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   התרבות והספורט, משרד המדע

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הביקורת . התרבות והספורט נבדקו ענייני מינהל ומת  תמיכות, במשרד המדע

הכנת מבחני : נבדקו הנושאי  האלה. נעשתה באגפי המטה ובמינהל התרבות
תשלומי  , תמיכה כמותיי  וחלוקת כספי תמיכות בתחו  התרבות הערבית

מינוי מועצות הפועלות לפי חוק ייחודי לכל אחת , מיכותבעד רכישת שירותי  ות
  . מה  והענקת מלגות לסטודנטי 

 ענייני מינהל ומת  תמיכות 
 תקציר

ולקידו  , פועל לקביעת מדיניות)  המשרד להל  (התרבות והספורט , משרד המדע
 ועד מועד 2006ממאי . ולהקמה של תשתית בשלושת התחומי  העיקריי  שבסמכותו

 השר 2007ממרס ;  התחלפו שלושה שרי  במשרד  2008 אוגוסט   הביקורת סיו 
ר יואב רוז  " היה ד2008 עד אוגוסט 2007ממאי ).  השר להל  (אדלה 'הוא מר גאלב מג

שבראשו עומד מר מיכה , מינהל התרבות במשרד). ל" המנכ להל  (ל המשרד "מנכ
לקידו  איכות ומצוינות , רבי  השא, אחראי, ) ראש מינהל התרבות להל  (ינו  

 2007בשנת . בעיקר באמצעות מת  תמיכות למוסדות ציבור, בתחומי התרבות והאמנות
מר , וחברי הוועדה היו חשב המשרד, ר ועדת תמיכות"היה ראש מינהל התרבות ג  יו

ד הדס פרבר "עו,  היועצת המשפטית ונציג הלשכה המשפטית , עמנואל מודריק
  היה 2008תקציב מינהל התרבות לשנת . או סגנה, ) המשרדש של" היועמ להל  (
  .ח מה  נועדו לתמיכות" מיליו  ש402 כ; ח" מיליו  ש475 כ

 פעולות הביקורת
בי  .  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במשרד2008אוגוסט  במהל( החודשי  מרס

כות הכנת מבחני תמיכה כמותיי  וחלוקת כספי תמי: השאר נבדקו הנושאי  האלה
מינוי מועצות , תשלומי  בעד רכישת שירותי  ותמיכות, בתחו  התרבות הערבית

הפועלות לפי חוק ייחודי לכל אחת מה  והענקת מלגות לסטודנטי 
1
הביקורת נעשתה . 

 . באגפי המטה ובמינהל התרבות
__________________ 

' עמ, ‡È˙ ˘ ÁÂ„54 וממצאיו הובאו ב, 2003מבקר המדינה בדק את התמיכות בתחומי התרבות בשנת   1
317 328 . 
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 עיקרי הממצאי 

 קביעת מבחני תמיכה כמותיי 
המועצה . בוריות שהוקמו על פי חוק מועצות צי14 מינהל התרבות נעזר בפעילותו ב

ובה , ) המועצה לתרבות להל  " (המועצה הישראלית לתרבות ואמנות"הראשית היא 
בחלק ).  מדורי  להל  (ועדות משנה מקצועיות לכל אחד מתחומי התרבות והאמנות 

ממבחני התמיכה נקבע שסכו  התמיכה ייקבע בהתייעצות ע  אחד ממדוריה או ע  
 תחומי תרבות 18 רק ב.  תחומי תרבות33 יש מבחני תמיכה ל. מועצה אחרת

 תחומי  ניתנו 15 ואילו ב, מבוססי  המבחני  על אמות מידה כמותיות כנדרש
כשנה ). מבחני  ישני (תמיכות לפי מבחני  שאינ  מבוססי  על אמות מידה כאלה 

וחצי לאחר שהשר נכנס לתפקידו פרס  המשרד מבחני תמיכה חדשי  בתחו  
  .דבר שלא נעשה במש# שני , תרבות הערביתה

 מת  תמיכות בתחו  התרבות הערבית
מיפוי צורכי התרבות במגזר הערבי עשוי להצביע על אזורי  שבה  הפעילות  .1

ולכ  יש לשקול תמיכה גדולה יותר במוסדות ציבור המשרתי  , התרבותית מועטה
הוא לא , נחו' מיפוי כזהנמצא שא& על פי שוועדת התמיכות במשרד מצאה ש. אות 
 . נעשה

 ניתנו לפי 2007 2005תמיכות למוסדות ציבור במגזרי המיעוטי  בשני   .2
לפי נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות . המבחני  הישני 
ציבור ולדיו  בה 
2

ומבחני התמיכה בתחו  התרבות למגזר )  נוהל תמיכות להל   (
על ועדת התמיכות לתעד את החלטתה ולנמק , )ות ערבית תחו  תרב להל  (הערבי 

אול  נמצא כי רוב החלטות ועדת התמיכות בעניי  הבקשות לתמיכה . אותה בכתב
 2006וכי חלק ניכר מהחלטותיה בשנת ,  לא נומקו כנדרש2005בתחו  האמור בשנת 

 .לא נומקו כלל
ת מנהל המחלקה באמצעו, להעביר)  המדור להל  (על המדור לתרבות ערבית  .3

את המלצתו בדבר חלוקת תקציב התמיכה לוועדת , ) המחלקה להל  (לתרבות ערבית 
ועדת תמיכות היא הגו& המוסמ# להחליט על . התמיכות כדי שתקבע את החלטתה

דהיינו השר , מת  תמיכות והיא תעשה זאת לפי המלצת המדור לתרבות ערבית
נקבע כי השר אינו , נוס& על כ#. ותאמורי  להתערב בקבלת ההחלט ל אינ "והמנכ

 . רשאי להתערב בקביעת סכו  התמיכה שתינת  למוסד ציבור זה או אחר
למרות האמור לעיל התברר כי המחלקה העבירה פעַמיי  את המלצות המדור להנהלת 

ל "וכי לעתי  התערבו השר והמנכ, המשרד כדי שהיא תגיש אותה לוועדת התמיכות
ל שינו "השר והמנכ.  סכומי התמיכה למוסדות ציבור מסוימי בהמלצות ופעלו לשינוי

ה  ג  . את המלצת המדור לקראת הגשתה לוועדת התמיכות ללא כל נימוק או הסבר
העובדה . לא הביאו לידיעת חברי ועדת תמיכות מידע חיוני שציי  המדור בהמלצותיו

ה לידי ביטוי שההמלצה שהובאה בפני ועדת תמיכות לא הייתה המלצת המדור לא בא
 . במסמכי  שהוגשו לה

__________________ 
 .2569' עמ, )26.3.92(ב "התשנ' א באדר א"כ, 3986פ "פורס  בי  2
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ל את המלצתו הראשונה בדבר חלוקת " העביר המדור למנכ2007באוקטובר  )א(
ל "למחרת שלח ראש המטה דאז של השר מכתב ללשכת המנכ. 2007התמיכות בשנת 

בה  שתי טבלאות ששיקפו את השינויי  שעשה השר , וציר& אליו שלושה מסמכי 
ההמלצה שהועברה לחברי ועדת ).  שינויי השר להל  (ר בהמלצה הראשונה של המדו

שכ  הוכנסו בה ה  , ל הייתה שונה מההמלצות של המדור"תמיכות מלשכת המנכ
ועדת "). המלצת ההנהלה " להל  (ל "שינויי  של השר וה  שינויי  נוספי  של המנכ

בלבד וקיבלה החלטות בדבר חלוקת תקציב " המלצת ההנהלה"תמיכות דנה ב
בדיו  לא ).  הישיבה הראשונה של הוועדה להל  (יכות בתחו  התרבות הערבית התמ

אלא המלצה שגיבשו , נמסר לחברי הוועדה שההמלצה אינה המלצת המדור כנדרש
 . ל"השר והמנכ

 מוסדות 46 ל את סכומי התמיכה המומלצי  ל"בס# הכול שינו השר והמנכ )ב(
על פי . הגופי  שהגישו בקשות לתמיכה 123  מ37% שה  כ, ציבור ורשויות מקומיות

וללא , יחסית לסכומי  שעליה  המלי' המדור, הוגדלו במידה ניכרת, שינויי השר
לדעת משרד מבקר ". המלצת ההנהלה"סכומי התמיכה לארבע עמותות ב, נימוקי 
בנוגע לשמונה . דבר זה מלמד כי השר ביקש להיטיב ע  עמותות מסוימות, המדינה

 שלגביה  כללו שינויי השר הפחתה של סכו  התמיכה הנקוב ,בקשות לתמיכה
, ל על פי שינויי השר"פעל המנכ, בהמלצה הראשונה של המדור בלי נימוק כלשהו

 . מחק את נימוקי המדור למת  התמיכה א# לא נת  הסברי  אחרי 
 וסברה שהיא "המלצת ההנהלה"ועדת תמיכות דנה בישיבתה הראשונה ב .4

ר המדור מר אמי  ענבתאווי השתת& בישיבה הראשונה של ועדת "יו. המלצת המדור
ג  כאשר , אול  הוא לא התריע על השינוי שנעשה בהמלצות המדור, התמיכות

 .התבקש להעיר על החלטות המדור
בעקבות מידע שקיבל משרד המשפטי  הוא העלה השגות על הלי# קבלת  .5

ש של " הוא פנה ליועמ2007בר ובתחילת נובמ, ההחלטה בדבר אופ  חלוקת התמיכות
פער משמעותי בי  המלצת המדור להחלטת הועדה המגיע לעיתי  "המשרד בעניי  

א  ועדת "משרד המשפטי  הבהיר למשרד כי ". לעשרות וא& למאות אחוזי 
התמיכות סבורה כי יש פגמי  בהמלצת המדור העלולי  לפגוע בשוויו  או שמשקפי  

שאית לערו# התאמות מקצועיות א  יש לכ# הנמקה היא ר... המלצה שאינה סבירה
ש של המשרד "בעקבות ההבהרות האמורות העביר המדור ללשכת היועמ". עניינית

ולמחרת התכנסה ועדת , המלצה שלישית לחלוקת כספי התמיכות בתרבות ערבית
 אושרה סופית חלוקת 2007לפי החלטותיה בדצמבר . תמיכות בשנית כדי לדו  בכ#

אול  בביקורת נמצא כי חלק . 2007יכות בתחו  תרבות ערבית לשנת תקציב התמ
וכי ה  נקבעו משיקולי  שאינ  , "המלצת ההנהלה"מהחלטות אלה הושפעו מ

 .מקצועיי 
ועדת . 2007הגישה שלוש בקשות לתמיכה בשנת " סלמה להקה לריקוד"עמותת  .6

. מלי' עליה תמיכות החליטה לתמו# בעמותה בסכומי  כפולי  מאלה שהמדור ה
 . החלטות הוועדה התקבלו בהשפעתה של הנהלת המשרד, לדעת משרד מבקר המדינה

נמצא שהשר . 2007הגישה שלוש בקשות לתמיכה לשנת " אלסנא"עמותת  .7
ל פעל על פי שינויי השר בלי שנימק "המנכ; התערב בקביעת סכו  התמיכה בעמותה

תה ולהחזיר לה בעקיפי  סכו  ועדת תמיכות החליטה לתמו# בעמו; את פעולותיו
ר "הוועדה אישרה את המלצת יו; שקוזז ממנה בשל ממצאי ביקורת שנמצאו בה

, ההחלטות בעניי  זה. וכ# יצא חוטא נשכר, המדור לתוספת תמיכה על א& הממצאי 
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על פי עקרונות של "לא התקבלו , "סלמה להקה לריקוד"כמו ג  בנוגע לעמותת 
 .כנדרש במבחני התמיכה" י התמיכה השוני סבירות ושוויו  בי  מקבל

באופ  לא " תיאטרו  אל ניקאב"ל פעלו להגדלת התמיכה בעמותת "השר והמנכ .8
ועדת התמיכות החליטה . שוויוני אגב התעלמות מנוהלי המשרד וממבחני התמיכה

 לטובת  להעביר חלק מתקציב התמיכה בתרבות ערבית לתמיכה בתרבות דרוזית 
ממצאי  אלו מעוררי  חשש . בניגוד לחוק, כל הסבר או נימוק ללא  העמותה 

  . שהחלטות הוועדה לא היו נקיות משיקולי  זרי  ונקבעו בהשפעת הנהלת המשרד
 תמיכותותשלומי  בעד רכישת שירותי  

 פרס  החשב הכללי במשרד האוצר חמישה קווי  מנחי  שנועדו 1998בספטמבר 
כאשר המדינה משתתפת במימו  : ובה , יכותלסייע בהבחנה בי  רכישות לבי  תמ

ואול  כאשר היא משתתפת במימו  , מדובר בתמיכה, פעילות שאי  מחובתה לממ 
הרי שמדובר , מטלה שאלמלא בוצעה בידי מקבל התשלו  היא הייתה מבצעת בעצמה

נראה שמדובר ברכישת , כאשר המדינה מממנת את מלוא הפעילות; ברכישת שירות
בדר# כלל מדובר , כאשר המדינה מממנת חלקית את הפעילותואול  , שירות

נראה , כאשר המשרד המזמי  נות  הנחיות למבצע הפעילות במהל# הביצוע; בתמיכה
א# כאשר מבצע הפעילות פועל ללא הנחיות כלשה  , שמדובר ברכישת שירותי 

 כאשר היזמה לקיו  הפעילות והאינטרס העיקרי; נראה שמדובר בתמיכה, מהמשרד
 .ולהפ#, נראה שמדובר בתמיכה, לקיומה ה  של הגו& יוז  הפעילות

יומיי  לפני מועד פתיחת פסטיבל תרבות תורנית בירושלי  בחג החנוכה אישרה  .1
; הוא פורס  יומיי  בלבד לפני חג החנוכה: ועדת המכרזי  לקיי  בחפזה מכרז סגור

לאחר שהפסטיבל , עבד בדי  עיריית ירושלי   הוועדה אישרה את הזוכה במכרז 
. ולכ  ראתה את עצמה פטורה מ  החובה לחתו  על חוזה ע  העירייה, הסתיי 

מהאופ  שבו קיימה ועדת המכרזי  את המכרז עולה שהוא התקיי  למראית עי  
בקשתה של עיריית ירושלי  שהמשרד ישתת& במימו  הפסטיבל היא בקשה . בלבד

  פעלה בניגוד לקווי  מנחי  שקבע ועדת המכרזי. לתמיכה ולא לרכישת שירות
 . החשב הכללי במשרד האוצר

המשרד שלח לארבע רשויות מקומיות שבה  אוכלוסייה חרדית הצעה להשתת&  .2
, פחות משבועיי  לפני החג, במכרז לקיו  פעילות תרבותית ואמנותית בחג הפסח
ית עי  ג  מכרז זה נער# למרא. והקצה לה  חמישה ימי  בלבד להשיב על ההצעה

. בכ# החטיא המשרד את עקרו  השוויו  שברכישת שירותי  בהליכי מכרז. בלבד
, שזכתה במכרז, פרטי ההתקשרות של המשרד ע  המועצה המקומית מודיעי  עילית

והוועדה אישרה העברת כספי  , מעידי  שמדובר בתמיכה ולא ברכישת שירותי 
 . למועצה כרכישת שירות בניגוד לקווי  המנחי 

המשרד השיב בחיוב על בקשתה של המועצה האזורית גלבוע להשתת& במימו   .3
א& שהשתתפותו נושאת אופי של , פסטיבל והעניק לה מימו  באמצעות ועדת המכרזי 

  . תמיכה ולא של רכישת שירות
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 מינוי מועצות על פי חוק
בעיקר באמצעות מת  תמיכות מתקציב , לש  קידו  ענייני התרבות והאמנות .1

 מועצות ציבוריות שהוקמו לפי 14 נעזר מינהל התרבות ב, המדינה למוסדות ציבור
לפי חוקי  שוני  שעל פיה  פועלות , השר הוסמ#. חוק ייחודי לכל אחת מה 

ימנה השר , 1983 ג"התשמ, לפי חוק המוזיאוני . למנות את חבריה , המועצות
 המינויי  של חברי מועצת  פג תוק&2005בינואר .  חברי 21מועצת מוזיאוני  ובה 

 2009ורק בינואר , במש# ארבע שני  וחצי לא מונתה מועצה חדשה, המוזיאוני  ומאז
נמנע ממוזיאוני  חדשי  , 2006מינואר , במש# שלוש שני . הושלמו הליכי מינויה

 . לנסות ולקבל מהמשרד הכרה ובאמצעותה לגייס משאבי  נוספי  לפעילות 
 חברי המועצה באופ  לא מספק ולא עשתה את המאמצי  לשכת השר טיפלה במינוי

הוא , כשנה וחצי לאחר שנכנס השר לתפקידו: הדרושי  למינוי כל חברי המועצה
ולא סיי  את ההליכי  למינוי שבעה ,  חברי מועצה14סיי  את הליכי המינוי של 

עשרה מועמדי  ראשוני  הוגשו לאישור ועדה שהוקמה לבדיקת ; חברי  נוספי 
אשר בוחנת ג  את , לפי חוק החברות הממשלתיות, נויי  בחברות ממשלתיותמי

 רק כשמונה חודשי  לאחר שהחלה לשכת השר לטפל  המועמדי  למועצות השונות 
השר לא אימ' את הצעתה של מנהלת מחלקת המוזיאוני  ; במינוי חברי המועצה

חצי לא השלי  במש# שנה ו; במינהל התרבות למועמדי  למועצה שה  אנשי מקצוע
 .המשרד את הליכי המינוי של שני עובדי מדינה למועצה

, ) חוק היידיש להל   (1996 ו"התשנ, לפי חוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש .2
 2005באוקטובר  ). הרשות להל  (הוקמה הרשות הלאומית לתרבות היידיש בישראל 

בעקבות זאת . י  חדשי ולא מונו חבר, פג תוק& המינויי  של חברי מועצת הרשות
ופעולות שהיא עשתה למע  ,  להעביר כספי  למועצה2007הפסיק המשרד ביולי 

 .דוברי יידיש באר' נפגעו פגיעה של ממש
הוא החל , כחצי שנה לאחר שמונה השר לתפקידו, 2007רק לקראת סו& ספטמבר 

הליכי רק כעבור יותר משנה השלי  המשרד את . לטפל במינוי חברי מועצת הרשות
אול  בפועל לא מונתה המועצה עקב בקשה של שתי מועמדות שלא למנות  , המינוי
בייחוד משו  , מש# הזמ  עד להשלמת ההליכי  היה ארו# יתר על המידה. למועצה

 . שתוק& המינוי של חברי המועצה כבר פג כמה שני  לפני כ 
יו אחראי  משו  ששלושה שרי  שה, בי  השאר, מינוי  של מועצות התעכב .3

בתקופת כהונתו של . למינוי מועצות חדשות כיהנו כל אחד במש# חצי שנה או פחות
אדלה טיפל המשרד במינוי חברי מועצת הרשות ומועצת המוזיאוני  באופ  'השר מג
  . לא מספק

 מלגות לסטודנטי 
, רפואה, מדעי  מדויקי , המשרד נות  מלגות לסטודנטי  שלומדי  מדעי הטבע

יסודיי   ב בבתי ספר על"י 'שב והנדסה תמורת סיוע לתלמידי  בכיתות טמדעי המח
בחירת המוסדות שתלמידיה  יכולי  להשתת& בפרויקט ובחירת ).  הפרויקט להל  (

מר אבי , תכנו  ובקרה במשרד, ל תיאו "סמנכ. הסטודנטי  נעשות בהלי# תחרותי
ל הכי  "הסמנכ. היה אחראי מטע  המשרד לפרויקט, )ל" הסמנכ להל  (ענתי 

, רשימה של זוכי  שלא בהתא  לכל תנאי הס& ולכל אמות המידה שהמשרד קבע
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ובעקבות זאת נבחרו עשרות , הוא לא קיי  בקרה ראויה. וועדת מכרזי  אישרה זאת

 סטודנטי  שלא 100 יותר מ, סטודנטי  שלא למדו אחד מהמקצועות הנדרשי 
סטודנטי  רבי  שמקו  מגוריה  אינו הוכיחו שמצב  הכלכלי מצדיק הענקת מלגה ו

 . מאפשר לה  לזכות במלגה
ל שלא "וג  אותו עשה הסמנכ, הנהלת המשרד החליטה על מיו  חוזר של הבקשות

ועדת המכרזי  . אלא תו# סטייה מתנאי ההלי# התחרותי, לפי אמות המידה שנקבעו
  . ו ברשימהאישרה את הליכי המיו  והחליטה לשת& בפרויקט את הסטודנטי  שנכלל

 סיכו  והמלצות
ובחלק מתחומי , רוב התקציב של מינהל התרבות מיועד לתמיכה במוסדות ציבור
ממצאי הביקורת . התרבות עדיי  לא פורסמו מבחני תמיכה לפי אמות מידה כמותיות

. מצביעי  על הנזק שנגר  משימוש במבחני  שאינ  מבוססי  על אמות מידה כאלה
התערבו התערבות פסולה בחלוקת , ר יואב רוז "ד, ל"המנכו, אדלה'גאלב מג, השר

