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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נבדקו היבטי� במת� מענקי� לחקלאי� עבור 
 : בייחוד במסגרת יישומ� של הסכמי� בשני נושאי�, 2005�2011השני� 

 ; מענקי� לרכישת מיכו� חקלאי כנגד צמצו� היתרי� לעובדי� זרי�   )א(

עות לשיפור תשתיות המי� כנגד ייקור תעריפי המי� מענקי� לביצוע השק   )ב(
מידת תרומת� , בי� היתר נבדקו אופ� יישומ� של ההסכמי� בנדו�. לחקלאות

בדיקות השלמה נעשו במשרד . וכ� הליכי הבקרה של המשרד בנדו�, ומועילות�
ההגירה , במועצת הרשות הממשלתית למי� ולביוב וברשות האוכלוסי�, האוצר

 .לומעברי הגבו

 

 תמיכות ומענקי� לחקלאי� 

 תקציר

מופקד מכוח חוק לעידוד )  משרד החקלאות�להל� (משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
על עידוד המגזר , בי� היתר, ) החוק�להל�  (�1980א"התשמ, השקעות הו� בחקלאות

מדי שנה בשנה מגבש משרד החקלאות .  באמצעות מענקי� והקלות במסי��החקלאי 
 �להל� (ובה פירוט התחומי� שבה� הוא יתמו# באמצעות מענקי� תכנית פיתוח 
 ).תכנית הפיתוח

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� במת� מענקי� 2011ספטמבר �בחודשי� מר%
 �אופ� יישומ� של שני , בי� היתר, בביקורת נבדק. 2005�2011לחקלאי� לשני

וי לשל� מענקי� מינהליי� בהיק) הסכמי� שבמסגרת� שיל� משרד החקלאות וצפ
, 2009מסמ# העקרונות למיכו� חוס# כוח אד� ממאי )  א:   (ח"של מאות מיליוני ש

ולפיו תתבצע הפחתה הדרגתית במכסת העובדי� הזרי� בענ) החקלאות ובתמורה 
יקבלו החקלאי� בעלי ההיתרי� להעסקת עובדי� זרי� מענקי� לרכישת מכונות 

ולפיו התמורה מעליית , 2006הסכ� המי� מנובמבר )  ב.   (אד�חקלאיות חוסכות כוח 
מחיר המי� תשמש מקור תמיכה בחקלאי� לייעול מערכות הובלת המי� וההשקיה 

�בדיקות ; הביקורת נעשתה במשרד החקלאות. לצור# השגת חיסכו� בשימוש במי
במועצת הרשות הממשלתית למי� ולביוב וברשות , השלמה נעשו במשרד האוצר

 . ההגירה ומעברי הגבול, אוכלוסי�ה
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 עיקרי הממצאי�

  מענקי� מינהליי�

�, ובכלל זה את האזורי� שבה� יינתנו המענקי�, החוק קובע תנאי� למת� המענקי
� משרד החקלאות שיל� מענקי� 2005�2011בשני� . את שיעור� ותנאי ס) לנתינת

 חלק� �בחוק ח במסלול העוק) מגבלות שנקבעו "שהסתכמו במאות מיליוני ש
כתוספת למענקי� שקבע החוק וחלק� על פי הסכמי� שעליה� חת� משרד 

 ). מענקי� מינהליי��להל� (החקלאות 

� י ק נ ע מ  � ת מ ל ה  ל ש מ מ ה ל  ש ת  י ר ו י ש ה ה  ת ו כ מ היוע% המשפטי  :ס
 �של משרד החקלאות העלה את סוגיית סמכותה השיורית של הממשלה לתת מענקי

הוא קבע כי הסמכות ;  המסדיר את הנושאשעה שיש חוק, ותמיכות במסלול שונה
 . השיורית היא בסיס משפטי אפשרי אול� בסיס זה אינו נקי מספקות

א) שמשרד החקלאות היה ער לקושי המשפטי שבמת� מענקי� שלא על פי המתווה 
 . הקבוע בחוק הוא המשי# לעשות כ�

� י י ל ה נ י מ ה  � י ק נ ע מ ה  ( ק י  מהמענקי� שנת� משרד החקלאות �70%כ :ה
וסכומ� הכולל היה גדול בער# ,  היו שלא בהתא� להוראות החוק2009�2011� בשני

�מכא� שהמשרד יצר מסלול . פי שישה מסכו� המענקי� על פי החוק לאות� שני
בעוד , עיקרי למת� מענקי� שלא בהתא� להוראות החוק והמגבלות הקבועות בו

� . שהמענקי� על פי החוק על תנאיו והוראותיו נעשו למשניי

 

 חריגות במענקי� מינהליי�

בשל המענקי� , שיעור המענקי� שנת� משרד החקלאות היה גדול מזה המוגבל בחוק
: המינהליי� שניתנו במסלול שעק) את החוק ושהוסי) על המענקי� הקבועי� בו

באזורי ; 25%דהיינו מענק של ,  מעלות ההשקעה5% תוספת של �' באזור פיתוח א
'פיתוח ב

1
 .  פי שניי� מכפי שנקבע בחוק� 20%דהיינו מענק של , 10% תוספת של � 

מסמ# : ג� בשני ההסכמי� שנבדקו שיעור המענקי� היה גבוה מהקבוע בחוק
העקרונות למיכו� חוס# כוח אד� קובע כי שיעור המענק שיינת� לחקלאי� יהיה 

מענק זה גבוה פי .  מסכו� עלות רכישת המכונה40% �בשיעור אחיד בכל האר% 
�'; ופי ארבעה משיעורו באזורי פיתוח ב'  מהמענק הנית� בחוק לאזור פיתוח אשניי

70%�80%בהסכ� המי� נקבע כי שיעור המענק יהיה 
2

.  מסכו� ההשקעה המאושרת
 . מענק זה גדול עד פי שמונה מזה הקבוע בחוק

 ההסכמי� האמורי� והנהלי� שקבע משרד החקלאות �התנאי� לקבלת המענק 
יוצא .  את תנאי הס) הקבועי� בחוק כתנאי למת� המענקי�ליישומ� לא כללו

ויתר על הדרישות המהותיות , שיצר" המסלול המינהלי"באמצעות , שהמשרד
� . הקבועות בחוק למת� המענקי� ולקביעת הזכאי� לה

__________________ 

) 'ב�ו' קביעת תחומי אזורי פיתוח א(תחומי האזורי� כקבוע בצו לעידוד השקעות הו� בחקלאות   1
 . 31.12.11תוקפו של הצו היה עד . �2009ט"התשס, )הוראת שעה(

 . ידולי� במשקי� החקלאיי�בהתא� למאפייני הג  2
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 מיכו
 חוס� כוח אד� 

ח  ו כ  # ס ו ח י  א ל ק ח  � ו כ י מ ת  ש י כ ר ד  ו ד י ע ל  � י י ל ה נ י מ  � י ק נ ע מ
 � ד  א

ת רש מ אי ל ק ח ה ת  ו נ ו כ מ תה ו רשימת המכונות החקלאיות שאישר משרד  :י
 �החקלאות כחוסכת כוח אד� מעוררת ספק א� יש בה כדי להביא לחיסכו� האמור 

�שכ� היא כוללת מכונות ששימשו ומשמשות את כלל החקלאי� , שהוא מטרת ההסכ
�והשימוש בה� אינו מביא בהכרח לחיסכו� נוס) בכוח אד�, לצור# עבודת

3
כ# . 

משרד לעידוד רכישת מכונות חדשות ששידרגו מכונות שכבר נמצאות למעשה פעל ה
� . בשימוש החקלאי ולכ� לא היה בכ# חיסכו� ממשי בכוח אד

 

  רובוט חליבה

משרד החקלאות אישר מת� מענק לרכישת רובוט חליבה שמטרתו להחלי) את 
 �סכ� ח מהכספי� שהוקצו לביצוע הה" מיליו� ש15וייחד לכ# , העובדי� הזרי� ברפת

� . סכו� הגדול מהסכו� שהקצה המשרד לענפי החקלאות האחרי

סכו� המענק , א) על פי שענ) הרפת אינו עתיר כוח אד� בכלל ועובדי� זרי� בפרט
שקבע משרד החקלאות לרכישת רובוט חליבה בגי� כל ֵהיתר להעסקת עובד זר היה 

על פי נוהלי מינהלת , נוס) על כ#.  מסכו� המענק שנת� ליתר החקלאי�2.5גדול פי 
) מינהלת ההשקעות�להל� (ההשקעות בחקלאות 

4
 רפתני� היו רשאי� לקבל עד 

, בהתחשב במכסת החלב שברשות�, שלושה מענקי� בגי� כל היתר להעסקת עובד זר
 . ובסכו� כולל של עד פי שישה משיעור המענק ששאר החקלאי� היו זכאי� לקבלו

ב י צ ק ת ה ל  ו צ י נ י  ר ד מסמ# העקרונות החליטה מינהלת במסגרת יישו� : ס
 כי החקלאי� יהיו רשאי� לרכוש את המכונות החקלאיות מיד 2010ההשקעות במר% 

פעולה , ע� הגשת הבקשה ועוד לפני שמשרד החקלאות ד� בה והחליט א� לאשרה
 ִאפשר המשרד לחקלאי� 2010בשנת , נוס) על כ#. שיש בה מעי� התחייבות שלטונית

� א) לאחר שהתקציב לאותה שנה כבר נוצל במלואו על חשבו� להגיש בקשות למענקי
 .2011התקציב לשנת 

 מכונות חקלאיות מרשימת �60 החליט משרד החקלאות להוציא כ2011בשנת 
�אול� על א) החלטת המשרד הוא שיל� מענקי� עבור . המכונות חוסכות כוח אד

ובע לרכישת� הוא וזאת משו� שהתחייב כי המועד הק, 2011אות� מכונות ג� בשנת 
 . מועד הגשת הבקשה ולא מועד אישורה

 

 קיצו� במכסת העובדי� הזרי� והוספת כוח אד��אי

�. משרד החקלאות לא כר# את מת� המענקי� בוויתור בפועל על העסקת עובדי� זרי
 . לפיכ# חקלאי� אשר קיבלו מענקי� כאמור המשיכו להחזיק באותו כוח אד� זר

__________________ 

 . הוצאו מרשימת המיכו�2011שבשנת , מרססי� ומרסקות גז�, מלגזות: לדוגמה  3

לייש� את מדיניות המשרד על פי עקרונות התכנו� שהוא , בי� היתר, הוקמה מכוח החוק שקבע כי עליה  4
 וקריטריוני� למת� נהלי�, מינהלת ההשקעות מפרסמת מדי שנה בשנה הנחיות. מגבש לכל שנת תקציב

 . מענקי�
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 � לא רק שלא קוצצה 2011בשנת ) בכלל זה עובדי� פלסטיני�ו(מכסת העובדי� הזרי
למרות זאת המשיכו משרד החקלאות ומשרד האוצר לתת מענקי� . אלא א) גדלה

 . ח באותה שנה לרכישת מכונות חוסכות כוח אד�" מיליו� ש45בסכו� כולל של 

� י ל א ר ש י ת  ק ס ע ח לחמש " מיליו� ש45במסגרת מסמ# העקרונות הוקצו  :ה
 עובדי� ישראלי� 1,500ו� מענקי� שנועדו להביא להעסקת� של שני� לתשל

 19 אישר משרד החקלאות מת� מענקי� להעסקת� של 2010נמצא שבשנת . בחקלאות
 מעסיקי� בקשות להעסקת 42 הגישו 2011וכי עד דצמבר ; עובדי� ישראלי� בלבד

לציי� כי אול� המשרד טר� ד� בבקשותיה� ולמותר ,  עובדי� ישראלי� בס# הכול161
� . הוא לא אישר מענקי� להעסקת

 

  סדרי מת
 מענקי� לש� שיפור תשתיות המי� �הסכ� המי� 

�ויישו י ת ו ר ט מ ת  ג ש ה ו  � כ ס ה ה  ההסכ� השיג את מטרותיו באופ� חלקי : 
ואחת הסיבות לכ# הייתה שהוא שימש עילה למת� הטבה כספית למשקי� , בלבד

�החקלאיי
5

הסכימו הצדדי� כי , כ#. י� ללא התניה ודרישת השקעה חוסכת מ
 � תשול� למשקי� החקלאיי� �2006 ו2005התמורה מעליית מחירי המי� עבור השני
משרד החקלאות העביר למשקי� , ואכ�. במזומ� ולא כנגד תכניות השקעה וביצוע�

הסדר זה נמש# ג� עבור השני� . ללא ביצוע השקעות, ח" מיליו� ש�138החקלאיי� כ
 �83שלה� שיל� משרד החקלאות כ, מהמשקי� החקלאיי� לגבי חלק 2007�2009

 . ח בלא שה� נדרשו לבצע השקעות כאמור"מיליו� ש

 

 תמיכה באזורי� נעדרי חלופה

 החליטה ועדת השמונה2009ביולי 
6

ח לקידו� תכניות מי� " מיליו� ש�20.5 להקצות כ
�באזורי� שבה� החקלאי� צורכי� מי� שפירי
7 

ופה מחברת מקורות ואי� לה� חל
בד בבד החליט משרד החקלאות כי ).  יישובי� נעדרי חלופה�להל� (למי� אלה 

מינהלת ההשקעות תקצה לתכנית ההשקעות במסגרת תכנית הפיתוח מענק בשיעור 
וזאת ). מענק על פי החוק ותוספת מענק שלא על פי החוק( מעלות ההשקעה 25%של 

� אות� תכניות השקעה נת� משרד לגבי, כלומר. נוס) על הכספי� שהועברו בגי� ההסכ
�א) שהחוק אוסר לשל� כפל מענקי� , החקלאות מענקי� משלושה מקורות שוני

 .בגי� אותה תכנית

 

� תוספת מענקי� ליישובי המועצה האזורית מעלה יוס

 קול קורא לקבלת תוספת תמיכה במסגרת 2009משרד החקלאות פרס� בנובמבר 
�התנאי� לקבלת המענק .  נעדרי חלופההסיוע לפרויקטי� הלאומיי� ליישובי

שנקבעו בקול הקורא התאימו למאפייני כמה יישובי� במועצה האזורית מעלה יוס)
8
 

הקול הקורא פורס� . שה� צרכני מי� שפירי� בלבד)  יישובי מעלה יוס)�להל� (

__________________ 

 .  חקלאי או התאגדות חקלאית או חבר בהתאגדות חקלאית�" משק חקלאי"על פי ההסכ�   5
 .שתפקידה לקבוע אמות מידה למת� סיוע לחקלאי� לביצוע השקעות, ועדה שהוקמה על פי ההסכ�  6

 . מי� שפירי� ה� מי� שאיכות� טובה וה� ראויי� לשתייה  7
 . צוריאל ושומרה, עבדו�, נטועה, יערה, זרעית, גור�, אלקוש, אב� מנח�: ה�היישובי�   8
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וה� תאמו את הדרישות על פי , לאחר שהיו בידי יישובי� אלה תכניות לביצוע השקעות
ג� לוחות הזמני� שנקבעו בקול הקורא להגשת הבקשות לקבלת ; קוראהקול ה

 . תוספת התמיכה היו קצרי� באופ� בלתי סביר

עד ספטמבר , מה� אישר משרד החקלאות.  בקשות57במסגרת הקול הקורא הוגשו 
2011 , �עשר ;  כול� במועצה האזורית מעלה יוס)�תוספת מענק רק לתשעה יישובי

 חודשי� ממועד 20א) שחלפו ,  הבקשות טר� הסתיי�38 ביתר בקשות נדחו והטיפול
 . הגשת�

 �47לתשעה מ) 66%(ח מהתקציב " מיליו� ש13.5כ# העביר משרד החקלאות 
�דבר המלמד על העדפה של , כאשר כל התשעה ה� יישובי מעלה יוס), היישובי

ות שעלולה לבוא על חשבונ� של היישובי� האחרי� שמשרד החקלא, יישובי� אלו
� .עדיי� לא סיי� את הטיפול בבקשותיה

� מיליו� �1.5יישובי מעלה יוס) היו זכאי� לשיעור מענק בס# כ, על פי הסכ� המי
 �4מה� כ, ח" מיליו� ש�19בפועל אושרו ליישובי� אלה מענקי� בס# של כ. ח"ש

ח מהתקציב לפרויקטי� " מיליו� ש�13.5ח מתקציב מינהלת ההשקעות וכ"מיליו� ש
ח מעבר לסכו� שהיו זכאי� לו על פי " מיליו� ש�17.5דהיינו תוספת של כ, �לאומיי

� . ההסכ

 

� ליקויי� בבקרה על ביצוע העבודות ביישובי מעלה יוס

ע ו צ י ב ת  ו ח ו עלות ההשקעה בכל אחד מיישובי מעלה יוס) הייתה כמה  :ד
 דוחות"אול� מחוז הצפו� של משרד החקלאות הכי� מסמכי� שכונו ; ח"מיליוני ש

דוחות אלה . כנדרש בנוהלי מינהלת ההשקעות, ללא בדיקת מהנדס, ליישובי�" ביצוע
לא כללו נתוני� המשקפי� בדיקה של ביצוע העבודות לעומת תכנית ההשקעה 

המשרד הסתמ# , יתר על כ�. המאושרת אלא רק חישוב כספי של עלות ההשקעה
 �להל� ( מסוימת באופ� מוחלט על דוחות בקרה שהזמינו אות� יישובי� מחברה

 . וששילמו לה תמורת�) הפרויקטור

� י נ י י נ ע ד  ו ג י  משרד החקלאות אפשר לפרויקטור להימצא במצב של ניגוד : נ
ענייני� שלא לפי כללי מינהל תקי� בכ# שהעסיק אותו לצור# קידו� תכניות ההשקעה 

