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 קרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת 

 תקציר
 קרנות  להל  ( קרנות השתלמות שה  חברות ממשלתיות ומעורבות 12קיימות 

 חוק  להל   (1975 ה"התשל, כהגדרת  בחוק החברות הממשלתיות) ההשתלמות
 קרנות  להל  ( מקרנות אלה ה  חברות ממשלתיות 9; )החברות הממשלתיות

משרד מבקר המדינה בדק נושאי! אחדי! . ברות מעורבות ה  ח3 ו) ממשלתיות
 : הקשורי! לקרנות ההשתלמות ולהל  עיקרי הליקויי! שהועלו

למדינה מכוח החזקתה במניות בקרנות ההשתלמות יש זכויות למינוי  .1
 חסרו 30.9.03 שב, בדיקה שעשה משרד מבקר המדינה העלתה. דירקטורי! בקרנות

בחמש מאות  קרנות לא ; רנות דירקטורי! מטע! המדינהבדירקטוריוני! של רוב הק
 . ר"מינו השרי! יו

, )כללי! לאישור ולניהול קופות גמל (לתקנות מס הכנסה) ב(5ה41תקנה  .2
כי על חבר בוועדת , בי  היתר, קובעת, ) תקנות מס הכנסה להל   (1964 ד"תשכה

חות וכ  עליו להיות השקעות להיות בעל ניסיו  בתחו! שוק ההו  במש* שנתיי! לפ
התקנה . בעל תואר אקדמי או רישיו  רואה חשבו  או רישיו  ניהול תיקי השקעות

בכמה ועדות השקעה . 2002אינה חלה על מי שכיה  כחבר ועדת השקעות באפריל 
 .כיהנו חברי! שלא היו כשירי! לכה  בה 

י השקעות חלק מהקרנות רכשו מהבנקי! שירותי! פיננסיי! וניהוליי! ומיועצ .3
  .שירותי ייעו, בלא שקיימו הלי* בחירה תחרותי כלשהו

 מ"קר  השתלמות למהנדסי  בע
 בידי 1967מ היא חברה ממשלתית שנוסדה בשנת "קר  ההשתלמות למהנדסי! בע

  ) כימאי!, אגרונומי!, אדריכלי!, מהנדסי!(הממשלה והסתדרות המהנדסי! 
 .אגודה עותומנית

בעיקר בשל חוסר הסכמה , ל לקר " לא מונה מנכ2004בר  ועד דצמ1997מנובמבר  .1
וכ  , בי  בעלי המניות על המצאת רשימת המועמדי! לתפקיד לאסיפה הכללית מראש

 . ר הדירקטוריו "בשל התנגדות יו
הסכמה בי   ר דירקטוריו  עקב אי" לא מונה יו2004 ועד פברואר 2003מפברואר  .2

 . תדרות המהנדסי! המדינה והס השותפי! לניהול הקר  
 פעל דירקטוריו  הקר  בהרכב חסר של 2004 פברואר   2002בפרק הזמ  אוגוסט  .3

משו! שלא היה ,  א- הושבתה פעילותו ופעילות ועדותיו2004בינואר ; נציגי המדינה
 . מניי  חוקי לקיו! ישיבותיה!

ות על  היו בוועדת ההשקעות שני חברי! בלבד במקו! שלושה לפח2003בדצמבר  .4
 לא התקיימו ישיבות של הוועדה מאחר שלא היו 2004בינואר ; פי תקנות מס הכנסה

 לא היה בוועדה נציג חיצוני כמתחייב 2004 עד פברואר 2003מאוקטובר ; בה חברי!
 . מהתקנות
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בפרקי הזמ  שבי  ישיבות ועדת ההשקעות התקבלו החלטות בדבר השקעות  .5

ר הוועדה ע! יוע, ההשקעות וע! בנק הנות  "י! יושונות בהתייעצויות טלפוניות שקי
לא נמצאו מסמכי! המעידי! כי ).  הבנק להל  (לקר  שירותי! פיננסיי! ומינהליי! 

שיחות טלפו  . חברי ועדה נוספי!, כמתחייב מנוהלי הוועדה, בהתייעצויות השתתפו
 .ר הוועדה ע! יוע, ההשקעות וההחלטות שהתקבלו בה  לא תועדו"של יו

שרואה החשבו  וועדת הביקורת ,  לא קבעה הקר  נהלי!2004עד ספטמבר )  א( .6
בעניי  האחראי להבאת החלטות הדירקטוריו  לידיעת! של , שלה המליצו לקבוע

 .הגורמי! בקר  האמורי! לבצע 
 רכשה הקר  מניות של קבוצה הנסחרות בבורסה לניירות 1996 1993בשני!  )ב(

בערכי! (ח " מיליו  ש9.3בתמורה כוללת של , ) הקבוצה להל  (א "ער* בת
 מכרו בבורסה שניי! ממנהלי התיקי! של הקר  מניות של 2002ביולי ). נומינליי!

מאחר ,  מהשער המזערי שקבע דירקטוריו  הקר 35% הקבוצה במחיר הנמו* בכ
 . שהחלטת הדירקטוריו  לא הובאה לידיעת!

 שעמה התקשרה הקר  ע! חברה  התמזגה חברת ייעו, השקעות2003בתחילת  .7
כדי למנוע ניגוד ענייני! נטלה הקר  ).  החברה הממוזגת להל  (בבעלות הבנק 

אול! לא הפחיתה , מהחברה הממוזגת את המעקב אחר ביצוע החלטותיה על ידי הבנק
את דמי הייעו, ששילמה לה וא- לא הסדירה את האחריות למעקב האמור על ידי 

 .גור! בקר 
ה של הקר  ע! הבנק לקבלת שירותי! פיננסיי! וניהוליי! נעשתה התקשרות .8

מאז לא הושל! הלי* תחרותי לבחירת גו- שיית  לה את השירותי! . 1986בינואר 
 להיער* למכרז או לפנייה לקבלת 1999הקר  אמנ! החליטה בינואר . האמורי!

ולא , בדאול! בסופו של דבר היא הסתפקה בניהול משא ומת  ע! הבנק בל, הצעות
 . מיצתה את הפוטנציאל הגלו! בהלי* תחרותי

וה  בהסכ! החדש לא פורטו , 1986משנת , ה  בהסכ! הקוד! של הקר  ע! הבנק .9
ועל כ  לא יכלה הקר  לוודא שהעמלות שהיא , שיעורי העמלות התקפות ותעריפיה 

 . משלמת ה  על פי ההסכ!
 הודיע להנהלת 2003ו בנובמבר ר ועדת ההשקעות של הקר  שסיי! את כהונת"יו .10

כי נציג הבנק הציע לו לכה  כדירקטור בקופות הגמל של , הקר  שבוע לאחר פרישתו
לא התבקשה בעניי  זה חוות דעת , דירקטוריו  הקר  לא ד  בהודעה האמורה. הבנק

לא חיווה את דעתו , שההודעה נמסרה לו, ומבקר הפני!, מהיוע, המשפטי של הקר 
וג! לא הודיעה לו כי , ר ועדת ההשקעות"לא השיבה לפנייתו של יוהקר  . בנושא

והוא מונה , פנתה לרשות החברות בעניי  זה וכי תוצאות בדיקתה יובאו לידיעתו
 . 2003לתפקידו בקופות הגמל של הבנק בסו- דצמבר 

ר הפעיל לשעבר תשלו! עבור שלושה חודשי "דירקטוריו  הקר  אישר ליו .11
ולא נמצאו מסמכי! המעידי! , ה מעוג  בהסכ! העבודה שלוהסתגלות שלא הי

 .שהקר  ביקשה את אישורה של רשות החברות לתשלו! זה
כי על היוע, המשפטי של הקר  להפסיק ,  הודיעה רשות החברות לקר 2003ביוני  .12

במאי . משו! שהתמנה ליוע, משפטי בחברה ממשלתית אחרת, לתת לה שירותי ייעו,
  . קה הקר  את העסקתו טר! הפסי2004
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 מ"קר  השתלמות לאקדמאי  במדעי החברה והרוח בע
היא חברה )  הקר  להל  (מ "קר  השתלמות לאקדמאי! במדעי החברה והרוח בע

  . 1968ממשלתית שנוסדה בשנת 
 הסכסוכי! בקר 

בי  נציגי ,  יש בקר  סכסוכי! קשי! עקב חילוקי דעות מהותיי!2001מסו- שנת 
ובי  נציגי ההסתדרות , ר הדירקטוריו "טוריו  הקר  ובראש! יוהמדינה בדירק

, 2002ואחר כ* מחליפו בתפקיד שמונה לתפקידו באוקטובר , ל הקר  דאז"ובראש! מנכ
אשר , הסכסוכי! וחילוקי הדעות. על אופ  ניהולה של הקר  ועל פעולות שנעשו בה

יקורת בנושא בנובמבר לא יושבו עד מועד סיו! הב, מעסיקי! רבות את מוסדות הקר 
בהיבט הניהולי , וה! פוגעי! קשות בתפקוד השוט- של הקר  ומוסדותיה, 2004

להל  פירוט . והכספי וגורמי! להוצאות מיותרות ניכרות הפוגעות בכספי העמיתי!
 :חלק מהאירועי! והשפעת! על ניהול הקר 

. ו  וועדותיול לא השתתפו בישיבות הדירקטורי"נציגי ההסתדרות ובכלל! המנכ .1
 . קיומו של מניי  חוקי בישיבות, על פי תקנו  הקר , ל מנעה"היעדרות המנכ

 התכנסו כמה פעמי! בנפרד הדירקטורי! מטע! 2003 ובתחילת 2002בשנת  .2
. ל"בראשות המנכ, והדירקטורי! מטע! ההסתדרות, ר"בראשות היו, המדינה
, ל מתפקידו"להעביר את המנכ, ר"בראשות היו,  החליט הדירקטוריו 2003באפריל 

ר "להעביר את יו, 2003ביוני , ובתגובה החליטו הדירקטורי! מטע! ההסתדרות
פעולות אלה פגעו קשות ביכולת של מוסדות הקר  לבצע . הדירקטוריו  מתפקידו
 .כראוי את תפקידיה!

ל " נטל הדירקטוריו  פעמיי! את סמכויותיו של המנכ2004 2003בשני!  .3
המזכיר ועובדי , ר הדירקטוריו "ותפקידיו בוצעו בידי יו, ספר בכל פע!לחודשי! מ

ועדת . ל כיה  בתפקידו פגעו הסכסוכי! במילוי תפקידיו"ג! בתקופה שהמנכ. הקר 
 2002התכנסה מספטמבר , ל"ר הדירקטוריו  והמנכ"המורכבת מיו, ההנהלה של הקר 

 .הקר  פעמיי! בלבד וג! דבר זה פגע בניהול 2004עד ינואר 
עולה שהוא הציע , 2003מאוגוסט , ממסמכי! של היוע, המשפטי לממשלה .4

לבקש מבית המשפט למנות נאמ  מטעמו לניהולה של הקר  לתקופה של חצי שנה עד 
יימש* המשא ומת  ע! ההסתדרות , שנה שבמהלכה יעוכבו ההליכי! בי  הצדדי!

ההצעה לא מומשה . ל הקר וייבחנו דרכי! אפשריות לניהו, בנוגע לעתידה של הקר 
 .עקב התנגדות רשות החברות ואג- שוק ההו 

 הגיעו הצדדי! בקר  להסכמה ולפיה יעכבו את ההליכי! 2003בדצמבר  .5
המשפטיי! לשישה חודשי! לש! בחינת האפשרות להכי  תכנית עבודה משותפת 

ל הקר  "לאחר סיומ! של ששת החודשי! האמורי! הגישו מנכ. במתווה שקבעו
 .נציגי ההסתדרות בדירקטוריו  בקשה לבית המשפט לחידוש ההליכי! המשפטיי!ו
היא לא קיבלה מהממונה על שוק ההו  אישור לפעול , נוכח הסכסוכי! בקר  .6

ותוקפו , אלא תחילה נית  לה אישור לשישה חודשי! בלבד, 2004כקופת גמל לכל שנת 
 .הואר* בשלושה חודשי! ואחר כ* בכל פע! בחודש בלבד
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במהל* שלוש השני! שבה  מתמש* הסכסו* הביעו רשות החברות ואג- שוק  .7

ההו  עמדות מנוגדות ולא עקביות בדבר דרכי הטיפול בסכסו* המתמש* ולא עשו די 
ודבר זה עיכב את ביצוע  של פעולות ממשלתיות להחזרת הקר  לפעילות , לפתרונו
 .תקינה

 לא השכילו לנהל זמ  רב את  תדרות  המדינה וההס מאחר שנציגי שני בעלי הקר  
ומאחר שהניסיונות ליישוב הסכסו* , עד כדי השבתת פעולותיה, ענייני הקר  כיאות

 רשות החברות ואג-  על הגופי! הממשלתיי! המופקדי! על פעילות הקר  , לא צלחו
 לנקוט לאלתר בשיתו- הגופי! הממשלתיי! האחרי! הנוגעי! בדבר  שוק ההו  

 40,000 ! להסדרת ניהולה של הקר  ולהגנה על חסכונותיה! של כצעדי! נמרצי
  . עמיתיה

 פעולות הקר 
תקנו  ההתאגדות של הקר  לא עודכ  על פי החלטות האסיפה הכללית מדצמבר  .1

 .  לשנות סעיפי! בתקנו 1998
מועסק , עקב כ*. 2000אסיפות כלליות רגילות של הקר  לא כונסו מאז אוקטובר  .2

והדוחות הכספיי! ,  רואה החשבו  של הקר  בלי אישור האסיפה הכללית2002משנת 
 .של הקר  לא הומצאו לאסיפה הכללית ולא נדונו בה

 2004ובאוקטובר , בקר  אי  בקרה על ביצוע החלטות הדירקטוריו  וועדותיו .3
, 2003 2002 ובשני! 2000ביצוע  של החלטות חשובות רבות שהקר  קיבלה בשנת 

 .!טר! הושל
 לא 2004עד נובמבר .  לא התכנסה ועדת הביקורת2004 עד מרס 2002מאוקטובר  .4

 ובה ממצאי! 2004דנה הוועדה בטיוטה המתוקנת של המבקר הפנימי מאפריל 
 .מהותיי! הקשורי! לפעולות הקר 

ושכרו ,  בלא חוזה העסקה2003 1993המבקר הפנימי של הקר  הועסק בשני!  .5
הועלה כי ;  מראש על סמ* הערכה של מספר השעות שיעבודשול! מראש בכל רבעו 

שכרו היה גבוה במידה ניכרת משכר! של מבקרי! בקרנות השתלמות ממשלתיות 
 לקיי! מכרז 2002 לא קוימה החלטת הדירקטוריו  מדצמבר 2004עד אוקטובר . אחרות

 .לבחירת מבקר פנימי
 מסמכויותיה למספר למרות האמור בתקנות מס הכנסה אצלה ועדת ההשקעות .6

 . מצומצ! של חבריה וכ  ליוע, ההשקעות ולנציג הבנק
 כיהנו כמה דירקטורי! של הקר  ה  בוועדת 2003  ו2002במהל* השני!  .7

הכהונה בשתי הוועדות עלולה להעמיד את . הביקורת וה  בוועדת ההשקעות
 של המבקר הדירקטורי! במצב של ניגוד ענייני! א! יצטרכו לדו  בממצאי ביקורת

 .הפנימי הקשורי! להשקעות הקר  שה! היו שותפי! להחלטה עליה 
. 5.4% הייתה 2003 1999התשואה הריאלית הממוצעת נטו של הקר  בשני!  .8

תשואה זו הייתה הנמוכה ביותר בקרב התשואות שהשיגו באות  שני! קרנות 
 תשואה זו מהמסמכי! בקר  עולה כי. השתלמות שה  חברות ממשלתיות ומעורבות
בהשקעות , בי  היתר, שבאה לידי ביטוי, נגרמה בעיקר ממדיניות השקעה לא שמרנית

 . באפיקי! שיש בה! סיכו  גבוה
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הקר  העסיקה יוע, השקעות במש* יותר מעשר שני! בלא שקיימה הלי*  .9
לא הפסיקה הקר  להעסיקו א- שהוגש נגדו , בניגוד לדעת הרשות. תחרותי לבחירתו

וא- שלפי ההסכ! עמו יכלה ,  והוא הורשע בפלילי! בתחו! ניירות ער*כתב אישו!
היא המשיכה להעסיקו עד , הקר  לסיי! את ההתקשרות עמו בכל עת ובלי הנמקה

 . 2004סו- שנת 
למרות האמור בהסכ! ע! יוע, ההשקעות הוא הציע לקר  להשקיע בהנפקות  .10

לעתי! א- , ת ביצוע ספציפיותוא- נת  לבנק הוראו, פרטיות ובהשקעות ספציפיות
, ר הדירקטוריו  ליוע," נת  יו1999באפריל . בשונה מהחלטות ועדת ההשקעות

ייפוי הכוח מנוגד . ייפוי כוח לתת הוראות לביצוע השקעות ספציפיות, לבקשת הבנק
לא נמצאו ; שלפיו עליו להימנע ממת  ייעו, ספציפי, להסכ! ע! יוע, ההשקעות

 .פוי הכוח נדו  ואושר בדירקטוריו מסמכי! המעידי! שיי
החליטה ועדת ההשקעות להשקיע במניות של , על פי הצעת יוע, ההשקעות .11

ההחלטה של ועדת ; בקר  לא היו כללי! בדבר השקעות בחברות כאלה. חברה פרטית
הקר  הפסידה את כל . ההשקעות להשקיע בחברה התבססה על מידע דל ביותר

 . דולר250,000  הסכו! שהשקיעה בחברה 
תמ* נציג רשות החברות , בישיבה שבה אושרה ההשקעה בחברה הפרטית .12

הועלה שברשות החברות אי  מסמ* המפרט את התפקידי! והסמכויות של ; בהשקעה
נציגיה בדירקטוריוני! של חברות ממשלתיות ואת המידה הרצויה של מעורבות! 

 . בפעולותיה  ובהחלטותיה 
 2004בסו- אוגוסט .  מיליו  דולר10שקיע בקרנות הו  סיכו  הקר  התחייבה לה .13

שערו* ההשקעה לאותו .  מיליו  דולר8.6 הסתכמה השקעתה הכוללת בקרנות אלה בכ
כי , הביקורת העלתה.  מיליו  דולר בלבד6.9 היה כ, בתוספת תקבולי!, מועד

ל הצעות והתקבלו בתגובה ע, ההחלטות על השקעות אלה היו רוב  ככול  אקראיות
ולא לפי מדיניות שגובשה לאחר , שקיבלה הקר  להשקיע בקר  הו  סיכו  מסוימת

 . בחינת הנושא
 נת  הבנק לקר  שירותי! פיננסיי! 2004ועד נובמבר , 1968מאז הווסדה בשנת  .14

ובמש* כל אותו פרק זמ  היא לא קיימה הלי* תחרותי ושוויוני לבחירת , ומינהליי!
 החליטה האסיפה הכללית של הקר  1998בדצמבר . ותי! אלההגו- שיית  לה שיר

שאת הפעולות המינהליות והכספיות של הקר  ינהל גו- , לקבוע תקנה בתקנו  הקר 
שהקר  לא קיימה את ההחלטה , הביקורת העלתה. שייבחר בתהלי* תחרותי ושוויוני

 . האמורה
שעה חודשי! ת, 2003רק בספטמבר , עקב הסכסו* המתמש* בהנהלת הקר  .15

נחת! עמו הסכ! חדש , לאחר שפג תוק- ההסכ! ע! הבנק בדבר עמלות הניהול שלו
כתוצאה מהאיחור לא נהנתה הקר  . ובו נקבע כי שיעורי העמלות יהיו קטני! יותר

באות! חודשי! מתעריפי! שהיו נמוכי! במידה ניכרת מאלה שנקבעו בהסכ! 
 .הקוד!

נותנת , המעניקה לקר  זכות שימוש בנכסיה, היחסי! בי  הקר  לבי  ההסתדרות .16
כמתחייב מסדרי מינהל ,  לא עוגנו בהסכ! לה שירותי משרד ומשאילה לה עובדי! 

 . תקי 
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במש* שני! מספר לא ניהלה הקר  בקרה שוטפת כדי לוודא כי לעמיתי הקר  יש  .17

 ממרס לעמיתי! לא היה כיסוי ביטוחי. כיסוי ביטוחי בתמורה לפרמיה שנגבתה מה!
 .א- שהקר  שילמה את פרמיית הביטוח לסוכנות הביטוח, 2002 עד אוגוסט 2001

, הקר  לא הסדירה את קבלת אישור! של העמיתי! לביטוח חיי! קבוצתי .18
ולעמיתי , 1993 ג"התשנ, )ביטוח חיי! קבוצתי(כמתחייב מתקנות הפיקוח על ביטוח 

ג! החלטות מהותיות של . הקר  ג! לא נשלח מסמ* המפרט את תנאי הביטוח
דירקטוריו  הקר  בעניי  ביטוח החיי! שהתקבלו במש* השני! לא הובאו לידיעת 

הקר  ג! התרשלה ולא בדקה את . העמיתי! ולא קיבלו את אישור! לפני יישומ 
 . כחלק מ  ההשתתפות ברווחי חברת הביטוח, זכאותה להחזרי פרמיה

של עמיתי! שנפטרו בהיק- ניכר עקב בידי הקר  נצברו במהל* השני! כספי!  .19
 11.6  הסתכמו כספי! אלה בכ2003בסו- . תשלו! כספי! אלה לזכאי! לה! אי

כמתחייב על פי חוק האפוטרופוס , הקר  לא הודיעה לאפוטרופוס הכללי. ח"מיליו  ש
כי ברשותה כספי! של עמיתי! שנפטרו ואי  לה קשר ע! , 1978 ח"התשל, הכללי

הצעת נוהל לטיפול בעניי  עמיתי! שנפטרו ולא אותרו הזכאי! . הזכאי! לכספיה!
לא הוכנה עד למועד סיו! ,  על הכנתה1998 שדירקטוריו  הקר  החליט ב, לכספיה!

 .2004הביקורת באוקטובר 
הועלו ליקויי! רבי! בפעולות הקר  בכל הנוגע לגביית חובות בהיק- ניכר  .20

 . ממעסיקי! שפיגרו בהעברת התשלומי! לקר 
יוע, משפטי קבוע ויוע, :  מעסיקה הקר  שני יועצי! משפטיי!1993מאז  .21

בחלק מאות  שני! הועסקו . משפטי לגביית חובות ממעסיקי! ולמטלות מיוחדות
הוצאות הקר  על ייעו, משפטי . היועצי! בלי הסכ! ובלי אישור של רשות החברות

בי  היתר בשל הסכסוכי! , גבוהות במידה ניכרת מאלה של קרנות ממשלתיות אחרות
 . בהנהלת הקר 

שגוזל , חלק ניכר מהליקויי! בפעילות הקר  מקור! בסכסו* הפנימי המתמש* .22
. ל ופוגע בתפקוד הדירקטוריו "ר דירקטוריו  הקר  והמנכ"את מרבית זמנ! של יו

על מוסדות הקר  לנקוט בהקד! את כל הצעדי! , לדעת משרד מבקר המדינה
על רשות החברות ואג- שוק ההו  לתת את . ת פעילות! התקינההדרושי! להסדר

להדק את פיקוח! על פעילות הקר  בתחומי! שה! , דעת! לליקויי! ולסיבותיה!
מופקדי! עליה! ולנקוט בהקד! צעדי! נמרצי! להסדרת פעילות! של הקר  

  .ומוסדותיה כדי למנוע פגיעה נוספת בעמיתי!
  במגזר הציבורי בחירת קר  השתלמות בידי עובדי 

עמית בקר  השתלמות יכול להעביר כספי! שהופקדו בקר  , על פי תקנות מס הכנסה
עובדי המגזר הציבורי אינ! יכולי! להעביר כספי! לקר  . לקר  השתלמות אחרת

אחרת בשל ההסכמי! הקיבוציי! בי  המדינה לאיגודי! המקצועיי! המחייבי! את 
עד אוקטובר .  מסוימת לפי הדירוג של העובדהמדינה כמעסיק להפריש כספי! לקר 

 הממונה על  להל  ( לא בחנו הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 2003
ואג- שוק ההו  את הדרכי! לאפשר לעובדי המגזר הציבורי לבחור את קר  ) השכר

על פי העדפותיה! בעניי  סוגי , כפי שהתקנות האמורות מאפשרות, ההשתלמות
 . הישגי הקרנות בתחו! השקעות ויעילות ניהול!,ההשקעות



 67 קרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת 

הוראה בחוזה עבודה שהיא " קובע כי 1957 ז"תשי,  לחוק הסכמי! קיבוציי!22סעי- 
 הוראה שבהסכ!  שונה מהוראה אישית שבהסכ! קיבוצי החל על בעלי החוזה 

א! אי  , עדיפה ההוראה בחוזה העבודה, היה השינוי לטובת העובד; הקיבוצי עדיפה
שנית  להיטיב ע! העובדי! , מכא ". סכ! הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינויבה

הוציא , בעקבות הביקורת. במגזר הציבורי ולאפשר לה! לבחור את קר  ההשתלמות
הממונה על השכר הנחיה למעסיקי! בשירות הציבורי לאפשר לעובדי! המועסקי! 

הממונה , כמו כ . ! להשתיי*בחוזי! אישיי! לבחור את קר  ההשתלמות אליה ברצונ
  להל  (ר האג- לאיגוד מקצועי בהסתדרות העובדי! הכללית החדשה "על השכר ויו
קיימו מגעי! בעניי  מת  האפשרות לעובדי! האמורי! לבחור את קר  ) ההסתדרות

 . ההשתלמות והגיעו להסכמה עקרונית
ורי! בנושא לדעת משרד מבקר המדינה מ  הראוי שכל הגורמי! הממשלתיי! הקש

הדבר יגביר את ההתחרות בענ- קרנות ההשתלמות ובשוק . ישלימו את טיפול! בו
  . ההו  ויקטי  את הריכוזיות בשוק ההו 

 פעולות רשות החברות להפרטת זכויות המדינה בניהול קרנות ההשתלמות 
כי אי  מקו! להמש* מעורבותה , בשנות התשעי! התגבשה ברשות החברות המסקנה

 עשתה הרשות בתיאו! ע! 1999 1994בשני! . נה בניהול קרנות ההשתלמותשל המדי
אג- שוק ההו  פעולות ובדיקות רבות בדבר החלופות להפרטת זכויות המדינה בניהול 

לוועדת השרי! לענייני הפרטה " הצעת הפרטה"הקרנות אול! ה  לא הבשילו לכדי 
 חזרו רשות החברות  לא1999משנת .  לחוק החברות הממשלתיות1כאמור בפרק ח

מ  הראוי שרשות החברות ומשרד האוצר יחזירו את . ומשרד האוצר לעסוק בנושא
א! , לאחר שמיעת כל הנוגעי! בדבר וביניה! ההסתדרות, הנושא לסדר היו! ויבחנו

יש מקו! להפרטת זכויות הניהול של הקרנות שבידי המדינה ומהי דר* ההפרטה 
  .  פיקוח נאות על תהליכי השקעת!שתבטיח את כספי העמיתי! ותאפשר

♦  
 כללי

 עת נחת  הסכ  קיבוצי מיוחד בי  הממשלה 1964עובדי ציבור זכאי  לקר  השתלמות מאוגוסט 
הסתדרות האקדמאי  במדעי החברה והרוח והאיגוד הארצי של , ובי  הסתדרות העובדי  הכללית

ובדי  בשירות המדינה ובמוסדות בי  היתר הוסכ  בו על הקמת קר  השתלמות לע. עובדי המדינה
כי העובד והמעסיק יפרישו לקר  , בהסכ  נקבע. ציבור שה  אקדמאי  במדעי החברה והרוח

.  מהשכר המשולב של העובד והכספי  יועברו לקר  ההשתלמות שתוק 2%ההשתלמות כל אחד 
 .ההצטרפות לקר  היא רשות

 ההסתדרות ולפיה  הוחלה הזכות לחסו" מאז נחתמו הסכמי  קיבוציי  נוספי  בי  הממשלה ובי 
ג  שיעורי ההפרשה של . בקר  השתלמות על העובדי  בכלל הדירוגי  המקצועיי  במגזר הציבורי
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 $7.5% מהשכר המשולב בידי העובד ו2.5%העובד והמעסיק גדלו בהדרגה והגיעו לתשלו  של 

 קרנות השתלמות 12השני  בעקבות ההסכמי  הקיבוציי  האמורי  הוקמו במהל" . 1בידי המעסיק
לכל קר  יש תקנו  המסדיר את ניהולה ואת ניהול כספי ). ראו להל (לדירוגי  המקצועיי  השוני  

העמיתי  בקרנות ממשלתיות ה  עובדי המגזר הציבורי הקשורי  בהסכמי  קיבוציי  או . העמיתי 
 לקרנות א  ה  עומדי  היכולי  להצטר), ושכירי  מהמגזר הפרטי, מועסקי  לפי חוזי  אישיי 

 .בדרישותיה 
מאחר שלצד כל שקל המופרש משכר ,  כדאיות ביותר2קרנות ההשתלמות ה  למעשה תכניות חיסכו 

ותקופת החיסכו  המזכה בהקלות ממס , 3מפריש המעסיק בדר" כלל שלושה שקלי , העובד לקר 
בדי  במגזר הפרטי וא) שאיפשרו ג  לעו, במהל" השני  נקבעו תקנות. קצרה מזו שבקופות גמל

 . לעצמאי  לחסו" בקר  השתלמות
מעמד  של קרנות ההשתלמות מבחינת ההוראות החלות עליה  דומה , 4על פי פקודת מס הכנסה

קופות הגמל ה  גופי  פיננסיי  ומשקיעי  מוסדיי  מהמרכזיי  בשוק . בעיקרו לזה של קופות גמל
קופות גמל (בורי  בקופות הגמל לסוגיה   הסתכמה יתרת הנכסי  הצ2003בסו) שנת . ההו 

. 5ח" מיליארד ש$189בכ) קופות גמל מרכזיות לפיצויי  וקרנות השתלמות, לתגמולי  ולפיצויי 
את ). $29%כ(ח " מיליארד ש$55מזה הסתכמה יתרת הנכסי  הצבורי  בקרנות ההשתלמות בכ

כללי  (נות מס הכנסה הכספי  המצטברי  בקר  אמורות הקרנות להשקיע לפי ההוראות שבתק
הכנסות הקר  ).  התקנות או תקנות מס הכנסה$להל  ( $1964ד"תשכה, )לאישור ולניהול קופות גמל

 .7 ותשלומי המעסיק לקר  מוכרי  כהוצאה6פטורות ממס
 קרנות השתלמות שה  חברות ממשלתיות ומעורבות כהגדרת  בחוק החברות 12קיימות 

 מקרנות אלה ה  חברות 9; 8) חוק החברות הממשלתיות$להל   ($1975ה"התשל, הממשלתיות
).  קרנות מעורבות$להל  ( קרנות ה  חברות מעורבות $3ו)  קרנות ממשלתיות$להל  (ממשלתיות 

קר  השתלמות לעובדי המדינה , מ" קר  השתלמות לרוקחי  בע$. ר.ה.ק: אלה הקרנות הממשלתיות
, מ"קר  השתלמות למהנדסי  בע, )הדירוג האחיד קר  ההשתלמות של $להל  (מ "בדירוג האחיד בע

קר  השתלמות , )ר" קר  המח$להל  (מ "קר  השתלמות לאקדמאי  במדעי החברה והרוח בע
 קר  השתלמות לעובדי  $. ע.ל.ק, ) קר  ההנדסאי  והטכנאי $להל  (מ "להנדסאי  וטכנאי  בע

קר  . מ.ס.מ וק"משפטני  בעקר  השתלמות ל, מ"קר  השתלמות לשופטי  בע, מ"סוציאליי  בע
הקרנות ).  קר  ההשתלמות לביוכימאי $להל  (מ "השתלמות לביוכימאי  ומיקרוביולוגי  בע

 קר  השתלמות למורי  בבתי הספר , מ"המעורבות ה  קר  השתלמות למורי  וגננות בע
__________________ 

 . מכספי המעביד8.4%  משכר העובד ו4.2%למעט קרנות ההשתלמות של המורי  שבה  מופקדי   1
, בקרנות ההשתלמות של המורי , )רגיל ומקוצר(שהוא אחד משני המסלולי  , למעט המסלול הרגיל 2

 . שפעילותו העיקרית היא מימו  שנת ההשתלמות לעמיתי  ולא חיסכו 
 .1:2במסלול הרגיל בקרנות ההשתלמות למורי  יחס ההפרשות הוא  3
 .47סעי%  4
 „È˙ ˘ ÁÂ ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר על השקעות קופות גמל ראו, על פיקוחו של אג% שוק ההו  5

54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2004.( 
 .לפקודת מס הכנסה) 2(9סעי%  6
 בתנאי  ובשיעורי   סכומי  ששיל  מעביד : "וצאהיוכרו כה, לפקודת מס הכנסה) 5(17על פי סעי%  7

 בתור השתתפות שנתית סדירה לקופת גמל כמשמעותה בסעי%   47שנקבעו בתקנות לעניי  סעי% 
 ".האמור

חברה ממשלתית היא חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או ,  לחוק1לפי סעי%  8
רי  שלה ה  בידי המדינה או בידי המדינה יחד ע  חברה הזכות למנות יותר ממחצית מספר הדירקטו

חברה מעורבת היא חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או . ממשלתית או חברת בת ממשלתית
פחות מכוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורי  שלה 

 .ה  בידי המדינה
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האוצר שר . מ"מורי סמינרי  ומפקחי  בע, מ וקר  השתלמות למורי  תיכוניי "יסודיי  בע$העל
שר , לשמונה מהקרנות הממשלתיות, בהתא  לחוק החברות הממשלתיות, הוא השר האחראי

 .  לשלוש הקרנות המעורבות$המשפטי  אחראי לקר  ממשלתית אחת ושר החינו" 
 $17 בכ2003יתרת הנכסי  הצבורי  של הקרנות הממשלתיות והמעורבות הסתכמה בסו) שנת 

 מס" הנכסי  הצבורי  $31%  הצבורי  בקופות הגמל וכ מס" הנכסי$9%שה  כ, ח"מיליארד ש
 .בקרנות ההשתלמות

ריבוי העובדי  הזכאי  לחסו" בקר  השתלמות הביא בשני  האחרונות להקמת קרנות השתלמות 
ועל ידי גופי  )  מוסדות פיננסיי $להל  (חברות הביטוח וקרנות הפנסיה , רבות על ידי הבנקי 

 אג) $להל  (ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר ,  פי נתוני אג) שוק ההו על. פרטיי  ולתחרות ביניה 
 9קרנות השתלמות מפעליות ומגזריות,  קרנות השתלמות$130 כ2003פעלו בשנת , )שוק ההו 

 . וגופי  פרטיי , מוסדות פיננסיי , וקרנות המנוהלות על ידי תאגידי  בנקאיי 
  עמיתי  $367,000מזה כ,  מיליו $1.8 כ2003מספר העמיתי  בכל קרנות ההשתלמות היה בסו) 

הכספי  שמנהלות הקרנות הממשלתיות והמעורבות . בקרנות הממשלתיות והמעורבות) $18%כ(
 שהצטרפו לקרנות לפי הסכ  10מקור  בהפקדות של המעסיקי  ושל השכירי  בשירות הציבורי

 ברוב קרנות ההשתלמות תקופת החיסכו  המזערית המזכה בהקלות ממס. עבודה קיבוצי או אישי
 . היא שש שני  או שלוש שני  לצור" יציאה להשתלמות שאישרה הקר 

כספי העמיתי  . הקרנות הממשלתיות גובות מהעמיתי  דמי ניהול על פי הוצאות הקר  בפועל
בנקי  אלה נותני  . בקרנות הממשלתיות והמעורבות והשקעת  מנוהלי  באמצעות בנקי  מסחריי 

י  פיננסיי  ומינהליי  ומנהלי  את מערכת חשבונות העמיתי  ואת חשבונות לקרנות שירות
 .הקרנות

הו  המניות הנפרע של הקרנות הממשלתיות נחלק שווה בשווה בי  המדינה לאיגוד המקצועי הנוגע 
ומניותיו של כל אחד מה  מקנות לו מחצית מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית וזכות למנות , בדבר

מניית הכרעה של רוב הקרנות מופקדת בידי שר . קטורי  בדירקטוריו  הקר מחצית מהדיר
ומקנה לו זכות הכרעה באסיפות הכלליות של ) המסחר והתעסוקה, כיו  שר התעשייה (11העבודה

המניות האמורות אינ  מקנות למחזיקיה  כל זכויות . הקרנות ובדירקטוריו  א  הקולות שקולי 
ר הדירקטוריו  של קרנות ממשלתיות נבחר דירקטור מטע  "ליו. וחי נוספות כגו  זכות לקבלת רו

ל "בדר" כלל מזכ, ל הקר  נבחר ברוב הקרנות דירקטור מטע  האיגוד המקצועי"ולמנכ, המדינה
 . האיגוד

המונח , מכא  ואיל" בדוח זה(להל  בטבלה נתוני  על נכסי הקרנות הממשלתיות והמעורבות 
הבנק הנות  לקר  שירותי  , שיעור דמי הניהול שגבו, )קרנות אלהיציי  רק " קרנות השתלמות"

 2001$200312תשואת  הריאלית השנתית ברוטו בשני  , ) הבנק המנהל$להל  (פיננסיי  ומינהליי  
  .שנתית הממוצעת ברוטו$ותשואת  הריאלית החמש

__________________ 
 .יות והמעורבות ה  קרנות מגזריותקרנות ההשתלמות הממשלת 9

יש עובדי הוראה במוסדות חינו+ עצמאיי  שמעסיקיה  מפרישי  ג  ה  כספי  לקר  ההשתלמות של  10
 . המורי 

מניית ההכרעה של קר  ההשתלמות לשופטי  מופקדת בידי נשיא בית המשפט העליו  או שופט בית  11
 .המשפט העליו  שקבע הנשיא

חו, מנתוני , ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר, יי  של הממונה על שוק ההו על פי הדוחות השנת 12
דמי הניהול בקר  ההשתלמות למורי  ולגננות ובקר  השתלמות למורי  תיכוניי   התשואות ושיעור

ג  הנתוני  על . שנמסרו למשרד מבקר המדינה על ידי הקרנות על פי הערכותיה , במסלול הרגיל
 .תית ברוטו במסלול המקוצר נמסרו על ידי קרנות אלהשנ התשואה הריאלית החמש
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 לאקדמאי  ביקורת בקר  השתלמות, לסירוגי ,  עשה משרד מבקר המדינה2003$2004בשני  
כמו כ  נבדקו הפעולות להפרטת . מ"מ ובקר  השתלמות למהנדסי  בע"במדעי החברה והרוח בע

מינוי הדירקטורי  על ידי , הקרנות ומת  האפשרות לעובדי  במגזר הציבורי לבחור בקר  השתלמות
   הקרנות שהמדינה שותפה בהנהלת  והיבטי  מסוימי  של תהליכי ההשקעה של אות$12המדינה ל

 . קרנות
ברשות החברות , באג) שוק ההו , הביקורת נעשתה בקרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת 

באג) הממונה על השכר והסכמי עבודה שבמשרד , ) רשות החברות או הרשות$להל  (הממשלתיות 
   .האוצר וביחידה המשפטית של משרד האוצר

 מינוי דירקטורי 
דירקטור מטע  המדינה בחברה ממשלתית יתמנה בידי , שלתיות לחוק החברות הממ18על פי סעי) 

 . לאחר התייעצות ע  הוועדה לבדיקת מינויי ) השר האחראי ושר האוצר(השרי  
להל  הנתוני  שקיבל משרד מבקר המדינה מהקרנות על חברי הדירקטוריוני  שלה  שכיהנו בה  

  :2003בסו) ספטמבר 
 ¯ÙÒÓ

 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰
 ÌÈ¯ÒÁ‰
 ÌÚËÓ

˙Ò‰‰ ˙Â¯„
¯Á‡ ÛÂ‚ Â‡

 ¯ÙÒÓ
 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

 ÌÈ¯ÒÁ‰
 ÌÚËÓ
‰ È„Ó‰ 

 ÔÈ· ÒÁÈ‰
 ¯ÙÒÓ

 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰
 ÌÈ ‰ÎÓ‰
 ÌÚËÓ
 ‰ È„Ó‰

 ¯˙È ¯ÙÒÓÏ
ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

 ¯ÙÒÓ
 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰

ÌÈ ‰ÎÓ‰ 

 ¯ÙÒÓ
 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰
 ÔÂ ˜˙ ÈÙÏ

Ô¯˜‰ Ô¯˜‰ 

 הנדסאי  וטכנאי  10 8 5:3 2  

 רוקחי  10 7 5:2 3  

 מהנדסי  10 9 5:4 1  

 ר"מח 10 9 4:5   1

 שופטי  8 4 4:0 4  

 משפטני  10 8 5:3 2  

 עובדי  סוציאליי  10 9 5:4 1  

 הדירוג האחיד 14 8 5:3 4 2

ביוכימאי   10 7 5:2 3  
 ומיקרוביולוגי 

 מורי  וגננות 6 5 3:2 1  

 מורי  תיכוניי  8 7 5:2 1  

  יסודיי  מורי  על 10 7 6:1 2 1
 :ות המסקנות האלהמנתוני הקרנות עול
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1. ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Â¯ÒÁ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ ·Â¯ Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„· ; ˘ÓÁ·

ÂÈ ‰ ÂÓ ‡Ï ˙Â ¯˜ Ô˙Â‡Ó" ¯)ÌÈ‡ ÎË‰Â ÌÈ‡Ò„ ‰‰ ,ÌÈÁ˜Â¯‰ ,ÌÈÒ„ ‰Ó‰ ,ÌÈËÙÂ˘‰ ,
„ÈÁ‡‰ ‚Â¯È„‰(13. 

2. Ú· ÌÈËÙÂ˘Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„·"‰ È„Ó‰ Ï˘ ‚Èˆ  ‰È‰ ‡Ï Ó ; ‰‡ˆÂ˙Î
‚ ÍÎÓÈ˜ÂÁ ÌÂ¯ÂÂ˜ ‰È‰ ‡Ï Ì ,Ô¯˜‰ ˙Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜Ï . 

מתריעה באופ  שוט) בפני "כי היא , 2004רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
על " השרי  לגבי הצור" במינוי דירקטורי  בחברות הממשלתיות ובכלל  ג  בקרנות ההשתלמות

אחת לחודש היא מגישה ".   בדבר הצור" במינוי דירקטורי פנייה של מנהל הרשות לשרי"ידי 
לשרי  האחראי  ולשר האוצר תדפיסי  שבה  מפורטי  בי  היתר מספר המקומות הפנויי  
בדירקטוריו  של כל חברה ממשלתית ופרטי הדירקטורי  העומדי  לסיי  את כהונת  בשלושת 

 ".ת בי  הרפרנטי  לבי  יועצי השרי שיחות טלפוניות רבו"וכ  מתקיימות , החודשי  הקרובי 
כי כשקיבל את , 2005כ יוס) לפיד כתב למשרד מבקר המדינה בינואר "שר המשפטי  לשעבר ח

ר "מ ולפיה פג תוק) מינוי  של נציגי המדינה ויו"פניית מזכיר קר  השתלמות לשופטי  בע
ולאחר תיאו  ע  , ימי החל ללא שיהוי בפעולות לאיתור מועמדי  מתא, דירקטוריו  הקר  בכלל 

 $7.9.03ב. נשלחו השאלוני  שמילאו לוועדת רביבי, לשכת שר האוצר וקבלת אישורה למועמדי 
ר דירקטוריו  הקר  וכתב המינוי נחת  בסמו" "אישרה ועדת רביבי את מינויו של המועמד ליו

 .בדיקת מינויי  של שני הדירקטורי  האחרי  התעכבה מסיבות שונות. 14לכ"
אני , עקרונית: "בי  היתר, 2005לימור ליבנת כתבה למשרד מבקר המדינה בינואר ' חינו" גבשרת ה

לאיוש משרות הדירקטורי  בחברות הממשלתיות , פועלת בתיאו  ע  רשות החברות הממשלתיות
באשר לקר  ... וכ" אני נוהגת ג  בקשר לקרנות ההשתלמות של עובדי הוראה, שבתחו  סמכותי
בתקנו  המקורי של הקר  נקבע כי שר החינו" והתרבות ימנה : יסודיי $  העלההשתלמות למורי

וכי המנהל אשר מונה על ידי שר החינו" והתרבות , לקר  שני מנהלי  שאחד מה  יהיה נציג ציבור
$ר ארגו  המורי  העל" פניתי ליו3.3.02ביו  ]... הדירקטוריו [ר "ואשר אינו נציג הציבור ישמש כיו

ר הדירקטוריו  כאמור "דעתי לו על כוונתי למנות חבר דירקטוריו  שישמש ג  בתפקיד יויסודיי  והו
 כי תקנו  הקר  תוק  וכי תיקו  זה 12.3.02ר ארגו  המורי  ביו  "הודיע לי יו... בתשובה. בתקנו 

ר הדירקטוריו  והעניק זכות זו לאסיפה "שלל את זכותו של שר החינו" והתרבות למנות את יו
, 2001תיקו  זה נעשה לדבריו עוד בשנת . ר מבי  חברי הדירקטוריו "תבחר את היו... אשר, הכללית

. 12.3.02א" לא נודע לי או לשר האוצר או לרשות החברות הממשלתיות עד קבלת מכתבו מיו  
פתחה המדינה , בעקבות התייעצויות ע  רשות החברות הממשלתיות וע  הפרקליטות בנושא

בתקנות יוכרזו כבטלי  ' תיקוני 'שבה  תבעה המדינה כי ה...  בבית המשפטבהליכי  כנגד הקר 
, כתוצאה מ  האמור לעיל. ר של הקר  יבוטלו"לרבות בחירות היו, וכי כל הפעולות שנעשו מכוח 

נמנעתי למנות דירקטורי  בקר  עד שיובהר המצב , ובהתא  לחוות דעת משפטיות שקיבלתי
בהתא  לחוות דעת של רשות , 2004 במהל" $שלב יותר מאוחר וב, המשפטי על ידי בית המשפט

על פי חוות דעת , ע  זאת. החברות הממשלתיות מונתה דירקטורית אחת בקר  מטע  הממשלה
מאחר שיש חילוקי דעות מהותיי  באשר לשאלה א  , אינני ממנה את הדירקטור הנוס)... משפטית

י שמ  הראוי הוא כי כל הדירקטורי  מטע  המדינה ידוע ל... ר הדירקטוריו  או לא"הוא ישמש כיו

__________________ 
 .מ ראו להל "יסודיי  בע ר קר  השתלמות למורי  בבתי הספר העל"בעניי  מינוי יו 13
ר "הרשות מסרה את כתב המינוי ליו. על פי כתב המינוי תוקפו הוא מיו  מסירתו לחברה על ידי הרשות 14

 .21.10.03 ב
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הוחלט כי אי  למנות את , ועל דעת רשות החברות הממשלתיות והפרקליטות, א" במקרה זה, ימונו
 ".ר הדירקטוריו  עד שהמצב המשפטי בעניי  יובהר"האמור לכה  כיו, הדירקטור

È‡-ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜· ‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÎ ÈÂ ÈÓ˙ , ÚÂ‚ÙÏ È„Î Â· ˘È
˙Â ¯˜‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÔÏÂ‰È ·Â ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ „Â˜Ù˙· , Í˘Ó  ‰Ê ·ˆÓ Ì‡ „ÂÁÈÈ·

˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ . ÌÚËÓ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÂ ÈÓÏ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ
‰ È„Ó‰ .   

