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 אג  החשב הכללי

 31.12.03מאז  המדינה ליו  
 ניהול נכסי מדינה מוחשיי  ורישומ 

 תקציר
 מסמי  את שר האוצר להתקי  תקנות בדבר 1951 א"התשי, וק נכסי המדינהח

ניהול  והפיקוח עליה  ואת שר המשפטי  להתקי  תקנות , שמירת נכסי המדינה
בגילויי דעת של לשכת רואי חשבו  בישראל ). לרבות שינוי בה (בדבר אופ  רישומ  

ובתקני  שפרס  המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
1

הגדרה מפורשת של נכס  אי  
  .ושל רכוש קבוע

בעניי  ניהול ) ל" החשכ להל  (סמכותו החוקית של החשב הכללי במשרד האוצר 
ואי  חלוקת , שמירת  והפיקוח עליה  אינה ברורה ומפורטת דיה, נכסי המדינה

בעניי  ) י" ממ להל  (ל למינהל מקרקעי ישראל "תפקידי  ברורה בי  החשכ
 . י המדינההאחריות על מקרקע

ל במאז  "שמציג החשכ)  יתרת הנכסי  להל  (היתרה של שווי הנכסי  המוחשיי  
יתרת הנכסי  שהציג . המדינה חלקית בלבד ואינה משקפת את כל נכסי המדינה

 בדוח הכספי . ח" מיליארד ש13  הייתה כ31.12.03 ל בדוח הכספי ל"החשכ
על פי . ח" מיליארד ש4.1  כ   הייתה יתרת הנכסי  קטנה הרבה יותר31.12.02 ל

 היה ערכו של הרכוש 2003בסו) שנת , "מ"ענבל חברה לביטוח בע"הערכות 
 .ח" מיליארד ש44 הממשלתי שביטחה כ

 התחיל מינהל הדיור הממשלתי לעשות סקר למיפוי נכסי הדיור 1997בשנת 
ובה  , אול  בסקר לא מופו נכסי  רבי , 2003הסקר הסתיי  בשנת ; הממשלתי

, מתחמי  שבשימוש בתי החולי  הממשלתיי , נכסי  שבשימוש משרד הביטחו 
 . ל השייכי  למדינה"מקרקעי  בחו

מאלה המופיעי  בתוספת השנייה לחוק (י וכמה מפעלי  עסקיי  נוספי  "ממ
ל בנושאי "כנדרש על פי הוראות החשכ, לא הגישו דוחות כספיי ) התקציב השנתי
מקצת בתי : דוחות בתי החולי  אינ  אחידי ).  " התכ הוראות להל  (כספי  ומשק 

מקצת  אינ  , החולי  הממשלתיי  מציגי  בדוחותיה  את המקרקעי  כרכוש 
 . ומקצת  מצייני  בביאור שהמקרקעי  ה  בבעלות המדינה, מציגי  נכסי  אלה כלל

חברות ממשלתיות משתמשות בנכסי המדינה שימוש נרחב ונוהגות בה  מנהג 
ומשרד ,  לרשות החברות הממשלתיות אי  רשימה של נכסי המדינה האלה;בעלי 

אי  חלוקת סמכויות ברורה בי  רשות החברות . האוצר לא יז  מיפוי שלה 

__________________ 
 ועוסק בתקינה חשבונאית של המגזר העסקי 1997המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הוק  באפריל  1

 .324' עמ, )2003(· ˘È˙ ˘ ÁÂ„ 53 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ראו; )רי "מלכ(ומוסדות ללא כוונת רווח 
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ל בעניי  הסכמי  הנעשי  ע  חברות ממשלתיות לקראת "הממשלתיות לחשכ
חברות מציגות . הסכמי  הכוללי  הסדרי  בנושא נכסי , שינויי  מבניי 

הצגה זו עלולה לפגוע בזכויות . ותיה  הכספיי  נכסי המדינה כחלק מרכוש בדוח
 . המדינה בבואה להפריט את החברות

וא) לא , ל אי  מידע על נכסי מדינה שרשויות סטטוטוריות משתמשות בה "לחשכ
שהמדינה , ע  חלק מהרשויות הסטטוטוריות. נקבע מי ממונה על הנושא הזה

א) שחלפו שני  , דיי  לא נחתמו הסכמי  בעניי  הזהע, העבירה אליה  מקרקעי 
 .ממועד העברת הנכסי 

וחלק  נעשו לקניי  , )מקרקעי  וטובי (האפוטרופוס הכללי מנהל נכסי  רבי  
ל אי  מידע על הנכסי  האלה "לחשכ. המדינה על פי הוראות חוק האפוטרופוס הכללי

ר ומומנו בחלק  או במלוא  וג  לא על זכויות המדינה במבני  שבנו מוסדות ציבו
 .מתמיכות כספיות שנתנו משרדי ממשלה

אי  באג) . מינהל הרכב הממשלתי מנהל רק כשליש מכלי הרכב הממשלתיי 
ובעיקר על אלה שמשרד הביטחו  , ל פרטי  על יתר כלי הרכב הממשלתיי "החשכ
 .ל משתמשי  בה "וצה

אול  רוב משרדי , נה  מחייבות לעשות ספירת מלאי בתו  כל ש"הוראות התכ
 . כנדרש בהוראות, ל על ספירת מלאי"הממשלה אינ  מדווחי  לאג) החשכ

ל לא הורה כיצד להערי  את מלאי החירו  של המדינה לש  הצגתו בדוח "החשכ
 שיתרתו (ל מציג בדוח הכספי רק מלאי חירו  של מזו  "החשכ. הכספי של המדינה

מלאי חירו  של ציוד , לדוגמה,  ואינו מציג)ח" מיליו  ש160.6  הייתה כ31.12.03 ל
  ).ח" מיליו  ש483 שערכו לאותו יו  כ(רפואי ותרופות 

♦  
בבעלותה . כלי רכב ומלאי, טובי , ובה  מקרקעי , בבעלות המדינה נכסי  מוחשיי  רבי  מגווני 

. ת במניותהלוואות שנתנה והשקעו, כגו  פיקדונות בבנקי ) שאינ  מוחשיי (ג  נכסי  פיננסיי  
חברות ממשלתיות , 2מפעלי  עסקיי , את הנכסי  המוחשיי  מנהלי  ומחזיקי  משרדי ממשלה

 מיליארד 13  כ31.12.03 יתרת הנכסי  המוחשיי  המוצגת במאז  המדינה ל. וגופי  סטטוטוריי 
כל היתרות המוצגות במאז  המדינה ה  בשקלי  ). 3ח" מיליארד ש4.1  כ31.12.02 ל(ח "ש

המדינה מעבירה מדי שנה בשנה תמיכות כספיות למוסדות ציבור לש  , נוס& על כ%. ליי נומינ
התנאי להעברת תמיכות אלה הוא הקנייה של זכויות שונות , לעתי . הקמת מבני  לטובת הציבור

 .זכויות אלה אינ  באות לידי ביטוי במאז  המדינה. במקרקעי  למדינה
__________________ 

 כלולי  בה 2003ובשנת , רשימת המפעלי  העסקיי  מופיעה בתוספת השנייה לחוק התקציב השנתי 2
, לשכת הפרסו  הממשלתית, בתי החולי  הממשלתיי , מינהל מקרקעי ישראל: עלי  האלההמפ

על מפעל עסקי לממ( את הוצאותיו בכל שנה א) . נמל יפו ונמל חדרה, בנק הדואר, המדפיס הממשלתי
 .בתנאי  המפורטי  בחוק יסודות התקציב, ורק מהכנסותיו באותה שנה

 . המוחשיי  ראו להל(ביחס לקפיצה הגדולה ביתרת הנכסי  3
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, הול הנכסי  המוחשיי  מעוגני  בחוק נכסי המדינהחלק מההוראות ומהכללי  הנוגעי  לני
בתקנות שהותקנו מכוחו ובהוראות החשב הכללי , ) חוק נכסי המדינה להל   (1951 א"התשי

בחוק נכסי ).  " הוראות התכ להל  (בנושאי כספי  ומשק ) ל" החשכ להל  (במשרד האוצר 
: חוק יסוד". הנאה מכל סוג שהואמקרקעי  ומטלטלי  וכ  זכויות וטובות "המדינה נכס כולל 

בנייני  וכל דבר המחובר לקרקע , בתי , קרקע"מגדיר לצור% אותו חוק מקרקעי  , מקרקעי ישראל
 . 4"חיבור קבע

בגילויי דעת של לשכת רואי חשבו  בישראל ובתקני  שפרס  המוסד הישראלי לתקינה 
 מגדיר רכוש 16'  מס6בי  לאומיתק  .  אי  הגדרה מפורשת של נכס ושל רכוש קבוע5בחשבונאות

נכסי  מוחשיי  שמוחזקי  לש  יצירת הכנסות וצפוי כי השימוש בה  יהיה מעבר לתקופה "קבוע 
סביר : התק  קובע שהנכס יוכר במאז  כרכוש קבוע א  שני תנאי  מצטברי  מתקיימי  בו". אחת

  .ואפשר למדוד את עלותו מדידה מהימנה, שיפיק הטבות כלכליות בעתיד
את ניהול נכסי המדינה , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2004ספטמבר  בחודשי  אפריל

ביחידה למשאבי  , במשרד הבריאות, ל"הבדיקה נעשתה באג& החשכ. המוחשיי  ואת רישומ 
בדיקות ). ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , חומריי  במשרד החו, ובמשרד התעשייה

המנהלת את ביטוח הרכוש של , ) חברת ענבל להל  " (מ"רה לביטוח בעענבל חב"השלמה נעשו ב
וביחידת האפוטרופוס הכללי שבמשרד )  הקר  הפנימית להל  (משרדי הממשלה בקר  פנימית 

ורישומ  במינהל מקרקעי ) שאינ  מבונות(בביקורת זו לא נבדקו ניהול קרקעות המדינה . המשפטי 
   . דקו הניהול והרישו  של נכסי  פיננסיי וכ  לא נב, )י" ממ להל  (ישראל 

 הסמכות החוקית
ניהול  , חוק נכסי המדינה מסמי% את שר האוצר להתקי  תקנות בדבר שמירת נכסי המדינה .1

היועצת . והפיקוח עליה  ואת שר המשפטי  להתקי  תקנות בדבר אופ  רישומ  ובדבר שינויו
 בתשובה 2004כתבה בחודש אפריל ) פטית היועצת המש להל  (המשפטית של משרד האוצר 

חוק "לשאלה של משרד מבקר המדינה בעניי  הסמכות לנהל את נכסי המדינה ולשמור עליה  כי 
המסמי% , לחוק) ב(10למעט בסעי& , אינו עוסק במישרי  בנושא ניהול נכסי המדינה… נכסי המדינה

התקי  תקנות בדבר שמירה על נכסי שר האוצר רשאי ל: את שר האוצר לעניי  התקנת תקנות כדלקמ 
ל לנהל את נכסי המדינה ומעמדו "נראה כי הסמכות של החשכ... הנהלת  והפיקוח עליה , מדינה

ה  לעניי  רכישה , בכל הנוגע לניהול נכסי  אלה נובעת ג  מהטלת התפקידי  בנושא ההתקשרויות
מכירה של נכסי מדינה והעברת של נכסי  לטובת המדינה ורכישת זכויות אחרות בה  וה  לעניי  

 ". זכויות אחרות בה 
  להל   (1952 ב"התשי, )מקרקעי (שר המשפטי  ושר האוצר התקינו את תקנות נכסי מדינה 

מנהל : "התקנות מגדירות מנהל.  לחוק נכסי המדינה10מתוק& סמכות  לפי סעי& , )התקנות
קרקעי המדינה והפיקוח עליה  ה  בידי שמירת מ"כי , וקובעות" לרבות סג  מנהל, מקרקעי המדינה

חוק נכסי המדינה והתקנות ". 'גליו  מקרקעי המדינה'המנהל יערו% וינהל גליו  בש  … המנהל
__________________ 

כל הבנוי עליה והנטוע בה וכל דבר אחר , קרקע"מגדיר מקרקעי( , 1981+א"התשמ, חוק הפרשנות 4
הגדרה דומה קיימת ג  בחוק ". זולת מחוברי  הניתני  להפרדה, המחובר אליה חיבור של קבע

 .1969+ט"התשכ, המקרקעי(
 .1ראו הערה  5
 .לאומיי  מפרסמת+  שהוועדה לתקני חשבונאות בי(לאומיי+מדובר בתקני חשבונאות בי( 6
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כיצד יבצע , מיהו השר שהוא כפו& לו, מי ממנה אותו, "מנהל מקרקעי המדינה"אינ  מגדירי  מיהו 

 1960 %"התש, חוק מינהל מקרקעי ישראלל) א(2סעי& . את תפקידיו ואילו חובות דיווח חלות עליו
… הממשלה תקי  מינהל מקרקעי ישראל : "קובע כדלהל , ) חוק מינהל מקרקעי ישראל להל  (

 ". שינהל את מקרקעי המדינה
נראה כי התקנות שהותקנו והעוסקות "כי ,  ציינה היועצת המשפטית בתשובתה2004בנובמבר 

  וככל הנדרש , יש לבטל תקנות אלה, לדעתי… יקר אינ  רלוונטיות עוד בע, במקרקעי  בלבד
היועצת ". אולי מכוח חוק נכסי המדינה ביחד ע  חוק מינהל מקרקעי ישראל, להתקי  תקנות חדשות

כמשמעותו ' המנהל'למיטב הבנתי יש חפיפה מלאה בי  תפקיד "כי , המשפטית הוסיפה בתשובתה
לבי  מנהל מינהל מקרקעי ישראל אשר , )בלבדאשר יהיה אחראי לניהול מקרקעי המדינה (בתקנות 

 ". ל"רשות הפיתוח והקק, אחראי לניהול מקרקעי המדינה
‰ÏÂÚ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ï˘ ‰È˙Â·Â˘˙Ó ,Î˘Á‰ ÈÎ" ÈÒÎ  ˙‡ Ï‰ Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ Ï

ÌÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ˜ÂÁ· Ì˙ÂÚÓ˘ÓÎ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙‡ „·ÏÓ ‰ È„Ó‰ , ¯ÂÈ„‰ ÈÒÎ  ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï
È˙Ï˘ÓÓ‰ .ÓÒ ÌÏÂ‡Î˘Á‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÎ" ÌÈ„È˜Ù˙ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰· ‰‡Ë·˙‰ ‡Ï Ï

 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ·Â)È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÌÈÒÎ  Ï‰ Ó˘ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÂ‚Î( ,
Î˘Á‰ Û‚‡ ÍÂ˙· ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰· ‡Ï Ì‚Â"Ï . Ì‚ ‰ÏÂÚÎÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙·Â˘˙Ó ,˙Â˘„Á ˙Â ˜˙ ÔÈ˜˙È ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÒÎ  ÏÂ‰È Ï 
Î˘Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‡˘Â  ˙‡ Â¯È„ÒÈ˘ ‰ È„Ó‰"ÂÏ‡ ÌÈÒÎ  Ï‰ Ï Ï , ÔÈÚ˜¯˜Ó Ì‰·Â) ÈÒÎ  ÔÂ‚Î

È˙Ï˘ÓÓ‰ ¯ÂÈ„‰( , È¯„Ò ˙‡Â ÌÈÈ˘ÁÂÓ‰ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ È¯„Ò ˙‡ ÂÚ·˜ÈÂ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ,ÌÈÒÎ ‰ ¯ÙÒ Ï˘ ÔÂÎ„Ú‰Â ‰¯˜·‰ ;Î˘Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ˘È ˙Â ˜˙·" Ï

ÓÓ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ"È . 
החשב הכללי יחד ע  היועצת "כי , ל בתשובתו למשרד מבקר המדינה" הודיע החשכ2004בנובמבר 

המשפטית במשרד האוצר יבחנו את הצור% ואת הדרכי  ליישו  הערת המבקר בנוגע לניהול נכסי 
 ".או תקנות/החלטות ממשלה ו,  "בי  היתר באמצעות הוראות תכ, המדינה

מינהל הדיור : ש יחידות מטה שמנהלות נכסי  של המדינהל פועלות שלו"באג& החשכ .2
האחראית לגיבוש תורת הרכש , מינהל הרכב הממשלתי והיחידה לפיקוח משקי; הממשלתי
הדיווח , הניהול, ל לא הגדיר את סמכויות הפיקוח"החשכ. לפרסו  הנחיות ולפיקוח, הממשלתי

ואינו כולל , ות מנהלות חלקי בלבדהרכוש ששלוש היחיד. והבקרה של כל יחידה מיחידות המטה
אגפי  לשעת חירו  , נכסי מדינה שבשימוש כל מיני גופי  ממשלתיי  כמו מערכת הביטחו 

רשויות סטטוטוריות , בתי החולי  הממשלתיי  ומפעלי  עסקיי  אחרי , במשרדי הממשלה
 . וחברות ממשלתיות

י החליט על הקמת חטיבת הנכסי  כ, ל בתשובתו למשרד מבקר המדינה" כתב החשכ2004בנובמבר 
ל וקביעת "ל שאחד מתפקידיה המרכזיי  הוא מיפוי כל נכסי המדינה לרבות נכסי חו"באג& החשכ

יוגדרו סמכויות "כי , ל"כמו כ  הודיע החשכ. ל"נהלי  ואחראי  לביצוע ה  במשרדי  וה  בחשכ
   ".הדיווח והבקרה של כל יחידה, הניהול, הפיקוח

 י של נכסי מדינההרישו  החשבונא
סכו  "כי , קובע, ) חוק יסודות התקציב להל  ( 1985 ה"התשמ, חוק יסודות התקציב .1

כלומר , "יראוהו כמוצא כשחשבונו של הזכאי זוכה אצל החשב הכללי באותו סכו , שהוקצב
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בדיווח על בסיס מזומ  ההוצאה נרשמת בעת . הדיווח על הוצאות הממשלה ייעשה על בסיס מזומ 
ותשלו  לצור% , כל ההוצאות נרשמות ביחד. וההכנסה נרשמת ע  קבלת התקבול, ינת התשלו נת

 . הוצאה שוטפת אינו נרש  בנפרד מתשלו  שמטרתו השקעה בנכס
ÔÓÂÊÓ ÒÈÒ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ÌÂ˘È¯‰ ˙ËÈ˘ Ï˘· , ·Èˆ˜˙Ó Â˘Ú ˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÏÎ ÂÓ˘¯ 