�רה הכי� הפרויקטור דוחות בק, בידיעת המשרד, ובו בזמ�, בתשתיות המי� ליישובי
� . לאות� יישובי� שהמשרד הסתמ# עליה� לתשלו� המענקי

 

 ניוד מי� שפירי�

כדי לאפשר ניצול מיטבי של כמות המי� הכוללת שהוקצתה למטרת חקלאות ִאפשר 
 מההקצאה 30%המשרד לצרכני המי� שלא ניצלו את מלוא מכסת� להעביר עד 

 אינו מרכז בידיו נתוני� המשרד. בכפו) לאישורו)  ניוד מי��להל� (שלה� לצרכ� אחר 
�דבר זה פוגע בניצול יעיל של המי� שהקצתה . בנושא ואינו יוז� ניוד מי� בי� הצרכני

 . המדינה לחקלאות וא) הביא לספסור בה� על ידי חקלאי� בעלי עודפי מכסות
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 סיכו� והמלצות 

�השתמש , א) שבחוק נקבעה המסגרת הנורמטיבית למת� מענקי� וכ� נקבע שיעור
שלא , כנתיב העיקרי לנתינת�" מענקי� מינהליי�"רד החקלאות במסלול שכינה מש

משרד החקלאות קבע אפוא לאילו מטרות יוקצו אות� . היה כפו) למגבלות שבחוק
�ממצאי הביקורת מראי� כי המשרד . את התנאי� לנתינת� ואת שיעור�, המענקי

וכי את מרבית , ת החוקפעל דר# שגרה במסלול של מת� מענקי� שאינו עומד בדרישו
א) , ובכ# הפ# את מסלול המענקי� לפי החוק לשולי, המענקי� הוא נת� בדר# זו

 . שהמשרד היה ער לקושי המשפטי הנעו% במת� מענקי� בדר# זו

ח במסגרת "המדינה העבירה לחקלאי� באמצעות משרד החקלאות מאות מיליוני ש
 העובדי� הזרי� כדי שכספי� ביצוע הסכ� המי� ומסמ# העקרונות להפחתת מכסות

 ביצוע �אלו ישמשו להשגת המטרות שעליה� התבססו ההסכמי� ושלשמ� ה� ניתנו 
�אול� מטרות ; השקעות בתחו� ייעול השימוש במי� ורכישת מיכו� חוס# כוח אד

 את כספי 2006�2011משרד החקלאות חילק בשני� . אלו הושגו באופ� חלקי בלבד
בלא שקבע כי יינת� סיוע , ללא עבודת מטה מסודרת, זניהמענקי� לעתי� באופ� בזב

בלא שעמד על כ# שיושגו מטרות ההסכמי� ותו# , רק כנגד השקעות מאושרות
אופ� תפקוד זה . הקצאת משאבי� לא מיטבית ומת� כמה מענקי� בגי� אותה השקעה

� מחד גיסא �בנושא צמצו� מכסות העובדי� הזרי� : פגע בהשגת מטרות ההסכמי
א# מאיד# , נו מענקי� שנועדו לשמש לרכישת מיכו� שיביא לחיסכו� בכוח אד�נית

�בנושא ייעול ; גיסא לא קוצצה מכסת העובדי� הזרי� בהתא� למתווה ההסכ
 �ח בלא שהחקלאי� נדרשו לבצע " מיליו� ש200 המשרד העביר מעל �השימוש במי

 . השקעות כלשה� לשיפור התשתיות

 לפי �וש הסכמי� אלו עתידה להימש# עוד שני� חלוקת המענקי� במסגרת מימ
בשני� הללו עתידה ; 2022 ולפי הסכ� המי� עד שנת 2016מסמ# העקרונות עד שנת 

על משרד , נוכח ממצאי הביקורת. ח"המדינה להעביר לחקלאי� עוד מאות מיליוני ש
האוצר ומשרד החקלאות לפעול לכ# שחלוקת יתרת המענקי� תיעשה בכפו) לעבודת 

בהתא� למדיניות הממשלתית ולביצוע השקעות שעולות בקנה אחד , ה מסודרתמט
 � .  והכול באופ� שוויוני ושמירה קפדנית על כללי מינהל תקי��ע� מטרות ההסכמי

ובהתא� למטרות , והשימוש בה� חייב להיעשות כדי�, המענקי� ה� כספי ציבור
כ� הושגו ולא להסתפק על משרד החקלאות לוודא כי המטרות א. שלשמ� ה� ניתנו

� . בהעברת הכספי� לחקלאי

משרד החקלאות לא ניהל את ניוד מכסות המי� בי� החקלאי� כפי שהיה עליו לעשות 
דבר זה גר� לספסרות במשאבי המדינה ולניצול מצוקת� של . מתוק) תפקידו

�על משרד החקלאות לפעול לאלתר להסדרת הנושא . חקלאי� בידי חקלאי� אחרי
 . לא שיהוי להפסקת הספסרות במכסותולפעול ל

 

♦ 
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 מבוא

מופקד מכוח חוק לעידוד השקעות הו� )  משרד החקלאות�להל� (משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
על עידוד המגזר החקלאי באמצעות מענקי� והקלות , ) החוק�להל�  (�1980א"התשמ, בחקלאות

�תחומי� שבה� יתמו$ באמצעות מדי שנה בשנה קובע המשרד תכנית פיתוח ובה פירוט ה. במסי
� .מענקי

בי� היתר באמצעות מענקי� כספיי� על פי החוק , משרד החקלאות נות� לחקלאי� תמיכות ישירות
נוס% על כ$ הממשלה מסייעת ).  מענקי� מינהליי��להל� (ומענקי� כספיי� שלא על פי אותו החוק 

ומת� היתרי� להעסקת  9חקלאותבי� היתר באמצעות סבסוד תשומות המי� ל, לחקלאי� בעקיפי�
� . 10עובדי� זרי

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� במת� מענקי� לחקלאי� עבור 2011ספטמבר �בחודשי� מר&
 �מענקי� לרכישת מכונות חקלאיות במסגרת הסכ� )  א:   (בייחוד בשני נושאי�, 2005�2011השני

 �עשוי להפחית את הצור$ בעובדי�  בהתבסס על ההנחה שמיכו� �לצמצו� מכסות העובדי� הזרי
 �מענקי� לביצוע )  ב(;   ) מסמ$ העקרונות או מסמ$ העקרונות למיכו� חוס$ כוח אד��להל� (זרי

 �להל� (השקעות לשיפור תשתיות המי� במסגרת הסכ� שתכליתו ייקור תעריפי המי� לחקלאות 
�את , � יישומ� של ההסכמי�את אופ, בי� היתר, במסגרת זו בדק משרד מבקר המדינה). הסכ� המי

�הביקורת נעשתה . וג� את הליכי הבקרה של המשרד בנדו�, מידת תרומת� והאפקטיביות שלה
במועצת הרשות הממשלתית למי� , בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר; במשרד החקלאות

 ). ירה רשות ההג�להל� (ההגירה ומעברי הגבול , וברשות האוכלוסי�)  רשות המי��להל� (ולביוב 

 

 

 מת� מענקי�

 הבסיס הנורמטיבי למת� מענקי� בחקלאות 

שיפור מאז� התשלומי� של המדינה על , בי� היתר, מטרות החוק לעידוד השקעות הו� בחקלאות ה�
ידע , יכולת כלכלית, ניצול יעיל של תנאי הטבע; ידי פיתוח היצוא החקלאי ופיתוח מחליפי יבוא

כדי להשיג מטרות אלה קבע . מגזר החקלאי לתועלת משק המדינהטכני וניסיו� מקצועי הגלומי� ב
 �והטבות מס על )  מענקי� על פי החוק�להל� ( מענקי השקעות �המחוקק הטבות בשני מישורי

 ). מינהלת ההשקעות�להל�  (11יסוד תכנית מאושרת על ידי מינהלת ההשקעות בחקלאות

מינהלת ההשקעות והרשות לתכנו� בשיתו% , מדי שנה בשנה מגבשת הנהלת משרד החקלאות
תכנית המפרטת את התחומי� , 12) רשות התכנו��להל� (ההתיישבות והכפר , ופיתוח החקלאות

__________________ 

וה� מסובסדי� על , תעריפי המי� המיועדי� לחקלאות אינ� מכסי� את מלא העלות הכרוכה באספקת�  9
כמו כ� נותנת המדינה תמיכות בגי� ייקור תעריפי המי� לחקלאות . ידי התעריפי� שמשל� המגזר הביתי

 . בהקמת מפעלי השבת קולחי�ומשתתפת 
וההיתר , עלות העסקת� של עובדי� זרי� למעסיק נמוכה לעומת עלות העסקת עובדי� ישראלי�  10

 . בעיקר בענפי� שבה� יש קושי בשילוב עובדי� ישראלי�, להעסקת� מהווה סיוע כלכלי משמעותי

ידי הממשלה בהמלצת שר ובראשה עומד מנהל הממונה על , מינהלת ההשקעות הוקמה על פי החוק  11
המסחר , משרד התעשייה, משרד האוצר, והיא מורכבת מנציגי� ממשרד החקלאות, החקלאות

 . ישראל�והתעסוקה והמחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית לאר)
רשות התכנו� מופקדת על תכנו� תכניות לפיתוח החקלאות לטווח הבינוני והארו( ופועלת לקידו�   12

במסגרת זו אחראית הרשות ג� למאגר המידע של החקלאות . ייצור ומשאבי� לחקלאותהקצאת גורמי 
 . בישראל
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 �להל� (על פי סדר העדיפויות לאותה השנה , שבה� יתמו$ המשרד באמצעות מענקי� על פי החוק
על  ולאשר תכניות החוק מטיל על מינהלת ההשקעות לייש� את מדיניות המשרד). תכנית הפיתוח

 .  לכל שנת תקציב במסגרת תקציב המדינהשהמשרד מגבשעקרונות הפי 

נוס% על המענקי� על פי החוק מאשר משרד החקלאות דר$ קבע מת� מענקי� בהיק% של מאות 
ה� כתוספת למענקי� על פי החוק וה� לנושאי� שהנהלת המשרד , ח שלא על פי החוק"מיליוני ש

 ".מענקי� מינהליי�"כנה אות� ומ, רואה בה� חשיבות

בי� , ח"משרד החקלאות שיל� וצפוי לשל� מענקי� מינהליי� בהיק% כספי של מאות מיליוני ש
 : היתר במסגרת יישומ� של שני הסכמי� שבדק משרד מבקר המדינה

1. � ד א ח  ו כ  $ ס ו ח  � ו כ י מ ל ת  ו נ ו ר ק ע ה  $ מ ס  13 חתמו המדינה2009במאי  :מ
המבוסס על ההנחה שמיכו� עשוי להפחית את ,  עקרונות על מסמ14$והתאחדות חקלאי ישראל

�ולפיו תתבצע הפחתה הדרגתית במכסת העובדי� הזרי� בענ% החקלאות , הצור$ בעובדי� זרי
ובתמורה יקבלו החקלאי� בעלי ההיתרי� להעסקת עובדי� זרי� מענקי� לרכישת מכונות חוסכות 

� . 15כוח אד

2. � י מ ה  � כ ס  ע� התאחדות חקלאי ישראל על הסכ� 16ינה חתמה המד2006 בנובמבר : ה
 18"מחיר היעד" עד ל17שתכליתו להעלות בהדרגה את תעריפי המי� והיטלי ההפקה לחקלאות

התמורה מעליית מחיר המי� לחקלאות , על פי ההסכ�. 19ולייעל את השימוש במי� במגזר החקלאי
ה לצור$ השגת חיסכו� תשמש מקור לתמיכה ישירה בחקלאי� לייעול מערכות הובלת המי� וההשקי

� . בשימוש במי

� י ק נ ע מ  � ת מ ל ה  ל ש מ מ ה ל  ש ת  י ר ו י ש ה ה  ת ו כ מ סוגיית סמכותה השיורית של  :ס
הממשלה לתת מענקי� ותמיכות שעה שיש חוק המסדיר את הנושא עלתה בפנייתו של היוע& 

לדעת היוע& . 2010המשפטי של משרד החקלאות ליוע& המשפטי של משרד האוצר מינואר 
הסמכות השיורית של הממשלה לתת מענקי� מינהליי� במסלול ,  משרד החקלאותהמשפטי של

ומשו� . אול� בסיס משפטי זה אינו נקי מספקות, שונה מזה הקבוע בחוק הוא בסיס משפטי אפשרי
כ$ יש לבחו� ע� משרד האוצר את האפשרות לתק� את הוראת החוק באופ� שייקבע בסיס חוקי 

�, משרד האוצר התנגד לכ$, התקיימו דיוני� בנושא תיקו� החוקבי� המשרדי� . למת� המענקי
 . והמשרדי� טר� הגיעו להסכמות בעניי�

 �האחד : השימוש בסמכות השיורית מתבצע בכפו% לשני תנאי�, הממשלה: על פי חוק יסוד
 שהיא מוסמכת לעשות פעולה שאינה �השני ; שהממשלה תפעיל את סמכותה בכפו% לכל די�

 . ת אחרתמוטלת על רשו

הממשלה : הסוגיה הועלתה בפסיקה אשר הגבילה את השימוש בסמכותה השיורית של הממשלה
אינה רשאית ליצור בעצמה מסלול מקביל ושונה באמצעות הסמכות השיורית לפני שבחנה את 

שא� לא כ� היא מרוקנת אותו מתוכנו והופכת אותו , האפשרות לפעול על פי ההסדר הקבוע בחוק
כאשר מבקשת הממשלה להעניק פיצוי בנסיבות שהחוק אינו מאפשר את מת� . "אות מתה"ל

עוד נאמר כי א� יתברר . יש צור$ להקדי� ולבחו� א� הדבר מתיישב ע� מטרת החוק, הפיצוי
__________________ 

 . באמצעות משרד החקלאות ומשרד האוצר  13
 . עמותה שייצגה את כלל החקלאי� בישראל לצור( העניי�  14

 .ראו להל� בפרק על מיכו� חוס( כוח אד�  15

 ). כיו� רשות המי�(המי� משרד החקלאות ונציבות , באמצעות משרד האוצר  16
) מי� שראויי� לשתייה(היטל הפקה משל� מפיק המי� בעד הפקת מי� שפירי� , על פי חוק המי�  17

 . למטרת חקלאות
ממוצע עלויות ההפקה והאספקה של מי� שמספקת מקורות חברת מי� : מחיר היעד למי� שפירי�  18

 .  לפי הנמו( שבה��פקת מקורות למטרת חקלאות או כלל המי� שמס)  מקורות�להל� (מ "בע

 .ראו להל� בפרק על הסכ� המי�  19
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עלול הדבר לאשש את המסקנה כי , שהממשלה נמנעת דר$ קבע מלהשתמש במסלול שנקבע בחוק
 .20כראוישאלת הפעלת החוק לא נבחנה או נשקלה 

 ˙ÂÎÓÒ· Ú·˜ Í¯„ ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÈÙÏÂ ‰�˜ÒÓÏ Û˜Â˙ ‰�˘Ó ˙˙Ï È„Î Â· ˘È ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ ÈÚˆÓ‡Î ˙È¯ÂÈ˘‰

˜ÂÁ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó ˙Ï‡˘ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Â�Á· ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ . 

‰ È˘Â˜Ï ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ Û‡ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó·˘ ÈËÙ˘Ó
˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ , ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰Ï‡ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó· ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÍÈ˘Ó‰

 ˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙¯˜˙Â ÌÈ‡�˙‰)ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ .( 

 ¯‡Â�È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2012 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ,ÔÈ· ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰- È„¯˘Ó
ÈÏÎÏÎ‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÁ·È ¯˘‡˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰ ˘Â·È‚Ï ÈËÙ˘Ó‰Â . 

ת ו כ י מ ת ת  ד ע ו ו כ ת  ו ע ק ש ה ה ת  ל ה נ י מ ת  ל ע פ על פי הוראות תקנו� כספי� ומשק  :ה
ל של משרד ממשלתי הממונה "ועדת תמיכות מתמנית על ידי מנכ, )מ"תכ(שמפרס� החשב הכללי 

�חמישה הוועדה תכלול שלושה או . 21על התקנה התקציבית שמכוחה יוענקו תמיכות לגופי� אחרי
 . ובה� חשב המשרד או נציגו וכ� היוע& המשפטי של המשרד או נציגו, חברי� מעובדי המשרד

בי� תפקידיה , על פי כתב המינוי. ל משרד החקלאות ועדת תמיכות" מינה מנכ2011בסו% פברואר 
�מסמ$ העקרונות למיכו� חוס$ : היה על הוועדה לדו� בבקשות תמיכה בנושא ההסכמי� האמורי

יצוי� כי כתב המינוי . כ� היה עליה לבחו� א� לאשר את אות� בקשות תמיכה. אד� והסכ� המי�כוח 
 . לא כלל התייחסות להגדלת המענקי� מעבר לשיעור המענקי� שקבע החוק

Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÏÏÎ Ì‡˙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ó : ‰Ú˘˙ ‰˙�Ó ‰„ÚÂÂ‰
 ÌÈ¯·Á-„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÌÏÂÎ ‡Ï 22 ,‰˘ÚÓÏÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ Ï˘ ‰ÊÏ ‰‰Ê ‰È‰ ‰·Î¯‰ 

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ·˘Á‰ ˙ÙÒÂ˙· .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Î�Ó" ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï
 ¯‡Â¯·Ù ÛÂÒ· ˜¯ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰2011 , ˙Ï‰�ÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˘È‡ „¯˘Ó‰ ÂÏÈ‡Â

 ‰˙Ó˜‰Ï Ì„Â˜ ÌÈ�˘ ¯·Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙÏ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰- ˙�˘Ó 
2006 ÏÚ  ˙�˘ÓÂ ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ2009Ì„‡ ÁÂÎ ÍÒÂÁ ÔÂÎÈÓÏ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÈÙ ÏÚ  . 

ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂÂÎ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ˙ÏÚÙ‰
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â�È‡˘ ÏÂÏÒÓ· ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ È˘Â˜Ï ÔÂ¯˙Ù . ‡˘Â�‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ

ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ· ‰ÏÚÂ‰ÈÂˆ¯ ÔÂ¯˙ÙÎ ÌÈ‡˙Ó ‡ˆÓ� ‡. 

 

 היק
 המענקי� המינהליי�

ח שלא "מממצאי הביקורת עולה כי משרד החקלאות שיל� מענקי� בהיק% של מאות מיליוני ש
וחלק� ,  חלק� כתוספת למענקי� שקבע החוק שלא בהתא� להוראותיו�בהתא� להוראות החוק 

 למיכו� חוס$ כוח אד� והסכ�  מסמ$ העקרונות�האחר על פי הסכמי� שעליה� חת� המשרד 
� . המי

__________________ 

 . 181) 1(י נה"פד, Ï‡¯˘È· ÁÂËÈ· È‡Ó˘ „Â‚È‡  'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó �5062/97) "בג  20
או כל גו- שאינו מוגדר כמוסד , מ או שותפות או אד� פרטי" רשות מקומית או חברה בע�גו- אחר   21

 .קציבורי ואינו תאגיד שהוק� על פי חו
 .המסחר והתעסוקה, רשות המסי� ומשרד התעשייה, ובה� נציגי משרד האוצר  22
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 � ): ח"באלפי ש (2009�2011להל� נתוני� על תקציב מענקי ההשקעות והביצוע בפועל לשני

ÚÂˆÈ· ·Èˆ˜˙ 

 ¯ÂÚÈ˘
 ÌÈ˜�ÚÓ‰
 ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ 

 ÌÈ˜�ÚÓ
 ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ

 È˜�ÚÓ ÍÒ
˙ÂÚ˜˘‰‰ 

 ¯ÂÚÈ˘
 ÌÈ˜�ÚÓ‰
 ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ 

 ÌÈ˜�ÚÓ
 ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ

 È˜�ÚÓ ÍÒ
˙ÂÚ˜˘‰‰ 

‰�˘‰ 

22% 19,760 89,202 17% 24,998 146,972 2009 

29% 25,773 88,824 27% 29,706 109,386 2010 

24% 15,776 67,007 18% 25,487 141,693 2011* 

 . אינ� סופיי�2011נתוני התקציב לשנת  *

 ÌÈ˜�ÚÓ ÂÈ‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ô˙�˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ì·Â¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Â˙�‰Ó
‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì¯ÂÚÈ˘˘ ÌÈÈÏ‰�ÈÓÓ -70%ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÏÏÎÓ  ; ÏÂÏÒÓ ¯ˆÈ „¯˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ

ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ È¯˜ÈÚ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ , ÏÚ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÍÎ ·˜ÚÂ
ÌÈÈ�˘ÓÏ ÂÎÙ‰ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Â ÂÈ‡�˙ . 

 כי מרכז הכובד למת� 2011משרד החקלאות הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
סר הגמישות שבחוק אשר אינו מאפשר לתת מענה לצרכי� מענקי� הועבר לתחו� המינהלי בשל חו

� . ציבוריי� חשובי

 למשרד מבקר המדינה כי בחלק מהמקרי� הממשלה 2011משרד האוצר הסביר בתשובתו מדצמבר 
מחליטה להעניק מענקי� להשקעות בחקלאות אשר אינ� נגזרי� ממטרות החוק ואמורי� להשיג 

�במקרי� של , למשל,  מענקי� אשר אינו עובר בנתיב החוקלכ� היא בוחרת במסלול, יעדי� שוני
 �הסכ� המי� ובמסמ$ העקרונות למיכו� חוס$ כוח אד� שמטרת� הייתה צמצו� השימוש בגור

 . הייצור הרלוונטי

¯ÂÓ‡Î ,Ô‰ ˙Â‡Ï˜Á· ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ,¯˙È‰ ÔÈ· , È‡�˙ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ�
Ú·Ë‰ ,˙ÈÏÎÏÎ ˙ÏÂÎÈ ,Ë‰ Ú„È· ˘ÂÓÈ˘ È‡Ï˜Á‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈÓÂÏ‚‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÔÂÈÒÈ�·Â È�Î

‰�È„Ó‰ ˜˘Ó ˙ÏÚÂ˙Ï .˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ˙¯‚ÒÓ· ÈÂËÈ· Ï·˜Ó ¯ÂˆÈÈ‰ ÈÓ¯Â‚· ÌÂˆÓˆ˘ Ô‡ÎÓ ,
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜�ÚÓ ˙˙Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ‰ÏÈÁ˙ ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ , ‰�ÈÁ·‰Ó Ô˙È� Ì‡Â

ÈÙÂÏÁ ÏÂÏÒÓÏ ˙Â�ÙÏ ˙ÈËÙ˘Ó‰ . 

Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˘Â˜Ï ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ Ì‰˘ Û‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙
ÂÊ Í¯„· ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÈÏ ˙ÎÓÒÂÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ì‡ ˜ÙÒ˘ ÍÎÏÂ ÈËÙ˘Ó‰ , ‰· ËÂ˜�Ï ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰

˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‡Ï· . 

 

 מת� המענקי� שלא על פי המגבלות שנקבעו בחוק

שיעור :  המענקי�החוק קבע מגבלות על שיעורי המענקי� ועל האזורי� הגאוגרפיי� שבה� יינתנו
באופ� שמבקשי , 10%23 �' ובאזורי פיתוח ב,  מעלות ההשקעה20%הוא ' המענק באזור פיתוח א

 � .  מעלות ההשקעה80%�90%המענקי� יממנו בעצמ

__________________ 

. �2009ט"התשס, )הוראת שעה) ('ב�ו' קביעת תחומי אזורי פיתוח א(צו לעידוד השקעות הו� בחקלאות   23
קריית גת � מכביש אשקלו��ובדרו� ; עמיעד וצפונה� מוגדר מכביש עכו�בצפו� : 'אזור פיתוח א

תוקפו של הצו הואר( עד . כוללי� את אזור הי� התיכו� ויישובי קו התפר' זורי פיתוח בא. ודרומה
31.12.11 . 
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‰�˘· ‰�˘ È„Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÒ¯ÙÓ˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,
· Ï·‚ÂÓ‰ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ô˙�˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘˜ÂÁ , ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ï˘· ˙‡Ê

˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰˘ ˜ÂÁ‰ Û˜ÂÚ ÏÂÏÒÓ· Â�˙È�˘ ÌÈÈÏ‰�ÈÓ‰ : ¯ÂÊ‡·
‡ ÁÂ˙ÈÙ '- ¯ÂÚÈ˘· ˙ÙÒÂ˙ 5%‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏÚÓ  , Ï˘ ˜�ÚÓ Â�ÈÈ‰„25% ,· ÁÂ˙ÈÙ È¯ÂÊ‡· '

- ˙ÙÒÂ˙ 10% - Ï˘ ˜�ÚÓ Â�ÈÈ‰„ 20% -˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ÈÙÎÓ ÌÈÈ�˘ ÈÙ . 

ל המשרד כי "ה למימו� והשקעות במשרד החקלאות דיווחה למנכלית בכיר" סמנכ2010באפריל 
 מענק מינהלי � נוס% על המענק על פי החוק �נוצר נוהג במש$ שני� רבות ולפיו המשרד מאשר 

� .משלי

 ÏÂÏÒÓ· ‡Ï˘ ˜�ÚÓ ˙ÙÒÂ˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Û˜Ú ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘Â ˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰ ˜Â

˜˜ÂÁÓ‰ ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ . 

 

חריגות במענקי� מינהליי� במסגרת מסמ� העקרונות למיכו� חוס� כוח אד� והסכ� 

 המי�

˜ � Ú Ó ‰  ¯ Â Ú È ˘ 

 מעלות �20%החוק קובע את שיעור המענק בהתא� למקו� הגאוגרפי ושיעורו הוגבל עד ל, כאמור
מממצאי הביקורת עולה כי שיעור . על החקלאיבאופ� שעיקר ההשקעה תחול , ביצוע ההשקעה

 � הביאה � מסמ$ העקרונות למיכו� חוס$ כוח אד� והסכ� המי� �המענקי� בהסכמי� האמורי
 :כמפורט להל�, להיפו$ היוצרות

� ד א ח  ו כ  $ ס ו ח  � ו כ י מ ל ת  ו נ ו ר ק ע ה  $ מ ס  במסמ$ העקרונות נקבע כי המענק :מ
 מעלות 40% �בשיעור אחיד בכל האר& לחקלאי� בעלי היתרי� להעסקת עובדי� זרי� יהיה 

 . 24ההשקעה

� י מ ה  � כ ס  ההסכ� קבע כי החקלאי� בכל רחבי האר& אשר חל ייקור בתערי% המי� שה� : ה
 מסכו� ההשקעה 70%�80%25צורכי� ובהיטל ההפקה יהיו זכאי� לקבלת מענק בשיעור של 

 . המאושרת

ÏÈÚÏ„ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ,ÌÈÓÎÒ‰· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ,È� ‰„ÈÓ· ÏÂ„‚ ÌÈÚÂ·˜‰ ÂÏ‡ Ï˘Ó ˙¯Î
˜ÂÁ· : ÌÈÈ�˘ ÈÙ ÏÂ„‚ Ì„‡ ÁÂÎ ÍÒÂÁ ÔÂÎÈÓÏ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÈÙ ÏÚ ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘

‡ ÁÂ˙ÈÙ ¯ÂÊ‡Ï ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ˜�ÚÓ‰Ó '· ÁÂ˙ÈÙ È¯ÂÊ‡· Â¯ÂÚÈ˘Ó ‰Ú·¯‡ ÈÙÂ ;' ¯ÂÚÈ˘
˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ‰ÊÓ ‰�ÂÓ˘ ÈÙ „Ú ÏÂ„‚ ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ˜�ÚÓ‰ . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,�˙È� ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙÏı¯‡‰ ÏÎ· ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜�ÚÓ Â , ‰Ê ÏÏÎ·Â
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈ‡Ï˜ÁÏ , ˜˜ÂÁÓ‰ ˙¯ËÓ· Ú‚ÂÙ ¯·„‰Â

ÌÈ˜�ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ı¯‡· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙Â‡Ï˜Á „„ÂÚÏ Â˙ÂÈ�È„Ó·Â . 

__________________ 

מיכו� ותהליכי ייצור , על פי מסמ( העקרונות יינתנו מענקי� לצור( רכישה והטמעה של טכנולוגיות  24
 . מחליפי ידיי� עובדות

 .בהתא� למאפייני הגידולי� במשקי� החקלאי  25
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משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הסכ� המי� ומסמ$ העקרונות למיכו� 
�ואי� מקו� להבחנה ביניה� לפי ,  נוגעי� לסוגיות המתייחסות לכלל החקלאי� במשקחוס$ כוח אד

המשרד הוסי% כי שיעורי המענקי� אשר מאפשר החוק לא . כפי שמחויב מ� החוק, אזורי פיתוח
� .הספיקו על מנת להשיג את מטרות ההסכמי� ולכ� היה צור$ במסלולי מענק ייחודיי

 „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˜ÂÁ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ˙Â‡· ˜˜ÂÁÓ‰ ˙Â¯ËÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ ,
˜˜ÂÁÓ‰ ˙�ÂÂÎ ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙˜ÂÏÁÂ. 

 

˜ � Ú Ó ‰  ˙ Ï · ˜ Ï  Ì È ‡ � ˙ ‰ 

�ובה� קיומ� של תנאי ס% שעל המבקש לעמוד בה� כתנאי , החוק קובע תנאי� לקבלת המענקי
מכסת מי� ומכסות ייצור הדרושי� לביצוע ,  קרקע�החזקת אמצעי ייצור חקלאיי� : לקבלת המענק

עוד קובע החוק כי מינהלת ההשקעות רשאית לקבוע כללי� לאישור ).  תנאי הס%�להל� (התכנית 
הפרטי� שייכללו בבקשות והדר$ והמועד לתשלו� , המענקי� לרבות סדרי הגשת הבקשות

�הכוללי� "  הפיתוחהנחיות ונהלי� לתקציב"מינהלת ההשקעות מפרסמת בכל שנה . המענקי
אישור� , הדיו� בבקשות, הוראות לביצוע על פי החוק ובכלל זה אופ� הגשת הבקשות לקבלת המענק

עוד כוללי� הנהלי� התייחסות מפורטת להלי$ ).  נוהלי מינהלת ההשקעות�להל� (ובדיקת הביצוע 
 .הדיו� בה ובדיקת ביצועה, הגשת הבקשה

 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÌÓÂ˘ÈÈÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ú·˜˘ ÌÈÏ‰�‰Â , Â˘Ú�
˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ‰ÊÓ Ï„·� ÏÂÏÒÓ· , È‡�˙Î ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÛÒ‰ È‡�˙ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ÍÎ ·˜ÚÂ

ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙ÓÏ ;‰Ó‚Â„Ï , ÌÎÒ‰Â Ì„‡ ÁÂÎ ÍÒÂÁ ÔÂÎÈÓÏ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ·
¯ÂˆÈÈ ÈÚˆÓ‡ Â˙Â˘¯· ÈÎ ÁÈÎÂÈ ˜�ÚÓ‰ ˘˜·Ó ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˘¯„ ‡Ï ÌÈÓ‰ - Ï˘ÓÏ 

ÔÈ„Î Ú˜¯˜· ˜ÈÊÁÓ ‡Â‰ ÈÎ. 

 Â�˙�ÈÈ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ� ˜ÂÁ‰ Ú·˜˘ ÛÒ‰ È‡�˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ„Î ÌÈÈ‡Ï˜Á ¯ÂˆÈÈ ÈÚˆÓ‡· ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓÏ ˜¯Â Í‡ , ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚÙ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÔÎÏÂ

Û˜ÂÚ ÏÂÏÒÓ ‰˘ÚÓÏ ¯ˆÈ ,˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ‡�˙· ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÔÁÂ· Â�È‡˘ ,Ï È‡�˙Î Ô˙Ó
ÌÈ˜�ÚÓ. 

במסגרת יישו� מסמ$ העקרונות לנושא מיכו� חוס$ כוח אד� פרסמה מינהלת ההשקעות הנחיות 
�לש� קבלת . שלפיה� על מבקש המענק לציי� את מספר ההיתרי� שברשותו להעסקת עובדי� זרי

, המבקש אינו נדרש לציי� א� הוא עומד בתנאי הס% הקבועי� בחוק, כפי שיפורט להל�, ההיתר
 . משרד אינו בודק את סוגיית העמידה בתנאי� אלווה

˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÂÈ , ˙ÂÚˆÓ‡·"ÈÏ‰�ÈÓ‰ ÏÂÏÒÓ‰ "¯ˆÈ˘ , ˙Â˘È¯„‰ ÏÚ ¯˙ÈÂ
Ì‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙ÓÏ ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ; ‰˘ÚÓÏ Ú·˜ ÂÊ Í¯„·

ÏÂÁÈ ‡Ï ÂÏÈ‡ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÏÂÁÈ ÌÈ‡˘Â� ÂÏÈ‡ ÏÚ „¯˘Ó‰ ,·Ë‰Â ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó ¯˘Ùƒ‡Â ˙Â
˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï È‡ÎÊ Â�È‡˘ ÈÓÏ Ì‚ . 

בתשובתו הסביר משרד החקלאות כי ההסכמי� האמורי� נחתמו לאחר דיוני� מרובי� ועבודת מטה 
שני ההסכמי� עסקו בסוגיות . מעמיקה ומתו$ הכרת הממשלה בחשיבות התמיכה בחקלאות

�וקבעו במסגרת� את ,  הפיתוח לאזורי� אחרי�ללא הבחנה בי� אזורי, הנוגעות לכלל החקלאי
�לכ� לא נית� היה להעניק תמיכה זו במסגרת , שיעורי המענקי� לחקלאי� ואת התבחיני� לנתינת

 . החוק
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 ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ˜�ÚÓ Ï˘ ÏÂÏÒÓ‰ ˙¯ÈˆÈ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÂÂ˙‰ ‡Â‰˘ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ˙‡Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ˙‡ ˙Ù˜ÂÚ . 

 

✯ 

 

ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ Ú·Â˜ ˜ÂÁ‰ , ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÎÂ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡
˜�ÚÓ‰ .˜˜ÂÁÓ‰ Ú·˜˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ¯ÂÚÈ˘ ,ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ÌÂ˜ÓÏ Ì‡˙‰· , ˙˙Ï Â˙�ÂÂÎ ˙‡ Û˜˘Ó

 „Ú Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ˜�ÚÓ20%È‡Ï˜Á‰ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏÚÓ  , ‰È‰˙ ‰Ú˜˘‰‰ ·¯Ó˘ ÔÙÂ‡·
È‡Ï˜Á‰ Ï˘ . 

 ÌÈÈÏ‰�ÈÓ‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó Ú·˜˘ ÂÏ‡Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ¯ÂÚÈ˘·Â ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ·
 ‰Ú˜˘‰‰ ·Â¯ ÌÈ˙ÚÏ˘ ÔÙÂ‡· ˜˜ÂÁÓ‰ ˙�ÂÂÎ ÏÂÎÈÒÏ ‰‡È·‰ ˜˜ÂÁÓ‰- „Ú 80% ‰�ÓÓ - 

‰�È„Ó‰ È„È ÏÚ ÔÓÂÓÓ , È„Î „Ú ÌˆÓËˆÓ È‡Ï˜Á‰ Ï˘ Â˜ÏÁÂ20%„·Ï·  . 

�ÈÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ˘Ó˙˘‰Â ˜ÂÁ· ÚÂ·˜‰ ‰ÊÓ ÏÂ„‚‰ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙� ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÏ‰
ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ È¯˜ÈÚ‰ ·È˙�Î ;Ì˙�È˙�Ï ÌÈ‡�˙‰ ˙‡ Ú·˜ „¯˘Ó‰ , ÂÏÈ‡ ÏÚ ÔÎÂ Ì¯ÂÚÈ˘ ˙‡

‡Ï ÂÏÈ‡ ÏÚÂ ˜ÂÁ‰ ÏÂÁÈ ÌÈ‡˘Â� . ÌÈÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ˜�ÚÓÏ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ·Èˆ˜˙ ·Â¯ ˙ÈÈ�Ù‰ È„È ÏÚ
˙È�˘ÓÏ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜�ÚÓ ˙˜ÂÏÁÏ ˜ÂÁ· ‰˙ÂÂ˙Â‰˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÍÙ‰ , Û‡ ÏÚ

„· ÂÓˆÚ „¯˘Ó‰ ‰ÏÚ‰˘ ˙Â˜ÙÒ‰ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ¯˘Ù‡Ó‰ ÈËÙ˘Ó‰ ÒÈÒ·‰ ¯· . 

 

 

 מיכו
 חוס� כוח אד� 

 עובדי	 זרי	 בחקלאות 

במסגרת . מכסת העובדי� הזרי� בישראל לכל ענ% נקבעת בהחלטת ממשלה בהתא� למדיניותה
 �התמיכות העקיפות של הממשלה בענ% החקלאות היא מאפשרת לחקלאי� להעסיק עובדי� זרי

. לי� וכ$ היא תורמת לצמצו� עלויות ההעסקה והשכר בענ%ששכר� נמו$ משכר� של הישרא
 �העסקת עובדי� זרי� בחקלאות מותרת רק לחקלאי� המחזיקי� היתרי� מיוחדי� לפי חוק עובדי

�לש� גיבוש . המוקצי� על ידי רשות ההגירה ובהתא� להמלצת רשות התכנו�, �1991א"התשנ, זרי
ִמפקד בקרב החקלאי� שבמסגרתו חקלאי� , אחת לשנתיי�, המלצתה מקיימת רשות התכנו�

�ובהתחשב , בהתא� לתוצאות המפקד. המבקשי� להעסיק עובדי� זרי� מגישי� לה את בקשותיה
�ממליצה הרשות כיצד לחלק בי� מבקשי ההיתרי� את מכסות ההיתרי� להעסקת , במיכו� הקיי

 . 26עובדי� זרי� בחקלאות שקובעת הממשלה

היק% השטחי� , י� שמוסרי� לה המבקשי� בדבר היק% הגידולי�רשות התכנו� מתבססת על נתונ
� והתאמת� לקריטריוני� שהיא קבעה להקצאת �מכסות ייצור , צריכת מי� בפועל, המעובדי

__________________ 

תבצעת בשלב הראשו� על פי מפתחות הקצאה המצייני� כמה עובדי� זרי� דרושי� לדונ� ההמלצה מ  26
בשלב . לפי פונקציית הייצור בגידולי� השוני� והכפלה של מפתח ההקצאה לדונ� בשטח הגידולי�

 . השני נקבעת ההמלצה להקצאה על פי המכסה שקבעה הממשלה
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�הרשות אינה בוחנת ואינה מבקשת כתנאי לבחינת הבקשה והמלצתה דיווח בדבר תנאי הס% . היתרי
� על ידי המבקש החזקת קרקע כדי� ומכסות מי�הקבועי� בחוק  . 

 ÌÈ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â˘¯ ˙ˆÏÓ‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÎÈÓ˙Ï ‰ˆÏÓ‰Î ‰ÂÓÎ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï , Ï˘ Â˙„ÈÓÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏÂ

‰Ê ‡˘Â�· Ì‚ ÛÒ‰ È‡�˙· ˘˜·Ó‰ . 

 

 Ì È ¯ Ê ‰  Ì È „ · Â Ú ‰  ¯ Ù Ò Ó  Ì Â ˆ Ó ˆ Ï  ‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  ˙ Â È � È „ Ó 

 2008�2010חברתית למדינת ישראל לשני� �נדה הכלכלית'ה את האג אימצה הממשל2007באפריל 
באוגוסט . 27שאחת מהמלצותיה הייתה צמצו� במספר העובדי� הזרי� ובכלל זה בענ% החקלאות

ובה� הקטנה הדרגתית , נדה' את עקרונות הוועדה שהקימה ליישו� האג28 אימצה הממשלה2008
 לכל היותר עד סו% שנת �5,000 ל2008שנת  ב�28,500של מספר העובדי� הזרי� בחקלאות מכ

; העסקת עובדי� זרי� עונתיי� בכל האר& לפי מכסות; 29שיועסקו א$ ורק בספר המרוחק, 2014
הקמת ועדה לש� עידוד התעסוקה של עובדי� ישראליי� והקטנת מספר העובדי� הזרי� בענ% 

 . 2010הוועדה הגישה את המלצותיה בינואר ).  הוועדה�להל� (החקלאות 

 

 מסמ� העקרונות למיכו� חוס� כוח אד	 

 2009בשלבי� האחרוני� של פעולת הוועדה ובד בבד ע� דיוני התקציב לשני� , 2009כאמור במאי 
חתמו משרדי החקלאות והאוצר והתאחדות חקלאי ישראל על מסמ$ העקרונות ובאותו , �2010ו

 . 30חודש אישרה אותו הממשלה

 ממכסת העובדי� �33%הפחתה הדרגתית במש$ חמש שני� בכעל פי מסמ$ העקרונות תתבצע 
 מיליו� 325בתמורה יינתנו . 201531 בשנת �18,900 ל2008 בשנת �28,500הזרי� בענ% החקלאות מ

לחקלאי� בעלי היתרי� ) ח לשנה" מיליו� ש45(ח בפריסה לחמש שני� " מיליו� ש250מה� , ח"ש
; חוסכות כוח אד� באמצעות מינהלת ההשקעותלהעסקת עובדי� זרי� כמענקי� לרכישת מכונות 

 והסדרת העסקת� של עובדי� 32 לעידוד העסקת ישראלי� על ידי מת� תמריצי��ח " מיליו� ש45
 � ).ראו פרטי� להל�(עונתיי� בכל האר& לפי מכסות על חשבו� מכסת העובדי� הזרי� הקבועי

 מיכו� חוס$ כוח אד�  פרסמה מינהלת ההשקעות נהלי� להשתתפות ברכישת2009בספטמבר 
ולפיה� הזכאות למענק היא רק לחקלאי בעל , ) ההנחיות�להל� " (הסכ� עובדי� זרי�"במסגרת 

__________________ 

 .�22.4.07 מ1586החלטה   27
 .�24.8.08 מ3996החלטה   28

 תושבי� ומעלה או משני יישובי� ויותר 50,000מ מיישוב המונה " ק30יישובי� המרוחקי� לפחות   29
שתושביה� מהווי� היצע פוטנציאלי לעבודה שכירה בענ- ,  תושבי� ומעלה40,000המוני� יחד 

, לחמגילות י� המ, לפיכ( הוגדר הספר המרוחק כתחומי המועצות האזוריות ערבות הירד�. החקלאות
 . חבל אילות ורמת נגד, הערבה התיכונה, תמר

 . �12.5.09 מ147החלטה   30
 עובדי� 24,500 � 2011בשנת ,  עובדי� זרי�26,000 � 2010בשנת ,  עובדי� זרי�27,500 � 2009בשנת   31

 20,000 � 2014ובשנת ,  עובדי� זרי�21,500 � 2013בשנת ,  עובדי� זרי�23,000 � 2012בשנת , זרי�
 . די� זרי�עוב

כדי להגדיל את היק- הישראלי� המועסקי� בעבודה קבועה בחקלאות נקבע כי יינתנו תמריצי� כספיי�   32
 . למועסקי� ולמעסיקי�
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� מעלות רכישת המכונה 40%שיעור המענק שיינת� יהיה . הקצאת היתרי� להעסקת עובדי� זרי
 . 33ח" ש80,000וסכו� המענק המרבי עבור כל עובד יהיה 

מתחילתו בסו% , ע למת� מענקי� לרכישת מכונות חוסכות כוח אד�התקציב ליישו� ההסכ� בנוג
 ועד 2009החל באוגוסט : התקציב נוצל במלואו. ח" מיליו� ש�70 עמד על כ2010 ובשנת 2009שנת 
משרד החקלאות .  בקשות לרכישת מכונות חוסכות כוח אד��2,300 הוגשו למשרד כ2010סו% 

ומכלל זה אישר תשלו� מענקי� בס$ של , 34ח כמענקי�" מיליו� ש175אישר בקשות בס$ כולל של 
 . ח בהתא� למלוא התקציב לאות� שני�" מיליו� ש�70כ

 

ת  ו י א ל ק ח ה ת  ו נ ו כ מ ה ת  מ י ש  ר

בהתייעצות ע� רשות התכנו� וע� התאחדות חקלאי ,  פרסמה מינהלת ההשקעות2009בספטמבר 
35� מסמ$ העקרונותרשימת מכונות אשר יוכרו לצור$ קבלת מענקי� במסגרת יישו, ישראל . 

משקל ממוחשב לשקילה : שזיכו במענקי� לרכישת�, להל� דוגמאות למכונות שנכללו ברשימה
מערכת שקילה ממוחשבת למכלי ; )לצא�(מערכת מצלמות במעגל סגור למעקב ; )לצא�(פרטנית 
ה מרסקות גז� בחממ; מרססי� ומלגזות להדרי�; מרססי� ומלגזות למטעי�; )לצא�(חלב +תערובת

 .ועגלת שינוע מהחממה לבית האריזה

 ¯˘‡ ˙Â�ÂÎÓ ˙ÂÏÂÏÎ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ‰ÓÒ¯Ù˘ ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÈÎ ‡ˆÓ�
Ì˙„Â·Ú Í¯ÂˆÏ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙‡ Â˘ÓÈ˘ , ‡È·Ó Á¯Î‰· Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÏÂÚ˘ ÔÙÂ‡·

Ì„‡ ÁÂÎ· È˙Â‰Ó ÔÂÎÒÈÁÏ . 

ח אד� שפרסמה מינהלת משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי רשימת המכונות חוסכות כו
ההשקעות כללה את כל המכונות החקלאיות הקיימות עבור גידולי� שעובדי� זרי� מוקצי� לעסוק 

�וכי התפיסה המקצועית שעליה מבוססת רשימה זו היא שכל מכונה תורמת לחיסכו� בכוח , בה
�חוסכות העובדה שהמכונות משמשות באופ� שוט% את כלל החקלאי� אי� משמעה שה� אינ� . אד

�שכ� המטרה היא לתמר& חקלאי� המעסיקי� עובדי� זרי� להשתמש במכונות שיחליפו , בכוח אד
� . לכ� סביר להכניס לרשימה את כל המכונות החקלאיות הקיימות; את העובדי� הזרי

 ˙‡ˆ˜‰ ¯·„· ‰¯È‚‰‰ ˙Â˘¯Ï Â˙ˆÏÓ‰· ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡Â‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙‡ Ì‚ ÏÏ˜˘Ó ,

È‡Ï˜Á‰ ¯ÂˆÈÈ‰ ÈÙ�Ú ÈÙÏ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙‡ˆ˜‰Ï ÌÈÓ„˜Ó‰ ˙‡ Ú·Â˜ ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â . Ô‡ÎÓ
 È„È·˘ ˙Â�ÂÎÓ‰ È‡ÏÓ Ï˘ ‚Â¯„˘ÏÂ ˘Â„ÈÁÏ ‰˘ÚÓÏ Â˜ÏÁ· ‡È·‰ ÌÎÒ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ˘

ÌÈ‡Ï˜Á‰ ,¯Ê Ì„‡ ÁÂÎ· È˘ÓÓ ÔÂÎÒÈÁÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ. 

ובתו למשרד מבקר המדינה כי ע� תחילת חלוקת המענקי� היה צור$ משרד האוצר הודיע בתש
�משנענו . ולכ� אושרה רשימת מכונות חקלאיות רחבת היק%, ליצור תמרי& מוגבר לחקלאי

 כי רשימת המכונות 2011הוא ביקש בשנת , החקלאי� לתמרי& ההשקעה וניכר כי יש ביקוש לתכנית

__________________ 

לצור( קבלת המענק תוכר השקעה ברכישת מכונה שעלותה הוא עד לסכו� הכולל של , על פי ההנחיות  33
כל היתר לעובד זר מקנה (ח " ש�200,000לאי בהמכפלה של מספר ההיתרי� לעובדי� זרי� שבידי החק

 ).ח" ש200,000זכאות להשקעה בס( 
 מיליו� �345היק- המענקי� שהמשרד אישר מתייחס לבקשות לרכישת מכונות חקלאיות בהיק- של כ  34

 . ח"ש
 . נוספו לה ונגרעו ממנה מכונות�הרשימה התעדכנה מפע� לפע�   35
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$ שהשימוש בה� תור� לחיסכו� ממשי בכוח אד� המאושרת תכלול מכונות אשר יש הוכחות לכ
משרד החקלאות הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי . והתריע על כ$ לפני משרד החקלאות

ולכ� המשרד סבר כי יש לכלול ברשימה את ,  הביקוש לרכישת מכונות חקלאיות היה דל2010בשנת 
 � .שהיו קיימות באותה עתכל המכונות החקלאיות של הענפי� המעסיקי� עובדי� זרי

 ‰�˘· ¯·Î ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˙ÂÈ· ‰ÏÂ„‚ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÚÈ‰ ÌÎÒ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰�Â˘‡¯‰ ,Î Â˘‚Â‰ „¯˘ÓÏÂ-2,300 

È˙�˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ÏÚ˘ È·Èˆ˜˙ Û˜È‰· ˙Â˘˜· ; ÌÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ·· È˘Â˜ ‰È‰ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂ
Í¯Âˆ ‰È‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ¯·‚ÂÓ ıÂ¯Ó˙·  .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· Ú„È ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó

ÌÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡Ï˜Á‰ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â�ÚÈ‰‰ , ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏ ˙Â˘‚ÂÓ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙Â˘˜· ÔÎ˘
˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ¯·„· ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÌÈ�Â˙� ÂÏ ˙˜ÙÒÓ‰ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ , ÈÙÒÎ‰ ÔÙ˜È‰

Ô‰Ó ¯Ê‚�‰ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Û˜È‰ ‡ÏÈÓÓÂ . 

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ‰˙ÈÈ‰ ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ
¯Ê Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÎÈ� ÔÂÎÒÈÁÏ Â‡È·È˘ ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯ „Â„ÈÚ , „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ÏÚÂÙ·

 È‡Ï˜Á‰ ˘ÂÓÈ˘· ˙Â‡ˆÓ� ¯·Î˘ ˙Â�ÂÎÓ Â‚¯„˘˘ ˙Â˘„Á ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯ „Â„ÈÚÏ ¯˜ÈÚ·
Ì„‡ ÁÂÎ· È˘ÓÓ ÔÂÎÒÈÁ ÍÎ· ‰È‰ ‡ÏÂ . 

 ˙�˘· ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯2011Â‰  ˙ÓÈ˘¯Ó ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÂÎÓ‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ „¯˘Ó‰ ‡Èˆ
Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÎÒÂÁ ˙Â�ÂÎÓ‰ . 

 

 ‰ · È Ï Á  Ë Â · Â ¯  ˙ ˘ È Î ¯ Ï  ˜ � Ú Ó 

. 36ללא קשר להיק% הייצור, רפת החלב מקנה זכאות לקבלת היתר להעסקת עובד זר יחיד לכל רפת
דלי  בי� הנהלת משרד החקלאות להתאחדות חקלאי ישראל והתאחדות מג2010על פי סיכו� מיולי 

 37מענק לרכישת רובוט חליבה, במסגרת יישו� מסמ$ העקרונות, המשרד יאשר, הבקר בענ% הרפת
 . שמטרתו להחלי% את העובדי� הזרי� ברפת

בייחוד בנושא חלוקת , כללי מינהל תקי� מחייבי� משרד ממשלתי לפעול באופ� שוויוני .1
�נהלת המשרד מצאה מקו� ליצור חריגה מכלל זה יכולה להיעשות רק א� ה. המשאבי� הציבוריי

 . הבחנה בי� ענפי� שוני� משיקולי� סבירי� ובהחלטה מנומקת

 ˙Ù¯‰ Û�ÚÏ „¯˘Ó‰ ‰ˆ˜‰˘ ÏÏÂÎ‰ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒ ÈÎ ‡ˆÓ�)15˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ( ÌÂÎÒ‰Ó ÏÂ„‚
ÌÈ¯Á‡‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ ÈÙ�ÚÓ „Á‡ ÏÎÏ „¯˘Ó‰ ‰ˆ˜‰˘38 . 

