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פעולות הביקורת
נבדק נושא ההנצחה של נשיאי וראשי ממשלה על ידי המדינה ,ובכלל זה
נבדקה פעילותה של המועצה להנצחת נשיאי וראשי ממשלה ,ונבדקו
התקציבי והתמיכות שנתנו משרדי הממשלה לגופי היציגי )תאגידי
ועמותות( שהוקמו למטרות ההנצחה .כמו כ נבדקה השפעת החקיקה של חוקי
הנצחה פרטניי  ,נוס על חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי
ממשלותיה ,התשמ"ו  ,1986על אופי ההנצחה .הבדיקה נעשתה במשרד ראש
הממשלה ,ובדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד החינו ,%במשרד
התרבות והספורט ,במינהל מקרקעי ישראל ובגופי היציגי .
ברשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי שבמשרד ראש הממשלה נבדקו עמידתה
של הרשות בכמה מהיעדי שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה ובהחלטות
ממשלה אחרות .עוד נבדקו מנגנוני התכנו של עבודת הרשות ומנגנוני הפיקוח
והבקרה עליה ,פעילותה להשגת יעדיה ושילובה במסגרת הארגונית של משרד
ראש הממשלה .הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד ראש הממשלה ,ובדיקות
השלמה נעשו במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,במשרד הבינוי והשיכו
ובאג התקציבי במשרד האוצר.
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פעולות להנצחת נשיאי וראשי ממשלה
תקציר
הנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמ )להל  ראשי המדינה( היא
נדב חשוב בשימור ההיסטוריה והמורשת של מדינת ישראל .ע קבוצה זו נמני
אישי שהטביעו את חותמ בדברי ימיה של התנועה הציונית ,בתקומת ישראל,
בתולדות המדינה ,בבניינה ובעיצובה.
חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,התשמ"ו) 1986להל  חוק
ההנצחה( ,מתווה את הדר להנצחת ראשי המדינה .לפי החלטת ממשלה מ,1987
ראש הממשלה הוא השר הממונה על ביצוע החוק .במרוצת השני חוקקה הכנסת ג
חוקי להנצחת ראשי מדינה מסוימי  :חוק יד יצחק בצבי ,התשכ"ט ;1969חוק
דוד בגוריו ,התשל"ז ;1976חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבי,
התשנ"ז) 1997להל  חוק רבי(; חוק להנצחת זכרו של מנח בגי ,התשנ"ח1998
)להל  חוק בגי(; וחוק מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי ,התשע"א.2010
חוקי אלו קובעי את אופ ההנצחה של האישי  ,ומכוח הוקמו תאגידי
סטטוטוריי שההנצחה היא עיקר עיסוק )להל  תאגידי ההנצחה(.
לפי חוק ההנצחה ,על הממשלה למנות מועצה לעניי הנצחת זכר של ראשי המדינה
שתהיה מורכבת מנציגי ממשלה ומאנשי ציבור )להל  המועצה להנצחה או המועצה(.
על המועצה להציע לממשלה תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיה כנשיא המדינה או
כראש הממשלה .התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות
ההנצחה שיבצעו בתמיכת הממשלה גופי ציבוריי )להל  גופי יציגי ( .המועצה
הגדירה גו* יציג כגו* שעיקר פעולותיו מיועדות להנצחת זכרו ופעילותו של ראש
מדינה.
הגופי היציגי שהוקמו בחלו* השני נחלקי לשתי קבוצות .1 :שישה תאגידי
סטטוטוריי שהוקמו על פי חוק ומתוקצבי בקביעות מתקציב המדינה :המכו
למורשת בגוריו )להל  מכו בגוריו( ,בית בגוריו ,יד יצחק בצבי ,מרכז יצחק
רבי לחקר ישראל )להל  מרכז רבי( ,מרכז מנח בגי לחקר המאבק הציוני
לעצמאות ישראל )להל  מרכז בגי( ומרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי;
 .2חמש עמותות וחברה לתועלת הציבור )חל" 1(+שפעילות נסמכת על תמיכות
ממשרדי הממשלה :יד חיי ויצמ )חל" ;(+עמותת מרכז זלמ שזר ;2העמותה
להנצחת זכרה של גולדה מאיר; יד לוי אשכול; העמותה להנצחת מורשת משה שרת;
ויד חיי הרצוג .בשנת  2011תוקצבו התאגידי בסכו כולל של כ 35מיליו ש"ח,
ולעמותות אושרו תמיכות בסכו כולל של כ 1.2מיליו ש"ח.

__________________

1
2

למרות ההבדל הארגוני משפטי בי עמותה לחל" ,בדוח זה תיכלל חל" בי העמותות.
במקו העמותה הוק ב  2010תאגיד ששמו מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי.
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פעולות הביקורת
בחודשי אפריל ספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בנושא ההנצחה
של נשיאי וראשי ממשלה על ידי המדינה .בדיקות השלמה נעשו עד ינואר .2013
הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה )להל משרד רה"( ,ובירורי השלמה נעשו
בגופי היציגי ,באג" התקציבי שבמשרד האוצר )להל אג" התקציבי( ,במשרד
התרבות והספורט )להל משרד התרבות( ,במשרד החינו ,#בגנז #המדינה ,במרכז
ההסברה שבמשרד ההסברה והתפוצות ובמינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י(.
ממצאי הנוגעי לנושא הנצחת ראשי המדינה הובאו ג בדוחות קודמי של מבקר
המדינה .3דוח זה מתמקד בפעולות ההנצחה של הממשלה והגופי היציגי בהתא
לעקרונות שנקבעו לפי חוק ההנצחה.

עיקרי הממצאי
חוק ההנצחה
מאז נחקק חוק ההנצחה ב  1986לא הותקנו מכוחו תקנות לביצועו ,והמועצה להנצחה
לא קבעה את נוהל דיוניה .כמו כ ,המועצה להנצחה לא מילאה את תפקידיה
המרכזיי שנקבעו בחוק :היא לא הציגה לממשלה תכנית הנצחה למי מראשי
המדינה ,וממילא לא פיקחה על ביצוע תכניות ולא דיווחה לממשלה על ממצאיה.

החלטת הממשלה בעניי עקרונות ההנצחה
בעקבות חוק ההנצחה אישרה הממשלה ב  1988עקרונות להנצחת זכר של ראשי
המדינה כפי שהמליצה המועצה להנצחה )להל החלטת הממשלה  .(1505מיו
שאושרו עקרונות אלה חלו תמורות יסודיות בתרבות ,בטכנולוגיה ובחינו ,#א #המועצה
להנצחה שאמורה להוביל את התחו לא המליצה לממשלה להתאי את עקרונות
ההנצחה לשינויי הזמ.
כשיָק +מבנה חדש לגנז #המדינה ,תוצב בו תצוגה
בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי ֶ
שתנציח את פועל ואת מעשיה של כל ראשי המדינה שהלכו לעולמ .לגנז#
המדינה טר הוק מבנה חדש ,והמועצה להנצחה לא המליצה לממשלה על חלופה
הולמת למיקו תצוגת ההנצחה.
עוד נקבע בהחלטת הממשלה  1505כי משרד החינו" #ייזו פעולות להעלאת זכר של
האישי ]ראשי המדינה[ בבתי הספר ובמוסדות החינו ."#בשנות הלימודי
התשע"א ) (2011 2010והתשע"ב ) (2012 2011יזמה המועצה להנצחה בשיתו" משרד
החינו #מיז לתלמידי כיתות ה ט שכותרתו "ממנהיגי העבר לדור העתיד" .ואול,
המיז הופעל רק בכ  7%מבתי הספר הממלכתיי ,והוחלט שלא לקיימו בשנת
הלימודי התשע"ג ).(2013 2012
__________________

3

„ ,(2000) ‡51 È˙˘ ÁÂעמ'  ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ,449עמ'  ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,293עמ' .403
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חקיקה
בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי המדינה לא תיזו ולא תשתת" בהקמה של גופי
הנצחה לזכר של ראשי המדינה נוס" על גופי ההנצחה הקיימי ב  1988ולא
תשתת" בהקמת של גופי כאלה .בחלו" הזמ התברר שחוק ההנצחה אינו נות
מענה מלא לצורכי ההנצחה ,ומשנת  1997ועד מועד סיו הביקורת נחקקו שלושה
חוקי הנצחה מיוחדי ,ומכוח הוקמו תאגידי הנצחה חדשי בתקצוב המדינה.

תאגידי ההנצחה
החוקי להנצחת ראשי מדינה מסוימי התקבלו על פי רוב ביוזמת עמותות שמטרת
להנציח אישי אלה ,ומכוח החוקי הוקמו ג תאגידי הנצחה .חלוקת האחריות
והסמכות בי רוב תאגידי ההנצחה ובי העמותות הקשורות אליה אינה מוסדרת
בהסכמי רשמיי.
מ ר כ ז ר ב י   :עד ינואר  2013לא חתמו מרכז רבי והעמותה למע הקמת מרכז יצחק
רבי לחקר ישראל )להל עמותת רבי( על הסכ שיסדיר את היחסי ביניה.
א" שבחוק רבי נקבע כי המדינה תעמיד לרשות מרכז רבי )התאגיד( את המקרקעי
הדרושי לפעילותו ,ביוני  2000חת ממ"י על הסכ הרשאה לתכנו המבנה למרכז
רבי ע עמותת רבי ולא ע התאגיד ,וביוני  2003א" החליטה מועצת ממ"י להחכיר
את הקרקע לעמותה.
בחוק רבי נקבע כי הקמת מרכז רבי תמומ מכספי תרומות .אול בינואר 2005
הקדי אג" התקציבי את העברת של כ  9מיליו ש"ח מכספי המדינה למרכז
בעבור הקמתו של מבנה מרכז רבי באמצעות העמותה.
מ ר כ ז ב ג י   :עד ינואר  2013לא הוסדרו בהסכ קשרי הגומלי בי מרכז בגי ובי
עמותת קר מורשת מנח בגי )להל עמותת בגי( ,למרות סיכו של ראש מרכז בגי
ע נציגי משרד רה" ממר 2009 2ולמרות החלטת הוועד המנהל של מרכז בגי
מאפריל  ,2009שנועדו להסדיר את קשרי הגומלי וחלוקת הסמכויות בי המרכז
לעמותה.
בחוק בגי נקבע כי המדינה תעמיד לרשות מרכז בגי )התאגיד( את המקרקעי
הדרושי לפעילותו .בבדיקה נמצא כי למרות הוראת החוק ,וא" שהמדינה שילמה
לעמותה כ  2.5מיליו ש"ח בגי עלות רכישת המקרקעי )הרכישה בוצעה קוד
חקיקת החוק( ,ממ"י חת ב  2004על חוזה חכירה ע העמותה ולא ע התאגיד.
מ כ ו  ב  ג ו ר י ו   :הזכויות בקרקע שעליה שוכ מכו ב גוריו אינ רשומות על
שמו וחלק רשומות על ש עמותת יד ב גוריו.
ה ת ק ש ר ו י ו ת ב י  מ ש ר ד י מ מ ש ל ה ל ת א ג י ד י ה נ צ ח ה :משרד רה",
משרד החינו #ומשרד התרבות המתקצבי את תאגידי ההנצחה לא עיגנו את
ההתקשרות להעברת הכספי בחוזי כנדרש בהוראת החשב הכללי במשרד האוצר
מ ) 2007להל הוראת החשכ"ל( .על פי ההוראה ,משרד ממשלתי שמעביר כספי
לתאגיד סטטוטורי חייב להסדיר את מערכת היחסי בחוזה התקשרות.
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עוד נקבע בהוראת החשכ"ל שכל התקשרות בי משרד ממשלתי לתאגיד סטטוטורי
חייבת לעמוד בהוראות חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב  .1992ואול ,הבדיקה העלתה
מקרי שבה משרדי ממשלה רכשו שירותי בהיק" של מיליוני ש"ח מתאגידי
הנצחה לביצוע פעולות שאינ ייחודיות לתאגידי אלה בלא מכרז ובלא שוועדות
המכרזי המשרדיות סיווגו את ההתקשרויות כפטורות ממכרז.

עמותות ההנצחה
משרדי ממשלה תומכי בפעילות של עמותות ההנצחה על פי חוק יסודות התקציב,
התשמ"ה  .1985למרות שמשרד רה" פועל על מנת לפשט ולייעל את תהלי #קבלת
התמיכות ,בבדיקה נמצא שכספי התמיכות ממשרד רה" הועברו לעמותות כעבור
שנה ויותר ממועד ביצוע הפעילות שלשמה התבקשה התמיכה .העיכוב הניכר מקשה
על העמותות לתכנ ולממ את פעילות השוטפת ופוגע ביכולת לממש את ייעוד.
י ד ל ו י א ש כ ו ל  :בי ממ"י ובי יד לוי אשכול נחת בינואר  1977חוזה חכירה
שלפיו תקבל העמותה את הזכויות על ביתו של מר לוי אשכול ז"ל בתנאי שישמש
משכ להנצחת זכרו .מאז לא נעשה בבית כל שימוש למטרות הנצחה ,ולא נמצא
שממ"י העלה דרישה למימוש חוזה החכירה או לביטולו.
משנת  1970מאוחס ארכיו יד לוי אשכול בבניי משרד הרווחה והשירותי
החברתיי בתנאי שאינ נאותי לשימור מסמכי .משרד רה" מעביר מדי שנה
בשנה תשלו למשרד הרווחה והשירותי החברתיי בגי השכירות של חדרי
האחסו ,ויש בכ #משו תמיכה ממשלתית לעמותה שלא לפי מבחני תמיכה.
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר :העמותה הפעילה אתר אינטרנט שכלל
ארכיו .מזכיר המועצה להנצחה הודיע לגנז המדינה בפברואר  2009כי לגנז #המדינה
יועבר תקציב שנתי שוט" של  100,000ש"ח כדי שיקבל לידיו את האתר ויפעיל אותו.
למרות זאת ,מיו שפורקה העמותה מרצו ב  2010ועד ינואר  2013לא הושל הטיפול
בשימור האתר ,בתחזוקתו ובפיתוחו.

אישוויו בהנצחה
כמה מראשי המדינה המנוחי זכו למרכזי הנצחה גדולי ,ואילו אחרי מונצחי על
ידי עמותות דלות אמצעי .הפער בי התאגידי לעמותות ניכר בכמה היבטי:
ראשית ,בשני  2011 2007היה תקצוב התאגידי למעלה מפי  20מתקציב התמיכה
בעמותות; שנית ,לרשות תאגידי ההנצחה העמידה המדינה מבני קיימי או
מקרקעי להקמת מבני חדשי ,ואילו רוב העמותות ה6עיל5ת שוכרות משרדי
בתשלו; לבסו" ,תאגידי ההנצחה פטורי על פי חוק מכל תשלו לרשות המקומית,
א #עמותות ההנצחה אינ פטורות ממסי אלו.
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סיכו והמלצות
מדינת ישראל מחויבת לפעול להנצחת ראשיה שתרמו לכינונה ולבניינה ,וכ #לשמר
את עברה ולהנחיל את מורשת הע והמדינה לדורות הבאי .חוק ההנצחה אמור
להניח את הבסיס לפעולות בתחו זה.
לנוכח הממצאי ראוי שהממשלה תבח א חוק ההנצחה נות מענה מלא ומקי"
לצורכי ההנצחה .כמו כ ,ראוי שהמועצה להנצחה תפעל לעדכו עקרונות ההנצחה
באישור הממשלה ותתאי אות לשינויי התרבותיי והטכנולוגיי שחלו במרוצת
השני.
ממצאיו של דוח זה מלמדי שרק מקצת ראשי המדינה המנוחי זכו להנצחה של
ממש ,ואילו הנצחת של אחרי מועטה ,מוגבלת או א" אינה קיימת .לדעת משרד
מבקר המדינה ,אי זה ראוי שהנצחת של ראשי מדינה תהיה מותנית ביכולת של
מוקירי זכר להביא לחקיקת חוק ייעודי ולזכות במשאבי .לפיכ #על הממשלה
לקבוע מדיניות שתבטיח הנצחה ראויה וממשית לכל ראשיה שהלכו לעולמ.

♦
מבוא
הנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמ )להל  ראשי המדינה( היא נדב חשוב
בשימור ההיסטוריה והמורשת של מדינת ישראל .ע קבוצה זו נמני אישי שהטביעו את חותמ
בדברי ימיה של התנועה הציונית ,בתקומת ישראל ,בתולדות המדינה ,בבניינה ובעיצובה.
ראשי המדינה שהלכו לעולמ לפי תפקיד ותקופת כהונת
¯‡˘‰Ï˘ÓÓ È
דוד ב גוריו )(19731886

19541948
19631955

חיי ויצמ )(19521874

19521949

משה שרת )(19651894
לוי אשכול )(19691895
גולדה מאיר )(19781898
יצחק רבי )(19951922

19551954
19691963
19741969
19771974
19951992
19831977
19841983
19921986

יצחק ב צבי )(19631884
זלמ שזר )(19741889
אפרי קציר )(20091916
חיי הרצוג )(19971918

19631952
19731963
19781973
19931983

עזר ויצמ )(20051924

20001993

מנח בגי )(19921913
יצחק שמיר )(20121915
*

˙˜‰Â‰Î‰ ˙ÙÂ

˘ÌÈ‡È

˙˜*‰Â‰Î‰ ˙ÙÂ

הנשיא החמישי של מדינת ישראל מר יצחק נבו יבדל"א כיה בשני .19831978
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חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,התשמ"ו) 1986להל  חוק ההנצחה(,
מתווה את הדר להנצחת ראשי המדינה .מלבדו חוקקה הכנסת במרוצת השני חוקי להנצחת
ראשי מדינה מסוימי  .חוקי אלו קובעי את אופ ההנצחה של האישי  ,ומכוח הוקמו תאגידי
סטטוטוריי  4שההנצחה היא עיקר עיסוק )להל  תאגידי הנצחה( .לפי חוק ההנצחה הממשלה
תמנה את אחד משריה להיות ממונה על ביצוע חוק זה .לפי החלטת ממשלה מ 1987ראש הממשלה
הוא השר הממונה על ביצוע החוק )להל  השר הממונה על ביצוע חוק ההנצחה(.
לפי חוק ההנצחה ,על הממשלה למנות מועצה לעניי הנצחת זכר של ראשי המדינה שתהיה
מורכבת מנציגי הממשלה ומאנשי ציבור )להל  המועצה להנצחה או המועצה( .על המועצה
להציע לממשלה תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיה כנשיא המדינה או כראש ממשלה .התכנית
תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה שיבצעו גופי ציבוריי
בתמיכת הממשלה )להל  הגופי היציגי ( .המועצה הגדירה גו& יציג כגו& שעיקר פעולותיו
מיועדות להנצחת זכרו ופעילותו של ראש מדינה .בעקבות חוק ההנצחה קבעה הממשלה ב1988
עקרונות להנצחת זכר של ראשי המדינה כפי שהמליצה המועצה להנצחה )להל  החלטת
הממשלה .(1505
6

