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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  משרד האוצר

  אגף החשב הכללי

  

  

  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח

  

  תקציר

  רקע כללי

 חברת עוסקתהאשלג  של. בהפקתו אשלג ובהם שונים, במינרלים עשיר המלח ים

 הטבע במשאבי להשתמש"ה מי של הזכויות"ה). מי - "מ (להלן בע המלח ים מפעלי

 ים זיכיון בחוק 1961 בשנת שעוגן, זיכיון בשטר מוסדרות המלח בים המצויים

באגן הדרומי המצויה גדולה  מְּבֵרכה נעשית האשלג הפקת. 1961- , התשכ"אהמלח

 מים מימיה את הְּבֵרכה מקבלת .)ְּבֵרכהאו ה 5 ְּבֵרכה - המיובש של ים המלח (להלן 

  , באמצעות תעלת הזנה ותחנת שאיבה גדולה.מועצ המלח

  בהעולה מפלס המים  כך ועקב, ְּבֵרכההפקת האשלג שוקע מלח בתחתית ה בשל

עלולה  ְּבֵרכהס"מ בשנה, ועולה גם מפלס מי התהום. העלייה במפלס המים ב 20-בכ

ואף לסכן תשתיות לאומיות  המצויים בו ובתי המלוןלגרום להצפת החוף 

 בשיתוף"ה, מי ימההבעיה) הק - (להלן  הְּבֵרכה מיעליית מפלס  עקבואזוריות. 

 עם השנים במשך הוגבהו ואלהסוללות,  הְּבֵרכה של המערבי הצד לאורך, הממשלה

 הסוללות את להגביה ניתן שלא מכיוון, זמני בפתרון מדובר. ואולם המפלס עליית

בנוגע לעתיד ודאות - כמו כן, דחיית פתרון קבע לבעיה גורמת לאי .הגבלה ללא

האזור, דבר שבין היתר אינו מאפשר ליישובים ולבתי המלון המצויים בו לתכנן 

  וליישם תכניות ופעילויות ארוכות טווח. 
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

שעניינן מציאת פתרון קבע לבעיה.  החלטות כמהקיבלה הממשלה  1998 מספטמבר

להקים את החברה הממשלתית להגנות ים  20081בין היתר היא החליטה במרץ 

 2009 בשנת. התיירות שר השר האחראי לחל"י הוא ;חל"י) - המלח בע"מ (להלן 

יפקע הזיכיון  שבה(השנה  2030שנת  עד העריכה חל"י כי הנזק שייגרם למשק

  יסתכםהפסקת התיירות באזור, וחוף ים המלח  עקב הצפתהנוכחי של מי"ה) 

. החישוב לא כלל את הנזק 2009 לשנת מהוונים ערכיםבש"ח  דמיליאר 2.4-בכ

  . 90 המצויות באזור, ובכלל זה בכביש בתשתיות הפגיעה עקב למשק שייגרםהגדול 

הפתרון ארוך הטווח  כיהחלטת ראש הממשלה  את הממשלה אימצה 2012 בינואר

את  הְּבֵרכה מתחתית לגרד נועד הקציר. בְּבֵרכה מלא מלח קציר ביצוע הוא לבעיה

השכבה העליונה של המלח שהצטבר, ובכך למנוע עלייה נוספת של המפלס. עוד 

 -קציר המלח המלא (להלן  מי"ה היא שתהיה אחראית לתכנוןכי  הממשלה קבעה

 בוועדה אישורו של הפרויקט , לקידום)או פרויקט קציר המלח המלא הפרויקט

וכן לקידום אישור "ל) תהוו -(להלן  לאומיות תשתיות של ולבנייה לתכנון הארצית

חתמה  2012. ביולי בוועדה זושל מי"ה  החדשההשאיבה  הקמתה של תחנת

 הסכם או ההסכם -  להלן( הפרויקטממשלת ישראל על הסכם עם מי"ה לביצוע 

  .הפרויקט מעלות 80%נקבע שמי"ה תממן  בהסכם). הקציר

 בהחלטת כהגדרתו, ְּבֵרכהב מלאה המלח קציר פרויקט בעקבותעל פי ההסכם, 

, לא 2)2012החלטת הממשלה מינואר  -(להלן בעניין זה  2012 מינואר הממשלה

 שיטת פי על ,'מ+ 15.1על גובה של  2017מתחילת שנת  5 ְּבֵרכהיעלה מפלס המים ב

+ 16.5לא יעלה על  ְּבֵרכה, וגובה הסוללות המקיפות את ה3"הבמי הנהוגה המדידה

 מינואר שתשלםשיעור התמלוגים  בהסכם נקבעפי שיטת מדידה זו. כמו כן  על ,'מ

האשלג) מים  - (להלן  האשלג כלוריד הפקת בגין מרווחיה"ה למדינה מי 2010

  .המלח

  

  פעולות הביקורת

 החלטת יישום את המדינה מבקר משרד בדק 2015אוגוסט - פברואר בחודשים
"י בחל, התיירות במשרד ,האוצר במשרד נעשתה הבדיקה. 2012מינואר  הממשלה

המכון הגאולוגי)  - לישראל (להלן  יאולוגי"ל. בדיקות השלמה נעשו במכון הגבוותו
  ובמשרד להגנת הסביבה.

  

__________________ 

 .13.3.08- מ 3262החלטת ממשלה    1
חפירת מלח ופינויו לשולי הְּבֵרכה, הפרדת תמיסות מעֵרמות המלח, שינוע המלח לים, שפיכת המלח    2

 לים והפעלת מערך תומך לביצוע הקציר.
מ' מתחת לפני הים לפי שיטת  404.05-שקול למ'  0.0על פי שיטת המדידה הנהוגה במי"ה, הערך    3

  המדידה המקובלת.
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  הליקויים העיקריים

 

  היעדר הגדרה של יעדים לפרויקט ושל אבני דרך ליישומם

 5 בְּבֵרכה מ' +15.1 שלהשגת מפלס  -  הפרויקט להשלמת שנקבעה המידה אמת
לעמידה ביעדי הפרויקט, שכן על פי  סימןאינה יכולה לשמש  -  2017בינואר 

 2012פני מקבלי ההחלטות לפני קבלת החלטת הממשלה מינואר ל שהיוהנתונים 
  יתבצע קציר. לא אם גםולפני החתימה על ההסכם, יושג יעד זה 

מתן תוקף  -נקבעה אבן דרך אחת ומועד להשגתה  2012בהחלטת הממשלה מינואר 
על ידי הממשלה לתכנית לביצוע הפרויקט (לרבות הקמת תחנת השאיבה של מי"ה) 

