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 קר
 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילד

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

 �בהנהלות של קר קיסריה אדמונד בנימי דה רוטשילד ובחברה הבת שלה 
 נבדקו הפעולות �מ "החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימי דה רוטשילד בע

הביקורת כללה ג� מעקב אחר תיקו הליקויי� שהועלו . למימוש מטרות הקר
בדיקות השלמה נעשו ברשות . �2007 ו2000של מבקר המדינה מהשני� בדוחות 

 .המסי� בישראל וברשות החברות הממשלתיות

 

 סדרי מימוש מטרות הקר�

 תקציר

הברו� אדמונד בנימי� דה רוטשילד רכש לפני קו� המדינה זכויות על אדמות רבות 
 חתמו שר 1962 בינואר. והעביר� למדינת ישראל, בה� אדמות קיסריה, באר� ישראל

והברו� אדמונד דה רוטשילד, )בש� ממשלת ישראל(לוי אשכול , האוצר דאז
1

 על 
הסכ� ולפיו הצדדי� ישתפו פעולה בפיתוח אדמות קיסריה באמצעות החברה לפיתוח 

 החברה או החברה לפיתוח #להל� (מ "קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד בע
ברה ייועדו לקידו� ההשכלה הגבוהה הוסכ� שפירות פעילותה של הח; )קיסריה

 הקימו ממשלת 1962בסו& שנת , ואכ�. בישראל באמצעות קר� שתיוסד למטרה זו
)  הקר�#להל� (ישראל והברו� רוטשילד את קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד 

, לקר� הועברו זכויות החכירה והבעלות על אדמות קיסריה. בבעלות משותפת ושווה
 האריכו שר האוצר דאז והברו� 1989בשנת .  על החברה לפיתוח קיסריהוכ� הבעלות

 . 2022רוטשילד את ההסכ� לשיתו& פעולה עד שנת 

אזור תעשייה ושטחי� , אתרי ספורט ופנאי, אדמות קיסריה כוללות שכונות מגורי�
 דונ� קרקעות #12,800 היו בידיה כ2011בתחילת שנת , על פי נתוני הקר�. חקלאיי�

 התגוררו 2011במחצית שנת .  דונ� לחקלאות#11,180 דונ� למגורי� וכ286ות בה� פנוי
 . נפשות#4,700בקיסריה כ

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה בעיקר את תפקוד� של רשויות 2011יולי #בחודשי� אפריל
. השלטו� באשר לפעולות שעשו הקר� והחברה לפיתוח קיסריה למימוש מטרות הקר�

__________________ 

 ".הנדיב הידוע"הנכד של הברו� אדמונד דה רוטשילד   1
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 וכללה ג� מעקב אחר תיקו� הליקויי� שהועלו 2000#2010ורת התמקדה בשני� הביק
#2007 ו2000בדוחות של מבקר המדינה מהשני� 

2
בחברה , הביקורת נעשתה בקר�. 

 .ברשות המסי� בישראל וברשות החברות הממשלתיות, לפיתוח קיסריה

 

 עיקרי הממצאי�

 התרומות וייעודיה�

הגידול . י� הכספיי� של הקר� במידה ניכרתבמהל+ השני� הלכו וגדלו המשאב
במשאבי� נבע מפעילות כלכלית של הקר� וכ� מכ+ שהקר� נהנתה בכל השני� מפטור 

  גדל ערכ� של נכסי הקר� ביותר 1998#2010כ+ בשני� . ממסי� על הכנסותיה

בה בעת בידי הקר� נצברו . ח" מיליארד ש#1.296ח לכ" מיליו� ש#509 מכ# #150%מ
  2010וה� הסתכמו בסו& שנת , זילות גבוהי� מאוד מעבר להתחייבויותיהעודפי נ

 . ח" מיליו� ש#21באותה שנה תרמה הקר� כ; ח" מיליו� ש#476בכ

מועצת הקר� לא שקלה לשנות את שיעור התרומות , על א& הגידול הניכר במשאביה
נת ישראל מועצת הקר� ומדי. 1989מרווחיה שהיא נותנת והוא נותר כפי שנקבע בשנת 

לא בחנו מה צרי+ להיות הו� הקר� והרכבו ומהי רמת הנזילות הסבירה אשר תבטיח 
אשר על בסיס� נית� , )ופעילותה התקינה של החברה(את המש+ קיומה של הקר� 

כמו כ� ה� לא קבעו את . יהיה לקבוע את היק& התרומות הראוי שעל הקר� לתרו�
 . יעדי השימוש בעודפי� אלו

דפי המזומני� של הקר� וצבירת� כנכסי� פיננסי� אינ� תורמי� להשגת ניצול עו#אי
על שר האוצר . היעדי� הציבוריי� של הקר� ובמיוחד לקידו� ההשכלה הגבוהה

המייצג את המדינה בבעלות על הקר� היה להיות ער לעובדה זו אול� הוא לא ראה 
 .  הקר�לנכו� להצביע על הצור+ בייעוד הכספי� העודפי� למימוש מטרות

 

 היעדר הסדרה של מיסוי הכנסות הקר� 

מאז הקמתה הייתה הקר� פטורה מתשלומי מס הכנסה ומס שבח מקרקעי� על 
מקורו של הפטור הוא בהבטחות שנתנו פעמי� אחדות נציגי מדינה . הכנסותיה

. א+ הפטור מעול� לא עוג� בחוק, שהפטור יעוג� בחקיקה, ובה� שרי אוצר, בכירי�
בשנת ; � שממנו נהנית הקר� מצוי במחלוקת בי� הקר� בי� רשויות המסהפטור ממסי

ח בגי� " מיליו� ש#145 הטילה רשות המסי� על הקר� לשל� מסי הכנסה בס+ כ2010
 נמצא העניי� 2011ובסו& שנת , הקר� השיגה על כ+. 2004#2008הכנסותיה בשני� 

 . תלוי ועומד בבית המשפט

 

__________________ 

2  ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„, 2000( 2' דוח מס( ,מבקר המדינה; 19' עמ , È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007( ,
 .115' עמ, "מעקב ובקרה על חברות ממשלתיות"בפרק 
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 לתיות והחשב הכללי לשרי�פניית מנהל רשות החברות הממש

והחשב , מר איל גבאי,  מסרו מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז2006באוקטובר 
שר : לארבעה שרי� שכיהנו באותו מועד, ר ירו� זליכה"ד, הכללי במשרד האוצר דאז

מר רוני , שר הפני�; מר מאיר שטרית, שר המשפטי�; מר אברה� הירשזו�, האוצר
. מסמ+ שבו השיגו על תפקודה של הקר�, יולי תמיר'  פרופ,שרת החינו+; או�#בר

מבני השליטה והניהול שלה מונעי� , השניי� הדגישו כי מסמכי ההתאגדות של הקר�
את חלוקת� של עודפי כספי� עצומי� שנצברו בקופתה למטרות ציבוריות שלשמ� 

, ולכ� אינ� יוצרי� תמריצי� למימוש המקרקעי� הרבי� שבידיה, היא הוקמה
הפוני� . ומאפשרי� לקר� להמשי+ וליהנות מפטורי� ומהקלות בתשלומי מסי�

; שינוי מעמד הקר� וביטול ההטבות הניתנות לה: המליצו על נקיטת כמה דרכי פעולה
וניצול היתרות ; בי� על ידי בית משפט ובי� בחקיקה, פירוק הקר� בי� בהסכמה

 . הכספיות שבידי הקר�

וא& כי מדובר , עלה שאלות מהותיות ועקרוניותא& שמדובר במסמ+ מקי& המ
ארבעת השרי� לא הביאו את , בסכומי� של מאות מיליוני שקלי� שנצברו בהו� הקר�

ה� ג� לא הביאוהו לדיו� בממשלה או להכרעה בפני ראש ; הנושא לכלל פתרו�
 . הממשלה

 

 פארק תעשייה

 א� #משאבי טבע  כמו קרקעות ו#שאלת חלוקת ההכנסות הנובעות מנכסי ציבור 
, לרשות המקומית שאותו נכס משוי+ אליה וא� בי� הרשויות המקומיות הסמוכות לו

הסוגיה עלתה , בענייננו. היא שאלה ערכית וחברתית שראוי לתת עליה את הדעת
 מיליו� #33 היו כ2009ההכנסות מהפארק בשנת . באשר לפארק התעשייה של קיסריה

במש+ שני� דרשו הרשויות המקומיות הסמוכות . ח" מיליו� ש#31 כ2010ח ובשנת "ש
וכ+ ליהנות מההכנסות (לפארק התעשייה לספח את כולו או את חלקו לשטחי שיפוט� 

על מנת שלא לשנות את השיו+ המוניציפלי של . אול� הקר� התנגדה לכ+, )שהוא יניב
 # פארק התעשייה הגיעה הקר� להסכמה ע� ארבע רשויות מקומיות הסמוכות לפארק

ולפיו החל בשנת , גבעת עדה#זרקא ובנימינה#סר א'ג, כרכור#פרדס חנה, אור עקיבא
 מיליו� דולר3.5 תשל� לה� הקר� סכו� שנתי כולל של 2022 ועד שנת 2009

3
 למימו� 

 . פרויקטי� בתחומי החינו+

 

 סיכו� והמלצות

לפתח את היישוב ולתרו� , קר� קיסריה הוקמה כדי לנהל את מקרקעי קיסריה
ח יתרות כספיות ופיקדונות לזמ� ארו+ "לקר� מאות מיליוני ש. להשכלה הגבוהה באר�

א& כי סכומי התרומות שהקר� העניקה היו הסכומי� שהיתה . שלא נקבע לה� ייעוד
מדובר בסוגיה . ה� היו חלק קט� בלבד ממה שהיה ביכולתה לתרו�, מחויבת לתרו�

על מועצת הקר� .  עליה את הדעתעקרונית שיש לה היבטי� ציבוריי� ושיש לתת
 לקיי� ביניה� דיאלוג רעיוני # מדינת ישראל ובית רוטשילד #ובעלי המניות בה 

__________________ 

3   ˙�˘ „Ú2008 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ô¯˜‰ ‰ÓÏÈ˘ 1.2‰�˘· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ . 
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שבו תיבח� השאלה הא� נוכח הזמ� שחל& ונוכח שינוי הנסיבות והגידול , ומעשי
בכלל זה יש לבחו� . אי� מקו� לשנות את שיעור התרומות שהיא נותנת, במשאבי הקר�
ו� ועודפי הנזילות שעל הקר� להחזיק כדי להבטיח את המש+ פעילותה מהו היק& הה

בדר+ זו תמוצה מטרתה . ופעילות החברה באופ� תקי� וכדי לחזק ולקד� את יעדיה
הימנעות מפעולה .  קידו� ההשכלה הגבוהה בישראל#החברתית החשובה של הקר� 

 . זו עלולה להביא לניצול של כספי� מחו� למטרות הקר�

לתת את הדעת לסדרי חלוקת העושר האזורי הנובע ממשאבי המדינה בי� יש ג� 
שכ� זו דרכה של המדינה לאז� בי� פערי� כלכליי� , היישובי� שבסביבת קיסריה

ישקלו להקדי� , בשיתו& שר האוצר ושר המשפטי�, ראוי ששר הפני�. וחברתיי�
 רוטשילד בשנת עוד לפני שיפוג תוקפו של ההסכ� בי� הממשלה ובי� בית, ולקבוע

  .מהי המתכונת הנכונה וההוגנת להפעלת פארק התעשייה וחלוקת רווחיו, 2022

יש מקו� ששר האוצר ושר המשפטי� יבחנו במשות& ובהידברות ע� הקר� את 
 תזכיר ההתאגדות #המתכונת הראויה להמש+ פעילותה ואת מסמכי היסוד שלה 

 שנות קיומה של #50מש+ כ ולהתאימ� לנסיבות שהשתנו ב#ותקנות ההתאגדות 
 . זאת כדי שייעשה שימוש מיטבי בכספי� הנצברי� בקר�, הקר�

 

♦ 
 

 מבוא

רכש אדמות רבות באר� ישראל ותר� , "הנדיב הידוע"המכונה , הברו
 אדמונד בנימי
 דה רוטשילד
והעביר את יתרת , תמ� כספית במתיישבי� רבי�, את חלק
 להקמת יישובי� לפני קו� המדינה

. בי
 אדמות אלה נמצאות אדמות קיסריה. ובכ� סייע משמעותית להתפתחותה, ות למדינההאדמ

ראשיתה במאה . קיסריה היא עיר נמל עתיקה שהוכרזה ג
 לאומי והשוכנת על חו� הי� התיכו

 ". קיסריה"הורדוס נת
 לה את הש� . השלישית לפני הספירה

כשליש מה
 מצויות מערבית לכביש . � דונ30,288אדמות קיסריה כיו� משתרעות על שטח של 
בשטח זה הוקמו שכונות מגורי� . וה
 כוללות את קיסריה העתיקה) 2כביש (חיפה $המהיר תל אביב

במחצית . מועדו
 ספורט ולידו פרויקט של יחידות נופש ומלו
, מועדו
 גול�, בבנייה צמודת קרקע
היישוב נכלל .  נפשות$4,700ובה
 כ משפחות $1,500 התגוררו בקיסריה כ2011הראשונה של שנת 

שוכ
 קיבו� ,  דונ�$1,600על כ, מדרו� וממזרח לקיסריה העתיקה. במועצה האזורית חו� הכרמל
הזכויות על אדמות ). 4כביש (חיפה $יתר האדמות נמצאות מזרחית לכביש היש
 תל אביב. שדות י�

חברה משותפת של , ) הקר
$ להל
(קיסריה שייכות לקר
 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילד 
 החברה לפיתוח $ניהול האדמות נעשה באמצעות חברה בת של הקר
 . המדינה ובית רוטשילד

החברה . 4) החברה לפיתוח קיסריה או החברה$להל
 (מ "קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילד בע
 דונ� $1,100משטח זה החכירה החברה כ;  דונ�3,500הקימה בשטח זה אזור תעשייה בשטח של 

בשטח .  עדיי
 לא פותח4שאר השטח שממזרח לכביש .  עובדי�$7,700 חברות המעסיקות כ$180לכ
 .זה מצויי� מאגרי מי� של חברת מקורות וקווי מתח גבוה של חברת החשמל

__________________ 

 2001שהוקמה בשנת , מ" החברה לנכסי קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילד בעלקר
 חברה נוספת   4
 .ני� באזור התעשייהועוסקת בעיקר בהשכרת מב
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 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילדק

משרד מבקר המדינה בדק בעבר היבטי� אחדי� בפעולותיה
 של הקר
 ושל החברה ובתפקוד
 של 
 .$20078 ו20007, 19746, 19665ממצאי הביקורת פורסמו בשני� . נ
רשויות השלטו
 בעניי

 בדק משרד מבקר המדינה בעיקר את תפקוד
 של רשויות השלטו
 2011יולי $בחודשי� אפריל

הביקורת התמקדה . באשר לפעולות שעשו הקר
 והחברה לפיתוח קיסריה למימוש מטרות הקר

הליקויי� שהועלו בדוחות של מבקר המדינה  וכללה ג� מעקב אחר תיקו
 2000$2010בשני� 
, ברשות המסי� בישראל, בחברה לפיתוח קיסריה, הביקורת נעשתה בקר
. $20079 ו2000מהשני� 

 .במינהל מקרקעי ישראל ובמועצה האזורית חו� הכרמל, ברשות החברות הממשלתיות

 

 הקמת הקר�

 ולפיו 10א"שבות היהודית יק נחת� הסכ� בי
 ממשלת המנדט לבי
 חברת ההתיי1921בשנת  .1
ע� , $1924ב.  שנה200א לתקופה של "הסכימה ממשלת המנדט להחכיר את אדמות קיסריה ליק

 $הקמת החברה להתיישבות היהודי� באר� ישראל מיסודו של הברו
 אדמונד בנימי
 דה רוטשילד 
 .א לחברה זו" הועברו זכויותיה של יק$ 11א"פיק

, על פי תזכיר ההתאגדות של החברה.  החברה לפיתוח קיסריהא את" הקימה פיק1952בשנת  .2
באוקטובר . מטרותיה העיקריות ה
 לרכוש ולהקנות זכויות בשטחי קיסריה ולפתח את אדמותיה

בש� בית , ) הברו
 רוטשילד$להל
  (12 חתמו ממשלת ישראל והברו
 אדמונד דה רוטשילד1958
נ� לפתח במשות� את אדמות קיסריה באמצעות שבו הביעו את רצו, על זיכרו
 דברי�, רוטשילד

בזיכרו
 הדברי� נקבעה תקופת ניסיו
 של שלוש שני� להפעלה משותפת של פיתוח . החברה
 . שאחריה יחליטו הצדדי� א� ברצונ� להמשי� בפעילות המשותפת, קיסריה

שלת בש� ממ(לוי אשכול , חתמו שר האוצר דאז, לאחר תו� תקופת הניסיו
, 1962בינואר  .3
ובו הוסכ� שהפירות , )$1962 ההסכ� מ$להל
 (והברו
 רוטשילד על הסכ� לשיתו� פעולה , )ישראל

פעולה שתיעשה באמצעות קר
 , מפעולות החברה ייועדו לקידו� ההשכלה הגבוהה בישראל
ושהחברה תפעל ; א יעבירו את זכויותיה
 במקרקעי
 לקר
 זו"שהממשלה ופיק; שתיוסד למטרה זו

 שני� ממועד החתימה על ההסכ� ייבח
 15כ
 הוסכ� שבתו� . הקר
 ועל פי הנחיותיהכסוכ
 של 
. והצדדי� יחליטו א� להמשי� את פעילות החברה או להפסיקה, מצב הפיתוח של קרקעות קיסריה

אלא , הכספי� והנכסי� שייוותרו יופנו לקידו� מטרותיה של הקר
, א� יחליטו על הפסקת הפעילות
 והתואמי� את התנאי� $1958תנאי� שנכללו בזיכרו
 הדברי� מ; � אחרתא� יסכימו הצדדי

� .שבהסכ� ימשיכו להיות בתוק

__________________ 

ו"התשכ, ˜ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ı·Â, דוח ביקורת על החברה לפיתוח קיסריה, מבקר המדינה  5
 .206' עמ, 1966

ה"התשל, ˜ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ı·Â, דוח ביקורת על החברה לפיתוח קיסריה, מבקר המדינה  6
1974. 

