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דין וחשבון זה מסכם את ה ביקורת שערך משרד מבקר  המדינה על הפעולות של חברת  
 .מ"ת בעפי גלילות מסופי נפט וצנורו

 

כמה מהנתונים עודכנו  . 1988-1989הביקורת התמקדה בעיקר בפעולות החברה בשנים 
.  ממצאי הביקורת הובאו לידיעתה של הנהלת החברה והתקבלה תגובתה. 1992לאמצע 

 .בדין וחשבון זה מובאים הממצאים העיקריים

 

)  7(9סעיף מ עומדת לביקורת  מבקר המדינה לפי "פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע
 -בהיותה גוף שאיגוד ממשלתי , )נוסח משולב (1958-ח"התשי, לחוק מבקר המדינה

ומבקר המדינה החליט להפעיל עליו את  ,  משתתף ב הנהלתו-מ "שרותי נפט בע
 .הביקורת
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 מבוא

 

מוחזקים בעיקר בידי שלוש , המשמשים לצורכי הארץ, הנפט הגולמי ותזקיקיו
סונול ישראל ; מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק"; מ"חברת נפט בע, פז: חברות
של  ' לאחר הפעלת שלב א, 1989משנת ). להלן חברות הנפט הוותיקות(; מ"בע

מה במשק הדלקהרפור
1

מ  " בע1988דור אנרגיה : מחזיקות עוד חברות בתזקיקי נפט, 
אלון חברת דלק לישראל  ; )1990מפברואר (מ "חברה לדלק בע, גל; )1989מנובמבר (
כל החברות יחד קרויות (; )1991מיוני (מ "חברת דלק בע, ומאור; )1990מיולי (מ "בע

 ). חברות הנפט-להלן 

 

רותי אחסון וניפוק במתקנים של חברת פי גלילות מוספי נפט  חברות הנפט מקבלות שי
נוסף על כך  מאוחסנים נפט גולמ י   ).  פי  גלילות או החברה-להלן (מ "וצנורות בע

מ"בחברת שרותי נפט בע, ותזקיקים במתקנים של חברות הנפט הוותיקות
2

 ובחברת  
 .מ"קו צינור אילת אשקלון בע

 

סוף אחד בדרום והיא מתפעלת מסוף לחברה שלושה מסופים במרכז הארץ ומ
המסופים קולטים ת זקיקי נפט מ שני בתי הזיקו ק  . מ"שבבעלות חברת שרותי נפט  בע

 ).ן" בז-להלן (מ "שבבעלות חברת בתי זיקוק לנפט בע, בחיפה ובאשדוד, בארץ

 

 ):באחוזים(הבעלות על החברה מתפלגת כדלהלן 

 
 מ"שרותי נפט בע 50.00

 מ"פז חברת נפט בע 21.51

 מ"חברת הדלק הישראלית בע" דלק" 15.28

 מ"סונול ישראל בע 9.85

 מ"סונפקו בע __3.36

100.00  

 

עם מכירת מניות  המדינה בפז למשקיעים פרטיים, 1988-ב
3

חדלה פי גלילות להיות , 
 .1975-ה"התשל, כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, חברה בת ממשלתית

 

לרבות  ,  עובדים266רדיה ובמתקני האחסון והניפוק  העסיקה החברה במש1991בסוף 
 .משרדי החברה שוכנים בהרצליה. עובדים זמניים בתפקידי אבטחה

 ___ ___ _____ _______ 

 

1
 .105' עמ,  של מבקר המדינה40בעניין הרפורמה במשק הדלק ראה דוח שנתי   

2
ותנת שירותי אחסון לחברות נ, שהיא חברה בבעלות מלאה של המדינה, מ"גם שרותי נפט בע  

מ שניתן בינואר "מ ובחברת קו מוצרי דלק בע"ראה גם דוח על הביקורת בשרותי נפט בע(הנפט 
1991.( 

3
 .ד"קכ' עמ,  של מבקר המדינה40בעניין זה ראה דוח שנתי   
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 דירקטוריון החברה

 

לשרותי נפט ; הדירקטוריון מונה שישה חברים, על פי תקנות ההתאגדות של החברה
 חבר  -ת ולכל אחת משלוש חברות הנפט הוותיקו, מ הזכות למנות שלושה חברים"בע
מ או פז חברת  נפט  "את יושב ראש הדירקטוריון ממנה אחת לשנה שרותי נפט בע. אחד
 .לסירוגין)  חברת פז-להלן (, מ"בע