א& שההחלטות בעניי  חלוקת התקציב הזה , כספי תמיכות בתחו  התרבות הערבית
בכ# ה  הפרו שני עקרונות שיש . ה  בסמכות ועדת תמיכות של המשרד ולא בסמכות 

קבלי סבירות ושוויו  בי  מ: לנהוג לפיה  בחלוקת תמיכות לפי מבחני התמיכה
התנהגות זו עלולה לפגוע באמו  הציבור שהמשרד מחלק כספי תמיכה . התמיכה

 . באופ  הוג 
לי  להימנע מלהתערב בענייני  "מבקר המדינה שב ומעיר כי על שרי  ומנכ

המסורי  בידי הדרג המקצועי של שירות המדינה הפועל לפי נהלי  קבועי  מראש 
 .ניותידועות ושוויו, ולפי אמות מידה ברורות

הליקויי  שנמצאו בפעילות המשרד מעידי  על מינהל לא תקי  בשני תחומי  
על המשרד לקבוע לאלתר את מבחני .  מת  תמיכות ורכישת שירותי  מרכזיי  

התמיכה לפי אמות מידה כמותיות בכל תחומי התרבות ולפעול בנחישות למינוי 
 המשרד והיועצת המשפטית על חשב. מועצות ציבוריות שפג תוק& המינוי של חבריה 

, שמתוק& תפקיד  נדרשי  לפעול כשומרי ס& בנוגע לשימוש בכספי המשרד, שלו
על משרדי . לדאוג שוועדת המכרזי  תפעל לפי הקווי  המנחי  שקבע החשב הכללי

התרבות והספורט בכל הנוגע , האוצר והמשפטי  להדק את הבקרה על משרד המדע
  . למת  תמיכות ולרכישת שירותי 

♦  
 מבוא

לקידו  ולהקמת תשתיות , פועל לקביעת מדיניות)  המשרד להל  (התרבות והספורט , משרד המדע
 2006ממאי . ח" מיליו  ש730  היה כ2008תקציב המשרד לשנת . התרבות והספורט, בתחומי המדע

פיר  חבר הכנסת או  עמדו בראש המשרד שלושה שרי    2008 אוגוסט  עד מועד סיו  הביקורת 
שהחל בכהונתו במרס , ) השר להל  (אדלה 'יולי תמיר ומר גאלב מג' שרת החינו& פרופ, פינס פז

 ).ל" המנכ להל  ( ל המשרד"ר יואב רוז  מנכ" היה ד2008 עד אוגוסט 2007ממאי . 2007



 829 התרבות והספורט, משרד המדע

אחראי בי  , ) ראש מינהל התרבות להל  (שבראשו עומד מר מיכה ינו  , מינהל התרבות במשרד
ידו  איכות ומצוינות בתחומי התרבות והאמנות ולהבטחת קיומ  וקידומ  של מוסדות השאר לק

תקציב . המינהל עושה זאת בעיקר באמצעות מת  תמיכות למוסדות ציבור. התרבות והאמנות
 2008בשנת . ח נועדו לתמיכות" מיליו  ש402 מה  כ, ח" מיליו  ש475  היה כ2008המינהל לשנת 

האחריות למינהל התרבות עברה מפע  לפע  בי  .  מוסדות תרבות ואמנות850 תמ& המשרד בכ
התרבות ,  פעל מינהל התרבות במסגרת משרד המדע2003עד ינואר : המשרד לבי  משרד החינו&

מאז הוא פועל שוב במסגרת ;  במסגרת משרד החינו&  2006 עד מאי 2003מפברואר ; והספורט
 . התרבות והספורט, משרד המדע

נבדקו הנושאי  ;  עשה משרד מבקר המדינה ביקורת במשרד2008אוגוסט  במהל& החודשי  מרס
תשלומי  בעד ,  התרבות הערביתהכנת מבחני תמיכה כמותיי  וחלוקת כספי תמיכות בתחו : האלה

מינוי מועצות הפועלות לפי חוק ייחודי לכל אחת מה  והענקת מלגות , רכישת שירותי  ותמיכות
   . הביקורת נעשתה באגפי המטה במשרד ובמינהל התרבות. 3לסטודנטי 

 קביעת מבחני תמיכה כמותיי 
 סדרי חלוקת התמיכות בתחומי התרבות

קובע את העקרונות לחלוקת , ) החוק להל   (1985 ה"התשמ, התקציבא לחוק יסודות 3סעי-  .1
ציבור ייקבעו בכל הוצאות הממשלה על תמיכות במוסדות , לפי הוראות הסעי- האמור. התמיכות

הסכומי  יחולקו לפי מבחני  שוויוניי  ; סעי- תקציב בסכו  כולל לכל סוג של מוסדות ציבור
שקובע הממונה על סעי- התקציב הרלוונטי בהתייעצות ע  היוע/ המשפטי לממשלה ובהתא  

 . לנוהל שלפיו יידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה
 נוהל  להל   (4גשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיו  בה נוהל לה .2

הבקשות : ולדוגמה, מפרט את אופ  הגשת הבקשות ואת דרכי הטיפול של המשרד בה ) תמיכות
שר שמשרדו נות  תמיכות ; ) ועדת תמיכות להל  (יידונו בוועדה מיוחדת לעניי  זה באותו משרד 

עובדי המשרד לחברי ועדת תמיכות ובה  חשב המשרד או נציגו וכ  ימנה שלושה או חמישה מ
לא תינת  תמיכה אלא לאחר שהבקשה נדונה בוועדת ; היוע/ המשפטי של המשרד או נציגו

הבקשה תועבר אל ועדת תמיכות על ידי יחידה במשרד האחראית לנושא שבשלו מבוקשת ; תמיכות
כי בקשה שתוגש לאחר אחד בינואר של השנה , עוד נקבע בנוהל. בצירו- המלצת היחידה, התמיכה

ואי  , א  נסיבות מיוחדות מצדיקות דיו  בבקשה; תידחה בלא דיו , שבעדה מבוקשת התמיכה
רשאי החשב הכללי להארי& את המועד , התמיכה המבוקשתמניעה מבחינה תקציבית למת  

 .בשבועיי  מנימוקי  שיירשמו
עוד קובע הנוהל כי ועדת התמיכות תחלק את הסכו  שנקבע בתקציב המשרד כתמיכה לסוג זה של 

בהחלטה ; הוועדה תתעד בכתב את ההחלטה ואת נימוקיה; מוסדות ציבור לפי מבחני  שוויוניי 
 . סכומה ותנאיה, היפורטו מטרת התמיכ
__________________ 

„ÁÂ והממצאי  שהעלה הובאו ב, 2003משרד מבקר המדינה בדק את התמיכות בתחומי התרבות בשנת   3
 È˙ ˘54‡ ,328 317' עמ. 

 .2569' עמ, )26.3.1992(ב "התשנ' א באדר א"כ, ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ3986 פורס  ב  4
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מבחני  לחלוקת תמיכות לתחומי התרבות , ל"מר זבולו  המר ז,  פרס  שר החינו&1992בשנת  .3

אמות מידה , בכל תחו  נקבעו עקרונות כלליי  למת  תמיכה).  המבחני  הישני  להל  (השוני  
 . לקביעת הסכומי  וסדרי עדיפויות

וחברי  בה  אמני  , ות ציבוריות שהוקמו לפי חוק מועצ14 מינהל התרבות נעזר בפעילותו ב .4
  להל  " (המועצה הישראלית לתרבות ואמנות"המועצה הראשית היא . מתנדבי  ואנשי ציבור

ואלה כמה . 20025 ג"התשס, שמעמדה ותפקידיה עוגנו בחוק התרבות והאמנות) המועצה לתרבות
לייע/ לשר בכל הנוגע לתחומי התרבות והאמנות שפורטו בתקציב המשרד : מתפקידי המועצה

 . ולייע/ לו בעניי  קביעת אמות מידה לתמיכה במוסדות תרבות ואמנות
  להל  (חד מתחומי התרבות והאמנות המועצה לתרבות מורכבת מוועדות משנה מקצועיות לכל א

בכמה ממבחני התמיכה נקבע שסכומה ייקבע . ובראש כל אחד מה  עומד חבר מועצה) מדורי 
 . בהתייעצות ע  המועצה לתרבות או ע  אחד ממדוריה או ע  מועצה ציבורית אחרת

המחלקה המקצועית במינהל התרבות מקבלת . במינהל התרבות פועלות מחלקות מקצועיות .5
ממוסדות ציבור בקשות לתמיכה ומציגה לפני חברי המדור את המלצותיה לחלוקת כספי תמיכות 

לעתי  בצירו- , ומנהל המחלקה מגיש אותה, גבשי  המלצהחברי המדור מ. למוסדות המבקשי 
   . לוועדת תמיכות לש  קבלת החלטות, הערות המחלקה

 עדכו  מבחני התמיכה 
א- שה  מתיימרי  , שמבחני התמיכה הישני  אינ  קובעי  מדדי  6/" קבע בג1997באוגוסט  .1

המדדי  אינ  אלא רשימה של שיקולי  ענייניי  שאי  לצד  משקל וא- לא דר& , בפועל; לקבוע
המבחני  הישני  ה  במידה רבה מס ; לשקול כל שיקול לעצמו וכל שיקול לעומת שיקולי  אחרי 

בהתייעצות ע  היוע/ , די בכ& כדי לחייב את שר החינו& לתת את דעתו; שפתיי  לעקרו  השוויו 
אובייקטיביי  מה  , על המבחני  הקיימי  ולשקול לקבוע מבחני  אחרי , המשפטי לממשלה

 ).ד תיאטרו  ארצי לנוער" פס להל  (
 לנסח מבחני  מפורטי  1998החל משרד החינו& בשנת , ד תיאטרו  ארצי לנוער"בעקבות פס

ולכל , הניתנות למדידה)  המבחני  החדשי  להל  (חומי תרבות שוני  לפי אמות מידה כמותיות לת
תהלי& חיבור מבחני תמיכה בתחומי התרבות נחלק . אחת מה  נית  משקל מסוי  במבח  התמיכה

הכנת טיוטת מבחני  בידי המחלקה המופקדת על התחו  במשרד ובידי : ובה , לכמה שלבי 
פרסו  הטיוטה לציבור ; טיוטה בידי גורמי  שוני  במשרד ובמשרד המשפטי אישור ה; המדור

 . גיבוש הנוסח הסופי; וקבלת הערותיו
משרד מבקר המדינה בדק לאילו תחומי תרבות פורסמו מבחני  חדשי  ובאילו תחומי  משמשי  

 :להל  מובאי  הפרטי . מבחני  ישני  בלבד
__________________ 

מועצת : עוד לפני חקיקת חוק התרבות והאמנות הוקמו מועצות ציבוריות מייעצות לתחומי  האלה  5
ק הספריות מועצת הספריות הציבוריות לפי חו; 1983 ג"תשמ, המוזיאוני  לפי חוק המוזיאוני 

מועצה להנצחת ; 1999 ט"התשנ, לפי חוק הקולנוע, מועצת הקולנוע; 1975 ה"התשל, הציבוריות
 . 2002 ג"התשס, לפי חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, מורשת יהדות ספרד והמזרח

 .258) 4(נא , '˘¯˙ ‰ÚÂ Ï Èˆ¯‡ ÔÂ¯Ë‡È˙ 'Á‡Â ˙ÂÈÂ Ó‡‰Â Ú„Ó¯  , 3792/95+ "בג  6
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)‡( Ï ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó ÌÈÓÈÈ˜-33¯˙ ÈÓÂÁ˙ ˙Â· . „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ Í˘Ó· ÈÎ ‡ˆÓ 
ÒÙ" ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ ¯ÚÂ Ï Èˆ¯‡ ÔÂ¯Ë‡È˙ „2008· ÌÈ˘„Á ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó ÂÓÒ¯ÂÙ -18 ÌÈÓÂÁ˙ 

„·Ï· ,· ÂÏÈ‡Â-15 ÈÙÏ Â˜ÏÂÁ ‰ÎÈÓ˙ ÈÙÒÎÂ ÌÈ˘„Á ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó Â ÎÂ‰ ‡Ï ÌÈÓÂÁ˙ 
ÌÈ ˘È‰ ÌÈ Á·Ó‰ . ˙ ˘Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ2008ˆ˜‰  Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÎÈÓ˙Ï „¯˘Ó‰ ‰
Î ÌÈ ˘È ÌÈ Á·Ó-100˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î Ì‰˘-25%‰ ˘ ‰˙Â‡· ˙ÂÎÈÓ˙Ï ·Èˆ˜˙‰Ó  . 

 , ל מבחני  חדשי  בתחו  הפסטיבלי  הכי  המשרד טיוטה ש2006הועלה שעוד בשנת  )ב(
א& עד מועד סיו  הביקורת לא פרס  , ח" מיליו  ש9.9  ניתנו בתחו  זה תמיכות בס& כ2008ובשנת 

 .המשרד מבחני  חדשי  בתחו  זה
מנחה " בנוגע לתחו  התרבות הערבית צוי  כי הוועדה 2006בפרוטוקול ועדת תמיכות מיולי  )ג(

להקי  בשיתו- המועצה לתרבות והמדור לתרבות ערבית ועדה של אנשי ציבור " את מינהל התרבות
על ". שתגבש קריטריוני  מפורטי  לחלוקת תמיכות בתחו  התרבות הערבית"ואנשי מקצוע 

 . 2007הוועדה הוטל להגיש את המלצותיה עד פברואר 
ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ¯Â·ÚÎ ˜¯˘ ‡ˆÓ  , ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙·2008 , ‰ËÂÈË ˙ Î‰· ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÁ‰

˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˘„Á ‰ÎÈÓ˙ È Á·ÓÏ .Â„È˜Ù˙Ï Ò Î  ¯˘‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î ,
 ¯·ÂË˜Â‡· „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù2008˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˘„Á ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó ˙ÂÓÂ˘¯·  ,

ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„. 
)„(  Ò¯Ó·2007Î ÓÏ ˘È‚‰ "ÂÚ Ï"¯˘Ó· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï· „·Ú˘ „ ÈÎ ÔÈÂˆ Â·Â ÁÂ„ „

 ‰ Â˘‡¯ ˙ÂÙÈ„Ú·")È„ÈÈÓ ("ÌÈÓÂÁ˙ ‰Ú·¯‡· ÌÈ Á·ÓÏ ˙ÂËÂÈË· ÏÙËÏ ˘È : ˙Â Ó‡
˙ÈËÒÏÙ ,ÌÈÏ·ÈËÒÙ , ˙Â¯ÙÒ-˙È˙ÂÊÁ ˙Â Ó‡Ï ¯ÙÒ È˙·Â ˙Â·¯˙ ÈÏÚÙÓÂ ˙Ú È·˙Î .  „ÚÂÓ „Ú

ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙Ú·¯‡· ÌÈ˘„Á ÌÈ Á·Ó „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ. 
 כי ועדת תמיכות החליטה להתחיל באופ  מיידי 2008בדצמבר המשרד השיב למשרד מבקר המדינה 

לגבש מבחני תמיכה שבה  אמות מידה כמותיות בשישה תחומי תמיכה וש  לו למטרה לפרס  
 . 2009תבחיני  להערות הציבור עד אפריל 

 ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙Â·¯ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙˘¯Â„˘ ˙·Î¯ÂÓ ‰ÓÈ˘Ó ‡È‰ ÌÈ˘„Á ÌÈ Á·Ó ˙ Î‰
¯Â„Ó‰ È¯·Á Ï˘ ÚÂÈÒ ÔÎÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â „¯˘Ó· . ˙‡ ¯È·Ò‰Ï È„Î ÔÈ‡ ÍÎ· ÌÏÂ‡

¯ÎÈ ‰ ·ÂÎÈÚ‰ ,ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ,Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ Á·Ó ÌÂÒ¯Ù·-15˙Â·¯˙ ÈÓÂÁ˙  . ÌÈ Á·Ó· ˘ÂÓÈ˘
ÂÏÚ ÌÈ ˘È ÌÈÓÈÂÒÓ ˙Â„ÒÂÓ ˙Ù„Ú‰Ï Á˙Ù ÁÂ˙ÙÏÂ ˙È ÂÈÂÂ˘ ‡Ï ÌÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÂ¯‚Ï Ï

ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓ ÁÂÙÈ˜ÏÂ , ‰¯˜ ÔÎ‡˘ ÈÙÎ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ Á·Ó‰ ÏÎ ˙ Î‰˘ ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÏÚ

¯˙Ï‡Ï ÌÈÈ˙Ò˙ .   
  מת  תמיכות בתחו  התרבות הערבית

 חולקו לפי מבחני תמיכה 2007 2005במגזרי המיעוטי  בשני  כספי תמיכות במוסדות ציבור 
 תקציבי תמיכה למגזר המשרד מפריד בי  חלוקת. "פעולות תרבות במגזרי המיעוטי "ישני  ל

. לרבות הליכי הטיפול בבקשות לתמיכה והדיוני  בוועדת תמיכות, הערבי לחלוקת  למגזר הדרוזי
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התמיכות יינתנו למוסדות "מצוי  במבחני  כי )  תחו  תרבות ערבית להל  (בנוגע למגזר הערבי 

פי  עצה ועלפי המלצת המדור לתרבות ערבית במו תרבות ולרשויות מקומיות ואזוריות על
תרומת הפעילות לקידו  התרבות )  א"(והמבחני  לקביעת התמיכה ה    , "האפשרויות התקציביות

פי חוות דעת המדור לתרבות ערבית במועצה  על, חשיבות הפעילות)  ב.   (הערבית בישראל
   ".שנתיות עדיפות לפעולות מרכזיות ולפעולות שיש לה  תוכניות רב)  ג.   (לתרבות
  צורכי התרבות במגזרי המיעוטי מיפוי

1. ˙ÂÎÈÓ˙ ÈÙÒÎ ˜ÏÁÏ ‡· „¯˘Ó‰ ¯˘‡Î ,ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘Ï ÌÈ Â˙  ÂÏ ÌÈ˘Â¯„ .
 ˙È˙Â·¯˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯ÂÊ‡ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ÈÂ˘Ú È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ˙Â·¯˙‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÙÈÓ

‰ËÚÂÓ ,Ì˙Â‡ ÌÈ˙¯˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ¯˙ÂÈ ‰·¯ ‰ÎÈÓ˙ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÔÎÏÂ . ‰Ï‡Î ÌÈ Â˙ 
ÈÂ˘Ú‰ÎÈÓ˙‰ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ ÌÈ . ˙„ÚÂ

 ÈÏÂÈ· ¯·ÎÂ ıÂÁ  ‰ÊÎ ÈÂÙÈÓ˘ ‰‡ˆÓ „¯˘Ó· ˙ÂÎÈÓ˙‰2006 ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ ˙‡ ‰˙Á ‰ 
"È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÙÈÓÏ ‚Â‡„Ï ,‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·ÚÏ ÒÈÒ·Î" , ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â

‰˘Ú  ‡Ï ÈÂÙÈÓ‰˘ . 
2.  ¯‡Â¯·Ù· ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ˙·È˘È·2007Î Ó‰ ‰¯Â‰ "Ê‡„ Ï ," ˙ ˘· ÔÂÁ·Ï2007 ˙‡ 

 ‰‚ÂÚ‰ ˙˜ÂÏÁ È·‚Ï Úˆ·˙˙˘ ‰Î¯Ú‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙‡ÊÂ È·¯Ú‰ ¯Ê‚ÓÏ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰‡ˆ˜‰‰
˙È·Èˆ˜˙‰˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙·  ."Î Ó‰ ËÈÏÁ‰ ‰·È˘È ‰˙Â‡·" „ˆÈÎ ÔÁ·È˘ ˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ ÏÚ Ï

 ˙ ˘· Â˘‚Â‰˘ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜·‰ ÈÙÏ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÙÒÎ ˙‡ ˜ÏÁÏ2007 ;
ÂÙ˙˙˘È ˙ÂÂˆ· ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,˙È·¯Ú ˙Â·¯˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰ Ï‰ ÓÂ „¯˘Ó‰ ·˘Á , ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡Â

‰ÚˆÂ· ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰˘ . 
סקר למיפוי צרכי  ביישוב " כי החליט לבצע 2008המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

חו וממצאי פעולות אלה יילק, "תכנית תרבותית יישובית לכלל הרשויות בישראל"ולבנות " הערבי
 .2009בחשבו  כבר בשנת התקציב 

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÁÂ˙È ·Â ÈÂÙÈÓ· Í¯Âˆ· Â¯ÈÎ‰ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓÂ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ Û‡ ÈÎ
˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ Ï˘˙È·¯Ú‰  ,ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ÌÈÈ ÂÈÁ˘ ÌÈ Â˙  ÊÎ¯Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰ÎÈÓ˙‰ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁÏ Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ÏÂ.   

