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 מרכז ההשקעות 

 תקציר

היא עידוד )  החוק�להל�  (�1959ט"התשי, תכליתו של החוק לעידוד השקעות הו�
מאז חקיקתו נעשו בו תיקוני� . השקעות הו� במפעלי� יצרניי� בתעשייה ובתיירות

לפי . רבי� אשר נועדו להתאי� את ההטבות הניתנות על פיו להתפתחויות הכלכליות
המרכז הוא אג" במשרד .  שיפעל להגשמת מטרת החוקמרכז ההשקעות הוא, החוק

 טיפל מרכז 2010עד ינואר ). ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , התעשייה
ההשקעות ה� בבקשות לקבלת מענקי� לביצוע תכניות השקעה בתעשייה וה� 

. בבקשות לקבלת מענקי� למימוש תכניות השקעה בתיירות בשיתו" משרד התיירות
 .  הוקמה מינהלת השקעות נפרדת במשרד התיירות2009לחוק מיולי לפי תיקו� 

החוק וההטבות הנלוות לו היו בעשורי� הראשוני� לקיומה של המדינה כלי מרכזי 
מרכזיות מסלול המענקי� מכוח . לפיתוח התעשייה באר& בכלל ובפריפריה בפרט

המס בעוד ההטבות במסלול , החוק פחתה בשני� האחרונות ותקציבו צומצ�
 . שבאחריות רשות המסי� בישראל הורחבו

ל משרד "משרדית בראשות מנכ�ת ועדה בי�" מינו שר האוצר ושר התמ2010בינואר 
לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקי� הניתני� על פי החוק , מר חיי� שני, האוצר

בעקבות עבודת הוועדה נעשה ביזמת הממשלה שינוי ).  הוועדה או ועדת שני�להל� (
 .נרחב בחוק ובמסגרתו שונו מטרות החוק וההטבות הניתנות מכוחו

 

 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר )  מועד סיו� הביקורת�להל�  (2010בחודשי� מאי עד ספטמבר 
הבדיקה . המדינה סוגיות הנוגעות למסלול המענקי� לפי החוק לעידוד השקעות הו�

מה נעשו במשרד החקלאות בדיקות השל. ת ובמשרד האוצר"נעשתה במשרד התמ
ובמועצה הלאומית " מ"ענבל חברה לביטוח בע"ב, במשרד התיירות, ופיתוח הכפר

 .לכלכלה שבמשרד ראש הממשלה

 

 עיקרי הממצאי�

 שינויי� רבי� בחוק ובצווי� ביזמתה של הממשלהבמהל' השני� בוצעו  .1
יי� להימנע תכיפות השינויי� עלולה לגרו� למשקיעי� פוטנציאל. שפורסמו מכוחו

מהשקעות באר& בשל קושי לתכנ� מראש השקעות לטווח בינוני וארו' ומחמת תחושת 
 .חוסר יציבות

ועדת שני הגיעה למסקנה דומה לזו שהועלתה במחקרי� שוני� שנעשו בשני�  .2
החוק לעידוד השקעות הו� הוא כלי סיוע אחד במכלול כלי הסיוע לפיתוח : האחרונות
למרות זאת לא פעלה הממשלה . נו מביא להגשמת מטרה זוא' הוא אי, הפריפריה

, למינו" עבודת הוועדה באמצעות בחינת כלי� אפקטיביי� לקידו� אזורי הפיתוח
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היק" המשאבי� שראוי להקצות ליישו� כלי הסיוע ואופ� חלוקת� במטרה להביא 
 לטיפול כולל בסוגיית פיתוח הפריפריה ולצמצו� פערי� חברתיי� על ידי פיתוח

 . כלכלי של אזורי� אלו

אינה מבצעת את כל התפקידי� ") המינהלה"להל� ג� (מינהלת מרכז ההשקעות  .3
המוטלי� עליה מכוח החוק ואינה משמשת גור� מקשר אפקטיבי בי� המשקיעי� 

א" כי מרכז ההשקעות הוא גו" . לגורמי השלטו� הנוגעי� לביצוע ההשקעה המתוכננת
הוא לא פעל בשני� האחרונות להבהיר ולהנגיש את , י�הנות� שירותי� לציבור היזמ

לכ� יזמי� ומשקיעי� רבי� מתקשי� להגיש לו בקשות לאישור . הוראות החוק
 . תכניות השקעה בלי גורמי� מתווכי�

 וטר� 2002 בקשות אשר הוגשו מאז שנת 531 היו במרכז ההשקעות 2010ביולי  .4
 היה 2010ד קליטת הבקשה ועד יולי פרק הזמ� הממוצע שחל" ממוע. הובאו לדיו�

בגלל פרק הזמ� . 2009 מהבקשות שהמתינו לדיו� הוגשו לפני שנת 364. כשלוש שני�
שחול" מהגשת הבקשה עד הדיו� בה במינהלת מרכז ההשקעות היא עלולה לא להיות 

 . עדכנית או לא רלוונטית בעת הדיו� בה

, שהוגשו על החלטות המינהלה לא נדונו עררי� 2009 ועד פברואר 2006ממרס  .5
 מגישי 13באותה תקופה המתינו . מאחר שלא מונתה ועדת ערר כנדרש על פי החוק

היה , מועד הבדיקה, 2010 עד ספטמבר 2000מינואר . עררי� לדיו� ועדת הערר בעניינ�
 . ימי�454מש' הזמ� הממוצע מהגשת ערר עד לדיו� בו 

ובו נקבעי� , ה מינהלת מרכז ההשקעותכתב אישור נית� לתכנית השקעה שאישר .6
" אישור סופי"בגמר ההשקעה נות� מרכז ההשקעות . התנאי� למת� המענק ושיעורו

נמצא כי לאחר מת� האישור הסופי אי� כל גור� המפקח . ומסיי� את הטיפול בבקשה
א" על פי שמבקר המדינה , על עמידת החברות בדרישות החוק ובתנאי כתב האישור

 .  בעברהעיר על כ'

סכו� החובות של חברות אשר לא עמדו בתנאי כתב האישור ונדרשו להשיב  .7
 מיליארד �2.7היה במועד סיו� הביקורת כ, לקופת המדינה את המענק שנית� לה�

מאחר שרבות מאות� חברות מצויות , עיקר החוב לקופת המדינה הוא חוב אבוד. ח"ש
הסכו� . ות מה� את כספי המענק קט�והסיכוי לגב, בשלבי� שוני� של הליכי פירוק

הגדול של החוב האבוד נובע מכמה גורמי� ובה� טיב הבטוחות הנדרשות מהיזמי� 
פרק הזמ� שחל" בי� משלוח מכתב התראה לחברה ובי� ; כתנאי למת� כתב האישור

ת בהליכי כינוס נכסי� "היעדר ייצוג משפטי של משרד התמ ;ביטול כתב האישור
 העובדה שעד לזמ� קצר קוד� מועד הביקורת לא נקט המשרד ;ופירוק של חברות

 . צעדי� משפטיי� נגד חברות שכתב האישור שלה� בוטל

אושר , 2010שהוקמה בינואר , תקציבה של מינהלת ההשקעות במשרד התיירות .8
הקשרי� המקצועיי� בי� מרכז ההשקעות במשרד ; רק כחצי שנה לאחר הקמתה

והדבר עלול לפגוע , שרד התיירות אינ� טובי�ת למינהלת ההשקעות במ"התמ
 . בקידו� תכניות השקעה

במשרד התיירות ובמשרד החקלאות ופיתוח , ת"מינהלות ההשקעה במשרד התמ .9
ואי� לה� פורו� משות" לבחינת כשלי� וחסמי� הנוגעי� , הכפר ה� מינהלות עצמאיות

 . לכול� ולהגדרת הגבולות בי� תחומי הפעילות שלה�
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 � והמלצותסיכו

החוק לעידוד השקעות הו� הוא אחד הכלי� העיקריי� לעידוד ולפיתוח של התעשייה 
מחקרי� וועדות שבחנו , ע� זאת. והתעסוקה בישראל בכלל ובאזורי פריפריה בפרט

מאז תחילת שנות . את החוק מלמדי� על בעייתיות ביישומו ובהשגת מטרותיו
, ועדת שני.  נעשו שינויי� רבי�ובחוק, האלפיי� פחת תקציב מרכז ההשקעות

לא נתנה המלצות הנוגעות למכלול ההיבטי� הנדרשי� ,  לבחינתו2010שהוקמה בשנת 
 .א" שדנה בכ', להתאמת החוק למציאות הכלכלית

על מרכז ההשקעות לשפר את השירות שהוא נות� ליזמי� הפוני� אליו ולהקפיד על 
להנגיש ולהבהיר את הוראות החוק ; מילוי כל תפקידיו המוטלי� עליו מכוח החוק

לקצר את ההמתנה לדיו� במינהלה בבקשות להטבות מכוח ; לציבור המשקיעי�
לקיי� בקרה נאותה על עמידת החברות בתנאי החוק וכתבי האישור ולהקפיד ; החוק

כל זאת על מנת שכספי הציבור . על גביית המענק מחברות שאינ� עומדות בתנאי� אלו
 .� נועדוישמשו למטרות לשמ

ת ועל משרד האוצר לבחו� אחת לתקופה את מידת השגת מטרותיו של "על משרד התמ
הגדלת היק" התעסוקה בכלל ובאזורי פריפריה ,  הגדלת השקעות של יזמי��החוק 

תו' שמירה על הצור' של המשקיעי� , בפרט ופיתוח המשק מהבחינה הכלכלית
 .בוודאות ויציבות לאור' זמ�

 

♦ 
 

 מבוא  

, ) החוק לעידוד השקעות הו� או החוק�להל�  (�1959ט"התשי, ת החוק לעידוד השקעות הו�תכלי
מאז חקיקתו נעשו בו תיקוני� רבי� . היא עידוד השקעות הו� במפעלי� יצרניי� בתעשייה ובתיירות

 אשר נועדו להתאי� את מסלולי ההטבות שנקבעו בו לאתגרי� הכלכליי� � 2010 האחרו� בדצמבר �
באופ� שבו תינת� , עידוד השקעות הו� ויוזמה כלכלית "�מטרת החוק . � לפני המשקהעומדי

 ; פיתוח כושר הייצור של משק המדינה)  1   (�לש� , עדיפות לחדשנות ולפעילות באזורי פיתוח

יצירת )  3(;   לאומיי��שיפור יכולתו של המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בשווקי� בי�)  2(
 ". קיימא�מות עבודה חדשי� ובניתשתית למקו

המסחר , אג' במשרד התעשייה, החוק קובע כי הגו' שיפעל להגשמת מטרותיו הוא מרכז ההשקעות
בזמ� הביקורת מילא (רשויות המרכז ה� מַנהל מרכז ההשקעות ). ת" משרד התמ�להל� (והתעסוקה 

 טיפל 2010עד ינואר "). ההמינהל"להל� ג� (ומינהלת מרכז ההשקעות ) את התפקיד מר חזי צאיג
מרכז ההשקעות בבקשות לקבלת מענקי� למימוש תכניות השקעה בתעשייה ובבקשות לקבלת 

 � 20091 ביולי �בתיקו� החוק . מענקי� למימוש תכניות השקעה בתיירות בשיתו' משרד התיירות
ולה ניתנה , ) מינהלת ההשקעות בתיירות�להל� (הוקמה מינהלת השקעות נפרדת במשרד התיירות 

�ת ועדה בי�" מינו שר האוצר ושר התמ2010בינואר . הסמכות לאשר בקשות של מפעלי� תיירותיי�
לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקי� , מר חיי� שני, ל משרד האוצר"משרדית בראשות מנכ

__________________ 

תיקוני חקיקה ליישו� ( חוק ההתייעלות הכלכלית ראו; 2010שנכנס לתוק� בינואר  ,)2(ט "תשסהתיקו�   1
2009�ט"התשס, )2010� ו2009התכנית הכלכלית לשני� . 
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והרפורמה , עבודת הוועדה הביאה לקבלת החלטת ממשלה על רפורמה בחוק. הניתני� לפי החוק
ועדות לבחינת "ראו להל� בפרק ) (68 התיקו� לחוק או תיקו� �להל�  (20112לה תוק' בינואר קיב

 "). החוק

 �מסלול מענקי� )  א:   (החוק מסדיר שני מסלולי� עיקריי� למת� הטבות להשקעות יצרניות בתעשייה
ה לפי אמות המיד, מענק כשיעור מסכו� ההשקעה' שבו נית� עבור השקעות באזור פיתוח א

מסלול )  ב(;   20% היה שיעור המענק למפעלי� מאושרי� בתעשייה 2011בינואר . הקבועות בחוק
 68תיקו� .  היה מסלול הטבות המס מסלול חלופי למסלול המענקי�2011עד ינואר . הטבות המס

קובע כי חברות יהיו זכאיות בד בבד להטבות הניתנות במסלול המענקי� ולהטבות במסגרת מסלול 
מסלול הטבות המס אינו , שלא כמסלול המענקי�. 3ת המס בכפו' לעמידת� בתנאי החוקהטבו

. 4א' כי יש הבדל בי� האזורי� בשיעור הטבות המס הניתנות, מוגבל לאזורי� מסוימי� באר.
 �להל� ( לאחריותה של רשות המסי� בישראל 2005הטיפול במסלול הטבות המס הועבר בשנת 

 ). רשות המסי�

ובראש� מסלול , י� התקבלו החלטות ממשלה על הפעלת� של מסלולי סיוע נוספי�במהל/ השנ
מסלולי� אלו מעוגני� ).  מסלול התעסוקה�להל� (סיוע לקליטת עובדי� נוספי� בעסקי� בישראל 

התיקו� לחוק שנכנס . והכללי� להפעלת� אינ� מעוגני� בחוק, ת"ל משרד התמ"בהוראות מנכ
באישור ועדת הכספי� , ת להורות"את סמכות� של שר האוצר ושר התמ מעג� 2011לתוקפו בינואר 

ולה� יינתנו , על סוגי השקעות במפעלי� תעשייתיי� שיסייעו להגשי� את מטרת החוק, של הכנסת
 . או הלוואות בהתא� לכללי� הקבועי� בחוק)  מההשקעה30%עד שיעור של (מענקי� 

ה להשגת מטרות מדיניות הנוגעות לעיצוב החוק הוא אחד הכלי� העיקריי� שמפעילה המדינ
מסלול המענקי� שנקבע בחוק היה . ולעידוד של המגזר העסקי והתעשייתי באמצעות תמריצי�

בעשורי� הראשוני� לקיומה של המדינה כלי מרכזי לפיתוח התעשייה באר. בכלל ובפריפריה 
בעוד ההטבות , 5צומצ�מרכזיותו של המסלול פחתה מאז תחילת שנות האלפיי� ותקציבו . בפרט

 הוא כלל 2009עד שנת (תקציב מרכז ההשקעות במסלול המענקי� . במסלול הטבות המס הורחבו
 560; 2008ח בשנת "ש  מיליו�462; 2007ח בשנת " מיליו� ש185היה ) מענקי� בתחו� התיירות

מסלול הטבות שניתנו ב, לעומת זאת .2010ח בשנת " מיליו� ש�540 ו2009ח בשנת "מיליו� ש
. 20086ח בשנת " מיליארד ש�3.6ח ובכ" מיליארד ש�2.8 הסתכמו בכ2007הטבות המס בשנת 

מרבית החברות שבחרו במסלול הטבות המס השקיעו כספי� במפעלי� במרכז האר. ולא 
 . 7וההטבות ניתנו למספר קט� מאוד של יזמי�, בפריפריה

בדק משרד מבקר המדינה סוגיות ) ורת מועד סיו� הביק�להל�  (2010בחודשי� מאי עד ספטמבר 
ת "הבדיקה נעשתה במשרד התמ. הנוגעות למסלול המענקי� לפי החוק לעידוד השקעות הו�

, ) משרד החקלאות�להל� (בדיקות השלמה נעשו במשרד החקלאות ופיתוח הכפר . ובמשרד האוצר
 הלאומית לכלכלה ובמועצה)  חברת ענבל�להל� " (מ"ענבל חברה לביטוח בע"ב, במשרד התיירות

 .שבמשרד ראש הממשלה

__________________ 

2010�א"התשע, )תיקוני חקיקה (2012� ו2011חוק המדיניות הכלכלית לשני�   2 . 

