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ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו
סחר החו
פעולות הביקורת
נבדקו ממשקי העבודה בי משרד החו למשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
בתחו קידו סחר החו של ישראל ,וכ ממשקי העבודה בי ראשי הנציגויות
של ישראל בעול ובי נספחי התמ"ת הפועלי בנציגויות בתחו זה .בי היתר
נבדקו הגדרות תפקידיה ופריסת של נציגי המשרדי והעובדי המקומיי
הממלאי תפקידי כלכליי בנציגויות ,עבודת הצוות בנציגויות ומנגנוני
התיאו בי מטות המשרדי .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד
התיירות ובמכו הישראלי לייצוא ולשיתו פעולה בילאומי.

תקציר
ישראל מבצעת פעילות דיפלומטית בחו"ל באמצעות כ 100נציגויות ברחבי העול.
נוס על הפעילות המדינית הענפה ,שעל ניהולה מופקד משרד החו ,מקיימת ישראל
ג קשרי במכלול תחומי אחרי ,ובה כלכלה ומסחר .מער המטה המופקד על
הניהול השוט של הקשרי הכלכליי הבי!לאומיי של מדינת ישראל כולל בי!
היתר את מינהל סחר חו במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להל!  משרד
התמ"ת( ואת אג כלכלה במשרד החו .שליחי ייעודיי )להל!  נציגי כלכליי(
ועובדי מקומיי מטע שני המשרדי פועלי בתחו הכלכלי בנציגויות ישראל
ברחבי העול .בתחילת שנת  2011כיהנו בחו"ל מטע משרד התמ"ת  37נספחי
מסחריי )להל!  נספחי תמ"ת( ,ומטע משרד החו  שישה שליחי כלכליי
)להל!  שליחי כלכליי( .במדינות שבה! לא מוצבי נציגי כלכליי מטע שני
המשרדי ,ממלאי השליחי המדיניי של משרד החו את התפקידי הכלכליי,
נוס על תפקידיה האחרי.
נוכח התרחבות פעילותו של המשק הישראלי בעול ונוכח חשיבותה הגוברת של
הפעילות הכלכלית במער קשרי החו של ישראל ,יש להגביר את יעילותה של
הפעילות לקידו האינטרסי הכלכליי של ישראל בעול .לש כ יש לקיי
שיתו פעולה הדוק בי! כל הגורמי הממשלתיי העוסקי בתחו זה.
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פעולות הביקורת
בפרק הזמ! מר 2011יוני  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי! ,את ממשקי
העבודה בי! משרד החו ובי! משרד התמ"ת בתחו קידו סחר החו של ישראל ,וכ!
את ממשקי העבודה בי! ראשי הנציגויות של ישראל בעול ובי! נספחי התמ"ת
הפועלי בנציגויות .הבדיקות נעשו בעיקר באג כלכלה במשרד החו ובמינהל סחר
חו במשרד התמ"ת .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד התיירות ובמכו!
הישראלי לייצוא ולשיתו פעולה בי!לאומי .נוס על כ  ,נשלח שאלו! ל 37נספחי
התמ"ת שכיהנו בנציגויות ישראל במועד ביצוע הביקורת.

עיקרי הממצאי
הפעילות במשרד החו ובמשרד התמ"ת לקידו סחר החו
 .1ת פ ק י ד י י ח י ד ו ת ה מ ט ה ב מ ש ר ד ה ח ו  ו ב מ ש ר ד ה ת מ " ת :
מהגדרות תחומי האחריות של יחידות המטה במשרד החו ובמשרד התמ"ת הנוגעות
לפעילות! הכלכלית הבי!לאומית עולה כי יש חפיפה בתחומי פעילות! .הביקורת
העלתה כי למרות החפיפה ,לא קבעו המשרדי הסדרי לתיאו ,לדיווח ולקביעת
תחומי האחריות של כל יחידה.
 .2ת פ ק י ד י ה נ צ י ג י  ה כ ל כ ל י י  ב נ צ י ג ו י ו ת ו פ ר י ס ת  :בחינת
הגדרות תפקידיה של השליחי הכלכליי ושל נספחי התמ"ת מעלה כי יש קווי
דמיו! רבי בהגדרות התפקידי ,ולמעשה תפקידי רבי של השליחי הכלכליי
כלולי בהגדרות התפקידי של נספחי התמ"ת .במועד ביצוע הביקורת פעלו בחמש
מדינות ה! שליחי כלכליי וה! נספחי תמ"ת .ואול שני המשרדי לא בחנו
במשות א אי! כפילות בפעילות של עובדי אלה.
 .3א י ו ש מ ש ר ו ת  :פעולות שני המשרדי לאיוש משרות חדשות בתחו
הכלכלי בנציגויות ישראל לא נעשו בהתייעצות ובתיאו ע המשרד האחר א שהדבר
מתחייב על פי כללי המינהל התקי! .שני המשרדי הודיעו זה לזה על משרות חדשות
רק בדיעבד ,לאחר שכבר נבחרו הנציגי הכלכליי שיאיישו אות!.
 .4ת פ ק י ד י ה ע ו ב ד י  ה מ ק ו מ י י  ה כ ל כ ל י י  ב נ צ י ג ו י ו ת
ו פ ר י ס ת   :בחינת הגדרות תפקידיה של העובדי המקומיי הכלכליי של
משרד החו ושל העובדי המקומיי הכלכליי של משרד התמ"ת מעלה כי ג
בעניי! זה יש קווי דמיו! רבי בהגדרות התפקידי .במועד ביצוע הביקורת פעלו
בשמונה מדינות בעת ובעונה אחת עובדי מקומיי כלכליי של משרד התמ"ת
ועובדי מקומיי כלכליי של משרד החו .ואול שני המשרדי לא בחנו במשות
א אי! כפילות בפעילות של עובדי אלה.
 .5הנהלות המשרדי לא נקטו עד מועד סיו הביקורת פעולות ממשיות אשר
יבטיחו כי פריסת הנציגי הכלכליי והעובדי המקומיי הכלכליי תהיה יעילה
וחסכונית וכי ייקבעו תחומי הפעילות של כל אחד מהגורמי וחלוקת המשימות
ביניה.
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ממשקי העבודה בנציגויות
 .1ת י א ו  ת כ נ י ו ת ה ע ב ו ד ה ה כ ל כ ל י ו ת  :הביקורת העלתה כי לא
מתקיי שיתו פעולה ותיאו בי! מטה משרד החו ובי! מטה משרד התמ"ת בנוגע
לגיבוש תכניות העבודה השנתיות שלה בתחו הכלכלי ובנוגע למועדי הכנת
התכניות ,וכי כל משרד קובע בנפרד בתכנית העבודה השנתית שלו את יעדיו
הכלכליי.
לגבי תיאו תכניות העבודה בנציגויות ,העלתה הביקורת כי למרות ההסכמה לכאורה
על שיתו פעולה שהושגה בדיו! שקיימו המנכ"לי של שני המשרדי בדצמבר ,2010
התיאו אינו מתקיי במלואו ובאופ! שוט .עוד הועלה כי בנציגויות שבה! מבצעי
השליחי הכלכליי ונספחי התמ"ת פעילות כלכלית מקבילה ,פועל כל נציג על יסוד
תכניות עבודה ,הנחיות פעולה ומדיניות הנקבעות במטה משרדו בלבד.
 .2ע ב ו ד ת ה צ ו ו ת ב נ צ י ג ו ת  :הביקורת העלתה מקרי שבה בנציגויות
שונות של ישראל לא היה שיתו פעולה ולא נעשו התיאומי הנדרשי בי! נציגי
משרד החו ובי! נספחי התמ"ת .לעתי גר חוסר שיתו הפעולה לפגיעה בשירות
שנית! לחברות עסקיות ,ובמקרי חמורי א למבוכה כלפי מדינת הכהונה ,לרבות
בעת תיאו ביקורי של נציגי בכירי שלה בישראל.
 .3נ ה ל י  ו כ ל ל י  א ת י י   :נמצא כי בתקנו! שירות החו ובנוהלי משרד
התמ"ת לא נקבעו כללי מפורטי וברורי בנוגע למותר ולאסור לשליחי מדינת
ישראל המבקשי לסייע לחברות עסקיות .ג לא נקבעו כללי שמטרת להבטיח
טיפול שוויוני בחברות עסקיות ישראליות הפונות לשליחי בבקשות לסיוע בקידו
ענייניה! העסקיי ,וכללי שמטרת למנוע פגיעה בתחרות ההוגנת בי! החברות.

מנגנוני התיאו בי מטות שני המשרדי
 .1פ ע י ל ו ת ב י !  מ ש ר ד י ת ל ק י ד ו  נ ו ש א י  כ ל כ ל י י  ב י ! 
ל א ו מ י י  ) :א( נמצא כי משרד התמ"ת לא פעל בכל המקרי על פי הנחיית
היוע המשפטי לממשלה ,1שלפיה עליו לשת את משרדי החו והמשפטי בכל
משא ומת! שהוא מנהל לכריתת הסכ בי!לאומי.
)ב( נמצאו ליקויי הנוגעי לקידומו של הסכ מחקר ופיתוח ע מחוז במדינה
באסיה :השגריר לא ביצע מראש ,בשיתו גורמי המטה במשרדי החו והתמ"ת,
הערכה מקצועית המביאה בחשבו! את כל הנושאי הרלוונטיי ,כדי לבחו! א יש
הצדקה לקידו ההסכ .השגריר יז פעולה ,ורק לאחר מכ! החל בתיאומי לבחינת
העניי! ,שג בה היו ליקויי.
 .2ס י ו ע ל ג ו פ י  ע ס ק י י  :מאבקי הכוח בי! שני המשרדי על השליטה
בתחו סחר החו של ישראל הביאו אות לממ! שני ביתני שפעלו באותה תערוכה
בי!לאומית וא התחרו על אות מבקרי  האחד מימו! מלא והאחר מימו! חלקי.
 .3י ש י ב ו ת ה נ ה ל ה מ ש ו ת פ ו ת  :הביקורת העלתה כי בפרק הזמ! דצמבר
 2009עד אוגוסט  2011התקיימו רק שלוש ישיבות משותפות למנכ"ל משרד החו
__________________

1

הנחיית היוע המשפטי לממשלה  64.000בנושא אמנות בילאומיות מאוגוסט .1972
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ולמנכ"ל משרד התמ"ת .זאת ועוד ,בשתי הישיבות האחרונות לא השתתפו ראש
מינהל סחר חו וסמנכ"לית אג כלכלה ,שה ראשי היחידות בשני המשרדי
הבקיאי בבעיות ובצרכי של שליחי משרדיה בחו"ל ,והאחראי ליישו
ההחלטות שמתקבלות בנושאי אלה.
 .4א שהצור להסדיר את הפעילות הבי!משרדית בתחו סחר החו של ישראל
נדו! בעשורי האחרוני כמה פעמי במסגרת ועדות מקצועיות ודוחות בקרה
וביקורת ,וא שהודגשה חשיבות ההסדרה ,במועד סיו הביקורת עדיי! לא ננקטו
פעולות לקידו ממשי של עניי! זה.

סיכו והמלצות
משרד החו הוא האחראי למכלול קשרי החו של ישראל ,ומינהל סחר חו במשרד
התמ"ת הוא הגו המוביל כיו את גיבושה של מדיניות סחר החו .המער המופקד
על הניהול השוט של הקשרי הכלכליי הבי!לאומיי של מדינת ישראל כולל בי!
היתר שליחי מטע שני המשרדי הפועלי בתחו הכלכלי בנציגויות ישראל
ברחבי העול .ראש הנציגות  מתוק האמנתו על ידי נשיא המדינה  הוא הנציג
הבכיר של מדינת ישראל במדינת הכהונה ,וזה מקור אחריותו הכוללת לכל שליחי
מדינת ישראל באר הכהונה .בזכות מעמדו הבכיר יש לראש הנציגות גישה לדרגי
הבכירי ביותר בממשל ובמגזר העסקי במדינת הכהונה.
ממצאי ביקורת זו מלמדי כי במודל העבודה הנוכחי בתחו סחר החו פועלי משרד
החו ומשרד התמ"ת ללא מערכת מובנית המאפשרת תיאו ביניה .בהיעדר כללי
ברורי לעבודה משותפת בנציגויות ובהיעדר שיתו פעולה מובנה בי! המטות של שני
המשרדי נוצרות כפילויות בעבודת של הנציגי הכלכליי בנציגויות ,והדבר גור
לבזבוז משאבי ואבד! מידע .יתרה מזו ,חלוקת האחריות בי! הגורמי בנציגות אינה
ברורה ,ולכ! יחסי העבודה תלויי ביחסי האישיי בכל נציגות .ניסיונות שנעשו,
בשיתו הגורמי השוני העוסקי בתחו סחר החו ,לגיבושה של מערכת הרמונית
לא צלחו ,ובמש השני לא חל בנושא שינוי של ממש.
הליקויי שהעלתה הביקורת במערכות היחסי המקצועיות בי! משרד החו ובי!
משרד התמ"ת ,ריבוי ההצעות שהועלו בעבר והוועדות שהוקמו ליישוב המחלוקות בי!
שני המשרדי בלי שמסקנותיה! יושמו ,כל אלה מלמדי כי על הנהלות המשרדי
לנקוט עתה פעולה תכליתית כדי ליישב את המחלוקות האמורות; עליה! לקבוע את
תחומי האחריות של כל משרד ולהסדיר את חלוקת התפקידי בי! המשרדי.
על הנהלות שני המשרדי לאמ את ההמלצות המקצועיות החוזרות ונשנות בדבר
הצור בתפיסה מערכתית לקביעת מדיניות הסחר של ישראל .כ! יש לפעול ליצירת
מנגנוני תיאו בי! מטות המשרדי באר ובי! הנציגי הכלכליי שלה בחו"ל ,לש
היזו! הדדי בי! שני המשרדי ויצירת דושיח מתמיד ביניה.
מתכונת פעולה סדורה מחייבת כי החלטות על הוספת משרות חדשות בתחומי
כלכליי לתק! הנציגויות יתקבלו לאחר התייעצות משותפת בי! הדרגי המקצועיי
של שני המשרדי ,והדברי אמורי בעיקר בשינויי תק! במדינות שבה! כבר הוצבו
נציגי כלכליי או עובדי מקומיי כלכליי מטע המשרד האחר .על מטות

ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו

263

המשרדי לפעול במשות לתיאו חלוקת התפקידי בי! הנציגי הכלכליי
והעובדי המקומיי הכלכליי.
הודעת הממונה על התקציבי במשרד האוצר כי מעתה ואיל כל תקצוב של תק!
לפעילות נספח תמ"ת או שליח יחייב את שני המשרדי לפרט בכתב את אופ! הפעולה
של העובד ,היא צעד חיובי שיתרו לתיאו בי!משרדי בנוגע להוספת משרות בתחו
הכלכלי לתק! הנציגויות.
תכנית העבודה השנתית מבטאת הלכה למעשה את מדיניות המשרדי ,ולכ! חשוב
שמשרד החו ומשרד התמ"ת ישתפו פעולה בעת הכנת תכניות העבודה השנתיות
שלה בתחומי סחר החו והדיפלומטיה הכלכלית ,לקראת קביעת מדיניות אחידה
ומתואמת בתחומי הכלכליי .על מנכ"לי שני המשרדי להנחות במשות את
משרדיה לשת פעולה בגיבוש תכניות העבודה הכלכליות בנציגויות ,לרבות עיו!
הדדי בטיוטות תכניות העבודה ומת! הערות ,ולקבוע מועד מתוא להכנת תכניות
העבודה .נוס על כ  ,על המשרדי להסדיר את התיאו ביניה בנוגע להכנת תכניות
עבודה בנושאי כלכליי בנציגויות שבה! אי! ייצוג למשרד התמ"ת.
על משרד התמ"ת להדגיש לפני נספחי התמ"ת בנציגויות את חובת לפעול על פי
הוראות תקנו! שירות החו ,הקובע את כפיפות הכללית של כל השליחי והעובדי
בנציגות לראש הנציגות  הנושא באחריות כוללת כלפי מדינת הכהונה לפעולותיה של
הנציגות .על שני המשרדי לשת פעולה באופ! מלא ויעיל על מנת להשיג את מטרת
המשותפת  קידו סחר החו של ישראל.

♦
מבוא
 .1בעיד הנוכחי מתעצמת חשיבות של קשרי כלכליי בילאומיי ובד בבד נשמר תפקיד
המרכזי של הקשרי הבילאומיי המדיניי .לישראל ,שלה משק קט ודל במשאבי טבעיי ,יש
עניי מובהק לשפר את קשרי הסחר שלה ,באמצעות איתור שווקי חדשי למוצריה והגדלת היצוא
המסחרי .כדי להגביר את יעילותה של הפעילות לקידו האינטרסי הכלכליי של המדינה בעול,
נוכח התרחבות פעילותו של המשק הישראלי בעול ונוכח חשיבותה הגוברת של הפעילות
הכלכלית על מער קשרי החו של ישראל ,מתחייב שיתו פעולה הדוק בי כל הגורמי
הממשלתיי העוסקי בתחו זה.
היצוא הישראלי ,ששיעורו בכלל התוצר הלאומי הוא כ ,40%הוא אחד היסודות האיתני שעליה
נשענת הכלכלה הישראלית ,והוא מנוע צמיחה ותעסוקה חשוב של המשק הישראלי .בשנת 2011
היה היק יצוא הסחורות והשירותי מישראל כ 91מיליארד דולר  כ 21%מה יוצאו לארצות
הברית ,כ 21%למדינות האיחוד האירופי ,כ 18%למדינות אסיה ,והיתר למדינות אפריקה ,מדינות
האוקיינוס השקט ומדינות דרו אמריקה ומרכזה .המציאות העולמית המשתנה ,משברי הפוגעי
בשווקי שישראל מייצאת אליה וצמיחת המהירה של שווקי חלופיי ,כדוגמת מדינות במזרח
אסיה ,בדרו אמריקה ובמזרח אירופה  כל אלה מציבי לפני ישראל אתגר תחרותי גדול ומצריכי
אותה להרחיב את הסחר שלה ג לאזורי אחרי בעול.
 .2הפעילות המדינית של ישראל בחו"ל מתבצעת בכ 100נציגויות של משרד החו )להל ג 
המשרד( ברחבי העול .נוס על פעילותה המדינית ,ישראל מקיימת קשרי ע מדינות בעול
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במכלול תחומי אחרי ,ובה כלכלה ,מסחר ,תיירות ,צבא ,משטרה ,תרבות ומדע .את הפעילות
בתחומי אלה מבצעי בחלק מהמדינות לא רק שליחי משרד החו ,אלא ג שליחי ממשרדי
ממשלתיי אחרי 2ונציגי מצה"ל ומהמשטרה.
מער המטה המופקד על הניהול השוט של הקשרי הכלכליי הבילאומיי של מדינת ישראל
כולל בי היתר את מינהל סחר חו במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה) 3להל  משרד התמ"ת(
ואת אג כלכלה במשרד החו .שני המשרדי ,וכ משרדי ממשלה אחרי ,ממני שליחי
הפועלי בתחו הכלכלי בנציגויות ישראל ברחבי העול )להל  נציגי כלכליי(.
בתחילת שנת  2011כיהנו בחו"ל מטע משרד התמ"ת  37נספחי מסחריי )להל  נספחי תמ"ת(,
ומטע משרד החו  שישה שליחי כלכליי העוסקי בתחו הכלכלי בלבד )להל  שליחי
כלכליי( .במדינות שבה לא מוצבי נציגי כלכליי מטע שני המשרדי ,ממלאי השליחי
המדיניי של משרד החו את התפקידי הכלכליי ,נוס על תפקידיה האחרי.
 .3בפרק הזמ מר   2011יוני  2012בדק משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,את ממשקי העבודה
בי משרד החו ובי משרד התמ"ת בתחו קידו סחר החו של ישראל ,וכ את ממשקי העבודה
בי ראשי הנציגויות של ישראל בעול ובי נספחי התמ"ת הפועלי בנציגויות בתחו קידו סחר
החו של ישראל .הבדיקות נעשו בעיקר באג כלכלה במשרד החו ובמינהל סחר חו במשרד
התמ"ת )להל  מינהל סחר חו( .בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר ,במשרד התיירות ובמכו
הישראלי לייצוא ולשיתו פעולה בילאומי )להל  מכו היצוא( .נוס על כ ,נשלח שאלו ל37
נספחי תמ"ת שכיהנו בנציגויות ישראל במועד ביצוע הביקורת .דוחות קודמי של מבקר המדינה
בנושא פורסמו בשני  41994ו.52001

הפעילות במשרד החו ובמשרד התמ"ת
לקידו סחר החו
הפעילות הממשלתית העיקרית לקידו סחר החו של ישראל נעשית באמצעות יצירת קשרי וקיו
מפגשי בי חברות ישראליות ובי חברות וגורמי ממשלתיי במדינות העול ,ארגו משלחות
וסיורי לחשיפת התעשייה הישראלית לשווקי בעול ,ארגו תערוכות וכנסי המציגי את יכולות
התעשייה באר ,הכנת הסכמי בנוגע לקידומה של פעילות סחר בילאומית והקלתה ,קידומ
ותפעול ,המרצת השקעות זרות בישראל והסברה כלכלית.

