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   המשרד לפיתוח הנגב והגליל

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
מימו  , במשרד לפיתוח הנגב והגליל נבדקו התכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב

מעקב ובקרה על ביצוע , תהלי  קבלת ההחלטות, פרויקטי  על ידי המשרד
, בירורי השלמה נעשו ברשות לפיתוח הנגב וברשות לפיתוח הגליל. התקציב

התרבות , במשרד המדע, במשרד הבינוי והשיכו , שלהבחשבות משרד ראש הממ
  בגנז  המדינה ובמשרד האוצר , מ"בחברה הממשלתית לתיירות בע, והספורט

  .באג  החשב הכללי ובאג  התקציבי 
 פעילות המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 תקציר
  להל  " (משרד המשנה לראש הממשלה" החליטה הממשלה על הקמת 2005בינואר 
לנוכח היותו משרד חדש הפועל בתחו  שבו לא פעל קוד  לכ  משרד ). המשרד
המשרד יז  פרויקטי  . אופיינה עבודתו בהישענות על גורמי  חיצוניי , ממשלתי

ונקבע כאחראי לשטחי הפעולה של הרשות לפיתוח הנגב והרשות , לפיתוח הנגב והגליל
  ". לפיתוח הנגב והגלילהמשרד" שונה שמו של המשרד ל2007ביולי . לפיתוח הגליל

 פעולות הביקורת
בירורי .  בדק משרד מבקר המדינה את פעילות המשרד2008בחודשי  מרס עד יולי 

בחשבות משרד ראש , ברשות לפיתוח הגליל, השלמה נעשו ברשות לפיתוח הנגב
בחברה , במשרד המדע התרבות והספורט, במשרד הבינוי והשיכו , הממשלה

 אג& החשב הכללי ואג&  בגנז% המדינה ובמשרד האוצר , מ"הממשלתית לתיירות בע
  .התקציבי 

 עיקרי הממצאי 
לטווח של עשר ,  אישרה הממשלה תכנית אסטרטגית לפיתוח הנגב2005בשנת  .1

מתוכ  אמורי  היו להיכלל , ח" מיליארד ש17ההיק& הכספי של התכנית היה . שני 
 2006בסו& שנת .  לא הופעלהאול  התכנית, ח" מיליארד ש2006בתקציב שנת 

 מיליו  400בהיק& של , 2007 לשנת  שנתית   חד החליטה הממשלה על תכנית שונה 
לא הוק  גו& ליישו  התכנית כפי שנקבע . אול  התכנית יושמה רק בחלקה, ח"ש
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, 2008לשנת , המשרד לא ער% תכנית מפורטת בהחלטת הממשלה. בהחלטת הממשלה

כ% פיתוח הנגב לא זכה לתנופה שתוכננה . ונטיי בשיתו& משרדי ממשלה רלו
 .מלכתחילה

 אלה לא ;המשרד קבע אמות מידה כלליות בלבד להשתתפותו במימו  פרויקטי  .2
הנשע  על תיעוד , במשרד לא התקיי  תהלי% קבלת החלטות מסודר. פורסמו לציבור

ויקטי   מכלל הפר להקצאת הסכומי  לפרויקטי  מסוימי  , ועל סדרי עדיפויות
המשרד לא פירט בהחלטתו להשתת& במימו  . שעמדו באמות המידה של המשרד

 .פרויקט מסוי  את השיקולי  לבחירתו לעומת פרויקטי  אחרי 
לא גובש אצלו מנגנו  למת  , בשל מאפייני המשרד כגו& חדש שנבנה מ  היסוד .3

המשרד . יכהא& על פי שלהקצאות המשרד יש מאפייני  של מת  תמ, תמיכות כנדרש
, הסתייע במקו  זאת בשיטה של העברת המימו  באמצעות משרד ממשלתי אחר

 .שהפרויקט הנהנה מהתמיכה נמצא בתחו  פעילותו
לא היו במשרד . חשבות משרד ראש הממשלה משמשת ג  כחשבות המשרד .4

  . מעקב ובקרה מספקי  על ביצוע התקציב בזמ  אמת כנדרש
 סיכו  והמלצות

ממצאי . הוא אחד מ  היעדי  המרכזיי  שהציבה לעצמה הממשלהפיתוח הנגב 
פיתוח , הביקורת מצביעי  על כ% שלמרות הקמת משרד ממשלתי ייעודי למטרה זו

 על ממשלת ישראל לתת דעתה על סוגיה זו ולבחו  ;הנגב טר  זכה לתנופה משמעותית
  .את הדרכי  היעילות למימוש היעדי  שנקבעו
♦  

 מבוא
).  המשרד להל  " (משרד המשנה לראש הממשלה" על הקמת 1 החליטה הממשלה2005בינואר 

כמו כ  הוחלט להעביר ממשרד התשתיות הלאומיות למשרד המשנה לראש הממשלה את שטחי 
 שונה שמו 4.7.07מיו   2בהחלטת ממשלה. הפעולה ברשות לפיתוח הגליל וברשות לפיתוח הנגב

 ".משרד לפיתוח הנגב והגליל" של המשרד ל
פעל המשרד באופ  , כתוצאה מכ#. ההתייחסות אל המשרד הייתה כאל משרד מטה בעל אופי זמני

ונאל& להסתמ# במידה רבה על מנגנוני  חיצוניי  , שונה מהמקובל במשרדי ממשלה אחרי 
 . לא הוקמו בו מנגנוני ההקצאה והבקרה המצויי  במשרדי ממשלה אחרי , שכ . וזמניי 

