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   משרד האוצר
ת  ו ל ו ע תהפ ר ו ק י  ב

 ובחברות  אג  התקציבי  ואג  הכספי  , ל" באג  החשכ במשרד האוצר 
נבדקו פעולות , המהוות את המינהלה להקמת קריות ממשלה ובתי משפט

בעיקר נבדקו תהליכי הבחירה של החברות האמורות וההתקשרות . המינהלה
  המהווי  את מינהלת וכ! התפקידי  והסמכויות של כל אחד מהגופי, עמ!

   .הקריות ושל הגופי  המבצעי  את הפרויקטי  שבאחריותה
 המינהלה להקמת קריות ממשלה ובתי משפט

 תקציר
שנתית להקמת קריות ממשלה ובתי משפט בכמה ערי  באר   לצור  ביצוע תכנית רב

 סג   להל  (שבראשה עומד סג  בכיר של החשב הכללי ,  מינהלה1993הוקמה בשנת 
 מינהלת  להל  (והיא מורכבת משלוש חברות ייעו  וניהול פרטיות ) ל"חשכה

הוקמו , 2003שאמורה להימש  עד , במסגרת פעילות מינהלת הקריות). הקריות
.  מיליו  דולר700 ר בעלות כוללת של יותר מ" מ450,000 בנייני  ששטח  הכולל כ

 הבנייני  שעיקרה הפרטת הטיפול בהקמת, התכנית ביטאה תפיסה חדשה
 .וכ  תפיסה חדשה בתכנו  הבנייני , ובתפעול 

לאשר את התכנית לבניית קריות , שוחט) בייגה(מר אברה  , החלטת שר האוצר דאז
 1992 התקבלה בהמש  להחלטה של ועדת השרי  לענייני תיאו  ומינהל מ, ממשלה

בפועל . שבה  ירוכזו משרדי  ממשלתיי  מחוזיי , להקי  קריות ממשלה במחוזות
כללה התכנית ג  הקמת  של בתי משפט וכ  של קריות ממשלה בירושלי  ובתל 

על א* ההיק* הגדול של הפרויקטי  . שבה  ירוכזו המשרדי  הראשיי , אביב
המספר הגדול של משרדי הממשלה שהתכנית נוגעת אליה  , שתוכננו במסגרת זו

הכוללי  של התכנית לא הובאו ההיבטי  , והתפיסה החדשה שעמדה בבסיס התכנית
 ועדת היגוי בי , יתר על כ . לדיו  בממשלה ולא הוגשה לה הצעה להחלטה בנושא

אשר דנה בנושאי  עקרוניי  הקשורי  , 1993משרדית שמינה שר האוצר דאז בשנת 
א* כי נותרו נושאי  עקרוניי  , 1995חדלה להתכנס בסו* , בהקמת קריות הממשלה

 . ותיאומי  בי  כמה יחידות ממשלתיותלא מעטי  שבה  נדרשו החלטות
כי במסגרת התכנית האמורה השטח , בי  היתר,  החליט שר האוצר דאז1994באמצע 

על א* .  לעומת המצב שהיה קיי  באותו מועד25% המוקצה בבניי  לעובד יוגדל ב
המשמעות הכספית הגדולה של החלטה זו לא נמצא שהוכ  נייר עמדה המפרט את 
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הנושא ג  לא נדו  ביסודיות בשיתו* ע  ; את הצור  בהגדלת השטחעלות ביצועה ו
החלטת , זאת ועוד. אג* התקציבי  במשרד האוצר וע  נציבות שירות המדינה

לא , ר" לצמצ  את השטח המתוכנ  לעובד בשלושה מ1999ממשלה מספטמבר 
 .יושמה

ינהלת הביקורת העלתה כמה ליקויי  בהליכי הבחירה של החברות המרכיבות את מ
 : להל  עיקריה , הקריות ובהליכי ההתקשרות עמ 

לתפעול מינהלת '  בחרה בחברה א1993ל בשנת "ועדה מיוחדת שמינה החשכ . 1
לא כולל ניהול הקריות (של מקצת הפרויקטי  " מנהל אזורי"ל' הקריות ובחברה ב

טי  לא צוי  אילו פרויק' אול  בהסכ  הראשו  ע  חברה ב, )בירושלי  ובתל אביב
ובפועל היא נתנה שירותי ייעו  וניהול לכל הפרויקטי  שמינהלת הקריות , היא תנהל

' וב' חצי שנה לאחר שהממשלה חתמה על חוזה ההתקשרות ע  חברות א. מבצעת
, ל בי  חברי הוועדה המיוחדת סיכו  דיו  מתוק  של ישיבת הוועדה"הפי  סג  החשכ

 .יקטי  מסוימי לפרו' שבו לא הוגבלה פעילותה של חברה ב
מחיר השירותי  שנתנו , 1993לפי הנחיות משרד האוצר שהיו בתוק* בשנת  . 2

,  מהתערי* לעבודת יועצי 20%חברות מינהלת הקריות היה אמור לכלול הנחה של 
למרות זאת אישר סג  . עקב תקופת ההתקשרות הארוכה והיקפה הכספי הגדול

כי העבודות שמבצעות חברות מינהלת , ר מינהלת הקריות"שמכה  ג  כיו, ל"החשכ
 לשישה מנהלי  1998 1993עקב כ  שול  בשני  ". עבודות אקראיות"הקריות יוגדרו 

ליתר ; בשתי החברות שכר לפי התערי* הגבוה ביותר שנכלל במחירו  בלא הנחה
התשלומי  העודפי  ששולמו .  בלבד5%העובדי  שול  שכר לפי התערי* בהנחה של 

ח " מיליו  ש7 אימו  ההנחיות האמורות הגיעו לכ  הקריות עקב אילחברות מינהלת
 ).2001במחירי (
ל להארי  בלא מכרז את ההתקשרות ע  חברות " אישר החשכ1998במארס  . 3

 5כי היק* ההתקשרות השנתי עמ  הוא , מינהלת הקריות לחמש שני  נוספות וציי 
 12  לכ2000 1998השני  בפועל הגיעה עלות ההתקשרות בכל אחת מ. ח"מיליו  ש
ל על העלות הגבוהה של ההתקשרות "ל לא דיווח לחשכ"סג  החשכ. ח"מיליו  ש

 .בהשוואה לסכו  שאושר
אול  בנספח להסכמי  שנחתמו עמ  , לחברות מינהלת הקריות ניתנו סמכויות רבות

פורטו כלל התחומי  הקשורי  לתפקידי שתי החברות ולא הוגדר באילו תחומי  
כמו כ  לא הוגדרה חלוקת האחריות בי  מינהלת הקריות . טפל כל אחת מה בדיוק ת

כי חלוקת , הסברי מינהלת הקריות. לבי  מנהל הפרויקט בנושא הבקרה התקציבית
אינ  עולי  בקנה אחד ע  כללי המינהל , התפקידי  והאחריות הובהרה בעל פה

 .התקי 
ב המאושרת או מלוח הזמני  בכמה פרויקטי  שנבדקו נוצרו חריגות ממסגרת התקצי

מאחר שהאחריות המוטלת על כל אחד מהגופי  הנוגעי  . שנקבע לביצוע הפרויקט
נאלצה המדינה לשאת בכל , בדבר לא הוגדרה במדויק בחוזי ההתקשרות עמ 

, שהתמש  יותר מהמתוכנ , באחד הפרויקטי . ההוצאות שנגרמו מאות  החריגות
נוס* על כ  דרש הקבל  . ח מהתקציב המאושר"חרגו ההוצאות בעשרות מיליוני ש

ג  . ח" מיליו  ש7והיא שילמה לו , הראשי מהמדינה פיצוי על התמשכות הפרויקט
 .מנהל הפרויקט הגיש נגד המדינה תביעה לתשלו  פיצויי 
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שתפקידה לבחור יועצי  ומתכנני  , ליד מינהלת הקריות פועלת ועדת מתכנני 
צות של מנהל הפרויקט השפעה מכרעת בבחירת להמל. לעבודות מינהלת הקריות

, שכ  הוא שבוחר חמישה מתכנני  מועמדי  ממאגר המתכנני , יועצי  ומתכנני 
 .מדרג אות  וקובע לה  ציו 

 אחת מחברות 1994 המתכנני  והיועצי  נבחרי  מתו  מאגר מתכנני  שהקימה ב
 ברבי  פנייה לקראת הקמת המאגר לא פרסמה מינהלת הקריות. מינהלת הקריות

המזמינה מתכנני  להציג את מועמדות  להיכלל במאגר בציו  התנאי  הנדרשי  
היקפ  , כפי שראוי היה לעשות בשי  לב למספר הרב של הפרויקטי , לצירופ  אליו

ג  לאחר שנקבעה הרשימה היא לא פורסמה . הכספי ותקופת ההתקשרות הממושכת
 .ר או לגריעת  ממנוולא פורסמו כללי  לצירו* מתכנני  למאג

אחראי מהצד האחד לביצוע הפרויקטי  , ר מינהלת הקריות"שהוא יו, ל"סג  החשכ
ומהצד האחר עליו לפקח על הפעילות השוטפת של , ע  חברות מינהלת הקריות

שניות זו טומנת בחובה . מינהלת הקריות בכלל ושל חברות מינהלת הקריות בפרט
כי כדי לזרז את ביצועו של פרויקט , ת העלתההביקור. פוטנציאל לניגוד ענייני 

להתחיל עבודות מסוימות בפרויקט עוד בטר  ' ל או חברה ב"אישרו סג  החשכ
וכ  אישרו לבצע פעולות , התקבלו ההיתרי  הנדרשי  מרשויות התכנו  והבנייה

 . שונות שטר  אושר לה  תקציב
  יחושב שכר הטרחה ל הסמכות לקבוע את המקדמי  שלפיה"לסג  החשכ, זאת ועוד

ותפקידו לאשר את החשבונות שה  , של מנהלי הפרויקטי  וחברות מינהלת הקריות
לא נוצרה אפוא הפרדה .  כולל החזר הוצאות לחברות מינהלת הקריות מגישי  לו 

מארס , עד מועד סיו  הביקורת. מלאה בי  הגו* המאשר והמפקח לבי  הגו* המבצע
 .נגנו  בקרה הול  ומספק על פעילות מינהלת הקריותלא היה במשרד האוצר מ, 2002

מקצת  נעשו ביוזמת . במהל  הקמת  של רוב הפרויקטי  נעשו שינויי  רבי 
מקצת  נבעו מדחיות בקבלת החלטות על שטח הבניי  או על , מינהלת הקריות

, מקצת  נבעו מהיעדר סיכומי  ע  המשרדי  על התכנו  ועל האכלוס, הפרוגרמה
אחד מתפקידיה . עשו ביוזמת המשרדי  שביקשו לעשות שינויי  בבניי ומקצת  נ

, של מינהלת הקריות הוא להסדיר במועד את כל הנושאי  הקשורי  בתכנו  הפרויקט
השינויי  האמורי  . ביצועו עד השלמתו במועד המתוכנ  ואכלוסו בהתא  לתכנית

  . מי  ניכרי והעיכובי  שנוצרו בעטיי  הגדילו את עלות הפרויקטי  בסכו
♦ 

 

. מקצת  בבעלות המדינה ומקצת  שכורי , משרדי הממשלה שוכני  במבני  הפרוסי  בכל האר 
. שנתית להקמת קריות ממשלה בכמה ערי  באר   גיבש משרד האוצר תכנית רב1992בשנת 

התכנית הוכנה על רקע עלייה תלולה של דמי השכירות ששילמה הממשלה ועלייה במחירי 
כגו  מתח  משרד (תמורת  של קרקעות אלה ; בעלות המדינה שמשרדיה שוכני  עליה הקרקעות ב

והעליות בדמי השכירות ובמחיר הקרקעות , אמורה לממ  את בניית הקריות) החו  בירושלי 
שאישר בסו" אותה שנה שר האוצר , לפי התכנית המקורית. הגדילו את הכדאיות של פינוי  ושיווק 

היו קריות הממשלה אמורות להיבנות , ) שר האוצר דאז להל  (שוחט ) הבייג(מר אברה  , דאז
, באותה שנה אישר שר המשפטי  דאז.  מיליו  דולר360ר בעלות של " מ252,000בשטח כולל של 

 . מיליו  דולר170 בעלות של כ, תכנית לבניית בתי משפט בכמה ערי  באר , מר ד  מרידור
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הפרטה של מער, הטיפול : כמה רעיונות מרכזיי  חדשניי התכנית להקמת קריות ממשלה ביטאה 
מת  סמכויות רבות וגמישות פעולה לחברות ; הפיקוח והבקרה, הניהול,  התכנו  בהקמת הבנייני  

שמשמעותו ג  תפיסה , "בניי  מודרני"תכנו  ; ניהול חיצוניות אגב בקרה ממשלתית מוגבלת
כדי , ריכוז גאוגרפי של קריות הממשלה; החדשי הפרטת התחזוקה של הבנייני  ; ארגונית חדשה

לחסו, בהוצאות תפעול ולשפר את , להקל על הציבור הבא לקבל שירותי  ממשרדי הממשלה
במיקו  הקריות הובאו בחשבו  שיקולי  אורבניי  וסוגיות כמו תרומת הקריות . רווחת העובדי 

צעי תחבורה ציבורית ותכנו  קרבת  לאמ, של העיר) מרכז העסקי  הראשי(ר "להתפתחות המע
 .מחודש של הקרקעות שיפנו משרדי הממשלה על פי היעדי  שיקבעו הגופי  המוסמכי 

 את הצעת החשב הכללי במשרד האוצר 1993לצור, ביצוע התכנית אישר שר האוצר דאז בשנת 
. ) מינהלת הקריות להל  (להקי  מינהלה להקמת קריות ממשלה ובתי משפט ) ל" החשכ להל  (

והיא מורכבת , )ל" סג  החשכ להל  (ל לנכסי  "בראש מינהלת הקריות עומד סג  בכיר של החשכ
  להל  (משלוש חברות ייעו  וניהול פרטיות שנבחרו בידי ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו 

שמספקת שירותי ייעו  בתחו  התכנו  ', חברה א): חברות מינהלת הקריות או החברות
את . 1שמספקת שירותי ייעו  כלכלי', וחברה ג; שעוסקת בניהול פרויקטי ', בחברה ; והפרוגרמות

ותפקידה , ל"שבראשה עומד החשכ, ועדת היגוי עליונה: מינהלת הקריות מלוות שתי ועדות
וועדת התקשרויות , )כגו  מיקו  הקריות ושיטות המימו  של הקמת (להחליט על נושאי  עקרוניי  

 ובראשה 1993ל באוקטובר "שמינה החשכ, ) ועדת המתכנני  להל  (לבחירת מתכנני  ויועצי  
ל רואה חשבו  חיצוני לביצוע ביקורת פנימית על מינהלת " מינה החשכ1995 ב. ל"עומד סג  החשכ

 ).  המבקר הפנימי להל  (הקריות ועל הוועדות הנלוות 
;  וכמה נגרעו ממנהבמהל, השני  הוספו לתכנית המקורית להקמת קריות ממשלה כמה פרויקטי 

כולל פרויקטי  שהסתיימו ( הגיע השטח הכולל של הבנייה על פי התכנית 2001בסו" שנת 
.  מיליו  דולר500 ואומד  העלות הכוללת הגיע לכ, ר" מ274,910 לכ) ופרויקטי  בתהלי, ביצוע

 תקציבי אינ  ממומני  במימו )  מהשטח הכולל61% כ(ר " מ166,410כי פרויקטי  ששטח  , יצוי 
דהיינו עסקה ע  יז  לבניית מבנה (כגו  באמצעות עסקת שכירות , ישיר אלא במימו  חיצוני

 אוכלסו שבעה 2001עד סו" שנת . ושכירות ע  אופציה לרכישה) שהמדינה מתחייבת לשכור
כפי . ברמלה ובבאר שבע, בבית דג , בחיפה, בירושלי , ר" מ88,660בנייני  ששטח  הכולל 

ההוצאה הכוללת על בניית קריות ממשלה ועל בניית בתי משפט שנרשמה , לה שלהל שמפורט בטב
, ח" מיליו  ש952 ח וכ" מיליו  ש966  הגיעה לכ2001 1994בדוחות ביצועי התקציב לשני  

  .2)2001במחירי סו" (בהתאמה 

__________________ 
ל על " חת  עמה החשכ1996 ב'; שירותי ייעו  כלכלי באמצעות חברה א'  נתנה חברה ג1996עד שנת  1

 .חוזה נפרד למת  שירותי ייעו  ולביצוע בדיקות בתחו  הכלכלי
שעיקר  הוא , סכומי ההוצאות על פעולות מרכזיות. 'סכומי ההוצאות על הפרויקטי  התקבלו מחברה ב 2

 .נלקחו מדוחות ביצוע התקציב של משרד האוצר, תשלו  דמי ניהול לחברות מינהלת הקריות
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‰Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ¯˜ 
ÔÂÓÈÓ‰ ˙ËÈ˘  ‰‡ˆÂ‰‰

 ˙¯·ËˆÓ‰
)˘ ÈÙÏ‡·"Á(  ÁË˘‰

)Ó·"¯( Ë˜ÈÂ¯Ù‰ 
  משרד החו  ירושלי   28,000 230,958 ב המדינהתקצי

 *1 בניי   חיפה  17,000 174,447 תקציב המדינה

 * משרד החקלאות בית דג   16,000 128,581 תקציב המדינה

 1נרי ' בניי  ג ירושלי   36,500 126,826 תקציב המדינה

 הלשכה המרכזית  ירושלי   11,000 119,405 תקציב המדינה
 *קהלסטטיסטי

שכירות ע  אופציה 
 לרכישה

 * קריית הממשלה באר שבע  28,000 34,937

שכירות ע  אופציה 
 לרכישה

 * קריית הממשלה רמלה  11,460 6,667

שכירות ע  אופציה 
 לרכישה

  דרו  הקריה  3תל אביב 47,000 1,445

D.B.O.T  
(Design, Build, 

Operate, Transfer) 10,939 48,250 ה וחניו  קריית מרכז האנרגי
 הלאו 

 פרויקטי  שוני  31,700 96,361 

‰"Ò 274,910 965,686  פעולות מרכזיות ותכנו   35,120 

ËÙ˘Ó È˙· 
ÔÂÓÈÓ‰ ˙ËÈ˘  ‰‡ˆÂ‰‰

˙¯·ËˆÓ 
)˘ ÈÙÏ‡·"Á(  ÁË˘‰

)Ó·"¯( Ë˜ÈÂ¯Ù‰ 
 *באר שבע 48,000 326,129 תקציב המדינה

 חיפה 92,000 294,343 תקציב המדינה

 *נצרת 30,000 253,440 דינהתקציב המ

‰"Ò 173,600 952,094  פעולות מרכזיות ותכנו   28,226  *אילת 3,600 49,956 תקציב המדינה

 
 .בנייני  שאוכלסו * 

__________________ 
 .2000קט החל בשנת הפרוי  3
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ר בפרויקטי  השוני  שנבנו במימו  "כי היו הבדלי  גדולי  בי  המחירי  למ, מהנתוני  עולה
ובע בי  היתר מהבדלי  ברכיבי  המשפיעי  על עלות הדבר נ). לא כולל ער+ הקרקע(תקציבי מלא 