ÒÎ · ‰Ú˜˘‰Î ‡ÏÂ ‰‡ˆÂ‰Î ‰ÓÂÈ˜ ˙Â ˘ ˙Â¯˘Ú· ‰ È„Ó‰ . ÂÓÎÔÎ , Ô‰È·‚Ï Â¯Ó˘  ‡Ï
ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Ï‰ ‰ È¯ÙÒ· ÌÈË¯Ù .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , Ï˘ ÌÈÈÒ  ÈÙ‰ ÌÈÒÎ ‰ ÔÈÈ Ú·

 ‰Ï˘ÓÓ‰)ÔÂ‚Î ,˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Ó· ˙ÂÚ˜˘‰Â ‰ È„Ó‰ ‰ ˙ ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ (Î˘Á‰" Ï‰ Ó Ï
ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ÌÈÊÎÂ¯Ó‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ‚ÈˆÓÂ ¯ÊÚ È¯ÙÒ· ÌÂ˘È¯ . Ï˘ ‰‡ÏÓ ‰ÓÈ˘¯ ¯„ÚÈ‰·

 ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ ÌÈÈ˘ÁÂÓ‰ ,Î˘Á‰ ÔÈ‡"ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Ï‰ Ï ÏÂÎÈ Ï , Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂ‰È  ÔÎ˘
ÌÈ Â˘ ÌÈÓ˘¯Ó· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ Ì‚ ÌÈ˙ÚÏ ·ÈÈÁÓ ÌÈÒÎ ‰ ,˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰ ,

ÔÊ‡Ó· ÌÂ˘È¯‰ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ , ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â Ì·ˆÓ ÏÚ ‰¯˜·Â ÌÈÒÎ ‰ È¯Á‡ ·˜ÚÓ
Ì˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÈ‡„Î ÔÈÈ Ú· .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,˙Â‡¯Â‰Î˙‰ "Î˘Á‰ ˙‡ ˜¯ ˙ÂÎÈÓÒÓ Ì" ˙˙Ï Ï

˙ÂÈ Ó ˘ÂÎ¯ÏÂ È‡¯˘‡ , ‰ÓÎ ÌÈÎÈÓÒÓ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ˜ÂÁÂ ‰Ï‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ „·· „· Ï·‡
 ÌÈÈ˘ÁÂÓ ‰ È„Ó ÈÒÎ · ˙Â‡˜ÒÚ ˙Â˘ÚÏ ÌÈÓ¯Â‚)Ï˘ÓÏ :ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚ , „¯˘Ó·

ÔÂÎÈ˘‰ ,ÓÓ·"„ÂÚÂ È .(ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ¯ÂÊÈÙÂ ÌÈÒÎ · ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰ 
Î˘Á‰ Ïˆ‡ Ú„ÈÓ‰ ÊÂÎÈ¯ ˙‡ ÌÈ˘˜Ó ÌÈ„Á‡ ÌÈÓ¯Â‚"ÌÈÏ‰ Ó Ì‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ Ï. 

מדויקת ומעודכנת על מצב  הכספי ועל תוצאות פעולותיה  , על מנת להציג תמונה אמיתית .2
שבו , של משרדי הממשלה ושל המפעלי  העסקיי  שלה נדרש רישו  חשבונאי על בסיס מצטבר

ולא על פי תזרי  המזומני  ,  העסקה ועל פי מועד היווצרותהרישו  העסקאות נעשה על פי מהות
 .7שלה

המוסד לתקינה (ל וגופי  בעלי זיקה לחשבונאות הממשלתית " יזמו אג& החשכ1993בשנת 
הצעה לרפורמה בכללי הדיווח של ) לשכת רואי חשבו  בישראל והרשות לניירות ער%, חשבונאית

 . מ  לדיווח על בסיס מצטברמעבר מדיווח על בסיס מזו: משרדי הממשלה
, שבמהלכה התקבלו כמה החלטות ממשלה בנושא תקינה חשבונאית ממשלתית, 2003רק בשנת 

המתבססות בעיקר על התקינה הבי  , 8ל ארבע עשרה הוראות לחשבונאות ממשלתית"פרס  החשכ
בסיס ל לייש  בהדרגתיות את הרפורמה של המעבר לדיווח על "באותה שנה החל החשכ. לאומית

וללת Îוחבית ¯ערכת Ó (9ה" מרכב מצטבר ושילב בה הפעלת מערכת ניהול ממוחשבת חדשה 
 ). ה או המערכת" מרכב להל  , ממשלה‰משרדי ·

קובעת את התנאי  ) 2'  הוראה מס להל   (  רכוש קבוע   2' הוראה לחשבונאות ממשלתית מס
, משאב"ההוראה מגדירה נכס . נכסלהכרה ברכוש קבוע במאז  ואת דרישות הגילוי וההצגה של ה

אשר הטבות כלכליות עתידיות או פוטנציאל שירות , הנשלט על ידי ישות כתוצאה מאירוע בעבר
 ". צפויי  לנבוע ממנו ולזרו  אל הישות

הנכס )  א:   (ההוראה קובעת שלושה תנאי  מצטברי  הדרושי  כדי לרשו  רכוש קבוע במאז 
למטרות , להשכרה לאחרי , קה של טובי  או של שירותי מוחזק לשימוש בייצור או בהספ

צפוי שהישות תשתמש בנכס יותר משנה )  ב(;   מינהליות או למילוי מטרות הישות בדר% אחרת
ההוראה ג  מפרטת סוגי  של נכסי  . הנכס אינו מיועד למכירה במהל% הפעילות הרגיל)  ג(;   אחת

__________________ 
 . 325' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„53 בעניי( זה ראו  7
 .במועד סיו  הביקורת טר  עוג( מעמד( של הוראות אלה בחוק 8
פרויקט שמטרתו להחלי. מערכות ממוחשבות מרכזיות במשרדי הממשלה במערכת ניהול ממוחשבת  9

 .ה" המרכבראו בדוח זה בפרק על פרויקט; אחידה
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נכסי , נכסי תשתית, ריהוט, ציוד ומכונות, מחשבי , בכלי רכ, מבני , מקרקעי : בבעלות ממשלתית

 .נכסי מורשת ועוד, צבא
כי ,  קובע2'  בהוראה מס36סעי& . ל טר  פרס  תארי% יעד לדיווח לפי הוראות אלה"החשכ .3
ישויות אינ  נדרשות להכיר ברכוש קבוע בהתא  להוראה זו בתקופות דיווח המתחילות בתו% "

 ".ושמת לראשונה הוראה זוחמש שני  מהתארי% בו מי
ה מיושמת הרפורמה החשבונאית שבה כל תשלו  שיוצר נכס נרש  "במסגרת המעבר למרכב

 החלו לעבוד 2004עד אוגוסט . כדי שיקבל ביטוי במאז , אוטומטית כנכס בספרי הנהלת החשבונות
ינהל כולל מינהל הדיור הממשלתי ומ(ובה  משרד האוצר , במערכת רק משרדי ממשלה אחדי 

ל כר% את רישו  נכסי המדינה הקיימי  "החשכ. משרד המשפטי  ומשרד המדע, )הרכב הממשלתי
א& על פי שרישו  נכסי המדינה והפיקוח עליה  , ה"בביצוע הרפורמה החשבונאית ובמעבר למרכב

 . היו צריכי  להיעשות לפני כ  ללא קשר ליישו  הרפורמה החשבונאית
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÎÂ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ ‰ ÈÂÙÈÓ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Á , Ï˘

ÌÓÂ˘È¯ Ï˘Â ÌÏÂ‰È  ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‰„Â·ÚÏ ¯·ÚÓ‰ ÌÈÈ˙ÒÈ˘ „Ú ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï Ï
·Î¯Ó·"‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ· ‰ ,ÌÈ ˘ ‰ÓÎ „ÂÚ Í˘ÓÈ‰ÏÂ È˙‚¯„‰ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ .

ÈÊÁÓ Â‡ Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ì‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ „ÈÓ ˙ÂÁ ‰Ï ÂÈÏÚ ÌÈ˜
·˘ÁÂÓÓ ÔÙÂ‡· ÂÏ‰Â È˘ ¯ÊÚ È¯ÙÒ· Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯ÏÂ Ì‰· , ÒÈÒ· ‰È‰È ÌÈ„¯˘ÓÏ˘ È„Î

˙Î¯ÚÓÏ ¯·ÚÓ‰ ÌÚ ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  . ÔÈÈ„Ú ‰˘„Á‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì¯·ÚÓ˘ ˙Â„ÈÁÈÂ ÌÈ„¯˘Ó Ì‚
·ÎÚ˙Ó ,·Î¯Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈÂ"ÌÈ Â˘‡¯‰ ‰˙ÏÚÙ‰ È·Ï˘· ‰ ,

ÍÎ ‚Â‰ Ï ÌÈÎÈ¯ˆ .ÔÎ ÂÓÎ ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯" ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙Ï „ÚÂÓ Ú·˜È Ï
‰„ÈÁÈ ÏÎ· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰ ˙Ó‰ ‡ÏÏ ¯·ËˆÓ ÒÈÒ· ÏÚ ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Â‡ Â·˘ÁÏ . 

תועלת על מנת  מפעיל שיקולי עלות"שהוא , 2004ל בתשובתו בנובמבר "בעניי  זה הודיע החשכ
.   כאמורבשי  לב שבמהל% העשורי  האחרוני  ועד כה לא היה רישו, לבחו  את כדאיות המהל%

... כל. ה"במקרי  המתאימי  ינחה החשב הכללי על רישו  הנכסי  ללא קשר כמוב  למערכת מרכב
על מנת לקצר את , המתוכנ  ממילא, לא מייתר את הצור% בהנחיה לביצוע מיפוי של הנכסי ] זה[

   ".ה בכל אחד ממשרדי הממשלה"תהלי% טיוב הנתוני  בעת הטמעת מערכת מרכב
 י המדינה והצגתו בדוח הכספי של הממשלההמידע על נכס

)  חוק מבקר המדינה להל  ] (נוסח משולב [1958 ח" לחוק מבקר המדינה התשי12סעי&  .1
חוק ". מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה"ששר האוצר ימציא למבקר המדינה את , קובע

 משרד האוצר מדי שנה בשנה  פרס 2004עד שנת ". מאז  המדינה"מבקר המדינה אינו מגדיר מהו 
ל " פרס  החשכ2004בספטמבר ". מאז  זכויותיה והתחייבויותיה של הממשלה: "דוח כספי שהוגדר
" 2003 בדצמבר 31מידע בדבר נכסי  והתחייבויות של ממשלת ישראל ליו  : "דוח כספי שהוגדר

לבד ואינו כולל את כל הדוח הכספי האמור חלקי ב, למעשה).  הדוח הכספי או מאז  המדינה להל  (
הדוח הכספי אינו כולל ג  את הדוחות הכספיי  של גופי  . זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה

. בנק ישראל ורשויות מקומיות, ציבוריי  שאינ  חלק ממשרדי הממשלה כגו  המוסד לביטוח לאומי
 . מ  הראוי להבהיר את זהות הגופי  האמורי  להיכלל במאז  המדינה

 יוחלט אילו גופי  2005שבבדיקה שתיעשה בשנת , ל ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"החשכ
 . על פי כללי החשבונאות הממשלתית, ייכללו במאז  המדינה
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Î˘Á‰"ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ÔÈÈˆ Ï , ÈÎ"¯˜Â·Ó È˙Ï· ÁÂ„· ‚ˆÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ " ÂÈ„È· ÈÎÂ" Ú„ÈÓ ÔÈ‡
ÌÈÙÂ‚‰Ó ˜ÏÁ· ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ‡ÏÓ ."‡ˆÓ  ,‰˘Î˘Á" ÏÈÚÙ‰Ï ‰¯Â‰ ‡Ï Ï

Ì˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÓÈ‡Ï ˙ÈÓÈ Ù ‰¯˜· . 
דירות להשכרה : ל שני סוגי נכסי  מוחשיי  בלבד" הציג החשכ31.12.02 עד הדוח הכספי ל .2

). ח" מיליארד ש4.1  היא כ31.12.02 יתרת שוויי  הכוללת ל(ולמכירה ומלאי מזו  לשעת חירו  
ובה  , ל לראשונה מידע חלקי על נכסי  מוחשיי  נוספי "יג החשכ הצ31.12.03 בדוח הכספי ל
יתרות . כרבע מכלי הרכב הממשלתיי  ועוד רכוש קבוע, חלק מקריות הממשלה, דיור ממשלתי

 . ח" מיליארד ש13 שוויי  של הנכסי  האלה הסתכמו בדוח הכספי בכ
דניי  שהעבירו לה משרדי על סמ% דיווחי  י, לחברת ענבל יש מסד נתוני  שנבנה במש% השני 

הנתוני  משקפי  את העלויות שמסרו ). ראו להל (יחידות סמ% ומפעלי  עסקיי  , ממשלה
על פי מסד . ה  משקפי  הערכת העלויות שעשתה חברת ענבל, וא  לא היו כאלה, המשרדי 
  בו כלולי. ח" מיליארד ש44  היה ערכו של הרכוש הממשלתי שביטחה כ2003בסו& שנת , הנתוני 

 אל& כלי 11 כ, קריות ממשלה, נכסי  של בתי חולי  ממשלתיי , דירות שחברות משכנות מנהלות
 .ל"א% לא כלולי  בו נכסי משרד הביטחו  וצה, תכולת מבני  ונכסי תשתית, רכב

 2004בנובמבר . ל לא השתמש במסד הנתוני  הזה לצור% רישו  נכסי  במאז  המדינה"אג& החשכ
לערו% בדיקה מקיפה לגבי מכלול הנתוני  המצויי  במסדי "שבכוונתו , בתול בתשו"כתב החשכ

 ". 2004לצור% בחינת הרלוונטיות שלה  לדיווח הכספי לשנת , הנתוני  של חברת ענבל
ובעיקר בניית כיתות לימוד , הממשלה מממנת מתקציבה את רוב ההשקעה בנכסי תשתית .3
, והקמת גשרי ) באמצעות משרד התחבורה(רוניי  סלילת כבישי  עי, )באמצעות משרד החינו%(

מקצת ההשקעות נעשות בשיתו& ע  רשויות ; ),"באמצעות מע(מחלפי  וכבישי  בי  עירוניי  
וממילא נכסי  אלה , במשרד האוצר לא נשמרו נתוני  על היק& ההשקעות, למרות זאת. מקומיות

 צוי  31.12.03 דוח הכספי לב. 2003לא הוצגו בדוחות הכספיי  שפרס  משרד האוצר עד 
כל , כל נכסי התשתית: כגו , נכסי  ששוויי  או עלות  מהותיי  ביותר"לראשונה כי לא כלולי  בו 

, ל"כל הנכסי  בחו, כל נכסי המורשת, כל קרקעות המדינה, השקעות המדינה במערכת הביטחו 
 ". נכסי  בלתי מוחשיי  ומלאי 

ונאות ממשלתית אינ  דנות ברישו  הסכומי  המועברי    וההוראות לחשב"נמצא שהוראות התכ
   השקעה בנכס או הוצאה  בהגדרת  , לרשויות המקומיות לש  הקמת מבני  ונכסי תשתית

שראוי לטפל בסוגיית הבעלות , ל" משרד מבקר המדינה העיר לחשכ.ובזכויות שיש למדינה בנכסי 
 הבעלות בלשכת רישו  מקרקעי  ובד בבד על הנכסי  לרבות קביעת זהות הבעלי  ורישו  זכויות

 . כדי שההצגה במאז  תשק& את זכויות המדינה בנכסי , לטפל ברישו  החשבונאי
כללי החשבונאות ה  שקובעי  מיהו הבעלי  של נכסי "כי , 2004ל כתב בתשובתו בנובמבר "החשכ

דינה במימו  אות  היכ  יש לרשמ  וכיצד יש לטפל בהשתתפות המ, )לצורכי דיווח כספי(התשתית 
 ".נכסי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÂ‚Î ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚˘ ¯Á‡Ó , ˙ÂÈÂ˘¯
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÚÈ˜˘‰ Ì‰·˘ ÌÈÒÎ ‰Ó „·Î  ˜ÏÁ· ÌÈ˜ÈÊÁÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ

‰·Èˆ˜˙Ó „Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ,Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘ÓÂ , ÌÂ˘È¯Ï ÛÈÏÁ˙ Ì È‡ ˙Â‡ Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ
ÈÈ ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ÈÒÎ · ‰ È„Ó‰ Ï˘ Ô , ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‡Â‰ Ì„ÂÚÈÈ ‡Ï‡

Ì‰Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÒÂËËÒÏ Ì‡˙‰· ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï . 
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ומציגי  ,  "כנדרש בהוראות התכ, ל דוחות כספיי "בתי החולי  הממשלתיי  מגישי  לחשכ .4

חלק  ). מלאי משקי ועוד, רופותמלאי ת, מלאי מזו , מלאי של ציוד רפואי(בה  מלאי לסוגיו 
ל הסביר למשרד מבקר המדינה שבעת איחוד "אג& החשכ). ראו להל (מציגי  ג  רכוש קבוע 

ע  הדוח הכספי של ) הערוכי  לפי בסיס מצטבר(הדוחות הכספיי  של בתי החולי  הממשלתיי  
 . נעשות ביניה  התאמות מלאכותיות) שעדיי  לא ערו% לפי בסיס מצטבר(הממשלה 

ולכ  , שטר  גובשו בעול  כללי חשבונאות לבתי חולי , 2004ל כתב בתשובתו בנובמבר "החשכ
ע  החלת התקינה , לפיכ%. "נראה שיחולו עליה  כללי החשבונאות של המגזר הממשלתי

 ". הממשלתית על כל יחידות הממשלה יחולו כללי חשבונאות אלו ג  על בתי החולי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÓÎ˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ " „ÂÁÈ‡Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ Ì„˜‰· Ú·˜È Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„‰ ÌÚ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ . 
יתר המפעלי  העסקיי  מנהלי  את חשבונותיה  במערכת , פרט לבתי החולי  הממשלתיי  .5

פעלי  העסקיי  היתרות היחידות של המ. שהרישו  והדיווח בה נעשי  על בסיס מזומ , 10הבח 
של רכוש קבוע ושל , יתרות של מלאי. 11המוצגות במאז  המדינה ה  יתרות חייבי  וזכאי 

ל " כתב מנכ2004באוקטובר . התחייבויות אחרות של המפעלי  העסקיי  אינ  מוצגות במאז  כלל
כמו , כי מערכת החשבונות במדפיס הממשלתי, המדפיס הממשלתי בתשובתו למשרד מבקר המדינה

ממערכת חשבונות תקציבית אי  . היא מערכת תקציבית על בסיס מזומ , כל משרדי הממשלהב
אינה עונה על כל הצרכי  החשבונאיי  "אפשרות להפיק דוחות כספיי  כנדרש במהל% השנה והיא 

ל ואי  באפשרותו לפעול "עוד הוסי& כי בעניי  זה המדפיס הממשלתי כפו& לחשכ". של מפעל עסקי
 .על דעת עצמו

‰ÏÂÚ ,‡ÂÙ‡ ,Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰˘ Û‡ ÈÎ"Î˘ÁÏ ˘È‚‰Ï ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ Ì" Ï
 ÌÈÈ˙ ˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„)„ÒÙ‰Â ÁÂÂ¯ ÁÂ„Â ÔÊ‡Ó( , ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ Ì‰Ï˘ ˙Â Â·˘Á‰ ˙Î¯ÚÓ

ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÔÈÎ‰ÏÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ Ì‰Ï . È„È· ÔÈ‡ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
Î˘Á‰" ˙‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈÏÚÙÓ‰. 

