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   )ל"רפא(הרשות לפיתוח אמצעי לחימה 
רת קו י ב ת  ו ל ו  פע

ל לבצע רכש ממדינת הלקוח כתנאי לביצוע "בחלק מעסקות הייצוא נדרשת רפא
, ל את המבנה הארגוני"משרד מבקר המדינה בדק ברפא). רכש גומלי (העיסקה 

וכ  את , את המעקב ואת הבקרה בקשר לרכש הגומלי , את שיטות העבודה
הביקורת נערכה . ומלי  בעסקות ייצוא לארבע מדינות ואת ביצועותכנו  רכש הג
בדיקות השלמה . בהנהלת חטיבת הטילי! שלה ובמינהלותיה, ל"בהנהלת רפא

ביחידת הממונה על הביטחו  במערכת הביטחו  ובאג" לסיוע , בי  היתר, נערכו
 .לייצוא ביטחוני שבמשרד הביטחו 

  
 ל לרכש "היבטי  בהתחייבויות רפא

 ומלי  בגי  עסקות ייצואג
 תקציר

רכש (ל היא נדרשת לבצע רכש ממדינת הלקוח "בחלק מעסקות הייצוא של רפא
 היא 2001 1996בשני  , ל"על פי נתוני רפא. כתנאי לביצוע העיסקה, )גומלי 

במסגרת עסקות ייצוא ,  מיליו  דולר366 התחייבה לרכש גומלי  בהיק# כספי של כ
 .יליו  דולר מ415 בהיק# כספי של כ

ל לא קבעה את המבנה הארגוני ואת השיטות לטיפול ולבקרה על רכש "הנהלת רפא
ולא הגדירה את תחומי האחריות ואת הסמכויות של העוסקי  בכ) , ל"הגומלי  ברפא

, כתוצאה מכ). וממילא נושאי  אלה לא קיבלו ביטוי בנהליה, בהנהלה ובחטיבות
ל " לא היה מעקב שיטתי אחר עמידת רפאל ובהנהלת חטיבת הטילי "בהנהלת רפא

היעדר המעקב עלול לגרו  . בהתחייבויותיה ואחר העלויות שצברה בגי  רכש הגומלי 
 . ל ולפגיעה במוניטי  שלה"להטלת קנסות על רפא

ל ניהלה משא ומת  להעברת ידע לייצור כחלק מרכש הגומלי  בשתי עסקות "רפא
וייצאה ידע זה תו) ביצוע חריגות מהיתרי  , ייצוא ללא קבלת היתר ממשרד הביטחו 

 .ומהוראות משרד הביטחו 
לרבות לרכש , ל בהתקשרויותיה השונות"המידע בדבר כלל ההתחייבויות של רפא

קיי  חשש , כיוו  שכ). אינו זמי  דיו לכל העוסקי  בהתקשרויות אלה, גומלי 
פפות בתכולה התחייבויות החו, במסגרת הסכמי  לרכש גומלי , ל תתחייב"שרפא
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על כל , ולא יתאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה אלה, להתחייבויות אחרות שנתנה
 .המשתמע מכ)

ל ע  "תכנו  מוקד  של רכש הגומלי  מהווה שלב חיוני בתהלי) ההתקשרות של רפא
משרד מבקר המדינה בדק את תהליכי ההתקשרות לביצוע רכש הגומלי  . לקוחותיה

בעסקות שנבדקו היו ליקויי  . הטילי  לארבע מדינותבעסקות ייצוא של חטיבת 
. ל לא הפיקה לקחי  מכל מקרה ומקרה"כיוו  שרפא, בי  היתר, שחלק  חזרו ונשנו

כי להפקת הלקחי  ולקביעת המבנה הארגוני והשיטה לביצוע רכש גומלי  , ראוי לציי 
אשי המיועדת לשמש קבל  ר, יש חשיבות יתרה במיוחד בנוגע לחטיבת מערכות

  .בעסקות ייצוא ולעסוק ג  ברכש גומלי  שהוא נושא חדש בחטיבה זו
♦  

 של משרד 1הייתה בתקופת הביקורת יחידת סמ ) ל" רפא להל  (הרשות לפיתוח אמצעי לחימה 
ייעודה העיקרי הוא פיתוח וייצור של אמצעי לחימה והספקת  ). ט" משהב להל  (הביטחו  

בחלק מעסקות הייצוא . צא מערכות נשק מסוימות מתוצרתהל ליי"ט אישר לרפא"משהב. ל"לצה
,  רכש גומלי  להל  (ל נדרשת לבצע רכש ממדינת הלקוח "רפא, כתנאי לביצוע העיסקה, שלה

Offset.( 
 :ל שלושה סוגי  של רכש גומלי "במסגרת עסקות הייצוא שלה מקיימת רפא

מהווה קבל  משנה ) עשייה המקומית הת להל  ( התעשייה במדינת הלקוח  רכש גומלי  ישיר  . א
ל רוכשת ממנה מכלולי  או חלקי  עבור המוצר שמכרה ללקוח ושבגינו נוצרה "רפא. ל"של רפא

ל בהקמת קו ייצור והכשרת היצר  במדינת "ג  השקעת רפא, בדר  כלל. ההתחייבות לרכש גומלי 
 .הלקוח מהווה רכש גומלי  ישיר

, המהווה קבל  משנה שלה,  רוכשת מהתעשייה המקומיתל" רפא רכש גומלי  עקי! צבאי  . ב
מכלולי  או חלקי  עבור מוצרי  צבאיי  שאינ  קשורי  למוצר שבגינו נוצרה ההתחייבות לרכש 

 .ל על ידי צד שלישי תמורת עמלה"רכש זה יכול להתבצע עבור רפא. הגומלי 
רכש של סחורות או של , תמורת עמלה, ל" צד שלישי מבצע בש  רפא רכש גומלי  עקי!  . ג

א  הצד השלישי הוא הרשות הממשלתית . שאינו קשור למוצרי  צבאיי , שירותי  במדינת הלקוח
ל "היא אינה גובה מרפא, )ת" הרשפ להל  (לשיתו! פעולה תעשייתי במשרד התעשייה והמסחר 

 היא א , ל הכרה בביצוע רכש גומלי  עקי!"לעתי  מאשר הלקוח לרפא. עמלה עבור שירותיה
ל "ישנ  מקרי  שרפא. ל"מוכיחה את תרומתה לזכייה של תעשייה מקומית בעיסקה בישראל או בחו

 .מבצעת רכש זה
ל מייצאת לה  בכל הקשור "כי קיימי  הבדלי  בי  המדינות שרפא, ל עלה"ממידע שהצטבר ברפא

גומלי  לטיפול בנושא רכש הגומלי  על ידי הרשות הממשלתית במדינת הלקוח העוסקת ברכש 
במספר מדינות . ובכל הקשור לכללי  ולהנחיות לרכש הגומלי , ) הרשות הממשלתית להל  (

ובמדינות , מוגדרי  וברורי , כמו ג  הכללי  וההנחיות לרכש גומלי , תפקיד הרשות הממשלתית
בשני  האחרונות מקובל . על א! שאות  מדינות דורשות רכש גומלי , אחרות ה  אינ  קיימי  כלל

__________________ 
ל " הפכה רפא1.1.02 ב.  יחידה שהוענקו לה סמכויות מינהליות מהסמכויות של המשרד יחידת סמ    1

 .מ" חברת רפאל בע לחברה ממשלתית 
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 מההיק! הכספי של 100%ל רכש גומלי  בשיעור של "מספר רב של מדינות לדרוש מספקיה  מחוב
. שלעתי  ה  תוצאה של משא ומת  בי  ספק ללקוח, 2חלק מהמדינות מאשרות מכפילי . העיסקה

ההיק! הכספי של הרכש שמבצעי  הספקי  בפועל או ההיק! הכספי של , ככל שהמכפיל גדול יותר
באמצעות מכפילי  גבוהי  מעודדות מדינות לספק לה  את אשר ה  , לכ . תרהשקעת  קט  יו

 .מעוניינות בו
היא , ל מבצעת רכש גומלי  ישיר או רכש גומלי  עקי! צבאי בתחו  פעילות מסוי "כאשר רפא

זאת בגי  עלויות הנובעות מתהלי  של . נושאת בעלויות מעבר למחיר הרכישה מהתעשייה המקומית
ל העומד "הכשרתו והסמכתו לשמש כקבל  משנה של רפא, מהתעשייה המקומיתבחירת יצר  
ל נושאת בתוספת עלויות הנובעת "רפא, כמו כ . לרבות הקמת תשתית ייצור אצלו, בדרישותיה

במקרי  של רכש גומלי  . 3מההפרש שבי  מחיר הרכישה מהתעשייה המקומית לבי  מחיר חלופי
 .ויות של תשלו  עמלה לצד שלישי המבצע רכש זה עבורהבעל, בדר  כלל, ל"עקי! נושאת רפא

,  מיליו  דולר366ל לרכש גומלי  בהיק! כספי של " התחייבה רפא2001 1996בשני  , על פי נתוניה
 . מיליו  דולר415 במסגרת עסקות ייצוא שהיקפ  הכספי הסתכ  בכ

, את שיטות העבודה, ני את המבנה הארגו2001משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  יולי עד דצמבר 
וכ  את תכנו  רכש הגומלי  בעסקות ייצוא , ל"את המעקב ואת הבקרה בקשר לרכש הגומלי  ברפא

הביקורת נערכה . 2002נתוני  מסוימי  עודכנו עד פברואר . ל לארבע מדינות ואת ביצועו"של רפא
 בדיקות השלמה .ובמינהלותיה)  החטיבה להל  (בהנהלת חטיבת הטילי  שלה , ל"בהנהלת רפא

ביחידת הממונה על הביטחו  , ת"ברשפ, ל"בחטיבת מערכות ברפא, נערכו בעסקות נוספות בחטיבה
 ).ט" סיב להל  (ט "ובאג! לסיוע לייצוא ביטחוני במשהב) ב" המלמ להל  (במערכת הביטחו  

הניח על החליטה שלא ל, בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
שולח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה וכדי למנוע פגיעה 

נוסח  [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי! , לאומיי  שלה בקשרי מסחר בי 
 ].משולב

 :להל  פירוט העסקות שנבדקו
‡ . א  ‰  È „ Ó  Ì Ú  ‰ ˜ Ò È Ú'מיליו  דולר נחתמה 50   למכירת מערכת בהיק! כספי של כ 

ל לרכש גומלי  ישיר ועקי! הייתה בשיעור ניכר מההיק! הכספי של "התחייבות רפא. 1996בשנת 
ועל פי ,  מהתחייבותה לרכש הגומלי  בעיסקה80% ל כ" ביצעה רפא2001עד יוני . העיסקה

 .הערכתה היא תשלי  את התחייבותה לרכש הגומלי  במקביל להתקדמות העיסקה
˜ . ב Ò È Ú ··  ‰  È „ Ó  Ì Ú ובחוזי  שחתמה ע  הקבל  , ל היא קבל  משנה"  רפא'‰ 

ההתקשרות . העיסקה מורכבת משתי התקשרויות. 'הראשי היא התחייבה לרכש גומלי  במדינה ב
 מיליו  דולר 30 ומערכת נוספת בהיק! כספי של כ' למכירת מערכת נשק א, 1995היא משנת הראשונה 

ל לרכש גומלי  של סחורות ושירותי  "ה זו התחייבה רפאבעיסק).  העיסקה הראשונה  להל (
 מההתחייבות לרכש הגומלי  תבוצע 60%ולפחות , בשיעור ניכר מהיקפה הכספי של העיסקה

