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 ממצאי מעקב
 ל מכספי קר  השתלמות "נסיעות עובדי תעש לחו

 )המש (לעובדי  בדירוג מחקר 
  107' עמ, 1998מארס , דוחות ביקורת על איגודי  הקשורי  למערכת הביטחו 

 תקציר
מממנת קר  השתלמות לעובדיה המדורגי  ) תעש(מ "התעשייה הצבאית לישראל בע

על פי הסכ  . מויות של עובדי  אלההקר  נועדה לאפשר השתל. בדירוג מחקר
ותעש , לכל עובד תעש המדורג בדירוג מחקר מנוהל חשבו  אישי, העבודה הקיבוצי

 . לפי דרגתו,  דולר לעובד8,000  דולר עד כ5,000 מזכה חשבו  זה מדי שנה בשנה בכ
בדיקת סדרי האישורי  .  ער$ משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא1995בשנת 

ל "נסעו העובדי  לחו, כי ברוב המקרי  שנבדקו, ל העלתה"מויות בחוליציאה להשתל
דרשו החזרי  שלא כדי  ולא המציאו ולא נתבקשו להמציא , שלא למטרות השתלמות

בעקבות הביקורת הקודמת נקטה תעש . תיעוד הול  כבסיס להחזר התשלומי 
ר עברו ובכלל  מינתה ועדת משמעת שדנה בעבירות המשמעת אש, פעילויות רבות

תעש הוציאה ; נערכה התחשבנות פרטנית ע  כל עובד ועובד שנכלל בדוח; העובדי 
הקובע הנחיות לניהול , )המש$(נוהל השתלמות מקצועית לעובדי  בדירוג מחקר 

, כללי  לאופ  הגשת הבקשה למימו  השתלמות, תנאי השימוש בכספי הקר , הקר 
 .שתלמותוכללי  להתחשבנות ע  העובד לאחר חזרתו מהה

כי הנוהל שהוציאה תעש אינו מתייחס למלוא , בביקורת מעקב בנושא התברר
כמו כ  הטפסי  ; בתחומי  שוני  נקבעו כללי  לא מלאי . ההיבטי  הנדרשי 

ברוב . ובחלק  לא תאמו את האמור בנוהל, שנדרשי  העובדי  למלא היו חסרי 
תה של ההשתלמות לתעש הבקשות שאושרו לא ציינו הממליצי  את נחיצותה ותרומ

בקשות להשתלמויות . ולפיכ$ לא היה לוועדה בסיס נאות להחלטה, כנדרש בנוהל
לוועדת ההשתלמויות לא היו כללי  . אושרו בלי שהעובדי  צירפו תכניות מפורטות

תורה "והיא פועלת על פי , כתובי  בנוגע לאישור מספר הימי  לנסיעה ולחזרה
תפו כלל בחלק מההשתלמויות שאושרו לה  לאותה מספר עובדי  לא השת". פ"שבע

שממנה לא , חלק מהעובדי  המציאו לצור$ ההתחשבנות את חשבונית הסוכ . נסיעה
. וא  ההוצאות הוצאו לצורכי השתלמות, מתי והיכ  לנו, נית  לדעת מתי ולהיכ  נסעו

על ו, על המקומות שבה  שהו, ל לא הגישו דוח על ההשתלמות"העובדי  שחזרו מחו
  .הנושאי  שבה  השתלמו

♦  
קר  השתלמות  "1984הקימה בשנת )  תעש להל  ) (תעש(מ "התעשייה הצבאית לישראל בע

הממומנת , מטרת קר  המחקר).  קר  המחקר להל  )" (המש (לעובדי  המדורגי  בדירוג מחקר 
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טרה לשפר במ, להתעדכ  ולרכוש ידע, לאפשר לעובדי  בדירוג מחקר להשתל , כולה מכספי תעש
 ההסכ   להל  (על פי הסכ  העבודה הקיבוצי . את תפקוד  כעובדי  ובכ  לקד  את טובת החברה

ותעש מזכה חשבו  זה מדי , לכל עובד תעש המדורג בדירוג מחקר מנוהל חשבו  אישי, )הקיבוצי
ישה בס  הכל מפר. לפי דרגתו בדירוג המחקר,  דולר לעובד8,000  דולר עד כ5,000 שנה בשנה בכ

השתתפות : כגו , נית  לנצל את הכס' לצורכי השתלמויות. תעש לקר  כמיליו  דולר בממוצע בשנה
או במועד , בביקורי  במפעלי  ובסיורי  מקצועיי  הנוגעי  לתחומי עיסוק , בתערוכות, בכנסי 

העובד פטור מתשלו  מס . נומינלי ואינו צובר ריבית החשבו  הינו דולרי. פרישתו של העובד
ומחויב לשל  מס הכנסה על הכספי  , הכנסה על הכספי  שהוא מקבל עבור השתלמויותיו

 .העומדי  לרשותו בעת פרישתו

 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא נסיעות עובדי תעש המדורגי  בדירוג מחקר 1995בשנת 
 : להל  עיקרי הממצאי  מהביקורת הקודמת. 19951 1993מכספי הקר  בשני  

 .ל"ש לא קבעה נוהל בנושא נסיעות עובדי  בדירוג מחקר להשתלמויות בחותע . א

ל "נמצאו ליקויי  בפיקוח ובבקרה של הנהלת תעש על נסיעות העובדי  להשתלמויות לחו . ב
 30% ב; ל לפני שבקשת  אושרה" מהמקרי  שנבדקו יצאו העובדי  לחו42% ב: ועיקריה 

 מהנסיעות 53% ב.  באחת מההשתלמויות שאושרומהנסיעות שנבדקו לא השתתפו העובדי  א'
 .שנבדקו נעדרו העובדי  ממרבית ההשתלמויות שאושרו לה 

על המקומות שבה  שהו ועל , ל לא הגישו דוח על ההשתלמות"העובדי  שחזרו מחו . ג
 מהמקרי  שנבדקו נתנה תעש לעובדי  בדירוג מחקר החזר 95% ב. הנושאי  שבה  השתלמו

ל של בני זוג " שכללו ג  ביקורי  באתרי קיט מפורסמי  וג  הוצאות שהייה בחו,הוצאות פרטיות
 . וילדיה 

   ובחלק מהמקרי ,  מהמקרי  שנבדקו התבצעה ההתחשבנות ע  העובדי  ללא קבלות88% ב . ד
 . רק על פי הצעות מחיר

 .בשמונה מקרי  קיבלו עובדי  החזרי הוצאות טיסה גבוהי  מהוצאותיה  בפועל . ה
כי ברוב המקרי  , ל העלתה בדוח הקוד "בדיקת סדרי האישורי  ליציאה להשתלמויות בחו

דרשו החזרי  שלא כדי  ולא המציאו ולא , ל שלא למטרות השתלמות"נסעו העובדי  לחו, שנבדקו
כי אלו ה  , מבקרת המדינה דאז קבעה. נתבקשו להמציא תיעוד הול  כבסיס להחזר התשלומי 

עוד קבעה . ובחלק  ה  עולות עד כדי פגיעה בטוהר המידות, ללי מינהל תקי חריגות חמורות מכ
סדרי  בהפעלת הקר  על  ותרמה לאי, כי הנהלת תעש אינה נקייה ממעשי עובדיה, מבקרת המדינה

ל של עובדי  בדירוג מחקר "וכי על תעש להשתית את כל הנסיעות לחו; ידי עצימת עיניי  מהנעשה
, לש  קידו  המטרה החשובה שלשמה הוקמה הקר , מות מידה ראויותעל א, מכספי קר  מחקר

