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משרד האוצר
פעולות הביקורת
במסגרת הדי וחשבו על מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה ליו
 31.12.11נבדקו נאותות המדידה ,הסיווג והרישו החשבונאי של הלוואות
שהמדינה נתנה לגורמי שוני לזמ ארו ,ובי היתר הלוואות לזכאי משרד
הבינוי והשיכו .הבדיקה נעשתה ג באג התקציבי במשרד האוצר ,במשרד
הבינוי והשיכו ובחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית.

אג החשב הכללי
מאז המדינה ליו   31.12.11הלוואות לזמ ארו
תקציר
בחוק מבקר המדינה התשי"ח] 1958נוסח משולב[ ,נקבע כי מדי שנה בשנה ימציא
שר האוצר למבקר המדינה את מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה )להל 
מאז המדינה( לתו" שנת הכספי" שחלפה .במאי  2012הגיש שר האוצר למבקר
המדינה את "הדוחות הכספיי" של ממשלת ישראל ליו"  31בדצמבר ) "2011להל 
הדוחות הכספיי"( .מאז המדינה כלול בדוחות הכספיי" הללו במסגרת "דוחות על
המצב הכספי".1
בדוחות הכספיי" המאוחדי" של הממשלה ובביאורי" 5א ו5ב ,מוצגות בצד הנכסי"
יתרות הלוואות לזמ ארו( ,שנתנה הממשלה לגורמי" שוני" ,המסתכמות בסכו" נטו
.2
של  29מיליארד ש"ח

פעולות הביקורת
בחודשי" יוניספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה" של אג*
החשב הכללי במשרד האוצר )להל  אג* החשכ"ל( ,אג* התקציבי" במשרד האוצר
)להל  אג* התקציבי"( ,משרד הבינוי והשיכו )להל  משב"ש( ,החטיבה
להתיישבות של ההסתדרות הציונית )להל  החטיבה להתיישבות( ,ומקורות חברת
__________________
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2

ראו חוק מבקר המדינה ,התשי"ח ,1958סעיפי  9ו.12
יתרת ההלוואות ברוטו מסתכמת בכ 33מיליארד ש"ח ,והיא מפורטת בביאור.
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מי" בע"מ )להל  מקורות( בכל הנוגע לטיפול" בהלוואות שנתנה הממשלה .בי
השאר נבדקו תהליכי הגיבוש והעדכו של הקריטריוני" למת הלוואות מדינה,
תנאיה ונאותות המדידה ,וכ הסיווג והרישו" החשבונאי של ההלוואות בדוחות
הכספיי".

עיקרי הממצאי
 .1א* על פי שמרבית הלוואות המדינה ניתנות באמצעות גורמי" מבצעי") 3להל 
גורמי" מבצעי" או סוכני"( שוני" ,הבקרה שעושה החשכ"ל אינה כוללת בדיקה של
נכונות החישובי" שבבסיס הנתוני" המדווחי" על ידי הסוכני" .כמו כ לא קבע
החשכ"ל נהלי" או הוראות תכ"" 4בנוגע לתכנו הבקרה ,היקפה וקבלת דיווחי" על
אודות הבקרה הנעשית על פעולות הסוכני" באמצעות רואי חשבו חיצוניי".
 .2החטיבה להתיישבות העריכה את סכו" ההלוואות שמועד החזרת חל* לפני
יותר משבע שני" ,בכ 813.6מיליו ש"ח .סכו" זה הופרש בדוחות הכספיי" במלואו
על ידי החשכ"ל כהפרשה לחובות מסופקי" .מתברר ,כי הנתוני" שמסרה החטיבה
להתיישבות ניתנו על פי הערכה בלבד ,טר" הסתיי" תהלי( טיוב" ,וטר" בוצעה
פנייה לכל לווה שסכו" חובו כבר התגבש .עוד נמצא ,כי בחטיבה להתיישבות יש
הלוואות שלא נרשמו בשני" קודמות וטר" נקבעו לגביה תנאי החזר.
 .3חוזה ההתיישבות שבשימוש החטיבה להתיישבות )להל  ההסכ"( נוסח בשנת
 .1988ההסכ" כולל ,בי היתר ,את סוגי ההלוואות שהחטיבה רשאית לתת
למתיישבי" ואת תנאי ההחזר שלה .נמצא כי ההסכ" כולל סוגי הלוואות שאינ
ניתנות עוד ,ובנוסח ההסכ" ישנ הגדרות שאינ תקפות ,או שאינ נהוגות בתנאי
הכלכלה הנוכחיי" ,והגדרת הריבית המצויה בו ניתנת לפרשנויות שונות.
 .4לא נמצאו מסמכי" המעידי" שאג* החשכ"ל עשה עבודת מטה שבה נקבעה
תקרת סכו" לכל אחד מסוגי ההלוואות שניתנות לעובדי שירות המדינה ,והערכה של
היק* ההלוואות הצפוי הכולל .עוד נמצא ,כי א* על פי שהתנאי" הכלכליי" במשק
השתנו במהל( השני" שבה ניתנות הלוואות אלה ,האג* לא עשה עבודת מטה
לקביעת קריטריוני" מעודכני" ולעדכו סכומי הסיוע הנית לעובדי המדינה.
 .5הבנק שזכה בשנת  2008במכרז החשכ"ל למת הלוואות לעובדי המדינה ,הפקיד
בידי החשכ"ל סכו" של כמיליארד ש"ח .במכרז נקבע שבתארי(  31.12.14יוחזר
סכו" הפיקדו לבנק כשהוא צמוד למדד .נמצא כי במשרד האוצר לא נקבעו נהלי"
המחייבי" להעביר למחלקת ניהול סיכוני" שבאג* החשכ"ל מידע על החשיפות
והסיכוני" הקיימי" בגי פעולות פיננסיות שנעשות במחלקות השונות במשרד
האוצר ,ובכלל זה על החשיפה בגי כספי הפיקדו.

__________________

3
4

גור מבצע  ישות המשמשת גור פיננסי מתוו $בי #המדינה ובי #הלווה הסופי ,שבאמצעותה מעמידה
המדינה הלוואות ,מבצעת גבייה וכדומה )כגו #בנקי(.
תקנות כספי ומשק  הוראות ונוהלי עבודה שקובע החשב הכללי בתחומי הכספי והחשבונאות
לחשבי של משרדי הממשלה.
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 .6סכו" הריבית בגי ההלוואות הצמיתות 5שנתנה המדינה למקורות הוא כ300
מיליו ש"ח בתוספת ריבית פיגורי" של כ 324מיליו ש"ח .נמצא כי בשנת 2001
חדלה מקורות להעביר למדינה את תשלומי הריבית ,ונתגלעו חילוקי דעות בינה ובי
החשכ"ל בנוגע לעצ" חבות החברה לשל" את הריבית .ואול" הצדדי" לא נקטו פעולה
אשר תביא ליישוב ולסיו" של חילוקי הדעות שביניה" במש( כעשר שני" .התמשכות
המחלוקת מחמירה את הבעיה וגורמת להצטברות חוב אשר לצדדי" אי ודאות בנוגע
לעצ" תשלומו או למועד תשלומו .בדוחות הכספיי" א* לא נית גילוי לעניי זה.
 .7בשני" האחרונות נשחק שיעור התמיכה שלה זוכי" זכאי משב"ש בכ40%
יחסית למחירי הדירות .6בעוד שבשנת  1998המשכנתה המסובסדת שקיבלו הזכאי"
היתה נמוכה בשיעור של עד  2%משיעור הריבית הממוצעת בשוק החופשי  הרי
שבשני" האחרונות הריבית בהלוואות המוכוונות לזכאי" גבוהה יותר מהריבית
הממוצעת בשוק החופשי .7ההתנהלות של משרד האוצר ומשב"ש היא אחד הגורמי"
למגמת הירידה בניצול הזכות להלוואות לדיור על ידי הזכאי" ,דווקא בעת שמצוקת
הדיור הולכת וגוברת.
 .8נמצא כי משרדי האוצר והשיכו הקשו על הזכאי" בעלי הניקוד הנמו( והבינוני
בכ( שהורו לבנקי" להעלות את שיעור הריבית שה" גובי" על המשכנתה
ממקורותיה" ,ולהשוותה לריבית שגובה המדינה.
 .9משב"ש ומשרד האוצר לא בחנו מחדש ובאופ מקי* את תנאי הסיוע הנית
לזכאי" בעקבות השינויי" שחלו במחירי הדירות ובשוק המשכנתאות ,ולא וידאו כי
הפתרו שנקטו נות מענה ראוי למצוקות הדיור של הזכאי".

סיכו והמלצות
ממשלת ישראל נותנת הלוואות למטרות שונות ,במישרי או באמצעות המערכת
הבנקאית ,במטרה לתמר /ענפי משק שוני" .ממצאי הביקורת מעלי" כי חלק ניכר
מיתרת ההלוואות המוצגת במאז המדינה ל ,31.12.11כ 29מיליארד ש"ח נטו ,מוצג
רק על סמ( הדיווחי" של נותני ההלוואות ,בלא בדיקות מספקות של משרד האוצר .מ
הראוי שמשרד האוצר יפעל לטיוב נתוני ההלוואות שניתנות מתקציב המדינה על מנת
להציג אות למקבלי ההחלטות באופ מלא ונכו.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על משרדי השיכו והאוצר לעשות בחינה מחודשת
ומקיפה של תנאי הסיוע הנית לזכאי" כדי לוודא שהפתרו שה" נוקטי" נות מענה
ראוי למצוקות הדיור של הזכאי" ,ובמיוחד לשכבות החלשות ולזוגות הצעירי" .זאת
נוכח העובדה שהזכאי" נמצאי" במלכוד עקב מצוקת הדיור המתגברת משנה לשנה.
מחד גיסא ,ניסיונו של משרד האוצר להביא לירידת מחירי" בשוק הדיור באמצעות
פתרונות בתחו" היצע הדירות אינו נושא פרי זה יותר מארבע שני" ,ומחירי הדיור עלו
בחדות עד  ;2011ומאיד( גיסא הסיוע לזכאי" לא הוצמד לשו" מדד ,כמעט לא עודכ
כלל משנת  ,1998וערכו נשחק בשיעור ניכר.
__________________
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הלוואה שאי #לה מועד פירעו #הקבוע בזמ #מסוי .ייתכ #שהצדדי יקבעו תנאי אשר בהתקיימ
תיפרע ההלוואה ,ויכול שתישא ריבית שיש לשלמה בתדירות שתיקבע.
בעניי #זה ראו ג „ ,(2009) ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·59 È˙˘ ÁÂעמ' .280275
למעט הפחתה שחלה בשיעור הריבית לזכאי בהוראת שעה לשני .20132012
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♦
מבוא
בחוק מבקר המדינה ]נוסח משולב[ ,התשי"ח ,1958נקבע ,כי מדי שנה בשנה ימציא שר האוצר
למבקר המדינה את מאז זכויותיה והתחייבויותיה של המדינה )להל  מאז המדינה( לתו! שנת
הכספי! שחלפה .במאי  2012הגיש שר האוצר למבקר המדינה את "הדוחות הכספיי! של ממשלת
ישראל ליו!  31בדצמבר ) "2011להל  הדוחות הכספיי!( .מאז המדינה כלול בדוחות הכספיי!
במסגרת "דוחות על המצב הכספי".
הוראת תקנות כספי! ומשק )להל  תכ"!( 8קובעת כי מטרת הדוחות הכספיי! היא לספק מידע
למשתמשי! שוני! על המצב הכספי ועל ביצועי המשרד לצור) הערכה וקבלת החלטות בנושא
הקצאת משאבי!.
בדוחות הכספיי! המאוחדי! 9ובביאורי! 5א ו5ב מוצגי! בצד הנכסי! יתרת ההלוואות שהמדינה
נתנה לגורמי! שוני! לזמ ארו) בסכו! נטו של של כ 29מיליארד ש"ח; סכו! של כ 3.6מיליארד
ש"ח שהוא חלויות שוטפות ;10והפרשה לחובות מסופקי! 11בס) של כ 2.9מיליארד ש"ח .12היתרה
הכוללת בסעי ,של ההלוואות לזמ ארו) אמורה לשק ,,על פי כללי החשבונאות המקובלי! ,את
הער) המצרפי העדכני של כל נכסי ההלוואות לזמ ארו) שנתנה ממשלת ישראל.
בחודשי! יוניספטמבר  2012בדק משרד מבקר המדינה את פעולותיה! של אג ,החשב הכללי
במשרד האוצר )להל  אג ,החשכ"ל( ,אג ,התקציבי! במשרד האוצר )להל  אג ,התקציבי!(,
משרד הבינוי והשיכו )להל  משב"ש( ,החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית )להל 
החטיבה להתיישבות( ,ומקורות חברת מי! בע"מ )להל  מקורות( בכל הנוגע לטיפול! בהלוואות
שנתנה הממשלה ,ובכלל! תהליכי הגיבוש והעדכו של הקריטריוני! למת הלוואות מדינה ,תנאיה
ונאותות המדידה ,וכ הסיווג והרישו! החשבונאי של ההלוואות בדוחות הכספיי!.

