
 

 פרסום הממשלתית לשכת ה

 

 ריכוז ממצאים

לפ"מ( היא מפעל עסקי של משרד האוצר, העוסקת  -לשכת הפרסום הממשלתית )להלן 
בתכנון ובאספקה של שירותי פרסום למשרדי ממשלה, ול"גורמי חוץ" )בעיקר רשויות 

 1995-סטטוטוריות, חברות ממשלתיות, מוסדות ציבור וגופים הנתמכים בידי הממשלה(. ב
 מיליון ש"ח. 143-התקציב המתוקן של ההוצאות וההכנסות של לפ"מ לכהגיע 

 
כל ההוצאות לפעולות הפרסום שמבצעת לפ"מ נזקפות לתקנת תקציב אחת שאיננה 

מההוצאה הכוללת של לפ"מ. העדר  -92%הגיעה ההוצאה מתקנה זו לכ 1994-מפורטת; ב
ו מאפשר קבלת מידע פירוט הולם בצד ההוצאות ובצד ההכנסות של תקציב לפ"מ אינ

 ממשי על פעילותה.
 

משרד האוצר לא הגדיר את גורמי החוץ הזכאים לקבל שירותי פרסום מלפ"מ; על אף 
ההבדל המהותי בין גורמי החוץ השונים, ההכנסות מהם נרשמות בלפ"מ בלא הבחנה 

 ביניהם.
 

נהלת לפ"מ מוגדרת בחוק התקציב "מפעל עסקי"; אף על פי כן היא אינה מ 1992מאז 
מערכת חשבונות מסחרית כנדרש בהוראות תכ"ם, ואינה מגישה לחשב הכללי במשרד 

 האוצר דוחות כספיים.
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גוף שלפ"מ מבצעת בשבילו פרויקט פרסום, מחויב בסכום הכולל של חשבוניות הספקים 

; עמלה זו אמורה 10%בגין השירותים שסיפקו לפרויקט בתוספת עמלה בשיעור של 
התקורה של לפ"מ. בלפ"מ אין רישום נפרד של שעות העבודה  לכסות את הוצאות

וההוצאות העקיפות בכל פרויקט; כתוצאה מכך אין קשר בין עלות העבודה שלפ"מ 
משקיעה לבין סכום העמלה שהלקוח משלם, ויתכן אף סבסוד צולב בין לקוחות. העמלה 

 1993מעמלות בשנים מותירה בידי לפ"מ עודפי הכנסות מדי שנה בשנה. מנתוני ההכנסות 
מסכום  -10%מתברר, כי במקרים רבים חויבו גורמי חוץ בעמלה גבוהה מ 1994 -

 החשבונית )בלא מע"מ(. 
 

דוחות החיוב החודשיים שלפ"מ מעבירה למשרד ממשלתי שהזמין מסע פרסום, אינם 
מאפשרים מעקב ופיקוח על מסגרת ההוצאה הכוללת בגין המסע בהשוואה לתכנית 

 מקורית, על רכיביה השונים.הפרסום ה
 

לצורך מסע פרסום גדול למשרד הבריאות, הזמינה לפ"מ עבודות פרסום בלא שקיבלה 
התחייבות בכתב מחשב המשרד לממן את כל הוצאות המסע, דבר שאיננו עולה בקנה 

 אחד עם ניהול תקציבי תקין.
 

דפוס למספר מסרה לפ"מ נתח גדול מאוד מעבודות הגרפיקה וה 1995-ו 1994בשנים 
מצומצם של ספקים ונתח גדול במיוחד לגרפיקאי אחד, בלי הליך של תחרות הוגנת, או 
סבב מחזורי בין מספר גדול ככל האפשר של ספקים ונותני שירותים הכלולים ברשימת 

 הספקים של לפ"מ.
 

עובדי לפ"מ חותמים על התקשרויות עם ספקים, שחקנים ונותני שירותים, על אף שלא 
 . 1951-הרשאות לכך על פי הוראות חוק נכסי המדינה, התשי"א קיבלו

 
-על חוזי התקשרות עם שחקנים שהשתתפו בתשדירי שירות, בהיקף כספי גדול )יותר מ

דולר(, חתם רק עובד אחד של לפ"מ; חשב האוצר לא נתבקש לחתום על החוזים  50,000
 ולא בדק את תנאי ההתקשרות.

 
מבט"ח( היא  -מ נותנת למינהל לבטיחות בדרכים )להלן במסגרת שירותי הפרסום שלפ"

התקשרה עם חברת כוח אדם שסיפקה למבט"ח עד ארבעה עובדים קבלניים שעסקו, בין 
היתר, בפעילות השוטפת של מבט"ח; בדרך זו חייב מבט"ח את תקציב הפרסום שלו 

 בהוצאות העסקתם של עובדים אלה, במקום לחייב תקציב כוח אדם.
 

אחרונות עלתה מפעם לפעם, בהנהלת משרד האוצר, שאלת מעמדה של לפ"מ בשנים ה
והצורך לבדוק ביסודיות את יתרונות המתכונת הקיימת של פעילותה לעומת היתרונות 
בקיומה של תחרות בתחום שירותי הפרסום הניתנים למשרדי הממשלה ולגורמי חוץ. 

יקר בהשוואה בין העמלות , עסקה בע1995אולם בדיקה שאגף החשב הכללי עשה בסוף 
וההנחות של לפ"מ לבין אלו של משרד פרסום פרטי, השוואה שהתבססה על נתונים 

 חלקיים; לא נבדקה יעילות פעילותה של לפ"מ במצב של תחרות.
 

 
 

לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ( היא מפעל עסקי של משרד האוצר העוסקת בתכנון ובקיום מבצעי 
סום באמצעות כלי התקשורת: העיתונים, הרדיו, הטלוויזיה,פרסום ובמתן שירותי פר
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כגון הפקת דברי דפוס שונים, עיצוב  -הקולנוע ופרסומי חוצות. את עבודות הפרסום המקצועיות 

מוסרת לפ"מ, בדרך כלל, לספקים ולנותני שירותים  -גרפי, כתיבת תסריטים והפקת תשדירי שירות 
ת, כמו עיצוב גרפי במחשב, מבצעת לפ"מ עצמה. על פי הוראות חיצוניים. חלק מהעבודות המקצועיו

תכ"ם, משרדי הממשלה חייבים להזמין שירותי פרסום באמצעות לפ"מ, פרט למקרים מיוחדים שבהם 
לפ"מ מאשרת למשרדים מסירת עבודות כאלה ישירות לגופים חיצוניים. לפ"מ נותנת שירותי פרסום 