 .למעט השקעות בתחו� התיירות  3
צפויות ההטבות לגדול , על פי התיקו� לחוק. בחוק נקבעו הטבות מס כשיעורי� מופחתי� במס חברות  4

 למפעלי� 12%�ו'  למפעלי� באזור פיתוח א6% של  יפחת מס החברות עד שיעור2015כ& שבשנת 
 . שאינ� באזור זה

סכו� המענקי� השנתי הממוצע , 2007על פי מחקר שנעשה עבור התאחדות התעשייני� באוקטובר   5
 . ח" מיליארד ש1.4� היה כ2006�1993בשני� 

הנתוני� לשנת . 2010מרס ,  ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ-ÔÂÈ„Ï ÌÈ‡˘Â�Â ÌÈ‡ˆÓÓ , מינהל הכנסות המדינה  6
 . ה� בגדר אומד�2008

מבוסס על נתוני מינהל הכנסות ; 2010מתו& מסקנות הוועדה לבחינת החוק לעידוד השקעות הו�   7
 . מה�90%� ממקבלי הטבות המס ניצלו קרוב ל10%, 2007לפי נתוני שנת . המדינה
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 ועדות לבחינת החוק 

עקב ההתפתחויות הכלכליות במשק הקימה הממשלה ועדות לבחינת החוק ולהצעת דרכי� לשינויו 
יצוי� שגבולות אזורי הפיתוח שהשקעה במפעלי� בה� מזכה . וכ� ביצעה בו שינויי� תכופי�

ושר האוצר ושר , נתוני� א' ה� לשינויי�,  לחוקאשר נקבעו בתוספת השנייה, בהטבות מכוח החוק
ובלבד שלא תיקבע תוספת לתקופה , באישור ועדת הכספי� של הכנסת, ת רשאי� לשנות�"התמ

 :להל� פרטי� על הוועדות שהקימה הממשלה. שתפחת משנתיי� ימי�

 

 ועדת גבאי 

, 8 פי החוקלאחר שהתקבלה החלטת ממשלה על הפחתת שיעור המענק הנית� על, 1996בשנת 
ששימש באותה עת הממונה על הכנסות המדינה במשרד , ר יור� גבאי"מונתה ועדה בראשותו של ד

לבחינת החוק ולהמלצה על כלי תמיכה שיחליפו או ישלימו את התמריצי� הניתני� על פי , האוצר
ליי� כי מאחר שהחוק אינו כלי הול� להשגת היעדי� הכלכ, בכתב המינוי של הוועדה נאמר. החוק

הוחלט להפחית את שיעור המענקי� הניתני� לפיו ולבחו� ביסודיות את האפשרות , של המשק
הוועדה המליצה על צמצו� המענקי� הניתני� מכוח החוק . לעשות בו שינויי� נוספי� וא' לבטלו

בתמיכה ממוקדת בחיזוק הו� אנושי ותשתיות פיזיות והסרת כשלי שוק וגורמי סיכו� "והמרת� 
 צוי� בדוח מבקר המדינה כי חלק 2000בשנת . 9"� הקצאה אופטימאלית של גורמי ייצורהמונעי

 . 10מההמלצות לא יושמו או יושמו בשינויי�

 

  ועדת פרופר

ועדה לבחינת חוק עידוד השקעות הו� בראשותו של , מר אלי ישי, ת דאז" מינה שר התמ2007בשנת 
הוועדה ציינה שמטרות החוק נכונות ג� במועד . 2008מסקנותיה פורסמו באפריל . 11מר ד� פרופר

וקבעה שבמש/ השני� הוא היה אחד הגורמי� העיקריי� ליצירת תעסוקה באזורי , פרסו� מסקנותיה
הוועדה המליצה לשמר את החוק במתכונתו על מסלוליו השוני� ולהארי/ את תוקפו . הפריפריה

כ� המליצה . ת ויציבות לאור/ זמ�כדי להבטיח למשקיעי� מקומיי� וזרי� ודאו, 12בחמש שני�
דפנה שוור. מאוניברסיטת ב� ' פרופ. הוועדה להמשי/ בהפעלת מסלול התעסוקה ולעגנו בחוק

כדי , "יש לשנות את חוק עידוד השקעות הו�"טענה ש, שהייתה בדעת מיעוט בוועדה, גוריו� בנגב
ת היצע מקורות התעסוקה במטרה להרחיב א", שיסייע בהתגברות על החסרונות של אזורי הפיתוח

כ/ שבהדרגה יפחת הצור/ שלה� בתמיכה , וההכנסה ולהביא לצמיחה מתמשכת של אזורי� אלה
לתמיכה ישירה בעסקי� תו/ התמקדות ) חלופיי� למענק(שוור. הציעה כלי� ' פרופ". ממשלתית

עלי� סיוע למפ, השבחת ההו� האנושי במפעלי�: במרכיבי� המקשי� על צמיחת� באזורי פיתוח
חיזוק עסקי� קטני� ובינוניי� בעלי פוטנציאל , בשדרוג טכנולוגי ובאימו. של טכנולוגיות חדשות

נוס' על השימוש בכלי� אלה יש לדעתה . צמיחה וכלי� למשיכת משקיעי הו� סיכו� לאזורי הפיתוח
לטות בתשתיות פיזיות ובתשתיות ארגוניות ולקבל הח, צור/ להשקיע בהו� אנושי במערכת החינו/

 .תכנוניות על הקצאת קרקעות

__________________ 

, )1997יעדי התקציב לשנת תיקוני חקיקה להשגת (החלטה זו עוגנה בחוק הסדרי� במשק המדינה   8
�ז "התשנ 1996 . 

9  ÌÈÈÙÈÏÁ ˙Â·¯ÂÚÓ ÈÏÎÂ ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„ ,11.12.96 . 

תכניות עידוד של משרד התעשייה והמסחר לאזורי עדיפות ", )È˙�˘ ÁÂ„ 50·) 2000 ,מבקר המדינה  10
 .31' עמ, "לאומית

כמו כ� שימש בשני� . ר שלה"ל חברת אס� ולאחר מכ� היו"כ מנ2006מר ד� פרופר היה עד לשנת   11
 . נשיא התאחדות התעשייני�1999 עד 1993

12  ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚ ˜ÂÁ ‡˘Â�Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â�˜ÒÓÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ,28.2.08 . 
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 ועדת שני

את , מר בנימי� ב� אליעזר, ת דאז"ושר התמ, ר יובל שטייני."ד,  מינו שר האוצר2010בינואר 
משרדית לבחינת מדיניות הטבות המס והמענקי� במסגרת החוק לעידוד השקעות �הוועדה הבי�"

, ל משרד האוצר"מנכ, מר חיי� שניר הוועדה מונה "ליו).  הוועדה או ועדת שני�להל� " (הו�
בעקבות , בי� היתר, הוועדה הוקמה. ת"ל משרד התמ"מנכ, ולממלא מקומו מונה מר שרו� קדמי

בכתב המינוי . פרסומ� של מחקרי� שקבעו שיש צור/ בבחינת החוק ובדיו� מקצועי כולל בעניינו
ולהציע שינויי� , יו� בחוקלבחו� את מבנה התמריצי� הקיי� כ"נקבע כי תפקידה של הוועדה הוא 

בראיית מיקוד וייעול המשאבי� להשגת צמיחה בת קיימא במגזר , במכלול התמריצי� הקיימי� בו
 ". העסקי תעשייתי ופיתוח פוטנציאל הזדמנויות התעסוקה בפריפריה

ה� בסעי' , בעקבות עבודת הוועדה החליטה הממשלה לבצע רפורמה בחוק לעידוד השקעות הו�
 . לחוק68השינוי נעשה במסגרת תיקו� . 13ק וה� בכלי הסיוע למשקיעי� שנקבעו בומטרות החו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÂ�È˘‰Â ˜ÂÁ‰ ˙�ÈÁ·Ï ˙Â„ÚÂ Ï˘ ÌÈÙÂÎ˙‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰
Ô‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ˜ÂÁ· ÌÈ˘Ú�‰  Ú�ÓÈ‰Ï ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ

È· ÁÂÂËÏ ˙ÂÚ˜˘‰ Ô�Î˙Ï È˘Â˜ Ï˘· ı¯‡· ˙ÂÚ˜˘‰ÓÈ‡ ˙˘ÂÁ˙ ÏÏ‚·Â ÍÂ¯‡Â È�Â�-
˙Â·ÈˆÈ14 .Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÈÂ‡¯‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙

 ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ‰ ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ Ï˘ Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Ï ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï
˜ÂÁ‰ ˙Â·ÈˆÈ·Â ˙Â‡„ÂÂ·.  

 

È � ˘  ˙ „ Ú Â  È � Â È „  „ Â Ú È ˙ 

אמיני� של דיוניה שישקפו את עיקרי המידע על רשות ציבורית להקפיד על רישו� פרוטוקולי� 
בית המשפט ביסס חובה זו על עקרונות המשפט . שהובא לפניה ואת ההחלטות שהתקבלו בה�

על הרשות המינהלית לוודא . המינהלי הכללי ועל עקרו� שקיפות פעילותו של המינהל
 .15נות את מהלכ�שפרוטוקולי� של הדיוני� המתקיימי� בוועדות הפועלות מטעמה משקפות בנאמ

על מנת שחבריה , דיוני הוועדה קוימו בפורו� נרחב של אנשי מקצוע מהאקדמיה ומהתעשייה
ייחשפו למגוו� עמדות ודעות אשר יסייעו בידיה� לגבש את מסקנותיה� בכל הנוגע לשינוי הנדרש 

 . בחוק לעידוד השקעות הו�

ÈË¯ÂÙÓ Ì�È‡ ‰„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ�ÌÈÈ„ Ì , Ì‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È� ‡ÏÂ
‰È¯·ÁÏ Â‚ˆÂ‰˘ ˙Â„ÓÚ‰ ÏÚÂ ÌÈ�ÂÈ„‰ ÔÎÂ˙ ÏÚ . ˘ÂÏ˘· ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â·˙Î� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
‰ÓÈ˜‰˘ ‰�˘Ó ˙ÂÂˆ Ï˘ ‰·È˘È·Â ‰È˙Â·È˘ÈÓ . ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ Ú�ÂÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯„ÚÈ‰

˙˘˜·˙Ó‰ ,ÈÏ‰�ÈÓ‰ ÍÈÏ‰‰ ˙Â�È˜˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ .ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÌÂ˘È¯ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ� , ˘È
Ù˜‰Ï˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘ ÂÁÈË·È˘ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂÈÁ�‰ ÂÙÒÂÈ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ È·˙Î·˘ „È. 