הגופי היציגי שהוקמו בחלו& השני  5נחלקי לשתי קבוצות (1) :שישה תאגידי סטטוטוריי
שהוקמו על פי חוק ומתוקצבי בקביעות מתקציב המדינה; ) (2חמש עמותות וחברה לתועלת
הציבור )חל" 7(,שפעילות נסמכת על תמיכות ממשרדי ממשלה .בשנת  2011תוקצבו התאגידי
בסכו כולל של כ 35מיליו ש"ח ,ולעמותות אושרו תמיכות בסכו כולל של כ 1.2מיליו ש"ח.
דוח זה מתמקד בייזו  ,תכנו ותמיכה ישירה של הממשלה בהנצחה בהתא לעקרונות שנקבעו לפי
חוק ההנצחה .יצוי כי מפעלי הנצחה מתבצעי ג על ידי רשויות מקומיות )קריאת שמות של
רחובות ,בתי ספר וכד'( ,וכ על ידי גופי ציבוריי  ,מוסדות אקדמיי  ,חברות ממשלתיות ועוד.
בחודשי אפרילספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה היבטי בנושא ההנצחה של נשיאי
וראשי ממשלה על ידי המדינה .נבדקה פעילותה של המועצה להנצחה בשני  ,20122007ונבדקו
התקציבי והתמיכות שהועברו לגופי היציגי  .כמו כ ,נבחנו היבטי כגו מימו הפעילות
והקצאת קרקעות לבניית מבני לשימוש הגופי  .בדיקות השלמה נעשו עד ינואר  .2013הבדיקה
נעשתה במשרד ראש הממשלה )להל  משרד רה" ( .בדיקות השלמה נעשו בגופי היציגי  ,באג&
התקציבי שבמשרד האוצר )להל  אג& התקציבי ( ,במשרד התרבות והספורט )להל  משרד
התרבות( ,במשרד החינו ,בגנז המדינה ,במרכז ההסברה שבמשרד ההסברה והתפוצות )להל 
מרכז ההסברה( ובמינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י( .ממצאי הנוגעי לנושא הנצחת ראשי
המדינה הובאו ג בדוחות קודמי של מבקר המדינה.8

חוק ההנצחה
כאמור ,חוק ההנצחה קובע שהממשלה תמנה את חברי המועצה להנצחה וזו תורכב מנציגי
הממשלה ומאנשי ציבור .תקופת כהונתו של חבר במועצה היא חמש שני  ,ואפשר למנותו מחדש
לתקופות נוספות ללא הגבלה .לפי החוק ,המועצה תקבע את נוהל דיוניה א לא נקבעו נהלי בחוק
__________________

4
5
6
7
8

תאגיד סטטוטורי הוא גו %המוק בחוק מיוחד וממלא תפקידי ציבוריי על פי הקבוע בחוק.
יצויי ששניי מנשיאיה המנוחי של מדינת ישראל ,לא הונצחו על ידי גופי יציגי.
בכל מקו שייכתב להל תאגיד תהא הכוונה לתאגיד סטטוטורי.
למרות ההבדל הארגונימשפטי בי עמותה לחל"* ,בדוח זה תיכלל חל"* בי העמותות.
„ ,(2000) ‡51 È˙˘ ÁÂעמ'  ,(2001) ·51 È˙˘ ÁÂ„ ;449עמ'  ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ; 293עמ' .403
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ההנצחה או בתקנות שהותקנו על פיו .עוד נקבע בחוק כי השר הממונה על ביצוע חוק ההנצחה,
יהיה רשאי להתקי תקנות בכל הנוגע לביצועו באישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת.
··ÂÓÎ .ÂÚÂˆÈ·Ï ˙Â˜˙ ÂÁÂÎÓ Â˜˙Â‰ ‡Ï 1986-· ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ ˜˜Á Ê‡Ó˘ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
.‰ÈÂÈ„ Ï‰Â ˙‡ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ÔÎ

פעילותה של המועצה להנצחה
 .1בשני  20072003לא מינתה הממשלה מועצה להנצחה ,וממילא המועצה לא התכנסה .ביוני
 2007החליטה הממשלה ה 31למנות את המועצה מחדש וקבעה שראש הממשלה יהיה יו"ר
המועצה ,שנציגי הממשלה יהיו חמישה שרי וגנז המדינה ,ושיהיו חברי בה ג  14אנשי ציבור
)במועצה היו אפוא  21חברי (.
בהחלטת הממשלה  1505נקבע שהמועצה תתכנס לפחות אחת לשנה .הבדיקה העלתה שבשני
) 20092007במהל שנות כהונתה של הממשלה ה (31התכנסה המועצה להנצחה לשתי ישיבות,
ובשני ) 20122009במהל שנות כהונתה של הממשלה ה (32התכנסה המועצה לשלוש ישיבות.
ישיבתה האחרונה של המועצה הייתה בפברואר .2012
בבדיקה עלה כי בשני  20122007נכחו בממוצע בכל ישיבה שני שרי )כולל ראש הממשלה(
מתו שישה שרי חברי המועצה.
 .2החלטת ממשלה מנובמבר  1998קבעה כי אנשי הציבור במועצה ישמשו ועדת היגוי מטע
המועצה )להל  ועדת ההיגוי( .בישיבת המועצה באוגוסט  2007יושמה החלטה זו ,ונקבע שוועדת
ההיגוי תפעל בש המועצה ומטעמה .פרופ' איתמר רבינובי ',נבחר ליו"ר ועדת ההיגוי.
·„Ï˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰ÒÎ˙‰ 2012-2007 ÌÈ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
.2008 ËÒÂ‚Â‡·Â ÈÂÈ· ,„·Ï· ÌÈÈÓÚÙ ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰
משרד רה" מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) 2012להל  תשובת משרד רה" ( כי
"תדירות כינוסה של המועצה להנצחה ...ותדירות כינוסה של ועדת ההיגוי ...אינ חורגות ממתח
הסבירות" .עוד נכתב בתשובה כי נציגי משרד רה" "יסבו את תשומת לב של חברי המועצה
להנצחה באשר לצור לבחו קביעת נהלי דיו נוספי  ,לרבות הגדרת תדירות התכנסויותיה של
המועצה ושל ועדת ההיגוי".
 .3לפי חוק ההנצחה ,על המועצה להציע לממשלה תכנית להנצחת זכרו של כל ראש מדינה.
תכנית ההנצחה טעונה אישור ממשלה .עוד נקבע בחוק שהמועצה תפקח על ביצוע תכנית ההנצחה
ותדווח לממשלה על ממצאיה בצירו& המלצות.
··‰Ï ÂÚ·˜˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
·ÏÚ ‰Á˜ÈÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰È„Ó‰ È˘‡¯Ó ÈÓÏ ‰Áˆ‰ ˙ÈÎ˙ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ‡È‰ :˜ÂÁ
·.‰È‡ˆÓÓ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡ÏÂ ˙ÂÈÎ˙ ÚÂˆÈ

304

דוח שנתי 63ג

יצוי כי בשני  20122007המליצה המועצה להנצחה על קיו הפעילויות האלה) :א( אירוע
"פרס נשיא המדינה וראש הממשלה" ,המתקיי בצמוד לטקס האזכרה השנתי ,9ובו מוענקי פרסי
על עבודות או יצירות בתחומי המחקר ,האמנות ,החינו ,החברה או הכלכלה הקשורות קשר הדוק
לאחד האישי שנבחרו להנצחה באותה השנה ,קרי נשיא אחד וראש ממשלה אחד בסבב מחזורי;
)ב( מיז "ממנהיגי העבר לדור העתיד" )ראו להל(; )ג( סדרה של עשר הרצאות על ראשי המדינה
שהתקיימה בשנת  2012והייתה מיועדת לקהל הרחב; )ד( תכנו ושיפו ,של חלקות הקבורה של
ראשי המדינה.
10

 .4ע הקמת המועצה להנצחה ב 1986מונה המשנה למזכיר הממשלה למזכיר המועצה
ושימש בתפקיד במש כעשר שני  .לאחר מכ הועברה האחריות לניהול המועצה ממזכירות
הממשלה ללשכת ראש הממשלה ,ובמש כעשור שימשו יועצי של ראשי הממשלה כמזכירי
המועצה .לקראת סיו כהונתה של הממשלה ה ,31ב ,2008עברה האחריות לניהול המועצה
ללשכת המנכ"ל של משרד רה"  .בשנת  2009מינה המשנה למנכ"ל במשרד רה" מנהלת אג&
)להל  מנהלת אג& א( לטפל בכל הקשור בהנצחת ראשי המדינה בנוס& לתפקידה הרשמי.
 .5בנובמבר  2011פנה פרופ' רבינובי ',לראש הממשלה מר בנימי נתניהו כיו"ר המועצה
להנצחה והודיע כי החליט לסיי את חברותו במועצה ואת כהונתו כיו"ר ועדת ההיגוי .ביולי ,2012
ע סיו כהונתה של המועצה שהחלה את תפקידה ב ,2007מונתה מועצה חדשה בהחלטת
ממשלה .במועצה החדשה חברי שמונה אנשי ציבור ,ורוב כיהנו ג במועצה היוצאת.
È¯·Á Ï˘ Ì˙Â‰Î Í˘Ó ÏÚ ‰Ï·‚Ó ÔÈ‡ ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ·˘ Û‡˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÔÚ¯Ï È„Î ‰ˆÚÂÓ‰ ·Î¯‰Ï ÌÈ˘„Á ¯Â·Èˆ È˘‡ ˙ÙÒÂ‰ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ,‰ˆÚÂÓ‰
‡˙ „.‰˙ÏÂÚÙ ÈÒÂÙ
בתשובת משרד רה" נכתב כי "בשלב זה מונו ...רק  8מתו  14נציגי ציבור ,כשאחד מה לא כיה
במועצה היוצאת .באשר ל 6נציגי הציבור הנותרי  בכוונת המשרד למנות נציגי חדשי שלא
כיהנו במועצה היוצאת".
‡Ï 2013 ¯‡ÂÈ „ÚÂ 2012 ÈÏÂÈ· ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙ÂÓ Ê‡Ó˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙ÈÓ ‡Ï Ì‚ ÍÎÈÙÏÂ ,‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈÂÈÓ ÌÏ˘Â‰
.ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯"ÂÈ
‰Áˆ‰ ˙ÈÎ˙ ‰Ï˘ÓÓÏ ÚÈˆ‰ÏÂ ÔÈÎ‰Ï ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ :‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·ÚÏ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ .‰È„Ó‰ È˘‡¯Ó „Á‡ ÏÎÏ
˙‡ ¯˙ÂÈ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÚÏ ÒÎÏÂ ,‰È˙ÂÈÂÒÎ˙‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ¯È„‚È˘ ‰ÈÂÈ„Ï Ï‰Â
‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˜˙ ÔÈ˜˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ,„·· „· .ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ
˘.‰˘ 25-Ó ¯˙ÂÈ ÈÙÏ ˜˜Á

__________________

9
10

טקס האזכרה השנתי המשות %לכל ראשי המדינה מתקיי בא' בניס ,ראש השנה למלכי על פי
המקורות .הטקס מתקיי באחריות מרכז ההסברה.
מזכיר המועצה אחראי לרכז את כלל הפעילות של המועצה להנצחה.
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יישו עקרונות ההנצחה
משרד מבקר המדינה בדק את יישו העקרונות הקשורי לגנז המדינה ולפעילות משרד החינו
כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה .1505
הנצחה בגנז המדינה
 .1בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי "לאחר ֶשיָק 0המבנה החדש של הגנז ...תהיה תצוגה
מתמדת ומתחלפת לנשיאי ישראל וראשי ממשלותיה אשר תנציח את פועלה ומעשיה של כל
אישיות".
בשני  20112008דנה המועצה פעמי אחדות בהקמת המבנה החדש לגנז .למשל ,באוגוסט
 2008ציי מזכיר המועצה שטר נמצא תור למימו הבנייה .בישיבה זו הוחלט כי "הפרוגרמה של
בניי גנז המדינה תכיל שטחי שיוקצו להנצחת של האישי  .דרושי חדרי הנצחה וכ חדרי
אפסו לחומרי הארכיו" .בנובמבר  2009עדכנה מנהלת אג& א את ראש הממשלה כי אי קרקע
שיועדה למבנה החדש ,א הוכנה פרוגרמה.
מנהל מינהל הדיור הממשלתי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012כי "למיטב
ידיעתנו לא אושרה הפרוגראמה ולא אושר תקציב לשטח להנצחת נשיאי וראשי ממשלה .א וככל
שיתקבלו האישורי הנ"ל ,מינהל הדיור הממשלתי יפעל לאיתור הדיור הנדרש בהתא לתקנות חוק
חובת המכרזי ".
˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ Ú Ó 11‰ È„Ó‰ ÍÊ ‚Ï ˘„Á ‰ ·Ó ˙Ó˜‰-È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰È˙ÂÏ˘ÓÓ È˘‡¯Â Ï‡¯˘È È‡È˘ ˙Áˆ ‰Ï ‰‚Âˆ˙ ˙Ó˜‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰
.‰‚Âˆ˙‰ ÌÂ˜ÈÓÏ ˙ÓÏÂ‰ ‰ÙÂÏÁ ‡ˆÓ˙ ‰Áˆ ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 .2בהחלטת הממשלה  1505נקבע כי מרכז ההסברה יפיק תכנית אורקולית לזכרו של כל אחד
מראשי המדינה ובי השאר יעביר אותה לתצוגה במבנה החדש של גנז המדינה ויעמיד אותה
לרשות הגופי היציגי וא& )בתשלו ( לבתי ספר.
בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא שמרכז ההסברה הפיק סרטוני בני שתיי עד ארבע דקות
לצור טקסי האזכרה ,א לא הכי תכניות אורקוליות.
מרכז ההסברה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012כי "החלטת הממשלה ]...[1505
התקבלה מול מנהל מרכז ההסברה דאז ...שניהל מחלקות רבות ובתוכ אג& לסרטי ועזרי
אורקוליי  .אג& זה יכול היה לבצע מקצועית את ההחלטה ,א ע פירוק מרכז ההסברה בשנת
 2003המנדט שהוטל על מרכז ההסברה שהוק במתכונת מצומצמת מאד ,הוא הפקת של הטקסי
הממלכתיי  ,שבמסגרת אנו משלבי סרטוני קצרי בטקסי הרלוונטיי ובכלל הנצחת
נשיאי וראשי ממשלה".
˙ÂÈ Î˙ ‰¯·Ò‰‰ ÊÎ¯Ó ÔÈÎ‰ ‡Ï 2003-Ï ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙· Ì‚˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÊÎ¯Ó ÔÈÎ‰˘ ÌÈ¯ˆ˜‰ ÌÈ ÂË¯Ò‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˘¯„ Î ˙ÂÈÏÂ˜-¯Â
.·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ‡ÏÂ ÌˆÓÂˆÓ Ï‰˜Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÒ˜Ë· ÌÈ‚ˆÂÓ ‰¯·Ò‰‰
__________________

11

על הקמת המבנה לגנז המדינה ראו מבקר המדינה ,(1994) 44 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .105
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הנצחה במערכת החינו
בהחלטת ממשלה  1505נקבע ש"משרד החינו והתרבות ייזו פעולות להעלאת זכר של האישי
בבתיהספר ובמוסדות החינו" ,וכ כי "]יש[ להמלי ,בפני משרד החינו והתרבות לערו טיולי
ברחבי האר ,במסגרת בתיהספר כמפעל הנצחה לזכר של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה".
 .1בישיבת המועצה להנצחה באוגוסט  2007נאמר שאחד מתפקידיה המרכזיי הוא לחנ את
הדורות הבאי על מורשת ופועל של מנהיגי ישראל שהלכו לבית עולמ  ,וכי יש לבחו אפשרות
לשיתו& פעולה בי המועצה ובי מערכת החינו.
בישיבה זו החליטה המועצה להמלי ,למשרד החינו לפעול על פי שיקול דעתו להנצחת מורשת
ופועל של ראשי המדינה ולהסמי את חברת המועצה שרת החינו דאז או מי מטעמה ושתי
חברות מועצה נוספות להגיש למועצה הצעה לתכנית חינוכית שתועבר לתלמידי במסגרת "שעת
המחנ".
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שהחלטת המועצה לא יושמה ,ושהמועצה לא גיבשה הצעה
לתכנית חינוכית במסגרת "שעת המחנ".
 .2בשנות הלימודי התשע"א ) (20112010והתשע"ב ) (20122011יזמה המועצה להנצחה
בשיתו& משרד החינו מיז העשרה לתלמידי כיתות הט שכותרתו "ממנהיגי העבר לדור העתיד".
המיז משולב בלימודי המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" 12ומורכב משני שלבי  :השלב הראשו
הוא היכרות כללית ע עבר ומורשת של ראשי המדינה ,והשלב השני הוא תהלי חווייתי של
היכרות מעמיקה ע אישיות אחת שבחרו התלמידי  .שיא התהלי הוא כנס חגיגי בירושלי שבו
מציגי התלמידי את תוצרי התהלי במגוו דרכי )אמנות ,מדע ,עבודות אקדמיות וקבוצות דיו(.
בכל שנה השתתפו במיז  40בתי ספר ממלכתיי ) בסה"כ  80מתו  1,150בתי ספר ממלכתיי (.
ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ¯ÙÒ‰ È˙·Ó 7%-Î· ˜¯ ÏÚÙÂ‰ ÌÊÈÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ ‡ˆÓ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯ÊÏ Â‡ ÌÈÈ˙„-ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ¯ÙÒ È˙·Ï „ÚÂ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓÂ
.(2013-2012) ‚"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ÌÊÈÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ ËÏÁÂ‰
משרד החינו מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2012כי "השתתפו ]במיז [  80בתי
ספר בלבד א תהלי הלמידה העיוני נעשה בכלל בתי הספר בחינו הממלכתי ,זאת במסגרת
המקצוע 'תרבות ישראל ומורשתו'" .עוד מסר המשרד כי "נציגי המועצה ...בקשו להפסיק את
התכנית בשנה"ל תשע"ג ,והסיבות עמ  .בהיות הגו& המממ נאל ,משרד החינו לוותר על
הפעילות בשנה זו".
משרד החינו הוסי& כי "בשלוש השני האחרונות משרד החינו באמצעות המטה לתרבות ישראל,
יוז פעולות מגוונות להעלאת זכר של האישי " ,וכי הפעולות כוללות ,בי השאר ,סיורי של
אלפי תלמידי ומורי בכל שנה במוסדות ההנצחה ברחבי האר .,כמו כ ,במסגרת המקצוע החדש
"תרבות ישראל ומורשתו" לומדי תלמידי כיתה ה על מוסד הנשיאות ומכירי את נשיאי ישראל
שכיהנו מהקמת המדינה ועד ימינו ואת פועל  .תלמידי חטיבות הביניי מתוודעי לדמויותיה של
ראשי המדינה כשה לומדי את נושא המדינה כ"חברת מופת"
__________________

12

ב 2009החליט משרד החינו לפתח מקצוע ששמו "תרבות ישראל ומורשתו" ,והוא הוגדר חובה לכל
תלמידי החינו הממלכתי בכיתות דט .מטרת המקצוע לזמ* לתלמידי) התמודדות ע) סוגיות של זה'ת
ולהעמיק את תחושת ההשתייכות לע) ,למדינה ולתרבות ישראל .למקצוע הוקצו שתי שעות שבועיות
בכל שכבת גיל ,והוא לא כלל תכנית לימוד מפורטת על ראשי המדינה.
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בתשובת משרד רה" מדצמבר  2012נאמר כי "בימי אלו משרד ראש הממשלה מקד תהלי
התקשרות ע מנח"י ]מינהל חינו ירושלי [ להפעלת פרויקט 'ממנהיגי העבר לדור העתיד' בקרב
תלמידי בתי ספר מירושלי והסביבה .כמו כ ,נבחני שיתופי פעולה ע מינהל חברה ונוער
במשרד החינו וע האג& הביטחוני חברתי במשרד הביטחו ,להפעלת הפרויקט בקרב בני נוער
הנמצאי בשנת שירות הפרוסי בכל רחבי האר.",
„¯˘ÓÂ ‰Áˆ ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ,Ì"‰¯ „¯˘Ó ˙ÓÊÂÈ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‚È‰ ÓÓ" ÌÊÈÓ· ‰‡Â¯Â ‰ È„Ó‰ È˘‡¯ ˙Áˆ ‰Ï ˙ÂÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ÍÂ ÈÁ‰
ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙‡Ê ÌÚ .˙Â·È˘Á-·¯ „ÂÓÈÏÏ Ì‚„ "„È˙Ú‰ ¯Â„Ï ¯·Ú‰
˙„ÚÂÈÓ È"Á Ó ÌÚ ˙˜„· ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ì‚Â ,ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÙ˜È‰·Â ‰ Â¯Á‡Ï ˜¯ ˜˘Â‰ ÌÊÈÓ‰
˙‡ ‡ÂÙ‡ ÚÈÓË‰Ï ˘È .‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È„ÈÓÏ˙Ï ‡ÏÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó ÔË˜ ˜ÏÁÏ
Ì"‰¯ „¯˘Ó ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ï‡¯˘È È„ÈÓÏ˙ ÏÏÎÏ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙· ˙ÈÎÂ ÈÁ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
,‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÓÊÈÓ ÏÏÎ˘ÏÂ „„ÂÚÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ‰Áˆ ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â
.ÍÂ ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï ¯·ÚÂ˙ ‰ È„Ó‰ È˘‡¯ Ï˘ Ì˙˘¯ÂÓ˘ ÍÎ

