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 2022 פברואר

 520020314 הקרן הקיימת לישראל -ממצאי ביקורת עומקהנדון: 

 כללים של הגוף המבוקרנתונים 
 :המבוקרת בתקופה להלן טבלה המרכזת את הנתונים העיקריים של הגוף המבוקר .1

 פרטים הסעיף

 קרן קיימת לישראל :שם הגוף המבוקר

 520020314 :מספר רישום

 , ירושלים1רחוב קרן קיימת לישראל  :וף המבוקרמשרדו הראשי של הג כתובת

 (2015עד לחודש נובמבר, )אפי שטנצלר  מר דני עטר :הדירקטוריון יושב ראש

 מאיר שפיגלר, 2017החל מאפריל אמנון בן עמי )מר  מנכ"ל:
 (2016עד סוף שנת 

 מר יובל ייני כספים:חטיבת מנהל 

; החל מאוגוסט רוזמן שט כבוד השופט בדימוס : יו"ר ועדת ביקורת
 כב' הנשיא בדימוס פרופ' עודד מודריק.  2019

לרכוש, באמצעות איסוף תרומות מקהילות  :)פרוט תמציתי( תחומי פעילות
יהודיות ברחבי העולם, מקרקעין בארץ ישראל 
במטרה להכשיר, לפתח ולהחכיר את המקרקעין 

 .למתיישבים ולמשתכנים בני העם היהודי

 יערות במדינת ישראל.פיתוח וטיפול ה

 .הסברה וחינוך ציוני

, להרים תרומות, במזומנים או ברכוש אחר
אם יש בכל משום סיוע למטרות ולהקדיש אמצעים, 

החברה, או לאחת מהן, או כדי לעזור לענייני 
 היהודים בתחום שנקבע.

 לנהל עיזבונות בחיים.

וב ( מרחE&Yקוסט, פורר, גבאי את קסירר ) רואה חשבון מבקר:
 , ירושלים8הרטום 
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 מבוא
(. ""החברה) -ביקורת עומק בחברת קרן קיימת לישראל, להלןערכנו  ,רשם ההקדשות בקשתעל פי  .2

 . 2019נובמבר,  – 2016חודשים נובמבר, ין הורת נערכה בהביק

החברה כחברה רישום , החל ממועד 2014לגבי שנת ) 2015-2014השנים  תהייהתקופה המבוקרת ה .3
לאור תשובות שנתנו על ידי החברה במהלך הביקורת,  (.2014בספטמבר  1, ביום בורלתועלת הצי

 . 2016-2017נטיים את הביקורת לשנים לבבעניין תיקון ליקויים בחברה, הוחלט להרחיב בהקשרים הר

על ביצוע בדיקות מדגמיות ולפיכך אין הביקורת נסמכה בין היתר לגבי חלק מהנושאים המבוקרים,  .4
 הליקויים, ככל שקיימים בנושא המבוקר. את כל הביקורת חשפה  כיוודאות 

 מטרות הביקורת
 :רשות התאגידים שאושרה על ידי ,כפי שנקבעו בתוכנית העבודה ,להלן מטרות הביקורת .5

כספים שהעבירה החברה במסגרת בדגש על  החברהלבחון באופן כללי את התנהלות  .א
כהעברות של כספים לתאגידים  לשייםלצדדים ש, חסויותהקצבות, שיתופי פעולה או 

, לכללי  פועלת בהתאם להוראות החוק החברהולבדוק האם, על פניו, , אחרים ללא תמורה
  מנהל תקין, להנחיות הרשם ובהתאם לתקנונה ולמטרותיה המאושרות באופן נאות.

בדגש על התקשרות החברה עם צדדים , החברהלבחון קיומם של ליקויים בהתנהלות  .ב
קרי תחומי פעילות/היבטים בהתנהלותה שיש ם לצורך קבלת שירות/ רכישת טובין, שלישיי

חוק או כללי מינהל תקין ו/או שיש בהם בכדי ללמד על אי המתנהלים על פי כי אינם חשש 
 ביעילות, במקצועיות ובחיסכון.  קיום מטרותיה המאושרות של החל"צ בהגינות,

עוברת על איסור  החברהבדוק האם עולה חשש כי ול החברהלבחון באופן כללי את התנהלות  .ג
 חלוקת רווחים )במישרין או בעקיפין(.

 .הבאיםבנושאים , הביקורת התמקדה שנגזרו ממנהמטרות הביקורת תוכנית העבודה ולבהתאם ל .6
 :להלןהתבססה על בדיקות מדגמיות בנושאים המפורטים כאמור לעיל הביקורת 

 . 2017-2014הקצבות על ידי החברה בשנים היקף ואופן חלוקת הכספים והבחינת  .א

בחינת עסקאות החברה עם צדדים קשורים, ובין היתר אופן אישור העסקאות ומהותן,  .ב
ארגונים ציוניים עולמיים,  -" צדדים קשורים" ,לצורך דוח ביקורת זה .2017-2014בשנים 
 המפלגות הציוניות בכנסת ישראל.באמצעות  יםהמייצג

 .2017-2014לנושאי משרה בחברה, בשנים שהוענקו ות הנאה, ככל בחינת תשלומים וטוב .ג

 .2017-2014בחינת ההתקשרויות והמכרזים שערכה החברה בשנים  .ד

 המסמכים ששימשו את הביקורת: .7

 .תיק החברה המתנהל ברשות התאגידים .א

 .2017-2014דוחות כספיים של החברה לשנים  .ב

בהתאם לבקשות  ,של החברהספציפיים בדוחות הכספיים פירוט הוצאות וסעיפים  .ג
 להמצאת מסמכים שהועברו לחברה על ידי הביקורת.

 .2017-2014הדוחות המילוליים של החברה לשנים  .ד

 תקנון ותזכיר מעודכנים של החברה. .ה

פרוטוקולים של ישיבות הגופים הרלוונטיים בחברה בהן אושרו העברות כספים לצדדים  .ו
 שלישיים.

מתוקצבים על ידה. דוחות שימוש של הארגונים הארגונים לבין הסכמים בין החברה  .ז
 המתוקצבים בכספי החברה.

 ספקים ונותני שירותים.לבין הסכמים בין החברה  .ח
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, כולל פרוטוקולים של ועדות 2017-2014רשימת המכרזים שהוציאה החברה בשנים  .ט
 המכרזים.

, 2017-2014פירוט ההתקשרויות בפטור של החברה מול ספקים ונותני שירותים בשנים  .י
 כולל פרוטוקול של ועדת ההתקשרויות לאישור ההתקשרות.

 חקיקה רלוונטית לנושאים הנבדקים. .יא

 .בהתאם לחוקחברות לתועלת הציבור  להתנהלות  הקדשותהנחיות רשם ה .יב

 .2017מינואר, דוח מבקר המדינה  .יג

 הביקורת נפגשה עם הגורמים הבאים: .יד

 יו"ר דירקטוריון החברה לשעברמר אפי שטנצלר  (1

 "ל החברה לשעבר.מנכ (2

 סמנכ"ל הכספים של החברה. (3

 מנהל מערך ההסברה. (4

 מ"מ מנהל אגף החינוך. (5

 מונה תכנון מדיניות, מעקב ובקרה.מ (6

 מנהלת אגף התקשרויות. (7

 אחראי בקרה על שיתופי פעולה. (8

 רכז ועדת התקשרויות לשעבר. (9

 נציג קשרי ציבור מרחב מרכז (10

 מתודולוגיית הבדיקה: .8

 ת הרלוונטיים לנושאים הנבדקים.סקירה של החקיקה וההוראו .א

 קבלת תיק החברה מרשות התאגידים. .ב

 לימוד התיק ולימוד פעילותה של החברה. .ג

יועץ משפטי, מנהל חטיבת ) עם בעלי תפקידים בחברהוהעמותות עם נציגי רשם פגישה  .ד
 להתנעת הביקורת והעברת בקשה ראשונה להמצאת מסמכים. הכספים(,

יקורת מקובלים, לרבות פגישות עם נושאי משרה ביצוע הביקורת בהתאם לתקני ב .ה
רלוונטיים בחברה, ניתוח מסמכים ונתונים שהתקבלו במהלך הביקורת וביקורים במשרדי 

 החברה.

 העברת טיוטת ממצאי הביקורת להערות רשות התאגידים. .ו

 העברת טיוטת ממצאי הביקורת לתגובת החברה. .ז

 הגשת דוח הממצאים הסופי. .ח

 נותיאמעם בעלי תפקידים ונושאי משרה בחברה בהווה ובעבר, וכן  נונפגש לצורך עבודת הביקורת .9
 .פגישות מול החברה בהן השתתפו נציגים שהחברה בחרה מטעמה
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 על החברהכללי רקע 
מטרותיה, עיקרי בבאזל. כאשר  5 -בהתאם להחלטת הקונגרס הציוני ה 1901החברה נוסדה בשנת  .10

 :1, הינןבתזכיר ההתאגדות כפי שהוגדרו

לקנות, לרכוש בחכירה או בחליפין, לקבל בחכירה או באופן אחר קרקעות, יערות... נכסי " .א
 .והנכסים כאמור..."קרקעות הדלא ניידי מכל סוג אחר... לשם יישוב יהודים על 

"לרכוש ולקבל העברתם של הקרקעות והנכסים השייכים לחברת הקרן הקיימת בתחום  .ב
 שהוקנו ... לבעלי זכות שונים...". שנקבע גם אם רובצות עליהם זכויות

... או מכל גוף דומה לה ולהשתמש לקבל מזמן לזמן כספי נאמנות, כספים מחברת הנאמנות" .ג
בכספים אלו ולהוציאם כדי לקדם... כל מטרה שהיא מטרת צדקה ושלדעת החברה יכולה 

שראל... להביא תועלת... לגופים או לפרטים שמטרתם לפעול למען העם היהודי ומדינת י
 להשתמש בכספי הנאמנות לרכישת קרקעות... שישמשו ליישובם של יהודים עניים..".

 "."לפנות, לברא, לעבד... כל קרקע מקרקעות החברה... .ד

 "להחכיר כל חלק מקרקעיה...". .ה

 "לסלול, להוציא לפועל, להקים, לבנות... כבישים, דרכים, חשמליות, מסילות ברזל...". .ו

מנים או ברכוש אחר, ולהקדיש אמצעים, אם יש בכך משום סיוע "להרים תרומות, במזו .ז
 למטרות החברה, או לאחת מהן, או כדי לעזור בעניינים היהודים...".

אדם או חברה שהם מקיימים לקנות, לרכוש או לקבל את עסקיו ורכושו וחובותיו של " .ח
 עסקים שהחברה רשאית לנהלם...".

 "לנהל עסקי עיזבונות בחיים...". .ט

 קיע מכספי החברה... לאחת ממטרותיה..."."להש .י

(, "החוק" -להלן) "1953 -חוקקה כנסת ישראל את חוק "קרן קיימת לישראל, התשי"ד 1953בשנת  .11
החברה  ,חברה מחברה זרה לחברה ישראלית. לאחר חקיקת החוקאשר הסדיר את הפיכתה של ה

 נרשמה כחברה בערבות מוגבלת וללא הון מחולק למניות.

אשר הסדירה את מערכת היחסים בין  ,נחתמה אמנה בין החברה לבין ממשלת ישראל 1961בשנת  .12
אשר תנהל את הקרקעות וכן  ,בין היתר נקבע שקרקעות החברה ימסרו בנאמנות לידי רמ"י. הצדדים

והאחריות על פיתוח  הסכמות בדבר ההסדרים הכספיים לגבי הכנסות ופירות שינבעו מאותן קרקעות
 והכשרת הקרקעות.

שנים, כאשר נקבע כי היא תתחדש אוטומטית עד סוף הדורות, למעט  5נחתמה לתקופה של  האמנה .13
חודשים לפני תום התקופה  6במקרה בו אחד הצדדים יודיע על רצונו שלא לחדש את האמנה, זאת עד 

 השנים.  5העדכנית של 

 של רשות התאגידיםפיקוחה הנתונה ל, חל"צ() החברה כחברה לתועלת הציבורנרשמה , 2014בשנת  .14
לא קיים גורם ממשלתי ייעודי לצורך הכוונת הפעילות של קק"ל והפיקוח יצוין כי  (.הקדשותרשם ה)

, לצד מבקר המדינה )שהינו בעל רשם ההקדשות הינו הגוף היחיד ועל כןעליה בהיבטים הייחודיים לה 
 של החברה. בעניינה כולל המבצע פיקוח  סמכות ביקורת לגבי חלק מפעילות החברה(

בחודש נובמבר, . הודיעה החברה לממשלת ישראל כי אין בכוונתה לחדש את האמנה 2015 בינואר .15
באוגוסט,  31ממשלה אשר האריך את תוקף האמנה עד ליום בין ה, נחתם הסכם בין החברה ל2015
 2017-2016מיליארד ש"ח בכל אחת מהשנים  1. עוד נקבע בהסכם כי על החברה להקצות סך של 2017

 אשר יקבעו על ידי ועדה משותפת לחברה ולממשלה.  ,לאומייםלמיזמים 

                                                 
בנוסחן נכון למועד עריכת הביקורת. לקראת תום הביקורת רשם ההקדשות אישר את שינוי מטרות החברה, הקבועות בתזכיר  1

 למסמך זה.  19החברה. ר' סעיף 
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סכום , תקצה החברה 2017-2016מיליארד ש"ח, בשנים  2 -כ  קבע כי בנוסף להקצאת סך של  ההסכם .16
 אשר יקבעו על ידי ועדה משותפת.  ,מיליון ש"ח למיזמים סביבתיים 190של  נוסף

, 2018-דיני המס והוראת שעה(, התשע"חלישראל )תחולת פורסם חוק קרן קיימת  2018 בינואר .17
 העוסק בתשלום מיסים על ידי החברה לתקציב המדינה. 

הודיעה החברה על ביטול ההסכם עם מדינת ישראל, אולם לאחר מכן נחתם הסכם בין  28.3.18 ביום .18
 . 31.12.18החברה לבין מדינת ישראל המאריך את תוקף האמנה שבין הצדדים עד ליום 

, כפי שהן רשומות בתזכיר החברה. ההחבראסיפת החברה שינוי של מטרות אישרה  2018 בספטמבר .19
יפת אישרה אס 15.12.2021ביום אושר שינוי תזכיר החברה על ידי רשם ההקדשות.  18.10.1018ביום 

תזכיר החברה על ידי רשם  ושר שינויא 10.02.2022ם ביו. החברהלמטרות  ףנוסהחברה שינוי 
 הקדשות. ה

, והמינוי 2015בנובמבר,  19ביום . בחירות לדירקטוריון נערכו חברים 37החברה מונה  דירקטוריון .20
  .2020תקף עד חודש אוקטובר, 

לתזכיר ולתקנון החברה, הכנסותיה של החברה מיועדות אך ורק למטרותיה וחל איסור  בהתאם .21
 על חלוקת כספים לחבריה, בין במישרין ובין בעקיפין, בצורת דיבידנד או רווח מכל סוג אחר.מוחלט 

"האמור בתזכיר זה לא ימנע העברת כספים על ידי החברה  –לצד זאת קובע תזכיר החברה כי 
תדרות הציונית העולמית לשם ביצוע פעילות ציונית שיהא בה כדי לסייע למטרות ההסתדרות להס

הציונית העולמית, ובלבד שיחתמו הסכמים בין החברה ובין ההסתדרות הציונית העולמית בדבר 
 . "העברת כספים לפי סעיף זה

ף כאמור חלות חובות ה ופעילותה, מהווה גוף דו מהותי. בנוגע לגויהחברה, לאור מטרותיה, אופי .22
. היא נושאת גם ציבוריות מוגברות לעומת אלו החלות על עמותות וחברות לתועלת הציבור רגילות

קיימת חומרה יתרה באשר למצבים של שימוש לרעה בכספיה בחובות מכח המשפט הציבורי, ועל כן 
 ובנכסיה.

 
 רקע על מוסדות החברה

ית. ההסתדרות הציונית העולמית לא נרשמה כתאגיד החברה היא קרן של ההסתדרות הציונית העולמ .23
מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית חוק  –בישראל, אך קיבלה הכרה במסגרת החוק הישראלי 

 , הקובע כך:1952-ישראל, תשי"ג-ושל הסוכנות היהודית לארץ

יהודית ה סתדרות הציונית העולמית ובסוכנותבהינת ישראל מכירה מד" -לחוק  4סעיף  .א
ל כסוכנויות המוסמכות שיוסיפו לפעול במדינת ישראל לפיתוח הארץ ויישובה, אישר-לארץ

לקליטת עולים מהתפוצות ולתיאום פעולותיהם בישראל של מוסדות ואיגודים יהודיים 
 ."הפועלים בתחומים אלה

ישראל, כל אחת -סתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץהה" -לחוק  11סעיף  .ב
והיא רשאית להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם  יא אישיות משפטיתמהן ה

 ". הוציאם מרשותה, ולהיות צד בכל משא ומתן משפטי ואחר.ול

  –מוסד מרכזי בהסתדרות הציונית העולמית הוא הקונגרס הציוני  .24

והרשות  הקונגרס הציוני מייסודו של הרצל הינו הגוף העליון של ההסתדרות הציונית העולמית"
, 2012, לאחר תיקונו ביוני חוקת ההסתדרות הציונית העולמית של 13. סעיף "המחוקקת העליונה שלה

קובע: "קונגרס מן המניין יתכנס לפחות פעם לחמש שנים במקום ובמועד שייקבעו על ידי הוועד הפועל 
  . 2. הנהלה תכנס את הקונגרס"הציוני

                                                 
גע להסתדרות הציונית העולמית או למוסדותיה, מובאים מתוך  אתר ההסתדרות הציונית הנתונים המובאים בפרק זה בנו 2

 20.2.2020העולמית, אוחזר ביום 

https://www.wzo.org.il/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94
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ישראל  -צירים, המייצגים את הקהילות היהודיות לפי המפתח הבא 500 –בקונגרס הציוני חברים כ  .25
. צירי הקונגרס מייצגים את הבריתות הציוניות 33%, ויתר ארצות התפוצה 29%, ארצות הברית 38%

  :העולמיות

 ארצנו;  מרץ תנועת העבודה הציונית .א

 ; ליכוד עולמי .ב

 ש"ס עולמי;  .ג

 האיחוד הלאומי/חירות/ישראל ביתנו; -מזרחי .ד

  ;הקונפדרציה העולמית של הציונות המאוחדת/הדסה, הסיעה המאוחדת .ה

 .3הנוער הציוני/גיל/מרכז עולמי-קדימה .ו

ויצ"ו, נעמת, אמונה, הפדרציה העולמית של  -וכן את הארגונים הציוניים והיהודיים הבין ארציים 
בני ברית עולמית; הסתדרות עולמית מכבי; ווג'יס; הכינוס העולמי של בתי  הקהילות הספרדיות;

העולמי ליהדות  כנסת וקהילות )אורתודוכסים(; איגוד בתי כנסת עולמי )קונסרבטיבים(; האיגוד
 ; המועצה הציונית בישראל וארגון הדסה.  מתקדמת )רפורמים(

יות ההסתדרות הציונית, ובחירת מוסדות לקונגרס תפקידים וסמכויות שונים, לרבות קביעת מדינ .26
  –ההסתדרות. בין היתר, הקונגרס בוחר את הועד הפועל הציוני 

וועד הפועל הציוני הינו המוסד העליון של התנועה הציונית בתקופה שבין קונגרס "ה .א
לקונגרס. לוועד הפועל ישנן כל הסמכויות שיש לקונגרס, פרט לאלה שנשמרו לקונגרס באופן 

הוועד הפועל מפקח ומחליט, במידה שיש צורך בכך, על אופן ביצוען של החלטות  מפורש.
הקונגרס והחלטות הוועד הפועל על ידי ההנהלה. הוועד הפועל מקבל דינים וחשבונות של 

 ההנהלה ודן בהם.

הוועד הפועל מחליט, על יסוד הצעת ההנהלה בין בעצמו ובין על ידי הוועדה המתמדת  .ב
כל ענייני תקציב וכספים ובלבד שהחלטה כזאת לא תסתור את החלטת  לתקציב וכספים, על

  .4"הקונגרס

  –חברים, לפי ההרכב הבא  187בוועד הפועל  .27

 

 

                                                 
יובהר כי רשימה זו הובאה מאת אתר ההסתדרות הציונית. בעת חתימת ההסכם הקואליציוני בין סיעות הקונגרס הציוני  3
 גיל/מרכז עולמי לא נכללה בהסכם, וכן חתמה סיעת "יש עתיד/המרכז". הנוער הציוני/ –סיעת "קדימה )
 11.2.2020ר' אתר ההסתדרות הציונית העולמית, אוחזר ביום  4
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לתקנות ההתאגדות  2ס' הציוני משמש גם כאסיפה כללית של קק"ל, זאת מכח הוראת הועד הפועל  .28
פת קק"ל, הוא שבוחר את הועד הפועל, בכובעו כאסי. לתזכיר החברה 7, וכן סעיף של החברה

 דירקטוריון החברה. 

אשר נבחרים על ידי האסיפה הכללית של קק"ל בהתאם למפתח  דירקטורים 37לחברה כאמור,  .29
 . לתקנות ההתאגדות של החברה 22זאת בהתאם להוראות סעיף  המבוסס על שיוך אירגוני.

 

 "ל: בקק בכירים תפקידים ובעלי דירקטוריון"ר יואופן מינוי 

הקונגרס הציוני הל"ז"  –נחתם, על ידי סיעות הבריתות הציוניות "הסכם עקרונות  16.10.2015ם ביו .30
"ההסכם הקואליציוני"(. לפי הסכם זה "הצדדים יגישו לאישור הקונגרס הציוני  –)להלן בדוח זה 

 הל"ז ו/או לאישור המוסדות שיוקמו בו, לפי העניין, הצעה אחת מוסכמת לחלוקת התפקידים בשכר
במוסדות הלאומיים בין הגופים השונים, בהתאם למפורט להלן...". בין היתר כלל הסכם זה קביעה 
כי יו"ר קק"ל יבחר על ידי נציגי תנועת העבודה וכי יו"ר עמית יבחר על ידי תנועת "כולנו". בנוסף קבע 

קק"ל ויו"ר  סגן יו"ר –, הוראות נוספות לעניין חלוקת תפקידים בקק"ל )למשל 11ההסכם, בסעיף 
 ועדת חינוך ישתייך לש"ס העולמית(. 

 להסכם קובע את הרכב ההנהלה המצומצמת של קק"ל.  12סעיף  .31

  –עוד נקבע בהסכם כך  .32

: הצדדים יגישו לאישור הקונגרס הציוני הל"ז ו/או לאישור המוסדות להסכם 13סעיף  .א
העניין, את חלוקת תפקידי חברי ההנהלה, חברי ההנהלה המורחבת, חברי שיוקמו בו, לפי 

הועד הפועל הציוני וחברי דירקטוריון קק"ל, על פי יחסי הכוחות בקונגרס הל"ז בהתאם 
 לחוקת ההסתדרות הציונית העולמית. 

: הצדדים מתחייבים לתמוך בהצעה לחלוקת התפקידים, כמפורט בהסכם להסכם 14סעיף  .ב
יו, ובמועמדים שיוצעו על ידי הצדדים, כמפורט לעיל, ולהטיל משמעת סיעתית זה ובנספח

לתמיכה בהצעה על כל נציגיהם בקונגרס הציוני הל"ז ו/או במוסדות המוסמכים לפי 
 העניין". 

דה" שהינה יבוא מקרב "העבוההסכם הקואליציוני קבע כי נושא משרה זה  : יו"ר החברהאופן מינוי  .33
 2015באוקטובר,  19מפלגת העבודה. ביום חלק מברית עץ, כאשר בפועל הבחירה נעשתה על ידי ועידת 

ועידת מפלגת העבודה בחרה במר דני עטר  –שלושה ימים לאחר חתימת ההסכם הקואליציוני  –
עטר כיו"ר  , התכנס דירקטוריון קק"ל ובחר במר19.11.15חודש לאחר מכן, ביום לתפקיד יו"ר קק"ל. 

 הדירקטוריון. 

ונושאי משרה החלטות שונות הנוגעות לקביעת יו"ר דירקטוריון החברה  מכל האמור עולה כי בפועל, .34
על ידי דירקטוריון  –כנדרש בתקנות ההתאגדות של החברה  –מתקבלות  ןנוספים, אינ בכירים

יתרה מזאת, החלטות . החברה, אלא באמצעות הסכם קואליציוני פוליטי, חיצוני למוסדות החברה
המתקבלות בהקשר זה על ידי דירקטוריון החברה, אינן מתקבלות על בסיס שיקול טובת החברה, 

 אלא לפי הסכם קואליציוני בעל מאפיינים פוליטיים. 

 שמדובר אלא"ז, הל הקונגרס לעניין פעמי חד או חריג אינו, האמור הקואליציוני ההסכם כי, יודגש .35
 . 5הציוני הקונגרס כינוס טרם שגורה בהתנהלות

: הרכב ועדת ההנהלה של דירקטוריון קק"ל נותן ביטוי למגוון גופים המיוצגים תגובת החברה
במוסדות הצ"ע. הסעיפים אליהם מפנה הביקורת מתוך ההסכם הקואליציוני נערכו ונקבעו 

בים מעצם בהתאם לנוהג הקיים במוסדות הלאומיים מזה עשרות רבות של שנים. הסעיפים מתחיי
מועמד "העבודה" לכהונת יו"ר דירקטוריון  בחירתהיותה של קק"ל מוסד של הצ"ע וקרן של הצ"ע. 

                                                 
 אפי שטנצלר נ' מפלגת העבודה הישראלית 10-06-15016ר' לעניין זה הפ )מרכז(  5
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שיטת בחירת חברי קק"ל לא נעשתה תוך שלושה ימים אלא בתום הליך שנמשך מספר חודשים. 
 דירקטוריון החברה והנהלת החברה איננה חדשה, ונהוגה מזה שנים.

כי תקנות ההתאגדות של החברה מאפשרות לאסיפה הכללית עוד מציינת החברה בתגובתה 
להורות לדירקטוריון לבחור מועמד כזה או אחר. החברה אף הפנתה אל פסיקת בימ"ש )ה"פ 

פרופ' שמעון  9612/11,  וכן ע"א אפי שטנצלר נ' מפלגת העבודה הישראלית 15016-06-10)מרכז( 
 . לה לפי פסיקה מפורשת של בימ"שתוך שהיא טוענת שהחברה פעשטרית נ' משה דבוש(, 

: למר שטנצלר בכובעו כיו"ר דירקטוריון קק"ל הרי שלא הייתה כל נגיעה ו/או תגובת מר שטנצלר
השפעה ביחס לסוגיות כגון בחירת יו"ר כמו גם איוש מצבת הדירקטוריון. אנו מפנים אתכם להפ 

, 9612/11ע"א  –לישראל ואח' סאקס ואח' נגד דירקטוריון הקרן הקיימת  46921-11-11)מרכז( 
פרופ' שיטרית נגד דבוש ואחרים בהם אושר תהליך בחירת הדירקטוריון על ידי בית המשפט  29/12

 תוך קביעה כי ההסכם הקואליציוני תקף ואכיף.
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 ממצאי הביקורת: 

 

 בפתח הדברים

הקמת מדינת עוד קודם להכרזה על  לחברה תפקיד משמעותי במשק הישראלי מזה עשורים רבים, .36
וניתן להתרשם מפעילותה הענפה של החברה ישראל. פעילות החברה שלובה בהוויה הישראלית, 

החברה פועלת אל מול יהדות התפוצות כמו גם בישראל פנימה, ואין ספק  .לקידום מטרותיה
  בדמותה של ישראל בשנות האלפיים.  חותםשהטביעה 

רי בשווי מיליארדים רבים, להתנהל כדין, תוך הגנה מוטל על החברה, המנהלת נכסי ציבו זאתלאור  .37
 בלבד. הציבוריות ברה ותוך קידום מטרותיה על נכסי הח

בין אופן כאשר הביקורת מזהה קשר בדוח זה יפורטו ממצאי הביקורת שנערכה בעניינה של החברה,  .38
וליטיים בהתאם להסכם קואליציוני בין גופים פהממונים  –חברה נושאי משרה בכירים בבחירת 

המיוצגים בדירקטוריון החברה, וכן לאופן בחירת יו"ר דירקטוריון החברה, אשר בחירתו בפועל 
 . לבין הממצאים המפורטים בדוח זה – התבצעה על ידי ועידת מפלגה פוליטית

הביקורת, המעלים כי נפלו פגמים מהותיים בהתנהלות החברה, ובין היתר  ממצאיאת  דוח זה מפרט .39
שלא לשם לנושאי משרה בחברה,  פוליטיתלגופים שונים, בעלי זיקה כספים  העבירה החברה כי -

במסגרת חסויות או  מבלי שהיו לה נהלים וקריטריונים סדורים להעברת הכספים,קידום מטרותיה, 
, עובדים בחברה כמקובל תחרותיים הליכים באמצעות שלא. בנוסף, הועסקו בחברה שיתופי פעולה

 ת ואישית לנושאי משרה בכירים בחברה. בעלי זיקה פוליטי

נראה כי מנגנון בחירת נושאי המשרה בחברה, ובמיוחד דירקטוריון החברה והעומד בראשו, הוא  .40
טובת החברה, ומביא לנורמות פסולות שהושרשו בעל מאפיינים פוליטיים, אשר פוגע בהגשמת מנגנון 
 . שבדוח, והוא שהביא להתנהגויות שמהוות הבסיס לממצאים בחברה

 .להלן פירוט הדברים .41

 

 

 תמצית הממצאים העיקריים:

 

 : ארגונים ציונייםהסתדרות הציונית ולהעברות כספים ל

אשר קובע כי הסכומים ₪,  למעלה מחצי מיליארדשל  כולל שעניינו העברות כספים בסכום הסכם .42
ל ידי אסיפת החברה, אושר על ידי דירקטוריון החברה, וע ישולשו,שיועברו אל הארגונים הציוניים, 

הסתדרות ולאחר שהושלם הליך חתימתו. כאשר הוראות הנוגעות לסכום שיועבר אל ה בדיעבד
נקבעו , אשר הביאו להכפלת התקציב שהועבר אל הצ"ע, (צ"עה -הציונית העולמית )להלן במסמך זה 

ס הפוליטי למעשה בפועל, כבר בהסכם קואליציוני, אשר החברה איננה צד לו, ואשר מהווה הבסי
מציג בפני חברי הדירקטוריון  דני עטר לבחירת בעלי תפקידים בחברה, בעוד שיו"ר הדירקטוריון

 שעליהם לכבד הסכם קואליציוני זה. 

הסכומים המיועדים לארגונים הציוניים שולשו איננה נכונה. בתקופה : הטענה לפיה תגובת החברה
, קיבלו ארגונים ציוניים סכומי כסף עטר היו"ר דנינהלת החברה בראשות הית שקדמה לקדנצי

, שונים ומגוונים, אשר היוו לא אחת כר נרחב למחלוקות, לטענות בדבר חוסר שקיפות, הפליה
חוסר עקביות ועוד. כל אלה נעלמו משעה שנחתם ההסכם הרב שנתי בו נקבעו מפתחות שקופים 

 וברורים על יסוד הסכמה רחבה בין כל חלקי הצ"ע.

, מתעלמת מהיותה של קק"ל קרן של 2016ההסכם והיקף התמיכה בהסכם נובמבר, הטענה לגבי 
 הצ"ע.
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: אין בתגובת החברה כדי לסתור את ממצאי הביקורת לפיהם הסכומים שהועברו תגובת הביקורת
יובהר , ביחס לסכומים שהיו לפני כן. 2015לארגונים הציוניים שולשו בהסכם הקואליציוני משנת 

כשלעצמה, או עצם התמיכה בהצ"ע, אינן מעלות חשש לליקוי בהתנהלות  כי הגדלת הסכום,
לאחר שכבר  ,אושר על ידי דירקטוריון החברה בדיעבד אשר , ההסכם אישור אופןהחברה, אלא 

שיקול דעת כל נחתם על ידי גורמים פוליטיים באסיפה הכללית של הצ"ע ולדירקטוריון לא נותר 
 בעניין.

מועבר תקציב ההטוריון לא התאפשר להפעיל שיקול דעת עצמאי לעניין לחברי הדירקכך למעשה,  .43
. עוד נראה שההסכם מאפשר העברת כספים אל הצ"ע כצינור, כאשר למעשה צ"עמהחברה אל ה

 כספים מועברים אל הארגונים הציוניים, מבלי שנבחנת התאמת השימוש בכספים למטרות החברה. 

רק לאחר שהוטמעו בו הערות ועדת הביקורת קק"ל נחתם  –: הסכם הצ"ע תגובת החברה
להגיע להסכמה רחבה  החיצונית )עוד בטרם נחתם(, ולאחר שעלה בידי הארגונים המיוצגים בהצ"ע

ביותר. בין קק"ל להצ"ע נערך מו"מ אשר עסק בחלקו הגדול בהיקף הפיקוח שיוטל על הצ"ע 
ון חיצוני שמונה לשם כך. הטענה והארגונים הציוניים בה מטעם קק"ל, במיוחד על ידי רואה חשב

 שלדירקטורים לא התאפשר להפעיל שיקול דעת עצמאי חסרת כל יסוד.

 4בדומה אין כל בסיס לטענה כי הכספים לארגונים הציוניים מועברים אל הצ"ע כצינור. סעיף 
לתזכיר החברה איננו מחייב כי הפעילות הציונית המבוצעת בכספים המועברים מקק"ל להצ"ע 

ע אך ורק בידי הצ"ע, מטבע הדברים חלק מהפעילות מבוצע על ידי הצ"ע וחלקה על ידי צדדים תבוצ
 שלישיים, לרבות הארגונים הציוניים המיוצגים בהצ"ע.

מבדיקת הביקורת עולה כי הפיקוח שבוצע על ידי קק"ל היה כללי ולא התמקד  :תגובת הביקורת
. האמור בתגובת החברה לפיה ברו על ידי קק"לבשימושים שעשו הארגונים הציוניים בכספים שהוע

חלק מכספי קק"ל מועברים לארגונים הציוניים לביצוע חלק מהפעילויות מאשרת את ממצאי 
האמור, אכן מאפשר  4יובהר כי סעיף  הביקורת לפיה הצ"ע משמשת כצינור להעברת הכספים.

שבאפשרות קק"ל להעביר כספים אל משמעות העברת כספים מאת קק"ל אל הצ"ע, אך אין ה
 ארגונים ציוניים אחרים, ללא כל פיקוח או שיקול דעת. 

כי הביקורת אינה רואה פגם, בהעברת כספים על ידי החברה אל הצ"ע, כשלעצמה.  , כאמור,יודגש .44
העדר שיקול  –ת ההחלטות, ובין היתר אולם, הביקורת מצביעה על פגמים שנפלו בתהליכי קבל

הדעת שניתן למוסדות החברה, אישור ההסכם בדיעבד לאחר שנחתם, הכפפת מוסדות החברה 
להסכמים קואליציוניים פוליטיים שנחתמו מבלי שהחברה היא צד להם, וכן השימוש בהצ"ע 

 . דר פיקוח מספק על השימוש בכספים, כל זאת לצד העכצינור להעברת כספים

פועל, נראה כי החברה לא עמדה על כך שנכסיה המועברים ישמשו רק לשם קידום מטרותיה ב .45
, ולאחר תקופת ע"צם עדכני עם ה, טרם אישור הסכהחברה פעלהלצד זאת, יובהר כי  הרשומות.
זה אישור . שיח מקדים-רת דו, במסגסכםההדשות לנוסח קרשמת הה את אישור, לקבל הביקורת

כי וטרות החברה ם את מדיש בו כדי לקמת כי חה דעת הרשוהונההסכם נבחן תוכן שתן לאחר ני
 אויים. רמנגנוני פיקוח גנו בו עו

 

  :, ובניגוד למטרות החברהמהותיים ללא נהלים או קריטריונים כספיות העברות

נים הביקורת בחנה את העברות הכספים, חסויות, הקצבות, ושיתופי פעולה שהעבירה החברה לארגו .46
"העברות  –)להלן  2017-2014)כהגדרתם בדוחותיה הכספיים(, ולתאגידים אחרים, בשנים  ציוניים

 . כספים"(

לא קיימת התקשרות מסוג דני עטר היו"ר בראשות : בתקופת כהונתה של ההנהלה תגובת החברה
 "הקצבה" וועדת ההקצבות שפעלה בעבר איננה קיימת בתקופה זו.

אל פעילות החברה, כאשר לשאלה איזו הנהלה עמדה בראש  ת מתייחסת: הביקורתגובת הביקורת
 החברה, איננה רלבנטית לעניין ממצאי הביקורת. 
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ממצאי הביקורת הראו כי בחלק מהעברות הכספים, נמצאו הליקויים הבאים, והכל כמפורט  .47
 :בהמשך

קידום והעברת כספים שלא לשם ם החלטות בעניין העברות כספיבשיקולים זרים חשש ל .א
 מטרות החברה המאושרות בתזכיר החברה;

לעניין סיווג ההעברה, סכומה,  מהותייםהעברות כספים שבוצעו ללא קריטריונים  .ב
 והפעילות לשמה היא מועברת;

 הנוגעים להעברת הכספים. בתהליכי קבלת ההחלטות  יםליקוי .ג

 נעשה שימוש בכספי החברה שהועברו לאחרים. העדר פיקוח על האופן בו .ד

לא קיימת התקשרות מסוג  דני עטרהיו"ר בראשות : בתקופת כהונתה של ההנהלה החברה בתתגו
העברות הכספים כולן בוצעו  איננה קיימת בתקופה זו. בעבר"הקצבה" וועדת ההקצבות שפעלה 

לשם קידום מטרות החברה וללא שיקולים זרים. לחברה קיימים קריטריונים לשימוש בנכסיה 
החשכ"ל. ליקויים בתהליכי קבלת החלטות, ככל שהיו, הם ליקויים  הדומים מאוד לאלה של

יש לשים  –שאינם מהותיים ואף מינוריים. לעניין העדר פיקוח על התקשרויות בשת"פ או בחסויות 
 לב אל השיפורים המקיפים בתחום. 