 ועדות השקעה
תנאי  למת  התקנות קובעות את ה. פעילות קופות הגמל מוסדרת ג  מתוק) תקנות מס הכנסה

הוראות בדבר , בי  היתר, התנאי  כוללי . שהוא תנאי לקבלת הקלות במס, אישור פעילות לקופה
נציב מס הכנסה העביר את . פעילות ועדת ההשקעות והגשת דיווחי , אופ  השקעת הכספי 

 .15סמכויותיו מכוח התקנות לממונה על שוק ההו 
 בחלקו , $1.10.02הוא נכנס לתוק) בחלקו ב פורס  תיקו  לתקנות מס הכנסה ו2002באפריל 

התיקו  עוסק בכללי ההשקעה ובאופ  ניהול ההשקעות של קופות . $28.10.03 ובחלקו ב$28.4.03ב
ומבטא את המגמה של אג) שוק ההו  לעבור מפיקוח ישיר על ) בכלל  קרנות ההשתלמות(הגמל 

והאחריות הכרוכה בכ" הועברה אל שבה הניהול הפיננסי של הקר  , הקרנות לשיטת פיקוח עקיפה
במגבלות שנקבעו בתקנו  , כדי שה  יחליטו על אפיקי ההשקעה לפי טעמי העמיתי , מוסדות הקר 

עוד מבטא התיקו  את המגמה של מעבר מכללי השקעה הקובעי  כי . הקר  ובתקנות מס הכנסה
למעט מה שנאסר , רלכללי השקעה הקובעי  כי הכול מות, הכול אסור למעט מה שהותר במפורש

ונקבעו מגבלות על אפיקי , מרבית המגבלות על מכסות ההשקעה באפיקי  השוני  הוסרו. במפורש
, מגבלות יציבות: ובכלל זה, שמטרת  להבטיח את חוסנה הכלכלי של קופת הגמל, ההשקעה

 או מגבלות על עסקאות ע  צדדי  קשורי  ומגבלות על ההיק) הכולל של מניות, מגבלות נזילות
כמו כ  נקבעו בתקנות האמורות . של אמצעי שליטה של תאגיד שקופת גמל רשאית להחזיק בה 

כשירות חבריה ואופ  ניהול , הרכבה, לגבי תפקידי ועדת ההשקעות, בי  היתר, הגדרות וכללי 
 .ישיבותיה

יניות דירקטוריו  הקר  קובע את מד: תהלי" ביצוע ההשקעות על ידי קרנות ההשתלמות הוא כלהל 
ועדת ההשקעות של הקר  מתווה את מדיניות ההשקעות השוטפת . השקעת הנכסי  הכוללת

רוב הקרנות . ומקבלת לפי מדיניות זו החלטות בדבר האפיקי  השוני  שבה  יושקעו כספי הקר 
הבנק . נעזרות ביוע2 השקעות חיצוני בגיבוש מדיניות ההשקעות ובקבלת החלטות בנוגע להשקעות

הל האדמיניסטרטיבי והפיננסי של כספי הקר  אמור לייש  את החלטות ועדת המשמש כמנ
 .והוא המחליט על ההשקעות הספציפיות באפיקי  שקבעה הוועדה, השקעות

שנכנסה כאמור לתוק) ,  לתקנות מס הכנסה בעניי  כשירות חברי ועדת השקעות5ה41תקנה  .1
אלא א  נתקיימו בו , כחבר בועדת השקעותלא יכה  אד  "כי , בי  היתר,  קובעת2002באוקטובר 

הוא בעל ניסיו  בתחו  שוק ההו  במש" שנתיי  לפחות ונתקיי  בו אחד : ... לפחות תנאי  אלה
הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה )  א:   (מאלה

הוא בעל רשיו  רואה חשבו  )  ב(;   מחו2 לישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה בישראל
__________________ 

 . לתקנות58סעי   15
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התקנה אינה חלה על מי שכיה  כחבר ועדת ". הוא בעל רשיו  ניהול תיקי השקעות) ג(; בישראל

 .28.4.02השקעות לפני 
ופעילות  העיקרית היא השקעה מיטבית של , קרנות ההשתלמות ה  כאמור למעשה תכניות חיסכו 

לכ  חשוב מאוד שחברי ועדת ההשקעות . שקעותהנעשית בעיקר על ידי ועדת הה, כספי העמיתי 
משרד מבקר המדינה בדק א  חברי ועדות . יעמדו בתנאי הכשירות שנקבעו בתקנות מס הכנסה

 :להל  פירוט הממצאי .  עומדי  בתנאי הכשירות$30.9.03ההשקעות שכיהנו בקרנות ב
על ידי נציגי האיגודי  בי  שמונו על ידי המדינה ובי  שמונו , רוב חברי ועדות ההשקעות )א(

) ב(5ה41היו כשירי  רק משו  שהתיקו  לתקנת מס הכנסה , המקצועיי  או על ידי גורמי  אחרי 
 .28.4.02מאחר שהחלו לכה  בוועדות לפני , אינו חל עליה 

)·( ·-3Ó -12 ÈÙÏ ‰· Ô‰ÎÏ ÌÈ¯È˘Î ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯·Á ˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂÂ· Â ‰ÈÎ ˙Â ¯˜‰ 
 ‰ ˜˙41‰5)· (‰ ÒÓ ˙Â ˜˙Ï ‰Ò Î)Ú· ÌÈÁ˜Â¯Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜"Ó , ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜

Ú· ÌÈÒ„ ‰ÓÏ"„ÈÁ‡‰ ‚Â¯È„‰ Ï˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜Â Ó16.( 
, 5ה41תקנה "כי , 2004קר  ההשתלמות של הדירוג האחיד כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

, 3ה41אינה רלוונטית ממילא כל זמ  שתקנה , הקובעת את תנאי כשירותו של חבר בועדת השקעות
 ".טר  נכנסה לתוק), ר מחילה את החובה למינוי ועדת השקעותאש

 המתייחסת לכשירות 5ה41יישו  תקנה " כי 2005אג) שוק ההו  כתב למשרד מבקר המדינה בינואר 
 המתייחסת לחובה למנות 3ה41חברי ועדת השקעות לא היה מותנה בכניסתה לתוק) של תקנה 

 חבר ועדת השקעות 1.10.02מינתה החל מיו  מכא  שקופת גמל ש... ועדת השקעות ולהרכבה
 ". פעלה בניגוד לתקנה האמורה5ה41שאינו עומד בתנאי הכשירות הנדרשי  בתקנה 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·ÂË˜Â‡Ó ÏÁ‰ ÈÎ2002 ¯·„· ‰ ˜˙‰ Û˜Â˙Ï ‰Ò Î  Â· „ÚÂÓ 
˙Â¯È˘Î‰ È‡ ˙ , È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰Ï‡ ˜¯ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÎ Â ÂÓÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰

‰‰ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯È˘Î. 
כי ,  בעניי  כשירות חברי ועדת השקעות2004אג) שוק ההו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

נקלטו ) 2003במהל" אוקטובר  (2004ע  קבלת הבקשות לחידוש רשיונות קופות הגמל לשנת "
 חברי ועדת וכ  הנתוני  אודות, י הקופות"כפי שדווחו ע, במשרדנו נתוני חברי הדירקטוריוני 

אכ  ) 2003דצמבר $במהל" החודשי  נובמבר(בעיבודי  שנעשו על הנתוני  שנקלטו . ההשקעות
אישורי מס ההכנסה . נמצאו חריגות מהוראות התקנות בנוגע למינוי דירקטוריוני  וועדות השקעה

יש .  עד לתיקו  הליקויי) או נקצבו(אשר נמצא כי אינ  עומדות בהוראות עוכבו  של קופות הגמל
חל שיפור רב בהתאמת הרכב ועדות ההשקעה , לציי  כי ע  נקיטת הצעדי  המתוארי  לעיל

 ".בקופות הגמל בכלל ובקרנות ההשתלמות הממשלתיות בפרט, להוראות התקנות
פועלת באמצעות הכלי  "כי היא , 2004רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

של דירקטורי  העומדי  בתנאי הכשירות הנדרשת , י השרי "ע, יהעומדי  לרשותה ג  בעניי  מינו
רפרנט החברה מחווה את דעתו הא  אי ... מחברי ועדת השקעות בהתא  לתקנות מס הכנסה

תגרו  לכ" כי לועדת ההשקעות לא יהיה המניי  החוקי הנדרש , כאמור, עמידתו בכשירות הנדרשת
__________________ 

והקר  מסרה למשרד מבקר המדינה בנובמבר , 2003  זו סיי  את כהונתו בקר  באוקטובר החבר בקר 16
 . כי היו  היא עומדת בתנאי  הקבועי  בתקנות מס הכנסה, 2004
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שהינה האורג  המרכזי והמשמעותי של הקר  , לפעילותה וכ  הא  בועדת ההשקעות של הקר 
הא  , ע  המלצה, חוות דעת זו מועברת לועדה הציבורית לבדיקת מינויי . המדינה תהיה במיעוט

, לחוק החברות הממשלתיות) 3)(ג(ב18יש מקו  כי הוועדה תעשה שימוש בסמכותה לפי סעי) 
ותפנה תשומת ,  הוא מועמדבהקשר זה של כשירות המועמד לכה  בועדת ההשקעות של הקר  לה

לאחר שדנה במועמדותו של , )'ועדת רביבי'(הוועדה הציבורית לבדיקת מינויי  . לב השרי  לכ"
מסבה את תשומת לב השר להערת רשות החברות כי , הדירקטור ומצאה אותו כשיר לכה  כדירקטור
  כי בשל תקנוני יצוי... בהודעתה לשר על החלטתה, המועמד אינו כשיר לכה  בועדת ההשקעות

החובה למנות , הקרנות המקני  זכויות שוות לצד ההסתדרות ולצד המדינה במינוי דירקטורי 
חלה ג  , בהתא  לתקנות מס הכנסה, דירקטורי  בעלי הכשירות הנדרשת לכהונה בועדת השקעות

 ". ולא רק על המדינה, על האיגודי  המקצועיי  הרלוונטיי  בכל קר 
‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó , ˙Â ¯˜ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙Â ÓÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ

‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙· ÌÈ˘¯„ ‰ ˙Â¯È˘Î‰ È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ , ÏÚÂ
˙‡Ê ‡„ÂÂÏ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰. 

בוועדת ההשקעות , 2003שנכנסה לתוק) באוקטובר ,  לתקנות מס הכנסה3ה41על פי תקנה  .2
 ;17ר הוועדה יהיה נציג חיצוני"יו)  א:  (יי  בי  היתר תנאי  אלהשל קופת גמל צריכי  להתק

בוועדת השקעות של קופת גמל שהממונה אישר לה ; רוב חברי הוועדה יהיו נציגי  חיצוניי )  ב(
ובכלל זה קרנות ההשתלמות יכול , )2)(ב(ח41לגבות דמי ניהול על בסיס הוצאותיה בפועל לפי תקנה 

 .ואול  מספר  לא יפחת ביותר מאחד ממספר יתר החברי  בוועדה, ו מיעוטשהנציגי  החיצוניי  יהי
נציג חיצוני בקופת גמל בשליטת מדינת "שנושאו ,  הפי2 אג) שוק ההו  חוזר2003בספטמבר 

נציג ארגו  , נציג המדינה"בחוזר זה צוי  כי ".  הבהרה$ארגו  עובדי  או איגוד מקצועי , ישראל
אלא א  , לא ייחשב כנציג חיצוני... בוועדת השקעות, לפי העניי , צועיעובדי  או נציג איגוד מק

אינו , אינו עובד הגו) שמינה אותו, כלומר(הקריטריוני  הקבועי  לנציג חיצוני  18בכלהוא עומד 
 . 19)"'מכה  כנושא משרה בו או בקופה וכו

כי הדירקטורי  , 2003קר  ההשתלמות להנדסאי  וטכנאי  כתבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
על פי סיכו  בעניי  זה , )שאינ  עובדי מדינה(החיצוניי  בוועדת ההשקעות שלה ה  נציגי המדינה 

 . משרד מבקר המדינה פנה לאג) שוק ההו  לבירור נושא זה. ע  אג) שוק ההו 
נציגי המדינה ", כי לפי החוזר שפרס , 2003אג) שוק ההו  כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

עובדי המדינה  Ì È‡20קר  ההשתלמות להנדסאי  וטכנאי  יכולי  להיחשב כנציגי  חיצוניי  א  ב
כ" ג  בנוגע לכל יתר הקרנות הממשלתיות . ועומדי  בכל יתר הקריטריוני  לנציג חיצוני

בהקשר זה יש "כי , 2004עוד כתב אג) שוק ההו  למשרד מבקר המדינה בנובמבר ". והמעורבות
נדרשו קופות ) 2004שנשלח באוקטובר  (2005ס הבקשה לחידוש רישיו  לשנת לציי  כי בטופ

__________________ 
מי שמתקיימי  בו כל תנאי הכשירות למינוי ", א לתקנות מס הכנסה41לפי תקנה , הוא" נציג חיצוני" 17

לחוק החברות יראו ) ב(240אול  לעניי  סעי  ,  לחוק החברות240דירקטור חיצוני הקבועי  בסעי  
כבעל זיקה , עמית בקופת גמל או מי שיש לו אמצעי שליטה בקופת הגמל או בחברה המנהלת אותה

לא ימונה "כי , בי  היתר,  לחוק החברות נקבע240בסעי  ". לקופות הגמל ולחברה המנהלת אותה
בהמש) ...". לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, יקה לחברהז... שיש לו, לדירקטור חיצוני יחיד

 ...".קיו  יחסי עבודה וכ  כהונה כנושא משרה " " זיקה"הסעי  הוגדרה 
 .ההדגשה במקור 18
 ).È˙ ˘ ÁÂ„54· '‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘) 2004 על מינוי נציגי  חיצוניי  ראו  19
 .ההדגשה במקור 20
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ח "ד על נכונות פרטי הדו"לצר) לטופס עדכו  הפרטי  והבקשה לחידוש רישיו  אישור עו, הגמל

נקלטי  ) 2004נובמבר (בימי  אלו . וכי הרכב ועדת ההשקעות תוא  את הנדרש בתקנות מס הכנסה
לאור ממצאי הביקורת יוש  דגש על בדיקת נתוני חברי ועדות ההשקעה . ומעובדי  נתוני הטפסי 

 ".בקרנות הממשלתיות והמעורבות
תקנות מס הכנסה כפי שהיו "כי , 2004רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

הפעלת דרישה זו בקרנות .  דרשו את אישור האסיפה הכללית למינוי נציג חיצוני2003בספטמבר 
בכל הנוגע ... עלולה היתה להפר את האיזו  בי  ההסתדרות ובי  המדינה... ות הממשלתיותההשתלמ

בשל יחודיות מבנה הבעלות בקרנות ההשתלמות . למינוי דירקטורי  מטע  המדינה בקרנות
ונדרש בסופו של דבר תיקו  , לובנה סוגיה זו בי  רשות החברות לבי  אג) שוק ההו , הממשלתיות

במהל" התקופה בה לובנו הדברי  וכל .  לתת מענה לקושי שהועלה על ידי הרשותשל התקנות כדי
... עוד לא נמצא מענה לעניי  זה המדינה לא מינתה את נציגיה החיצוניי  דר" האסיפה הכללית

במהל" התקופה בה לובנו הדברי  היתה רשות החברות בדעה כי נציגי המדינה בדירקטוריו  שאינ  
לאחר שלובנו הדברי  תוקנו התקנות באופ  שלא .  על ההגדרה של נציג חיצוניעובדי מדינה עוני 

נדרש אישור האסיפה הכללית לנציגי  חיצוניי  ונקבע כי הגו) אשר יבח  את עמידת הנציגי  
 ".יהיה הדירקטוריו , ומכוח  דרישות חוק החברות, החיצוניי  בדרישות התקנות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜Ï ¯È‰·È ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ‚Èˆ Î ‰ È„Ó È‚Èˆ  Ï˘ Ì˙ Â‰Î ÔÈÈ Ú· Â˙„ÓÚ , ˙‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÌÚ ÔÁ·ÈÂ

˙Â ¯˜‰ ÏÚ È ÂˆÈÁ ‚Èˆ  ÈÂ ÈÓÏ ˘È˘ ˙Â¯Á‡‰Â ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ . Û‚‡˘ ÌÂ˜Ó ˘È „ÂÚ
¯È„Î ˙Â‚ÂÂÒÓ ˙Â ¯˜‰˘ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ì‡ Â˙˜È„· ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘È ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÌÈ¯ÂË˜

 ÛÈÚÒ· È ÂˆÈÁ ‚Èˆ Ï ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÎ· ÌÈ„ÓÂÚ ÔÎ‡ ÌÈÈ ÂˆÈÁ240˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ .   
 התקשרות ע  הבנק המנהל וע  יוע  ההשקעות 

. על בסיס הוצאותיה  בפועל, כאמור, דמי הניהול שגובות קרנות ההשתלמות מעמיתיה  מחושבי 
נהל עבור הניהול הפיננסי והמינהלי של נכסי רוב דמי הניהול מקור  בתשלו  עמלת ניהול לבנק המ

, חלק מדמי הניהול מקורו בתשלו  ליוע2 השקעות. 21המחושבות לפי שיעור מנכסי הקר , הקר 
לסייע לוועדת ההשקעות לקבוע את מדיניות ההשקעות ולקבל החלטות בנוגע , כאמור, שתפקידו
שקעות בפעילות  של קרנות נוכח תפקיד  המרכזי של הבנק המנהל ושל יוע2 הה. להשקעות

להסדיר כראוי את , על הקרנות להקפיד על אופ  בחירת , ההשתלמות והסכומי  המשולמי  לה 
 .תנאי ההתקשרות עמ  ולקבוע נהלי  נאותי  בעניי  סדרי העבודה עמ 

 :  עולה כדלהל 2003מנתוני הקרנות מסו)  . 1
Ï  )א( ‰  Ó ‰  ˜  · שלה  מיו  הקמת  בשנות שש קרנות קשורות ע  הבנק המנהל : ‰

העובדי  , ההנדסאי  והטכנאי , קרנות ההשתלמות של הדירוג האחיד(השבעי  והשמוני  
 ). הביוכימאי , 22המשפטני , ר"המח, הסוציאליי 

__________________ 
נתוני  על . עמלת פעולות קנייה ומכירה של ניירות ער)נוס  על עמלת הניהול הקר  משלמת לבנק  21

 .70' עמלת הניהול ועל היק  נכסי הקר  ראו לעיל בטבלה בעמ
, ובו נבחר הבנק שעמו הייתה קשורה עד אז,  יזמה הקר  הלי) של בחירת בנק מנהל חדש1999בשנת  22

 .א) הסכ  ההתקשרות עמו שופר
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˙  )ב( Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰  ı Ú Â È :מ נבחרו יועצי  "ר ובקר  השתלמות למשפטני  בע"בקר  המח
 . שלא בהלי" תחרותי

, ההנדסאי  והטכנאי , הדירוג האחיד(ותו יוע2 השקעות שש קרנות התקשרו ע  א )1(
 ). הביוכימאי , המשפטני , השופטי , העובדי  הסוציאליי 

קר  השתלמות אחת לא המציאה למשרד מבקר המדינה הסכ  התקשרות ע  יוע2  )2(
, המורי  התיכוניי (שתי קרנות אינ  מעסיקות יוע2 השקעות ). 23הביוכמאי (ההשקעות 
 ).ננותמורי  וג

Ì  )ג( È Ï ‰ , 24המשפטני (לשלוש קרנות לא היו נהלי  לעבודת ועדת ההשקעות שלה  :  
לחלק מהקרנות לא היו נהלי  נפרדי  לעבודה ע  הבנק המנהל וע  ). 25הביוכימאי , השופטי 

כי חלק , מהמסמכי  שמסרו הקרנות למשרד מבקר המדינה ומהסבריה  עולה. יוע2 ההשקעות
הבנק המנהל וע  יוע2 ההשקעות נקבעו בחוזי  שנחתמו את  או שנית  לה  מנוהלי העבודה ע  

 .ביטוי בנוהל עבודת ועדת השקעות ולא בנוהל ספציפי מיוחד לכ"
2. )‡ (  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ ·‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú Ï˘ ˙Â·È˘Á‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ÁÎÂ 

Ï‰ Ó‰ ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ,Â · Ë¯Ù˙ Ô¯˜ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡ „ÁÂÈÓ Ï‰
Ì‰È˙Â·ÂÁ ,Ì‰È„È˜Ù˙Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ . ÌÈÏ‰ Ó ÌÈ˜ · ˜ÈÒÚ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙Â ¯˜‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ÌÓÚ Ì˙Á ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈÂ. 
)·( ˙ÂÚ˜˘‰ ÈˆÚÂÈÓÂ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈ˜ ·‰Ó ÌÈ˙Â¯È˘ Â˘Î¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜Ó ˜ÏÁ , ‡Ï·

Â‰˘ÏÎ È˙Â¯Á˙ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÂÓÈÈ˜˘26. 
 2004מ בנובמבר "מש יוע2 בשש קרנות כתב לקר  השתלמות למשפטני  בעיוע2 ההשקעות ששי

הרי , לגבי ייעו2 השקעות... מניח שהקר  תמיד מברכת על ביצוע הלי" בחירה תחרותי"כי הוא 
שהלי" הבחירה שבו הגעתי לקר  היה במכוו  דר" רשות החברות הממשלתיות שרצתה להשיג 

ההיק) של ההעסקה אמור להיות שיקול ... רנות השתלמותי מינוי יוע2 שילווה מספר ק"יתרו  ע
הינו בכל קטגוריה ...  שעות חודשיות10היק) העסקה של ). משרת אמו (מהותי לגבי העסקת יוע2 

. לא משמעותי יחסית להיק) הוצאות או היק) הקר  בכלל ועומד בכל קנה מידה תקי  וסביר
,  ע  היוע2 ותוצאות הקר  על בסיס הייעו2 הנית ניסיו  הקר , ניסיו  היוע2, אחריותו של היוע2

למכתב לא צורפה אסמכתה לטענה שמינוי היוע2 לכמה קרנות ". (חשובות במקרה זה יותר
 ).השתלמות נעשה בהכוונת הרשות

כי היא אינה פועלת למטרת , 2004קר  ההנדסאי  והטכנאי  כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
א  הדירקטוריו  מרוצה מתפקוד נות  , ולכ , ת הרווחי  של עמיתיהרווח אלא מטרתה להגדיל א

מאחר שהחלפתו עלולה לפגוע באינטרסי  של , השירותי  המקצועיי  אי  מקו  להחליפו
מ כתבה למשרד מבקר המדינה " קר  השתלמות לעובדי  הסוציאליי  בע$. ע.ל.ק. העמיתי 
ת תפקיד אמו  שאי  מקו  לאיישו במכרז שבו כי היא רואה בתפקיד יוע2 ההשקעו, 2004בנובמבר 

 . השיקול העיקרי הוא המחיר
__________________ 

 . הסכ  התקשרות ע  היוע, החדש הוחל  יוע, ההשקעות ונחת 2004בשנת  23
 . אושר נוהל ועדת ההשקעות של הקר 2004במאי  24
 . אושר נוהל ועדת ההשקעות של הקר 2004ביולי  25
ר ע  מנהל העסקי  ועל אופ  "את ממצאי הביקורת על אופ  ההתקשרות של קר  המהנדסי  וקר  המח 26

 .ר ראו להל "בחירת יוע, השקעות בקר  המח
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô˙Â  Ï˘ Â„Â˜Ù˙Ó Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Â Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘

˙Â¯Á‡ ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ‰ ÈÁ· ˙¯˙ÈÈÓ ‰ È‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰27)  Á¯Î‰· Â˘Â¯ÈÙ ÔÈ‡ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰
Ú ‰¯ÈÁ·‰ ˙‡ ÒÒ·Ï Ô˙È Â ¯˙ÂÈ· ‰ÏÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰ ˙Ù„Ú‰ÌÈÙÒÂ  ÌÈÏÂ˜È˘ Ï .(„ÂÚÂ ˙‡Ê ,

˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈ ÂÓÎ ˙Â˘È‚¯ ‰Î ˙Â¯˘Ó È·‚Ï , ÁÎÂ  ‰ÙÂÏÁ˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ ˜Â„·Ï Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÍÎ· ÌÈ ÂÓË‰ ˙Â Â¯˙È‰. 

 ÂÊ ‰˜È„· Â˘ÚÈ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ Â˜„· ‡Ï˘ ˙Â ¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÂ Ï‰ Ó‰ ˜ ·‰ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ ˘Â„ÈÁ Ì„Â˜ .ÂÊ Í¯„· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÈÎ ÁË·ÂÈ 

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÏÈÚÈ ÂÈ‰È ‰Ï‡ ,˙Â Â¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ Ô‰Ó Â˜ÈÙÈ ˙Â ¯˜‰ , ÈÏÏÎ Â¯Ó˘ÈÈÂ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ „ÂÒÈ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ , ˙È· ˙˜ÈÒÙ· ˙Á‡ ‡Ï ÂÚ·˜ ˘

‰˜È˜Á· ÌÈÂËÈ· ˙‡ Â‡ˆÓÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰.   
 מ"קר  השתלמות למהנדסי  בע

 מבוא
היא חברה ממשלתית כמשמעותה בחוק )  הקר  להל  בפרק זה (מ "דסי  בעקר  השתלמות למהנ
, מהנדסי ( בידי הממשלה והסתדרות המהנדסי  1967הקר  נוסדה בשנת . החברות הממשלתיות

עמיתי הקר  ).  הסתדרות המהנדסי  להל  ( אגודה עותומנית  ) כימאי , אגרונומי , אדריכלי 
, זכות  לצורכי השתלמות על פי תקנות ההתאגדות של הקר זכאי  לנצל את הכספי  הנצברי  ל

בתנאי שמש# החיסכו  יהיה לפחות שש שני  מתחילת החברות , ולחלופי  להועיד אות  לחיסכו 
 . בקר  או ממועד משיכת הכספי  האחרונה

; ח" מיליו  ש1,943 נכסי הקר  הסתכמו ב;  חשבונות עמיתי 29,000  היו בקר  כ31.12.03 ב
תשואה זו הייתה התשואה ; 19.2% הייתה התשואה הריאלית ברוטו מהשקעות הקר  2003 בשנת

התשואה הריאלית ; הגבוהה ביותר שהשיגה באותה שנה קר  השתלמות שהיא חברה ממשלתית
והיא מיקמה את הקר  במקו  השני בי  קרנות , 7.1% הייתה 2003 1999הממוצעת לשני  

 התכנס הדירקטוריו  שבע פעמי  וועדת 2003בשנת . ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות
מדי חודש בחודשו גובה הקר  מהעמיתי  דמי ניהול המחושבי  על .  פעמי 24ההשקעות התכנסה 

ח "באלפי ש (2003  ו2002להל  פירוט הוצאותיה של הקר  בשני  . בסיס הוצאותיה בפועל
  ):י ובאחוזי  מס# הנכסי  על בסיס שנת2003מותאמי  לנובמבר 
__________________ 

קופה תרכוש ותמכור נכסי  "ד נקבע כי "לתקנות מס הכנסה בתיקו  משנת התשס) ז(12ד41בתקנה  27
הנות  לכל המשתתפי  , באמצעות מי שנבחר לכ  בהלי  תחרותי שאישר הדירקטוריו  של הקופה

יצוי  כי ההתקשרויות של הקרנות ע  הבנק ". בהלי  הזדמנות שווה לבצע את הרכישות או המכירות
 .  רק למכירה ורכישה של נכסי  אלא ג  לניהול חשבונות העמיתי  ועודלמת  שירותי  אינ
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2002 2003 
ÌÈÊÂÁ‡ ˘ ÈÙÏ‡"Á ÌÈÊÂÁ‡ ˘ ÈÙÏ‡"Á  

 *דמי ניהול 5,005 0.27 6,501 0.33
 עמלות בגי  ניירות ער# ובנקאות 2,129 0.11 2,649 0.14
 ח"הוצאות מסי  בגי  אג 1,252 0.06 387 0.02
0.49 9,537 0.44 8,386 ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÍÒ

, שכר עבודה, דמי ניהול למנהלי תיקי , י ניהול לבנקדמי הניהול שהקר  גובה מעמיתיה כוללי  דמ *
 .אחזקת משרד והוצאות נוספות, הוצאות ייעו$ כלכלי

ממניית , וממניית הכרעה שהוקצו לממשלה' הו  המניות הנפרע של הקר  מורכב ממניית הנהלה א
שהוקצתה להסתדרות המהנדסי  ומחמש מניות רגילות שהוקצו לחותמי תזכיר ' הנהלה ב

מקנות מחצית מזכויות ההצבעה באסיפה ' ב ו' כל אחת ממניות ההנהלה א. אגדות של הקר ההת
המופקדת לפי תקנות ההתאגדות , מניית ההכרעה. הכללית וזכות למנות מחצית מחברי הדירקטוריו 

מקנה לו זכות הכרעה באסיפה הכללית ובדירקטוריו  , )ת"כיו  שר התמ(של הקר  בידי שר העבודה 
למחזיקי . ר דירקטוריו  פעיל"ל הקר  ושכרו של יו"למעט בעניי  מינוי מנכ, ולות שקולי כאשר הק

 . המניות הרגילות זכויות שוות בעת פירוק החברה וה  אינ  מקנות למחזיקיה  זכויות הצבעה
, ) הבנק להל  בפרק זה (מ " בהסכ  ע  הבנק הבינלאומי לישראל בע1986הקר  התקשרה בשנת 

במסגרת זו מטפל הבנק ג  בהשקעות הקר  ומנהל את . שירותי  פיננסיי  ומינהליי לצור# קבלת 
 .מערכת חשבונות העמיתי  ואת חשבונות הקר 

ענייני  הנוגעי  למינוי והעסקת , לסירוגי , 2004 ובתחילת 2003משרד מבקר המדינה בח  בסו0 
ביקורת השלמה . י  בקר בעלי תפקידי  בכירי  בקר  והיבטי  של ניהול השקעת כספי העמית

   . נעשתה ברשות החברות ובאג0 שוק ההו 
 מינוי בעלי תפקידי  בכירי  בקר 

 ל"מינוי מנכ
; הדירקטוריו  של חברה ממשלתית ימנה את המנהל הכללי"כי , חוק החברות הממשלתיות קובע

כי ,   הקר  נקבעבתקנו. 28..."המינוי טעו  אישור השרי  לאחר התייעצות ע  הועדה לבדיקת מינויי 
הדירקטוריו  יבחר במנהל כללי לחברה מבי  מועמדי  שיוצעו לו על ידי האסיפה הכללית של "

 4)א(32ל יקבל שכר לפי סעי0 "המנכ". החברה ואשר ימצאו מתאימי  לתפקיד על ידי הדירקטוריו 
 . 29לחוק החברות הממשלתיות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·Ó·Â  Ê‡Ó ÈÎ1997 ,Â‰Î ÌÂÈÒ „ÚÂÓÎ Ó‰ Ï˘ Â˙ "Ì„Â˜‰ Ï , „ÚÂ
 ¯·Óˆ„2004 ,ÌÈ ˘ Ú·˘Î Í˘Ó· ¯ÓÂÏÎ ,Î Ó ‰ ÂÓ ‡Ï"Ô¯˜Ï Ï . 

__________________ 
 . לחוק37סעי%  28
 .ל מקצועי בשכר" החליט דירקטוריו  הקר  שיש צור  במינוי מנכ1996בפברואר  29
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 :ל בשני  האחרונות"העיקריות שנעשו בעניי  מינוי המנכ להל  פירוט הפעולות

, שר האוצר, 1 נגד ממשלת ישראל" הגישו כמה עמיתי  של הקר  עתירה לבג2000בנובמבר  .1
ר "בי  היתר נגעה העתירה באי מינוי  של יו. סתדרות המהנדסי הקר  וה, שר העבודה והרווחה

 החליט בית המשפט על דעת הצדדי  לדחות את הדיו  2001בינואר . ל לקר "דירקטוריו  ומנכ
וליתר הגורמי  הנוגעי  לדבר להשלי  את ... לאפשר לדירקטוריו "כדי , בעתירה בשלושה חודשי 

 .הקר " כדרוש להפעלתה התקינה של, ה נוספי ל ונושאי משר"תהלי# מינויי  של מנכ
 שלחה הסתדרות המהנדסי  לרשות החברות כמה 2001 עד מאי 2000בחודשי  דצמבר  .2

הסתדרות . ל הקר "כדי לקד  את מינוי מנכ" אסיפה כללית יוצאת מ  הכלל"בקשות לכנס 
תקופה היא כי הרשות דחתה את בקשתה בנימוק שה, המהנדסי  כתבה למשרד מבקר המדינה

ועל פי הנחיית היוע1 המשפטי לממשלה ייעשו בתקופה זו רק מינויי  שנחיצות  , תקופת בחירות
 .מוכחת

הודעה זו נמסרה . כי ה  מושכי  את עתירת ,  הודיעו העותרי  לבית המשפט2001ביוני  .3
וראש  חתמו שר האוצר 10.6.01 וביו  23.5.01ביו  "כי , לאחר שהקר  הודיעה לבית המשפט

על מנת שיופיע בש  המדינה באסיפה הכללית שלא מ  ,  כוח לנציג המדינהיהממשלה על ייפו
, מועד לקיו  האסיפה אמור להתפרס  בקרוב. ל לקר "אשר אמורה לבחור מנכ, המניי  של הקר 

 ". ל לקר  עומד להסתיי "והלי# בחירת המנכ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ò Î˙‰ ÔÎ‡ Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÈÎ ÈÏÂÈ· ‰2001 , ˙Â¯„˙Ò‰ ÌÏÂ‡

Î Ó „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ‰‡ˆÓ‰ ÏÚ Ô‰È È· ÂÓÈÎÒ‰ ‡Ï ˙Â˘¯‰Â ÌÈÒ„ ‰Ó‰" Ï
‰ÙÈÒ‡‰ È ÙÏ30 , ˘‚Â˙˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ‰˘·È‚ ‡Ï ÍÎ Ï˘·Â

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ,Î Ó ‰ ÈÓ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â"Ô¯˜Ï Ï . 
על קיומה של אסיפה כללית , מניות של הקר  הודיעה מזכירת הקר  לבעלי ה2003באפריל  .4

. וביקשה מה  למנות בא כוח מטעמ  להצבעה, ל הקר "שלא מ  המניי  לבחירת מועמדי  למנכ
 . ולכ  לא התקיימה אסיפה כללית זו, בעלי המניות לא מינו נציגי  מטעמ 

ה  למנות נציג וביקשה מ,  פנתה מזכירת הקר  לבעלי המניות2003נובמבר ודצמבר , ג  בספטמבר
בעלי המניות לא נענו ג  . ל הקר "לאסיפה הכללית שלא מ  המניי  לבחירת מועמדי  למנכ

 . והאסיפות לא התקיימו, לבקשות אלה
 היא ביקשה שבמכתב הזימו  2003כי באפריל ,  כתבה הרשות למשרד מבקר המדינה2004באוגוסט 

כדי שהשרי  , ל ופרטי  רלוונטיי  עליה "לאסיפה הכללית ייכללו שמות המועמדי  לתפקיד המנכ
אול  הקר  לא עשתה זאת עד , יוכלו להורות לבאי כוח המדינה כיצד להצביע בעניינו של כל מועמד

 . 2004פברואר 
ל "מינוי המנכ כי הסיבה לאי,  כתבה הסתדרות המהנדסי  למשרד מבקר המדינה2004באוגוסט 

אשר פעלה כמיטב יכולתה , ולא הסתדרות המהנדסי מכשולי  שאות  יצרו מוסדות המדינה "היא 
, י הסתדרות המהנדסי "לרבות על ידי הפניות הרבות בכתב שנעשו ע, על מנת להסדיר עניי  זה

 ". י התקנות"י החוק ועפ"כמתחייב עפ, ל"בדרישה למנות מנכ
__________________ 

 .בעניי  זה ראו להל  30
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 È‡Ó· ˜¯2004Î Ó „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ Â¯Á· Â Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡ ‰ÓÈÈ˜˙‰ "Ô¯˜‰ Ï ,
 ¯·Óˆ„ „Ú ÌÏÂ‡2004Î Ó Ô¯˜Ï ‰ ÂÓ ‡Ï "Ï. 

למשרד מבקר , 200331 עד פברואר 2000שכיה  מדצמבר , ר הדירקטוריו " כתב יו2004באוגוסט 
את ] וכי אני טרפדתי... [ל"ר למנכ"הקר  לא הייתה זקוקה בתקופת כהונתי כיו"כי , המדינה

 . שעלות העסקתו גבוהה, "ל לקר "הניסיונות החוזרי  ונשני  של הסתדרות המהנדסי  למנות מנכ
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Î Ó ‰ ÂÓ ‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘Î Í˘Ó· ÈÎ"Ô¯˜Ï Ï , ¯ÒÂÁ Ï˘· ¯˜ÈÚ·

Î Ó‰ „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ˘‡¯Ó ‰‡ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰" È ÙÏ Ï
ÂÈ‰ ˙Â„‚ ˙‰ Ï˘· ÔÎÂ ‰ÙÈÒ‡‰"¯ .Î Ó‰ È„È˜Ù˙" ˘‡¯ È·˘ÂÈ È„È ÏÚ Ì˜ÏÁ· Â‡ÏÂÓ Ï

¯ÂË˜¯È„‰‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· Â ‰ÈÎ˘ ÔÂÈ , ¯·ÓËÙÒÓ Ô‰ÈÎ Ì‰Ó „Á‡ ¯˘‡Î1997 ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 
2000ÂÈÎ "¯Î˘· ÏÈÚÙ ¯32 , ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· Ô¯˜‰ ˙¯ÈÎÊÓ È„È ÏÚ Ì˜ÏÁ·Â
Ô¯˜· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ó"È ÂÈÁÂ ÈÊÎ¯Ó ‰¯˘Ó ‡˘Â  ‡Â‰ ‰¯·Á· Ï , ÏÚ ‰È‰Â

Î Ó ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ"˙Â ˜˙ ÈÙÏ Ï˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÂ Ô¯˜‰  . ‰Ê ¯·„
ÂÈ ‰Ï ‰È‰ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˜ÏÁ· Ì‡ Ì‚ Û˜˙"ÏÈÚÙ ¯ . ÏÚ ‰Ê ·ˆÓ ‡È·‰Ï Ô¯˜‰Â ˙Â˘¯‰ ÏÚ

Ì„˜‰· Â Â˜È˙ . 
  

 ר דירקטוריו "מינוי יו
ר הדירקטוריו  מקרב חברי הדירקטוריו  שמינתה "ייבחר יו, על פי תקנות ההתאגדות של הקר 

הדירקטוריו  יבחר אחד מחבריו ליושב ראש "משלתיות על פי חוק החברות המ. הממשלה
 . 33..."הבחירה טעונה אישור השרי  לאחר התייעצות ע  הועדה לבדיקת מינויי ; הדירקטוריו 
 עד 199834ר פעיל בשכר מפברואר "והוא כיה  כיו, ר דירקטוריו " נבחר כאמור יו1997בספטמבר 

והוא כיה  בו עד , ר לא פעיל"יד במעמד של יו נבחר אד  אחר לתפק2000בדצמבר . 2000אוגוסט 
מאחר שהסתדרות , ר דירקטוריו " לא מונה יו2004מאותו מועד ועד פברואר . 2003פברואר 

 .ל לקר "ר במינוי מנכ"המהנדסי  התנתה את הסכמתה למינוי יו
מינה הדירקטוריו  את סג  החשב הכללי שבמשרד , במהל# הביקורת, 2004בתחילת פברואר 

לאחר שהסתדרות המהנדסי  הסכימה , ר הדירקטוריו "לתפקיד יו, ששימש דירקטור בקר , וצרהא
  .למינויו

✩  
__________________ 

 .ר פעיל"ר הדירקטוריו  בתקופה זו לא היה יו"יו 31
 .ראו להל  32
 . לחוק24סעי%  33
 .99' עמ, ר פעיל בשכר ראו ג  להל "  התחלת כהונתו כיובעניי 34
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,Î Ó Ô¯˜Ï ‰ ÂÓ ‡Ï ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÈÎ"Ï , ÂÈÂ ÈÓ ÈÎÂ

ÂÈ Ï˘"·¯ ÔÓÊ ·ÎÂÚ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯ ,È‡ ·˜Ú- Ô¯˜‰ ÏÂ‰È Ï ÌÈÙ˙Â˘‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰
)‰¯·Á‰ (-‰ ÌÈÒ„ ‰Ó‰ ˙Â¯„˙Ò‰Â ‰ È„Ó .È‡- ÈÏÚ· ˙Â ÓÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ

‰ È˜˙‰Â ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ„È˜Ù˙ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘·
 ‰¯·Á· ‰˙Ù˙Â˘Ï- ˙Â¯„˙Ò‰‰ -‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È · ˙ÂÙ˙Â˘· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ  .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙ , ˙Â·¯Ï
ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ‰Ï‡ ÔÂ‚Î ÌÈ·ˆÓ ˙ÚÈ ÓÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .   

 מינוי דירקטורי 
מניי  חוקי בישיבות  ;על פי תקנות ההתאגדות של הקר  יהיו בדירקטוריו  עשרה דירקטורי 

ר "א  לא מונה יו; ר הדירקטוריו "שאחד מה  הוא יו, הדירקטוריו  יהיה לפחות שישה דירקטורי 
 . המניי  החוקי המזערי לקיו  ישיבת דירקטוריו  הוא שבעה דירקטורי , לדירקטוריו 

‰ÏÂÚ Ô¯˜‰ È Â˙ Ó ,‰ È„Ó È‚Èˆ  Ï˘ ¯ÒÁ ·Î¯‰· ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ÏÚÙ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÈÎ , ¯‡Â È·Â
2004ÂÈ˙Â„ÚÂ ˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ‰˙·˘Â‰ Û‡  ,ÂÈ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜Ï È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ‰È‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó .
ÔÈÂˆÈ ,˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎÈ˜ÂÁ Û˜Â˙ ˙Â¯ÒÁ Ô‰ È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ¯„ÚÈ‰· ÂÏ·˜˙‰ , ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ

Ô¯˜‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ „Â˜Ù˙· . 
  : להל  בטבלה מספר הדירקטורי  שכיהנו בקר  במועדי  שוני  בשנתיי  האחרונות

 ¯ÙÒÓ 
 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ 

ÌÈ¯ÒÁ‰  ¯ÙÒÓ 
 ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ 

ÏÏÂÎ‰ ‰ È„Ó‰ È‚Èˆ  ˙Â¯„˙Ò‰‰ È‚Èˆ  ÍÈ¯‡˙‰ 
, 10 5 5 31.12.01 

2 8 3* 5 31.12.02 

3 7 2 5 30.3.03 
2 8 3 5 30.6.03 

3 7 2 5 31.12.03 
** אי  קוורו  , 4  2004ינואר  4 2 6
 2004פברואר  5 4 9 1

 .2002מאוגוסט  *
, לאחר מכ  מונו שני דירקטורי  נוספי  מטע  המדינה. במחצית הראשונה של החודש לא היה קוורו  **

 .ת הקוורו  החסרובכ  נפתרה בעיי
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‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë· ÌÈ Â˙ ‰Ó , ËÒÂ‚Â‡Ó ˙ÂÁÙÏ ÈÎ2002 ¯‡Â È „Ú 2004 ˙‡ ÌÈ¯˘‰ Â ÈÓ ‡Ï 
‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ . ÛÂÒÓ2002 ÌÈÓÚÙ ˙Â˘¯Ï Ô¯˜‰ ‰˙ Ù 

‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â ÓÏ ‰˘˜È·Â ¯ÙÒÓ ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡ .¯˙È‰ ÔÈ· ,
· ‰È‰ ‡Ï ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ¯‡Â È2004Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â·È˘È ÌÂÈ˜Ï ÌÂ¯ÂÂ˜  , ˘„ÂÁ Â˙Â‡·Â

ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Ï˘ ˙Â·È˘È ¯ÂÓ‡Î ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï . ¯‡Â È ÚˆÓ‡· ˜¯2004 ÌÚËÓ Â ÂÓ 
˙Â ÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙˘ÂÏ˘Ó ÌÈÈ ˘ ‰ È„Ó‰ , ¯‡Â¯·Ù ˙ÏÈÁ˙·Â

 ˙ ˘Ï ‰ Â˘‡¯‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È ‰ÓÈÈ˜˙‰2004. 
להווי ידוע לכ  כי רשות החברות : "כלהל ,  כתבה הרשות למשרד מבקר המדינה2004אוגוסט ב

אל , לא אחת, בעניי  זה רשות החברות הממשלתיות פנתה. אלא השרי , אינה ממנה דירקטורי 
הציגה בפניה  את הצור" במינוי דחו! של דירקטורי  וביקשה כי יפעלו בנושא , השרי  ועוזריה 

רשות החברות פנתה במכתב לשר האוצר בבקשה למנות דירקטורי  , כ" לדוגמא. זה בהקד 
, במהל" התקופה, במקביל... בקרנות ההשתלמות ובכלל זה ג  בקר  ההשתלמות למהנדסי 

התקיימו שיחות טלפוניות רבות ע  עוזר שר האוצר המתריעות בפניו על מצב קר  ההשתלמות 
 ".ל דירקטורי ועל הצור" במינוי דחו! ש] למהנדסי [

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·Î¯‰· ÏÚÂÙ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡
¯ÒÁ ,ÂÈ˙Â„ÚÂ „Â˜Ù˙·Â Â„Â˜Ù˙· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ˘È ˙Î˘Ó˙Ó ÂÊÎ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˘‡ÎÂ . ÏÚ

 ÈÙ ÏÚ ‰ÓÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ ÌÈÂ ÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ËÂ˜ Ï ‰ È„Ó‰
˙Â ˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ‰ÒÎÓ‰ ,Î Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰Â ‰ È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„

‰È˙Â„ÒÂÓ „Â˜Ù˙·Â.   
 היבטי  של השקעות הקר 

במגמה להשיג , עיקר פעולתה של קר  השתלמות הוא בהשקעה של כספי העמיתי  באפיקי  שוני 
ועדת ההשקעות של הקר  היא שקובעת את אפיקי ההשקעה לפי . עבור  את התשואה המיטבית

 .השקעה של הדירקטוריו מדיניות ה
ההשקעות במניות ובאופציות מעו! נעשות . הבנק מבצע ומנהל חלק מההשקעות של הקר , כאמור

 2003נכסי הקר  בסו! שנת ). ראו להל (ה  באמצעות כמה מנהלי תיקי  וה  באמצעות הבנק 
   .ח" מיליארד ש1.9(בכ, כאמור, הסתכמו

 חברי ועדת ההשקעות
 (להל   (2003שהיה בתוק! עד אוגוסט , 1998ות של הקר  מפברואר נוהל ועדת ההשקע .1

ומניי  חוקי לקבלת החלטות יהיה ,  חברי 5בוועדת ההשקעות יהיו חמישה : קובע כדלהל , )הנוהל
ובהיעדרו ימונה אחד מחברי הוועדה לשבת , ר הוועדה"ר הדירקטוריו  ישמש יו"יו; שלושה חברי 
 .ראש בישיבה
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰, ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ó ÈÎ 2001 ËÒÂ‚Â‡ „Ú 2003 ‡Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÚÙ 

ÌÈ‡˘Â  ‰ÓÎ· Ï‰Â Ï Ì‡˙‰· :ÂÈ"ÂÈ ‰È‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ ; ‰ Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·
 ˙ ˘ Ï˘2003‰˘ÈÓÁ ‡ÏÂ ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ ‰„ÚÂÂ· ÂÈ‰  ; ¯‡Â È· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â·È˘È È˙˘·

2003‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÌÈÈ ˘ ÂÁÎ   , Ô‰· ‰È‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó. 
מספר חברי הועדה "ר ועדת ההשקעות לשעבר למשרד מבקר המדינה כי " כתב יו2004באוגוסט 

הבחירה נעשתה באופ  הענייני . ר ועדת ההשקעות"י הדירקטוריו  והוא זה אשר בחר את יו"נקבע ע
 ". לעמיתי הטוב ביותר להבטחת תשואה ] באופ ... [ביותר כדי להבטיח כי הועדה תפעל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï‰Â  ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚÈÔ¯˜‰  , ˙Ú„Ï Ì‡Â
ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï Í¯Âˆ ˘È ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ,ÌÈÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ . 

, )2' תיקו  מס) (כללי  לאישור ולניהול קופות גמל( פורסמו תקנות מס הכנסה 2002באפריל  .2
בחלקה , 2002תחולת התיקו  נקבעה בחלקה לאוקטובר ).  החדשות התקנות(להל   (2002(ב"התשס

 . 2003 ובחלקה לאוקטובר 2003לאפריל 
 : משרד מבקר המדינה בדק את יישו  התקנות החדשות על ידי הקר  ולהל  הממצאי  העיקריי 

לא יפחת משלושה , זוגי(מספר החברי  בוועדת ההשקעות יהיה אי, על פי התקנות החדשות )א(
 . יעלה על שבעהולא

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·Óˆ„· ÈÎ2003„·Ï· ÌÈ¯·Á È ˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÂÈ‰  . Ô‡ÎÓ
˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ‡ÏÏ ÂÓÈÈ˜˙‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È˘ . ¯‡Â È·2004 ‡Ï 

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â·È˘È ¯ÂÓ‡Î ÂÓÈÈ˜˙‰ , ¯·Óˆ„·˘ ÔÂÂÈÎÓ2003 ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ¯·Á‰ È ˘ ÂÓÈÈÒ 
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ,· ˜¯Â ¯‡Â¯·Ù2004ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·Á ÌÓÂ˜Ó· Â ÂÓ . 

; 35ר ועדת ההשקעות ורוב חברי הוועדה יהיו נציגי  חיצוניי "יו, על פי התקנות החדשות )ב(
שקיבלה מהממונה אישור לגבות דמי ניהול על בסיס הוצאותיה , בוועדת ההשקעות של קופת גמל

ול  מניינ  לא יפחת ביותר מאחד וא, אפשר שהנציגי  החיצוניי  יהיו מיעוט, בפועל כמו הקר 
 . ממניי  יתר החברי  בוועדה

בשל אי מינוי דירקטורי  על "כי , וציינה,  פנתה הקר  למנהל הרשות ולאג! שוק ההו 2003במאי 
אי  הקר  מסוגלת ) 5 דירקטורי  מתו" 3חסרי  ( ממניות הקר  50%(ידי הממשלה המחזיקה ב

 ". שירות חברי ועדת ההשקעותלעמוד בדרישות התקנות בכל הקשור לכ
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÂË˜Â‡Ó ÈÎ2003 ¯‡Â¯·Ù „Ú 2004 ‚Èˆ  ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ· ‰È‰ ‡Ï 

˙Â˘„Á‰ ˙Â ˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ È ÂˆÈÁ. 
כי מאחר שאי  בוועדת ההשקעות נציגי  ,  הודיע אג! שוק ההו  לקר 2003בתחילת דצמבר 

לא יוכל , ל"ומאחר שלקר  אי  מנכ, החדשותומאחר שהוועדה לא מונתה כנדרש בתקנות , חיצוניי 

__________________ 
 . ראו לעיל 35



 85 קרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת 

לאחר , 2004רק בפברואר . 2004 של הקר  לשנת 36אג! שוק ההו  לחדש את אישור מס ההכנסה
 .חידש אג! שוק ההו  את האישור, ר לקר  ומונה נציג חיצוני לוועדת ההשקעות"שמונה יו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂ˙ Ô¯˜‰˘ È„Î ÔÈÈ Ú· ˙Â˘„Á‰ 
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ‚Èˆ  ,ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÂ ÈÓ ˙Ú· ÍÎÏ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈ¯˘‰ ÏÚ.   

 החלטות השקעה בהתייעצויות טלפוניות
שהתקיימו בדר" , החלטות ההשקעה של הקר  התקבלו ברוב  בישיבות סדירות של ועדת ההשקעות

בעיקר בשל הצור" לקבל , בי  הישיבות נעשו התייעצויות טלפוניות רבות. כלל אחת לשבועיי 
ובה  התקבלו החלטות על השקעה של , החלטות דחופות נוכח הדינמיות המאפיינת את שוק ההו 

 . כספי הקר 
כי , נקבע, 2003 ועד אוגוסט 1998שהיה כאמור בתוק! מפברואר , בנוהל ועדת ההשקעות של הקר 

ר "המשמש ג  כיו, וריו ר הדירקט"בתקופה שבי  כינוס ועדה אחת למשניה תהיה סמכות ליו"
 ".י הדירקטוריו  לקבל החלטות דחופות"וחבר נוס! שיקבע ע, הועדה

 לא צוינה האפשרות לקבל החלטות בי  2003בנוהל המעודכ  של ועדת ההשקעות מאוגוסט 
ועל , נית  לקיי  ישיבה באמצעות תקשורת רק במקרי  נדירי ,  לנוהל3.3.3על פי סעי! . הישיבות

כי הוועדה , כפי שנקבע בתקנות החדשות, כ  צוי  בנוהל. הוועדה להשתת! בישיבה זומרבית חברי 
 .אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר או לוועדות משנה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÂÈ ÌÈÈ˜ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ È˜¯Ù· ÈÎ" ‰„ÚÂÂ‰ ¯
Ï‰ Ó‰ ˜ ·‰ ÌÚÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ÌÚ ˙Â·¯ ˙ÂÈ ÂÙÏË ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ,È‡ÂÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Ô ,
ÌÈÙÒÂ  ‰„ÚÂ È¯·Á ÛÂ˙È˘· ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÓÈÂ˜ ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÈÎ . ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂÁÈ˘ Ô˙Â‡·

˙Â Â˘ ˙ÂÚ˜˘‰ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ . ËÒÂ‚Â‡· ÌÈÏ‰ ‰ ÔÂÎ„Ú È ÙÏ Ô‰ Â˘Ú  ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ2003 
ÂÈ¯Á‡Ï Ô‰Â .˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ ,˜ ·‰ È„È ÏÚ ˜¯ Â„ÚÂ˙ ˜ ·‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘‰ ÈÎ , ÂÏÈ‡Â

ÂÈ Ï˘ ˙ÂÁÈ˘‰"¯ÏÏÎ Â„ÚÂ˙ ‡Ï Ô‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ . 
כי ההתייעצויות הטלפוניות האמורות קוימו ,  כתבה הקר  למשרד מבקר המדינה2003בנובמבר 

א" חברי הוועדה לא רשמו , וההחלטות התקבלו בהסכמה פה אחד, בהשתתפות חברי ועדה נוספי 
כיו  כל "כי ,  כתבה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר . פרוטוקול של ההתייעצויות

החלטות וועדת השקעות מתקבלות בישיבות הוועדה למעט נושאי  בה  הוועדה קבעה כי תתבצע 
 ".התייעצות במהל" התקופה בהתא  לתנאי השוק

... בתקופות בי  הישיבות נמשכה"כי , ר ועדת ההשקעות לשעבר לקר " כתב יו2003באוגוסט 
. ... פעילות זו אינה נעצרת והיא דורשת ערנות לכל אור" התקופה.  ההו הפעילות בשוק

בהתייעצויות נהגתי לשת! ככל האפשר חברי ועדה נוספי  ובוודאי שלעדכ  את חברי ועדת 
ר ועדת "מהל" זה של התייעצויות שוטפות של יו. ההשקעות במהל" הישיבות השוטפות של הועדה

__________________ 
 . לפקודת מס הכנסה47,ו) 5(17, )2(9אישור כי קר  ההשתלמות היא קופת גמל לצור  סעיפי   36
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י ועדת ההשקעות ואושרה "שקעה של הקר  כפי שנקבעה עההשקעות נעשה במסגרת מדיניות הה

 ".התייעצויות אלו היו ידועות ומקובלות על חברי הדירקטוריו . י הדירקטוריו "ע
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡È‰ ˙È ÂÙÏË ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ

‰‰ ˙„ÚÂÂ· ¯„ÂÒÓ ÔÂÈ„ ‡Ï· Ô¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ Ï˘ ‰Ú˜˘‰ ˙Ï·˜ ÂÏÏÎ·Â ˙ÂÚ˜˘
Ú˜¯ ÈÎÓÒÓ ,˙ÚˆÂÓ‰ ‰Ú˜˘‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓÂ ,‰· ÌÈÓÂÏ‚‰ ÌÈÈÂÎÈÒ‰Â ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÚ , ÏÚ

„ÂÚÂ ‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÈÏ‰ · ¯È„Ò˙ Ô¯˜‰˘ „Â‡Ó ·Â˘Á
˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ˙Â·È˘È‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰ ‡˘Â  ˙‡ , ¯ÂÓ‡ ÈÓ Ú·˜˙ ¯˙È‰ ÔÈ·Â

Ô‰· Û˙˙˘‰Ï ,ÏÈ‡·ÔÓÈÈ˜Ï Ô˙È  ÌÈ‡˘Â  Â , ˙ÂÓÎÒ‰‰ Â¯˘Â‡È „ˆÈÎÂ Â„ÚÂ˙È Ô‰ „ˆÈÎ
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â.   