גיבוש מדיניות הנצחה עדכנית
בחלו& השני הוזכר פעמי אחדות  ה במועצה להנצחה וה במשרד רה"  הצור לעדכ את
עקרונות ההנצחה עליה המליצה המועצה להנצחה ושאושרו בהחלטת הממשלה .1505
בישיבת המועצה באוגוסט  2007הוחלט כי "המועצה ,באמצעות ועדת ההיגוי ,תפעל להכנת
ההצעה להחלטת ממשלה חדשה בדבר עקרונות ודרכי להנצחת נשיאי וראשי ממשלות שהלכו
לעולמ  .מזכיר המועצה ירכז את דיוני הוועדה והמועצה בנושא ויגיש את המלצות המועצה אל
שולח הממשלה בתו  4חודשי מיו קבלת החלטה זו" .בדברי ההסבר להחלטה צוי כי "פעולות
ההנצחה ]לפי החלטת הממשלה  ,[1505הפכו ברוב לא רלוונטיות בחלו& השני ".
ביוני  2008פנה מזכיר המועצה להנצחה ליועצת המשפטית של משרד רה" וביקש חוות דעת
משפטית בעניי הצעה להחלטת ממשלה בנושא "הקמת ועדה לצור גיבוש המלצות לעניי
הנצחת בידי המדינה של נשיאי מדינת ישראל וראשי ממשלותיה".
היועצת המשפטית השיבה שההצעה "סותרת את הוראות חוק הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי
ממשלותיה ...דהיינו הסמכות להמלי ,לממשלה בעניי הנצחת נשיאי מדינת ישראל וראשי
ממשלותיה שנפטרו ,הוקנתה בחוק למועצה להנצחה .לכ הממשלה ,שהיא הגור שהמועצה
אמורה לייע ,לו ,איננה רשאית לעקו& את המועצה וליטול את סמכויותיה".
בישיבת ועדת ההיגוי של המועצה ביוני  2008העלה מזכיר המועצה הצעה להקי ועדת מומחי
חיצונית "אשר מטרתה 'לעשות סדר' בנושא ההנצחה" .ועדת ההיגוי התנגדה לכ שוועדה חיצונית
למועצה תעסוק בגיבוש ההמלצות והחליטה שתעסוק בכ בעצמה.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שוועדת ההיגוי קיימה רק דיו אחד בנושא ,באוגוסט ,2008
ולא גיבשה הצעת המלצה לממשלה.
בישיבת המועצה להנצחה שהתקיימה בפברואר  2012צוי כי החלטת הממשלה " 1505נקבעה
בשנת  1988ומאז לא עודכנה ולא שונתה .המחשבה לחדש ,לשנות ,לעדכ את ההחלטה ,א זה
עדיי לא בשל" .המועצה החליטה כי לאחר ש"נושא ]עדכו החלטת הממשלה  [1505יגובש" ,הוא
"יועלה בצורה מסודרת במועצה".
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כאמור ,מאז פברואר  2012ועד ינואר  2013לא התכנסה המועצה להנצחה ,וממילא הנושא לא עלה
לדיו.
˙Â Â¯˜Ú ‰Áˆ ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙ÂÂ˙‰ Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ ˘‰ 25-· ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙Â¯ÂÓ˙ ÂÏÁ ,1505 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Â¯˘Â‡˘ ‰ È„Ó‰ È˘‡¯Ï ÌÈÈÂ‡¯ ‰Áˆ ‰
·˙¯·‰ˆÚÂÓ‰ .‰Áˆ ‰‰ ˙Â Â¯˜Ú· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ‰Ï‡Â ,ÍÂ ÈÁ·Â ‰È‚ÂÏÂ ÎË· ,˙Â
„¯˘Ó .ÔÓÊ‰ ÈÈÂ È˘Ï ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ‰ÓÈ‡˙‰ ‡Ï ,ÌÂÁ˙‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ ,‰Áˆ ‰Ï
˙ÂÈ È„Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ıÈÏÓ‰Ï È„Î ˙Âˆ¯Ó ÏÂÚÙÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ˘ ¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÌÈˆÚÂÈ·Â ÌÈÁÓÂÓ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ‰ÈÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙ Î„ÂÚÓÂ ‰ÈÂ‡¯ ‰Áˆ ‰
בתשובת משרד רה" נמסר כי "יפעל  ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ·Â˘Ïאת נושא גיבוש
תכנית הנצחה עדכנית" )ההדגשה במקור( ,א הוא ציי כי האחריות לנושא זה נתונה בידי המועצה
להנצחה כקבוע בחוק ההנצחה .עוד מסר כי "יבח דרכי אלטרנטיביות לחיזוק התשתית המקצועית
העומדת לרשות המועצה להנצחה".

חקיקה
חקיקת חוקי הנצחה עד 1986
עד  1986לא נקבעה מדיניות הנצחה ממלכתית א נחקקו שני חוקי הנצחה מיוחדי :
 .1חוק יד יצחק בצבי ,התשכ"ט) 1969להל  חוק בצבי( ,קבע שיוק תאגיד יד יצחק
בצבי )להל  יד בצבי( במבנה ששימש כבית הנשיא בזמ כהונתו של מר יצחק ב צבי ז"ל.13
מטרות התאגיד שצוינו בחוק היו :העמקת תודעת רציפותו של היישוב היהודי באר ,ישראל וטיפוח
חקר תולדות היישוב; קידו חקר ירושלי וחקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח; ושיקו&
אישיותו ופועלו של יצחק ב צבי בתנועה הציונית ,בתנועת העבודה ,בתקופת היישוב ,אחרי קו
המדינה וכנשיא השני .השר הממונה על ביצוע החוק הוא שר התרבות והספורט) 14להל  שר
התרבות(.
 .2חוק דוד בגוריו ,התשל"ז) 1976להל  חוק בגוריו( ,קבע את הקמת של שלושה
מוסדות הנצחה למר דוד ב גוריו ז"ל) :א( בית דוד בגוריו  מוזיאו לזכרו ומרכז לקריאה,
למחקר ולפרסו השוכ בתל אביב; )ב( המכו למורשת דוד בגוריו  מוסד חינוכי להנחלת
מורשתו ולהנצחת פועלו של דוד ב גוריו ,ששוכ בשדה בוקר וכולל את הצרי& ששימש למגוריו,
ספרייה ,ארכיו ומקו למחקר ולהוראה על תקומת ישראל בארצו )להל  מכו בגוריו(;
)ג( המכו לחקר המדבר  מוסד מחקר אקדמי הפועל כחלק מאוניברסיטת בגוריו בנגב .לפי
החוק ,בית דוד בגוריו ומכו בגוריו יהיו תאגידי  ,ו"המדינה תשלי את הכנסותיה  ...כדי
הדרוש להוצאות קיומ  ,החזקת וניהול ".
__________________

13
14

בנובמבר  ,1963עוד בטר) התקבל חוק ב*צבי ,החליטה הממשלה שמוסד להנצחת זכרו ישכו* בבית
הנשיא לשעבר .באפריל  1964החליטה הממשלה להקציב את הסכו) הדרוש להחזקת הבית וסכו) נוס+
שיינת* כמענקי) לסטודנטי) ולסופרי) בעבור מחקרי) ופרסו).
ע) חקיקת החוק ,ניתנה הסמכות לביצועו לראש הממשלה ,ב 1980הועברה הסמכות לשר החינו
והתרבות וב 1999הועברה הסמכות לשר המדע ,התרבות והספורט .בפועל ,משפוצל משרד המדע
התרבות והספורט הסמכות לביצוע החוק היא בידי שר התרבות והספורט.
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השר הממונה על ביצוע חוק בגוריו הוא שר התרבות .15בנובמבר  2012החליטה הממשלה
להעביר את הסמכויות לביצועו של החוק לראש הממשלה .בדצמבר  2012אישרה הכנסת את
החלטת הממשלה והסמכויות לביצוע חוק בגוריו הועברו לראש הממשלה.
חקיקת חוק ההנצחה
ב 1986נחקק חוק ההנצחה שמטרתו ליצור אמות מידה אחידות לפעולות הנצחה ממלכתיות
ולהסדיר את הפעילות של המדינה באמצעות המועצה להנצחה .בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר
שע קבלתו לא יהיה צור בחוקי הנצחה מיוחדי  ,וכ שפעולות המועצה להנצחה לא יפגעו
בפעולות הנצחה של הגופי הציבוריי שכבר הוקמו אלא יביאו לחיסכו בפעילות .
בדיו על הצעת החוק בכנסת אמר יו"ר ועדת החוקה ,חוק ומשפט כי "עד להבאת החוק לכנסת
היינו עדי למצב שנשיא ,או ראש ממשלה ,שהל לעולמו והיה לו 'לובי' יותר חזק הונצח בצורה
רצינית יותר משהונצח מי שהיה לו 'לובי' חלש יותר ולא הונצח במידה מספקת .בעקבות קבלת
החוק תהיה אחידות בנושא הזה".
חקיקת חוקי הנצחה אחרי 1986
בעקרונות ההנצחה שנקבעו בהחלטת הממשלה  1505נכתב כי "המדינה לא תיזו ולא תשתת&
בהקמת גופי הנצחה )עמותה ,בית או יד( לזכר של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה בנוס& לגופי
ההנצחה הקיימי היו " .ואול  ,משנת  1997ועד ספטמבר  ,2012מועד סיו הביקורת ,נחקקו
שלושה חוקי הנצחה מיוחדי  ,כמפורט להל:
 .1בפברואר  1996החליטה הממשלה לקבל את המלצת המועצה להנצחה ולנקוט פעולות
להנצחת זכרו של מר יצחק רבי ז"ל .בי היתר המליצה המועצה "לאשר עקרונית הקמתו של מרכז
להנצחתו של יצחק רבי אשר יפעל במסגרת חוק מיוחד שיוצע מטע הממשלה לכנסת" .בעקבות
ההמלצה נחקק חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבי ,התשנ"ז) 1997להל  חוק רבי( .בחוק
נקבע כי יוק מרכז יצחק רבי לחקר ישראל )להל  מרכז רבי( שיעסוק בהנצחת פועלו ,מורשתו
ונסיבות הירצחו של יצחק רבי .המרכז הוק בתל אביב.
 .2שנה לאחר מכ נחקק החוק להנצחת זכרו של מנח בגי ,התשנ"ח) 1998להל  חוק בגי(,
הקובע כי יוק מרכז להנצחת זכרו של מר מנח בגי ז"ל ולחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל
)להל  מרכז בגי( .המרכז הוק בירושלי .
בחוק רבי ובחוק בגי נקבע כי הקמת המרכזי תמומ מכספי תרומות ,ואילו פעילות תמומ
מתקציב המדינה כפי שדרוש להוצאות קיומ  ,החזקת  ,פיתוח וניהול מכלול פעילויותיה  ,וכ
מתרומות ומהכנסות שיהיו למרכזי  .עוד נקבע בשני החוקי כי מרכז רבי ומרכז בגי יכללו )כל
אחד בנפרד( אתר הנצחה ,מכו מחקר הכולל ספריית מחקר ועיו ,וכ ארכיו שיהיה חלק מארכיו
המדינה שירכז ויטפל בחומר הנוגע ישירות לפועל של האישי  .השר הממונה על ביצוע חוק רבי
וחוק בגי הוא ראש הממשלה או שר שייקבע על ידו לעניי חוקי אלה.
 .3בשנת  2010נחקק חוק מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי ,התשע"א) 2010להל 
חוק שזר( ,שנועד לקד ולהפי ,את חקר תולדות הע היהודי בתפוצות; לטפח את התודעה
ההיסטורית היהודית ברוח מורשתו של מר זלמ שזר ז"ל; ולשק& את אישיותו ,פועלו ומורשתו
__________________
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הסמכות לביצוע חוק ב*גוריו* הועברה ב 1999לשר המדע ,התרבות והספורט.
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כנשיא המדינה באמצעות מרכז זלמ שזר לחקר תולדות הע היהודי ,שיהיה תאגיד סטטוטורי
)להל  מרכז שזר( .השר הממונה על ביצוע החוק הוא שר התרבות.
יצוי שכבר ב 1973הוק מרכז זלמ שזר על ידי החברה ההיסטורית הישראלית )להל  החברה
ההיסטורית( 16בסיועה של הממשלה ופעל כעמותה רשומה )להל  עמותת שזר( עד לחקיקה
ב ,2010אז כאמור הפ מרכז שזר לתאגיד סטטוטורי.
 .4בשנת  2000הובאה לדיו בוועדת החינו והתרבות של הכנסת הצעת חוק להקמת מרכז
הנצחה למר משה שרת ז"ל ,א היא לא הבשילה לכדי חקיקה .יו"ר הוועדה אמר בדיו שהמדינה
ואיפה בכל הנוגע להנצחת זכר ומורשת של ראשי ממשלות ונשיאי )על אישוויו
איפה ָ
נוהגת ָ
בהנצחה ראו להל(.
 .5ביולי  ,2012ע פטירתו של ראש הממשלה לשעבר מר יצחק שמיר ,הוגשה הצעת חוק פרטית
"להנצחת זכרו של יצחק שמיר ,התשע"ב ."2012ההצעה דומה במתכונתה לחוקי המיוחדי
הקודמי  :חוק רבי ,חוק בגי וחוק שזר .עד למועד סיו הביקורת ההצעה טר נדונה.
הצעות לתיקו חוק ההנצחה
כאמור ,חוק ההנצחה היה אמור לתת מענה של ומקי& לצורכי ההנצחה ,א בראי הזמ הובהר
שלא עמד ביעדיו .ואכ ,מפע לפע עלה הצור לשנות את החוק ,כמפורט להל:
 .1בפברואר  2000הפיצה היועצת המשפטית של משרד רה" תזכיר חוק הנצחת זכר של נשיאי
ישראל וראשי ממשלותיה )תיקו( ,התש"ס) 2000להל  התזכיר לתיקו החוק( .בתזכיר ציינה
היועצת המשפטית כי "החוק אמור היה לתת את המענה הכולל לצרכי הנצחה .דא עקא ,המועצה
שכוננה על פי החוק לא נתנה מענה מלא ומקי& לצורכי ההנצחה ,עקב היעדר כלי ותקציבי
מתאימי " .היא הוסיפה כי "לאחרונה התרבו הצעות חוק פרטיות ופרטניות ...על פי רוב מהווי
אלה העתק של חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבי ז"ל התשנ"ז ,המבקשי להחילו ג על
הנצחת של אחרי שכיהנו כנשיאי או כראשי ממשלה" .לדבריה" ,המש המגמה הפרטנית
בחקיקת ההנצחה יביא לריבוי מוסדות מקבילי  ,להגדלה משמעותית בהוצאות ההנצחה ולאי
שוויוניות בהנצחה".
התזכיר לתיקו החוק הציע שינוי תפיסתי לעומת חוק ההנצחה שמטיל את האחריות לרוב פעולות
ההנצחה על כתפיה של המועצה להנצחה .לפי ההצעה שבתזכיר ,המדינה תקצה אתר מתאי ותקי
בו מרכז הנצחה שיקי& את כל הפעילות ,כ שהגורמי הלא ממשלתיי  ,קרי הגופי היציגי ,
ישתלבו בפעילות הממשלתית .עוד הציע התזכיר שהמועצה להנצחה תמשי להתקיי  ,א יוק
ועד מנהל שיהיה אחראי בי היתר להתוויית קווי הפעולה של המרכז וליישו תכניות ההנצחה.
הצעה זו לא התגבשה לכלל הצעת חוק.
 .2ביוני  2005כתב מזכיר המועצה שהוא "מתנגד נמרצות לחקיקת 'חוקי פרטיי ' נוספי עבור
אישי שהלכו לעולמ  ...מדובר בתהלי לא טוב ,בלשו המעטה ,שי ְִַ 7חק את המושג ממלכתיות".
לדבריו" ,הפתרו היחיד הוא חקיקת חוק שיהפו את המועצה להנצחה לגו& ביצועי וביטול של
החוקי הפרטיי שחוקקו ,ישני כחדשי  .אנו פועלי להשגת הסכמה בממשלה ובכנסת לפעולה
שכזו" .ג דעה זו לא גובשה לכדי תיקו בחוק ההנצחה.

__________________
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˙ÂÚˆ‰ È˙˘ Â˘‚Â‰Â ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ÂÈ¯Á‡ Â˜˜Á ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ Û¯Á
˜ÂÁ‰˘ „ÈÚÓ ‰Ê ·ˆÓ .¯ÈÓ˘ ˜ÁˆÈÂ ˙¯˘ ‰˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ È˘‡¯ ˙Áˆ‰Ï ˙ÂÈË¯Ù ˜ÂÁ
‰Áˆ‰· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ .‰È„Ó‰ È˘‡¯ Ï˘ Ì˙Áˆ‰Ï ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ Ô˙Â ÂÈ‡ ÌÈÈ˜‰
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÚˆ‰ ÂÏÚ‰Â ÍÎ· ÌÈ¯ÈÎÓ ¯·Ú· ‰· Â˜ÒÚ˘ ÂÏ‡Â
ÈÂÈ˘Ï ‰ÓÊÂÈ Ì„˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯˘‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ
.˜ÂÁ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד רה" כי "בכוונתו לפעול לבחינת שינוי חוק ההנצחה,
על מנת ליצור מסגרת נורמטיבית כוללת שתאפשר ייזו פעולות הנצחה על פי מדיניות הנצחה
כוללת ושווייונית".