__________________

8
9
10
11
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ראו הוראת תכ" )תקנות כספי ומשק  הוראות ונוהלי עבודה של החשב הכללי( מס'  2.3.1בנושא
הכנת דוחות ודיווחי שוטפי .
דוחות כספיי מאוחדי  דוחות כספיי של קבוצת ישויות )המורכבת מהישות השולטת ומהישויות
הנשלטות( המוצגי כדוחות כספיי של ישות בודדת .ראו הוראת תכ"   2.3.1עריכת דוחות כספיי .
חלויות שוטפות  הסכו מההלוואות לזמ! ארו #שמועד פירעונו הנו בשנה העוקבת לתארי #המאז!.
הוראת תכ"  .2.3.6בעניי! עריכת דוחות ודיווחי שוטפי קובעת כי הפרשה כללית  תבוצע על בסיס
יתרות החוב המאזניות למועד הדיווח ,לקביעת אומד! היק& ההפרשה בשל חובות מסופקי  .האומד!
יתבסס על ניתוח וגיול של החובות הפתוחי שחל& מועד פירעונ  ,תו #הכפלת בשיעורי הפרשה.
שעורי ההפרשה הולכי וגדלי ככל שהחוב שלא שול הוא יש! יותר ,מתו #הנחה שיהיה קשה יותר
לגבותו .הפרשה ספציפית  במקרי שידוע על חוב ספציפי שגבייתו מוטלת בספק ,יופרש בגינו מלוא
סכו החוב שגבייתו מוטלת בספק.
יתרת ההלוואות ברוטו מסתכמת בכ 33מיליארד ש"ח ,ומפורטת בביאור.
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נאותות הרישו החשבונאי של ההלוואות בדוחות הכספיי
בקרת נאותות הנתוני המוצגי
דוחות כספיי! צריכי! לשק ,באופ נאות את מצבה הכספי של הישות ואת הביצוע הכספי ותזרימי
המזומני! שלה .הצגה נאותה צריכה לשק ,בצורה נאמנה את השפעת! של עסקאות ,אירועי!
ומצבי! אחרי! ,בהתא! להגדרות ולכללי ההכרה של נכסי! ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות
המפורטי! בתקני חשבונאות ממשלתיי!.13
מרבית משרדי הממשלה המעמידי! הלוואות לגופי! שוני! במשק עושי! זאת באמצעות גורמי!
מבצעי! שוני! )להל  גורמי! מבצעי! או סוכני!( .הלוואות מעטות ניתנות ישירות על ידי
החשכ"ל .ההלוואות מקנות למדינה זכות חוזית לקבלת מזומ או נכס פיננסי אחר מהישות הלווה.
במקרי! של הלוואות הניתנות ומנוהלות ישירות על ידי החשכ"ל ,כל הנתוני! נמצאי! ברשותו
ומחושבי! ישירות על ידו .כגו מועד מת סכומי ההלוואה ,ניהול לוח הסילוקי של ההלוואות
לרבות חישובי הריבית ,ההצמדה ,חישוב פריסת חלקי ההלוואה הנפרעת בכל אחת מהשני! הבאות
וביצוע הגבייה .בכל מועד דיווח 14מבוצעת בקרה לחת) חשבונאי 15,לרבות בדיקה שהחשבונות
המאזניי! מוצגי! נכונה והריבית הנצברת ,ההצמדה ,והיתרה חושבו כראוי .במסגרת הבקרה במועד
הדיווח מחשב החשכ"ל הפרשה לחובות מסופקי! ,תו) ביצוע הפרשה כללית בהתחשב בבדיקת
עומק החוב 16,והפרשה ספציפית )ראו להל(.
אשר להלוואות הניתנות באמצעות סוכני! .1 :בשנת  2004חתמה המדינה ע! הבנקי! למשכנתאות
הסכ! בדבר מת משכנתאות לזכאי! .על פי ההסכ! משמשי! הבנקי! למשכנתאות סוכני! למת
כספי המדינה לזכאי הלווה .2 .ב 10.5.07נחת! הסכ! ע! בנק ב' והחל ב 1.1.08נעשי! שירותי
הבנקאות ומת ההלוואות לעובדי המדינה באמצעותו .3 .ההלוואות לרשויות המקומיות ולתאגידי
המי! ניתנות באמצעות בנק .4 .הלוואות החטיבה להתיישבות נוהלו באמצעות חברת בת של
הסוכנות היהודית .ס) כל סוגי ההלוואות שנתנה המדינה באמצעות סוכני! הוא כ 93%מס)
ההלוואות לזמ ארו) שבדוחות הכספיי!.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שגובה היתרות ,גיול החובות ,17חלק מההפרשה לחובות
מסופקי! ונתוני החת) החשבונאי בגי הלוואות שניתנו ומנוהלות באמצעות סוכני!  הוצגו על פי
הנתוני! שהתקבלו מאת הסוכני! נותני השירות.
ג! במבוא לדוחות הכספיי! צוי כי "המידע הכספי בחלקו בלתי מבוקר והנו מבוסס ,בי היתר ,על
מערכות עזר המנוהלות ליד מערכת החשבונאות הראשית וכ מדיווחי! המתקבלי! מגופי! שוני!
המנהלי! נכסי! והתחייבויות מסוימי! עבור ממשלת ישראל .בידי החשכ"ל אי מידע מלא על
איכות תהליכי הבקרה בחלק מהגופי! האמורי!".18
אג ,החשכ"ל מקיי! בקרה על דיווחי הלוואות המנוהלות באמצעות סוכני! באמצעות מחלקת
הלוואות וגביה ,ובאמצעות משרדי! של רואי חשבו חיצוניי! שוני!.19
__________________

13
14
15
16
17
18
19

תק! חשבונאות ממשלתי מספר   1הצגת דוחות כספיי  ,מעודכ! .2010
מועד הדיווח  היו האחרו! של תקופת הדיווח ,שעליה חלי הדוחות הכספיי .
חת #חשבונאי  תקופת הדיווח שעל בסיסה ישויכו רישומי חשבונאיי תוצאתיי על בסיס צבירה,
וכ! יותאמו היתרות המאזניות.
עומק החוב  תקופת הזמ! שעברה ממועד היווצרות החוב ועד למועד בו מתבצעת הבדיקה.
גיול חובות הצגת החובות בחת #מידע לפי גיל החוב ,דהיינו מש #הזמ! שהוא קיי .
ממשלת ישראל ,דוחות כספיי ליו  ,31.12.11עמ' .3
כל אחד מה זכה במכרז להלוואות מסוג שונה כגו! הלוואות לעובדי מדינה ,הלוואות לזכאי משרד
השיכו! וכו'.
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מחלקת הלוואות וגבייה מתרכזת בבחינת השלמות והתקינות של הדיווחי! המתקבלי! מהסוכני!,
באמצעות מערכת עזר המשמשת שלב ביניי! לפני העברת הנתוני! למערכת מרכב"ה .20ואול!,
המחלקה אינה עוסקת בבחינת נכונות החישובי! המצויי! בבסיס הנתוני!.
משרדי רואי החשבו החיצוניי! בודקי! נושאי! שוני! לפי בקשת החשכ"ל ,ומקיימי! ביקורות
בתחומי! שהוסכ! עליה! בחוזה ע! הסוכני! .למשל ,מועדי העברת הכספי! לחשבו החשכ"ל,
תנאי! שהלווי! זכאי! לה! ,חיוב הלווה בריבית נכונה ,מת הלוואות בסכו! המאושר על ידי
החשכ"ל וכד'.
˙Â¯˜· ÂÚˆÂ· Ì¯Ë ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
·ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰˜ÒÙÂ‰ 2011 ÍÏ‰Ó·˘ ‡ˆÓ „ÂÚ .21È‡Â·˘Á‰ Í˙Á‰ ˙ÂÂ·˘ÁÏ Ú‚Â
˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô˙ÓÏ ÔÎÂÒ ˘Ó˘Ó‰ ˜·‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï '‡ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â .˘„Á ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó ˙¯ÈÁ·Ï ÍÈÏ‰˙· ÏÁÂ‰Â ,‰È„Ó È„·ÂÚÏ
„¯˘Ó Ú·˜ Ì¯Ë ÈÎ ,‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë 2012 ¯·ÓËÙÒ ˙¯Â˜È·‰
¯ÌÈÓ È„È‚‡˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â˙È‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï ÔÂ·˘Á È‡Â
·‡‰ÓÂ˘¯‰ ÌÈÓ‰ È„È‚‡˙ÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙¯˙È˘ ÔÈÂˆÈ .ÔÎÂÒ ˜· ˙ÂÚˆÓ
·.Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 2-Î ‡È‰ ÔÊ‡Ó
˙ÂÁÙÏ Úˆ·ÏÂ ,‰¯˜·‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÏÏÎ˘Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˜¯.˙ÂÁÂ„· ‰‚ˆ‰Ï ÌÈÎÂÒ‰ È„È ÏÚ ÌÈ¯ÒÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ÏÚ ˙ÈÓ‚„Ó ‰

קביעת תכנית הבקרה על פעולות הסוכני
22

בתקני ביקורת שוני! של הגופי! האמוני! על ביקורת בישראל נקבע בי היתר :על הביקורת
להיער) לאחר מיפוי מוקדי! רגישי! לטעויות המהווי! את מוקדי הסיכו המהותיי! אצל המבוקר,
בהתבסס על קריטריוני! להגדרת מהותיות הסיכו שיקבע מזמי הביקורת; יש להגיש למזמי הצעה
לתכנית עבודה שנתית והצעה לתכנית עבודה רב  שנתית; נושאי הביקורות ,היקפ ותדירות החזרה
עליה ייעשו בשי! לב למוקדי הסיכו; על מזמי הביקורת לקבוע דרכי דיווח ולוחות זמני! לכ).
˙ÚÈ·˜ ,‰¯˜·‰ ÔÂÎ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ Ì"Î˙ ˙Â‡¯Â‰ Â‡ ÌÈÏ‰ Ú·˜ ‡Ï Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ
ÏÚ ÌÈÈÂˆÈÁ‰ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È˘Ú‰ ‰¯˜·‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜Â ‰Ù˜È‰
,‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÂ˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈ˙Â˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈÎÂÒ‰
˘ÏÚ ÂÚ·˜˘ ÈÏ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ÌÚ Ï"Î˘ÁÏ ÁÏ˘ ÂÓÈÂ˜˘ ˙Â¯Â˜È· ˙Â„Â‡ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰
.˘‡¯Ó ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈ„ÚÂÓ Â„È

__________________

20
21
22

מערכת המרכב"ה מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה המנהלת משאבי בתחומי כספי  ,כוח
אד  ,רכש )לוגיסטיקה( ונכסי  .המודול הכספי במערכת משמש לניהול החשבונות והמידע החשבונאי
לרבות לקוחות ,ספקי ונכסי ולצורכי דיווח חיצוני.
הנחת התקופה החשבונאית קובעת כי נית לחלק )לחתו( את טווח חיי הישות הכלכלית לתקופות
חשבונאיות ,ולמדוד ולדווח על הפעילות ועל הנכסי וההתחייבויות שנצברו בתקופות אלו.
ביקורת מבוצעת בישראל בהתא לתקני ביקורת שנקבעי על ידי לשכת רואי החשבו כגו תק ביקורת
מספר  73מטרת ביקורת דוחות כספיי ועקרונות כלליי לעריכת הביקורת; תק ביקורת  74תכנו
הביקורת .בנושאי ביקורת פנימית מפרסמת לשכת המבקרי הפנימיי בישראל הנחיות מקצועיות כגו
הנחיה מס'  2מעקב אחר תיקו ליקויי ; הנחיה מס'  3תכנו רב שנתי ושנתי של עבודת הביקורת.

משרד האוצר
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אג ,החשכ"ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר ) 2012להל  תשובת החשכ"ל( ,כי
הוא מנחה פרטנית את רואי החשבו בכל ביקורת ,וכי "אנו מקבלי! את הערת המבקר ונבח את
הצור) להרחבת ההנחיות הכלליות הקיימות לביצוע עבודת הביקורת ע"י רואי החשבו החיצוניי!".
כמו כ מסר החשכ"ל בתשובתו ,כי בתכנית העבודה לשני! הבאות בכוונתו לבחו במידת האפשר
יצירת בקרות נוספות במסגרת מערכת העזר לניהול ההלוואות.
ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯˜· ÈÏ‰ Ú·˜È Ï"Î˘Á‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï
,¯˙È‰ ÔÈ· ,Â˜ÒÚÈ ÈÎ ÚˆÂÓ ¯˘‡ ,‰È„Ó‰ ¯Â·Ú· ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ï‰Ó‰ ÔÎÂÒ Ïˆ‡ ,ÌÈÈÂˆÈÁ‰
·ÌÈ‡˘ÂÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯˜· ˙ÈÎ˙ ˙Î‰ ;˙È˙˘‰ ‰¯˜·‰ ˙ÈÎ˙ ˙Î‰ :ÌÈ‡·‰ ÌÈ‡˘Â
‰¯˜·‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰Ï ÌÈÚˆÓ‡ ;ÌÈÁ·‰ ÌÈ‡˘ÂÏ ‰¯˜·‰ ·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁ ;ÌÈÁ·‰
˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙Î‰ ;ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙ÂÓÈ‡Â ˙È˙˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙Ï ‰˙Ó‡˙‰ ˙ÁË·‰ ˙Â·¯Ï
ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÁÂÂÈ„ ÈÎ¯„ ;Â‡ˆÓ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ;ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ˙Â·Â‚˙ ˙Ï·˜Â
ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,‰¯˜·‰ ÁÂ„· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ÔÙÂ‡ ;ÌÈÎÓÒÓ „ÂÚÈ˙ ;ÁÂÂÈ„Ï
.ÁÂ„· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ˙‡ ¯˘‡Ï