מורכב של פיתוח תשתיות הכולל נרחב וותאריך היעד לכך. אף שמדובר בפרויקט 
או בתכנית  הממשלה חלטתבה נקבעו לא, שנים כמה להימשך והצפוי כמה שלבים

ולוחות נוספות דרך  המחייבת את מי"ה, שהייתה אמורה להיגזר מההחלטה, אבני
והיעדרן אינו מאפשר  הקציר,. אבני דרך כאלו אף לא נקבעו בהסכם להשגתןזמנים 

מעקב יעיל אחר התקדמות הפרויקט. כמו כן, לא נקבעו בהסכם סעיפים שיבטיחו 
ע הפרויקט או דחייתו, כגון תשלום ריבית ביצו- למדינה פיצוי במקרה של אי

נזקים שעלולים להיגרם כתוצאה מעיכוב על פיגורים או קנסות, וכן פיצויים 
  בביצוע הפרויקט.

 מקובל הלא הי - 30.6.13 - למתן תוקף לתכנית לביצוע הפרויקטהתאריך האחרון 
 2015 דצמברבסוף  בפועל, רק. בו לעמוד ניתן היה אם רב וספק"ל, והוות"י חל על

 , ואולם במועד זה, כשנתייםבוות"לתכנית הליכי התכנון והאישור של ה הסתיימו
עדיין לא נתנה הממשלה לתכנית לביצוע הפרויקט  ,שנקבע לכך המועד לאחר וחצי

  .תוקף
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  המשמעויות הכספיות של שינוי מתווה הפרויקט ושל העיכובים בביצועו

פרויקט המתווה  לגבישנחתם עם מי"ה  ולהסכם 2012החלטת הממשלה מינואר ל
המימון והביצוע של ) אשני רכיבים עיקריים: (נוגע ליש משמעויות כספיות ניכרות ב

) שיעור התמלוגים שמשלמת מי"ה למדינה ב); (המלא המלח קציר( הפרויקט
ההחלטה וההסכם אמורים להביא בין  .מכירות האשלג שהיא מפיקה מים המלחמ

חברת כימיקלים  - חלקה של המדינה ברווחי מי"ה וחברת האם שלה היתר להגדלת 
  . כי"ל) -לישראל בע"מ (להלן 

"ח, שמיליון  93- פרויקט לה ביצועהגיעה העלות המצטברת של  2014עד סוף שנת 
- בלבד מהעלות המתוכננת עד מועד זה לפי החלטת הממשלה, וכ 6.1%-כ שהם
בביצוע  ניכר עיכובמצביע על  דברההכוללת של הפרויקט.  העלותבלבד מ 1.4%

  .הממשלה בהחלטת הנקבעהפרויקט, לעומת 

לוות"ל,  התבררהקציר,  הסכם חתימת לאחר בלבד חודשים כשבעה, 2013 במרץ
נציגי משרד  הפרויקט. שמי"ה עומדת לשנות את מתווהלחל"י ולמשרד האוצר 

"ה את ילמ הבהירו ולאלשינוי במתווה הפרויקט  התנגדו לאהאוצר וחל"י 
  .השלמתו מועד על לכך שיהיו ההשפעות

 במידה ניכרת) שונה המאושרתהתכנית  - בוות"ל (להלן  שאושרהפרויקט  מתווה
שני שלבים  כוללת המאושרת התכנית. הממשלההחליטה  שעליו הפרויקטממתווה 
 שהייתה, הפרויקט לביצוע הדרושותהתשתיות  הקמתכן נקבע בה כי  וכמוחדשים, 

, 2024לאחר שנת  תסתיים, 2016להסתיים על פי החלטת הממשלה בשנת  אמורה
גדולה  משינוי המתווההתועלת שתפיק מי"ה . 2017וכי ביצוע הקציר יתחיל בשנת 

המדינה ומי"ה  לו מבחינת דבר שיש -  בהרבה מהתועלת שתפיק מכך המדינה
  "ח.שוני יכספית של מאות מיל משמעות

 -חל"י ו האוצר משרד - לפרויקט הקשוריםים נמצא כי הגורמים הממשלתי לא
 שאישרה מהמתווה במידה ניכרת השונה במתווה אותו לקדם לכוונהמודעים  שהיו

לקיום דיון  יפעלו שהשרים כדי, עליהם הממונים לשרים כך על דיווחו -  הממשלה
 להגנת המשרד וכן, אלה גורמיםועוד,  זאת. המתווה שינויבממשלה בעניין 

 התכניתהפקדת  את אישרההוות"ל  שמליאת לאחר גםעשו זאת  לא, הסביבה
  . המאושרת

הנכסים ויידחו ההשקעות בגינו בשנים רבות,  ,על פי המתווה החדש של הפרויקט
יצברו פחת מועט עד תום תקופת הזיכיון.  ביצועומי"ה לשם  שתרכושהקבועים 

נכסים אלה  בגין לשלם למי"ה וההסכם הזיכיון שטר פי עלכך תחויב המדינה  עקב
הרבה מהסכומים שהייתה אמורה לשלם לה לפי המתווה בסכומים גבוהים 

 הזיכיון בעל קביעת לקראת שתיעשה המטה עבודת במסגרתשאישרה הממשלה. 
המתמודדים  לכלתנאים שווים  קיוםלוודא כן דעת על כך וה אתלתת  יש החדש,

  הוגנת.התחרות ה עקרון על לשמורבצע, על מנת יתבהליך ש

 



  311  משרד האוצר

  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  עיכוב בתהליך לאישור מיקומה של תחנת השאיבה של מי"ה

הקמתו של מתקן שאיבת מים עבור מפעל תעשייתי, חשוב ככל שיהיה, אינה 
מתחייב קשר בין הקמת מתקן השאיבה אף שאין אמורה להיות מקודמת בוות"ל. 

השתמשה הממשלה בסמכויות שהוקנו לה בעניין זה  המלא, לפרויקט קציר המלח
, והחליטה חוק התכנון והבנייה) - (להלן  1965-בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

כי גם תחנת השאיבה החדשה של מי"ה היא פרויקט של תשתית  2012בינואר 
  לאומית, ולכן יש לקדם אותה בוות"ל.

