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 המפעל והקמתו

 

כחברה מוגבלת בערבות בל א  , על פי החלטת הממשלה, 1951-הוקם ב)  המפעל-להלן (מפעל הפיס 
חד מכל אחת חברי החברה בעת היווסדה היו ראשי שלוש הערים הגדולות וחבר א. הון מניות

 נמנו עם חברי 1993בסוף נו במבר . ממועצות ערים אלה וכן ראשי רשויות מקומיות אח רות
שלושה ראשי מועצות  , יפו חיפה ודימונה-תל אביב, ראשי העיריות של ירושלים: המפעל
ואלה המטרות העיקריות של . שני ראשי מועצות אזוריות וחבר מועצת עיריית חיפה, מקומיות
עריכת הגרלות והימורים ושימוש בעודפי ההכנסות על :  שהוגדרו בתזכיר ההתאגדותכפי, המפעל

 .ההוצאות למתן סיוע כספי להקמת מבנים לצורכי בריאות וחינוך ולעידוד המחקר

 

הגרלה שבועית הנושאת פרסים כספיי ם : מפעל הפיס מפעיל שלושה סוגי הגרלות והימורים
ההג רלות וההימורים נערכים על פי היתר ; טו וחיש גדלו, ) ההגרלה השבועית-להלן  (קבועים 

,  מהמנהל הכללי של משרד האוצר, 1977-ז"התשל,  לחוק העונשין231לפי סעיף , שקיבל המפעל
תכניות ההגרלות וההימורים מתפרסמות מפעם לפעם בילקוט . שהוסמך לכך בידי שר האוצר

בשלב , וע הגרלות והימורים הופעלה מערכת ממוחשבת חדשה לביצ1987בסוף . הפרסומים
 . גם לביצוע ההגרלה השבועית- 1990והחל מתחילת שנת ,  לצורך הלוטו-הראשון 

 

אשר להם העניק המפעל זכיון , מכירת כרטיסי ההגרלה וההימורים נעשית באמצעות מוכרים
, ה קשר עם המוכרים נעשה באמצעות עשרה מפיצים אזוריים;  נקודות מכירה2,600-אישי בכ

חרו בדרך של מכרז  וא שר תפקידם  להעביר למוכרים את כרטי סי ההגרלה וחומר אחר של שנב
המפיצים האזוריים והמוכרים בנקודות המכירה מקבלים . המפעל ולאסוף מהם את  הפדיון

המפעל מוסר לשימוש המוכרים את ביתני המכירה . עמלה בתמורה למכירת כרטיסי ההגרלה
 .בין המפעל למוכרים אין יחסי עובד ומעביד. תואת המכשור הקשור במערכת המקוונ

 

 עובדים העסיקה בחוזים אישיים חברת פיס 29עוד ;  עובדים84 העסיק המפעל 1993באוקטובר 
בעבודות הקשורות ב הפעלת מערך המחשבים של )  פיס אוטומ ציה-להלן (מ "אוטומציה בע

-מו שנות הכספים של המפעל ב הסתיי31.3.91עד . יפו-משרדי המפעל נמצאים בתל אבי ב. המפעל
 . בדצמבר31- במארס ומאז הן מסתיימות ב31

 

 מוסדות המפעל

 

 ולא יותר   3- יכהנו בדירקטוריון המפעל לא פחות מ 1991לפי תקנות ההתאגדות שהיו בתוקף עד  
ימונה בידי כל אחת ) סגן ראש העיר או גזבר, ראש העיר(אחד :  חברים שימונו כלהלן13-מ

ארבעה ראשי רשויות מקומיות  ; יפו וחיפה-תל אביב,  ירושלים-הערים הגדולות ממועצות שלוש 
שני ; ר ארגון המועצות האזוריות"יו; ר המרכז"ובהם יו, ימונו בידי מרכז השלטון המקומי
 בידי שר האוצר ושר הפנים -ושניים ;  בידי שר הפנים-אחד ; דירקטורים ימונו בידי שר האוצר

 .ריון ימונה אחד משני הדירקטורים שימנה שר האוצרר הדירקטו"ליו. יחדיו
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את אח ד משני הדירקטורים שמינה : על פי התקנות המתוקנות.  תוקנו תקנות ההתאגדות1991-ב
משני הדירקטורים שמינו שר האוצר ושר הפנים ; ימנה להבא ראש הממ שלה, עד אז שר הא וצר

ר יחדיו ואחד בידי ראש הממשלה ושר  אחד בידי ראש הממשלה ושר האוצ-ימונו להבא , יחדיו
 .ימונה הדירקטור שמינה ראש הממשלה, ר הדירקטוריון"ליו; הפנים יחדיו

 

שמונה בידי , ר הדירקטוריון"יו:  כיהנו בדירקטוריון המפעל עשרה חברים1993בסוף נובמבר 
 שמונו  שלושה, ירושלים וחיפה, יפו-שלושה שמונו בידי מועצות הערים תל אביב, ראש הממשלה

חבר אח ד , ר ארגון המ ועצות האזוריות"יו , )ר המרכז"בהם יו(בידי מרכז ה שלטון המקומי 
 12 קיים הדירקטוריון 1992בשנת . שמינה שר האוצר וחבר אחד שמונה בזמנו בידי שר הפנים

 15- לא השתתף יושב ראש מרכז השלטון המקומי ב1991 עד סוף שנת 1990מספטמבר . ישיבות
 12 ישיבות מ בין 3- הוא השתתף ב 1992בשנת ;  ישיבות סדירות שהתקיימו17ן  ישיבות מבי
 . הישיבות שקוימו11 מבין 2- הוא השתתף ב1993ועד תחילת דצמבר , שהתקיימו

 

ועדת , ועדת הגרלות, ועדת דירקטוריון: הדירקטוריון בחר מקרב חבריו את הוועדות האלה
, בכל הוועדות האלה. המענקים וועדת ביקורתועדה לטיפול בתכנית , ועדת בריאות, חינוך

למעט בוועדה לטיפול בתכנית המענקים  , ר הדירקטוריון"משתתף יו, המקיימות ישיבות סדירות
קביעת מפתח אחיד לחלוקת  לשם , כן מינה הדירקטוריון ועדת קריטריונים. ובוועדת ביקורת

בוועדה מ שתתפים נציגי ; נוךהקצבות המפעל לרשויות מקומיות לצורך שיפוצים במוסדות חי
כל ההחלטות של הוועדות שבחר  . רשויות מקומיות ועובדים בכירים בשירות המדינה והמפעל

 .הדירקטוריון מובאות לאישורו

 

 חברות בת

 

 הקים המפעל יחד עם החברה לאוטומציה במינהל השלטון 1982בסו ף . מ"פיס אוטומצי ה בע
ניהול , לשם ריכוז" פיס אוטומציה"את ) וטומציה החברה לא-להלן (מ "המקומי בישראל בע

לשכות , ותפעול ממוחשב של תחומי הפעולה השונים שנעשו קודם בידי החברה לאוטומציה
 רכש המפעל את המניות שהוחזקו בידי החברה 1985בשנת . שירות וכן בידי המפעל עצמו

 .פיסלאוטומציה ומאז נמצאת ה שליטה בפיס אוטומציה במלואה בידי מפעל ה

 

הועברה לרשות פיס  , שנרכשה בידי המפעל, המערכת המקוונת המשרתת את  הגרלות המפעל
כל הוצאותיה של פיס אוטומציה מכוסות . אוטומציה תמורת שטרי הון שאינם נושאים ריבית

 .בידי מפעל הפיס

 

במטר ה " מ" חברה להפצת משחקי פיס  בע-חברת הגרלוטו  " נרשמה 1976בשנת  . מ" הגרלוטו בע
החברה אינה פעילה . לשמש מפיצה של הגרלות הפיס במקרה ש תחול הפסקה בפעילות המפיצים

 .והיא מחזיקה במניה אחת של פיס אוטומציה
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 מפעלי הגרלה

 

: מפעל הפיס מקיים שלושה סוגים של הגרלות והימורים על פי היתר שקיבל ממשרד האוצר
ימורים מתפרסמות מפעם לפעם בילקוט תכניות ההגרלות והה. לוטו וחיש גד, ההגרלה השבועית

 .הפרסומים

 

ח "במיליוני ש(פירוט ההכנסות של מפעל הפיס מההגרלות לסוגיהן , על פי נתוני המפעל, להלן
 ):במחירים שוטפים

 

 

 ה"ס
_____ 

 

 חיש גד

______ 

 

 לוטו

_____ 

 ההגרלה

 השבועית

_______ 

 

 שנה

______ 

293.0 66.2 162.2 64.6 1987/88 

350.0 80.5 201.1 69.0 1988/89 

383.9 81.3 2203 82.3 1989/90 

416.2 79.4 245.8 91.0 1990/91 

592.0 105.9 360.7 125.4 1991/92* 

785.9 141.7 376.9 167.3 1992/93* 

 
__________ 

 כדי להביא לאחידות הותאמו;  מסתיימות שנות הכספים של המפעל בסוף השנה הקלנדרית1991החל משנת  *
 .על פי נתוני מפעל הפיס לסוף מארס, מאז המספרים הרלוונטיים

 

העלייה בהכנסות הושגה בעיקר מהגדלת מאמצי השיווק של המפעל ועקב העלאת מחיר 
1993ח במארס " ש6- ל1989ח בתחילת " ש3-בהגרלה השבועית מ(ההשתתפות בהימורים 

1
 

ח לטבלה " ש1.10-ל) ת המקוונתלפני הפעלת המערכ (1987לטבלה בתחילת '  אג35-ובלוטו מ
1993במארס 

2
. 

 

 הגרלה שבועית

 

". פיס חזק"לאחרונה היא נושאת את הש ם . 1951הגרלה זאת מתקיימת אח ת לשבוע מאז 
 ושחולקו בה פרסים בסכומים 1990שהונהגה בינואר ,  בוטלה ההגרלה היומית1992בתחילת 
). בממוצע שנתי,  בשבוע722,000(יסי פיס  מיליון כרט37- מכר המפעל יותר מ1970בשנת . נמוכים

 במסגר ת  90%-מזה כ,  כרטיסים583,000 היה 1993הממוצע השבועי של המכירות באוקטובר 
ולפיכך ,  כרטיסים כאלה בשבוע900,000באותו חודש הונפקו ; )ראה להלן(תכנית המנויים 

הפיס נעשית באמצעות  מכירת כרטיסי 1990החל בינואר .  מההנפקה65%-המכירה הגיעה לכדי כ
 .המסופים של המערכת המקוונת

 ___ ___ _____ _______ 

 
1
 . בקירוב73%-מדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו ב  

2
 . בקירוב152%-במדד המחירים לצרכן עלה בתקופה זו   
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 לוטו

 

סכומי הזכיות נקבעים בשיעור קבוע  .  מקיים המפעל הגרלת לוטו אחת בשבוע1968משנת 
 .49 מספרים מבין 6ההימור מבוסס על ניסיון לנחש . מההכנסה המתקבלת באותו שבוע

 

והוא , ם את הפרס הראשוןאין מחלקי, כאשר איש מהמשתתפים לא ניחש את ששת המספרים
מותרת צבירה עד ארבעה שבועות  , על פי תכנית הלוטו. מתוסף לפרס הראשון בהגרלה הקרובה

הצטברות כספי הפרס הראשון . ובשבוע החמישי הפרס הראשון המצטבר מחולק בין כל הפרסים
זכות בשל העניין שיש לציבור להשתתף ב הגרלה ול, מגדילה במיד ה ניכרת את   הכנסות המפעל

 .בפרס הגדול

 

 שבה - 1987/88 מיליון טבלאות בשנת 7.7שהיה , המחזור השבועי הממוצע של טבלאות לוטו
 מיליון טבלאות בשנת  6.3- ירד ל-הפעיל מפעל הפיס את המערכת המקוונת לצורכי הלוטו 

בעיקר מפאת  הצבירות , 1993 מיליון בעשרת החודשים הראשונים של 9.2- ועלה שוב ל1990/91
 .הרבות של הפרס הראשון ומאמצי שיווק מוגברים שהיו באותה שנה

 

שאפשר לתלות בצבירת  הפרסים על ציבור המ ש תתפים ,  על ההשפעות השליליות 
נת נה את דעתה ועדה שהוק מה עוד בשנ ו ת השבעים  בראשות שופ ט בית , בהגרלות

  הוועד ה   .ב קשר  להימורים על  תוצאות  מש חקי כדורגל, ה שופט ע ציונ י, המשפט העליון 

להגביל את הצטב רות סכ ום ה פרס הראשון  ואת  הסכום  שמ ותר   ,  בי ן  הי תר,  המליצה
אכן ראו י  שמפעל הפיס יהיה ער להשפעות  , לדע ת מבקר המד ינה. למהמר אחד להשקיע

מבחינ ת  נכונ ות ו   , השליליות  ש י ש לשיטה  ש ל צבירת  הפרס הראשון  ע ל הציבור  הר חב
להשקיע סכו מים גדולים ב הימור ים

3
 . 