 

מ את מנהל מינהל הדלק שבמשרד האנרגיה  " מינתה שרותי נפט בע1989בשנת 
 והתשתית 

תו במקום אחד הדירקטורים שכיהנו באו, לדירקטור בחברה)  מינהל הדלק-להלן (
אף על פי , ר הדירקטוריון" נבחר מנהל מינהל הדלק לשמש יו7.2.90-ב. מועד מטעמה
נציג . עדיין לא השלים את תקופת כהונתו בתפקיד זה, ר"שהיה אז יו, שנציג חברת פז

כנגד הבטחה שיוכל להשלים את מכסת  החודשים שנגרעו , חברת פז הסכים להתפטר
ר הנבחר יפסיק את  "או אם היו, מינהל הדלקעקב מינויו של מנהל , מתקופת כהונתו

 .הכהונה לפני סיומה

 

נקבעות בידי הדירקטוריון  , ובמיוחד השקעותיה במתקנים, רבות מפעולות החברה
 חברות   -את תעריפי דמי הטיפול שהחברה גובה מלקוחותיה . בתיאום עם מ ינהל הדלק

על בסיס הסכם המס ופים,  קובע  מינהל הדלק-הנפט 
4

 אלה נקבעו  כך שיכסו  תעריפים. 
 עם  - 1988מאוגוסט ). ראה להלן(את הוצאות החברה בתוספת תשואה על ההשקעה 

 נקבעו תעריפים אחידים לדמי הטיפול -של הרפורמה במשק הדלק ' הפעלת שלב א
 מיליון  34.7- היו הכנסות החברה מדמי הטיפול כ1991-ב. בגין שירותי אחסון וניפוק

 .ח"ש

 

העיר משרד  , לרבות רווחיותה, לק השפעה מכרעת על  ענייני החברההואיל ולמינהל הד
שיש לכאורה ניגוד עניינים בין , מבקר המדינ ה לחברה ולמשרד האנרגי ה והתשתית

,  שבראש מעייניו צריכים לעמוד האינטרסים של החברה , ר הדירקטוריון"תפקיד יו
הפעילות במשק  המופקד מטעם המד ינה על הסדרת , לבין תפקיד מנהל מינהל הדלק

 .הנפט ועל שמירת האינטרס  הציבורי בעניין זה

 

כי מנהל , 1990משרד האנרגיה והתשתית הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
 ול א  -מוכן להטיל על עצמו את המגבלות הדרושות לפי מיטב מצפונו "מינהל הדלק 

 כולל הטיפול ,לעסוק בכל הקשור בייצוג חברת פי גלילות כלפי הרשויות הממלכתיות
 ".בתקציבים של פי גלילות והמינהל

 

משרד מבקר   המדינה הבהיר לנוגעים בדבר כי אין הצדקה להסדר שלפיו אדם ימלא 
וכדי לשמור על מרחק  , את שני התפקידים האמורים שיש בהם לכאורה ניגוד עניינים

 .יפקיע מידיו את הטיפול בנושאים חשובים שהם חלק מתחום אחריותו, נאות

 

ר " מנהל מינהל הדלק מכהונת יו1991בעקבות הביקורת התפטר בנובמבר 
הדירקטוריון וממשיך לשמש חבר בדירקטוריון

5
. 

 ___ ___ _____ _______ 

 

4
בפרק ריכוז הבעלות על ,  של מבקר המדינה24פרטים על הסכם המסופים ראה בדוח שנתי   

 .14.7' עמ, 1985-ובדוח על הביקורת בחברת פי גלילות מ, )147' עמ(, תזקיקיםמסופים ל
5
 .160' עמ, 42בעניין זה ראה גם דוח שנתי   
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 מסופי דלק

 

מיקומם וגודלם של מתקני האחסון וכמויות התזקיקים המאוחסנים בהם נקבעים 
 .בתיאום עם מינהל הדלק

 

 נפח האחסון במסופי א ת מידת  ההתאמה של, בין היתר, משרד מבקר   המדינה בדק
 .החברה לצורכי האוכלוסייה באזורים שונים

 