 .ולפעול בנחישות לשירוש התופעות שהתגלו בשימוש בכספי הקר 

ובכלל  מינוי , נקטה הנהלת תעש פעולות, בעקבות הביקורת והנחיית היוע- המשפטי לממשלה
ונערכה , דוחכדי לדו  בעבירות המשמעת אשר ביצעו העובדי  שפורטו ב, ועדת משמעת

כמו כ  הוציאה הנהלת תעש נוהל השתלמות מקצועית . התחשבנות פרטנית ע  כל אחד מהעובדי 
 . לעובדי  בדירוג מחקר

עיקר "כי , בפרוטוקול הדיו  נרש . 3.5.99 ועדת הביקורת של הדירקטוריו  דנה בממצאי הדוח ב
היוע- המשפטי ". די החברה מעוב40 הממצאי  בדוח עסקו בשימוש לא נכו  בכספי הקר  של כ

ועל החלטת היוע- המשפטי , של תעש הודיע לחברי הוועדה על דר  הטיפול של תעש בנושא

__________________ 
 .107' ע, 1998מארס , ורי  למערכת הביטחו קוב  דוחות ביקורת על איגודי  הקש  1
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הוחלט שלא להעמיד איש , בכפו' להחזרת הכס' והעמדת העובדי  לדי  משמעתי"ש, לממשלה
משפטי לאור מסקנות היוע- ה"ש, בסיכו  הישיבה החליטה ועדת הביקורת של הדירקטוריו ". לדי 

 ". נית  להסתפק במהלכי  אות  יזמה ההנהלה, לממשלה

 מתוכ  הועסקו בשלושה 128,  עובדי  המדורגי  בדירוג מחקר164 הועסקו בתעש 2001בדצמבר 
 מעובדי תעש 100 כ, מדי שנה בשנה, ל" יצאו להשתלמויות בחו2001 1999בשני  . מפעלי 

.  בדר  כלל כללה כל נסיעה מספר השתלמויות.ב"רוב  לאירופה ולארה, המדורגי  בדירוג מחקר
 דולר בממוצע 500,000 הסתכמה בכ, 2000  ו1999שמומנו מקר  מחקר בשני  , עלות הנסיעות

 .בשנה

בביקורת המעקב .  ער  משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בנושא2001דצמבר  בחודשי  מאי
השתתפות ; ות ע  העובדי סדרי ההתחשבנ; סדרי אישור הבקשות להשתלמות: נבדקו בעיקר

 נסיעות 131הביקורת בדקה . ותרומת ההשתלמויות לעובדי  ולתעש; העובדי  בהשתלמויות
 . 2001 ליוני 1999להשתלמויות של עובדי  בדירוג מחקר שנערכו בי  ינואר 

החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
בהתא  לסעי' , ח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  בודדי  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינהשול
 ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17

להל  השוואה מסכמת בי  ממצאי . כי חלק מהליקויי  לא תוקנו, ממצאי ביקורת המעקב מעלי 
  .וט הממצאי  גופ ובהמש  פיר, הביקורת הקודמת לממצאי ביקורת המעקב

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÒÓ '
„Ò' 

הוצא נוהל שאינו מתייחס למלוא ההיבטי  
בתחומי  שוני  נקבעו כללי  לא . הנדרשי 
כמו כ  הטפסי  שנדרשי  העובדי  למלא ; מלאי 

 .ובחלק  לא תאמו את האמור בנוהל, היו חסרי 

תעש לא קבעה נוהל בנושא 
עובדי  בדירוג מחקר יציאת 

 .ל"להשתלמויות בחו

1 

. כל הבקשות אושרו על ידי הוועדה טר  הנסיעה
ברוב הבקשות שאושרו לא ציינו הממליצי  , אול 

, את נחיצותה ותרומתה של ההשתלמות לתעש
 38. ולפיכ  לא היה לוועדה בסיס נאות להחלטה

מהבקשות אושרו בלי שהעובדי  צירפו ) 29%(
לוועדה לא היו כללי  כתובי  . ותתכניות מפורט

בנוגע לאישור מספר הימי  לנסיעה ולחזרה 
והיא , ב"לצור  בשכירת רכב וכיו, מההשתלמות
) 46% (61 שב, נמצא". פ"תורה שבע"פועלת על פי 

מקרי  אישרה הוועדה הוצאות כלכלה ולינה 
תורה "למספר ימי  העולה על זה שנקבע ב

 ". פ"שבע

ותה ועדת ההשתלמויות היו
בתהלי  אישור " חותמת גומי"

. בקשות הנסיעה להשתלמויות
יצאו ,  מהבקשות שנבדקו41 ב

ל לפני שבקשת  "העובדי  לחו
אושרה על ידי ועדת 

 .ההשתלמויות
2 
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·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÒÓ '
„Ò' 

 העובדי  לא ,מהנסיעות שנבדקו) 7% (10 ב
מויות שאושרו לה  השתתפו כלל בחלק מההשתל

 .לאותה נסיעה

מהנסיעות שנבדקו ) 30% (12 ב
לא השתתפו העובדי  א' באחת 

 21 ב. מההשתלמויות שאושרו
, מהנסיעות שנבדקו) 53%(

נעדרו העובדי  ממרבית 
 .ההשתלמויות שאושרו לה 

3 

מקרי  המציאו העובדי  לצור  ) 26% (34 ב
ת  שממנה לא ני, ההתחשבנות את חשבונית הסוכ 

וא  , מתי והיכ  לנו, לדעת מתי ולהיכ  נסעו
 .ההוצאות הוצאו לצורכי השתלמות

מהמקרי  שנבדקו ) 88% (35 ב
, נערכה ההתחשבנות ללא קבלות

 רק על פי  ובחלק מהמקרי  
 .הצעות מחיר

4 

מקרי  קיבלו עובדי  החזרי הוצאות ) 10% (14 ב
 .טיסה גבוהי  מהוצאותיה  בפועל

י  קיבלו מקר) 20%(בשמונה 
עובדי  החזרי הוצאות טיסה 

 .גבוהי  מהוצאותיה  בפועל

5 

ל לא הגישו דוח על "העובדי  שחזרו מחו
ועל , על המקומות שבה  שהו, ההשתלמות

 .הנושאי  שבה  השתלמו

ל לא "העובדי  שחזרו מחו
על , הגישו דוח על ההשתלמות
ועל , המקומות שבה  שהו
 .הנושאי  שבה  השתלמו

6 

 
כי בעקבות הדוח הקוד  היא נקטה ,  הודיעה תעש2002ה למשרד מבקר המדינה ממארס בתשובת

ממצאי  אלו מצאו ביטוי  . צעדי  רבי  והפגינה נחישות להביא לתיקונ  של הליקויי  שעלו ממנו
וה  בנקיטת הליכי  וצעדי  משמעתיי  חסרי תקדי  , ה  בקביעת נורמות ברורות בנושא והטמעת 

. שהתנהגות  על פי הדוח הקוד  נמצאה בלתי ראויה, ת  כלפי אות  עובדי בהיקפ  ובחומר
תהלי  מתמיד , ועודה כוללת, אלא כללה, פעמי פעילותה של תעש בנושא לא התמצתה באקט חד

באמצעות עדכונ  ושיפור  של , בי  היתר, הפקת לקחי  ושיפור הטעו  שיפור, ומתמש  של לימוד
עוד הודיעה תעש למשרד מבקר .   לנושא נסיעות דירוג מחקרהנהלי  והתהליכי  הרלוונטיי

: היא החליטה על נקיטת שורה של צעדי  מיידי  ובכלל , כי נוכח ממצאי הביקורת, המדינה
מיצוי הבדיקה ; ל במסגרת הקר  עד להבהרת הנושא ותיקו  הליקויי "הקפאת הנסיעות לחו