 

  גדחיש

 

 סוג 1979הנהיג מפעל הפיס בינואר , בעקבות ירידה שחלה במכירת כרטיסי הפיס השבועיים
שבהם , מדי פעם בפעם מדפיס המפעל סדרות של כרטיסי חיש גד". חיש גד"הימורים חדש ושמו 

יש שהפרס . ניתן לקבוע את הזכיות מיד עם רכישת הכרטיס על ידי גירוד ציפוי מעל גבי הכרטיס
שהיכולת לדעת מיד אם קיימ ת  , הנהלת המפעל סברה. הוא חפץ כגון מכונית או דירההגדול 
כן סברה  ההנהלה שחלוקת מספר ג דול של פרסים  ; תעודד אוכלוסייה רחבה יותר להמר, זכייה

תניע את הזוכים בפרסים אלה לרכוש , )שניים או שלושה, בגובה מחירו של כרטיס אחד(קטנים 
 .כרטיסים נוספים

 

 מבקר המדינה בדק את ההסדרים להפעלת משחק החיש גד ואת תכנית המנויים להגרלות  משרד
 .להלן ממצאי הביקורת. השבועיות

 

 ___ ___ _____ _______ 

 
3
ראה דוח על הביקורת (בעקבות ביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במועצה להסדר ההימורים בספורט   

נוספה תקנה לתקנות המועצה ולפיה רשאית , שהתייחסה גם לעניין הצבירה) 1988שניתן ביוני , במועצה

קצתו במחזור שתקבע ובלבד המועצה להפסיק את העברת הפרס הראשון ולחלק את סכום הפרס כולו או מ

 .שסכום הפרס הראשון יפורסם לפני קיום המחזור
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 חיש גד

 

.  מההיקף הכספי הכולל של הכרטיסים בכל סדרה55%-הערך הכולל של הפרסים נקבע לכ
  -ודלם מספר הפרסים וג, את תנאי ההגרלה, בין היתר,  הכוללת-התכנית של כל משחק 

מספ ר , הכמות המדויקת של כרטיסי חיש גד שמוצאים למכירה. מתפרסמת בילקוט הפרסומים
 .בשני עיתונים יומיים ובנקודות המכירה, לקראת המכירה, הפרסים וערכם הכולל מתפרסמים

 

המפעל מציע מדי שנה בשנה עד עשרה משחקים שונים של חיש גד ומריץ במקביל שניים עד 
כאשר ההתעניינות במשחק מסוים . ח" ש6 או 5, 4מחיר הכרטיס שלהם הוא ארבעה משחקים ש

את הכ רטיסים שנותרו ממשחק שהוצא מהמחזור ; מכניס המפעל למחזור משחק חדש, פוחתת
 .נוהג המפעל להשמיד

 

כפי שרוכזו  מדוחות ביצוע , 1992/3 - 1979/80להלן נתונים על מכירת כר טיסי חיש גד  בשנים 
 :ם אחרים של המפעלוממסמכיהתקציב 

 

מחיר ממוצע 
 הפדיון של כרטיס

מספר 
הכרטיסים 
 השנה שנמכרו

  )מיליונים( )ח"אלפי ש( )ח"ש(

0.00018 0.014 7.8 1979/80 

0.0033 0.023 6.9 1980/81 

0.0117 0.331 28.4 1981/82 

0.030 0.710 23.4 1982/83 

0.068 2.9 42.2 1983/84 

0.293 11.7 39.9 1984/85 

1.196 40.2 33.6 1985/86 

2.323 55.1 23.7 1986/87 

3.166 66.2 20.9 1987/88 

3.62 80.5 22.2 1988/89 

3.42 81.3 2.8 1989/90 

3.94 78.2 19.8 1990/91 

3.92 105.9 27.0 1991/92 

4.00 147.6 36.9 1992/93 

___________ 

כדי להביא לאחידות הותאמו ; בסוף השנה הקלנדרית מסתיימות שנות הכספים של המפעל 1991החל משנת  *
 .לסוף מארס, על פי נתוני מפעל הפיס, המספרים הרלוונטיים

 

) ספרות וסכום  הפרס, אותיות(העיקרון במשחקים השונים של חיש גד הו א שנתוני הזכייה  .1
ע א ו   ואותה צריך המהמר להסיר על ידי גירודה בעדינות במטב, מכוסים בשכבת ציפוי אטומה

 .בחפץ מתכתי אחר

 

על  '  הם הודפסו על ידי חברה א1988עד א מצע שנת ; כרטיסי החיש גד  מודפסים בארצות הברית
 .  והוארך פעמים מספר1978פי חוזה שנחתם עמה באוגוסט 
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למכרז הוגשה רק הצעה  .  פרסם מפעל הפיס מכרז להדפסת כרטיסי חיש גד בארץ1989בסוף 
ו לפיה ההצעה אינה עומדת  ,  המשפטי של המפעל חיווה את דעתוהיועץ. אחת של חברה בארץ

הדרוש לביצוע , מאחר שהחברה התנתה את  רכישת  ציוד ההדפסה המיוחד, בתנאי המכר ז
המפעל החליט לדחות את ההצעה ולפנות לארבעה . בחתימת הסכם מ קדים עם המפעל, העבודה

היות  , עמה חוזה לשלוש שניםוחתם ' המפעל בחר בהצעת חברה ב. ב"יצרני כרטיסים בארה
שעמה היה קשור המפעל ',  ממחירי חברה א30%-שהמחירים שנקבה בהצעתה היו זולים בכ

 .מקודם

 

משום שרבים מהם , ב מדפיס בדר ך כלל כרטיסים בכמויות גד ולות יותר מהמוזמן"היצרן בארה
 אלו שהתגלו  שיעור פסילות, על פי נתוני היצרן. נפסלים עקב טעויות המתגלות כבר אצלו

 מכלל הכמות 27.11%- ול8.66%, 13.85%- הגיע ל1988ב בשלושה משלוחים בשנת "בארה
. מה הן כמויות הפרסים במשלוח העומד להפצה, עם משלוח הכרטיסים מודיע היצרן. המודפסת

בהסתמך על מכתב היצרן מאפריל  , בתשובה לשאלה שהעלה משרד מבקר המדינה הודיע המפעל
 .ם בדבר כמויות הפרסים נמסרים על פי הסרטים המגנטיים שברשות היצרןשהנתוני, 1989

 

כתוצאה מהפסילות הרבות עלולה להשתנות התפלגות הפרסים למעשה לעומת ההתפלגות 
מבין ארבעת המשחקים שהיו במחזור בשנת . שנקבעה בתכנית שפורסמה בילקוט הפרסומים

פרסים שבכרטיסים על פי הצהרת היצרן שבהם בדק משרד מבקר המדינה את התפלגות ה, 1988
נמצא שבשלושה משחקים ערך , לעומת ההתפלגות שצוינה בתכנית שפורסמה בילקוט  הפרסומים

 מהנקבע בתכנית ורק   0.47%- ו2.85%, 3.45%-הפרסים הכולל לפי הצהרת היצרן היה קטן ב 
 כרבע התופעה בלטה עוד יותר באחד מהמשחקים ובו. 0.78%-במשחק אחד היה גדול ב

 .לא נכללו בכרטיסים שסופקו, ח" ש25,000בשווי , מהפרסים הגדולים

 

הביקורת העלתה עוד שהמפעל לא עשה השוואה מלאה בין הכרטיסים הזוכים במשחקים שכל 
לדעת משרד מ בקר המדינה רצוי לעשות . כרטיסיהם נמכרו לבין אלה שנקבעו בהצהרת היצרן

 .ת בפועל זהים לשיעורים שנקבעו בתכניתכדי לאמת ששיעורי הזכיו, בדיקה מלאה

 

. ח לכרטיס" ש3במחיר של " 21חיש גד " החל המפעל בשיווק משחק ושמו 23.2.89-ב . 2
 .המשחק מבוסס על שלוש עמודות מוסתר ות שבכל אחת מהן שתי ספרות או שני סימנים

 

 :להלן ממצאים שהועלו לגבי משחק זה

 

תביעות של רוכשי כרטיסים לקבל את הפרס  החלו להגיע למפעל 1989בתחילת מארס 
בבדיקה שעשה המפעל . על פי הנראה בכרטיס לאחר הסרת השכבה האטומה, הראשון
שכרטיסים אלה אינם רשומים באינדקס מספרי הזיהוי המוסתרים של , התברר

כתוצאה מתזוזה בעמודת (נמצא שחל שיבוש בהדפסה . הכרטיסים הזוכים שמעביר היצרן
 . השיבוש לא נתגלה בידי היצרן; ללה נעלמה ספרת העשרותובג) מספרים

 

ראה המפעל בכרטיסים שבגללם , על פי תכנית ההגרלות שפורסמה בילקוט הפרסומים
  החזיר -ובהתאם להוראות התכנית , הוגשו התביעות כרטיסים פגומים
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 לאחר מכן הסכים המפעל לפצות במקצת את ה רוכשים. את הסכום ששולם בעד הכרטיס
 .על ידי מתן שלושה כרטיסים לכל אחד מהם

 

והמשיך למכור , המפעל לא הפסיק את מכיר ת הכרטיסים מהסדרה שנתגלו בה השיבושים
המפעל הזמין עוד שלוש סדרות מהמשחק הזה בכמות . אותם עד לאזילתם מהמלאי

 . מיליון כרטיסים5.5-כוללת של כ

 

שבגללו הרוכש  הי ה עשו י   , סהכי השיב וש בה דפ, משרד מבקר  המדינה  העי ר למפעל
. לא יתבע את  הפרס,  ש כרטיסו  זכה למעשה , היה  עלול גם לגרום שרוכ ש,  לחשוב שזכה 

 . היה ע ל מפעל הפיס להפסיק את מכירת הכרט יסים מהסדר ה הפגומה, לפיכך

 

 תכנית המנויים 

 

, במסגרת הדר כים שננקטו להגדלת הכנסות המפעל ממכירת כרטיסי ההגרלה השבועיים .1
לכל מנוי יש מספר קבוע והוא משתתף .  תכנית מנויים לכרטיסים אלה1982ופעלה באוגוסט ה

התכנית יועדה למשוך קבוצות אוכלוסייה שאינן נמנות עם לקוחות . דרך קבע בהגרלות האלה
 .ובלא צורך לשכנען לרכוש כרטיס הגרלה בכל שבוע, מפעל הפיס

 

על פי , חודש לחובת חשבון הבנק של המנוידמי הרכישה של הכרטיסים נזקפים בתחילת כל 
עושה , כדי לפצות את המנויים על התשלום מראש. וגם הזכיות נזקפות לחשבונו, הוראת קבע

, מצלמה, מכשיר וידאו, אופנוע, מכונית( המפעל אחת לחודש הגרלה של חפצים יקרי ערך 
 .םלמשתתפים בתכנית המנויי) כרטיסי טיסה באל על, אנציקלופדיה עברית

 

 גדל מספר הכרטיסים המופצים בתכנית לכדי 1993מאז הפעלת תכנית המנויים ועד אוקטובר 
על פי סקרי דעת קהל .  כרטיסי ההגרלה השבועית שהופצו בממוצע שבועי583,000מבין , 526,000

חלק מהמנויים המשתתפים בהגרלה היו קודם לכן רוכשי כרטיסי , שנעשו בהזמנת המפעל
עיקר ההצלחה של התכנית היתה בהבאת רוכשי כרטיסים לכלל השתתפות  . ההגרלה השבועית

 .קבועה וסדירה בהגרלות

 

לשם בחירת המפיץ הקים המפעל ; המפעל מסר את הפצת תכנית המנויים למפיץ מיוחד .2
חרף בקשות משרד מבק ר המדינה עוד . שעליה הוטל למיין את המועמדים,  ועדה1982בשנת 
בטענה שהם אינם נמצאים ,  לו המפעל את הפרוטוקולים של הוועדהלא המציא, 1987בשנת 
לא היה אפשר לדעת באיזו דרך נבחר המפיץ של , בהעדר פרוטוקולים ומסמכים אחרים. ברשותו

 .תכנית המנויים ואם נמנה עם מגישי ההצעות

 

 על פי מספר ,  לשנה11% עד 10%בהסכם עם המפיץ המיוחד שנבחר נקבעה עמלה בשיעור של 
שיעורים אלה ירדו בהדרגה משנה לשנה ובשנה ; המנויים שעלה בידו להחתים באותה שנה

. ואלה שולמו למפיץ כל עוד המנוי היה בתוקף, 5.5% - 5%כלומר עד , החמישית הגיעו למחצית
הוא זכאי לת שלומי העמלה , אם מופסקת  עבודת המפיץ. העמלה צמודה למחיר כרטיס ההגרלה

בשנה הראשונה למחצית משיעורה בעת הפסקת החוזה ובכל אחת , פותלמשך שלוש שנים נוס
 . לרבע העמלה-מהשנתיים הנותרות 
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 ביטל המפעל את ההתקשרות עם המפיץ המיוחד של תכנית המנויים והטיל 1990בסוף מארס 
על פי , מפיצים אלה מקבלים על גיוס מנויים חדשים; את הפצתה על המפיצים האזוריים

ובמשך  חמש שנות קיום ,  לפי האזור11.8%- ל11.29%עמלה בשיעור שנע בין , ההסכמים עמם
אלא ג ם , יצוין שהחתמת  המנויים נעשית לא רק  ב אמצעות המפיצים והמוכרים. החוזה

 .בנקים ואחרים, באמצעות המפעל בעצמו
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 הסדרים עם מפיצים אזוריים

 

 כי עיסוקו בפעולות הפצה ,בהסכמים של המפעל עם המפיצים האזוריים מתחייב כל אחד מהם
חשבונות ורישומים אחרים אשר , יהיה עיסוקו היחיד במשך כל תקופת ההסכם וכי ינהל פנקסים