 החדשה של השאיבה בתחנת סקועהפרויקט  בעניין"ל בוותהדיונים שהתקיימו  רוב
עמידת הוות"ל - ואי הפרויקטבאישור התכנית לביצוע  הניכר, העיכוב למעשה"ה. מי

 של ניסיונה בשל בעיקר נגרמו), 30.6.13( זו תכנית לאישור הממשלה שקבעהבמועד 
 לגבי כי יצויןהשאיבה החדשה.  תחנת להקמת המתאים המקום את למצוא"ל הוות

תחנת השאיבה  למיקוםהחלופה הראשונה  בין רב, אין הבדל ורכיביו הפרויקט
בעניין זה שנבחרה שנתיים אחר כך.  החלופהלבין  ,2012הוחלט באוקטובר  שעליה

 שכן, הפרויקט לגביעבודתה  את"ל הוותסיימה  לא עדיין 2015 יצוין כי בדצמבר
ניתן מענה לנושאים סביבתיים שונים הקשורים  לא עדיין המאושרת בתכנית

  לביצועו.

 

  מעקב ובקרה

פיתוח תשתיות תיירותיות ולעידוד תיירות מחו"ל ללתכנון ו התיירות אחראי משרד
ואולם למרות זאת,  .העומד בראשו אחראי לפעילותה של חל"י והשר ,ותיירות פנים

. בתכניות העבודה של הפרויקטמסודר אחר התקדמות  מעקב ביצע המשרד לא
  .לפרויקט הנוגעיםומדדי תפוקה  יעדים הוצגו לא 2014 לשנת המשרד

של  וביצוע אתגוף פרטי (מי"ה)  עלשממשלת ישראל החליטה להטיל  מאחר
מנגנונים שיאפשרו  לקבועממנה  נדרשתשתית לאומית,  פרויקט הפרויקט, שהוא

לגבי "י תפקידים מוגבלים יותר בפועל הוטלו על חל ואולםביצוע. הראוי על כפקח ל
אלא מלווה אותו בלבד. בתכניות העבודה  ו,היא אינה מפקחת על ביצועו, הפרויקט

שיהיה של חל"י ובדוחות הביצוע שצורפו להן לא נקבעו מדדים כמותיים ברורים 
 הביקורת פעולות מספר הפרויקט, כמו אפשר ללמוד מהם על התקדמות

  .ביצוען ומועדי להתבצע המתוכננות

מי"ה לשנות את מתווה הפרויקט  כוונת על 2013 ממרץ כבר כאמור ידעה"י שחל אף
 למשרד, לא דיווחו על כך נציגיה המועד שבו יוחל בביצועו אתואף לדחות 

בפגישות שקיימו עמו בנושא  התיירות לשר כך על דיווחו לא גם הם. התיירות
  .2015ובמרץ  2014, באוקטובר 2013הפרויקט במאי 
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  העיקריותהמלצות ה

לרבות הממצאים , זה בדוח שהועלו הממצאים את לבחון"י וחל האוצר משרד על
 הממשלה החלטתהמתווה על פי  ובין הפרויקט של החדש המתווה בין לגבי הפערים

, הממונים השרים לידיעת הדברים אתככל האפשר  מוקדם, ולהביא 2012 מינואר
, לרבות העלאת מכך המתחייבים הצעדים את לשקול יוכלו השריםעל מנת ש

  . הנושא לדיון מיוחד בממשלה

וועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין לדיון ב המאושרת תכניתהבאת הבעת 
מתווה הפרויקט שעליו החליטה הממשלה את שרים פני הל להציגמן הראוי  ודיור,

לוחות במתווה ולהשפעות שיש לכך על שינויים בנוגע לממצאי דוח זה, לרבות את ו
, ובנוגע להשגות שיש למשרד להגנת הסביבה על היבטים כספייםעל זמנים וה

  יוכלו לבחון את מכלול ההיבטים הנוגעים לתכנית.השרים על מנת ש -התכנית 

משרד האוצר, משרד התיירות  -  בפרויקט הממשלתיים הקשורים הגורמים על
 ביצועבעתיד בעניין פיתוח תשתיות ו שיתקבלולטות להקפיד על כך שבהח -וחל"י 

 ייקבעופרויקט, ה לגבישיתקבלו  בהחלטותשניתן גם  ועד כמה, לאומיים פרויקטים
ראוי אחר התקדמות  מעקב ביצוע שיאפשרודרך  ואבנייעדים ברורים ומדידים 

  .הביצוע

 מסודר פיקוח ובכלל זה לבצע, בפרויקטמשרד התיירות להגביר את מעורבותו  על
 של העבודה שתכנית הראוי מן. הפרויקט התקדמות ועל"י חל של פעילותה על

 אפשר שיהיה כדי, לפרויקט הקשורים כמותיים מדדים תכלול התיירות משרד
  .התקדמותו מידת על פיהם על ללמוד

על משרד התיירות ומשרד האוצר להביא בהקדם להכרעת הממשלה את היקף 
לגבש, אפשר לפיקוח על ביצוע הפרויקט. על פי הכרעה זו יהיה  אחריותה של חל"י

  בתיאום עם מי"ה, מסמך הקובע את דרכי הפיקוח של חל"י על ביצוע הפרויקט.

, ובייחוד דיונים במסגרתה המתקיימים דיוניםהוות"ל להקפיד על תיעוד של  על
 לבחוןו, שלה ההחלטות קבלת תהליך על להשפיע העשוי חשוב מידע נמסר שבהם

 המכון על. בעבודתה לה המסייעים המקצועיים הגורמים של עמדתם את ביסודיות
 משתתפים נציגיו שבהם הדיוניםעל תיעוד מסודר של גם הוא  להקפיד הגאולוגי

  .שותף לוהוא שהליך  לכל בנוגע ההחלטות מקבלי לפני בבירוראת עמדותיו  ולהציג
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  סיכום

 ואולםידוע עשרות שנים.  היה הְּבֵרכה מי מפלס לעליית פתרון למצוא הצורך
זמני, פשוט וזול (הקמה של סוללות חוף והגבהה שלהן בעת  בפתרון לדבוק הועדף

. פעילות מואצת לבעיה טווח ארוך מענה שייתן קבע פתרון על הוחלטולא  ,הצורך)
מבקר המדינה פרסם דוחות ש לאחר, 2006של הממשלה בנושא נעשתה רק משנת 

, ובייחוד בעקבות דיונים מאוד החמירהשהבעיה  שא ולאחרבנוביקורת 
  . ץ"לבג שהוגשה בעתירהשהתקיימו 

הביאה  לבעיה על ביצוע הפרויקט כפתרון קבע 2012מינואר החלטת הממשלה 
קשרי  ,החלטת הממשלה שבהן התקבלהנסיבות הלדחייתה של העתירה. 