י  כנגד עובדי  שנמצא כי פעלו באופ  ובמידת הצור  נקיטת צעד, הפרטנית של ממצאי הדוח
; החלת נוהל נסיעות בתפקיד ג  על נסיעות עובדי  להשתלמויות מכספי קר  המחקר; שאינו ראוי

למחלקת נסיעות , העברת הטיפול בסידורי הנסיעה של העובדי  בדירוג מחקר מכספי קר  המחקר
כי , בנוס' לזאת הודיעה תעש. עריכת ביקורת תקופתית בנושא על ידי מבקר החברה; ל בתעש"חו

מ ע  ארגו  העובדי  לבחינת המש  קיומה של קר  ההשתלמות בדירוג "להיכנס למו"בכוונתה 
 ".מחקר

  
 נוהל ההשתלמויות המקצועיות לעובדי  בדירוג מחקר

" תעש) המש (השתלמויות מקצועיות לעובדי  בדירוג מחקר " פורס  בתעש נוהל 1998בספטמבר 
סדרי ; התנאי  לשימוש בכספי הקר ; בנוהל נקבעו סדרי ניהול קר  ההשתלמות). ל הנוה להל  (

וסדרי ; תפקידיה וסמכויותיה של ועדת ההשתלמות; הגשת בקשות להשתלמויות מכספי הקר 
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. 1999הנוהל עודכ  כחצי שנה מאוחר יותר בפברואר . ל"ההתחשבנות ע  העובדי  החוזרי  מחו
המסדיר את מכלול ההיבטי  " ל"לחו, בתפקיד, נסיעות עובדי תעש"הל כי בתעש קיי  ג  נו, יצוי 

 .ל"לחו, בתפקיד, הנוגעי  לנסיעות עובדי תעש

‰ÏÚ‰Â Ï‰Â ‰ ˙‡ ÔÁ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó Â È‡ ‡Â‰ ÈÎ
Â· ÏÏÎÈ‰Ï ÂÈ‰ ÌÈÎÈ¯ˆ˘ .ÔÈÂˆÈ ,ÌÈ‡˘Â ‰Ó ˜ÏÁ ÏÚ ÈÎ ,Ï‰Â · Â¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ ,

¯ÈÚ‰˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  . 
 : להל  פירוט

אשר לו ) ל"מנהל האג' או המנכ, מנהל הקבוצה, מנהל המפעל(כי בעל הסמכות , הנוהל קובע
כי מדובר בהשתלמות , לאחר ששוכנע על בסיס המסמכי  שהוגשו לו, הוגשה הבקשה להשתלמות

את ,  יציי  בטופס הבקשה את חוות דעתו,ל"רלוונטית לעיסוקו של העובד ואשר ראוי שתיעשה בחו
כי בטופס לא הוקצה מקו  למילוי , התברר. המלצתו ואת אישורו להשתתפות העובד בהשתלמות

ההנמקה של בעל הסמכות המסבירה את הקשר של ההשתלמות לעיסוקו של העובד ולתרומתה 
ת את הנימוקי  ולפיכ  לא ממלאי  בעלי הסמכו; כמתחייב מהנוהל, הישירה לפעילותו בתעש

שכתבו הסתייגויות ', ומנהל מפעל ב' להוציא מנהל מפעל א(לה  לאשר את הבקשה  שגרמו
; )מהשתלמויות בשולי הטופס במקרי  ספורי  שבה  המליצו שלא להיענות לבקשת העובדי 

 שהינו בעל  הוקצו בטופס מקומות להמלצת הממונה הישיר ולנימוקי ההמלצה שלו , לעומת זאת
כי בפני ועדת , יוצא אפוא.  שלא הוגדר בנוהל בי  הגורמי  המטפלי  בבקשה להשתלמות,תפקיד

אי  פרטי  מפי , בבואה לדו  בבקשה של עובד לצאת להשתלמות מכספי קר  המחקר, ההשתלמויות
ובהיעדר נימוק אי  בסיס מספיק , בעל הסמכות על תרומתה של ההשתלמות לעובד ולתעש

י בטופס הגשת הבקשה להשתלמות לא נקבעה קטגוריה לדחיית בקשת כ, עוד נמצא. להחלטותיה
 הודיעה תעש 2002במארס . וכי הנוהל א' אינו קובע את סדרי הטיפול בבקשות שנדחו, ההשתלמות

 .כי הטופס יתוק , למשרד מבקר המדינה

 ל בתפקיד או להשתלמות על"כי הנוסע לחו,  הנחה מנהל רשות החברות הממשלתיות1993ביולי 
, "נוסע המתמיד"חשבו  החברה אינו זכאי ליהנות באופ  אישי מהזכויות שחברות תעופה נותנות ל

" חוג הנוסע המתמיד"שהוא מוותר על זכויותיו במסגרת , וכי עליו לחתו  על כתב התחייבות
ומ  הראוי שתעוג  , כי דרישה זו אינה מעוגנת בנוהל, משרד מבקר המדינה העלה. לטובת החברה

 .מתחייב מהנחיית רשות החברות הממשלתיותכ, בו

ג  לא נקבעו בנוהל כללי  למספר . ל"בנוהל לא נקבע באיזו מחלקה יטוס עובד להשתלמות בחו
וכ  למעבר בי  מקו  השתלמות , הימי  המוכרי  לצור  הגעה למקו  ההשתלמות ולחזרה ממנו

על בסיס מספר הימי  . סיעהבמקרה שהעובד נוסע ליותר מהשתלמות אחת באותה נ, אחד למשנהו
מזכירת הוועדה הסבירה לנציגי משרד מבקר . ל לעובד"מאשרת הוועדה ימי אש, המאושרי 

". פ"תורה שבע"שאינ  מעוגני  בנוהל ומשמשי  כ, כי לוועדה כללי  בנושאי  אלו, המדינה
כי ימי , נוהלעוד נקבע ב. כי יש לעג  כללי  אלו בכתובי  בנוהלי תעש, משרד מבקר המדינה העיר

כי , התברר. וה  יחשבו כימי השתלמות בשכר,  יו  בשנה14שהותו של העובד בהשתלמות יהיו עד 
. שכללי  כאלה יעוגנו בנוהל, מ  הראוי. בנוהל לא נקבע כיצד מחשבי  את ימי ההשתלמות בשכר

תו  , כתבכי הנוהל יעודכ  והכללי  יועלו על ה,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2002במארס 
 . לפי העניי , במקרי  חריגי , כדי מת  שיקול דעת לוועדה לסטות מהכללי 

בלי להתייחס לשעת יציאת  , ל מלא"ל לעובדי  המשתלמי  משולמי  עבור יו  אש"דמי האש
קיבל עבור , 01:30בשעה , ל לפנות בוקר"עובד שחזר מחו, כ  לדוגמה. מהאר- או חזרת  אליה
ל תשול  "כי קצובת האש, מ  הראוי שתעש תקבע בנוהל. ל מלאי "אשאותו יו  תשלו  דמי 
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כפי שנקבע בנוהל נסיעות , לפי שעת ההמראה או החזרה של העובד לישראל, לעובדי  באופ  יחסי
 .ל"בתפקיד לחו

כי תעש לא קבעה בנוהל , התברר. ל הוא התשלו  עבור הוצאות כלכלת העובד"חלק מקצובת האש
או במקרה שדמי , לעובדי  במקרה שארוחות הבוקר נכללות במחיר הלינהל "כללי  לתשלו  אש

