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 פיתוח התיירות באילת

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במינהל , במשרד האוצר, מ"בחברה לפיתוח חו� אילת בע, במשרד התיירות
מקרקעי ישראל ובעיריית אילת נבדקו הפעולות שנעשו בתחומי� מרכזיי� 

בדיקות השלמה נעשו . הנוגעי� לפיתוחה של העיר אילת כעיר מבוססת תיירות
במשרד , חבורה והבטיחות בדרכי�במשרד הת, במשרד ראש הממשלה

בשירות , במשרד הפני�, במשרד הביטחו�, המסחר והתעסוקה, התעשייה
� . התעסוקה ובחברות ממשלתיות הנוגעות לעניי

 

 תקציר

, בעידוד הממשלה, בשנות השמוני
 והתשעי
 של המאה העשרי
 עברה העיר אילת
 �שיית התיירות כיו
 מתבססת כלכלתה בעיקר על תע. פיתוח תיירותי מוא�

 ורוב המועסקי
 בעיר מתפרנסי
 ממנה במישרי� �שמשמשת לעיר עוג� כלכלי מרכזי 
 פתוחי
 �40%פחות מ; מ" ק�11לעיר רצועת חו� קצרה באור� כולל של כ. או בעקיפי�

 .  משמשי
 לנמלי י
� �33%וכ, לציבור


 ג
 תיירות בעשורי
 האחרוני
 של המאה העשרי
 הגיעה לאילת מלבד תיירות פני
תיירות החו� הזרימה לעיר . לאומי�שהקנתה לעיר נופ� בי�, )תיירות נכנסת(חו� 

ולמדינה הכנסות נכבדות במטבע זר ואיזנה את התפוסה בבתי המלו� במש� כל חודשי 
ובו בזמ� , בעשור האחרו� חלה ירידה ניכרת בשיעור התיירות הנכנסת, ואול
. השנה

וחלה האטה , לא נוספו בה חדרי מלו� חדשי
: י בעירנוצר קיפאו� בפיתוח התיירות
בניגוד בולט למתרחש , זאת. בפיתוח תשתיות התיירות ובהקמת אטרקציות חדשות

שבה� חלה תנופת פיתוח ,  סיני ועקבה�בקרב שכנותיה של העיר מדרו
 וממזרח 
מואצת לאחר שהושקעו בה� מיליארדי דולרי
 בתשתיות תיירות ובבניית בתי מלו� 

 .לאומיות�וכפרי נופש של רשתות בי�

 

 פעולות הביקורת

בדק משרד )  מועד סיו
 הביקורת�להל�  (2010 ספטמבר � 2009בחודשי
 דצמבר 
 
מבקר המדינה את פעילות
 של גופי
 ממשלתיי
 שוני
 בתחומי
 מרכזיי
 הנוגעי

; הבדיקה נעשתה במשרד התיירות. לפיתוחה של העיר אילת כעיר מבוססת תיירות
 �להל� (בעיריית אילת ; )י" ממ�להל� (במינהל מקרקעי ישראל ; במשרד האוצר

בדיקות השלמה נעשו ). א" החפח�להל� (מ "ובחברה לפיתוח חו� אילת בע) העירייה
 משרד �להל� (במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי
 ; במשרד ראש הממשלה

במשרד ; )ת" התמ משרד�להל� (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה; )התחבורה
 רשות �להל� (ההגירה ומעברי הגבול ,  ברשות האוכלוסי��במשרד הפני
 ; הביטחו�
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בחברה הממשלתית לתיירות ובחברת ; בשירות התעסוקה הישראלי; )האוכלוסי�
 ). י" חנ�להל� (מ "נמלי ישראל פיתוח ונכסי
 בע

 

 עיקרי הממצאי�

 מעורבות ממשלתית בפיתוח התיירות בעיר

ה  ר ב ח עה ב ת  ל י א  � ו ח ח  ו ת י פ  מ"ל

א לכרות בחו� הצפוני בעיר לגונה מזרחית " שנה סיימה החפח�15לפני יותר מ
י ואג� התקציבי
 במשרד האוצר "ממ. לספורט ימי ולנופש, שנועדה לשמש לרחצה

לא מימנו את הפעולות הנדרשות להשמשת מי הלגונה לרחצה כפי ) ת" אג�להל� (
וכ� הפכה הלגונה , 2003פורטת שאושרה בשנת שנקבע בתכנית המתאר המקומית המ

י ומשרד התיירות צעדי
 אופרטיביי
 כדי "כמו כ� לא נקטו ממ. למפגע סביבתי
 . ואיל� בדבר שיווק הקרקעות שמסביבה2004לממש את ההחלטות שהתקבלו משנת 

ת ורשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר לא עשו די "אג, י"ממ, משרד התיירות

והלגונה , א והעברת פיתוח החו� הצפוני בכלל" את ההחלטה לפירוק החפחכדי לייש

 .לידי גו� אחר, המזרחית בפרט

 

� ו ה ת  ו ע ק ש ה ד  ו ד י ע ל ק  ו ח  ה

 ,�1959ט"התשי, בצו האחרו� המגדיר אזורי פיתוח במסגרת החוק לעידוד השקעות הו�
. לו�לא נכללה אילת לצור� הקמה או הרחבה של בתי מ) 2006שתחולתו מסו� שנת (

י "ובניגוד להחלטות משרד התיירות וממ, זאת למרות הצור� בחדרי מלו� נוספי
 בעיר
 . בדבר שיווק מגרשי
 באזור הלגונה המזרחית לש
 הרחבת ההיצע המלונאי

משרד האוצר ומשרד התיירות ג
 לא פעלו ליישו
 החוק על ידי תקצוב ההטבות 
 .תיותהקבועות בו כדי להקי
 ולהרחיב אטרקציות תיירו

 

 תשתיות תחבורה המעכבות פיתוח תיירותי

ת  ל י א ל  מ י(נ ח ר ז א ה ל  מ נ  )ה

לא נוצלה האפשרות שניתנה בחוק רשות הספנות , 2005מפברואר , במש� שנה

 לבחו� את האפשרות להשתמש לצורכי תיירות בשטחי
 �2004ד"התשס, והנמלי

חת
 הסכ
 בי� במועד סיו
 הביקורת טר
 נ, כמו כ�. שאינ
 דרושי
 לפעילות הנמל
 הסכ
 שהיה �) ובה
 נמל אילת(י בנוגע לחכירת שטחי הנמלי
 בישראל "י לחנ"ממ

 . 2005אמור להיחת
 כבר בשנת 
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י א ב צ ה ל  מ נ  ה

13א "תמ
1

ושטחי החו� של ,  קובעת כי הנמל הצבאי יועתק לשטחו של הנמל האזרחי
טה מדצמבר בהחלטת ועדת השרי
 לענייני הפר. הנמל הצבאי יפונו לצורכי תיירות

אול
 מדברי ההסבר עולה כי ,  לא נכללה החלופה של העתקת הנמל הצבאי2010
 . העתקת הנמל הצבאי לא תבוצע בשני
 הקרובות

 

 תעסוקה בענ� המלונאות

ה" ד ב ו ע ע  צ ב  "מ

ת והתאחדות המלונות "משרד התמ, ת"נמצא כי בניגוד להסכ
 שנחת
 בי� אג
 �לפו עובדי
 זרי
 בעובדי
 ישראלי
 בישראל שתוקפו היה לחמש שני
 ולפיו יוח

וא� על פי , צדדי את תקצובו כעבור שנה וחצי בלבד�הפסיק משרד האוצר באופ� חד
 . שהיעדי
 שנקבעו לו עדיי� לא הושגו

 

ה ק י ר פ א מ  
 י נ נ ת ס  מ

 מסתנני
 ממדינות אפריקה שנכנסו �1,500המלונאי
 בבתי המלו� בעיר מעסיקי
 כ
היעדר מדיניות אכיפה ).  מסתנני
�להל� (רי
 לישראל שלא כחוק דר� גבול מצ

ברורה ועקבית של המדינה בנוגע להעסקת
 של המסתנני
 מעודדת אות
 להגיע אל 
, אמנ
 יש בכ� משו
 סיוע בטווח הקצר לפתרו� מצוקת כוח האד
 בבתי המלו�. העיר

והיא עלולה לפגוע , אול
 שהיית
 הבלתי מוסדרת גורמת בעיות לעיר ולמוסדותיה
 .לרבות לתעשיית התיירות, בעקיפי� בשירותי
 שהעירייה מספקת

 

 סיכו� והמלצות

 � נוכח מיקומה האסטרטגי �קיומה של אילת כעיר יציבה ובעלת אוכלוסייה חזקה 
תחרות באילת �תעשיית תיירות משגשגת ובת. הוא אינטרס לאומי של מדינת ישראל

 שהיא העוג� הכלכלי המרכזי משו
, חיונית לכלכלה הלאומית בכלל ולאילת בפרט
בתמיכתה ובמעורבותה של , הפיכתה של אילת לעיר תיירות נעשתה בעידודה. שלה

. בוועדות ובצוותי
 שעסקו בעניי�, ממשלת ישראל לאחר שהתקבלו החלטות בממשלה
 
בשני
 האחרונות חלה נסיגה במעורבות הממשלתית וירידה בהשקעות בתחו

והיא סובלת ממספר רב של בעיות , תהלי� של דעיכההעיר נמצאת ב. התיירות בעיר
המש� הירידה בתיירות לאילת עלול . כבדות משקל ההולכות ומחריפות ע
 הזמ�

 .שהיא השער הדרומי של המדינה, לפגוע בחוסנה הכלכלי של העיר

בעיקר משו
 , אור� רצועת החו� המיועדת לשימוש תיירותי באילת הוא קצר מאוד
לדעת משרד מבקר . ובכלל זה נמלי י
, ושי
 שאינ
 תיירותיי
שהחו� מנוצל לשימ

משרד התיירות ,  משרד התחבורה�על הגופי
 הממשלתיי
 הנוגעי
 בדבר , המדינה
לאופ� ,  לגבש מתו� ראייה כוללת תכנית מוסכמת בנוגע להקצאת הקרקעות�י "וממ

__________________ 

 על פי החלטת �5.6.05 חו� מפר� אילת שאושרה ב�תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי� ולמימי חופי�   1
 . 3688' שלה מסממ
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; ל נכסי המדינהלפינוי רצועת החו� של אילת לצרכי תיירות ולניצו, פיתוח התשתיות
 . תכנית שתביא תועלת מרבית לציבור ולעתידה של העיר

מחלוקות בי� גופי
 ממשלתיי
 שוני
 בנוגע לפתרו� הבעיות בעיר אילת נמשכות 
בשל כ� לא נית� . וכל גו� מתחפר בעמדתו בלי לראות את התמונה הכוללת, שני
 רבות

לפיכ� על . טווח הארו�להגיע לפתרונות מוסכמי
 וישימי
 שיוכלו לשמש ג
 ל
י בפרט "משרד התחבורה וממ, משרד האוצר, הממשלה בכלל ועל משרד התיירות


, תו� שיתו� פעולה ותיאו
 ע
 עיריית אילת וע
 הגורמי
 המקומיי
, לפעול בהקד
כדי להגיע להסכמה שתאפשר לייש
 את התכניות לפיתוחה של אילת כעיר תיירות 

פיתוח
 של עוד עוגני
 כלכליי
 בעיר שיקטינו את כמו כ� יש לפעול ל. תחרות�בת
 . הסיכו� הטמו� בהסתמכות בלעדית על תעשיית התיירות

 

♦ 
 

 מבוא

 1951נוסדה בשנת , ר" קמ100ששטח השיפוט שלה כ, ) אילת או העירלהל� ג
 (העיר אילת 
טאבה שבחצי  בדרומה היא גובלת בעיר העיר נמצאת במשולש גבולות . 1959והוכרזה כעיר בשנת 

באילת ובסביבתה יש נו$ ייחודי ובו שילוב של . 2)ירד�(ובמזרחה ע
 העיר עקבה ) מצרי
(האי סיני 

 .מדבר וי
 עשיר באוצרות טבע למיניה
, הרי

47,300כ המונה, לעיר
מבנה דמוגראפי ייחודי ובלתי יציב בהשוואה לערי
 אחרות , 3 תושבי
13.7%כ(הוריות עור גבוה יחסית של משפחות חדשי: בישראל בעלות מספר תושבי
 דומה( ,

 
 4של מסתנני
 מאפריקה) 15%כ(ושיעור גבוה ) 2920 בני 20%כ(שיעור גבוה יחסית של צעירי
 5העיר סובלת מהגירה שלילית ).ראו להל�(שחלק
 מועסקי
 בבתי המלו� בעיר , ) מסתנני
להל� (

המגיעה לעיר לתקופות קצרות כדי לעבוד בענ$ ) הבעיקר צעיר(ומתחלופה גבוהה של אוכלוסייה 
 שיעור נמו, במידה רבה משיעור האבטלה שבערי  4.6%6שיעור האבטלה בעיר הוא . התיירות

הרוב המוחלט של תושבי אילת . פריפריה אחרות בדרו
 האר- ומשיעור האבטלה הארצי הממוצע
13%כר הנמו, בכ שח " ש7,000 על 2007ה
 שכירי
 שממוצע שכר
 עמד בשנת  
 מממוצע שכר

 .7)מבחינת מספר התושבי
(של השכירי
 באשכול היישובי
 היהודיי
 שבו נכללת אילת 


, עד סו$ שנות השבעי
 של המאה העשרי
 התבססה כלכלתה של העיר בעיקר על עבודה בנמל הי
בייחוד ו, ואול
 משנות השמוני
 של המאה העשרי
. במכרות הנחושת בתמנע ובתעשיות קלות

__________________ 

 של הלשכה 2004אילת מוגדרת כעיר הפריפריאלית ביותר בישראל על פי מדד הפריפריאליות לשנת   2
�אביב כ�מ ובינה לתל" ק�232שבע הוא כ המרחק בינה לבאר). ס" הלמ�להל� (המרכזית לסטטיסטיקה 

 . מ" ק328

 �63,500 חיו בעיר כ#2009 שנת בסו,  על פי נתוני עיריית אילתÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ „˜ÙÓ2008 , ס"הלמ  3
ס ובי� נתוני "הפער הגדול בי� הנתוני' של הלמ). 4 ראו הערה �לא כולל מסתנני' מאפריקה (תושבי' 

עיריית אילת נובע ממספר רב יחסית של עובדי' עונתיי' זמניי' המגיעי' לעיר לתקופות קצרות ואינ' 
 . ס"נכללי' בנתוני הלמ

 .�7,000 את מספר' של המסתנני' השוהי' בעיר בכ2010לי עיריית אילת העריכה ביו  4
 . Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰2007 , ס"הלמ  5

 .2010נתוני שירות התעסוקה הישראלי למאי   6
אוקטובר , ÌÈ�Â˘ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�˙˘Ó ÈÙÏÂ ·Â˘ÈÈ ÈÙÏ ‰Ò�Î‰Â ¯Î˘ ÈÚˆÂÓÓ2007 , המוסד לביטוח לאומי  7

2009 . 
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ירידה בנפח הפעילות (בד בבד ע
 היחלשות מקורות התעסוקה העיקריי
 שלה , בשנות התשעי
פיתוח זה . פיתוח תיירותי מוא-, בעידוד הממשלה, עברה העיר) סגירת מכרות הנחושת ועוד, בנמל

 מס, 23%כ (11,150 כהפ, את העיר לעיר התיירות המובילה באר- מבחינת מספר חדרי המלו� 
50ב) חדרי המלו� בישראל
פדיו� בתי המלו� . 10 ומבחינת איכות מוצר הלינה8,9 בתי מלו� רשומי

התיירות באילת . 11) מפדיו� בתי המלו� באר-25%כ(ח " מיליארד ש2 כ2009באילת היה בשנת 
: ורוב המועסקי
 בעיר מתפרנסי
 ממנה במישרי� או בעקיפי�, היא עוג� כלכלי מרכזי לתושביה

יותר מפי חמישה מהממוצע ( מהמועסקי
 בעיר עובדי
 בשירותי האירוח והאוכל 25%מיותר 
כשליש מהממוצע הארצי בענ$ ( מהמועסקי
 בעיר עובדי
 בתעשייה 5%רק ). הארצי בענ$ זה

 ). 12זה

מוקד התיירות . מ" ק11.3אור, רצועת החו$ בעיר מהגבול הדרומי ועד הגבול המזרחי הוא כ
).  החו$ הצפונילהל� (השוכ� במזרח העיר , ור החו$ הצפוני של מפר- אילתהעיקרי התפתח באז

75%באזור זה נמצאי
 כ. ורובה שמישה לרחצה, מ" ק2.8אורכה של רצועת החו$ הצפוני הוא כ 
מסעדות ,  ובה� אטרקציות מערבית ומזרחית ולאורכו נסללו שתי טיילות , מחדרי המלו� בעיר

80בי
 וכשטחי מסחר ר, ובתי קפה
כמו כ� נכרו באזור שלוש לגונות . 13 דוכני רוכלי 
 שתיי
אזור תיירות נוס$ . המיועדות לעגינת כלי ַשִיט ואחת שיועדה לרחצה אול
 הרחצה טר
 הותרה בה


שרובה , )מ" ק8.5כ(מדובר ברצועת חו$ ארוכה ).  החו$ הדרומילהל� (מזרח העיר נמצא בדרו
שטח החו$ הדרומי אינו מפותח ברובו . ת אלא לנמלי
 ולשימושי
 אחרי
אינו משמש לצורכי תיירו

מ של רצועת חו$ שפתוחה לציבור אול
 אינה מוכרזת כמותרת " ק1.6למעט כ, ואינו פתוח לציבור
א, באזור זה אי� מוקד תיירות ,  מחדרי המלו� בעיר מצויי
 לאורכו של החו$ הדרומי9%כ. לרחצה
להל� תרשי
 המתאר את . נמצאי
 במרכז העירוני של העיר) 16%כ (יתר חדרי המלו�. מוגדר

 : חלוקת רצועת החו$ באילת על פי השימושי
 שנעשי
 בה ותצלו
 אווירי של קו החו$ של העיר

__________________ 

, )בתי מלו�(לפי תקנות שירותי תיירות ,  התיירות תעודה של מלו� רשו'בתי מלו� שקיבלו ממשרד  8
 .�2001א"התשס

, מלונות לפי מחוזות � נתוני' על בתי מלו�", ˘ÓÏ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ ¯‚‡Ó" Ò- ‰Á¯‡‰ È˙Â¯È, ס"הלמ  9
 .2010אוגוסט , "נפות וערי'

 כדי לבחו� באופ� מקי# את 2006לפי דוח של חברת ייעו+ ששכרו משרדי התיירות והאוצר מנובמבר   10
).  דוח חברת הייעו+�להל� (הפוטנציאל התיירותי של מדינת ישראל ואת תפקידי הממשלה בנושא 

 .מסקנות הדוח אומצו על ידי שני המשרדי'
 .9 ראו הערה �מקור הנתוני'   11
 .ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ „˜ÙÓ2008 , ס"הלמ  12
 עוד בנושא זה ראו .ת הסביבה ומבחינת הבטיחותמבחינת איכו, מפגע מהבחינה האסתטיתהדוכני' ה'   13

  ).ÏÈ‡· È�ÂÙˆ‰ ÛÂÁ‰ ˙ÏÈÈË· ˙ÂÏÎÂ¯‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„)2010˙ , מבקר המדינה
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 תצלו� אווירי של קו החו� של אילת: 1תצלו� 

 מתו� פורטל גאוגרפי לאומי של המרכז למיפוי ישראל
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תיירות (שורי� האחרוני� של המאה העשרי� היה שילוב של תיירות חו מאפיי	 התיירי� בעיר בע
תיירות החו הגיעה לעיר בעיקר בטיסות שכר ישירות מאירופה בחודשי  .ותיירות פני�) נכנסת