מת גילוי לדוחות הסולו של משרדי הממשלה
תק חשבונאות ממשלתי מס' " 1הצגת דוחות כספיי!" קובע עקרונות להצגת נתוני! בדוחות
הכספיי! כדי שתושג מטרת פרסומ! .דוחות כספיי! נועדו לספק את צורכי המשתמשי! שאינ!
נמצאי! בעמדה המאפשרת לה! לדרוש דיווחי! המותאמי! למידע הספציפי הדרוש לה!.
המשתמשי! בדוחות הכספיי! כוללי! משלמי מסי! ,חברי כנסת ,נושי! ,ספקי! ,ואמצעי תקשורת.
בדוחות הכספיי! של כל משרד ממשלתי בנפרד )להל  דוחות סולו( מוצג בצורה מובנית מצבו
הכספי של המשרד למועד הדיווח ,ושל העסקאות שבוצעו על ידו בתקופה שעליה חל הדיווח .אחד
התפקידי! של חשבי משרדי הממשלה הוא להכי את הדוחות הכספיי! ,לערו) אות! ולהציג!
בהתא! לתקני החשבונאות הממשלתיי! .הכנת דוחות הסולו מסתיימת לפני עריכת הדוחות
הכספיי! המאוחדי! של הממשלה כולה ,כדי שנית יהיה לאחד! לדוח כולל .דוחות כספיי! סולו
משמשי! מקור למידע מפורט וספציפי יותר בנוגע לפעילות של אותו משרד ממשלתי.
נמצא שעד תו! מועד הביקורת  ספטמבר  ,2012טר! פורסמו דוחות הסולו לשנת  2011באמצעות
אתר האינטרנט של החשכ"ל ,23א ,על פי שעריכת! הסתיימה עוד לפני שהסתיימה עריכת הדוחות
הכספיי! המאוחדי! של הממשלה .לפרסו! כאמור של דוחות הסולו לציבור יש חשיבות רבה נוכח
היכולת לשק ,ביתר פירוט את הפעילות הכספית של כל משרד ,ובמיוחד את אופ השימוש של
המשרדי! באמצעי! הכלכליי! שעומדי! לרשות!  וביניה! מת הלוואות מתקציב המדינה
לגורמי! שוני! במשק.
Ï˘ ÂÏÂÒ‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ‰˘· ‰˘ È„Ó ÌÒ¯ÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˙È‰ ÏÎÎ ·Â¯˜ ,‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÌÈÒÒ·˙Ó Ì‰ÈÏÚ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
.ÁÂÂÈ„‰ ˙ÙÂ˜˙Ï

__________________

23

יצוי כי חלק ממשרדי הממשלה מפרסמי את דוחות הסולו באתרי שלה .
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בניית הביאורי לדוחות הכספיי לש מת גילוי נוס
מודול הכספי!  הוא מודול במערכת מרכב"ה המשמש לניהול החשבונות והמידע החשבונאי ,והוא
מכיל מספר ספרי! ראשיי! .24לכל משרד ממשלתי יש ספר ראשי שבאמצעותו מנוהלי! הדוחות
הכספיי! של המשרד ,ואינדקס ב אלפי חשבונות שמרכיבי! אותו.
בהלוואות ישירות הניתנות על ידי החשכ"ל ומנוהלות על ידו ,הוקמו במודול הכספי! מספר ספרי!
ראשיי! שכל אחד מה! מכיל חשבונות שמוינו מראש לפי נושא הרצוי לחשכ"ל לצור) בניית
הדוחות הכספיי! והצגת! .כגו ספר ראשי להלוואות לזמ ארו) שאינ צמודות ,ספר ראשי
להלוואות לזמ ארו) צמודות ,ספר ראשי להלוואות לזמ ארו) צמודות למט"ח .הדבר מקל על
קבלת הנתוני! כשה! ממויני! לאחר הרצה של מערכת מרכב"ה.
בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ,כי בהלוואות המנוהלות באמצעות סוכ נכנסי! החשבונות
השוני! למערכת עזר המעבדת אות! ומפיקה פקודות יומ מרכזות ,וה נרשמות במערכת מרכב"ה
בכמה ספרי! ראשיי! .לצור) בניית הביאורי! בנוגע להלוואות לזמ ארו) שבדוחות הכספיי! יש
צור) למיי שוב ,באמצעות תכנת עזר ,את פקודות היומ המרכזות לפי הנושאי! הדרושי! להצגה
במאז ,כגו :הפרדה בי ההלוואות לזכאי משרד השיכו ,לעובדי המדינה ,לעולי! חדשי! ,לעובדי
הוראה וסטודנטי! ועוד.25
26

È˘‡¯‰ È‡Â·˘Á‰ ÏÚ - ÔÎÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÏ‰ÂÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ„¯Ù ÌÈÈ˘‡¯ ÌÈ¯ÙÒ· ˘‡¯Ó Ì‚ÏË˜˙Â ˙ÂÂ·˘Á‰ ˙‡ ÔÈÈÓ˙˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ÏÂ˜˘Ï
Ï˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÏ ‰È‰È Ô˙È ˙‡Ê Í¯„· .Ì˙‚ˆ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÈÙÏ
¯˘Ù‡˙ ‰¯È‰ÓÂ ‰ÓÈ‰Ó ,‰ÏÈÚÈ ‰¯Âˆ· Ú„ÈÓ‰ ˙˜Ù‰ .ÈÏÂ‰È Ú„ÈÓ ÈÎ¯ˆÏ ‰"·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ
ËÂÚÈÓ ÍÂ˙ ‰ÈÓ‡ ‰¯Âˆ· ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï :˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰ËÈÏ˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï
·ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ,‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘· ÍÂÒÁÏÂ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÈÈ· ˙‡ ÏÚÈÈÏ ,˙ÂÈÂÚË
·˙.˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ,¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ
אג ,החשכ"ל ציי בתשובתו כי "אנו נבח את האפשרות לביצוע המיו כמומל 2ע"י המבקר".

רישו וניהול חשבונאי של הלוואות החטיבה להתיישבות
החטיבה להתיישבות פועלת כיחידה עצמאית במסגרת ההסתדרות הציונית העולמית .בהתא!
להחלטות ממשלת ישראל ,ועל פי חוזה שנחת! בי הממשלה ובי ההסתדרות הציונית ,החטיבה
נמצאת באחריות ניהולית של משרד ראש הממשלה והיא מעניקה הלוואות להקמת תשתיות ,לבנייה
ודיור ולאמצעי ייצור ביישובי! כפריי! )חקלאי! וקהילתיי!( במטרה לסייע לה! להתבסס מבחינה
כלכלית וחברתית.
__________________

24
25
26

לכל פעולה שיש לה רישו חשבונאי נרשמת בגינה פקודת יומ  .פקודות היומ נרשמות בחשבונות
שוני כ שכל חשבו הנו יחידת רישו הצוברת נתוני בנושא מוגדר .כל החשבונות המסודרי
באינדקס כלשהו שנקבע מהווי את הספר הראשי.
לסעיפי הלוואות שפורטו בנפרד ראו בדוחות הכספיי ביאור 5ב ,עמ' .39
החשבונאי הראשי הנו בי היתר האחראי על עריכת הדיווח הכספי הממשלתי ,ניהול מער הביקורת
החיצונית על הדוחות הכספיי של משרדי הממשלה.
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יתרת ההלוואות שניתנו על ידי החטיבה להתיישבות הרשומה בדוחות הכספיי! היא  320מיליו
ש"ח.
 .1חוזה ההתיישבות )להל  ההסכ!( שנמצא בשימוש החטיבה להתיישבות הוא חוזה שנכרת
בי ההסתדרות הציונית העולמית ובי מתיישבי! ואגודות )יישובי!( .החוזה נוסח על בסיס החוזה
שהיה נהוג במוסדות המיישבי!  הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית .עדכונו
וניסוחו הסופי נעשו בשנת  ,1988והוא אושר על ידי המרכז החקלאי שאיגד בתוכו את כל תנועות
ההתיישבות הציוניות .ההסכ! כולל את התחייבות הצדדי! ליישב את הקרקע ולעבדה ,ביישובי!
החקלאיי! .כמו כ נכללי! בו תנאי ההלוואות השונות ופירוט תנאי התשלו!.
תנאי ההלוואות הניתנות משתני! על פי ייעוד .בי התנאי! הנכללי! בהלוואות נמצאי! שיעורי
ריבית שוני! על יתרות החוב בהתחשב בתקופות ההחזר הנותרות ,תקופת גרייס ,27הפיכת חלקי!
מההלוואה למענקי! וכד' .כ) לדוגמא  בהלוואות הניתנות לתקופה של  30שני! כסיוע לקניה
ולהקמה של אמצעי ייצור למתיישבי! או לאגודות ,כוללי! תנאי ההחזר תקופת גרייס של עשר
שני! שבה אי מחזירי! את הקר והריבית .בתקופה זו ההלוואה צמודה למדד המחירי! לצרכ והיא
נושאת ריבית בשיעור של  .3%לאחר עשר שני! מתחיל הלווה להחזיר  25%מיתרת החוב
המחושבת ב 20תשלומי! שנתיי!; יתרת החוב הנותרת בס)  75%מס) החוב המחושב הופכת
למענק צמוד למדד ונושאת ריבית של  ,3%והיא נמחקת לאור)  20השני! המקבילות לקבלת
התשלו! השנתי ,בגי חלק ההלוואה שמוחזר.
עד  2011היה מסד הנתוני! של נתוני ההלוואות והגבייה בידי חברת בת של הסוכנות היהודית
)להל  חברת הבת( ,ששמשה כקבל מבצע של החטיבה להתיישבות לעניי ניהול ההלוואות.
מבקר המדינה ציי בדוח  2862כי בשל מאפייני ההלוואות וחוסר שליטה של החטיבה להתיישבות
במערכות של ניהול ההלוואות והגבייה ,נפגעו יעילות הגבייה והיכולת של הערכת החובות על פי
כללי החשבונאות .הצור) בטיוב הנתוני! ובשיפור תהלי) הגבייה עלה בחטיבה עוד בשנת .2009
עוד צוי בדוח מבקר המדינה הצור) בהמצאות של תשתית המידע החיוני בידי החטיבה להתיישבות
ובשליטתה.
במסמ) הערכה ליתרות ההלוואות שנער) על ידי החטיבה להתיישבות ונשלח לחשכ"ל בפברואר
 ,2012העריכה החטיבה את סכו! ההלוואות שבפיגור )יותר משבע שני!( בסכו! של  813.6מיליו
ש"ח )להל  הסכו! שהופרש( .סכו! זה הופרש במלואו על ידי החשכ"ל כהפרשה לחובות
מסופקי! בדוחות הכספיי! .החטיבה להתיישבות העריכה את ההלוואות השוטפות אשר טר! הגיע
מועד פירעונ בסכו! של  320מיליו ש"ח .במסמ) נכתב" :הנתוני! הנ! הערכה בלבד וטר! עברו
טיוב" .בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה שעד מועד סיו! הביקורת  ספטמבר  ,2012טר!
הסתיי! תהלי) טיוב הנתוני!.
החטיבה להתיישבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר ) 2012להל  תשובת
החטיבה להתיישבות( ,כי הערכת הסכו! שהופרש "כוללת בחובה ה את סכומי הקר ,ה את סכומי
ריבית הפיגורי! ...וה את ההלוואות המותנות ההופכות למענקי! בתנאי! של קיו! חוזה
ההתיישבות" .כמו כ מסרה החטיבה להתיישבות שמאז שנת  2006הופסקה באופ חדצדדי גביית
החובות על ידי חברת הבת .בהמש) ,הפסיקה החטיבה להתיישבות את ההתקשרות ע! החברה
בעקבות מחלוקות אשר יושבו בחלק ,בהלי) של יישוב סכסו) ,ולחלק נקבע הלי) של בוררות
אשר טר! החל .מטעמי! אלו "נוצר צור) ביצירת בסיס נתוני! חדש ומעודכ להלוואות שניתנו."...
החטיבה להתיישבות הוסיפה כי בשנת  2009התקשרה במכרז ,שנעשה בליווי החשכ"ל ,ע! חברה
__________________

