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   משרד ראש הממשלה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
בכמה משרדי ממשלה נוספי  ובכמה , במשרד האוצר, במשרד ראש הממשלה

רשויות מקומיות נבדקו הפעולות שעשתה הממשלה במסגרת התכנית לחיזוק 
 הצפו  וחיפה בעקבות מלחמת לבנו  השנייה וסדרי הקצאת התקציב לביצוע

  . התכנית
 נציבות שירות המדינה

לי  "בנציבות שירות המדינה ובמשרד המשפטי  נעשה מעקב על מינוי מנכ
הבדיקה נועדה לבדוק א  חלו שינויי  בתחו  זה לאחר . במשרדי ממשלה

נבדקו מינויי  . ב53בדוח שנתי " עבודת המטה במשרדי הממשלה"פרסו  הדוח 
 . 2006"2004מ  השני  

 מערכתית נבדק בנציבות שירות המדינה יישומ  של הוראות במסגרת בדיקה
ראו ") (חוק הצינו  ("1969"ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור 

 ). 41' עמ
בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה במשרדי ממשלה על כוננות עובדי  

ד בשירות המדינה נכללה נציבות שירות המדינה ה  כגו( מטה ממשלתי המופק
על ביצוע מדיניות הממשלה בתחומי המינהל ומשאבי האנוש וה  כיחידת סמ* 

הבסיס הנורמטיבי שעליו )  א:   (בעיקר נבדקו אלה. שעובדיה מקיימי  כוננות
קיו  )  ב(;   נשעני  משרדי הממשלה בבוא  לקבוע את הצור* בכוננות ולקיימה

בקרה ,  דיווחי  עליה ,רישומיה , ההוראות והכללי  בעניי  תכנו  כוננויות
  ).73' ראו עמ(ופיקוח על קיומ  והתשלו  לעובדי  בגינ  
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 הקצאת תקציבי  לחיזוק הצפו 

 תקציר
לאחר סיו  מלחמת לבנו  השנייה קיבלה ממשלת ישראל סדרה של החלטות ולפיה  

במסגרת . הממשלה מעמידה בראש סדר עדיפויותיה את חיזוק ופיתוח הצפו  וחיפה
  ). התכנית להל  (אלה יזמה הממשלה תכנית לחיזוק הצפו  וחיפה החלטות 

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את ההחלטות הנוגעות לחיזוק 2007דצמבר  בחודשי  יוני

הבדיקה נעשתה במשרד . הצפו  וחיפה בעקבות מלחמת לבנו  השנייה ואת יישומ 
  להל  (בי  במשרד האוצר באג# התקצי, )מ" משרד רוה להל  (ראש הממשלה 

במשרד , בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה. ובכמה רשויות מקומיות) ת"אג
במשרד , במשרד הפני , )מ" משרד המשנה לרוה להל  (המשנה לראש הממשלה 

  . במשרד החינו$ ובמשרד התיירות, במשרד הבריאות, התשתיות
 עיקרי הממצאי 
הוצגה התכנית , שהובאו לידיעת הציבור, מ ומשרד האוצר"במסמכי משרד רוה
בהצגה זו יש כדי ליצור ציפיות בקרב הציבור . ח" מיליארד ש4 בהיק# כספי של כ

אול  מתברר כי . וראשי רשויות בצפו  שהממשלה תשקיע תקציבי  בהיק# כזה בצפו 
 2.8 ההיק# הכולל של התקציב שהקצתה הממשלה לתכנית לחיזוק הצפו  היה כ

 ח מתקציבי  שקיימי  במשרדי  " מיליארד ש1.2 מה  כ,  בלבדח"מיליארד ש
ח " מיליארד ש1.2 היתרה בס$ כ. ח שיינתנו כתוספות תקציב" מיליארד ש1.6 וכ

עוד נמצא כי היק# תקציב זה כולל אמנ  את חיזוק חיפה והצפו  א$ . מקורה בתרומות
אחד משני האזורי  ג  את יישובי עוט# עזה ואשקלו  ולא נקבע הסכו  שיוקצה לכל 

חלק מתקציב התכנית יועד לפעילות ארצית כמו קידו  ושיווק , יתר על כ . בנפרד
 .התיירות

הממשלה לא קבעה בתכנית כי משרדי הממשלה יסיטו תקציבי  קיימי  לטובת 
צביעת . וחלק מהמשרדי  צבעו תקציבי  קיימי  בעקבות קבלת התכנית, הצפו 

ית נותני  תמונה מעוותת של ההיק# התקציבי התקציבי  והצגת  כחלק מהתכנ
 . הכולל של התכנית

, הסתמכות הממשלה על קבלת תרומות בנושאי  שהוחלט כי יקבלו עדיפות עליונה
בייחוד כאשר מדובר במימו  של פעילות חיונית לאוכלוסייה וכאשר הממשלה נמנעת 

ממלכתיות בכ$ מעבירה הממשלה החלטות . אינה ראויה, מלהוביל את הפעילות
מאחר . לידיי  פרטיות תו$ סיכו  של פגיעה בשיקולי מדיניות ובסדרי עדיפויות

אי  הממשלה יכולה להסתמ$ על , שהשגת התרומה תלויה ברצונו הטוב של התור 
 .התרומות כעל מקור כספי מובטח למימוש התכנית
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 של מ או לכל גור  ממשלתי אחר אי  מידע על ההיק# הכולל"למשרד המשנה לרוה
ולא ידוע לה  לא  הועברו התרומות שהגיעו מרחבי העול  , התרומות שהתקבלו

 .ת מתודולוגיה לרישו  התרומות בתקציב המדינה"אי  בידי אג. בעקבות המלחמה
נמצא כי בשלבי הביצוע הראשוני  של התכנית לא בוצעו פיקוח ובקרה נאותי  

קרה במשרד ראש הממשלה  התקשר אג# תיאו  וב2007בעניינה וכי רק באוגוסט 
, כמו כ . ע  חברת בקרה לש  מעקב ופיקוח על התכנית)  אג# תיאו  ובקרה להל  (

אג# תיאו  ובקרה לא מסר לרשויות המקומיות מידע על התקציבי  שיוקצו לה  
 . במישרי  ובעקיפי  באמצעות משרדי הממשלה השוני 

התכנס לאחרונה רק בפברואר , שהיה אמור לפקח על התכנית, הקבינט לחיזוק הצפו 
2007 . 

מ יש מידע חלקי בלבד "ובמשרד רוה, לא נקבעו מדדי  כמותיי  לבקרה על התכנית
הסכומי  שהוקצו , נוס# על כ$. 2007  ו2006בדבר התקדמות ביצוע התכנית בשני  

ויש קושי רב , למשרדי  למימו  התכנית לא הועברו אליה  בדר$ שיטתית ואחידה
  . ב אחריה  באופ  מרוכזלאתר  ולעקו

 סיכו  והמלצות
. בעיקר בקרב תושבי חיפה והצפו , התכנית לחיזוק הצפו  עוררה ציפיות רבות

הממשלה מבססת חלק . התכנית הלכה ודעכה והשפעתה כמעט ואינה ניכרת בצפו 
מדובר בהתנהלות בעייתית בבואה להוציא אל . ניכר מתכניותיה על קבלת תרומות

 . די  החשובי  והחיוניי  שהציבה לעצמה הממשלההפועל את היע
תירת  , נית  היה לצפות כי אחרי מלחמה כה קשה שעברו תושבי הצפו  וחיפה

א$ ממצאי . כדי לפעול בנחישות לשיקומ , על משרדיה הנוגעי  בדבר, הממשלה
הממשלה , הביקורת מלמדי  כי מעבר לקביעת מדיניות עקרונית והצהרות על התכנית

מ  הראוי שהממשלה , לדעת משרד מבקר המדינה. רכה כנדרש לביצועהלא נע
תקציבית וניהולית לביצוע , מ ייערכו מחדש מבחינה ארגונית"ובראשה משרד רוה

התכנית ויקבעו סדרי פיקוח ובקרה נאותי  בעניינה לרבות קביעת יעדי  ברורי  
  יעיל ומועיל ובלא כדי לוודא שהתכנית תצא מ  הכוח אל הפועל באופ, ומדדי ביצוע

שיקו  האוכלוסייה באזורי  שסבלו וסובלי  . לחרוג מלוח הזמני  לביצועה
על הממשלה לפעול כדי שתכניותיה . ממלחמות הוא מבח  חשוב מאוד לממשלה

  ". אות מתה"והחלטותיה לא יהיו בבחינת 
♦  

 מבוא
ות לחיזוק ופיתוח הצפו  בתו  מלחמת לבנו  השנייה קיבלה הממשלה כמה החלטות שעניינ  תכני

הקבינט לחיזוק הצפו  בראשות ראש הממשלה , בי  היתר, לש  מימוש התכניות הוקמו. וחיפה
 .ונקבעו המסגרות התקציביות, הכוללת כמה צוותי יישו , וועדת היגוי לגיבוש תכניות תקציביות
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זוק הצפו  וחיפה  בדק משרד מבקר המדינה את ההחלטות הנוגעות לחי2007דצמבר  בחודשי  יוני
באג# בתקציבי  , )מ" משרד רוה להל  (הבדיקה נעשתה במשרד ראש הממשלה . ואת יישומ 

, בדיקות השלמה נעשו במשרד התחבורה. ובכמה רשויות מקומיות) ת" אג להל  (במשרד האוצר 
במשרד , במשרד הפני , )מ" משרד המשנה לרוה להל  (במשרד המשנה לראש הממשלה 

  . במשרד החינו$ ובמשרד התיירות, שרד הבריאותבמ, התשתיות
 החלטות הממשלה

החליטה הממשלה כי היא מעמידה בראש סדר , בתו  מלחמת לבנו  השנייה, 2006באוגוסט  .1
כמו כ  החליטה . עדיפויותיה את חיזוק ופיתוח הצפו  וחיפה ורואה ביעד זה משימה לאומית

החזרת התושבי  והיישובי  לשגרה בטווח זמ  לגבש תכנית מקיפה שתכליותיה ה  "הממשלה 
לש  כ$ הקימה ). או התכנית,  התכנית לחיזוק הצפו  להל   (1"המיידי והמש$ חיזוק הצפו  וחיפה

יאשר תכניות , יתווה את המדיניות"ש)  הקבינט להל  (הממשלה את הקבינט לחיזוק הצפו  
ישו  התכניות שיגובשו על ידי צוותי לחיזוק  ופיתוח הצפו  וחיפה ויקיי  מעקב ובקרה אחר י

 ". המשימה השוני 
מ ובהשתתפות כמה "ל משרד רוה"בהחלטה נקבע כי תוק  ועדת היגוי כוללת בראשות מנכ

על הוועדה הוטל לגבש .  והממונה על התקציבי  במשרד האוצר2לי  של משרדי ממשלה"מנכ
 תכניות העבודה של כל המשרדי  ובה יפורטו ה , תכנית כוללת ומתואמת לחיזוק הצפו  וחיפה

הכוללות את תקציבי , וה  תכניות תקציביות מפורטות, הנוגעי  בדבר והיישובי  שייכללו בה
 . המשרדי  ותקציבי  תוספתיי 

 שלושה צוותי  שיגבשו המלצות בדבר כלי  כלכליי  לסיוע לתושבי  ולעסקי  י הקלעוד הוחלט 
נפגעי בטיפול באוכלוסיה בעלת צרכי  מיוחדי  ו, המיידיבצפו  הניתני  ליישו  בטווח הארו$ ו

 מתמודדות שה בפתרו  הבעיות לה   לסייע שנועדהוכ  תכנית לחיזוק הרשויות המקומיות , חרדה
אפרת ' גב , דאזמ"לית משרד המשנה לרוה"שות מנכאצוות נוס# בר על . בעקבות ימי הלחימהאת 

ל הקר  הקיימת "מנכ, ל הסוכנות היהודית"כ  מנכ נציגי משרדי ממשלה וו ה חבריש, דובדבני
רכז את עבודת הממשלה בכל הנוגע לביצוע  של הוטל ל ,ל החטיבה להתיישבות"לישראל ומנכ