 

__________________ 

 בדבר תמריצי� לעידוד רמת התחרותיות והפיתוח של התעשייה 15.7.10� מ1991' החלטת ממשלה מס  13
 .בישראל

הוספו דרישות ס� לעמידה בתנאי ; שונתה מפת אזורי עדיפות: השני� שונו תנאי הזכאותבמהל&   14
 .ועוד" מפעל תעשייתי"הושמטו מפעלי� להפקת מחצבי� וחיפוש נפט מהגדרת , החוק

 ).2004 (817) 3(ד נט"פ, 'ÔÏÈ‡ '·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ-Á‡Â ÂÙÈ � 03751/03 "בג  15
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 החוק לעידוד השקעות הו� בי� כלי הסיוע לקידו� הפריפריה

אפקטיביות התמריצי� הניתני� לפיו . החוק הוא אחד מכלי הסיוע המרכזיי� לפיתוח הפריפריה
 .  וניירות עמדהלקידו� אזורי הפיתוח נבחנה במהל/ השני� בכמה מחקרי�

, 16בנייר עמדה של הרשות לתכנו� לאומי וכלכלי במשרד הכלכלה והתכנו�, 1994כבר בשנת  .1
תחומית בעניי� קידו� אזורי הפיתוח ולהחלי' בהדרגה �נקבע כי יש לקבוע מדיניות כוללנית ורב

השיג חלק מהתמריצי� שנקבעו בחוק בהשקעות בתשתיות אזוריות כמו חינו/ ושירותי� כדי ל
לאפשר להקטי� בהדרגה את תלות� של אזורי הפיתוח בתמיכה חיצונית , פיתוח כלכלי בר קיימא

 . ולהגדיל את האטרקטיביות שלה� לאוכלוסייה ולפעילות כלכלית

 מלמד על הבעייתיות 2009מחקר שפרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל בנובמבר  .2
א� ועד כמה מענקי ההו� והטבות המס "ר בדק המחק. שבהשגת מטרות החוק באמצעות הכלי� שבו

וא� הפריו� של ההו� המסובסד נמו/ מזה של , מגדילי� את היק' ההשקעות והתעסוקה בפריפריה
למענקי ההו� אי� השפעה מובהקת על הפריו� של "ומסקנתו הייתה כי , "ההו� שלא מסובסד

 אינו מגדיל �הו� והטבות מס  מענקי �גידול של ההסתברות לקבלת הטבות להרחבה "ו, "הפירמה
 ". את ההשקעות ואת התעסוקה של המפעלי�

 שהוצג לחברי ועדת שני והתבסס על 2010בנייר עמדה של איגוד לשכות המסחר ממרס  .3
הוא לא נות� . החוק מטפל בסימפטו� ולא בבעיה"צוי� כי , מחקרי� בנוגע לחוק ולאפקטיביות שלו

החוק יכול לסייע במטרות ... י� אלה חסרו� עבור המגזר העסקיבגינ� יש לאזור]ש[מענה לגורמי� 
להגביר תעסוקה בתחומי� מסוימי� אבל הוא לא יכול לפעול כנגד , לעודד השקעות, של טווח קצר

האיגוד המלי. על תהלי/ שיביא בהדרגה לביטול ". כוחות השוק ולהביא לשנויי� של הטווח הארו/
 מסגרת חדשה לפיתוח הפריפריה הכוללת רפורמה בתחומי החוק במתכונתו הנוכחית ועל יצירת

 .העסקי� הקטני� ועידוד התעסוקה, התשתיות, החינו/

ראש המועצה הלאומית לכלכלה שבמשרד , י� קנדל'במסגרת דיוני ועדת שני קבע פרופסור יוג .4
כי הבעיות בפיתוח הפריפריה ה� הריחוק הפיזי ממרכז הפעילות המשקית , ראש הממשלה

 כשלי� בשוק �התוצאה שלה� ; כדאיות הנמוכה לעומת הסיכו� הגבוה בפעילות עסקית בפריפריהוה
] לרבות... [תחומי�הטיפול בפריפריה מחייב גיבוש קונספט רחב ורב", לדעתו. העבודה וקשיי מימו�

 ".'משוכלל'מענקי� באמצעות מנגנו� ] ומת�... [שיפור התשתיות הפיסיות המגבירות את הנגישות

עדת שני עמדה א' היא על הכשלי� האמורי� בחוק לעידוד השקעות הו� ועל העובדה כי הכלי� ו
החוק : "שבו אינ� תורמי� למימוש מטרות פיתוח הפריפריה ולצמצו� הפער בי� המרכז לפריפריה

אינו מצליח להביא לצמיחה הרצויה באזורי הפיתוח ולצמצו� פערי� אזוריי� מאחר שהוא , לבדו
א/ אינו מכוו� את , הוא מעודד הקמת מפעלי� והשקעה בהו� פיזי. פטו� ולא בבעיהמטפל בסימ

, ההיפ/ הוא הנכו�. ההשקעה כ/ שהשפעתה תהיה בעלת ער/ מוס' גבוה או תתמיד לאור/ זמ�
מתכונתו הנוכחית של החוק מעודדת הקמת מפעלי� ע� תלות מתמשכת בהשקעה ממשלתית 

, בכ/. לתי מיומ� המועסק בענפי� מסורתיי� נטולי חדשנותובתעסוקה המאופיינת בהו� אנושי ב
, החוק אינו נות� מענה לגורמי� שבגינ� אזורי הפיתוח נתפסי� כלא אטרקטיביי� עבור התעשייה

בטווח הקצר יכול החוק לסייע במימוש מטרות של עידוד . בעיקר בתחומי� ובענפי� הרצויי� יותר
א/ הוא אינו מצליח להבטיח פעילות של תעשייה , י�השקעות והגברת התעסוקה בתחומי� מסוימ

 ".תחרותית לאור/ זמ� או לפתח את ההו� האנושי

שהחוק לעידוד השקעות הו� , א' על פי שוועדת שני הגיעה למסקנה דומה לזו שהוצגה במחקרי�
ובמציאות ששררה בזמ� , הוא כלי סיוע אחד במכלול כלי הסיוע האפשריי� לפיתוח הפריפריה

 מת� �היא פעלה רק על פי המנדט הצר שנית� לה ,  הוועדה הוא לא הביא להגשמת מטרה זועבודת

__________________ 

 .וחדה ע� פעילות משרד ראש הממשלה ופעילותו א1995משרד זה פורק בשנת   16
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חברי הוועדה היו נציגי משרד . המלצות לשיפורו של החוק לעידוד השקעות הו� המתמקד בתעשייה
  .17ת בלבד ולא שותפו בה גורמי ממשלה מתחומי� שוני�"האוצר ומשרד התמ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯‰ ÔÓ ˙Â�˙È�‰ ˙Â·Ë‰‰ ÔÂ�‚�Ó ˙�ÈÁ·Ï ˙Ó˜ÂÓ‰ ‰„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡
 Í¯Âˆ ‰È‰È ‡Ï˘ È„Î ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÁ·˙ ˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ·

˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ú¯È‡˘ ÈÙÎ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙ÙÒÂ� ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰·. 

קבלה את הדגש מטרת קידו� הפריפריה "כי ,  צוי�2010ל משרד האוצר מנובמבר "בתשובת מנכ
מתו/ תפיסה מקצועית שהמדינה תצא נשכרת , הראוי לה ה� בדיוני הוועדה וה� בהמלצותיה

ככלי להגברת הצמיחה ולצמצו� הפערי� בי� הפריפריה , מהגדלת הפיזור הגיאוגרפי של התעשייה
 ".לבי� המרכז

מר , ישראל למשרד מבקר המדינה ציי� נשיא התאחדות התעשייני� ב2010בתשובתו מאוקטובר 
מושגות , כי על פי מחקר אמפירי שעשתה חברת ייעו. ביזמת התאחדות התעשייני�, שרגא ברוש

ציי� בתגובתו , מר אוריאל לי�, נשיא איגוד לשכות המסחר. בשני� האחרונות כל מטרות החוק
רציני ומקי' באחת הבעיות , א' על פי שהגיעה העת לטפל טיפול יסודי" כי 2010מאוקטובר 

הפער הבלתי נסבל שנוצר בכל אחד מרובדי החיי� בפריפריה ולפעול , ות של מדינת ישראלהקש
החליטה מדינת , עליה אי� עוררי�, במלוא העוצמה על מנת להתחיל למצוא פיתרו� לבעיה קשה זו

בחוק , שאינ� נותני� מענה לבעיית היסוד, לבצע שינויי� נקודתיי�, ישראל לעצו� את העיניי�
לנטוש את הפריפריה , ות הו� ובאמצעות� להנציח ולחדד אפליה סקטוריאלית בוטהעידוד השקע

 2010דפנה שוור. ציינה בתשובתה מנובמבר ' פרופ". ולבזבז שעות עבודה ולימוד נרחבי� לריק
החוק צרי/ . חשוב להדגיש כי החוק ללא אמצעי� משלימי� לא יוכל להביא את המפנה הרצוי"ש

 יותר של מדיניות המכוונת להשיג צמיחה כלכלית יחד ע� צמצו� להשתלב באסטרטגיה רחבה
 ".פערי� אזוריי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ� , ˙„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓÂ ˙ÂÓ„Â˜ ˙Â„ÚÂ ˙Â�˜ÒÓ
È�˘ , ˘Â·È‚ Ì˘Ï ‰È˙ÂˆÏÓ‰· ˘Ó˙˘˙Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Û�Ó˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

˘Ú˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÈÈ·ÈË˜Ù‡ ÚÂÈÒ ÈÏÎÁÂ˙ÈÙ‰ È¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ , Û˜È‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï
Ì˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡Â ÚÂÈÒ‰ ÈÏÎ ÌÂ˘ÈÈÏ Âˆ˜ÂÈ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ . ÔÁ·˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·

 Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÁÈÓˆÂ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯ÚÙ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÏÎ‰ ˙‡ È„ÂÒÈÂ ÛÈ˜Ó ÔÙÂ‡·
‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ‡ . 

 

 

 לאומיי��התאמת החוק להסכמי� בי�

אחד ). World Trade Organization(שראל לארגו� הסחר העולמי  הצטרפה י1995באפריל 
אוסר מת� סובסידיות ייעודיות , ההסכמי� של ארגו� זה אשר מחייבי� את ישראל בשל חברותה בו

 � בניגוד לאמור בהסכ� �א� מדינה מסבסדת יצוא של עסקי� הפועלי� בה , לפי ההסכ�. 18לייצוא

__________________ 

ת והוזמ� דר& קבע לדיוני הוועדה הוא נציג "יצוי� כי היחיד שאינו נציג של משרד האוצר או משרד התמ  17
 .הוא לא מונה חבר בוועדה, ע� זאת. המועצה הלאומית לכלכלה

18  Agreement on Subsidies Countervailing Measure. 
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וא' אפשר , טיל עליו היטל יבוא בתנאי� מסוימי�המדינה המייבאת את המוצר רשאית לה
 . שהמנגנו� ליישוב סכסוכי� של הארגו� ידו� בהתנהגות המדינה המייצאת

 לחוק 18אשר קדמה לתיקו� סעי' , 19בהחלטת ממשלה בעניי� הרפורמה בחוק לעידוד השקעות הו�
בגי� הקמתו , כוח החוקזכאות למענקי� או הטבות מס מ"נקבע כי , )2005 בשנת 60במסגרת תיקו� (

או הרחבתו של מפעל או של חלק ממנו תותנה בכ/ שהמפעל משווק את מוצריו לשוק המקומי 
ח "ושס/ הכנסותיו במט, תור� לעצמאות הכלכלית של המשק הישראלי, ולשווקי� בי� לאומיי�

". מוצריו מס/ הכנסותיו ממכירת 25%משיווק מוצריו לשווקי� בינלאומיי� אינו נמו/ משיעור של 
 .התנאי האמור עלול לעורר טענה כי הדבר אינו עולה בקנה אחד ע� ההסכ� הנזכר לעיל

כי מינהלת מרכז ההשקעות לא תאשר תכנית השקעה אלא א� , לחוק נקבע) ב(א18בהוראות סעי' 
�כ� שוכנעה כי המפעל התעשייתי יתרו� לעצמאות הכלכלית של משק המדינה וכי הוא מפעל בר

�בחוק נקבעו תנאי� חלופיי� להכרה במפעל תעשייתי בר. � לתוצר המקומי הגולמיתחרות התור
, ממכירות המפעל בשוק מסוי�, בשנת המס, הכנסתו.  "1:   תחרות התור� לתוצר המקומי הגולמי

 או 25%.  "2:   ולחלופי�, 20" מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס75%אינה עולה על 
 מיליו� 12ה� ממכירות בשוק המסוי� המונה , ממכירות המפעל, בשנת המס, יותר מכלל הכנסתו

ונית� , עיקר פעילותו הוא בתחו� הביוטכנולוגיה או ננוטכנולוגיה.  "3:   ולחלופי�" תושבי� לפחות
 ". על כ/ אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי

החוק מעודד השקעות "ות וציינה כי ועדת שני התייחסה א' היא לתנאי� הנדרשי� לש� מת� הטב
ואלה זכאי� להטבות , )יצוא והשקעה בנכסי�(הו� של מפעלי� שעומדי� בקריטריוני� מסוימי� 

שיבח� את גמישות הכלי� "הוועדה החליטה על הקמת צוות ". ישירות לזמ� מוגבל לאחר ההשקעה
ת נמנו אנשי מקצוע בכירי� ע� חברי הצוו". וגיבוש הגדרה שתעמוד בתנאי האמנות הבי� לאומיות

אול� לא מונו לו נציגי� ממינהל , רשות המסי� והממונה על הכנסות המדינה, ממרכז ההשקעות
הצוות שהוק� קיי� ישיבה . בעלי הידע המקצועי הרלוונטי לסוגיה זו, ת"סחר חו. שבמשרד התמ

 . ובה הוחלט להותיר על כנ� את התנאי�, אחת שתוכנה לא תועד בפרוטוקול

 למשרד מבקר המדינה צוי� כי להמלצות ועדת שני לא 2010ל האוצר מנובמבר "בתשובת מנכ
ועל כ� הצוות , לחוקקוד� תחרות שגובשה בתיקו� �הייתה השפעה על התנאי� להגדרת מפעל בר

 . לא ד� שוב בסוגיה זו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ" ˙ÂËÏÁ‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙
˜· ÂÏÚÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ÔÈ·‰ ˙Â�Ó‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰�-Ï‡¯˘È ˙�È„Ó ‰Ó˙Á Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï . 

 

 

 רשויות מרכז ההשקעות

ת להגשמת מטרת " לחוק הוא הבסיס הנורמטיבי לפעולת מרכז ההשקעות במשרד התמ5סעי' 
 . רשויות המרכז ה� מַנהל מרכז ההשקעות ומינהלת מרכז ההשקעות, כאמור. החוק

 

__________________ 

4.4.04�מ) כלכלי�הקבינט החברתי(דת שרי� לענייני חברה וכלכלה  של וע81/חכ' החלטה מס  19 ,
29.4.04� ב1832' שקיבלה תוק� של החלטת ממשלה בהחלטה מס. 

 .כמדינה או טריטוריית מכס נפרדת" שוק"מוגדר המונח , יצוי� כי בהתא� לחוק  20
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 מינהלת מרכז ההשקעות

ק קובע כי נוס' על מנהל מרכז ההשקעות יהיו חברי� במינהלת מרכז ההשקעות נציג  לחו9סעי' 
נציג , נציג משרד החקלאות, ת"נציג משרד התמ, נציג אג' תקציבי� במשרד האוצר, רשות המסי�

כמו כ� נקבע כי הממשלה רשאית למנות למינהלה נציג ציבור . משרד ראש הממשלה וכ� נציג ציבור
 .  החליטה הממשלה למנות את מר שמעו� כה� לנציג ציבור במינהלה2008בינואר . נוס'

ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·21˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙Â¯˘Ó È‡˘Â� Ï˘ ‰�Â‰Î‰ ˙·Èˆ˜ ˙Â·È˘Á ÏÚ „ÓÚ  . ˙Â¯ÓÏ
˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰�ÈÓ· ¯Â·Èˆ‰ ‚Èˆ� Ï˘ Â˙�Â‰Î ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰·ˆ˜ ‡Ï ˙‡Ê . ÈÎ Û‡

 ¯‡Â�È· Â‡ÏÓ ¯Â·Èˆ‰ ‚Èˆ� Ï˘ Â˙�Â‰ÎÏ2011�˘ ˘ÂÏ˘  ÍÈ˘ÓÈ ÈÎ ‰ÚÈ�Ó ÏÎ ÔÈ‡Â ÌÈ
Â„È˜Ù˙· ,˘‡¯Ó ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ·Âˆ˜ ‰È‰È ÂÈÂ�ÈÓ ÈÎ ÈÂ‡¯ . ˙¯ËÓ Ú·˜È˙˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ

‰Ï‰�ÈÓ· ¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â˙ÂÈ‰ Ï˘· ˙‡ÊÂ ÂÈ„È˜Ù˙ Â¯„‚ÂÈÂ ÂÙÂ¯Èˆ . 