�ואילו תיירות הפני� הגיעה בעיקר בחגי ישראל ובחופשות של בתי הספר בחודשי , הסתיו והחור
תיירות החו הזרימה לעיר . וסה בבתי המלו	 בכל חודשי השנהשילוב זה איז	 את התפ. 14הקי

ואול� בעשור האחרו	 ירד שיעור . לאומי ולמדינה הכנסות במטבע זר והעניקה לה נופ� בי	
הדבר הוביל לירידה ניכרת בתפוסת החדרי� . 66%15 התיירי� המגיעי� לאילת בטיסות השכר בכ

בו בזמ	 . 16 באופ	 כמעט בלעדי על תיירות פני�השנתית הממוצעת ואיל את בתי המלו	 להסתמ�
לא נבנו בה חדרי מלו	 חדשי� וחלה האטה בפיתוח תשתיות : נוצר קיפאו	 בפיתוח התיירותי בעיר

 . תיירותיות ובהקמת אטרקציות חדשות

 עקבה וסיני  הקיפאו	 בעיר מנוגד לחלוטי	 למתרחש בקרב שכנותיה של העיר ממזרח ומדרו� 
 2000בשנת . ופוטנציאל התיירות שלה	 טר� מומש במלואו, חי חו� נרחבי�שבתחומ	 יש שט

 לאזור כלכלי מיוחד ) ר" קמ375 שטח של כ( שהפ� את עקבה וסביבתה 17התקבל בירד	 חוק

)ASEZA ( �המנוהל על ידי רשות סטטוטורית עצמאית שבראשה עומד מושל הפועל בשיתו
והוא מעניק הקלות של ממש בהליכי , ת באזור זההחוק נועד לעודד השקעות זרו. מנהלי� מועצת

אפשרות להעסיק עובדי� זרי� בשיעור גבוה , פטורי� ממסי� שוני�, תמריצי�, הרישוי של העסקי�
לקד� את ,  את חצי האי סיני2004 1994 החליטה ממשלת מצרי� לפתח בשני� 1993בשנת . ועוד

בי	 היתר באמצעות מת	 פטור ממס , בוהאזור ולעודד השקעות בפרויקטי� תיירותיי� שיוקמו 
 רשות כללית להשקעות ולאזורי סחר 1997כמו כ	 הקימו המצרי� בשנת . לתקופה של עשר שני�

כל אלה הביאו . ערבויות וחוזי�, שתפקידה לסייע בנושאי� כגו	 רישוי עסקי�, GAFI(18(חופשי 
בי	 היתר , לרי� הושקעו בה�ומיליארדי דו, לידי כ� שבאזורי� האלה חלה תנופת פיתוח מואצת

 .לאומיות בידי משקיעי� זרי� שבנו בתי מלו	 וכפרי נופש של רשתות בי	

בדק משרד מבקר המדינה )  מועד סיו� הביקורת להל	  (2010 ספטמבר   2009בחודשי� דצמבר 
 את פעילות� של גופי� ממשלתיי� שוני� בתחומי� מרכזיי� הנוגעי� לפיתוחה של העיר אילת כעיר

להל	 (במינהל מקרקעי ישראל ; במשרד האוצר; הבדיקה נעשתה במשרד התיירות. מבוססת תיירות
א " החפח להל	 (מ "ובחברה לפיתוח חו� אילת בע)  העירייה להל	 ג� (בעיריית אילת ; )י" ממ 

במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� ; בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה). או החברה
במשרד ; )ת" משרד התמ להל	 (המסחר והתעסוקה , במשרד התעשייה; )ד התחבורה משר להל	 (

 ;) רשות האוכלוסי	 להל	 (ההגירה ומעברי הגבול ,  ברשות האוכלוסי	 במשרד הפני�  ;הביטחו	
  להל	 (בחברה הממשלתית לתיירות ; ) שירות התעסוקה להל	 (בשירות התעסוקה הישראלי 

 ).י" חנ להל	 (מ "פיתוח ונכסי� בעובחברת נמלי ישראל ) ת"חמ

 

 

__________________ 

מקור .  מכלל הלינות בעיר�34% היה כ1991�2000השיעור הממוצע של לינות תיירי חו+ בשני'   14
 . 9 ראו הערה �הנתוני' 

 �49,000 רק כ� 2009ואילו בשנת ,  תיירי'�144,000שירות כ הגיעו לעיר בטיסות שכר י2000בשנת   15
 . 7לוח , )Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â¯ÈÈ˙-ÈËÒÈËËÒ ÁÂ„ ) 2009 , משרד התיירות. תיירי'

. �65% כ� 2001�2009ובשני' , �74% הייתה תפוסת החדרי' השנתית הממוצעת כ1991�2000בשני'   16
 ראו הערה �מקור הנתוני' . לל הלינות בעיר מכ�11% היה כ2001�2009ממוצע לינות תיירי חו+ בשני' 

9. 
 ).�ASEZA) Aqaba Special Zone Authorityחוק ה  17

18  General Authority for Investment and Free Zone.  
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 מעורבות ממשלתית בפיתוח התיירות בעיר

פיתוח : בה	, בעשורי� האחרוני� נקטה הממשלה כמה יזמ/ת לקידו� הפיתוח התיירותי בעיר
הקצאת משאבי� ישירה של הממשלה בשיתו� , א" החפח באמצעות חברה ממשלתית ייעודית 

חקיקה המסייעת לפיתוח , יות תיירותיות ציבוריות בעירהעירייה לקידו� פרויקטי� של תשת
 . התיירות בעיר וייזו� תכניות ממשלתיות לפיתוח התיירות בעיר ולקידומ	

 

 מ"פיתוח החו� הצפוני באמצעות החברה לפיתוח חו� אילת בע

   להקי� חברה ממשלתית 1964כחלק ממדיניות הפיתוח של העיר אילת החליטה הממשלה בשנת 
ידי  המנוהל על,  דונ� בחו� הצפוני של מפר אילת1,200  לש� פיתוח שטח של כ  19א"החפח

להל	 (מ "החברה היא ג� המנהלת והבעלי� של חברת מזח תיירות בע).  אזור הזיכיו	 להל	 (י "ממ
. 21ובבעלותה ג� כמה נכסי� באזור הזיכיו	, י" בחלקי� שווי� ע� העירייה וע� ממ20) חברת המזח 

בי	 , הפיתוח כלל. ח" מיליו	 ש330  השקיעה החברה בפיתוח אזור הזיכיו	 כ2009 1965בשני� 
שלוש , )מה� שלושה נפתחי�(חמישה גשרי� , מ של חופי�" ק1.6 כ, מ של טיילות" ק3.5 כ, היתר

 .22לגונות וכ	 תשתיות ותכסיות בשטחי� הציבוריי�

סכ� הרשאה הואר� כמה תוק� ה. י" על פי הסכ� הרשאה ע� ממ1965א פעלה משנת "החפח
י "על פי הסכ� ההרשאה גבתה החברה מיזמי� החוכרי� את המגרשי� מממ. פעמי� במהל� השני�

את רשימת עבודות הפיתוח שיש לבצע . ובאמצעות� מימנה את פיתוח אזור הזיכיו	, דמי פיתוח
 ). או להל	 ר חידוש הסכ� ההרשאה  על אי(י יחד "א וממ"ואת סדר העדיפות לביצוע	 קבעו החפח

˙ È Á ¯ Ê Ó ‰  ‰ 	 Â ‚ Ï א "כחלק מפיתוחו של החו� הצפוני החליט דירקטוריו	 החפח.  1 :  ‰
וזאת כדי להגדיל את רצועת החו� של ,  לכרות לגונה במתח� המזרחי של אזור הזיכיו	1990בשנת 

והקרקעות שמסביבה יועדו , לספורט ימי ולנופש, הלגונה יועדה לרחצה. העיר בכקילומטר וחצי
על חוות דעת ועל מחקרי� מדעיי� נכרתה בשני� , בהסתמ� על סקרי היתכנות. מת בתי מלו	להק

ונעשה בסביבתה פיתוח , עצי נוי וצמחי� אחרי�, וסביבה נשתלו מדשאות,  הלגונה1994 1993
ועל פי , מדובר בפרויקט הגדול והחשוב ביותר שביצעה החברה במהל� כל שנות פעילותה. חלקי

רוב ההשקעות מומנו מדמי הפיתוח ). נומינלי(ח " מיליו	 ש24.5 ו במתח� כהערכותיה הושקע
על חשבו	 השיווק העתידי של , ששילמו יזמי� שחכרו מגרשי� במתח� המערבי של אזור הזיכיו	
 . המגרשי� במתח� המזרחי שבו נמצאות עתודות הקרקע העיקריות

חר שמולאה במי י� התברר כי בשל ואול� כמה חודשי� לא,  נחנכה הלגונה המזרחית1995במאי 
ובוצה שחורה מצטברת על קרקעיתה ועל , הקצב הִאטי של תחלופת המי� בלגונה מימיה עכורי�

שאלת האחריות למפגע תלויה . כ� הלגונה הפכה ממוקד נופש ותיירות פוטנציאלי למפגע. חופיה
 . 23ועומדת בפני בית המשפט

__________________ 

 ).5%(ועיריית אילת ) 95%(בעלי המניות בחברה ה� מדינת ישראל באמצעות משרד התיירות   19
י שטח של עשרה דונמי� בחו� הדרומי "היא חוכרת מממ. 1968חברה ממשלתית שהוקמה בשנת   20

 . חנויות וחו� רחצה, מסעדות, ואלה מפעילי� בו מזחי� לספינות, ומשכירה אותו ליזמי� פרטיי�
„Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ¯˙ ,  ראו מבקר המדינה1998א עד שנת "ממצאי� על אודות פעילותה של החפח  21

˙Â¯ÈÈ˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ„Â‚È‡·) 1998( , אילת בעד"בפרק � 11' עמ, "מ"וח על הביקורת בחברה לפיתוח חו
 .ואיל%

 .א"על פי נתוני החפח  22
23
 

‰Ú· ˙ÏÈ‡ ÛÂÁ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰"� Ó ' ‰Ò„�‰ ¯˜ÁÏ ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÂÎÓ) שבע(מחוזי באר (1087/02א "ת 
Ú· ˙ÈÓÈ"Á‡Â Ó' .נגד 2002א בשנת "ח שהגישה החפח" מיליו* ש25(מדובר בתביעה בס% של כ 

עד מועד סיו� . קצועיי� שסיפקו מידע והנחיות מקצועיות לתכנו* הלגונה ולכרייתההגורמי� המ
 .הביקורת טר� הסתיימו ההליכי� המשפטיי� בתביעה
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לתכנו	 ולבנייה במחוז הדרו� תכנית מתאר מקומית  אישרה הוועדה המחוזית 2003בנובמבר  .2
 דונ� 600 בשטח כולל של כ)  תכנית המתאר ללגונה להל	  (24מפורטת לאזור הלגונה המזרחית

נוס� על כ� מגדירה .  דירות נופש200  חדרי מלו	 ו2,000התכנית מאפשרת להקי� ). בי� וביבשה(
, מבני ציבור, שטחי ציבור, מסחר, בידור, פשספורט ונו: התכנית עוד שימושי� לקרקע באזור זה

לתכנית המתאר ללגונה שאישרה הוועדה . דרכי� וחניות ציבוריות, מתקני� הנדסיי�, חופי רחצה
ובה שורה של פעולות מפורטות להשמשת מי , צורפה חוות דעת בנושאי הנדסה ימית וסביבה ימית

 בביצוע הפעולות להשמשת מי הלגונה התכנית התנתה את הוצאת היתרי הבנייה. הלגונה לרחצה
 .לרחצה

. א לפעול לפיה לקידו� פתרו	 בעיית המי�"לאחר אישור תכנית המתאר ללגונה החלה החפח
ל וביקשה שיכינו מודל הנדסי "בתיאו� ע� משרד התיירות פנתה החברה לאתר מעבדות בחו
התקבלו ההצעות למודל לאחר ש. לביצועו ולתחזוקתו של הפתרו	 המוצע בתכנית המתאר ללגונה

ברשימת הפעולות להשמשת מי הלגונה שנכללה בחוות . נבחרו שתי המעבדות המתאימות ביותר
) ניטור(הדעת שצורפה לתכנית המתאר ללגונה נדרשה ג� מדידה של נתוני� שוני� של מי הלגונה 

מקדמיות ביצוע שתי הפעולות ה, א"על פי הערכות החפח, לפיכ�. למש� תקופה של כשנה לפחות
וביצוע כל הפעולות , שייעשו בעת ובעונה אחת צפוי להימש� כשנה) המודל ההנדסי והניטור(

 2005בנובמבר . הדרושות לפתרו	 בעיית מי הלגונה צפוי להסתיי� כעבור שלוש עד ארבע שני�
לאשר הקצאה )  הוועדה המשותפת להל	  (25י ומשרד התיירות"החליטה הוועדה המשותפת של ממ

בישיבה של הגופי� הרלוונטיי� שהתקיימה . ח לביצוע הפעולות המקדמיות" מיליו	 ש2.5של 
י לפעול להקצאת "הונחה ממ, מעקב ובקרה במשרד ראש הממשלה,  באג� תיאו�2006בפברואר 

בבקשה ) ת" אג להל	 (י לאג� התקציבי� במשרד האוצר " פנה ממ2006במרס . התקציב כאמור
 . להקצות את התקציב

Â˜È·‰˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Û¯Á ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯ ,ÓÓ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú" È
‚‡Â"‰ˆÁ¯Ï ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰	Â‚Ï‰ ÈÓ ˙˘Ó˘‰Ï ˙Â˘¯„	‰ ˙ÂÈÓ„˜Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙ .

‰	Â‚ÏÏ ¯‡˙Ó‰ ˙È	Î˙· ˘¯„	 ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡ÊÂ ,‰¯˘Â‡ ¯·Î ¯ÂÓ‡Î˘ ,
È‡ ·Èˆ˜˙‰ ÈÏ·Â-‰ÈÚ·· ÏÙËÏ ÏÈÁ˙‰Ï ¯˘Ù‡ . 

 נמסר כי מכיוו	 שהפעולות להשמשת מי 2010ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר "תשובת אגב
ומאחר שנבחנה ,  נתקלו בקשיי יישו�  כפי שה	 מופיעות בתכנית המתאר  הלגונה המזרחית 

לא , )ראו להל	(א וטר� הוחלט על גור� מפתח אחר לחו� הצפוני "האפשרות לפרק את החפח
 .גונההועברו כספי� לפיתוח הל

לפי תכנית . הרוב המכריע של עתודות הקרקע למלונאות באילת נמצא באזור הלגונה המזרחית .3
,  דונ�157 שטח� הכולל של המגרשי� המיועדי� לשיווק למטרות מלונאות הוא כ, המתאר ללגונה

 החליטה הוועדה המשותפת לשווק 2004בנובמבר . ר בנויי�" מ167,500ועליה� אפשר להקי� 
 קיבלה הוועדה המשותפת החלטה 2006בנובמבר .  כמה מגרשי� באזור הלגונה המזרחיתבמכרז

נוספת בעניי	 שיווק המגרשי� באזור הלגונה המזרחית וכ	 החליטה להקי� צוות היגוי שיציג לוח 
 אשררה הוועדה המשותפת את ההחלטה 2007בפברואר . זמני� לשיווק בתו� שלושה חודשי�

 שהיז� שיזכה במתח� המרכזי בלגונה יהיה אחראי להשמשת מימיה  והחליטה2006מנובמבר 
י את ההחלטה האחרונה של הוועדה המשותפת " אשררה ג� הנהלת ממ2007בדצמבר . לרחצה

__________________ 

  343' עמ, ד" התשס5237פ "י, אילת חו� צפוני אזור הלגונה המזרחית( 53/114/03/2' תכנית מס  24

 .16.11.03(מ
בהרשאות תכנו* , ובסמכותה לדו* בבקשות להקצאת קרקע, יי�ועדה הדנה בנושאי� פרטניי� או עקרונ  25

 . ובהרשאות שימוש זמניות למיזמי� תיירותיי� ולהמלי. בעניינ*
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י וקבעה לוח זמני� "א להכי	 תיק שיווק במימו	 ממ"היא הטילה על החפח). 2007מפברואר (
 . לביצוע בתו� חצי שנה

ÁÙÁ‰"Ó‰ ˜ÂÂÈ˘Ï ‰Î¯Ú	 ‡ ÌÈ˘¯‚-ÌÈ	ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙¯„‚‰ ˙Â·¯Ï  , ˙ÂÏÂÚÙ ¯„Ò ˙ÚÈ·˜
 ˙ÈËÙ˘Ó ‰	ÈÁ·Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÂÂÏÈ˘ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈÓ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Â ÚÂˆÈ·Ï- 

˙ÂÚ˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ˘ Í¯ÂˆÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ . 

מי� ממשלתיי� כדי להחיש בשני� האחרונות פנה ראש עיריית אילת מר מאיר יצחק הלוי לגור .4
 המליצה הוועדה 2010במאי . את הטיפול במי הלגונה המזרחית ובשיווק הקרקעות באזור

י ולרשות החברות הממשלתיות "לממ, למשרד התיירות, המשותפת להקי� ועדה משותפת לעירייה
ל "ה מנכ הנח2010ביוני . כדי שיקבעו את זהות הגור� שיפתח את הלגונה)  רשות החברות להל	 (

, מר שי וינר, תשתיות והשקעות, ל הבכיר לפיתוח"את הסמנכ, מר נועז בר ניר, משרד התיירות
משרדי שיגבש הנחיות ומטלות לביצוע בנושא הלגונה בטר� יתאפשר שיווק  להוביל צוות היגוי בי	

באזור י לדו	 בשיווק כמה מגרשי� "משרד האוצר וממ,  החלו משרד התיירות2010ביולי . המגרשי�
וזאת א� על פי שלא נקבעו לא אופ	 הטיפול במי , )שלב ניסיוני" (פיילוט"הלגונה המזרחית כ

 . הלגונה ולא האחראי לפיתוחה

Ó ¯˙ÂÈ È	ÙÏ ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ¯ÈÚ· ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰	Â‚Ï‰ Ï˘ ‰˙ÈÈ¯Î-15‰	˘  .‰	Â‚ÏÏ ¯‡˙Ó‰ ˙È	Î˙ ,
‰Ú·˜	 ‰·˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÓÈÓ ˙‡ ˘ÈÓ˘‰Ï È„Î Úˆ·Ï ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙¯Â˘‰ˆÁ¯Ï ‰ ,

ÌÈ	˘ Ú·˘Î È	ÙÏ ‰¯˘Â‡ . ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯„ÚÈ‰Â ˙·ÁÒ Ô‰·Â ˙Â	Â˘ ˙Â·ÈÒ Ï˘· ÌÏÂ‡Â
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ,‰˙·È·ÒÂ ‰	Â‚Ï‰ ÂÁ˙ÂÙ Ì¯Ë , È˙·È·Ò Ú‚ÙÓÏ ‰ÎÙ‰ ‡È‰Â

˙È˙Â¯ÈÈ˙ ‰	È	ÙÏ ÌÂ˜Ó·. 

 

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·„· ÌÈÚ‚Â	‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ-ÓÓ "È ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,Â „¯˘Ó
 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÛÂ˙È˘· ¯ˆÂ‡‰- ‰ˆÁ¯Ï ‰	Â‚Ï‰ ÈÓ ˙˘Ó˘‰Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ÈÎ ‚Â‡„Ï 

˘‡¯Ó ¯„‚ÂÈ˘ ¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÚˆÂ·È . ÛÂ‚‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï Ô‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„¯˘Ó‰
 ÏÂÚÙÏ Ô‰Â ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘¯‚Ó‰ ˜ÂÂÈ˘ ˙	ÂÎ˙Ó ˙‡Â ‰	Â‚Ï‰ ˙·È·Ò· ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙‡ Úˆ·È˘

ÌÈ˘¯‚Ó Ì˙Â‡ Ï˘ Ì˜ÂÂÈ˘Ï . 