גיבוש ,  לרבות סקירת התכניות הקיימות במשרדי הממשלה;פרויקטי  לפיתוח וחיזוק הצפו  וחיפה
המשאבי   איגו "הוחלט על , כמו כ . מידיהמלצות בדבר תכניות חדשות ותכניות הניתנות ליישו  

מלצות הצוותי  יוגשו  נקבע כי ה."2007 2006 לרבות התקציבי  התוספתיי  לשני  ,נדרשי ה
ימנה נציג בכיר של ועדת ההיגוי אשר ימוק  באופ  קבוע בצפו  "מ "משרד רוהוכי , ועדת ההיגויול

 . " המקומיותוישמש כתובת בלתי אמצעית לראשי הרשויות

לחיזוק   בדבר תכניתת ועדת ההיגויואת המלצ לאשר 3 החליטה הממשלה2006בספטמבר  .2
תקציב  הכולל של שתי . הצפו  וחיפה ותכנית סיוע משלימה לשדרות וליישובי עוט# עזה ואשקלו 

ח שמקור  בתקציבי המשרדי  " מיליארד ש1.2  ח " מיליארד ש2.8התכניות האמורות הועמד על 
כמו כ  ". לפי הצור$ בהרשאה להתחייב" וח שיועברו כתקציב תוספתי בהוצאה"ד ש מיליאר1.6 ו

 800, 2006ח יוקצו בשנת " מיליו  ש200: נקבע כי אופ  הקצאתו של התקציב התוספתי יהיה כלהל 
יוקצה התקציב התוספתי לכל " שנה בכלהוחלט כי . 2008 והיתרה בשנת 2007ח בשנת "מיליו  ש

 בפריסה  חלוקת תקציבי המשרדי .יחסו מס$ התקציב התוספתי באותה שנהמשרד ומשרד על פי 

__________________ 
 .20.8.06  מ393החלטה   1
משרד התעשייה , משרד החינו , משרד הפני , משרד הבריאות, משרד האוצר, מ"משרד המשנה לרוה  2

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המסחר והתעסוקה
 .28.9.06  מ561החלטה   3
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 בתיאו  ע  הממונה על התקציבי  ראש הממשלהל משרד " תקבע על ידי מנכ2008 2006לשני  

 ." לכנסת2007תקציב המדינה לשנת הצעת במשרד האוצר לא יאוחר מהגשת 
ינה כי ההקצאה השנתית תוכננה  למשרד מבקר המד2007הממונה על התקציבי  השיב בנובמבר 

ראשית נבחנו התכניות בה  נית  ורצוי ליצור תכניות רב שנתיות על פי הרשאה : "באופ  שונה
א$ תקציב ההרשאה תוקצב במלואו , 2007ולאלה הוקצה תקציב מזומ  נמו$ יותר בשנת ... להתחייב

ח ללא " מש69הרשאה בס$ פ לחברות רב לאומיות ניתנה "כ$ לדוגמה במרכז מו. בשנת תקציב זו
זאת מתו$ ההבנה כי . שייפרס על פני חמש שנות תקציב לפחות, כל תקציב המזומ  לנושא זה
לדוגמה סבסוד לסיוע . יגרו  לבעיות הקצאה ועיתוי) תקצוב יחסי(האמור בהחלטת הממשלה 

כביש או  לעומת סלילת 2008או שיווק מתק  לתיירות נכנסת לא יהיו רלוונטיי  בשנת , משפטי
 ".  שתשלו  עבור התקנת  ייער$ מספר שני 4ש"סבסוד מט

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„ÈÙ˜· ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÁ·˙ ˙È Î˙‰ ˘Â·È‚ È·Ï˘· „ÂÚ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰
 ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚˙Â ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÌÈ„¯˘ÓÏ Ì˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â  ˙‡

Â ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ‰È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÌÏˆ Ï. 
איכות חיי  וקהילה , תעסוקה ככלי לצמצו  פערי , חינו$: י עיקריארבעה תחומי   תכניתב .3
שיבצע כל אחד פרויקטי  ה ותכנית פורטב. טיפול באוכלוסיות בעלות צרכי  מיוחדי כ  ו

 עוד .תקציב המשרדמהתקציב התוספתי ומ   של כל פרויקט  מקורותיווכ  פורטו בהמשרדי  מה
וכ  החלטה בדבר , )יישובי עוט# עזהשדרות וובכלל  (כוללת התכנית סיוע לרשויות המקומיות 

 ח" מיליו  ש90בחיפה שהיקפה יהיה  שייהתעהתיירות וה, תעסוקהה לקידו   ייעודיתהכנת תכנית
תכנית  (ח"ש מיליו  15אירועי תיירות ותרבות בס$ תקציב להפקת  כמו כ  נקבע בתכנית ;לפחות

 . לקידו  וחיזוק התיירות באשקלו ח"ש מיליו  30 תקציב בס$ ו;")מאירי  את הצפו "

הסכומי  שהוקצו לכל משרד לצור$  לרבות , לחיזוק הצפו תכניתה כי תקציבי בהחלטה נקבע
 .ו בתכניות תקציב נפרדות בתקציבי המשרדי  ויפורטו ברמת תקנות תקציביותצג יו,ביצוע 

ותהיה מוסמכת לשנות , רה הוחלט כי ועדת ההיגוי תלווה את ביצוע התכניתאו  מעקב ובקי תלעניי 
 תדווח לקבינט על התקדמות אחת לרבעו  היאוכי , הקצב התקדמותפי  להולעדכ  את מרכיבי

 בצע הוטל ל) אג# תיאו  ובקרה להל   (מ"ל אג# תיאו  ובקרה במשרד רוהע. ה של התכניתביצוע
אופ  הקצאת "פקח על ל ו"להסרת חסמי "פעול לובכלל זה , כניתמעקב ובקרה על אופ  יישו  הת

 ."המשאבי  למגזר היהודי ולמגזר המיעוטי 
בהחלטה האמורה נקבע . 5שינויי  קלי  בתכניתכמה   החליטה הממשלה לבצע2006בדצמבר  .4

 משרדי הממשלה יישמו את התכנית" כי הוחלטעוד . ח"ש מיליו  105סיוע בס$ כי יוקצה לחיפה 
כפי שהוכנו על יד  בכפו# לשיקולי  הרלוונטיי  לכל תחו  פעולה , בהתא  לתכניות המפורטות

 ."משרד המשנה וועדת ההיגוי, מ"בתיאו  ע  משרד רוה, טריוני  הקבועי  לגביויוהקר
במיליוני  (2008 2006בטבלה שלהל  מפורטי  התקציבי  שאישרה הממשלה לתכנית לשני  

  ):ח"ש
__________________ 

 . מכו$ טיהור שפכי  ש "מט  4
 24.12.06  מ914החלטה   5



 129 משרד ראש הממשלה

 :2008 2006יבי  לחיזוק ופיתוח הצפו  וחיפה לשני  התקצ: 1טבלה 
ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ‰Ò"Î  ˙ÙÒÂ˙

·Èˆ˜˙  ·Èˆ˜˙

„¯˘Ó‰ „¯˘Ó‰ 
 ת"משרד התמ 234 184 418 מסלול תעסוקה ומענקי עידוד

 המשרד לקליטת העלייה 4.6 8.2 12.8 תעסוקה והכשרת עולי 
מענקי  לפיתוח גורמי ייצור 

 שרד החקלאות ופיתוח הכפרמ 52 61.2 113.2 חקלאיי 
 משרד התיירות 42 67 109 פיתוח תשתיות תיירות

 משרד התשתיות הלאומיות 120 50 170 תשתיות ביוב
 משרד התחבורה 100 45 145 כבישי  עירוניי 

 החטיבה להתיישבות 6 30 36 מנופי פיתוח
 משרד הבינוי והשיכו$ 81 55 136 שיקו  שכונות פיזי וחברתי

 משרד הבריאות 72 69.9 141.9 לי  בצפו$בתי חו
 המשרד להגנת הסביבה 12.6 39 51.6 שיקו  נחלי 

תגבור פעילויות במוסדות 
התרבות , משרד המדע 64.3 15 79.3 תרבות וברשויות

 והספורט
פרויקטי  בתחו  הרווחה 

 משרד הרווחה 23.7 20 43.7 בקהילה
 משרד החינו  120 244.3 364.3 "שמי  את הלב בצפו$"תכנית 
 המשרד לביטחו$ הפני  0 15.7 15.7 "עיר ללא אלימות"פרויקט 

 משרד הפני  200 450 650 חיזוק רשויות מקומיות
 משרד המשפטי  26 0.4 26.4 סיוע משפטי

פרויקטי  למשרד המשנה 
, תכנית לאשקלו$, מ"לרוה

, סיוע לגמלאי , תכנית לחיפה
 מ"משרד רוה  כללי  30 216 246 .בקרה ופרסו 

 2,758.9 1,570.7 1,188.2 ‰Ò"Î 
  

 הקצאת הכספי  לתכנית לחיזוק הצפו 
 הוצגה 2006מ ומשרד האוצר שהובאו לידיעת הציבור בספטמבר "במסמכי  של משרד רוה .1

 . ח מתרומות" מיליארד ש1.5 מה  כ, ח" מיליארד ש4 התכנית לחיזוק הצפו  בהיק  כספי של כ
 צוי  כי 2007למשרד מבקר המדינה מדצמבר , מר רענ  דינור, מ"משרד רוהל "בתשובתו של מנכ

. ח" מיליארד ש4.2הוצגה תכנית בהיק  כולל של , 12.9.06בישיבת הממשלה שהתקיימה ביו  "
 ".ח ממקורות חו% ממשלתיי " מיליארד ש1.5מתוכ  
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î Ï˘ ÈÙÒÎ Û˜È‰· ˙È Î˙‰ ˙‚ˆ‰-4˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á, 

Î ‡Â‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰Ù˜È‰ ‰˘ÚÓÏ˘Î-2.8˘ „¯‡ÈÏÈÓ " „·Ï· Á) „ÚÂ  Ì‰Ó ˜ÏÁ˘
‰ÊÚ ÛËÂÚÂ ÌÂ¯„‰ ˜ÂÊÈÁÏ (˙È Î˙Ï „ÚÂÈ˘ È‡„ÂÂ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙Ù˜˘Ó ‰ È‡ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,

 ˙È Î˙‰Ó ·Â˘Á ˜ÏÁ ÚÂˆÈ· ˙ÈÈ ˙‰Â ¯Á‡Ó ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÎÓ˙Ò‰
Ó ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ‰ ˙Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚· ÌÈÙÂ‚Ï ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚· ˙ÂÈ˙ÎÏÓ

˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò·Â ˙ÂÈ È„Ó ÈÏÂ˜È˘· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ÔÂÎÈÒ ÍÂ˙ ‰ËÈÏ˘ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÈ‡
ÂÏ·˜˙È ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÔÎ‡˘ ‰·Â¯Ú ‰Ï˘ÓÓÏ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰Ó Â· ¯ÂÊÁÏ ÏÂÏÚ Ì¯Â˙‰Â ¯Á‡ÓÂ. 