, התקרבות המועד שבו יפוג הזיכיון כי"לוהגומלין בין ממשלת ישראל לבין מי"ה 
שקיבלה מי"ה להפיק משאבי טבע מים המלח והצורך להחליט על בעל הזיכיון 

ולבצע  כל אלה נותנים משנה תוקף לצורך ליישם את ההחלטה כלשונה -  הבא
 ניכריםואולם ביקורת זו העלתה כי נעשו שינויים  אשר יבטיח זאת.מעקב 

, ובעקבותיהם יתחיל קציר המלח באיחור ניכר שנקבע בהחלטהבמתווה הפרויקט 
 -מו ניתן להצביע על מועד סיוש בלי ,יתפרס על פני שנים רבות יותר מהמתוכנןו
לסטייה יודגש כי כל זאת בלא שהדבר הובא לידיעת הממשלה ולאישורה. ו

גבי ל לרבות ,מהחלטת הממשלה לגבי מתווה הפרויקט יש משמעויות כספיות
לאחר פקיעת תוקפו לקבל את הזיכיון הבא,  מי שיבקשושלם תמורה שיידרשו לה

. משרד האוצר, משרד התיירות וחל"י, שתפקידם 2030בשנת של הזיכיון הנוכחי 
, על העיכוב הרב הפרויקט היה בין היתר להתריע בהקדם על שינוי המתווה של

ן לאו את תפקידם בעניייכך, לא מל שיש הניכרות ההשפעותבתחילת ביצועו ועל 
  זה כנדרש.

, כספי ניכר מאוד בהיקף פרויקטלדעת משרד מבקר המדינה, מאחר שמדובר ב
 שהואעל אזור ים המלח, מחייב האינטרס הציבורי  יש השפעה רבה שלביצועו

ועל  והתיירות האוצר משרדי על. לכן הממשלה שקבעה הזמנים לוח על פי יבוצע
 עליהם זה בדיון. בעניין זהבממשלה  יסודיבדחיפות לקיום דיון  לפעול"י חל

את כל המידע הרלוונטי, לרבות הממצאים שהועלו בדוח  הממשלהפני ל להציג
 וההשפעותשבוצעו במתווה הפרויקט  הניכריםביקורת זה בעניין השינויים 

 ולבקש, המדינה לבין"ה ומי"ל כי בין היחסים מכלול שיש לכך עלהכספיות 
צג, אם המתווה החדש מקובל עליה, מהממשלה להחליט, על בסיס המידע שיו

 הממשלהשל  תפקודה את ביקר בהחלטתו יוזכר כי בג"ץ באילו תנאים. -ואם כן 
 ביישום הממשלה תשתההאם  אליו ולפנות פתח לשוב לעותרים והשאיר בנושא

  על פתרון הקבע. החלטתה

  

♦ 
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  מבוא

 המלח ים מפעלי חברת עוסקתהאשלג  של בהפקתו, ובהם אשלג. שונים במינרלים עשיר המלח ים
 הפרטה בהליך הוחל 1995 בשנת. ממשלתית כחברה 1952 בשנת שהוקמה"ה), מי - (להלן  "מבע
 מיוחדתזהב  במניית למעט, ופרטיים ציבוריים גורמים מניותיה בכל מחזיקים, וכיום החברה של

מוסדרות  המלחבים  המצוייםהטבע  במשאבי להשתמששל מי"ה  הזכויות. המדינהבה  שמחזיקה
 מְּבֵרכה מופק. האשלג 1961-ים המלח, התשכ"א זיכיוןבחוק  1961זיכיון, שעוגן בשנת  בשטר
 את מקבלת 5 ְּבֵרכה). ְּבֵרכהאו ה 5 ְּבֵרכה - (להלן המלח  ים של המיובש הדרומי באגן המצויהגדולה 
 ישלים המלח כי  יצויןתחנת שאיבה גדולה.  אמצעות, באמצעות תעלת הזנה ובהמלח מים מימיה

מהתיירים  51%גם מבחינה תיירותית: על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  רבה חשיבות
 מכיוון, רבה חשיבותֵרכה לּבְ יש  זה בהקשר. המלח יםביקרו באזור  2012שהגיעו לישראל בשנת 

  . מלון בתי 14 שבהם, זוהר ובחמי בוקק בעיןמשמשת את אתרי התיירות  שהיא

"מ ס 20- בכ בה המים מפלס לעליית הגורם דבר, ְּבֵרכההפקת האשלג שוקע מלח בתחתית ה עקב
 להצפת לגרום עלולה המים במפלס העלייה. ְּבֵרכהמפלס מי התהום בקרבת ה לעליית וכן בשנה
 90(כביש  ואזוריות לאומיות תשתיות לסכן ואףהמלון המצויים בו  ובתי ְּבֵרכההסמוך ל החוף

), והעלייה במי התהום הניקוזחשמל ותקשורת, קווי אספקת מים וביוב ומערך  קווי, 4העובר בסמוך
 לאורך, הממשלה בשיתוףמי"ה,  הקימה המפלסיסודות בתי המלון. עקב עליית  את לערערעלולה 

 עקב, השנים במשך. מהאזור לקחוסוללות מחומרי כרייה וחציבה שנ הְּבֵרכה של המערבי הצד
 חלק של התחתונות מהקומות הנשקף הנוף להסתרת שגרם דברסוללות, עליית המפלס, הוגבהו ה

 להגביה ניתן שלא מכיוון, בלבדזמני  פתרון היאהסוללות  הגבהתזה,  מלבד. שבאזור המלון מבתי
ודאות בנוגע לעתיד האזור, דבר -כמו כן, דחיית פתרון קבע לבעיה גורמת לאי .הגבלה ללא אותן

בים ולבתי המלון המצויים בו לתכנן וליישם תכניות ופעילויות שבין היתר אינו מאפשר ליישו
  ארוכות טווח.