 מכירת המניות של קבוצת חברות
הנסחרות , ) הקבוצה(להל  ( מניות של קבוצת חברות 764,291 רכשה הקר  1996(1993בשני  

 12.16(ח "מיליו  ש 9.3תמורת סכו  נומינלי של )  הבורסה(להל  (בבורסה לניירות ער" בתל אביב 
 .37 מההו  המונפק והנפרע של הקבוצה6.57%מניות אלה היו ). ח למניה"ש

ר "והסמי" את יו,  החליט דירקטוריו  הקר  למכור את כל מניות הקבוצה שבידי הקר 2002במרס 
במגמה שיקנה מהקר  את המניות בשער , הדירקטוריו  לנהל משא ומת  ע  בעל השליטה בקבוצה

ר הדירקטוריו  משא ומת  ע  בעל השליטה "באותו חודש קיי  יו. ח למניה" ש6.3של לפחות 
מסיבות . ח למניה" ש6.3ובמהלכו דובר על חתימת הסכ  בדבר מכירת המניות במחיר של , בקבוצה

ומכירת מניות הקבוצה בוצעה רק באופ  , שלא הובהרו לא הצליחה הקר  להביא לחתימת ההסכ 
 ).ו להל רא(חלקי ומאוחר יותר 

 העבירה הקר  את ניהול תיק המניות ממנהל תיק המניות דאז לארבעה מנהלי 2002ביולי  . 1
 מניות של הקבוצה לפי 300,595עוד באותו חודש מכרו בבורסה שניי  ממנהלי התיקי  . תיקי 

יה מחיר זה ה. ח" מיליו  ש1.24תמורת , ח למניה" ש4.66ח למניה לבי  " ש4.046שערי  שנעו בי  
 .  מהמחיר המזערי שקבע דירקטוריו  הקר 35%(נמו" בכ

ר "והדיווח הובא ג  לידיעת יו,  דיווחו מנהלי התיקי  על מכירת מניות הקבוצה2002באמצע יולי 
 .הדירקטוריו  וחברי ועדת ההשקעות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÂÈ ÚÈ„Â‰ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ˜¯ ÈÎ" ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯
È˜È˙‰ ÈÏ‰ ÓÏÌ , ÈÎ"˙ÂÈ Ó· ‰ÏÂÚÙ ÏÎ] ...‰ˆÂ·˜‰ [Ô¯˜‰ Ï˘ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ‰ÎÈ¯ˆÓ ."

 ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÌÈ˜È˙‰ ÈÏ‰ ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‡È‰ ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡Ï Ô¯˜‰ ÈÎÓÒÓÓ
‰ˆÂ·˜‰ ˙ÂÈ Ó ˙¯ÈÎÓÏ È¯ÚÊÓ‰ ¯ÈÁÓ‰ ¯·„· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰. 

קבע בה  מי אחראי בעקבות המקרה האמור המלי2 רואה החשבו  של הקר  להכי  נהלי  שיי .2
ג  ועדת הביקורת בישיבתה . להביא את החלטות הדירקטוריו  לידיעת הגורמי  האמורי  לבצע 

__________________ 
 מ "בעניי  מניות קבוצת החברות ראו דוח מבקר המדינה על הביקורת בקר  השתלמות למהנדסי  בע 37

 .13' עמ) 1997(
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וג  הרשות העירה לקר  , כדי שתקבע נהלי  בעניי  זה,  החליטה לפנות להנהלת הקר 2003במרס 
 .  כי עליה לקבוע נהלי  כאלה2004במרס 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ2004 ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ Ô¯˜‰ ‰Ú·˜ . 
א" בפועל התבצעה , עד כה לא היה נוהל"כי ,  הודיעה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 

 ".ידי מזכיר החברה אנו נעג  אחריות זו בנוהל(על] העברת החלטות הדירקטוריו  לאנשי הביצוע[
 לו הקר  את יתרת המניות ועל פיו מכרה,  נחת  הסכ  ע  בעל השליטה בקבוצה2.10.02(ב .3

כמו כ  ניתנה לקר  אופציה . ח למניה" ש6.3במחיר של )  מניות463,696(של הקבוצה שבבעלותה 
ובלבד , )שלא היו בידיה באותה עת(למכור לבעל השליטה בקבוצה באותו מחיר מניות נוספות 

נקבע ).  מניות300,595(שמספר  לא יעלה על מספר המניות שנמכרו בבורסה על ידי מנהלי התיקי  
 . 15.2.03שתוק! האופציה הוא עד 

על מנת לנצל את האופציה ( הורתה הקר  לאחד ממנהלי התיקי  לרכוש עבורה בבורסה 17.10.02(ב
ח למניה והתנתה רכישה " ש4.7 מניות של הקבוצה במחיר שלא יעלה על 300,595עד ) האמורה

מחיר המניה באותה תקופה היה בסביבות , ריו במחיר גבוה ביותר באישורו המוקד  של הדירקטו
כי ההוראה האמורה לא בוצעה בתו" פרק הזמ  שסוכ  ע  בעל , הביקורת העלתה. ח למניה" ש5.5

 . ועל כ  פקע תוק! האופציה שניתנה לקר , השליטה בקבוצה
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÍÂÓ  ‰È‰ ‰Ò¯Â·· ‰ˆÂ·˜‰ ˙ÈÈ Ó ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ‰¯ÁÒ  Â·˘ ¯ÈÁÓ‰ ÈÎ

Ó-6.3˘ "‰È ÓÏ Á .Ô‡ÎÓ , Ê‡„ Ô‰Ï˘ ˜Â˘‰ ¯ÈÁÓ· ‰Ò¯Â·· ‰ˆÂ·˜‰ ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯˘
) ˙Â·È·Ò·5.5˘ "‰È ÓÏ Á ( Ï˘ ¯ÈÁÓ· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï Ô˙¯ÈÎÓÂ6.3˘ "‰È ÓÏ Á , ÈÙ ÏÚ

Â˙‡ ‰ÓÎÂÒ˘ ‰ÈˆÙÂ‡‰ ,Ô¯˜‰ ˙ ÈÁ·Ó ˙ÈÁÂÂ¯ ‰˙ÈÈ‰ . ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯È·Ò‰ ‡Ï Ô¯˜‰
ÌÎÒ‰· ‰Ï ‰ ˙È ˘ ‰ÈˆÙÂ‡‰ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï ÚÂ„Ó ‰ È„Ó‰ ¯·ÂË˜Â‡Ó 2002. 

הורתה הקר  למנהל התיקי  שלא לרכוש , כשבועיי  לאחר שפקע תוק! האופציה, 2.3.03(ב .4
לאחר  (28.2.03(כי אחד ממנהלי התיקי  הודיע לקר  כי ב, ממסמכי הקר  עולה. את מניות הקבוצה

 . רכש מספר קט  של מניות הקבוצה, )שפקע תוק! האופציה
Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï Ô¯˜‰ ÈÎÓÒÓÓ Û˜Â˙ ˙ÚÈ˜Ù ÌÚ „ÈÓ ÌÈ˜È˙‰ Ï‰ ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‡È‰ ÚÂ„Ó ˙

‰ÈˆÙÂ‡‰ ,‰ˆÂ·˜‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ó „ÂÚ ˘ÂÎ¯Ï ÔÈ‡ ÈÎ .Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì‚‰ ÈÎ
ÔË˜ ÌÂÎÒ· ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯· ¯·Â„Ó˘ , ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡·‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ „ÈÚÓ ¯·„‰

Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜··Â ·˜ÚÓ·Â ÌÈ˜È˙‰ ÈÏ‰ Ó ˙ÚÈ„ÈÏ .  
✩  

˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  , ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ ˘ Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÌÏÏ‚· Ô¯˜Ï ÂÓ¯‚ ˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ˜Ê ‰Â ‰ˆÂ·˜‰ ˙ÂÈ Ó ÔÈÈ Ú· , ÌÈÏÏÎ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ÌÈ·ÈÈÁÓ

 ÌÈ˜È˙‰ ÈÏ‰ Ó ˙ÚÈ„ÈÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡·‰Ï Ú‚Â · ÌÈ¯Â¯·
ÔÈ˜˙‰ ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ·Â.  
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  יועצי השקעותהתקשרות ע 

, תפקידו של יוע  ההשקעות הוא לייע  לדירקטוריו  הקר  בעניי  הרכב תיק ההשקעות של הקר 
משרד מבקר . להשתת  בישיבות ועדת ההשקעות ולייע  לחברי הוועדה ולבעלי תפקידי  נוספי 

ת המדינה בדק את סדרי ההתקשרות של הקר  ע  יועצי ההשקעות שהעסיקה בשני  האחרונות וא
 :ולהל  עיקרי הממצאי , הבקרה עליה 

  
 'סכו  העמלות בתקופת פעילותו של יוע  א

גדלו הוצאות הקר  ) 2002 עד יוני 2000מפברואר (כמנהל תיקי  בקר  ' בתקופה שבה שימש יוע  א
להל  נתוני  בעניי  זה . בגי  עמלות על פעולות בניירות ער# ופעולות בנקאיות בשיעור ניכר

  :%30.6.03מותאמי  ל, וחות הכספיי  של הקר שנלקחו מהד
 ˙ÈˆÁÓ‰ 

 ‰ Â˘‡¯‰ 
 Ï˘2003  ˙ÈˆÁÓ‰ 

 ‰ Â˘‡¯‰ 
 Ï˘2002 2002 2001 2000 1999  

עמלות ניירות ער   1,032 2,475 2,921 2,697 2,022 992
סחירי  ובנקאיות 

 )ח"באלפי ש(
0.053 0.11 0.15 0.15 0.13 0.06 

שיעור העמלות מס  
 ) באחוזי(הנכסי  

52%   2%  20% 112%  
שיעור השינוי 

  מהתקופה הקודמת
גדל שיעור ) 2000שנת (כי בשנה שבה החל היוע  לשמש כמנהל תיקי  , מהנתוני  בטבלה עולה

שיעור העמלות א  גדל .  בשנה שקדמה לה0.06% מס# הנכסי  לעומת 0.13%: העמלות פי שניי 
המחצית , עמלות בחצי השנה האחרונה לכהונתושיעור ה.  מס# הנכסי %0.15%בשנה השנייה לכ

 בלבד בחצי השנה המקבילה של שנת 0.053%לעומת , %0.11%הסתכ  ב, 2002הראשונה של שנת 
2003. 
נכתב , ר הדירקטוריו "שנמסר ליו, 2000כי בדוח ביקורת של רואה החשבו  של הקר  לשנת , יצוי 

ג  . ר של רכישה ומכירה של ניירות ער# סחירי כי הגידול בעמלות מצביע על פעילות ית, בי  היתר
 בנושא ניהול ההשקעות 2001המבקר הפנימי של הקר  ציי  נושא זה בדוח ביקורת שהגיש בשנת 

 .במניות ובאופציות
כי לא קיבל מהבנק החזרי  בשל עמלות על , למשרד מבקר המדינה'  כתב יוע  א2004בספטמבר 

היו על מנת להשיג תשואה לקר  ... ל הפעולות שבוצעו בתיקכ. "קנייה או מכירה של ניירות ער#
 ".אחת בתיק ההשקעות' מיותרת'ולא היה לי שו  אינטרס כספי לבצע ולו פעולה 

כי ועדת ההשקעות מינתה צוות שתפקידו , ר ועדת ההשקעות לדירקטוריו " דיווח יו2002במרס 
מסמכי הקר  אינ  מבהירי  א  . ותבתיק המני' לבדוק את עניי  ריבוי הפעולות שעשה יוע  א

 .הקר  ג  לא השיבה בעניי  זה למשרד מבקר המדינה. הצוות הגיש ממצאי  לוועדת ההשקעות
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,Ô¯˜‰ Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰Â ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ Ì‰È˙Â¯Ú‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ,
˙ÂÏÈÚÙ ˙ÙÂ˜˙· ˜ ·Ï ‰ÓÏÈ˘˘ ˙ÂÏÓÚ· ÏÂ„È‚‰ ¯·„· ‰È˙Â˜È„· ˙‡ Ô¯˜‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï Â

‡ ıÚÂÈ Ï˘'38 ,Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ· ËÂ˜ Ï Í¯ÂˆÏ ¯˘‡· ‰ ˜ÒÓÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï Ì‚ ÔÎ ÏÚÂ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ¯„Ò‰ Ú·˜˙Â ‡˘Â · ‰È˙Â˜È„· ˙‡ ÌÈÏ˘˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯

˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÏÚ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ ‰Ï . 
  

 חברת ייעו  השקעות
בינואר , רק שבעה חודשי  לאחר מכ . 2001מאי ב, בתור יוע , סיי  כאמור את עבודתו' יוע  א
 ).  חברת הייעו %להל  (התקשרה הקר  ע  חברת יעו  השקעות , 2002

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰È˙ÂÚ˜˘‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ô¯˜‰ ‰Ï·È˜ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ Í˘Ó· ÈÎ
˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈ· ¯ÊÚÈ‰Ï ÈÏ·.  

 חשש לניגוד ענייני 
כי חברתו התמזגה באותו חודש ע  חברה שבבעלות , לקר ל חברת הייעו  " הודיע מנכ2003במרס 

 . וע  בעל מניות נוס , הבנק הנות  שירותי ניהול לקר 
אי   ,כי בכפו  לפרטי  שמסרה הקר ,  כתב היוע  המשפטי של הקר  למזכיר הקר 2003באפריל 

 . קעותכיוע  הש)  החברה הממוזגת%להל  (הוא רואה מניעה שהקר  תמשי# להעסיק את החברה 
 ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·ÁÏ Ô¯˜‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ) ÔÏ‰Ï-ÌÎÒ‰‰  (ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ÏÚ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

 ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰È˙Â Â·˘Á ˙‡ Ï‰ È˘ ˜ ·‰ Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ
˜ ·‰ È„È ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ . ÌÈ„È˜Ù˙˘ ˘˘Á ˘È ÔÎ ÏÚ

 ˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ ˙‡ Â„ÈÓÚÈ ‰Ï‡ ˜ ·‰ Ï˘ Â˙ÂÏÚ·· ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ·
Ô¯˜Ï ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ . 

תפקידו , כי שלא כאמור בחוות דעתו של היוע  המשפטי של הקר ,  כתבה הרשות לקר 2003במאי 
של יוע  ההשקעות אינו מתמצה בהכנת תחזית כלכלית בדבר התפתחויות הצפויות בשוק ההו  

המשפטיי  של החברה לא עמדו מכלול הנתוני  הנוגעי  לתפקידי היוע  יועציה "ונראה שלפני 
לאור זה ביקשה הרשות מהקר  לקבל תגובה ". ליוע  הכלכלי... הכלכלי בקר  וליחסי  בי  הבנק

בהתחשב בתפקידי יוע  ההשקעות כפי , וחוות דעת נוספת של היוע  המשפטי על המיזוג האמור
 .שהוגדרו בהסכ 

כי בשל החשש לניגוד ענייני  יש למחוק , ב היוע  המשפטי של הקר  לרשות השי2003ביוני 
מההסכ  את הסעיפי  הנוגעי  למעקב אחר ביצוע החלטות ועדת ההשקעות והדירקטוריו  על ידי 

__________________ 
 .עיליי  זה ראו לבענ 38
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כי , היוע  המשפטי ציי  ג . הבנק ולליווי ההליכי  לבחירת הבנק המנהל ולניתוק הקשר עמו

בעקבות קבלת חוות הדעת . יכה לקיי  בקרה על הבנק ולא היוע לדעתו ועדת ההשקעות היא שצר
 .  את הסעיפי  האמורי  מההסכ 2003מחקה הקר  ביוני 
ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ È˙Â‰Ó „È˜Ù˙ ‡Â‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰
ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰Ê ·˜ÚÓ ˙¯·Ú‰

 ˙„ÚÂÂÏ˙ÂÚ˜˘‰‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ÈÂ‡¯ ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡˙ ‡Ï , ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ·
ÛËÂ˘Â È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ‰Ê ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈÂ ÌÈÏÎ ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂÏ˘39 . 

כתבה , כשבעה חודשי  לאחר שהתקבלה תשובתו של היוע  המשפטי של הקר , 2004בינואר 
עדיי  קיי  , צומצמו או הוקפאולמרות שתפקידיו של יוע  ההשקעות ", כי לדעתה, הרשות לקר 

לבי  תפקיד הבנק המנהל המשמש בלתי תלוי ניגוד ענייני  בי  יוע  ההשקעות שאמור להיות גור  
‰Â ˙Ú„Ï , ˙˜ÒÙ‰ ÏÂ˜˘Ï ·ÈÈÁÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˘¯Â˘Ï „¯ÂÈ‰ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È · ¯·Â„Ó. ...כמבצע

Ï‰ Ó‰ ˜ ·‰ ˙ÙÏÁ‰ ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ Ô¯˜Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰40 .#נבקשכ  לכנס , לפיכ
ישיבת דירקטוריו  לצור# דיו  בהפסקת ההתקשרות ע  יוע  ההשקעות או לחילופי  בהחלפת הבנק 

 ".המנהל
 ד  דירקטוריו  הקר  בבקשת הרשות והחליט להסמי# את ועדת ההשקעות לבחו  2004בפברואר 

 ביקשה שוב 2004ל באפרי. את עניי  מיזוג החברות והשפעתו על הקר  ולמסור לו את הממצאי 
לכנס את הדירקטוריו  לדיו  בהפסקת ההתקשרות ע  החברה הממוזגת או בהחלפת , הרשות מהקר 
 . הבנק המנהל
 ÈÏÂÈ „Ú2004‡˘Â · ‰È‡ˆÓÓ ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰˘È‚‰ ‡Ï  , ‰¯·Á‰

ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ Ô¯˜Ï ˙˙Ï ‰ÙÈÒÂ‰ ˙‚ÊÂÓÓ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô¯˜‰ ÏÚ
Ï ÚÂ ÓÏ È„Î ˘¯„ ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˙Â˘ÚÏÂ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÈÈ Ù· ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ÌÈÏ˘‰

˜ ·‰ Ï˘Â ˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ; Ô¯˜‰Ó ˘Â¯„Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ
 ¯‡Â ÈÓ ‰˙ÈÈ Ù· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï200441.  

 דמי ייעו 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÌÂˆÓˆ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ‰Â 

‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙Ó ˜ ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ ,‰Ï ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ıÂÚÈÈ‰ ÈÓ„ ˙‡ Ô¯˜‰ ‰˙ÈÁÙ‰ ‡Ï . 
השירות העיקרי אותו מעניקה "כי ,  כתבה החברה הממוזגת למשרד מבקר המדינה2004באוגוסט 

החברה ... [לקר  הינו שירות של ייעו  השקעות שהנו מתחו  מומחיותה של ] החברה הממוזגת[
] חברת הייעו  ע  החברה של הבנק[השירותי  שהושמטו מההסכ  בעקבות מיזוגה של ]. מוזגתהמ

לא היו מהשירותי  העיקריי  הניתני  לפי הסכ  זה ולדעתנו השמטת  לא היוותה הצדקה 
  ".להפחתת התמורה הקבועה בהסכ 

__________________ 
 .95' עמ, בעניי  חיובי  שגויי  שחייב הבנק את הקר  ראו להל  39
 .ההדגשות במקור 40
 .92' עמ, בעניי  הודעת יוע  ההשקעות בנושא זה ראו להל  41
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ˆÂ‰ Ì‡ ÔÁ·˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˜ ·‰
˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙Ó Ï‰ Ó‰ , ıÂÚÈÈ‰ ÈÓ„ Ï˘ ‰˙ÁÙ‰ ‰˜È„ˆÓ ‰ È‡

ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ˙Â ‰Ï ÌÈÓÏÂ˘Ó‰.  
 ניגוד ענייני  כלפי גופי  אחרי 

כי , הצהירה חברת הייעו , 42 טר  המיזוג2002שנחת  בינואר , בהסכ  בי  חברת הייעו  לקר 
קרנות , קי  במישרי  ובאמצעות תאגידי  קשורי  בניהול קופות גמלהיא ובעלי עניי  בה עוס"

באופ  שעלול להעמידה לעתי  במצב של חשש לניגוד ענייני  , ובהשקעות בניירות ער#, נאמנות
] הקר [חברת הייעו  מתחייבת בנסיבות שכאלה לפעול לטובת ]. הקר [בי  ענייניה  לבי  עניני 

או התחייבויותיה של חברת הייעו  לפי /ר כדי לגרוע מחובותיה ומובהר בזאת כי אי  באמו. בלבד
 ". או על פי הסכ  זה/כל די  ו

כל יוע  השקעות וכל מנהל "כי ,  כתבה החברה הממוזגת למשרד מבקר המדינה2004באוגוסט 
תמיד עלול להימצא במצב בו יהיה חשש לניגוד ענייני  ולכ  , הפועל עבור מספר לקוחות, תיקי 
איננו רואי  הבדל בי  מצב זה לבי  מת  שירותי  . החוק חובת נאמנות עבור כלל לקוחותיוקובע 

במקביל למת  שירותי  ללקוחותיו , )או על ידי כל יוע  אחר] (החברה הממוזגת[לקר  על ידי 
 ".הנוספי  של היוע 

 תפקידי הבנק אי  כיו  כל ניגוד עניני  בי "כי ,  כתב הבנק למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 
, התפקידי  של כל אחד מהגופי  האלה מוגדרי . כלפי הקר ] החברה הממוזגת[לבי  תפקידי 

אנו סבורי  כי נוכח הפיקוח ... אינ  תלויי  זה בזה ואינ  מפקחי  זה על זה, עומדי  בפני עצמ 
ס על אי  להתבס, ]החברה הממוזגת[והמגבלות החוקיות הנרחבות החלות ה  על הבנק וה  על 

, כידוע לכ . כל עוד הבנק מייש  את הוראות החוק והנהלי  החלי  עליו בנושא זה, חששות כאמור
הינה חברה בשליטת ] החברה של הבנק[שהחל ממועד המיזוג ע  , ]החברה הממוזגת[על הבנק ועל 
לרבות , חלות חובות שונות ג  מכוח נוהל בנקאי תקי  שקבע המפקח על הבנקי , תאגיד בנקאי

או של (לבי  פעילות הבנק ] החברה הממוזגת[בי  פעילותה של ' חומות סיניות'החובה לשמירה על 
והכל על מנת למנוע ניגודי ענייני  , בכל הנוגע לפעילות גופי  אלה בשוק ההו , )גופי  קשורי  לו

בי  למנוע העברת מידע הנית  לניצול לרעה , ]החברה הממוזגת[בי  פעילות הבנק לפעילותה של 
הבנק . גופי  אלה וכ  להימנע ממצב בו יתקבלו החלטות במי מגופי  אלה משיקולי  זרי 

מקפידי  על מילוי , ]החברה הממוזגת[לרבות , והתאגידי  הנשלטי  על ידו העוסקי  בהשקעות
לרבות , הוראות נהלי בנק ישראל בהקשר זה ושומרי  על הפרדה בי  עיסוקיה  השוני  בקבוצה

, מעבר לכ#. בייעו  השקעות ללקוחות ובעיסוקיו האחרי  של הבנק, ול תיקי השקעותעיסוק בניה
] החברה הממוזגת[מקפידי  כי ה  הדירקטוריו  וה  ועדת ההשקעות של ] החברה הממוזגת[הבנק ו

כי נושאי משרה , ובכלל, או עובדי הבנק/יהיו עצמאיי  וכי לא יכהנו בה  נושאי משרה בבנק ו
עוד יש ). חובה החלה ג  מכוח הוראות חוק הייעו ( לא יכהנו בה כנושאי משרה בבנק או עובדיו

שאינ  משתייכי  על קבוצה בנקאית כזו או , לומר כי מגבלות אלה אינ  חלות על בתי השקעות
לרבות , על א  שג  בתי השקעות אלה פועלי  במגוו  תחומי  רחב במסגרת שוק ההו , אחרת

מכא  שדווקא . ב"ניהול קרנות נאמנות וכיוצ, ניהול של קופות גמל,  ייעו  השקעות וניהול תיקי
מטילה על כל הצדדי  חובות נרחבות יותר ... לקבוצת הבנק] החברה הממוזגת[השתייכותה של 

  ". מבעבר לצור# מניעת ניגוד ענייני  פוטנציאלי או חשש לשימוש לרעה במידע
__________________ 

 . להסכ 3.9סעי   42
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò‰Ï ÔÂÎ  ‰È‰ ‡ÏıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ˙¯‰ˆ‰· ˜Ù˙ , ‰È‰ Ô¯˜‰ ÏÚÂ
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙È Ì‡ ÂÈÙÏÂ ÛÈÚÒ ‰ÓÚ ÌÎÒ‰Ï ÛÈÒÂ‰Ï , ‰¯·Á‰ ÏÚ ‰ÓÂ˘

Â˙ÚÈ ÓÏ ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ÍÎ ÏÚ Ô¯˜Ï ÚÈ„Â‰Ï .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ·Â˜ÚÏ ‰˘˜
ÌÎÒ‰· ‰˙¯‰ˆ‰· ‰¯·Á‰ ˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ,·ÂËÏ ÏÚÙ˙ ‡È‰ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ· ÈÎ Ô¯˜‰ ˙

„·Ï· . ˙ÂÏÈÚÙÓ ‰‡ˆÂ˙Î ‰È ÈÈ Ú· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ „ˆÈÎ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ
ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ ÏÂ ˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰. 

ועדת ההשקעות של הקר  בוחנת את מבנה "כי ,  כתבה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 
] לפתור... [אנו משלימי  עבודתנו בימי  אלה מתו# מטרה... ההשקעות הרצוי לרבות נושא הייעו 

 ".ח הביקורת"את הסוגיות המפורטות בדו
 הודיעה החברה הממוזגת לקר  על 2004כי בנובמבר , מעקב שעשה משרד מבקר המדינה העלה

רצונה לסיי  את ההתקשרות שלה עמה בתפקידה כיועצת השקעות ולהיות מועסקת על ידה 
בכפו  לקבלת ,  אישר דירקטוריו  הקר  את בקשתה ומינה אותה2004ובמבר בנ. כמנהלת תיקי 

 . מתיק המניות של הקר 15%למנהלת תיק השקעות שהיקפו , חוות דעת משפטית בנושא
˙Â˘¯ÏÂ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘„Á‰ „È˜Ù˙· Ì‚ ÔÈ‡ Ì‡ Â Á·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ ˙‚ÊÂÓÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ , ‰¯·Á· Û˙Â˘ ˜ ·‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·
˙‚ÊÂÓÓ‰ .  

 דמי ניהול למנהלי התיקי 
  של הקר  מהבנק ליוע  " הועבר כאמור ניהול תיק המניות ואופציות המעו2000בפברואר  .1
 מהשווי המשוער# 0.2%%0.23%שיעורי דמי הניהול ששילמה הקר  ליוע  עבור ניהול התיק היו . 'א

נת  הבנק לקר  הנחה של ,   מניהולו" תיק המניות ואופציות המעובעקבות העברת. של נכסי הקר 
  .ח לחודש" ש5,000 מדמי הניהול והנחה נוספת בס# 10%

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ , ¯‡Â¯·ÙÓ2000 È ÂÈ „Ú 2002 ˙ÂÏÚ ‰˙ÈÈ‰ 
ÂÚÓ‰ ˙ÂÈˆÙÂ‡Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ Ï˘ ÂÏÂ‰È "‡ ıÚÂÈ È„È ÏÚ Û 'Î· ‰‰Â·‚-470,000˘ " Á

) ¯·Ó·Â  È¯ÈÁÓ·2002 (‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ ˙˜ÒÙ‰ ˙Â·˜Ú· Ô¯˜Ï ˜ ·‰ Ô˙ ˘ ‰Á ‰‰Ó .
ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ¯Â·Ú Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯ÓÂÏÎ ,ÂÏ„‚. 

 ‰˙ËÏÁ‰ ÒÈÒ·· Â„ÓÚ˘ ÌÈ Â˙ ‰Â ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Ô¯˜· Â‡ˆÓ  ‡Ï
ÂÚÓ‰ ˙ÂÈˆÙÂ‡Â ˙ÂÈ Ó‰ ˜È˙ ÏÂ‰È  ˙‡ ¯È·Ú‰Ï"‡ ıÚÂÈÏ Û' .Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„ ,

·˘Á˙‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˙ËÏÁ‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚˙˘ ˙ÙÒÂ ‰ ˙ÂÏÚ· Ì‚
‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯·Ú‰‰Ó. 

וביולי אותה שנה העבירה ',  החליט הדירקטוריו  לסיי  את עבודתו של יוע  א2002במרס  .2
  הופחתו דמי הניהול לארבעת מנהלי התיקי . הקר  את ניהול תיק המניות לארבעה מנהלי תיקי 
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לא נמצאו בקר  מסמכי  המסבירי  . ' ששולמו ליוע  א0.23%%0.2% משווי התיק לעומת %0.15%ל
 .כיצד נקבע שיעור דמי הניהול למנהלי התיקי 

פוצל בי  ... ניהול תיק המניות"כי , ר ועדת השקעות למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004באוגוסט 
  את התלות של הקר  במנהל תיק אחד ובכ# לפזר את מטרת הפיצול הייתה להקטי. מספר מנהלי 

מטרה נוספת הייתה הפחתת עלויות ניהול תיק המניות וכ  ליצור . הסיכו  הכרו# בהחזקת תיק מניות
כפי שאכ  הושג , תחרות בריאה בי  מנהלי התיקי  באופ  שיביא לתשואה טובה יותר לעמיתי 

 ".בפועל
 ... %למנהלי התיקי  ... דמי הניהול"כי נושא , ר המדינה השיבה הקר  למשרד מבק2004בספטמבר 

 ".ח"המבקר הפנימי ואנו נפעל בהתא  לממצאי הדו] על ידי... [נבח 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ıÚÂÈÏ ÌÏÂ˘˘ ‰Ó ˙ÓÂÚÏ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ˙‡ ‰˙ÈÁÙ‰ Ô¯˜‰˘ Û‡

‡ ,' ÔÈ· ÌÈÒÒÂ·Ó ÂÈ‰È ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰Â Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÏÚ ¯˙È‰
Ô¯˜‰ ÈÒÎ  Ï˘ Û˜È‰· ˜È˙ ÏÂ‰È  ¯Â·Ú· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÏÓÚ‰ È¯ÂÚÈ˘ Ï˘ ‰˜È„· .   

 הבנק המנהל
 ההתקשרות ע  הבנק

Ô¯˜Ï Ô˙Â  ˜ ·‰ ,¯ÂÓ‡Î , ¯‡Â È Ê‡Ó ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘1986 .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‡Ï Ê‡Ó ÈÎ
ÏÂ‰È  È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ¯˙ÂÈ ˙Â·ÂË ˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·Â ‰Ï·˜ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ Ô¯˜‰ ‰ÓÈÏ˘‰ . ÔÏ‰Ï

ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô¯˜‰ ‰˙˘Ú˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Â‡È˙: 
 לחוזה ההתקשרות 24כי לפי סעי  , ל הבנק"ר הדירקטוריו  למנכ" הודיע יו1998באוקטובר  .1

ר " כמו כ  הזמי  יו%1.5.99הוא מודיע לבנק על כוונת הקר  להפסיק את התקשרותה עמו ב
 הגיש הבנק לקר  1998בדצמבר . תנאי ההתקשרותהדירקטוריו  את הבנק למשא ומת  בדבר שיפור 
, מכיוו  שההצעה לא השביעה את רצונה של הקר . הצעה לשיפור תנאי ההתקשרות של הקר  עמו

 מוועדת המכרזי  של הקר  להיער# להכנת מכרז או לפנייה 1999ר הדירקטוריו  בינואר "ביקש יו
 . זר לש  כ# במומחי  חיצוניי לקבלת הצעות לניהול כספי הקר  מבנקי  נוספי  ולהיע

בשיתו  היוע  המשפטי של הקר  , 2001%2000וזה הכי  בשני  , הקר  התקשרה ע  יוע  חיצוני
התשלו  ליוע  . מסמ# מפורט להזמנת הצעות לניהול ההשקעות והחשבונות של הקר ', ויוע  א

ר הדירקטוריו  "סיי  יו 2000באוגוסט . מ"ח כולל מע" ש50,000החיצוני תמורת הכנת המסמ# היה 
 . ר חדש" מונה יו2000ובדצמבר , את תפקידו בקר 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÍÓÒÓ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘Ú  ‡Ï Â¯‰·Â‰ ‡Ï˘ ˙Â·ÈÒÓ ÈÎ . 
ר הדירקטוריו  והביע את רצונו להגיע להסדר של חידוש " פנה הבנק אל יו2002בפברואר  .2

 אישר 2003ובמאי , ע  הבנקהקר  ניהלה שוב משא ומת  . החוזה ע  הקר  לשני  מספר
ביולי אותה שנה נחת  הסכ  ההתקשרות החדש ע  ; הדירקטוריו  את נוסח ההסכ  בי  הצדדי 

ונקבע כי יהיה אפשר להאריכו בחמש שני  , תוק  ההסכ  חמש שני  ממועד חתימתו. הבנק
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תקופה כה ממסמכי הקר  לא ברור מדוע היא התקשרה ע  הבנק ל).  ההסכ  החדש%להל   (43נוספות
  ).נתוני  בעניי  זה ראו להל (על פי ההסכ  החדש הופחתו דמי הניהול שהקר  משלמת לבנק . ארוכה

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ¯·ÂË˜Â‡· ˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ ÈÁ·· ‰ÏÁ‰ Ô¯˜‰ ÈÎ1998 
 ÈÏÂÈ „Ú ÍÎ· ‰ÎÈ˘Ó‰Â2003 . 

‰ÏÂÚ „ÂÚ , ¯‡Â È· ‰ËÈÏÁ‰ Ì Ó‡ Ô¯˜‰ ÈÎ1999ÎÓ ˙ Î‰ ˙‡¯˜Ï Í¯ÚÈ‰Ï  ‰ÈÈ Ù Â‡ Ê¯
˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï , ‰˙ˆÈÓ ‡ÏÂ ˜ ·‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È · ‰˜Ù˙Ò‰ ‡È‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÌÏÂ‡

˙Â¯Á˙Ó ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜· Â‡ Ê¯ÎÓ· ÌÂÏ‚‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ˙‡ .ÔÈÂˆÈ , ‰ËÏÁ‰ ÏÎ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÈÎ
È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ Ï‰ Ó‰ ˜ ·‰ ÌÚ ˜¯ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰ Ï Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘.  

ר "לאור# פעילותי כיו"כי , ר ועדת ההשקעות דאז למשרד מבקר המדינה"כתב יו 2004באוגוסט 
ועדת ההשקעות וכחבר דירקטוריו  נבדקה האפשרות לצאת במכרז להחלפת הבנק אשר בו 

מהל# זה הינו מהל# ]. מסמ# בקשה להגשת הצעות [RFPלצור# כ# הוכ  . מופקדי  כספי העמיתי 
מהל# אשר כרו# בעלויות ניכרות ומשאבי  רבי  אשר . הקר בעל השלכות רבות על אופ  תפקוד 

לאחר התייעצויות והתלבטויות ומאחר . היו יכולי  לפגוע בתשואה של הקר  ובהתא  בעמיתי 
. מ ע  הבנק איתו הייתה קשורה הקר "הוחלט לקיי  מו, וברור כי מכרז כשלעצמו אינו חזות הכל

קר  וכ  במת  שירותי  נוספי  אשר לא היו חלק מ זה הביא להפחתה ניכרת בעלויות של ה"מו
ר הדירקטוריו  הקוד  כתב למשרד מבקר המדינה הסברי  דומי  לגבי "יו". מההסכ  הקוד 

 .התהלי# שהביא לחתימת ההסכ  ע  הבנק
. הקר  משלמת לבנק דמי ניהול המחושבי  על פי שיעור מוסכ  משווי תיק הנכסי  של הקר 

והוא עודכ  , 1986יעור דמי הניהול שתשל  הקר  לבנק נחת  בינואר ההסכ  המקורי בעניי  ש
: בעקבות העדכוני  ירדו שיעורי דמי הניהול לבנק במידה ניכרת. 2003וכאמור ביולי , 1992ביולי 
 . 2002ח בשנת " מיליו  ש3.9לעומת , ח" מיליו  ש2.5 שילמה לו הקר  דמי ניהול בס# 2003בשנת 

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,È‡- ˘ÓÁÎ Í˘Ó· ˜ ·‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ‰˙ ÈÁ· ˙ÓÏ˘‰
‰¯È·Ò ‰ È‡ ÌÈ ˘ ,ÂÊ ‰ ÈÁ· Ï˘ ‰˙ÂÎ¯‡˙‰ ˙Â·ÈÒ  ˙‡ Â Á·È Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ .

ÔÎ ÂÓÎ ,Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ˙ÈÁÙ‰Ï ˜ ·‰ ˙ÓÎÒ‰ ÈÎ
Ó ÌÒ¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÏÁ‰ Ô¯˜‰˘ ¯Á‡Ï ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ¯ÂÚÈ˘Ê¯Î , ˙‡ ‰˘ÈÁÓÓ

 ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï ˜ÙÒÈ˘ ÛÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰
ÌÈÈÏ‰ ÈÓÂ .È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Â Á·È Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ- ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ ÂÂÎ‰ ˘ÂÓÈÓ

ÍÎ Í¯ÂˆÏ È˙Â¯Á˙ . Ï˘ ÏÂ„‚ ¯Â·ÈˆÏ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙Â·È˘Á·Â Ô¯˜‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙· ·˘Á˙‰·
ÌÈ˙ÈÓÚ ,˙‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ „ÂÒÈ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜ ,

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ· ˙Á‡ ‡Ï ÂÚ·˜ ˘ . 
 

 

__________________ 
יע תהיה הקר  רשאית להוד, ל הבנק"א  יחול שינוי מהותי בהרכב בעלי המניות של הבנק או יוחל  מנכ 43

 .על סיומו של הסכ  זה לאחר שלוש שני 
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 עמלות עסקאות 
העמלות שהקר  תשל  לבנק על פעולות מסוימות יהיו בתערי  , 2003על פי ההסכ  החדש מיולי 

עסקאות שאינ  ;  בבורסהעסקאות בניירות ער#: ואלה הפעולות. החל על קופות הגמל של הבנק
אופציות וחוזי  , בניירות ער# כגו  המרת מטבע חו  בעסקאות ניירות ער# הנסחרי  במטבע חו 

 . ל ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות"עסקאות בניירות ער# הנסחרי  בחו; עתידיי 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘Ó ˜ ·‰ ÌÚ Ô¯˜‰ Ï˘ Ì„Â˜‰ ÌÎÒ‰· Ô‰ ÈÎ1986 ˘„Á‰ ÌÎÒ‰· Ô‰Â 

ÈÓ ÈÏÂ2003Ô‰ÈÙÈ¯Ú˙Â ˙ÂÙ˜˙‰ ˙ÂÏÓÚ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÂË¯ÂÙ ‡Ï  , ‡„ÂÂÏ Ô¯˜‰ ‰ÏÎÈ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ
ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰ ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰˘ . ÏÈ¯Ù‡Ó ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Î Í˘Ó· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ

2001 ˙Â¯ÈÈ · ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÏÓÚ È¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ˜ ·‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ô¯˜‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï 
Í¯Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯˜‰ ÏÚ ÂË¯ÂÙÈ ˙ÂÏÓÚ‰ È¯ÂÚÈ˘˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ Ô

Ô‰ÈÙÏ ‰˙Â‡ ·ÈÈÁÓ ÔÎ‡ ˜ ·‰ Ì‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˜Â„·ÏÂ ÌÎÒ‰· , ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÌÈÈ˜ÏÂ
Ô¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ˜ ·‰. 

רק במהל# הביקורת ביקשה הקר  מהבנק להמציא לה את תעריפי העמלות ופרסמה אות  לראשונה 
 .2004 שפורסמו במרס, 2003בדוחותיה הכספיי  לשנת 

הנושא "כי ,  השיבה הקר  למשרד מבקר המדינה בעניי  תשלו  העמלות לבנק2004בספטמבר 
 .44"ח"המבקר הפנימי ואנו נפעל בהתא  לממצאי הדו] על ידי... [נבח 

  
 הפיקוח על הבנק

 דנה ועדת הביקורת של הדירקטוריו  בדוח הביקורת של מבקר הפני  בנושא 2001בדצמבר  .1
כי היא , הוועדה החליטה להגיש את הדוח לאישור הדירקטוריו  וציינה. 2001בשנת השקעות הקר  

ועדת ההשקעות והדירקטוריו  לדאוג לפיקוח , תומכת בהמלצת מבקר הפני  כי על הנהלת הקר "
 הועדה ממליצה להטיל מטלה זו על היוע  %ומעקב שוטפי  מטע  הקר  על תיק הנכסי  שלה 

 ".הכלכלי של הקר 
˜È„·Ó‰ÏÂÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙ , ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÈÎ
 ˙ ˘Ï2001 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÔÂ„  ‡Ï 2004 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ . ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ

˙¯Â˜È·‰ , ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï Ô¯˜‰ ÈÎ
ÂÈ¯Á‡‰Â Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÒÎ ‰ ˜È˙ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘‰¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â Ï ˙. 

כי מבדיקות שוטפות שעשה ,  הודיע אחד מהמנהלי  של תיקי המניות לקר 2002באוקטובר  .2
א  , כי הקר  שילמה מס על דיבידנדי  שהתקבלו בחשבונה בבנק, בחשבו  הקר  בבנק התברר לו

טעות והחזיר לקר  את המס בעקבות זאת תיק  הבנק את ה. שיש לה פטור מחיוב במס על דיבידנדי 
 .שנגבה בטעות

__________________ 
 . לאחר הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא2004המבקר הפנימי הגיש דוח ביולי  44
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הבנק הודיע . כי היא חויבה שוב במס על דיבידנד,  הודיע אותו מנהל התיקי  לקר 2003בפברואר 

הקר  ביקשה . וכי המערכת נבדקת, כי החיוב נגר  מהסבת מערכת מיכו  חדשה של הבנק, לקר 
, ו עבור מנהלי התיקי  האחרי מהבנק לבדוק את חיוביה במס ג  בחשבונותיה המנוהלי  אצל

 הודיע הבנק לקר  על טעויות נוספות שנמצאו בחשבו  2003במרס . ובמידת הצור# לתק  את הנדרש
 . כי ג  טעויות אלה תוקנו, הקר  שמנהל אצלו מנהל תיקי  נוס  וציי 

·˘Â ¯·ÂÚ ÔÂ·˘Á ÔÂ‚Î Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÒÎ  ÌÈÏ‰Â Ó ˜ ·· , ÁÂ˜ÈÙ Ô¯˜Ï ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ˘
Â˘ÛË .Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂˆÓˆ ÁÎÂ Â ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂÚË‰ ÁÎÂ  ÈÎ

ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á È„È˜Ù˙ ,‰Ê ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ , ˙„ÚÂÂÏ ÔÎ˘
˙ÂÚ˜˘‰‰ ,¯ÂÓ‡Î ,˜ ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈÂ ÌÈÏÎ ÔÈ‡ . 

 ביקורות בנושאי  ספציפיי  בתחו  קשרי הקר  מטילה מפע  לפע  על מבקר הפני  לעשות .3
 . אול  היא אינה מקיימת בקרה שוטפת על קשרי גומלי  אלה, הגומלי  בינה ובי  הבנק

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÒÎ ‰ ˜È˙Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ Ï‰ Ó ˜ ·‰˘ ¯Á‡Ó , ÔÓ
 ˜ ·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· Úˆ·È˘ ‰ÓÚËÓ Ì¯Â‚ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ú·˜˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰

‡˘Â ·.   
ר ועדת ההשקעות על מינויו לדירקטור "הטיפול בהודעת יו

 בקופות הגמל של הבנק
ר הדירקטוריו  להגיע להסדר על חידוש החוזה ע  הקר  "מיו, כאמור,  ביקש הבנק2002בפברואר 

את המשא ומת  ניהלו נציגי . והקר  החלה לנהל אתו משא ומת  לחידוש החוזה, לשני  מספר
ר ועדת " יו%להל  (ר ועדת ההשקעות דאז "ר דירקטוריו  הקר  דאז ויו"יו, טוריו המדינה בדירק

, מאחר שהתפקיד לא אויש. ר הדירקטוריו  את תפקידו בקר " סיי  יו2003בפברואר ). ההשקעות
, כאמור, טיוטת ההסכ  ע  הבנק אושרה. ר ועדת ההשקעות לנהל את ישיבות הדירקטוריו "נבחר יו

ר ועדת " יו%וביולי אותה שנה חתמו על ההסכ  נציגי הקר  , 2003ריו  במאי על ידי הדירקטו
 .ההשקעות ודירקטור נוס 

, %4.12.03ב, כעבור כשבוע. ר ועדת ההשקעות את כהונתו כדירקטור בקר " סיי  יו%27.11.03ב .1
ע  הקר  כי נציג הבנק במשא ומת  שנוהל , ר ועדת ההשקעות להנהלת הקר  ולדירקטורי "הודיע יו

מזכירת הקר  . 45פנה אליו ע  סיו  תפקידו והציע לו לכה  כדירקטור בקופות הגמל של הבנק
מבקר הפני  של הקר  , ר ועדת ההשקעות לידיעת הרשות"הביאה עוד באותו יו  את מכתבו של יו

ר ועדת ההשקעות לדירקטור בקופות הגמל " מינה הבנק את יו%30.12.03ב. וחברי הדירקטוריו 
 .עד אותו מועד לא הגיבו הקר  או הרשות על מכתבו. ושל

__________________ 
 .קופות הגמל ה  חברות בשליטת הבנק 45
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÂÈ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ú„Â‰· Ô„ ‡Ï Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ÈÎ"˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯ ,
Ô¯˜‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘˜·˙‰ ‡Ï Ì‚Â ; Ï˘ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó Ì‚

Ô¯˜‰ ,ÂÈ Ï˘ Â·˙ÎÓ˘"ÊÓ È„È ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ÂÏ ‡ˆÓÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯Ô¯˜‰ ˙¯ÈÎ , ‰ÂÂÈÁ ‡Ï
‡˘Â · Â˙Ú„ ˙‡ .· ˜¯-4.1.04 ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â˘¯Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ‰˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ˘„ÂÁÎ , ‰ Ù

Â˙˜È„· ˙‡ ˘˜È·Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó ,· ˜¯Â-6.1.04 ˙Â˘¯‰ ‰˘˜È· 
ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ‰Ï ˘È‚ÈÂ ‡˘Â · ÔÂ„È Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„˘ . ¯‡Â¯·Ù·2004 , ˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï

˙Â˘¯‰ ,È„ ÏÈË‰‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ÏÚ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯ . ËÒÂ‚Â‡ „Ú2004 ‡Ï 
ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ÌÈ Ù‰ ¯˜·Ó ˘È‚‰ . 

כאשר קיבלנו את מכתבה של מזכירת "כי ,  כתבה הרשות למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 
ר ועדת "באמצעות בחינת מעורבותו של יו, הקר  בעניי  סברנו כי יש לבחו  תחילה את הנושא

מ שנוהל "לאחר המו... ובהסכ  הסופי שנחת  ע  הבנק... מ שהתנהל מול הבנק"ות במוהשקע
ר "כיה  כיו] אשר... [ר הדירקטוריו  הקוד  של הקר "יו... פנתה רשות החברות ל, משכ#. עימו

כ  פנתה רשות %כמו. כדי לבחו  הסוגייה, מ ע  הבנק למת  השירותי "הדירקטוריו  עת החל המו
תוצאות הבדיקות . בדיקה זו ארכה זמ . רת הקר  לבירור עובדות רלוונטיות לעני החברות למזכי

 ".י דירקטוריו  החברה"י אג  שוק ההו  וה  ע"העלו כי יש מקו  לבחינה מעמיקה של העני  ה  ע
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô¯˜Ï ÚÈ„Â‰Ï ‰È‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,ÂÈÏ" ‰ ÂÓÓÏÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ˙„ÚÂ ¯
˙ ÁÂ· ‡È‰˘ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚÔ¯˜‰ Ï˘ ‰˙Ú„Â‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‡˘Â ‰ ˙‡  , ÈÂ‰È˘‰˘ È„Î

ÍÎ· ÔÈÈ Ú ¯„ÚÈ‰Î Â‡ ÈÂ ÈÓÏ ‰ÓÎÒ‰Î ˘¯Ù˙È ‡Ï ‰˙·Â‚˙· . 
תנאי ההסכ  בי  "כי ,  נאמר%6.1.04 למכתב הרשות מ%11.1.04ר ועדת ההשקעות מ"בתגובתו של יו

בפגישה . 2002במבר  בנו7ביו  ... סוכמו בפגישה אשר נערכה... קר  השתלמות למהנדסי  והבנק
 נערכה פגישה 200346 בפברואר 9ביו  . ואנוכי... הבנק] נציג, לשעבר[ר הדירקטוריו  "יו... השתתפו

בפגישה זו נידונו פרטי  טכניי  ... ואנוכי] נציגי הבנק... [בי , ר הדירקטוריו "יו... נוספת בי 
ר "יו... [בנק הובל על ידימ ע  ה"המו... אחרוני  כפי שעלו מטיוטת החוזה בי  הקר  לבנק

אשר ראה בצור# להביא לסיומו חובה אישית שלו טר  יסיי  את תפקידו ] הדירקטוריו  לשעבר
כי לא ראתה לנכו  , ר ועדת ההשקעות" ענתה הרשות במכתב ליו%4.2.04ב". ר הדירקטוריו "כיו

ת בקיו  קשרי  ר ועדת ההשקעו"ר לישיבות הדירקטוריו  וכיו"כיו"לפרט את דרגת מעורבותו 
וכי מידת המעורבות ומשמעותה צריכות להיבח  על , "והגורמי  הקשורי  אליו... עסקיי  ע  הבנק

 .ידי דירקטוריו  הקר 
סמיכות הזמני  בי  " פנה הממונה על שוק ההו  לקר  וביקש את תגובתה על כ# ש%11.1.04ב .2

מעלה , טור בקופות הגמל של הבנקלדירק] ר ועדת ההשקעות"של יו[חתימת ההסכ  לבי  מינויו 
וראו לעניי  זה סעי  ( כי בעת ניהול המשא ומת  הופרה חובת האמוני  כלפי הקר  47חשש לכאורה

כי אי  במכתב זה משו  ", הממונה על שוק ההו  הדגיש)". %1999ט"התשנ,  לחוק החברות254
 .עדת ההשקעותר ו"העתק המכתב הועבר ליו". נקיטת עמדה שאכ  מדובר בהפרת אמוני 

כי הודיע לקר  ובאמצעותה לדירקטורי  , ר ועדת השקעות לממונה על שוק ההו " כתב יו%18.1.04ב
כדי שיוכלו להגיב על , ולבעלי המניות כי הבנק ביקש ממנו להתמנות לדירקטור בקופות הגמל שלו

ירכה אותו על והיא ב, לדבריו הגו  היחיד שהשיב לו היה הסתדרות המהנדסי . כ# באופ  מסודר
__________________ 
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 ימי  לאחר הודעתו הוא מונה לדירקטור בקופות 26ולכ  , יתר הגופי  לא הגיבו על הודעתו. המינוי

 .הגמל של הבנק
הבהיר "ר ועדת השקעות "כי מאחר ויו,  כתב אג  שוק ההו  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 

את חברי הדירקטוריו  ואת ,  יידע את הקר... התמנה כדירקטור בקופות הגמל של הבנק 48 בטר כי
 ".לא מצאנו מקו  להמשי# ולדו  במקרה... בעלי המניות על הצעת הבנק למינויו

במהל# התקופה בה שימשתי "כי , ר ועדת ההשקעות למשרד מבקר המדינה"באותו חודש כתב יו
י  ללא כל שינוי, ר ישיבות הדירקטוריו  הסתיי  הטיפול הטכני בחתימת ההסכ  ע  הבנק"כיו

הנני להניח כי פניית הבנק אשר נעשתה , לסיכו . 2002 בנובמבר 7מאות  הסכמות שנקבעו ביו  
הינה על רקע הישגי הקר  עבור העמיתי  בתקופה בה , אליי ע  היוודע לה  על סיו  תפקידי בקר 

  ".על הישגי  אלו אני מניח כי אי  עוררי . ועדת ההשקעות נוהלה על ידי
✩  

1. ÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó‰ÏÂÚ Ï ,ÂÈ Ï˘ Â˙Ú„Â‰ ÏÚ ˙Â˘¯Ï ‰ÁÂÂÈ„ Ô¯˜‰ ÈÎ" ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯
‰˙Ï·˜ ÌÚ „ÈÓ ,‡˘Â · ‰ÏÂÙÈË ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï Ô¯˜‰ ÌÏÂ‡ , Ì‚ Â· Â „ ‡Ï ‰È˙Â„ÒÂÓ

˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰˘˜· ˙Â·˜Ú· ,ÂÈÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï Ì‚ Ô¯˜‰Â" „ÂÚ·Ó ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯
˙Â˘¯Ï ‡˘Â · ‰˙ Ù ÈÎ „ÚÂÓ , Â‡·ÂÈ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÎÂ‰˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï Â˙ÚÈ„ÈÏ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡˘Â ‰ ˙˜È„· ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ , ‰È‡ˆÓÓ ˙‡ ¯ÂÒÓÏÂ
ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏÂ ˙Â˘¯Ï. 

2. ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â„ÈÙ˜È ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á· ‰¯˘Ó È‡˘Â ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 Ì˙˘È¯Ù ˙‡¯˜Ï ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ÈÂ ÈÓ ˙Úˆ‰ ÏÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï)‰˘Ú Ì Ó‡˘ ÈÙÎÂÈ " ˙„ÚÂ ¯

˙ÂÚ˜˘‰‰( ,Ô˙¯ÈÒÓÏ ÍÂÓÒ·Â ÈÂ‡¯Î ‰Ï‡ ˙ÂÚˆ‰ ˜Â„·Ï ˙Â¯·Á‰ ÏÚÂ , ÌÈ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï È„Î
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘49 ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ , È‡˘Â  Ï˘ ‰ È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ

‰Ï‡ ‰¯˘Ó . 
חופש :  לחוק יסוד4בהתא  לסעי  "כי ,  כתבה הרשות למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 

כ# לדוגמא . הגבלה של חופש העיסוק צרי# שתיעשה בחקיקה או מכוח חקיקה מפורשת, יסוקהע
, )הגבלות לאחר פרישה(פעל המחוקק בנוגע לפרישת עובדי מדינה במסגרת חוק שירות הציבור 

 באשר לאיסור העסקה ומינוי של דירקטור חיצוני %1999ט"התשנ,  ובחוק החברות%1969ט"התשכ
 ". בה כיה כנושא משרה בחברה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÌÈÏ·˜Ó˘ ÈÂ ÈÓ ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÌÈÏÏÎ Ô‰ÈÏ‰Â · Ô‚ÚÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰

Ô˙˜È„·ÏÂ ,ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ‰¯·Á‰ ÏÎÂ˙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ¯·„·Â .  
__________________ 
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 ר הדירקטוריו "הוצאות פרישתו של יו
 חתמה אתו הקר  על הסכ  עבודה אישי 1998ובפברואר , ר" מינה הדירקטוריו  יו1997בספטמבר 

לאחר , 2001באפריל . 2000ר עד אוגוסט "במשרה זו כיה  היו. ר פעיל"ובו סוכמו תנאי עבודתו כיו
תוספת ) ר הפעיל לשעבר" היו%להל  (ר הדירקטוריו  "החליט הדירקטוריו  לאשר ליו, תו  כהונתו

 על פיצוי פיטורי  עבור תקופת עבודתו בקר  ותשלו  בעבור שלושה חודשי 50%בשיעור של 
 .ח" ש%73,000התשלו  ברוטו בעבור חודשי ההסתגלות הסתכ  בכ. הסתגלות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰· Ô‚ÂÚÓ Â È‡ ˙ÂÏ‚˙Ò‰ È˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ÈÎ
ÂÈ‰ Ï˘"¯·Ú˘Ï ÏÈÚÙ‰ ¯ .¯˜‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ‰˘˜È· Ô

¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰‰Ó ‚Â¯ÁÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯. 
ר " הסב משרד מבקר המדינה את תשומת לבה של הרשות להסכ  העבודה של היו2004בינואר 

 השיבה הרשות למשרד 2004בפברואר . הפעיל לשעבר ולתשלו  החריג עבור חודשי ההסתגלות
טוריו  לא היה מוסמ# לאשר תשלו  כי היא לא אישרה את התשלו  וכי הדירק, מבקר המדינה

הרשות הוסיפה כי . רי  פעילי  של חברות ממשלתיות"החורג מתנאי הפרישה הנהוגי  לגבי יו
ר הפעיל לשעבר להשיב את הכספי  ששולמו לו שלא "בכוונתה לפנות לקר  ולבקשה לדרוש מהיו

 .כדי 
 תשובה לפנייתה בעניי  %13.5.04כי א  לא תתקבל עד ל,  הודיעה הרשות לקר 2004באפריל 
 החליט 2004במאי . יועבר הנושא לטיפולו של הממונה על השכר במשרד האוצר, האמור

ר הפעיל לשעבר להחזיר את התשלו  עבור שלושה "דירקטוריו  הקר  כי אי  מקו  לדרוש מהיו
 . בעקבות זאת העבירה הרשות את הנושא לטיפולו של הממונה על השכר. חודשי הסתגלות

על ... [נבחר, ר דירקטוריו "יו"כי , ר הפעיל לשעבר למשרד מבקר המדינה" כתב היו2004וגוסט בא
לא קיבלתי , 1998עד לחודש פברואר . השרי  הנוגעי  בדבר] על ידי... [הדירקטוריו  וממונה] ידי

רשות החברות ] על ידי... [ונדרשתי] ר פעיל"כיו[משכורת וזאת למרות שעבדתי במשרה מלאה 
 חודשי 3הובטח לי כי אקבל . להפסיק כל עיסוק אחר ולעבוד בקר  במשרה מלאה... משלתיותהמ

בתו  תקופת כהונתי ולכ  נמנעתי מלתבוע שכר ראוי בגי  התקופה בי  תחילת עבודתי , הסתגלות
 . ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ "50˙¯5 ,לבי  תחילת תשלו  המשכורת, בפועל

כי , ר הדירקטוריו  דאז" ציי  יו%30.4.01ת הדירקטוריו  בכי בישיב, ר הפעיל לשעבר"עוד כתב היו
ובכלל זה התשלו  עבור , והיא קיבלה את הצעתו בעניי  הסדרי הפרישה, התייע  בנושא ע  הרשות
כי הפרוטוקולי  של ישיבות הדירקטוריו  , ר הפעיל לשעבר ציי "היו. שלושה חודשי הסתגלות

א  בישיבות בה  , הסתייגות כלשהי מהחלטות שנתקבלווא  יש לו , רפרנט של הרשות"מוגשי  ל
לא הסתייגה מהחלטות ועדת הכספי  , רשות החברות, לפי מיטב ידיעתי. הוא מבטא אות , לא נכח

 ".בקשר לתנאי פרישתי זאת במש# קרוב לארבע שני , והדירקטוריו 
  מקו  לגבות את כי הדירקטוריו  החליט שאי,  כתבה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 

משו  שהחלטת הדירקטוריו  , ר הפעיל לשעבר עבור חודשי הסתגלות"התשלו  ששול  ליו
 5] ר פעיל"כיו[ר עבד "נעשתה תחת ההנחה שאישור חודשי הסתגלות בסמכותו והעובדה שהיו"

 ". חודשי  ללא משכורת
__________________ 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ‰ ˙Ò¯‚ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÏÈÚÙ‰ ¯¯·Ú˘Ï ,

ÂÈÎ ˜ÒÚÂ‰ ‰ÈÙÏ˘"‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ‡ÏÏ ¯ÙÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· ÏÈÚÙ ¯ ,ÂÏ ÁË·Â‰Â , ˙ÚÈ„È·
˙Â˘¯‰ ,˙ÂÏ‚˙Ò‰ È˘„ÂÁ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ È„È ÏÚ ÍÎ ÏÚ ‰ˆÂÙÈ ÈÎ . ‰ÁË·‰ ‰ ˙È  ÔÎ‡ Ì‡

Â˙˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ‡Ï˘ ˙‡ÊÎ ,‰ ˙È  ‡È‰ ˙ÂÎÓÒ ÂÊÈ‡·Â „ˆÈÎ ¯¯·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ. 
כי לפי החלטת האסיפה הכללית מיוני , רד מבקר המדינה כתבה רשות החברות למש2004בדצמבר 

 ועד 1998ר פעיל עבור פרק הזמ  שמפברואר "ר הפעיל לשעבר היה זכאי לקבל שכר כיו" היו1998
 חודשי 3לגבי קבלת תשלו  בגי  ] לו[לא ידוע לנו על הבטחה כלשהיא שניתנה . "2000לאוגוסט 

 ולדעתנו א  לא היתה 1.2.1998ר לפני "ונה כיוהסתגלות בתו  תקופת כהונתו עבור תקופת כה
   ".ל"התחייבות כנ/הסמכות למת  הבטחה, שאיננו האסיפה הכללית, לגור  כלשהוא

 העסקת יוע  משפטי
כללי ההעסקה וסכו  השכר של יועצי  משפטיי  בחברות ממשלתיות מעוגני  בחוק החברות 

%ב"התשנ, )י יועצי  משפטיי  ושכר מינו(והוסדרו בכללי החברות הממשלתיות , הממשלתיות
 .ובחוזרי  שהוציאה הרשות בנושא יועצי  משפטיי , 1992
התקשרה הקר  ע  , 2000במאי , רק כעבור כשנה.  התפטר היוע  המשפטי של הקר 1999במאי 

, 2001אול  בשל חשש לניגוד ענייני  אישרה הרשות את מינויו רק בנובמבר , יוע  משפטי אחר
ת את שירותיו לקר  יותר משנתיי  וחצי לאחר שהיוע  המשפטי הקוד  סיי  את והוא החל לת

, כי על היוע  המשפטי להפסיק לתת שירותי ייעו  לקר ,  הודיעה הרשות לקר 2003ביוני . תפקידו
יוע  משפטי לא יכה  , ולפי כללי הרשות, משו  שהתמנה ליוע  משפטי בחברה ממשלתית אחרת

.  מינתה הקר  ועדה לאיתור יוע  משפטי אחר2003באוגוסט . ג  יחדבשתי חברות ממשלתיות 
 2004במרס . לא השלימה הוועדה את עבודתה, מאחר שאחד החברי  בוועדה פרש מתפקידו

כל אותו הזמ  המשי# היוע  המשפטי לתת לקר  שירותי . הוקמה ועדה חדשה לאיתור יוע  משפטי
 .ת האחרתייעו  במקביל לייעו  שנת  לחברה הממשלתי

הייעו  המשפטי אשר "כי ,  כתב היוע  המשפטי של הקר  למשרד מבקר המדינה2004באוגוסט 
". אלא ייעו  לגבי הלי# מסויי  בלבד, נית  לחברה הממשלתית האחרת לא היה ייעו  משפטי מלא

 לקר  ניתנה בהתחשב 2003והודעתה מיוני , הרשות מסרה לביקורת כי עובדה זו הייתה ידועה לה
 .בכ#

פנה , כשנה לאחר הודעת הרשות לקר  כי עליה להפסיק את עבודת היוע  המשפטי, 2004רק במאי 
בנימוק שהחלפת היוע  , ר הקר  לרשות בבקשה לדחות עוד בשנה וחצי את הפסקת עבודתו"יו

נוס  על תפקידי  מרכזיי  אחרי  שאוישו בקר  " כניסה נוספת של בעל תפקיד חדש לקר "תגרו  ל
 אישרה הרשות את המש# העסקתו של היוע  המשפטי תשעה 2004ביוני . # לאותו הזמ בסמו

חודשי  נוספי  לכל היותר וציינה כי על הקר  להתחיל בתהלי# בחירתו של יוע  משפטי אחר 
 .היות שלא תינת  הארכה נוספת, ולא להמתי  לסו  פרק הזמ  האמור, לאלתר

 È‡ÓÓ1999 ¯·Ó·Â  „ÚÂ 2001˜Ï ‰È‰ ‡Ï ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ Ô¯ , ˙ ÈÁ·Ó ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ
‰˙ÂÏÈÚÙ ; È ÂÈÓ2003 È‡Ó „ÚÂ 2004 ˙˜ÒÙ‰Ï ¯˘‡· ˙Â˘¯‰ ˙ÈÈÁ ‰ ˙‡ Ô¯˜‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï 

ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ . 
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כי היא תטפל בבחירת יוע  משפטי שיחלי  ,  השיבה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 
 .בתו  התקופה את היוע  הנוכחי

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ıÚÂÈ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Ô¯˜Ï ˙Â˘¯‰ ‰˙¯Â‰ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù
ÈËÙ˘Ó‰ ,‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÚÂˆÈ·Ï È„ Â· ‰È‰ .  

✯  
Ú· ÌÈÒ„ ‰ÓÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜"˙ÂÏÂ„‚‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ ÌÚ ˙È Ó  Ó , ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰

 ‰È˙ÈÓÚ)Î-29,000 (‰¯·ˆ˘ ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â , ÛÂÒ· ÂÚÈ‚‰˘2003ÎÏ -1.94 
˘ „¯‡ÈÏÈÓ"Á . 

ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· ‰È˙Â„ÒÂÓÂ Ô¯˜‰ „Â˜Ù˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï Ô¯˜‰ ÏÚ . ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Î Ó ÈÂ ÈÓÏ ÏÚÙ˙ ˙Â¯·Á‰" ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ˘Â·È˘ ÚÂ ÓÏ „ˆÈÎ ÔÁ·˙Â È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ô¯˜Ï Ï
ˆÂ˙Î Ô¯˜‰È‡Ó ‰‡-ÌÈÒ„ ‰Ó‰ ˙Â¯„˙Ò‰Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ .   

 מ"קר  השתלמות לאקדמאי  במדעי החברה והרוח בע
 מבוא

היא חברה )  הקר %להל  בפרק זה (מ "קר  השתלמות לאקדמאי  במדעי החברה והרוח בע
 על פי הסכ  קיבוצי מיוחד 1968הקר  נוסדה בשנת . ממשלתית לפי חוק החברות הממשלתיות

 בי  הממשלה ובי  המחלקה לעובד האקדמאי של הסתדרות העובדי  1964אוגוסט שנחת  ב
 הסתדרות %להל  (הסתדרות האקדמאי  במדעי החברה והרוח , ) ההסתדרות%להל  (הכללית 

אחרי שלוש שני  , על פי תקנו  ההתאגדות של הקר . והאיגוד הארצי של עובדי המדינה) ר"המח
ולחלופי  ,  לזכות  בקר  ה  זכאי  לנצל  לצורכי השתלמותשכספיה  של עמיתי הקר  נצברי 

בתנאי שמש# החיסכו  לא יפחת משש שני  מאז תחילת החברות בקר  או , להועיד אות  לחיסכו 
 .ממועד משיכת הכספי  האחרונה מהקר 

את הכספי  המצטברי  בקר  יש להשקיע לפי . 51הקר  אושרה כקופת גמל על פי תקנות מס הכנסה
ותשלומי המעסיק לקר  מוכרי  , הכנסות הקר  פטורות ממס. ות שבתקנות מס הכנסהההורא

 מיליו  %2,094ונכסיה הסתכמו בכ,  חשבונות עמיתי %40,000 היו בקר  כ%31.12.03ב. 52כהוצאה
לפני ניכוי דמי (התשואה הריאלית הממוצעת השנתית ברוטו , על פי נתוני אג  שוק ההו . ח"ש

והייתה הנמוכה ביותר בקרב התשואות שהשיגו , 5.4% הייתה 1999%2003ני  של הקר  בש) ניהול
__________________ 

 . כי הקר  היא קופת גמל ראו להל 2004 על האישור שנית  ב 51
 .בתנאי  ובשיעורי  שנקבעו בתקנות מס הכנסה 52
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התשואה הריאלית נטו שהשיגה הקר  בתשעת . 53קרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות

והייתה הגבוהה ביותר בקרב התשואות של , %4.5% הייתה כ2004החודשי  הראשוני  של שנת 
 . קרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות

להל  בפרק (מ "התקשרה הקר  בהסכ  ע  בנק יהב לעובדי מדינה בע, סמו# להקמתה, 1968נת בש
על הבנק לטפל  לפי ההסכ  היה. כדי לקבל ממנו שירותי  פיננסיי  ומינהליי , ) הבנק%זה 

 . ולנהל את מערכת חשבונות העמיתי  ואת חשבונות הקר , על פי הנחיותיה, בהשקעות הקר 
תשלומי  בעבור עמלת : קר  מ  העמיתי  דמי ניהול על סמ# הוצאותיה בפועלבכל חודש גובה ה

החזקת משרד , שכר עבודה, ביטוח חיי  לעמיתי , ייעו  משפטי, ייעו  ההשקעות, ניהול לבנק
 2003בשנת . הקר  מחייבת את כל חשבונות העמיתי  בשיעור אחיד של דמי ניהול. והוצאות אחרות

2001%בדומה לשני  ( מיתרות הנכסי  החודשיות נטו 0.31%י הניהול היה השיעור השנתי של דמ
 %5.4 כ% 2002ובשנת , ח" מיליו  ש%6.2 גבתה הקר  מעמיתיה דמי ניהול בס# כ2003 בשנת .)2002
 .54ח"ש מיליו 

, וממניית הכרעה' ממניית הנהלה מסוג א, הו  המניות הנפרע של הקר  מורכב ממניות רגילות
 ' כל אחת ממניות ההנהלה א. שהוקצתה להסתדרות', וממניית הנהלה מסוג ב, שהוקצו לממשלה

מניית ההכרעה מקנה לבעליה זכות הכרעה . מקנה מחצית מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית' ב%ו
המניות הרגילות אינ  מקנות לבעליה  . באסיפה הכללית ובדירקטוריו  הקר  כאשר הקולות שקולי 

 . זכויות הצבעה
ר הדירקטוריו  יבחר הדירקטוריו  מקרב חמשת "כי את יו, התאגדות של הקר  קובעתקנו  ה

ל יבחר הדירקטוריו  מקרב חמשת הדירקטורי  מטע  "ואילו את המנכ, הדירקטורי  מטע  המדינה
ל "והמנכ, 2001ר דירקטוריו  הקר  שכיה  בעת הביקורת נכנס לתפקידו בנובמבר "יו. ההסתדרות

 התכנס דירקטוריו  הקר  תשע פעמי  וועדת 2003בשנת . 200255מבר נכנס לתפקידו בנוב
 . התכנס הדירקטוריו  שמונה פעמי 2004אוקטובר %בחודשי  ינואר.  פעמי 17ההשקעות התכנסה 
והיא התקשרה , ושתי עובדות זוטרות) מזכירת הקר  לשעבר(עובדת בכירה , הקר  מעסיקה מזכיר

עד . רואה חשבו  ושני יועצי  משפטיי , מבקר פנימי, השקעותיוע  : ע  בעלי תפקידי  חיצוניי 
 הועברו המשרדי  2003באוגוסט .  שכנו משרדי הקר  בבניי  ההסתדרות בתל אביב2003סו  יולי 

 . 56אול  חלק ממסמכי הקר  והציוד נותרו במשרדיה הקודמי , לגבעת שמואל
בתפקוד , מי  הקשורי  בניהול הקר תחו, לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2003%2004בשני  

   . ביקורת השלמה נעשתה ברשות החברות ובאג  שוק ההו . מוסדותיה ובניהול השקעותיה
 הסכסוכי  בקר 

בי  ,  נתגלעו חילוקי דעות מהותיי  על אופ  ניהולה של הקר  ועל פעולות שנעשו בה2001מסו  
ל "לבי  נציגי ההסתדרות ובראש  מנכ, טוריו ר הדירק"נציגי המדינה בדירקטוריו  הקר  ובראש  יו

). ר"ר הסתדרות המח"ממלא מקו  יו(ואחר כ# מחליפו בתפקיד , )ר"ר הסתדרות המח"יו(הקר  דאז 

__________________ 
 .115'  בעניי  תשואות הקר  וקרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות באות  שני  ראו עמ 53
 .2002ח בסו  " מיליארד ש1.8 לעומת כ, ח"כסי הקר  כשני מיליארד ש היה היק  נ2003בסו   54
 .103' עמ, בעניי  זה ראו ג  להל  55
 .106' עמ, על הנסיבות שהביאו להעברת משרדי הקר  וחלק ממסמכיה וציודה לגבעת שמואל ראו להל  56
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וה  פגעו קשות בתפקוד , 2004חילוקי הדעות לא יושבו עד מועד סיו  הביקורת בנושא בנובמבר 
 . מההיבט הניהולי והכספי, הקר  ומוסדותיה

בכלל  משרד ,  הביאו את הטענות וההאשמות ההדדיות לידיעת גורמי  ממשלתיי  שוני הצדדי 
וחלק  תלויות ועומדות בבתי המשפט וא  נבדקות על , מבקר המדינה והיוע  המשפטי לממשלה

בנזקי  שהסכסו# גור  לקר  , הביקורת לא התמקדה באלה אלא בפירוט ליקויי . ידי המשטרה
להל  יתוארו .  לנקוט צעדי  נמרצי  כדי להחזיר את הקר  לפעילות תקינהולעמיתיה ובצור# הדחו 

וכ  השפעת  על , המדברי  בעד עצמ , האירועי  וההליכי  המשפטיי  העיקריי  הנוגעי  לסכסו#
 .ניהול הקר  והטיפול של רשויות המדינה בנושא

. תפקיד מאוישר דירקטוריו  לקר  לאחר שנה שבה לא היה ה" מונה יו2001בנובמבר  .1
 הרשות %להל  (ר ועדת הביקורת של הקר  מרשות החברות הממשלתיות " ביקש יו2002בפברואר 

ר "שהיה בו לדעתו חשש לפגיעה בטוהר המידות של יו, לחקור עניי ) או רשות החברות
, נושא זה ואחרי ). של שכר דירקטורי  שביצע לחשבונו, לכאורה, תשלו  כפול(הדירקטוריו  

, ר לתפקידו" חשדות על פעולות בלתי תקינות שנעשו לכאורה בקר  לפני כניסתו של היולרבות
 . עמדו בבסיסו של הסכסו#
לבעלי תפקידי  , 2002במרס , ר ועדת הביקורת כתב מנהל רשות החברות"בתגובה על פנייתו של יו

סמכויות מבהירי  את ה)  תקנו  הקר %להל  (כי החוק ותקנו  ההתאגדות של הקר  , בקר 
על כ  הרשות אינה רואה צור# לחקור את הנושא . והתפקידי  של כל אחת מיחידותיה של הקר 

עוד ציינה . ועל מוסדות הקר  לבדוק את הטענות שהועלו ולקבל החלטות ככל שיידרש, כמבוקש
וכי , רואה בחומרה הפיכת דירקטוריו  החברה לזירת מאבקי  בי  נושאי משרה"כי היא , הרשות

 ".בר עלולה להיות השלכה חמורה על העמיתי  בחברהלד
2.  ËÒÂ‚Â‡·2002Ô¯˜Ï ¯¯·˙‰  , ‡È‰˘ ÌÈÈÁ‰ ÁÂËÈ· ˙ÂÒÈÏÂÙÏ ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ

‰È˙ÈÓÚ ¯Â·Ú ‰˘Î¯ , ‰‡ Â‰ ‰¯Â‡ÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ÈÎ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â„˘Á ÂÏÚÂ‰ ÔÎÂ) ÔÏ‰Ï- ˙˘¯Ù 
ÁÂËÈ·‰(57 .‰Ï‡ ˙Â„˘Á ˙¯È˜Á· ‰Á˙Ù ‰¯Ë˘Ó‰ .˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ  ˙˘¯Ù· ÂÏÚÂ‰
ÁÂËÈ·‰ , ¯·ÂË˜Â‡· ‰ ÂÓ2002ÂÈ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ "ÁÓ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ ¯"Ô¯˜· ¯ÂË˜¯È„Ï ¯ ,

Î ÓÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ Â˙Â‡ ‰ ÈÓ ‰ ˘ ‰˙Â‡ ¯·Ó·Â ·Â"Ô¯˜‰ Ï. 
3.  ÛÂÒÓ2002Î Ó ÔÈ· ÌÈ˘˜ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÚÏ‚˙‰ " ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Â Ô¯˜‰ Ï

ÂÈ ÔÈ·Ï" È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ ÌÈ‡˘Â · ‰ÏÂÙÈËÏÂ Ô¯˜‰ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â · ‰
ÌÈ Â˘ ,ÔÂ‚Î :ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â„ÚÂÂÏ Ô¯˜· ‰¯˘Ó È‡˘Â  ÈÂ ÈÓ , ˙Â¯„˙Ò‰ È‚Èˆ  ÛÂ˙È˘
ÁÓ‰"‰Ï‡ ˙Â„ÚÂÂ· ¯ ,ÁÂËÈ·‰ ˙˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ „‚  ‰ÚÈ·˙ ˙˘‚‰ ,ÈËÙ˘Ó ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰. 

. ל החברה" ומנכר הדירקטוריו "ה  יו)  ועדת ההנהלה%להל  (חברי ועדת ההנהלה של הקר   .4
 הוקנו לוועדת ההנהלה כל הסמכויות שתקנו  הקר  מקנה 2002בהחלטת הדירקטוריו  מינואר 

לרבות הסמכות להחליט ולפעול בענייני  מינהליי  וכספיי  המצריכי  החלטה בי  , להנהלת הקר 
ת תדירות התכנסותה של הוועדה לא נקבעה בתקנו  ובהחלט. ישיבת דירקטוריו  אחת לאחרת

 .א# הסמכויות שהוקנו לה מחייבות התכנסות שוטפת, הדירקטוריו 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ô¯˜· ÌÈÎÂÒÎÒ‰ ·˜Ú ÈÎ , ¯·ÓËÙÒÓ ‰Ï‰ ‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰2002 „Ú 

 ¯‡Â È2004 „·Ï· ÌÈÈÓÚÙ ) ¯·Óˆ„·Â ¯‡Â È·2003.( 
__________________ 

 .132' עמ, בעניי  זה ראו להל  57
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, בי  היתר, מתפקידיו של הדירקטוריו  בחברה ממשלתית, על פי חוק החברות הממשלתיות .5

את תקציבה השנתי ואת תכניותיה ולעקוב , לקבוע את מדיניות החברה ואת פעולותיה הפיננסיות
 .אחר הגשמת 

Î Ó‰ ÌÏÏÎ·Â ˙Â¯„˙Ò‰‰ È‚Èˆ  ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï ÍÂÒÎÒ‰ ·˜Ú"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·È˘È· Ï , ¯Á‡Ó
ÂÈ˘ Â¯·Ò˘"‰È˙Â„ÒÂÓ· ÔÂÈ„Ï Ô‡È·‰Ï ‡Ï· Ô¯˜Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·È˜ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ .

 Ó ÍÎ·Î Ó‰ ‰˘ÚÓÏ Ú"ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È· È˜ÂÁ‰ ÔÈÈ Ó‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙‡ Ï , ÔÎ˘
Ô¯˜‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙÏ ,ÂÈ‰ Ì‰·Â ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È¯·Á ‰Ú·¯‡ ‡Â‰ È˜ÂÁ‰ ÔÈÈ Ó‰"Î Ó‰Â ¯"Ï . 

ר " התכנסו כמה פעמי  בנפרד הדירקטורי  מטע  המדינה בראשות היו2003 ובתחילת 2002בשנת 
 . ל" בראשות המנכוהדירקטורי  מטע  ההסתדרות

לקבוע שהמניי  החוקי , ר"בהיעדר נציגי הסתדרות המח,  החליט דירקטוריו  הקר 2002בדצמבר 
החלטה זו אפשרה לדירקטוריו  לקבל החלטות . ר"הדרוש הוא ארבעה חברי דירקטוריו  ובה  היו

וכי , "יו מסרב למלא החלטות דירקטור"ל "כי המנכ, בפרוטוקול הישיבה צוי . ל"בהיעדר המנכ
הוא בלתי נסבל ומצדיק להשעות "כי המצב , והוחלט, "ל"סירוב הוא בחזקת הפרת אמוני  כמנכ"

 ". ל מתפקידו א  ימשי# לנהוג כ#"המנכ
ל "בתגובה טענו נציגי ההסתדרות בדירקטוריו  כי ההחלטות על שינוי המניי  החוקי והשעיית המנכ

 .58מתפקידו אינ  חוקיות
6.  ¯‡Â È·2003·˙Î ÂÈÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï‰ Ó "Î ÓÏÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"Ï , ÈÎ" ÏÂÚÙÏ ˘È

ÌÈ¯Â„‰‰ ·˘ÈÈÏ ...Ì Î ÏÚ ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È Â ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙·˘‰ÏÂ ...
ÔÈ„ ÏÎ ÁÂÎÓ ˙È˘È‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ÌÎÈÏÚ ‰ÏÁ ‰¯·Á· ‰¯˘Ó È‡˘Â Î , ˙Â¯È‰Ê ˙·ÂÁ ˙Â·¯Ï

‰¯·Á‰ ÈÙÏÎ ÌÈ ÂÓ‡ ˙·ÂÁÂ ...È ·Â ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˘Â·È˘ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰ , ÔÓÂÈ˜ È‡ ˙Â·¯Ï
Ô¯„ÒÎ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙Â·È˘È Ï˘ ...˜Ê  ˙ÓÈ¯‚ÏÂ ‰¯·Á· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ , ˙ÂÏÚÏÂ

˙ÂÓÈÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ · ,ÂÏ‡ ˙Â·ÂÁ ˙¯Ù‰ È„Î ." 
 פנה מנהל רשות החברות בנושא לשר האוצר וציי  את תפקודו הלא תקי  של 2003בינואר 

 מיליארד %1.8שהחזיקו בה באותה עת בכ, ר  ובעמיתיההדירקטוריו  והוסי  שהדבר עלול לפגוע בק
 . ח"ש

ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï‰ Ó ·˙Î ˘„ÂÁ Â˙Â‡· , ÌÈ¯ÂÎÚ‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ÈÎ
ÂÈ ÔÈ·"Î Ó‰ ÔÈ·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯"ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ÔÎÒÏÂ Ô¯˜Ï ˜ÈÊ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ï . ‡Â‰
˘È‚„‰ ,‰Ê ‚ÂÒÓ ‰ÈÚ·· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚˆÓ‡ ÔÈ‡ ˙Â˘¯Ï ÈÎ , ¯Â˙ÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ˘Â

Ô¯˜‰ Ï˘ „ÈÁÈ‰ ÌÈÏÚ·‰ ‰ È‡ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÈ· ˙Ï·‚ÂÓ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ . ÔÈÈˆ ˙Â˘¯‰ Ï‰ Ó
ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï Á¯Î‰ ‰‡¯ ÈÎ , Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰

ÏÓ‚‰ ˙ÂÙÂ˜ Ï˘ Ô˙Â·ÈˆÈÂ , ˙ÂÁÙÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘ Â˘˜·ÏÂ Ô¯˜· ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡
˙‡ ‡È·ÈÌ‰È˜ÈÒÚÓÂ ‰È˙ÈÓÚ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô¯˜‰ ·ˆÓ  ,Ì‰È„Úˆ ˙‡ ÏÎÏÎÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î . 

__________________ 
 .105' עמ, זה ראו להל ר בעניי  "על הפעולות שנקטה הסתדרות המח 58
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מבקר חיצוני כדי ,  לתקנות מס הכנסה59)ד(51 מינה הממונה על שוק ההו  לפי תקנה 2003במרס 
 . 60שיעשה ביקורת בקר 

 È ÂÈ·2003 ÌÈ ˘· Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂ„ È ÂˆÈÁ‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰ 2001-2002 ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ Â·Â 
·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô¯˜‰ ÏÂ‰È · ÌÈ)ÔÂ‚Î :È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ‡ÏÏ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ,È‡- ÌÈ¯·Á ÈÂ ÈÓ

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â„ÚÂÂ· ,ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù , Ô˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂËÏÁ‰ ÏÂËÈ·
ÔÓÂ˜Ó· ˙Â˘„Á ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ‡Ï·( ,È‡- ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ·) ÔÂ‚Î

Â˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ÈÙÒÎ ÏÚ ÌÈÏÂ˜ÈÚ ˙ÏË‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÂ„‚ ˙Â·ÂÁ Â¯·ˆ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚Â ˙ÂÈÓ
Ô¯˜Ï (ÍÂÒÎÒ‰ ·˜Ú Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ‰˙·˘‰Â. 

ל לפני היוע  "ר הדירקטוריו  והמנכ"בעקבות טענות הדדיות שהעלו יו, 2003באפריל  .7
ביקשה לשכתו מרשות החברות לדווח לה על , )ש לממשלה" היועמ%להל  (המשפטי לממשלה דאז 

 . 2003הרשות מסרה את הדיווח המבוקש במאי .  בכל הנוגע לסכסו# בקר פעולותיה
אחראי לניהול השוט  של "ל של חברה ממשלתית "כי מנכ, בחוק החברות הממשלתיות נקבע .8

באפריל ". ובמסגרת החלטות הדירקטוריו ... במסגרת התקציב והתכניות שנקבעו, עניני החברה
על פי סעי  ... (מתפקידו] ל"המנכ[להעביר לאלתר את ",  היתרבי ,  החליט דירקטוריו  הקר 2003
בעקבות ההחלטה האמורה שימש )".  לתקנות73לחוק החברות הממשלתיות ועל פי סעי  ) 3)(א(42

 .ל דירקטור בלבד"המנכ
Î Ó‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú·"ÂÈ Ï"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ , ¯ÈÎÊÓ‰

Ô¯˜‰ È„·ÂÚÂ .ÔÈÂˆÈ ,‚ ÈÎÎ Ó‰˘ ˙ÂÙÂ˜˙· Ì" È ÈÈ Ú· „Â¯Ë ‰È‰ ‡Â‰ Â„È˜Ù˙· Ô‰· Ô‰ÈÎ Ï
Ô¯˜· ÍÂÒÎÒ‰ ,ÂÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· Ú‚Ù ¯·„‰Â . ÏÈ¯Ù‡·2003 Ô¯˜‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÔÈÈˆ 

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ˘È‚‰˘ ÁÂ„· , ÈÎ"Î Ó"Ô¯˜‰ Ï , ‡ÏÓÓ ˙Â¯„˙Ò‰‰ È„È ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Â ÓÊ ˙‡ Ô¯˜Ï ˘È„˜Ó ‡Â‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ...ˆÓ· ˙ÂÈÂÎÓÒ ÊÂÎÈ¯ ¯ˆÂ  ‰Ê ·

 „Á‡ ¯ÈÎ· „È˜Ù˙ ÏÚ· È„È· ˙Â·¯]ÂÈ‰"¯ [ ‡ÏÂ ÌÈ·¯ ÂÈ‰ ‰¯˜·‰ È ÂÎÈÒ Â· ·ˆÓ Â‰ÊÂ
ÌÈÈÂˆ¯ ."ÔÈÂˆÈ ,ÂÈ‰ ˙Â˘‡¯· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰·Â‚˙· ÈÎ"Î Ó‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ¯" Ï

Â„È˜Ù˙Ó , È ÂÈ· ˙Â¯„˙Ò‰‰ ÌÚËÓ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÂËÈÏÁ‰2003ÂÈ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï " ¯
Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â„È˜Ù˙ . 

כי היעדרותו מעמדה של ניהול שוט  של , ל הקר  למשרד מבקר המדינה" כתב מנכ2004בנובמבר 
  .ר הדירקטוריו "אלא מפעולותיו של יו, הקר  לא נגרמה מעיסוקו בתחו  הארגו  המקצועי

א "ר ודירקטורי  מטעמה לבית המשפט המחוזי בת" הגישו הסתדרות המח2003באפריל  .9
רשות החברות ומדינת ישראל ובקשה , ר הדירקטוריו  והדירקטורי  מטע  המדינה" יותובענה נגד

 שלא 2002שבה  ייקבע שהחלטות שקיבל הדירקטוריו  בדצמבר , למת  צווי מניעה זמניי 
בעניי  שינוי המניי  החוקי לקבלת החלטות בדירקטוריו  , בי  היתר, בנוכחות נציגי ההסתדרות

 .טות אלה אינ  חוקיות החל%ל "והשעיית המנכ
__________________ 

מסמ+ או , כל די  וחשבו , לפי דרישתו, קופת גמל תגיש לנציב: "לתקנות מס הכנסה קובע) ד(51סעי   59
 ".ידיעה אחרת הנוגעי  לניהול עניניה

 .הל ראו ל 60
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 החליט בית המשפט המחוזי לדחות את בקשת ההסתדרות למת  צווי מניעה ומתח 2003ביוני 

כדי , ר מישיבות דירקטוריו  הקר "ל והדירקטורי  מטע  הסתדרות המח"ביקורת על היעדרות המנכ
, יתרבי  ה, בהחלטת בית המשפט צוינו. למנוע את המניי  החוקי הדרוש לקבלת ההחלטות

 : הנימוקי  האלה
שנועד לאפשר פעילות של הדירקטוריו  במצב של , תקנות הקר  יצרו מנגנו  הכרעה ) א"(

וכ# נהגו ג  , בחר בדר# של היעדרות מכוונת מישיבות הדירקטוריו ] ל"המנכ... [תיקו
. מתו# תקווה שכ# ייאלצו נציגי המדינה לקבל את תכתיביה , חבריו נציגי ההסתדרות בקר 

המונע פעילות תקינה של , וחבריו ליצור מצב של קיפאו ... ל"בכ# ביקשו המנכ
הדעות בי  נציגי המדינה לבי  נציגי %ואינו מאפשר הכרעה בחילוקי, הדירקטוריו 

המצריכה נוכחות של , לא לכ# נועדה התקנה בתקנות הקר . ההסתדרות בדירקטוריו 
השימוש אותו . בל החלטות בדירקטוריו ל בישיבת דירקטוריו  כתנאי לאפשרות לק"המנכ
%הינו שימוש לרעה ובחוסר תו , בכוח למנוע קבלת החלטה בדירקטוריו ] ל"המנכ[עשה 

 .ל בישיבות הדירקטוריו "במעמד המיוחד שהוקנה בתקנות הקר  לנוכחותו של המנכ, לב
ת המינוי מטילה על מי שקיבל א, ל"כמו ג  מינוי של מנכ, קבלת מינוי של דירקטור ) ב(

על הדירקטור להשתת  בישיבות הדירקטוריו  ולהצביע לפי ... חובת אמו  כלפי הקר 
הוא טובת הקר  , כאשר האינטרס האחד אשר צרי# להדרי# אותו בהצבעתו, הבנתו ומצפונו

במיוחד כאשר , החרמת ישיבות הדירקטוריו  אינה יכולה להיחשב כלי לגיטימי. ועמיתיה
 . אלא למניעת אפשרות של דיו  והכרעה, אה בלבדההחרמה נועדה לא למח

מהחומר שהוצג בפני עולה בבירור שהמאבק אותו מנהלי  נציגי ההסתדרות ...  ) ג(
ודבר אי  לכ# ע  ההגנה על טובת העמיתי  ועל , לא%הא ותו, בקר  הוא על מינויי  ושררה

ג  מישיבות וועדת תבוא העובדה שנציגי ההסתדרות נעדרי  , א  יש צור# בראיה. כספ 
נכשלו המבקשי  , בהצגת מניעי הבקשה בצורה מתחסדת ומסולפת. ההשקעות ותוכיח
 .מניעה זמני%החלה על מבקש צו, הכפיי %בקיו  מצוות ניקיו 

המניעה הזמני דרוש כדי למנוע נזקי  %לא עלה בידי המבקשי  לשכנעני כי צו ) ד(
 המפקח על הביטוח ורשות החברות מה ג  שגופי  ממשלתיי  כמו, מהקר  ומעמיתיה

פי החוק על פיקוח על פעילות הקר  בכל הנוגע לשמירת כספ  %אמוני  על, הממשלתיות
 ".של העמיתי 

עובדתיות ומשפטיות , מלדו  בטענות רבות מאוד"כי הוא נמנע , בית המשפט ציי  בהחלטתו
לאחר שהתקבלה ". השהועלו בטיעוני הצדדי  באשר הדבר אינו דרוש לצור# ההכרעה בבקש

החלטת בית המשפט החליט הדירקטוריו  בהיעדר נציגי ההסתדרות להעביר את משרדי הקר  
חלק ממסמכי הקר  וציודה נותרו . מבניי  ההסתדרות בתל אביב למשכ  חדש בגבעת שמואל

 .המעבר גר  לליבוי נוס  של המאבקי  בי  שני הצדדי . במשרדיה הקודמי 
ימה ביוזמת רשות החברות פגישה נוספת בי  בעלי המניות בקר  בניסיו   התקי2003ביולי  .10

ובעקבותיה הוחלט שהצדדי  יקפיאו את ההליכי  , למצוא מוצא מהמשבר ולמנוע את שיתוקה
 .  יו  ויפנו להלי# גישור%60בבית המשפט ל

צדדי  שהוא התנגד להליכי גישור בי  ה,  עולה2003ש לממשלה מאוגוסט "ממסמכי היועמ .11
‰ÌÂ˘Ó " Ï˘ ‰ ·Ó ˘לא תהא תועלת בהלי# גישור, לדעתו. בקר  וסבר שיש למנות נאמ  לניהולה

ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ ÏÈ·Â‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÔÈ· ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ ¯„Ú‰Â Ô¯˜‰ ...È˙Â‰Ó , Í˘Ó‰ ˙‡ Ú ÂÓ ¯˘‡
Ô¯˜‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ‰„Â˜Ù˙... היוע  המשפטי לממשלה מוכ  ג  לשקול את פירוקה של הקר  מטעמי 

כי הקר  תנוהל , אשר במהלכו יש להבטיח, מהלכי  אלה דורשי  זמ  נוס ... ואול ... ושרצדק וי
·˘ÂÊ ‰¯·Á Ï˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ÈÒ ·Â ˙‡Ê ÏÎÏ ·Ï ÌÈ ... לטובת העמיתי , ביעילות ובחסכו , כראוי

‰Ê ‰¯˜ÓÂ ,¯Â·Ò ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰˘ È¯‰ ,˙È˙„·ÂÚ ˙ÎÒÓ ËÙ˘Ó‰ ˙È· È Ù· ‰ÏÂ‚ ˘Ó ÈÎ ,
ÚÈ·ˆÓ ¯˘‡ÔÂÓ‡ Ô„·‡ ÁÂÎÓ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÚÙ ˜Â˙È˘ ÏÚ ‰ , קמה הסמכות הטבועה של בית
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ושבקביעתו יובאו בחשבו  השיקולי  הציבוריי  ... המשפט למנות נאמ  מטעמו כאמור לעיל
ש הציע לבקש מבית המשפט למנות נאמ  מטעמו לניהול הקר  לפרק זמ  של חצי "היועמ". הראויי 

יתקיי  משא ומת  ע  ההסתדרות בנוגע לעתידה , יכי  המשפטיי שבו יעוכבו ההל, שנה עד שנה
 . 61"דרכי  חלופיות נוספות"וייבחנו , של הקר 

וכי מדובר , בא כוח הקר  כתב לרשות החברות כי הקר  מתנגדת למינוי נאמ  מטע  בית המשפט
בו צור# מאחר ואי  , לטענת הקר  מינוי נאמ  יהיה יקר מאוד. ברעיו  חמור ביותר לקר  ולעמיתיה

ר הודיעה לפרקליטות המדינה על הסכמתה "הסתדרות המח, לעומת זאת. שהקר  מנוהלת היטב
 . והפרקליטות הכינה טיוטת בקשה לבית המשפט למינוי הנאמ , העקרונית למינוי נאמ 

כי הוא סבור שמינוי נאמ  , ש לממשלה" כתב מנהל רשות החברות למשנה ליועמ2003בספטמבר 
. אמו  בעבודת % היות שהוא מפקיע את סמכויות הדירקטוריו  וההנהלה ופירושו אי,הוא טעות

ש לממשלה כי ישקול שנית את האפשרות לפתוח "בסיכו  מכתבו ביקש מנהל הרשות מהיועמ
 . בהלי# גישור
 כתב מנהל רשות החברות למשרד המשפטי  כי חלו שינויי  חיוביי  בפעילות 2003באוקטובר 

כי לא נכו  יהיה "הוא סבור , ל החשיבות הרבה של יציבותה והדאגה לעמיתיהאול  בש; הקר 
הוא הוסי  כי מאחר ". להותיר את קביעת אופ  התנהלות הקר  רק בידי הדירקטורי  המסוכסכי 

, הפתרו  המתבקש הוא מינוי נאמ  לפרק זמ  מוגבל, ש לממשלה מתנגד להלי# גישור"שהיועמ
 .בעניי  זה בבית המשפטוראוי לפעול להקדמת הדיו  
א# , שאג  שוק ההו  אמנ  תמ# בעבר במינוי נאמ  לתקופה קצובה, ממסמכי משרד האוצר עולה

קיו  ישיבות , גביית חובות ממעסיקי (נוכח המידע שמסרה לו הקר  על הצעדי  שנקטה 
 חיי  התקשרות ע  חברת ביטוח חדשה בעניי  ביטוח, הדירקטוריו  וועדת ההשקעות באופ  סדיר

האג  סבור שיש מקו  למת  ארכה נוספת ליישוב הסכסו# בי  הצדדי  ללא , )לעמיתי הקר  ועוד
א  בתו  הארכה לא ייושב הסכסו# ולא תתקבל ההחלטה של בית המשפט בעניי  . מינוי נאמ 

ויש לשלול את אישור קופת הגמל , אי  מקו  לצעדי ביניי  נוספי , התביעה שהגישה ההסתדרות
 . ר של הק

ככלל אי  מקו  לקיומ  של קרנות השתלמות ממשלתיות ומעורבות "כי , עוד צוי  במסמכי 
אלו שני גופי  שאינ  צריכי  לנהל גופי  פיננסיי  ויש . או ההסתדרות/הנשלטות על ידי המדינה ו

גו  גופי  אלו אינ  יודעי  לנהל . להפריד בי  תפקיד  כמעסיק ואיגודי עובדי  לבי  פעילות הקר 
 ".פיננסי ולעיתי  א  מצויי  בניגודי ענייני  אשר מעיבי  על תפקוד  של הקרנות

ולפיה יעכבו את , ) הסכ  הפשרה%להל  ( הגיעו הצדדי  בקר  להסכמה 2003בדצמבר  .12
ההליכי  המשפטיי  לשישה חודשי  לש  בחינת האפשרות להכי  תכנית עבודה משותפת בכמה 

יג רשות החברות ילווה את זימו  הישיבות של הדירקטוריו  ועוד ענייני  עוד הוסכ  כי נצ; נושאי 
בתו  שישה חודשי  יודיעו הצדדי  לבית המשפט א  יש צור# בהמש# ההליכי  ; פרוצדורליי 
 . בית המשפט אישר את הסכ  הפשרה ונת  לו תוק  של החלטה. המשפטיי 

 מהצדדי  להודיע על חידוש ההליכי  בכל שלב יהיה רשאי מי"כי , בהחלטת בית המשפט צוי 
 . ואזי יפוג תוקפו של הסדר הפשרה, "המשפטיי 

ל הקר  ונציגי ההסתדרות "הגישו מנכ, בתו  ששת החודשי  האמורי , 2004ביוני  .13
יפו בקשה לחידוש ההליכי  %לבית המשפט המחוזי בתל אביב)  המבקשי %להל  (בדירקטוריו  
ונותרה בעינה החלטת , ג למעשה תוקפו של הסכ  הפשרהע  הגשת הבקשה פ. המשפטיי 

 . שלבית המשפט הוגשה בקשה לבטלה, ל הקר "הדירקטוריו  להשעות את מנכ
__________________ 
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רשות החברות הממשלתיות , נציגי המדינה בדירקטוריו , ר דירקטוריו  הקר "באותו חודש הגישו יו

חידוש ההליכי  שהגישו לבית המשפט את תגובת  על הבקשה ל)  המשיבי %להל  (והמדינה 
המשיבי  טענו בתגובת  כי תכלית המבקשי  היא למנוע מהקר  להגיש תביעה נגד . המבקשי 

. למרות דרישתו של אג  שוק ההו  שהקר  תגיש תביעה נגדו, ל המושעה עקב פרשת הביטוח"המנכ
; ייניה  האישיי כי המבקשי  ניהלו מאבק על מינויי  ותפקידי  בקר  לקידו  ענ, עוד צוי  בתגובה

, ר הדירקטוריו "כשלו ניסיונות של יו; סירבו לאשר דוחות הכספיי  ומנעו את הגשת  במועד
התנהגותו של ; דירקטור נוס  ונציגי רשות החברות להשיג הסדר מוסכ  בדבר הרכב ועדות הקר 

 . אחד המבקשי  סיכלה בצורה אגרסיבית הצבעות דמוקרטיות בדירקטוריו  הקר 
14. Â Ô¯˜· ÌÈÎÂÒÎÒ‰ ÁÎ , ÏÂÚÙÏ ¯Â˘È‡ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Ó ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡È‰

 ˙ ˘ ÏÎÏ ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜Î2004 ,„·Ï· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï Ô˙È  ‰ÏÈÁ˙ ‡Ï‡ , ÂÙ˜Â˙Â
„Á‡ ˘„ÂÁ· ÌÚÙ ÏÎ· ÍÎ ¯Á‡Â ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘· Í¯‡Â‰. 

15.  ¯·ÂË˜Â‡·Â ¯·ÓËÙÒ·2004 Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ È ÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ 
¯˙Ï‡Ï ËÂ˜ Ï ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ , ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘·

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ , ¯˙ÂÈ ÍÒ· ˙Â ÂÎÒÁ‰ ÏÚ ‰ ‚‰ÏÂ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È  ˙¯„Ò‰Ï ÌÈˆ¯Ó  ÌÈ„Úˆ
Ó-2.2˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Î Ï˘ Á-40,000‰È˙ÈÓÚ  . 

