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נסיעות לחו"ל על חשבון חתמים במסגרת הנפקות
מבוא
נוסף על גיוס הון בשוק המקומי ,מגייסת מדינת ישראל הון במטבע זר בשווקים הבין-לאומיים .גיוס
זה נעשה באמצעות הממשלה ,ומטרותיו מחזור החוב החיצוני ,מימון הגירעון בתקציב הממשלה,
מימון הגירעון המסחרי והוצאות הממשלה במטבע זר ,שמירה על רמת היתרות של מטבע החוץ
וניהול דינמי של החוב הממשלתי .בשנים  1995-2007ביצעה ישראל כ 11-הנפקות בין-לאומיות
בשוקי ההון המרכזיים בעולם בסכומים גדולים.
בחודשים מרס-אוקטובר  ,2008לסירוגין ,בדק משרד מבקר המדינה את ההסדרים לנסיעת עובדי
מדינה לחו"ל על חשבון החתמים במסגרת הנפקות .נבדקו בעיקר סדרי האישור של הנסיעות לחו"ל
להנפקות בשנים  2005ו .2006-הבדיקה נעשתה בעיקר באגף החשכ"ל במשרד האוצר.
הליך בחירת החתמים
איגרות החוב של המדינה משווקות בקרב משקיעים פוטנציאליים בסיוע חתמים ,בנקים זרים
להשקעות ,אשר מחויבים לרכוש במידת הצורך חלק מהן בכפוף לתנאים הנקבעים מראש.
החתמים נבחרים במסגרת תכניות מדף המסדירות את התשתית המשפטית להנפקות אשר מאפשרות
את ביצוען במהירות ,בגמישות ותוך ניצול הזדמנויות בשוק הבין-לאומי.
ההחלטה על הליך הבחירה של חתמים מתקבלת בידי ועדת המכרזים לניהול כולל של החוב
הממשלתי ,הפועלת מכוח תקנה )8ה( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ) 251993להלן  -הוועדה(.
בחירת החתמים אינה נעשית באגף החשכ"ל בדרך של מכרז ,26אלא בהליך של תחרות בין כמה
בנקים להשקעות שנקבעו מראש ,המתבקשים להגיש הצעות לשמש חתמים בהנפקה .צוות מקצועי
הממונה על ידי הוועדה הוא שבוחר את החתמים הזוכים .
לאחר קבלת ההצעות של הבנקים להשקעות מתקיימות פגישות בין הצוות וביניהם ,ולאחר מכן
נבחרים בנק או שניים לשמש חתמים בהנפקה הקרובה .עמלת החיתום נקבעת במשא ומתן עם
החתמים בהתבסס על הסכום המגויס ועל הטווח לפדיון של איגרות החוב המונפקות .בשנים 2004-
 2007היה שיעור עמלות החיתום המוסכמות עם החתמים בין  0.125%ל 0.2%-מתמורת ההנפקה,
שהסתכמה בין מאות מיליוני דולר למיליארד דולר.
הטיפול בהזמנת הנסיעה
בעקבות בחירת החתם ,לקראת מועד ההנפקה ,נוסעים מספר עובדים ,מרביתם בכירים באגף
החשכ"ל ,למסע חשיפה ) (Roadshowשמטרתו לשווק את איגרות החוב למשקיעים הפוטנציאליים

__________________
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החשב הכללי לשעבר מסר למשרד מבקר המדינה כי ועדת המכרזים לניהול כולל של החוב הממשלתי
מונתה על ידו ביום  27.12.04והחליפה את הוועדה המקצועית הפנימית של אגף החשב הכללי שעסקה
בבחירת חתמים.
בהתאם לתקנה  (14)3לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג  ,1993המעניקה פטור ממכרז להתקשרות
"שעניינה מתן אשראי או קבלתו ,השקעת כספים ,קבלת שירותים בנקאיים ,מכירה או רכישה של ניירות
ערך ,או פעולות אחרות בשוק ההון ,ובלבד שהחשב הכללי או מי שהוא הסמיך אישר זאת".
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ולשכנעם להשקיע בהן .27חלק מהנוסעים משתתפים בהליך הבחירה של החתמים .על פי ההסכמים
שבין מדינת ישראל לחתמים ,החתמים מממנים את מסע החשיפה ,לרבות עלויות הטיסה והלינה של
נציגי ממשלת ישראל ,שהם כאמור עובדים בכירים של אגף החשכ"ל .החתמים הם המארגנים את
כל סידורי הנסיעה .במקרים רבים התנאים שנותנים החתמים לנציגי הממשלה טובים יותר מהמקובל
בשירות המדינה בנסיעות עבודה.