שהכמות והנפח של המיכלים הנמצאים בו  , הבדיקה באחד המסופים העלתה
 לאוכלוסיית האזור -סולר וקרוסין ,  בנזין-מאפשרים לספק את המוצרים העיקריים 

שי בשנת  הספיק נפח האחסון המירבי המע, לפי מסמכי החברה. לפרקי זמן קצרים
;  למשך חצי חודש-בנזין לסוגיו : כלהלן,  לספק את צורכי האוכלוסייה באזור1989

 בעונת החורף עד לחצי חודש וביתר עונות  -סולר  ;  בעונת החורף למשך חודש-קרוסין 
מספיקים  , הואיל ובמלאי שבמסוף אין דרך קבע הכמות המירבית.  עד לחודש-השנה 

 .לזמן קצר מזה שפורט לעיל, ך כללבדר, התזקיקים המאוחסנים בו

 

בתום  ; מילוי מיכל נמשך  כיום אחד. למילוי המסוף משמש קו  צינורות אחד בלבד
תהליך שאף , פעולת המילוי נשלח מדגם מהתזקיק לבדיקה מעבדתית לקביעת טיבו

מותר  לנפקו מהמיכל , רק אחרי  אישור טיב התזקיק. הוא נמשך יום אחד לפחות
כא שר המסוף מ תוכנן לספק  בנזין וסולר ג ם ,  כי בשעת חירום,יש לציין. שמולא
תקלות אפשריות בקו הצינורו ת  . אזור שלם עלול להישאר בלי מלאי מספיק, ל"לצה

התצרוכת באזור שהמסו ף  , לפי נתוני החברה. למסוף עלולות להחמיר עוד את המצב
 של סולר  עלתה התצרוכת השנתית1987-1989בשנים ; משרת נמצאת  בעלייה מתמדת

4%-קרוסין כ, 5%-ביותר מ
6

 .7%- ובנזין כ

 

היתר בנייה להקמת מי כלים , על דעת מינהל הדלק,  ביקשה החברה1976עוד בשנת 
של אותו  ) משק לשעת חירום(ח " הודיעה ועדת מל1977בשנת . נוספים באותו מסוף

י נפט שחיוני להוסיף שני מיכלים לתזקיק, מחוז לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בתנאי שתובטח ,  אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה את התכנית1979-ב. במסוף

אולם אחר כך סירבה הוועדה לאשר את התכנית בהליך  , אדריכלות נוף הולמת באתר
עקב התנגדויות לתכנית  . ודרשה הפקדה לצורך שינוי בתכנית המיתאר, של היתר בנייה
בשלב זה שוב חל . 1984-ו של שר הפנים רק בוהיא הוגשה לחתימת, נמשך הטיפול

עקב דרישת השירות לשמירת איכות הסביבה להכין סקר הערכת סיכונים , עיכוב
 .כהשלמה לתסקיר ההשפעה על הסביבה

 

שלא להמשיך בטיפול בנושא מחמת  , 1986דירקטוריון החברה החליט באפריל 
תקדם א ת קבלת ההיתר  ונוכח החשש שגם הגשת הסקר לא , ההוצאות הכרוכות בדבר

 .להרחבת המסוף

 

 ___ ___ _____ _______ 

 

6
 הייתה עלייה של 1988-אך ב, 1988 לעומת שנת 3%- ירדה התצרוכת של קרוסין ב1989בשנת   

 .1987 לעומת שנת 18%
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נעשה , שהממונה על המחוז במשרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה, לפי הסברים
.  עקב הרחבת הבנייה למגורים במרחק לא גדול מהמסוף, הנושא בעייתי עוד יותר

 1989נדרשה החברה באוקטובר , כתוצאה מחוסר התקדמות  לקראת מימו ש התכנית
 .קרקעי ישראל את הקרקע שהוקצתה לה לשם הרחבת המסוףלהחזיר למינהל מ

 

 שהמלאי הנגזר  22.7.91-הודיע מנהל מינהל הדלק ב, בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ושני המסופים , מנתוני הצריכה קיים במסוף האמור ו בחלקו במסוף באזור אח ר

 .מינהל הדלק מטפל בהגברת כושר ספיקתו של קו זה. מחוברים בקו צינור

 