 הובלת ;3גיבוש תכניות לאומיות לפיתוח הנגב והגליל: הוק  היו בעיקר תפקידיו של המשרד ש
גיוס משאבי  לפרויקטי  אלה מעבר ; באזור הנגב והגליל, פרויקטי  בעלי השפעה מהותית

__________________ 
 .3024החלטת ממשלה   1
 .1888חלטת ממשלה ה  2
 .125' עמ, "הקצאת תקציבי  לחיזוק הצפו "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , ראו מבקר המדינה  3
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 פעילות בהיבטי  האזרחיי , ובנוס( לכ#. סיוע במימוש פרויקטי  מיידיי ; לתקציב המדינה
 .   מול הפלסטיני כלכליי  של תכנית ההתנתקות והקשרי

 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות המשרד מיו  הקמתו 2008במהל# החודשי  מרס עד יולי 
, ברשות לפיתוח הגליל, בירורי השלמה נעשו ברשות לפיתוח הנגב. 2008 עד יולי 2005בינואר 

ברה בח, התרבות והספורט, במשרד המדע, במשרד הבינוי והשיכו , בחשבות משרד ראש הממשלה
   . אג( החשב הכללי ואג( התקציבי  בגנז# המדינה ובמשרד האוצר , מ"הממשלתית לתיירות בע

 תקציב המשרד
תקציב המשרד מופיע כתחו  פעולה : למשרד לא נקבע תקציב נפרד במש# כל שנות פעילותו

, שכר: התקציב מחולק לשלוש תכניות תקציביות. תקציבי הכלול בתקציב משרד ראש הממשלה
נכללת תקנה , "קידו  הנגב והגליל"במסגרת תכנית התקציב .  וקידו  הנגב והגליל4רכלותאמ
 נוספה לה תקנה בש  2007והחל משנת "). 5תקנת הפרויקטי  " להל  " (פרויקטי  לפיתוח הנגב"ל
 .המהווה את תקציב התכנית לפיתוח הנגב"  לפיתוח הנגב6רזרבה"

 :להל  פרטי  על התקציב
 )ח"באלפי ש(  של המשרד לפיתוח הנגב והגלילהתקציב המקורי

 ˙ ˘2008  ˙ ˘2007  ˙ ˘2006  ˙ ˘2005* ˙È·Èˆ˜˙ ˙È Î˙ 

 שכר 4,670 6,366 7,384 7,553
 אמרכלות 9,408 16,034 11,993 7,789

 קידו  הנגב והגליל 35,912 62,644 197,716 152,821

    ÏÈÏ‚‰Â ·‚ ‰ ÌÂ„È˜Ï ˙È Î˙‰ ˙Â ˜˙ 
 )תפעול(רשות לפיתוח הנגב    1,322 1,350 1,500

 )תפעול(רשות לפיתוח הגליל    1,322 1,350 1,500

 ")תקנת הפרויקטי ("פרויקטי  לפיתוח הנגב  35,912 60,000 45,016 8,121

 )התכנית לפיתוח הנגב ( לפיתוח הנגברזרבה & & 150,000 139,205

 אחר & & & 2,495

168,163 217,093 85,044 49,990 Ò‰"Î·Èˆ˜˙‰  

  ממקורות שוני עובדו ולכ  הנתוני  2005המשרד הוק  בינואר  * 
חלה בשנת , 2007 עד שנת 2005מהטבלה עולה כי לאחר גידול מתמיד בתקציב המשרד משנת 

 .2007לעומת תקציבו בשנת , ח" מיליו  ש50  ירידה בתקציבו בכ2008
__________________ 

 .'ל וכו"נסיעות לחו, ייעו(, מחשוב, תפעול:  כולל תקנות תקציביות&אמרכלות  4
תוח היא חלה בפועל ג  על פי, "פרויקטי  לפיתוח הנגב", 2007למרות שמה של התקנה עד שנת   5

 .הגליל
בהרשאה המתוקצבת בתקנת רזרבה פנימית לא נית  לעשות שימוש במישרי  לביצוע הוצאה אלא יש   6

 .ב"שכר וכיוצ, תמיכות, רכישת שירותי  או טובי : כגו , להעביר את ההרשאה לתקנות הוצאה אחרות
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 : רד לפי המסלולי  הבאי מוקצה על ידי המש" בתקנת הפרויקטי "התקציב הכלול 

ו  ש א ר ל  ו ל ס  השתתפות במימו  פרויקטי  המבוצעי  על ידי הרשויות לפיתוח הנגב והגליל :מ
 ועל פי תכניות עבודה שה  ;)בנוס( לתקציב התפעול שהועמד לרשות  בתקנה תקציבית נפרדת(

 . מגישות למשרד
י נ ש ל  ו ל ס להשתתפות בתקציבי למת  סיוע או , לפי בחירת המשרד,  העברת תקציבי :מ

 . בנגב ובגליל, פרויקטי  מסוימי  המבוצעי  ומפוקחי  על ידי משרדי ממשלה אחרי 
י ש י ל ש ל  ו ל ס תקצוב וריכוז משאבי  לפרויקטי  באמצעות ועדת שרי  לפיתוח הנגב  :מ