 החליטה היתר בין. הבעיה את לפתור שנועדו החלטות כמהקיבלה הממשלה  1998 מספטמבר
חל"י).  -(להלן  להקים את החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ 2008הממשלה במרץ 

ויישומם, והשר  לבעיהפתרונות קצרי טווח וארוכי טווח  מציאת היתר בין הןחל"י  של מטרותיה
 עדהעריכה חל"י כי הנזק שייגרם למשק  2009 בשנת. התיירות שר הואהאחראי לענייני החברה 

התיירות  והפסקת ְּבֵרכהה חוף הצפת עקב(השנה שבה יפקע הזיכיון הנוכחי של מי"ה)  2030שנת 
. החישוב לא כלל את הנזק 2009הוונים לשנת מיליארד ש"ח בערכים מ 2.4-בכ יסתכםבאזור 
מבצעת חל"י פרויקטים  2009 משנת. 90 בכביש זה ובכלל, בתשתיות הפגיעה עקב למשק שייגרם

  בתי המלון.  לאזור הסמוך, הְּבֵרכה של המערבי צדהשונים שנועדו להגן על 

הארוך  בטווחאת הבעיה  לפתור ישכי  הממשלה ראש החלטת את הממשלה אימצה 2012 בינואר
 הביצועעם נציגי מי"ה לגבי  ומתן משא לנהלהחליטה  וכן בְּבֵרכה מלא מלח קצירבאמצעות 

את השכבה העליונה של המלח  ְּבֵרכהנועד לגרד מתחתית ה המלח קציר. המלח קציר של והמימון
 היא"ה מי כיזו  בהחלטה הממשלה קבעה עודובכך למנוע עלייה נוספת של המפלס.  ,שהצטבר

בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות  ואישור לקידום הפרויקט, לתכנון אחראית שתהיה
בוועדה  "המי של החדשה השאיבה תחנת של הקמתה אישור לקידוםוכן הוות"ל)  -(להלן לאומיות 

 החשב אגףבהם ו, גופים כמהשל  נציגיםמטעם הממשלה  מעורבים היומי"ה  עםמשא ומתן ב. זו
"ת), משרד אג - (להלן  האוצר במשרד התקציבים אגף"ל), החשכ -(להלן  האוצר דבמשר הכללי

 בהסכם. הפרויקטחתמה ממשלת ישראל על הסכם עם מי"ה לביצוע  2012"י. ביולי וחלהתיירות 
  מהעלות. 20%, והמדינה תממן הפרויקט מעלות 80% תממן"ה שמי נקבע

__________________ 

  כביש הנמתח ממעבר טאבה בדרום ועד מטולה בצפון ועובר גם לאורך חופי ים המלח.   4
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, לא יעלה 2012 מינואר הממשלה בהחלטת כהגדרתו, הפרויקט ביצוע בעקבותהסכם נקבע כי ב
', על פי שיטת המדידה הנהוגה מ+ 15.1על גובה של  2017מתחילת שנת  5 ְּבֵרכהמפלס המים ב

פי שיטת מדידה זו. כמו  על', מ+ 16.5לא יעלה על  ְּבֵרכה, וגובה הסוללות המקיפות את ה5"הבמי
 . המלח מים תפיקהאשלג שהיא  ותממכיר"ה למדינה מי שתשלםשיעור התמלוגים  בהסכם נקבעכן 

 

  

  הביקורת פעולות

 מינוארבדק משרד מבקר המדינה את יישום החלטת הממשלה  2015אוגוסט - פברואר בחודשים
"ל. בדיקות השלמה נעשו בוותו"י בחל, התיירות במשרד ,האוצר במשרד נעשתה הבדיקה. 2012

  במכון הגיאולוגי לישראל ובמשרד להגנת הסביבה.

 

 

  הרקע וההשפעות - 2012מינואר החלטת הממשלה 

 כי הצפה מפני המלח ים באזור המלונותמבקר המדינה לגבי הגנת  העיר 20036 בשנת שפורסם בדוח
 מפלס שעליית 1971-ב כבר ידעו האמורים התיירות אזורי לפיתוח הקשורים הגופים שכל"אף 

עלולה לגרום בעתיד להצפת החוף, הם עודדו את פיתוח האזור, בלי לתת לכך מענה של  הְּבֵרכה
 בדוחקבע. כתוצאה מכך נדרש להשקיע כיום עשרות רבות של מיליוני דולרים לפתרון הבעיה". 

, כדי למנוע הוצאות לבעיה קבע של פתרון על בהקדם להחליט בדבר הנוגעים הגופים לכל הומלץ
   .מיותרותכספיות 

יועץ חיצוני שהעסיק  סיים 2004בפברואר  כימבקר המדינה  ציין 20067בשנת  שפורסם מעקב בדוח
. 9מהן באחת לבחור המליץו לבעיה 8של ארבע חלופות לפתרון קבע בדיקתןמשרד התיירות את 

, לבדוק התיירות משרד"ל מנכ על להטיל והחליטה בנושא ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה דנה
בסיוע גורמי חוץ, את העלות של כל אחת מהחלופות. עוד נקבע בהחלטה כי "שר התיירות יגיש 

לבחירת פתרון הקבע להגנת חוף ים המלח".  2005בינואר  1הצעת החלטה לממשלה עד ליום 
מבקר המדינה המליץ בדוח  משרד. ההצעה את השר הגיש לא שנה אותה ליוני עד כי הועלה במעקב
, או כל גוף אחר שתקבע הממשלה, לבצע בדחיפות את בדיקות ההיתכנות התיירות למשרד המעקב
 הגוף מיהומהי החלופה המועדפת,  לקבועכלכלית של החלופות השונות לפתרון הקבע; - הטכנו
. כמו כן הביצועלמקור תקציבי למימון  לדאוג כן, ומה יהיו סמכויותיו; ולביצועה אחראי שיהיה

  . 10הביצועלקבוע אילו גופים יישאו בעלויות  לממשלההמליץ משרד מבקר המדינה 

__________________ 

+ 13.63לגובה של  5.1.12- ב על פי מדידות שביצעה המועצה האזורית תמר הגיע מפלס המים בְּבֵרכה   5
 מ'.

  .772-761, בפרק "הגנת מלונות באזור ים המלח מפני הצפה", עמ' ·È˙ ˘ ÁÂ„53 מבקר המדינה,    6
הגנת מלונות באזור ים המלח מפני  - ), בפרק "ממצאי מעקב È˙ ˘ ÁÂ„56· )2006 מבקר המדינה,    7

  .727-715הצפה", עמ' 
(קציר מלח מלא); הצפת שטח בתי  5רת מלח בכל השטח של ברכה קצי הקמת לגונה שבה ייקצר מלח;   8

  מ'.  6המלון הקרובים לחוף; הגבהת סוללות המגן בעוד 
 הקמת הלגונה.    9

), È˙ ˘ ÁÂ„59· )2009 בענין ירידת מפלס ים המלח והיווצרות בולענים באזור ראו מבקר המדינה,    10
  .1141-1123מ' בפרק "ירידת מפלס ים המלח ותופעת הבולענים", ע
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 ובה, 11ץהעותרת) עתירה לבג" - בים המלח (להלן  המלונותהגישה התאחדות  2006 שנתב .1
 ובית, שנים כשש נמשכו בעתירה הדיונים. לבעיהפתרון קבע  על תחליט שהממשלה דרשה