החשכ"ל לשעבר מסר למשרד מבקר המדינה כי החתמים הם העוסקים בתיאום הטיסות ובהזמנת
המלונות ,משום שלוח הפגישות של המשתתפים במסע החשיפה דינמי ,ופעמים רבות נדרש שינוי
של הטיסות והמלונות בהתרעה קצרה .מנהל תחום עסקאות מט"ח וחוב חיצוני באגף החשכ"ל דאז
הוסיף בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר  2009כי טיסות ולינות משותפות של חברי המשלחת
מאפשרות ניצול מיטבי של הזמן לפגישות שיווק.
נמצא כי אין במשרד האוצר תיעוד על שינויים שחלו בלוח הפגישות ,בסדרי הטיסות ,בתנאי
האירוח וברמת המלונות לעומת אלה שתוכננו מראש ,ואין גם נוהל המחייב תיעוד המסמכים
הנוגעים לנסיעות ולפגישות במסגרתן .קביעת נוהל לשמירת המסמכים והקפדה על מילוי הוראותיו
חשובים לשם בקרה פנימית נאותה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,אם נדרשים שינויים בסדרי הטיסה והלינה במהלך הנסיעה ,יש
להסדיר את הטיפול בכך בהוראות בתקנון כספים ומשק )להלן  -התכ"ם( ובחוזרי החשכ"ל.
אם אין די בהוראות אלו ,על משרד האוצר לדאוג לתקנן.
בתשובה מאפריל  2009הסביר החשכ"ל כי אין למדינה יכולת לוגיסטית לארגן את השינויים
בנסיעות ,משום שלעתים יש לעשות שינוי באופן מיידי ובשעות שבהן אין פעילות בארץ .החשכ"ל
הוסיף כי אם המדינה תידרש לעשות זאת ,יהיה הדבר כרוך בסיכון תפעולי גבוה אשר עלול לאיים
על הצלחת המהלך כולו.
בתשובה מיולי  2009של מנכ"ל "ענבל חברה לביטוח בע"מ" )להלן  -ענבל( ,אשר במסגרתה
הוקמה בשנת  2007סוכנות נסיעות ממשלתית )"ע.מ.י נסיעות"( ,נמסר כי סוכנות זאת מפעילה כל
שעות היממה שירות לטיפול בשינויים ובהזמנות דחופות בעניין נסיעות עובדי המדינה במסגרת
תפקידיהם .הסוכנות יכולה לטפל בתיאום עם החתמים בסידורי הנסיעה ובשינויים שחלים בהם.
הקמת סוכנות זו הניבה למדינה יתרונות נוספים ,ובהם טיפול בנושאים מיוחדים ודחופים בידי
אותה נציגות מקצועית; האחדת הטיפול של מתאמי הנסיעות במשרדים הממשלתיים; שיפור
השליטה של הגורמים המופקדים במשרדי הממשלה; עמידה בלוחות זמנים לשם חיסכון וטיפול
בחריגים בזמן אמת.
לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח העובדה שהמדינה הקימה את סוכנות הנסיעות ,בין היתר,
במטרה לרכז את הטיפול בנסיעות עובדי המדינה לחו"ל ,אין בסיס לדברי החשכ"ל כי
למדינה אין יכולת להתמודד בעצמה עם שינויים מידיים בנסיעות של עובדיה הנשלחים
לחו"ל .תשובה זו תמוהה ,בין היתר ,לאור העובדה כי אגף החשכ"ל תיקן באוגוסט  2008את
התכ"ם ,והוראת תכ"ם חדשה אוסרת על טיפול של גורם זר מממן בנסיעות לחו"ל )ראו
בעניין זה בהמשך(.

__________________
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מסע החשיפה מתקיים בדרך כלל זמן קצר לפני ההנפקה ומורכב מסדרת פגישות עם משקיעים
המאורגנות על ידי החתמים ומתקיימות במספר ערים .מטרותיו העיקריות הן הגברת מאמצי השיווק
ובניית עניין ארוך טווח במנפיק ההון על ידי מתן אפשרות לגורמים מוסדיים ,למנהלי תיקים ולאחרים
להיפגש עם בכירי המנפיק .התגובות המתקבלות במהלך מסע החשיפה מאפשרות לחתמים לתמחר את
ניירות הערך המונפקים כך שהתועלת למנפיק תהיה רבה יותר.