  תכנו  תו+ כדי ביצוע או תכנו  (שיטת ההתקשרות ע  הקבל  ,  כגו  גודל שטחי החניה הבנייה 
לא כולל ( דולר 2,225 ר כ"בפרויקט של משרד החו  בירושלי  היה המחיר למ, לדוגמה). ביצוע

 שבקריית הלאו  בירושלי  היה 1נרי 'בניי  גב; )מערכות קצה כגו  תשתיות תקשורת ומחשבי 
 בהיכל המשפט בנצרת הגיע המחיר לכ;  דולר1,700 ר נמו+ בשיעור ניכר והגיע לכ"המחיר למ

 . דולר2,011
ובתשובות ששלחו גופי  )  אג/ התקציבי  להל  (במסמכי  של אג/ התקציבי  במשרד האוצר 

 כי רמת הגימור וסטנדרט הבנייה בפרויקטי  של ,ובעלי תפקידי  שוני  למשרד מבקר המדינה צוי 
 ).ראו להל (קריות הממשלה ובתי המשפט היו גבוהי  מאוד 

את פעולות מינהלת , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2002 מארס   2001בחודשי  מאי 
תהליכי הבחירה של חברות מינהלת הקריות , בעיקר נבדקו מבנה מינהלת הקריות. הקריות

התפקידי  והסמכויות של כל אחד מהגופי  המרכיבי  את מינהלת הקריות ושל , רות עמ וההתקש
באג/ הכספי  ובאג/ , ל"הבדיקה נעשתה באג/ החשכ. הגופי  המבצעי  את הפרויקטי 

 .בירורי  נעשו ג  בחברות מינהלת הקריות. התקציבי  שבמשרד האוצר
  

 תהלי  קבלת ההחלטות
ועדת שרי  לענייני תיאו  ומינהל לאשר את ההמלצות של צוות  החליטה 1991באוקטובר  . 1

ולהטיל על הממונה על הדיור הממשלתי במשרד האוצר , משרדי להקמת קריית ממשלה ברמלה בי 
 החליטה ועדת השרי  האמורה להקי  קריות ממשלה במחוזות 1992בפברואר . לבצע את ההחלטה

 לצור+ זה יוק  צוות בי ;  המחוזיי  והנפתיי שבה  ירוכזו כל המשרדי  הממשלתיי , ובנפות
משרדי שיסיי  את עבודתו בתו+ שנה וידווח לוועדת השרי  על התקדמות העבודה בכל שלושה 

 . חודשי 
 החליטו שר המשפטי  דאז והמשנה לממונה על התקציבי  במשרד האוצר על 1992בתחילת  . 2

שנתי מיוחד לבניית  תכנית הובטח תקציב רבעל פי ה. תכנית לבניית בתי משפט בכמה ערי  באר 
והנהלת בתי המשפט התחייבה לנצל ביעילות את תשתית הבנייני  ולקיי  משפטי  , בתי המשפט

 . ג  בשעות אחר הצהריי 
, בתל אביב,  אישר שר האוצר דאז את התכנית לבניית קריות ממשלה בירושלי 1992בדצמבר  . 3

ההחלטה התבססה על טיוטה של בדיקת כדאיות כלכלית .  שתימש+ שש שני, בבאר שבע וברמלה
 של כל אחד מהפרויקטי  4) " ענ להל  (ולפיה הער+ הנוכחי הנקי , שהכינה חברת ייעו  חיצונית

 ובלא שנכלל 7%  חושב לפי ריבית היוו  בשיעור של "הענ. היה חיובי) חו  מהקריה ברמלה(
 .   שלילי"בחישוב הכולל את ער+ הקרקע התקבל ענבבדיקה האמורה צוי  כי ; בחישוב ער+ הקרקע

;  החליט שר האוצר דאז כי הקמת  של קריות הממשלה ובתי המשפט תנוהל באותה מסגרת1993 ב
ל הסביר "סג  החשכ. לא נמצא שנעשתה בדיקת כדאיות כלכלית ג  לפרויקטי  של בתי המשפט

ת בתי משפט הינה החלטה ערכית ההחלטה על הקמ: "2002בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
הקטנת עומס התיקי  , בעיקרה שראתה בשיפור והגדלת בתי משפט אמצעי לשיפור מערכת המשפט

יחד ע  זאת המחויבות של מערכת בתי המשפט לניצול טוב יותר של ההו  הרב שהוחלט . 'וכו
__________________ 

  הוא ער  נוכחי נקי של זר  ההוצאות העתידי בגי  שכירת דיור פחות זר  ההוצאות העתידי בגי  "ענ 4
 .הקמת הבניי 



 349 משרד האוצר

 file: chap240 05/09/2002  הרצה רביעית

צהריי  מבטאת הבאה לידי ביטוי במעבר מסיבי לשיפוט אחרי ה, להשקיע בהקמת מבני  חדישי 
 ". רציונל כלכלי

סג  הממונה על , ל וסגנו" בהשתתפות החשכ1994בדיו  שהתקיי  אצל שר האוצר דאז במאי 
. מימוש פרויקט קריות הממשלה בהיקפו המלא"החליט השר לאשר את ' התקציבי  ונציג חברה א

עוד החליט ". יותמת  פתרונות חלקיי  בפיזור גיאוגרפי ובהדרגה יפגע באפשרות הקמת הקר... 
תקופת ביצוע ;  לעומת המצב שהיה קיי  באותו מועד25% השר כי השטח המוקצה לעובד יוגדל ב

לא נמצא נייר . 5%5וכדאיות הפרויקט תחושב לפי מחיר הו  של ; הפרויקט תואר+ לעשר שני 
 . עמדה המפרט את הצרכי  והמפתחות להגדלת השטח המוקצה לעובד כאמור

כי החלטתו בעניי  הקמת ,  כתב שר האוצר דאז לממונה על התקציבי  דאז1994י כי ביונ, יצוי 
ואינני מוצא טע  לדיו  , הפרויקט הינו בעל כדאיות כלכלית"שכ  , קריות הממשלה בעינה עומדת

לא נמצא נייר עמדה , ל"א/ כי אג/ התקציבי  התנגד לתכנית שהציע אג/ החשכ". מחדש בנושא
 . זהמפורט של האג/ בעניי 

הניהול , ל לבניית קריות הממשלה ובתי המשפט"לפי המתכונת שגיבש אג/ החשכ, כאמור . 4
ייעשו באמצעות , הבקרה והתמיכה הנדרשות למימוש , וכ  השליטה, והתכנו  של הפרויקטי 

חברות ; לניהול הקמת  של כל קריה או בניי  ימונה מנהל פרויקט. חברות ניהול וייעו  פרטיות
 .הניהול יקבעו תכנית אב לביצוע כל פרויקט ויקיימו בקרה על ביצועו ו הייעו

כי בהמש+ להחלטות האמורות של ועדת השרי  , מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה
ל לוועדת השרי  "מסר סג  החשכ, לענייני תיאו  ומינהל בנושא קריות ממשלה במחוזות ובנפות

אול  פרט לדיווח . 1998 1993ת קריות ממשלה בשני   פרויקטי  להקמ12 סקירה על 1993ביוני 
זה לא התקיי  בממשלה או בוועדת השרי  לענייני כלכלה דיו  מקי/ בתכנית הכוללת להקמת 
קריות ממשלה ובתי משפט ובמיוחד בנושא הקמת מינהלת הקריות שמבטאת כאמור תפיסה חדשה 

 . כולל התכנו  והפיקוח על הביצוע בניהול הפרויקטי  
כי הממשלה אישרה בכל שנה , 2002שר האוצר דאז הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי 

ומכא  , בדיוניה לאישור התקציב את ההקצבות המיועדות לבניית משרדי הממשלה ובתי המשפט
 .שההוצאה למטרות אלה הובאה לידיעת הממשלה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ ‡È·‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰·¯‰ ˙È Î˙‰ ÈË·È‰-
ËÙ˘Ó È˙·Â ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ¯˜ ˙Ó˜‰Ï ˙È˙ ˘ :ÏÏÂÎ‰ ÈÙÒÎ‰ ‰Ù˜È‰ , Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÒÈÙ˙‰

˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ó˜‰ ,ÌÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È  ÔÎÂ . ÂÈ‰ ‰Ê ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰Â ÔÂÈ„
‰Ê ‡˘Â · ÌÈ¯˘‰ ¯˙È ˙Â„ÓÚ ˙‡ Ì‚ ÌÈ‡Ë·Ó , Ì„˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÓ ‰È‰ ¯·„‰Â

ÂˆÈ· ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È·ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ú ,ÒÂÏÎ‡‰ ·Ï˘· „ÂÁÈÈ· , ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ Â¯¯ÂÚ˙‰ Â·˘
ÌÈ Â˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ·Ï Â È·. 

תכנו  בנייני המשרדי  נעשה בהתא  להחלטת מינהלת הקריות כי השטח הממוצע שיוקצה  . 5
לא נמצא מסמ+ המפרט תקני  ומפתחות להקצאת שטחי  ; 6)ברוטו(ר " מ22.5לעובד יהיה 

__________________ 
כי מחיר ההו  נקבע על פי המחיר שבו , 2002הסבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממאי ' חברה א 5

ויש , זאת מאחר והדיור נדרש בכל מקרה"; 5%שהיה באותה עת , גייסה הממשלה כספי  בשוק ההו 
 ".הפרויקט הינו נטול סיכו ... לבחו  את הפרויקט מול הפתרונות החליפיי  

כגו  חדרי (השטח נטו הוא השטח הדרוש לצורכי העבודה של עובדי המשרד כולל חדרי תפעול ורווחה  6
, כגו  מעברי ,  הציבוריי השטח ברוטו כולל ג  את החלק היחסי של השטחי ). ישיבות ומטבחו 

 .חדרי מדרגות  ושטחי  שירות קומתיי 
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גודל השטח שיוקצה לעובד נקבע על סמ+ בדיקה של התק  , 'לדברי חברה א. בבנייני  שיוקמו
 החליטה הממשלה במסגרת דיוניה לאישור 1999בספטמבר . ל"המקובל בבנייני משרדי  בחו

לצמצ  את היק/ שטח משרדי הממשלה המושכרי  באמצעות הדיור  "2000תקציב המדינה לשנת 
על ידי הפחתת תק  השטח המושכר לעובד , שארבי  ה, הממשלתי ומינהלת קריות הממשלה

כי אג/ התקציבי  , ל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ". בשלושה מטרי  רבועי 
, לדבריו ההחלטה לא יושמה. הגיש את הצעת ההחלטה בלא התייעצות יסודית ע  מינהלת הקריות

 . היתה בעיצומהמאחר שהתקבלה כאשר בניית  של רוב המבני  כבר, בי  היתר
 ÌÈ ÈÈ ·· „·ÂÚÏ ‰ˆ˜ÂÈ˘ ÁË˘‰ ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ Û‡ ÏÚ

 ÌÈ ˘Ï ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Â · ˘1993-2002 , ˙ÏÁ˙‰ È ÙÏ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂ„  ‡˘Â ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï
 ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â„Â·Ú) ÔÏ‰Ï- 

˘ "Ó (‰ ˙ÚÈ·˜ Ì˘Ï˙ÂÁ˙ÙÓ‰Â ÌÈÎ¯ˆ. 
שנתית לדיור הממשלתי לשני   ל ועדה לגיבוש תכנית עבודה רב" מינה החשכ2000כי ביוני , יצוי 
לתכנית שהגישה הוועדה בתחילת . ל ואג/ התקציבי "שחברי  בה נציגי אג/ החשכ, 2008 2002
סוגי  ובי  היתר את המפתחות להקצאת שטח לעובד ב,  צור/ נספח המפרט תקני  לדיור2002

 לפי תיאור התפקיד של   חדרי  סגורי  ומרחב פתוח  השוני  של תחנות עבודה במשרדי ממשלה 
ל "ולסמנכ, )בחדר סגור, ברוטו(ר " מ23.5 השטח שיוקצה לראש אג/ בכיר הוא כ, לדוגמה; העובד

ת השטח הממוצע הגדול יחסית שהוקצה לעובד בבנייני  שהוקמו בקריו). ברוטו(ר " מ26 יוקצו כ
  .זאת נוס/ על סטנדרט הבנייה הגבוה שנקבע לבנייני , הממשלה ייקר את עלויות הבנייה

 בחירת חברות מינהלת הקריות
ל אל חברות ניהול פרטיות וביקש הצעות לשירותי ייעו  " פנה סג  החשכ1993בפברואר  . 1

בפנייה . משפטוניהול בנוגע למגוו  הפעולות הנדרשות לבניית שש קריות ממשלה וחמישה בתי 
את הדר+ הארגונית המתאימה לביצוע , צוי  כי בהצעה יש לפרט בי  היתר את ניסיונ  של החברות

 .ל ואת מחיר השירותי "את קשרי הגומלי  שיהיו בי  החברות לבי  אג/ החשכ, הפרויקטי 
  שבראשה עמד סג, ) הוועדה המיוחדת להל  (ל בתחילת אותה שנה "ועדה מיוחדת שמינה החשכ

 חברות ניהול 13ראיינה , ל וחבריה היו נציגי  של משרד האוצר ושל הנהלת בתי המשפט"החשכ
כי הוועדה המיוחדת החליטה ,  צוי 1993בסיכו  דיו  מאפריל . שהגישו הצעות מפורטות בכתב

בתי (לארבעה פרויקטי  " מנהל אזורי" ל'את חברה ב; "לתפעול המינהלת "'לבחור את חברה א
ואת הרשות לפיתוח ) יות הממשלה ברמלה ובבאר שבע ומשרד החקלאות בבית דג קר, המשפט

. עוד החליטה הוועדה כי מנהל אזור תל אביב ייבחר בהמש+". מנהל אזור ירושלי "ירושלי  ל
 אישר שר האוצר דאז את צורת ההתארגנות של מינהלת הקריות והורה להפשיר את 1993במאי 

 ". הגורמי  החיצוניי  שנבחרולהתקשרות מיידית ע  "התקציב 
 ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ‰Ë¯Ù‰ Â˘Â¯ÈÙ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

‰Ï˘ÓÓ ,Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ  ‡Ï" ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ÔÈÎ‰ Ï
˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ . ˙Î˘Ï ÛÂ˙È˘· ÔÎÂÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰ÊÎ ÍÓÒÓ

ËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ È .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,ÂÈÏ" ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ¯) Ô‚Ò
Î˘Á‰"Ï( ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚Â ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·ÏÂ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·ÁÏ , Ï‰ Ó ÔÂ‚Î

Ë˜ÈÂ¯Ù ,˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰˘ÚÓÏ ÂÈ‰ , ÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó· ÂÂ‰˙‰ Ô˙ˆ˜ÓÂ ˘‡¯Ó ÂÚ·˜  Ô˙ˆ˜Ó˘
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰. 
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כי אמנ  המבנה הארגוני המפורט של מינהלת ,  המדינהל ציי  בתשובתו למשרד מבקר"סג  החשכ
משרד האוצר בש  מדינת ישראל : א+ הקו העיקרי היה ברור, הקריות וסמכויותיה לא הוגדרו דיי 

לאג/ " סיוע מסיבי"וחברות מינהלת הקריות נתנו , הוא שחת  על החוזי  ע  המתכנני  והקבלני 
ע  הפעלת חברות מינהלת , בתשובתה' חברה בלדבריו ולדברי . ל ולוועדת המכרזי "החשכ

שעבד בעבר (בשיתו/ יוע  מקצועי חיצוני נוס/ , הקריות ה  החלו להכי  את הוראות המינהל
היועצי  ומנהלי הפרויקטי  , ההוראות עוסקות בעבודת המתכנני ; )בתחו  זה במשרד הביטחו 

 .  לעבודות מינהלת הקריותוה  משמשות בסיס, ל"ובקשרי  בי  מינהלת הקריות לאג/ החשכ
אספקת שירותי "ל' וב' ל בש  המדינה על הסכמי  ע  חברות א" חת  סג  החשכ1993ביוני  . 2

נבחרה מלכתחילה ' כי א/ על פי שחברה ב, מתברר. 1993שתחולת  ממאי עד דצמבר , "המינהלת
שה  ,  ובירושלי  ולא לניהול הפרויקטי  של הקריות בתל אביב לניהול ארבעה פרויקטי  בלבד 

 שירותי ייעו  וניהול לכל הפרויקטי  1994 בפועל היא נותנת מאז  הפרויקטי  הגדולי  ביותר 
החוזה ע  חברה , יתר על כ . 7והיא הנדב+ העיקרי של מינהלת הקריות, שמבצעת מינהלת הקריות

 ).ראו להל  (2003הואר+ פעמיי  והוא בתוק/ עד שנת ' ב
ל סיכו  חדש של דיוני הוועדה המיוחדת " כתב סג  החשכ1993צמבר כי בד, הביקורת העלתה

בשל טעות לא נכתב סיכו  של הפגישות של ועדת מתכנני  אשר "וציי  כי , מאפריל אותה שנה
כי בתו  , בסיכו  החדש נאמר". בה  סוכ  לבחור את החברות שיתנו שירותי יעו  למינהלת

תרשמו פה אחד שהחברות הראויות להרכיב את חברי הועדה ה"הראיונות שהתקיימו במארס 
' וכי בפגישת ועדת המתכנני  שהתקיימה באפריל סוכ  שחברה א, ]"'וב' א[המינהלת ה  חברות 

, תתמקד בייעו  ההנדסי' וחברה ב, בייעו  ארגוני ובתמיכה לוגיסטית, תתמקד בעריכת הפרוגרמות
יכו  המעודכ  שהופ  בי  חברי הוועדה בס. בתיאו  בי  מנהלי הפרויקטי  ובבקרה על פעילות 

מדובר אפוא בשינוי מהותי של ; לפרויקטי  מסוימי ' המיוחדת לא הוגבלה פעילותה של חברה ב
 .ההחלטה שתועדה בסיכו  הקוד 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰·Â˘Á ‰Î ‰ËÏÁ‰ „ÂÚÈ˙· ÈÂ È˘ Ï˘ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÍÈÏ‰˙‰
¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓÏ Â¯Á· ˘ ˙Â¯·Á‰ È„È˜Ù˙ ¯·„· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ „·ÚÈ„· ÁÂÒÈ Â ˙ÂÈ

‰ËÏÁ‰· ,˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ‰Ó˙Á ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘ ÈˆÁ ˙‡Ê ÏÎÂ ,
ÔÈ˜˙ ‰È‰ ‡Ï . 