שוב , ני בחודשי  האחרו"כי ,  כתבה רשות החברות לפרקליטות מחוז תל אביב2004בספטמבר 
וביקשה הרשות לחזור " חלה הידרדרות חמורה בכל הנוגע ליחסי העבודה וקבלת החלטות בקר 

יעוכבו ההליכי  "ש לממשלה בדבר מינוי נאמ  לפרק זמ  קצוב שבמהלכו "ולאמ  את הצעת היועמ
 בעקבות זאת ביקשה פרקליטות מחוז תל". בי  הצדדי  ותיבחנה דרכי  חלופיות לניהולה של הקר 

 .ש לממשלה לבדוק שוב את האפשרות למנות לקר  נאמ "אביב מהמשנה ליועמ
מינוי נאמ  לקר  ישיג מטרה אחת בלבד "כי ,  כתב אג  שוק ההו  לרשות החברות2004בנובמבר 

ישובו נציגי הבעלי  לנהל את ענייני "שלאחריה " והיא יצירת שקט תעשייתי מדומה לתקופה קצובה
, הזמני אשר יושג בעקבות מינוי נאמ ' שקט התעשייתי' שות  לטענה לפיה האינני. הקר  ללא שינוי

אדרבא השקט שיושג יוריד מסדר היו  את ... יאפשר מציאת פתרונות יצירתיי  לבעייתיות בקר 
מהשתלשלות הענייני  ומהתכתובות הרבות עולה כוונה אחת ... ההתמודדות ע  הבעיה החמורה

אפילו במחיר של , ר הקר  מניהולה של הקר "והיא הרחקתו של יו, ברורה מצד נציגי ההסתדרות
אנו סבורי  כי בכל הקשור למילוי הוראות התקנות הנוגעות לניהולה של הקר  ... הרחקת  ה 

א  . ... פועלת הנהלת הקר  באופ  סביר וא  למעלה מכ#, ולהשגת טובת  של העמיתי  בקר 
חלטות דירקטוריו  הקר  או כי קיי  וואקו  ניהולי אשר המדינה סבורה כי קיימת בעיתיות בקבלת ה
יכולה היא להשתמש לעיתי  תכופות יותר במניית , לא מאפשר את ניהולה השוט  של הקר 

אנו נשמח לסייע בקידומו של מהל# יסודי ומיבני אשר יטפל ... ההכרעה המוחזקת על ידה
 ". את קרנות ההשתלמות שבבעלות בבעייתיות הקיימת בניהול המשות  של המדינה וההסתדרות

כי ימשי# לעקוב מקרוב אחר , בי  היתר, באותו חודש כתב אג  שוק ההו  למשרד מבקר המדינה
 .יפעל לשמירת , וא  יהיה סבור שזכויות העמיתי  עלולות להיפגע, הנעשה בקר 

 ¯·Ó·Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2004Ú ÂÁËÂ‰Â Ô¯˜· ÌÈÎÂÒÎÒ‰ ÂÙÈ¯Á‰ Û‡Â ÂÎ˘Ó   „Â
˙Â È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ˙ÂÈ„„‰ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÓ˘‡‰ ; ÔÈ˜˙‰ „Â˜Ù˙· ÂÚ‚Ù ‰Ï‡ ÏÎ

‰È˙Â„ÒÂÓÂ Ô¯˜‰ Ï˘.  
✩ 
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 Ô¯˜· ˙Â¯„˙Ò‰‰ È‚Èˆ Ï ‰ È„Ó‰ È‚Èˆ  ÔÈ· ÌÈ˘˜ ÌÈÎÂÒÎÒ ÌÈÏ‰ ˙Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ‰Ê
ÁÓ‰"¯ .ÌÈÎÂÒÎÒ‰ ,Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ˙Â·¯ ÌÈ˜ÈÒÚÓ ¯˘‡ , Ì„Â˜Ù˙· ˙Â˘˜ ÌÈÚ‚ÂÙ

È„Ò‰ ‰ÏÂ‰È ·ÂÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙Â¯ÎÈ  ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈÓ¯Â‚Â Ô¯˜‰ Ï˘ ¯ .
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙‡ ÔÎÂ ÌÈ¯˘Â ËÙ˘Ó È˙· Ì‚ ˙Â·¯ ÌÈ˜ÈÒÚÓ ‰Ï‡ ÌÈÎÂÒÎÒ , ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙‡

ÔÂ‰‰ ˜Â˘ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙‡ ,ÓÚÂÈ‰ ˙‡Â ˙ÂËÈÏ˜¯Ù‰ ˙‡"‰Ï˘ÓÓÏ ˘ , ‡ÏÏ ÌÈÒ Ó‰
· ÏÂÚÙÏ Ô¯˜Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÎÂÒÎÒ‰ ·Â˘ÈÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÁÏˆ‰ÔÈ˜˙ Á¯Â‡. 

 ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï. 

 Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰- ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ - ‡Ï 
 ÈÎ¯„ ¯·„· ˙ÂÈ·˜Ú ‡ÏÂ ˙Â„‚Â Ó ˙Â„ÓÚ ÂÚÈ·‰ Û‡Â Í˘Ó˙Ó‰ ÍÂÒÎÒ‰ ·Â˘ÈÈÏ È„ Â˘Ú

ÂÙÈË‰Â· Ï , ˙ÂÏÈÚÙÏ Ô¯˜‰ ˙¯ÊÁ‰Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ·ÎÈÚ ‰Ê ¯·„Â
‰ È˜˙. 

 Ô¯˜‰ ÈÏÚ· È ˘ È‚Èˆ ˘ ¯Á‡Ó- ˙Â¯„˙Ò‰‰Â ‰ È„Ó‰ - È ÈÈ Ú ˙‡ ·¯ ÔÓÊ Ï‰ Ï ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï 
˙Â‡ÈÎ Ô¯˜‰ ,‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙˙·˘‰ È„Î „Ú ,ÂÁÏˆ ‡Ï ÍÂÒÎÒ‰ ·Â˘ÈÈÏ ˙Â ÂÈÒÈ ‰˘ ¯Á‡ÓÂ , ÏÚ

Â‰‰ ˜Â˘ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÛÂ˙È˘· ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜ Ï Ô
 Ï˘ Ì‰È˙Â ÂÎÒÁ ÏÚ ‰ ‚‰ÏÂ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È  ˙¯„Ò‰Ï ÌÈˆ¯Ó  ÌÈ„Úˆ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ 

Î-40,000‰È˙ÈÓÚ  .   
 פעולות הקר 

ר "כי בתשובותיה  של יו, יצוי . במסגרת הביקורת נבדקה פעילות הקר  בתחומי  שוני 
 מבקר המדינה ה  הטילו זה על זה את האחריות לליקויי  ל הקר  למשרד"הדירקטוריו  ומנכ
   .עמדה הביקורת רק על הליקויי  עצמ , כאמור. 62שהעלתה הביקורת
 מוסדות הקר 
 אסיפות כלליות

תכונסנה ] רגילות[אסיפות כלליות "כי , נקבע)  תקנו  הקר %להל  (בתקנו  ההתאגדות של הקר  
אסיפות ...  חודש אחרי האסיפה הכללית הקודמת האחרונה%15א# לא יאוחר מ... לפחות אחת לשנה

אסיפות כלליות 'יתר האסיפות של הקר  תקראנה . 'אסיפות כלליות רגילות'כלליות אלה תקראנה 
שא  אחד הצדדי  השותפי  בניהול הקר  נעדר כשהאסיפה , מ  התקנו  עולה". 'יוצאות מ  הכלל

 .שה את כינוס האסיפההדבר מונע למע, הכללית עומדת לפתוח בדיו 
__________________ 

 ". הסכסוכי  בקר "בפרק , על טענותיה  והאשמותיה  ההדדיות ראו ג  לעיל 62
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בי  .  כונסה אסיפה כללית מיוחדת שלא מ  המניי  כדי לדו  בשינוי תקנו  הקר 1998בדצמבר  .1

 :היתר הוחלט באסיפה לשנות כמה סעיפי  בתקנו  ולקבוע כדלהל 
ביצוע הפעולות המינהליות והכספיות יהא בידי גו  ניהולי שייבחר בהלי# תחרותי ושוויוני  )א(

 .63דירקטוריו  הקר על ידי 
 .בדבר ביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה) 98(יתווס  לתקנו  סעי   )ב(

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰ÙÈÒ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÎ„ÂÚ ‡Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ÔÂ ˜˙ ÈÎ
 ¯·Óˆ„Ó ˙ÈÏÏÎ‰1998 . 

כי הדירקטוריו  הורה ליועצה המשפטי להוסי  ,  כתבה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר 
ש דאז של " כתב היועמ2004בנובמבר . אול  הדבר לא נעשה, את ההחלטות האמורות לתקנונה

, והדיווח לרש  החברות... לאחר קבלת ההחלטה על תיקו "כי , הקר  למשרד מבקר המדינה
אי  לי מידע מדוע הדירקטוריו  לא אישר את הנוסח לצור# השלמת . הוצאתי לקר  נוסח משולב

 ..". .הפורמליות הנדרשת
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÙÈÒ‡‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂ ˜˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ

˙ÈÏÏÎ‰. 
ל שה  חברי ועדת "ר והמנכ"את היו" החליט דירקטוריו  הקר  להסמי# 2002בינואר  .2

כנדרש , לזמ  אסיפות כלליות רגילות במועד ובמקו  שיקבעו וכ  את סדר היו  שלה , ההנהלה
ל לבעלי "והמנכ, בעניי ' ר יפנה לבעלי מניות הנהלה א"היו. חדש ובתקנו  החברהבחוק החברות ה
 ".'מניות הנהלה ב

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙ÂÒ Î˙‰ ˙Â¯È„˙ ÔÈÈ Ú· Ô¯˜‰ ÔÂ ˜˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
‰¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏÂ , Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÙÈÒ‡ ÂÒ ÂÎ ‡Ï

 ¯·ÂË˜Â‡Ó2000„ÚÂ  ¯·ÂË˜Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ 2004 .ÍÎ Ï˘· , ˙ ˘Ó2002 Ô˙È  ‡Ï ÍÏÈ‡Â 
Ô¯˜‰ Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È„È ÏÚ ¯˘‡Ï ‰È‰ , Â‡ˆÓÂ‰ ‡ÏÂ

‰· Â Â„  ‡ÏÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ , ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î
ÔÂ ˜˙‰Â . 

וי כוח של שר האוצר ושל ראש הממשלה לנציגי רשות החברות המציאה למשרד מבקר המדינה ייפ
, 2004 ובאוקטובר 2002המדינה באסיפות הכלליות הרגילות של הקר  שנועדו להתקיי  באוגוסט 

בתשובותיה  למשרד מבקר ". מינוי מיופה כוח מצד ההסתדרות%עקב אי"כי ה  לא התקיימו , וציינה
כינוס %ל זה על זה את האחריות לאי"נכר הדירקטוריו  והמ" הטילו יו2004המדינה בנובמבר 
  . האסיפה הכללית

__________________ 
 .129' עמ,  ממצאי הביקורת על יישו  החלטה זו ראו להל את 63
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 מעקב אחר החלטות הדירקטוריו  וביצוע 
כדי להבטיח את הביצוע המלא של החלטות דירקטוריו  הקר  ושל ועדותיו יש לקבוע מי הגור  

 .שיופקד על קיו  מעקב רצי  אחרי ביצוע ההחלטות
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜· ÔÈ‡ Ô¯˜· ÈÎÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂËÏÁ‰ , ÈÎÂ

 ¯·ÂË˜Â‡·2004 ˙ ˘· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â·¯ ˙Â·Â˘Á ˙ÂËÏÁ‰ ÂÚˆÂ· ‡Ï ÔÈÈ„Ú 2000 ÌÈ ˘·Â 
2002-2003 . 

לגבש נוהל בעניי  כספי :  וביצוע  טר  הושל 2000להל  דוגמאות להחלטות שהתקבלו בשנת 
 בעניי  הטלת עיקולי  על לקבל חוות דעת משפטית; עמיתי  שנפטרו בלי מוטבי  שאפשר לאתר 

להנחות ; ל"חשבונות עמיתי  בקר  ובעניי  האפשרות שהקר  תשקיע בחברה פרטית ובחברה בחו
עיקולי  על כספי ארנונה  להטיל ;את היוע  המשפטי של הקר  בתחו  הגבייה ממעסיקי  חייבי 

 . ר האמורי  להיות משולמי  לרשויות מקומיות המפגרות בהעברת כספי עובדיה  לק
להשלי  את עדכו  :  וביצוע  טר  הושל %2003 ו2002להל  דוגמאות להחלטות שהתקבלו בשני  

לשלוח לעמיתי הקר  חוזר הסברה ; 1998תקנו  החברה על פי החלטת האסיפה הכללית מדצמבר 
; 64להגיש תביעות נגד נושאי משרה בקר  בשל חלק  בפרשת הביטוח; בדבר ביטוח החיי  שלה 

   .65יכי מכרז לבחירת יוע  השקעותלפתוח בהל
 ביקורת פנימית

 ועדת ביקורת
בקר  פועלת ועדת ביקורת שמונתה על ידי הדירקטוריו  ומתפקידה לדו  בממצאי המבקר הפנימי 

 . ובהמלצותיו ולהגיש את המלצותיה לאישור הדירקטוריו 
 2004בפברואר . רת לא התכנסה ועדת הביקו2004 עד מרס 2002כי מאוקטובר , הביקורת העלתה

.  דנה בה הוועדה2004ובמרס , 2003הגיש המבקר הפנימי טיוטת דוח ביקורת פנימית לשנת 
 נכתב כי מאחר שטיוטת הדוח התקבלה רק כשבוע 2004בפרוטוקול הישיבה שהתקיימה במרס 

, ח"יער# דיו  ראשוני בלבד ובו מבקר הפני  יסקור את הדו, ומפאת חשיבות הדוח", קוד  לכ 
 הגיש המבקר הפנימי 2004הביקורת העלתה כי באפריל ". לקראת הישיבה הבאה יער# דיו  מעמיק

ובה , 2003ר ועדת הביקורת טיוטה מתוקנת של הדוח לשנת "ל וליו"למנכ, ר הדירקטוריו "ליו
בטיוטה המתוקנת הובאו ממצאי  . ל הקר "ר הדירקטוריו  ושל מנכ"תגובות על הערותיה  של יו

ובכלל  , תקינות בפעולות הקר  בתחומי  רבי %על אי, לכאורה,  שיש בה  כדי להצביע,מהותיי 
 . בשמירה על החיסכו  והיעילות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ,) ¯·Ó·Â ·2004( , ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï
Â· Ô„ ‡Ï Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ‡ÏÈÓÓÂ ÁÂ„‰ ˙ËÂÈË· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙¯Â˜È·‰ . 

__________________ 
 .134' בעניי  זה ראו להל  בעמ 64
 .120' בעניי  זה ראו להל  בעמ 65
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 פנימימבקר 

. לפי הצעת ועדת הביקורת, דירקטוריו  של חברה ימנה מבקר פנימי, על פי חוק הביקורת הפנימית
המבקר הפנימי יגיש לממונה . ר הדירקטוריו "הממונה על המבקר הפנימי בחברה ממשלתית יהיה יו

א  , והממונה יאשר אותה לאחר שעשה בה שינויי , עליו הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית
ר ועדת "ל וליו"למנכ, ר הדירקטוריו "המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליו. ראה זאת לנכו 

 .והנהלת החברה תדו  בממצאיו, הביקורת
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘ Ê‡Ó ÈÎ1993‰˜ÒÚ‰ ‰ÊÂÁ ÈÏ· ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó Ô¯˜‰ ‰˜ÈÒÚÓ  .

Î Ó‰ ¯˘È‡ ÔÂÚ·¯ ÏÎ ˙ÏÈÁ˙·"ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â¯Î˘ ˙‡ ÌÏ˘Ï Ê‡„ Ï˘‡¯Ó  , ÍÓÒ ÏÚ
„Â·ÚÈ˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰¯˘È‡˘ ‰Ú˘Ï ÛÈ¯Ú˙· ÏÙÎÂÓ‰ .

 ¯‡Â È·2003Ú·˜   ,ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÓÎÒ‰· ,˘„ÂÁÏ ˙Á‡ Â¯Î˘ ˙‡ Ï·˜È ‡Â‰ ÈÎ , ÈÙÏ
ÏÚÂÙ· „·Ú˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓ . 

  כי שכרו של המבקר הפנימי גבוה במידה ניכרת משכר  של מבקרי, עוד העלתה הביקורת .2
עלות שכרו של המבקר הפנימי של : פנימיי  בקרנות השתלמות אחרות שה  חברות ממשלתיות

מנתוני הדוחות הכספיי  של קרנות . ח" ש%200,000 הייתה כ%2003 ו2002הקר  בכל אחת מהשני  
כי שכר  השנתי של מבקרי  פנימיי  בקרנות האחרות ,  עולה2002ההשתלמות הממשלתיות לשנת 

ששילמה אחת , ח" ש%160,000למעט שכר שנתי בס# כ, ח" ש%100,000ח לכ" ש28,000נע בי  
, בה  עיי  משרד מבקר המדינה במהל# הביקורת, המסמכי  בקר . הקרנות למבקר הפנימי שלה

כגו  עיסוק בתחומי  רבי  במיוחד , אינ  מעלי  הצדקה לעלות השכר הגבוהה של המבקר הפנימי
 .  או מילוי צור# מיוחד של הקר

" תקיי  הלי# חוקי של מכרז מתאי " החליט הדירקטוריו  כי ועדת הביקורת 2002בדצמבר  .3
תראיי  את המועמדי  ותגיש את המלצתה , הוועדה תקבל כמה הצעות: לבחירת מבקר פנימי

המועמד שייבחר יצטר# ; המבקר הפנימי שהקר  מעסיקה זכאי להגיש את מועמדותו; לדירקטוריו 
 . זה שיאשר הדירקטוריו לחתו  על חו

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ2004ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ Ô¯˜‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú .   
 השקעות הקר 

 ועדת השקעות
ועדת ההשקעות של הקר  . התפקיד המרכזי של הקר  הוא השקעה מיטבית של כספי העמיתי 

 . החלטות על אפיקי ההשקעהאחראית לביצוע מדיניות ההשקעה שקבע הדירקטוריו  ולקבלת ה
מבקר , יוע  ההשקעות של הקר , בישיבות ועדת ההשקעות של הקר  משתתפי  ג  נציג הבנק

כ  מוזמ  לישיבות נציג רשות . יוע  משפטי ומזכיר הקר , רואה החשבו  של הקר  או נציגו, הפני 
מצב הכלכלי והפיננסי נציג הבנק מגיש בישיבות דוח פעולות השקעה תקופתי וסוקר את ה. החברות

ובה דיווח על התרחשויות בשוק ההו  , יוע  ההשקעות מגיש סקירה כתובה. באר  ובעול 
, לישיבות הוועדה מוזמני  מפע  לפע  מנהלי  של קרנות הו  סיכו . והמלצות על אפיקי השקעה
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את את השקעותיה המתוכננות ו,  את השקעותיה בעבר%וה  מציגי  את החברה שה  מייצגי  
 .66המטרות של גיוס ההו 

. הבנק קונה ומוכר ניירות ער# במרוכז בשביל כל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהולו
המערכת הממוחשבת שברשות הבנק משקללת את נתוני החלטות ההשקעה של הקופות והקרנות 

 .וזוקפת לכל קופת גמל או קר  השתלמות את חלקה בעסקה המשותפת
בחלקו , 2002 תיקו  לתקנות מס הכנסה אשר נכנס לתוק  בחלקו באוקטובר  פורס 2002באפריל 
ובי  היתר נקבעו כללי  , על פי התיקו  שונו כללי ההשקעה. 2003 ובחלקו באוקטובר 2003באפריל 

 .67תפקידיה וקיו  ישיבותיה, מספר החברי  בה, כשירות חבריה: בדבר ועדת ההשקעות
1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÂË˜Â‡· ˜¯ ÈÎ ¯·2003 , ˙Â ˜˙Ï ÔÂ˜È˙‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î

˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·Â ‰Ò Î‰ ÒÓ , Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ‰˘·È‚" ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÏÎ
Ô¯˜‰) " ÔÏ‰Ï-Ô¯˜‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏ‰Â  ( ,‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙ ˙Â·˜Ú· . ¯·Óˆ„·2003 ¯˘È‡ 

Ô¯˜‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÏ‰Â  ˙‡ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰. 
שלא יפחת , זוגי של חברי %ת ההשקעות יהיה מספר איכי בוועד, תקנות מס הכנסה קובעות

 המועד בו נכנסה התקנה 2003הביקורת העלתה כי מאוקטובר . משלושה ולא יעלה על שבעה
 יש בה שישה 2004וממרס ,  נכחו בוועדת ההשקעות ארבעה חברי 2004האמורה לתוק  ועד מרס 

ר הדירקטוריו  " כתב יו2004 בנובמבר .כמו שנקבע בתקנות, זוגי של חברי %ולא מספר אי, חברי 
א# הוא ,  היו בוועדה חמישה חברי  ובה  נציג ההסתדרות2004למשרד מבקר המדינה כי עד מרס 

 . החרי  את ישיבות הוועדה
. כי הישיבות של ועדת השקעות יתקיימו אחת לשבועיי  לפחות, בתקנות מס הכנסה נקבע .2

 .  פעמי  בלבד17ה ועדת ההשקעות של הקר   התכנס%2003אול  הביקורת העלתה כי ב
כי כמה דירקטורי  כיהנו בו בזמ  ,  עולה%2003 ו2002מהדוחות הכספיי  של הקר  לשני   .3

 כיהנו בוועדת הביקורת שניי  משלושת חברי 2002בסו  . בוועדת ההשקעות ובוועדת הביקורת
 שלושה מששת % 2004ובמרס ,  שניי  מארבעת חברי ועדת ההשקעות2003בסו  ; ועדת ההשקעות

 .חברי ועדת ההשקעות
לאור מבנה הקר  "כי , ש של הקר  את עמדתו בעניי  זה וציי " הביע היועמ2002כבר באוקטובר 

חברי ועדת ההשקעות אינ  יכולי  להיות חברי ועדת הביקורת ויש לתכנ  את המועמדי  , ועיסוקיה
 ". חברי  בועדה האחת ואחרי  בועדה האחרתכ# שחלק  יהיו, ר"מטע  המדינה והסתדרות המח

 5במצב בו יש בדירקטוריו  רק "ר הדירקטוריו  למשרד מבקר המדינה כי " כתב יו2004בנובמבר 
 דירקטורי  מטע  ההסתדרות החדשה 5ועוד ' לחיצוניי 'דירקטורי  מטע  המדינה הנחשבי  

קורת ואת ועדת ההשקעות ג  לפי אי  אפשרות לאייש את ועדת הבי', לחיצוניי 'שאינ  נחשבי  
 ".הכשירויות הנדרשות וג  שלא יהיו מספר דירקטורי  מסוימי  החברי  בשתי הוועדות הללו

כי על פי נוהל של הרשות בעניי  ,  כתבה רשות החברות למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 
ה לא יפחת מספר חברי הוועד" ,בת ממשלתיות%ביקורת פנימית בחברות ממשלתיות ובחברות

מספר חברי ועדת ביקורת בכל אחד מדיוניה לא יפחת משלושה . מחמישה ולא יעלה על שבעה
זוגי של חברי  שלא יפחת משלושה ולא %בועדת ההשקעות יהיה מספר אי] ולפי תקנות מס הכנסה[

__________________ 
 .123' עמ, את ממצאי הביקורת על השקעה בחברת הו  סיכו  ראו להל  66
 .73' בעניי  תקנות אלה ראו ג  במבוא בעמ 67
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 וישנ  10לאור זאת ולאור העובדה כי מספר חברי הדירקטוריו  בקר  עומד על . יעלה על שבעה

 הועדות מהחשובות של %2רקטורי  שלאור כשירות  וניסיונ  ישנה חשיבות רבה לחברות  בדי
הרי שלעיתי  קיי  קושי למנוע מדירקטור החבר בועדת , ]ועדת הביקורת וועדת ההשקעות[הקר  

לאור הקושי שתואר לעיל הוסכ  . הג  שהפרדה כזו רצויה, ההשקעות מלהיות חבר בועדת ביקורת
ר ועדת "ר ועדת הביקורת לא יהיה חבר בועדת ההשקעות ויו" כי יסתפקו בכ# שיובחלק מהקרנות

 ".ההשקעות לא יהיה חבר בועדת הביקורת
 „Â‚È · ÔÂ˙  ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· Ì‚ Ô‰ÎÓ‰ Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·Á

Ô¯˜‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï Â‡Â·· ÌÈ ÈÈ Ú , Â‡
˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ·˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï Û˙Â˘ ‰È‰ ‡Â‰˘ .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ¯˘Ù‡ ˙Â Â¯˙Ù ÔÂÁ·Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ÏÚ
ÂÊ ‰ÈÚ·Ï. 

ועדת ההשקעות אינה רשאית לאצול מסמכויותיה לאחר או "כי , בתקנות מס הכנסה נקבע .4
 .68)"1)(א(15ד41ור בתקנה למעט כאמ, לועדות משנה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ , ‰Ïˆ‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ
‰È¯·Á Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓÏ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÓ ,˜ ·‰ ‚Èˆ ÏÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÏ ÔÎÂ ,ÔÏ‰ÏÎ: 

1995%שהקר  נהגה על פיו בשני  , 1994מדצמבר " נוהל עבודה וכינוס ועדת השקעות"ב )א(
תכנו א  התייעצויות והחלטות טלפוניות במקרי  בה  דרושה החלטה בזמ  אמת י"נקבע כי , 2003

ר ועדת "הקר  ויו] ל"מנכ[, ר הדירקטוריו "לפחות בי  יו, ולא נותר זמ  לכינוס מליאת הועדה
 ".FAX%השקעות שתלווה במסמ# חתו  ב

, ההשקעותיוע  "כי , ר דירקטוריו  הקר  דאז מסמ# שבו נאמר" אישר יו1999באפריל  )ב(
הוסמ# על ידי דירקטוריו  הקר  לתת הוראות ביצוע להשקעות ספציפיות והחלטות השקעה בנוגע 

היוע  מוסמ# להעביר את ההוראות ; ]המנהל[למחלקת ההשקעות בבנק , לאופ  הקצאת הנכסי 
הוראות הביצוע . כאשר כל הוראה בעל פה תגובה בפקס שישלח למחלקת השקעות, פה%בכתב ובעל

תנו על ידי יוע  ההשקעות בקשר ע  נכסי הקר  יחייבו את קר  השתלמות לאקדמאי  לכל דבר שיינ
אזי תרשומת שתעשה , תקבל הוראה בכתב מיוע  הקר  טר  ביצוע ההשקעה]ת[במידה ולא . ועניי 

  .69"על ידי עובד אג  ההשקעות תחייב את הקר  לכל עניי  ודבר
כי הבנק הוא , דרו בנוהלי השקעות הקר  קובעי שהוג, הכללי  לביצוע השקעות הקר  )ג(

לפי החלטות ועדת , כגו  איזה נייר ער# יש לרכוש או למכור, המוסמ# לקבל החלטות שוטפות
פורו  "יוכרע העניי  בידי , כאשר יש חשש לניגוד אינטרסי  בפעילותו של הבנק. ההשקעות
ועדת . או בידי מליאת הוועדה, )ר נוס ר הוועדה וחב"יו, יוע  ההשקעות, נציג הבנק" (ההתייעצות

תיעשה לאחר , או במקרה מסוי , ההשקעות יכולה ג  להחליט שפעילות הבנק באפיק מסוי 
חברי הוועדה המיוחדת אמורי  , יצוי  כי על פי תקנות מס הכנסה. התייעצות בפורו  התייעצות

 .להיבחר מקרב חברי ועדת ההשקעות בלבד
__________________ 

 ]).2[ב "יקו  התשסראו ת (1.10.02'תקנה זו נכנסה לתוק& ב 68
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5. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÚÙ ÈÎ ÔÈ· ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡Ï ‰Ú˜˘‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ¯ÙÒÓ ÌÈÓ
˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ,ÂÈÂ ˜ ·‰ ˙‚Èˆ "„·Ï· Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ¯ , ‡Ï˘ Û‡ Â ÈÈ‰„

˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ÌÂ¯ÂÙ Ï˘ ‡ÏÓ‰ ·Î¯‰· . 
 : להל  דוגמאות להחלטות אלו

 כי בעקבות, על פי הפרוטוקול,  נמסר%28.5.03בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה ב )א(
דהיינו הרכב חסר של פורו  , ר הדירקטוריו "נציגת הבנק ויו, התייעצות בי  יוע  ההשקעות

כשהיתה הזדמנות ",  מהיק  נכסיה%1% מניות בשיעור כ22.5.03רכשה הקר  ביו  , ההתייעצות
 ".לקניה במחירי שפל

וע  יוע   רכש הבנק איגרות חוב על סמ# שיחה ע  אחד מחברי ועדת ההשקעות 2004ביוני  )ב(
 . על סמ# שיחה ע  אחד מחברי הוועדה האחרי  בלבד%ורכישה אחרת , ההשקעות של הקר 

 המבקר מטע  אג  שוק %להל  (בדוח שהגיש מבקר חיצוני שמינה אג  שוק ההו  לבדיקת הקר  
כי רכישות ומכירות של ניירות ער# בשביל הקר  חרגו לעתי  מהחלטות ,  צוי 2003ביוני ) ההו 
וכי לעתי  קיבל הבנק החלטות על קנייה ומכירה של ניירות ער# בהתייעצות , ההשקעות שלהועדת 

המבקר . בלא שההחלטות גובו במסמ# חתו  כנדרש, טלפונית ע  יוע  ההשקעות של הקר  בלבד
לקויה מיסודה ומרוקנת מתוכ  את תפקודה "כי מתכונת העבודה הזאת , החיצוני ציי  בדוח
ת ההשקעות שכ  החלטות הוועדה אינ  רלוונטיות ואי  א  אישור גור  מוסמ# וסמכויותיה של ועד

 ".70לפעולות הרבות שנעשו שלא בהסתמ# על החלטות הוועדה
כי ההתייעצויות הטלפוניות ע  יוע  ההשקעות ,  כתב הבנק למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 

 .1999ת ר דירקטוריו  הקר  בשנ"נעשו על סמ# ייפוי הכוח שנת  לו יו
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙‡ ‰Ó ˙„ÈÓ· ¯˙ÈÈÏ È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÏ‰ Â ÌÈÏÏÎ ‰Ú·˜ Ô¯˜‰ ÈÎ

˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú , È¯„Ò ÌÚÂ ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ¯·„‰Â
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ . 

 ÈÂ‡¯Î ¯È„Ò˙ Ô¯˜‰˘ „Â‡Ó ·Â˘Á ˙ÂÙÂÁ„ ‰Ú˜˘‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Í¯Âˆ ˘È ÌÈ˙ÚÏ˘ ¯Á‡Ó
ÏÎ· ‰ÈÏ‰  ˙‡‰È˙Â·È˘È ÔÈ· ˙ÂÚ˜˘‰ ¯·„· ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰Ï Ú‚Â ‰  , ÂÏÈ‡· Ú·˜˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ È˙ÓÂ ÌÈ‡˘Â  ,Ô‰· Û˙˙˘‰Ï ¯ÂÓ‡ ÈÓ ,Â¯˘Â‡ÈÂ Â„ÚÂ˙È „ˆÈÎ ,
˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂÏ Ô‰· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚÂ Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂ„È „ˆÈÎÂ.  

 תשואת הקר 
לפי הדוחות הכספיי  של הקר  ולפי נתוני אג  , 1999%2003להל  נתוני  על תשואות הקר  בשני  

  ):באחוזי (שוק ההו  
__________________ 
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 ב55דוח שנתי  116
1999 2000 2001 2002 2003  

 *התשואה הנומינלית ברוטו 14.60 0.92 6.47 3.13 10.15
 **התשואה הנומינלית נטו 14.24 0.61 6.14 2.81 9.79
 ***התשואה הריאלית נטו 16.52 '5.70 4.66 2.72 8.27

וטו מחושבת לאחר ניכוי עמלות ניירות ער, ולפני ניכוי דמי ניהול ודמי ביטוח חיי  התשואה בר *
 . לעמיתי 

 . התשואה נטו מחושבת לאחר ניכוי עמלות ניירות ער, ודמי ניהול ולפני ניכוי דמי ביטוח חיי  לעמיתי  **
ליית מדד המחירי  התשואה הריאלית נטו היא התשואה הנומינלית נטו בניכוי השיעור השנתי של ע ***

  . לצרכ 
לפני ( הייתה התשואה הריאלית ברוטו של הקר  2002כי בשנת , מנתוני אג  שוק ההו  עולה .1

ברשימת התשואות שהשיגו ) האחרו (וניצבה במקו  התשיעי ,  5.4%  שלילית ) ניכוי דמי הניהול
תשואה הריאלית  הייתה ה2003בשנת . באותה שנה קרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות

 2004בתשעת החודשי  הראשוני  של שנת . וניצבה במקו  השני ברשימה, 16.9%ברוטו של הקר  
והייתה הגבוהה ביותר בקרב התשואות של , 4.5% התשואה הריאלית נטו שהשיגה הקר  הייתה כ

ית התשואה הריאל, כי כאמור, עוד עולה מנתוני האג . קרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות
 והייתה התשואה הנמוכה ביותר 5.4% הייתה 2003 1999הממוצעת ברוטו של הקר  לשני  

מהמסמכי  שבקר  עולה . שהשיגה באות  שני  קר  השתלמות שהיא חברה ממשלתית או מעורבת
, בי  היתר, שבאה לידי ביטוי, כי תשואה זו נגרמה בעיקר ממדיניות השקעה לא שמרנית של הקר 

  ובקרנות "השקעות גדולות במניות והשקעות באופציות מעו(י  שיש בה  סיכו  בהשקעות באפיק
 ). הו  סיכו 

את הסיבות למיקומה הנמו( "שוועדת ההשקעות תנתח ,  הומל)2003בדוח המבקר הפנימי לשנת 
אי  מסמכי  המעידי  כי ועדת ההשקעות קיימה . ותפיק לקחי  לקראת העתיד" של הקר ) יחסית(

 . מבקר הפנימיאת המלצת ה
. כי התשואות שהשיגה הקר  היו גרועות, בדוח שהגיש המבקר מטע  אג  שוק ההו  נכתב .2

 הייתה הקר  1998 עד 1996בשני  "ל הקר  כי " יוע) ההשקעות למנכ2003בתגובה כתב ביולי 
 ואיל( 1999משנת . ובישראל בכלל] בקרנות ההשתלמות המנוהלות בבנק[במקומות הראשוני  

גה הקר  בתשואות שהשיגה וזאת לאור מדיניות השקעות אגרסיבית שנקטה ושהתבררה בדיעבד נסו
העובדה כי הקר  נקטה . אציי  כי חלק מההשקעות נעשו שלא על דעתי או בניגוד לדעתי. כלא נכונה

ואנכי חזרנו והדגשנו עובדה ] הבנק[הייתה ידועה וגלויה היטב וא  , במדיניות השקעות אגרסיבית
בסיכומו של דבר אומר כי תשואת הקר  הינה תוצאה של קבלת ... בעת ישיבות ועדת ההשקעותזו 

ממומחי  חיצוניי  המופיעי  בפני ועדת ההשקעות והדירקטוריו  וכ  מרכיבי  , ]מהבנק[, עצות ממני
   ".רבי  אחרי  ובה  מדיניות ועדת ההשקעות ואי  ליחס את התוצאות רק לעצות שאני נות 

✩  
¯˘ÓÔ¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ‰È˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈ ÂÈ„·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ·Î¯‰ È¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ‰˘ÚÈÈ ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ , ¯·„· ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈÂ
Ô‰È˙Â‡Â˘˙ ÏÚÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰Â ‰¯˜·‰ ÈÎÈÏ‰ . ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˜È˙ ˙‡ ˜ÏÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‚ ÔÁ·È˙ÌÈ˜È˙ ÈÏ‰ Ó ‰ÓÎÏ Ô¯˜‰  , ˙Â‚‰Â ˘ ÈÙÎ
˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â ¯˜ ¯ÙÒÓ ¯·Î. 
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כי מאחר שהעדפותיה  של העמיתי  בתחו  אפיקי ההשקעה , עוד העיר משרד מבקר המדינה לקר 
אינ  מוצאות בהכרח את ביטוי  במדיניות ההשקעה של הדירקטוריו  ובהחלטות של ועדת 

מ  הראוי שהקר  , על מדיניות ההשקעה של הקר ולעמיתי  אי  כל אפשרות להשפיע , ההשקעות
שבכל , להציע לעמיתי  מסלולי השקעה אחדי , כפי שנוהגות קרנות השתלמות אחדות, תשקול

  . כ( יוכל כל עמית לבחור מסלול ובו מידת הסיכו  הרצויה בעיניו. אחד מה  מידה שונה של סיכו 
 יוע  השקעות

˙ Â Ú ˜ ˘ ‰  ı Ú Â È  ˙ ˜ Ò Ú ‰ 
. שייבחר במכרז סגור, חליט דירקטוריו  הקר  למנות יוע) השקעות חדש ה1993בינואר  .1

 החליט הדירקטוריו  כי חבר 1994ובינואר , במש( כשנה לא העסיקה הקר  יוע) השקעות
 ימונה ליוע)  ר ועדת ההשקעות "ר הדירקטוריו  ויו" ששימש בעבר יו דירקטוריו  לשעבר 

ובתקופה זו תבח  ועדת ההשקעות הצעות של , 1994ל עד אפרי, ) יוע) ההשקעות להל  (השקעות 
 הארי( הדירקטוריו  את כהונתו של יוע) ההשקעות מפע  1994מאפריל . כמה מועמדי  לתפקיד

 . הוא עדיי  שימש בתפקיד2004ובאוקטובר , לפע 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ¯‡Â ÈÓ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ1994 ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï 

‚Ò Ê¯ÎÓ·ÌÈ ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ‰ÚˆÂ· ‡Ï ¯Â . ‰Î ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰
‰ÎÂ¯‡ ,ÂÓÈÈ˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ Û‡ ÏÚÂ ˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙‰˘ ‡Ï· ,

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÏ ˙„‚Â Ó . 
מנהלת , )ע" הרשות לני להל  (כי הרשות לניירות ער( ,  נודע להנהלת הקר 1994באוקטובר  .2

 ההשקעות חקירה פלילית על עבירות לכאורה של שימוש במידע פנימי והשפעה בדרכי נגד יוע)
ר הקר  דאז אל הלשכה המשפטית של רשות "בסו  אותו חודש פנה יו. תרמית על שערי ניירות ער(

הלשכה המשפטית של הרשות הציעה . החברות וביקש חוות דעת בעניי  המש( העסקתו של היוע)
כי לחברה , בנובמבר אותה שנה מסרה הלשכה לקר ; ירקטוריו  הקר להעלות את העניי  בד

בעקבות . א  עדיי  לא הוגש נגדו כתב אישו , ממשלתית מותר להעסיק יוע) שמתנהלת נגדו חקירה
 . את ההתקשרות ע  היוע) בשנה1995זאת האריכה הקר  בפברואר 

רות על חוקי ניירות ער( בשל עבי,  הוגש כתב אישו  נגד יוע) ההשקעות1995בנובמבר  .3
 החליט דירקטוריו  הקר  להארי( שוב את ההתקשרות עמו עד 1996במרס . ושימוש במידע פנימי
 . סופה של אותה שנה

ע  חברה בבעלותו של יוע) ההשקעות )  ההסכ  להל  (חתמה הקר  על הסכ  , 1997בינואר  .4
 חודשי  בכל 12 ה אפשר להאריכו בכי יהי, בהסכ  נקבע;  חודשי 24 ל)  חברת היוע) להל  (

. כי ההסכ  לא יואר(, שלושה חודשי  מראש, אלא א  כ  הודיע צד אחד למשנהו בכתב, פע 
 להודיע לקר    בהסכמת היוע)  שבו התחייבה חברת היוע) , ) הנספח להל  (להסכ  צור  נספח 

כי נוכח ההתפתחות , בנספחעוד נכתב . מיד על כל התפתחות בדיוני בית המשפט בעניינו של היוע)
תהא הקר  רשאית להפסיק להעסיק את חברת היוע) בכל , בתיק הפלילי שנפתח בעניינו של היוע)

 .עת ובלי הנמקה
בכלל  ( שעות חודשיות 56כי מפע  לפע  יית  היוע) שירותי ייעו) בהיק  של , בהסכ  נקבע

חשבו  של רשות החברות ושכרו ישול  על פי תערי  רואי ה, )השתתפות בוועדות הקר 
 ח" ש225,000  קיבל היוע) כ2003  ו2002בשני  . 12.5%פחות , )דרגת שות (הממשלתיות 

 . ח בהתאמה" ש228,000 וכ
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 עבירות של שימוש במידע פני  38  הרשיע בית המשפט את יוע) ההשקעות ב1999בפברואר  .5

, ת ער( לפי חוק ניירות ער(ובשבע עבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות שער ניירו
בעקבות הסדר טיעו  נגזרו על היוע) שישה חודשי מאסר ).  חוק ניירות ער( להל   (1968 ח"התשכ
או שלושה , ח" ש100,000 וכ  מאסר על תנאי וקנס כספי בס(   שהומרו בעבודות שירות  בפועל 

 .  החל היוע) בעבודות השירות שנגזרו עליו1999באפריל . חודשי מאסר
. ד  דירקטוריו  הקר  בהעסקתו, כארבעה חודשי  לאחר שהורשע יוע) ההשקעות, 1999ביוני 

. כי הדירקטוריו  אישר לו לייע) לקר  בד בבד ע  ביצוע עבודות השירות, מפרוטוקול הישיבה עולה
 אי  כל מניעה להמשי( להעסיקו כל עוד נוקטת הקר "כי , ש של הקר "בתחילת הדיו  הבהיר היועמ

נוהל "מאחר ש, "מספר פעולות בתחו  נטרול יוע) ההשקעות מהמלצה על השקעה ספציפית
או כל יוע) השקעות לא יוכל לית  המלצה של השקעה ] יוע) ההשקעות[ההשקעות יוצר מצב בו 

יו  כל השקעה עוברת מספר שלבי  וגורמי   ג  בעבודת היו . ספציפית אלא על אפיקי השקעה
שיקולי  של "מ, הדירקטוריו  החליט פה אחד".  להשפיע על ההחלטההמנטרלי  כל אפשרות

כי , כמו כ  הוחלט. למרות הרשעתו בפלילי , להמשי( להעסיק את יוע) ההשקעות" טובת הקר 
 .וכ( נעשה, ש של הקר  יביא את ההחלטה לידיעת רשות החברות"היועמ

‰ Â ÈÂˆ ‡Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·"Ô¯˜‰ ˙·ÂË Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ " ËÈÏÁ‰ ÌÏÏ‚· ÛÈÒÂ‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
 ıÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï ÔÈ‡ ˙Â˘¯‰ ˙„ÓÚ ÈÙÏ˘ Û‡Â Ú˘¯Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï

ÌÂ˘È‡ ·˙Î Â„‚  ˘‚Â‰˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï
ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÂÎ¯‡‰ ¯·„· Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚ ÂÏ·È˜˘. 

כי היא לא נתנה לקר  את הסכמתה , נה ברשות החברות עולהמבדיקה שעשה משרד מבקר המדי
הרשות כתבה למשרד מבקר המדינה , ע  זאת. להמש( העסקתו של היוע) לאחר הרשעתו בפלילי 

כי היא לא מצאה לנכו  להתערב בהחלטת דירקטוריו  הקר  בדבר המש( העסקתו , 2004בנובמבר 
 .שניתנה באותה ישיבה,  ש של הקר"לאור חוות הדעת של היועמ, של היוע)

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ‰¯‰·‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ" È ÂÈ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È· ˘1999 - ÈÎ 
 ÛÈÚÒ˘ Û‡Â ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰Ú˜˘‰ ÏÚ ıÈÏÓÈ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ¯˘Ù‡5 

Ú·Â˜ ıÚÂÈ‰ ˙¯·ÁÏ Ô¯˜‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰· , ¯·„· ‰ˆÚ ˙˙Ï Â‡ ÚÈˆ‰Ï È‡˘¯ ‰È‰È ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ
Í¯Ú ¯ÈÈ ÌÈÂÒÓ  ,˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÈˆ‰Ï ıÚÂÈ‰ ÛÈÒÂ‰71. 

אול  הביקורת ,  הקי  היוע) חברה חדשה ששמה אחר ודיווח על כ( לקר 2002בינואר  .6
יוע) ההשקעות הגיש לקר  חשבוניות על ש  . כי ההסכ  בי  הקר  לחברת היוע) לא שונה, העלתה

לדעת משרד . ה הסכ  התקשרותא  שלמעשה לא נחת  עמ, והקר  שילמה אות , החברה החדשה
 . לאחר הקמת החברה החדשה היה על הקר  להסדיר את ההסכמי  ע  היוע), מבקר המדינה

לא "כי , קובע, 1995 ה"התשנ, לחוק הסדרת העיסוק בייעו) ובניהול תיקי השקעות) א(2סעי   .7
יד יקבל רישיו  מבקש יח, על פי החוק". יעסוק אד  בייעו) השקעות אלא א  כ  הוא בעל רשיו 

ובכלל  העבירות לפי חוק , אליה  מפנה החוק, יוע) בתנאי שלא הורשע בסוג מסוי  של עבירות
ובה  ניהול  או ייעו) בעניינ  ,  לחוק פורטו עיסוקי  שאינ  טעוני  רישיו 3בסעי  . ניירות ער(

 . של תיקי השקעות שמספר  אינו עולה על חמישה
__________________ 

 .בעניי  הצעות והנחיות השקעה ספציפיות שנת  יוע- ההשקעות למרות האמור לעיל ראו להל  71
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ל הקר  בשאלה מדוע הקר  מעסיקה את יוע) "ר המדינה למנכ פנה משרד מבק2003ביולי  .8
, ל השיב"המנכ. למרות הרשעתו בפלילי  וא  שאי  הוא מורשה לעסוק בייעו) השקעות, ההשקעות

ציי   באותו חודש בתגובתו למשרד מבקר המדינה. והוא יבדוק זאת, כי לא ידוע לו על הדבר
י  וכי ההתקשרות ע  היוע) נדונה באופ  מעמיק כי היוע) נות  לקר  שירות טוב ואמ, ל"המנכ

ל "המנכ". חוקיות מהעבר"והוא אינו רואה לנכו  לערער על החלטות , ואושרה בידי מוסדות הקר 
 נאמר 1997ובו נאמר כי בהסכ  ע  היוע) משנת , ש של הקר "ציר  לתגובתו מכתב מהיועמ

, יות שנטל עליו כלפי הקר  בעניי  זהבמפורש כיצד עליו לפעול בכל הנוגע לכתב האישו  ולחבו
כי החלטת הדירקטוריו  שטובת הקר  , ש"עוד ציי  היועמ. 72וכי ההסכ  אושר בידי רשות החברות

נתנה "והיא , היא שהיוע) ימשי( בתפקידו ג  לאחר הרשעתו הובאה לידיעת רשות החברות
כי הקר  יודעת , הבהירש "היועמ". הסכמתה להמש( ההעסקה ולא התערבה בהחלטת הדירקטוריו 

הוסי  , ע  זאת. וכי עקב ההרשעה לא יהיה בידיו רישיו  ג  בעתיד, שליוע) אי  רישיו  לנהל תיקי 
אי  צור( שיהיה בידו , לאור הצהרתו של היוע) כי הוא מייע) לפחות מחמישה גופי , ש"היועמ

 . רישיו  כאמור
ונקבע בה  כי , 73 תוקנו תקנות מס הכנסהשבעקבותיה, במהל( הביקורת נקט אג  שוק ההו  יוזמה

אד  המייע) לקופה או לחברה מנהלת בקשר לקבלת החלטות שעניינ  ניהול השקעות בניירות "
התקנות החדשות נכנסו לתוק  ". יהיה בעל רשיו  יוע) לפי החוק לייעו) ולניהול השקעות, ער(

 .2005בינואר 
ר "לקת קופות גמל באג  שוק ההו  ליוכתב מנהל מח, במהל( הביקורת, 2003בדצמבר  .9

ועל כ  הוא אינו רשאי לעסוק , דירקטוריו  הקר  כי בשל הרשעתו של היוע) הוא אינו זכאי לרישיו 
אי  ",  לחוק הסדרת העיסוק3כי על פי הפרשנות של האג  לסעי  , האג  ציי . בייעו) השקעות

 דבר  כי א  יעו) עבור כלל עמיתיה , דלומר כי ייעו) עבור קופת גמל מהווה יעו) עבור אד  אח
אי  זה סביר כי קר  השתלמות המונה עשרות אלפי עמיתי  ומשקיעה , יתרה מכ(. המחייב רשיו 

 ".  מיליארד שקלי  תעסיק יוע) השקעות ללא רשיו 2 למעלה מ
: שלפיה,  לתקנות מס הכנסה7ה41כי בהעסקת היוע) חורגת הקר  מתקנה , עוד כתב אג  שוק ההו 

המשתת  בקבלת החלטות שעניינ  , עובד של קופה או חברה מנהלת או מי שמועסק על יד )  א"(
כי הרשות , בי  היתר,  הקובע8יתקיימו לגביו התנאי  הקבועי  בסעי  , ניהול השקעות בניירות ער(

רשע לא הו)  3:...   (א  ראתה שהתקיימו לגביו אלה, תעניק רשיו  מנהל תיקי  למבקש שהוא יחיד
 ולפי תקנה ..." ;עמד בבחינות מקצועיות שנושאיה  וסדריה  נקבעו בתקנות)  4(;   בעבירה

אלא , הוא לא הורשע בפסק די  חלוט בעבירה מהעבירות המפורטות להל : "לתקנות) 3)(ב(5ה41
, זולת א  בית המשפט קבע כי אי  בהרשעה,  שני  מיו  מת  פסק די  שבו הורשע5א  כ  חלפו 

) ... א(העבירות ה  על פי סעי  ; למנוע כהונה כאמור, חומרתה ונסיבותיה, ב במהותהבהתחש
נוכח האמור לעיל ביקש אג  שוק ההו  ".  לחוק ניירות ער(54ו) א(53, ד52, ג52עבירה לפי סעיפי  

 . 1.1.04 מהקר  להפסיק את העסקתו של יוע) ההשקעות לא יאוחר מ
ר "לקראת הישיבה המציא יו. בדרישה של אג  שוק ההו  ד  דירקטוריו  הקר  2003בדצמבר 

. בעניי  הפסקת העסקתו, הדירקטוריו  לחברי הדירקטוריו  חוות דעת משפטית מטעמו של היוע)
ולפיכ( סיו  ההתקשרות עמו בשל , אי  הוא זקוק לרישיו  כלשהו על פי החוק, על פי חוות הדעת
הדירקטוריו  החליט . על כל המשתמע מכ(,  עמויהיה בבחינת הפרה של ההסכ , היעדר הרישיו 

לקר  יש "כי , בפרוטוקול צוי . לפתוח בהליכי  לפרסו  מכרז סגור לבחירת יוע) השקעות חדש
 ולא ברור א  הפסקת פעילותו כעת לא תגרו  להפרת 2004שבתוק  עד סו  שנת ] היוע)[חוזה ע  

 ". החוזה עמו דבר שיכניס את הקר  להוצאות כספיות
__________________ 

א הומצא לה לאחר מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי ההסכ  לא תוא  ע  הרשות וג  ל, כאמור 72
 .חתימתו

 .2004'ד"התשס, 3' תיקו  מס 73
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‰‡¯  , ¯‡Â ÈÓ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ÁÙÒ ‰ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È„ÈÏ ÈÎ1997 ,

·˙Î  Â·˘ ,¯ÂÓ‡Î , Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ˙È‡˘¯ ‡‰˙ Ô¯˜‰ ÈÎ"‰˜Ó ‰ ‡ÏÏÂ ˙Ú ÏÎ· ."
 ¯·Ó·Â ·2004ÂÈ ·˙Î "‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ , ‡Â‰ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ Î ÌÚ ÈÎ

 ÌÚ Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÊÂÁ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘˜È·ÌÓÚ ‰¯Â˘˜ ‡È‰˘ ÌÈˆÚÂÈ‰ . Û¯Âˆ ‡Ï ÁÙÒ ‰
ÂÏ ‡ˆÓÂ‰˘ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ,ÂÓÂÈ˜ ÏÚ Ú„È ‡Ï ‡Â‰Â. 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·Óˆ„Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ2003 ˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ· ÔÈÈ Ú· 
 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ ‰ÚˆÂ· ˘„Á2004 , ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ Ï˘ ˙ÂÙÒÂ  ˙Â˘È¯„ ˙Â¯ÓÏ

· ÁÂ˙ÙÏÂ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰˘„Á ˙ÂÚ˜˘‰ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÎÈÏ‰. 
כי למרות החלטת הדירקטוריו  ,  עולה2004מפרוטוקול ישיבת ועדת ההשקעות ממרס  .10

הומצא לחברי הוועדה וליתר הדירקטורי  בקר  הסכ  מעודכ  ע  יוע) ההשקעות , 2003מדצמבר 
. יהיה אפשר להאריכוונקבע בו כי ,  חודשי 12שתוקפו , ) ההסכ  המעודכ  להל   (2004מפברואר 

הוועדה .  יו  מראש60לקר  ניתנה האפשרות לסיי  את ההתקשרות בלי הנמקה בהודעה בכתב 
 .החליטה לרשו  לפניה את ההסכ  המעודכ  ואת תנאיו

ר הדירקטוריו  לסיי  את ההתקשרות ע  יוע) ההשקעות " הציע יו2004בישיבת הדירקטוריו  ביולי 
ברוב של תשעה דירקטורי  נגד (כי הדירקטוריו  החליט , ישיבה עולהמפרוטוקול ה.  יו 60כעבור 
לשנות את חוזה ההעסקה הנוכחי של יוע) ההשקעות כ( "אלא , שלא לאשר את ההצעה) אחד

 יו  מראש בלבד וכ  להורות ליוע) ההשקעות לטפל 30שסיו  החוזה יהיה על ידי התרעה של 
 ".15.11.2004 מעד לא יאוחר , בדרישות שוק ההו  ולהסדיר 

לסיי  את ההסכ  ע  יוע) , ר"החליט הדירקטוריו  לפי הצעת היו, במהל( הביקורת, 2004באוגוסט 
ר " כתב יו2004בנובמבר . ההחלטה התקבלה בהיעדר הדירקטורי  מטע  ההסתדרות; ההשקעות

, חודשכי ההחלטה הובאה לידיעת יוע) ההשקעות עוד באותו , הדירקטוריו  למשרד מבקר המדינה
  .וכי הוחל בהליכי מכרז לבחירת יוע) השקעות חדש
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙‡ ‰˜ÈÒÚÓ Ô¯˜‰˘
Â˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ‡Ï· ÌÈ ˘ .‰ÏÂÚ ÔÎ , ÈÂ‡¯Î Â¯‰·Â‰ ‡Ï˘ ˙Â·ÈÒÓ ÈÎ

‰ÈÎÓÒÓ· ,˙Â¯È·Ú· Ú˘¯Â‰˘ ¯Á‡Ï ıÚÂÈ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô¯˜‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ˜ÂÁ ÈÙÏ 
‰Ê ÌÂÁ˙· ıÂÚÈÈÏ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡ ˙ Â· Â‡ÏÓ˙  ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ . Ô¯˜‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÔÎ

 Û‡Â ÔÂÈ˘È¯ ÂÏ ÔÈ‡˘ ıÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô¯˜Ï ¯ÂÒ‡ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ˙„ÓÚ ÈÙÏ˘ Û‡ Â˜ÈÒÚ‰Ï
‰˜Ó ‰ ÈÏ·Â ˙Ú ÏÎ· ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ Ô¯˜‰ ‰ÏÎÈ Â˙˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ˘.  
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Â È Ï  Á Â Î  È Â Ù È È˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰  ı Ú 
פנה אג  ההשקעות של , כשלושה חודשי  לאחר הרשעת יוע) ההשקעות, 1999באפריל  .1

ר דירקטוריו  הקר  דאז בבקשה לאשרר מסמ( המקנה ליוע) ההשקעות סמכות לתת לבנק "הבנק ליו
 : כדלהל , )74 ייפוי הכוח להל  (הוראות ביצוע להשקעות 

לתת , ר"יו  קר  השתלמות לאקדמאי  במחהוסמ( על ידי דירקטור] יוע) ההשקעות"[
, הוראות ביצוע להשקעות ספציפיות והחלטות השקעה בנוגע לאופ  הקצאת הנכסי 

כאשר כל , פה היוע) מוסמ( להעביר את ההוראות בכתב ובעל. למחלקת ההשקעות בבנק
הוראות הביצוע שיינתנו על ידי . הוראה בעל פה תגובה בפקס שישלח למחלקת השקעות

. ) ההשקעות בקשר ע  נכסי הקר  יחייבו את קר  השתלמות לאקדמאי  לכל דבר ועניי יוע
אזי תרשומת שתעשה , במידה ולא יתקבל הוראה בכתב מיוע) הקר  טר  ביצוע ההשקעה

  ".על ידי עובד אג  ההשקעות תחייב את הקר  לכל עניי  ודבר
ÂÈ" ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ ÏÚ Ì˙Á Ê‡„ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯-Ú ·˙Î ˘  ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Ú„ Ï- ‡ÈˆÓ‰Â 

˜ ·Ï Â˙Â‡ . ˙ËÏÁ‰ ˙‡ „Ú˙Ó‰ ÍÓÒÓ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï Ô¯˜‰Ó ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ· ¯Ó‡ Î ıÚÂÈ‰ ˙‡ ÍÈÓÒ‰Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ , ˙ÂÚ˜˘‰Ï ÚÂˆÈ· ˙Â‡¯Â‰ ˙˙Ï

˙Â¯Á‡Â ˙ÂÈÙÈˆÙÒ .ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙·È˘È Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰„È· ÔÈ‡˘ ‰·È˘‰ Ô¯˜‰ , ÏÚ „ÈÚÓ‰
 Â‡ ‰ËÏÁ‰‰ÂÈ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ" ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈ ÏÚ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÁÂÂÈ„ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯

˜ ·Ï Â˙¯·Ú‰Â Â˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï . 
למשרד , ר הדירקטוריו  לשעבר אשר חת  על יפוי הכוח" כתב יו2005 ובינואר 2004בדצמבר 

ת דרש מהקר  לחתו  על טופס יפוי הכח המקנה ליוע) ההשקעו"כי הבנק , בי  היתר, מבקר המדינה
הנדרש מכל קרנות ההשתלמות וקופות ... הבנתי אז כי יפוי הכח הוא סטנדרטי. סמכות לתת הוראות

הבינותי כי ההוראות שינתנו ה  במסגרת ההנחיות שיקבע הדירקטוריו  וועדת ההשקעות של . הגמל
על "וכי ורק לאחר מכ  הוא חת  עליו , ר כי יפוי הכח אושר בידי הדירקטוריו "עוד ציי  היו". הקר 

וייעו) כזה נית  לוועדת , "הרי היה אסור לו לתת ייעו) ספציפי כלפי הבנק... פי ההסכ  ע  היוע)
ל ומבקר הפני  לא הביאו לידיעתו "ההשקעות רק כשהוועדה ביקשה זאת במפורש וכי המנכ

 .שהיוע) נת  לבנק הוראות ספציפיות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ËÏÁ‰· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙Â·¯ÂÚÓÏ ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ ¯Â˘È‡ ÏÚ ‰

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰Ê ÔÈÈ Ú· Â˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘È¯ÏÂ ,‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì‡ ,‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰ , ÁÎÂ 
˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÏ Â· Â˜ ÚÂ‰˘ ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ . ˜ ·Ï ˙˙Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙ÎÓÒ‰

ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙Â‡¯Â‰ ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ‰· ˘È .
 ˙˙Ï Â˙ÎÓÒ‰"¯Â‰ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰Ú˜˘‰ ˙ÂËÏÁ‰Â ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÚ˜˘‰Ï ÚÂˆÈ· ˙Â‡

ÌÈÒÎ ‰ "ÂÓÚ Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ Ì‚ , ‡Â‰ ÂÈÙÏÂ" Â‡ ÚÈˆ‰Ï È‡˘¯ ‰È‰È ‡Ï
Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ  ‚ÂÒ Â‡ ‰ˆÂ·˜Ï ÒÁÈ· ˜¯ ‡Ï‡ ÌÈÂÒÓ Í¯Ú ¯ÈÈ Ï ÒÁÈ· ‰ˆÚ ˙˙Ï ." 