27
28

תקופת גרייס  תקופה בה אי הלווה משל את הריבית הנצברת על ההלוואה או תשלו תקופתי של
הקר או את שתיה .
מבקר המדינה ,(2012) 62 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .108
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פרטית אשר התחייבה להקי! "מסד נתוני! מעודכ לכל ההלוואות ."...כמו כ מסרה החטיבה כי
בשל מורכבות ההלוואות ,נמש) תהלי) טיוב הנתוני! זמ רב מהמצופה ,ובימי! אלה נמצאת
מערכת ההלוואות והגבייה לקראת מסירה ,הטמעה והדרכה לפני הפעלתה בחטיבה.
עוד מסרה החטיבה להתיישבות כי היא "מנהלת ביחד ע! החשכ"ל ,מבצע לפירעו ההלוואות
שניתנו למתיישבי! ולאגודות )הישובי!( .במסגרת המבצע נעשו ,בשלב זה ,פניות לכל האגודות
)הישובי!( החקלאיות ונער) לגבי כל אגודה ואגודה חישוב מפורט .כמו כ הצטרפו למבצע
מתיישבי! רבי! שקיבלו חוב מפורט לתשלו! ."...ג! החשכ"ל השיב דברי! ברוח דומה.
ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰·ÈËÁ‰ ÏÚÂ Ï"Î˘Á‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â·ÂÁ ÌÂÎÒ ˘·‚˙‰˘ ‰ÂÂÏ ÏÎÏ ˙Â ÙÏÂ ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÈË ÌÂÈÒÏ
 .2בביאור 5ב לדוחות הכספיי! לשנת  ,2010המפרט את הרכב ההלוואות לזמ ארו) לפי תחומי
הפעילות ,נאמר ..." :במסגרת טיפול החשב הכללי בכלל החובות למדינה )למעט חובות מס(,
...מתעתד החשב הכללי ,בשיתו ,החטיבה להתיישבות ,לבצע הסדרי חוב נרחבי! ,תו) שינוי
בהסדרי הניהול של הלוואות אלו".
שירות התשלומי! הממשלתי מאפשר למתיישבי! שהתקשרו בהסכ! ,לבצע מספר פעולות ובכלל
תשלו! בגי חלק מהשירותי! שמקבל המתיישב מהחטיבה .כגו ,תשלו! בעבור קבלת אישור
זכויות למגרש ,הסכמה למת התחייבות לרישו! משכנתה ועוד .השירות אינו מאפשר תשלו! החזרי
חוב בגי הלוואות.
‚Â¯„˘Â ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ È¯„Ò ÈÂ È˘ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÁ·È˙ ,˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰·ÈËÁ‰Â Ï"Î˘Á‰ ÌÈÚˆ·Ó˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÏÂ‰È Ï ˙ÂÎ¯ÚÓ‰
ÌÈË¯Ù ÔÎ„ÚÏ ,Â·ÂÁ ˙¯˙È· ˙ÂÙˆÏ ‰ÂÂÏÏ ¯˘Ù‡È˘ ÈË ¯Ë È‡ ˙ÂÏÈÚÙÂ Ú„ÈÓ ÏÂ„ÂÓ ·Ï˘Ï
‡.ÌÏ˘Ï Â
החטיבה להתיישבות מסרה בתשובתה ,כי הערת הביקורת לבחו את "האפשרות לשלב מודול מידע
ואפשרות לתשלו! חובות ,באמצעות שירות תשלומי! אינטרנטי ,מתקבלת על ידי החטיבה בחיוב
והיא תיבח על ידי אנשי המקצוע )מערכות מידע ומחשוב( ,בתיאו! ע! החשכ"ל" .תשובה דומה
מסר החשכ"ל.
 .3בי השינויי! שחלו בתנאי הלוואות החטיבה להתיישבות ונכללו בביאור 5ב צוינה הפסקת
מת הלוואות מסוימות משנת " :2011הלוואות התשתית למתיישבי! בודדי! ...ניתנו כהלוואות
עומדות ו/או הלוואות מותנות/מענקי! .החל משנת  2011הופסקו הלוואות אלו ".וכ "הלוואות
לבנייה  הלוואות אשר טר! נקבעו לגביה תנאי ההחזר .הלוואות אלו לא נרשמו בשני! קודמות
וטר! הוסדר אופ הרישו! והניהול שלה החל משנת  2011הלוואות אלו לא ניתנות יותר".
החטיבה להתיישבות מסרה בתשובתה שהלוואות תשתית "נתנו  ...לאגודות ורק במקרי! חריגי!,
באישור מנכ"ל החטיבה ,ג! למתיישבי! .הלוואות כאלה לא ניתנות יותר והתקציב מופעל לפי
תקנה תקציבית של מענקי תשתית" .בכל הקשור להלוואות לבניה" ,אכ ...לא נקבעו תנאי החזר
להלוואות אלה .הלוואות אלה נרשמו בזמנו ,ברישומי החטיבה )בדוח ההשקעות( ובשל העובדה
שתנאי פירעונ לא היו מוגדרי! ה לא הועמדו לפירעו ,אלא במקרה בו מומש הנכס או במסגרת
המבצע להסדר חובות והכול בכפו ,לבדיקת העניי לגופו ....בכל מקרה לא ניתנות יותר הלוואות
כאלה" .ג! החשכ"ל השיב ברוח זו.
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ÂÓ˘¯ ‡Ï˘Â ¯ÊÁ‰ È‡ ˙ Ô‰È·‚Ï ÂÚ·˜ Ì¯Ë˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï Ú‚Â · ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ ¯˙ÂÈ ˙Â ˙È Ô È‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ,˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ
‡.Â¯ÈÊÁ‰Ï ˘È˘ ·ÂÁ È„ÈÏ ÌÈ˘·‚˙Ó‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ,Ô‰Ï˘ ÏÂ‰È ‰Â ÌÂ˘È¯‰ ÔÙÂ
 .4בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ,כי חוזה ההתיישבות )להל  ההסכ!( ,שבשימוש
החטיבה להתיישבות אינו מעודכ ,והוא כולל סוגי הלוואות אשר כאמור אינ ניתנות עוד .בנוסח
ההסכ! כלולות ג! הגדרות שאינ תקפות או נהוגות בתנאי הכלכלה הנוכחיי! כגו שנת תקציב
המתחילה ב 1באפריל של כל שנה ,והגדרת ריבית הניתנת לפרשנויות שונות כריבית דריבית או
כריבית פשוטה.
החטיבה להתיישבות מסרה בתשובתה כי "אכ ,החוזה מעט אנכרוניסטי ,א) כל עוד לא הוחלט
אחרת ,נוהגי! על פיו ,בשינויי! המתחייבי!" .כמו כ ציינה החטיבה להתיישבות כי "החל משנת
 ,2002הוכנסו בחוזה ,מספר תיקוני! באופ שסעיפי! מסוימי! נמחקו מהחוזה והמתיישבי!
והאגודות ,מאשרי! את מחיקת! בעת חתימה על חוזי! חדשי!" .החשכ"ל מסר בתשובתו כי בשנת
" 2002חלק מסעיפי החוזה נמחקו ובמקביל צור ,נספח אשר נוסח על ידי המחלקה המשפטית
במשרד האוצר ומכיל סעיפי! נוספי! שנחתמו מול המתיישבי!" .עוד מסר החשכ"ל ,כי "אכ ,לשו
החוזה מעט אנכרוניסטית אול! לא נית לראות פג! בכ) שהחוזה כולל בתוכו הלוואות שאינ
ניתנות כיו! ואשר דר) הענקת התקציב לאות! יעודי! נעשית באמצעות מענקי! במקו! בדר) של
הלוואה".
,„ÁÓ ‰ÊÂÁ‰Ó ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÈÚÒ Â˜ÁÓ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó·˘ ¯Á‡Ó - ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ - „ÂÚ ˙Â ˙È Ô È‡˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰ Â· ˙ÂÏÏÎ ÔÈÈ„Ú Í‡ ,Í„È‡Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÈÚÒ ÂÏ ÂÙÒÂ Â
ÌÈ‚˘ÂÓÏÂ ÌÈ‡ ˙Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ ˘„ÁÓ ÂÎ¯ÚÏ ‚Â‡„Ï Ï"Î˘Á‰ ÏÚÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰·ÈËÁ‰
.ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰

הלוואות לעובדי מדינה
סכו! יתרת ההלוואות לעובדי שירות המדינה המוצג בדוחות הכספיי! עומד על כ 1.4מיליארד
ש"ח .עד  31.12.07התקשרה הממשלה באמצעות החשכ"ל ע! בנק א' למת הלוואות ושירותי!
בנקאיי! לעובדי המדינה )להל  ההסכ! היש( .ההלוואות ניתנו בהתא! לקריטריוני! מוגדרי!
ובכפו ,להוראות החשכ"ל .ב 10.5.07חת! החשכ"ל על הסכ! ע! בנק ב' והחל ב  1.1.08נעשי!
שירותי הבנקאות ומת ההלוואות לעובדי המדינה באמצעותו )להל  ההסכ! החדש(.
מת הלוואות ייעודיות מאפשר לעובדי המדינה נגישות לאשראי מוזל שנועד לסייע לעובדי!
שנקלעי! למצבי משבר כגו ,קשיי! כלכליי! ,שינויי! במצב הבריאות המצריכי! הוצאות מיוחדות,
וכ מאפשר לקבל אשראי במקרה שהעובד עומד בפני הוצאות גדולות .הסיוע לעובדי המדינה ,נוס,
על ההלוואות ,כולל אפשרות לקבל שירותי! בנקאיי! שוני! בתנאי! משופרי! ,מניהול חשבו
עו"ש ,קבלת ערבויות בנקאיות ועד ניהול חשבונות השקעות.
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קביעת תנאי ההלוואות ודרכי עדכונ
לקראת חתימת ההסכ! החדש עדכ החשכ"ל חלק מסכומי ההלוואות ושינה חלק מתנאי הזכאות
להלוואות מסוימות .בביאור לדוחות הכספיי! צוי כי מקורות המימו להלוואות לפי ההסכ! החדש
הנ! .1 :הסכו! שהפקיד בנק ב' בס) של  1.036מיליארדי שקלי! בחשבו השיי) למדינה בבנק
ישראל .2 .גבייה חוזרת של קר ההלוואה ה מבנק א' וה מבנק ב' )החזרי הריבית נזקפי!
להכנסות המדינה ואינ! מיועדי! לתקצוב הלוואות חדשות( .3 .כספי! שמעבירה המדינה על פי
הצור).
ÏÎÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒ ˙¯˜˙ ÂÚ·˜ ‰ÈÙÏ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ „ÂÚÈ˙ Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ È„È· ‡ˆÓ ‡Ï
‡ÌÈ‡ ˙‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ,‡ˆÓ „ÂÚ .ÏÏÂÎ‰ ÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Û˜È‰ ˙Î¯Ú‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰Ó „Á
ÌÈÈ˜ ‡Ï ,˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙Â ˙È ˘ Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁ ÍÏ‰Ó· Â ˙˘‰ ˜˘Ó· ÌÈÈÏÎÏÎ‰
‡‚.‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ È„·ÂÚÏ ÚÂÈÒ‰ ÈÓÂÎÒÂ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÔÂÎ„ÚÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Ï"Î˘Á‰ Û
החשכ"ל מסר בתשובתו כי מהות ההלוואות המוענקות לעובדי המדינה וסכומ נקבעו על ידי ועדת
מכרזי! מיוחדת שהוקמה לצור) המכרז ,בו זכה בשעתו בנק ב' .בחודש אוגוסט  2012מונתה ועדת
מכרזי! חדשה והיא החלה בבחינה מעמיקה ,של סוגי ההלוואות ,תנאי הזכאות לקבלת וסכומ.
ניהול סיכוני בשל החשיפה להחזר סכו הפיקדו של הבנק
כאמור ,הסכו! שהופקד על ידי בנק ב' בס) של  1.036מיליארדי שקלי! הוא מקור כספי למת
הלוואות לעובדי המדינה .לפי ההסכ! החדש ,בתו)  30ימי! מתו! תקופת ההתקשרות הקבוע
ל ,31.12.14יוחזר לבנק הסכו! שהופקד על ידו כשהוא צמוד למדד ,ובכל מקרה לא יפחת סכו!
ההחזר לבנק מהסכו! שהפקיד .החובה להחזיר את הפיקדו יוצרת סיכוני! פיננסיי! למדינה כגו
סיכו נזילות ,29סיכו מחזור 30וסיכו שוק.31
מבחינת הסכו! שהמדינה אמורה להחזיר לבנק ב' עולה ,כי עד יולי  2012נצברה הצמדה של כ149
מיליו שקלי! ,וסכו! החוב הכולל בגי הפיקדו עומד על כ 1.2מיליארד שקלי! .עוד עולה כי
סכומי הגבייה החוזרת של ההלוואות מחולקי! לשניי! :החלק המיוחס לקר ההלוואות והחלק
המיוחס לריבית .קר ההלוואות מופקדת בחשבו בבנק ישראל )להל  החשבו המיוחד( המשמש
למת הלוואות חדשות ,ואילו הריבית נזקפת להכנסות המדינה ואינה מיועדת להלוואות חדשות.
בשל העובדה שהקר מוחזרת לשיעורי ואינה צמודה ,נוצר פער בי יתרת החשבו המיוחד ,ובי
סכו! הפיקדו הצמוד שיש להחזיר לבנק ע! תו! התקופה.

__________________

29
30
31

הקושי לגייס הו רב בזמ קצר )מצד הממשלה הזקוקה לגיוס הו (.
הסיכו שהחוב ימוחזר בעלות גבוהה במיוחד בשל תנאי לא נוחי בשוק או במקרה קיצוני ,שלא
תהיה אפשרות למחזרו כלל
שינוי בשווי ההתחייבויות או הנכסי הפיננסיי כתוצאה משינוי בריביות ,במדדי המחירי לצרכ ,
בשערי מטבע חו) ,במחירי מניות וסחורות ,סטיות תק ומתאמי של הריביות ושל שערי החליפי .
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‡ÚˆÈ· Ï"Î˘Á‰ Û‚‡˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ Û˜È‰· ÔÂ„˜ÈÙ· ¯·Â„Ó˘ Û
Ï"Î˘Á‰ ÏÚ˘ „ÂÓˆ‰ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ÔÈ‚· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È Ï ‰ËÓ ˙„Â·Ú
˙˜ÏÁÓÏ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÏ‰ ÂÚ·˜ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÎ ,¯¯·˙Ó „ÂÚ .¯ÈÊÁ‰Ï
˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÈ‚· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ ÂÎÈÒÂ ˙ÂÙÈ˘Á ˙Â„Â‡ ÏÚ ,32Ï"Î˘Á‰ Û‚‡· ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È
.ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ ÔÈ‚· ‰ÙÈ˘Á‰ ÔÂ‚Î ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ˙Â Â˘‰ ˙Â˜ÏÁÓ· ˙Â˘Ú ˘ ˙ÂÈÒ ÈÙ
החשכ"ל מסר בתשובתו כי עבודת מטה נעשתה בכמה היבטי! :בדוחות הכספיי! נעשה רישו! של
התחייבות ושיערו) בהתא! להסכ!; קיי! תקציב לביצוע החזר הפיקדו; החשיפה בגי הפיקדו
היא נמוכה ,והנחות העבודה ה כי במכרז הבא יפקיד הבנק שיזכה פיקדו בסכו! דומה שיכסה על
פערי המימו ,והפיקדו יוחזר מגביית ההלוואות בהתא! ללוחות הסילוקי עד לפירעו מלא.
˙˜ÏÁÓ ÛÂ˙È˘· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÔÈ‚· ÔÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ï"Î˘Á· ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÂ‰È