ח מאחר "ד ש מיליאר4.2מ מסר בתשובתו כי התכנית הוצגה בהיק  של "ל משרד רוה"מנכ
להמשי& ולפעול באזור זה באופ  מסודר "שהגופי  התורמי  שפעלו בצפו  בעת המלחמה רצו 

בריאות , רווחה, בתחומי החינו&, ומאורג  ולצור& כ& ביקשו לפעול בשיתו  ע  משרדי הממשלה
 ".לא נדרשה בהחלטותיה האמורות לאשר את תקציב התרומות"א& ע  זאת הממשלה , "ופנאי

 התכנית  ח שאישרה הממשלה הוקצה לשתי מטרות " מיליארד ש2.8התקציב בס& , שהלמע .2
 . לחיזוק הצפו  ותכנית הסיוע המשלימה לשדרות וליישובי עוט  עזה ואשקלו 

 ÌÈÓÂÎÒ‰Â ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÓÂÎÒ „¯Ù · ÂË¯ÂÙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·
ÌÂ¯„Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ó ÏÚ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ , ÈÂ‡¯ ‰È‰

‰È˙ÂËÏÁ‰· ‰Ê Ú„ÈÓ Ë¯Ù˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘. 
 כללה א  את 2006 מדצמבר 914מ נמסר כי החלטת ממשלה "ל משרד רוה"בתשובתו של מנכ

 . 20066ח שקבעה הממשלה בנובמבר " מיליו  ש150 התקציב לתכנית הסיוע לדרו  בס& כ
 ‰ËÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÂ¯„Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ¯¯·˙Ó914Ó ÏÂ„‚ -150˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ¯Á‡Ó

 ÍÒ· ÛÒÂ  ·Èˆ˜˙ ÏÏÂÎ Â È‡˘30˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÏ˜˘‡Ï ‰ˆ˜Â‰˘ Á . ÂÓÎ
ÔÎ , ‰ËÏÁ‰· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ÌÂ¯„Ï ˙ÂÙÒÂ  ˙Â·Ë‰ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ746 Ô‰·Â 

ÌÈ‡Ï˜ÁÏ ÌÈ¯·‚ÂÓ ÌÈ˜ ÚÓ ,ÌÈÏÂÚ Ï˘ ‰¯˘Î‰Â ‰˜ÂÒÚ˙ , ˜ÂÊÈÁÂ ÌÈÏÂÚ ˙ÂÁÙ˘Ó ˜ÂÊÈÁ
È˙˘˙ÌÈ‡ÏÓ‚ ¯Â·Ú ˙ÂÈÊÈÙ ˙Â .˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ÌÎ˙Ò‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ˙Â·Ë‰˘ Û‡"Á ,

 ÏÏÎ  ‡Ï‡ ÔÂÙˆÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ˙Â·Ë‰‰ ÌÂÎÒÓ „¯Ù · ÔÈÂˆ ‡Ï ÌÂ¯„Ï ‰ˆ˜Â‰˘ ˙Â·Ë‰‰ ÌÂÎÒ
 ‰ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ˙È Î˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ·914 .ÔÈÂˆÈ , ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ746 

 ‰ËÏÁ‰· ÏÏÎ ˙¯ÎÊÂÓ ‰ È‡914. 
. חלק מהתקציבי  שנקבעו בתכנית לחיזוק הצפו  אינ  מיועדי  לצפו  בלבד,  כ יתר על .3

התקציבי  המושקעי  בשיווק במסגרת התכנית אינ  מיועדי  באופ  ספציפי לחיזוק הצפו  , למשל
ל משרד התיירות לראש אג  תיאו  ובקרה "במכתבו של מנכ. אלא לעידוד תיירות נכנסת בכלל

אלא ייעודה היה ליצירת , תוספת תקציב זו לא הוקצתה לחיזוק הצפו  בלבד" צוי  כי 2006מדצמבר 
 ".קמפייני  שיווקיי  במטרה לעודד את התיירות הנכנסת לישראל

 צוי  כי 2007למשרד מבקר המדינה מדצמבר , מר שאול צמח, ל משרד התיירות"בתשובתו של מנכ
צר מאפשרי  בהכרח שיווק ישיר ובלעדי קהלי היעד וסוג המו, בתיירות נכנסת אי  אופי הפעילות"

 ". לצפו  אלא כחלק ממכלול רחב יותר בה  הצפו  מהווה עוג  משמעותי
__________________ 

 27.11.06  מ746החלטה   6
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 ·¯˜· ¯ÂˆÈÏ ‰È‰ ÏÂÏÚ ˙È Î˙‰ ˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÂÈÙÈˆ Ë¯Ù· ÔÂÙˆ‰ È·˘Â˙ ·¯˜·Â ÏÏÎ· ¯Â·Èˆ‰ , ˙Ú˜˘‰ Û˜È‰ ¯·„· Â˘ÓÓ˙È ‡Ï˘

ÔÂÙˆ· ÌÈ·‡˘Ó.   
 קבלת תרומות

כאשר זהות , הנוהג המקובל הוא שהממשלה מתירה לקבל תרומה במסגרת החלטת ממשלה .1
משרד המשפטי  , 2007 דצמבר  כי בעת סיו  הביקורת , נמצא. התור  והיק  התרומה ידועי 

וכי נקבע שהנוהל אינו חל על , ) הנוהל להל  (מגבש נוהל בדבר אישור תרומות למשרדי ממשלה 
יצוי  כי במועד האמור עדיי  לא אושר הנוהל ולא ;  חולי  ממשלתיי  ותאגידי  סטטוטוריי בתי

 . הופ% למשרדי 
לרכז את פעולות "מ היה אמור "משרד המשנה לרוה, 2006על פי החלטת הממשלה מאוגוסט  .2

, יתלרבות הסוכנות היהוד, בתאו  ע  הגורמי  הפועלי  בתחו  זה, גיוס המשאבי  מהע  היהודי
לרבות הסוכנות , לעניי  חיזוק הצפו  וחיפה ואת פעולת הקצאת המשאבי  בתאו  בי  התורמי 

בתאו  ע  ועדת ההיגוי ויגיש לאישור הקבינט הצעה , לרשויות המקומיות והממשלה, היהודית
 ".בי  במימו  תרומות מלא א  במימו  חלקי, לתכנית הקצאה

 ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó‰Â¯Ï ‰ ˘Ó‰ „¯˘Ó È„È· ÔÈ‡ ÈÎ"Ó , „˜ÙÂÓ‰
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ÏÚ , ¯Á‡ Ì‡˙Ó Ì¯Â‚ ÏÎ Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ„È·

‰ Ó‡‰ ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚËÓ7Ï·˜˙‰˘ ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Û˜È‰ ÏÚ Ú„ÈÓ  , Ì‰Ï ÚÂ„È ‡Ï ÈÎÂ
‰ÓÁÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ÌÏÂÚ‰ È·Á¯Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ Â¯·ÚÂ‰ Ô‡Ï .Ì˘Ï ˘¯„  ‰Ê Ú„ÈÓ 

‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈÂ ‰ ÂÎ  ‰‡ˆ˜‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ , Ï˘ Â¯„ÚÈ‰
 ÌÈÙÂ‚‰Ó ˜ÏÁ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÈ ‡Ï ‰‡ˆ˜‰ÏÂ ˙ÂÈÂÏÈÙÎÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ Ú„ÈÓ‰
 ˙Â·˜Ú· ÔÂÙˆÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ÌÈÙÒÎ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· Úˆ·Ï ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â

‰ÓÁÏÓ‰. 
לטת הממשלה אינה מסמיכה את אג  תיאו  ובקרה במשרד הח"מ השיב כי "ל משרד רוה"מנכ
הגור  האחראי לעניי  זה היה משנה לראש . או במשרד האוצר לעסוק בגיוס תרומות, מ"רוה

לרכז , מ" הוטל על משרד המשנה לרה  2006על פי החלטת הממשלה מאוגוסט ... הממשלה דאז
 ". הפועלי  בתחו  זהאת פעולות גיוס המשאבי  מהע  היהודי בתאו  ע  גורמי 

למשרד מבקר , אפרת דובדבני' גב, מ דאז"לית משרד המשנה לרוה" השיבה מנכ2008בינואר 
הגור  המוסמ& היחיד מטע  הממשלה לקבל את היק  התרומות לסוכנות היהודית "המדינה כי 

 למשרד המשנה ‡ÔÈללא קבלת נתוני  ממשרד האוצר . ולהסתדרות הציונית הינו משרד האוצר
עוד ". לראש הממשלה או לכל למשרד ממשלתי אחר יכולת לכוו  את פעולת הקצאת המשאבי 

__________________ 
נאמר כי ) יהודית הסוכנות ה להל$ (באמנה בי$ ממשלת ישראל ובי$ הסוכנות היהודית לאר( ישראל   7

בכל התחומי  בה  חלה אמנה זו תיפעל הסוכנות היהודית על יסוד תכניות מוסכמות מראש ע  "
חברי ועדת התיאו  מה  נציגי הסוכנות ". הממשלה או תכניות המומלצות על ידי ועדת התיאו 

וע ותפקיד הוועדה לתא  בי$ פעילויות הממשלה לאלה של הסוכנות היהודית ולמנ, והממשלה
, ר הוועדה"יו כי לפי האמנה ראש הממשלה יהיה , יצוי$. כפילויות בכל התחומי  שעליה  חלה האמנה

 .  ראש הנהלת ההסתדרות הציונית ובהיעדרו 
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אל מול הסוכנות היהודית והמגבית "מ פעל "לית בתשובתה כי משרד המשנה לרוה"ציינה המנכ

בצפו  אמריקה במגמה לקבל מידע מרבי ולהגיע לתיאו  המתאפשר מהנסיבות כדי למנוע כפילויות 
 ".משאבי ועיוות בהקצאת ה

הסוכנות היהודית אינה " כי 2007ל הסוכנות היהודית השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מנכ
במהל& המלחמה האחרונה בצפו  השקיעה הסוכנות ... רשאית לתת תרומות לממשלת ישראל עצמה

כדי לייעד , מאמ% מיוחד בתיאו  שוט  ע  משרדי הממשלה וע  גופי  אחרי  מהמגזר השלישי
הסוכנות ג  . תו& ראייה כוללת של הצרכי , תרומות שהושגו על ידה למטרות הנחוצותאת ה

 ".העבירה לתורמיה מידע על הצרכי  בשטח ועל התכניות שגובשו על ידי הממשלה
 היא 2006החלטת הממשלה מאוגוסט "כי , מ דאז ציינה בתשובתה"לית משרד המשנה לרוה"מנכ

והאמנה בי  הממשלה ' חוק המעמד'שתפקידה על פי ,  לוועדה לתיאו) עמדת הממשלה(המלצה 
לסוכנות היהודית לתא  בי  פעילויות הממשלה לבי  פעילויות ההסתדרות הציונית והסוכנות 

המשנה לראש הממשלה ביקש מראש הממשלה וממזכירות הממשלה ... היהודית ולמנוע כפילויות
אפשר פעולה יעילה א& העניי  לא הוצב להביא את הנושא לדיו  ולהכרעה למוסד לתיאו  כדי שתת

  ".על סדר היו 
 תרומות לפרויקטי  בתחו  החינו 

, יממנו, ח" מיליו  ש340בהיק  כולל של , נקבע כי תרומות, בהמש& להחלטות הממשלה .1
 מיליו  110אול  בפועל . בחיפה וביישובי עוט  עזה, פרויקטי  בתחו  החינו& בצפו , באופ  חלקי

בסיכו  תקציבי שנחת  בי  משרד . לא התקבלו, שנועדו לבניית כיתות לימוד, זהח מסכו  "ש
 120(מ "י משרד רה"מגובה ע" צוי  כי סכו  התרומות 12.9.06 ת ב"מ ואג"משרד רוה, החינו&

 2007בנובמבר )". מ"י משרד רה"ח יגויסו ע" מיליו  ש220, ח שגייס משרד החינו&"מיליו  ש
נו& למשרד מבקר המדינה כי כבר במועד גיבוש התכנית ה  התריעו הסבירו נציגי משרד החי

ל משרד החינו& כי " השיב סמנכ2007בדצמבר . שתהיה בעיה בגיוס תרומות לבניית כיתות לימוד
 ". תקציב הבינוי מכספי  חיצוניי  לא התקבל"

‡Ï ÏÚÂÙ·˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ÈÙÒÎ ÏÚ ‰È˙ÂÈ Î˙Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÎÓÒ  ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ· ÈÎ ‡ˆÓ  
ÂÏ·˜˙‰ ,ÂÏÂÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· È˘Â˜ ¯¯ÂÚ˙‰ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎÂ . 

