטאות, במש% כארבעי  שנה, מאז הקמת יד וש 

  הכינה תכנית רב1996ובשנת ,  החליטה הנהלת יד וש  להתאי  את האתר לשנות האלפיי 1993
הקמת : ובה, אב וצוות מתכנני  ואדריכלי  גיבש תכנית, )2001 פרויקט  להל  (שנתית לפיתוח 

הקמת מכלול מוזאוני חדש ; הקמת בית ספר מרכזי להוראת השואה; בניי  חדש לארכיו  ולספרייה
מחשוב מערכת ; הקמת מרכז מבקרי ; )הכולל את התערוכה ההיסטורית ואת אוס# האמנות(

משרד , התיירות,  השתתפו משרדי האוצר2001ימו  פרויקט במ. התיעוד וארגו  של שטחי החניה
ובכלל  , הוקמו ועדות שיעקבו אחר מימוש הפרויקט, והסוכנות היהודית)  המשרד להל  (החינו% 

משרדית להיגוי שחברי  בה נציגי  של משרדי הממשלה המשתתפי   ועדת בנייה וועדה בי 
 .במימו 
ההוצאות הכלליות . 2001שנתי על פי יעדיה בפרויקט  רב הכינה יד וש  תקציב פיתוח 1996בשנת 

). 1995ח במחירי דצמבר " מיליו  ש132 ערכ  כ( מיליו  דולר 42.8 המתוכננות לפרויקט נאמדו בכ
תכנו  ; )47% כ(הקמת המכלול המוזאוני : ההוצאות בתקציב מתחלקות לשישה סעיפי  עיקריי 

תכנו  מבנה הארכיו  , בית הספר להוראת השואההקמת ; )16% כ( המבואה  הכניסה והיציאה 
מימו  ההוצאות יוטל על פי . לניהול הפרויקט) 1% כ(והיתרה , )12% כל אחד כ(ופעולות המחשוב 

 ב "בעיקר מאגודת הידידי  בארה,  עיזבונות ותרומות מקורות עצמיי  : התכנית על גופי  אלה
והסוכנות ) 15% כ( התביעות היהודיות ועידת, )33% כ(משרדי הממשלה האמורי  , )44% כ(

 ). 8% כ(היהודית 
)  חברת הניהול להל  (לאחר התייעצות ע  חברת הניהול והפיקוח של הפרויקט , 1997בנובמבר 

 מיליו  דולר א% שמרה על היחס בי  66 שנתי שלה לכ הגדילה יד וש  את תקציב הפיתוח הרב
 עדכנה יד 2001בדצמבר .  מיליו  דולר82  והפע  לכ, שוב גדל התקציב2000ביולי . חלקי הפרויקט

. פי שניי  מהתקציב המקורי,  מיליו  דולר95 והוא הסתכ  ב, וש  בשלישית את תקציב הפיתוח
  מיליו  דולר 28 גידול של כ,  מיליו  דולר48 ההוצאה להקמה של המכלול המוזאוני גדלה לכ
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התקציב אמור להתקבל מאגודת הידידי  רוב המימו  להפרשי ).  מהתקציב המקורי140% כ(
 .והשאר מתרומות ומעזבונות באר+ ובעול , )כעשרה מיליו  דולר(ב "בארה

על פי הסכ  .  מיליו  דולר15.5 הקציבה הממשלה 2001למימו  ההוצאות של יד וש  לפרויקט 
 שלא לבקש התחייבה יד וש , משרדי האוצר והתיירות,  בי  יד וש  ובי  המשרד1996שנחת  ביוני 

לא לבקש תקציב לתמיכה בתכנית מכל מסגרת , שוב מ  הממשלה תמיכה לתכנית הפיתוח
ולא לבקש מ  הממשלה תמיכה בהוצאות השוטפות שיהיו לה עקב תכנית , ממשלתית שהיא

 .הפיתוח
חלקה של ועידת . 16%  לכ33%  פחת חלקה של המדינה במימו  מ2001ע  הגדלת תקציב פרויקט 

חלקה של יד וש  במימו  הפרויקט בעזרת אגודת הידידי  , 25%  ל15% הודיות עלה מהתביעות הי
 3.8 חלקה של הסוכנות היהודית פחת מכ. 57%  ל44% ב ומתרומות ומעזבונות עלה מ"בארה

 העבירה 2001עד סו# . 2002בשנת ) 2% כ( מיליו  דולר 1.5  לכ1996בשנת ) 8% כ(מיליו  דולר 
ואי  כל ודאות שהסוכנות תעביר סכומי  נוספי  למימו  ,  דולר450,000 כהסוכנות ליד וש  רק 

 .הפרויקט
 ¯·Ó·Â  „Ú2001Î ÏÚÂÙ· Ì˘Â „È ‰Ï·È˜ -43.2¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,Î ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰ Â ÓÓÂ-28.5 
 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ)ÔÂÈÎ¯‡‰Â ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ó˜‰ ˙‡ ÏÏÂÎ ‡Ï , ˙ ˘· Ì˙ÈÈ · ‰ÓÏ˘Â‰ ¯·Î˘1999 .(

 Ï˘ ÍÒ ¯˙Â  ¯ÓÂÏÎ14.7ÏÈÓ  ¯·Óˆ„·˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â ¯˜ ÏÚ ÛÒÂ  ¯ÏÂ„ ÔÂÈ2001 ÔÎ¯Ú „Ó‡  
Î·-19.3 ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ )Î-88.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .( ÍÒ· ‰ÓÏ˘‰Ï ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙¯˙ÈÓ35.8 ÔÂÈÏÈÓ 

¯ÏÂ„ ,11.9˙ÂÚÈ·˙‰ ˙„ÈÚÂÂÓ ˙ÂÈÊÂÁ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰Ï ÌÈÁË·ÂÓ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,18.6 ÔÂÈÏÈÓ 
‰¯‡· Ì˘Â „È È„È„È ˙„Â‚‡Ó ‰Ï Â ˙ ÈÈ ¯ÏÂ„"· ,˙Â Â·ÊÚÂ ˙ÂÓÂ¯˙Ó ¯‡˘‰Â , Ô˜ÏÁ ÏÚ ˜¯Â

˙ÈÊÂÁ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˘È.   
 בחירת אדריכל

החליטה הנהלת , לאחר שמבני הארכיו  ובית הספר כבר נמצאו בשלבי תכנו  מתקד , 1996בשנת 
בכלל זה המוזאו  (לבנות את המבואה ואת המכלול המוזאוני , 2001יד וש  להתקד  בפרויקט 
היוע+ המשפטי של יד וש  . ולש  כ% נערכה לבחירת אדריכל מתאי , )תההיסטורי והמוזאו  לאמנו

 5ועל פי תקנה ,  שבחירת מתכנ  אינה מחייבת מכרז פומבי1הבהיר לחבריו בוועדת המכרזי 
מכרז להתקשרות ע  אדריכל לתכנו  מבנה ציבור אשר יש , 1993 ג"התשנ, בתקנות חובת המכרזי 

על פי . ול שייעשה לפי סדרי  וכללי  שייקבעו בידי ועדת המכרזי בתכנונו עניי  אדריכלי ציבורי יכ
   להל (תקנה זו החליטה הוועדה לפנות לוועד המנהל בבקשה לכונ  ועדה ציבורית מקצועית מייעצת 

 החלה הוועדה 1996בספטמבר . שתסייע לה בענייניה ובבחירת האדריכל, )הוועדה המקצועית
, שלושה אדריכלי : והיו בה עוד תשעה חברי , ר יד וש "בראשה עמד יו; המקצועית לפעול

 .עובדת בכירה של יד וש  וחמישה אנשי ציבור
 לשבעה משרדי 1996כדי לבחור אדריכל לתכנו  המכלול המוזאוני פנתה יד וש  באוגוסט 

האב ולהציג את הגישה הרעיונית  וה  התבקשו להתייחס לתכנית, אדריכלי  מהנחשבי  באר+
שישה מה  הגישו את ; שלה  לתכנו  המכלול המוזאוני ולהשתלבותו באתר יד וש העקרונית 
 .הצעותיה 

__________________ 
 .היוע  המשפטי ומנהל בית הספר, מנהלת הרכש, מנהל אג  הכספי , ל יד וש "חברי הוועדה ה  מנכ 1
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, לפי ההצעה; בהכנות לבחירת האדריכל הציעה חברת הניהול פרמטרי  להערכת ההצעות שיתקבלו
; 20%  השתלבות בתכנו  הכולל ; 20%  התרשמות מפתרו  אדריכלי : הניקוד יינת  כדלהל 

  שילוב בי  אדריכלות ובי  עיצוב התצוגות ; 15%  ייצוגיות וסמליות ; 25%  התאמה לפרוגרמה 
וחברי , בסופו של דבר לא קבעה ועדת המכרזי  את כל הכללי  שעל פיה  ייבחר האדריכל. 20%

 .א% לא הונחו כיצד לעשות זאת, הוועדה המקצועית רק קיבלו הנחיה לבחור אדריכל ולא תכנית
בירה יד וש  כי שקלול הדעות של חברי הוועדה המקצועית טוב מכל  הס2002בתשובתה ממאי 

בעוד שהפרמטרי  מתאימי  יותר , ובייחוד שהוועדה נתבקשה להמלי+ על אדריכל, פרמטר אחר
כשיש לבחור בי  כמה , בפרויקט ייחודי מסוג זה, לדעת משרד מבקר המדינה. לבחירת תכנית

יש מקו  , כגו  התרשמות אישית,   ניתני  לכימותויש משקל רב לגורמי החלטה שאינ, מציעי 
 .להיעזר באמות מידה ידועות אגב התאמת  לסוג הבחירה הנדרש

א% התקשתה להגיע ,  התכנסה הוועדה המקצועית לדו  בהצעות לבחירת האדריכל1996בנובמבר 
י ר ביקש שתמלי+ על שנ"והיו, בדצמבר אותה שנה שוב התכנסה הוועדה המקצועית. להסכמה

לפי הטבלה שהוכנה בסו# הדיו  דורגו . ומה  תבחר ועדת המכרזי  את הזוכה, משרדי אדריכלי 
למקו  השלישי . בהפרש ניכר מהמתמודדי  האחרי ) 'ב ו'  אדריכלי  א להל  (שני משרדי  

מפרוטוקול הוועדה עולה שעמדת העובדת הבכירה ביד וש  תואמת . ועוד אדריכל' הגיעו אדריכל ג
. 'א% בטבלה המסכמת נרש  כי בחרה במקו  השני באדריכל ג, )'ב ו' אדריכלי  א(רת הרוב את בחי

 הסבירה יד וש  שבסו# הישיבה שינתה העובדת הבכירה את דעתה ודירגה 2002בתשובתה ממאי 
משרד מבקר המדינה . וכ% בסיכו  הסופי הוא הגיע למקו  השלישי, למקו  השני' את אדריכל ג

, 1996הפרוטוקולי  לא שינתה העובדת הבכירה את עמדתה באותה ישיבה מדצמבר מעיר כי על פי 
ועל כ  אי  בדבר כדי להסביר את ההבדל , 1996אלא בי  הישיבה בנובמבר ובי  הישיבה בדצמבר 

 . בי  האמור בפרוטוקול הוועדה ובי  העמדה שנרשמה בטבלה המסכמת
ר "יו. ת הוועדה המקצועית לבחירת האדריכל התכנסה ועדת המכרזי  לדו  בהמלצו1996בדצמבר 

שדורגו במקומות הראשוני  וכ  ' ב ו' ובו יגישו אדריכלי  א, ועדת המכרזי  הציע עוד שלב מיו 
 התכנסה הוועדה המקצועית לדו  1997במאי . תכנית מגובשת יותר בהדרכת יד וש ' אדריכל ג

והחליטה להמלי+ לוועדת , וזאוניבבחירה הסופית של האדריכל לתכנו  המבואה והמכלול המ
מהאמור עולה כי . כבר באותו שבוע התכנסה ועדת המכרזי  ובחרה בו. 'המכרזי  על אדריכל ג
שהיה על ועדת המכרזי  לקבע  , לא נעשתה על פי כללי  לבחירת אדריכל' בחירתו של אדריכל ג