מ  הראוי שייקבע , במקרי  כאלה. וערב ההשתתפות בהשתלמויות ובכנסי  כללו ג  ארוחות צהרי 
 . ל"כפי שנקבע בנוהל נסיעות בתפקיד לחו, בנוהל תשלו  יחסי של דמי הכלכלה שמקבל העובד

נדרש , ל לאותה מדינה" מקצובת האש60% שמחיר הלינה בו גבוה מעובד הל  במלו  , על פי הנוהל
נוכח העובדה שחלק מהעובדי  בדירוג . לנמק בכתב את החריגה ולקבל אישור ממנהל המפעל

מ  הראוי שהסעי' , מחקר הינ  מנהלי מפעלי  וחלק  מועסק באגפי המטה בתעש ולא במפעלי 
וכי יתווס' לנוהל , ת החריגה לבעלי תפקידי  אלובנוהל יושל  ויפורטו בו בעלי הסמכות לאשר א

 .ל"כפי שנקבע בנוהל נסיעות בתפקיד לחו, טופס לאישור החריגה

יעביר מזכיר ועדת ההשתלמויות העתק מפרוטוקול , שא  תאושר השתלמות לעובד, הנוהל קובע
. בי  היתר לש  ביצוע ההתחשבנות לאחר ההשתלמות, הוועדה למנהל החשבונות במפעל

מספר ימי ; מועדי ההשתלמות המאושרי ; פרוטוקול כולל פרטי  על הסכו  שאושר כמקדמהה
נתוני  אלו הינ  חלקיי  ואינ  מהווי  . ומספר ימי ההשתלמות בשכר שאושרו; ל שאושרו"האש

היעדי  , הפרוטוקול אינו כולל פירוט של המדינות, לדוגמה, כ . בסיס נאות להתחשבנות ע  העובד
פרטי  שמצויי  בבקשת , את פירוט מרכיבי המקדמה, אושרו להשתלמויותוהמועדי  ש

במצב זה אי  . נתוני  הכרחיי  לביצוע נאות של ההתחשבנות; ההשתלמות שאושרה וצרופותיה
בידי מנהל החשבונות כלי  לבחו  את ההתאמה בי  דרישת המשתל  לתשלו  לבי  זכאותו 

, מ  הראוי שייקבע בנוהל, נוכח זאת. ות שאושרו לוליעדי  ולהשתלמוי, לתשלו  בהתא  למועדי 
יועבר למנהלי החשבונות , כי כל החומר שהיה בפני ועדת ההשתלמויות באשרה את ההשתלמויות

ורק לאחר גמר ההתחשבנות , ל"במפעלי  לש  ביצוע ההתחשבנות ע  העובדי  החוזרי  מחו
 הודיעה תעש למשרד מבקר 2002במארס . יתויק החומר במחלקות משאבי האנוש במפעלי 

 . כי הטופס יעודכ  ויושל  בו החסר, המדינה

. כי ההתחשבנות תבוצע רק כנגד מסמכי מקור המעידי  על ההוצאות בפועל, נוהל תעש קובע
 מקרי  שילמו מנהלי החשבונות לעובדי  את הוצאותיה  לפי חשבונית הסוכ  34 כי ב, התברר

שכירת רכב , בתי מלו , כרטיסי טיסה(וג ההוצאה שבה מפורטות העלויות ששולמו לפי ס
באילו , באילו בתי מלו  לנו, מהיכ  חזרו ומתי, מחשבוניות אלו לא נית  לדעת לא  טסו). וביטוחי 
ועובד שרוכש את שירותי , שהנוהל יתוק , מ  הראוי. מיקו  בתי המלו  והמחיר ללילה, מועדי 

המציא לצור  ההתחשבנות מסמכי  שיאפשרו בקרה הקרקע באמצעות סוכ  נסיעות באר- יידרש ל
 .והתאמת  לאישורי  שנתנה ועדת ההשתלמויות, של מנהלי החשבונות על ההחזרי  הנדרשי 

עובד המבקש לצאת להשתלמות מכספי הקר  נדרש לרשו  בטופס הבקשה את , על פי הנוהל
בעמודה של , בפועל. ותל ואת המקו  שבו נערכו ההשתלמוי"שלושת מועדי היציאה הקודמי  לחו

משרד מבקר המדינה . מקו  ההשתלמות רושמי  העובדי  את המדינה שבה נערכה ההשתלמות
כי בשל העובדה שהעובד אינו נדרש לפרט את המקו  המדויק ואת המסגרת שבה נערכה , העיר

הל שהנו, מ  הראוי. ציו  המדינה בלבד הינו חסר תועלת, וכ  את נושאי ההשתלמות, ההשתלמות
במארס . כדי שישמש כאמת מידה נוספת לוועדה לבחינת נחיצות ההשתלמות המבוקשת, יתוק 
כ  שיופיעו בו ג  נושאי , כי טופס הבקשה יתוק ,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2002

 .ההשתלמות

ל יעביר למנהל "בשובו של העובד מהשתלמות בחו"כי ,  נקבע1998בנוהל שהוצא בספטמבר 
דיווח החובה בוטל על פי ". דיווח בכתב בקשר להשתלמות, ורמי  הרלוונטיי  לדעתוהמפעל ולג

בשובו של העובד מההשתלמות יעביר למנהל "כי , ש  נקבע. 1999הנוהל המעודכ  מפברואר 
, נוכח העובדה". דיווח בכתב בקשר להשתלמות, לפי החלטתו, המפעל ולגורמי  הרלוונטיי 
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ל "לא הגיש ולו אחד מהמשתלמי  בחו, ב ניתנה בפועל לעובדי שההחלטה א  להעביר דוח בכת
שהנהלת תעש מאבדת כלי בקרה נוס' על רלוונטיות , יוצא אפוא. דיווח בכתב על השתלמותו

כי ,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2002במארס . ההשתלמות ותרומתה לעיסוקו של העובד
  בהפצת הנהלי  בתעש מבלי שנתקבל לכ  ביטול חובת הדיווח נעשה בטעות על ידי העוסקי"

 ...". אישור של הנהלת תעש 

כי טיוטת ,  למשרד מבקר המדינה2002בהתייחס לממצאי  הנוגעי  לנוהל הודיעה תעש במארס 
ולפיה כל כללי הנסיעה וההתחשבנות החלי  על נסיעות בתפקיד , נוהל מתוק  נמצאת בשלבי גיבוש
כי ההתחשבנות , עוד הודיעה תעש. מכספי קר  מחקר, רוג מחקריחולו ג  על נסיעות עובדי  בדי

 .שתשפר את תהלי  ההתחשבנות, על הוצאות הנסיעה תתבצע באמצעות מערכת מידע חדשה

  
 ועדת ההשתלמות 

מוסמכת לטפל באישור ההשתלמויות לעובדי  )  הוועדה להל  (ועדת ההשתלמות , על פי הנוהל
שני נציגי מהנדסי  המדורגי  ; שני נציגי הנהלה: ה חברי הוועדה מונה חמיש. בדירוג מחקר
כי הוועדה תוכל לדו  , הנוהל קובע. שהוא ג  מזכיר הוועדה, ונציג אג' משאבי אנוש, בדירוג מחקר

שני נציגי : ובתנאי שביניה  יהיו, ולהחליט בעניי  השתלמויות בהרכב של שלושה חברי  לפחות
נציג אג' ,  נציג הנהלה או לחלופי  ; דורג בדירוג מחקרהנהלה ונציג אחד של המהנדסי  המ

מבדיקת הבקשות להשתלמויות שאושרו . משאבי אנוש ונציג מהנדסי  המדורג בדירוג מחקר
על פי  כי בשמונה מקרי  אושרו בקשות בלי שהיה הקוורו  המתחייב, נמצא, 2001 1999בשני  
כי הוועדה התכנסה מספר פעמי  ללא , ה הודיעה תעש למשרד מבקר המדינ2002במארס . הנוהל