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רישום תמורת ההנפקה
נמצא כי תמורת ההנפקה נרשמת בדוחות הכספיים של המדינה כסכום נטו ,לאחר ניכוי עמלת
החיתום .לכן הוצאות שונות הכרוכות בהנפקה ,לרבות הוצאות מסע החשיפה ,אינן מקבלות ביטוי
בדוחות הכספיים של הממשלה.
בשל העובדה כי הוצאות מסע החשיפה נבלעות בעמלות החתמים והממשלה אינה נושאת
בהן במישרין ,הרי שבניגוד לשאר הוצאות הנסיעה לחו"ל של עובדי המדינה ,הן אינן
מתוקצבות ולא מקיימים לגביהן פיקוח ובקרה נאותים.

הוראות התקשי"ר והתכ"ם בעניין נסיעות לחו"ל שלא במימון המדינה
נוהלי אישור הנסיעות לחו"ל של עובדי המדינה קבועים בהוראות התקשי"ר ובהוראות התכ"ם.
בנוסח הוראות התכ"ם אשר נכנס לתוקף ביום  1.8.08נקבע כי במקרים שהנסיעה ממומנת על ידי
גורם זר ,ההזמנה עצמה תיעשה בידי מתאם הנסיעות המוסמך מטעם המשרד באמצעות סוכנות
הנסיעות הממשלתית .על חשב המשרד לדאוג לקבל התחייבות כספית מהגורם המממן את הנסיעה
טרם אישורה ,ועליו לוודא כי עלות הנסיעה אינה חורגת מתקרת המימון שסוכם עליה.
בתשובת מנכ"ל ענבל צוין כי סוכנות הנסיעות טיפלה במספר נסיעות בתפקיד שלא במימון המדינה,
והתשלום בעבורן הועבר אליה על ידי הגורם המשלם .הסדרת הטיפול במסעות החשיפה באמצעות
סוכנות הנסיעות תאפשר להעביר את התשלום ישירות דרך המערכת הממשלתית ,בעוד בחירת
החתמים תעשה במנותק מהצורך לממן את נציגי הממשלה בכל הקשור להוצאות הנסיעה והשהייה.
בתקשי"ר נקבע כי מנכ"ל המשרד מוסמך לאשר נסיעות בתפקיד של עובדי המשרד לחו"ל .אם
הנסיעה איננה על חשבונו של העובד או במימון תקציב המשרד ,על מנכ"ל המשרד לקבל תחילה
חוות דעת של היועץ המשפטי של המשרד .28בתקשי"ר גם נקבע כי על היועץ המשפטי לבדוק אם
אין במימון הנסיעה על ידי הגורם החיצוני משום ניגוד אינטרסים או פגיעה בטוהר המידות בשירות
הציבורי ובסדרי המינהל התקין .29נסיעה לחו"ל של מנכ"ל משרד ממשלתי טעונה אישור של השר
הממונה .30נוסח דומה מופיע גם בהוראות התכ"ם ,שבהן גם מובהר כי נדרשת חוות דעת חיובית של
היועץ המשפטי לנסיעה.
משרד מבקר המדינה מעיר כי בתקשי"ר אין דרישה מפורשת לחוות דעת של היועץ המשפטי
כאשר מנכ"ל משרד ממשלתי או עובד במעמד מקביל נוסע שלא על חשבונו הפרטי ושלא
במימון תקציב המשרד .31מן הראוי כי נש"ם תבהיר שגם נסיעה של בכירים במימון של גורם
שאינו ממשלתי תאושר על ידי השר הממונה רק אחרי קבלת חוות דעת משפטית חיובית.

__________________
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פסקה )26.140ד( לתקשי"ר.
פסקה )26.141ג( לתקשי"ר.
פסקה )26.140ב( לתקשי"ר.
על פי הוראות תכ"ם ,חוות הדעת של היועץ המשפטי נדרשת גם במקרה שהשר צריך לאשר את נסיעת
מנכ"ל המשרד.