תאגידי ההנצחה
קשרי גומלי ע העמותות הקשורות
החוקי להנצחת ראשי מדינה מסוימי התקבלו בעקבות יוזמות של עמותות שקמו קוד לכ כדי
להנציח את האישי  .17מכוח החוקי הוקמו כאמור ג תאגידי הנצחה סטטוטוריי .
מיו שנחקקו חוקי ההנצחה המיוחדי נקשרו העמותות לתאגידי ההנצחה )להל  עמותות
קשורות( ,ועיקר פעילות עברה לידי התאגידי  .נציגי העמותות הקשורות מונו לחברי במועצות
התאגידי .
התאגידי והעמותות הקשורות
‰¯Â˘˜‰ ‰˙ÂÓÚ‰

˙‡‚‰Áˆ‰‰ „È

העמותה למע* הקמת מרכז יצחק רבי* לחקר ישראל )להל*  עמותת רבי*( מרכז רבי*
מרכז בגי*
קר* מורשת מנח) בגי* )להל*  עמותת בגי*(
מכו* ב*גוריו* ובית ב*גוריו*
יד דוד ב*גוריו* )להל*  יד ב*גוריו*(
מרכז שזר
החברה ההיסטורית

משרד מבקר המדינה בדק את קשרי הגומלי בי העמותות הקשורות ובי תאגידי ההנצחה ואת
הסדרי חלוקת הסמכויות ותחומי האחריות ביניה  ,לרבות נושאי מקרקעי ובניית מרכזי ההנצחה.
התאגיד מרכז רבי ועמותת רבי
במר 1996 ,הוקמה עמותת רבי .המטרה העיקרית של העמותה הייתה להקי מרכז לחקר ישראל
על ש יצחק רבי .כשנה לאחר הקמת העמותה נחקק חוק רבי ,והוק על פיו התאגיד מרכז רבי.
לפי חוק רבי ,חמישה נציגי מהעמותה )מתוכ שני חברי בוועד המנהל( יהיו חברי מועצת
המרכז.
__________________
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למעט תאגיד יד ב*צבי.
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בישיבת המועצה הראשונה של מרכז רבי ביוני  1997סוכ כי "העמותה תעסוק בבניית הבניי
ובגיוס הכספי ואילו המרכז יעסוק בכל תחומי התוכ המפורטי בחוק .ע הקמת מוסדות המרכז
יתבטלו ועדות מקבילות בעמותה".
 : ‰ ˙ Â Ó Ú Ï „ È ‚ ‡ ˙ ‰ Ô È · Ì Î Ò ‰באותה הישיבה של מרכז רבי נקבע כי "יחת הסכ
בי העמותה לבי המרכז שיסדיר את היחסי ביניה ".
מבקר הפני של העמותה קבע בדוח לשנת  1998כי "השתהות בעריכת נוסח מוסכ של האמנה
]הסכ [ בי העמותה למרכז היא רעה חולה ויכולה לגרו בי היתר לאי בהירויות בעניי תחומי
האחריות ובעניי ביצוע מטלות לסוגיה".
בדיו שהתקיי בינואר  1999בלשכת היוע ,המשפטי של משרד רה" נקבע כי "לנוכח הצור
בשמירת האינטרס הציבורי בפיקוחו של היוע ,המשפטי לממשלה ,תייצג המחלקה המשפטית של
משרד ראש הממשלה את המרכז לצור ההסכ שבי המרכז לעמותה .ייצוג המרכז יעשה תו
שיתופו המלא בתנאי ההסכ ובהליכי המו"מ".
בשני  20072006נערכה ביקורת מטע משרד רה" במרכז רבי .בדיו שהתקיי בלשכת מנכ"ל
משרד רה" במאי  2008בעקבות הביקורת אמר עור הביקורת כי "המרכז והעמותה הינ ישויות
משפטיות שלובות זו בזו ...כולל נושאי משרה ,מגורי  ,פעילויות משותפות ועוד" .בסיכו הדיו
קבע המנכ"ל כי "יש להגדיר את תפקיד המרכז ואת תפקיד העמותה ,תו יצירת הפרדה בי הגופי .
ההגדרות בי הגופי יגובו במסמ משפטי".
בספטמבר  2008העבירה היועצת המשפטית של מרכז רבי טיוטת הסכ ליועצת המשפטית של
משרד רה"  ,וזו העבירה את הערותיה לטיוטה חודש לאחר מכ .בינואר  ,2009בדיו שהתקיי
אצל המשנה ליוע ,המשפטי לממשלה ,הוחלט כי היועצת המשפטית של משרד רה" תכי בהקד
נוסח של הסכ בי העמותה למרכז .כעבור עשרה חודשי  ,באוקטובר  ,2009עדכנה היועצת
המשפטית את מנכ"ל משרד רה" שהיא מטפלת בהסכ בי העמותה למרכז ושתעבירו למרכז ע
סיו הכנתו.
שלוש שני לאחר מכ ,בספטמבר  ,2012נפגשו נציגי משרד רה" ונציגי מרכז רבי בעניי ההסכ ,
ובנובמבר  2012שלח משרד רה" טיוטה לאישורו של מרכז רבי.
ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰˙ÂÓÚ‰Â ÔÈ·¯ ÊÎ¯Ó ÂÓ˙Á ‡Ï 2013 ¯‡ÂÈ „Ú
ÔÈ·¯ ÊÎ¯Ó „È‚‡˙Ï ÔÈ·¯ ˙˙ÂÓÚ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯„Ò‰Ï ı¯Ó· ÏÂÚÙÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ
·.·Â˙Î ÌÎÒ‰
ראשת מרכז רבי ומנכ"ל עמותת רבי מסרו בנובמבר  2012למשרד מבקר המדינה כי נוכח ממצאי
הביקורת שער משרד רה" במרכז ,והג שההסכ בי העמותה למרכז עדיי לא נחת  ,הופרדה
פעילות של שני הגופי זו מזו .עוד מסרו כי יפעלו לגיבוש סופי של ההסכ .
בתשובת משרד רה" נכתב כי הוא "פעל מעל ומעבר לחובתו ולאחריותו כדי לקד את הדברי ,
ומקבל על עצמו להתייחס במהירות המרבית לטיוטה הסופית ...כאשר זו תועבר לידיו".
¯  : Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ‰ Ì Â ˘ Èבחוק רבי נקבע כי המדינה תעמיד לרשות מרכז רבי את המקרקעי
הדרושי לפעילותו.
בנובמבר  1997הקצתה ועדת הפטור של מועצת ממ"י לעמותת רבי שטח של כ 36,000מ"ר
בשדרות רוקח בתל אביב להקמת מרכז רבי .את ההחלטה אישר שר האוצר דאז.
 .1בחוות דעת של הלשכה המשפטית במשרד רה" מאוגוסט  1998שנשלחה ליוע ,המשפטי
לממשלה צוי כי "יש להבהיר כי המקרקעי ]שהוקצו למרכז רבי[ הינ של המדינה ויישארו כאלו,
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וכי הקמת המבנה על המקרקעי לא תקנה לעמותה זכויות כלשה מכל מי וסוג שהוא" .במענה
לחוות הדעת קבע היוע ,המשפטי לממשלה שהקצאת הקרקע מהמדינה למרכז תעשה "]ב[הסכ
נפרד ...בהתא לחוק".
באוקטובר  1999הכינה היועצת המשפטית של משרד רה"  18טיוטת חוזה בי מרכז רבי לעמותה
בנוגע להקמת המבנה ,ובה מצהיר המרכז כי ממשלת ישראל הקצתה לו את המקרקעי בפטור
ממכרז ,ולכ הוא בעל הזכויות במקרקעי וזכאי להיות צד לחוזה חכירה ע ממ"י .עוד נכתב
בטיוטה שלעמותה לא יהיו זכויות כלל במקרקעי זולת הזכות להקי את המבנה .בדיקת משרד
מבקר המדינה העלתה שא& שעברו יותר מ 13שני  ,לא הבשילה הטיוטה לכדי נוסח סופי ,ולא
נחת הסכ בי הצדדי .
ביוני  2000חת ממ"י על הסכ הרשאה לתכנו המבנה של מרכז רבי ע עמותת רבי ולא ע
מרכז רבי ,וביוני  2003א& החליטה מועצת ממ"י להחכיר את הקרקע לעמותה.
מנהל ממ"י מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) 2012להל  תשובת מנהל ממ"י(
ש"נראה כי המינהל לא היה מודע להבחנה בי העמותה למרכז ומכא הבלבול בעבר באישורי
השוני  .ברי ,כי החוזה צרי להיחת ע המרכז ]התאגיד[".
 .2בנובמבר  2005הושל שלב א של הקמת המבנה ,בינואר  2010הושל שלב ב ,ובנובמבר
 2010הושל השלב השלישי והאחרו .א& שבניית המרכז הושלמה זה מכבר ,עד ינואר  2013לא
חת ממ"י על הסכ חכירה ע מרכז רבי.
בבדיקה נמצא כי בשני  20022000התגלעה מחלוקת בי ממ"י ובי עיריית תל אביב באשר
לבעלות על חלק מהשטח שעליו הוק המרכז.
בתשובת מנהל ממ"י נמסר כי "במטרה לפתור את המחלוקת ,וכדי לא לעכב את הקמת המרכז,
הסכימו המינהל ועת"א ]עיריית תל אביב[ בישיבה מיו  10.4.02להעביר את ההכרעה למשנה
ליועמ"ש לממשלה ,ובמקביל הוסכ כי ייחת בי המינהל למרכז חוזה חכירה ביחס למתח
בשלמותו ,ובכלל זה לשטחי שבמחלוקת" .א לדבריו" ,מאז שנת  ...2008נותרה מחלוקת בי
ממ"י לעת"א לגבי תוכ המסמ ]שיועבר ליועמ"ש לממשלה[ ונוסחו" .עוד הוסי& מנהל ממ"י כי
"בימי אלו ...אנו מצויי בישורת האחרונה לקראת חתימה על מסמ הסכמות ע העירייה לפיה
המחלוקת ...תוברר באמצעות המשנה ליוע ,המשפטי לממשלה".
עד ינואר  ,2013וא& שחל& יותר מעשור מאז התגלעה המחלוקת ,טר נחת מסמ ההסכמות בי
ממ"י לעיריית תל אביב ,המחלוקת לא הועברה להכרעתו של היוע ,המשפטי לממשלה ,וממילא לא
נחת חוזה חכירה ע מרכז רבי.
ראשת מרכז רבי מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר ) 2012להל  תשובתה של
ראשת מרכז רבי( כי "הלכה למעשה ,העמותה בנתה את מבנה המרכז א מעול לא טענה לזכויות
בעלות בו .הזכויות במקרקעי אמורות להינת למרכז על ידי המדינה ועיריית תלאביב ,ובכל מקרה
לעמותה לא יוותרו זכויות כלשה במקרקעי ובמבנה".
ÊÎ¯Ó ˙Â˘¯Ï ‰È„Ó‰ „ÈÓÚ˙ ‰ÈÙÏ˘ ,˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·ÔÂÎ˙Ï ‰‡˘¯‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ È"ÓÓ Ì˙Á ,Â˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ („È‚‡˙‰) ÔÈ
Ô˜˙Ï È"ÓÓ ÏÚ .Ú˜¯˜‰ ˙‡ ‰Ï ¯ÈÎÁ‰Ï ËÈÏÁ‰ Û‡Â „È‚‡˙‰ ÌÚ ‡ÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚ ‰·Ó‰
‡˙ .˜ÂÁ· ˘¯„Î „È‚‡˙‰ ÌÚ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ ˙ÓÈ˙Á ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ·ˆÓ‰
__________________
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דוח שנתי 63ג

 :Ê Î ¯ Ó ‰ ˙ È È  · Ï Ô Â Ó È Ó ‰ ˙ Ó Ï ˘ ‰בחוק רבי נקבע כי הקמת מרכז רבי תמומ מכספי
תרומות .ואכ ,בישיבת המועצה הראשונה של המרכז הוחלט שהעמותה תקי את המבנה ותגייס
את התרומות לבנייתו .בטיוטת ההסכ בי מרכז רבי לעמותת רבי שהכינה היועצת המשפטית של
משרד רה" בשנת  1999נכתב כי "עלות בניית המבנה תחול א ורק על העמותה ,והמרכז לא ישא
בכל תשלו שהוא בקשר ע בנייתו" .כאמור ,הצדדי לא חתמו על הסכ זה.
מאחר שהעמותה התקשתה לסיי את הקמת המבנה של מרכז רבי ,הסכי אג& התקציבי בינואר
 2005להקדי העברת מימו למרכז רבי בס של כ 9מיליו ש"ח בעבור הקמתו של מבנה המרכז
באמצעות העמותה .דהיינו כספי המימו הממשלתי שניתנו לתאגיד הועברו לעמותה לצור בניית
המרכז.
ÊÎ¯Ó ˙ÈÈ· Í¯ÂˆÏ ÔÈ·¯ ˙˙ÂÓÚÏ ‰È„Ó‰Ó ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯·.˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎÓ ÔÓÂÓ˙ ÊÎ¯Ó‰ ˙ÈÈ· ‰ÈÙÏ˘ ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È‡ ÔÈ
בתשובתה של ראשת מרכז רבי נכתב כי "המדובר בהקדמת מימו אשר הושבה על ידי המרכז
למשרד האוצר בשני שלאחר מכ".
הממונה על התקציבי במשרד האוצר מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012כי "על
מנת לסייע למרכז סוכ כי תינת הלוואה בס  9מיליוני ש"ח עבור ההקמה בלבד אשר תוחזר
באמצעות התרומות שיתקבלו במהל  9השני שלאחר מכ ,ובהתא  ,בסיס התקציב אשר נקבע
למרכז רבי היה נמו במיליו ש"ח מבסיס התקציב של מרכז בגי".
·„ÒÈÒ· ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙·Â˘˙Ï „Â‚È·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
ÊÎ¯Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·Ó ÍÂÓ ‰È‰ ‡Ï ÍÏÈ‡Â 2006 ˙˘Ó ÔÈ·¯ ÊÎ¯Ó Ï˘ È˙˘‰ ·Èˆ˜˙‰
·‚.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ· ÔÈ
È·Èˆ˜˙ ÌÂÎÈÒ ÏÚ ÔÈ·¯ ÊÎ¯ÓÂ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÂÓ˙Á 2012 ¯‡ÂÈ· ÈÎ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
˘12.2-Â Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 11.5 ‰È‰È 2014-Â 2013 ÌÈ˘· ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ· ÂÈÙÏ
.2005-2004 ÌÈ˘· ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·Ó ¯˙ÂÈ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 5-Î ,‰Ó‡˙‰· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
בתשובה נוספת של הממונה על התקציבי מינואר  2013הוא מסר כי התקציב למרכז רבי הושפע
מהפעילות השוטפת של המרכז ,ולפיכ חל גידול בתקציב ע פתיחת המרכז למבקרי ב.2010
הממונה הוסי& כי הסיכו התקציבי לשני  20142012נקבע לפי צורכי המרכז וכלל הפחתה של
ס החזר ההלוואה.
,‰‡ÂÂÏ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ô˙Â Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· È·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÈÒ· ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ

מרכז בגי
עמותת בגי הוקמה ב 1993כדי ליזו ולהקי מפעלי להנצחת זכרו ,מורשתו ופועלו של מנח
בגי .באפריל  ,1998לאחר חקיקת חוק בגי ומכוחו ,הוק התאגיד מרכז בגי.
 : ‰ ˙ Â Ó Ú Ï „ È ‚ ‡ ˙ ‰ Ô È · Ì Î Ò ‰בישיבה שהתקיימה במר 2009 ,בהשתתפות ראש מרכז
תוכ טיוטה להסכ בי
בגי ,חשב משרד רה" ונציגת הלשכה המשפטית של משרד רה" סוכ כי ַ
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מרכז בגי לעמותת בגי ,וזו תגדיר את הסמכויות והאחריות של כל ישות ותסדיר את עניי נושאי
המשרה המשותפי )רואה חשבו ויוע ,משפטי( ,את דמי השכירות שהעמותה משלמת למרכז ואת
תהליכי העברת הכספי בי העמותה למרכז.
בישיבה שהתקיימה באפריל  2009החליט הוועד המנהל של מרכז בגי "להכי טיוטת נהלי בי
העמותה למרכז שבה יוגדרו דברי דו צדדיי ".
ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ÌÎÒ‰· Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï ,‰ËÏÁ‰‰ Ê‡Ó ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ,2013 ¯‡ÂÈ „Ú
.‰˙ÂÓÚÏ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁÂ
ראש מרכז בגי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר ) 2012להל  תשובת ראש מרכז
בגי( כי "ההחלטה על הכנת טיוטת נהלי בי העמותה למרכז ,התבססה על ההנחה כי טיוטא
כאמור תועבר על ידי משרד רה"  ...ברצוני להבהיר כי עד היו טר התקבלה טיוטא להסדר
היחסי ".
בתשובת משרד רה" נמסר כי "סדר הדברי הרגיל מחייב שמלאכת הכנה אמנה ]הסכ [ בי מרכז
הנצחה ...לבי עמותה ...תוטל על הצדדי  ...ולא על הלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה".
א" ,הנסיבות שנוצרו במרכז רבי ,הובילו לכ שהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה
לקחה על עצמה לסייע בגיבושה של הטיוטא" .בדצמבר  2012שלחה היועצת המשפטית של משרד
רה" למרכז בגי את טיוטת ההסכ שגובשה למרכז רבי כדי שיוכל "להיעזר בה בגיבוש הסדרי
מתאימי ג ביחס למרכז בגי ועמותת קר מורשת בגי".
„¯˘Ó ÏÚ .‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÔÈ‚· ÊÎ¯Ó ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯.ÌÎÒ‰· ‰˙ÂÓÚÏ ÊÎ¯Ó‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ ÔÎ‡ ÔÈ‚· ÊÎ¯Ó˘ ‡„ÂÂÏ Ì"‰
¯  : Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ‰ Ì Â ˘ Èביוני  ,1996עוד בטר התקבל חוק בגי ,אישרה ועדת הפטור של
ממ"י הקצאת מקרקעי בירושלי לעמותת בגי ,ובדצמבר  1997נחת חוזה פיתוח בי ממ"י
לעמותה .בחוק בגי מ 1998נקבע כי המדינה תעמיד לרשות התאגיד את המקרקעי הדרושי
לפעילותו.
מאחר שהעמותה כבר רכשה את הקרקע ,העבירה לה המדינה כ 2.5מיליו ש"ח )בכמה תשלומי
שהסתיימו ב (2002לכיסוי העלויות בתוספת ריבית והצמדה.
Û‡Â ,(ÔÈ‚· ÊÎ¯Ó) „È‚‡˙‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂÈ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰˘ ˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
˘‰¯ÈÎÁ ‰ÊÂÁ ÏÚ 2004-· È"ÓÓ Ì˙Á ,‰˘ÈÎ¯‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÈ‚· ˙˙ÂÓÚÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰È„Ó‰
.„È‚‡˙‰ ÌÚ ‡ÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ÌÚ
תוכ
בישיבה ממר 2009 ,שהתקיימה בהשתתפות נציגי משרד רה" ונציגי מרכז בגי סוכ כי " ַ
הצעה כולל לוחות זמני לרישו המקרקעי על ש המרכז" .באפריל  2010נערכה ישיבה נוספת
בנושא ,וחשב משרד רה" ביקש מנציגי המרכז שהקרקע תירש על ש המרכז .בדצמבר 2010
שלח החשב מכתב לראש המרכז ,ובו חזר וביקש ממנו "לפעול מיידית וללא דיחוי להסדרת רישו
המקרקעי על ש מרכז מנח בגי".
בתשובת ראש מרכז בגי נאמר כי "הבענו דעתנו ]בפני משרד רה" [ כי העברת הרישו של
המקרקעי יכולה להיות חלק מהסדרת היחסי  ,כפי שתבע משרד רה"מ .עוד אמר כי "הדרישה
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להעברת רישו המקרקעי מהעמותה למרכז עלתה לראשונה ב ,"2009וכ כי "רישו המקרקעי
על ש המרכז אינו עולה במובהק מהחוק".
יו"ר עמותת בגי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012שבהסכ החכירה ע ממ"י
נקבע כי "] Ô¯˜‰עמותת בגי[ תשתמש במוחכר א ורק להקמת בית מורשת מנח בגי ז"לÈÙÎ ,
˘‡) "ÏÚÂÙ· ‰„È ÏÚ ‰˘Ú ÔÎההדגשות במקור( .יו"ר העמותה הוסי& כי "איננו רואי כל פג
בהתנהלות הקר וג לא פגיעה בחוק להנצחת מנח בגי ...בכ שהקרקע רשומה על ש הקר
מורשת מנח בגי".
בתשובתו של משרד רה" נמסר כי "יש להשלי את הפעולות הנדרשות לרישו המקרקעי על ש
המרכז".
‡Ú˜¯˜‰˘ ‰¯È·Ò ‰Á‰ ÍÂ˙Ó Ú˜¯˜‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ‰˙ÂÓÚÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰È„Ó‰˘ Û
˙˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÚ·· Ú˜¯˜‰ ‰¯‡˘ ,‰¯ÂÓ˙· ÊÎ¯ÓÏ ¯·ÚÂ
˘Ì˙Â‡ ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚÂÙ· ,Â˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ˙ ‰È„Ó‰
Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ Ì"‰¯ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰˙ÂÓÚ‰ ˙Â˘¯Ï ‰È„Ó‰
.„È‚‡˙‰ Ì˘ ÏÚ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÌÂ˘È¯ ˙¯„Ò‰Ï