המשרד מקד  תכניות מורכבות , בוועדה זו. ר שלה"שהשר לפיתוח הנגב והגליל משמש כיו, והגליל
ג  פרויקטי  אלו מבוצעי  בפיקוח  של משרדי הממשלה .  ע  מספר משרדי ממשלהבשיתו(

  .שהפרויקט בתחו  פעילות 
 התכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב 

 קיבלה 20.11.05 ב. ליבת פעילות המשרד היא להניע תהלי# של שינוי אסטרטגי בנגב ובגליל .1
". ת לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב תכני  2015נגב ", 4415' ממשלת ישראל את החלטה מס

התכנית האסטרטגית הייתה . 2015 עד שנת 2006משנת , שהייתה מתוכננת לטווח של עשר שני 
צמצו  פערי ; העלאת מספר המועסקי ; הגדלת האוכלוסייה: מכוונת להשגת ארבעה יעדי  מרכזי 

. לממוצע הארצי) דיתבאוכלוסייה היהו(והשוואת שיעור הסטודנטי  מקרב תושבי הנגב ; שכר
; הסרת חסמי  להתפתחות כלכלית: בתכנית נקבע שפיתוח הנגב יתמקד בחמישה תחומי  מרכזיי 

השלמת ההשקעות בתשתיות ; חיזוק ההתיישבות בנגב; וחיזוק מערכת החינו#, צמצו  פערי 
 . טיפוח הקהילה ואוכלוסיית הצעירי ; תחבורה

מתוכ  היו אמורי  , ח" מיליארד ש17ורות הועמד על ההיק( הכספי של התכנית לעשר השני  האמ
 התכנית לא תוקצבה כלל כמתוכנ  2006בשנת , אול . ח"מיליארד ש, 2006להיכלל בתקציב שנת 

ובכלל זה לתכנית לעידוד המצוינות , והמשרד סייע במימו  פרויקטי  שוני  מתקציבו השוט(
כי בתקופה זו פרצה מלחמת לבנו  ,  יש לציי .במגזר הבדואי ולהקמת כפרי סטודנטי  בנגב ובגליל

 . שגרמה להסטת משאבי , השנייה
לא חודשה על ידי , שנועדה כאמור להתפרס על פני עשר שני , התכנית האסטרטגית .2

שנתית הנגזרת  שהיא תכנית חד, 7477'  קיבלה הממשלה את החלטה מס27.11.06  ב. הממשלה
פיתוח כלכלי ; חינו#: כנית מתייחסת לשלושה תחומי הת. מהתכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב

, ח" מיליו  ש400   כ2007לתכנית יועדו בשנת התקציב . תשתיות וקהילה, איכות חיי ; ותעסוקתי
 . ח מתקציבי משרדי ממשלה אחרי " מיליו  ש250 ח בתקציב המשרד ו" מיליו  ש150מתוכ  

עוד נקבע . 2007 ליישו  התכנית לשנת נקבע המשרד כאחראי, בהחלטת הממשלה האמורה לעיל
שתפקידו יהיה לוודא שמשרדי הממשלה מיישמי  את , במשרד" גו( יישו "בהחלטה כי יוק  

. ולדאוג לכ# שהמשרדי  מקצי  את התקציבי , לפי לוח הזמני  שנקבע, התכנית באופ  אפקטיבי
, בי  השאר. למשרדי הממשלהיבצע תכנו  מפורט ויסייע בכ# ג  " גו( היישו "כי , כמו כ  נקבע

 .הוא יוכל לערו# מחקרי  וסקרי  לקידו  וליווי התכנית ולפיקוח עליה
__________________ 

 20.11.05& מ4415' בהתא  למדיניות הממשלה וקווי היסוד שלה ובהמש- להחלטה הממשלה מס 7
 .12.9.06 & מ513' בנושא התכנית האסטרטגית והחלטת הממשלה מס
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‡ˆÓ  , ˙ ˘ ÛÂÒÏ ÈÎ2007 , ‰Ó˘ÂÈ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙È Î˙‰Ó ‰¯Ê‚ ˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ˘Ï ˙È Î˙‰
‰˜ÏÁ· ˜¯ : ÍÒ· ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ „ÚÂÈ˘ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó150˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÏÚÂÙ· ÂÏˆÂ  

Î-25˘ ÔÂÈÏÈÓ "·Ï· Á„ ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-16%; ÍÒ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ¯‡˘ ·Èˆ˜˙ÓÂ 250 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Á ,Î ÏÚÂÙ· ÂÏˆÂ -35˘ ÔÂÈÏÈÓ "„·Ï· Á ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-14% . ˙ ˘ ÛÂÒ·2008 ‡Ï ÔÈÈ„Ú 

 ˙ ˘Ï ˙È Î˙‰ ‰‡ÂÏÓ· ‰Ó˘ÂÈ2007; ˙ ˘Ï „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó 2007 , ÍÒ·150˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,
Î ÏÚÂÙ· ÂÏˆÂ -105˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-70%;Èˆ˜˙ÓÂ  ÍÒ· ÌÈ„¯˘Ó‰ ¯‡˘ ·250 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Î ÏÚÂÙ· ÂÏˆÂ  Á-150˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,Î ÌÈÂÂ‰Ó‰-60%. 
 2008למשרד מבקר המדינה מנובמבר , 8אפרת דובדבני' גב, ית דאז של המשרד"בתשובות המנכל