הקובעת שבשעת חירו  , 1972מער% המשק לשעת חירו  מבוסס על החלטת ממשלה משנת  .6
לש  . 12יהיה כל משרד ממשלתי אחראי להפעלת המשק האזרחי שהוא מופקד עליו בעתות רגיעה

שתפקידה להנחות את משרדי הממשלה ) משק לשעת חירו (ח "כ% מינתה הממשלה ועדת מל
מדובר . לקבוע הוראות בעניי  היק& מלאי החירו  והרכבו, ובי  היתר, ות  בשעת חירו בעניי  פעיל

 . ציוד ועוד, מכשור רפואי, תרופות, במלאי של מזו 
ל יתרה של מלאי מזו  לשעת חירו  בס% של " הציג החשכ31.12.03 בדוח הכספי של הממשלה ל

בביאור לדוח צוי  כי ). ח" מיליו  ש182  היה ער% המלאי כ31.12.02 ב(ח " מיליו  ש160.6 כ
כי יתרת מלאי התרופות , נמצא". בידי החשב הכללי נתוני  חלקיי  בלבד בגי  המלאי במחסני "

לא הוצגה בדוח הכספי , 13ח" מיליו  ש483 ששווייה כ, והמכשור הרפואי לשעת חירו  לאותו יו 

__________________ 
 .המערכת הממוחשבת לניהול הכספי של משרדי הממשלה 10
 כגו( ספקי  שהמפעל העסקי +זכאי  ;  כגו( לקוחות שטר  שילמו את חוב  למפעל העסקי+חייבי   11

 .טר  שיל  לה  בעבור סחורה או שירותי  שסופקו
 .608' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„46 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 1996 בעניי( זה ראו  12
 .זה נמסר למשרד מבקר המדינה מהממונה על האג. לשעת חירו  במשרד הבריאותנתו(  13
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פי שהנתו  על שוויה מצוי על א& ערכה הגבוה וא& על , הזה ובדוחות הכספיי  שקדמו לו
  .ברישומי  מסודרי  במשרד הבריאות

ששווי המלאי יחושב ,  קובעי   מלאי ומלאי חירו    3' כללי החשבונאות המקובלי  והוראה מס
ל לא הנחה את האגפי  לשעת חירו  במשרדי " החשכ".עלות או שוק כנמו% מביניה "על פי הכלל 

לפי עלות רכישה ,  כיצד להערי% את המלאי  ולרשו  אות לא הורה, הממשלה להעביר לו נתוני 
 ).א  יש(היסטורית או לפי שווי שוק בעת ההערכה 

יש תרופות שאינ  סחירות ואי  לה  שווי , לדברי הממונה על האג& לשעת חירו  במשרד הבריאות
 אול  הוא ,חלק מהמכשור הרפואי יש  וערכו הכספי אפסי, נוס& על כ%. אלא רק עלות רכישה, שוק

רשו  בספירות המלאי בעלות הרכישה ההיסטורית מכיוו  שלא ניתנו הוראות בעניי  חישוב הפחת 
 . ולכ  לא הופעל מנגנו  לרישו  הפחת, על הציוד הזה

היתרה הרשומה של מלאי , ת"לדברי הממונה על האג& לשעת חירו  במשרד התמ, לעומת זאת
מלבד . כפי שמסרו המפעלי  המחזיקי  בו)  שווי שוקלפי(המזו  במאז  מבטאת את שווי המלאי 

. ת לשווי המלאי תוספת של כמה אחוזי  עבור הוצאות הביטוח עליו"זאת מוסי& משרד התמ
 ציי  31.12.03 בדוח הכספי ל. למשרד מבקר המדינה לא הובהר כיצד נעשה חישוב תקורת הביטוח

קבע על בסיס רשימת מוצרי המזו  ער% מלאי המזו  הממשלתי לשעת חירו  נ"כי , ל"החשכ
 .אול  לא נאמר כיצד חושב שווי המלאי, "בבעלות המדינה המוחזקי  כמלאי לשעת חירו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" È‡ÏÓ ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘ÓÏ Ú·˜È Ï
ÂÈ‚ÂÒÏ È‡ÏÓ‰ ÈÂÂ˘ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙ÂËÈ˘‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ Â˙Â‡ ÌÈÏ‰ ÓÂ ÌÂ¯ÈÁ .Ú „Â

ÈÂ‡¯ ,Î˘Á‰˘" ˙Â˘¯·˘ ÌÈ‡ÏÓ‰ ÏÎ Ï˘ ˙Â¯˙È‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ‚ÈˆÈ Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï È‡ÏÓ‰ Ì‰·Â ,È‡ÏÓ‰ ÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰ ˙ÂËÈ˘ ˙‡ Â· Ë¯ÙÈ ÔÎÂ.   

 מקרקעי 
אי  הבחנה בי  הקרקע למבני  ) ראו לעיל(המצויה בחוקי  השוני  " מקרקעי "בהגדרת , כאמור

  מבני  ושיפורי  בנכס מושכר ,  מגדירה קרקע2' הוראה מס. חיבור של קבעהמחוברי  אליה 
 . רכוש קבוע

ייחתמו על ידי מינהל מקרקעי , חוזי  בקשר לעסקאות מקרקעי )  ג"(כי ,   קובעות"הוראות התכ
. ייעשו באמצעות מחלקת הדיור בחשב הכללי, הקשורות לדיור הממשלתי, העסקות)  ד.   (ישראל

  אינ  "הוראות התכ". ת  על ידי סג  החשב הכללי לנכסי  יחד ע  חשב המשרדהעסקה תיח
מגדירות מהי עסקה במקרקעי  ומהי עסקה הקשורה לדיור ממשלתי ואינ  קובעות שאי  חפיפה בי  

 . שני סוגי העסקאות
החשב "כי ,  השיבה היועצת המשפטית של משרד האוצר למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 
א% אחריות זו אינה חלה על מקרקעי ישראל כמשמעות  , ראי על ניהול נכסי המדינההכללי אח

ל סמכות מיוחדת בנוגע לניהול נכסי הדיור של "ניתנה לחשכ, באופ  מעשי. בחוקי  הרלוונטיי 
בי  א  ה  בגדר מקרקעי ישראל ובי  א  ה  מוחזקי  בשכירות או בכל דר% , משרדי הממשלה

כולל ג  , כאמור, י שחוק נכסי המדינה ששר האוצר ממונה על ביצועוא& על פ, זאת". אחרת
 .מקרקעי  בהגדרת נכס

 שאינ  נכסי הדיור של ג  בניהול נכסי , לעתי , מעורבל "כי החשכ, משרד מבקר המדינה מצא
, לדוגמה. מקרקעי ישראל: כמשמעות  בחוק יסוד" מקרקעי ישראל"וה  חלק מ, משרדי ממשלה
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על הסכ  עקרונות ע  חברת רכבת , י"ל וממ"באמצעות החשכ, מה המדינה חת2004באפריל 

במחצית . בעניי  העברת זכויות במקרקעי  לחברת הרכבת)  חברת הרכבת להל  (מ "ישראל בע
 לגיבוש הסכ  נכסי  ע  שתי חברות ממשלתיות י"יחד ע  ממל " פעל החשכ2004השנייה של שנת 

ורשות ) מ"ת ציבוריות במשרד התחבורה ונעשתה חברה בעשהייתה מחלקת עבודו(, " מע אחרות 
   .הדואר

 מקרקעי  שמשרדי ממשלה מנהלי 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰‡˘¯‰ Û˜Â˙Ó ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈÚˆ·Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ˘È˘

‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ‰˜ ÚÂ‰˘ : Ï˘ ÌÈÓÁ˙Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ;˘‰ „¯˘Ó ˙Â Î˘Ó ˙Â¯·Á˘ ˙Â¯È„· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó ÔÂÎÈ

˙ÂÏ‰ Ó ;‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó"Ì‰· ÌÈÈÂˆÓ Ì‰Ï˘ ÌÈ ˜˙Ó‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ ÌÈÏ‰ Ó Ï .
Î˘Á‰" ˙ÂÓÈ˘¯ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˘˜È· ‡Ï Û‡Â ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï „ˆÈÎÂ Ï‰ Ï „ˆÈÎ Ú·˜ ‡Ï Ï

ÌÏÂÙÈË·˘ ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ . 
י הנכסי  הכולל בכוונת החשב הכללי במסגרת מיפו"כי , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 

 ".להתייחס ג  לכל סוגיית ניהול המקרקעי  בממשלה בכלל ומול כל משרד בפרט
שעל כל משרד ויחידה המחזיקי  דיור ,  בנושא דיור ממשלתי קובעות1981  משנת "הוראות התכ

די המוסמ% שיימצא בי(לרשו  את פרטי הדיור של כל מבנה בספר בניי  ) כולל דיור בשכירות(
, לספר הבניי  יש לצר& חוזה שכירות או חוזה רכישה). שתימצא ביחידות(ובכרטסת דיור ) לדיור

. את קומתו ואת שטחו, את כתובת המבנה, בי  היתר, בכרטסת הדיור יש לכלול. אישור כניסה ועוד
 ואת כרטסת ל לא קבע בהוראות סדרי דיווח או לחלופי  את הצור% להגיש לו את ספר הבניי "החשכ

.  "הדיור וא& לא סדרי פיקוח ובקרה על הרישומי  ועל מידת עמידת  בדרישות הוראות התכ
 . ההוראות לא עודכנו ולא נאכפו עד תו  הביקורת

  עוכב על רקע השינויי  בתהליכי "עדכו  הוראות התכ"ש, 2004ל כתב בתשובתו בנובמבר "החשכ
שבמסגרתה נבחני  ' מינהלת שינוי'מינה "הוא , אתוע  ז, "העבודה ע  הטמעת פרויקט המרכבה

השינויי  בתהליכי העבודה הרוחביי  והשלכות הטמעת המרכבה על אופי הפעילות ותחומי 
 ". "במסגרת זו ג  יגובשו נוהלי העבודה הנדרשי  ואלה יעודכנו בתכ. אחריות הנוגעי  בדבר

יש לבדוק א  חלופת : מה וכמה דברי כדי לנהל את נכסי הדיור ניהול מושכל מ  הראוי לעשות כ
יש להחליט א  כדאי למכור נכס ; דיור מסוימת היא החסכונית ביותר והטובה ביותר למדינה

לבנות אותו או , יש להחליט א  כדאי לרכוש נכס; הממוק  באזור יקר או להשכירו לגורמי חו,
. ה אתרי  במבנה אחדיש לבחו  את האפשרות לאחד כמה יחידות הממוקמות בכמ; לשכור אותו

 הדיור ובכלל ל לרכז בידיו את כל המידע על התשלומי  בעבור כל אחד מנכסי"לש  כ% על החשכ
לשמירה , זה תשלומי  שהמשרדי  המחזיקי  בנכס משלמי  ישירות כגו  הוצאות לתחזוקה

  ).ראו להל , בניגוד להוצאות השכירות(ולביטוח 
מערכת "ה יינת  פתרו  באמצעות "שבמרכב, קר המדינהל למשרד מב" השיב החשכ2004בנובמבר 

באמצעות איסו& , אינטגרטיבית שאמורה לשת& מידע בי  הדיור הממשלתי למשרדי  המאכלסי 
  ". כלל העלויות החלות על הנכס
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 מיפוי נכסי הדיור הממשלתי
 או שהיא חוכרת, מינהל הדיור הממשלתי מרכז מידע על חלק מנכסי הדיור שבבעלות המדינה

המינהל גובה מהמשרדי  דמי שימוש על נכסי  שבבעלות הממשלה ודמי שכירות על . שוכרת
המערכת הממוחשבת שמינהל הדיור . ומשל  דמי שכירות למשכירי , שימוש בנכסי  שכורי 

על מועד , הממשלתי השתמש בה לש  ניהול החוזי  ריכזה מידע רק על תשלו  דמי השכירות
כלומר לא רשמה (א% לא ניהלה את המבני  כמו שמנהלי  נכס , משרדי התשלו  ועל גבייתו מה

למינהל הדיור הממשלתי ג  לא היה כל המידע על ). 'לא חישבה פחת וכד, את עלות המבנה
שכ  בעבר היו משרדי  שהתקשרו ישירות ע  , המבני  שמשרדי הממשלה משתמשי  בה 

ל היה מעורב "ות למשרדי  בלא שהחשכי הקצה קרקע לבנייה ישיר"וכ  קרה שממ, המשכירי 
 . בתהלי%
סקר ) ל" סג  החשכ להל  (ל האחראי על מינהל הדיור הממשלתי " יז  סג  בכיר לחשכ1997בשנת 

לש  עשיית הסקר התקשר . שהיא חוכרת או שוכרת, רחב היק& לאיתור נכסי  שבבעלות המדינה
עורכי די  , ות שהעסיקו שמאי ע  שלוש חברות פרטי, באמצעות מכרז פומבי, ל"אג& החשכ
, לחשבי  ולאחרי  נאמר, ל למנהלי  הכלליי  במשרדי הממשלה"בחוזר שהפי, החשכ. וכלכלני 

למעט משרד (הסקר יקי& את מכלול הנכסי  המצויי  בחזקת משרדי הממשלה בכל האר, "כי 
 לניהול מער% ,מסד נתוני הסקר אמור להוות תשתית להקמת מערכת מידע). הביטחו  ובתי חולי 
 ". ובכלל זה מעקב ושמירת זכויות המדינה בנכסיה, נכסי  בהיבטי  שוני 

1. „¯Ù · ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â Â˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈ˘ ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ÏÏÎ ‡Ï ¯˜Ò‰ .¯ÂÓ‡Î , È˙·
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈÒÎ ‰ ÈÂÙÈÓ·Â Â· ÂÏÏÎ  ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,

ÂÁ· ÔÈÚ˜¯˜Ó Â· ÂÏÏÎ  ‡Ï"Ó˘ Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó È„È· ÌÈ˜ÊÁÂ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (Ï„ Â" ÌÈÈ„ÂÚÈÈ Ô
„Â‡Ó ÏÂ„‚ ÌÎ¯Ú˘ , Ì‰· ÏÙËÏ ÌÈ˘¯ÂÓ ÌÈ Â˘ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó˘Â

¯ÂÓ‡Î ,¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ Ï˘Â ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯È„ Ì‰·Â .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Î˘Á‰˘" Ï
¯Á‡‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ Ú·˜ÈÂ ‰Ï‡ ÌÈÒÎ  Ï˘ Ì‚ ÛÈ˜Ó ÈÂÙÈÓ ÌÂÊÈÈ ÌÏÂ‰È Ï ˙ÂÈ

ÌÓÂ˘È¯ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú·Â . ¯·Ó·Â ·2004Î˘Á‰ ·˙Î "‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Ï , Â˙ ÂÂÎ· ÈÎ
 ÈÎÂ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÚ Ì‚ ÌÈÒÎ ‰ ÈÂÙÈÓ ¯˜Ò ˙‡ ÏÈÁ‰Ï" ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÏÎÈÈ ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯˙È

Ô ÎÂ˙Ó‰ ¯˜Ò‰Â ÈÂÙÈÓ‰ ˙·Á¯‰." 
נמצא כי . י  עסקיי מפעל, כאמור, ה , שמחזיקי  בנכסי מקרקעי  רבי , נמל יפו ונמל חדרה .2

, ל"לדברי סג  החשכ. ל לא קבע הוראות אחידות בעניי  האחריות לנכסי  אלה"אג& החשכ
ל אי  מסמ% שמגדיר את חלוקת הסמכויות בי  מינהל "באג& החשכ. ל הוא הממונה עליה "החשכ

 . אלא קיימת ביניה  חלוקת עבודה היסטורית, י"הדיור לממ
מאפריל . אי  למקרקעי  של שני מפעלי  עסקיי  אלה גופי  שוני הביקורת העלתה כי בפועל אחר

 הודיע משרד 2004בנובמבר . 14י" ואיל% פועלת המינהלה לניהול נמל יפו שמינה ממ2000
כי נכסי המקרקעי  בתחו  נמל חדרה אינ  שייכי  למשרד , התחבורה למשרד מבקר המדינה

מתוק& הסכמי  קיימי  ע  "כות במקרקעי  מ היא בעלת הז"וחברת החשמל לישראל בע, התחבורה
 ". מנהל מקרקעי ישראל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÈÂÙÈÓ ¯„ÚÈ‰Ó ˙ÂÚ·Â ˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ ÂÊ ‰Ó‚Â„
ÌÏÂ‰È Ï ÌÈ ÂÓÓ ˙ÚÈ·˜ Ï˘Â Ì‰· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÈÏÚ· ˙¯„‚‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡Â ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ . 