בהתייחס . והוא אישר את ההשתלמויות באמצעות פקסימיליה, א  בידיעתו, נציג המהנדסי 
 . כי אי  זו הדר  לקיי  ישיבה בקוורו  הנדרש, לתשובת תעש מעיר משרד מבקר המדינה

ו עובדי  לשנות כי בשישה מקרי  שבה  ביקש, מעיו  בבקשות ההשתלמות שאישרה הוועדה עולה
אישר מזכיר הוועדה את , שינויי  שהיו לה  השלכות כספיות, את מועדי השתלמות  ומיקומ 

באשרו שינויי  שה  , ובכ  חרג מסמכותו, השינויי  מבלי שהוועדה התכנסה לדו  בשינויי 
ב " אישרה ועדת ההשתלמויות לעובד השתלמות בארה2.4.00 ב, כ  לדוגמה. בסמכות הוועדה

חודש .  ימי השתלמות בשכר10 ל ו" ימי אש14,  דולר4,143ור  כ  אישרה לו מקדמה של ולצ
מאוחר יותר הודיע מזכיר ועדת ההשתלמויות לסג  מנהל משאבי אנוש ולמנהל הכספי  במפעל 

 ימי  ומכסת 15 ל ל"מכסת ימי האש,  דולר4,263 על הגדלת גובה המקדמה ל, שבו מועסק העובד
, במקרה אחר. שינוי שביצע ללא אישור ועדת ההשתלמויות,  ימי 11 ר לימי ההשתלמות בשכ

פירוט , אישרה הוועדה את בקשת ההשתלמות בתנאי שהעובד ימציא לה תיעוד ופירוט נוס' לבקשה
, מ  הראוי. לא בוטלה השתתפותו של העובד בהשתלמות, ולמרות זאת, שלא הומצא לוועדה

וכי במקרי  שבה  מבקשי  , ת מלוא התיעוד שביקשהשהוועדה לא תאשר בקשות בטר  תקבל א
 2002במארס . יובא הדבר להכרעת הוועדה, ההשתלמויות ומיקומ  העובדי  לשנות את מועדי

, כי בסמכותו של מזכיר הוועדה לשנות מועדי השתלמות, הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה
שכ  אי  טע  , חו של ההיגיו סמכות שאינה מעוגנת בנוהל אבל קיימת מכוחו של הנוהג ומכו

וכי בכל עניי  עקרוני או חריג פונה מזכיר , שחברי הוועדה יעסקו כול  בנושאי  פרוצדוראליי 
בהתייחס להודעת תעש מעיר משרד מבקר . הוועדה לחברי הוועדה על מנת לקבל את החלטתה

  בעלויות כספיות שהיו כרוכי  ג, כי אי  בה להסביר שינויי  שאישר מזכיר הוועדה, המדינה
מ  הראוי שיוגדרו בנוהל מה  שינויי  טכניי  ואילו שינויי  מוסמ  מזכיר , ומכל מקו , נוספות

 .הוועדה לאשר

בטופס ,  הבקשות להשתלמות שנבדקו לא ציינו מנהלי המפעלי  המשמשי  כבעלי הסמכות131 ב
 וכ  את הנימוקי  ,את הקשר שבי  ההשתלמות לבי  עיסוקו של העובד, הבקשה להשתלמות
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. בניגוד לאמור בנוהל, )למעט בארבעה מקרי (לנחיצותה ותרומתה הישירה של ההשתלמות לתעש 
 הודיעה תעש למשרד מבקר 2002במארס . חסרה הוועדה מידע חשוב לקבלת החלטה, במצב זה
כי הטופס יעודכ  ויהיה בו מקו  מיוחד להנמקת בעל הסמכות לנחיצותה ולתרומתה , המדינה

 . הישירה של ההשתלמות לתעש

, כי בארבעה מקרי ,  בקשות להשתלמות שהגישו עובדי שני מפעלי  בתעש נמצא49מבדיקת 
,  לבקשותתכי אינ  ממליצי  להיענו, שלגביה  כתבו מנהלי המפעלי  שבה  מועסקי  העובדי 

. ליה בניגוד להמלצת מנה, ל"אישרה ועדת ההשתלמויות לעובדי  להשתת' בהשתלמויות בחו
, שהשתתפות העובדי  בהשתלמויות אינה עולה בקנה אחד ע  הוראות הנוהל, המנהלי  קבעו

שלפיו תנאי לאישור השתלמות הינו קשר בי  ההשתלמות לעיסוקו של העובד ותרומתה הישירה של 
לא נימקה את , שהחליטה בניגוד לעמדת מנהלי המפעלי , הוועדה. ההשתלמות לפעילותו בתעש

'  השתתפות עובד ממפעל א2000ועדת ההשתלמויות אישרה באוקטובר ,  כ  לדוגמה.החלטותיה
יש לבטל "כי , א' על פי שמנהל המפעל כתב על גבי בקשת העובד, ב" בארהA.U.S.Aבתערוכת 

מאחר ואינו מתאי  להגדרה והנחיות החברה ומס  , A.U.S.Aכנס ]השתתפות העובד ב[את 
כתב הסתייגות ] 'מפעל א[מנהל "כי , למשרד מבקר המדינה הודיעה תעש 2002במארס ". הכנסה

ואול  ועדת ההשתלמויות מצאה לנכו  לאשר ההשתלמות ועשתה זאת רק לאחר היוועצות והסכמת 
כי החלטה , בהתייחס להודעת תעש מעיר משרד מבקר המדינה])". 'מפעל א[מנהל (בעל הסמכות 

וא  בעל הסמכות משנה , ה להיות מנומקתצריכ, לאשר השתלמות למרות התנגדות מנהל המפעל
 . מ  הראוי שהשינוי יתועד ויאושר בחתימתו של בעל הסמכות, את החלטתו

עובד המבקש מימו  להשתלמות מקצועית יגיש את בקשתו בלוויית הסבר מפורט של , על פי הנוהל
הסברי  לבקשה ול. ל"והסבר לסיבה שההשתלמות נדרשת בחו, משכה, מיקומה, מהות ההשתלמות

 131מבדיקת . שיהוו את הבסיס להחלטת הוועדה, הכלולי  בה יצר' העובד אסמכתאות משלימות
 מקרי  הגישו העובדי  את בקשותיה  לוועדה בלי שצירפו 38 כי ב, בקשות להשתלמות נמצא

,  כ .ולוחות זמני  של הנושאי  הנלמדי , תכניות מפורטות הכוללות את תוכני ההשתלמויות
אישרה הוועדה את השתתפותו של עובד בהשתלמות בלי שהעובד המציא לה כל פירוט , לדוגמה

במצב זה . ועל לוחות הזמני  והנושאי  שבה  ישתל , על תוכני ההשתלמות, על מקו  ההשתלמות
 .לא היה בסיס נאות להחלטת הוועדה

שכללו אומד  ,  מקרי  הגישו העובדי  לוועדת ההשתלמויות בקשות להשתלמויות22 כי ב, נמצא
במצב זה לא היו בידי ועדת ההשתלמויות הכלי  להערי  את עלות  ; עלות רק לחלק מההוצאות

א  הדבר לא מנע מוועדת ההשתלמויות , הריאלית של ההשתלמויות ולקבוע את גובה המקדמות
כי בשני מקרי  ביקשו וקיבלו , עוד נמצא. לאשר את ההשתלמויות ולקבוע את גובה המקדמות