 - המושך את הקרונות  הקטר -היא הצריכה להיות המנוע "הממשלה  כיבהם  העיר המשפט
 כמההדיונים בבג"ץ קיבלה הממשלה  בעקבות, לרבות פיננסית, של כל ה'שחקנים'". לפעילות
   ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מהבהצעת החלטה בנושא שקיי בדיון. החלטות

וזאת  -בדחיפות את ההצעה להחלטה  לאשרצורך " יש כיהתיירות דאז  שר ציין, 11.9.06- ב
ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה ". 18.9.06בעקבות עתירה לבג"צ בנושא שתידון ביום 

בדיון זה בין היתר כי שר התיירות ירכז את בחינת החלופות בנושאים הקשורים לים  החליטה
כון לוחות המלח ויגיש "לממשלה המלצה להיערכות לפתרון ההגנה לטווח ארוך כולל עד

 התיירות שרעל  כי גם קבעה ועדת השרים לענייני חברה וכלכלההזמנים הצפויים לביצוע". 
  .31.12.07עד  הקבע פתרון בענייןהחלטה לממשלה  הצעת להגיש

החליטה הממשלה בין היתר כי "פרויקט ההגנות על ים המלח יוכרז כפרויקט  2007 במאי
, 1965-ב (ג) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה76יף תשתית בעל חשיבות לאומית, ובהתאם לסע

יכין משרד התיירות תכנית לתשתית לאומית ויגישה לוועדה לתשתיות לאומיות, לשם קידום 
  הליכי התכנון לרבות האפשרות ליתן היתרים לביצוע התכנית".

 דרכים"ה מי עם נבחנו 2006 ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מספטמברהחלטת  בעקבות
 התאריך לאחרשנים וחצי  כשלוש, 2011אפריל  עדכי  הועלה ואולם. הבעיה לפתרון ונותש

מציאת -אי בעקבותפתרון קבע.  לבעיהנמצא  לא עדיין, ההחלטה הצעת להגשת שנקבע
, בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, צו על העליון המשפט בית חודש באותו הוציאהפתרון 

ויישום  אימוץ עלבתוך שלושה חודשים  תחליט לאתנאי, שהורה לממשלת ישראל לנמק מדוע 
  .נבחנואחד מפתרונות הקבע ש של

השלמת בדיקת החלופות להגנה ארוכת טווח על חופי ים המלח, הכינה  לאחר, 2011 במאי
סיכום בחינת ההיתכנות לחלופות ארוכות  -"פרויקט הגנות ים המלח  בשם מסמךחל"י 

הממשלה  לראש המליצולהגנת הסביבה  והשרהתיירות  שר). החלופות מסמך - הטווח" (להלן 
 סייר 2011 ביולי. המלח בים החופים להגנת טווח ארוך כפתרון המלא המלח בקצירלבחור 

החשבת את  הנחההסיור  ולאחרהגורמים המעורבים,  כלל בלווייתבאזור,  הממשלה ראש
 עם ומתן המשא את להשלים"ת אגראש  ואת )"ליתהחשכ -הכללית במשרד האוצר (להלן 

 שלארוך טווח להגנת החופים  כפתרון, המלא הקציר ביצועשל  המימון נטל חלוקת על"ה מי
  . באזור המצויות והתשתיות המלח ים

ח גובשה על בסיס המל קציר של בעלות הנשיאה בענייןמי"ה  עםהמדינה במשא ומתן  עמדת .2
פיסקלי), - (כלכלי לממשלה המשפטי ליועץ המשנה, ליכט אבי"ד עוקווים מנחים שהתווה 

צוין כי "על המזהם לשאת בעלויות של הפחתת  זו דעת בחוות. 4.9.11- ב שהגישבחוות דעת 
מי"ה לשאת ברובה של  על ולכןזיהום בהתאמה להיקף הנזק שנגרם או עלול להיגרם לציבור", 

 סוללות את ולהגביה להמשיך והצורך המפלס"עליית  כי הדעת בחוות צוין עוד. הקציר עלות
 התיירות לתעשיית עתידיים לנזקים לגרום וצפויים ציבוריים לאינטרסים נזק גורמים, הבריכה

 לפתור עליה ולכן הסיכון את שיוצרת היא"ה מי של פעילותה. וסביבתיים נופיים ולאינטרסים
מי"ה  על... ולהבא מכאן המפלס עליית מניעת של בעלויות עקרוני באופן ולשאת הבעיה את

לנהוג ככל יצרן ולהפנים את עלות הסיכון הנגרם בשל תהליך הייצור של מוצריה ובכלל זה 
בחוות הדעת כי "יש לזכור כי עליית המפלס  צוין כןהנזקים הסביבתיים שהיא גורמת". 

 בעיקר ומשרתת"ה מי של התעשייתית הפעילות של ובראשונה בראש תוצאה יאה 5בבריכה 
 ". המדינה מאחריות בהרבה גדולה"ה מי של אחריותה לכן"ה. מי את

__________________ 

  ).1.2.12(פורסם במאגר ממוחשב,  ‰˙‡Ï‡¯˘È ˙ È„Ó „‚  ÁÏÓ‰ ÌÈ· ˙Â ÂÏÓ‰ ˙Â„Á 2640/06בג"ץ    11
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, המלח לקציר הנדרש המימון נטלחלוקת  בעניין"ה מי עם שנוהל ומתן למשאכי במקביל  יצוין
מסך מכירותיה. בעניין  למדינה תשלםשיעור התמלוגים שהיא  בעניין גםומתן  משא עמה נוהל

 ˘ÂÚÈ˘ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ‰¯È·ÚÓ˘ ÈÓ ‰"‰ È„ÓÏ ‡Â‰ ¯ÂÚÈ¯" כי האמורהזה נאמר בחוות הדעת 
ÍÂÓ  .הנוצרים מהרווחים הציבור של הראוי חלקו את כלל משקף אינו זה שיעור פניו על 

  ).במקור" (ההדגשה בבעלותו המצוי טבע במשאב משימוש

 ולנמק"לבוא  למדינה הורה ובוכאמור בית המשפט העליון צו על תנאי  הוציא 2011 באפריל .3
 מפתרונות אחד את המאמצת החלטה... חודשים שלושה תוך ישראל ממשלת תקבל לא מדוע
 צייןהמשפט  בית". שייבחר הקבע פיתרון להשלמת ישראל ממשלת תפעל לא ומדוע... הקבע