__________________

2
3
4
5

בנציגויות ישראל בעול כיהנו בשנת  2011ג שמונה נספחי מטע משרד האוצר ,שלושה נספחי
מטע משרד החקלאות ופיתוח הכפר ונציג אחד מטע בנק ישראל .כמו כ ,כיהנו בחלק מלשכות
התיירות שיש לישראל בעול עשרה נספחי מטע משרד התיירות.
עד  2003נקרא המשרד  משרד התעשייה והמסחר )להל  משרד התמ"ס( .באותה שנה שולבה בו ג
האחריות לתחו התעסוקה.
מבקר המדינה ,(1995) 45 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "נציגי כלכליי בחו"ל" ,עמ' קלד ואיל*.
מבקר המדינה ,(2001) ‡52 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "נציגי כלכליי ונציגי המשטרה בחו"ל ,עמוד 335
ואיל*.

ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו
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תפקידי יחידות המטה במשרד החו ובמשרד התמ"ת
בהערכת המצב של משרד החו לשנת  2009נכתב בנוגע להיערכות המשרד להתמודד ע אתגרי
הכלכלה העולמית ,כי בתחו פיתוח קשרי הסחר של ישראל טמו פוטנציאל לרווח כלכלי ומדיני
רב שביכולתו של משרד החו לתרו רבות להשגתו ,זאת בשל פריסת נציגויות משרד החו ברחבי
העול ובשל הקשרי המסועפי שיש למשרד ע השלטו והאליטות הרלוונטיות בכל מדינה בה
ה ממוקמות ואליה מואמני נציגיה )להל  מדינת הכהונה( .עוד נכתב בהערכת המצב כי לש כ
יש לצמצ את הפערי הקיימי בתחומי ההכשרה וההתמקצעות במשרד ,לשפר במידה ניכרת את
קשריו של המשרד ע המגזר העסקי הישראלי ולשפר את התיאו בי המשרד ובי משרד התמ"ת,
משרד האוצר ומשרדי כלכליי אחרי.
משרד מבקר המדינה בח את הגדרות תחומי האחריות והתפקידי של יחידות המטה במשרד
התמ"ת ובמשרד החו המופקדות על ניהול הפעילות המקצועית הנוגעת לפיתוח קשרי הסחר של
ישראל ועל תיאומה .כמו כ נבדקו חלוקת העבודה בי שני המשרדי ,מידת החפיפה בתחומי
פעילות וקיומ של מנגנוני לתיאו ביניה.
 : ˙ " Ó ˙ ‰ „ ¯ ˘ Ó .1על פי פרסומי משרד התמ"ת ,מינהל סחר חו הוא יחידת המטה
המובילה ומגבשת את המדיניות הממשלתית בתחו סחר החו .מטרתו של המינהל היא להגביר
את יכולת התחרות של התעשייה הישראלית בשווקי הבילאומיי .המינהל עוסק בי היתר
ביצירת שיתו פעולה תעשייתי ע חברות מחו"ל ,בפתיחת שווקי חדשי ליצואני ישראלי,
בטיפול במשלחות כלכליות ,בארגו כנסי ,תערוכות וסמינרי כלכליי באר ובחו"ל ,בניהול
משא ומת בנושא הסכמי סחר בילאומיי ובקידו השקעות של חברות מחו"ל בישראל .יחידות
מטה אחרות של משרד התמ"ת פועלות בשיתו פעולה ע מינהל סחר חו בתחומי התעשייה
והמסחר הבילאומיי ,ומצויות בקשר ישיר ע המגזר העסקי התעשייתי.
נספחי התמ"ת משמשי זרוע ביצועית של מינהל סחר חו בחו"ל ומוצבי במדינות שהיק הסחר
שלה ע ישראל הוא נרחב או שהפוטנציאל להרחבתו הוא גדול .אג של מינהל סחר חו המפוצל
למחלקות )"דסקי"( על פי חלוקה גיאוגרפית אחראי להכשרת הנספחי ומפקח על פעילות ועל
התקציב הנית לה .בתחילת שנת  2011מנה מינהל סחר חו  59עובדי בישראל ,וכ  37נספחי
תמ"ת 6ו 128עובדי מקומיי בחו"ל )זרי וישראלי ,ראו להל( .ההוצאה בפועל של מינהל סחר
חו על פעולות לקידו היצוא הסתכמה בשנת  2011בכ 19.6מיליו ש"ח ,ובשנת  2012בכ29.4
מיליו ש"ח; ההוצאה בפועל על העסקת נספחי תמ"ת בחו"ל הסתכמה בשנת  2011בכ 14.7מיליו
ש"ח ,ובשנת  2012בכ 17.5מיליו ש"ח.
 : ı Â Á ‰ „ ¯ ˘ Ó .2על פי תקנו שירות החו )להל  התקנו( ,אג כלכלה במשרד החו
הוא אג המטה המופקד על קידו הקשרי הכלכליי המולטילטרליי )הרבצדדיי(
והבילטרליי )הדוצדדיי( ,ובכלל זה על התכנו האסטרטגי של המשרד בתחו הכלכלי ,לרבות
האחריות להכנת תכניות העבודה הכלכליות של המשרד ושל נציגויות ישראל בחו"ל .נוס על כ,
האג פועל ,בי היתר ,להגביר את פעילותה של ישראל בארגוני כלכליי בילאומיי; מקד את
מער ההסכמי הכלכליי הבילאומיי; יוז קידו פרויקטי באר ובחו"ל; יוז השתתפות
בירידי ובתערוכות; מטפל במשלחות עסקיות ובמשלחות של עיתונאי כלכליי ומסייע לגורמי
עסקיי בפעילות בחו"ל.
__________________

6

בנובמבר  2012כיהנו בחו"ל  38נספחי מסחריי .על פי דיווח של משרד התמ"ת למשרד מבקר
המדינה ,ייפתחו במש* שנת  ,2013על פי התכנו ,שתי נספחויות חדשות ,ומספר הנספחי המסחריי
יעלה ל 19 .40ממשרות אלה נמצאות בתק המשרות של משרד החו ,ראו להל בפרק "מכרזי
למשרות נספחי תמ"ת".
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על פי התקנו ,אג כלכלה ,המפוצל לארבע מחלקות משנה לפי חלוקה אזורית ,אמור לפעול
בשיתו פעולה הדוק ובתיאו ע כמה משרדי ממשלה ,ובה משרד האוצר ומשרד התמ"ת ,וע
גורמי עסקיי במשק הישראלי.
בתחילת שנת  72011מנה אג כלכלה  18עובדי באר 2 ,עובדי המשמשי יועצי כלכליי
ניידי 8וכ  6שליחי כלכליי ו 40עובדי מקומיי בחו"ל )זרי וישראלי ,ראו להל( .על פי
דיווחיו של האג ,הסתכמו הוצאותיו על פעולות לקידו הקשרי הכלכליי בשנת  2011בכ2.5
מיליו ש"ח ,ובשנת  2012בכ 3מיליו ש"ח; על פי דיווחי משרד החו ההוצאה על העסקת
שליחי כלכליי בחו"ל הסתכמה בכל אחת משני אלה בכ 4מיליו ש"ח.
ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓ Ï˘Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó· ‰ÏÎÏÎ Û‚‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙Â¯„‚‰ ˙˜È„·Ó
·Ï˘ÓÏ ÔÓˆÚ ˙Â‡Â¯ ˙Â„ÈÁÈ‰ È˙˘ .˙Â„ÈÁÈ‰ È˙˘ ÔÈ· ‰ÙÈÙÁ ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
˙Â˜ÒÂÚ Ô‰ ÔÎ ÂÓÎÂ ,Ï"ÂÁ· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÏÎÏÎ‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈÈ„Ó‰ ˘Â·È‚ ÏÚ ˙ÂÂÓ‡˘ ÈÓÎ
·˙ÏÂÙÈË ,Ï‡¯˘È Ï˘ ÈÏ¯ËÏÈ·‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ Í¯ÚÓ ÌÂ„È˜ Ì‰·Â ,ÌÈÓÂ„ ˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ
·,Ï"ÂÁÏ ˙Â‡ˆÂÈ‰ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÁÏ˘Ó· ÏÂÙÈËÂ Ï"ÂÁÓ ˙Â‡·‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÁÏ˘Ó
„ÂÚ .Ï"ÂÁÏ Ô˙¯ˆÂ˙ ˙‡ ‡ˆÈÈÏ ˙Â˘˜·Ó‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â¯·ÁÏ ÚÂÈÒÂ ÌÈÒÎÂ ˙ÂÎÂ¯Ú˙ ÌÂÊÈÈ
È˘ ÂÚ·˜ ‡Ï ,˙Â„ÈÁÈ‰ È˙˘ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÈÓÂÁ˙· ‰ÙÈÙÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰
ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰„ÈÁÈ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÁÂÂÈ„Ï ,ÌÂ‡È˙Ï ÌÈ¯„Ò‰ ÌÈ„¯˘Ó‰
·.("ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂËÓ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ÈÂ‚Ó" ˜¯Ù

תפקידי הנציגי הכלכליי בנציגויות ישראל ופריסת
על פי גישתו של משרד החו ,הפעילות בתחו הכלכלי היא אחד התפקידי המרכזיי המוטלי
על ראש הנציגות וצוותה .מעמדה הרשמי של הנציגות הדיפלומטית הישראלית במדינת הכהונה
ונגישותה לצמרת הממסד השלטוני ולעול העסקי משפיעות על קידו קשרי הכלכלה והמסחר של
ישראל ועל קידו פעילות של החברות הישראליות באותה מדינה .במדינות אסיה ומזרח אירופה,
שבה עדיי רווחות תפיסות המייחסות חשיבות רבה למעמדו של הנציג הרשמי של מדינה זרה
המכה בה ,מקבל אפוא מעמד של נציגויות ישראל משקל רב עוד יותר .על פי התקנו ,הנציגויות
אמורות לסייע לגופי עסקיי לפתח את פעילות בחו"ל ,לפתוח דלתות ליזמי וליצואני
ישראלי ולסייע למשקיעי מחו"ל להשקיע באר.
 : È Ï Î Ï Î ‰ Á È Ï ˘ ‰ „ È ˜ Ù ˙ ˙ ¯ „ ‚ ‰ .1על פי הגדרת תפקידו ,אחראי השליח הכלכלי
של משרד החו לתחו הכלכלי בנציגות ,וכ לריכוז הטיפול בכל ההיבטי הקשורי לקידו
האינטרסי הכלכליי של ישראל באר הכהונה .על פי אפיו המשרה ,על השליח הכלכלי לפעול
להרחבת היק הסחר ע מדינת הכהונה; לשמש איש קשר בי גורמי כלכליי ועסקיי בה ובי
גורמי אלה במדינת ישראל המבקשי להרחיב את היק שיתו הפעולה ביניה בתחומי היבוא
והיצוא ולעודד השקעות חו בישראל.
__________________