ריות, חברות ממשלתיות, מוסדות ציבור וגופים הנתמכים בידי גם לגורמי חוץ, כמו רשויות סטטוטו
הממשלה. היא מרכזת את ענייני הפרסום הממשלתי במטרה לייעל את דרכי הפרסום ולחסוך בהוצאות 

הן על ידי הימנעות מלהעסיק עובדי פרסום מקצועיים במשרדי הממשלה עצמם והן  -הממשלה 
 ההיקף הגדול של ההזמנות. באמצעות הנחות מן הספקים השונים על סמך

 
בדק משרד מבקר המדינה את פעילותה של לפ"מ. הבדיקה  1995אוקטובר  -בחודשים אוגוסט 

נעשתה במשרדי לפ"מ, באגף הכספים ובאגף התקציבים שבמשרד האוצר. ממצאי ביקורות קודמות 
 .46, עמ' 34, ובדוח שנתי 236, עמ' 27בלפ"מ הובאו בדוח שנתי 

 

 תקצוב לפ"מ

. משרד מבקר המדינה ריכז מדוחות ביצוע התקציב שמפרסם האוצר נתונים על התקציב, ההוצאות 1
)באלפי ש"ח ובמחירים שוטפים(,  1995והתקציב לשנת  1994 - 1992וההכנסות של לפ"מ בשנים 

 כמפורט בטבלה שלהלן:
 

                                     1992 1993 1994 1995 

תקציב   
 מתוקן

תקציב   ביצוע
 מתוקן

תקציב   ביצוע
 מתוקן

תקציב   ביצוע
 *מתוקן

        הוצאות

 4,384 2,417 4,104 2,153 2,184 1,608 2,771 שכר                

פעולות 
 הלשכה   

59,766 58,015 73,423 75,159 98,171 93,594 136,394 

 2,168 - - - - - 151         רזרבה                         

 142,946 96,011 102,275 **77,312 75,607 59,623 62,688 ס"ה       

        הכנסות

ממשרדי 
 ממשלה          

37,688 33,752 41,841 45,201 48,347 50,085 76,140 

 66,806 45,926 53,928 32,111 33,796 25,871 25,000 מגורמי חוץ          

 142,946 96,011 102,275 77,312 ***75,637 59,623 62,688 ס"ה   

_____________ 
 .1995*    תקציב מעודכן מיולי 

 מיליון ש"ח יותר מהתקציב 1.71**   באותה שנה חרגה לפ"מ מתקציבה המאושר והוציאה 
 המתוקן.

 ש"ח מסך כל ההוצאות. 30,000-***  על פי דוח ביצוע התקציב, סך כל ההכנסות היה גדול ב
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בשיעור ריאלי  - 1994-, וב18.5%גדלו הוצאות לפ"מ בשיעור ריאלי של  1993-תונים עולה, כי במהנ
 .1994-)נומינלית( מהתקציב המתוקן ל -39.8%היה גדול ב 1995-. התקציב המתוקן ל10.5%של 

 
בחוק התקציב בתחום הפעולה "לשכת הפרסום הממשלתית" יש שתי תכניות בלבד: "שכר" 

", ובצד ההכנסות יש תכנית תקציב אחת בלבד, שבה נרשמות בסכום אחד כל ו"פעולות הלשכה
הכנסות לפ"מ. בהוראות התקציב, הכוללות פירוט נוסף של תכניות, נקבעו תקנות תקציב רבות 
להוצאות השכר ולהוצאות הנלוות, אולם בתכנית התקציב "פעולות הלשכה" יש תקנה אחת: "פעולות 

מכלל הוצאות לפ"מ(. יצוין, כי  %92מיליון ש"ח ) 89-היתה בסך כ 1994-פרסום", שההוצאה בה ב
מהתקציב הכולל של לפ"מ(.  %91מיליון ש"ח ) 128-הגיע לכ 1995-התקציב המתוקן של תקנה זו ב

הכנסות ממשרדי  -בצד ההכנסות נכללות בפירוט הנוסף של התכניות שתי תקנות תקציב בלבד 
 ממשלה והכנסות מגורמי חוץ.

 
שזה עיסוקה היחיד וההוצאה על כך  -ם כל פעולות הפרסום שמבצעת לפ"מ רישו

בתקנה תקציבית אחת אינו מאפשר קבלת מידע על  -מתקציבה  -90%מגיעה ליותר מ
סוגי ההוצאה השונים )היקף הפרסום בכלי תקשורת שונים, התקשרויות עם ספקים 

בל תמונה מלאה מי היו אחרים וכד'(. גם העדר פירוט בצד ההכנסות אינו מאפשר לק
המזמינים הגדולים מבין משרדי הממשלה ומבין גורמי החוץ, אם היה שינוי בהיקף 
הזמנותיהם, ומהו השינוי. העדר פירוט הולם בתקציב לפ"מ גם מונע פיקוח נאות על 
פעולות הפרסום שהיא עושה, ומותיר לה חופש פעולה רב, בלא צורך באישורה של 

 ת.ועדת הכספים של הכנס
 

מנהל לפ"מ ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי יפעל להרחיב את הפירוט של פעולות לפ"מ 
בתקציב המדינה; עם זאת הוסיף, כי קשה לחזות את סכומי ההכנסות הצפויים ממשרדי הממשלה, 
שכן במקרים רבים משולבות פעולות הפרסום שלהם בתכניות שונות וממומנות לעתים מפריטי תקציב 

 נם מיועדים ישירות להוצאות פרסום.שאי
 

לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי לתת, הן בתקציב לפ"מ והן בפריטי התקציב 
של המשרדים המיועדים לפעולות פרסום, גילוי נאות ומפורט לאותן פעולות, כדי 

על ההוצאות הכרוכות בהן. זאת  -מצד הכנסת ומצד אגף התקציבים  -לאפשר פיקוח 
סום כרוך לעתים גם בהיבטים פוליטיים וחשוב שיהיה פיקוח ציבורי נאות ועוד, הפר

 על הוצאות המשרדים על פרסומים כאלה. 
 
.  במערכת החשבונות הפנימית של לפ"מ מצויים נתונים על מזמיני שירותים 2

מלפ"מ, ובהם מפורטים משרדי ממשלה וגורמי חוץ. מתברר כי בין גורמי החוץ 
רשויות סטטוטוריות )כמו רשות הנמלים והרכבות, בנק ישראל, כלולים בלא הבחנה: 

המוסד לביטוח לאומי(, חברות ממשלתיות, מוסדות ציבור המקבלים מתקציב 
המדינה תמיכות או תשלום בעד שירותים )כמו האוניברסיטאות ומוסדות חינוך 

 שונים( ואף כמה חברות עסקיות.