 98% ל כ" ביצעה רפא2001עד יוני . והיתרה תירכש מהקבל  הראשי', ישירות במדינה ב
על פי ,  היא תממש את היתרה,ל"להערכת רפא. מהתחייבותה לרכש הגומלי  בעיסקה הראשונה

 . 2002עד דצמבר , החוזה
__________________ 

בהשוואה , הנות  ביטוי לער  שמדינת  הלקוח מוכנה להכיר בו כרכש גומלי , 1  ער  גדול מ מכפיל   2
 . למחיר השוק של המוצר או של השירות או בהשוואה לער  של השקעת הספק בה

 .ל או לעלות קבלנות המשנה בשוק תחרותי" מחיר השווה לעלות הייצור ברפא מחיר חלופי   3
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ומערכת נוספת ' היא למכירת מערכת נשק ב, 1998  ו1997שנחתמה בשני  , ההתקשרות השנייה
בעיסקה השנייה התחייבה ).  העיסקה השנייה להל   (4 מיליו  דולר נטו20 בהיק! כספי של כ

עד , בשיעור ניכר מהיקפה הכספי נטו' ל לרכש גומלי  של סחורות ושירותי  במדינה ב"רפא
 מהתחייבותה לרכש 13% ל רק כ"עד מועד סיו  הביקורת ביצעה רפא, אול . 2001אוקטובר 

 .גומלי  בעיסקה השנייה
‚ . ג  ‰  È „ Ó  Ì Ú  ‰ ˜ Ò È Ú'מיליו  דולר נחתמה 30   למכירת מערכת בהיק! כספי של כ 

במועד .  ניכר מההיק! הכספי של העיסקהל התחייבה לרכש גומלי  ישיר בשיעור"רפא. 1998בשנת 
 .ל את מלוא התחייבותה לרכש גומלי  בעיסקה"סיו  הביקורת סיימה רפא

„ . ד  ‰  È „ Ó  Ì Ú  ‰ ˜ Ò È Ú  בינה 2000ובחוזה שנחת  בשנת , ל היא קבל  משנה"  רפא'·
' ל לרכש גומלי  במדינה ד" מיליו  דולר התחייבה רפא30 לבי  הקבל  הראשי בהיק! כספי של כ

. 'ל לייצוא מערכת נשק ג"על פי החוזה התחייבה רפא. בשיעור ניכר מההיק! הכספי של החוזה
ל הוא יבוצע "ולהערכת רפא, מימוש רכש הגומלי  בעיסקה היה בראשיתו, במועד סיו  הביקורת

 .בהתא  לתכנו 
 
 

 מעקב ובקרה, ארגו 
 נהלי . 1

הדבר התבטא . 1989א שלה כבר בשנת ל עסקה בנושא רכש גומלי  בגי  עסקות ייצו"הנהלת רפא
כי מכירה למדינות מתפתחות , בי  היתר, ל נכתב מסמ  שקבע"שבאג! הרכש שבהנהלת רפא, בכ 

ל להתארג  ולהתאי  עצמה לעסקות שבה  רכש גומלי  יהיה חלק בלתי נפרד "תחייב את רפא
 . רכש גומלי ל ראתה בתכנו  נכו  של "במסמ  ג  הודגשה החשיבות שרפא. מחוזה המכירה

ל דיו  ובו הציגה החטיבה את "ל רפא"ער  מנכ, כעשר שני  מאוחר יותר, 1999באוקטובר 
, ממדי ובהיק! כספי ניכר כי מדובר בנושא רב, ל"בדיו  קבע המנכ. פעילותה בנושא רכש גומלי 

 ".טומ  בחובו מנגנוני כשל חמורי , ללא מתודה ארגונית מוסכמת"שריכוזו 
עד , ל"כי על א! שחשיבות רכש הגומלי  הייתה נהירה להנהלת רפא, ינה העלהמשרד מבקר המד

וממילא ה  לא קיבלו ביטוי , למועד סיו  הביקורת היא טר  קבעה כללי  מחייבי  בנושא זה
כגו  , שולבו הנחיות מסוימות, הדני  בנושאי  אחרי , ל"כי בנוהלי רפא, ראוי לציי . ל"בנוהלי רפא

א  ג  . עלויות רכש הגומלי  באומד  העלויות של העיסקה לש  קביעת מחירהההנחיה לכלול את 
 .לא הקפידו לייש  את הוראותיו בכל המקרי , באות  נושאי  שבאי  לידי ביטוי בנוהל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ" ˘Î¯ ‡˘Â  ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Ô‚ÚÏ Ï
ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÏ‰ · ÔÈÏÓÂ‚‰ ,˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ,ÔÈ·¯˙È‰  ,‰Ê ÁÂ„· ÌÈ Â„ ‰ ÌÈË·È‰Ï , ÔÂ‚Î

È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ,‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰. 
 

__________________ 
 היק  כספי של החוזה בניכוי ההיק  הכספי של העבודה שביצע הקבל  הראשי עבור  היק  כספי נטו   4

 .ל"רפא
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 מבנה ארגוני והגדרת תפקידי . 2
, ברכש, שבו מעורבי  אנשי  העוסקי  בשיווק ובמכירות, תחומי רכש גומלי  הוא מער  בי 

  מבני  ל קיימי"במפעלי  הדומי  לרפא. בניהול פרויקטי  וכמוב  ברכש גומלי , בהנדסה ובייצור
וכפועל יוצא הגדרה , ל"ההחלטה על המבנה הארגוני המתאי  לרפא. ארגוניי  שוני  של מער  זה

. חיונית כדי להבטיח טיפול יעיל ומועיל בנושא מורכב זה, האחריות והסמכויות, של התפקידי 
את ל את המבנה הארגוני ו"כי במועד סיו  הביקורת טר  הגדירה רפא, משרד מבקר המדינה העלה

 .שיטת העבודה בנושא רכש הגומלי 
ל נגעה לכפיפות של מנהל רכש "כי אחת השאלות שנידונו בהנהלת רפא, ל עלה"ממסמכי רפא . א

ליחידה המטפלת ברכש או לסג  מנהל החטיבה )  הממונה בחטיבה להל  (הגומלי  בחטיבה 
 החלטה זו בידי מנהלי ל להותיר"ל רפא"במועד סיו  הביקורת נותרה בעינה החלטת מנכ. לשיווק

 .ל המבנה הארגוני והשיטה לטיפול בנושא רכש הגומלי "עד אשר יגובשו ברפא, החטיבות
ל לשיווק ופיתוח עסקי את האחריות לטיפול "ל על הסמנכ"ל רפא" הטיל מנכ1999באוקטובר  . ב

לטה בעקבות הח. 1997ובכ  אישרר את החלטת קודמו מספטמבר , ל"ברכש גומלי  בהנהלת רפא
  להל  (ל "הוטל על ראש יחידת התקשרויות באג! השיווק והפיתוח העסקי בהנהלת רפא, זו

כי יוק  צוות , ל"באותו מועד קבע המנכ. בנוס! לתפקידה, לטפל ברכש הגומלי ) הממונה בהנהלה
 .ל" את המלצותיו בתחו  הארגו  והמתודולוגיה של רכש הגומלי  ברפא1.12.99שיציג עד 

ל לא "והנהלת רפא, כי עד למועד סיו  הביקורת לא הוק  צוות זה, המדינה העלהמשרד מבקר 
מהווה מרכיב בעל השפעה כבדה "שמימושו , ל הגדירו כנושא"ל רפא"על א! שמנכ, טיפלה בנושא

ע  פוטנציאל פיתוח עסקי , מהווה חלק מאסטרטגיית זכייה, על מערכת היחסי  ע  הלקוח
לא הוגדרו אחריותה של הממונה בהנהלה וג  לא , לפיכ ". תידיותוהשלכות קריטיות על עסקות ע

א  , הממונה בחטיבה ניסח את הגדרת תפקידו שאושרה בהנהלת החטיבה, לעומת זאת. סמכויותיה
 .בחטיבות אחרות לא נמצאו הגדרות תפקיד של הממוני  על רכש גומלי . לא עוגנה בנהליה

כי בכוונתה להקי  עתה את הצוות , 2002ה בינואר הממונה בהנהלה הודיעה למשרד מבקר המדינ
בפועל . וכי המלצותיו יועברו לידיעת משרד מבקר המדינה לאחר שהצוות יסיי  עבודתו, ל"הנ

 . לאחר מועד סיו  הביקורת, 2002הוק  הצוות באפריל 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡Ù¯ ‰ÏÁ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ ÈÎ" ˜ÂÒÚÏ Ï

‚ ˘Î¯·ÔÈÏÓÂ . ÏÚÂ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˜ÈÙÒ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰Ê ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯Ù
‡Ù¯· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÈÈ‚ÂÏÂ„Â˙Ó"Ï .‰Ê ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒÏ ‰¯˙È ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ , ÍÂ˙

ÌÈÏÈË‰ ˙·ÈËÁ ‰˘Î¯˘ ÔÂÈÒÈ ‰ ÏÂˆÈ  ,˙ÂÎ¯ÚÓ ˙·ÈËÁÏ ¯˘˜‰· „ÁÂÈÓ·Â .ÔÂÂÈÎ ˙‡Ê , ÏÚ˘
‡Ù¯ ˙ÂÈ Î˙ ÈÙ"„ÚÂÈÓ ÂÊ ‰·ÈËÁ Ï‡ÂˆÈÈ ˙Â˜ÒÚ· È˘‡¯ ÔÏ·˜ ˘Ó˘Ï ˙ , ˜ÂÒÚ˙ ‡È‰ ÔÎÏÂ

ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯· Ì‚ ,ÂÊ ‰·ÈËÁ· ˘„Á ‡˘Â . 
 

 מעקב ובקרה. 3
ל בד בבד ע  דרישות הולכות וגוברות מצד "בשני  האחרונות חל גידול בצבר ההזמנות של רפא

נוכח .  שביצועו נמש  לעתי  מספר שני, לקוחותיה לביצוע רכש גומלי  בהיקפי  כספיי  ניכרי 
ל תבצע מעקב ובקרה לאור  זמ  רב על מצב רכש הגומלי  ועל "צפוי היה שרפא, האמור לעיל

מעקב כזה היה מאפשר לה . החל משלב השיווק וכלה בסיו  ההתחייבות, עלויותיו בכל עסקותיה
ויאפשר לה לשפר את תכנונו , לקבל בכל עת תמונה עדכנית על התחייבויותיה לרכש הגומלי 

 .ו בעסקות חדשותוביצוע
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ל אחר עלויות רכש הגומלי  ומצב "כי המעקב והבקרה ברפא, משרד מבקר המדינה העלה
 :כמפורט להל , התחייבויותיה לביצועו לקה בחסר

Ú . א „ È Ó  ˙ Î ¯ Ú Ó  ל מערכת מידע לביצוע בקרה " במועד סיו  הביקורת לא הייתה בידי רפא
, 1989ל כבר בשנת " עלה בהנהלת רפאזאת על א! שהצור  במערכת כזו. על רכש הגומלי 

ל "ועל א! שלדעת הממונה על הרכש והמלאי בהנהלת רפא, 1996והחטיבה ניסתה לבנותה בשנת 
 ".כלכלי למצב לקוי זה יש מחיר עסקי", 2000ממארס 

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡Ù¯· ¯·Ëˆ‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ" Ï˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÚ ·¯ Ú„ÈÓ Ï
È„Ó· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰È‡·ˆ ÛÈ˜Ú Â‡ ¯È˘È ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙Â Â˘‰ ˙Â  , ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÚÂ

ÛÈ˜Ú ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ Úˆ·Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,‡Ù¯· ¯·Ëˆ‰" Ï˘ Ô‰È˙ÂÙ„Ú‰Â Ô‰È˙ÂÏÂÎÈ ÏÚ Ú„ÈÓ Ï
˙Â Â˘‰ ˙Â È„Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈ˘Ú˙‰. 