 2006 2005חלוקת כספי תמיכות בתחו  התרבות הערבית לשני  
וכ  תפרט , עד בכתב את החלטתה ואת נימוקיהכי ועדת התמיכות תת, כאמור, נוהל תמיכות קובע

ג  במבחני  הישני  נקבע שהוועדה תנמק . את סכומה ואת תנאיה, בהחלטתה את מטרת התמיכה
 .בפירוט את החלטותיה

 מיליו  6.7 נת  המשרד תמיכות בתחו  התרבות הערבית בסכומי  כוללי  של 2006  ו2005בשני  
 הבקשות שנדונו בוועדת תמיכות בשנת 460  מ289 נמצא כי. בהתאמה, ח" מיליו  ש7.9 ח וכ"ש
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י המדור "לא הומל/ ע: "נדחו ואת כל החלטותיה בעניינ  נימקה הוועדה בנימוק זהה) 63% (2005
  2006 הבקשות שהוגשו לשנת 323  מ119 בנוגע ל; "כי לא בסדר עדיפויות, לתרבות ערבית

ר " היה ראש מינהל התרבות ג  יו2006יצוי  כי בשנת . לא נימקה הוועדה את החלטותיה) 37% כ(
, והיועצת המשפטית של המשרד, מר עמנואל מודריק, וע  חבריה נמנו חשב המשרד, ועדת תמיכות

 . )ש של המשרד" היועמ להל  (ד הדס פרבר "עו
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ ˘· ‰Ï Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ·Â¯˘2005 

ËÂ¯ÈÙ· Â˜ÓÂ  ‡Ï ,ÌÈ ˘È‰ ÌÈ Á·Ó· ˘¯„ Î , ˙ ˘· ‰È˙ÂËÏÁ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁÂ2006 Â˜ÓÂ  ‡Ï 
ÏÏÎ .˘‡¯· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ô‡ÎÓ Ï‰Â · ˘¯„ Ï „Â‚È · ‰ÏÚÙ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯ ˙Â

‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó·Â ˙ÂÎÈÓ˙ . ˙‡ ˜Ó Ï ‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯˘Ù‡Ï È„Î ÔÎÂ ˙Â„ÈÁ‡Â ˙ÂÙÈ˜˘ Ï˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÒÂÒÈ· Ì˘Ï ˘¯„ ‰ ËÂ¯ÈÙ· ‰È˙ÂËÏÁ‰

‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ ,ÔÈ˜˙‰ È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ .   
 2007חלוקת כספי תמיכות בתחו  התרבות הערבית לשנת 

ה  . 7 מינתה הממשלה שמונה חברי  חדשי  למועצה לתרבות2007במחצית השנייה של שנת 
ואחד מה  מר אמי  ענבתאווי מונה , ) המדור להל  (החלו לשמש ג  כחברי המדור לתרבות ערבית 

ומשו  כ& דנה ועדת תמיכות , 2007פטמבר המדור בהרכב זה החל לפעול בס. ר המדור"לתפקיד יו
 . כמפורט להל ,  רק לקראת סו- אותה שנה2007בבקשות לתמיכות בתחו  תרבות ערבית לשנת 

על המדור להעביר את המלצתו בדבר חלוקת תקציב התמיכות למחלקה לתרבות ערבית , כאמור
ג  בשנת . וזו מעבירה את ההמלצה לוועדת התמיכות כדי שהוועדה תחליט, ) המחלקה להל  (

וחברי הוועדה היו חשב המשרד , ר ועדת תמיכות" שימש ראש מינהל התרבות בתפקיד יו2007
 .ש של המשרד או סגנה" היועמ ת ונציג הלשכה המשפטי

כי הוא קבע רשימה של קווי  מנחי  ועקרונות לחלוקת , מהפרוטוקולי  של ישיבות המדור עולה
לא יינתנו תמיכות לצור& ; ובה  כספי התמיכה יינתנו רק לתחומי תרבות ואמנות, ספי התמיכותכ

 . 8"מוסדות עוג "שיפו/ וטיפוח 
¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˜Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯˘‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡

Î Ó‰Â" ˙ ˘Ï ˙È·¯Ú ˙Â·¯˙· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ‡˘Â · ˙Â·Â˙Î˙Â Ï2007 . ‰˜ÏÁÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
Ï ‰˙Â‡ ¯È·Ú˙˘ È„Î „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÌÈÈÓÚÙ ‰¯È·Ú‰ ˙È·¯Ú ˙Â·¯˙

˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂÂÏ ,Î Ó‰Â ¯˘‰Â" ÈÓÂÎÒ ÈÂ È˘Ï ÂÏÚÙÂ ¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‰ÓÎ· Â·¯Ú˙‰ Ï
ÌÈÓÈÂÒÓ ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ÎÈÓ˙‰ . ‰˙Â‡· ‰Ï‡ ˙ÂÎÈÓ˙· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ÌÈË¯ÂÙÓ ÔÏ‰Ï

ÔÈÈ Ú· ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ‰ ˘. 
 2007 של המדור עולה שהוא התכנס שמונה פעמי  מספטמבר עד נובמבר מ  הפרוטוקולי  .1

 העביר המדור את 2007וקטובר באמצע א. 2007כדי לדו  בתמיכות בתחו  התרבות הערבית לשנת 

__________________ 
 .19.8.07  מ2298' החלטת ממשלה מס  7
מוסד עוג. הוא מוסד ציבור שפעיל בתחו  התרבות בהיק- ארצי ועומד בתנאי  מסוימי  המעידי  על   8

 . היק- פעילות ניכר
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ל " למנכ ח " בס& הכול תשעה מיליו  ש  2007המלצתו הראשונה בדבר חלוקת התמיכות לשנת 

 . ) ההמלצה הראשונה של המדור להל  (
: ל מכתב שצורפו לו שלושה מסמכי "למחרת שלח ראש המטה דאז של השר ללשכת המנכ .2

". הפחתות"וטבלת " תוספות" טבלת  ההמלצה הראשונה של המדור ושתי טבלאות הנוגעות לה 
 . )ר שינויי הש להל  (הטבלאות שיקפו את השינויי  שעשה השר בהמלצה הראשונה של המדור 

 2007ח בשנת " מיליו  ש10.8 עקב הגדלת תקציב התמיכות בתחו  התרבות הערבית ל .3
ל המלצה מעודכנת של המדור בדבר חלוקת " ללשכת המנכ2007טובר העבירה המחלקה בסו- אוק

, עדת התמיכותלקראת ישיבת ו, למחרת. ) ההמלצה השנייה של המדור להל  (כל התקציב האמור 
ההמלצה נשלחה מלשכת . ח" מיליו  ש10 כ, נמסרה לחבריה המלצה לחלוקת תקציב התמיכות

שכ  הוכנסו בה ה  , צה השנייה של המדורוהיא הייתה שונה מההמלצה הראשונה ומההמל, ל"המנכ
כעבור יו  נוס- "). המלצת ההנהלה " להל  (ל "שינויי  משינויי השר וה  שינויי  שהכניס המנכ

בלבד וקיבלה החלטות בדבר חלוקת תקציב " המלצת ההנהלה"דנה ב, קיימה ועדת תמיכות ישיבה
ההחלטה הראשונה של ; ל הוועדה הישיבה הראשונה ש להל  (התמיכות בתחו  התרבות הערבית 

לא א, כנדרש, בישיבה זו לא נאמר לחברי הוועדה שהמלצה זו אינה המלצת המדור. )הוועדה
 . ל"המלצה של השר והמנכ

בעקבות מידע שקיבל משרד המשפטי  הוא העלה השגות על הלי& קבלת ההחלטה בדבר  .4
בעקבות זאת הורה המשרד למדור להגיש המלצה חדשה בנוגע . )ראו להל (אופ  חלוקת התמיכות 

ר המדור העביר ללשכה המשפטית במשרד את המלצת המדור בדבר "יו. לחלוקת תקציב התמיכות
למחרת  .) ההמלצה השלישית של המדור להל  (ח " מיליו  ש10 חלוקת תמיכות בסכו  כולל של כ

דנה ועדת התמיכות בהמלצה השלישית של המדור וקיבלה החלטה חדשה בעניי  חלוקת כספי 
ההחלטה השנייה של ;  הישיבה השנייה של הוועדה להל  (התמיכות השונה מהחלטתה הקודמת 

  .)הוועדה
 ל לקבוע את סכומי התמיכות"סמכות השר והמנכ

יט בכל הנוגע כי ועדת תמיכות במשרד ממשלתי היא הגו- המוסמ& להחל, נוהל תמיכות קובע .1
והיא תקבל את הבקשות לתמיכה מיחידה במשרד האחראית לנושא , למת  תמיכות למוסדות ציבור

 היחידה היא בעלת הידע אותה. לכל בקשה תצור- המלצת היחידה; שבשלו מבוקשת התמיכה
לפי . והיא הממליצה לוועדת התמיכות, היא שמכירה את הפעולות של מבקשי התמיכה, המקצועי

ועדת תמיכות תחליט על מת  תמיכות לפי המלצת המדור , מבחני התמיכה לתחו  התרבות הערבית
נמצאי  אפוא כלל  ל אינ "השר והמנכ. לתרבות ערבית במועצה ולפי התקציב שיוקצה לכ&

 .בשרשרת קבלת ההחלטות
כי המבחני  אינ  נותני  תשובה מפורשת לשאלה א  , ד תיאטרו  ארצי לנוער נקבע"בפס .2

י& להשיא את עצתו למחלקה במינהל התרבות או שהוא רשאי להשיא1 במישרי  לוועדת המדור צר
והיא תציג אותה , התשובה הראויה היא כי המלצת המדור תובא למחלקה במינהל התרבות; תמיכות

ראש מינהל תרבות ועובדי  במינהל הסבירו שכ& . לוועדת תמיכות בצירו- הערות והמלצה משלה
והמחלקה במינהל התרבות מגישה אות  לוועדת , המדור מגבש את המלצותיו: ה  נוהגי  בפועל

ד האמור הודגשה החשיבות של נימוקי "יצוי  כי בפס. לעתי  בצירו- הערות המחלקה, תמיכות
המסקנה היא א  כ& שעל . הגו- המקצועי שממלי/ לוועדת התמיכות למי לתת תמיכה ובאיזה סכו 

וא  ברצונה , ת במשרד להגיש לוועדת התמיכות את המלצת המדור כלשונההמחלקה המקצועי
 .לצר- לה הערות משלה היא רשאית לעשות זאת

בעקבות ההשגות שהעלה משרד המשפטי  על הלי& קבלת ההחלטה בדבר אופ  חלוקת  .3
) ש לממשלה" המשנה ליועמ להל  ) (ייעו/(התמיכות פירט המשנה ליוע/ המשפטי לממשלה 
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 את הסיבות שבגלל  רשאית ועדת תמיכות לסטות מהמלצות 2007בה שהתקיימה בנובמבר בישי
א  ועדת התמיכות סבורה כי יש פגמי  בהמלצת המדור העלולי  לפגוע בשוויו  או : "המדור

כגו  הפחתה או העלאה קיצונית של התמיכה לעומת שנה (שמשקפי  המלצה שאינה סבירה 
במקרה כזה מ  הראוי . מות מקצועיות א  יש לכ& הנמקה ענייניתהיא רשאית לערו& התא, )שעברה

 לנציגי משרד מבקר המדינה ש לממשלה הסביר"המשנה ליועמ. "לקבל את עמדת המדור תחילה
כי שר יכול לקבוע מדיניות רלוונטית לתחומי התמיכה ולוודא שההחלטות בנוגע , 2008ביולי 

הוא הדגיש כי השר אינו רשאי להתערב בקביעת סכו  . לתמיכות תואמות את מדיניות המשרד
 .התמיכה למוסד ציבור זה או אחר

... ההמלצה של ועדת התמיכות" קבע כי 19929התברר שנוהל תמיכות בנוסחו המקורי משנת  .4
החליט השר או המנהל "; "כפי שיקבע השר, תובא להכרעה לפני השר או המנהל הכללי של המשרד

הנוסח המקורי של , כלומר. "ינמק את החלטתו,  שלא לקבל את ההמלצה של ועדת התמיכותהכללי
ועליה  היה לנמק את , יכה שיינת ל סמכות להכריע מהו סכו  התמ"הנוהל נת  לשר או למנכ

ועדת תמיכות תית  את החלטתה בכתב בצירו- " שונה הנוהל ונקבע ש200010א& בשנת . ההחלטה
היק- התמיכה , וא  החליטה לתת תמיכה למוסד הציבור המבקש תציי  את מטרת התמיכה, הנמקה

 ."ותנאי התמיכה
 בנושא מבחני התמיכות של 2008ראש תחו  תמיכות לשעבר במשרד המשפטי  שעסק עד שנת 

 כי השינוי האמור נועד 2008הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה בספטמבר , משרדי הממשלה
השר מוסמ& לקבוע את מבחני התמיכה : את סמכויות השר על פי חוק יסודות התקציבלהבהיר 

אי  מקו  להתערבותו , ומשנקבעו המבחני  כנדרש בחוק, ש לממשלה"בהתייעצות ע  היועמ
 .שכ  ממילא ה  מתקבלות לפי המבחני , בהחלטות על חלוקת תקציב התמיכות למוסדות

כל עוד אי  תבחיני  וכ& כאמור היה כל שנת " כי 2008השר השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 . "ביש לשר את האפשרות להפעיל שיקול דעת ומעורבות באופ  חלוקת התקצי, 2007

וה  היו רלוונטיי  , 1992יצוי  כי מבחני תמיכה בתחו  התרבות הערבית נקבעו כאמור עוד בשנת 
 . שלא כללו אמות מידה כמותיות הניתנות למדידהא- , 2007לחלוקת התמיכות בשנת 

עצמאות שיקול הדעת של הדרג המקצועי נובעת מ  העיקרו  שלפיו הדרג המקצועי של שירות 
ללא התערבות , ידועות ושוויוניות, המדינה פועל לפי נהלי  קבועי  מראש ולפי אמות מידה ברורות

עיקרו  זה הוא מעקרונות היסוד של שיטת .  זהאישית של השר הממונה בענייני  המסורי  בידי דרג
ומבקר המדינה כבר עמד על חשיבות יישומו , הממשל בישראל ומעקרונות המשפט המינהלי

 .11במינהל הציבורי
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ˙ÂÎÓÒ· „ÂÚ Ô È‡ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰˘

 „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰-Î Ó‰Â ¯˘‰ "Ï ,˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ· ‡Ï‡ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â  ÈÙÏ.  
 ל לקביעת סכומי התמיכה"פעולות שנקטו השר והמנכ

ל לראש מטה השר מכתב ואליו צורפה ההמלצה "עבירה לשכת המנכ ה2007באמצע אוקטובר  .1
: שלושה מסמכי , ל"בתגובה על כ& העביר ראש המטה ללשכת המנכ, כאמור. הראשונה של המדור

__________________ 
9   ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ3986 ,26.3.92 פורס  ב, 2570' עמ. 

10   ÌÈÓÂÒ¯Ù‰ ËÂ˜ÏÈ4872 ,16.4.00 פורס  ב, 3264' עמ. 
11  È„Ó‰ ¯˜·Ó‰  ,Ó˙‰ ¯˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÏÚ ÁÂ„" ˙"˙ ˙¯·Á.Ò .Ú· Ë˜ÈÏÈÒ ˙ÂÈ˘Ú˙"Ó" ,

 .2007אפריל 



 ב59דוח שנתי  836
ההמלצה הראשונה של המדור ושתי הטבלאות אשר שיקפו כאמור את השינויי  שעשה השר 

יצוי  כי בדיקת הקבצי  הנמצאי  במחשב של ראש המטה העלתה . בהמלצה הראשונה של המדור
 ."שינויי השר+חלוקת מדור"שש  הקוב/ הכולל את שתי הטבלאות הוא 

 מוסדות ציבור ורשויות מקומיות 13 בקשות לתמיכה שהגישו 26צוינו " תוספות"בטבלת ה .2
שיש להוסי- על הסכו  וליד כל אחת צוי  סכו  התמיכה , שנכללו בהמלצה הראשונה של המדור

 15צוינו " הפחתות"בטבלת ה. ח" מיליו  ש1.79 ס& כל התוספות היה כ. שעליו המלי/ המדור
וליד כל אחת , בקשות לתמיכה של שמונה מוסדות אחרי  שנכללו בהמלצה הראשונה של המדור

שר היה ס& כל ההפחתות על פי שינויי ה. צוי  הסכו  שיש להפחית מהסכו  שעליו המלי/ המדור
 . ח" ש550,000

‰ ˙Ï·Ë· ÈÎ ‡ˆÓ "˙ÂÙÒÂ˙ "˙ÂÙÒÂ˙‰ Ô˙ÓÏ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ˜ÂÓÈ  Â ÈÂˆ ‡Ï , ÂÈ‰ ÌÈ˙ÚÏ˘ Û‡
  ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÌÈÈÂ È˘ ¯˘‰ ‰˘Ú˘ ÌÈÈÂ È˘‰¯Â„Ó‰ ıÈÏÓ‰˘ ‰Ï‡Ï ˙ÈÒÁÈ ÌÈ¯ÎÈ .Ï˘ÓÏ ÍÎ ,

Ï Ú‚Â · ¯˘‰ ÈÈÂ È˘ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰-9Ó -13 ÌÈÏÏÎ ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ 
‰ ˙Ï·Ë·"˙ÂÙÒÂ˙" , Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· Ì‰· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙Ï„‚‰ ‡È‰100% ˜ÂÓÈ  Ô˙Ó ‡ÏÏ ¯˙ÂÈÂ 

 Â‰˘ÏÎ) ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙ˆ˜Ó· ˙ÂÎÈÓ˙‰ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ÌÈË¯Ù-ÔÏ‰Ï Â‡¯ (. 
‰ ˙Ï·Ë· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ"˙Â˙ÁÙ‰ "ÈÂ È˘ ‡ÏÏ ¯Â„Ó‰ È˜ÂÓÈ  Â‡·Â‰ . ‡Ï ˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁ·

¯˘‰ ÈÈÂ È˘Ï ¯Â„Ó‰ È˜ÂÓÈ  ÂÓÈ‡˙‰ ,‰Ï‡ ÌÈÈÂ È˘Ï Â‰˘ÏÎ ¯·Ò‰ Ô˙È  ‡Ï ¯ÓÂÏÎ .  ‡ˆÓ
‰ ˙Ï·Ë· ÌÈÏÏÎ ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙ ÂÓ˘Ó ‰˘È˘· ÈÎ Ì‚"˙Â˙ÁÙ‰" , Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰

 Â‰˘ÏÎ ˜ÂÓÈ  Ô˙Ó ‡ÏÏ ¯Â„Ó‰ È„È ÏÚ ıÏÓÂ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙˙ÁÙ‰ ‰˙ÈÈ‰ ¯˘‰ ÈÈÂ È˘
)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÍÎ ÏÚ(.  
3. ¯ÂÓ‡Î , ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ·2007Î Ó‰ ˙Î˘ÏÏ ‰˜ÏÁÓ‰ ‰¯È·Ú‰ " ‰ˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ï

˙ÂÎÈÓ˙‰ ·Èˆ˜˙ ˙˜ÂÏÁ ¯·„· ¯Â„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ . ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ˙ÊÎ¯ ‰ÁÏ˘ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·
Î ÓÏ ·˙ÎÓ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ·"„¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏÂ Ï" :¯·Ú˘ ÚÂ·˘· ÌÎÂÒ˘ ÈÙÎ ,

‚ ÌÂÈ· '‡ ·Â¯˜‰Ï ‰¯ÂÓ'˙ÂÏÚ '˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Â ÔÂÈ„Ï ˙È·¯Ú ˙Â·¯˙Ï ‰ ˜˙‰ . È˙Ï·È˜
 ˙È·¯Ú ˙Â·¯˙Ï ‰˜ÏÁÓ‰Ó]‰ÓÈ˘¯ [‰˜ÂÏÁÏ ˙ˆÏÓÂÓ ...ˆÓ"· , ˙ ÂÂÎ˙Ó ‡Ï È ‡ ‰˙Â‡

˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ¯È·Ú‰Ï .·ÂË‰ ¯„Ò‰ ÔÚÓÏ , ‰ÓÈ˘¯‰ ˙‡ ÌÎÓ Ï·˜Ï ‰ˆÂ¯ È ‡
Î Ó‰Â ¯˘‰ Ï˘ Ì˙Ú„Ï ‡È‰ ¯˘‡ ‰ Â¯Á‡‰Â ˙ Î„ÂÚÓ‰"Ï" . 