__________________ 
 .649' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„51 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·)2001 ראו  14
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ולא לש  , עליה  פרטי  בסיסיי הואיל והסקר נעשה כדי לאתר את מרב הנכסי  ולקבל  .3

בשל .  של המבני  שנסקרו במיפוילא נכללו בו נתוני  על עלויות היסטוריות, רישומ  החשבונאי
ל לקבל אומד  של עלות כל המבני  שמינהל "המעבר לחשבונאות על בסיס מצטבר דרש החשכ

סי  שאותרו בסקר  של הנכ15לש  כ% עשה המינהל אומד  של הער% ההוג . הדיור הממשלתי מנהל
 החל מינהל הדיור 2003באוגוסט . ח" מיליארד ש6  וקיבל תוצאה של כ16באמצעות מודל כלכלי

 . ואז נקלטו בהדרגה יתרות הנכסי  שנסקרו בסקר, ה"הממשלתי לעבוד ע  המרכב
איתור פוטנציאל כלכלי למימוש , חשיפת זכויות המדינה בנכסיה ורישומ , בי  היתר, יעדי הסקר היו

איתור , העמקת הפיקוח והבקרה על השימוש בנכסי המדינה, זכויות המדינה בנכסיה ולמיצוי 
, ואכ . המשתמשי  בנכסי המדינה וזיהוי  וציו  השימושי  שה  עושי  בה  כגו  הסדרה חוזית

רישו  שגוי של , ניצול לא כלכלי שלה ,  מקרי  רבי  של שימוש לא יעיל במבני הסקר העלה
שימוש לא , ) רישו  הנכס על ש  הרשות לפיתוח ולא על ש  המדינה למשל (נכס הבעלות על ה
נכסי מדינה שגורמי  פרטיי  או גורמי  אחרי  , נכסי מדינה שפולשי  מצויי  בה , חוקי בנכסי 

ממצאי  אלה מעידי  כמה חשוב למפות את . משתמשי  בה  בלי שיהיה לה  חוזה כחוק ועוד
כדי לייעל את , משמשי  יחידות ממשלתיות ומפעלי  עסקיי  בפרטנכסי המדינה בכלל ואת ה

   .ניהול  ולאכו& את הוראות החוקי  והתקנות החלי  עליה  ועל הגופי  המנהלי  אות 
 מבני  ביטוח

כל סוגי הביטוח ייעשו בקר  : "  בנוגע לביטוח הרכוש של משרדי הממשלה נקבע"בהוראות התכ
זוהי קר  של ביטוח ". מ"חברה לביטוח בע' ענבל'והלת על ידי המנ, הפנימית לביטוחי הממשלה

, כלי רכב, ציוד, מבני , בי  היתר, ובנכסי  שהיא מבטחת יש, ) הקר  הפנימית להל  (עצמי 
רכישת הביטוח נעשית על ידי העברה פנימית של הפרמיה מהמשרד . וכלי טיס, כלי ירי, ספריות

אול  אינ  קובעות , שכל משרד ימנה אחראי ביטוח, ות  קובע"הוראות התכ. 17ל"הממשלתי לחשכ
בנושא ביטוח מבני  . אילו פרטי  עליו למסור לחברת ענבל בנוגע לכל אחד מהתחומי  המבוטחי 

או על הגוש ועל ) לרבות הקומה(  למסור פרטי  על כתובת המבנה "אי  דרישה בהוראות התכ
 גורמי  המשפיעי   ) בטו  ועוד, אב ( סוגו או על גודל המבנה או על, החלקה שהנכס נמצא בה 

 .   קובעות כי יש להעביר פרטי  רק על עלות המבני "הוראות התכ. 18על גודל פרמיית הביטוח
, רחוב, עיר(חברת ענבל הודיעה למשרד מבקר המדינה שרוב המשרדי  מוסרי  את כתובת המבני  

חתמת רכוש .  הגוש והחלקה שלה שמוסר לה רק את פרטי, למעט האפוטרופוס הכללי, )קומה
משרד החקלאות משתמש במבנה : וחבויות בחברת ענבל נתנה דוגמה לבעיה שנוצרה עקב כ%

כל השני  שיל  משרד החקלאות בעבור המבנה . שמסר לו האפוטרופוס הכללי לפני שני  רבות
מבנה אבל האפוטרופוס הכללי לא השמיט את ה, )משו  שהוא המשתמש בנכס(ביטוח כנדרש 
כפל תשלומי  גורר העברה פני  ממשלתית מיותרת ותקצוב . וביטח אותו ג  הוא, ממצבת נכסיו

  . לקוי
__________________ 

 .שווי השוק שלו, לרוב, הער) ההוג( של נכס הוא,  בנושא רכוש קבוע2על פי הוראה מספר  15
 .משרד מבקר המדינה לא בדק את המודל 16
 .צט' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„49˘  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï)1999 ראו  17
 .ל"את הפרמיה קובעת חברת ענבל בעצה אחת ע  החשכ 18
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 ניהול בסיס הנתוני  והרישו  החשבונאי של המקרקעי 
שהרכוש הקבוע יוצג במאז  לפי עלותו בניכוי פחת והפסדי  הנובעי  מירידה ,  קובעת2' הוראה מס

רכת שוויי  של מקרקעי  שנרכשו לפני עשרות שני  או שהגיעו ההוראה לא עוסקת בהע. בערכו
שאיתור מסמכי  המעידי  על , יש לציי ).  מקרקעי  ישני  להל  (לבעלות המדינה בנסיבות אחרות 

 . עלות המקרקעי  וקביעת שוויי  ההוג  כרוכי  במאמ, רב ובעלות גדולה
הופעל בה  מסמ% תכנו  לניהול ה למשרדי  שהפרויקט " העביר צוות המרכב2002באוגוסט 

, "אחראי נכסי "שבכל חשבות ימונה סג  חשב או בעל תפקיד בכיר אחר , המסמ% קבע. נכסי 
ישא באחריות כוללת לניהול נושא הנכסי  ולאינטגרציה בי  המערכות השונות בתהליכי "ש

 לניהול רכוש   אינ  מתייחסות"כי הוראות התכ, במסמ% צוי ". העבודה הקשורי  לרכוש הקבוע
 ". נדרשת הוספת הוראות בנושא"ו, קבוע לאחר יישו  הרפורמה החשבונאית

  בעניי  מינוי אחראי נכסי  ובעניי  ניהול הנכסי  ולא העביר "ל לא עדכ  את הוראות התכ"החשכ
ל לא "החשכ. כדי שיערכו את השינויי  הדרושי , את מסמ% התכנו  האמור לכל משרדי הממשלה

 . , לרכז עלויות של סלילת כבישי  ושל הקמת נכסי תשתית"את מע, למשל, הנחה
Î˘Á‰" È¯ÙÒ· ÌÂ˘¯Ï ˘È˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÔÈÈ Ú· ÔÈÚ˜¯˜Ó ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‡Ï Ï

ÒÎ  ÏÎÏ Ú‚Â · ¯ÊÚ‰ : Ì˘Ï ÌÈ·Â˘Á ÌÈË¯Ù ÂÏÈ‡Â ÈËÒÈ‚ÂÏ ·˜ÚÓ Ì˘Ï ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈË¯Ù ÂÏÈ‡
˙È‡ Â·˘Á ˙¯Â˜È· . „¯Ù · ÌÈÏ‰Â Ó ÌÈ·¯ ÔÈÚ˜¯˜Ó˙Â Â˘ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈ· , Ô È‡ Ô‰Â

Î˘ÁÏ ‰Ê‰ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ˙Â¯È·ÚÓ"Ï. 
, 2004במסגרת הוראת השעה לסגירת שנת הכספי  "כי , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 

לגבי המידע הדרוש לצורכי הדיווח הכספי … ה "הונחו משרדי הממשלה הפועלי  במערכת מרכב
  הרלוונטיות לעניי  ניהול "יעדכ  את כל הוראות התכ"הוא ו, "בהתא  לכללי חשבונאות מקובלי 

   ".…נכסי  ורישומ  
 משרד הביטחו 

מידע ) לרבות למינהל הדיור הממשלתי(ל "ל אינ  מעבירי  לאג& החשכ"משרד הביטחו  וצה
הקר  הפנימית אינה מבטחת את רכוש משרד הביטחו  ואת . בנוגע לנכסי המקרקעי  שה  מנהלי 

לא נקבעה הוראה נפרדת . ולכ  ג  בחברת ענבל אי  נתוני  על הנכסי  שבניהול , ל"רכוש צה
 . בעניי  ביטוח הנכסי  האלה

אג& מבצעי  לוגיסטיי  ונכסי  במשרד הביטחו  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
כי ", על דעת ראש האג&,  תוא  הנושא ע  נציג הדיור הממשלתי וסוכ 2002כי בשנת , 2004
בהמש% לכ% מועבר דיווח על נכסי  בבעלות . ט ייער% לדיווח על נכסי  שבבעלותו"משהב

 )".דירות ועזבונות, ]המשרד[מדובר במבני  בבעלות (ל ולמנהל הדיור הממשלתי "לחשכ] המשרד[
כי , בהתייחס לתשובת משרד הביטחו , ל למשרד מבקר המדינה" כתב סג  החשכ2004בדצמבר 

יצוע תיאו  מול נציג הדיור הממשלתי ולא הועבר דיווח על נכסי  לדיור הממשלתי לא ידוע על ב"
לתשובתו ציר& את תגובתו של החשבונאי הראשי ". או לכל גור  אחר בחשב הכללי הנוגע בעניי 

כי רק באותו חודש הועבר לחשבי מערכת הביטחו  מכלול ההוראות , במשרד האוצר שציי 
בתו  שלב זה צפויה להיות מסוכמת מתכונת הדיווח "ו. ר הממשלתיהחשבונאיות החלות על המגז

של משרד הביטחו  כחלק מהמעבר הכולל של ממשלת ישראל לעקרונות חשבונאיי  מקובלי  של 
עדיפות עליונה ] י [ל והיחידה לחשבונאות ודיווח שבראשותי מעניק"אג& החשכ… בסיס צבירה
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ותר לציי  את השפעתה המכרעת על הדיווח הכספי אשר למ, לצורכי הדיווח של מערכת הביטחו 

 ". של הממשלה בכללותה
כי הפתרו  בעניי  , 2005בתגובה לתשובות אלה כתב אג& מבצעי  לוגיסטיי  ונכסי  בינואר 

רישו  נכסי מדינה מוחשיי  שבבעלות משרד הביטחו  יבוא לידי ביטוי במסגרת המאז  שבימי  "
ובעבודת מטה מול גורמי , ל"פ הנחיות החשכ"ט ע"משהבי אג& הכספי  של "אלה מבוצע ע

 ".המשרד הרלוונטיי 
 Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰ Í˘ÓÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈÒÎ  Ï˘ ·¯‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ 

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈ ÂÈ„‰ ÂÏÁ‰ , ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ˙‡ Ì„˜‰· Ì˘ÈÈÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Î˘Á‰ Û‚‡Ï ˘¯„ ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰"Ï .   

 ל"ני  בחומב
ובה  , ל"בנכסי  המשמשי  את נציגויותיה בחו, באמצעות משרד החו,, המדינה מחזיקה

ג  . חלק מהנכסי  ה  בבעלות המדינה ואת היתר היא שוכרת או חוכרת. שגרירויות ובתי שרד
נכסי , כאמור. ל"משרד התיירות ומשרד ראש הממשלה מחזיקי  נכסי  בחו, ת"משרד התמ

 .א מופו בסקר הנכסי  שעשה מינהל הדיור הממשלתיל ל"מקרקעי  בחו
 התחיל המשרד להשתמש במערכת ממוחשבת 2003שבשנת , בירור שנעשה במשרד החו, העלה

המערכת אינה מנהלת רישו  חשבונאי של . ל"בחו) מקרקעי  ומיטלטלי (חדשה לניהול נכסיו 
לות ההקמה שלו או עלות ע, ולכ  חסרי  בה פרטי  בסיסיי  כמו שנת רכישת הנכס, הנכסי 
 של 19היתרות שמסר משרד החו, למשרד מבקר המדינה ה  ערכי הכינו . סוג המבנה ועוד, רכישתו
ל לא "החשכ.  מיליו  דולר180 כ הוא 31.12.03 ושוויי  ל, שניתנו על פי הערכות שמאי, המבני 

 .קבע הנחיות למשרד החו, בדבר הפרטי  שיש לרשו  במערכת ניהול הנכסי 
 2003בסו& . ל את נתוניה "ל לדרוש מהמשרדי  המנהלי  נכסי  בחו" החל סג  החשכ2002בשנת 

. וע  מינויו פעל במשנה תוק& לקבל את המידע המבוקש, 20ל"ר ועדת מקרקעי חו"הוא מונה ליו
ל דורשת "ועדת מקרקעי חו.  החלו המשרדי  האלה להעביר רשימות ידניות חלקיות2004בשנת 

רכישת , שמאות, לפי תכנו (ל לרבות ניתוח העלויות "על עלויות רכישת מבני  בחודיווח חודשי 
 ).בטיחות ועוד, בנייה, מקרקעי 
כי מינהל הדיור הנחה את המשרדי  אשר לה  נציגויות , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 

,   חלקיי ולאחר מגעי  ממושכי  הועברו נתוני, ל לתת את המידע המבוקש אודות הנכסי "בחו
מצוי בתהלי% "ל "כי החשכ, הוא הודיע. אשר נקלטו במערכת המידע לאחר ניפוי מידע שגוי

לקבלת כל הנתוני  הנדרשי  ממשרד החו,  "2005ויפעל ג  בשנת , "ל"השלמת נתוני המבני  בחו
 ".וכ  יקבע נהלי  מתאימי  לניהול הנכסי  ורישומ 

__________________ 
19

 .ער) הכינו( הוא העלות של החזרת הנכס לקדמותו או של יצירת נכס אחר תחתיו 
. ל או שכירת "ל שבמשרד האוצר המחליטה על רכישת בנייני  בחו"ועדה בי( משרדית למקרקעי חו 20

ממשרד , ממשרד החו/, ובה עשרה חברי  ממשרד ראש הממשלה, ל" החשכבראש הוועדה עומד סג(
 .האוצר וממשרד הביטחו(
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ï , Ï˘ ÌÓÂ˘È¯ ÏÚÂ ÌÏÂ‰È  ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
˙Â˜ÈÊÁÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÎ˘ ÌÈÒÎ ‰ , ÈÒÎ  ÏÏÎ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÁ ‰ Ú·˜È

‰ È„Ó‰ ,ÂÁ· ÌÈÒÎ ‰ ˙Â·¯Ï"Ï .‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ¯˜ÈÚ· ˜ÂÒÚÏ ˘È ˙ÂÈÁ ‰· : ÒÈÒ· ˙Ó˜‰
È Î„ÚÂ ÔÈÓ‡ ÌÈ Â˙  ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰ , ÌÂ˘È¯‰ ÈÏÏÎ

˘Á‰ ÔÊ‡Ó· È‡ Â·)ÌÈÒÎ ‰ ÈÂÂ˘ ‡˘Â  Ì‰·Â ( ÈÂ ÈÓÂ"ÌÈÒÎ  È‡¯Á‡ ." È„È· ÔÈ‡ „ÂÚ ÏÎ
Î˘Á‰"‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ Â˙  Ï , ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· Ì·ˆÓ Û˜˙˘È ‡Ï

Â¯Â˘‡Ï .ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂ‰È  Ì˘Ï ˙Â˘¯„  ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ , Ì˘ÏÂ Ì˙¯ÈÓ˘ Ì˘Ï
Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .   

 שבתי החולי  הממשלתיי  משתמשי  בה נכסי מקרקעי  
 מיפוי הנכסי 

. מחזיקי  ומנהלי  מקרקעי  רבי  מאוד, המוגדרי  מפעלי  עסקיי , בתי החולי  הממשלתיי 
ויתר היחידות (בתחילת שנות התשעי  סקר משרד הבריאות את הנכסי  שבתי החולי  הממשלתיי  

ת של שווי הנכסי  משו  שנועד לספק הסקר לא כלל שמאו. משתמשי  בה ) של משרד הבריאות
הסקר הועבר לאג  . כגו  הקמת מבני  ופיתוח , צרכי  פנימיי  של בתי החולי  הממשלתיי 

 . ה"אול  מינהל הדיור לא השתמש בו ולא קלט את נתוניו במרכב, ל ולמינהל הדיור"החשכ
לא תא  "תיות והוא כי התברר שהסקר עוסק בעיקר בהיבט של ניהול תש, ל ציי  בתשובתו"החשכ

משרד הבריאות ציי  ". את מפרט סקר הנכסי  בדיור הממשלתי ולא נית  היה לקלוט את הנתוני 
ובתיק הדיור של כל נכס נכללי  נתוניו הפיזיי  , כי פרטי הנכסי  נרשמי  ידנית, בתשובתו

 . והמשפטיי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÏÏ‰ ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÈÙÒÎ‰ Í¯Ú‰ Ï˘· ,Ó Û‚‡˘ ÈÂ‡¯‰ Ô

Î˘Á‰" ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‰ÈË¯Ù ÌÂ˘È¯Ï ˙Â‡ ‰ È ÎË‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ˙‡ ‡ˆÓÈ Ï
ÂÏˆ‡ ˙Ï‰Â Ó˘ ,ÌÈ‡ÏÓ Ì È‡ Ì‰ Ì‡ Ì‚ . ÈÒÎ  Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÏÂ‰È ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ÏÂÎÈ ‰Ê Ú„ÈÓ

Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙Â‡˜ÒÚ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡Â ‰ È„Ó‰ .   
 י  של בתי החולי  הממשלתיי רישו  בדוחות הכספי

  לא קבעו על פי אילו כללי חשבונאות יש לערו! את הדוחות הכספיי  של בתי "הוראות התכ .1
שבתי החולי  הממשלתיי  יערכו ,  קבע חשב משרד הבריאות1998בפברואר . החולי  הממשלתיי 

 של 5ועל פי תק   של לשכת רואי חשבו  בישראל 69את דוחותיה  הכספיי  על פי גילוי דעת 
העוסקי  בכללי דיווח חשבונאי של מוסדות ללא כוונת רווח , המוסד לתקינה חשבונאית

בנושא הרכוש הקבוע חשב משרד הבריאות מאפשר לכל בית חולי  לבחור בי  הצגת ). רי "מלכ(
 א  על פי שגילוי הדעת והתק  האמורי  מחייבי  את, הרכוש הקבוע במאז  ובי  רישומו כהוצאה