   . מראש
 בחירת קבל 

ועוד ' קבל  א. במכרז לבניית המבואה) ' קבל  א להל  ( זכתה חברה קבלנית 2000  ו1999בשני  
כבר זכה בעבר במכרזי  ' קבל  א. זכו במכרז לבניית המכלול המוזאוני) ' קבל  ב להל  (קבל  

 :להל  הפרטי . שפרסמה יד וש  לבניית  של בית הספר להוראת השואה והארכיו 
לב הראשו  התקבלו הצעות בש). המבואה( פרסמה יד וש  מכרז להקמת הכניסה 1999במאי  .1

, במכרז לא נקבעו מראש תנאי ס#. ולאחר ניפוי ראשוני נותרו שישה קבלני , משמונה קבלני 
ההפרש בי  הצעתו להצעה במקו  . עלה לשלב השני) 64(שהיה בעל הציו  הנמו% ביותר ' וקבל  א

 . נקודות30 הגבוה ביותר היה יותר מ
 78.7%  ההצעה הזולה ביותר : ת מחיר של ששת הקבלני  הוגשו הצעו1999בשלב השני בנובמבר 

באותו החודש .  מהאומד 84.38%  '  מהאומד  והשלישית של קבל  א78.99%  השנייה , מהאומד 
ר ועדת המכרזי  והודיעו כי לאחר שבדק את הערבויות "פנה היוע+ המשפטי של יד וש  ליו
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את הגבוהה ביותר ואת שתי ההצעות : ותראה לנכו  לפסול שלוש הצע, הבנקאיות של המציעי 
 .הזולות ביותר

הערבויות שצורפו להצעות האמורות היו פסולות מלכתחילה מכיוו  , לדעת היוע+ המשפטי
הוספת תנאי האוסר על "וכי , "שו  נוסח אחר של ערבות לא יתקבל"שבמסמכי המכרז נקבע כי 

א% בכל אחת מה  הוס# ". סילת ההצעהפג  מהותי בערבות שהביא לפ] הנו... [הסבה או העברה 
ג  כתבי הערבות של קבלני  אחרי  נמצאו חורגי  . תנאי האוסר על העברת הערבות והסבתה

 . לא היה מקו  לפסול אות  דווקא, א% לדעת היוע+ המשפטי, מכתב הערבות שנדרש במכרז
˙ÂÏ˜˙ Ì¯‚ ‰˙·Ò‰Â ˙Â·¯Ú‰ ˙¯·Ú‰ Ï˘ È‡ ˙‰ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ,‡Ï ‰¯Â‡ÎÏÂ ‰È‰ 

È ÈÈ Ú ÌÚË ‰Ê ¯ÂÒÈ‡· .˙Â·¯Ú‰ ÁÒÂ · ˙ÂÁÈ˘˜‰ Ï˘· ,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ , ‰ˆÏ‡ 
¯˙ÂÈ· ˙ÂÏÂÊ‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÏÂÒÙÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ . È‡Ó·2002 „¯˘ÓÏ Ì˘Â „È ‰ÚÈ„Â‰ 

 ¯Á‡ È „Ù˜‰ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·Ò‰Ï Í¯„ ‰‡ˆÓ ‡È‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
Ê¯ÎÓ· ˘¯„ ‰ ,Â„‚ ÌÈÊ¯ÎÓ·Â ˙Â·¯Ú ÌÂ˜Ó· ÌÈÈ‡˜ · ÌÈ˜˘ ÌÈÚÈˆÓ‰Ó ˙˘˜·Ó ‡È‰ ÌÈÏ

˙È‡˜ · ,Ì˙ÏÈÒÙ ˙Ú Ó  ‰Ê·Â . 
 בחרה 2000ובינואר , הזולה ביותר' לאחר פסילת  של ההצעות הזולות ביותר נותרה הצעת קבל  א

ח " ש30,114,000כחודש לאחר מכ  נחת  אתו חוזה על ס% של . בו ועדת המכרזי  לבניית המבואה
והקבל  לא יהיה זכאי לשו  , בחוזה נכתב במפורש שהסכו  הוא סופי ומוחלט. אהלבניי  המבו
למרות זאת ביוני . חו+ מהפרשי הצמדה ומתשלו  על שינויי  שיאושרו לו מראש, תוספת שהיא

באוקטובר . בעת חתימת החוזה' ח מההנחה שנת  לה קבל  א" ויתרה יד וש  על מיליו  ש2001
ח תועבר " ש500,000והיתרה בס% , ח" ש250,000ד וש  בכל חודש  שילמה לו י2001ובדצמבר 

 .אליו ע  סיו  בניי  המבואה
כמה . הסכי  לתת לה הנחה לפני  משורת הדי '  הסבירה יד וש  שקבל  א2002בתשובתה ממאי 

חוות , על פי בקשת יד וש , חודשי  לאחר חתימת החוזה ותחילת העבודה הכינה חברת הניהול
א סברה כי אי  זה לטובת יד וש  שהקבל  יבצע עבודות בשכר נמו% שמא תיפגע בשל דעת ובה הי

הודיע למשרד מבקר ' קבל  א. לפיכ% החליטה יד וש  להקטי  את ההנחה, כ% איכות העבודה
לאחר שהוחלט לקחת קבלני משנה יקרי  ,  כי הקטנת ההנחה נעשתה בהסכמה2002המדינה ביולי 
 .ואיכותיי  יותר

לליווי המכרז הקימה יד .  פרסמה יד וש  מכרז פומבי להקמת המכלול המוזאוני2000י ביונ .2
ר ועדת הכספי  של "והחברי  בה היו יו, ר יד וש "וש  ועדה מייעצת לוועדת המכרזי  בראשות יו

 .נציג של המתכנ  ונציג של חברת הניהול, ר ועדת הבנייה של המועצה"יו, מועצת יד וש 
ומה  בחרה הוועדה , המכרז למכלול המוזאוני הגישו שישה קבלני  הצעותבשלב הראשו  של 

ארבעת הקבלני  שעלו לשלב השני נדרשו להכי  דג  של בטו  אדריכלי כדי לבחו  את . ארבעה
שבשלב הסופי ישתתפו '  בדיו  של הוועדה המייעצת דרשה נציגת אדריכל ג2001במארס . יכולת 

לא היה ראוי להשתת# בשלב ' קבל  א, לדעתה; י  לדרישותרק שני מציעי  שהכינו דג  מתא
ולכ  יש , ר ועדת הכספי  סבר שאי  זה ראוי שבהצעות מחיר ישתתפו שני קבלני  בלבד"יו. הסופי

 .ונציג חברת הניהול תמ% בדעתו', לצר# ג  את קבל  א
   הראשו : הל דורגו לפי ציוניה  כל,  לשתפ  בשלב הסופי2001שלושת הקבלני  שהוחלט במארס 

בתו  הדיו  החליטה הוועדה המייעצת לפני ההתקשרות ע  . 54.1  ' וקבל  א, 77.2  ' קבל  ב, 85.1
 . המציעי  לדרוש מה  מאזני  מעודכני  לבחינת מצב  הכלכלי

נדרשו הקבלני  להציג מסמכי  המוכיחי  איתנות פיננסית , 2000ביוני , כבר בשלב הראשוני
ח בכל "נדרשו מסמכי  המעידי  על מחזור שנתי של עשרי  מיליו  ש, י  היתרב. ויכולת מקצועית
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מנהלי העבודה ,  ועוד פרטי  הנוגעי  להכשרת  של מנהלי הפרויקטי 1998 1997אחת מ  השני  
מבדיקת . הקבלני  לא נתבקשו בשלבי המכרז הראשוני  להמציא דוחות כספי ; והמהנדסי 

ולאחר בדיקת הדוחות הכספיי  של ; ה שמצבו הכספי לא היה טובעל' הדוחות הכספיי  של קבל  ב
ליד וש  נודעו עובדות אלו כשהלי% הבחירה . הקבל  הנוס# הוחלט לפסול את המש% השתתפותו

א# על פי שמדובר בבדיקה שגרתית שהיתה צריכה להיעשות עוד בשלבי , כבר היה בשלב מתקד 
 . המכרז הראשוני 

, ח" ש91,260,000 הסתכמה ב' הצעת קבל  ב; קבלני  הצעות סופיות הגישו שני ה2001ביוני 
והוא עלול להיקלע לקשיי  , לבדו' החשש שמא ייבחר קבל  ב. ח" ש92,622,000 ב' והצעת קבל  א

 להתקשר בהסכ  2001הביא לידי החלטה של ועדת המכרזי  ביולי , ולא יצליח לסיי  את הבנייה
באותו החודש נחת  הסכ  ע  שניה  .  בסיס ההצעה הנמוכהע  שני הקבלני  במיז  משות# על

ח " ש500,000 סכו  הגבוה ביותר מ, ח" ש91,782,000לבניית המכלול המוזאוני בסכו  של 
 .מההצעה הזולה

‡ ÔÏ·˜ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÎÈÏ‰‰Ó ' ‰ÓÎ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰ÏÂÚ È Â‡ÊÂÓ‰ ÏÂÏÎÓ‰Â ‰‡Â·Ó‰ ˙ÈÈ ·Ï
‡ ÔÏ·˜ ‰ËÏÁ‰ È˙ÓÂˆ '„Ú‰ ÚÈˆÓ‰ ‰È‰ ‡ÏÛÈ , ˙ÂÚˆ‰·˘ ¯Á‡Ó ¯Á·  ‡Â‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·

ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙Â¯Á‡‰ , ÌÈ·Ï˘· Â‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯ÙÏ ˙Â Î‰‰ ·Ï˘· ¯·Î ‰„Ù˜‰·˘
ÌÚ ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ· Ï˘ ÌÈÓ„˜ÂÓ.   

 תחזוקה
בניי  .  תשנה הרבה מבחינת תחזוקת האתר2004 שעתידה להסתיי  בשנת 2001השלמת פרויקט 

והמכלול המוזאוני יכילו מערכות רבות ומורכבות שצריכות להיות ) תכולל החניו(המבואה 
ואכ  תשתיות למערכות טכנולוגיות רבות יוטמעו , מותאמות ומוכנות לשינויי  טכנולוגיי  עתידיי 

בתכניות שהוכנו לפרויקט . בבנייני  ע  פתיחת  או ע  התפתחויות שיהיו בשני  שלאחר מכ 
 .קת האתר לא נכלל ההיבט של תחזו2001

ע  בניית בית הספר . ח" הסתכ  תקציב התחזוקה של יד וש  בכחמישה מיליו  ש1998בשנת 
בשנת . ח" תוקצבו הוצאות אלו בכתשעה מיליו  ש2002ובשנת , והארכיו  גדלו הוצאות התחזוקה

בכוונת יד וש  להגדיל . ח" הקימה יד וש  קר  צמיתה לתחזוקה בס% של כעשרי  מיליו  ש1999
ובעתיד היא תוכל להשתמש בפירותיה ג  לתחזוקת האתר בלי ,  מיליו  דולר100 הקר  לכאת 

 .לפגוע בקר 
בפרויקטי  שהושלמו בבית הספר ובארכיו  לא הוכנו נוהלי עבודה לתחזוקה שבשגרה ולאירועי  

אבל יד וש  לא , רוב החוזי  ע  הקבלני  למת  שירותי  נעשו באמצעות חברת הניהול. מיוחדי 
אחד הבקיא בכל הקשור בתחולת  , מינתה מישהו מטעמה שיהיה אחראי על חוזי התחזוקה

 .ובתנאיה  ובסמכותו לחדש  בעת שיפוג תוקפ 
 התקד  כ% התברר ליד וש  שהוצאות התחזוקה יהיו נטל גדול על תקציבה 2001ככל שפרויקט 
ובה  משרד ראש , תיי למימו  הוצאות אלה היא יזמה פגישות ע  גופי  ממשל. בשני  הבאות

ע   וש יד  התקשרה 2001בינואר . וסוכ  שיד וש  תכי  תחזית תקציבית להחזקת האתר, הממשלה
, ענייני  הנוגעי  לביטחו , בי  היתר, שתכלול, תפעול פרוגרמת  להכנתחברה לתכנו  ולפתוח