ל "למנכ, ל"העובדת ג  בלשכת המנכ, העבירה רכזת בכירה תקציבי  במטה המשרד, למחרת
 . לקראת ישיבת הוועדה" צת ההנהלההמל"ולחברי ועדת התמיכות את 

ל לבי  "כי היו חילוקי דעות בי  השר והמנכ, 2008ל השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "המנכ
זו הסיבה להנחיה שניתנה לרכזת ועדת ; התמיכות בתחו  התרבות הערביתהמחלקה בנוגע לחלוקת 

, א  כי בניגוד לעשוי להשתמע לכאורה מהדוח] מהמחלקה[להביא לידיעתי חומר שמגיע "תמיכות 
המוזכר היה מכותב ג  תקציב  המשרד ושלוש ] מכתב[בשו  אופ  לא נעשה הדבר בסודי סודות ול

 ."רכזות לשכה
ל הייתה המלצת "משרד מבקר המדינה מציי  כי ההמלצה שהעבירה רכזת הוועדה ישירות למנכ

 במשרד ושלוש רכזות הלשכה אינ  חברי  הממונה על התקציבי ; ולא המלצת המחלקה, המדור
ולכאורה ה  לא ידעו על השינויי  שנעשו , ההמלצה לא הועברה אל חברי הוועדה; בוועדת תמיכות

 .כמפורט להל , בה
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Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚÈ˙‰Ó" ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‡Ï˘ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ· ˙ÊÎ¯‰ ˙‡ ‰Á ‰ Ï
˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ˙Â¯È˘È ¯Â„Ó‰ ,˘¯„ Î ,·Ú‰Ï ‡Ï‡ È„Î „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ÏÎ Ì„Â˜ ‰¯È

¯˘‰˘ ,‚Ó ·Ï‡‚ ¯Ó'‰Ï„‡ ,Î Ó‰Â"Ï ,„"ÔÊÂ¯ ·‡ÂÈ ¯ , ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ‰· ˙Â˘ÚÏ ÂÏÎÂÈ
Ì˙Ú„Ï ÌÈˆÂÁ ‰ .  

 "המלצת ההנהלה"טיבה של 
ולכל בקשה נרשמה , נכתבה במתכונת דומה לזו של המלצות המדור" המלצת ההנהלה " .1
סכומי התמיכה המומלצי  .  לא נכתב מי הממלי/א&,  סכו  התמיכה המומל/ " המלצת תמיכה"

 . ח" מיליו  ש10.05 הסתכמו ב
נמצא . ת המדורלנימוקי  בהמלצו" המלצת ההנהלה"משרד מבקר המדינה השווה את הנימוקי  ב

נותרו הנימוקי  שנרשמו בהמלצה הראשונה של המדור או שה  נמחקו ולא " המלצת ההנהלה"כי ב
יוצא . "המלצת ההנהלה" בהמלצה השנייה לא נמצאו בנימוקיו של המדור. נרשמו אחרי  במקומ 

ניתנה לפי ההמלצה הראשונה של המדור ולא לפי ההמלצה השנייה " המלצת ההנהלה"ש, אפוא
 .ושל
ל עשה שינויי  "להמלצה הראשונה של המדור עולה שהמנכ" המלצת ההנהלה"מהשוואה בי   .2

ובטבלת " תוספות"לפי הסכומי  המדויקי  שציי  השר בטבלת ה, בי  השאר, בהמלצה זו
 .למעט בנוגע לבקשות של שלושה גופי , "הפחתות"ה

הוא המלי/ : ל עשה שינויי  נוספי  לעומת ההמלצה הראשונה של המדור"המנכ, נוס- על כ&
להגדיל את סכומי התמיכה בתשע בקשות של חמישה מוסדות ציבור ולהקטי  את סכומי התמיכה 

ל את סכומי התמיכה המומלצי  "בס& הכול שינה המנכ. י  מוסדות ציבור אחר20 בקשות של 35 ב
 . 12 מוסדות ציבור25 בקשות שהגישו 44 ב

Î Ó‰Â ¯˘‰"Ù‡ Â È˘ ÏÏ ÌÈˆÏÓÂÓ‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÓÂÎÒ ˙‡ ‡Â-46 ˙ÂÈÂ˘¯Â ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ 
˙ÂÈÓÂ˜Ó ,Î Ì‰˘-37%Ó -123‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜· Â˘È‚‰˘ ÌÈÙÂ‚‰  .  

3. · ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰ " ˙Ï·Ë· ÂÏÏÎ ˘ ˙Â˘˜·‰ ˙‡
‰"˙ÂÙÒÂ˙."  
)‡(  ˙Â˘˜·· ÍÂÓ˙Ï ‡Ï˘ ÂÏ˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰ˆÏÓ‰· ıÈÏÓ‰ ¯Â„Ó‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ 

ÓÈÂÒÓ˙Â˙ÂÓÚ È˙˘ Â˘È‚‰˘ ˙Â ,Î Ó‰ ıÈÏÓ‰"Ô‰· ÍÂÓ˙Ï Ï , ¯Â„Ó‰ È˜ÂÓÈ  ˙‡ ˜ÁÓ ‡Â‰Â
‰˘Ú˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ˜ÓÈ  ‡ÏÂ . ıÏÓÂ‰ ¯Â„Ó‰ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰Â ‰ÈÈ ˘‰ ‰ˆÏÓ‰· Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï ‡Ï˘ . ‰ÎÈÓ˙ ˙˙Ï ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ ˙Â˘˜·‰ ˙Á‡ ÔÈ‚·
˘˜·Ó‰ ÛÂ‚Ï .Î Ó‰˘ ‰„·ÂÚ‰" Â˘‚Â‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‡Ï ÌÈÈÂ È˘ ‰˘Ú Ï

˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂÂÏ ,ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ Ï˘ ‰ È‡˘ ‰ˆÏÓ‰ ÍÓÒ ÏÚ ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰Â . 
" המלצת ההנהלה"ח ו"של המדור הסתכמה בתשעה מיליו  שההמלצה הראשונה , כאמור )ב(

. ח בס& התמיכות בתחו  תרבות ערבית"כלומר גידול של כמיליו  ש, ח" מיליו  ש10.05 הסתכמה ב
להגדיל במידה ניכרת את , לפי שינויי השר, ל המלי/"עולה כי המנכ" המלצת ההנהלה"מניתוח 

__________________ 
 315,000 מסתכמות ב" התוספות"ו, ח" ש490,000 ל המשרד מסתכמות ב"שעשה מנכ" הפחתות"ה  12

 .ח" ש175,000 כ/ שנוספו על שינויי השר הפחתות בסכו  כולל של כ, ח"ש
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, ח" ש405,000 ח וב" ש550,000 ב, "ה לריקודסלמה להק"ולעמותת " אלסנא"התמיכות לעמותת 

את פירוט השינויי  בסכומי התמיכות לעמותות אלה ראו (ח " ש955,000 ובס& הכול ב, בהתאמה
 366יצוי  כי בתחו  התרבות הערבית הוגשו . הוא כמעט כל סכו  הגידול בתמיכותסכו  זה . )להל 

 .  מה 86  לתמו& ב"המלצת ההנהלה"ל המלי/ ב"והמנכ,  מוסדות ציבור123בקשות של 
לתת סכומי  גדולי  במידה ניכרת " המלצת ההנהלה"עוד נמצא כי לארבע עמותות הומל/ ב )ג(

השינויי  נעשו ללא ציו  העובדה שמדובר בשינויי  לעומת . מאלה שבהמלצה הראשונה של המדור
 . ג  לא נומקו הגדלות ניכרות של סכומי תמיכות לעומת אלו שניתנו שנה קוד  לכ . המלצת המדור

  בית הגפ  " מוצגי  לדוגמה נתוני  על שתיי  משלוש בקשות תמיכה שהגישה עמותת 1בטבלה 
 . כול  לצור& פעילותה השוטפת, "מרכז ערבי יהודי לתרבות חברה נוער וספורט

 1טבלה 
 ‰ËÏÁ‰
 ‰ Â˘‡¯
 ‰ËÏÁ‰Â
 ‰ÈÈ ˘

 ˙„ÚÂ Ï˘
˙ÂÎÈÓ˙‰

)˘·"Á(  ˙ˆÏÓ‰· ˜ÂÓÈ ‰
‰Ï‰ ‰‰  ˙ˆÏÓ‰

‰Ï‰ ‰‰
)˘·"Á( 

 ˙ÙÒÂ˙‰
 ˙ˆÏÓ‰Ï
 ¯Â„Ó‰|
 Ú·˜˘
¯˘‰ 

)˘·"Á(  ‰ˆÏÓ‰· ˜ÂÓÈ ‰
 Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰

¯Â„Ó‰ 
 ‰ˆÏÓ‰
 ‰ Â˘‡¯

 Ï˘
¯Â„Ó‰ 

)˘·"Á(  ¯ÙÒÓ
‰˘˜·‰ 

גו- גדול וחזק א/  150,000
יש להמשי/ לתמו/ 
במטרה לייעד יותר 

פעילות 
לאוכלוסייה 

 הערבית
גו- גדול וחזק א/  90,000 150,000

יש להמשי/ לתמו/ 
ותר במטרה לייעד י

פעילות 
לאוכלוסייה 

 הערבית
60,000 84 

 85 0 נכלל בסעי- קוד  0 50,000  0
150,000  200,000 90,000  60,000 ‰Ò"Î  

בנוגע לבקשה " המלצת ההנהלה"סכו  התמיכה המומל/ ב, מ  הטבלה עולה שעל פי שינויי השר
בנוגע ; דול לא נומקוהגי,  מהסכו  שהומל/ בהמלצה הראשונה של המדור2.5 גדול פי 84מספר 

, ל לתמו& בה"וא- על פי כ  המלי/ המנכ, המדור המלי/ שלא לתמו& בעמותה, 85לבקשה מספר 
 .בלי שנימק זאת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˙ÂÓÚ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ˘˜È· ¯˘‰ ÈÎ „ÓÏÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ
Ô‰Ï ıÏÓÂ‰˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ· ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ ˙‡ ¯È·Ò‰Ï Â‡ ˜Ó Ï ÈÏ· . ¯˘‰ ‚‰  ÍÎ·

È˙Ï· ÔÙÂ‡·-È ÂÈÂÂ˘  ,‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ .  
4.  ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰" ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙Â˘˜·Ï Ú‚Â · 

‰ ˙Ï·Ë· ÂÏÏÎ ˘"‰˙Â˙ÁÙ ."¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ ‰˘È˘ Ï˘ ˙Â˘˜· ‰ ÂÓ˘Ï Ú‚Â · , ÈÙ ÏÚ˘
¯Â„Ó‰ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ‰ÎÈÓ˙ ÏÏÎ Ì‰Ï ˙˙Ï ÔÈ‡ Â˜ÓÂ  ‡Ï˘ ¯˘‰ ÈÈÂ È˘ ,

Î Ó‰ ˙ÈÁÙ‰"· Ï"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰"‰ÎÈÓ˙‰ ÌÂÎÒ ‡ÂÏÓ ˙‡  , ¯Â„Ó‰ È˜ÂÓÈ  ˙‡ ˜ÁÓ
˙Â˙ÁÙ‰‰ ˙‡ ˜ÓÈ  ‡Ï Í‡ ‰ÎÈÓ˙‰ Ô˙ÓÏ .¯Â„Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ‰ˆÏÓ‰· Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ , ‰ ˙È ˘

˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ ÒÂ ÈÎ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈÈÓÂÈ ¯ÂÓ‡Î ,ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÁÂ ¯Â„Ó‰ ·˘. 
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¯ÂÓ‡Î ,¯˘‰ ÈÈÂ È˘ ÏÚ ÛÒÂ  ,Î Ó‰ ˙Î˘Ï· Â˘Ú " Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰ˆÏÓ‰· ÌÈÈÂ È˘ Ï
¯Â„Ó‰ .Î Ó‰ ÏËÈ· ˙Â˙ÂÓÚ È˙˘ Ï˘ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â˘˜· È˙˘Ï Ú‚Â ·" ¯Â„Ó‰˘ ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ Ï

‰ÈÏÚ ıÈÏÓ‰ ,Â„Ó‰ ˜ÂÓÈ  ˙‡ ˜ÁÓÂÈÈÂ È˘ ˙‡ ˜ÓÈ  ‡ÏÂ ‰ÎÈÓ˙‰ Ô˙ÓÏ ¯ .  
 הצגת נתוני  לוועדת תמיכות

ÓÂ ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÂÁÎ ˘ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘
‰ÏÂÚ ‰·È˘È· ,· ˜¯ ‰˙·È˘È· ‰ „ ‰„ÚÂÂ‰˘"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰" ‰È ÙÏ ‰‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ 

¯Â„Ó‰ Ï˘ ‰ˆÏÓ‰‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Î Ó‰ ÔÈÈˆ ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·"Ï ,‰· ÁÎ ˘ , ÈÎ
"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰"¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ ‰ È‡  . Ì‰È ÙÏ ‰‚ˆÂ‰˘ ‰ˆÏÓ‰‰˘ Â¯·Ò ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á

¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ ‡È‰ ;‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 
המלצת "ב. "אלכרוא "המדור המלי/ פעמיי  שלא להיענות לשתי בקשות לתמיכה של עמותת 

בישיבה הראשונה של ועדת . ונמחקו נימוקי המדור,  הומל/ בלי נימוק להיענות לבקשות"ההנהלה
 שג  בהמלצה יצוי . וצוי  שהמדור המלי/ לתמו& בה , תמיכות הוחלט להיענות לשתי הבקשות

הומל/ שלא להיענות לבקשות , לאחר הישיבה הראשונה של ועדת תמיכות, השלישית של המדור
ר המדור התבקש להעיר על "יו. הללו בנימוק זהה לזה שצוי  בשתי ההמלצות הקודמות של המדור

 .החלטות ועדת תמיכות א& לא עשה כ 
 ג  העובדה שהיו קיימי   לא היה ניסיו  להסתיר דבר והכל היה גלוי "כי , ל נאמר"בתשובת המנכ

ג  העובדה שלמיילי  כותבו לא מעט אנשי  שחתימת  מופיעה א- היא על , שני קבצי 
 ."רוטוקולי  וג  סערת הרוחות שאפיינה לעיתי  את הדיוני הפ

„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓ ,Î Ó‰ ˙·Â˘˙· ¯ÂÓ‡Ï „Â‚È · ÈÎ"Ï ,È·‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ È¯·Á Â 
˘"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰"¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ ‡È‰ Ì‰È ÙÏ ‰‚ˆÂ‰˘  . ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Ì‰È˜ÂÓÈ  ÈÙÏ

˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˘È‰Ó , ‰‡·Â‰˘ ˙È·ÂÈÁ‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÚÓ˘Ó˘ Â¯·Ò Ì‰
‰ÎÈÓ˙· ¯Â„Ó‰ ˙ÎÈÓ˙ ‡È‰ Ì‰È ÙÏ , ˙ÈÏÈÏ˘‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÂ- ¯Â„Ó‰ ˙Â„‚ ˙‰ 

‰ÎÈÓ˙Ï . 
ישיבת המדור שבה גובשה המלצתו השנייה ועד למועד הישיבה הראשונה של יצוי  שהחל ממועד 

וממילא לא היה יכול לעשות בעצמו שינויי  בהמלצה השנייה , לא התכנס המדור, ועדת תמיכות
  .שלו

ÂÈ"˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˘È· Û˙˙˘‰ ¯Â„Ó‰ ¯ , ÈÂ È˘‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ‡Ï ÌÏÂ‡
¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ‰˘Ú ˘ ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï ˘˜·˙‰ ¯˘‡Î Ì‚ .  

 שינוי ההחלטות של ועדת תמיכות
לראש , ל"למנכ) ש" סג  היועמ להל  (ש של המשרד " המלי/ סג  היועמ2007בסו- אוקטובר  .1

משו  שכמה סעיפי  , מינהל התרבות ולחברי ועדת תמיכות לשקול שנית את ההמלצות שהתקבלו
 .בפרוטוקול לא נומקו באופ  ברור
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ש "בתחו  תמיכות במשרד המשפטי  ליועמ) ייעו/ וחקיקה( פנה עוזר 2007בתחילת נובמבר  .2

במכתבו . של המשרד בעניי  שאלות שמעוררות החלטותיה של ועדת התמיכות בישיבתה הראשונה
י  סכו  התמיכה שעליו ציי  כי בנוגע לכמה בקשות לתמיכה יש פער ניכר בי  המלצת המדור לב

א- כי הוכרה ;  פער של עשרות וא- מאות אחוזי  ח "לעתי  מאות אלפי ש, החליטה הוועדה
, ד תיאטרו  ארצי לנוער סמכות ועדת תמיכות לסטות בפרטי  מסוימי  מהמלצת המדור"בפס

 .הוא ביקש לקבל לה  נימוקי . סטיות ניכרות דורשות הנמקה מפורטת
, והשתתפו בה, 2007בעקבות המכתב האמור התקיימה פגישה במשרד המשפטי  באמצע נובמבר 

א  ועדת התמיכות "פגישה סוכ  שב. ש של המשרד"ש לממשלה והיועמ"המשנה ליועמ, בי  השאר
סבורה כי יש פגמי  בהמלצת המדור העלולי  לפגוע בשוויו  או שמשקפי  המלצה שאינה סבירה 

היא רשאית לערו& התאמות , )כגו  הפחתה או העלאה קיצונית של התמיכה לעומת שנה שעברה(
 ". המדור תחילהבמקרה כזה מ  הראוי לקבל את עמדת. מקצועיות א  יש לכ& הנמקה עניינית

ר שלו את ההמלצה " העביר היו2007ובסו- נובמבר , בעקבות הישיבה האמורה התכנס המדור .3
למחרת התכנסה ועדת . ש של המשרד"לסג  היועמ, ח" מיליו  ש10 בס& כ, השלישית של המדור

 חלוקת תקציב התמיכה 2007ולפי החלטותיה אושרה סופית בדצמבר . תמיכות לישיבתה השנייה
 . בתחו  תרבות ערבית לאותה שנה

Ó ‰ÚÙ˘Â‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ‰ËÏÁ‰‰ Ì‚˘ ‡ˆÓ  ˙Â˘˜· ‰ÓÎÏ Ú‚Â ·" ˙ˆÏÓ‰
‰ ‰‰‰Ï" ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó Ì È‡˘ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰Â ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ. 

˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â Ï „Â‚È · ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,Î Ó‰Â ¯˘‰ Â È˘" ‰ÎÈÓ˙ ÈÓÂÎÒ Ï
Ì‰ÈÏÚ ıÈÏÓ‰ ¯Â„Ó‰˘ . ÏÎ ˙‡ ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‰È¯·Á ÂÏ·È˜ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰·È˘È·

· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈÈÂ È˘‰"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰". 
„¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó  ,Î Ó‰Â ¯˘‰ ÂÎ¯Ú˘ ÌÈÈÂ È˘‰˘ ˘˘Á ˘È" ¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰· Ï

Ì¯˜È· ÂˆÙÁ˘ ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ÔÂˆ¯Ó ‡Ï‡ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÂÚ·  ‡Ï . ÍÎ·
‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó ÈÙÏ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙˜ÂÏÁ· Ì‰ÈÙÏ ‚Â‰ Ï ˘È˘ ˙Â Â¯˜Ú È ˘ Â¯È≈Ù‰ Ì‰ : ˙Â¯È·Ò

‰ÎÈÓ˙‰ ÈÏ·˜Ó ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Â .ÏÂÏÚ ÂÊ ˙Â‚‰ ˙‰ ˜ÏÁÓ „¯˘Ó‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰
Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· ‰ÎÈÓ˙ ÈÙÒÎ .   