 . הצגת הרכוש הקבוע במאז 
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ÍÎ Ï˘· ,‰„ÈÁ‡ ‰ È‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ ·Ó‰ ˙‚ˆ‰ ;

ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙Â·¯Ï ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ ÌÈ‚ÈˆÓ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙ˆ˜Ó ,ÍÎ ÌÈ‚‰Â  Ì È‡ ÌÈ¯Á‡Â . ˜ÏÁ
 ˙ÂÏÚ··˘ ÌÈÒÎ · ¯·Â„Ó˘ ÌÈ ÈÈˆÓ Ì È‡ ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯· ÔÈÚ˜¯˜Ó ÌÈ‚ÈˆÓ˘ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó

‰ È„Ó‰ .Ï‰Ó‚Â„ :Ï ‡ÙÂ¯‰ ÛÒ‡ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„·-31.12.02 ÌÈ‚ˆÂÓ 
 Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈ ·ÓÂ Ú˜¯˜199.3˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· Ï˘ ÌÈÒÎ Î Á .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ˙ÂÁÂ„·

Ï ‡·È˘ ÌÈÈÁ Ì˘ ÏÚ ·ÏÂ˘Ó‰ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰-31.12.02 ÌÈ¯Â‡È·· ·˙Î  
ÚÂ·˜‰ ˘ÂÎ¯Ï , ÈÎ"˙Ó ÍÂ˙· ÏÚÂÙ È‡ÂÙ¯‰ ÊÎ¯Ó‰Î Ï˘ ÌÁ-800ÌÈÓ Â„  . ÁË˘‰Ó ˜ÏÁ

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰ ÓÓ ‰¯ÈÎÁ· Â È‰ .Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Ì˘ ÏÚ ˙ÂÓÂ˘¯ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ." 
שהרכוש הקבוע בבתי החולי  כולל מבני  ותשתיות וכ  , 2004משרד הבריאות השיב בדצמבר 

) 11( מ9(ולי   ואיל! מרבית בתי הח2002משנת . ציוד ומכשור רפואי שאור! חייה  למעלה משנה
מבני  ותשתיות ייכללו . כוללי  בדוחותיה  נתוני רכוש קבוע של ציוד ומכשור רפואי בלבד

 . 2005ה ביוני "ע  הפעלתה המתוכננת של מרכב, בדוחות הכספיי  בשני  הבאות
 מצורפת חוות דעת של רואה 2002לכל הדוחות הכספיי  של בתי החולי  הממשלתיי  לשנת  .2

על בתי החולי  הממשלתיי  בנהרייה ובפורייה ועל המרכז הרפואי (ת חוות הדעת במקצ. חשבו 
בית החולי  זוק  בדוח על הפעילויות את ההשקעות : "מובאת הפסקה הזאת) וולפסו ' ש א"ע

ההשקעות האמורות צריכות להיות , בעוד שעל פי כללי חשבונאות מקובלי , במבני  כהוצאה
בית החולי  אינו ערו! לתת את המידע לזיהוי , כמו כ . חת שנצברמוצגות במאז  כנכס בניכוי פ

 ותק  69כפי שנדרש בנוסח המשולב של גילוי דעת מספר , והכללת המבני  בדוחות הכספיי 
 ". של לשכת רואי חשבו  בישראל5חשבונאות מספר 

˙ÙËÂ˘ ‰‡ˆÂ‰Î ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯· ˙ÂÚ˜˘‰ Ì˘Â¯ ÌÈÏÂÁ‰ ˙È· ¯˘‡Î , ÌÂ˘È¯ Â È‚· Ï‰ Ó ‡ÏÂ
¯ÊÚ È¯ÙÒ· ·˜ÚÓÂ ,ÂÏÂ‰È  ÏÚ Á˜ÙÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ˙„·‡Ó , ÁÈË·‰Ï È˘Â˜ ‰Ï ˘ÈÂ

ÔÈ˜˙‰ È‡ Â·˘Á‰ ÂÓÂ˘È¯ ˙‡Â ÒÎ · ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ . 
ולפיה  נדרשו בתי ,  פרס  חשב משרד הבריאות דוחות כספיי  לדוגמה לאותה שנה2003בשנת 

אי  הדוחות דני  . ל התחייבויותיה על זכויותיה  וע, החולי  הממשלתיי  לדווח על פעילות 
. לבד מהקביעה כי אי  לכלול את עלות הקרקע בדוחות, בנושא הבעלות על הקרקע ועל המבני 

נדרשי  , ואול  בתי החולי  הנוהגי  לכלול בדוחותיה  רכוש קבוע ולא לרשו  אותו כהוצאה
כויות חכירה מהוונות וזכויות ז, זכויות חכירה(להוסי  ביאור בדבר זכויות בית החולי  במקרקעי  

 . אי  בדוחות דרישה לציי  מיהו הבעלי  של המקרקעי ). חכירה לא מהוונות
איננו רואי  צור! בציו  העובדה כי מדובר : "כדלהל ,  כתב משרד הבריאות בתשובתו2004בדצמבר 

 ".ריאותמכיוו  שבתי החולי  הנ  יחידה שלטונית הנסמכת על שולח  משרד הב, ברכוש המדינה
המשתמשי  במקרקעי  ובציוד של בתי , 21בבתי חולי  ממשלתיי  פועלי  תאגידי בריאות .3

(ב"התשס, )כללי  לפעולת תאגיד בריאות(תקנות יסודות התקציב . החולי  ומפיקי  מה  הכנסות
ובי  היתר קובעות שהשקעות כספיות שהתאגיד משקיע , קובעות מסגרת לפעילות התאגידי , 2002
יהיו רכוש המדינה ולא יופיעו בדוחות הכספיי  של ) לרכישת ציוד ולפיתוח תשתיות( החולי  בבית

ואול  לא נקבע א  בתי החולי  צריכי  להציג את הרכוש בדוחותיה  , תאגיד הבריאות כרכושו
 . הכספיי  ולהוסי  ביאור בדבר הבעלות על הרכוש

__________________ 
הוא מוכר שירותי . לזכויות ולפעולות משפטיות, תאגיד בריאות הוא גו  משפטי הכשר לחיובי  21

 קרנות מחקר  למשל , בריאות בתו  בית חולי  ממשלתי או משתמש במתקני בית חולי  כאמור
 .רפואיות
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צוינה החלטה של ועדת שרי  לענייני , בדוחות הכספיי  לדוגמה שפרס  חשב משרד הבריאות
 ואיל! יעבירו תאגידי הבריאות לבתי החולי  את 2003שמשנת , בי  היתר,  הקובעת22חברה וכלכלה

, משילוט, ממכונות אוטומטיות, הכנסות מחניוני (ההכנסות שהפיקו משימוש במקרקעי  שלה  
 ).'מהשכרת מתקני  וכד, מאנטנות סלולריות, ממרכזי רווחה

לא נקבע במפורש בתקנות תאגידי הבריאות , אכ "כי ,  הבריאות השיב למשרד מבקר המדינהמשרד
הלכה למעשה הרכוש הקבוע מנוהל , ע  זאת. ל יירש  בספרי בית החולי "שהרכוש הקבוע הנ

 ". בידי בית החולי  ונרש  בדוחות הכספיי  של בית החולי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Â¯„È Ï ÁÂÂ„Ï ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÏÂÁ‰ È˙·Ó ˘

Ì˙Â˘¯· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÎ ÏÚ ÂÏ ; Í¯ÂˆÏ ÌÈˆÂÁ ‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÁÂÂÈ„‰ ÏÚ
ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÙÈÓ ,ÌÓÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï È„ÎÂ Ì‰È¯Á‡ ·˜ÚÓ Ì˘Ï .

ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,·· ÔÈÈˆÏÂ ÌÈÈÚÓ˘Ó „ÁÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ÁÂÂÈ„ ÈÏÏÎ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˘È ¯Â‡È
‰ È„Ó‰ ˘ÂÎ¯· ¯·Â„Ó˘ ÔÊ‡ÓÏ . ÚÂ·˜Ï ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙‡ ·ÈÈÁÏ ˙Â‡È¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ

‰Ï‡Î ÌÈÏÏÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ  Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ˙Ï·˜Ó ÂÊ ‰˘È¯„23 ËÒÂ‚Â‡· 2004 
 ˙ÂÏ‰ Ó ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ÏÂ‰È  ˙‡ ¯È·Ú‰Ï) ˙Ó„Â˜ ‰ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· ‰‡· ÂÊ ‰ËÏÁ‰

 ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘2003‰Ó˘ÂÈ Ì¯Ë˘ .( 

 

 

 נכסי מקרקעי  שחברות ממשלתיות משתמשות בה 
 המדיניות של רשות החברות הממשלתיות

שתוק  , קובע, ) חוק החברות הממשלתיות(להל   (1975(ה"התשל, חוק החברות הממשלתיות
,  לחוק נקבע54בסעי  . והוא מפרט את תפקידיה, ) רשות החברות(להל  (רשות חברות ממשלתיות 

, תעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת מ  החברות הממשלתיות) 5"(ת שהרשו, בי  היתר
 ; ותודיע על ממצאיה לשרי , מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה, מהל! עסקיה, הגשמת מטרותיה

ותעיר , תבדוק את הדוחות המוגשי  לה מאת חברה ממשלתית ואת החומר שעליו ה  מבוססי ) 6(
החוק אינו מטיל במפורש על רשות החברות את החובה לפקח . "הערותיה עליה  לחברה ולשרי 

אול  מהסעיפי  , על נכסי המדינה שחברות ממשלתיות משתמשות בה  או ממונות עליה 
 . האמורי  עולה שאחד מתפקידי רשות החברות הוא לעקוב אחר מצב הנכסי  האלה

ÌÈÏÚ· ‚‰ Ó Ì‰· ˙Â‚‰Â Â ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ · ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á; ÌÈÒÎ Ó ˜ÏÁÏ 
˙Â¯·Á‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Ì˙¯·Ú‰ È‡ ˙ Ï˘Â Ì‰· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÂ˘È¯ ÔÈ‡ ‰Ï‡ .

 ˙Â¯·Á ˘Ó˘Ó˘ ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ˙ÂÚ˜˘‰ ‰·Èˆ˜˙Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ ÓÓÓ ÌÈ˙ÚÏ
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ,ÌÈÏÚ· ‚‰ Ó ˙Â‚‰Â  Ô‰ Â· Ì‚Â . ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰¯ˆÂ ˘ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ‡È‰ ÍÎÏ ‰Ó‚Â„

 ÔÈ·Â ‰ È„Ó‰ ÔÈ·"¯Â˜ÓÚ· ÌÈÓ‰ ˙¯·Á ˙Â"Ó) " ÔÏ‰Ï-˙Â¯Â˜Ó  ;ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ‰ÈÚ·‰
‰Ë¯Ù‰ ÍÈÏ‰˙· ˙Â Â˙  ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ¯˘‡Î ‰¯ÈÓÁÓ , ÏÎÏ ˙Ú„ÂÓ ‰ È‡ ‰ È„Ó‰Â

Ô‰· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ,‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÓ‰ ÁÂÎ· Ú‚ÂÙ˘ ¯·„. 

__________________ 
 .22.7.03 מיו  25/חכ' החלטה מס 22
 .15.8.04 מיו  2460' החלטה מס 23
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 ˙Â˘Ó˙˘ÓÂ Ì‰· ˙Â˜ÈÊÁÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á˘ ‰ È„Ó ÈÒÎ  Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÔÈ‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï

Ì‰· ,Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ÌÂˆÚ ÈÙÒÎ Í¯Ú ÈÏÚ· ÌÈÒÎ · ¯·Â„ ,‰ ÓÂÓ Ì˙˘ÈÎ¯˘ ,‰˜ÏÁ· ˙ÂÁÙÏ ,
‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó . ÌÚ ˙˜ÂÏÁÓ Ì ÈÈ Ú· ˘È˘ ÌÈÒÎ  Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓ

ÌÈÏÚ·‰ ˙Â‰Ê ÏÚ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ .¯·Ú· ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰24 ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ È ˘ 
‰Ê ·ˆÓÓ ÂÚ· ˘ :1 .Ï„ "‰Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ÂÏ·È˜˘ Ô ˘ÓÈ˘ ‡Ï Ô˙ÂÏÈÚÙ Í¯ÂˆÏ ‰ È„Ó

Ô‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂ‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ,È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú  ‡Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ . ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ‰ È„ÓÏ ·È˘‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡ .2 . ‰ËÈ¯Ù‰ ‰ È„Ó‰

Ô˘ÂÎ¯ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ‰Ï ‰È‰˘ ‡Ï· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ; ‡·Â‰ ‡Ï ‰Ê ˘ÂÎ¯ Ï˘ ÂÈÂÂ˘
Ú· ÔÂ·˘Á·˙Â¯·Á‰ Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ¯ÈÁÓ ˙ÚÈ·˜ ˙ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ¯˜Ò ¯˙Ï‡Ï ÂÓÊÈÈ Ï
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˘ÂÓÈ˘·˘ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÎ ¯Â˙È‡Ï ‡ÏÓ , ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ˙‡ ÛÂ˘ÁÈ ¯˜Ò‰

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ Ô˙Â‡ ÌÂ˘¯ÈÂ ‰ÈÒÎ · ‰ È„Ó‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,ÏÎ ˙‡ ¯È„Ò˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯ 
 ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ Ô‰Ó ˘Â¯„Ï ÏÂ˜˘˙ ÔÎÂ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÌÚ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰

˙Â¯·Á‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ÂÊ ‰˘È¯„ Ô‚Ú˙Â Ì¯Â·Ú· ÌÈÈÏÎÏÎ ; ‰ÏÂÎÈ ‡Ï ‰¯·Á˘ ËÏÁÂÈ Ì‡
ÂÏÏ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙· „ÂÓÚÏ ,ÌÎÒ‰· ¯„ÒÂÈÂ ‰È„ÈÒ·ÂÒÎ ¯„‚ÂÈ Ì‰ÈÏÚ ¯Â˙ÈÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ . 

שלש  בדיקות בעניי  הדיווח על הנכסי  , 2004רשות החברות הסבירה בתשובתה בנובמבר 
לפי .  לחוק החברות הממשלתיות55 סעי  2003המצויי  בידי החברות הממשלתיות תוק  בשנת 

רשות החברות רשאית להסמי! גור  מטעמה לקבל מידע וחומר בענייני חברה ממשלתית , התיקו 
בי  , ות לעשות שימוש בתיקו  זהבכוונת הרש", כמו כ . ולעיי  ברשומות ובמסמכי  של החברה

בכפו  " לש  הסמכת גורמי  מתמחי  חיצוניי  לרשות שיבדקו סקרי נכסי  בחברות השונות, היתר
ועל אג  על רשות החברות , לדעת משרד מבקר המדינה. י שר האוצר"לקביעת כללי  מתאימי  ע

מוש  של החברות  לפעול לקידו  נושא זה ולדאוג למיפוי כל נכסי המדינה שבשיל"החשכ
  .הממשלתיות

 חלוקת סמכויות בי  רשות החברות לחשב הכללי

שרק לקראת הפרטה או לקראת שינויי  מבניי  , מדוחות ביקורת קודמי  של מבקר המדינה עולה
בחברות ממשלתיות מתקיימי  דיוני  נמרצי  בי  הממשלה לחברות הממשלתיות בנוגע למיפוי 

בדר! כלל מדובר בנושאי  שנויי  במחלוקת שלא . ה  ולשימוש בה לזכויות הבעלות עלי, הנכסי 
וג  לאחר השינוי המבני נושא הבעלות על הנכסי  ורישומ  לרוב אינו , נמצא לה  פתרו  מיידי

 . מוסדר
שעל החשב הכללי למפות נכסי  "כי מקובלת עליו העמדה , ל בתשובתו" ציי  החשכ2004בנובמבר 

 ".לדעת המדינה הנכס אינו שיי! לחברה"רת אות  נכסי  כאשר ולנקוט הליכי  להחז" אלו
לרשות החברות תפקידי  שוני  לגבי "כי , היועצת המשפטית השיבה למשרד מבקר המדינה

וככל , ל"א! האחריות על שמירת נכסי המדינה צריכה להיות בידי החשכ, החברות הממשלתיות
ועל כ  המטלה האמורה צריכה להיות , למינהל מקרקעי ישרא] בידי[ ג  (שמדובר במקרקעי  

לרשות החברות הממשלתיות , למיטב הבנתי. ועל רשות החברות לסייע בידיה  ככל הנדרש, עליה 
 ".כאמור ש , ג  אי  סמכות להסדיר את כל המחלוקות בנוגע למקרקעי  ע  החברות

__________________ 
 .332'  ועמ329' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 ראו ב 24
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סדרה נכונה גר  נזק כי היעדר חלוקת סמכויות וה, 2004בעניי  זה מסרה רשות החברות בנובמבר 
קביעת "ולכ  , "להסדיר את המחלוקות באופ  מהותי"לאינטרסי  של המדינה וליכולתה של הרשות 

בכל , ל המשרד האחראי על החברה ומנהל הרשות"או מנכ/ל ו"נוהל אישור משות  של החשכ
ה או הנוגע להסכמי  בי  המדינה לבי  חברה ממשלתית שיש לה  השלכות על מעמד נכסי המדינ

 ה  להבטחת זכויות (את שקלול האינטרסי  הרלוונטיי  "תבטיח , "הגשמת מטרות ויעדי החברה
 ".הפרטה ופיקוח בחברות הממשלתיות, המדינה בנכסיה וה  לביצוע נכו  של שינויי  מבניי 

ל בעניי  נכסי "י בי  והחשכ"בי  ממ, חלוקת סמכויות ברורה בי  רשות החברות(שבעיית אי, יצוי 
צצה בעיקר בעת עשיית שינויי  מבניי  הדורשי  , דינה שחברות ממשלתיות משתמשות בה מ

, הרשות ציינה בתשובתה. חתימה על הסכמי  ע  חברות ממשלתיות ופתרו  בעניי  הזכויות בנכסי 
 ואפילו 25שהיא לא הייתה שותפה להסכ  העקרונות שנחת  בי  המדינה ובי  מקורות, לדוגמה

לא עלה בקנה אחד ע  הצור! לקד  שינויי  , כפי שנחת , ההסכ ",   שלדעתהמשו. התנגדה לו
מהלכי הפרטה ופיקוח נכו  ולמנוע העברת זכויות מדינה לצדדי  שלישיי  שלא בתמורה , מבניי 
 ". כפי שנקבעו תפקידיה על פי די , אמותיה של רשות החברות' אינטרסי  אלו ה  בד. נאותה

È„Ó ÈÒÎ  Ï˘ ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰Ì˙Â‡ ˙ÂÏ‰ ÓÂ Ì‰· ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á˘ ‰  ,
 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈÒÎ  Ï˘ ·¯‰ ÌÈÈÂÂ˘Â- ˙‡ „ÁÂÈÓ·Â 

Î˘Á‰ Û‚‡"Ï , ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙Î˘Ï ˙‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙‡- ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÚÈ‰Ï 
˘ ˙ÂÏÈÚÙ È¯Ê‚Ó ¯ÙÒÓ· ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ ÌÈÈ ·Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡¯˜Ï ˙È·ËÈÓ ˙Â¯·Á Ï

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ,˙Â¯·Á‰ È„ÈÏ ÌÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ‰ . ˙˜ÂÏÁ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊÎ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰
Î˘Á‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ"Ï ,ÓÓ ÔÈ·Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÔÈ·"È . ‰ÎÈ¯ˆÓ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÏÎ ˙‡ Ô·ÏÏÂ Ì‰· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡Â ÌÈÒÎ ‰ ˙ÂÓÈ˘¯ ˙‡ ÊÎ¯Ï
 ˙ÂÈÂÎÊ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ. 