 
קה בין שני סוגי המזמינים נעשית רק על פי צורת לפ"מ הסבירה למשרד מבקר המדינה, כי החלו

התשלום: מזמין שמחויב באמצעות מערכת החשבונות הממשלתית מוגדר "משרד ממשלתי", ומזמין 
שמשלם בשיק מוגדר "גורם חוץ". עוד הוסבר, כי לפ"מ אינה נותנת שירות לחברות עסקיות, ורק 

של גופים כאלה. מנהל לפ"מ הודיע למשרד  במקרים חריגים היא הסכימה עקב טעות לפרסם מודעות
מבקר המדינה, כי "גופים שאינם משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, חב' ממשלתיות ומוסדות 

 לא יקבלו שירותי פרסום מלפ"מ. -ציבור" הממומנים מתקציב המדינה 
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בעיקר מעלייה חל גידול ניכר בהכנסות לפ"מ מגורמי חוץ, שנבע  1994-מהטבלה דלעיל עולה, כי ב

בהיקף הכספי של ההזמנות ומהצטרפותם של גופים חדשים למעגל המזמינים ממנה. מחישוב שעשה 
הגיעו הכנסות לפ"מ מגורמי חוץ שאינם שייכים למגזר  1994-משרד מבקר המדינה עולה, כי ב

-ת כמיליון ש"ח, לעומ 12-הממשלתי )בעיקר מוסדות המקבלים תמיכות מתקציב המדינה( לסך של כ

 מיליון ש"ח. 8-הגיעו ההכנסות מגופים אלה לכ 1995; במחצית הראשונה של 1993-מיליון ש"ח ב 8
 

לדעת משרד מבקר המדינה, לנוכח הגידול בהיקף השירותים שלפ"מ נותנת לגורמי 
החוץ, מן הראוי לבחון את הנושא ביסודיות ולהגדיר את גורמי החוץ שיהיו זכאים 

 1995שצוין גם במכתבו של מנכ"ל משרד האוצר ממארס  לקבל ממנה שירותים, כפי
)ראה להלן(. בחינה זו דרושה גם כדי למנוע אפשרות של הענקת יתרונות בקבלת 
שירותי פרסום לגופים ציבוריים )כמו רשות הדואר( המתחרים בגופים עסקיים 

סיווג פרטיים. מכל מקום, ראוי להפריד בדוחות לפ"מ בין גורמי החוץ השונים על פי 
מהותי. כיוון שאחד הנימוקים העיקריים לקיומה של לפ"מ הוא לחסוך בהוצאות 
הממשלה על ידי ניצול היתרון לגודל, ראוי גם לשקול קביעת קריטריונים ברורים 

 באילו מקרים רשאים משרדי ממשלה להזמין שירותי פרסום שלא באמצעות לפ"מ.
 

, כי המינהל לבטיחות בדרכים )מבט"ח(, שחלק גדול עולה 1994-לדוגמה, מדוח "ריכוז מזמינים" ל
מתקציבו מוצא לפעולות פרסום לציבור, מבצע אותן באמצעות לפ"מ; הכנסות לפ"מ מגוף זה הגיעו 

מכלל הכנסותיה ממשרדי הממשלה. לעומת זאת,  -19%מיליון ש"ח, שהם כ 9.4-באותה שנה לכ
ול מתקציבו לפעולות שיווק ופרסום, הגיעו הכנסות לפ"מ ממשרד התיירות, שאף הוא מקצה חלק גד

מיליון ש"ח בלבד, ואילו הוצאותיו של משרד זה מתכנית התקציב "מחלקת  0.9-ל 1994-ב
מיליון ש"ח; הוצאות נוספות על שיווק ופרסום נזקפו לתכניות  5.6-הפרסומים" באותה שנה הגיעו ל

 המשרד שלא באמצעות לפ"מ.תקציב שונות. משמע שאת רוב פעולות הפרסום לציבור ביצע 
 

 -, כי משרדו מפיק חומר פרסומי רב 1996מנכ"ל משרד התיירות הסביר למשרד מבקר המדינה בינואר 
הן באמצעות לפ"מ והן באמצעות גופים אחרים, באישור לפ"מ או בידיעתה. מהניסיון המצטבר של 

יותר במכרזים של המשרד  משרדו עולה, כי "במקרים לא מעטים ניתן היה להשיג מחירים נמוכים
 מאשר מחירי לפ"מ".

 
כפי שמפורט להלן, יתכן שבמקרים מסוימים המחירים שגובה לפ"מ בעד שירותיה גבוהים מאלה 
שהיה אפשר להשיג באמצעות מכרזים; מן הראוי אפוא לבחון אפשרות לשפר את מתכונת פעילותה 

 של לפ"מ כדי שתושג המטרה שלשמה היא קיימת.
 

 ל עסקילפ"מ כמפע

פעלה לפ"מ על בסיס של משק סגור ותוקצבה כיחידת סמך של משרד האוצר. מאז  1991עד שנת 
מתוקצבת לפ"מ בתוספת השנייה לחוק התקציב כמפעל עסקי של משרד האוצר, וההיקף הכספי  1992

של פעילותה גדל בהתמדה. יצוין, כי בתוספת השנייה לחוק התקציב, בתחום הפעולה "לשכת 
הממשלתית", מתוקצבות הוצאות השכר של לפ"מ אך לא נכלל הנתון של "שיא כוח אדם". הפרסום 

נתון זה מופיע בסעיף התקציב הרגיל של האוצר, שבו רשומה עדיין תכנית "לשכת הפרסום"; בתכנית 
 1995זו מתוקצבות הוצאות השכר של לפ"מ כהוצאה מותנית בהכנסה. בחוק התקציב לשנת הכספים 

משרות, וההרשאה להוצאה המותנית בהכנסה הגיעה בה  25האדם בתכנית האמורה הוא  תקן שיא כוח
מיליון ש"ח. מאחר שהוצאות השכר מתוקצבות גם בתקציב לפ"מ, יש מקום לשקול את ביטולה  2.8-ל

 של התכנית בתקציב האוצר.
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עובדים לפי חוזה,  6עובדים על פי תקן,  23.5העסיקה לפ"מ  - 1995אוקטובר  -במועד סיום הביקורת 

עובדים באמצעות חברות כוח אדם. בכל אחת מהקבוצות הללו מועסקים עובדים בתחום  17.5-ו
 הפרסום ועובדים מינהליים שאינם מקצועיים.