 מיליו  120מה  : ח" מיליו  ש230בתכנית נקבע כי משרד החינו& ישקיע בבניית כיתות לימוד  .2
לדברי נציגי . כאמור, והיתר היה אמור להתקבל מתרומות, ח יוקצו במסגרת תקציב תוספתי"ש

ב התוספתי ייכלל בתכנית חומש לבניית כיתות לימוד ת הודיע לה  כי התקצי"אג, משרד החינו&
תכנית החומש לבניית כיתות הלימוד " בנושא 18.3.07  מ1410' בהחלטת ממשלה מס. בכל האר%

 4.64 כיתות לימוד בעלות כוללת של 8,000כי בשני  אלה ייבנו , נקבע" 2011 2007בשני  
 התקציב התוספתי שמוקצה במסגרת המקורות למימו  התכנית אכ  כוללי  את. ח"מיליארד ש

 .תקציביי  שמוקצי  במסגרת התכנית התכנית לחיזוק הצפו  וא  את המקורות החו%
„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ˙ÈÈ ·Ï „ÚÂÈÓ˘ ÔÂÙˆÏ „ÁÂÈÓ È˙ÙÒÂ˙ ·Èˆ˜˙ ÔÈ‡ ÈÎ ¯¯·˙Ó , Ï·˜È ÔÂÙˆ‰ ÈÎÂ

·¯‰ ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÊ ‰¯ËÓÏ Â˜ÏÁ ˙‡-„ÂÓÈÏ ˙Â˙ÈÎ ˙ÈÈ ·Ï ˙È˙ ˘ ,ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ‰ÓÂ„· 
ÌÈ¯Á‡ .  
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 תרומות לבתי חולי  ממשלתיי 
 8 החלטה2007 קיבלה הממשלה ביוני 2006 מספטמבר 561בהמש& להחלטת ממשלה  .1

בהחלטה ". שדרוג ופיתוח יחידות בבתי חולי ,  הקמה חיפה ואשקלו  , חיזוק הצפו "שעניינה 
, בפורייה, חולי  בנהרייהנקבע כי יוקמו או ישודרגו חדרי מיו  ויוכנו שטחי אשפוז מוגני  בבתי ה

מה  , ח" מיליו  ש479ההיק  הכספי הכולל של התכנית היה ). ברזילי(ובאשקלו  )  "רמב(בחיפה 
ח " מיליו  ש137 כ, ח שיינתנו כתוספת הרשאה להתחייב למשרד הבריאות" מיליו  ש130 כ

, משלתיי מתקציב משרד הבריאות וקרנות המחקרי  או חוגי הידידי  שליד בתי החולי  המ
 עוד נקבע בהחלטה כי א  לא יתקבלו המקורות החו%. ח מתרומות" מיליו  ש212והיתרה בס& 

עוד נקבע כי ההחלטה . תבוצע התאמה של היק  התכנית למקורות התקציביי , ממשלתיי  כאמור
כי , מר רענ  דינור, ל משרד ראש הממשלה" קבע מנכ2007בדיו  ביוני . 2011 2007תבוצע בשני  

 ".הרשאות להתחייב יינתנו רק כנגד התחייבויות חוזיות כלפי המדינה"
 ÏÚ ˜¯ ‡Ï‡ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ˙˙Ï ÌÈÎÒ‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ 

˙È Î˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ ,„·Ï· ‰ È„Ó‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÊÂÁ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ „‚ ÎÂ . ‰¯ÈÒ‰ ÍÎ·
Á ˙‡ ˜¯ ˙˙Ï ‰·ÈÈÁ˙‰Â ‰ÏÂÎ ˙È Î˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ‰ÈÏÚÓ ÌÈÓ¯Â˙‰ ÂÓÎ ˙È Î˙· ‰˜Ï

ÌÈ¯Á‡‰ . ‰ËÈÏÁ‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˙Úˆ·Ó ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ Â· ·ˆÓ ¯ˆÂ  ‰˘ÚÓÏ
È˜ÏÁ ·Èˆ˜˙ ‰Ï ‰ˆ˜Ó ˜¯ ‡Ï‡ ‰ÈÏÚ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰È˙ÂËÏÁ‰ Ì‡ Û‡

˙ÂÓÂ¯˙ Ï·˜˙˘ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰· ˙ÂÚ·˜  ‰Ï˘ÓÓ‰ , ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‰È‰˙˘ ÂÊ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‡Â ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ Â‚˘ÂÈ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰ÚÂˆÈ· ÔÙÂ . 

ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ·Èˆ˜˙‰ ˙ÒÈ¯Ù ÚˆÂ·˙ „ˆÈÎ ÔÈÂˆ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÈÎ ¯¯·˙Ó „ÂÚ .
ÌÈÙÒÎ‰ ÒÂÈ‚ ˙‡ ‰˘˜‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÔÂÓÈÓ Ì˘Ï ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ¯„ÚÈ‰. 

גיוס " כי 2007 מנובמבר   בחיפה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה"מנהל המרכז הרפואי רמב
שהרי כל תור  נושא את עיניו ליו  בו . הפ& להיות משימה קשה ביותר... תורמי  פוטנציאליי  

מצב אשר לא נית  היה להבטיח בהעדר  של לוחות זמני  למימו  , פירות תרומתו יתממשו לעיני כל
 ".המשלי 

פערי " הבריאות שנועד להסדיר  נחת  סיכו  תקציבי בי  משרד האוצר למשרד2007בדצמבר  .2
כי , בי  היתר, בסיכו  נקבע". ח שקוזזו בתכנית לחיזוק הצפו  ואשקלו " מיליו  ש128מימו  בס& 

ח כפי שנקבע בתכנית " מיליו  ש479 ח ולא ב" מיליו  ש461 היקפה הכולל של התכנית יסתכ  ב
; ח" מיליו  ש209 ח ל"מיליו  ש 130 כי משרד האוצר יגדיל את חלקו במימו  התכנית מ; המקורית

עוד הוסכ  . וכי יתרת הסכו  תמומ  מתרומות ממקורות של בתי החולי  ומקורות משרד הבריאות
מימוש התכנית יתבצע באחריות משרד הבריאות ולש  כ& תתוקצב בתקציב הפיתוח של "כי 

אה ותקצוב פריסת תקצוב ההרש"וכי , "ח בהרשאה להתחייב" מיליו  ש344המשרד תוספת של 
 ".המזומני  תסוכ  בי  משרד הבריאות לבי  אג  התקציבי 

__________________ 
 .24.6.07 מיו  1853' החלטה מס  8
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Û˜È‰ ˙ Ë˜‰Â Ô ÎÂ˙ÓÎ ÂÏ·˜˙È ‡Ï ˙ÂÓÂ¯˙‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰

˙ÂÓÂ¯˙ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰· ˙ÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ÍÎ ·˜Ú ˙È Î˙‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ‡Ï
Èˆ˜˙ ÌÂÎÈÒ ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙˙ ˙È Î˙‰ Û˜È‰ ˙ Ë˜‰ ÈÎ ÈÂ‡¯È· ,‰Ï˘ÓÓ· ÏÏÎ ÔÂ„  Â È‡˘ ,

‰˙Ó ˙Â‡Ï ˙È¯Â˜Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÎÙÂ‰ ÍÎ·˘ ¯Á‡Ó9 . ·Èˆ˜˙· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
 ˙ ˘Ï2008 ¯·Óˆ„· ¯˘Â‡˘ 2007·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ‰ ˙È  ‡Ï  , ‡Ï˘

ÌÎÒÂÓÎ . 
 ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· Ô„ ¯·Î ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ2007 

ÂÎÈÒ·‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï Ú‚Â · ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·˘ Ì , Û‡
· ˜¯ È·Èˆ˜˙‰ ÌÂÎÈÒ‰ Ì˙Á  ÏÚÂÙ·˘-24.12.07 . ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ˙ ˘· ¯·Î ÌÂ¯˙Ï Âˆ¯˘ ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈÓ¯Â˙ ˜ÈÁ¯‰Ï ‰È‰ ÏÂÏÚ ÌÂÎÈÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á·
2007 . È ÂÈ· ¯·Î2007 ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· , ÈÎ ˙È„Â‰È‰ ˙Â ÎÂÒ‰ ‚Èˆ  ÔÈÈˆ" ÏÚ

ÂÓ¯˙  ¯˘‡ ÌÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï Ô˙È  ‰È‰È˘ ˙ Ó ... ÍÏ‰Ó· ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÏÈÁ˙‰Ï ˘˜Â·Ó
 ˙ ˘2007 ,˙ÂÓÂ¯˙‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰È Ô˙È  ‡Ï ÈÎ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÔÎ˘." 

נה כי ש ברזילי באשקלו  למשרד מבקר המדי" השיב מנהל המרכז הרפואי ע2007בנובמבר 
מוסד רפואי , ויכוחי  רבי  נוהלו ע  גורמי  שוני  על כ& שמוסד כמו המרכז הרפואי ברזילי"

. אינו יכול להתבסס על תרומות אפילו לא בצורה חלקית, שנמצא בקו עימות בטווח הקאסמי 
התרומות ה  דבר יפה א& ה  אינ  יכולות להיות חלק מתקציב ההפעלה בצורה כה בוטה כפי 

 ".מתכנית הבינוי של חדרי המיו שהסתבר 
 ÂÙ˙˙˘È˘ ÔÂÙˆ· ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ˙¯ÈÁ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·

ÌÈÓ¯Â˙ ÒÈÈ‚Ï Ì˙ÏÂÎÈÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰˙˘Ú  ‚Â¯„˘‰ ˙È Î˙· .‰˘ÚÓÏ ,
 È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ·‡˘Ó ˙ËÒ‰Ï ÏÚÂÙ· ‰Ó¯‚ ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ‚Â¯„˘Ï ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÈÈ‚Ï ÔÂˆ¯‰

ÙÈ„ÚÈÚÂˆ˜Ó ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ˙Â. 
השיגה תרומות למיגו  שלושה בתי ... הסוכנות היהודית"ל הסוכנות היהודית ציי  בתשובתו כי "מנכ

בתי חולי  אלו נבחרו בשל מיקומ  בצפו  האר% . ח זיו בצפת"  וביה"רמב, גליל מערבי: חולי 
ה למיגו  בתי החולי  תרומות אלו הושגו בתיאו  מלא ובהתא  לתכנית של הממשל. ובטווח האש

  ".הצפו 
 ינג' מצ השתתפות מקבילה 

 : נכתב כי11וועידת התביעות, מ"משרד רוה, 10י"במנשר שיצא לתורמי  פוטנציאליי  מטע  קר  רש
__________________ 

 ממשלתיי  כאמור בסעי-  א  לא יתקבלו המקורות החו(" נקבע כי 1853 להחלטת ממשלה 5בסעי-   9
תבוצע התאמה של היק- התכנית , )ח" מיליו$ ש50בס  (לטת הממשלה לעיל במלוא  ד להח4

כ  . סעי- זה אינו ד$ במחסור במקורות המצויני  בסעיפי  אחרי  של ההחלטה". למקורות התקציבי 
מאחר שחלקה של , ח" מיליו$ ש162ג להחלטה שהיקפו 4לא התקבלו כל המקורות המפורטי  בסעי- 

 .  ח" מיליו$ ש78 בי צומצ  "קר$ רש
הבריאות , העוסק בי$ היתר בניהול של מיזמי  בתחומי החינו ) ר"מלכ(מוסד ללא כוונת רווח   10

 .והרווחה
והיא , ביזמת ממשלת ישראל,  ארגוני  יהודיי 23 בניו יורק על ידי 1951ועידת התביעות הוקמה בשנת   11

$ בנושא התביעות החומריות בעניינ  של נועדה לסייע לממשלת ישראל לקיי  ע  גרמניה משא ומת
 . ניצולי שואה
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"And only if the philanthropies act as a coalition to deliver $39 
million will they be able to wield the funding power to leverage over 
$70 million from the Israeli Government" 

Ï È„Î ÛÒÎ ÒÈÈ‚Ï ÌÈ˘¯„  ÌÈÓ¯Â˙‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ"Û Ó " ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡
˙È Î˙Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ Ô ÂÓÈÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

ÌÈÓ¯Â˙ ÈÙÒÎ ÒÂÈ‚· ˙‡Ê ˙Â ˙‰Ï ‡Ï· ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÈ ÂÈÁ‰. 
בי  , מ מאותו החודש ובה ציי "  בחיפה ציר  לתשובתו את פנייתו לרוה"מרכז הרפואי רמבמנהל ה

ובצדק , קשה מאוד לשכנע אות , תורמי  מוכני  לתת כת  למע  קידו  פרוייקטי "כי , היתר
 ". È„Ó‰ Ï˘ ‰ÏËÓ ‡È‰ ÂÊ ‰. לתרו  למע  פיתוח תשתיות חירו , מבחינת 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ˘ ÈÙÎÔÏ‰Ï ¯‰· , ‰¯ËÓÏ ·Èˆ˜˙ Ô˙Ó ˙ÈÈ ˙‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˘È
 ‰ÏÈ·˜Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· Â‡ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚· ˙ÓÈÂÒÓ) ÔÏ‰Ï-ˆÓ '‚ È (·ˆ˜Â˙Ó‰ ÛÂ‚‰ „ˆÓ. 