 ל על תמיכה בשלוש עמותות"ההשפעות של מעורבות השר והמנכ
ל בהמלצה הראשונה של "משרד מבקר המדינה בדק את השפעת השינויי  שעשו השר והמנכ

 . להל  מפורטי  הממצאי . המדור
1.  ˙ ˙ Â Ó Ú"‡  Ò Ï ‡.  2בטבלה . 2007ת לתמיכה בשנת  העמותה הגישה שלוש בקשו"

 ).ח"הסכומי  נקובי  בש(מוצגי  נתוני  על שלוש הבקשות 
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 2טבלה 
¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰  ‰ËÏÁ‰

 Ï˘ ‰ÈÈ ˘
 ˙„ÚÂ
˙ÂÎÈÓ˙  ‰ËÏÁ‰

 ‰ Â˘‡¯
 ˙„ÚÂ Ï˘
˙ÂÎÈÓ˙ " ˙ˆÏÓ‰

‰Ï‰ ‰‰"  ‰ˆÏÓ‰
˙È˘ÈÏ˘  ‰ˆÏÓ‰

‰ÈÈ ˘  ‰ˆÏÓ‰
‰ Â˘‡¯  ¯Â‡È˙

‰˘˜·‰  ¯ÙÒÓ
‰˘˜·‰ 

 תמיכה  110,000 300,000 200,000 600,000 300,000 200,000
 66 שוטפת

 פסטיבל  20,000 40,000 40,000 50,000 40,000 40,000
 בובות 
 67 ילדי 

 ימי עיו.  40,000 60,000 60,000 70,000 60,000 60,000
בתעשייה 
 68 הקולנועית

300,000 400,000 720,000 300,000 400,000 170,000  ‰Ò"Î  
בטבלת (ח להמלצה הראשונה של המדור " ש550,000ויי השר כללו תוספת של שינ, כאמור

פי ארבעה ויותר מהסכו  הנקוב , ח" ש720,000ובס& הכול הומל/ לתת לעמותה ") תוספות"
ל בעקבות השר וג  הוא " הל& המנכ"המלצת ההנהלה"ב. בלי נימוק, בהמלצה הראשונה של המדור

 .ח" ש720,000יכה של המלי/ בלי נימוקי  לתת לעמותה תמ
לעיכובה או להפסקתה לרבות קיזוז חלק מכספי , נוהל תמיכות קובע כללי  לשינוי סכו  של תמיכה

בישיבה השנייה של ועדת תמיכות הוצגו לפניה ממצאי  של . נאות בה  התמיכה בגי  שימוש בלתי
ורתו העלתה כמה ביק. רואה חשבו  מטע  המשרד" אלסנא"ביקורת מעמיקה שעשה בעמותת 

 . ח בגי  תמיכה ביתר שהיא קיבלה" ש89,000והוא המלי/ לקזז מהתמיכות בעמותה  ,ממצאי  חמורי 
ההחלטה השנייה של ועדת תמיכות הייתה להיענות לשלוש הבקשות של העמותה ולתמו& בה בס& 

 300,000 ובס& הכול לתמו& בה אפוא ב, ח" ש89,000אבל לקזז ממנה , ח" ש389,000 הכול ב
לא זו בלבד שהוועדה לא צמצמה את התמיכה בעמותה אלא א- פיצתה אותה על הקיזוז . ח"ש

להמלצה השלישית ) ח" ש89,000(והוסיפה את הסכו  שיש לקזז , שהציע המבקר בתוספת תמיכה
 .של המדור

ר המדור המלי/ "ויו, ח שהיה נית  לחלק בי  מקבלי התמיכה" ש450,000 בידי המשרד נותרו כ
ועדת התמיכות אישרה את ההמלצה על . ח" ש70,000בסכו  נוס- של " אלסנא"לתמו& בעמותת 

 .א- ממצאי הביקורת האמורה ולמרות ההחלטה לקזז כספי  ממנה
˙¯Á‡ ‰˙ÂÓÚ ÔÈÈ Ú· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,ÂÈ˘"˙ÙÒÂ  ‰ÎÈÓ˙ ‰Ï ˙˙Ï ıÈÏÓ‰ ¯Â„Ó‰ ¯ , ˙ÊÎ¯Ó ‰·Ò‰

 ¯Â˘È‡·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ· ÔÂ Î˙ÏÂ ·Âˆ˜˙Ï ‰¯ÈÎ·
˙‰˙ÙÒÂ ‰ ‰ÎÈÓ ,‰˜ÈÓÚÓ ˙¯Â˜È·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰ ‰˙ÂÓÚ·˘ ÌÂ˘Ó" : ÌÈÈÓÂÈ È ÙÏ ˜¯

 ‰ÎÈÓ˙ Â ÊÊÈ˜]‰˙ÂÓÚÏ [˜ÓÂÚ ˙¯Â˜È· ÔÈ‚·". ‰˙ÂÓÚÏ Ì‚ ÛÒÂ ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ˜È Ú‰ „¯˘Ó‰ 
˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ‰ÎÈÓ˙‰ ÊÂÊÈ˜ ˙Â¯ÓÏ ˙¯Á‡‰. 

˙‰ ÌÂÎÒ ˙ÚÈ·˜· ·¯Ú˙‰ ¯˘‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ˙˙ÂÓÚ· ‰ÎÈÓ"‡ ÒÏ‡" ;Î Ó‰" ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ Ï
ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˜ÓÈ ˘ ÈÏ· ¯˘‰ ÈÈÂ È˘ ; ‰Ï ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ‰˙ÂÓÚ· ÍÂÓ˙Ï ‰ËÈÏÁ‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ

‰· Â˘Ú ˘ ‰˜ÈÓÚÓ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ Ï˘· ‰ ÓÓ ÊÊÂ˜˘ ÌÂÎÒ ÔÈÙÈ˜Ú· ; ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰
ÂÈ ˙ˆÏÓ‰"˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Û‡ ÏÚ ‰ÎÈÓ˙ ˙ÙÒÂ‰Ï ¯Â„Ó‰ ¯ ,Î˘  ‡ËÂÁ ‡ˆÈ ÍÎÂ¯. 
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˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÏÂÎÈ· ˙ÂÚ‚ÂÙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ

 ‚Â¯ÁÏ Ì˙Â‡ ˙Â„„ÂÚÓ Û‡Â ‰ÎÈÓ˙‰ È‡ ˙Ó ÌÈ‚¯ÂÁ˘ ÌÈÙÂ‚ ÈÙÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï „¯˘Ó‰ Ï˘
·Â˘ Ì‰Ó . 

2 .  ˙ ˙ Â Ó Ú"„ Â ˜ È ¯ Ï  ‰ ˜ ‰ Ï  ‰ Ó Ï Ò . העמותה הגישה שלוש בקשות לתמיכה בשנת "
 ).ח"הסכומי  נקובי  בש(ה   מובאי  נתוני3בטבלה . 2007

 3טבלה 
¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰  ‰ËÏÁ‰

 ‰ÈÈ ˘ 
 ˙„ÚÂ Ï˘
˙ÂÎÈÓ˙  ‰ËÏÁ‰

 ‰ Â˘‡¯
 ˙„ÚÂ Ï˘
˙ÂÎÈÓ˙ " ˙ˆÏÓ‰

‰Ï‰ ‰‰"  ‰ˆÏÓ‰
˙È˘ÈÏ˘  ‰ˆÏÓ‰

‰ÈÈ ˘  ‰ˆÏÓ‰
‰ Â˘‡¯  ¯Â‡È˙

‰˘˜·‰  ¯ÙÒÓ
‰˘˜·‰ 

 תמיכה  120,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
 296 שוטפת

מופעי   0 50,000 50,000 180,000 180,000 100,000
 297 חדשי 

פרויקט  0 50,000 50,000 145,000 70,000 100,000
 298 היובל

400,000 450,000 525,000 300,000 300,000 120,000  ‰Ò"Î  
 80,000: ח" ש405,000נמצא ששינויי השר כללו תוספת על ההמלצה הראשונה של המדור של 

ובס& הכול , 298ח בגי  בקשה " ש145,000  ו297ח בגי  בקשה " ש180,000, 296ח בגי  בקשה "ש
, זאת ועוד. השר לא נימק את החלטתו. פי ארבעה ויותר מהנקוב בהמלצה הראשונה, ח" ש525,000

, "המלצת ההנהלה"נותרו ב, 298  ו297לא להיענות לבקשות , נימוקי המדור בהמלצתו הראשונה
 . ל"א התאימו עוד לסכומי  שעליה  המלי/ המנכא- של

 של 298  ו297הטבלה מראה כי ועדת תמיכות החליטה בישיבתה השנייה להיענות לבקשות 
הוחלט , לאור חשיבות הגו-"י  מאלה שעליה  המלי/ המדור בנימוק שהעמותה בסכומי  כפול

 ."לתמו& בנפרד בפרוייקטי  יצירתיי  וחדשניי  א- מעבר להמלצת המדור
¯ÂÓ‡Î ,ÓÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰" ˙ÂÓ‡˙‰ ˙Â˘ÚÏ ˙È‡˘¯ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ÈÎ Ú·˜ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘

 ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈÓ‚Ù ˘È ¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰·˘ ‰¯Â·Ò ‡È‰ Ì‡ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÓÂÎÒ· ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó
‰¯È·Ò ‰ È‡ ‰ˆÏÓ‰‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ Â‡ ÔÂÈÂÂ˘· .‡ˆÓ  , ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ÏÎ ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘

¯Â„Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó . 
Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„ , ‰ È‡ ¯Â„Ó‰ ˙ˆÏÓ‰Ó ÌÈÈ ˘ ÈÙ ÌÈÏÂ„‚ ‰ÎÈÓ˙ ÈÓÂÎÒ ˙ÚÈ·˜

‰¯È·Ò ; ÈÙ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰· ‰Ï·˜˙‰ ‰ËÏÁ‰‰"‰Ï‰ ‰‰ ˙ˆÏÓ‰" ,
ÓÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰ Ú·˜˘ ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜Ï „Â‚È ·"ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈÈÚÂ·˘Î ˜¯ ‰Ï˘ÓÓÏ ˘ . ˙ËÏÁ‰

‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰ , ˙˙ÂÓÚÏ Ú‚Â · Ì‚ ÂÓÎ"‡ ÒÏ‡" , ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï"ÏÚ- Ï˘ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ
ÌÈ Â˘‰ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÏ·˜Ó ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Â ˙Â¯È·Ò" ,‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó· ˘¯„ Î . 

3.  ˙ ˙ Â Ó Ú"· ‡ ˜ È   Ï ‡  Ô Â ¯ Ë ‡ È ˙  .  הגישה העמותה כמה בקשות 2007בשנת )  א("
 הבקשה לתמיכה  להל  (לעריכת פסטיבל :  בתחו  התרבות הערביתבה  שתיי  , לתמיכה
בהמלצה הראשונה של ).  הבקשה לסיוע בשיפוצי  להל  (לשיפו/ אול  תיאטרו  ; )בפסטיבל
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מכת בידי המחלקה לתרבות המדור הוחלט שלא להיענות לשתי הבקשות בנימוק שהעמותה נת
באוקטובר . ח" ש100,000 בהמלצה השנייה של המדור הומל/ לתמו& בפסטיבל ב. דרוזית במשרד

וכעבור , ח לקיו  הפסטיבל" ש100,000 החליטה ועדת התמיכות להקצות לעמותה סכו  של 2007
 .ח" ש40,000חודש העביר לה המשרד מקדמה של 

ל כי התגלו ליקויי  " ועדות תמיכה במינהל התרבות למנכ כתבה רכזת2007באוגוסט  )ב(
ורק לאחר שהיא תספק , בביקורת מעמיקה שנעשתה בעמותה בנוגע לתמיכות בתחו  התיאטרו 

 קיבל המשרד את 2007רק בתחילת נובמבר .  יהיה אפשר לתמו& בה הסברי  ואסמכתאות 
 לתק  את הליקויי  שהועלו שלפיה  היא קיבלה על עצמה, ההסברי  והאסמכתאות מהעמותה

 .בביקורת
, צור& שיפוצי אפשר לתת למוסד ציבור תמיכה ל אי, לפי מבחני התמיכה בתרבות ערבית )ג(

 החליט המשרד שבאותה שנה 2007בשנת . ויש לכ& תקציב נפרד, אלא רק לפי מבח  תמיכה מיוחד
 . לא יקצה תקציב לתמיכה בשיפוצי 

ח ולא נמחק " ש250,000למרות האמור לעיל כללו שינויי השר תמיכה לשיפוצי  בסכו  של 
 הופיע הסכו  שנרש  בשינויי השר וכ  אותו "המלצת ההנהלה"ב. הנימוק הנזכר לעיל של המדור

 "המלצת ההנהלה"ולגביה נאמר ב, יצוי  כי עמותה אחרת ביקשה תמיכה לצור& שיפו/. הנימוק
 בישיבתה 2007ועדת תמיכות החליטה באוקטובר . שאי  לתמו& במוסד ציבור לש  שיפו/ מבנה

 .הראשונה שלא להקצות לעמותה תמיכה לצור& שיפוצי 
Î Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ"È  ÏÎ ‡ÏÏ ıÈÏÓ‰ Ï ˙˙ÂÓÚ· ÍÂÓ˙Ï ˜ÂÓ"·‡˜È  Ï‡ ÔÂ¯Ë‡È˙" , ÈÙÏ

¯˘‰ ˙˘˜· ,ÔÂ¯Ë‡È˙ ÌÏÂ‡ ıÂÙÈ˘Ï , ÈÏ‰Â  ˙‡Â ‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó ˙‡ „‚Â  ¯·„‰˘ ˙Â¯ÓÏ
„¯˘Ó‰ ,Î Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â"‰˙ÂÓÚ· ‰˙˘Ú ˘ ‰˜ÈÓÚÓ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÏÚ Ú„È Ï , ‰˙Â‡·Â

Ì‰Ï ‰˙·Â‚˙ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï·È˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙Ú . 
מדור הומל/ שלא להיענות לשתי הבקשות האמורות של בהמלצה השלישית של ה )1( ) ד(

מאותו נימוק החליטה ועדת . העמותה משו  שהיא מקבלת תמיכות בתחו  התרבות הדרוזית
 . התמיכות בישיבתה השנייה שלא להיענות לשתי הבקשות שהגישה העמותה

הסכו  שנקבע בסעי- תקציב לסוג של מוסדות ציבור יחולק בי  מוסדות "יצוי  שהחוק קובע כי 
למרות זאת החליטה ועדת תמיכות בדצמבר . "ציבור הנמני  ע  אותו סוג לפי מבחני  שוויוניי 

ח " ש100,000 בישיבתה השנייה שתקציב שלא נוצל לתמיכה בתחו  התרבות הערבית בס& 2007
 .ינוצל למטרת תמיכה בעמותה בתחו  התרבות הדרוזית

 ¯˙Â  ‡Ï˘ ˜ÂÓÈ · ˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙Â¯Á‡ ˙Â˘˜· ‰˙Á„ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÍÎ Ì˘Ï ·Èˆ˜˙ . 

ת לא ד  כלל בהקצאת תקציב תמיכה נוס- בס& הביקורת העלתה כי המדור לתרבות דרוזי )2(
ה ועדת  החליט2007בדצמבר . תיאטרו  אל ניקאב ולא המלי/ לעשות כ "ח לעמותת " ש100,000

והוא הועבר אליה באותו , תמיכות בתחו  התרבות הדרוזית להוסי- לעמותה את הסכו  האמור
ח ששולמה לה מתקציב התמיכה בתרבות ערבית בסו- " ש40,000נוס- על מקדמה בס& , חודש

 . ח" ש40,000יוצא שהיא קיבלה סכו  יתר של . 2007נובמבר 
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Ï·ÈËÒÙ‰ ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ‰ÎÈÓ˙ ‰˙ÂÓÚÏ ˙˙Ï ‡ÂÙ‡ ıÈÏÓ‰ ‡Ï ¯Â„Ó‰ , ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ÌÏÂ‡

‰˙ÂÓÚÏ „ÚÂÈÓ˘ ·Èˆ˜˙ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ,˙ÈÊÂ¯„‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙Ï . ‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ËÏÁ‰‰
 ˙‡100,000˘‰ "ÍÎ ÏÚ ıÈÏÓ‰ ‡Ï ˙ÈÊÂ¯„ ˙Â·¯˙Ï ¯Â„Ó‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰Ï·˜˙‰ Á . ÂÏÈ‡

˙ÂÎÈÓ˙ Ï˘ ‰Ê ÌÂÎÒ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ¯Â„Ó‰ ˘¯„  , ˙¯·Ú‰· ÍÂÓ˙Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú ‡Â‰
‰˙ÂÓÚÏ ÂÏÂÎ ÌÂÎÒ‰ ,˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚÏ Â˙Â‡ ˙˙Ï ıÈÏÓÓ ‰È‰˘ ÔÎ˙ÈÈ Í‡ . 

Î Ó‰Â ¯˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ"Ú· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙Ï„‚‰Ï ÂÏÚÙ Ï ˙˙ÂÓ" Ï‡ ÔÂ¯Ë‡È˙
·‡˜È  "‰ÎÈÓ˙‰ È Á·ÓÓÂ „¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â Ó ÂÓÏÚ˙‰Â È ÂÈÂÂ˘ ‡Ï ÔÙÂ‡· . ˙ÂÎÈÓ˙‰ ˙„ÚÂ

 ˙ÈÊÂ¯„ ˙Â·¯˙· ‰ÎÈÓ˙Ï ˙È·¯Ú ˙Â·¯˙· ‰ÎÈÓ˙‰ ·Èˆ˜˙Ó ˜ÏÁ ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‰- ˙·ÂËÏ 
 ˙ÓÈÂÒÓ ‰˙ÂÓÚ- ˙Â·¯˙Ï ¯Â„Ó‰ ÌÚ ‰ˆÚÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ˜ÂÁÏ „Â‚È · ˜ÂÓÈ  Â‡ ¯·Ò‰ ÏÎ ‡ÏÏ 

˙ÈÊÂ¯„ .˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ , ÂÈ‰ ‡Ï ‰È˙ÂËÏÁ‰˘ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ÂÏ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ˙ÚÙ˘‰· ÂÚ·˜ Â ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘Ó ˙ÂÈ˜  .  

✩  
Î ÓÂ ¯˘‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ" ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ· ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ Â·¯Ú˙‰ „¯˘Ó‰ Ï

˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÎÈÓ˙ : È¯·Á ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÎÈÓ˙‰ ÈÓÂÎÒÓ ˜ÏÁ Â È˘ Ì‰
ıÚÈÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ; ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ÂÏÚÙ Ì‰

ÌÈÓÈÂÒÓ ; ˙ÂÎÈÓ˙ ˙˜ÂÏÁ· ˙Â Â¯˜Ú È ˘ Â¯È≈Ù‰ Ì‰Â- ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘Â ˙Â¯È·Ò 
ÌÈÎÓ˙ ‰ .   

 תשלומי  בעד רכישת שירותי  ותמיכות
 ממשלתי תוק  לפחות בכל משרד, ) התקנות להל   (1993 ג"התשנ, לפי תקנות חובת המכרזי 

ל או נציגו וע  חבריה יימנו חשב המשרד או נציגו "בראש הוועדה יעמוד המנכ; ועדת מכרזי  אחת
כל החלטה של יחידה להתקשרות ללא מכרז או בדר& של , ככלל; ש של המשרד או נציגו"והיועמ

 . 14ת המכרזי  וכל החלטה לקיי  משא ומת  ע  מתמודדי  במכרז תובא לדיו  בוועד13מכרז סגור
ובו תמצית ) 98/28(חוזר ) ל" החשכ להל  ( פרס  החשב הכללי במשרד האוצר 1998בספטמבר 

הוועדה מיינה את התשלומי  . ינהדוח ועדה שמינה לבדיקת נושא התמיכות מתקציב המד
; תשלומי  בעד רכישת שירותי  ותשלומי תמיכות: שמשלמי  משרדי הממשלה לשתי קבוצות

 :ובה ,  ג  קבעה חמישה קווי  מנחי  שנועדו לסייע בהבחנה בי  רכישות לבי  תמיכותהוועדה
ואול  כאשר ; מדובר בתמיכה, כאשר המדינה משתתפת במימו  פעילות שאי  מחובתה לממ  .1

המדינה משתתפת במימו  מטלה שאלמלא בוצעה בידי מקבל התשלו  הייתה המדינה מבצעת 
 .שירותהרי שמדובר ברכישת , בעצמה

__________________ 
 . מוזמנות הצעות ממציעי  מסוימי  בלבד מכרז שבו מכרז סגור   13
 ).1(4 ו) 9(, )8(, )2(, )1(3הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנות   14
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ואול  כאשר , נראה שמדובר ברכישת שירות, כאשר המדינה מממנת את מלוא הפעילות .2
 .בדר& כלל מדובר בתמיכה, המדינה מממנת חלקית את הפעילות

נראה שמדובר ברכישת , כאשר המשרד המזמי  נות  הנחיות למבצע הפעילות במהל& הביצוע .3
אלא בהתא  לקווי פעילות , ות כלשה  מהמשרדכאשר מבצע הפעילות פועל ללא הנחי; שירותי 

 .נראה שמדובר בתמיכה, שהתווה לעצמו
נראה , כאשר היזמה לקיו  הפעילות והאינטרס העיקרי לקיומה ה  של הגו- יוז  הפעילות .4

 .ולהיפ&, שמדובר בתמיכה
ועדת : יצוי  כי יש הבחנה בי  רכישת שירותי  לבי  תמיכות ג  מבחינת הגו- שהוסמ& לדו  בה 

או לביצוע עבודה או , מכרזי  מוסמכת לדו  בהתקשרויות ע  אד  או ע  גו- לש  ביצוע עסקה
 שלפיה   להל  ממצאי הבדיקה . ועדת תמיכות מוסמכת לדו  בבקשות לתמיכה; לרכישת שירותי 

   .פעל המשרד לא לפי הקווי  המנחי 
 החלטות שקיבלה ועדת המכרזי  של המשרד

ולחברי  בה מונו , ר הוועדה"ל מונה ליו"המנכ: השר ועדת מכרזי  במשרד מינה 2007במאי 
הממונה על התקציבי  ; מ"מנהלת הבנא; חשב המשרד או נציגו; ש של המשרד או נציגה"היועמ
 23  כ  2008ובשנת , ח" מיליו  ש32  היה כ2007תקציב הרכישות של המשרד בשנת . במשרד

משרד מבקר המדינה בדק חלק מפעילותה של ועדת המכרזי  האמורה ומצא ליקויי  . ח"מיליו  ש
   .הפרטי  מובאי  להל ; בפעילותה

  2007פסטיבל תרבות תורנית שהתקיי  בדצמבר 
את  פנה מנהל האג- לתרבות תורנית בעיריית ירושלי  לשר בהצעה שהמשרד יית  2007בנובמבר 

 6.12.07 חסותו לפסטיבל תרבות תורנית שיתקיי  בעיר בחג החנוכה במש& שישה ימי  החל ב
 . ח" ש610,000 ויממ  חלק מתקציבו שנאמד בכ

הגיש הממונה על התקציבי  במשרד לוועדת , יומיי  לפני מועד פתיחת הפסטיבל, 4.12.07 ב .1
המכרזי  בקשה לקיי  מכרז סגור לשש רשויות מקומיות שחלק ניכר מאוכלוסיית  או כולה שיי& 

תקציב המשרד להשתתפות במימו  ". פסטיבל חנוכה במגזר החרדי"למגזר החרדי לש  קיו  
מספר אירועי הפסטיבל לא יהיה : ובה , המשרד קבע עשרה תנאי ס-. ח" ש100,000 היה הפסטיבל

 300,000עלות הפסטיבל תהיה ;  איש לפחות2,000 כל אחד ל, יתקיימו שני אירועי ; 50 קט  מ
 . ח לפחות"ש

 ˙ÚÈ·˜ÏÂ Ï·ÈËÒÙ‰ ÔÂÈÙ‡Ï ‰˙˘Ú ˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ˘ ÌÈÎÓÒÓ „¯˘Ó· Â‡ˆÓ  ‡Ï
ÛÒ‰ È‡ ˙. 