היא ציינה כי לא נית  להגיש אומד  כולל של שכר הטרחה שישול  ' בהצעה שהגישה חברה א . 3
עדר אומד  כזה בחרה הוועדה המיוחדת למרות הי. לה עד הכנת תכנית עבודה ולוח זמני  ראשוניי 

כי , עוד נאמר בהצעת החברה". תפעול המינהלת"את החברה לתפקיד שהוגדר כאמור באופ  כללי 
ההצעה ; וכ  בתכנו  פיזי ובניהול הקמת פרויקטי , היא מתמחה בהכנת תכניות אב ופרוגרמות

ל את בקשת שתי החברות "שכ אישר הח1996בשנת . שנותנת ייעו  כלכלי' הוגשה בשיתו/ חברה ג
  . למת  שירותי ייעו  ובדיקות בתחו  הכלכלי' כי ייחת  חוזה נפרד ע  חברה ג

 הארכת ההתקשרות ע  חברות מינהלת הקריות
', וב' ל וחשב משרד האוצר על הסכמי  נוספי  ע  חברות א" חתמו סג  החשכ1994בפברואר  . 1

 23.3.98 ב). 1998 1994לשני  (  בחמש שני  שמאריכי  את תקופת ההתקשרות ע  כל אחת מה

__________________ 
 65% שולמו לה 2000בשנת ; החברה מקבלת את הנתח הגדול ביותר מהתשלו  לחברות הניהול  7

 .מהתשלו  הכולל לחברות הניהול
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ל על הארכת הסכ  ההתקשרות ע  חברות מינהלת "החליטה ועדת המתכנני  להמלי  לחשכ
 תקנות  להל   (1993 ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזי ) 4(3על פי סעי/ , 2003הקריות עד סו/ 

 ). חובת המכרזי 
 שר את פרויקט קריות הממשלה ובתי המשפט בועדת המתכנני  ציינה בהחלטתה כי שר האוצר אי

הוועדה הסבירה כי יש להמשי+ להעסיק את החברות . והורה לבצע אותו במהל+ עשר שני , 1994
ומשו  שהעברת הניהול לידי חברות אחרות עלולה לגרו  נזק רב , נוכח הידע הרב שהצטבר אצל 

יוסדר הנושא ) א: (ה לתנאי  אלהועדת המתכנני  קבעה כי הארכת תוק/ ההסכ  כפופ. לפרויקט
בהסכ  יהיה ) ב. (של ניגוד ענייני  בפעולת  של הגופי  הפרטיי  הקשורי  לביצוע הפרויקטי 

אשר אינ  , סעי/ שלפיו יוכלו החברות להציע שירותי  במכרזי  שיפרס  משרד האוצר בעתיד
) ג. (ו מי מטעמול א"רק באישור מראש של החשכ, קשורי  בהקמת קריות ממשלה ובתי משפט
המסמכי  וכל חומר אחר כדי להבטיח את רציפות , יינקטו כל הפעולות הדרושות להעברת הידע

 . תיבחר מינהלה אחרת2003העבודה א  בסו/ 
ל על פטור "להמלי  לחשכ, ל"שפועלת באג/ החשכ,  החליטה ג  ועדת פטור ממכרז26.3.98 ב

ל את הארכת " אישר החשכ31.3.98 ב. יותממכרז להארכת ההתקשרות ע  חברות מינהלת הקר
בדיו  . ח" מיליו  ש5וציי  כי היק/ ההתקשרות השנתי ע  החברות הוא , ההתקשרות בלא מכרז

החליט , ל והמבקר הפנימי"ל בהשתתפות סג  החשכ" בלשכת החשכ1998שהתקיי  באוגוסט 
 להורדת מחיר לח "כי לקראת חידוש החוזי  ע  החברות יש להפעיל , ל בי  היתר"החשכ

 ". ההתקשרות
ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ , ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·ÁÓ ˙Á‡ ÏÎ ÌÚ ‰Ó˙Á ˘ ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙·

ÔÓÚ ˙Â ·˘Á˙‰‰ ˙ËÈ˘ ‰˙ Â˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Î¯‡‰ ˙¯‚ÒÓ· .‡ ‰¯·Á È¯·„Ï ÌÏÂ‡ '
 ˙Â¯·ÁÏ ÌÏÂ˘˘ ÏÏÂÎ‰ È˙ ˘‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰¯ÂÓ˙‰

¯·Ú· .˜˙‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„Ó Ì Ó‡Â ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ·Èˆ
 ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ·1999-2000) ‰ÈÈ ˘‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ˙Â Â˘‡¯‰ ÌÈÈ˙ ˘‰ ( ‡Ï

· ˙ÂÏÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ‰˙ÁÙÂ‰-1998ÎÏ ‰ÚÈ‚‰Â -12˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á8 . ÈÙ ÏÂ„‚ ‰È‰ ‰Ê ÌÂÎÒ
Î˘Á‰ ¯Â˘È‡· ÔÈÂˆ˘ ÌÂÎÒ‰Ó ¯˙ÂÈÂ ÌÈÈ ˘"Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ Ï ;È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ‰

Î˘ÁÏ"Ï .ÔÈÂˆÈ , ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‡ÏÂ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ¯˘È‡ Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ·˘Á ÈÎ
Î˘Á‰ Ô‚ÒÏ ÍÎ"Ï. 

כולל התשלומי  בעבור ( הגיע הסכו  ששיל  משרד האוצר לחברות מינהלת הקריות 2001בשנת 
השוואה לסכו   ב18%  ירידה של כ ח " מיליו  ש9.8 לכ) יועצי  וספקי  שנתנו שירותי  לחברות

 ואיל+ נובעת ככל הנראה מירידה בהיק/ 2001הקטנת התשלומי  משנת . 2000ששול  בשנת 
ולא נית  לומר בוודאות ששינוי שיטת התשלו  במסגרת הארכת ההתקשרות , העבודות בפרויקטי 

 . ע  החברות לחמש שני  נוספות הביא להוזלת השירותי  שה  מספקות למשרד האוצר
בנושא ' ל כי תוק/ ההסכ  ע  חברה ב" כתב סג  הממונה על התקציבי  לחשכ1998בספטמבר 

סג  . ל מתכוו  להארי+ את ההסכ  עמה"וכי נודע לו שאג/ החשכ, מינהלת הקריות עומד להסתיי 
שכ  לפי ניסיו  העבר מהל+ כזה יש בו , הממונה המלי  לקיי  מכרז מחודש לבחירת חברת ניהול

וכ  להפחתה ניכרת של ... ידי החברה ויחסי ממשלה חברת הניהוללתרו  לחידוד תפק"כדי 
 ".עלויות

__________________ 
   מיליו11.7+ כ1999+ב, ח" מיליו  ש12+ שול  לחברות מינהלת הקריות ס  כולל של כ1998בשנת   8

 .ח" מיליו  ש12.6+ כ2000+ח וב"ש
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כי את עמדת סג  הממונה על התקציבי  הנחה , ל ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ
מפוטנציאל הנזק הגלו  בהחלפת "וכי הוא התעל  , "הפחתה ניכרת בעלויות"רק העיקרו  של 

זאת על ,  פרויקטי  בהיק/ של מיליארדי שקלי 17 פול של כחברות המינהלת בעיצומו של הטי
 ".רקע שביעות הרצו  ששררה מתפקוד  של חברות המינהלת

  היא שטיפלה בהקמת "מע, כי לפני שהוקמה מינהלת הקריות, ל בתשובתו"עוד טע  סג  החשכ
 מער+ 12%ובתמורה שילמו לה משרדי הממשלה תשלו  בשיעור , בנייני  בפרויקטי  ציבוריי 

 מער+ 3.5% ניהול הפרויקטי  באמצעות מינהלת הקריות עלה לקופת המדינה רק כ. הפרויקט
, ) ערכה של עבודת אנשי משרד האוצר0.5%  תשלו  לחברות מינהלת הקריות ו3%(הפרויקטי  

 ".צ"של מע] זה[עלה בצורה ניכרת על "וכושר הביצוע של מינהלת הקריות 
, צר בש  המדינה על תוספת להסכ  ע  חברות מינהלת הקריות חת  משרד האו1999בפברואר 

ההתקשרות ע  . 2003עד סו/ , ולפיה הוארכה תקופת ההתקשרות בי  הצדדי  בחמש שני  נוספות
שה  מלוא התקופה שיועדה לבניית קריות הממשלה ובתי , החברות תימש+ אפוא יותר מעשר שני 

 . המשפט
,  נעשתה בהתא  להלי+ שנקבע בתקנות חובת המכרזי הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז אמנ 

היה ראוי לשקול הכנסת גופי  , אול  נוכח ההיק/ הכספי הגדול של הפרויקטי  ומש+ ביצוע 
ריענו  של נותני השירותי  והקטנה אפשרית של , נוספי  למינהלת הקריות אגב יצירת תחרות

שני  וחצי הראשונות של הפעלת כל זאת על סמ+ הניסיו  שהצטבר במהל+ חמש . ההוצאות
לניסיו  ולידע שצברו חברות מינהלת הקריות בתקופת ההתקשרות הראשונה אמנ  . מינהלת הקריות

א+ היה ראוי לאפשר לחברות ייעו  נוספות להגיש הצעות לניהול ולתכנו  של , יש חשיבות רבה
 . ואיל+2000פרויקטי  חדשי  שעל הקמת  הוחלט משנת 

סוכ  , )ר מינהלת הקריות"יו(ל וסגנו "בהשתתפות החשכ, 1999יי  בדצמבר רק בדיו  שהתק
ל הסביר בתשובתו "סג  החשכ)". בנוס/ למינהלת הקיימת(לגבש נוסח למכרז חדש למינהלת "

לפני למעלה משנה התקבלה בחשב הכללי החלטה שהפרויקטי  החדשי  שעל "כי , 2002ממאי 
יטופלו בידי חברות אחרות על פי היערכות , 2007 עד 2002הקמת  יוחלט במסגרת תכנית העבודה 

 ". ארגונית שמתגבשת והולכת בעצ  הימי  האלה
,  לא נכללו סעיפי  המסדירי  את הדרישות שקבעה ועדת המתכנני 1999 בתוספת להסכ  מ . 2

ת ה  בנושא ניגוד הענייני  וה  בנושא הצע, כתנאי להארכת ההתקשרות ע  חברות מינהלת הקריות
בשנת ' כי רק בהסכ  שנחת  ע  חברה ג, יצוי . שירותי  מטע  החברות במכרזי  עתידיי  אחרי 

ל על ניגוד ענייני  שייווצר בי  " נכלל סעי/ שלפיו החברה מתחייבת להודיע לחשכ1996
במקרה כזה יהיה . התחייבויותיה על פי ההסכ  ע  הממשלה לבי  התחייבויותיה ללקוחות אחרי 

 .  ובכלל זה לבטל את ההסכ  ללא פיצוי אי לנקוט צעדי  ל רש"החשכ
 שלח המבקר הפנימי לחברות מינהלת הקריות ולמנהלי פרויקטי  שאלוני  בנושא 1999בפברואר 

ל לבטל את הדרישה לציי  "בעקבות הערות של מקבלי השאלו  הסכי  סג  החשכ(ניגוד ענייני  
). כנני  שביצעו עבודה בעבור מנהלי הפרויקטי על יועצי  ועל מת, בשאלו  פרטי  על קבלני 

ראוי . הבדיקה של המבקר הפנימי בנושא זה לא העלתה ממצאי  חשובי , ל"לדברי סג  החשכ
ל לא קבע נוהל לטיפול שוט/ בנושא "והחשכ, 1999לציי  כי השאלוני  הופצו פע  אחת בתחילת 

 .של ניגוד ענייני 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·ÁÏ Â˜ ÚÂ‰˘ ˙Â·¯‰ ˙ÂÈ , ‰È‰

 ˙Â„·ÂÚ ÏÚ ÁÂÂ„Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÏ‰ ÓÂ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÏÎ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰‡¯Â‰ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˙ÂÏÚÓ‰ ,‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„· ÛËÂ˘ ÏÂÙÈËÏ Ï‰Â  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÚÂ·˜ÏÂ. 
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עו  מגווני  למשרדי  שירותי יי2000 1999 נתנו בשני  'כי יחידות שונות של חברה א, נמצא
לא נמצא ). מ" נציבות מס הכנסה ואג/ המכס והמע כולל יחידות של משרד האוצר (ממשלה שוני  

כפי שקבעה ,  כי תוכל להגיש הצעות למת  שירותי הייעו  האלה'ל אישר מראש לחברה א"שהחשכ
 .ועדת המתכנני 

' שר את העסקתה של חברה אכי הוא ידע ואי, ל טע  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ
 ".לא נדרש אישור בכתב על פי החוזה"וכי , בידי משרדי ממשלה אחרי 

לנוכח התנאי המפורש שקבעה ועדת המתכנני  בעניי  השתתפות חברות מינהלת הקריות במכרזי  
  .מ  הראוי היה שאישור זה יינת  בכתב ומראש, עתידיי  אחרי 

 תתנאי התשלו  לחברות מינהלת הקריו
של ההסכ  המקורי ע  כל אחת מחברות מינהלת הקריות פורטו התנאי  הכספיי  ' בנספח ב . 1

איש איש לפי סיווגו המקצועי , התמורה הינה לפי שעות עבודה של היוע  או עובדיו"ונקבע כי 
ולפי התערי/ המתפרס  מדי פע  בחוזר שמוציא הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

בהמש+ ". ובכפו/ להוכחה על השכלתו המקצועית של כל יוע  או עובד אחר) התערי/  להל  (
יבוצע התשלו  לפי פריט בתערי/ שעמד בחוזר מיו  "נקבע כי בעבור שלושה מנהלי  בכל חברה 

שהיה הגבוה ביותר בתערי/ והוגדר תערי/ , )מ"ללא מע(מחיר זה . 9"ח לשעה" ש131 על 1.4.93
בעבור שאר . א קשר להשכלת  ולתואר  המקצועי של מנהלי החברותנקבע בל, ליוע  בכיר

כי ישול  הסכו  המלא שנקבע בתערי/ , העובדי  שיספקו שירותי  למינהלת הקריות נקבע בהסכ 
 .5%בהנחה של , לפי כישוריה 

„ÚÂÓ Â˙Â‡· Û˜Â˙· ÂÈ‰˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ , ˙Î˘Ó˙Ó ‰„Â·Ú „Ú·) ‰˜ÒÚ‰ ¯ÓÂÏÎ
 ‰ÚÂ·˜ ˙ ÂÎ˙Ó·Ó ¯˙ÂÈÂ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ-60˘„ÂÁ· ˙ÂÚ˘  ( ÂÓÏÂ˘È

 ˜¯80%ÛÈ¯Ú˙‰Ó  .‡ˆÓ  , ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·Á ÌÚ È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á  Â·˘ ÌÂÈ· ÈÎ
)21.6.93 (Î˘Á‰ Ô‚Ò ÂÓÎÈÒ"Ï ,Î˘Á‰" Ê‡„ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â Ê‡„ Ï) ˙ÓÂ˘¯˙ ÈÙ ÏÚ

Î˘Á‰ Ô‚Ò ÔÈÎ‰˘"Ì‰È È· ˙È ÂÙÏË ‰ÁÈ˘Ó Ï („Â·Ú‰ ÈÎ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆ·Ó˘ ˙Â
 ˙ÂÈ¯˜‰"ÔÙ˜È‰· ¯˘˜ ‡ÏÏ ˙‡ÊÂ ˙ÂÈ‡¯˜‡ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ‰È¯Â‚Ë˜· Ô È‰ ." ÌÏÂ˘ ÍÎ ·˜Ú

 ¯˙ÈÏÂ ‰„Â·Ú ˙Ú˘ ÏÎÏ ‡ÏÓ‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ‰ ÓÏ
 Ï˘ ‰Á ‰· ‡ÏÓ‰ ÛÈ¯Ú˙‰ ÌÏÂ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰5%„·Ï·  , Ï˘ „Â‡Ó ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰ Û‡ ÏÚ

˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘ÓÂ  .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ ‰·˘ Í¯„‰- 
ÔÂÙÏË ˙ÁÈ˘Ó „Á‡ ËÙ˘Ó Ï˘ ˙ÓÂ˘¯˙ ,ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ‡Ï· , ÌÈ˜ÂÓÈ  ‡Ï·

 ‰˙Â‡ Â¯˘È‡˘ ÈÓ Ï˘ ‰ÓÈ˙Á ‡Ï·Â)Î˘Á‰ Ô‚ÒÓ ıÂÁ"Ï ,ÂÈ ‡Â‰˘"˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ¯ (- 
‰ÈÂ‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï. 

 במסגרת המכרז הסגור שהתקיי  ב, לכליכי בהצעה שהגישה אחת החברות לייעו  כ, עוד מתברר
ישול  לה התערי/ , היא ציינה כי א  יהיה התשלו  לפי שעות עבודה,  בנושא מינהלת הקריות1993

ל תחול הנחה "על התערי/ הנ;  כמקובל לעבודות מתמשכות בשרות המדינה20%בהנחה של "
שבהתקשרות כה , מכא ". ) שני 5וזאת מכיוו  שהפרויקט הינו לאור+  (7%נוספת בשיעור של 

התשלו  לשתי חברות מינהלת הקריות היה אפוא גבוה . ארוכה נהוג לקבוע הנחה ניכרת מהתערי/

__________________ 
ח " ש245היה  ) מ"ללא מע(המחיר לשעת עבודה של יוע  בכיר , 2001לפי התערי  לתחילת שנת  9

 .לשעה
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אימו  ההנחיות בדבר ההנחה  ה  עקב אי, בשיעור ניכר מזה שהיה אמור להתבצע לפי ההנחיות
נהלי המקובלת בעבודות מתמשכות וה  עקב התערי/ הגבוה שנקבע לשעת עבודה של ששת מ

 . החברות
‡ ˙Â¯·ÁÏ ÌÏÂ˘˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ '·Â ' ÌÈ ˘·1993-1998ÎÏ ÚÈ‚‰ -54˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á

) ˙ ˘ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ „„ÓÏ Ì‡Â˙Ó2001 .(Î˘ ‰Á ‰·-20% ÂÓÏÂ˘ ‰Ê ÌÂÎÒÓ 
˙Â¯·ÁÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Â ˙ ˘ ÌÈ˜ÙÒÏÂ ÌÈˆÚÂÈÏ , ÌÈÏ‰ Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ „Ú· ÌÏÂ˘ ¯˙È‰Â

˙Â¯·Á‰ È„·ÂÚ Ï˘Â ,Ï˘˙‰ ÂÚÈ‚‰È‡ ·˜Ú ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÌÈÓÂ- ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈÁ ‰‰ ıÂÓÈ‡
ÎÏ-7˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á) È¯ÈÁÓ·2001.( 

כי הממשלה אינה חייבת להזמי  מחברות מינהלת הקריות מספר מסוי  , בהסכ  המקורי נקבע . 2
שבה יפורט מספר שעות , וכי השירותי  יינתנו לפי תכנית עבודה תקופתית, של שעות ייעו 

עקב מורכבות השירותי  . ל ונציג החברה יחתמו על התכנית"סג  החשכ; העבודה המוזמנות
ל היתה היכולת לבחו  את הסבירות של מספר השעות "שנותנות החברות לא ברור א  לסג  החשכ

ל ציי  " בלשכת החשכ1998בדיו  שהתקיי  באוגוסט , זאת ועוד. שנקבעו בתכנית התקופתית
על ביצוע שעות עבודה ) 'בעיקר חברה ב(חו החברות המבקר הפנימי כי לעתי  קרובות דיוו

 . בלי קשר לביצוע בפועל, שמספר  זהה למספר המתוכנ 
להגדיר את המטלות החודשיות "ל הסביר בתשובתו כי מתכונת הדיווח האמורה נועדה "סג  החשכ