הלוואות צמיתות לחברת מקורות
מקורות חברת מי! בע"מ )להל  החברה( והחברות הבנות שלה עוסקות בעיקר בתחו! של אספקת
מי! .בדוחות הכספיי! של המדינה לתארי)  31.12.11צוינו הלוואות צמיתות 33שנתנה המדינה
לחברה ,וסכומ המשוער) עומד על כ 801מיליוני שקלי! .34היתרה מורכבת משש הלוואות שניתנו
בי השני!  ,19841979כהלוואות פיתוח צמיתות .נקבע ,כי הלוואות אלו תיפרענה במועד פירוק
החברה או מכירתה ,בתנאי! שיקבע החשכ"ל.
על פי ההסכמות שגובשו בי החברה לממשלה במהל) שנת  1993ואיל) נקבע ,בי היתר ,שמבנה
ההו של החברה יעמוד על יחס של  65%הו זר ו 35%הו עצמי .בהסכמות אלו נכללו ההלוואות
הצמיתות כחלק מההו העצמי של החברה לצור) ההתחשבנות ,בהתא! להסכ! העלויות.35
בהחלטת הממשלה משנת  361996אושרה המרת ההלוואות הצמיתות ,שהעמידה המדינה לחברה,
במניות החברה ,בסוגי! ובתנאי! שיאשר מנהל רשות החברות הממשלתיות והחשכ"ל .החלטה זו
טר! בוצעה ,וההלוואות הצמיתות טר! הומרו בפועל למניות .ההלוואות עוד רשומות בספרי
החשכ"ל כהלוואות צמיתות הנושאות ריבית ,והחברה המשיכה לשל! במהל)  ,19991993את
תשלומי הריבית ,והמדינה השיבה אות! לחברה באופ שוט .37,בשני!  20001999המשיכה
החברה להעביר את תשלומי הריבית למדינה; סכומי! אלו לא הוחזרו לה באופ שוט ,,א) קוזזו
בהסכ! גמר התחשבנות שנחת! בשנת  2002בי החברה למדינה.
__________________

32

33
34
35
36
37

מחלקת ניהול סיכוני באג* החשכ"ל אחראית לאומד הסיכוני הנוגעי לניהול החוב )כולל החוב
בגי הפיקדו ( ,לאיתור דרכי הפעולה להקטנת עלויות החוב ולתמחור עסקאות ספציפיות של משרד
האוצר .כמו כ משמשת המחלקה רפרנט לניהול הנזילות ולניהול סיכוני בתחומי אחרי שלה
אחראי החשכ"ל ,כמו פרויקטי בשיתו* המגזר הפרטי.
הלוואה שאי לה מועד פירעו הקבוע בזמ מסוי .ייתכ שיקבעו בי הצדדי תנאי אשר בהתקיימ
תפרע ההלוואה ,ויכול שתישא ריבית שיש לשלמה מידי תקופה.
דוחות כספיי מקורות חברת מי בע"מ ליו  ,31.12.11ביאור .1.10.4
הסכ התמיכה הממשלתית במקורות ודרכי קביעת התערי*.
החלטת ממשלה  733מיו 13.11.96
דוחות כספיי מקורות חברת מי בע"מ ליו  ,31.12.11ביאור .1.10.4
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החל בשנת  2001חדלה החברה להעביר למדינה את תשלומי הריבית ,ונתגלעו חילוקי דעות בינה
ובי החשכ"ל על עצ! החבות בתשלומי הריבית .נמצא שחוב הריבית בגי ההלוואות הצמיתות
ב 31.12.11הוא כ 300מיליו ש"ח ,בתוספת ריבית פיגורי! של כ 324מיליו ש"ח.
בחוזר 38שהוציאה רשות החברות הממשלתיות בשנת ) 1985להל  החוזר( בעניי יישוב סכסוכי!
בנושאי! אזרחיי! בי חברה ממשלתית ובי המדינה  הופנו הצדדי! להנחיית היוע 2המשפטי
לממשלה .39בהנחיה נאמר כי יש למצות את הדרכי! ליישוב הסכסו) שלא באמצעות התדיינות
בבית המשפט .אלא באמצעות משא ומת ,תיוו) ,מת חוות דעת משפטית על ידי צד שלישי מוסכ!
על הצדדי! )ובכלל זה היוע 2המשפטי לממשלה או מי שיקבע לכ) על ידו( ,ועדה מוסכמת על
הצדדי! או בדר) אחרת לפי נסיבות העניי.
È˜ÂÏÈÁÏ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÓ Ì˙ÂÚÓÈ‰Â ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡È·Ó ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ .‰È˜˙ ‰È‡ ÌÈ˘ ¯˘ÚÓ ¯˙ÂÈ Í˘Ó· Ì‰ÈÈ· ˙ÂÚ„‰
ÌÈ„„ˆÏ ÔÈ‡˘ „ÂÚ· ,Ï„‚Â ÍÏÂ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂ˘‰ ·ÂÁ‰ Û˜È‰˘ ÍÎÏÂ ‰ÈÚ·‰ ˙¯ÓÁ‰ È„ÈÏ
.ÂÓÂÏ˘˙ „ÚÂÓ È·‚Ï ˙Â‡„Â ÔÈ‡Â ÂÓÂÈ˜ ÌˆÚ È·‚Ï ‰ÓÎÒ‰
מנכ"ל מקורות ,מר שמעו ב חמו ,השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר  ,2012כי "‰¯·Á‰ ˙„ÓÚ
˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÎ ‰È‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈˆÚÂÈ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ˙ÎÓ˙‰
˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÈÓÏ ˙Â¯ÓÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡Â ˙È·È¯ ˙Â‡˘Â ÔÈ‡ ,ÈÓˆÚ‰ ‰Â‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÂ‰Ó
) "‰Ï·˜˙˘ ‰Ï˘ÓÓ‰הדגשה במקור( .החברה הוסיפה כי "מקורות ניסתה לאור) השני! להביא
את הנושא לידי סיו! ,וא ,הביעה עמדתה כי ככל שלא תושג הסכמה בי הצדדי! ,נית להעביר את
ההכרעה לבורר מוסכ! בלתי תלוי שיכריע בנושא".
החשכ"ל מסר בתשובתו ,כי "בשנתיי! האחרונות נעשתה עבודת מטה רחבה לצור) קביעת מתווה
לפשרה בי הצדדי!" ,וכי בספטמבר  2012דחתה החברה את עקרונות הפשרה .משכ)" ,כעת נעשית
חשיבה מחודשת לעניי הסדרת הנושא בי היתר באמצעות פנייה ליועמ"ש לממשלה להכרעה".
·„ÌÂÎÒÏ Ú‚Â· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÏ ÈÂÏÈ‚ Ô˙È ‡Ï 31.12.11-Ï ‰È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ
˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰ ÂÏ ˘È˘Â ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 624-ÎÏ ¯·Ëˆ‰˘ ÌÂÎÒ· ¯·Â„Ó ,¯ÂÓ‡Î .˙È·È¯‰
Ï"Î˘Á‰ ÏÚ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰È„Ó‰ ˙ÂÒÎ‰ ÏÚ Ô‰Â ˙Â¯Â˜Ó ˙¯·Á ÏÚ Ô‰
.ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯„‰ ˙Â‡‰ ÈÂÏÈ‚‰Ó ˜ÏÁÎ ‰Ê Ú„ÈÓ ‚Èˆ‰Ï
הצגה נאותה של היתרות בדוחות הכספיי! של המדינה מחייבת להציג את החובות בער) מימוש!
נטו ,תו) ניכוי הפרשה בגי חובות שגביית! מוטלת בספק )להל  הפרשה לחובות מסופקי!( .זאת
במטרה לשק ,באופ אמי ,ככל האפשר ,את הסכו! הנית לגבייה בפועל .ההפרשה לחובות
מסופקי! מורכבת מהפרשה כללית ומהפרשה ספציפית לחובות מסופקי! .נמצא ,כי בגי חוב
הריבית לא בוצעה הפרשה ספציפית לחובות מסופקי!.

__________________
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חוזר ש .85/53
הנחיה  6.1202יישוב סכסוכי בענייני אזרחיי בי חברה ממשלתית לבי גו* ממשלתי אחר.
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משרד השיכו משכנתאות מסובסדות לדיור

40

הזכות לדיור נאות היא אחת מזכויות האד! המוכרות במשפט הבילאומי .בסעי 25 ,להכרזה לכל
באי עול! בדבר זכויות האד! 41צוינה זכותו של כל אד! לתנאי מחיה נאותי! ,ובכלל! דיור .מדינת
ישראל ,כמו מרבית מדינות העול! ,קיבלה עליה התחייבות לכבד את הזכות לדיור ,המעוגנת ג!
באמנות בילאומית ובמיוחד באמנה הבילאומית בדבר זכויות כלכליות ,חברתיות ותרבותיות.42
ג! בית המשפט העליו קבע 43כי "כבודו של האד! כולל בחובו ,כפי שראינו ,הגנה על מינימו!
הקיו! האנושי ...אד! המתגורר בחוצות ואי לו דיור ,הוא אד! שכבודו כאד! נפגע".
המדינה מסייעת במציאת פתרונות דיור בכמה דרכי! .בצד הביקוש המדינה מסייעת בי היתר
באמצעות מת הלוואות מסובסדות לזכאי! לרכישת דירה בשוק החופשי ,מת דיור בתשלו!
שכירות מופחתת בשיכו הציבורי ,וסיוע בשכר דירה בשוק החופשי .כמו כ פועלת המדינה במת
פתרונות דיור בצד ההיצע בי היתר על ידי הגדלת היצע הדירות ,ייזו! תכניות לבניית דיור מוזל
לרכישה או להשכרה לזכאי!.44
בטבלה  1שלהל מוצגת יתרת ההלוואות לזמ ארו) לזכאי משב"ש הרשומה בדוחות הכספיי! של
הממשלה ל 31.12של כל שנה )במיליוני ש"ח(:

יתרת הלוואות לזכאי

2011

2010

2009

2008

27,277

30,940

35,239

38,776

קביעת קריטריוני לזכאות
שיטת התמיכה של המדינה ועקרונותיה בכל הנוגע לסיוע למבקשי הדיור ,נקבעה בשנת  1977על
סמ) מסקנות של ועדה ציבורית .45בשנת  1992עוגנו דרכי הסיוע בחוק הלוואות לדיור ,התשנ"ב
) 1992להל  "חוק הדיור" או "החוק"( .46בשנת  1995בחנה הממשלה מחדש את מדיניותה בעניי
הסיוע בתחו! הדיור והחליטה 47על הקמת ועדה ציבורית לבחינת מדיניות הסיוע בדיור ,בראשות
מר יעקב גדיש ז"ל )להל  ועדת גדיש או הוועדה( .בעקבות המלצות ועדת גדיש אישרה הממשלה
בשנת  1998תיקו לחוק הדיור.48
__________________

40
41

42
43
44
45
46
47
48

משרד מבקר המדינה עסק בנושא ג ·„ ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂעמ'  280275ויידרש להיבטי נוספי
הקשורי למצוקת הדיור בביקורת נוספת שבכוונתו לבצע.
ההכרזה לכל באי העול בדבר זכויות האד ) (The Universal Declaration of Human Rightsהיא
מסמ יסוד של הקהילה הבינלאומית על זכויות האד והאזרח .ההכרזה אומצה על ידי העצרת הכללית
של האו" ב ,10.12.48והיא מתארת את זכויות האד היסודיות שצריכות לחול בכל המדינות החברות
באו".
 ,International Convenant on Economic, Social and Cultural Rightsשנחתמה ביו ,19.12.66
ואושררה בירושלי ביו .3.10.91
רע"א  'Á‡Â Â‰ÈÚ˘È ‰ÓÚ ' ÂÊÓ‚ ÛÒÂÈ ¯ÂÒÙÂ¯Ù 4905/98פ"ד נה) (3בעמ' .(2001) 375
קריטריוני לזכות להיכלל ברשימת הזכאי ,לתנאי הסיוע ולתכניות בתחו היצע הדיור  ראו באתר
האינטרנט של משרד הבינוי והשיכו .
דוח הועדה המייעצת לקביעת עקרונות ודרכי סיוע לשיכו בראשות מאיר אביזוהר מספטמבר .1977
לחוק קד חוק הלוואות לדיור ,התשנ"א ,1991וחוק הלוואות לדיור ,התשנ"ב 1992מהווה נוסח
המשלב את הוראות החוק הקוד ע תיקוני שנעשו בו.
החלטת ממשלה מ.27.8.95
ראו דברי ההסבר לתיקו מס'  4לחוק הדיור.
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ועדת גדיש בחנה ,בי היתר ,את מסלולי הסיוע שתקבע הממשלה  סיוע ברכישת דירה או סיוע
לשכירת דירה .כמה שיקולי! מנקודת המבט של טובת החברה כולה השפיעו על הוועדה להעדי,
מסלול שיסייע ברכישת דירה ,והמדינה אימצה מדיניות זו בחוק הדיור ,באמצעות מת הלוואות
לרכישת דירה לזכאי! בריבית מסובסדת.49
כללי הזכאות שנקבעו בחוק הדיור הותאמו למצב המשק בזמ פעילות ועדת גדיש ,ונקבעו בהתא!
להמלצותיה על פי שיטת הניקוד; ככל שהניקוד המצטבר של הזכאי! גבוה יותר ,כ) סכו!
המשכנתה 50שתעמיד המדינה לזכות! יהיה גבוה יותר .לכל קבוצת ניקוד מותא! סכו! הסיוע הנית
כמשכנתה בסיסית בריבית מופחתת כפי שקבע שר השיכו בהסכמת שר האוצר .נוס ,על הניקוד
הבסיסי ישנה תוספת ניקוד לפי מאפייני! שוני! של הזכאי ,או לפי מקו! הדירה הנרכשת ,כגו
ניקוד מינימלי לנכי! ,לעולי! חדשי! ,למשפחות חדהוריות ולזכאי! הרוכשי! דירה באזור עדיפות
לאומית .כמו כ נקבעה תוספת סיוע בגי שירות צבאי או לאומי )ובהמש) בגי שירות מילואי!
פעיל( כשיעור מהמשכנתה הבסיסית הניתנת.
ועדת גדיש המליצה בי היתר כי "יישו! המלצותיה ייבח לפחות כל שנתיי! וכי יבוצעו שינויי!
והתאמות במרכיבי! הנדרשי!  ניקוד ,היק ,הסיוע ,תנאיו ...כדי להתאי! את כל הסיוע למטרות
וליעדי! עליה! המליצה הוועדה".
מחילופי מכתבי! שהתנהלו בי משב"ש למשרד האוצר עוד בשני!  20082007עולה ,כי המשרדי!
הסכימו שיש לבחו את הסיוע בדיור והעלו חלופות שונות בנוגע למנגנו הפעולה המתאי!  פורו!
פני!ממשלתי או ועדה ציבורית  אול! טר! הגיעו להסכמה בנוגע למנגנו שיוק! וממילא לא
עדכנו את הקריטריוני! לקבלת הסיוע ואת תנאיו.
ÌÈ‡ÎÊÏ ‰¯È„ ˙˘ÈÎ¯Ï ÚÂÈÒÏ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰˘ ˙ÂÈ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜·‰ÏÎÏÎ‰ È‡˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˘"·˘Ó ÏÚ ,ÌÈ˘ 14-Î ÈÙÏ ÂÚ
ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï ˙Ó ÏÚ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,ÌÈÈÎ„Ú‰ ‰¯·Á‰Â
.ÌÈ‡ÎÊÏ È˘ÓÓ ÚÂÈÒ Ô˙Ó Â¯˘Ù‡È˘ ,ÌÈÈÎ„Ú
בתגובת אג ,החשכ"ל נמסר כי הערת המבקר בעניי הצור) לבחו את הקריטריוני! הנוכחיי! למת
סיוע אכ מקובלת .האג ,הוסי ,,כי במהל) השני! החליטה הממשלה כמה החלטות שהשפיעו על
כלל הזכאי! או על אוכלוסיות ספציפיות.51
מנכ"ל משב"ש מר מרדכי מרדכי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר ) 2012להל 
תגובת משב"ש( ,שכבר בשנת  2007פנה מנכ"ל המשרד דאז ,לאג ,תקציבי! במשרד האוצר
בבקשה להקי! ועדה ציבורית  דוגמת ועדת גדיש  לבחינה מחודשת של כל תחו! הסיוע בדיור .כ
__________________