מונח " כי 2007ש ברזילי באשקלו  הסביר למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מנהל המרכז הרפואי ע
 שבתי החולי  לא יכולי  לעמוד ,הפ& להיות מעזרה ממשלתית להשלמת תקציב להתניה' ינג'המצ'

כמו למשל ועידת , ג  גופי  אחרי  החלו להשתמש בכ& לצורכי הפעלת לח% עלינו כבתי חולי . בו
 ".ינג מהממשלה'התביעות שדרשה מאיתנו מצ

גיוס תורמי  פוטנציאליי  להיכנס להרפתקת "  ציי  בתשובתו כי "ל המרכז הרפואי רמב"מנכ
הפ& להיות , היחיד בה הוא נכונות  שלה  לתרו  למע  המטרה החיוניתינג אשר החלק הוודאי 'מצ

 ".משימה קשה ביותר
ינג ואילו גופי  חלשי  שאינ  'לפעמי  דווקא גופי  חזקי  מקבלי  את כספי המצ, זאת ועוד

רשויות מקומיות במגזר הלא יהודי וכ  רשויות , לדוגמה. יכולי  לעמוד בתנאיו אינ  מקבלי  דבר
אינ  יכולות , ינג לביצוע פרויקט מסוי 'הנדרשות למצ, כדוגמת צפת,  חלשות נוספותמקומיות
 . ואילו רשויות חזקות יכולות לעשות כ , לעמוד בו

עיריית צפת אינה מסוגלת לגייס " כי 2007גזבר עיריית צפת הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
יבי פיתוח ממשרד הפני  עיריית צפת לא ינג ונית  לומר בוודאות שא  לא יהיו תקצ'כספי  למצ

מסוגלת לבצע כל פרויקט שמקורו ממשרד התחבורה או ממשרד התיירות ששינה מדיניות ומבקש 
 ".ינג'מצ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
ˆÓ'˙Ú‚ÂÙ ‰ È‡ ÂÊ Í¯„· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ‚ È ÌÈÙÂ‚· ‡˜ÂÂ„ 

ÌÈ˘ÏÁ.  
 התחייבות התורמי  ורישו  התרומות בתקציב המדינה

נמצא כי משרד האוצר לא הנחה את המשרדי  אילו ממסמכי התורמי  ייחשבו כהתחייבות לתרו  
הא  : כספי  באמצעות הממשלה ובאיזה שלב של תהלי& מת  התרומה יש לתת לה ביטוי בתקציב

לחלק מהתרומות שמועברות . או כאשר קיבל התחייבות לקבלהכאשר קיבל אותה המשרד בפועל 
 . דר& הממשלה לפרויקטי  השוני  נית  ביטוי בתקציב המדינה
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‚‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· ˙ÂÓÂ¯˙ ÌÂ˘È¯Ï Ú‚Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó" ˙

ÔÓÂ˘È¯Ï ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó Ú·˜ ‡Ï ,ÌÈ„¯˘Ó‰ È·Èˆ˜˙· Ì‚ ‰Ê ‡˘Â · ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ.  
הממונה על התקציבי  הסביר בתשובתו כי בימי  אלה מתגבשת טיוטת נוהל בידי המשנה ליוע% 

מאג  החשב הכללי ומהלשכה המשפטית , ת"המשפטי לממשלה והגורמי  המקצועיי  מאג
הוא הוסי  כי הנוהל אמור להסדיר את סוגיית רישו  . ונמצאת בשלבי  מתקדמי , במשרד האוצר

   .ינה ולהבטיח ה  את השקיפות הנדרשת וה  את הפיקוח התקציביהתרומות בתקציב המד
 יעדי התכנית ומדדי ביצוע

ופיתוח הצפו  וחיפה ותגבש תכנית , הממשלה תפעל לחיזוק" צוי  כי 393בהחלטת הממשלה  .1
המש& פיתוח . ב. החזרת התושבי  והיישובי  לשגרה בטווח הזמ  המיידי. א: מקיפה שתכליותיה

, חינו&: התכנית מורכבת מארבעה תחומי  מרכזיי " נקבע כי 561בהחלטה ". ההצפו  וחיפ
  וטיפול באוכלוסיות בעלות צרכי  מיוחדי  , איכות חיי  וקהילה, תעסוקה ככלי לצמצו  פערי 

 ".393' כפי שהוגדרו בהחלטה מס, המיועדי  להביא להגשמת יעדיה של התכנית
מ את ההבדל בי  תכנית זו ובי  הצעדי  שנקטו "ה הסביר רו2007בישיבת הקבינט מספטמבר 

הפע  ממשלת ישראל מקצה את הכספי  "וציי  כי , ממשלות קודמות במסגרת הטיפול בצפו 
מ טענה "לית דאז של משרד המשנה לרוה"לעומת זאת המנכ". ויוצרת אפשרות שאי  לה תקדי 

ואינה תכנית ,  חירו  בלבד כי התכנית היא תכנית2007בישיבת ועדת הפני  של הכנסת במרס 
 2007מ כי באמצע שנת " ציי  רוה2006בישיבת הקבינט מדצמבר . אסטרטגית כללית לטיפול בצפו 

 .תובא לאישור הקבינט תכנית אסטרטגית לחיזוק הצפו  וחיפה
תכנית זו .... מוביל גיבוש תכנית אסטרטגית לפיתוח הצפו "מ השיב כי משרדו "ל משרד רוה"מנכ

במסגרת הכנתה של . 2008גיע לאישורו של הקבינט לחיזוק הצפו  ברבעו  הראשו  של צפויה לה
לרבות קביעת , תכנית זו נער& משרד ראש הממשלה ליישו  הלקחי  הנובעי  מהתכנית הנוכחית

 ".מדדי  להצלחת התכנית
 בישיבת הקבינט . בהחלטות הממשלה השונות בעניי  התכנית לא נקבעו כל מדדי ביצוע .2
 לוודא שאי  עלייה בשיעור האבטלה בצפו   מדדי התוצאה לטווח המיידי " מוזכרי  29.8.06 מ

; גידול בשיעור השתתפות בשוק העבודה וקיטו  בנושא האבטלה; גידול ההכנסה לנפש; ובחיפה
 ". צמצו  הפערי  בי  המגזר היהודי לבי  מגזר המיעוטי 

לי  של משרדי הממשלה "במפגש של המנכשהוצגה , 2006מ מספטמבר "במצגת של משרד רוה
 עלייה במספר  " הדגמה למדדי ביצוע לתכנית"צוינה , וראשי רשויות מקומיות ערביות בצפו 

האצת הטיפול , ירידה בשיעורי האבטלה, המועסקי  עליה בשיעור השתתפות בכוח העבודה
 .חלשות בתקציב המדינההפחתת מידת התלות של אוכלוסיות מו, באוכלוסיות בעלות צרכי  מיוחדי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÚÈ·˜ ‡ÏÏ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ·Èˆ˜˙·Â ˙·Á¯  ‰Î ˙È Î˙ ˘Â·È‚
˙È Î˙‰ ˙ÂÒÒÂÓ˙‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ„È„Ó ÚÂˆÈ· È„„ÓÂ ÌÈ¯„‚ÂÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ„ÚÈ . „ÂÚ

‰ÏÂÚ , ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÙˆÏ ‰ˆ˜Â‰˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÔÁ·  ‡Ï ÈÎ
· ÔÂÙˆ· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÔÂÙˆÏ ‰ˆ˜‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙ÓÂÚÏ Â‡ ÏÏÎ· ¯·Ú

˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘· . ˙‡ Â È˘ ‡ÏÂ ˙È Î˙Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ÌÓˆÚ Â‡¯ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÈÎ ¯¯·˙Ó
‰˘Â·È‚ ˙Â·˜Ú· Ì‰Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ,ÔÏ‰Ï ÂË¯ÂÙÈ ÌÈ¯·„‰Â . 
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כל הסיוע לשיקו   "כי,  השיב גזבר עיריית קריית שמונה למשרד מבקר המדינה2007בדצמבר 
 ".הצפו  מכסה גרעונות שנבעו מקיצוצי המשרד בשני  שקדמו למלחמה

לקח זה הינו אחד . אכ  לא נקבעו לתכנית מדדי  כמותיי "מ כי "ל משרד רוה"בתשובתו ציי  מנכ
המשרד פועל להכנסת תיקו  ברוח זו לתקנו  . מ מהתכנית"הלקחי  המרכזי  שהפיק משרד רוה

שלפיו בכל החלטת ממשלה בהיק  תקציבי משמעותי יוגדרו יעדי  ברורי  ומדדי עבודת הממשלה 
   ". ביצוע כמותיי 

 שיטת התקצוב של התכנית
בהחלטת הממשלה נקבע כי מדי שנה יוקצה התקציב התוספתי לכל משרד ומשרד על , כאמור .1

האוצר את תוספת מ ומשרד "בפועל תקצבו משרד רוה. פי יחסו מס& התקציב התוספתי באותה שנה
 הועברו רוב סכומי 2007בפברואר ". משרד ראש הממשלה" בסעי  תקציב 2007התקציב לשנת 

וממנו לתכניות הייעודיות במשרדי  הנוגעי  " הרזרבה הכללית"התקציב מסעי  זה לסעי  תקציב 
 .בדבר

מ בתקנה "התקציב התוספתי השנתי תוקצב במשרד רוה"בתשובתו ציי  הממונה על התקציבי  כי 
ייעודית רק במקביל להשלמת העברת תקציבי  של המשרדי  לתכנית הייעודית כפי שנקבע 

שיטה זו אפשרה ג  מעקב על החזרת הכס  לתכניות השוטפות של "וכי " בהחלטת הממשלה
וה  על ידי וועדת , ג  פניות כאלה אושרו מראש על ידי ראש אג  תיאו  ובקרה... המשרד
 ". הכספי 

לפתוח תקנות ייעודיות לטובת "מ הסביר בתשובתו כי משרדי הממשלה הונחו "רד רוהל מש"מנכ
ולאפשר בצוע מעקב ובקרה , וזאת על מנת להבטיח המשאבי  לביצוע התכנית מחד, תכנית הצפו 

 ".ממוקדי  מאיד&
 Ì‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÈ„¯˘ÓÏ ¯·ÚÂÈ È˙ÙÒÂ˙‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ‰ È‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰

 Ì·Èˆ˜˙ ˙‡ Â¯È·ÚÈ˙È„ÂÚÈÈ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙È Î˙Ï . ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÈ·˜Ó· Ì‰È·Èˆ˜˙ ˙‡ Â¯È·Ú‰ ‡Ï Ì‰˘ Ì‚‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ È˙ÙÒÂ˙‰ ·Èˆ˜˙‰ ¯·ÚÂ‰ . „ÂÚ

ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙Ï ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â ˜˙ ÂÁ˙Ù  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  , ˜ÏÁ Â¯È·Ú‰
·Èˆ˜˙ ˙ÂÈ Î˙Ï Ô˙¯‚ÒÓ· ÂÏ·È˜˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÂÏÎ Ô È‡˘ 

ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ . ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ È·Èˆ˜˙Ó ˜ÏÁ· ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈÂ ÔÎ˙ÈÈ ‰˘ÚÓÏ ÍÎ·
˙È¯Â˜Ó‰ Ì˙¯ËÓÏ ‡Ï˘ ÔÂÙˆ‰ . 