החשבונות והרישומים יהיו פתוחים , כל הפנקסים. ישקפו נאמנה את כל פעולותיו למען המפעל
יסמיך לשם  או כל אדם אחד שהמפעל , או רואה החשבון של המפעל, בכל עת לביקורת המפעל

, שעל המפיץ להמציא למפעל ביטחונות שיכסו פדיון של שבועיים, עוד נקבע בהסכמים האלה. כך
שליש בערבות בנקאית והשאר בשטרות  ביטחון של המפיץ וכל אלה צמודים למדד המחירים 

 .לצרכן

 

שהמפיצים אינם נדרשים להמציא למפעל דוחות כספיים מבוקרים על , הביקורת במפעל העלתה
מעקב אחרי מצבם הכספי של המפיצים היה מאפשר לעמוד על יכולתם לקיים את  ; פעולותיהם

 .ולדעת אם שיעורי העמלה שהם מקבלים אכן מוצדקים לעומת עלויות ההפצה, התחייבויותיהם

 

לאחר ;  לא נפרעו שיקים שמסר מפיץ  אזורי למפעל הפיס1991בחודשים ספטמבר ואוקט ובר 
גם לאחר זא ת לא הפעיל המפעל אמצעי . הוא הורשה להמשיך בתפקידושסילק המפיץ את חובו 

 .מעקב אחר מ צבו הכספי של המפיץ ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו

 

;  שוב לא נפרעו שיקים שמסר המפיץ למפעל וההתקשרות עמו הופסקה1992בתחילת אפריל 
 .אזור ההפצה שלו חולק בין שני מפיצים אחרים

 

הסתכמה , שאת תמורתם  לא העביר למפעל, בגין כרטיסי הגרלה לסוגיהםיתרת חובו של המפיץ 
ח בדרך של מימוש " ש440,000-המפעל גבה עד אותו מועד כ; ח" ש1,439,000- ב1992באמצע יוני 

עד סוף אוקטובר או תה שנה גבה המפעל סכומים שונים וכן . הערבות הבנקאית שמסר ה מפיץ
ח וכן " ש860,000ל גם שטרי ביט חון שמסר המפיץ על סך בידי המפע. ח" ש53,000שטר אחד בס ך 

 עשה המפעל 31.12.92-ב. השטר ות הוגשו לגב ייה על ידי ההוצאה לפועל; שיקים שלא כובדו
 .ח בגין חובות אלה" מיליון ש1הפרשה לחובות מסופקים בסך 

 

תנו  דרש המפיץ מהמוכרים באזורו להמיר לטובת הבנק שלו את הערביות שנ1992בתחילת 
לטובתו

4
המוכרים הסכימו והמפיץ שיעבד ערבויות אלה כביטחון לערבות שהבנק נתן לטובת  ; 
. המפעל הודיע למשרד מבקר המדינה שפעולות אלה של המפיץ נעשו שלא בידיעתו. מפעל הפיס

לאחר שהבנק שילם את סכום הערבות הוא מימש את הערבויות של המוכרים שהמפיץ מס ר 
 .כביטחון

 

החל המפעל להחתים את המפיצים האזוריים על התחייבות ולפיה כל , ירוע זהבעקבות א
 הביטחונות שהמפיץ מקבל מהמוכרים שבאזורו יהיו ערוכים לפקודתו ויימצאו ברשותו

 ___ ___ _____ _______ 

 
4
על המוכרים לתת למפיצים , כביטחון להעברת התמורה בעד כרטיסי ההגרלה שהמפיצים מעבירים למוכרים  

וסילוק הכספים , ערבויות שהמפעל יאשר שהן סבירות להבטחת ביצוע כל הפעולות המוטלות עליהם

 .פעם לפעםהמגיעים מהם מ
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, המפעל הגדיל את סכום הבטחונות שעל מפיץ למסור. הבלעדית ולא ימסור אותם לגורם חיצוני
 .ה שבועותמפדיון של שבועיים לפדיון של שלוש

 

שמ ן הראו י ליי שם את  הסעיף בהסכ ם עם , משרד מבקר   המדינה  העיר  למפעל הפיס
רצוי גם   .  המפיצים המ אפשר למפעל לעקוב אחר מצבם הכספי בדרך של בדי קת ספריהם

לשקול את האפשרות להגדיל במקרים  מסוימים את  חלקה של הערבות הבנקאי ת בכלל 
כדי שלא ינצ לו לרעה את מעמדם   ,  בין  השאר,  הפיקוח על ה מפיצים נחוץ.  הביטחונות 

 .כלפי המוכרי ם
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 הקצבות לרשויות מקומיות 

לשיפוצם ולציודם של מבנים , מפעל הפיס מעניק לרשויות מקומיות סיוע כספי להקמתם . 1
המשאבים המיועדים למטרות  השונות מוגדרים ומפורטים . חינוך ורווחה, לצורכי בריאות

. שבהן נקבע היקף ההתחייבויות שבכוונתו ליטול עליו, של המפעלבתכניות הפיתוח השנתיות 
החל משנת  . מימוש תכניות הפיתוח נמשך שנים מספר והמפעל משחרר את הכספים בשלבים

דבר  המקל על תקציבי ,  ניתנות ההקצבות כמענקים ולא כהלוואות כפי שהיה נהוג עד אז1985
 . מדינה גם על תקציב ה-ובעקיפין , הרשויות המקומיות

 

 לפיתוח מערכת 82%ייעד המפעל , ח" מיליון ש156.8בסך , 1991מתוך תכנית הפיתוח לשנת 
 מתוך תכנית הפיתוח לשנ ת.  לצורכי מערכת הבריאות7%- לבניית מרכזי פיס ו11%, החינוך

 לבניית מרכזי 11%-כ,  לפיתוח מערכת החינוך80%-ייעד המפעל כ , ח" מיליון ש200בסך , 1992
 . לצורכי מערכת הבריאות9%-פיס וכ

 

הקצבות על פי בקשה ספציפית של רשות מקומית  : ההקצבות נקבעות בשני אופנים עיקריים
 .והקצבות לפי קריטריונים אחידים

 

כל הבנייה החדשה וכן חלק קטן של השיפוצים ורכישת הציוד והריהוט מוקצבים ומבוצעים על 
מרבית ההקצבות לשיפוצים ולרכישת , לעומת זאת. פי בקשות ספציפיות של הרשויות המקומיות

הנקבעים על ידי , ציוד וריהוט מחולקות בין כל הרשויות המקומיות על פי קריטריונים אחידים
 .כגון מספר הכיתות והתלמידים ביישוב, המפעל בכל שנה

 

 בניית. דירקטוריון המפעל הוא הגוף המחליט בענייני הקצבת כספים במסגרת תכנית הפיתוח
תכניות המשרד . כיתות לימוד חדשות נכללת בפרוגרמת   הבנייה של משרד החינוך והתרבות

והמלצותיו וכן סיכומי ועדת החינוך וועדת הבריאות  של המפעל הם בגדר המלצות המוגשות 
 .לדירקטוריון

 

הנושא הועלה על ;  החל המפעל לתכנן את ניהול הקצבות הפיתוח במערכת ממוחשבת1984בשנת 
  - 1988/89להלן התפלגות ההקצבות לפי תכניות הפיתוח לשנות הכספים . 1989 בשנת המחשב

1991
5

 ):במחירים שוטפים( על פי נתוני המפעל 

 ___ ___ _____ _______ 

 
5
 . בדצמבר31- במארס ומאז היא מסתיימת ב31- הסתיימה כל שנת כספים של המפעל ב31.3.91עד   
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1988/89 1989/90 1990/91 1991  

% 

מיליוני 
 % ח"ש

מיליוני 
 % ח"ש

מיליוני 
 % ח"ש

מיליוני 
 ח"ש

 

 הקצבות לחינוך על פי         

 בקשות ספציפיות

 בניית בתי ספר        

 וגני ילדים 50.7 32.3 31.1 21.1 43.8 35.1 21.0 19.8

 חידוש מבני חינוך        

 ועבודות מיוחדות 10.9 7.0 12.0 8.1 8.6 6.9 8.6 8.1

 בניית מרכזי פיס 17.3 11.0 14.3 9.7 8.0 6.4 13.0 12.2

 ציוד וריהוט        

 בתי ספרל 1.7 1.1 5.7 3.9 4.8 3.8 4.8 4.5

 מרכזים להכשרה        

 מקצועית ומעונות 4.5 2.9 2.7 1.8 0.5 0.4 0.5 0.5

 *שונות  11.0 7.0 12.9 8.8 7.5 6.0 7.4 7.0

 

52.1 

 

55.3 

 

58.6 

 

73.2 

 

53.4 

 

78.7 

 

61.3 

 

96.1 

 

         

 הקצבות לחינוך

 על פי קריטריוני ם        

 אחידים        

 שיפוצים 43.7 27.9 47.5 32.2 36.3 29.0 36.3 34.2

 ציוד וריהוט 6.1 3.9 6.7 4.5 8.5 6.8 8.5 8.0

 

42.2 

 

44.8 

 

35.8 

 

44.8 

 

36.7 

 

54.2 

 

31.8 

 

49.8 

 

 

94.3 

 

100.1 

 

94.4 

 

118.0 

 

90.1 

 

132.9 

 

93.1 

 

145.9 

 

 ה הקצבות לחינוך "ס

 **הקצבות לבריאות 10.9 6.9 14.6 9.9 7.0 5.6 6.1 5.7

 

100.0 

 

106.2 

 

100.0 

 

125.0 

 

100.0 

 

147.5 

 

100.0 

 

156.8 

 

 
_________ 

רכישת רכב ; שיפוצים בישיבות; בנייה ושיפוצים של מועדוני נוער; הסבת מקלטים לשימוש רב תכליתי *

 . להסעת תלמידים

הקמת , הקמת כפרים לגמילה מסמים, ההקצבות לבריאות כללו בין היתר הקמת מועדוני פיס לקשיש ** 

 . תחנות פיס לבריאות השן ושיפוצים בהן

 

,  המשקפות את התחייבות המפעל להשתתף בפרוייקטים, לעומת תכניות הפיתוח המאושרות
הכולל סכומים בגין , תקציב הפיתוח השנתי משקף את אומד ן ביצוע התשלומים במשך השנה

נועד להגיע לכלל מימוש אשר , תוכניות פיתוח משנים קודמות וכן חלק  מתכנית הפיתוח השוטפת
 ):ח"במיליוני ש (1991לשנת ) תכנית התשלומים(להלן תקציב הפיתוח . במהלך שנת הכספים
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סכומים מתכנית 

 הפיתוח

 1991לשנת 

___________ 

 סכומים: מזה

 מתכנית הפיתוח

 לשנים קודמות

____________ 

 

 תקציב הפיתוח

 1991לשנת 

________ 

 

 הקמת בתי ספר וגנים 66.3 45.4 20.9

 חידוש מבנים ושיפוצים 56.7 6.5 50.2

 מרכזי פיס 43.0 36.1 6.9

 מרכזים להכשרה מקצועית 1.9 0.7 1.2

 ציוד וריהוט 12.5 3.8 8.7

5.6 

_______ 

9.0 

_______ 

14.6 

______ 

 שונות

93.5 

4.3 

________ 

101.5 

15.7 

________ 

195.0 

20.0 

 ה הקצבות לחינוך"ס

 בות לבריאותהקצ

97.8 

________ 

117.2 

________ 

215.0 

__________ 

 ה"ס

 

 כיתות לימוד חדשות בבתי  791 כלל המפעל בתכניות שלו בנייתן של 1992 - 1989בארבע השנים 
כן מימן המפעל מימון . ספר ובגני ילדים כחלק מהפרוגרמות השנתיות של משרד החינוך ותרבות

, עבודות למניעת משמרת שניה, )עד לגודל סטנדרדי(ס קהילתיים מלא את הבנייה של מרכזי פי
הקמת כפרים לג מילה מסמים ומועדוני פיס , מועדוני פיס לקשיש, תחנות פיס לבריאות השן

בריאות ורווחה ורכישת ריהוט וציוד למוסדות אלה , ביצוע שיפוצים במוסדות חינוך. לנוער
 .ם אחידיםלפי קריטריוני, ממומנים חלקית בידי המפעל

 

יש לבטל הקצבות לבנייה חדשה שלא התחילו במימושן בתוך פרק זמן , על פי נוהלי המפעל . 2
, הביקורת העלתה.  חודשים10 חודש בבנייה חדשה ובמרבית הנושאים האחרים בתוך 18של 

אין המפעל דורש מהרשויות , שבמקרים בהם מופסק ביצוע העבודה לאחר שהחל ואינו מתחדש
עוד העלתה הביקורת שטרם בוטלו ההקצבות אשר .  את החזר הכספים שלא נוצלוהמקומיות

עקב אי ,  ואילך ואשר לא הושלמה העברת הכספים בגינן1982/83אושרו במסגר ת התכניות לשנת 
 31.12.91-יתרות ההתחייבויות של המפעל ב, על פי נתונים שהמציא מפעל הפיס. השלמת הבנייה

 ):ח"באלפי ש(היו כדלהלן , עבור תכניות לשנים קודמות, בגין ההקצבות שטרם שולמו

 