 
 מערכת חשבונות מסחרית

 
הכוללת  -הוראות תכ"ם קובעות, כי "מפעל עסקי ינהל מערכת חשבונות מסחרית 

יבית"; מפעל עסקי נדרש להגיש לחשב הכללי ומערכת חשבונות תקצ -תמחיר 
החשכ"ל( דוחות כספיים: תזרים מזומנים, מקורות  -במשרד האוצר )להלן 

ושימושים, מאזן בוחן חודשי, מאזן מסחרי, דוח רווח והפסד ודוח "פעילות כמותית". 
מתברר, כי לפ"מ אינה מנהלת כלל מערכת חשבונות מסחרית כאמור, אלא מכינה שני 

כספיים בלבד: דוח ספקים ודוח מזמינים, שבהם מרוכזים רשימת הספקים  דוחות
והמזמינים וסכומי החיוב שלהם. דוחות אלה אינם מספקים תמונה כלשהי על מצבה 
העסקי. שלא כמו המדפיס הממשלתי, שאף הוא מפעל עסקי של משרד האוצר, 

פים של ללפ"מ אין חשב משלה ואת הנהלת החשבונות מבצע בשבילה אגף הכס

ש"ח בגין ניהול  183,000נכללה בתקציב לפ"מ הוצאה בסך  1994-האוצר. ב
החשבונות; הוצאה זו נזקפה לתקנה "השתתפות בקניות", ששמה אינו מעיד על 

 מהותה.
 

מנהל לפ"מ הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה, כי ההחלטה לתקצב את לפ"מ כמפעל עסקי לא 
לא הועמדו לרשותה הכלים הדרושים לניהול מערכת חשבונות לוותה בהתארגנות מתאימה, וכי 

מסחרית. כן ציין המנהל, כי יישום הוראות תכ"ם כלשונן, בתחום הקמת מערכת דוחות כספיים, עשוי 
 להיות יקר וחסר תועלת, וכי הקמת מערכת חשבות נפרדת ללפ"מ תגדיל את הוצאותיה. 

 
ק התקציב, חלות עליה כל ההוראות כל עוד תקציב לפ"מ כלול בתוספת השנייה לחו

גם ההוראות בדבר ניהול מערכת חשבונות  -המחייבות מפעל עסקי, ובהתאם לכך 
מסחרית והגשת דוחות כספיים. אולם גם אם יוחלט שלא להחיל הוראות אלה על 
לפ"מ, יהיה צורך לפעול לשיפור ניהול חשבונותיה ולשיפור מערכת הבקרה על 

 פעולותיה.

 
 תחיוב עמלו

 
גוף שלפ"מ מבצעת בשבילו פרויקט פרסום, מחויב בדרך כלל בסכום המורכב מסך כל הסכומים 

)המחושבת על סכום  10%שבחשבוניות הספקים החיצוניים בגין הפרויקט, ומעמלה בשיעור של 
. עמלה זו אמורה לכסות את הוצאות התקורה של לפ"מ בגין הפרויקט )שעות 1החשבונית בלא מע"מ(

עריכה  -וצאות עקיפות(. לפ"מ אינה גובה עמלה על חיובים בגין עבודות שהיא מבצעת עבודה וה
באולפן, עבודות עיצוב גרפי, תכנון וייעוץ וכד'. בלפ"מ אין רישום של שעות העבודה שהושקעו בכל 

 פרויקט, ואף לא של הוצאות עקיפות הקשורות לפרויקט )דמי שכירות, דואר, טלפונים(.
 

יר בתשובתו, כי בענף הפרסום לא נהוג לנהל מערכת תמחיר, ועבודת הפרסומאי היא מנהל לפ"מ הסב
מכלל ההוצאות, וגם  -2.5%חלק מהשירות שמשרד הפרסום נותן. הוצאות השכר בלפ"מ מגיעות לכ

 בלבד מההוצאות. -5%, ולכן התמחיר חל על כ-2.5%ההוצאות העקיפות מגיעות ל

                                                           
1
 מחברות ממשלתיות.-13% ממשרדי ממשלה ו 10%בשנות השמונים גבתה לפ"מ עמלה בשיעור של  

 



 נא                                                                                                               מאזן המדינה

  

 
ים עיקריים של שירותי פרסום הכרוכים, במידה זו או אחרת, לפ"מ מספקת ללקוחותיה שלושה סוג

בהשקעת עבודה של עובדי לפ"מ:  )א(  עבודות של עיצוב גרפי ועריכה באולפן שנעשות במשרדי 
לפ"מ;  )ב(  תכנון מסעי פרסום, שעושים פרסומאים שלפ"מ מעסיקה, ושכרוך בהשקעת עבודה רבה;  

ורת המוניים, המתבטאת בחלקה במסירת מודעות לוח )ג(  העברת החומר הפרסומי לכלי תקש
הסתכמו התשלומים בעד פרסומים  1994בעיתונים שהכנתן אינה כרוכה בעבודה רבה. בשנת 

מיליון  89.8-(, מתוך הוצאה כוללת על פעולות פרסום בסך כ-58%מיליון ש"ח )כ 52-בעיתונים ב
 ש"ח.

 
פי, וחיוב הלקוחות נעשה על סמך מתברר כי ללפ"מ אין תעריפון לעבודות עיצוב גר

הערכה של בעל תפקיד אחד בלבד. מנהל לפ"מ הודיע למשרד מבקר המדינה, כי הוא 
 מקבל את דעתו בדבר הצורך לקבוע תעריפון לעבודות עיצוב גרפי.

 
כתב מנהל לפ"מ לחשב האוצר, כי בדעת לפ"מ לשנות את מבנה העמלות כדי  1994בדצמבר 

, על הפקות 7%קושים: שיעור העמלה על מודעות לוח בעיתונים יהיה להתאימן לעלויות ולבי
. ממכתב זה השתמע לכאורה, 10%, ועל שאר העבודות תישאר העמלה בשיעור של %15 -מודפסות 

כי העמלה הנגבית על מודעות לוח בעיתונים גבוהה מדי. מנהל לפ"מ הסביר למשרד מבקר המדינה, 
את השינוי, שכן יש יתרון בקיומה של מערכת עמלות אחידה  כי בסופו של דבר החליט שלא לבצע

 ופשוטה, כנהוג בענף הפרסום.
 

מדוח ריכוז מזמינים שהמציאה לפ"מ למשרד מבקר המדינה והמכיל את נתוני 
, מתברר כי בגין מרבית פעולות החיוב של 1994-ו 1993ההכנסות מעמלות בשנים 

בעקבות הביקורת תיקנה לפ"מ את המזמינים לא נרשמו בדוח החיובים בעמלות. 
תכנית המחשב בעניין זה, והוציאה דוח מתוקן שבו נרשמו בנפרד החיובים של 
המזמינים בעמלות. מהדוח המתוקן עולה, כי הסכום הכולל של העמלות שלפ"מ 

 -28%מיליון ש"ח. עוד עולה מהנתונים, כי בגין כ 7.6-הגיע לכ 1994-גבתה ב

מסכום החיוב. יוצא  10%הגיעו העמלות לשיעור העולה על מהחיובים של גורמי החוץ 
 אפוא שלפ"מ אינה גובה עמלות אחידות.