49

50

51

בי השיקולי שפירטה הוועדה בדוח) :א( פתרו בדר של בעלות מעודד חיסכו ויוצר לפרט תמרי)
גבוה יותר להשתת* במימו  ,ובדר זו מאפשר לו לקנות רכוש לעצמו וליורשיו) .ב( מחקרי הראו
שבעלות על דירה נוטה להגדיל את מידת ההזדהות של הפרט ע הקהילה שבתוכה הוא חי ואת תרומתו
לה .כמו כ נראה שבעלות על דירה והורשתה עשויות במקרי רבי לסייע בשבירת מעגל העוני הבי 
דורי) .ג( פיתרו בדר של בעלות מצמצ את הצור בקשר מתמש בי הממשלה למשתכ  ,ובכ
חוס עלויות וחיכוכי אפשריי )א כי הוא אינו מאפשר להתאי את הסיוע לשינויי במצבו של
הפרט לאור חייו(.
משכנתה  הלוואה לרכישת דירה או נכס ,הניתנת לפירעו במש תקופה ארוכה .הלוואת משכנתה
ניתנת כנגד שעבוד הנכס ,המסתיי כאשר ההלוואה נפרעת במלואה .שלושת המאפייני העיקריי של
משכנתה ה אלה :אופ הצמדת קר ההלוואה והריבית  למדד ,לדולר ,לריבית הפריי או ללא הצמדה
כלל; סוג ההלוואה  בריבית קבועה או בריבית משתנה; מסלול הפירעו  :לדוגמה ,דחיית תשלומי
הקר בתקופת המתנה )גרייס(.
כגו החלטת ממשלה  4624ממאי  ,2012העוסקת בשיפור סיוע לדיור לזכאי יוצאי אתיופיה.
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מסר כי בשני! האחרונות פעל במספר רב של ערוצי! כדי לתק את העיוותי! שנוצרו בתחו!
המשכנתאות לזכאי! .ע! זאת ,בחלק מ הנושאי! לא הצליח לקבל את הסכמת משרד האוצר ,ועל
כ אלה טר! הוסדרו.
סג הממונה על התקציבי! מר ראוב קוג מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2012
)להל  תגובת אג ,התקציבי!( ,כי הוא מסכי! ע! הערת משרד מבקר המדינה; כי "לאחר זמ כה
רב מהמועד שבו נקבעו הקריטריוני! לזכאות לסיוע ,ישנו מקו! לבחינת! ולביצוע עבודת מטה,
שמטרתה למקד את הסיוע באלו הזקוקי! לו ביותר ולהגביר את יעילותו" ,וכי יפעל לקיו! המלצה
זו בהקד!.
שחיקת שיעור הסיוע הנית לזכאי
 .1כבר בדברי ההסבר לחוק הדיור ,נאמר כי "גובה המשכנתאות המוצעות כיו! לזכאי! ,אינו
ריאלי ביחס למחירי הדירות שהאמירו מאוד ,והמשכנתאות בשיעוריה הנוכחיי! אינ מסוגלות
להקנות לחלק ניכר מ הזכאי! את היכולת לרכוש דירה ".כ נאמר כי "הצעת החוק נועדה לפתור
שתי בעיות אלה באמצעות הגדלת גובה המשכנתה והקלת תנאי ההחזר שלה".52
בדוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי) 53להל  ועדת טרכטנברג( צוי כי "משנת  2007ועד לרבעו
הראשו של שנת  2011עלו מחירי הדיור בכ 63%בערכי! נומינליי! )ובכ 42%בערכי! ריאליי!(.
מדובר בתופעה כלל ארצית" .עוד נאמר כי "עליית המחירי! גרמה לגידול ניכר בנטל הוצאות הדיור
של משקי הבית בישראל ,והקשתה באופ משמעותי על יכולת! לרכוש דירות .לש! המחשה ,מספר
המשכורות הממוצעות )ברוטו( לשכיר הדרושות לרכישת דירה עלה מכ 99משכורות בשנת 2007
לכ 130משכורות בשנת " .2010
ג! הנתוני! המוצגי! בפרסומי הגורמי! העוסקי! בתחו! הדיור  כגו משב"ש ,משרד האוצר,
השמאי הממשלתי ,והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מלמדי! כי עד  2011חלה עלייה ניכרת
במחירי הדירות.
להל בתרשי! מס'  1פירוט השינויי! שחלו במחירי הדירות בערי! שונות בשני! :20112008

__________________

52
53

ה"ח התשנ"א.133 ,
דוח הוועדה הוגש ב .26.9.11צוות הוועדה בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג התבקש להמלי)
לקבינט החברתי כלכלי בתחומי שוני ,וביניה התוויית צעדי יישו לתכנית הדיור שהשיקה
הממשלה ביולי .2011
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מהתרשי! עולה כי מחירי דירות ארבעה חדרי! בירושלי! עלו מכ 1.3מיליו ש"ח בשנת 2008
לכ 1.68מיליו ש"ח בשנת  ,2011ובחיפה עלו המחירי! מכ 740,000ש"ח לכ 1.13מיליו ש"ח.54
 .2סכומי המשכנתה הבסיסית לזכאי! שעליה המליצה ועדת גדיש בשנת  ,1998נעו בי
כ 48,000ש"ח לכ 148,000ש"ח .לפי קבוצות הניקוד הנהוגות במועד ביצוע הביקורת הנוכחית,
סכומי המשכנתה הבסיסית נעו בי כ 63,000ש"ח לכ 161,000ש"ח.
להל בטבלה מס'  2השוואה בי שיעורי המשכנתאות הבסיסיות מתו) מחירי הדירות ,בי השני!
 1998ו ,2011בערי! שונות:
טבלה מס' :2
שיעור המשכנתה הבסיסית לזכאי )באחוזי( ממחיר דירה בערי שונות
ראשו לציו
אשקלו
חיפה
ירושלי

העיר

1998
16.9%
29.3%
20.1%
13.5%

2011
11.9%
20.7%
14.2%
9.6%

מהטבלה עולה כי בשני!  20111998החלק הממומ ממחיר הדירה על ידי המשכנתה המסובסדת
הל) והצטמצ! .55מחישובי משרד מבקר המדינה עולה ,56כי כדי לשמור על אותו יחס שבי
__________________

54

55
56

השמאי הממשלתי מצא שדירות ארבעה חדרי בבנייה רוויה ה המוצר השכיח ביותר בשוק הדירות
העירוני הכללי שלגביו קיימת שונות מועטה יחסית ,ולכ סקירת מאות עסקאות בכל עיר מאפשרת זיהוי
מספק של השינוי במחיר .לפיכ בחר בדירות אלה לשמש אינדיקטור לרמת ההשתנות הכללית בשוק
הדירות.
בעניי זה ראו ג מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .280275
החישובי נעשו על בסיס נתוני אג* שומת מקרקעי  ,משרד המשפטי והלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
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המשכנתה הבסיסית למחיר הדירה כפי שהיה בשנת  ,1998היה על סכו! המשכנתה הבסיסית
המרבית לגדול בסכו! של כ 67,000ש"ח לזכאי ,כלומר תוספת של כ.40%
בתשובת אג ,התקציבי! נמסר כי הממשלה קיבלה בשנתיי! האחרונות כמה החלטות על הגדלת
57
התקציב להלוואות ולמענקי! לקבוצות ממוקדות .1 :הגדלת ההלוואות ליוצאי אתיופיה
 .2הגדלת הניקוד לאימהות במשפחות חדהוריות ,58ו"צעד זה הוביל להכפלת נפח המשכנתה
למשפחות רבות ולכניסת למתח! הזכאות של משפחות רבות נוספות".
Ô˙ÓÏ ‰ÎÂ˙Â ‰·ˆ˜Â˙ ‰ÈÙÂÈ˙‡ È‡ˆÂÈÓ ˙Â¯ÈÚˆ ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙ÈÎ˙ ÈÎ ,‡ˆÓ
È˙˘ ˜¯ ÌÏÂ‡ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 90 Ï˘ Û˜È‰· ÌÈ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· ‰˙Î˘Ó ˙Â‡ÂÂÏ‰ 1,000
.59„·Ï· Á"˘ 367,000 ‰È‰ ÏˆÂ˘ ·Èˆ˜˙‰Â ,Ô˙Â‡ÎÊ ˙‡ Â˘ÓÈÓ ˙ÂÁÙ˘Ó
אג ,התקציבי! הוסי ,בתשובתו כי "מדיניות הממשלה להקלה על מצוקת הדיור של השני!
האחרונות הנה הגדלת היצע הקרקעות והיקפי הבנייה שיובילו לריסו עליית מחירי הדיור" ,וכי
"ממצב זה נהני! כלל רוכשי הדירות במשק כולל רוכשי הדירות הזכאי! לסיוע" .בפגישה ע! נציגי
משרד מבקר המדינה הסביר סג הממונה על התקציבי! ,כי הבעיה המרכזית בענ ,הדיור שהובילה
לעלייה הניכרת במחירי הדיור בשני! האחרונות היא בצד ההיצע .לטענתו ,כדי להפחית את מצוקת
הדיור יש לפעול למציאת פתרונות בצד ההיצע ולא להגדיל את ההטבות בצד הביקוש .בפגישה
נוספת בינואר  2013הסביר סג הממונה על התקציבי! כי הגדלת היצע הדיור אורכת זמ .פרק הזמ
משלב השיווק ועד קבלת היתר הבנייה יכול לארו) כשנה ,ומשלב תחילת הבנייה ועד סיומה 
כשנתיי! נוספות.
בתגובת משב"ש נמסר ,כי "סכומי המשכנתה לא הוצמדו לשו! מדד וכמעט שלא עודכנו מאז
אימו 2מסקנות ועדת גדיש בשנת  ,1998כ) שבאופ ריאלי ,ולאור עליית המחירי! נשחקה עזרת
המדינה בסיוע לרכישת דירה ."...משב"ש ציי ,כי העלה טענות אלה בפנייתו לוועדת טרכטנברג,
וש! ציי כי "יש להגדיל את סכומי המשכנתאות הניתני! לזכאי! ולהביא! לשיעור הריאלי שנקבע
בוועדת גדיש".
‰ÎÈÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ (40%-Î) ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ˜Á˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â¯È„‰ È¯ÈÁÓÏ ÒÁÈ· ˘"·˘Ó È‡ÎÊÏ
ÈÏ·˜Ó ÈÎ ÚˆÂÓ ,2011 ˙˘ „Ú ˙Â‡ˆÂ˙ ·È‰ ‡Ï ˜Â˘‰ ÏÚ ¯ÂÈ„‰ ÚˆÈ‰ „ˆ· ÏÂÙÈË‰
.ÌÈ‡ÎÊÏ ˙ÂÏ˜‰ Ô˙Ó ÔÂ‚Î ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ˙ÂÂ¯˙Ù Ì‚ ÔÂÁ·Ï ÂÏ˜˘È ˙ÂËÏÁ‰‰
משכנתה בריבית מסובסדת לזכאי
בדוחות הכספיי! של משב"ש ליו!  31.12.10נכתב בי היתר" :בתחו! הסיוע והדיור ...הסיוע נית
בשלושה מסלולי! עיקריי! ,הכוללי! מת נגישות לאשראי לאוכלוסייה חלשה וסבסוד האשראי
הנית לזכאי! באמצעות משכנתאות ומענקי! לזכאי!."60
__________________
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60