Â·Ó  ;‰¯È˙Ú‰ ˙˘‚‰ Ê‡Ó ,¯ÂÓ‡Î ,ÂÙÏÁ ÌÈ ˘ ;‡Â·Ï˘˘˙" זה בעניין הממשלה החלטת כי
 ÂÎ¯Ú Â ,‰Ï ÌÈÏ‰ Ó Â¯Á·  ;ÌÓ˘ÈÈÏÂ ˙Â Â¯˙Ù‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‰„ÚÂ ˘ ˙„ÁÂÈÓ ‰¯·Á ‰Ó˜Â‰

 ˙Â˜È„·- Û‡Â ÂÏ‡ ‡Ï ÂÈ‰ ÌÈ‡· ÌÏÂÚÏ ‡ÏÓÏ‡  Ï‰Â 'ÁÂÂÈ„‰ '˙È·Ï ËÙ˘Ó‰ ˘·‚˙ ˘ 
‰¯È˙Ú· ÂÊ ¯˜ÈÚ· ˙ÓÊÂÈ· ‰ È„Ó‰.(ההדגשה אינה במקור) "  

"ה, ומיהאוצר  משרדעליו  שהסכימוהפתרון  מתווה אושר 2012ינואר מ הממשלה בהחלטת .4
, המדינה ובין נה"ה, כחלק מהסדר כולל בימי עלקציר המלח  שלרוב המימון  הטלת זה ובכלל

"לית החשכ. הממשלה הטילה על למדינה תשלם שהיא התמלוגים שיעור גם יגדל שבמסגרתו
 קציר של המימון נטלאופן חלוקת  בענייןזה, פי מתווה  עללהגיע להסכם מפורט עם מי"ה, 

 .התמלוגים שיעורהמלח ובעניין הגדלת 

שהמדינה  מאחר, לדעתם כי העליוןהמשפט  בית לפני נציגיה ציינובעקבות החלטת הממשלה 
 ביקשו. לעומת זאת האות וק, התייתרה העתירה ויש למחלבעיהשל קבע  פתרון אימצה

הצו על תנאי שניתן  כי) מבית המשפט לקבוע תמר האזורית המועצה( המשיבות ואחת העותרת
הממשלה  בהחלטתיהפוך לצו מוחלט, בין היתר מכיוון שלא נקבעו  2011כאמור באפריל 

  עמידה בהם. -לאי מספקים עיצומים בהנקבעו  ולא, המלח קציר לביצועזמנים ברורים  לוחות

 2006בשנת רה אשר הגישה העתי את לדחותהחליט בית המשפט העליון  2012 בפברואר
בית  ציין בהחלטתו. התאחדות המלונות בים המלח נגד מדינת ישראל ונגד גורמים אחרים

 ממשלת לידיעת הובאה המלח ים דרום באזור המלוןהמשפט כי "סכנת ההצפה מעל בתי 
 שהוקם הראשון המלון בית של הקמתו עבודות הסתיימו בטרם עוד, 1971 בשנת ישראל
 שבה הדרך מהי ישראל ממשלת החליטה) שנים 41(בתום  2012 בשנת רק, כן פי על אף. באזור

 הזמן פרק נוכח. זו בעתירהתנאי - על צו שניתן לאחר רק וזאת, זו בבעיה לטפל מתכוונת היא
 כל כי מפתיע זה אין, הראוי הפתרון מהו החליטה שהממשלה עד שחלף בעליל סביר הבלתי

. חרף זאת, באופק נראה איננו הפתרון של המלא יישומו כי חוששים לעתירה האחרים הצדדים
במוקד העתירה עמדה דרישת העותרת כי המדינה תחליט מהו פתרון הקבע בו היא בוחרת, 

הדברים, החלטת ממשלה אינה נוגעת  מטבעודרישה זו באה על סיפוקה אף כי באיחור ניכר. 
זו, ניתן אך לקוות כי המדינה תדאג בפרטי הפרטים של הדרכים המעשיות ליישומה, אך לעת ה

 כי לקוות ניתן... שנקבעושפתרון הקבע עליו החליטה הממשלה ייושם במסגרת לוחות הזמנים 
"ה והמועצה מי[ 10-ו 8 והמשיבות העותרת שמעלות לסוגיות דעתה נתנה כבר המדינה

, שלה מסקנותיה בביצוע תשתהה המדינה ואם, תתבדה זו שתקווה במידההאזורית תמר]... 
 יצוין". במחלוקת שנויות שנותרו הספציפיות בסוגיות העוסקת נוספת עתירה להגיש יהיה ניתן

  שהעתירה נדחתה, חייב בית המשפט את המדינה בהוצאות העותרת. אףהעניין,  בנסיבות כי
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¯ÂÓ‡‰Ó  ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ Í¯Âˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ‰ÈÚ·Ï  ‰¯ˆÂ ˘ ‰¯ÂÓÁ‰‰È‰  ÚÂ„È‰Ê ˙Â¯˘Ú 
ÌÈ ˘ .ÌÏÂ‡Â ÔÂ¯˙Ù‰Â ,ÁÂÂË ÍÂ¯‡ Ú·˜ ÔÂ¯˙Ù ‰Ï ‡ÂˆÓÏ È„Î ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú  ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ 

ıÓÂ‡˘ -  ‰Ó˜‰Ï˘ ˙ÂÏÏÂÒ ÛÂÁ ‰‰·‚‰Â Ô‰Ï˘ ˙Ú·  Í¯Âˆ‰ -  Ô˙È  ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó È ÓÊ ‰È‰
 ˙ Ó ÏÚ ˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙ÂÚ˜˘‰ ÍÈ¯ˆÓ ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÌÈÂÒÓ ‰·Â‚Ï ÏÚÓ ˙ÂÏÏÂÒ‰ ˙‡ ‰È·‚‰Ï

 ¯·„‰ ¯˘‡Î ÛÂÁ‰ ˙ÂÏÏÂÒ ˙‡ ‰È·‚‰ÏÍ˘Ó· .˘¯„  ÌÈ ˘‰ ‰ÚÈ˜˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡Ó 
È ÂÈÏÈÓ ˘ Á"˙Ó˜‰· ,Ô˙˜ÂÊÁ˙·Â ˙ÂÏÏÂÒ‰  ˙ ˘ÓÂ2009 ÂÚ˜˘Â‰ „ÂÚ ˙Â‡Ó  Á"˘ È ÂÈÏÈÓ

ÔÏÂÏÎ˘· ;ÂÏÈ‡ ÂÚ˜˘Â‰ ÌÈÙÒÎ‰ „ÂÚ·  „ÚÂÓÔÂ¯˙Ù ÌÂ˘ÈÈ· Ú·˜ ,‰È‰ ÍÒÁ  ˜ÏÁ ¯ÎÈ  
ÌÈÓÂÎÒÓ ‰Ï‡ .  