 ובסו/ החודש להערי+ את התמורה על פי, ואת הערכת השעות הדרושה למימוש  בתחילת החודש
אני סבור שהגישה של ... המטה שבוצעה ולא כנגד הצהרה על בצוע בכמות שעות] עבודת[אחוז 

אומד  בצוע המשימות בפועל עדיפה על הצהרת שעות סתמית כאשר אי  דר+ לבדוק את יעילות 
 ".נכו  שג  המודל שנבחר לא מושל  ומאוחר יותר נלמדו לקחי  ובוצעו שינויי . העבודה בשעות
·‰ ˙ÂÁÂ„·· ‰¯·Á Ï˘ ÚÂˆÈ ' Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ÂË¯ÂÙ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙Ï

„·ÂÚ ÏÎ ,˜ÒÚ Ì‰·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÙÏ ,˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÚ˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ; ‰È‰ ÏÏÎ Í¯„·
ÔÂ Î˙Ï ‰‰Ê ÚÂˆÈ·‰ .˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ· ¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ÁÂÂ„ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· . ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ Ì‡

 Ì Ó‡ ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˘‰ ÚÂˆÈ·"˙ÈÓ˙Ò ‰¯‰ˆ‰" ,‰ ‡Ï ˙ËÈ˘ ÚÂ·˜Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÂ˜Ó ‰È
 ÌÈÓÎ˙ÒÓ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ Â¯˘Â‡ Â·˘ ÍÂ¯‡ ‰Î ÔÓÊ ˜¯Ù ‰ÈÙÏ ‚Â‰ ÏÂ ˙ÂÚ˘ ÈÙÏ ÌÂÏ˘˙

˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú·"Á . ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï˘ ‰ËÈ˘ ‰ÙÈ„Ú ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ‰ÊÎ Û˜È‰· Ì‡
˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ· ,Î˘Á‰ Ô‚Ò ÏÚ ‰È‰"‰ÓÈ‡˙Ó ÁÂÂÈ„ ˙ ÂÎ˙Ó ÚÂ·˜Ï Ï , ˙‡ „Â„ÓÏ ¯˘Ù‡˙˘

˙Â˜ÂÙ˙‰˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·Á Ï˘ . 
בהסכ  המקורי נאמר שנוס/ על החשבונות שיגישו חברות מינהלת הקריות על פעילות  . 3

החזרי  של תשלומי  ליועצי  ולספקי , ל"באישור סג  החשכ, תשל  לה  הממשלה, עובדיה 
 שהחברות התקשרו את  לצור+ ביצוע פעולות שאינ  בתחו , ) יועצי צל להל  (שירותי  
עמלה , בהתא  להסכ , על החזרי  אלה שילמה הממשלה לחברות מינהלת הקריות. מומחיות 

בהסכ  לא נקבעה מגבלה על שיעור  של תשלומי  אלה מכלל התשלומי  . 6%בשיעור של 
וא/ לא נקבע א  ההתקשרויות שלה  ע  יועצי הצל ייעשו בהלי+ תחרותי , לחברות מינהלת הקריות
 לפיכ+ לא נית  להבטיח שהמחיר ששול  ליועצי צל היה הזול .תקשרותוכיצד תיקבע עלות הה

חשבות משרד האוצר בדקה רק את קיומ  של , יתר על כ . ביותר בהתחשב בשירות שנית 
בדר+ זו שיל  משרד  .אול  לא יכלה לבדוק א  עלות השירותי  היתה סבירה, אסמכתאות לתשלו 

בלא שהיו לו , + costת מיליוני שקלי  בשיטה של האוצר במהל+ השני  לחברות מינהלת הקריו
 . שליטה ופיקוח על עלות ההתקשרות
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כי נדרש , 1997ל לחשב המשרד באפריל "בעקבות בדיקה של המבקר הפנימי הודיע סג  החשכ
להקפיד שהיחס בי  התשלו  בעבור עבודת  של עובדי חברות מינהלת הקריות לבי  החזר 

כדי למנוע מצב שבו מינהלת הקריות משמשת צינור ,  יהיה סבירההוצאות על העסקת יועצי צל
 מהתשלו  החודשי לחברות מינהלת 80%ל הוסי/ כי בממוצע "סג  החשכ; להעברת תשלומי 

 . ה  החזר הוצאות20% הקריות משולמי  בעבור עבודה של עובדיה  ו
 שיטת התשלו   ע  חברות מינהלת הקריות שונתה1999בתוספת להסכ  שנחתמה בתחילת  . 4

 2001וכי משנת , הנקוב בהסכ ) צמוד למדד(כי הממשלה תשל  בכל חודש סכו  קבוע , ונקבע
מאחר שעבודת החברות אמורה להצטמצ  , 2003יוקט  התשלו  השנתי הכולל בהדרגה עד סו/ 

בתוספת להסכ  צוי  כי התשלו  החודשי שנקבע יכלול . עקב השלמת פרויקטי  שעמדו לפני סיו 
את ההוצאות המשפטיות ואת מחיר העסקת  של יועצי ,  את ההוצאות המשרדיות של החברהג 

 10,000 ההוצאה על יוע  שאינו מנוי בנספח ועלות העסקתו גדולה מ. הצל שפורטו בנספח לתוספת
 .ובלבד שאישרה את העסקתו, ח תחול על המדינה"ש

של  הממשלה לחברות מינהלת העמלה שת,  ואיל+1999כי משנת , עוד נקבע בתוספת להסכ 
וכי הממשלה לא תאשר החזר , 5%  ל6% הקריות על החזר ההוצאות המשול  לה  תופחת מ

 . מהתשלו  החודשי20% הוצאות שהיקפו גדול מ
כי סכו  התשלו  החודשי הקבוע נוגע לפרויקטי  ,  נקבע'בתוספת להסכ  ע  חברה ב . 5

יאמדו את עלות , א  יוחל בהקמת פרויקט נוס/. לפי רשימה שהובאה בנספח, שהקמת  בעיצומה
). 1998ר במחירי דצמבר " דולר למ1,770 כ(ר "ח למ" ש7,360 הקמתו על פי שטחו מוכפל ב

עד מועד סיו  הביקורת לא . מסכו  זה יחושב התשלו  לחברה כאחוז מסוי  שהצדדי  יסכימו עליו
 .נקבע שיעור התשלו  לחברה
כי א  יוחל בהקמת פרויקט נוס/ יקבעו הצדדי  מנגנו  לחישוב , נקבע 'בתוספת להסכ  ע  חברה א

 קבע 2001במאי . ובו יובא בחשבו  אומד  עלות הקמתו של הפרויקט, התמורה שתשול  לחברה
 מהמכפלה של שטח 0.79% 'ל כי בעבור שלושה פרויקטי  שהתווספו תקבל חברה א"סג  החשכ
 . ר" דולר למ1,950 הפרויקט ב

ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ‡ ,ÓÏ ˙ÂÏÚ‰ ÈÎ"· ‰¯·Á Ï˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ‰Ú·˜ ˘ ¯' ÂÊÓ ‰ Â˘ 
‡ ‰¯·Á Ï˘ ‰Á¯Ë‰ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ‰Ú·˜ ˘' .‡ˆÓ  „ÂÚ , ˙ÂÏÚ‰ Ô„ÓÂ‡Ó ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÎ

Î˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ Ú·˜  ˙Â¯·Á‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ÌÂÏ˘˙‰ ·˘ÂÁÓ ÂÈÙÏ˘" Ï
˘‡¯Ó ˙Â¯„‚ÂÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‡ÏÂ.  

 ועדת ההיגוי
, ל" מינה שר האוצר דאז ועדת היגוי עליונה להקמת קריות הממשלה בראשות החשכ1993בשנת 

ל משרד הכלכלה "מנכ, הממונה על התקציבי , ) הנציב להל  (שחבריה היו נציב שירות המדינה 
 .ל מינהל מקרקעי ישראל ומנהל אג/ הבינוי במשרד הביטחו "מנכ, והתכנו 

ברוב דיוני הוועדה . 1995התכנסה עשר פעמי  ולאחרונה בספטמבר ועדת ההיגוי , על פי המסמכי 
הוצג דוח התקדמות תקופתי המפרט את מצב הפרויקטי  שהיו בטיפול באותה עת ואת הנושאי  

לסוג , למיקומ  של הקריות, בי  היתר, הוועדה דנה בנושאי  עקרוניי  הקשורי . הדורשי  טיפול
כגו  חדר סגור או מרחב (לתכנו  בנייני המשרדי  , )ינציהכגו  עסקת קומב(ההתקשרות ע  היז  

 אילו בנייני  ייבנו ואילו  הוועדה ג  קבעה תכנית עבודה . ולבחירת צוותי עבודה משותפי ) פתוח
אלא לכל תהלי+ הבנייה של קריות , תפקידי הוועדה לא נגעו אפוא רק לתכנו . משרדי  ישוכנו בה 

 הוועדה היו מנהלי  של יחידות ממשלתיות שונות תרמה כמו כ  העובדה שחברי. הממשלה
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כבר , כאמור, הוועדה הפסיקה להתכנס. להחלטותיה בנושאי  העקרוניי  של תכנו  הפרויקטי 
א/ על פי שמאז התקבלו במשרד האוצר ובמינהלת הקריות החלטות עקרוניות , 1995בסו/ 

שכירות ע  אופציה , B.O.T.D(שות שיטות מימו  חד; הקמת פרויקטי  חדשי : בתחומי  שוני 
 ").  ביצוע תכנו  "כגו  (ושיטות התקשרות שונות ע  קבלני ביצוע ; )לרכישה
התעוררו בעיות , )ראו להל ( בירושלי  1נרי 'לקראת סיו  הבנייה של בניי  ג, 2001בשנת , לדוגמה

נגדות העובדי  בי  היתר עקב הת, קשות בכל הקשור למעבר של כמה משרדי ממשלה לבניי  זה
שבמועד סיו  הביקורת טר  מצאו , בעיות אלה". המרחב הפתוח"למעבר לחדרי  הבנויי  בשיטת 

בהיעדר . שבה השתת/ הנציב או ממלא מקומו, היה ראוי כי יטופלו בידי ועדת ההיגוי, את פתרונ 
עובדי  של לא ברור מי אחראי לניהול המשא ומת  ע  ההנהלות וע  נציגי ה, גו/ פעיל מסוג זה

 .משרדי הממשלה המיועדי  לאכלס את הבניי 
ל דאז החליט שלא להמשי+ ולכנס "כי החשכ, ל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ

ככל הנראה מאחר שסבר שהיא כבר גיבשה את הפרמטרי  העיקריי  של תכנית , את ועדת ההיגוי
ובעיקר תאו  ע  , התאו  ע  הגורמי  השוני היה צור+ יומיומי בהמש+ " ואיל+ 1996 מ; העבודה

עוד צוי  ". ע  מינהל מקרקעי ישראל וע  נציבות שירות המדינה, אג/ התקציבי  במשרד האוצר
מ חייבת להיות שותפה אסטרטגית "כי כבר בתחילת הדר+ הבינה מינהלת הקריות שנש, בתשובה
. י  הנוגעי  לתפקוד עובדי המדינהבייחוד בנושא, של הפרויקט" התפישה הקונצפטואלית"בגיבוש 
ולאחר פרישתו פחתה ,  היה ממלא מקו  הנציב שות/ פעיל בעבודת הוועדה1996 1993בשני  

מ "א  נש"כי , ל הוסי/"סג  החשכ. מ בסוגיות הקשורות לקריות הממשלה"מאוד מעורבותה של נש
 הגדול שיש בו הייתה מקיימת את ההמשכיות המתבקשת מהיקפו של הפרויקט ומהפוטנציאל

החשב הכללי לא היה צרי+ היו  , לשינוי בתרבות העבודה וברמת התפקוד של עובדי המדינה
 ".מ"לעסוק בהתמודדות ע  העובדי  על המעבר שהוא תפקידו המובהק של נש

כי הנציב הנוכחי , 2002מ במאי "בתשובה לפניית משרד מבקר המדינה כתב המבקר הפנימי של נש
ומאז כניסתו לתפקיד , לא היה מעורב בפרויקט קריות הממשלה ובתי המשפט) רמר שמואל הולנד(

כגו  (בעניי  הבעיות שהתעוררו . מ כיחידת מטה נדרשו לוועדת ההיגוי" לא הוא ולא נש1996בסו/ 
והצור+ בפעילות מחודשת של הוועדה כתב המבקר הפנימי כי מאחר ) סוגיית המרחב הפתוח

אי  הוא יכול לקחת כל אחריות שמלכתחילה הייתה ", ות הוועדהשהנציב לא היה שות/ בפעיל
 ".ל"נתונה לחשכ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·Ï˘· ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï
˙Â Â˘‡¯‰ ˙ÂÈ¯˜‰ ÔÂ Î˙ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ‰Î , ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â  Â¯˙Â  ÔÈÈ„Ú ¯˘‡Î

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈ ‰ÓÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ .Í˘Ó‰Ï ÁÎÂ  ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ 
 ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ô‰Ï Â ˙È ˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·ÁÓ ‰·Â¯· ˙·Î¯ÂÓ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ˘ ‰„·ÂÚ‰

)ÔÏ‰Ï Â‡¯( ,‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÏ ˙Ú‚Â  ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ó˜‰˘ ¯Á‡ÓÂ . Í˘Ó‰˘ ÔÎ˙ÈÈ
Ú ÂÓ ‰È‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰Â ‰ÒÂ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,·ÂÚ‰ ¯·ÚÓ· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ˙‡ ÌÈ„

ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ ÈÈ ·Ï ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚‰.  
 מאגר המתכנני 

התקשרות ע  בעל מקצוע במקצועות הדורשי  ידע ,  לתקנות חובת המכרזי 5לפי תקנה  . 1
ההתקשרות תיעשה ; אינה טעונה מכרז, הנדסה ואדריכלות, ובכלל זה תכנו , ומומחיות מיוחדי 

בסבב מחזורי ובאופ  , ככל הנית , והפנייה לקבלת הצעות תיעשה, ותלאחר בדיקת הצעות אחד
 מאגר  להל  (מומחי  ומתכנני  , לצור+ זה נדרש משרד האוצר להכי  רשימת יועצי . הוג 
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שממנו ייבחרו המתכנני  לביצוע עבודות תכנו  וייעו  בפרויקטי  שמינהלת הקריות , )מתכנני 
 . מבצעת
, ל"צה, בה  משרדי ממשלה,  גופי 44 לפנות אל 'ל וחברה ב"החשכ החליטו סג  1994בינואר 

מוסדות להשכלה גבוהה ומשרדי  פרטיי  של יועצי  בתחו  , מהנדסי ערי , הסוכנות היהודית
שייכללו במאגר המתכנני  , ולבקש מה  להמלי  על מתכנני  בתחומי  שוני , ההנדסה והתכנו 

בנוהל לבחירת .  תקי  ותנהל את מאגר המתכנני 'ברה בכי ח, עוד נקבע. שתקי  מינהלת הקריות
שתאפשר , נקבע כי המאגר ייתמ+ במערכת ממוחשבת, 1995ל באפריל "שהכי  סג  החשכ, מתכנני 

כולל פרטי  על ניסיונו של כל , מקצועות לפי מקצועות ותת, קבלת מידע בחתכי  ובמיוני  שוני 
 .מתכנ  ומעקב אחר מספר העבודות שקיבל

Á‡ÓÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ· ¯·Â„Ó˘ ¯ , Í¯Â‡Ï ˙Î˘Ó Â „Â‡Ó ‰‰Â·‚ Ì˙Ó˜‰ ˙ÂÏÚ˘
ÔÓÊ , ÏÏÎÈ‰Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÌÈ  Î˙Ó ‰ ÈÓÊÓ‰ ‰ÈÈ Ù ÌÈ·¯· ÌÒ¯ÙÏ ÈÂ‡¯ ‰È‰

Ì‰· „ÂÓÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ  Î˙Ó˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÔÂÈˆ· ¯‚‡Ó· . ÂÊ Í¯„·
Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ˘ ÚÂˆ˜Ó‰ È˘ ‡ ÏÎÏ ˙ ˙È  ‰˙È‰ÏÎÈ‰Ï ‰˘˜· ˘È‚‰Ï ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ˙Ï 

¯‚‡Ó· .È¯Â˜Ó‰ ¯‚‡Ó· ÌÈ  Î˙Ó‰ ˙ÓÈ˘¯ ‰Ú·˜ ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ,ÎÏ ÚÈ‚‰ Ì¯ÙÒÓ˘-480 , ‡È‰
Â ÓÓ Ì˙ÚÈ¯‚Ï Â‡ ¯‚‡ÓÏ ÌÈ  Î˙Ó ˙ÙÒÂ‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÂÓÒ¯ÂÙ ‡ÏÂ ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡Ï .

 ˘È ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÁ˙·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ˙Â·È˘Á ˘È ÌÈ  Î˙Ó‰ ¯‚‡Ó ˙·Á¯‰Ï
¯‚‡Ó·ÌÈÒÂ Ó ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ Ï˘ ÔË˜ ¯ÙÒÓ  ,ıÂÚÈÈÂ ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ÂÏ·È˜˘. 
על דעת היועצת , כי משרד האוצר סבר, ל הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"סג  החשכ

שכ  היתה נדרשת עבודת מיו  , כי לא היה מקו  לפרס  את דבר הקמת המאגר, המשפטית שלו דאז
לאור העובדה שהמינהלת הוקמה למטרה "והדבר לא היה מוצדק , עותרבה לאלפי הפניות שהיו מגי

 ". מוגדרת ומוגבלת בזמ 
שהקמתו , כי מ  הראוי להשתמש במאגר, 2002ל במארס " לחשכומשרד מבקר המדינה העיר בפניית

ל כי "בתשובתו ציי  סג  החשכ. לצרכי  של כלל משרדי הממשלה, מומנה מתקציב המדינה
ב הכללי בצור+ בהקמת מאגר מתכנני  מרכזי שישמש את כל משרדי לאחרונה הכיר החש"

החשב . הממשלה הנזקקי  לשירותיה  של מתכנני  ויועצי  במקצועות הקשורי  בבניה וסלילה
ע  הקמת המאגר יש , לדעת משרד מבקר המדינה". הכללי מינה ועדה אשר החלה את עבודתה

 במאגר ובדבר לונוהל בדבר הגשת בקשות להיכל, ולפרס  בעיתוני  פנייה למעונייני  להצטר/ אלי
 .התנאי  להצטרפות אליו

 נידונו ממצאי ביקורת שהובאו בדוח המבקר 1997ל בפברואר "בדיו  שהתקיי  בלשכת החשכ . 2
] 'בחברה ב[ריענו  מאגר המתכנני  "כי , בי  היתר, בסיכו  הדיו  הוחלט. הפנימי בכמה נושאי 

יגדיר נוהלי עבודה חדשי  לפיה  הסינו  "ל " עוד הוחלט כי סג  החשכ".יתבצע לפחות אחת לשנה
 ]". 'חברה ב[לרישו  במאגר יהיה בשליטת החשב הכללי ולא בשליטת 

ולאחר דיוני  שקיימה ועדת , שלוש שני  לאחר שהוק  מאגר המתכנני  המקורי, 1997במארס 
יועצי  ומתכנני  שיצורפו למאגר ל נוהל משופר למיו  ובחירה של "גיבש סג  החשכ, המתכנני 

שחברי  בה נציגי חברות מינהלת (בנוהל נקבע כי ועדה מקצועית . ולבחירת מתכנני  מהמאגר
;  במאגר מאז הוק ל פניות של יועצי  ומתכנני  שביקשו להיכל150 תמיי  כ) הקריות ויוע  חיצוני

א  במקצוע מסוי  . / למאגרהוועדה תגיש את המלצותיה לוועדת המתכנני  וזו תחליט מי יצור
ל מאג/ הבינוי במשרד הביטחו  "יבקש סג  החשכ, מספר היועצי  שנכללי  במאגר קט  מעשרה

וא  לא יניב , להעביר לרשותו את שמות היועצי  באותו מקצוע שנכללי  במאגר של אג/ הבינוי
 . תיעשה פנייה פומבית אל יועצי  באותו מקצוע, צעד זה תוצאות מספקות
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ד מבקר המדינה בדק התקשרויות ע  יועצי  בפרויקט הבנייה של משרד החו  והעלה ליקויי  משר
 ביקש מנהל הפרויקט של בניי  משרד 1996באוגוסט : בתהלי+ צירופו של יוע  למאגר המתכנני 

 המלי  מנהל 1997בפברואר . לצר/ יוע  למאגר המתכנני ' החו  מהאחראי על ההנדסה בחברה ב
קשר ע  היוע  האמור לתכנו  תחו  מסוי  בבניי  א/ על פי שהוא טר  נכלל במאגר הפרויקט להת

אחד מאנשי ; ושאל א  הנושא סודר'  פנה מנהל הפרויקט שוב אל חברה ב1997במאי . המתכנני 
ואז נוכל "החברה כתב על גבי המכתב כי החברה התחילה בתהלי+ מזורז להכניס את היוע  למאגר 

.  הודיע מנהל הפרויקט ליוע  כי הצעת התכנו  שהגיש היוע  התקבלה1998אר בינו]". בו[לבחור 
ולמנהל הפרויקט בהכללת יועצי  ומתכנני  ' תהלי+ זה מצביע על ההשפעה הגדולה שיש לחברה ב

כי במכרז שפורס  בתחו  שבו נת  היוע  , עוד נמצא). ראו להל (במאגר ובחירת  לביצוע עבודות 
. התעוררו בעיות ונדרש לפרס  מכרז חדש א+ המכרז בוטל בסופו של דברהאמור שירותי תכנו  

 . כתוצאה מכ+ התעכבה העבודה והמדינה נדרשה לשל  פיצויי  לספקי 
, במערכת הממוחשבת של מאגר המתכנני  נכללי  פרטי  מזהי  של בעלי המשרד המתכנ  . 3

ת שביצע בעבור מינהלת הקריות ועל הניסיו  והוותק של המתכנ  ונתוני  על העבודו, גודל המשרד
אי  במערכת הממוחשבת מידע על טיב עבודתו הקודמת של המתכנ  . בעבור הסכומי  ששולמו לו 

א  אמנ  הועסק בפרויקטי  , בפרויקטי  של מינהלת הקריות או בפרויקטי  ממשלתיי  אחרי 
הול למינהלת הקריות  לתת שירותי ני'שלפיה תפסיק חברה ב, ל"בהתחשב בהוראת החשכ. אחרי 

ימוחשב ויועבר באופ  מסודר לגו/ שינהל ' חשוב שכל המידע שהצטבר בחברה ב, 2003לאחר שנת 
 .כדי שיהיה נית  לעשות בו שימוש מרבי, 2003את המאגר לאחר 

כי לכשיסתיי  החוזה עמה היא תעביר לאג/ , הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה' חברה ב
  .מוחשב ואת זה שאינו ממוחשבל את המאגר המ"החשכ

 ועדת המתכנני  
שתפקידה העיקרי הוא לבחור ממאגר , ל ועדת מתכנני " מינה החשכ1993באוקטובר , כאמור . 1

סג  . ולבחור קבלני  בדר+ של מכרז פומבי, המתכנני  מתכנני  ויועצי  לעבודות מינהלת הקריות
מנהל נכסי , חשב המשרד:  משרד האוצרר הוועדה וחברי  בה כמה מעובדי"ל מונה ליו"החשכ

 מונה לחבר בוועדה ג  כלכל  מאג/ 1994 ב; הדיור הממשלתי ונציג לשכת הייעו  המשפטי
נציגי חברות מינהלת הקריות . ל" מונה לחבר בה ג  אדריכל מאג/ החשכ1996 וב, ל"החשכ

 .השתתפו בדיוני הוועדה כמשקיפי 
הנוהג בבחירת המתכנני  היה שמנהל הפרויקט , כנני שבה  נבחרו רוב המת, 1998 1994בשני  

  הכי  רשימה של חמישה שמות ממאגר המתכנני  ונת  לכל מתכנ  ניקוד על פי כמה אמות מידה 
דירוג ). כגו  היכרות קודמת(וחלק  סובייקטיביות ) כגו  גודל המשרד והוותק(חלק  אובייקטיביות 

והיא העבירה אותו ,  לצור+ קבלת תגובתה'לחברה בהשמות בצירו/ המלצת מנהל הפרויקט נמסר 
ברוב המקרי  בחרה ועדת המתכנני  את המתכנני  , ל"לדברי סג  החשכ. לוועדת המתכנני 

 . 'שעליה  המליצו מנהלי הפרויקטי  וחברה ב
, צוי , 1996שהוכ  בסו/ , "בחירת ספקי  שלא דר+ מכרז"בדוח ביקורת של המבקר הפנימי בנושא 

ויכולת השליטה של המדרגי  , מתבסס על שיקולי  סובייקטיביי  לחלוטי "ג המועמדי  כי דירו
ועדת מתכנני  או : קרי(בלא שלמערכת הציבורית , בבחירת המועמד המועד/ הינה גבוהה ביותר

הממצאי  מורי  על חוסר עקביות . תהא יכולת לבקר או לפקח על אותה בחירה) משרדי הממשלה
דר+ אפשרית להתמודד ע  הסובייקטיביות במת  הציוני  הינה קביעת . בולט במת  הציוני 

והפיכתו של התהלי+ במידת האפשר לתהלי+ , קריטריוני  ברורי  למת  ציוני  בכל סעי/ וסעי/
 ".אוטומטי
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קיי  קונפליקט בי  הרצו  : "ל ובה נאמר"בדוח הביקורת הפנימית הובאה תגובתו של סג  החשכ
לבי  הצור+ בבחירה , במקצועיות ובאיכות הגבוהה ביותר, זמ  הקצר ביותרלקד  את הפרוייקט ב

תוצאות . ולא על סמ+ חוות דעת והמלצות סובייקטיביות, תו+ מת  הזדמנות שווה, של מתכנני 
רק לקומ  מתכנני  אושר לטפל ביותר . הבחירה מעידות על פיזור נאות של פרויקטי  בי  מתכנני 

 ". משני פרויקטי 
כי תהלי+ זה נועד לאפשר למי , 2002הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי '  בחברה

לבצע את תפקידו באמצעות יועצי  , דהיינו מנהל הפרויקט, שנושא באחריות התכנו  והביצוע
 .ומתכנני  הנאמני  עליו

 רשימת המועמדי  שתובא לדיו  בוועדת, 10לפי הנהלי  המעודכני  של מינהלת הקריות . 2
א  יש פחות (מנהל הפרויקט יפנה אל חמישה מתכנני  לפחות מהמאגר : המתכנני  תגובש כדלקמ 

יודיע לה  על מועמדות  ויבקש מה  למלא , ) יפנה אל כול  מעשרה מתכנני  באותה קטגוריה 
על פי תשובותיה  ידרג אות  מנהל . כישוריה  והפרויקטי  שביצעו, שאלוני מידע על משרדיה 

יכולת עבודה "שאחת מה  היא ,  ויית  לכל מועמד ציו  משוקלל על פי אמות מידה אחדותהפרויקט
וזה יבדוק את , 'מנהל הפרויקט יגיש את המלצותיו לאחראי על ההנדסה בחברה ב". ע  המתכנ 

האחראי על . הרשימה וההמלצות ויגיש את כל המסמכי  בצירו/ המלצתו לוועדת המתכנני 
 .נות  הבהרות ומשיב על שאלות ככל שנדרש,  הוועדהההנדסה משתת/ בדיוני

כי הדר+ הטובה ביותר להחליט א  , 2001ל הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר "סג  החשכ
היא על סמ+ , או לבחור מהמאגר מתכנ  שיבצע עבודה עבור מינהלת הקריות, מתכנ  ייכלל במאגר

וחברות , ה  אחריות רבה לביצוע הפרויקטשיש ל,  מנהלי פרויקטי  המלצות של העוסקי  בתחו  
לפיכ+ הוא לא קיבל את המלצת המבקר הפנימי לקביעת אמות מידה לבחירת . מינהלת הקריות

ל כי בגיבוש הנוהל לבחירת מתכנני  נמצאה " הוסי/ סג  החשכ2002בתשובתו ממאי . מתכנני 
כיב צוות מתכנני  ברמה הדר+ לפעול בהתא  להוראות חוק חובת המכרזי  וע  זאת לאפשר להר

 ".בהרמוניה הנדרשת בפרויקטי  מורכבי "גבוהה שיפעל 
יש למנהל הפרויקט השפעה מכרעת בבחירת , ג  בשיטה המתוקנת שנקבעה בנוהלי מינהלת הקריות

מ  , לדעת משרד מבקר המדינה. שכ  הוא שמדרג את המועמדי  וקובע לה  ציו , יועצי  ומתכנני 
 .וג וההמלצות ישולב איש מקצועי נוס/ ממשרד האוצרהראוי שבתהלי+ הדיר

3 . Ï ˆ  È ˆ Ú Â È :בהסכ  ההתקשרות הראשו  ע  חברות מינהלת הקריות , כפי שפורט לעיל
בהסכ  לא נקבעו הוראות .  נאמר שהחברות רשאיות לרכוש שירותי  של יועצי צל1993 שנחת  ב

ג זה יש לפעול בהתא  לתקנות והא  בהתקשרויות מסו, בדבר תהלי+ בחירת  וההתקשרות עמ 
כי ההתקשרויות בי  חברות מינהלת הקריות ליועצי הצל לא , מהמסמכי  עולה. חובת המכרזי 

עוד נמצא כי ועדת המתכנני  בחרה בעשרה יועצי צל של חברות . נעשו לפי תקנות חובת המכרזי 
 . וני מינהלת הקריות לבצע ג  מספר רב של עבודות תכנו  וייעו  בפרויקטי  ש

ל בינואר "השיב סג  החשכ, על שאלת חשב משרד האוצר בנושא תהלי+ הבחירה של יועצי צל
אינ  חלות התקנות ההוראות והנהלי  החלי  על משרדי "כי על חברות מינהלת הקריות , 1994

אני : "ל"במכתב נוס/ מאותו חודש ציי  סג  החשכ". הממשלה לצור+ רכישת טובי  ושירותי 
ולכ  אתה , יפול בדבר חלות חובת המכרזי  על הוצאות המינהלת היא בתחומי בלבדמאשר כי הט

יכול לראות באישורי לחשבו  כלשהו של המינהלת כאישור שמבחינתי נעשה טיפול כנדרש לעניי  
 ". מכרזי  א  נדרש

__________________ 
 .1999נוסח מעודכ  למאי  10



 361 משרד האוצר

 file: chap240 05/09/2002  הרצה רביעית

ציי  המבקר הפנימי כי ההתקשרות ע  יועצי צל , ל" בלשכת החשכ1997בדיו  שהתקיי  בפברואר 
ל יבדוק א  ההסכ  ע  חברות "כי סג  החשכ, בדיו  הוחלט. היא עקיפה של חוק חובת המכרזי 

ל לחשב " כתב סג  החשכ1997באפריל . מינהלת הקריות מאפשר התקשרות עקיפה ע  יועצי צל
רצינו ליצור מנגנו  בעל גמישות מסוימת שיאפשר לקד  במהירות את אלפי : "המשרד בעניי  זה

 ".כות בקידו  הפרויקטי הפעולות הכרו
 והאריכו את 1999שנחתמו כאמור בפברואר , ג  בתוספות להסכמי  ע  חברות מינהלת הקריות

, לא נכלל סעי/ המסדיר את תהלי+ הבחירה של יועצי צל, ההתקשרות עמ  בחמש שני  נוספות
לא הובאו ההתקשרויות א/ ; והחברות המשיכו להתקשר ע  יועצי צל שלא בתהלי+ תחרותי כלשהו

  ולפיה על המשרדי  "ל הוראת תכ"יצוי  כי באותו חודש הוציא החשכ. לאישור ועדת המתכנני 
סג  . המפעילי  חברות מנהלות לחייב אות  להתקשר ע  גופי ביצוע לפי חוק חובת המכרזי 

  "ל טע  בתשובתו כי החוזי  ע  חברות מינהלת הקריות נחתמו לפני פרסו  הוראת התכ"החשכ
כפי שהמשרד ... באמצע הטיפול בפרויקטי  ' יועצי הצל'להחלי/ את "וכי לא היה מקו  , ורההאמ

 ".ההתקשרות היתה כוללת] 'חברה ב[החליט שלא להחלי/ את 
  שפורסמה בחודש שבו נחתמו הסכמי הארכת ההתקשרות ע  חברות מינהלת "הוראת התכ

ולפיה חברות , י  שקדמו לפרסומהל במהל+ החודש"מבטאת עמדה שגובשה באג/ החשכ, הקריות
ועליה  , שמנהלות פרויקטי  בעבור משרדי הממשלה משמשות בפועל הזרוע הארוכה של הממשלה

לפיכ+ היה ראוי לחייב את חברות מינהלת הקריות כי . לפעול בהתא  לתקנות חובת המכרזי 
 .  האמורה"בהתקשרויות חדשות ע  יועצי צל יפעלו בהתא  להוראת התכ

  
 דרת התפקידי  והסמכויותהג

הוא " מנהל"כי ה,  ע  הקבל  שנבחר לפרויקט הבנייה של משרד החו  נאמר1997 בחוזה שנחת  ב
; לרבות כל אד  שקיבל ממנו הרשאה בכתב לצור+ החוזה, מי שנקבע כמנהל מטע  המזמי 

י בכתב מכא  שנדרש מינו. הוא מי שנתמנה בכתב בידי המנהל לפקח על ביצוע החוזה" מפקח"ה
 לפקח על ביצוע החוזה 'ל הסמי+ בכתב את חברה ב"לא נמצא כי סג  החשכ. לתפקידי  האמורי 

 ).ראו להל (ובכלל זה לשנות סיכומי  שנעשו בי  מנהל הפרויקט לבי  הקבל  
מנהל , בהשתתפות הקבל , 1999בישיבה שהתקיימה באתר הבנייה של משרד החו  בנובמבר 

העלה הקבל  טענות בדבר הסמכויות והתפקידי  , ציגי מינהלת הקריותל ונ"סג  החשכ, הפרויקט
ל באותו חודש כי "בעקבות דיו  זה הבהיר סג  החשכ. 'ובעיקר חברה ב, של חברות מינהלת הקריות

, הוא מינהלת הקריות" המנהל";  משרד האוצר שצוי  בחוזה הוא מדינת ישראל " המזמי "
בתשובה . הוא מנהל הפרויקט" המפקח"ו;  היא חלק ממנה'ל וחברה ב"שבראשה עומד סג  החשכ

וכי התפקידי  והסמכויות שנקבעו לגופי  השוני  , הודיע הקבל  כי הוא חולק על הגדרות אלה
עולה אפוא שחלוקת התפקידי  והסמכויות כפי . בחוזה ההתקשרות ה  לבד  מחייבי  את הצדדי 

הגופי  המעורבי  בביצוע הפרויקטי  או שהתקיימה בפועל לא עוגנה בחוזי ההתקשרות ע  
 .וכי לא היתה הסכמה בי  גופי  אלה לגבי ההגדרה המחייבת, במסמ+ אחר
 כי התפקידי  של חברות מינהלת 2001ל כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר "סג  החשכ

  לדבריו הוא אכ. הקבלני  והמתכנני  נקבעו בחוזי ההתקשרות עמ , מנהלי הפרויקטי , הקריות
אול  , בכל פרויקט" מפקח"ול" מנהל"לא הוציא מסמ+ רשמי שלפיו הוא ממנה גו/ מסוי  ל

  .במהל+ השני  הראשונות לפעילות מינהלת הקריות נוצרה הבנה בדבר חלוקת התפקידי  המדויקת
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 הבקרה התקציבית
עקב מ"בעניי  המעקב התקציבי נקבע בחוזה ההתקשרות ע  מנהל פרויקט כי תפקידו לבצע  . 1

אחרי ושמירה על המסגרת התקציבית של חוזי הבניה במש+ כל תקופת הביצוע של כל העבודות 
 'בנספח להסכ  ע  חברה ב". עדכו  התקציב במקרה של סטיות ודיווח למנהל. הסטנדרטיות

להכי  אומדני  תקציביי  לפרויקט משלב הייזו  ועד השלמת ' ובנהלי  נקבע כי על חברה ב
 . עקוב אחר התקדמות הפרויקטי  ולרכז את נתוני הביצוע הכספיוכ  ל, הפרויקט

מפרט בעיקר את התפקידי  ואת תחו  " טיפול ומעקב תקציבי"נוהל מינהלת הקריות בנושא 
כי מנהל הפרויקט אחראי למעקב התקציבי , בי  היתר, בנוהל נקבע. האחריות של מנהל הפרויקט

הל הפרויקט לדווח למינהלת הקריות על כל שינוי על מנ; ולעדכו  התקציב בכל שלבי הפרויקט
על "מנהל הפרויקט ידווח ; "ייער+ הסכ  שינויי , ורק לאחר האישור התקציבי", דרוש בתקציב

ופע  בשלושה חודשי  יציג את נתוני ', פע  בחודש לאחראי לנושא בחברה ב" המאז  התקציבי
 .התקציב וניצולו לראש מינהלת הקריות

 1998באמצע . 1999 והסתיימה במארס 1994 היכל המשפט בנצרת החלה בשנת בנייתו של . 2
באוקטובר . ח" מיליו  ש8הצביע מנהל הפרויקט לראשונה על חריגה צפויה מהתקציב בס+ של 

התברר כי החריגה , לאחר שהוגשו החשבונות הסופיי  של הקבל  הראשי וקבלני המשנה, 1999
ואילו הסכו  הכולל של , ח" מיליו  ש198 הפרויקט היה כ התקציב המאושר של  גדולה בהרבה 

 . ח" מיליו  ש41  חריגה של כ ח " מיליו  ש239 החשבונות הסופיי  היה כ
ל "וכדי לאתר את התהליכי  שהובילו לה ואת האחראי  לכ+ ביקש החשכ, נוכח היק/ החריגה

החריגה נגרמה בעיקר , תעל פי דוח הביקור.  לבדוק את הנושא1999מהמבקר הפנימי באוגוסט 
. וממעקב תקציבי לקוי, )כשל תכנוני ועוד, השבחת המבנה, כשל בחישוב כמויות(מסיבות הנדסיות 