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נסיעה להנפקת איגרת חוב נקובה ביורו בשנת 2005
 .1בספטמבר  2005התקיים מסע חשיפה להנפקת אגרות חוב ממשלתיות הנקובות ביורו .על פי
תוכנית מסע החשיפה ,תוכננו להתקיים פגישות בפרנקפורט ,באמסטרדם ,בדבלין ובלונדון .מטעם
המדינה השתתפו בנסיעה ארבעה עובדים בכירים באגף החשכ"ל .הטיסות והשהות בבתי המלון
הוזמנו על ידי אחד החתמים והוא שילם בעדן .על כן לא ניתן היה לבחון אם תנאי הלינה והטיסה
עולים בקנה אחד עם הוראות התכ"ם וחוזרי החשכ"ל.
 .2בספטמבר  2005פנה מנהל תחום עסקאות מט"ח וחוב חיצוני באגף החשכ"ל דאז ליועצת
המשפטית למשרד האוצר דאז ,בבקשה לקבל את אישורה לנסיעה הממומנת על ידי החתמים,
כנדרש על פי הוראות התקשי"ר .בתשובתה ענתה היועצת המשפטית דאז כי איננה "רואה כל ניגוד
עניינים בנסיעה שבנדון ע"ח החתמים ,שכן למעשה הוצאות הנסיעה ממומנות בידי המדינה
במסגרת התשלום לחתמים .יחד עם זאת ,למיטב הבנתי מדובר במעקף תקציבי ,שכן ההוצאות
לחתמים מנוכות מהכנסות ההנפקה ואינן מתוקצבות כלל ,והוצאות הנסיעה נבלעות בהן אע"פ
שאלו היו אמורות להיות מתוקצבות בתקציב המדינה".
בתשובת מנהל תחום עסקאות מט"ח וחוב חיצוני באגף החשכ"ל דאז למשרד מבקר המדינה מינואר
 2009הובעה הדעה כי ההיקף הכספי של הוצאות הנסיעה של בכירי האוצר למסע החשיפה זניח
ביחס לסכום ההנפקה וביחס לתקציב הנסיעות של משרד האוצר.
לדעת משרד מבקר המדינה ,לנוכח תשובתה של היועצת המשפטית כי מדובר ב"מעקף
תקציבי" ,היה על אגף החשכ"ל לפעול לשקיפות ההצגה של הוצאות הנסיעה .כמו כן ,על
אגף הייעוץ המשפטי לתת את הדעת לכך שחלק מהנוסעים למסע החשיפה במימונם של
החתמים משתתפים בהליך בחירתם.

נסיעה להנפקת אגרת חוב נקובה בדולר בשנת 2006
מ 29.10.06-עד  3.11.06התקיים מסע חשיפה להנפקת אגרות חוב ממשלתיות הנקובות בדולר .על
פי התכנית ,למסע יצאו במקביל שני צוותים :צוות אחד תוכנן להיפגש עם משקיעים בלונדון ,ניו
יורק ושיקגו ,ואילו הצוות האחר  -בלוס אנג'לס ,בוסטון וניו יורק .בנסיעה השתתפו שישה עובדים
בכירים באגף החשכ"ל .את הטיסות והשהות בבתי המלון הזמין אחד החתמים אשר שילם בעדן,
ועל כן לא ניתן היה לבחון אם תנאי הלינה והטיסה עולים בקנה אחד עם הוראות התכ"ם וחוזרי
החשכ"ל .בבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמצא אישור לנסיעתו של אחד העובדים הבכירים.
זמן קצר טרם הנסיעה פנה המשנה לחשכ"ל ליועצת המשפטית למשרד האוצר בבקשה לקבל את
אישורה לנסיעה הממומנת על ידי החתמים .במכתבו ביקש מהיועצת המשפטית דאז לאשר כי אין
בנסיעת נציגי משרד האוצר משום ניגוד עניינים מכיוון שהוצאות הנסיעה ממומנות על ידי המדינה
במסגרת תשלום העמלה לחתמים" ,כפי שהיה מקובל גם בהנפקות קודמות כחלק מעלויות העסקה
של החתמים" .בתשובתה ענתה היועצת המשפטית דאז כי איננה רואה מניעה לנסיעה על חשבון
החתמים ,וזאת משני נימוקים (1) :המדינה היא שמממנת למעשה את הוצאות הנסיעה כחלק
מהעמלה המשולמת לחתמים; )" (2כפי שמסרת לי ,הסדר זה הוא המקובל בין חתמים למנפיקים,
שהחתמים הם אלה האחראים לכל הארגון של מסע החשיפה ,וכל ההוצאות הכרוכות בו ,כאשר אלו
נלקחות בחשבון בקביעת המחיר עם החתמים מראש".