: הביקורת מתייחסת אל פעילות החברה, כאשר לשאלה איזו הנהלה עמדה בראש הביקורת תגובת
בדומה, גם תיקון ליקויים שהתבצע לאחר החברה, איננה רלבנטית לעניין ממצאי הביקורת. 

, אין בו כדי לשנות את ממצאי הביקורת. לגבי טענות החברה לגופו של ולאורה תקופת הביקורת
עניין, עמדת הביקורת היא שאין לקבלן וכי יש ממש בממצאים שפורטו בפרק הרלבנטי, כמפורט 

 בהמשך. 

 

 

 :עובדים ובעלי תפקידים בחברה נוימי

הביקורת מצאה כי החברה העסיקה, בין באופן ישיר ובין באמצעות חברות כח אדם, עובדים בעלי  .48
 . או נושאי משרה אחרים בה דני עטרקשר פוליטי/אישי/מפלגתי אל יו"ר החברה 

א נמצאה : העסקת עובדים בעלי זיקה לנושאי משרה איננה אסורה מדעיקרא. לתגובת החברה
הוראת דין כלשהי או הנחיה האוסרת על חל"צ להעסיק עובדים בעלי זיקה פוליטית או אישית 

עוד ציינה החברה בתגובתה כי מדובר במספר מצומצם בלבד של עובדים,  לנושאי משרה בחברה.
 ולכן אין מדובר בליקוי מהותי. 

ת של זיקות פוליטיות ואישיות כחלק מתוכנית תיקון הליקויים החברה החליטה לדרוש גילוי נאו
 לנושאי משרה בה ממועמדים לעבודה וכן מחלק מספקיה כמפורט בהנחיית מנכ"ל.

, החברה של ההעסקה נהלימ חריגה תוךהביקורת עוסקים בהעסקה,  ממצאי: הביקורת תגובת
אל נושאי משרה בחברה, ובשל כך עולה חשש בעלי זיקה פוליטית או אישית עובדים שהם  של

הביקורת אינה קובעת איסור על העסקת עובדים  סקתם בניגוד עניינים ומתוך שיקולים זרים.להע
בעלי זיקה פוליטית או אישית, באופן המחמיר על הנהלים המקובלים, אלא שיש באופן העסקתם, 
כמפורט בהמשך, כדי לבסס את קביעת הביקורת כי מדובר בהעסקה שאינה לשם קידום טובת 

ברי כי אין למספר העובדים לגביהם התקבלה ליקוי כאמור,  ום מטרות זרות.החברה, אלא לקיד
כדי להביא לצמצום או הפחתת מהותיות הממצא, שכן כל אחד מעובדי החברה, נדרש כי יועסק 

עובד או מי שהועסק באמצעות חברת כח כל לשם קידום מטרותיה, בין אם מדובר במשרת אמון, 
 כדי לשנות ממצאי הביקורת.  אור ממצאי הביקורת מבורך, אין בוהגם ששינוי נהלי החברה ל .אדם

בולטת במיוחד שיטת פעולה של החברה, במסגרתה הועסקו גורמים בעלי זיקה פוליטית או אישית,  .49
רות כח אדם, ולאחר מכן קליטת גיוס בתחילה באמצעות חב–כאמור, ללא הליכים תחרותיים, ובעיקר 

הליך הקליטה באמצעות חברת כח נראה כי למעשה . אותו עובד בחברה, מבלי שנדרש הליך מכרזי
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בפועל כמסלול "עוקף" להליכי גיוס תחרותיים, תוך שעולה חשש כי הליכי גיוס אלה לא שימש אדם, 
 נועדו לקדם את טובת החברה, אלא לשרת שיקולים זרים אחרים. 

: הטענה לפיה גיוס עובדים באמצעות חברת כח אדם נועד "לעקוף" הליכים ולאפשר בת החברהתגו
קליטת עובדים בעלי זיקה לנושאי משרה בחברה אינה נכונה. העובדים אליהם מתייחסת הביקורת 
היו אחוז קטן מכלל מאות העובדים שהועסקו בחברה באמצעות חברות כח אדם במהלך שנות 

 הביקורת.

את רשימת כל העובדים שגויסו באמצעות הביקורת דרשה מהחברה למסור : ביקורתתגובת ה
, לפיכך לא ניתן לקבל את ולא מסרה תגובה לגופו של ענייןלא עשתה כן, החברה  .חברות כח אדם

, שכן מדובר בליקויים טענות החברה בנושא, וממילא אין בהן כדי לשנות את ממצאי הביקורת
 .יקף הליקוי הוא מצומצם, אין בו כדי להפחית מחומרת הליקויחמורים ועל כן אף אם ה

הביקורת גילתה כי במספר מקרים התבצעה העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם, כאשר לא  .50
הוצג לביקורת כל הסבר מדוע ההעסקה התבצעה באמצעות מנגנון זה ולא באמצעות הליכי העסקה 

רה לעניין הקביעה אלו בנושא המתווה את מדיניות החבנוהל מסודר  . זאת, בהעדרכמקובלתחרותיים 
מסלול  –באמצעות הליכים תחרותיים ואלו באמצעות חברות כח אדם, שהן, כאמור  משרות יאויישו

באמצעות ןבסוג משרות אשר אין זה נהוג לאייש לעיתים מדובר, כי . יודגשועדת מכרזיםועוקף ל
 חברות כח אדם, והכל כמפורט בהמשך. 

: הביקורת לא הפנתה להוראת דין ו/או הנחיה כלשהי של הרשם המגבילה את ת החברהתגוב
העסקת של עובדים בחל"צ באמצעות חברות כח אדם או בכל צורה אחרת. בתקופת הביקורת לא 
 הייתה בחברה הגדרה לסוגי המשרות שניתן להעסיק בהן עובדים באמצעות חברות כח אדם.

 ף עובדי קק"ל.לבדים בלבד מתוך למעלה מאטיוטת הדוח מתייחסת לעשרה עו

תוך : גיוס באמצעות חברות כח אדם, כאשר בחברה נהוגים הליכים תחרותיים, תגובת הביקורת
דווקא באותם מקרים שמדובר על עובדים בעלי זיקה פוליטית סטייה מנהלי הגיוס המקובלים, 

לעניין  ות הלקויה של החברה.א שמעיד על ההתנהלוה ,ו/או אישית לנושאי משרה בכירים בחברה
היקף התופעה, יובהר שאף גיוס לקוי אחד מעיד על התנהלות שאינה תקינה, קל וחומר למספר 

 מקרים. 
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 המלצת הרו"ח המבקר
 

  –הממצאים שעלו בדוח הביקורת כוללים בין היתר 

 רות העברת כספים בסכומים משמעותיים לשם ביצוע פעולות אשר אינן מגשימות את מט

כספים בסכומים משמעותיים באופן בלתי תקין ותוך שנמצאו פגמים  העברות :החל"צ

 אם ברוריםהכספים הועברו  שלא בהתאם לנהלים וקריטריונים  –חמורים בהעברות אלה 

, וללא פיקוח ובקרה הנדרשים במצבים כאמור, בניגוד להוראות חוק החברות, והנחיות בכלל

ת הדרג הנבחר בהחלטות הנוגעות לחלוקה זו, ולעיתים אף הרשם מכח החוק, תוך מעורבו

 העברות כספים משיקולים זרים תוך מעורבות גורמים בכירים בחברה;

 ושלא על בסיס הנורמות המקובלות בארגונים ציבוריים מינוי עובדים על בסיס שיקולים זרים 

ה זיקה פוליטית או , כאשר לעובדים אל, מבלי שקוימו הליכים תחרותיים כנדרשודו מהותיים

 ;אישית לנושאי משרה בכירים בחל"צ

 השיקולים הפוליטיים הנמצאים בבסיס מינוי  כיבדוח הביקורת מעלים  רטיםהממצאים המפו

בפועל על התנהלות החברה בהיבטים שונים הנוגעים  משפיעיםנושאי משרה בכירים בחברה 

 לחלוקת כספים ולמינוי עובדים בחברה.  

. כאמור בפתח הדברים לדוח החל"צ של עולים כדי עילת פירוקם המפורטים בדוח זה הממצאים החמורי

זה, על החל"צ, המנהלת נכסים ציבוריים בשווי מיליארדי שקלים ופעילותה הציבורית היא בעלת חשיבות 

יתרה לציבור הישראלי, מוטלת חובה מוגברת להתנהל בצורה תקינה, ולעשות שימוש בנכסיה לשם קידום 

 ותיה המאושרות בלבד. מטר

 

יחד עם זאת, נמסר לי מאת רשמת ההקדשות כי מעל לשנה מקיימת הרשמת דו שיח פורה עם נציגי 

בין  –החל"צ, תוך שאלה הביעו נכונות לתיקון ליקויים מרחיק לכת, אשר חלקו אף יושם במהלך תקופה זו

רת רואה לנכון להמליץ כי היתר במסגרת שיח מקדים ושוטף עם רשם ההקדשות. לפיכך, אף הביקו

יתאפשר לחל"צ לתקן את הליקויים שנמצאו בעבודתה, בליווי גורם שימונה לכך מטעם הרשם, ובמימון 

 ייחודי באופן, תוך שהיא מותאמת מתקבע הרשתהחל"צ. תיקון הליקויים יבוצע בהתאם לתוכנית ש

לרבות נטרול השפעת , יתוקנו זה בדוח המובאים הליקויים שכללכך , התנהלותה ולאופן הלפעילות, לחברה

 . תקין באופן תפעל והחברהאופן מינוי נושאי משרה בכירים בחברה על התנהלות החברה, 
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 להלן הדוח המלא:

 
 

 -שיתופי פעולה הקצבות וחסויות, , כספים העברות
 כללי

ארגונים רה לשהעבירה החב ושיתופי פעולה ,תהקצבוחסויות, הביקורת בחנה את העברות הכספים,  .51
  ."העברות כספים"( –)להלן  2017-2015שנים תאגידים, בולבדוחותיה הכספיים(, הגדרתם )כ ציוניים

כי בחלק מהעברות הכספים נמצאו ליקויים מהותיים המעלים חשש כי ממצאי הביקורת מראים  .52
וך השפעות הפוליטיות על בחירת נושאי משרה בחברה, הביאו להשתרשות נורמות פסולות, תה

 השפעה על מוסדותיה השונים של החברה ועל גופים שונים הפועלים בה.

 

 ארגונים ציונייםול העולמית הסתדרות הציוניתהעברות כספים ל

בשנים אלו העבירה החברה כספים , נמצא כי 2017-2014הכספיים של החברה לשנים  מעיון בדוחות .53
 :להסתדרות הציונית והארגונים הציוניים לפי הפירוט הבא

 מיליון ש"ח.  62.5סכום כולל בסך של  -2014שנת  .א

 מיליון ש"ח. 72 -סכום כולל בסך של כ -2015שנת  .ב

 מיליון ש"ח. 107 -סכום כולל של כ -2016שנת  .ג

 מיליון ש"ח. 109סכום כולל של  -2017שנת  .ד

 

 קבלת ההחלטה בעניין העברת הכספים, השיקולים לה ואופן אישורה

לבין הצ"ע בנובמבר,  החברהבוצעו על בסיס הסכם שנחתם בין  2017-2016העברות הכספים בשנים  .54
מיליון דולר מדי שנה,  22.5ע סך של תעביר להצ" ל"קק, 2020-2016, לפיו בכל אחת מהשנים 2016

הגופים הפועלים במסגרת עבור  , מדי שנה,מיליון ש"ח נוספים 21.6וכן סך של להסכם(,  3.1)סעיף 
בריתות ציוניות, ארגוני סטודנטים ציוניים, ארגונים ציוניים  – יתההסתדרות הציונית העולמ

החברים בהצ"ע, תנועות הנוער ציוניות עולמיות ותנועות מגשימות ציוניות והגופים הציוניים 
"הארגונים הציוניים", כפי  -)להלן המייצגים את שלושת הזרמים הדתיים העיקריים בעם היהודי

  להסכם(. 3.4, )סעיף (ובהסכם עצמו רהשמוגדרים בדוח הכספי של החב

לדוח זה, נקבע כי קק"ל תעביר להצ"ע סכום  42יצוין שכבר בהסכם הקואליציוני, האמור בסעיף  .55
ם שיועברו מיליון דולר מדי שנה. הסכם קואליציוני זה לא התייחס מפורשות לסכומי 22.5של 

 לארגונים הציוניים, בנוסף לסכומים המועברים להצ"ע. 

שהתקיימה ביום  ,דני עטרהיו"ר בראשות במסגרת ישיבת הדירקטוריון הראשונה של ההנהלה  .56
מיליון דולר להצ"ע. כפי שעולה  22.5תקציב ההסתדרות הציונית העולמית, על סך  אושר, 19.11.15

 טרוניהבעניין ההסכם והעלאת  דני עטרדירקטוריון את היו"ר מקריאת הפרוטוקול, לשאלת חברי ה
חברי הדירקטוריון יושבים באולם מתוקף הסכמים שיש לכבדם : "דני עטריו"ר הלגבי הסכום עונה 

  ולאשרם".

: כבר נקבע על ידי בית המשפט כי בסמכות האסיפה הכללית של קק"ל להורות תגובת החברה
 מים הקואליציוניים.לדירקטוריון לפעול בהתאם להסכ

: לא הוצג לביקורת פרוטוקול של האסיפה הכללית בו אושר ההסכם הקואליציוני תגובת הביקורת
או נתקבלה החלטה להורות לדירקטוריון החברה להצביע ולפעול בהתאם להסכמים 

, ולא 2015בנובמבר,  19הקואליציוניים. הביקורת בחנה את פרוטוקול האסיפה הכללית מיום 
כלומר, הסמכות  .יחסות של האסיפה להסכם ו/או הוראה לדירקטוריון כיצד להצביעהתי מצאה

 .לפיכך לא ניתן לקבל את תגובת החברה, בפועל יושמה לאעליה מצביעה החברה, 
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. אולם, רק 2016בנובמבר  14נחתם ביום להעברת הכספים לארגונים הציוניים  ההסכם, כאמור .57
. בסופו של דיון זה הוחלט על ידי החברה דיון באישור ההסכם קיים דירקטוריון 21.11.16ביום 

הדירקטוריון לאשר את ההסכם, אולם בהמשך, ולאור התנגדות ס' יו"ר הדירקטוריון, הוחלט לתקן 
בהמשך להערתו של סגן היו"ר וחבר הדירקטוריון, ארנן פלמן, בסוגיית ניגודי " –החלטה זו ונקבע 

עת כל ספק יובא ההסכם עם הצ"ע לאישור האסיפה הכללית בישיבתה עניינים, מטעמי זהירות ולמני
 ". במועד האמור, התכנסה אסיפת החברה, והחליטה לאשר את ההסכם. 14.12.16הקבועה ליום 

סמכים בקק"ל, ו: לעניין הטענה שההסכם נחתם עוד בטרם אישורו במוסדות המתגובת החברה
וד מצויין במפורש כי ההסכם יאושר רק לאחר הרי שעיון בהסכם מגלה כי בראש כל עמוד ועמ

 להסכם. 19המוסדות המוסמכים וכך גם נכתב בסעיף 

: הביקורת סבורה כי עצם החתימה על ההסכם מהווה התחייבות של קק"ל תגובת הביקורת
להעברת הכספים, במיוחד לאור העובדה שהוא מתבסס על ההסכם הקואליציוני ועל העובדה שעל 

ות ההתאגדות של החברה לפיו האסיפה הכללית יכולה לכפות על דירקטוריון לתקנ 26פי תקנה 
החברה כיצד לפעול ולהצביע. לדעת הביקורת הדבר מייתר למעשה את שיקול הדעת של 

 .", והופך את הדירקטוריון החברה, למעשה, ל"חותמת גומידירקטוריון החברה

צד סגן יו"ר החברה, אלא כפי שעולה בדיון הדירקטוריון לא הובעה התנגדות מ :תגובת החברה
 מהפרוטוקול, הוא נמנע.במובהק 

כפי שעולה מקריאת הפרוטוקול, סגן היו"ר נמנע לאחר שהתנגדותו התקבלה  :תגובת הביקורת
 וההחלטה תוקנה בהתאם.

לעניין ההעברות הכספים לארגונים הציוניים, הרי שלפי ההסכם נקבע כי הכספים מועברים להצ"ע  .58
ופים הפועלים במסגרתה ו/או בזיקה להצ"ע ולפעילותה הציונית, כאשר הכספים מועברים בעבור הג

אל הצ"ע והיא שמעבירה את הכספים אל הארגונים הציוניים. בפועל, נראה כי העברת הכספים אל 
מנע יכדי לההצ"ע מהווה שימוש באחרונה כ"צינור" להעברת כספים אל הארגונים הציוניים, 

העברות הכספים והשימוש שנעשה בהם בפועל, תואם ויש בו כדי לקדם את  מהצורך לבחון כי
 .מטרות החברה

מהות קיומה של קק"ל וההוראה בתזכירה עניינם מפורשות בהעברת כספים תגובת החברה: 
מקק"ל להצ"ע לשם קידום מטרותיה, הטענה לפיה הצ"ע משמשת כצינור להעברת הכספים 

 לארגונים הציוניים הינה שגויה.

, שעצמהלככפגומה  העברת הכספים מקק"ל להצ"ע מצביעה עלהביקורת אינה תגובת הביקורת: 
אלא שבמקרה שלפנינו נקבע מראש שהכספים יועברו להצ"ע רק על מנת שזו תעבירם לארגונים 

פקטו הצ"ע משמשת כצינור להעברת הכספים מקק"ל  -עובדה זו מוכיחה כי דה .הציוניים
 לארגונים הציוניים.

ואשר קובע כי  ₪,אם כך, הסכם שעניינו העברות כספים בסכום של למעלה מחצי מיליארד  .59
בראשות  אושר על ידי דירקטוריון החברה ישולשו,אל הארגונים הציוניים,  שיועברוהסכומים 

כל זאת, כאשר , ועל ידי אסיפת החברה, בדיעבד ולאחר שהושלם הליך חתימתו. דני עטרהיו"ר 
לסכום הכספים שיועברו אל הצ"ע )אשר הביאו להכפלת התקציב שהועבר אל  הוראות הנוגעות

מהווה הצ"ע( נקבעו למעשה בפועל, כבר בהסכם קואליציוני, אשר החברה איננה צד לו, ואשר 
מציג בפני חברי החברה דני עטר , בעוד שיו"ר הבסיס הפוליטי לבחירת בעלי תפקידים בחברה

 קואליציוני זה. הדירקטוריון שעליהם לכבד הסכם 

לעניין הטענות בדבר אישור העסקה, הרשם נתן אישור להסכם זה לאחר סדרה תגובת החברה: 
ובכללן התייחסות הרשם להליך אישור העסקה על ידי דירקטוריון החברה ארוכה של שאלות 

  וועדת הביקורת שלה כמו גם אישור האסיפה הכללית.

רים לארגונים הציוניים אלא בהטמעת עקרונות עיקרו אינו שילוש הסכומים המועב ההסכם
 שקיפות ומפתחות שוויוניים.
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סיווג העסקה כעסקה שאינה חריגה, לעניין אישור רשם ההקדשות להסכם ניתן  תגובת הביקורת:
. באישור האמור הובהר מפורשות: "אין בכך כדי ולעניין זה בלבד, בהתאם להוראות חוק החברות

 העסקה או למנוע בדיקות נוספות בעתיד". להביע עמדה לעניין תוכן 

מעיון בהסכם ובסכומים הנקובים בו עולה באופן חד משמעי כי הסכומים המועברים לארגונים 
 .2015-2014, שולשו ביחס לסכומים שהועברו בשנים 2016הציוניים לאחר הסכם 

, בפועל, לחברי הדירקטוריון לא התאפשר להפעיל שיקול דעת עצמאי לעניין תקציב כך שלמעשה
הצ"ע. עוד מציינת הביקורת, כי נראה שההסכם מאפשר העברת כספים אל הצ"ע כצינור, כאשר 
למעשה כספים מועברים אל הארגונים הציוניים, מבלי שנבחנת התאמת השימוש בכספים 

 למטרות החברה. 

רת אינה רואה פגם, בהעברת כספים על ידי החברה אל הצ"ע, כשלעצמה. אולם, יודגש כי הביקו .60
העדר שיקול הדעת  –, ובין היתר בתהליכי קבלת ההחלטותהביקורת מצביעה על פגמים שנפלו 

שניתן למוסדות החברה, אישור ההסכם בדיעבד לאחר שנחתם, הכפפת מוסדות החברה להסכמים 
מבלי שהחברה היא צד להם, וכן השימוש בהצ"ע כצינור להעברת קואליציוניים פוליטיים שנחתמו 

 . כספים

רם ובטסתיים הליך הביקורת, הלאחר ש יקורת רואה מקום לציין לחיוב כיהבטרם סיום ממצא זה,  .61
ערב  ,קיימה החברה הליך של שיח מקדים עם רשמת ההקדשות ,הדוח הסופי לחברה נמסר

טת ההסכם את טיוהחברה ה העביר. במסגרת שיח זה 2021בינואר  חתימת הסכם עדכני עם הצ"ע
אשר בחנה כי ההסכם אכן תואם את הוראות החוק והנחיות הרשם להתנהלות אל הרשמת, 

עמותות וחל"צ, ואכן יש בו לעגן את הכלל כי נכסי החברה ישמשו אך ורק לשם קידום מטרותיה 
 , לצד מנגנוני פיקוח ראויים. המאושרות

 

 שימוש בנכסי החברה שלא לשם קידום מטרותיה

ברה להצ"ע צורף נספח שכותרתו "העברת כספים מהצ"ע מתוך התמיכה השנתית להסכם בין הח .62
המועברת אליה מקק"ל", כאשר על נספח זה נדרש לחתום הגוף מקבל התמיכה, מקרב הארגונים 

"פעילות הגוף הנתמך מבוצעת ותבוצע, בכל תקופת השימוש  –כך  3הציוניים. נספח זה קובע בסעיף 
הציונית...]לבריתות ולארגונים[/בזיקה לפעילותה הציונית של הצ"ע,  בכספים, במסגרת ההסתדרות

ובהתאם למטרותיה ולמטרות קק"ל ]לגופים שאינם בריתות ואינם ארגונים[, ובעבור פרוייקטים 
התואמים את מטרות הצ"ע וקק"ל, שאינם מבוצעים לשם עשיית רווח כספי". דברים דומים נכתבו 

העברת הכספים או כל חלק מהם, לצדדים שלישיים ללא  – 9.1ף גם בהסכם עצמו, שם נקבע בסעי
תמורה הולמת )לרבות העברת הכספים כתמיכה לצדדים שלישיים(, תהא כפופה לכללי רשות 

מטרות התאגידים החלים על קק"ל, ובכלל זה, כי יועברו רק לתאגיד אחר ללא כוונת רווח עם 
 " )ההדגשה אינה במקור(. דומות

כי  ותהסכם העברת הכספים בין החברה לבין הצ"ע והארגונים הציוניים קובע הוראותבנוסף,  .63
מהכספים שמועברים על ידי החברה ישמשו לשם ביצוע הפעילות עצמה ולא לשם  90%לפחות 

  מימון עלויות תקורה.

בפועל, נראה כי החברה לא עמדה על כך שנכסיה המועברים ישמשו רק לשם קידום מטרותיה  .64
 :. להלן דוגמאות מספריועברו בהתאם לכללים המנויים מעלה, או הרשומות

)להלן  (580533511בני ציון התאחדות ש"ס לפעולות בגולה )ע"ר העברת כספים אל עמותת  .א
 :בני ציון( –

, 2016-17 ים. בשנ2015ש"ח בשנת  133,349סך של אל בני ציון החברה העבירה  (1
 .מדי שנה₪,  213,752החברה העבירה סך של 

הן להקים מוסדות תורה חינוך וחסד  בני ציוןם לביאור בדוח הכספי, מטרות בהתא (2
 בתפוצות ישראל, הגדלת התורה והאדרתה ולעודד עליה.
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עיקר פעילות בפועל, בני ציון, עולה כי ה הממשית של מבדיקת הביקורת את פעילות (3
וני, זו התמקד בקידום בחירת נציגי הזרם התורני הספרדי, כנציגים בקונגרס הצי

אין בפעילות בני ציון כדי להביא לקידום מטרות החברה ועל כן נראה כי 
 המאושרות והמפורטות בתקנונה.

. 14.11.2016, אינם נוגעים להסכם הצ"ע קק"ל מיום 2015הכספים שהועברו בשנת : תגובת החברה
 קק"ל. -, מדובר ביישום הסכם הצ"ע2017-2016שהועברו בשנים אשר לכספים 

: אין דין העברת הכספים להצ"ע כדין העברת הכספים לארגונים הציוניים. תגובת הביקורת
 -, כך גם נכתב בהסכם הצ"עהעברת הכספים לארגונים הציוניים חייבת לעמוד במטרות קק"ל

לא קידמו את מטרות קק"ל הרי שמדובר על  קק"ל. היות ומבדיקת הביקורת עולה כי השימושים
 ליקוי חמור.

: מר שטנצלר כיו"ר הדירקטוריון, אינו אוחז בידיו ידיעה ביחס לכל התקשרות תגובת מר שטנצלר
והתקשרות שביצעה קק"ל. מר שטנצלר עוסק בניהול והתווית מדיניות ארוכת טווח ולא היה מצוי 

ה היומיומית של החברה ובדומה אין בידי מר בנבכי כלל הפרטים הקטנים ביחס להתנהלות
שטנצלר מידע פרטני ביחס להתקשרות עם בני ציון. בני ציון נמנית על ההסתדרות הציונית משכך 

 העברת הכספים שבוצעה לצורך פעילות ציונית כשרה ועומדת במטרות קק"ל.

יון בכספים שהועברו : כפי שעולה מבדיקת הביקורת, השימוש שנעשה על ידי בני צתגובת הביקורת
על ידי קק"ל אינו תואם ואינו מקדם את מטרותיה של קק"ל, העובדה שבני ציון נמנית על גופי 
ההסתדרות הציונית אינה מאפשרת לה להשתמש בכספי קק"ל למטרות שאינן מקדמות את 
מטרותיה של קק"ל, כפי שאכן עולה מממצאי הביקורת. יתרה מכך, גם אם מטרותיה המוצהרות 

, מבלי של בני ציון תואמות בחלקן את מטרות קק"ל, העובדה שהכספים שימשו לצרכים אחרים
יובהר כי הליקוי היא זו המייצרת את הליקוי החמור.  שהדבר נבחן במסגרת פיקוח של החברה,

מתייחס לכך שהחברה איננה מקיימת פיקוח שיוודא כי השימוש בנכסיה נעשה לשם קידום 
 .מטרותיה

העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי )ע"ר פים אל העברת כס .ב
 :עמותת הליכוד העולמי( –)להלן  (580417632

בנוסף, העבירה החברה אל  .2017ש"ח בשנת  1,068,300החברה העבירה סך של  (1
אלש"ח בעבור שנים קודמות. בשנה זו, סך הכנסות העמותה  372העמותה סך של 

. מכאן, שלמעלה ממחצית מהכנסות עמותת הליכוד העולמי מלש"ח 2.44עמד על 
 מקורה בחברה.  2017לשנת 

בינואר  13ביום  במכתב רשם העמותות, אשר נשלח אל עמותת הליכוד העולמי, (2
מהוצאות העמותה הינן הוצאות לטובת  17%, לכל היותר 2017נקבע כי בשנת  ,2019

קידום מטרותיה, ומרבית הוצאות העמותה הינן הוצאות שכר והוצאות נלוות. עוד 
התייחס רשם העמותות לכך שההוצאה העיקרית של העמותה הינה שכר מנכ"לית 

 העמותה, וכי הוצאה זו אינה חלק מעלות פעילות העמותה. 

פעילות  לא שימשו לקידום ,כספי החברהלפחות חלקם של אם כך, במקרה זה,  (3
בנוסף, לא התקיים הכלל מטרותיה המאושרות. לא שימשו לקידום  בפועל ולכן

 מכספי החברה ישמשו לפעילות.  90%אשר נקבע בהסכם, לפיו לפחות 

 (:580356582עולמי )ע"ר ו ביתנ תמותעהעברת כספים אל  .ג

ש"ח בשנת  190,500, וסך של 2015ש"ח בשנת  102,500החברה העבירה סך של  (1
 528 – 2017ובשנת , ₪אלף  176 -, העבירה החברה סך של כ2016. בשנת 2014

 . אלש"ח

, ובעיקר  עיקר הוצאות העמותה היו הוצאות שכר 2017 - 2016בשנים עוד יצוין כי  (2
כך, לפי הדוח הכספי של העמותה, כלל הוצאות העמותה  .כ"ל העמותההוצאות מנ -

בחינה של דוח חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה אלש"ח, אולם  621-כ עמדו על 
 –מראה כי עיקר הוצאות העמותה הוצאו על משכורות חברי הנהלת העמותה 



18 

 

אלש"ח(,  104-)כ ,אלש"ח( ודובר 107-)כ "ל,אלש"ח(, עוזרת מנכ 264-)כ, מנכ"ל
 אלש"ח.  475 –וסה"כ סכום של כ 

מכאן, שכספי החברה שניתנו לעמותה זו, לא ניתנו לשם קידום פעילות, אלא  (3
 . ברובם על משכורות הנהלת העמותההוצאו 

 : 580320604ורתית )ע"ר( התנועה הציונית המס –העברת כספים אל עמותת מרכז עולמי  .ד

 התנועה הציונית המסורתית )ע"ר(  –החברה העבירה אל עמותת מרכז עולמי  (1
 ₪.  528,094סך של  2017עמותת מרכז עולמי( בשנת  –)להלן 

על של העמותה הוצאותיה כלל בהתאם לדוח הכספי של עמותת מרכז עולמי, סך  (2
 אלש"ח.  480 –עמד על כ  2017פעילות לשנת 

שסך הכספים שהועברו על ידי החברה אל העמותה, לא שימשו כולם לשם  מכאן, (3
 האמור.  90% –מימוש פעילות, ובוודאי לא עמדו בכלל ה 

 לפיכך, אף במקרה זה, לא היה בהעברת כספי החברה כדי להגשים את מטרותיה.  (4

: החברה מבצעת פיקוח הדוק אחר יישום הסכם הצ"ע, לרבות באמצעות רו"ח ת החברהתגוב
חיצוני, כולל עמידה בתנאי ההסכם בכל אשר לתקורה. מכל מקום ולמען הסר ספק, לנוכח טענות 

 הביקורת, מבוצע בימים אלו רוה"ח החיצוני בדיקה חוזרת למול שלושת הגופים הציוניים הנ"ל.

יקוי המובא בממצא זה מתייחס לשימוש בכספי החברה שלא לקידום הלתגובת הביקורת: 
טרותיה. ממצאי הביקורת מלמדים כי הפיקוח שמבצעת החברה על הארגונים הציוניים הינו מ

כללי על הדוחות הכספיים ואינו ספציפי לגבי השימושים שנעשו בכספי החברה. יתרה מכך, אין 
 צגו.במענה החברה כדי לענות על הליקויים שהו

פיקחה, על השימוש בכספים שהועברו החברה לא כפי שעולה ממצאי הביקורת שהובאו לעיל,  .65
הכספים שהעבירה ישמשו ברובם המכריע עמדה על כך שלגופים הנתמכים לקידום מטרותיה, ולא 

לפעילות ולא למימון עלויות תקורה, בהתאם להוראות הסכם העברת הכספים בין החברה לבין 
צאי הביקורת מעלים כי בחלק מהארגונים שיעור הוצאות הנהלה וכלליות היה גבוה כאשר ממהצ"ע 

  , במקרים אחרים השימוש שנעשה בכספי החברה לא היה לקידום מטרותיה המאושרות.10% -מ
עוסקות בתקופת ההנהלה  חלקןהדוגמאות המובאות בפרק זה, כלל מתוך  :תגובת החברה

 על מספר דוגמאות מתוך מאות התקשרויות מסוג זה.. מדובר אפי שטנצלרהיו"ר בראשות 
הדוגמאות שהובאו בדוח לא נבעו ממדגם כלשהו אלא ממידע סלקטיבי שנועד לשרת אינטרסים 

 של אלו שביקשו לחסל חשבונות עם גורמים בתוך החברה.

בזמן  : הביקורת עוסקת בהתנהלותה של החברה ללא קשר לזהות ההנהלהתגובת הביקורת
הליקויים שהוצגו  כמותהביקורת רואה בחומרה רבה את הליקויים שהוצגו בדוח ואין ב. הביקורת

, שכן פיקוח על שימוש בנכסי החברה נדרש ביחס לכל העברה כדי להקטין את חומרת הממצאים
למעלה מן הנדרש תבהיר הביקורת כי לטענות לגבי אופן קבלת המידע על ידי  .של כספי החברה

 הן כדי להשפיע על הממצאים או על תקפותם. הביקורת, ודאי אין ב

 

 שיתופי פעולה וחסויות –גופים אחרים העברות כספים ל

 הביקורת בחנה העברות כספים שבוצעו על ידי החברה במסגרת שיתופי פעולה וחסויות.  .66

  –הליקויים הבאים, והכל כמפורט בהמשך  הליקויים המהותיים שנמצאו הם .67

והעברת כספים שלא לשם קידום מטרות  ,להעביר כספים שיקולים זרים בהחלטהחשש ל .א
 החברה המאושרות בתזכיר החברה;

לעניין סיווג ההעברה, סכומה,  מהותייםהעברות כספים שבוצעו ללא קריטריונים  .ב
 והפעילות לשמה היא מועברת;

  ;הנוגעים להעברת הכספיםבתהליכי קבלת ההחלטות  יםליקוי .ג
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 מוש בכספי החברה שהועברו לאחרים.נעשה שי העדר פיקוח על האופן בו .ד

עם מספר גורמים שנעשו בסמוך לאחר רישום הביקורת מתבססת על שת"פ תגובת החברה: 
ואין לגזור מהם לגבי  אפי שטנצלרהיו"ר בראשות החברה כחל"צ ובתקופת ההנהלה 

 הפרקטיקה הנהוגה בחברה כיום.

. וללא קשר לזהות ההנהלההביקורת עוסקת בהתנהלות החברה  ,ראשיתתגובת הביקורת: 
  ממצאי הביקורת. עצם , אין בתיקון ליקויים לאחר תקופת הביקורת כדי לשנות את שנית

 

 שימוש בכספי החברה שלא לשם קידום מטרותיה

כפי שיפורט בהמשך פרק זה, הביקורת מצאה מספר מקרים בהם כספי החברה שימשו לשם קידום  .68
החברה, במהלך התקופה המבוקרת, באמצעות שיתופי מטרות שלא היו מטרותיה המאושרות של 

פעולה או חסויות. לצד זאת, בחלק מהמקרים, נמצא כי לגופים שקיבלו את הכספים, או לגורמים 
בהנהלת גופים אלה, זיקה פוליטית למפלגת העבודה. כמפורט מעלה, בחירתו של יו"ר הנכללים 

אלה, מעלים חשש כי ועידת מפלגת העבודה. כל  , בפועל, על ידיהתבצעה דני עטר דירקטוריון החברה
ימים, השימוש בנכסי החברה נעשה שלא לשם קידום מטרותיה המאושרות של החברה, במקרים מסו

 אלא לשם קידום מטרות זרות ואף אישיות של נושאי משרה בכירים בחברה. 

געת למטרות החברה. לות אשר אינה נויצוין כי במספר מקרים העברת הכספים היא בעבור חסות לפעי .69
לפעילותה, מצדיקה את מתן החסות. הביקורת ועצם החשיפה לחברה לעניין זה הגיבה החברה כי 

כי אף כאשר מדובר בהעברת כספים במסגרת מסלול של "חסות", החברה נדרשת להראות מציינת 
שרות לבין מטרות החברה, שכן אין מדובר בהתק בעבורה מוענקת החסותאת הקשר בין הפעילות 

החברה אינה קובעת, את סכום החסות . זאת, בין היתר, לאור העובדה שלשם שירותי פרסום
המועברת בהתאם לקריטריונים קבועים שיאפשרו לה לחשב את שווי החשיפה המתקבלת בהתאם 

 לחסות. 

. האחרונה קיימהעל כנס ש חסות במסגרת, אחרונות ידיעות קבוצתעם  החברה התקשרות למשל כך .70
הרחבה  אהכדי לקדם את מטרותיה המאושרות. ר בו היה לא החברה בנכסי השימושזה,  במקרה

  פרק זה.  המשךבעניין זה ובעניין ליקויים נוספים שנפלו בחסות זו, ב

 

ממטרות החברה אינה נכונה, קק"ל  אינה: הטענה כאילו מתן חסות בתחום החינוך החברה תגובת
לטעון כי המועד  הניסיון. להיווסדהאז סמוך מאוד עסקה ועוסקת בתחום החינוך ברציפות מ

הרלוונטי חינוך לא היה מטרות החברה הוא מופרך ומתיימר להעמיד בסימן שאלה את כלל 
עוד ציינה . המתוקן התזכיר אישור מועד, 2018, אוקטובר חודש עד"ל קק שלהפעילות החינוכית 

 .אפי שטנצלרהיו"ר בראשות  הההנהל בתקופת בוצעו מהחסויות חלקהחברה בתגובתה כי 

רק בחודש  ,החברהציינת שמ כפי שכן, הליקוי על מעידה עצמה החברה תגובת: הביקורת תגובת
, לאחר מועד הביקורת, תוקן תזכיר החברה כך שפעילות החינוך הפכה לחלק 2018אוקטובר, 

חלק מהמטרות שכן אם החינוך היה  ריםממטרותיה. הצורך בתיקון התזכיר מחדד את חומרת הדב
 של החברה לשם מה היה דרוש התיקון. היווסדהממועד 

 הביקורת שבה ומבהירה כי הדוח מתייחס להתנהלותה של החברה ללא קשר לזהות ההנהלה.

 

 

 

 

 להעברת כספים העדר קריטריונים
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סוג לעניין  כלשהםנהלים כתובים  לא היולחברה  ,נכון לתקופה המבוקרתכי  ,מבדיקת הביקורת עולה .71
קביעת , או לעניין במסגרת חסויות או שת"פ בעניינם בוצעו העברות כספים קטיםמטרות או הפרויה

 . כנדרש בהנחיות הרשם, בריםהסכומים המוע

לחברה לא היו קריטריונים המפרטים את התחומים בהם החברה מעוניינת לבצע מיזמים משותפים  .72
הזכאים לקבלת חסות/ השתתפות במיזמים  או מתן חסויות. לא היה פירוט כיצד יקבע מי הם הגופים

ולא הייתה קיימת הגדרה לגבי סוגי הפרויקטים ו/או מיזמים ו/או אירועים להם החברה מעוניינת 
 להעניק חסות או לבצע שיתוף פעולה. 