 .19' עמ, )2000( 2' ח מסדו ,„ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ, מבקר המדינה  7
 .115' עמ, "מעקב ובקרה על חברות ממשלתיות"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה  8
9  ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„, 2000( 2' דוח מס( ,מבקר המדינה; 19' עמ , È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007( ,

 .115' עמ, "מעקב ובקרה על חברות ממשלתיות"בפרק 
10  Jewish Colonisation Association (JCA) 
11  Jewish Colonisation Association (PJCA) The Palestine . דה רוטשילד 
הברו
 אדמונד בנימי

 .א את פעילותו בתחו� ההתיישבות היהודית באר("ריכז באמצעות פיק

 ".הנדיב הידוע", נכדו של הברו
 אדמונד בנימי
 דה רוטשילד  12
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 א"ולפיו הוחכרו אדמות קיסריה לפיק,  חתמה ממשלת ישראל על שטר חכירה1962בנובמבר 
. 194813החל בשנת ,  שני�200 לתקופה של עד $ )א" דונ� שהיו בבעלות פיק$1,300להוציא כ(

 הקימו הממשלה והברו
 רוטשילד את הקר
 כחברה פרטית בעירבו
 מוגבל ומאז 1962בסו� שנת 
א העבירה לקר
 את הזכויות במקרקעי
 וכ
 את הבעלות על "פיק. היא בבעלות� בחלקי� שווי�

לקד� את ההשכלה הגבוהה : שעיקר
, תזכיר ההתאגדות של הקר
 מפרט את מטרותיה. החברה
להשיג ולהחזיק אדמות או ; האוניברסיטה העברית ושל הטכניו
באר� ולקד� את מטרותיה� של 

ולהשתמש בפירות של אות� אדמות ואינטרסי� לש� מטרותיה של , אינטרסי� באדמות קיסריה

וכי כל , רווחי� או דיבידנדי�, ישירות או בעקיפי
, כי לא יחולקו לבעלי הקר
, עוד נקבע בו. הקר

 . יהיה כפו� לאישור� של שר המשפטי� ושר האוצרשינוי בתזכיר או בתקנות ההתאגדות 

שניהול ענייניה והפיקוח עליה� יהיה בידי מועצת נגידי� , בתקנות ההתאגדות של הקר
 נקבע .4
)Board of Governors , 
במועצת הקר
 . ר מועצת הקר
"ושהברו
 ישמש יו)  מועצת הקר
$להל

ר "
 נציג מטע� הברו
 רוטשילד לסג
 יו מינתה מועצת הקר1995בנובמבר .  חברי�14מכהני� 
 . ר הדירקטוריו
 של החברה"ומאז שימש נציג זה ג� סג
 יו, המועצה

 $ שני� $15 הוא הואר� ב1976בשנת :  הואר� פעמיי�1962ההסכ� לשיתו� פעולה מינואר  .5
אריכו והברו
 רוטשילד לה, מר שמעו
 פרס,  הסכימו שר האוצר דאז$1989וב, 1992 עד 1977משנת 

 . 2022 ועד שנת 1992  שנה נוספות החל בשנת$30ב

משמעות . $1975ה"התשל, כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, הקר
 היא חברה מעורבת .6
חברה שאינה חברה ממשלתית ואשר מחצית או פחות מכוח ההצבעה "ההגדרה היא כי מדובר ב

". הדירקטורי� שלה ה� בידי המדינהבאספותיה הכלליות או הזכות למנות מחצית או פחות ממספר 
וה
 , סמכויות רשות החברות הממשלתיות באשר לאכיפה ופיקוח על חברות מעורבות מוגבלות

רשאית לעיי
 ברשומות , מסתכמות בכ� שהרשות יכולה לדרוש מידע בנוגע לענייני חברה מעורבת
 המכהני� בחברה ובמסמכי� שלה ולהעלות את הערותיה בפני השרי� הממוני� והדירקטורי�

 . מטע� המדינה

 שני� לאחר 12במהל� . ח" מיליו
 ש$509 הסתכ� מאז
 הקר
 והחברה בכ1998בסו� שנת  .7

: שעיקר�, ח" מיליארד ש$1.296 והסתכמה בכ$154%גדלה יתרת המאז
 ב, 2010עד סו� שנת , מכ

השקעות ; ח"יו
 ש מיל296 $השקעות פיננסיות לזמ
 ארו� ; ח" מיליו
 ש498 $נכסי� שוטפי� 
 103 $נכסי� קבועי� ; ח" מיליו
 ש179 $השקעות בנכסי� ; ח" מיליו
 ש77 $בפיתוח מגרשי� 

 . ח" מיליו
 ש136 $ �וזכות לספק שירותי� מוניציפליי; ח"מיליו
 ש

 

 הפעילות העיקרית של הקר�

 :הקר
 פועלת בשלושה תחומי� עיקריי�

1. ˙ Â Ó Â ¯ ˙  Ô ˙ Ó :ת, על פי ייעודה 
אדמות ש קר
 נאמנות של הפירות מפיתוח שמהקר
ואכ
 חלק נכבד מפעילות הקר
 . גבוהה באר�ההשכלה הקידו� לקיסריה על מנת שהפירות ישמשו 

עיקר התרומות לקידו� ההשכלה הגבוהה היו ; הוא מת
 תרומות לקידו� ההשכלה הגבוהה באר�
ובעיקר נושאי� , אי� נוספי�הקר
 תרמה ג� לנוש. מת
 מלגות לסטודנטי� ומענקי� עבור מחקרי�

 $167 תרמה הקר
 כ2005$2010בשני� ). ראו ג� להל
(הנוגעי� לטיפול בבני נוער ונושאי תרבות 
 .ח"מיליו
 ש

__________________ 

והוא בוטל , א על כשליש מאדמות קיסריה" חכירה בי
 ממשלת המנדט לפיק נחת� שטר1948עוד ב  13
 .1962ע� חתימת שטר החכירה מנובמבר 
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 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילדק

2. ‰ È ¯ Ò È ˜  Á Â ˙ È Ù : הוא להשיג ולהחזיק אדמות או אינטרסי� 
יעד מרכזי של הקר
י� באדמות קיסריה החברה מכשירה שטח. פעילות זו נעשית באמצעות החברה; באדמות קיסריה

באזור התעשייה של קיסריה ומוכרת  וכ
 מכשירה שטחי�, ומוכרת אות� למשתכני� לבנייה עצמית
 .אות� ליזמי� להקמת מבני תעשייה

3. Ì È Ù Ò Î  ˙ Â Ú ˜ ˘ הנובעות בעיקר מעסקות , החברה מעבירה לקר
 את הכנסותיה: ‰
לתיירות ולנופש וכ
 , לתעשייה, מכירת זכויות על קרקעות קיסריה לש� בנייה למגורי�: 
"נדל

לחברה הכנסות נוספות מדמי שירותי� שמשלמי� התושבי� ובעלי העסקי� בעד . השכרת מבני�
שאינ� , הקר
 משקיעה את אמצעיה הנזילי�.  מסוימי� שהיא מספקת לה��שירותי� מוניציפליי

משאבי� בהיק� במהל� השני� הצטברו בידי הקר
 . בנכסי� פיננסיי�, משמשי� אותה לפעילותה
בסו� שנת . פיקדונות לזמ
 ארו� וניירות ער�, נכסי� שוטפי� אחרי�,  מזומני� ושווה מזומני�$ניכר 
 . ח" מיליו
 ש$794 ה� הסתכמו בכ2010

ר מועצת הקר
 והוא החלי� את סג
 "ד דוד אפרתי לשמש ממלא מקו� יו" מונה עו2009באוגוסט 
 החלה הקר
 להכי
 נהלי� לפעילותה 2009בשנת . 1995ר המועצה ששימש בתפקידו מנובמבר "יו

בי
 היתר היא הוסיפה לסגל עובדיה משרות של חשב ושל ממונה ; ושינתה את המבנה הארגוני שלה
 .הקר
 מעסיקה ג� מבקר פני�. על מת
 תרומות

 

 

 מת� תרומות

1. Ì È È ¯ Â ˜ Ó ‰  Ô ¯ ˜ ‰  È „ Ú È Ï  ı Â Á Ó  ˙ Â Ó Â ¯ בהתא� להסכ� בי
 הממשלה : ˙
בדוח . עליה לתרו� לקידו� ההשכלה הגבוהה בישראל,  וכ
 על פי תזכיר הקר
לברו
 רוטשילד

צוי
 כי מועצת הקר
 אישרה להרחיב את ) 2000 הדוח משנת $להל
  (2000מבקר המדינה משנת 
מבקר . האמנויות והמדעי� בישראל, הספרות, התרבות, מטרותיה ולכלול בה
 ג� את קידו� החינו�

שכיוו
 שמדובר בשינוי מטרות הקר
 צרי� היה לקבל את אישור� של , 
 זההמדינה העיר בדוח לעניי
ג� תזכיר ההתאגדות של הקר
 לא שונה כדי . ושאישור זה לא נית
, 14שר האוצר ושר המשפטי�

 הודיע משרד המשפטי� למשרד מבקר 2000בתגובה על הדוח משנת . לכלול בו את השינוי האמור
 .  להרחיב את מטרות הקר
 המנויות בתזכירה בדר� שהוצעהכי הוא סבור שאי
 מקו�, המדינה

 הקר
 המשיכה לתרו� ג� למטרות שתכלית
 הישירה לא 2009בביקורת הנוכחית עלה כי עד שנת 
למשל קידו� רמת הלימודי� בפיזיקה ובמתמטיקה בבתי ספר , הייתה קידו� ההשכלה הגבוהה

 סיוע למפעלי תרבות וטיפוח תחומי� שבאחריות ,מניעת אלימות ילדי� ונוער, שוני� בגליל המערבי
 . רשות הטבע והגני�

Ô¯˜Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÏÎ˘‰‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈ·ÂÈÁ ÌÈ„ÚÈ· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ÈÎ
·Á¯‰ ‰�·ÂÓ· ,‰È„ÚÈ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ÂÏÚ ‡Ï Ì‰ . ·ÈÁ¯‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï˘ ÔÈÈˆÏÂ ·Â˘Ï ˘È

 ¯˘‡˙ ‰�È„Ó‰˘ Ì„Â˜ ‰¯ÈÎÊ˙· ˙ÂÈÂ�Ó‰ Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ . 

 ÍÎ Ô¯˜‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ È¯˘Â Ô¯˜‰ ÏÚ
‰˜È�ÚÓ ‡È‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ È„ÚÈ ˙‡ ·ÈÁ¯˙ ‡È‰˘ , Í¯Âˆ ‰È‰È ˙È·ÂÈÁ ‰È‰˙ ÍÎÏ ‰·Â˘˙‰ Ì‡
Ô¯˜‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒÓ· Ì‚ ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ‡Ë·Ï . 