, "להרחיב את מיפוי נכסי המדינה באשר ה "כי בכוונתו , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 
ל בהתייעצות ע  רשות החברות "י החשכ"והסדרי  בנושא ייקבעו ע, לרבות בחברות הממשלתיות

  ".ככל שיידרש"הממשלתיות 
 הסדרת הזכויות במסגרת שינויי  מבניי 

ע לזכויות במקרקעי  שבשימוש חברות ממשלתיות בא לידי ביטוי חוסר הבהירות בנוג .1
ותיקות או (בהסדרי  לשינויי  מבניי  שנחתמו בשני  עברו בי  הממשלה ובי  חברות ממשלתיות 

באופ  הצגת  של נכסי המדינה שבשימוש רשות החברות ומקורות דנות כבר שני  , למשל). חדשות
 המדינה ובי  חברת הרכבת בעניי  נכסי המדינה שחברת עדיי  אי  הסכ  בי  ;מקורות במאזנה

 .הרכבת משתמשת בה 
˙ Â ¯ Â ˜ Ó : והוחלט בו להעביר ,  גיבשו הממשלה ומקורות הסכ  עלויות עקרוני1993בשנת

ח מהממשלה לבעלות חברות שיוקמו בתהלי! יישו  השינויי  המבניי  "נכסי  השווי  מיליארדי ש
 . ו ביניה  עוד הסכמי  נחתמ2002מאז ועד . 26במשק המי 

היא מציגה את ,  לחוק החברות הממשלתיות33לפי סעי  , בדוחות הכספיי  שמקורות מגישה
רשות החברות . א  על פי שההשקעות בו מומנו במלוא  מתקציב המדינה, המוביל הארצי כנכס
__________________ 

 .365'  עמ,·È˙ ˘ ÁÂ„52 ראו ב 25
 .362' עמ, ·È˙ ˘ ÁÂ„·52 ראו  26
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ר  הוסדר אול  עד היו  ט, פנתה למקורות כמה פעמי  בעניי  ההצגה הלא נאותה בדוחות הכספיי 

 . הנושא
כי עמדת מקורות נגד טענות הרשות מסתמכת בעיקר ,  צוי 2004בתשובת רשות החברות מנובמבר 

ההסכ  הקנה לה את , לטענת חברת מקורות ורואה החשבו  שלה. על הסכ  שנחת  ע  המדינה"
י מי  המוביל הארצי ומפעל(באופ  שאיפשר לה להציג את נכסי המדינה , טובות ההנאה הכלכליות

המופעלי  על ידה בנאמנות עבור , כנכסי  של מקורות ולא כנכסי מדינה) מהותיי  אחרי 
 ". המדינה
מחלוקת זו נובעת ממערכת יחסי  מיוחדת בי  "כי , ציי  מבקר המדינה) 333' עמ(ב 53בדוח 

המדינה ובי  חברה ממשלתית והיא ממחישה את הצור! לשקול כללי דיווח מוסכמי  שיקבעו 
 ". רות בעניי  רכוש המדינה לעומת רכוש התאגידמסמ

רשות , לפי התיקו . ב33 סעי  2003בתיקוני חקיקה לחוק רשות החברות הממשלתיות הוס  בשנת 
וא  , החברות רשאית להורות לחברה ממשלתית על דר! ההצגה של פרטי  בדוחות הכספיי 

ח אחר שהחברה הממשלתית חלקה הרשות על דר! הצגת פרטי  בדוחות כספיי  או בכל דו"
להורות לחברה , א  ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, רשאית היא, נדרשת להגישו לפי כל די 

 ".להנחת דעת הרשות, לגלות את עמדת הרשות ולתאר את המחלוקת בדוחות
חילוקי הדעות ע  הרשות אינ  על  "2004מקורות ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

החברה רושמת בספריה על פי כללי החשבונאות . ות אלא על אופ  הרישו  בספרי החברההבעל
 ".החלי  על חברות עסקיות פרטיות

Î˘Á‰" Ï˘ ‰˜ÏÁ ÈÙÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ‚ÈˆÓ Ï
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ‰ È„Ó‰ . ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ ÒÒ·˙Ó ‡Â‰

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ,‡Ï ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ¯ÓÂ‡Â ‚ÈÈ˙ÒÓ ‡Â‰ „·· „· Í-31.12.03 , ÈÎ" ‰˙˘Ú  ‡Ï
 Ì Â˘ÏÎ ÌÈÁÂ˜Ï Ì‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ‡Â„ÈÂÏ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ „ˆÓ ‰˜È„· ÏÎ ÁÂ„‰ ˙ÎÈ¯Ú Í¯ÂˆÏ

˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó… ˙Â Â˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯·„· ÌÈ¯Â‡È˙Ï „ÁÂÈÓ· ÔÂÎ  ¯ÂÓ‡‰ 
ÌÈ Â˘ ÔÂËÏ˘ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,¯È·Ò ÔÈ‡ ÌÈ¯·„‰Ó ˜ÏÁÏ ÈÎ ÁÈ ‰Ï 

‰ÓÈÎÒÓ ‰ È„Ó‰ ."‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰ Ï˘ ÂÊ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰" ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ Ï
 ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰
 ‰„ÓÚ ‡ÏÂ Â˙ƒÓ‡Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘È˘ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÏÂ‰ ÈÂËÈ· Ô‰Ï ˙˙Ï

˙È„„ˆ „Á .‰Ò¯Â·· ˙Â¯ÁÒ ˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯·Á· ¯·Â„Ó˘Î „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ¯·„‰ . 

, שכאשר משתנה מעמד  המשפטי של יחידות ממשלתיות ושל חברות ממשלתיות, נמצא .2
. הממשלה חותמת על הסכ  עקרונות שבו רק קווי  מנחי  בעניי  המקרקעי  שה  משתמשות בה 

להל  שתי . ש בנכסי  והבעלות עליה סלע המחלוקת בי  המדינה ובי  החברות הוא השימו
 : דוגמאות לכ!

Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ · Î אול  עד ,  הוקמה חברת הרכבת והייתה לחברה ממשלתית1998בינואר : ¯
 התקבל בכנסת חוק רשות הנמלי  והרכבות 17.12.02(ב. 27 לא הייתה החברה פעילה2003תחילת 

ובו הופרדה הרכבת מרשות , )ות חוק רשות הנמלי  והרכב(להל   (2002(ג"התשס, )11' תיקו  מס(
 החלה חברת 1.7.03(ב. הנמלי  על ידי העברת הפעילות שלה מרשות הנמלי  לחברת הרכבת

בי  , בתיקו  האמור לחוק רשות הנמלי  והרכבות נקבע. הרכבת לפעול כחברה ממשלתית עצמאית

__________________ 
 .בעניי( זה ראו ג  בפרק על הפרדת הרכבת מרשות הנמלי  בדוח זה 27
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בת בעניי  העברת  יו  מפרסו  התיקו  ייחת  הסכ  בי  המדינה ובי  חברת הרכ180שבתו! , היתר
 . זכויות במקרקעי 

 (להל  (נחת  הסכ  עקרונות , כעשרה חודשי  לאחר המועד שנקבע בתיקו  לחוק, 2004באפריל 
בי  המדינה ובי  חברת הרכבת בעניי  מת  זכות שימוש במקרקעי  והעברת זכויות ) ההסכ 

, יישארו קניי  המדינהשכל המקרקעי  , בהסכ  נקבע. במקרקעי  שנועדו לשמש את חברת הרכבת
וחברת הרכבת תשלי  את רישו  הזכויות על ש  המדינה במקרקעי  בתו! חמש שני  מההסכ  

 יו  ממועד החתימה על ההסכ  ייחתמו הסכמי  מפורטי  על פי 180עוד נקבע שבתו! . הזה
. לא נחתמו הסכמי  מפורטי  כאמור, )2004ספטמבר (עד סיו  הביקורת . רשימות המקרקעי 

נקבעו בהסכ  מנגנוני  , ל למשרד מבקר המדינה כי על פי הנחיתו" מסר החשכ2004בנובמבר 
 . לשמירת זכויות המדינה בנכסי  ונקבע אופ  השימוש של חברת הרכבת בנכסי 

Ú Ó"ı : 2" החליטה הממשלה להקי  חברה שתמלא את תפקידיה של מע2003באוגוסט ,
שבנובמבר , נמצא. 1.1.04( נרשמה ברש  החברות בהחברה. שהייתה יחידת סמ! במשרד התחבורה

2 השתמשה " טר  הסדירה הממשלה את נושא הזכויות במקרקעי  ואת רישו  הנכסי  שמע2004
2 "2 לא היה פירוט של המקרקעי  ושל הנכסי  האחרי  שמע"במשרד התחבורה ובמע. בה 

 .א  על פי שמדובר בנכסי  בעלי ער! רב, החזיקה והשתמשה בה 
כי הסכ  , 2004קר הפנימי של משרד התחבורה השיב למשרד מבקר המדינה באוקטובר המב

2 החברה הלאומית "מקרקעי  בעניי  הסדרת נושא הזהויות ורישו  נכסי  בי  המדינה לבי  מע
תו! חודש יושל  וייחת  , להערכתנו"ו, נמצא באותה עת בשלב של טיוטה, מ"לדרכי  בישראל בע

 נמסר 2004ל בנובמבר "בתשובת החשכ". ושא הזכויות ורישו  הנכסי ל להסדרת נ"ההסכ  הנ
נקבעו מנגנוני שימור "2 בטר  תהפו! לחברה ו"שאג  הדיור הממשלתי פעל למפות את נכסי מע

2 המתגבש בימי  אלה ובכלל זה מנגנוני  המגדירי  את זכויות המדינה "בהסכ  מע… זכויות
 ".בנכסי  אלו… ונכסי  ואת אופ  השימוש 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ‡ÏÓÂ ˜ÈÂ„Ó Ú„ÈÓ
Ì‰· ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ , ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â‡È˙)ÂÈÙÂ‡Â Â˙„ÈÓ ( È‡ ˙Â

 ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰ ˘ÂÓÈ˘‰)ÌÈÈÒÙ‡ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ Â‡ ‰¯˘Î‰ Â‡ ‰¯ÎÁ‰ ,ÌÈ‡ÏÓ Â‡ ÌÈÈ˜ÏÁ (
Ï ‰ ÈÓ‡ ‰¯Âˆ· ÔÈÈÂÂ˘ ˙Î¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ ÂÈÁ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘ ,‰Ë¯Ù‰ ÏÚ Ï˘ÓÏ . ÂÓÎ

ÔÎ ,Î˘Á‰ ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰·" ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‚Èˆ‰Ï ÏÂÎÈ Ï
‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÎ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰.   

 ניהול  ורישומ , העברת נכסי  לרשויות סטטוטוריות
 רשות  רשות או(להל  (מוק  על פי חוק תאגיד שהוא אישיות משפטית עצמאית , לעתי 

לפי החוקי  הנוגעי  לעניי  מקימי  את . לש  מילוי תפקידי  ממלכתיי  או ציבוריי ) סטטוטורית
הנכסי  כוללי  מקרקעי  ורכוש אחר ולכול  . נכסי  מהמדינה, בי  היתר, הרשות ומעבירי  לה

 הניהול, הרישו , חשוב להסדיר את נושאי הבעלות, לדעת משרד מבקר המדינה. שווי כספי רב
להל  דוגמאות . ותנאי השימוש המסחריי  של נכסי  אלה ע  הקמת הרשות החדשה ולא לאחר מכ 

 :לכ!
1. ˙ Â ˜ È ˙ Ú ‰  ˙ Â ˘ נכסי "נקבע כי , 1989(ט"התשמ,  לחוק רשות העתיקות28בסעי  : ¯

אג  העתיקות והמוזיאוני  שבמשרד [המדינה שהיו ערב תחילתו של חוק זה מוחזקי  בידי האג  
 ". תנאי ההעברה ייקבעו בהסכ  בי  הרשות לבי  הממשלה… יועברו לרשות] תהחינו! והתרבו



 ב55דוח שנתי  288
רכוש קבוע בשימוש הרשות שהתקבל "כי ,  צוי 2002בדוחות הכספיי  של רשות העתיקות לשנת 

".  כתרומה מוצגי  בשווי סמלי31.12.96ביו  הקמתה ממשרד החינו! ורכוש אחר שהתקבל עד יו  
לא ציינה מה מעמד  המשפטי ומי ה  הבעלי  שלה  ולא , הנכסי הרשות לא פירטה את רשימת 

 . הציגה את ערכ 
2. ¯ ‡ Â „ ‰  ˙ Â ˘ החוק . 1986(ו"התשמ,  על פי חוק רשות הדואר1986הוקמה בשנת : ¯

, כול  או חלק , להעביר לרשות את זכויות המדינה, באישור שר האוצר, בהסכ , מותר"כי , קובע
 ".התקשורת לצרכי השירותי  אשר יינתנו בידי הרשותבנכסי  שעמדו לרשותו של משרד 

ובו העבירה ,  חתמו שר האוצר ומנהל רשות הדואר על הסכ  להעברת הנכסי 1987בשנת 
בכמחצית מה  העבירה זכויות חכירה .  נכסי מקרקעי 450(הממשלה לרשות הדואר זכויות בכ

חר חתימת ההסכ  נתגלעו חילוקי זמ  קצר לא.  זכויות שכירות לתקופות שונות(וביתר , לדורות
 28י"רישו  הזכויות בממ, תשלו  דמי החכירה, זכויות רשות הדואר בנכסי , דעות בענייני  אחדי 

 . החליטה הממשלה להפו! את רשות הדואר לחברה ממשלתית2003בשנת . ועוד
, ארלש  חתימת הסכ  הנכסי  הצפוי ע  חברת הדו"כי , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 

ואלה ישולבו , בוצע רישו  מפורט של כל אחד מ  הנכסי  המועברי  לחברה במסגרת ההסכ 
 ". חלק מ  הנכסי  לא יועברו לחברת הדואר ויוותרו בידי המדינה… כנספחי  בהסכ 

3. ¯ Â „ È ˘ ‰  ˙ Â ˘ הממשלה "כי , קובע, 1965(ה"התשכ,  לחוק רשות השידור26סעי  : ¯
י  הנמצאי  בידי קול ישראל ואת האולפני  של קול ישראל על תעמיד לרשות הרשות את כל הנכס

וא  על ידי הקניית זכויות , א  על ידי מכר או העברת בעלות בדר! אחרת, מתקניה  וציוד 
הסכ  נכסי  ". הכל בהתא  לתנאי  שייקבעו בהסכ  בי  הממשלה לבי  הועד המנהל… בנכסי 

 2002(הדוחות הכספיי  של רשות השידור לועל פי טיוטת , 2004כזה לא נחת  עד אוגוסט 
יתרת שווי ". ההסדר הפורמלי של העברת הנכסי  ייעשה במסגרת פרויקט קריית רשות השידור"

יצוי  כי את יתר . ח" מיליו  ש101(הפרויקט המוצגת בדוחות הכספיי  של אותה שנה הייתה כ
! ה  אינ  מקבלות ביטוי ולפיכ, ההשקעות ברכוש קבוע נוהגת רשות השידור לרשו  כהוצאה

  .במאזנה
להקי  קריה לרשות ולרכז בה את יחידות הרשות ,  החליטה הנהלת רשות השידור1992בשנת 

' שערי צדק'לש  כ! החליטה לרכוש את מתח  בית החולי  . 29הפזורות בכמה אתרי  בירושלי 
שעלותו , רויקט הקריה  שבידי רשות השידור היו אמורי  לשמש מקור עיקרי למימו  פ"הנדל. היש 

שמאי  ועורכי די  שהעסיקה רשות השידור לש  מכירת .  מיליו  דולר81( בכ1996נאמדה בשנת 
שחלק מזכויות המקרקעי  בנכסי  אינ  רשומות בלשכות , גילו,   ולש  השבחת  המוקדמת"הנדל

ד זאת גילה מלב. ולאחדי  מהמקרקעי  אי  אפילו מסמ! המעיד על זכויותיה , רישו  המקרקעי 
אותה . שהמדינה העמידה לרשות רשות השידור נכס שרכשה מחברה פרטית, אחד מעורכי הדי 

אול  הנכס עדיי  רשו  בלשכת רישו  המקרקעי  על ש  , חברה רכשה את הנכס מהרשות לפיתוח
 . הרשות לפיתוח

 המקרקעי  שרישו  זכויות,  הסבירה רשות השידור בתשובתה למשרד מבקר המדינה2004בדצמבר 
 לא 1957כי שרשרת העסקאות שהחלה בשנת , באחד מנכסי המקרקעי  המצויי  בשימושה העלה

,  פורסמה הודעה בדבר תכנית מתאר הדנה בחלוקת הנכס האמור2004באוקטובר . נרשמה כראוי
שלאחר אישורה יהיה אפשר לסיי  את הלי! העברת הזכויות בו ולרשו  את חלקה של מדינה 

לאחרונה החליטה רשות השידור על ביטול "כי , עוד כתבה בתשובה. ל ש  המדינהישראל בו ע

__________________ 
 .289' עמ, )ÁÂ„ È˙ 53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡) 2003 ˘ראו  28
 .822' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„47‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ) 1997 ראו  29
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תחל … לפיכ! משיסתיי  רישו  נכסי המקרקעי  על ש  מדינת ישראל… פרויקט שערי צדק
 ". פעולה מטע  הרשות להעברת הזכויות בהסכ  לשמה של רשות השידור

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÂ˘¯‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ¯˜Ò ÂÓÊÈÈ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ˙Â
˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ È„Ó‰ ‰„ÈÓÚ‰˘ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÈÂÙÈÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ ,¯ÂÓ‡Î , ÌÂ˘È¯ ˙‡˘ ÈÂ‡¯

‰Ï˘ÓÓ‰ ¯È„Ò˙ ÌÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ‰ ,‰ È„ÓÏ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· Ú·˜ÈÈ˘ ÈÙÎ , ÂÓ˜ÂÈ˘ È ÙÏ
˙Â˘„Á ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈÂ˘¯ ; ¯È„Ò˙ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÌÈÒÎ ‰ ÌÂ˘È¯ ˙‡ Ì‚˘ ÈÂ‡¯

Ï˘ÓÓ‰Ì„˜‰· ‰ , ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·ÁÏ ÂÎÙ‰È˘ È ÙÏ)¯‡Â„‰ ˙Â˘¯ ÔÂ‚Î (ÂË¯ÙÂÈ Â‡ . Ì˘Ï
 ÛÂ‚ ‰ÊÈ‡ ÚÂ·˜Ï ˘È ÍÎ)ÓÓ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó"È (ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÎÈÏ‰· ÏÙËÈ. 