 והקמתה של מינהלת ההשקעות בתיירות תוק� הסעי' בחוק העוסק 2010ע� תיקו� החוק בינואר 
. ונציג משרד התיירות הושמט מרשימת חברי המינהלה, ינוָי� של חברי מינהלת מרכז ההשקעותבמ

במרכז ההשקעות לא פעלו לבצע תיקו� דומה בחוק בכל הנוגע לנציג המינהלה מטע� משרד 
 . 1980א' שמינהלת השקעות עצמאית הוקמה במשרד החקלאות כבר בשנת , החקלאות

 

 מועצת מרכז ההשקעות

עשרה חברי� "תמנה הממשלה מועצה ובה ,  קבע החוק שנוס' על חברי המינהלה68ו� עד לתיק
ע� ארגוני� וע� מוסדות כלכליי� , מקרב הציבור שימונו לאחר התייעצות ע� רשויות מקומיות

כ� קבע ". לאומית�מדעיי� ומקצועיי� המטפלי� בענפי המשק בעלי חשיבות כלכלית, ציבוריי�
למעט בענייני� , הוא לייע. לממשלה בכל עני� הנוגע להגשמת החוקהחוק כי תפקיד המועצה 

 .הנוגעי� למפעלי� תיירותיי�

. במהל/ השני� שחלפו מחקיקת החוק לא מינו ממשלות ישראל את חברי המועצה כנדרש בחוק
את , באי� מועצה לא היה במש/ השני� גור� שתפקידו לבחו� באופ� שוט' מדי פע� את החוק

 נקבע שהמועצה תבוטל 68בתיקו� . ישומו לצור/ מת� ייעו. בעניי� זה לממשלהמטרותיו ואת י
 .תמלא ג� את התפקיד שיועד למועצה, בי� יתר תפקידיה, והמינהלה

‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ó˜Â‰ ‡Ï ÌÈ�˘‰ Í˘Ó·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ . ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÙÈ„Ú‰ ˙‡Ê ˙Á˙
ÈÈÙÂÏÁ ÌÈÙÂ‚Â ˙Â„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈ˙Â¯ËÓ ˙Ó˘‚‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡Â ˜ÂÁ‰ ˙Â˘„Á ÂÓ˜Â‰˘ Ì

ÌÈ¯˜·Ï . 

 

 

 תהליכי עבודה במרכז ההשקעות

 ליזו� ולארג� פעולות למע� עידוד השקעות הו�  )1(:   "תפקידי המינהלה ה�,  לחוק10לפי סעי' 
לקיי� את הקשר בי� המשקיעי� ובי�  ) 3(  ; ) אישור�להל� (לית� אישור לתכניות   )2(   ;בישראל

יני השקעות הו� בישראל ולהפיצ� ילתת ידיעות בענ, נוגעות בדברמשרדי ממשלה ורשויות אחרות ה
__________________ 

 ).2005 (721) 5(נט , ÈÙÈ¯Ê 'ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘ ,„ÈÙÏ ÈÓÂË ÛÒÂÈ � 05464/04 "בג  21



 1257 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

 להמלי. לפני כל רשות המוסמכת לכ/ שתעניק  )4(  ; ולסייע למשקיעי� בהגשמת תכניותיה�
הקלה או רשיו� , הנחה, פטור, במסגרת החיקוקי� שבתחו� סמכותה או שהיא ממונה על ביצוע�

 68בתיקו� ". י� לסייע להשגתה של מטרת חוק זהאו להלוואה העשוי, להשקעה, לנכס, למפעל
'; ג18לפי הוראות , להציע לשרי� מסלולי תמיכה וכללי� להפעלת�)  5:   "(נוספו התפקידי� האלה

, בענייני� הנוגעי� לתעשייה, לייע. לממשלה בכל דבר הנוגע להגשמתה של מטרת חוק זה)  6(
 ".לביצוע� ותחיקה לעידוד השקעות הו�דרכי� , ובמיוחד קווי היסוד לעידוד השקעות הו�

עיקר עבודת מינהלת מרכז ההשקעות היא דיו� בתכניות השקעה המוגשות לה לאישור , בפועל
המינהלה אינה ממלאת את תפקידיה האחרי� לעידוד פעולות השקעה ואינה . לצור/ קבלת מענקי�

צוע תכנית השקעה אינ� משקיעי� המעונייני� בבי. מקשרת בי� המשקיעי� ובי� רשויות אחרות
מנהל , הרשות המקומית: עובדי� ע� גו' אחד אלא נדרשי� לפעול בנפרד מול כל רשות ורשות

העובדה שאי� גור� אחד שמרכז את הסיוע למשקיעי� בהגשמת . אזורי פיתוח ומרכז ההשקעות
להוות תכניותיה� מחייב את המשקיעי� הפוטנציאליי� להתמודד ע� בירוקרטיה רבה אשר עלולה 

 .ל"והקושי גדול במיוחד כשהמשקיעי� מחו, מחסו� להשקעה המתוכננת

 ˙ÂÈ‰ÏÂ ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ
 ‰Ú˜˘‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚Ï ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ÔÈ· È·ÈË˜Ù‡ ¯˘˜ÓÂ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚

˙��ÎÂ˙Ó‰. 

על מנת "כי הוא פועל ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
לייצר במשרד תשתית של קשר ושיתו' פעולה בי� המשקיעי� הפוטנציאליי� לבי� מרכז ההשקעות 

 ". ת"ומשרד התמ

 

 פרסו� כלי הסיוע הניתני� לפי החוק

יא חוק והתוצאה ה, בחוק לעידוד השקעות הו� נעשו ברבות השני� תיקוני� רבי� טלאי על טלאי
בשנות התשעי� של המאה העשרי� הפיקו מרכז ההשקעות ומשרד רואי . מורכב וקשה להבנה

 המדרי/ ליישו� �להל� " (�1959ט"התשי, מדרי/ ליישו� החוק לעידוד השקעות הו�"חשבו� פרטי 
המדרי/ נועד להדרכת יזמי� בכל הנוגע לתהלי/ קבלת המענקי� לפי . המחזיק מאות עמודי�) החוק
ע� . מאז הוצאתו הוא תוק� כמה פעמי� לש� התאמתו לתיקוני החוק לעידוד השקעות הו�. החוק

 לחוק בכל הנוגע להעברת 60 במסגרת תיקו� 2005הוא לא עודכ� לפי השינויי� שבוצעו בשנת , זאת
ראשי פרקי� של המדרי/ מפורסמי� באתר . סמכות הטיפול במסלול הטבות המס לרשות המסי�

א/ , כז ההשקעות ע� הפניה למעונייני� ברכישתו אל ההוצאה לאור שבה הופקהאינטרנט של מר
 . אי� אפשרות לקראו באינטרנט

למעט ההפניה למדרי/ ליישו� החוק אי� באתר האינטרנט של מרכז ההשקעות מדרי/ ליזמי� 
מטע� זה הוציאו לאור משרדי רואי . המתענייני� בקבלת מענק מכוח החוק לעידוד השקעות הו�

מדריכי� אלו . שבו� אחדי� בשני� האחרונות מדריכי� כתובי� להבהרת החוק למשקיעי�ח
משרתי� יזמי� בבוא� לבחור במסלול בחוק שבמסגרתו יגישו את הבקשה לאישור תכנית ההשקעה 

פוני� חלק , נוס' על ההסתייעות במדריכי� כתובי� אלו. שלה� ולקבלת ההטבות המצוינות בחוק
רטיי� המתמחי� בהגשת בקשות למרכז ההשקעות לש� קבלת הטבות מכוח מהיזמי� לגורמי� פ

 . 22החוק

__________________ 

. Ó˙‰ ¯˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„"˙ , ˙¯·Á"˙.Ò, בעניי� זה ראו מבקר המדינה  22
Ú· Ë˜ÈÏÈÒ ˙ÂÈ˘Ú˙"Ó") 2007 .( 
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 החברות �29 מ24.  חברות שקיבלו מענקי� מכוח החוק�104משרד מבקר המדינה שלח שאלוני� ל
בי� . שהשיבו על השאלוני� ציינו כי נעזרו בגור� חיצוני כמשרד רואי חשבו� לש� הגשת הבקשה

הרצו� לקצר את זמ� ; מקצועיות הגור� החיצוני: וני שציינו החברותהסיבות לפנייה לגור� חיצ
הבירוקרטיה הכרוכה בהגשת הבקשה ומורכבות ; ההמתנה ולזרז את ההליכי� במרכז ההשקעות

 .הנושא

 יפורס� 2011כי בשנת ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כמו כ� ציי� כי ההיעזרות של יזמי� .  משרד רואי חשבו� פרטימדרי/ מעודכ� ותמציתי בשיתו'

חלק אינטגראלי מהפעילות העסקית של החברות ומרכז "בגורמי מקצוע לצור/ הגשת הבקשות היא 
 ". ההשקעות לא רואה כל פסול בליווי מקצועי של היזמי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ ,‰ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â�‰ ÛÂ‚Î ÌÈÓÊÈ
‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ Ï‡¯˘È· ÌÈÚÈ˜˘Ó‰Â ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ¯È‰·‰Ï , ÛËÂ˘ ÔÂÎ„Ú ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ

 ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ÛÈ˜Ó Ú„ÈÓ ÌÂÒ¯Ù ÏÚÂ ˜ÂÁÏ ÍÈ¯„Ó‰ Ï˘
ÌÓˆÚ· Ì‰È˙Â˘˜· ˙‡ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯ÓÏ ˘È‚‰Ï ÍÎ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÌÈÓÊÈÏ , Í¯Âˆ ÈÏ·Ó

ÌÈÎÂÂ˙Ó· ¯ÊÚÈ‰Ï23. 

 

 ות לאישור תכניות השקעההלי� הטיפול בבקש

חדשה המוגשת למרכז ההשקעות נדרש היז� לצר' תכנית השקעה לכל בקשה לאישור תכנית 
 הדורשת השקעת 24הבקשה מועברת למינהלה המקצועית הרלוונטית לבחינה.  רלוונטיתעסקית

מחלקת תחו� בדיקת תכניות במרכז ההשקעות מטפלת בקבלת .  כוח אד� ומשאבי��תשומות 
בהעברת� למינהלה המקצועית לבחינת התכנית העסקית שהגיש היז� ובהעלאת הבקשה , תהבקשו

 .לדיו� במינהלת מרכז ההשקעות

מרכז ההשקעות מאפשר הגשת בקשות לאישור תכניות השקעה במש/ כל השנה ואינו מגביל את 
�  וכ25בכל שנה מוגשות לו מאות בקשות לתכניות השקעה להקמה או הרחבה של מפעל. מספר�

מאחר שאי� הגבלה על מועד הגשת� ועל מספר� . 26מאות בקשות לשינויי� בתכניות שאושרו בעבר
נדחה הדיו� בחלק� משנה אחת לאחרת , של הבקשות לפי תחו� השקעה או כל אמת מידה אחרת

 .שבקשות יידונו במידת האפשר בשנה שבה הוגשו, חר' הכלל שקבע המרכז

 את הלי/ הטיפול בבקשות לאישור תכניות השקעה לש� השוואה בדק משרד מבקר המדינה
 מינהלת ההשקעות �להל� (המוגשות למינהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר 

אפשר �ואי, במסגרת הלי/ זה נית� להגיש תכניות השקעה לאישור בשנת תקציב מסוימת). בחקלאות
 זו מקבלת בקשות לאישור מינהלה. להעביר בקשה משנה אחת לאחרת אלא באישור של המינהלה

מערכת הרישו� שלה . תכנית לדיו� לפי תחומי� שהגדירה מראש בתכנית הפיתוח השנתית שפרסמה
לאחר מכ� נסגרת .  מהתקציב המאושר לכל תחו��90%קולטת בקשות עד סכו� כולל שאינו גדול מ

__________________ 

 .99' עמ, "בשירות הציבורי' מאכערי�'תופעת ה" ,)È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  23

 הנותנות שירותי� מקצועיי� למרכז ההשקעות ת"המינהלות המקצועיות ה� יחידות במשרד התמ  24
מינהלת הכימיה , בי� המינהלות ישנ� מינהלת סביבה ופיתוח בר קיימא. ולגופי� נוספי� במשרד

במסגרת עבודת� מול מרכז . מינהלת מוצרי צריכה ועוד, מינהלת תעשיות עתירות ידע, והפלסטיקה
ר שמייצר היז� מבקש המענק מהבחינה ההשקעות נדרשות המינהלות המקצועיות לבחו� את המוצ

 . הכלכלית והעסקית ולחוות את דעת� על המוצר, הטכנולוגית
 בקשות להקמה או להרחבה של מפעלי� ובשנת 248 הוגשו 2009בשנת , על פי נתוני מרכז ההשקעות  25

2008 � . בקשות168
 . בקשות751 � 2008 ובשנת  בקשות לעדכו� פרטי תכנית904 הוגשו 2009בשנת , על פי נתוני המרכז  26
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בל תקציב מערכת הרישו� לקליטת בקשות נוספות ונפתחת בשנית א� נותר תקציב או א� מתק
נית� להגיש הצעות בכמה , 2010שהחלה את עבודתה בשנת , למינהלת ההשקעות בתיירות. נוס'

 . מועדי� תו/ הבחנה בי� תחומי� שוני�

הרכב . סדר היו� של ישיבות המינהלה נקבע על ידי מנהל תחו� בדיקת תכניות במרכז ההשקעות
קעות ומפורסמי� באתר האינטרנט הבקשות המועלות לדיו� נקבע לפי כללי� שקבע מרכז ההש

שאי� בה� התייחסות לזמ� המתנת , 27כל בקשה מקבלת ציו� בנקודות לפי אמות מידה קבועות; שלו
 . אלה שציונ� הגבוה ביותר נדונות במינהלה. הבקשה לדיו�

משרד מבקר המדינה בדק את מש/ הטיפול בבקשות שטר� נדונו במינהלת מרכז ההשקעות והוגשו 
וכי פרק ,  בקשות טר� נדונו במינהלה531מהבדיקה עולה כי . 2010 ועד יולי 2002ת מתחילת שנ

 מה� הוגשו לפני שנת 364.  היה כשלוש שני�2010הזמ� הממוצע שחל' ממועד קליטת� עד יולי 
2009 . 