__________________ 

14  
 . חתימותיה� של שני שרי� אלה דרושות לצור+ שינוי תזכיר ותקנות הקר
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2. Ô ¯ ˜ Ï  ‰ Ï Â Ú Ù  ˙ È � Î פי� הממשלתיי� המופקדי�  הומל� כי הגו2000בדוח משנת : ˙
תכנית פעולה כדי שנית
 יהיה לממש , בתיאו� ע� הברו
 רוטשילד, על פעילות הקר
 יגבשו בהקד�

 . בי
 היתר באשר לתרומות, ככל האפשר את מטרותיה

‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰˘·Â‚ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ÈÎ . 

3.  Ì È � ˘ ·  ˙ Â Ó Â ¯ ˙ ‰  Û ˜ È ‰2 0 0 5-2 0 1 ר
 משאבי� כספיי� בידי הק, כאמור: 0
בדוח .  קבעה הקר
 בכל שנה את היק� תרומותיה על פי שיקול דעתה1989עד שנת . בהיק� ניכר

וכי ; " מיליו
 דולר$8.3 תרמה הקר
 סכו� כולל של כ1989$1998בשני� " צוי
 כי 2000משנת 
" �  ". הוא כמחצית הסכו� שעל פי החלטות הקר
 היה עליה לתרו�1998הסכו� שנתר� עד סו

בעת ששר האוצר דאז שמעו
 פרס והברו
 רוטשילד האריכו את ההסכ� , 1989בשנת  )א(
הקר
 תפנה לפיתוח קיסריה את כל הכספי� : שעיקריה, ה� קיבלו החלטה, לשיתו� פעולה

היא תשקיע את עודפי הכספי� שברשותה על פי שיקול דעתה ותתרו� מדי שנה בשנה ; שיידרשו
יתר הכנסות הקר
 יצטברו ;  דולר$500,000א� לא פחות מ, השקעה מההכנסות שיושגו מה67%

 .  מיליו
 דולר$2 ל$ 1997 הועלה הסכו� האמור למיליו
 דולר ובשנת 1994בשנת . להונה

$ משנה למעשה את המדיניות שנקבעה בהסכ� מ$1989משרד מבקר המדינה מציי
 כי ההחלטה מ
 קובע כי יש להשתמש לצור� התרומות $1962בעוד שההסכ� מ; באשר להיק� התרומות, 1962

 
 קובע $1989ההסכ� מ,  כלומר בכל הפירות$בפירות המופקי� מאדמות קיסריה לש� מטרות הקר
משמעות השינוי היא צמצו� בהיק� . כי יש להשתמש רק בפירות שיושגו מההשקעות הפיננסיות

כי ,  צוי
 באשר לכ�2000נת בדוח מש). א� כי נקבע לו סכו� מינימלי(הפוטנציאלי של התרומות 
 לא נמצאה פנייה לשר המשפטי� בעניי
 זהא� , שינוי זה נדרש ג� לאישורו של שר המשפטי�


 .ואישור כאמור לא נית

‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ô¯˜‰ ˙ÂÓÂ¯˙ Ï˘ Ô¯Â˜Ó ˙Â„‚‡˙‰‰ ¯ÈÎÊ˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ
Ì˙ÂÏÏÎ· Ô¯˜‰ È·‡˘Ó· ‡Â‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï , ‰Ó Ï„·‰ ‡ÏÏ Ì¯Â˜Ó ‰È‰- ÌÈÁÂÂ¯ 

Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÈÒ��ÈÙ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰Ó Â‡ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙¯ÈÎÓÓ . ¯Â˜Ó ÔÈ· ‰�Á·‰ ‰˙˘Ú� ‰�Â˘‡¯Ï
 ˙�˘· ÌÈÁÂÂ¯‰1989 ÏÚ Ì˙ÓÈ˙ÁÏ ¯·ÂÚ „ÏÈ˘ËÂ¯ ÔÂ¯·‰Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÂÏ·È˜˘ ‰ËÏÁ‰· 

Ó ÌÎÒ‰‰ ˙Î¯‡‰Ï ÌÎÒ‰‰-1962 ; ˙ÂÒ�Î‰‰ Û˜È‰Ï ÒÁÈ· ‰È‰È ˙ÂÓÂ¯˙‰ Û˜È‰ ÈÎ Ú·˜� Ê‡
Ò��ÈÙ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰Ó ˙ÂÈ- ¯ÈÎÊ˙ Ï˘ ÈÂ�È˘ ·ÈÈÁ˘ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ Ï˘ È˙Â‰Ó ÈÂ�È˘· ¯·Â„Ó 
Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ,‰�Â˘ ‡Ï ¯ÈÎÊ˙‰ ÌÏÂ‡. 

היה על , ) מההכנסות67%(על פי הקביעה בדבר שיעור התרומה מההשקעות הפיננסיות  )ב(
 $167א� תרומות הקר
 בשני� אלו הסתכמו בכ, 2005$2010ח בשני� " מיליו
 ש$185הקר
 לתרו� כ

$מקצת� רב, בתקופה האמורה התחייבה הקר
 בהסכמי�.  מהנדרש$90% כ$ח בלבד "מיליו
 ש
 .15ח" מיליו
 ש$185לתרו� כ, שנתיי�

4. ‰ È ¯ Ò È ˜ Ï  ˙ Â Î Â Ó Ò ‰  ˙ Â È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â È Â ˘ ¯ Ï  Ì Â Ï ˘ ˙ : 
התחייבויות הקר
למת
 תרומות ותרומותיה בפועל כוללות התחייבויות שנתיות לשל� לארבע רשויות מקומיות 

עד שנת . מרבית� בתחו� הרחב של חינו� ורווחה, ות לקיסריה עבור פרויקטי� שה
 יפעילוהסמוכ

__________________ 

15  
שבה� היא מתחייבת לתרו� סכו� מסוי� , לצור+ מת
 התרומות מתקשרת הקר
 בהסכמי� ע� מקבליה
התרומות עצמ
 משולמות בדר+ כלל בשיעורי
 במש+ יותר . קבל מתחייב לעמוד בתנאי� אחדי�והמ

 . ולעתי� במש+ שני� אחדות, משנה קלנדרית אחת
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.  מיליו
 דולר בשנה3.5 $ 2009ומשנת ,  מיליו
 דולר בכל שנה1.2 תרמה הקר
 ליישובי� אלה 2008
 . 16ח" מיליו
 ש$35 תרמה הקר
 לרשויות אלה ס� כולל של כ2005$2010בשני� 

התשלומי� נובעי� ; ה במסגרת מחויבותה לתרו� להשכלה גבוהההקר
 כוללת תשלומי� אל
מהסכמי� בי
 הקר
 ובי
 הרשויות המקומיות שבאו בעקבות הסכמת הרשויות לוותר על דרישות 
שלה
 להיות שותפות להכנסות שמניב הפארק שאותו הקימה ומפעילה הקר
 או להעבירו לתחו� 


 . השיפוט של אחת מה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙·ÈÂÁÓ Ô¯˜‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÂÏÎÏ ÔÈ‡
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÂ¯˙Ï , ˙ÂÓÂ¯˙‰ Û˜È‰ ·Â˘ÈÁ Í¯„ ¯·„· ‰ÓÎÒ‰Ï ÌÈ„‚Â�Ó Ì‰˘ È�ÙÓ Ô‰

 Â‡ Ô¯˜‰ ˙ÂÒ�Î‰· ÌÈÈÂÏ˙ Ì�È‡Â ÌÈÚÂ·˜ ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰˘ ÍÎ Ï˘· Ô‰Â
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ˜¯‡Ù ·È�Ó˘ ˙ÂÒ�Î‰· . 

5. ˙ Â Ó Â ¯ ˙ ‰  Û ˜ È ק� התחייבויותיה החוזיות של הקר
 למת
 תרומות בשני� הי, כאמור: ‰
במהל� השני� הצטברו . 1989 היה ההיק� שהיה עליה לתרו� על פי מה שנקבע בשנת 2005$2010


אול� ; בידי הקר
 משאבי� כספיי� ניכרי� שהתקבלו בעיקר ממכירת קרקעות ומהכנסות מימו
 לתרו� היה מזערי והסתכ� באחוזי� היק� התרומות של הקר
 בהשוואה למה שהיה ביכולתה

כ� למשל עוד� הנכסי� הנזילי� ; אחדי� בלבד מיתרותיה הכספיות והשקעותיה הפיננסיות
וההשקעות הפיננסיות לזמ
 ארו� של הקר
 על פני התחייבויותיה היה בכל אחת מהשני� האחרונות 

 
 והתרומות 17ח" מיליו
 ש476היה , 2010העוד� בסו� שנת . ח" מיליו
 ש$481ח ל" מיליו
 ש353בי
 ,.ח" מיליו
 ש$21 כ$שניתנו בשנה זו 

 היא אישרה 2011 הודיעה הקר
 כי לקראת שנת 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
סכו� שהוא גבוה ממה שהיה עליה לתרו� על פי תחזיתה , ח למת
 תרומות" מיליו
 ש76תקציב של 

 .  זובאשר לרווחי� הפיננסיי� שתפיק בשנה

6. ˙ Â Ó Â ¯ ˙ ‰  ‡ ˘ Â � ·  Ì È Ï ‰ � Â  ‰ „ È Ó  ˙ Â Ó על מנת להבטיח שוויוניות ושקיפות : ‡
בדוח . במת
 התרומות נדרש לפעול על פי אמות מידה ונהלי� שיגדירו את התנאי� למת
 התרומות

