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 3102 פברואר  32
 ד"תשע' א אדר' גכ

 :לכבוד
 האוצר שר – לפיד יאיר כ"ח                 בדרכים והבטיחות התחבורה שר – כץ ישראל כ"ח

 ממשלתיות בחברות מינויים לבדיקת הועדה ר"יו – ברנר שלום( בדימוס) השופט
 .נ.א

 ע"נת ל"למנכ און-בר יהודה מר של מינויו  של מחודשת ובחינה לעיכוב פנייה:  הנדון

 קלות רכבות של רשת הקמת על האחראית הממשלתית החברה) ע"נת חברת דירקטוריון בחר 03/3/02 בתאריך
 את דורש זה מינוי. החברה ל"מנכ לתפקיד כמועמד און-בר יהודה מר את( אביב תל במטרופולין מהירים ואוטובוסים

 על הממונים כשרים אישורכם את מכן ולאחר( ברנר ועדת) ממשלתיות בחברות מינויים לבדיקת הועדה של אישורה
 . החברה

 און-בר של ל"למנכ מינויו תהליך את לעכב בבקשה אליכם פונים, בישראל הציבורית בתחבורה הנוסעים ארגוני, אנו
 ההמדינ מבקר של חמורים דוחות 2-ב מוזכר און-בר מר כי העובדה לאור, מחדש אותו ולבחון ע"נת חברת ל"למנכ

 הכישלון את ומאשרות, בבעלותו לחברה ממשלתיות חברות בין ההתקשרויות על הרובצת הכבדה העננה  היוצרות
 מחדש ארגוןה בפרויקט וןא-בר בבעלות  CIS חברת ות מלאה של יאחרב אשר והסברה הציבור עם הקשר תחומיב החרוץ

  .א"ת פוליןובמטר הציבורית התחבורה של

 המתמשכת והדחייה, האחרונות בשנים ע"נת חברת התנהלות על האחרונים הפרסומיםו לעיל רלאמו לאור סבורים אנו
, תקין למינהל בהקשר רבב בו דבק לא אשר ל"מנכ יעמוד ע"נת חברת בראשות כי הוא השעה צורך, האדום הקו בהקמת

 .ממשלתיות חברות מול עסקית והתנהלות, עניינים ניגוד
 

 :( ב"המצ ניספח ראה)  און-בר יהודה במר שעסקו ינההמד מבקר חות"דו פירוט להלן
 

 אביב תל במטרופולין הציבורית בתחבורה מחדש ארגון - התחבורה משרד –' א 42 שנתי ח"דו .0
 פרויקטים ניהול צ"מע –' א 42 שנתי ביקורת ח"דו .3
 שראלבי לדרכים הלאומית החברה - מעצ והקמת ץ“מע הסמך יחידת סגירת - 3114 לשנת ב75 שנתי דוח .2

של התקשרות שאינה תקינה בין חברות ממשלתיות למול לאור ממצאי וקביעות מבקר המדינה, עולה דפוס פעולה חוזר 
 , תוך ניגודי עניינים.און. המבקר קובע כי ההתקשרויות היו בניגוד לתקנות ונהלים, לרבות חוק חובת המכרזים-ברמר 

 לבחינת עד, ע"נת ל"מנכ לתפקיד און-בר יהודה של מינויו תהליך את לאלתר לעצור מבקשים אנו, לעיל לאמור בהתאם
 בחירתו הליךת את מלאה בשקיפות את להציג כן וכמו לעיל שפורטו המדינה מבקר בדוחות לגביו העולות המשמעויות

 הליך.ב מועמדיםושאר ה חיפוש ועדת חברי שמות הכולל ע"נת דירקטוריון ידי על

 ,בברכה

  בישראל הציבורית התחבורה נוסעי ארגון ר"יו, אבידן סטלה
 ציבורית תחבורה צרכני ארגון – דקות 07 ל"מנכ, יעקב גיל
 

 :העתק

  המדינה מבקר - שפירא יוסף( בדימוס) השופט
 הממשלתיות החברות רשות ל"מנכ – יוגב אורי מר
  המדינה לביקורת הועדה ר"יו – כהן אמנון כ"ח