 . י  מספר ימי השתלמויות העולה על אלו שבה  התקיימו ההשתלמויות בפועלעובד

מזכירת הוועדה הסבירה לנציג . ל המאושרי "לא נקבעו בנוהל כללי  למספר ימי האש, כאמור
עבור כל ": פ"תורה שבע"ל לפי "כי ועדת ההשתלמויות קובעת ימי אש, 2001מבקר המדינה ביוני 

ובנוס' לכ  ביעד קרוב כמו אירופה מאשרת הוועדה יו  , ל"ו  אשיו  השתלמות מקבל העובד י
ליעדי  רחוקי  מאשרת הוועדה . ל אחד אחרי ההשתלמות"ל אחד לפני ההשתלמות ויו  אש"אש

במקרי  שבה  יוצא . ל"ובס  הכל ארבעה ימי אש, ל לפני ההשתלמות ושניי  לאחריה"שני ימי אש
ל אחד נוס' במקרי  שבה  "מאשרת הוועדה יו  אש, ההעובד ליותר מהשתלמות אחת באותה נסיע

ימי  אלו נכללי  במניי  ימי ההשתלמות שבה  משתת' . המרחק בי  מקומות ההשתלמות גדול
 .יש לעג  כללי  אלה בנוהל, לדעת משרד מבקר המדינה. העובד

‡ˆÓ  ,· ÈÎ-61 ‰Ê ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓÏ ‰ ÈÏÂ ‰ÏÎÏÎ ˙Â‡ˆÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ÌÈ¯˜Ó 
˘ ÌÈÏÏÎÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯ÈÎÊÓ ‰‚Èˆ‰)‰"Ú·˘ ‰¯Â˙"Ù(" ,‰„ÚÂÂ‰ ˙‚‰Â  Ì‰ÈÙÏ˘ . 
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. שכירת רכב לצור  השתלמותו, על פי בקשת העובד, בי  היתר, ועדת ההשתלמויות מאשרת
עובד המבקש לשכור רכב במהל  . כי בנוהל לא נקבעו כללי  לאישור שכירת רכב, התברר

כי בדר  כלל אומדני , נמצא. מד  עלות לשכירת הרכבאמור להמציא לוועדה או, ל"ההשתלמות בחו
במצב זה לא ; העלות שהמציאו העובדי  לוועדה אינ  כוללי  את רמת הרכב ומספר ימי ההשכרה

שייקבע בנוהל שאומדני , מ  הראוי. היו בפני הוועדה נתוני  מספיקי  לאישור אומדני העלות
כדי שיהיה מצג נאות בפני ועדת , ימי ההשכרההעלות לשכירת רכב יכללו ג  את רמת הרכב ומספר 

ובפני מנהל החשבונות בבואו לאשר החזר ההוצאות , ההשתלמויות בבואה לאשר השכרת רכב
 . לעובד

.  מקרי  שכירת רכב ג  להשתלמויות שנערכו ביעד אחד21 כי הוועדה אישרה ב, כמו כ  עלה
ללי  לאישור שכירת רכב להשתלמויות כי מ  הראוי שייקבעו בנוהל כ, משרד מבקר המדינה מעיר

 . הנערכות ביעד אחד

במקרה אחד . שניי  מבי  חמשת חברי הוועדה ה  נציגי המהנדסי  המדורגי  בדירוג מחקר, כאמור
על גבי ) כממונה הישיר עליו(המלי- נציג המהנדסי  בוועדה על השתתפותו של עובד בהשתלמות 

משרד . ישר את ההשתלמות כנציג המהנדסי  בוועדהוא' א, טופס הבקשה שהגיש העובד לוועדה
מבקר המדינה רואה חשש לניגוד ענייני  בכ  שהממלי- על ההשתתפות בהשתלמות הינו ג  

, שבמקרה שבו חבר הוועדה הינו הממלי- על השתלמות, מ  הראוי שייקבע בנוהל. המאשר אותה
 .למות שעליה הוא המלי-הוא לא ישתת' בדיוני הוועדה על ההחלטה הנוגעת לבקשת ההשת

  
 התחשבנות ע  העובדי 

עוד .  יו  מיו  חזרתו ארצה30כי על עובד החוזר מהשתלמות לבצע התחשבנות בתו  , הנוהל קובע
כי מנהל החשבונות לא יקבל מהעובד ולא יטפל בדוח הוצאות במקרה שנעשה שינוי , נקבע בנוהל

א  העובד לא יפנה לביצוע ;  ידי הוועדהלמעט במקרי  שהשינוי אושר על, בתכנית ההשתלמות
ינוכה כל הסכו  שנית  לו כמקדמה , או שאי  לו אישור לשינוי, ההתחשבנות בפרק הזמ  שנקבע

בטופס הבקשה להשתלמות , כמו כ . ויתרת חשבונו בקר  תזוכה בסכו  שנוכה, ממשכורתו הקרובה
 .מתנדרש העובד להצהיר שסיי  את ההתחשבנות בגי  השתלמות קוד

שנסעו להשתלמויות מכספי קר  מחקר ,  עובדי 24  שלח אג' כספי  ובקרה מכתבי  ל21.9.00 ב
 חזר 26.2.01 ב. 28.10.00 וביקש מה  לסיי  את ההתחשבנות לא יאוחר מ, 1999 1996בשני  

דרש מה  להסדיר , 21.9.00 ופנה אג' כספי  ובקרה לשישה מבי  אות  העובדי  שאליה  פנה ב
או לא יית  הסברי  לחוסר יכולתו להעביר , כי עובד שלא יעביר המסמכי , שבנות והתרהאת ההתח

אג' כספי  . ל למשאבי אנוש בתעש"עניינו יועבר לטיפול הסמנכ, 1.4.01 המסמכי  בכתב עד ל
ושיצאו , ובקרה לא ניכה את המקדמה ממשכורת  של העובדי  שלא ערכו התחשבנות

 העובדי  24 מבי  13כי , עוד העלתה הביקורת. 3.9.98 ל בנושא בלהשתלמויות לאחר שהוצא הנוה
על א' שלא סיימו את ההתחשבנות , 2001  ו2000ל בשני  "שלעיל נסעו להשתלמויות נוספות בחו

 .לגבי נסיעותיה  הקודמות

נדרש העובד החוזר מהשתלמות למלא הצהרה על השתתפותו בהשתלמות , לנוהל' על פי נספח ב
וכי , כי ההוצאות שבגינ  הוא מבקש החזר תואמות את אלו שאושרו לו, לו הוועדהכפי שאישרה 

, במקרה שההשתלמות לא תאמה את זו שאושרה בוועדה. בהוצאות לא נכללו הוצאות עבור נלווה
 16 כי ב, משרד מבקר המדינה העלה. נדרש העובד למלא בטופס הסבר על השינוי ועל נסיבותיו

ההתחשבנות ע  העובדי  הושלמה א' על פי שה  לא הגישו , ות שנבדקו הנסיע131נסיעות מבי  
 .למנהלי החשבונות במפעלי  הצהרה כנדרש בנוהל
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נדרש לקבל , ל לאותה מדינה" מקצובת האש60% עובד של  במלו  שמחירו גבוה מ, על פי הנוהל
 שבה   מקרי 13משרד מבקר המדינה העלה . אישור לחריגה ממנהל המפעל שבו הוא מועסק

 שמחיר הלינה בה  היה גבוה מ, ל"עובדי  קיבלו החזרי  כספיי  עבור לינה בבתי המלו  בחו
בלי שהממוני  עליה  אישרו בכתב את החריגה מקצובת , ל באותה מדינה" מקצובת האש60%
 . ל"האש