כל היתר , י מינהלת ההשקעותעל פי נוהל. רפת מקנה זכאות להעסקת עובד זר אחד, כאמור .2
בעד כל רפת נית� לקבל מענק אחד בלבד , דהיינו. לעובד זר מקנה זכאות אחת בלבד לקבלת מענק

__________________ 

 .  ליטר בשנה350,000למעט מכסה מינימלית בהיק-   36
37

 

רובוט חליבה הוא מכשיר מתקד� המאפשר חליבה אוטומטית של הפרות ללא צור( במעורבות או  
 . בפיקוח של עובדי� בתהלי(

דבר שחייב תקציב מענקי� , 26,000 בענ- החקלאות היה 2010ס( ההיתרי� לפי מסמ( העקרונות לשנת  38
, ח" מיליו� ש250בפועל תקציב המענקי� הוא ). תרח להי" ש80,000לפי (ח " מיליארד ש�2כולל של כ

דבר שחייב תקציב כולל ,  היתרי� לעובדי� זרי��750בענ- הרפת ניתנו כ.  מהסכו� האמור1/8דהיינו 
אול� בפועל הקצה המשרד , ח" מיליו� ש7.5 מתקציב זה הוא סכו� של 1/8; ח" מיליו� ש�60של כ

  .ח"ש מיליו� 15 �הווה אומר , לענ- סכו� כפול
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סכו� המענק שקבע המשרד לרכישת רובוט חליבה בגי� כל היתר . ללא קשר להיקפי הייצור
 . הקט� שבה�,  מס$ ההשקעה המאושרת40%ח או " ש200,000להעסקת עובד זר היה 

 900,000 הוראה ולפיה מי שברשותו מכסה של 2010נמצא כי מינהלת ההשקעות פרסמה בספטמבר 
רפתני� בעלי מכסה של ; ליטר ומעלה זכאי לקבל מענק נוס% לרכישת שני מכשירי רובוט חליבה

 מיליו� ליטר חלב ומעלה המבקשי� לרכוש רובוטי� נוספי� יקבלו מענק שלישי בסכו� המענק 1.5
 ). ח" ש80,000(ית� במסגרת מיכו� חוס$ כוח אד� הרגיל הנ

˙Ù¯‰ Û�ÚÏ ‰‰Â·‚ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙� ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
Ì„‡ ÁÂÎ ¯È˙Ú Â�È‡˘ Û‡ : ¯ÂÚÈ˘· „Á‡ ˜�ÚÓÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÏÏÎ80,000˘ " ÔÈ‚· Á

¯Ê „·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯˙È‰ ÏÎ ,Ó ‰˘ÂÏ˘ „Ú „¯˘Ó‰ ˜È�Ú‰ ˙Ù¯‰ Û�ÚÏ ÂÏÈ‡Â ÔÈ‚· ÌÈ˜�Ú
„ÈÁÈ ¯˙È‰ , „Ú Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·480,000˘ " Á- ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒÓ ‰˘È˘ ÈÙ „Ú ÏÂ„‚‰ ÌÂÎÒ 

ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ¯‡˘˘ . 

 זכאות לעובד זר אחד �משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי נוכח מאפייני� מיוחדי� של ענ% הרפת 
)  מעבודת העובד הזר�70%כ(היקפי חיסכו� גדולי� של רובוט החליבה , ללא קשר להיק% הייצור

החליט המשרד לייחד תקציב לרכישת , וההשקעה הגדולה באופ� משמעותי הנדרשת לרכישתו
 . רובוט החליבה

ÌÈ˘Â˜È·‰ ˙‡ ˜ÙÒÓ Â�È‡Â Ï·‚ÂÓ Ì„‡ ÁÂÎ ÍÒÂÁ ÔÂÎÈÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ·Èˆ˜˙‰ , ÏÚ ‰È‰ ÔÎÏÂ
„·ÂÚ· È·¯Ó ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·È ÔÂ˙� ·Èˆ˜˙˘ ÔÙÂ‡· È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Â˙Âˆ˜‰Ï „¯˘Ó‰ÌÈ¯Ê ÌÈ ;

ÏÏÎ· Ì„‡ ÁÂÎ ¯È˙Ú Â�È‡˘ Û�ÚÏ ‰‰Â·‚ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙� „¯˘Ó‰ , ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÂ
Ë¯Ù· ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙ�Ú È�Ù ÏÚ , Ì�Â·˘Á ÏÚÂ Ì„‡ ÁÂÎ È¯È˙Ú- „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡˘ ¯·„ 

ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ÌÚ ,Â˙ÂÏÈÚÈ· Ú‚ÂÙ ‡ÏÈÓÓÂ ˙È·ËÈÓ ‡Ï ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰Ï ‡È·Ó . „¯˘Ó‰
„Ú ÏÂ„‚ ˜�ÚÓÏ ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜‰„ÈÁÈ ¯Ê „·ÂÚ ¯Â·Ú ÌÈ‡Ï˜Á‰ ¯‡˘ Ï˘ ‰ÊÓ ‰˘È˘ ÈÙ  .

 ¯˙ÈÏ Â�˙È�˘ ÂÏ‡Ó ‰˘È˘ ÈÙ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ˜�ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Ù¯‰ Û�Ú ˙Ù„Ú‰ ÍÎÈÙÏ
˙Â‡Ï˜Á‰ ÈÙ�Ú ¯˙È ˙ÓÂÚÏ ‰Ê Û�Ú ‰·ÂËÏ ‰ÏÙÓ ‡È‰ ¯˘‡· ‰�È˜˙ ‰�È‡ ÌÈ‡Ï˜Á‰ . 

ייחוד תקציב  השיב משרד החקלאות למשרד מבקר המדינה כי ההחלטה על 2012בתשובתו מינואר 
, התקבלה במסגרת דיוני� משותפי� של הרשות לתכנו�, מתו$ ס$ התקציב למיכו�, נפרד לענ% הרפת

 . התאחדות חקלאי ישראל ואג% התקציבי� במשרד האוצר

 ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â�· ÂÏ˜˘�˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰‡˘ , ‰ËÏÁ‰Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎÂ

¯ÂÓ‡Î ·Èˆ˜˙‰ „ÂÁÈÈÏ . 

 

ב  י צ ק ת ה ל  ו צ י נ י  ר ד  ס

על חקלאי המבקש מענק להגיש בקשה ולקבל את אישורה עוד , על פי נוהלי מינהלת ההשקעות
במסגרת יישו� מסמ$ העקרונות , לעומת זאת).  כתב אישור�להל� (לפני שהחל בביצוע הפרויקט 

 כי 2010מכונות חוסכות כוח אד� החליטה מינהלת ההשקעות במר& למת� מענקי� לרכישת 
החקלאי� יהיו רשאי� לרכוש את המכונות מיד ע� הגשת הבקשה ועוד לפני שהמשרד ד� בה ואישר 

יוצא אפוא כי משרד החקלאות נת� מעי� התחייבות שלטונית להשתת% ברכישת המכונה עוד . אותה
 .קוד� שד� בבקשה ואישר אותה
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�המשי$ משרד החקלאות למרות זאת לקבל כ, לאחר שהתקציב לשנה זו נוצל במלואו, 2010בשנת 
כ$ . 2011 בקשות נוספות שהיק% המענקי� בגינ� הגיע עד למלוא סכו� תקציב המענקי� לשנת 700

אישרה מינהלת ההשקעות בקשות למת� מענקי� , במסגרת התקציב לאותה שנה, 2011בשנת 
 . 2010שהוגשו לה בשנת 

 נקבע כי המועד הקובע לביצוע ההשקעה 2011יצוי� כי בנוהל שפרסמה מינהלת ההשקעות לשנת 
 . 2010ולא מועד הגשת הבקשה כפי שהיה בשנת , יהיה מועד הוצאת כתב האישור

 מכונות חקלאיות מרשימת המכונות חוסכות כוח �60 החליט משרד החקלאות להוציא כ2011בשנת 
� מינהלת ההשקעות 2011בנוהל האמור לשנת .  בקשות דלעיל700אות� בה� מכונות שנכללו ב, אד

לפי הנוהל ,  מעבר לתקציב המענקי� ולא נדונו2010קבעה כי תדו� בבקשות שהוגשו לה בשנת 
 . 2010ורשימת המכונות החקלאיות של שנת 

ÌÈ·¯ ÌÈÏÎ ˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙ÓÈ˘¯Ó ¯ÈÒ‰Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙ËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ˘ ‡ˆÂÈ ,
È˘ ‡Â‰ ˙�˘· Ì‚ Ì¯Â·Ú ÌÈ˜�ÚÓ ÌÏ2011 , ‰ÈÙÏÂ ¯·Ú· ¯ˆÈ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘· ˙‡ÊÂ

‰¯Â˘È‡ „ÚÂÓ ‡ÏÂ ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ ‡Â‰ Ô˙˘ÈÎ¯Ï Ú·Â˜‰ „ÚÂÓ‰ . 

משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי ההסכ� בנושא עובדי� זרי� היה חדשני וייחודי ה� למשרד 
וכי בשני� , ינת הכללי� שנקבעולבח" שנת הרצה"והשנה הראשונה הייתה , וה� למגזר החקלאי

 . הבאות נעשו תיקוני� בהתא� ללקחי� שנלמדו

 Ú·˜ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰ Â„Â˜Ù˙ Í¯„ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ‡Ï˜Á‰ ˙Â�ÂÎÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ , ‰˘˜· ˘È‚‰˘ ÈÓ ÏÎÏ ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰

 ·Èˆ˜˙ ÏÂˆÈ� ÌˆÚ· Ô‰Â ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë˘2011  ˙�˘· ¯·Î2010 ,‰ÈÂ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ , ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ
˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â�ÂÎÓ Â‚¯„È˘˘ ˙Â˘„Á ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈ˜�ÚÓ „¯˘Ó‰ Ô˙� , ÈÏ·

ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ ‰ˆˆÂ˜˘ . 

 

È ‡- Ì „ ‡  Á Â Î  ˙ Ù Ò Â ‰ Â  Ì È ¯ Ê ‰  Ì È „ · Â Ú ‰  ˙ Ò Î Ó ·  ı Â ˆ È ˜ 

ר העובדי� המדיניות הממשלתית והמטרה שעמדה בבסיס מסמ$ העקרונות היא צמצו� מספ, כאמור
לש� כ$ קבע מסמ$ העקרונות הפחתה הדרגתית במכסות העובדי� הזרי� ובד . הזרי� בחקלאות

על פי . ח למימו� מענקי� לרכישת מכונות חוסכות כוח אד�" מיליו� ש250בבד הקצתה המדינה 
� מכסת ההיתרי� 2011בשנת , המתווה שנקבע במסמ$ העקרונות להפחתת ההיתרי� לעובדי� זרי

 . 2010לעומת שנת ) 5.8%( עובדי� 1,500 צמצו� של � 24,500 אמורה להיות הייתה

 �בביקורת נמצא כי משרד החקלאות לא כר$ את מת� המענקי� בוויתור בפועל על העסקת עובדי
�בלי שנדרש , חקלאי� אשר קיבלו מענקי� כאמור המשיכו להחזיק באותו כוח אד� זר, עקב כ$. זרי

 ה� ממענקי� מהמדינה ללא כל התניה או � ה� נהנו משני העולמות �ר הווה אומ. מה� לקצ& בו
  .תמורה וה� ממכסת עובדי� זרי� שלא קוצצה

 ¯Â˙ÈÂÂ· ‰�˙ÂÓ ¯·„‰˘ ÈÏ· ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ô˙Ó ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡„¯‚ ‰·Ë‰ Ô˙Ó ÌÂ˘Ó Â· ˘È ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ ÏÚ ÏÚÂÙ· , ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡ ¯·„‰Â

 „Á‡˜�ÚÓ‰ Ô˙ÓÏ ‰‡È·‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÚ , ÔÂÎÒÈÁÏ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ‡È·‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰˙¯ËÓ˘
Ì„‡ ÁÂÎ· . 
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משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי התניית המענק בוויתור על הזכות לקבלת היתר להעסקת עובד 
ולכ� ביודעי� ה� לא נכרכו זה בזה והמשרד , זר הייתה מרתיעה את החקלאי� מלרכוש את המכונות

דבר , הוקט� מפתח ההקצאה לעובדי� זרי�, קה ולפיה בענ% שבו נית� מענק למיכו�נקט טכני
 . שהביא להפחתה בהקצאת ההיתרי� לכל החקלאי� באותו ענ%

È‡˘ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÈÂ�È˘ ÏÚ ÛÒÂ� ÏÚÂÙ· ıÂˆÈ˜ ÚÂˆÈ·
‡Â˙Ó‰ ·ˆÓÏ ‡È·‰ ˜�ÚÓ‰ Ô˙È� Â·˘ Û�Ú· ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ‰‡ˆ˜‰‰ Á˙ÙÓ Â·˘ ÏÈÚÏ ¯

 ˙ÂÓÏÂÚ‰ È�˘Ó Â�‰� ÌÈ‡Ï˜Á- ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙ÒÎÓÓ Ô‰Â ‰�È„Ó‰Ó ÌÈÏ„‚ÂÓ ÌÈ˜�ÚÓÓ Ô‰ 
‰ˆˆÂ˜ ‡Ï ÏÚÂÙ·˘ . ÌÈ‡Ï˜Á Â·˘ ·ˆÓÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ˙‡ ‚È˘‰Ï ˙�Ó ÏÚ

Ì˙Â˘¯·˘ ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ¯˙È‰‰ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÈÏ· ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈ˜�ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó , ‰È‰
‡ ÍÂ¯ÎÈ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÏÚÂÙ· ¯Â˙ÈÂÂ· ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙Ï·˜ ˙. 

 ע� התאחדות חקלאי ישראל על הסכ� ולפיו בשנה זו לא תופחת 39 חתמה המדינה2011בפברואר 
 � . 2012�2015מכסת ההיתרי� לעובדי� הזרי� וישונה מתווה הקיצו& בשני

 ˙�˘Ó ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ ‰ˆˆÂ˜ ‡Ï˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ�2010Â˙ÓÏ Ì‡˙‰·  Ú·˜�˘ ‰Â
˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ· , ˙�˘· Ì‚2011 ÌÈ˜�ÚÓ ˙˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÂÎÈ˘Ó‰ 
 Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ·45˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 

˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ,Â· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ‰¯˘È‡˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÂÓÎ ,„ÁÂ ¯È˘È ÔÙÂ‡· Â¯˘˜-
Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯ Ì˘Ï ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó ÔÈ·Â ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ıÂˆÈ˜ ÔÈ· ÈÎ¯Ú ˙

Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÎÒÂÁ . ¯˘˜ ÈÎ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ
Â�Â˘ÏÎ ÌÈÈ˜˙È ‰Ê , ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ· ıÂˆÈ˜ ÚˆÂ· ‡Ï „ÂÚ ÏÎÂ

¯ÂÓ‡Î ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙È˙ ‰�È„Ó‰˘. 

 לא ביטל את הפחתת העובדי� הזרי� 2011משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי ההסכ� משנת 
 .ק דחה את הביצוע בשנהאלא ר

משרד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה כי משמעות הפסקת המענקי� האמורי� לצד דחיית 
הטמעתו של מיכו� חוס$ . הפחתת מכסות העובדי� הזרי� היא למעשה ריקו� של ההסכ� מתוכנו

ת� מענקי� ועל כ� מ, ידיי� עובדות מביאה לחיסכו� בדרישה לידיי� עובדות בטווח הבינוני והארו$
�נוכח רצו� משרד האוצר לשמר את ההסכ� ולאפשר את המש$ . עוזר להבטחת המש$ קיו� ההסכ

�ראה המשרד לנכו� להמשי$ את , יישומו על פי המתווה שעודכ� והוסכ� ע� התאחדות החקלאי
� . יישומו ככל שנית� וִאפשר את המש$ מת� המענקי

¯˘ÓÏÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÒÎÓ· ıÂˆÈ˜‰ ˙ÈÈÁ„ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „
˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ô˙Ó Í˘Ó‰ ÍÂ˙" ÈÏ· Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÎÒÂÁ ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ÌÈ˜�ÚÓÎ Á

Ì„‡ ÁÂÎ· ÏÚÂÙ· ÔÂÎÒÈÁ ˘È˘ ‡„ÂÂÏ , ‰È‰Â ÌÈ˜�ÚÓ‰ Â�˙È� ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï
‰ÒÎÓ‰ ‰ˆˆÂ˜˘ ÈÏ· „·Ï· ‰·Ë‰ ÌÂ˘Ó ‰˘ÚÓÏ ÍÎ· . 

1. � י י ת נ ו ע  � י ד ב ו באופ� שיש תקופות שבה� , ופיי� בעונתיותענ% החקלאות מא :ע
מדי שנה בשנה מועסקי� . נדרשת תוספת כוח אד� לעומת תקופות שבה� הדרישה לכוח אד� נמוכה

מסמ$ העקרונות . בדר$ כלל בתקופת הקטי%,  עובדי� פלסטיני� עונתיי��7,000�8,000בחקלאות כ

__________________ 

 .משרד האוצר ורשות ההגירה, באמצעות משרד החקלאות  39
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על , בדי� הזרי� במתכונת עונתיתקבע כי הצדדי� להסכ� יבחנו את האפשרות להעסיק חלק מהעו
� . במקו� להעסיק� באופ� קבוע, חשבו� מכסת העובדי� הזרי

 הודיעו משרד החקלאות ורשות ההגירה על תכנית ניסויית שבמסגרתה תותר למעסיקי� 2010ביולי 
 עובדי� זרי� מסרי לנקה לתקופה של שישה 300בעלי היתר להעסקת עובדי� זרי� העסקת� של 

� . חודשי

 עובדי� עונתיי� זרי� 300 התווספו למכסת העובדי� הזרי� עוד 2010באוקטובר , בהתא� לכ$
 . 201140עד אפריל , לתקופה של כשישה חודשי�, מסרי לנקה

 �משרד האוצר הסביר למשרד מבקר המדינה כי בעת שהוחל בתכנית הניסויית החזיקו החקלאי
על מנת לבצע את התכנית הניסויית נדרש . �בידיה� במלוא מכסת ההיתרי� לעובדי� זרי� קבועי

דבר שיצר מגבלה משמעותית , היה לחייב את המעסיקי� לוותר על היתר קבוע לטובת עובד זר זמני
ולא על , ולכ� הוקצו היתרי� להעסקת עובדי� עונתיי� מעבר להיתרי� שכבר ניתנו, ביישו� התכנית

� . חשבונ

ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙·ˆÓÏ ÏÚÂÙ· ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
ÌÈÈ˙�ÂÚ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ ÂÙÒÂ� ÌÈ¯Ê‰ , ÌÈÈ˙�ÂÚ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ ÈÙÏ˘ Û‡

‰ÈÏÚ ÛÒÂ� ‡ÏÂ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ ÔÂ·˘Á ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ . ÏÈ„‚‰ ‰Ê ¯·„
 ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ˙‡ËÁ‰Ï ‡È·‰ ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡- ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ  ÌÈ„·ÂÚ‰

ÌÈ¯Ê‰ . 