ב של הגיד ול המת מיד בצר יכה   בשנים  האחרונות  ו נוכח ג י דול  , דעת מבקר  המדינה ל
יחד עם משרד האנרג י ה ו שאר הג ו רמים האחר אים , על החברה,  האוכלוסייה

לבחו ן האם הגברת הספיקה  של הקו תת ן  מענ ה   , להספקת הדלק למטרות השונ ות
המ שרת   את הולם לסיכונ י ם הכרוכ ים ב מלאי בלתי  מ ספיק של מ ו צרי דלק  במ סוף 

עלי הם לפעול בדחיפות למניע ת פגיעה  באספקה הסדירה  ש ל   , אם לאו; האזור האמ ור 
 בשעת רגיע ה ובי יחוד   -ובכל עו נות  השנה  , מוצרי דלק לכ ל מגזרי הצר י כה באותו אז ו ר

 .  בשעת חירום
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 מניעת זיהום של מקורות מים

 

 סוללו ת  -יכל  במרווח מהמ-בכל המסופים הקימה החברה מסביב למיכלי האחסון . 1
למניעת נזילה של התזקיק  המאוחסן במיכל לעבר מיכל אחר במק רה של פיצוץ או   

" צלחת של המיכל"או " מאצרת"המרווח שנוצר בין המיכל לסוללה מכונה . שריפה
 ). מאצרת-להלן (

 

אל החברה )  הנציבות-להלן ( פנתה נציבות המים שבמשרד החקלאות 70-עוד בשנות ה
, במקרה של נזילות, כדי למנוע, במסוף שבאזור ההר" מאצרת"ת הבדרישה לאטום א

 .חלחול התזקיקים לתוך האדמה וזיהום מקורות המים

 

תחילה בעיקר לגבי אזור ההר  , הנציבות והחברה קיימו דיונים והתכתבות בנושא זה
הדיונים במניעת זיהום .  גם בנוגע למסופי החברה הנמצאים באזור החוף1986ומשנת 
  -להלן  (ת המים על ידי דלקים מתקיימים בו ועדה למניעת זיהום מקורות המים מקורו
מיוצגות בה חברות הנפט  . הפועלת ליד המכון הישראלי לנפט ולאנרגיה, )הוועדה
 .הוועדה מגישה את המלצותיה לנציב המים. והנציבות

 

 של  סוכם בין החברה לנציבות שתופעל שיטה, בנוגע לאחד המסופים באזור החוף. 2
דבר שיגרום שהתזקיקים יצופו על המים , הצפת המאצרות במים במ קרה של נזילה

הנושא נדון  . שיטה זו נועדה למנוע חלחול התזקיק לאדמה. ומשם יישאבו למיכל אחר
 פנה נציב המים את החברה בדרישה 1990בסוף נובמבר . 1989בוועדה באוקטובר 

למניעת חלחול דלקים במאצרות שבסוף  חוזרת להכין תכנון כולל של הפתרון ההנדסי 
,  1989התכנון צריך להיות מבוסס על ההדגמה שנערכה בפני הוועדה באוקטובר ; הזה

שהחברה תציג בפניו את התכנון המפורט , באותה פנייה דרש הנציב. ואושרה בה
   עד סוף שנת  הכספים-ותבצע את הפתרון ההנדסי לאחר אישורו 

 

ממסמך שהגיש המכון  . 1991אושרה התכנית במאי , מיםלפי הודעת נציבות ה. 1991
 בוצעו כל 7.4.92-שבבדיקה במסוף זה ב, הישראלי לנפט ולאנרגיה לנציבות המים עולה

 .העבודות בהתאם להמלצות הוועדה

 

אשר  ,  ניסוי בשיטה אחרת1990בוצע במאי , אף הוא באזור החוף, במסוף אחר. 3
נקבע שלאחר ניסוי נוסף יוחלט על ; ב המיכליםתוצאותיה חייבו איטום המאצרות סבי

סיכום בדבר הפתרון המקצועי היה צפוי עד אמצע , לדברי החברה. המשך הפעולות
. יוחלט על הצעדים שיינקטו, על יסודו ובהתחשב באפשרויות התקציביות; 1991

 נחתם הסכם בין החברה  1991שבמארס , נציבות המים הודיעה למשרד מבקר המדינה
מכון וולקני לביצוע ניסוי במשך כשישה חודשים לבדיקת טכנולוגיות למניעת לבין 