על פי הוראות , כי נעשו בפרויקט שינויי  רבי  שלא היה לה  כיסוי תקציבי, כ  צוי  בדוח הביקורת
בנוהלי מינהלת הקריות לא ;  חלק  בעל פה  והנהלת בתי המשפט למנהל הפרויקט 'שנתנו חברה ב

ולא הוגדרה חלוקת האחריות למעקב , הוגדרו בעלי התפקידי  שבסמכות  להורות על שינויי 
 . התקציבי בי  מינהלת הקריות לבי  מנהל הפרויקט

 הסבירה למבקר הפנימי כי חלוקת האחריות בי  מינהלת הקריות לבי  מנהל הפרויקט 'חברה ב
 .ל פה בישיבה הראשונה שהתקיימה אתוהובהרה למנהל הפרויקט בע

 ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ‰ ‚ÚÏ ˘ÈÂ ÈÒÈÒ·Â ·Â˘Á ‡˘Â  ‡È‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰¯˜·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯„‚‰
˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÈÏ‰Â ·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÊÂÁ· . ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰"‰Ù ÏÚ·˘ ‰¯Â˙ "

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡·Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È · ˙Ú‚ÂÙ. 
, ל"מנהל יחידת הביקורת הפנימית של החשכ, ל" סג  החשכ1999מבר בסיכו  דיו  שקיימו בנוב

בהמש+ לאירועי  שהתרחשו בשנה "כי , צוי , נציגי אג/ התקציבי  ונציגי מינהלת הקריות
עוד נאמר ". ניתוח והפקת לקחי  בנושא, לבדיקה מעמיקה] נכנסה מינהלת הקריות[, האחרונה
להבנת גבול האחריות שבי  המינהלת "ל הסברי  "ככי אג/ התקציבי  ביקש מסג  החש, בסיכו 

Èˆ‰Ï ˘‚ÙÓ‰ ˙¯ËÓ‚ . בנושא התקציב ובקרתו, לבי  מנהלי הפרויקטי ) החברות המרכיבות אותה(
‡˘Â · ˙Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â Â˘‡¯ ˙Â·˘ÁÓ") ההדגשה אינה במקור.( 

 1.5 כי רק שש שני  לאחר שהוקמה מינהלת הקריות ולאחר שהוצאו כ, מסיכו  הדיו  עולה
ל "החלו נציגי מינהלת הקריות ואג/ החשכ, ח על הקמת קריות ממשלה ובתי משפט"מיליארד ש

 .בבדיקת חלוקת האחריות לבקרה התקציבית בי  הגופי  המעורבי  בהקמת הפרויקטי 
יש מקו  להבהיר את האחריות לנושא "כי ' בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה חברה ב

אחראית להציג בפני מקבלי ] 'חברה ב. [לבי  מנהל הפרוייקט] 'בחברה [התקציב ושמירתו בי  
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ההחלטות את התקציב הצפוי הנדרש לצור+ קבלת החלטה בדבר מימושו של הפרוייקט א+ מרגע 
להגיש אומד  עלויות ... נדרש ] הוא... [שהוחלט על הקמתו של פרוייקט ונתמנה לו מנהל פרוייקט 

מנהל הפרויקט נבח  מול התקציב שהועמד לפרוייקט אומד  זה שבאחריות . של הפרוייקט
ומחובתה של המינהלת להביא בפני מקבלי ההחלטות את סטטוס התקציב למול אומדני מנהל 

... מנהל הפרוייקט אחראי למעקב התקציבי מול האומד  שהגיש . הפרוייקט במקרה של חריגה
ובכל פע  שצפויה חריגה מול . ..י מנהל הפרוייקט "המינהלת אחראית שאכ  מעקב זה יתבצע ע
ר המינהלת ואג/ התקציבי  לצור+ קבלת החלטה הא  "התקציב המאושר לפרוייקט להציגה בפני יו
 ".להמשי+ ולתקצב החסר או לרדד את הביצוע

אינו מעוג  במפורש בנוהלי מינהלת הקריות או בחוזי ' האמור בהסברה המפורט של חברה ב
 .עדיי  יש מקו  להבהיר את הנושא, הוכפי שצוי  בתשובת, ההתקשרות

 הגיש הקבל  הראשי של פרויקט היכל המשפט בנצרת למשרד האוצר תביעות 2000בתחילת  . 3
. בעיקר בשל הארכת מש+ ביצוע הפרויקט, 11)1999במחירי (ח " מיליו  ש41 לתשלומי  בס+ של כ

כי המשרד ישל  לקבל  , והקבל ) ל וחשב המשרד"סג  החשכ( סיכמו משרד האוצר 2001באוגוסט 
בפועל הסכו  ששול  לקבל  לא הוגדר . והקבל  יגיש למשרד כתב היעדר תביעות, ח" מיליו  ש7

 ". לחוזה ע  הקבל  הראשי7' הסכ  שינויי  מס"תשלו  לסילוק תביעות או הסכ  פשרה אלא 
וש פיצוי על שלפיו יכולה הממשלה לדר, בחוזי ההתקשרות ע  מנהל הפרויקט נכלל סעי/ נזיקי 

בתשובה לשאלת משרד מבקר המדינה הסבירה . נזקי  שנגרמו לה עקב רשלנות בביצוע שירותיו
 כי מינהלת הקריות ביקשה מפרקליטות המדינה לתבוע את מנהל הפרויקט 2002 בינואר 'חברה ב

וצירפה את כל המסמכי  , של היכל המשפט בנצרת בשל הנזק שנגר  למדינה עקב תפקודו הלקוי
כי מנהל הפרויקט הגיש עוד , יצוי . עד מועד סיו  הביקורת לא הוגשה התביעה. נוגעי  בדברה

ח עקב הפיגור בביצוע של הפרויקט ובשל " מיליו  ש4  תביעה נגד המדינה בס+ של כ2000בשנת 
כי לא זו בלבד שהמדינה לא קיבלה כל פיצוי על החריגה , עולה אפוא. אופ  חישוב שכר טרחתו

היא א/ שילמה , ת הגדולה בביצוע הפרויקט ועל התמשכות הביצוע יותר מ  המתוכנ התקציבי
 .ועומדת כנגדה ג  תביעה של מנהל הפרויקט, פיצוי לקבל  הראשי

החריגה התקציבית לא "כי , 2002מנהל הפרויקט כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה באפריל 
צר והמתכנני  לוותר על איכות המבנה על האו, רק מכיוו  שלא היה רצו  של המינהלת, צומצמה

לא אושרו לפרוייקט תשלומי  מעבר לערכו ולעבודות שהושקעו . ... מנת להתאימו לתקציב המקורי
ואינו תוא  את העלויות שנדרשו , החריגה הינה מהתקציב המקורי שכאמור היה נמו+ מאד... בו 

 ".לפי התכנו  המפורט ודרישות הנהלת בתי המשפט
‰˜È„··‡ˆÓ  ÌÈÏ˘Â¯È· ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ë˜ÈÂ¯Ù ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘  , ÈÎ

˙¯ˆ · ËÙ˘Ó‰ ÏÎÈ‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰ÓÂ„· , ˙Â„Â·Ú ÂÚˆÂ·Â ÌÈ Ï·˜Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Â ˙È  Â· Ì‚
 „·ÚÈ„· ‰¯˘Â‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙Â È·Èˆ˜˙ ÈÂÒÈÎ Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( Ï˘ Â˙ÓÏ˘‰ Ì‚

˙·ÎÚ˙Ó ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù ,˙ÂÈ „ÂÚ ÏÈ„‚È ¯·„‰Â ˙‡ ˙ÂˆÙÏ Í¯Âˆ‰ ·˜Ú ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ¯
ÌÈ ˘È‰ ÌÈ ·Ó‰ ÈÂ ÈÙ· ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘·Â ÚÂˆÈ·‰ Í˘Ó ˙Î¯‡‰ ÏÚ ÌÈ Ï·˜‰.  

__________________ 
 .ח" מיליו  ש48& היה סכו%  התביעה כ2001באוגוסט  11
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 התפקידי  והסמכויות של חברות מינהלת הקריות
. הפרוגרמות והאכלוס, תקני הדיור,  מספקת שירותי ייעו  בתחומי הנדסת האנוש'חברה א, כאמור

בחתימה על , בבחירת מתכנני  וקבלני , בהיגוי ובתכנו , י  עוסקת בניהול הפרויקט'חברה ב
ובכלל זה על העמידה בלוח (במעקב ובפיקוח הנדסי ותקציבי על ביצוע הפרויקטי  , חוזי 

והכנת ) כולל בדיקת חלופות(בדיקות כלכליות :  מספקת שירותי ייעו  כלכלי'חברה ג). הזמני 
 .אומדני  תקציביי  ותזרימי מזומני 

כי כל אחת ,  נקבע1993  ב' וע  חברה ב'הסכ  המקורי שחת  המשרד ע  חברה אב . 1
כי פירוט השירותי  , נמצא. מהחברות מתחייבת לבצע עבור הממשלה שירותי  המפורטי  בנספח

וכלל תחומי  , ' היה זהה לזה שצור/ להסכ  ע  חברה א'בנספח שצור/ להסכ  ע  חברה ב
 . א שהוגדר באילו תחומי  בדיוק תטפל כל אחת מה הקשורי  לתפקידי שתי החברות בל

ל כי ההסכ  אינו מטיל " כתבה לשכת הייעו  המשפטי של משרד האוצר לסג  החשכ1999בדצמבר 
אלא נקבע בו שהחברות ייתנו שירותי  מהרשימה האמורה לפי , על החברות אחריות ספציפית

 . לות שעליה לבצעובה יפורטו המט, תכנית עבודה תקופתית שתוכ  לכל חברה
ג  א  חלוקת התפקידי  הברורה בי  שתי חברות מינהלת הקריות לא צוינה , 'לדברי חברה ב

 'חברה ב: ובפועל היתה החלוקה ברורה, הדברי  סוכמו בעל פה, במפורש בהסכ  ובמסמכי 
 אחראית 'וחברה א, לתקציב ולקביעת לוח זמני  לפרויקטי  השוני , אחראית לתהלי+ ההנדסי
כי בתחומי  ' עוד הסבירה חברה ב. לפרוגרמה ולסיוע בשלב האכלוס, בעיקר לבדיקות כלכליות

החברה איננה אחראית לביצוע . ל"שבה  היא פועלת היא משמשת גו/ מטה המייע  לסג  החשכ
שה  , במסגרת התקציב המאושרת ובלוח הזמני ,  עמידה במפרטי הבנייה בפועל של כל פרויקט 

 אלא רק לתיאו  בי  הגופי  הרבי  שקשורי  לפרויקט   של מנהל הפרויקט בתחו  אחריותו
מהסבר זה עולה לכאורה כי . ולבקרה על סבירות הנתוני  שהקבלני  ומנהלי הפרויקטי  מוסרי 

למרות ,  כל אחריות לחריגות מהתקציב המאושר ומלוח הזמני  המאושר'אי  מוטלת על חברה ב
 .קריות הממשלה ובתי המשפטתפקידה המרכזי בניהול הקמת 

מתברר שבפועל חלוקת האחריות לא היתה , כי הדברי  סוכמו בעל פה' למרות הסברה של חברה ב
בדיוני סטטוס שהתקיימו בנושא הפרויקט של משרד החו  הועלו טענות שונות על , לדוגמה. ברורה

פקידי  שוני  והאשמה הוטלה על גופי  ובעלי ת,  הרבי  בלוח הזמני  הסיבות לעיכובי
בהיעדר הגדרה ברורה של התפקידי  והסמכויות לא היה אפשר . המעורבי  בביצוע הפרויקט

 .לבדוק א  כל אחד מהגופי  ובעלי התפקידי  ביצע את המוטל עליו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ 

˙Úˆ·Ó ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ˘ ,˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·ÁÏ ˘È˘ ˙Â·¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈË
˙ÂÈ¯˜‰ ,„ÁÂ ˘¯ÂÙÓ Á¯Â‡· ÚÂ·˜Ï Á¯Î‰ ‰È‰- ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ÈÚÓ˘Ó

˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó˘ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ . ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· „ÁÂÈÓ· ˘Â¯„ ¯·„‰
¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ˙Â‚È¯Á ËÚÓ ‡Ï Â¯ˆÂ ˘ ,Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ· ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‰ÓÎÂ . 

2 . ˙ Â È  Â · ˘ Á  Ï ˘  ¯ Â ˘ È ‡ ‰ Â  ‰ ˜ È „ · ל לחשב " כתב סג  החשכ1994בפברואר  :‰
 היא הגו/ המקצועי שתפקידו לבדוק את החשבונות שמתכנני  וקבלני  'כי חברה ב, משרד האוצר

זאת כמוב  , אישור שלה  לחשבונות מהווה אישור לתשלו "ל ציי  כי "סג  החשכ. מגישי 
". ג  אני אאשר את התשלומי  ברמה של ריכוז תשלומי , כ+בנוס/ ל. במסגרת הזמנות מאושרות

 ". הינו לשביעות רצוני המלאה"חשב המשרד אישר על גבי המכתב כי הסיכו  
לאחר , כי עובדת החשבות מקבלת את כל החשבונות, בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה נמצא

דקת את קיומ  של אסמכתאות ובו, ל" ואושרו בידי החברה ובידי סג  החשכ'שנבדקו בידי חברה ב
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לאחר בדיקות ). התשלומי  שאינ  מוגדרי  בחוזה ובכתב הכמויות(לתשלומי  החריגי  בלבד 
מבצעת חשבות משרד האוצר את התשלומי  לקבלני  וספקי , אלה ותיקו  החשבונות על פי הצור+

תואמי  את אול  אי  באפשרותה לוודא שהפריטי  והכמויות הרשומי  בחשבונות . השירותי 
  .הוא סביר" חריגי "וכי המחיר שנקבע בגי  ה, הביצוע בפועל

 התפקידי  והסמכויות של מנהל הפרויקט
את רוב מנהלי הפרויקטי  ; לכל פרויקט שמבוצע במסגרת מינהלת הקריות ממונה מנהל . 1

י בחוזה ההתקשרות בי  מנהל. שבחרה ג  את חברות מינהלת הקריות, בחרה הוועדה המיוחדת
˙ÌÂ‡È )  א:  (כי למנהל הפרויקט תפקידי  בחמישה תחומי , הפרויקטי  לבי  הממשלה צוי 

ÔÂ Î˙‰ ,בצירו/  ל "קביעת לוח זמני  ודיווח מיידי לסג  החשכ, הכולל הכנת אומד  תקציבי 
 ובכלל זה ,˙ÂÈ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ÚÂˆÈ·‰ ÌÂ‡È)  ב.  ( על כל סטייה ניכרת מהאומד  התקציבי הסברי  
   בצירו/ הסברי   חר ביצוע העבודות ההנדסיות ודיווח מיידי על סטייה מלוח הזמני  מעקב א

 שכולל פיקוח על טיב העבודה וניהול יומ  ,ÁÂ˜ÈÙ ·‡˙¯)  ג.  (ובדיקה ואישור של החשבונות
 שכוללת ג  בירור וניתוח של תביעות הקבלני  למחירי  חדשי  ,·Â Â·˘Á ˙¯Â˜È˙)  ד.  (עבודה

 .Î‰  ˙ÂÈÂÓÎ È·˙ÎÂ ÌÈË¯ÙÓ ˙) ה.  (ל"ור סג  החשכוהגשת  לאיש
ולפיה  הוא , נכללו בחוזה ג  סעיפי  העוסקי  באחריות בנזיקי  של מנהל הפרויקט, כאמור
 . לכל נזק או הפסד שייגר  לממשלה א  יתרשל במת  שירותיו, בי  היתר, אחראי

י בעבודות שפורטו בחוזה ע  כי כאשר מתעורר צור+ בעריכת שינו, בנוהל מינהלת הקריות נקבע
א+ , ח" ש100,000קבל  רשאי מנהל הפרויקט לאשר שינויי  בהיק/ החוזה עד לסכו  מצטבר של 

 500,000א+ אינו עולה על , ח" ש100,000שינוי מצטבר העולה על .  מהיק/ החוזה10% לא יותר מ
כל .  במינהלת הקריות מהיק/ החוזה יאושרו בידי האחראי על ההנדסה10% או על יותר מ/ח ו"ש

 .ח יאושר בידי ראש מינהלת הקריות וחשב משרד האוצר" ש500,000שינוי מצטבר העולה על 
· ‰¯·Á· È‡¯Á‡ÏÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÏ‰ ÓÏ Ô˙Â  ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â ‰' ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈÂ È˘Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ 

ÌÈ Ï·˜ ÌÚ ÌÈÊÂÁ‰ Û˜È‰· ÌÈ¯ÎÈ  .‰Ê Ï‰Â  ,· ‰¯·Á ‰ÁÒÈ  Â˙Â‡˘'Î˘Á‰ Ô‚Ò ¯˘È‡Â "Ï ,
 È‡‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ˜ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÂÚ Â  ,È˘˙‰"‡-1951 , ÌÈ‡˘¯‰ ÂÈÙÏ˘

 ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÒÎ · ˙Â‡˜ÒÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÏÚ ‰Ó˘· ÌÂ˙ÁÏ Â‡ ‰ È„Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ
‰Ï‡ Ì‰ : ¯˘ È„È· Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· ÍÎÏ ‰˘¯Â‰˘ ¯Á‡ Ì„‡ Â‡ ¯Á‡ ¯˘ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘

¯Á‡ ¯˘ È„È· Â‡ ¯ˆÂ‡‰ .¯ÂÓ‡Î ,Á È„·ÂÚÓ ˘È‡ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÈÏ‰ ÓÓÂ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙Â¯·
˜ÂÁ· ˘¯„ Î ‰‡˘¯‰ Ï·È˜ ‡Ï. 