  כאמור הדירקטוריו  בהמש( ד, כחמישה חודשי  לאחר הרשעתו של היוע), 1999ביוני  .2
בדיו  הועלתה דרישה שהיוע) לא יוכל להמלי) על . העסקתו של היוע) והחליט להמשי( להעסיקו

ש הבהיר כי נוהלי הקר  ותהלי( ביצוע "היועמ, כאמור. עקב הרשעתו, ביצוע השקעות ספציפיות

__________________ 
 .122, 114מודי  עוד על מסמ, ייפוי הכוח ראו ע 74
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 ועל כ  אי  צור( ,ההשקעות שלה אינ  מאפשרי  מת  הצעות ספציפיות על ידי יוע) ההשקעות

 .בנקיטת צעדי  נוספי  בעניי 
ÔÂÈ„· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ‚ˆÂ‰ ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ , Â˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ

˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ ÈÁ·Ï ,Â˙Ú˘¯‰ ÁÎÂ . 
 פעלו יוע) ההשקעות והבנק על פי 2003 עד ספטמבר 1999כי מאפריל , הביקורת העלתה .3

הציגה מנהלת אג  ההשקעות בבנק את ייפוי , במהל( הביקורת, 2003 בספטמבר רק. ייפוי הכוח
וכי יגובשו כללי  חדשי  בעניי  , וסוכ  כי הוא אינו תק  עוד, הכוח לוועדת ההשקעות של הקר 

והדירקטוריו  אישר ,  אישרה ועדת ההשקעות כללי  חדשי  לביצוע השקעות2003באוקטובר . זה
 .2003אות  בדצמבר 

כי לייפוי הכוח נית  ביטוי בדוחות הכספיי  של ,  כתב הבנק למשרד מבקר המדינה2004ובמבר בנ
בהיותו מיופה כוח של הדירקטוריו  רשאי להעביר הוראות השקעה , יוע) ההשקעות: "כלהל , הקר 

 ]".הבנק[כלליות וספציפיות למנהל הפיננסי 
היה על היוע) להתמקד במת  ייעו) , 1997על פי ההסכ  שנחת  ע  יוע) ההשקעות בשנת  .4

לאור , בדבר מגמות ובהמלצה להגדיל או להקטי  את השקעותיה של הקר  באפיקי ההשקעה
 . ולא לעסוק במת  ייעו) ספציפי, המגמות המתפתחות בשוק ההו 

 È ÂÈ· ˘È‚‰˘ ÁÂ„Ó2003 ÌÈÎÓÒÓÓÂ Ô¯˜‰ ˙˜È„·Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡ ‰ ÈÓ˘ È ÂˆÈÁ ¯˜·Ó 
‰ÏÂÚ ÌÈ¯Á‡ ,¯ÓÏ ÈÎ ˙Â˜Ù ‰· ÚÈ˜˘‰Ï Ô¯˜Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈ ÚÈˆ‰ ÌÎÒ‰· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â

˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÚ˜˘‰·Â ˙ÂÈË¯Ù , ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ÚÂˆÈ· ˙Â‡¯Â‰ ˜ ·Ï ÂÓˆÚ· Ô˙  Û‡Â) ˙ÂÈ ÂÙÏË
˙Â¯Á‡Â (- ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Ó ‰ Â˘· Û‡ ÌÈ˙ÚÏ - ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ ÍÓÒÓ ÍÓÒ ÏÚ 

 ÏÈ¯Ù‡Ó1999 . 
כי אחד מתפקידיו בתור יוע) הקר  הוא , המדינה כתב יוע) ההשקעות למשרד מבקר 2004בנובמבר 

עוד כתב . וכי הוא לא המלי) לקר  על השקעות ספציפיות, להעלות לפניה הצעות שלו להשקעה
 . כי ההוראות שנת  לבנק היו א( ורק לפי החלטת ועדת ההשקעות, יוע) ההשקעות

התייעצות : "ושטרי הו ברבות מ  התרשומות של החלטות ועדת ההשקעות נרש  באפיק פיקדונות 
כי הבנק מתייע) ע  היוע) בדבר רכישה של איגרות חוב , מהמסמכי  עולה". בהתא  לאטרקטיביות

או , ובעקבות ההתייעצות הוא רוכש בשביל הקר  איגרות חוב מסוג זה, לא סחירות של גופי  אחדי 
 .מו  סיכו  גבוה יחסיתכי בהשקעה באיגרות חוב לא סחירות ט, יצוי . משקיע בפיקדונות בבנקי 

Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˜ÈÙ‡· ÚÈ˜˘‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ
¯˙ÂÈ· ˙ÈÏÏÎ ‡È‰ ÔÂ‰ È¯Ë˘Â ˙Â Â„˜ÈÙ , ÌÈÈÂˆ¯‰ ˙È·È¯‰ È¯ÂÚÈ˘ ÏÚ ¯·„ ‰· ¯Ó‡  ‡ÏÂ

˙¯‚È‡‰ Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯· ·˘Á˙‰· ,ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÏÚ· ˜ ·‰ Ï˘ ‚Â¯È„· Â‡ .ÔÎ ÏÚ , ‰ËÏÁ‰‰
  ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú·˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÏ ‰˘ÚÓÏ ˙¯˙Â ,‡ˆÂÈÂ , Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ÏÚÂÙ ıÚÂÈ‰˘
˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ,‡ÏÓ ËÚÓÎ ‰ÏÂÚÙ ˘ÙÂÁ Ï·˜ÓÂ . 

Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÚ˜˘‰Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ
ÌÈ¯ÈÁÒ ‡Ï ÌÈÒÎ · ;‰Ú˜˘‰‰ È·ÈÎ¯Ó ˙‡ ‰È˙ÂËÏÁ‰· Ë¯ÙÏ ; ˙È·È¯‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï-¯˙È‰ ÔÈ· , 

 ˙¯‚È‡‰ ÈÈÁ Í¯Â‡ ÈÙÏÂ ÔÂÎÈÒ‰ ÈÙÏ-ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï ‡ÏÂ  ,
Â˘Î¯ÈÈ˘ ÌÈ¯ÈÁÒ ‡Ï‰ ÌÈÒÎ ‰ ‚ÂÒ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÏ ˜ ·‰ ÔÈ· ‰¯È˘È ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·. 
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÚÈˆ‰Ï ‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ıÚÂÈÏ Ô¯˜‰ ‰¯˘Ù‡ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î Í˘Ó· ÈÎ
ÂÁ ‰ÏÂ ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÚ˜˘‰Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ˙ÂÚ˜˘‰ ÔÈÈ Ú· ˜ ·‰ ˙‡ ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙ , ÌÎÒ‰Ï „Â‚È ·

Ô¯˜‰ ÈÏ‰Â · Ú·˜ ˘ ‰Ú˜˘‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ ÂÎ˙ÓÏÂ Â˙˜ÒÚ‰ . ¯˘Ù‡ È‡ Ô¯˜‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÓ ÂÊ ‰¯ÂÓÁ ‰‚È¯ÁÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ , Â Á·È Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

‰È‚ÂÒ‰ ˙‡.  
 השקעות בקרנות הו  סיכו 

שבו חוברי  יחדיו כמה גורמי  המתחייבי  להעביר לה כספי  ,   היא גו  משפטיקר  הו  סיכו
חברת ניהול מנהלת את . על פי שיעור שנקבע מראש, )אפ סטארט(לצור( השקעה בחברות הזנק 

ומקבלת ) א  יש כאלה(מחליטה על מועד חלוקת  של תקבולי  מהשקעות , קר  הו  הסיכו 
היא  השקעה מסוג זה בדר( כלל, הגבוהה יחסית, ת הסיכו  והסיכוינוס  על רמ. בתמורה דמי ניהול

 . מההתחייבויות הנוגעות אליה) בלי קנס(ואי אפשר להשתחרר , לטווח ארו(
כי לוועדת ההשקעות שלה נשלחי  לעתי  מסמכי רקע הנוגעי  לקרנות הו  , ממסמכי הקר  עולה

. ות פעילות תקופתיי  של קרנות כאלהכגו  דוחות כספיי  ודוח, סיכו  פוטנציאליות להשקעה
לישיבות הוועדה ג  מוזמני  מנהלי קרנות הו  סיכו  וה  סוקרי  לפניה את פעילות הקרנות שה  

 . שאושרו בוועדות ההשקעות הפנימיות של הקרנות, לרבות סכומי ההשקעות הדרושי , מייצגי 
שקעותיה בקרנות הו  סיכו  ועל על ה, להל  טבלה ובה נתוני  על היק  ההתחייבויות של הקר 

  ):בדולרי  (2004על פי נתוני הקר  מסו  אוגוסט , תוצאותיה 
 ÍÂ¯Ú˘

 ‰Ú˜˘‰‰

+ÌÈÏÂ·˜˙  ÈÂÂ˘ 
 ÌÈÏÂ·˜˙‰

˙ÂÚ˜˘‰‰Ó ÍÂ¯Ú˘ 
 ÈÂÂ˘ 

‰Ú˜˘‰‰  ¯ÂÚÈ˘ 
 ‰Ú˜˘‰‰

˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Ó 

)ÌÈÊÂÁ‡·(  ‰Ú˜˘‰‰

ÏÚÂÙ·  ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰

˙ÏÏÂÎ‰  „ÚÂÓ 
 ˙ÏÈÁ˙

‰Ú˜˘‰‰ Ô¯˜‰ 
 'קר  א 9/95 1,000,000 1,000,000 100 368,532 230,049 598,581
 'קר  ב 9/98 2,000,000 1,947,392 97 404,056 491,912 895,968

 'קר  ג 9/98 2,000,000 2,000,000 100 1,591,584 678,310 2,269,894
 'קר  ד 2/00 3,000,000 2,550,000 85 1,439,744 901,325 2,341,069
 'קר  ה 8/00 500,000 300,000 60 106,849 5,945 112,794
 'קר  ו 8/01 500,000 275,000 55 180,507   180,507
 'קר  ז 7/01 1,000,000 550,000 55 473,542   473,542

6,872,355 2,307,541 4,564,814 86 8,622,392 10,000,000  ‰Ò"Î  
בסו  אוגוסט ; ע  שבע קרנות הו  סיכו  היו לקר  הסכמי  2004כי באוגוסט , מנתוני הטבלה עולה

מתו( התחייבות כוללת של ,  מיליו  דולר8.6  הסתכמה השקעתה הכוללת בשבע הקרנות בכ2004
בתוספת , שערו( ההשקעה לאותו מועד; ) מההתחייבות86%שיעור השקעה של ( מיליו  דולר 10

 . מיליו  דולר בלבד6.9 היה כ, תקבולי 
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1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,· ÈÎÔÂÎÈÒ ÔÂ‰ ˙Â ¯˜ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÊÂÁ‰ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ô¯˜‰ È„¯˘Ó ,

Ô¯˜‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ Â¯·ÚÂ‰ Ì‰˘ ¯Á‡Ó ,Ì‰Ï˘ ÌÈ˜˙ÂÚ ‰È„¯˘Ó· ‰¯Ó˘ ‡Ï ‡È‰Â .
 ÔÂ‰ ˙Â ¯˜ Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂ˙ Ô¯˜‰˘ È„Î ÌÈˆÂÁ  ‰Ï‡ ÌÈÎÓÒÓ

‰ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ÔÂÎÈÒ‰ . 
כי מאותו מועד ואיל( יישמר עותק של , שרד מבקר המדינהר הקר  למ" הודיע יו2003בנובמבר 

ש ושל יוע) "היועמ ועותקי  נוספי  יישמרו במשרדי  של, החוזי  במשרדי הקר  החדשי 
 .ההשקעות של הקר 

2. ‰¯‚˘·˘ ¯·„ ‰ È‡ ÔÂÎÈÒ ÔÂ‰ ˙Â ¯˜· ‰Ú˜˘‰ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ‰È ÈÈÙ‡Ó ÁÎÂ  , ‡È‰Â
‰ÎÂ¯Î ,¯ÂÓ‡Î ,·¯ ÔÂÎÈÒ· .Â˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏ

 ÌÈ ˘· ÔÂÎÈÒ ÔÂ‰ ˙Â ¯˜· ÚÈ˜˘‰Ï Ô¯˜‰ ˙‡ ÂÁ ‰˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡ È‡
1995-2001 ,‰Ê ‰Ú˜˘‰ ˜ÈÙ‡· ‰˜ÏÁ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ . ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡

ÔÂÎÈÒ ÔÂ‰ ˙Â ¯˜· ÚÈ˜˘‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ Ì‡‰ Â „ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ ,Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·Â , ·˘Á˙‰·
‰È˙ÈÓÚ Ï˘ Ò¯Ë È‡· . ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ Â˘·È‚ ‡Ï Ì‚ Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ

ÂÏ‡ ˙Â ¯˜· .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÔÂÎÈÒ ÔÂ‰ ˙Â ¯˜· Ô¯˜‰ ˙ÂÚ˜˘‰ ÈÎ
˙ÂÈ‡¯˜‡ ÔÏÂÎÎ Ô·Â¯ ÂÈ‰ , ÔÂ‰ Ô¯˜· ÚÈ˜˘‰Ï Ô¯˜‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ ‰·Â‚˙· ÂÏ·˜˙‰Â

˙ÓÈÂÒÓ ÔÂÎÈÒ , ÏÚ ‡ÏÂ‡˘Â ‰ ˙ ÈÁ· ¯Á‡Ï ‰˘·Â‚˘ ˙ÂÈ È„Ó ÈÙ . 
מדיניות הקר  , 2001מאז נובמבר "כי , ר הדירקטוריו  למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 

  ".מעבר למחויבויות החוזיות מהעבר, הייתה שלא להשקיע יותר בקרנות הו  סיכו 
 השקעה בחברה פרטית

 התברר לה כי הפסידה את 2001וביוני ,  דולר250,000 השקיעה הקר  בחברה פרטית 2001בינואר 
משרד מבקר המדינה בדק את תהליכי קבלת ההחלטות במוסדות הקר  . כל השקעתה בחברה

 : ולהל  עיקרי הממצאי , בנושא
 מסר יוע) ההשקעות של הקר  לחברי 2000בישיבת ועדת ההשקעות של הקר  באוקטובר  .1

בבקשה לסייע "פנתה אליו )  החברה להל  (  התקשורת כי חברה המפתחת מוצרי  בתחו, הוועדה
ר דירקטוריו  החברה הוזמ  לישיבת ועדת ההשקעות והציג לוועדה "יו. הו  למימו  פעילותה" בגיוס

 800,000בס( , הוועדה התבקשה לאשר את השתתפותה בגיוס הביניי . את החברה ואת פעילותה
והוחלט שיוע) ההשקעות יבדוק ע  החברה למה , בישיבה הועלו דעות בעד ההשקעה ונגדה. דולר

את ממצאיו ; ואילו גופי  משקיעי  בסבב זה, 2001היא מייעדת את הכספי  מגיוס ההו  בפברואר 
 ". ועל בסיס הדיו  תתקבל החלטה טלפונית", ימסור לחברי הוועדה בטלפו 

, את ההשקעה בחברהכי נציג רשות החברות ראה בחיוב , מפרוטוקול הישיבה האמורה עולה .2
הסיכוי הטמו  בהשקעה שווה את "ו, וציי  שההשקעה הנדרשת היא פחות מחצי אחוז מהו  הקר 

 ".הסיכו 
אי  בעצ  נקיטת עמדה על ידי "כי ,  כתבה רשות החברות למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 

השתתפות 'נציג רשות החברות הממשלתיות בשאלת ההשקעה בחברה הפרטית כדי להוות כנטע  
הסמכות לקבלת החלטות דירקטוריו  . 'מעשית בקבלת החלטות בדירקטוריו  של חברה ממשלתית

, אול . נתונה לדירקטורי  בלבד ולנציג הרשות אי  זכות הצבעה או הכרעה בישיבות הדירקטוריו 
קובע במפורש כי תפקידה של , העוסק בתפקידי הרשות,  לחוק החברות הממשלתיות54סעי  
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לש  כ( לרשות מגוו  . לייע) ולסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיה , בי  היתר, ת הואהרשו
וביניה  זכות נציגי הרשות להביע את עמדת הרשות בישיבות , הקבועי  בחוק, סמכויות ואמצעי 

, וא  חייב, בהיבט העקרוני היה נציג הרשות רשאי, לפיכ(... זכות כשל כל דירקטור, הדירקטוריו 
והכל כמוב  בכפו  לכ( כי נציג הרשות בדק את , ע את עמדת הרשות ביחס להשקעה המוצעתלהבי

א  במקרה זה ... העובדות הקשורות להחלטה והתייע) ע  הגורמי  הרלבנטיי  ברשות ומחוצה לה
הרי שדר( , מבלי להתייע) ע  סג  מנהל הרשות הממונה עליו, אכ  פעל נציג הרשות על דעתו

תקינה א( אי  בה כדי להעיד על דר( פעולת נציגי הרשות במקרי  דומי  בעבר פעולה זו אינה 
 ".ובהווה

‰ÏÂÚ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ˙·Â˘˙Ó , ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ‚Èˆ  ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ
‡˘Â · ıÚÈÈ˙‰ÏÂ ‰ËÏÁ‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â˘¯· ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ . ˙¯Â˜È·‰

‰˙ÏÚ‰ ,Ó‰ ÍÓÒÓ ÔÈ‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯· ÈÎ ‰È‚Èˆ  Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ Ë¯Ù
 Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ Ï˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰„ÈÓ‰ ˙‡Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ ÂÈ¯ÂË˜¯È„·

Ô‰È˙ÂËÏÁ‰·Â , Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ˙Â„·ÂÚ‰ ˙˜È„· ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÎÂ
˙Â˘¯· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ˙·ÂÁ ˙‡Â ÂÈ˙Â„ÚÂÂ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ,˙Â˘¯‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Î .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ì„˜‰· ‰ÊÎ ÍÓÒÓ ˘·‚˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . 
כי לבקשת יוע) ההשקעות הוא , ל הקר "ר דירקטוריו  החברה למנכ" כתב יו2000באוקטובר  .3

ב " מיליו  דולר מגופי השקעה מובילי  בארה15בשלב הבא יגויסו )  א:   (מבהיר את הדברי  האלה
החברה עברה את שלבי הסיכו  הגבוה )  ב(;   ק  של שני מוצרי כדי להשלי  את פיתוח  ושיוו

וחלק  ידועי  בתחו  הטכנולוגיה , רוב המשקיעי  בחברה מנוסי )  ג(;   שנמצאה בה  קוד  לכ 
 .הישראלית) טק ההיי(העילית 

בכפו  לחוות דעת ",  החליטה ועדת ההשקעות של הקר  להשקיע בחברה2000בנובמבר 
וקבעה שסכו  ההשקעה ייקבע , בדבר השקעה של הקר  בחברות פרטיות" כלכלית/משפטית

 . בהתייעצות טלפונית
ובה ,  הוגשה לקר  חוות דעת כלכלית שהכינו גורמי  בקבוצת המשקיעי  בחברה2000בדצמבר 
המאתרת , כי מדובר בחברה שיש בה אנשי  בעלי ניסיו  ורקע בתחו  הטכנולוגיה העילית, הודגש

כ  צוי  בחוות הדעת . ומשקיעה בה   בתחו  זה שיש לה  פוטנציאל מעניי  במיוחדחברות העוסקות
ובה  למדו על הטכנולוגיה של , כי חלק מ  המשקיעי  קיימו כמה פגישות ע  הנהלת החברה

וכי לאור הבדיקות שנעשו החליטו , על התכנית העסקית שלה ועל השוק שהיא פועלת בו, החברה
יצוי  כי חוות הדעת הכלכלית האמורה לא הייתה . להשקיע בחברה, 2000בנובמבר , המשקיעי 

 .חוות הדעת שביקשה ועדת ההשקעות בדבר ההשקעה בחברות פרטיות
כי אי  מניעה , נקבע, לבקשת הדירקטוריו , 2000ש של הקר  בדצמבר "בחוות דעת שהגיש היועמ

שקעות באוקטובר אותה ש נכח בישיבת ועדת הה"א  שהיועמ. שהקר  תשקיע בחברות פרטיות
הוא לא ציי  בחוות הדעת שיוע) ההשקעות , ההצעה להשקיע בחברה, כאמור, שבה הועלתה, שנה

ש ג  לא נת  בחוות הדעת ביטוי "היועמ. הוא שהעלה את ההצעה ובכ( חרג מהסכ  העסקתו
] השקעותיוע) ה[נוהל ההשקעות יוצר מצב בו "ולפיה , 1999להבהרתו בישיבת הדירקטוריו  ביוני 

ולא ציי  , "או כל יוע) השקעות לא יוכל לית  המלצה של השקעה ספציפית אלא על אפיק השקעה
 . מה משמעות הדבר נוכח הצעת היוע) להשקיע בחברה הפרטית

בהתייעצות , ל הקר  וחברי ועדת ההשקעות"בעקבות חוות הדעת הכלכלית והמשפטית החליטו מנכ
באותו חודש נחת  ההסכ  בי  הקר  .  דולר250,000ברה להשקיע בח, 2000טלפונית בדצמבר 

המשקיע מודע "כי , בהסכ  צוי .  העבירה הקר  לחברה את סכו  השקעתה2001ובינואר , לחברה
 ".ע  רמת סיכו  Start-Upלכ( כי החברה הינה חברת 
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰„·ÂÚÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ‰¯·Á· ÚÈ˜˘‰Ï Ô¯˜‰ ˙ËÏÁ‰·˘

 ˙ÂÂÁ˘˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Ú„‰ ,‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ·‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰·¯ ‰„ÈÓ·˘ , ˙ˆÂ·˜· ÌÈÓ¯Â‚ È„È· ‰ ÎÂ‰
Ì˙Ú˜˘‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈ˜˘Ó Û¯ˆÏ Ò¯Ë È‡ Ì‰Ï ‰È‰˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò˘ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ , ‡È‰ ÈÎÂ

Ô¯˜‰ ‰˘˜È·˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . 
כי נמשכי  מאמציה ,  ציי  יוע) ההשקעות2001בישיבת ועדת ההשקעות שהתקיימה באפריל  .4

מאחר שגיוס הכספי  שתוכנ  ברבעו  הראשו  לא צלח , של החברה לגיוס כספי  לצור( פעילותה
 . עקב מצב השוק

כדי לקבל שהות ,  פנתה החברה לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכי 2001בתחילת מאי  .5
בית המשפט אישר את הבקשה ומינה עור( די  למנהל . להשתק  לאחר שנקלעה לקשיי  כלכליי 

ר "כי יו,  דיווח יוע) ההשקעות של הקר 2001בישיבת ועדת ההשקעות של הקר  במאי . חדמיו
בסופו של דבר . תיסגר החברה, דירקטוריו  החברה הודיע לו שא  לא יימצא משקיע בחודש יוני

והחברה ביקשה הסדר שיאפשר לה להשלי  את הפיתוח בו החלה בתחו  , נכשל גיוס ההו  הנוס 
 את מלוא 30.6.01 נוכח האמור לעיל הפחיתה הקר  בדוחותיה הכספיי  ל. יתהתקשורת האלחוט
  .השקעתה בחברה

 ביקשה רשות החברות מרואה החשבו  של הקר  להמציא לה דוח על 2002בדצמבר  .6
שהוגש בינואר , בדוח רואה החשבו . ההתפתחויות העיקריות בעניי  השקעתה של הקר  בחברה

 ועדת  ההשקעה בחברה נעשתה לפי אישור של הגו  המוסמ( בקר  : ההובאו המסקנות האל, 2003
לחברי הוועדה . חברי הוועדה קיבלו לעיונ  את כל החומר שדרשו לש  קבלת ההחלטה. ההשקעות

ולא ,  דולר250,000הוועדה בחרה להשקיע . הסיכו  הכרו( בה היו ברורי  אופי ההשקעה ומידת
כי חברי ועדת ההשקעות לא ביקשו ולא קיבלו ,  רואה החשבו ע  זאת ציי .  דולר כמבוקש850,000

כגו  בדיקת נאותות , לעיונ  דוחות אחדי  שמקובל לקבל  לפני החלטה על השקעות מסוג זה
תחזית תזרי  מזומני  ובירור הזכויות , תכנית עסקית מפורטת, כלכלית ומשפטית, טכנולוגית

כי חוות הדעת הכלכלית שקיבלה הקר  אינה ,  עוד ציי  רואה החשבו. שמקנות מניות הבכורה
  . יכולה לשמש תחלי  לאות  מסמכי 

✩  
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ıÚÂÈ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÈË¯Ù ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ Ó· ‰ÚÈ˜˘‰ Ô¯˜‰˘

‰Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ,Ô¯˜‰ ÈÏ‰Â ÏÂ Â˙˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰Ï „Â‚È · ‰ ˙È ˘ , È‡˘¯ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰ Ì‰ÈÙÏÂ
˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÈˆ‰Ï .Â Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰‰¯·Á· ÚÈ˜˘‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„Ú , ‰ÈÏÚ Ú„ÈÓ‰˘

Ï„ ‰È‰ ,˙ÂÈ˜ÏÁ ˙Â˜È„· ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ , ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ˆÂ·˜ ‚Èˆ  Ï˘ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÏÚ ¯˜ÈÚ·Â
‰ÓˆÚ· ‰¯·Á· ‰ÚÈ˜˘‰˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈ˜˘Ó Û¯ˆÏ Ò¯Ë È‡ ÂÏ ‰È‰˘ ¯È·ÒÂ . ‰„ÈÒÙ‰ Ô¯˜‰

‰¯·Á· ‰˙Ú˜˘‰ ÏÎ ˙‡. 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Á· ˙ÂÚ˜˘‰ ¯·„· ÌÈÏÏÎ ÂÈ‰ ‡Ï Ô¯˜· ÈÎ˜ Ê‰ ˙Â¯· . ¯˜·Ó „¯˘Ó

Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ , ‰Ú˜˘‰‰ ÌˆÚ ÔÈÈ Ú· Ì˙„ÓÚ ˙‡ Â˘·‚È ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯·Á‰ ˙Ó‚Â„Î ˙Â¯·Á· ,ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ ‰Â·‚‰ ÔÂÎÈÒ· ·˘Á˙‰· . Ô¯˜‰ Ï·˜˙ Ì‡

˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á· „È˙Ú· Ì‚ ÚÈ˜˘‰Ï ˙È Â¯˜Ú ‰ËÏÁ‰ , ˙Ï·˜Ï ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ
˜˘‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰‰Ï‡Î ˙Â¯·Á· ‰Ú , ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜· Í¯Âˆ‰Â ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â˜È„·‰ ˙Â·¯Ï

‰¯·Á‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ÌÂÁ˙· ‡ˆÓ˙Ó‰ ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÈÏÎÏÎ ıÚÂÈ Ï˘ .Ë¯ÙÏ ˘È ÌÈÏÏÎ· , ÔÈ·
¯˙È‰ ,˘È‚‰Ï ÈÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ Ï˘ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ , ÍÂÓ˙Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ

ÌÈÈÒ  ÈÙ ˙ÂÁÂ„ Â·Â ÁÙÒ · ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙‡ ,˙ ˙ÂÁÂ„ÌÈÈÏÂÚÙ , ‰ÓÂ˙Á ‰¯·Á‰˘ ÌÈÓÎÒ‰
Ì‰ÈÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÎÓÒÓÂ Ì‰ÈÏÚ. 
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כי לאחר האירוע האמור החליטו , ר דירקטוריו  הקר  למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 
  .מוסדות הקר  שלא להשקיע כלל בחברות הזנק

 השקעה בקרנות נאמנות
דמי הניהול ושכר הנאמ  שישולמו בשל ", 2002באוקטובר שנכנסו לתוק  , על פי תקנות מס הכנסה

 ".ישולמו מתו( דמי הניהול שגבתה הקופה, השקעה ביחידות בקר  ובקר  חו)
 לפי הצעת 2003 2001כי אחד מאפיקי ההשקעה שבחרה הקר  בשני  , מנתוני הקר  עולה .1

. שהציע היוע),  מסוימתלרבות קרנות נאמנות של חברה, יוע) ההשקעות שלה היה קרנות נאמנות
ואול  בעבור , ג  ההשקעות בקרנות נאמנות נעשות באמצעות הבנק, כמו יתר השקעות הקר 

נוס  על עמלת הניהול שהיא משלמת לו , השקעות אלה שילמה הקר  לבנק דמי ניהול נפרדי 
 2001ת בסו  שנ. מהיק  הנכסי  של הקר  המחושבת לפי שיעור מסוי  ,על פי ההסכ  עמו, ממילא

 10  ה  הסתכמו בכ2002בסו  שנת , ח" מיליו  ש52.6 הסתכמו השקעות הקר  בקרנות נאמנות בכ
 .  לא היו לקר  השקעות כאלה2003ובסו  שנת , ח"מיליו  ש

 נדונה החזקת הקר  בקרנות נאמנות אול  הדיו  בנושא לא 2002בישיבת ועדת ההשקעות בנובמבר 
 לקראת סו  החודש כתבה נציגת הבנק לקר  כי היא מבקשת .פורט בפרוטוקול למרות חשיבותו

חמש קרנות "שבמועד הישיבה החזיקה הקר  ב, בי  היתר, להוסי  לפרוטוקול הישיבה האמורה
בגי  .  מהיק  הנכסי  הכולל של הקר 1.5% המהווי  כ, ח" מיליו  ש27 נאמנות בהיק  כספי של כ

וזאת  1.5%  ניהול שנתיי  בשיעור ממוצע של כהחזקתה זו משלמת הקר  לקרנות הנאמנות דמי
 ÛÒÂ · הקר  משלמת למעשה , באמצעות פעילות בקרנות]... לבנק[לדמי הניהול שהקר  משלמת

 0.8% גרמה להפסד של כ, ההשקעה בקרנות הנאמנות...  פעילות‡Â˙‰כפל דמי ניהול עבור 
 ). ההדגשות במקור" (מתחילת השנה, מתשואת הקר 

2. ÙÒ ÛÂÒ „Ú ¯·ÓË2002 ¯Â·Ú· ‰ÓÏÈ˘˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï Ô¯˜‰ ‰‚‰  
Ô‰· ‰È˙ÂÚ˜˘‰Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÒ Î‰‰Ó ˙Â Ó‡ ‰ ˙Â ¯˜· ‰Ú˜˘‰‰ , ÈÂËÈ· ÍÎÏ ‰ ˙  ‡ÏÂ

‰Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· . ‚Èˆ‰Ï Ô¯˜‰ ‰ÏÁ‰ ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙ ÔÂ˜È˙ ˙Â·˜Ú·
 ˙ÂÚ˜˘‰ ¯Â·Ú· ‰ÓÏÈ˘˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· „¯Ù ·‰Ï‡ . ‰È˙ÂÁÂ„Ó

 ˙ ˘Ï Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰2002 ˙Â Ó‡  ˙Â ¯˜· ‰Ú˜˘‰‰ ¯Â·Ú· ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
Î· ÂÓÎ˙Ò‰ „·Ï· ‰ ˘ ‰˙Â‡ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÔÂÚ·¯‰ „Ú· ˙Â ¯˜Ï Ô¯˜‰ ‰ÓÏÈ˘˘-72,000 

˘"Á . 
סוגיית ההשקעה בקרנות נאמנות והנזק הכספי הנגר  לקר  ולעמיתיה בשל תשלו  דמי ניהול 

ג  המבקר הפנימי .  פעמי  מספר בדיוני ועדת ההשקעות וועדת הביקורת של הקר כפולי  הועלתה
דמי הניהול שמשלמת הקר  בגי  השקעותיה בקרנות נאמנות "כי , 2002בדוח לשנת , של הקר  ציי 

 ". מהווי  תוספת לדמי הניהול המשולמי  על ידי הקר  לבנק
בדיו  של .  השקעותיה בקרנות נאמנות החליטה ועדת ההשקעות שהקר  תצמצ  את2002בדצמבר 

 . 75 חזר יוע) ההשקעות והציע להשקיע בקרנות נאמנות2003ועדת ההשקעות במאי 
__________________ 

 .הוועדה לא החליטה בישיבה להשקיע בקרנות נאמנות 75
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Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â Ó‡  ˙Â ¯˜· ˙ÂÚ˜˘‰· Â Â„È ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

Ô˙ÂÈ‡„Î ˙‡ Â Á·ÈÂ ,·˘Á˙‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„ Ï˘ ÏÂÙÎ‰ ÌÂÏ˘˙·.  
 חרי נושאי  א

 העברות כספי  מהקר  ואליה
שלפיה  הסכומי  שהעבירו עמיתי  ,  נמסרו נתוני 2004בישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה במאי 

  להל  (מהקר  לקרנות השתלמות אחרות היו גדולי  מהסכומי  שהועברו מקרנות אחרות לקר  
 12.7 בלבד הסתכמה בכ 2004העברת כספי  נטו מהקר  ברבעו  הראשו  של ). העברת הכספי  נטו

 .2003ח בכל שנת " מיליו  ש4.3 לעומת כ, ח"מיליו  ש
.  דנה ועדה של הדירקטוריו  בהעברה של כספי עמיתי  מהקר  לקרנות אחרות2004ביולי  .1

מדיניות ההשקעות של הקר  )  א:   (מסיבות אלה, בי  היתר, כי הדבר נגר , בפרוטוקול הדיו  צוי 
והדבר מקשה על הקר  , ועקב כ& מניבה תשואות נמוכות יותר, ות סולידיתנעשתה בשני  האחרונ

המדיניות של )  ב(;   להתחרות בקרנות פרטיות הנוטלות סיכוני  ומניבות תשואות גבוהות יותר
המאפשר מעבר עמיתי  מידי כמעט ,  לתקנות מס הכנסה3שבאה לידי ביטוי בתיקו  , אג) שוק ההו 

 ; )ראו להל  (2002עות שליליות של פרשת הביטוח שאירעה בשנת השפ)  ג(;   מקר  לקר 
 .מדיניות הפרסו  והשיווק האגרסיבית של קרנות ההשתלמות הפרטיות)  ד(

העסקת יוע( "לרבות , בסיכו  הדיו  החליטה הוועדה להמלי( לקר  לשפר את הטיפול בעמיתי 
, לסיבותיה,  מעל סכו  מסוי חיצוני או עובד בתו& הקר  שיבדוק בזריזות כל בקשת העברה

אולי לעבור , כשלב נוס). למניעיה וינסה בעוד מועד להסביר ולשכנע שלא לעבור או לחזור
לכל זה יש ]. לקר [ולהביא עמיתי  שלה  לעבור דווקא ' קרנות אגרסיביות'נגד ' למתקפה שיווקית'

 ".'תועלת עלות'לחשב 
, 2004ספטמבר  ת אחרות בחודשי  ינוארמנתוני הקר  על העברות כספי  ממנה לקרנו .2

כי העברות , עולה, שהמציא הבנק לקראת ישיבת ועדת ההשקעות של הקר  באוקטובר אותה שנה
 .ח" מיליו  ש30 הכספי  נטו הסתכמו באות  חודשי  בכ

כי יתרות עמיתי הקר  שסיימו תקופת חיסכו  ,  עולה2003מהדוחות הכספיי  של הקר  לשנת  .3
 ה  בשיעור של כ, ועל כ  כספיה  נזילי  וה  זכאי  למשו& אות  בכל עת שירצו,  של שש שני

, כדי לשמור על יכולתה של הקר  לבצע תשלומי  בכל עת.  מכלל נכסי הקר  ליו  המאז 52.5%
ובאפיקי  ) פיקדונות שקליי  קצרי טווח(חלק מכספי הקר  מוחזקי  בהשקעות נזילות שוטפות 

 66.2% כי היא מחזיקה כ, מהנתוני  בקר  עולה.   בתו& פרק זמ  קצרשאפשר לממש, סחירי 
הקר  העריכה במועד עריכת הדוחות הכספיי  . במזומני  ובשווי מזומני , מנכסיה בנכסי  סחירי 

וע  משיכות כספי  לא , א  יחול, ששיעור זה יאפשר לה להתמודד ע  שינוי בהתנהגות העמיתי 
 .צפויות

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Á˘‰È‚ÂÒ· Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ Ï . ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï Ì‚
 ÈÏÂÈ· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰2004 ,‰ÚÙÂ˙‰ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈ„Úˆ Ô¯˜‰ ‰Ë˜  ‡Ï , ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ
ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÚÂ .Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÂÓÈÈ˜È ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ·Â ‡˘Â · ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ,È Ì‡ Ì‚ Â Á·ÈÂ˙ÂÏÈÊ ‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÂ È˘· Í¯Âˆ ˘ , ÔÈ·
¯˙È‰ , ¯‡Â È· Û˜Â˙Ï ÂÒ Î ˘ ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙· ÌÈÈÂ È˘· ·˘Á˙‰·2005 , ÏÚ Ô‰ÈÙÏÂ

Ì˙˘È¯„ „ÚÂÓÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ ÍÂ˙· ÌÙÒÎ ˙‡ ÌÈ˙ÈÓÚÏ ¯È·Ú‰Ï Ô¯˜‰. 
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 התקשרות ע  הבנק
,  ומינהליי  נת  לה הבנק שירותי  פיננסיי 2004ועד נובמבר , 1968בשנת , מאז היווסדה של הקר 

ובמש& כל אותו פרק זמ  היא לא קיימה הלי& תחרותי ושוויוני לבחירת הגו) שיית  לה שירותי  
 . אלה

 2002ובשנת , ח" מיליו  ש4.3  שילמה הקר  לבנק תמורת שירותיו עמלת ניהול בס& כ2003בשנת 
  מהיק) הנכסי  עמלות הניהול מחושבות לפי שיעור מסוי, כאמור. ח" מיליו  ש4.1 שילמה לו כ

נוס) על כ& שילמה הקר  . 2002לעומת שנת , 2003והיק) נכסי הקר  גדל בשנת , השנתי של הקר 
  וכ2002ח בשנת " ש744,000 לבנק עמלות קנייה ומכירה של ניירות ער& בסכו  כולל של כ

 .2003ח בשנת " ש436,000
לשנות תקנה מתקנו  ,  היתרבי ,  האסיפה הכללית של הקר 76 החליטה כאמור1998בדצמבר  .1

ביצוע הפעולות האדמיניסטרטיביות והכספיות של התכנית יהא בידי גו) ניהולי "כי , ונקבע, הקר 
] הבנק[במקו  ]... וכי... [ ידי מועצת המנהלי  של הקר  אשר ייבחר בהלי& תחרותי ושוויוני על 

גו) "ת בתקנו  תתווס) ההגדרה עוד הוחלט כי בסעי) ההגדרו". 'הגו) הניהולי'יופיעו המילי  
מבטח , 1981 א"התשמ) רישוי(תאגיד בנקאי בהתא  לחוק הבנקאות "וגו) זה הוגדר , "ניהולי

וגופי  שעיקר עיסוק  בניהול פיננסי , 1981 א"התשמ, בהתא  לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
 ".ושמסגרת פעילות  מוסדרת בחוק

, בלא לקיי  הלי& תחרותי, 1999ובמאי , טה האמורהשהקר  לא קיימה את ההחל, הביקורת העלתה
שהבנק יגבה מהקר  עמלת ניהול מופחתת , בהסכ  נקבע. היא חידשה את ההסכ  ע  הבנק

 עד דצמבר 1999 ועמלת ניהול מופחתת עוד יותר לפרק הזמ  שמיוני 1999מאי  לחודשי  ינואר
 ניתנה אופציה לחדשו שלוש בהסכ ).  ההסכ  הקוד  להל  (מועד תו  תוק) ההסכ  , 2002

 יו  לפני פקיעת 90שתימסר לבנק , בהודעה בכתב מראש,  חודשי  כל אחת12של , תקופות נוספות
 . תוקפו של ההסכ 

 לקראת סיומו של תוק) ההסכ  ממאי   2002ביולי , למרות החלטת האסיפה הכללית האמורה .2
 . עשות בהסכ  שינויי לה להנהלת הבנק וביקשו ל"ר הקר  ומנכ" פנו יו  1999

 ˜ ·Ï ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï Ô¯˜‰90 ÍÈ¯‡‰Ï ‰ Âˆ¯ ÏÚ Ì„Â˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙ÚÈ˜Ù È ÙÏ ÌÂÈ 
ÂÙ˜Â˙ ˙‡ ,Â ÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ . ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2003 ,Î-14 ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ 

 È‡ÓÓ ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ÎÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÈ Ù‰1999 , ÌÚ Ô¯˜‰ ‰Ó˙Á
˜È˙ ÏÚ ˜ ·‰ÌÎÒ‰Ï ÔÂ , ÛÂÒ „Ú ÂÙ˜Â˙˘2005)  ÔÏ‰Ï-˘„Á‰ ÌÎÒ‰‰ ( , ‰˙ÁÙ‰ Â· ‰Ú·˜Â

‰ÏÓÚ‰ ¯ÂÚÈ˘· ÈÂ È˘Â ÏÂ‰È ‰ ˙ÏÓÚ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ,‚¯Â„Ó ¯ÂÚÈ˘Ï ÚÂ·˜ ¯ÂÚÈ˘Ó . 
, רשאית הקר  א& לא הבנק... בכל מקרה"וכי , 1.10.03 כי תחולתו היא מ, בהסכ  החדש נכתב

מהמסמכי  עולה כי בעת המשא ומת  ע  ".  חודשי 6להודיע על הפסקת ההסכ  בהתראה של 
שבכוונתה לפנות ג  לבנקי  אחרי  לקבלת הצעה , הבנק לקראת ההסכ  החדש מסרה לו הקר 

והדבר הביא במישרי  להפחתה ניכרת של השיעורי  שעמלת הניהול , לשירותי מנהל עסקי 
 . מחושבת לפיה 

__________________ 
 .110' עמ, ראו לעיל 76
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˜ ·‰ ÌÚ ˘„Á‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂ‰È ‰ ˙ÏÓÚ ˙˙ÁÙ‰ ˙Â·˜Ú· ÔÂÈÏÈÓ ÈˆÁÎ Ô¯˜‰ ‰ÎÒÁ 

˘"‰ ˘· Á .‰ÏÂÚ Ô¯˜· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ·ÂÎÈÚÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· ‡È·‰ ‰˙Ï‰ ‰· ÚÏ‚˙‰˘ ÍÂÒÎÒ‰ ÈÎ
˜ ·‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÓÏ˘‰· ,˙ÂÈÙÒÎÂ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙Â‡ˆÂ˙ Ì‚ ÂÈ‰ ¯·„ÏÂ : ÌÎÒ‰‰˘ ÔÂÂÈÎ

 ‰Ú˘˙ Í˘Ó· ÌÏ˘Ï Ô¯˜‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ È ˘‰ ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ÌÂ˙ ÌÚ „ÈÓ Ì˙Á  ‡Ï ˘„Á‰
ÏÓÚ ÌÈ˘„ÂÁ È‡ÓÓ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂ‰È  ˙1999.  

✩  
 Í˘Ó· ÌÈÈÏ‰ ÈÓÂ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï È ÂÈÂÂ˘Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙  ‡Ï36ÌÈ ˘  , Ì‚

 ˙ ˘ ¯Á‡Ï ‡Ï1998 ,‰ÊÎ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜˙È˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ‰ËÈÏÁ‰ ‰·˘ . ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ,˘ ˙‡ ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ˙ÈÁÙ‰Ï ˜ ·‰ ˙ÓÎÒ‰ ÈÎ ¯Á‡Ï ÏÂ‰È ‰ ˙ÏÓÚ ¯ÂÚÈ

˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ ·Ï Ì‚ ˙Â ÙÏ ‰˙ ÂÂÎ·˘ ÂÏ ‰¯ÒÓ ‡È‰˘ , ÏÚ ‡È‰ Ì‚ ‰„ÈÚÓ
 ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï ˜ÙÒÈ˘ ÛÂ‚‰ ˙¯ÈÁ·Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰

ÌÈÈÏ‰ ÈÓÂ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ ˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÏÁ‰ ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï ˜ÙÒÈ˘ ÈÏÂ‰È ‰ ÛÂ‚‰ ˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Ë
ÌÈÈÏ‰ ÈÓÂ .ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ÁË·ÂÈ ÂÊ Í¯„· ,ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ‰ ,

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ ,‰· ÌÈ ÂÓË‰ ˙Â Â¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ Ïˆ ˙ Ô¯˜‰ ÈÎ , ÈÏÏÎ Â¯Ó˘ÈÈ ÈÎÂ
„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰Â ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ „ÂÒÈ· ÌÈ.  
 קבלת שירותי  מההסתדרות

הקר  קיבלה .  שכנו משרדיה במבנה השיי& להסתדרות2003מאז הקמת הקר  ועד אוגוסט , כאמור
תמורת . ועובדי  של ההסתדרות הושאלו לקר , כגו  טלפו  ודואר, מההסתדרות ג  שירותי משרד

 הקר  אמורה לשל  להסתדרות תשלומי  שכירת המשרדי  והעסקת העובדי  הייתה, השירותי 
 עולה כי בנובמבר אותה 2003מהדוחות הכספיי  של הקר  לשנת . אול  אלה לא שולמו, תקופתיי 

בה  חוב של , ח" ש720,000 שנה הגישה לה ההסתדרות דרישה לתשלו  חובות עבר בס& כ
. רותי דואר וטלפו עובדי  מושאלי  ושי,  בגי  הפרשי שכר1996 1992ח מהשני  " ש526,000

 .שקבלת השירותי  האלה מההסתדרות ועלות  לא עוגנו בחוזה, הביקורת העלתה
1. ‰ÏÂÚ Â˜„· ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ˙¯ÂÓ˙ Ô¯˜‰ ˙‡ Â· ‰·ÈÈÁ ˙Â¯„˙Ò‰‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ

‰Î¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ ·˘ÂÁ „¯˘Ó‰ È˙Â¯È˘Â ÌÈ„¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ , ÂÓÎÂÒ˘ ˙Â¯ÈÎ˘ ÈÓ„ ÈÙ ÏÚ ‡ÏÂ
˘‡¯Ó ,‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÈ·ÈÈÁÓ˘ ÂÓÎÔÈ˜˙ Ï . 