וכי היא לא יזמה פנייה ,  צוי
 כי הקר
 לא גיבשה אמות מידה ונהלי� בנושא זה2000משנת 
עוד צוי
 בדוח כי . ש� בירור הא� יש מקו� לתרו� לה� או ללומדי� בה�למוסדות המתאימי� ל

ולא פרסמה בפומבי תנאי� , בדר� כלל החליטה הקר
 על מת
 תרומה בעקבות בקשות שהגיעו אליה
 .לקבלת תרומות

אול� רק תשע שני� מאוחר , בביקורת הנוכחית עלה שהקר
 פעלה לתיקו
 הליקויי� בנושא האמור
היא גיבשה אמות מידה כלליות לבדיקה הא� פרויקט שהיא מתבקשת לתרו� , 2009בשנת , יותר

הקר
 . לקידומו עונה על מטרותיה וכ
 אמות מידה פרטניות לדירוג המתמודדי� על כספי התרומה
וזו משמשת , מבצעת תהליכי הערכה לבחינת השפעת� החברתית של פרויקטי� שהיא תורמת לה�

רגוני� לצור� בירור הא� ה� יכולי� להיכלל בי
 מקבלי תרומות וכ
 הקר
 פנתה לא. להפקת לקחי�
 הוגשו 2011 עד מר� 2010מאפריל . פרסמה מידע באינטרנט על האפשרות לקבל תרומה מכספיה

 
 .  בקשות לקבלת תרומות354לקר

 

 

__________________ 

 . מיליו
 דולר לאחת הרשויות טר� הועבר לה לפי בקשת אותה רשות1.38סכו� של כ  16
17   �22 כח וקרנות נאמנות " מיליו
 ש274כ פיקדונות לזמ
 ארו+ , ח" מיליו
 ש498 כנכסי� שוטפי 

 .ח" מיליו
 ש318 כבניכוי התחייבויות הקר
 ; ח" מיליו
 ש794ובס+ הכול כ, ח"מיליו
 ש
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 מדיניות ההשקעות של הקר� 

 $16.6ח ו" מיליו
 ש13.7
  הפסידה הקר$2004 ו2003 ציי
 מבקר המדינה כי בשני� 18ב57בדוח 
מבקר . בעיקר עקב מדיניות ההשקעות שלה שכללה מרכיב גבוה של סיכו
, ח בהתאמה"מיליו
 ש

הואיל והקר
 מופקדת על כספי� המיועדי� לשרת אינטרסי� ציבוריי� "המדינה העיר באותו דוח כי 
המשקיע את , בורהיה עליה לראות עצמה כנאמ
 הצי, ונהנית אגב כ� מפטור מרחיק לכת ממס

מדיניות ההשקעות צריכה לעלות . הכספי� בשמרנות ובזהירות המתחייבת ללא סיכוני� מיותרי�
מטבע , חינו�. קידו� ההשכלה הגבוהה בישראל: בקנה אחד ע� הצידוק העיקרי לקיו� הקר
 כיו�

 . "ונדרשי� לו מקורות מימו
 יציבי� לטווח ארו�, הוא כשלעצמו סוג של השקעה, הדברי�

‰¯ÂÓ‡‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ�˘· Ô¯˜‰ ‰ÎÈ˘Ó‰2007  

Â-2008ÌÈÈ„ÈÏÂÒ Ì�È‡˘ ‰Ú˜˘‰ È˜ÈÙ‡· ÚÈ˜˘‰Ï  . ˙ÂÈ�Ó‰ ˜Â˘· ÈÒ��ÈÙ‰ ¯·˘Ó‰ Ï˘·
 ˙�˘·2008Î Ï˘ ¯ÎÈ� „ÒÙ‰ Ô¯˜Ï Ì¯‚� -87˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ˙�˘· ˜¯2009 ˙‡ Ô¯˜‰ ‰˙�È˘ 

˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰Â ‰Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÈ�È„ÓÌÈÈ„ÈÏÂÒ ÌÈÈÒ��ÈÙ ÌÈÒÎ�· „˜Ó . 

 

 

 מיסוי הכנסות הקר�

 היא נהנתה מפטור מתשלומי מס הכנסה ומס שבח מקרקעי
 על 1962מאז הוקמה הקר
 בשנת 
הפטור לו זכתה הקר
 היה על רקע דפוס . 19רווחיה ממכירת זכויות במקרקעי
 ומפעולות אחרות
והברו
 , לוי אשכול,  האוצר דאז שר1962פעולה שהשתרש בעקבות ההסכ� שחתמו בינואר 

בכל הצעה לשינוי במסמכי היסוד של חברת הפיתוח או הקר
 ובכל הערכה של : "ולפיו, רוטשילד

והצדדי� מסכימי� שהשינויי� וההערכה האמורי� וכל , נכסי הקר
 תינת
 שימת לב למטרות הקר

 1962ביוני ". ת מרב ההטבותעניי
 נלווה ייעשו באופ
 שיבטיח לקר
 את מרב הפטורי� ממיסי� וא
ללא כל ספק שער� "שלפי הבנתו כוונת האמור בהסכ� היא , כתב הברו
 רוטשילד לשר האוצר

הנכסי� של הקר
 ייקבע באופ
 שיבטיח שהסכומי� שיתקבלו ממכירת� יהיו חופשיי� ממס בלי 
ר ענה לברו
 שר האוצ". פטור או שחרור מחבויות מס מסוימות... קשר לכל הוראת חוק המאפשרת

הבטיחו לקר
 פעמי� אחדות ג� לאחר , ובה� שרי אוצר, נציגי מדינה בכירי�. 20שהוא שות� לדעתו
 .א� הפטור מעול� לא עוג
 בחוק,  שהפטור יעוג
 בחקיקה1962שנת 

 ˙�˘Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„2000ÌÈÒÓÓ ¯ÂËÙ· Ì‚ ˜ÒÚ  , ÈÎ Â· ÔÈÂˆÂ" ˙‡ ¯ÂËÙÏ Ô˙È� ‡Ï
 Á·˘ ÒÓÓÂ ‰Ò�Î‰ ÒÓÓ Ô¯˜‰˜ÂÁ· Ô‚ÂÚÓ ‰È‰È ¯ÂËÙ‰˘ ÈÏ· ." ‡Ï ÈÎ ÔÈÂˆ Û‡ ÁÂ„·

 Ô¯˜‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ Á·˘ ÒÓÓÂ ‰Ò�Î‰ ÒÓÓ Ô¯˜‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ‰˜È˜Á ÈÎÈÏ‰ ÂÓ„Â˜
‰¯ÎÓ , ÔÈÈ„Ú ÔÈÈ�Ú‰Â ‡˘Â�· ‰˜È˜Á ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÊÈ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â

ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ·Â Ô¯˜‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂˆÓ. 

__________________ 

 .115' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , מבקר המדינה  18
 .0% קבעה המדינה כי מס זה יהיה בשיעור 2000בשנת . בתקופה מסוימת שילמה הקר
 מס רכוש  19

נהנתה מפטור ממסי� על פי חוק מס שבח , 1962שאדמותיה הועברו לקר
 בשנת , א"וי
 כי פיקיצ  20
�1949ט"התש, מקרקעי)  �1950י"התש, )2' פטור מס(צו מס שבח מקרקעי .( 
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 על הקר
 לשל� מסי הכנסה בס� , בידיעת שר האוצר, טילה רשות המסי� ה2010במהל� שנת 

 2011הקר
 השיגה על כ� ובסו� שנת . 2004$2008ח בגי
 הכנסותיה בשני� " מיליו
 ש$145.5כ
 . נמצא העניי
 תלוי ועומד בבית המשפט

 

 

 אדמות קיסריה

פיתוח , בד בבד. ותיהשלה� ביקוש גבוה וער� רב ופיתוח� הוא ממטר, 
"הקר
 היא בעלת נדל
הקרקע לצורכי בניית דירות יש בו כדי להרחיב את היצע הדיור הנמצא כיו� במחסור תו� הגדלת 

 .המשאבי� שיעמדו לרשות הקר
 למת
 תרומות להשכלה גבוהה


 דונ� קרקעות פנויות על פי הייעודי� $12,800 היו בידיה כ2011בתחילת שנת , על פי נתוני הקר
מלונאות , לתיירות;  דונ�$916 כ$לתעשייה ;  דונ�$19 כ$למסחר ;  דונ�$286 כ$ למגורי�: האלה

 .  דונ�$11,180 כ$ דונ� ולחקלאות $407 כ$ונופש 

 ˙�˘Ó ÁÂ„· „ÂÚ2000 ˙È�Î˙ ˙�Î‰· ‰¯·Á‰ ‰˜ÒÚ ‰˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ 
˙È�Î˙‰ ‰¯˘Â‡ ‡Ï Ê‡„ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú ÈÎÂ ‰È¯ÒÈ˜ ˙ÂÓ„‡ ÏÏÎÏ ¯‡˙Ó .‰ ÏÈÚÏ„ ÌÈ�Â˙�

 ÌÈ¯Â‚ÓÏ ‰ÈÈ�·Ï ‰�ÈÓÊ‰ ‰ËÚÓ Ú˜¯˜ ‰¯˙Â� Ô¯˜‰ È„È·˘ ÌÈ‡¯Ó- 286„·Ï· Ì�Â„  . Ì‚
 Ú˜¯˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰È¯ÒÈ˜ ˙ÂÓ„‡ ÏÏÎÏ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙ ÔÈ‡ Ô¯˜‰ È„È· ÈÎ ‡ˆÓ� ÂÊ ˙¯Â˜È··

 ˙Â‡Ï˜ÁÏ ‡Â‰ ˙ÚÎ ‰„ÂÚÈÈ˘- 11,180Ì�Â„  . Ú˜¯˜‰ „ÂÚÈÈ ˙‡ ˙Â�˘Ï Ô¯˜‰ ˘˜·˙ Ì‡
ˆ‡ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰È‰ÈÈ�·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï , ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ ÔÈÎ‰Ï ÍÎ ¯Á‡Â

‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰‡È·‰ÏÂ . ˙ÂÈÂ„‚�˙‰· Ï˜˙È‰Ï ÏÂÏÚ ¯˘‡ ·Î¯ÂÓÂ ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰˙· ¯·Â„Ó
ÌÈ�˘ Í˘ÓÈ‰ÏÂ ,·Â˘ÈÈ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ·ÎÚÈ˘ ¯·„. 