% ההתארגנות הכנת הפרוגרמה נועדה להאי+ את תהלי. ומחשוב, אחזקת מבני  ומתקני , בטיחות
ההחלטה להכנת הפרוגרמה התקבלה ג  בעקבות פנייה של צוות ההיגוי הממשלתי . לתפעול האתר

 .  ומשנה זו ואיל2004%ליד וש  שתכי  פירוט של הוצאות התחזוקה הצפויות עד שנת 
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חברה לשירות מערכות מחשבי  שהתבקשה לייע+ בעניי  נקודות תקשורת באולמות התצוגה 
ה שליד וש  אי  נתוני  על כל נקודות התקשורת הקשורות למערכות למיניה  במוזאו  העלת

דבר שמעכב את קביעת מקומ  , ועדיי  לא גובשו תכניות להצבת הריהוט, במכלול המוזאוני
יש להכי  תכנית טכנולוגית למערכות התקשורת ה  לתשתיות , לדעתה. המדויק של שקעי התקשורת

 לא היתה בידי יד וש  2002עד מארס . ילויות הצפויות בעתידהתקשורת המוקמות עתה וה  לפע
 תוכל יד וש  לשוב ולבחו  את 2002ורק לאחר שתושל  פרוגרמת התפעול ביולי , תכנית כזאת

 . הצור% בפרוגרמה טכנולוגית למערכות התקשורת
 Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙ÂÈ Î˙‰ ˙ Î‰2001 „È˙Ú· ÌÈ ·Ó‰ ˙˜ÂÊÁ˙ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰· ÏÂÏÎÏ ÈÏ· 

‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,ÌÚ ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ˘ ˙ÂÓ‡˙‰Â ÌÈÈÂ È˘ . ·Â¯
Â˘Ú  ¯·Î ‰ÈÈ ·‰ ˙Â„Â·Ú , ÏÚ ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ÂÚÈÙ˘È˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÎ Â Á·  ‡Ï Ï·‡

˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· Ì˘Â „È Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ,ÂÏ‡ ÌÈ·Èˆ˜˙Ï ÌÈ „ÓÂ‡ ˘‡¯Ó Â ÎÂ‰ ‡ÏÂ. 
 È‡ÓÓ ‰˙·Â˘˙·2002 ‰˙ ÂÂÎ· ÈÎ Ì˘Â „È ‰ÚÈ„Â‰ Î Ï˘ ÌÂÎÒ ‰˜ÂÊÁ˙ Ô¯˜Ï ÒÈÈ‚Ï-100 

¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙Â¯Â˜Ó‰ ÒÂÈ‚Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ „ÂÚ Â¯˙Â  ÈÎÂ . ˙ ˘Ó1993 ,
 Ë˜ÈÂ¯Ù· Ì˘Â „È ‰ÏÁ‰ Â·˘ „ÚÂÓ2001ÌÂÈ‰ „ÚÂ  ,ÌÈ ˘ Ú˘˙ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù , Ì˘Â „È ‰ÒÈÈ‚

ÂÁ·Â ı¯‡·"Î Ï-95¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó· ‰È¯·„Ï ÍÂ¯Î ‰È‰˘ ÒÂÈ‚ .Ú ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „
 È‡Ó· ˙¯Â˜È·‰2002¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·¯‡Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰˙ÈÓˆ Ô¯˜ Ì˘Â „È ‰ÓÈ˜‰  , Ô‡ÎÓ

Î ÒÈÈ‚Ï ‰˙ ÂÂÎ˘-96ÚÂˆÈ·Ï ‰˘˜ ˙È‡¯  È·ÈË˜¯Ë‡ ˙ÂÁÙ ÔÈÈ ÚÏ ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡- ÏÂÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÏÂ ·Âˆ˜˙Ï ˘‡¯Ó ‰‚‡„

˙Ú· ‰·Èˆ˜˙ ÏÚ „È·Î‰Ï„È.   
 בית הספר המרכזי להוראת השואה

ועיקר עיסוקה הדרכת , ובה כשבעה עובדי , מראשית שנות השבעי  פעלה ביד וש  מחלקת חינו%
 החיל המשרד את לימודי השואה כנושא לימוד חובה 1981כבר בשנת . קבוצות בביקוריה  ביד וש 

לפי נתוני יד .  בסיסי בנושא השואהבתכנית הלימודי  ובבחינות הבגרות כדי להקנות לתלמידי  ידע
והאיצה את ההחלטה , החלטה זו של המשרד הגדילה את כמות התלמידי  המבקרי  ביד וש , וש 

 הקימה יד וש  את בית הספר המרכזי 1993בשנת . על הקמת בית הספר שיחלי# את מחלקת החינו%
שינוי בעמדת הציבור כלפי הסיבות להקמת בית הספר היו ה).  בית הספר להל  (להוראת השואה 

התמעטות דור הניצולי  והצור% בהעברת ; התגברות הדרישה לעיסוק חינוכי בנושא; השואה
בבניי  . 1999הבניי  החדש של בית הספר הוק  בשנת . ההנחלה מידיה  לידי מורי  ואנשי חינו%

המשרד הכיר .  חדרי משרדי  ומחסני, מרכזייה פדגוגית, אול  הרצאות גדול,  כיתות לימוד15
 . תקני  של מורי 19ובעת הקמתו הקצה לטובתו , בבית הספר כמוסד חינו%

 עובדי  170  היו בצוות בית הספר כ2001בשנת . סגנית למינהל ומנהלת פדגוגית, לבית הספר מנהל
,  בנות שירות לאומי וחיילות12,  משרות9.8  עובדי  של משרד החינו% ב16בכלל זה ,  משרות84 ב

בשלוחה של בית הספר . והיתר עובדי  קבועי  וארעיי  של יד וש ,  משרות12.4 מדריכי  ב 71
 ).  משרות בתק  המשרד2.2( משרות 13.3  עובדי  ב17הפועלת בבית ווהלי  בגבעתיי  מועסקי  

פיתוח , ל"השתלמויות מורי  מחו, השתלמויות מורי  באר+, הדרכה: בבית הספר כמה מגמות
בבית הספר ג  ספרייה ומרכזייה פדגוגית ומערכת .   לבתי הספר בנושאי השואהתכניות לימודי
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השלוחה בבית ווהלי  מארגנת א# היא ימי עיו  לבתי ספר ומכינה משלחות לפולי  . כתבי עת
 .ולגרמניה

, הדרכת קבוצות והדרכות של הניידות החינוכיות: ואלו מקורותיה, לבית הספר הכנסה עצמית .1
תמיכה של משרד הביטחו  בעבור קבוצות , עריכת השתלמויות למורי ,  לימודמכירת ערכות

בטבלה להל  נתוני תקציב ההוצאות . חיילי  ותרומות הניתנות בעבור פיתוח ערכות לימוד
  ):ח"באלפי ש (2002 1998וההכנסות העצמיות בפועל של בית הספר בשני  

2002 
)Ô„ÓÂ‡( 2001 2000 1999 1998 ‰ ˘‰  

 1 הוצאות ישירות 5,056 5,220 6,619 6,876 6,640
הוצאות בתוספת שכר  9,650 11,000 12,030 13,311 14,000

 2 עבודה
 3 שעות תק  שהמיר המשרד   240 870 995 1,300

הוצאות בניכוי שעות  9,650 10,760 11,160 12,316 12,700
 4 )2( )3(שהומרו 

 5 צמיותהכנסות ע 4,165 4,317 5,114 4,263 5,590
7,110 8,053 6,046 6,443 5,485  ˙ÂÒ Î‰ ÈÂÎÈ · ˙Â‡ˆÂ‰

 ˙ÂÈÓˆÚ)5(-)4( 6  
) לאחר ניכוי הסכו  שהתקבל מהמשרד בעבור המרת תקני (מהטבלה עולה כי הוצאות בית הספר 

בתקציב . 9% וההכנסות העצמיות גדלו בממוצע ב,  בממוצע לשנה21%  ב2001 1998גדלו בשני  
שכוללות בעיקר תשלומי  , ההוצאות על הפעילות הישירה של בית הספר בלבדיד וש  מוצגות 

. לעובדי  המועסקי  באופ  ישיר בפיתוח ולקבלני משנה והוצאות על רכישת חומרי , למדריכי 
נרשמות , כגו  השכר של עובדי המנהלה והעובדי  הקבועי  של בית הספר, הוצאות אחרות

 בית הספר ג  לא מפורט התשלו  המשול  ישירות מ  המשרד בתקציב. בתקציב הכללי של יד וש 
 .ח" מיליו  ש1.4 נאמד תשלו  זה בס% 2001בשנת ; למורי  שה  עובדי המשרד

 מיליו  33  בכ2001מלבד ההקצבה הרגילה של המשרד ליד וש  שהסתכמה בשנת , כאמור .2
ע  הקמת בית ; את תקני מסייע המשרד לבית הספר בהקצ, ח" מיליו  ש36  בכ2002ח ובשנת "ש

 הוסכ  בי  המשרד ובי  1998משנת ).  שעות שבועיות460( תקני  19.16הספר הקצה לו המשרד 
 העביר המשרד לבית הספר על פי ההסכ  2001בשנת . בית הספר שתקני  אחדי  יומרו לכס#

,  מורי 16 תקני  בהעסקת 10.78 ניצל בית הספר 2002באפריל . ח" ש995,000 האמור ס% של כ
 .ח" מיליו  ש1.3  התקני  הנותרי  יעביר לו המשרד כ8.38 ובתמורה ל

תק  המשרד למשרה מלאה של מורה בחטיבות העליונות שונה מתק  של עובד במוסדות אחרי  
 שעות שבועיות למורה 24(בחופשות השנתיות ובמספר שעות העבודה , בי  השאר, לרבות יד וש 

עבודת מורה ביד וש  אינה דומה לזו של מורה בבתי ספר ). בד רגיל שעות שבועיות לעו40לעומת 
, ומצד אחר אי  בה בדיקת מבחני , רגילי  מאחר שמצד אחד אי  היא הוראה פרונטלית בלבד

 הודיעה יד וש  לעובדי המשרד המועסקי  אצלה 2001במארס . אספות הורי  ועוד, ישיבות צוות
 .של יתר העובדי  ביד וש כי היא מחילה עליה  את תק  העבודה 

, למרות האמור לעיל אחדי  מהעובדי  שה  עובדי המשרד עדיי  מועסקי  לפי תק  עובדי הוראה
הוכרו חלק משעות העבודה , כ% למשל לעובדת שהיא עובדת המשרד. ואחרי  לפי הנהוג ביד וש 
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מכא  , )בועיות שעות ש40(וחלק לפי הנהוג ביד וש  )  שעות שבועיות24(לפי הנהוג במשרד 
שלוש עובדות אחרות עדיי  עובדות לפי תק  .  שעות40  ל24שבפועל היא עובדת בכל שבוע בי  

עניינ  נקלע למבוי ; עובדי הוראה מכיוו  שלא הסכימו לקבל את תנאי העבודה הנהוגי  ביד וש 
  המשרד ההסדר בי  יד וש  ובי. סתו  במשא ומת  ע  הסתדרות המורי  והמשרד שנמש% זמ  רב

ובאפשרות יד וש  לנצל את התק  מהמשרד ג  כדי להוסי# , מאפשר לבית הספר חופש פעולה רב
 כשהוסיפה לאחד 2001כ% למשל עשתה בשנת , חלקי תק  לעובדי  שהיא מעוניינת לתגמל 

 .רבע תק  מהמשרד) במשרה מלאה(העובדי  הבכירי  
כניות הלימודי  המיועדות לתלמידי  במגמת הפיתוח המרכזת את הפרויקטי  של פיתוח ת .3

ומקורו לעתי  , לכל פרויקט תקציב סגור משלו.  משרות7.35  עובדי  ב14בני כל הגילי  מועסקי  
, מגמת הפיתוח ג  מפיקה ערכות לימוד למיניה . מתרומות ולעתי  מהתקציב השוט# של יד וש 

 .כרזות ותכניות מולטימדיה, קלטות, מפות, ובה  ספרי לימוד
 שש ערכות 2001ובשנת ,  הוציאה לאור מגמת הפיתוח עשר ערכות לימוד2000בשנת  )א(