 .זיהום המים במסוף

 

שלפי דרישות חדשות של  ,  עולה1992מהפרוטוקול של דיוני הדירקטוריון ממארס 
 . ייעשו קידוחים לבחינת הקרקע ומי תהום בתחום המסוף, נציבות המים

 

רתו נאטמו  בבטון רבע מכלל המאצרות במסוף באזור ההר נעשה ניסוי שבמסג. 4
שיטה זו נועדה לבדוק את האפקטיביות של אגירת התזקיקים העלולים . שבמסוף

 שמדובר בניסוי של מהפניית התזקיקים ממאצרת , החברה הסבירה. לזרום מהמיכל
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ממכתבו של הממונה על מניעת זיהום מקורות המים . שיוכנו" בריכות"לתוך , מוצפת
שהנציבות עומדת להוציא לחברה דרישה לסיים את   , ם בנציבות עולהעל ידי דלקי

מבירורים שערך משרד מבקר המד ינה . 1991איטום כל המאצרות במס וף עד סוף 
 . נאטמו כמחצית מכלל המאצרות שבמסוף1992שעד יולי , עולה

 

שהתהליך  ש ל בדיקות  ונ י סויים ב נושא  מניע ת חלחול דלקים לאדמה  ,  יוצא אפוא
שה וא נו שא חשוב מ בחינת ה שמי רה על איכות   מ י   , ל נ זילות במס ופיםבמקרה ש
משרד  מ בקר .   שנ ה ולגבי אז ור  החוף כשש  ש נים20נמ ש ך לגבי אזור  ה הר זה  ,  התהום

נוכח   ,   ש פעולותיהם ב עניי ן  זה  היו   איטיות  מדי,  המדינה  הע יר  לחברה ולנצי בות ה מים
  .   חשיבותו  של  הנושא
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 הכנסות מדמי טיפול

 

הסתכמו הכנסותיה בשנת , 31.12.91-ות הכספיים המותאמים של החברה ללפי הדוח
 מיליון 2.5והרווח הנקי היה , )ח" מיליון ש33.7 - 1990-ב(ח " מיליון ש34.7 בסך 1991
 3.2 הכריזה החברה על דיבידנד בסך 1988בגין שנת ). ח" מיליון ש1.3 - 1990-ב(ח "ש

 11.6.92-ב.  לא הוכרז דיבידנד1990- ו1989בגין השנים ). ערך נומינלי(ח "מיליון ש
לתשלום , 1991ח דיבידנד בגין שנת " מיליון ש1החליט הדירקטוריון על תשלום 

-החלטת הדירקטוריון אושרה על ידי אסיפה כללית של בעלי המניות ב. 1992בדצמבר 
 מזה, ח" מיליון ש51.7- היה ההון העצמי המותאם ש ל החברה כ31.12.91-ב. 13.8.92

 . ח עודפים" מיליון ש32.3-ח הון מניות נפרע ו" מיליון ש19.4-כ

 

המתבטא ביכולתה לפעול בלא מקורות  , רווחיותה של החברה ומצבה הכספי הנוח
, נובעים בעיקר מההסדרים שלה עם מינהל הדלק, מימון חיצוניים לזמן ארוך

 .המבטיחים לה כיסוי עלויות בתוספת רווח מוסכם

 

והם בשיעורים המיועדים , על י די מינהל הדלק, כאמור, פול נקבעיםתעריפי דמי הטי
 1/14בשיעור של (לכסות את  הפחת על נכסיה , לכסות את הו צאות התפעול של החברה

נוסף על כך ; )כשהיא מותאמת לשינויים במדד המחירים לצרכן, מההשקעה בהם
לאחר ניכוי (, אמורים דמי  הטיפול לתת תשואה על שווי יתרת הנכסים המותאמת

 :בשיעורים דלהלן) פחת

 

 .8% תשואה של - 1982על השקעות שנעשו עד סוף 

1983-על השקעות שנעשו החל ב
7
 - 4.5%. 