ראו הערת שוליי  51לעיל.
החלטת ממשלה  4433מיו .21.02.12
ראו בכר זה את הדוח "היבטי בקידו שילוב של יוצאי אתיופיה  פגמי מהותיי בניהול תכנית
לאומית" ,עמ'  .72אשר להחלטות הממשלה בעניי הגדלת המשכנתאות למשפחות צעירות מיוצאי
אתיופיה ,ולהגדלת הסיוע לאימהות במשפחות חדהוריות  עד מועד סיו הביקורת לא העביר משרד
האוצר למשרד מבקר המדינה נתוני על אודות היק* האוכלוסייה שבה מדובר ומספר הזכאי שמימשו
את זכאות.
משרד הבינוי והשיכו  ,דוחות כספיי ליו  ,31.12.10עמוד .6
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בחוק הדיור נקבע שיעור ריבית מדורג ,ולפיו שיעור הריבית שיינת לבעלי הניקוד הגבוה יהיה עד
 ,4%שמהווה הטבת ריבית ממשית לעומת משכנתאות חופשיות .61עד ינואר  2012נשמרה ריבית זו
ללא שינוי .יצוי כי זכאי משב"ש יכולי! לקבל משכנתה מוכוונת 62צמודה למדד הנושאת ריבית
קבועה בלבד ,לתקופה שאורכה מ 5שני! ועד ל 25שני!.
 .1שיעור הריבית המוניטארית שקובע בנק ישראל משפיע באופ ישיר על שיעורי הריבית שבה
ניתנות הלוואות למשכנתה חופשית ומשלימה .63להל בתרשי! מס'  2השינוי שחל בשיעורי הריבית
על משכנתאות חופשיות בשני! :20121998

מתרשי! מס'  2עולה כי בעוד שבשנת  1998המשכנתה המסובסדת שקיבלו הזכאי! הייתה נמוכה
בשיעור של עד  2%משיעור הריבית הממוצעת בשוק החופשי ,הרי שבשני! האחרונות הריבית
בהלוואות המוכוונות לזכאי! )בשיעור של  (4%גבוהה מהריבית הממוצעת בשוק החופשי.64
בתגובת משב"ש נמסר ש"היה נהיר לכל כי לאור הירידה החדה שחלה בריבית במשק בישראל ,נוצר
מצב אבסורדי לפיו שעור הריבית אותו גובה המדינה מזכאי משרד הבינוי והשיכו הינה גבוהה יותר
מהריבית הניתנת על ידי הבנקי! למשכנתאות" .עוד מסר משב"ש שדרישת המשרד להורדת ריבית
המשכנתאות הועלתה שוב ושוב מאז שנת  2009בדיוניו ע! משרד האוצר ונענתה בשלילה.
בתגובת אג ,תקציבי! נמסר ,שהריבית המוצעת על ידי הבנקי! לזכאי משב"ש גבוהה מהריבית
הממוצעת המוצגת על ידי בנק ישראל ,ולפיכ) הטענה כי הריבית בהלוואות המדינה גבוהה
מהלוואות פרטיות איננה נכונה ביחס לזכאי משב"ש .בתשובה נוספת של סג הממונה על
התקציבי! מר ראוב קוג מיו! ) 08.01.13להל  תשובת אג ,התקציבי! מינואר  ,(2013מסר האג,
__________________
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משכנתה חופשית  הלוואה הניתנת מכספי בנק לציבור הרחב ,ואינה באחריות הממשלה.
משכנתה מוכוונת הלוואה הניתנת על ידי בנקי למשכנתאות לזכאי משרד השיכו  ,א מכספי תקציב
המדינה ובאחריותה ,וא מכספי הבנקי ובהכוונת הממשלה.
משכנתה משלימה  הלוואה מכספי בנק ,שניתנה לזכאי משרד השיכו נוס* על ההלוואה המוכוונת.
למעט הפחתה שחלה בשיעור הריבית לזכאי בהוראת שעה לשני .20132012

משרד האוצר
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שאי בידיו נתוני! מסודרי! בעניי ,וכי עמדתו האמורה נסמכת על הרציונל הכלכלי ,ולאור
מאפייניה! הסוציואקונומיי! של הזכאי!.
בתגובת אג ,התקציבי! נמסר כי "הלוואות הניתנות על ידי המדינה ניתנות לטווחי זמ ארוכי!
במיוחד ...ולא יהיה נכו מבחינת ניהול ההלוואות על ידי המדינה לשנות את הריבית על ההלוואות
עקב תנודות נקודתיות בריביות השוק" .עוד מסר האג ,כי לדעתו החוק שנחקק בתקופה שבה שררה
סביבת ריבית גבוהה ,התכוו לתת רשת ביטחו לרוכשי הדירות ולהבטיח שלא ישלמו יותר מ,4%
וכי "העובדה כי סביבת הריבית בשני! האחרונות נמוכה באופ נקודתי איננה אמורה לסתור את
כוונת המחוקק ולגרו! להפחתת הריבית מתחת לשיעורה כרשת ביטחו" .אג ,התקציבי! הוסי ,כי
לאחר ירידת הריבית בשוק מתחת ל 4%הפחיתה הממשלה את הריבית לזכאי! ל.3%
האג ,הוסי ,,כי מלבד סבסוד הריבית כוללות פעולות הממשלה ג! מת הטבות לפרט )כגו בנייה
להשכרה במחיר מפוקח ,ושיווק קרקעות בשיטת מחיר למשתכ( ,וכי "ההחלטה על מת הלוואה
לדיור משמעותה ויתור על פעילות ממשלתית אחרת ,לרוב מועילה לא פחות".
בתשובתו מינואר  2013הוסי ,אג ,התקציבי! שתפיסת רשת הביטחו נובעת מהעובדה כי הריבית
לזכאי! היא קבועה ולפיכ) שיעור ההטבה לזכאי! משתנה .עוד מסר שאי ברשותו ניירות עמדה
מהתקופה האמורה בנוגע לתפיסה זו.
‡ÌÈ˙Â ÔÎ‡ Ë˜Â ‡Â‰˘ ˙ÂÂ¯˙Ù‰˘ ÔÁ· ‡Â‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ˘ ÌÈÎÓÒÓ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ È„È· ÔÈ
ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ .‰¯È„ ˘ÂÎ¯Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ‰ÏÁ˘ ‰˜ÈÁ˘ÏÂ ÌÈ‡ÎÊ‰ Ï˘ ¯ÂÈ„‰ ˙Â˜ÂˆÓÏ ÈÂ‡¯ ‰ÚÓ
.˙È˙„Â˜ ‰ÚÙÂ˙ ‰È‡Â 2003 ˙˘Ó ˙Î˘Ó ˙Â‡˙Î˘Ó‰ ˙È·È¯· ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó
 .2בחינת מספר ההלוואות המוכוונות לדיור שבוצעו בכל אחת מהשני!  ,20112005מראה כי
א ,שמספר העסקאות לרכישת דיור שנעשו במשק עלה מכ 80,000עסקאות בשנת 2005
לכ 90,000ויותר בכל אחת מהשני!  2006עד  ,2011ישנה ירידה ניכרת במספר ההלוואות
המוכוונות לדיור שבוצעו מתו) כלל עסקאות רכישת הדיור שבוצעו במשק .להל בתרשי! מס' 3
תיאור השינוי שחל במספר הזכאי! שקבלו הלוואות מוכוונות בשני! :20112005
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מתרשי! מס'  3עולה ,כי מספר הזכאי! שמימשו את זכאות! להלוואת דיור ירד מכ 15,000בשנת
 2005לכ 2,200בשנת  ,2011מתו) כ 20,000זכאי! היכולי! לממש את זכאות! מידי שנה .65יצוי
כי בהוראת שעה )החל מיו!  ,(1.1.12הופחתה הריבית לזכאי! לתקופה מוגבלת .כתוצאה מכ),
נרשמה עליה במספר ההלוואות שמומשו בשנת ) 2012כ 1,300זכאי! ברבעו הראשו ,ראו להל(.
להל בתרשי! מס'  4השוואה בי מספר ההלוואות המוכוונות שניתנו לזכאי! ובי מספר העסקאות
לרכישת דיור ,בשני! :20112005

מתרשי! מס'  4נית לראות כי שיעור ההלוואות המוכוונות לדיור שבוצעו מתו) כלל עסקאות
רכישת הדיור שבוצעו במשק ירד באופ ניכר .בדיקת משרד מבקר המדינה מעלה כי בעוד שבשנת
 2005היה שיעור  18.4%בשנת  2011הוא היה  2.5%בלבד .להל בתרשי! מס'  5השיעור של סכו!
ההלוואות המוכוונות שמומשו מהסכו! הכולל של ההלוואות שניתנו לדיור בשני! :20112005

__________________

65

ראו פרוטוקול ישיבת ועדת הכספי מ  20ביוני .2012
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מתרשי! מס'  5עולה ,כי שיעור סכומי ההלוואות שניתנו לזכאי! בבנקי! למשכנתאות כהלוואה
מוכוונת מס) סכומי ההלוואות שניתנו לדיור הול) וקט ע! השני! ,משיעור של כ 10.2%בשנת
 2005לשיעור של  0.6%בשנת .2011
 .3מחוברת המידע שהפיק האג ,למידע וניתוח כלכלי במשב"ש ביוני  2012עולה ,כי "הירידה
הושפעה מהחמרה בתנאי הסיוע ומירידה במספר העולי! שהגיעו לאר .2המש) הירידה במימושי!
על ידי זכאי! ,הושפע מהעדפת משכנתאות והלוואות בשוק החופשי בתנאי! עדיפי! בהשוואה
להלוואות בריבית קבועה הניתנות על ידי המדינה ולפיכ) הפכו את ההלוואות הממשלתיות לפחות
רלוונטיות".
שינויי הריביות והציפיות במשק להתפתחות בשערי הריבית והמדד השפיעו על העדפות הציבור
בבחירת סוגי ההצמדה .בסקירת נגיד בנק ישראל בעניי המשכנתאות לדיור 66ציי הנגיד "בדיוק
 80%מהמשכנתאות שאנשי! לוקחי! ה בריבית משתנה  או מסוג ריבית פריי! או מסוג ריבית
ריאלית"...
בתגובת אג ,התקציבי! למשרד מבקר המדינה נמסר ,כי הסיבה המרכזית לירידה בנפח ההלוואות
הנה מעבר למת הלוואות ממקורות בנקאיי! .כמו כ נמסר ,שעיקר הירידה במספר נוטלי ההלוואות
מקורה בירידה בהיק ,העולי! .האג ,הוסי ,,כי הירידה במספר נוטלי ההלוואות נובעת ג! מהירידה
המשמעותית בסביבת הריבית ,שהובילה לשינוי טעמי הלווי! ,המעדיפי! הלוואות בריבית משתנה.
כאמור ,בינואר  2012הורדה ריבית המשכנתאות בהוראת שעה ,בעבור הלוואות לזכאי! הניתנות
בשנה זו לכלל הזכאי! )ללווי! חדשי!( לרמה של עד  .3%בלי לדרג את שיעור הריבית בהתא!
לניקוד .67בהוראה נקבע כי תוספת הסבסוד מתקציב המדינה בגי הפחתת הריבית לא תעלה על 150
מיליו ש"ח .בישיבת ועדת הכספי! מ 20.6.12ציי סג הממונה על התקציבי! ,כי תוספת התקציב
__________________
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67

ישיבת ועדת הכספי מיו .3.5.11
תיקו לחוק הדיור בהוראת שעה שנעשה בסעי*  8לחוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב
 ,2011נתקבל בכנסת ביו  ,6.12.11ס"ח התשע"ב.42 ,
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שנוצל למע סבסוד הריבית לזכאי! בשל הורדת הריבית ל 3%עומדת על  12מיליו ש"ח ,מתו)
 150מיליו ש"ח שתוקצבו.
בתגובת אג ,תקציבי! נמסר ,כי הוראת השעה בעניי הורדת הריבית תהיה בתוק ,ג! לגבי הלוואות
לזכאי! הניתנות בשנת  ,2013וכי הורדת ריבית זו מגלמת גידול משמעותי בהיק ,ההטבה .ע! זאת
ציי האג ,כי חר ,ההגדלה המשמעותית בהטבה לא חזרו רמות הסיוע לגובה שהיה לפני שנת .2011
¯ÂÈ„ ˙˜ÂˆÓ Ï˘ „ÂÎÏÓ· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜Â˘· ÌÈ¯ÈÁÓ ˙„È¯ÈÏ ‡È·‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÂÈÒÈ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ .‰˘Ï ‰˘Ó ˙¯·‚˙Ó‰
ÌÈ˘ 4-Ó ‰ÏÚÓÏ ‰ÊÓ È¯Ù ‡˘Â ÂÈ‡ ˙Â¯È„‰ ÚˆÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÂ¯˙Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÈ„‰
Û˜È‰· Ô‰ ˙ÁÙ ÌÈ‡ÎÊÏ ÚÂÈÒ‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ 2011 ˙˘ „Ú ˙Â„Á· ÂÏÚ ¯ÂÈ„‰ È¯ÈÁÓÂ
.˙È·È¯‰ ˙·Ë‰· Ô‰Â ,ÚÂÈÒ‰
ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˘"·˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂÈÒ Ï˘ Í¯„· Ì‡ - ÌÈÓÈ‡˙Ó ¯ÂÈ„ ˙ÂÂ¯˙Ù Â˙ÈÈ ÌÈ‡ÎÊÏ˘ ÍÎÏ Â‡È·È˘ ˙ÂÈ·ËÈÓ‰
·.˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ‰¯È„ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰

תוספת משכנתה באזורי עדיפות לאומית
בהחלטת הממשלה מיולי  682002נכתב "יינתנו מגוו הטבות ותמריצי! ,במגמה ...לעודד את הדור
הממשי) להשתקע ביישובי העדיפות הלאומית ,לעודד השתקעות של עולי! חדשי! ושל תושבי!
ותיקי! ביישובי העדיפות הלאומית ,תו) יישו! מדיניות הממשלה בדבר חלוקה מתוכננת של
האוכלוסייה על פני שטח המדינה ".בהחלטת ממשלה מינואר  692012עודכנו הקריטריוני!
ליישובי! הנחשבי! יישובי! בעלי עדיפות לאומית וניתנו הטבות שיכו שונות במטרה לקד! את
השגת היעדי! הבאי!" :א .להקל על מצוקת הדיור של רבי! מתושבי המדינה .ב .לעודד הגירה
חיובית ליישובי! .ג .לעודד בנייה ביישובי! .ד .להעצי! את חוסנ! הכלכלי של היישובי!".
ביישובי! שבאזור עדיפות לאומית א' )בהתא! לרשימת יישובי!( ניתנת תוספת משכנתה צמודה
בס)  97,000ש"ח בהלוואה ל 20שנה לכל רוכשי הדירות או לבוני בתיה! ,בריבית קבועה בשיעור
של  .4.5%ביישובי! באזור עדיפות לאומית ב' )בהתא! לרשימת יישובי!( ניתנת תוספת בס)
 67,200ש"ח בהלוואה ל 20שנה רק לרוכשי דירות חדשות ודירות מיד שנייה שנבנו בבנייה רוויה.
מנתוני חשבות משב"ש עולה 70,כי מתו) כ 80מיליו ש"ח שתוקצבו לסיוע לרכישת דיור באזורי
עדיפות לאומית בשנת  ,2011נוצלו כ 16מיליו ש"ח בלבד )כ .(20%עוד עולה ,כי תוספת
המשכנתה נשארה בשיעור ריבית של  ,4.5%ולא הופחתה ע! ירידת הריבית על משכנתאות במשק,
וע! הורדת הריבית לזכאי! מ 4%ל 3%בהוראת שעה לשני! .20122013
בתשובת אג ,תקציבי! נמסר כי "לשינוי הריבית עלות תקציבית ביחס למצב המוצא ...אג,
תקציבי! איננו סבור כי ישנו מקו! להגדיל הטבות בהלוואות לדיור אלא להשתמש בכלי! אחרי!
להוזלת מחירי הדיור ולקידו! הפריפריה" .עוד נמסר ,כי בהתא! להחלטת הממשלה 71ניתני!
__________________
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החלטת ממשלה  2228מיו .14.07.02
החלטת ממשלה  4192מיו .29.1.12
תקנה .70091601
החלטת ממשלה  3282מיוני   2011תכנית למת מענקי וסבסוד פיתוח לזכאי לרכישת דירות חדשות
בבנייה רוויה ובבניה עצמית רוויה .ב 28ישובי עדיפות לאומית נית מענק בסכו של כ 60,000ש"ח.
כמו כ נית החזר למוכר הדירה בסכו של עד  35,000ש"ח מאומד הוצאות הפיתוח.

משרד האוצר
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מענקי! וסבסוד עבודות פיתוח לעידוד ההתיישבות בפריפריה .בפגישה בינואר  2013ע! נציגי
משרד מבקר המדינה ,מסר סג הממונה על התקציבי! ,כי אי בידיו נתוני! על אודות מידת
הצלחתה של תכנית המענק וסבסוד עבודות הפיתוח .כמו כ הסביר שבאזורי עדיפות לאומית
הבעיה הנה חוסר בצד הביקוש לדיור ולא חוסר בצד היצע הדיור.
È‰Ó ˙Ú„Ï „¯˘Ó‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈÂ˙ ¯„ÚÈ‰· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È¯ÂÊ‡· ÌÈ‡ÎÊÏ ÚÈÈÒÏ ˙Â„ÚÂÈÓ˘ ÂÏÈ‡ Ô‰ ÂÈ¯·„Ï˘ ,˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ Ô˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ
˙ÙÒÂ˙ ÏÚ ˙È·È¯‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ,˙ÓÏÂ‰ ‰ÙÂÏÁ Ô‰· ˘È Ì‡Â ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„Ú
.4.5% ÏÚ ˙„ÓÂÚ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙ÂÙÈ„Ú È¯ÂÊ‡Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰‰

ההסכמי שנחתמו ע הבנקי למת משכנתאות
בשנת  2004חתמה המדינה ע! הבנקי! למשכנתאות על הסכ! למת משכנתאות לזכאי! .על פי
ההסכ! ישמשו הבנקי! למשכנתאות סוכני! למת כספי המדינה לזכאי! )להל  הסכ! .(2004
הריבית שישלמו הלווי! על פי ההסכ! ,היא הריבית הנקובה בחוק הדיור.
בשנת  2007החליטה הממשלה 72על הקמת "ועדה בי משרדית בהשתתפות נציגי החשב הכללי,
אג ,תקציבי! ומשרד הבינוי והשיכו ,אשר תציע כלי! לתמרו 2הבנקי! למשכנתאות להעמיד
הלוואות לדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכו ממקורותיה! ]ממקורות בנקאיי![ ,מתו) מגמה למנוע
פגיעה בתנאי המשכנתאות הקיימי! לזכאי!".
במהל)  2008חת! אג ,החשכ"ל על הסכמי! ע! הבנקי! למת משכנתאות ממקורותיה! ,לזכאי!
שצברו ניקוד נמו) מ 1700נקודות )להל  הסכ!  .(2008לזכאי! שצברו ניקוד גבוה יותר המשיכה
המדינה )באמצעות הבנקי!( לתת משכנתה מתקציב המדינה ,בהתא! להסכ! .2004
כמו כ קבעה הממשלה ,73כי החל בשנת  2010תורחב ההתקשרות ע! הבנקי! למשכנתאות לקבוצת
זכאי! נוספת ,כ) שג! הלוואות לזכאי! הרוכשי! דירה באזור שאינו אזור עדיפות לאומית ,וצברו
ניקוד של  19991700נקודות  יינתנו ממקורות בנקאיי! בהתא! לתנאי הסכ! .2008
לפי סעי 5.2 ,להסכ! " :2008הבנק יעמיד הלוואות בנק לזכאי! בעלי ניקוד נמו) ...בהתא! לתנאי!
הקבועי! בחוק הלוואות לדיור ,לכללי! וההנחיות החלי! על הלוואות תקציביות .משמעות הדבר ,כי
הלוואות הבנק לדיור כאמור יינתנו בהתא! לתנאי! בה! ניתנת כיו! הלוואה תקציבית לכל דבר ועניי
לרבות היק ,ההלוואות ,שיעור הריבית לזכאי ,אי חיוב הזכאי בעמלת פירעו מוקד! ,וכל עניי אחר".
74

כמו כ קבע סעי 5.5 ,להסכ!  2008הטבה לזכאי משב"ש ולפיה "במידה והריבית הממוצעת
תהיה נמוכה מהריבית שנקבעה לזכאי על פי הכללי! וההנחיות ,יעמיד הבנק את ההלוואה בריבית
הממוצעת".

בחוזר שנחת! על ידי סמנכ"ל בכיר לאכלוס במשב"ש וסג בכיר לחשכ"ל והועבר לבנקי!
למשכנתאות ב ,30.12.08הורו המשרדי! לבנקי! להפסיק את מת המשכנתאות לזכאי! ממקורות
הבנקי! בריבית שוק הנמוכה מהריבית הנקובה על הלוואות תקציביות .החוזר קובע ,כי "בשונה
מהאמור בסעי 5.5 ,להסכ! ,א! הריבית הממוצעת תהה נמוכה מהריבית הנהוגה בהלוואות
__________________
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החלטת ממשלה  2212מיו .12.08.07
החלטת ממשלה  ,210מיו .12.05.09
הריבית הממוצעת  ריבית ממוצעת בגי אשראי שנית לציבור לש רכישת דירת מגורי ,במגזר
"צמוד למדד בריבית קבועה" ,בהתא לתקופת הפירעו ולמועד מת ההלוואה ,על פי המפורט
בפרסומי בנק ישראל.
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דוח שנתי 63ג

תקציביות ,אזי הריבית בה יחויב הזכאי הינה הריבית הנהוגה בהלוואות תקציביות" ,כלומר ריבית
בשיעור של לפחות .4%
בתגובת החשכ"ל נמסר ,כי לפני השינוי שנקבע בחוזר "נוצר מצב לפיו זכאי! בעלי ניקוד נמו) נהנו
מהטבות גדולות יותר מאשר זכאי! בעלי ניקוד גבוה .לאור זאת הוחלט ,על א ,ההסכ! ˙ÂÂ˘‰Ï ,את
תנאי הזכאות של הזכאי! בעלי ניקוד נמו) מ 1700נקודות לאחרי!" )הדגשה במקור(.
ÏÚÓ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡ÎÊÏ ‰˙Î˘Ó‰ Ï˘ ˙È·È¯‰ ˙‡ÏÚ‰ ‰˙ÈÈ‰ ,ÂÊ ‰‡¯Â‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
.Ì‰· ‰ÚÈ‚ÙÂ ,È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ˙Â‡˙Î˘Ó‰ ˙È·È¯Ï
עוד צוי בחוזר ,כי "היה והריבית הממוצעת בתוספת המרווח הכולל 75לפי ההסכ! תהיה נמוכה
מהריבית הנהוגה בהלוואות תקציביות ,יחויב הבנק באותו פער ,וזאת בדר) של קיזוז."...
בתגובת משב"ש נמסר ,כי משנוכח שאי בידיו להביא את משרד האוצר להסכמה על הפחתת
הריבית דרש שעודפי גביית הריבית שהתקבלו מ הבנקי! ייועדו לטובת רכישת דירות לזכאי הדיור
הציבורי ,ולא יופנו לקופת המדינה.
˙È·È¯‰ È‡˙ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰Ï ˘"·˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘,ÌÈÂÂ˘ ÌÈ‡˘ ÌÈÂ˘ ÔÈ· ‰˘ÚÓÏ ‰˙ÂÂ˘‰ ,‰Â·‚‰ „Â˜È‰ ÈÏÚ·Ï ÍÂÓ‰ „Â˜È‰ ÈÏÚ· Ï
˙‡ ÏÂ˜˘ÈÂ ·Â˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÚˆÂÓ .ÍÂÓ‰ „Â˜È‰ ÈÏÚ· ÌÈ‡ÎÊ‰ ÏÚ ‰˙˘˜‰ ÍÎ·Â
.‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡ˆÂ˙‰ ÁÎÂ Â˙ËÏÁ‰ È˜ÂÓÈ

סיכו
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜Ó˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ‰¯Â˘ ÌÈÏÚÓ ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ
ÌÈÎÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ,Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ Û˜È‰· ÌÈÂ˘ ˜˘Ó ÈÙÚÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô˙Ó ÏÚ
˙Ï˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Î‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈ˜·Â
˙ÂÁÂ„‰˘ È„Î ,ÂÈÏ‡ ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÂ˙‰ ˙ÂÓÈ‰Ó ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ Á˜ÙÏ ‚‡„È ,Ï‡¯˘È
˘ÔÊ‡Ó Ï˘ ‰ÈÓ‡Â ‰ÓÏ˘ ‰ÂÓ˙ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ‚Èˆ‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÂ˙Á ‡Â‰ Ì‰ÈÏÚ
.‰È„Ó‰
·˙Ï˘ „ÂÎÏÓ· ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ‡ÎÊÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙˙Â˘ ¯ÂÈ„Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÁ
˙„È¯ÈÏ ‡È·‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÂÈÒÈ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ .‰˘Ï ‰˘Ó ˙¯·‚˙Ó‰ ¯ÂÈ„ ˙˜ÂˆÓ
¯˙ÂÈ ‰Ê È¯Ù ‡˘Â ÂÈ‡ ˙Â¯È„‰ ÚˆÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÂ¯˙Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ¯ÂÈ„‰ ˜Â˘· ÌÈ¯ÈÁÓ
„ÓˆÂ‰ ‡Ï ÌÈ‡ÎÊÏ ÚÂÈÒ‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡ÓÂ ;2011 „Ú ˙Â„Á· ÂÏÚ ¯ÂÈ„‰ È¯ÈÁÓÂ ,ÌÈ˘ Ú·¯‡Ó
˙Â·˜Ú· .¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ˜Á˘ ÂÎ¯Ú ÍÎ ·˜ÚÂ ,1998 ˙˘Ó ÏÏÎ ËÚÓÎ ÔÎ„ÂÚ ‡ÏÂ „„Ó ÌÂ˘Ï
ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰Â ÔÂÎÈ˘‰ È„¯˘Ó ÏÚ .¯ÂÈ„ È‡ÎÊ Ï˘Â ÌÈ¯ÈÚˆ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ Ì·ˆÓ Ú¯Â‰ ˙‡Ê
Ì‚ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ‡˙ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ‡ÎÊÏ Ô˙È‰ ÚÂÈÒ‰ È‡˙ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡·Â ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï
.¯ÂÈ„‰ ÌÂÁ˙· ÌÏÂ‰ ‰ÚÓ Ï·˜Ï ‰¯·Á· ˙Â˘ÏÁ‰ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï
__________________
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ריבית המתווספת לריבית הממוצעת במשק בגי משכנתאות ,שנועדה לעודד את הבנקי לתת
משכנתאות לזכאי.