בדיקה של משרד מבקר המדינה העלתה כי מקצת המשרדי  שלא ביצעו את הפרויקטי   .2
צלו מהתכניות הייעודיות  תקציבי  שלא נו2007 השיבו במהל& דצמבר 2007המתוקצבי  בשנת 

 ". הרזרבה הכללית"לחיזוק הצפו  לסעי  תקציב 
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‰Ï Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ· ˙È Î˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ¯¯·˙Ó , ˜ÏÁ ÈÎÂ

ÏÏÎ ÏÚÂÙÏ ‡ˆÈ ‡Ï ˙È Î˙‰Ó . ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘ ÛÂÒ· ÌÈ„¯˘Ó‰ È·Èˆ˜˙· Â¯˙ÂÂÈ˘ ¯È·Ò ÍÎÈÙÏ
ÌÈÏˆÂ Ó ‡Ï ·Èˆ˜˙ ÈÙ„ÂÚ12 .‰Â¯ „¯˘Ó"Ú·˜ ‡Ï Ó ÈÙ„ÂÚ· ‰˘ÚÈÈ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ¯·„· ‰ÈÁ ‰ 

 ˙·˜ÂÚ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ ˘· ·Èˆ˜˙‰- Â‡ Û„ÂÚ‰ ¯˙Â  Â·˘ „¯˘Ó‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Â¯·ÚÂÈ Ì‡‰ 
ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ ÔÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ¯Á‡ „¯˘Ó Ï˘ ˘ÂÓÈ˘Ï , ˙ ˘Ï Â¯·ÚÂÈ ‡Ï ‡Ó˘Â

˙·˜ÂÚ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ,˙È Î˙‰Ó ÂÚ¯‚ÈÈ ‰˘ÚÓÏ ÍÎ·Â. 
כנית הינו השקעה בתשתיות ובמרכיבי  אשר אינ  חלק נרחב מהת"מ הסביר כי "ל משרד רוה"מנכ

מנתוני משרד ראש הממשלה "וכי " ניתני  לביצוע מיידי ומצריכי  תכנו  לצור& ביצוע ארו& טווח
 עד כמה שנית  בהתא  ללוח הזמני   עולה כי חלקה של התכנית אשר נית  לביצוע מיידי בוצע 

 ". מיו  החלטת הממשלה
. כידוע לנו רוב התכניות נמצאות בשלב כזה או אחר של ביצוע"ר כי הממונה על התקציבי  הסבי

ב להחלטת 9הועבר תקציב  לנושאי  אחרי  על פי סעי  ... תכנית אשר לגביה  ברור כי לא יתקיימו
 ".הממשלה המקורית

ב להחלטת הממשלה המקורית קובע כי וועדת ההיגוי תלווה את ביצוע התכנית 9יצוי  כי סעי  
 . מכת לשנות את מרכיבי התכנית בהתא  לביצוע ושינויי הנסיבותותהיה מוס

 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ˙ÂÈÁ ‰ ‰‡ÈˆÂ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ‰Ò Î˙‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï9 ·
‰ËÏÁ‰Ï. 

על מנת לשמר תקציבי  אלו "מ כי "ל משרד רוה"אשר לעודפי  הלא מחויבי  לצפו  ציי  מנכ
מול משרד האוצר לאג  תקציבי  אלה ] הממשלה[רד ראש לטובת פעולות לחיזוק הצפו  פועל מש

 ".פ הצור& לטובת חיזוק ישובי הצפו "ולהקצות  מחדש ע
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙È Î˙‰ ˘Â·È‚ ÔÓÊ· ¯·Î , Ì˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰

ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ·ÈÂÁÓ ‡Ï‰ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ˘„ÁÓ. 
 ירשמו י, של כל משרד ומשרדו לרבות תקציב,תקציבי תכנית זוכי בהחלטת הממשלה נקבע  .3

 פתיחת תכניות ותקנות .בתכניות תקציב נפרדות בתקציבי המשרדי  ויפורטו ברמת תקנות תקציביות
. את הכספי  המוקצי  לתכנית המיועדת למטרה ספציפית" צובעות"תקציב נפרדות למעשה 

, ידי של הכספי  המוקצי  לתכנית לצור& פיקוחובה  איתור מ, כמה מטרות הכספי " צביעת"ל
להחריג את הכספי  שהוקצו למימו  , במידת הצור&, בקרה ובחינה כוללת של התכנית וכ  נית 

 .התכנית באופ  פשוט בקיצוצי  עתידיי  במידה ויוחלט על כ&

יו  העירה בד)  ועדת הכספי  להל  (יצוי  כי היועצת הכלכלית של ועדת הכספי  של הכנסת 
,  על היעדר  של תקנות ייעודיות לצפו  מה  ברור שהכס  מוקצה לצפו 2007בוועדת הכספי  ביוני 

הערה דומה העירה ". כמה נתנו לצפו "והצביעה על כ& שהדבר נדרש בכדי שיהיה אפשר לאתר 

__________________ 
א  , משנה לשנה) עודפי  שיש בגינ  התחייבות(אג- התקציבי  נוהג להעביר עודפי תקציב מחויבי    12

 לחוק יסודות התקציב מקנה 13יצוי$ כי סעי- . אינו נוהג להעביר עודפי תקציב שאי$ בגינ  התחייבות
א  אינו מבחי$ בי$ , )בהודעה לוועדת הכספי (דפי תקציב משנה לשנה לשר האוצר סמכות להעביר עו

ב של מבקר המדינה בפרק  57בעניי$ זה ראו בדוח שנתי (עודפי  מחויבי  לעודפי  שאינ  מחויבי  
 ). 231' עמ, "ניהול העודפי  והרזרבה הכללית בתקציב המדינה"
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הא  לא כדאי שיהיה סעי  תקציבי נפרד ע  הש  מיגו  : "היועצת לגבי תקציב מיגו  עוט  עזה
 ". לעול  לא נוכל למצוא את זה פה, אחר כ& שנתחיל לחפש כמה נתנו לכל הנושא הזה? ט  עזהעו

משרד מבקר המדינה מעיר כי קשה לאתר את התקנות והתכניות התקציביות שנפתחו במשרדי  
מאחר והשמות של התקנות והתכניות שוני  ממשרד למשרד ולא נקבעה שיטה המאפשרת לאתר 

סיבות אלה קשה מאוד לבצע פיקוח ובקרה על ס& הכספי  שנזקפו לתכנית בנ. את כספי התכנית
 הוקצו 2006בתקציב לשנת , למשל. בכל משרד ועל התשלומי  שהעבירו המשרדי  למימושה

אול  בדוח ביצוע התקציב לא היה אפשר להתחקות אחר התשלומי  , ח" מיליו  ש200לתכנית 
 .שהוקצו בגי  במסגרת ביצוע התכנית

 אכ  הוצא שלא דר& תקנות ייעודיות 2006התקציב בשנת "תו ציי  הממונה על התקציבי  כי בתשוב
והרצו  לא להעמיס חסמי  בירוקרטי  ופתיחת תקנות חדשות ... בשל ההוצאה הדחופה בשנה זו

הפיקוח על ביצוע תקציב המדינה מתבצע על ידי חשבי "עוד ציי  הממונה כי ". בסו  השנה
כל שינוי בהוצאה מתכנית הצפו  לתכניות .   אותו לנושאי התכניות והתקנותהמשרדי  אשר מפני

בנוס  לאישורי  המתחייבי  על פי חוק , מ"אחרות חויב באישור אג  בקרה ומעקב במשרד רוה
 ".יסודות התקציב

 פירט ראש אג  תיאו  ובקרה דאז לפני הוועדה שתי סיבות 15.1.07 בדיו  בוועדת הכספי  מ
אני חושב שתמיד ראוי לצבוע ג  את החלק היחסי של : "13של משרדי הממשלה" ספי לצביעת הכ"

סיבה נוספת היא שצביעה של ... 14כשאתה עושה זאת אתה משריי  אותו בפני קיצוצי . משרד
א  משרד כיוו  עד עכשיו . תקציבי המשרדי  בהכרח אומרת שינוי בסדרי העדיפויות של המשרד

 ".Y פלוס Xאת התקציב שלו הוא מחויב לתת כשאני צובע ,  לצפו Xלתת 
4.  ˙Â ˘ÏÂ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Èˆ˜˙ ËÈÒ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ„¯˘Ó‰˘ Ú·˜  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰·

˙È Î˙‰ ˙·ÂËÏ Ì‰È˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙‡ .‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ‰ÓÎ· ‰˜È„·15 ÌÈ„¯˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ 
È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò Â ˙˘‰ ‡Ï Â˜„· ˘ , ‡Ï Ì˜ÏÁ·"ÂÚ·ˆ  " ÌÈ·Èˆ˜˙ ÏÏÎ

ÏÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙ , Ì˜ÏÁ·Â"ÂÚ·ˆ  "ÔÂÙˆÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ÂÈ‰ ‡ÏÈÓÓ˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ , Ì‰ÈÏÚÂ
ÌÈÈ˙ÙÒÂ˙‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÂÙÒÂ . 

 ˙È Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈ Î˙· Â·ˆ˜Â˙˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ Â¯È·Ú‰ ÌÈ„¯˘Ó ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ Î˙Ï ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ,ÍÎ·Â , Â˘Ó˘È ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ·Èˆ˜˙ ‡Ó˘ ˘˘Á‰ ÏÚ ÛÒÂ 

 Ì˙¯ËÓÏ˙È¯Â˜Ó‰ ,ıÂˆÈ˜Ï ÂÏ‡ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÂÙ˘ÁÈÈ . 
המינהל " למשרד מבקר המדינה כי 2007השיב בנובמבר , מר חזי קוגלר, ל משרד התשתיות"מנכ

פעל על פי החלטת הממשלה והסיט תקציבי  לטובת מימוש החלטות , לפיתוח תשתיות ביוב
, משלה היה תוספתינית  לומר שמאחר ולא כל התקציב למימוש החלטות המ, ע  זאת. הממשלה

 ".ברור הוא שממילא חלק מהתקציב היה במקורו לפיתוח תשתיות ביוב ג  ביישובי הצפו 
כל משרד הכלול בתכנית שהיה בכוונתו להעמיד סכו  "מ כי "ל משרד רוה"בתשובתו ציי  מנכ

 בעקבות ההחלטה באות  סעיפי  תקציביי  הכלולי   מסוי  לצפו  העמיד סכו  גדול יותר 
תקציבו כלל עתה לא רק את סכו  הבסיס שכוו  לצפו  אלא ג  את הסכו  התוספתי . ניתבתכ

 ".שקיבל המשרד במסגרת התכנית
__________________ 

 .תכנו$ התכנית ולא בשלב המעקב והבקרההכספי  נעשית בשלב " צביעת"יצוי$ כי  החלטה בדבר   13
 אשר 18.5%הקיצו( המצטבר בשיעור של "מ כי בגלל צביעת הכספי  "ל רוה"בתשובתו ציי$ מנכ  14

ג  הממונה על התקציבי  באוצר ". לא הוחל על התכנית לחיזוק הצפו$, הושט על תקציבי המשרדי 
 . השיב ברוח זו

 .ד הפני ומשר, משרד התשתיות, משרד התחבורה   15
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ÏÁÎ Ì˙‚ˆ‰Â ÔÂÙˆÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙ÚÈ·ˆ

 ˙¯ˆÂÈ ˙È Î˙‰Ó"˙È Î˙‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ È·Èˆ˜˙‰ Û˜È‰‰ Ï˘ ˙˙ÂÂÚÓ ‰ ÂÓ˙16." 
מ לציבור צוי  כי משרד הבריאות יקבל במסגרת " של משרד רוה14.9.06 במסגרת הודעה מ .5