ביו  השני של חג , וכעבור יומיי ,  אישרה ועדת המכרזי  לקיי  מכרז סגור4.12.07 ב .2
ל לשש הרשויות על כוונת המשרד לקבל הצעות להשתתפות בפעילות תרבות "הודיע המנכ, החנוכה
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המועד ; "תקבל את סיוע המשרד", הוא ציי  שכל הצעה שתעמוד בעשרת תנאי הס-. ואמנות בחג

 . 9.12.07רו  להגשת הצעות היה האח
 שחבריה היו, הדיו  הראשו  בתוצאות המכרז התקיי  בוועדת משנה של ועדת המכרזי  .3

מנהל תחו  בכיר לכלכלה ולתקציבי  ויוע/ של המשרד למגזר , הממונה על התקציבי  במשרד
המשרד קיבל הצעות מכל שש הרשויות , 10.12.07 לפי פרוטוקול של ועדת המשנה מ. החרדי

ועדת המשנה המליצה לוועדת מכרזי  . אול  רק עיריית ירושלי  עמדה בכל תנאי הס-, המקומיות
שלושה מחברי ועדת המכרזי  אישרו באותו . מימו  הפסטיבל בעיריית ירושלי לאשר השתתפות ב
מי שרוצה לממ  : "אול  ציינה, ש של המשרד"למחרת אישרה אותה ג  היועמ. יו  את ההמלצה

ת מקומיות או שיעשה מבחני תמיכה לרשויו... חג החגי , עיד אל פיטר, ט"פעילויות לחנוכה תשס
כ& שהפרויקט יהיה באמת פרויקט של רכישת , יגיש בקשה לוועדת מכרזי  חצי שנה מראש לפחות

 . "ולא מימו  בדיעבד לפרויקט שכבר התקיי , שירותי 
יצוי  שבספטמבר . קיימה ועדת מכרזי  ישיבה ובה אושרה הרכישה, לאחר חג החנוכה, 13.12.07 ב

היא דנה בבקשה של עירייה , מה חודשי  קוד  שוועדת המכרזי  דנה בפסטיבל האמורכ, 2007
ש של המשרד התנגדה לאישור "היועמ. מסוימת לסייע בקיו  אירוע תרבות בחול המועד סוכות

כלומר אי  מדובר . סימ  שהוא אורג  בלעדינו, א  זה אירוע שמתקיי  עוד שבוע"הבקשה בנימוק ש
 . "א תמיכהברכישת שירותי  אל

ח כהשתתפות במימו  אירועי " ש100,000 העביר המשרד לעיריית ירושלי  2008במרס  .4
ונימק זאת בכ& שוועדת ,  התקשרות ע  עיריית ירושלי המשרד לא חת  על חוזה. הפסטיבל

 . המכרזי  אישרה את ההתקשרות אחרי הפסטיבל
 ÏÏÂÎ˘ Ï·ÈËÒÙÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰50ÌÈÚÂ¯È‡  ,Ï Ì˙ˆ˜Ó-2,000˘È‡  , ÔÂ Î˙ Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ ˙˘¯Â„

˙Â Î‰ Ï˘Â ,˙ÂÓÏÂ‡ ˙¯ÈÎ˘ Ì˘Ï Ï˘ÓÏ , ˙¯·ÂÁ ˙˜Ù‰Â ÌÈ Â˙ÈÚ· ˙ÂÚ„ÂÓ ÌÂÒ¯Ù
Ï·ÈËÒÙ‰ .¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÊÙÈÁ· ‰¯˘È‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ : ÌÒ¯ÂÙ Ê¯ÎÓ‰

‰ÎÂ Á‰ ‚Á È ÙÏ „·Ï· ÌÈÈÓÂÈ ;Ú ‚Á· ‰˙˘Ú  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ‰ÈÈ Ù‰ÂÓˆ , ¯˘‡Î
ÂÓÂˆÈÚ· ‰È‰ ¯·Î Ï·ÈËÒÙ‰ ;ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ˙ÂÚˆ‰ ˘È‚‰Ï Â˘¯„  Ô‰Â . ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ

 ‰ÎÂÊ‰ ˙‡ ‰Ú·˜- ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ -ÌÈÈ˙Ò‰ Ï·ÈËÒÙ‰˘ ¯Á‡Ï  , ÂÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯ „¯˘Ó‰Â
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰·ÂÁ‰ ÔÓ ¯ÂËÙ . ‰È‰ ‚Á‰ È ÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ Ê¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù

ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï Ì‚ ¯˘Ù‡Ó ÏÚ ˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘· „„ÂÓ˙‰ÏÂ ÈÂ‡¯Î Â˙‡¯˜Ï Í¯ÚÈ‰Ï ˙Â¯Á‡ ˙
Ï·ÈËÒÙ‰ ÌÂÈ˜ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ‰È‰ Ê¯ÎÓ‰˘ ‰„ÈÚÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰

„·Ï·. 
התקשרות המשרד ע  עיריית ירושלי  נושאת אופי של תמיכה ולא של , לפי הקווי  המנחי  .5

פסטיבל כבר החל ולכ  אפשר להניח שהוא המשרד פרס  את המכרז לאחר שה: רכישת שירותי 
הוא השתת- במימו  הפסטיבל השתתפות ; היה מתקיי  ג  ללא השתתפות המדינה במימונו

היזמה העיקרית לקיומו הייתה של ; הוא לא הנחה את העירייה כיצד לקיי  את הפסטיבל; חלקית
 .העירייה

¯˘Ó‰˘ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙˘˜· ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘È „
Ï·ÈËÒÙ‰ ,ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÔÂÓÈÓÏ ‰˘˜· ‰  È‡Â ‰ÎÈÓ˙Ï ‰˘˜· ‡È‰ . ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ

 Ú·˜˘ ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜Ï „Â‚È · ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Î ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ‰¯˘È‡
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÓÂÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙‡ ‰·ÂËÏ ‰˙ÏÙ‰ ‰„ÚÂÂ‰

ÏÈÚÏ ‰¯ÎÊ ˘ ˙¯Á‡‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ,‰ÓÂ„ ÚÂÈÒ Ï·˜Ï È„Î ˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â  ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰˘¯„ ˘ .  
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 אירועי תרבות בפסח 
 הגיש מינהל התרבות לוועדת המכרזי  בקשה לאשר לקיי  מכרז סגור לקיו  8.4.08 ב .1
. בחג הפסח" 2 1אקונומית  פעילות תרבות ואמנות ברשויות המגזר החרדי המדורגות ברמה סוציו"

 .  באפריל24 21 ח חל בבאותה שנה חול המועד פס
ל את מסמכי המכרז לארבע "ובאותו היו  שלח המנכ 8.4.08 ועדת המכרזי  אישרה את הבקשה ב

כחמישה ימי  לאחר מועד , 13.4.08 המועד האחרו  להגשת ההצעות נקבע ל. רשויות מקומיות
מספר : ובה , במסמכי המכרז פורטו עשרה תנאי ס-. הפנייה לרשויות ושבוע בלבד לפני החג

אחד לגברי  ואחד , רכזיי  לפחותיתקיימו שני אירועי  מ; 35 האירועי  שיתקיימו לא יהיה קט  מ
; ח" ש200,000עלות הפעילות תהיה לפחות ;  בני אד  לפחות500בכל אירוע ישתתפו , לנשי 

 . ח" ש100,000 תקציב המשרד להשתתפות במימו  הפעילות לא יחרוג מ
. ועדת משנה של ועדת המכרזי  התכנסה כדי לדו  בתוצאות המכרז לאחר שהתקבלו ההצעות .2

עולה ששלוש רשויות מקומיות השיבו בשלילה על , 2008מהפרוטוקול של ועדת המשנה מאפריל 
היא ציינה .   עילית השיבה בחיוב ועמדה בכל תנאי הס-ורק מועצה מקומית מודיעי, הפנייה

, לנשי  ולילדי , לגברי ,  אירועי 37ו יתקיימ, שבפסטיבל שהיא מתכננת לימי חול המועד בפסח
.  בני אד  לפחות500 וכל אחד מה  נועד ל, אחד לגברי  ואחד לנשי , יהיו שני אירועי  מרכזיי 

ועדת המשנה החליטה להמלי/ לוועדת מכרזי  לאשר השתתפות במימו  הפסטיבל במועצה 
 . מורה זכתה במכרזובאותו היו  החליטה הוועדה שהמועצה הא, מקומית מודיעי  עילית

מעורב בפעילות ביצוע של ] יוע/[שככל האפשר לא יהיה , יש לדאוג", יר"לפי התקש .3
למרות זאת נמצא שיוע/ המשרד לענייני המגזר החרדי חת  על פרוטוקול החלטת ועדת . "המשרד

 .המשנה כחבר הוועדה
 סכו   ח " ש100,000 העביר המשרד למועצה מקומית מודיעי  עילית 2008באוגוסט  .4

  המועצה משו  המשרד לא חת  על חוזה התקשרות ע. השתתפותו במימו  אירועי הפסטיבל
 . שוועדת המכרזי  אישרה אותה זמ  קצר מאוד לפני מועד הפסטיבל

 Â·˘ Ï·ÈËÒÙ ÔÂ Î˙35˙ÂÁÙÏ ÌÈÚÂ¯È‡  , ÌÈÈ ˘ÌÈÙ˙˙˘Ó È·¯ Ì‰Ó , ˙Â Î‰Â ÔÂ Î˙ ˘¯Â„
ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Í˘Ó· .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , Ú·¯‡Ï „¯˘Ó‰ ÁÏ˘ ÁÒÙ‰ ‚Á È ÙÏ ÌÈÈÚÂ·˘Ó ˙ÂÁÙ

 ÏÚ ·È˘‰Ï „·Ï· ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ Ô‰Ï ‰ˆ˜‰Â ¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï ‰Úˆ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯
‰Úˆ‰‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„·Ï· ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ Í¯Ú  ‰Ê‰ ¯Â‚Ò‰ Ê¯ÎÓ‰ Ì‚ .ÍÎ· 

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙ËÈ˘ ˙ÒÒÂ·Ó ÂÈÏÚ˘ ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· „¯˘Ó‰ Ú‚Ù. 
 ¯·Â„Ó˘ ‡ÂÙ‡ ÌÈ„ÈÚÓ ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈË¯Ù

ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯· ‡ÏÂ ‰ÎÈÓ˙· : È ÙÏ ÌÈÈÚÂ·˘Ó ˙ÂÁÙ ¯Â‚Ò‰ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ¯Ù „¯˘Ó‰
ÔÎÏÂ ‚Á‰ ˙ÏÈÁ˙ ,„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‡ÏÏ Ì‚ ÌÈÈ˜˙Ó ‰È‰ Ï·ÈËÒÙ‰˘ ‰‡¯ Â ÂÓÈÓ· ‰ È ;

„·Ï· È˜ÏÁ ‰È‰ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ; ‰ÓÊÈ‰Â Ï·ÈËÒÙ‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙  ‡Ï „¯˘Ó‰
˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó ‰ˆÚÂÓ Ï˘ ‰˙ÈÈ‰ ÂÓÈÈ˜Ï ˙È¯˜ÈÚ‰ . ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂÂ˘ Ô‡ÎÓ

 ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜Ï „Â‚È · ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Î ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰
ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ú·˜˘. 

שרד השיב למשרד מבקר המדינה בעניי  העברת הכס- לעיריית ירושלי  ולמועצה מקומית המ
התקציב למטרה זו הוקצה למשרד באיחור וההחלטה המקצועית לסייע "כי , מודיעי  עילית

הדבר לא הותיר כל אפשרות לפעול על פי . בתחומי  אלה התקבלה א- היא סמו& למועד ההחלטה
 . "לרשויות המקומיות היה הרע במיעוטו' קול קורא'פרסו  , תלאור זא"; "נוהל תמיכות
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Ú„Ó‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „ÚÂÓ· ·Èˆ˜˙ ˙Ï·˜ ÈÎ Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰

ˆÓ ‰ È‡ ¯ÁÂ‡Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ ‰·ÂËÏ ‰ÈÏÙ‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â  Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ‰˜È„
˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈÓÂ˜Ó .   

 קיו  במועצה האזורית גלבוע פסטיבל דו
ובמהל& הביקור ביקש ממנו ראש המועצה ,  ביקר השר במועצה אזורית גלבוע2008בינואר  .1

בסיכו  . וגוסט אותה שנהקיו  שהיה עתיד להתקיי  במועצה בסו- א להשתת- במימו  פסטיבל דו
 צוי  כי במהל& הביקור הודיע השר 2008הביקור ששלח ראש המועצה האזורית לשר בינואר 
 .ח"שהמשרד יתמו& בהפקת הפסטיבל בסכו  של מיליו  ש

 החליטה ועדת המכרזי  שיש לפרס  מכרז פומבי בעניי  פעילות תרבות 2008באפריל  .2
המכרז מיועד לרשויות מקומיות בעלות מאפייני  דומי  ; ערבי קיו  יהודי ואמנות לקידו  דו

ות האמורה תהיה בס& נקבע שהשתתפות המשרד במימו  הפעיל. לאלה של המועצה האזורית גלבוע
העלות הכוללת : בי  השאר,  פרס  המשרד את המכרז ונקבעו בו תנאי ס-8.5.08 ב. ח" ש500,000

. 22.5.08המועד האחרו  להגשת הצעות הוא ; ח" מיליו  ש2.5 ל אירועי הפסטיבל לא תפחת מש
תה של המועצה האזורית גלבוע חמישה ימי  לאחר המועד האמור אישרה ועדת מכרזי  את זכיי
 . במכרז שכ  היא היחידה שהגישה הצעה למכרז ועמדה בתנאי הס-

המועד האחרו  להגשת הצעות , 15ל"שפרס  החשכ) תקנו  כספי  ומשק(מ "יצוי  כי לפי הוראות תכ
למרות זאת נמצא שהמועד האחרו  .  ימי עבודה מיו  פרסו  המכרז14למכרז פומבי יהיה לפחות 

זמ  קצר המונע ממציעי  ,  ימי עבודה מיו  פרסומו11להגשת הצעות למכרז האמור חל 
 .פוטנציאליי  להכי  הצעה כראוי

א  השתתפות המשרד במימו  הפסטיבל הייתה בגדר רכישת משרד מבקר המדינה בדק  .3
נמצא שאילו לא קיימה המועצה האזורית את . לפי הקווי  המנחי , שירותי  או מת  תמיכות

המשרד לא נת  הנחיות בנוגע לתכנית הפסטיבל ; ספק א  המשרד היה יוז  אותו בעצמו, הפסטיבל
 המשרד מימ  רק ; מת העיקרית של הפסטיבלהמועצה האזורית הייתה היוז; או בנוגע לביצועו

השתתפות המשרד במימו  הפסטיבל נושאת , יוצא שלפי הקווי  המנחי .  מעלות הפסטיבל10% כ
 .אופי של תמיכה ולא של רכישת שירות

, כי במקרה אחר שבו הציעו רשויות מקומיות למשרד להשתת- במימו  פסטיבל שה  יזמו, יצוי 
ומכיוו  שה  לא , פותו במימו  הפסטיבל שה  יזמו היא בגדר תמיכההמשרד הבהיר לה  שהשתת

הוא אינו , הגישו בקשה לתמיכה עד למועד שקבע המשרד במבחני התמיכה בתחו  הפסטיבלי 
 . יכול לסייע לה 

ורואה בה  כלי " שטח"המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי לא אחת הוא שואב רעיונות מה
; קיו  מסוג זה כלי למימוש וביצוע מדיניותו הוא רואה בקיו  פסטיבל דו; למימוש מטרותיו

 .לעתי  יש צור& בפעולות מהירות כדי לממש את המטרות האמורות
__________________ 

 ".פרסו  מכרז, התקשרות בהלי' מכרז פומבי "3.3.5.5.2' מ מס"הוראת תכ  15
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂ·Ï‚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˘˜·· ÏÙËÏ ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
˙ÂÎÈÓ˙‰ ÏÂÏÒÓ· ,ÌÈÏ·ÈËÒÙ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙Â¯Á‡ ˙Â˘˜·· ‚‰ ˘ ÈÙÎ . „¯˘Ó‰˘ ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡

 ˙Â ÂÈÚ¯ ıÓ‡ÈÂÓˆÚ· ÌÈÏ·ÈËÒÙ ÌÂÊÈÈÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ , ÌÂÏ˘˙‰Â ˙‡Ê ‰˘ÂÚ Â È‡ Ì‡ Í‡
‰ÎÈÓ˙ Ï˘ ÈÙÂ‡ ‡˘Â  ,˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â  ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ .  

✩  
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ , ˙ÂÏÂÚÙ· „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰˜ÒÚ ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ˘

Ú· ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ‰¯˘È‡Â ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂÂ· ˙Â Â„È  ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ‡¯ Ô˙Â‰Ó·˘ ÏÙËÏ ˘È˘ ÔÈÈ 
˙ÂÎÈÓ˙ Ï‰Â  ÈÙÏ Â· . Ï·ÈËÒÙ ˙ÎÈ¯ÚÏ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ „Á‡ ‰¯˜Ó·

ÂÓÂÈÒ ¯Á‡Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ˘Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰· ˘È
„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎÓ ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ÌÈ˘˜·Ó˘ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù . ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÚ- 

Î Ó"„¯˘Ó‰ Ï ,ÓÚÂÈ‰" ˘‰‚Èˆ  Â‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ,Â‚Èˆ  Â‡ „¯˘Ó‰ ·˘Á ,‡ ·‰ ˙Ï‰ Ó" Ó
„¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ,ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ.   