השיטה הנוכחית "ת לסוגיה זו וקבע כי " נדרש מבקר הפני� של משרד התמ2007כבר בשנת 
ÓÏÚ˙Ó˙ , כל יז� העומד בדרישות החוק להגיש בקשות ללא הגבלה כלשהיהמאפשרת למעשה ל

˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙„Â·Ú· ·¯ ÒÓÂÚÏ ˙Ó¯Â‚ ÛÒÂ�·Â ÌÈ˘„Á‰ ·Èˆ˜˙ ÈˆÂÏÈ‡Ó) "ההדגשה במקור .(
, על פי רוב"השיטה גורמת עלויות נוספת ויוצרת אצל היזמי� ציפיות שאינ� בנות מימוש , לדעתו

מבקר הפני� המלי. לכ� לגבש שיטת תעדו' חדשה לקבלת . "ללא תכלית בהעדר תקציב מתאי�
לחסל את הפיגור בטיפול בבקשות ולקבוע מספר מוגבל של , בקשות ולהביאה לידיעת היזמי�

לחוק כי ) א(18 נקבע בסעי' 68יצוי� כי במסגרת תיקו� . מועדי� להגשת� למרכז מדי שנה בשנה
 . שנה או בשנה שלפניההמינהלה תדו� בכל שנה בבקשות שהוגשו לה באותה

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰· ÔÂÈ„‰ „Ú ‰˘˜· ˙˘‚‰Ó ÛÏÂÁ˘ ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ·˜Ú ÈÎ
˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙Ï‰�ÈÓ· ,˙ÂÈË�ÂÂÏ¯ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÈ�Î„Ú ‡Ï ˙ÂÈ‰Ï ˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÏÂÏÚ . ÂÓÎ

ÔÎ ,‰˜È˜Á· ÌÈÙÂÎ˙ ÌÈÈÂ�È˘ Ï˘ ÒÂÙ„‰Â ÔÂÈ„Ï ‰ÎÂ¯‡‰ ‰�˙Ó‰‰ Ï˘· , ÂÏÂÁÈ˘ ¯˘Ù‡
 ‰˜È˜Á ÈÈÂ�È˘˙Â·Ë‰‰ ˙Ï·˜Ï ˘˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‡ÎÊ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ì‰· ˘È˘28 . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÓÂÁ˙ ÈÙÏ ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰Ï ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„ÚÂÓ Ú·˜È ÊÎ¯Ó‰˘ ÈÂ‡¯
ÏÂÙÈËÏ ˙Â�È˙ÓÓ‰ ˙Â˘˜·‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ˙¯Á‡ ‰„ÈÓ ˙Ó‡ ÏÎ ÈÙÏ Â‡ ‰Ú˜˘‰ . 

 כל הבקשות אשר 2010ו' שנת עד ס"כי ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
 עולה 2011מבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בינואר ". נמצאות במערכת יועלו לדיו� במינהלה

) להבדיל מבקשות להקמה או הרחבה של מפעל(כי קיימות בקשות לשינוי פרטי� בתכנית ההשקעה 
או הרחבה של מפעלי�  בקשות להקמה 73, יתרה מזו.  וטר� נדונו במינהלה2010שהוגשו לפני שנת 
ומגישי הבקשות צפויי� לקבל מכתבי ,  לא נדונו במינהלת מרכז ההשקעות2010שהוגשו לפני שנת 

 . דחייה לאור התיקו� בחוק

__________________ 

אקונומי של הנפה שבה �הסיווג הסוציו; עלות שכר עובדיו; מקו� המפעל: ע� קריטריוני� אלו נמני�  27
רמת התחרותיות בשווקי� בינלאומיי� של תוצרתו והתשואה למשק ; ס"לפי נתוני הלמ, הוא ממוק�

יחס בי� תוספת ; מות של המבקשעמידה בתנאי תכניות מאושרות קוד; יציבותו הפיננסית; הלאומי
 .העסקת אוכלוסיות מיוחדות; העובדי� למפעל לבי� סכו� ההשקעה

 ולא נדונו 2010מרכז ההשקעות לא יוכל לדו� בבקשות שהוגשו לפני שנת , 68לפי תיקו� , לדוגמה, כ&  28
זורי דוגמה נוספת לכ& היא האפשרות לשינוי א.  על ידי מינהלת מרכז ההשקעות2011לפני שנת 

 .היכול להשפיע על עצ� הזכאות למענק או על שיעור ההטבה הניתנת ליז� בגי� ההשקעה, הפיתוח
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 דיוני מינהלת מרכז ההשקעות

לש� . מינהלת מרכז ההשקעות היא הגו' המוסמ/ לדו� בבקשות לאישור תכניות השקעה, כאמור
לת תחו� בחינת תכניות לכל אחד מחברי המינהלה את סדר היו� לדיו� דיו� בבקשות מעבירה מנה

התסקיר כולל נתוני� בסיסיי� על הבקשה ועל היז� שהגיש אותה בצירו' . ותסקיר של כל בקשה
, חלק מהתסקירי� אינ� מפורטי� דיי�, ע� זאת. חוות הדעת של המינהלה המקצועית הרלוונטית

לש� השוואה . 29 קוד� הישיבה תמונה מלאה של כל תכניתואי� בה� כדי לספק לחברי המינהלה
ת מקבלי� לקראת התכנסות� "יצוי� שחברי ועדת המחקר שבלשכת המדע� הראשי שבמשרד התמ

הבודק וראש . דוח מקי' על החברה בצירו' חוות דעת מנומקת של הבודק המקצועי של הבקשה
חברי הוועדה נדרשי� להגיש לוועדה . התחו� המקצועי א' נותני� לבקשה ציו� לפי מדדי� קבועי�

והדבר מסייע לה לקיי� דיו� אפקטיבי , מסמ/ המפרט את התרשמות� מכל בקשה המונחת לפניה
 . בבקשות

למסור לה את התייחסות� לבקשות , לעומת זאת, חברי המינהלה במרכז ההשקעות אינ� נדרשי�
א� התקיי� דיו� מעמיק בכל בקשה ומהפרוטוקולי� של דיוניה לא נית� ללמוד , המונחות לפניה

 . בשיתו' כלל חברי המינהלה הנוכחי� בישיבה

כי החטיבות המקצועיות נמצאות בתהלי/ של ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
הוא הוסי' כי . בפורמט אחיד וברור הכשרה ומעבר לכתיבת המלצות שיוגשו לחברי המינהלה

כמו כ� מסר מנהל . 2011וה� יחלו את עבודת� במהל/ " בתחומי� שוני�נבחרו יועצי� חיצוניי� "
וכי , של הדיו� בישיבות" שיקו' נאמ�"מרכז ההשקעות כי הפרוטוקולי� של ישיבות המינהלה ה� 

 .במקרי� רבי� לא נדרש למינהלה דיו� ארו/

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ ‰�Ó‡� ÌÈÙ˜˘Ó ÔÎ‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Ì‡ , È¯‰
ÌÈÈ„ÂÒÈ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙ˆ˜Ó˘ . ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈ�ÂÈ„ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰�ÈÓ ÏÚ

˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ˙Â·Ë‰ÏÂ ÌÈ˜�ÚÓÏ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÌÏÂ‰ „ÂÚÈ˙ ÏÚÂ ,‰È�ÂÈ„ ˙Â·¯Ï ,
‰ÈÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡Â ˙Â˘˜·‰ ˙�ÈÁ· ˙Â�È˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ . ¯Á‡Ó

˙È·Èˆ˜˙ ‰�ÈÁ·Ó ÈÓÂ�ÂËÂ‡ ÊÎ¯Ó‰˘ , ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ· ˙Â¯È‰Ê ‰�˘Ó· ÏÚÙ˙ ‰Ï‰�ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯
¯Â·Èˆ. 

 �להל� (סג� בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר ,  ציי� מר אבי גבאי2010בתשובתו מנובמבר 
ת כחבר במינהלת מרכז ההשקעות "יש לצר' את חשב משרד התמ"ל "כי לדעת החשכ, )ל"החשכ

כמו כל , ת"שקעות וחשב משרד התמידי מנהל מרכז הה�ולקבוע כי כתבי אישור ייחתמו על
לוודא שקיי� , על מנת לייעל את הלי/ הבקרה במרכז ההשקעות... התחייבות אחרת של הממשלה

". שוויונית ובהתא� לקריטריוני� שנקבעו, שהוצאת הכספי� נעשית בצורה חוקית, תקציב מתאי�
הוחלט כי שר ...  לחוקבמסגרת התיקו�" השיב מנהל מרכז ההשקעות בעניי� זה כי 2011בינואר 

כאשר ההחלטה בנוגע לזהות ותפקיד הנציגי� שמורה לשר , כחברי מינהלה,  נציגי�2האוצר ימנה 
 ".האוצר

מוכר המפעל , א� אושרה בקשתו. ההחלטה בעניי� הבקשה מובאת לידיעת היז� שהגיש אותה
 ולהטבות מס והיז� זכאי למענק עבור השקעתו, "מפעל מאושר"שבעניינו נתקבלה ההחלטה כ

__________________ 

בחלק מהתסקירי� וחוות הדעת הנלוות אליה� חסרי� פרטי� על בסיסי הנתוני� שעל פיה� , לדוגמה  29
ת הדעת בחלק מחוו, כמו כ�. תחזית היצוא ותחזית הגידול במספר העובדי�, חושבו תחזית המכירות

כשמדובר במפעל (חסרי� פרטי� בעניי� רווחי המפעל ממכירת המוצר בשני� שקדמו להגשת הבקשה 
בתסקירי� אי� ציו� סופי לתכנית ההשקעה של הגור� המערי& לפי פרמטרי� , נוס� על כ&). קיי�

 . קבועי� מראש
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עומדת ליז� הזכות להגיש ערר על ההחלטה , א� נדחתה הבקשה. בהתא� להוראות החוק, נלוות
 .  לחוק25לפי סעי' , לוועדת הערר

 Ò¯ÓÓ ÈÎ ‡ˆÓ�2006 ¯‡Â¯·Ù „Ú 2009¯¯Ú ˙„ÚÂ ‰˙�ÂÓ ‡Ï  ,·ÈÈÁÓ ˜ÂÁ‰˘ ÈÙÎ , ÍÎ Ï˘·Â
ÌÈ¯¯Ú Â�Â„� ‡Ï . ‰ÙÂ˜˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó Â�È˙Ó‰ ÂÊ13 È˘È‚Ó 

Ì�ÈÈ�Ú· ÔÂÈ„Ï ÌÈ¯¯Ú . ¯‡Â�ÈÓ2000 ¯·ÓËÙÒ „Ú 2010 ,‰˜È„·‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓ , Í˘Ó ‰È‰
 Â· ÔÂÈ„‰ „Ú ¯¯Ú ˙˘‚‰ „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰) Â�Â„� Ì¯Ë˘ ÌÈ¯¯Ú ÔÈÈ�Ú·-‰˜È„·‰ „Ú  (

454ÌÈÓÈ  .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘È‚ÓÏ Ô˙È�˘ ˙Â¯È˘· ˙Ú‚ÂÙ ˙Î˘ÂÓÓ‰ ‰�˙Ó‰‰
‰ÏÂÏÚÂ ¯¯Ú‰ÂÏ˘ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡· ÌÈÈÂ�È˘ Ï˘· ¯¯Ú‰ ˙‡ ¯˙ÈÈÏ . 

כי לאחר כינוסה של ועדת הערר המחודשת ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
נתוני� שמסר מרכז .  יידונו בוועדה כל העררי� שטר� נדונו2010 הוחלט כי עד סו' שנת �2009ב

מדי� שארבעה עררי� שהוגשו לוועדת הערר  מל2011ההשקעות למשרד מבקר המדינה בינואר 
 . 30 טר� נדונו על ידי הוועדה2009 עד 2007בשני� 

 

 טיפול בבקשות לאישור תכניות להשקעות ענק

לצור/ קבלת מענק אינ� ") השקעות ענק("בקשות לאישור תכניות השקעה בסכומי� גדולי� במיוחד 
ות משא ומת� בי� מגיש הבקשה ובי� ההחלטות בעניינ� מתקבלות בעקב. נבחנות בתהלי/ הרגיל

א� אכ� "קבע משרד מבקר המדינה כי  2002כבר בשנת . נציגי משרד האוצר ומרכז ההשקעות
יש לקבוע נוהל אשר יתווה מסלול מיוחד , מסלול האישור הרגיל אינו מתאי� להשקעות גדולות

ערי המחייב ניהול את היק' ההשקעה המז, בי� היתר, בנוהל יש לקבוע. לאישור השקעות כאלה
מ ואמות מידה מוגדרות לצור/ קביעת שיעור המענק מ� "את הגורמי� שינהלו את המו, מ"מו

כג לחוק נקבע מתווה � יט51בסעיפי� , יצוי� כי בכל הנוגע למסלול הטבות המס. 31"ההשקעה
 .לקבלת החלטות בעניי� מת� הטבות מס עבור השקעות ענק

Ú·˜ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï‰Â�· ˙ÂÏÂ„‚ ‰Ú˜˘‰ ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡ Ô‚ÚÏ ˘È ÈÎ 
¯„ÒÂÓ , ˙ÂÚ˜˘‰ ÔÈÈ�Ú· ˙¯„‚ÂÓ ˙ÂÈ�È„ÓÂ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â� ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚÙ ‡Ï

ÌÈ˜�ÚÓ‰ ÏÂÏÒÓ· ˜�Ú . ‚ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙·Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰
‰Ê . 