7
8

בדצמבר  2012היו בתק משרד החו שבע משרות של שליחי כלכליי ,מה שתי משרות לא
מאוישות  בברלי ובקהיר ובנוס -לה הייתה משרה של יוע כלכלי נייד אחד.
היוע הנייד מוצב במטה במשרד החו ותפקידו לבקר בכל אחת מהמדינות אליה מונה במש* שבוע
עבודה פע בחודשיי .יצוי כי אי תקני מוסדרי ליועצי אלה ,אלא מדובר בתק המוקצה אדהוק.
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 : ˙ " Ó ˙ Á Ù Ò  „ È ˜ Ù ˙ ˙ ¯ „ ‚ ‰ .2על פי הגדרת תפקידו ,אחראי הנספח לקד את
היצוא הישראלי למדינת שירותו באמצעות קיו מפגשי בי חברות ישראליות ובי חברות
מקומיות; לארג משלחות עסקיות ממדינת הכהונה לישראל ומשלחות עסקיות ישראליות למדינת
הכהונה; לארג תערוכות וכנסי; לאתר הזדמנויות עסקיות ומשקיעי פוטנציאליי; לטפל
בהסכמי סחר בילאומיי ולקדמ; לסייע לחברות עסקיות ישראליות ולעסוק בהסברה כלכלית.
·ÈÂÂ˜ ˘È ÈÎ ‰ÏÚÓ ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ Ï˘Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ˙ÈÁ
„˙Â¯„‚‰· Ì‚ ÌÈÏÂÏÎ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ„È˜Ù˙ ‰˘ÚÓÏÂ Ì‰ÈÈ· ÌÈ·¯ ÔÂÈÓ
.˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰
 : Ì È È Ï Î Ï Î ‰ Ì È ‚ È ˆ  ‰ ˙ Ò È ¯ Ù .3בשנת  2011פעלו נציגי כלכליי של משרד החו
ושל משרד התמ"ת ב 32מדינות בעול; בחמש מה  רוסיה ,גרמניה ,איטליה ,סי וצרפת  פעלו
במקביל לנספחי תמ"ת שליחי כלכליי ויוע כלכלי נייד מטע משרד החו.
ıÚÂÈÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÁÈÏ˘ Ô‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ„Ó‰ ˘ÓÁ· ÂÏÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ
Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰Ó ˜ÏÁ· ‰ÙÈÙÁ ˙ÓÈÈ˜ ¯ÂÓ‡Î˘ ÔÂÂÈÎÓ .˙"Ó˙ ÈÁÙÒ Ô‰Â „ÈÈ ÈÏÎÏÎ
Ì‡ Û˙Â˘Ó· ÂÁ·È ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÈÂÙˆ ‰È‰ ,ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰
‡Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î ˙˘¯„ ÂÊ ‰ÈÁ· .‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏÈÙÎ ÔÈ
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏÂ ˙ÂÏÈÚÙ‰
בתשובת משרד החו למשרד מבקר המדינה מינואר  2013נאמר כי התקני והגדרות התפקידי
האמורי אושרו על ידי נציבות שירות המדינה )להל  נש"(.
)א( מ ש ר ו ת ח ד ש ו ת ש ל ש ל י ח י  כ ל כ ל י י   :משרד החו אייש את משרות
השליחי הכלכליי בגרמניה ,ברוסיה ובסי בשנת  2010ומשרת יוע כלכלי נייד בצרפת בשנת
 ,2009ללא תיאו והתייעצות ע משרד התמ"ת .להל הפרטי:
) (1בשנת  2009קיבל משרד החו אישור תקציבי לפתיחת נציגויות חדשות ולהוספת תקני
באר ובחו"ל .המשרד החליט להוסי לתק ,בי היתר ,שתי משרות של שליחי כלכליי ולמק
אות במוסקבה ובברלי .המשרות אוישו בקי .2010
) (2בשגרירות בבייג'ינג אוישה משרת "מזכיר ראשו/יוע לענייני פני וכלכלה" בקי .2010
נושאה אחראי ,על פי תיאור התפקיד ,לתחו הכלכלי ועליו לפעול "להרחבת היק הסחר ע מדינת
הכהונה וישמש ]כ במקור[ כאיש קשר לגורמי כלכליי ועסקיי משני הצדדי המבקשי
להרחיב את פעילות בתחו הייבוא/ייצוא" .ואול התברר כי בשגרירות הוגדר תפקידו של
המזכיר  שליח לענייני תרבות ופרובינציות בסי ,ובפועל הוא פעל בתחו הכלכלי ובתחו
המסחרי מול הפרובינציות ,בדומה לתפקיד של נספחי התמ"ת.
) (3בשגרירות בבייג'ינג אוישה בקי  2010משרת "מזכיר שני )מקומי( לענייני מדיניי" .על
נושאה מוטל ,על פי תיאור התפקיד ,לפעול לקידו הסוגיות המדיניות המרכזיות וכלל הסוגיות
הבילטרליות שעל סדר היו של שתי המדינות ,לעקוב אחר מגמות פוליטיות וחברתיות ולדווח
עליה .ואול התברר כי בשגרירות הוגדר תפקידה של השליחה שמונתה למשרה זו  תפקיד
משולב ,מדיניכלכלי ,ובפועל הוטלו עליה ג תפקידי בתחו הכלכלי ,בדומה לתפקידי
שממלאי נספחי התמ"ת.
) (4בפברואר  2009אישר מנהל האג למשאבי אנוש במשרד החו לאייש בקי  2009משרה
של יוע כלכלי נייד ליוו ,לפורטוגל ולדרו צרפת .ביוו לא היה לישראל נציג כלכלי ,ואשר
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לפורטוגל  באותה עת הסתיימה כהונתו של נספח התמ"ת בספרד ,שהיה מואמ לשמש נספח ג
בפורטוגל .אול בשגרירות בפריז כיהנו באותה עת שליח כלכלי מטע משרד החו ,שהיה אחראי
בי היתר לקשרי הממשלתיי בי ישראל ובי צרפת ולמערכות ההסכמי הבילאומיי ביניה
ונספח תמ"ת ,שהיה מופקד על תחומי קידו הסחר הישראלי בצרפת כולה.
בפברואר  2009הודיעה סמנכ"לית כלכלה למנהל מינהל סחר חו על החלטת משרד החו למנות
יוע כלכלי נייד לדרו צרפת .מתגובת סג מנהל סחר חו מיוני  2009להודעתה של סמנכ"לית
כלכלה עולה כי המינהל מתנגד למינוי היוע הכלכלי הנייד לדרו צרפת ,אשר לדבריו יוצר כפילות
מיותרת.
בתשובת משרד החו ממאי  2012נאמר כי הוחלט למנות נושא תפקיד ייעודי לדרו צרפת משו
שנספחי התמ"ת לא ביקרו באזור זה כלל ,א שרבות מהחברות הישראליות ומלשכות הסחר
הישראליות עושות בו פעילות רבה .הקונסולית הכללית )להל  קונכ"לית( במרסיי הוסיפה
בתשובתה כי בקשותיה מנספחות התמ"ת בפריז לשת את הקונסוליה הכללית בתכניות העבודה
שלה ולקבל את הדרכת הנספחות בקביעת סדרי העדיפויות של הפעילות הכלכלית בדרו צרפת לא
נענו וכי היא לא קיבלה מהנספחות סיוע לפעילות שביקשה לקיי בתחו הכלכלי .לפיכ מסרה
הקונכ"לית כי ביקשה לתגבר את הנציגות בכוח אד בתחו הכלכלי שיאפשר לקונסוליה הכללית
לפעול באופ עצמאי ללא תלות בנספחות התמ"ת.
נספח התמ"ת בפריז השיב באפריל  2012כי בי נספחות התמ"ת בפריז ובי הקונסוליה הכללית
במרסיי התקיי בתקופת קודמיו ובתקופתו שיתו פעולה מלא וטוב ,וכי הוא נפגש ע הקונכ"לית
וע קודמה בתפקיד פעמי מספר לדיו בשיתו פעולה מעשי בנושאי שהיו על סדר היו במישור
יחסי הסחר הבילטרליי.
ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓ ‰ËÓ Ï˘ Â˙Â„‚˙‰ ÁÎÂ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ·˙Î· ‰¯ÒÓ˘ „ÈÈ‰ ÈÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ ÈÂÈÓÏ
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂËÓ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ ‡ÏÏ ÈÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰
„ÚÂ 2009 ıÈ˜Ó „ÈÈ‰ ÈÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚÈÒ ˙‡ ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .Ï‚ÂË¯ÂÙ·Â ÔÂÂÈ· ‰„Â·Ú ÚÂ·˘Ï ÌÈÈ˘„ÂÁ· ÌÚÙ ÚÒ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰Â 2011 ıÈ
‰·¯‰ ˙ÂˆÈÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ,ÂÚ·˜˘ ˙ÂÎ˙Ó·Â ˙Â¯È„˙· Â˘Ú ‡Ï ÈÈÒ¯Ó· ÂÈ¯Â˜È· ÈÎ ‰ÏÂÚ
˘.Â˙·Â˘˙· ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÚÈ·ˆ‰ ‰ÈÏÚ
ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Ï Ú‚Â· ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
·˘ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó˘ ÈÙÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· Â˘Ú ‡Ï 2010-Â 2009 ÌÈ
˜¯ ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯˘Ó‰ ÏÚ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó .ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ
·„‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ô˙Â‡ Â˘ÈÈ‡È˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ Â¯Á· ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ,„·ÚÈ
ÌÂ‡È˙ Úˆ·Ï ˙·ÈÈÁÓ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏ ‰˙¯ËÓ˘ ‰¯Â„Ò ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÎ˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ
·,˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ Ô˜˙Ï ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó ÛÈÒÂ‰Ï ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂËÓ ÔÈ
.˙"Ó˙ ÈÁÙÒ Â·ˆÂ‰ ¯·Î Ô‰·˘ ˙ÂÈ„Ó· Ô˜˙ ÈÈÂÈ˘· ¯˜ÈÚ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰Â
בפגישה שהתקיימה בי מנכ"ל משרד החו ובי מנכ"ל משרד התמ"ת במהל הביקורת ,באוגוסט
 ,2011ובה דנו בי היתר בסוגיית הצבת של השליחי הכלכליי ,העלה מנכ"ל משרד התמ"ת את
הכפילות בעבודת של שליחי שני המשרדי וטע כי היא נוצרת מכיוו שמשרד החו מציב
שליחי כלכליי ועובדי מקומיי כלכליי מטעמו בנציגויות שבה כבר מכהני נספחי תמ"ת.
מנכ"ל משרד התמ"ת הציג דוגמה לכפילות האמורה את הנעשה בנציגויות במוסקבה ובברלי
והוסי כי משרד החו לא תיא ע משרדו את המינויי של שליחיו הכלכליי .מנכ"ל משרד
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החו השיב כי בכוונת משרדו לפעול במדינות שמשרד התמ"ת אינו פועל בה או בתחומי שמשרד
התמ"ת אינו מכסה בפעילותו וכ הביע נכונות לבחו כל מינוי לגופו.
Ï˘ ÌÈÈÂÈÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È˘ Ú·˜ ÌÈÏ"ÎÓ‰ È˘ ÔÈ· ‰˘È‚Ù‰ ÌÂÎÈÒ·˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
‰¯Â„Ò ‰ÈÁ· ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÂÎ¯Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰
ÈÁÙÒÏ ÏÈ·˜Ó· ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ È„È˜Ù˙ Ï˘ ˙Ù˙Â˘ÓÂ
‰Ï‡ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ Ï˘ Ì˙·ˆ‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï È„Î ˘¯„ ¯·„‰˘ Û‡ ,˙"Ó˙‰
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ˘ ÈÓÓ ‰ÙÂˆÓ˘ ÈÙÎ ,˙È·ÈË˜Ù‡ ‡È‰
מ ש ר ו ת ח ד ש ו ת ש ל נ ס פ ח י ת מ " ת  :ג משרד התמ"ת מינה נספחי מטעמו
)ב (
בלא תיאו ע משרד החו .בספטמבר  2007מינה משרד התמ"ת שני נספחי להצבה בעיר בנגלור
בהודו ובעיר שנז' בסי ,שבה לא היו נציגויות רשמיות של ישראל .למרות זאת ביקש משרד
התמ"ת ממשרד החו לאשר לנספחי מעמד דיפלומטי .ממסמכי משרד החו מתברר כי בהיעדר
נציגויות רשמיות באות ערי ,משרדי החו של הודו וסי סירבו לאשר את הצבת נספחי התמ"ת
במעמד דיפלומטי בערי אלה .משרד החו ההודי סירב לאשר לנספח התמ"ת ,הרשו כמכה
בקונסוליה שבמומביי ,להיות מוצב בבנגלור ,ומשרד החו הסיני סירב לאשר לנספח התמ"ת לכה
בשנז' ,לנוכח העובדה שגוואנדז'ו היא עיר הבירה של הפרובינציה ובה א מוצבי כל יתר
הדיפלומטי הזרי.
ג בסיכו דיו שהתקיי בלשכת מנכ"ל משרד החו בדצמבר  2009עלה נושא חוסר התיאו
הבימשרדי בעניי מינוי נספחי תמ"ת חדשי .מסיכו זה עולה שבדיו נטע כי משרד התמ"ת
הודיע לתקשורת כחודש קוד לכ על כוונתו למנות ארבעה נספחי חדשי ולהציב במקומות
שבה לא הוצבו נספחי תמ"ת עד כה  שלושה נספחי מטע המשרד שיוצבו בבנגלור ,בשנגחאי
ובאזרביג'א וכמו כ נספח ל OECDשמקו מושבו יהיה בפריז  וכי החלטה זו לא תואמה ע
משרד החו "שלמד עליה מהתקשורת".
בתשובת משרד החו ממאי  2012עולה כי בתקופת הביקורת וא קוד לכ משרד התמ"ת לא עדכ
אותו באופ שוט בשינויי בפריסת נציגויותיו" ,ולראייה ,מינוי הנספחי לבנגלור ולשנז שנעשה
בחוסר תיאו מלא ע משרד החו".
„¯˘Ó ÔÈ·Â ÂÈ· ˙Ó‡Â˙Ó ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÎ˙Ó ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‡Ï ÂÏ·˜˙È ˙"Ó˙ ÈÁÙÒ Ï˘ ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó ˙ÙÒÂ‰Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ˙·ÈÈÁÓ ıÂÁ‰
˙È˘ ÏÚ ‰¯˘Ó ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ .ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓ ÔÈ· Ì„˜ÂÓ ÌÂ‡È
.‡˘Â‰ ˙ÈÁ·Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰
בתשובת משרד התמ"ת מינואר  2013צוי כי המשרד מקבל את הצור לבצע תיאו מוקד טר
הוספת משרת נספח .המשרד הוסי כי ממילא מתקיי תיאו מקי בי המשרדי בענייני
מינהליי הנוגעי בעיקר להאמנת הנספח ולשיגורו למקו כהונתו .ע זאת ,טע המשרד כי
"למינהל סחר חו שמורה ההחלטה הא להציב נספח או לא ,מתו הבנה כי מינהל סחר חו הוא
הגו המקצועי ,שפועל במתודה סדורה ומציב נספחי לפי שיקול דעת מקצועי בלבד".
Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ Ì¯Ë ,ÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ‡Â‰ ‰˘Ú˘ ÌÂ‡È˙‰ ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ¯·„ ÈÙÏ
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰¯˘Ó‰ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ·Ï˘· ‡ÏÂ ,Ï"ÂÁÏ ˙"Ó˙‰ ÁÙÒ
˙Â¯˘Ó ˙ÙÒÂ‰Ï ‰Úˆ‰ ˙ÈÁ·Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ·Â˘Á ¯˜ÈÚ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰
˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ÈÎÂ ,‰Úˆ‰Ï ˙Â˜ÓÂÓ ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ÌÚ ˙ÈÈÈÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ‡Â‰ ˙Â˘„Á
.‰„‚Â ‰Úˆ‰‰ „Ú· ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÏÂÏÎÓ· ·˘Á˙‰Ï
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מ כ ר ז י  ל מ ש ר ו ת נ ס פ ח י ת מ " ת  19 :מ 37המשרות הקיימות של נספחי משרד
)ג(
התמ"ת נכללות בתק המשרות של משרד החו )והיתר נכללות בתק משרד התמ"ת( ,א שכר של
נספחי אלה משול מתקציבו של משרד התמ"ת .רוב נספחי התמ"ת מוצבי בנציגויות ישראל
ומשתלבי בעבודת ,אול זה שני רבות ששו נציג של משרד החו אינו משתת בוועדות
לבחירת מועמדי לתפקיד נספחי התמ"ת ,ולכ אי למשרד החו כל השפעה על בחירת.
בשנת  2009פנה משרד החו ביזמתו לנש" לצור הסדרת עניי זה .בעקבות התייעצויות בנושא
שהתקיימו בי המשנה לנציב שירות המדינה באותה עת ובי נציגי משרדי שוני ,ובה משרדי
החו והתמ"ת ,נקבע ביוני  2009נוהל נש" לקיו מכרזי לבחירת מועמדי למשרות נספחי
בחו"ל .על פי הנוהל ,בכל הרכב של ועדה לבחירת מועמדי אלו "יש לכלול נציג רלוונטי ממשרד
אחר .המשרדי הרלוונטיי הינ :משרד החו ,משרד התיירות ,משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד הביטחו ורשות המיסי בישראל" ,וכל הרכב
של ועדת בוחני חייב לקבל אישור מקדמי של נש".
17 ÂÓÈÈ˜˙‰ ,2011 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ ,Ï‰Â‰ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓ ,2009 ÈÂÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì"˘ ÈÂ˙Ó
.˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ Ï˘ Ì‰Ó ‰¯˘Ú ,Ï"ÂÁ· ÌÈÁÙÒ Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ
„¯˘Ó Ï˘ ‚Èˆ Û˙˙˘‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙¯˘ÚÓ Ê¯ÎÓ ÌÂ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÈÂ‚Èˆ· Â·ˆÂ‰ ÌÈÁÙÒ‰˘ Û‡ ,Ì"˘ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ ,ÌÈÁÂ·‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ıÂÁ‰
.Ï‡¯˘È
יצוי כי כבר בדוח משנת  2001העיר מבקר המדינה כי יש לבחור בקפידה את הנציגי הכלכליי
של ישראל בחו"ל ,שבמרבית המדינות ה נכללי בצוות שגרירות ישראל במקו ,שכ נוס על
הכישורי המקצועיי המיוחדי שנדרשי מה בתחו הכלכלי ,עליה להיות בעלי יכולת
ייצוגית.
ÈÎÈÏ‰ ÂÈÈÚ˘ 2009 ˙˘Ó Ì"˘ Ï˘ Ï‰Â‰ ˙Â‡¯Â‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈÁÙÒ˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘·Â ,Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈÁÙÒ ˙¯ÈÁ
‚Èˆ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ,Ô˙„Â·Ú·Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ Ï‚Ò· ÌÈ·ÏÂ˘ÓÂ Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈ·ˆÂÓ
¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ „È˜Ù˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙¯ÈÁ·Ï ˙Â„ÚÂÂ· Û˙˙˘È ıÂÁ‰ „¯˘Ó
.„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ÂË·Ó ˙„Â˜Ó ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ì‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ
בתשובתה ממאי  2012מסרה נש" כי לצור פיקוח ובקרה בנושא המש יישומו של הנוהל הקיי,
היא תפעל לרענ את הוראותיו של הנוהל ובכלל זה את ההוראות הנוגעות לשיתו נציגי משרד
החו בוועדות.
בתשובת משרד התמ"ת מינואר  2013נאמר כי לדעתו יש ליצור הדדיות בי הליכי המכרזי  יש
לשת את נציגי משרד החו בהליכי המכרזי לבחירת נספחי התמ"ת ,ואת נציגי משרד התמ"ת
בהליכי המכרזי לבחירת השליחי הכלכליי של משרד החו.
˙¯ÈÁ·Ï ˙Â„ÚÂÂ· ıÂÁ‰ „¯˘Ó È‚Èˆ ÂÙ˙˙˘È Ï‰Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì"˘ ÏÚ
,ÍÎ· ˙ÂÏ˙ ‡ÏÏÂ ,„·· „· .Ï"ÂÁ· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ˙"Ó˙ ÈÁÙÒ Ï˘ ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ
ÌÈÁÈÏ˘‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ÂÙ˙Â˘È ÂÈ‚Èˆ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙˘È¯„ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È
.ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰
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תפקידי העובדי המקומיי הכלכליי בנציגויות ישראל ופריסת
נוס על השליחי הכלכליי ונספחי התמ"ת הפועלי בנציגויות ישראל בחו"ל ,מעסיקות
הנציגויות עובדי מקומיי כלכליי ישראלי ,שה אזרחי ישראלי השוהי בחו"ל באופ זמני
ומועסקי על פי חוזה מיוחד )להל  עמ"י( ,וכ עובדי מקומיי כלכליי זרי שאינ אזרחי
ישראל ,המועסקי ג ה על פי חוזה מיוחד ,ותנאי העסקת נקבעי על פי חוקי העבודה והנהלי
המקומיי )להל  עמ"ז(.
ההוצאה בפועל של מינהל סחר חו על העסקת עובדי מקומיי כלכליי הסתכמה בשנת 2011
בכ 22.6מיליו ש"ח ,ובשנת  2012בכ 26.4מיליו ש"ח; ההוצאה בפועל של משרד החו על
העסקת עובדי מקומיי כלכליי הסתכמה בכל אחת משני אלה על פי דיווחיו בכ 3.6מיליו
ש"ח.
 : Ì È È Ó Â ˜ Ó ‰ Ì È „ · Â Ú ‰ Ï ˘ Ì È „ È ˜ Ù ˙ ‰ ˙ Â ¯ „ ‚ ‰ .1על פי הגדרת התפקיד
במשרד התמ"ת ,על העובדי המקומיי הכלכליי בנציגויות מוטל בעיקר לאסו מידע מסחרי
הנוגע למדינת הכהונה; ולארג פגישות לשיתו פעולה בי גורמי עסקיי מישראל ובי גורמי
עסקיי מקומיי.
על פי הגדרת התפקיד במשרד החו ,על העובדי המקומיי הכלכליי לסייע לחברות ישראליות
לקשור קשרי ע חברות מקומיות; ליזו סמינרי לקידו עסקי ולסייע בהכנת; לעודד חברות
מקומיות לשלוח משלחות לבקר בישראל; ולקד אירועי כלכליי ומסחריי בישראל .עוד צוי
בהגדרת התפקיד כי העובד המקומי כפו לשגריר או לשליח שימנה השגריר.
·Ï˘Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ˙ÈÁ
˙Â¯„‚‰· ÌÈ·¯ ÔÂÈÓ„ ÈÂÂ˜ ˘È ÈÎ ‰ÏÚÓ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
.ÌÈ„È˜Ù˙‰
 : ˙ Â  Â ˘ ‰ ˙ Â È Â ‚ È ˆ  · Ì È È Ï Î Ï Î Ì È È Ó Â ˜ Ó Ì È „ · Â Ú Ï ˘ Ì ˙ · ˆ ‰ .2על פי
נתוני משרד החו ליוני  ,2011כל  40המשרות של העובדי המקומיי בתפקידי כלכליי אשר
נכללו בתק המשרד היו מאוישות .9על פי נתוני מינהל סחר חו לאותו מועד ,בתק העובדי
המקומיי של משרד התמ"ת היו  133משרות 128 ,מה היו מאוישות.
משרד מבקר המדינה בדק את פריסת המשרות של העובדי המקומיי של שני המשרדי הממלאי
תפקידי כלכליי בנציגויות ,להל בטבלה פירוט המדינות שבה נמצאו משרות של עובדי
מקומיי כלכליי ה של משרד החו וה של משרד התמ"ת:

__________________

9

יצוי כי בדצמבר  2012תק העובדי המקומיי הכלכליי היה  42משרות מה  41.75היו מאוישות.
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‰È„Ó‰

˙˜„¯˘Ó Ô
˙"Ó˙‰

‡‰È¯ËÒÂ
ˆ¯˙Ù

וינה
פריז
מרסיי

2
4

2
4

‡‰ÈÏËÈ

מילנו
רומא
גוואנדז'ו
בייג'ינג
טוקיו
קנברה

4.5

4.5

3.5
8
4.5

3.5
7
4.5

3
5
1
6.5

2.66
4
1
6.5

42

39.66

ÔÈÒ
ÔÙÈ
‡‰ÈÏ¯ËÒÂ

סידני
מוסקבה
סנט פטרסבורג
סאו פאולו
ברזיליה

¯‰ÈÒÂ
·¯ÏÈÊ
Î"‰Ò
*

˙Â‚Èˆ‰

‰·ˆ‰
·ÏÚÂÙ

˙˜Ô
ıÂÁ‰ „¯˘Ó
0.5
0.75
0.75
2
1
0
1
1

‰·ˆ‰
·ÏÚÂÙ
0.5
0.75
0.75
2
1
*1
1
1

1
0.75
1
0.5

1
0.75
1
0.5

10.25

11.25

התק שנקבע הוא לעמ"ז מדיני ,אול הנציגות שינתה את התק באופ זמני לעמ"ז מדיניכלכלי.

ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙·ˆ‰· ˙ÂÏÈÙÎ ˙ÂÈ„Ó ‰ÂÓ˘· ‰˙ÈÈ‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰Ó ˜ÏÁ· ‰ÙÈÙÁ ˙ÓÈÈ˜ ¯ÂÓ‡Î˘ ÔÂÂÈÎÓ .ÌÈÈÏÎÏÎ
‰È‰ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ,˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÌÈ˜ÈÒÚÓ˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰
ˆÂÊ ‰ÈÁ· .‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏÈÙÎ ÔÈ‡ Ì‡ Û˙Â˘Ó· ÂÁ·È ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ÈÂÙ
„¯˘˙ ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏÂ ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ¯È·‚‰Ï È„Î
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ
 : Ô ˜ ˙ Ï ˙ Â ˘ „ Á ˙ Â ¯ ˘ Ó ˙ Ù Ò Â ‰ .3ממברק של מנכ"ל משרד החו מיולי 2009
עולה כי המשרד אישר באותה עת להוסי לתק הנציגות בסאו פאולו שבברזיל ,שבה נפתחה
הקונסוליה מחדש ,משרה של עובד מקומי כלכלי .כמו כ עולה כי המשרד אישר להוסי 6.75
משרות של עובדי מקומיי כלכליי בנציגויות בגוואנדז'ו ,במרסיי ,בהונג קונג ,בטשקנט,
בניירובי ,באתונה ובמינסק ,וכי הודיע על כ למינהל סחר חו לאחר האישור .יצוי כי בסאו פאולו
ובגוואנדז'ו כבר היו מוצבי באותה עת עובדי מקומיי כלכליי מטעמו של משרד התמ"ת.
להל כמה דוגמאות להוספת משרות של עובדי מקומיי כלכליי על ידי משרד החו בלא תיאו
מראש ע משרד התמ"ת:
)א( מ ר ס י י  :משרד החו החליט להוסי לתק משרה של עמ"ז כלכלי במרסיי ,ובעקבות כ
הודיעה סמנכ"לית כלכלה למנהל מינהל סחר חו בפברואר  2009כי לתק הקונסוליה במרסיי
תתווס ,נוס על משרת היוע הכלכלי הנייד ,ג משרת עמ"ז כלכלי .מינהל סחר חו הודיע לה
בפברואר ובמאי  2009כי הוא מתנגד לכ בטענה שהפעילות הכלכלית בצרפת מטופלת במלואה
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באמצעות נספחות התמ"ת בפריז ,וכי הנספחות בפריז קיבלה לאחרונה תגבור של עובדי מקומיי
לצור פעילות כלכלית בכל צרפת.
בתשובתו ממאי  2012מסר משרד החו כי נספח התמ"ת בשגרירות פריז ועובדיו המקומיי לא
נתנו את השירותי הנדרשי לאזור דרו צרפת ,וכי נוכח חשיבות הקשרי ע צרפת הוא החליט
לסייע ליוע הכלכלי הנייד באמצעות הצבת עמ"ז ייעודי בקונסוליה במרסיי .משרד החו הוסי כי
פעולה זו תואמה ע נספח התמ"ת בפריז.
ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓ ‰ËÓ Ï˘ Â˙Â„‚˙‰ ÁÎÂ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ ·˙Î· ‰¯ÒÓ˘ ÈÈÒ¯Ó· ÈÏÎÏÎ Ê"ÓÚ ˙·ˆ‰Ï
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂËÓ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙Ù ‡ÏÏ ÈÂÈÓ‰
ב ר ז י ל  :נוס על הקונסוליה הכללית שבסאו פאולו פועלת בעיר  במבנה נפרד השוכ
)ב (
באזור אחר מזה של הקונסוליה הכללית  נספחות תמ"ת .לנספח התמ"ת כפופי שבעה עובדי
מקומיי כלכליי .כאמור ,משרד החו אישר בשנת  2009להוסי לתק משרה של עובד מקומי
כלכלי בנציגות בסאו פאולו שבברזיל ,שיהיה כפו ישירות לקונסול הכללי )לגבי בעיות בתיאו בי
הצדדי ,ראו להל בפרק על "עבודת הצוות בנציגויות"(.
ק ז ח ס ט   :בשנת  2010פנה מנהל דסק מרכז ומזרח אירופה במינהל סחר חו אל השגריר
)ג(
בקזחסטא והודיע לו על כוונת מינהל סחר חו לגייס עמ"ז כלכלי שיוצב בשגרירות באסטנה.
השגריר ביקש ממנו שימתי עד שהוא יפנה אל הממוני עליו במשרד לקבלת הנחיות בנושא .כמה
חודשי לאחר מכ ,בנובמבר  ,2010התברר למינהל סחר חו כי משרד החו גייס בינתיי עמ"ז
כלכלי ,בלי לתא זאת אתו ,ולכ מינהל סחר חו החליט שלא לגייס עמ"ז שיוצב בקזחסטא.
בפגישה שהתקיימה בי מנכ"ל משרד החו למנכ"ל משרד התמ"ת באוגוסט  2011התייחס מנכ"ל
משרד התמ"ת למשרות של עובדי מקומיי כלכליי שהוסי משרד החו לתק שלו בלא תיאו
ע משרד התמ"ת וציי את הכפילות שנוצרה בעקבות כ.
˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó Ï˘ Ô˜˙Ï Ô˙ÙÒÂ‰Ï ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÌÂ‡È˙Â ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‡Ï ˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰ÓÎ· ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„·ÂÚÏ
„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ˘¯„˘ ÈÙÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚ ˘‡¯Ó
˙ÙÒÂ‰ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Â ‰¯Â„Ò ‰ÏÂÚÙ ˙ÂÎ˙Ó ÈÎ ıÂÁ‰
ÔÈ· ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ¯Á‡ÏÂ ˘‡¯Ó ÌÂ‡È˙· ÂÏ·˜˙È ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ Ô˜˙Ï ˙Â˘„Á ˙Â¯˘Ó
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ‚¯„‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2012ציי משרד החו כי יש צור בתיאו בינו ובי משרד
התמ"ת ג בכמה נציגויות שבה אי נספח מכה ,אול מועסקי בה עמ"זי מטעמו של משרד
התמ"ת ,ה בשל הצור לקבוע את חלוקת התקני בי שני המשרדי בתחו זה וה בשל הצור
לקבוע את אופ פעילות של העמ"זי בנציגויות .משרד החו הוסי כי העמ"זי שמעסיק משרד
התמ"ת נמנעי בחלק מהמקרי מלשת את נציגי משרד החו בפעילות ,בשל כפיפות למינהל
סחר חו" ,שככל הנראה ג מנחה אות שלא לתא ע שליחי משרד החו" .לגבי הכפילות
בפעילות העמ"זי בנציגויות ,ציי משרד החו כי העמ"זי שהוא מעסיק מסייעי לראשי
הנציגויות "בנושאי של כלל העבודה הכלכלית ולא רק המסחרית".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2012טע משרד התמ"ת כי אי מקו להציב במדינות שבה
מועסקי עובדי מקומיי כלכליי מטעמו ג עובדי מקומיי כלכליי של משרד החו,
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שהגדרת תפקיד כהגדרת תפקיד העובדי המקומיי של התמ"ת מאחר שה פועלי באות
תחומי.

✯
ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‚Èˆ ‰ÈÓ ıÂÁ‰ „¯˘Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ
·ˆÔÈ· ÌÂ‡È˙ ‡Ï· ,˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ‰Ï‡Î ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈ‚Èˆ ÌÈ·ˆÂÓ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚È
ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰· ‰ÙÈÙÁ‰ ÁÎÂ .ÌÈ„¯˘Ó‰
˙Â¯·ÁÏ ÚÂÈÒÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ¯˜ÈÚ· ,ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘Â ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰
ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ÌÈÈ¯ÁÒÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÂ„È˜Ï ,ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯ÈÓÒ ÌÂÈ˜Ï ÚÂÈÒÏ ,˙ÂÈÏ‡¯˘È
·‡¯ÌÈÈ˜ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÚÂÓÏ ˙Ó ÏÚÂ ,Ï‡¯˘È· ÚÈ˜˘‰Ï ˙Â¯Ê ˙Â¯·Á „Â„ÈÚÏÂ ı
ˆ‡ÂÙ‡ ‰È‰ .ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ È‚Èˆ ÔÈ· ÌÈÏÈÚÈ ÌÂ‡È˙ ÈÂ‚Ó ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ Í¯Â
ÌÈ¯„Ò‰ ÂÚ·˜È ,ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ·Èˆ‰Ï Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÈÎ ˘˜·˙Ó
ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ Â¯„‚ÂÈÂ È„„‰ ÁÂÂÈ„ÏÂ ÌÂ‡È˙Ï
)·È˜˘ÓÓ" ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯ ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÏÈÙÎ ÔÈÈÚ·Â ÌÂ‡È˙ ÈÂ‚Ó ¯„ÚÈ‰ ÔÈÈÚ
.("˙ÂÈÂ‚Èˆ· ‰„Â·Ú‰
בתגובתו על ממצאי הביקורת מסר משרד התמ"ת במאי  2012כי פריסת נספחיו מתבססת על מודל
כלכלי שנבנה ושוכלל במש השני ,וכי ה הוכשרו במסלול ייעודי והוצבו על פי קריטריוני
מקצועיי .עוד מסר משרד התמ"ת כי הוא אינו רואה צור מבחינת הניתוח הכלכלי של פעילות
קידו הייצוא ע המדינות השונות כי יישלחו נציגי אחרי שיעסקו בנושאי הכלכליי מטע
משרד החו .וכי לגישתו הצבת נציגי של משרדי אחרי ,שלא הוכשרו ייעודית לתפקיד ועל פי
שיקולי שאינ ברורי ,אינה תורמת.
מנכ"ל משרד החו מסר בתשובתו מינואר  2013כי הוא מאמ את הערות הביקורת בדבר הצור
בתיאו הדוק יותר בי שני המשרדי .המנכ"ל הוסי כי הוא מאמי שיהיה אפשר לתא את
הפעילות ואת חלוקת המטלות בי השליחי והעובדי המקומיי של שני המשרדי ,זאת בהתבסס
על היתרונות של כל משרד בתחומי שוני הנוגעי לקידו קשרי הסחר והכלכלה של מדינת
ישראל.
בתשובתו ממאי  2012מסר הממונה על אג התקציבי במשרד האוצר כי הדוגמאות שפורטו
מלמדות על כשלי של משרדי הממשלה בתיאו פעילות בתחומי חופפי ,הגורמי לשיבוש
בפעילות המשרדי ופוגעי באפקטיביות של פעילות זו .ללא קשר לשינוי מבני שאת אפשרותו
בוח אג התקציבי ינהיג האג מעתה ואיל נוהל ולפיו כל תקצוב של תק לפעילות של נספח
תמ"ת או שליח יחייב לקבל מענה בכתב של שני המשרדי שעניינו אופ הפעולה המוצע של אותו
עובד.

ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו
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ÈÎ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÂË˜ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰‰
ÈÎÂ ,˙ÈÂÎÒÁÂ ‰ÏÈÚÈ ‰È‰˙ ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰ ˙ÒÈ¯Ù
˙ÂËÓ ÏÚ .Ì‰ÈÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁÂ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÂÚ·˜ÈÈ
- ÌÈÈÏÎÏÎ‰ Ì‰È‚Èˆ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÌÂ‡È˙Ï Û˙Â˘Ó·Â Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰
˘ÌÈ‚Èˆ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˙¯˙ÂÈÓ ˙ÂÏÈÙÎ ¯ˆÂÂÈ˙ ‡Ï˘ È„Î - ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÁÈÏ
˘˙·‰˙ÚÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Ú„Â‰ .¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ÊÂ·Ê·Ï ‡È
Ë¯ÙÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙‡ ·ÈÈÁÈ ÁÈÏ˘ Â‡ ˙"Ó˙ ÁÙÒ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ô˜˙ Ï˘ ·Âˆ˜˙ ÏÎ ÍÏÈ‡Â
·È„¯˘Ó-ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ï ÌÂ¯˙È˘ È·ÂÈÁ „Úˆ ‡È‰ ,„·ÂÚ‰ Ï˘ ÚˆÂÓ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ·˙Î
·.˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ Ô˜˙Ï ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯˘Ó ˙ÙÒÂ‰Ï Ú‚Â

ממשקי העבודה בנציגויות
הנוהל להסדרת ממשקי העבודה בנציגויות
בשנת  1985פעלה ועדה בימשרדית בהשתתפות נציגי של משרד החו ומשרד התמ"ת .הוועדה
דנה בהגדרת יחסי העבודה בי ראש הנציגות וסגל הנציגות ובי נספחי התמ"ת .לאחר סיו דיוני
הוועדה קבע משרד החו נוהל ,וזה נכלל בתקנו שירות החו.
על פי תקנו שירות החו ,ראש הנציגות שמינויו לתפקיד מאושר על ידי הממשלה וכתב האמנתו
מתקבל מנשיא המדינה "נושא באחריות הכוללת לכל פעולותיה וקשריה הרשמיי של ישראל באר
כהונתו .הוא ממונה על צוות עובדי הנציגות וג על שלוחות אחרות הפועלות מטע משרדי
ממשלה אחרי במדינת כהונתו .הנחיות מקצועיות מקבלי שליחי המשרדי האחרי ממשרד,
אול כפיפות הכללית ובמישורי מסוימי של פעולת היא לראש הנציגות".