 מינוי מועצות על פי חוק 
בעיקר באמצעות מת  תמיכות , מינהל התרבות פועל כאמור לקידו  ענייני התרבות והאמנות

ועצות ציבוריות שהוקמו לפי חוק ייחודי לש  כ& הוא נעזר במ. מתקציב המדינה למוסדות ציבור
בכלל זה , אשר תפקיד  לייע/ לשר ולמינהל התרבות בענייני  הנוגעי  לעבודת , לכל אחת מה 

כגו  , המינהל ג  מממ  את הפעילות של תאגידי  שהוקמו על פי חוק. בעניי  חלוקת כספי תמיכות
א מועצה ציבורית שמקדמת תחו  שכל אחד מה  הו, הרשות הלאומית לתרבות היידיש בישראל

כל אחת מה  פועלת לפי חוק ייחודי .  מועצות14 בס& הכול נעזר מינהל התרבות ב .תרבות מסוי 
   .  למנות את חבריה16לה שבו הוסמ& השר

 מועצת המוזיאוני 
הסדיר את הפעילות של מוזיאוני  , ) חוק המוזיאוני  להל   (1983 ג"התשמ, 17חוק המוזיאוני 

בחוק נקבעו תנאי  להכרה במוזיאו  . בישראל במטרה להבטיח את ניהול  התקי  לטובת הציבור

__________________ 
רבות משו  שבאותה העת פעל מינהל הת, הוא שר החינו' והתרבות, לפי חוק המוזיאוני , השר  16

על העברת תחומי פעולה  ÙÒÓ ÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜ÏÈ5534¯ לפי הודעה ב. במסגרת משרד החינו' והתרבות
לשר , לרבות חוק המוזיאוני , ממשרד החינו' והתרבות למשרד המדע הועברו הסמכויות בכמה חוקי 

 . המדע
מציג בדר' קבע הוא , מוזיאו( הוא מוסד שלא למטרת רווח שיש בו אוס) מוצגי  בעל ער' תרבותי  17

 .לימוד או עינוג, ומטרת התצוגה היא חינו', אותו או חלק ממנו לציבור
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מוזיאו  . למשל בנוגע לעובדיה  ובעניי  שימור המוצגי  בו, יאוני  מוכרי וחובות והגבלות על מוז

 . מוכר יכול לקבל כספי  מתקציב המדינה
, הפועלי  בתחומי  שוני ,  מה  מוזיאוני  מוכרי 50 כ,  מוזיאוני 200  פעלו בישראל כ2008 ב

 40  היה כ2008 תקציב המשרד לתמיכות במוזיאוני  בשנת. בה  אמנות פלסטית וארכיאולוגיה
 . ח"מיליו  ש

שה אנשי חמי, שישה עובדי מדינה:  חברי 21ימנה השר מועצת מוזיאוני  ובה , לפי חוק המוזיאוני 
נציג אחד של מועצה , שלושה נציגי  של עיריות, חמישה אנשי ציבור, מקצוע בתחו  המוזיאוני 

מש& כהונתה של ; ואחד מה  יתמנה בידי השר ליושב ראש, מקומית ונציג אחד של מועצה אזורית
על מועצה חדשה לכלול לפחות שליש מחברי המועצה ; המועצה יהיה שלוש שני  מיו  מינויה

 . עליה לייע/ לשר בעניי  הכרה במוזיאו  ובעניי  חלוקת תקציב התמיכות, ובי  היתר, וצאתהי
, במבחני  נקבע כי התמיכה. 18התמיכה במוזיאוני  מוכרי  נועדה לסייע לה  לקיי  את פעילות 

, ) מחלקת מוזיאוני  להל  (שבה מטפלת מחלקת מוזיאוני  ואמנות פלסטית במינהל התרבות 
, לפי מבחני התמיכה.  רק בעד פעילות הנעשית בתחומי  שאישרה מועצת המוזיאוני תינת  לה 

עמידת מוזיאו  בתנאי הס- לקבלת )  א:   (בכלל , על המועצה להמלי/ למחלקה בענייני  מסוימי 
חלוקת תקציב התמיכות בי  תמיכה בפעילות השוטפת של המוזיאוני  לבי  תמיכה )  ב.   (התמיכה

  . נושאי הפרויקטי  שייתמכו באותה שנה והסכו  שיוקצה לכל אחד מה )  ג (.  בפרויקטי 
 מינוי מועצת המוזיאוני  אי

והיא המשיכה להתכנס עד ינואר , פת כהונתה של מועצת המוזיאוני  הסתיימה תקו2005בינואר 
שהייתה , חברת הכנסת לימור לבנת: עצה חדשהלהל  שמות השרי  שהיו אחראי  למינוי מו. 2006

התרבות והספורט , שכיה  כשר החינו&, חבר הכנסת מאיר שטרית;  שרת החינו&2005בינואר 
התרבות והספורט ממאי , פינס שהיה שר המדע חבר הכנסת אופיר פז; 2006 עד מאי 2006מינואר 
את , יולי תמיר' פרופ, חינו&ולאחר שסיי  את תפקידו מילאה שרת ה, 2006 עד נובמבר 2006
שרי  אלה לא מינו חברי  למועצת המוזיאוני  וא- לא האריכו את המינוי של חברי . מקומו

, במש& כשישה חודשי התרבות והספורט ,  שר המדעהיהפינס ש  פזחבר הכנסת. המועצה היוצאת
כה עד התפטרותו א& לא הספיק להשלי  את המלא,  בהליכי  למינוי חברי מועצה2006החל ביולי 

התרבות והספורט הוא חבר הכנסת גאלב ,  שר המדע2007 ממרס .2006מהתפקיד בנובמבר 
 . מינה השר מועצת מוזיאוני  חדשה2009 רק בינואר. אדלה'מג

  כי המועצה המשיכה להתכנס2008חברת הכנסת לימור לבנת השיבה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
, היא לא קיבלה כל הודעה בנוגע לסיו  תקופת הכהונה של חלק מחברי המועצה; כל תקופת כהונתה

השיבה , תמיר' פרופ, שרת החינו&. ולא הייתה סיבה להניח שקיימת בעיה כלשהי בקשר לכינוסה
 החליטה הממשלה להורות על העברת סמכויות 2006 שבמאי 2008למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

 .בנושאי תרבות וספורט ממשרד החינו& למשרד המדע ולכ  הייתה מנועה מלמנות מועצה חדשה
י הוא מוזיאו  מוכר לאחר כי השר רשאי להכריז שמוזיאו  פלונ, חוק המוזיאוני  קובע .1

מנהלת מחלקת . התייעצות ע  מועצת המוזיאוני  וכ& לאפשר לו לקבל תמיכה מתקציב המדינה
 כי לפחות ארבעה מוזיאוני  הגישו 2008וני המוזיאוני  במשרד מסרה למשרד מבקר המדינה בי

, אמורכ, אול  לא התכנסה, אמנ  המועצה החלה לדו  בשלוש מה ; 2005בקשה להכרה עוד בשנת 
, אילו התקבלה ההחלטה; ולכ  לא קיבלה החלטה סופית בנוגע לבקשות האלה, 2006מאז ינואר 

כי הכרה במוזיאו  מאפשרת לו ג  לקבל , היא הוסיפה. ייתכ  שאות  מוזיאוני  היו זכאי  לתמיכה
 . פטור ממסי ארנונה ומגדילה את סיכוייו לגייס כספי  מתורמי 

__________________ 
 .3904' עמ, )25.8.05(ה "באב התשס' כ, ÌÈÓÂÒ¯Ù ËÂ˜ÏÈ5429 מבחני התמיכה פורסמו לראשונה ב  18
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 כ& 2007כדי שבכל זאת יהיה אפשר לחלק תמיכות תוקנו מבחני התמיכה החל מינואר  .2
, לות שוטפת של מוזיאוני שלמחלקת המוזיאוני  ניתנו סמכויות המועצה לאשר תמיכות לפעי

שנעשה בתיאו  ע  תחו  תמיכות במשרד , תיקו  זה. אול  לא לתמיכה בפרויקטי  מיוחדי 
 למוזיאוני  2008  ו2007 למשרד לחלק תמיכות לפעילות שוטפת בשני  ִאפשר, המשפטי 
בשני  . ח" מיליו  ש36  נת  המשרד למוזיאוני  מוכרי  תמיכה שוטפת בס& כ2008בשנת . מוכרי 

 למשל כ, שבה  הייתה המועצה פעילה נת  לה  המשרד כספי תמיכה ג  בגי  פרויקטי  מיוחדי 
המשרד רואה חשיבות רבה בביצוע , דברי מנהלת המחלקהל. 2005ח בשנת " מיליו  ש1.5

יתרונו של התקציב . כגו  בתחו  שימור אוספי  ובתחו  שימור מבני , פרויקטי  מיוחדי 
 לא נת  המשרד 2006למ  שנת . לפרויקטי  הוא האפשרות לדרוש מהמוזיאו  הוכחה שביצע אותו

 . משו  שכאמור לא מונתה מועצה חדשה כנדרש בחוק המוזיאוני , תמיכה בגי  פרויקטי  מיוחדי 
 ¯‡Â È·2005ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ‰˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ‰ÓÈÈ˙Ò‰  , ˜¯Â ¯‡Â È·2009 ‰˙ ÂÓ 

‰˘„Á ‰ˆÚÂÓ ;‰È˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÏ ˜Ê  Ì¯‚ ÈÂ ÈÓ‰ ·ÂÎÈÚ .  
 פעולות למינוי חברי מועצת המוזיאוני  

הלי& מינוי חברי מועצת המוזיאוני  כולל פנייה לגופי  המנויי  בחוק שיש לה  נציגי   .1
 איתור מועמדי  המתאימי  ;כדי שימליצו על מועמדי  מטעמ , כמו משרדי ממשלה, במועצה

על המועמדי  למלא שאלו  . איתור מועמדי  אנשי מקצוע בתחו  המוזיאוני ; להיות נציגי ציבור
 . ש של המשרד"בדבר כשירות  להיות חברי  במועצת המוזיאוני  ולהעבירו לבדיקת היועמ

ש לממשלה מנובמבר "ולפי הנחייה של היועמ, 197519 ה"התשל, לפי חוק החברות הממשלתיות
 21יש לבחו  את כשירות  של כל , בנוגע למינויי  בחברות ממשלתיות ובתאגידי  ציבוריי  200320

המועמדי  למועצת המוזיאוני  ג  באמצעות הוועדה לבדיקת מינויי  בחברות ממשלתיות 
לאחר שהוועדה אישרה את ). י/ ועדת שפנ להל  (ד טנה שפני/ "שבראשה עמדה בעת הביקורת עו

עמדת היוע/ המשפטי לממשלה היא כי הקמת . המועמדי  רשאי השר למנות את חברי המועצה
א& ,  לחוק המוזיאוני 10בהתא  לסעי- , נכנסת לתוק- רק ע  השלמת מינוי כל חבריה"המועצה 

 ".משקמה המועצה היא רשאית לפעול א- א  לאחר מכ  פחת מספר חבריה
2.  ˙Î˘ÏÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á ÈÂ ÈÓ· ‰˜ÒÚ ¯˘‰ . ¯ÒÓ ¯˘‰ Ï˘ ‰ËÓ‰ ˘‡¯

 ¯·ÓËÙÒ ÛÂÒ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2008 , ¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰ „Ú˘- ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘Î 
 Â„È˜Ù˙Ï Ò Î  ¯˘‰˘- ‰ ÈÓ ‡Â‰ 14‰ˆÚÂÓ È¯·Á  ;ÚÂˆ˜Ó È˘ ‡ ‰Ú·¯‡ ˙Â ÓÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ,

˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓ ‚Èˆ Â ‰ È„Ó È„·ÂÚ È ˘ . Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ·ÂÎÈÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï
‰Ú·˘‰ : 

__________________ 
ב בנוגע לוועדה לבדיקת 18הוראות החוק שמפורטות בסעי) , א לחוק האמור60  ו60לפי סעיפי    19

, יי  יחולו ג  על מינויי  לכהונה בתאגידי  שהוקמו לפי חוק ובגופי  אחרי  שהוקמו בחיקוקמינו
והכול א  המינוי נעשה בידי שר או בידי הממשלה או בהמלצה או , בשינויי  המתחייבי  לפי העניי(

 המינויי . באישור של אחד מה  ובכפו) להוראות החוק או החיקוק שמכוחו מוק  התאגיד או הגו)
בתוספת לחוק זה פורטו גופי  אחרי  שהוקמו . כוללי  ג  חבר מועצה) 1)(ב(א60שנמנו בסעי) 

 .ובה  מועצת המוזיאוני , בחיקוק
אלא , הנחיה זו קובעת שכאשר מנגנו( המינוי הקבוע בחוק אינו מאפשר לגו) מסוי  לבחור נציג מטעמו  20

לרבות בדיקת הוועדה , מינוי מהוראות החוקאי( הצדקה לפטור את ה, מטיל על השר לבחור את הנציג
 .שכ( הלי' זה כרו' בשיקול דעת של השר בבחירת הנציג, לבדיקת מינויי 
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שישה מה  חברי המועצה ,  מועמדי 18  שלח ראש מטה השר שאלוני  ל2007ביולי  )א(

הגישה , כשמונה חודשי  לאחר שהחלה לטפל במינוי חברי המועצה, 2008רק במרס . היוצאת
 . לשכת השר לאישור ועדת שפני/ שמות של עשרה מועמדי  ראשוני 

ש של המשרד לוועדת " הודיעה היועמ2008בתחילת מרס : מינוי חמישה אנשי מקצוע )ב(
איש "להגדרה , לדעתה, ינ  מתאימי א" אנשי מקצוע"שפני/ כי שני מועמדי  שהמשרד הציע כ

למרות זאת . ולכ  אי  למנות , כיוו  שאינ  עוסקי  בתחו  המוזיאוני, לפי חוק המוזיאוני " מקצוע
 2008א& ועדת שפני/ החליטה באפריל ,  וטרינר וצלמת הגיש המשרד את מועמדות  של השניי  

 .שלא לאשר את מינוי 
לא הושלמו הליכי המינוי של ארבעה מחמשת אנשי , 2008אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת

 העבירה מנהלת מחלקת המוזיאוני  2007שעוד באוגוסט , יצוי . המקצוע שיש למנות לפי החוק
, השר לא השתמש ברשימה. ל ולראש מטה השר רשימה של שבעה מועמדי  אנשי מקצוע"למנכ

 .בה פנה המשרד לאחד המועמדי  שנזכרו 2008ורק ביולי 
עד למועד סיו  הביקורת הגיש המשרד לוועדת שפני/ שמות של : מינוי שישה עובדי מדינה )ג(

המשרד איתר מועמד חמישי רק ; ת מינוי ארבעה מועמדי  עובדי מדינה בלבד והוועדה אישרה א
 .ועד תו  הביקורת לא איתר מועמד שישי, 2008באוגוסט 

Ó‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ ÔÎ Ì‡ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï ÈˆÁÂ ‰ ˘ Í˘Ó· ‰ È„Ó È„·ÂÚ È ˘ Ï˘ ÈÂ È
ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓÏ .‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ¯·Á ˙ÂÙÈÁ„· ˙Â ÓÏ Í¯Âˆ ‰È‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ÛÈ„Ú‰

„È˜Ù˙‰ ˙Â˘È¯„Ï ÂÓÈ‡˙‰ ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ È ˘ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ¯È·Ú‰Ï „¯˘Ó‰ ,
ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ‰ ‰˙„ÓÚÏ „Â‚È ·"„¯˘Ó‰ Ï˘ ˘. 

 הגישה לשכת השר לאישור ועדת שפני/ 2008במרס ובאוגוסט : מינוי נציג מועצה אזורית )ד(
 . לא אותר מועמד נוס-2008עד ספטמבר . אבל היא לא אישרה אות , שני מועמדי 

˙Î˘Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ‡ÏÂ ˜ÙÒÓ ‡Ï ÔÙÂ‡· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÈÂ ÈÓ· ‰ÏÙÈË ¯˘‰ 
˙Â¯È‰Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÎ ÈÂ ÈÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ˙‡ ‰˙˘Ú . 

 בקשות לאישור 2008המשרד השיב למשרד מבקר המדינה שהוא העביר לוועדת שפני/ בנובמבר 
 . שבעת חברי המועצה הנותרי 

 ˜ÏÁ Ô˙ÓÏÂ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ· ‰¯Î‰Ï È‡ ˙ ‡Â‰ ‰Ù˜˙ ‰˙ Â‰Î˘ ‰ÏÈÚÙ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ ˙ˆÚÂÓ ÌÂÈ˜
˙ÂÎÈÓ˙‰Ó .ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Í˘Ó· , ¯‡Â ÈÓ2005 ¯‡Â È „ÚÂ 2009‰˘„Á ‰ˆÚÂÓ ‰˙ ÂÓ ‡Ï  .

ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· , ¯‡Â ÈÓ2006 , Ú Ó ‰¯Î‰ „¯˘Ó‰Ó Ï·˜ÏÂ ˙ÂÒ Ï ÌÈ˘„Á ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÓ ,
Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ·‡˘Ó ÒÈÈ‚Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó ‰È‰˘ ¯·„ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ÌÈ¯ÎÂÓ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ

„¯˘Ó‰Ó ˙ÂÎÈÓ˙ ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈÏ·˜Ó‰ , ‰ÎÈÓ˙ „¯˘Ó‰Ó ˘˜·ÏÂ Ì˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÂÏÎÈ ‡Ï
˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ó¯ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· .Á ÈÂ ÈÓ ·ÂÎÈÚ ˙ˆÚÂÓ È¯·

‰È˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÏ ˜Ê  Ì¯‚ ÔÎÏÂ ‰ÒÂ ÈÎ ˙‡ Ú Ó ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ .   
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 מועצת הרשות הלאומית לתרבות היידיש
הוקמה לפי חוק הרשות הלאומית )  הרשות להל  (הרשות הלאומית לתרבות היידיש בישראל 

להעמיק את הכרת : אלה כמה ממטרותיה. ) חוק היידיש להל   (1996 ו"התשנ, לתרבות היידיש
מ  החוק עולה כי הרשות היא תאגיד והיא . תרבות היידיש ולקד  את היצירה בת זמננו בלשו  זו

  להל  ( חברי  שימנה השר בהתייעצות ע  נציגי המוסדות להשכלה גבוהה 21 תורכב ממועצה של
 .ע  חברי המועצה נמני  נציג של השר ושני נציגי  מטע  הממשלה). מועצת הרשות

תפקידיה של מועצת הרשות כוללי  התוויית קווי פעולה של הרשות ואישור , לפי חוק היידיש
; ל לרשות שיהיה ממונה על ביצוע תפקידיה"נה מנכתמ, באישור השר, מועצת הרשות; תקציבה

ואפשר , חברי המועצה יתמנו לשלוש שני ; ל הרשות היא ארבע שני "תקופת כהונתו של מנכ
 . לשוב ולמנות  לתקופות נוספות

 מינה 2002באוקטובר . ל לרשות" ובחרה מנכ1999מועצת הרשות התכנסה בפע  הראשונה בינואר 
.  פקע תוק- מינוָי 2005ובאוקטובר , את חברי המועצה, מר מת  וילנאי, שר התרבות והספורט דאז

מאיר שטרית ,  חברי הכנסת לימור לבנת מאז לא מינו השרי  שהיו ממוני  על מינוי מועצות 
  אשר שימשה ג  כממלאת מקו  שר המדע , יולי תמיר' פרופ, וכ  שרת החינו&, פינס ואופיר פז

במש& התרבות והספורט , שר המדעהיה פינס ש  פזחבר הכנסת.  חדשי  למועצת הרשותחברי 
א& לא הספיק להשלי  את ,  בהליכי  למינוי חברי מועצה2006החל ביולי , כשישה חודשי 

   עד מועד סיו  הביקורת 2005 מאוקטובר .2006המלאכה עד התפטרותו מהתפקיד בנובמבר 
מינוי מועצה ", לדעת היוע/ המשפטי לממשלה, כאמור.  לא פעלה מועצת הרשות  2008אוגוסט 

 ".לא נכנס לתוקפו בטר  תתמנה בהרכבה המלא
כי תקופת כהונתו כשר , 2008השיב למשרד מבקר המדינה בדצמבר , מאיר שטרית, שר הפני 

תקופת ; ולכ  נמנע מלהקי  מועצה, ארכה חודשי  ספורי  בלבד, התרבות והספורט, החינו&
 חבר הכנסת פז. והוא מונה לתפקיד זה נוס- על תפקידו כשר התחבורה, כהונתו הייתה ערב בחירות

אול  ,  כי פעל לקידו  הליכי מינוי מועצת הרשות2008בר בדצמ, פינס השיב למשרד מבקר המדינה
מור חברת הכנסת לי .ארכו ההליכי  זמ  רב, בשל המספר הרב של הגופי  שעימ  יש להתייע/

פר/ משבר , כי כשהסתיימה כהונתה של מועצת הרשות, לבנת השיבה למשרד מבקר המדינה
ולכ  היה מינוי מועצה חדשה לרשות , קואליציוני והוחלט על פיזור הכנסת ועל בחירות מוקדמות

 .תקי  ראוי ובלתי בלתי
שרד לרשות תקציב המ. רוב תקציב הרשות ממומ  בידי המשרד והוא מועבר אליה מדי חודש .1

העביר , 2007 עד יוני 2006מאוגוסט , במש& שנה .ח בשנה" היה כמיליו  ש2008 2007בשני  
 חדל המשרד 2007ביולי . אלא בשני תשלומי  בלבד, א באופ  סדירהמשרד כספי  לרשות ל

 כי הסיבה לעצירת 2007רשות בספטמבר ר ה"ש של המשרד הסבירה ליו"היועמ. להעביר לה כספי 
ולכ  פקעו ג  ההרשאות שניתנו לה  , התשלומי  היא פקיעת המינויי  של כל חברי מועצת הרשות

 . לחתו  על מסמכי הרשות
 יתקי  בתו& שנה מיו  מינויו ולאחר היוועצות 21כי הוועד המנהל, 9חוק היידיש קובע בסעי-  .2

של הוועד , הוראות בדבר הפעולות של המועצה, בי  השאר, במועצה את תקנו  המועצה שיכלול
 . של המנהל ושאר מוסדותיה והוראות בעניי  סדרי עבודת , המנהל

 הנושא של מורשי חתימה אינו 2008לפי תשובת משרד המשפטי  למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
התאגיד . הדבר נתו  להחלטתה של מועצת התאגידו, מוסדר בחוקי  המקימי  תאגידי  ציבוריי 

היעדר ; לסוגי עסקאות שוני  ולמצבי  שוני , רשאי להגדיר מורשי חתימה שוני  לסכומי  שוני 

__________________ 
המועצה רשאית לאצול ; המועצה תבחר מבי( חבריה ועד מנהל של שבעה חברי :  לחוק נאמר8בסעי)   21

 .שר את תקציב הרשותלמעט הסמכות לקבוע את המדיניות הכללית ולא, מסמכויותיה לוועד המנהל
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אשר , ובעתיד נית  יהיה ליצור הוראות גמישות יותר לגבי זכויות חתימה, מורשי חתימה אינו כורח

 .ימנעו שיתוק מוחלט של הרשות בהיעדר מועצה
קבלת כספי   את משמעות אי2008ל הרשות הסביר לנציגי משרד מבקר המדינה במאי "מנכ .3

הופסקה ההוצאה ; 2007החל ביוני , ל"לרבות למנכ, הרשות אינה משלמת שכר לעובדי : המשרד
הרשות ;  המועדוני  שפועלי  ביידיש50 נסגרו חלק מ; לאור של העיתו  היחיד ביידיש בישראל

  .  תביעות משפטיות בגינ 30 ח והוגשו נגדה כ" ש820,000 מדי  בכצברה חובות שנא
 פעולות למינוי חברי מועצת הרשות

ביולי . ל שהרשות פועלת ללא תקציב מאושר וללא מועצה"עת המנכ הובא לידי2007במאי  .1
 הדחו- למנות את ל והסביר לה  את הצור&"ל הרשות ע  השר וע  המנכ"אותה שנה נועד מנכ