ולא נית  , היא ציינה כי המשרד אינו משרד ביצועי המוציא לפועל את ההחלטות, 2009ומפברואר 
נובע בראש ובראשונה , 2007הביצוע החסר של התכנית לפיתוח הנגב לשנת .   בולתלות את האש

כי התקציב השוט( של המשרד עצמו , עוד הוסיפה. ממגבלת הביצוע של המשרדי  השוני 
בתקופת כהונתו של השר שמעו  פרס שימש ג  לשיתו( פעולה ע  משרדי הממשלה השוני  שיצרו 

נעשו על ידי המשרד מהלכי  , כמו כ . ויקטי  בנגב ובגלילמינופי  תקציביי  משמעותיי  לפר
ונבנתה התשתית לניצול התקציב על , 2007ראשוני  ליישו  התכנית האמורה לפיתוח הנגב לשנת 

, ההליכי  הנדרשי  לצור# מימוש תקציב אורכי  זמ  רב וכרוכי  בקבלת אישורי  שוני . פיה
מכא  שא# טבעי הוא שעד לתו  כהונתו  ";וחדשהמורכבת , בפרט כשמדובר בתכנית רב משרדית

א# , 2007מומש תקציב התכנית לשנת ,  עת נבחר לנשיא המדינה2007 ביוני 9של השר שמעו  פרס
 ".בחלקו

 ˙ ˘· „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙2008Î· ÌÎ˙ÒÓ ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È Î˙‰ Í˘Ó‰Ï -139˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Î ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ,˙ ˘Ï 2008 . 

Î Ó‰Â ÌÈ¯˘‰ ÈÙÂÏÈÁ ¯Á‡Ï Ì‚" Ì˜Â‰ ‡Ï „¯˘Ó· ÌÈÏ"ÌÂ˘ÈÈ‰ ÛÂ‚ ." ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÚÂˆÈ·
 Â„ÚÂÈ˘ ÌÈ·¯‰"ÌÂ˘ÈÈ‰ ÛÂ‚Ï "„¯˘Ó‰ Ï˘ „·Ï· „Á‡ „·ÂÚ ÏÚ ÏËÂ‰ , Ì‚ ˜ÒÚÂÓ‰

ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„È˜Ù˙· . 
, 2008למשרד מבקר המדינה מדצמבר , אורלי יחזקאל' גב, לית הנוכחית של המשרד"בתשובת המנכ

נכו  . לית המשרד דאז"הייתה נתונה בידי השר דאז ומנכ" גו( היישו "ציינה כי האחריות להקמת היא 
כי , עוד ציינה.  יישו  התכנית לפיתוח הנגב היה שולי ומרבית התכניות לא היו מגובשות2007ליולי 

ת  המשרד גיבש תכניו2008לגבי שנת . ע  כניסתה לתפקיד נקטה צעדי  שהביאו להתנעת התכנית
 .עבודה מעשיות ע  משרדי הממשלה הרלוונטיי  וה  נחתמו בי  המנהלי  הכלליי  של המשרדי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÈÏ‚‰Â ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ Ë¯Ù ˙ÂÈ Î˙ ˘·‚Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ,
‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Î ,ÌÈË ÂÂÏ¯ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ,˙È Î˙Ï ÌÂÒ¯Ù Ô˙ÓÂ.  

 ביצוע התקציב
 רכישת שירותי  או מת   הליכי  להעברת מימו  ממשלתי לגורמי  פרטיי  קיימי  בחוק שני סוגי 

 ": גו( אחר"או ל" מוסד ציבור"תמיכות ל
__________________ 

 . אורלי יחזקאל' ואחריה מונתה הגב, 2007 עד יוני 2005מינואר , לית המשרד"כיהנה כמנכ  8
אחריו מונה השר יעקב . 2007 עד יוני 2006 וממאי 2005 עד נובמבר 2005מינואר , כיה  כשר במשרד  9

 . אדרי
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י  ת ו ר י ש ת  ש י כ , ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, לפי חוק חובת המכרזי  :ר

ות המדינה לא תתקשר בחוזה לרכישת שירותי  אלא על סמ# מכרז פומבי הנות  לכל אד  הזדמנ
נקבעה רשימת , ) התקנות להל   (1993 ג" התשנ בתקנות חוק חובת המכרזי  . שווה להשתת( בו

 . מצבי  שבה  ההתקשרות מותרת בפטור ממכרז
, ) חוק יסודות התקציב להל   (1985  ה"התשמ, א לחוק יסודות התקציב3בסעי(  :מת  תמיכות

תמיכה שוויוניי  ושקופי  המפורסמי  על סמ# מבחני , 10נקבעו כללי  לתמיכה במוסדות ציבור
 ).  " התכ להל   (ומשק כספי  תקנו זאת על פי הוראות  , 11"גו( אחר"נית  לתת תמיכה ג  ל. לכל

כללי הצדק וסדרי מינהל תקי  מחייבי  הקצאת "כי ,  קבע מבקר המדינה200612בדוח ביקורת משנת 
 ".ייקטיביות ושיוויוניותאוב, שקופות, משאבי  ציבוריי  לפי אמות מידה גלויות

 ;כי המשרד קבע אמות מידה כלליות בלבד להשתתפותו במימו  פרויקטי , בביקורת הועלה .1
בתחומי  של , בעיקר, המתייחסות לכ# שהפרויקטי  זמיני  לביצוע מיידי ובעלי השפעה אזורית