כי בכוונתה לכלול בעתיד את הטיפול בנושא , 2002ל הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא
משאבי המחשוב "כי , עוד הודיעה. א  היא טר  הכינה לכ  תכנית, י  במערכות המידערכש הגומל

מופני  בשלב זה לביצוע משימות שמוגדרות בעדיפות גבוהה ] ברכש גומלי [שיכולי  לטפל 
 ".יותר

‡Ù¯˘ ÈÂ‡¯" ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ˙ ÎÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ· ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ·Ï˘˙ Ï"Ï , ÌÚ „ÁÈ
ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ ˙È Î„Ú ‰ ÂÓ˙ Ï˘ ˙Â˘„Á ˙Â˘È¯„ ÏÚÂ ‰È˙ÂÁÂ˜ÏÏ ‰ ˙ ˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙

ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ˙ÂÁÂ˜Ï .‡Ù¯· ˜ÂÂÈ˘‰ È˘ ‡Ï ÚÈÈÒ˙ ‰Ê Ú„ÈÓ ˙Â ÈÓÊ"Ï , ÏÚ ÌÈ ÂÓÓÏ Ì‚ ÂÓÎ
ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ,ÌÈ˘„Á ˙ÂÁÂ˜Ï ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙·Â Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È ·. 

‡ . ב Ù ¯  ˙ Ï ‰  ‰ ·  ‰ ¯ ˜ · ‰"Ï  כי הממונה בהנהלה לא,  משרד מבקר המדינה העלה 
וכ  , לרבות עדכוני , קיימה מפגשי  תקופתיי  ע  הממוני  בחטיבות לש  העברת מידע רלוונטי

כי לא היו בידי , עוד העלה משרד מבקר המדינה. לא הייתה שגרת דיווח מהחטיבות להנהלה
על יתרות הזכות בעסקות , הממונה בהנהלה נתוני  על עלויות רכש הגומלי  בעסקות שהסתיימו

 .ל לרכש גומלי "ועל מצב ההתחייבויות של רפא, ת  לנצל  בחטיבות אחרותבחטיבה שני
שנתיות  ל לא הוצגו בביאורי  התחייבויותיה הרב"בדוחות הכספיי  המבוקרי  של רפא, כמו כ 

יתרת התחייבויות אלה ליו  , ל"על פי נתוני רפא. כפי שנהוג בגופי  עסקיי  אחרי , לרכש גומלי 
 . מיליו  דולר230  הסתכמה בכ31.12.01

כי כיוו  שכל עבודת רכש הגומלי  רוכזה , 2002ל הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא
כי היא , עוד הודיעה. הממונה בחטיבה ריכז את כל המידע הנדרש בנושא זה, למעשה בחטיבה

תו  , 2002החל משנת , תשקול הכללת נתו  יתרת מחויבות לרכש גומלי  בדוחות החברה"
 ".חשבות בסיווג הביטחוני וההיבט העסקיהת

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ‰¯˜· ÈÏÎ ˙ÂÂ‰Ï ‡Â‰ ‰Ï‰ ‰· ‰ ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙ ÈÎ
˙Â·ÈËÁ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ‡˘Â · ,‡Ù¯· ·ˆÓ‰ ÈÎÂ" Â˙ÂÏÈÚÙ Úˆ·Ó ‰·ÈËÁ· ‰ ÂÓÓ‰ ÂÈÙÏÂ Ï

‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˜· ‡ÏÏ"Ï ,ÔÈ˜˙ Â È‡ ,‡Ù¯Ï ˜Ê  ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚÂ"Ï.Î Ó Û‡ " Ï
‡Ù¯" ¯·ÂË˜Â‡· Ú·˜ Ï1999 , ÈÎ" ‡˘Â  ÊÂÎÈ¯]ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ [„Á‡ Ì„‡ È„È ÏÚ , ‡ÏÏ

˙ÓÎÒÂÓ ˙È Â‚¯‡ ‰„Â˙Ó ,ÌÈ¯ÂÓÁ Ï˘Î È Â ‚ Ó ÔÓÂË." 
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‰ . ג · È Ë Á ·  ‰ ¯ ˜ · כי בידי הממונה בחטיבה היו נתוני  על , ל עלה" ממסמכי רפא  ‰
ברשותו נתוני  מלאי  אודות עלויות רכש לא היו , אול . עלויות רכש גומלי  עקי! בעסקות השונות

הדבר נבע מכ  שהממונה בחטיבה לא . הגומלי  הישיר המנוהל במסגרת הפרויקטי  במינהלות
 . קיבל בסדירות דיווחי  מלאי  מהמינהלות בנושא זה

, יתרה מכ . כי בחטיבה לא הייתה שגרת דיווח בנוגע למצב רכש הגומלי , מהאמור לעיל עולה
הממונה בחטיבה לא היה מודע , כתוצאה מכ . התקבלו לא צוינו יתרות זכות כלשה בדיווחי  ש

בעסקות , לכאורה, שנית  לנצל , לקיומ  של כל יתרות הזכות ברכש הגומלי  בעסקות מסוימות
 .אחרות

כי ג  במינהלות החטיבה לא נאספו נתוני  על עלויות בגי  רכש גומלי  , משרד מבקר המדינה העלה
הנוגעי  , ל מסרה למשרד מבקר המדינה בקשר לעסקות הייצוא שבדק"תוני  שרפאהנ. ישיר

דבר , שונו מספר פעמי  במהל  הביקורת, ל"לעלויות רכש גומלי  בהשוואה לעלויות הייצור ברפא
. ל מאגר נתוני  ברור המשמש להערכת עלויותיה בגי  רכש גומלי  ישיר"המעיד כי לא היה ברפא

כי ייאספו נתוני  על עלויות החטיבה , 1997 קבע בשנת 5הקוד  של החטיבהעל א! שהמנהל , זאת
 לבנות מודל לתמחור עלויות אלה 1999ל הנחה באוקטובר "ל רפא"ובהיותו מנכ, בגי  רכש גומלי 

 .כ  שנית  יהיה לכלול אות  בהצעות המחיר בעתיד, בהתבסס על הניסיו  שהצטבר
˙ . ד Â ˜ Ò Ú ·  ‰ · È Ë Á ·  ‰  Â Ó Ó ‰  ˙ Â · ¯ Â Ú Ó   המנהל הקוד  של החטיבה קבע בשנת 

כי יש לערב את הממונה בחטיבה במגעי  ע  הלקוחות הפוטנציאליי  כבר בשלב המשא , 1997
ע  תעשיות מקומיות , זאת כדי שיוכל להתחיל מוקד  ככל שנית  במגעי  ע  חברות סחר. ומת 

בחטיבה ישתת! בהכנת כי הממונה , עוד קבע. כבר לפני גיבוש העיסקה, וע  רשויות ממשלתיות
וכי עליו לקיי  מפגשי  , וחתימתו תהיה אחד התנאי  לאישור הצעה או עיסקה, הצעות מחיר

 . ל"תקופתיי  ע  ראשי המינהלות וע  אנשי השיווק ברפא
שלפיו מעודכ  הממונה בחטיבה על , כי בחטיבה לא נקבע תהלי , משרד מבקר המדינה העלה

אצל הממונה , יתר על כ . ל לרכש גומלי "דרישה להתחייבות רפאהכוללות , עסקות ייצוא מתהוות
ולפיכ  לא נית  לדעת , בחטיבה לא נמצא תיעוד המצביע על כ  שקיבל עדכוני  על עסקות מתהוות

לא נמצא תיעוד המצביע על מפגשי  תקופתיי  שער  הממונה , כמו כ . מתי וכיצד, א  עודכ 
 .ל"שיווק ברפאבחטיבה ע  ראשי מינהלות וע  אנשי ה

ל את הנוהל " עדכ  אג! הכספי  והבקרה של רפא1998כי במאי , משרד מבקר המדינה העלה עוד
והממונה בחטיבה נוס! לרשימת החותמי  על גיליו  אישורי  להצעת , לאישור הצעות מחיר וחוזי 

 הבהיר הממונה בחטיבה, על א! שחלפו יותר משלוש שני  מביצוע העדכו , אול . מחיר או חוזה
 .כי לא היה מודע לנוהל זה ולעדכו  שצוי  לעיל, למשרד מבקר המדינה

הממונה בחטיבה לא היה , ובעיסקה נוספת' כי בעיסקה ע  מדינה ג, ל עלה עוד"ממסמכי רפא
והמשא ומת  ע  הרשות הממשלתית וע  התעשייה המקומית נוהל על ידי אנשי השיווק , מעורב

והייתה בכ  , שהנחיות המנהל הקוד  של החטיבה לא בוצעו, דברי עולה מתו  ה. ואנשי המינהלה
 ).ראו בהמש (ל "תרומה לנזק שנגר  לרפא

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘¯„  Ô‰·˘ ˙Â˜ÒÚ· ˙Â·ÈËÁ· ÌÈ ÂÓÓ‰ ˙‡ Û˙˘Ï Í¯Âˆ‰
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ·Ï˘· ¯·Î ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ , Ï˘ ‰ËÏÁ‰· ÈÂËÈ· Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ

‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰"‰ ·Ó‰ ÏÚ Ï‡Ù¯· ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó‰ ÏÚÂ È Â‚¯‡‰ "Ï . 
__________________ 

 .1998ל מדצמבר "ל רפא"המנהל הקוד  של החטיבה מכה  בתפקיד מנכ  5
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 הפקת לקחי  . 4
ל לרכש גומלי  "ל שבה נדרשה רפא"כי העיסקה הראשונה ע  לקוח מחו, ל עלה"ממסמכי רפא
ל לרכש גומלי  לסוגיו השוני  "בעיסקה זו נדרשה רפא).  העיסקה להל   (1989הייתה בשנת 

בעיסקה שבוצעה . שיעור גדול מהיקפה הכספישהיווה ,  מיליו  דולר55 בהיק! כספי של כ
ל סיימה התחייבות זו "רפא. ל קשיי  לעמוד בהתחייבותה לרכש גומלי  ישיר"היו לרפא, בחטיבה
 .2000בשנת 

כי בעיסקה לא היה , 2001הממונה בחטיבה ומנהל העיסקה הסבירו למשרד מבקר המדינה ביולי 
ל משא "כי תו' כדי ביצוע העיסקה ניהלה רפא, עוד הסבירו. תכנו  מראש של רכש גומלי  ישיר

שנחת  כשנה ומחצה לאחר החתימה על , ומת  ע  הרשות הממשלתית על החוזה לרכש הגומלי 
, ל לא נער' דיו  להפקת לקחי  בנושא רכש הגומלי  בעיסקה האמורה"ברפא. חוזה העיסקה

 . את הנושא" ו באמצעותהעיסקה שכול  למד", שהייתה לדברי הממונה על רכש גומלי  בחטיבה
ל "כי חלק מהליקויי  שעלו בעיסקה זו חזרו בעסקות שחתמה רפא, משרד מבקר המדינה העלה

ל לא נמצא תיעוד בנושא הפקת לקחי  ג  מעסקות "ברפא, כמו כ ). ראו בהמש'(מאוחר יותר 
  .מאוחרות יותר שהסתיימו

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „ÂÒÈ Ô·‡ ‡È‰ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÈÎÔÂÎ  ÏÂ‰È  ÍÈÏ‰˙· , ‡È‰Â
„ÈÓ˙Ó ÔÙÂ‡· ¯Ù˙˘‰Ï ÔÂ‚¯‡Ï ˙¯˘Ù‡Ó .ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ¯„ÚÈ‰ , ˙Â·¯ÂÚÓ ¯ÒÂÁ

ÌÈÏ‰  ¯„ÚÈ‰Â ˙Â˜ÒÚ· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ ÈÏ‰ Ó Ï˘ , Â·˘ ¯·Ú· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ÍÎÏ ÂÓ¯˙
‰·ÈËÁ· ˙Â Â˘ ˙Â„ÈÁÈ· ÂÚÈÙÂ‰Â ,‡Ù¯· ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰ÚÓË‰‰ ˙Ë‡‰Ï ÂÓ¯‚Â"Ï . ‰È‰ ÈÂ‡¯

‡Ù¯˘" Ï‰È˙Â·˜Ú· Â‡·˘ ÂÏ‡ÓÂ ‰˜ÒÈÚ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙ , ˘¯„ ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ˙Â
¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰Ó˙Á˘ ˙Â˜ÒÚ·. 