קבע הסכום שיועבר, ככל ילחברה לא היו בתקופה המבוקרת קריטריונים הקובעים את האופן בו י .73
 ספים, בין אם במסגרת מתן חסות לאירוע מסוים, או השתתפות במיזם משותף. שיוחלט על העברת כ

 העדר קריטריונים כאמור, מאפשר שימוש בנכסי החברה, שלא לשם קידום מטרותיה המאושרות. .74
כי במקרים מסוימים, כספי החברה הועברו למימון פעילויות שאינן עולות  ואכן, הביקורת מצאה

אה ר כפי שהוגדרו בתזכיר ההתאגדות שלה, נכון למועד הביקורת. בקנה אחד עם מטרות החברה,
 למשל את העברת הכספים אל קרן ברל כצנלסון, עבור עיתון השבת, בהמשך פרק זה. 

הביקורת ביקשה לקבל מסמך המפרט את הקריטריונים לפיהם נקבעים האירועים יובהר כי  .75
ניק להם חסות, כך שהמוסדות והמיזמים אשר החברה בוחרת לקיים כמיזם משותף או להע

המעוניינים להגיש בקשות יוכלו לדעת על סמך איזה נתונים וקריטריונים בקשותיהן תתקבלנה או 
תדחנה. החברה לא העבירה מסמך קריטריונים כלשהו. יתרה מכך, כפי שעולה משיחות שערכה 

שמו, קריטריונים הביקורת עם עובדי החברה, בתקופת הביקורת לא היו קיימים, וממילא לא יו
שכאלה וההחלטות התקבלו על בסיס החלטה סובייקטיבית של הגורמים הרלוונטיים או על בסיס 

  .יו"ר החברה מר דני עטרו מר אפי שטנלצרהוראות של הדרג הנבחר ובעיקר יו"ר החברה 

, גיבשה החברה את טיוטת נוהל "קולות קוראים" הפונה לכלל 2016בחודש פברואר שיצוין כי הגם  .76
ים להגיש בקשות למתן חסויות או מימון פרויקטים ושיתופי הציבור ומסביר על האפשרויות והדרכ

קבע מועד אשר עד אליו תוגשנה בקשות אשר הדיון בהן יערך במועד אחד קבוע, כך יפעולה וקובע כי י
כוונת החברה הייתה להפעיל נוהל זה באמצע  מהמידע שנמסר לביקורתשלא תהיה חריגה תקציבית. 

  ., ולאחר התקופה המבוקרת2018שנת 

בקק״ל  -בנוסף . "ינן דורשות "קריטריונים לעניין התקשרויותאהנחיות הרשם : תגובת החברה
עם  2015ולי בי 27עבודת מטה להכנת נוהל התקשרויות, אשר נוסחה הראשון אושר ביום בוצעה 

נוהל זה הועבר . , ונדרשו מספר חודשים להטמעתותחילת עבודת הוועדה להתקשרויות מיוחדות
נקבע, בין היתר, כי התקשרות למתן חסות תיעשה רק באירועים העולים בקנה בנוהל זה . לבודק

אחד עם מטרות קק״ל, נדרש כי האירוע ייתן חשיפה לפעילות קק״ל באופן התואם את שווי 
זכו להרחבה, . תנאים אלה וכן נקבעו התנאים השונים להתקשרות לשיתוף פעולהתקשרות הה

, ועוגנו בנהלים 2017במאי  10פירוט ופרסום עם קביעת מדיניות הדירקטוריון בנושא ביום 
 רטו בהמשך.וופלחברה היו נהלים כבר בתקופת הביקורת ואלו הורחבו, עובו  .2018בראשית שנת 

 הדירקטוריון מדיניות מסמך לרבות, הביניים בתקופת גם כתובות הנחיות יפ על פעלה החברה
 . 10.5.2017 מיום

לעניין קביעת הסכומים המועברים, הפרקטיקה הנהוגה בקק"ל אינה שונה מזו שבמשרדי ממשלה, 
כשם שבמשרדי הממשלה לא ניתן לדעת מראש מה יהיה ההיקף הכספי של כל מיזם משותף או 

"ל. החברה פועלת על פי קריטריונים דומים מאוד ואף מחמירים מהמקובל חסות כך גם בקק
 במשרדי הממשלה.

 ישירותתנו על ידי קק"ל בתקופת הביקורת נגעו לפעילויות או לאירועים המקדמים יהחסויות שנ
 מרכזיות של קק"ל.המטרות את ה

ו ללא קשר לאופי יצויין כי מטרות קק"ל יכולות להיות מקודמות גם באמצעות פרסום כשלעצמ
 שבגינו נתנה החסות על פי שיקול דעת גורמי המקצוע הרלוונטיים. האירוע
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לגופם של דברים, גם עובר להסדרת הקריטריונים על ידי דירקטוריון החברה, גיבשה ועדת 
התקשרויות כללי אצבע שונים לבחינת בקשה לחסות ובכללם: היקף החשיפה של קק״ל, מספר 

 . ירוע, מיקום האירוע, מידת קידום מטרותיה של קק״ל ועודהמשתתפים, נושא הא

בנכסיה , הרי שאלה קובעות כי על חל"צ לעשות שימוש לעניין הוראות הרשם הביקורת: תגובת
השימוש  מטרותיה בלבד. בהעדר קריטריונים ברורים הקובעים באופן מהותי, מה הוא קידוםלשם 

וש בנכסי החברה למטרות זרות, כפי שעולה , עולה חשש לשימנכסי החברהשניתן לקיים ב
 ידי על המתבצעות הכספים העברות היקף לאור, זאת בין היתר מממצאים שפורטו בהמשך

 . החברה מכספי הנהנים הגופים, בהיבט של סכום ההעברות כמו גם בהיבט של מספר החברה

י שנה לא יכול לעשות בכספי ציבור ומעביר סכומי עתק מיד שימוש עושהה ללא כוונת רווח תאגיד
 לוודא"צ לחל מאפשר אינו אלה קריטריונים של העדרם שכן, זאת ללא קריטריונים ברורים ובכתב

 .בלבד"צ החל ולטובת המאושרות מטרותיה קידום עבור מבוצעת הכספים העברת כי

אינו כולל פירוט הקריטריונים , הרי שזה אשר הועבר לביקורת 2015משנת  הנוהלעניין ל
  ., ועוסק בפרוצדורת האישור בלבדלעניין מתן חסויות ושיתופי פעולה תייםהמהו

כדי , הרי שאלה הותקנו לאחר התקופה המבוקרת, ואין בהם 2018לעניין נהלים שהותקנו בשנת 
 . לשנות את ממצאי הביקורת

 ואינהרי שזה הפנתה תגובת החברה בהקשר זה, לעניין הקריטריונים המפורטים בנספח אליו 
סמך המפרט קריטריונים אובייקטיביים ברורים ושקופים, אלא אמירה כללית בדבר מדיניות  מ

, שיאפשר ליישם את מדיניות הדירקטוריון דירקטוריון החברה, ללא פירוט של אותם קריטריונים
עצמם אינם יכולים להצדיק העברת כספים לכש אלו על ידי גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברה. 

אינו אחת ממטרות קק"ל. עוד מוסיפה הביקורת כי ככל שמדובר על פרסום הרי  כאשר האירוע
 שחובה היה על החברה לקבל מסמך המפרט את שווי השוק של הפרסום.

 

 ליקויים בתהליכי קבלת החלטות לעניין השימוש בנכסי החברה

ך ליקויים הביקורת מצאה מקרים בהם החלטות הנוגעות לאופן השימוש בנכסי החברה, התקבלו תו .77
החלטות בהן ועדת ההתקשרויות החלטות בניגוד עניינים,  –, וביניהם בתהליך קבלת ההחלטות שונים

 המיוחדות שימשה כ"חותמת גומי", החלטות שהתקבלו בהתערבות הנהלת החברה, ועוד. 

חשש כי השימוש בנכסי החברה בוצע שלא לשם קידום מטרותיה, אלא לשם  אף ליקויים אלה, מעלים .78
 ידום מטרות זרות, והכל כמפורט בלב הדוח. ק

 ל דוגמאות בעניין זה ואף אלה אינן נכונות.הביקורת הביאה מספר מצומצם ש: תגובת החברה

: אף אם מספר הדוגמאות מצומצם, אין בכך כדי להפחית מחומרת הליקויים תגובת הביקורת
והממצאים. לעניין הטענות הנוגעות לגופם של הממצאים, אלה יענו על ידי הביקורת בפירוט 

 הממצא. 

  

 פיקוח על השימוש בכספים המועבריםהעדר 

גם בשינוים המחויבים החלות ו, 6להתנהלות עמותות המפורסמות על ידי רשות התאגידיםיות הנחב .79
ככל שברצונה להעביר  ,לעמודחל"צ מספר תנאים בהם חייבת מפורטים על חברות לתועלת הציבור, 

רשאית להעביר כספים ההנחיות קובעות כי חל"צ  כספים ו/או נכסים לתאגידים אחרים ללא תמורה.
, מתוכם רלבנטיים תוך הקפדה על מספר תנאים ,אחר ימלכ"רלתאגיד אך ורק  ללא תמורה םאו נכסי

  -לעניינו, אלה 

 העברת הכספים מתיישבת עם מטרות החל"צ. .א

                                                 
6 guidelines-https://www.gov.il/he/Departments/Policies/associations 

https://www.gov.il/he/Departments/Policies/associations-guidelines
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הכספים יועברו לתאגיד ללא כוונת רווח עם מטרות דומות, כאשר התאגיד המחלק אינו  .ב
 רשאי לחלק רווחים לגורמים פרטיים גם בפירוק.

 קיים פיקוח על השימוש בכספים בהתאם למטרות ההעברה.החל"צ ת .ג

או שיתוף פעולה, לגבי  כמתן חסותגופים שונים לבשנים המבוקרות, מיליוני שקלים החברה העבירה  .80
שיפורט בהמשך, מבדיקת הביקורת עולה כי  יכפ ת ופרויקטים שבוצעו על ידי אותם גופים.יופעילו

השונים גופים על השימושים שעשו הלא פיקחה כראוי  אוהמקרים החברה לא פיקחה כלל מ חלקב
  בדקה כי השימוש שנעשה בכספים אכן תואם את מטרות ההעברה.ולא  בכספים שקיבלו מהחברה,

 ,כספים שהועברושימוש בימת על הבמידה מסו פיקוחהחברה באותם מקרים בהם ביצעה גם  .81
גיליונות דוחות כספיים ו/או בעיקר ו הי, אליהם הועברו הכספיםהמסמכים שהחברה קיבלה מהגופים 

השימוש הספציפי נתונים לגבי לא כללו מסמכים אלו  .ים מרואי חשבוןיעבודה ו/או אישורים כלל
הפיקוח, ככל שהיה,  ,במרבית הפרויקטים שנבדקו על ידי הביקורת, כך שבפועל שנעשה בכספי החברה

  לא היה אפקטיבי.

לעבות את הפיקוח על גופים מאיר שפיגלר המנכ״ל הנחה  2014כבר בשנת : תגובת החברה
פעולה ו/או חסויות. לצורך כך מונה עובד קק״ל  שיתופיהמקבלים כספים מקק״ל במסגרת 

כאחראי על ריכוז הבדיקות באמצעות משרד רו״ח חיצוני. במסגרת זו התקשרה החברה עם משרד 
י החשבון לשעבר, טיפל בפיקוח רו״ח פאהן קנה, כאשר רו״ח קנה, רו״ח בכיר ונשיא לשכת רוא

החברה התקשרה עם חברת ארנסט אנד יאנג, ובמסגרת זו העמיקה את  2017בשנת  באופן אישי.
ה טענות הביקורת הרי שמדובר נככל שתתקבל. ל"קקתהליכי הפיקוח והבקרה המבוצעים על ידי 

 .על הידוק הפיקוח ולא היעדר הפיקוח

כלל בחינה של  על ידי החברה ךשנער פיקוחהיקורת, כפי שעלה מבדיקת הב הביקורת: תגובת
הדוחות הכספיים של הגופים שקיבלו כספים מקק"ל המשקפים את כלל הפעילות של אותו גוף. 
קק"ל לא בדקה את הפעילות והשימושים הספציפיים שנעשו בכספים שהעבירה לאותם גופים. 

משמשים אך ורק לשם קידום שעל מנת שהחברה תוכל לוודא כי נכסיה היא  הביקורתעמדת 
 .השימושים הספציפיים שעשו אותם הגופים בכספים שקיבלו מקק"ל מטרותיה, עליה לבדוק את

לעניין דוחות הבדיקה לפיכך, ממצאי הביקורת נותרו עומדים בעינם.  בדיקה שכאמור לא נעשתה.
בד, שתיהן דוגמאות בל 2שנערכו על ידי ארנסט אנד יאנג, הרי שהחברה בתגובתה העבירה 

(, ועל כן אין בהן כדי לשנות 2019ותחילת  2018מתייחסות לתקופה שלאחר תקופת הביקורת )סוף 
 את ממצאי הביקורת.

שאינו מספק ואינו מאפשר להניח את הדעת כי כספי החברה אכן הביקורת מציינת כי פיקוח 
 , דינו כאילו לא היה פיקוח כלל.שימשו לקידום מטרותיה

 

  -ביקורת המציגים מקרים בהם נפלו ליקויים, כמפורט מעלה ממצאי הלהלן 

 

  - (, שלא לשם קידום מטרות החברה ובניגוד לנהליהYNET) ועידת חינוך ידיעות אחרונותמתן חסות ל

החברה התקשרה בהסכם חסות כי בהתבסס על הממצאים המפורטים בהמשך, מצאה הביקורת  .82
 ,אחרונות כל הנוגע להסכמי חסות, עם קבוצת ידיעותעל המקובל ב תיתומשמע, בסכום העולה חריג

. עוד עולה כי ההחלטה לחתום על הסכם חסות ולא על מר דני עטר בהתאם להנחיית יו"ר החברה
הוראות בעניין חלוקת רווחים מהפרויקט(, עדר )על כל המשתמע מכך, לרבות ה ,הסכם שיתוף פעולה

עובדה שההתקשרות כבר יושמה בפועל, ועל בסיס התקבלה משיקולים זרים, ובין היתר על בסיס ה
בנושא, וכל זאת כאשר אין מדובר בהתקשרות שיש בה כדי לקדם את  דני עטר הנחיות היו"ר

 מטרותיה המאושרות של החברה. 

הטענה לפיה ההתקשרות נערכה כביכול בניגוד לנהלי קק"ל אינה מדוייקת, שכן  תגובת החברה:
משעה שהתברר כי הוא אינו  הנון ההתקשרויות של החברה הושמט()ב(, לתק19)15הוראת סעיף 

 ישים לנוכח הקושי המהותי לכמת את השווי הכלכלי של התקשרות למתן חסות.
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לביקורת הועבר פירוט של כלל הסכמי החסות לאירועים בארץ שהעבירה קק"ל בתקופת 
גיבורי הסביבה" בגובה של כמו כן החברה אישרה הסכמים עם ידיעות אחרונות לעניין " הביקורת,

 מלש"ח + מע"מ ועוד. 1.5" בגובה 8 -מלש"ח+ מע"מ וחסות לעניין "דקה ל 4.15

, וטרם בתוקףבמועדים הרלוונטיים לביקורת הסעיף הנזכר בתגובת החברה היה תגובת הביקורת: 
ת . הביקורת מציינת כי קיימוהושמט, ועל כן ההתקשרות הייתה בניגוד לנהלי החברה התקפים

מתודולוגיות מובנות וגופים עסקיים המתמחים בחישוב שווי פרסום וחשיפה מתוך מטרה לאפשר 
 תועלת במתן החסות. –לגופים הנתונים חסויות לקבל החלטה מושכלת בכל הקשור לעלות 

(, הינם הסכמים בהם רכשה 8 -הסביבה ודקה ל ההסכמים הנזכרים בתגובת החברה )גיבורי
מים למתן חסות, משכך תגובת החברה אינה רלוונטית לממצא זה. בנוסף, החברה פרסום ולא הסכ

כפי שעולה מדברי המשתתפים בישיבה ויובא בהמשך הסעיף, סכומי החסויות שנתנו על ידי 
 .YNETהחברה היו נמוכים משמעותית בהשוואה לסכום שניתן לועידת 

 :להלן פירוט הדברים .83

הוחלט לאשר בקשה של ידיעות אחרונות  2016ספטמבר, ב 12מיום  13-16התקשרויות בישיבת ועדת  .84
בפברואר,  26מיום  3-17התקשרויות בישיבת ועדת אלש"ח.  1,170עם החברה, על סך  לשיתוף פעולה

 ., חלף אישור שיתוף הפעולהעידת ידיעות אחרונות לחינוךולו סכום זההבחסות , אושר מתן 2017

ההחלטה להעביר את הכספים כ"חסות" ולא במסגרת "שיתוף פעולה", היא כפי שיפורט בהמשך,  .85
מהפרויקט בגינו מועברים משמעותית מאוד, ובין היתר נוגעת לאופן חלוקת הרווחים הנובעים 

סכום ש הריזי ככל שהפרויקט משיא רווחים, . אם הפרויקט מוגדר כהסכם שיתוף פעולה, אהכספים
 87סעיף , מאיר שפיגלר הרווחים מקוזז מהסכום המועבר על ידי החברה )ר' ציטוט מנכל החברה

(. אם הפרויקט מוגדר כחסות, אין קביעה כאמור, וכל הרווחים הנובעים מהפרויקט נותרים שלמטה
 בידי יוזם הפרויקט. 

התקשרות עולה כי הביקורת, דוח טיוטת לגם מתגובת החברה  , כמוכים שהועברו לביקורתממהמס .86
כמתן חסות בחודש  אושרה על ידי ועדת התקשרויות,בין החברה לבין קבוצת ידיעות אחרונות זו 

שהנחיה לקידום ההתקשרות תוך , החל בפועללאחר שביצוע ההתקשרות כבר  ,2017פברואר, 
 יש בהתקשרות כדי לקדם את מטרות החברהמבלי ש, דני עטר התקבלה מאת לשכת יו"ר החברה

, ומבלי שיש בה כדי להגן על נכסי החברה, שכן במועד הרלבנטי חינוך לא היה ממטרות החברה
וכאשר ההחלטה להעביר את הכספים כחסות )חלף מיזם שיתוף פעולה( חורגת מנהלי העבודה 

 .המקובלים בחברה

 12.9.16-על ידי ועדת התקשרויות בונה לראשכאמור, ההתקשרות עם ידיעות אחרונות אושרה  .87
)כמוסבר בהמשך, . 24.11.16ביום  על ידי החברה ". הסכם שיתוף פעולה נחתםשיתוף פעולהבמסגרת "

מעיון בתמליל ועדת ההתקשרויות במועד האמור, עולה הסכם זה לא נחתם על ידי ידיעות אחרונות(. 
ולכן נדרשות  למטרות רווח,פעולה עם גוף כי הועדה הייתה ערה לכך שמדובר בהתקשרות לשיתוף 

 התאמות מסויימות. בשל חשיבות הדברים, נביא את הציטוטים הרלבנטיים מאת תמליל הועדה: 

הם ]קבוצת ידיעות[ פנו אלינו, הם פנו ללשכת יו"ר וההנחיה היא להתקדם "מר מ' שפיגלר: 
תור מקור תקציבי איתם לטובת הפעילות הזאת, כפעילות משותפת. כמובן בכפוף לאי

  . לטובת השותפות. כלומר, המיזם המשותף הזה

... 

 : שאלה. זה אמור להיות מיזם ללא כוונת רווח. .מר ר. א 

 מר מ. שפיגלר: מיזם משותף. כן.  

 : ללא כוונת רווח. .מר ר. א 

 מר מ. שפיגלר: נכון.  

 : זה גוף עסקי, איך זה בדיוק בא לידי ביטוי? .מר ר. א 
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שפיגלר: אני שאלתי אותם, הפעילות הספציפית הזאת היא לא למטרות רווח. היא מר מ. 
מיליון שקל, שאתם אומרים שכתוב  2.5-אמורה לשאת את עצמה על בסיס התקציב של ה

 כאן,

 ... 

 : אני רוצה להשיב לרועי, מילה אחת..מר א. מ 

תתף כמובן גם אנחנו רשאים להשמר מ. שפיגלר: רק מילה אחת. ואני כבר אומר לך, 
או טומנת בחובה רווח לאותו גורם שמוביל את זה, רק אז חלה עלינו  תבפעילות שהיא נושא

)ההדגשה אינה . אבל, עוד איזה שהיא התניה שהיא מופיעה בתוך הנוהל שלנו לעניין זה
 במקור א.ס.(.

 ... 

משותפים רק  : העניין הוא, רועי, העניין הוא שאנחנו לא חייבים ללכת למיזמים.מר א. מ
 עם מלכ"רים, כלומר, רצוי שנלך עם מלכ"רים, 

 ... 

ר מ. שפיגלר: מסתכלים, שנייה, על הפעילות עצמה ולא על האורגן עצמו. נכון? ידיעות מ
אחרונות, מטבע הדברים, זה גוף רווחי, זה גוף כלכלי. אבל הכנסים בדרך כלל הם לא 

תמיד אנחנו שמים בהסכמים שלנו רווחי,  למטרות רווח. כן, אנחנו אגב, אם זה בסוף יצא
מצב שאנחנו מפחיתים מראש את הסכום שיצא ברווח מהסכום שאנחנו אמורים ללכת 

 . )ההדגשה אינה במקור( "ולהעביר לטובת המיזם המשותף

סכם מיזם משותף, אשר נחתם על ידי הגורמים ה 24.11.2016עדה הוכן ביום ובהתאם לאישור הו .88
. בהתאם לעקרונות החברה הנוגעים ל. הסכם זה נשלח אל קבוצת ידיעות"הרלבנטיים בקק

להתקשרות במיזם משותף, אשר הובאו גם בפני ועדת ההתקשרויות, כמפורט מעלה, כלל ההסכם את 
מדובר במיזם משותף שאינו האמירות הבאות: "היוזם ]ידיעות אחרונות[ מצהיר ומתחייב, כי 

למטרות רווח, ובמסגרת המיזם היוזם וקק"ל יהיו שותפים.."; "בתום המיזם או בתום כל שנה ככול 
שתקופת ההתקשרות במיזם עולה על שנה, היוזם יעביר לקק"ל על ידי הגורמים המוסמכים, דו"ח 

סות הן יגרעו מסך חתום המאשר כי המיזם לא נשא רווח. במידה ובמהלך המיזם התקבלו הכנ
עלויות/הוצאות המיזם, כך שיתרת העלויות/ההוצאות יהוו את הבסיס לחישוב חלקה של קק"ל 

בנוסף, כלל ההסכם והנספח לו הוראות בעניין חובתה של קבוצת ידיעות לספק בתקצוב המיזם". 
יבותה דוחות מתאימים אשר יציגו את היקף הוצאותיה על הכנס, כדי לוודא שהיא עומדת בהתחי

  (. "מאטצ'ינג"למימון עצמי של הכנס )

לחתום על ההסכם,  הכי אין באפשרות ההבהיר אולם, קבוצת ידיעות, לאחר קבלת ההסכם האמור, .89
סרה שכן ההתקשרות בין קבוצת ידיעות לבין החברה, איננה למעשה מיזם משותף. אל המסמכים שמ

התכתבות בין ב"כ קבוצת ידיעות לבין נציגת קבוצת ידיעות,  צורפה, 10.11.19החברה בתגובתה מיום 
יש תמורה עבור  [, א.ס.]קבוצת ידיעות מבחינתכם"–בה נמסר כי ההסכם אינו מתאים, מכיוון ש 

 אל החברה. הועברו הערות אלה של קבוצת ידיעות ארגון הכנס וכוונת רווח )לא כפי שנכתב בהסכם(". 

הנראה בעקבות סירובה של קבוצת ידיעות לחתום על ההסכם בנוסח האמור, קיימה ככל בהמשך,  .90
ולא כהסכם , כחסותועדת התקשרויות דיון לשם אישור ההתקשרות, הפעם  ,2017בפברואר  26ביום 

ום נרשם לי מתמלול פרוטוקול הועדה )אשר תאריכו, ככל הנראה בשל טעות סופרשיתוף פעולה. ל
 ( עולה כי הועדה דנה בשינוי ההתקשרות משיתוף פעולה לחסות. 31.1.17

קריאה בתמלול הועדה מראה כי במהלך הדיון תמה סמנכ"ל הכספים של החברה, מדוע ההסכם מובא  .91
בפני הועדה כהסכם חסות, כאשר נקבע מראש כהסכם שיתוף פעולה, וכן תהה כיצד נדרשת הועדה 

  –אופן חריג. במענה לשאלות אלה, נמסר לסמנכ"ל הכספים כך ב חסות כה גבוהלאשר סכום 

 

כשהעברנו אליהם את החוזה לחתימה, הם העבירו את זה לעורך דין שלהם. עורך  "
דין שלהם בדק את הבקשה, את החוזה, אמר חבריה, רגע, אני לא חותם על החוזה 
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יה חילופי גברא בין הזה ואז הוא פנה לסימון וסימון פנה אלי. בינתיים, אל תשכחו שה
כך בין מאיר -זוהר, עד שסימון נכנס וזה נפל בין הכיסאות, לא היה עם מי לדבר. אחר

סימון פנה אלי במייל, זה רשום, זה לאלכס והבקשה הזאת נפלה בין הכיסאות. 
מתועד, הוא אמר לי, הם לא רוצים לחתום על החוזה, אני לא יודע מה לעשות, הם 

והוא אמר להם שזה יטופל. מפה, אני ביקשתי שלא יעבירו אלי ישבו בישיבה עם דני 
את היועץ המשפטי שלהם, שידבר עם נדב. פניתי לנדב, אמרתי לו, נדב, תפתור את 
הבעיה הזאת, אני לא יודעת לפתור אותה בשיתופי פעולה, בצורה אחרת, אני לא 

גמר. פתאום עכשיו, . וזה נדם, נדם ונשכח ואף אחד לא דיבר, אף אחד לא פנה. ניודעת
כשהאירוע מתחיל לקבל כבר את התאוצה והחינוך צריכים לעבוד וצריך למתג אותו, 
פתאום כשהיה צריך להעביר את הכסף חזי ראה שהחוזה לא חתום ע״י הצד השני 
ואמר, אה, רגע, אני לא מעביר את הכסף, שיחתמו והחזיר להם את זה שוב ואז עוד 

עי זה כבר התקשר אלי היועץ המשפטי ואמר לי, תשמ הפעם התעוררה כל הבעיה ואז
סו לי, אז לא טיפלתי בזה, הוא אומר לי. אז אמרתי לו, 'נרדם אצלם ואני גם, לא ניג

אוקי, עכשיו מה הבעיה, אמר לי אני לא ממליץ להם לחתום על החוזה... והוא אומר 
ך שאני לא למטרת לי: אני לא יכול להגיד לך, אני גוף עסקי, אני לא יכול לחתום ל

רווח. אז זה כבר מעקר מתוכן את האישור שניתן, כי האישור שניתן הוא ניתן על בסיס 
 שלושה תנאים". 

 בהמשך, אומר סמנכ"ל הכספים את הדברים הבאים:  .92

חשוב, לבין המסגרת הניהולית שצריך להתאים את ה"צריך לעשות אבחנה בין האירוע 
נורא חשוב, בטח שאושר לפני ארבע חודשים,  זה, אנחנו עושים עקום... זה דיון

, זה לא היה דיון ראשון. חסות, YNETשעבר וזה כבר היה דיון שני,לבראשות המנכ״ל 
מתן חסות לאירוע בשווי של מיליון מאה שבעים, הוא דבר שהוא חסר תקדים, 

]נציגת היעוץ  שלדעתי לא ניתן להגן עליו, אני רואה את תנועות הראש של מאי
, שהיא לא יודעת להגן על זה וידעו להגן על זה היטב, טי, בועדת ההתקשרויות[המשפ

על האירוע החשוב הזה, שיש לו ערך מוסף לקק״ל באמצעות שיתוף פעולה. עכשיו, מה 
אומרים? לא יודעים להגן על זה באמצעות הנוהל של שיתוף פעולה, בוא נשים את זה 

 .בשיתוף של חסות. אנחנו עובדים לא נכון"

 בהמשך הדיון מציינת נציגת הלשכה המשפטית בדיון :  .93

עולה וגם אנחנו לא יכולים עכשיו פ"אבל אם הם לא מוכנים לחתום על זה בתור שיתוף 
לאשר את זה, בתור שיתוף פעולה, אפשר לאשר את זה בתור חסות, עם סכום יותר 

 נמוך". 
כי כבר התחייבה  על כך נענית הנציגה שבמקרה זה החברה תהיה חשופה לתביעה

 לסכום כה גבוה. ואז מציינת נציגת הלשכה המשפטית: 
 "הנקודה כאן, שצריך למצוא איזה קונסטלציה לאשר את זה, בגלל שאנחנו באמת              
  ". חשופים לתביעה, כי התחילו לפעול, לפי מה שאתם אומרים להיות יכולים             

 : באיםהבסופו של הדיון נאמרו הדברים  .94

: אני שואל שאלה. אנחנו עד היום נתנו חסות מעל חמישים אלף סמנכ"ל הכספים" 
 שקל? תשובה, לא. 

 : אולי כן, לא לגוף פרטי, ד.ח

: לא לגוף פרטי, אבל זה גוף פרטי למטרת רווח, אז חבר'ה, אם לא סמנכ"ל הכספים
חמישים אלף שקל.  רוצים להכשיל אותי, נכון? לא נתנו לגוף פרטי למטרת רווח, מעל

עכשיו אתם רוצים לתת לו מיליון מאה שבעים, נו. אז את רוצה לתת לעורכי הדין שלך 
  )ההדגשה אינה במקור(.  לבטל אותו?

: לא, אז אני אומרת, שבגלל זה אני מעדיפה ללכת נציגת הלשכה המשפטית
את העמדה להתייעצויות בינינו ]עם נדב עשהאל, יועמ"ש החברה[ ולכתוב לכם במייל 

  . שלנו,"
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עקב נסיבות הנובעות מחילופי נושאי משרה בקק"ל )מנכ"ל ומנהל אגף : תגובת החברה
חינוך(, התעכב הטיפול בנושא מספר שבועות כאשר בינתיים החלה קבוצת ידיעות לקיים 

 מעורבותה של קק"ל באירוע. את התחייבויותיה ולפרסם את דבר

ודבריו דני עטר לעניין דבריה של מנהלת אגף התקשרויות בנושא מעורבותו של יו"ר החברה 
כי "העניין יטופל" מדובר על דברים שנמסרו לה מפי גורם אחר, אשר שמע כביכול מגורם 

מסר  שלישי עלום על קיומה של ישיבה בהשתתפות יו"ר קק"ל ונציגי ידיעות אחרונות בה
כי "העניין יטופל". ההסתמכות על עדות שמיעה מכלי שלישי ורביעי אינה דני עטר היו"ר 

 יכולה לבסס ממצא. מבדיקה מעמיקה התברר כי ישיבה שכזו לא נערכה.

ההתקשרות הייתה צריכה להיות מסווגת מלכתחילה כחסות ולא כשיתוף פעולה, תיקון 
 הטעות הייתה נדרשת ממילא.

חודשים ולא מספר  5 -: ראשית הביקורת מציינת כי הטיפול "התעכב" כתגובת הביקורת
שבועות. שנית קבוצת ידיעות לא חתמה על ההסכם ולכן לא ברור מדוע החלה ליישם אותו. 

 כאשר נחתם ההסכם על ידי קבוצת ידיעות היה זה בתנאים אחרים.

 ן הועדה. הרי שמדובר בהסתמכות על פרוטוקול דיו–לעניין הסתמכות הביקורת 

הביקורת מציינת כי שינוי סיווג ההתקשרות משת"פ לחסות אינו תיקון טעות כהגדרת 
שינוי מהותי של סוג ההתקשרות שיש לו השלכה מהותית וכלכלית לאחר החברה אלא 

 ת בפני מצב של חוסר ברירה.שהעבודה בוצעה בפועל דבר שהעמיד את וועדת ההתקשרויו

. מהחברה לא נמסר תיעוד של דיון נוסף של ועדת התקשרויותהדיון. בסמוך לדברים אלה, הסתיים  .95
חלף זאת, נמסרה הודעת דוא"ל מאת נציגת הלשכה המשפטית, בה נכתב: "בהמשך לישיבת ועדת 

[, להלן עמדתנו בנוגע לעניין שבנדון: לאחר 26.02.2017התקשרויות מיוחדות שהתקיימה אתמול ]
דה שהעסקה כבר אושרה במתווה של שיתוף פעולה, וכי בהתאם שקילת נתוני העסקה, בשים לב לעוב

לזאת כבר החלו ההכנות לאירוע, אנו מאשרים את ההתקשרות במתכונת של חסות. יצוין, כי לא 
אופי ההתקשרות נעלמה מעיננו העובדה כי סכום ההתקשרות הוא גבוה מן המקובל, אך עם זאת, 

הופצה בין חברי ועדת התקשרויות, אשר הודיעו  הודעה זו. "ותוכנה תואמים להגדרות "חסות"
 בהמשך, באמצעות דוא"ל, כי הם מאשרים את ההתקשרות. 

בין ידיעות אחרונות לבין  הסכם חסות ,יום לפני מועד הוועידה, 6.3.2017בעקבות זאת, נחתם ביום  .96
מיליון ש"ח כחסות  1.17קק"ל תעביר לידיעות אחרונות סך של קק"ל, כאשר מסעיפי ההסכם עולה כי 

הנושאים המהותיים באירוע הינם באחריות מלאה של ידיעות  כי. עוד עולה מההסכם לאירוע
 רהשתתפות יו" ,הוספת לוגו קק"ל לפרסומי הוועידה - , בין היתרקק"ל צפויה לקבלאחרונות, כאשר 

יודגש כי הסכם זה לא כלל כל  .מר דני עטרוכן טור דעה של  כתבות בעיתון 4בפאנל, דני עטר קק"ל 
 התייחסות לחלוקה ברווחים הנובעים מהפעילות, בין ידיעות אחרונות לבין החברה. 

להתקשר עם , דני עטר בהתאם להכוונת יו"ר החברהביקשה, אם כך, מכל המפורט עולה, כי החברה  .97
 בוצת ידיעות. בשל כך, ועדת התקשרויות אישרה לקיים מיזם משותף עם קבוצת ידיעות, ובהמשךק

על ידי בעלי התפקידים הרלבנטיים בחברה, כאשר הסכם זה כלל סעיפים מקובלים  נחתם הסכם
 המתאימים למצב שבו החברה מתקשרת במיזם לשיתוף פעולה עם גוף המיועד להשיא רווחים. 

לפתור את הקושי  וצת ידיעות הודיעה שאין בכוונתה לחתום על הסכם זה, הוחלטאולם, לאחר שקב .98
 לחסות.  לשנות את אופי ההתקשרותו שנוצר

שינוי זה משמעותו שההסכם לא כלל הוראות ייחודיות הנוגעות להתקשרות עם גופים פרטיים  .99
חברה ם מהנהוג בלמטרות רווח. בנוסף, שינוי זה משמעותו מתן חסות בסכום הגבוה עשרות מוני

  .לעניין הענקת חסויות

, בין מתמלול ועדת ההתקשרויות עולה, ללא צל של ספק, כי החלטת הועדה נשענתכל זאת כאשר  .100
בת יומו, ולמעשה ועדת התקשרויות מחווהוא בעיצ ביצוע ההתקשרות החל זה מכברכך שעל  היתר,

לא ההתקשרות תוך של זאת, כלאשר את ההתקשרות, כדי לצמצם את החשש להליכים משפטיים. 
  בה כדי לקדם את מטרות החברה אשר היו מעוגנות בתקנונה, נכון למועד ביצוע ההתקשרות.  היה
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, וההסכם נחתם ביום 27.2.17עוד יש לשים לב לכך שאישור ועדת ההתקשרויות לחסות ניתן ביום   .101
ישור החסות לבין מימושה פרק הזמן הקצר בין א. 7.3.17, כאשר הכנס המדובר נערך ביום 6.3.17

. כך גם ותו לא "חותמת גומי"בפועל, מצביע אף הוא כי למעשה אישור ועדת ההתקשרויות היה כ
 ניכר שההתקשרות מומשה עוד בטרם נחתם ההסכם.

הועידה נערכת הציגה כי , 2016בדצמבר,  9של ידיעות אחרונות מיום  YNETכתבה באתר יתרה מכך,  .102

ידיעות אחרונות דהיינו (. html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4890635,00) בחסות קק"ל
 למעלה מחודשיים לפני שאושר על ידי ועדת ההתקשרויות של החברה.פרסמה את דבר החסות, 

)אשר היה תקף במועדים  2015 משנת ל ההתקשרויות של החברה()ב( לנוה19)15בנוסף, בהתאם לסעיף  .103
, במקרה בו הגוף שמבקש את החסות אינו מלכ"ר או גוף ציבורי, וסכום החסות עולה על הרלבנטיים(

ש"ח, הרי שעל הוועדה לקבל חוות דעת מטעמו של גורם חיצוני מחוץ לחברה, בעניין הערכת  50,000
ת הביקורת עולה כי במקרה שלפנינו לא התקבלה כל חוות דעת מבדיקהשווי הכלכלי של החשיפה. 

 כאמור מאת גורם חיצוני לחברה.

שהחברה הוציאה סכום עתק, בניגוד לנהליה הרגילים, מבלי שעמדה על  הממצאים הללו מעלים .104
כאשר המנגנונים הרגילים בדבר אישור , זכויותיה ומבלי שיש בכך כדי לקדם את מטרותיה

 רלים" מסמכויותיהם, והופכים למעשה לחותמת גומי.  התקשרויות "מנוט

 

כאילו עיסוק בחינוך אינו נכלל במטרות  הביקורתאיננה מקבלת את טענת  החברה: החברה תגובת
החברה. קק"ל עסקה ועוסקת בחינוך ברציפות מאז סמוך מאוד לייסודה, בטרם קום המדינה 

ברה, לא היה אלא "תיקון מבהיר" שנועד התיקון שנעשה בנושא החינוך בתזכיר הח ולאחר מכן.
"ל ראתה חשיבות בהשתתפות בוועידת החינוך ככלי למיצובה של קק"ל כמוסד קק להסיר כל ספק.