במאי  2008מסרה היועצת המשפטית דאז במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה ,כי לא בדקה את
טענת המשנה לחשכ"ל שההסדר שעל פיו מממנים החתמים את כל הוצאות מסע החשיפה הוא
המקובל בעולם .לדבריה ,להוצאת אישור די לה שהדברים נאמרים.
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נוסף על כך ,מסרה כי ידוע לה שתנאי הנסיעות והאירוח הממומנים על ידי החתמים טובים באופן
ניכר מן המקובל בשירות המדינה .חרף זאת אין היא סבורה שקיים טעם לפגם בהסדר זה ,בין היתר,
משום שנמסר לה כי הדבר מקובל אצל כל החתמים ,ולפיכך אין בתנאים אלה כדי להשפיע על
בחירת מישהו מהם.
במרס  2008מסר מנהל החוב לשעבר באגף החשכ"ל בתשובה לשאלות משרד מבקר המדינה ,כי
אגף החשכ"ל לא בדק את הנוהג הקיים בעולם למימון מסעות חשיפה ,והטענה שבעולם מקובל
לקיימו על חשבון החתמים מבוססת על ידיעה כללית.
בתשובת היועצת המשפטית דאז למשרד האוצר מפברואר  ,2009הסבירה כי היא איננה סבורה
שתפקידו של יועץ משפטי המקבל נתונים היא לבדוק את נכונותם בעצמו .בדיקה שכזו אינה
מעשית לשיטתה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,אישורו הנדרש של יועץ משפטי הוא אישור מהותי ולא טכני,
ולכן על אגף הייעוץ המשפטי למשרד האוצר לעמוד על קבלת אסמכתאות מהגורמים
המקצועיים או לנקוט כל פעולה אחרת כדי לוודא שהמידע שנמסר לו מבוסס ,ולא להסתפק
באמירות בעלמא .העובדה שהחתמים נבחרים בהליך תחרותי בפנייה למספר מציעים ,אין בה
כדי להסיר את החשש כי הם יעניקו לנציגי המדינה תנאים החורגים מהמקובל בשירות
המדינה כדי לקדם את ענייניהם בעתיד .יש לבחון בין היתר את השאלה אם ניתן להתייחס
לנסיעה כממומנת על ידי המדינה ,אם שיטת מימון זו אכן מקובלת בעולם ותקינה ,אם אין
התנאים המוענקים לנוסעים חורגים באופן ניכר מהמקובל בשירות המדינה ,ואם אין דרכים
אחרות למנוע חשש לניגוד עניינים בבחירת החתמים ובקשרים העסקיים בינם ובין נציגי
המדינה.
לא נמצאו סימוכין לדברי היועצת המשפטית של משרד האוצר כאילו כל החתמים המשתתפים
בהליך הבחירה מציעים תנאים דומים לנסיעות במסע החשיפה ,ועל כן אין בתנאים אלו כדי
להשפיע על הבחירה .ראשית ,התיעוד שנשמר במשרד האוצר מצביע על כך שקיימת שונות ניכרת
בין החתמים בהערכה של הוצאות מסע החשיפה ,ואחדים אף אינם מציעים לקיים מסע כזה .שנית,
תנאי הנסיעה והשהייה במסגרת מסע החשיפה אינם מפורטים בדרך כלל בהצעות החתמים.
בהיעדר אפשרות לבחון אם תנאי הנסיעה והשהייה חרגו מהמקובל בשירות המדינה ,קיים
חשש שהחתמים יודעים כי בחירתם בעתיד תלויה בעובדי המדינה שהם מממנים את
נסיעותיהם; ידיעה זו יכולה להשפיע על תנאי הנסיעה שהם מממנים ועלולה לפגוע
בשוויוניות ובהגינות .לפיכך ההתנהלות בעניין בלתי-תקינה.
היועצת המשפטית דאז למשרד האוצר הסבירה למשרד מבקר המדינה בפברואר  ,2009כי ארגון
מסע החשיפה הוא חלק מאחריות החתם הקובע יחד עם המנפיק את מועדי המפגשים ,את
מקומותיהם ואת הגורמים שעמם נפגשים ,ולכן החתם אחראי לארגונם .היועצת הוסיפה כי אין
מקום לשלול את הכללת הוצאות מסע החשיפה בעלות הכוללת שבה נושא החתם .כמו כן ,מסרה כי
תנאי הנסיעה והאירוח במסגרת מסע החשיפה אינם ידועים לאלו הבוחרים את החתם .על כן היא
סבורה שאין התנאים מהווים שיקול בבחירת החתם ,ואין בנוהג הקיים חשש ממשי לניגוד עניינים
או לפגיעה בטוהר המידות .היועצת סבורה שתנאי האירוח הם לפי המקובל אצל החתמים ,ואין
להפריד בין סידורי הנסיעה של נציגי החתמים ועובדי המדינה.