 לצורכי בריאות

____________ 

 לצורכי חינוך

____________ 

 תכנית

____________ 

- 3,834 1982/83 

- 2,889 1983/84 

- 2,168 1984/85 

 21  2,726 1985/86 

 484   199 1986/87 

 241  5,603 1987/88 

 1,101  

 

5,861 1988/89 
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,  לרבות חידוש מבנים-בביקורת נבדקו ההסדרים למתן ההקצבות לשיפוצים בבתי ספר  .3
 על פי בקשות ספציפיות ועל פי -שינויים והתאמות למניעת משמרת שנייה , עבודות מיוחדות

 .כן נבדקו ההסדרים למתן הקצבות להקמת מרכזי פיס קהילתיים; קריטריונים אחידים

 

  חינוךשיפוצים במוסדות

 

הניתנות הן על פי בקשות ספציפיות והן על פי , הקצבות המפעל לשיפוץ וחידוש מוסדות החינוך
מרבית ההקצבות למטרות אלה  . הן חלק ניכר מתקצ יב הפיתוח בכל שנה, קריטריונים אחידים

 .הוקצבו לרשויות בשנים האחרונות על פי קריטריונים אחידים

 

: שחרור הכספים נעשה בשני שלבים. עדכן על פי התיקרויותסכום ההקצבה הוא סופי ואינו מת
 כאשר הרשות מגישה את רשימת מוסדות החינוך ופירוט השיפוצים שבגינם חתמה על  50%

על , או מהנדס הרשות,  לאחר קבלת אישור ראש הרשות והגזבר50%-ו, חוזים והחלו העבודות
 .סיום ביצוע העבודה

 

  שיפוצים לפי קריטריונים אחידים

 

עבודות (לתיקון ליקויים ונזקים במבני חינוך , הקצבות אלה מיועדות למימון שיפוצים שוטפים
,  פיתוח חצר, גידור,  תיקון וזיפות ג גות, שיקום חדרי שירותים, תיקוני דלתות, טיח וריצוף

ההקצבות בסעיף זה אינן מיועדות לעבודות ). ביוב ומים, החלפה ותיקון של מערכות חשמל
 .שוטפות כמו סיוד וצביעהתחזוקה 

 

משרד החינוך מכין מדי שנה בשנה קובץ ובו נתונים על מספר התלמידים והכיתות במוסדות  
ברשתות חינוך עצמאיות ובבעלויות אחרות, החינוך שבבעלות הרשויות המקומיות

6
המפעל . 

ספר המביא בחשבון הן את מספר התלמידים והן את מ, מחלק את ההקצבות על פי מפתח אחיד
המפעל קבע הקצבה מזערית לכל רשות מקומית; הכתות בכל רשות כפי שרשום בקובץ

7
. 

 

שרשויות מקומיות  דיווחו על גמ ר הביצוע של , בבדיקה שעשה משרד מב קר המדינה נמצא
הדיווח על גמר ביצוע הוא תנאי לשחרור המחצית , כאמור. ובפועל הם לא בוצעו כלל, שיפוצים

 : הלן דוגמאותל. השנייה של ההקצבות

 

ח לעירית תל " ש1,975,000- הוקצה סך של כ1988/89בתכנית הפיתוח לשנת הכספים  .א
 הודיעה העירייה על סיום 1.9.88-ב. יפו לביצוע שיפוצים על פי קריטריונים אחידים-אביב

בבדיקה שעשה משרד מבקר המד ינה בשני בתי ספר התבררו  . העבודות ופירטה את השיפוצים
 :אלההעובדות ה

 

 ח על" ש275,000על בית ספר אחד דיווחה העירייה שהוצא סך של  .1

 ___ ___ _____ _______ 

 
6
 .עסקית-המפעל אינו מעביר הקצבות למוסדות שבבעלות ממשלתית או פרטית  

7
 .ח" ש30,000 - 1992ח ובשנת " ש20,000 היתה ההקצבה המזערית 1991בשנת   
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שלמעשה שופץ רק מחסן בחצר בית הספר כדי , הבדיקה במקום העלתה. שיפוצים שפורטו
נגרות , גידור: חלק נכבד מהשיפוצים שדווח עליהם לא בוצעו ובהם. להתאימו לשמש כיתה

 .שיפוץ חדרי שירותים, בניין

 

. ח על שיפוצים שפורטו" ש60,000פר אחר דיווחה העירייה שהוצא סך של על בית ס  .2
, מבנה טרומי. כי בגג בית הספר בוצעו עבודות שגרתיות כבכל שנה, בדיקה במקום העלתה

לפי . לא נמצא כלל בשטח בית הספר ולדברי המנהל גם לא היה קיים בעבר, שדווח על שיפוצו
 .חוץ לשטח בית הספר ונועד לגן ילדיםגירסת העירייה הוקם המבנה הטרומי מ

 

 כרכור סך של - הוקצב למועצה המקומית פרדס חנה 1988/89 בתכנית לשנת הכספים  .ב
על , בין השאר,  דיווחה המועצה24.8.88-ב. לפי קריטריונים אחידים, ח לשיפוצים" ש138,000

ב סכום כולל של , פרביצוע שיפוצים בגגות ובת קרות ועל בניית קירות תו מכים באחד מבתי ס
בבדיקה שעשה משרד מ בקר המדינה בבית ספר   בנובמבר אות ה שנה נמצא . ח" ש18,600

 הגישה המועצה בקשה להקמת קירות 1989/90לקראת שנת הכספים . שהתיקונים לא בוצעו
.  ח" ש25,000תומכים באותו בית ספר ובאותה שנה העביר לה המפעל למטרה זו סכום של 

. 1990שהעבודה בוצעה רק בקיץ ,  נמצא1991-שה משרד מבקר המדינה בבביקורת מעקב שע
 .כי ביצעה את העבודות במסגרת סדרי העדיפויות שלה, המועצה המקומית הודיעה

 

 חידוש מבני חנוך ועבודות מיוחדות

 

 :ההקצבות במסגרת זו ניתנות על פי בקשות ספציפיות ומיועדות למטרות האלה

 

כולל  , ם יסודיים של חלקי מבנה או מערכות שלמות במבנה שיפוצי-חידוש מבנה  .א
ביצוע שינויים והתאמות ליצירת חדרי לימוד נוספים בבתי הספר לשם מניעת משמרת  

 ;שנייה

 

 .גידור וסילוק מפגעי בטיחות,  פיתוח חצרות-עבודות מיוחדות  .ב

 

עדיפויות שלהן לפי סדר , הרשויות המקומיות מגישות בקשות בקשר למספר גדול של בתי ספר
 . ומפרטות את  העבודות הנחוצות לדעתן בכל אחד מהם

 

אגף  הפיתוח שבמשרד ; את רשימת ה בקשות שנתקבלו מעביר המפעל למשרד החינוך והתרבות
, לאחר מכן מכין המפעל רשימה חדשה. מסמן על גבי הרשימה את הבקשות שהוא ממליץ עליהן

דת החינוך של המפעל ולדירקטוריון לאישור רשימה זו מוגשת לווע; בהתייעצות עם המשרד
 מיליון 312- בקשות בסכום כולל של כ3,343 הוגשו 1991בשנת כספים , על פי נתוני המפעל. סופי
 . בקשות604-בקשר ל, ח בקירוב" מיליון ש11המפעל אישר הקצבות בסך כולל של ; ח"ש

 

. אם הן מתאימות לאישור שנתןהביקורת העלתה שהמפעל אינו נוהג לבדוק אם בוצעו העבודות ו
אך  , יש שהמפעל שילם את ההקצבה על פי אישור הרשות המקומית על השלמת העבודות

 .או לא תאמו את  יעד ההקצבה, העובדות לא בוצעו כלל
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ש"המועצה המקומית בני עי .1
8

ח לצורך " ש170,000- כ1990 - 1986 קיבלה בשנים 
ביישוב יש בית ספר . לט לשימוש רב תכליתיעבודות מיוחדות והסבת מק, חידוש מבנים

על פי דיווחי .  תלמידים150-ובו למדו בממו צע כ, שבו שמונה כיתות, ממלכתי דתי  אחד
הסבת   , ט יח פנים וחוץ, המועצה המקומית למפעל הפיס בוצעו בבית הספר עבודות נגרות

 .גידור ושערים והוחלפה מערכת החשמל, מקלט

 

נמצא שהוקמה גדר  מסב יב , 1991- וב1988- מבקר  המדינה בשעשה משרד, בבדיקה במקום
 .לבית ספר אולם במבנים של בית ספר לא נעשו שיפוצים והמקלט לא הוסב

 

 35,000 סך של 1989 - 1987 כרכור שולם בשנים - למועצה המקומית פרדס חנה  .2
רת הביקו. ח לצורך סגירת מעברים ומרפסות וחציית חדרים ואולמות בבית הספר"ש

ששימש מוזיאון וספריה , העלתה שהסכום הוצא על שחזור המבנה הראשון ביישוב
 . המשמשת גם את  בית הספר, ציבורית

 

ח " ש162,000 1991 - 1985/86למועצה המקומית גבעת שמואל הוקצבו בשנים  .3
נמצא שמרבית . לצורך ביצוע שינויים והתאמות למניעת משמרת שנייה באחד מבתי הספר

, שלוש כיתות גן חובה(ת הוצאו על התאמת מבנה בית  ספר לצורכי חטיבה צעירה ההקצבו
וכן על הוספת שירותים לכיתות ) ושתי כיתות טיפוליות' שלוש כיתות ב', שלוש כיתות א

עוד נמצא שהמועצה דיווחה שהעבודות . 'פרגולות מעץ וכו, הגן ובניית ת קרות אקוס ט יות
.  החינוך והתרבות  אישר את  העבודות לאחר  מעשהמשרד. בוצעו למניעת משמרת  שנייה

 .יתרת הסכום שימשה לשיפוץ מבנה החטיבה הבוגרת

 

ח לצורכי " ש30,000 שולם לעיריית נהריה סך של 1988במסגרת התכ נית לשנת  .4
 .שינויים והתאמות למניעת משמרת שנייה בשתי כיתות לימוד בבית ספר תיכון

 

הותקנו גדרות ושערים וכן , מה בחצר בית הספרהביקורת העלתה שבפועל נבנתה חו
והמפעל השלים את  העברת , העירייה דיווחה על ביצוע עבודות אלה. תקרות א קוס טיות

המפעל הודיע למשרד מבקר  ". מניעת משמרת שנ ייה"הכספים על פי הסעיף התקציבי 
 צריכות  היו הבנות, המדינה שהחומה נבנתה כדי להפריד בין בנים לבנות ואלמלא נבנתה

 .ללמוד במשמרת שנייה

 

נאמנים על ; כי מדיניותו היא שלא לקיים ביקורת בשטח, המפעל הודיע למשרד מבקר המדינה
המפעל אישוריהם של ראשי הרשויות המקומיות ופקידיהן הבכירים על ביצוע העבודות או 

 .הרכישות למטרות שלשמן הוקצבו

 

אם  , ולו בבדיקה מדגמ ית, ו לבדוקכי עלי, משרד מבקר  המדינה העי ר למפעל הפיס
;   הסכומים ה מועברים לר שוי ות ה מקו מיות  אכן מ שמשים  למטרות שלש מן  הוקצבו 

 בדיקות  אלה נ דרשות ב מיוח ד נוכח ממצאי  הביקו רת המ צביעים  

 ___ ___ _____ _______ 

 
8
בעניין ביקורת שמשרד מבקר המדינה עשה במועצה מקומית .  תושבים1,000-ה כיישוב מדרום לגדרה המונ  

 .207' עמ, 1992-ג"התשנ, ראה דוח על הביקורת בשלטון המקומי, זו
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שבמקרים  אחדים הרשו יו ת המק ומי ות   מסרו למפעל  דיווח על  ביצו ע עבודו ת  שלא שיקף   
 . את המצב לאשורו 

 

 תייםמרכזי פיס קהיל

 

 להקים 16.12.81-החליט דירקטוריון המפעל ב,  להקמתו של המפעל30-לרגל יובל ה .1
הם יוקמו ליד בתי הספר שאין בהם ; מרכזים לפעילות קהילתית שיכללו אולמות התעמלות

)    מרכז פיס-להלן " (מרכז פיס קהילתי"שהדגם הרצוי של , הדירקטוריון קבע. אולמות כאלה
חדרי , כולל יציעים לצופים, ת שיכול לשמש גם אולם תקני למשחקי כדוריכלול אולם התעמלו

 .ב"חדרי כושר וכיו, ספח לחוגים

 

ולנצל את אולם , התכנית של המפעל נועדה לעשות את בית הספר מוקד לפעילות קהילתית
ההתעמלות ואת חדרי הספח לצורכי הפעילות החינוכית של בית הספר בשעות הלימודים 

נקבע , היות שהמדובר ב מבנים לצורכי חינוך. בשעות שלאחר מכן לצורכי הקהילהו, המקובלות
 .שהדיון בהקמת מרכזי הפיס יתקיים בוועדת החינוך של המפעל

 

 אושרה 1991 ועד סוף שנת 1982/83מתחילת התכנית של הקמת מרכזי הפיס בשנת הכספים 
 .ר" מ131,000- מרכזי פיס בשטח בנוי כולל של כ190הקמתם של 

 

בין היתר הקמת אולם  , שהוא ממליץ להעדיף, משרד החינוך והתרבות הודיע למפעל הפיס
עקרונות ועדיפויות "עניין זה נכלל גם במסמך .  כיתות ויותר12התעמלות בבתי ספר שיש בהם 