החינוכית של קק"ל קיבלה ביטוי מרכזי  העשיהמרכזי הפועל בתחום החינוך הבלתי פורמאלי. 
קורת התעלמה לחלוטין הבי ובולט בוועידה והדברים כללו בין היתר תערוכה מטעם קק"ל.

 , בה הוחלט על מתן דגש לחינוך בלתי פורמאלי. 2016מהחלטת דירקטוריון החברה ממאי 

מנהלת אגף ההתקשרויות הסבירה בזמן אמת "קודם כל אישרו את זה  -לעניין אופי ההתקשרות 
לשאול  , רציתיע.ד.הספציפי הזה אני התקשרתי למשרד של  המקרהאז כשיתוף פעולה. עכשיו לגבי 

את עמדתו בסיפור הזה. לכל הדעות והדעה שלי לא משתנה אבל גם דעתם שמדובר בחסות. 
 נקודה...מהרגע הראשון שנתנו לי להסתכל על הדבר הזה אני ישר אמרתי חסות".

על השתתפות קק"ל בועידת החינוך, אליהן הסבה  YNETהביקורת מתעלמת מכך שפרסומי 
רכו לאחר האישור שניתן להתקשרות עוד בוועדת החברה את תשומת לב הביקורת, נע

הביקורת לא הציגה מסמך או עדות ממנה בראשות המנכ"ל דאז.  12.9.2016ההתקשרויות מיום 
 היה מעורב בהחלטה להחליף את ההתקשרות בהסכם משת"פ לחסות.דני עטר עולה כי היו"ר 

היא לא למטרת רווח  בהתאם לציטוט המופיע בישיבת ועדת ההתקשרויות עולה כי הועידה
מיליון ש"ח ולכן הטענה לפיה קבוצת ידיעות  2.5ואמורה לשאת את עצמה על בסיס תקציב של 

 אחרונות הייתה אמורה "להחזיר" סכום כלשהו לקק"ל חסרת בסיס.

לא ברור מה הקושי שרואה הביקורת בכך שהסכם החסות נחתם יום לפני הועידה משעה שוועדת 
 ההתקשרות בהסכם חסות, ניתן היה לחתום על ההסכם מיד לאחר מכן. ההתקשרויות אישרה את

מתבססת על דברי המנכ"ל לשעבר לעניין מעורבותו של היו"ר "פנו אלינו, הם פנו ככל שהביקורת 
ללשכת יו"ר וההנחיה היא להתקדם איתם", הרי שמהציטוט לא עולה כי התקבלה הנחיה מלשכת 

התקשר אלא "להתקדם". כל שסוכם עם היו"ר הוא שקבוצת היו"ר ולא עולה כי ניתנה הנחיה ל
ל בהתאם לנהליה. מעולם לא "שתטופל על ידי הגורמים המקצועיים בקק הצעהידיעות תגיש 

כמוסבר לעיל לא להחליף את שיטת ההתקשרות. דני עטר ר "ניתנה כל הנחיה על ידי לשכת היו
לא  שרות בשת"פ להתקשרות בחסות.נתנה כל הנחיה או הכוונה מצד היו"ר להחליף את ההתק

נעלם מעינינו הציטוט הכולל את המילים: "הם ישבו בישיבה עם דני והוא אמר להם שזה מטופל", 
 מדובר בציטוט של גורם א', ששמע לטענתו משהו מגורם ב' אשר שמע מגורם ג' כלשהו.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4890635,00.html
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נוגע לציטוטים למרות שנפגשה עם מנהלת אגף ההתקשרויות, הביקורת לא טרחה לשאול אותה ב
 המובאים מפיה.

לעניין הטענה לפיה מדובר על סכום העולה עשרות מונים על הנהוג בהתקשרויות למתן חסות, 
הובאו דוגמאות להסכמי חסות בסכומים גבוהים יותר כולל לקבוצת ידיעות אחרונות וגופי 

 תקשורת נוספים.

ים פרטיים למטרות רווח איננה חודיות הנוגעות להתקשרות עם גופיגם הטענה בדבר הוראות י
()ב( לנוהל ההתקשרויות הושמט לאחר שהתברר כי אינו 19)15סעיף  רלוונטית להסכמי חסות.

, המתייחסים לפרסומת מסחרית  2.9 -, ו2.8סעיפים   15.3.0.1ישים, החברה מפנה להוראות תכ"ם 
 לי קק"ל.בחסות ממשלתית בהם נקבעו אמות מידה כלליות בדומה לאלו שנקבעו בנה

בדבר החשיפה שתקבל קק"ל כנגד  הביקורת התעלמה מהעמדה המקצועית של מר סימון אלבז
 החסות כאלטרנטיבה ריאלית לחוות דעת חיצונית.

 

המטרות מ תחינוך לא היה אחמעיון בתקנות ההתאגדות של קק"ל, כפי שעולה תגובת הביקורת: 
, החברה תיקנה 2018ולראיה במהלך שנת המאושרות של החברה במועדים הרלוונטיים לביקורת. 

את התזכיר )בתיאום עם הרשם(, ונושא החינוך נכלל בתוך השינויים שביקשה החברה לערוך, 
משכך ברור כי במועדים הרלוונטיים טרם השינוי החינוך לא היה אחת ממטרותיה המאושרות של 

פעילותה הייתה מבורכת קק"ל. העובדה שקק"ל פעלה לאורך השנים בתחום החינוך, ואף ככל ש
 וראויה, אין הדבר אומר שהחברה רשאית הייתה לפעול בניגוד למטרותיה המאושרות.

אין בחוות דעת העוסקת בסקירת פעילותה החינוכית של קק"ל כדי לקבוע שהחינוך היה אחת 
המטרות המאושרות של קק"ל בתקופה המבוקרת. מרגע שהפכה לחל"צ היה על החברה לפעול אך 

 בהתאם למטרותיה המאושרות.ורק 

מתגובת . יובהר כי הביקורת אינה מקבלת את הטענה כי תיקון התזכיר היה "תיקון מבהיר"
לא הייתה פעילות חינוכית בפועל ולב הדברים  YNETפקטו ועידת החינוך של  -החברה עולה כי דה

 היה פרסום של קק"ל ולא התרומה החינוכית. 

טוריון החברה בדבר מתן דגש על חינוך, הביקורת מציינת כי בכל הכבוד הראוי להחלטת דירק
ם כל הכבוד היא אינה יכולה לפעול בניגוד להוראות החוק, עהחברה כפופה להוראות החוק, ולכן 

  גם אם דירקטוריון החברה קיבל החלטה על כך.

 ההחלטה. בנוסף, כפי שעולה מהדוח, הליקוי העיקרי עליו מצביעה הביקורת הינו תהליך קבלת 

 רלבנטיות איןאזי  –אודות אופי ההתקשרות הראוי מנהלת אגף התקשרויות  תדעמלעניין 
אופן ההתקשרות המתאים, בשונה מעמדתה  לגבי התקשרויות ועדת ידי על החלטה משהתקבלה

 של המנהלת האמורה. 

 םטר, בוועידה החברה השתתפות את לפרסם מניעה הייתה לא, לפיו החברה בתגובת האמור
 המחייב, הקודם בפורמט)אישור  הועדה של קודם אישור לאור, ההתקשרויות ועדת זאת אישרה

( מחזק את הטענה כי האישור החברה נכסי על עמידה תוך, רווחים לחלוקת הפרטית החברה את
 הגנה שמוענקת מבלי, כחסות, חדש התקשרות פורמט של, 2017בוועדת ההתקשרויות בחודש מרץ, 

(, לחסות)משת"פ  ההתקשרות באופי המהותי השינוי ולאור גומי כחותמת ניתן -לנכסי החברה 
, אחרונות ידיעות לחתימת ידה על חתום הסכם העבירה החברה. תקין שאינו הליך על שמדובר הרי

 שינויים ודרשו אליהם שנשלח לנוסח בהתאם ההסכם על לחתום סירבו אחרונות ידיעות כאשר
 . להתקשרות מהותיים בסעיפים

על ההסכם יום לפני הוועידה, כאשר כל העבודה לקראתה כבר נעשתה, עוד לפני החתימה  חתימה
בוועידה, מלמדת כי מדובר על הסכם שנחתם בדיעבד.  ל"קקעל ההסכם, לרבות פרסום השתתפות 

הביקורת מציינת כי הפגם אינו בעצם החתימה יום לפני הוועידה, אלא העובדה שמרבית העבודה 
וד לפני שנחתם ההסכם, תוך שהביאה את ועדת ההתקשרויות למצב שהיא נאלצת לחתום נעשתה ע

שיקול דעת, בניגוד לנהלים ולפרקטיקה הנוהגת, כדי להמנע  על ההסכם, כחותמת גומי, ללא כל
 מקושי משפטי.
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הורה לבצע את ההתקשרות, ומרגע שידיעות סירבו לראות בהתקשרות דני עטר מרגע שהיו"ר 
י שהדבר חייב את החברה לשנות את אופי ההתקשרות משת"פ לחסות, כפי שנעשה על כשת"פ, הר

 .2017ידי וועדת ההתקשרויות בחודש מרץ, 

בהתאם לנוהל ההתקשרויות של חברה, במקרה בו החברה מתקשרת בשת"פ עם גוף פרטי יש 
ת לחלק להכניס בהסכם סעיף הקובע שבמידה וייווצר רווח מהפעילות הרי שקק"ל תהיה זכאי

ברווח. יש להוסיף סעיף זה לכל התקשרות לשת"פ עם גוף פרטי ללא קשר אם צפוי או לא צפוי 
רווח, ולראיה, למרות האמירה שהועידה אינה למטרות רווח ידיעות אחרונות סירבו לחתום על 

 הסעיף הספציפי, בכך יש ללמד כי אין בסיס לתגובת החברה.

רווח, הרי שלא הייתה נוצרת כל בעיה מלכתחילה וידיעות  ככל שאכן הוועידה הייתה שלא למטרת
עוד יובהר שהעדר חתימה  אחרונות היו יכולים לחתום על ההסכם הראשון שהועבר על ידי החברה.

על הסעיף הרלבנטי, מנעה את האפשרות לפקח על ההכנסות מהאירוע, ולדעת האם אכן התקבל 
 רווח, אם לאו. 

בנוגע לפרשנות תצהיר מנכל החברה הקודם, לגבי מעורבות יו"ר לעניין האמור בתגובת החברה 
באישור החסות, אזי לא ניתן לקבל את פרשנות החברה. נוסח תצהיר של דני עטר הדירקטוריון 

מנכל החברה ברור ומפורט. החברה בחרה שלא לסתור דברים אלה באמצעות תצהיר של יו"ר 
ר אחר, ובחרה שלא לתמוך תגובתה דירקטוריון החברה דאז, המציג את הדברים באו

 באסמכתאות. 

לעניין התייחסותה של מנהלת אגף ההתקשרויות, אל הממצאים המפורטים, הביקורת מציינת כי 
 לחברה ניתנה זכות טיעון מלאה הן בכתב והן בעל פה, ובכך מוצתה זכותה זו.

שמעיון בהסכמים  התקשרויות עם גופי התקשורת האחרים הרילעניין טענות החברה הנוגעות ל
שצרפה החברה עולה כי מדובר על הסכמי פרסום ולא הסכמי חסות, ולכן הם אינם רלוונטיים 

 לתגובה. 

ההסכם הראשוני שאושר על ידי וועדת ההתקשרויות היה הסכם שת"פ ולא הסכם חסות, ולכן יש 
ום על הסכם משמעות לסעיף הרווח, ורק לאחר שהחברה הבינה שקבוצת ידיעות אינה מוכנה לחת

 שת"פ בוצע השינוי המהותי ואושר בדיעבד על ידי וועדת ההתקשרויות.

()ב( לנוהל ההתקשרויות הרי שהוא הושמט לאחר תקופת הביקורת ולכן הוא חל 19)15לעניין סעיף 
 במועדים הרלוונטיים והייתה חובה על החברה לקיימו. 

י בכל התקשרות של משרד ממשלתי עם לעניין הוראות תכ"ם, הרי שההוראה הרלוונטית קובעת כ
מחייבת אישור של וועדה בין ש"ח  250,000גוף חיצוני הפועל למטרות רווח בסכום העולה על 

 משרדית כאשר ההתקשרות מוגשת לבחינה של גורם חיצוני בלתי תלוי.

עת , הביקורת מציינת כי היא אינה יכולה להחליף את חוות הדזלעניין עמדתו של מר סימון אלב
החיצונית אשר נדרשה בעת ההיא על פי נוהל ההתקשרויות של החברה. עוד סבורה הביקורת כי 

 הפניה לקבלת ההמלצה הייתה לצורך הכשרת ההתקשרות בדיעבד.

 

 עיתון שיחת השבת -העברת כספים לקידום מטרות זרות 

מתן חסות בסך של , אושר 2017בדצמבר,  27מיום  21-17בישיבת וועדת התקשרויות מיוחדות מספר  .105
בסופו של דבר סכום החסות  ש"ח לעיתון "שיחת השבת" שהינו עלון המחולק בבתי הכנסת. 50,000

 ש"ח. 37,000שהועבר על ידי החברה היה בסך של 

הייתה לאור העובדה  ,2018 עולה מבדיקת הביקורת, הדחיה של הבקשה הנוספת בחודש פברוארשכפי  .106
ודש אפריל, ולכן התקופה הראשונה עדיין לא הגיעה לסיומה שההתקשרות הקודמת אושרה עד לח

 בעת שהוגשה הבקשה החדשה.

קרן ברל כצנלסון(. יובהר כי בעלת  –)להלן  520016312 ()חל"צהבקשה הוגשה על ידי קרן ברל כצנלסון  .107
 . השליטה המרכזית בקרן ברל כצנלסון היא מפלגת העבודה
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, וכן נציגים בדירקטוריון אסיפת החברהאת כאמור, למפלגת העבודה נציגים בועד הפועל, אשר מהווה  .108
יבחר מקרב חברי דני עטר  נקבע כי יו"ר החברה ,. בנוסף, כאמור, בהתאם להסכם הקואליציוניהחברה

 מפלגת העבודה, ובחירתו בפועל נערכה במסגרת ועידת מפלגת העבודה. 

, שהוא פעיל פוליטי י.מך, הפקת העלון בוצעה בפועל, בעבור קרן ברל כצנלסון, על ידי מר נוסף על כ .109
מזכ"ל מפלגת כלתפקידו  ע.ח.בולט של מפלגת העבודה, ואף שימש כמנהל הקמפיין לבחירתו של מר 

 . 2018העבודה, בשנת 

ל, עולה כי הם כוללים הצהרה לפיה הקרן אינה "מעיון במסמכים שהעבירה קרן ברל כצנלסון לקק .110
ל נבחר על "ל. היות והקרן הינה בשליטת מפלגת העבודה והיות ויו"ר קק"קשורה לדירקטורים בקק
שאינה  , הביקורת סבורה כי מדובר על הצהרהוהוא חבר במפלגת העבודה ידי ועידת מפלגת העבודה

 תואמת את המציאות. מדובר על עסקה בניגוד עניינים.

אינם כוללים תכנים הנוגעים למטרות  מרביתםמעיון בעלוני "שיחת השבת" עולה כי לצד זאת,  .111
  החברה, או שיש בהם כדי לקדם את מטרותיה.  

ה זו, הוענקה למעשה שלא לשם קידום מטרות החברה, מכאן, עולה חשש כי החסות שהוענקה למטר .112
אלא מתוך שיקולים זרים, ובין היתר בשים לב לבעלת השליטה המרכזית במבקשת החסות, 

 . , כמו גם ייחוסו הפוליטי של מבצע ההתקשרות בפועלולזהותה הפוליטית

 

היה בכך כדי : בחלק מהעלונים פורסמו תכנים ייעודיים של קק"ל עצמה, ולכן תגובת החברה
לקדם את מטרות החברה. בעת הגשת הבקשה לא יכלה וועדת ההתקשרויות לדעת כי הגורם 
שהגיש את הבקשה קשור למפלגה כלשהי. בבקשה צוין כי אין כל קשר לנושאי משרה בחברה. 
המבקשים לא נדרשו לציין קשר פוליטי או מפלגתי. אין ולא יכולה להיות מניעה גורפת להתקשרות 

ק"ל לתאגיד שיש לו זיקה פוליטית למפלגה כלשהי. החברה תיקנה ליקוי זה ועתה מגיש בין ק
 בקשה נדרש לציין גם זיקות פוליטיות. 

 החברה דחתה בקשת חסות נוספת של קרן ברל כצנלסון.בנוסף 

ל, כשלעצמו אינו מביא לקידום מטרות ": כאמור מעלה, עצם הפרסום של קקתגובת הביקורת
, עם גוף בעל זיקה ל"קקן זה, מדובר בהתקשרות שלא הביא לקידום מטרות העמותה. בעניי

פוליטית מניעה להתקשרות עם גופים להם זיקה  איןפוליטית לגורמים בכירים בחברה. ודאי כי 
 לנושאי משרה, אולם התקשרות זו נדרש כי תתבצע באופן תקין, תוך קידום מטרות החברה.

 למפלגת קשורות והן פגמים נפלו בהן התקשרויותם רואים בענייננו, נמצאו מספר ממצאים בה
 .החברה התנהלות לגבי קושי מעלה הדבר במפלגה פעיליםאו /ו העבודה

 

בית לוחמי  -העברת כספים בהליך מזורז, שלא לקידום מטרות החברה, תוך חשש לשיקולים זרים 
 הגטאות

בית לוחמי  עמותת ש"ח לשיתוף פעולה עם 250,000העברת  ,31.1.17, ביום אישרה 2-17מכרזים וועדת  .113
תת לוחמי עמו –)להלן  580046134)ע"ר(  צנלסון למורשת השואה והמרדקהגיטאות ע"ש יצחק 

 .טקס נעילת יום הזיכרון לשואה ולגבורהבעבור עריכת הגטאות( 

עולה כי הראשונה  26.1.17מעיון בהתכתבות בין מ"מ קשרי ציבור לבין מרכז ועדת התקשרויות, ביום  .114
ביקשה לקיים דיון בשת"פ זה, עוד בטרם התקבלה בקשה באתר, וטרם התקבלו המסמכים הנוגעים 

 בדבר. 

, קרי קרוב לחודשיים לפני 7.12.2016ביום  י הועדהבקשת העמותה הועברה לחבר :תגובת החברה
ישיבות הוועדה. כחלק מתקופת המעבר, בקשות שהתקבלו באופן ישיר טופלו גם הן. הביקורת 
מצאה פגם בהתכתבות בין מ"מ מנהל אגף קשרי ציבור למבין מרכז הוועדה, כל שעולה מאותה 

 ת ישיבת הוועדה נעשה ריכוז של המסמכים כפי שנעשה בכל נושא שנדון.התכתבות הוא כי לקרא

החברה שכן הבקשה הוגשה באופן מקוון  : הביקורת אינה מקבלת את תגובתתגובת הביקורת
ככל שניתן היה לדון בבקשה ללא שהוגשה באופן מקוון  .בסמוך מאוד לדיון בוועדת ההתקשרויות
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אלקטרוני בעניין הדואר הוע נדרשה כל תחלופת הודעות מד נשאל)כפי שטוענת החברה(, אזי 
 הבקשה ומדוע עלתה הדרישה להגיש אותה בדחיפות באופן מקוון בטרם יערך הדיון בוועדה?

לעניין ההתכתבות, הרי שלא מדובר על "ריכוז מסמכים", אלא שכפי שעולה באופן ברור, במועד 
 על פי נהלי החברה ולכן מדובר על פגם מהותי.כינוס הוועדה לא הוגשה בקשה באופן מקוון כנדרש 

ז ", ונוספה ללוסדר היום של הוועדהלא נכללה במקור בהבקשה כאמור, כפי שעולה מתמלול הישיבה,  .115
"לא חבר'ה, אני חייבת להגיד לכם משהו. הנושא  – ישירה של הנהלת החברההישיבה, בשל הוראה 

הוא פה, כתבתי לך מייל פעמיים וזאת החלטת  של לוחמי הגטאות, אני כתבתי לך מייל, הוא פה,
קק"ל החליטה, הנהלת קק"ל, לא " –וגם נאמר כך . 7כתב, וזה חייב לעלות היום"ות.מ. הנהלה היתה 

פגש עם המפיקה ועם האחראית אירועים יאנחנו, קטונו, לשתף פעולה. הנהלת קק"ל ביקשה ממני לה
את כל מה שההנהלה דרשה, את הנראות את השותפות שם. נפגשתי איתה, התכתבנו. אכן הם יתנו לנו 

אף בהמשך העיון בתמלול הועדה, ניתן לראות התייחסויות חוזרות ונשנות המתייחסות ...".  –את ה 
 יקט הוצג להנהלת קק"ל ומקודם בהנחייתה. פרולכך שה

היו לבנטית, בעמותת לוחמי הגטאות, עולה כי חלקם מעיון ברשימת נושאי המשרה בתקופה הר .116
יו"ר ועד העמותה היא הגב' נגה בוטנסקי, פעילה במפלגת  - במפלגת העבודה מרכזיים פעילים)ועודם( 

הגב' עדנה  ;התמודדה בעבר לתפקיד מזכ"ל התנועה הקיבוציתשהעבודה, חברת ועידה המפלגה, 
ניר  ;גזבר התנועה הקיבוצית –גלעד בכרך מר  ;הסולודר הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת העבוד

 )ומזכיר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה(.  2015-וצית החל ממזכ"ל התנועה הקיב –מאיר 

בפרוטוקול הישיבה נמסר כי קיימת המלצה של הגורם המקצועי. מעיון בהמלצה עולה כי היא מאוד  .117
ללת הסברים ונימוקים המצדיקים את כללית ואינה כוללת התייחסות לסכום המבוקש, אינה כו

ש"ח. כאשר אחד ממשתתפי הדיון הצביע על כך שמדובר בסכום גבוה  250,000העברת הסך של 
קט, נאמר לו על ידי מנהלת טיים לקביעת סכום ההשתתפות בפרוייחסית, וציין כי אין מדדים רלבנ

שותפים, צאו מזה. כל נושא "אין מדדים... אי אפשר לעשות מדדים למיזמים מ –אגף התקשרויות 
מ"מ מנהל אגף קשרי ציבור ציינה לפרוטוקול כי הגורם המקצועי ן כי במהלך הדיון יצוינבחן לגופו". 

זאת כאשר המלצת הגורם המקצועי היא ללא התייחסות לסכום ₪,  250,000ממליץ על חסות בסך של 
 החסות. 

בהליך מזורז )כאשר ההחלטה לדון ₪,  250,000החברה אישרה שיתוף פעולה, בסכום של  –אם כך  .118
כל זאת, בבקשה התקבלה, עוד בטרם הבקשה עצמה הוגשה(, במעורבות ישירה של הנהלת החברה, 

וכאשר חלק ל, "כאשר הפרוייקט המבוקש, אין בו כדי להביא לקידום מטרותיה המאושרות של קק
 . לגת העבודהמנושאי המשרה בגוף המקבל את כספי קק"ל, הם פעילים בולטים במפ

הטענה לפיה השת״פ האמור לא נכלל בסדר היום של הוועדה, איננה ממן העניין. כפי : תגובת החברה
, במסגרת סדר היום של הוועדה לא נכללו 29.1.17ל שנשלחה בזמן אמת, ביום ״הדואשמוסבר בהודעת 

ע לאירוע שנתי, שהנו חסויות לאירועים שנתיים או רב שנתיים. השת״פ עם מוזיאון לוחמי הגטאות נג
 האירוע המרכזי של מוצאי יום השואה.

מי שהורה לדון בבקשה הינו מ"מ מנכ"ל החברה דאז, אשר עמד בראש הדרג המקצועי. הטענה בדבר 
התייחסותה של מ"מ ראש אגף קשרי ציבור בנוגע הוראה ישירה מאת ההנהלה היא מופרכת. 

במסגרתה נקבע כי הבקשה  9.1.17נהלה מיום למעורבות ההנהלה, מתייחסת אל החלטת ועדת הה
הפועלת מתוקף סמכות ועדת ההנהלה של דירקטוריון קק״ל, תובא לאישור ועדת ההתקשרויות. 

 קיבלהא לתקנון החברה, כמו גם מתוקף החלטות מליאת הדירקטוריון  39מפורשת הקבועה בסעיף 
ת. בהקשר זה לא למותר לציין, כי בדבר שיתוף הפעולה עם מוזיאון לוחמי הגטאו עקרוניתהחלטה 
 לאישור ועדת ההתקשרויות. כפופהקבעה במפורש כי היא  ועדת ההנהלההחלטת 

לא שימש מעולם  ת.מ.. עו״ד דני עטרמעולם לא הוגדר או הועסק כעוזרו האישי של היו״ר  ת.מ.עו״ד 
 ת.מ.ימש עו״ד על פי החלטת ההנהלה, שבכל משרת אמון אחרת בתקופת כהונת ההנהלה הנוכחית. 

כמזכיר ועדת התקשרויות מיוחדות בזמנו. כמו כן, בעת ההיא אף שימש ככוח מסייע לממלא מקומו 
. העברת הנושא למ״מ מנהלת אגף קשרי ציבור נעשתה במסגרת וכנדרש אמנון בן עמי של המנכ״ל

                                                 
 . דני עטר מלשכת יו"ר קק"ל – ת.מ.הינו עו"ד  ת.מ., עולה כי 14.12.16מעיון בפרוטוקול דיון ועדת פרויקטים עליונה מיום  7
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 מתפקידיו במזכירות החברה, כמזכיר הוועדה וכאמור ככוח מסייע למנכ״ל.

 לא ניתן לקבל את הטענה כאילו הבקשה לאירוע לא נכללה בלוז הועדה מכיוון: ורתתגובת הביק
שמדובר באירוע שנתי. עיון באמור בהודעת הדוא"ל אליה מפנה החברה מראה כי טרם 

ובמילים ללא תאריך מדוייק. ההתייחסות לאירוע שנתי, מובהר שהכוונה היא לאירוע שנתי שהוא 
פה החברה לתגובתה, ברור כי לא התכוונו לדון באירועים מהודעת הדוא"ל שציר –אחרות 

זה,  ממצאמתמשכים אלא רק באירועים שלהם יש מועד מסויים. מטבע הדברים, האירוע נשוא 
 הינו אירוע המתנהל בתאריך מסויים ואינו מתמשך. 

לא ניתן לקבל את טענת החברה לפיה הנהלת החברה הסתפקה בהפניית הבקשה לאישור ועדת 
עולה כי החלטת ההנהלה באופן חד ציבור קשרויות, שכן מדבריה של מ"מ ראש אגף קשרי ההת

משמעי היא לאשר את ההתקשרות, בעוד שאנשי המקצוע בנושא והוועדה "קטונו" מלהשיג על 
החלטה זו. עוד יצויין כי תמוהה במיוחד התייחסות ועדת ההנהלה לבקשת עמותת לוחמי הגטאות 

יובהר כי אין מדובר בפגם או ליקוי טכני גרידא, טרם הוגשה הבקשה כנדרש. לשיתוף פעולה, עוד ב
זאת לאור יתר הממצאים המעידים על שיקולים זרים שהובילו לבהילות בה נדרש הדיון בהעברת 

 כספים אלה. 

, לצורך הדוגמה הביקורת מפנה לפרוטוקול ועדת פרויקטים עליונה ת.מ.לעניין תפקידו של מר 
 "לשכת יו"ר קק"ל". -ת.מ., בה מוגדר מר 2016מבר, בדצ 14מיום 

 הביקורת נותרו בעינם.  ממצאילאור האמור,  .119

 

מכון אבשלום  -ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות לעניין העברת כספי החברה וחשש לשיקולים זרים 
 580275691 (ץ )ע"רלידיעת האר

ש"ח  50,000, אישרה מתן חסות בסך של 2017באוגוסט,  2מיום  13-17התקשרויות מיוחדות ועדת  .120
 למכון אבשלום לצורך פעילות בפריפריה.

מהמלצת הגורם המקצועי עולה כי מדובר על "...פעילות העוסקת בידיעת הארץ תוך התמקדות  .121
 בפריפריה...".  

הל של המכון נמצא כי יו"ר הוועד הינו מר משה סמיה, שהינו חבר מפלגת מעיון ברשימת הוועד המנ .122
העבודה, יו"ר מרחב שרון בהסתדרות מטעם מפלגת העבודה, והתמודד מספר פעמים בפריימריס של 

בין מפלגת העבודה לרשימה לכנסת, ואף הציג מועמדות בפריימריס האחרונים לראשות המפלגה. 
 שים הקשורים למפלגת העבודה ובין היתר:מייסדי המכון ניתן למצוא אנ

 שימשה כיו"ר מרחב ת"א של נעמ"ת. -גב' ליאורה לנגר .א

 חבר מפלגת העבודה, חבר הנהגת ההסתדרות. -יעקב ישי .ב

 ושר לשעבר מטעמה. חבר מפלגת העבודה,  -מר ראלב מג'אדללה .ג

 דה:בין חברי הוועד של המכון נמנים החברים הבאים הקשורים למפלגת העבובנוסף,  .123

 .יו"ר מרחב בנעמ"ת – ליאורה לנגר .א

 .להסתדרותהיועמ"ש  -יחיאל שמיר .ב

מנכ"ל ההסתדרות, בתפקידו הקודם מנכ"ל הסתדרות המעו"ף וכן יו"ר  -אופיר אלקלעי .ג
 מטה ראש ההסתדרות.

מבדיקת המסמכים שהעבירה החברה עולה כי הצעת המכון כללה רשימה סתמית של עלויות מבלי  .124
 ן והיקפן. הסבר לגבי מהותלתת 

לבקשת הביקורת לקבל מסמכים המעידים על הפעילות הספציפית שבוצעה על ידי המכון בפריפריה  .125
טרם בתגובת החברה נמסר כי מסמכים כאמור לא הועברו מכיוון ש לא הועברו מסמכים כלשהם.

ה. הצדדים טרם הגיעו להסכמה לעניין כלל פרטי שיתוף הפעולהועברו הכספים למכון אבשלום שכן 
יחד עם זאת, ולצד זאת ציינה החברה בתגובתה כי צירפה לתגובתה סיכום פעילויות משותפות שנערכו 
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)יוער כי סיכום זה לא צורף  8.2018 – 11.2017בין קק"ל ובין מכון אבשלום במהלך התקופה שמיום 
 בפועל לתגובת החברה(. 

לות בוצעה בפועל עוד בטרם אם כך, החברה התקשרה עם המכון, ללא קריטריונים, כאשר הפעי .126
נחתמו ההסכמים הרלבנטיים ובטרם "הצדדים הגיעו להסכמה לעניין כלל פרטי שיתוף הפעולה", 
כאמור בתגובת החברה, וכל זאת כאשר בהנהלת המכון, מכהנים בעלי תפקידים בעלי זיקה 

 משמעותית למפלגת העבודה. 

ות לא הועברו כספים כלשהם למכון למעלה משלוש שנים לאחר אישור ההתקשר תגובת החברה:
אבשלום. ולא בוצעה כל פעילות בין המכון לקק"ל. זיקה מפלגתית כשלעצמה איננה מטילה אות 

. אין כל נושא שהוא בתחום מטרותיה המאושרות של החברה – קין על מכון העוסק בידיעת הארץ
 מניעה להתקשר עם גוף שכזה. 

ולכן לא בפועל ת, תגובת החברה לפיה לא בוצעה כל פעילות לעניין ביצוע הפעילותגובת הביקורת: 
כי לטענת  נמסרבו  ,לתגובתה השניה של החברה 588בסעיף  עומדת בסתירה לאמורהועברו כספים 

 מכון אבשלום הוא ביצע פעילויות שונות תוך מתן ביטוי לקק"ל.

ה החוזרת ונשנית בין לעניין הזיקה המפלגתית, ראה תגובות קודמות של הביקורת בעניין הזיק
אישור חסויות בהן נתגלו פגמים ולבין היותם של הגופים להם הועברו כספים בעלי זיקה למפלגת 

 העבודה.

 פסטיבל הזמר העברי בערד -שימוש בכספי החברה שלא לשם קידום מטרותיה 

למתן  ש"ח לעיריית ערד 100,000, אישרה ועדת ההתקשרויות העברת סך של 2015בחודש אוגוסט,  .127
חסות לפסטיבל הזמר בערד. בתמורה הוקרן סרטון החברה לפני כל מופע והכרזה על החברה כנותנת 

 חסות.

הפסטיבל הינו אירוע מוסיקאלי בתחום הזמר פסטיבל הזמר הינו אירוע שנתי הנערך בעיר ערד,  .128
 העברי.

ל "ה, ותמיכה של קקנחלק ממטרות החברה כפי שהוגדרו בתקנו ואירועי מוסיקה אינקידום  .129
 באירועים מסוג זה אינה מקדמת את מטרות החברה.

מוגברת  בפסטיבל הזמר בערד )דוגמא מובהקת של אירוע בפריפריה( ניתנה חשיפה :תגובת החברה
 שהינו אחד מיערות קק"ל הגדולים ביותר בישראל. לקק"ל, והוא כלל סיורים ביער יתיר

מבלי לזכור את הפרטים, ועדת ההתקשרויות  תגובת מנכ"ל החברה לשעבר מר שפיגלר:
בכל אחת מהבקשות למתן חסות, בהתאם לחוות הדעת של הגורם המקצועי  נהדהמיוחדות 

 בקק"ל, שראה בתכני האירוע חלק ממטרות קק"ל.

: מתן חסות לאירוע מוסיקה אינו חלק ממטרות החברה, העובדה שאירוע נערך תגובת הביקורת
החברה חשיפת  מטי לכזה התואם את מטרות החברה.ואותו באופן אוט בפריפריה אינה הופכת

ככל שזו מטרת החסות הרי שעל פי נהלי החברה היה מטרה העומדת בפני עצמה.  לציבור אינה
 , כבכל שירות פרסום אחר. גובה החסות המבוקשתעליה לקבל הערכת מחיר לחשיפה שתתקבל ול

למת למפיקי הפסטיבל על מנת שאלו יוציאו סיורים הביקורת מציינת כי מלבד החסות החברה מש
 ליער יתיר.

: התייחסות הביקורת לפסטיבל ערד כאירוע מוסיקלי מר שטנצלרלשעבר  יו"ר החברהתגובת 
בלבד שאינו חלק ממטרות החברה מהווה פרשנות פשטנית של הפסטיבל והפוטנציאל הטמון בו 

יקומו הפריפריאלי של הפסטיבל בשילוב עם בין היתר נציין את מ לקידום מטרותיה של קק"ל.
אומנים מהדרגה הראשונה. מדובר בתמיכה מזה שנים רבות המבטאת את החשיבות העליונה שנתן 
דירקטוריון קק"ל לפיתוח הנגב. בהתאם לתזכיר החברה קידומה של הפריפריה הפך למטרה 

ים ליער יתיר שהינו היער מוצהרת של קק"ל. כחלק מאירועי הלווין של הפסטיבל מתקיימים סיור
 הגדול ביותר בישראל.
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: השינוי בתזכיר החברה המוזכר בתגובה נעשה לאחר תחילתה של הביקורת תגובת הביקורת
אקטיבי. העובדה שהאירוע נערך בפריפריה אינה ורומתייחס לשנים הבאות ואינו יכול להיות רט

 פת החברה אינה מטרה בפני עצמה.מטית לכזה התואם את מטרות החברה, חשיוהופכת אותו אוט

 

 פסטיבל מספרי סיפורים בחולון -שימוש בכספי החברה שלא לשם קידום מטרותיה 

לחברה מסחרית  50,000בסך של חסות , אישרה ועדת ההתקשרויות העברת 2015בחודש אוגוסט,  .130
הפסטיבל, המארגנת את פסטיבל מספרי הסיפורים בחולון. בתמורה קיבלה החברה חשיפה בתוכניית 

 כמו גם חשיפה בפרסומים אחרים. 

אשר מפיקה רווח מקיומו של  מקבלת החסות הינה חברה פרטיתמבדיקת הביקורת עולה כי  .131
  .פרסום תמורה לשירותלמעשה, הפסטיבל. החסות הינה 

ל או נושא משרה אחר מקבל חשיפה ו/או אפשרות לנאום באירוע כלשהו "העובדה שיו"ר קקיודגש כי  .132
על נכסי החברה לשמש אך ורק לשם קידום  למתן חסות. העומד בפני עצמו נימוק ותולה להיאינה יכ

מתן חסות לפסטיבל מספרי סיפורים אינו מקדם את מטרות החברה הביקורת סבורה כי מטרותיה. 
 כפי שהוגדרו בתקנונה.

ורתי במשך )ועודנה ניתנת( באופן מס חסות קק״ל לפסטיבל מספרי סיפורים ניתנה: תגובת החברה
שנה, בשים לב לחשיפה ולמרכזיות הניתנת לקק״ל גם בהעברת מסריה, מדובר בפעילות  20כ־

)כ"ז( לתזכיר קק"ל: "פעולות שונות אחרות שיש בהן כדי 3בהתאם לאמור בסעיף  תואמת מטרות.
לסייע או להביא תועלת לאחת ממטרות החברה לרבות פעילויות חברתיות או תרבותיות בעלות 

נהלי קק"ל דאז אפשרו מתן חסות לאירוע של חברה פרטית, בוודאי כשמדובר  ציוני". -חינוכי אופי
 בסכום נמוך יחסית כפי שהיה במקרה דנן.

מבלי לזכור את הפרטים, ועדת ההתקשרויות תגובת מנכ"ל החברה לשעבר מר שפיגלר: 
ורם המקצועי נה בכל אחת מהבקשות למתן חסות, בהתאם לחוות הדעת של הגדהמיוחדות 

 בקק"ל, שראה בתכני האירוע חלק ממטרות קק"ל.