לא ישולמו לה  , כי בעת ביצוע ההתחשבנות ע  העובדי  השבי  מההשתלמויות, הנוהל קובע
וכי מנהלי החשבונות במפעלי  המבצעי  את , ות הכרוכות בהצטרפות  של נלווי  לנסיעההוצא

משרד מבקר המדינה העלה חמישה מקרי  שבה  הלינו המשתלמי  . אחראי  לכ , ההתחשבנויות
כי , משרד מבקר המדינה מעיר. ל וקיבלו החזרי  כספיי  ג  עבור הנלווי "נלווי  בבתי מלו  בחו

והל יוגדר שבמקרה שעובד מבקש לצר' ב  משפחה לנסיעת השתלמות הוא יידרש שבנ, מ  הראוי
וכי יינקטו אמצעי  למניעת תשלו  הוצאותיה  של נלווי  לעובדי  על , ליידע את הוועדה על כ 

  .ידי חיוב העובדי  להמציא למנהלי החשבונות חשבוניות מפורטות

 מקרי  שכרו 22 כי ב, נמצא,   כלי רכבמהשוואת ימי ההשתלמויות לימי  שבה  שכרו העובדי
 . המשתלמי  כלי רכב לתקופה ארוכה יותר מהתקופה הנדרשת להשתלמות

בלי שהמציאו את ,  המקרי  שנבדקו קיבלו המשתלמי  החזרי  עבור שכירת רכב115 מבי  15 ב
בחלק מהמקרי  שולמו ההחזרי  כנגד . ל"חוזי ההשכרה שקיבלו במעמד שכירת הרכב בחו

תשלומי , או פורטו חלקית, שבה  לא פורטו כלל, כי  שקיבלו העובדי  מחברות ההשכרהמסמ
, במקרי  אחרי  שולמו ההחזרי  הכספיי  כנגד חשבוניות הסוכני  בישראל. השכרת כלי הרכב

ומספר הקילומטרי  , סוג כלי הרכב, מחיר  ליו , בלי שבחשבוניות פורטו מועדי שכירת כלי הרכב
אי  בידי מנהלי החשבונות במפעלי  בסיס , ל"היעדר חוזי השכרה מפורטי  מחוב. שהעובד נסע

 .ל"לבחינת ההחזרי  שמבקשי  העובדי  עבור שכירת כלי רכב בחו
ל שולמו למשתלמי  סכומי  הגבוהי  מאלו שאישרה ועדת " מקרי  של שכירת כלי רכב בחו13 ב

ותיה המפורטות של ועדת כי החלט, תופעה זו התאפשרה נוכח העובדה. ההשתלמויות
במצב זה . ההשתלמויות אינ  מועברות למנהלי החשבונות במפעלי  המתחשבני  ע  המשתלמי 

שולמו לעובד עבור , לדוגמה, כ . שאושר לשכירת  אי  בידי מנהלי החשבונות נתוני  על הסכו 
ה אחר שיל  במקר.  דולר270בשעה שוועדת ההשתלמויות אישרה החזר של ,  דולר602שכירת רכב 

 . ל"בלי שהוועדה אישרה לו כלל שכירת רכב בחו, מנהל החשבונות במפעל לעובד עבור רכב שכור

כי , נמצא.  בישראלCל ברמה שאינה גבוהה מרמה "כי משתל  זכאי לשכור רכב בחו, בנוהל נקבע
 שכרה עובדת רכב, באחד מה ; Cבשלושה מקרי  שכרו המשתלמי  כלי רכב ברמה גבוהה מרמה 

בשעה שעלות ,  דולר839ועבור שכירתו שול  ס  של , )וא  שבו שבעה מקומות מיני (Qברמה 
בשני מקרי  נוספי  חרגה הוועדה מהנוהל .  מסכו  זה50%  נמוכה בכCשכירת רכב ברמה 

 .Cכשאישרה לשכור רכב ברמה גבוהה מרמה 

·-14ÂÁÏ Ì‰È˙ÂÒÈË ¯Â·Ú ÌÈ¯ÊÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ ÂÏ·È˜Â Â˘¯„ ÌÈ¯˜Ó "Ï ,ÈÙÏ ˙ÂÈ Â·˘Á 
Â‡ÈˆÓ‰˘ , ÈÒÈË¯Î· ÌÈ·Â˜  ÂÈ‰˘ ÂÏ‡Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÓÂÎÒ· ÂÈ‰ ‰ÒÈË‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ô‰·˘

‰ÒÈË‰ .ÍÎ ,‰Ó‚Â„Ï , „·ÂÚÏ ÂÓÏÂ˘1,800‰¯‡Ï Â˙ÒÈË ¯Â·Ú ¯ÏÂ„ "· , ¯ÈÁÓ‰˘ ‰Ú˘·
 ‰È‰ ‡ÈˆÓ‰˘ ‰ÒÈË‰ ÈÒÈË¯Î· ·Â˜ ‰1,342.79¯ÏÂ„  . 

על א' שלא , ל"ה ציבורית בחו השתלמויות קיבלו המשתלמי  החזרי  כספיי  עבור תחבור14 ב
הסעת נלווי  בניגוד ; המצאת תיעוד על ההוצאות אי: הזכאות היו הסיבות לאי. היו זכאי  לקבל 

הגשת כרטיסי  בימי  ; רכישת כרטיסי נסיעה התקפי  לזמ  העולה על ימי ההשתלמות; לנוהל
ד החזר עבור שיט ובמקרה אחד א' קיבל עוב; שבה  העובדי  לא היו זכאי  להחזרי  כלשה 

 . שאינו נוגע להשתלמות
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שבגינ  ה  , עובדי  החוזרי  מההשתלמויות מעבירי  למנהלי החשבונות במפעלי  את הקבלות
כי רוב , התברר. הקבלות משמשות כאסמכתה לביצוע ההתחשבנות הסופית. מבקשי  לקבל החזרי 
בהיעדר ; כל הוצאה והוצאהל מגישי  את הקבלות ללא פירוט על מהות "העובדי  החוזרי  מחו

זאת , מנהלי החשבונות אינ  יודעי  מה הייתה מהות כל הוצאה ובאילו נסיבות הוצאה, פירוט
. שמנהלי החשבונות אינ  בהכרח שולטי  בה , בנוס' לעובדה שהקבלות כתובות במגוו  שפות

 המוגשת כי לכל קבלה, כי מ  הראוי שתעש תכלול בנוהל הנחיה, משרד מבקר המדינה העיר
על מנת שמנהלי החשבונות יוכלו , למנהלי החשבונות יצור' הסבר על מהותה ונסיבות הוצאתה

 .לערו  בקרה נאותה על ההוצאות שבגינ  דורשי  העובדי  החזרי 

˙ÂÈÂÏÚ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ¯ÒÂÁ ÁÎÂ Â ÏÈÚÏ˘ ˙Â„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ,‰‚Â‰ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÌÈÈ˜˘ ÈÙÎ ,
ÎÂÒ· ‰ ÓÊ‰‰ ˙‡ Úˆ·Ó „·ÂÚ ÏÎ ‰ÈÙÏ˘Â˙¯ÈÁ· ÈÙÏ ˙ÂÚÈÒ  ˙Â  , ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ

‰ È„Ó‰ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÂÁÏ ÌÈÚÒÂ ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰˘" ÈÒÈË¯Î ˙‡ Â˘Î¯È ¯˜ÁÓ‰ Ô¯˜ ÈÙÒÎÓ Ï
ÂÁ ˙ÂÚÈÒ  ˙˜ÏÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ú˜¯˜‰ È˙Â¯È˘Â ‰ÒÈË‰"˘Ú˙ Ï˘ Ï , È„·ÂÚ ˙‡ ˙˘Ó˘Ó‰

ÂÁÏ „È˜Ù˙· ÌÈÒË‰ ˘Ú˙"Ï ,‰ÈÏ‡˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ‰¯˜· ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ·Â ÌÈÒË Ì
˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ÂÏ‡Ï Ì˙Ó‡˙‰Â ÏÚÂÙ· ÌÈ„·ÂÚ‰ .ÔÈÂˆÈ , ÌÈÒÈË¯Î‰ ˙ ÓÊ‰· ÈÎ

ÂÁ ˙ÂÚÈÒ  ˙˜ÏÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Ï Ú˜¯˜‰ È˙Â¯È˘Â"Ï ,Â ‰ÈÏ ‰È‰È Ô˙È ˙ ˙ÂÁ ‰‰Ó 
ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ  ÏÚ ˙Ï·˜Ó ˘Ú˙˘"Ï . 