אנו מסכימי� , ככלל"עניי� זה כי  למשרד מבקר המדינה ב2010ל משרד האוצר השיב בנובמבר "מנכ
מנהל ". לקבלת החלטות במקרי� אלו, ע� עמדת המבקר כי יש לבסס מתודולוגיה כלכלית סדורה

אשר אי� באפשרות " כי בכל הנוגע לבקשות ענק 2010מרכז ההשקעות ציי� בתשובתו מנובמבר 
דה על ידי מרכז ההשקעות נבחנות ביתר קפי] ה�... [מרכז ההשקעות לבחו� אות� בשל אילוצי תקציב

מובאות לדיו� במינהלה א/ מתוקצבות באופ� , י יועצי� חיצוניי�"נבדקות ע, בשיתו' משרד האוצר
כחבר חיצוני " כי 2010ציי� בתשובתו מנובמבר , נציג הציבור במינהלת מרכז ההשקעות". נפרד

שרד האוצר מחו. י גורמי� שוני� במ"הבעתי עמדה המתנגדת לכ/ שהשקעות גדולות ינוהלו ע
במקו� בו נמצאת הסמכות לאישור הבקשות ש� ג� צריכה להימצא האחריות על קבלת . למינהלה

 ".ההחלטות

__________________ 

 . א בוועדת העררמרכז ההשקעות ציי� כי ייתכ� ששתי בקשות יחזרו לדיו� נוס� במינהלה ול  30

  .873' עמ, "אישור השקעות במפעלי תעשייה", )È˙�˘ ÁÂ„ 52·) 2002 ,מבקר המדינה  31
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 ¯˙Ï‡Ï ˘·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÁÂÂËÏ ˙ÂÚ˜˘‰ ÔÂ�Î˙ Ï˘ ÌÈÏÂ˜È˘ Ì‚ ÔÂ·˘Á· Ì‰· Â‡·ÂÈ˘ ‡˘Â�· ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â�Â ˙ÂÈ�È„Ó

ÍÂ¯‡ . 

 

 בקרה על עמידת המפעלי המאושרי בתכניות המאושרות 

 ‰ Ú ˜ ˘ ‰ ‰  ˙ Â È � Î ˙  Ú Â ˆ È ·  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · 

ובו נקבעי� התנאי� , היא נותנת כתב אישור, כאשר מינהלת מרכז ההשקעות מאשרת תכנית השקעה
ויש אפשרות להארכת , מת� המענק מותנה בביצוע ההשקעה בתו� שנתיי�. למת� המענק ושיעורו

לאחר קבלת כתב אישור יכול היז� לפנות למרכז ההשקעות . חמש שני� לכל היותרפרק זמ� זה ל
הלי� . לש� אישור ביצוע השקעות וקבלת החלק היחסי של המענק לפי שיעור ההשקעה שבוצעה

 במכרז בידי ועדת מכרזי� משותפת 2009אישור ההשקעות מלווה על ידי שתי חברות שנבחרו ביולי 
חברות אלו מספקות למרכז ההשקעות ).  החברות המלוות"להל� (ת "ל ולמשרד התמ"לאג� החשכ

ליווי ובקרה של ביצוע של תכניות מאושרות ובקשות , שירותי� של בדיקות הנדסיות וכלכליות
את אישורה על השקעת החלק היחסי . שכר החברות נגזר מסכו� המענק שאושר ליז�. 32מזכות

שירותי� ,  למרכז ההשקעות שירותי מחשובהמספקת, מעבירה החברה המלווה לחברת ענבל
חברת ענבל בודקת את תקינות הדיווחי� והאישורי� הקשורי� . מקצועיי� ושירותי חשבות

מאשרת את העברת כספי המענקי� ליזמי� ומקיימת מעקב אחר , להשקעות ולתשלו� המענקי�
 . קבלת� על ידי היזמי�

רכז ההשקעות ביקורת יזומה על עמידת� של בתקופת ביצוע ההשקעות מקיימת מחלקת ביקורת במ
ביקורת זו נעשית . במקביל לבדיקת החברות המלוות, חלק מהיזמי� בתנאי כתב האישור שנית� לה�

אי� בנוהל , ע� זאת. בהתא� לנוהל של המרכז, בי� היתר באמצעות משרדי רואי חשבו� חיצוניי�
מקרי� שבה� אי� מידע מוקד� על בעיה אמות מידה לבחירת החברות שבה� תיעשה ביקורת יזומה ב

והיא נעשית לפי שיקול הדעת של מנהל תחו� , ביצוע הביקורת תלוי בתקציב פנוי. בתפקוד החברה
 . ביקורת במרכז ההשקעות

˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï Â˘Ó˘È Ì‰ÈÏÚ „˜ÙÂÓ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó˘ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,
˙ÂÈ˙¯‚˘ ˙Â¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï Ï‰Â� ˘·‚Ï ÊÎ¯Ó‰ ÏÚ ÔÈ‡˘ ˙Â¯·Á ÏÚ Ì‚ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÙÂ˜˙· 

Ô„Â˜Ù˙· È‰˘ÏÎ ‰ÈÚ· ÏÚ Ú„ÈÓ ÂÈ„È· ,ÌÂÈÎ ·ˆÓÏ „Â‚È�·. 

 נקבעה תכנית 2011כי בתכנית העבודה לשנת ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
תיעשה ביקורת על ביצוע תכניות השקעה במסלול , בי� היתר, ולפיה, ביקורת לעבודה שוטפת

 .  מסכו� ההשקעה המתוכננת40% שבה� שיעור הביצוע הוא עד המענקי�

 

 ‰ Ú ˜ ˘ ‰ ‰  ¯ Ó ‚ ·  ¯ Â ˘ È ‡ ‰  · ˙ Î  È ‡ � ˙ ·  ˙ Â ¯ · Á  ˙ „ È Ó Ú  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · 

בסיומו של הלי� ההשקעה מגישה כל חברה שקיבלה מענק דוח ביצוע סופי למחלקת הביקורת 
 רואי חשבו� הדוח נבדק על ידי אחד מרואי החשבו� העובדי� במחלקה או על ידי. במרכז ההשקעות

__________________ 

בקשה מזכה היא בקשה לקבלת מענק לפי התכנית המאושרת שהמפעל המאושר מגיש למרכז   32
ואשר החברות המלוות אישרו כי החלק היחסי בהשקעה בגינו הוגשה הבקשה בוצע לפי , ההשקעות

  . התכנית המאושרת ואבני הדר& שנקבעו בהתנאי
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רואה החשבו� בודק א� עמדה החברה בתנאי כתב האישור . חיצוניי� אשר המרכז התקשר עמ�
אחד התנאי� לקבלת כתב האישור לפני ביצוע .  נות� לה אישור סופי על ביצוע"וא� כ� , שנית� לה

לה ההשקעה הוא חתימת החברה על כתב התחייבות שבו היא מצהירה כי היא יודעת שהמענק נית� 
באופ� מותנה ובכפו� לעמידתה בכל התנאי� הקבועי� בחוק ובכפו� לשיקול דעתו של מרכז 

 .ההשקעות

המפעל המאושר יפעל בהתא� לתנאי כתב אישור במהל� כל "בנספח לכתב האישור מצוי� כי 
החל ממועד הגשת דוח ביצוע סופי לאג� לביקורת במרכז ... תקופת ההטבות ולא פחות משבע שני�

 של כל תכנית 33משמעות הוראה זו היא כי במהל� שבע השני� הנמנות משנת ההפעלה". ותההשקע
בעל המפעל המאושר אינו רשאי למכור את המפעל או להסב את פעולתו לתחו� אחר , מאושרת

שג� , הביקורת העלתה" ציי� מבקר המדינה כי 1999בדוח משנת . ללא אישור מרכז ההשקעות
אלא א� היז� , המרכז אינו בודק את עמידתו בתנאי�, לת המפעלבתו� שבע שני� ממועד הפע

 .34"ביקש ממנו לעשות זאת

 ÏÚÂÙ· ÌÈÈ˙ÒÓ ÌÈ˜È˙‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÈÙÂÒ‰ ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó ÌÚ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·· Ì‚
˜È˙· ÏÂÙÈË‰ , ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· ˙Â¯·Á‰ ˙„ÈÓÚ ÏÚ Á˜ÙÓ‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó· Ì¯Â‚ ÏÎ ÔÈ‡Â

¯Â˘È‡‰ ·˙Î È‡�˙·Â ,ÂÚ‰ Û¯Á¯·Ú· ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó˘ ‰„· . ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó
 ÌÈ¯ÂÊ‡Ï Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â˜È˙Ú‰ ‡Ï ÈÙÂÒ ÚÂˆÈ· ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜ ¯˘‡ ˙Â¯·Á˘ ‡„ÂÂÓ Â�È‡
 ·˙ÎÏ „Â‚È�· ˙¯˘Â‡Ó‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ˘Î¯�˘ „ÂÈˆ‰ ˙‡ ¯Á‡ Ì¯Â‚Ï Â¯ÈÎ˘‰ Â‡ ÌÈ¯Á‡

¯Â˘È‡‰ .‰ÈÏÚ ÏÚÙÓ‰ ˙‡ Â‡ „ÂÈˆ‰ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ˙�ÈÈ�ÂÚÓ ‰¯·Á‰ Ì‡ ˜¯ ÊÎ¯ÓÏ ˙Â�ÙÏ 
˙ÂÚ˜˘‰‰ ,Ûˆ „Â·Ú˘ ı·Â¯ ‰ÈÒÎ� ÏÚ˘ ¯Á‡Ó35 . ‰¯È„Ò ˙¯Â˜È· ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ

ÈÙÂÒ‰ ÚÂˆÈ·‰ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó ¯Á‡Ï˘ ‰ÙÂ˜˙· Ì‚. 

בעקבות ביקורת של מבקר המדינה "כי ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
 ביקורת 2011העבודה של שנת ולאחר עבודת מטה במרכז ההשקעות הוחלט להכניס לתכנית 

חשבונאית יזומה על החברות אשר קיבלו אישור ביצוע סופי לאור� תקופת ההפעלה של שבע 
כ� שכל חברה אשר קיבלה אישור ביצוע סופי תזכה לביקורת יזומה של מרכז ההשקעות , השני�

דגיש מנהל כמו כ� ה". בחלו� שנתיי� ושש שני� משנת ההפעלה וכ� בסיומה של תקופת ההפעלה
מהבקשות העולות לדיו� במינהלת מרכז ההשקעות ה� בקשות "מרכז ההשקעות כי חלק נכבד 

טר� הדיו� , להרחבה של מפעלי� מאושרי� ע� תוכניות קודמות וכאשר עולה לדיו� בקשה להרחבה
 ". במינהלה נבדקת עמידת המפעל ביעדי� אליה� התחייב בתוכניות קודמות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Ï Ô‰Ï Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ�Î˙· ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ˙�ÈÁ·˘ ÈÂ‡¯
‰Ï‡ ˙Â¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙Â˘˜· ˙Ï·˜ ˙Ú· ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ÒÒ·˙˙ . 

 

__________________ 

והיא נקבעת על ידי מחלקת , שנת ההפעלה היא המועד שבו הסתיימה השקעת חלק הארי של ההשקעה  33
ביקורת במרכז ההשקעות לאחר סיו� הביצוע של התכנית המאושרת במסגרת מת� אישור ביצוע סופי 

 . לתכנית
 .391' עמ, " המעקב אחר ביצוע��שקעות הו� בתעשייה ה", )È˙�˘ ÁÂ„ 49) 1999 ,מבקר המדינה  34
שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של "כ ,1983�ג"התשמ, ]נוסח חדש[שעבוד צ� מוגדר בפקודת החברות   35

א& בכפו� לסמכותה של החברה ליצור , כפי מצב� מזמ� לזמ�, החברה או על מקצת� אותה שעה
 ".שעבודי� מיוחדי� על נכסיה או על מקצת�
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 �, ז לחוק קובע כי מענק יינת� לאחר קבלת ערבויות להנחת דעתו של מנהל מרכז ההשקעות40סעי
תנאי למת� כתב . תב האישור שנית� לוהמבטיחות את החזרת המענק א� לא יעמוד היז� בתנאי כ

אישור הוא התחייבות חתומה של היז� ולפיה הערובה או הערבות שיית� למדינה ישמשו ביטחו� 
הערבות שהיז� נדרש להמציא למרכז ההשקעות . לפירעו� הסכומי� שיקבל ממנה ויידרש להחזיר�

בשעבוד צ� המגביל את היא איגרת חוב שבמסגרתה הוא משעבד את כל נכסיו לטובת המדינה 
לפי תנאי איגרת החוב רשאי היז� לשעבד או למשכ� בשעבוד , ע� זאת. שעבוד נכסיו לגופי� אחרי�

משמעות הדבר היא . קבוע או בשעבוד צ� או במשכו� או במשכנתה את רכושו לטובת תאגיד בנקאי
פיכ� א� היז� נקלע ל. א� היז� חייב לה� כספי�, שלתאגידי� בנקאיי� יש עדיפות בגביית חובות

ת לגבות ממנו את "יכולתה של חשבות משרד התמ, לפירוק או לחדלות פירעו� או לכינוס נכסי�
 .החוב מזערית

 צוי� בעניי� הבטוחה שדורש מרכז 2007ת משנת "כבר בדוח הביקורת הפנימית של משרד התמ
נושי� מועדפי� הבנקי� ונושי� נוספי� ה� "ההשקעות מהחברות כתנאי לאישור ההשקעה כי 

ÌÈ˜�ÚÓ ¯ÊÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈË˜Ó ‰Ê ·ˆÓ . שקודמי� למרכז ההשקעות
ÊÎ¯ÓÏ ." תגובת מרכז ההשקעות על ממצאי אותו דוח הייתה כי" ÍÂÓ� ‰ÈÈ·‚ ÈÂÎÈÒÏ ˙ÙÒÂ� ‰·ÈÒ

ÌÈ˘Â�‰ ¯‡˘ ÔÈ· Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ÒÂË‡ËÒ‰ ÈÎ ‡Â‰ ÌÈÒÂ�ÈÎ· , ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò· Â�È‰
ÍÂÓ� .˙Â�ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘ÏÏ ˙ÂÚˆ‰ Â¯·ÚÂ‰ ,È¯Ù ˘ÂÎ¯‰ „Â·ÚÈ˘ ÂÓÎ-
ÂÒ‡Ù]36[˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÈÂ·¯Ú ˙Ï·˜ Â‡ ÌÈ˜�·‰ ÏÂÓ ) "ההדגשות במקור .( 

קובע כי , המגדיר את תהליכי קבלת הערבויות ושחרור�, נוהל טיפול בערבויות של מרכז ההשקעות
) אחרת/אישית/בנקאית(לתכנית מסוימת בקבלת ערבות מרכז ההשקעות רשאי להתנות את אישורו "

ג� במקרי� בה� התאגיד עדיי� אינו , על מנת לאפשר תשלו� מענקי� לתכניות השקעה, מהתאגיד
 ". עומד בכל התנאי� הנדרשי� על פי כתב האישור

˙˜ÙÒÓ ‰ÁÂË· Â�È‡ Ûˆ‰ „Â·Ú˘‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰¯ÈÚ‰ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ˘ Û‡ , Û‡Â
 ÊÎ¯Ó ÈÏ‰Â�˘ ‰Ú˜˘‰ ˙È�Î˙ ¯Â˘È‡Ï È‡�˙Î ˙Â·¯Ú ˘Â¯„Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â¯È„Ò‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰

ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ·ˆÓ· , ·Â¯ÏÂ ˙È·ÈË˜Ù‡ ‰�È‡ ËÚÓÎ ¯˘‡ ‰ÁÂË·· ˜Ù˙ÒÓ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó
 ·˙Î È‡�˙· ˙Â„ÓÂÚ Ô�È‡˘ ˙Â¯·ÁÓ ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ˙Â·‚Ï Â˙ÏÂÎÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó Ì¯Â‚ ‰�È‡

Ô‰Ï Ô˙È�˘ ¯Â˘È‡‰.  