הוא החל , כחצי שנה לאחר שמונה השר לתפקידו, 2007רק לקראת סו- ספטמבר . מועצת הרשות
באותו חודש החל היוע/ בהליכי  לאיתור . לטפל במינוי חברי מועצת הרשות באמצעות יועצו

  פנה השר במכתב לגופי  המנויי  בחוק וביקש שיודיעו לו מי ה 2007ובאוקטובר , המועמדי 
 . מועמדיה  לחברות במועצת הרשות

 21  בלבד מ9 השלי  המשרד את הליכי המינוי של 2008שעד מרס , ממצאי הביקורת העלו .2
רק ; בה  שני נציגי הממשלה, הלי& מינויי  של שישה חברי  עדיי  לא החל; חברי מועצת הרשות

 .  איתרה לשכת השר שני מועמדי  לתפקיד נציגי הממשלה במועצה2008ביוני 
כשנה וארבעה חודשי  לאחר , 2008הלי& המינוי של כל חברי מועצת הרשות הושל  ביולי  .3

כי שתי מועמדות ,  הודיע יוע/ השר למשרד מבקר המדינה2008באוגוסט . שהשר נכנס לתפקידו
משמעות . שוועדת שפני/ אישרה ביקשו מהשר שלא למנות  זמ  קצר לפני שהושלמו הליכי המינוי

 . הדבר היא שלא היה אפשר לכנס את מועצת הרשות
 התכנסה מועצת הרשות הלאומית לתרבות 2008שרד מבקר המדינה כי בנובמבר המשרד השיב למ

ובעת מת  ,  בעניי  מינוי המועצה22/"ובסמו& לכ& הוגשה עתירה לבג, היידיש לישיבתה הראשונה
כי מינוי חברי  , בעניי  מינוי מועצות ציבוריות השיב המשרד. התשובה הייתה עדיי  תלויה ועומדת

בגלל הדרישה , בי  היתר, ומקשה את מינוי המועצות" ורכב ומסוב&הלי& מ"חדשי  הוא 
 . מהמועמדי  למלא שאלוני  מורכבי  וארוכי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï˘‰ „Ú ÔÓÊ‰ Í˘Ó‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ÍÂ¯‡ ‰È‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙Ó ,
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ‚Ù ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ Â‰Î Û˜Â˙˘ ¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ· . ÈÂ ÈÓ· Í˘ÂÓÓ‰ ·ÂÎÈÚ‰

 ˙Â˘¯‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÙÂ ‰ÈÏ‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï Ì¯‚ ˙Â˘¯‰ ˙ˆÚÂÓ
˘È„ÈÈÏ ,Ï‡¯˘È· ˘È„ÈÈ‰ È¯·Â„ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÈ ÂÈÁ Ô‰˘ .„¯˘Ó‰ ÏÚ , „¯˘Ó ÛÂ˙È˘·
Ù˘Ó‰ÌÈË , ÌÈ¯˜Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙„Â·Ú Í˘Ó‰ ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ÌÎÒÂÓ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÏÂÚÙÏ

‰Ê ÔÂ‚Î.  
✩  

__________________ 
 .'‰˙¯·Á‡Â ¯·Ò '  'Ú„Ó‰ ¯˘ ,Á‡Â Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â. ˘ 9627/08. "בג  22
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·ÎÚ˙‰ ˙ÂˆÚÂÓ Ï˘ ÔÈÂ ÈÓ ,¯‡˘‰ ÔÈ· , ÈÂ ÈÓÏ ÌÈ‡¯Á‡ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯˘ ‰˘ÂÏ˘˘ ÌÂ˘Ó
˙ÂÁÙ Â‡ ‰ ˘ ÈˆÁ Í˘Ó· „Á‡ ÏÎ Â ‰ÈÎ ˙Â˘„Á ˙ÂˆÚÂÓ . ¯˘‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·

‚Ó'¯‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á ÈÂ ÈÓ· „¯˘Ó‰ ÏÙÈË ‰Ï„‡˜ÙÒÓ ‡Ï ÔÙÂ‡· ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ˙ˆÚÂÓÂ ˙Â˘ .   
 מלגות לסטודנטי 

מדעי המחשב , רפואה, מדעי  מדויקי , המשרד מעניק מלגות לסטודנטי  שלומדי  מדעי הטבע
חברתי נמו& או מיישובי  בפריפריה  והנדסה תמורת סיוע לתלמידי  ממשפחות ממעמד כלכלי

 במקצועות שקשורי  לתחומי  האמורי  אשר יסודיי  ב בבתי ספר על"י 'שלומדי  בכיתות ט
 700  העניק המשרד כ2007בשנת . ) הפרויקט להל  (הוריה  אינ  מסוגלי  לממ  סיוע בלימוד 

 23בחירת המוסדות. ח" מיליו  ש3.6 כולל של ובהיק-, ח כל אחת" ש5,000מלגות בסכו  של 
 . שתלמידיה  יוכלו להשתת- בפרויקט ובחירת הסטודנטי  נעשית בהלי& תחרותי

קול קורא לפרויקט "פרס  המשרד , )2008 2007(ח "לקראת שנת הלימודי  התשס, 2007בנובמבר 
מסלול : היו שני מסלולי , לפי נוסח הקול הקורא. ח"לשנת התשס" 'חונכות ללימודי מדעי '

המועד האחרו  להגשת .  הסטודנטי 700לבחירת המוסדות שישתתפו בפרויקט ומסלול לבחירת 
משרד מבקר המדינה בדק את הלי& בחירת . 2007מועמדות בשני המסלולי  נקבע לתחילת דצמבר 

 .הסטודנטי  לפרויקט
לימוד במוסד להשכלה גבוהה או במכללה )  א:   (בקול הקורא נקבעו דרישות ס- מ  הסטודנטי 

 הלימודי  היא תכנית מלאה בתחומי מדעי תכנית; ח"בשנת הלימודי  התשס)  המוסד להל  (
אישור של הסטודנט מגורמי )  ב(;   מדעי המחשב והנדסה, המדעי  המדויקי  והרפואה, הטבע

מילוי טופס הבקשה של הסטודנט )  ג(;   הרווחה במוסד שמצבו הכלכלי מצדיק מת  מלגה
המוסד שבו לומד )  ד(;   להצטרפות לפרויקט במלואו ואישורו בידי דקא  הסטודנטי  במוסד

 .הסטודנט נבחר להשתת- בפרויקט
שנת לימודי  של : המשרד ג  קבע אמות מידה לבחירת הסטודנטי  וציו  משוקלל לסטודנט

מקו  מגורי  ; 40%  ניסיו  מוכח בהוראה או בהדרכה ;  מ  הציו 15%הסטודנט במוסד שווה 
, השתייכות למגזר הערבי; 20%  יל בנגב או בגל) לפי הכתובת הרשומה בתעודת הזהות(קבוע 

 .25%  רקסי 'הדרוזי או הצ
היה אחראי מטע  המשרד , )ל" הסמנכ להל  (מר אבי ענתי , תכנו  ובקרה במשרד, ל תיאו "סמנכ

הוא הגיש את הפרטי  על הלי& . מיונ  ובחירת הזוכי , ת הבקשות שהוגשולרבות קליט, לפרויקט
מיו  הבקשות של סטודנטי  ואת רשימת הסטודנטי  שגיבש בעקבות מיו  הבקשות לאישור ועדת 

   .המכרזי  של המשרד
__________________ 

בעלי ניסיו( של שנתיי  , בי( השאר, שה , מוסד להשכלה גבוהה או מכללה או מוסד ללא כוונת רווח  23
 . לפחות בארגו( פעילות התנדבותית של סטודנטי  למע( הקהילה



 ב59דוח שנתי  856
 בחירת הזוכי  

באותו . שנבחרו בשני שלבי ,  הזוכי 700 קבעה ועדת המכרזי  במשרד את 2007בדצמבר  .1
 2,017המשרד קיבל ):  המיו  הראשו  להל  (ל כיצד נבחרו הזוכי  "ל למנכ"חודש הסביר הסמנכ

;  מהמגזר היהודי761 יהודי ו טודנטי  מהמגזר הלא מה  מס1,256, בקשות של סטודנטי 
, שנת לימודי  במוסד(סטודנטי  שעמדו בתנאי הס- קיבלו נקודות לפי שלוש אמות מידה בלבד 

רשימת הבקשות מוינה לפי ; )ניסיו  מוכח בהוראה או בהדרכה ומקו  המגורי  הקבוע של המועמד
 384(  שקיבלו את הציו  הגבוה ביותר נבחרו  הסטודנטי700 ו, הניקוד הכולל שקיבל כל סטודנט

 . ) מהמגזר היהודי316 יהודי ו מהמגזר הלא
, לפי שלוש אמות המידה, בוה ביותררק לאחר שנקבעה רשימת סטודנטי  שקיבלו את הניקוד הג

הדרוזי או ,  השתייכות למגזר הערבי ל את המועמדי  לפי אמת המידה הרביעית "בח  הסמנכ
ובמקו  זאת עשה , )25%(אול  הוא לא נת  לה את המשקל שנקבע בהלי& התחרותי , רקסי'הצ

 96כ  נוספו לרשימה ול, 25% יהודיי  הוגדל ב מספר הסטודנטי  הלא: שינויי  ברשימת הזוכי 
לפיכ& כללה רשימת הזוכי  המתוקנת . 96 ואילו מספר הסטודנטי  היהודיי  הוקט  ב, סטודנטי 

 אישרה ועדת מכרזי  של 2007בדצמבר .  סטודנטי  יהודיי 220 יהודיי  ו  סטודנטי  לא480
 . ל ה  הזוכי "המשרד את הליכי המיו  וקבעה שכל הסטודנטי  שברשימה שהכי  הסמנכ

ÂÂ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ÈÙÏ ‡Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙‡ ÍÎ Ì‡ ‰¯Á· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„Ú
ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÏÎ . 

כי שימוש באמות המידה כלשונ  היה גורר , מתשובתו של המשרד למשרד מבקר המדינה עולה
ולא , ההלי& נעשה סמו& לפתיחתה של שנת הלימודי ; תוצאה שאינה תואמת את כוונת המשרד

 . להוציא נוסח מתוק  מחשש לביטול הפרויקטהיה אפשר לבטל את הקול הקורא ו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú·˜ ‡Â‰˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡· ˘ÂÓÈ˘˘ „¯˘Ó‰ ‰ÏÈ‚ ¯˘‡Î Ì‚

˙Ú„Ï ‰ÈÂˆ¯ Â È‡˘ ‰‡ˆÂ˙Ï ÏÈ·Â‰Â , ÌÈ·¯· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ¯Á‡Ï Ô‰Ó ˙ÂËÒÏ È‡˘¯ ‰È‰ ‡Ï
˙ÂÚˆ‰ ÂÏ Â˘‚Â‰Â . ÔÙÂ‡· ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ‰ˆ˜Ó „¯˘Ó‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ˙Ú‚ÂÙ ÂÊÎ ‰ÈÈËÒ

È ÂÈÂÂ˘. 
שבנוגע ,  הסטודנטי  שנבחרו700  מ690משרד מבקר המדינה בדק את נתוני המשרד על  .2

לא למדו בתחומי הלימוד ) 7% כ(כי   הזו690  מ48כי , נמצא. אליה  היו נתוני  מלאי  במשרד
 .עבודה סוציאלית וחינו&, בנקאות, אלא בתחומי  כמו כלכלה, שנכללו בתנאי הס-

ה עליו לצר- לטופס הבקשה למלגה אישור לש  הוכחת עמידתו של הסטודנט בתנאי הס- הי .3
לא קיבלו ) 15%( הסטודנטי  שנתוניה  נבדקו 690  מ105כי , נמצא. כאמור, מגורמי הרווחה

 . אישור כזה
על , דה נקבע שמועמד שמקו  מגוריו הקבוע הוא ביישוב בנגב או בגלילבאמות המי, כאמור .4

 הסטודנטי  שנתוניה  נבדקו 690  מ90נמצא כי .  נקודות20יקבל , פי הרשו  בתעודת הזהות שלו
א- שמקו  מגוריה  הקבוע לא היה " כתובת המגורי "קיבלו נקודות בגי  אמת המידה ) 13% כ(

 . בבאקה אל גרביה ובמעלה אדומי , באו  אל פח , חדרהב, אלא למשל, בנגב או בגליל
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‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ,Î ÓÒ‰ ÈÎ" Ú·˜˘ ÌÈÎÂÊ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰ Ï
ÛÒ‰ È‡ ˙ ÏÎÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘„¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÏÎÏÂ  ,˙‡Ê ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰Â . ‡Â‰

‰ÈÂ‡¯ ‰¯˜· Í¯Ú ‡Ï , „Á‡ ˙‡ Â„ÓÏ ‡Ï˘ ÌÈË „ÂËÒ ˙Â¯˘Ú Â¯Á·  ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·Â
ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÚÂˆ˜Ó‰Ó ,Ó ¯˙ÂÈ-100 ˙˜ Ú‰ ˜È„ˆÓ ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ˘ ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï˘ ÌÈË „ÂËÒ 

‚ÏÓ Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ Ì‰Ï ‰ ˜Ó Â È‡ Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó˘ ÌÈ·¯ ÌÈË „ÂËÒÂ ‰‚ÏÓ‰ .   
 מיו  חוזר של בקשות הסטודנטי  

החליט , ל ה  הזוכי  בפרויקט" הסטודנטי  ברשימת הסמנכ700לאחר שוועדת המכרזי  אישרה כי 
כדי להשלי  את המידע ).  המיו  החוזר להל  (המשרד לבדוק שוב את הבקשות של הסטודנטי  

 הניסיו  שלה  בהוראה או ל מהמועמדי  מידע על"שהיה חסר בעת המיו  הראשו  ביקש הסמנכ
מרשימת הבקשות שהוגשו נופו .  מידע על מצב  הכלכלי של המועמדי  ומ  המוסדות , בהדרכה

 קיבלה 2008עד פברואר .  בקשות1,191ובס& הכול נותרו בידי המשרד , אלה שלא עמדו בתנאי הס-
 .ל את המידע האמור מהמועמדי  ומהמוסדות"לשכת הסמנכ

ל את הנקודות של המועמדי  שעמדו בתנאי הס- לפי " החוזר חישב הסמנכנמצא שג  במיו  .1
הדרוזי או , שלוש אמות מידה בלבד ולא התחשב באמת המידה הנוגעת להשתייכות למגזר הערבי

 . רקסי'הצ
‡Ï‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˘‡¯Ó Ú·˜ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ - ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡Â ÌÈÈ„Â‰È

ÌÈÎÂÊ‰ ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÈ„Â‰È‰ .‡˙‰·ÍÎÏ Ì ,Î ÓÒ‰ ˘·È‚" ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ Ï700 ÈÙ˙˙˘Ó 
 Ë˜ÈÂ¯Ù‰- 480‡Ï ÌÈË „ÂËÒ - ‰ÓÈ˘¯Â ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ˙Â„Â˜ ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÈ„Â‰È

 Ï˘220 ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ˙Â„Â˜ ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„Â‰È ÌÈË „ÂËÒ - ¯Â˘È‡Ï ‰¯È·Ú‰Â 
ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ ,È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰‰ È‡ ˙Ï „Â‚È · . 

כי לקראת העברת , קר המדינה בלשכה המשפטית של המשרד העלובירורי  שעשה משרד מב .2
עד . בדקה הלשכה את נתוני הסטודנטי  שנכללו בה, ל לוועדת המכרזי "הרשימה שהכי  הסמנכ
 סטודנטי  637 הספיקה הלשכה לבדוק את הנתוני  של   2008 מרס  מועד ישיבת הוועדה 

באותה ישיבה החליטה הוועדה לשנות את החלטתה הקודמת . שנמצאו זכאי  להשתת- בפרויקט
ש של המשרד "עוד החליטה הוועדה להטיל על היועמ.  הסטודנטי  האמורי 637 ולבחור ב

 .  המועמדי  שנכללו ברשימה63להשלי  את הבדיקה בנוגע לבקשות של שאר 
ובס& הכול ,  החליטה ועדת המכרזי  שסטודנטי  נוספי  ישתתפו בפרויקט2008באפריל  .3

 החל המשרד להעביר למוסדות להשכלה גבוהה כספי  למימו  2008במאי .  סטודנטי 695אישרה 
 . ות לזוכי המלג

 הסטודנטי  שאישרה ועדת המכרזי  בעקבות 637משרד מבקר המדינה בדק את רשימת  .4
קיבלו נקודות בגי  ) 12% כ( הסטודנטי  שנבחרו 637  מ78)  א:   (ולהל  הממצאי , המיו  החוזר
 ,אלא למשל, על א- שמקו  מגוריה  הקבוע לא היה בנגב או בגליל" כתובת המגורי "אמת המידה 

 הסטודנטי  לא קיבלו נקודות בגי  כתובת מגוריה  78  מ5. באקה אל גרביה וקריית אונו, חדרה
 . בניגוד לתנאי ההלי& התחרותי, אול  במיו  החוזר ניתנו לה  נקודות בגינה, בעת המיו  הראשו 

 סטודנטי  יהודיי  שהיו רשומי  כיהודי  ברשימה שהוכנה בסיו  המיו  הראשו  נרשמו 15)  ב(
 . וכ& גדלו סיכוייה  להיבחר, יהודיי  ברשימה שהוכנה בסיו  המיו  השני כלא
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ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰˘Ú  ¯ÊÂÁ‰ ÔÂÈÓ‰ Ì‚˘ Ô‡ÎÓ . ‰¯˘È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙„ÚÂ

ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ,˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ¯ÊÂÁ‰ ÔÂÈÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏÂ. 
המשרד השיב למשרד מבקר המדינה כי על מנת לתק  את הליקויי  הוא בחר ספק שיפעיל את 

 . )2009 2008(הפרויקט בשנת הלימודי  הבאה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ‡ ˙‰ ÈÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÂÓˆÚ· ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‡Â‰ ¯˘‡Î Ô‰ Ú·˜ ‡Â‰˘ ,˜˙Ó ‡Â‰ ¯˘‡Î Ô‰˜ÙÒ ÌÚ ‰Ê Í¯ÂˆÏ ¯˘ .   
 סיכו 

¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÎÈÓ˙Ï „ÚÂÈÓ ˙Â·¯˙‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ·Â¯ , ˙Â·¯˙‰ ÈÓÂÁ˙Ó ˜ÏÁ·Â
˙ÂÈ˙ÂÓÎ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó ÂÓÒ¯ÂÙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú . ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

‰Ï‡Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó Ì È‡˘ ÌÈ Á·Ó· ˘ÂÓÈ˘Ó Ì¯‚ ˘ ˜Ê ‰ .¯˘‰ , ·Ï‡‚
‚Ó'‰Ï„‡ ,Î Ó‰Â"Ï ,„"ÔÊÂ¯ ·‡ÂÈ ¯ , ˙ÂÎÈÓ˙ ÈÙÒÎ ˙˜ÂÏÁ· ‰ÏÂÒÙ ˙Â·¯Ú˙‰ Â·¯Ú˙‰

˙È·¯Ú‰ ˙Â·¯˙‰ ÌÂÁ˙· , ˙„ÚÂ ˙ÂÎÓÒ· Ô‰ ‰Ê‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ˙Â¯ÓÏ
Ì˙ÂÎÓÒ· ‡ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎÈÓ˙ . Ì‰ÈÙÏ ‚Â‰ Ï ˘È˘ ˙Â Â¯˜Ú È ˘ Â¯ÈÙ‰ Ì‰ ÍÎ·

‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó ÈÙÏ ˙ÂÎÈÓ˙ ˙˜ÂÏÁ· :ÂÈÂÂ˘Â ˙Â¯È·Ò‰ÎÈÓ˙‰ ÈÏ·˜Ó ÔÈ· Ô . ÂÊ ˙Â‚‰ ˙‰
Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· ‰ÎÈÓ˙ ÈÙÒÎ ˜ÏÁÓ „¯˘Ó‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ . 

Î ÓÂ ÌÈ¯˘ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó" È„È· ÌÈ¯ÂÒÓ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ·¯Ú˙‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ÌÈÏ
 ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏÂ ˘‡¯Ó ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÏ‰  ÈÙÏ ÏÚÂÙ‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‚¯„‰

˙Â¯Â¯· ,˙ÂÚÂ„È˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘Â . 
 ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÓÂÁ˙ È ˘· ÔÈ˜˙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰- 

ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Â ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó . ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ‰ÎÈÓ˙‰ È Á·Ó ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ
 Û˜Â˙ ‚Ù˘ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂˆÚÂÓ ÈÂ ÈÓÏ ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏÂ ˙Â·¯˙‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ· ˙ÂÈ˙ÂÓÎ ‰„ÈÓ

Ô‰È¯·Á Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰.ÂÏ˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰Â „¯˘Ó‰ ·˘Á ÏÚ  , ÌÈ˘¯„  Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó˘
„¯˘Ó‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â · ÛÒ È¯ÓÂ˘Î ÏÂÚÙÏ , ÈÙÏ ÏÚÙ˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‚Â‡„Ï

ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ Ú·˜˘ ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜‰ . ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜„‰Ï ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ
Ú„Ó‰ „¯˘Ó ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,˙˘ÈÎ¯ÏÂ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ·ÌÈ˙Â¯È˘  .  