פסטיבל מספרי סיפורים המופק על ידי חברה קידום הביקורת סבורה שכאמור, : תגובת הביקורת
חשיפת  .בעבור החסות ציבורית פרטית אינו חלק ממטרות החברה, גם אם החברה מקבלת חשיפה

העובדה כי החסות ניתנת מזה שנים רבות,   החברה לציבור אינה מטרה העומדת בפני עצמה.
לעניין כמסורת, אין בה כדי להשפיע על ממצאי הביקורת או על הליקויים שנמצאו בחסות זו. 
תמיכה הסעיף בתזכיר, מדובר על סמכות עזר שמטרתה להביא תועלת לאחת ממטרות החברה, 

ין תקנון ההתקשרויות, בפסטיבל מספרי הסיפורים אינו חלק מאותן מטרות של החברה. לעני
הביקורת מציינת כי אין משמעות לגובה סכום החסות או היישות המארגנת ככל שמדובר על 

 פעילות שאינה מקדמת את מטרות החברה.

המרכזי : עיון בהחלטת וועדת המכרזים מלמד כי הנימוק מר שטנצלריו"ר החברה לשעבר תגובת 
יתבטא באמצעות חשיפה גדולה במדיות השונות להענקת התקציב היה בין היתר כי מתן החסות 

, כמו כן מדובר על מסורת של שנים. הסיבה המרכזית עליה נשענה ונציג קק"ל ישתתף ויציג סיפור
 ההחלטה הייתה היקף חשיפת מסריה של קק"ל.

: חשיפת החברה לכשעצה אינה מטרה המצדיקה הוצאות כספים, ככל שאכן זו תגובת הביקורת
רי שבהתאם לנוהל ההתקשרויות של החברה היה עליה להציג תחשיב של היקף הייתה המטרה ה

 החשיפה.

תן חסות נבעה מתוך רצון לפעול להגברת מ: ההחלטה ל, יו"ר עמית לשעבר בחל"צתגובת מר אפללו
מודעות הציבור לפעילות קק"ל, כך שהארגון יקבל חשיפה תקשורתית דרך פרסומי הפסטיבל. מתן 

של שנים. ההחלטה לשים תמונות של יו"ר קק"ל או יו"ר עמית אינה כלל  החסות הינה מסורת
ועיקר בשליטת מר אפללו, שלא נטל חלק לא בהחלטה ולא בביצוע, אלה החלטות באחריות 

 מחלקת דוברות.

 : ראה תגובת הביקורת בהתייחסותה לתגובת החברה ותגובת מר שטנצלר.תגובת הביקורת
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עמותת המרכז למורשת ירושלים על שם זאב ברו על ידי החברה אל פגמים בפיקוח על כספים שהוע
 ז'בוטינסקי

זאב  שםעמותת המרכז למורשת ירושלים על לבין , נחתם הסכם בין החברה 2014 באפריל 27בתאריך  .133
מיליון ש"ח  5.5החברה התחייבה להעביר סך של  ,. בהתאם להסכם580007862 (ע"ר) ז'בוטינסקי

  זיאון להנצחת פלוגות הכותל.לעמותה לצורך הקמת מו

להסכם, נקבע כי העברת הסיוע על ידי החברה תבוצע באופן רבעוני ועל פי קצב  3בהתאם לסעיף  .134
 .2015במאי,  1התקדמות הפרויקט. עוד נקבע כי הפרויקט יסתיים עד ליום 

זיאון ש"ח מתוך הסכום שאושר. המו 4,812,500, העבירה החברה לעמותה סך של 2015-2014בשנים  .135
 שנים לאחר העברת הכספים. 3, דהיינו 2018נפתח רק ברבעון השני של שנת 

זאת למרות שעל פי מבלי שהפרויקט התקדם בפועל, ₪, כשני מיליון , העבירה החברה 2015בשנת  .136
בפועל,  .התקדמות העבודותנדרש כי יתבצעו רק בהתאם ללהסכם, בשנה זו העברות הכספים  3סעיף 

 , לא הייתה כמעט התקדמות בעבודות. 8העמותה עצמה גם בהתאם לדיווחי

להסכם קובע כי החברה תסייע להשלמת הקמת המוזיאון. מבדיקת השימוש שנעשו בכספים  1סעיף  .137
 מיליון ש"ח: 1.2-שהועברו על ידי החברה נמצאו ההוצאות הבאות ע"ס כ

 ש"ח. 200,000 -שכר ונילוות .א

 ש"ח. 150,000 -יחסי ציבור .ב

 ש"ח. 85,000 -דפוס ופרסום .ג

 ש"ח. 100,000 -מקצועיות .ד

 ש"ח. 670,000 -הפעלה בשנה הראשונה .ה

מיליון ש"ח, שימשו למעשה למימון פעולות אשר אינן עולות  1.2 -מהפירוט לעיל עולה כי סך של כ .138
 שהוגדרו בהסכם בין הצדדים. הפעולותבקנה אחד עם 

, 2017ביוני  19אשר נשלח ביום החברה העבירה לביקורת את מכתבו של היועץ המשפטי של החברה  .139
למנכ"ל העמותה ובו תהיות בדבר השימושים שנעשו בכספים )בין היתר השימושים הנזכרים בסעיף 

(, ובקשה לקבלת הסברים. )בהערת אגב הביקורת מציינת כי המכתב נשלח לאחר שהנושא לעילש 137
, סגרת הליכי הביקורת(הועלה על ידי הביקורת במהלך פגישה עם הגורמים הרלוונטיים בחברה במ

 .כמו גם את תגובת העמותה אל פניית החברה

מכל האמור עולה כי החברה אישרה העברת כספים בסכומים גבוהים, לעמותה, על אף שהעמותה  .140
לא ביצעה את הפעולות הנדרשות. לפיכך, עולה כי במועדים הרלבנטיים החברה לא פיקחה על אופן 

ת ביצוע הפעילות, כאמור בהתקשרות, בזמן אמת, ובטרם השימוש בנכסיה, ולא עמדה על הוכח
 העבירה את הכספים לעמותה. 

, שהועבר לידי הבודק, תשלום 2014בהתאם להסכם המקורי עם העמותה משנת : תגובת החברה
הקפיאה קק״ל את ההתקשרות,  2015מותנה בקצב התקדמות הפרויקט. באוקטובר  2015כספי 

תה. זאת, בעקבות קבלת עמדת רו״ח יזהר קנה, לפיה לא נעשה ועצרה את העברת הכספים לעמו
 687 -עד אותו מועד שימוש בכלל הכספים שהועברו. במשך קרוב לשלוש שנים הוקפאה העברת כ 

אלש״ח לעמותה. רק לאחר השלמת הפרויקט, הייתה קק״ל מוכנה לחזור וליישם את ההסכם, ואף 
עוד ציינה החברה כי מדובר בהתקשרות שנערכה  זאת בכפוף לתנאים מחמירים חדשים שנקבעו.

 .טרם רישום החברה כחל"צ

 בהוצאות סבירות אשר שימשו את העמותה לצורך הגשמת מטרותבניגוד לטענות הביקורת, מדובר 
ש"ח מדובר על שכר מנהלת  200,000ההסכם. לעניין הוצאות העמותה: שכר ונילוות בסך של 

סי ציבור נועדו לצורך שיווק המוזיאון על ידי העמותה; חשבונות ומנהל פרויקט; הוצאות יח

                                                 
 וך במיוחד לשנה זו, שעיקרן הוצאות הנהלה וכלליות , המציג היקף הוצאות נמ2015ר' דוח כספי העמותה, לשנת  8
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ש"ח עולות בקנה אחד עם הצורך בשיווק המוזיאון;.  85,000הוצאות דפוס ופרסום בסך של 
ש"ח נבדקו על ידי רואה החשבון החיצוני מטעם קק"ל;  100,000הוצאות מקצועיות בסך של 

שונה פרויקט מסדר גודל שכזה דורש הוצאות הפעלה לשנה הראשונה, מטבע הדברים בשנה הרא
 הוצאות מוגברות.

תקצוב המרכז למורשת הכותל היה צבוע בתקציב החברה לשעבר מר שפיגלר: תגובת מנכ"ל 
ם ולראיה הקפאת השנתי מאז מינויו של מר מוסן ואימוץ הנוהל לפיקוח ובקרה. כך התנהלו הדברי

 יזהר קנה. התשלומים כתוצאה מהבדיקה שנערכה על ידי משרד רו"ח

בשנת  : כפי שעולה ממצאי הביקורת, עד להקפאת התשלומים החברה העבירהתגובת הביקורת
יוער, לעניין  מיליון ש"ח זאת ללא פיקוח ובקרה על השימושים שנעשו בכספים. 2-סך של כ 2015

ולא בעצם ההתקשרות,  2015תקופת הביקורת, כי הביקורת התמקדה בהעברת הכספים בשנת 
הביקורת מציינת כי החברה עצרה את התשלום רק רה זו של החברה איננה רלבנטית. ולכן הע

 בפעימה האחרונה.

את טענת החברה כי הוצאות שכר  תלעניין תגובת החברה לנושא ההוצאות, הביקורת אינה מקבל
למנהלת חשבונות הן חלק מהוצאות ההקמה של המוזיאון. לעניין הוצאות השיווק והפרסום הביקורת 

שנים לפני שהמוזיאון החל לפעול.  3ציינת כי תמוהה טענת החברה בדבר הוצאות אלו, שכן הן הוצאו מ
החברה לא ציינה, וכנראה לא בכדי, את המסקנות אליהן הגיע רואה המקצועיות לגבי ההוצאות 

 החשבון מטעמה. לאור האמור לעיל הביקורת אינה מקבלת את תגובת החברה.

סכום משמעותי, ללא פיקוח ובקרה כי הכספים האמורים אכן משמשים העבירה אם כך, החברה  .141
  לקידום מטרות החברה, זאת בניגוד להנחיות הרשם.

: מר שטנצלר אינו אוחז בידיו ידיעה ביחס לכל התקשרות שביצעה קק"ל תגובת מר שטנצלר
ידיעתו של מר אינו מצוי ברזי הפיקוח שמבוצע לכל התקשרות פרטנית. מהמידע שהובא ל דומהבו

 קק"ל פעלה באופן מידי להקפאת הכספים. ,שטנצלר משעה שהתברר קצב הקמת הפרויקט

: הביקורת אינה מלינה על ידיעתו של מר שטנצלר לגבי כל פרויקט ופרויקט, אלא תגובת הביקורת
מתייחסת לעבודה שקק"ל העבירה כספים לצדדים שלישיים מבלי שפיקחה על השימוש בהם 

 יותה של קק"ל חל"צ.כמתחייב מה

 

 מוזיאון הטרקטורהעברת כספים אל  –העדר פיקוח על השימוש בכספי החברה 

ש"ח, בכל  500,000העבירה החברה סך של  2015-2014ל החברה, עולה כי בשנים מעיון בדוח הכספי ש .142
 מוזיאון )פרטי( לב השרון לתולדות הטרקטור והמיכון החקלאי )ע"ר(עמותת אחת מהשנים, ל

580403111 . 

כפי שהוגדרו בדוח הכספי הינן לאתר, לשקם ולהציג המפעילה את המוזיאון, מטרות העמותה  .143
  טרקטורים וכלים חקלאיים.

מוזיאון, החברה תשתתף בעלויות המוזיאון בין הא' להסכם ההתקשרות בין החברה ל בהתאם לנספח .144
 מיזם. מעלויות ה 50%ובלבד שהסכום לא יעלה על  ₪, 500,000עד לסך של 

עלות הפעילות של המוזיאון עמדה על , 2015מבדיקת הדוחות הכספיים של המוזיאון עולה כי בשנת  .145
השתתפות החברה בעלות הפעילות שבוצעה על ידי עמותת המוזיאון, עלתה על דהיינו . אלש"ח 640

 מסך העלות, זאת בניגוד לאמור בהסכם בין החברה לעמותת המוזיאון.  50%

 כלומר, החברה לא ביצעה פיקוח כראוי על השימוש בנכסיה, בניגוד להנחיות הרשם.  .146

כן לא ניתן להשוות את ל, 2015-2014השת"פ נקבע לתקופה של שנתיים, לשנים   תגובת החברה:
 חת על שת"פ המתפרש על שנתיים.עלויות המוזיאון בשנה א

, לא עלה בידי החברה לאתר פרטים בדבר הסכומים 2015היות ומדובר על התקשרות משנת 
 המדוייקים של שיתוף הפעולה.
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הפיקוח התקיים בהתאם לנוהל שגובש על ידי ואשר תגובת מנכ"ל החברה לשעבר מר שפיגלר: 
ר את שחרור התשלומים ת בזמן אמת ואישיושם הלכה למעשה על ידי מר מוסן, בחן את הפעילו

 בכפוף לבדיקת רו"ח יזהר קנה.

ש"ח הועבר בכל אחת מהשנים  500,000כפי שעולה מבדיקת הביקורת הסך של תגובת הביקורת: 
 -, כאשר על פי הדוחות הכספיים של העמותה עלות הפעילות שלה הייתה על סך של כ2015-2014

, דהיינו בכל אחת מהשנים העמותה 2015אלש"ח בשנת  640 -כ, ועל סך של 2014אלש"ח בשנת  590
מעלות הפעילות, זאת  50% -לא עמדה בתנאי ההסכם שקבע שהשתתפות קק"ל תהיה לכל היותר ב

בשנת  78%, ובשיעור של 2014בשנת  85%כאשר הסכום שהועבר על ידי קק"ל היה בשיעור של 
2015. 

כל פרט ופרט ביחס להתנהלותה השוטפת של החברה : מר שטנצלר אינו מצוי בתגובת מר שטנצלר
ואין בידיו מידע פרטני לאופן ביצוע הפיקוח על מוזיאון הטרקטור. הסכום שהועבר על ידי קק"ל 

ש"ח ובלבד שסכום זה  500,000למוזיאון תואם את ההסכם עם המוזיאון שקבע העברת סך של עד 
ש"ח, דהיינו לא  500,000ל העבירה סך של מעלויות המיזם, ואכן קק" 50%לא יעלה על הסך של 

הייתה חריגה מבחינה תקציבית, פיקוח על העברות הכספים בוצע על ידי רו"ח יזהר קנה משכך 
 סברה קק"ל כי חזקה על רו"ח קנה כי קודם לשחרור הכספים בדק את כל אשר דורש בדיקה.

 שעלו בתגובתה של החברה. : ראה תגובת הביקורת כפי שהתייחסה לטענות דומותתגובת הביקורת

 

 תיאטרון גשרהעברת כספים אל  –על השימוש בנכסי החברה  פיקוח העדר

 ש"ח לתיאטרון גשר 1,000,000, סך של 2015מעיון בדוחות הכספיים עולה כי החברה העבירה בשנת  .147
 . 580190080 ()ע"ר

המצומצמת של  בישיבת ההנהלה ומבדיקת הביקורת עולה כי ההתקשרות והעברת הכספים אושר .148
בדצמבר,  24ביום  (דאז , סגני יו"רמר אלי אפללו , יו"ר עמיתמר אפי שטנצלר )יו"ר החברה החברה

. מבדיקת הביקורת עולה כי 2015בפברואר,  24אטרון נחתם ביום יהתלבין הסכם בין החברה  .2014
סמה מכרז או קול , החברה לא פראטרוןיהוחלט לתמוך בתשלפני שוויוני ותחרותי,  לא נערך הליך

 . קורא המאפשר גם לתיאטראות אחרים להגיש מועמדות לשת"פ כאמור לעיל

מדובר בהתקשרות שאושרה בסמוך לאחר מעבר החברה למשטר חל"צ בשלב בו  :תגובת החברה
טרם החלה החברה בפרסומים מראש של שיתופי פעולה. יודגש כי שיתוף הפעולה שנערך בשנים 

 פורסם. 2017-2016

תיאטרון, בתמורה להעברת הסכום האמור לעיל, התיאטרון יעמיד בין האם להסכם בין החברה לבהת .149
לצורך הצגה ופרסום של פעילות החברה, אפשרות לחלוקת  ,לרשות החברה את המסכים בתיאטרון

 חומרי הסברה למינויי התיאטרון וקיום הצגות בפריפריה.

נערכו מספר של הרי ש לביקורת, שהועברושונים בהתאם למסמכים מבדיקת הביקורת עולה כי  .150
בין היתר הוצגו לביקורת תמונות מאירועים משותפים והצגות . פעילויות במסגרת המיזם המשותף

, בין אם באולם התיאטרון בתל אביב ובין אם באולמות בפריפריה אליהם די הפריפריהלשנערכו לי
 .הגיע התיאטרון

של החברה העבירה לביקורת דוח של רואה החשבון  ,פיםבקרה על השימוש בכספיקוח ובכל הקשור ל .151
הוא מתייחס ל"דוח ביצוע מיזם משותף עולה כי מהכותרת לדוח  .2017בפברואר,  12החברה מיום 

", בפועל 2016בדצמבר,  31ועד  2016בינואר,  1 -תיאטרון גשר עם הקרן הקיימת לישראל לתקופה מ
ההכנסות וההוצאות הכוללות של התיאטרון  בדוח על כי מדוברדוח עולה המצורף למעיון בנספח 

סות ספציפית לשימושים שנעשו בכספים שהועברו על ידי החברה. חלא קיימת התייכאשר , 2016לשנת 
על השימוש הספציפיים שנעשים בכספים  פיקוח ובקרההחברה ביצעה לביקורת לא ברור כיצד 

 ביקורת שבוצעה על העברתעל לים להעיד לא הועברו מסמכים היכולביקורת  .על ידה שהועברו
 .2015הכספים על ידי החברה בשנת 

, 2016לקק״ל הועבר מכתב סיכום פעילות שת״פ של קק״ל ותיאטרון גשר לשנת : תגובת החברה
האפט, המעיד כי קק״ל פיקחה על השימוש בכספים. כך, מפרט הדו״ח כי -מטעם משרד רו״ח זיו
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יה צפו בהצגות תיאטרון גשר, ואין ספק כי הדבר נעשה בזכות אלפי ילדים ובני נוער מהפריפר
תמיכתה הכספית של קק״ל. זאת ועוד, במכתב סיכום הפעילות מפורט כי בוצעו פעולות רבות 
נוספות דוגמת מיתוג התיאטרון עם חומרי קק״ל וכן פרסום לוגו קק״ל בפרסומים בעיתונות, 

טרון ועוד. ברי, כי לאור פעילות ענפה זו, שימשו בכרזות, פליירים, בחוברת הרבעונית של התיא
הכספים לפעילות לה הוקצו הכספים, ועצם שליחת מכתב סיכום הפעילות מעיד על הפיקוח 
שערכה קק״ל על הכספים. יש לציין, כי בכותרת המסמך חלה טעות סופר של משרד רו״ח מטעם 

 .2016התוכן מתייחס לשנת , אולם 2012התיאטרון, כאשר מצוין בכותרת כי מדובר בשנת 

הפיקוח התקיים בהתאם לנוהל שגובש על ידי ואשר תגובת מנכ"ל החברה לשעבר מר שפיגלר: 
יושם הלכה למעשה על ידי מר מוסן, בחן את הפעילות בזמן אמת ואישר את שחרור התשלומים 

 בכפוף לבדיקת רו"ח יזהר קנה.

חזור הכולל של התיאטרון, לא ניתן להבין המסמך שנמסר לביקורת מעיד על המ: תגובת הביקורת
 -ל, ולכן לא ניתן לוודא שהחברה מימנה לא יותר מ"ממנו לגבי עלות הפרויקט המשותף עם קק

 .על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם לאישור שניתןמהפרויקט המשותף  50%

פי ההתקשרות עם תיאטרון גשר פורסמה באתר האינטרנט של קק"ל על : תגובת מר שטנצלר
הוראות המנכ"ל דאז וזאת במטרה כי גם בפני תיאטראות אחרים תעמוד האפשרות לשיתוף פעולה 

ההתקשרות עם תיאטרון לתקנות חובת מכרזים.  3דומה. ההתקשרות נערכה בהתאם לרוח תקנה 
 גשר נערכה לאחר שהוצע כי התיאטרון יקיים מופעים והצגות הפריפריה.

, העובדה באתר קק"ל אינו מהווה חלף להליך תחרותי : פרסום ההתקשרותתגובת הביקורת
שההתקשרות הינה לצורך פעילות בפריפריה אינה הופכת אותו באופן אוטומטי לכזה המקדם את 

 מטרות החברה. 

: מדובר בפרויקט שאושר על ידי הגורמים המוסמכים "צבחל, יו"ר עמית לשעבר ותגובת מר אפלל
. ההחלטה התקבלה במסגרת סמכות ההנהלה המצומצמת בהתאם לתקנון ההתקשרויות של קק"ל

בשיקול דעת סביר ועל פי ניסיון העבר. הודעת פרסום המיזם נועדה לאפשר לכל גוף נוסף להתחרות 
בהצעת גשר, לראיה פנייתו של תיאטרון הבימה אשר לאחר דין ודברים לא התקבלה. הודעת 

התקשרות עולה בקנה אחד עם מטרות המיזם שומטת את הקרקע בדבר טענת היעדר התחרות. ה
 קק"ל היות  ומטרתה קידום חינוך ותרבות בפריפריה.

: בהתאם לתזכיר החברה שהיה בתוקף במועד הרלוונטי, חינוך לא היה אחת הביקורתתגובת 
ממטרות החברה המוגדרות. בנוסף, העובדה שמדובר באירועים בפריפריה אינה הופכת באופן 

  לכזה המקדם את מטרות החברה. אוטומטי את המיזם

 אם כך, אף במקרה זה, החברה לא פיקחה על השימוש בנכסיה, כנדרש בהנחיות הרשם.  .152
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 בניגוד לנהלי העסקה מקובלים בחברהמינויים 
הביקורת מצאה כי החברה העסיקה, בין באופן ישיר ובין באמצעות חברות כח אדם, עובדים בעלי  .153

 . נושאי משרה בכירים בחברה קשר פוליטי/אישי/מפלגתי אל

בולטת במיוחד שיטת פעולה של החברה, במסגרתה הועסקו גורמים בעלי זיקה פוליטית או אישית,  .154
גיוס בתחילה באמצעות חברות כח אדם, ולאחר מכן קליטת –כאמור, ללא הליכים תחרותיים, ובעיקר 

ליטה באמצעות חברת כח אדם, אותו עובד בחברה, מבלי שנדרש הליך מכרזי, וכאשר למעשה הליך הק
אלה לא נועדו  גיוסמשמש בפועל כמסלול "עוקף" להליכי גיוס תחרותיים, תוך שעולה חשש כי הליכי 

 לקדם את טובת החברה, אלא לשרת שיקולים זרים אחרים. 

הביקורת גילתה כי במספר מקרים התבצעה העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם, כאשר לא  .155
כל הסבר מדוע ההעסקה התבצעה באמצעות מנגנון זה ולא באמצעות הליכי העסקה הוצג לביקורת 

מדובר בסוג משרות אשר אין זה נהוג לאיישו בחלק מהמקרים . יודגש, כי בחברה כמקובל תחרותיים
באמצעות חברות כח אדם, והכל כמפורט בהמשך. במקרה אחד אף התגלה כי ההעסקה באמצעות 

  ולמרות התנגדות ועדת המכרזים להעסקת העובד.  לאחרחברת כח אדם בוצעה, 

: הטענה כי העסקת עובדי חברות כ"א נועדה "להכניס" לחברה עובדים בעלי זיקות תגובת החברה
פוליטיות חסרת בסיס. הביקורת מעלה עניינם של ארבעה עובדים בסך הכל, מתוך מאות עובדי 

מצאים הם בנוגע למשרות אמון, אשר חברות כ"א שהועסקו בחברה בתקופת הביקורת. חלק מהמ
 לגביהן לא ניתן לקבוע כי קיימים שיקולים זרים בגיוס עובדים מסוג זה

לעניין הטענה כי בחלק מהמקרים מדובר בסוג משרות אשר אין זה נהוג לאיישן באמצעות חברות 
 כ"א, נשאלת השאלה נהוג היכן ומי קבע כך. בפועל לא היה כל נוהג כזה.

הביקורת חוזרת ומדגישה שהליקויים שנמצאו חמורים עד מאוד, אף אם מדובר : רתתגובת הביקו
היה במקרה אחד, ולא כך הדבר. עוד יובהר שהחברה נמנעה מלמסור לביקורת את רשימת כלל 
העובדים שגויסו כעובדי כח אדם בתקופה הרלבנטית, בכך מנעה החברה מהביקורת את השלמת 

מהביקורת לבחון את היקף התופעה. ברי כי במצב דברים זה, טענה , ואף מנעה הפיקוח בעניין זה
 .כי היקף התופעה הוא מצומצם, דינה להידחות

איוש המשרות, הביקורת מפנה לתצהירו של נהלים הנוגעים ללעניין תגובת החברה בכל הקשור ל
חברה , מנהל מחלקת ההשמה בחברה אשר הוגש במסגרת הליכים משפטיים שנוהלו בין הנ.ט.מר 

ות חברות אמצעעל כך שנהוג היה בחברה לגייס עובדים בנ.ט. לבין אחד מעובדיה, ובו הצהיר מר 
 כ"א גם בסוגי משרות שאין לאיישן בדרך זו.

יובהר, כי לשם בירור היקף תופעת ההתקשרות באמצעות חברות כח אדם, כאמור, דרשה הביקורת  .156
, וכן את מספר העובדים 2017 – 2015ם לשנים נתונים לעניין היקף העסקה באמצעות חברות כח אד

 שהחלו העסקתם באופן זה, ולאחר מכן נקלטו כעובדים בהעסקה ישירה אצל החברה. 

החברה נמנעה מלמסור את המסמכים הנדרשים, תוך שהיא מציינת כי מדובר בהרחבת הביקורת  .157
תשובה אדם לבין עובדיהן. המחייבת משאבים רבים, וכן כי אין בידי החברה הסכמים בין חברות כח ה

ראשית, הביקורת דרשה את המסמכים מכח סמכותה בהתאם להוראות חוק  זו לא ניתן לקבל.
החברות, והחברה נדרשת למוסרם. שנית, מכיוון שהחברה מסרה בעבר, במספר הזדמנויות, הסכמים 

לפיה אין בידי שנכרתו בין חברות כח האדם לבין המועסקים מטעמן עבור החברה, הרי שאף הטענה 
עוד יצוין כי לכל הפחות יכלה החברה לציין את דחות. ידינה לה –החברה את המסמכים הנדרשים 

 שמות העובדים שנקלטו באמצעות חברות כח אדם, שכן מידע זה בוודאי מצוי בידיה. 

: אשר להסכמים שנחתמו בין חברות כ"א לעובדים שהועסקו תשוב ותציין החברה תגובת החברה
סכמים אלו אינם בידיה. אכן כאשר הביקורת ביקשה לראות הסכמים ספציפיים פנתה החברה כי ה

 לחברות כ"א וקיבלה הסכמים אלה, אולם הדרישה לקבלת מאות הסכמים אינה מקובלת.

: המסמכים אותם דרשה הביקורת לקבל נדרשים על מנת לאמת את תגובת תגובת הביקורת
ת חברות כ"א, משסירבה החברה למסור את המסמכים החברה בדבר העסקת העובדים באמצעו

 לא ניתן לקבל את תגובתה. פגעה בכך בהליכי הפיקוח המתקיימים בעניינה והרי ש
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י כח אדם, רלבנטי תצהיר שניתן בדצמבר ניחד עם זאת, ולעניין היקף העסקת העובדים באמצעות קבל .158
ומידע בחברה, במסגרת הליך משפטי שמתקיים , מנהל מחלקת השמה, פרישה .ט.מטעם מר נ 2019

  –כך נ.ט. , הצהיר מר 9בין החברה לבין עובדת החברה

"במסגרת חוות הדעת של עורכת הדין חנה פורת....הועמדה קק"ל על הסיכון הקיים 
עמד  2008בינואר  1ממשי עוד יותר כאשר ביום הפך בהעסקת עובדי כח אדם. סיכון זה 

 1996 –א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 12סעיף  להיכנס לתוקפו
הקובע פרק זמן מקסימאלי להצבתו של עובד חברת כוח אדם אצל מעסיק בפועל לתקופה 

חודשים לכל היותר. שינוי צפוי זה הביא לקליטה מעת לעת של עובדי כח אדם שהיו  9של 
)ההדגשה  ם מתכונת העסקה זו"ואגב כך צומצמה גנחוצים, בהסכמה עם הוועד כמובן, 

 אינה במקור(. 

ניתן במסגרת סכסוך משפטי בין קק"ל לעובדת שנקלטה נ.ט. : תצהירו של מר תגובת החברה
 לפני למעלה מעשור. משכך התצהיר עוסק בנושאים הנוגעים לתקופה של לפני למעלה מעשור.

: מדובר בתצהיר המעיד על המדיניות הנהוגה בחברה. התצהיר ניתן על ידי גורם ורתתגובת הביק
 2008ניות החברה החל ממועד תיקון החוק בשנת ,  ומעיד על מדי2019מקצועי רלוונטי בדצמבר, 

ועד מועד מתן התצהיר, ובכלל זה בשנים הרלוונטיות לתקופת הביקורת. נדגיש בשנית כי מדובר 
שניתן על ידי איש מקצוע ובשום אופן אין מדובר בחוות דעת משפטית או  בתצהיר עובדתי
 פרשנות משפטית

אולם, אם כך, מדיניות החברה הייתה לצמצם את היקף העסקת העובדים באמצעות חברות כח אדם.  .159
כפי שיפורט בהמשך, המשיכה החברה להעסיק עובדים באמצעות חברות כח אדם, ללא כל הצדקה 

 לעובדים אלה זיקות אישיות או פוליטיות אל נושאי משרה בחברה. או הסבר, כאשר 

: אין כל בסיס לטענה לפיה העסקת עובדי חברות כ"א נועדה להעסיק עובדים בעלי תגובת החברה
ות כאלה ואחרות. החברה העסיקה בתקופת הביקורת מאות עובדים באמצעות חברות כ"א, קזי

 ים בלבד.כאשר הטענה לזיקות נובעת לעובדים בודד

: החברה סירבה להעביר לביקורת נתונים לגבי היקף העסקת עובדים באמצעות תגובת הביקורת
, משכך הביקורת אינה ולגבי זהותם של עובדים אלה חברות כ"א בתקופה הרלוונטית לביקורת

 יכולה לבחון ולאמת את תגובת החברה ולכן היא אינה מתקבלת.

ידי קבלני כ״א נעשתה בהתאם לנוהל  עלהעסקת עובדים כי ה השיבהחברה במענה לדרישת הביקורת,  .160
לעמדת , ועל כן 2018. אולם נוהל זה נקבע בינואר "העסקת עובדים על ידי קבלן כ״א" 02.02.12

  אינו רלבנטי לתקופה המבוקרת.הביקורת 

ל החברה נוה העבירהתגובה ב .וקבלתם לעבודהנוהל העסקת עובדים  דרשה כי יימסר לההביקורת  .161
החברה העבירה לביקורת נהלים . , כאשר החברה עצמה מודה כי נוהל זה אינו בתוקף1996משנת 

 נוספים על פי הפירוט הבא:

 , בלבד.2018הנוהל תקף מחודש ינואר,  -נוהל העסקת עובד ע"י קבלן כ"א .א

 , בלבד.2017בדצמבר,  18הל תקף מתאריך והנ -נוהל מינוי לתפקידים בכירים .ב

 , בלבד.2017בדצמבר,  20הנוהל תקף מתאריך  -ת בקק"לנוהל איוש משרו .ג

 .2017הנוהל תקף מחודש ינואר,  -נוהל מינוי לתפקידים בכירים ומיוחדים .ד

, בסמוך מאוד לסיום התקופה כפי שניתן לראות, הנהלים שהועברו הותקנו לאחר התקופה המבוקרת .162
אשר התייחסו לאופן העסקת  ,לא היו לחברה נהלים בתוקףהמבוקרת . מכאן, שבתקופה המבוקרת

  .עובדים, או שקבעו מתי תתבצע העסקה באמצעות חברת כח אדם, במסלול "עוקף" ועדת מכרזים

נציין כי החברה העבירה אל הביקורת, לדרישתה, את הסכמי התקשרות החברה עם חברות כח עוד  .163
  -ורט להלן אדם. מעיון בהסכמים אלה עולה כי הסכמים אלה נחתמו לפני שנים רבות, כמפ

                                                 
 16-12-57008סע"ש  9
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, ותוספת לאחר שיחה טלפונית 2001מסמך תנאי התקשרות עם חברת א. גולדמן משנת  .א
 .2008משנת 

 .1999. ונספח עדכון משנת 1996הסכם עם חברת מאגרי אנוש משנת  .ב

 .2016. מסמך עדכון תעריף משנת 2002מסמך "ניהול עמלות" עם חברת "חבר" משנת  .ג

עם חברות כח האדם, המסמכים הרלוונטיים  עדכניים תומיםהמשמעות היא שלחברה אין הסכמים ח .164
, 2016הינם משנות התשעים ועד תחילת שנות האלפיים, ולמעט עדכון תעריף מול "חבר", שבוצע בשנת 

 .2008המסמך המוקדם ביותר הינו משנת 

אם כך, הרי שנמצאה העסקת עובדים באמצעות חברות כח אדם, ללא נהלים מוסדרים, בניגוד  .165
יניות צמצום העסקה באמצעות מנגנון זה, כאשר החוזים בעניין זה הם מיושנים, מבלי שברור למד

מה היא ההצדקה לעשות שימוש במנגנון זה, חלף הליכי העסקה תחרותיים, כנהוג בחברה. כל זאת, 
כאשר, במקרים שנמצאו, מדובר בהעסקה של עובדים אשר הם בעלי זיקה פוליטית או אישית ליו"ר 

. כל אלה, מעלים חשש כי העסקת העובדים הללו התבצעה משיקולים זרים ושלא לטובת החברה
 החברה. 

התפקידים עלי ב וים אדבועהמי מטים בפרק זה כדי להטיל דופי בהמפוראים אין בממצכי ודגש י .166
  .ים תיקוןהמחייבעצמה, בחברה לקויים  עובדיםוס גי וא ינוכי מיהליכדי להציג , אלא המפורטים בו

  - אליהם מתייחס פרק זה להלן פירוט הממצאים

 

 

 יועץ מנכ"ל ומנהל מנהלת פיתוח קרקע אופן איוש משרת

י דנבתקופה בה יו"ר החברה  מר אוחיון שימש כמנכ"ל החברה הכלכלית של מועצה אזורית גלבוע .167
 לשניים היכרות רבת שנים קודם לכניסתו של יו"ר החברה לתפקידו.שימש כראש המועצה.  עטר

, על מנת מאיר שפיגלראל מנכ"ל החברה  פנה מספר פעמים דני עטריו"ר החברה לביקורת נמסר כי  .168
מסר כי אינו זקוק  מאיר שפיגלרהמנכ"ל זאת למרות ש ,שיסכים למנות את מר אוחיון לתפקיד עוזרו

 .עוזרל

ויקטים ארצי, בהתאם לחוזה ההעסקה הראשון הוגדר תפקידו של מר אוחיון כ: "מרכז פעילות פר .169
ביולי,  3נחתם עם מר אוחיון ביום חוזה זה אחראי לטיפול בהסרת חסמים ומענה לבעיות שוטפות". 

ל שווי עש"ח בחודש וכן רכב, כאשר החברה מגלמת את המס החל  20,000 -שכר של כוקבע , 2016
 השימוש העצמי. 

עלתה ת מר אוחיון כעוזרו, כבר בשלב תהליך קליטמסר לביקורת כי  מאיר שפיגלר מנכ"ל החברה .170
 ש"ח לחודש. 35,000 -ומצידו של מר אוחיון להגדיל את שכרו לשכר של כ דני עטרדרישה מצד היו"ר 

 28,000-אוחיון למר חודשים בלבד לאחר שהחל בהעסקתו, עלה שכרו של  4-בקשה זו אושרה חלקית, ו
עולה כי הגדרת התפקיד ותחומי חוזה המעודכן מעיון ב. (28.11.16) וחוזה חדש נחתם בהתאם₪, 

. לא הוצג בפני הביקורת כל נימוק או הסבר לעליה באופן משמעותי האחריות של מר אוחיון לא שונו
 .חודשי עבודה בלבד 4המשמעותית בשכרו של מר אוחיון תוך 

מ"מ מנהל מפ"ק )מנהלת פיתוח קרקע(.  –לאחר פחות מחודש, מונה מר אוחיון לתפקיד חדש  .171
מפ"ק. , בה הוצג מר אוחיון כמ"מ מנהל 21.12.16נמסר פרוטוקול ישיבת ועדת מפ"ק מיום לביקורת 
  .הינו אחד משלושת התפקידים הבכירים ביותר בחברהמנהל מפ"ק  יודגש כי

. כלומר, 2018יצוין כי מר אוחיון השלים את השכלתו האקדמית וקיבל תואר ראשון, רק במהלך שנת  .172
ון כממלא מקום מנהל מפ"ק מבלי שיש לו תואר אקדמי, ומבלי שעמד הועסק מר אוחי 2017במהלך 

 בדרישות הסף לתפקיד, המחייבים השכלה אקדמית.  

י פורסם רק במא. המכרז הפנימי לאיוש המשרה 2016יצוין כי משרת מנהל מפ"ק התפנתה בדצמבר  .173
מלפרסם מכרז של קרוב לשנה וחצי, במהלכה נמנעה החברה . כלומר, חלפה תקופה ממושכת 2018

בפועל  ביצעהלתפקיד כה משמעותי בחברה. במועד עריכת הביקורת טרם אוישה המשרה, ומר אוחיון 
 ומבלי שעבר מכרז כנדרש. תקופה ממושכת, ללא כל מינוי 
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מאיר בחירת עוזר המנכ״ל הנה פררוגטיבה של המנכ״ל. בזמן אמת, הציג המנכ״ל : תגובת החברה
י ועדת ההנהלה את הרקע לבחירתו במר אוחיון כעוזרו, בניגוד )למעלה מהדרוש( בפנ שפיגלר

. דני עטרקיבל את תפקידו אך מחמת היכרותו את יו״ר החברה  אוחיוןלטענת הביקורת כאילו מר 
, סותרת את העובדות והמסמכים מאיר שפיגלרטענת הביקורת, המתבססת על גרסת המנכ״ל 

 עצמו מזמן אמת. מאיר שפיגלרי המנכ״ל הרבים הקיימים בעניין זה, ובכלל זה את דבר

הוא בפני ועדת ההנהלה לא היו אמת. -כי דבריו מאיר שפיגלר, טוען המנכ״ל 23.1.19בתצהירו מיום 
הדברים, קיים קושי אובייקטיבי מובנה להעריך איזו מגרסאותיו של המנכ״ל לשעבר נכונה,  מטבע

הדבר כלל איננו מהותי. יהיו אשר יהיו שיקולי ומה הסיבה לשינוי כה חד ביניהן. בנסיבות העניין, 
בזמן אמת לבחור במר אוחיון כעוזרו, אין חולק כי המנכ״ל היה רשאי לבחור  מאיר שפיגלרהמנכ״ל 

בו כבמשרת אמון, ואין כל טענה כי מר אוחיון לא היה כשיר למשרתו האמורה. ההיכרות הקודמת 
ה פוגעת כהוא זה בכשירותו של מר אוחיון למלא את איננ דני עטר בין מר אוחיון לבין יו״ר החברה

 התפקיד, או בסמכותו של המנכ״ל לשעבר למנותו כמשרת אמון שלו.