ÔÎ ÂÓÎ ,‡Ù¯ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÈÂ‡¯" ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó ˙¯ÈˆÈÏ ÏÚÙÈ Ï
‡Ù¯·"Ï. 

  
 ל לרכש גומלי "שיקולי  בהתחייבות רפא

 שיקולי  עסקיי . 1
˙ . א Â È „ Ú Ï · Â  Ú „ È  ¯ Â Ó È ˘˜ Â ˘ · בחלק מהעסקות כי ,  משרד מבקר המדינה העלה   

, שנבדקו לא הוצגו בדיו  לאישור העיסקה ולא צוינו בגיליו  האישורי  פרטי התכנית לרכש גומלי 
 .את שמות המכלולי  והרכיבי  המיועדי  לרכש גומלי  ישיר, בי  היתר, הכוללי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙È Î˙ ÈË¯Ù ˙‚ˆ‰ ¯˘Ù‡˙ ˙Â˜ÒÚ ¯Â˘È‡ ˙Ú· Ô
‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰ÏÂ ‰·ÈËÁ‰ ˙Ï‰ ‰Ï"ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙È Î˙‰ ÏÚ ‰¯˜· ÍÂ¯ÚÏ Ï , ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏÂ

 ıÂÁÓ ˙Â„Â·Ú ˙‡ˆÂ‰·Â Ú„È‰ È„˜ÂÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÏ‰ · ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ‰ ÎÂ‰
‡Ù¯Ï"Ï. 

‡ . ב Ù ¯  Ï ˘  ˙ Â Ó „ Â ˜  ˙ Â È Â · È È Á ˙ ‰  ˙ Ú Ù ˘ ‰"Ï  כי ,  משרד מבקר המדינה העלה
אינו זמי  , לרבות לרכש גומלי , ל בהתקשרויותיה השונות"כלל ההתחייבויות של רפאהמידע בדבר 

, במסגרת הסכמי  לרכש גומלי , ל תתחייב"קיי  חשש שרפא,  כיוו  שכ'.דיו לכל העוסקי  בה 
ולא יתאפשר לה לעמוד , התחייבויות החופפות בתכולה להתחייבויות אחרות שנתנה
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ל "שבי  רפא, משרד מבקר המדינה העלה מקרה אחד. תמע מכ'בהתחייבויותיה אלה על כל המש
חוזי  . שהייתה ביניה  חפיפה מסוימת בתכולה, ל נחתמו שני חוזי  נפרדי "לבי  שתי חברות מחו

 .ל"וזאת בלי שנגר  נזק לרפא, אלה תוקנו מאוחר יותר כ' שלא תהיה בה  חפיפה בתכולה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯"Ï‰Ê ‡˘Â · ‰˙Ú„ Ô˙È˙  ,˙‡ ÏÚÈÏ ÏÚÙ˙Â 

‡Ù¯ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÔÂ ‚ Ó"Ï ,˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ‰ ˙Â ÈÓÊ ˙Ï„‚‰Ï ÏÚÙ˙ ÔÎÂ 
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎÏ ˙Â Â˘‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ . ÔÈ· ‰ÏÂÎ˙· ˙ÂÙÈÙÁ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê

˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ,˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÎ˘ÂÓ ÔÂ Î˙ ¯˘Ù‡ÏÂ. 
 

 שיקולי  כלכליי . 2
˘Ú „ È  È Ò Î   È Â Â  ל במסגרת רכש גומלי  נכסי ידע בעלי "ל מעבירה ללקוחותיה בחו" רפא

ל לתמחר את נכסי הידע "ל רפא" החליט מנכ1999כי באוקטובר , ל עלה"ממסמכי רפא. ער' כלכלי
קיימי  שני סוגי , על פי המודל).  המודל להל  (ומונה צוות שהכי  מודל לתמחור  , ל"של רפא

עלויות הקמת , בי  היתר, והיא כוללת, אשר עלות העברתו מתומחרת בעסקות, "וחשימ"האחד : ידע
שעלותו אינה , "בלתי מוחשי " השני . הכשרת יצר  והסמכתו, הכנת סימוכי ייצור, קו ייצור

מושפע ער' נכסי , על פי המודל. ל"והוא מהווה למעשה את נכסי הידע של רפא, מתומחרת בעסקות
חדשנות וסיווג , ביקוש עסקי, זמינות, שימושיות, ייחודיות:  ומגורמי  כגו הידע מעלות פיתוחו

 .ביטחוני
כי ער' נכסי הידע הוא , 2001ראש הצוות שבנה את המודל הסביר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

אלא יש להתחשב בו בעת ניהול משא ומת  ע  , נתו  שאינו נכלל באומד  העלות של העיסקה
להגדרת המכפילי  בעסקות שבה  נדרש רכש גומלי  או לקביעת ,  מחיר העיסקההלקוחות לקביעת

ל "ומנכ, ל ואינו מחייב"כי המודל שנבנה עדיי  חדש ברפא, עוד הסביר. תמלוגי  בעסקות אחרות
על א! שחלפו למעלה משנתיי  ממועד כי , משרד מבקר המדינה מעיר. ל טר  אישר אותו"רפא

 .החלטתו עדיי  לא יושמה, ל"ר' בתמחור נכסי הידע של רפאל על הצו"ל רפא"החלטת מנכ
המודל להערכת שווי נכסי הידע עדיי  אינו כי , 2002ל הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא

ל הנחה לבחו  את המודל על "ל רפא"כי מנכ, עוד הודיעה. מגובש ונמצא בשלב של ניסוי וטעייה
 .מספר עסקות

ÌÈ¯·„‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚ , ÈÎ‡Ù¯ ‰ˆÓÈ‡ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú" ÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰Ï ‰ËÈ˘ Ï
‰Ï˘ Ú„È‰ ÈÒÎ  .ÍÎÈÙÏ ,˘˘Á ÌÈÈ˜ , ˙ÂÏÏÂÎ‰ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô˙Ó ˙Ú·˘
Ú„È ÈÒÎ  ˙¯·Ú‰ ,‡Ù¯"‰Ï‡ ÌÈÒÎ Ï ˙ÓÏÂ‰ ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜Ó ‰ È‡ Ï. 

 

 שיקולי ביטחו . 3
הקיימי  והנמצאי  בשלבי , כותכדי למנוע זליגת טכנולוגיות ישראליות מסווגות של נשק ומער

פועלת מערכת הביטחו  למציאת האיזו  בי  קידו  הייצוא הביטחוני לבי  אבטחת , פיתוח
כולל , הדבר מחייב בדיקה פרטנית של כל אמצעי לחימה המיועד לייצוא. האינטרסי  החיוניי  שלה

 .הפיתוח והידע הקשורי  בו
È ˜ Â Á ‰  · ˆ Ó , )ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני(י   צו הפיקוח על מצרכי  ושירות  ‰

, שהוציא שר הביטחו  בתוק! סמכותו לפי חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי , 1991 ב"התשנ
מטילי  חובה על כל מי , 1979 ט"התשל, ]נוסח משולב[ופקודת הייבוא והייצוא , 1957 ח"התשי



 א53דוח שנתי  256

 file: chap161 04/09/2002  רצה שלישיתה

י וכ  בייעו, או בתיוו' בפעולות בייצוא של ידע ביטחונ, שמבקש לעסוק בייצוא של ציוד ביטחוני
ג  לקבל היתר לייצוא , ע  סיכו  העיסקה, ולאחר מכ , לקבל מראש היתר לניהול משא ומת , אלה

הסמכות הסטטוטורית למת  היתר למשא ומת  והיתר לייצוא נתונה בלעדית . ציוד או ידע ביטחוני
מתייחס למדינה ולסוג המוצר היתר למשא ומת  . אשר רשאי לאצול סמכות זו, ט"ל משהב"למנכ

משא , הצגה ראשונית של המוצר: עבור אחד או יותר מהתחומי  הבאי , בי  היתר, ונית  ליצוא 
 .משא ומת  להעברת ידע ולשיתו! פעולה בפיתוח, ומת  למכירת המוצר

מודגשות ומפורטות , 1996ט משנת "בחוברת עזר והדרכה ליצואני ציוד וידע ביטחוני בהוצאת סיב
ובכלל זה הצור' להבחי  בי  היתר לניהול משא ומת  , ההוראות החוקיות הנוגעות לקיו  משא ומת 

, מודגש ש . להעברת ידע לייצור, בי  היתר, לבי  היתר אשר נית , אשר נית  לקראת מכירה של ציוד
… ÂÈˆÏ „¯Ù  ,¯„‰ ˙¯‚ÒÓ· Ú„È ˙¯·Ú‰Ï „¯Ù  ¯˙È‰Â‰Î„מ "על היצוא  לקבל היתר לניהול מו"כי 

עוד מצוי  ". או חשיפתו/העברתו ו, מ נפרד למכירת ידע"חובה לקבל היתר לניהול מו, כמו כ 
מ אינו פוטר את היצוא  מהחובה לקבל היתר ייצוא "קבלת היתר לניהול מו"כי , ל"בחוברת העזר הנ

 ).ההדגשות במקור" (לפני הוצאת הציוד או הידע מגבולות האר,
ל משא ומת  ע  שתי חברות " ניהלה רפא1999 1995בשני  כי , משרד מבקר המדינה העלה

כדי . ל למדינות אלה"במסגרת עסקות ייצוא של רפא, על רכש גומלי  מה ) 'וממדינה ג' ממדינה א(
והתחייבה , ל ע  חברות אלה על מזכרי הבנה ועל חוזי "חתמה רפא, לבצע את רכש הגומלי 
 .צור ולהעביר אליה  ידע לייצורלהקי  עבור  קווי יי, להכשיר  כיצרני  שלה

ט היתר לנהל משא ומת  על "ל קיבלה ממשהב"ל שתוארה לעיל נעשתה בלי שרפא"פעילות רפא
ל ג  ייצאה ידע לייצור לשתי החברות "רפא. 'ובמדינה ג' העברת ידע לייצור לחברות במדינה א

 .ט"ל תו' חריגה מהיתרי  ומהוראות משהב"הנ
כיוו  שבעיסקה , כי לדעתה לא הייתה חריגה, 2002המדינה באפריל ל הסבירה למשרד מבקר "רפא

לא הייתה ' ובעיסקה ע  מדינה ג, ל היתר לניהול משא ומת  לתחזוקה"היה לרפא' ע  מדינה א
 .העברת ידע

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡˘ÓÏ ¯˙È‰ ÏÏÂÎ Â È‡ ‰˜ÂÊÁ˙Ï Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È Ï ¯˙È‰ ÈÎ
¯ÂˆÈÈÏ Ú„È ˙¯·Ú‰Ï Ô˙ÓÂ ,‡ Û‡Â‰Ê Ú„È ‡ÂˆÈÈÏ ¯˙È‰ ÏÏÂÎ Â È .ÍÎÈÙÏ , Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÌÂÈ˜

‡ ‰ È„Ó· ˙ÂÈ˘Ú˙‰ ÌÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ '‚ ‰ È„Ó·Â ' ÌÈ¯˙È‰ ˙Ï·˜ ·ÈÈÁ Ô‰ÈÏ‡ Ú„È‰ ‡ÂˆÈÈÂ
Î Ó ˙‡Ó ÌÈÓÈ‡˙Ó"·‰˘Ó Ï"Ë . ˙ÙÈ˘Á È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈ¯˙È‰‰ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ÔÚÂˆÈ·
˙ÂÈ‚ÂÏÂ ÎË Â‡ Ú„È ,‰ˆ Ï˘ Â¯˘ÂÎ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ"Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ Ï„È˙Ú· ÂÈ˙ÂÓÈ˘. 