ניסיונות יד וש  להפיק ע  המשרד תכניות . הערכות נמכרות לבתי הספר המעוניני  בה . לימוד
 דחה המשרד את פניית יד וש  ואמר שהוא רואה את עצמו 2001באוקטובר ; לימוד לא תמיד צלחו

ואי  בידיו פרטי  על מספר , ח תכנית לימודי  העונה על צרכי  בהיקפי  רחבי מופקד על פיתו
 .המשתמשי  בערכות יד וש  והתועלת מה 

היוזמה לפיתוח תכניות לימוד היא לרוב של מגמת הפיתוח או של תורמי  לפרויקטי   )ב(
ספר מה יהיה לא תמיד לפני ההחלטה על פיתוח פרויקט חדש בדק בית ה. בנושאי  הקרובי  ללב 

א  , ולא היו בידיו אומדני  כמה ערכות יימכרו, והוא פעל בערפל עד לתחילת המכירה, הביקוש לו
 .ולמקצת  אי  ביקוש כלל, לכ  לעתי  נצבר במחס  מלאי גדול של ערכות לימוד. יימכרו בכלל

 ˙ ˘ ÛÂÒ·˘ ‰ÏÂÚ ÔÒÁÓ‰ ˙˜È„·Ó2001 Â· Â‡ˆÓ  500 Ï˘ „ÂÓÈÏ ˙ÂÎ¯Ú " ‰‡¯˜Ó‰
„ÈÁÈÏ˙Â¯ÙÒ ˙ "Â-980˙¯Á‡ „ÂÓÈÏ ˙Î¯Ú Ï˘ ˙Â„ÈÁÈ  ; ¯‡Â ÈÓ2000 ¯·Óˆ„ „ÚÂ 2001 ‡Ï 

˙ÂÎ¯Ú‰Ó ˙Á‡ Û‡ ‰¯ÎÓ  . ¯‡Â È·2000 ÔÒÁÓ· ÂÈ‰ 2,370 Ï˘ „ÂÓÈÏ ˙ÂÎ¯Ú " ¯ÂÊÁÏ
 ˙ÂÈÁÏÂ-˙ÂÊ¯Î " , ¯·Óˆ„ „ÚÂ Ê‡ÓÂ2001 Ì ÈÁ Â˜ÏÂÁ 193˙ÂÎ¯Ú  , Â¯ÎÓ 73˙ÂÎ¯Ú  ,

 Â¯˙Â  ÔÒÁÓ·Â2,104˙ÂÎ¯Ú  .‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÙÏ Â¯·Ú˘ ÌÈÈ˙ ˘· ˙ÂÎ¯Ú‰ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ‰Â ‰¯ÈÎÓ
˙Â·¯ ÌÈ ˘ „ÂÚ ÔÒÁÓ· Â¯‡˘ÈÈ ˙Â·¯ ˙ÂÎ¯Ú˘ „ÂÓ‡Ï ¯˘Ù‡. 

 הסבירה יד וש  שמוסד חינוכי לא צרי% רק לבדוק את הצרכי  בשטח אלא 2002בתשובתה ממאי 
 רבית הספר איננו מפיק חומרי לימוד א% ורק על סמ% הביקוש אלא ג  מנסה ליצו. ג  ליצור אות 

ואינו מסתפק בלהציע למערכת רק את מה שהיא רוצה , דגשי  חדשי  וכיווני עבודה חינוכית
וההחלטה על כמות הערכות , לפני כל הפקת ערכה דני  בבית הספר באשר לקהל היעד. לקנות

ובה  עלויות ההפקה של כמויות ואוכלוסיית היעד ולעתי  ג  יתרת , מבוססת על מגוו  שיקולי 
 .תרומה היא מרכיב בשיקולהתקציב מכספי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈÎ¯ˆ ˙¯ÈˆÈ Ì‚ ,˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÈÎÂ ÈÁ‰ ÌÎ¯Ú ÏÚ˘ , ‰ÎÈ¯ˆ
ÔÈÎÙÂ‰ ‰Ï ÔÈ‡˘ Ô·‡Î ÂÈ‰ÈÂ ÔÒÁÓ· ÂÓ¯ÚÈÈ ‡Ï˘ È„Î ˘Â˜È· È „ÓÂ‡ ÏÚ ÒÒ·˙‰Ï . ˙È· ÏÚ

Â ÂÈÒÈ Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯ÙÒ‰˙‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï˘ ¯·Ú· ‰ˆÙ‰‰ . 
למשל , אבל פעמי  רבות הערכות מחולקות ללא תמורה, ערכות הלימוד נועדו למכירה )ג(

יד וש  לא . או למבקשי  שאינ  יכולי  לקנות , לגופי  שלדעת עובדי בית הספר יפרסמו אות 
החלוקה נעשית לפי החלטת . קבעה אמות מידה למי יחולקו ערכות לימוד חינ  ובאילו נסיבות

 מקרי  שמספר הערכות שחולקו חינ  היה רב נמצאו. כל החלטה לגופה, מנהל בית הספר או סגניתו
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מחירה לפי הרשו  , " כרזות לחזור ולחיות "למשל ערכת הלימוד של , ממספר הערכות שנמכרו
 ערכות 193 חולקו 2001 עד דצמבר 2000מינואר , כאמור. ח ליחידה" ש145בקטלוג של בית הספר 

 .ח בלבד" ש5,446 ח ב" ש10,000  ערכות שערכ  כ73ונמכרו , ח" ש28,000 שערכ  כ
. ולעתי  לא עשה מעקב כלל,  עשה יד וש  מעקב ידני אחר השינוי במלאי1999עד סו# שנת  )ד(

ואפשר לנהל בה ג  מכירות , )ראו להל (באותה שנה קנתה יד וש  תכנה בעבור אג# הכספי  
התכנה . ובהוצאת חשבונית נרשמת אוטומטית יתרת המלאי לאחר הפחתת הפריטי  שנמכר; ומלאי

בו בזמ  . מאפשרת בקרה פשוטה והתאמה בי  הנתוני  הכספיי  ובי  התנועות הפיזיות במלאי
הזמי  בית הספר פיתוח עצמי של תכנה שאינה קשורה לאג# הכספי  כדי לעקוב אחר התנועות של 

. האחראי למכירות בבית הספר מוציא בעת מכירה חשבונית ידנית, א% בפועל, יתרות המלאי
כ% שהבקרה על , והצמצו  במלאי נרש  בתכנת המלאי, נית זו נרשמת ג  באג# הכספי חשבו

ולא ברור מדוע מעדי# , תנועת המלאי והקשר בי  המלאי הפיזי ובי  נתוני הכספי  מורכבי  יותר
 .בית הספר את השימוש בתכנה שקנה מ  התכנה של אג# הכספי 

 5,000לאי העצמאית שפיתח בית הספר עלתה  הסבירה יד וש  כי תכנת המ2002בתשובתה ממאי 
כמו כ  הסבירה . והיא נועדה להקל על העבודה בינתיי  ולאפשר מעקב ובקרה סבירי , ח בלבד"ש

. יד וש  כי אג# הכספי  החליט שהטמעתה של תכנת הכספי  באגפי  האחרי  תיעשה בהדרגה
יד וש  לחשב ג  את עלות הזמ  אלא על , משרד מבקר המדינה מעיר שאי  די בחישוב עלות התכנה

 . של עובדיה שעסקו בהגדרת הדרישות מהתכנה וג  את העלויות הכרוכות בהטמעתה בבית הספר
4. ÂÈ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ·Â˘ÁÓÏ ˙È Î˙ ‰˙˘Ú  ‡Ï ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ Â˙Ó˜‰ ˙Ú· . ˙ ˘·1996 ‰ ˜ 

 ˙ÂÈ Â·˘Á ˙‡ˆÂ‰ ˙¯˘Ù‡ÓÂ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ÌÈÒ¯Â˜ ÏÂ‰È · ˙ÏÙËÓ˘ ‰ Î˙ ¯ÙÒ‰ ˙È·
ÂÏ·˜Â˙ .‰ Î˙· ˙˘Ó˙˘Ó ‰Î¯„‰‰ ˙Ó‚Ó ˜¯ , ‰·˘ ˙ÂÈˆ˜ ÂÙ‰ ÏÎ· ˙˘Ó˙˘Ó ‡Ï ‡È‰ Ì‚Â

‰˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ; ˙È „È ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰Ó‚Ó‰ È„·ÂÚ
 ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ˙Â„‚ ˙‰ ÏÏ‚· ˙ÂÈ Â·˘Á)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( Ô È‡ ¯ÙÒ ˙È··˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÓ‚Ó‰

Ì˙¯˘Ï È„Î ‰· ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÂÊ ‰ Î˙· ˙Â˘Ó˙˘Ó.· Ì‚ "ÔÈÏ‰ÂÂ ˙È· " ‰ÁÂÏ˘Î ÏÚÂÙ‰
‰ Î˙· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ‡Ï ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ,˙È „È ˙È˘Ú  ÌÈÒ¯Â˜‰ ıÂ·È˘ ˙„Â·Ú ÏÎÂ . ˙ ˜˙‰

 ˙Ú ÏÎ· ÔÎ„Ú˙‰Ï ¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰ ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙È‰ ‰Î¯„‰· Ô˜ÂÒÈÚ˘ ˙ÂÓ‚Ó· ‰ Î˙‰
˙Â  ÎÂ˙Ó‰Â ˙Â˘Ú ‰ ‰Î¯„‰‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· , ‰ËÈÏ˘‰ ˙‡ ˙¯Ù˘Ó ‰˙È‰ ‰Ê·Â

ÁÂ ‰¯˜·‰Â˙ÂÓ‚Ó‰ ÔÈ· ÌÈÓÂ‡È˙ ÏÚ Ê·ÊÂ·Ó˘ ÔÓÊ ˙ÎÒÂ.   
 גיוס כספי 

. תרומות ה  אחד ממקורות ההכנסה העיקריי  למימו  התקציב השוט# ותקציב הפיתוח של יד וש 
רוב .  מתקציב הפיתוח66%  מהתקציב השוט# וכ10%  מימנו התרומות והעיזבונות כ2001בשנת 

ל הוקמו כדי למצוא "אגודות הידידי  הפועלות בחו. התרומות ה  מאגודות ידידי  באר+ ובעול 
וג  כדי להפי+ את המסר החינוכי של יד ,  התרמהיבארגו  אירוע, בי  היתר, תורמי  פוטנציאלי 

 .תרומות נאספות ג  בעזרת עובדי יד וש  באג# לקשרי חו+. וש 
ו  דולר אספה אגודת  מילי5.5 ומה  כ,  מיליו  דולר8.8  הגיע לכ2000ס% התרומות שנאספו בשנת 

 מיליו  דולר נתקבלו 6.7 ומה  כ,  מיליו  דולר10.3  נאספו כ2001בשנת . ב"הידידי  בארה
  .ההכנסות מהתרומות נרשמות באג# לקשרי חו+. ב"מהאגודה בארה
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 אגודות ידידי 
ולרוב ה  רשומות בארצותיה  , אגודות הידידי  ה  ישויות משפטיות עצמאיות מיד וש  .1

באחדות מ  המדינות מוכרות התרומות בחישובי הפטור ממס . רי  וכעמותות למטרות צדקה"כמלכ
ובכוונת יד , 2 אגודות16   2001ובשנת ,  אגודות ידידי 15 פעלו מטע  יד וש  2000בשנת . הכנסה

,  הקימה יד וש  אגודת ידידי  בישראל1999בינואר .  עוד שלוש אגודות2002וש  להקי  בשנת 
מאגודות ומארגוני  , מקרנות, גיוס משאבי  באר+ מחברות מסחריות: ות האגודהואלו מטר

ציבוריי  והקמת חוג נאמני  עסקי שיפעל כשדולה חברתית ויתמו% כספית בפעולות ההנצחה של 
 2001מאז הקמתה ועד סו# . ר יד וש "האגודה פועלת כמחלקה עצמאית הכפופה ליו. יד וש 

 . מיליו  דולר3.25 בפועל התקבלו כ,  מיליו  דולר8.5 בכהובטחו לה תרומות שהסתכמו 
האגודה שמה לה למטרה להעביר ליד . ב"ההכנסות העיקריות מתרומות ה  מהאגודה בארה .2