לנקה למכסת � עובדי� עונתיי� מסרי83התווספו , 2011בדצמבר , יוער כי לאחר סיו� הביקורת
� . 201241עד יוני , העובדי� הזרי� לתקופה של כשישה חודשי

2. � י ע ו ב ק  � י נ י ט ס ל פ  � י ד ב ו �כ, 2008�2010 בענ% החקלאות הועסקו בשני� :ע
1,750� 2011בביקורת נמצא כי בשנת . מכסת העובדי� הזרי�נוס% על ,  עובדי� פלסטיני� קבועי

 עובדי� 1,250הווה אומר עוד ,  עובדי��3,000גדלה מכסת העובדי� הפלסטיני� הקבועי� ל
 �עולה מכ$ כי בשנה זו לא זו בלבד שלא צומצמה מכסת העובדי� ). �71%גידול של כ(קבועי

� .  עובדי�1,250אלא א% התווספה לה תוספת משמעותית של , הזרי� הקבועי

� מספר� הכולל של העובדי� הקבועי� בחקלאות שאינ� ישראלי� נאמד בכ2011יוצא שבשנת 
 ). 4.5%גידול של כ( 201042 עובדי� כאמור בשנת 27,750 עובדי� קבועי� לעומת 29,000

 ˙�˘Ï ¯Ê‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ıˆÂ˜ ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ Û�Ú·˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó2011 ,
Ï„‚ Û‡ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ , ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÌÂÎÒ· ÌÈ˜�ÚÓ ‰�˙� ‰�È„Ó‰˘ ‰Ú˘· ˙‡Ê ÏÎÂ100 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"Ì„‡ ÁÂÎ· ÔÂÎÒÈÁ Ì˘Ï Á . Â�˙È� ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ÔÈ· Ì‡˙Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‰‡¯� ÍÎÈÙÏ
 ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ÔÈ·Â ÌÈ˜�ÚÓ‰- ‡Ï‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ‰˙ÁÙ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÔÎ˘ 

‰Ï„‚ Û‡ ÂÊ˘ ‡Ï‡ ˙ÈÏ‡¯˘È . 

3. � י ל א ר ש י  � י ד ב ו  מיליו� 45 יוקצה ס$ של 2010נות קבע כי החל בשנת  מסמ$ העקרו:ע
 עובדי� ישראלי� בעבודות קבועות בענ% החקלאות 1,500ח לחמש שני� לתמרו& העסקת� של "ש

� . במקומ� של העובדי� הזרי

__________________ 

 . 2011בהתא� לנתוני רשות ההגירה מדצמבר   40

 . 2012מינואר , בהתא� לנתוני רשות ההגירה  41

 .  עובדי� פלסטיני� קבועי��1,750 עובדי� זרי� ו26,000בה�   42
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 פרס� המשרד נוהל שתחולתו עד לדצמבר בכל אחת מהשני� בדבר מת� 2011 וביוני 2010ביוני 
 � עובדי� �300ובדבר היעד של העסקת כ, 43ישראליי� בחקלאותתמריצי� להעסקת עובדי

 . ישראליי� בשנה

 ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ¯˘È‡ 19 ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ 
„·Ï· ; ¯·Óˆ„ „Ú2011 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï , Â˘È‚‰42 ˙˜ÒÚ‰Ï ˙Â˘˜· ÌÈ˜ÈÒÚÓ 161 

ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ ,Â Ì‰È˙Â˘˜·· Ô„ Ì¯Ë „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡Ì˙Â‡ ¯˘È‡ ‡Ï ‡Â‰ ‡ÏÈÓÓ . ¯ÓÂÏÎ
„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ „ÚÈ‰ ‚˘Â‰ ‡Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰ Âˆ˜Â‰˘ Ì‚‰ , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÂ

˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· Ï„‚ ‡Ï ÌÈÏ‡¯˘È‰ . 

 ÍÓÒÓ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ „Â„ÈÚÏ ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ Ì‚ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â�Â¯˜Ú‰˙Â‡Ï˜Á‰ Û�Ú· ÌÈ . 

 

✯ 

 

 ÌÈ¯Ê ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ¯˙È‰‰ ¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ
 ˙˜ÒÚ‰ „Â„ÈÚÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÂÎÒÂÁ ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â�ÂÎÓ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯Ï ÌÈ‡Ï˜Á‰ „Â„ÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡·

ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ. 

Ó ¯˙ÂÈ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Â¯È·Ú‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú˘ Û‡-100  ÔÂÈÏÈÓ
˘" ÂÏ‡ ˙Â¯ËÓ ˙·ÂËÏ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ Á-˙Â�Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓ Ï˘ ÂÈ„ÚÈ ˙‚˘‰· ÂÏ˘Î Ì‰  :

 ‡È·‰Ï È„Î Ì‰· ˘È Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ˘ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ‡Ï˜Á ˙Â�ÂÎÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ¯˜ÈÚ· Â�˙È� ÌÈ˜�ÚÓ‰
Ì„‡ ÁÂÎ· ÔÂÎÒÈÁÏ , ˙�˘· ¯Ê‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ „·· „·Â2011 ‰ˆˆÂ˜ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï 

‰Ï„‚ Û‡ ‡Ï‡ ,È‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÂ„ÚÈ‰Ó ‰·¯‰· ‰˙ÂÁÙ ‰„ÈÓ·Â ÁÈ�Ê ÔÙÂ‡· Ï„‚ ÌÈÏ‡¯˘ . 

 ‰„È˙Ú ‰�È„Ó‰Â ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ÌÎÒ‰‰ ˘ÂÓÈÓ ÈÎ ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰·Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Ï
Ï ÏÚÓ „ÂÚ ¯È·Ú‰Ï-100˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÌÈ‡Ï˜ÁÏ Â˙¯‚ÒÓ· Á , „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ ,Â·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ÂÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡ ˙‡ , ÍÂ˙ ˙ÓÈ˘
 ˙˙ÁÙ‰ ¯·„· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó ÏÚÂ ÂÒÈÒ·· ˙Â„ÓÂÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰ ÏÚ ˘‚„

ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ . 

 

 

  סדרי מת� מענקי� לש� שיפור תשתיות המי� �הסכ� המי� 

, 44והמי� נמכרי� לו במחיר נמו$ ממחיר� הריאלי, המגזר החקלאי הוא צרכ� המי� העיקרי בישראל
מנגנו� הקצאת המי� לחקלאות מבוסס על . ות של המדינה במגזר החקלאיבמסגרת התמיכות העקיפ

�עקב מצוקת , במש$ השני�. קביעת מכסות לפי שיטה שנקבעה בשנות השישי� של המאה העשרי

__________________ 

ח לתקופה של שלוש " ש30,000כולל של  יינת� תמרי) למועסק ולמעסיק בס( 2010על פי הנוהל לשנת   43
התמרי) האמור יחולק שווה בשווה בי� המעסיק , 2011על פי הנוהל לשנת ; שני� ולהעסקה רצופה

 . חודשי�30למועסק לתקופה של 
 . בפרק על חקלאות ומי�, 2002 בנושא משק המי� מיוני תדוח ועדת החקירה הפרלמנטרי  44
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�בשנות התשעי� של המאה . החל קיצו& במכסות המי� ונקבעו לה� מחירי� דיפרנציאליי�, המי
מכסה זו . 1989והיא כמות המי� שהוקצתה לו בשנת , העשרי� נקבעה לכל יישוב מכסת בסיס

� . 45שימשה בסיס לקיצוצי� במכסות ולעניי� קביעת תעריפי המי

� מסובסד ואינו משק% את מלוא עלות 47 לחקלאות שמספקת חברת מקורות46מחיר המי� השפירי
�יית  חתמה המדינה על הסכ� המי� ולפיו התמורה מעל2006בנובמבר , כאמור. 48הפקת� ואספקת

 �מחיר המי� לחקלאות תשמש מקור לתמיכה ישירה בחקלאי� לייעול מערכות הובלת המי
� . וההשקיה לצור$ השגת חיסכו� בשימוש במי

ההסכ� קבע כי תוק� ועדה שתפקידה לקבוע אמות מידה למת� סיוע לחקלאי� לביצוע השקעות 
 לאשר את תכניות ההשקעה  שתפקידו50וצוות ליישו� ולביצוע)  ועדת השמונה�להל�  (49בחקלאות

� .  בהתא� לאמות המידה שתקבע ועדת השמונה51של המשקי� החקלאיי

 � עקב �בהסכ� נקבע כי יינתנו תמיכות כספיות לצור$ ביצוע השקעות בתחו� ייעול השימוש במי
 2005�2009נקבע כי עבור כל אחת מהשני� . 2005העלאת תעריפי המי� והיטלי ההפקה בינואר 

ח לכל שנה לביצוע השקעות " מיליו� ש70י המי� במגזר החקלאי סיוע בהיק% כולל של יקבלו צרכנ
�ח לכל שנה להשקעה בפרויקטי� לאומיי� וציבוריי� " מיליו� ש�14ו, בתחו� ייעול השימוש במי

 . ח" מיליו� ש420 �בס$ הכול ; ) פרויקטי� לאומיי��להל� (

וכי כנגד ,  במש$ שבע שני� למחיר היעד2008ת כמו כ� נקבע כי תעריפי המי� יעלו בהדרגה משנ
�לתקופה של חמש או שבע , כל העלאה יינת� למשקי� החקלאיי� סיוע בשיעור העלאת התעריפי

�, 2015עדכו� מחיר המי� עד למחיר היעד עתיד להסתיי� בשנת , כלומר. ממועד עדכו� המחיר, שני
, בכל אחת מהשני�, התקציב השנתי לסיוע ס$ �על פי ההסכ� . 2022ומת� הסיוע יימש$ עד לשנת 

� .בגי� העלאת תעריפי המי�, ישק% את תוספת העלויות לכל המשקי� החקלאיי

 

 יישו� ההסכ� 

תו$ מת� תמיכות , מטרת הסכ� המי� הייתה העלאת תעריפי השימוש במי� לחקלאות, כאמור
� . כספיות לצור$ ביצוע השקעות בתחו� ייעול השימוש במי

1.  � י נ ש 2ה 0 0 ו5  �2 0 0  ההסכ� קבע כי התמורה מעליית מחירי המי� לשני� אלו :6
 . תשול� למשקי� החקלאיי� ללא צור$ בהגשת תכניות השקעה וביצוע�

Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÍÒ ÌÈÈ‡Ï˜Á‰ ÌÈ˜˘ÓÏ ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-138˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
 ÌÈ�˘Ï ˙Â‡Ï˜ÁÏ ÌÈÓ‰ È¯ÈÁÓ ˙‡ÏÚ‰ ÔÈ‚·2005Â -2006 , Â˘¯„� Ì‰˘ ‡Ï· ÏÎ Úˆ·Ï
 ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈ ÌÂÁ˙· ‰Ú˜˘‰ ˙È�Î˙-ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ‡Â‰˘  .Â�ÈÈ‰„ , ¯Â˜ÈÈ‰ ÔÈ‚·

¯Â˜ÈÈ‰ Ï˘ Â¯ÂÚÈ˘· ÈÙÒÎ ¯ÊÁ‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÂÏ·È˜ ‰Ï‡ ÌÈ�˘Ï . 

__________________ 

 . 643' עמ ,)È˙�˘ ÁÂ54·) 2004 „, בעניי� זה ראו מבקר המדינה  45
 . אשר ראויי� לשתייה על ידי בני אד� ונקיי� מרעלי�, ש� כולל למי� באיכות גבוהה  46
שאר המי� מופקי� .  מהמי� באר)�60%מקורות היא חברה ממשלתית שאחראית לאספקת למעלה מ  47

 . על ידי אגודות מי� ומפיקי� פרטיי�

 . 9ראו הערה   48
שני נציגי� , וחברי� בה נציג משרד החקלאות, ל משרד החקלאות או מי מטעמו" מנכ� ר הוועדה"יו  49

 . שני נציגי� של משרד האוצר ושני נציגי� של התאחדות חקלאי ישראל, מנציבות המי�
, ובו ישתתפו נציגי� ממשרד החקלאות, ההסכ� הורה על הקמת הצוות ליישו� ולביצוע של ההסכ�  50

 .  האוצר וכ� חשב משרד החקלאותממשרד, מנציבות המי�

 . חקלאי או התאגדות חקלאית או חבר בהתאגדות חקלאית  51
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משרד האוצר ומשרד החקלאות הסבירו בתשובת� למשרד מבקר המדינה כי הכספי� ניתנו ללא 
מתו$ הבנה כי ע� ,  בוצעה קוד� לחתימת ההסכ�שכ� העלאת תעריפי המי�, צור$ בביצוע השקעות

 . חתימת ההסכ� ישול� לחקלאי� פיצוי בגי� ההתייקרות

 ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ Â�ÈÈ�Ú ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÂÚÈÈÏ ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ·· ‰ÎÈÓ˙ Ô˙ÓÂ „ÁÓ ÌÈÓ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ˙‡ÏÚ‰ ‰È‰

Í„È‡Ó .· ÈÙÒÎ ÈÂˆÈÙ Ô˙Ó ÌÈ�˘Ï ÌÈÓ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ¯Â˜ÈÈ ÔÈ‚2005-2006 ‡Ï‡ Â�È‡ " ˙Ï„
˙··Â˙ÒÓ "ÌÎÒ‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˙Ó„˜Ó ‰�È‡ ‡ÏÈÓÓ˘ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈÙÒÎ Ô˙ÓÏ . 

2.  � י נ ש 2ה 0 0 7�2 0 0 ח " מיליו� ש70ההסכ� קבע כי ישולמו מענקי� בהיק% של  :9
 �יצוע השקעות לצור$ ב, ח בס$ הכול" מיליו� ש210קרי , 2007�2009לשנה עבור כל אחת מהשני
�עוד קבע ההסכ� כי יינתנו מענקי� ג� לצור$ כל תכנית השקעה ; בתחו� ייעול השימוש במי

 . �4%52בתנאי שפחת המי� קט� מ, שאינה בהכרח בתחו� ייעול השימוש במי�, בתחו� החקלאות

ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈ ‡È‰ ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó , Ï·˜Ï ¯˘Ù‡Ó ÌÎÒ‰‰
È· ¯Â·Ú ÌÈ˜�ÚÓ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈÏ ¯Â˘˜ Â�È‡ Ì‡ Ì‚ ˙Â‡Ï˜Á· ÌÂÁ˙ ÏÎ· ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆ

ÌÈÓ· . 

משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ההנחה היא שעד היק% פחת מסוי� נית� 
�ההסכ� מאפשר , �4%לפיכ$ כאשר המערכת מגיעה לפחת נמו$ מ. לשדרג את מערכות המי

כמו כ� הוסי% המשרד . מי� ולא בהכרח למערכות עצמ�השקעה בתכניות שיש לה� נגיעה לחיסכו� ב
כי הוועדה המופקדת על ביצוע ההסכ� תקבע קריטריוני� לחלוקת המענקי� באופ� שה� יינתנו 

� .לתכניות בחקלאות המייעלות את השימוש במי

 ÔÂÎÒÈÁÏ ‰ÚÈ‚� ‰Ú˜˘‰Ï ‰È‰˙ ÂÈÙÏÂ ‚ÈÈÒ‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜Ó Â�È‡ ÌÈÓ·ÌÎÒ‰· ÈÂËÈ· Ï· , ˙�Ó ÏÚ ¯Â¯È··Â ˘¯ÂÙÓ· ‰Ê ÔÈÈ�Ú ¯È‰·‰Ï ÚˆÂÓ ÔÎ ÏÚÂ

 ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈÏ ÌÈ¯Â˘˜ Ì�È‡˘ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó ¯˘‡È ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó˘ ·ˆÓ ¯ˆÂÂÈÈ ‡Ï˘
ÌÈÓ· . 

ההסכ� פירט רשימת אזורי� שלגביה� יש תכניות לפתרונות חלופיי� למי� , נוס% על כ$ .3
 �משקי� ביישובי� אלה יהיו זכאי� ; )' יישובי נספח ב�להל� (שפירי� או פתרונות אזוריי� אחרי

 � החזר כספי מלא בגי� העלאת תעריפי המי� בלא צור$ בביצוע 2007�2009לקבל ג� בשני
 . ולמעשה ללא כל תנאי, השקעות

 ¯·ÓËÙÒÓ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó È�Â˙� ÈÙ ÏÚ2011 ,· ÁÙÒ� È·Â˘ÈÈ· ÌÈ˜˘ÓÏ ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰ '
 ÌÈ�˘‰ ÔÈ‚·2007-2009 Î-83˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÏÚ ÛÒÂ�138˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÌÈ�˘‰ ÔÈ‚· ¯È·Ú‰˘ Á

2005Â -2006 .Î ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ-63% Â˘¯„� Ì‰˘ ‡Ï· ÌÈ‡Ï˜ÁÏ Ô˙È� ÚÂÈÒ‰ ·Èˆ˜˙Ó 
˙ÂÚ˜˘‰ Úˆ·Ï. 