שבכלל בתי ספר  , הביקורת העלתה. של מפעל הפיס"   מרכזי פיס-בהקמת אולמות התעמלות 
 שמספר הכיתות בכל 17היו , 1991 - 1983/84 לידם מרכזי פיס בשנים שהמפעל אישר להקים

כי כמה ממרכזי פיס אלה אמנם הוקמו בבתי ספר  , המפעל הסביר. אחד מהם נע בין ארבע לתשע
 .אך מדובר בבתי ספר איזוריים, קטנים

 

יו  העביר משרד החינוך והתרבות למפעל את המלצות1984/85 - 1982/83באשר לשנות הכספים 
ר הדירקטוריון "יו. להקים אולמות התעמלות וחדרי ספח, לדעתו, בדבר בתי ספר שבהם נחוץ

הועבר אישור הקמת מרכזי הפיס  , בעקבות עמדתו. כפר בסמכותו של המשרד לקבוע זאת
שבה לא כיהנו עובדי משרד החינוך והתרבות ומשרד , מוועדת החינוך לוועדת הדירקטוריון

 .האוצר

 

 פרויקטים של 84 המליץ המשרד על הקמת 1984/85 - 1982/83ה בשנות הכספים הביקורת העלת
מהם אישר המפעל הקמתם של , ר" מ69,000אולמות התעמלות וחדרי ספח ששטחם הכולל יהיה 

 32,000בנוסף לכך החליט המפעל על בנייה בשטח של . ר" מ38,5000מרכזי פיס על שטח כולל של 
חלק מהמלצות המשרד שלא אושרו בידי המפעל . ץ עליהםר במקומות שהמשרד לא המלי"מ

 .אושרו בשנים שלאחר מכן, 1984/85 - 1982/82בשנות הכספים 

 

 20 הוצגה תכנית לבניית 1985/86במהלך הדיון של דירקטוריון המפעל בתקציב לשנת הכספים 
מרכזי פיס   מרבית הדירקטורים הביעו התנגדות להקמת . ר כל אחד" מ600מרכזי פיס בשטח של 

 גם משרד האוצר הביע חשש . בשעה שיש מחסור חמור בכיתות לימוד
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בבנייה למניעת משמרת  , שהקצאת המשאבים למרכזי פיס תפגע בבניה של מבני חינוך חדשים
 המרכזים יוקמו במהלך שתי 20-לבסוף החליט הדירקטוריון ש. שנייה ובהחלפת מבנים פסולים

 20 אישר הדירקטוריון הקמה של 1987/88לגבי שנת הכספים ). 1986/87 - 1985/86(שנות כספים 
 .מרכזי פיס נוספים

 

שלדיוני הדירקטוריון בדבר הקמת מרכזי פיס לא הוגשו נימוקים לבחירת בתי , הביקורת העלתה
הספר שבמסגרתם יוקם מ רכז פיס ולא נמצא במפעל תיעוד בדבר השיקולים לדחיית הקמת  

הדירקטוריון החליט שהמפעל יעתר .  משרד החינוך והתרבותמרכזי הפיס שעליהם המליץ
לבקשת ראש רשות מקומית לשנות את מיקום שנקבע להקמת מרכז הפיס בתחום הרשות 

 .שבראשה הוא עומד

 

 .משרד מבקר  המדינה בדק את הקמתם  של כמה מרכזי פיס ולהלן הממצאים .2

 

כולל אולם התעמלות ה,  אושרה הקמת מרכז  פיס1984/85בתכנית לשנת הכספים  .א
בנימוק שלבית ספר זה אין אולם , ר ליד אחד מבתי הספר בזכרון יעקב" מ600של 

לאחר מכן ביקש ראש המועצה המקומית שהמפעל להקים את מרכז הפיס ליד . התעמלות
אף כי בית הספר שבמרכז , ר" מ1,000-ולהגדילו ל, הנמצא במרכז המושבה, בית ספר אחר

ווה חקלאית המשמשת להוראת חקלאות לתלמידי בתי הספר המושבה הוא למעשה ח
 .כגון בריכת שחייה, ליד מרכז הפיס הוקמו כמה מתקנים לשירות הציבור. שבסביבה

 

שליד מרכז הפיס הוקמה החטיבה , הרשות המקומית הסבירה למשרד מבקר המדינה
בעניין השימוש ש, של בית הספר וגם בית ספר לבנות) 'ב-ו' גן ילדים וכיתות א(הצעירה 

 .שלהן במרכז הפיס יש עוררין

 

הביקורת  . המפעל אישר הקמת מרכז  פיס ליד בית ספר יסודי ביישוב הכפרי עשרת .ב
מרכז הפיס . העלתה שבחצר בית הספר כבר יש אולם כדורסל תקני ובו מושבים לצופים

 .פורטובו מרכז ס, ס גדול"יצוין שביישוב זה יש גם מתנ. הוקם בסמוך לבית הספר

 

 אושרה השתתפות המפעל בבניית מרכז 1983/84במסגרת התכ נית לשנת הכספים  .ג
אישר , על פי הכללים ששררו אז. ר ליד בית ספר תיכון בירושלים" מ1,000פיס בשטח של 

,  גם במ ימון הקמת מ בנה כיתות בא ותו בית ספר  תיכון25%המפעל השתתפות בשיעור של 
הקמת שני ;  החינוך והתרבות יממן את השארומשרד, ר" מ570בשטח כולל של 

 .הפרוייקטים אושרה על ידי המשרד

 

כולל , ר" מ1,570הביקורת העלתה שבשטח בית הספר א מנם הוקם מ רכז פיס ששטחו 
משרד . אך לא הוקם מבנה הכיתות שהמפעל החליט להשתתף במימון הקמתו, חדרי ספח

וכי בהקצבות , ה האמור לא הוקםהחינוך והתרבות והמפעל לא היו ערים לכך שהמבנ
המפעל והמשרד שנועדו להקמת כיתות השתמשה העירייה לשם השלמת הקמתו של מרכז  

 .הפיס

 

בשנים הראשונות להקמת מרכזי הפיס יש שהמפעל נענה לבקשותיהם של ראשי רשויות  .3
 מקומיות ושל רשות הספורט והחינוך הגופני במשרד החינוך והתרבות להגדיל 
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 פיס קהילתיים מסוימים ובמיוחד את אולמות ההתעמלות שבתוכם כך שבתוספת מספר מרכזי
שבהם אולמות תקניים , ממשי של מושבים וחדרים יוכלו לשמש מרכזי ספורט עירוניים

הביקורת העלתה שכמה מ מרכזי הפיס .  לתחרויות כדורסל וכדוריד שמקיימות  א גודות ספורט
ורק במי דה מועטת לצורכי התלמידים והפעילות , רטהאלה משמשים בעיקר את אגודות הספ ו

 .הקהילתית של סביבת בית  הספר

 

  

 

,   ממצאי הביק ו רת מראים ש מרכזי הפיס  נ בנו בלא שנ קב עו סדרי עד יפויות  וקר יטריו נים ברור ים

מפעל הפיס לא נהג לבדוק  .  וכי לא תמיד  ניתן  משקל נ אות להמלצות משרד החינ ו ך והתרבות 
הוקמ ו  בהתאם לתכ ניות  ש נקבעו   והסתפק באי שורים  שק יב ל מהרשו יות   אם ה מבנים  , בשטח

האם המר כזים אכן  מ מ לאים את יעו דם ,  לאחר ה שלמת הב ני י ה, ה מפעל גם לא  בדק. המקומ יות 
 . ומשרת ים במ ידה הראו יה  את התלמידי ם של בתי הס פר ואת צורכי  הקהילה במק ום
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 מערך לעיבוד נתונים אוטומטי

 

במהלך . ת התארגנו ת מפעל הפיס בנושא עיבוד נתונים אוטומטימשרד מבקר  המדינה בדק א
לרבות טיב יישומו , על מרכיביו, א כולל"הביקורת נבדק הליך קבלת ההחלטות לבניית מערך ענ

 .תכנית המנויים והקצבות פיתוח, ובכלל זה הגרלות הלוטו, לצרכים השונים של המפעל 

 

,  ממוחשב לצורכי הגרלות הלוטו במפעל עצמועד להקמת חברת פיס אוט ומציה נעשה העיבוד ה
מערך  המנויים והנהלת החשבונות נוהלו בחברה לאוטומציה : באמצעות שני מחשבים אי שיים

א "המפעל תכנן לכלול במערכת ענ. במינהל השלטון המקומי ומערך המכירות נוהל בלשכת שירות
מעקב אחר תשלום זכיות כולל (מערך שיווק מורחב , החדשה גם את ניהול ההקצבות לפיתוח

וכן מערך מקוון של הגרלות הלוטו אשר ינוצל גם לעריכת הגרלות , )והכנת שיקים לתשלום
 .אחרות

 

עוד בסוף שנות השבעים החל המפעל לבדוק אפשרויות של החלפת המערכת שבאמצעותה  .1
 גם   - כך  שיועדה תחילה לניהול הגרלות הלוטו ואחר, במערכת חדישה, בוצעו הגרלות הלוטו
שיהיו נוחות ) מסופים - להלן(המ ערכת נועדה להתבסס על יחידות קצה . לניהול הגרלות אחרות

העברת הנתונים למחשב המרכזי נועדה להיעשות . להפעלה ויוצבו בדוכני המכירה שברחבי הארץ
ב אמצעות קווי תקשורת ל מערכת המרכזית ) ON LINE(במסופים  מקוונים : בשני אופנים
שבהם הנתונים נצברים על גבי תקליטורים המועברים , )OFF LINE( לא מקוונים ובמסופים

שיטה זו נועדה לחסוך עבודה ידנית רבה . למרכזים אזוריים ומשם משודרים למחשב המרכזי
 .לבדיקת הטפסים ולמיונם ולאפשר הארכת שעות המכירה

 

' צגה בידי חברה גשהתבססה על מערכת שהו, ל המפעל בדיקת כדאיות" עשה סמנכ1982-ב
,  המשיכה בדיונים לקראת הפעלת מערכת מיחשוב מקוונת, ועדת בדיקה שמינה המפעל. ב"מארה

 .בלא לתת את  הדעת על המערכת האמורה

 

 פנה מפעל הפיס אל חמישה יצרנים וביקש להציג את המערכות העומדות 1984בספטמבר  .2
המפעל לא כלל בפניה זו את דרישותיו . כדי שיוכל לבחור את המתאימ ה ביותר לצרכיו, לרשותם

 .ב"התוכנה כיו, המסופים, שחיוניות לקביעת סוג המחשב, בדבר כושר עיבוד הנתונים הרצוי

 

 הדגימו חמשת היצרנים את המערכות שהציעו לפני הוועדה שהקים 13.1.85 - 7.12.84בתקופה 
.  הדירקטוריון ושני דירקטוריםר"חברי הוועדה היו יו).  הוועדה-להלן (המפעל לבחינת ההצעות 
 .ל המפעל"ל פיס אוטומציה והמשנה למנכ"מנכ, ל המפעל"בהדגמות נכחו גם מנכ

 

;  ל פיס אוטומציה לעשות השוואה בין חמש הצעות שנתקבלו"ל ועל מנכ"הוטל על המשנה למנכ
 הם כללו את השוואת ההצעות בצירוף המלצה להתקשר עם יצרן 17.1.85-בדוח שלהם מ

שלדעתו אי  , ר  הדירקטוריון"א חד מחברי הוועדה העיר במכתב אל יו). 'חברה ד -להלן (ב "מארה
 .אפשר להגיע לכלל החלטות בלא לימוד מעמיק ואין לקבל החלטה בתנאי לחץ וחיפזון
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וזאת לאחר ',  להמליץ לפני הדירקטוריון לשאת ולתת עם חברה ד7.2.85-הוועדה החליטה ב
הצעה נוספת נפסלה היות  . תחרות משום שטרם פיתחו מסוף מקווןשפסלה שתיים מההצעות המ

שמערכת שלה נבחנה ', הוועדה פסלה גם את הצעת חברה ג. שהחברה לא הציעה מסוף לא מקוון
מן הראוי לציין שהמפעל . משום שהמסוף שהציעה היה כבד וקשה להתקנה ולתפעול, 1982-עוד ב

 .רצויות של המסוףלא פירט בדרישותיו המקדימות את המיד ות ה

 

וטרם נוסה , דגם של מסוף שפיתחה בשנים האחרונות, במעגל סגור, הציגה בפני המפעל' חברה ד
 ON(אף על פי שאפשרות השימוש במסוף בשני האופנים . כחלק ממערכת מקוונת, בתנאי שטח

LINE ו -OFF LINE (ל לא בדק המפע', היה אחד הגורמים המכריעים להזמנת המערכת מחברה ד
לא  התקינה בשלוש ' ממסמ כי המ פעל עולה שחברה ד. את יכולת המ סוף לפעול בשני האופנים

 .השנים שקדמו להצעתה מערכת מקוונת לביצוע הגרלות דומות להגרלות הלוטו

  

';  את המלצות הוועדה לקיים משא ומתן עם חברה ד1985דירקטוריון המפעל אימץ בפברואר 
וביוני אותה שנה , 21.4.85-חברה נתקבלה בדירקטוריון בהחלטה סופית להזמנת המערכת מה

 .חתם מפעל הפיס על חוזה עם חברה זו לחכירת המערכת

 