כי בפעילות שביצעה לא הייתה משו  פגיעה , 2002ל כתבה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא
וכי היא פועלת מול גורמי , החוק הוא כללי ודורש הבהרותכי , עוד טענה. בביטחו  המדינה

  ט על מנת לקבל הבהרות לגבי הבדלי  בי  העברת ידע במסגרת קבלנות משנה רגילה לבי"משהב
  .העברת ידע במקרי  אחרי 

כי על בסיס המידע בטיוטת דוח הביקורת הוא , 2002ט הודיע למשרד מבקר המדינה במאי "סיב
' למדינה א[ידע לייצור ] העברת[מ לצור' "ל היה לקבל תחילה היתר לניהול מו"שעל רפא"סבור 

ט למת  "ל משהב"נכהחליטה הוועדה המייעצת למ 5.5.02כי ביו  , עוד הודיע]". 'ולמדינה ג
היתרי  לניהול משא ומת  להעביר את קטע הדוח הנוגע לליקויי  ולחריגות לכאורה של נציגי 

, 1991 ב"התשנ, )ייצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני(ל על צו הפיקוח על מצרכי  ושירותי  "רפא
   .ט"לבדיקת היוע, המשפטי של משהב
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 רכש גומלי ל לביצוע "ל בחו"תהליכי ההתקשרות של רפא
ולהתבצע , ל הקשורה ברכש גומלי  אמורה להתחיל זמ  רב לפני ביצוע עיסקה"פעילות רפא

על פי מסמכי . כחלק מתכנית עסקית שלמה, במקביל לפעילות השיווק החל משלביה הראשוני 
 :פעילות זו אמורה לכלול את השלבי  הבאי , ל"רפא

 .זיהוי לקוחות פוטנציאליי  לרכש גומלי  . א

לרבות ,  הכרת הרשות הממשלתית העוסקת ברכש גומלי  הכרת כללי רכש הגומלי  במדינה  . ב
והכרת הסוגי  של רכש גומלי  האפשריי  לביצוע במדינת ; הכללי  והדרישות שלה מהספקי 

 .הלקוח

עליה , ל רכש גומלי  ישיר או עקי! צבאי" במידה שיידרש מרפא סקר תעשיות מקומיות  . ג
שאות  יהיה על , העדפותיה  ופערי הידע אצל , כיר את יכולת התעשיות המקומיותלסקור ולה

 .ל להשלי "רפא

עליה , ל זיהתה תעשיות מקומיות מתאימות" לאחר שרפא הגדרה של תכולת קבלנות המשנה  . ד
להגדיר לה  את תכולת קבלנות המשנה למכלולי המוצר שה  יספקו במסגרת רכש הגומלי  בעיסקה 

 .ל"זאת בהתחשב בהתחייבויות קודמות שנתנה רפא. תהמסוימ

ל לפעול " על רפא משא ומת  ע  התעשיות המקומיות וחתימת חוזה לקבלנות משנה  . ה
 .ולהתנות את החוזה בזכייתה בעיסקה, לחתימת חוזה קבלנות משנה במחירי  כדאיי  עבורה

את יכולתה לבצעו בסיוע עליה לוודא , ל רכש גומלי  עקי!"במקרי  שבה  נדרש מרפא . ו
 באמצעות צד שלישי  או לחלופי  , או באמצעות גורמי  אחרי  בישראל, ט"או סיב, ת"הרשפ

היא נדרשת לשל  , ל נעזרת בחברות סחר כדי למלא אחר התחייבותה"כאשר רפא. תמורת עמלה
  ת באמצעות קיזוזי"ל נעזרת ברשפ"במקרי  שרפא. לה  עמלה בשיעור שנקבע מרכישותיה 

לעת , ל לא נדרשת"רפא, ל לרכש גומלי  בישראל"הנעשי  בגי  עסקות המחייבות את המדינה בחו
 .ל בעיסקה"חוזה לרכש גומלי  עקי! יותנה ג  הוא בזכיית רפא. לשל  עמלה כלשהי, עתה

, ל לנהל משא ומת  ע  קבלני המשנה שלה" על רפא העמסת רכש הגומלי  על קבלני משנה  . ז
במידה שיש בכ' , במטרה לחייב  ברכש גומלי  יחסית לחלק  בעיסקה,  הלקוחשמחו, למדינת
 .ל"יתרונות לרפא

, ל תנהל משא ומת  ע  הרשות הממשלתית" רפא חתימת חוזה ע  הרשות הממשלתית  . ח
 .במטרה לחתו  חוזה לרכש גומלי  עימה שיותנה בזכייה בעיסקה, לרבות על המכפילי  שיוכרו לה

 . ל בעיסקה"לויות רכש הגומלי  לרפאאומד  של ע . ט

 .ל לרכש גומלי  בהצעת המחיר לעיסקה"התחייבות רפא . י
ל לביצוע רכש גומלי  בעסקות "ל בחו"משרד מבקר המדינה בדק את תהליכי ההתקשרות של רפא

  :להל  הפרטי . והעלה בה  ליקויי , ייצוא לארבע מדינות
 'עיסקה ע  מדינה א. 1

. ל כבר בשלבי השיווק הראשוני  של העיסקה"  ישיר הייתה ידועה לרפאהדרישה לרכש גומלי
כי גיליו  האישורי  שעל פיו אושרה הצעת המחיר שהוגשה ללקוח , משרד מבקר המדינה העלה

נתוני כי , משרד מבקר המדינה מעיר. נתוני רווחיות של העיסקה, בי  היתר, כלל, 1994בשנת 
ל בגי  רכש הגומלי  הישיר "חשבו  העלויות הצפויות לרפארווחיות אלה חושבו בלי שנלקחו ב

 .ל"כפי שמחייבי  נוהלי רפא, בעיסקה
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', ממדינה א' ל על הסכ  לשיתו! פעולה ע  חברה א" חת  ראש מינהלה קוד  ברפא1995בשנת 
 חת  ראש המינהלה הקוד  ע  1995ובסו! , ועל פיו הורחב שיתו! הפעולה ג  לעסקות נוספות

 מזכר  להל  (על מזכר הבנה בנושא החוזה לשיתו! הפעולה והחוזה לרכש גומלי   6'חברה ב
ל בראשי תיבות ע  הלקוח "שחתמה רפא', מזכר ההבנה צור! לחוזה העיסקה ע  מדינה א). ההבנה

תשתת! ישירות ' חברה ב: העקרונות הבאי , בי  היתר, במזכר ההבנה סוכמו. 1996בתחילת 
בשיעור קט  ' ל תשת! חברות נוספות ממדינה א"רפא; י של העיסקהבשיעור גדול מההיק! הכספ
 וחברות אחרות באזור עדיפות 7'חברה ג', ל תשת! את חברה ב"רפא; מההיק! הכספי של העיסקה

;  מיליו  דולר2 בפרויקט אחר עבור חיל האוויר הישראלי בהיק! כספי של כ' לאומית של מדינה א
 .באמצעות רכש גומלי  עקי!' לי  במדינה אל תשלי  התחייבותה לרכש גומ"רפא

ל הכינה תחשיב רווחיות "לא נמצא תיעוד המצביע על כ' שרפאכי , משרד מבקר המדינה מציי 
 זאת על .1994שבו עודכנו נתוני הרווחיות משנת ,  על חוזה העיסקה1996לפני החתימה בתחילת 

ל "ל משמעותי בהתחייבות רפאוחל גידו, א! שחלו שינויי  בהרכב ההצעה ובנוסחת ההצמדה
 .ל עלויות רכש הגומלי "במועד זה לא היו ידועות לרפא. לרכש גומלי 
ל את ההנחות הבאות בלי "כי בעת החתימה על מזכר ההבנה הניחה רפא, ל עלה"ממסמכי רפא

בחישוב חלקה של )  א: (את תקפות  של כל הנחותיה' שבדקה במשרד ההגנה של מדינה א
הנחה זו . ל"ייכללו ג  עלויות הרכיבי  שתעשייה זו תרכוש מרפא' ת שבמדינה אהתעשייה המקומי

שילוב החברות )  ב. (מיו  החתימה על מזכר ההבנה' ל לחברה ב"התבססה על סיכו  כתוב בי  רפא
מערכת מחברה  בפרויקט אחר עבור חיל האוויר הישראלי יהיה באמצעות הזמנת תת' ממדינה א

ל לרכש "השלמת ההתחייבות של רפא)  ג. (הממוקמת במדינה אחרת' בבעלות גור  ממדינה א
וכ  , בנושא המערכת במדינות נוספות' גומלי  תבוצע באמצעות שיתו! פעולה ע  חברה ב

 .'ל ממדינה א"באמצעות רכישות שוטפות של רפא
ל חתמה על מזכר ההבנה ובראשי תיבות על חוזה "לפני שרפאכי , משרד מבקר המדינה העלה

 .היא לא הכינה תכנית מפורטת למימוש רכש הגומלי  שעליו התחייבה, שבו נקבע מחירה, עיסקהה
, לא התממשו, שתוארו לעיל, ל בעת שחתמה על מזכר ההבנה"ההנחות שהניחה רפא, יתר על כ 

ל ייחשבו כחלק מעבודת "מרפא' לא אישר שרכישות חברה ב' כיוו  שמשרד ההגנה של מדינה א
ל לא "רפא, כמו כ . המערכת במדינה האחרת כרכש גומלי  הכיר ברכישת תתולא ', חברה ב

למימוש התחייבותה לרכש גומלי  עקי! ' הצליחה לנצל את חוזה שיתו! הפעולה שלה ע  חברה ב
 .כפי שתכננה

ולכ  לא , ל התחייבה לרכש גומלי  היא לא בדקה"כי לפני שרפא, משרד מבקר המדינה העלה עוד
ל לא ערכה סקר תעשיות באזור העדיפות "רפא, כמו כ . אינה מכירה במכפילי ' שמדינה א, ידעה

. ולא סיכמה ע  התעשייה המקומית את המחירי  עבור העבודה שתבצע', הלאומית של מדינה א
א  למדינת ישראל יש עסקות , לפני שהתחייבה לרכש גומלי  עקי!, ת"ל ג  לא בדקה ברשפ"רפא

ל בדקה נושאי  אלה "רפא. ל לממש רכש גומלי  זה" נית  לסייע לרפאאשר באמצעות ' ע  מדינה א
 .במסגרת הכנת תכנית מפורטת למימוש רכש הגומלי , רק לאחר שנקבע מחיר העיסקה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ù¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" È ÙÏ ‰È˙ÂÁ ‰ ˙ÂÙ˜˙ ˙‡ ÔÁ·˙ Ï
‰ ·‰‰ ¯ÎÊÓ ÏÚ ‰Ó˙Á˘ ,‰ÊÂÁ‰ ÏÚ ˙Â·È˙ È˘‡¯·Â ,‰˙˘Ú˘ ÈÙÎ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰ ˘Î  ,

‡ ‰ È„Ó Ï˘ ‰ ‚‰‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‰È‰˙˘ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙È Î˙ ˘·‚Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘Î' . 
__________________ 

 .ע  חברה אחרת'  כתוצאה מאיחוד החטיבה הצבאית של חברה א1995חברה שנוסדה במהל    6
 .'וממוקמת באזור עדיפות לאומית של מדינה א' חברה קשורה לחברה ב  7
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ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡Ù¯˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÎ"· ‰¯·Á ÌÚ Ì‰ÈÏÚ ‰ÓÎÈÒ Ï ' ¯ÎÊÓ·
‰ ·‰‰ , ‰ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ Î‰‰ ˙Ú· ˙ÂÏ·‚Ó ‰Ï Â¯ˆÈ"Ï , Ì¯‚ ‰ÚÂˆÈ·Â
‡Ù¯Ï"ÂÈÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙Ï Ï‰˜ÒÈÚ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙. 