˜ Â Ï Á ÓÈ 	 Â Ù ˆ ‰  Û Â Á ‰  Ï ˘  Â Á Â ˙ È Ù  Í ˘ Ó ‰ Ï  Ú ‚ Â 	 ·  ˙ Â: זה למעלה מעשר 
א נותרה ללא מקורות מימו	 של ממש "והחפח, י אינו משווק קרקעות באזור הזיכיו	"שני� ממ

, מקורות ההכנסה של החברה בשני� האחרונות נבעו מהשכרת נכסיה. להמש� פיתוח אזור הזיכיו	
� ומתוספת דמי פיתוח ששילמו יזמי� בגי	 תוספות מעבודות מעטות שביצעה בשביל גופי� ציבוריי

ולפיכ� נוצר בהונה העצמי גירעו	 , הכנסות אלו לא כיסו את הוצאותיה השוטפות של החברה. בנייה
 .  היו לה גירעונות תפעוליי�2009 2007ובכל אחת מהשני� , 26ח" מיליו	 ש20.8 מצטבר של כ

י ורשות החברות הצעות "ממ, רד התיירותמתחילת שנות התשעי� של המאה העשרי� מעלי� מש
. א כחברה ממשלתית עצמאית ולהעברת אותה הפעילות לגופי� אחרי�"לסיו� פעילותה של החפח

 ממשלתית  או פירוקה והעברת פעילותה לחברה אחרת ; 27ת"מיזוגה ע� החמ: בהצעות האמורות

__________________ 

 . 31.12.09א ליו� "מתו% הדוחות הכספיי� של החפח  26

 .הזרוע המבצעת של משרד התיירות ליישו� מדיניות הפיתוח של התשתיות בתחו� התיירות  27
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תזכה במכרז למת	 שירותי חברה מנהלת ש(או פרטית ) 28החברה הכלכלית אילת(עירונית , )ת"חמ(
שהטילה על , 200629ובה	 החלטה משנת , הממשלה קיבלה כמה החלטות בנושא). י"פיתוח לממ

וא� ימצאו כי אי	 צור� שתהיה בה מעורבות , הגופי� המעורבי� לבחו	 את פעילות החברה
 . יגישו לממשלה הצעת החלטה בדבר הפסקתה, ממשלתית

שאינו מתכוו	 , בתיאו� ע� רשות החברות ובהסכמתה, א"פחי לח" הודיע ממ2009רק באוקטובר 
 אי	 לחברה הרשאה 2009ואכ	 מנובמבר , 200530לחדש את הסכ� ההרשאה שתוקפו פג בשנת 

 . י"לפיתוח מממ

י שהיא ממשיכה " ציינה החברה כי הודיעה לממ2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
י סמכות חוקית להפסיק "ו	 שלטענתה לא הייתה למממכיו, לפעול על פי הסכ� ההרשאה הקיי�

י " ודרשה שיורה לממ31י" עתירה למת	 צו על תנאי נגד ממ" הגישה החברה לבג2010ביולי . אותו
עד למועד סיו� הביקורת טר� נקבע מועד לדיו	 . לבטל את החלטתו לסיי� את הסכ� ההרשאה

"בבג. 

˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÓÓ"È ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰·ˆÓÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â 
ÁÙÁ‰"‡ , ÛÂÁ‰ ÁÂ˙ÈÙ ˙¯·Ú‰ÏÂ ‰˜Â¯ÈÙÏ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ‰˙‡¯·‰Ï Í¯Âˆ‰ È„ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰
È	ÂÙˆ‰ ,˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰	Â‚Ï‰ ÂÏÏÎ·Â ,¯Á‡ ÛÂ‚ È„ÈÏ . ˙È·˜Ú ‰„ÓÚ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ
 ÔÈÈ	Ú·-ÓÁ‰ ÌÚ ‰‚ÂÊÈÓ· Â‡ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˜Â¯ÈÙ· ÍÓ˙ ˙ÂÓÈÂÒÓ ÌÈ	˘· "˙ ,ÌÈ	˘·Â 

¯ÈÚ· ˙ÈÚÂˆÈ· ÚÂ¯Ê ‰· ‰‡¯ ˙Â¯Á‡ , ÈÂ	È˘Ï ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ÌÊÈ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
‰È˙Â¯ËÓ32 .ÓÓ"ÌÈ	˘‰ Í˘Ó· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰‡˘¯‰‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ È , ˙	˘ ÛÂÒ· ˜¯Â

2009ÂÓÂÈÒ ÏÚ ÚÈ„Â‰  ;‰‡˘¯‰‰ ÌÎÒ‰ ÌÂÈÒÏ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰	˙	 ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ , ÍÎ·Â
ÁÙÁ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ‰˜ÒÙÂ‰" ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ ‡ „ÂÚ È	ÂÙˆ‰ ÛÂÁ‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ˙È‡¯Á‡‰

‰ÓÂ˜Ó· Â˙Â‡ Á˙ÙÏ ÍÈ˘ÓÈ˘ Ì¯Â‚‰ ˙Â‰Ê ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë·. 

א ואת חברת " להפריט את החפח33 קיבלה ועדת השרי� לענייני הפרטה החלטה2010בדצמבר 
בה	 מכירת נכסי� מרכזיי� של , בהחלטה נקבע כי רשות החברות תבצע כמה פעולות. המזח

נראה כי לחברה אי	 זכות "בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי . א"מכ	 תפורק החפחולאחר , החברה
או לחילופי	 , הדר� הטובה ביותר לפתח את השטח הינה באמצעות יזמי� פרטיי�"וכי " קיו�

... כגו	 החברה הממשלתית לתיירות או החברה הכלכלית של העיר אילת, באמצעות חברות אחרות
כמו כ	 נקבע כי מניות החברה והמדינה בחברת המזח ". ייעודיתולא באמצעות חברה ממשלתית 

לשיפורו ולשדרוגו של מתח� החברה בחו� הדרומי , והיא תפעל לפיתוחו, יימכרו לעיריית אילת
 .לפי התכנית ותנהלו כשטח ציבורי למטרות פנאי ונופש

א "שראה בחפח כי א� על פי 2010משרד התיירות ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
וזאת משו� , זרוע ביצועית חשובה בשירות העניי	 התיירותי באזור הדרו� הוא הסכי� לסגירתה

 . שעיכבו פיתוח פרויקטי� בעיר, חילוקי הדעות הקשי� שהיו בינה ובי	 גופי� ממשלתיי� אחרי�

ת בנוגע לגו� י לעירייה ולמשרד התיירו"עד מועד סיו� הביקורת נותרו בעינ� חילוקי הדעות בי	 ממ
י "ממ. א"שיפתח את החו� הצפוני בכלל ואת הלגונה המזרחית בפרט לאחר שתפורק החפח

__________________ 

מפתחת ובונה במגוו* , הנמצאת בבעלות מלאה של העירייה ומשמשת חברה מנהלתחברה עירונית   28
 .י"בי* היתר מתוק� הרשאות לתכנו* ופיתוח מממ, פרויקטי� בעיר

 . בנושא ייעול פעילות* של החברות הממשלתיות בענ� התיירות12.9.06 ( מ460' החלטה מס  29

 . ופ* רטרואקטיבי לאחר תו� תקופת ההסכ�י נהג לחדש את הסכמי ההרשאה בא"ממ, במהל% השני�  30
 .ÏÈ‡ ÛÂÁ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰ 'Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓ˙ � 5558/10. "בג  31
32   � .1975(ה"התשל, לחוק החברות הממשלתיות) 1)(א(11על פי סעי

 . 6.12.10( מ6/מח' החלטה מס  33
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הנמצאת (א לידי החברה הכלכלית אילת "והעירייה מעונייני� להעביר את פעילותה של החפח
ת חתמו על הסכ� שלפיו תועבר "ואילו משרד התיירות ואג, )בבעלות מלאה של עיריית אילת

 . בהסכ� זה ג� פורטו התקציבי� והמשרות שיוקצו לש� כ�. ת"א לחמ"חפעילות החפ

משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי הוא מקווה שהחלטתה של ועדת השרי� 
כמו כ	 מסר המשרד . א תסייע לקד� את שיווק קרקעות הלגונה"לענייני הפרטה להפריט את החפח

וזאת בכפו� , דת התכנו	 להשמשת מי הלגונה לרחצהת תתחיל בעבו"י שהחמ"כי סיכ� ע� ממ
 . א"לכמה תנאי� ובה� סגירתה של החפח

‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÁÙÁ‰ ˙‡ ˜¯ÙÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ	"‡ , Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ	Â
È	ÂÙˆ‰ ÛÂÁ‰ ˙‡ Á˙ÙÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï È„»ÈÓ‰ , ËÈÏÁ‰Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â	‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÂ‚ ÏÚ

ÒÏ ÂÈÏÚ ÏËÂÈ˘ ÛÂ‚‰ ‰È‰È ÈÓ Ì„˜‰· ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ ˜È	Ú‰ÏÂ È	ÂÙˆ‰ ÛÂÁ‰ Ï˘ ÂÁÂ˙ÈÙ ˙‡ ÌÈÈ
˙ÂÓÈ‡˙Ó . 

 

 

 חקיקה מסייעת לפיתוח התיירות בעיר

 חוק אזור סחר חפשי באילת

הנחות ממס על ( מכוח תקנות מס הכנסה 1975הטבות מס לתושבי אילת והערבה ניתנו החל בשנת 
בהסתמ� על המלצותיה של , 1985בשנת . 1975 ו"התשל, )הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה

, )פטורי� והנחות ממסי�(נחקק חוק אזור סחר חפשי באילת , )ועדת פלומי	(ועדה ציבורית 
 בתחומי העיר אילת 34בחוק נקבעו הטבות מס). ח אילת" חוק אס להל	  (1985 ה"התשמ

, )מ" מע להל	 (פטורי� ממסי� עקיפי� כמשמעות� בחוק והקלות במס ער� מוס� : ובסביבתה
הטבות למעסיק להפחתת עלויות וכ	 פטור מאגרות , הטבות במס הכנסה, פטור ממס מעסיקי�

מטרת החוק הייתה ). 1996 פטור זה בוטל ב(לאומיות מנמלי התעופה באילת ובעובדה  לטיסות בי	
קידו� התעשיות הקלות , לאומי להביא לשגשוגו הכלכלי של אזור אילת תו� עידוד הסחר הבי	

 . ובכ� לתרו� למשק המדינה כולו ירות והתעסוקה ופיתוח התי

ובה	 הזיכוי ממס הכנסה ליחיד בשיעור , במהל� השני� קוצצו ובוטלו הטבות שונות שניתנו בחוק
ביטול הטבה זו , לדעת גורמי� בעירייה. 200335שנית	 לתושבי העיר עד שבוטל בשנת , 10%של 

יכותית ולמחסור בעובדי� במגוו	 רחב של גר� בי	 היתר לקושי למשו� אל העיר אוכלוסייה א
במועד סיו� הביקורת עדיי	 נותרו בחוק הטבות  ).ראו להל	(ובה� בענ� המלונאות , תחומי�

רשות המסי� . מ ולפטור ממס מעסיקי� והטבה למעסיק להפחתת עלויות"הנוגעות לפטור ממע
 .36ח לשנה" מיליוני ש590 אומדת את עלות	 של ההטבות הללו למדינה בכ

)  רשות המסי� להל	 ( ציינה רשות המסי� בישראל 2010בתגובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מכיוו	 שהעיר מסתמכת על ענ� התיירות שבו נזקקי� , כי בזיכוי ממס הכנסה ליחיד אי	 שו� תועלת

__________________ 

היא נהוגה ג� במדינות ו, הטבת מס היא אחת הדרכי� המקובלות בעול� לעידוד השקעה באזור מסוי�  34
 . ירד* ומצרי�(השכנות 

35   �תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות ( לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 37סעי
 .1.6.03 (מ, 386' עמ, 1892ח "ס, 2003(ג"התשס, )2004( ו2003הכלכלית לשנות הכספי� 

בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , בקר המדינה ראו מ2010ח אילת לשנת "עוד בנושא ההטבות שבחוק אס  36
 .  ואיל237%' עמ, "הפיקוח על החזר מס ער% מוס� לתיירי� ועל אזור סחר חופשי אילת"
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ל וממילא הזיכוי ממס הכנסה אינו מועי, בעיקר לעובדי� בלתי מיומני� המשתכרי� מתחת לס� המס
 . לא הזיכוי ממס הכנסה הוא שימשו� אל העיר אוכלוסייה איכותית, לטענת רשות המסי�. לה�

כפי שעולה מניירות עמדה שהוציא , )מינהל הכנסות המדינה ורשות המסי�(עמדת משרד האוצר 
היא כי באופ	 עקרוני , 2010בשני� האחרונות וממכתבי� ששלח למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

וזאת בי	 היתר , החלת בסיס מס רחב ולצמצ� עד כמה שאפשר הטבות מס ייחודיותיש לפעול ל
לא ; ח בשנה"ביטול ההטבות צפוי להגדיל את הכנסות המדינה במאות מיליוני ש: מהסיבות האלה

בניגוד לתקציב , ורוב	 אינ	 זוכות לאישור תקופתי, מתקיי� דיו	 ציבורי בנוגע לתועלת שבהטבות
מ מונעי� מידע רב "הפטורי� ממע; 37שיש לאשרו בכנסת מדי שנה בשנה, הההוצאות של הממשל

טענת רשות המסי� בישראל היא כי . 38ומקלות בכ� על התחמקות מתשלו� מס אמת, לגבי עסקות
, כיו� כבר אינ	 יעילות, א� על פי שההטבות במס מילאו במש� שני� תפקיד מסוי� בחיזוק העיר

 .39להשגת	, ישירי� וממוקדי�,  יש לבחו	 אמצעי� אחרי�,וא� החוק טר� השיג את מטרותיו

מ על מכירה של "לבטל את הפטורי� וההטבות ממע: בי	 היתר, 40 החליטה הממשלה2004באוגוסט 
לשנות את הזיכוי למעסיקי� באילת כ� שהזיכוי יינת	 על כל עובד ; מוצרי� ושירותי� באזור אילת

הצעת תיקו	 זו נכללה בהצעת חוק . ו מעסיקבנפרד ולא על שכר� של כל העובדי� של אות
 הצעת חוק  להל	  (200441 ה"התשס, )תיקוני חקיקה (2005המדיניות הכלכלית לשנת הכספי� 

 אישרה הכנסת לחלק 2005אול� במרס . 2004ועברה בקריאה ראשונה בכנסת בדצמבר , )ההסדרי�
וסקי� בהצעת ביטול הפטור  ובה� הסעיפי� הע ועל כ	 כמה סעיפי� , את הצעת חוק ההסדרי�

 . לא הובאו לקריאה שנייה ושלישית מ באילת "ממע

חוק אזור סחר " דומות שעניינ	 הצעת 42 הוגשו לכנסת כמה הצעות חוק פרטיות2009 2004בשני� 
בי	 , בהצעות החוק מוצע. ח אילת"שיחלי� את חוק אס" חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת

לרבות הזיכוי ממס ההכנסה שנית	 , ת השונות שקוצצו במרוצת השני�להחזיר את ההטבו, היתר
 בי	 ובי	 שאר תפקידיה יוטל עליה לתא�, כמו כ	 הוצע להקי� רשות לפיתוח אילת. לתושבי אילת

ושר (כ לשעבר "הצעת החוק של הח. פיתוח אילתוסקי� בגופי� העלרשויות ולמשרדי הממשלה 
בדיו	 בהצעת החוק בוועדת . 2007ברה בקריאה טרומית ביולי גדעו	 סער ואחרי� ע) החינו� בהווה

 החליטה הוועדה לפצל את החוק ולהעביר לקריאה ראשונה תיקו	 2008הכספי� של הכנסת באפריל 
 אושרה 2008ביולי  .200343ח אילת בנושא החזרת הזיכוי ממס הכנסה שבוטל בשנת "לחוק אס

 ועדת השרי� לענייני חקיקה להעביר את הדיו	  אישרה2010במרס . הצעת החוק בקריאה ראשונה
 פנה 2010במאי  .להכרעתה של הממשלה בתו� שבועיי�  על הצעת החוק44בהחלת די	 הרציפות

__________________ 

 .69(68' עמ, )ÒÓ ‰�È„Ó‰ ˙ÂÒ�Î‰ Ï‰�ÈÓ ÁÂ„ '57) 2008, משרד האוצר  37
 כפל מס א% בה היינו שלא יהא מצד אחד, אחת התכליות החשובות של דיני המס היא גביית מס אמת"  38

אלא א� כ* קיי� יעד חברתי מוגדר ומובהק העומד , בעת מהצד השני שלא יהא ג� כפל הטבת מס
 ). תקדי*, ‡ÙÈÁ ‰ÓÂ˘ „È˜Ù 'Â�Ó ¯˙Ò‰ � 1194/03א "ע" (בבסיס הטבה זו

 .131(127' עמ, )È˙�˘ ÌÂÎÈÒ) 2004, רשות המסי� בישראל  39
 ".עיוותי� וביטול פטורי� במיסוי עקי�תיקו* " בנושא 15.8.04( מ2493' החלטה מס  40

 . 6.12.04( מ143הצעת חוק   41
כ לשעבר יורי "של ח) 3017/16 (2004(ה"התשס, אזור סחר חופשי אילת) ח" ה(להל* ג� (הצעת חוק   42

(ז"התשס, ח אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת"ה, 2004מדצמבר ' ל ואח"שטר* ז
ח אזור סחר "ה, 2007מיולי ' גדעו* סער ואח) שר החינו% בהווה(כ לשעבר "של ח) 2779/17 (2007

מיולי ' כ אורי אריאל ואח"של ח) 2855/17 (2007(ז"התשס, חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת
כ "של ח) 712/18 (2009(ט"התשס, ח אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת"ה, 2007

 2009(ט"התשס, ח אזור סחר חופשי אילת והקמת הרשות לפיתוח אילת"וה, 2009אורי אריאל מאפריל 
 .2009מיוני ' בלילא ואח(כ רוחמה אברה�"של ח) 1372/18(

 249ח "ה (2008(ח"התשס, )6' תיקו* מס) (פטורי� והנחות ממסי�(אילת (הצעת חוק אזור סחר חופשי  43
 ). 21.7.08(מ

ההלי% מאפשר לקד� הצעת חוק שאושרה , 1993(ג" התשנ,לפי חוק רציפות הדיו* בהצעות חוק  44
 . א% המש% הלי% חקיקתה נעצר עקב התפזרותה של הכנסת, בקריאה ראשונה
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השר גדעו	 סער לראש הממשלה בבקשה כי יפעל לקיו� דיו	 בממשלה בנושא אילת בכלל והחלת 
ובה	 קיפאו	 , ודדת ִאת	וזאת עקב הבעיות שהעיר מתמ, די	 הרציפות על הצעת החוק בפרט

 . מסתנני� מאפריקה וסכנות אסטרטגיות, תחרות אזורית, בפיתוח

‰˜È˜Á È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú- ‰�˘ ‰ÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï 
 ˙‡Ê ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ËÚÓÎ- ÏÚ ˙ÂÙÈˆ¯‰ ÔÈ„ ˙ÏÁ‰· ÔÂÈ„‰ ‰Ï˘ÓÓ· ÌÈÈ˜˙‰ Ì¯Ë 

˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ . 

משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה , לת בשני� האחרונות כלפי משרד המשפטי�עיריית אילת פוע
, 2003שבוטלה כאמור בשנת , בניסיו	 להשיב לחוק את ההטבה במס ההכנסה לתושבי העיר

 את 2007לש� כ� שכרה העירייה בשנת . ובניסיו	 למנוע את המש� קיצו ההטבות הקבועות בחוק
מח2רי חוות הדעת סברו כי הריחוק . ות דעת כלכליתשירותיה של חברה שהכינה בעבורה חו

, הגאוגרפי של העיר יוצר חסמי כניסה ניכרי� לחברות וליחידי� המעונייני� להשקיע ולהשתקע בה
ובכ� נוצר בעצ� כשל שוק המחייב התערבות ממשלתית שתעודד את התיירות בעיר ותמשו� אליה 

 יש להעדי� מת	 הקלות במסי� על פני תשלו� מחברי חוות הדעת סברו כי. אוכלוסייה איכותית
 . וציינו כמה סיבות לכ�, מענקי� ישירי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‰·Â
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ , ˙‡ ÔÏÏÎ·Â ¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÎ¯„ ÔÁ·˙˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï

˙‚˘‰Ï ÚÈÈÒ˙˘ ‰˜È˜Á ÈÈÂ�È˘ ÌÂÊÈÏ Í¯Âˆ‰ÂÊ ˙ÈÏÎ˙  . ˙‡Ê- ‰ÈÎ¯ˆ· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ 
 ˙ÂÈÚ·‰Â ˙È˙Â¯Á˙‰ ‰·È·Ò‰ Ú˜¯ ÏÚ ‰ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á·Â ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÌÈ�˙˘Ó‰

Ô˙‡ ˙„„ÂÓ˙Ó ‡È‰˘ ˙Â¯Á‡‰ ,ÂÏÂÎ ˜˘ÓÏ ˙Â�Â¯˙È‰ ·¯ÈÓ ÈÂˆÈÓ ÍÂ˙ . 

 כי הוא תומ� בביצוע עבודת 2010משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
מינהל הכנסות המדינה . נת הצור� בייזו� שינויי חקיקה בחוק אזור סחר חפשי באילתמטה לבחי

 כי א� נושא פיתוח התיירות באילת יעלה 2010במשרד האוצר כתב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 2010בנובמבר . הוא יבח	 את נחיצות השינוי בהטבות המס הניתנות לעיר, על סדר היו� הממשלתי

י� למשרד מבקר המדינה כי היא בוחנת אחת לתקופה את יעילותו ויישומו של חוק מסרה רשות המס
 ה	  הרשות מקיימת דיוני� מעמיקי� בנושא . ח אילת ה	 לבעלי העסקי� בעיר וה	 לתושביה"אס

 וזאת כדי למנוע את  דיוני תקציב מחו לרשות וה	 דיוני� פנימיי� הנוגעי� לשינויי� בחוק הקיי� 
 .כליי� הקיימי� בחוק מצד אחד וכדי לסייע לשגשוגה הכלכלי של העיר מצד אחרהעיוותי� הכל

 

 החוק לעידוד השקעות הו�

נועד לעודד יזמה , ) החוק לעידוד השקעות הו	 להל	  (1959 ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הו	
.  בחוק45כלכלית והשקעות הו	 של תושבי� מקומיי� וזרי� בישראל לש� השגת מטרות שנקבעו

בתי מלו	 (שני מסלולי� עיקריי� למת	 הטבות להשקעות במפעלי תיירות , בי	 היתר, החוק מסדיר
מסלול מענקי� להקמת� או להרחבת� של מפעלי תיירות שהוכרו )  א):   (46ואטרקציות תיירותיות

__________________ 

ניצול יעיל של אוצרותיה , פיתוח כושר הייצור של משק המדינה, בי* היתר, מטרות החוק שנקבעו ה*  45
 .קליטת עלייה, הייבוא והגדלת הייצואהקטנת , שיפור מאז* התשלומי� של המדינה, ויכולתה הכלכלית

תרבות או פנאי , המספק בתמורה פעילויות נופש, מיז� תיירותי ייחודי שאינו מתק* תיירותי ללינה  46
 .נמצא מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא שמשומ
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וזאת על פי מפת אזורי פיתוח כפי שנקבעו ,  כמפעלי� מאושרי�47על ידי מינהלת השקעות בתיירות
 200748 ז"התשס, ) מפעלי תיירות	קביעת תחומי אזורי� מיוחדי� לעניי(בצו לעידוד השקעות הו	 

והוא , שהוא מסלול הטבות חלופי למסלול המענקי�, מסלול הטבות מס)  ב)   ( הצו האחרו	 להל	 (
. 49א� כי יש הבדל בי	 האזורי� בשיעור הטבות המס הניתנות, אינו מוגבל לאזורי� מסוימי� באר

המענקי� שניתנו במש� השני� למפעלי תיירות בגי	 השקעה מאושרת הורכבו ממענקי השקעה 
).  מענקי� מינהליי� להל	 (הניתני� מכוח החוק וממענקי הו	 הניתני� במסגרת תקציב המדינה 

במועד סיו� . שיעור מענקי השקעה למפעלי תיירות שניתנו מכוח החוק השתנה במש� השני�
 מההשקעה המאושרת 10%',  מההשקעה המאושרת באזור פיתוח א20%עורו הביקורת היה שי

לצור� '  מההשקעה המאושרת באזור פיתוח א10% ו, לצור� הקמת בתי מלו	' באזור פיתוח ב
 2009ומשנת , ג� שיעור המענקי� המינהליי� השתנה במש� השני�. הקמת אטרקציות תיירותיות

 . י תיירותלא ניתני� עוד מענקי� מינהליי� למפעל

 שילמה המדינה ליזמי� מענקי� להקמת מפעלי תיירות באילת בסכו� כולל של 2007 1985בשני� 
שיעור .  סכו� המענקי� הגבוה ביותר שנית	 לעיר כלשהי בישראל למטרה זאת ח " מיליו	 ש780 כ

 .  מההשקעה המאושרת27%50המענק הממוצע שנית	 למפעלי תיירות בעיר הוא 

	 ו ל מ י  ת  יזמי� אינ� 2006מסו� שנת ,  רשימת אזורי הפיתוח המופיעה בצו האחרו	לפי: ב
רשימת . יכולי� לקבל מענקי השקעה בגי	 הקמת� או הרחבת� של בתי מלו	 באילת ובסביבתה

ובה ישבו ג� , ל משרד התיירות"משרדית בראשות מנכ אזורי הפיתוח נקבעה על ידי ועדה בי	
. מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל וממשרד המשפטי�, האוצרממשרד , נציגי� ממשרד ראש הממשלה

 הייתה כי אי	   51 נוכח ההמלצות שבדוח חברת הייעו עמדת משרד התיירות בעת קביעת הרשימה 
יצוי	 כי עמדה זו ). 2011דהיינו עד סו� שנת (צור� לבנות עוד חדרי מלו	 בעיר במהל� תחולת הצו 

אז הערי� כי תידרש תוספת חדרי מלו	 בעיר , 2005ת של משרד התיירות סותרת את עמדתו משנ
 ). 2010עד שנת (בטווח של חמש שני� 

בחודשי� . המדינה תומכת בבניית בתי מלו	 ברחבי האר באמצעות מת	 הטבות ממשלתיות ליזמי�
האחרוני� מחפשי� המשרדי� נוסחה שתאפשר להעניק סיוע לבניית בתי מלו	 בקרקעות שישווקו 

 .וזאת באמצעות מת	 הטבות ליזמי� ברוח החוק לעידוד השקעות הו	, סביב הלגונה

ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי ההחלטה על האזורי� הנכללי� במפת העדיפות "אג
הלאומית היא שאלה של סדרי עדיפות לאומית וכי ידוע לו שיש צור� להגדיל את מספר חדרי המלו	 

משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר . לגונה המזרחיתוהדבר מטופל במסגרת קידו� ה, בעיר
 כי בי	 משרד התיירות למשרד האוצר מתקיימי� דיוני� במטרה לכלול את 2010המדינה מדצמבר 

 . אול� טר� הושגה הסכמה בנושא, העיר ברשימת אזורי הפיתוח לצור� הקמת בתי מלו	

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‰ „¯˘Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂÎ¯Ú‰ ÁÎÂ� Ú‚Â�· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ
¯ÈÚÏ ‰˘Â¯„‰ ÌÈ¯„Á‰ ˙ÙÒÂ˙Ï , ˙ÂÚ˜¯˜ ˜ÂÂÈ˘Ï ˙Ù˙Â˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÁÎÂ�Â

˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰�Â‚Ï‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ˘¯‚Ó ÏÚ ÌÈ˘„Á ÔÂÏÓ È˙· ˙ÈÈ�·Ï , „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯ÂÊ‡ ˙ÓÈ˘¯· ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÏÏÎ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰

ÂÊÈÏ Í¯Âˆ‰Âˆ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰ Ì . 

__________________ 

, ת"המינהלה הופרדה ממינהלת מרכז ההשקעות למפעלי� תעשייתיי� ותיירותיי� שפעלה במשרד התמ  47
 . 1.1.10(והיא פועלת במשרד התיירות מ

48
 והוא תק� 15.10.06(תחילתו ב, 14.6.07(הצו האחרו* התקבל ב. הצו מתחדש אחת לחמש שני� בער%  

 . 31.12.11עד 
 .1247' עמ, "מרכז ההשקעות"עוד בנושא החוק ראו בכר% זה בדוח   49
 .2010על פי נתוני מרכז ההשקעות מחודש אוגוסט   50
 .10ערה ראו ה  51
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ת ו י ת ו ר י י ת ת  ו י צ ק ר ט זאת משו� שה	 , אטרקציות ה	 מוצר תיירותי משלי� לבתי מלו	: א
הוראות החוק לעידוד השקעות הו	 מאפשרות . מוקדי משיכה המסייעי� לפיתוח� של אזורי תיירות

בצו ו, להכיר באטרקציות תיירותיות באזורי פיתוח כבמפעלי� מאושרי� לצור� קבלת המענקי�
אול� משרד האוצר לא , 52האחרו	 נכללו אילת וסביבתה ברשימת אזורי הפיתוח לצור� הקמת	

לפיכ� דוחה משרד התיירות על הס� בקשות של יזמי� לקבל מענקי� כדי . אישר תקציב למסלול זה
והבקשות הללו כלל אינ	 עולות לדיו	 במינהלת מרכז , להקי� אטרקציות או להרחיב	 בהתא� לחוק

 . עותההשק

 . מצביע על מחסור באטרקציות תיירותיות בעיר) בנספח לדוח העוסק באילת(דוח חברת הייעו
, בעשור האחרו	 הוקמו בעיר מעט אטרקציות. לעמדה זו שותפי� ג� גורמי� במשרד התיירות
בפרויקט תוכננו אטרקציות "). פרויקט אקווריה("ונעשה ניסיו	 להקי� בפאתיה מיז� תיירותי גדול 

בשל כמה . מרכז כנסי� ואמפיתאטרו	, מגרשי גול�, בידור ומסחר, מתקני� בפארקי� נושאיי�ו
 .  לא יצא פרויקט זה לפועל53וכמה בעיות שעליה	 עמד ג� מבקר המדינה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ Ô˙·Á¯‰Â Ô˙Ó˜‰ Ì˘Ï ÌÈ˜�ÚÓ ˙˙Ï ¯˘Ù‡Ó ˜ÂÁ‰˘ ¯Á‡Ó
 ÂÚ·˜�˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ È¯ÂÊ‡· ˙ÂÈ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÂÈˆ˜¯Ë‡Âˆ· , ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

Â·Âˆ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ . 

ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי בימי� אלה הוא בוח	 את המדיניות בנושא התמיכה "אג
 .באטרקציות תיירותיות באר לשני� הקרובות

 

 

 ייזו� וקידו� תכניות לפיתוח התיירות בעיר

 תכנית לקידו� הפריפריה 

 אימצה הממשלה תכנית למת	 עדיפות לאומית לפריפריה וקיבלה כמה וכמה 2008אוגוסט ב
, תעשייה,  הנוגעות לקידו� אזור הפריפריה בכמה תחומי� כגו	 חינו�54החלטות אופרטיביות

ההחלטות , א� על פי שאילת היא עיר פריפריאלית. ובכלל	 תשתיות תיירות, תעסוקה ותשתיות
במסגרת , ת"לפיכ� סמו� לקבלת ההחלטות כאמור יז� אג. מענה לצרכיהשהתקבלו אינ	 נותנות 

לש� כ� הוחלט . הכנת תכנית פעולה מקיפה וארוכת טווח לפיתוח העיר, התכנית לעידוד הפריפריה
ל משרד התיירות "מנכ, ראש עיריית אילת, ת"להקי� צוות לפיתוח אילת שיכלול את הממונה על אג

אחת ממטרות התכנית הייתה למצוא לעיר עוד . נוגעי� לעניי	לי� של משרדי ממשלה ה"ומנכ
לצור� קידו� התכנית הוגדרו שלבי . עוגני� כלכליי� שיקטינו את התלות בתעשיית התיירות

 .העבודה של הצוות משלב איסו� המידע ועד שלב הטמעת התכניות המפורטות

ת "כלכלי חיצונית בעבור אגניתחה חברת ייעו , בשלב הראשו	 לעבודת הצוות, 2008בנובמבר 
המסקנה שעלתה מ	 הניתוח הייתה כי יש למקד את מאמצי הפיתוח . מגוו	 נתוני� הנוגעי� לעיר

ולבחו	 את המרכיבי� , התיירות, והעשייה בתחומי� השוני� סביב העוג	 המרכזי של העיר

__________________ 

52   �צור% לגוו* ולהעשיר את היצע "לצו נכתב כי הכללתה של העיר אילת בצו נובעת מה) 1)(ג(2בסעי
ולהבטיח את הפוטנציאל התיירותי שלה כמוקד משיכה , הפעילויות של התייר באזור העיר אילת

 ".תחרות למוקדי� סמוכי� במדינות השכנות(בר, לתיירי�
 ).È· ÁÂ„ ‰È¯ÂÂ˜‡ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ˙¯Â)2008˜, ראו מבקר המדינה  53
  .24.8.08 ( מ3976(3960' החלטות מס  54
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וות לבחו	 כמו כ	 המליצה החברה בפני הצ. שיאפשרו לה להצליח בתחרות האזורית בתחו� זה
על סמ� עבודה זו היה אמור הצוות לפיתוח העיר לגבש . ולזהות עוד עוג	 כלכלי שיתמו� בתיירות

ת כי בד בבד ע� גיבוש התכנית הכוללת " החליט אג2009בתחילת שנת . את התכנית הכוללת לעיר
נקבעו  2009במרס . לעיר תגובש בתו� שלושה חודשי� ג� תכנית לשדרוג תשתיות תיירות קיימות

 ח"חוק אס, תיירות, ובה� תשתיות, התחומי� שבה� יעסוק הצוות במסגרת גיבוש התכנית הכוללת
  . והקמת רשות לפיתוח אילתאילת

‚‡ ÌÊÈ˘ ¯ÈÚÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙È�Î˙ ˙Â¯ÓÏ" ¯·Î ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ „Â„ÈÚÏ ˙È�Î˙‰Ó ˜ÏÁÎ ˙
 ˙�˘ ÛÂÒ·2008 , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú- ¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î - ÌÈÈ˜ ‡Ï 

¯ÈÚÏ ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ˘·È‚ ‡ÏÂ ÌÈ�ÂÈ„ ˙ÏÈ‡ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÂˆ‰ . ‰�ÚÓ ‡ÏÏ ¯ÈÚ‰ ‰¯˙Â� ÍÎÈÙÏ
ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙È�Î˙ ‡ÏÏÂ. 

 

 השקעות משרד התיירות והתכנית למיצוב אילת כעיר תיירות

  להל	 (פיתוח והשקעות במשרד התיירות , בעשור האחרו	 קודמו בוועדת ההשקעות במינהל תכנו	
שימומנו מתקציב הפיתוח , כמה פרויקטי� להקמת תשתיות תיירות ציבוריות בעיר) דת ההשקעותוע

ת תקציב נוס� על זה של "בכמה מקרי� שעליה� הוסכ� ע� משרד האוצר יקצה אג. של המשרד
 של Matching(55(ולפי הסכו� הממשלתי הכולל ייקבע סכו� המימו	 התוא� , משרד התיירות

 דירגה ועדת ההשקעות רשימת פרויקטי� תשתיתיי� בתחו� התיירות 2009במאי . עיריית אילת
: בפרויקטי� שאושרו. ח ואישרה אות�" מיליו	 ש107  בתקציב כולל של כ2013 2009לשני� 

ת " נחת� הסכ� בי	 אג2009בדצמבר . הקמת מדרחוב ופיתוח פארק צפרות, סלילת שביל אופניי�
ח " מיליו	 ש15, ת"ח מאג" מיליו	 ש35(ח "מיליו	 ש 60למשרד התיירות להקצאת תקציב של 

לתכנונ� ולביצוע� של הפרויקטי� שדורגו ) ח מעיריית אילת" מיליו	 ש10 ממשרד התיירות ו
 . במקומות הגבוהי� ביותר

בשל הירידה המתמשכת בתיירות הנכנסת והחשש מאיבוד כושר התחרות של העיר מול , 2009ביולי 
את , בשיתו� ע� עיריית אילת והתאחדות המלונות בעיר,  משרד התיירותשכר, המתחרות האזוריות

החברה התבקשה לבצע עבודה בנושא המיצוב התיירותי של העיר . שירותיה של חברה חיצונית
לתכנית הוגדרו שלושה שלבי ).  תכנית המיצוב להל	 (ואפיו	 המוצר התיירותי שלה בהווה ובעתיד 

בניית מתווה . 3; פיתוח אסטרטגיית המיצוב. 2; � מידע וניתוחאיסו, מחקר, לימוד. 1: עבודה
א� רק באוגוסט , לבניית התכנית הוקצו כשישה חודשי�. והמלצות ליישו� האסטרטגיה בשטח

הגישה החברה מסקנות סופיות ותכנית עבודה , כעבור יותר משנה מתחילת בניית התכנית, 2010
 .מומלצת למינהל השיווק במשרד התיירות

יקורת העלתה שוועדת ההשקעות החליטה לתקצב את כל הפרויקטי� שברשימה במלוא התקציב הב
היעדר התיאו� עלול להוביל . בלי שהמתינה למסקנות הצפויות של תכנית המיצוב, שנתי הרב

, שנתי שהוקצה לפרויקטי� תיירותיי� לעיר אילת בשני� הקרובות לניצול לא יעיל של התקציב הרב
 . החיצונית עלולה להפו� מיותרתועבודת החברה 

 כי כי עבודת החברה נבחנת 2010משרד התיירות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ציי	 המשרד כי הוא , כמו כ	. 2012 2011והוא יגביר את פעילותו בעיר בשני� , במשרד התיירות

__________________ 

שיטה למימו* פרויקטי� שלפיה נקבע השיעור של חלוקת המימו* בי* משרדי הממשלה ובי* הרשות   55
 בפרק ,Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2009˘�˙ , עוד בנושא זה ראו מבקר המדינה. המקומית

 .  ואיל221%' עמ, "מי השיפוט של הרשויות המקומיותאתרי תיירות בתחו"



 ב61דוח שנתי  84

ימי� אלה הוא מנהל וב, בודק מדי פע� בפע� את הפרויקטי� המבוצעי� ביחס לסביבה המשתנה
 . ע� עיריית אילת מער� משות� שבו ייבח	 ג� מיצובה של העיר על רקע התחרות האזורית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È�ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂÈÚ ¯Á‡Ï , ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
·¯‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÓÈ˘¯ ÈÎ ‡„ÂÂÏ- ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙„ÚÂÂ· ‰¯˘Â‡˘ ˙È˙�˘) ¯·Î Ì‰Ó ‰ÓÎ˘

È�Â˘ ÚÂˆÈ· È·Ï˘·Ì (˙È�ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙Â˙ , Ô‡ÂÏÓ· Â‡ Ô˜ÏÁ· ÂˆÓÂ‡È˘ ÈÙÎ
-˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ  . 