החכירה ; מ"המפעל חכר את המערכת  הממוחשבת באמצעות החברה הבת פיס  אוטומציה בע
ההתחייבות . היתה לתקופה של שמונה שנים ונקבע שבסיומה תועבר הבעלות על המערכת למפעל

כש שיעור הריבית המונח בבסיס ,  מיליון דולר בקירוב8.5לום דמי החכירה היתה בסך של לתש
 רכשה פיס אוטומציה את המערכת 1988באוקטובר ; 13.6%החישוב של דמי החכירה היה 

מכספי הלוואה צמודה למדד המכירים לצרכן שקיבל המפעל ממוסד בנקאי בתנ אים נוחים יותר  
 המערכת הנפיקה פיס אוטומציה למפעל שטרי הון שאינם נושאים תמורת; ) ריבית לשנה5.5%(

 .ריבית

 

התקנת המערכת .  חודשים8 1/2שהתקנתה תסתיים בת וך , בחוזה לחכירת המערכת נק בע .3
 1/2-לפי תיקון זה נדחתה התקנת ה מערכת ב ;  תוקן החוזה19986לא הושלמה במועד ובפברואר 

כי אם ההתקנה של המערכת המרכזית , כן נקבע. ה שנהדהיינו לנובמבר אות,  חודשים נוספים8
ינוכה ,  מהחומרה שתופעל לא יסתיימו בתוך תשעה חודשים מחתימת החזה המתוקן90%-ו

 חודש לא 11אם כעבור ;  דולר על כל יום פיגור במשך החודשיים הראשונים900ממחיר המערכת 
 . תהייה למפעל הזכות לבטל את החוזה, תסתיים ההתקנה

 

ל של המפעל התלוננו "ל והמשנה למנכ"לאחר שהמנכ, בתוך תקופת  ההתקנה והניסויים .4
כי ניתוח , היועץ קבע.  יועץ לענייני מחשוב1987מינה המפעל ביוני , על תקלות רבות במערכת

היועץ ממליץ לדרוש שיפור ממשי של . הליקויים מצביע כי המסופים הם מקור התקלות
, כן המליץ לא להשתמש; כלולים שלמים וחיזוק החלקים המכנייםשיכלול החלפת מי, המסופים

 . ולהיפךOFF LINE- לON LINE-באפשרות הקיימת במסוף לבצע הסבה מ, עד השיפור האמור

 

יום לפני הפעלת השלב הראשון של המערכת בדרום הארץ ועשרה חודשים לאחר תום , 29.9.87-ב
כי יהיה אפשר להפעיל , נקבע בה; ספת לחוזהנחתמה תו, המועד להשלמה שנקבע בחוזה המתוקן

 את המערכת  בשלבים ובחלקים וכי הפעלת השלב הראשון למחרת
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מועד השלמת  ; חתימת התוספת לחוזה תשמש הוכחה לעמידת החברה בתנאי ההתקשרות
. כשנה לאחר המועד שנקבע בחוזה המתוקן, 23.12.87-נקבע ל, בכל רחבי הארץ, המערכת כולה
 .הופעלה בכל רחבי הארץ במועד שנקבעהמערכת אכן 

 

למרות . האיחור בהפעלת המערכת גרם למפעל הוצאות נוספות ושלל ממנו תוספת הכנסות צפויה
זאת הוא לא דרש מהחברה את הפיצויים המוסכמים מראש שנקבעו לעניין זה בחוזה המתוקן 

 .1986מפברואר 

 

 עיכוב בהעברת נתוניהם של טפסים -ר ובין הית, עם הפעלת המערכת נתגלו תקלות נוספות .5
לפרקי זמן , כולה או חלקה, שהוגשו בתחנות שבהן מסופים משולבים והפסקות פעילות המערכת

 .החברה לא תמיד עמדה בדרישות המפעל להכניס שיפורים הכרחיים. קצרים

 

, בין השאר, שלא היה אפשר להפעיל באמצעות המערכת מ שחקים חדשים, ממסמכי המפ על עולה
 1989לכן רכש המפעל בשנת . משום שזמני התגובה שלה היו ממושכים למדי והיקף הפעילות גדל

 חוזקה תצורת המחשבים על ידי חומרה ותוכנה 1990בשנת . מאותה חברה עוד שני מחשבים
 .נוספות

 

לרבות יכולת של תיקון תקלות וצמצום , כדי להקנות למפעל בקיאות במערכת המקוונת .6
היה על המפעל לקבל את כל התיעוד וההדרכה  , ב"רה שמקום מ ושבה בארההתלות בחב
 .הנחוצים

 

שהמפעל לא עמד על קיום התחייבותה החוזית של החברה למסור לו תיעוד , הביקורת העלתה
לא היה המפעל מסוגל , כתוצאה מאי הכרה מלאה של מרכיבי המערכת וחוסר תיעוד. מפורט

היות שלנציגי החברה בארץ לא היו ידע וסמכות  ,  מזויתירה. לעשות שינויים ושיפורים
תלות זו הכבידה על הפעלתה . ב לתיקון תקלות"נאלץ המפעל לפנות אל החברה בארה, מספיקים

 .1988הדרישה לתיעוד שבה ועלתה בעקבות תקלות  נוספות שהתגלו במאי . הסדירה של המערכת

 

ל המפעל שהתקלות שנגרמו באותו חודש " הודיע היועץ לענייני מחשוב למנכ1988בסוף יוני 
אלא יש לדרוש , לצורך ליווי הפעלת המערכת' שאין די בכוח האדם שהעמידה חברה ד, הוכיחו

הציעה ' חברה ד. ממנה שיעמוד לרשות המערכת בארץ בעל מקצוע שיש לו ניסיון וידע מקיף
 המפעל דחה את  .לחבר את המערכת הממוחשבת ישירות אליה בארצות הברית באמצעות מסוף

 העמידה החברה לרשות המערכת את העובד 1989-רק ב. ההצעה משיקולי בטיחות של המערכת
 .הדרוש

 

 ר הדירקטוריון בבחירת המערכת המקוונת"מעורבות יו

 

. בארץ' שקיבלה את ייצוגה של חברה ד) 'חברה ה( הקימו שני יזמים חברה פרטית 1982בשנת 
ר הדירקטוריון של "ביחד עם יו, הקימו בעליה', ת חברה ההביקורת העלתה שבד בבד עם הקמ

ר הדירקטוריון טען שחברה זו לא היתה  "יו. 'חברה ו -חברה נוספת , המפעל ועוד אדם אחד
 .1986-והיא אכן נמחקה ב, פעילה מעולם

 

 ר הדירקטוריון כיהן במרבית המוסדות והוועדות של המפעל אשר דנו והחליטו "יו
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בלי להודיע לגופים אלה על ,  המקוונת והשתתף השתתפות פעילה בדיוניהןבענייני המערכת
 .בארץ' המייצגת את ח בקה ד' הקשר שלו עם בעלי המניות של חברה ה

 

,  הוא נהג כך, אגב  חקירה בנוש א אחר, בשעתו  ר  הדירקטורי ון"לפי הסברים שמסר יו

' ,   שהצעת חברה ד, הואיל וגילוי  קשריו האמו רים לחברי המוסדות הי ה עלול לגרום

בכך . תיפסל בשל חששות  שלדעתו אינם במקו מם או שהמע רכת המקו ונת  לא תירכש כלל
מסירת הוד עה למוסדות  -כאילו אי, שהועלתה  בפני מבקר  המדינה , נסתרת הטענ ה

הזכרת  -אי ,  לדעת  מבקר   המדינה . המפעל היא ע ניי ן טכ ני  גרי דא ותוצאה  ש ל היסח הדע ת 
לפי ,  המפ על היא דוגמה מובהקת ל חוסר תום לבהקשרים הא מורים לפני מוסדות

 . העקרונ ות ש ק בע בית ה מש פט הגבוה לצדק

 

 

 

שטרם  נוסתה בארץ   , לפני קבלת החלטה סופית בדבר רכישת  מערכת מחשו ב ייחודית  וחדשנית 
היה ע ל , ושהי תה אמו רה לשפר סדרים וש יטת ע בודה במפעל הפיס,  בתנאי שטח  בהיקף נאו ת
מרכ יביה  כדאיותה  ויכ ולתה לעמוד   , ק יפה ויסוד ית  את מאפייני ההמפעל לבדוק בצורה מ 

ז את לא היה ניתן לעש ות  כראוי בפרק  הזמן ה קצר  שיוחד לבחינ ת המערכת   . בדרישות יו 
לא לפני בחירת המערכ ת  , המפעל לא הכין מסמך   ממצה ומפור ט בדבר צרכיו . ולבחירת הספק

 . ואף לא במהלך התקנ תה

 

נאלץ  , ש נדרשה  לפני בחירת ה מערכת, הצרכי ם בהווה ובעת ידכתוצאה מהע דר הדרה מלאה של 
 . ולשנות את  מרכיב יה כדי  להקנו ת לה כושר  ע בודה ו זיכר ון ג דולים יותר ,  מפעל הפיס להרחיבה
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 הצעות לשינוי במבנה ובמעמד של מפעל הפיס

  

 הכין משרד האוצר תזכיר הצעת חוק שנועד להשתית את פעולות 1989במחצית הראשונה של 
על פי "). ספורטוטו ("9על הפיס על בסיס דומה לשל המועצה להסדר ההימורים בספורטמפ

תקציב המפעל וחלוקת הכספים המצטברים בידיו יהיו טעונים אישור , 3.5.89-שהופץ ב, התזכיר
המפעל לא יוכל להוציא כספים אלא על פי ; שר הפנים וועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר

התקציב גם  מונה את המ טרות שלשמן יוכל המפעל להשקיע את  .  התקציב שיאושר כאמור
מתן ; הקמת מבני לימוד ובריאות באמצעות מענקים למדינה ולרשויות מקומיות: כספיו
מטרות  אחרות שיקבע שר האוצר ; מלגו ת ומענקי מח קר בתחומי  הבריאות והחינוך, תרומות
הצעת . ות של המפעל יופקדו באוצרהרזרבות הכספי. באישור ועדת הכספים של הכנסת, בתקנות
עד מועד . היה בה כדי להצר את עצמאות המפעל בתחום מתן המענקים, אילו נתקבלה, החוק

 .סיום הביקורת לא הונחה הצעת חוק בעניין זה על שולחן הכנסת

 

 מינה שר האוצר ועדה ציבורית כדי לבחון את הנושא של הגרלות והימורים מכל 1990בינואר 
על פי הסמכות  , להציע קווי מדיניות וקריטריונים אשר ינחו אותו במתן היתריםהיבטיו ו

בין , הוועדה נתבקשה לבחון ולהמליץ. 1977-ז"התשל,  לחוק העונשין231שהוענקה לו בסעיף 
 :בנושאים האלה, השאר

 

 ;הצורך בהקמת רשות הגרלות והימורים לרישוי ולפיקוח .א

 

,  מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט-מים בחינת מעמדם של המפעלים הקיי .ב
   ;לרבות יחסי הגומלין בינם לבין הממשלה

 

 ;עריכת הגרלות על ידי גופים ציבוריים שלא למטרות רווח .ג

 

 . אפשרות של הקמת בתי קזינ ו ועריכת הימורים על מרוצי סוסים .ד

 

ר למפעל גיבשה הוועדה את בקש. 1991הוועדה הגישה את הדוח שלה לשר האוצר בפברואר 
 :ההמלצות דלהלן

 

שחבריה מייצגים רשויות , כי במקום להיות חברה, בנושא תיאגוד מפעל הפיס הוצע .1
,  מקומיות קבועות והדירקטוריון שלה מתמנה על פי מפתח הנקוב בתקנות ההתאגדות

יות לפיו החברים בחברה יהיו נציגים של כל הרשויות המקומ, יגרום המפעל לשינוי
 .באסיפות הכלליות, במדינה ואילו הדירקטוריון ייבחר כולו בידי החברים לבדם

 

  -ציינה הוועדה שהשיטה הקיימת , בנושא ייעוד הכספים המצטברים בידי המפעל .2
כי , הוועדה הציעה.  גורמת  לצבירה בלתי רצויה של כוח-שלפיה למפעל עצמו דעה מכרעת 

שניים מחברי הוועדה (לוקה לפי מפתח מתאים תוך שנתיים יעבור המפעל לשיטת ח
 ).הסתייגו מהמלצה זו

 ___ ___ _____ _______ 

 
9
ראה דוח על , בעניין פעולותיה; 1967-ז"התשכ, המועצה פועלת על פי חוק להסדר ההימורים בספורט  

 . 1988מיוני , הביקורת במועצה להסדר ההימורים בספורט
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יידרש חוק מתאים אשר יהפוך את , את ההמלצות דלעיל, אם המפעל לא יבצע במועד
 .המפעל לתאגיד על פי הדין הציבורי

  

כדי שהסמכות  ,  ישונה10אשר להגרלות והימורים הציעה הוועדה שהדין הקיים .3
ה בכל הקשור להגרלות ולהימורים תהיה בידי רשות  עצמאית לפיקוח ואכיפ, לרישוי

 . לפי הצעת שר המשפטים, שתורכב מאנשי ציבור אשר ימונו על יד הממשלה

 

שלפיה יש להפוך מיד , הוסיף בדוח הסתייגות) כהן. השופט בדימוס ב(ר הוועדה "יו .4
התאגיד  . ר הפניםשתקציבו יהי טעון אישור מש, את המפעל לתאגיד על פי הדין הציבורי

כמו תקציב , "איגוד ערים"והדין הקיים מורה שתקציב של " איגוד ערים"יהיה למעשה 
 .טעון את אישורו של שר הפנים, של כל רשות מקומית

 

הוא איזון סביר בין , מה שאנחנו מחפשים באופן בסיסי: "ר הוועדה"כן העיר יו
אם יתירו  , קזינו באילת-תיובב(ההפסדים הערכיים הכרוכים בהגרלות ובהימורים 

, לבין הרווחים החומריים הנובעים מייעוד הכספים למטרות ציבוריות חשובות, )אותם
כי מאות ההגרלות וההימורים והפרסומות שבהם אנחנו עד כה , ובגדר זה דעתי היא
"כבר הגיעו מזמן לממדים של טירוף מערכות, מוצפים מדי שנה

11
. 