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בתשובת החשכ"ל למשרד מבקר המדינה מאפריל  2009הוא אימץ את עמדתה של היועצת
המשפטית דאז .החשכ"ל הוסיף כי במהלך השנים החליפה מדינת ישראל את החתמים כמעט בכל
הנפקה ,דבר שמוכיח לדבריו כי תנאי האירוח לא השפיעו על הבחירה.
לדעת משרד מבקר המדינה ,אין לקבל את עמדת היועצת המשפטית דאז ואת עמדת
החשכ"ל .במסגרת ההליך לבחירת החתמים הם נדרשים לפרט את סכום ההוצאות המשוער
של מסע החשיפה ואת המקומות שבהם הם מציעים לקיים אותו .העובדה כי תנאי הנסיעה
המדויקים אינם מפורטים לוועדה הבוחרת אין פירושה שהחתמים המתמודדים אינם מביאים
בחשבון כי הטבת תנאי הנסיעה של בכירי משרד האוצר תשפר את סיכוייהם להיבחר
כחתמים בהנפקות נוספות.
נש"ם הודיעה במרס  ,2009כי לכאורה יש בעיה בשיטת מימון נסיעותיהם של בכירים במשרד
האוצר ,לרבות מנכ"לים ,על חשבון החתמים .נש"ם מסכימה עם עמדת משרד מבקר המדינה
ששיטת מימון זו עלולה ליצור ניגוד עניינים בבחירת החתמים ולהביא לתנאי נסיעה לחו"ל החורגים
מהמקובל בשירות המדינה ,ובפרט במקום שהנסיעות משולמות ישירות על ידי החתמים ,אינן
מתוקצבות ונבלעות בעמלת החתמים .נש"ם מסרה כי תיזום דיון בנושא עם הנהלת משרד האוצר
במגמה להביא לתיקון המצב.
הסדרת נוהל קבוע בעניין נסיעות לחו"ל על חשבון החתמים
בפברואר  2007הוגשה לנש"ם תלונה נגד עובד בכיר לשעבר במשרד האוצר ,שעסקה ,בין היתר,
בנסיעות לחו"ל על חשבון החתמים .בעקבות התלונה פתח אגף המשמעת בנש"ם בבירור .ביוני
 2007הודיע ממונה בכיר )משמעת( בנש"ם למנכ"ל משרד האוצר כי הוחלט לא לפתוח בהליך
משמעתי נגד אותו עובד .הממונה הבכיר )משמעת( ציין כי "יחד עם זאת ,לאור הרגישות שבנושא
נסיעות לחו"ל של עובדי מדינה על חשבון חברות וארגונים המצויים בקשרים עסקיים עם המדינה,
והחשש הנוצר לניגוד עניינים ו/או לקבלת טובות הנאה ,יש למסד את הליך יציאתם של בעלי
התפקידים במשרד לחו"ל בנוהל ברור בשיתוף עם הלשכה המשפטית ,למען יהיו הדברים מעוגנים,
מבוססים ונהירים לכל".
משרד מבקר המדינה מעיר כי עד מועד סיום הביקורת )אוקטובר  (2008לא פעלו מנכ"ל
משרד האוצר והחשכ"ל להסדרת הנסיעות על חשבון החתמים בנוהל .כפי שהובהר לעיל,
 ,2005אינן עולות בקנה אחד עם הנוסחהנסיעות במימון החתמים ,כפי שנהגו בשנים 2005-2006
העדכני של הוראות תכ"ם ,החל מיום  ,1.8.2008ועם סדרי מנהל תקין.
בתשובת החשכ"ל למשרד מבקר המדינה מאפריל  2009הוא הודיע כי אף שאין הוא סבור שבנוהג
הקיים יש חשש לניגוד עניינים ולפגיעה בטוהר המידות ,הרי שלאור הערות משרד מבקר המדינה
יפעל להכנת נוהל שיסדיר את הנסיעות הללו.