אשר יסייעו בבניית אגפי  בבתי חולי  ומוסדות "ח " מיליו  ש70 התכנית תוספת תקציב של כ
 מיליו  50בהחלטות הממשלה נקבע כי בתי החולי  ייהנו מתוספת תקציב של ". רפואיי  אחרי 

כי תוספת התקציב האמורה נועדה לבינוי , מ עולה"רד רוהמבדיקות ומעיו  במסמכי  במש. ח"ש
 . ושדרוג בתי חולי  בצפו 

 נכתב כי התקציב 2006ת ובי  נציג משרד הבריאות מאוקטובר "בסיכו  בי  נציג אג, לעומת זאת
ולא , שנקבע בהחלטת הממשלה מיועד לכיסוי גירעונות של בתי החולי  שנוצר בעקבות המלחמה

ח " מיליו  ש50  כ2006וכי למעשה הועברו לבתי החולי  בשנת . ג של בתי חולי לש  בינוי ושדרו
 .לכיסוי גירעונות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰Ó ÔÓÂÓ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎ Ì‡ , ‡Ï˘ È¯‰
ÌÈÏÂÁ‰ È˙· ‚Â¯„˘Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï Ô˙È  ,Â‡Ï Ì‡Â , ˙¯¯ÂÚ˙Ó

ÌÈÙÒÎ‰ ¯Â˜Ó ‰Ó ‰Ï‡˘‰˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎÏ Â˘ÓÈ˘˘  . 
ח " מיליו  ש15 נקבע כי משרד התיירות ישקיע 2006 מספטמבר 561בהחלטה , כאמור .6

לחזק את תושבי הצפו  באמצעות סדרה של "מטרת הפרויקט הייתה ". מאירי  את הצפו "בפרויקט 
מונה צוות ". בצפו יהוו מנו  מרכזי וחשוב לפעילות תיירותית כלכלית ]ש..[אירועי תיירות ותרבות

במועד ההחלטה משרד . היגוי בינמשרדי שתפקידו ללוות את התכנו  והביצוע של הפרויקט
 2007בפברואר . לצור& גיבושו התקשר המשרד ע  אמרג ; התיירות עדיי  לא גיבש את הפרויקט

 .הציג נציג האמרג  בפני ועדת ההיגוי אירועי  אפשריי  במסגרת הפרויקט המתוכנ 
והסכומי  שהועברו לאמרג  שיתכנ  ,  כי הפרויקט עליו החליטה הממשלה לא יצא אל הפועלמתברר

 . 17יתר הכספי  שהיו מיועדי  לפרויקט הוקצו למטרות אחרות ובה  מיגו . את האירוע ירדו לטמיו 
משרד התיירות , בהתא  להחלטת משרד ראש הממשלה"ל משרד התיירות ציי  בתשובתו כי "מנכ

מ הסביר כי "ל משרד רוה"מנכ". ח אשר יועדו במקור לפרויקט" מש15ח מתו& "מש 5 תוקצב ב
נועד בראש ובראשונה להחזיר את תיירות הפני  לצפו  ולשפר את ' מאירי  את הצפו 'פרויקט "

. ז הסתבר שתיירות הפני  בצפו  אינה נדרשת לחיזוק נוס "בסוכות תשס. מורל התושבי  בצפו 
והמדע תרבות וספורט אשר היו אמוני  על גיבוש התכנית לא הגיעו לתכנית בנוס  משרדי התיירות 

 ".לפיכ& הוחלט על ביטול התכנית. מוסכמת
Î Ó Ï˘ Â˙·Â˘˙"‰Â¯ „¯˘Ó Ï"Ó ,Ò˘˙ ˙ÂÎÂÒ· ‰ÈÙÏ" Ê) ¯·ÂË˜Â‡2006 ( ÈÎ ¯¯·˙‰

"ÛÒÂ  ˜ÂÊÈÁÏ ˙˘¯„  ‰ È‡ ÔÂÙˆ· ÌÈ Ù‰ ˙Â¯ÈÈ˙ " ÍÈÏ‰ Í˘Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡
 ˙¯ÈÁ· ¯·Ó·Â · Ô‚¯Ó‡‰2006 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÚÂ 914 ¯·Óˆ„Ó 2006 , ·ˆ˜Â˙Ó ‰ÈÙÏ

 Ï˘ ÌÂÎÒ· ¯ÂÓ‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰15˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 
__________________ 

ל את הסיבות שבגינ$ הוחלט לא לצבוע את כלל "מ בה מפרט המנכ"ל רוה"הציטוט לקוח מתשובת מנכ  16
" הצגת תמונה מעוותת"א  אכ$ צביעת תקציבי  קיימי  מהווה . תקציבי הצפו$ של משרד התחבורה

 שהיקפ  רב למרות(הרי שהדבר נכו$ לכלל התקציבי  הקיימי  ולא רק לגבי תקציבי משרד התחבורה 
 ).יותר

להעביר , בי$ היתר,  בנוגע לשדרוג מקלטי  ציבוריי  בצפו$ הוחלט1.7.07  מ1878בהחלטת ממשלה    17
 .ח מהתכנית" מיליו$ ש15לשדרוג מקלטי  
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 תקצוב ויידוע הרשויות המקומיות
ציי  ראש המועצה האזורית מטה , 2007בדיו  בוועדת הפני  של הכנסת שהתקיי  במרס  .1

ג  ראש המועצה ". דוע על כספי  שאמורי  להגיעלא י, לפחות, לי. אי  לנו תכנית מוגדרת: "אשר
מה יש לכל מועצה " בענבי זע  שבה ידעו 838כי בניגוד להחלטה , האזורית מבואות חרמו  ציי 

 ".ולא  זה הול& הפע  אנחנו לא יודעי  כלו 
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Â¯ „¯˘ÓÓ ÁÂÂÈ„ ÂÏ·È˜ ˙ÂˆÚÂÓ‰Â ˙ÂÈ¯ÈÚ‰ ˙ˆ˜Ó ˜¯ ÈÎ" Ó

È‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÚ˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· Ï·˜Ï ˙Â¯ÂÓ‡ Â ,‡ÏÓ ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ÁÂÂÈ„ Û‡Â . ˙Â˘È‚Ù·
 ÔÂÙˆ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÓÎ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÓÈÈ˜˘)‰ ÂÓ˘ ˙È¯˜ ,‰È¯‰  ,

˙ÂÏÚÓ ,˙ÙˆÂ ( ÔÈÙÈ˜Ú· Â‡ ÔÈ¯˘ÈÓ· Ô‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂÈ ÛÒÎ ‰ÓÎ ÂÚ„È ‡Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
˙È Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÍÎÏ Í¯ÚÈ‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ. 

החלטת הממשלה לחיזוק הצפו  עוסקת במשרדי  השוני  "מ ציי  בתשובתו כי "ל רוה"מנכ
רשות אשר פנתה אל , למרות זאת. פ רשויות"ובפרויקטי  אשר על כל משרד לבצע ולא בחלוקה ע

אשר כללה את , קיבלה התייחסות מיידית בכתב, ל המשרד או אל ראש אג  תיאו  ובקרה"מנכ
כמו כ  ציינה ראש אג  תאו  ובקרה ".  בהתא  לנתוני  הנמצאי  בידי האג ,פירוט חלקה בתכנית

בדיעבד יכול להיות שאילו היינו מודיעי  מראש " כי 2007בפגישה ע  נציגי המשרד בדצמבר 
וכי לקראת ההערכות לתכנית ההמש& ובדיו  הלקחי  , לרשויות מה חלק  בתכנית היה פחות בלבול

 ". נבח  ג  היבטי  אלה
את התקציבי  שמיועדי  לרשויות ) באתר האינטרנט שלו( פרס  משרד הפני  2007במאי  .2

רשויות : בהקצאת התקציב חולקו הרשויות לשתי קבוצות עיקריות. המקומיות במסגרת התכנית
לרשויות שנמצאו בהליכי הבראה ניתנו . שנמצאות בהליכי הבראה ורשויות שמצב  הכספי שפיר

הבראה כשהכספי  מוקצי  בהתא  לעמידה באבני בוח  ואילו לרשויות מענקי  בגי  תכניות 
 . האחרות נית  מענק כפיצוי ארנונה

על היערכות משרד הפני  , מר רוני בראו , ל משרד הפני  לשר הפני  דאז" דיווח מנכ2007בינואר 
ציב  החל המשרד בהקצאת תק2006בדיווח צוי  כי בדצמבר . בנושא מקלוט ברשויות המקומיות

במכתב שנשלח לרשויות המאוזנות . הסיוע לרשויות המקומיות כחלק מהתכנית לחיזוק הצפו 
החזרה לכשירות של המקלטי  'חלק מייעודו של תקציב הסיוע המיוחד הינו למטרת "הובהר כי 
מחויבת כאב  דר& מותנית לשחרור , כל רשות מקומית אשר נכנסת לתכנית הבראה. 'הציבוריי 

 ". ג טיפול בנושא המיקלוטמענקי  להצי
ÌÈ¯ÈÎ·18 ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯È·Ò‰ ‰‡¯·‰ ˙È Î˙ Ï˘ ÍÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· 

 ˙È Î˙ Ï˘ ÔÁÂ·‰ È ·‡Ó ˙Á‡ ‡È‰ ËÂÏ˜ÓÂ ÔÂ‚ÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰˘ Ú·˜  ‡Ï ÈÎ ‰ È„Ó‰
‰‡¯·‰‰ .‰ÈÁ ‰‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ÂÚ„È ‡Ï ÈÎ Â ÈÈˆ ‰‡¯·‰ ˙È Î˙· Ô È‡˘ ˙ÂÈÂ˘¯· ÌÈ¯ÈÎ· .
ÂËÏÁ‰·ËÂÏ˜ÓÏ Ì‚ ÌÈ„ÚÂÈÓ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·Èˆ˜˙ ÈÎ Ú·˜  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ . 

... מכיוו  שהאחריות על הטיפול במקלטי  הציבוריי "מ ציי  בתשובתו כי "ל משרד רוה"מנכ
 את 2006הנחה משרד הפני  במהל& חודש דצמבר , נמצאת בידיה  של הרשויות המקומיות

עליה  לוודא , ו לרשויות לאחר המלחמההרשויות המקומיות כי בחלק מתקציבי הסיוע שהועבר
ג  מנהל המינהל לשלטו  מקומי במשרד הפני  השיב ...". השבת המקלטי  לכשירות מלאה

__________________ 
 .ל רשות מקומית וגזברי  בשתי רשויות מקומיות"מנכ  18
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מ הוסי  בתשובתו כי "ל משרד רוה"מנכ.  תשובה ברוח זו2007למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

טי  הציבוריי  הממשלה החליטה לבצע פרויקט שדרוג מקלטי  בצפו  על מנת להעמיד את המקל
י "ח מבוצע ע" מיליו  ש75בצפו  במצב ראוי ותקי  במהירות האפשרית וציי  כי הפרויקט בס& 

 . משרד הביטחו 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ¯ÚÙ‰ ¯Â‡ÏÂ ÔÂ‚ÈÓ‰Â ËÂÏ˜Ó‰ ‡˘Â  ˙Â·È˘Á ÁÎÂ 

‰ÈÈ ˘‰ ÔÂ ·Ï ˙ÓÁÏÓ ÍÏ‰Ó· ÂÏ‚˙ ˘ ‰Ê ‡˘Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ,ÂÈ‰ ˙È Î˙‰ ˙Â¯ËÓÂ ‰„ÈÓ·, 
¯˙È‰ ÔÈ· ,ËÂÏ˜Ó·Â ÔÂ‚ÈÓ· ÚÂÈÒÂ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˜ÂÊÈÁ , ˜ÏÁÎ ˘¯ÂÙÓ· ˙‡Ê ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰

˙È Î˙‰ È„ÚÈÓ .ÍÎ ÏÎ ÛÒÂ  , Ô‰Ï ˙Â¯ËÓÏ ·Èˆ˜˙· ˙Â˘Ó˙˘Ó ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰
„ÚÂÈ .   