. 2001שנתי לפרויקט   מתקציב הפיתוח הרב34% שה  כ, 2004 מיליו  דולר עד סו# שנת 32 וש  כ
אי  שגרת דיווח של . קיי  בלבד בפגישות אישיותעל הנעשה באגודה נמסרי  ליד וש  נתוני  חל

וג  הדוחות הכספיי  של האגודה נשלחי  ליד וש  מכוח , העברת פרוטוקולי  של ישיבות הנהלה
 הודיעה יד וש  למשרד מבקר המדינה שיש שיתו# פעולה מלא בינה 2002במאי . הסכמות בעל פה

א% מצויי  בידה התקציבי  , ל האגודהאמנ  אי  לה זכות פיקוח ע; ובי  האגודה האמריקנית
מציג , בעת ביקורו באר+, וכי לפחות פעמיי  בשנה, 1998והדוחות המבוקרי  של האגודה משנת 

 .ר האגודה לפני הנהלת יד וש  דוחות מפורטי "יו
,  כשני מיליו  דולר קנדי2000 1995יד וש  ציפתה לקבל מאגודת הידידי  בקנדה בשני   .3

 החליטה האגודה לבנות אנדרטה 2000בשנת .  מיליו  דולר קנדי1.3  האגודה כובפועל העבירה
לדברי ראשי . את שמות הנספי  שקרוביה  תושבי קנדה, בי  היתר, ועליה לחרות, גדולה בטורונטו

וה  יועברו ליד , בניית אנדרטה בקנדה תסייע לה  לגייס סכומי  גדולי  מעלות האנדרטה, האגודה
 הדבר להנהלת יד וש  היא דרשה מהאגודה הקנדית לבטל את הפרויקט ה  בשל כאשר נודע. וש 

עלותו הגבוהה וה  משו  שתפקידה של האגודה הקנדית הוא לגייס כספי  בעבור פרויקטי  ביד 
 .וש  ולא בעבור פרויקטי  מקומיי 

 ת של  ארגנה אגודת הידידי  בקנדה אירוע בעלו2001למרות עמדתה של הנהלת יד וש  ביוני 
ר יד וש  הסתייג מ  האירוע "יו.  דולר קנדי לצור% גיוס כספי  בעבור בניית האנדרטה300,000 כ

מכיוו  שיש חשש שהוא יבוא במקו  אירוע ההתרמה השנתי של יד וש  וכ  , בשל עלותו גבוהה
 ,למרות זאת האירוע התקיי  כמתוכנ . משיקול עקרוני בדבר מנדט יד וש  מחו+ למדינת ישראל

והנימוק היה שלא נותרה , ר ושני עובדי  בכירי "והשתתפו בו היו, וא# נעשה בחסות יד וש 
כדי להסדיר את הקשרי  לעתיד . הבררה בידי יד וש  אלא א  כ  היתה רוצה בהתנתקות מ  האגודה

יד . בי  יד וש  ובי  האגודה הוצע לגבש הסכ  שישמש ג  למילוי דרישות של רשויות המס בקנדה
וכי באירוע ,  נחת  הסכ  ע  האגודה הקנדית2002כי במאי ,  הודיעה למשרד מבקר המדינהוש 

 . דולר קנדי100,000 ההתרמה נאספו ליד וש  כ
 נפלה מחלוקת בי  1998בשנת . 1997אגודת ידידי יד וש  בגרמניה הוקמה בתחילת שנת  .4

ימת בשל זיקתה של הקר  האגודה ובי  יד וש  עקב התנגדותה של יד וש  לקבל תרומה מסו
נחת לחברי האגודה  הדבר הסב אי". מכונת המלחמה הנאצית"התורמת לקונצר  שהיה חלק מ

פעלה יד ,  שהאגודה הפסיקה לגייס כספי  ליד וש  מכיוו. ובמחאה התפטר אחד מה , בגרמניה
ונבחרה , יה היו בחירות חדשות לאגודת הידידי  בגרמנ1999באפריל . ר האגודה"וש  להדיח את יו

__________________ 
, בלגיה, צרפת, הולנד, גרמניה, בריטניה, קנדה, ב"ארה, ישראל: ואלו הארצות שהאגודות פעלו בה  2

 . ילה'פרו וצ, ארגנטינה, אורוגוואי, הונצואל, פנמה, ברזיל, מכסיקו
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א% הוא נפטר לאחר שלושה , ר האגודה נבחר ראש הקהילות היהודיות בגרמניה"ליו. הנהלה חדשה
 . והאגודה הפסיקה לתפקד, חודשי 

 2000בספטמבר . ר האגודה לראש הקהילות היהודיות החדש"יד וש  החליטה להעביר את תפקיד יו
ר החדש הבהיר שלגיוס הכספי  "עולה שהיומסיכו  ביקורו , ביקר מנהל האג# לקשרי חו+ בגרמניה

 2001באפריל . אבל הזמ  שהוא יוכל להקציב לפעילות באגודה מועט, יהיה אחראי אד  אחר
 . והאגודה לא היתה פעילה כלל,  לא נמצא לו מחלי2002#ומאז ועד מארס , ר"התפטר היו

 רשימה של מורשי 1999שבו מתנהל חשבונה של האגודה נמצאת מאפריל , בסני# הבנק בגרמניה
תורמי  שהפקידו ; ואי  מי שרשאי לעשות פעולות בחשבו  הבנק, א% היא אינה בתוק# עוד, חתימה

התרומות שהועברו . כספי  לאגודה ולא קיבלו קבלות לא יכלו לקבל את הזיכוי במס שה  זכאי  לו
. ות נושאות ריבית אירו לא הושקעו בתכני75,000 לחשבו  הבנק של האגודה בגרמניה ונאמדות ב

, גרמה הפסד הכנסות ואבד  אמינות, התנהלות הענייני  מאז הקמת האגודה שיתקה את פעילותה
יד וש  הודיעה למשרד מבקר המדינה שלאחר סיו  הביקורת . וקטנו הסיכויי  לגיוס כספי  בעתיד

שר חשבו  הופ, נתקבלו חברי  חדשי , מונתה לה יושבת ראש,  הוקמה האגודה מחדש2002במאי 
 .ויהיה אפשר להעביר ארצה כספי  שהצטברו בחשבו  הבנק, הבנק שלה

5. ¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘·2001 ÂÏÚÙ 16ÌÈ„È„È ˙Â„Â‚‡  .‰¯‡· ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ ËÚÓÏ" ·
Ì˘Â „ÈÏ ÌÈÙÒÎ ˙ÂÚÈ·˜· ‰¯È·ÚÓ‰ ,Ì˘Â „È ˙ÂÈÙÈˆ· ˙Â„Â‚‡‰ ·Â¯ Â„ÓÚ ‡Ï . 

 לא 2000בשנת . מערכת לגיוס כספי ואי  בה , באגודה באנגליה פעילי  שני אנשי  בלבד )א(
 . דולר100,000  גויסו כ2001ובשנת , גויסו כספי  כלל

) ונצואלה ומקסיקו, ברזיל(רק בשלוש מה  , בארצות דרו  אמריקה שמונה אגודות ידידי  )ב(
 2001ובשנת , 2000במקסיקו לא נאספו כספי  כלל בשנת . היתה פעילות למע  איסו# תרומות

ובשאר האגודות לא היתה פעילות , האגודה בפנמה פעלה רק בענייני חינו%.  דולר32,000 נאספו כ
 . כלל

 דולר בלבד בשנת 31,000מצרפת התקבלו ; בצרפת ובהולנד גיוס התרומות היה מצומצ  )ג(
מהולנד התקבלו בשנת . א% את רוב הסכו  לא גייסה האגודה, 2001 דולר בשנת 395,000  וכ2000
 .בבלגיה לא גויסו כספי  כלל.  דולר בלבד41,000 נאספו 2001דולר ובשנת  51,000  כ2000

ÂÁÈË·È˘ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Â„Â‚‡‰ ·Â¯ ÌÚ ‰È¯˘˜ ˙‡ ‰ ‚ÈÚ ‡Ï Ì˘Â „È˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÔÈ·
¯‡˘‰ ,˙ÂÓÂ¯˙Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚÂ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ˙Ï·˜ , ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡
‰ÈÏ‡ ,Á ˙Ó‡˙‰Â ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙Ï·˜˙Â„Â‚‡‰ ÔÈ·Â ‰ È· ˙Â Â·˘ . ˙Â„Â‚‡ ˘ÂÏ˘

Ô‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ì˘Â „ÈÏ È˘ÙÂÁ‰ Ô Âˆ¯ ÍÂ˙Ó ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· Â¯ÒÓ „·Ï· . 
ÂÁ· ˙ÂÏÚÂÙ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡"‰ÈÏ‡ Ô‰Ï˘ ¯˘˜· ˙ÂÚÂ„ÈÂ Ì˘Â „È Ï˘ ‰ ÚÓÏ Ï . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÏÏÎÈ˘ ÌÈÓÎÒ‰· ˙Â„Â‚‡‰ ÌÚ ‰È¯˘˜ ˙‡ Ô‚ÚÏ È„Î ÏÚÙ˙ Ì˘Â „È˘ ,˙È‰ ÔÈ·¯ , ˙‡
 ‰„Â‚‡‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ÂÏÈ‡ ÂÚ·˜ÈÂ ‰„Â‚‡‰ ÈÙÒÎÏ ˙Ú‚Â ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ

‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï .ÂÓ˜ÂÈ˘ ˙Â˘„Á ÌÈ„È„È ˙Â„Â‚‡ ¯·„·Â , ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ˙˙Ï Ì˘Â „È ÏÚ
ÔÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ·˙Î· ˙ÈÓ˘¯ ‰¯„Ò‰. 
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 גיוס תרומות
הדבר מוטל על ; ות אגודות הידידי האג# לקשרי חו+ מופקד ג  על גיוס תרומות שלא באמצע

ספרדית , אנגלית, דוברי גרמנית(המחולקי  לפי ארצות לפי שפות הדיבור בה  , מנהלי הדסקי 
 דולר 940,000  נאספו כ2001מינואר עד סו# אוקטובר . ועל העובדי  הכפופי  לה ) וצרפתית

  לידי עובדי יד וש  בעת מקצת התרומות נמסרות במזומ. מתרומות של אנשי  פרטיי  ומצוואות
ל נמסרו " בעת סיור של עובד בכיר באג# בחו2000דצמבר  למשל בחודשי  נובמבר, ל"שהות  בחו

 .  דולר47,000לידו בשקי  ובמזומ  תרומות בס% 
‰È„·ÂÚÏ ˙Â¯ÒÓ ‰ ˙ÂÓÂ¯˙Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÂÙÈË ÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ‡Ï Ì˘Â „È , ‰ÈÏÚ „ˆÈÎ „ÂÁÈÈ·Â

¯·ÚÂÈ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÎ ÔÎ‡˘ ÁÈË·‰ÏÛÒÎ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÌÈÓ¯Â˙Ï ¯Â˘È‡ ÁÏ˘ÈÈÂ ‰„ÈÏ Â . 
למשל נתוני  על כספי תרומות שנשלחו , ג  בגיוס הכספי  בדיוור ישיר אי  נוהל ונמצאו ליקויי 

לא נשלחו מכתבי ; ולא נית  טיפול נאות לתורמי , בדואר לא הובאו לידיעת האג# לקשרי חו+
טיפול נכו  יכול להגדיל את התרומות ליד ; דהולא נשלחו לה  מכתבי תו, אישור על קבלת כספ 

עד :  בעקבות הביקורת הודיעה יד וש  למשרד מבקר המדינה שהיא קבעה נוהל2002במאי . וש 
   .שתוצא קבלה סופית של אג# הכספי  תישלח קבלה זמנית לתורמי 

 ניהול קרנות
תשע , רש  ההקדשותשבע שה  הקדשות רשומות אצל :  קרנות49 חלק מכספי התרומות מופקד ב

 הסתכמו כל הקרנות 2001בדצמבר . והשאר מיועדות, נוספות צמיתות שאינ  רשומות כהקדשות
 :מבדיקת סוגיית הקרנות עולה. ח" מיליו  ש111 בכ

1. ÒÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ È˙ ˘ ÁÂ„· ¯·Î '45 ˙ ˘Ó 1995Â‡ÊÂÓ ÏÚ ˜¯Ù· Ô Ï‡¯˘È 
„˜‰ ˙ ÈÁ·· Ô‰ ˙Â„ÚÂÈÓÂ ˙Â˙ÈÓˆ ˙Â ¯˜ ÈÎ ·˙Î ˙Â Ó‡ ‰ ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î È¯Â·Èˆ ˘ ,

Ï˘˙‰"Ë-1979)  ÔÏ‰Ï-˙Â Ó‡ ‰ ˜ÂÁ ( , ˘„˜‰Î ÔÓ˘¯Ï ·ÈÈÁ ‰Ï‡Î ˙Â ¯˜ Ï‰ Ó˘ ÈÓ ÈÎÂ
Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„ÏÂ ˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ;˙Â Ó‡ ‰ ˜ÂÁ· Ë¯ÂÙÓÎ ÏÂÎ‰3¯ÂÓ‡Î  ,Ó-16 

˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ˙ÂÓÂ˘¯ Ú·˘ ˜¯ Ì˘Â „È Ï˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â ¯˜‰ . ˙Â ¯˜‰ ÌÂ˘È¯
˙ÈÓˆ‰Ô‰ÈÏÚ È¯Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘Â¯„ ˙Â„ÚÂÈÓ ˙ÂÓÂ¯˙· Ô¯Â˜Ó˘ ˙Â , ÚÂ ÓÏ È„Î

˙Â ¯˜‰ ÈÒÎ · ‰Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ , ˙Â¯ËÓÏ ˜¯ ÔÏÂˆÈ  È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ ÔÎ¯Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î
‰ÓÂ¯˙‰. 