 

 

 תשתיות תחבורה

תשתיות שיש בה	 כדי , ממשלת ישראל מקדמת תכניות לפיתוח תשתיות תחבורה לעיר וממנה
, י�באמצעות החברה הלאומית לדרכ, משרד התחבורה. לתרו� להגדלת הנגישות של העיר לתיירי�

נתיביי�  מסלוליי� ודו עוסק בשדרוג כביש הערבה על ידי הרחבת קטעי הכביש והפיכת� לדו
 . ח" מיליו	 ש125 בעלות שנתית של כ

קטע צמוד ,  כי הקטע הראשו	2010משרד התחבורה ציי	 בתגובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כמו כ	 מתוכנ	 על . צע בקרובועוד קטע יבו, מסלולי הוכפל והפ� דו, מ" ק12 לאילת שאורכו כ

 ). ראו להל	(כביש הערבה מחל� שיחבר אותו לנמל התעופה המתוכנ	 בתמנע 

מסילה ,  החליטה הממשלה לתכנ	 תכנו	 מפורט את מסילת הערבה56"נתיבי ישראל"כחלק מתכנית 
על פי . שתשמש רכבות נוסעי� ומטע	 והיא עתידה לחבר את אילת לרשת המסילות הקיימת בנגב

וזאת כדי , הנחיות שבהחלטת הממשלה ייבחנו חלופות לתוואי� שוני� של המסילה המתוכננתה
עוד החליטה הממשלה כי . אביב לאילת לא יעלה על שעתיי� וחצי שזמ	 הנסיעה ברכבת מתל

וההמלצות יעסקו באופ	 השימוש ברכבות , 2010עבודת המטה בנוגע לתוואי תסתיי� בסו� שנת 
 . לויות ההקמה וההפעלה ובמש� הנסיעהבע, )נוסעי� ומטע	(

 	 כי ועדת השרי� לעניי2010משרד ראש הממשלה מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 
כמו כ	 . צפויה לקבל הכרעה בנושא, 2011שתתכנס בשבוע הראשו	 של חודש ינואר , נתיבי ישראל

עולה כי " נתיבי ישראל"היגוי ל משרד התחבורה בוועדת ה"ציי	 המשרד בתשובתו כי מדיווחי מנכ
משרד התחבורה הוסי� בתשובתו . תכנו	 תוואי הרכבת לאילת מתבצע על פי התכנית וללא עיכובי�

למשרד מבקר המדינה כי חיבור אילת לרשת המסילתית יתרו� רבות לחיזוק העיר והנמל ויעלה את 
 . פוטנציאל התיירות שלה

 

 13א "תמ

). 13א " תמ להל	  (57לחופי� ולמימי חופי	, חלקית, ארצית אושרה תכנית מתאר 2005ביוני 
תו� מת	 דגש לשימור תכונותיה� , לתכנ	 את רצועת החו� של מפר אילת"התכנית נועדה 

". הטבעיות והייחודיות לטובת כלל הציבור בשילוב ע� צורכיה� של תושבי ומבקרי העיר אילת

__________________ 

התכנית . 24.2.10( מ1421' תכנית תחבורתית לפיתוח הנגב והגליל שאושרה בהחלטת ממשלה מס  56
, מצפונה של ישראל לדרומה) מסילות רכבת וכבישי�(כוללת הקמת שדרת תשתית תחבורתית יבשתית 

 . וזאת כדי לאכלס ולפתח את הנגב ואת הגליל

 .3688'  על פי החלטת ממשלה מס5.6.05(אושרה ב,  חו� מפר. אילת13א /מ/ת' מס  57
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 והנחיות להכנת תכניות מתאר מקומיות התכנית קובעת ייעודי קרקע לשטחי החו� ולסביבתו
ייעוד מבוקר , הגדלת היק� הקרקע לרחצה ולנופש: ובה�, מפורטות אגב עמידה על כמה עקרונות

מכיוו	 . של קרקע לתיירות והקצאה יעילה של קרקע לפעילויות נמליות תו� הצמדת תשתיות
א "בחינת הפיתוח נועדה תמהרי שמ, מפותח ברובו) למעט אזור הלגונה המזרחית(שהחו� הצפוני 

 בעיקר להסדיר את סוגיית הפיתוח העתידי של אזור החו� הדרומי ושל מתח� נמל התעופה 13
� .העתיד להתפנות מ	 העיר, הסמו� לחו

 

 החו הדרומי

ואול� רובו אינו , ) מאור� רצועת החו� באילת75% כ(מ " ק8.5 אורכו של החו� הדרומי הוא כ
 מרצועת החו� הדרומי משמשי� 45% כ. רב למטרות שאינ	 תיירותיותמפותח ונעשה בו שימוש 

 .לנמלי י�

רצועת החו� המוקדשת למלונות באילת : "58) ועדת חיות להל	 ( קבעה ועדת נמל אילת 2008בשנת 
היא מוגבלת ומטבע הדברי� המעורבי� בענ� התיירות רואי� בשטח החו� הארו� התפוס כיו� על 

נית	 יהיה לנצל לפיתוח תשתיות , כשטח שאת חלקו לפחות] 'חברה א[רחי והנמל האז, ידי חיל הי�
יש בהחלט מקו� לנסות ולאתר לאור� החו� שטחי� אשר יוכלו לסייע לפיתוח ענ� . התיירות בעיר

 ." התיירות

 

 ˙ Ï È ‡  Ï Ó �)È Á ¯ Ê ‡  Ï Ó �( 

ת מלאה שהיא חברה ממשלתית בבעלו, מ"הנמל האזרחי באילת מופעל על ידי חברת נמל אילת בע
על ייצוא , פעילות הנמל מבוססת בעיקר על ייבוא כלי רכב מהמזרח הרחוק. של מדינת ישראל

הנמל משתרע על רצועת חו� באור� של . פוספטי� ועל פעילות מזערית של תנועת מכולות
ובחלקו המערבי יש שטחי עור� נרחבי� המשמשי� בעיקר לאכסו	 כלי הרכב , כקילומטר וחצי

 נקבע ייעוד השטח הנמלי לשטח כמעט זהה בגודלו 13א "בתמ. ישונעו צפונההמיובאי� עד ש
העתיד , נמל מיוחד לחיל הי�: ואול� בתחו� זה נקבעו עוד שני ייעודי�, לשטח התפעולי כיו�

ועתודה לשטח ; במקומו של הנמל הצבאי הקיי�, להיבנות על ידי ייבוש חלק מהי�
 . 59תיירותי/עירוני

משלה החלטה כי נמל אילת הוא נכס לאומי אסטרטגי ומפעל חיוני לעיר  קיבלה המ1992בשנת 
בשני . 60ולמדינה יש אינטרס לאומי לשמור על כשירותו ועל היק� סחר החו העובר דרכו, אילת

 2008בשנת .  חזרה הוועדה על קביעה זו2007דיוני� שקיימה ועדת הכלכלה של הכנסת בשנת 
הפוליטיי� , למרות האילוצי� הגיאוגרפיי�,  פעיל באילתקיומו של נמל"קבעה ועדת חיות כי 

הוא בעל חשיבות אסטרטגית שאי	 ישראל יכולה לוותר עליו כשער , והתפעוליי� בו הוא פועל
יפותחו האמצעי� היבשתיי� , לפיכ� ראוי כי הממשלה תראה בנמל צור� אסטרטגי... דרומי למדינה

שנציגיו לא היו שותפי� בוועדה ולא הופיעו , אוצרמשרד ה". ויימש� הפיתוח הנמלי לקיו� הנמל
 נטע	 כי א� לנמל אילת אי	 2008ת מספטמבר "בנייר עמדה של אג. התנגד למסקנות הדוח, בפניה

יש לפעול כבר כעת לצמצומו , עתיד כנמל מסחרי לפריקת מכולות כפי שעולה מנתוני הוועדה

__________________ 

ל משרד התחבורה דאז מר גדעו* סיטרמ* כדי לבחו* את " על ידי מנכ2007ועדה שמונתה בשנת   58
וה* אומצו על ידי , 2008הוועדה פרסמה את מסקנותיה בינואר . ההיבטי� התפעוליי� של נמל אילת

 . המשרד התחבור
 . בשטח הנמצא ממערב לכביש הערבה ומשמש את נמל אילת  59

 .12.4.92( מ2717' החלטה מס  60



 ב61דוח שנתי  86

עוד נכתב באותו נייר עמדה כי . לת העירולהסטת חלק משטחו לפעילויות חדשות שישפרו את כלכ
  .תפיסת שטח חו� יקר בשביל היק� נמו� של מכולות נראית לא נכונה להתפתחותה של העיר

בבעלות רשות , לרבות אלה של נמל אילת,  היו נכסי הנמלי� של מדינת ישראל2005עד שנת  .1
במסגרת הרפורמה , 2004 ד"התשס,  נחקק חוק רשות הספנות והנמלי�2004בשנת . הנמלי�
כמו כ	 הוקמו רשות הספנות . ונכסי הנמלי� הועברו למדינה, בחוק בוטלה רשות הנמלי�. 61בנמלי�

על פי החוק יוחכרו המקרקעי	 . מ"י ושלוש חברות נמל ובה	 חברת נמל אילת בע"חנ, והנמלי�
 �62 מורשי�מ ותאגידי"וזו תעמיד� לשימוש חברת נמל אילת בע, י"היבשתיי� של הנמלי� לחנ

 . אחרי� הפועלי� בשטחו את המקרקעי	 תמורת דמי שימוש

יקבעו בצו את רשימת המקרקעי	 , י"י וע� חנ"בהתייעצות ע� מנהל ממ, החוק קובע כי השרי�
 הגישה 2005בשנת . י"לחלופי	 תיקבע בצו רשימה של מקרקעי	 שלא יוחכרו לחנ; י"שיוחכרו לחנ

שירותיה טיוטה של חוות דעת בנוגע למקרקעי	 שמוצע י רכש את "חברה לתכנו	 כלכלי שממ
נקבעה בצו , כשנה לאחר מועד תחולת החוק, 2006בפברואר . י בתחומי נמל אילת"להקצות לחנ

רשימה של , 2006 ו"התשס, )מקרקעי	 שלא יהוו מקרקעי	 מועברי�(רשות הספנות והנמלי� 
 רק במבני� ובדירות שאינ� חלק משטחי יצוי	 כי מדובר. י"מקרקעי	 בעיר אילת שלא יועברו לחנ

 .הנמל

מ ציינה בתגובתה למשרד מבקר המדינה כי על הנמל לפתח יכולת תחרות "חברת נמל אילת בע
לקנות ציוד מתקד� ולבנות רציפי� , לש� כ� עליו לפתח עור� לוגיסטי נרחב. בשוק הספנות העולמי

 ציינה החברה כי היא נערכת לקליטת כמו כ	 . ולפיכ� אי	 אפשרות לצמצ� את שטחו, מתאימי�

וה	 עתידות להשפיע במידה ניכרת על היק� התיירות , 2011בשנת ") קרוז(" אניות לנופש 50 כ
 . הנכנסת לעיר

 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎÓÓ"È  ‚Èˆ‰ ·¯ ¯ÂÁÈ‡·)„ÚÂÓ‰ ÌÂ˙ È�ÙÏ ˘„ÂÁÎ ( ˙ÈÓ˘¯ ‰„ÓÚ
 ˙ÚÈ¯‚Ï ÌÈÁË˘˘ ÂÏ‡Ó�ÁÏ ¯ÈÎÁÈ"ÏÓ�‰ Ï˘ Â˘ÂÓÈ˘Ï Â¯·ÚÂÈÂ È.  È„ÈÏ Â¯·ÚÂ‰ ÏÚÂÙ·

�Á"‰Ó¯ÂÙ¯Ï Ì„Â˜ ÏÓ�‰ ÈÁË˘· ÂÏÏÎ�˘ ÌÈÁË˘‰ ÏÎ È ,ÂÓÓ"È‡Ï  ˙‡ ÏˆÈ�  ˙Â¯˘Ù‡‰
‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏ ‰�˙È�˘ ÍÏ‰Ó· ÔÂÁ·Ï ˜ÂÁ‰‰�˘ ˙‡ ˙Â¯˘Ù‡‰‰Ï ˘Ó˙˘ ˙Â¯ÈÈ˙ ÈÎ¯ÂˆÏ 

¯„ Ì�È‡˘ ÌÈÁË˘·ÂÏÓ�‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˘ .‰ ÍÎ·ÂÓÁ‰ˆ‰ ˙Â�Ó„Ê‰Ï Ï‰�ÈÂ‡¯Î  ˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ 
‰Ê ¯ÂÊ‡· ‰�È„Ó‰ . 

מעניק , 2005 ה"התשס, )העברת זכויות במקרקעי	 המועברי�(צו רשות הספנות והנמלי�  .2
י "עד שייכנס לתוק� הסכ� החכירה שייחת� בי	 ממ, י זכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעי	"לחנ

הממונה על , ל משרד התחבורה"על פי הקבוע בצו הוקמה ועדה שבה חברי� מנכ. י"ובי	 חנ
תפקיד הוועדה היה לנהל ע� . י"החשב הכללי במשרד האוצר ומנהל ממ,  האוצרהתקציבי� במשרד

בצו נקבע כי טיוטת ההסכ� תוגש לאישור . י משא ומת	 כדי לגבש טיוטת הסכ� חכירה"נציגי חנ
 .  ימי� מיו� תחולתו של הצו האמור120השרי� בתו� 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ�-Âˆ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÁ˙ ÌÂÈÓ ÌÈ�˘ ˘˘Î  - ÌÎÒ‰ Ì˙Á� ‡Ï 
¯ÂÓ‡Î ‰¯ÈÎÁ‰ . ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚Ï ˙Âˆ¯Á�· ÏÂÚÙÏ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰¯ÈÎÁ‰ . 

__________________ 

, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , עוד בנושא זה ראו מבקר המדינה. 15.9.03( מ786' על פי החלטת ממשלה מס  61
 . ואיל1095%' עמ, "הרפורמה בנמלי הי�"בפרק 

לתת שירותי נמל אול� הוסמ% על ידי שר התחבורה ,  נמללא הוסמ% כחברתותאגיד שהתאגד בישראל   62
  .אשדוד או חיפה,  אילת מנמלי�בחלק
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 בדבר הפרטת חברת נמל אילת 63 קיבלה ועדת השרי� לענייני הפרטה החלטה2010בדצמבר  .3
. 200964 והחלטת הממשלה ממאי 2005מ לפי מתווה הפרטת הנמלי� של משרד האוצר משנת "בע

מ למשקיע או לקבוצת " ממניות המדינה בחברת נמל אילת בע100%ועדת השרי� החליטה למכור 
 שני� ממועד 15ל ולתת לרוכש כתב הסמכה לתפעול הנמל לתקופה של "משקיעי� מהאר או מחו

ע� אופציה להארכת תקופת ההסמכה לפי שיקול )  תקופת ההסמכה להל	 (מכירת מניות החברה 
 ). ראו להל	 בפרק על הנמל הצבאי עוד בעניי	 ההפרטה (דעתה של המדינה 

 

È ‡ · ˆ  Ï Ó � 

בחלקו המזרחי של הבסיס מופעל . בסיס חיל הי� בעיר שוכ	 בחלקו הצפוני של אזור החו� הדרומי
 יש להעתיק את הנמל הצבאי לשטח 13א "לפי תמ.  מטרי�760 נמל י� על רצועת חו� באור� של כ

. וזאת לאחר שייובש חלק משטח הי� לבניית רצי� לחיל הי�, )הנמל האזרחי(שבתחו� נמל אילת 
על פי התכנית מיועד שטח הנמל הצבאי . כל זאת כדי לשחרר קרקעות לפיתוח תיירותי של העיר

ושטחו המערבי של הבסיס הצבאי מיועד לשמש למטרות מסחר , 65המתפנה לשמש מעגנה עירונית
ע� , אי תבוצע בתיאו� מוקד� ע� משרד הביטחו	 נקבע כי העתקת הנמל הצב13א "בתמ. ותיירות

המשרד , ובה� משרד ראש הממשלה, רשות הספנות והנמלי� וע� עוד גורמי� הנוגעי� לעניי	
א� לא נקבעו בה לוחות זמני� , עיריית אילת וארגו	 הגג של הגופי� הירוקי�, להגנת הסביבה

 . לביצוע ההעתקה

משרד , משרד הביטחו	, ל"צה, ת"כ	 תמכו אג וג� בשני� שלאחר מ13א "בעת שאושרה תמ
ת " ניהלו אג2009בשנת ).  חלופת ההעתקה להל	 (התיירות ועיריית אילת בהעתקת הנמל הצבאי 

משא ומת	 שהתבסס על אפיו	 הצרכי� , ומשרד הביטחו	 משא ומת	 על העתקתו של הנמל הצבאי
ישות התקציביות של משרד הביטחו	 אול� בדיוני� שהתקיימו התברר כי בי	 הדר. שהגדיר חיל הי�

 .ת בנוגע לעלויות אלה יש פערי� ניכרי�"לפינוי הבסיס הצבאי והעתקת הנמל ובי	 עמדתו של אג

, בי	 היתר, ה� טועני�. מ ומשרד התחבורה מתנגדי� לחלופת ההעתקה"חברת נמל אילת בע, י"חנ
יש , חבת פעילותו בעתידכי בשל חשיבותו האסטרטגית של הנמל האזרחי והצור� האפשרי בהר

חלופת ההעתקה תפגע ביכולת , לטענת�. לשמור על אור� הרציפי� ועל השטחי� העורפיי�
תכשיל את הפרטתו הצפויה ותמנע כל אפשרות לפיתוחו ולחיבורו , התפעול של הנמל האזרחי

ו� וזאת בי	 היתר מש, י כי חלופת ההעתקה אינה ישימה"נוס� על כ� טוענת חנ. לרכבת בעתיד
י חלופה "לפיכ� הציעה חנ. התנגדות� הצפויה של ארגוני הגנת הסביבה לייבוש חלק משטח הי�

 200 תו� פינוי רצועה של כ, ) חלופת ההתכנסות להל	 (לצמצו� שטח הנמל והשארתו במקומו 
 מטרי� בי	 הנמל הצבאי 800 שתאפשר ליצור רצ� חופי של כ, מטרי� בחלקו הדרומי של הנמל

והיא תהיה , ענת� יש סבירות גבוהה לכ� שרוב הגורמי� המעורבי� יקבלו חלופה זולט. לאזרחי
 .זולה יותר ותמומש מהר יותר מחלופת ההעתקה

 דיו	 2010במסגרת המהלכי� לקידו� הפרטתו של הנמל האזרחי קיימה רשות החברות בינואר 
, ממשרד התחבורה, ילתבדיו	 השתתפו נציגי� מעיריית א. בשאלת מקומו העתידי של הנמל הצבאי

בדיו	 נאמר כי לבחירת חלופה לצור� הפרטת הנמל האזרחי והגבלת כתב . י וממשרד הביטחו	"מחנ
.  השני� הקרובות15 ונקבעה בו הנחת יסוד כי הנמל הצבאי לא יועתק ב, ההסמכה יש חשיבות רבה

 בחינתה תיעשה מערכת הביטחו	 הביעה נכונות עקרונית לבחו	 את חלופת ההתכנסות ודרשה כי

__________________ 

 . 6.12.10( מ7/מח' החלטה מס  63
 .12.5.09( מ196' החלטה מס  64

לנופש או , למטרות ספורט ימי, אזור המיועד לעגינת כלי שיט המשמשי� להובלת נוסעי� ותיירות  65
 .לדיג
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התכנו	 . לאחר שיתוכננו לה עוד חלופות לחלופת ההתכנסות על בסיס אפיו	 מפורט של חיל הי�
 .י"במימו	 חנ, ייעשה על ידי מתכנ	 מורשה שייבחר על ידי משרד התחבורה

י כי על חוזה ההתקשרות ע� המתכנ	 " ציינה חנ2010במכתבה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
. והעבודה אמורה להסתיי� בתו� ארבעה חודשי�, 2010 הביטחו	 בחודש נובמבר חתמו היא ומשרד

ל ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי א� לאחר שתבח	 מערכת הביטחו	 את חלופת "צה
 . 13א "יחייב הדבר שינוי בתמ, ההתכנסות היא תשנה את עמדתה ותתמו� בחלופת ההתכנסות