בשאלה מי יזם מלכתחילה את העסקת מר אוחיון קיימת סתירה בין דברי המנכ"ל לשעבר בשיחתו 
לעניין המנכ"ל עם הביקורת לבין דבריו בפרוטוקול ישיבת ועדת ההנהלה של דירקטוריון קק"ל. 

 לשעבר מדובר באחד מבכירי המנהלים בשירות הציבורי הידוע כמי שעומד על דעתו.

והמליץ לו מאיר שפיגלר אכן פנה למנכ"ל דני עטר מכל מקום גם אם נניח שיו"ר הדירקטוריון 
 להעסיק את מר אוחיון כעוזרו, אין בכך ליקוי או פגם.

להגדיל את שכרו  דני עטר "דרישה" מצד יו״ר החברהטענת המנכ״ל לשעבר לפיה עלתה, לכאורה, 
המדובר בבקשה של מנכ״ל החברה, ההיפך הוא הנכון של מר אוחיון, אין לה על מה שתסמוך. 

 ולא כנטען בטיוטת הדוח. גורם מקצועי חיצוני אובייקטיבי, הנסמכת על המלצת 28.11.2016מיום 

, בו מוסברת 22.11.2016ברת מטריקס מיום אילן רובים מח רלתגובת החברה מצורף מכתבו של מ
להעלות את שכרו של מר אוחיון, לנוכח הגדלת היקף מאיר שפיגלר הסיבה להחלטת המנכ"ל 

 תקפידו  והיותו הלכה למעשה ממלא מקום מנהל מפ"ק.

התעכב בשל המו״מ שהתקיים עם ארגון העובדים להסכם פרסום זה  –פרסום המכרז לעניין מועד 
המסדיר בין היתר את הגמישות הניהולית אשר נדרשה לצורך הוצאת השינויים קיבוצי חדש 

, היות ובפועל נדרשה כשנה 2017ההסכם הקיבוצי לא הסתיים בשנת המבניים מן הכח אל הפועל. 
לאחר שנחתם הסכם קיבוצי והיו . 2018נוספת לצורך מו"מ עד לחתימת ההסכם המוגמר בינואר, 

ים לביצוע השינויים המבניים לאייש משרות בכירות בקק״ל, בידי ההנהלה הכלים המתאימ
פורסמו מכרזים, כמו גם לאיוש משרה מנהל אגף חינוך, כפי שנמסר גם לבודק מפורשות. יתירה 
מזאת: גם לאחר שהסכסוך הקיבוצי נפתר, וגם אחרי חתימת ההסכם הקיבוצי החדש בחודש 

חברת  -י מפ״ק. זאת, לנוכח המלצת חברת מטריקס , נותר קושי אובייקטיבי לעניין מינו2018ינואר 
, 12.2.19כי קק״ל תפעל לשינוי ארגוני יסודי במבנה מפ״ק. לאחרונה, ביום  -ייעוץ ארגוני מובילה 

. 2020החליט דירקטוריון החברה לדחות את מועד יישום שינוי המבנה הארגוני במפ״ק לשנת 
 ״ק אשר אכן פורסם לאחרונה.משכך, בשלה השעה לפרסום המכרז למשרת מנהל מפ

מועד פרסום המכרז למשרת מנהל מפ"ק הקבוע נבע מהמלצות חברת מטריקס, אשר גובשו 
. פעילות חברת 12.2.2019במסגרת עבודת מטה אשר הוגשו לדירקטוריון החברה בישיבתו ביום 

 הקיבוצי.מטריקס התעכבה לנוכח מו"מ על ההסכם 

יסיון עשיר במגוון תפקידים בכירים מחוץ לקק״ל, לרבות בשולי הדברים, יצוין למר אוחיון נ
כמנכ״ל החברה הכלכלית של המועצה האזורית גלבוע. קק״ל עומדת על כך שהיא רשאית לקבוע 
כי ניסיון בן עשרות שנים של ניהול גופים בסדרי גודל משמעותיים ביותר, העוסקים במטרייה 

 וימים ומתאימים להחליף תואר אקדמי.שהיא בליבת התפקיד הרלוונטי, יכול במקרים מס

קיימת הסכמה רחבה בדירקטוריון החברה על כך שמר אוחיון מנהל מוכשר ומוצלח אשר שיפר 
 . את תפקוד מפ"ק

אינם מחייבים כי מי שמכהן כמ״מ של בעל תפקיד יעמוד בתנאי הסף של המכרז קק״ל נהלי 
כלשהו(. בהקשר זה נפנה לנוהל מילוי )או של מכרז אחר  העתידי שאמור להתפרסם לתפקיד הקבע

 . מקום של החברה
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ת ראין בהוראות החוק, בהנחיות הרשם או בנהלי קק"ל כל הוראה המחייבת את קק"ל לקבוע למש
זאת בנוסף לכך שלא קיימת כל הוראה מנהל מפ"ק תנאי סף כזה או אחר, לרבות תואר ראשון. 

אם לא עמד בדרישות הסף לתפקיד מנהל האוסרת למנות עובד כממלא מקום מנהל מפ"ק, אף 
 מפ"ק עצמו.

להסכם  15.4להשלמת התמונה, נציין כי גישה עקרונית זו באה לידי ביטוי גם בהוראות סעיף 
מוסכם על הצדדים להסכם זה, כי ככל ", הקובע כדלקמן: 2006הקיבוצי של עובדי קק״ל משנת 

)חמש( שנות ניסיון תעסוקתי בקק״ל  5שבו ייח /הנוגע בנוגע לבחירת עובדים על ידי מכרז פנימי
 כשנה אקדמית אחת לצורך קבלה למשרה מוצעת במכרז".

מעיון  –בהחלטה להעסיק את מר אוחיון  דני עטרלעניין מעורבות יו"ר החברה  :תגובת הביקורת
בתצהיר מנכ"ל החברה לשעבר, מר שפיגלר, כמו גם ממכתב הבהרה שצירף, עולה כי החלטת 

 יו"ר החברהל שסיק את מר אוחיון, כמו גם ההחלטה להעלות את שכרו, נבעו מלחצים המנכ"ל להע
, כאשר ברקע היכרות אישית ארוכת שנים מטעם יו"ר דירקטוריון החברה . לחצים אלהדני עטר

בין השניים, פוגעים בלגיטימיות ההחלטות שהתקבלו בעניין זה, ומעלה את החשש כי התקבלו 
ביע דעתו ייו"ר דירקטוריון החברה אכן, אין מניעה כי  לטובת החברה. בשל שיקולים זרים ולא

בעוד האחרון פועל לשם איוש משרת עוזר בלשכתו, יחד עם זאת מקום בו מדובר בפני המנכ"ל 
בגורם בעל זיקה אישית ליו"ר ומקום בו, כפי שטוען המנכ"ל לשעבר, הפעיל היו"ר לחצים 

זיקה האישית, הרי שאין מנוס מקביעה כי נפל פגם חמור משמעותיים במיוחד לשם העסקת בעל ה
 בתהליך ההעסקה.

של מר אילן רובין אינו כולל  ומכתבתצביע על כך שלעניין הגדלת שכרו של מר אוחיון, הביקורת 
המלצה להעלאת שכר. התפקידים אותם על מר אוחיון למלא מוגדרים בהסכמים שנחתמו עימו, 

 את העלאת השכר. ובין היתר בהסכם החדש הכולל

הפגם החמור נובע מכך שכוונת החברה הייתה להעניק למר אוחיון תנאים של מנהל חטיבה 
וסמכויות של מנהל חטיבה מבלי שעבר מכרז או הליך תחרותי כלשהו לתפקיד, כאשר בפועל הוא 

 גוייס למעשה בתקן של משרת אמון.

ר אוחיון, לשם העסקתו, הרי שתיאור עוד יובהר כי מעיון בהסכמים שנחתמו בין החברה לבין מ
תפקידו הוא "מרכז פעילות פרויקטים ארצי, אחראי לטיפול בהסרת חסמים ומענה לבעיות 

טיפול בקידום הנושאים הקשורים בהתרת חסמים תכנונים מול הרשויות  –שוטפות", ולאחר מכן 
לכן אין זה ברור מדוע המקומיות".  אם כך, מר אוחיון הועסק לשם מילוי תפקידים מקצועיים, ו

 משרות אלה לא פורסמו במכרז, אלא אויישו במסגרת "משרת אמון", ללא הליכים תחרותיים. 

גם  ,2017המשא ומתן עם ארגון העובדים הסתיים בתחילת שנת  -לעניין מועד פרסום המכרז 
אינה מצדיקה את עיכוב פרסום המכרז לתפקיד , 2018העובדה שההסכם המוגמר נחתם בינואר, 

, מבקר הפנים, מנהל מערך החברה ערכה מכרזים לתפקיד היועמ"שכי לראיה ו מנהל מפ"ק,
הסברה ועוד, תפקידים שעמדו גם הם במרכז המחלוקת עם ארגון העובדים. התפקיד היחיד אליו 

העיכוב נבע מהמלצות חברת  , לפיההחברההנוספת של  הלא יצא מכרז היה מנהל מפ"ק. טענת
המלצות , 8/12/2016מיום החברה כפי שעולה מפרוטוקול דירקטוריון  -דחות ידינה להמטריקס, 

, החברה לא יישמה את 2019, אולם עד לחודש פברואר, 2016מטריקס התקבלו כבר בסוף שנת 
לימודיו, ועמד ההמלצות בכל הקשור למפ"ק ולא פורסם מכרז. רק לאחר שמר אוחיון השלים את 

  פורסם המכרז.בתנאי הסף הקבועים במכרז לעניין השכלה אקדמית, 

העיכוב במכרז נבע בין היתר מהצורך להמתין עד להחלטה בעניין  לעניין טענות החברה לפיהן
, ולא 2018את המכרז הפנימי כבר בשנת פרסמה ביקורת החברה תציין הס, קהמלצות חברת מטרי

 .בתגובתה טענההמתינה ליישומו של דוח מטריקס, כפי ש

נה המרחב מבברמת חסות למפ"ק ייעולה כי קיימת הת 12.12.2019מעיון בפרוטוקול הישיבה מיום 
 והתנהלותו מול הנהלת החברה, לא נדון כלל נושא איוש תפקיד מנהל מפ"ק.

הביקורת  .בכוונת הביקורת להטיל ספק בכישוריו המקצועיים של מר אוחיון יובהר כי אין
מתייחסת אך ורק להליך מינויו לתפקיד. נושא יכולותיו המקצועיות של מר אוחיון אינו רלוונטי 

 לממצאי הביקורת בעניין המינוי. כלל ועיקר
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לעניין טענת החברה כי נהליה אינם מחייבים שממלא מקום משרה יעמוד בתנאי הסף למי שנבחר 
, ולאחר מינויו של 2018למשרה באופן קבע, נציין כי הנוהל אליו הפנתה החברה נקבע רק בשנת 

לדרישות המהותיות בהן  מר אוחיון למ"מ מנהל מפ"ק, וממילא אין באותו נוהל כל התייחסות
 נדרש לעמוד ממלא מקום. 

לם ואין חובה לדרוש תנאי סף ספציפיים לתפקיד מסויים והדבר נתון לשיקול דעתה של קק"ל, וא 
 ף, תנאי ס2018מכיוון שקק"ל היא זו שקבעה במקרים קודמים, ואף במכרז שפורסם בחודש מאי, 

  .כלל המועמדים לענייןה שתעמוד בו תואר ראשון, הרי שמצופה מהחברהשכלה בדרגת של 

החברה לעניין הניסיון והצורך בתואר אקדמי, הרי שהביקורת אינה מקבלת את עמדת לעניין טענת 
 15.4יתרה מכך, ההפניה לסעיף  .החברה לפיה היא יכולה לקבוע כי ניסיון הינו תחליף לתואר

אוחיון לא היה בעל ניסיון  , אינה רלוונטית לממצא זה שכן מר2006להסכם הקיבוצי משנת 
  שנים בקק"ל בטרם מונה לתפקידו. 5תעסוקתי של 

חברי המנהלה : מעבר לאמור בתצהירי, עדכנתי את כל שפיגלר מר לשעבר החברה"ל מנכ תגובת
חודשים דחיתי את  4בקק"ל, זולת אחד הסגנים, בנוגע להתנהלות היו"ר דני עטר בעניין. במשך 

 להסדיר את העניין לאלתר. "רהיושנות של יון למרות פניות חוזרות ונתחילת העסקתו של מר אוח
 .בדברי את כל ההשתלשלותבמהלך הישיבה לא ציינתי 

ודבר סיום תפקידי היה מנוטרל לחלוטין , הייתי 2016מבר, בעת העלאת שכרו של מר אוחיון בנוב
 ידוע לכל.

החברה העסיקה את מר אוחיון, ללא מכרז, במשרת אמון, תוך שהופעלו על  –סיכומו של ממצא זה  .174
להעלות את שכרו  –לחצים להעסקתו, ותוך פרק זמן של מספר חודשים  מאיר שפיגלרמנכ"ל החברה 

. בהמשך מונה מר אוחיון כממלא מקום לתפקיד בכיר בחברה, מבלי מבלי שתפקידו השתנה מהותית
, וכאשר המכרז פורסם בסופו )כשנה וחצי( תקופה ממושכתשהוא עומד בתנאי הסף למשרה, למשך 

של דבר רק לאחר שמר אוחיון השלים את הנדרש לשם עמידה בתנאי הסף של המכרז, וכל זאת 
ר החברה לבין מר אוחיון. התנהלות זו מעלה חשש כאשר ברקע היכרות אישית ממושכת בין יו"

  שלא לשם טובת החברה, אלא משיקולים זרים.  למינוי

 

 אופן איוש משרת יועץ יו"ר דירקטוריון החברה 

נבחר לתפקיד  ל'. בהתאם להסכם מר 2016באפריל,  1לחברה נחתם ביום ל' הסכם העסקה בין מר  .175
, דהיינו הסכם ההעסקה נחתם ואושר 2015בדצמבר,  1יום והחל לעבוד ב דני עטר יו"ר החברהל יועץ

  כבר החל לעבוד בחברה. ל'חודשים לאחר שמר  4

זכאי לרכב צמוד כאשר החברה מגלמת  'לש"ח, כמו כן מר  23,500סך של נקבע על ל' שכרו של מר  .176
 עבורו את שווי המס.

עסקיים קודמים עם בני משפחתו של קשרים אישיים ו ל'למר מבדיקות שביצעה הביקורת התברר כי  .177
 . היו שותפים במיזם עסקי דני עטרובנו של יו"ר החברה  ל'כך התברר כי מר  דני עטר, יו"ר החברה

, אך לחתימה זו קדם משא 2015אמנם נחתם באפריל  ל'הסכם העבודה עם מר : תגובת החברה
שותף )כביכול( בעבר בין קביעה כי מיזם עסקי מההחברה אינה מקבלת את  ומתן בדבר תנאיו.

להעסקת היועץ.  כלשהיקרוב משפחה של נושא משרה בחברה, לבין יועץ במשרת אמון, יוצר מניעה 
בשים לב לכך שמדובר במשרת אמון אין לכך כל משמעות. משרת אמון כשמה כן היא והתנאי 

עובד. לפיכך היחיד הנדרש מעובד במשרת אמון הוא, שנושא המשרה הרלוונטי רוחש אמון באותו 
בעבר שותף של בנו של היו״ר אין כל רלוונטיות. למעלה מן הצורך  ל'להיותו / אי היותו של מר 

כיהן בעבר כראש מטה יו״ר הכנסת, מנהל מטה ראשת  ל'ולמען שלמות התמונה נבהיר כי מר 
כישורים  ל'האופוזיציה ציפי ליבני, יועצו של ח״כ אראל מרגלית, מנכ״ל הפועל תל אביב ועוד. למר 

 סיון רלוונטיים לתפקיד מעין זה.יונ

היה נמוך ביחס לשכר של היועצים ליו"ר וליו"ר עמית בתקופת  'לחשוב לציין כי שכרו של מר 
 ההנהלה הקודמת.
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אכן, העסקת יועץ במשרת אמון, נתונה לשיקול דעתו של נושא המשרה בחברה. : תגובת הביקורת
חודשים, באופן חריג,  4צדקה למשא ומתן שנמשך במשך יחד עם זאת, החברה לא הראתה כל ה

, או לכך שהחל בביצוע עבודתו, טרם הוסכמו התנאים האמורים וטרם נחתם חוזה 'לעם מר 
הינו "כמקובל ליועץ  'למר במיוחד לאור הערת החברה כי התשלום ששולם לזאת, . העסקה, כנדרש

  משא ומתן ממושך., שאז לא נדרש בשכר ותנאים כמקובל ליועץ במעמדו"

 

 אופן איוש משרת עוזר יו"ר דירקטוריון החברה 

 

באוגוסט,  2בתאריך  ימוהועסק על ידי החברה באמצעות חברת כח אדם. הסכם העסקה נחתם ע ש.ג. .178
לא נמסר על ידי החברה הינה: "מתאם פעילות שלטון מקומי בקק"ל".  ש.ג.. הגדרת תפקידו של 2017

 , ולא בהליך תחרותי כמקובלעסקה זו בוצעה באמצעות חברת כח אדםכל הסבר או נימוק לכך שה
 . במשרת אמון אם מדוברו/או בהעסקה ישירה 

. דני עטר משמש כאחד מעוזריו האישיים של יו"ר החברה ש.ג. בפועל הביקורת, כפי שעולה מבדיקת  .179
, כמו כן נוספות בעבור שעות₪  5000-ובנוסף סכום של כ ש"ח לחודש 16,500שכרו נקבע על סך של 

 רכב מהחברה. קיבל

  - הנוכחי וליטיים ואישיים ליו"ר החברהפ יםקשר ש.ג.למר  .180

 .10הינו חבר מפלגת העבודה ש.ג. .א

בו מוקם העסק המשותף של בנו של  ,אתר הסקי בגלבועב ימש כמנהל שיווק ומכירותש ש.ג. .ב
 .הקודםבסעיף , היועץ של היו"ר, כפי שנזכר א.ל.יחד עם מר  דני עטרהיו"ר 

החברה דני יו"ר בתקופה בה שימש כמנהל מרכז הצעירים במועצה האזורית גלבוע,  ש.ג. .ג
 ראש המועצה.כ עטר שימש

מועסק במשרת אמון, וממילא אין כל רלוונטיות לזיקות כאלה או אחרות ש.ג. מר  :החברה תגובת
תחילה באמצעות ש.ג. . אין כל קושי להעסקתו של מר דני עטר בינו לבין יו"ר דירקטוריון החברה

 חברת כ"א, מדובר בכלי ניהולי אשר מצוי בליבת שיקול דעת הגורמים המוסמכים בקק"ל.

היה ש.ג. את תשובותיה היא עצמה. ככל שגיוסו של מר  תגובת החברה סותרת: הביקורת תגובת
ידו בתפקיד משרת אמון, אזי מדוע נדרשה החברה לגייסו באמצעות מכרז כ"א? ומדוע הוגדר תפק

כתפקיד מקצועי, ולא כתפקיד עוזר יו"ר החברה. שאלות אלה הן שמונעות את קבלת תגובת 
החברה בהקשר זה וממצאי הביקורת נותרו בעינם. יובהר כי ממצא זה מקבל משנה חומר לאור 
הממצא העוסק באיוש ביתר של לשכת יו"ר הדירקטוריון, כמפורט מעלה, ומעלה את החשש כי 

 נועד "לעקוף" את הנהלים המקובלים בחברה לגבי איוש הלשכה. ש.ג. מר  אופן גיוס זה של

  

 גיבוש חזון החברה ה לשםמשר איוש אופן

( 580282853יו"ר התנועה הרפורמית בישראל )התנועה ליהדות מתקדמת ע"ר כ שימששביט מר ירון  .181
מר שביט חתם  .(2018, ומורשה חתימה בה )נכון לדיווחי העמותה על אודות שנת 2014עד לתום שנת 

מטעם התנועה הרפורמית )המוצגת בהסכם כתנועה העולמית "ארצנו"(.  ההסכם הקואליציוניעל 
 "ארצנוסיעת "מר שביט משמש כדירקטור מטעם . 2015לאוקטובר  16ההסכם נחתם ביום 

 .11בהסתדרות הציונית העולמית

                                                 
 -( 111ר' מתוך אתר מפלגת העבודה )מס'  10
-https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D
-D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94%
/D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA% 

11   https://www.wzo.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=3570
 (.11/3/2020אוחזר ביום 

https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.wzo.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=3570
https://www.wzo.org.il/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=3570
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 בעלת זכות מינוי סיעה –צנו אם כך, מר שביט הינו חבר בהנהלת ההסתדרות הציונית, מטעם אר .182
קבע את ליציוני. יוזכר כי הסכם זה על ההסכם הקוא מטעמה ואף היה זה שחתםדירקטורים בחברה, 

בנוסף, קבע  .פלגתי של העומד בראש הדירקטוריוןהרכב דירקטוריון החברה, ואף את השיוך המ
  צנו. ההסכם כי יו"ר ועדת כח אדם בדירקטוריון החברה, יהיה נציג סיעת אר

עפ"י , נכתב: "2017בנובמבר,  16  מיום אמנון בן עמי בפרוטוקול ישיבת בלשכת מנכ"ל החברה .183
 ", מר ירון שביט מרכז את גיבוש חזון קק"ל בכפיפות ליועמ"ש קק"ל)דני עטר( החלטת יו"ר קק"ל

, , חתמה החברה על הסכם העסקה עם מר שביט2017בנובמבר,  20ביום  . )ההדגשה אינה במקור(
באמצעות חברת כח אדם. בהתאם להסכם, מר שביט יועסק כ: "פרוייקטור לחזון קק"ל או כל תפקיד 

 ש"ח בחודש. 25,000 -כאחר שהחברה תמצא לנכון...". שכרו של מר שביט נקבע על סך של 

לביקורת לא נמסר כל מסמך המסביר מדוע משרה זו אוישה באמצעות חברת כח אדם, ולא באמצעות  .184
ותי ובאישור ועדת מכרזים, כנהוג. במיוחד הדברים אמורים כאשר מדובר בעובד בעל הליך תחר

השפעה משמעותית בגוף המהווה צד קשור לחברה ואשר החלטותיו הינן בעלות משקל כבד בקבלת 
 החלטות בחברה.  

לביקורת לא נמסרו מסמכים המעידים על השלמת תהליך גיבוש חזון החברה, או על תוצרים  .185
 ם את התמורה ששולמה על ידי החברה. המצדיקי

: מר שביט איננו, ולא היה חבר בוועד הפועל הציוני, אשר חבריו מהווים את החברה תגובת
האסיפה הכללית של קק"ל. הגוף בו מר שביט חבר, הנהלת הצ"ע, איננו חופף לוועד הפועל הציוני. 

נטית להתקשרות שהייתה עצם העובדה שמר שביט חתם על ההסכם הקואליציוני איננה רלוו
 למעלה משנתיים לאחר מכן. למר שביט לא הייתה השפעה על מינוי הדירקטורים בקק"ל.

במקרה זה, היות ולא הייתה התלבטות באשר להתאמה הייחודית של מר שביט לתפקיד זה, 
הוחלט כי דרך ההתקשרות המתאימה ביותר היא העסקתו לפרק זמן מוגבל של שישה חודשים 

חברת כוח אדם. זאת, על מנת לבחון את התקדמותו בניהול הפרויקט ולקבל בתום  באמצעות
לא ברור על מה מסתמכת הביקורת בקביעתה כי להמשך הדרך.  באשרתקופה קצרה זו החלטות 

נציין בהקשר זה, כי ההתקשרות נעשתה העסקתו של מר שביט טעונה הליכי גיוס תחרותיים. 
חום הפיילוט לפרק זמן קצר, וגם לנוכח הקושי בהתאם באמצעות חברת כ״א, גם לאור תי

החברה סבורה  להסכמים הקיימים עם ארגון העובדים של קק״ל שלא אפשרו יצירת תקן ייעודי.
 שלביקורת אין הסמכות להחליט עבור קק"ל אילו תוצאות עליה לדרוש מגורם המתקשר עימה.

ט היא זה אשר קבע כי יו"ר קק"ל יבחר : ההסכם הקואליציוני עליו חתם מר שביהביקורת תגובת
לא לתפקידו. דני עטר על ידי מפלגת העבודה, והוא זה אשר חתם על ההסכם מכוחו נבחר היו"ר 

 ניתן להתעלם מתפקידו של מר שביט בעניין זה. 

אין בה כדי לצמצם את ממצאי הביקורת, שכן אף  תגובת החברה לעניין הליכי הגיוס למשרה זו
הירה בתגובתה כי התקשרות זו בוצעה שלא בהתאם להתנהלותה השגרתית של החברה עצמה מב

החברה, ולא בהתאם להליכי גיוס התחרותיים, המאפיינים את יתר התנהלותה, כאשר לבעל 
כפי שעולה גם התפקיד הרלבנטי זיקה משמעותית להנהלת החברה, והוא מילא תפקיד בבחירתה. 

מצעות חברת כח אדם הייתה על מנת לעקוף את מנגנון בתגובת החברה, העסקתו של מר שביט בא
ההעסקה המקובלת של החברה, בין היתר לאור הסכמי העבודה שהנהלת החברה הנוכחית חתמה 

הביקורת בוחנת את השימושים שעשתה  -לעניין תוצרי העבודה שבוצעה  מול ארגון העובדים.
ת סבירות התוצרים שנמסרו לחברה א בוחנת, ובין היתר נכסיה כחברה לתועלת הציבורהחברה ב

במקרה זה נראה כי היקף התוצרים אינו עולה בקנה אחד  ביחס לעלויות ההעסקה ששולמו על ידה.
 עם התמורה ששולמה על ידי החברה. 
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החברה העסיקה, גורם בעל זיקה להנהלת החברה, אשר אף היה שותף בקביעת הסכמים אם כך,  .186
נהלת החברה, וכל זאת, ללא הליכים תחרותיים שוויוניים, קואליציוניים שהשפיעו על הרכב ה

כל אלה מעלים חשש להעסקה לשם קידום מטרות התוצאות הנדרשות. וכאשר בפועל לא התקבלו 
  זרות ולא לשם קידום מטרות החברה.

 

 איוש משרה על ידי עובד בעל זיקה פוליטית, אשר העסקתו הסתיימה בעבר

 אפי שטנצלרדה. הנ"ל הועסק על ידי החברה בעבר לפי בקשתו של היו"ר הינו פעיל מפלגת העבו .עע .187
 .התברר כי אינו ממלא את תפקידולאחר ש מאיר שפיגלרופוטר על ידי המנכ"ל 

בוועדת עולה כי , 16במאי  מהודעת דואר אלקטרוני ששלח יו"ר ועד העובדים לשעבר של החברה .188
, התבקשה הוועדה באופן מפתיע ומחוץ 2016במאי,  18ביום המכרזים להעסקת עובדים שנערכה 

במכתבו של יו"ר הועד לשעבר אף  בפטור ממכרז. ע.ע.לסדר הדין המתוכנן לאשר את העסקתו של 
 , אשר הובילו להפסקת עבודתו. ע.ענמסר כי זכור לו שהיו בעבר בעיות בהעסקתו של 

לפני הדיון בוועדת  דני עטר היו"ר החברמתאר יו"ר הוועד כיצד פנה אליו עוזרו של  במכתב האמור .189
בוועדה כנותן שירותי ייעוץ  ע.ע", ולאשר את מינויו של המכרזים בדרישה "שלא לעשות בעיות

 .הינו פעיל פוליטי מוכר במפלגת העבודה הנ"ל ע.ע.כתב כי צויין במעוד בפרויקט של אגף החינוך. 

 ,בוועדה אושר, המינוי לא שפיגלרמאיר בסופו של יום, כפי שנמסר לביקורת על ידי מנכ"ל החברה  .190
אי מילוי עקב לאחר שכבר פוטר מהחברה בעבר  ע.ע.בגלל התנגדות להעסקה חוזרת של זאת בין היתר 

 .תפקידו

, 2017במאי,  9  מהמסמכים שהועברו לביקורת עולה כי למרות שהמינוי לא אושר בוועדה, הרי שביום .191
 18בפברואר  .חודשים 9למשך  2017דם, ממאי באמצעות חברת כח א ע.ע.נחתם הסכם העסקה עם 
ישירות בחברה. לא צורף כל מסמך המעיד על כך שהעסקה זו אושרה  ע.ע.נחתם הסכם העסקה של 

  על ידי ועדת מכרזים כמקובל בחברה. 

על פי הודעת דוא"ל שנשלחה בעניינו  .2017במאי,  9נחתם ביום  .ע.עההעסקה עם  כאמור לעיל, הסכם .192
, )בהודעה נכתב: "נפגשתי היום עם 2017במאי,  24גישת העבודה שלו עם מנהלו נערכה ביום עולה כי פ

למלא תפקיד של מתאם למגזר הערבי במרחב..."(, מעיון בדיווח הנוכחות של העובד  המיועד .ע.
מכאן . 2017במאי,  1דיווח על שעות עבודה החל מיום  ע.עשהועבר לביקורת על ידי החברה עולה כי 

 . ולפני שערך שיחת הכרות עם מנהלו דיווח על שעות עבודה לפני שנחתם עימו ההסכם ע.עשה עול

 

הביעו הממונים עליו שביעות רצון  ע.ע.: בשנים שחלפו מאז תחילת העסקתו של החברה תגובת
על ידי אגף החינוך בקק״ל כמועמד לניהול פרויקט  ע.עהועלה שמו של  2016במאי  רבה מעבודתו.

ב לבבות בין המגזרים השונים ביערות קק״ל, לאור ניסיונו והיכרותו עם הגורמים של קירו
בקק״ל לא צלחה, והנושא ע.ע הרלוונטיים. במהלך הדיון הועלתה טענה כי העסקתו הקודמת של 

 בהקשר זה. ע.ע.ירד מסדר היום, כך שקק״ל לא התקשרה עם 

כרת ומקובלת במגזר הערבי שתייצג לאחר קרוב לשנה, לאור הצורך של מרחבי מפ״ק בדמות מו
את המרחבים בכל הנוגע לפרוייקטים הרלבנטיים למגזר זה, התקיימו ראיונות עם שלושה 

גורמי המקצוע שקיימו את הראיונות החליטו, בהתאם לשיקול דעתם  ע.ע.מועמדים שונים, ובהם 
 .הינו המתאים ביותר לתפקיד זה ע.ע.המקצועי, כי מבין המתמודדים, 

היה חבר במפלגת העבודה, אין כל פסול. בהתאם לנוהל הגבלת פעילות פוליטית של  ע.ע.ך שבכ
, לא חל איסור על עובדי קק״ל להיות חברים במפלגה כלשהי, ומכל מקום, 02.08.16קק״ל, מס׳ 

והעובדה שהוא אינו ממלא תפקיד בעל סמכות מנהלית, לא חלות עליו  ע.ע.לאור מעמדו הזוטר של 
נחתם הסכם  לא אושרה ההתקשרות לבין המועד בו בין המועד בו בלות שבנוהל.עיקר המג

הביקורת אינה מייחסת משקל כלשהו לעובדה זו. מבלי . ההתקשרות עם חברת כ"א חלפה כשנה
היה להתקשר עימו  ם הסכם ההתקשרות עם חברת כ"א ניתןלגרוע מהאמור, בתקופה בה נחת

 בחוזה אישי.
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 בפועל כבר בראשית חודש מאי, וכי דיווח עבור שעות שעבד בפועל.   עבד ע.ע.עוד יובהר כי 

 

שביעות הרצון לעניין  וא ע.ע.לכישוריו של  אינה מתייחסתהביקורת יובהר כי : תגובת הביקורת
על ידי ב תלונות קע פוטר אשר עובד - מעבודתו אלא להליך גיוסו לעבודה בחברה בו נפל פגם חמור

, בחברה זאת על אף מחאת גורמים מקצועיים רלבנטיים, 2017בשנת ק הועס, 2016בשנת חברה ה
בהליך שאינו תחרותי )התקשרות באמצעות חברת כ"א(, כאשר לאותו גורם זיקה פוליטית אל 

  . הנהלת החברה

פרוטוקול אף לא צירפה את ראיונות שנערכו ותמכה את טענותיה בדבר ההחברה לא יודגש כי 
וממילא, לא הוסבר על ידי כמועמד המתאים.  מר ע.ע.בבחור דווקא ל, במסגרתו הוחלט הדיון

החברה מדוע הוחלט לגייס למשרה זאת באמצעות חברת כח אדם, ולא באמצעות נהלי ההעסקה 
 . , כאשר העסקתו בפועל החלה עוד טרם החתימה על הסכם העסקתוהמקובלים

כאשר החברה מחליטה יעה. אולם, או מניודגש, כי אין בעצם החברות במפלגה העבודה כל פסול
להעסיק עובד, אשר לגביו הוכרע בעבר כי אינו מתאים להעסקה בחברה, וזאת מבלי לקיים הליכי 
העסקה תחרותיים כמקובל, הרי שעולה חשש כי זיקתו המפלגתית היא שעומדת בבסיס 

 ההחלטה להעסקתו, ולא קידום טובת החברה. 

עבר בחברה, פוטר מכיוון שלא מילא את תפקידו, וכאשר ועדת הועסק בעסקינן בעובד אשר לסיכום,  .193
המכרזים של החברה לא אישרה את העסקתו מחדש )על אף פניות מאת נציגי יו"ר החברה הנוכחי(, 
הוא הועסק באמצעות חברת כח אדם באמצעות מנגנון עוקף העסקה, ומאוחר יותר נקלט לעבודה 

 ובר באדם שהוא פעיל ידוע במפלגת העבודה.  ישירות בחברה ללא כל מכרז, זאת כאשר מד

 

 'העסקת ח

מאיר  לשעברמנכ"ל החברה כפי שנמסר לביקורת על ידי  .מפלגת העבודהפעיל בהוא בנו של ח'  .194
 .ח'על מנת להעסיק את  ,הפעיל לחצים על מנהל מרחב צפון של החברה דני עטר, יו"ר החברה שפיגלר

אושרה על ידי ועדת מכרזים כנדרש, או  ח'העסקתו של ש לביקורת לא נמסר כל מסמך המעיד על כך .195
 3ביום  ח'בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין מר שנערך הליך תחרותי כלשהו לאיוש המשרה. 

 , תפקידו הוגדר כ: "רכז דו קיום במרחב צפון". 2017בספטמבר 

אז( למנהל מפ״ק ) ד החלה בעקבות פניה של מנהל מרחב צפון ח'ההתקשרות עם : תגובת החברה
)דאז( במסגרתו הצביע על צורך בהעסקת עובד שישמש כפרויקטור של פעילות קק״ל במגזר הערבי 

הועסק בתחילה במשך מספר חודשים  ח'במחוז מרכז(. כאמור, ע' במחוז צפון )בדומה לתפקידו של 
שביעות באמצעות חברת כוח אדם, על מנת לבחון את התאמתו לתפקיד, ולאחר מכן, בשים לב ל

בתקופה בה נערכה ההתקשרות  , בוצעה עימו התקשרות בחוזה אישי כמקובל.מח'רצון הממונים 
מול חברת כ"א ניתן היה להתקשר בהסכם עם עובד בחוזה אישי ללא הליך תחרותי. הטענה 

 הליך כלשהו לא ברורה.שהחברה ביקשה לעקוף 

, ומדוע לא התקיימו נבחר לתפקיד 'ח: החברה לא הסבירה בתגובתה מדוע דווקא תגובת הביקורת
 הליכי גיוס תחרותיים, כמקובל בחברה. 

לא נערכו  ח'ומדוע במקרה של  ח'הם הקריטריונים שהביאו לבחירתו של ה החברה גם לא פירטה מ
מכך עולה  , כאשר לפי הסברי החברה מדובר על תפקידים מקבילים.ע'ראיונות כמו במקרה של 

ת להעסיק עובדים תחילה באמצעות חברות כח אדם וזאת על מנת החברה נוהגחשש כבד לכך ש
הדברים חמורים במיוחד, כאשר מדובר לעקוף את מנגנון ועדת המכרזים ואת הצורך במכרז. 

, דני עטר יו"ר הדירקטוריוןמפלגה שועידתה הביאה לבחירת במועסק שהוא בעל זיקה פוליטית ל
 אשר היה מעורב בהחלטה להעסיקו. 

לא מסרה את היקפי ההעסקה באמצעות חברות כ"א ם בעניין זה, העובדה כי החברה יובהר שג
, פוגעות דווקא באמצעות חברת כ"א ח'מדוע בחרה להעסיק את מר העובדה כי נמנעה מלהסביר ו

את ההסכם  הנגד , כמפורט מעלה,התנהלות החברההעובדה כי ה כך גם .בעצמת תגובת החברה
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ע כי איוש באמצעות חברות כ"א הינו החריג, וככלל יש להעסיק , אשר קב2006הקיבוצי לשנת 
 לפיכך, דין תגובת החברה בהקשר זה להדחות.  עובדים בהליך תחרותי.