כי לאור ממצאי סקר הנכסי  והמלצות הביניי  הוא פועל לערו! , 2004ל ענה בנובמבר "החשכ
שויות סטטוטוריות במסגרת הסכ  העברת מיפוי מוקד  של הנכסי  שיועמדו לרשות  של ר

יקבע נהלי  ואחראי  לטיפול בסוגיות המצוינות בטיוטת המבקר ויית  "הוא הודיע שהוא . הנכסי 
 ". החלטות ממשלה או בכל דר! אחרת שתידרש,  "לכ! ביטוי בהוראות התכ

חריות לא ברור מדוע יש להטיל את הא"כי , היועצת המשפטית השיבה למשרד מבקר המדינה
נושא זה הינו באחריות מינהל מקרקעי ישראל וככל . למקרקעי  שבבעלות המדינה על משרד האוצר

שנושא המקרקעי  עולה אגב הקמת רשות סטטוטורית או חברה ממשלתית או אגב הפרטה של גו  
 ". י"הרי שהדבר נעשה בשיתו  פעולה בי  משרד האוצר לממ, כאמור

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  ,‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ‰ ÂÓÓ ‰„ÈÁÈ ÂÊÈ‡ ˙Â ˜˙· ¯È‰·
‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ··˘ ,Î˘Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰ÓÂ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ‰Ó"ÓÓÂ Ï" ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Â‡ È

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·ÁÏ Â‡ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ È„Ó ÈÒÎ  ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰· .   
 דירות ומגרשי  שהאפוטרופוס הכללי מנהל

בעיקר נכסי , ומנהל נכסי , פועל במשרד המשפטי ) וס האפוטרופ(להל  (האפוטרופוס הכללי 
נכסי נעדרי  ועזבונות ונכסי  שהוא מטפל בה  מתוק  היותו כונס הנכסי  : משני סוגי , מקרקעי 

 חוק (להל   (1978(ח"התשל, לחוק האפוטרופוס הכללי) ג(15סעי  . הרשמי של מדינת ישראל
, ושוכנע בית המשפט,  החוק הזה חמש עשרה שנהקובע שא  נכס מנוהל לפי, )האפוטרופוס הכללי

בית המשפט רשאי לצוות , שאי  הצדקה להמשי! לנהלו, בשל דוח מאת האפוטרופוס
סדרי די  (בתקנות האפוטרופוס הכללי . שהאפוטרופוס יעביר את זכויות הקניי  בנכס למדינה

, גש על ידי האפוטרופוסנקבע כי בקשה להעביר נכס לקניי  המדינה תו, 1978(ח"התשל, )וביצוע
 . והמשיב בבקשה יהיה שר האוצר או מי שנתמנה על ידו

 ביטח האפוטרופוס 2004שבשנת , מרשימות שהעבירה חברת ענבל למשרד מבקר המדינה עולה
 34.7(ששוויי  כ) לרבות נכסי מקרקעי  שהוא מנהל מתוק  היותו כונס הנכסי  הרשמי(מבני  

 . מיליו  דולר
י על פי "מעביר האפוטרופוס מגרשי  ומקרקעי  לא מבוני  לממ, כס על ש  המדינהלאחר רישו  נ

ל לאפוטרופוס בעניי  דירות שהפכו לקניי  " נקבע נוהל בי  החשכ1997בשנת . נוהל הקיי  ביניה 
, משיקולי מדיניות, משרד האוצר באמצעות החשב הכללי החליט"כי , בי  היתר, ונקבע בו, המדינה

מבלי , רה את דירות המגורי  שהועברו לקניי  המדינה באמצעות האפוטרופוס הכללילהוציא למכי



 ב55דוח שנתי  290
משרד האוצר יעניק לאפוטרופוס הכללי . לגרוע מאחריותו הכללית של משרד האוצר לפעולה הזו

לפי רשימה שיעביר לו האפוטרופוס הכללי מעת , כתב הרשאה מיוחד למכירת דירות המגורי 
 ". לעת

 ביקש לראשונה 2004כי בדצמבר , שרד מבקר המדינה ע  האפוטרופוס עולהמבירורי  שעשה מ
.  שנה15(משרד האוצר רשימות של נכסי  כספיי  ונכסי מקרקעי  שהאפוטרופוס מנהל יותר מ

תיקוני  (2005הבקשה הוגשה בעקבות גיבוש הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספי  
לתק  את חוק האפוטרופוס הכללי ולקבוע שבחלו  שבה נכללה הצעה , 2004(ה"התשס, )חקיקה

 נכסי  כספיי  שאינ  נכסי  של נספי 30 שנה יהיה האפוטרופוס חייב להעביר לקניי  המדינה15
ברשימות של נכסי מקרקעי  שהכי  האפוטרופוס . שואה בלא צור! באישורו של בית המשפט

) 'דירה בדמי מפתח וכד, שכירותדירה ב, מגרש(במסגרת זו לא נכללו נתוני  על סוג הנכסי  
ל טר  הסדיר את תהליכי הדיווח והרישו  של נכסי  "כי אג  החשכ, עוד עולה מהבירורי . ושוויי 

 . אלה בי  האפוטרופוס לבינו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ÌÂ˘¯Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ È„Ó‰ ÔÈÈ ˜Ï Â¯·Ú ¯·Î˘ ;¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰ ÌÚ ÔÁ·È ¯ˆÂ‡‰ „
 Ï‰ Ó ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ÔÈÈ ˜Ï ¯È·Ú‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÈÏ‰· ÏÈÁ˙‰Ï

Ó ¯˙ÂÈ-15‰ ˘  .   
 זכויות המדינה במקרקעי  של מוסדות ציבור

א בחוק יסודות התקציב קובע כללי  לתמיכות כספיות שנותני  משרדי ממשלה למוסדות 3סעי  
  קובעות "הוראות התכ. 'דת וכד, בריאות, רווחה, מדובר במוסדות שעוסקי  בנושאי חינו!. ציבור

שעל מוסד המקבל תמיכה כספית לש  הקמת מבנה לחתו  על התחייבות כלפי המשרד הממשלתי 
, הנכס/יועבר חלק יחסי של הזכויות במקרקעי , במקרה של פירוק ועל פי דרישתנו"ולפיה , התומ!

שלא להעביר , אנו מתחייבי … לבעלות המשרד התומ!, ללא תמורה,  תמיכתכ שנרכשו בעזרת
אלא , או בנכס שנרכשו בעזרת תמיכתכ , ושלא להתחייב להעביר לאחר את זכויות הגו  במקרקעי 

כי נרשו  , הננו מתחייבי … לאחר שתימסר הסכמתכ  מראש ובכתב לאג  רישו  המקרקעי 
 ". הציבורבפנקס המקרקעי  זיקת הנאה לטובת

אנו מייפי  "שהמוסד הנתמ! יצר  להתחייבות ייפוי כוח ויירש  בו כי ,  "עוד קובעות הוראות התכ
לעשות , או מי שייקבע על ידו, את כוחה של מדינת ישראל באמצעות מינהל מקרקעי ישראל

בנכס שנרכש על ידי /זיקת הנאה במקרקעי , הערת אזהרה: ולרשו  את השעבודי  הבאי 
ועדת התמיכות רשאית לפטור מוסד מרישו  זיקת הנאה או הערת אזהרה א  שיעור ". ההתמיכ

 .התמיכה אינו גדול מרבע ממחיר הרכישה או ההקמה
בעבר היה משרדו מקבל הודעות על . לא נעשה מעקב אחר רישו  השעבודי , ל"לדברי סג  החשכ
לא נעשה , ת כל הנתוני אבל משו  שלא הייתה מערכת ממוחשבת שתקלוט א, רישו  שעבודי 

__________________ 
בעיקר (כי לפי הערכת האפוטרופוס יועברו לקניי( המדינה נכסי  , בדברי ההסבר להצעת החוק צוי( 30

 . ח" מיליו( ש700,ח ל" מיליו( ש600בהיק* שבי( ) מזומני 



 291 משרד האוצר

הוראת , למעשה. ומוסדות ציבור שקיבלו תמיכה ממשלתית הפסיקו לשלוח לו מידע, את  דבר
 .   האמורה לא נאכפת"התכ

 ¯Á‡Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï Â · ˘ ÌÈÒÎ · ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ  ÌÈ„Â·Ú˘‰
‰·Èˆ˜˙Ó ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ Ì˙Ó˜‰· ‰ÚÈ˜˘‰ ‰ È„Ó‰˘ .Â·˜ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰· ˘ÂÓÈÓ ÏÚ ‰Ú

Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ˙˘¯„ ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰" È‡ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÌÂ˘È¯ ˙Î˘Ï· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ÏÚÂ Ì
‰Ï‡‰ ÌÈÒÎ · ‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙È ÈÈ ˜‰ ‰˙ÂÎÊ ˙‡ Ô‚ÚÏ ¯˘Ù‡ , ‡Ï ÌÈÒÎ ‰˘ ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡ È‡Â

˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ‰ ˙  ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ‡Ï˘ ˙Â¯ËÓ Â‡ ÌÈÓ¯Â‚ Â˙¯˘È.   
 שמשרדי ממשלה מנהלי ) למעט מקרקעי (טובי  

   ולפי הנחיות האוצר"הגדרות טובי  לפי הוראות התכ
, מקצת  מיועדי  לצריכה שוטפת. ח"מדי שנה בשנה רוכשי  משרדי הממשלה טובי  במיליארדי ש

 נרשמו כל ההוצאות עבור רכישת 2003עד שנת . וחלק  מיועדי  לשמש את המשרדי  יותר משנה
. ועל רוב  המכריע לא דווח בדוח הכספי של הממשלה, נה שבה נעשוהטובי  בתקציב המדינה בש

שבה  סכומי  (הוצגו לראשונה יתרות אחדות , 2004 שפורס  בספטמבר 31.12.03(בדוח הכספי ל
 .31ושל מלאי) בעיקר כלי רכב(של רכוש קבוע ) מועטי 

מלאי ; למעט מקרקעי  כל נכס למיֵנהו (טובי  :   מגדיר את המושגי  הבאי " בהוראות התכ6פרק 
לפי ההוראות ). אינוונטר( טובי  בשימוש (מצאי ; )שטר  נמסרו לשימוש( טובי  באחסנה (
, שה  בני קיימא' מכשירי  וכו, כלי , ציוד, כאינוונטר יחשבו כל הטובי  לשמוש שה  ריהוט"

 ניהול   בנושא"הוראות התכ". או העובדי  באופ  קבוע, שהועמדו לרשות היחידות הצורכות
ה  .  ולא עודכנו מאז1960פורסמו בשנת ) 19פרק (ובנושא ניהול טובי  לשימוש ) 18פרק (מחסני  

. וחסרות בה  הנחיות ברורות כיצד לנהל את הטובי  וכיצד לרשו  אות , אינ  מפורטות דיי 
א רכוש ההוראות מתמקדות בניהול לוגיסטי ואינ  מפרידות בי  נכס שהוא רכוש קבוע ובי  נכס שהו

 . מתכלה
 3'  והוראה מס2'   מבחינות בי  מלאי למצאי ואי  התאמה בינ  ובי  הוראה מס"הוראות התכ

אלא מגדירות , שתי הוראות אלה אינ  מבדילות בי  מלאי למצאי. בהוראות לחשבונאות ממשלתית
 . רכוש קבוע ומלאי, מושגי  כגו  נכס

בידי היחידה לפיקוח משקי "כי , ל"י  החשכ צי2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
הפרקי  יאושרו בשבועות . 'ניהול בלאי ועודפי 'ו' מכירות': נהלי  ופרקי  חדשי  שהוכנו בנושא

שאמור להחלי  את פרק ' ניהול מלאי ומצאי'  ל"הושלמה עריכת טיוטת פרק תכ, כמו כ . הקרובי 
אמה בי  הפרק החדש וסדרי ניהול מלאי בימי  אלו שוקדי  לעשות הת.   היש " בתכ19( ו18

 . ל"טיוטות של ההוראות האמורות צורפו לתשובת החשכ". ה"ומצאי במערכת מרכב
__________________ 

ערכי הרכוש נלקחו : "ובאי  פירוט של הרכוש הקבוע המוצג בדוח והערה בדוח הכספי מ6בביאור  31
הרכוש המצוי ". ה במינהל הדיור הממשלתי ובמינהל הרכב שבמשרד האוצר"מתו. מערכת מרכב

במשרד המדע וביתר יחידות משרד האוצר שכבר השלימו באותה עת את ההטמעה של העבודה 
 .לא הוזכר בביאור, ה"במרכב
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 היעדר מערכת ממוחשבת כוללת 

ל חוזר לחשבי  ולמנהלי היחידות למשאבי  חומריי  במשרדי " שלח סג  החשכ1991במרס 
שבמשרדי , בחוזר נכתב". די הממשלהמצאי במשר/מיחשוב מערכות ניהול מלאי"הממשלה בנושא 

ועל הנמעני  להכי  , הממשלה עתידה לפעול מערכת לוגיסטית ממוחשבת לניהול מלאי ומצאי
 . מפרט דרישות לצור! התאמת המערכת שלה  למערכת החדשה

שבמש! השני  רכש כל משרד לעצמו תוכנה לניהול הטובי  במחסני  והשקיע , הביקורת העלתה
ה "משרדי  שהחלו לעבוד ע  המרכב. ותקנה תוכנה אחידה בכל משרדי הממשלהלא ה. בתחזוקתה

הפסיקו לעבוד בעזרת התוכנה שרכשו וכיו  ה  מנהלי  את נכסיה  ) כגו  משרד האוצר(
ח " אל  ש120( התקשר משרד התחבורה בחוזה בסכו  של כ2002(יצוי  שב, ע  זאת. ה"במרכב

 . ה"ככל הנראה לא תחובר המערכת הזו למרכב. לש  הקמת מערכת שתמפה את כל מיטלטליו
ביצוע פרויקט מקי  זה מתחייב בכל הנוגע "כי ,  כתב משרד התחבורה בתשובתו2004בנובמבר 

בסיס 'לניהול מיטבי ויעיל של ניהול ופיקוח על נכסי המשרד ואמור לשמש את משרד התחבורה כ
 ".ה"רויקט המרכבממוחשב ומאורג  בכל התקשרות עתידית במסגרת פ' נתוני 

 ˙Â¯˙È ÏÚ È Î„ÚÂ ÊÎÂ¯Ó ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰·Â ÔÈ·ÂË‰ ÏÂ‰È Ï ‰„ÈÁ‡ ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰·
 ˙ÂÏÂ„‚‰ ÔÈ·ÂË‰ ˙Â˘ÈÎ¯· ‰Ï ˘È˘ ÔÂ¯˙È‰ ˙‡ ‰ÏˆÈ ˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÏÂÎÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ‡ È‡ÏÓ‰

‰˘ÂÚ ‡È‰˘ ,ÌÈ˘Î¯ ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙ÏÊÂ‰ Ì˘Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ·ÂË „ÈÈ Ï ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ ÔÈ‡ Ô¯„ÚÈ‰·
Ó ÌÈ¯˙ÂÈÓ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â˘¯„ ‰ È‡ÏÓ‰ ˙ÂÈÂÓÎ· ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡Â Â‰ ˘ÓÏ „Á‡ „¯˘Ó

ÔÂÎÒÈÁÂ ÏÂÚÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „·· „·Â . 
על היערכות אירגונית חדשה ובמסגרתה על "כי החליט , ל בתשובתו" הודיע החשכ2004בנובמבר 

יקט הקמת מינהל הרכש הממשלתי העוסקי  בימי  אלה בבחינת מערכת רכש חדשה במסגרת פרו
המערכת העתידית תרכז את המידע הקשור ברכש ותהווה כלי חשוב ג  , מבדיקה ראשונית. ה"מרכב

מידע מלא בנושא מלאי יתקבל ע  השלמת … למשרדי  וג  למקבלי ההחלטות במשרד האוצר
  ".תהלי! הטמעת המערכת בכל המשרדי 

 הגדרת המלאי 
חומרי  .  1:   מוחשי המהווה אחד מאלהנכס " מגדירה מלאי 3' הוראה לחשבונאות ממשלתית מס

חומרי  או חומרי עזר לצריכה או להפצה בתהלי! .  2;   או חומרי עזר לצריכה בתהלי! של ייצור
בהוראה ". נכס המוחזק לש  מכירה או הפצה במהל! הפעילות השוטפת.  3;   של מת  שירותי 

חלקי חילו  ומתקני  שאינ  , מחסני מצרכי , תחמושת: כמה דוגמאות למלאי במגזר הציבורי
  . ניידי המוחזקי  לש  מכירה(עוני  להגדרת רכוש קבוע וכ  קרקע ונכסי דלא