 הוא המלי( לקר  לדרוש 2003  ו2002בדוחות שהגיש המבקר הפנימי של הקר  בשני   )א(
לקבוע את דמי השכירות על פי קביעה של שמאי מקרקעי  , מההסתדרות פירוט מלא של חיובי הקר 

 . ולסיי  את ההתחשבנות ע  ההסתדרות בעבור השירותי  שניתנו
מסר ג  הוא כי , לבקשת רשות החברות, 2003הקר  במרס בדוח שהגיש רואה החשבו  של  )ב(

, זה כמה שני  הקר  אינה משלמת להסתדרות את דמי השכירות על המשרדי  ששכרה ממנה
רואה . וכי הקר  עשתה הפרשה בספריה כדי לכסות את ההתחייבות, "מאחר ואלו אינ  מוסכמי "

 שלא הוצגה לפניו דר& חישוב מסודרת כי כבר בדוחות קודמי  הוא העיר לקר  על, החשבו  ציי 
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לאחר , 2002בשנת ; ח" ש322,000  הגיעה ההפרשה לכ2001וכי בסו) שנת , להצגת ההפרשה
 . ח" ש253,000 הופחתה ההפרשה ל, שהקר  וההסתדרות נשאו ונתנו ביניה  בעניי  דמי השכירות

אלתה של עובדת חובות הקר  להסתדרות בשל השאלת עובדי  נוצרו בעיקר בעקבות הש .2
ג  היו  הקר  מעסיקה אותה ומשלמת להסתדרות , וכאמור; בכירה שהועסקה בעבר כמזכירת הקר 

 המלי( רואה החשבו  של הקר  לחתו  על הסכ  ע  ההסתדרות ג  2003באפריל . את עלות שכרה
 . בעניי  העסקתה של העובדת והחובות בשל שכרה

אול  עד מועד סיו  . ה את חובות הקר  להסתדרות גובשה טיוטת הסכ  המסדיר2002בשנת  .3
  . לא נחת  הסכ  בעניי  זה בי  הקר  להסתדרות) 2004נובמבר (הביקורת 

✩  
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ È˜˙ ‰  È‡ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜ ÈÎ , ÈÎ

˙Â¯„˙Ò‰‰Ó ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ÌÈÓÎÒ‰· Ì„˜‰· Ô‚ÚÏ ‰ÈÏÚ ,ÙÂ‡ ˙‡Â Ì˙ÂÏÚ ˙‡ Ô
Ì·Â˘ÈÁ , ÌÈ˙Â¯È˘‰ ¯Â·Ú· ˙Â¯„˙Ò‰Ï ‰È˙Â·ÂÁ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ Ì„˜‰· ¯È„Ò˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎÂ

‰ ÓÓ ‰Ï·È˜˘.  
 ביטוח חיי  לעמיתי 

Ì È È Á  Á Â Ë È · Ï  Ì È ˙ È Ó Ú  Û Â ¯ È ˆ 
 אצל 77כי קופת גמל רשאית לבטח את עמיתיה בביטוח חיי  קבוצתי, בתקנות מס הכנסה נקבע

הקר  . י המכסה מוות או נכות בעקבות תאונהעמיתי הקר  מבוטחי  בביטוח חיי  קבוצת. מבטח
על פי ההסכ  של הקר  ע  חברת . מנכה מרווחי העמיתי  את הוצאותיה על ביטוח העמיתי 

היא ,  מתקבולי הפרמיה20% א  רווחי חברת הביטוח מביטוח עמיתי הקר  יהיו גדולי  מ, הביטוח
 הסכ  ההשתתפות  להל   ( מהרווח50%בהחזר בס& ) דהיינו את העמיתי (תזכה את הקר  

 ).ברווחי 
 , ח" מיליו  ש1.3  היו הוצאות הקר  על הפרמיה לביטוח החיי  לעמיתיה כ2003 2001בשני  

 . בהתאמה, ח" מיליו  ש3.3 ח וכ" מיליו  ש2.6  כ
, ) תקנות הביטוח להל   (1993 ג"התשנ, )ביטוח חיי  קבוצתי(בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח 

משולמי  בידי מי , או חלק , במקרה בו דמי הביטוח, הצטרפות לביטוח חיי  קבוצתיה"כי , נקבע
מבטח ימציא לכל יחיד "עוד נקבע בתקנות כי ". בלבד, תיעשה על פי הסכמה בכתב, שחייו בוטחו

תעודה המפרטת את הזכויות , באופ  ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, מקבוצת המבוטחי 
ש  המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח )  1:   סה וכ  את הפרטי  הבאי המוקנות לו בתוק) הפולי

שיעורי )  3;   ...הגבלות על היק) הכיסוי והנסיבות בה  יפקעו זכויותיו)  2;   הקבוצתי החלה לגביו
תקופת הביטוח לפי פוליסה "כ  נקבע בתקנות האמורות כי ". סכומ  ומועדי תשלומ , דמי הביטוח

פוליסות ביטוח חיי  קבוצתי שבתוק) במועד תחילת  של ...  תהיה שנה אחתלביטוח חיי  קבוצתי
לפי , לא יחודשו במועד פקיעת  או בתו  תקופת הביטוח, ושאינ  בהתא  לתקנות, תקנות אלה

 ".המוקד 
__________________ 

שנעשה לקבוצת , )סיכו (ביטוח חיי  "ביטוח חיי  קבוצתי הוא , על פי תקנות הביטוח החדשות 77
 ". חי  ואשר אינו כולל מרכיבי חסכו מבוט
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1. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÁÂËÈ·Ï ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡Ï Ô¯˜‰ ÈÎ ,

ÁÂËÈ·‰ ˙Â ˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ;‰ ÏÎ ‡Ï ÁÂËÈ·Ï Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰ ˙‡ ·˙Î· ¯˘‡Ï Â˘˜·˙‰ ÌÈ˙ÈÓÚ
Ô¯˜Ï Ì˙ÂÙ¯Ëˆ‰ ˙Ú· ÌÈÈÁ‰ ,˙‡Ê ÏÎ· ÂÁËÂ· Ì‰ Í‡ , Ì Â·˘ÁÓ ÂÎÂ  ÁÂËÈ·‰ ˙ÂÈÓ¯ÙÂ

Ô¯˜· .ÁÂËÈ·‰ È‡ ˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ÁÏ˘  ‡Ï Ì‚ Ô¯˜‰ È˙ÈÓÚÏ . 
כי ג  החלטות מהותיות של דירקטוריו  הקר  בעניי  ביטוח החיי  של , הביקורת העלתה .2

יתי הקר  שהתקבלו במש& השני  לא הובאו לידיעת העמיתי  ולא קיבלו את אישור  לפני עמ
הוחלט לחייב את כל עמיתי הקר  להיות מבוטחי  בביטוח החיי  )  א:   (להל  דוגמאות. יישומ 

הוחלט לחייב את העמית להיות מבוטח )  ב(;   הקבוצתי בלי צור& בקבלת אישור העמית מראש
 8,000 ח במקו  כ" ש40,000 ולפיו מוטביו יהיו זכאי  לקבל כ, קבוצתי המוגדלבביטוח החיי  

 .במקרה של פטירה ח"ש
לתק  את טופס ההצטרפות לקר  כ& שתידרש חתימת " החליט דירקטוריו  הקר  1998באפריל  .3

 כי אפשר להבדיל בי  עמיתי  שאינ  מעונייני  בביטוח, בישיבה נאמר". החיי  העמית על ביטוח
וכי לעמית שיודיע על רצונו להפסיק את , החיי  ובי  יתר העמיתי  באמצעות קוד שיקבע הבנק

הועלה כי הקר  קיימה . ביטוח החיי  תדאג הקר  להפסיק את הביטוח חודש לאחר הגשת הבקשה
  .במהל& הביקורת, 2004את ההחלטה האמורה רק במרס 

✩  
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ 

˙Â˘„Á‰ ÁÂËÈ·‰ ˙Â ˜˙ , ˙ÒÈÏÂÙÏ ÂÙÂ¯ÈˆÏ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ˙ÈÓÚ‰Ó Ï·˜Ï ‰·ÂÁ‰ ˙Â·¯Ï
ÈÈÓ¯Ù ÈÂÎÈ ÏÂ ÌÈÈÁ‰ ÁÂËÈ·˙Ô¯˜· ÂÙÒÎÓ ÁÂËÈ·‰  , ÁÂËÈ·‰ ÈÎ ˙ÈÓÚÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰·ÂÁ‰Â

˙ÈËÓÂËÂ‡ ˘„Á˙È ,ÍÎ· ÔÈÈ ÂÚÓ Â È‡˘ Ô¯˜Ï ÚÈ„ÂÈ ‡Â‰ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ .  
Á Â Ë È · ‰  ˙ ˘ ¯ Ù 

לש  רכישת ביטוח חיי  טוח יח באמצעות סוכנות בוטיבחברת הקר  ע   התקשרה 1999 בשנת
 בידיאושרה וחברות ביטוח שש נעשתה לאחר מכרז סגור בי  ההתקשרות . קבוצתי לעמיתיה

ואול  על פי , 2002היה אמור לפוג בסו) שנת טוח יתוק) ההסכ  ע  חברת הב. 78 הקר דירקטוריו 
 שהפוליסה 2002באוגוסט  הביטוחחברת הודיעה לה , 2003ר  לשנת הדוחות הכספיי  של הק

ולפיכ& היא , הוצאה בידי סוכ  הביטוח שלא כדי  ובניגוד להוראותיה 2002לשנת לביטוח עמיתיה 
כי למעשה , מהודעה זו התברר לקר . אינה נושאת בכל חבות ביטוחית או אחרת הנובעת מהפוליסה

א) שהיא שילמה את פרמיית הביטוח , 2002 עד אוגוסט 2001ממרס לא היה כיסוי ביטוחי לעמיתיה 
כי סוכנות הביטוח לא העבירה לחברת הביטוח את , בי  היתר, במסמכי הקר  צוי . לסוכנות הביטוח

 . תשלומי הפרמיה ששילמה לה הקר 
י  ביטוח החיביקש אג) שוק ההו  מהקר  הסברי  בדבר הסדר , ע  היוודע הפרשה, 2002באוגוסט 

 האג) ג  הגיש תלונה .כי היא אינה מבטחת את הקר חברת הביטוח טענת ובדבר  של עמיתיה

__________________ 
לא עשה משרד מבקר המדינה בדיקה פרטנית של הליכי בחירתה של , מאחר שהנושא נחקר במשטרה 78

 .חברת הביטוח ושל הליכי ההתקשרות עמה
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בעקבות זאת נפתחה . ל הקר  דאז"ובה  מנכ, במשטרה כנגד סוכנות הביטוח וכנגד גורמי  אחרי 
 עדיי  2004באוקטובר . ובעלי תפקידי  בסוכנות הביטוח ובקר  נעצרו ונחקרו, חקירת משטרה

 . רשה במשטרהנחקרה הפ
 :להל  פירוט הפעולות העיקריות שנקטו הקר  ואג) שוק ההו  בעקבות גילוי פרשת הביטוח

להשעות את  : שעיקר ,דירקטוריו  הקר  סדרת החלטות קיבל 2002אוגוסט  בחודשי  יולי .1
ביטוח ע  חברת  הסכ  ביטוח לאשר; 79לחוק החברות הממשלתיות' א43מנהל הקר  על פי סעי) 

חברת הביטוח טוח ע  יהסכ  הביהיו כתנאי  ותנאי ש2002דצמבר   לחודשי  אוגוסטאחרת
ביטוחי  ע  חברות בעתיד  לעשות ;טוחיע  סוכנות הבכלשה  עסקי  עוד לא לאשר ; הקודמת

הנהלה להחליט על הגשת תביעה ה להטיל על ועדת ;ולא באמצעות סוכני , במישרי טוח יהב
מכרז פרסו  להתחיל בהכנות לו;  על נכסיהעיקולי הטלת  לרבות ,טוחימשפטית כנגד סוכנות הב

 . טוח עמיתי הקר ילב
ח כנגד חברת הביטוח " מיליו  ש2.6  הגישה הקר  תביעה משפטית בס& כ2003בתחילת  .2

תשלו  כספי הביטוח  בשל הנזק שנגר  לה בעקבות אי, ובעליה וכנגד סוכנות הביטוח ובעליה
שהקר  הייתה אמורה , 2002 1996החזרת פרמיות ביטוח בשני    איליורשי הנפטרי  ובעקבות

 . לקבל  לפי הסכ  ההשתתפות ברווחי 
נגד , ל הקר  לשעבר" החליט דירקטוריו  הקר  להגיש תביעות ג  נגד מנכ2003במרס  .3

ל "מהמסמכי  בקר  עולה כי ההחלטה לגבי מנכ. ש הקוד  ונגד המבקר הפנימי של הקר "היועמ
 ). ראו להל  (2004 בוצעה רק בספטמבר 80ש הקוד "שעבר והיועמהקר  ל

הקר  לא ניהלה "צוי  כי , 2003בדוח רואה החשבו  של הקר  שהוגש לרשות החברות באפריל  .4
ואחר תביעות הביטוח , רישו  ומעקב מפורט אחר תביעות הביטוח שהועברו דרכה לסוכ  הביטוח

סוכנות [וההסתמכות על גו) חיצוני , ל"חוסר המעקב הנ. ששולמו על ידה או על ידי חברת הביטוח
, הביא לכ& שלא נית  היה לשחזר באופ  מלא את היסטוריית התביעות של הקר , בנושא] הביטוח

וה  לצור& הצגת חומר , הגשת תביעות של סוכנות הביטוח וחברת הביטוח/ה  לצור& התחשבנות
הביא לכ& שהקר  לא בדקה , מאגר נתוני  עצמאיהעדר , כמו כ . עובדתי למבטחי  פוטנציאליי 

אשר כפי , אלא הסתמכה על דיווחי הסוכ , את זכאותה להחזרי פרמיה במסגרת השתתפות ברווחי 
שלפי תחשיב שנער& מגיעי  , ולא חשפו את העובדה שלקר  הגיעו החזרי , הנראה לא היו אמיני 

 ".ח" מיליו  ש1.1 לכ
רשות החברות והקר  ביקש ,  בהשתתפות נציגי אג) שוק ההו 2004בישיבה שהתקיימה ביוני  .5
ר דירקטוריו  הקר  לאשר להנהלת הקר  לשל  את תשלומי ביטוח החיי  הקבוצתי למוטבי  "יו

כי המוטבי  לוחצי  על הקר  , ר הדירקטוריו  הבהיר"יו. שטר  קיבלו אות  בשל פרשת הביטוח
והציע לשל  לה  מכספי הקר  את מלוא סכו  , לשל  לה  את כספי הביטוח המגיעי  לה 

בישיבה סוכ  כי אג) שוק ההו  יבח  א  הקר  יכולה .  מהסכו 60% 40%הביטוח או מקדמה של 
 . לשל  את תשלומי הביטוח למוטבי  הזכאי 

משמעות התשלו  היא ניכוי הסכומי  מחשבונותיה  של "כי ,  כתב אג) שוק ההו  לקר 2004ביולי 
תוכל הנהלת ... ועל דעת היועצי  המשפטיי ... לאחר דיוני  פנימיי "וכי , " בקר כלל העמיתי 

 :הקר  לבצע את החלטתה האמורה ובלבד שהתקיימו התנאי  המוקדמי  הבאי 
__________________ 

ל הקר  דאז למשרד מבקר המדינה כי כדי שלא יעלה טיעו  כלשהו בדבר " כתב מנכ2004בנובמבר  79
ר לא "אול  מרכז הסתדרות המח, הוא השעה את עצמו זמנית מכל פעילות בקר , שיבוש הליכי חקירה

 .אישר את החלטתו והסכי  ליציאתו לחופשה בלבד
 . 2004לא הוגשה תביעה עד דצמבר , כנגד המבקר הפנימי 80
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הנהלת הקר  תעביר לידי הממונה על שוק ההו  הצהרה כי היא מכירה באחריותה של הקר   . א

לנזק שנגר  למוטבי  בחשבונות , אירוע הביטוחושל הנהלת הקר  כפי שהייתה בעת קרות 
באחריות כלפי הקר   וזאת מבלי לפגוע (העמיתי  שלא קיבלו את כספי הביטוח המגיעי  לה  

 ).של יתר המעורבי  בפרשה
העתק מפרוטוקול דיו  בהנהלת הקר  ובו ] על שוק ההו [הנהלת הקר  תעביר לממונה  . ב

אחראית   כנגד נושאי המשרה בקר  שגרמו לכ& שהקר  תתקבל החלטה מיידית לפעול לתביעה
 ".קרי פעלו ברשלנות או שלא על פי חובת הנאמנות המוטלת עליה , לתשלומי 
כי היועצי  ,  החליט דירקטוריו  הקר  למלא את התנאי  של אג) שוק ההו  ולקבוע2004באוגוסט 

ל הקר  " מנכ  בקר  המשפטיי  של הקר  יטפלו בהגשת תביעות נגד נושאי משרה לשעבר
בפרוטוקול הישיבה לא צוינו הנימוקי  להגשת תביעה נגד נושאי המשרה האמורי  . ש"והיועמ
 הגישה 2004בספטמבר . ולא נגד נושאי משרה אחרי  ששימשו בתפקיד בתקופה האמורה, דווקא

  .הקר  לבית המשפט את התביעה בעניי 
✩  

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ‡Ï ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· Ô¯˜‰ ‰Ï‰È 
˘¯„ Î ÈÁÂËÈ· ÈÂÒÈÎ ˘È ‰È˙ÈÓÚÏ˘ . È¯ÊÁ‰Ï ‰˙Â‡ÎÊ ˙‡ ‰˜„· ‡ÏÂ ‰Ï˘¯˙‰ Ì‚ Ô¯˜‰

‰ÈÓ¯Ù ,ÌÈÁÂÂ¯· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÔÓ ˜ÏÁÎ .Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Â˜ÈÙÈ ‰È˙Â„ÒÂÓ˘ , Û˜˙ ÁÂËÈ·‰˘ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰ ˘ ÏÎ· Â‡„ÂÂÈ

È‰˘Â‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ ÌÈ¯ÊÁ‰‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‡ ,ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜ ÈÂ.  
Â ¯ Ë Ù  ˘  Ì È ˙ È Ó Ú  È Ù Ò Î ·  Ï Â Ù È Ë ‰ 

תשלו  לזכאי  לכספי עמיתי הקר   בידי הקר  נצברו במהל& השני  כספי  בהיק) ניכר עקב אי
. ח" מיליו  ש11.6  הסתכמו הכספי  האלה בכ2003מנתוני הקר  עולה כי בסו) . שנפטרו

סמכי  בקר  עולה כי מסיבות שונות יש שהקר  התקשתה לאתר זכאי  לכספי  של עמיתי מהמ
 . ובעיקר א  העמיתי  לא ציינו בטופס ההצטרפות לקר  מידע על זכאי  לכספיה , הקר  שנפטרו

מי שמחזיק בנכס עזוב או בנכס שיש לו "כי , קובע, 1978 ח"התשל, חוק האפוטרופוס הכללי .1
חייב להודיע על , א עזוב וכ  עובד ציבורי שנודע לו על נכס כזה אגב מילוי תפקידויסוד להניח שהו

ש של הקר  הדגיש "היועמ". כ& לאפוטרופוס הכללי ולמסור לו את הפרטי  הידועי  לו על הנכס
על הקר  לדווח לאפוטרופוס , וציי  כי על פי החוק, 1998חובה זו בישיבת הדירקטוריו  ביולי 

כי , באותו דיו  החליט הדירקטוריו . י  של נפטרי  שהזכאי  לה  לא אותרוהכללי על כספ
 .ש של הקר  יכי  הצעת נוהל לטיפול בעניי  זכאי  לכספי נפטרי  שלא אותרו"היועמ

שהקר  עדיי  לא הודיעה לאפוטרופוס הכללי ,  נכתב2003בדוח של המבקר הפנימי לשנת  .2
המבקר המלי( לעשות .   קשר ע  הזכאי  לכספיה שברשותה כספי  של עמיתי  שנפטרו ואי

וכ  לעשות בדיקה מקיפה כדי , בדיקה במשרד הפני  ולעדכ  את תאריכי הפטירה של אות  עמיתי 
 .לאתר את הזכאי  לכספיה 
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÓÚÂÈ‰ ˙ÂÚ¯˙‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ"ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰Â Ô¯˜‰ Ï˘ ˘ , ¯·Ó·Â  „Ú
2004 ,‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,‡Ï‰¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â ‰ ˙Úˆ‰ ‰ ÎÂ‰  , ‰ÚÈ„Â‰ ‡Ï Ì‚ Ô¯˜‰Â

ÈÏÏÎ‰ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡Ï ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ , ÔÈ‡Â Â¯ËÙ ˘ ÌÈ˙ÈÓÚ Ï˘ ÌÈÙÒÎ ‰˙Â˘¯·˘
Ì‰ÈÙÒÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÚ ¯˘˜ ‰Ï.  

✩  
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰È˙ÈÓÚ ÏÎÏ ‰ Ù˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ˜È˙Â ,

Ì‰ÈÙÒÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ Ì‰Ï ¯ÈÎÊ˙Â ,Â¯ËÙ ˘ ÌÈ˙ÈÓÚ ÈÙÒÎ· Ì„˜‰· ÏÙË˙ ÔÎÂ , ÔÈ·Â
 Â¯ËÙ ˘ ÌÈ˙ÈÓÚ ÈÙÒÎÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ¯Â˙È‡Ï ÏÚÙ˙ ¯˙È‰) ÌÒ¯ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰Ê ÏÏÎ·

Ë ¯Ë È‡· ˙ÂÓ˘( ,‰È‡ˆÓÓ ÏÚ ÈÏÏÎ‰ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÁÂÂ„˙Â.  
 גביית חובות ממעסיקי 

על ,  סיו  הביקורת בנושאמועד, 2004על פי תקנות מס הכנסה שהיו תקפות עד אוגוסט  .1
מעסיק להעביר לקר  את התשלומי  בעבור קופת הגמל וקר  ההשתלמות של עובדיו מדי חודש 

על המעסיק להעביר לקר  .  יו  ממועד התשלו  של משכורת  החודשית15 לא יאוחר מ, בחודשו
עמית עליו לנכות אות  ממשכורתו של ה. ג  את הכספי  שאמור לשל  לה עמית שהוא שכיר

או , א  לא שיל  המעסיק את תשלומיו כנדרש.  יו 15השכיר בעת תשלומה ולהעביר  לקר  בתו& 
זכאית הקר  לקבל על סכומי  אלה ריבית פיגורי  , לא העביר את תשלומי העמית השכיר בזמנ 

בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורי  הנהוגה במערכת הבנקאית בשל איחור בהעברת 
 .פרס  החשב הכללי מפע  לפע שמ, כספי 

לקופת גמל ולקר  (יש לראות בסכו  שמעסיק חייב לקר  , 1958 ח"התשי, על פי חוק הגנת השכר
. בי  שהסכו  מגיע ממנו במישרי  ובי  שהמעביד חייב לנכותו משכר העובד, שכר מול ) השתלמות

על פי חוק הגנת , לועל סכו  שמעביד חייב לשלמו במישרי  לקופת גמל ולקר  השתלמות יחו
שממנו ואיל& תקפה החבות , הפרשי הצמדה לתקופה שמ  המועד לתשלו  שכר העבודה, השכר

 מהסכו  הכולל של החוב והפרשי 20%בתוספת , ועד מועד ביצוע התשלו  בפועל, לקופת הגמל
 . בעד חלק מהחודש תשול  התוספת באופ  יחסי. ובעד כל חודש שהחוב לא שול  בו, ההצמדה

העברת תשלומי  על ידי המעסיק לקופת גמל ולקר   בעניי  החובה להודיע לעמיתי  על אי
 תקנות  להל   (1976 ו"התשל, )פרטי  ומסירת הודעות(קובעות תקנות הגנת השכר , השתלמות

קופת הגמל תודיע לעובד על פיגור בתשלו  ועל תקופת הפיגור )  א:   (כדלקמ , )הגנת השכר
בהודעה תביא קופת הגמל )  ב(;   תק מ  ההודעה יישלח בדואר רשו  למעסיקווהע, במכתב רשו 

לידיעת העובד והמעסיק כי זכויותיו של העובד בקופת הגמל עלולות להיפגע א  החוב של המעסיק 
 .לא ישול  בתו& שישה חודשי  מיו  מסירת ההודעה

או /פטי במעסיקי  שהפסיקו ונוהל גביה וטיפול מש" אישר דירקטוריו  הקר  2002רק ביוני  .2
הנוהל מגדיר שני סוגי  של חובות של ).  נוהל הגבייה להל  " (מפגרי  בהעברת הפרשות לקר 
חובות שנוצרו בעקבות הפסקה ברצ) העברת התשלומי  )  א:   (מעסיקי  כלפי קר  ההשתלמות

חיובי ריבית )  ב   (;) חובות הקר  להל  (המקוריי  החודשיי  שהמעסיק חייב בה  כלפי עובדיו 
פיגורי  והפרשי הצמדה על חובות הקר  שנוצרו בעקבות פיגורי  בהעברת התשלומי  החודשיי  

 .המקוריי 
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הבנק ינקוט את כל הפעולות המתחייבות כדי לגבות את חובות הקר  ואת , על פי נוהל הגבייה

אל , ש  הקר ב, לש  כ& יפנה הבנק. ההפרשי  מהמעסיקי  המפגרי  בהעברת התשלומי 
. ויפעל לפירעו  החוב בלי להשתמש באמצעי אכיפה משפטיי , המעסיקי  האלה בכל דר& אפשרית

ש של הקר  "ינקוט היועמ, א  על א) פניותיו של הבנק לא ישלמו המעסיקי  את חוב  לקר 
, בכל חודש על הבנק לשלוח דוח פיגורי  למנהל הקר . אמצעי  משפטיי  כדי לגבות את החוב

הבנק יצר) לדוח אזהרות על הפיגור לכל המעסיקי  . ר הדירקטוריו  שלה"ש של הקר  וליו"ועמלי
 . האמורי  וישלח הודעות לעמיתי  הנפגעי  מהפיגור ולוועדי העובדי  המייצגי  אות 

כי את מכתב ההתראה על חובות לקר  ישלח הבנק למעסיק א  חלה הפסקה של , עוד קובע הנוהל
. או א  חלו הפסקות לא רצופות בהעברת התשלומי , בהעברת תשלומיו לקר חודשיי  רצופי  

א  הפסיק המעסיק להעביר תשלומי קר  במש& , בי  היתר, תביעה משפטית נגד מעסיקי  תוגש
וכ  א  המעסיק לא שיל  לקר  , ח" ש4,000 ויתרת החוב או הריבית גדולה מ, שלושה חודשי 

עיקר , למעשה מהאמור לעיל עולה כי. & שישה חודשי ח במש" ש2,000 הפרשי  של יותר מ
 .האחריות הראשונית לטיפול בגביית חובות ממעסיקי  הוטלה על הבנק

כי הודעות לעמיתי  על פיגור בהעברת התשלומי  ,  צוי 2003בדוח המבקר הפנימי של הקר  לשנת 
י  רבות התמהמה הבנק פעמ. משו  שלא תמיד נשלחו בדואר רשו , בעבור  לא תמיד הגיעו ליעד 

   א) שנוהל הקר  קובע שישה חודשי  לכל היותר לעניי  זה  חודשי  ארוכי  בשליחת ההודעות 
 . קיו  הנוהל שקבעה בעניי  הקר  לא התריעה לפני הבנק על אי. ויש שלא נשלחה הודעה כלל

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ë˜Â  ˜ ·‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ·˜ÚÓ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Ô¯˜‰˘
ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ Ï˘ ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚Ï Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ . 

ה  . כי מעסיקי  רבי  לא עמדו בדרישות החוק והתקנות האמורי , מהנתוני  בקר  עולה .3
משנת . שהלכו וגדלו משנה לשנה, פיגרו בהעברת התשלומי  לקר  וצברו חובות בסכומי  ניכרי 

ביעות משפטיות נגד מעסיקי  שלא שילמו את חוב  ש מיוחד להגשת ת" העסיקה הקר  יועמ1994
א& ממסמכי הקר  , )ש הקוד  לגבייה" היועמ להל  (ג  לאחר שהבנק נקט נגד  צעדי  ראשוניי  

 2002ועל כ  מינה דירקטוריו  הקר  במקומו בנובמבר , עולה כי עבודתו לא סיפקה את הקר 
 . 81)ש החדש לגבייה" היועמ להל  (ש אחר "יועמ
כי בסו) אותה שנה הסתכ  חוב מעסיקי  לקר  ,  עולה2003חות הכספיי  של הקר  לשנת מהדו

; )2002ח בסו) " מיליו  ש6.6 לעומת כ(ח " מיליו  ש8.4 בשל עיכובי  בהעברת התשלומי  בכ
בסו) .  ריבית פיגורי  ח " מיליו  ש1.75 וכ, ח מהחוב היו המחאות לפירעו  עתידי" מיליו  ש1.1

מנתוני הקר  מסו) דצמבר ). 2002 בסו) שנת 781לעומת ( מעסיקי  חייבי  752יו  ה2003שנת 
 בכלל זה  ח " מיליו  ש4.4  כ  מאות  מעסיקי  חייבי  לקר  כמחצית מס& החוב 20 עולה כי 2003

 .ח" ש875,000 חוב של ההסתדרות לקר  בס& כ
 הגישה הקר  2003י בסו) שנת ר דירקטוריו  הקר  למשרד מבקר המדינה כ" כתב יו2004בנובמבר 

 . סולקו כל חובות ההסתדרות2004ובשנת , תביעות בעניי  זה כנגד ההסתדרות
בכל חודש על המעסיק למסור לקר  את רשימת העמיתי  שהוא , על פי תקנות הגנת השכר .4

 . מעסיק ודיווח על השכר הקובע ורכיב ההפרשה לקר  ההשתלמות
__________________ 

 . 140' עמ, על ממצאי הביקורת בעניי  הלי% מינויו ראו להל  81
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ô¯˜‰ È„È· ÈÎ ÏÎ· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È Â˙  ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ÔÈ‡ 
˘„ÂÁ ,‰‚¯„‰Â ‚Â¯È„‰ ˙Â·¯Ï , ˙‡ ‰ÈÏ‡ ¯È·ÚÓ ÔÎ‡ ˜ÈÒÚÓ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰ ÓÓ Ú ÂÓ ¯·„‰Â

ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ „Ú· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ‡ÂÏÓ . 
כי מאחר שמעסיקי  אינ  , ר דירקטוריו  הקר  למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 
משרד מבקר המדינה ". אי  ולא יכולי  להיות בידי הקר  נתוני  אלה", ת התקנות האמורותמקיימי  א

 .העיר לקר  שעליה לנקוט את כל הצעדי  הדרושי  כדי שהמעסיקי  יקיימו את התקנות האמורות
כנגד חלק . ש הקוד  לגבייה"שהקר  לא פיקחה על פעולות היועמ, הביקורת העלתה .5

רק בשנת , לדוגמה. שלעתי  התארכו שני , ות רק לאחר עיכובי  ממושכי מהחייבי  הוגשו תביע
א) שהיא בעלת ,  כנגד ההסתדרות2001 1999 הוגשה תביעה על קר  וריבית פיגורי  לשני  2001

קיבלה הקר  שיקי  , בעקבות התביעה, 2002בשנת . החוב הגדול ביותר מקרב המעסיקי  החייבי 
ונועדו לפירעו  במחצית , בלי הריבית,   רק חלק מחוב הקר שה, ח" ש500,000דחויי  בס& 
 .2003הראשונה של 

 ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ô¯˜‰ ‰ÁÈÏˆ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ˙Â·ÂÁ‰ ˙ÈÈ·‚· Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÏÏ‚·
ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Ó ‰ÈÈ·‚‰ ,ÌÈ˘Â  ¯„Ò‰Â ˜Â¯ÈÙ ÈÎÈÏ‰· ÌÈÈ˙ È· ÂÏÁ‰ Ì‰Ó ˜ÏÁ˘ ÌÂ˘Ó .

‰Ó‚Â„Ï ,ÈÏ‰· ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Ó „Á‡Ô¯˜Ï ·ÈÈÁ ¯‡˘  ˜Â¯ÈÙ ÈÎ ,‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ,
Î-278,000˘ "Á ,˙È·È¯ ÏÏÂÎ , ¯·ÓËÙÒÓ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù „Ú·1994 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú 2002. 

ש הקוד  לגבייה להגיש תביעות " הפסיק היועמ2002כי באוגוסט , ממסמכי הקר  עולה .6
סיקי  החייבי  ולדווח בעקבות זאת הפסיק ג  הבנק לשלוח התראות למע; משפטיות נגד מעסיקי 

 .לקר  על פיגורי  בתשלומי  כדי שתגיש נגד  תביעות חדשות
כי ההפסקה בהגשת תביעות ,  ציי  המבקר הפנימי2003בטיוטת דוח הביקורת הפנימית לשנת 

,  הייתה מחדל חמור2003 לאפריל 2002משפטיות כנגד המעסיקי  החייבי  שחלה בי  אוגוסט 
 . של המעסיקי  החייבי  לקר  לממדי  חסרי תקדי ובעטיו הגיעה יתרת חוב 

כי הפסקת התביעות המשפטיות , ר דירקטוריו  הקר  למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 
שהורה לבנק שלא , ל הקר  הקוד "נגד המעסיקי  החייבי  בפרק הזמ  האמור נגרמה בגלל מנכ

בנק כתב למשרד מבקר המדינה באותו ה. ש החדש לגבייה"למסור את המסמכי  הדרושי  ליועמ
חודש כי לאחר חילופי היועצי  המשפטיי  לגבייה המשי& הבנק להפיק מכתבי התראה למעסיקי  

 .ה  לא נשלחו, ש הקוד  לא חת  עליה "אול  מאחר שהיועמ, החייבי 
, כי משרדו לא יז  הגשת תביעות משפטיות, ש הקוד  לגבייה כתב למשרד מבקר המדינה"היועמ

רישומיו ובהסכמת הנהלת הקר  , כל תביעה הייתה מבוססת על פניה שהייתה מתקבלת מהבנק"וכי 
ש כי הוא לא הגיש תביעות חדשות משו  "עוד כתב היועמ". וקבלת יפוי כוח לגבי כל תיק ותיק

כאשר לאור& כל התקופה ", ל הקר "ר הדירקטוריו  למנכ"שה  לא הופנו לטיפולו עקב עימות בי  יו
 ". עבדנו ופעלנו לפי הוראותיו והנחיותיו של מנהל הקר  בלבדאנו

ÔÈÂˆÈ ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÂÈ¯·Ò‰ ÈÎ" ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ‰ÈÈ·‚Ï Ì„Â˜‰ ˘
 È ÂÈÓ Ô¯˜‰ Ï˘ Ï‰Â ‰2002ÔÂ„ ‰ ÔÈÈ Ú·  .‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ , ÌÏ˘Ï ˜ÈÒÚÓ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡

ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Í˘Ó· Ô¯˜ ÈÓÂÏ˘˙ ,‡È‰ Â·ÂÁ ˙¯˙ÈÂÓ ¯˙ÂÈ -4,000˘ "Á , Â„‚  ˘‚Â˙
˙ÈËÙ˘Ó ‰ÚÈ·˙ ,Î Ó ¯Â˘È‡· ÏÏÎ ˙È ˙ÂÓ ‰ È‡ ‰Ï‡Î ˙Â·ÈÒ · ˙ÂÚÈ·˙‰ ˙˘‚‰Â"Ô¯˜‰ Ï .

ÓÚÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ" È¯Â‚ÈÙ ÏÚ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˜ ·‰Ó ˘Â¯„Ï ¯ÂÓ‡‰ ˘
˙ÂÚÈ·˙ Ì„‚  ˘È‚‰ÏÂ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰. 
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החל בתפקידו , ות ממעסיקי  לגבות חוב2002שמונה בנובמבר , ש החדש לגבייה"היועמ .7

ר דירקטוריו  הקר  כי מאז מינויו וקבלת אישור "ש ליו" כתב היועמ2003באוגוסט . 2003במאי 
מפני שהבנק נמנע , הרשות למינוי נמנע ממנו לתת טיפול משפטי למעסיקי  לפי נוהל הקר 

דיו התיקי  ומפני שעדיי  לא הועברו לי, מלהעביר לידיו את דוח הפיגורי  של המעסיקי 
כי ע  קבלת דוח , ש החדש לגבייה"עוד כתב היועמ. ש הקוד  לגבייה טיפל בה "שהיועמ

התרשלות רבתי במש& מספר שני  בגביית חובות הפיגורי  של "שחלה , הפיגורי  התברר לו
מעסיקי  נכנסו להליכי פירוק מבלי שהוגשה , חובות רבי  התיישנו, כ& למשל. המעסיקי  לקר 

נעשו ויתורי  מצד הקר  על סכומי חוב של מעסיקי  ללא כל צידוק , אימה במועדתביעה מת
והגיש תביעות משפטיות ,  מעסיקי 150 ש ציי  כי הוא שלח מכתבי התראה לכ"היועמ". ב"וכיו

  .ח" מיליו  ש5 וכי סכו  כל התביעות היה כ,  מעסיקי  אחרי 120 לבית הדי  לעבודה נגד כ
✩  

Ú „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ÌÈ˜ÈÒÚÓÓ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ô¯˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï .  
 יועצי  משפטיי 

Ì È È Ë Ù ˘ Ó  Ì È ˆ Ú Â È  ˙ ˜ Ò Ú ‰ 
כללי העסקת  של יועצי  משפטיי  בחברות ממשלתיות ושכר  עוגנו בחוק החברות הממשלתיות 

וזרי  ובח, 1992 ב"התשנ, )מינוי יועצי  משפטיי  ושכר (והוסדרו בכללי החברות הממשלתיות 
ש לחברה ממשלתית טעו  את "ובה  נקבע כי מינוי של יועמ, שהוציאה רשות החברות בנושא

למעט , ש קבוע לחברה לא תימש& יותר משש שני  רצופות"וכי העסקתו של יועמ, אישור הרשות
 .בנסיבות מיוחדות שפורטו

ת מהמטלות ש נוס) לאח"כי אפשר להעסיק יועמ,  נקבע2001בחוזר רשות החברות מספטמבר 
גופי  , בוררי , בתי די , ייצוג החברה וכל טיעו  בשמה בהלי& לפני בית המשפט. א: "האלה

מת  חוות דעת משפטית לעניי  שבתחו  . ב; ואנשי  בעלי סמכות משפטית או מעי  משפטית
טיפול בעיסקה או בסוג עיסקאות שהיקפ  הוגדר מראש על ידי ועדת הביקורת של . ג; מומחיות

". ש של החברה ובכפו) לאישור דירקטוריו  החברה"לאחר שקיימה התייעצות ע  היועמ, ההחבר
במובח  , יוע( משפטי של חברה ממשלתית הממונה לתקופה"ש קבוע כ"חוזר הרשות מגדיר יועמ

 ".מיוע( משפטי למטלה
ש "יועמבחירת "כי , ש למטלה על ידי חברה נקבע בחוזר הרשות"ש קבוע ויועמ"בעניי  מינוי יועמ

 והתקנות שהותקנו מכוחו ועל פי 1992 ב"התשנ, תיעשה כמתחייב מהוראות חוק חובת המכרזי 
תיעשה לאחר בדיקה , הג  שהיא פטורה ממכרז, התקשרות ע  עור& די ". המתחייב מהנוהל האמור

המעניק ,  באופ  הוג  בסבב מחזורי , ככל האפשר, הפנייה לקבלת הצעות תיעשה. של כמה הצעות
 לחוק חובת המכרזי  הקובעת שככל שמוצדק 42החוזר הפנה ג  לתקנה . ת מרב היתרונות לחברהא

 . יש להעדי) לבצע התקשרויות אלה באמצעות מכרז, וסביר בנסיבות העניי 
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ ˘· ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ÏÚ Ô¯˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰˘2002Â -2003 ˙Â‰Â·‚ ÂÈ‰ 
ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â ¯˜ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ·ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙ . ˙ ˘·2002 

· Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÂÓÎ˙Ò‰-151,000˘ " ˙ ˘·Â Á2003Î· -544,000 
˘"Á82 .ÔÈÂˆÈ ,ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ,Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎÎ , ˙Â ÓÂÓÓ

‰È˙ÈÓÚÓ ‰·Â‚ Ô¯˜‰˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÓ„Ó . 
ש המקבל שכר "יועמ:  שני יועצי  משפטיי  העסיקה הקר 1993במש& יותר מעשר שני  מאז 

ש לגביית חובות ממעסיקי  ולמטלות מיוחדות "ויועמ) ש קבוע" יועמ להל  (טירחה עבור שרותיו 
כי בחלק מפרק הזמ  האמור העסיקה הקר  את היועצי  , הביקורת העלתה). ש לגבייה" יועמ להל  (

להל  פירוט הפעולות .  בכללי הרשותכנדרש המשפטיי  בלי הסכ  ובלי אישור מרשות החברות
  :והממצאי  העיקריי  שהעלתה הביקורת בעניי  העסקת יועצי  משפטיי  בקר 

 Ú Â · ˜  È Ë Ù ˘ Ó  ı Ú Â È 
1. ÓÚÂÈ‰ ˙‡ ‰˜ÈÒÚ‰ Ô¯˜‰"‰ÊÂÁ ÈÏ· Ì„Â˜‰ ÚÂ·˜‰ ˘ . ˙Â˘¯ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ Û˜Â˙

 ¯·Óˆ„Ó Â˙˜ÒÚ‰Ï ˙Â¯·Á‰1995 ÛÂÒ· ‚Ù 1998 , Ò¯Ó „ÚÂ Ê‡ÓÂ2003 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
Â˙˜ÒÚ‰ ,Â„È˜Ù˙· ÏÈÁ˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·˘Ó ¯˙ÂÈ , ˙‡ ¯˘‡Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘˜·˙‰ ‡Ï

ÂÈÂ ÈÓ ˙Î¯‡‰ .¯ÂÓ‡Î ,ÓÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÏ ¯˙ÂÓ ˙Â˘¯‰ ÈÏÏÎ ÈÙÏ" ÚÂ·˜ ˘
¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈ ˘ ˘˘ .Ô‡ÎÓ ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙˘" Û‡ Ô¯˜· ÚÂ·˜‰ ˘

˙¯˙ÂÓ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ‰‚¯Á. 
ש הקבוע בלי "כי העסקת היועמ,  הודיעה רשות החברות לקר 2002ובפברואר  2001בדצמבר  .2

ש קבוע על פי הנהלי  והחוזרי  של הרשות "ועל הקר  לבחור יועמ, אישורה מנוגדת לחוק ולכללי 
כי ,  שהוציא המבקר הפנימי של הקר  צוי 2002  ו2001ג  בדוחות הביקורת לשני  . בעניי  זה

ש קבוע חדש לפי המפורט בעניי  "וכי על הקר  לבחור יועמ, ש הקבוע פג"תוק) מינויו של היועמ
 . זה בחוזר הרשות

ÓÚÂÈ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô¯˜‰ ¯ÂÓ‡Î ‰ÙÈÒÂ‰ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙Â¯Ú‰Â ˙Â˘¯‰ ˙ÈÈ Ù ˙Â¯ÓÏ" ˘
ÚÂ·˜‰. 

כי באותו חודש החליט , ר דירקטוריו  הקר  לרשות החברות" הודיע יו2002ביוני  .3
ל הקר  "מנכ, ר הדירקטוריו "שיכהנו בה יו, "ועדת דירקטוריו  מיוחדת"הדירקטוריו  להקי  

בפרוטוקול . ותפקידה יהיה לדו  במינוי יועצי  משפטיי  לקר  ובשכר , 83לשעבר וחבר דירקטוריו 
ל הנוכחי הביעו "ל הקוד  והמנכ"כי המנכ,  צוי 2002של ישיבת הדירקטוריו  שהתקיימה בדצמבר 

 . ש הקבוע המכה "ש קבוע חדש ולחצו להארי& את כהונתו של היועמ"יועמאת התנגדות  לבחירת 
__________________ 

שכ  הוא הביא להגשת , ידה רבה מ  הסכסו% בהנהלת הקר הגידול הניכר בהוצאות אלה נגר  במ 82
 .תביעות רבות ולהתדיינויות משפטיות

וכלל , 2002בסופו של דבר היה הרכב הוועדה המיוחדת שונה מזה שהחליט עליו הדירקטוריו  ביוני  83
 .ר הדירקטוריו  ושני דירקטורי  מטע  המדינה"את יו
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ש "כי הוא התנגד להחלפת היועמ, ל הקוד  למשרד מבקר המדינה" כתב המנכ2004בנובמבר 

ש "וסוכ  שהארכת העסקתו של היועמ, משו  שסבר כי באותה עת לא היה מקו  לזעזוע נוס) בקר 
כי ההחלטה להארי& את , ל"משרד מבקר המדינה העיר למנכ". תהיה זמנית עד להתייצבות הקר "

ומכל מקו  על פי כללי הרשות לא , ש הקבוע טעונה אישור מרשות החברות"העסקתו של היועמ
 .היה נית  להעסיקו יותר משש שני 

לא מוסמ& יותר לתת חוות דעת "ש הקבוע "כי היועמ,  החליט הדירקטוריו 2002בדצמבר  .4
ש החדש כשיבחר על ידי "בכ& יעסוק היועמ. ל"ר למנכ"השנויי  במחלוקת בי  היוכלשה  בענייני  

כשהתשלו  , ]ש החדש לגבייה"היועמ[הועדה המיוחדת ועד לבחירתו מוסמ& לעסוק בכ& זמנית 
 ". י רשות החברות"יקבע בתאו  ע

ש "ועמאישרה רשות החברות למנות לקר  י, בעקבות החלטת  של מוסדות הקר , 2003רק ביוני 
והקר  ; באות  תנאי , שיהיה אפשר להאריכה בשלוש שני , לתקופה של שלוש שני , קבוע חדש

  . ש החדש"חתמה על חוזה התקשרות ע  היועמ
Ó Ú Â È"‰ È È · ‚ Ï  ˘ 

ש הקוד  לגבייה הועסק בקר  פרק זמ  ארו& מהמותר על פי כללי "כי ג  היועמ, מהמסמכי  עולה
העסקתו נסמכה על הבנות וחילופי מכתבי  . נחת  עמו הסכ בלא ש) כשמונה שני (רשות החברות 

 . וג  היא לא אושרה על ידי רשות החברות כנדרש, בלבד
 ¯·Óˆ„·2001Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ËÈÏÁ‰  ,Î Ó‰ ÈÎ"ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˜Â„·È Ï" ˘

‰ÈÈ·‚Ï Ì„Â˜‰ ,Î Ó‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â"˙‡Ê ‰˘Ú Ï.  
Ó Ú Â È  È Â  È Ó"È È · ‚ Ï  ˘ „ Á  ˘ Â ˙ ˜ Ò Ú ‰ Â  ‰ 

וקבע כי , ש חדש לגבייה" אישר דירקטוריו  הקר  עקרונית נוסח של הסכ  ע  יועמ2002באוגוסט 
בנובמבר אותה שנה ". תחליט ע  מי ומתי יחתמו ואז ההסכ  יופעל"ועדת הדירקטוריו  המיוחדת 

. יוחדתעל פי המלצה של ועדת הדירקטוריו  המ, ש חדש לגבייה"אישר הדירקטוריו  למנות יועמ
ולהל  הממצאי  העיקריי  , ש החדש לגבייה"משרד מבקר המדינה בדק את הלי& מינויו של היועמ

 :שהועלו בנושא זה
ש לגבייה "כי לתפקיד היועמ,  התכנסה ועדת הדירקטוריו  המיוחדת וקבעה20.10.02 ב .1

ומיות דרושי  ניסיו  ומומחיות מיוחדי  בגביית תשלומי  לקרנות השתלמות מרשויות מק
  כי הוועדה ראיינה את המועמד הראשו  , בפרוטוקול צוי . ובתביעות משפטיות בבתי די  לעבודה

הציג את הפרופיל המקצועי שלו ואת ניסיונו בתחו  הגביה " וכי הוא  ש החדש לגבייה "היועמ
 כי בישיבה הבאה היא תראיי  את המועמדי  האחרי , הוועדה קבעה. 84"וענה על שאלות הוועדה

. ש לגבייה" ראיינה ועדת הדירקטוריו  המיוחדת מועמדת אחרת לתפקיד יועמ29.10.02 ב. לתפקיד
מועמד אחר הסיר ; כי המועמדת לא הסכימה לתנאי  הכספיי  שקבע הדירקטוריו , בפרוטוקול צוי 
 . את מועמדותו

  ריה בלבד  התקיימה ישיבה של ועדת הדירקטוריו  המיוחדת שנכח בה אחד מחב14.11.02 ב .2
, בפרוטוקול צוי ". משתתפת טלפונית" וחברת ועדה אחרת נרשמה בפרוטוקול כ ר הדירקטוריו  "יו

__________________ 
 .142' ראו להל  בעמ, מסר לוועדה ולא נרש  בפרוטוקולש שנבחר בדבר מידע ש"על גרסת היועמ 84
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ר מכיר את "וכי היו, כי לשני המועמדי  שראיינה הוועדה ניסיו  רב ומומחיות במידה הנדרשת
  ר הדירקטוריו  של קר"מ  התקופה ששימש יו, ש החדש לגבייה שנבחר"כישוריו של היועמ

כ  צוינו בפרוטוקול ". אכיפת הגביה"ש בהצלחה רבה ב"שבה פעל היועמ, השתלמות אחרת
בהחלטת . התנאי  הכספיי  שדרשה המועמדת הנוספת שלא התאימו לתנאי  שקבע הדירקטוריו 

שבנוס) ] ש החדש לגבייה"היועמ[ש לגביה את "הוועדה מחליטה לבחור ליועמ"הוועדה נאמר כי 
 ". תפקיד ג  הסכי  לתנאי  שקבע הדירקטוריו להתאמתו המיוחדת ל

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,ÂÈ ‰˘ÚÓÏ Ï·È˜ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙‡˘" ¯
Â„·Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ,‰·È˘È· ÁÎ ˘ „ÈÁÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ¯·Á ‰È‰˘ ¯Á‡Ó . Ô¯˜· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó

ÂÈÂ ‰·È˘È· ‰ÁÎ  ‡Ï˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙¯·Á˘ ‰ÏÂÚ" ÈÎ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÈˆ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰˙ÂÙ˙˙˘"˙È ÂÙÏË" ,‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ È „È‰ ÌÂ˘È¯‰ ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰Ó˙Á .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ , ‰¯·Á ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙Â·È˘È· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ
˙È˘È‡ ˙ÂÁÎÂ  ˙·ÈÈÁÓ ˙È˙Ï˘ÓÓ ,˙Â·È˘È· ˙È ÂÙÏË ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙¯˘‡Ó ‡È‰ ÔÈ‡ ÈÎÂ . 