תיאו תכניות העבודה הכלכליות
 : ˙ Â Ë Ó ‰ Ô È · ˙ Â È Ï Î Ï Î ‰ ‰ „ Â · Ú ‰ ˙ Â È  Î ˙ Ì Â ‡ È ˙ .1על פי עיקרי תכניות
העבודה של משרד החו לשני  2010ו ,2011דיפלומטיה כלכלית ,כלומר קידו קשרי הכלכלה,
המסחר וההשקעות במישורי הדוצדדיי והרבצדדיי ,היא בי המטרות העיקריות של משרד
החו לטווח הארו ,ותכליתה לקד ,נוס על האינטרסי הכלכליי של ישראל ,ג את האינטרסי
המדיניי והביטחוניי שלה.
משרד התמ"ת הגדיר בתכנית העבודה שלו לשנת  2011את שיפור כושר התחרות של המשק
הישראלי כאחת המטרות העיקריות של המשרד .שיפור כושר התחרות יביא לעידוד חדשנות ומחקר
ופיתוח תעשייתי ,להגדלת היק היצוא בתעשייה ובשירותי ,למשיכת משקיעי זרי ולקידו
שיתופי פעולה בילאומיי.
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‰ËÓ ÔÈ·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó ‰ËÓ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ú‚Â·Â ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ˙˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ˘Â·È‚Ï Ú‚Â· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó
‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ „¯Ù· Ú·Â˜ „¯˘Ó ÏÎ ÈÎÂ ,˙ÂÈÎ˙‰ ˙Î‰ È„ÚÂÓÏ
.ÂÏ˘ ˙È˙˘‰
משרד התמ"ת השיב במאי  2012כי משרד החו מכי את תכנית העבודה השנתית שלו מאוחר
הרבה יותר מהמועד שבו מכי משרד התמ"ת את תכנית העבודה השנתית שלו  משרד התמ"ת
מתחיל בתהלי בניית תכנית העבודה השנתית בחודש אוגוסט ,לעומת משרד החו שמתחיל
בתהלי בער בחודש נובמבר.
˙„¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙‡Ë·Ó ˙È˙˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ
Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ˙˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰ ˙Ú· ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘È ÌÈ„¯˘Ó‰˘ ·Â˘Á ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
·˙˙Ó‡Â˙ÓÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ ˙‡¯˜Ï ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈËÓÂÏÙÈ„‰Â ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÈÓÂÁ
·˙¯˘Ù‡È ‰Ê ÌÂ‡È˙ .‡˘Â· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ„ÚÈÂ ˙Â¯ËÓ ÌÂ‡È˙ Í¯ÂˆÏÂ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÓÂÁ
¯‡,ÔÓÚ ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ˙‡ Ì„˜Ï ˘È˘ ˙ÂÈ„Ó‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ Ï˘ ‰·Á¯ ‰ÈÈ
·‡.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ú„È‰Â ˙ÂÏÂÎÈ‰ Ï˘ È·¯Ó ÏÂˆÈ ˙ÂÚˆÓ
משרד התמ"ת מסר בתשובתו ממאי  2012כי בדיו בי מנכ"לי שני המשרדי מאפריל 2012
שהתקיי בעקבות טיוטת דוח מבקר המדינה סוכ לקיי בקביעות דיוני בימשרדיי בנושא
תכניות העבודה ,לצור תיאו בי המשרדי ולש ראייה אסטרטגית של הדברי.
 : ˙ Â È Â ‚ È ˆ  · ˙ Â È Ï Î Ï Î ‰ ‰ „ Â · Ú ‰ ˙ Â È  Î ˙ Ì Â ‡ È ˙ .2התקנו קובע כי
הפעילות הכלכלית היא מ המשימות המרכזיות של הנציגות ,וכי ראש הנציגות בתיאו ע נספח
התמ"ת יפתח פעילות זו .לכ מתבקש כי בראש ובראשונה יתואמו תכניות העבודה הכלכליות של
הנציגויות ע תכניות העבודה של נספחי התמ"ת המוצבי בנציגויות .תיאו כזה יסייע לקביעת
מדיניות אחידה של ישראל בתחומי קידו הכלכלה והסחר במדינת הכהונה ויבטיח שנציגיה של
ישראל מנהלי את פעילות המקצועית ליישו המדיניות שנקבעה באופ יעיל וחסכוני.
)א( נספחי התמ"ת מכיני תכניות עבודה מפורטות ליישו באר שירות ,זאת בהתא
למדיניות שר התמ"ת ומנכ"ל משרד התמ"ת והיעדי שקובע על פיה מינהל סחר חו ,ובהתא
לצרכי הייחודיי במדינת השירות .בהנחיותיו של מינהל סחר חו להכנת תכניות העבודה נקבע כי
על נספחי התמ"ת לעסוק בפעילויות "עוג" ,כגו קיו תערוכות מרכזיות בשיתו מכו היצוא
וקידומ של הסכמי בילאומיי .האישור הסופי לתכניות העבודה של נספחי התמ"ת מתקבל
בכנס נספחי המתקיי בסו כל שנה .יצוי כי הנהלת מינהל סחר חו הנחתה את הנספחי להביא
את תכנית העבודה ,לאחר שאושרה ,לידיעת ראש הנציגות.
)ב( על פי המקובל במשרד החו ,כחודשיי לפני סו השנה מבקש אג כלכלה במשרד מ
הנציגויות לשלוח לו את תכנית העבודה הכלכלית שלה לשנה הבאה .במסגרת זו הנחה אג כלכלה
לקראת תחילת שנת  2011את ראשי הנציגויות שבה מכה ג נספח תמ"ת ,לשאו לתא בי תכנית
העבודה הכלכלית של הנציגות ובי תכנית העבודה של נספחי התמ"ת .המחלקות באג כלכלה
דנות ,ה בדרג המחלקה וה בדרג האג ,בהצעות לתכניות העבודה הכלכליות שמתקבלות
מהנציגויות וקובעות את סדרי העדיפויות של הפעילויות על פי מדינות ונושאי יעד ואת התקציב
שיוקצה לה .התכנית השנתית של כל מחלקה אזורית מגובשת א היא על פי תכניות אלה ומשולבת
בפעילויות הכלליות של האג.
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בפגישה בי מנכ"לי משרד החו ומשרד התמ"ת שהתקיימה בדצמבר  2010העלה מנכ"ל משרד
החו את הצור לבדוק את שיתו הפעולה בי שני המשרדי בנושא תכניות העבודה ,כדי לבצע
חלוקת אחריות מושכלת בי השליחי בנציגויות.
)ג( משרד מבקר המדינה שלח ביולי  2011ל 37נספחי תמ"ת שכיהנו בנציגויות ישראל באותה
עת "שאלו לנספח תמ"ת בנושא יחסי הגומלי בי ראשי נציגויות ישראל ובי שליחי משרדי
ממשלתייכלכליי" )להל  השאלו( .השאלו כלל  13שאלות שבחנו את מידת שיתו הפעולה
והתיאו בי נספחי התמ"ת לשגרירי ובי נספחי התמ"ת לשליחי הכלכליי בנציגויות.
משרד מבקר המדינה בדק באמצעות השאלו א קיי שיתו פעולה בי נציגי שני המשרדי
בהכנת תכניות העבודה של נספחות התמ"ת ושל הנציגות .כ 60%מנספחי התמ"ת השיבו כי ה
מערבי את ראש הנציגות בהכנת תכנית העבודה של הנספחות; כ 37%מהנספחי ציינו כי ראש
הנציגות משת אות בהכנת תכנית העבודה הכלכלית של הנציגות.
אול בתגובתו על ממצאי הביקורת ממאי  2012מסר מנכ"ל משרד החו כי הלכה למעשה משרדו
אינו רואה שקיימת הנחיה של מינהל סחר חו לנספחי התמ"ת להעביר את תכניות העבודה לידיעת
ראש הנציגות וכי ג א קיימת הנחיה ,הרי שרוב הנספחי אינ ממלאי אחר הנחיה זו ואינ
מביאי את תכנית העבודה לידיעת ראשי הנציגויות.
‰¯Â‡ÎÏ ‰ÓÎÒ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ,˙ÂÈÂ‚Èˆ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂ‡È˙ È·‚Ï
ÔÙÂ‡·Â Â‡ÂÏÓ· ÌÈÈ˜˙Ó ÂÈ‡ ‡Â‰ ,ÌÈÏ"ÎÓ‰ ÂÓÈÈ˜˘ ÔÂÈ„· ‰‚˘Â‰˘ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï
˘.ÛËÂ
דוגמה לתוצאותיה של פעילות שאינה מתואמת לקידו סחר החו של ישראל נית לראות
בשגרירות ישראל בקנברה .בתשובתה מאפריל  2012על ממצאי הביקורת טענה השגרירות כי
בשני  20112007היה קיפאו בהיקפי הסחר בי ישראל לאוסטרליה ,א שבאות שני התרחבה
הכלכלה האוסטרלית בשיעור של כ .30%להערכת השגרירות ,תיאו רב יותר בפעילות של
השגרירות ושל נספח התמ"ת בסידני היה יכול לשפר את היקפי הסחר במידה ניכרת .עוד טענה
השגרירות בתשובתה כי חוסר התיאו התבטא בכ שהנספח פעל בניתוק ממנה ,לא פרס לפניה את
תכניות העבודה השנתיות שלו ,לא נוע בשגריר ובשאר השליחי לפני שהגיש את תכניות העבודה
לאישורו של מינהל סחר חו ולא השתמש ברשת הקשרי המסועפת שיש לשגרירות .השגרירות
ציינה כי עקב חוסר התיאו בינה ובי הנספח היא החליטה לפעול בענייני הכלכליי באופ
עצמאי במקביל לנספח התמ"ת והכינה לש כ תכנית עבודה ייעודית ,וכי הקונסול הכללי מטפל,
בסיוע עמ"ז כלכלי ,בנושאי הכלכליי.
בתשובתו של משרד התמ"ת ממאי  2012בנוגע לפעילות השגרירות באוסטרליה נאמר כי אי לו
מידע לגבי הפעילות הכלכלית שהשגרירות מבצעת ,וכי השגרירות אינה מתואמת אתו .בתשובתו
מינואר  2013הוסי המשרד כי השגשוג בכלכלת אוסטרליה נובע בעיקר מעליית מחיריה של
משאבי טבע ולא מגידול בהיק המסחר והיצוא ,ולכ אי לצפות לגידול של היצוא הישראלי
לאוסטרליה בעקבות צמיחת כלכלתה.
ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÁÈÏ˘‰ ÌÈÚˆ·Ó Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÂÈÁ‰ ,‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ „ÂÒÈ ÏÚ ‚Èˆ ÏÎ ÏÚÂÙ ,‰ÏÈ·˜Ó ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒÂ
ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ È‚Èˆ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ¯„ÚÈ‰ .„·Ï· Â„¯˘Ó ‰ËÓ· ˙ÂÚ·˜‰ ˙ÂÈÈ„ÓÂ ‰ÏÂÚÙ
¯˘˜‰ È˘‡ ÌÚ Ì˙„Â·Ú· ¯˜ÈÚ·Â ,‰Â‰Î‰ ˙È„Ó· Ì˙„Â·Ú· ˙ÂÏÈÙÎÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ
·‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ È˙˘ ÔÈ· ÏÚÂÙ· ‰Ó‡˙‰ Úˆ·Ï È˘Â˜· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÈ˘˜Ï ;˙Â¯·Á·Â ‰Ï˘ÓÓ
˘.ÌÈÏÂ„‚ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ· È˘Â˜ÏÂ ;ÌÈ„¯˘Ó È˘ Ï
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בתשובתו ממאי  2012מסר מנכ"ל משרד החו כי משרדו מציע זה כמה שני תיאו מלא בי
תכניות העבודה של נציגויות ישראל ובי תכניות העבודה של נספחי התמ"ת ,וכי משרד החו רואה
חשיבות בתיאו מלא של פעילות זו.
בתשובתו מינואר  2013מסר משרד התמ"ת כי ג לפי גישתו מדיניות אחידה היא המפתח לפעולה
יעילה וחסכונית ,וכי צריכה להיות לכל נציגות תכנית עבודה כלכליתמסחרית אחת "למניעת
כפילות מזיקה" .משרד התמ"ת הודיע למשרד מבקר המדינה כי בספטמבר  2012הנחה מנהל מינהל
סחר חו את נספחי התמ"ת "לשת את ראש הנציגות בתכנית העבודה שלה" ולרתו אותו למע
קידו התכנית.
˙ÂÈÂ‚Èˆ· ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈ· ÌÂ‡È˙· ‰ÏÂ„‚ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙÏ ;ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Ó‡Â˙ÓÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜ ˙‡¯˜Ï
ÏÚ ÔÎÏÂ ,˙ÂÈÈ„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙· ˙ÂÏÂÏÎ‰
‡ÏÂ ,‰˘Â·È‚ ·Ï˘· „ÂÚ ÂÈ˙Â¯Ú‰ Ô˙ÓÏ ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯Ï ˙˘‚ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙ ˙ËÂÈË
¯˜ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ÌÂÎÈÒ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· ,ÍÎÈÙÏ .‰¯˘Â‡ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï Â˙ÚÈ„ÈÏ ˙‡·ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï
Û˙˘Ï Ì‰È„¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÈÁ‰· ÚÂ·˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÈÏ"ÎÓ ÏÚ 2012 ÏÈ¯Ù‡Ó
˙ÂÈÎ˙ ˙ÂËÂÈË· È„„‰ ÔÂÈÚ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÂ‚Èˆ· ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ˘Â·È‚· ‰ÏÂÚÙ
„ÚÂÓ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‡˘Â· ˙Â¯Ú‰ Ô˙ÓÂ ‰„Â·Ú‰
˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÈÏ"ÎÓ ÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï Ì‡Â˙Ó
ÔÈ‡ Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ‡˘Â· ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ ˙Î‰Ï Ú‚Â· ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰
.˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ‚ÂˆÈÈ
משרד התמ"ת הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר  2013כי לאור החשיבות שהוא רואה בשיתו
הפעולה הוא אכ הנחה את הנספחי בספטמבר  2012להציג את טיוטת תכנית העבודה שלה
לראש הנציגות להתייחסותו.

עבודת הצוות בנציגויות
 .1ראש הנציגות ,מעצ מעמדו ומתוק סמכויותיו ,משמש הנציג הבכיר של ישראל במדינת
הכהונה .נספח התמ"ת ,שכדי למלא את משימותיו צרי לטפח קשרי ע הצמרת הפוליטית
כלכלית במדינת הכהונה ,יכול להסתייע רבות בראש הנציגות ל"פתיחת דלתות" בממשל המקומי או
בחברות עסקיות גדולות .הנספח ,שהוא בעל סמכות מקצועית בתחו הכלכלי ,אמור לסייע לראש
הנציגות באיסו של מידע כלכלי רלוונטי ובעיבודו לש מילוי משימות ,כמו כתיבת מסמכי הכנה
כלכליי לקראת נסיעות השגריר לביקורי עבודה ,הכנת סקירות כלכליות על מדינת הכהונה ,הכנת
המסרי הכלכליי להרצאות שהשגריר נות וביצוע פעולות המש לפגישות עבודה מקצועיות
שמקיי ראש הנציגות.
בתקנו נאמר כי "הפעילות הכלכלית היא ממשימותיה העיקריות של הנציגות .ראש הנציגות
בתיאו ע הנציג הכלכלי ]של משרד התמ"ת[ ייזו וייפתח פעילות זו ...הנציג הכלכלי ידווח
לראש הנציגות בנושאי פעילותו .מוטלת עליו חובה לשת את ראש הנציגות בכל מידע שברשותו,
אשר יש לו השלכה על מערכת היחסי בי ישראל ומדינת הכהונה .הנציג הכלכלי יעביר לראש
הנציגות העתק מדיווחיו השוטפי והעונתיי למשרדי עמ הוא ]מצוי[ בקשרי עבודה".
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ÌÈ‡ ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂ˜˙· ˙˘¯ÂÙÓ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ÌÈÁÏÂ˘ Ì‰˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ È˘‡¯Ï ÌÈ¯ÒÂÓ
 .2הקוד האתי של משרד החו קובע את חשיבותה של עבודת הצוות בנציגויות בזו הלשו:
"אופי העבודה במשרד החו ,ובמיוחד בנציגויות בחו לאר ,מחייב את העובד/ת לעבודה בצוות
ולשיתו פעולה הדוק ע עמיתיו .שיתו הפעולה יתבצע על בסיס של הגדרת תפקידי ברורה,
חלוקת עבודה צודקת ,יחסי אנוש תקיני ,אמו הדדי ,פתיחות ויכולת הקשבה ,סבלנות ואיפוק.
עבודת צוות מחייבת ג תיאו וזרימה של מידע בי העובדי ,תו הימנעות ממידור או פלישה
לתחומי העבודה של השני .עבודת הצוות במשרד החו היא ערובה חשובה להשגת יעדיו".
קוד זה תק ג ביחס לעבודת הנציגות הנוגעת לתחומי הכלכליי והמתבצעת ה על ידי נספח
התמ"ת וה על ידי אנשי הנציגות ,ועל כ יש חשיבות יתרה לשיתו הפעולה ביניה.
‡ÏÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ‰È‰ ‡Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯ÒÂÁ Ì¯‚ ÌÈ˙ÚÏ .˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ÔÈ·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó È‚Èˆ ÔÈ· ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÓÂ‡È˙‰ Â˘Ú
˘‰ÎÂ·ÓÏ Û‡ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ¯˜Ó·Â ,˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â¯·ÁÏ Ô˙È˘ ˙Â¯È˘· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È
ÔÏ‰Ï .Ï‡¯˘È· ‰Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ‚Èˆ Ï˘ ÌÈ¯Â˜È· ÌÂ‡È˙ ˙Ú· ˙Â·¯Ï ,‰Â‰Î‰ ˙È„Ó ÈÙÏÎ
„:˙Â‡Ó‚Â
)א( הועלו מקרי שבה השיבו נציגויות לפניות של חברות עסקיות ישראליות אשר ביקשו
לקבל סיוע בתיאו מפגשי ע חברות מקומיות כי אי ביכולת הנציגות לסייע ,זאת בלי שנציגי
משרד החו יידעו את נספח התמ"ת בדבר הפנייה  א שאחד מתפקידיו העיקריי הוא להפגיש
בי חברות ישראליות שמעוניינות לפתח קשרי מסחר במדינת כהונתו ובי חברות מקומיות.
)ב( בגלל בעיות קשות בתיאו ה בי שליחי המשרדי באחת ממחוזותיה של מדינה באסיה וה
בי מטות המשרדי נאל משרד התמ"ת לוותר על פגישה בי אישיות בכירה באותה מדינה ובי שר
התמ"ת ,למרות התועלת המדינית והכלכלית שהייתה יכולה להיות בפגישה.
)ג( א שמינהל סחר חו נתקל בקשיי למימוש התחייבותו להקמת בית לאומי ישראלי ביריד
כלכלי לאומי חשוב במדינה באסיה ,הוא לא פנה בעוד מועד למשרד החו או לקונסוליה הכללית
במקו על מנת לקבל סיוע בהקמת הבית ובתפעולו.
ÚÂÓÂ ˙ÙËÂ˘‰ Ì˙„Â·Ú· Ú‚ÂÙ ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ÔÈ·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÁÈÏ˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ¯ÒÂÁ
‡˙ .˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· ÌÂÏ‚‰ ÈÏÎÏÎ‰Â ÈÈ„Ó‰ Ï‡ÈˆËÂÙ‰ ‡ÂÏÓ ÈÂˆÈÓ
È„„‰ ÌÂ‡È˙ Úˆ·Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏÂ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‚ˆÈÈÓ ÌÈ„¯˘Ó‰ È‚Èˆ .˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÁÏ˘Ó Â‡ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ˘È‡ ,ÌÈ¯˘ È¯Â˜È· È·‚Ï Ì„˜ÂÓ
‡˙ ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ,ÌÈ„‚ÂÓ ÌÈÒ¯ËÈ‡ ‡ÏÂ ,‰˙Ï˘ÓÓÂ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰
,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ï‡ ÌÈÒ¯ËÈ‡ Ï˘ È·¯Ó ÌÂ„È˜Ï ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ˙ÂÎ˙Ó
·ˆÈ¯ÁÒÓ-ÈÏÎÏÎ ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈÙ ÂÏÂÙÈËÏ ¯ÂÒÓÏ ˘È ˙"Ó˙ ÁÙÒ Ô‰ÎÓ ‰·˘ ˙Â‚È
˙Â·¯ÂÚÓ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· .È˜ÒÚ ÚÂÈÒÏ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÙ ¯˜ÈÚ·Â
ÌÂÈÒ „Ú ÛËÂ˘ È„„‰ ÁÂÂÈ„Â ÔÂÎ„Ú ÌÈÈ˜Ï ˘È ,ÏÂÙÈË· Â‚Ò Â‡ ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ
.ÂÈ˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜ ˙‡Â ÁÙÒ‰ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÏÂÙÈË‰
בתשובתו ממאי  2012ציי מנכ"ל משרד החו לשעבר כי ראש הנציגות אחראי בתוק מעמדו לכל
הפעילות הדיפלומטית באר שירותו ,ובכלל זה לפעילות הכלכלית ,וכי שילוב נכו של יכולות ראש

280

דוח שנתי 63ג

הנציגות בתחו המגעי הבכירי ע שרי ,גורמי מדינה בכירי וראשי חברות כלכליות בעבודת
השטח הפרטנית של נספח התמ"ת ה המפתח להצלחת המאמ.
בתשובתו ממאי  2012מסר משרד התמ"ת כי נספחי התמ"ת כפופי מינהלית לראש הנציגות ,א
מכיוו שראש הנציגות אינו מומחה בתחומ המקצועי ,כפופי הנספחי מקצועית למשרד התמ"ת
האחראי להכשרת ,לקביעת תכנית העבודה שלה ,לביצוע בקרה על עמידת ביעדי שנקבעו
בתכנית עבודת ולאספקת המשאבי הנדרשי לביצועה.
˙‡ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ÈÙÏ ˘È‚„‰Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ Ì˙ÂÙÈÙÎ ˙‡ Ú·Â˜‰ ,ıÂÁ‰ ˙Â¯È˘ ÔÂ˜˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ì˙·ÂÁ
‰Â‰Î‰ ˙È„Ó ÈÙÏÎ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â‰ - ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯Ï ˙Â‚Èˆ· ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈÁÈÏ˘‰
ÔÂ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ‡ÏÓ ˘ÂÓÈÓ ÈÎ ÛÈÒÂÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â‚Èˆ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ È‚Èˆ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú
בתשובתו מינואר  2013טע משרד התמ"ת כי משרד החו קבע את הוראת תקנו שירות החו
האמורה באופ חדצדדי .הוא הוסי כי מ הראוי שהוראות המשפיעות ישירות על עובדי משרד
התמ"ת בעת שליחות בחו"ל יובאו לאישורו ,וכי הוא ישמח לשת פעולה ע משרד החו כדי
להביא לקביעת הוראת תקנו אחידה שתהיה מקובלת על שני המשרדי.
ÔÂ˜˙‰ ˙‡¯Â‰˘ Â˙ÚË ‰ÂÎ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡È‰Â ÂÏ ‰ÚÂ„È ‡È‰ ,ÌÈ˘ 25 ‰Ê ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰‡¯Â‰˘ È¯‰ ,Â˙Ú„ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ú·˜ ‰¯ÂÓ‡‰
,ÔÂ˜˙‰ ˙‡¯Â‰· ÌÈÈÂÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓ Ï˘ ÂÂˆ¯· Ì‡˘ ÔÎ ÏÚ ÈÂ‡¯ .˙·ÈÈÁÓ
.ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÈÏ"ÎÓ ÔÈ· ÌÈÂÈ„· ˙‡Ê ‰ÏÚÈ ‡Â‰
נ צ י ג י  כ ל כ ל י י  ב א י ט ל י ה  :ש י ת ו  פעולה מקצועי נדרש ג כאשר נספח
)ד(
התמ"ת מוצב הרחק מ הנציגות .באיטליה למשל מכהני זה שני רבות שני נציגי כלכליי 
שליחה כלכלית של משרד החו ברומא ונספח תמ"ת במילנו.
¯ÁÒ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÈÚÙ· Ì‰È˘ ÌÈ˜ÒÂÚ ÂÏÈÓ· ÁÙÒ‰Â ‡ÓÂ¯· ‰ÁÈÏ˘‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„ÂÒÈ ÏÚÂ ˙Â„¯Ù ‰„Â·Ú ˙ÂÈÎ˙ „ÂÒÈ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ÌÏÂ‡ ,‰ÈÏËÈ‡· Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ‰
‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .„¯Ù· ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂËÓ· ˙Ú·˜‰ ˙È‡ÓˆÚ ˙ÂÈÈ„Ó
‰ÁÈÏ˘‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÂÎ¯Ú ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ
.˙"Ó˙‰ ÁÙÒ Ï˘Â ˙ÈÏÎÏÎ‰
נספח התמ"ת במילנו השיב במאי  2012כי על מנת לייעל את העבודה הכלכלית של ישראל
באיטליה ולהימנע מכפילויות ומעבודה מסורבלת חשוב שיהיו קריטריוני מקצועיי ברורי
וחלוקת משימות ברורה בי העבודה הכלכלית של השגריר וצוותו ובי הפעילות הכלכלית של
משרד התמ"ת.
)ה( ב ר ז י ל  :שיתו פעולה נדרש ג כאשר נספחות התמ"ת ממוקמת באותה עיר א בנפרד מ
הנציגות ,כ למשל בסאו פאולו שבברזיל .בתחילת שנת  2010ע פתיחת הקונסוליה הכללית בסאו
פאולו שמוקמה באזור מרוחק מ נספחות התמ"ת שפעלה כבר בעיר ,התגלעו חילוקי דעות
מקצועיי בי הקונסול הכללי )להל  קונכ"ל( לנספח התמ"ת בשל ליקויי בהעברת מידע ביניה
ובהעדר חלוקת עבודה ברורה .בפברואר  2011נשלח לסאו פאולו נציג האג הכלכלי של משרד
החו כדי ליישב את המחלוקות בי הקונכ"ל לנספח התמ"ת וא נעשתה חלוקת עבודה באופ שכל

ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו
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פעילות כלכלית מסחרית של הקונסוליה הכללית תהיה "חייבת להיות משולבת" ע פעילות
הנספחות.
שלושה חודשי לאחר מכ ,במאי  ,2011שלח הקונכ"ל מברק אל האג המרחבי במשרדו ובו ציי
כי "אנו ממשיכי לנהל ויכוח מקצועי ע נציג התמ"ת על גבולות הגזרה בי נציגות התמ"ת
והעמ"זית הכלכלית בקונסוליה א טר גיבשנו חלוקה מוסכמת".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2012כתב קונכ"ל סאו פאולו כי על א הקשרי האישיי
המעולי בי נציג התמ"ת לצוות הקונסוליה ,לא מתבצע מיצוי מיטבי של המשאבי עקב מחסור
בנוהלי עבודה ברורי המגדירי את המטרות וסדרי העדיפויות הלאומיי של ישראל במקו ,את
מתכונת הפעילות הכלכלית והמסחרית של ישראל ואת מהות הקשר בי הקונסוליה הכללית ובי
נספחות התמ"ת ,שמקבלות החלטות באופ חדצדדי ולעתי נוצרת איהלימה בי החלטות אלה.
קונכ"ל סאו פאולו הוסי כי קשיי התיאו מקור בהיעדר נוהל עבודה מסודר ובכלל זה חובת
דיווח הדדית ביניה.
,˙"Ó˙‰ ÁÙÒ Ô‰Â ÈÏÎÏÎ‰ ÁÈÏ˘‰ Ô‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂ„È˜Ï ÂÏÚÙÈ ,Ï‡¯˘È ˙Â‚ÈˆÓ „¯Ù· ˙Ó˜ÂÓÓ ˙"Ó˙‰ ˙ÂÁÙÒ ¯˘‡Î ˙Â·¯Ï
˙Ó ÏÚ ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂËÓ‰ ÔÈ· ˙ÓÎÒÂÓ ˙ÂÈÈ„Ó ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙Ó‡Â˙Ó ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙ ÈÙÏ
.‰ÏÈÚÈ È˙Ï· ˙ÂÏÈÚÙÓÂ ˙ÂÈÂÏÈÙÎÓ ÚÓÈ‰Ï
 .3על פי התקנו ,על ראש הנציגות או סגנו לקיי לפחות פע בשבוע ישיבות סגל שאליה
"יוזמנו כל הנציגי הרשמיי השוהי במקו" ובכלל הנציג הכלכלי .הישיבות נועדו למסור מידע
לעובדי וכ לעדכוני הדדיי ,לדיו באירועי השוטפי ,לתכנו פעולות עתידיות ולתיאומי בי
חברי סגל הנציגות.
·˙˘ÏÏÎ ÌÈÓÊÂÓ ÌÈ‡ Ì‰ ÈÎ (37-Ó 10) Ì‰Ó 27% ÂÚË ÔÂÏ‡˘Ï ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ˙Â·Â
Ï‚Ò ˙Â·È˘È ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÈÎ ÂÚË (37-Ó 12) Ì‰Ó 32%-Â ,˙ÂÈÂ‚Èˆ· Ï‚Ò‰ ˙Â·È˘ÈÏ
.(ÏÏÎ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ÔÈ‡˘ Â‡ ˘„ÂÁ· ÌÚÙÓ ‰ÎÂÓ ˙Â¯È„˙· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ˙Â·È˘È) ˙Â¯È„Ò
˙ÂÙ˙˙˘‰·Â ˙Â¯È„Ò Ï‚Ò ˙Â·È˘È Ï˘ ÔÓÂÈ˜· ˙Â·È˘Á ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ô‰ ˙Â·È˘È‰˘ ÔÂÂÈÎÓ ,(˙Â‚Èˆ‰ ‰·Ó· Ì˜ÂÓÓ ÂÈ‡ Ì„¯˘Ó Ì‡ Ì‚) Ô‰· ˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ
È„„‰ ÔÂÎ„Ú ˙Â·¯Ï ,˙Â‚Èˆ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÂ‡È˙‰ ˙¯·‚‰Ï ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÂÈ„È· ÈÏÂ‰È ÈÏÎ
·˙ÂÏÈÚÙ ˙Úˆ·˙Ó Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· .Û˙Â˘Ó‰ ÔÂ¯˙ÙÏÂ ˙ÂÈÚ· ˙‚ˆ‰Ï ,‰È˙ÂÈÂÏÈÚÙ ‡˘Â
˙ÂÂˆ Ï˘ ˙Â¯Â„Ò ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â·È˘È ‚È‰‰Ï Û‡ ÂÏ˜˘È ˙Â‚Èˆ‰ È˘‡¯ ÈÎ ÈÂˆ¯ ,‰·¯ ˙ÈÏÎÏÎ
¯˘‡ ,ÔÈÈÚ‰Â Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ,˙"Ó˙‰ ÁÙÒ Â‡ Â‚Ò ,¯È¯‚˘‰ ˙Â˘‡¯· ,ÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰
.˙Â‚Èˆ· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ Ì‡Â˙Ó ÌÂ„È˜Ï ˜¯ Â„ÁÂÈÈ
משרד החו מסר בתשובתו ממאי  2012כי הוא מנחה באופ ברור את ראשי הנציגויות לקיי
ישיבות צוות בכל הנציגויות ולזמ לישיבות אלה את הנספחי של כל הרשויות הממשלתיות
המכהני בנציגות ,ובכלל זה את נספחי התמ"ת ,וכי הוא אינו יודע על מקרי שבה הנספחי אינ
מוזמני לדיוני אלה באופ קבוע.
ÔÎÂ ˙ÂÈÂ‚Èˆ‰ È˘‡¯ ÏÏÎÏ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÈÁ‰‰ ˙‡ ÔÚ¯Ï ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÏÈÚÙ ˙È˘Ú Ô‰·˘ ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ¯ÂÓ‡Î ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ˙Â¯Â„Ò ˙Â·È˘È ˙‚‰‰Ï ÏÂÚÙÏ
.‰·¯ ˙ÈÏÎÏÎ
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נהלי וכללי אתיי
על עובדי המדינה ,בהיות נאמני ציבור ,מוטלת החובה להקפיד שסמכויותיה יופעלו בהגינות ועל
פי אמות מידה שוויוניות ,וכ עליה להקפיד כי פעולותיה יבוצעו בשקיפות ועל פי כללי המינהל
התקי.
פעילות נציגי הממשלה לקידו הסחר הישראלי ,למשל מעורבות בקידו ענייניה של חברות
עסקיות ,עלולה להיתקל בקושי לקבוע את הגבול בי סיוע לגיטימי לפתיחת דלתות בממסד
השלטוני במדינת הכהונה ובי פגיעה בתחרות ההוגנת בי חברות והקניית יתרו לחברה ישראלית
אחת על פני חברה ישראלית אחרת.
נהלי ברורי ומפורטי לקביעת המותר והאסור בתחו מורכב ורגיש זה אמורי בראש ובראשונה
לקבוע דרכי עבודה יעילות ומוסדרות ולאפשר לשליחיה הרשמיי של ישראל לפעול לקידו עניינ
של חברות עסקיות מתו הקפדה על עקרונות השוויו והשקיפות ובלא חשש לפגיעה בנורמות
ראויות של התנהגות מקצועית.
הוראות מחייבות הנוגעות לקידו הפעילות הכלכלית של ישראל על ידי נציגי המדינה בחו"ל
מצויות בי היתר בחקיקה ,בתקשי"ר ובהנחיות היוע המשפטי לממשלה ,אול ה עוסקות בעיקר
בנושא מת חסויות או גיוס תרומות על ידי עובדי המדינה.
למשרד התמ"ת יש כמה נהלי המסדירי את פעולת נספחיו בחו"ל ,ובה נוהל קבלת חסות
לאירועי במדינת הכהונה על ידי הנציג הכלכלי; נוהל מת חסות לאירועי במדינת הכהונה על ידי
הנספח; אמות מידה למת חסויות לתערוכות בישראל; ונוהל לטיפול בפניות של חברות ישראליות
על ידי נספחי התמ"ת ,אשר עוסק בעיקר בהיבטי מינהליי של הטיפול בבקשות שמגישות חברות
עסקיות.
ג התקנו קובע כללי התנהגות אתיי ואוסר על התרמת כספי ,על גביית או על קבלת ,פרט
לכספי שיתרמו לאוצר מדינת ישראל או למוסדות המפורטי בתקנו .כמו כ מטיל התקנו
הגבלות על פעילות של עובדי לשעבר במדינה שבה שירתו ,ומחייב את העובדי לנהוג בזמ
ביצוע עסקאות סחר בילאומיות על פי הכללי שנקבעו באמנת ארגו ה OECDלמאבק בשוחד
של עובדי ציבור זרי.
¯˙ÂÓÏ Ú‚Â· ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÏ‰Â·Â ÔÂ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ
ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï Ì‚ .˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â¯·ÁÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈ˘˜·Ó‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÁÈÏ˘Ï ¯ÂÒ‡ÏÂ
˘˙Â˘˜·· ÌÈÁÈÏ˘Ï ˙ÂÂÙ‰ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙Â¯·Á· ÈÂÈÂÂ˘ ÏÂÙÈË ÁÈË·‰Ï Ì˙¯ËÓ
ÔÈ· ˙‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÏÏÎÂ ,ÌÈÈ˜ÒÚ‰ Ô‰ÈÈÈÚ ÌÂ„È˜· ÚÂÈÒÏ
.˙Â¯·Á‰
¯˙ÂÓ‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì„˜Ï ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÙÂ‚Ï ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ‰È„Ó‰ Ï˘ ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈ‚Èˆ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â· ¯ÂÒ‡‰Â
‡˙ ˙‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂÓÏ Ì˙¯ËÓ˘ ÌÈÏÏÎ ˙Â·¯Ï ,‰¯Ê ‰È„Ó· ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ
·˙‡ Ï"ÂÁ· Ì‰È‚Èˆ ÈÙÏ „„ÁÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·Á ÔÈ
.ÌÈÈÈÚ‰ „Â‚È ÌÂÁ˙· ÌÈ‚Èˆ‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰
מנכ"ל משרד החו מסר בתשובתו ממאי  2012כי הוא מקבל את ההמלצה לגבש בשיתו משרד
התמ"ת את ההוראות והנהלי האמורי.
משרד התמ"ת הודיע בתשובתו ממאי  2012כי ירענ את ההוראות בתחו ניגוד הענייני.
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מנגנוני התיאו בי מטות שני המשרדי
על פי כללי מינהל תקי ,תהלי של הודעה ,היוועצות ודיוני משותפי בימשרדיי בתחומי של
קביעת מדיניות ,תכנו פעילות מקצועית ,ארגו פעולות ובקרה על יישומ הוא תהלי חיוני בשירות
המדינה .על מנת לאפשר יישו יעיל ואפקטיבי של מדיניות המבוצעת על ידי יחידות ארגוניות בי
משרדיות רבות ,נדרשת פעולה מערכתית משולבת ,ויש להגדיר את ממשקי העבודה ולקבוע מי
יהיה מופקד על קידו כל פעולה .נוכח החפיפה בי תחומי הפעולה בתחו סחר החו של יחידות
המטה במשרד החו ובמשרד התמ"ת ,בח משרד מבקר המדינה כיצד פועלי הלכה למעשה
מנגנוני התיאו בי מטות שני המשרדי .להל פירוט הממצאי:

פעילות בימשרדית לקידו נושאי כלכליי בילאומיי
 : Ì È È Ó Â ‡ Ï - Ô È · Ì È Ó Î Ò ‰ ˙ Ó È ˙ Á Ï Ô ˙ Ó Â ‡ ˘ Ó Ï Â ‰ È  .1לשר החו
הסמכות לחתו על אמנות והסכמי בילאומיי מכוח החלטת ממשלה משנת  .101951על פי
תקנו שירות החו ,למשרדי הממשלה אי סמכות משפטית לכרות לבד אמנות או הסכמי בי
לאומיי ,וכל הסכ של מדינת ישראל נחת על ידי שר החו או מי ששר החו ייפה את כוחו ,ורק
לאחר שמשרד החו אישר את תוכנו.
הנחיית היוע המשפטי לממשלה בעניי אמנות בילאומיות) 11להל ג  ההנחיה או הנחיית
היוע המשפטי לממשלה( שמה לה למטרה להבטיח כי "משא ומת בדבר כריתת של אמנה
בינלאומית או הסכ בינלאומי ,בי רבצדדיי ובי דוצדדיי ,יתנהל בתיאו כל הגורמי הנוגעי
בדבר ולאחר שנבדקו ה ההיבטי המשפטיי הפנימיי הנוגעי לעניי וה היבטי המשפט
הבינלאומי הקשורי בכ" .בהנחיה הוגדרה אמנה בילאומית "כל אמנה או הסכ בי ממשלות או
בי ממשלות וארגוני בינלאומיי ממשלתיי או לא ממשלתיי ,רב צדדיי או דו צדדיי".
בהנחיה נקבעו כללי ליישו התיאו הבימשרדי במסגרת ההיערכות למשא ומת לכריתת
ההסכמי ובמהלכו של המשא ומת ,ובכלל זה נקבעו כללי לשיתו גורמי משרד החו ומשרד
המשפטי בתהלי זה .עוד נקבע כי א המשא ומת נוגע לכמה משרדי ,יוק צוות של נציגי
המשרדי הנוגעי בדבר וכ נציגי ממשרד החו וממשרד המשפטי .על פי ההנחיה ,במשלחת
משא ומת המתקיי בחו"ל ,יצטר למשלחת מהאר ג עובד של הנציגות הישראלית במקו או
שגריר ישראל .משרד המשפטי הודיע בשנת  2011למשרד מבקר המדינה כי הוא שוקד על עדכו
ההנחיה.12
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  2012ביקש משרד המשפטי להדגיש כי הנחיית היוע
המשפטי לממשלה מחייבת את כל משרדי הממשלה בכל הלי של התקשרות של המדינה באמנה
או בהסכ בילאומיי ,וכי יש חשיבות רבה לפעילות בימשרדית מסודרת על פי ההלי הקבוע
בהנחיה ,לרבות העברת טיוטת ההסכ הראשונה מיד ע קבלתה למשרד החו ולמשרד המשפטי
ושיתופ המלא בהלי כולו.
)א( בחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה ,התשמ"ד) 1984להל  חוק המו"פ( ,נקבע כי "על
פי המלצת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ,רשאית הממשלה להתקשר ע ממשלות של מדינות
אחרות ,או בהתא לכללי שיקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה  ע ערי שיש לה יכולת
__________________

10
11
12

הודעה מס' המ)(20סש ,2/ילקוט הפרסומי  ,(1951) 162עמ' .959
הנחיית היוע המשפטי לממשלה  64.000בנושא אמנות בינלאומיות מאוגוסט .1972
לעניי זה ראו :מבקר המדינה" ,(2012) 62 È˙˘ ÁÂ„ ,רשות הספנות והנמלי" ,עמ' .971