טה בעקבות ממצאי כי בי  הצעדי  המיידי  שנק,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2002במארס 
כי הטיפול בסידורי הנסיעה של העובדי  בדירוג מחקר מכספי קר  המחקר יבוצע על , הדוח נקבע

בבדיקה חוזרת שנערכה "כי , עוד הודיעה תעש בתשובתה. ל של תעש"ידי מחלקת נסיעות חו
רו ככול שנמצאו טעויות תוקנה ההתחשבנות והעובדי  החזי, כאמור בעקבות טיוטת דוח המבקר

   ". את הכס'
 היעדרות עובדי  מהשתלמויות 

כי הוועדה תקבע את משכה של , נוהל השתלמויות מקצועיות לעובדי  בדירוג מחקר קובע
ההשתלמות והעובד אחראי להשתת' בהשתלמות בהתאמה מלאה לתנאי  ולפרטי  כפי שאישרה 

עובד על דבר בגמר ההשתלמות ובמעמד ביצוע ההתחשבנות יצהיר ה. ועדת ההשתלמויות
כי בשבע השתלמויות יצאו המשתלמי  , נמצא. השתתפותו בהשתלמות כפי שאישרה הוועדה

ל במועדי  מוקדמי  או מאוחרי  מהמועדי  שאישרה ועדת "ל או חזרו מהשתלמויותיה  בחו"לחו
עבור מועדי  , בארבע מביניה  שולמו לעובדי  החזרי  כספיי  שוני , זאת ועוד. ההשתלמויות

 . בדי  לא היו זכאי  לקבל עבור  החזרי  כספיי שהעו
‡ˆÓ  , ÈÎ10‰ÚÈÒ  ‰˙Â‡· Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Ó ˜ÏÁ· ÏÏÎ ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ . 

Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ , ÂÙ˙˙˘‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰¯‰ˆ‰ ˘È‚‰Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰Ó ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ˘¯„ 
˙ÂÓÏ˙˘‰· ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ÈÙÎ .¯¯·˙‰ ,˙˘Ó‰ ˙¯˘Ú ÔÈ·Ó ‰Ú·¯‡ ÈÎÌÈÓÏ ,

Ì‰Ï Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰Ó ˜ÏÁ· ÏÏÎ ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï˘ , ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰)·˙Î· ( Ô‰ÈÙÏÂ
˙ÂÓÏ˙˘‰· ÂÙ˙˙˘‰ ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ ÈÙÎ ; ˘¯„ Î ˙Â¯‰ˆ‰ Â˘È‚‰ ‡Ï ‰˘ÈÓÁ

Ï‰Â · ;˙Ó‡ ÁÂÂÈ„ „Á‡ „·ÂÚÂ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ËÂ˜ ˙ ˘Ú˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
ÈÂÓÏ˙˘‰Ó Â¯„Ú ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ „‚ Î ÌÈ„ÚˆÌÓÈÚ ˙ÙÒÂ  ˙ÈÙÒÎ ˙Â ·˘Á˙‰ ÍÂ¯Ú˙Â ˙Â , ÈÎÂ

 Û˙˙˘Ó‰ „·ÂÚ ÏÎ È„È ÏÚ ·˙Î· ˙Â¯‰ˆ‰ Ô˙ÓÏ Ï‰Â · ‰ÚÂ·˜‰ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡˙
˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰· ,‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰·. 



 א53דוח שנתי  286

 file: chap173 04/09/2002  הרצה שלישית

 התרומה לתעש מהשתתפות העובדי  בהשתלמויות 
וחי  בבקשה לקבל את הדיו,  לשלושת מפעלי תעש שנבדקו2001משרד מבקר המדינה פנה במאי 

כי א' לא אחד מהמשתלמי  דיווח , התברר. ל"בכתב שהעבירו העובדי  שחזרו מהשתלמויות בחו
דיווחי  ' כתבו בדיעבד חלק מעובדי מפעל א, בעקבות הפנייה. בכתב על השתלמותו לממוני  עליו

 .2000  ו1999ל בשני  "על השתלמויותיה  בחו

שלהשתתפותו בסדנה קשר מועט למידת ישימותה , כי אחד מהעובדי  דיווח, מעיו  בדיווחי  עולה
שבו המפעל אינו , שהסמינר שבו השתת' רלוונטי לתחו  מסוי , במקרה נוס' דיווח עובד; במפעל
. כי לא צמחה לה  תועלת מהשתתפות  בהשתלמויות מסוימות, חלק מהמשתלמי  דיווחו. עוסק

על , ל"ו  לחזרת המשתל  מחוסמ, כי מדיווח בכתב, נוכח כל אלה העיר משרד מבקר המדינה
יורחב בסיס הידע בתעש על ידי העברת הדיווח על : יושגו שלוש מטרות, הנושאי  שבה  השתל 

תתקיי  בקרה על השתתפות העובדי  ; תוכני ההשתלמות לעובדי  אחרי  שבאותו תחו  עיסוק
חיצות אות  ויהיה בידי ועדת ההשתלמויות כלי נוס' לבחו  את נ; בהשתלמויות שאושרו לה 

  .השתלמויות למשתלמי  נוספי  בעתיד
✯  ✯  ✯  

 Ò¯‡Ó·1998 È„·ÂÚ ˙ÂÚÈÒ  ÏÚ ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÒ¯Ù 
ÂÁÏ ˘Ú˙"¯˜ÁÓ ‚Â¯È„· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ÈÙÒÎÓ Ï . ˙Â¯ÂÓÁ ˙Â‚È¯Á ÂÏÚ ˙¯Â˜È··

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÓ ,˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚Ù È„Î „Ú . 
˙ÂÏÂÚÙ‰ ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘· Â˜ÏÂ ˙Â˜ÙÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ˘Ú˙ ‰Ë˜ ˘ 
ÌÈ¯˜ÈÚ :˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÏ ‰ ÚÓ Ô˙È  ‡Ï ; ¯Á‡Ï ‡ˆÂ‰˘ Ï‰Â ‰

ÈÂ˜Ï ‰È‰ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ , ˙Ï‰ ‰ È„È ÏÚ Â Â˘ÏÎÂ Â·˙ÎÎ Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ ‡Ï Ï‰Â · Ú·˜ ˘ ‰ÓÂ
˘Ú˙ ;˘ÂÓ Â È‡ Ô¯˜‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ „ÂÚÈÈ‰Â‡ÂÏÓ· ‚ ,‰˜ÏÁ·Â , ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ˙ÏˆÂ Ó

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ,˘Ú˙ Ï˘ ‰ ÈÈ Ú ˙‡ „‚Â ‰ ÔÙÂ‡·Â. 
 ‰¯·Á‰ ˙·ÂË ÌÚ ·˘ÈÈ˙È Ô¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÚÂˆÈ·˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ˘Ú˙ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

ÌÈÙÒÎ· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â  ÌÚÂ . 