 הרלוונטיים המדינה מבקר דוחות פירוט - נספח - מצורף
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 הרלוונטיים המדינה מבקר דוחות פירוט - נספח

 דו"ח שנתי 42 א' – משרד התחבורה - ארגון מחדש בתחבורה הציבורית במטרופולין תל אביב

און. החברה נשכרה על ידי חברת נתיבי -בבעלות יהודה בר  CISהכוונה הינה לחברת  –בדוח מוזכרת חברת ייעוץ א' 
 בליבת עסקה החברהאיילון )להלן נת"א( לצורך ניהול פרויקט ארגון מחדש של התחבורה הציבורית במטרופולין ת"א. 

 נכשלו)עפ"י קביעת מבקר המדינה(  שכאמור, והפרסום השיווק ותוכנית הציבור עם הקשר על בדגש הפרויקט ניהול
 און-בר יהודה את בתפקידו החליף ברסבעבר, . ברס שימר  הינו בראון מר את שכר אשר איילון נתיבי ל"מנכ .חרוץ כישלון

 , לאחר שכיהן תחתיו כראש מינהל תכנון.  איילון נתיבי ל"כמנכ

 בהתאם שלא נעשתה 3101 ביוני CIS לחברת הפרויקט ניהול עבודת למסירת ההתקשרות ח קובע מבקר המדינה כיבדו
 משכר 254%-ב גבוה - ח"ש מיליון 2.2-ב הסתכם שנתיים למשך CIS של הטרחה שכר. המכרזים חובת תקנות להוראות
 להגיש נדרשה CIS שחברת בלי לחודש ח"ש 071,111 של קבוע תשלום גם נקבע בהסכם. המקורי בחוזה שנקבע הטרחה
 .השונים היועצים פי-על והתפלגותן בפועל עובדיה שעבדו העבודה שעות של מפורט חשבון

 :המדינה קרמב קובע בדוח

 א ייעוץ חברת עם איילון נתיבי התקשרות( 'חברת CIS  און-בר יהודה של בבעלותו )של יישומו ניהול לשם 3101 ביוני 

 ההתקשרות את הגדירה איילון נתיבי. המכרזים חובת תקנות להוראות בהתאם שלא נעשתה מחדש הארגון פרויקט

 מסוג בהתקשרות שמדובר אף, צ"בתח מחדש הארגון ישוםלי היתכנות לבדיקת הייעוץ חברת עם המשך התקשרות

. ויעילות חיסכון מטעמי אחידות על שמירה דהיינו, המשך התקשרות המאפשרות הנסיבות התקיימו לא ולפיכך, אחר

 (.ח"לדו 730 עמוד)

 לקבלת פוטנציאליים מציעים אל איילון נתיבי פנתה לא, 310 ביוני הפרויקט לניהול היועץ עם ההתקשרות קודם 

 יתר. הנדרשת לעבודה הייעוץ חברת של התאמתה את בדקה ולא אחרים מציעים עם השוואה עשתה לא היא, הצעות

 ערה הייתה איילון נתיבי, השנייה בפעם הכספי היקפה והגדלת ההתקשרות הארכת אישור בעת, 3100 במרץ, כן על

 המכרזים ועדת של אישורה על הסתמכה יאה זאת ולמרות, הראשונה מההתקשרות שונה בהתקשרות שמדובר לכך

 .המשך התקשרות בגין פטור פי על ההתקשרות להמשך

 254%-ב גבוה - ח"ש מיליון 2.2-ב הסתכם 3100 סוף עד 3101 מינואר התקופה לכל' א ייעוץ חברת של הטרחה שכר 

' א ייעוץ שחברת בלי לחודש ח"ש 071,111 של קבוע תשלום גם נקבע בהסכם. המקורי בחוזה שנקבע הטרחה משכר

 פי על אף, השונים היועצים פי על והתפלגותן בפועל עובדיה שעבדו העבודה שעות של מפורט חשבון להגיש נדרשה

 . לחודש הצפויות העבודה תשומות הערכת על הסתמך בהסכם לחודש הטרחה שכר שחישוב
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 דו"ח ביקורת שנתי 42 א' – מע"צ  ניהול פרויקטים