, בי  היתר, קובעת, ) התקנות להל   (1974 ד"התשל,  צדקהי לתקנות ההקדשות לצורכ4תקנה  .2
כספי  ; בציו  עובדת היותו נאמ  הקדש פלוני, בו  בבנק על שמושנאמ  של הקדש יפתח חש

ולא יחזיק כספי ,  תפקידו יפקיד בחשבו  זה ככל האפשר בתכו# לקבלת חשקיבל הנאמ  מכו
 . הקדש בחשבונו הפרטי
__________________ 

 .1995בעניי  זה ראו ג  דוח של מבקר המדינה על הביקורת במוסדות להשכלה גבוהה שפורס  בשנת  3
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 ÔÂ·˘Á· ÌÈ„˜ÙÂÓ Ì È‡ ˙Â ¯˜‰ ÈÙÒÎ ˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ ˜ ·‰ ÔÂ·˘Á· ‡Ï‡ „¯Ù Ì˘Â „È Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ Ì‚ ˘Ó˘Ó. 

 לתקנות נקבע שעל הנאמ  להשקיע את כספי ההקדש על פי ההוראות שנקבעו בשטר 5בתקנה  .3
בניירות ער% אשר הוצאו מטע  המדינה או שהמדינה , וא  לא נקבעו הוראות שכאלה, ההקדש

את כספי ההקדש יש , רתמכא  שא  לא נקבע אח. או בדר% שהורה בית המשפט,  ערבה לפירעונ
משרד מבקר המדינה העלה כי כספי הקרנות . להשקיע בתכנית שתשמור על ער% הקר  ותניב רווחי 

אול  יד וש  זוקפת לזכות הקרנות רק חלק , מושקעי  כמו כל יתרות הכספי  של יד וש 
 בעוד התשואה נטו שהשיגה יד וש  בהשקעת עודפי. מהתשואה שהשיגה על השקעת הכספי 

: 4% זקפה יד וש  לזכות הקרנות תשואה של פחות מ, 6.5%  הסתכמה ב2000הכספי  בשנת 
ובפועל היא זקפה ריבית , ח" ש870,000 לקרנות הצמיתות היתה צריכה יד וש  לזקו# ריבית בס% כ

ובפועל , ח" מיליו  ש5.5לקרנות המיועדות היא היתה צריכה לזקו# ריבית בס% ; ח" ש815,000בס% 
 .ח בלבד" מיליו  ש2.3ריבית בס% זקפה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰‡Â˘˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â ¯˜‰ ˙ÂÎÊÏ ¯È·Ú‰Ï Ì˘Â „È ÏÚ ‰·ÂÁ
Ô‰ÈÒÎ  ÔÈ‚· , ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ3)‡ ( ÈÒÎ  Ï˘ Ì‰È¯ÂÓ˙Â Ì‰È˙Â¯ÈÙ˘ Ú·Â˜‰ ˙Â Ó‡ ‰ ˜ÂÁÏ

˙Â Ó‡ ‰ ÈÒÎ Ï Ì‰ Û‡ ÂÈ‰È ˙Â Ó‡ ‰ . 
והפרטי  המצויי  בתיקי  ה  , ה או כתב ההקדשלרוב תיקי ההקדשות לא מצורפי  הצווא .4

 החליטה הנהלת יד וש  להעביר את הטיפול בהקדשות לאגודת הידידי  2001ביולי . מועטי  מאוד
 .בישראל

 È‡ÓÓ ‰˙·Â˘˙·2002 ¯·Ó·Â · ÈÎ Ì˘Â „È ‰¯È·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 2001 ‰ÓÈÎÒ‰ 
 ÌÈ ˘Ï ÔÎ„ÂÚÓ ÁÂ„ ˙˘‚‰ ¯·„· ˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ ÌÚ1999-2001 , ÈÎ Ì˘Â „È ‰ÚÈ„Â‰ „ÂÚÂ

„ÁÂÈÓ ˜ · ÔÂ·˘Á Á˙Ù˙ , ˙Â˘„˜‰‰ ÈÙÒÎ Â„˜ÙÂÈ Â·Â)˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ˙ÂÓÂ˘¯‰( ,
 ˙ ˘·Â2001È˙ ˘‰ ÔÊ‡Ó· ˜¯Ù ÂÏ‡ ˙Â˘„˜‰Ï „ÁÂÈÈ  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„ ‡Ï

„¯Ù  ˜ · ÔÂ·˘Á ˙ÁÈ˙Ù· , ‰‡Â˘˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â ¯˜‰ ˙ÂÎÊÏ ¯È·Ú‰Ï Ì˘Â „È ÏÚ ‡Ï‡
ÎÊÏ ¯·ˆÈ˙˘Ô‰ÈÒÎ  ÔÈ‚· Ô˙Â , ˙Â ¯˜‰ ¯‡˘ ˙‡ ˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ˙Â˘„˜‰Î ÌÂ˘¯Ï ÔÎÂ

˙Â„ÚÂÈÓ‰Â ˙Â˙ÈÓˆ‰ ,˙Â Ó‡ ‰ ˜ÂÁ· ÚÂ·˜Î.   
 העברת נכסי 

וה  , ואחדי  מה  קנו מקרקעי , בשנות החמישי  הוקמו בישראל ארגוני  רבי  של ניצולי שואה
מבקשי  ארגוני  , ספר החברי ע  צמצו  מ, בשני  האחרונות. שימשו אות  למפגשי  ולהנצחה

, רבי  לחתו  על הסכמי  ע  יד וש  שהיא תנציח את הנספי  ואת הניצולי  הקשורי  לארגו 
אחדי  מהארגוני  העבירו את הזכויות בנכסיה  ליד . ובתמורה תקבל את הנכס שבו פועל הארגו 

מכ  היא רשאית למכור ולאחר , והיא התחייבה לתחזק את הנכס ולתמו% בארגו  שני  אחדות, וש 
להל  ,  ארגוני 11 ניהלה יד וש  מגעי  ע  2002עד סו# פברואר . והכס# יועבר אליה, את הנכס
 :דוגמאות

1. ‡  Ô Â ‚ ¯ ועל פיו התחייב , ובי  יד וש '  נחת  הסכ  בי  ארגו  א1987בספטמבר : '‡
על הצדדי  הוטל . שלי  בחיפה בנתניה ובירו הארגו  להעביר ליד וש  את הזכויות בשלוש דירות 
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ואז , להגיע להסכ  על צורת ההנצחה של הארגו  ופעיליו בתו% שישה חודשי  ממועד חתימתו
 12והחזקה בדירות תעבור לידי יד וש  לאחר , תירש  העברת הזכויות בלשכת רישו  המקרקעי 

והא  , גו בעת חתימת ההסכ  לא בדקה יד וש  מה מעמדו של האר. 1999דהיינו בספטמבר , שני 
 .שלוש הדירות אכ  רשומות על שמו

כמו כ  העבירה . והנציחה את ש  אנשי הארגו , יד וש  קיימה את חלקה בהסכ  מיד לאחר חתימתו
וא# שילמה את , שטרי מכר חתומי  על ידה כקונה לעור% די  כדי שידאג לרישו  הנכסי  על שמה

 סמו% 1998והדבר נודע לה רק בשנת ,  שמהבפועל לא רש  עור% הדי  את הנכסי  על. שכר טרחתו
באותה שנה נמסר הטיפול ברישו  הנכסי  . למועד שבו היתה צריכה לעבור אליה החזקה בדירות

אמנ  בשלב מסוי  היה . והתעורר ספק א  הארגו  היה רשו  כדי , ליוע+ המשפטי של יד וש 
דו המשפטי של הארגו  מוטל לפיכ% מעמ, א% הלי% זה הופסק, הארגו  בהליכי רישו  כעמותה

 . בספק
לאחר מועד , 1989עוד עלה מבדיקת היוע+ המשפטי של יד וש  כי הדירה בירושלי  נרשמה בשנת 

הדירה . הרשו  כעמותה עצמאית"  מחוז ירושלי  ' ארגו  א"על ש  , חתימת ההסכ  ע  יד וש 
הדירה בחיפה . בירה ליד וש ולכ  הוא לא היה רשאי להע', מעול  לא היתה בבעלותו של ארגו  א

אפשר להעביר את הזכויות  ולכ  אי, שישותו המשפטית מוטלת בספק', רשומה על ש  ארגו  א
הדירה בנתניה רשומה . בפועל בדירה בחיפה משתמש ארגו  אחר הרשו  כעמותה. בדירה ליד וש 

יתר ".  מחוז נתניה ' ארגו  א"אול  בפועל משתמש בה ', בלשכת רישו  המקרקעי  על ש  ארגו  א
ולדעת היוע+ , בהסכ  העברת הזכויות של הדירה הזאת נפלה ג  טעות במספר הגוש, על כ 

 .יש בזה כדי לעורר קשיי  בשל הערפול בדבר רישומו של הנכס, המשפטי
 הציע היוע+ המשפטי של יד וש  לפנות לבית המשפט שיורה לרש  המקרקעי  לרשו  1998בשנת 

"  מחוז חיפה ' ארגו  א" נשאה ונתנה יד וש  ע  1998מאז שנת . ל ש  יד וש את הדירה בחיפה ע
כדי שיעביר את הנכס לידיה ללא הליכי  משפטיי  כאשר יסתיימו בו פעילויות העזרה לניצולי 

ומי , בדבר הדירה בנתניה הציע היוע+ המשפטי לברר מיה  הפעילי  בארגו  מחוז נתניה. השואה
 .  לא הסתיי  העניי 2002 במאי תמועד סיו  הביקורא% עד , משתמש בדירה

 לא הועברו הזכויות בנכסי  ליד וש  בשל הבדיקות שלא 2002עד מועד סיו  הביקורת במאי 
עדיי  נמש% . עשתה לפני החתימה על ההסכ  ובשל הסחבת בטיפול בהעברת הזכויות על שמה

כמה מ  הנכסי  הושכרו . פק רבוהתוצאות מוטלות בס, המשא ומת  ע  הארגוני  על העניי 
יחלפו שני  עד שתקבל לידיה את הזכויות , וג  א  יצלח המשא ומת , בינתיי  לשוכרי  פרטיי 

 . בנכסי 
2. Ì È È ˙ Ú · ‚ ·  Ô È Ï ‰ Â Â  ˙ Â „ ‰ È  Ï Î È השקיעה יד וש  , 1978 1975בי  השני  : ‰