הוכנה תכנית : היא החלה פע� נוספת להכי
 תכנית מתאר, על פי הסברי הקר
 למשרד מבקר המדינה
קודמו חלופות לתכנו
 תו� הפרדה בי
 אזור המגורי� ואזור התעשייה ובוצע הלי� של ; אב ליישוב

 .גובש צוות תכנו
 חדש הפועל בהתא� להוראות מינהל התכנו
 שבמשרד הפני�; שיתו� הציבור

Ô¯˜‰Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ‰˘¯„ ‡Ï ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï ,‰Ù˙Â˘ ‡È‰ ‰·˘ , ÔÂ�Î˙ ˙‡ Ì„˜Ï
˙ÂÚ˜¯˜‰ .Ô¯˜‰ ˙ˆÚÂÓ·˘ ÌÈ‚Èˆ�‰ ÏÚ ,‰˙�ÈÓ ‰�È„Ó‰˘ ‰Ï‡ Ë¯Ù· , ‰ÏÂÚÙ· ˙Â‡¯Ï ‰È‰

Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏÂ ‰ÓˆÚ Ô¯˜‰ Ï˘Â ‰�È„Ó‰ Ï˘ „ÚÈ ÂÊ ,Â˘Ú ‡Ï Ì‰˘ ¯·„ . ÈÎÈÏ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó�Î ÌÈÚÂ„È Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ÔÂ�Î˙ , ÂÚ·˜È Ô¯˜‰Â ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯˘‰˘ ÈÂ‡¯

Î˙ ÌÂ„È˜Ï ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ· ‰ÓÂÁ˙ ˙È�Î˙‰¯Â˘È‡ÏÂ ‰È¯ÒÈ˜Ï ¯‡˙Ó ˙È� . 

4. Ï ‡ ¯ ˘ È  È Ú ˜ ¯ ˜ Ó  Ï ‰ � È Ó Ï  ‰ ¯ È Î Á  È Ó על מי שחוכר קרקע מהמדינה לרבות : „
המדינה החכירה . לשל� דמי חכירה שנתיי�)  המינהל$להל
 (באמצעות מינהל מקרקעי ישראל 

ר  ציי
 מבק2000בדוח משנת . 1973א שילמה דמי חכירה עד שנת "ופיק, א את אדמות קיסריה"לפיק
והעיר כי , המדינה כי תשלו� דמי החכירה בעד קרקעות אלה לא הוסדר עד סיו� הביקורת דאז

אחרי כל כ� הרבה שני� שבה
 העניי
 תלוי , נושא דמי החכירה חייב למצוא את פתרונו בהקד�"
כי אז נדרשת פנייה לגור� מוסמ� או , א� לא יגיעו הצדדי� להסכמה בנדו
. ועומד ללא הכרעה

 ". וסכ� כדי שיפסוק במחלוקתלגור� מ
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 ÌÈ„Úˆ ÂË˜�� ‡Ï Û‡Â ‰·˘ÂÈ ‡Ï ÏÈÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰
‰·Â˘ÈÈÏ , ˙�˘Ó ‰˘ÚÓÏÂ1973 ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÔÈ‚· ‰¯ÈÎÁ ÈÓ„ Ï‰�ÈÓÏ Ô¯˜‰ ‰ÓÏÈ˘ ‡Ï 
‰È„È·˘ . 

מי�  הסביר המינהל כי בספריו לא עודכנו הרישו2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לפיכ� לא נית
 ; לא נרשמו חלוקת קרקעות והעברה של זכויות בה
: הנוגעי� לקרקעות האמורות

עוד הודיע המינהל . לקבוע מה ה� דמי החכירה השנתיי� שיש להטיל על המחזיקי� בקרקעות אלה
לרבות החובות , כי לאחרונה מינה רואה חשבו
 לבדיקת מכלול הנושאי� הקשורי� לאדמות קיסריה

 .י
 דמי חכירהבג

Ï‰�ÈÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÛÂ‚ ÈÙÏÎ ‰ÚÈ·˙ ˙È�ÂËÏ˘ ˙Â˘¯Ï ˘È Â·˘ ·ˆÓ ÈÎ
ÔÈ˜˙ Â�È‡ ‰·Â˘ÈÈÏ ˙ÏÚÂÙ ‰�È‡ ‡È‰Â Â‰˘ÏÎ . ˙‡ ÌÈÏ˘ÈÂ ˙Âˆ¯Á�· ÏÚÙÈ Ï‰�ÈÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÏÂÙÈË‰ ,ÌÈ¯Â˘Ú ‰Ú·¯‡ ¯·Î Í˘Ó�‰ . 

 

 פניית מנהל רשות החברות והחשב הכללי לשרי� 

והחשב הכללי , מר איל גבאי,  מסרו מנהל רשות החברות הממשלתיות דאז2006אוקטובר ב .1
, לשר המשפטי� דאז; מר אברה� הירשזו
, לשר האוצר דאז, ר ירו
 זליכה"ד, במשרד האוצר דאז

מסמ� , יולי תמיר' פרופ, ולשרת החינו� דאז; או
$מר רוני בר, לשר הפני� דאז; מר מאיר שטרית
חוסר שקיפות במת
 התרומות ; סכומי תרומות נמוכי� מדי:  תפקודה של הקר
ובו השיגו על

כפיפות אדמות $אי; בעיית הפטור ממסי�; ניצול פוטנציאל הקרקעות$אי; ובדוחות הכספיי�
 .קיסריה לרשות מקומית

לפעול לפיתרו
 יסודי של מגוו
 הסוגיות העולות "השניי� ציינו במסמ� האמור לעיל שיש 
וזאת בהמש� לפניות לשרי� רלבנטיי� במהל� השני� האחרונות אשר לא , ר
 קיסריהמהתנהלות ק

מבנה השליטה והניהול בקר
 קיסריה , מסמכי ההתאגדות, במצב הענייני� כיו�. הניבו תוצאות
למטרות הציבוריות שלשמ
 , שנצברו בקופות הקר
, מונעי� מחד את חלוקת� של רווחי� עצומי�

, תמריצי� למימוש המקרקעי
 העצומי� שבידי הקר
 למטרות האמורותואינ� יוצרי� , הוקמה
". ומאיד� מאפשרי� לקר
 להמשי� וליהנות מפטורי� והקלות בתשלומי מיסי� מטע� המדינה

הכפפת האדמות של היישוב ; הכותבי� המליצו על שינוי מעמד הקר
 וביטול ההטבות הניתנות לה
) בי
 בהסכמה ובי
 בפנייה לבית משפט או בחקיקה(
 פירוק הקר, לסמכות של רשות מוניציפלית


 . וניצול היתרות הכספיות שבידי הקר

 È�˘ Â�ÈÎ‰˘ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˜ÒÂÚ ¯˘‡ ÍÓÒÓ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ,Ó ÌÈÈ�˘ Ì‰˘"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ " ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘

Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÚ Ô‚‰Ï Ì„È˜Ù˙Ó˘Â‰�È„Ó‰  . ÌÈ¯˘Ï ˙ÂÚ‚Â� ÍÓÒÓ· ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰
‰�ÙÂ‰ ‡Â‰ Ì‰ÈÏ‡˘ ,Â˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ; ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ· ¯·Â„Ó

 ÂÏ·˜ÈÂ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÂÓÈÈ˜È˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· Ô‰ÈÏ‡ ÂÒÁÈÈ˙È ÌÈ¯˘‰˘
Ô�ÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ . ÌÈ�ÂÈ„ Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÌÈÈ˜ ÍÓÒÓ‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ÏÚ ÏÚÂÙ· ÌÈ„Á‡

Ô¯˜‰ ÔÈÈ�Ú· , Â‡È·‰ ‡Ï ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ Ê‡„ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯˘‰Â Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÌÏÂ‡
ÔÂ¯˙Ù ÏÏÎÏ ‡˘Â�‰ ˙‡ ; ˘‡¯ È�Ù· ‰Ú¯Î‰Ï Â‡ ‰Ï˘ÓÓ· ÔÂÈ„Ï Â‰Â‡È·‰ ‡Ï Ì‚ Ì‰

‰Ï˘ÓÓ‰ . ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ�ÚÓ�‰ ÌÈ¯˘‰ Ï˘ ÌÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
ÂÓ ‰È‚ÂÒ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ó Ì˙ÂÚ�ÓÈ‰Â ÍÓÒÓ·ÂÊ ‰˘È‚¯Â ˙·Î¯ . 
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 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילדק

מסמ� לקראת דיו
 פנימי ) ייעו�( הכי
 המשנה ליוע� המשפטי לממשלה 2008באפריל  .2

במסמ� נסקרו הדרכי� המשפטיות העומדות בפני המדינה כדי . במשרד האוצר בעניי
 הקר

בחלו� עשרות השני� מאז הקמתה ספק א� "במסמ� צוי
 בי
 היתר כי . $1962להשתחרר מההסכ� מ
, למעשה, שכ
 הקר
 היא, וד צידוק ציבורי להמש� פעילות הקר
 באופ
 עליו הוסכ� בעבריש ע

 ". בגדר חריג

 הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי 2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  .3
צבירת ההו
 בקר
 על חשבו
 תרומות היא )  1:   (עמדתה של המדינה באשר לסוגיות דלעיל היא