‡Ù¯ ˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ" È ÂÈÓ Ï2001 , ÌÂÈÒÏ „Ú ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ‰È˙ÂÈÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙
Î· ÌÎ˙Ò˙ ÂÊ ‰˜ÒÈÚ-22˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á8 ,Î ÂÂÈ‰˘-11%‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Ó . 

שנחת  כדי למלא התחייבות לרכש גומלי  , כי במסגרת חוזה שיתו  הפעולה, ל עלה"ממסמכי רפא
לטענת . 'בהכללה ג  עבור העיסקה ע  מדינה ג' ל את חברה ב"שיתפה רפא',  ע  מדינה אבעיסקה

ל יתרת זכות של רכש גומלי  שנית  יהיה לממשה בעסקות עתידיות "שיתו  זה יצר לרפא, המינהלה
כיוו  שבמדינה , כלל לא בטוח שיתרת זכות זו תנוצל, לדברי הממונה בחטיבה, אול . 'ע  מדינה א

הסתכמה תוספת עלויותיה בגי  יצירת , ל"על פי נתוני רפא.  רשויות המטפלות ברכש גומלי אי ' א
תוספת זו נבעה ברובה ממחיר הכללת המערכת על ידי חברה . ח"יתרת הזכות האמורה בכמיליו  ש

  .ל" בהשוואה לעלות הכללתו ברפא40% שהיה גבוה בכ', ב
 'עיסקה ע  מדינה ב. 2

ל לרכוש סחורות "התחייבה רפא' ויות הנכללות בעיסקה ע  מדינה בבחוזי  של שתי ההתקשר
 .'ושירותי  ממדינה ב

‡ . ‰  Â ˘ ‡ ¯ ‰  ‰ ˜ Ò È Ú ‰ -‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ,‡Ù¯ ÈÎ" ‰ ÈÎ‰ ‡Ï Ï
 Ï˘ ÌÈÊÂÁ‰ ÏÚ È˘‡¯‰ ÔÏ·˜‰ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ È ÙÏ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˘ÂÓÈÓÏ ˙È Î˙

‰ Â˘‡¯‰ ‰˜ÒÈÚ‰ . ‰Ï‰ ÈÓ·˘ ÔÂÂÈÎ ˙‡Ê" Â·˘Á ¯˘‡Ó Ò ˜‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ÏÂÊÂ Ï˜ ¯˙ÂÈ˘
ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙‡ Úˆ·Ï ."ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ÌÏÂ‡ ,‰ÏÚ ‰·ÈËÁ‰ ÈÎÓÒÓÓ ÈÎ , ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„˘

 ˙ÂÒ ˜Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰·ÈËÁ‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ‰ÙÈ„Ú‰
‰Ï˘ ÔÈËÈ ÂÓ· ‰ÚÈ‚ÙÓÂ. 

י  הקבל  הראשי נער# בחטיבה ל לב"כי לאחר החתימה על החוזי  בי  רפא, ל עלה"ממסמכי רפא
ל "היו לרפא, בעת גיבוש התכנית. ניסיו  ראשו  לגבש את תכנית רכש הגומלי  הישיר לעיסקה זו

מהיכולות הירודות של , בי  היתר, הקשיי  נבעו. קשיי  בתכנו  מימוש התחייבותה לרכש גומלי 
מכניות והאופטיות ל בתעשיות האלקטרו"שהתגלו בסקרי  שערכה רפא, התעשיות המקומיות

כי תכנו  מוקד  של רכש הגומלי  היה עשוי לסייע לה לפתור , ל עלה"ממסמכי רפא. 'במדינה ב
 .זאת באמצעות רכש בתחומי  מכניי  פשוטי , ל"חלק מהקשיי  הנ

ולפיכ# ההיק  , למעט מתעשייה אחת', ל מהתעשיות במדינה ב"לא היו הזמנות של רפא, בפועל
לרכש גומלי  ישיר היה קט  מהותית מההיק  הכספי של ' במדינה בהכספי של הזמנותיה 

 המלי' הממונה הקוד  בחטיבה למנהל הקוד  של 1996ביוני , לכ . התחייבותה לרכש גומלי 
תמורת , נוכל לבצע רק באמצעות חברות מסחר… רכש גומלי  בסכומי  החסרי  "כי , החטיבה

 ". עמלה
__________________ 

 . 2001ח המופיעי  בדוח ה  במחירי יוני "כל הנתוני  בש  8
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ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˘˜‰ ÈÎ ¯˜Ò‰ ˙ÎÈ¯Ú· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ
ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ Úˆ·Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜ ˙ÂÈ˘Ú˙·.  

· . ‰ È È  ˘ ‰  ‰ ˜ Ò È Ú ‰ -‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ÂÈ‰˘ ÌÈÈ˘˜‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ
‡Ù¯Ï"‰ Â˘‡¯‰ ‰˜ÒÈÚ· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÈÂÏÈÓ· Ï , ¯Â˙È‡· ÌÈÈ˘˜‰ „ÁÂÈÓ·

È‡˙Ó Ì˙„Â·Ú ˙ÂÎÈ‡˘ ÌÈÏÚÙÓ‡Ù¯ ˙Â˘È¯„Ï ‰Ó"Ï , ‰˜ÒÈÚ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ Ì‚˘ È¯‰
‡Ù¯ ‰ÈÈ ˘‰"ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï Ï .ÏÂÏÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÂÓ‡ ÂÊÎ ˙È Î˙ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

˙ÂÏÓÚ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈÈÂÎÈÊ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯ÁÒ ˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ .ÍÎÏ Ì¯˙ ˙È Î˙ ¯„ÚÈ‰ ,
‡Ù¯ ‰ÚˆÈ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘" ˘‰ ‰˜ÒÈÚ‰ ÔÈ‚· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ Ï ÈÙÒÎ Û˜È‰· ‰ÈÈ

Î ‰ÂÂÈ‰˘-13%ÂÊ ‰˜ÒÈÚ· ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰Ó „·Ï·  , ¯ÎÈ  ÈÙÒÎ Û˜È‰· ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÚ ‰¯˙Â Â
‰˘ÓÂÓ Ì¯Ë˘. 

מימוש רכש גומלי  עקי  מהווה אוס  "כי , 2002ל הסבירה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא
 העיסקה השנייה כי בחוזה, עוד הסבירה". ולא נית  להכי  תכנית למימוש זה, של ניצול הזדמנויות

ל לרכש גומלי  תשתנה בהתא  לשינוי "כי התחייבות רפא, שחתמה ע  הקבל  הראשי מצוי 
וכי הקבל  הראשי לא דיווח לה באופ  מסודר על מימוש , בהתחייבות הקבל  הראשי כלפי הלקוח

 .חלקו ברכש גומלי 
רמת "ש, 2001 ל בנובמבר"כי הקבל  הראשי הצהיר בפני רפא, משרד מבקר המדינה מציי 

, ל את חוזהו ע  הלקוח"א" לא הציג לרפא, "הייתה ונשארה בגובה החוזה הראשי] שלו[המחויבות 
 .ל לא יכלה לבדוק את נכונות הצהרתו"ולפיכ" רפא

עבור העיסקה ' שהיא החלה לרכוש במדינה ב, ל עלה"כי ממסמכי רפא, משרד מבקר המדינה מציי 
. 2003והיא תכננה לממש את מחויבותה זו עד שנת , 2001ת השנייה רק במחצית הראשונה של שנ

ומהאמור לעיל , ל את התחייבותה לרכש הגומלי  בעיסקה הראשונה"נוכח הקצב שבו ביצעה רפא
ראוי . 2001 אוקטובר %ל לא יכלה לעמוד בהתחייבותה בפרק הזמ  שהוגדר בחוזי  "כי רפא, עולה
היא , ל"לא את כל התחייבותה בתו" חצי שנה מהמועד הנל לא תמ"א  רפא, כי על פי החוזי , לציי 

 . מההיק  הכספי של רכש הגומלי  שלא ביצעה5%צפויה לקנסות בשיעור של עד 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ù¯˘ È ÙÏ" Ì‡‰ ÍÈ¯Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ Úˆ·Ï ˙·ÈÈÁ˙Ó Ï

 ‰ÈÏÚ˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙ËÂÈË· ¯„‚ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙ „ˆÈÎÂÌÂ˙ÁÏ .
ÍÎÈÙÏ ,‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚ ,¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ  ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ·Â ,‡Ù¯ ÏÚ ‰È‰" ˘Î¯ ˙‡ ˘‡¯Ó Ô Î˙Ï Ï

‰ÈÈ ˘‰ ‰˜ÒÈÚ· ÔÈÏÓÂ‚‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,‡Ù¯ ¯˘‡Î" ˙·ÈÈÁ˙Ó Ï"·‚ Ï‡ ·‚"9 , È˘‡¯ ÔÏ·˜Ï
Â‰˘ÏÎ ,ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ ‡˘Â · ˙Â·¯Ï ,„Á ‰˘È¯„ ÂÓÈÚ ‰ÊÂÁ· ÏÂÏÎÏ ‰ÈÏÚ- ˙‚ˆ‰Ï ˙ÈÚÓ˘Ó

 ÁÂ˜ÏÏ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰-ÈÈÁ˙‰  ˙¯‚ÒÓ· ˘ÓÓÏ ˙˘¯„  ‡È‰˘ ˙Â·"·‚ Ï‡ ·‚." 
 