 לאשר את המלצת הוועדה המיוחדת , וב דעות החליט דירקטוריו  הקר  בר20.11.02 ב .3
 . ש החדש לגבייה" ואת מינויו של היועמ14.11.02 מ

Ó ˙„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓÂ Ô¯˜· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó-20.11.02ÓÂ -
14.11.02ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡ "ÓÚÂÈ‰Â Ô¯˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯" Â¯ÈÎ‰ Ì‰˘ ÂÁÂÂÈ„ ‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘

˜ „ÂÚ ‰Ê ˙‡ ‰ÊÓÚÂÈ‰ ‚Èˆ‰˘ Ì„Â"„È˜Ù˙Ï Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ˘ , Ô¯˜· Ì˙Â¯ÎÈ‰ „·ÏÓ ÈÎÂ
˙¯Á‡‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰85ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· Ì‚ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ¯˘˜ Ì‰È È· ˘È 86 - Ú‚  ¯·„‰˘ Û‡ 

ÓÚÂÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï"˘. 
 2003במאי . ש החדש לגבייה" אישרה רשות החברות את העסקתו של היועמ2002בדצמבר  .4

 .שות לקר  להעסיקו ג  במטלות אחרות אישרה הר2004ובאוגוסט 
חברה ממשלתית המבקשת ,  בנושא יועצי  משפטיי 2001על פי נוהל של הרשות מספטמבר 

ד שנבחר קשר לחברי ההנהלה "הא  יש לעו", בי  היתר, אישור למנות יוע( משפטי תציי  בבקשתה
 ".או לחברי דירקטוריו  החברה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÂÈ ˙˘˜·· Ì‚ ÈÎ"È„‰ ¯ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ó ÔÂÈ¯ÂË˜¯
ÓÚÂÈ‰"ÂÈ‰ ÔÈÈˆ ‡Ï ‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘"ÓÚÂÈ‰ ÔÈ·Ï Â È· ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ¯"˘. 

כי יש היכרות , ג  לפני רשות החברות, ל הקר  חזר וטע "כי מנכ, מהמסמכי  בקר  עולה .5
ש לקר  במרס "עמוכי חוות דעת שנת  היו, ש החדש לגבייה"ר הדירקטוריו  ליועמ"אישית בי  יו

 2003ל הקר  באפריל "ש למנכ"בתגובה על כ& כתב היועמ. ר"ליו" ייעו( אישי" הייתה בגדר 2002
 לא נציגי  אינני משמש וא) לא שימשתי כיוע( אישי של א) אחד מהדירקטורי  בקר  : "כדלהל 

והקר  ) נוספת כחוקבחוות דעת (בעבר נתתי ייעו( לקר  . 'ולא נציגי מניית הנהלת ב' מניית הנהלה א
 ".היא ששילמה את שכרי בהתא  לאישור רשות החברות והדירקטוריו 

__________________ 
 .142' בעניי  זה ראו להל  עמ 85
 .142' בעניי  זה ראו להל  עמ 86
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לרשות החברות ולמשרד מבקר , ר דירקטוריו  הקר "ל הקר  ליו" המציא מנכ2004בספטמבר 

ר "ש החדש לגבייה את יו" ייצג היועמ1999המדינה מסמ& שממנו עולה לכאורה כי בשנת 
ר בעניי  תפקיד ציבורי "ט העליו  בתביעה משפטית שהוגשה נגד היוהדירקטוריו  לפני בית המשפ

כי , ל הקר  ציי "מנכ. 87וכי לכאורה יש ביניה  קשר אישי ג  בעניי  אחר ,שהוא מכה  בו אחר
למרות נגיעת  להחלטה , ש"עובדות אלה לא הובאו לפני מוסדות הקר  בעת אישור מינויו של היועמ

 .בעניי  המינוי
ולפיה , ש החדש לגבייה את גרסתו בסוגיה"הציג היועמ, לבקשת רשות החברות, 2004בספטמבר 

א) שאי  כל קשר בי  ... ( מלפני שש שני  כל קשר"לא היה ייעו( אישי אי  לכ& ולהחלטות בג"
ראש המועצה ] שלו כסג [אלא ייצוג חד פעמי ] ר"היו[לא היה ייצוג אישי של ... ("בבג... הדברי 

של [א) הייתה זו שמימנה את שכר הטרחה ... והמועצה המקומית, בעו ככזהבכו... המקומית
 אפילו  קדמה לעבודתי בקר  האקדמאי  ] ר הדירקטוריו "יו[העובדה שהיכרותי ע  ]... ש"היועמ

הדברי  ידועי  .  הינה מ  המפורסמות והידועות88במסגרת פומבית של חברה ממשלתית אחרת
אי  . למשרד האוצר ולכולי עלמא, לרשות החברות, ההסתדרותלכלל אנשי , וגלויי  לעיני כל

 ".לעובדה זו כל השלכה שהיא על השירותי  שאני נות  לקר 
כי מתחילת קשריו ע  הקר  היה , ר דירקטוריו  הקר  למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 
וכי הבהרות בעניי  , ש החדש לגבייה"שהוא מכיר את היועמ, ובכלל זה לרשות החברות, ברור לכל

 .ובה  בישיבות הוועדה המיוחדת, זה ניתנו בכמה הזדמנויות
ר "דיווח על היכרותו ע  יו"כי , ש החדש לגבייה למשרד מבקר המדינה" כתב היועמ2004בדצמבר 

דירקטוריו  החברה ועל הייצוג המשפטי שהעניק לו כבר בראיו  הראשו  שקיימו לו בוועדה 
מ  הראוי "ש ציי  כי "היועמ". י  היו ברורי  וגלויי  א) עובר לאותה ישיבההדבר"וכי " המיוחדת

לבי  ייצוג ) מה שלא נעשה מעול (להבחי  בי  ייצוג אישי של אד  בענייניו הפרטיי  והאישיי  
 כתב 2005בינואר ". אד  כנושא משרה במסגרת מוסדית שלה מעניק עור& הדי  שירותי  משפטיי 

יה למשרד מבקר המדינה כי אי  לו שליטה על הפרוטוקולי  של ישיבות ש החדש לגבי"היועמ
 .וא) לא גישה אל פרוטוקולי  אלה, "הנכתבי  על ידי הקר  ובשבילה", ועדות הקר 

דירקטורית שהייתה חברה בוועדת הדירקטוריו  המיוחדת והשתתפה בישיבת הוועדה שהתקיימה 
ש החדש "כי בישיבה זו אמרו ה  היועמ, 2005ר כתבה למשרד מבקר המדינה בינוא, 20.10.02 ב

ר "ר הקר  כיו"כי היכרות  נובעת מהתקופה בה שימש יו"ר הדירקטוריו  "לגבייה וה  יו
 ".הדירקטוריו  של קר  אחרת והיוע( המשפטי החדש לגבייה שימש בה כיוע( משפטי לגבייה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ Ï˘ ÂÈ¯·Ò‰· ‰È‰ ‡Ï"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 
ÓÚÂÈ‰ ÌÚ ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ¯˘˜ ÏÎ ÏÚ Ô¯˜Ï ÁÂÂ„Ï Â˙·ÂÁÓ Â˙Â‡ ¯ÂËÙÏ È„Î"‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘ ,

ÓÚÂÈ‰ ÂÏ Ô˙ ˘ È˘È‡‰ ÈËÙ˘Ó‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙Â·¯Ï" ˘Ó˘Ó ‡Â‰˘ ¯Á‡ È¯Â·Èˆ „È˜Ù˙ ÔÈÈ Ú· ˘
Â· . ̄

ÂÓ‡Î ,ÓÚÂÈ‰"ÂÈÂ ‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘" Ì‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÚÈ„Â‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯
ÂÈ„˙È˘È‡‰ Ì˙Â¯ÎÈ‰ ÏÚ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È· ÂÁÂ . ˙¯Â˜È·‰Ó ÌÏÂ‡

‰ÏÂÚ ,ÈÂËÈ· ÏÎ Ï·È˜ ‡Ï ‰Ê ÁÂÂÈ„ ÈÎ ,Â¯‰·Â‰ ‡Ï˘ ˙Â·ÈÒÓ , Â‡ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
Ô¯˜· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÓ· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÎ· Ì‚Ù ˘È ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ ·

· ˙„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰˘ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÔÈÈ Ú" ‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘
ÂÈ ˙ÂÁÎÂ · ‰Ï·˜˙‰"„·Ï· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ ,‰˙Â˙Â‡  ˙‡ Â Á·È Ô¯˜‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ. 
__________________ 

 .והיוע' חבר במועצת אותו סני&, ר הנהלת סני& של מפלגה"הוא יו, ר הדירקטוריו "יו 87
 .ר דירקטוריו "ר דירקטוריו  הקר  שימש בה יו"שיו 88



 143 קרנות ההשתלמות שהמדינה שותפה בהנהלת 

ובאישור , 2002ש החדש לגבייה הועסק בקר  ממרס "כי היועמ, מהמסמכי  בקר  עולה .6
יט הדירקטוריו   החל2003במרס , כאמור. חלק  ארוכות טווח, הרשות עסק ג  במטלות אחרות

עד , ש שיטפל בכל הנושאי  המשפטיי  של הקר "ש החדש לגבייה ליועמ"למנות את היועמ
 . קבוע) ריטיינר(ש "שרשות החברות תאשר יועמ

הוסיפה הקר  , 2003ש קבוע ביוני "כי לאחר שאושר המינוי של יועמ, עוד עולה מהמסמכי 
 . דותש החדש לגבייה ג  במטלות מיוח"להעסיק את היועמ

ההתפתחויות בקר  הצריכו מת  "כי , 2004רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
ועל כ  הליכי המינוי של היועצי  המשפטיי  בקר  ואישור  על ידי , מענה משפטי אינטנסיבי הול 
הטלת מלוא השירותי  המשפטיי  הרבי  הנדרשי  על היוע( . רשות החברות היו דינאמיי 

ט לקר  מחד ומאיד& ספק א  היוע( "הקבוע של הקר  לא יחסו& בהכרח תשלו  שכהמשפטי 
דבר שיפגו  , מומחה במת  מגוו  השירותי  המשפטיי  לה  נדרשת הקר ) הריטיינר(המשפטי 

רשות החברות ). לא עלה יפה... נעשה א&' איחוד המטלות'ניסיו  של (בטיב השירותי  שינתנו לקר  
, וכ& נהגה ג  בקר  זו, קת  של יועצי  משפטיי  בחברות הממשלתיותבעת מת  אישורה להעס

מיקצועיות ומיומנות , שכר טרחה, מתחשבת במכלול הגורמי  לרבות היקפי השירותי  הנדרשי 
 ".היועצי  המשפטיי  ופיזור התיקי 

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ô˙Â‰Ó ÁÎÂ  ÈÎ ,ÔÙ˜È‰ , Ô˙ÂÏÚ
˘ Ô˙ÂÎ˘Ó˙‰ÂÓÚÂÈ‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÏËÓ‰ Ï"Ô‰· ˜ÒÂÚ ‰ÈÈ·‚Ï ˘„Á‰ ˘ , Â˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰

˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏËÓ· ,„ÁÂÈÓ ÌÂÏ˘˙ ÌÏÂ˘Ó Ô¯Â·Ú·˘ ,ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï"ÚÂ·˜‰ ˘ ,
ÔÂÎÒÈÁ· ‚Â‰ Ï Í¯Âˆ‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ , ÏÂÙÈË‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˘„ÁÓ Â˜„·È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

‰Ï‡‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ‡˘Â ·.   
✯  

 ¯·Ó·Â  ÛÂÒ·2004Î Ô¯˜‰ ‰Ï‰È  -2.2˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,ÎÏ ÌÈÎÈÈ˘‰-40,000ÌÈ˙ÈÓÚ  .
 „Â˜Ù˙·Â Ô¯˜‰ „Â˜Ù˙· ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  Ô¯˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È··

Ô¯˜· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÈÙÒÎ ÏÂ‰È · ÂÚ‚Ù˘ ‰È˙Â„ÒÂÓ . ÍÂÒÎÒ· Ì¯Â˜Ó ‰Ï‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ
ÂÈ ÔÈ·"˜‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯Î ÓÏ Ô¯"Ô¯˜‰ Ï ,˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· Ì ÓÊ ˙È·¯Ó ˙‡ ÏÊ‚˘. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÚÓ˘ÓÏ Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡Â ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ Ì‰ÈÓ¯Â‚ÏÂ ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , ˙‡ ˜„‰Ï

Â˜ ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ Ì‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÁÂ˜ÈÙ ÌÈˆ¯Ó  ÌÈ„Úˆ Ì„˜‰· Ë
‰È˙ÈÓÚ· ˙ÙÒÂ  ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ ÓÏ È„Î ‰È˙Â„ÒÂÓÂ Ô¯˜‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰Ï.   
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 בחירת קר  השתלמות בידי עובדי  במגזר הציבורי

תקופת החיסכו  המזערית ברוב קרנות ההשתלמות המזכה בהקלות ממס היא כאמור שש שני  או 
א  כעבור . ה אושרה בידי קר  ההשתלמותשלוש שני  א  העמית יוצא להשתלמות שבקשה בעניינ

הוא יכול להמשי& להפריש כספי  לקר  וליהנות , שש שני  העובד מחליט שלא למשו& את הכס)
והוא רשאי למשו& את כספו בהתראה , בלי לפתוח קר  חדשה, מהטבות ג  על ההפקדות החדשות

 .קצרה
על פי תקנה .  בתקנות מס הכנסהפעילות  של קופות הגמל ובכלל  קרנות ההשתלמות מוסדרת .1

, ללא הגבלה, העמית יכול להעביר במהל& תקופת החיסכו  ולאחריה,  לתקנות מס הכנסה2)א(א33
בלא לפגוע בוותק ובזכויות לפטור , כספי  שהופקדו בקר  השתלמות אחת לקר  השתלמות אחרת

  להל   (2004 כנסה מ לתקנות מס ה3' על פי תיקו  מס. ממס על הפרשות המעסיק ועל הרווחי 
 תיעשה בתו& שבעה ימי 2)א(א33העברת הזכויות של העמית מקר  לקר  על פי תקנה , )3' תיקו  מס

ראה לנכו  , מתיקו  זה עולה כי אג) שוק ההו . 89עסקי  מהיו  שבו הגיעה בקשת ההעברה לקר 
 .תרלהקל את מעבר העמיתי  ולאפשר את ביצועו של המעבר בתו& פרק זמ  קצר ביו

כי נוכח ההבדלי  בי  ,  עולה2003מהדוח של הממונה על שוק ההו  ביטוח וחיסכו  לשנת 
עמיתי  רבי  בקרנות ההשתלמות , שחלק  היו ניכרי  מאוד, התשואות של קרנות ההשתלמות

חברות ביטוח וקרנות הפנסיה וקרנות השתלמות מפעליות ומגזריות שאינ  חברות , שבניהול בנקי 
מיתי  בקרנות הממשלתיות שאינ  עובדי המגזר הציבורי מימשו את זכות  לעבור ממשלתיות וע

 .לקרנות שבניהול גופי  פרטיי 
כי , קובעת) א(א33תקנה .  מאפשרת העברת כספי  מקר  השתלמות אחת לאחרת2)א(א33תקנה 

לכ  לפי ו, "אי  באמור בתקנו  קופת גמל כדי למנוע העברת כספי  לקופת גמל אחרת לפי תקנה זו"
תקנה זו העמיתי  בקרנות ממשלתיות יכולי  להורות למעסיק להעביר את ההפרשות ואת סכו  

והוראה זו גוברת על כל מגבלת מעבר שנקבעה בתקנוני , החיסכו  שנצבר לקר  השתלמות אחרת
התקנות האמורות חלות על מעמד כספי החיסכו  בקר  ההשתלמות מבחינת . קרנות ההשתלמות

ות המס ואינ  עוסקות במגבלות הקיימות שנקבעו בהסכמי  שבי  העובד וארגו  היבטי הטב
ההסכמי  הקיבוציי  בי  המדינה ובי  ההסתדרות והאיגוד המקצועי . העובדי  שלו ובי  מעבידו

לפי הדירוג המקצועי של , מחייבי  כאמור את המעסיק להפריש כספי  לקר  השתלמות מסוימת
, 90כל עוד לא חלפו שש שנות חיסכו , ד כה לעובד במגזר הציבוריולכ  לא התאפשר ע, העובד

להעביר את חסכונותיו ואת ההפקדות העתידיות מקר  ההשתלמות שבה חס& לקר  השתלמות 
שיכול להורות בכל עת להעביר את חסכונותיו והפקדותיו , לעומת עובד במגזר הפרטי, אחרת

 . 91)בהסכמת המעסיק(העתידיות מקר  אחת לאחרת 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ2003 ,‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ , ‰ ÂÓÓ‰ Â Á· ‡Ï

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰Â ¯Î˘‰ ÏÚ) ÔÏ‰Ï-¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰  ( ˙‡ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡Â
 Ô¯˜ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ¯˜· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó‰ È„·ÂÚÏ ¯˘Ù‡Ï ÌÈÎ¯„‰

˙ÂÓÏ˙˘‰‰. 
__________________ 

 ).ד(יז41תקנה , תקנות מס הכנסה 89
לאחר שש שנות חיסכו  יכול כל עמית להעביר את הכספי  שהצטברו בקר  ההשתלמות בלי לפגוע  90

 .בזכויותיו
 . נקבעו כללי  המקלי  מאוד את העברת סכומי החיסכו  ללא קבלת אישור המעסיק3' בתיקו  מס 91
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ר הציבורי לעבור לקר  השתלמות אחרת הועלתה באופ  כללי בלבד מת  האפשרות לעובדי המגז
. 92 באחד ממסמכיה הנוגעי  לטיפולה בהפרטת קרנות ההשתלמות1997בידי רשות החברות בשנת 

 החליטה מנהלת רשות החברות כי אי  להתנות את קידו  פעולות ההפרטה בקביעת 1998בינואר 
הרשות . מאז לא חזרה הרשות לבחו  את הנושא.  לקר זכות המעבר של עובדי המגזר הציבורי מקר 

להדגיש כי לסוגיית מעבר העמיתי  "כי היא מבקשת , 2004כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
אשר אינ  נמצאי  בדלת , כמו ג  במישור יחסי העבודה הקיבוציי , מיסויי  יש היבטי  פיסקליי 

 ".אמותיה של רשות החברות
בדק משרד מבקר המדינה ברשות החברות ובאג) שוק ההו  את טיפול   2003באוקטובר  .2

בעקבות בדיקות אלה .  לבחור את קר  ההשתלמות93במת  האפשרות לעמיתי  בקרנות הממשלתיות
 לפני המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה ונציגי אג) 2004העלה משרד מבקר המדינה בינואר 

על א) האמור בהסכמי  , תי  בקרנות האמורות לממששוק ההו  את השאלה כיצד יוכלו העמי
 .את האפשרות להעביר את חסכונותיה  לקר  השתלמות אחרת, הקיבוציי 

ר האג) לאיגוד מקצועי בהסתדרות " כתב הממונה על השכר ליו2004בפברואר , בעקבות זאת
קר המדינה ממשרד מב: "כדלהל ) ר האג) לאיגוד מקצועי" יו להל  (העובדי  הכללית החדשה 

. פנו אלינו בשאלות בנושא מת  זכות לעובד לבחור את קר  ההשתלמות שאליה ברצונו להשתיי&
לעובדי  במגזר הציבורי המועסקי  על פי הסכ  [אנו סבורי  כי מת  זכות בחירה בעניי  זה 

דבר וה, "תיטיב ע  ציבור העובדי , בדומה לאופ  בו מתאפשרת כיו  בחירת קר  הפנסיה, ]קיבוצי
 לחוק הסכמי  22על פי סעי) " יהיה בגדר הוראה מיטיבה העדיפה על ההוראה שבהסכ  הקיבוצי"

 . 195794 ז"התשי, קיבוציי 
ממשרד מבקר המדינה פנו " כתב הממונה על השכר ג  לנציב שירות המדינה כי 2004בפברואר 

כאשר . ונו להשתיי&אלינו בשאלות בנושא מת  זכות לעובד לבחור את קר  ההשתלמות אליה ברצ
נכו  יהיה לדעתנו לאפשר לעובדי  , )3(1מדובר בעובדי  המועסקי  בחוזי  מיוחדי  לפי תקנה 
וזאת לאור העובדה שמדובר בזכות אשר , אלו לבחור את קר  ההשתלמות אליה ברצונ  להשתיי&

חודש לממונה נציב שירות המדינה השיב באותו ". תיטיב ה  ע  העובד וה  ע  שוק ההו  הישראלי
 .על השכר כי הנציבות מסכימה לעמדתו מהנימוקי  שפירט

נית  "כי , 2004בפברואר , בעקבות זאת כתב הממונה על השכר לכל המעסיקי  בשירות הציבורי
אשר שכר  אינו משול  על פי ) חוזי  אישיי (לאפשר לעובדי  המועסקי  בחוזי  מיוחדי  

 ...".השתלמות אליה ברצונ  להשתיי&לבחור את קר  ה... הסכמי  קיבוציי 
ביולי . בעקבות פנייתו של הממונה על השכר קיימו נציגיו ונציגי ההסתדרות שיחות בנושא .3

טיוטת , לקבלת הערותיה,  הגיש המשנה לממונה על השכר ליועצת המשפטית של ההסתדרות2004
 שעקרונותיו גובשו  ליו ר אמור לחתו  ע" ובו נספח שהיו ר האג) לאיגוד מקצועי "מכתב ליו

לבחור את קר  ... כפרט, אנו סבורי  כי יש לאפשר לעובד: "בטיוטה נאמר. בשיחות האמורות
הבחירה ...". בהתחשב במגוו  שיקולי , על פי העדפותיו, ההשתלמות אליה יופרשו הסכומי  בעדו

,  אשר יפנה בעניי לעובד). אנו נביא זאת לידיעת העובדי (ייזו  פניה בנושא "תינת  לעובד ש

__________________ 
 .147' על הפרטת קרנות ההשתלמות ראו עמ 92
הקרנות שה  חברות מעורבות ה  קרנות ההשתלמות של המורי  . משלתיותפרק זה ד  רק בקרנות מ 93

בעבר עמית מקר  השתלמות למורי  לא היה יכול לעבור לקר  השתלמות . שבה  כללי המעבר שוני 
 נית  לעבור מקר  השתלמות מיוחדת למורי  לקר  השתלמות אחרת 3' על פי תיקו  מס. אחרת

 .המיוחדת למורי 
הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכ  קיבוצי החל על בעלי "ר כי בסעי& זה נאמ 94

, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה, היה השינוי לטובת העובד;  הוראה שבהסכ  הקיבוצי עדיפה*החוזה 
 ".א  אי  בהסכ  הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי



 ב55דוח שנתי  146
וכ  ) בהתא  לדירוגו(יובהר מהי קר  ההשתלמות ששמה נקוב בהסכמי  הקיבוציי  החלי  עליו 

 ". א  כ& יעדי), זכותו כי ההפרשות בעדו יבוצעו לקר  השתלמות אחרת
כי א  לא יגיעו ,  כתב המשנה לממונה על השכר למשרד מבקר המדינה2004בספטמבר  .4

צדדי כדי לאפשר לעובדי   ישקלו לפעול באורח חד,  בתו& פרק זמ  סבירלהבנות ע  ההסתדרות
 ".במצב יחסי העבודה בשירות הציבורי, בהתחשב בי  היתר", לבחור את קר  ההשתלמות

כי א) שלפי ההסכמי  , ר האג) לאיגוד מקצועי למשרד מבקר המדינה" כתב יו2004בנובמבר 
 : עמדת האג) לאיגוד מקצועי היא כי,  קר  ההשתלמותהאיגוד המקצועי הוא הבוחר את, הקיבוציי 
לבחור קר  השתלמות אחרת , ומשיקוליו, רשאי בהתא  להוראות הדי , העובד כפרט"

 :בהתקיי  כל התנאי  המצטברי  הבאי 
י האיגוד "לעובד אשר יפנה בכתב ויבקש לעבור מקר  ההשתלמות שנבחרה ע . א

לקר  ההשתלמות מקורה בהסכמי  הקיבוציי  יובהר כי הזכות , המקצועי לקר  אחרת
תובהר לו זהות הקר  והיתרונות של החברות בקרנות אלה מבחינת , שנחתמו ע  ההסתדרות
מעורבות נציגי העובדי  בי  היתר בשיקולי ההשקעות במסלולי  , דמי הניהול המינימליי 

 ומעקב הדוקי  פיקוח, העדר ניגוד האינטרסי  באשר לבחירת יעדי ההשקעות, סולידיי 
 .או האיגוד ועוד/י הקר  ו"אחרי ביצוע הפרשות המעביד ע

לאחר שבח  את מכלול שיקולי  כי , ככל שהעובד כפרט יודיע בכתב ובאופ  אישי . ב
יתאפשר לו לעשות , י האיגוד המקצועי"ברצונו לבחור קר  השתלמות אחרת מזו שנבחרה ע

 .כ 
, י /יגוד המקצועי חשש להשפעה זרה על העובדי הא"במקרה שבו יתעורר ע, ע  זאת . ג

בי  א  השפעה מצד המעסיקי  ובי  א  השפעה מציד  של גורמי  כלכליי  אינטרסנטי  
. יוקפא הלי& המעבר ויבדק, י העובדי "במילוי והגשת בקשות מעבר לקר  אחרת ע, אחרי 

לגיבוש , פעולבכוונתי ל... במטרה לאפשר בחירה אישית אמיתית של העובד כפרט, זאת
כי מנגנו  מוסכ  , ברצוני להבהיר. מנגנו  מוסכ  אשר יסדיר את הטיפול במקרי  כגו  אלה

לאור , זאת, משמעי ליישו  עקרונות המעבר הינו חיוני ביותר ומהווה תנאי חד, כאמור
מקרי  שהוצגו בפני בה  גורמי  כלכליי  וכ  מעסיקי  היו מעורבי  בהעברת עובדי  

על , תו& ניצול כוח  ופגיעה בזכויות העובדי  בקרנות של האיגודי  והכל, ותלקרנות אחר
 ". מנת להשיג השגי  כלכלי  לגורמי  אלה

לממונה על שוק ההו  ביטוח וחיסכו  במשרד האוצר , העתק המכתב נשלח לממונה על השכר
 .ולראשי האיגודי  המקצועיי 

מייחס חשיבות רבה למת  "כי הוא , 2004אג) שוק ההו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
. אפשרות בחירת קר  ההשתלמות בידי העמית עצמו ורואה בזאת הוראה שתטיב עמו באופ  מובהק

לאור האמור פועל אג) שוק ההו  מזה כשנה יחד ע  יחידת השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 
 .זאת" כדי לאפשר

הסדרת הנושא חשובה , כי לדעתה, 2004 רשות החברות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר
  .ויש להסדירו בד בבד ע  קידו  הפרטת הקרנות, לצור& הפרטת הקרנות הממשלתיות

✯  
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 ÈÎ Ú·˜  Ì‰·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ ÂÓ˜Â‰ ÌÙ˜Â˙Ó˘ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰‰
˙Â ¯˜ Ô˙Â‡Ï Â¯·ÚÂÈ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙Â˘¯Ù‰‰ ,Î È ÙÏ ÂÓ˙Á -30-40‰ ˘  .‡Ó Ê

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Â ˜˙ ÂÚ·˜  ,˙ÂÙÒÂ  ˙Â·¯ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â ¯˜ ÂÓ˜Â‰ ,
ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ ÏÂ‰È · Ô˜ÏÁ ,˙Â ¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ È˜ÈÙ‡· ‰·¯ ˙Â Â˘ ˘ÈÂ , Ô˙‡Â˘˙·

˙È˙ ˘‰ ,ÔÏÂ‰È  ˙ÂÏÈÚÈ·Â Ô‰Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯· ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ. 
ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÎÊÏ ·Á¯ ÌÂÒ¯Ù Ô˙È  ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Ô¯˜Â ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜ ¯ÂÁ·Ï ÌÈ˙

˙Â ˜˙· ÍÎÏ ÈÂËÈ· Ô˙È Â ˙ÂÓÏ˙˘‰ . ˙ ˘· Ú·˜ Ì‚ ÔÂ‰‰ ˜Â˘ Û‚‡2004 , ˙Â ˜˙Ï ÔÂ˜È˙·
‰Ò Î‰ ÒÓ ,‰¯ÈÁ·‰ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÌÈ˙ÈÓÚ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï Â„ÚÂ ˘ ˙Â‡¯Â‰ . ÌÈ˙ÈÓÚ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

 ÌÈ ˘· Â¯È·Ú‰ ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ¯Â˘˜ Ì È‡˘2003-2004 , ˜Â˘ Û‚‡ È Â˙  ÈÙ ÏÚ
ÔÂ‰‰ , ˙Â ¯˜ÓÂ ÌÈ˜ · ˙ËÈÏ˘·˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â ¯˜Â ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰· ÌÈÙÒÎ

ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ ÏÂ‰È ·˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙Â ¯˜Â ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜Ï ˙ÂÈ¯Ê‚ÓÂ ˙ÂÈÏÚÙÓ. 
 Ì‰ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â ¯˜· ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ì˙ÓÂÚÏ" ˙ÂÁÂ˜Ï

ÌÈÈÂ·˘ "‰Ï‡ ˙Â ¯˜ Ï˘ ,‚ Ô‰· ÍÂÒÁÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‰Â ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  Ô˙‡Â˘˙ Ì‡ Ì
Ì‰ÈÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‰ È‡ ÔÏÂ‰È  Í¯„ Ì‡ Â‡ ‰ÓÂ„ Ô‰Ï˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â ¯˜ Ï˘ .

‰Ï‡ ˙Â ¯˜Ï Û¯Ëˆ‰Ï Ì‰ Ì‚ ÌÈˆÏ‡  È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ . ¯·„‰
Ô‰È˙ÈÓÚ ÈÁÂÂ¯ ¯ÂÙÈ˘Ï Ô˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ ÏÂÚÙÏÂ ÏÚÈÈ˙‰Ï ˙Â ¯˜‰ Ï˘ ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ÔÈË˜Ó , ˘ÈÂ

‰¯Â‡ÎÏ ÍÎ·ÌÈ˙ÈÓÚ‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ˘ÙÂÁ Ï˘ ‰Ï·‚‰ Ì‚ . 
 ‰ ˜˙ ÁÎÂ 33‡)‡(2ÔÂÎÒÈÁ ˙È Î˙ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜˘ ‰„·ÂÚ‰Â  , ‰¯Â‡ÎÏ ÔÈ‡

ÍÂÒÁÈ ‰·˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· „·ÂÚÏ Ì‚ ¯˘Ù‡Ï ‡Ï˘ ‰·ÈÒ ,
˙¯Á‡ ÔÂÎÒÈÁ ˙È Î˙ ÏÎ È·‚Ï ÂÈ„È· ‰ Â˙ ‰ ‰¯ÈÁ·Ï ‰ÓÂ„· ,‰ ‰ Â¯Á‡Ï ‰ÓÊÈ˘ ÈÙÎÂ ‰ È„Ó

‰ÈÒ Ù‰ Ô¯˜ ˙¯ÈÁ· È·‚Ï. 
 ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜· ‰¯ÈÁ·‰ ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙ÏÚÂ˙ Â˜ÈÙÈ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰

˙ÂÚ˜˘‰‰ È‚ÂÒ ÔÈÈ Ú· Ì‰È˙ÂÙ„Ú‰ ,ÔÏÂ‰È  ˙ÂÏÈÚÈÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÌÂÁ˙· ˙Â ¯˜‰ È‚˘È‰ .
ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó ÏÚ ˙È Â¯˜Ú ‰ÓÎÒ‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÂÚÈ‚‰ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ„„ˆ‰ .

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ‡˘Â · ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ- ˜Â˘ Û‚‡ 
 ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ÔÂ‰‰-‡˘Â · ÌÏÂÙÈË ˙‡ ÂÓÈÏ˘È  . Û Ú· ˙Â¯Á˙‰ ˙‡ ¯È·‚È Ì‚ ¯·„‰

‰Ê ˜Â˘· ˙ÂÈÊÂÎÈ¯‰ ˙‡ ÔÈË˜ÈÂ ÔÂ‰‰ ˜Â˘·Â ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜.   
 פעולות רשות החברות להפרטת זכויות המדינה 

 למות בניהול קרנות ההשת
בבת אחת או , י חוק החברות הממשלתיות הפרטה היא עשיית פעולות שנועדו להביאפל .1

ול או הקטנה של חלקה של הממשלה בכוח ההצבעה באסיפות טיב  )א:   (לאחד מאלה, בהדרגה
או ביטול או הקטנה של מעורבות אחרת , הכלליות של החברה או בזכות למנות דירקטורי  בחברה

בשיעור של , הקטנת חלקה של הממשלה בהו  המניות של החברה)  ב(;   ברהשלה בחממשל ה
 . צמצו  מהותי של פעילות החברה על ידי העברת עסקי  ונכסי  לאחרי )  ג(;    או יותר10%
ע שנות השמוני  של המאה העשרי  נקטו ממשלות ישראל מדיניות הפרטה של חברות מצמא

פעולות ההפרטה הואצו ; מש& מעורבות ממשלתית ישירההפועלות בתחומי  שבה  אי  הצדקה לה
פרטה נועדה לתרו  להתייעלות המשק ולהגדיל את רווחת הצרכני  הה. בראשית שנות התשעי 
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שיפת ח  )2  ( ;צמצו  המעורבות הישירה של הממשלה בפעילות עסקית)  1:   (בדרכי  אחדות

 . לפי שיקולי  עסקיי  בלבדעידוד החברות לפעול)  3(;   החברות המופרטות לתחרות
לחוק החברות הממשלתיות מפרט את הנסיבות שבה  רשאית הממשלה להביא לפירוק ) א(14סעי) 
 : ואלו ה , או למכירת מניות חברה ממשלתית שהמדינה מחזיקה בה ,  של חברה ממשלתיתו מרצ
 ; כו  וביעילותה אפשרית בחסנמטרות החברה הושגו או שהשגת  אינה אפשרית כלל או אי)  1"(
  הרצוי מ)  3(;   מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית אחרת)  2(

 ."גו) שאינו חברה ממשלתיתי שמטרות החברה יבוצעו על יד
או , כי משנמצא שאפשר או רצוי לקד  מטרות של חברה ממשלתית ביתר יעילות, עי) זה עולהסמ

כי בשוק ריכוזי בעל , ראוי לציי .  לבחו  א  מוטב לפרקה או להפריטהיש מקו , ו) אחרגעל ידי 
מאפייני  מונופוליסטיי  על הממשלה לפעול בדר& שתבטיח שהיתרו  של ייעול הניהול העסקי לא 

 .יקוזז על ידי השתלטות גופי  מונופוליסטיי  על החברה המופרטת
 ונועד להקל את ביצוע 1993 ג"נ  משנת התשקו לחוק החברות הממשלתיות הוס) בתי1פרק ח

ועדת השרי  . 95) ועדת השרי  להל   (שתוק  ועדת שרי  לענייני הפרטה, בתיקו  נאמר. ההפרטה
הצעה להחלטה על הפרטה בצירו) חוות דעת . מוסמכת להחליט על הפרטה של חברה ממשלתית

 כי יש להחליט 96סברה הרשות"א  . של הרשות תוגש לוועדה בידי השרי  הממוני  או אחד מה 
תחווה הרשות את דעתה בתזכיר מנומק , על הפרטת חברה ולא הציע זאת לממשלה אחד מהשרי 

". וכל אחד מחברי ועדת השרי  רשאי להגיש הצעה להחלטה על הפרטה, לשרי  ולוועדת השרי 
ועמדת הדירקטוריו  תוצג לוועדת , ההצעה תוגש לשרי  לאחר התייעצות ע  דירקטוריו  החברה

. כמו כ  תינת  לשר האחראי לענייני החברה הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני הוועדה. השרי 
מכירת מניות על פי : הוועדה ג  תקבע את הדר& או הדרכי  שבה  תופרט חברה כפי שפורטו בחוק

הנפקת מניות או ניירות ער& הוניי  או ניירות ער& הניתני  להמרה במניות ; תשקי) או בדר& אחרת
הפרטה בדר& של מכירת מניות טעונה אישור של ועדת הכספי  של . פירוק; או בניירות ער& הוניי 

החוק מאפשר לרשות בנסיבות מיוחדות לעשות בעצמה פעולות הנדרשות לצור& ההפרטה . הכנסת
 .97א  החברה אינה עושה אות 

כי , העמדה, על פי מסמכיה, בשנות התשעי  של המאה העשרי  התגבשה ברשות החברות .2
אי  מקו  להמש& מעורבותה של המדינה בניהול קרנות ההשתלמות שה  חברות ממשלתיות 

 : בעיקר מהנימוקי  האלה)  קרנות ממשלתיות ומעורבות להל  (ומעורבות 
ולכ  אי  הצדקה , קיימות קרנות השתלמות רבות שהמדינה אינה מעורבת בה  כבעלי  )א(

 .למעורבותה בתחו  זה
מעורבות המדינה בניהול . נות מושקעי  כספי  השייכי  לעמיתי הקר  ולא למדינהבקר )ב(

הקרנות היא תוצאה של תפיסה שרווחה בעבר כי זו הדר& הטובה ביותר להבטיח פיקוח ציבורי 
 . הול  על כספי העמיתי 

בעלותה של המדינה על מניות של קרנות ההשתלמות עלולה ליצור אצל העמיתי  ציפיות  )ג(
 .א) שכבעלת מניות השפעתה על ניהול כספי  אלה מוגבלת, המדינה להבטחת כספיה מ
 .אי  מקו  שהמדינה תקבל עליה סיכוני  בשל השתתפותה בניהול הקרנות ) ד(
 .הפרטת הקרנות עולה בקנה אחד ע  מדיניות הממשלה בתחו  ההפרטה ) ה(
בדומה לפיקוח על קופות הגמל , הפיקוח על פעילות  של הקרנות הממשלתיות והמעורבות ) ו(

 .נעשה באמצעות אג) שוק ההו  ועל כ  אי  צור& בפיקוח ממשלתי נוס), וקרנות ההשתלמות האחרות
__________________ 

 .2003האוצר לפי החלטת ממשלה ממרס ועדת השרי  לענייני הפרטה עברה לאחריות משרד  95
 .רשות החברות 96
את ממצאי הביקורת בנושא . 833' בעניי  ממצאי הביקורת בנושא הפרטת בנק החקלאות ראו עמ 97

 .328*327' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„52‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·) 2002 הפרטת חברות ממשלתיות ראו 
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כי הרשות החליטה להיער& למכירת ,  נכתב1995בדוח של הרשות על החברות הממשלתיות לשנת 
לב הראשו  יימכרו וכי בש, חלקה של הממשלה בכל קרנות ההשתלמות הממשלתיות והמעורבות

שהיא תמלי( לעשות ,  נקבע1997בתכנית העבודה של הרשות לשנת ; המניות של שלוש קרנות
גיבשה הצעה לפיה יעוגנו "כי הרשות , בדוח הרשות לאותה שנה צוי ; פעולות הכנה להפרטת 

  ניהול ובקרה ראויי  על כספי העמיתי  בקרנות ההשתלמות באמצעות פיקוח שלטוני ומנגנוני
האיגוד המקצועי (נוספי  ובכפו) לכ& יועברו אחזקות המדינה בקרנות לשותפי  בקרנות 

 )".הרלבנטי
הסתדרות , לי  של הסתדרות המהנדסי " הגיעו רשות החברות והמזכ1994באוגוסט  )1(

ר לסיכו  עקרוני בעניי  הקרנות שה  שותפות "ההנדסאי  והטכנאי  והסתדרות האקדמאי  במח
לחברות לא ממשלתיות או לתאגיד אחר תו& "פיו יפעלו הצדדי  להפיכת קרנות אלה ול, בניהול 

 ". שמירה על בקרה ציבורית נאותה
כי הדר& המועדפת להפרטת הקרנות היא העברת מניות ,  החליטה הרשות1995בדצמבר  )2(

ר בדר& של אותו גו) פיננסי ייבח; המדינה לבעלות של גו) פיננסי שיהיה שות) בבעלות על הקרנות
כגו  דמי ניהול נמוכי  , תחרות בי  מציעי  שתיסוב על הצעת התנאי  הטובי  ביותר לעמיתי 

המציעי  יידרשו לעמוד באמות המידה שקבע אג) שוק ההו  לעניי  הפעלת קופות . והטבות שונות
כדי שתובטח הבקרה , 1995 ה"התשנ, גמל ובתנאי  נוספי  שפורטו בהצעת חוק קופות הגמל

בעקבות ההפרטה ישתנה מעמדה של הקר  . ציבורית הנאותה על פעילות  של הקרנות שיופרטוה
 . מקופת גמל ייעודית לקופת גמל ציבורית

יש ספק , כי מאחר שתקנוני הקרנות מצייני  מפורשות את זהות בעלי המניות, מבדיקת הרשות עלה
י בלי לקבל את הסכמת האיגודי  א  מבחינה משפטית נית  להעביר את מניות המדינה לגו) שליש

.  הציגה הרשות לאיגודי  את הדר& שנבחרה להפרטה1996ביולי . המקצועיי  לשינוי התקנו 
 . והיא ביקשה מה  להגיש הצעה משלה  להפרטה, האיגודי  התנגדו להצעת הרשות

 המדינה כי הנימוק להתנגדות  להעברת מניות,  כתבו האיגודי  המקצועיי  לרשות1996באוקטובר 
חברות הניהול של קרנות ההשתלמות הוקמו "כי , לידי גופי  עסקיי  הפועלי  למטרות רווח הוא

לא , מכוח הסכמי העבודה הקיבוציי  אשר נחתמו במשק ע  ממשלת ישראל בש  מדינת ישראל
בנאמנות , אלא א& ורק בפעילות ציבורית, מדובר בחברות עסקיות אשר פעילות  היא להפקת רווחי 

העמית בקר  ההשתלמות נהנה מההפקדות וההפרשות ... עבור ציבור העמיתי  בקרנות ההשתלמות
י חברת ניהול בבעלות משותפת של "של מעבידו ומהידיעה כי הכספי  מושקעי  ומנוהלי  ע

ההפקדות לקר  ... והחברה פועלת שלא למטרת רווח, האיגוד המקצועי היציג של העמית והמדינה
חלק אינטגרלי משכרו ותנאי עבודתו של העובד ומהוות חלק מזכויות העבודה הינ  , השתלמות

האיגודי  המקצועיי  הציעו להשאיר את הבעלות על הקרנות כפי שהיא או ". במקו  העבודה
 . להעביר את מניות המדינה אליה 

 בחנה הרשות את הצעת האיגודי  המקצועיי  להעברת מניות המדינה 1997בשנת  )3(
 ביקשה את הסכמת שר האוצר לקיי  עמ  משא ומת  לצור& ביצוע 1998ובמרס , לבעלות 

 .משרד האוצר החליט לתמו& בהפרטת הקרנות בדר& האמורה. ההפרטה בדר& זו
כי , ל משרד האוצר"הממונה על השכר התנגד להעברת מניות המדינה לידי האיגודי  וכתב למנכ

יש להימנע מלתת בידי האיגודי  המקצועיי   ",לפי ניסיונה של יחידת השכר והסכמי העבודה
זאת מכיוו  שהשיקולי  המנחי  את פעולות האיגוד . שליטה או מעורבות בניהול כספי העובדי 

לדבריו ההפרטה ". אינ  הכללי  המקובלי  בשירות הציבורי, כ גו) פוליטי"שהינו בד, המקצועי
ל " עובדי  בקרנות ובכלל זה מנכבדר& המוצעת תגרו  להגדלת הוצאות הניהול בשל העסקת

; מינוי דירקטורי  שיקבלו גמול ומימו  פעילות האיגודי  המקצועיי  כגו  פרסו  ואירוח, בתשלו 
 .כמו כ  אישור ההשתלמויות אחרי שלוש שני  יהיה גמיש יותר בלי פיקוח של נציגי הממשלה
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ניות וכל כספי הקרנות שייכי  כי מאחר שההפרטה אינה כרוכה במכירת מ, הממונה על השכר הוסי)

, התועלת היחידה היא הקטנת מספר החברות הממשלתיות. אי  תועלת כלכלית בהפרטת , לעובדי 
בשל כל . וזו קטנה מהנזק שייגר  מהעברת השליטה המלאה בקרנות לידי האיגודי  המקצועיי 

יר אליה  את מניות אי  להעב', אלה לדעתו א  יתנגדו האיגודי  להעברת מניות המדינה לצד ג
 . המדינה

בתיאו  , והרשות החלה, ל משרד האוצר לא שינה את החלטתו בשל עמדת הממונה על השכר"מנכ
 . להיער& להעברת מניות המדינה לידיה , ע  האיגודי  המקצועיי 

כשנה לאחר שהוחלט במשרד האוצר לתמו& בהעברת המניות לאיגודי  , 1999בתחילת מרס  )4(
לאור ההתרחשויות האחרונות בהקשר לפעילות "כי , ובו ציי , ל המשרד דיו "זימ  מנכ, המקצועיי 

את הקרנות ולהעביר את ' להפריט'של קרנות ההסתדרות התעוררו אצלי ספקות באשר להחלטה 
הבעלות להסתדרות ולפיכ& אני מבקש לדו  בנושא שנית ולבחו  הא  נית  כלל לשנות את 

 .ות את ההפרטה ולבחו  שוב את הנושא בסו) השנהבדיו  הוחלט לדח". ההחלטה
כי לעת עתה יש להימנע מהעברת המניות לידי האיגודי  , ל למנהל הרשות"באותו חודש כתב המנכ

 .כפי שהוחלט בדיו  האמור, א& לא ציי  כי יש לבחו  שוב את הנושא בסו) השנה, המקצועיי 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , È‡Ó „Ú ÈÎ2004Ó ‰ ÈÁ· ‰˙˘Ú  ‡Ï  „¯˘Ó È„È· ‡˘Â ‰ Ï˘ ˙˘„ÂÁ

˙Â˘¯‰Â ¯ˆÂ‡‰. 
, התקיימה פגישה בנושא בהשתתפות נציגי הרשות ומשרד האוצר, במהל& הביקורת, 2004רק ביוני 

 מסר מנהל 2004באוקטובר . ובה הוחלט לחזור ולבחו  את הדרכי  האפשריות להפרטת הקרנות
כי במתווה זה יש , הקרנות וציי יחידת ההפרטה ברשות למנהל הרשות מסמ& ובו מתווה להפרטת 

 ".ויש בו בסיס כדי להתחיל לקד  את ההלי&, בכדי להטיב ע  העמיתי  מכל בחינה שהיא"
בעניי  הסכסוכי  הנמשכי  זה שני  ,  כתב אג) שוק ההו  למשרד המשפטי 2003בנובמבר  )5(

הפוגעי  קשות , ר"מספר בי  נציגי המדינה לנציגי ההסתדרות בקר  השתלמות לאקדמאי  במח
ככלל אי  מקו  "כי לדעת הממונה על שוק ההו  ביטוח וחיסכו  , בפעילותה התקינה של הקר 

אלו שני . ההסתדרות/לקיומ  של קרנות השתלמות ממשלתיות ומעורבות הנשלטות על ידי המדינה
  לבי  גופי  שאינ  צריכי  לנהל גופי  פיננסי  ויש להפריד בי  תפקיד  כמעסיק ואיגודי עובדי

גופי  אלו אינ  יודעי  לנהל גו) פיננסי ולעיתי  א) מצויי  בניגודי ענייני  אשר . פעילות הקר 
 ". מעיבי  על תפקוד  של הקרנות

אינו מתנגד להפרטת אחזקות "כי הוא , 2004אג) שוק ההו  כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ובלבד שיוסדרו הנושאי  , נהלו אות  שילגופי  עסקיי המדינה בקרנות ההשתלמות ולהעברת  

ההסתדרות או מי מטעמה לא יהיו בשו  אופ  הגו) שאליו יועברו אחזקות המדינה .  1:   הבאי 
אפשרות כזו . (בקר  בשל ניגוד הענייני  שיהיה בי  פעולותיה כאיגוד מקצועי לבי  בעלותה בקר 

י  המדינה כמעסיק לבי  ההסתדרות א) גרועה מהמצב השורר היו  בו הרכב ההנהלה בקר  מאז  ב
יש לוודא קיומו של מעבר חופשי של חוסכי  מהקר  לכל קר  אחרת ללא .  2;   )כנציג עובדי 

; אמצעי  כובלי  הנובעי  מהסכמות שונות בי  האיגוד המקצועי היציג של החוס& לבי  הקר 
ות לחברות לא האמור לעיל בא להבטיח כי תהיה תועלת כלכלית בהפיכת קרנות ההשתלמ

 ג  כתב אג) 2004כי בנובמבר , יצוי ". ממשלתיות תו& הבטחת בקרה ציבורית נאותה על פעולת 
לסייע בקידומו של "כי ישמח , ר"שוק ההו  למנהל הרשות בנוגע לקר  ההשתלמות לאקדמאי  במח

 את מהל& יסודי ומבני אשר יטפל בבעייתיות הקיימת בניהול המשות) של המדינה וההסתדרות
 ".קרנות ההשתלמות שבבעלותו
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, עודה עומדת מאחורי עמדתה"כי היא , 2004ההסתדרות כתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ואשר מצאה ביטוי בסיכו  העקרוני בי  , מ בנושא שבנדו  בי  הצדדי "כפי שהובעה בעבר במו

למות לחברות לא הצדדי  יפעלו להפיכת קרנות ההשת'בו נקבע כי ... 1994הצדדי  באוגוסט 
ההסתדרות עודה , כמו כ . 'ממשלתיות או לתאגיד אחר תו& שמירה על בקרה ציבורית נאותה

מאות  נימוקי  אשר הובאו , עיסקיי /מתנגדת להעברת מניות המדינה לידי גורמי  פיננסיי 
... 2003אנו שוללי  על הס) את חוות דעתו של הממונה על אג) שוק ההו  מחודש נובמבר ... בעבר

ונית  להוכיח עובדתית שהישגי הקרנות של האיגודי  אינ  ... ככל שהיא מתייחסת להסתדרות
בהשקעת הכספי  , לקרנות של האיגודי  יתרונות רבי ... נהפו& הוא, נופלות מהישגי קרנות אחרות

 מתו& ידיעה כי אלו, בהשקעות בטוחות וסולידיות בעלות מדדי סיכו  נמו& וסטיות תק  נמוכות
היעדר ניגוד ; בדמי ניהול נמוכי  במיוחד; בניהול הוג ; בתשואה לאור& זמ ; כספי עובדי 

. 'וכו; במעקב קפדני אחר מחויבות המעסיק להעברת כספי ; אינטרסי  הקיי  בקרנות הבנקאיות
זו התרחשה דווקא בקרנות , והראייה שכאשר היתה נהירה החוצה של עמיתי  מקרנות ההשתלמות

נית  להוכיח עובדתית כי ההישגי  לאור& זמ  . 98לא בקרנות של האיגודי  המקצועיי הפרטיות ו
ויודגש כי . על ההישגי  והביטחו  בקרנות הפרטיות] עולי [והביטחו  הקיימי  בקרנות האיגודי  

לא נית  לבחו  התשואה בקרנות הפרטיות בהתעל  ממדדי הסיכו  ונתוני סטיות התק  באות  
מ "דעה כי ככל שמעוניני  לשנות את מבנה קרנות השתלמות יש להמשי& המואנו ב... קרנות

  ". ולעשותו רק בהסכמה ובכפו) לה, מהנקודה בה הופסק
✯  
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