 
-מיליון ש"ח. ב 1.7, העבירה לפ"מ לאוצר עודף הכנסות בסך של 1993-על פי דוח ביצוע התקציב ל

כות מיליון ש"ח, שהועבר לאוצר ונרשם כקרן לפיתוח לז 1.4-נוצר בלפ"מ עודף הכנסות בסך כ 1994
כללו גם החזרי תשלומים בסכום כולל של כמיליון ש"ח, שלפ"מ קיבלה  1994-לפ"מ. הכנסות לפ"מ ב

. "מענק מחזור" הוא הנחה נוספת 1993-מעיתונים כ"מענקי מחזור" בגין מודעות שפורסמו עוד ב
שהמפרסם נותן ללקוח בסיום תקופה, בהתאם לנפח הפרסום הכולל של הלקוח במהלך תקופה זו. 

נהל לפ"מ הסביר למשרד מבקר המדינה, כי בדרך כלל לפ"מ אינה מקבלת מהעיתונים "מענקי מ
מחזור" ומעדיפה לתרגם מענקים אלה להנחות מראש ללקוחותיה. אשר להחזרי התשלומים האמורים 

 הוחלט שאין אפשרות להחזירם ללקוחות והסכום נרשם כהכנסות לפ"מ רגילות. 
 

הותירה כאמור בידי  -מסכומי החיוב של הלקוחות  %10 -גביית עמלה בשיעור אחיד 
לפ"מ עודפי הכנסות שהועברו לאוצר, שכן הוצאות התקורה )כולל עלות עבודה( 

מהוצאות לפ"מ. מאחר שאין קשר בין עלות העבודה שלפ"מ  -5%מגיעות רק לכ
משקיעה בכל אחד מהשירותים שהיא מספקת ללקוחותיה לבין סכום העמלה שבו 

לקוח, אי אפשר לדעת אם אין "סבסוד צולב" בין הלקוחות השונים בגין עלות מחויב ה
העבודה של לפ"מ. לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי היה לשקול שוב אפשרות 
של הנהגת חיוב בעמלה דיפרנציאלית בגין השירותים השונים שנותנת לפ"מ, 

רך זו תוכל לפ"מ בהתאם להיקף העבודה שהושקעה בכל אחד מסוגי השירותים. בד
להוזיל את עלותם של מקצת שירותי הפרסום שהיא נותנת. עוד ראוי להיערך להחזר 

 מלוא ההנחות ללקוחות, גם אם מדובר ב"מענקי מחזור" שניתנים לאחר זמן.
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 ועדה בנושא מפעלים עסקיים

 
ותפת הציג סגן החשכ"ל את המלצות הוועדה המש 1994בדיון שהתקיים במשרד האוצר בדצמבר 

לנציגי החשכ"ל ולשכת רואי חשבון בנושא הדיווח והבקרה הכספיים במפעלים עסקיים. הוועדה 
הציעה תקנים לדיווח חשבונאי במפעלים העסקיים ולאופן יישומם. בדוח צוין בין היתר, כי אחד 
הסוגים העיקריים של פעילות המפעלים העסקיים הוא מכירת שירות למשרדי ממשלה שונים, שאפשר 
לבצעו גם באמצעות גופים חיצוניים. פעילות כזאת צריכה לאפשר השגת יתרון לגודל, ולהצדיק את 
קיומה ביתרונות כלכליים, יחסית לקיים בשוק. על מערכת הבקרה הניהולית לאפשר הפרדה בין סוגי 
 הפעילויות, לצורך קבלת החלטות, ויכולת לבודד את ה"סבסוד הצולב", הקיים לעתים בין תחומי

, ועל פי 1995הפעילות. הוועדה סברה, כי רצוי שהמלצותיה ייושמו תחילה בלפ"מ, במהלך שנת 
הניסיון שיירכש יוחלט אם ליישמן גם במפעלים עסקיים אחרים וכיצד ליישמן. בסיום הדיון הוחלט 
להעביר את דוח הוועדה לאישור החשכ"ל וכן להעביר להחלטתו את בקשתו של חשב האוצר ליישם 

, לא 1995המלצות הוועדה ביחידה אחרת, ולא בלפ"מ. עד למועד סיום הביקורת, באוקטובר את 
 הוחלט באיזה מפעל עסקי ייושמו ההמלצות.

 
 בדיקת פעילות לפ"מ

 
דיווחה יחידת הביקורת של אגף החשכ"ל על תוצאות בדיקה שעשתה בלפ"מ. היא  1996בינואר 

פ"מ. הבדיקה התבססה בעיקר על השוואה בין התרכזה בעיקר בבדיקת התרומה הכלכלית של ל
העמלות שלפ"מ גובה לבין העמלות שגבה משרד פרסום פרטי בפרויקט שעשה בשביל משרד 
התיירות. כמו כן הושוו מחירי פרסום של לפ"מ בעיתונים ובטלוויזיה למחיר שגבה אותו משרד פרטי 

, החיסכון הישיר המשוער כתוצאה . על פי חישוב זה2וכן למחירונים הרשמיים של זכייני ערוץ 
 מיליון ש"ח.  17-ל 1995-מפעילותה של לפ"מ הגיע ב

 
עם זאת צוין בדוח, "כי יתכן שמשרדי פרסום אחרים חותמים על הסכמים מיוחדים, ומשיגים מחירים 
זולים יותר מהמחירון הרשמי, אך נתונים אלה חסומים בפנינו". עולה אפוא, שהניתוח הכלכלי 

תועלת בפעילות לפ"מ, במצב של תחרות בפועל בינה לבין -וח לא כלל בדיקה של עלותשנעשה בד
משרדי פרסום על מתן שירותי פרסום לכלל משרדי הממשלה. כאמור, תשובתו של מנכ"ל משרד 
התיירות מצביעה על אפשרות להשיג מחירים נמוכים יותר בתחום הפרסום, באמצעות מכרזים 

 ותחרות )ראה גם להלן(.
 