 'עיסקה ע  מדינה ג. 3
‰ . א ˜ Ò È Ú ‰  Ï Ú  ‰ Ó È ˙ Á ‰  È  Ù Ï % ל למשרד ההגנה של מדינה " הגישה רפא1997 בשנת
  יחידות של מערכת ולביצוע עבודות נוספות בהיק  כספי של 25הצעת מחיר לעיסקה למכירת ' ג

__________________ 
שקבל  המשנה מתחייב למלא כלשונ  את התחייבויותיו של הקבל  הראשי ,   משמעותו " גב אל גב"  9

 .בהתא  לנתח העבודה שמבצע קבל  המשנה, כלפי הלקוח
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 ההצעה כללה תכנית לרכש גומלי  מחברה במדינה ). העיסקה המורחבת%להל  ( מיליו  דולר %70כ
, המפעל ייצר ויכליל, על פי ההצעה. בשיעור ניכר מהיקפה הכספי של העיסקה)  המפעל%להל  (' ג

 .ל"ויבדוק אות  באמצעות ציוד הבדיקה שיקבל מרפא, תיבות מארבעה סוגי , בי  היתר
והכירה בכ" ,  גומלי  ישיר במלואהל לרכש"אישרה את הצעת רפא' הרשות הממשלתית של מדינה ג

כמו כ  .  מההיק  הכספי של רכש זה%50%ל תספק למפעל שווה בערכו לכ"שציוד הבדיקה שרפא
שהיקפו , ל באמצעות רכש גומלי  ישיר מהמפעל"כי את יתרת התחייבויותיה תממש רפא, אישרה

ל של "ההצעה הנ. הכספי יהיה שווה לפחות לחצי מעלויות העבודה הכרוכות בביצוע רכש זה
ולקבל הכרה מירבית על ביצוע רכש , ל נועדה להגדיל את סיכוייה לזכות בתחרות על העיסקה"רפא

 .הגומלי  באמצעות המכפילי 
ל מידע שלפיו כמות היחידות של "היה בידי רפא, כי בעת ההגשה של הצעת המחיר, ראוי לציי 

ל לא תכננה אפשרות להתאי  את "פאר, על א  זאת. המערכת שהלקוח יזמי  יכולה להשתנות
 .התכנית לרכש גומלי  לשינויי  בהיקפה הכספי של העיסקה

: כגו , כי היא לא בדקה חלופות נוספות לאופ  המימוש של רכש הגומלי , ל עלה"ממסמכי רפא
לא נמצא תיעוד המצביע , כמו כ . רכש עקי  צבאי או רכש אחר מהמפעל, רכש מתעשיות אחרות

 .ל ערכה סקר ראשוני בתעשיות המקומיות לפני שהחליטה להתקשר ע  המפעל"על כ" שרפא
העדיפה את ' כי הרשות הממשלתית במדינה ג, 2002ל הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא

והיה לכ" משקל בעת , המפעל כקבל  משנה שבאמצעותו יבוצע רכש הגומלי  הישיר בעיסקה
ל שלא לבדוק קבלני משנה אפשריי  "כ" החליטה רפאלפי. בחירת המתמודד שיזכה בעיסקה

 .נוספי 
ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„Á‡ ‰ ˘Ó ÔÏ·˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ÈÎ , ˙Â˘¯‰ ˙Ù„Ú‰ ÈÙ ÏÚ

˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ,Ì Ó‡ ÂÈ‰ ,‰Ê ‰¯˜Ó· ,È˜ÂÂÈ˘‰ Ë·È‰‰Ó ˙Â Â¯˙È ,ÍÎÏ ˘È ÌÏÂ‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,
˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰ Ë·È‰· ÌÈ ÂÎÈÒÂ ÈÏÎÏÎ‰ Ë·È‰‰Ó ˙Â Â¯ÒÁ .ÎÈÙÏÍ , ÏÚ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ¯˜Ó·

‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰"˙ÏÚÂ˙ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ ˙ ÈÁ· ÍÂ¯ÚÏ Ï ,‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ ÏÂ . ÔÂ„ ‰ ‰¯˜Ó·
ÂÊ ÔÈÚÓ ‰ ÈÁ· ‰Î¯Ú  ÈÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰˘ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ  ‡Ï. 

ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ,‡Ù¯ ÈÏ‰Â  ÈÎ"Ô¯ˆÈ ˙ÎÓÒ‰Ó ˜ÏÁÎ È„ÂÒÈ ¯˜Ò ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ï .ÍÎÈÙÏ ,
Ó· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Â‡ ÁÂ˜Ï‰˘ ÌÈ¯˜Ó· ˘Î¯ ÚˆÂ·È ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ‰ÈÈ˘Ú˙ ÌÈÙÈ„ÚÓ Â˙ È„

ÔÈÏÓÂ‚‰ ,‡Ù¯ ÏÚ"‡„ÂÂÏ Ï ,˙ÓÈÂÒÓ ‰ÈÈ˘Ú˙ ÛÈ„Ú‰Ï ‰˙ÓÎÒ‰Ï È‡ ˙Î , ˙Ó‡˙‰ ˙‡
‰È˙Â˘È¯„Ï ‰ÈÈ˘Ú˙‰ .¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ È„ÂÒÈ ¯˜Ò ˙ÎÈ¯Ú È„È ÏÚ ˙‡Ê. 

‰ . ב ˜ Ò È Ú ‰  Ï Ú  ‰ Ó È ˙ Á ‰  È ¯ Á ל " נחת  חוזה בראשי תיבות בי  רפא1998 בשנת % ‡
 %30 יחידות של המערכת בהיק  כספי של כ15שכללה , על העיסקה' גנה של מדינה גלבי  משרד הה
כי לאחר החתימה על העיסקה , ל עלה"ממסמכי רפא).  העיסקה המצומצמת%להל  (מיליו  דולר 
 היא חתמה ע  הרשות הממשלתית 1998ובסו  , ל בהכנת הצעה מעודכנת לרכש גומלי "החלה רפא
זאת על א  . רכש גומלי  בשיעור הגבוה מהשיעור שכללה בהצעתהובו התחייבה ל, על חוזה
 . ל טר  סיכמה את מחירי הרכישה מהמפעל וטר  בחנה את יכולתו להיות ספק שלה"שרפא

ל לאחר שחתמה על החוזה לרכש "ועקב המידע שהגיע לרפא, כתוצאה מהקטנת היק  העיסקה
כי המפעל ייצר רק סוג , ל"ליטה רפאהח, שלפיו תידרש תקופה ארוכה להסמכת המפעל, גומלי 

כי , ל הסבירה לנציגי משרד מבקר המדינה"רפא).  התיבה%להל  (אחד של תיבת אלקטרוניקה 
ההחלטה על סוג התיבה התקבלה ג  כיוו  שהיא אפשרה למפעל לנצל באופ  מיטבי את ציוד 

 .נה שלה בישראלל לא התחייבה לייצרה באמצעות קבלני מש"וכ  כיוו  שרפא, הבדיקה שקיבל
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ל לא נמצא תיעוד המצביע על בחינת חלופות ועל שיקולי "כי ברפא, משרד מבקר המדינה מציי 
 .בדומה לעיסקה המורחבת, ל בעת החלטתה על תכולת רכש הגומלי  בעיסקה המצומצמת"רפא

ל מצאה לנכו  לערו" "רפא, לאחר מועד חתימת החוזה לרכש גומלי , 1999רק בשנת , יתרה מכ"
כי , הסקר לא הושל  על א  הערת מבצעו. סקר על יכולות המפעל והוא נעשה באופ  חלקי בלבד

 .כיוו  שנבדקו רק חלק מהתחומי  שתוכננו להיבדק, יש להשלימו
ל כשנתיי  לאחר ההתקשרות הראשונית "כי סיקור המפעל על ידי רפא, משרד מבקר המדינה מעיר

קוי של איתור קבלני משנה במדינת הלקוח במסגרת התכנית מצביע על תהלי" ל, ובאופ  חלקי, עימו
ל לקבל מידע על הסיכוני  הכרוכי  "סיקור מלא ומוקד  יותר היה מאפשר לרפא. לרכש גומלי 

 . ולתכנ  צעדיה בהתא , בעבודה ע  המפעל
˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡Ù¯˘ ˙Ú· ÈÎ" ‡È‰ ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰˜ÒÈÚÏ ¯ÈÁÓ ˙Úˆ‰ ‰˘È‚‰ Ï

ÏÚ ˙‡ ‰ÎÈ¯Ú‰Î· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÂÈÂ-6%˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â¯ÈÎÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Ó  . ¯Á‡Ï
˙ÓˆÓÂˆÓ‰ ‰˜ÒÈÚ· ‰˙ÎÊ˘ , ˙·Á¯ÂÓ‰ ‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ÒÈÒ· ÏÚ Ú·˜ ˘ ¯ÈÁÓ·

‰˜ÒÈÚ‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ˙„¯Â‰Â ,‡Ù¯ ‰ÎÈ¯Ú‰"Î· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ Ï-9.5% Û˜È‰‰Ó 
˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â¯ÈÎÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ .ÌÈ Â˙ ‰Ó ‰ÏÂÚ ,‰˘ ‰Ú˘· ÈÎ ‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰

Î· ÌˆÓËˆ‰-48% ,‡Ù¯ ‰ ÈË˜‰"Î· ˜¯ ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÂÈÂÏÚÏ ‰˙Î¯Ú‰ ˙‡ Ï-16% . 
על . ח שלא תוכננה מראש" מיליו  ש%33.3ל יתרת זכות ברכש גומלי  של כ"בעיסקה זו נוצרה לרפא

מש ל למ"תוכל רפא', ל לבי  משרד ההגנה של מדינה ג"פי החוזה לרכש גומלי  שנחת  בי  רפא
יתרה זו רק בעסקות עתידיות של רכישת יחידות נוספות של המערכת על ידי משרד ההגנה של 

שבה תנצל , על עסקת המש"' ל ע  משרד ההגנה של מדינה ג" חתמה רפא2002באפריל . 'מדינה ג
שכ  הוא תלוי בחתימת עסקות , ניצול יתרת הזכות במלואה מוטל בספק.  מיתרת זכות זו%13%רק כ

 . לרכישת יחידות של המערכתנוספות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡Ù¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" ÂÓÈÚ ÌÎÒ˙Â ÏÚÙÓ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ¯Â˜Ò˙ Ï

ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙ÁÏ Ì„Â˜ ‰˘ÈÎ¯‰ È¯ÈÁÓ ˙‡Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ . ·˘Á˙‰·
‰Ê ÌÂÎÈÒ· ,‡Ù¯ ÏÚ ‰È‰"‰Ù˜È‰ ˙‡Â ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙È Î˙‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ï , ÔÈÎ‰ÏÂ
Â„ÂÓ ‰Úˆ‰ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯Ï ˙È¯Ï , ˙ÂÓÎ· ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈÈÂ È˘Ï ‰ÓÈ‡˙‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ˙‡Ê

Â ÓÊÂÈ˘ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ .‡Ù¯"ÍÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ï , È˙Ï· ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÂÏÚ ‰Ï ÂÓ¯‚  ÔÎÏÂ
˙ÂÈÁ¯Î‰ ,ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ Ï˘ ˙  ÎÂ˙Ó È˙Ï· ˙ÂÎÊ ˙¯˙È ÌÚ ‰¯˙Â  ‡È‰Â , ‰˘ÓÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰˘

˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ „È˙Ú· ‰‡ÂÏÓ·. 
 