ובי  אגודת היכל  בינה 1975כספי  בבניית האול  הגדול בבית ווהלי  על פי הסכ  שנכרת בשנת 
היתה יד וש  , לפי הסכ  שנחת  בי  יד וש  לאגודה, 1978בשנת ).  האגודה להל  (יהדות ווהלי  

 .לשות# שווה זכויות וחובות ע  האגודה בנכס
 התברר שהחלקה שעליה נבנה הנכס 2000לאחר בדיקה שעשה היוע+ המשפטי של יד וש  במארס 

מהמסמכי  שיש בידי לא "וע+ המשפטי קבע בחוות דעתו הי. לא רשומה בלשכת רישו  המקרקעי 
או /ולא ברור הא  יש הסכ  ו; להעברת הזכויות ליד וש …ברור הא  ניתנה הסכמה פורמלית

כי הדבר בעל משמעות משו  שהאגודה היתה הגו# , יצוי … בעניי  העברת הזכויות, רישו  מסודר
יוצא אפוא שיד וש  השקיעה כספי  ". כסהמשפטי שחת  ע  יד וש  על הסכ  השיתו# בחזקה בנ

כגו  רישו  משכו  בלשכת , א% לא עשתה די להבטחת זכויותיה בנכס, בבניית הבניי  ובאחזקתו
 . רש  המשכונות

3. Ô Â ‚ ¯ ‡‰ Ï È ‰ ˜  È Ï Â ˆ È על וש   ידובי   הארגו   בי נחת  הסכ  1999 בינואר: '·   
פיו בתו  עשר שני  ממועד חתימת ההסכ  ול, דולר 350,000 בתל אביב ששוויו כ אול הזכויות ב

ובעבור זה יד וש  תקי  אתר להנצחת הקהילה , יועברו זכויות החכירה לדורות בנכס ליד וש 
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, תשתמש בו לפעילות להנצחת השואה, עד אז יד וש  תחזיק בנכס. ותאפשר לארגו  לפעול בנכס
 להחתימה עי לפנ.  דולר500 ותעביר לחברי הארגו  מדי חודש בחודש, תהיה אחראית לתחזוקתו

ולא תכננה כל שימוש בנכס עד שתוכל לממש , כדאיותו הכלכליתאת וש  חישבה יד ההסכ  לא 
 על א# ההסכ  2004לממש את הנכס בשנת '  חתמה יד וש  הסכ  ע  ארגו  ב2001בנובמבר . אותו

 .1999מינואר 
4. ‚  ‰ Ï È ‰ ˜  È Ï Â ˆ È   Ô Â ‚ ¯   בתל אביב מחברה הארגו  חכר דירה בבניי  מגורי: '‡

',  נחת  הסכ  בי  יד וש  ובי  ארגו  ג1999בשנת . והיא בעלת הבניי , שהוא היה בי  מייסדיה
ובתמורה התחייבה יד וש  להקי  פינת זיכרו  , ולפיו יעביר הארגו  ליד וש  את הזכויות בדירה

לא העבירה יד וש  , מועד פקיעת חוזה החכירה של הדירה, 2002עד פברואר .  לקהילה בהר הזיכרו
 . את הנכס על שמה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ˙eÈ‡„Î ˙Â˜È„· ÂÏÈ‡ ¯·Ú· ‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜ ‡Ï Ì˘Â „È ÈÎ
ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ . ÏÎ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ·È·‡ Ï˙ ¯ÂÊ‡· ÌÈÒÎ · Ì˘Â „È ‰˜ÈÊÁÓ ÌÂÈÎ

‰˙ ÈÁ·Ó „ÂÚÈÈ ,‰ ÔÈ‚· Á·˘ ÒÓ ÌÏ˘Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰È ÈÎ Ì¯ÎÓÏ ‰ˆÂ¯ ‡È‰ ÔÈ‡ Ï·‡‰¯ÈÎÓ .
 ¯‡Â È· ˜¯2002 ÈÂÒÈÓ‰ ÈË·È‰ ˙‡ ÔÁ·˘ È ÂˆÈÁ ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈÓ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ì˘Â „È ‰Ï·È˜ 

Ï„  ˙¯·Ú‰·"Ô . ˙¯ÈÎÓ· Á·˘ ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ¯ÂËÙ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ‰ÏÚÓ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ
Ì˘Â „ÈÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÒÎ ‰ , ˙Â¯ËÓÏ ‰¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÎ · ˘ÂÓÈ˘ ‡È‰ Ô‰·˘ ˙È¯˜ÈÚ‰Â
ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· Ì˘Â „È .˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , Ú·˜˙ Ì˘Â „È ˙Ï‰ ‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È

Ï„  Ï˘ ˙Â¯·Ú‰· ÏÂÙÈË ˙ÂÈ È„Ó ‰ÓˆÚÏ"ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘ ‡ÓÂ ÌÈ Â‚¯‡Ó Ô . ÈË·È‰ Ï˘ ‰˜È„·
˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ˘ ˙Â˜È„·‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜¯ ‡È‰ ÈÂÒÈÓ‰ , Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚÂ

ÌÈÒÎ ‰ ˙˜ÊÁ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰.   
 ענייני כוח אד  וכספי 

 וח אד כ
 עובדי  קבועי  והשאר זמניי  ועל פי 101ומה  ,  עובדי 356 הועסקו ביד וש  2001בסו# שנת 

וכ  מועסקי  בבית ,  מתנדבות בשירות לאומי וחיילות בשירות סדיר12עוד הועסקו . חוזי  אישיי 
קי   עובדי  מועס11). ראו לעיל( עובדי  שמשכורותיה  משולמות בידי משרד החינו% 16הספר 

ליד וש  אי  נהלי  בתחו  . ל משרד ממשלתי"ושכר  משול  כאחוז משכר מנכ, בחוזי בכירי 
עלות השכר היא .  כקו מנחה ר " התקשי אול  היא אימצה את תקנו  שירות המדינה , משאבי אנוש

 מהתקציב 66% כ, ח" מיליו  ש45.8  ב2001והיא הסתכמה בשנת , הגדולה בסעיפי ההוצאות
, 1962ובדי  הקבועי  מועסקי  מכוח הסכ  קיבוצי מיוחד שנחת  לראשונה ביוני הע. השוט#

ליד וש  אי  תק  . 1998הוא עודכ  ביוני ; ועד העובדי  והסתדרות הפקידי , ההנהלה: וחתמו עליו
  . ושיבו+ העובדי  ליחידות השונות נעשה על פי הצרכי  המשתני , כוח אד 
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 ל "נסיעות לחו
:  ואלו מטרות הנסיעות4.ל" נסיעות לחו105  עובדי  של יד וש  ל46או  יצ2001בשנת  .1

הדרכה ,  ומסמכי יאיסו# חומר מוזאונ, פעילויות הקשורות לאגודות הידידי , השתתפות בכנסי 
מנתוני יד וש  אפשר רק לאמוד את ההוצאה הכספית הכרוכה בנסיעות שכ  . ב"ל וכיו"בחו

אלא נזקפות לתקציבי היחידות שמטעמ  יצאו , יבי אחדההוצאות אינ  מרוכזות בסעי# תקצ
, ל או אגודות הידידי "סכו  מועט מ  הנסיעות משלמי  גורמי חו+ מהאר+ ומחו. העובדי 

כמו כ  בנסיעות . ל"ובאחדות מ  הנסיעות משלמת יד וש  לעובדי  רק את הוצאות הכלכלה בחו
הסכו  ) או פריטי  הקשורי  לשואהמוצגי  , מסמכי (של העובדי  הנשלחי  למשימות רכש 

על פי אומדני משרד מבקר המדינה . אפשר לבודדו המוצא על רכש נכלל בהוצאות הנסיעה ואי
. ח" ש410,000 ההוצאה הסתכמה בכ, המבוססי  על התשלומי  ששולמו לסוכנויות הנסיעות

 .ההתקשרויות נעשו ע  חמש סוכנויות
וכנויות וסכומ  המצטבר ה  מעל סכומי המינימו  למרות שסכומי ההתקשרות ע  כל אחת מהס

יד וש  לא פרסמה מכרז , והתקנות שהותקנו מכוחו, 1992 ב"התשנ, הנקובי  בחוק חובת המכרזי 
 על מחזור 3%במש% השנה קיבלה יד וש  החזרי  של . לקבלת שירותי  מסוכנויות נסיעות

 ביקשה יד וש  משתי 2001בסו# . ר דול416הנסיעות מסוכנות נסיעות מסוימת בסכו  כולל של 
 4%סוכנות אחת הציעה הנחה של : ואלו ההצעות שנתקבלו, סוכנויות נסיעות הצעות כלקוח עסקי

 על כרטיסי טיסה 3% הנחה של  ואחרת , בתי מלו  ושכירות רכב, על עסקה שכוללת כרטיסי טיסה
ל בהתא  לחוק חובת על יד וש  לפעו, לדעת משרד מבקר המדינה.  על שירותי קרקע5% ו

 .וכ% תוכל להשיג חיסכו  בעלות הנסיעות, המכרזי  ולפרס  מכרז בי  סוכנויות הנסיעות
ל "על פי הנוהל עובד הנדרש לצאת לתפקיד בחו; ל"ליד וש  יש נוהל יציאה בתפקיד לחו .2

רת ויצר# אישור מחב, ויעבירו למחלקת משאבי אנוש" ל"בקשה לנסיעה בתפקיד לחו"ימלא טופס 
מחלקת משאבי אנוש תחשב את הערכת . הנסיעות של הצעת המחיר ופירוט מסלול הטיסה

נסיעות אירוח ורכש באישור הממונה על פי , כלכלה והוצאות על בתי מלו (ההוצאות לנוסע 
הכס# יימש% מהבנק ויועבר לנוסע כמקדמה . ר"הטופס יועבר לאישור מנהל המחלקה והיו, )קבלות

שבועיי  מתארי% החזרה לאר+ על העובד להגיש דוח נסיעה מפורט . הבסמו% למועד הטיס
 .למחלקת הכספי 

. כ% למשל בטופס אי  משבצת לחתימת העובד, ל טעו  שיפור"טופס הבקשה לנסיעה בתפקיד לחו
היו ; מבדיקה מדגמית של טופסי בקשה העלתה הביקורת שא# לא טופס אחד חתו  בידי הנוסע

 . והיו נסיעות שאושרו ללא טופס כלל, לא חתמו על טופסי הנסיעהמקרי  שמנהלי המחלקות 
מקומות , ערי , ארצות( יעדי הנסיעה  ר נדרש העובד למלא דוח ענייני על נסיעתו "על פי התקשי

מידת , פירוט המשימות שהוטלו על העובד בכל יעד של הנסיעה, תאריכי שהייה בכל יעד, )וכדומה
המשמש כאמור קו מנחה , ר" בי  הנוהל לבי  התקשיהבהשווא. ותמימוש המשימות והערות משלימ

חובת דיווח ענייני לא נכללה . ר לא הוסדרו בנוהל"נמצא כי כללי דיווח שנקבעו בתקשי, ביד וש 
יש , לדעת משרד מבקר המדינה. ודוחות כאלה מולאו רק א  החליט העובד על כ% ביוזמתו, בנוהל

בייחוד יש חשיבות , מלא דוח ענייני ע  החזרה מהנסיעהמקו  להוסי# בנוהל את הדרישה ל
 . לדיווחי  כאלה מנסיעות לגיוס כספי  ולרכש

בבדיקה מדגמית של משרד מבקר המדינה באג# הכספי  בדבר דיווחי הכספי  שעל העובדי   .3
. ל הועלה שפעמי  רבות חל# זמ  רב ממועד שוב  ועד להסדרת החשבו "למלא לאחר שוב  מחו

__________________ 
שני ,  פעמי 4  שישה עובדי  ;  פעמי 7  ו6, 5שלושה עובדי  יצאו ;  פעמי 9ל "עובד אחד יצא לחו 4

 . בדי  פע  אחת עו20  עובדי  פעמיי  ו14,  פעמי 3עובדי  
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  נסגרו טופסי הדיווח בידי מנהלת החשבונות בלא חתימה של העובד ובלא אישורי  של לעתי
החתימה של מנהלת החשבונות היא פורמלית , ל"מנהל המחלקה הממונה על העובד או של המנכ