 ספירות מלאי
, קובע" ביקורת מלאי תקופתית"שעניינו ,   שפורס  בשנות השישי " בהוראות התכ18פרק 

קורת הטובי  יחידת סמ! ימנה בסו  כל שנת כספי  ועדה לבי] של[מנהל כללי של משרד או "ש
, ל נות  בסו  כל שנה הוראת שעה לחשבי "מכוח הוראה זו סג  החשכ". למלאי במחסני 

ולפיה על כל משרד ממשלתי להגיש עד , לי  ולמנהלי משאבי  חומריי  במשרדי הממשלה"למנכ
 . סו  מרס דוחות ספירות מלאי למחלקה לפיקוח משקי
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 את רואה החשבו  המבקר להיות נוכח בעת ספירת  של לשכת רואי חשבו  מחייב1גילוי דעת מספר 
על , בי  היתר, קובע שהמבקר הפנימי ממונה, 1992(ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית. המלאי

הוראת השעה האמורה קובעת מה הוא הרכב . בדיקת ניהול הנכסי  ועל דרכי שמירת הרכוש
שאינו עובד ,  משאבי  חומריי נציג חשב המשרד ונציג הממונה על יחידת: הוועדה לספירת מלאי

 .בהרכב הזה אי  נציג של גו  מבקר. במחס  שהביקורת נעשית בו
‡ˆÓ  , È ÂÈ „Ú˘2004 , ˙Â¯ÈÙÒ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙˘‚‰Ï Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î

 ˙ ˘Ï È‡ÏÓ‰2003È˜˘Ó ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓÏ  , ˜¯37 ˙Â„ÈÁÈ ) Ô‰Ó26˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘  (
ÎÓ-90 ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Â˘È‚‰ . Ì˘¯ ˘ È‡ÏÓ‰ Í¯Ú Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰

Î ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Â˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„·-139.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ÌÈÏÈÎÓ ÌÈ ÒÁÓ‰Â ÏÈ‡Â‰
 ˙ÙËÂ˘ ‰ÎÈ¯ˆÏ ÔÈ·ÂË)‰ÏÎ˙Ó ˘ÂÎ¯ ¯ÓÂÏÎ (ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ Ì‚Â ,Î˘Á‰Â ÏÈ‡Â‰Â" ‰Á ‰ ‡Ï Ï

Ì‰È È· ÔÈÁ·‰Ï ÌÈ‡ ÒÁÓ‰ ˙‡ ,Ì‚ ˙‚ˆÈÈÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È˜ÏÁ‰ ‰¯˙È‰ ˘ÂÎ¯ Ì‰˘ ÔÈ·ÂË ÈÂÂ˘ 
 ‰ÏÎ˙Ó)¯ÈÈ  ,˙ÒÙ„ÓÏ ÂÈ„ ,‰·È˙Î ÈÏÎ ( ÚÂ·˜ ˘ÂÎ¯ Ì‰˘ ÔÈ·ÂË ÈÂÂ˘ Ì‚Â)ÌÈ·˘ÁÓ ,

„ÂÚÂ ˙Â ÁÏÂ˘ (ÌÈ ÒÁÓ· ÌÈ ÒÙÂ‡Ó‰ . 
היחידה המרכזית של הממונה על המשק הממשלתי "כי ,  "ל בהוראת תכ" קבע החשכ1973בשנת 

פעלת מעקב אחרי ביצוע  של ההנחיות וה, הדרכה, הכוונה, בחשב הכללי תתרכז בפיקוח עליו 
". מוטלת על המשרדי  עצמ … השירותי  והמחסני , האחריות על ניהול ענייני המשק. וההוראות

מאותה שנה ואיל! חדלו משרדי ממשלה אחדי  בהדרגה להעביר את הדוחות של ספירות המלאי 
תפסיק לבצע "דה ל שהיחי" בדיו  בנושא משק ממשלתי קבע החשכ1997(ב. ליחידה האמורה
 ". ביקורת במחסני 

Î˘Á‰ Ú·˜˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ÏÚ ˙ÏËÂÓ ÌÈ ÒÁÓ‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ Ï
ÌÈ„¯˘Ó‰ ,Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰· Ô‚ÚÏ ÂÈÏÚ"ÌÈ„¯˘Ó· È‡ÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Ì ,

Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï Ô‰ ‰ÚÂˆÈ· ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ,‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÂ‰È  , ÏÎ ˙‚ˆ‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰Â
˙ ‰‰ È„Ó‰ ÔÊ‡Ó· ‰Ï‡‰ ÌÈ Â.  
 ספריות

: לעתי  שווי הספריות רב. שבה  מוחזקת בעיקר ספרות מקצועית, משרדי ממשלה מנהלי  ספריות
לדברי חתמת ). זהו ער! הכינו  שלה( מיליו  דולר 1.5(מוערכת בכ, למשל, ספריית משרד החו2

יות שערכ  רב בזכות מחקרי  יש בתי חולי  ממשלתיי  שיש לה  ספר, רכוש וחבויות בחברת ענבל
הספריות אינ  מוצגות כלל בדוחות הכספיי  של בתי החולי  . ועבודות חשובות המוחזקי  בה 

תקנות מס .   בדבר ניהול ספריות ובדבר רישומ "ל לא קבע הוראות תכ"החשכ. הממשלתיי 
 ).שנה ל15%והפחת הוא ( קובעות שספרות מקצועית היא רכוש קבוע 1941, )פחת(הכנסה 

במסגרת מיפוי הנכסי  וקביעת האחראי  יתייחס "כי , ל בתשובתו" כתב החשכ2004בנובמבר 
  ".החשב הכללי ג  לנושא הסיפריות

 שמירה על הטובי 
  לא "בהוראות התכ. ביחידות הסמ! ובמפעלי  העסקיי  מצוי רכוש רב ויקר, במשרדי הממשלה

ל או על עובד אחר מהנהלת היחידה " החשכ על(נקבע על מי מוטלת האחריות לשמירת הרכוש 
  דנות רק בכמה "הוראות התכ.  ואילו פעולות נדרש האחראי לעשות לש  כ!(הממשלתית 
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ועל )  "רט(ל לאמרכלות ממונה על מכשירי רדיו טלפו  ניידי  "ה  קובעות שהסמנכ: נושאי 

לוודא שעל המכשיר הממונה צרי! . מכשירי הפקסימיליה של המשרד שמותקני  בבתי העובדי 
לתחזק , לבטח אות , עליו לנהל רישו  מסודר של המכשירי , "רכוש ממשלתי"יימצא הסימו  

  בעניי  מערכות מידע "לפי הוראות התכ, כמו כ . אות  ולעשות בדיקת מצאי פע  בשנה
" בקרת מתקני "על יחידות אג  מערכות מידע בכל משרד להכי  נהלי  פנימיי  ל, ממוחשבות

 . אבטחה פיזית שלה  ולמנות לש  כ! עובד בכירול
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˘ÂÎ¯‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙‡ Ú·˜È Ï
 ÔÈÚ˜¯˜Ó Â È‡˘ È˙Ï˘ÓÓ‰)ÔÈ·ÂË‰ È¯˜ ( ÌÈ˘¯„  ÌÈ ÂÓÓ‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡Â Â˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ

˙Â˘ÚÏ ;‰ ÔÂÎ„ÚÂ ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÓÂ˘È¯‰ ÔÂÎ„Ú ÏÏÎÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÏ‡·È‡ˆÓ .  
 ביטוח הטובי 

ל "שבכל משרד ימנה המנכ,   העוסקות בביטוח במשרדי הממשלה קובעות"הוראות התכ .1
, לדברי חתמת רכוש וחבויות בחברת ענבל. בכל נושאי הביטוח, בתיאו  ע  החשב, עובד שיעסוק

ובה  , והאחריות לביטוח הרכוש בה  מתחלקת בי  כמה עובדי , משרדי  רבי  לא מינו עובד כזה
 . החשב ומנהל משאבי  חומריי 

שעל כל יחידה להשתמש באמצעי  , שמנפקת הקר  הפנימית נקבע) פוליסה(בתנאי הכיסוי  .2
אול  לא נקבע מפורשות באילו אמצעי מיגו  על המשרדי  , סבירי  כדי לשמור על רכושה

ל הטובי  במחס  אי  הנחיות המורות כיצד לשמור ע. להשתמש כדי לשמור על הרכוש הממשלתי
לעומת .   לא נקבעו הוראות המחייבות התקנת סורגי  לש  שמירה על הטובי "בתכ. ומחוצה לו

יש לבחו  "כי ,   קובעות"בנושא אבטחה פיזית של מערכות מידע ממוחשבות הוראות התכ, זאת
הינעל חייבות ל… דלתות החדר. וסביב המזגני , בו מותק  הציוד, התקנת סורגי  לחלונות החדר

יש שונות ברמת המיגו  של המשרדי  והיחידות , לדברי חברת ענבל". בהיעדר מפעיל מורשה
 .שחלק  אינ  ממגני  את רכוש  כלל, השונות

כי הקר  הפנימית אינה מפרסמת רשימת אמצעי  , ל חברת ענבל בתשובתו" ציי  מנכ2004בנובמבר 
 . ט היחידה"תפקידו של קבופרסומה הוא , אלה בשל השונות הגדולה בי  היחידות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î˘Á‰˘" ˙ÂÎÈ‡ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÏ‡Èˆ ¯ÙÈ„ ‰ÈÓ¯Ù ÂÚ·˜ ‡Ï Ï· Ú ˙¯·ÁÂ Ï
ÔÂ‚ÈÓ‰ .‰ÂÂ˘ ‰ÈÓ¯Ù ÌÏ˘Ï ÌÈ˘¯„  ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ , ÌÈ„¯˘Ó ÔÈ· ‰ Á·‰ ÔÈ‡Â

ÏÏÎ Ì˘ÂÎ¯ ÏÚ ÌÈ È‚Ó Ì È‡˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ÌÈÏÈÚÈ ‰ÁË·‡ ÈÚˆÓ‡ ÌÏˆ‡ ÌÈ ˜˙ÂÓ˘. 
;  רכוש32כי אחת לשנה יגישו החשבי  במשרדי הממשלה תצהיר, ת  קובעו"הוראות התכ .3
,   אינ  מגדירות במפורש מהו רכוש"אול  הוראות התכ, "התצהיר יכלול את כל רכוש המשרד"

בנספח להוראות . ואי  רשימה מוגדרת של הנכסי  שיש לכלול בדיווח לצורכי ביטוח לחברת ענבל
בהוראות כתוב שמדי פע  בפע  יקבע , כמו כ . חנזכר רק מספר מצומצ  של נכסי  שיש לבט

שהוא , ל עולה"אול  מסקירת הוראות החשכ, ל את השווי המזערי של נכס שנדרש לבטחו"החשכ
 . לא קבע סכו  כזה

__________________ 
 . ריטי הרכוש ביחידה לרבות מחיר הרכישה שלה רשימה של פ 32
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˘ÂÎ¯‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ Ì„˜‰· ¯È„ÒÈ Ï
‰Ï‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·˜ È„È ÏÚ È˙Ï˘ÓÓ‰ :‡Â Â‚ÈÓÂ ˘ÂÎ¯‰ ˙ÁË· , ÏÚ ‰ ÂÓÓ ÈÂ ÈÓ

˘ÂÎ¯‰ ÁÂËÈ· ,ÁÂÂÈ„Ï ‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó ˙ÚÈ·˜Â ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈÒÎ ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙¯„‚‰ . 
יסדיר את כל ההוראות הדרושות לצור! קביעת "כי הוא , ל בתשובתו" ציי  החשכ2004בנובמבר 

  ". קביעת האחראי  לכ!] את[מתכונת הביטוח הנדרשת לנכסי המדינה וכ  
 רכב כלי 

 מינהל הרכב מנהל .  כלי רכב שבבעלות הממשלה11,450( ביטחה חברת ענבל כ2003בשנת 
כגו  בתי חולי  (ואת היתר יחידות ממשלתיות ומפעלי  עסקיי  ,  כלי רכב בלבד2,500(כ

מנהל את כלי הרכב , למשל, משרד הביטחו . מנהלי  באופ  עצמאי) ממשלתיי  והמשטרה
ל אי  "שבאג  החשכ, אפוא, עולה. ינו מבטח אות  בקר  הפנימיתשברשותו באופ  עצמאי וא

 מוצגת רק יתרת שווי כלי 31.12.03(בדוח הכספי ל. נתוני  מרוכזי  על כל כלי הרכב הממשלתיי 
  ). היתרה משקפת את העלות ההיסטורית הנומינלית(ח " מיליו  ש433.9, הרכב שמינהל הרכב מנהל

✯  
Ó ‰Ê ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˙ÂÈ¯˜ÈÚ ˙ÂÈÚ· Ú·¯‡ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆ   :1  . ‰Ú·˜  ‡Ï ˙Â ˜˙·

Î˘Á‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ÌÈ„È˜Ù˙ ˙˜ÂÏÁ" ÈÒÎ  ÏÂ‰È Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ Ì‰Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Ï Ï
‰ È„Ó   .2  .Î˘Á‰ È„È·˘ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ  ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰" Ï-ÔÈÚ˜¯˜Ó È Â˙  ¯˜ÈÚ·  , ˙ÂÈ˙˘˙

 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÒÎ Â-¯˙ÂÈ· ÌÈÈ˜ÏÁ  .·ÈÈÁÓ‰ ˙Â ˜˙ ÔÈ‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ˙Â
Î˘ÁÏ ÁÂÂ„Ï"˙ÂÏ‰ Ó Ô‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ Ï , Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· Ì‰Ï˘ ‰‚ˆ‰‰ ÍÎÈÙÏÂ

ÏÏÎ ˙Ú„‰ ˙‡ ‰ÁÈ Ó ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰   .3  .Ì Ó‡ ,Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„·-31.12.03 
Ï‰ Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ‰ Â˘‡¯Ï ÂÙÒÂ‰ , ÏÚ ·Â˘Á Ú„ÈÓ Â· ¯ÒÁ ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡

È˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÏÚ·· ÌÈÒÎ ˙ .Î˘Á‰"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰ Ï , „· ÂÓÏ˘ÂÈ ÌÈ Â˙ ‰˘
·Î¯Ó Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÚÓË‰ ÌÚ „··"‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ‰ . ¯ÙÒÓ Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ¯Á‡Ó

ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÎ· ÚÓËÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ÔÈ‡ Û‡Â ÌÈ ˘ , ÌÈ‡˘Â ‰ È ˘ ˙‡ ÍÂ¯ÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
„ÁÈ ,ÓÈÈ˜‰ ÌÈÒÎ ‰ ÈÂÙÈÓ ÔÈÈ Ú· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÈÂ‡¯Â„ÈÓ ÌÓÂ˘È¯Â ÌÈ .4 . ÈÒÎ 

ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÏÚÙÓ È„È· ÌÈ˜ÊÁÂÓÂ ÌÈÏ‰Â Ó ÌÈ·¯ ‰ È„Ó , ÌÈ„È‚‡˙Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ,ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈ Â˙  ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ Ì‚ ÌÏÂ‡ , ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ÂÚ·˜  ‡ÏÂ

ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÓÂ˘È¯Ï ¯˘‡· . È„¯˘Ó ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯·Ú· ¯ˆÈ ¯·Î ‰Ê‰ ·ˆÓ‰
‚ ÔÈ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú· ¯ÎÈ  ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰ È„ÓÏ Ì¯‚Â ‰ È„Ó ÈÒÎ  ÌÈ˜ÈÊÁÓ‰ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÙÂ

‰Ï‡ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ Ô„ÓÚÓ ÈÂ È˘ ,„È˙Ú· Ì‚ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰Â . 
Ì‰· ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á˘ ·¯ ÈÂÂ˘· ÔÈÚ˜¯˜Ó ˘È ‰ È„ÓÏ . ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ˘È

‰ÈÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÏÎ ˙‡ Ô·ÏÏÂ ‰Ï‡‰ ÌÈÒÎ ‰Ì .ÔÎ ÂÓÎ , ˘È
Î˘Á‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯Â¯È·· ¯È„‚‰Ï"Ï , ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÔÈ·

ÓÓ ÔÈ·Â" Ï˘ ÌÈ¯„Ò‰ ˘Â·È‚ ˙Ú·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ˙Ë¯Ù‰ ˙Ú· ÏÂÚÙÏ ·ÈËÈ‰Ï È„Î È
‰Ï‡‰ ˙Â¯·Á· ÌÈÈ ·Ó ÌÈÈÂ È˘ ,˙Â¯·Á‰ È„ÈÏ ÌÈÒÎ · ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ‰. 
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 ˙ÂÙÓÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ‰ È„Ó ÈÒÎ  ÌÂ˘¯ÏÂ , ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á

Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈÙÂ‚Â ,Ì ÈÈ Ú· Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ . ˘¯„  ‡ÏÓ Ú„ÈÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· Â˙‚ˆ‰ Ì˘Ï ˜¯ ‡Ï , ÈÒÎ  Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂ‰È  Í¯ÂˆÏ Ì‚ ‡Ï‡

‰ È„Ó‰ ,Ì˙˜ÊÁ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙Â·¯Ï ,Ì˙¯ÈÎÓ ,„ÎÂ Ì˙¯Î˘‰' . 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î˘Á‰ È„È· ÈÎ"ÔÈ·ÂË Ï˘ ÌÈÊÎÂ¯Ó ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ Ï ,È˙Ï˘ÓÓ ˘ÂÎ¯ , ÈÂÂ˘·

˘ È„¯‡ÈÏÈÓ"Á .È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰Â ÔÈ·ÂË‰ ÏÂ‰È Ï ‰„ÈÁ‡ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ‡ ÌÈ„¯˘Ó· ,
Î˘Á‰ ÔÈÎ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â"Î˙ ˙Â‡¯Â‰ ˙ËÂÈË Ï"ÌÏÂ‰È Ï Ì . ¯„ÚÈ‰

ÎÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È  ˙Î¯ÚÓ·Â˘Á ‰Î ‡˘Â · ˙Â Î„ÂÚÓ ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰ Ô , ÏÂ‰È  ÂÚ Ó
ÔÈ·ÂË‰ È‡ÏÓ Ï˘Â È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰ Ï˘ È ÂÎÒÁÂ ÏÈÚÈ .  