 

א נעשתה פעולה ש ל ממש בעק בות דוח ה ווע דה בכ ל   ל1991עד גמר הבי קורת בסוף  
 . הקשור למעמ דו החוקי  של  המפעל ולדרכי פעולתו

 

  

 

 

הגי שות  ; יש ג ישו ת ש ו נות  ואף נ וגדו ת זו  את ז ו בע ניי ן ה יבטים  שונ ים של פע ילות מפעל ה פיס
  הצעת .   ובדוח ה וועד ה הציבור ית,  שנגנזה 1989-הללו באו לידי ביטו י בהצע ת החוק של ה אוצר מ

בכל הנוגע  לדרכי   ,  החוק חתרה  להעניק סמכ ו יות רחבו ת לשלטון המרכ ז י ולוועד ה של  הכנסת
ו אילו הווע דה  ראתה צו רך  ,  חלוקת הכספים שהמפעל  מגייס  באמ צעות הגרלו ת  והי מורים 

 . להשאיר את  הנושא ב ידי  נ ציגי ה שלטון  המקומ י

 

ות בעזרת  ועדה ציבור י ת  הניסי ון להש תית את פעולות מפעל הפיס על חוק חדש והנ יסיו ן להעל
  -במסגרת ה סדר כללי של  מפעלי ההגרלה במדי נה  -רעיונ ות חדש י ם בדבר מב נה ו ודרכ י פעולת ו  

 .  לא הגיעו לידי  מיצו י ואף לא לדיון צ יבורי 

 ___ ___ _____ _______ 

 
10

פרט להימורים על תוצאות של , סמכות ההיתר להגרלות ולהימורים היא בידי שר האוצר, לפי הדין הקיים  

סמכות ההיתר להימורים על תוצאות , על פי חוק הסדר ההימורים בספורט; משחקים ותחרויות בספורט

 . יחדיו-סת שר החינוך והתרבות וועדת הכספים של הכנ, כאמור היא בידי שר האוצר

11
  .בגוף הדוח של הוועדה נדונו בהרחבה היבטים אלה  
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נוכח האי נטנ סיביות  שבה  הציב ור מ וז מן ליטול  חלק בהגרלות  ו הימור ים למי ניהם  והיע נו תו   
ת  הלכת שי ש  לעומדים בראש המפעל על חלוקת סכומי  ו כן נוכח  ההש פעה מרחיק, הרבה לכך

על הממש לה לבחון אם יש מקום לה כניס שי נוי ים , שהמפעל מגייס מהצ יב ור, הכסף הגדולי ם
 . ובכלל זה ב שליטה על ה קצאת הכספים ליעדים הש ונים, במבנה ה מפעל
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 תנאי שכר ופרישה

 

דהיינו , ם בשירות המדינהעובדי מפעל הפיס זכאים לפנסיה תקציבית בשיעורים הנהוגי .1
 . מהמשכורת70%עד לתקרה של ,  מהמשכורת הקובעת על כל שנת עבודה2%קצבה בשיעור של 

 

ר ולמנהל הכללי משכורת על פי הדרגה "נקבעה ליו, על פי החלטת דירקטוריון מפעל הפיס
הגבוהה ביותר בסולם הדירוג של המנהלים הכללים בחברות ממשלתיות

12
נוסף  על כך הם  ; 

המנהל . מקבלים גם  את תוספות   השכר שנקבעו על פי הסכם העבודה של כלל עובדי המפעל
 מהמשכורת 4%אולם הקצבה היא בשיעור של , הכללי זכאי לתנאי פנסיה כשאר עובדי המפעל

בדומה לנהוג כלפי מנהלים כלליים . 70%-ובלבד שלא תהייה יותר מ, הקובעת על כל שנת עבודה
נקבע  , המסווגות בידי  רשות החברות בשתי הר מות הגבוהות ביותר, של חברות ממשלתיות

ל של מפעל הפיס יקבלו נוסף על פנסיה גם פיצויי פרישה בשיעור משכורת "ר והמנכ"שהיו
 .חודשית אחת לכל שנת עבודה

 

1981ר הדירקטוריון הנוכחי מונה לתפקידו בשנת "יו .2
13

מאז  ;  הוא נבחר לכנסת1984-ב. 
 . לא קיבל שכר ממפעל הפיס1992-בכנסת ב ועד תום כהונתו 

 

ישלם לו המפעל  , ר" החליטה ועדה של הדירקטוריון כי ממועד סיום כהונתו של היו9.3.82-ב
-ולא פחות מ, ר הדירקטוריון" אחוז על כל שנת כהונה בתפקיד יו6%גמלה חודשית בשיעור של 

-קבעה הוועדה ב, כר מהמפעלר לקבל ש"היות שעם תחילת כהונתו כחבר כנסת הפסיק הי ו. 24%
בוועדה זו לא שותפ ו . ל"שהבסיס לחישוב הגמלה החודשית יהיה משכורת המנכ, 6.11.85

 .דירקטורים שנתמנו בידי שרי הממשלה

 

כי הוא שוקל לא להגיש את  , ר אל ועדת הביקורת ש ל הדירקטוריון והודיע" פנה היו27.1.92-ב
כפי שהיה לפני היבחרו , ר בשכר" ולכהן בתפקיד יואלא לשוב, 13-מועמדותו לבחירות לכנסת ה

הדירקטוריון , בקשתו אושרה בידי ועדת הביקורת. 12-וזאת  למן תום כהונת הכנסת ה, לכנסת
 .1983-ג"התשמ, )נוסח חדש(לפקודת החברות ) א( לד 96על פי סעיף , והאסיפה הכללית

 

תנאי   ; 5%ל בתוספת "שכר של המנכר יהיו זהים לתנאי ה"כי תנאי השכר של היו, בהחלטה נקבע
 .הפרישה כפי שנקבעו בעבר ישארו בתוקפם

 

ר חו רגים מהמקו בל אצל "משרד מבקר  המדינה  העיר  למפעל כי תנאי הפרישה  של היו
הכללים  שקבעה  . ממלאי תפקי דים כשלו בח ברות ממ שלתיות בעלות  הי קף עסקים דו מה

ה של עוב דים בכירים בחברות בעני ין תנ אי השכר והפריש, רשות החברו ת הממשלתי ו ת
אולם בהתחשב במעמדו הצ יבורי ובאופן  פעילותו  , אמנם אינם חלים על מפעל הפיס, אלה

  .ה יה מק ום לקבוע את תנאי  ה פרישה בצמיד ות לאותם כללים, של המפעל

 ___ ___ _____ _______ 

 
12

ולפיכך הכללים שקבעה רשות החברות הממשלתיות בעניין דירוג , מפעל הפיס אינו חברה ממשלתית  

 .ר אינם חלים על המפעל"ל והיו"החברות לצורך קביעת שכר המנכ

13
 . האריך ראש הממשלה את כהונתו בחמש שנים1991ביוני   
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 חשבונות וכספים

 מאזנים

 

להלן המאזנים המאוחדים של מפעל הפיס
14
31.12.91- ו ל31.12.92- ל

15
יכז אותם משר ד  כפי שר, 

הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס העלות  . מבקר המדינה מהדוחות הכספיים של המפעל
 :1992לחודש דצמבר , ח"המותאמת לשינויים בכוח הקניה של הש

 

    
 31.12.91 

__________ 

 31.12.92 

__________ 
 

  )ח"אלפי ש( )ח"אלפי ש (

 ש"חשבונות עו 828  333 
 פיקדונות לזמן קצר 20,441  20,007 

 ח של המדינה"אג 135,352  105,708 

 חייבים ויתרות חובה 35,357  22,748 

 הלוואות ופיקדונות למתן הלוואות 259,795  294,940 

 76,345 

__________ 

 76,686 

__________ 

 )עלות בניכוי פחת(רכוש קבוע 

 520,081 

__________ 

 528,459 

__________ 
 

 

 204,424 

 

 210,112 

 

 מענקים שאושרו וטרם ניתנו

 זכאים ויתרות זכות 29,455  28,532 

 *הלוואה לזמן ארוך 14,359  19,422 

 

 20 

 

 737 

 , עתודה לפנסיה ולמענקי פרישה

 בניכוי יעודה 

 בנקים 39  126 

 267,557 

__________ 

 273,757 

__________ 

 קרן מפעל הפיס

 520,081 

__________ 

 528,459 

__________ 
 

   

  

_______ 

 .כולל חלויות שוטפות *

 

,  להפקיד באוצר השלטון המקומי26.1.89-דירקטוריון המפעל החליט ב. פיקדונות לזמן קצר

אשר ישא ריבית , ח" מיליון ש6סכום של ) חודשיים עד שלושה חודשים(כפיקדון לזמן קצר 
 .1%על סוג זה של פיקדונות בתוספת בשיעור הממוצע שמעניקים בנקים ישראליים 

 

ח וכעבור " מיליון ש4- הגדיל המפעל את הפקדותיו באוצר השלטון המקומי ב1989בספטמבר 
בלא אישור נוסף של , ח" מיליון ש11.95ח נוספים ובסך הכל עד " מיליון ש1.95-חודש ב

 .31.12.92יתרת הפקדון לא שונתה עד . הדירקטוריון

  

 ___ ___ _____ _______ 

 
14

מ "הדוחות הכספיים המאוחדים של מפעל הפיס כוללים את הדוחות הכספיים של חברת פיס אוטומציה בע  

 .שבשליטתו הלאה של המפעל

15
 . מנתה תשעה חודשים בלבד31.12.91-שנת הכספים שהסתיימה ב  
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בסך  ,  יתרות חוב שוטפות של מפיצים אזוריים31.12.92-סעיף זה כולל ב .ובהחייבים ויתר ו ת ח
בקשר לחובות של מפיץ , ח" מיליון ש1בניכוי הפרשה לחובות מסופקים בסך , ח" מיליון ש26.8

ח וחייבים " מיליון ש6.1הוצאות מראש ב סך  של ; )17'  ראה עמ(אחד שלא עמד בהתחייבויותיו 
 .ח" מיליון ש3.5אחרים בסך 

 

 שינה המפעל את מדיניות המימון שלו לצורכי חינוך 1985-ב . הלוואות  ופיק דונות  למתן  ה לוואות
ההלוואות שניתנו בעבר לרשויות מקומיות . ובריאות ומא ז הוא נותן מ ענקים במקום הלוואות

,  ממנו70%או בשיעור של , בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן, באמצעות בנקים מסחריים
 .2016לפירעון עד שנת עומדות 

 

;   היתרה בסעיף זה כוללת גם   הלוואות שנתן המפעל לעובדיו על פי התנאים המקובלים בבנק יהב 
 .ח בקירוב" מיליון ש1- ל31.12.92-יתרת הלוואות אלה הגיעה ב

 

 :31.12.92- ל הלן פירוט הרכוש הקבוע של המפעל ב.רכוש קב וע

     

   עלות  פחת שנצבר   עלות מופחתת 

   )ח"אלפי ש ( )ח"אלפי ש ( )ח"אלפי ש (

 מערכת מקוונת 55,915 30,011 25,904

 תשתית למערכת מקוונת 29,901 12,722 17,179

 

1,137 

 

4,418 

 

5,555 

 מערכת עיבוד נתונים 

 ומיכון הגרלות

 ציוד וריהוט, מקבעים 27,875 17,256 10,619

 )כולל ביתנים(מבנים  27,704 6,742 20,962

 כלי רכב  1,250  365  885 

76,868 71,514 148,200  

  

,   במקבעים; ח" מיליון ש5.3סך של ) כולל ביתנים( הוסיף המפעל והשקיע במבנים 1992בשנת 
ח ובתשתית " מיליון ש3.9 סך של -במערכת המקוונת , ח" מיליון ש3.2סך של  -בציוד וריהוט 

שניים ( בידי המפעל חמישה מחשבים בגודל בינוני .ח" מיליון ש1.5סך  של  -למערכת המקוונות 
המשמש את   , בבעלות המפעל בית של שש קומות בל  אביב). .M.V  10 ושלושה מסוג .M.V  15מסוג 
המפעל מסר לשימוש המרכז לשלטון מקומי חלק מקומה בבית מפעל הפיס תמורת ; משרדיו

 .ח לשנה" ש1שכר דירה סמלי של 

 

 רשם המפעל כהוצאה רק את הכספים  1988/89 עד שנת  הכספים .מענקים שאו שרו וטרם נ י תנו
 רושם המפעל בספריו את   1989/90החל בשנת . ששילם בפועל על חשבון המענקים שאושרו

יתרת  סעיף זה משקפת את יתר ת ההתחייבויות של המפעל , המענקים שאושרו כהתחייבויות
 .שטרם שולמו לרשויות המקומיות

 

 מיליון 29.5 התחייבויות למתן מענקי פיתוח לצרכי בריאות בסך של  כללה היתרה31.12.92-ב
 .ח" מיליון ש180.6ולצורכי חינוך בסך של , ח"ש
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הכנסות  , ח" מיליון ש25.5 זכיות שטרם נפדו בסך 31.12.92- סעיף ז ה כלל ב. זכאים ו יתרות  זכו ת
 מיליון 0.9 בסך של הפרשה לדמי חופשה לעובדי המפעל, ח" מיליון ש1מראש בגין הגרלות בסך 

 .ח" מיליון ש2ח וזכאים אחרים בסך של "ש

 

בקשר ) כולל חלויות שוטפות( סעיף זה מייצג את התחייבויות המפעל .הלוואה לזמן  ארוך
ההלוואה .  ממוסד בנקאי בארץ לרכישת המערכת המקוונת1988להלוואה שנתקבלה בשנת 

ההלוואה עומדת לפירעון  . לשנה5.5%ל צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור ש
 .1995בתשלומים עד אמצע 

 

עתודה לת שלו מי פנסי ה  ומ ענקי  פרישה 
16

המפעל מעניק לעובדיו זכות לפנסיה תקציבית כנהוג .  