לל הפרויקטי  מכ. ולא פורסמו לציבור, אמות המידה נועדו לצרכי  פנימיי . תעסוקה וחינו#
 . שעמדו באמות המידה הכלליות צרי# היה המשרד לבחור פרויקטי  שיסייע לה 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙‡ˆ˜‰ È·‚Ï ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï „¯˘Ó· ÈÎ
˙ÂÈÏÏÎ‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· Â„ÓÚ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈÓÂÎÒ‰; ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ô˙È  ‡Ï ÍÎ 

 ˙Â˘˜·‰ ÏÏÎ ÔÈ·Ó ˙ÓÈÈÂÒÓ ‰‡ˆ˜‰ÏÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓÏ. 
  להל  (מ " ישירות ע  החברה הממשלתית לתיירות בע2006המשרד התקשר בשנת : לדוגמה

התקשרות ע  חברה (לתקנות ) 5(3בפטור ממכרז על פי סעי( , בהסכ  לרכישת שירותי ) ת"חמ
בהיק( , שיפו& ההנגשה לבית העלמי  כינרת: ת המליצה עליו"לביצוע פרויקט שחמ, )ממשלתית

לא נמצאו סימוכי  להלי# קבלת החלטות מסודר ומנומק למת  עדיפות . ח" ש200,000פי של כס
 .לפרויקט האמור לעומת פרויקטי  אחרי 

כי בחודשי  , צוי , 2008לית הנוכחית של המשרד למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובת המנכ
להשתתפות במימו  האחרוני  גיבש המשרד אמות מידה חדשות המפרטות את סדרי העדיפות 

כי במשרד מתקיי  כיו  הלי# קבלת החלטות מסודר , עוד ציינה. פרויקטי  וה  תפורסמנה לציבור
 .כולל פירוט השיקולי  לבחירה בפרויקט מסוי  ודחיית פרויקט אחר, ומתועד

הוקצו כמענה , בנוס( להקצאה לפרויקטי  יזומי  על ידו,  המשרדשהקצהחלק מהכספי   .2
המשרד אינו  בגי  הקצאת הכספי  האמורה.  גופי  שוני  אל המשרד לקבלת סיוע ממנולפניות של

מ  הראוי היה שכספי  אלה יוקצו כמקובל במסגרת של , לכ . מקבל תמורה בשירותי  או בטובי 
 . כמפורט לעיל, לפי כל די , תמיכות

¯¯·˙‰ ,˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ ÔÂ ‚ Ó ÌÈ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ,˘¯„ Î : ÂÈ‰ ‡Ï „¯˘ÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈ Î˙
˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙ÓÏ; ˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ÌÈ˜‰ ‡ÏÂ ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘ ‰ÎÈÓ˙ È Á·Ó ÌÒ¯Ù ‡Ï „¯˘Ó‰ 

˙È„¯˘Ó .¯Á‡ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ‰ËÈ˘· ÚÈÈ˙Ò‰ „¯˘Ó‰ , ‰ ‰ ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘
Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ‡ˆÓ  ‰ÎÈÓ˙‰Ó ,¯Á· ˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡ Â˙ÂÚˆÓ‡· ¯È·Ú‰Â . ÔÏ‰Ï

„¯˘Ó‰ ˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡Ï ˙Â‡Ó‚Â„: 
__________________ 

הפועל למטרה של , גו/ שאינו מוסד ממוסדות המדינה" ציבור מוגדר בחוק יסודות התקציב כמוסד  10
 ".ספורט או מטרה דומה, בריאות, רווחה, אמנות, מדע, דת, תרבות, חינו-

 גו/ כל או מקומית רשות, פרטי אד , שותפות ,מ"בע חברה"  כ"בהוראות התכ, גו/ אחר מוגדר  11
  ".בחוק שהוק  תאגיד ואינו התקציב יסודות לחוק א3 בסעי/ כמוגדר, ציבור מוסד שאינו

הקמת פרויקטי  במימו  גופי  ממשלתיי  "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה  12
 .77' עמ, "וממלכתיי  ברשויות המקומיות
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ח לעמותה "תמיכה בס# מיליו  ש, בעקבות פנייה אליו, 2005המשרד החליט להעניק בשנת  )א(
קיו  פעילויות ספורט ונופש , בי  השאר, שעניינה, הפועלת בתחו  המועצה האזורית עמק הירד 

ח הועברה למינהל לבנייה כפרית "תמיכת המשרד בסכו  של מיליו  ש. משותפות לנכי  ובריאי 
שהעבירה את , שהעביר את הסכו  האמור למועצה האזורית עמק הירד , י והשיכו שבמשרד הבינו

אול  משרד ,  רצה המשרד להמשי# ולתמו# בעמותה2006ג  בשנת . הסכו  האמור לעמותה
נוכח סירובו . השיכו  הבהיר כי כלל אי  אצלו ועדת תמיכות ולכ  הוא אינו נות  תמיכות לעמותות

שרד לאתר משרד ממשלתי אחר שנית  יהיה להעביר דרכו את התמיכה נאל& המ, של משרד השיכו 
 הועברה התחייבות למת  תמיכה למועצה האזורית עמק הירד  בסכו  של 2006בנובמבר . לעמותה
הסכו  האמור הועבר לעמותה בסו( . התרבות והספורט, באמצעות משרד המדע, ח" ש500,000

 .2007 ובמהל# שנת 2006שנת 
כי דר# העבודה ,  היא ציינה2008ית המשרד דאז למשרד מבקר המדינה מנובמבר ל"בתשובת מנכ