 לשעבר החברה עובדי לגבי זאת ובכלל, יועצים עם בהתקשרויותמשמעותיים  ליקויים"הדוח עוסק בחברת מע"צ והעלה 
החברה כמה ופרש מה, אשר שימש קודם לכן משנה למנכ"ל החברה ,און-מר בראת  3101בשנת חברה העסיקה ה . שפרשו"

 . בניגוד לתקנות ולנהלים כיועץ חיצוני, חודשים קודם לחתימת חוזה הייעוץ

-בבעלות בר CIS)חברת  חברה ג' לוועדת מכרזים בקשה לכלול אתהגיש ראש מטה המנכ"ל דאז  כי המבקר קובע בדוח
במאגר הספקים של החברה. באותו היום אישרה ועדת המכרזים בראשות המשנה למנכ"ל, את הבקשה. ראש מטה  ( און

הביקורת העלתה כי  .ניגוד ענייניםלפיכך בהמלצה זו התקיים חשש לאון, ו-המנכ"ל שימש תקופה ארוכה עוזרו של בר
ק, תוך חמישה ימים בלבד מיום הכנסתו למאגר הספקים של החברה. כן, החברה לא פעלה -כמו העבודה נמסרה לַספָּ

 .רוטוקול ועדת המכרזים שני מועמדים נוספים כנדרש בנהליםלהרחיב את המאגר וממילא, לא נכללו בבקשה ובפ

 חברת', )ג חברה, החברה את לכלול בקשה מכרזים לוועדת דאז ל"המנכ מטה ראש הגיש 3101 מאי בראשית CIS 

, קופילובסקי מיכה מר בראשות המכרזים ועדת אישרה היום באותו. החברה של הספקים במאגר( און-בר בבעלות

 התקיים זו בהמלצה ולפיכך, און-בר של וזרוע ארוכה תקופה שימש ל"המנכ מטה ראש. הבקשה את, ל"למנכ המשנה

 .עניינים ניגודל חשש

 המכיר ומנוסה ותיק ביועץ צורך יש ולהיקפו הפרויקט למורכבות לב בשים כי, קופילובסקי כתב, להתקשרות בבקשה 

( און-בר של בבעלותו) החברה כי נרשם עוד. גדול בהיקף תחבורתיים פרויקטים בקידום הכרוכות ותהרגישוי כל את

 עיון. המשימות את זה בשלב לבצע וראויה, האוצר ובמשרד במשרד המקצועיים הגורמים מצד להערכה זוכה

ק הייתה החברה כי גילה המכרזים ועדת בפרוטוקול  ההתקשרות כי הוועדה שמהר בנימוקיה וכי היחיד המומלץ הַספָּ

 בהתאם התקבלה החלטתה כי הוועדה ציינה עוד. ל"למנכ משנה להמלצת ובהתאם 7 לתקנה בהתאם בפטור מאושרת

 .ח"ש 72,111-ב נאמד אז החברה עם שנחתם החוזה היקף. מידה אמות לטופס ובהתאם העומסים לדוח

 ולארגון לניהול היועצים במאגר אחרים ספקים תע באותה היו לא לחברה כי המדינה מבקר למשרד הסבירה החברה 

ק נמסרה העבודה כי העלתה הביקורת .און-בר של החברה מלבד, ציבוריות תשתיות  בלבד ימים חמישה תוך, לַספָּ

 בבקשה נכללו לא, וממילא המאגר את להרחיב פעלה לא החברה, כן-כמו. החברה של הספקים למאגר הכנסתו מיום

 .אחרים ספקים של עומסים טופס נמצא לא, כן-כמו. בנהלים כנדרש נוספים מועמדים שני רזיםהמכ ועדת ובפרוטוקול

 

http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=3499
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=3499
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=3499
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 דוח שנתי 75ב לשנת 3114 - סגירת יחידת הסמך מע“ץ והקמת מעצ - החברה הלאומית לדרכים בישראל

 מצוין ח"בדו. ל"למנכ משנה לתפקיד און-בר מר מונה זו במקרה. החדשה צ"מע לחבר תפקידים בעלי במינוי עוסק הדוח