284

דוח שנתי 63ג

בתחו הכלכלי ותשתיות בתחומי המחקר והפיתוח וכ יכולת בתחו הטכנולוגי ,ושיתו פעולה
אית יסייע לקידו מחקר ופיתוח של תאגידי תעשייתיי ישראליי ,בהסכמי הדדיי לעידוד
מיזמי מחקר ופיתוח משותפי או להקמת קרנות משותפות ,במטרה לעודד את שיתו הפעולה
במחקר ופיתוח בי תאגידי תעשייתיי שהתאגדו בישראל לבי גורמי במדינות אחרות ,לקידומ
של מטרות חוק זה".
·ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ ÂÈÂˆ 2010 ˙˘ È‰Ï˘· ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰ÈÎ‰˘ ‰¯È˜Ò
˘·¯ÒÓ˘ ÈÏ· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ„ÓÏ ÌÈÓÎÒ‰ Ï˘ ˙ÂËÂÈË ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó· È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ÁÏ˘ Ì‰
‡.ıÂÁ‰ „¯˘ÓÏ Ì„Â˜ Ô˙Â
המדע הראשי במשרד התמ"ת השיב בינואר  2013כי כאשר מתחיל תהלי למיסוד הסכ שיתו
פעולה במו"פ ,בעקבות יזמה ישראלית או זרה ,מגיש המדע הראשי במשרד התמ"ת לשות הזר
טיוטה ראשונית של הסכ לצור "תיאו ציפיות" .הגשת הטיוטה נועדה לוודא שקיימי בידי
השות הזר מנגנו ותקציב שיאפשרו לקיי את ההסכ העומד בקריטריוני הקבועי בחוק המו"פ
 או שבכוונתו לייחד לכ את המנגנו והתקציב הדרושי .הוא הוסי כי המדע הראשי במשרד
התמ"ת מרכז את המשא ומת ,וכי המשרדי הרלוונטיי ,לרבות משרדי החו והמשפטי,
מיודעי ושותפי החל מהשלב שבו המשא ומת "לובש צורה של כוונות רציניות לקידו".
משרד החו הסביר בתשובתו ממאי  2012כי הבעייתיות שבהעברת טיוטות הסכמי מו"פ למדינות
שונות ללא יידוע משרד החו הועלתה לפני המדע הראשי במשרד התמ"ת כמה פעמי .הוא הוסי
כי הבעייתיות אינה נובעת רק מחוסר ההקפדה על הנהלי בישראל ,אלא שיש מדינות הדורשות
שטיוטות הסכמי יועברו אליה רק בצינורות הדיפלומטיי ולפיכ אינ מוכנות לטפל בטיוטות
שהועברו בערוצי אחרי.
בתשובתו ממאי  2012טע משרד המשפטי כי לא פע משרדי ממשלה אינ פועלי על פי הנהלי
שנקבעו בהנחיית היוע המשפטי לממשלה :ה מנהלי משא ומת בלי לשת משרדי אחרי,
ורק בשלב מתקד של המשא ומת או אפילו לאחר שהסתיי נשלח ההסכ למשרדי האחרי.
לעתי נאלצת המדינה לאשר בלית ברירה ,מסיבות מדיניות ,הסכמי שהתקבלו לאחר משא ומת
שלא היה יסודי ומתוא ,והיא חושפת עצמה כ לסיכוני במישור הבילאומי.
)ב( עמדת משרד התמ"ת ,שהועלתה במהל הביקורת וא בתשובתו למשרד מבקר המדינה,
היא כי יש כמה סוגי של הסכמי בימשרדיי בילאומיי שאינ נכללי בקטגוריה של
הסכמי בי ממשלות ,כמו "מזכר הבנות" או "הצהרת כוונות" .הסכמי כאלה אינ דורשי
מחויבות ממשלתית ולא נדרש לה אישור של משרד החו ומשרד המשפטי ,ולכ שר התמ"ת
יכול לחתו עליה.
משרד החו הדגיש בתשובתו ממאי  2012כי לא נית לנהל משא ומת על מסמכי תהא כותרת
אשר תהא ,מבלי להביא את המסמ לבדיקה ואישור של מחלקת אמנות במשרד החו וכי משרדי
ממשלה יכולי לחתו על מסמכי כגו מזכרי הבנות בדרג של משרדי רק א הוסמכו לכ
בהסכ מסגרת שנחת קוד לכ בי הממשלות.
משרד המשפטי מסר בתשובתו ממאי  2012כי עמדת משרד התמ"ת האמורה אינה עולה בקנה
אחד ע הנחיית היוע המשפטי לממשלה ,שלפיה לפני יצירת התחייבויות בילאומיות של
המדינה יש לשת ,כבר בשלבי המשא ומת המוקדמי ,את משרד המשפטי ,משרד החו
ומשרדי אחרי הנוגעי בדבר והדגיש כי הבהרות בנושא זה ניתנו בכתב ובעל פה למשרדי
השוני במהל השני.
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‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· ÏÚÙ ‡Ï ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ
Ï‰Ó ‡Â‰˘ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÎ· ÌÈËÙ˘Ó‰Â ıÂÁ‰ È„¯˘Ó ˙‡ Û˙˘Ï ÂÈÏÚ ‰ÈÙÏ˘ ,‰¯ÂÓ‡‰
.˙Â·‰ ¯ÎÊÓ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ˙Â·¯Ï ,ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ· ÌÎÒ‰ ˙˙È¯ÎÏ
˙Ï·˜· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ˘ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ÌÈÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ È‚ÂÒ ÏÎ ˙˙È¯Î ˙‡¯˜Ï Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È·Â ˙ÂËÏÁ‰
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
ıÚÂÈ‰ ˙ÈÈÁ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙ÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Ú· Ô˙˘ ˙Â¯‰·‰Ï ÈÂËÈ· Ô˙ÈÈ˘ ÔÙÂ‡· ÁÒÂ˙ ‡È‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰
·˙.‰Ê ÌÂÁ
בתשובתו מינואר  2013ציי המדע הראשי במשרד התמ"ת כי "לאור ייחודיות הפעילות של לשכת
המדע הראשי הנעשית מכוח חוק המו"פ ,מבוקש שהלשכה תהיה מעורבת בתהלי ניסוח הנחיות
היועמ"ש ]היוע המשפטי לממשלה[".
)ג( כאמור ,כל אחד משני המשרדי  משרד החו ומשרד התמ"ת  קובע כיו בנפרד את
מטרות פעילותו בתחו קידו האינטרסי הכלכליי הבילאומיי של ישראל .לכל משרד יש
מטרות שונות והדגשי אחרי בהתא ליעדיו בעניי זה .כ למשל ,משרד החו מייחס חשיבות
לפרות המדיניי של הסכמי כלכליי בילאומיי ,ואילו משרד התמ"ת מייחס לכ חשיבות
ֵ
פחותה .בנסיבות אלה מתעוררי לעתי חילוקי דעות בנוגע לנחיצות של הסכמי ,ועקב כ
נגרמי עיכובי בתהלי חתימת ההסכמי ,להל דוגמאות:
ק י ד ו  ה ס כ  מ ו " פ ע  מ ח ו ז ב מ ד י נ ה ב א ס י ה  :בשלהי  2010נפגש
)(1
שגריר ישראל דאז במדינה באסיה ע אישיות פוליטית בכירה שכיהנה אז באחד המחוזות באותה
מדינה )להל  נציג ממשל המחוז( .נספח התמ"ת עודכ לקראת הפגישה ,א לא יכול להשתת בה,
ולדבריו הבהיר כי אי לקד הסכ מו"פ ע אותו מחוז עד שיסתיימו פעולות משרד התמ"ת
לבדיקת כדאיותו.
בפגישה מסר השגריר לנציג ממשל המחוז עותק של הסכ מו"פ שנחת בעבר ע מחוז אחר
באותה מדינה והציע לחתו על הסכ דומה .נציג ממשל המחוז נענה להצעה ,ובהמש מסרה
השגרירות את תגובת המחוז על טיוטת ההסכ ליחידות המטה של משרד החו ושל משרד התמ"ת
לטיפול.
במאי  2011הודיע נספח התמ"ת לשגריר כי בדיקת ההיתכנות שנעשתה במשרד התמ"ת העלתה כי
מהבחינה המקצועית לא תצמח תועלת כלכלית מההסכ בשל חולשת המחוז בתחו המו"פ
התעשייתי .אול משרד החו עמד על דעתו שיש צור לחתו על ההסכ ,מאחר שהדבר עשוי
להועיל לישראל מהבחינה המדינית ,ולכ מסר במאי  2011עותק מטיוטת ההסכ הסופית למחוז.
במועד סיו הביקורת טר התקבלה החלטה סופית בעניי החתימה על הסכ המו"פ.
ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ ·ÂÏÈ˘· ˘‡¯Ó ÚˆÈ· ‡Ï ¯È¯‚˘‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
‰˜„ˆ‰ ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ,ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Î¯Ú‰
,ÔÈÈÚ‰ ˙ÈÁ·Ï ÌÈÓÂ‡È˙· ÏÁ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‰ÏÂÚÙ ÌÊÈ ¯È¯‚˘‰ .Ù"ÂÓ ÌÎÒ‰ ÌÂ„È˜Ï
˘‚.ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÈ‰ Ì‰· Ì
בתשובה לממצאי הביקורת כתב השגריר לשעבר באפריל  2012כי למדינת ישראל יש הסכ
לתמיכה הדדית במו"פ תעשייתי ע מחוז אחר באותה מדינה מאז שנת  ,2007וכי השגרירות פועלת
במש שני על מנת לחתו הסכמי כמותו ע ממשלי מחוזות אחרי .לדבריו ,תפקידו של
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השגריר הוא להציג את ההסכ לגורמי הפוליטיי במחוזות" ,וכ הוא עשה ,עושה וימשי
לעשות ...משמעות האמור לעיל היא שהשגריר יז פעולה שנמצאת על סדר היו ג של משרד
החו וג של משרד התמ"ת והוא לא היה זקוק לא לאישור ולא 'לתיאו אופרטיבי'" .עוד הוסי
השגריר כי "התיאו הנדרש ,חלוקת תחומי אחריות ,ארגו שיתו הפעולה  כל אלה צריכי
להתבצע על ידי המשרדי בירושלי .למרות האמור לעיל מתבצע על ידי ראשי הנציגויות ]במדינה
באסיה[ מאמ עילאי על מנת להתגבר על קשיי הנוצרי מחוסר התיאו בי המטות ולנווט את
פעילות הנציגויות בצורה יעילה וממוקדת מטרה".
משרד התמ"ת כתב בתשובתו ממאי  2012כי המדע הראשי במשרד הוא הגו המקצועי האמו על
הסכמי מו"פ ע מדינות וגופי שוני ,וכי הסכמי מו"פ ה בראש ובראשונה הסכמי מקצועיי.
לדבריו ,הסכמי אלה יכולי לעתי להביא ג תועלת מדינית ,אול אי זה העיקר .משרד התמ"ת
הוסי כי לעתי נציגי רשמיי של ישראל שאינ מעורי בשיקולי המקצועיי של המדע
הראשי ,יוזמי פעילויות לקידו הסכמי מקצועיי משיקולי שאינ נוגעי לעניי ,והדבר גור
לעתי נזק מקצועי למדינה .לדעת משרד התמ"ת ,אי כל הצדקה להסכ מו"פ ע אזור שאינו
מתקד טכנולוגית ,ויש להצר על פעולת משרד החו שגרמה נזק.
ÌÂÈ˜ ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈÓÎÒ‰ ÌÂ„È˜ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡Ï ·Ï ˙ÓÂ˘˙ „ÁÂÈ˙ ‰·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘Ï ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú
‡ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÔÂ·˘Á· ‰· Â‡·ÂÈ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂÂ ,Ù"ÂÓ‰ ˜ÂÁ· ÍÎÏ ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ
.ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒÏ Ì‡˙‰· ,ÌÈÓÎÒ‰‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÈ„Ó‰
ק י ד ו  ה ס כ  ל ש י ת ו  פ ע ו ל ה ט כ נ ו ל ו ג י ע  מ ד י נ ה ב א ס י ה :את
)(2
יעדי המדיניות הכלכלית של מדינה באסיה קובע גו ממשלתי מרכזי באותה מדינה .בהמש ליזמה
של משרד התמ"ת בשנת  2007ובעקבות מפגש של השגריר ,הציר ונספח התמ"ת באותה מדינה ע
סג ראש אותו גו בראשית שנת  ,2009הוצע לישראל לכונ ע אותה מדינה מסגרת לשיתו פעולה
טכנולוגי.
ביוני  2009שלחה השגרירות ליחידות המטה של משרד החו ומשרד התמ"ת טיוטה למזכר הבנות
בימשרדי שמסר לה אותו גו .המזכר היה אמור לשמש בסיס לשיתו פעולה להקמת פורו
משות בנושאי טכנולוגיה עילית ולפעולות אחרות לקידו שיתו פעולה טכנולוגי.
רק במר  ,2011כשנתיי לאחר תחילת המשא ומת בי הצדדי ולאחר שבוצעו פעולות בי
משרדיות אחרות ,אושר סופית נוסח ההסכ בי הצדדי ,והוא נחת ביולי  2011בישראל.
‰˙Â‡· ˙ÈÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‡˘Â· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ ,¯ÂÓ‡‰ ÛÂ‚‰ ÌÚ ÌÎÒ‰
‰˙Â‡ ÔÈ·Â Ï‡¯˘È ÔÈ· Ù"ÂÓ‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ ,¯ÁÒÓ‰ ÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‚¯„˘Ï ÏÂÎÈ ,‰È„Ó
ÁÒÂ‰ ¯Â˘È‡· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .˙ÈÈ„Ó ˙ÏÚÂ˙ ˙˜Ù‰Ï ¯È˘ÎÓ ˘Ó˘Ï Û‡Â ,‰È„Ó
„¯˘Ó‰ ˙Â‰Ê ÏÚ ˙È„¯˘Ó-ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÈ˙˘Î Í˘Ó· ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÈÙÂÒ‰
‡˘¯ .‰Ï‡ ÌÈ„ÚÈ Ï˘ Ì˙‚˘‰· ‰Ú‚Ù ,ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÈ
משרד התמ"ת ציי בתשובתו ממאי  2012כי התמשכות הטיפול באישור ההסכ נבעה בעיקר
מסוגיות מקצועיות הקשורות בנוסח ההסכ לאור העובדה שמדובר בהסכ ראשו מסוגו ,אול
הוסי כי "לגבי זהות המשרד המוביל ,אי לנו אלא להצר על התנהלות משרד החו".
משרד החו ציי בתשובתו ממאי  2012כי "נכו שהתאו כא בי המשרדי היה יכול להיות
משוכלל יותר" והסביר כי חלק מהעיכובי נגרמו בשל משרד התמ"ת שרצה להעביר לצד השני
טיוטה מפורטת כולל נהלי עבודה מפורטי שלא היה "מקו להזכיר בהסכ מסגרת ראשוני מסוג

ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו

287

זה" .משרד החו הוסי כי "מה שהיה חשוב למשרד החו ...שההסכ ייחת בש ממשלת ישראל
ולא בש משרד".
 : Ì È È ˜ Ò Ú Ì È Ù Â ‚ Ï Ú Â È Ò .2משרד החו ומשרד התמ"ת מסייעי לקידו פעילות
מסחרית של גופי פרטיי ,בי היתר ,בעזרת סיוע לגופי עסקיי המשתתפי בתערוכות בחו"ל
ובעזרת ארגו משלחות של אנשי עסקי המוזמנות לבקר בישראל.
)א( משרד מבקר המדינה בח א שני המשרדי מתאמי ביניה את מימו הגופי ,על מנת
למנוע כפילויות ובזבוז משאבי .הביקורת העלתה מקרה הממחיש את החשיבות שבתיאו כזה:
משרד התמ"ת סייע משנת  2005במימו הקמת בית של עמותה המייצגת חברות ישראליות בתחו
התקשורת הניידת בתערוכה עולמית בתחו זה המתקיימת בכל שנה באירופה .נספחי התמ"ת סייעו
בקידו הפעילות בבית ובארגו מפגשי בי חברות ישראליות שביקרו בו ובי חברות מקומיות.
בשנת  2010החליט משרד התמ"ת להפסיק את המימו שהעניק לאותה עמותה ולממ במקו זאת
בית לאומי בהקמת מכו היצוא באותה תערוכה להצגת אותו תחו עסקי.
העמותה פנתה למשרד החו בבקשה לסיוע כספי ,ומשרד החו סייע לה במימו הבית שלה בשני
 2010ו .2011באותה תערוכה הוקמו אפוא שני ביתני שהתחרו ביניה על אות לקוחות :בית
אחד במימו של משרד התמ"ת ובית נוס שהוק בסיוע משרד החו.
בדיו בי המנכ"לי של שני המשרדי שהתקיי באוגוסט  2011העלה מנכ"ל משרד התמ"ת את
נושא מימו משרד החו לבית העמותה בתערוכה .מנכ"ל משרד התמ"ת ביקש ממנכ"ל משרד
החו להפסיק את המימו ,שכ הממשלה כבר מתקצבת את בית מכו היצוא בתערוכה באמצעות
משרד התמ"ת ,וסיוע של משרד החו במימו בית אחר באותה תערוכה מביא לבזבוז משאבי
ולחוסר יעילות .בשנת  2012הפסיק משרד החו את הסיוע הכספי לעמותה.
סמנכ"לית אג כלכלה טענה במכתבה למנכ"ל משרד החו מאוגוסט  2011כי משרד התמ"ת
החליט להפסיק את תמיכתו בעמותה לאחר שני רבות של תמיכה בה" ,בעיקר בשל ]הסתייעותה[
במשרד החו לצור פעילות בחו"ל" .לדבריה ,עקב אותה הסתייעות "התמ"ת החרי את
]העמותה[ והפסיק את הסיוע הכספי ואת הסיוע של נספחיו בקידו פעילות הארגו בחו"ל".
בתשובתו של משרד התמ"ת ממאי  2012נאמר כי "משרד החו א פע לא היה חלק מקידו
]התערוכה[ לפני שנת  ,2010בה נכנס לשיתו פעולה ע ]העמותה[ .משרד החו לא טרח לעדכ
את מינהל סחר חו ואת מכו היצוא" בדבר התמיכה שנת לעמותה.
„Ï˘ ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂÁ˙· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÔÈ· ÁÂÎ‰ È˜·‡Ó ÈÎ ‰˘ÈÁÓÓ ÂÊ ‰Ó‚Â
ÏÚ Â¯Á˙‰ Û‡Â ‰ÎÂ¯Ú˙ ‰˙Â‡· ÂÏÚÙ˘ ÌÈ˙È· È˘ ÔÓÓÏ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙‡ Â‡È·‰ ,Ï‡¯˘È
‡ÈË¯Ù ÛÂ‚Ï ÂÓ¯‚ Û‡ ,ÔÎ ÂÓÎÂ È˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ· ¯Á‡‰Â ‡ÏÓ ÔÂÓÈÓ· „Á‡‰ ,ÌÈ¯˜·Ó Ì˙Â
˘.¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· "˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ÏÂÙÈÏ" ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈÓ¯Â‚ Ì„˜Ï Â˙¯ËÓ
)ב( משלחות עסקיות רבות מבקרות בישראל למטרות שונות ,כמו השתתפות בכנסי וקיו
פגישות עסקיות ע חברות ישראליות ואנשי עסקי .חלק מהמשלחות מגיעות ביזמת משרד החו
וחלק ביזמה של משרד התמ"ת ,וחלק א מקבלות סיוע במימו הוצאות הביקור ,על פי מדיניות
של המשרדי.
משרד החו ומשרד התמ"ת רואי במשלחות אלה אמצעי לקידו הסחר בי המדינות ולסיוע
לפעילות המסחרית של חברות ישראליות ,וממילא אמצעי לקידו היצוא של ישראל לחו"ל .א
שהאינטרסי של שני המשרדי אמורי להיות תואמי ,כל משרד יוז ומארג בנפרד את ביקורי
המשלחות .שיתו פעולה בי שני המשרדי היה יכול לייעל את ארגו ביקוריה של המשלחות
ולמנ את התועלות שנית להפיק מבוא .הביקורת העלתה כי שיתו פעולה כזה אינו קיי.
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כ לדוגמה ,הזמי משרד החו ביוני  2011משלחת של כ 35אנשי עסקי בכירי מהודו לכנס
מקצועי בתחו המי והאנרגיה החלופית שארג ולפגישות עסקיות ע חברות בישראל .משרד
החו א מימ מחצית מהעלות הכוללת של הביקור .מארגנת המשלחת פנתה אל נספח התמ"ת
בהודו וביקשה שיסייע לה בהעברת רשימות של משתתפי פוטנציאליי ,אול נענתה במאי 2011
כי "הונחנו ]כ במקור[ על ידי הדסק ]האזורי במינהל סחר חו[ לא לשת פעולה במשימה זאת".
התברר כי מינהל סחר חו החליט שלא לשת פעולה ע משרד החו בכל הנוגע להכנת סיור
המשלחת ,משו שחמישה חודשי לאחר מכ התקיי בישראל כנס "ווטק הבילאומי" בתחו
טכנולוגיות המי ,אנרגיה מתחדשת ואיכות סביבה ,והנושא שבו עסק הכנס חפ את המטרות של
ביקור המשלחת בישראל .כמו כ החליט מינהל סחר חו שלא להשתת בביקור המשלחת ,משו
שלפי מדיניותו הוא אינו נוהג לממ ביקורי אנשי עסקי ,בנימוק שמימו הביקור בעצמ מעיד על
רצינות כוונת לקיי קשרי סחר ע ישראל ,לכ הוא אינו מממ את הוצאות בואה של המשלחת
לישראל ושהותה בה ,אלא לכל היותר הסעות בעת הביקור או העסקת גור מקצועי שיתלווה אליה.
הקונכ"לית במומביי השיבה במאי  2012כי "חבל שמשלחות כה בכירות המגיעות לישראל ביוזמת
משרד החו ...וזוכות לעניי עצו מטע התעשייה הישראלית בכל התחומי הרלבנטיי  אינ
זוכות לשיתו פעולה מטע גורמי כגו משרד התמ"ת או מכו היצוא ...רק משו שהיוזמה
לביקורי הגיעה ממשרד החו" .בעניי סמיכות בואה של המשלחת למועד הכנס האמור בתחו
המי והטכנולוגיה הוסיפה הקונכ"לית כי "א מצאנו משתתפי רבי נוספי שהגיעו לווטק".
משרד החו ציי בתשובתו ממאי  2012כי ככלל א הוא נמנע מלממ הגעת אנשי עסקי ארצה
אלא א כ יש בכ תועלת מדינית וכלכלית.
משרד התמ"ת השיב בינואר  2013כי הוא מצר על הפעילות העצמאית של משרד החו בתחו
הכלכלי; עוד ציי כי נוכח חשיבותו המרכזית של כנס "ווטק" ולאור ניסיו העבר ,שלימד שיש
קושי להביא אנשי עסקי בכירי ומקבלי החלטות לאר ,בעיקר כאשר ה מממני את בוא
בעצמ ,הוא משוכנע שמרבית חברי אותה משלחת לא השתתפו ג בכנס "ווטק" .כתוצאה מכ
נמנעה מחברות ישראליות בתחו המי והאנרגיה החלופית שהשתתפו בכנס ההזדמנות לפגוש את
חברי המשלחת.
משרד מבקר המדינה בדק בשנת  2010את נושא "ארגו ואירוח של משלחות עיתונאי ומעצבי דעת
קהל בידי משרדי ממשלה נוספי" במסגרת דוח על משרד החו .13משרד מבקר המדינה העיר
למשרדי המארגני את הבאת המשלחות "כי כל עוד ה רואי בהבאת המשלחות פעולה שיש בה
כדי לשפר את תדמית ישראל בעול ,עליה להגביר את שיתו הפעולה ביניה .איגו המשאבי
האנושיי והכספיי בנושא זה יכול לייעל את ארגו המשלחות שכ כל משרד יתרו את חלקו ה
מתחומי העיסוק שלו וה מתקציבו ויגביר את התועלת הכללית שאפשר להפיק ממשלחות אלה...
משרד מבקר המדינה ממלי למשרדי השוני לבחו את האפשרות להסדיר מתכונת עבודה
משותפת לארגו המשלחות שה מביאי ארצה".
„·¯„¯˘ÓÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙÏ Ì‚ ÌÈÙÈ ¯ÂÓ‡‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· Â·˙Î˘ ‰Ï‡ ÌÈ
Û˙˘Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÏÚ .Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ˜ÒÚ È˘‡ Ï˘ ˙ÂÁÏ˘Ó ˙‡·‰Ï ˙ÂÚ‚Â‰ ˙"Ó˙‰
˙ÏÚÂ˙‰ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï ,¯Â˜È·‰ Ï˘ ÌÈÈÎÂ˙‰ ÌÈË·È‰· ˙Â·¯Ï ,˙ÂÁÏ˘Ó‰ ÔÂ‚¯‡· ‰ÏÂÚÙ
˘‡‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÔÂ‚Ó .‰Ï‡ ˙ÂÁÏ˘ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ‰È‰È ¯˘Ù
˙Â¯·Á ÌÚ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÌÈ¯˘˜‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ,„Â‡Ó ˙ÂÓÂ„ Ô˜ÏÁ˘ ,Ì‰È˙Â¯ËÓ ÌÂ„È˜Ï
.˙ÂÈÏ‡¯˘È
__________________
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משרד התמ"ת השיב בינואר  2013כי "ישמח לשת פעולה ע יוזמות משרד החו ג בתחו
המשלחות ,תו תיאו מראש" כדי שהמקרה שתואר לעיל לא יישנה.