במהל� הישיבות של : " ציי� נציג הציבור במינהלה2010בר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמ
יש לזכור שתכלית החוק , יחד ע� זאת... המינהלה העליתי לדיו� את סוגיית הבטוחות מהיזמי�

לעודד השקעות הו� שלא בהכרח כול� מצליחות והכבדה מוגזמת על היזמי� תעקר את 
מנהל מרכז ההשקעות ". נת המחוקקהאטרקטיביות של הפנייה למרכז השקעות ובכ� ג� את כוו

 כי ההצעה לבחינת ביטחונות חלופיי� לא יושמה על מנת שלא לגרו� 2010השיב ברוח זו בנובמבר 
וכי לעתי� המינהלה דורשת ערבות אישית או ערבות אחרת של , לחסימת אשראי מהבנקי� ליזמי�

שקעות עולה כי בחמש מהנתוני� שציר� מנהל מרכז הה. בעלי המניות קוד� תשלו� המענקי�
השני� שקדמו למועד הביקורת דרשה המינהלה רק שש ערבויות מחברות שאושרו לה� תכניות 

 מהמענק משולמי� לחברות 35%"בעניי� זה ציי� מנהל מרכז ההשקעות כי העובדה שכ. השקעה
ר והדרישה להנפקת הו� עצמי מהווי� סוג של ערבות להשקעה עבו"לאחר הגשת דוח ביצוע סופי 

 ".המדינה

__________________ 

דהיינו השוואת מעמדה של המדינה לעניי� זה למעמד הנושי� , שעבוד נכס בדרגה שווה לשני נושי�  36
 .המועדפי�



 1265 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

˙ Â Ú ˜ ˘ ‰ ‰  Ê Î ¯ Ó Ï  ˙ Â · Â Á ‰ 

דוח של התנועה למע� איכות השלטו� בישראל על פעילות מרכז ההשקעות במסגרת מסלול 
מציי� שיש חובות רבי� של חברות שקיבלו מענקי� , 2009שפורס� בשנת , המענקי� מכוח החוק

החובות של חברות במועד סיו� הביקורת היה סכו� , ת"לפי נתוני חשבות משרד התמ. 37במסלול זה
אשר לא עמדו בתנאי כתב האישור ונדרשו להשיב את המענק שנית� לה� או חלק ממנו לקופת 

שמקורו בתכניות השקעה שאושרו החל משנת , חלק נכבד מסכו� זה. ח" מיליארד ש2.7"כ, המדינה
 חוב עיקר החוב לקופת המדינה הוא. הוא ריבית והפרשי הצמדה שנוספו על החוב המקורי, 1976
והסיכוי לגבות מה� את כספי החוב , מאחר שרבות מהחברות החייבות מצויות בהלי� פירוק, אבוד
ל דנו "הוועדה המשרדית למחיקת חובות והוועדה העליונה למחיקת חובות באג� החשכ. קט�

סמו� למועד סיו� הביקורת נעשה מבצע שיועד . ח" מיליו� ש900"במחיקת חובות בסכו� של כ
ח ה� חובות שטר� " מיליארד ש1.25"כ). כפי שיפורט להל�(ח " מיליו� ש550"בות בס� כלגביית חו

מאחר , ת סיכויי גביית� אפסיי�"א� כי לדברי חשבות משרד התמ, נדונו בוועדה למחיקת חובות
  .38שהחברות מצויות בהליכי� שוני� של כינוס נכסי� ופירוק

 מרכז ההשקעות נעזר בחברת מידע חיצונית ,בקיו� בקרה על החברות לאחר קבלת כתב האישור
מידע זה מסופק לגבי חברות ששמותיה� , ע� זאת. המספקת לו מידע עסקי על יציבות החברות

בתקופה שבי� . ניתני� לחברת המידע החיצונית במועד ההתקשרות עמה אחת לשלוש שני�
 כתבי אישור במהל� ההתקשרויות עמה הרשימה אינה מעודכנת ואי� מוסיפי� לה חברות שקיבלו

ומרכז ההשקעות אינו יכול , ועל כ� אי� מתקבל באופ� שוט� מידע עסקי בעניינ�, אותה תקופה
 .לעקוב אחר מצב� הפיננסי

כי המרכז מקבל את הערת המבקר בעניי� זה ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
 .ית הבקרה בעזרת חברת המידע החיצוניתויפעל לעדכ� מפע� לפע� את רשימת החברות שעליה� נעש

אחד הגורמי� לשיעור הגדול של החוב האבוד מהחוב הכולל היא העובדה שכתב האישור מתבטל 
פעמי� רבות זמ� רב לאחר משלוח מכתב התראה לחברה על הכוונה לבטל את כתב האישור שנית� 

 להביא לכ� שבעת ביטול פרק הזמ� הארו� שחול� יכול. לה בצירו� דרישה להשבת כספי המענק
ולמעשה היא חדלת פירעו� ולא , כתב האישור החברה כבר מצויה בהלי� של פירוק או כינוס נכסי�

 . נית� לגבות ממנה את המענק

סיבות נוספות להיק� הגבייה הנמו� ה� שבמרבית הליכי כינוס הנכסי� של חברות הנעשי� ביזמת 
וכ� שהחשבות לא נקטה צעדי� משפטיי� נגד , יצוגת י"לא היה לחשבות משרד התמ, אחד הנושי�

רק בתחילת שנת . חברות שכתב האישור שלה� בוטל וה� לא השיבו את כספי המענק שנשלל מה�
ת באמצעות היחידה לתביעות ומיקור חו. בפרקליטות המדינה הלי� ראשו� " נקט משרד התמ2010

כמו . ק שנשלל ממנה לקופת המדינהשל כינוס נכסי� נגד חברה אשר טר� השיבה את כספי המענ
. ת בשיתו� מרכז ההשקעות במבצע גביית חובות" החלה חשבות משרד התמ2010ביולי , כ�

ת לחברות פעילות אשר לא השיבו לקופת המדינה את חוב� "במסגרת מבצע זה פנה משרד התמ
הליכי� קוד� שיפתח ב, ואפשר לה� לשל� אותו תו� ויתור על חלק נכבד מהריביות שנוספו

 חברות פעילות אשר 70"מבצע גביית החובות כולל כ. משפטיי� למימוש השעבוד הצ� על נכסיה�

__________________ 

0 "בג(0 עתירה למת� צווי� על תנאי וצו ביניי� " הגישה התנועה לאיכות השלטו� לבג11.7.10�ב  37
5093/10 � ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ�˙‰ 'Á‡Â ¯ÁÒÓ‰Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó' .(ססה על שהתב, העתירה

בסכו� החובות של חברות שקיבלו מענק מכוח , בי� היתר, דנה, הממצאי� שפורסמו בדוח של התנועה
.  ולא עמדו בהתחייבויותיה� לפי תנאי כתב האישור2008 עד 2002החוק לעידוד השקעות הו� בשני� 

 . במועד סיו� הביקורת הלי& זה עודנו תלוי ועומד בבית המשפט
שכ� אי� בידי המשרד סכו� עדכני למועד , ת" הוא רק אומד� של חשבות משרד התמיצוי� כי סכו� זה  38

סיו� הביקורת הכולל את מלוא הריבית שנצברה בגי� כל חוב ממועד רישומו במערכת המידע של מרכז 
 .ההשקעות
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, ח" מיליו� ש550"סכו� החובות של חברות אלו בגי� ביטול המענקי� הוא כ. הגבייה מה� אפשרית
 .ח קר� והיתרה ריבית והפרשי הצמדה" מיליו� ש80"מה� כ

שלה� בוטל מתקבלי� ישירות במשרד האוצר ואינ� מוחזרי� כספי� שנגבו מחברות שכתב האישור 
 . והדבר עלול להפחית את התמרי. של המרכז לפעול לגביית החובות, לתקציב מרכז ההשקעות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á‰ ˙„ÈÓÚ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ
‰Ú˜˘‰‰ ÚÂˆÈ· ˙ÙÂ˜˙· ¯Â˘È‡‰ ·˙Î È‡�˙· ;‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÏÎÂÈ ÍÎ ·˙Î ÏÂËÈ· ÏÚ ‰ËÏÁ

ÔÂÚ¯ÈÙ ˙ÂÏ„ÁÏ ÚÈ‚˙ ‰¯·Á‰˘ Ì„Â˜ ˜�ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ¯ÊÁ‰ ÏÚÂ ¯Â˘È‡‰ . ÈÎ ÈÂ‡¯ ÍÎ Í¯ÂˆÏ
 ˙Â„ÓÂÚ Ô�È‡˘ ˙Â¯·ÁÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙Ï‰�ÈÓ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰·

Ó˙‰ „¯˘Ó ·˘Á ÌÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ÌÈÈ˜˙˙ ¯Â˘È‡‰ ·˙Î È‡�˙·"˙ .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ
Ó˙‰ „¯˘Ó ˙Â·˘Á"ÚÂ ˙ Â·È˘‰ ‡Ï˘ ˙Â¯·ÁÓ ‰ÈÈ·‚‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó Ï

˘¯„�Î ˜�ÚÓ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ . ÈÎÈÏ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·˜˙È˘ ÌÈÙÒÎ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ
ÌÈÚÈ˜˘ÓÏ ˙Â·Ë‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ˙‡ ·Â˘ Â˘Ó˘È ‰Ï‡ ˙Â¯·ÁÓ ‰ÈÈ·‚ . 

טית של משרד כי המרכז והלשכה המשפ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
ובכוונת� לפרס� מכרז לגיוס , ת פועלי� להסדרת נוהלי הטיפול בכינוס ובפירוק של חברות"התמ

 .עורכי די� לטיפול בהליכי� המתחייבי� בשל כ�

 

 המישק בי� מרכז ההשקעות לרשות המסי�

: פיי� היו קבועי� בחוק לעידוד השקעות הו� שני מסלולי� עיקריי� חלו68עד קבלת תיקו� , כאמור
על . שבאחריות רשות המסי�, ומסלול הטבות המס, שבאחריות מרכז ההשקעות, מסלול המענקי�

.  חלות הוראות מעבר68החברות שתכנית ההשקעה שלה� אושרה טר� כניסתו לתוק� של תיקו� 
יחולו עליה� הוראות החוק , חברות שיבחרו שלא יוחל עליה� ההסדר החדש מכוח התיקו� לחוק

 . וה� לא יהיו זכאיות לכפל הטבות, 68 תיקו� בנוסחו טר�

הכוללת את המידע בנוגע לתכניות , מערכת המידע הממוחשבת של מרכז ההשקעות, כאמור לעיל
לרשות המסי� אי� גישה למערכת זו ואי� קישור בי� המערכות . מנוהלת על ידי חברת ענבל, שאושרו

 נתוני� שמעביר לה המרכז אחת לפרק הרשות נדרשת להסתמ� על. הממוחשבות שלה ושל המרכז
בעת קבלת בקשה לאישור תכנית השקעה אי� , בדומה לכ�. זמ� בדבר חברות שנית� לה� כתב אישור

, בידי מרכז ההשקעות נתוני� בנוגע להטבות שנתנה רשות המסי� במסגרת מסלול הטבות המס
 ציי� 2008עוד בשנת . תקבלת כפל הטבות בגי� התכני"והמרכז מסתפק בתצהיר של החברה על אי

כי תחזור ותורה למפקחי� לוודא שרק מפעלי� "משרד מבקר המדינה כי רשות המסי� הודיעה לו 
ממשק העברת 'וכי היא תרחיב את , שעמדו בתנאי� הנלווי� לכתב האישור יקבלו הטבות מס

 . 39"שומהבאופ� שהמידע הנחו. לעבודת השומה יהיה זמי� במשרדי ה, בי� המרכז לרשות' המידע

מאחר וכל חברה מחויבת בהגשת דוח "כי ,  ציי� מנהל מרכז ההשקעות2010בתשובתו מנובמבר 
לא יתכ� מצב שהחברה יכולה לדרוש כפל הטבות מאחר וג� , ח למס הכנסה"י רו"כספי מבוקר ע

 ".מס הכנסה וג� מרכז ההשקעות בוחני� את הדוחות הכספיי� טר� מת� הטבות המס

__________________ 

 פיקוח רשות המסי� על העמידה בתנאי החוק לעידוד השקעות", )È˙�˘ ÁÂ„ 58·) 2008 ,מבקר המדינה  39
 .269' עמ, "הו�
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 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ , ÏÚ ÂÎÓ˙ÒÈ ‡Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘¯„�‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎÏ ‰�ÈÓÊ ‰˘È‚ Ì‰Ï ‰È‰˙Â ˙Â¯·Á‰ Ï˘ Ô‰È˙Â¯‰ˆ‰ , ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ

 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ˙Â˘¯‰
 ˙�˘Ó2008 ,˙Â·Ë‰ ˙Ï·˜· ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ÚÂ�ÓÏ È„Î , „ÁÂÈÓ· ÏÂÏÒÓ „ÂÚ ÏÎ

 È�ÙÏ ˜ÂÁ‰ ÏÁ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÏÂÏÒÓ Ì‰ ÒÓ‰ ˙Â·Ë‰ ÏÂÏÒÓÂ ÌÈ˜�ÚÓ‰
 ÔÂ˜È˙68. 