 

בסוף כל שנה נערכת התחשבנות עם מינהל הדלק לקביעת ההפרשים שנוצרו בין 
לבין , לפי התעריפים האחידים שנקבעו בעקבות הרפורמה במשק הדלק, ההכנסות
 . המתחייבות מהסכם המסופיםההכנסות

 

.   בתנאים של   העדר סיכו ן ע סקי,  "ק וסט פלוס"החברה פועלת למעשה  ב שיטה  של 

לדעת מבקר המדינה אי ן  בכך כדי לעודד חיסכון בהוצאות ועל  משרד האנרג יה   
.   והתשת ית לפעול להנהגת  שיטה ש יהי ה  בה גם תמרי ץ ממשי  להת ייעלות החבר ה

  

 ___ ___ _____ _______ 

 

7
ראה דוח מבקר המדינה (,  בדיעבד1986- נעשה ב1983-עדכון שיעור התשואה על השקעות החל ב  

 ).14.12' עמ, 1985-ה"התשמ, על החברה



14 

  

 

 

מ  הינה  חברה  בעלות מש ות פת של החברה  "נורות  בעפי גלילות מ סופי נפט וצ 
וש ל  ) המחזי קה במחצית  הון המ ני ות  של פי גלילות(מ "הממשלתית  שרותי  נפט בע
היא עו סקת במתן ש ירות י   , מ"בדו מה לשרותי  נפט בע. שלוש חברות  הנפט הוות יק ות

בין  שבבעלותה ו בין   , אחסון למוצרי דלק באזורי ם שונים בא רץ באמצעות  מסופים
  -סולר וק רוסין  ,  בעיקר בנז ין-ממסופים אלה מונפקים ה מוצרים  . עולהבתפ

ההסדרי ם בין החברה  לבין מינ הל ה דלק . לצרכנים הגדול ים ולתחנות ד לק, למשווק ים
פיר וש  הדבר  שה יא ). ק וס ט פלוס(מבטיחים לה  כיסוי  עלויו ת  בתוספת רו וח מוסכם 

 . פועלת בלי סיכון עסקי  ובלי  תמריץ  של מ מש להתי יעלו ת

 

במסגרת הבי קורת  נבחנו  ה פעולות שהח ברה עשת ה ל קראת הגדלת  קיב ולת האח סון   
,   כדי  להתאים את גוד ל המלאי במסוף לצורכי  האזור  שהוא מ ש רת , של אחד המסופים

בעי קר בגלל קשיים   , פעולותיה לא נש או פרי. בין בעת רגיע ה ובין ב שעת  חירום
לדעת  .  רת איכו ת הסביבהבהליכי האי שור במוסדו ת המופקדים  על התכנון ו שמי

כל  הגורמ י ם הנוגע ים בד בר חייב ים לפעול ללא דיחוי להסרת  מכ שול   , מבקר המ דינ ה
 . זה שכר וך בו   סיכון לסדירו ת האספקה באותו אזור 

 

במ קר ה , עור נבחנ ו פעו לות החברה ל מניעת  חלחול דלקים לאדמ ה ופגיעה  במ י  תהום 
נמ שך הט י פול , ע ם נציבו ת ה מי םהמחי יב  ש יתוף פעולה  , בנ ושא  ז ה. של נז ילה במ סוף

 . ב לא שהושגה  התקדמות  בק צב הדרוש , שנים רב ות

 

ח מובא דבר מי נו יו  של מנ הל  מינהל הדלק  שבמשרד  ה אנרגיה ו הת שתי ת   "בדו
תוך צ יון  נ יגוד  הענ יינ ים ה ק יים לכאורה   בין  ,   ר   הדירקטורי ון   של החברה"לתפקיד יו

הן  בתחום התפעול י   , הדלקנוכח תלות ה הרבה של  החברה במינ הל , שני  התפקידי ם
התפטר מנהל מינהל ה דלק  ,  בעקב ות הביק ורת, בי נתיים . והן בתחום  הרווחיו ת
 . מראשות הד י רקטוריו ן

 

מן   הראוי לקבוע  כללים בנו ש א כהונת ו  של עובד  מדי נה  בכי ר   ,  לדעת מבקר  המדינה 
כיושב ראש ד ירקטורי ון של  חברה שבעני יניה  הוא מט פל במישרין  במסגרת תפקידו   

תשו מת  לב מיוחדת י ש להקדיש  לחברה ששות פים בה גם בעל י  .  ות  המד ינהבשיר
 .מניו ת פרטיי ם

 

 

 

 

 

 

 מבקר המדינה

 

 ג"כסליו התשנ, ירושלים
 1992 נובמבר 

 