ישיבות הנהלה משותפות
תיאו סדור ברמה הבימשרדית נית להשגה בי היתר באמצעות מפגשי בי הנהלות המשרדי
ודיוני בפורומי קבועי של נציגי היחידות הנוגעות בדבר .בהערכת המצב של משרד החו לשנת
 2009נכתב כי על המשרד לבצע בחינה כוללת של יעדי היצוא של ישראל ,בשיתו משרדי
הממשלה הכלכליי ובה משרד התמ"ת.
˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘ ˜¯ ÂÓÈÈ˜˙‰ 2011 ËÒÂ‚Â‡ „Ú 2009 ¯·Óˆ„ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â·È˘È‰ È˙˘· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓÏÂ ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï"ÎÓÏ ˙ÂÙ˙Â˘Ó
Ì‰˘ ,‰ÏÎÏÎ Û‚‡ ˙ÈÏ"ÎÓÒÂ ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓ ˘‡¯ ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰
¯‡˘,Ï"ÂÁ· Ì‰È„¯˘Ó ÈÁÈÏ˘ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ·Â ˙ÂÈÚ·· ÌÈ‡È˜·‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘· ˙Â„ÈÁÈ‰ È
.‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ‡¯Á‡‰Â
,ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‡˘Â· ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÙÈÙÁ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜·Â˘Á ÛÂÎ˙ ÔÙÂ‡· ˙Â„ÈÁÈ‰ È˘‡¯Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ÈÏ"ÎÓ Ï˘ ÌÂ¯ÂÙ· ‰Ï‰‰ ˙Â·È˘È ÌÂÈ
·.˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ È„„‰ ÔÂÎ„Ú Í¯ÂˆÏ ¯˙ÂÈ
מתשובותיה של מנכ"לי משרדי החו והתמ"ת עולה כי בעקבות הביקורת ה החליטו לקיי דו
שיח בכל רבעו ,ונוס על כ לקיי מפגשי עבודה שוטפי בהשתתפות סמנכ"ל כלכלה במשרד
החו וראש מינהל סחר חו במשרד התמ"ת.

✯
ÔÈ· Ô‰Â ı¯‡· ˙ÂËÓ‰ ÔÈ· Ô‰ ÌÂ‡È˙ ÈÂ‚Ó ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„ÈÓ˙Ó ÁÈ˘-Â„ ˙¯ÈˆÈ ,ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÔÈ· È„„‰ ÔÂÊÈ‰ Ì˘Ï ,Ï"ÂÁ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰
.Ì‰ÈÈ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÏÂÚÈÈÂ
משרד החו מסר בתשובתו מינואר  2013כי במהל הביקורת "חלו שינויי ושיפורי ניכרי
במערכת קשרי העבודה" בי שני המשרדי :התיאו ושיתו הפעולה ביניה ה כעת הדוקי
יותר ,ויש שיפור בחלוקת העבודה ביניה.
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ניסיונות עבר להסדרת מער הפעילות לקידו סחר חו
במש השני בדקו כמה גורמי את מער הפעילות לקידו סחר חו ואת מידת יעילותו ,ובי היתר
בחנו את אופ פריסת הנציגי של המשרדי השוני ,את מידת שיתו הפעולה והתיאו בי
המשרדי ואת מתכונת גיבוש תכניות העבודה שלה .להל יפורטו ממצאי בדיקה זו:
עוד בשנת  1990המלי צוות באג התקציבי במשרד האוצר להקי בהדרגה רשות לקשרי חו
כלכליי ,שבה ירוכזו תחת קורת גג אחת כל הגורמי הרלוונטיי .במועד סיו הביקורת עדיי לא
יושמו המלצות הצוות.
בשנת  1994הוגשו למנכ"לי של משרדי האוצר ,החו והתמ"ס 14המלצותיה של ועדה בי
משרדית שבחנה את נושא הנציגויות הכלכליות בחו"ל ,ואלה ההמלצות העיקריות :משרד התמ"ס
בשיתו משרדי האוצר והחו יופקדו על הכנת תכנית העבודה הכלכלית של הנציגויות; ייקבעו
קריטריוני למיקו הנציגי המופקדי על פעילות בתחומי כלכליי ויוגדרו באופ ברור ומפורט
מעמדו ותפקידיו של כל נציג כלכלי; ייקבע אופ התיאו בי השגרירי ובי הנציגי הכלכליי של
משרדי התמ"ס והאוצר .ג המלצות אלה עדיי לא יושמו במועד סיו הביקורת.
בדוח מבקר המדינה משנת  2001הומל כי ימונה צוות בימשרדי שירכז בידיו תכניות עבודה
משרדיות לפעילות בחו"ל שאות יכינו כל המשרדי שיש לה נציגי בחו"ל.
בדצמבר  2005החליט שר האוצר ושר התמ"ת דאז על הקמת צוות עבודה בימשרדי בראשות
מנכ"ל משרד התמ"ת באותה עת כדי שיעסוק באיגו המשאבי הבימשרדיי המיועדי לקידו
היצוא )להל  ועדת האיגו( .ועדת האיגו דנה בתפיסה מערכתית של קביעת מדיניות הסחר של
ישראל באמצעות יצירת מער מתוא לקבלת החלטות .הומל על הקמת ועדת מנכ"לי בראשות
מנכ"ל משרד החו ,שתפקידה לגבש את מדיניות סחר החו ,ועל הקמת ועדת סמנכ"לי בראשות
סמנכ"ל סחר חו במשרד התמ"ת שתפקידה לגבש את תכנית העבודה הממשלתית והחו
ממשלתית תו שיתו פעולה בימשרדי .במר  ,2006לאחר סיו עבודתה של ועדת האיגו ,קיי
שר האוצר והתמ"ת דאז דיו מסכ בהמלצותיה .כל הנציגי שהשתתפו בדיו עמדו על חשיבות
יצירת מערכת הרמונית לגיבושה ולהפעלתה של פעילות סחר החו .בדיו לא התקבלו החלטות
אופרטיביות ,הג ששר האוצר והתמ"ת )דאז( הביע את עמדתו המקצועית בדבר הצור להגביר את
התיאו בי משרד החו למשרד התמ"ת בנושא פעילות סחר החו של ישראל ולש כ להקי
מועצה לקידו הייצוא בראשות שר התמ"ת.
ÌÈ¯Â˘Ú· ÔÂ„ Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂÁ˙· ˙È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰˘ Ì‚‰
‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,‰˙¯„Ò‰ ˙Â·È˘Á ‰˘‚„Â‰˘ Û‡Â ,ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÌÈÂ¯Á‡‰
˜.‰Ê ÔÈÈÚ· È˘ÓÓ ÌÂ„È˜Ï ÂÏÈ·Â‰˘ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÂË
משרד התמ"ת השיב בינואר  2013כי לפי גישתו ,מינהל סחר החו הוא הגור הבלעדי שצרי
להיות אמו על גיבוש מדיניותה של מדינת ישראל בתחו סחר החו וקידו היצוא וההשקעות.
מנכ"ל משרד החו בתשובתו ממאי  2012הודיע כי הוא מאמ את המלצות ועדת האיגו בדבר
יישו מודל מערכתי משולב לקביעת מדיניות הסחר של ישראל באמצעות שני אלה :האחד  יצירת
מער מתוא לקבלת החלטות במסגרת הקמת מועצה לאומית לקידו הסחר בראשות שר התמ"ת;
האחר  הקמת ועדת מנכ"לי בראשות מנכ"ל משרד החו ,שתפקידה לגבש את מדיניות סחר
החו .בתשובתו מינואר  2013הוסי המנכ"ל כי א על פי ששליחי משרדו בכל העול עוסקי ג
__________________
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 המסחר והתעסוקה בתחו קידו סחר החו,ממשקי העבודה בי משרד החו ובי משרד התעשייה

 משרדו אינו שות לשיח של התמ"ת בגיבוש מדיניות סחר,בפעילות לקידו הכלכלה הישראלית
.החו
 כתב משרד האוצר כי נציגויות ישראל בחו"ל ה משאב יקר מאוד אשר על2012 בתשובתו ממאי
מנת לנצלו ביעילות לצור קידו מגוו תחומי של קשרי כלכלה וסחר ע מדינות וארגוני בי
,לאומיי יש צור לפתח מער משות ומתכלל של כל השותפי למשימה ובעיקר משרדי החו
, לקבלת ההחלטות, מערכת זו צריכה לפעול בשותפות מלאה לגיבוש המדיניות.האוצר והתמ"ת
 הגורמת לעתי,להכשרת הנציגי בחו"ל ולתפעול  שלא לפי הגישה הבדלנית הנהוגה כיו
. לחוסר תיאו ולחוסר ניצול יעיל של המשאבי,לעימותי מיותרי
Í˘Ó· ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„¯˘Ó ˙„ÓÚÂ Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï È„¯˘Ó-ÔÈ· ÔÂ‚Ó ˙Ó˜‰ ÏÚ ÌÈ˘
ÌÈÚˆ·Ó ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÈÎ ,‰„·ÂÚ‰ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰
ÔÎ ÏÚ ÈÂ‡¯ .Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÈÁÈÏ˘ Ì‚ ‡Ï‡ ,˙"Ó˙‰ ÈÁÙÒ ˜¯ ‡Ï
‰·˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈÈ„Ó ˘Â·È‚· Û‡ ‰ÏÂÚÙ ÂÙ˙˘È ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰˘
.‰Ê ÈÚÂˆ˜Ó ÌÂÁ˙· ˙"Ó˙‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÊÎ¯ÓÏ ˘‚„ Ô˙ÈÈ

סיכו
„¯˘Ó· ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰ÈÓÂ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ıÂÁ‰ È¯˘˜ ÏÂÏÎÓÏ È‡¯Á‡‰ ‡Â‰ ıÂÁ‰ „¯˘Ó
ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ Í¯ÚÓ‰ .ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ˙ÂÈÈ„Ó Ï˘ ‰˘Â·È‚ ˙‡ ÌÂÈÎ ÏÈ·ÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ˙"Ó˙‰
¯˙È‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ÌÈÈÓÂ‡Ï-ÔÈ·‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ¯˘˜‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È‰
.ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· Ï‡¯˘È ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ÌÚËÓ ÌÈÁÈÏ˘
˙È„Ó Ï˘ ¯ÈÎ·‰ ‚Èˆ‰ ‡Â‰ - ‰È„Ó‰ ‡È˘ È„È ÏÚ Â˙Ó‡‰ Û˜Â˙Ó - ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯
ı¯‡· Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÈÁÈÏ˘ ÏÎÏ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ ¯Â˜Ó ‰ÊÂ ,‰Â‰Î‰ ˙È„Ó· Ï‡¯˘È
Ï˘ÓÓ· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‚¯„Ï ‰˘È‚ ˙Â‚Èˆ‰ ˘‡¯Ï ˘È ¯ÈÎ·‰ Â„ÓÚÓ ˙ÂÎÊ· .‰Â‰Î‰
.‰Â‰Î‰ ˙È„Ó· È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó·Â
„¯˘Ó ÌÈÏÚÂÙ ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂÁ˙· ÈÁÎÂ‰ ‰„Â·Ú‰ Ï„ÂÓ· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÂÊ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ
ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰· .Ì‰ÈÈ· ÌÂ‡È˙ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ˙È·ÂÓ ˙Î¯ÚÓ ‡ÏÏ ˙"Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ıÂÁ‰
È˘ Ï˘ ˙ÂËÓ‰ ÔÈ· ‰·ÂÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰·Â ˙ÂÈÂ‚Èˆ· ˙Ù˙Â˘Ó ‰„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â¯·
Ì¯Â‚ ¯·„‰Â ,˙ÂÈÂ‚Èˆ· ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰ Ï˘ Ì˙„Â·Ú· ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ˙Â¯ˆÂ ÌÈ„¯˘Ó‰
‰È‡ ˙Â‚Èˆ· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ú„ÈÓ Ô„·‡Â ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï
ÛÂ˙È˘· ,Â˘Ú˘ ˙ÂÂÈÒÈ .˙Â‚Èˆ ÏÎ· ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈÒÁÈ· ÌÈÈÂÏ˙ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ÔÎÏÂ ,‰¯Â¯·
,ÂÁÏˆ ‡Ï ˙ÈÂÓ¯‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˘Â·È‚Ï ,ıÂÁ‰ ¯ÁÒ ÌÂÁ˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
.˘ÓÓ Ï˘ ÈÂÈ˘ ‡˘Â· ÏÁ ‡Ï ÌÈ˘‰ Í˘Ó·Â
„¯˘Ó ÔÈ·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÒÁÈ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
È˘ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â„ÚÂÂ‰Â ¯·Ú· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ÈÂ·È¯ ,˙"Ó˙‰
‰˙Ú ËÂ˜Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂÏ‰‰ ÏÚ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ï‡ ÏÎ ,ÂÓ˘ÂÈ Ô‰È˙Â˜ÒÓ˘ ÈÏ· ÌÈ„¯˘Ó‰
˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ;˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ·˘ÈÈÏ È„Î ˙È˙ÈÏÎ˙ ‰ÏÂÚÙ
.ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ „¯˘Ó ÏÎ Ï˘

ג63 דוח שנתי

292

Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ È˘ ˙ÂÏ‰‰ ÏÚ
˙Ï·˜Ï È„¯˘Ó-ÔÈ· Í¯ÚÓ ˙¯ÈˆÈ·Â Ï‡¯˘È Ï˘ ¯ÁÒ‰ ˙ÂÈÈ„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÒÈÙ˙·
ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÈÂ‚Ó ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ˘È .Â¯¯ÂÚ˙È Ì‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ ·Â˘ÈÈÏÂ ÔÓÂ˘ÈÈÏ ,˙ÂËÏÁ‰
È˘ ÔÈ· È„„‰ ÔÂÊÈ‰ Ì˘Ï ,Ï"ÂÁ· Ì‰Ï˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ‚Èˆ‰ ÔÈ·Â ı¯‡· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙ÂËÓ
ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ Â¯È·‚È ‰Ï‡Î ÌÈÂ‚Ó .Ì‰ÈÈ· „ÈÓ˙Ó ÁÈ˘-Â„ ˙¯ÈˆÈÂ ÌÈ„¯˘Ó‰
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