 

 

 מינהלות ההשקעה והקשר בינ� ובי� מרכז ההשקעות

 הפרדת מינהלת ההשקעות בתיירות ממרכז ההשקעות

ה עצמאית  נכנס לתוק� התיקו� לחוק שלפיו הוקמה במשרד התיירות מינהל2010בינואר , כאמור
תפקידי מינהלת ההשקעות בתיירות זהי� לאלה , לפי החוק. לעידוד השקעות הו� בתחו� התיירות

תקציב מינהלת ההשקעות בתיירות . של מינהלת מרכז ההשקעות בכל הנוגע למפעלי� תיירותיי�
ח הרשאה " מיליו� ש198.8�ח הרשאה להתחייב ועוד כ" מיליו� ש398.7� היה כ2010לשנת 

תיקוני חקיקה ליישו� התכנית הכלכלית לשני� ( לחוק ההתייעלות הכלכלית 60סעי� . להוצאה
קובע כי מנהל מרכז ההשקעות ומנהל מינהלת ההשקעות בתיירות , 2009�ט"התשס, )2010� ו2009

רשאי� להחליט כי הטיפול בתכניות שאושרו או בבקשות שהוגשו לפני כניסת החוק לתוק� 
 . א� הדבר מוצדק בנסיבות העניי�, יי� יועבר למינהלת ההשקעות בתיירותהנוגעות למפעלי� תיירות

הגיעו מנהל מרכז ההשקעות ושר , כחמישה חודשי� לאחר כניסת החוק לתוק�, 2010רק במאי 
 למעט שבע תכניות אשר כתבי �התיירות לסיכו� שמרכז ההשקעות ימשי( לטפל בכתבי האישור 

כ� סוכ� . וה� יועברו לטיפול מינהלת ההשקעות בתיירות, 2007 האישור בעניינ� הוצאו לאחר ינואר
את כל בסיס הנתוני� שקשורי� לענ� התיירות , משרד התיירות יקבל באמצעות חברת ענבל"כי 

מרכז ההשקעות ... ובכלל זה הרשאת גישה להחלטות מנהלה וכתבי אישור של כל בקשה וכדומה
לבעלי כתבי אישור בתיירות רק לאחר קבלת המלצה , המחייבי� החלטת מינהלה, יוציא אישורי�

ובמיוחד אישור שנדרש לו תקציב של משרד התיירות ובכלל זה , מקצועית של משרד התיירות
 ". 'הגדלה או עידכו� כתב אישור וכו, התייקרויות

רק , כי חר� הסיכו� האמור, מר נועז בר ניר, ל משרד התיירות" ציי� מנכ2010בתשובתו מדצמבר 
 ניתנה למשרד התיירות הגישה למאגר הנתוני� של תכניות מאושרות להשקעה 2010ובמבר בנ

לכ� עד אותו מועד חסר למינהלת ההשקעות בתיירות . בתיירות אשר עוד� בטיפול מרכז ההשקעות
 . מידע הדרוש לה כדי לבחו� את הבקשות שהוגשו לה

נהלת ההשקעות בתיירות קיבלו ל משרד התיירות בתשובתו כי לאחר הקמת מי"עוד ציי� מנכ
המחלקות המקצועיות במרכז ההשקעות החלטות בנוגע לחלק מהפרויקטי� בתחו� התיירות בלי 

שלא כפי שהיה נהוג לפני הקמת מינהלת , שקיבלו קוד� לכ� הערות מקצועיות של משרד התיירות
רד התיירות קיבל מש"כי , 2011מנהל מרכז ההשקעות ציי� בתשובתו מינואר . ההשקעות בתיירות

כ( שמשרד התיירות יכול להתנהל באופ� , הרשאת גישה לכל התיקי� והמסמכי� בענייני תיירות
 ".אוטונומי לחלוטי� בנושאי� הקשורי� אליו

ועדת הכספי� של . הקמת מינהלת ההשקעות בתיירות לוותה בקשיי� ובבעיות בירוקרטיות שונות
.  כשישה חודשי� לאחר כניסתו של התיקו� לחוק לתוק�,2010הכנסת אישרה את תקציבה רק ביוני 

והדבר העמיד את היזמי� שהגישו , עיכוב זה הביא לדחייה באישור הבקשות שהוגשו למינהלה זו
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ג� לא נקבעו הדרכי� להגשת ערר לוועדת ערר . ודאות בנוגע לאישור��לה בקשות במצב של אי
 . בתחו� התיירות

בתו כי הקמת ועדת הערר וקביעת נוהלי הגשת העררי� והטיפול ל משרד התיירות ציי� בתשו"מנכ
 ".יחד ע� זאת יש לציי� כי טר� הוגשו עררי� למינהלת ההשקעות בתיירות. "בה� מצויי� בטיפול

ל משרד האוצר מר חיי� שני לנציגי משרד מבקר המדינה בדצמבר "בפגישה שהתקיימה בי� מנכ
לא עסקה בשינויי� הנדרשי� ) ועדת שני(ה בראשותו ל משרד האוצר כי הוועד" הבהיר מנכ2010

וכי יש בכוונת משרד האוצר לבחו� בשני� , בתחו� התיירות במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�
 . את מבנה ההטבות הניתנות מכוח החוק לתעשיית התיירות2012�2011

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˘Ó· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó „¯
Ó˙‰"˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙Ï‰�ÈÓ ˙„Â·Ú ˙‡ ÈÂÁÈ„ ÏÎ ‡ÏÏ ¯È„Ò‰Ï ˙ , ‰„ÓÚÓÂ ¯¯Ú‰ ˙„ÚÂ ˙Â·¯Ï

ÈËÙ˘Ó‰ , ˙ÈÈ˘Ú˙· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏÂ ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ÌÈ˜�ÚÓÂ ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó ¯˘Ù‡Ï È„Î
˙Â¯ÈÈ˙‰. 

 

 התיירות והחקלאות, המישק בי� מינהלות ההשקעה בתחומי התעשייה

ת יש מינהלות השקעות במשרד התיירות ובמשרד "נוס� על מרכז ההשקעות במשרד התמ, כאמור
הקשר היחיד בי� מרכז ההשקעות . המינהלות עצמאיות ופועלות ללא קשר ביניה�. החקלאות

ת למינהלת ההשקעות בחקלאות הוא נציג משרד החקלאות החבר במינהלת מרכז "במשרד התמ
תיירות נובע מקיומ� של הקשר בי� המרכז למינהלת ההשקעות ב. ההשקעות בהתא� להוראות החוק

תכניות בתחו� התיירות שהוגשו למרכז ההשקעות קוד� התיקו� לחוק והקמת מינהלת ההשקעות 
 . בתיירות ועל כ� נותרו בטיפול מרכז ההשקעות

למנהלי מינהלות ההשקעה השונות אי� פורו� משות� מוסדר לקביעת מדיניות מתואמת לאישור 
להגדרת הגבולות בי� תחומי פעילות� , דות לפי העניי�להבטחת תיאו� ואחי, תכניות השקעה

ולקבלת החלטות על השקעת מאמצי� משותפי� לש� קידו� אזור ספציפי בתחומי� שוני� בעת 
ולבחינת כשלי� וחסמי� בעבודת המינהלות וסיוע , בהתא� למדיניות הממשלה, ובעונה אחת

 .במניעת� בהתא� לניסיו� שנצבר בה�

ולא " ליפול בי� הכיסאות"בקשות לאישור תכניות השקעה עלולות , ותיאו�כתוצאה מהיעדר קשר 
 40 העיר מבקר המדינה2008בשנת , לדוגמה. לקבל טיפול בשו� מינהלה או לקבל טיפול לא אחיד

. האחידות בטיפול מרכז ההשקעות ומינהלת ההשקעות בחקלאות במפעלי� לגידול פטריות�על אי
) �°18(שקעה להקמת מפעל בתחו� של בתי קירור לקירור עמוק בקשות לאישור תכנית ה, כמו כ�

שכ� כל אחת מה� הפנתה את מגיש , ת"לא נבחנו על ידי מינהלת ההשקעות בחקלאות ובמשרד התמ
 . הבקשה למינהלה האחרת בטענה שהבקשה אינה בתחו� אחריותה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó· ‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏ‰�ÈÓ ÈÏ‰�Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˙, „¯˘Ó· 
 ÌÈÎ¯„ ÂÏ˜˘ÈÂ ˙ÂÏ‰�ÈÓ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰Ï ÂÏÚÙÈ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó·Â ˙Â¯ÈÈ˙‰

Ô˙˘ÂÏ˘Ï ¯˘˜ Ô‰Ï ˘È˘ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙Â„ÓÚ ÌÂ‡È˙Ï , ÚÂÈÒÏ
‰Ï‰�ÈÓ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯„‚‰ÏÂ Ô˙ÏÂÚÙ· ÌÈÓÒÁÂ ÌÈÏ˘Î ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰·. 

__________________ 

 ". 'קבוצת מרינה'טיפול מרכז ההשקעות ב", 165' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  40
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כי , לית בכירה במשרד החקלאות" ציינה סמנכ2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
למנהלת ההשקעות ) תעשיה(בקשות לאשור תוכנית אינ� נופלות בי� הכסאות בי� מרכז ההשקעות "

ואילו משרד החקלאות אישר , ת"י משרד התמ"אושרו תמיד ע) �°18(בתי קירור עמוק ... בחקלאות
ת השיבה למשרד "שפטית של משרד התמהלשכה המ, לעומת זאת". בתי קירור אופרטיביי� בלבד

˜Ï˘ ¯Â¯È "צוי� כי , מבקר המדינה בנוגע לתלונה שהתקבלה בדבר בקשה למענק לבית קירור עמוק
˙È‡Ï˜Á ˙¯ˆÂ˙ ,‡Â‰ ¯˘‡· ,הינו פעילות הנכללת בגדריו של החוק לעידוד השקעות הו� בחקלאות .

לית בכירה במשרד "סמנכ[חסת  אליה מתייÂ¯È˜‰ ˙„ÈÓ¯יש לציי� כי אי� בחוק כל התייחסות ל
 ). ההדגשה במקור" (ל"במכתבה הנ] החקלאות

Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ Ï˘Â ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â¯˙ÂÒ‰ ˙Â·Â˘˙‰Ó" ‰ÏÂÚ ˙
 Â�„ÂÚ ‰Ê ‡˘Â� ÈÎ"˙Â‡ÒÎ‰ ÔÈ· ÏÙÂ�" , ÌÂ¯ÂÙ ÌÈ˜‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó Ì‰È˙Â·Â˘˙Â

‰Ú˜˘‰‰ ˙ÂÏ‰�ÈÓ Ï˘ Û˙Â˘Ó . 

 כי הוא מקבל את הערת המבקר ויפעל לחיזוק 2010יי� בתשובתו מנובמבר מנהל מרכז ההשקעות צ
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 סיכו�

ÔÂ‰ ˙ÂÚ˜˘‰ „Â„ÈÚÏ ˜ÂÁ‰ ‡Â‰ Ï‡¯˘È· ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏÂ „Â„ÈÚÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÏÎ‰ „Á‡ ,
˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ ‰ÏÎÏÎ‰Â ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÌÂ„È˜Ï „ÚÂ� ¯˘‡ . ÌÈ�˘·

˙Â„ÚÂ ÂÓ˜Â‰ ˙Â�Â¯Á‡‰ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ�È˘ Â· Â˘Ú�Â Â˙�ÈÁ·Ï  .È‡Ï ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈÙÂÎ˙‰ ÌÈÈÂ�È˘‰-
ÂÈ˙Â¯ËÓ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚÂ ÌÈÚÈ˜˘Ó ·¯˜· ˙Â‡„Â . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÏÚ

Ó˙‰ „¯˘ÓÂ"ÂÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ˜ÂÁ· ÌÈÈÂ�È˘ ÌÂÊÈÏ Ì‡Â·· ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÂÏ˜˘È ˙ ,
 ˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ˙È˙ÙÂ˜˙ ‰�ÈÁ· ÂÓÈÈ˜È ‰Ê ÏÏÎ·ÂÂÁÂÎÓ ˙Â�˙È�‰ ˙Â·Ë‰‰ . ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ

 ÁÂ˙ÈÙÏ ÚÂÈÒ‰ ÈÏÎ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó ‰�ÈÁ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘Ú˙ È�˘ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·ÚÏ Í˘Ó‰·˘
 ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·˙Â ÁÂ˙ÈÙ È¯ÂÊ‡· ‰ÈÈ˘Ú˙‰

‰È¯ÙÈ¯Ù È¯ÂÊ‡· . 

ÂÈÏ‡ ÌÈ�ÂÙ‰ ÌÈÓÊÈÏ Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ ,ÏÂ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÍÎ Ì˘
˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ÂÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ; ¯Â·ÈˆÏ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ ˘È‚�‰Ï

ÌÈÚÈ˜˘Ó‰ ; ÔÂÈ„Ï ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ˙Â·Ë‰ Ô˙ÓÏ ˙Â˘˜·‰ È˘È‚Ó Ï˘ ‰�˙Ó‰‰ Í˘Ó ˙‡ ¯ˆ˜Ï
ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰�ÈÓ· ; ¯Â˘È‡‰ È·˙ÎÂ ˜ÂÁ‰ È‡�˙· ˙Â¯·Á‰ ˙„ÈÓÚ ÏÚ ‰˙Â‡� ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï

¯·Á Ï˘ ˜�ÚÓ‰ ¯ÊÁ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂÂÏ‡ ÌÈ‡�˙· ˙Â„ÓÂÚ Ô�È‡˘ ˙Â , ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ˘ ˙�Ó ÏÚ
Â„ÚÂ� ÔÓ˘Ï ˙Â¯ËÓÏ Â˘Ó˘È. 

ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· ˜ÂÁ‰ ÁÂÎÓ ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯Ó Ô˙Â�˘ ÌÈ˜�ÚÓ‰ ·Èˆ˜˙ ˙˙ÁÙ‰ ·˜Ú , ·Â˘Á
Ó˙‰ „¯˘Ó˘ „ÁÂÈÓ·" ˘ÂÓÈÓÏ ‰Ê ·Èˆ˜˙ ˙ÂÏÈÚÈ· Ïˆ�Ï È„Î Â˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ‰˘ÚÈ ˙

˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ�È„Ó .˘ÓÓ‰ ÏÚ ‰Ï- ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰�Â˘‡¯Â ˘‡¯· 
Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ" ˙-˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ¯È„‚‰ÏÂ ÌÈ·‡˘Ó Ì‚‡Ï  , ÚÂÈÒ‰ ÈÏÎ

˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓÓ ˙Á‡ ÏÎ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÚˆÓ‡‰Â . 

 



 