המקורית לאחר הדיוני� במהלכי ההפרטה והביעו תמיכה ת שינו את עמדת� "עיריית אילת ואג
חלופת ההתכנסות היא החלופה היחידה שמאפשרת להכניס , ת"לטענת אג. בחלופת ההתכנסות

מהל� כזה . לאומי שיוכל להרחיב את פעילותו ולהפעילו כנמל מכולות לנמל אילת מפעיל פרטי בי	
. ית את התלות של המשק בנמלי הי� התיכו	והוא יפח, עשוי לתת מענה לביקוש בהיקפי� ניכרי�

וכ� ג� יתאפשר בתו� זמ	 קצר לשחרר , סיכויי מימושה של חלופה זו רבי� יותר, ת"לדעת אג
 . שטחי� לשימוש העיר

בפברואר . דבק בעמדתו המקורית והמשי� לתמו� בחלופת ההעתקה, לעומת זאת, משרד התיירות
כי במהל� הליכי ההפרטה , מר דורו	 כה	, ת החברותל משרד התיירות למנהל רשו" כתב מנכ2010

. אי	 לפגוע בתכנית ההעתקה של הנמל הצבאי הנדרש כדי שרצועת החו� תתפנה לצרכי� תיירותיי�
בדברי ההסבר להחלטה דלעיל של ועדת השרי� מדצמבר , 13א "למרות זאת ולמרות האמור בתמ

ת לאפשר פיתוח עתידי של נמל אילת על מנ: "מ נכתב" בדבר הפרטת חברת נמל אילת בע2010
המדינה תפעל לצמצומו של הנמל הצבאי ... ובכלל זה פיתוח תחו� טעינה ופריקה של מכולות

במכתבו ". לשטח הנמל האזרחי, בתקופת ההסמכה של החברה, ללא העתקתו, בשטחו הקיי�
 רשות החברות  מסר משרד התיירות כי על פי דרישתו הודיעה2010למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 . כי השטחי� שיפונו במסגרת ההפרטה בשל צמצו� שטחי הנמל הצבאי ייועדו לפיתוח תיירותי

˜ÂÁ Ï˘ „ÓÚÓ ˘È ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙Ï . ˙ÂÚÈ·˜ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡ ÌÈÈ�ÂËÏ˘ ÌÈÙÂ‚ Ì‡
Ó˙‰"‡ ,‰˙Â�˘Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ66 ,‰Ï „Â‚È�· ÏÂÚÙÏ ÌÈ‡˘¯ Ì‰ ÔÈ‡ Í‡ . ¯·Ò‰‰ È¯·„Ó

¯˘‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ�˘· ÚˆÂ·˙ ‡Ï È‡·ˆ‰ ÏÓ�‰ ˙˜˙Ú‰ ˙ÙÂÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈ
˙Â·Â¯˜‰ .˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,�Á"È ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó , ˙ÈÈ¯ÈÚ

˙ÏÈ‡ ,‚‡" Ï˘ ˙ÂÒ�Î˙‰‰ ˙ÙÂÏÁÏ Ú‚Â�· ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ˙
Ó˙ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‰˙ÂÓÈ˘È ˙‡ ˜Â„·ÏÂ È‡·ˆ‰ ÏÓ�‰" ‡13 . ¯„ÚÈ‰ ˙¯‡˘‰ ÂÚÓ˘Ó ‰Ú¯Î‰

Â�Î ÏÚ ·ˆÓ‰ ,¯ÈÚ‰ Ï˘ ÛÂÁ‰ È·‡˘Ó Ï˘ ÏÈÚÈ ‡Ï ÏÂˆÈ� ¯ÓÂÏÎ ,‡ÏÈÓÓ ÌÈÓˆÓÂˆÓ‰ . 

ודאות   נכתב כי בהתחשב באי2010במכתבו של משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
הוחלט על דעת משרד ) מיקו� הנמל הצבאי ועוד, חיבור לרכבת(הרבה בנוגע לעתידו של נמל אילת 

ובמהל� תקופה זו ,  שנה ע� אופציה להארכה15תחבורה ומשרד האוצר על תקופת הסמכה של ה
 . צפוי שיינת	 מענה מוסכ� לסוגיות המרכזיות הנוגעות לפעילות הנמל

 

‡  ‰ ¯ · Á' 

שטחי� . ובה� רצועת חו� ארוכה, היא חברה פרטית שבי	 היתר מחזיקה שטחי� באילת' חברה א
 .  ונמסרו לה לתקופה מוגבלת1968ר בשנת אלה הופקעו על ידי שר האוצ

__________________ 

 ( על פי הלי% הקבוע בחוק התכנו* והבנייה (ו* שהגיש את התכנית לאישור באמצעות מוסד התכנ  66
 . 1965, ה"התשכ
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היא , מכיוו	 שחלה האטה בפעילות החברה, הסכ� ולפיו' י ובי	 חברה א" נחת� בי	 ממ1988בשנת 
י יקצה אותה ליזמי� בהסכ� שימוש "וממ,  מטרי� באזור החו�125 י קרקע באור� של כ"תעביר לממ

,  חודשי�12 הודעתה את פינוי הקרקע בתו� ניתנה אפשרות לדרוש על פי' לחברה א. לתקופה מוגבלת
 . י הקצה את הקרקע ליזמי� לש� הפעלת רי� הדולפיני� בעיר"ממ. א� תציג צור� בקרקע זו

דיו	 שבו הוחלט כי החברה תבדוק את שטחי החו� שאפשר '  התקיי� בהנהלת חברה א2007במאי 
 קבעה ועדת 2008בינואר . רהותוצאות הבדיקה יוצגו בפני הנהלת החב, להקצות לטובת הציבור

יש לבחו	 את האפשרות להגדיל פעילות תיירותית בחלק מהשטח המוחזק "חיות במסקנותיה כי 
 ". מומל להעביר בדיקה זו לגו� אובייקטיבי מקצועי]. 'חברה א[כיו� על ידי 

 של כהיא פינתה רצועת חו� באור� , מגעי� ע� עיריית אילת' לאחר שקיימה חברה א, 2009בשנת 
ברשימת הפרויקטי� התשתיתיי� בתחו� .  מטרי� המיועדת לשמש את הציבור כחו� אקולוגי150

ח להקמת " הקצה משרד התיירות תקציב של שלושה מיליו	 ש2013 2009התיירות בעיר לשני� 
� . ח מהפרויקט"עתידה להשתת� במימו	 בס� של מיליו	 וחצי ש' וחברה א, תשתיות בחו

כי אחרי הדיו	 שהתקיי� בהנהלת '  ציינה חברה א2010קר המדינה מנובמבר בתגובתה למשרד מב
התברר , לדברי החברה. ל החברה א� יש בחו� שטחי� שאפשר לפנות" בדק מנכ2007החברה במאי 

, כי שטח החו� היחיד שאותו אפשר לפנות הוא רצועת החו� שפינתה לצור� הקמת החו� האקולוגי
 . מחזיקה נדרש לה לצורכי פעילותהוכל יתר אזור החו� שבו היא 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Î¯Â‡Â ¯ÈÚ· ¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÛÂÁ‰ ÈÁË˘ ËÂÚÈÓ
‡ ‰¯·Á È„È ÏÚ ‰ÒÂÙ˙‰ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ Ï˘ '¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ , Ì˘‡¯·Â

ÓÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó"È , ˜Â„·Ï- È�ÂˆÈÁ ÛÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ÌÓˆÚ· - ‰¯·Á‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ 
ˆ¯·ÌÏÂÓ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÈÊÂÁ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÁÎÂ� ¯ÈÚ· ÛÂÁ‰ ˙ÚÂ , ÌÈ·¯ ÌÈÁË˘˘ È„Î ˙‡ÊÂ

ÍÎÏ ‰Ú·˜�˘ ˙Ï·‚ÂÓ‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂ˙ È�ÙÏ ¯Â·Èˆ‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Â¯·ÚÂÈ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ . 

 

 ˙ È � Î ˙"È Ó Â ¯ „ ‰  ¯ Ú ˘ ‰" 

 2008כחלק מתכנית אסטרטגית שהגישה חברה לייעו כלכלי שנשכרה על ידי עיריית אילת בשנת 
בבסיס התכנית עמד הרעיו	 לפנות את כל הפעילות הנמלית ". השער הדרומי"כונתה הוכנה תכנית ש

, מ באזור החו� הצפוני"מאזור החו� הדרומי של העיר ולכרות תעלה שאורכה ארבעה עד חמישה ק
כדי שיהיה אפשר לפנות את אזור , בתעלה זו ירוכזו כל התשתיות הנמליות. סמו� לגבול ע� ירד	
כמו כ	 תאפשר התכנית לחבר את נמלי הי� למסילת . שר בו פיתוח תיירותיהחו� הדרומי ולאפ

והוצע לבצע את , ח"עלות הפרויקט הוערכה בשלושה עד שלושה וחצי מיליארד ש. רכבת עתידית
ועדת חיות המליצה א� היא . BOT67 בשיטת ה, כולה או חלקי� ממנה בשיתו� המגזר הפרטי

 . פינוי כל פעילות נמלית לסוגיה מהחו� הדרומילבחו	 הקמת נמל תעלה בחו� הצפוני ו

ל משרד ראש "בפגישה ע� מנכ. כדי לקד� את התכנית הציגה אותה העירייה בפורומי� שוני�
 הוחלט כי התכנית תועבר לטיפול� של אג� התיאו� והבקרה 2009הממשלה שהתקיימה בספטמבר 

בדיו	 . הלאומית לכלכלהוהאג� הכלכלי שבמשרד ראש הממשלה וכ	 לבחינתה של המועצה 
א� משרד האוצר , י תמיכה בפרויקט" הביעה חנ2010שהתקיי� בוועדת הכלכלה של הכנסת במרס 

ל כי "ציי	 המנכ, ל משרד ראש הממשלה"בפגישה של נציגי העירייה ע� מנכ, 2010ביוני . התנגד לה
.  העדיפות הממשלתיוהדבר אינו נמצא במקו� גבוה בסדר, להערכתו היתכנות הפרויקט היא אפסית

 עולה כי ג� הוא סבור כי 2010ממכתבו של משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 . מסחרית לפרויקט אי	 היתכנות כלכלית

__________________ 

67  Build, Operate, Transfer )זכיי* פרטי יהיה אחראי להקמתו ולהפעלתו של ,  לפי שיטה זו
 . ולאחר תו� תקופת הזיכיו* יעביר הזכיי* את הפרויקט למדינה, הפרויקט
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שלב ראשו	 : הגיעה למסקנה כי יש לבצעה בארבעה שלבי�, שבדקה מטעמה את התכנית, י"רק חנ
) מצפו	 לאילת( שחורת הרקע באזור התעשיי הקצאת ק שלב שני ;  הפרטה מָידית של נמל אילת 

ושלב ;  קידו� מסילת הרכבת לאילת שלב שלישי ; לש� הקמת עור� לוגיסטי תומ� לנמל אילת
 . קידו� התכנית להקמת נמל תעלה בכפו� לביקושי� צפויי� ולבדיקה כלכלית רביעי 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ ˙È�Î˙
‰˙ÈÈÁ„Ï Â‡ ‰˙Ï·˜Ï Ú‚Â�· ˙ÈÓ˘¯ ‰„ÓÚ ÚÂ·˜ÏÂ ‰˜ÈÓÚÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È„· . ‰„ÓÚ ˙ÚÈ·˜

ÈÓÂ¯„‰ ÛÂÁ‰ Ï˘ È„È˙Ú‰ ÂÁÂ˙ÈÙ ÔÙÂ‡Ï ‰·Â˘Á ÂÊ . 

 כי ראש הממשלה סבור 2010משרד ראש הממשלה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
יכ� ייבח	 הנושא על ידי המועצה ולפ, ביתר תשומת לב" השער הדרומי"שיש לבחו	 את תכנית 

 . הלאומית לכלכלה

 

 נמל התעופה באילת

 נמל התעופה באילת נמצא בכניסה הצפונית לעיר ומשמש נמל לטיסות פני� ולטיסות שכר בי	
מיקומו . והוא קרוב למתחמי המסחר והמלונאות הסמוכי� לחו� הצפוני,  דונ�355שטחו . לאומיות

המשמש , יצירת חי בי	 חלקה המערבי של העיר: ר כמה בעיותשל נמל התעופה בלב העיר יוצ
תפיסת שטח נרחב ויקר בסמו� לאזורי התיירות ; ובי	 אזור התיירות שבחלקה המזרחי, למגורי�

הטלת הגבלות בנייה לגובה בסביבתו של נמל התעופה המונעות ; המונעת פיתוח תיירותי עתידי
מטרד סביבתי של  ;תיות הנובעות ממיקומו באזור עירוניסכנות בטיחו; קומות בניית בתי מלו	 רבי

הגבלת אורכו של המסלול שאינו מאפשר נחיתה והמראה של מטוסי נוסעי� ; רעש וזיהו� אוויר
, ולפיכ� מופנות רוב טיסות השכר המגיעות לאילת מאירופה לנמל התעופה הצבאי בעובדה, גדולי�

 .מ מהעיר" ק60 המרוחק כ

Ú � Ó ˙ ·  ‰ Ù Â Ú ˙ ‰  Ï Ó ממשלת ישראל הכירה בבעיות הנובעות ממיקומו של נמל  :�
 החליטה הממשלה 1989בשנת : ולכ	 קיבלה כמה החלטות הנוגעות להעתקתו, התעופה באילת

אול� החלטה זו לא , 68מ מצפו	 לעיר" ק11 הנמצא כ, להעתיק את נמל התעופה לאזור עי	 עברונה
, יק את נמל התעופה באילת לרמת תמנע החליטה הממשלה להעת2004בפברואר ; יצאה אל הפועל

 וקבעה כי על שר 1989ביטלה את ההחלטה הקודמת משנת , מ מצפו	 לעיר" ק20 הנמצאת כ
התחבורה ושר האוצר להגיש בתו� שלושה חודשי� הצעה למימו	 הקמתו והפעלתו של הנמל 

. 69יטחו	כלכלי ולתא� את הקמת הנמל ע� מערכת הב להביאה לאישור הקבינט החברתי, החדש
הליכי� סטטוטוריי� לאישור ) ת" רש להל	 (נוכח ההחלטה האמורה קידמה רשות שדות התעופה 

 . תכנית מתאר מקומית מפורטת להקמתו של נמל התעופה בתמנע

 על ליקויי� בהלי� הסטטוטורי לאישור הקמת נמל התעופה 70 הצביע מבקר המדינה2007בשנת 
מדיני ע� ירד	 לפני  וח הומל להשלי� תיאו� ביטחוניבד. בתמנע בכל הנוגע להיבט הביטחוני

 . שתתקבל ההחלטה להקי� נמל תעופה חדש

, 2004המבוססת על החלטת הממשלה משנת , 71 קיבלה הממשלה החלטה מחודשת2009בפברואר 
 לאומי ופני� והטילה על שר התחבורה לקד� את הקמתו של נמל התעופה תמנע כנמל תעופה בי	

__________________ 

 .13.7.89( מ694' החלטה מס  68
 . 11.3.04( מ1657' החלטה מס  69
תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע להקמת נמל התעופה "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה  70

 . ואיל1067%' עמ, ""תמנע"

 . 1.2.09( מ4463' החלטה מס  71
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כמו כ	 הוטל עליו לקבוע . בכפו� למגבלות ביטחוניות הקשורות להקמת הנמל, תארצי למרחב איל
 . ההקמה והתפעול של הנמל, בתו� שישה חודשי� את אופני המימו	

 תכנית  להל	  (72 נמל תעופה תמנע  נכנסה לתוקפה תכנית מתאר מקומית מפורטת 2009באפריל 
התכנית נועדה לאפשר הקמתו של "תב כי בדברי ההסבר לתכנית נכ). המתאר לנמל התעופה תמנע

נמל תעופה זה מיועד להחלי� . 1574א " כהגדרתו בתמ273נמל תעופה פני� ארצי ובינלאומי בדרגה 
את הנמל הקיי� באילת ולשחרר את העיר מההגבלות שמטיל נמל התעופה על הסביבה ועל מנת 

נלאומיות שלא דר� נמל כמו כ	 נועד הנמל לאפשר טיסות בי. שהעיר תוכל להמשי� ולהתפתח
אשר אינו נות	 מענה לרמת השירות הנדרשת ומהווה מכשול למשיכת תיירי� ' עובדה'התעופה 

 ". לאילת ולסביבה

והסכומי� שיתקבלו משיווק , ח" מיליארד ש1.6 עלות הקמתו של נמל התעופה בתמנע מוערכת ב
.  עתידי� לממ	 חלק ממנההקרקעות של נמל התעופה שיתפנה ומתוספת זכויות בנייה שהוגבלו
בי	 היתר משו� שישמש , הצפי הוא כי הכנסות נמל התעופה יהיו נמוכות מההוצאות לתפעולו

לפיכ� יהיה נמל התעופה גירעוני . בעיקר לטיסות פני� שעבור	 לא משלמי� הנוסעי� מסי נמל
 . ויזדקק להקצאת משאבי� מתקציב המדינה

 חלוקי� 2009ית המתאר לנמל התעופה תמנע בשנת מאז התקבלה החלטת הממשלה ואושרה תכנ
. יקי� ויתפעל את נמל התעופה, משרד התחבורה ומשרד האוצר בדעותיה� בנוגע לגו� שיתכנ	

ת היא כי מטעמי� של יעילות ועידוד התחרות בתשתיות התעופה בישראל יש לתת לזכיי	 "עמדת אג
עמדתו של . BOT בתמנע בשיטת הלהקי� ולתפעל את נמל התעופה , ת לתכנ	"פרטי ולא לרש

 ולפיה 75 קיבלה הממשלה החלטה2010ביולי . ת"משרד התחבורה היא כי יש להפקיד� בידי רש
לש� כ� עודכ	 תקציב הפיתוח שלה . ת תהיה אחראית לתכנו	 המפורט של נמל התעופה בתמנע"רש

עוד .  ואיל�2010 ח בהרשאה להתחייב משנת" מיליוני ש55 ח במזומ	 ו" מיליוני ש27בהיק� של 
הוחלט כי בד בבד ע� הליכי בחירת המתכנ	 תיבדק התכנית על ידי גור� מקצועי חיצוני שייבחר על 

 יו� את 45כמו כ	 הוחלט להטיל על שני המשרדי� לגבש בתו� . ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר
ה� מחלוקות וא� יהיו ביני, להקמתו ולהפעלתו של נמל התעופה, החלופה המועדפת למימונו

 . ראש הממשלה הוא שיכריע, עקרוניות

לאומי לבדיקת התכנית הראשונית של נמל התעופה  על פי החלטת הממשלה נבחר יוע בי	
 . ת"המתוכנ	 שהכינה רש

 הגיש 2010 כי בספטמבר 2010משרד התחבורה מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
כמו כ	 מסר המשרד כי עד סו� . ל המשרד"ו על ידי מנכוהמלצותיו אושר, היוע את ממצאי בדיקתו

 הוגשו כמה הצעות במכרז לבחירת המתכנ	 שיבצע את התכנו	 המפורט של 2010חודש אוקטובר 
ת מסרה בתגובתה למשרד "רש. 2010והמתכנ	 אמור להיבחר בסו� חודש דצמבר , נמל התעופה

ההסכ� ע� המתכנ	 ייחת� עד סו� , כנ	 כי על פי לוח הזמני� המתו2010מבקר המדינה מנובמבר 
 .2011ינואר 

Â�ÂÓÈÓÏ ˙Ù„ÚÂÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ‰¯Á·� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ÏÂ Â˙Ó˜‰Ï
‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� . 