 עקב אחר הוצאות פרסוםמ

משרד ממשלתי המזמין שירותי פרסום מלפ"מ נדרש להעביר לה התחייבות כספית חתומה בידי חשב 
המשרד, שבה נקוב סכום ההוצאה הכולל לאותה מטרה. אגף הכספים של משרד האוצר, המנהל את 

"מ מעבירה חשבונות לפ"מ, מחייב אחת לחודש את המשרד המזמין על פי חשבוניות הספקים שלפ
אליו, ומצרף לריכוז החיובים את צילומי החשבוניות. על פי הוראות פנימיות הקיימות בלפ"מ, על כל 
חשבונית יש לציין את שם המשרד המזמין ואת שם הפרויקט ועליה לשאת את חתימותיהם של שני 

 עובדי לפ"מ )הפרסומאי המטפל בנושא ונציג ההנהלה( כאישור תוכן החשבונית.
 

מצא משרד  1995-ו 1994בבדיקה מסורגת של עשרות חשבוניות שהוצאו בשנים .  1
מבקר המדינה חשבוניות שלא היו חתומות כלל או שנחתמו בידי אחד העובדים בלבד; 
במספר לא קטן של חשבוניות היתה חתימה אחת וחותמת של מנהל לפ"מ. אגף 

כמו כן, מדוח החיוב הכספים שבאוצר בודק במסורג מספר לא גדול של חשבוניות. 
החודשי שהמשרד המזמין שירותי פרסום מקבל, קשה לעקוב ולפקח על ההוצאות 

 של
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מסע פרסום שהוזמן בהשוואה לתקציב המקורי שנקבע לו, וההתחייבות הכספית 
שניתנה בגינו. בפרויקט פרסום כזה מעורבים גופים רבים: ספקים שונים, לפ"מ, 

 -מין. בדוח החודשי מפורטים כל חיובי לפ"מ אגף הכספים באוצר והמשרד המז
אולם הם  -מקצתם תחת הכותרת "פרסום כללי" ומקצתם תחת שם מסע הפרסום 

אינם מספקים למשרד המזמין תמונה כוללת על רכיבי ההוצאות בקשר לפרויקט 
פרסום מתחילתו ועד סופו במתכונת שנקבעה בתכנית הפרסום המקורית )ראה 

וח הביצוע של פרויקט פרסום יכלול גם פרטים על ביצוע המטלות להלן(. מן הראוי שד
 )תשדירים, מספר עלונים וכד'(. 

 
.  על אף ההיקף הכספי הגדול של שירותי הפרסום שלפ"מ נותנת כאמור למבט"ח 2

סדרי דיווח ואמצעי בקרה נאותים, שיאפשרו  1995זה כמה שנים, לא נקבעו עד למאי 
זמנות. באותו חודש נקבע נוהל התחשבנות בין משרד למבט"ח פיקוח על ביצוע הה

התחבורה, מבט"ח ולפ"מ, שלפיו לפ"מ תנהל כרטיס חשבון לכל מטלה שהיא 
מבצעת בשביל מבט"ח, תשייך את ההוצאה למטלה המתאימה ותקפיד על קיום 
המסגרת התקציבית שנקבעה. עוד נקבע בנוהל, כי לפ"מ תגיש לאישור מבט"ח את 

טים לתשלום, בד בבד עם פעולות החיוב במשרד האוצר. עד מועד החיובים המפור
 סיום הביקורת לא העבירה לפ"מ למבט"ח פירוט של ההוצאות על כל מטלה.

 
לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שהוראות כגון אלה ייקבעו ויופעלו לגבי כל מזמיני שירותי 

מתן דוח ביצוע מפורט לכל משרד על פרסום מלפ"מ כדי לאפשר מערך בקרה. על לפ"מ להיערך ל
 מסע פרסום שהזמין, במתכונת שתאפשר להשוותו לתכנית הפרסום שנקבעה, על רכיביה השונים.

 
, פתחה לפ"מ בדצמבר 1994-.  לקראת הנהגת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד3

את מיליון ש"ח. לקר 2.6-כ 1995במסע הסברה לחוק, ועליו הוציאה עד פברואר  1994

מיליון  1.2-תחילת מסע ההסברה העביר משרד הבריאות ללפ"מ התחייבות בסך של כ
ש"ח בלבד, ואילו יתרת ההתחייבות הועברה רק באמצע פברואר, לאחר שלפ"מ כבר 

 ביצעה את מלוא העבודה.
 

לפ"מ הסבירה למשרד מבקר המדינה, כי ביצעה את מסע ההסברה בשל חשיבותו ומאחר "שהתקציב 
קיים באותה עת ולא הועבר מסיבות בירוקרטיות". סגן חשב משרד הבריאות הסביר למשרד אכן היה 

מבקר המדינה, כי משרדו התחייב לכסות את מלוא ההוצאות, בתנאי שיובטחו לכך מקורות 
 תקציביים; לפיכך הוצאה הזמנה חלקית, ולאחר שהובטחה תוספת התקציב ניתנה התחייבות נוספת. 

 
מדינה, ביצוע עבודות בלא קבלת התחייבות תקציבית בכתב לדעת משרד מבקר ה

 מטעם חשב המשרד המזמין אינו עולה בקנה אחד עם ניהול תקציבי תקין. 

 

 התקשרויות עם ספקים

כאמור, משרדי הממשלה חייבים, על פי הוראות תכ"ם, להזמין שירותי פרסום באמצעות לפ"מ. חוק 
-)תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993-הותקנו מכוחו ב, והתקנות ש1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

התקנות( אינם חלים על הזמנת עבודות שמשרד ממשלתי מזמין ממשרד אחר, ובכלל זה  -; להלן 1993
לפ"מ כספק שירותים. אולם התקשרויות לפ"מ עצמה טעונות מכרז סגור, אלא אם כן חל עליהן אחד 

התקשרות עם בעל מקצוע מומחה. בתיקון לתקנות הפטורים המפורטים בתקנות, ובהם הפטור ל
, נקבע ללפ"מ פטור ממכרז לפרסום בכלי התקשורת. יצוין, כי בתיקון לתקנות מאוגוסט 1995מינואר 

 נקבע, כי התקשרות של חברה ממשלתית ותאגיד  1993
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מקנה  סטטוטורי אינה טעונה מכרז אם היא "התקשרות שעניינה רכישת שירותים ממשרד". תקנה זו

ללפ"מ עדיפות כספק של שירותי פרסום לחברות ממשלתיות ולתאגידים סטטוטוריים לעומת משרד 
 פרסום פרטי.

 
לשר האוצר במכתב ובו העלה טענות  1994עורך דין המייצג את האיגוד הישראלי לפרסום פנה בסוף 

, כי לפ"מ 3.4.95על חוקיות פעולות לפ"מ. לשכת היועצת המשפטית של משרד האוצר כתבה ביום 
, לא חל על עבודות שמשרדי 1992-היא מחלקה של המשרד ולפיכך חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

ממשלה מזמינים מלפ"מ. כן צוין במכתב, כי כאשר לפ"מ בעצמה מבקשת להעביר עבודות לספקים 
ת חיצוניים היא פועלת בהתאם לתקנות, וכי רוב העבודות שהיא מוציאה נמסרות בהתאם לתוצאו

 מכרזים סגורים.
 