 תהלי# העברת הכספי  ;שבה בחר המשרד גובשה ע  נציגי החשב הכללי ונציגי אג( התקציבי 
לגורמי  השוני  נעשה באמצעות ועדת תמיכות של המשרדי  השוני  שעימ  קיי  המשרד שיתו( 

 . מינהל התקי תו# שמירה על כללי ה, פעולה
כי הפרויקטי  שנבחרו להפעלה ,  צוי 2008בתשובת משרד השיכו  למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 קיבל משרד 2005כי בשנת , עוד צוי . נבחרו במשות( ע  המשרד ונבחנו על פי הכללי  והנהלי 
ב ללא תקצי. למימו  השלמת בריכת שחייה שמפעילה העמותה" תקציב צבוע"השיכו  מהמשרד 

 . משרד השיכו  לא היה מתקצב עבודה זו בעדיפות גבוהה בשל מגבלת תקציב, זה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Â ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È‚Èˆ  ˙ÓÎÒ‰ ‰ ˙È  Ì‡ Ì‚ ÈÎ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ÚÂÈÒ ˙¯·Ú‰Ï , ‰‡ˆ˜‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï È¯‰
 ˙ÂÓ‡ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÈÏ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÙÂ‚Ï ˘‡¯Ó˙ÂÈÂÏ‚ ‰„ÈÓ ,˙ÂÙÂ˜˘ , ˙ÂÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡

˙ÂÈ ÂÈÂÂÈ˘Â .ÍÎÏ ÛÒÂ · ,ÔÂÎÈ˘‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯·Ú‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· , ‰ÎÈÓ˙‰˘ ‰„·ÂÚ‰
˘ ÔÂÈÏÈÓ ÍÒ·"˙ÓÈÂÒÓ ‰˙ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ ˘‡¯Ó ‰„ÚÂÈ Á , „¯˘Ó˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ

‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙ÂÓÚÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰Ï „·Ï· ÍÂÂ˙ÓÎ ˘ÓÈ˘ ÔÂÎÈ˘‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , „¯˘ÓÏ
ÂÎÈ˘‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ È¯„Ò‰ ˙‡ ¯ÒÁ ‡Â‰ ÔÎÏÂ ˙ÂÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ï˘ ÔÂ ‚ Ó ÔÈ‡ Ô

˙ÂÎÈÓ˙ ˙„ÚÂ ˙ÏÚÂÙ Ì‰· ÌÈ„¯˘Ó· ÌÈ ·ÂÓ‰ ˙ÂÎÈÓ˙. 
' גב, לית" בעיר דימונה בהשתתפות השר יעקב אדרי והמנכ2007בדיו  שנער# באוקטובר  )ב(

מר ,  וראש העיר דימונה,מר מאיר סהר, ל הרשות לפיתוח הנגב"ובהשתתפות מנכ, אורלי יחזקאל
סוכ  כי תיבח  אפשרות למת  תמיכה על ידי המשרד לעירייה עבור הפעלת מרכז שירות , מאיר כה 

במידה וימצא משרד ממשלתי דרכו נית  יהיה ", 2009ח מתקציב שנת " ש500,000רפואי בסכו  של 
, דרת לפיתוח העירשיכי  תכנית עבודה מסו, כמו כ  סוכ  ע  ראש העיר". להעביר את התמיכה

כי ראשית נוצר הקשר בי  , עולה מכא . ח" מיליו  ש2.1בהיק( כספי של , בתיאו  ע  נציגי המשרד
ורק לאחר מכ  פעל המשרד לאתר משרד , המשרד ובי  העירייה אשר ביקשה תמיכה מ  המשרד

 .ממשלתי מתוו# שיעביר את המימו  לעירייה
כי משהסתבר ,  צוי 2008שרד מבקר המדינה מדצמבר לית הנוכחית של המשרד למ"בתשובת המנכ

המשרד חזר בו מהשתתפות , כי יש צור# בתכנית מוגדרת מראש על ידי כלל הגורמי  המקצועיי 
כי עד אותו מועד , עוד צוי . עד לגיבוש אמות מידה מקצועיות חדשות, במת  מימו  לעיריית דימונה

כי , בנוס( לכ# צוי .  שלא הועבר התקציב המצוי ומכא , לא אושרה תכנית עבודה עבור העירייה
העובדה שהמשרד כפו( למשרד ראש הממשלה ומתבסס על מנגנוניו גורמת לליקויי  רבי  בעבודת 

מכבידה על התנהלותו התקינה ומונעת ממנו לקד  פרויקטי  באופ  עצמאי ולפקח על , המשרד
 תקציבי  באמצעות משרדי ממשלה כי המשרד נאל& בעל כורחו להעביר, עוד ציינה. ביצוע 
הדבר ג  מונע מהמשרד להקי  ועדת . ונמנעת ממנו האפשרות לתקצב אות  ישירות, אחרי 

 .תמיכות ולקיי  הלי# תמיכות בהתא  לחוק יסודות התקציב
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כי המשרד משמש ,  צוי 2009בתשובת חשבות משרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה מינואר 

הוא מעביר סמכויות ביצוע למשרדי הממשלה הייעודי  , משכ#. גורמי ביצועואי  בו , כמשרד מטה
כי משרד ממשלתי המקבל השתתפות חייב לנהוג על פי , עוד צוי . או לרשויות לפיתוח הנגב והגליל