__________________ 
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משרד התחבורה מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה כי א� על פי שהתקיימו דיוני� רבי� בראשות 
ת מסר בתגובתו למשרד מבקר המדינה "אג. טר� הושגה הכרעה בנושא, ל המשרד"השר ומנכ
 כי הוא עומד על דעתו להעביר את הקמתו ותפעולו של נמל התעופה בתמנע לידי 2010מנובמבר 

עמדה זו מקבלת חיזוק נוכח התיקוני� היסודיי� שהציג , לטענתו. BOT גורמי� פרטיי� בשיטת ה
תיקו	 תפיסת התכנו	 ,  ההמראהצמצו� אור� מסלול: ובה�, לאומי שבדק את התכנית היוע הבי	

 . של בית הנתיבות והתאמת מבנה הטרמינל לתחזית הנוסעי� שצפויי� לעבור בו

 צוי	 כי 2010בתשובתו של מינהל התכנו	 במחוז דרו� של משרד הפני� למבקר המדינה מנובמבר 
 הצוות המקצועי בראשות מתכננת המחוז שהוק� כדי ללוות את התכנו	 המפורט להקמת נמל

,  את השלב הראשו	 בעבודתו2010עתיד להשלי� במהל� חודש דצמבר , התעופה וללוות את בנייתו
כמו כ	 עתיד הצוות המקצועי ללוות את תכנית . כדי לאשר את תכנית הבינוי להקמת נמל התעופה

 .  לנמל התעופה על כביש הערבהֶמחָלפ/	הבינוי והפיתוח של ה

ÂÚ˙‰ ÏÓ� Ï˘ Â˙˜˙Ú‰ ·È·Ò ÁÂÎÈÂÂ‰Ó ¯˙ÂÈ ¯·Î Í˘Ó� ¯ÈÚ‰Ó ‰Ù-20‰�˘  . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÂÎ˘ÓÈ‰˙‰· ÌÈÈÁ‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ˙ÏÈ‡ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙ· ˙Ú‚ÂÙ ÁÂÎÈÂÂ‰  . ÏÚ ÍÎÈÙÏ

 Ú‚Â�· Ì„˜‰· ÚÈ¯Î‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÂÓÈ˜‰Ï „È˙Ú˘ ÛÂ‚Ï Ú‚Â�·Â Ú�Ó˙· ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÔÂÓÈÓÏÂ . 

¯ È Ú ·  ‰ � Ù ˙ Ó ‰  ‰ Ù Â Ú ˙ ‰  Ï Ó  מייעדת את הקרקע בשטח הדרומי של נמל 13א " תמ:�
, א"על פי הנחיות התמ. 76התעופה הסמו� לאזור התיירות בחו� הצפוני למתח� תיירות פרברי
במוסדות התכנו	 מקודמת . התכנית המקומית צריכה לייעד את מרב השטח לייעודי קרקע תיירותיי�

 תכנית המתאר לנמל התעופה  להל	  (77ורטת לשטח נמל התעופה שיפונהתכנית מתאר מקומית מפ
אול� התכנית טר� נדונה במליאת הוועדה המחוזית של מחוז הדרו� וטר� , י"שהגיש ממ) המתפנה
מלבד החשיבות הרבה שנודעת לתכנית המתאר לנמל התעופה המתפנה והשפעתה על . הופקדה

ת להיות לה ג� תוצאות מימוניות הקשורות בהקמתו של יכולו, הפיתוח העתידי של התיירות בעיר
 . שכ	 הכספי� משיווק הקרקעות מיועדי� לסייע במימו	 הקמתו, נמל התעופה בתמנע

 צוי	 כי 2010בתשובתו של מינהל התכנו	 במחוז דרו� של משרד הפני� למבקר המדינה מנובמבר 
וי בראשות מתכננת המחוז עד תכנית המתאר לנמל התעופה המתפנה קודמה במסגרת ועדת היג

מאז התקיימו בלשכת התכנו	 המחוזית כמה דיוני� בפורו� . 2006להגשתה לוועדה המחוזית ביולי 
כמו כ	 הועברו למגישי התכנית ולמתכנ	 מכתבי� . רחב בנוגע לסוגיות ולנושאי� הקשורי� בתכנית

 . אול� טר� התקבלה תכנית מתוקנת, ובה� הערות לתיקונה

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „ ,ÓÓ ÏÚ" ¯‡˙Ó‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÂ È
Ú�Ó˙· ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÌÚ „·· „· ‰�ÂÙÈ˘ ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� ÁË˘Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ,

 ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� Ï˘ ‰�Ù˙Ó‰ ÂÁË˘Ï ‰ÈÂÊÁ‰ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÓÂ¯˙‰ Ï˘· ˙‡ÊÂ
¯ÈÚ·. 

 

 

__________________ 

מסחר הקשור ; תיירות וספורט, מתקני נופש; בנייני ציבור; מגורי�; מתח� המיועד להקמת בתי מלו*  76
 .� ציבוריי� פתוחי� וחניהשטחי; לתיירות ונופש

 . 109/101/02/2' תכנית מס  77
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 תעסוקה בענ	 המלונאות

כוח אד� מיומ	 . הוא ענ� עתיר כוח אד�, שהוא עמוד התוו� של תעשיית התיירות, ענ� המלונאות
היחס . ומקצועי משפיע על טיב השירות ומסייע לפיתוחה של תעשיית תיירות איכותית ומשגשגת

,  עובד לחדר מלו	0.7באילת היחס הוא . המקובל בענ� הוא ממוצע של עובד אחד לחדר מלו	
משו� שהעיר מבודדת מבחינה . 78 עובדי�7,300 קי� בענ� בעיר הוא כומספר� הכולל של המועס

וה� , אי	 המלונאי� יכולי� להסתמ� על כוח אד� מקומי בלבד, יגאוגרפית ונעדרת עור� אורבנ
רוב העובדי� בענ� ה� צעירי� רווקי� לאחר . זקוקי� לתגבורת של עובדי� מאזורי� אחרי� באר

א� על פי שהעבודה ברוב המקצועות בענ� . ות קצובותשירות צבאי המגיעי� לעיר לתקופ
בשני� האחרונות חלה ירידה במספר , 79המלונאות היא עבודה המזכה במענק עבודה מועדפת

�בשל ביטול ההטבות במס הכנסה שניתנו , בי	 היתר, זאת. העובדי� המגיעי� לעיר כדי לעבוד בענ
כדאיות של עובדי� לעבוד מספר רב של שהפחית את מידת ה, 2003ח אילת בשנת " חוק אסחמכו

משו� כ� יש מחסור של ממש בעובדי� בכל מקצועות . כמפורט לעיל, שעות וליהנות מזיכוי ממס
 . ותחלופת� של עובדי� אלה גבוהה, "הצווארו	 הכחול"בעיקר במקצועות , המלונאות

ל עובדי� זרי� בשני� האחרונות נוקטת ממשלת ישראל מדיניות של צמצו� הדרגתי בהעסקת� ש
אול� בשל ההכרה בצור� במספר . והיא א� מבטלת את העסקת� בענפי� אחרי�, בענפי� מסוימי�

הוקצו במהל� , רב של עובדי� לענ� המלונאות באילת ובקושי לגייס עובדי� ישראלי� לעבודה זו
שה	 שיעור המכסות הל� ופחת עד . השני� מכסות להעסקת עובדי� זרי� בענ� המלונאות באילת

 . 200780בוטלו לחלוטי	 בתחילת שנת 

"‰ „ · Â Ú  Ú ˆ · Ó:  כחלק מההיערכות לביטול המכסות להעסקת העובדי� הזרי� בעיר נחת� "
הסכ� זה מעניק תמריצי� . ת והתאחדות המלונות בישראל"משרד התמ, ת" הסכ� בי	 אג2006ביוני 

). � ציבוריי� וחדרנותניקיו	 שטחי, שטיפת כלי�(לישראלי� שיועסקו בענ� המלונאות באילת 
מחציתו במימו	 (התמריצי� שעליה� הוסכ� כללו מענקי התמדה לאחר כמה חודשי עבודה 

) צהרוני�, גני יו�, מעונות יו�(מימו	 ממשלתי למסגרות חינו� , )ממשלתי ומחציתו מהמעסיקי�
. ורי�מענקי לימודי� במימו	 ממשלתי וסיוע של המעסיקי� במימו	 מג, הוריי� למועסקי� חד

(ח בפריסה לחמש שני� " מיליו	 ש60 העלות התקציבית הממשלתית לביצוע ההסכ� הוערכה ב
לגייס את "): מבצע עובדה"שכונה (על שירות התעסוקה הוטל לייש� את ההסכ� ). 2010 2006

שירות התעסוקה פרס� את המבצע . העובדי� הישראלי� לבתי המלו	 ולשל� תמריצי� לזכאי�
 .סוקה לגיוס עובדי� ברחבי הארוקיי� ירידי תע

 ÌÎÒ‰ Ï˘ Â˘Â·È‚· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ÏÏÎ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ�"‰„·ÂÚ Úˆ·Ó " Û‡ ÏÚ
˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙÂ ‰ÓÂ„È˜ ÏÚ È‡¯Á‡‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÛÂ‚‰ Â˙ÂÈ‰ . 

 שהוקצו לבתי המלו	 בעיר לש� גיוס 81 השוברי�1,300 עולה כי מ" מבצע עובדה"מסיכו� נתוני 
,  עובדי� קיבלו מענקי�634רק .  עובדי�1,131 נרשמו 2007 2006בשני� " מבצע עובדה" בעובדי�

והיתר עובדי� ותיקי� שהותר ג� לה� לקבל מענקי� במסגרת ,  עובדי� חדשי�279מה� רק 

__________________ 

 .9 ראו הערה (מקור הנתוני�   78
79   �המוסד לביטוח לאומי משל� , 1995 (ה "התשנ, ]נוסח משולב[ לחוק הביטוח הלאומי 174לפי סעי

מענק לחיילי� משוחררי� שהתמידו במש% שישה חודשי� בעבודה במקצועות ובענפי� שהוגדרו 
 . מועדפתעבודה 

 12.9.06( מ446'  בנושא היתרי� להעסקת עובדי� זרי� והחלטה מס29.12.05( מ4617' החלטה מס  80
 . בנושא הגדלת אפשרויות התעסוקה של ישראלי�

השוברי� ניתני� לעובדי� הזכאי� להשתת� במבצע כהתחייבות של המדינה להעניק לה� את   81
 . התמריצי� שעליה� סוכ�
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  החלו להגיע לישראל דר� גבול ישראל2007יצוי	 כי משנת . יתר השוברי� לא נוצלו. 82המבצע
מסתנני� אלה ). בעיקר מסודא	 ומאריתריאה( ממדינות באפריקה 83כחוקמצרי� מסתנני� שלא 

 ).ראו להל	(בבתי המלו	 בעיר , בי	 היתר, ביקשו מקלט מדיני בישראל והועסקו

 Ì¯˙ ‡Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÂÈˆÓ‡Ó Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ"‰„·ÂÚ Úˆ·Ó " ÒÂÈ‚Ï
¯ÈÚ· ÔÂÏÓ‰ È˙·Ï ÌÈÏ‡¯˘È ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ È˘ÓÓ .ÔÎ ÂÓÎ ,È�· Ú·˜� ÂÙ˜Â˙˘ ÌÎÒ‰Ï „Â‚

ÌÈ�˘ ˘ÓÁÏ , Ï˘ Â·Âˆ˜˙ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˜ÈÒÙ‰"‰„·ÂÚ Úˆ·Ó " ˙�˘ ˙ÏÈÁ˙·2008 ,
„·Ï· ÈˆÁÂ ‰�˘ ¯Â·ÚÎ ,Ó ˙ÂÁÙ ÂÏˆÂ�˘ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ-8%·¯‰ È¯Â˜Ó‰ ·Èˆ˜˙‰Ó - È˙�˘

Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰ˆ˜Â‰˘84 . ˙�˘ È‰Ï˘·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡Ê2007 - ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ 
Ú· ˙�ÈÁ·Ï ˙Ò�Î‰ ÌÈ¯Ê‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÈÈ-¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ� ÔÈ· ˙Â˘È‚Ù ‰ÓÎ ÂÓÈÈ˜˙‰  ,

ÌÈ‡�ÂÏÓ‰Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ,‚‡ ÚÈˆ‰ ÔÎÏ‰Ó·Â"ÌÎÒ‰· ÌÈÈ¯˘Ù‡ ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ˙ , ‰Ï‡Â
ÌÈ„„ˆ‰ ˙Ú„ ÏÚ ÂÏ·˜˙‰ . 

ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר , צבי אקשטיי	' פרופ, המשנה לנגיד בנק ישראל
מבצע "י� והעסקת� בענ� המלונאות פגעה פגיעה של ממש בהצלחתו של  כי כניסת המסתננ2010

ולדעתו יש צור� בעוד מבצע מסוג זה כדי להשיב את הענ� למתווה שבסיומו יתבסס על , "עובדה
ת ציי	 בתשובתו למשרד מבקר "אג. כפי שהחליטה הממשלה בנושא זה, תעסוקת ישראלי� בלבד

הופסק מכיוו	 שבתי המלו	 באילת העסיקו מספר "  עובדהמבצע" כי תקצוב 2010המדינה מנובמבר 
לדעתו . העולה על מכסות העובדי� הזרי� שהותרו לה� בטר� בוטלו אות	 מכסות, רב של מסתנני�

העסקת� של המסתנני� במש� שעות . הייתה בכ� הפרה בוטה של ההסכ� מצד בתי המלו	 באילת
. ל בתי המלו	 בעיר להעסיק עובדי� ישראלי�בתמרי ש, ת"לדברי אג, מרובות בשכר נמו� פגעה

ת בתשובתו כי הוא מוכ	 לחדש את התכנית כפי שהיא או לאחר שיוכנסו בה "ע� זאת ציי	 אג
לרבות מסתנני� , ובלבד שלא יועסקו בבתי המלו	 באילת עובדי� זרי�, שיפורי� שעליה� יוסכ�
 . מאפריקה ועובדי� מירד	

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ÏÂ ÌÈ‡�ÂÏÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰ ‡Ï
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÂÏÂËÈ·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·Âˆ˜˙ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡· . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ , ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ˙Ò�Î‰ Ì„˜Ï È„Î ÂÈÙ˙Â˘ ÌÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚Ù ¯Á‡Ï
ÌÎÒ‰· , ˜ÈÒÙÈ˘ È�ÙÏ ÂˆÂÓÈ ÌÈ„„ˆ‰ ˙ÓÎÒ‰· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰

„Á ÔÙÂ‡· Â·Âˆ˜˙ ˙‡ „¯˘Ó‰-È„„ˆ .Â˘Â„ÈÁ· ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ ÔÎ‡ ÌÎÒ‰Ï ÌÈ„„ˆ‰ Ì‡ , Ì‰ÈÏÚ
· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÏ˘Î‰ ÏÎ ˙‡ Ô˜˙È˘ ˘„Á ÌÎÒ‰ ˘·‚Ï"‰„·ÂÚ Úˆ·Ó." 

‰ ˜ È ¯ Ù ‡ Ó  Ì È � � ˙ Ò Ó:  מספר� הכולל .  החלו להגיע לישראל מסתנני� מאפריקה2007בשנת
גיית מעמד� והסדרת שהיית� של סו.  מה� מתגוררי� באילת7,000 וכ, 26,63585בישראל הוא 

לאומיות שמדינת  המסתנני� בישראל היא סוגיה סבוכה הקשורה בחוקי� מקומיי� ובאמנות בי	
, הסוגיה מונחת לפתח� של משרדי ממשלה שוני� ובראש� רשות האוכלוסי	. ישראל חתומה עליה	

 לישראל ניתנה  מכלל המסתנני�2,000 רק לכ. משרדית והיא מטופלת ג� באמצעות ועדה בי	
אול� לרוב� המכריע של המסתנני� אי	 אשרת , "פליט" מה� נית	 מעמד 150 ולכ, אשרת עבודה

ועליה� להארי� אותה בכל שלושה חודשי� כל עוד , 86ה� מקבלי� אשרת שהייה זמנית. עבודה

__________________ 

 .2010ירות התעסוקה בנובמבר על פי נתוני ש  82
 .1952(ב"התשי, חוק הכניסה לישראל  83

 .2010על פי נתוני שירות התעסוקה ביולי , ח" מיליו* ש4.7(כ  84

 .2010מנתוני רשות האוכלוסי* ביולי   85

 .5א2אשרה מסוג ס  86
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אול� בשל ההכרה בצור� , אשרה זו מאפשרת שהייה בלבד". פליט"נבחנת בקשת� לקבלת מעמד 
החליטה רשות , האנשי� להתפרנס ובחוסר האפשרות החוקית להרחיק את רוב� מהארשל 

העסקת� של המסתנני� מעודדת . 87האוכלוסי	 שלא לבצע אכיפה כנגד מעסיקיה� של המסתנני�
 מאוכלוסייתה של 15% במועד סיו� הביקורת כבר היה שיעור� כ. עוד מסתנני� להגיע לאילת

 .בענ� המלונאות מה� הועסקו 1,500 וכ, העיר

 ˙„„ÂÚÓ ÌÈ��˙ÒÓ‰ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â�· ‰�È„Ó‰ Ï˘ ˙È·˜ÚÂ ‰¯Â¯· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ¯„ÚÈ‰
¯ÈÚÏ ÚÈ‚‰Ï Ì˙Â‡ . È˙·· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ ÏÚ Ï˜‰Ï ÌÈÚÈÈÒÓ ÌÈ��˙ÒÓ‰ ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË·

¯ÈÚ· ÔÂÏÓ‰ ,‰Ï„Â‚· ˙È�Â�È· ˙ÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù ¯ÈÚ· ¯„ÒÂÓ ‡Ï ÔÙÂ‡· Ì˙ÈÈ‰˘ ÌÏÂ‡ , ‰�·Ó‰˘
‡ ‰Ï˘ ÈÙ¯‚ÂÓ„‰·ÈˆÈ Â�È , ÔÈÙÈ˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚÂ ‰È˙Â„ÒÂÓÏÂ ¯ÈÚÏ ˙ÂÈÚ· ˙¯ˆÂÈ

ÌÈ˜ÙÒÓ Ì‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘· ,˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙Ï ˙Â·¯Ï . 

 2010 ציינה רשות האוכלוסי	 כי בתחילת שנת 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לה בדבר כונס צוות שכלל את כל הגורמי� הממשלתיי� העוסקי� בנושא כדי לגבש המלצות לממש

, ובה�, הצוות המלי לטפל בתופעה בכמה מישורי�. הצעדי� שיש לנקוט למיגור תופעת ההסתננות
כמו כ	 המלי הצוות לפגוע מלכתחילה . במישור הביטחוני ובמישור הדיפלומטי, בי	 היתר

עוד ציינה הרשות בתשובתה שהיא פועלת על פי . במוטיבציה של המסתנני� להגיע לישראל
עוד ציינה הרשות . הרחקה צוות להפעלת הלי� מזורז להרחקת� של מסתנני� שה� בניהמלצות ה

שהוק� על פי החלטת הממשלה , ל משרד ראש הממשלה"משרדי בראשותו של מנכ כי הצוות הבי	
 ובה� הקמת מתק	 המתנה ושהייה למסתנני� שאינ� בני, המלי על מגוו	 פתרונות, 201088מיולי 

ת תוכל לבצע אכיפה נגד מעסיקי המסתנני� ותפגע במוטיבציה של מסתנני זאת כדי שהרשו. הרחקה
 . העבודה להיכנס לישראל

משרדי לגבש בתו�  הטילה על צוות בי	, בי	 היתר,  ובה89 קיבלה הממשלה החלטה2010בנובמבר 
לרבות מציאת מקורות המימו	 ,  יו� תכנית להקמתו ולהפעלתו של מרכז שהייה למסתנני�30

החל .  על מנהל רשות האוכלוסי	 הוטל לפעול להתחלת האכיפה נגד מעסיקי המסתנני�;הנדרשי�
ביו� הפעלת מרכז השהייה וכלה במועד תחילת האכיפה תפעל הרשות לפרסו� ההחלטה ולהגברת 

כ	 הטילה הממשלה על ; המודעות של ציבור המעסיקי� להיער� לקליטת עובדי� ישראלי� כחוק
 . הרחקה לטיפול ייעודי במסתנני� בנירשות האוכלוסי	 להיער� 

 כי הקמת המכשול 2010משרד ראש הממשלה ציי	 במכתבו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
צפויה לקד� את פתרו	 , 201090בהתא� להחלטת הממשלה ממרס , בגבולה הדרומי של המדינה

 .והיא מרכיב אחד מסל הפתרונות המתגבש לטיפול בתופעה זו, ההסתננות לאילת

Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,˙ÏÈ‡· ÌÈ��˙ÒÓ‰ ˙ÈÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ·ÎÚ˙Ó˘ ÏÎÎ , ‰ÙÈ¯ÁÓ ÍÎ
ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ‰Ï ˙˙Ï È˘Â˜‰ ¯·‚˙ÓÂ ‰ÈÚ·‰ . ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ

˙ÏÈ‡Ï ˙Â��˙Ò‰‰ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈËÏ ÂÏ·˜˙‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ . ‰·
Â¯‡ ˙Â�Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ˙Ú·¯ÈÚ· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÈÈÚ·Ï ÁÂÂË ÈÎ . 