 'מדינה דעיסקה ע  . 4
תלויי  מאוד בשיתו  הפעולה ' כי סיכוייה לזכות בעיסקה ע  מדינה ד, ל" העריכה רפא1998בשנת 

. שיכלול העברת ידע וייצור מקומי במיוחד בתחו  שאותו העדיפה מדינה זו, ע  תעשיות מקומיות
' ולאחר הצעת משרד ההגנה של מדינה ד, במטרה לאתר תעשיות מועמדות לרכש גומלי  ישיר

 פגישות 1998ל במהל" "קיימו נציגי רפא', לפנות ישירות לתעשיות אלה תו" מת  עדיפות לחברה ד
בפגישות התברר . וחברה נוספת' חברה ה', חברה ד: 'בשלוש תעשיות ביטחוניות במדינה ד

ותידרש השקעה כספית מצד  כדי , כי תשתיות הייצור בשלושת  ה  בלתי מפותחות, ל"לרפא
' ל לבחור בחברה ד"בעקבות פגישות אלה החליטה מינהלת הפרויקט ברפא. הנדרשתלהביא  לרמה 

השפעתו במדינה ויכולת , בגלל גודלו, בי  היתר, זאת. כמפעל העיקרי לביצוע רכש הגומלי  הישיר
 .המדינה להשקיע בתשתיתו
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 התקבלה על א  שמבי  שלוש התעשיות' כי ההחלטה על בחירת חברה ד, ל עלה"ממסמכי רפא
ל לא בחנה את "רפא; ל א  לא אחת נמצאה עדיפה בהיבט תשתית הייצור"שבחנו נציגי רפא

כמו כ  . להשקיע בתשתיות אצל ' הנכונות של התעשיות השונות ושל משרד ההגנה של מדינה ד
ולא בחנה חלופות , ל לא ערכה ביניה  תחרות על המוצר שהיא הייתה אמורה לרכוש מה "רפא

 .ו" כדי התייחסות לסוגי המוצרי  ולכמויותלרכש גומלי  מה  ת
כי בעת התחרות על העיסקה היא התקשרה , 2002ל הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל "רפא

 .כדי לשפר את סיכוייה לזכות בעיסקה', ע  חברה ד
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ ‰¯·Á ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ È ÙÏ ,'‡Ù¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ï

¯˘˜˙‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ ÔÁ·˙ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ È„Î ÍÂ˙ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙ÂÈ˘Ú˙‰ ÔÈ·Ó ˙Â
ÌÈË·È‰Ï ,ÂÓÎ :‰˜ÒÈÚ· ‰ÈÈÎÊÏ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ , ˘Î¯· ÈÂÎÈÊ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰
ÔÈÏÓÂ‚‰ ,˙ÂÈÂÏÚ‰Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ,‰ÈÈ˘Ú˙ ÏÎ· ¯ÂˆÈÈ‰ ˙È˙˘˙· ‰˘Â¯„‰ ‰Ú˜˘‰‰ ˙Â·¯Ï , ÔÎÂ

„ ‰ È„Ó Ï˘ ‰ ‚‰‰ „¯˘ÓÓ ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡ '‰ ˙ÂÈ˘Ú˙Ï˙Â Â˘ . ÁÎÂ  ·ÈÈÁ˙‰ ¯·„‰
‡Ù¯ È„È·˘ ‰„·ÂÚ‰" ˙ÂÈ˘Ú˙· ¯ÂˆÈÈ‰ ˙ÂÈ˙˘˙· ‰Ú˜˘‰· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰˘ Ú„ÈÓ ‰È‰ Ï

˙Â¯ÂÓ‡‰ ,„ ‰ È„Ó· ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ÔÎÂ ' ÌÂÁ˙· ‡ÂˆÈÈ‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈ˘Ú˙Ï ÚÂÈÒ ˙ÂÈ È„Ó Ï˘
„ ‰ È„Ó ‰ÙÈ„Ú‰ Â˙Â‡˘'. 

ולפיו א  היא ', מדינה דל אישור מהרשות הממשלתית של "במועד סיו  הביקורת היה בידי רפא
היא תקבל הכרה בהיק  כספי ', תמלא את כל התחייבותה לרכש גומלי  ישיר מהתעשייה במדינה ד

. ל כלפיו" מעבר להתחייבותה של רפא%29%שייצור לה יתרת זכות אצל הקבל  הראשי של כ, ניכר
, רת בחינת חלופותל במסג"כי יצירת יתרת זכות זו לא נידונה ברפא, משרד מבקר המדינה מציי 

 . זו לא בוצעה, כאמור לעיל, שכ 
כיוו  שלטענתה , 2000לפני שזכתה בעיסקה בשנת ' ל לא סיכמה את מחירי הרכישה מחברה ד"רפא

סמו" לאחר מועד . לנהל עימה משא ומת  מפורט על המחירי  לפני הזכייה' סירבה חברה ד
ובו הוגדרה תכולת העבודה של חברה ', דל לבי  חברה "החתימה על העיסקה נחת  חוזה בי  רפא

לרבות , החוזה הותנה בסיו  מוצלח של המשא ומת  על נושאי  נוספי . א" לא סוכמו מחיריה', ד
' החוזה נחת  בתנאי  שתוארו לעיל כתוצאה מדרישת משרד ההגנה של מדינה ד. על המחירי 

 לסכ  את עניי  רכש הגומלי  ל"ובעקבות דרישתו מרפא, מהקבל  הראשי לחתו  על חוזה העיסקה
 . 'בחברה ד

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È Ï·˜ ÌÚ ÌÈ¯ÈÁÓ ÌÎÒÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ
‰˜ÒÈÚ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ ‰ ˘Ó‰ ,‰Ê ‰¯˜Ó· Ú¯È‡˘ ÈÙÎ , ÌÈ ÂÎÈÒÏ ÈÂËÈ· ˙˙Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰˜ÒÈÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰· ÍÎÓ ÌÈÚ·Â ‰ .„ ‰ È„Ó ÌÚ ‰˜ÒÈÚ· '· ÍÎÏ Ô˙È  ‡Ï ÈÂËÈ
˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰· ˜ÈÙÒÓ .‡Ù¯ ˙Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ"Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ˘Î¯ ˙ÂÈÂÏÚ

Î· ÌÎ˙Ò‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ ÂÊ ‰˜ÒÈÚ· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÈÒÏ „Ú ÔÈÏÓÂ‚‰-9.8 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á .Î Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙ÂÏÏÂÎ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÚ-44% ˙ÂÈÂÏÚÓ ‰Ú· ˘ ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰· 

‰ ˘Ó‰ ÔÏ·˜Ó ¯È˘È‰ ˘Î¯‰  . 
הגיע למבוי סתו  ' ל לבי  חברה ד"שהמשא ומת  בי  רפא, ל עלה"כי ממסמכי רפא, אוי לציי ר

ל "ולכ  החליטה רפא. ובעיקר על ההשקעה בתשתית, כתוצאה מחילוקי דעות ביניה  על המחירי 
הייתה באותו , ל"ברפא' שלדברי מנהל תכנית מדינה ד', לבי  חברה ה' לערו" תחרות בי  חברה ד

במועד זה החליטה . 'חרה הפוטנציאלית היחידה שבאה בחשבו  בתחרות מול חברה דזמ  המת
בלי , להעביר את הייצור עבור העיסקה מחטיבת המערכות לחטיבת התחזוקה שלה' חברה ד
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היא נמצאה , ל בחטיבת התחזוקה במהל" התחרות"בסקר שערכה רפא. ל"שהודיעה על כ" לרפא
ל ע  הספק היחידי האפשרי "כתוצאה מכ" התקשרה רפא. ל"כבלתי מתאימה להיות ספק של רפא

  .  ובאמצעותו מתבצע רכש הגומלי  הישיר בעיסקה%'  חברה ה%שנותר 
 ל לרכש הגומלי "השתתפות קבלני משנה בהתחייבות רפא. 5

כי קבלני משנה משתתפי  ברכש גומלי  שעל הקבל  הראשי לבצע לפי חלק  היחסי , מקובל
כי בעסקות ייצוא שבה  ישולבו , 1996קבע המנהל הקוד  של החטיבה בשנת בהתא  לכ" . בעיסקה

כי יחויבו ברכש גומלי  לפחות לפי , יש להודיע לה  מראש, קבלני משנה מחו1 למדינת הלקוח
ל לא חייבה א  באחת "רפא, כי על א  זאת, משרד מבקר המדינה העלה .חלק  היחסי בעיסקה

ל "וביניה  עסקות שעבור  התקשתה רפא, שלה ברכש גומלי מהעסקות שנבדקו את קבלני המשנה 
 .להכי  תכנית לרכש גומלי  בהתא  להתחייבותה

תכננה ' וע  מדינה ג' כי בשלבי  המוקדמי  של העסקות ע  מדינה א, ל עלה"ממסמכי רפא
החטיבה להעמיס חלק מהדרישות לרכש גומלי  של מדינות אלה על קבלני המשנה שלה שמחו1 

ל מגעי  בנושא "שעימ  ניהלה רפא, כי חלק מקבלני המשנה, עוד עלה מהמסמכי . ל" הנלמדינות
ל "ברפא. אול  המגעי  בי  החטיבה לבי  אות  קבלני משנה הופסקו. נתנו לכ" את הסכמת , זה

  .לא נמצא תיעוד המצביע על ההחלטה להפסיק  ועל הסיבות לכ"
✯  ✯  ✯  

ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ,‡Ù¯ ÂÈÏ‡ ˙˘¯„ ˘"Ê ÏÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ , ˙Â¯˘˜˙‰Ï È‡ ˙ ‰ÂÂ‰Ó
‡Ù¯"‡ÂˆÈÈ‰ ˙Â˜ÒÚÓ ˜ÏÁ· ÁÂ˜Ï‰ ÌÚ Ï .‡Ù¯ È Â˙  ÈÙ ÏÚ"Ï , ÈÙÒÎ Û˜È‰· ‡ÂˆÈÈ ˙Â˜ÒÚ·

Î Ï˘-415¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,‡Ù¯ ‰ÚˆÈ·˘" ÌÈ ˘· Ï1996-2001 ,‡Ù¯ ‰·ÈÈÁ˙‰" ˘Î¯Ï Ï
Î Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ÔÈÏÓÂ‚-366¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  . È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ¯˘˜‰·

‡Ù¯· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ·˜ÚÓÏ"Ï , ‡ÂˆÈÈ ˙Â˜ÒÚ· ÂÏ˘ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ¯˘˜‰·Â
‡Ù¯ Ï˘"˙Â È„Ó Ú·¯‡Ï Ï. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰ Â˙ÚÙ˘‰Â Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ 
‡Ù¯ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ"‰Ï˘ ‡ÂˆÈÈ ˙Â˜ÒÚ· ˙ÂÎÊÏ Ï , ˜Â˘· ‰Ï˘ ÔÈËÈ ÂÓ‰Â ‰„ÓÚÓ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ

ÁËÈ·‰ÔÈ·‰ È Â-ÈÓÂ‡Ï ,‡Ù¯ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ"‰Ê ÌÂÁ˙· ‰„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ Ï .
ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ÍÈÏ‰˙ È·Ï˘ ÏÎ ˙¯„Ò‰ È·‚Ï ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ „ÁÂÈÓ· ,Â Â Î˙Ó ÏÁ‰ , ¯Â·Ú

ÂÈÏÚ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó ˙¯ÈˆÈ· ‰ÏÎÂ ÂÚÂˆÈ·Ï .‰Ê ÔÈÈ Ú· ,‡Ù¯ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÈÂ‡¯" ¯ÂˆÈÈ Ï
 ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó‡Ù¯·"Ï . 

˙ÂÈ ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙· ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ˜È‰‰ ,‡Ù¯· ˙Â·¯Ï"Ï , ÌÈÈ˙Â‰Ó Ì È‰
Ô‰È˙Â˜ÒÚ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ˜È‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰· . Á˙Ù˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ¯˘‡ ÌÂÁ˙ ‡Â‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯

˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ,·‰˘ÓÏ ÛÒÂ · ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓÂÁ˙Ï Ì‚ ¯Â˘˜Â"Ë .
ÍÎÈÙÏ ,È ‡˘Â ‰˘ ÈÂ‡¯ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È„Î ÍÂ˙ ÏÏÂÎ È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈË Ï·˜-È„¯˘Ó. 