דא עקא, שמבדיקת ההתקשרויות של לפ"מ עם ספקים עולה, כי רק מיעוטן נעשו 
שהוגדרו התקשרויות עם בעל מקצוע מומחה  -בהליכי מכרז סגור, ואילו רובן 

נעשו על פי החלטת  -בתחומים של עיצוב וגרפיקה, הפטורות ממכרז לפי התקנות 
 קים.לפ"מ, ועם מספר מצומצם בלבד של ספ

 
התקנות קובעות, כי התקשרות עם בעל מקצוע מומחה שלא בהליכי מכרז תיעשה 
לאחר בדיקת הצעות מספר, וכי הפנייה לקבלת הצעות תיעשה ככל האפשר בסבב 

 1995אוגוסט  - 1994מחזורי. מדוח ריכוז ספקים שהכינה לפ"מ לתקופה אוגוסט 
גרפיקאים שהוגדרו  104של  עולה, כי לפ"מ מסרה לשלושה גרפיקאים )מתוך רשימה

מההזמנות לעבודות גרפיקה. התשלומים לשלושת  %71"ספקים מאושרים"( 
מיליון ש"ח, מתוך הוצאה כוללת לעבודות גרפיקה בסך  1.75-הגרפיקאים הסתכמו ב

מכלל התשלומים  -46%(; לאחד מהם שולמו כ-74%מיליון ש"ח )כ 2.37-של כ

 מיליון ש"ח(. 1.1-לגרפיקאים )כ

 
נהל לפ"מ הסביר למשרד מבקר המדינה, כי במקרים רבים קשה להחליף מעצב גרפי למשרד או מ

ללקוח שגובש אצלו סגנון מסוים. הוא הוסיף, כי לפ"מ מקבלת את הערת הביקורת, תשתדל להרחיב 
 את מעגל הגרפיקאים וכי כבר הרחיבה את יחידת הגרפיקה שלה.

 
ל מאוד של עבודות לספק שירותים אחד, לדעת משרד מבקר המדינה, מסירת נתח גדו

או למספר מצומצם של ספקים, ועוד על סמך שיקול דעת של עובד אחד בלבד, בלי 
לבחון אפשרות לחלק את העבודות בין כמה ספקים הכלולים ברשימה, אינה דרך 
תקינה. מן הראוי שלפ"מ ומשרד האוצר יגבשו נוהל מסודר להתקשרות עם נותני 

היצירתי, נוהל שיאפשר תחרות הוגנת בין כמה ספקים, ויקפידו על שירותים בתחום 
 ביצועו.

 
( היא מסרה לארבעה 1995אוגוסט  - 1994עוד מתברר מנתוני לפ"מ, כי בתקופה האמורה )אוגוסט 

בתי  68-מכלל ההזמנות לעבודות דפוס. יצוין, כי מ %45שברשימת הספקים(  111בתי דפוס )מבין 
 מנו כלל עבודות באותה תקופה.דפוס שברשימה לא הוז

 
מנהל לפ"מ הסביר בתשובתו, כי בענף הפרסום יש חשיבות רבה לרמת השירות ולמהירות התגובה של 

מההזמנות הם אמינים וזולים מאוד. עם זאת,  -45%נותן השירות, וכי ארבעת בתי הדפוס שקיבלו כ
 עושה הנהלת לפ"מ מאמצים גדולים להרחיב את מעגל הספקים.

 
דיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה, כי חוזים עם שחקנים שהשתתפו מב

דולר, לא נשאו חתימה של חשב  80,000-דולר ו 50,000בתשדירים, בסכומים של 
האוצר או של נציג הנהלת לפ"מ, אלא רק חתימה של עובד לפ"מ שטיפל בתכנית 

בדי לפ"מ הפרסום. בעקבות הביקורת בדק מנהל לפ"מ את הנושא והתברר, כי עו
 חותמים על התקשרויות עם ספקים, שחקנים ונותני שירותים, על אף שלא קיבלו 
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. מנהל לפ"מ הודיע כי 1951-הרשאות לכך על פי הוראות חוק נכסי המדינה, התשי"א
 יפעל לקבלת ההרשאה כנדרש.

 

 העסקת עובדים קבלניים

החברה(. מתברר, כי נוסף  -)להלן  כאמור, לפ"מ מעסיקה עובדים קבלניים באמצעות חברה לכוח אדם
עד ארבעה עובדים  1993על העובדים הקבלניים שמועסקים במשרדי לפ"מ, היא העסיקה מאז שנת 

ש"ח. לפ"מ  256,000-היתה בסך כ 1994-קבלניים שישבו במשרדי מבט"ח; ההוצאה על העסקתם ב
ה את העמלה המקובלת חייבה את מבט"ח בכל חודש בסכום החשבוניות ששלחה החברה, בלא שגבת

נעשתה על פי בקשת משרד  1994 - 1993. העסקתם של עובדים אלה בשנים 10%בשיעור של 
עוגן הסדר זה בנוהל שנחתם בין לפ"מ, מבט"ח ולבין משרד  1995התחבורה ומבט"ח; רק באמצע 

ל התחבורה. לפ"מ הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, כי מבט"ח הוא הלקוח הממשלתי הגדו
 ביותר שלה וכי העובדים עסקו בנושאי פרסום והסברה, ולפיכך סביר שיועסקו באמצעותה.

 
יוצא אפוא, כי מעמדם של עובדים אלה איננו ברור: אם הם עובדים של לפ"מ, לא 
היה מקום לחייב את מבט"ח בעלות עבודתם, שכן עלות זו מוגדרת הוצאות תקורה 

חלק משירותי הפרסום הניתנים  המכוסות מתשלומי העמלה; ואילו אם הם
למבט"ח, כי אז היה על לפ"מ לחייב את מבט"ח בסכום החשבונית של החברה 

 בתוספת עמלה.
 

לדעת משרד מבקר המדינה, תפקידה של לפ"מ אינו אלא לספק שירותי פרסום, ולא היה מקום 
ובדים שתכלול בהוצאות הפרסום שבהם מחויב מבט"ח גם את החיובים בגין העסקתם של הע

הקבלניים האמורים. אם מבט"ח נזקק לעובדים אלה לצורך פעילותו השוטפת, מן הראוי שיתקשר 
 ישירות עם חברת כוח האדם. 