__________________ 

מדיני הטיפול במבקשי מקלט "בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , עוד בנושא זה ראו מבקר המדינה  87
 .  ואיל97%' עמ, "בישראל

ההחלטה כוללת .  בנושא ההתמודדות ע� תופעת ההסתננות לישראל19.7.10( מ2104' החלטה מס  88
משרדיי� שיפעלו למציאת צעדי� אופרטיביי� לפתרו* בעיית (הקמה של שני צוותי עבודה בי*

 . לרבות צעדי� שיאפשרו תחילת אכיפה כנגד מעסיקי מסתנני�, המסתנני�
 .28.11.10( מ2507' החלטה מס  89
בגבול ) אמצעי הרתעה ואמצעי� משלימי�, גדר( בדבר הקמת מכשול 14.3.10( מ1506' החלטה מס  90

  .המערבי של ישראל
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 ˙ È � Î ˙"Ì È „ � Ï È ‡ ˙  Ì È Ë � „ Â Ë Ò":  שנת �לאחר ביטול המכסות להעסקת , 2007במהל
ניסו המלונאי� למצוא פתרונות למצוקת , "מבצע עובדה"עובדי� זרי� והגיוס הדל של עובדי� ב

 שיועדה אחד הפתרונות שהוצעו היה בניית תכנית. כוח האד� באמצעות התאחדות המלונות באילת
 סטודנטי� תאילנדי� ושילבה הכשרה במוסד אקדמי ע� תעסוקה בתחומי� שוני� בבתי 500 ל

 חתמו בתאילנד נציגי התאחדות המלונות באילת והמשרד התאילנדי 2007באוקטובר . המלו	 בעיר
הסכ� . על הסכ� מסגרת לשיתו� פעולה) שמונה לטפל בנושא מטע� התאילנדי�(לחינו� מקצועי 

ת בתאילנד "הנציגה המסחרית דאז של משרד התמ.  את העקרונות המרכזיי� של התכניתזה כלל
הודיע , במהל� ביקור של המשלחת התאילנדית באר, 2008בפברואר . חתמה על ההסכ� כעדה

 . ת דאז כי משרדו מתנגד לתכנית"ל משרד התמ"מנכ

 כי לא שות� בגיבושו 2010ת ציי	 במכתביו למשרד מבקר המדינה מנובמבר ומדצמבר "משרד התמ
היה סבור כי אי	 מדובר בתכנית , וכשהוצגה בפניו התכנית בשלב מתקד� להתגבשותה, של ההסכ�

עוד ציי	 משרד . ולפיכ� החליט שלא להשתת� בה, להכשרת סטודנטי� למקצועות המלונאות
 ל"ת כי הנספחת המסחרית דאז השתתפה בטקס החתימה כמענה לבקשה שהופנתה למנכ"התמ

, וחתימתה על ההסכ� כעדה היא כלי ראייתי המוכיח כי החתימות ה	 של מי שחתמו, המשרד דאז
 . ולא יותר מכ�

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙È�Î˙Ï Ú‚Â�· Â˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙¯‚ÒÓ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ì˙Á˘ È�ÙÏ ,‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡ ˙È�Î˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ Ì‡Â , ‰È‰

 Ú�ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ‰ÓÈ˙Á‰ Ò˜ËÏ ÂÓÚËÓ ˙ÈÓ˘¯ ‰‚Èˆ� ÁÂÏ˘ÏÓ . ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙Ú„Â‰·
Ì‚ÙÏ ÌÚË ˘È ‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï ÌÎÒ‰Ï Â˙Â„‚�˙‰ , ‡ÏÏ ‰¯˙Â� ˙ÏÈ‡· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓÂ

ÔÂ¯˙Ù . 

Á Â Â Ë  È Î Â ¯ ‡  ˙ Â � Â ¯ ˙ Ù: שקיימה הוועדה לעובדי� זרי� באוקטובר 	אמר 2007 בדיו 
כי באילת יש בעיה של , רפאל ב	 חורמר , תקינה ואיכות במשרד התיירות, ל בכיר לתפעול"סמנכ

ל כי יש להקי� צוות משות� לכמה גורמי� כדי לגבש "עוד אמר הסמנכ. ממש בנושא כוח אד�
 .פתרונות לבעיית התעסוקה באילת

 כי הוא פועל לקיו� הכשרות 2010ת ציי	 בתגובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "משרד התמ
הכולל שלושה ימי לימודי� ושלושה ימי ,  במיוחד לאילתמקצועיות לענ� המלונאות במודל שפותח

וזאת בשיתו� , כמו כ	 המשרד מפעיל עוד פרויקטי� בתחו�. עבודה בענ� לפי מקצוע ההתמחות
 .גוריו	 בעיר השלוחה של אוניברסיטת ב	

 כתב השר כי 2009לראש עיריית אילת מדצמבר , מר בנימי	 ב	 אליעזר, ת דאז"במכתבו של שר התמ
 �מספר� של , על פי שהמשרד ניסה לעודד קליטת עובדי� ישראלי� בענ� באמצעי� שוני�א

במכתב העלה השר את האפשרות להביא עובדי� זרי� . העובדי� שגויסו היה רחוק מהנדרש
 . כנהוג בענ� החקלאות, עונתיי� לתקופה של שנה עד שנתיי�

 כי מניתוחי� מקצועיי� שנעשו על המשנה לנגיד בנק ישראל ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה
ידו ועל ידי צוותי� מקצועיי� במשרד האוצר עולה כי ענ� המלונאות אינו נזקק לעובדי� לא 

לטענתו הענ� מסוגל לספוג עליית שכר מסוימת שתנבע . ישראלי� לש� מילוי המשרות השונות
 . ותוהיא תגרור העלאה מתונה במחיריה� של שירותי התייר, מהעסקת ישראלי�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰ , ¯˜ÈÚ·
 ˙ÂÚÂˆ˜Ó·"ÏÂÁÎ‰ ÔÂ¯‡ÂÂˆ‰" ,¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰ÏÂ ‰ÓÂÈ˜Ï È�ÂÈÁ ,

¯ÈÚ· ÔÂÏÓ‰ È˙·· ÌÈ¯„Á‰ ÚˆÈ‰ ˙‡ Ú·¯Î· ÏÈ„‚‰Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÁÎÂ� Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ‡Â‰Â .
˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ , „¯˘Ó¯ˆÂ‡‰ ,Ó˙‰ „¯˘Ó" ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙Â˘¯Â ˙

ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ,ÍÂ¯‡Â ÌÈ˘È-¯ÈÚ· ˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÈÈÚ·Ï ÁÂÂË. 

 כי הוא תומ� במציאת פתרו	 2010משרד התיירות ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
שי המשרדי� הנוגעי� לעניי	 ל המשרד ע� רא"והנושא נדו	 בפגישות שקיי� מנכ, מוסכ� ומקובל

בתשובתו . ובפגישות שהוא מקיי� בימי� אלה נוכח שינוי המדיניות של הממשלה בנוגע למסתנני�
 הוא הביע את הסכמתו בנוגע לצור� 2010ת דאז למשרד מבקר המדינה מדצמבר "של שר התמ

 .משרדי בסוגיית כוח האד� בענ� המלונאות בעיר בטיפול בי	

 

 

 דימשר�תיאו� בי�

מגוו	 הבעיות שהעיר אילת מתמודדת ִאת	 משפיע על המש� פיתוחה התיירותי ומחייב קבלת 
הפתרונות לרוב הסוגיות שהועלו בדוח זה דורשי� . החלטות רבות ברמה המערכתית הלאומית

עיריית אילת ציינה בתגובתה למשרד . מהלכי תיאו� וקבלת החלטות של יותר מגו� ציבורי אחד
שמה לה כיעד עיקרי , 2003המכהנת מדצמבר ,  כי הנהלת העירייה2010נובמבר מבקר המדינה מ

להביא בפני מקבלי ההחלטות בישראל תכנית אסטרטגית המציגה את הסיכוני� והאתגרי� שמול� 
כמו כ	 עוסקת . ניצבת העיר ומדגישה את מאפייניה הייחודיי� ואת חשיבותה האסטרטגית למדינה

 .לעיר בנושאי� שוני� ובכלל� נושא התיירות" בתכניות א"העירייה בהכנת 

ל משרד ראש הממשלה בבקשה להקי� ועדת שרי� " פנה ראש עיריית אילת למנכ2007ביולי 
ל משרד ראש " כתב מנכ2010במכתבו למשרד מבקר המדינה מיוני . א� נענה בשלילה, לענייני אילת

, י	 נותני� מענה לרשויות המקומיותהממשלה כי משרד הפני� והמשרדי� המקצועיי� הנוגעי� לעני
התערבות מקיפה בעיר , לדבריו. ומשרדו מוכ	 לסייע בהתנהלות כלפי אות� משרדי� ככל שיתבקש

במכתבו למשרד מבקר המדינה מדצמבר . ומדיניות זו טר� הוגדרה, אילת היא שאלה של מדיניות
א� מאחר , ה ולקידומה של העיר ציי	 משרד התיירות כי הוא עושה ככל יכולתו לתרו� לפיתוח2010

בתהליכי� ובעמדות של , ידיו כבולות בנהלי�, שהמשרד אמו	 רק על קידו� התיירות בישראל
לפיכ� סבור המשרד כי האתגרי� העומדי� בפני העיר ה� לאומיי� . גורמי� קובעי� בנושאי� שוני�

כלול הסמכויות וכדי לבצע פעילות כוללת ומקיפה באילת יש לרכז את מ, וחוצי משרדי�
משרד התיירות סבור כי רצוי שמשרד ראש הממשלה ירכז את ; מהמשרדי� השוני� בידי גו� אחד

 . הטיפול בנושא

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÏÈ‡ Ï˘ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ‰È˙ÂÈÚ· ,ÈÙ¯‚Â‡‚‰ ‰˜ÂÁÈ¯ , ‰˙Â�Ú˘È‰
˙¯·Â‚‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ˙Â¯Á˙‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ ÏÚ ˙È„ÚÏ· ËÚÓÎ‰ ,‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÏÎ ˙

ÔÂ¯˙Ù ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ÔÂÂ‚Ó· ÏÙËÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ˙‡Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó , ÔÂÁ·Ï
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ˙È¯ÂÊ‡‰ ˙Â¯Á˙‰ Ï˘ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ . ˙‡ ¯ÂˆÚÏ È„Î ˙‡Ê

 ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÈÈ˘Ú˙ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙÂ ‰ÓÂÈ˜ Í˘Ó‰Ï ‚Â‡„ÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÈÚÎ ˙ÏÈ‡ Ï˘ ‰˙ÎÈÚ„
¯ÈÚ· ˙‚˘‚˘Ó . 

 בכוונתו לבנות בשיתו� ע� 2011שובתו למשרד מבקר המדינה כי משנת משרד התיירות ציי	 בת
לרבות , שנתית שתכלול את כל הנושאי� הקשורי� לקידו� התיירות בעיר עיריית אילת תכנית רב
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 כי בימי� אלה נעשית 2010ת ציי	 בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "אג. תכנית המיצוב
בוש דרכי פעולה לקידו� העיר אילת נוכח התחרות הגוברת ע� עבודת מטה במשרד האוצר לצור� גי

ת דאז ציי	 בתשובתו למשרד מבקר "שר התמ. המדינות השכנות ונוכח יתר הבעיות שהועלו בדוח
 כי משרדו עסק בהכנת תכנית לפיתוח העיר תו� שימוש בכל הכלי� הקיימי� 2010המדינה מדצמבר 

 כי כדי להבטיח את מיצוי מלוא הפוטנציאל הכלכלי של אול� תו� כדי הכנת התכנית נמצא, במשרד
משרד ראש הממשלה ציי	 במכתבו . משרדית משותפת העיר ואת שגשוגה יש לבנות תכנית בי	

 כי הממשלה הנוכחית פועלת לחיזוק הפריפריה ובכלל זה 2010למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
סלילת קו הרכבת . 92תחבורה לפריפריה ובתכנית ה91הנכללת במפת העדיפות הלאומית, העיר אילת

לאחר סיו� עבודת . לאילת והקמת נמל התעופה בתמנע יקדמו את העיר אילת ויחברו אותה למרכז
יתברר א� תכנית זו היא " השער הדרומי"המטה של המועצה הלאומית לכלכלה בנוגע לתכנית 

 . ריאלית

 

 

 סיכו�

˙·Â ˙‚˘‚˘Ó ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÈÈ˘Ú˙- ˙È�ÂÈÁ ˙ÏÈ‡· ˙Â¯Á˙Ë¯Ù· ˙ÏÈ‡ÏÂ ÏÏÎ· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÏÎÏÎÏ ,
¯ÈÚ‰ ˙ÏÎÏÎ ˙ÒÒ·˙Ó ÂÈÏÚ˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÈÏÎÏÎ‰ Ô‚ÂÚ‰ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó . ¯ÈÚÏ ˙ÏÈ‡ Ï˘ ‰˙ÎÈÙ‰

‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ÎÈÓ˙·Â ‰„Â„ÈÚ· ‰˙˘Ú� ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÒÒÂ·Ó . ˙‡ˆÓ� ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÌÏÂ‡
‰ÎÈÚ„ ÍÈÏ‰˙· ˙ÏÈ‡ ¯ÈÚ‰ ,˙ÂÈÚ· Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÓ ˙Ï·ÂÒ ‡È‰Â ,Ô‰·Â :ÏÓ È¯„Á· ¯ÂÒÁÓÔÂ ,

˙ÂÈ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÂÈ˙˘˙·Â ˙ÂÈˆ˜¯Ë‡· ; ÌÈÎ¯ˆÏ ˘Ó˘Ó ‰�ÓÓ ¯ÎÈ� ˜ÏÁ˘ ‰¯ˆ˜ ÛÂÁ ˙ÚÂˆ¯
ÌÈÈ˙Â¯ÈÈ˙ Ì�È‡˘ ;˙Â‡�ÂÏÓ‰ Û�Ú· Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ; ÏÚ ˙ÂÓÈÈ‡Ó‰ ˙ÂÈÙ¯‚ÂÓ„ ˙ÂÈÚ·Â

˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÈÚÎ ‰„ÓÚÓ .ÔÓÊ‰ ÌÚ ˙ÂÙÈ¯ÁÓÂ ˙ÂÎÏÂ‰ ‰Ï‡ Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÈÚ· . 

¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰¯ˆ˜‰ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯ ,ÂÂ˘‰· „ÂÁÈÈ·˙Â�Î˘‰ ˙Â�È„Ó· ÛÂÁ‰ ˙ÂÚÂˆ¯Ï ‰‡ , ·ÈÈÁÓ
È¯˘Ù‡‰ ¯˙ÂÈ· ·ÂË‰ ÔÙÂ‡· ÏˆÂ�˙ ÈÎ , ÔÂÂÈ‚ Ì˘Ï ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙ Í˘Ó‰ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ÍÂ˙

¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ·Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯Â˜Ó . ÌÈ‰ ÈÏÓ� Ï˘ Ì˙Â�ÂÎ� ¯ÒÂÁ ÌÏÂ‡
‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÛÂÁ‰ ˙ÚÂˆ¯· ÌÈÁË˘ ˙Â�ÙÏ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Â ÌÈÚ‚Â�

 ÔÈÈ�ÚÏ-‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó  , Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó- ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï 
Ó˙Â ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÎ¯Âˆ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÏÓ�‰ Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰Â ÌÈÈÂÂ˘ÎÚ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰" ‡13 

˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â�· ˙ÓÎÒÂÓ ˙È�Î˙ ˘·‚ÏÂ , ˙ÚÂˆ¯ ÈÂ�ÈÙÏÂ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ÁÂ˙ÈÙ ÔÙÂ‡Ï
˙ÏÈ‡ Ï˘ ÛÂÁ‰. 

 ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰-˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÌÏÏÎ·Â  ,
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó Ï‰�ÈÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó-Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ  , ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙Ó

ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚÂ ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÌÚ ÌÂ‡È˙·Â ‰ÏÂÚÙ , Ì˘ÈÈÏÂ ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÚÈ¯Î‰Ï È„Î
˙· ˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÈÚÎ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡-˙Â¯Á˙ .¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÏÙËÏ Ì‰ÈÏÚ

‰Ï‡‰ : ˙ÂÈˆ˜¯Ë‡ ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂÏÓ‰ È¯„Á ÚˆÈ‰ ˙·Á¯‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÚÂÈÒ ÈÚˆÓ‡ ÁÂ˙ÈÙ
¯ÈÚ· ˙ÂÈ˙Â¯ÈÈ˙; ¯ÈÚ· ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ˙Â¯ÈÈ˙ ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙ ; ÁÂÎ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ˙Â�Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓ

¯ÈÚ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙Ï ˘¯„�‰ Ì„‡‰ ;¯ÈÚÏ ‰¯Â·Á˙‰ ÈÎ¯„ Ï˘ Ô‚Â¯„˘Â ÔÁÂ˙ÈÙ , Ô˘‡¯·Â
ÔÈ·‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ� Ï˘ Â˙Ó˜‰-Ú�Ó˙· ÈÓÂ‡Ï ; ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ ‰˙Â„„ÂÓ˙‰· ˙ÏÈ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÚÂÈÒ

˙Â¯ÈÈ˙ ¯ÈÚÎ ‰„ÓÚÓ· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙ÂÈÙ¯‚ÂÓ„‰ , È˙Ï·‰ ÌÈ��˙ÒÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ô˘‡¯·Â
‰˜È¯Ù‡Ó ÌÈÈ˜ÂÁ . 

__________________ 

 . 13.12.09( מ1060' החלטת ממשלה מס  91
 .56ראו הערה   92
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 ÛÂ˙È˘· Â„·ÚÈÂ ¯ÈÚ· ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙Âˆ¯Á�· ÂÏÚÙÈ ÁÂ„· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚÙ˙ÏÏÂÎ‰ ‰�ÂÓ˙‰ ˙ÈÈ‡¯  , ÂÈ‰È˘ ÌÈÓÈ˘ÈÂ ÌÈÓÎÒÂÓ ˙Â�Â¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ˙‡ÊÂ

ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ Ì‚ ÌÈ˘ÈÓ˘ .ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÂ„È˜ÏÂ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÊÂÎÈ¯Ï ÏÂÚÙÏ ÏÎÂÈ˘ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘

ÌÈÙÂ‚ ‰ÓÎ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Â˘¯Â„‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ .¯Â‚ Â˙Â‡ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÚÈ¯Î‰Ï ÍÓÒÂÈ Ì‚ Ì
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· .¯ÈÚ· ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ�‚ÂÚ „ÂÚ Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ÌÈ‡˘Â�‰ ¯˙È ÔÈ· ,

˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙ÈÈ˘Ú˙ ÏÚ ˙È„ÚÏ· ËÚÓÎ ˙ÂÎÓ˙Ò‰·˘ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ Â�ÈË˜È˘ . 

 



 