מרכז שזר
כאמור ,ב 1973הקימה החברה ההיסטורית את עמותת שזר .עמותת שזר יזמה את הקמת התאגיד
מרכז שזר כנדרש בחוק שזר שהתקבל ב .2010חוק שזר קובע כי לאחר פרסומו תפורק עמותת שזר
מרצו ,ונכסיה ,התחייבויותיה ,חובותיה ופעילותה יועברו למרכז שזר.
 : ‰ ˙ Â Ó Ú Ï „ È ‚ ‡ ˙ ‰ Ô È · Ì Î Ò ‰בפברואר  2007נחת הסכ שיתו& פעולה בי עמותת
שזר ובי החברה ההיסטורית המסדיר את היחסי בי שתי העמותות ה בנוגע לשיתו& הפעולה
ביניה וה בנוגע לעצמאותה של כל עמותה .ואול  ,לאחר חקיקת חוק שזר ב 2010ועקב הלי
פירוקה מרצו של עמותת שזר והפיכתה לתאגיד ,פג תוקפו של ההסכ .
בנובמבר  ,2012בעקבות פניית משרד מבקר המדינה בעניי זה למרכז שזר ,נחת הסכ שיתו&
פעולה בי מרכז שזר לחברה ההיסטורית המסדיר את היחסי ביניה .
¯  :Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ‰ Ì Â ˘ Èבדצמבר  2002הקצה ממ"י לעמותת שזר שטח קרקע של כ 2,300מ"ר
בירושלי  ,וביולי  2003נחת הסכ פיתוח בי ממ"י לעמותה לתקופה של שנתיי וחצי .עקב
גירעו כספי לא הצליחה עמותת שזר לגייס את המשאבי הנחוצי לבניית משכ הקבע ,ובאוגוסט
 2006הודיע לה ממ"י כי הסכ הפיתוח פקע כבר בדצמבר  ,2005וכי יש בכוונתו לבטל את העסקה.
באוגוסט  2009בוטלה העסקה .בספטמבר  2011חידש ממ"י את הסכ הפיתוח והתנה אותו בכ
שיקבל אישור ממרכז שזר שהוא מעוניי בביצוע העסקה ומוכ לשל עליה.
באפריל  2012הודיע מרכז שזר לממ"י כי מועצת המרכז החליטה להחזיק בקרקע ,ונציגיה ייפגשו
ע נציגי של משרדי הממשלה בניסיו למצוא משאבי לבניית מרכז הקבע .אשר על כ ביקש
התאגיד מממ"י להימנע מכל החלטה בעניי הקרקע בחודשי הקרובי  ,וכ ביקש כי חוזה החכירה
שייחת יהיה על ש מרכז שזר ולא על ש העמותה .באוגוסט  2012החליט ממ"י שעל מרכז שזר
להודיע בתו שנה א הוא מעוניי בביצוע העסקה ויכול לשל בעדה .א מרכז שזר לא ישיב בתו
תקופה זו ,תבוטל הארכת הסכ הפיתוח.
יצוי שחוק שזר קובע כי כל נכסי העמותה יועברו לתאגיד ,א אינו עוסק במפורש בהקצאת
הקרקע ,במימו הבנייה ובמימו השוט& של המבנה החדש .בדיו לקראת הקריאה הראשונה
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בהצעה לחוק שזר בוועדת החינו ,התרבות והספורט של הכנסת בפברואר  2010נדרש יו"ר הוועדה
לעניי הקרקע ואמר שמנכ"ל מרכז שזר גייס אותו "כדי להבטיח את המש הקצאת הקרקע שמצויה
בתב"ע ]תכנית בניי עיר[ של ירושלי ".
È„ÈÓ ‰¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ú˜¯˜‰ ,¯Ê˘ ˜ÂÁ ˜˜Á Ê‡Ó ÌÈÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ ,2013 ¯‡ÂÈ „Ú ,¯ÂÓ‡Î
.ÊÎ¯Ó‰ È„ÈÏ ¯Ê˘ ˙˙ÂÓÚ
Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰˘ È„Î ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï È"ÓÓÂ ¯Ê˘ ÊÎ¯Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯·Ú‰Ï ÏÚÙÈ ¯Ê˘ ÊÎ¯Ó˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .„È‚‡˙‰ Ì˘ ÏÚ Ì˘¯È
·˜¯˜.¯Ê˘ ˜ÂÁ· ˘¯„Î ÊÎ¯ÓÏ ‰˙ÂÓÚ‰Ó Ú
משרד התרבות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) 2012להל  תשובת משרד
התרבות( כי "יפעל לקידו נושא זה מול מינהל מקרקעי ישראל ויוודא כי מוסד זלמ שזר לתולדות
הע היהודי יפעל להעברת הזכויות".
מכו בגוריו ובית בגוריו
19

בשנת  1962נרשמה ביוזמת ראש הממשלה דאז מר דוד ב גוריו אגודה עות'מאנית ששמה "קר
הנגב  אגודה לקידו המדע ,החברה ,החינו והחקלאות בנגב" )להל  קר הנגב( .לאחר פטירתו
של מר דוד ב גוריו וכניסתו לתוק& באפריל  1981של חוק העמותות ,התש"  ,1980הוקמה במאי
 1983עמותת יד בגוריו והחליפה את קר הנגב .מטרתה העיקרית של העמותה להנציח את פועלו
ואת מורשתו של דוד ב גוריו .כאמור ,חוק בגוריו התקבל ב ,1976ובעקבותיו הוקמו התאגידי
מכו בגוריו ובית בגוריו .בתיקו לחוק מ 2010נקבע כי עמותת יד בגוריו תשמש גו&
מייע ,ומסייע לתאגידי .
 : ‰ ˙ Â Ó Ú Ï „ È ‚ ‡ ˙ ‰ Ô È · Ì Î Ò ‰בבדיקת משרד מבקר המדינה לא נמצא הסכ כלשהו
המסדיר את הקשרי ואת תחומי האחריות בי התאגידי מכו בגוריו ובית בגוריו ובי
העמותה יד בגוריו.
„È ÌÚ ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙È·Â ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ÔÂÎÓ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.ÍÎ ÌÈ‚‰Â ÔÎ‡ ÌÈ„È‚‡˙‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ÏÚ .ÌÎÒ‰· ÔÂÈ¯Â‚-Ô
¯  : Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ‰ Ì Â ˘ Èבשנת  1960נחת הסכ חכירה ל 49שני בי מדינת ישראל ובי קר
הנגב על שטח של  1,925דונ במועצה האזורית רמת הנגב .בנובמבר  1972החליטה ועדת השרי
לענייני כלכלה להקי חברה ממשלתית ששמה מדרשת שדה בוקר בנגב בע"מ שתהיה בבעלות קר
הנגב ) (40%ומדינת ישראל ) .(60%באוקטובר  1973נחת הסכ בי המדינה ובי קר הנגב ,ולפיו
הקר תעביר למדרשת שדה בוקר את כל זכויות החכירה שיש לה במקרקעי.
‡Ô‰Â ,‰˘¯„ÓÏ Â¯·ÚÂ‰ Ì¯Ë Ú˜¯˜· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ,‰˘ 40-Î ÈÙÏ Ì˙Á ¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰‰˘ Û
ÌÎÒ‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .·‚‰ Ô¯˜ ˙‡ ‰ÙÈÏÁ‰˘ ÌÂÈÓ ÔÂÈ¯Â‚-Ô· „È ˙˙ÂÓÚ È„È· ˙ÂÈÂˆÓ
.Í¯‡Â‰ ‡ÏÂ 2009-· ÌÈÈ˙Ò‰ ‰˘ 49-Ï Ì˙Á˘ ‰¯ÈÎÁ‰
__________________

19

עד לחקיקת חוק העמותות )ראו להל*( הוסדר מעמדה של עמותה על פי החוק העות'מאני.
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בפברואר  2010עתר לבג" 20,הוועד המקומי ביישוב הקהילתי מדרשת בגוריו ,השוכ בתחומי
הקרקע המוחכרת לעמותת יד בגוריו ,וביקש לחלק את הקרקע האמורה לגורמי נוספי  ,ובה
מכו בגוריו .בג" ,הפנה את הגורמי המעורבי  ,ובכלל ממ"י ,המועצה האזורית רמת הנגב,
מדרשת שדה בוקר ,יד בגוריו ,הוועד המקומי של מדרשת בגוריו ואחרי לנהל משא ומת זה
ע זה ,א הצדדי טר הגיעו להסכמות ,ונכו למועד סיו הביקורת טר נית פסק די בעתירה.
חוק בגוריו קובע כי מכו בגוריו יוק בשדה בוקר .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי
הזכויות בקרקע שעליה פועל המכו אינ רשומות על שמו.
בתשובת משרד התרבות נמסר כי "האחריות בנושאי אלו מוטלת ישירות על התאגיד עצמו] ...ו[כל
שבסמכות השר הממונה הוא לדרוש את ביצוע האמור לעיל".
‰ÈÏÚ˘ Ú˜¯˜· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˙Â‰˘ ‡ÏÏ ¯È„Ò‰Ï ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ÔÂÎÓ ÏÚÂ È"ÓÓ ÏÚ
.ÔÈ„‰ ˜ÒÙ Ô˙Ó ¯Á‡Ï ,·˘ÂÈ ‡Â‰

✯
‡Ï· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ÂÓ˜Â‰˘ ‰Áˆ‰‰ ÈÊÎ¯Ó ·Â¯ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
˘ÔÈ·Â ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÓ˜Â‰˘ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ· ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ‰¯„ÒÂ‰Â ‰¯‰·Â‰
È„È‚‡˙ ˙Â˘¯· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰ÈÏ‡ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰
.˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ È„È· ÌÈ‡ˆÓ ‰Áˆ‰‰
˙Î¯ÚÓ ¯„ÒÂ˙˘ ‡„ÂÂÏ ,‰Áˆ‰‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ,˙Â·¯˙‰ „¯˘ÓÂ Ì"‰¯ „¯˘Ó ÏÚ
- ‰Áˆ‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÒÎ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÔÎÂ ,˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˙ÂÓÚÏ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰
·.˘¯„Î ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ È„È· ˜¯ Â˜ÊÁÂÈ - ÌÈÈ˙Â·¯˙ Ì‰˘ ÔÈ·Â ÌÈÈ˘ÁÂÓ Ì‰˘ ÔÈ

התקשרויות בי משרדי ממשלה לתאגידי הנצחה
21

 .1בישראל פועלי יותר מ 50תאגידי סטטוטוריי  .ב 1995פרס מבקר המדינה דוח
ביקורת בנושא הפיקוח על התאגידי הסטטוטוריי  ,ובו קבע שניהול והבקרה עליה מחייבי
הסדרה מקיפה ככל האפשר .22ב 2007פרס מבקר המדינה דוח ביקורת מעקב בנושא ,ולפיו טר
הוסדר הנושא כנדרש.23
בעקבות דוחות הביקורת פרס החשב הכללי במשרד האוצר ב 2007הוראה שמטרתה "להבהיר
ולהדגיש את הנהלי להתקשרויות ע חברות ורשויות ממשלתיות" )להל  הוראת החשכ"ל(.24
בהגדרות ההוראה נקבע כי היא חלה ג על תאגידי סטטוטוריי והיא נוגעת ה להעברת כספי
מתקציב השוט& של המשרדי וה להתקשרויות של המשרדי ע התאגידי  .לפי ההוראה,
"העברת כספי או רכישת שירותי מגופי  ,בי א ה פרטיי ובי א ה מוחזקי על ידי
__________________

20
21
22
23
24

בג".ÌÈ¯Á‡Â Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰Ó ' ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙˘¯„Ó ÈÓÂ˜Ó „ÚÂ ,914/10 -
על פי דוח הממונה על השכר ל.2010
מבקר המדינה.(1995) ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,
מבקר המדינה ,(2007) ·57 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' . 286279
הוראה " ,7.0.0התקשרויות ע) חברות ורשויות ממשלתיות".

319

משרד ראש הממשלה

הממשלה ,מחייבת את המשרד הרוכש להסדיר את מערכת היחסי באמצעות חוזה התקשרות ,עליו
חתומי מורשי החתימה מטע המדינה".
בינואר  2013הכי משרד המשפטי את "תזכיר חוק התאגידי הציבוריי  ,התשע"ג ,"2013שנועד
לשמש בסיס לחוק מסגרת לתאגידי הסטטוטוריי  .לחוק זה שתי מטרות עיקריות) :א( להתוות
"כללי ממשל תאגידי" לתאגידי הסטטוטוריי ; )ב( להסדיר את כלי הפיקוח עליה ולהגביר את
השקיפות והדיווחיות בניהול  ,בי היתר באמצעות הקמת רשות תאגידי סטטוטוריי שתהיה חלק
מרשות החברות.
 .2תאגידי ההנצחה מתוקצבי על פי הוראות החוקי שמכוח הוקמו .לדוגמה ,חוק רבי ,חוק
בגי וחוק שזר קובעי כי "פעילות המרכז ]התאגיד[ תמומ ...מתקציב המדינה כפי שדרוש
להוצאות קיומו ,החזקתו ,פיתוחו וניהול מכלול פעילותו".
התקציבי שהועברו לתאגידי ההנצחה בשני ) 20112007באלפי ש"ח(
„È‚‡˙‰

·ˆ˜˙Ó‰ „¯˘Ó‰

ÏÂÎ‰ ÍÒ

È˙˘ ÚˆÂÓÓ

יד ב*צבי
בית ב*גוריו*
מכו* ב*גוריו*

משרד החינו ומשרד התרבות
משרד התרבות
משרד התרבות

89,272
6,133
*17,198

17,854
1,227
3,440

מרכז שזר
מרכז בגי*
מרכז רבי*

משרד התרבות
משרד רה")
משרד רה")

**2,150
34,081
34,386

2,150
6,816
6,877

*
**

התקציב כולל הקצאה לצרי +ב*גוריו*.
מרכז שזר החל להיות מתוקצב כתאגיד רק בשנת 2011

העברת כספי
כאמור ,על פי הוראת החשכ"ל ,כל העברת כספי של משרד ממשלתי לתאגיד סטטוטורי חייבת
להיות מעוגנת בחוזה חתו המפרט בי היתר את אופ העברת התקציב ,דרכי הדיווח של התאגיד
ודרכי הפיקוח והבקרה של המשרד .משרד מבקר המדינה בדק במשרדי הממשלה הרלוונטיי את
דרכי העברת התקציבי לתאגידי  .להל הממצאי :
 : Ì " ‰ ¯ „ ¯ ˘ Óראש הממשלה הוא השר הממונה מכוח החוק על מרכז רבי ומרכז בגי.
הבדיקה העלתה כי בניגוד להוראת החשכ"ל לא נחת חוזה בי משרד רה" ובי תאגידי אלה.
בינואר  2008כתבה סגנית היועצת המשפטית במשרד רה" במסגרת חוות דעת בנושא כי "בכל
הנוגע לתקצוב רשויות ממשלתיות ...הכינה חשבות המשרד נוהל עבודה מפורט ,אשר הסדיר את
דרכי ההתנהלות לפרטיה ,אול לא נכרת חוזה .אנו סבורי כי ג במקרי אלו‰ÚÈÓ ÔÈ‡ ,
] ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙ÈÈÁ‰Ó ˘˜·˙Ó˘ ÈÙÎ ,‰ÊÂÁ Ï˘ Â˙˙È¯ÎÏהוראת החשכ"ל[ ,והדבר יאפשר עיגו
מתאי של מחויבות הרשות הממשלתית לעמוד בנהלי המשרד וכל המתחייב מה  ,והסדרה של
ענייני נוספי הייחודיי לכל רשות") .ההדגשה במקור( .עוד ציינה כי "החוזה שיוכ להסדרת
היחסי בי המרכזי לבי המשרד ...יכלול ,בעיקרו ,הוראות המתמקדות במנגנוני התקצוב ,דיווח
ובקרה".
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נעשה כל מאמ ...,להשלי את הכנת ]של
סגנית היועצת המשפטית הוסיפה בחוות הדעת כי " ֶ
החוזי [ עד לסו& חודש אפריל  ."2008בדצמבר  2009הודיע חשב משרד רה" ליועצת המשפטית
של המשרד כי "טר הושל הטיפול בנושא החוזי בי הממשלה לבי מרכז יצחק רבי ומרכז
מורשת בגי .כפי שציינו בעבר הנושא ‡ ÔÈ˜˙ ÂÈונדרש על פי הנחיות החשב הכללי" )ההדגשה
במקור(.
במשרד האוצר נער באפריל  2010דיו בהשתתפות נציגי האוצר ומשרד רה"  ,ובסיכומו נקבע כי
"בהשתתפות בתקציב השוט& של הרשויות ובביצוע כל פעולה על פי החוק הספציפי יש לחתו על
הסכמי תקצוב הכוללי  ,בי היתר ,הסדרת אחריות ,מועדי העברה ,דיווח ובקרה ,מנגנו יישוב
סכסוכי ושקיפות".
ב 2011התכתבו הלשכה המשפטית והחשבות במשרד רה" והתכנסו לכמה פגישות בנושא ,א עד
ינואר  2013לא נמצא שמשרד רה" הכי חוזי התקשרות ע מרכז בגי ומרכז רבי.
משרד רה" מסר בתשובתו כי הוא מחזיק בעמדה שראוי להסדיר בחוזי את היחסי בינו לבי
מרכזי ההנצחה ,א& שהוראת החשכ"ל האמורה אינה רלוונטית למערכת יחסי של גו& מתקצב
ותאגיד מתוקצב אלא למערכת יחסי הכפופה לחוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב) 1992להל  חוק
חובת המכרזי ( .עוד מסר המשרד כי בכוונת משרד המשפטי לקד את החקיקה בנושא תאגידי
סטטוטוריי  ,ולכ יש להמתי ולא לחתו על חוזי עד להתקדמות הלי החקיקה.
Â˙ÂÈ‰· Ì"‰¯ „¯˘Ó ÏÚ ,‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯·Ú‰ ˙‡ ÌÈÊÂÁ· Ô‚ÚÏÂ Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ·ˆ˜˙Ó
.‰Áˆ‰‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÙÒÎ‰
 : ˙ Â · ¯ ˙ ‰ „ ¯ ˘ Óשר התרבות הוא הממונה מכוח החוק על התאגידי מכו בגוריו ,בית
בגוריו ,יד בצבי ומרכז שזר .בכל שנת תקציב מגישי התאגידי לראש מינהל התרבות במשרד
התרבות הצעת תקציב בצירו& מסמכי כמו דוחות כספיי  ,דוח ביצוע לשנה הקודמת ,דוח תזרי
מזומני ופירוט של רכיבי שכר העובדי  .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי לא נחת חוזה
התקשרות בי משרד התרבות לתאגידי הסטטוטוריי .
בתשובת משרד התרבות נכתב כי "פרט להגשת התקציב למוסדות המוסמכי  ,שרת התרבות
והספורט ושר האוצר אי כל דרישה סטטוטורית לחתימה על הסכ או דרישה אחרת".
˙‡ ÌÈÊÂÁ· Ô‚ÚÏ ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰Áˆ‰‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰
 :Í Â  È Á ‰ „ ¯ ˘ Óאת יד בצבי מתקצב ג משרד החינו )נוס& על משרד התרבות( באמצעות
שתי תקנות תקציביות :אחת באחריות מינהל חברה ונוער והשנייה באחריות המזכירות הפדגוגית.
יד בצבי מגיש למשרד החינו מדי שנה בשנה הצעת תקציב בצירו& מסמכי כמו דוחות כספיי ,
דוח ביצוע לשנה הקודמת ,דוח תזרי מזומני ופירוט של רכיבי שכר העובדי .
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי ב 2009נחת חוזה לשנה על פי הוראת החשכ"ל בי מינהל
חברה ונוער ליד בצבי ,א מאז לא נחתמו חוזי כנדרש .כמו כ ,בי המזכירות הפדגוגית ליד
בצבי לא נכרת חוזה כלל.
משרד מבקר המדינה פנה בדצמבר  2012ליוע ,המשפטי של משרד האוצר וביקש את חוות דעתו
בנושא הוראת החשכ"ל ,א עד סו& ינואר  2013לא נענתה פנייתו.