 

 

 א.א.העסקת 

כיועצת מלווה , באמצעות חברת כח אדם, 2016החל מחודש ספטמבר,  בחברההועסקה  א.א.גב'  .196
גיוס תחרותי , מבלי שנערך כל הליך לקק"ל שנים 115להכנות ולפעילות החברה במסגרת אירועי 

 . הינה פעילה במפלגת העבודה, ואף שימשה כסגנית ראש עיריית גבעתיים א.א.גב' . בעניינה

לאה פדידה, אשר שימשה כמ"מ מנהל אגף כיועצת התקבלה על ידי גב'  א.א.הבקשה לקליטת גב'  .197
ריית יוקנעם והינה חברת מפלגת סגנית ראש עיכשה בעת ההיא גם מגב' פדידה שי. קשרי ציבור

. כפי שעולה מהבקשה שהוגשה על ידי גב' פדידה, , ואף כיהנה כח"כ מטעם מפלגת העבודההעבודה
 לביקורת לא נמסר כל מסמך המעיד על כך שנבחנו חלופות או מועמדים אחרים לאיוש המשרה. 

גם על ידי יו"ר ועד לה תחיההעסקה לתקופה הזמנית אושרה  כימהמסמכים שנמסרו לביקורת עולה  .198
בחלוף יומיים בלבד , 27.10.16לפי הודעת דוא"ל של מנכ"ל החברה דאז מיום  אולם,. עובדי החברה

 א.א.מהאישור לנוכח ההקשרים הפוליטיים של גב' יו"ר הוועד  חזר בו

ר כל לביקורת לא נמס .א.א.ב' גבין , נחתם הסכם העסקה ישיר בין החברה ל2018בינואר,  1בתאריך  .199
 תחרותימסמך המעיד על כך שהעסקה זו אושרה על ידי ועדת מכרזים או בוצעה במסגרת הליך 

במסגרת ההסכם תפקידה של העובדת שונה והיא מונתה ל "עוזרת לפרויקטור חזון קק"ל", כלשהו. 
  .והיא כפופה ליועמ"ש החברה₪,  15,000 -כאשר שכרה החודשי נקבע על סך של כ

בתקופה שבין סיום א.א. לא נמסר מסמך המעיד על התקשרות החברה עם הגב'  יצוין כי לביקורת .200
. כלומר בעבור החודשים מיוני 2018העסקתה באמצעות חברת כח אדם לבין קליטתה כעובדת בינואר 

. כלומר, 18חודשים ממועד תחילת העסקתה באמצעות חברת כח אדם( ועד לינואר  9)בתום  2017
 ללא התקשרות עם החברה. א.א. קה הגב' במשך כמחצית השנה, הועס

  תגובת החברה:

 טענה ידו על הועלתה לא כי מלמד, 18/7/2016 מיום דאז הארגון"ר יו של"ל הדוא בהודעת עיון
 .אחרים או כאלה הפוליטיים קשרים בדבר כלשהי

הבודק חוזר  לבין העסקתה בחברה.א.א. אין כל ראיה לקשר בין הזיקה המפלגתית של גב' 
ומשתמש בטענה כאילו קיימת חובה להביא מינוי באמצעות חברת כוח אדם לאישור ועדת 
המכרזים, ובהתאמה "מחפש" אישור ועדה שברי כי לא נתקיימה ולא היה כל צורך בקיומה 

 בהתאם לנהלי קק״ל.

מהות ההעסקה באמצעות חברות כוח אדם מאפשרת התקשרות ספציפית עם גורם מסוים, 
ופה מוגבלת, ללא צורך במכרז, ועל כן לא נהירה טענת הבודק בעניין הצורך ב״בחינת לתק

, ליו״ר ארגון העובדים לשם קבלת אישור, נבע 2016חלופות״. כאשר פנה המנכ״ל דאז, בחודש יוני 
הדבר מהנחה עובדתית מוטעית לפיה מדובר בהסכם אישי מיוחד ולא בהעסקה באמצעות חברת 

 כוח אדם.

, לא היה כל צורך 27.10.16ציין בעצמו בהודעת הדוא״ל שלו מיום  מאיר שפיגלר מנכ״ל דאזכפי שה
שהעביר הבודק  דוא"להמתכתובות  .באישור ארגון העובדים להעסקה באמצעות חברת כוח אדם

, א.א.את העסקתה של הגב׳  2016עצמו עולה, כי המנכ״ל לשעבר הוא זה שקידם בחודש יולי 
שפנה לקבלת אישור יו״ר ועד העובדים וכן העביר את עניינה להמשך טיפול  ולצורך זה הוא זה

והכנת הסכם העסקה על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, ומנהלת אגף משאבי אנוש. לא 
ברורה משמעות הטענה כי יו״ר הוועד חזר בו מהסכמתו, היות והמנכ״ל לשעבר עצמו גורס שלא 

 .העסקההיה צורך מלכתחילה באישורו ל
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הטענה לפיה העסקת עובד באמצעות חברות כ"א מהווה כביכול אינדיקציה למטרות זרות הינה 
חסרת יסוד. בקק"ל הועסקו מאות עובדי חברות כ"א אשר לרובם המכריע לא הייתה כל זיקה 

 מפלגתית או פוליטית.

ה בחוזה אישי, בין סיום מועד העסקתה על ידי חברת כ"א למועד קליטת א.א.לעניין העסקת גב' 
        כנותנת שירותים חיצונית בהתאם לאישור ועדת מכרזים  א.א.הרי שבתקופה זו הועסקה גב' 

26-17. 

 : הביקורת תגובת

בחברה, כפי שעולה  א.א.הדוא"ל הנזכר לעיל בתגובת החברה הינו טרם העסקתה של גב' 
ע יו"ר ארגון הבי א.א.מהמסמכים שהועברו לביקורת, הרי שלאחר שהחלה העסקתה של גב' 

 העובדים דאז את טענותיו בדבר הקשרים הפוליטיים.

שלא באמצעות הליך הועסקה  א.א.אין בתגובת החברה כדי לשנות את ממצאי הביקורת. גב' 
תחרותי, בשונה מהתנהלות החברה ברגיל, כל זאת תוך שהיא בעלת קשרים מפלגתיים הדוקים 

ובד תוך קידום מטרות זרות, ולא לשם טובת למפלגת העבודה. ממצא זה מעלה חשש להעסקת ע
החברה. בתקופה הרלוונטית הייתה נהוגה בחברה העסקה בהליך תחרותי, וההעסקה באמצעות 

החברה לא הבהירה את הנימוקים והטעמים שעמדו חברות כ"א הייתה אמורה להיות החריג. 
 בבסיס להליך חריג זה. 

ת רשימת כל העובדים שגוייסו באמצעות חברות למרות בקשות הביקורת החברה נמנעה להעביר א
 באופן זה. .א.כ"א בתקופה הרלוונטית ולא הוסבר הצורך הספציפי להעסיק דווקא את גב' א

חודשים מעבר להעסקה ישירה הינו מנגנון  9תחילת העסקה באמצעות חברת כ"א, ורק בחלוף 
 א.א.סיום העסקתה של גב' כמן כן לא ברור לביקורת מדוע מיד לאחר   עוקף הליך תחרותי.

באמצעות חברת כ"א היא עברה להעסקה כנותנת שירותים חיצוניים למשך כחצי שנה, ויותר מכך, 
מדוע לאחר כחצי שנה היה צריך להפוך אותה לעובדת החברה באמצעות חוזה אישי, כאשר כל 

 הליך. כל אלה מעלים ספק מהותי לגבי תקינות ה השינויים מבוצעים ללא הליך תחרותי.

 

 א.ק.העסקת 

. החל 2016ועד לנובמבר  2016באמצעות חברת כח אדם, החל מפברואר  א.ק.החברה העסיקה את מר  .201
הוגדר  א.ק.תפקידו של מר  .רהבהסכם להעסקה ישירה בחא.ק. נחתם עם מר  2016בנובמבר,  1מיום 

 15,000 -ל סך של כנקבע ע א.ק.שכרו של מר כ: "רכז הקשר עם רשויות המקומיות במרחב דרום". 
 ש"ח בחודש וכן רכב צמוד.

באמצעות חברת כח בוצעה  א.ק.העסקתו של מר כאמור,  .12מפלגת העבודהועידת הינו חבר  א.ק.מר  .202
 אדם, מבלי שנערך הליך גיוס תחרותי, כמקובל. 

גם במקרה אינה דורשת אישור ועדת מכרזים.  אדם כוחבאמצעות חברת  העסקה: תגובת החברה
באמצעות חוזה אישי מלכתחילה. הטענה לפיה מר  א.ק.ה יכולה הייתה להעסיק את מר זה החבר

עת לא היה מקובל  לא גוייס באמצעות הליכים תחרותיים איננה ממן העניין, משום שבאותה א.ק.
 לדרוש הליך תחרותי כתנאי להתקשרות עם עובד בחוזה אישי.

ה הנהלבישיבת הנדונה מר ק. סקת הדרישה להע: שפיגלר מר רבלשע החברה"ל מנכ תגובת
 .כל התהליכים הכרוכים בקליטת עובד לחברה בהעסקה ישירה , תוך עקיפתשאישרה את בקשתו

                                                 

12 
https://www.havoda.org.il/%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%9d

-d7%9c%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%94%-
/d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%aa%  (.374)ראה מספר 

 

https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
https://www.havoda.org.il/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA/
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, באמצעות א.ק.מר  החברה אינה מבהירה מדוע הוחלט להעסיק את תשובת: תגובת הביקורת
 תחרותי בהליך הצורך אי בדבר החברה טענתחברת כח אדם, ולא בהליכים תחרותיים כמקובל. 

, התקשרות הרלוונטית בתקופה הקיבוצי להסכם בהתאם שכן נכונה אינה עובד עם להתקשרות
ש הסבר כאמור, מעלה חש העדרכמו כן, בחוזה אישי חייבה הליך תחרותי למעט מקרים חריגים. 

כי העסקתו בוצעה שלא לשם קידום טובת החברה, אלא בשל זיקתו הפוליטית ובשל מטרות 
 זרות. 

 

 שינוי תנאי מכרז לאחר פרסומו

 . עדת איתור לבחירת מבקר החברההתכנסה ו 2017בינואר,  15ביום  .203

 , כמפורט להלן:  אחת פנימית ושתיים פומביות – פעמים בגרסאות שונות 3תנאי המשרה פורסמו  .204

השנים האחרונות.  7 -, דרש ניסיון בביקורת פנים ב2016בינואר,  27הנוסח הראשון מיום  .א
ה היו תואר ראשון בין היתר נדרש ניסיון בחברה גדולה שהיא גוף דו מהותי. תנאי ההשכל

 בכלכלה/ מנהל עסקים/ תעשיה וניהול או חשבונאות.

השנים  10 -שנים ב 7, דרש ניסיון בביקורת פנים של 2016בפברואר,  24הנוסח השני מיום  .ב
, בין היתר נדרש ניסיון בחברה גדולה שהיא גוף דו מהותי. תנאי ההשכלה היו האחרונות

 ה וניהול או חשבונאות.תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/ תעשי

השנים  15 -שנים ב 7, דרש ניסיון בביקורת פנים של 2016בנובמבר,  18הנוסח השלישי מיום  .ג
 נמחקה מדרישות התפקיד.דרישת הניסיון בחברה גדולה שהיא גוף דו מהותי, האחרונות. 

ת במקום זה, ניסיון בעריכת ביקורות במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות ורשויות מקומיו
לתנאי ההשכלה נוסף תואר במדעי  לתנאי סף.הפך מתנאי שמעניק יתרון למתמודד, 

 . , הקלה זו אפשרה הגשת מועמדות על ידי המועמד שזכה בסופו של דבר במכרזהחברה

, ניתן 15.1.17מעיון בפרוטוקול וועדת המכרזים אשר עסקה בבחירת מבקר הפנים של החברה, ביום  .205
לאחר שכבר הוגשו הצעות מכרז בוצע שינוי הבי אנוש בחברה מסר כי משאלראות כי מנהל חטיבת 

. שינוי זה מהווה בפועל הקלה בתנאי הסף למכרז, שכן משמעו תוספת רבות על ידי מתמודדים רבים
הנדרש לשם עמידה בתנאי הסף טווח השנים סוגי תארים שהתקבלו לעניין תנאי ההשכלה, והרחבת 

ן התייחסות לסיבה בגללה שונה המכרז פעמיים, לאחר שהוגשו בפרוטוקול אי. ניסיוןשעוסק ב
 מועמדויות. 

פעמים בגרסאות שונות איננה מדויקת. המכרז פורסם  3הטענה כי המכרז פורסם : תגובת החברה
סיונם של עובדי אגף יתחילה כמכרז פנימי )בהתאם למקובל בקק״ל( והוא נוסח בשים לב לנ

  ה לא עלה יפה פורסם מכרז חיצוני.הביקורת של קק״ל. מאחר ומכרז ז

, הוקפא על רקע דרישת ארגון העובדים לעצירה 24.2.16הראשון שפורסם ביום  החיצונימכרז ה
מוחלטת של הליכי בחירת נושאי משרה בחברה לרבות מבקר הפנים, מנהל מערך ההסברה, 

המשך לאמור, נערכו ב בוצי בין קק״ל לארגון העובדים.ייועמ״ש וכיו״ב, וזאת במסגרת סכסוך ק
 הוסכם על הגדרת התפקיד החדש של מבקר הפנים וממונה על בירור תלונות עובדים.  בהםדיונים 

המכרז החדש פורסם לאחר שהנוהל דלעיל סוכם עם ארגון העובדים ובו כאמור ניתנו למבקר 
ן סיויהפנים סמכויות אף של נציב תלונות עובדים. במסגרת הנוסח החדש הורחב מנעד הנ

  . וההשכלה של המועמדים האפשריים באופן מינורי ביחס לדרישות המקוריות של ארגון העובדים

לא ניתן לקבל את תגובת החברה, לפיה השינויים במכרז בוצעו בעקבות דרישת : תגובת הביקורת
ועד העובדים. ראשית, מרבית השינויים שנערכו נעדרים הלימה בין דרישות הועד לבין הנוסח 

ם בסופו של דבר. כך למשל, בעוד שיו"ר ועד העובדים דרש כי תושמט מנוסח המכרז שפורס
הדרישה לתואר ראשון, הרי שהנוסח שפורסם על ידי החברה, כלל דרישה לתואר ראשון, והשינוי 

 התמצה בכך שניתן עתה לאפשר התמודדות למשרה גם על ידי בעלי תואר במדעי החברה. 
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מספר המועמדים שהגישו מועמדות למכרז הפנימי ברה להעביר את מהח דרשההביקורת יצוין כי 
 וכן את פרוטוקול ועדת האיתור בעניין המכרז הפנימי. החברה לא מסרה מסמכים אלה. 

עם : ביטול המכרז הראשון, שינוי תנאי הסף, שיחות תגובת מנכ"ל החברה לשעבר מר שפיגלר
. בפועל כל ממצאי הביקורת אמינים ותואמים המועמד ובסוף בחירתו, נעשו ללא כל מעורבות שלי

 את המציאות העובדתית.

מכל המפורט מעלה, עולה כי נפל פגם בהליכי המכרז תוך שתנאיו שונו תוך כדי הליך, ולאחר הגשת  .206
 מועמדויות. 

 

 לשכת יו"ר החברה – חריגה מתקן משרות אמון

דני  תקינה של לשכת היו"רבכים העוסקים מסמבמסגרת הליכי הביקורת, נדרשה החברה למסור  .207
, וכן את הסכמי ההעסקה של כלל היועצים בלשכת היו"ר ובלשכת 2017-2016, נכון לשנים עטר

 .2017-2016בשנים אמנון בן עמי המנכ"ל 

בתגובתה מסרה החברה כי נכון למועד התגובה אין לחברה תקינה של לשכת היו"ר, וכי חברה חיצונית  .208
בכל יחידות קק"ל, לרבות לשכת היו"ר. לעניין זה הביקורת מציינת כי פועלת לגיבוש מבנה ארגוני 

, ואף הוגשו המלצות באותה 2016שירותיה של אותה חברה חיצונית נשכרו על ידי קק"ל כבר בשנת 
 החברה טרם יישמה את אותן המלצות.אך השנה, 

ין החברה לבין על אף הצהרת החברה כי אין לחברה תקינה ללשכת היו"ר, הרי שהסכם שנחתם ב .209
להסכם  16.1.1, קובע את התקינה האמורה. סעיף 2006הסתדרות העובדים וארגון עובדי קק"ל בשנת 

 האמור קובע כי ליו"ר קק"ל יהיה עוזר ו/או יועץ, מנהל לשכה ונהג, אשר יועסקו כולם במשרת אמון. 

 לתצהיר(.  8)ס'  2019מדצמבר  נ.ט.לראות גם בתצהירו של מר  הפניה לסעיף זה ניתן .210

עוזרים יועצים/  5 -ל 4ין ב היו"ר הועסקו בלשכת 2016-2017שנים מבדיקת הביקורת עולה כי ב .211
  ון.ובמשרות אמ בחוזים אישייםבמקביל, כאשר כל אותם יועצים מועסקים 

פרק זה הינו פרק חדש שלא נכלל בטיוטה הקודמת. סוגיית תקינת לשכת יו"ר : תגובת החברה
לחוק החברות, אין כל  2כד345על פי סעיף  החברה מצויה מחוץ לגדר הסמכויות של הביקורת.

של הרשם הקובעת מה תהיה התקינה של לשכת יו"ר דירקטוריון בחל"צ. הוראת דין או הנחיה 
ף אין לביקורת סמכות להתערב ביחסי העבודה הקיבוציים של קק"ל ולקבוע ממצאים בדבר סבנו

 עמידתה של קק"ל בהסכם קיבוצי כזה או אחר.

יגוד לטענת החברה, היות ובקדנציה הנוכחית לא הועסקו עוזרים אישיים ליו"ר העמית, בנ
לקדנציה הקודמת שבה הועסקו עוזרים אישיים הן ליו"ר והן ליו"ר העמית, הרי שהמספר הכולל 

 של היועצים האישיים לא חרג.

נעשתה במסגרת סכסוך משפטי עם עובדת, אשר נ.ט. ההפניה להסכם הקיבוצי בתצהירו של מר 
 עסק בנושאים אשר אין להם קשר לתקינה בלשכת היו"ר.

מפרה את ההסכם הקיבוצי, חזקה על ארגון העובדים שהיה נוקט בהליכים כדי לו הייתה קק"ל 
 לעמוד על זכויותיו. 

שלושה יועצים או עוזרים, הכפופים לראש מטה וליועצת דני עטר בפועל כוללת לשכת יו"ר קק"ל 
בכירה. מספר זה זהה למספר היועצים שהועסקו בלשכת היו"ר בקדנציות קודמות. עוד יובהר כי 

קופת ההנהלה הנוכחית מבצעת לשכת היו"ר גם פעולות רבות שבוצעו בתקופת ההנהלה בת
 הקודמת על ידי לשכות היו"ר העמית וסגני היו"ר. 

: אחד מתפקידי הביקורת היה לבחון את שימושי החברה בנכסיה לשם קידום תגובת הביקורת
דיקה הינה בסמכות מטרותיה, תשלום שכר הינו אחד השימושים בנכסי החברה ובשל כך הב

, ובמיוחד כאשר החריגה מלווה בחשש למינויים דני עטר הביקורת. חריגה מתקינה בלשכת היו"ר
משיקולים זרים שלא בהתאם לנהלי העסקה מקובלים בחברה, מעלה חשש לשימוש בנכסי החברה 

רתה שלא לשם קידום מטרותיה. יובהר כי הביקורת אינה מתערבת בהסכמים הקיבוציים ואין מט
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לבחון את קיומם, אך בוחנת את השימוש בכספי החברה ונכסיה. העסקה שלא כדין או שלא לצורך 
 כמוה כניצול לרעה של נכסי החברה.

את התפיסה של הגורם המקצועי , כגורם מקצועי בחברה, משקף נ.ט.יובהר כי תצהיר מאת מר 
 לביקורת.נושא התקינה בלשכת היו"ר במועדים הרלוונטיים לגבי הרלוונטי 

 

 עם יועצים בתחומים שוניםהתקשרויות 

, על 2012התקשרויות, אשר עודכן בשנת , עוד לפני רישומה כחל"צ, החברה אימצה תקנון 2014בשנת  .212
"התקנון"(, והיה בתוקף עד לאימוצו של נוהל  -ידי ועדת המכרזים העליונה של החברה )להלן

נוהל זה מחיל על החברה חלק מהוראות חוק הנוהל"(. " -)להלן 2015יולי התקשרויות חדש בחודש 
 , והתקנות שמכוחו. 1992 -חובת המכרזים, תשנ"ב 

, ובין היתר לאור מעמדה של הביקורת בדקה את עמידת החברה בהוראות אשר החילה על עצמה .213
 היסוד של המנהל התקין חלים עליו.החברה כגוף דו מהותי, אשר עקרונות 

-2017יועצים בתחומים שונים, בשנים רב של שהחברה התקשרה עם מספר ממצאי הביקורת מראים  .214
היקף זה נובע מהיקפי הפעילות של החברה וממספר  .₪, בהיקף כספי של עשרות מיליוני 2014

כאשר בחלק מהמקרים, המפורטים בהמשך, ההתקשרויות בוצעו בהליך התחומים בהם היא פועלת. 
י שניתן לאתר כל הצדקה לכך. במקרים מסוימים התקשרויות פטור, ללא מכרז או קבלת הצעות, מבל

במקרים אחרים, נמצא כי החברה אישרה התקשרות בדיעבד, ואף  אלה נמשכו במשך שנים רבות.
 לאחר ששולמה התמורה בגין ההתקשרות. 

במקרים מסוימים אותרו התקשרויות שאושרו בפטור ממכרז, כאשר קיים קשר פוליטי או אישי עם  .215
בכירים בחל"צ, אשר בחלק מהמקרים היו מעורבים בקבלת החלטה על אודות ביצוע  גורמים

 ההתקשרות. 

תקשרה צים איתם העמהיוופי במי דטיל כדי להכי אין בממצאי הפרק ה, אף לעניין פרק זובהר י .216
, של החברה פרט תהליכי התקשרותחברה, ובשל ה חלטותקבלת העל תהליכי ביע החברה, אלא להצ

 . הגשמת מטרות החברהטבי למביאים באופן מי םנאיכי ויוצרים חשש  שהם לקויים

 

 גאלב מג'דלה: חברת התקשרות עם 

ממכרז עם  , התקשרות בפטור2013ביוני,  23של החברה אישרה בישיבתה ביום  9/13ועדת המכרזים  .217
, הנמצאת חברת מג'אדלה( –ן )להל 513494401מג'דלה שיווק ויעוץ ח.פ.  – חברת גאלב מג'אדלה

 , לשם קבלת שירותי יעוץ בנוגע לפעילות החברה בחברה הערבית.גאלב מג'אדלה מר בבעלותו של
, 2015בנובמבר,  22בתאריך  .2013ביולי,  1יועץ נחתם ביום בין ההסכם ההתקשרות בין החברה ל

נוספת )עד לאמצע  נחתם הסכם להארכת ההתקשרות בין החברה לבין חברת מג'אדלה למשך שנה
 כולל מע"מ. ₪  25,000(. בעבור שירותי היעוץ נקבעה תמורה חודשית על סך 16אוקטובר 

 מר מג'אדלה כיהן כחבר כנסת ושר מטעם מפלגת העבודה.  .218

 30 -ממסמכי הנהלת החשבונות שהועברו לביקורת עולה כי היועץ נתן שירותים לחברה במשך כ .219
 ש"ח. 750,000חודשים בעלות כוללת של 

לבקשת הביקורת העבירה החברה מסמכים היכולים להעיד על תוצרי עבודתו של היועץ, להלן  .220
 הפירוט:

 , נפגש היועץ עם מנהל מרחב דרום של החברה.2014בינואר,  9ביום  .א

, נפגש היועץ עם מנהל מרחב צפון של החברה. )יש לציין כי המסמך 2014בינואר,  29ביום  .ב
 (.2014בינואר,  3 -, נושא תאריך ה2014בינואר,  29המסכם את הפגישה מיום 

, הגיש היועץ שתי תוכניות עבודה, האחת "תוכנית עבודה של החברה 2014ביוני,  22בתאריך  .ג
 -לחברה הערבית 2014", והשנייה "תוכנית עבודה של שנת 2014פיתוח פרויקטים -הערבית



54 

 

כפי  בתחומים הרלוונטיים.אגף חינוך ונוער". התוכניות כללו מספר הצעות לפרויקטים 
של סיורים ופגישות עם מספר עריכת פתיח לתוכניות העבודה, הן נכתבו לאחר השעולה מ

ביולי,  9גורמים. אותם סיורים מפורטים במסמך שהעביר היועץ למנכ"ל החברה דאז ביום 
2014. 

ד על התוצרים היכולים להעי ,מעבר לפגישות אלו, העבירה החברה לבקשת הביקורת מסמכים נוספים .221
 מעבודתו של היועץ, לביקורת הועברו בעיקר תכתובת דואר אלקטרוני מהן עולה כי:

 .2014מנכ"ל החברה בחודש ספטמבר, פגישה עם התקיימה  .א

, ערך היועץ שתי פגישות לבקשת החברה, עם נציגי משלחת מדרום 2015בחודש מאי  .ב
 אפריקה ונציגי עיתונות מרוסיה.

 רה הועברו מסמכים נוספים ובהם:בתגובתה השניה של החב .222

קיום ביערות קק"ל של חטיבת החינוך, מקריאת התוכנית לא ברור  -תוכנית עבודה לדו .א
 חלקו, אם בכלל, של מר מג'דללה.

תוכנית לשותפות בין קק"ל לחברה למתנ"סים לדו קיום וסובלנות בין קהילות יהודיות  .ב
 מר מג'דללה. וערביות. גם במקרה זה לא ברור חלקו, אם בכלל של

מכתב תודה מעיריית כפר קאסם על הביקור שערך מר מג'דללה בעיר והסיוע הצפוי  .ג
 לגיוס משאבים לפיתוח היישוב.

 .2014בדצמבר,  17פגישה עם ראש עיריית סכנין ביום  .ד

 .2014בפברואר,  9פגישה בנושא החברה הערבית ביום  .ה

 .2014באוקטובר,  1ביקור בעיר באקה אל גרבייה ביום  .ו

 .2014במר,  11סיור בחברה הערבית ביום  .ז

מספר מכתבים בודדים נוספים שנשלחו על ידי מר מג'דללה אשר מפאת איכות גרועה  .ח
 לא ניתן לדעת את תוכנם.

מעבר לתוצרים שצויינו לעיל לא הועברו לביקורת מסמכים נוספים היכולים להעיד על עבודתו של  .223
חלקם הגדול מדובר על אמירות כלליות בדבר הצורך מניתוח המסמכים שהועברו עולה כי ב היועץ.

 בקירוב לבבות, ותוכניות עתידיות שלא הועברו מסמכים כלשהם המעידים כי אכן בוצעו בפועל. 

מפרוטוקול ועדת המכרזים, הן לעניין אישור ההתקשרות בפטור ממכרז, והן לעניין הארכת  .224
ולא מצוינת סיבת הפטור. נוסף על כך, ההתקשרות, לא עולה כל סיבה להצדקת ההתקשרות בפטור 

תוצרי העבודה ומידע על פגישות שקיים מר מג'אדלה מעידים על היקף עבודה נמוך במיוחד לאור 
 הסכומים ששולמו כתמורה.

, טרם רישום החברה כחל"צ. הארכת ההתקשרות 2013ההתקשרות בוצעה בשנת  – תגובת החברה
דני לתפקידו. מיד עם תחילת כהונת היו"ר דני עטר  , טרם כניסת היו"ר2015בוצעה באוקטובר 

סיום ההעסקה נלווה הסכם פשרה את , הוחלט להפסיק עם מר מג'אדלה את ההתקשרות. עטר
בעניין תשלום למר מג'אדלה בעבור החודשים שהוא הועסק בהם החל ממועד החלטת ועדת 

 (13.10.15 – 17.12.15מכרזים ועד לביטולו )

ין בתגובת החברה כדי לשנות ממצאי הביקורת. הארכת ההתקשרות עם מר א – תגובת הביקורת
המידע שנמסר מאת , על בסיס עלה חששממג'אדלה, שהתבצעה לאחר רישום החברה כחל"צ, 

 באופן , ומבלי שהיה בה כדי לקדםלאה מאת חברת היעוץמהתקבלה תמורה א לכי בפועל , החברה
זיקה מפלגתית מהותית למפלגת ברה בעלים של החאת מטרות החברה, כל זאת בעוד של יטבימ

ביטול  לענייןכי לעניין ממצא זה, שאלת החלפת הנהלת החברה איננה מן העניין.  יובהרהעבודה. 
י להדגיש כך יש כדבזי אובהוראתו,  לתפקידו דני עטרההתקשרות כחודש לאחר כניסתו של היו"ר 

 . קשרות המתוארתת ההתמהארכעוד יותר את הקושי העולה 

, החלה 2011ההתקשרות עם מר מג'אדלה נולדה לאור העובדה שהחל משנת : תגובת מר שטנצלר
כנגד פעילותה של קק"ל ברחבי העולם. באותה העת החלה  BDSברחבי העולם פעילות מצד ארגוני 
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ולהיטיב את הקשר עם להתגבש בקק"ל ההבנה באשר לצורך הבהול להעמיק את מאמצי ההסברה 
ערביי ישראל. קק"ל האיצה מאמציה על מנת למצוא גורם מקצועי בעל מאפיינים ייחודיים אשר 
יסייע במשימה. על רקע זה נוצר הקשר עם מר מג'אדלה שהינו דמות פורצת דרך באוכלוסייה 

קשרות הערבית שעה שכיהן כשר הערבי הראשון והיחיד מהמגזר הערבי מוסלמי, לכן אושרה ההת
עם מר מג'אדלה בפטור. לעניין התוצרים, ההתקשרות עם מר מג'אדלה יצרה תוצרים ענפים, 

הנתינים לבחינה בעין אך רבים מהם מצויים בעצם פתיחת שער ההידברות מול חלקם חומריים 
 האוכלוסייה הערבית. 

שרות : הביקורת מציינת כי אופי ההתקשרות אינו כזה שמאפשר לבצע התקתגובת הביקורת
 בפטור ממכרז. לעניין התוצרים ראה תגובת הביקורת להתייחסות החברה.

 

 :התקשרויות עם יועצים משפטיים חיצוניים

-2016מבדיקת הביקורת את הדוחות הכספיים ומסמכי הנהלת החשבונות של החברה עולה כי בשנים  .225
הסכום כולל בין  ש"ח. מיליון 46.4 -משפטיים היו בסך כולל של כהוצאות החברה על יועצים  2014

בנוסף, הסכום כולל  לבוררים ומגשרים, הוצאות במסגרת הליכים משפטיים ועוד.היתר תשלומים 
 הוצאות בגין פעילות של חברות הבת של קק"ל. 

קיומו של  ותמחייבכמו גם הנחיות רשם ההקדשות, שהחילה החברה על עצמה,  הוראותהכאמור,  .226
. אולם, מבדיקת בטרם ביצוע התקשרות ,תחרותיקבלת הצעות מכרז פומבי או לכל הפחות הליך 

חלק בפועל )כפי שאושר גם בשיחה שערכה הביקורת עם מנהלת אגף התקשרויות(,  הביקורת עולה כי
, בוצעו ללא קיומו של מכרז ו/או הליך קבלת 2016-2014ההתקשרויות עם יועצים משפטיים בשנים מ

ת עם יועצים משפטיים, בתחום משפטי ספציפי, הוגשו בהתאם, בקשות לאישור התקשרוהצעות. 
לועדת המכרזים, תוך שהבקשה מתייחסת לנותן שירות מסוים אחד, מבלי שהוצגו בפני הועדה מספר 

 הצעות. 

יפורט בהמשך, ההתקשרויות הובאו לאישורה של ועדת המכרזים בדיעבד, בחלק מהמקרים, כפי ש .227
 והחברה קיבלה חיוב מעורך הדין בגין העבודה. נשוא ההתקשרות, דהיינו לאחר שכבר בוצעה העבודה

מעיון בפרוטוקולים שנמסרו לביקורת עולה, כי בחלק מהמקרים אושרו התקשרויות עם יועצים  .228
 10/15עדת מכרזים וולעד הכולל שישולם בגין ההתקשרות. בנוסף, משפטיים, מבלי שנקבע הסכום 

דרים בדבר וההתקשרויות אושרו מבלי שהיו לחברה הסכמים מסחלק מ, 2015באפריל,  21מיום 
ין התעריף לשעת עבודה או היקף שעות מבלי שצוההתקשרויות אושרו  שעת עבודה.בעבור שכ"ט 

על ידי משרד עורכי הדין נודע לחברה לראשונה על  רק בעת הגשת חשבון החיוב .העבודה הצפוי
 סכום החיוב. 

, לאחר תהליך עבודה להסדרת ההתקשרויות עם יועצים 10/15כפי שעולה מפרוטוקול ועדת מכרזים  .229
משפטיים, סוכם עם חלק מהמשרדים על גובה שכר הטרחה לשעת עבודה, נחתמו הסכמים עם אותם 

 בדיעבד יצויין כי באותה ועדה הוחלט לאשר ת המכרזים.משרדים וההסכמים אושרו על ידי ועד
ם. הסכום הכולל של התשלומים שאושרו היה התשלומים למספר רב של משרדי עורכי דין בגין שירותי

 אלף ש"ח. 805 -כ

, נותרו אולם, גם לאחר שנחתמו הסכמים עם חלק מהמשרדים והסדירו את התעריף לשעת עבודה .230
 .ישרה התקשרויות מבלי שהגדירה את היקף שעות העבודה הצפוימקרים בהם ועדת המכרזים א

לא ברור מראש מהו סכום  הגדרת סכום שכר הטרחה לשעת עבודה לא שינתה את המצב בו ,כך בפועל
 ההתקשרות הצפוי, ומה היא התמורה המקסימלית שניתן יהיה לחייב את החברה. 

ון ליקויים שהתבצע עוד בתקופת הביקורת נדגיש בהקשר זה כי הביקורת ערה לקיומו של הליך תיק .231
ובטרם הסתיימה, אולם הליך זה לא היה די בו, שכן העדר הגדרה של היקף שעות העבודה הצפוי 

 הותיר את השימוש בנכסי החברה ללא הגנה מספקת. 

מהחברה למסור לידיה את כל הסכמי ההתקשרות עם נותני שירותים משפטיים דרשה הביקורת  .232
ת. מהשוואה שערכה הביקורת בין מספר ההסכמים שהועברו ביחס למספר עורכי בתקופה המבוקר
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משרדי עורכי דין אשר קיבלו תשלום  3נמצאו , 2016-2015נמצא כי בשנים  ,הדין להם שילמה החברה
 , כמפורט להלן:םמבלי שהיה איתם הסכם חתו

עם  משרד ליאור ושות': כפי שעולה מתגובת החברה בסעיף המתייחס להתקשרות .א
הסכם  2015-2014משרד זה בהמשך הדוח, שירותי המשרד ניתנו במהלך השנים 

, 2015, דהיינו רק בסוף שנת 2015בדצמבר,  7ההתקשרות עם עורך הדין נחתם ביום 
 ולאחר שהעבודה בוצעה.

, ההסכם שנחתם עם עו"ד כהן 9-15כפי שעולה מפרוטוקול ועדת מכרזים  דניאל כהן: .ב
של החברה המשיכה  תועיזבונוולמרות זאת מחלקת קרנות  , לא חודש,2013בשנת 

לעבוד עם המשרד גם לאחר מכן. ועדת המכרזים אישרה לשלם בגין השירות שניתן עד 
)לאחר שהחברה כבר נרשמה כחל"צ(. הועדה ציינה באותה ישיבה כי  2015לחודש מרץ 

בוצע תשלום  על היועץ המשפטי להודיע לעו"ד כהן שההתקשרות עימו נפסקה. בפועל
העביר לחברה מסמך היעדר תביעות לפיו הסכום , כאשר עורך הדין 2016גם בשנת 

, לא פורט במסמך מהות העבודה והמועדים שבהן 2013ששולם מתייחס להסכם 
 בוצעה, כמו כן תשלום זה לא אושר על ידי הוועדה.

,  2014, קסוטו נוף: החברה העבירה לביקורת שתי הזמנות עבודה מינואר ופברואר .ג
. 2015עבור טיפול בארבעה תיקים. כמו כן צורף הסכם מסגרת שנחתם בדצמבר, 

, ולפני 2015מבדיקת הביקורת את כרטסת הנהלת החשבונות עולה כי במהלך שנת 
החתימה על הסכם המסגרת, משרד קסוטו נוף העביר לחברה חיובים בגין פרויקטים 

ודה, כך שמדובר על התקשרות ללא נוספים שאינם כלולים באותן שתי הזמנות עב
 הסכם.

חודשים בודדים לאחר רישומה של קק״ל כחל״צ, החל הליך להסדרת התקשרויות  תגובת החברה:
לעניין . עם משרדי עורכי דין. כחלק מהליך זה, הובאו התקשרויות קיימות לבחינת ועדת המכרזים

ף שעות העבודה הצפוי". מטבע חלק מההתקשרויות נעשו מבלי שצוין "היקהטענה הנוגעת לכך ש
קשה מלכתחילה לקבוע את היקף השעות המקסימלי, לא  ןבההתקשרויות  ןהעיסוק המשפטי, ישנ

עוד במהלך תקופת הביקורת עברה החברה . טבעי להגביל מראש את מסגרת ההתקשרות
 יות מסגרת להקמת מאגר עורכי דין. במסגרת המאגר ערכה החברה הליכים תחרותייםולהתקשר

 בין עשרות רבות של משרדי עורכי דין. 

לעניין האישורים בדיעבד של התקשרויות עם עורכי דין, מדובר על הסדרת חובות עבר שנוצרו טרם 
רישומה של החברה כחל"צ, בוועדות אלו אשר התקיימו לאחר רישומה של החברה כחל"צ אושרו 

 חשבונות בגין עבודה שכבר בוצעה לפני הרישום.

מהווה התנהלות פסולה  , לאחר שבוצעו,התקשרויות בדיעבד אישוריובהר כי  :ורתתגובת הביק
תיקון הליקויים לא נבחן על , אשר אין בה כדי לשמור על נכסי החברה באופן מיטבי. ולא תקינה

ידי הביקורת, ואף אם נערכו בחברה הליכים לתיקון הליקויים במועדים מאוחרים יותר, אין בכל 
 צאי הביקורת.כדי לסתור את ממ

ראשית הביקורת מציינת כי אישור התקשרויות עבר מהווה אישור בדיעבד. שנית בחלק מהמקרים 
 היה מדובר על עבודות שבוצעו לאחר רישומה של החברה כחל"צ.