בוצעה תכנית שדרוג מי� אזורית שאישרה ' משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי ביישובי נספח ב
וכי התמיכות שניתנו באמצעות הסכ� , ישר משרד החקלאותרשות המי� ולא במסגרת המענקי� שא

__________________ 

 . שיעור פחת נמו( שאינו מחייב השקעה בתשתיות המי�  52
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המי� היו אמורות להיכלל בהשתתפות העצמית הדרושה לש� השלמת המימו� של ההשקעה 
 .האזורית

 ˙ÈÓˆÚ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-‡È‰ ÔÎ ‰Ó˘Î  ,
ÂÒÈÎÓ ÌÏ˘Ó ˙Â¯È˘‰ Ï·˜Ó˘ ÌÂÏ˘˙ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ÌˆÚ ‰�È‡ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ Ì

 ÌÎÒ‰‰ ˙¯ËÓ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó- Â¯ÂÚÈ˘˘ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó 
 ˙Ï·˜Ï ‰¯ÂÓ˙· ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ· ÌÈ‡Ï˜Á‰Ó ˘¯„˘ ‡Ï· ÌÈÓ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ¯Â˜ÈÈ Ï˘ ÌÂÎÒÎ

ÌÂÏ˘˙‰ ,˙ÂÚ˜˘‰ ÂÚˆÂ· ÔÎ‡ ÈÎ Â„ˆÓ ‰˜È„· ÏÎ ‡ÏÏÂ ,Ô˙ÂÏÚÂ ÔÙ˜È‰ ÂÈ‰ ‰ÓÂ . 

¯ÂÓ‡Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÂÏÁ , Â�È‡˘ ÔÙÂ‡·˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ·· ‰�˙ÂÓ ,‡„¯‚ ˙ÈÙÒÎ ‰·Ë‰ ‡È‰ ,
ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈÏ ÌÎÒ‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˙Ó„˜Ó ‰�È‡ ¯˘‡ . 

 

 

 תמיכה באזורי� נעדרי חלופה 

 � 14 סכו� נוס% של 2005�2009הסכ� המי� קבע כי משרד האוצר יקצה כאמור בכל אחת מהשני
 עבור השקעות לאומיות ואזוריות לש� מת� סיוע, ח" מיליו� ש70ובס$ הכול , ח לשנה"מיליו� ש

וכי משרד החקלאות הוא שיחלק את , ) פרויקטי� לאומיי��להל� (בתחו� השימוש במי� לחקלאות 
� . הסכו

 ח " מיליו� ש�20.5 החליטה ועדת השמונה להקצות מתקציב הפרויקטי� הלאומיי� כ2009ביולי 

� צורכי� מי� שפירי� ואי� לה� למימו� תכניות מי� באזורי� שבה� החקלאי)  מהתקציב�30%כ(
 ).  אזורי� נעדרי חלופה�להל� (חלופה למי� אלה 

נקבע כי המשרד ישתת% במימו� ,  לאותה שנה2009בי� עקרונות התכנו� שקבע המשרד באוגוסט 
 �תכניות לייעול השימוש במי� ולצור$ כ$ יוכרו השקעות לשיקו� צנרת מרכזית להשקיה ביישובי

 . רי� בלבדשמשתמשי� במי� שפי

 א% .תכנית יותר מפע� אחתאותה לא ישול� מענק בשל החוק אוסר לשל� כפל מענקי� וקובע כי 
ל המשרד ומנהלת מינהלת ההשקעות הוחלט כי " בהשתתפות מנכ2009בדיו� בספטמבר , על פי כ�

מענק על פי החוק ותוספת ( מעלות ההשקעה 25%מינהלת ההשקעות תקצה מענק בשיעור של 
עוד . ונוס% על כ$ יוקצה מענק על פי הסכ� המי� לתכנית ההשקעות, )לא על פי החוקמענק ש

הוחלט שתכניות השקעה לייעול תשתיות המי� באזורי� נעדרי חלופת מי� שפירי� יזכו למקור 
 � ובלבד שס$ ההשתתפות מכל המקורות לא �מימו� שלישי לביצוע� מתו$ תקציב פרויקטי� לאומיי

לגבי אות� תכניות , כלומר . מסכו� ההשקעה70%�80%נק המקסימלי ששיעורו יעלה על סכו� המע
� .השקעה נת� משרד החקלאות מענקי� משלושה מקורות שוני

¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈÏ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙ÓÏ ‰ÂÂ˙Ó Ú·˜ ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ . ˙‡ ÏÏÎ „¯˘Ó‰
˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˜�ÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ ÌÈ�˜Ó‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â�Â¯˜Ú ˙¯‚ÒÓ· Ì‚ ‡˘Â�‰ ,Ì‚Â ˙¯‚ÒÓ· 

 ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰- ÔÈ‚· ÌÈ˜�ÚÓ ‰˘ÂÏ˘ Â‡ ÌÈÈ�˘ Ô˙Ó ¯˘Ùƒ‡ ÍÎ·Â 
˙È�Î˙ ‰˙Â‡ . 

כי החקלאי� היו זכאי� , משרד החקלאות הסביר בתשובתו כי כפל המענק כשלעצמו אינו פסול
וכי בהסכ� הוחזרו לה� , להשתמש בכספי� שהגיעו לה� מכוח הסכ� המי� כחלק מההו� העצמי

 . כספי� ששילמו בגי� התייקרות מחיר המי� על מנת לסייע לה� להתמודד ע� ההתייקרותה
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 ‰ÎÈÓ˙ ¯„‚· ‡Â‰ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ ¯ÊÁ‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙�ÈÁ·· ‰�È‡˘"ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ "ÌÈ‡Ï˜Á‰ Ï˘ , „ÂÓÚÏ Ô˙Â� ‡Â‰˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÏÚÂ

˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜· .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,Ó Â�È‡ ‡Â‰ ÌÈ˜�ÚÓ ÏÙÎ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ¯Ò‡˘
˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â‡¯Â‰ Â‡ ÌÈÓÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ê ¯ÂÒÈ‡ ÛÂ˜ÚÏ È‡˘¯ . 

 

 Û Ò Â È  ‰ Ï Ú Ó  È · Â ˘ È È 

1. ‡ ¯ Â ˜  Ï Â ˜  Ì Â Ò ¯ Ù:  להגשת " קול קורא" פרסמה רשות התכנו� 2009באמצע נובמבר
�זורי� נעדרי לתכניות מי� בא, בקשות לקבלת תוספת תמיכה במסגרת הסיוע לפרויקטי� הלאומיי

 . חלופה

 ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ·Â˘ÈÈ È„È· ÂÈ‰˘ ¯Á‡Ï ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ ˙È¯ÂÊ‡‰53)  ÔÏ‰Ï-ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈ  ( ˙‡ ÂÓ‡˙˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ�Î˙

‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰ ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙Â˘È¯„ . 

ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê ¯˘˜‰· , ¯‡Â�È·2010· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ Ï˘ ÔÂÈ„·  ‰�ÈÈˆ ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ ‡˘Â�
ÈÎ ÔÂ�Î˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï‰�Ó ˙È�‚Ò" :Ï˘ ‰È�Ù ÈÙ ÏÚ ÁË˘‰Ó ‡· ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰] ... Ï‰�Ó Ô‚Ò

ÔÂÙˆ ÊÂÁÓ [ ÍÎ ÏÎ ÂÏ˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Ï·‡ ÌÈÓ Ï˘ ÍÂÓ� „Â‡Ó ÔÎ¯ˆÎ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ ˙‡ ‚Èˆ‰˘
ÌÈÓ‰ ˙‡ÏÚ‰ ÏÚ Ô˙È�˘ ÈÏÏÎ‰ ÌÈÓ‰ ·Èˆ˜˙· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï˘ ˙Â·ÂË ‡Ï ... Â�Á�‡Â

 ˙‡ Â�‡ˆÂ‰‰'‡¯Â˜‰ ÏÂ˜ 'ÓÏ˘ ¯Á‡Ï ÁË˘‰Ó ÂÏÚ˘ ÌÈ˘Â˜È·‰ ÈÙÏ ‰Ê‰.‡ . ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ
˙ÂÈ�ÎÂ˙ ¯·Î ÂÈ‰ ." 

2. Ì È � Ó Ê ‰  ˙ Â Á Â Ï:  לקבלת �על פי הקול הקורא היה על המבקשי� להגיש את בקשותיה
ולהגיש , שבועיי� ימי� בלבד מפרסו� ההודעה,  קרי�תוספת תמיכה עד תחילת דצמבר אותה שנה 

יוער כי נוכח בקשות שהגישו . 2009עד סו% דצמבר מקצועי ברשות המי� תכניות מי� לשיפוט 
� את המועדי� עד 2009הארי$ המשרד בסמו$ לסו% דצמבר , מחוזות המשרד להארכת המועדי

 . 2010לשבוע הראשו� של ינואר 

¯È·Ò ‰È‰ ‡Ï ËÂÙÈ˘Ï ˙ÂÈ�Î˙‰Â ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ï ‰�Â˘‡¯· „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ;
Ï‡Î ˙ÂÈ�Î˙ ˙�Î‰ÌÈ„Á‡ ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÁÙÏ ˙Î¯Â‡ ‰ , ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ‰ÓÈÏ˘‰Ï Ô˙È�˘ ¯È·Ò ‡ÏÂ

„¯˘Ó‰ ÍÎÏ Ú·˜˘ ¯ˆ˜‰ . 

בסמו$ לאחר , לרבות את התכניות לביצוע ההשקעות, יישובי� אלו הגישו את בקשותיה�, באופ� זה
 . פרסו� הקול הקורא

, 2011ר עד ספטמב, מבי� בקשות אלה אישר המשרד.  בקשות57במסגרת הקול הקורא הוגשו 
 �לגבי ; עשר בקשות נדחו.  כול� במועצה האזורית מעלה יוס%�תוספת מענק רק לתשעה יישובי

 .טר� הסתיי� הטיפול בה�,  חודשי� ממועד הגשת��20 א% שחלפו כ� הבקשות 38יתר 

3. Û Ò Â È  ‰ Ï Ú Ó  È · Â ˘ È È Ï  Ì Â Ï ˘ ˙: )‡ ( ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ¯ÂÓ‡Î
Î ‰È‰ ‰ÙÂÏÁ È¯„Ú�-20.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á‰�ÂÓ˘‰ ˙„ÚÂ ‰˙ˆ˜‰˘ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

Î „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘-13.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î Ì¯ÂÚÈ˘˘-66%‰Ê ·Èˆ˜˙Ó  ,ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈÏ . 

__________________ 

 . צוריאל ושומרה, עבדו�, נטועה, יערה, זרעית, גור�, אלקוש, אב� מנח�: היישובי� ה�  53
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Î ˙¯·Ú‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-66% ‰Ú˘˙Ï ·Èˆ˜˙‰Ó 
ÌÈ·Â˘ÈÈ ,ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈ Ì‰ ‰Ú˘˙‰ ÏÎ ¯˘‡Î ,ÂÏ‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ‰Ù„Ú‰ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ,

 Ï˘ Ì�Â·˘Á ÏÚ ‡Â·Ï ‰ÏÂÏÚ˘38 ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ‡Ï ÔÈÈ„Ú „¯˘Ó‰˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ 
Ì‰È˙Â˘˜·· . 

 המענק גדל ככל שצריכת המי� �על פי הסכ� המי� גובה המענק מושפע מצריכת המי�  )ב(
על פי ההסכ� , מכא� שהמענק אשר תשעת היישובי� במעלה יוס% היו זכאי� לקבל. גדולה יותר

 . ח" מיליו� ש�1.5הוא כ,  המי� שלה�ובהתא� לצריכת

Î ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈÏ Â¯˘Â‡˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÓÂÎÒ ÏÚÂÙ·-19˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÏÏÎÓ
Î ‰Ê-4˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÎÂ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ·Èˆ˜˙Ó Á-13.5˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ·Èˆ˜˙‰Ó Á

ÌÈÈÓÂ‡Ï ,Î Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ Â�ÈÈ‰„-17.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Ú ÂÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÂÎÒÏ ¯·ÚÓ Á ÈÙ Ï
ÌÎÒ‰‰ . 

 Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â�Â¯˜Ú· ‡˘Â� Â˙Â‡ ˙ÏÏÎ‰Â ‡¯Â˜‰ ÏÂ˜‰ ÈÎ ˙„ÓÏÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
 ˙ÂÚ˜˘‰Ï ÌÈ˜�ÚÓ Ï·˜Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÔÙÂ‡· ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈ ÌÚ Â·ÈËÈ‰ ‰�˘ ‰˙Â‡
 ÏÚ ÌÈÏÁ‰Â ÌÎÒ‰‰ Ú·˜˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· Ì‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰˘ ÂÏ‡Ó ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ·

ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÏÏÎ . 

 ÏÚ ÛÒÂ�ÍÎ , ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ˙Â˘˜·˘ ‰„·ÂÚ‰Â ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ·˘ ˙Â¯È·Ò‰ ¯ÒÂÁ
 ÏˆÂ� ¯·Î ·Èˆ˜˙‰ ˙È·¯Ó˘Â ÂÏÙÂË ‡Ï- È�Ù ÏÚ ‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ ‰Ù„Ú‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ 

ÌÈ¯Á‡ . 

 

Û Ò Â È  ‰ Ï Ú Ó  È · Â ˘ È È ·  ˙ Â „ Â · Ú ‰  Ú Â ˆ È ·  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · ·  Ì È È Â ˜ È Ï 

ע ו צ י ב ת  ו ח ו  ד

קרה על ביצוע תכנית ההשקעה שבגינה דוח ביצוע הוא אמצעי המשמש את משרד החקלאות לב
לפיכ$ ראוי שאת דוח הביצוע יכי� המשרד או מינהלת ההשקעות או בעל מקצוע . התבקש מענק

�נוהלי מינהלת השקעות קובעי� כי מינהלת ההשקעות או יוע& חיצוני , ואכ�; אובייקטיבי מטעמ
ח " ש500,000ההשקעה בו הבקרה על פרויקט שעלות ; מטעמה יבדקו את ביצוע התכניות שאישרה

 . ומעלה תיעשה על ידי מהנדס

˘ È�ÂÈÏÈÓ ‰ÓÎ ‰˙ÈÈ‰ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈÓ „Á‡ ÏÎ· ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏÚ"Á . ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡
 Â�ÂÎ˘ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈÎ‰ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰"ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„ "

 ÌÈ·Â˘ÈÈÏ-˘¯„�Î Ò„�‰Ó ˙˜È„· ‡ÏÏ  ;Ù˜˘Ó‰ ÌÈ�Â˙� ÂÏÏÎ ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈÎÓÒÓ ‰˜È„· ÌÈ
˙¯˘Â‡Ó‰ ‰Ú˜˘‰‰ ˙È�Î˙ ˙ÓÂÚÏ ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· Ï˘ , ˙ÂÏÚ Ï˘ ÈÙÒÎ ·Â˘ÈÁ ˜¯ ‡Ï‡

‰Ú˜˘‰‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ Â�ÈÓÊ‰˘ ‰¯˜· ˙ÂÁÂ„ ÏÚ ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ÍÓ˙Ò‰ ÊÂÁÓ‰
)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

שימשה כקבל� ביישובי מעלה יוס% לגביית התשלומי� בגי� צריכת המי� )  הקבל��להל� (' חברה א
עוד קוד� לפרסו� , הקבל� הכי� עבור כל אחד מאות� היישובי�. ני� ותחזוקת רשתות המי�מהצרכ

הקבל� א% מימ� את חלק ההשתתפות . תכניות לביצוע עבודות לשיקו� הצנרת, "קול הקורא"ה
וה� המחו לו את זכות� לקבל את כספי המענקי� , העצמית של היישובי� לביצוע ההשקעות

 . ממשרד החקלאות
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 �להל� (' כי הקבל� שביצע את העבודות שכר עבור היישובי� את שירותיה של חברה בנמצא 
 . לש� הכנת דוחות בקרה על ביצוע עבודות אלה) הפרויקטור

 ÒÁÈ· ˙Â¯È‰Ê ‰�˘Ó ‚Â‰�Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÁÂ„Ï ,˙‡ ÚˆÈ·˘ ÔÏ·˜‰ Ì˙Â‡ ÔÈÓÊ‰˘ ÌÂ˘Ó˙Â„Â·Ú‰  , ÈÎÂ

˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ ÈÏ‰Â�· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÁÂ„ ¯„ÚÈ‰· , ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ ‡Ï „¯˘Ó‰
‡Â‰ ÂÈ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙È�Î˙ ÚÂˆÈ· . 

 

ע ו צ י ב ר  ח א ל ת  ו י נ כ ת ר  ד ע י  ה

לקיומ� נודעת משנה חשיבות כאשר עסקינ� . תכניות לאחר ביצוע משקפות את העבודות שנעשו
נוס% על כ$ ה� משמשות מנגנו� בקרה . ע שחשוב שיהיה בידי המדינהבתשתיות ולצור$ שימור היד

� . שכ� הכנת� מחייבת מדידה פיזית בשטח, לפני תשלו� המענקי

˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈ�Î˙ Ï·˜Ï ˘¯„ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯˙ÂÓÏÂ
·Â˘ÈÈ· ˙ÂÈ˙˘˙‰ ·ˆÓ È·‚Ï Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ Ô˙Â‡ Ï·È˜ ‡Ï˘ ÔÈÈˆÏÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È .

ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯ È„È· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ ,˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ¯˘‡ , ¯‡˙Ó‰ È�Î„Ú Ú„ÈÓ ÔÈ‡
ÌÈÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ˙‡ Ë¯ÙÓÂ ,ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈ· ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ù˙˙˘‰ ‰�È„Ó‰˘ ÌÈÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ�Ï
ÌÈ¯ÎÈ�‰ ‰Ú˜˘‰‰ ÈÙ˜È‰ ÁÎÂ�Â Ô�ÂÓÈÓ· , Ï·˜Ï Â˘¯„ÈÈ ÌÈÓ‰ ˙Â˘¯Â „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï ÌÈÓ‰ ˙ÂÈ˙˘˙ ·ˆÓ ˙‡ ˙ÂÙ˜˘Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙Â ˙ÂÙÓ . 

 

Ì È � È È � Ú  „ Â ‚ È � 

על מנת לסייע לכלל , )שנבחר במכרז( התקשר משרד החקלאות בהסכ� ע� הפרויקטור 2008במר& 
תקופת .  מענקי�המשקי� החקלאיי� בקבלת מידע ובהכנת המסמכי� להגשת הבקשות לקבלת

במסמכי המכרז הנכללי� במסגרת ההסכ� התחייב . 30.6.10ההסכ� הוארכה כמה פעמי� עד 
הפרויקטור להימנע מניגוד ענייני� ע� גורמי� בעלי עניי� בתחו� נושא המכרז במהל$ תקופת מת� 

 . השירותי� ושישה חודשי� לאחריה

Ï˘ Ì�ÈÈ�Ú ÌÂ„È˜Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ ÏÚÙ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÈ‡Ï˜Á‰ - È·Â˘ÈÈ Ì‰·Â 
 ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ-„¯˘Ó‰Ó ÌÈ˜�ÚÓ‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙È�Î˙ ˙˘‚‰· Ì‰Ï ÚÈÈÒÂ  . ÏÚ ÛÒÂ�

 ‰¯˜·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙‡ ¯ÂË˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÈÎ‰ Â˙ÚÈ„È·Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÏ‰Ó· ÍÎ
ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡ ÔÂÓÈÓ·Â ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈ ¯Â·Ú , Ì‰ÈÏÚ ÍÓ˙Ò‰ „¯˘Ó‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ˙ÂÁÂ„

˙�Î‰ Í¯ÂˆÏ" ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„ "ÌÈ·Â˘ÈÈÏ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙Ï Â˘ÓÈ˘˘ . 

 ‡ˆÓÈ‰Ï ¯ÂË˜ÈÂ¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ‡Â‰ ÍÎ· ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘Â ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ·. 

ל משרד "כ כי נוכח החשש כי ייתכ� ניגוד ענייני� החליט מנ2011המשרד מסר בתשובתו מדצמבר 
 . החקלאות להפסיק לאלתר את השימוש בשירותיו של הפרויקטור לבדיקת ביצוע התכניות
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 ¯ ˙ È ·  Ì È ˜ � Ú Ó  Ì Â Ï ˘ ˙ 

ח יש להגיש " ש250,000בבקשות לאישור תכנית שעלותה מעל , על פי נוהלי מינהלת ההשקעות
 75% שא� לא כ� תאושר, ח ומעלה" ש80,000שתי הצעות מחיר לכל סעי% השקעות שעלותו 

מרבית סעיפי ההשקעות על פי האומד� שהגיש הקבל� בתכניות ההשקעה של יישובי . מההשקעה
 . ח" ש80,000מעלה יוס% עלו על 

 ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ È˙˘ ÛÒÂÈ ‰ÏÚÓ È·Â˘ÈÈÓ Ï·˜Ï ˘¯„ ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
¯ÂÓ‡Î ,˙Ó Ï˘ ÌÈ¯ÈÁÓ Ô„ÓÂ‡ ‡Ï‡ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ Ì‰È˙Â˘˜·Ï ÂÙ¯Èˆ ‡Ï ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Â Ô�Î

ÌÓÚËÓ ; ˜¯ ¯˘‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ75% ÏÚÓ Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÈÙÈÚÒ· ‰Ú˜˘‰‰Ó 
80,000˘ "Á , ¯ÈÁÓ‰ ‡ÂÏÓÓ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ¯˘È‡Â ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡

Ô„ÓÂ‡·˘ ; Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ Â�ÈÈ‰„25% ÌÏ˘Ï ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ˜�ÚÓ‰ ÌÂÎÒÓ ¯˙ÂÈ ˘ÈÏ˘ ÌÈÂÂ‰Ó‰ 
 ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡Ï-¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ¯„‚· ‡Â‰˘ ¯·„  . 

 

 

 ניוד מי� שפירי�

במסגרת התמיכות העקיפות של הממשלה בחקלאות היא מסייעת לחקלאי� ג� באמצעות , כאמור
�סייגי� לשימוש בקרקע חקלאית (חוק ההתיישבות החקלאית .  ובסבסוד�54הקצאת מכסות מי

�קובע כי מחזיק קרקע חקלאית שנקבעה לו מכסת מי� או שהוקצתה לו , �1967ז"התשכ, )ובמי
 מכסה �שתיה� יחד ייקראו להל� (כמות מי� מתו$ מכסה שנקבעה לחבר בני האד� שהוא נמנה עמו 

לא יעביר את מכסתו האישית לאחר אלא על פי היתר בכתב משר החקלאות או מאת מי ) אישית
�א"התשע, )הוראת שעה) (אמות מידה להקצאת מי� לחקלאות(תקנות המי� . שהשר הסמיכו לכ$

2011 , � מכמות המי� שהוקצתה לו 30%לצרכני מי� בחקלאות להעביר לצרכ� אחר עד מאפשרי
 . לשנה זו

 �הנתוני� מלמדי� כי מדי שנה בשנה היו מצד אחד צרכני� שלא ניצלו את מלוא מכסת המי
�כדי לאפשר ניצול מיטבי של כמות המי� . שהוקצתה לה� ומנגד צרכני� שהיו זקוקי� לתוספת מי

ִאפשר , אות ולהקטי� את הפגיעה בחקלאי� עקב הפחתת כמויות המי�הכוללת שהוקצתה לחקל
 30%המשרד לצרכני המי� שיש לה� יתרת מי� שפירי� מהמכסה שהוקצתה לה� להעביר עד 

על מנת לבצע את ניוד המי� על הצרכ� המעביר והצרכ� ).  ניוד מי��להל� (ממכסת� לצרכ� אחר 
 ולפרט את מכסת המי� שה� מבקשי� להעביר המבקש לפנות בבקשה משותפת למשרד החקלאות

 . זה לזה ולקבל את אישור המשרד לכ$

ראוי כי משרד החקלאות כמאסדר ירכז בידיו מידע מעודכ� ומדויק על השימוש בפועל במכסות 
�. וכ� על אות� צרכני� שלא ניצלו את מכסת המי� שלה� ועל צרכני� הזקוקי� לתוספת מי�, המי

 .  החקלאות ייזו� את ניוד המי� על פי הצרכי�כמו כ� ראוי כי משרד

הביקורת העלתה כי משרד החקלאות אינו מרכז בידיו נתוני� בנושא ואינו יוז� ניוד של מי� בי� 
�דבר זה עלול לפגוע בניצול יעיל של המי� שהקצתה המדינה לחקלאות וא% מביא ; הצרכני

 : לתופעה של ספסור בעודפי המי� כמוסבר להל�

__________________ 

 קובע מנהל רשות המי� אחת לשנה את �1976ו"התשל, )שימוש מי� באזור קיצוב(על פי כללי המי�   54
 . ובכלל זה את כמות המי� לצורכי חקלאות, כמות המי� שתוקצה לאותה שנה לשימושי� שוני�
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ו .1 ת י וא ל צ ו נ א  ל ש  � י מ ת  ו ס כ מ  חקלאי שניצל את מלוא מכסת המי� שלו וזקוק :ר 
אול� בהיעדר ריכוז מידע אצל . שא� לא כ� עלול היבול לרדת לטמיו�, לתוספת חייב לקבלה מיד

�על החקלאי לפעול בעצמו , המשרד בדבר חקלאי� שלא ניצלו את מכסת המי� שהוקצתה לה
 . רי� ואי� ערובה כי יעלה בידיו לאתר מכסות לא מנוצלותלאיתור עודפי מי� אצל צרכני מי� אח

2. � י מ ה ת  ו ס כ מ ב ר  ו ס פ  �המשרד מאפשר ניוד מי� בהסכמת שני צדדי� , כאמור :ס
נמצא כי . חקלאי� שהיו זקוקי� לתוספת מי� וחקלאי� שיש בידיה� מכסות מי� שלא נוצלו במלוא�

�היו חקלאי� בעלי עודפי� שניצלו מצב זה ודרשו מחקלאי ,�סכומי כס% , שהיו זקוקי� לתוספת מי
 �מדובר בסכומי� של עשרות ; נוס% על מחיר המי�)  דמי הסכמה�להל� (ניכרי� תמורת הסכמת

 . ח ששילמו צרכני מי� כדמי הסכמה"אלפי ש

 ˙Â¯˙È‰ ˙‡ Ï‰	Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯„Ò‡ÓÎ ÈÎ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜Á‰ ÔÈ· Ô„ÂÈ	 ˙‡Â ÌÈÓ‰ ˙ÂÒÎÓ·‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ÏÂ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ÌÈ‡Ï , Á˜ÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÎÂ

ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ . ‰ÚÙÂ˙ÏÂ ÌÈÓ‰ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ	 ¯ÒÂÁÏ Ì¯‚ ‰Ê Ï„ÁÓ
 ÌÈÓ· ¯ÂÒÙÒÂ ÌÈ‡Ï˜Á ˙˜ÂˆÓ ÏÂˆÈ	 Ï˘-Â· ¯ÂÒÁÓ ˘È˘ ·‡˘Ó  . 

ÌÈÓ‰ ˙ÂÒÎÓ ˙‡ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ‰ˆ˜Ó‰ ‡È‰ ‰	È„Ó‰ ,‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÍÎÈÙÏÂ ,
˙ÂÒÎÓ‰˙ËÈÏ˘·Â ‰˙ÂÈ¯Á‡· ˙ÂÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ˙ÂÙ„ÂÚ ÌÈÓ  . ‡Ï· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ

 Ì‡˙‰· Â„ÈÂ	È Ì‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ÌÈÓ‰ ÈÙ„ÂÚ „ÂÈ	 ˙ÈÈ‚ÂÒ Ï˘ ‰¯„Ò‰Ï ÈÂÁÈ„
ÌÈÎ¯ˆÏ , ˙ÈÈ·‚ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡Â ÌÈÓ· ¯ÂÒÙÒ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙ÚÈ	Ó ÍÂ˙Â"‰ÓÎÒ‰‰ ÈÓ„ "ÌÈ¯ÂÓ‡‰ . 

 

 

 סיכו�

 ˙¯‚ÒÓ‰ ‰Ú·˜	 ˜ÂÁ·˘ Û‡Ì¯ÂÚÈ˘ Ú·˜	 ÔÎÂ ÌÈ˜	ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙È·ÈËÓ¯Â	‰ , „¯˘Ó ˘Ó˙˘‰
 ‰	ÈÎ˘ ÏÂÏÒÓ· ˙Â‡Ï˜Á‰"ÌÈÈÏ‰	ÈÓ ÌÈ˜	ÚÓ "Ì˙	È˙	Ï È¯˜ÈÚ‰ ·È˙	Î , ÛÂÙÎ ‰È‰ ‡Ï˘

˜ÂÁ·˘ ˙ÂÏ·‚ÓÏ .ÌÈ˜	ÚÓ‰ Ì˙Â‡ Âˆ˜ÂÈ ˙Â¯ËÓ ÂÏÈ‡Ï ‡ÂÙ‡ Ú·˜ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó , ÔÎÂ
Ì¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â Ì˙	È˙	Ï ÌÈ‡	˙‰ ˙‡ Ú·˜ .‰ ÈÎ ÌÈ‡¯Ó ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ‰¯‚˘ Í¯„ ÏÚÙ „¯˘Ó

˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ Â	È‡˘ ÌÈ˜	ÚÓ Ô˙Ó Ï˘ ÏÂÏÒÓ· , Ô˙	 ‡Â‰ ÌÈ˜	ÚÓ‰ ˙È·¯Ó ˙‡ ÈÎÂ
ÂÊ Í¯„· ,ÈÏÂ˘Ï ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ÌÈ˜	ÚÓ‰ ÏÂÏÒÓ ˙‡ ÍÙ‰ ÍÎ·Â , È˘Â˜Ï ¯Ú ‰È‰ „¯˘Ó‰˘ Û‡

ÂÊ Í¯„· ÌÈ˜	ÚÓ Ô˙Ó· ıÂÚ	‰ ÈËÙ˘Ó‰ . 

	ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ‰¯È·Ú‰ ‰	È„Ó‰˘ È" ÚÂˆÈ· ˙¯‚ÒÓ· Á
 Â˘Ó˘È ÂÏ‡ ÌÈÙÒÎ˘ È„Î ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÒÎÓ ˙˙ÁÙ‰Ï ˙Â	Â¯˜Ú‰ ÍÓÒÓÂ ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰

 Â	˙È	 Ì‰ ÔÓ˘Ï˘Â ÌÈÓÎÒ‰‰ ÂÒÒ·˙‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï- ÌÂÁ˙· ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ· 
Ì„‡ ÁÂÎ ÍÒÂÁ ÔÂÎÈÓ ˙˘ÈÎ¯Â ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈ ; È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Â‚˘Â‰ ÂÏ‡ ˙Â¯ËÓ ÌÏÂ‡

„·Ï· .Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÌÈ	˘· ˜ÏÈÁ ˙Â‡2006-2011È	Ê·Ê· ÔÙÂ‡· ÌÈ˜	ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ˙‡  , ÌÈ˙ÚÏ
˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‡ÏÏ ,˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÚ˜˘‰ „‚	Î ˜¯ ÚÂÈÒ Ô˙	ÈÈ ÈÎ Ú·˜˘ ‡Ï· , ‡Ï·

 ‰ÓÎ Ô˙ÓÂ ˙È·ËÈÓ ‡Ï ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ÍÂ˙Â ÌÈÓÎÒ‰‰ ˙Â¯ËÓ Â‚˘ÂÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ˘
‰Ú˜˘‰ ‰˙Â‡ ÔÈ‚· ÌÈ˜	ÚÓ .˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· Ú‚Ù ‰Ê „Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ÌÈÓÎÒ‰‰  : ÌÂˆÓˆ ‡˘Â	·

 ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÒÎÓ- ‡È·È˘ ÔÂÎÈÓ ˙˘ÈÎ¯Ï ˘Ó˘Ï Â„ÚÂ	˘ ÌÈ˜	ÚÓ Â	˙È	 ‡ÒÈ‚ „ÁÓ 
Ì„‡ ÁÂÎ· ÔÂÎÒÈÁÏ , ‰ÂÂ˙ÓÏ Ì‡˙‰· ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÒÎÓ ‰ˆˆÂ˜ ‡Ï ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó Í‡

ÌÎÒ‰‰ ; ÌÈÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÂÚÈÈ ‡˘Â	·-Ï ÏÚÓ ¯È·Ú‰ „¯˘Ó‰ -200˘ ÔÂÈÏÈÓ " ‡Ï· Á
Ï Â˘¯„	 ÌÈ‡Ï˜Á‰˘˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÚ˜˘‰ Úˆ· . 
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 ÌÈ	˘ „ÂÚ Í˘ÓÈ‰Ï ‰„È˙Ú ÂÏ‡ ÌÈÓÎÒ‰ ˘ÂÓÈÓ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˜	ÚÓ‰ ˙˜ÂÏÁ- ÍÓÒÓ ÈÙÏ 
 ˙	˘ „Ú ˙Â	Â¯˜Ú‰2016 ˙	˘ „Ú ÌÈÓ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙÏÂ 2022 ; ‰	È„Ó‰ ‰„È˙Ú ÂÏÏ‰ ÌÈ	˘·

˘ È	ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó „ÂÚ ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ¯È·Ú‰Ï"Á .˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ	 , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰ „¯˘ÓÂ ‰ËÓ ˙„Â·ÚÏ ÛÂÙÎ· ‰˘ÚÈ˙ ÌÈ˜	ÚÓ‰ ˙¯˙È ˙˜ÂÏÁ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á

˙¯„ÂÒÓ , ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰	˜· ˙ÂÏÂÚ˘ ˙ÂÚ˜˘‰ ÚÂˆÈ·ÏÂ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ	È„ÓÏ Ì‡˙‰·
 ÌÈÓÎÒ‰‰-ÔÈ˜˙ Ï‰	ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ˙È	„Ù˜ ‰¯ÈÓ˘Â È	ÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ÏÂÎ‰Â  . 

¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ì‰ ÌÈ˜	ÚÓ‰ ,ÔÈ„Î ˙Â˘ÚÈ‰Ï ·ÈÈÁ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰Â ,‡˙‰·Â ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ Ì
Â	˙È	 Ì‰ . ˙¯·Ú‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ Â‚˘Â‰ ÔÎ‡ ˙Â¯ËÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ . 

 ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰˘ ÈÙÎ ÌÈ‡Ï˜Á‰ ÔÈ· ÌÈÓ‰ ˙ÂÒÎÓ „ÂÈ	 ˙‡ Ï‰È	 ‡Ï ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó
Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó . È„È· ÌÈ‡Ï˜Á Ï˘ Ì˙˜ÂˆÓ ÏÂˆÈ	ÏÂ ‰	È„Ó‰ È·‡˘Ó· ˙Â¯ÒÙÒÏ Ì¯‚ ‰Ê ¯·„

È‡Ï˜ÁÌÈ¯Á‡ Ì . ÈÂ‰È˘ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ ‡˘Â	‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÒÎÓ· ˙Â¯ÒÙÒ‰ ˙˜ÒÙ‰Ï . 

 