משרד ראש הממשלה
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·˙‡ ÌÈÊÂÁ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Â‚ÈÚ ‡Ï Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó Â¯·Ú˘ ÌÈ˘‰ ˘ÓÁ
Ì˙¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÙÒÎ‰˘ ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ,‰Áˆ‰‰ È„È‚‡˙Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰
ÏÚ .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÂÎ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ÍÂ˙ ,ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ÌÈÏˆÂÓÂ
.¯˙Ï‡Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ,Ì"‰¯ „¯˘Ó

רכישת שירותי
חוק חובת המכרזי קובע כי המדינה לא תתקשר בחוזה לרכישת שירותי אלא על פי מכרז פומבי.
סעי&  4.2בהוראת החשכ"ל קובע שכל התקשרות בי משרד ממשלתי לתאגיד סטטוטורי חייבת
לעמוד בהוראות חוק חובת המכרזי  .תקנות חובת המכרזי קובעות כי משרד ממשלתי או יחידה
במשרד המבקשי לבצע התקשרות שלא בדר של מכרז פומבי רגיל יביאו את בקשת לפני ועדת
המכרזי  ,וזו תחליט א לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז.
באפריל  2010נער דיו במשרד האוצר בנושא "הסדרת יחסי משרד ראש הממשלה ע גופי
סטטוטוריי " בהשתתפות היוע ,המשפטי של משרד האוצר ,סג בכיר לחשב הכללי וחשב משרד
רה"  .בסיכו הדיו הובהר כי "בהתקשרויות ע תאגידי סטטוטוריי ורשויות ממשלתיות
לביצוע פעולות שאינ ייחודיות לה ואינ חייבות בביצוע על פי החוק ,יש צור בחוזה התקשרות
בהתא לחוק חובת המכרזי ותקנותיו".
·„Û˜È‰· ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Â˘Î¯ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
˘.‰Ï‡ ÌÈ„È‚‡˙Ï ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÔÈ‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ‰Áˆ‰ È„È‚‡˙Ó Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ Ï
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Â‚ÂÂÈÒ ˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ˘ ‡Ï·Â Ê¯ÎÓ ‡Ï· Â˘Ú ˙Â˘ÈÎ¯‰
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .Ê¯ÎÓÓ ˙Â¯ÂËÙÎ
 .1 : Ì " ‰ ¯ „ ¯ ˘ Óכאמור ,ב 2011וב 2012אישרה המועצה להנצחה את המיז "ממנהיגי
העבר לדור העתיד" .לצור הפקת המיז התקשר משרד רה" ע מכו בגוריו שלא לפי חוק
חובת המכרזי למש שנתיי בעלות כוללת של כ 1.8מיליו ש"ח.
‰ÈÁ·‰Ó ÌÊÈÓ‰ ÏÂ‰ÈÏ ¯È˘È‰ È‡¯Á‡‰ ‰È‰˘ ,Ì"‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙·ÂÁ ˜ÂÁÂ Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ÔÂÎÓ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰· ÈÎ ,˙È·Èˆ˜˙‰
.˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘Ï ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÚÈˆÓ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ‰Ú‚Ù ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰
בתשובה נוספת של משרד רה" מינואר  2013נמסר כי המשרד "יפעל לתיקו הטעות ביחס
לפעילות המתוכננת לשנות הלימודי הבאות".
 .2עוד העלתה בדיקת משרד מבקר המדינה שב 2012התקשר משרד רה" ע מרכז בגי
להפקת סדרת הרצאות בעלות כוללת של כ 600אל& ש"ח שלא לפי חוק חובת המכרזי .
בתשובת משרד רה" נאמר כי "„ÂÚ ,ÔÈ‚· ÊÎ¯Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙÎ ‰ÏÁ‰ ˙Â‡ˆ¯‰‰ ˙¯„Ò˘ ‰„·ÂÚ‰
·‰‡·Â‰ ‡Ï ‰Ï˘·˘ ·Ï ÌÂ˙·˘ ˙ÂÚËÏ ¯Â˜Ó‰ ‰‡¯‰ ÏÎÎ ‡È‰ ,‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÍÎ· ‰„ Ì¯Ë
) "ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ההדגשה במקור( .עוד מסר בתשובתו כי "מעתה ,פעילויות
שמתעורר לגביה ספק א ה פעילויות המתוקצבות בתקצוב ישיר או כאלה שחלות עליה הוראות
חוק חובת המכרזי יובאו לבחינת הלשכה המשפטית".
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 : Ì È ˜ È ˙ Â Ì È Á ¯ Ê ‡ Ï „ ¯ ˘ Ó ‰בשני  2010ו 2011יז המשרד לאזרחי ותיקי שני
מיזמי בשיתו& משרד החינו .1 :ערבי קהילה  כינוסי לקהילות עדתיות ברחבי האר ,המיועדי
לאזרחי ותיקי וכוללי תכני תרבותיי בנושאי הקהילה; " .2סיפורו של מקו "  תיעוד הקמת
של יישובי ברחבי האר ,על ידי בני נוער המראייני אזרחי ותיקי על ההיסטוריה של היישוב.
לצור הפקת שני המיזמי התקשר המשרד לאזרחי ותיקי ע יד בצבי ,ובשנת  2011העביר
לתאגיד באמצעות משרד החינו  1.65מיליו ש"ח.
מנכ"ל המשרד לאזרחי ותיקי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012כי "המשרד
לאזרחי ותיקי לא ביצע התקשרות ע מכו יד בצבי ולא העביר אליו כספי כלשה באופ
ישיר ,אלא העביר את התקציב להרחבת התכנית 'בי גגות' אל משרד החינו ,הוא הגור מבצע
התשלומי למכו יד בצבי בביצוע התכנית".
‰¯È˘È ˙Â¯˘˜˙‰ ÚˆÈ· ‡Ï ÌÓ‡ ÌÈ˜È˙Â ÌÈÁ¯Ê‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„È˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯Â·Ú· ‰˙ÈÈ‰ ÍÂÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ‰¯·Ú‰‰ ÏÚÂÙ· Í‡ ,È·ˆ-Ô· „È ÌÚ
·ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÁÎÂ .ÌÈ˜È˙Â ÌÈÁ¯Ê‡Ï „¯˘Ó‰ ˙˘˜·Ï ÌÈÈ˜˙ È·ˆ-Ô
˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÔÈ‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ¯·Â„Ó Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙÏ ˙Â¯˘˜˙‰
‰ÊÎ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜Ó ¯ÂËÙ Ï·˜Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÛÈ„Ú‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,„È‚‡˙Ï
·.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰
 : Í Â  È Á ‰ „ ¯ ˘ Óבביקורת נמצאו שתי התקשרויות של המשרד ע יד בצבי שלא לפי
הוראת החשכ"ל ולחוק חובת המכרזי  .1 :בנובמבר  2008העביר משרד החינו ליד בצבי
 130,000ש"ח בעבור הפקת ספר עבור מינהל החינו הדתי;  .2בפברואר  2011העביר משרד
החינו ליד בצבי  50,000ש"ח בעבור כתיבת ביוגרפיה.
מנכ"לית משרד החינו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2012כי "החל משנת
 ,2013המשרד יקפיד על הסכ כדרישת החשכ"ל ויפעל בהתא לחוק חובת המכרזי והוראת
החשכ"ל ,שיעמוד בסדרי מינהל תקי".
 : ˙ Â · ¯ ˙ ‰ „ ¯ ˘ Óלהל שתי התקשרויות של המשרד ע יד בצבי .1 :בשני 20102007
העביר המשרד ליד בצבי כ 500,000ש"ח בתמורה לניהול מקצועי ומינהלי של פורו
אודיוויזואלי )קוליחזותי( שמטרתו לשמר נכסי תרבותיי של ישראל כמו סרטי  ,תמונות
והקלטות;  .2ב 2009העביר המשרד ליד בצבי  60,000ש"ח בעבור הפקת יו עיו ביו הסיגד
של קהילת יוצאי אתיופיה.
בתשובת משרד התרבות נמסר כי "הפרויקטי  ...נכללו בתוכנית העבודה השנתית של יד בצבי,
לצור ביצוע תפקידיו לפי חוק בצבי .אי כא רכש שירותי עלידי המשרד ,אשר טעו מכרז או
פטור ממכרז לפי די".
יד בצבי מסרה בתשובתה מינואר  2013כי תכנית העבודה שהיא מגישה מידי שנה בשנה עוסקת
בדגשי מרכזיי בפעילות המוסד ,ומפורטי בה בעיקר הפרויקטי המרכזיי שהיא מתכננת .עוד
מסרה יד בצבי כי התקציב למיזמי אלו אושר במהל השנה לאחר הגשת תכנית העבודה.
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·„„¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ È·ˆ-Ô· „È Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙·˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È
ÏÚ „ÈÚÓ‰ ÈÓ˘¯ ÍÓÒÓ ÌÂ˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÊÈÓ‰ Â¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ˙Â·¯˙‰
Â˘Ú ÌÈÓÂÎÈÒ‰˘ ¯˘Ù‡Â ,ÂÏ‡ ÌÈÓÊÈÓ ¯·„· È·ˆ-Ô· „ÈÏ ˙Â·¯˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· Â‰˘ÏÎ ÌÂÎÈÒ
·˙ÂÏÂÚÙ È·‚Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˙Â·¯˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ù ÏÚ
˘¯Â¯· ÔÙÂ‡· Ô¯˘Â˜Ï ¯˘Ù‡ È‡ ¯˘‡Â „È‚‡˙‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏÏÎ ‡Ï
Ô˙Â‡ ¯ÂËÙÏ ÔÈÙÂÏÁÏÂ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ÂÚˆÂ·È ,˜ÂÁ· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ È·ˆ-Ô· „È ˙Â¯ËÓÏ
.ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÊÎ ÍÈÏ‰Ó

✯
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯ËÓ‰ ˙Ó˘‚‰ ,ÔÂ˘‡¯‰ :„ÂÒÈ ˙ÂÂ¯˜Ú È˘ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ" È·ÓÂÙ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰
˘...ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ Ô˙Ó È„È-ÏÚ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂËÂ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ .25"¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ‚Â‰Ï ‰ÙÈ‡˘‰ ...È˘‰
˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ‰„ÚÂ˘ Ï"Î˘Á‰ ˙‡¯Â‰· „ÂÓÚÏ ‰Áˆ‰ È„È‚‡˙Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˘ÎÂ¯‰
ÍÈÏ‰·Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ‡ÂÙ‡ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÏ‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰
˙‰˘È˘ ÏÎÎ ‰ÓÈ‡˙Ó ¯ÂËÙ ˙˜˙ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï Â‡ Ô‚Â‰ È˙Â¯Á
.˙ÂÈ„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙Â„ÚÂÂÓ ,ÂÊÎ
˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÔÈ‡˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ˘ÎÂ¯ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó Â·˘ ·ˆÓ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È
Ï‰ÈÓ‰ È¯„ÒÏ ˙ÈÏÎ˙· „‚ÂÓ „·Ï· ‰Ù ÏÚ· ÌÈÓÂÎÈÒ ÈÙÏÂ ·˙Î· ÌÈÓÎÒ‰ ‡Ï· „È‚‡˙Ï
ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ÁÎÂÏ Û˜Â˙ ‰˘Ó ˙ÂÏ·˜Ó ÂÏ‡ ˙Â¯Ú‰ .ÔÈ˜˙‰
.ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰

תמיכת המדינה בעמותות ההנצחה
מלבד ההנצחה הממלכתית הקבועה בחוק ההנצחה וההנצחה מכוח החוקי המיוחדי  ,הקימו
מוקירי זכר של מקצת מראשי המדינה עמותות להנצחת )להל  עמותות ההנצחה( .העמותות
שהגדירה המועצה להנצחה כגופי יציגי ה :יד חיי ויצמ )להל  יד ויצמ(; עמותת שזר;
העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר )להל  עמותת מאיר(; יד לוי אשכול )להל  יד אשכול(;
העמותה להנצחת מורשת משה שרת )להל  עמותת שרת(; יד חיי הרצוג )להל  יד הרצוג(.26
ממשלת ישראל תומכת כלכלית בעמותות .חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ,1985מסדיר את אופ
התמיכה במוסד ציבור שאינו ממוסדות המדינה הפועל למטרה כמו חינו ותרבות .להגדרה זו עונות
ג עמותות ההנצחה .כדי להסדיר את מת התמיכה קובע שר האוצר  בהתייעצות ע היוע,
המשפטי לממשלה  נוהל להגשת בקשות לתמיכה במוסדות ציבור .בכל משרד נקבעי מבחני
שוויוניי )להל  מבחני התמיכה( המציבי תנאי ס& ואמות מידה לחלוקת כספי התמיכה.
__________________

25
26

עע"מ  ,'Á‡Â ÌÈ‰‡¯·‡ ' ¯‡'‚Ó ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,1966/02פ"ד נז).505 (3
יד הרצוג הוכרה כגו יציג בהחלטת הממשלה  599מ".23.8.01
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באוקטובר  2002נכנסו לתוק& מבחני התמיכה לעמותות ההנצחה שגובשו במשרד רה"  .מאז
נדרשו עמותות ההנצחה להפו לגופי עצמאיי בעלי יכולת גיוס כספי מוכחת ולקיי 10%
מפעילות ממשאבי שאינ של המדינה.
תנאי הס& המרכזי שבו נדרשו עמותות ההנצחה לעמוד היה שמטרת העיקרית היא ההנצחה .אמות
המידה שנקבעו כללו פעילות לזכר האישיות המונצחת ,לרבות החזקת ארכיו וספרייה; עריכת
מחקרי על פעילותה ומורשתה של האישיות; פרסומי והוצאה לאור של כתבי ונאומי ; ועריכת
ימי עיו ,כנסי וסמינרי .
באפריל  2010הצביע המשנה ליוע ,המשפטי לממשלה על מבחני תמיכה הלוקי בחסר באמות
מידה כמותיות או בתנאי ס& שאינ כמותיי ושמתעורר חשש שאינ סבירי  .הוא העיר כי מבח
התמיכה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה הוא "מבח רחב ללא אמות מידה מפורטות
לחלוקת הכס&" .משרד רה" תיק את המבחני בעקבות ההערה ,ובינואר  2011נכנסו לתוק&
מבחני חדשי שגיבשה הלשכה המשפטית במשרד רה" בהתייעצות ע המועצה להנצחה וע
המשנה ליוע ,המשפטי לממשלה )להל  המבחני החדשי (.
במבחני החדשי אי תנאי ס& שהמטרה העיקרית של העמותה תהיה הנצחה ,וכל מוסד ציבור
שמבצע פרויקט או פעילות לזכרו ולזכר מורשתו של מי מראשי המדינה רשאי להגיש בקשת
תמיכה .27אמות המידה החדשות מפורטות וכוללות ג חלוקת משנה לכל נושא .לדוגמה ,התמיכה
בגי החזקת ארכיו וספרייה תינת בי היתר לפי מספר הכותרי ומגוו השפות ,וקבלת התמיכה
בעבור אירועי כמו כנס תימדד לפי מספר המשתתפי ומש זמ האירוע.
משרד רה" תומ בעמותות ההנצחה ,להל בטבלה התמיכות שאישר משרד רה" לשני
:2820122007
‰˙ÂÓÚ‰
יד ויצמ&
עמותת מאיר
)(3
עמותת שזר
יד אשכול
)(4
עמותת שרת

323,036
137,480
441,204
"""""
381,857

346,154
225,000
498,086
"""""
480,000

370,187
"""""
567,459
"""""
435,480

299,571
"""""
220,850
"""""
350,429

300,000
"""""
"""""
"""""
438,382

300,000
"""""
"""""
"""""
532,000

יד הרצוג

"""""

"""""

295,592

301,550

449,000

561,000

1,283,577

1,549,240

1,668,718

1,172,400

1,187,382

1,393,000

)(2

ÏÂÎ‰ ÍÒ
1
2
3
4

2007

)(1

2008

2009

2010

2011

2012

הנתוני( לשנה זו ה( על פי הדוחות הכספיי( של עמותות ההנצחה.
מ" 2007מקבלת העמותה תמיכה נוספת ממשרד התרבות בס +של  500,000ש"ח לשנה.
כאמור ,ב" 2010הפכה העמותה לתאגיד.
מ" 2007מקבלת העמותה תמיכה נוספת ממשרד התרבות בס +של  25,000ש"ח לשנה.

מהטבלה עולה שלא כל העמותות נתמכו על ידי משרד רה" בכל שנה מאז  ,2007א& על פי
שהוגדרו גופי יציגי .
__________________

27
28

כ +לדוגמה ,בשני(  2010ו" 2011אושר לקר& שמבצעת פרויקט לזכרה של גולדה מאיר  55,000ש"ח ו"
 19,500ש"ח בהתאמה ,ולמדרשה שבצעה פרויקט לזכרו של לוי אשכול אושר ב" 2011סכו( של
 153,000ש"ח.
כל בקשות התמיכה שהגישו עמותות ההנצחה " אושרו.
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תהלי קבלת התמיכה
לצור מת התמיכה מפרס משרד רה" "קול קורא" עד  15בנובמבר בכל שנה כנדרש בנוהל
התמיכות ,ובו מוזמנות העמותות להגיש בקשות לתמיכה עד  1בינואר בשנה שלאחריה .לפי הנוהל,
על העמותות להמציא לוועדת התמיכות שבמשרד רה" )להל  הוועדה( מסמכי המעידי על
התנהלות תקינה כמו אישור ניהול תקי 29ודוחות כספיי מבוקרי  .כמו כ ,עליה לפרט את
הפעילויות והמיזמי שה מתכננות להוציא אל הפועל בשנת העבודה הקרובה.
לאחר שכל הבקשות מתקבלות ,מתכנסת ועדת משנה לבדיקת הבקשות וממליצה על המש תהלי
הטיפול בכל בקשה .א חסרי מסמכי או שטופס הבקשה לא מולא כנדרש ,פונה ועדת המשנה
לעמותה להשלמת הפרטי  .בקשות שעמדו בכל הדרישות ממתינות לדיו בוועדה עד שיושלמו כל
הבקשות האחרות .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שבשני  20102008פנתה ועדת המשנה
לכל עמותות ההנצחה בבקשה שישלימו פרטי או מסמכי חסרי ויעבירו הבהרות כדי שתוכל
לדו בבקשות.
נוהל התמיכות קובע שהוועדה תחל בדיוניה עד  31בינואר של השנה שבעבורה מבוקשת התמיכה
ותחליט א לאשר או לדחות את הבקשות עד  1במר ,באותה השנה .א איאפשר להחליט במועד
האמור ,תדווח על כ הוועדה לחשב הכללי ,והיא רשאית להחליט על מת התמיכות לא יאוחר
מ 30ביוני של אותה השנה .הבדיקה העלתה שרוב החלטות הוועדה התקבלו בסו& יוני בכל שנה.
לאחר שוועדת התמיכות מאשרת את גובה התמיכות היא מודיעה על כ לעמותות .קבלת כספי
התמיכה מותנית בכ שהעמותות יגישו דוחות ומסמכי המעידי על ביצוע הפעילויות.
משרד מבקר המדינה בדק את מועדי קבלת הכספי בעמותות ההנצחה ומצא שבדר כלל הועברו
אליה כספי התמיכה במחצית השנייה של השנה שאחרי ביצוע הפעילות .לדוגמה ,יד ויצמ קיבלה
את התמיכה לשנת  2007ביולי  ,2008ואת התמיכה לשנת  2008קיבלה באפריל וביוני .2009
התמיכה לשני  2011ו 2012אושרה להעברה בנובמבר  ;302012יד הרצוג קיבלה את התמיכה
לשנת  2006רק באוגוסט  ,2008ואת התמיכה לשנת  2009קיבלה רק בינואר  .2010התמיכה לשנת
 2011הועברה ביולי  ,2012ואילו התמיכה לשנת  2012לא הועברה עד מועד סיו הביקורת )מאחר
שטר הסתיימה "ביקורת עומק" שמשרד האוצר עושה בעמותה מאז יוני .(2011
באוגוסט  2012מסרה נציגת החשבות במשרד רה" למשרד מבקר המדינה כי "תשלו התמיכה
מתבצע לאחר קבלת דוח ביצוע .אנו מעבירי לעמותות את התשלו לאחר שאנו בטוחי כי
העמותות הוציאו את ההוצאה שבעבורה התבקשה התמיכה ...אנו דורשי מ העמותות להמציא לנו
מסמכי  ...על פי רוב ,דוחות הביצוע מגיעי חסרי "
בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב משרד רה" כי בכל הקשור למת תמיכות הוא פועל על פי
החוק והפסיקה ,הנהלי וההנחיות של היוע ,המשפטי לממשלה והוראות התכ" )תקנות כספי
ומשק( .הוא הוסי& כי "המשרד מכיר בקושי של מוסדות הציבור בהגשת הבקשות לתמיכה ובהצגת
דוחות הביצוע) "ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ Ë˘ÙÏ ˙Ó ÏÚ ÌÈÎ¯„ ¯ÙÒÓ· ÏÚÂÙ ÔÎ ÏÚÂ ,ההדגשה
במקור( .לדוגמה ,במאי  2011ער משרד רה" כנס הסברה לנציגי העמותות ,ובו הסבירו נציגיו את
עקרונות מבח התמיכה ,הדגישו את השינויי שנערכו בו ונתנו הסבר מפורט באשר למילוי
הטפסי והגשת דוחות הביצוע .מלבד זאת ,המשרד מלווה ומנחה את העמותות בתהלי הגשת
בקשות התמיכה.
__________________