לכ
 הרשות דורשת כי הקר
 תתחייב לתרומה . מור לעמדת המדינה וסותרת את מטרות הקר
בניגוד ג
פעמית גדולה על מנת להקטי
 את הונה העצמי ולפצות במעט על היקפי התרומות הנמוכי� $חד

כמו כ
 עליה לקבוע נוסחה שתבטיח כי היק� התרומות יהיה גבוה יותר . שתרמה בשני� האחרונות
על הקר
 להקפיד כי תרומותיה יינתנו בהתא� למטרותיה ולאחר שייבחנו )  2.   (ממה שנית
 עד כה


מועדו
 הגול� , על הקר
 להפסיק לסבסד את מועדו
 הספורט)  3.   (הגופי� המקבלי� אות
 . והשירותי� המוניציפליי� בקיסריה

החברות בתשובתה למשרד מבקר המדינה התייחסה הקר
 למכתב� של החשב הכללי ומנהל רשות 
הקר
 ציינה ". כל האמור במכתב� אינו אלא קריאה להפרת הסכמי�"היא הדגישה כי . הממשלתיות

 
מתנת . ללא תמורה כלשהי לכיסו) ובכ� למדינת ישראל(לקר
 "שבית רוטשילד נת
 מתנת מקרקעי
של לשמש קר
 לתקופה בלתי מוגבלת שתפעל לפיתוחה , כפי חזו
 בית רוטשילד, מקרקעי
 זו נועדה

ממשלת : "הקר
 הוסיפה". קיסריה והתשואה על הונה תשמש לתרומות לקידו� החינו� הגבוה
 לא לקיי� את $ומאיד� גיסא , ליהנות ממתנת המקרקעי
 שקיבלה, מחד גיסא, ישראל אינה יכולה

מבלי להיכנס כלל לשאלה הא� רשאית ממשלת ישראל לחזור בה מהתחייבויותיה . התחייבויותיה
הרי עליה לקחת בחשבו
 כי חזרת המדינה מהתחייבויותיה עלולה להיות , וטשילד והקר
כלפי בית ר

 ". כרוכה במקביל בהשבת הזכויות במקרקעי
 שקיבלה המדינה

אשר פירות , קר
 קיסריה הוקמה כקר
 עד"כי , באשר להיק� התרומות ציינה הקר
 בתשובתה
הצדדי� כי התרומות שייתרמו על ידי בהתא� לכ� סוכ� בי
 "וכי " השקעותיה ישמשו לתרומות

מטע� זה הונה ... הקר
 הינ
 מתו� התשואה שמתקבלת על ידי הקר
 ומהכספי� המושקעי� על ידיה
אי
 "עוד טענה הקר
 כי ". באשר הונה נועד להישמר לעד, של הקר
 אינו רלוונטי להיק� התרומות

נועד לשמש , ו� לפיתוחה של קיסריההו
 הקר
 שאינו נח. צור� בקביעת מדיניות ביחס להו
 הקר

 
וההו
 לכשעצמו אינו , לש� השקעות אשר התשואה עליה
 מיועדת לתרומות) כקר
 עד(את הקר
 ". נועד לחלוקה

Î ÂÙÏÁ Ô¯˜‰ ‰Ó˜Â‰ Ê‡Ó-50ÌÈ�˘  ,‰�Â‰ ÁÙ˙Â ÍÏ‰ ¯ÂÓ‡Î ÔÎÏ‰Ó·˘ . ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â‡ÈˆÓ‰
‰˙�˙˘‰ Ô¯˜‰ ˙Ó˜‰ ˙Ú· :‰Á˙Ù˙‰Â ‰ÎÏ‰ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ,‰ Ï„‚‰· ‰�Â·Ó‰ ÁË˘ , ¯ÙÒÓ

„Â‡Ó Ï„‚ ‰È·˘Â˙ ,‰�˙˘‰ ‰Ï˘ È˙¯·Á‰ ‰�·Ó‰ , ¯ÙÒÓÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ¯ÙÒÓ
Ï„‚ ‰�È„Ó· ÌÈË�„ÂËÒ‰ . ˙�˘· Â¯¯˘˘ ˙Â·ÈÒ�‰1962 - ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ËÂÚÈÓ Ë¯Ù· 

 Ì‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ÔË˜ ¯ÙÒÓÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï-‰·¯ ‰„ÈÓ· Â�˙˘‰  . ÌÈÈÂ�È˘ ÁÎÂ�
ÌÈ¯Á‡Â ‰Ï‡ ,ÙÒÎ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â‰˜ÈÊÁÓ Ô¯˜‰˘ ÌÈ¯ÎÈ�‰ ÌÈÈ , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰

˙ÓÈÈ˜‰ ‰˙�ÂÎ˙Ó· Ô¯˜‰ ˙ÏÂÚÙ· ÍÈ˘Ó‰Ï ˘È Ì‡‰ Â�Á·È Ô¯˜‰ ˙ˆÚÂÓÂ . ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰˙˘Ú� ‡Ï ÂÊÎ ‰�ÈÁ· ÈÎ. 

ÌÈ·¯ ÌÈÈÒ��ÈÙ ÌÈÒÎ� Ô¯˜‰ È„È· Â¯·Ëˆ‰ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ,È˙ÈÏÎ˙ ÔÙÂ‡· ÌÏÂˆÈ�Ï „ÚÈ ‡ÏÏ ;
 Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈÒ��ÈÙ‰ ÌÈÒÎ�‰ ÏÚÂÙ·Ô¯˜‰ ÔÂ‰ ˙Ï„‚‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÒ�Î‰ ˙¯ÈˆÈÏ Â˘ÓÈ˘ .È‡-

 Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰Ï ÌÈÓ¯Â˙ Ì�È‡ ˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ Ì˙¯È·ˆÂ ÌÈÈÒ��ÈÙ ÌÈÒÎ�‰ ˙Â¯˙È ÏÂˆÈ�
Ô¯˜‰ .Ô¯˜‰ È„ÚÈ ÈÂÏÈÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ „ÚÈÈÏ ˘È˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ÍÎ· , ‡Â‰

‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚ·· ‰�È„Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ˘ ÈÓÎ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï . 
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„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ¯˘‡· ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú‰ ˙ÂÏ‡˘‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï Ô˙È� ‡Ï
Â�ÈÓÈÏ ˙Â�ÂÎ�‰ ˙Â˘„Á‰ ˙Â·ÈÒ�Ï ‰ÓÈ‡˙‰Ï È„Î Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙�ÂÎ˙ÓÏ .ÔÎ ÏÚ ,

 ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ÔÂ‰‰ Û˜È‰ Â‰Ó ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ˙ˆÚÂÓÂ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ÏÚ
Â ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·

‰˜È�ÚÓ Ô¯˜‰˘ È˙�˘‰ . Ô¯˜‰ Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ˙È˙¯·Á‰ ‰˙¯ËÓ ‰ˆÂÓ˙ ÂÊ Í¯„·- ÌÂ„È˜ 
Ï‡¯˘È· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ . Â˘ÚÈ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙Â¯·„È‰· , ÈÂ·È‚·Â Â‚˘ÂÈ˘ ˙ÂÓÎÒ‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ È¯˘ Ï˘ ¯Â˘È‡·
Ó· ÌÈ‡˙ÓÔ¯˜‰ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎÓÒ . 

בשל מורכבות הנושא משרד " הודיע שר הפני� כי 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 

ת "שיכו
 ותמ, משפטי�, משרדי שיכלול את נציגי משרדי האוצר$הפני� ממלי� להקי� צוות בי


אי , טור ממסי�סוגית פ, פארק תעשייה: כגו
, בכדי לדו
 בסוגיות המרכזיות שטר� באו על פתרונ
מימוש מטרות הקר
 באשר לסכומי התרומות ואי ניצול פוטנציאל הקרקעות העומדות לרשות 


 ". הקר

 

 

 היישוב קיסריה

, ) המועצה האזורית$להל
 (היישוב קיסריה משתיי� גאוגרפית למועצה האזורית חו� הכרמל 
 ויתרת
 בשנת 1962ד לפני חלק
 סופחו עו; והשכונות המאכלסות אותו מסופחות למועצה האזורית

המועצה האזורית מספקת לתושבי השכונות חלק מהשירותי� המוניציפליי� כפי שכל רשות . 200421
החברה מספקת את יתר . חינו� ודת, מדובר בעיקר בשירותי תכנו
. מקומית מספקת לתושביה

י� ארנונה התושבי� משלמ. תחזוקת כבישי� ואספקת מי�, גינו
, ניקיו
 רחובות: השירותי�
שמונה על פי צו המועצות , ביישוב פועל ועד תושבי�. למועצה האזורית ודמי שירותי� לחברה

פעילותה של החברה בתחו� המוניציפלי עוגנה . $1958ח"התשי, )המועצות האזוריות(המקומיות 
אחד הצדדי� להסכ� אמור היה להיות ועד . 2004בהסכ� בינה ובי
 המועצה האזורית משנת 

 . אול� הוועד לא חת� על ההסכ�, בי�התוש

 

 

 פארק תעשייה

 4הפארק נמצא ממזרח לכביש .  הקימה החברה פארק תעשייה בתחו� אדמות קיסריה1992בשנת 
והיתר לדרכי� ,  דונ� ממנו מוחכרי� או מיועדי� להחכרה לתעשייה$2,400כ;  דונ�$3,500ושטחו כ

ק ומספקת לשוכני� בו שירותי� החברה מנהלת את הפאר. ולמתקני� של חברת החשמל
ח בשנת "מיליו
 ש$33הכנסות החברה מדמי שירותי� שהיא גובה מהיזמי� היו כ. מוניציפליי�

 .2010ח בשנת " מיליו
 ש$31 וכ2009

‰ È È ˘ Ú ˙ ‰  ˜ ¯ ‡ Ù Ó  ˙ Â Ò � Î ‰ ‰  ˙ ˜ Â Ï Á : במש� שני� העלו הרשויות המקומיות
לשטחי שיפוט
 כדי ליהנות , לקוכולו או ח, הסמוכות לקיסריה דרישה לספח את פארק התעשייה

בתמורה לוויתור הרשויות המקומיות על דרישת
 . הקר
 התנגדה לדרישה זו. מההכנסות שהוא מניב

__________________ 

 .שטח קט
 של אדמות קיסריה נמצא בתחו� השיפוט של אור עקיבא  21
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 קיסריה אדמונד בנימי
 דה רוטשילדק

 מענקי� לארבע רשויות מקומיות 2004$2008הגיעו הקר
 והרשויות להסדר ולפיו נתנה הקר
 בשני� 
בסכו� )  ארבע הרשויות$להל
 ) (הגבעת עד$זרקא ובנימינה$סר א'ג, כרכור$פרדס חנה, אור עקיבא(

באשרו הסדר זה קבע שר הפני� .  מיליו
 דולר בשנה לקידו� פרויקטי� בתחומיה
1.2כולל של 
 . כי משרד הפני� יקבע מדי שנה בשנה מה ה� הפרויקטי� שייכללו במענק זה2004בינואר 

Ï ÂÎÊÈ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÚÈ·˜· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÂÓÈÓ
Ô¯˜‰Ó ,„·Ï· Ô¯˜‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ‡Ï‡. 

.  חברי כנסת הצעת חוק פרטית לאיחוד פארק התעשייה ע� אור עקיבא11 הגישו 2008בשנת 
ולפיו ,  הגיעו ארבע הרשויות והקר
 להסדר נוס� ביניה
2008סמו� לסו� שנת , בהמש� לכ�

מורה להגדלת המענקי� שהקר
 הרשויות מוותרות על האיחוד ועל ההכנסות שהפארק מניב בת

על מנת להותיר את פארק התעשייה בידי הקר
 ולייתר הליכי חקיקה הסכימו הקר
 . נותנת לה

 מיליו
 דולר לשנה 3.5וארבע הרשויות כי הקר
 תגדיל את המענקי� השנתיי� לסכו� כולל של 
 : שעיקרו

  דולר2,240,000 עיריית אור עקיבא 

  דולר750,000 כרכור$המועצה המקומית פרדס חנה 

  דולר340,000 זרקא$סר א'המועצה המקומית ג 

  דולר180,000 גבעת עדה$המועצה המקומית בנימינה 

ההסדר שהושג מפצה כספית את הרשויות המקומיות בגי
 ויתור
 לספח את פארק התעשייה 
ובפוטנציאל והוא אינו תלוי בהכנסות שמניב פארק התעשייה , לשטחיה
 ולנהל אותו הלכה למעשה

 2010בעקבות ההסכ� הסירה ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת בפברואר . ההתפתחות שלו
 .2008את הצעת החוק משנת 

 ÔÂ¯˙Ù ‡È‰ ¯˘ÂÚ‰ ¯Â˜Ó ˙·È·Ò·˘ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ‰�È„Ó‰ È·‡˘ÓÓ Ú·Â�‰ ¯˘ÂÚ‰ ˙˜ÂÏÁ
Á·˘ ÌÈÈÏÎÏÎ‰Â ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÔÊ‡Ï È„Î ˙Â„Á‡ ÌÈÓÚÙ ‰ˆÓÈ‡ ‰�È„Ó‰˘ ‰¯·

˙ÈÏ‡¯˘È‰ . ˙ÂÒ�Î‰ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ÈÏÚ· ÌÈÁË˘ ˙‡ˆ˜‰· ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÒÂÁ Ô˜˙Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ ‰˜ÂÏÁ
‰Â·‚ .ÔÎÏ ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘ ÌÂ˜Ó ˘È ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÛÂ˙È˘·

ÌÈËÙ˘Ó‰ ,ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÂÏ˜˘È , ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ‚ÂÙÈ˘ È�ÙÏ „ÂÚ
 ˙�˘· „ÏÈ˘ËÂ¯ ˙È·2022 ,‰ È‰Ó ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ˜¯‡Ù ˙ÏÚÙ‰Ï ˙�‚Â‰‰Â ‰�ÂÎ�‰ ˙�ÂÎ˙Ó

ÂÈÁÂÂ¯ ˙˜ÂÏÁÂ.  

 

 

 סיכו� 

‰È¯ÒÈ˜ ÈÚ˜¯˜Ó ˙‡ Ï‰�Ï È„Î ‰Ó˜Â‰ ‰È¯ÒÈ˜ Ô¯˜ , ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÂ¯˙ÏÂ ·Â˘ÈÈ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ
ı¯‡· ‰‰Â·‚‰ .ÌÈÂÂ˘ ÌÈ˜ÏÁ·Â ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÚ·· Ô¯˜· ÌÈ˜ÈÊÁÓ „ÏÈ˘ËÂ¯ ˙È·Â ‰�È„Ó‰ .

ÏÎÂ‡Â ÂÁ˙ÂÙ ¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ÂÏ ÍÂÓÒ‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ¯ÂÊ‡Â ·Â˘ÈÈ‰ ÂÒ
˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó ‰Ó¯˙ Ô¯˜‰Â"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÚÈÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï Á . 
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˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ô¯˜Ï"„ÂÚÈÈ Ô‰Ï Ú·˜� ‡Ï˘ ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙Â�Â„˜ÈÙÂ ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â¯˙È Á . ÈÎ Û‡
ÌÂ¯˙Ï ˙·ÈÂÁÓ ‰˙È‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÂÈ‰ ‰˜È�Ú‰ Ô¯˜‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÓÂÎÒ , ˜ÏÁ ÌÈÂÂ‰Ó Ì‰

‰ÓÓ „·Ï· ÔË˜ÌÂ¯˙Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ‰È‰˘  . ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈË·È‰ ‰Ï ˘È˘ ˙È�Â¯˜Ú ‰È‚ÂÒ· ¯·Â„Ó
˙Ú„‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ˙˙Ï ˘È˘Â . ‰· ˙ÂÈ�Ó‰ ÈÏÚ·Â Ô¯˜‰ ˙ˆÚÂÓ ÏÚ- ˙È·Â Ï‡¯˘È ˙�È„Ó 

 „ÏÈ˘ËÂ¯-È˘ÚÓÂ È�ÂÈÚ¯ ‚ÂÏ‡È„ Ì‰È�È· ÌÈÈ˜Ï  , ÔÓÊ‰ ÁÎÂ� Ì‡‰ ‰Ï‡˘‰ ÔÁ·È˙ Â·˘
Ô¯˜‰ È·‡˘Ó· ÏÂ„È‚‰Â ˙Â·ÈÒ�‰ ÈÂ�È˘ ÁÎÂ�Â ÛÏÁ˘, ˙ÂÓÂ¯˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ 

˙�˙Â� ‡È‰˘ . È„Î ˜ÈÊÁ‰Ï Ô¯˜‰ ÏÚ˘ ˙ÂÏÈÊ�‰ ÈÙ„ÂÚÂ ÔÂ‰‰ Û˜È‰ Â‰Ó ÔÂÁ·Ï ˘È ‰Ê ÏÏÎ·
‰È„ÚÈ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ˜ÊÁÏ È„ÎÂ ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ‰¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙÂ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï .

 Ô¯˜‰ Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ˙È˙¯·Á‰ ‰˙¯ËÓ ‰ˆÂÓ˙ ÂÊ Í¯„·-Ï‡¯˘È· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ÌÂ„È˜  .
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓÏ ıÂÁÓ ÌÈÙÒÎ Ï˘ ÏÂˆÈ�Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ‰ÏÂÚÙÓ ˙ÂÚ�ÓÈ‰ . 

 ÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ÔÈ· ‰�È„Ó‰ È·‡˘ÓÓ Ú·Â�‰ È¯ÂÊ‡‰ ¯˘ÂÚ‰ ˙˜ÂÏÁ È¯„ÒÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ì‚ ˘È
‰È¯ÒÈ˜ ˙·È·Ò·˘ ,ÌÈÈ˙¯·ÁÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ¯ÚÙ ÔÈ· ÔÊ‡Ï ‰�È„Ó‰ Ï˘ ‰Î¯„ ÂÊ ÔÎ˘ . ÈÂ‡¯

ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘ ,ÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÛÂ˙È˘·Ì ,ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ„˜‰Ï ÂÏ˜˘È , ‚ÂÙÈ˘ È�ÙÏ „ÂÚ
 ˙�˘· „ÏÈ˘ËÂ¯ ˙È· ÔÈ·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÙ˜Â˙2022 , ‰�ÂÎ�‰ ˙�ÂÎ˙Ó‰ È‰Ó

ÂÈÁÂÂ¯ ˙˜ÂÏÁÂ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ˜¯‡Ù ˙ÏÚÙ‰Ï ˙�‚Â‰‰Â.  

 ˙�ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ Ô¯˜‰ ÌÚ ˙Â¯·„È‰·Â Û˙Â˘Ó· Â�Á·È ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ÌÂ˜Ó ˘È
ÓÒÓ ˙‡Â ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ‰Ï˘ „ÂÒÈ‰ ÈÎ- ˙Â„‚‡˙‰‰ ˙Â�˜˙Â ˙Â„‚‡˙‰‰ ¯ÈÎÊ˙ - 

Î Í˘Ó· Â�˙˘‰˘ ˙Â·ÈÒ�Ï ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ-50Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙Â�˘  , ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘ È„Î ˙‡Ê
Ô¯˜· ÌÈ¯·ˆ�‰ ÌÈÙÒÎ· È·ËÈÓ . 

 