על הקבל  להגיש למנהל הפרויקט בכל חודש , לפי נוהל התשלומי  שקבעה מינהלת הקריות . 2
לבדוק את , על מנהל הפרויקט לוודא כי לחשבו  מצורפי  כל המסמכי  הדרושי . חשבו  ביניי 

 בצירו/ 'לאשר את החשבו  בחתימתו ולהגישו לחברה ב, הצור+לדאוג לתיקוני  על פי , החשבו 
 .כל המסמכי  הנלווי 

הבדיקה . משרד מבקר המדינה בדק כמה חשבונות שהגיש מנהל הפרויקט של בניי  משרד החו 
ח וא/ " ש100,000 כי מנהל הפרויקט אישר לקבלני  שינויי  בחוזה בסכומי  הגדולי  מ, העלתה

בחשבו  חלקי שהגיש )  א:  (להל  שתי דוגמאות. וד לנוהלי מינהלת הקריותבניג, ח" ש500,000 מ
נכלל סעי/ שנועד לתשלו  פיצוי , 1999בעבור דצמבר , 2000בינואר ' מנהל הפרויקט לחברה ב

וככל הנראה לא היתה , לא אישרה את התשלו ' חברה ב. ח" ש554,000 לקבל  הראשי בס+ כ
 נכלל סעי/ 2000בחשבו  חלקי שהגיש מנהל הפרויקט במאי )  ב.  (למנהל הפרויקט סמכות לאשרו
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והסכו  , לא אישרה את התשלו ' חברה ב; ח" ש128,000 בס+ של כ, "Cשינויי  בשירותי  בניי  "
 .לא שול 

הקבלני  מגישי  , כי א  סכומי  שנכללי  בחשבונות החודשיי  אינ  מאושרי  לתשלו , יצוי 
יש שהתביעות מוגשות ומתבררות במהל+ ביצוע ; ביעות לתשלומ בדר+ כלל למינהלת הקריות ת

עניינ  של רוב התביעות מתברר . ע  החשבו  הסופי, ויש שה  מוגשות בסיו  העבודה, הפרויקט
 .ומיושב בי  הקבלני  לבי  מינהלת הקריות ואי  צור+ בהלי+ משפטי לבירור 

נוצר "כי , 2002ד מבקר המדינה ממאי הקבל  הראשי של בניי  משרד החו  הסביר בתשובתו למשר
הקבלני  הסתמכו על , מצב בו סוכמו שינויי  ותשלומי  שוני  בי  הקבלני  ובי  מנהל הפרויקט

ג  מנהל הפרויקט עמד בסיכומי  ואישר בחשבונות . סיכומי  אלה וביצעו עבודות שונות
ו החשבונות המאושרי  א+ משהגיע, המצטברי  את הסכומי  בגי  העבודות והשינויי  שבוצעו

 ".ה  לא אושרו לתשלו  בשלימות ] 'לחברה ב[
, התהלי+ של אישור החשבונות החודשיי  שמגישי  הקבלני  ומנהלי הפרויקטי  הוא ארו+ ומורכב

בעלי התפקידי  הרבי  שבודקי  ומאשרי  אותו והמספר הגדול , עקב הפירוט הרב של כל חשבו 
לפיכ+ נדרשי  כללי  ברורי  ומפורטי  לביצוע . פלת בה של פרויקטי  שמינהלת הקריות מט

כי יש לקבל את אישור מינהלת הקריות לפני ביצוע , כמו כ  חשוב לקבוע. שינויי  וסעיפי  חריגי 
באישור מנהל , כדי למנוע ככל האפשר מצב שבו לאחר שהעבודה בוצעה, עבודות חריגות

  .לא יאושר התשלו  תמורתה, הפרויקט
 ר מינהלת הקריות" והסמכויות של יוהתפקידי 

ר מינהלת "כיו: אחראי בתוק/ תפקידיו לשני תחומי , ר מינהלת הקריות"שהוא יו, ל"סג  החשכ
ל תפקידו לפקח על הגופי  "ואילו כסג  החשכ, הקריות תפקידו לקד  את הביצוע של הפרויקטי 
שכפי שצוי  לעיל , לת הקריותכולל חברות מינה, ובעלי התפקידי  המעורבי  בביצוע הפרויקטי 

משו  שהרצו  , זו טומנת בחובה פוטנציאל לניגוד ענייני ) דואליות(שניות . קיבלו סמכויות רבות
ל או מינהלת "כי סג  החשכ, הביקורת העלתה. לקד  פרויקטי  עלול לפגוע במילוי חובת הפיקוח

ו ההיתרי  הנדרשי  מרשויות הקריות אישרו להתחיל עבודות מסוימות בפרויקט עוד בטר  התקבל
 .ואישרו לבצע פעולות שונות ג  א  טר  אושר לה  תקציב מעודכ , התכנו  והבנייה

ל סמכויות רבות והוא העובד היחיד במשרד "שכ  לסג  החשכ, למעשה המצב בעייתי א/ יותר
י  מלבדו מטפל. האוצר שבידיו המידע הכללי על פעולות מינהלת הקריות בפרויקטי  השוני 

ושניי  מאנשי הלשכה , במקצת הנושאי  הכספיי  חשב המשרד ושתיי  מעובדות החשבות
שבמשרד , מכא . המשפטית מעורבי  באופ  חלקי במת  ייעו  משפטי לפעולות מינהלת הקריות

האוצר אי  מנגנו  בקרה הול  ומספק על הפעילות השוטפת של מינהלת הקריות בכלל ועל חברות 
 .רטמינהלת הקריות בפ

ל מתפרסי  על קשת רחבה של פעילויות משלב קביעת המדיניות ועד "תפקידיו של סג  החשכ
 .אישור התשלומי  לחברות מינהלת הקריות ולקבלני 

ל עמד בראש ועדת המכרזי  המיוחדת שבחרה את חברות מינהלת הקריות ואת "סג  החשכ . 1
 .מרבית מנהלי הפרויקטי 

 .ת המתכנני  שבחרה יועצי  ומתכנני  לפרויקטי  השוני ל עמד בראש ועד"סג  החשכ . 2
ל וחשב משרד האוצר חתמו מטע  הממשלה על חוזי ההתקשרות ע  חברות "סג  החשכ . 3

שבה  נקבע ג  התערי/ לשעת עבודה לשישה מנהלי  , 1994  ו1993מינהלת הקריות בשני  
ל ג  ביקש "סג  החשכ. אוצרשהיה כאמור בסכו  הגבוה ביותר במחירו  של משרד ה, בחברות
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  ולא כמקובל בעבודות מתמשכות , ל לשל  לחברות את התערי/ המלא"וקיבל את אישור החשכ
 . ממנו80%

כי שכר הטרחה , נקבע, ל"שעליו חתו  סג  החשכ, בחוזה ההתקשרות ע  מנהלי הפרויקטי  . 4
לדברי חברה . ז השכרשל מנהל הפרויקט יחושב כמכפלה של ער+ המבנה במקד  שמגדיר את אחו

עוד נקבע בחוזה כי תוצאת המכפלה האמורה . פרמטר זה נקבע בהתא  לנוהלי משרד הביטחו , 'ב
השיעור המדויק של המקד  ייקבע בידי סג  . 0.95  ל0.9שהוא בי  , "ל"מקד  החשכ"תוכפל ב

  ל על פי שיקול דעתו בהתא  למספר הקבלני  שיבצעו את הפרויקט ובהתא  למאמ"החשכ
יש משמעות , מאחר שער+ כל מבנה מגיע לעשרות מיליוני דולר. שיידרש לדעתו ממנהל הפרויקט

 .כספית גדולה לשיעורו של המקד 
,  מאשרת את החשבונות של מנהלי הפרויקטי 'חברה ב, על פי נוהלי מינהלת הקריות . 5

קבל את החשבו  ל מ"סג  החשכ. היועצי  והקבלני  ומגישה אות  למשרד האוצר כדי שישלמ 
אישורו מסתמ+ במלואו על בדיקת ; "ריכוז תשלומי "ומאשר את הסכו  הכולל לתשלו  ברמה של 

 . 'חברה ב

ל וחשב המשרד חתמו על תוספת להסכמי  ע  כמה מנהלי פרויקטי  שכותרתה "סג  החשכ . 6
 עד על פי התוספת להסכ  תשל  הממשלה למנהל הפרויקט תוספת של". המסגרת התקציבית"

, אי  צפויות תביעות נגד המדינה, א  יתברר שעמד במסגרת התקציבית של הפרויקט,  משכרו10%
למרות המשמעות הכספית הגדולה של . והממשלה סבורה כי תפקד כראוי במהל+ ביצוע הפרויקט

 . לא נבחנה התחייבות זו  בלשכה המשפטית של משרד האוצר, הבונוס
ה  יכולות להתקשר ע  יועצי , כמי  ע  חברות מינהלת הקריותעל פי ההס, כפי שצוי  לעיל . 7

ל מאשר "סג  החשכ, 'לדברי חברה א. ועל הממשלה להחזיר לה  את ההוצאות בתוספת עמלה, צל
 .התקשרויות מסוג זה אינ  טעונות אישור של ועדת המתכנני . התקשרויות אלה לפני ביצוע 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ" ˙Â·Á¯ Û‡Â „Â‡Ó ˙Â·¯ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ¯
Î Ó Ï˘ ‰Ï‡Ó"È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· Ï .Î˘Á‰ Ô‚Ò Ï˘ Â„È˜Ù˙· ˙ÂÈ ˘‰ ÁÎÂ "Ï , Ì‚ ˘Ó˘Ó˘

ÂÈÎ"˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ¯ ,˙Â·Á¯‰ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ÁÎÂ Â ,˘Â¯„ ‰È‰ ÌÚËÓ ˜Â„‰ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó 
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰Â ˙Â·˘Á‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ , ˙ÏÈÁ˙

2002 ,‰ÊÎ ÔÂ ‚ Ó Ì˜Â‰ ‡Ï .   
 ההוצאות על הקמת הפרויקטי 

 שינויי  במהל  ביצוע פרויקט
הכנת האומד  התקציבי להקמת , חברות מינהלת הקריות אחראיות להכנת הפרוגרמה, כאמור

מתברר כי במהל+ ביצוע הפרויקט נדרשות מדי . הפרויקט ובדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט
עיכובי  בהגשת תכניות , בי  היתר בשל שינויי  ותוספות בפרוגרמה, ת תקציבפע  בפע  תוספו

כמה פעמי  אושרה , כפי שצוי  לעיל. וחוסר תיאו  בי  מנהל הפרויקט לבי  חברות מינהלת הקריות
תוספות התקציב . לאחר שהוצאו המכרזי  ובוצעו העבודות החריגות, תוספת התקציב בדיעבד

 נובעות ה  משינויי  בלתי צפויי  מראש וה  מדחיית החלטות שנית  הנדרשות במהל+ הפרויקט
, מוב  מאליו שהגדלת מסגרת התקציב. לקבל מראש למועד מאוחר יותר וא/ לקראת סיו  הפרויקט

משנה את מידת הכדאיות של , שבחלק מהפרויקטי  הגיעה לעשרות אחוזי  מהתקציב המקורי
 . הפרויקט
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הפרויקט ודחיית מועד אכלוסו גורמי  להוצאות ישירות ועקיפות עיכוב בבניית , נוס/ על כ+
בי  ההוצאות הישירות נית  לציי  פיצוי כספי לקבלני  ולמנהלי פרויקטי  על הארכת מש+ . נוספות
העיכוב גור  ג  להוצאות עקיפות עקב דחיית . א  מתברר שהעיכוב לא נגר  באחריות , הביצוע

ותה דחייה של שיווק הקרקעות המיועדות לפינוי או תשלומי דמי שמשמע, פינוי המשרדי  הקיימי 
יצוי  כי האכלוס עלול להידחות לא רק בשל פיגור . שכירות נוספי  עד אכלוס הבניי  החדש

  ). 1נרי 'ראו להל  בעניי  בניי  ג(בהשלמת הבניי  אלא ג  בשל התנגדות העובדי  למעבר 
 פרויקט משרד החו 
ל התקציב המקורי ועל תוספות התקציב שאושרו לפרויקט משרד החו  להל  בטבלה נתוני  ע

  ).במחירי  שוטפי (
¯·Ò‰  ˙¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ

)˘ ÈÙÏ‡·"Á( ÍÈ¯‡˙‰ 
לא כולל מערכות (האומד  המקורי 

 )קצה
 1996ספטמבר  *170,000

 1997נובמבר  26,400 תוספת קומה

 1999אפריל  16,500 תוספות בשל חניו  ומיגו 

 1999דצמבר  35,000 מערכות קצה

 298,379  מיליו  דולר73 כ

המסגרת המאושרת 
במחירי תקציב (הסופית 

2000 (  
  .ח" מיליו  ש6נוס  על כ  אישר אג  התקציבי  רזרבה בס  של  *
1 . È · È ˆ ˜ ˙  È Â Ò È Î  ‡ Ï ·  ˙ Â „ Â · Ú  Ú Â ˆ È  אישר אג/ התקציבי  1996בספטמבר : ·

במחירי (ח " מיליו  ש170שסכומה הכולל , יית משרד החו במשרד האוצר את מסגרת התקציב לבנ
ואת ההוצאות על , ח" מיליו  ש13 שנאמדו בכ, סכו  זה לא כלל את הוצאות המיגו ). אותה שנה

 .מערכות הקצה
נציגי אג/ , ל"סג  החשכ,  בהשתתפות מנהל הפרויקט1999בסיכו  דיו  שהתקיי  בינואר 

  הקבל  מסיי  את בניית השלד וכבר הושקע במיגו  סכו  של ככי,  צוי 'התקציבי  ונציג חברה ב
כי אנשי אג/ התקציבי  , עוד צוי  בסיכו . א/ על פי שלא אושר תקציב למטרה זו, ח" מיליו  ש6.4

מביני  שבנושא קבלת החלטות המיגו  נעשו שגיאות שהביאו בפועל לביצוע מיגו  ללא כיסוי "
וכי יתקיי  דיו  ע  אנשי משרד , א יושקע סכו  נוס/ במיגו בדיו  הוחלט כי ל". תקציבי מתאי 

 לסג  'כתב נציג חברה ב, לאחר כמעט שנה, בנובמבר אותה שנה. החו  על תקציב מערכות הקצה
למזער נזקי  בגי  חוסר "אול  כדי , ל כי טר  אושר התקציב למיגו  ולמערכות קצה"החשכ

כי א  לא תתקבל החלטה עלול , עוד ציי ".   כס/אנו מצידנו מבצעי  פעולות שמשמעות, ההחלטה
 0.4 הקבל  הראשי לתבוע את הוצאות התקורה המגיעות לו בשל הארכת תקופת הביצוע בס+ כ

 . ח בכל חודש"מיליו  ש
) מ"כולל מע(ח " מיליו  ש35  סוכ  ע  אג/ התקציבי  על תוספת תקציב בס+ כ1999רק בדצמבר 

כי מקצת  ימומנו מתו+ מסגרת התקציב ,  לעלויות המיגו  סוכ אשר. לצור+ התקנת מערכות הקצה
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ומקצת  ימומנו מתוספת ) הורדת הסטנדרטי (על ידי הקטנת ההוצאות בתחומי  שוני  , המאושרת
 . תקציב שאושרה באותו חודש

2 . ‰ Ó ¯ ‚ Â ¯ Ù ·  Ì È È Â  È  אושרה כאמור הפרוגרמה של בניי  משרד 1996בספטמבר : ˘
משרד החו  דרש .  איש750והוא מיועד לשכ  , ר" מ23,000חו הכולל ועל פיה יהיה שט, החו 

 איש 1,000 שכ  לפי תחזיתו כוח האד  שהוא מעסיק צפוי לגדול ולהגיע לכ, להוסי/ לבניי  קומה
כי הבקשה להיתר בנייה שתוגש לעיריית ירושלי  תכלול את תוספת , לפיכ+ סוכ . במועד האכלוס

יצוי  כי לפי הצעת התקציב לשנת . 1997בנות אותה תידו  בסו/ וכי ההחלטה א  אכ  ל, הקומה
 תקני שליחי  השוהי  דר+ קבע 416מזה ,  תקני 1,016שיא כוח האד  במשרד החו  היה , 1997
 .ל"בחו

, נציגי משרד החו , נציג אג/ התקציבי , ל" התקיימה ישיבה בהשתתפות סג  החשכ1997בנובמבר 
לצור+ זה . ובה אישר אג/ התקציבי  את תוספת הקומה, פרויקטנציג מינהלת הקריות ומנהל ה

בסיכו  .  מיליו  דולר7.5 שה  כ, )1997במחירי (ח " מיליו  ש26.4אושרה תוספת תקציב של 
והדבר , הישיבה לא צוי  מספר העובדי  האמורי  להתווס/ למשרד ובגללו נדרשה תוספת הקומה

 .ג  לא צוי  במסמכי  אחרי  שעסקו בנושא
היה תק  העובדי  באר  , השנה שבה צפוי אכלוס הבניי , 2002במארס , לפי נתוני משרד החו 

נוס/ על כ+ העסיק המשרד . 652  ומצבת העובדי  ,  משרות697) תקני  קבועי  ומשרות מסגרת(
ואילו שטחו גדול בשיעור ניכר ,  עובדי 744הבניי  אמור אפוא לאכלס ;  עובדי חברות כוח אד 92

 .  עובדי 900 דרש ומתאי  לכמהנ
, כי נוס/ על העובדי  האמורי , 2003משרד החו  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל 

חייבת להתבצע בי  "שהעסקת  , המשרד נדרש להכי  עמדות עבודה ג  ליועצי  ועובדי  חיצוניי 
פ  קבוע מקומות עבודה בבניי  החדש ידרשו באו... כתלי המשרד וזאת בשל הצור+ באבטחת מידע

בתכנו  המקורי הוחלט כי למשרד החו  תינת  אופציה של : "עוד צוי  בתשובה".  עובדי 800 לכ
אופציה זו לדעתנו הייתה מייקרת בעתיד בניית . קומה נוספת להתרחבות למקרה שכוח האד  יגדל
  בשלב מאוחר ועדי/ לא לבצע עבודת טלאי... קומה נוספת וגורמת לפגיעה בעבודה השוטפת 

 ".יותר
כי שר האוצר החליט שבנייני משרדי , 2002מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי ' חברה א

הנחת העבודה היתה כי הממשלה תקצ  , לדברי החברה".  רזרבה לגידול עתידי0ע  "ממשלה ייבנו 
 גדול יותר ובמשרדי  מסוימי  הקיצו  יהיה א/,  לשנה2%את כוח האד  במשרדי  בשיעור של 

התריעו כי כח "ל "הוסיפה כי נציגי החברה וסג  החשכ' חברה א. נוכח החלטות על רפורמות מבניות
] וכ [הינו גדול מהמצבה וא/ התקיימו על כ+ דיוני  ע  אג/ התקציבי  )  איש750(האד  המקורי 

 הגדלה לההחלטה על . נציגי משרד החו ] בהשתתפות[דיו  אצל המשנה לנציב שירות המדינה 
 ". איש הייתה חיצונית למינהלת900

‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ , Â ÎÂ‰ ÂÈÙ ÏÚ˘ ÔÂ¯˜ÈÚÏ „Â‚È · ‰ÓÂ˜‰ ˙ÙÒÂ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÈÎ
˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ ÈÈ ·‰ Ï˘ ˙ÂÓ¯‚Â¯Ù‰ , Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ÈÎÂ

 ÌÈ„·ÂÚ‰)900 (Ó ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ· ÏÏÎ ÔÈÂˆ ‡Ï-1997‰ÓÂ˜‰ ˙ÙÒÂ˙ ‰¯˘Â‡ Â·˘ . ÁÎÂ  
 ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ˙ÙÒÂ ‰ ‰ÓÂ˜‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Â˘¯„ÈÈ˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â ‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÏÚ‰

‰ÈÈ ·‰ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ·Â˘ÈÁÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰
‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ÔÎÂ˙ ÂÈÙ ÏÚ˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡) ÌÈ ˘Ï ‰·¯Ê¯ ÏÏÂÎ

˙Â‡·‰ ,‡Â ˙˘¯„  ‡È‰ Ì Ó‡ Ì‡‰¯˘Â (ÔÈÈ ·‰ ÔÂ Î˙ È ÙÏ Ï·˜Ï ˘È ,Â˙Ó˜‰ ÍÏ‰Ó· ‡ÏÂ. 
 לא היה הבניי  מוכ  2002באמצע . כי היה עיכוב גדול בהשלמת פרויקט משרד החו , יצוי  . 3