בשירות המדינה וברשויות מקומיות ומעדכן את העתודה המיועדת לכיסוי הפנסיה על פי הערכה 

 :31.12.91-להלן התפלגות העתודה ל. בהנערכת אחת לשנתיים בקירו, אקטוארית

 

 ח"מליוני ש
__________ 

 

 )כולל פנסיונרים(עובדים  22.0

 ר הדירקטריון"יו 3.8

4.0 

___________ 

 המנהל הכללי

29.8 

___________ 
 

 

            

ח ואיגרות " מיליון ש27.6 מושקעים בייעודה הכוללת פיקדונות בסך  31.12.91-כספי העתודה ל
 .ח" מיליון ש2.2וב ממשלתיות בסך של ח

 

 היו הפיקדונות מופקדים בשני בנקים מסחריים ובשני בנקים למשכנתאות לחמש או 31.12.91-ב
 1988 - 1986הפיקדונות שהופקדו או חודשו בשנים . בהצמדה למדד המחירים לצרכן, לעשר שנים

 נושאים ריבית בשיעור של 1991 ואלה שחודשו בשנת 8.25% - 5.7%נושאים ריבית בשיעור של 
3.9% - 4.35%. 

 

 הכנסות והוצאות

 

 ולתקופה 31.12.92-דוחות הכנסות והוצאות של המפעל לשנה שנסתיימה ב, בעמוד הבא, להלן
 ).1992ח של דצמבר "הנתונים מותאמים לש (31.12.91-של תשעה חודשים שנסתיימה ב

 

ות בתחילת כל שנת כספים על פי תכנית  מפעל הפיס נוהג לאשר את המענקים לרשויות המקומי
שבהן סכום המענקים שאושר עלה על העודף השנתי , היו שנים. המשקפת את הציפיות להכנסות

בעוד ,  חודשים12- משקפים תכנית ל1991יצויין שהמענקים שאושרו לשנת . של הכנסות המפעל
 . חודשים9-שעודף ההכנסות מתייחס ל

 ___ ___ _____ _______ 
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  . לעיל35' עמ, ראה גם פרק תנאי שכר ופרישה  
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1991 

____________________ 

1992 

___________________ 

 

% 

_________ 

 )ח"אלפי ש(

_________ 

% 

_______ 

 )ח"אלפי ש(

__________ 

 

 פדיון מהגרלות 736,284 100.0 524,458 100.0

52.2 273,718 

_________ 

54.0 397,609 

_________ 

 בניכוי זכיות

47.8 250,740 

_________ 

46.0 338,675 

__________ 

 תעודף מהגרלו

 *הוצאות מיכון והגרלות 125,113 17.0 92.039 17.5

 הוצאות הנהלה וכלליות 17,541 2.4 12.937 2.5

 התאמת עתודה לפנסיה 12,207 1.6 - -

)0.2( 1,127 

_________ 

0.2 )1,527( 

________ 

 מימון נטו) הכנסות(הוצאות 

27.6 144,637 

__________ 

25.2 185,341 

________ 

 ת על הוצאותעודף הכנסו

 מענקים שאושרו לרשויות מקומיות 178,947 24.3 162,090 30.9

0.1 667 

__________ 

- 194 

_________ 

 העברות

 שנתי) גירעון(עודף  6,200 0.9 )18,120( )3.4(

 285,677 

________ 

 267,557 

________ 

 יתרת קרן המפעל לתחילת השנה

 267,557 

________ 

 273,575 

________ 

 יתרת קרן המפעל לסוף השנה

 

____________ 

 .מ"פיס אוטומציה בע, המפעל כולל בסעיף הוצאות מיכון והגרלות את תוצאות פעולות החברה הבת שלו *

 

 העברות

 

 :31.12.91- וב31.12.92-להלן פירוט ההעברות שביצע המפעל בשנות הכספים שנסתיימו ב

 

        

1991 

_______ 

 )ח"ש(

1992 

________ 

 )ח"ש(

 

 

656,220 

 

- 

 למשטרת ישראל לשם

 פעולות גמילה מסמים

 

- 

 

10,810 

 ש"לקרן מפעל הפיס ע
 לנדאו' מ

 

10,937 

________ 

 

183,775 

________ 

 ש"לקרן מפעל הפיס ע
 ספיר' פ

667,157 194,585  

   

 

 בותכחברה מוגבלת בער, 1970 הקרן הוקמה בשנת .לנ דאו' ש מ"קרן מפעל הפיס ע
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, הקרן מעניקה. עם פרישתו מהנהלת המפעל, לציון פועלו של מייסד המפעל, שאין לה הון מניות
בדירקטוריון הקרן משתתפים נציגי המפעל ונציגי . פרסי מחקר בתחומי המדעים, מפירות כספיה
 .ח" ש102,000 חילקה הקרן פרסים בסך של 1992בשנת . אוניברסיטאות

 

 כחברה מוגבלת בערבות שאין לה הון 1980 הקרן הוקמה בשנת .פירס ' ש פ"קרן מפעל הפ יס ע
חינוך על תיכוני והכשרת כוח , מינהל מוניציפלי, במטר ה לעודד מחקר בתחומי המ דעים, מניות

נציגי האוניברסיטאות ואישי  , בדירקטוריון הקרן משתתפים נציגי המפעל. אדם לעבודה בקהילה
 .ח בקירוב" מיליון ש2ת ופרסים בסך של  חילקה הקרן מלגו1992בשנת . ציבור

 

     

 

 שנו ת קיומ ו הוא  הרחיב וגיו ון  את 40ב משך . מפעל הפיס הוא מפעל ההגרלות הגדו ל המדינה

מי בדרך  ק בע ומי    -פעולותיו  והצ ליח להרגיל ציבור גד ול להשתתף ב הג רלות שה וא  מקיים  
כו י פרסים  והוצאות  הו זר מו   ב ני, מש אבים אלה.   ולגייס בדר ך זו  סכומ ים ניכר ים-באקראי 

,   לרשויות ה מ קומי ות לשם השקעה במ בנים המשר ת ים את מערכת החינוך ול מטרות אחרות

ומרכ ז ים לפעילות  ,  שהעיקר יות   שבהן  השקע ות במב נים  המשרתים  את בריאות  ה ציבור
 . קהילתית 

 

במישור ה קשר ים בין המפעל , הביקורת  שנע רכה בפעל הפיס העלתה ממצאים בתחום ההגרלות
ב תחום מתן  ה הקצבות  לרש ויות  מק ומי ות  . לבין המפי צי ם האזור יים  וכן ב עני ינ ים  מינהלי ים

הצביעה הבי קורת על העדר מעקב ופיק וח מצד המפעל על ביצוע בפועל של עבודות שלמי מו נ ן   
אולמות התעמלו ת וחדרי ספח (מבי קורת  שנערכה בענ יין הק מת מר כזי פיס . נועדו הה קצב ות

שההק צ בות נ יתנ ו בל א , עלה)  י בתי  הספר ואת הקה ילה בסביבהשנועד ו לשר ת את תלמיד 
 . שנקבעו  סדרי  עדיפויו ת וק ר יטריונ ים ברו רים

 

משרד מבקר  המדי נה בד ק את ההסד רים לרכישת  המערכת  ה ממוחשבת  ה משרתת א ת   
ואמנם  ;  ההגרלות  והע לה שצורכ י  ה מפעל לא נות חו ולא ה וגדר ו כיאו ת לפני  בחירת  המע רכת

.   עילות נמשכ ו הר בה יותר מ הז מן שנ קבע לכך והיו כר וכ ות בקש ייםהתקנתה  והכ נסתה לפ

ל והע ובדה  שה מפעל לא תמי ד  "לקשיים  תרמ ה גם ה תלות  הרבה של  המ פעל בספק המערכת בחו
דב ר .  עמד על  זכות ו  לקבל מהספ ק באופן  שוט ף את מלוא  ה תיעוד  וה מיד ע בדבר  תכנ ון  המערכת 

מ שרד מב קר המד ינה   .  ל הפעלת המער כתזה ה קשה  על  המפעל לטפל בעצמו בת קלו ת שמתלו ות
כי לא הביא לידיעת מוסד ות המפעל שטיפלו בהזמנ ת , ר  הדירקטורי ון  של המפעל"העיר ליו
היו לו ק ש רים מסוימים , כי עוד לפני ה זמנת המע רכ ת, ו ש בהם כיהן בת וקף תפקידו , המערכת

 . עם הנציגים  של ספק המערכת בארץ

 

.  נ הנים עובד י  המפעל מפנסיה תקצ יבית ,   המקומ יות בדומה לעובד י מדינ ה ועוב די הרשו יות

 ר "כי ת נאי הפר ישה ה מיוחדי ם שהוענ קו לי ו, משרד מבקר   המדינה  העיר 
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 . הדירקטורי ון  טובים מן  המ קובל אצל העומדים בראש  החברות הממ שלתיות 

על פי ת קנו ת ה התאגדות  של  .  המפעל הוא  תאגיד בבעלו תן  של רש ויו ת מק ומי ות  ו בשליטתן
שמונ ו ביד י  ראש  -ר  הדירקטורי ון  "ואף יו -רקטוריו ן מכה נים גם דירק טורים  המפעל בדי

מי יצגים מטבע   ,  שהם  הרוב ב ו,  נצי גי השלטו ן ה מקומי  בדירק טוריון .  ההמשלה  ובי די שר ים
 . הדברים לא במעט את האינ טרס של שולחיהם כשמדו בר במימו ן פר ויקטים ב ישו ביהם

 

 העו מדי ם בראשו שלי טה מרחיקת  לכת על סכומי   במבנה הנ וכחי של מפעל הפיס מופקדת בידי

הוצע ו   , כדי למנוע ריכו ז של כוח הנו בע מכך. כסף גדולים שהמפעל מגיי ס מהציבור וע ל חלוקתם
,   הוכנה במשרד האוצ ר הצעת חוק  להסדרת פעולות מפעל הפיס1989-ב . שינ ויים במצ ב הקיים

הצעה  ז ו   ; קב יעת ת קציב  ה מפעלובה ה וקנה  מ עמד מוגדר  לשרים ולו ועד ת הכספים ש ל הכנסת ב
אך  ג ם   ,   הטיל שר האוצר  על  ועדה  צ יבורי ת לבחון  את ה נושא1990-ב.  לא הגיעה  לשלב החקיקה 

ה ניסי ון   . לא זכו  עדיי ן ל התייחסות  מ משית , 1991המלצותיה  ש הוגשו  לשר  האוצר בתחי לת 
נה ו ודר כי   להשתית את  פעולות המפע ל על חוק חדש וה ניסי ון ל העלות רעי ונו ת חדשים בד בר מב

 . פעולתו לא הגיעו לידי  מיצ וי  ואף לא לדיון  ציבורי 

 

היא  בעלת משמע ות   , המיועדת להג ביר את הה שתתפות בה גרלות, הפעילות של  המפעל
כאשר לע יני אוכלוס יי ה , במ י וחד נוכח ה ש פעתה על האוכלוסייה בעל ת הכנסה  נמו כה, חברתית

 . זו מ וצג הסיכ ו י לזכות בפרס ים בערך כספי גבוה 

 

נוכ ח ההיבט  החברתי  של הה גרלות וה הש פעה הרבה  ש ל מפעל הפי ס  ,  עת מבקר  המדינה לד
יש להמ שיך   ולחתור לקבי עת הסדרים   ,  והעומד ים בר אשו על הקצ את סכומי  כ סף גדולים
על הממשלה  לבחון את  ה צורך להכנ יס  ;  שירחיבו  את  הפיקוח  הצי בורי על  פעולות ה מפעל

 . ל הקצאת  הכספים ליעדים השו ניםשינ ויים ב מבנ ה המפעל ובכ לל זה בשליטה ע

 

 

 

ה נ י המד   מבקר 

 

 

 ד"אדר התשנ, ירושלים
 1994 פברואר  
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 ירושלים, צילום והודפס במדפיס הממשלתי -סודר בסדר 

 

 