29
30

אישור מרש( העמותות שה& עומדות בכל דרישות החוק.
יד ויצמ& חרגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כפי שהוגדר בנוהל התמיכות; המקרה
הועבר לטיפול ועדת חריגי( במשרד האוצר ,ובשל כ +עוכבה העברת הכספי(.
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ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„Â ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙Â˘˜˙Ó ‰Áˆ‰‰ ˙Â˙ÂÓÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰ÎÈÓ˙‰ ÈÙÒÎ ˙Ï·˜· ¯ÎÈ ·ÂÎÈÚ Ô‰Ï Ì¯‚ ÔÎÏÂ ,ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÏÎ ˙‡ ‚Èˆ‰ÏÂ
˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÔÓÓÏÂ ÔÎ˙Ï Ô‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ‰Ê ·ÂÎÈÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È‚ Â˙Â˘ÚÏÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ë˘ÙÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ .Ô„ÂÚÈÈ ˙‡ ˘ÓÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙÂ
.¯˙ÂÈ ÏÈÚÈÂ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה נדרש משרד רה" לעניי מבחני התמיכה ואמר כי "Â˘Ú
,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ ÍÈÏ‰˙‰ ÏÂÚÈÈÏÂ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈÈ·ÁÂ¯ ÌÈˆÓ‡Ó ‰Â¯Á‡Ï
˘‚) "Ô‰· ÔÂÈ„ÏÂ ‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜· ˙˘‚‰Ï ˘„Á Ï‰Â ˙ËÂÈË Â˘·Èההדגשה
במקור( .נוהל זה צפוי להחלי& את הנוהל הקיי ולהנגיש את ההלי למבקשי התמיכה.

פעילות של עמותות ההנצחה
כאמור ,עמותות ההנצחה הוקמו באופ וולונטרי על ידי מוקירי זכר של ראשי המדינה ,והמועצה
להנצחה הכירה בה כגופי יציגי לעניי הנצחה .להל הממצאי שעלו מבדיקת פעילות של
העמותות:
יד לוי אשכול
יד אשכול הוקמה ב 1970כאגודה עות'מאנית ורשומה מאז  1990כעמותה שמטרתה להנציח את
ראש הממשלה השלישי מר לוי אשכול ז"ל .ג דוח מבקר המדינה מ 2002עסק בפעילותה.31
 :Ï Â ‰ È  Â Ô Â Ó È Óעיקר פעילותה של יד אשכול מיו הקמתה ועד שנת  2006מומנה מתקציב
משרד רה"  .מאז  2002היא חויבה לעמוד במבחני התמיכה של משרד רה" למוסדות ציבור
המנציחי את זכר ופועל של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה .כאמור ,כדי לקבל את כספי
התמיכה נדרשי הגופי המבקשי להציג בי היתר תכנית עבודה מפורטת ואישור ניהול תקי
מרש העמותות.
החשב הכללי במשרד האוצר מקיי ִלפרקי ביקורות "עומק בעמותות" ומעביר עותק מדוחות
הביקורת לרש העמותות .הרש מחליט לפי הממצאי א לתת לעמותה אישור ניהול תקי,
לשלול אישור זה ,להפנות לתכנית הבראה או לדרוש את פירוקה של העמותה .בפברואר 2007
נערכה "ביקורת עומק" ביד אשכול .ממצאי הביקורת הוגשו לחשב הכללי ולרש העמותות באפריל
.2007
ב"ביקורת העומק" נמצאו בי היתר ליקויי בתחו הכספי והמינהלי ,ונמצא כי העמותה תלויה
כמעט לגמרי בתמיכה של משרד רה"  .בדוח הביקורת נכתב כי "איתנותה הפיננסית של העמותה
נמוכה וקיי חשש לחדלות פירעונה כבר בטווח הקרוב".
לנוכח הממצאי הפנה רש העמותות את יד אשכול למסגרת של תכנית הבראה כספית ותפעולית
ונת לה אישור ניהול תקי עד סו&  .2007בינואר  2008התריע שבכוונתו "להימנע מלתת אישור
תקי לעמותה לשנת ."2008
__________________
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מבקר המדינה ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .416"403
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באוגוסט  2008קיבלה על עצמה חברת ייעו ,פרטית )להל  החברה( לסייע ללא תמורה ליד
אשכול .בדצמבר  2008החליטה האספה הכללית של העמותה למנות שניי מבעלי החברה כיועצי
חיצוניי לניהול ולשיקו של העמותה .בשני  20122009נקטה העמותה צעדי לתיקו הליקויי ,
בה החלפת כל בעלי התפקידי במוסדות העמותה ,הוספת חברי חדשי לאספה הכללית ולוועד
המנהל ובניית תכנית הבראה .ביולי  2012קיבלה העמותה אישור ניהול תקי עד סו& שנת .2012
יד אשכול היא הגו& היציג היחיד שפעל להנצחת זכרו של ראש הממשלה השלישי של מדינת
ישראל ,שכ המדינה אינה עוסקת בהנצחת זכרו ומורשתו .לכ בשני שעמותת יד אשכול לא הייתה
פעילה ) (20122007כמעט ולא נעשתה פעילות להנצחתו.
·  : ¯ · Ú ˘ Ï ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰ ˘ ‡ ¯ ˙ Èבינואר  1977נחת חוזה חכירה בי ממ"י ובי יד אשכול,
ובו העביר ממ"י ליד אשכול את הזכויות על בית ראש הממשלה לשעבר )להל  המבנה( .32בי
היתר נקבע בחוזה החכירה כי המבנה ישמש משכ להנצחת זכרו של לוי אשכול ושאסור להשתמש
בו או בחלק ממנו למטרה אחרת .עוד נקבע שהסכ החכירה יבוטל א יחול אחד מאלה :ישונו
המטרות שנקבעו בתקנו עמותת יד אשכול ,או שהעמותה לא תשתמש במבנה למטרותיה ,או
שהעמותה לא תשתמש בו כלל.
מאז  1977ועד ינואר  2013לא נעשה כל שימוש במבנה .דוח מבקר המדינה מ 2002פירט את
השתלשלות האירועי שהביאה לכ עד אותה השנה ,שבעיקר נבעו מחוסר תקציב ומהיעדר יכולת
ניהולית של העמותה לבצע את שיפו ,המבנה ולהעמידו כאתר הנצחה כפי שאושר.
רק במאי  2002החלה החברה הלאומית לשיכו בישראל בע"מ )להל  עמידר( לשפ ,את המבנה
הודות לסיוע כספי שהתקבל עוד ב 1994מהוועדה הציבורית לניהול כספי עיזבונות לטובת המדינה
בס של  1.5מיליו ש"ח .ביוני  2004הופסקו העבודות מאחר שהסכו שהועבר לעמידר לא הספיק
להשלמת השיפו.,
בתקופת השיפו ,ולאחריה נקבו כמה גורמי בסכומי שוני הדרושי להשלמת השיפו :,במאי
 2003כתב מנהל אג& הנדסה ואמרכלות בעמידר ליד אשכול שכדי להשלי את השיפו ,דרוש סכו
של שלושה מיליו ש"ח; במאי  ,2006בסיכו פגישה שהתקיימה אצל יוע ,ראש הממשלה ,33נאמר
כי "יש לגייס חמישה מליו ש"ח על מנת להשלי את הפרויקט" ,וכ שדרוש סכו שנתי של
כמיליו ש"ח כדי לתפעל את המקו כיאות .מאז הפסקת השיפו ,נעשו מאמצי למציאת מימו
להשלמתו .בינואר  2011הוחלט שמנהל אג& מורשת ומנהלת אג& א במשרד רה" ירכזו את עבודת
הצוות הקשורה לשיפו ,המבנה.
בתשובת משרד רה" נמסר כי הוחלט למצוא פתרו משולב שיעשה שימוש ציבורי הול במבנה
מלבד הצבת מוצגי המנציחי במישרי את לוי אשכול ,ונבחנו מבחר אפשרויות להעברת פעילות
מוסדית מכובדת למבנה.
˙ÓÎÒÓ ‰Î¯Ú‰ ‰˙˘Ú ‡Ï ,Â˙˘Ó˘‰Â ‰·Ó‰ ıÂÙÈ˘ ÍÈÏ‰˙ ˘„ÂÁ ‡Ï 2013 ¯‡ÂÈ „Ú
·„·¯ .‰Áˆ‰‰ ÔÎ˘Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‰ÂÂ˙Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙ÈÙÂÒ‰ ıÂÙÈ˘‰ ˙ÂÏÚ

__________________
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33

המבנה שוכ& בשדרות ב& מימו&  46בירושלי( ושימש מעונ( הרשמי של שלושה ראשי ממשלה :דוד ב&
גוריו& ,לוי אשכול וגולדה מאיר.
יוע /ראש הממשלה למגוו& נושאי( וביניה( ענייני מורשת והנצחה.
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·ÏÈÚÙ ÊÎ¯ÓÏÂ ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ Â˙Â‡ ÍÂÙ‰˙˘ È„Î ÏÂÎ˘‡ „ÈÏ ¯ÎÁÂ‰ ¯·Ú˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È
ÏÂÎ˘‡ „È Ï˘ Ì‰È˙ÂÂÈÒÈ ÂÁÏˆ ‡Ï ‰˘ 35 Í˘Ó· .ÏÂÎ˘‡ ÈÂÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â¯ÎÊÏ
˙‡ ÌÈÈÒÈÂ Úˆ·È ,ÔÎ˙È˘ ÛÂ‚ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‰·Ó‰ ıÂÙÈ˘ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï Ì"‰¯ „¯˘Ó Ï˘Â
˘Ó˙˘˙ ‡Ï ‰˙ÂÓÚ‰ Ì‡ ÏËÂ·È ÌÎÒ‰‰˘ ¯˙È‰ ÔÈ· Ú·˜ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ· ,¯ÂÓ‡Î .‰Î‡ÏÓ‰
··ÏÂÎ˘‡ „È ÈÙ· ‰ÏÚ‰ È"ÓÓ˘ ‡ˆÓ ‡Ï Í‡ ,ÏÏÎ Â· ˘Ó˙˘˙ ‡Ï Â‡ ‰È˙Â¯ËÓÏ ˙È
„¯.ÂÏÂËÈ·Ï Â‡ ‰¯ÈÎÁ‰ ‰ÊÂÁ ˘ÂÓÈÓÏ ‰˘È
‡ ¯  : Ô Â È Îבחוק הארכיוני  ,התשט"ו) 1955להל  חוק הארכיוני ( ,מוגדר חומר ארכיוני כ:
"כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר ...המצויי בכל מקו שהוא ושיש בה עניי לחקר
העבר ,הע  ,המדינה או החברה ,או שה קשורי לזכר או לפעולת של אנשי ש " .החוק קובע
כי "הגנז יפקח על סדרי הארכיוני ] ...ו[על שמירת החומר הארכיוני בה ".
במסמכי היסוד של יד אשכול נקבע בי היתר שהעמותה תאסו& ,תרכז ,תמיי ,תרשו  ,תערו
ותפרס את הכתבי  ,הנאומי  ,המסמכי וחומר תיעודי אחר הנוגעי לתולדות חייו ולזכרו של
אשכול ,וכ תסדר ותרכז ארכיו שיעמיד את החומר לרשות מוסדות המדינה ומוסדות מחקר.
מאז  1970ועד מועד סיו הביקורת מאוחס ארכיו יד אשכול 34בבניי משרד הרווחה והשירותי
החברתיי )להל  משרד הרווחה( בתנאי שאינ נאותי לשימור מסמכי  .יצוי כי דוח מבקר
המדינה מ 2002הצביע על כ שהפעלת הארכיו של יד אשכול צריכה להתנהל כנדרש בחוק
וכמקובל בארכיוני אחרי .
בישיבה שהתקיימה במאי  2002במשרד רה" בהשתתפות חשבת המשרד ,היועצת המשפטית
בפועל ומזכיר המועצה להנצחה הוחלט כי המשרד ימשי לשל דמי שימוש בעבור שני חדרי
במשרד הרווחה שנמצאי בשימוש יד אשכול.
ביוני  2004כתבה היועצת המשפטית של משרד רה" למנכ"ל המשרד שמשרדי יד אשכול שכנו
מאז ומתמיד בבניי משרד הרווחה ,וכי מצב זה הוא בבחינת תמיכה ממשלתית בעמותה נוס& על
התמיכה שהיא מקבלת במש כ 30שנה ממשרד רה"  .בכ הועדפה העמותה במש שני רבות
על פני עמותות אחרות .לדברי היועצת המשפטית" ,אי לאפשר לעמותה פרטית שימוש בנכס
המדינה" .עוד כתבה שלעמותה חומר ארכיוני רב השיי בחלקו למדינה ,ושבמרוצת השני ניסו
משרד הרווחה ומשרד רה" למצוא פתרונות חלופיי לארכיו ,א ללא הצלחה.
בינואר  2010התקיי דיו בנושא הארכיו ,ובו השתתפו ג גנז המדינה ומנהלת אג& א .מנהלת
האג& ציינה שמשרד רה" מתנגד לפתיחת מקומות קטני לאחסו ארכיוני  .גנז המדינה קבע
שהמיקו והתנאי שבה נמצא הארכיו כיו אינ ראויי ואינ מתאימי לארכיו של ראש
מדינה ושיש להעבירו לגנז המדינה .עוד הוסי& הגנז שעל פי החוק הארכיו שיי למשרד רה"
ושיש לדאוג שהוא יהיה פתוח לקהל הרחב .בסיכו הדיו הוחלט כי משרד רה" יבוא בדברי ע
הגב' אשכול ,אלמנתו של לוי אשכול ,כדי להסדיר עמה את העברת הארכיו לגנז המדינה.
למחרת הדיו כתב גנז המדינה למנהלת אג& א כי "מצב התיקי בכי רע ,ואי במקו תנאי למת
שרות לציבור .כפי שידוע ל ,החוק מחייב להפקיד תיקי אלה בגנז המדינה ,לרושמ  ,ולפותח
לעיו הציבור .אנו מבקשי לקבל תיקי אלה להפקדה בגנז ללא דיחוי ,כדי שנוכל לקיי את
החוק" .עוד הוסי& הגנז שא העמותה תקי מבנה להנצחת שמו של אשכול" ,גנז המדינה ישת&
פעולה ברצו ע העמותה על ידי השאלת תיקי ומוצגי מתו אוספיו".

__________________

34

פרט לחומרי( שהוגדרו סודיי( והועברו לארכיו& המדינה.
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‡Û‡ ÏÚÂ ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈÂÈÎ¯‡‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚ÂÓ ÏÂÎ˘‡ „È Ï˘ ÔÂÈÎ¯‡‰ ÔÂÒÁ
„¯‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÔÈÈ·Ó ÔÂÈÎ¯‡‰ ÈÂÈÙÏ Ì"‰¯ „¯˘Ó ‡È·‰ ‡Ï ,‰È„Ó‰ Ê‚ Ï˘ Â˙˘È
.·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ Â˙˘‚‰ ˙‡Â Â¯ÂÓÈ˘ ˙‡ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ˙Â‡ ‰˜ÊÁ‡Â ÔÂÒÁ‡ È‡˙ ˙‡ÈˆÓÏÂ
Ï˘ ˙Â¯ÈÎ˘‰ ÔÈ‚· ‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘ÓÏ ÌÂÏ˘˙ ‰˘· ‰˘ È„Ó ¯È·ÚÓ Ì"‰¯ „¯˘Ó ,ÂÊÓ ‰¯˙È
.‰ÎÈÓ˙ ÈÁ·Ó ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˙ÂÓÚÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰ÎÈÓ˙ ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘ÈÂ ,ÔÂÒÁ‡‰ È¯„Á

✯
Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ˘ Í˘Ó· ‰ÏÈÚÙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÏÂÎ˘‡ „È˘ ‰ÏÂÚ ‰˜È„·‰Ó
˙Â¯˘Ú ‰Ê ˘ÂË „ÓÂÚ ‰Ï ¯ÎÁÂ‰˘ ‰·Ó‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÏÂÎ˘‡ ÈÂÏ Ï˘ Â¯ÎÊ ˙Áˆ‰Ï ˘ÓÓ
˘ÔÂÈÚÏ ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡Â ÌÈ˙Â‡ ‡Ï ÌÈ‡˙· ÌÈ˜ÊÁÂÓ Í¯Ú È¯˜È ÌÈÈÂÈÎ¯‡ ÌÈ¯ÓÂÁÂ ,ÌÈ
.˜ÂÁ· ˘¯„Î ¯Â·Èˆ‰

העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר
 :‰ ˙ Â Ó Ú ‰ ˙ Â Ï È Ú Ùעמותת מאיר הוקמה בינואר  1984ביוזמת של מוקירי זכרה ,חבריה
ושותפיה לדר של ראשת הממשלה הרביעית הגב' גולדה מאיר ז"ל .מטרותיה העיקריות של
העמותה היו להנציח את זכרה ואת פועלה של מאיר באמצעות קידו ועידוד של החברה והתרבות
בישראל; מת סיוע ,מלגות ופרסי למטרות חינו ,תרבות וספורט לסטודנטי ולתלמידי מאזורי
פיתוח; ופרסו והפצה של ידע באר ,ובעול .
במש שנות קיומה ביצעה עמותת מאיר פעילויות מגוונות באמצעות כספי שגייסה מגופי
עסקיי ומקרנות פרטיות ובאמצעות תמיכות שקיבלה ממשרדי ממשלה .35העמותה פעלה בשלל
תחומי הקשורי להנצחת זכרה של מאיר ,ובי היתר הקימה ארכיו ומרכז מידע ,הוציאה לאור
פרסומי העוסקי בתולדות חייה ובפעילותה הציבורית של מאיר ,ערכה השתלמויות וימי עיו
במסגרת משרד החינו וחילקה מלגות בשיתו& קר גולדה מאיר לאזורי פיתוח וספר .36ב1998
קיבלה העמותה פרס מהמועצה להנצחה על פעילותה בעזרה לחוקרי באמצעות הארכיו האישי
של גולדה מאיר.
בחלו& השני הלכו ופחתו התרומות לעמותה ,והיא נעשתה תלויה בכספי התמיכות שהעביר אליה
משרד רה"  .על פי דוח הפעילות של עמותת מאיר לתקופה שמספטמבר  2006ועד אוגוסט 2007
)להל  דוח הפעילות( ,העמותה הגישה למשרד רה" הצעת תקציב ל 2006על ס כ270,000
ש"ח לצור קבלת תמיכה ,א הסכו לא הועבר לה .לפי דוח הפעילות" ,ב 28.12.2006הקפיא...
משרד המשפטי את ההקצבות לעמותות להנצחה מנימוקי של נוהל לא תקי של הוועדה להנצחת
נשיאי וראשי ממשלות" .בדוח צוי שרק לאחר שהופעל לח ,הועברה מפרעה בספטמבר של אותה
השנה בסכו של  40,000ש"ח ,ועד אוגוסט  2007לא הועבר סכו נוס& בעבור תמיכה.
בדוח הפעילות נכתב כי "בשני האחרונות אנו עדי לתופעה שמשרד רה" מעביר כספי חלקיי
ובסמו לסו& השנה .מאחר והוא מקור ההקצבות היחיד של העמותה ,לא נית לבצע פעילות מלאה
בתנאי חוסר ודאות לגבי סכו ההקצבה ומועד העברתה".
__________________
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משרד רה"( ,משרד התרבות ,משרד העבודה )בשמו דאז( ועוד.
המלגות ניתנו עד שנת .1999
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עקב הקשיי הכלכליי שאליה נקלעה עמותת מאיר החליטו חבריה בדצמבר  2008להפסיק את
פעילותה ולהכניסה להלי של פירוק מרצו .ב 2010הסתיימו הליכי הפירוק של העמותה.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011מסר מפרק העמותה כי כדי לקבל סיוע מהממשלה,
צריכות עמותות ההנצחה לגייס סכו בסיסי ממקורות אחרי  ,א ככל שחולפות השני ממועד
פטירתה של האישיות המונצחת נעשה הגיוס קשה יותר עד שהוא הופ לבלתי אפשרי.
‡ ˙ ¯  : ‰ ˙ Â Ó Ú ‰ Ï ˘ Ë  ¯ Ë  È ‡ ‰כחלק מפעילות ההנצחה הקימה והפעילה עמותת מאיר
אתר אינטרנט )להל  האתר( ,ובו ארכיו מידע על חייה ופועלה של גולדה מאיר .ע ההחלטה
לפרק את העמותה נבחנה האפשרות להעביר את האתר לאחריות גנז המדינה שימשי לתחזקו
ולתפעלו.
בעקבות שיחה שקיי מפרק העמותה ע גנז המדינה כתב המפרק בינואר  2009למזכיר הממשלה
כי "יש לשמור ולטפח את אתר האינטרנט של העמותה ,לפחות במתכונת שהוא פועל בה היו ".
הוא הוסי& כי "גנז המדינה מוכ לקחת על עצמו את אחזקת האתר ,לשמרו ולטפחו" .הגנז הערי
את עלות ההוצאות הכרוכות בכ  לרבות העסקת איש תוכ ,מזי נתוני  ,אחזקת אתר ,תוכנות
ושינויי  בכ 100,000ש"ח לשנה.
בפברואר  2009הודיע מזכיר המועצה להנצחה לגנז המדינה כי "המועצה להנצחת נשיאי וראשי
ממשלות מעוניינת בהמש פעילותו של האתר] ...ו[על מנת שגנז המדינה יוכל להמשי את
אחזקתו ותפעולו השנתי של האתר ,תעניק המועצה להנצחה תקציב שנתי שוט& בס של 100,000
ש"ח ,אותו תעביר המועצה לידי הגנז מדי שנה".
בפגישה שהתקיימה ביולי  2009בהשתתפות מפרק העמותה ונציגי משרד רה" סוכ כי לנוכח
אישורו של מזכיר המועצה להעמדת התקציב הנדרש ,תעביר העמותה את כל זכויותיה באתר
האינטרנט לגנז המדינה באמצעות משרד רה"  ,וגנז המדינה ימנה עובד בכיר לשמירתו ,לעדכונו
ולטיפוחו של האתר .באותו החודש אישר גנז המדינה את תוכנו של הסיכו וציי כי "הוחל באיתור
חוקר לעדכו וטיפוח החומר ההיסטורי באתר".
בישיבת המועצה להנצחה בינואר  2011שעסקה בתכנית העבודה של המועצה לאותה שנה דווח כי
"עקב פירוק העמותה להנצחת גולדה מאיר הועבר אתר האינטרנט למשרד ]רה" [ .בימי אלה
עובדי על שדרוג האתר ועל התכני בשיתו& ע ארכיו המדינה".
בנובמבר  2011פנתה מזכירת המועצה לוועדת היועצי במשרד רה"  ,וזו אישרה יציאה לתהלי
תיחור 37לצור תרגו האתר לאנגלית ושדרוגו .היק& ההתקשרות נאמד ב 200,000ש"ח.
יצוי ששדרוג האתר כפי שדווח עליו בישיבת המועצה להנצחה לשנת  2011לא בוצע .בישיבת
המועצה בפברואר  2012הוחלט להקצות לתרגו האתר לאנגלית  50,000ש"ח בלבד .בהחלטה זו
לא הוזכר הצור בשדרוג האתר.
מאחר שב 31.3.2012פג תוקפו של המכרז המרכזי של החשב הכללי לתהלי תיחור ,הוגשה בקשה
מחודשת לוועדת המכרזי ליציאה למכרז פומבי לתרגו  ,והיא אושרה בספטמבר  .2012עד דצמבר
 2012לא פורס המכרז ,וממילא לא בוצעה התקשרות והאתר לא תורג .
מתשובת משרד רה" עולה שזכויות היוצרי של האתר הועברו במלוא מעמותת מאיר לגנז
המדינה רק באוגוסט  .2012יוצא אפוא שכל תהלי הטיפול באתר שהובא לעיל עד למועד זה נעשה
כאשר הזכויות על האתר עדיי לא הועברו לגנז המדינה.

__________________
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˙Â¯ÓÏÂ ,‰˙ÂÓÚ‰ ‰˜¯ÂÙ Ê‡Ó ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙˜ÂÊÁ˙· ,¯˙‡‰ ¯ÂÓÈ˘· ÏÂÙÈË‰ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï 2013 ¯‡ÂÈ „Ú ,‡˘Â· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰
.ÂÁÂ˙ÈÙ·Â
È„È ÏÚ ‰¯ÎÂ‰ Û‡Â ,¯È‡Ó ‰„ÏÂ‚ '·‚‰ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ ˙˘‡¯ Ï˘ ‰Áˆ‰· ‰˜ÒÚ ‰˙ÂÓÚ‰
˜ÂÒÚÈ˘ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚ ¯˙Â ‡Ï ,ÏÂÚÙÏ ‰Ï„Á˘ ‰Ú˘Ó Í‡ ,‚ÈˆÈ ÛÂ‚Î ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰
·.Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡ ¯ÂÓÈ˘ ,Â· ˜ÂÒÚÏ ‰·ÈÈÁ˙‰ ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡˘Â· ‡Ï Û‡Â ,‰Î‡ÏÓ
È˘ÓÓ‰ È˘Â˜‰ ˙‡ ·ËÈ‰ Û˜˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙˘‡¯ ˙Áˆ‰Ï ‰Ó˜Â‰˘ ‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ‰¯ÂÙÈÒ
.ÍÎ· ˜ÒÂÚ˘ ÔÈÈÚ ÏÚ· ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰· ‰È„Ó‰ È˘‡¯ Ï˘ ‰Áˆ‰ ÌÈÈ˜Ï

העמותה להנצחת מורשת משה שרת
עמותת שרת נוסדה ב 1993על ידי בנו של משה שרת ,ומטרתה העיקרית להנציח את רוחו ופועלו
של ראש הממשלה השני של ישראל .עיקר פעילותה של עמותת שרת היא כתיבת ספרי על שרת,
הוצאת לאור ופרסו הכתבי והמאמרי שלו .לש כ העמותה עוסקת באיסו& ,באחסו ובעריכה
של חומר מודפס ,כתוב ,מוקלט ומצול  .כדי לייעל את עבודתה הקימה עמותת שרת ארכיו
וספריית עזר שבה רבבות מסמכי מכל תקופות חייו של שרת.
עד אוגוסט  2012הוציאה העמותה לאור  11ספרי מכתבי מר שרת .ארבעה ספרי נוספי נמצאי
בהכנה ,והעמותה מתכננת לפרס עוד עשרה ספרי מלבד  .כמו כ ,לעמותה אתר אינטרנט שמציג
את כתביו של מר שרת ומאמרי שפורסמו על אודות פעילותו הציבורית לפני הקמת המדינה
ואחריה .העמותה מעסיקה שני עובדי קבועי במחקר ובעריכה ,ועוד שני עובדי שמועסקי לפי
שעות .פעילות העמותה נתמכת בעיקר על ידי משרד רה"  .משרדי עמותת שרת שוכני בדירה
שכורה בת שני חדרי בתל אביב.
יד חיי הרצוג
יד הרצוג הוקמה ב 1997כדי להנציח את זכרו של הנשיא השישי של מדינת ישראל מר חיי הרצוג
ז"ל באמצעות קידו נושאי כמו שילוב ראוי בי יהדות לדמוקרטיה; סדרי ממשל ,משפט ושלטו
ראויי במדינת ישראל; חינו לתרבות אזרחית נאותה על ידי עריכת מחקרי והפקת פרסומי ;
והענקת פרסי ומלגות לטובת המטרות הללו.
כדי לקד את מטרותיה מפעילה יד הרצוג ,בי היתר ,ארכיו שבו מרוכזי חומרי רבי מחייו
הציבוריי והפרטיי של הנשיא הרצוג .כמו כ ,היא מסייעת בהקמת ספריות ברחבי האר ,בבתי
ספר הנקראי על ש חיי הרצוג ,מוציאה לאור ספרי על פועלו ומקיימת מדי שנה בשנה אזכרה
וימי עיו.
פעילותה של יד הרצוג נתמכת על ידי משרד רה" ונעזרת ג בגיוס כספי עצמאי .העמותה
מעסיקה עובדת אחת קבועה ושתי עובדות נוספות על פי הצור .משרדי העמותה שוכני בדירת
מרת& שכורה בהרצליה.
יד חיי ויצמ
בנובמבר  1952החליטו הממשלה והסוכנות היהודית להקי ברחובות מפעל זיכרו למר חיי ויצמ
ז"ל ,נשיאה הראשו של מדינת ישראל .בסו&  1955הוקמה יד ויצמ כחברה לתועלת הציבור
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המוגבלת בערבות ובלא הו מניות .יד ויצמ מנציחה את זכרו של חיי ויצמ בי היתר באמצעות
מוזיאו השוכ בבית הפרטי של ד"ר חיי ויצמ ורעייתו שנתר על יד למדינה.
ע היבחרו של ד"ר ויצמ לנשיא המדינה ,הפ הבית למשכ הרשמי של נשיא ישראל ,א לאחר
שנפטרו בני הזוג הוא הוסב למוזיאו ונפתח לקהל הרחב .כמו כ ,כדי לשמר את מורשתו של
הנשיא הראשו הוק סמו לבית ארכיו הפועל בתיאו ע גנז המדינה לפי חוק הארכיוני  ,ובו
יותר מ 200,000מכתבי  ,מסמכי  ,תצלומי  ,הקלטות ,סרטוני וחפצי הקשורי לזוג ויצמ.
חלק ניכר מהמסמכי עברו דיגיטציה בתכנה ייעודית כדי להעלות לרשת האינטרנט לשירות
הציבור באר ,ובעול  .נוס& על כ ,ליד הגנז פועלת ספרייה שבה כתבי ומחקרי על ד"ר ויצמ
ועל הציונות ,והיא פתוחה לחוקרי ולמתענייני במפעל הציוני.
משרדי יד ויצמ נמצאי במתח הבית .העמותה מעסיקה שישה עובדי ונתמכת על ידי מינהל
תרבות שבמשרד התרבות ,המועצה להנצחה ומכו ויצמ למדע .דוח מבקר המדינה מ 2001בדק
38
את הניהול הכספי של יד ויצמ ואת יחסי הגומלי בינה לבי הגופי התומכי .

אישוויו בהנצחה
חוק ההנצחה נחקק כאמור ,כדי לקבוע אמות מידה בדר הנצחת זכר של נשיאי ישראל וראשי
ממשלותיה .כבר ב 2002ציי מבקר המדינה את הפער בי היק& המשאבי שהמדינה מעמידה
לרשות תאגידי ההנצחה ובי אלה שהיא מעמידה לרשות עמותות ההנצחה .39משרד מבקר המדינה
בדק כמה מאפייני שבה בא לידי ביטוי איהשוויו .להל הפרטי :
 : Ô Â Ó È Ó .1מניתוח התקצוב והתמיכה עולה כי ששת התאגידי יחד קיבלו בשני 20112007
תקציב שנתי ממוצע של כ 38מיליו ש"ח .כל העמותות יחד קיבלו באות השני תמיכה שנתית
ממוצעת של כ 1.8מיליו ש"ח .תקצוב התאגידי היה אפוא למעלה מפי  20מהתמיכה בעמותות.
יתרה מזאת ,התמיכה בעמותות מותנית במימו עצמי של  10%מפעילות ,ואילו תקצוב התאגידי
אינו מותנה בכ שיגייסו כספי ממקורות עצמיי  .לבסו& ,בניגוד לעמותות המקבלות תמיכה לפי
עמידה במבחני ובאמות מידה ,תאגידי ההנצחה אינ נדרשי לעמוד באמות מידה ברורות
הקובעות את הקצאת המשאבי החומריי על ידי המדינה.
הודות למשאבי העומדי לרשות יכולי התאגידי להעסיק עשרות עובדי  ,בה ג עובדי
מקצועיי  ,ולהרבות בפעילות שלשמה הוקמו ,ואילו העמותות אינ יכולות לעשות כ ,ולכ
פעילות מצומצמת מאוד.
 :Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó .2כאמור ,חוק רבי וחוק בגי קובעי שהמדינה תעמיד לרשות התאגידי את
המקרקעי הדרושי לפעילות  ,וה אכ הוקמו על קרקעות במימו המדינה .בחוק בצבי ובחוק
בגוריו נקבע מקו מושב של התאגידי  ,והמדינה העמידה לרשות את המבני המדוברי .
לעומת זאת לארבע מהעמותות לא הקצתה המדינה קרקע או מקו לפעילות ,וכ שתיי מה
משלמות דמי שכירות למבני שבה מתבצעת הפעילות ,ואחת שילמה דמי שכירות כל עוד הייתה
פעילה .רק יד ויצמ שוכנת במבנה שהורישו בני הזוג ויצמ למדינה.
 : È Â Ò È Ó .3כל תאגידי ההנצחה פטורי על פי חוק מכל אגרה ,ארנונה או תשלו חובה אחר
לרשות המקומית .לעומת  ,לעמותות ההנצחה אי פטור ממסי אלה.
__________________

38
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מבקר המדינה ,(2000) ‡51 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .455"449
מבקר המדינה ,(2002) ·52 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .415"414
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 לא הונצחו על, אפרי קציר ועזר ויצמ, יצוי ששניי מנשיאיה המנוחי של מדינת ישראל.4
ידי תאגידי שהוקמו מכוח החוק במימו המדינה ולא על ידי עמותות הנצחה שמקבלות תמיכה
. אישי אלה מונצחי על ידי מוסדות או רשויות אחרות שאינ מטע המועצה להנצחה.מהמדינה

✯
‰Ï‡Î ˘È" ÈÎ Ê‡„ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˙ÒÎ‰ Ï˘ ˙Â·¯˙‰Â ÍÂÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯Ó‡ 2000 ˙˘· „ÂÚ
ÔÈ‡Â ÂÎÊ ‡Ï˘ ‰Ï‡Î ˘È ,Í„È‡ÓÂ ...˙Â¯‡ÂÙÓÂ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÁˆ‰Ï ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÁÏ ÂÎÊ˘
˙‡ ÛÂÒ‡Ï ˙ÂÒÏÂ Ì‰È·˙Î ˙‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ,Ì‰È˙ÂÂ¯ÎÈÊ ˙‡ ·Â˙ÎÏ È„Î ÌÈÈÏÓÈÈÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰
."ÂÏ ˘È¯Â‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ Ì‰˘ ‰Ó ÏÎ
Ï‡ Â·˙ÎÓ· ÔÚË ,'ıÈ·ÂÈ·¯ ¯Ó˙È‡ 'ÙÂ¯Ù ,‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ Ê‡„ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ
ÌÈÏÂ„‚ ‰Áˆ‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÓÂÈ˜· ‡Ë·˙Ó ‰Áˆ‰· ÔÂÈÂÂ˘‰-È‡˘ 2008-· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
‰ÈÈÙ· .ÌÈ¯Á‡ ‰È„Ó È˘‡¯Ï ‰Áˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÁˆÂÓ‰Ó ‰ÓÎÏ
‰Ï‡ ÔÈ· :ÏÂÙÎ ‡Â‰ ÔÂÈÂÂ˘‰-È‡˘ 'ıÈ·ÂÈ·¯ 'ÙÂ¯Ù ·˙Î 2011-· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï‡ ˙ÙÒÂ
ÂÁÈˆÈ ÌÈ·Â¯˜Â ÌÈ¯È˜ÂÓ Ì‰Ï ˘È˘ ‰Ï‡ ÔÈ·Â ;Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ï‡Ï ÌÈ·‡˘ÓÂ ˜ÂÁ Ì‰Ï ˘È˘
.Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ‰Ï‡Ï Ì˙Â‡
, אשר מקורו,משרד רה" הדגיש בתשובתו כי הוא "מכיר באי השוויו שנוצר בי גופי ההנצחה
 הוא ער לצור בשינוי המצב, לדבריו." בחקיקת ההנצחה הפרטית והפרטנית,לדעת גורמי המשרד
. ובכוונתו לבחו שינוי בחוק ההנצחה כ שהחוק החדש יפתור לגמרי את סוגיית איהשוויו, הקיי

סיכו
˙‡ ¯Ó˘Ï ÍÎÂ ,‰ÈÈ·ÏÂ ‰ÂÈÎÏ ÂÓ¯˙ ¯˘‡ ‰È˘‡¯ ˙Áˆ‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÂÁÓ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
˙‡ ÁÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ .ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„Ï ‰È„Ó‰Â ÌÚ‰ ˙˘¯ÂÓ ˙‡ ÏÈÁ‰ÏÂ ‰¯·Ú
.‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙÏ ÒÈÒ·‰
ÛÈ˜ÓÂ ‡ÏÓ ‰ÚÓ Ô˙Â ÌÈÈ˜‰ ‰Áˆ‰‰ ˜ÂÁ Ì‡ ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂÏ
‰Áˆ‰‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÔÂÎ„ÚÏ ÏÚÙ˙ ‰Áˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰Áˆ‰‰ ÈÎ¯ÂˆÏ
.ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ÂÏÁ˘ ÌÈÈ‚ÂÏÂÎË‰Â ÌÈÈ˙Â·¯˙‰ ÌÈÈÂÈ˘Ï Ì˙Ó‡˙‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡·
ÂÏÈ‡Â ,˘ÓÓ Ï˘ ‰Áˆ‰Ï ÂÎÊ ‰È„Ó‰ È˘‡¯ ˙ˆ˜Ó ˜¯˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙ÓÈÈ˜ ‰È‡ Û‡ Â‡ ˙Ï·‚ÂÓ ,‰ËÚÂÓ ÌÈ¯Á‡ Ï˘ Ì˙Áˆ‰
‡È·‰Ï Ì¯ÎÊ È¯È˜ÂÓ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ˙È˙ÂÓ ‰È‰˙ ‰È„Ó‰ È˘‡¯ Ï˘ Ì˙Áˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê
ÁÈË·˙˘ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ .ÌÈ·‡˘Ó· ˙ÂÎÊÏÂ È„ÂÚÈÈ ˜ÂÁ ˙˜È˜ÁÏ
.ÌÓÏÂÚÏ ÂÎÏ‰˘ ‰È˘‡¯ ÏÎÏ ˙È˘ÓÓÂ ‰ÈÂ‡¯ ‰Áˆ‰