 .לא ניתן להגביל מראש את היקף שעות העבודההביקורת אינה מקבלת את עמדת החברה לפיה 
יכולה הייתה החברה לבקש הצעות ממספר משרדים ובין חרים, אכפי שנהוג בגופים ציבוריים 

, כפי מקסימליתהיתר לדרוש הצעת מחיר או תוכנית עבודה אשר תכלול הגדרה של מסגרת שעות 
מכל מקום, העדר קביעת מסגרת שעות, או תשלום  שנהוג בהתקשרויות רבות גם בתחום המשפטי.

גבול, דבר שאינו מאפשר שמירה על נכסי החברה לפי שירות שבוצע, משמעה אישור התקשרות ללא 
 באופן ראוי. 

  -יים כאמור לליקו דוגמאלהלן  .233

  -יצחק מיוחס משרד עורך הדין  .א
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בין החברה לעורך הראשוני מבדיקת המסמכים שהועברו לביקורת עולה כי ההסכם  (1
לפי תגובת החברה, התקשרות  .2012הסתיים בחודש יוני, , ו2007נחתם בשנת הדין 

 , מבלי שנחתם הסכם חדש. 2015 – 2012זו הוארכה בשנים 

נדונה ההתקשרות האמורה, , 2015בפברואר,  3מיום  3-15בוועדת מכרזים מספר  (2
 חודשים נוספים בלבד. 3הארכת ההתקשרות למשך  והוחלט לאשר את

אישרה ועדת המכרזים את הארכת ההתקשרות  17.5.17לפי תגובת החברה, ביום  (3
 . 2017עד לסוף שנת 

מסר עורך הדין  2016-2014מעיון בכרטסת הנהלת החשבונות עולה כי בשנים  (4
 3.5 -מיליון ש"ח. מתוך סכום זה סך של כ 6.71 -מיוחס לחברה חיובים בסך של כ

מיליון ש"ח היו לאחר מועד ההארכה האחרון של ועדת המכרזים החל מחודש יוני, 
2015 . 

מכאן עולה כי במשך למעלה משנתיים, בוצעה ההתקשרות האמורה, בסכומים של  (5
י הגורמים המוסמכים בחברה, ומבלי מיליוני שקלים, ללא אישור ההתקשרות על יד

 שקיים הסכם עם נותן השירות.  

אושר בהמלצת עוה״ד המלווה את  5.8.2015מיום  21/15בוועדת המכרזים : תגובת החברה
כי יש לבטל את המכרז שפורסם ולצאת למכרז חדש, כאשר תנאי המכרז יובאו לאישור  המכרזים

רז בוטל, הוארכה למעשה ההתקשרות עם עו״ד הוועדה. הגורם המקצועי סבר כי מאחר והמכ
 מיוחס.

יתרה מכך, הביקורת מציינת  אין בתגובת החברה כדי לשנות ממצאי הביקורת. : תגובת הביקורת
כי החברה לא צירפה לתגובתה את המלצתו של אותו גורם מקצועי ולא ברור מדוע היה צורך 

כב למעלה משנה, תקופת זמן לא בדחיית המכרז. ובכל מקרה פרסומו של המכרז החדש התע
 סבירה.

 

מבדיקת הביקורת עולה כי בחלק מהמקרים בהם הוחלט על תקרת תשלום לעורך דין, הרי שלאחר  .234
שהתקציב הראשון שאושר על ידי ועדת המכרזים נוצל, אושר תקציב נוסף ללא הסברים מיוחדים או 

 פירוט נסיבות, כך למשל: 

  תמר גולן:התקשרות עם משרד עו"ד  .א

עם ארכה של ההתקשרות שרה י, א2015בינואר,  10מיום  1/15וועדת מכרזים  (1
ש"ח  100,000, כאשר נקבע כי הסכום המקסימלי הינו תמר גולןעורכת הדין 

אישור זה ניתן בנוסף ולאחר שאושרו  ש"ח לשעת עבודה. 600נוספים, בתעריף של 
  אלש"ח.  400ל ארכות קודמות על ידי ועדת מכרזים, שעמדו על סך כולל ש

אולם מבדיקת ₪. מהאמור עולה כי סך ההתקשרות שאושרה עמד על כחצי מיליון  (2
 31ועד ליום  14/14ממועד ועדת מכרזים ת כרטסת ההוצאות, עולה שהביקורת א

 מהסכום 4למעלה מפי מיליון ש"ח,  2.3 -, אותרו חיובים בסך של כ2015בדצמבר, 
 י ועדת המכרזים.שאושר על יד

ה כי ההתקשרות , עול2016במרץ  9מיום  8-16פרוטוקול ועדת המכרזים  מקריאת (3
אולם בפועל שולם למשרד ₪, הכוללת עם עו"ד גולן, כאמור, עמדה על חצי מיליון 

 200,000חשבונות פתוחים בסך של וכי קיימים בנוסף ₪, מיליון  1.86 -כסכום של 
את התשלומים ששולמו  דבדיעבהוועדה התבקשה לאשר עוד עולה כי  ש"ח נוספים.

עד המועד, וכן לאשר הגדלת ההתקשרות בגין החשבונות הפתוחים, )כאשר 
 החשבונות הפתוחים הינם עבור שירות שכבר ניתן ולכן מדובר על אישור בדיעבד(.

 

היו אולם ש״ח,  500,000הספציפי שמציין הבודק אכן אושר סכום של עד  לעניין :תגובת החברה
התשלומים הנוספים שבוצעו לעו"ד גולן  .ר התקשרויות נוספות בעניינים אחריםעם עו״ד גולן מספ
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נעשו על פי הסכמי מסגרת. במסגרת יישור קו שבוצע בחברה הובאו הסכמי המסגרת לאישור ועדת 
 31-15מהכרסת 

: טענת החברה בדבר התקשרויות נוספות אינה מגובה במסמכים רלוונטיים, כך תגובת הביקורת
ה לא צירפה לתגובתה פרוטוקולים של וועדות מכרזים שאישרו את אותן התקשרויות למשל החבר

אישור הסכם נוספות, את פירוט ההתקשרויות הנוספות ואת הסכום שאושר לכל אחת מהן. 
מסגרת, אשר עיקרו הוא קביעת התעריף לשעת עבודה, מבלי שנקבע היקף השעות הכולל ו/או 

 ווה למעשה מתן שיק פתוח לעורך הדין.היקף השעות לפרויקט ספציפי, מה

מכל מקום, אין מחלוקת כי במקרה זה השירות בוצע ואף התקבל בגינו תשלום,  (4
, וכאשר  גורמים הרלבנטיים מבלי שהתקבל אישור ועדת מכרזים בזמן אמת

כל אלה  אישרו את הסכם המסגרת מבלי לדעת מה תהיה עלותו הסופית.בחברה 
  החברה באופן שאינו מיטבי. מעלים חשש לשימוש בנכסי 

 ד קסוטו נוף: התקשרות עם משרד עו" .ב

 בדיעבדהחלטה לאשר התקבלה , 2015בדצמבר,  9, מיום 32/15עדת מכרזים ובו (1
את ש"ח. הועדה אישרה את הבקשה, כמו גם אישרה  322,000חיובים בסך כולל של 

חר הסכם ההתקשרות עם החברה נחתם אף הוא לא הארכת ההתקשרות לעתיד.
 שהחל מתן השירותים בפועל. 

בספרי  משרד עורכי דין קסוטו נוףמבדיקה של כרטסת הנהלת החשבונות של  (2
מיליון  1.322 -, היה בסך של כ2016-2014כי הסכום ששולם בשנים החברה, עולה 

 ש"ח.

שבין  קודםהחיוב אליו מתייחס הבודק מתייחס לחשבון שכ״ט בהתאם להסכם ה: תגובת החברה
, משכך ברי כי לא מדובר בהסכם 2015וטו לבין קק״ל, ולא על פי ההסכם מדצמבר קס משרד

מלש"ח שולם על בסיס  1הסכום הנוסף של  התקשרות שנחתם לאחר שהחל מתן השירותים בפועל.
 הסכם המסגרת.

לתגובתה את ההסכם הקודם על מנת  צירפההחברה לא הביקורת, פניית למרות : תגובת הביקורת
ה, גם במסמכים הנוספים שהוגשו על ידי החברה לא צורף הסכם קודם של משרד לתמוך בטענת

ומכל מקרה, העובדה כי מדובר באישור בדיעבד על ידי הועדה, בעבור שירות שבוצע  קסוטו נוף.
זה מכבר, מבוססת על האמור בפרוטוקול ועדת המכרזים האמורה. לפיכך, אין בתגובת החברה 

לעניין התשלום הנוסף, כאמור הביקורת מציינת כי הסכמי המסגרת  כדי לשנות ממצאי הביקורת.
כללו בעיקר את התעריף לשעת עבודה, כאשר התשלום עבור פרויקטים ספציפיים לא הובאו 
לאישור. יתרה מכך, בעת העברת פרויקט ספציפי לעורך דין לא הוגבלה כמות השעות, כך שלמעשה 

סיים את עבודתו, המשמעות היא מתן שיק פתוח  התשלום בפועל נקבע רק לאחר שעורך הדין
 לעורכי הדין. כל אלה מעלים חשש לשימוש בנכסי החברה באופן שאינו מיטבי.

: ההתקשרות נעשתה ביוזמתה הבלעדית של ממלאת מקום היועמ"ש דאז של תגובת מר שטנצלר
שר יוצג קק"ל שנחשפה לעבודתו של המשרד וככל הנראה התרשמה מיכולותיו. מר שטנצלר א

בעבר על ידי משרד זה העביר את הטיפול ליו"ר העמית דאז על מנת להימנע ולו ממראית עין של 
 משוא פנים.

: העובדה שההתקשרות נעשתה ביוזמתה של מ"מ היועמ"ש אינה מורידה תגובת הביקורת
מחומרת הממצא לפיו אישור ההתקשרות והתשלומים למשרד בוצעו בדיעבד ולאחר שכל העבודה 

 וצעה.ב

 :התקשרות עם עו"ד ליאור ושות' .ג

ליאור אושרה בדיעבד התקשרות עם משרד עו"ד  33/15בוועדת התקשרויות מספר  (1
 בנושאים הקשורים לייצוג החברה בעניין ביקורת המדינה. ושות' 

אישרה המשך התקשרות, לפי תעריף  , ואףהועדה אישרה את ההתקשרות בדיעבד (2
. מבדיקת הביקורת ללא כל מגבלת שעותמע"מ, ש"ח לשעה, בתוספת  750שכ"ט של 

 אלף ש"ח. 85.7 -הדין סך של כ כיעורמשרד עולה כי בסה"כ שולם ל



59 

 

הדבר תלוי בעניין מושא  .חובה לקביעת מגבלת שעות על החברה לא מוטלת: תגובת החברה
 לעניין הטענה לאישור בדיעבד, מדובר על הסדרה של מחוייבויות שקדמו לרישומה ההתקשרות.

 של החברה כחל"צ.

לא ניתן לקבל את הטענה כאילו ההתקשרות היא ללא כל מגבלה, לפי הליך או : תגובת הביקורת
מספר שעות, שכן יש בה לאשר תשלום ללא מגבלה, למשרד נותן השירות. בנוסף, לא ניתן לקבל 

בוצעה  מבדיקת הכרטסת עולה כי חלק מהעבודהאישור התקשרות בדיעבד, ולאחר ביצוע השירות. 
 לאחר רישומה של החברה כחל"צ.

 :משרד ש. הורוביץ .ד

ש. הורוביץ אושרה בדיעבד התקשרות עם משרד  33/15בוועדת התקשרויות מספר  (1
 המרכז הערבי.  -בנושאים הקשורים לייצוג החברה בעניין עדאללה

אישרה גם המשך התקשרות, לפי אישרה את ההתקשרות בדיעבד ואף הועדה  (2
ללא כל מגבלת ש"ח לשעה לשותף הבכיר, בתוספת מע"מ,  1,980תעריף שכ"ט של 

 . שעות

-2016הביקורת עולה כי בסה"כ שולם למשרד עו"ד ש. הורוביץ בשנים מבדיקת  (3
 אלף ש"ח. 101 -, סך של כ2014

: אין כל חובה לקבוע מגבלת שעות מקסימלית וישנם מקרים של ייצוג בהליך תגובת החברה
 את השירות מלכתחילה.משפטי בהם לא ניתן לתחום 

: כפי שכבר צויין על ידי הביקורת, היעדר מגבלת שעות מהווה למעשה שיק פתוח תגובת הביקורת
למשרד עורכי הדין. עוד עולה מבדיקת הביקורת כי החברה אינה קובעת מראש את היקף העבודה 

ם שאושר היה ולא רק במקרים ספציפיים. מעיון בכרטסת משרד עורכי הדין עולה כי חלק מהסכו
 בגין עבודות שבוצעו לאחר רישומה של החברה כחל"צ.

 

 התקשרויות אחרות

 :דרך ביטחונית באליעד -85/15מכרז  .235

המכרז הוכן על ידי מרחב צפון של החברה, בהתאם למסמכים שהועברו לביקורת אומדן  .א
 מיליון ש"ח.  2.5הפרויקט היה 

 7קבלנים ובסופו של דבר הוגשו  16שתתפו . בסיור ה2015ביוני,  7סיור קבלנים נערך ביום  .ב
 הצעות למכרז.

מבדיקת הביקורת את פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי הצעה הזולה ביותר הוגשה על  .ג
מיליון ש"ח כולל מע"מ, ההצעה היקרה  1.88ידי הקבלן מרדכי ישראל הנדסה ובנין, בסך של 

 מיליון ש"ח, כולל מע"מ. 3.34ביותר הייתה על סך של 

. הועדה אישרה את ההצעה 2015ביולי,  8מיום  18-15המכרז הובא לדיון בוועדת מכרזים  .ד
 הזולה ביותר של הקבלן מרדכי ישראל הנדסה ובנין.

מבדיקת הביקורת את התשלומים ששולמו לקבלן בגין פרויקט זה נמצא כי התשלומים  .ה
 תואמים את הסכומים במכרז.

 :סלילה בפארק הירקון -14-215מכרז  .236

כרז הוכן על ידי מרחב מרכז של החברה. בהתאם למסמכים שהועברו לביקורת אומדן המ .א
 מיליון ש"ח.  13.6 -הפרויקט היה כ

קבלנים ובסופו של דבר הוגשו  30. בסיור השתתפו 2015בינואר,  5סיור קבלנים נערך ביום  .ב
 הצעות למכרז. 10



60 

 

הזולה ביותר הוגשה על מבדיקת הביקורת את פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי הצעה  .ג
מיליון ש"ח כולל מע"מ, ההצעה היקרה ביותר  9.86ידי הקבלן ניר מרקו בע"מ, בסך של 

 מיליון ש"ח, כולל מע"מ. 15.38הייתה על סך של 

. הועדה אישרה את 2014בספטמבר,  17מיום  26-14המכרז הובא לדיון בוועדת מכרזים  .ד
, 2015באפריל,  1מיום  9-15ועדת המכרזים ההצעה הזולה ביותר. כפי שעולה מפרוטוקול 

הקבלן שהוכרז כזוכה חזר בו מהצעתו, והועדה בחרה בקבלן בקר משיח בע"מ ח.פ. 
, שדורג במקום השני כזוכה במכרז. הצעתו של הקבלן בקר משיח הייתה על סך 511909004

 מיליון ש"ח. 11.83של 

מיליון ש"ח,  11.835ויקט יהיה בהסכם שנחתם מול הקבלן נקבע כי הסכום הסופי של הפר .ה
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתו במכרז. 

מבדיקת הביקורת את התשלומים ששולמו לקבלן נמצא כי הסכום הכולל שחייב הקבלן  .ו
 מיליון ש"ח, אף נמוך מסכום ההסכם. 10.188 -היה בסך של כ

 :מכרז אשתאול קווי ביוב -15-37מכרז  .237

רה, בהתאם למסמכים שהועברו לביקורת אומדן המכרז הוכן על ידי מרחב מרכז של החב .א
 מיליון ש"ח.  1.7 -הפרויקט היה כ

קבלנים ובסופו של דבר הוגשו  17. בסיור השתתפו 2015במרץ,  31סיור קבלנים נערך ביום  .ב
 הצעות למכרז. 6

מבדיקת הביקורת את פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי הצעה הזולה ביותר הוגשה על  .ג
מיליון ש"ח כולל מע"מ, ההצעה היקרה  1.21יעד תשתיות בע"מ, בסך של  ידי הקבלן י.כ.

 מיליון ש"ח, כולל מע"מ. 1.84ביותר הייתה על סך של 

. הועדה אישרה את 2015באפריל,  21מיום  10-15המכרז הובא לדיון בוועדת מכרזים  .ד
 ההצעה הזולה ביותר. 

מיליון ש"ח,  1.21יקט יהיה בהסכם שנחתם מול הקבלן נקבע כי הסכום הסופי של הפרו .ה
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתו במכרז. 

מבדיקת הביקורת את התשלומים ששולמו לקבלן נמצא כי הסכום הכולל ששולם לקבלן  .ו
 תואם את ההסכם שנחתם.

 מבדיקת הביקורת את המכרזים המפורטים לעיל, נמצא כי בתחום זה החברה פועלת בהתאם לנוהל. .238

 

  תשלום לדירקטורים

שעולה מבדיקת הביקורת ומתשובות החברה בעניין תשלומים לחברי הדירקטוריון, בהתאם  כפי .239
אלא  ,חברי הדירקטוריון אינם זכאים לגמול בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון ,החברהלנהלי 

 זכאים להחזר הוצאות בגין השתתפות זו ו/או בגין פעילותם לקידום מטרות החברה.

(, 2015-2014הרלוונטי לשנים ) 2013באפריל,  17רי דירקטוריון אושר ביום נוהל החזר הוצאות לחב .240
החזר הוצאות בגין השתתפות ) קובע את סוגי הפעילויות בגינן זכאים חברי הדירקטוריון להחזר

ישיבות דירקטוריון ו/או ועדותיו, פעילויות שחבר דירקטוריון התבקש על ידי מזכירות החברה ב
טיסה, לינה, אגרת . ואת סוגי ההוצאות שיוחזרו: הוצאות נסיעה ברה וכד'(,להשתתף בהן כנציג הח

 וחניה.  6כביש 

הכללית של החברה את נוהל "החזר הוצאות לדירקטורים וחברי , אישרה האסיפה 2016בחודש יוני,  .241
 המקסימוםועדת ביקורת". בכל הקשור לדירקטורים הנוהל החדש מחדד את סוגי ההחזרים וסכומי 

של החברה זכאים לגמול בגין  חברי ועדת הביקורת, בהתאם לנוהל ת אופן אישורן ותשלומן.וכן א
מבדיקת הביקורת עולה כי חברי ועדת הביקורת לא  השתתפותם בישיבות הועדה ולהחזר הוצאות.

קיבלו החזרים בגין הוצאות נוספות מעבר לסכומים ששולמו להם כגמול השתתפות בישיבות ועדת 
 הביקורת. 
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, 2015בשנת  .ביקורת בחנה את סכום החזרי ההוצאות לחברי הדירקטוריון וחברי ועדת הביקורתה .242
 190 -, הסתכמו ההחזרים בסכום של כ2014אלף ש"ח. בשנת  491 -הסתכמו ההחזרים בסכום של כ

  אלף ש"ח.

לפני ) מבדיקת הביקורת עולה כי מלבד החזרי ההוצאות לחברי הדירקטוריון, קיבלו החברים שי לחג .243
 ש"ח לכל חבר דירקטוריון. 500 -(, בשווי של כ2015-2014ראש השנה ופסח בשנים 

ההחזרים הועברו כפי שהועברו על ידי החברה נמצא כי  ,מבדיקת הביקורת את החזרי ההוצאות .244
היועצת בחוות הדעת מטעם  האמורוהגמול  הכללים הקבועים בתקנות, לנהלי החברה בהתאם

  ידים.המשפטית של רשות התאג

הביקורת את פירוט ההוצאות נמצא כי מדובר על הוצאות שהוצאו על ידי הדירקטורים  מבדיקת .245
 לקידום פעילות החברה ובין היתר:

החזר ההוצאות היה בגין הוצאות שהוצאו במישרין לצורך ביצע פעילויות לטובת החברה.  .א
וחניה לצורך החזר עבור הוצאות נסיעה מבדיקת סוגי ההוצאות נמצא כי מדובר על 

ו/או השתתפות  השתתפות בישיבות דירקטוריון החברה ו/או ועדות הדירקטוריון
בפעילויות שחברי הדירקטוריון התבקשו על ידי החברה להשתתף בהם מתוקף תפקידם 

 .ולקידום מטרותיה של החברה

לגבי חברי ועדת הביקורת נמצא כי החברה שילמה גמול השתתפות בישיבות בהתאם  .ב
 יה.יהנקוב בתוספת השנ המקסימלילתעריף 

והאסיפה הכללית החזר ההוצאות בוצע בהתאם לנוהל שאושר על ידי דירקטוריון החברה  .ג
 חוות הדעת המשפטית.כמתחייב על פי תקנות הגמל ועל פי 

כאמור בהתאם לנוהל שאושר על דירקטוריון החברה ומבדיקת הביקורת עולה כי החזר  .ד
 צאו בפועל.ההוצאות היה עבור הוצאות שהו

מבדיקת הביקורת עולה כי ההוצאות שאושרו היו הוצאות שנדרשו לצורך ביצוע הפעולות  .ה
 צעו לטובת החברה.ושב

 תשלום ההחזר אושר על ידי האסיפה הכללית. .ו

 החברה מעבירה דיווח על ההוצאות לדירקטוריון ולאסיפה הכללית. .ז

פות בישיבות הדירקטוריון נמצא כי מבדיקת הביקורת את החזרי ההוצאות לדירקטורים בגין השתת .246
חזרים היו בגין הוצאות שהוצאו לצורך השתתפות הה)ג(, 5את האמור בתקנה ההחזרים תואמים 

 לישיבה על פי התקנות.  המרביבישיבות ולא עלו על הסכום 

מבדיקת הביקורת את החזרי ההוצאות בגין השתתפות הדירקטורים בפעילות לקידום מטרות  .247
 , ובהתאם לפעולות שאושרו בנוהל החברה.6י ההחזרים תואמים את האמור בתקנה נמצא כ ,החברה

החברה נוהגת לדווח לדירקטוריון ולאסיפה הכללית בדבר החזרי ההוצאות, כפי שנאמר לעיל האסיפה  .248
 הכללית של החברה אישרה את נוהל החזרי ההוצאות כנדרש.

 זה.  לפיכך, לא נמצאו ממצאים המעידים על ליקויים בעניין .249

 

 שכר בכירים
מקבלי  10הביקורת בחנה את שכר העובדים הבכירים בחברה, החברה העבירה לביקורת את רשימת  .250

 השכר הגבוה בחברה.

מבדיקת הביקורת עולה כי החברה מנהלת מעקב ובקרה אחר שכר הבכירים תוך התאמה בין  .251
יחס לשכרו של היו"ר ההסכמים שנחתמו לתשלומים בפועל. החריג היחיד לכך הינו הממצא המתי

 כמפורט בהמשך. בתקופת הביקורת
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 :מר דני עטר – בתקופת הביקורתתשלום שכר ליו"ר החברה 

שכר היו"ר נקבע על פי תקנות הגמול. התקנות קובעות כי חברה לתועלת הציבור שהיא מוסד לאומי  .252
ל שכר שר בממשלה, ובלבד )כהגדרתו בתקנות( רשאית לשלם ליו"ר החברה שכר שאינו עולה ע

 40שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב הראש מקדיש לתפקידו 
 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת. 

היו"ר זכאי להחזר הוצאות כקבוע בתקנות הגמול: החזר בקשר עם השתתפות בישיבה והחזר הוצאות  .253
 נה לקידום מטרות החברה.נסיעה כאשר הנסיעה הי

באפריל  18בהתאם לחוברת זכויות שרים המתפרסמת על ידי מזכירות הממשלה והמעודכנת ליום  .254
 , מורכב מהסעיפים הבאים:2017-2016, שכר שר בממשלה בשנים 2017

 ש"ח לשנה. 511,728שכר יסוד  .א

 ש"ח. 38,380 -מהשכר הכולל, דהיינו סך כולל של כ 7.5%קרן השתלמות  .ב

 ש"ח בשנה. 4,320וד, סך של  ביג .ג

 ש"ח לשנה. 15,996ש"ח לחודש, דהיינו  1,330סך של   -כלכלה .ד

 ש"ח לשנה. 38,380סך של  -קופת גמל .ה

 ש"ח לשנה. 42,626סך של  -פיצויים .ו

 ש"ח בשנה.  651,430כלומר, סך השכר שיש לשלם ליו"ר החברה, לפי הפירוט האמור, הינו  .255

וברת מציינת מפורשות: "שכר שרים בתוספת כל התשלומים יודגש כי לעניין תשלומי המס, הח .256
הנלווים המשולמים לשרים חייבים במס הכנסה רגיל בשיעורים המתחייבים על פי החוק. כל ההטבות 
)שווה כסף( שהשר נהנה מהן בתוקף תפקידו נזקפות להכנסתו לצורך חישוב המס". המשמעות של 

היו"ר את שווי הרכב ואת שווי הטלפון הסלולרי, ועל  הסעיף הינה שיש לזקוף להכנסתו הכוללת של
היו"ר לשאת בתשלומי המס בעבורם ואין מקום להטיל על החברה תשלומים אלה במסגרת גילום 

 תשלומי מס.

 :2015בשנת  דני עטרשכר היו"ר  .257

, 2015בשנת  דני עטרמהמסמכים שהועברו על ידי החברה, עולה כי עלות שכרו של היו"ר  .א
 ש"ח.  74,023של הייתה בסך 

בנובמבר,  25החל את עבודתו בחברה ביום  דני עטרבהתאם למידע שנמסר לביקורת, היו"ר  .ב
. בעבור תקופה זו קיבל שכר ימים בלבד 6-חודש והועסק במשך  2015. כלומר, בשנת 2015

 ₪.  74,023ברוטו על סך 

יו"ר עבור בהתאם לחוברת זכויות שרים עלו השכר המכסימאלית שניתן היה לשלם ל .ג
 ש"ח.   65,144, הייתה בסך של 2015עבודתו בשנת  תתקופ

דני  ליו"רביתר , החברה שילמה שכר 2015שערכה הביקורת עולה כי בשנת  מהחישוב .ד
 ש"ח. 8,879,  בסך של עטר

, איננו נכון ולא 2015״ ש״ח, המתייחס כביכול לשכר היו״ר בשנת 74,023המספר ״תגובת החברה: 
. שכרו של היו״ר בגין התקופה בה כיהן 2015ועל, היו״ר כלל לא קיבל שכר בשנת ברור מקורו. בפ

. 2016(, שולם לו, בשתי פעימות, רק במהלך שנת 31.12.15 - 25.11.15) 2015בתפקידו בשנת 
מהסכום המגיע ליו״ר לפי ההוראות נמוך בהתאם לחוות הדעת החשבונאית המצ״ב, סכום זה 

 הדין, כמפורט לעיל.

שנשלח לביקורת על ידי עו"ד יואב שחורי  דוא"ללהביקורת מפנה את החברה  :הביקורת תגובת
. 2015, בהמשך לבקשת הביקורת לקבל את עלות שכרו של היו"ר הנוכחי בשנת 2017ביוני,  12מיום 

 המידע לעו"ד שחורי הועבר ממר עובד נדר, שהינו עובד של החברה. לים"דוא כפי שעולה מחלופת
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 :2016בשנת  דני עטרשכר היו"ר  .258

בהתאם למסמכים שהועברו לביקורת, ובהתאם לדוח חמשת מקבלי השכר הגבוה של  .א
 681,525הייתה בסך של  דני עטר, עולה כי עלות השכר ששולם ליו"ר 2016החברה לשנת 

 ש"ח.

בהתאם לחוברת זכויות שרים עלות השכר המכסימאלית שניתן היה לשלם ליו"ר הינה בסך  .ב
הייתה ביתר  דני עטר, עלות שכרו של היו"ר 2016המשמעות הינה שבשנת . ₪ 651,430של 

 ש"ח. 30,095בסך של 

 :2017בשנת  דני עטרשכר היו"ר  .259

בשנת דני עטר בהתאם למסמכים שהועברו לביקורת עולה כי שכר היסוד ששולם ליו"ר  .א
ספים ש"ח. בנוסף שילמה החברה ליו"ר הנוכחי תשלומים נו 511,728היה בסך של  2017

 ש"ח. 679,813ש"ח, דהיינו סכום כולל בסך של  168,085בסך של 

בהתאם לחוברת זכויות שרים הסכום המקסימאלי שניתן לשלם ליו"ר הינו בסך של  .ב
שכר ביתר בסך  דני עטר, החברה שילמה ליו"ר 2017המשמעות הינה שבשנת ₪.  651,430

 ש"ח. 28,383של 

החברה שילמה , 2017בדצמבר  31לתפקידו ועד ליום  דני עטרלאור האמור, ממועד כניסתו של היו"ר  .260
 ₪.  67,357ליו"ר שכר ביתר בסך של 

יודגש כי לפי המידע שנמסר לביקורת, וכפי שעולה מדוח עלות השכר של היו"ר שהועבר לביקורת על  .261
סים המוטלים על יו"ר החברה בשל השימוש יידי החברה, החברה נטלה על עצמה לגלם חלק מהמ

 ב ובמכשיר טלפון, וזאת בניגוד להוראות תקנות הגמול שאינן מאפשרות גילום זה. ברכ

לאור האמור, עולה חשש כי תשלום השכר ביתר ליו"ר הדירקטוריון הנוכחי, מר דני עטר, מהווה  .262
 זה., והפרה של הוראות חוק החברות בעניין שימוש בנכסי החברה שלא לשם קידום מטרותיה

, נעשתה דני עטר ות החלקית בהוצאות שווי השימוש ברכבו של היו״רההשתתפתגובת החברה: 
יתירה  כדין ובהתאם להוראות התקנות ולחווה״ד של היועצת המשפטית לרשות התאגידים.

מזאת, החברה בחרה בחלופה זו של השתתפות החלקית הנ״ל על מנת לחסוך לחברה סכומי כסף 
ם בגין העמדת דירה בירושלים או בת״א לשימושו נכבדים ביותר, אשר היו אמורים להיות משולמי

של היו"ר, מימון לינה מספר לילות בשבוע בבתי מלון בסכומים של מאות דולרים ללילה )כפי 
שזכאים שרי הממשלה(, מימון נסיעות היו״ר במוניות, מדי יום ביומו, ברחבי הארץ לצורך 

לכל אלה הוא זכאי בהתאם לחוברת  השתתפות בכנסים וטקסים, פגישות עבודה, סיורים וכיו״כ.
זכויות שרים ו/או לתקנות המיוחדות. להשלמת התמונה נציין כי החברה שכרה דירת שרד בצפון 

המתגורר בצפון הארץ, לא הרחק ממגורי היו״ר  אלי אפללו תל אביב, עבור היו״ר העמית הקודם
 .דני עטר הנוכחי

חוות דעת משפטית כפי הנטען. הביקורת  : ראשית החברה לא צירפה לתגובתהתגובת הביקורת
אינה מקבלת את תגובת החברה לפיה החברה רשאית לגלם חלק משווי השימוש ברכב וזאת 

הביקורת מציינת כי  בהתאם לתקנות הגמול ובהתאם לפרשנות רשם ההקדשות לתקנות הגמול.
בשירות  ולם,ואתקנות הגמול קובעות כי ניתן לשלם הוצאות רכב כמקובל בשירות המדינה, 

 .לא מקובל לגלם הוצאות רכב, גם לא לשריםהמדינה 

 :שכר מנכ"ל החברה .263

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה שכרו של המנכ"ל יהיה כשכרו של מנכ"ל משרד  .א
מידי  1/12ממשלתי, ובתוספת תשלומים נלווים כגון: ביגוד ואש"ל, מענק חג בגובה של 

 ון בביתו, שני עיתונים יומיים ועוד. קווי טלפ 2חודש, גילום הוצאות רכב, 

מבדיקת הביקורת את התשלומים ששילמה החברה למנכ"ל החברה בתקופה המבוקרת  .ב
ש"ח, בדומה לשכרו של מנכ"ל  38,421נמצא כי שכרו החודשי של המנכ"ל היה בסך של 

 משרד ממשלתי ובהתאם להחלטת הדירקטוריון.
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ים את הסכם העבודה שנחתם בין החברה לעניין התשלומים הנלווים נמצא כי הם תואמ .ג
 לבין המנכ"ל.

 :שכרם של העובדים הבכירים האחרים נחלק לשניים .264

(, משכר המנכ"ל. 100%עד  75%עובדים אשר חתומים על חוזה אישי, שכרם נגזר כאחוז ) .א
 ובתוספת התשלומים הנלווים.

עות נוספות, עובדים בהסכמים קיבוציים, אשר שכרם נקבע כשכר בסיס ותוספות בגין ש .ב
אש"ל גילום שווי רכב וכדומה. מבדיקה מדגמית שערכה הביקורת נמצא כי סכום התוספות 

 לעובדי ההסכמים הקיבוציים שנבדקו עולה על גובה שכר הבסיס.

 עובדים בחוזים אישיים, נמצא כי: 8מבדיקת הביקורת את הסכמי השכר של  .ג

של המנכ"ל ובהתאם שכרם של העובדים בחוזים אישיים נקבע ביחס לשכרו  (1
 לשיעור הספציפי שנקבע לכל עובד.

התשלומים ששולמו לעובדים בחוזים האישיים תואמים את שיעור השכר שנקבע  (2
 להם ביחס לשכרו של מנכ"ל החברה. 

התשלומים הנוספים ששולמו לעובדים, תואמים את התשלומים הנוספים כפי  (3
ג, ביטוח תאונות אישיות, שהוגדרו בחוזי העבודה שלהם )ביגוד ואש"ל, מענק ח

 גילום שווי רכב, טלפון ביתי, עיתון יומי(.

, לא נמצאו חריגות 2017-2015בשנים  דני עטרמבדיקת הביקורת עולה כי מלבד שכרו של יו"ר החברה  .265
מקבלי השכר הגבוה בחברה. עוד נמצא כי מחלקת השכר בחברה עורכת בקרה אחר  10שכר לגבי 

ונות של כל אחד מהעובדים הבכירים שנבדקו, בהתאם להסכמי השכר תשלומי השכר והתוספות הש
 הספציפיים.

 

הפרדת תהליך אישור ותשלום חשבונות ספקים, פרויקטים, חסויות ומיזמיים משותפים ו
 באגף הכספיםתפקידים 

 ,את אופן אישור וביצוע תשלומים על ידי החברה, בין היתר נבדקה הפרדת תפקידים בחנההביקורת  .266
קשור להוצאת כספים, אופן בדיקת החיובים המוגשים לחברה ואופן ביצוע התשלומים בפועל. בכל ה

 להלן הנקודות העיקריות:

מערכת על ידי האורגן הרלוונטי בחברה, משוריין תקציב בלאחר אישור ההתקשרות  .א
סכום העולה על סכום ההזמנה באינה מאפשרת הזנת חיובים  המערכת .הממוחשבת

  .שאושרה

. על ידי הספקים לעובד מחלקת הנהלת חשבונות ביחידה המזמינהמוגשים ות ספקים חשבונ .ב
אישור על קבלת הטובין ו/או השירות מבוצע באופן ממוחשב על ידי מנהל היחידה המזמינה. 
היחידה אחראית על ביצוע מספר בדיקות ובין היתר התאמת הסכומים בחיוב להסכם 

 קיומו של הסכם בתוקף.ו

הגורם המקצועי ביחידה שקיבלה את השירות/ טובין המסמכים הרלוונטיים לאחר אישור  .ג
מועברים לאגף הכספים במטה הראשי של החברה בירושלים. מבדיקת הביקורת עולה כי 

עובדת בקרה שמבצעת בדיקות נוספות של כל החיובים שסכומם עולה ישנה במטה הראשי 
 ש"ח. 20,000על 

הכספים החיוב עובר לסטטוס "תשלום". תשלומים לאחר אישור ממוחשב של מנהל אגף  .ד
 :לשלושמבוצעים פעמיים בחודש באמצעות העברות מס"ב, כאשר ההעברות נחלקות 

מיליון ש"ח מאושרות על ידי מנהל מחלקת גזברות, מנהל מחלקת חשבות  1העברות עד  .ה
 ומנהל אגף הכספים.
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די מנהל חטיבת הכספים ומנהל מיליון ש"ח מאושרות על י 5מיליון ש"ח ועד  1העברות מעל  .ו
 אגף הכספים.

מיליון ש"ח מבוצעות בהוראה ידנית במכתב שנשלח לבנק ומאושר על פי  5העברות מעל  .ז
 פרוטוקול מורשי חתימה של החברה.

מבדיקת הביקורת עולה כי קיימת הפרדה בין הגורם המאשר את קבלת השירות/  -הפרדת סמכויות .267
הגורם המשלם שהינו אגף הכספים לבין רך את שירות/ טובין, טובין, שהינו הגורם המקצועי שצ

 בחברה.

מבדיקת הביקורת עולה כי במטה החברה מנהלת חשבונות שתפקידה ביצוע התאמות בנקים יומיות.  .268
לחברה חשבון בנק ) תנועות הבנקים נמשכות באופן אוטומטי מידי יום מחשבונות הבנק של החברה

(, בשלב ראשון מבוצעת התאמה ממוחשבת על בסיס תאריך הפעולה, עיקרי בו מבוצעת עיקר הפעילות
 הסכום ומספר האסמכתא. בשלב שני מתקבל דוח אי התאמות ומבוצעות התאמות ידניות.

במסגרת העבודה השוטפת של  ,התהליך מתואר לעיל רלוונטי לביצוע תשלומים לספקים ונותני שירות .269
 חברה לארגונים אחרים במסגרת חסויות ומיזמים.החברה וכן בכל הקשור להעברות הכספים של ה
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