 הפיקוח על ביצוע התכנית
ובכלל ,  התכניתעל אג  תיאו  ובקרה הוטל לנהל את המעקב והבקרה על אופ  יישו , כאמור .1

 . על אופ  הקצאת המשאבי  למגזר היהודי ולמגזר המיעוטי לפקחלהסרת חסמי  ולפעול זה 
 È‡Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·2007 Ê¯ÎÓ ‰¯˜·Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ÌÒ¯Ù 

˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ‡˘Â · ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ , ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ Ì˙Á ÈÎÂ
‡· ˜¯ ‰¯˜·‰ ˙¯·Á ËÒÂ‚Â2007 . 

 ציינה ראש האג  כי 2007בדיו  שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע  אג  פיקוח ובקרה בדצמבר 
וכי היא מתעתדת בזמ  הקרוב לשנות ולייעל את , הלי& ההתקשרות ע  חברת הבקרה היה ארו& מדי

י ללמוד ההלי& המתקיי  בוועדות המכרזי  על מנת לקצר את לוח הזמני  וכי יתקיי  דיו  כד
 .ולהפיק לקחי  לעתיד

לוועדת ההיגוי ניתנה גמישות לשנות , ע  זאת. בהחלטת הממשלה נקבע לוח זמני  לביצוע התכנית
 . את לוחות הזמני  לביצוע בהתא  לקצב התקדמות התכנית

‡ˆÓ  ,‰Â¯ „¯˘Ó· ÈÎ" ÌÈ ˘· ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ· ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÈ‡ Ó2006-2007 
ÌÈ ˘ ÈÙ ÏÚ ‰˜ÂÏÁ· .Ï ˙ ˘ È·‚Ï ÚÂˆÈ· È Â˙  Ì‚ ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÍÎÈÙ2006 ‰Ê ‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ 

¯·ÎÓ .¯ÂÓ‡Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ˙ ˘·˘ ¯Á‡Ó2006 ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â ˜˙ ÌÈ„¯˘Ó· Á¯Î‰· ÂÁ˙Ù  ‡Ï 
ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙Ï ,ÚÂˆÈ·‰ ¯Á‡ ˙Â˜Á˙‰Ï „Â‡Ó ‰˘˜19. 

ב המעק… עוסק במעקב אחר התקדמות ביצוע התכנית"מ הסביר כי משרדו "ל משרד רוה"מנכ
הינו … אחר ביצוע מאות פרויקטי  שחלק  הינ  תקציבי  שוטפי  וחלק  תקציבי  ארוכי טווח

 ". מורכב ומתבצע באופ  שוט  ויסודי
__________________ 

אול  בדוח , קי של המשרדכ  למשל משרד הפני  הסביר למשרד מבקר המדינה כי היה ביצוע חל  19
 לא נית$ להתחקות אחר הביצוע הואיל והתקציבי  לא נרשמו 2006ביצוע התקציב של המשרד לשנת 

 .בתכנית תקציב נפרדת
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‰Â¯ „¯˘ÓÏ ˘‚Â‰ ‰¯˜·‰ ˙¯·Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÁÂ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ "· ˜¯ Ó-22.11.07 .ÁÂ„‰ ,
‰¯˜·Â ÌÂ‡È˙ Û‚‡ ˙Â˘È¯„Ï Ì‡˙‰· ÔÎÂ‰˘ ,˙Â ˜˙ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÏÂÎ Â È‡ , ‡Â‰ ÏÏÂÎ Â È‡

 ˜¯ ‡Ï‡ ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·"ÚÂˆÈ· Ô„ÓÂ‡" , ˙ ˘ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ·Èˆ˜˙‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ Â· ÔÈ‡Â
2006 ˙ ˘Ï 2007 , ˙ ˘˘ ˙Â¯ÓÏ2006 Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ¯·„· ÌÈ Â˙ ‰Â ¯·ÎÓ ‰Ê ‰ÓÈÈ˙Ò‰ 

„·Ï· Ô„ÓÂ‡ ¯„‚· Ì È‡Â ÌÈËÏÁÂÓÂ ÌÈÈÙÂÒ ‰ ˘ ‰˙Â‡ . ˙¯·Á Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ÔÎ ÂÓÎ
 ÈÎ Ú·˜  ‰¯˜·‰"ÈÂ¯Ù ÏÎÏÌÚÂˆÈ· È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÂË¯ÂÙÈ ÚˆÂ· ‡Ï˘ Ë˜" , ¯˘‡· ÌÏÂ‡

¯·„‰ ‰˘Ú  ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰
‰Â¯ „¯˘Ó È„È ÏÚ È„ÂÒÈÂ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰˘Ú  ‡Ï ˙È Î˙‰"Ó. 

כי ועדת ההיגוי תלווה את ביצוע הממשלה  הטיבנושא תאו  מעקב ובקרה החל, כאמור .2
 נוכח ולה בהתא  לקצב התקדמות ביצועההיה מוסמכת לשנות ולעדכ  את מרכיביות, התכנית

.  תדווח לקבינט על התקדמות ביצוע התכנית אחת לרבעו עוד נקבע כי הוועדה. שינויי הנסיבות
 ואיל& יתכנס הקבינט פע  2007מ כי החל משנת " אמר רוה20.12.06 בסיכו  ישיבת הקבינט מ

 . דיווח מעקב ובקרהברבעו  לפחות לצור& קבלת
אפרת ' גב, מ דאז"לית משרד המשנה לרוה" ציינה מנכ6.3.07 בדיו  בוועדת הפני  של הכנסת מ

 ".הקבינט מתכנס בער& פע  בחודש וחצי והמטרה שלו היא לעקוב אחרי הדברי "כי , דובדבני
 ‰È‰ Ë È·˜‰ Ï˘ ‰ Â¯Á‡‰ Â˙ÂÒ Î˙‰ „ÚÂÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·

 ¯‡Â¯·Ù2007 , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ Ê‡Ó ÈÎÂ- ¯·Óˆ„ 2007 ,·Â˘ Ë È·˜‰ Ò Î˙‰ ‡Ï ,
˙È Î˙‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÎ Ï·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ. 

כי , מ דאז"לית משרד המשנה לרוה" ציינה מנכ6.3.2007 בישיבת ועדת הפני  של הכנסת ב .3
בקרה על יישו  , של מעקבויש את הנושא , זה לראות שכס  מגיע... הדבר החשוב ביותר"

לי "יחד ע  כל מנכ, החלטנו על ישיבה שתתקיי  פע  בחודש בראשותי. פתיחת חסמי , ההחלטות
נשמע . והיועצי  ונל& לעבודה שהיא דו כיוונית, יחד ע  כל נציגי אג  התקציבי , משרדי הממשלה

אי& ,  איפה יש חסמי ,איפה יש דברי  שנתקעי , בי  המשרדי  לבי  עצמ  איפה הדברי  עומדי 
ואי לכ& ובהתא  לזאת נזמ  בכל , אנחנו נרצה לשמוע ג  מהשטח... אפשר לפתור את החסמי 

 ..". ישיבה נציגי  מהשטח
משרדי הממשלה "מ דאז ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "לית משרד המשנה לרוה"מנכ

פגישת המעקב הראשונה נערכה , &לפיכ. 2007קיבלו את התקציבי  הייעודי  בתחילת חודש מרס 
...". בסו  חודש אפריל מתו& רצו  לאפשר למשרדי  להתחיל ביישו  התכנית לפחות כחודשיי 

לית "ממלאת מקו  המנכ. לית לחופשה ולא שבה לתפקידה הקוד " יצאה המנכ2007יצוי  כי במאי 
חלק "כי , 2007צמבר ציינה בתשובתה מד, אורלי יחזקאל' גב, של המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מאחר , ניכר מעובדי המשרד בתקופה הנדונה אינ  מועסקי  כיו  במשרד לפיתוח הנגב והגליל
אינו יכול להגיב בצורה , על כ  המשרד במתכונתו הנוכחית, וסיימו את תפקיד  ע  חלופי השרי 
 ".ח"עניינית ומקצועית לנאמר בטיוטת הדו

ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· Û˙˙˘È ÏÈÏ‚‰Â ·‚ ‰ ÁÂ˙ÙÏ „¯˘Ó‰ 
ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ,ÈÈÏ‡ ÂÒ¯Ù‰ ÌÈÙÂÏÈÁ‰ Û‡ ÏÚÌ„¯˘Ó· Â˘Ú ˘ . 

הדיו  .  התקיי  דיו  בנושא יישו  תכנית הצפו 30.4.07 מ כי ב"ל רוה"בתשובתו ציי  מנכ .4
,   ובקרה דאזלית משרד המשנה לראש הממשלה דאז וראש אג  תיאו"התקיי  בראשות מנכ

 .לי  של המשרדי  השוני "וסמנכ, ל"משנה למנכ, לי "ובהשתתפות מנכ
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 ‡˘Â · ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ‚¯„‰ È„È ÏÚ „·Ï· „Á‡ ÔÂÈ„ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ ,È‡Â- Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ¯ÂÓ‡Î Ë È·˜‰ Ï˘ Â˙ÂÒ Î˙‰
 ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È ÎÂ˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· .  

✯  
˙Â·¯ ˙ÂÈÙÈˆ ‰¯¯ÂÚ ÔÂÙˆ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È Î˙‰ ,ÔÂÙˆ‰Â ‰ÙÈÁ È·˘Â˙ ·¯˜· ¯˜ÈÚ· . ˙È Î˙‰

ÔÂÙˆ· ˙¯ÎÈ  ‰ È‡Â ËÚÓÎ ‰˙ÚÙ˘‰Â ‰ÎÚ„Â ‰ÎÏ‰ . ‰È˙ÂÈ Î˙Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ ˙ÒÒ·Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ÏÚ .„ÚÈ‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰‡Â·· ˙È˙ÈÈÚ· ˙ÂÏ‰ ˙‰· ¯·Â„Ó ÌÈ

‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÓˆÚÏ ‰·Èˆ‰˘ ÌÈÈ ÂÈÁ‰Â ÌÈ·Â˘Á‰ . 
‰ÙÈÁÂ ÔÂÙˆ‰ È·˘Â˙ Â¯·Ú˘ ‰˘˜ ‰Î ‰ÓÁÏÓ È¯Á‡ ÈÎ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È  ,‰Ï˘ÓÓ‰ , ÏÚ

¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰È„¯˘Ó ,ÌÓÂ˜È˘Ï ÏÂÚÙÏ ÁÂÎ‰ ‡ÂÏÓ· Ì˙¯È˙ . ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ Í‡
˙È Î˙‰ ÏÚ ˙Â¯‰ˆ‰Â ˙È Â¯˜Ú ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï ¯·ÚÓ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ,Î¯Ú  ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰

‰ÚÂˆÈ·Ï ˘¯„ Î .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Â¯ „¯˘Ó ‰˘‡¯·Â ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ó
˙È Â‚¯‡ ‰ ÈÁ·Ó ˘„ÁÓ ÂÎ¯ÚÈÈ , ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ÂÚ·˜ÈÂ ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÈÏÂ‰È Â ˙È·Èˆ˜˙

ÚÂˆÈ· È„„ÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ„ÚÈ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ‰ ÈÈ Ú· ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â , ˙È Î˙‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î
 ÔÙÂ‡· ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÁÂÎ‰ ÔÓ ‡ˆ˙‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏÓ ‚Â¯ÁÏ ‡Ï·Â ÏÈÚÂÓÂ ÏÈÚÈ . ÌÂ˜È˘

‰Ï˘ÓÓÏ „Â‡Ó ·Â˘Á ¯‚˙‡ ‡Â‰ ˙ÂÓÁÏÓÓ ÌÈÏ·ÂÒÂ ÂÏ·Ò˘ ÌÈ¯ÂÊ‡· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ . ÏÚ
 ˙ ÈÁ·· ÂÈ‰È ‡Ï ‰È˙ÂËÏÁ‰Â ‰È˙ÂÈ Î˙˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰"‰˙Ó ˙Â‡ ." 

 