 :כי קובע המבקר. לחברה כיועץ און-בר מר שימש, ל"למנכ שנבחר לפני כי

המליצה חברת ההשמה . לתפקיד החברה פנתה החברה לחברת ההשמה וביקשה לאתר מועמד מתאים המבקר קובע כי
החברה לא עמדה על כך שחברת ההשמה תתעד את כל שלבי  .עלתפקיד המוצ בראון יהודה המועמדעל משמעי באופן חד 

בתיקי החברה לא נמצא מי ראיין את המועמדים, מי בחר את המועמד הסופי לתפקיד, על סמך מה, ובמה . תהליך החיפוש
 ל"למנכ המשנה של הבחירה תהליך כי מעיר המדינה מבקר משרד מועמדים אחרים.עולים כישורי מועמד זה על כישורי 

 הוגן הליך ידי על וזאת, המועמדים מבין ביותר הטוב המועמד בחירת שחייב, בחברה בכיר בתפקיד מדובר. שקוף היה לא
 . הפוטנציאלים המועמדים לכלל הזדמנות הנותן ושקוף

 מתאים מועמד לאתר וביקשה ההשמה לחברת החברה פנתה 3117 באוגוסט. ל"למנכ משנה לגייס החליטה החברה 

 את במסמך מהסיכ ההשמה חברת. לה שנמסר התפקיד פרופיל פי על ההשמה חברת של המועמדים מאגרי מתוך

 מאגרי בכל נוסף חיפוש ערכה כן כמו. שברשותה המועמדים מאגרי בכל חיפוש ערכה ולפיו, שביצעה ההליך

 מועמד ההשמה לחברת הפנתה החברה. החברה עבור בכירים לתפקידים בעבר ורואיינו שנבחנו המועמדים

 הכול בסך. נוספת השמה לחברת עשתהנ דומה פנייה. לתפקיד התאמתו את בחנה ההשמה וחברת, בראון יהודה בשם

 המסמך לפי. השנייה ההשמה חברת ידי על שנמצא אחד מהם, הנדרש לתפקיד פוטנציאלים מועמדים חמישה נמצאו

 על משמעי חד באופן המליצה" ההשמה חברת, הסופיים המועמדים חמשת נתוני של השוואתית סקירה לאחר, ל"הנ

, לחברה כיועץ בעבר עבד זה מועמד כי יצוין". המוצע לתפקיד בראון ודהיה המועמד של והמרבית הגבוהה התאמתו

 .בתפקיד לבסוף זכה אשר והוא

 נבחנה וכיצד אותרו מועמדים כמה: החיפוש תהליך שלבי כל את תתעד ההשמה שחברת כך על עמדה לא החברה 

 את ראיין מי נמצא לא חברהה בתיקי. סיבות ומאיזה נפסלו כמה, הראשון השלב את עברו מועמדים כמה, התאמתם

 כישורי על זה מועמד כישורי עולים ובמה, מה סמך על, לתפקיד הסופי המועמד את בחר מי, החברה מטעם המועמדים

 .אחרים מועמדים

 ועדת; מהם אחד על והמליצה המועמדים את ראיינה ההשמה חברת כי המדינה מבקר למשרד הסבירה החברה 

 ממרס" בכירים עובדים איתור נוהל"ל בניגוד זאת כי יצוין. הסופי המועמד את שראיינה היא הדירקטוריון של המנגנון

 ימליץ שעליו המועמד בבחירת ל"למנכ ולסייע המועמדים את לראיין החברה מטעם הקבלה ועדת על לפיו, 3112

 .לדירקטוריון

 שחייב, בחברה בכיר בתפקיד ברמדו. שקוף היה לא ל"למנכ המשנה של הבחירה תהליך כי מעיר המדינה מבקר משרד 

 המועמדים לכלל הזדמנות הנותן ושקוף הוגן הליך ידי על וזאת, המועמדים מבין ביותר הטוב המועמד בחירת

 של העיקרון יישמר השמה בחברות בשימוש כי להבטיח החברה על, המדינה מבקר משרד לדעת. הפוטנציאלים

 .הסופי המועמד על להמלצה עד שנעשו המהלכים של מלא תיעוד תוך, שקיפות