במסמכי מינהלת הקריות צוי  כי , זאת ועוד. 2001א/ שמועד האכלוס המיועד היה אפריל , לאכלוס
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והדבר עלול , ינוי מתח  משרד החו  הקיי  ושיווקועיכוב בהשלמת הפרויקט יגרו  לעיכוב בפ
על כ+ יש להוסי/ את הפיצוי שידרוש הקבל  . ח בחודש" מיליו  ש1.5לגרו  לאוצר המדינה נזק של 

  .הראשי עקב הארכת תקופת העבודה
 1נרי 'בניי  ג

 בקריית הממשלה 1נרי ' פרסמה מינהלת הקריות מכרז לבניית בניי  ג1997בנובמבר  . 1
הקבל  הזוכה ) א: (ואלה עיקר מאפייניה של שיטה זו. ביצוע שיוק  בשיטת תכנו , ירושלי ב

הסכו  שנקבע בחוזה ) ב(; במכרז אחראי ג  לתכנו  המבנה על פי תכניות מנחות שצורפו למכרז
יצורפו ) ג(; ופריסת התשלומי  לקבל  תיעשה ע  השלמת כל שלב של הבנייה, הוא קבוע וסופי

כגו  מערכות תקשוב , לני  ממוני  בתחומי  שאינ  בתחו  התמחות הקבל  הראשילפרויקט קב
 . וביטחו 

, )מ"לא כולל מע; 1997צמודי  למדד דצמבר (ח " מיליו  ש104 ההצעה שזכתה במכרז הסתכמה ב
ונקבע כי הבנייה , 1998החוזה ע  הקבל  הזוכה נחת  במאי . 12ח" מיליו  ש152לעומת אומד  של 

כי הפיצוי שישל  הקבל  על איחור ולחלופי  המענק , עוד נקבע בחוזה.  חודשי 52ו+ תסתיי  בת
 אושרו תוספות לחוזה 2002עד תחילת .  דולר ליו 5,000שיקבל א  יקדי  את השלמת הבניי  יהיו 

רוב  בשל חוזי  שחת  הקבל  הראשי ע  ארבעה קבלני  , ח" מיליו  ש27.5בסכו  כולל של 
 .בודות שלא נכללו בהסכ  עמוממוני  לביצוע ע

שלפיה יאוכלס , חל על הפרוגרמה המקורית, 1998שהוצא בדצמבר , צו תחילת העבודה . 2
והבריאות ובעובדי ) ס"התמ(התעשייה והמסחר , התיירות, הבניי  בעובדי  של משרדי התחבורה

כי ,  הקריות התברר למינהלת1999במחצית הראשונה של ). י" ממ להל  (מינהל מקרקעי ישראל 
נדרש לאכלס אותו בעובדי  , עקב התנגדות ועד העובדי  של משרד הבריאות למעבר לבניי  החדש

מ "ל אל הנהלת אג/ המכס והמע"פנה סג  החשכ, בהתא  לחלופה שנקבעה מראש. של משרד אחר
לדברי היוע  לענייני לוחות הזמני  של . במשרד האוצר וביקש שעובדי האג/ יעברו לבניי 

שינוי זה גר  לשינויי  בפרוגרמה והיה הסיבה העיקרית לעיכוב של , )ז" יוע  הלו להל  (רויקט הפ
 . כעשרה חודשי  בביצוע הפרויקט

 1999במהל+ שנת . 2002כי מועד סיו  הפרויקט הוא אוגוסט , בנספח לחוזה ע  הקבל  נקבע . 3
מועד זה נקבע כפשרה בי  . 2001  אפריל ביקש הקבל  להקדי  את סיו  העבודה ונקבע מועד חדש 

). 2002פברואר (ז של הפרויקט "לבי  המועד שהציע יוע  הלו) 2000אוקטובר (דרישות הקבל  
ז כי טר  הסתיי  התכנו  של הקומה המיועדת " ציי  יוע  הלו2001בדיו  שהתקיי  בדצמבר 

במועד סיו  . וח הזמני  ציי  כי מסתמנת מגמה מדאיגה של פיגור בל2002ובדיו  בינואר , י"לממ
 .טר  הסתיימו עבודות הבנייה, 2002מארס , הביקורת

כתוצאה מהבעיות שתוארו לעיל עלול להיווצר מצב שבו תסתיי  הבנייה אול  עובדי המשרדי  
בנסיבות אלה ייתכ  שהממשלה תידרש לשל  לקבל  פיצוי בגי  האיחור בסיו  . יעכבו את המעבר

לו  שכר דירה בעבור הבנייני  שבה  שוכני  המשרדי  האמורי  כיו  הבנייה ובד בבד תישא בתש
 ההוצאה השנתית 2000 מדצמבר 'לפי מסמ+ של חברה ג. וכ  בהוצאות התחזוקה של הבניי  החדש

 .ח" מיליו  ש10.3על שכירת הבנייני  של המשרדי  האמורי  היא 
__________________ 

 .  חודשי 119 החניו  במש  הזכות להפעיל את, ללא תמורה, נוס  על כ  ניתנה לזוכה במכרז  12
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Â˙Ó˜‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ È˘ Â˘Ú  ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó „Á‡ ÏÎ· ËÚÓÎ . ˙ÓÊÂÈ· Â˘Ú  Ì˙ˆ˜Ó
˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ,‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ÏÚ Â‡ ÔÈÈ ·‰ ÁË˘ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ‰ÈÈÁ„Ó ÂÚ·  Ì˙ˆ˜Ó ,

ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ ¯„Ò‰Â ÔÂ Î˙‰ ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÌÚ ÌÈÓÂÎÈÒ ¯„ÚÈ‰Ó ÂÚ·  Ì˙ˆ˜Ó , Ì˙ˆ˜ÓÂ
ÔÈÈ ·· ÌÈÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ Â˘˜È·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÓÊÂÈ· Â˘Ú  . ˙Ï‰ ÈÓ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡

 ¯È„Ò‰Ï ‡Â‰ ˙ÂÈ¯˜‰Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂ Î˙· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ· , „Ú ÂÚÂˆÈ·
˙È Î˙Ï Ì‡˙‰· ÂÒÂÏÎ‡Â Ô ÎÂ˙Ó‰ „ÚÂÓ· Â˙ÓÏ˘‰ .È·ÂÎÈÚ‰Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ È˘‰Ì Â¯ˆÂ ˘ 

 ·Èˆ˜˙ ÏÚ ÛÒÂ  ÈÙÒÎ ÏË Ï ÂÓ¯‚Â ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÏÈ„‚‰ ÌÈÈËÚ·
 ‰ È„Ó‰-ÛÈ˜Ú ÔÙÂ‡· Ô‰Â ¯È˘È ÔÙÂ‡· Ô‰ . 

כי לפני ביצוע פרויקט סוכ  נושא , 2002סבירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממאי ה' חברה א
. סיכו  זה שימש נקודת מוצא לתכנו  הבניי ; מ"אג/ התקציבי  ונש, כוח האד  בי  הנהלת המשרד

והדבר , בפועל אושרו תוספות של כוח אד  במרבית המשרדי  ולא בוצעו קיצוצי  שהוחלט עליה 
מקצת השינויי  נדרשו עקב החלטות ממשלה על שינויי  מבניי  .  משמעותיי הצרי+ שינויי 

בעניי  העברת מינהל התכנו  ממשרד (במשרדי  והיה א/ מקרה שבו הוחלט לבטל החלטה קודמת 
  ". שינוי על שינוי"והדבר חייב ) הפני  למשרד ראש הממשלה

 הרישו  בתקציב
" דיור ממשלתי" נרשמות בסעי/ ההוצאה ההוצאות על הקמת קריות הממשלה ובתי המשפט

, "פעולות מרכזיות: " נכללו בסעי/ ארבעה תחומי פעולה2001בתקציב לשנת . שבתקציב הפיתוח
שבו נרשמות ההוצאות , "בניית משרדי ממשלה"; שבו נרשמו התשלומי  לחברות מינהלת הקריות

בכל תכנית ". זרבה להתייקרויותר"ו; "בתי משפט"; בתכנית נפרדת) בניי  או קריה(על כל פרויקט 
בדר+ כלל הוצאה המותנית (תקציב יש תקנה או תקנות להוצאות הבנייה ולהוצאות התכנו  

י ותקנה להשתתפות של משרדי  או "תקנה להכנסה מיועדת ממימוש נכסי  או מממ, )בהכנסה
 .יחידות ממשלתיות במימו  מקצת הוצאות הבנייה

ההוצאה , מת קריות הממשלה מוגדרות הוצאה המותנית בהכנסהמאחר שרוב תקנות ההוצאה על הק
היא ,  בכל אחת מתכניות התקציב בתחו  הפעולה של משרדי ממשלה2000נטו שנרשמה בשנת 

ובכל אחת מתכניות התקציב שנכללות בו נרשמה " בתי משפט"בתחו  הפעולה . נמוכה וא/ אפסית
תה של מלוא סכו  ההוצאה עקב השתתפות שכ  נרשמה בה  הפח, באותה שנה הוצאה בסכו  אפס

בטבלה ". בניית בתי משפט " סכו  ההוצאה הזה מתוקצב בסעי/ נפרד . הנהלת בתי המשפט
, לפי תחומי הפעולה האמורי , 2000בשנת " דיור ממשלתי"שלהל  מפורטת ההוצאה ברוטו בסעי/ 

כפי שעולה . כולל ההוצאה שמומנה מהכנסה מיועדת ומהשתתפות של יחידות ממשלתיות
ברמת ( שהוגש לכנסת 2000ההוצאה נטו שנרשמה בסעי/ זה בדוח ביצוע התקציב לשנת , מהטבלה

  .ח" מיליו  ש393 ואילו ההוצאה ברוטו היתה כ, ח בלבד" מיליו  ש45 היתה כ) פירוט של תכניות



 א53דוח שנתי  372

 file: chap240 05/09/2002  הרצה רביעית

 )ח"באלפי ש" (דיור ממשלתי"ההוצאות מהסעי  
 ‰‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ
 ÁÂ„· ÌÂ˘¯‰
·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· 

)ÂË (  ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
 ÈÙÈÚÒ Ï˘

ÌÈ¯Á‡ ·Èˆ˜˙  ‰Ò Î‰‰
 ˙„ÚÂÈÓ‰

 ıÂÁ ÈÓ¯Â‚Ó
)ÓÓ ÏÏÂÎ"È(  ÂËÂ¯· ‰‡ˆÂ‰‰

) ÏÏÂÎ
˙ÂÈÂÙ˙˙˘‰( ‰ÏÂÚÙ‰ ÌÂÁ˙ 

 פעולות מרכזיות 6,154     6,154

בניית משרדי  210,647 ) (163,209 ) (8,258 39,180
 ממשלה 

 בניית בתי משפט 175,792   ) (175,792  

 ה להתייקרויותרזרב        

45,334 184,050)-( 163,209)-( 392,593 Ò"‰

 
כי ג  בדברי ההסבר שצורפו להצעת התקציב של משרד האוצר בכל אחת מהשני  , מתברר

בדברי ההסבר הובאה רשימה של . האחרונות לא הובאו נתוני  על העלות הכוללת של הפרויקטי 
וטבלה שבה מצויני  בנוגע , ות בשנת התקציבהפרויקטי  של קריות ממשלה שבה  מתוכננת פעיל

שיטת המימו  ושנת , שטח הבניי : לכל פרויקט שאוכלס או שבנייתו בעיצומה הנתוני  האלה
 מסגרת התקציב הכוללת שאושרה  אי  מובאי  בה  הנתוני  החשובי  ביותר . האכלוס המיועדת

 . לפרויקט וההוצאה המצטברת על ניהול הפרויקטי 
ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÚ ÌÈË¯Ù ÏÎ ÔÈ‡ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ¯·Ò‰‰ È¯·„·

ËÙ˘Ó È˙· ˙ÈÈ · ,·¯‰ ˙È Î˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰-˙È˙ ˘ ,‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÁË˘‰ ,
‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ËÈ˘ ,„ÎÂ ÂÓÈÈ˙Ò‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯ÙÒÓ'. 

טו הפרויקטי  כי בדברי ההסבר המצורפי  להצעת התקציב של משרד התחבורה פור, יצוי 
אומד  העלות הכוללת , מועד תחילת כל פרויקט: בצירו/ הנתוני  האלה, המתוכנני  לשנת התקציב

ההוצאה המצטברת על הפרויקט ומועד , )בעיקר רשויות מקומיות(ס+ המימו  מגופי חו  , שלו
 . כמו כ  נית  הסבר מילולי קצר על הפרויקט. סיומו המשוער

 „Â‡Ó ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ ËÙ˘Ó‰ È˙·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ¯˜ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙È˙ ˘‰ ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ,
‰ÈÈ ·‰ Ï˘ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÂ ‰Ê ÛÈÚÒÓ ÌÈ ÓÂÓÓ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯ÙÒÓ , Ë¯ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯

 ÛÈÚÒÏ ¯·Ò‰‰ È¯·„· Ì‚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡"È˙Ï˘ÓÓ ¯ÂÈ„."  
✯ 
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 ÌÈ ˘·1992Â -1993Î˘Á‰ Û‚‡· ‰˘·Â‚ "·¯ ˙È Î˙ Ï- ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ¯˜ ˙ÈÈ ·Ï ˙È˙ ˘
˙‡·ı¯‡· ÌÈ Â˘ ÌÈ¯ ,ËÙ˘Ó È˙· ˙Ó˜‰Ï ˙È Î˙ ÏÚ ÌÎÂÒ ÏÈ·˜Ó·Â . Â ˙È  „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú

Â¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈÎ¯ˆ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ Ë¯Ù ˙Â Â¯˙Ù ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ¯ÂÈ„‰ ˙ÂÈÚ·Ï . Û‡ ÏÚ
˙È Î˙‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ,ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘ÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰ÚÂˆÈ·˘ , ‡È‰˘ Û‡Â

 ‰˘„Á ‰ÒÈÙ˙ ‰‡ËÈ·-ÈË‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ‰Ë¯Ù‰  ‰ÒÈÙ˙ ÔÎÂ Ì˙˜ÂÊÁ˙Â ÌÈ ÈÈ ·‰ ˙Ó˜‰· ÏÂÙ
 ‰˘„Á ˙È Â‚¯‡Â ˙È Â Î˙-‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ‰ÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È Î˙‰ . 

ÌÂÊÈÈ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÂ¯Î ‰È‰ ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ· ,ÔÂ Î˙ ,ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È  , ÍÎ Ì˘ÏÂ
ÌÈ·¯ ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰ Â˘¯„  ,ÔÂ‚Î :˙ÂÈ¯˜· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÊÂÎÈ¯; ˙ÂËÈ˘ 

ÌÂÊÈÈ‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ Ï˘ ÏÂ‰È ‰Â ÔÂÓÈÓ‰ ; ÏÎ· ‰„Â·Ú‰ ˙Â Á˙ ÔÂ Î˙Ï ÌÈË¯ÙÓÂ ÌÈ ˜˙
‰È Á È‡˘Â · ÔÎÂ „¯˘Ó ,ÌÈ ÈÈ ·‰ ÏÂÚÙ˙Â ÔÂÁËÈ· . 

˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ , ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ)˘  ÔÂ‚Î"ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â Ó( , ÔÎÂ
ÌÈ ÈÈ ·‰ Â ·  Ì¯Â·Ú·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ,ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ‡ÏÚÂˆÈ·‰Â ÔÂ Î˙‰ È·Ï˘ ÏÎ·  .

‡ˆÓ  ÔÎ ÂÓÎ , ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â  ÂÓÎÂÒ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰„Â·Ú‰ ‰ÏÁ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‰ÓÎ· ÈÎ
ÔÈÈ ·‰ ÁË˘ ,Â· Â„·ÚÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÂ ÂÈÏ‡ Â¯·ÚÂÈ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ . ÂÚ‚Ù ‰Ï‡ ÌÈ¯·„

È·ËÈÓ‰ Ô Â Î˙·Â ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ó˜‰ Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙ˆ˜Ó ˙‚˘‰·. 
·ÂÚ‰Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ÔÂ Î˙‰ È·Ï˘ ÏÎ˘ ‰„ , Â˘Ú  ÚÂˆÈ·‰Â ÏÂ‰È ‰

 Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰¯„‚‰ Â·ÈÈÁ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·ÁÓ ˙·Î¯ÂÓ‰ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÌÈ„È˜Ù˙‰ ,‰ÏÈÚÈ ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓ ÔÂ ÈÎÂ ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ , ÌÂÁ˙· „ÂÁÈÈ·

·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰„ÈÓÚ‰Â ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ¯Â˘È‡ .‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó , ·˙Î· ‰Ú·˜  ‡Ï ÈÎ
¯„‚‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰¯˜·Ï ‰¯Â¯· ˙ÂÈ¯Á‡ ˙˜ÂÏÁ ‰Ú·˜  ‡Ï Û‡Â ˙‡ÊÎ ˙˘¯ÂÙÓ ‰

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ Â˘‰ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÁÂÏÓ ˙Â‚È¯Á ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÂÈ‰ ¯˘‡Î
˙¯˘Â‡Ó‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓÓÂ Ô ÎÂ˙Ó‰ ÌÈ ÓÊ‰ , Û‡Â ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÏÚ· ‰‡˘ ˘ ‡È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰

ÈÏ‰ ÓÏÂ ÌÈ Ï·˜Ï ÌÈÈÂˆÈÙ ÌÏ˘Ï ‰˘¯„ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ò‰ ˙Ï‰ ÈÓ‰ , ˙‡ ‰ ÈÈÙ‡˘ ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‡Ï‰ ‰˘È‚‰ ‡˜ÂÂ„ ÈÎ

ÏÂ„‚ ‰Î Û˜È‰· ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÈ·Â‰Ï ‰Ï ‰¯˘ÙÈ‡˘ ‡È‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ . ˙È·¯Ó Ì Ó‡Â
ÂÒÏÎÂ‡Â ÂÓÏ˘Â‰ ˙È Î˙· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ .˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‡Ï‰ ‰˘È‚‰ ˙‡Ê ÌÚ , ‰˙È‰˘

Î˘Á‰ Ô‚Ò ÏÚ Ì‚ ˙Ï·Â˜Ó"Î Ô‰ÎÓ˘ ÏÂÈ"˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ¯ , ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡
Î˘Á‰ Û‚‡ Ï˘ ÂÈ„È˜Ù˙" È˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÓÂÏ˘˙ ÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚Î Ï
Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ ·Èˆ˜˙‰"Ì. 

Î˘Á‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ"Ï , ˙ ˘·2003‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ÌÈÈÒ˙  , ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï
˙ÂÏÈÚÙ ˙Â ˘ ,ÂÎ‰ ÌÁË˘˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Â ·  Ô‰·˘Î ÏÏ-450,000Ó "¯ . ¯·Ëˆ‰˘ ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡

 ÈÙ ÏÚ ÂÓ˜ÂÈ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ì˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ¯˜‰ ˙Ï‰ ÈÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÍÏ‰Ó· Â˜ÙÂ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â
ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘Ï ·‡‰ ˙È Î˙ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÓÂÁ˙· ÂÓ˜ÂÈÂ ÂÓ˜Â‰˘ ˙ÂÏ‰ ÈÓ· Û‡Â. 