 .או כל הוראה כולל זו של החשב הכללי, נוהל תמיכות, חוק חובת המכרזי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Ó˜‰ ˙ÙÂ˜˙· Ì‚„¯˘Ó‰ Ï˘ Â , ˙Ó˘‚‰Ï ÏÚÙ ‡Â‰ ¯˘‡Î
Â˙Â ‚¯‡˙‰Ï ÏÈ·˜Ó· Â„ÂÚÈÈ , ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ‰ÂÂÏÓ ‰È‰˙ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ ÏÎ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰

„ÚÂ˙ÓÂ ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ,‰Ê ÏÏÎ·Â , Í¯ÂˆÏ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘ÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰
„¯˘Ó Â˙Â‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰ÎÈÓ˙ . ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î Â¯·Ú˘Ó ‰˙Ú

‰„¯˘Ó ,È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ ‰„Â·Ú ÈÒÂÙ„ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙˜ÂÏÁ ÔÈÈ Ú· Ì‚
˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÎÈÓ˙Ï ÌÈÙÒÎ.  

 פיקוח ובקרה על התקציב
החשבי  של ) א: (בידי משרדי הממשלה נעשה בעזרת כמה גורמי  13הפיקוח על ביצוע התקציב

אג( ) ב. (ת שמופעלות בה מערכות בקרה מובנותהנעזרי  במערכת הכספית הממוחשב, המשרדי 
רפרנט באג( החשב הכללי ויחידת הביקורת שתפקידה לעשות ביקורת פנימית : החשב הכללי

גובשה בו שיטה שלא הייתה בה בקרה מספקת על ביצוע , בשל מאפייני המשרד. בחשבויות
 :התקציב

די  במשרות אמו  חלות מגבלות על עוב: " קבע מבקר המדינה כי200514בדוח ביקורת משנת  .1
על פי הוראות תקנו  שירות המדינה . שתכלית  הפרדה בי  הדרג הפוליטי לדרג המקצועי במשרד

עובדי לשכת שר אינ  רשאי  להשתלב בהיררכיה של המשרד ולהיות מעורבי  , )ר" התקשי להל  (
אלא באמצעות , די להשתת( בוועדות מקצועיות או לתת הוראות לעוב, בפעולות הביצוע שלו

בעת הקמתו ". אי  להטיל עליה  תפקיד המתייחד לעובדיו הקבועי , כמו כ . הנהלת המשרד
. הוחלט שלמשרד לא תהיה חשבות נפרדת אלא שהוא יטופל במסגרת חשבות משרד ראש הממשלה

 . אי  במשרד תק  של חשב או של תקציב , לכ 
שישמש כאחראי על , שהועסק במשרת אמו , לית דאז מינתה את יוע& השר"המנכ, נמצא כי

מונה , 2007לאחר עזיבתו את המשרד ביולי . התקציב ואיש הקשר ע  חשבות משרד ראש הממשלה
כי שני העובדי  האמורי  ה  בעלי , יצוי . שג  הוא עובד במשרת אמו , לית"במקומו היוע& למנכ

מו  תפקיד המתייחד במשרדי בכ# הוטל על עובדי  במשרות א. השכלה משפטית ולא חשבונאית
 .ממשלה לעובדי מדינה

כי ההחלטה שלא , היא ציינה, 2008ית דאז למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובת המנכל
כי תפקידו , ציינה, כמו כ . להקי  חשבות נפרדת למשרד נבעה מהרצו  לצמצ  בהוצאות הממשלה

החלטות המשרד על ידי חשבות מעקב אחר ביצוע : של האחראי על התקציב במשרד היה טכני
 . משרד ראש הממשלה

 ;המשרד אינו משתמש בתוכנה ייעודית לרישו  ההוצאות וההתחייבויות התקציביות שלו .2
לא היה בידי המשרד מידע , במצב זה. רשו  פעולות אלה מתבצע בחשבות משרד ראש הממשלה

, וכתוצאה מכ#, יות שהוצאומעודכ  בזמ  אמת על השימושי  בתקציבו ועל ההתחייבויות הכספ
 . נתקל המשרד בקשיי  בניהול תקציבו

__________________ 
 . 203'  עמ,"פיקוח ובקרה על ביצוע תקציב המדינה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„56·) 2006 , ראו מבקר המדינה  13
מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„55·) 2005 , ראו מבקר המדינה  14

 . 5' עמ, "שרי  וסגני שרי 
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ישנו קושי רב "....לחשב משרד ראש הממשלה וציינה כי , 2008לית הנוכחית פנתה בינואר "המנכ
פוגע ] תוכנה ייעודית[העדר מערכת בוח  ; בביצוע בקרה ובדיקה בזמ  אמת של תקציבי המשרד

ציבית השוטפת ומקשה על הממונה על התקציבי  במשרד באופ  ישיר בכל הקשור בעבודה התק
 ". לבצע את מלאכתו נאמנה

כי החשב הכללי בוח  , צוי , 2009בתשובת חשבות משרד ראש הממשלה למבקר המדינה מינואר 
לא נמצא , מניתוח רמת הפעילות של המשרד. בבואו להקי  חשבות ייעודית" תועלת עלות"שיקולי 

 המשרד קיבל בזמ  אמת ובאופ  שוט( את כל המידע העדכני על ;דיתמקו  להקי  חשבות ייעו
 . התקציב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚ , „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ·˘Á ÏÚ
 ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ‰¯˜·Â ˙Â·˘Á ÈÏÎ ˙¯ÊÚ· Ï‰ ˙È „¯˘Ó‰˘ ÍÎ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï

ÂÈ ÈÈÙ‡ÓÏÂ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡Ï ,„ÈÓ ÂÈ„È· ‰È‰È˘ È„Î·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ÔÎ„ÂÚÓ Ú , ÏÚ
·Èˆ˜˙· ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚÂ Ô˙ ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰;˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏÂ  , ÏÚ ‰¯˜·Â ÏÂ‰È 

·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· . 
צוי  כי המשרד , 2008לית הנוכחית של המשרד למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובת המנכ

י לאחר איוש המשרה על ידי וכ, ביקש מנציבות שירות המדינה לאשר לו תק  של ממונה תקציבי 
יוכל המשרד להתנהל בעזרת כלי חשבות ובקרה שיאפשרו ניהול פיקוח ובקרה על , עובד מדינה

כי גורמי  רבי  נוטי  לראות את המשרד כמשרד זמני וא( סבורי  , עוד ציינה. התקציב בזמ  אמת
ראש הממשלה למרות תפישות שגויות אלה והמש# כפיפות המשרד למשרד . כי אי  הצדקה לקיומו

כל הבעיות . שעברו ארבע שני  מהקמתו פוגעות משמעותית בתפקודו וביעילותו של המשרד
והליקויי  שהוצגו בדוח לא היו מתקיימי  לו המשרד היה משרד עצמאי וממוסד ויש לאפשר לו 

   .להפו# למשרד עצמאי
 סיכו 

 ¯‡Â È· Ì˜Â‰ ¯˘‡ „¯˘Ó‰2005 ,Ù ‡Ï Â·˘ ÌÂÁ˙· ÏÂÚÙÏ „ÚÂ  È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ¯·Ú· ÏÚ
¯Á‡ - ÏÈÏ‚‰ ˙‡Â ·‚ ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ . 

È ÓÊ ÈÙÂ‡ ÏÚ· „¯˘Ó Ï‡Î ‰˙ÈÈ‰ „¯˘Ó‰ Ï‡ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , „¯˘Ó‰ ÏÚÙ
ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· Ï·Â˜Ó‰Ó ‰ Â˘ ÔÙÂ‡· , ‰‡ˆ˜‰‰ È Â ‚ Ó Â· ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ÔÎ˘

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ÌÈÈÂˆÓ‰ ‰¯˜·‰Â .ÍÎ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Â¯ˆÂ  ‰·¯ ‰„ÈÓ·ÈÚ‚Â ‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰Ï Ì
„¯˘Ó‰ Ï˘ , È„¯˘Ó ˙·ÈÈÁÓ‰ Í¯„· ‡Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ‰‡ˆ˜‰· ÈÂËÈ·Ï ‡· Ì¯˜ÈÚ˘

‰Ï˘ÓÓ ,·Èˆ˜˙‰ È ÈÈ Ú ÏÚ ‰˙Â‡  ‡Ï ‰¯˜··Â. 
‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ¯·Î ÏÚÂÙ „¯˘Ó‰˘ , ÌÈÏÁ‰ ÌÈÏÏÎÂ ˙ÂÓ¯Â  ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ

Â ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·Â ÌÈ¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎ ÏÚ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ :ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ·‡˘Ó ˙˜ÂÏÁÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , ÂÈ‰È˘

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ „ÂÚÈ˙ ÍÂ˙ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÈÂÏ‚; Ú‚Â · ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ 
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚·Â ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÎÈÓ˙Ï ; ÈÎ ÍÎÏ ˘¯„È‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚ

ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÏÎ ÍÈ¯ˆ „¯˘Ó‰˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï  ,Ï‰ Ï , ÔÓÊ· ·Èˆ˜˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯˜·ÏÂ
˙Ó‡. 
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 ‰˘È‚· ˙È˙Â‰Ó ˙È Ù˙ ‰ÏÁ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÏÚÂÙ· .·¯ ˙È Î˙Ó- ˙ ˘ ÛÂÒ· ˙È˙ ˘2005 , ¯˘Ú Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï
ÌÈ ˘ ,ÌÈ„˜ÂÓÓ ÌÈ„ÚÈ ‰·˘ , Ï˘ ÌÂÎÒ·17˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ; ˙È Î˙Ï„Á- Ï˘ Û˜È‰· ˙È˙ ˘
400˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙ ˘Ï Á2007 ; ˙ ˘·Â2008˙È˙Ï˘ÓÓ ˙È Î˙ ÈÏ·  ,Î Ï˘ ÌÂÎÒÂ-139  

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á . 
·‚ ‰ ÈÎ¯Âˆ È·‚Ï ‰ ÎÂ‰˘ ‰˜ÈÓÚÓ ‰„Â·Ú ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰‡ˆ˜‰‰ .

 ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙ÈÂÂ˙‰· ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ‰˙ÁÙ‰‰
È‚Ë¯ËÒ‡˙ÂÈ˘ÓÓ ˙Â .˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰˙ÁÙ ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰ ˙È ˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰˘ Ô‡ÎÓ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ Î˙ ÔÈÎ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ,·¯Â ˙ÂÙÈ˜Ó-˙ÂÈ˙ ˘ ,
 ˙Â¯ËÓ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‡È·‰ÏÂ ‰ÈÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ˙‡ ÏÈÏ‚ÏÂ ·‚ Ï ˙˙Ï ˙ Ó ÏÚ

„¯˘Ó‰ Ì˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ . 
 