 

 תחרות בשירותי פרסום

הוראות תכ"ם דנות במפורט בפרסומת ובפרסומים של משרדי ממשלה, כולל האיסורים על פרסום 
ת התקנים לפרסומי משרדי הממשלה. לא נקבעו נהלים אישי; נקבע בהן, בין היתר, כי לפ"מ תקבע א

 כלשהם בדבר גופים אחרים שלפ"מ צריכה או רשאית לתת להם שירותי פרסום.
 
פנה איגוד מפיקי סרטים וטלוויזיה בישראל לשר האוצר בטענה שלפ"מ מתחרה  1992.  באמצע 1

מעמדה של לפ"מ לטיפולו תחרות לא הוגנת בתחום הפקת סרטוני הטלוויזיה. השר הפנה את נושא 
של מנכ"ל משרדו, אך לא נמצאו אסמכתאות על המשך הטיפול. כאמור, מאז אותה שנה הרחיבה 

 לפ"מ במידה ניכרת את היקף פעילותה ואת מעגל מזמיני השירותים ממנה.
 
.  במהלך שלוש השנים האחרונות הגיעו מפעם לפעם פניות ותלונות מצד גופים שונים בענף 2

. בעקבות פניות אלה קיימה 2עניין המעמד המועדף שניתן ללפ"מ בהוראות תכ"ם ובתקנותהפרסום ב
דיונים אחדים בעניין לפ"מ, שהתמקדו בסוגיות האלה: )א(   1995הנהלת משרד האוצר בתחילת 

יעילות לפ"מ לא נבדקה באמצעות הוצאת מכרז לביצוע שירותי פרסום למשרדי הממשלה.  )ב( לפ"מ 
ם פוליטיים ונותנת שירותי ייעוץ מקצועיים בלתי תלויים.  )ג(  המחירים הזולים של מונעת פרסומי

 שירותי הפרסום עקב ניצול יתרון הגודל.

                                                           
2
 בעניין זה ראה לעיל "התקשרויות עם ספקים". 
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ציין מנכ"ל משרד האוצר, כי שוכנע בצורך לתת  1995בסיכום דיון שהתקיים במארס 

מ שירותי פרסום למשרדי הממשלה באמצעות לפ"מ, אך קבע כי החשכ"ל ומנהל לפ"
הרשאים  -פרט למשרדי הממשלה  -יכינו נייר עמדה בעניין הגופים הנוספים 

לפרסם באמצעותה. קביעה כזאת נחוצה כדי למנוע תחרות לא הוגנת בענף הפרסום 
בין גוף ממשלתי ולחברות פרטיות. עד למועד סיום הביקורת לא הוגש נייר עמדה ולא 

 ל שירותי פרסום מלפ"מ.נקבעה הגדרה ברורה אילו גורמי חוץ זכאים לקב
 

מנהל לפ"מ הסביר למשרד מבקר המדינה, כי לפ"מ יעילה יותר ממשרדי פרסום אחרים, אם משווים 
בין האומדנים של עלויות להכנת מסע פרסום, או את היחס בין מחזור הפעילות לבין כוח אדם, וכי 

סה"; כמו כן יש להביא ניסיון לקיים מכרז לפרסום משרדי הממשלה "משמעותו ניסוי בתנאי קרי
 בחשבון את ההיבט הפוליטי בתחום הפרסום.

 
מנכ"ל משרד התיירות הסביר למשרד מבקר המדינה, כי "בתקופה של התמקצעות, התמחות ותחרות 
אין סיבה לתת לגוף ממשלתי נוסף לשמש כמתווך בין משרדי הממשלה למפיקים והמבצעים בשוק 

 ון כספי למשרדי הממשלה".הפרטי, ובעיקר כאשר אין בכך כל חסכ
 

לדעת משרד מבקר המדינה, מן הראוי שלפ"מ תבחן מחדש את דרך מסירת עבודות הפרסום לספקים 
חיצוניים ותשקול גם אפשרויות אחרות, כגון עריכת תחרויות רעיוניות בין גופים העוסקים בכך. 

יה, שבה ישותפו מומחים לצורך בחינת הצעות הגופים אפשר להיעזר גם בוועדה מקצועית בלתי תלו
ונציג של המשרד המזמין. כך יהיה אפשר לבחור בדרך של תחרות את ההצעה שתשיג במרב היעילות 

 את מטרת מסע הפרסום, בתקציב שייקבע מראש; ההצעות ייבחנו על פי איכותן, מקוריותן וכד'.
 

 
 

לא רק  לשכת הפרסום הממשלתית )לפ"מ(, שהיא מפעל עסקי, נותנת שירותי פרסום
רשויות סטטוטוריות, חברות ממשלתיות,  -למשרדי הממשלה אלא גם לגופים אחרים 

מלכ"רים וגופים שהממשלה תומכת בהם. לפ"מ אינה מכינה דוחות כספיים, ואין בה 
מערכת חשבונות עסקית, כפי שנדרש ממפעלים עסקיים על פי הוראות תכ"ם. משרד 

הרצוי של לפ"מ: אם יש להמשיך ולהפעילה  האוצר לא קבע עמדה ברורה בעניין מעמדה
כמפעל עסקי, להפעילה כיחידת סמך במשרד האוצר או שמא להסב אותה לחברה 

 ממשלתית.
 

בשנים האחרונות עלתה בהנהלת משרד האוצר, מפעם לפעם, שאלת מעמדה הרצוי של 
 לפ"מ. בדיונים עלה גם ההיבט הפוליטי שכרוך בפעולות הפרסום של משרדי הממשלה,
ותרומתה של לפ"מ למניעת פרסומים פוליטיים. הנהלת האוצר החליטה לבחון גם את 
הגדרת אוכלוסיית הלקוחות שלפ"מ תספק לה שירותים, ואם ראוי שלפ"מ תתן שירותי 
פרסום גם לגורמי חוץ, אולם עד כה טרם נקבעה הגדרה בעניין זה. בשנים האחרונות גדל 

 ותי פרסום באמצעות לפ"מ.מספרם של גורמי החוץ שמזמינים שיר
 

עקב מורכבות הנושא, מן הראוי לבחון ביסודיות את היתרונות הטמונים במתכונת 
הנוכחית של פעילות לפ"מ בהשוואה לאפשרות ניצול היתרונות הנובעים מהשוק 
התחרותי שקיים בתחום הפרסום, ולשקול הכנסת שינויים בדרך מסירת העבודות 

תחרות בין הצעות שונות של ספקים ונותני שירותים, שבה לספקים, לרבות הנהגת יתר 
יובאו בחשבון היבטים של איכות, מקצועיות וכד'. בדרך זו יהיה אפשר להגביר את 

 יעילות השגתן של מטרות הפרסום, אגב חיסכון לקופת המדינה.