   . ואי  בה כדי לענות על דרישות הנוהל, הנסיעה" סגירת"לצור% , בלבד
 אג  הכספי 

מקורות הכנסה מגווני  והפעילות הכספית הענפה , מי פעילות רבי תקציב יד וש  כולל תחו .1
 2002להל  נתוני  מתו% הצעת התקציב השוט# של יד וש  לשנת . שבכל המחלקות נקבעת בו

 ‰Â‡ˆÂ‰  ˙ÂÒ Î˙   ):ח"במיליוני ש(
 מקורות חו+ 38.4 משכורות ונלוות 34.4

 הכנסות מפעילות המחלקות 13.3 משק ואחזקה 9.0
 תרומות 8.3 בית הספר 8.0
 מקרנות מיועדות 11.0 מכו  המחקר 6.5
   ארכיו  4.2
   מערכות מידע 2.5
   הנצחה והסברה 2.0
   היכל השמות 1.3
    מוזאוני 0.9
   הנהלה  0.8
   אחרות 1.4

71.0 ‰Ò"˙Â‡ˆÂ‰ Î 71.0 ‰Ò"˙ÂÒ Î‰ Î  
Â ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÛÈÚÒ·˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎ ÂÏÏÎ  ‡Ï ˙ÂÂÏ 

„·Ï· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‡Ï‡ ¯Î˘‰ , ÂÓ˘¯  ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì¯Î˘ ˙Â‡ˆÂ‰Â
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÈÚÒ· ,¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Â‡ˆÂ‰ ÛÈÚÒ· Ì˘¯  ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈÎÈ¯„Ó ¯Î˘ Ï˘ÓÏ . ˙ÂÏÚ

 ˙ ˘· ¯Î˘‰2001ÎÏ ‰ÚÈ‚‰ -45.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , Ï˘ ÌÂÎÒ Ì˘¯  ·Èˆ˜˙·Â34.4 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"„·Ï· Á ;· ‰ÓÂ ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÂÈ„· ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÂÊ ÔÈÚÓ ‰‚ˆ‰

·Èˆ˜˙‰ ÍÒÓ Ô¯ÂÚÈ˘. 
ואג# הכספי  מפקח על המחלקות שלא , האחריות על ניהול הכספי  היא על מנהלי המחלקות

עור% רישו  שוט# של ההוצאות בסעיפי התקציב ומודיע כמה פעמי  , יחרגו מהתקציב שנקבע לה 
משרד מבקר המדינה העלה כי הנתוני  שמעביר אג# . לקות על תקציב  הנותרבשנה למנהלי המח

ולפיכ% מחלקות , והדבר מקשה על המחלקות לחשב את תקציב , הכספי  למחלקות לוקה בחסר
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כ% נעשה . אחדות מנהלות בו בזמ  רישו  מקביל בעצמ  ומפקחות על הוצאותיה  לגבי התקציב
ה  נאלצי  לנהל , לדברי מנהלי האגפי . # מערכות מידעלמשל באגודת הידידי  בישראל ובאג

 . רישו  זה כיוו  שאינ  מקבלי  את מלוא הפרטי  על הוצאותיה  לפי סעיפי התקציב למיניה 
בקרה תקציבית על ההוצאות וההכנסות ,  התקציבתהכנ: בי  השאר, תפקידי אג# הכספי  ה  .2

, תשלומי  לספקי  ונותני שירותי , שבונותרישו  הפעולות הכספיות בהנהלת הח, במש% השנה
פיקוח ובקרה על , הכנת תזרי  המזומני  והשקעת יתרות הכספי  שאינ  נדרשי  לפעילות המידית

העברת הנתוני  להנהלה ולמנהלי המחלקות ודיווחי  , כספי  המתקבלי  במחלקות למיניה 
 .בענייני כספי  לגופי  חיצוניי 

)‡(  Û˜Â˙Ó ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ ÌÈÙÒÎ‰ È ÈÈ Ú ÏÚ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ ÂÓÓ‰ Â˙ÂÈ‰
‰Ï‡‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ : ˘È˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏÂ ÌÈÙÒÎ È ÈÈ ÚÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï

ÌÈÈÙÒÎ ÌÈË·È‰ Ì‰Ï , ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÚ ¯˜·ÏÂ Á˜ÙÏ
Ì˘Â „È Ï˘ ˜ ·‰ ÔÂ·˘Á· Â„˜ÙÂÈ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÏÎ· .‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ì˘Â „È· ÈÎ ‰ÏÚ

ÌÈÙÒÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰  ÔÈ‡ ,È‡ÏÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ,È‡ÏÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,
È‡ÏÓ‰ ˙ÂÚÂ ˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ , ˙ÂÁÂ„ ÔÈ·Ï È‡ˆÓ‰ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ·‚‡ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ È‡ÏÓ ˙Â¯ÈÙÒ

‰ÊÎ ÁÂ„ ÌÈÈ˜ Ô‰·˘ ˙Â˜ÏÁÓ· È‡ÏÓ‰ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ‚‡ Ï˘ ÌÈÏ‰  ,ÂÎ Û‚‡Â ˘Î¯ Û‚‡ ÂÓÎÁ 
Ì„‡ ,· ÌÈÚ‚Â ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ÈÏ‰Â Ï ÔÈÙÈ˜Ú , ˙ÙËÂ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î ‰Ê· ÔÈ‡ Í‡

Û‚‡‰ Ï˘. 
ההוראות ה  כלליות , ויש בה  היבטי  הנוגעי  לענייני כספי , ג  בנהלי  שהוציאו אגפי  אחרי 

למשל בנוהל רכש נקבע כי האחריות לניהול מסודר של הרכוש הקבוע תהיה על מנהלת . בלבד
אי  ג  רישו  הנוגע . ו כללי  מפורטי  כיצד יש לנהל את רישו  הרכוש הקבועא% לא נקבע, הרכש

ג  לא נקבע . מחשבי  ומיכו  משרדי, כגו  ריהוט משרדי, למקו  הימצא  של פריטי רכוש קבוע
 נהגה יד 1996עד דצמבר . נוהל הנוגע לאחריות ספקי  לטיב המוצר ולשירות א  יהיו תקלות בעתיד

 מוצגי  נכסי  כאלו במאז  1997מינואר .  וציוד משרדי בעת קניית   מיטלטליוש  לרשו  כהוצאה
 רכוש קבוע שנתקבל ולא שול  בעבורו לא נרש  1997עד ינואר . במחיר העלות בניכוי פחת שנצבר

ומ  התארי% האמור רכוש כזה מוצג לפי השווי הנאות בעת קבלתו בניכוי , כלל בדוחות הכספיי 
 . פחת שנצבר

)·( ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ¯Á‡ ˙¯Â˜È· ÈÚˆÓ‡ Ë˜  ‡Ï Ì‚ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ˘ 
Ì„ÚÈÏ Â¯·ÚÂ‰ Ì˘Â „È È„·ÂÚÏ Â ˙È ˘ . ˙ÂÏ·˜ ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈÏ‰ÂÂ ˙È·Â ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ÓÏ ÍÎ

Ì„È ÏÚ ÂÏ·˜˙ ˘ ÌÈÏÂ·˜˙ ¯Â·Ú· ˙ÂÈ „È . ˙ÂÏ·˜‰ È˜˙Ú‰ ÏÎ˘ ˜„· ‡Ï ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡
Á‰ ˙Ï‰ ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÓ˘¯  ÌÈ·˜ÂÚ ÌÈ¯ÙÒÓ· ˙Â¯ÙÒÂÓÓ˘˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Â Â·˘ , ÌÂÎÒ‰Â

Ï·˜˙  ‰Ï·˜ ÏÎ· Ì˘¯ ˘ . ˙Ï‰ ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
˙ÂÏ·˜‰ Ï˘ ‰˙ÎÓÒ‡‰ ¯ÙÒÓ Ì˘¯  ‡Ï ˙Â Â·˘Á‰ ,È‡ ÍÎÈÙÏÂ- ÏÎ ÔÎ‡˘ ˜Â„·Ï ¯˘Ù‡

˙ÂÓÂ˘¯ ˙ÂÏ·˜‰ . Â‡ÏÂÓ˘ ˙ÂÏ·˜‰ È˜˙Ú‰ ÔÈ· ¯ÂÓ‡Î ‰ÂÂ˘Ó ‡Ï Ì‚ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰ ‰
 ‰· ÌÈÓÂ˘È¯‰ ÔÈ·Â ˙È „È˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰. 

כגו  סבירות או השוואה בי  דוחות הפעילות של , אג# הכספי  ג  לא בדק בדיקות אחרות
על פי דוח הפעילות של בית הספר או על פי . המחלקות ובי  הכספי  שנתקבלו בעבור פעילות זו

ויות לוודא שעל כל הפעיל, דוחות האג# לקשרי חו+ יכול אג# הכספי  לדעת מה  הפעולות שבוצעו
 .נגבה תשלו  כמקובל וכל הכספי  הופקדו בחשבו  הבנק ולטפל בגביית חובות שלא שולמו
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. כמו כ  אג# הכספי  לא קבע אמצעי בקרה בתו% האג# שידאגו לטיפול נאות בכספי  )ג(
יו  סגירת ,  בדצמבר31 ב, ספירת הקופה המרכזת את כל הכספי  ביד וש  נעשית אחת בשנה בלבד

רישו  התקבולי  בהנהלת החשבונות והאחריות להפקדת הכספי  והשקי  ,  קבלותהוצאת. המאז 
לשיפור הפיקוח על הכספי  . בחשבו  הבנק נעשית בידי עובד אחד האחראי ג  לספירה השנתית

המתקבלי  והבקרה עליה  היה ראוי להפריד בי  התפקידי  של האחראי לרישו  התקבולי  
יש ג  לספור . אחראי לשמירת הכספי  המצויי  בקופהבהנהלת החשבונות ובי  אלו של ה

 .תקופתית את המזומני  והשקי  בקופה ולהשוות את התוצאות לרישומי  שבהנהלת החשבונות
Ì È Ù Ò Î ‰  Û ‚ ‡ Ï  · Â ˘ Á Ó  ˙ Î ¯ Ú Ó  : פעלה באג# הכספי  תכנת 1999עד סו# שנת 

 2000ימות לשנת  החליטה יד וש  להחליפה בגלל חוסר תא1998בשנת . הנהלת חשבונות ותקציב
יוע+ חיצוני בדק איזה מערכת תכנה לניהול כספי  . ובגלל פונקציות מסוימות שחסרו במערכת

: ובכלל , ומה  הדרישות המינימליות שעל המערכת למלא, תתאי  ביותר לדרישותיה של יד וש 
כדי . מלאיהפקת דוח תזרי  מזומני  וניהול , ובכלל זה הדפסת חשבוניות, ניהול ורישו  תקבולי 

מערכות התומכות בעבודת  של בעלי  לאפשר בקרה וביקורת המלי+ היוע+ על מערכת שבה תת
כ% שכל מנהל וכל עובד יקבל רק את המידע , תפקידי  שוני  וסביבת עבודה ממוחשבת ממודרת

 .והיא החלה לפעול רק בסו# אותה שנה,  נרכשה מערכת1999בתחילת שנת . הנוגע לתפקידיו
ר המדינה העלה כי בגלל התנגדות אג# הכספי  לא השתמשו בכל הפונקציות של משרד מבק

, כ% למשל בבית הספר המוציא מספר רב של חשבוניות לא הותקנה מערכת המחשב, המערכת
ג  אג# הכספי  לא עושה שימוש יעיל במערכת ולא . לפיכ% הוצאת החשבוניות נעשית ידנית

ניהול המלאי והעברת מידע , קבלת כספי  וביקורת עליהמשתמש בפונקציות המאפשרות בקרה על 
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה יד . בצורה מכוונת אגב שימוש בסביבת עבודה ממודרת

ובכוונתה ,  שלדעתה היה ראוי להפעיל את המערכת בשלבי  ובאופ  מדורג2002וש  במאי 
יר כי מאז רכישת המערכת חלפו משרד מבקר המדינה מע. להפעיל את יתר הפונקציות בעתיד

ניצול המערכת על כל הפונקציות שבה גורר בזבוז זמ  יקר לאג# הכספי  ולמחלקות  אי; שנתיי 
  .האחרות
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