˙ÂÏÈÚÙ  ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ˙‡ÈˆÓÏ  Ú·˜ ÔÂ¯˙Ù‰ÏÁ‰  ˙ ˘Ó ˜¯2006 ,¯Á‡Ï  ÂÓÒ¯ÂÙ˘
˙ÂÁÂ„  ˙¯Â˜È·Ï˘ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‡˘Â · „ÂÁÈÈ·Â ,·˜Ú "‚·· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ ÂÈ„ı  ‰˙Â‡Ó

 .‡˘Â · ‰˘‚Â‰˘ ‰¯È˙Ú ˙Â·˜Ú· ‰ ˘˙ËÏÁ‰  Ú·˜‰ ÔÂ¯˙Ù ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰Ì Ó‡ ‰‡È·‰ 
‰˙ÈÈÁ„Ï Ï˘ ‰¯È˙Ú‰ Í‡ ,˙È·  ËÙ˘Ó‰Â˙ËÏÁ‰· ¯˜È· ˙‡ ‰„Â˜Ù˙  Ï˘‰Ï˘ÓÓ‰ .‡˘Â · 

Ï˘· ˙Â·ÈÒ ‰ Ô‰·˘  ‰Ï·˜˙‰‰ËÏÁ‰ ÂÊ ˘È Í¯Âˆ  ·˜ÚÓ ÌÂÈ˜·ÈÂ‡¯ ¯Á‡ .‰ÓÂ˘ÈÈ  

 

  

  ליישומם דרך ואבנילפרויקט  יעדיםקביעת -אי

עסקי בביצוע עבודת מטה בתחום פיתוח התשתיות. -ניתן להשתמש בעקרונות מן התחום הכלכלי
לכלול כמה מרכיבי יסוד,  חייבת זה בתחוםממחקרים שנעשו במקומות שונים עולה כי עבודת מטה 

  אבני דרך ויעדי ביניים הניתנים למדידה ולבקרה. וכןובהם לוח זמנים מפורט לתכנית הפיתוח 

פרסם משרד מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא "ייזום ומימוש של תכניות פיתוח  2010בשנת 
חיוניות הות פיתוח תשתיליישומן של תכניות - בין היתר כי אי נכתב. בדוח 12בתחום התשתית"

יועדו לכך והיעדר מידע שלמשק, חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו ליישום התכניות ומהתקציבים 
ובין  שנקבעוולוחות הזמנים  שאושרו התקציביםבין  להשוותמרוכז, מפורט ומעודכן שיאפשר 

רשויות המדינה  ושלכל אלה מלמדים על כשל ניהולי של משרדי הממשלה  -המצב בפועל 
 כיעומדים בראשם ושל מי שמבצעים את העבודה מטעמם. עוד נכתב בדוח ש מי של, האחרות
דרך, הקביעת התפוקות הנדרשות, הגדרת אבני  לאחר להתקבלהתכניות צריכה  את לאשרהחלטה 

  לוחות זמנים ברורים.  קביעתלביצוע המטלות השונות ו איםאחרה קביעתמקורות המימון,  קביעת

  

  הפרויקט יעדי

, 2017כי "בעקבות הפרויקט, החל מתחילת שנת  13נקבע 2012 מינואר הממשלה בהחלטת .1
סעיף זה  מנוסחברשת מפעלי ים המלח". [מ'] + 15.1לא יעלה על  5מפלס המים בבריכה מס' 

) היא תנאי להצלחת 2017עשוי להשתמע כי השגת גובה מפלס כאמור בתאריך הקובע (ינואר 
 הפרויקט. 

היה גובה  2012כי בסוף שנת  עולה 2013 באוקטובר"ל לוות"ה מי ששלחה ממכתב כי יצוין
 20-ב שנה בכל עולה שהמפלס מאחר"ה. במי+ מ', על פי שיטת המדידה הנהוגה 14.1המפלס 

. יתר על כן, ממסמכים המצויים 2017+ מ' בסוף שנת 15.1"מ, הוא צפוי להגיע לגובה של ס

__________________ 

 .35-1), עמ' È˙ ˘ ÁÂ„60· )2010 מבקר המדינה,    12
  ב.1בסעיף    13
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רה המועצה האזורית תמר הגיע המפלס בינואר בידי חל"י עולה כי על פי מדידות שביצעה עבו
+ מ'; דהיינו, בהנחה שיישמר 14.32לגובה של  2015+ מ' ובינואר 13.63לגובה של  2012

  . 201914+ מ' בינואר 15.1לגובה של  יגיעקצב עליית המפלס, הוא 

¯ÂÓ‡‰Ó  ¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜  ‡Ï ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏÌÈ„„Ó 
 ÌÈÈ Ë¯Ù ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Â˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô˙È  Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘ËÚÓÏ „„Ó‰ 

 ¯ÂÓ‡‰ - ˙‚˘‰  Ï˘ ÒÏÙÓ15.1 'Ó +·‰Î≈̄¿a ¯‡Â È· 2017  - ‚˘ÂÈ˘ Ì‚ Ì‡ ‡Ï Úˆ·˙È 
¯Èˆ˜ .Ì¯„ÚÈ‰  Ï˘ÌÈ„„Ó ˜˘Ó ¯ÂÓ‡ÎÛ  .¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰· È˙Â‰Ó ¯ÒÁ˙Ú„Ï  „¯˘Ó

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰È‰ ÏÚ  ˙"‚‡Â Ï"Î˘Á‰‡È·‰Ï ‰„·ÂÚ  ÂÊ ‰·Â˘Á˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,
.‡˘Â · ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜˘ È ÙÏ  

הוגדר הפרויקט, שבעקבותיו אמור המפלס שלא לעלות על  2012מינואר  הממשלה בהחלטת .2
"קציר מלח מלא". בנספח להחלטת הממשלה פורטו  -  2017+ מ' מתחילת שנת 15.1

, המלח מעֵרמות תמיסות הפרדת, הְּבֵרכה לשולי ופינויו מלח חפירת -  הפרויקט של המרכיבים
 . 15הקציר לביצוע תומך מערך והפעלת לים המלח שפיכת, לים המלח שינוע

כי "קיים יתרון סביבתי  16להכנתו"י חל שמינתה הסביבתי הצוות ציין החלופות במסמך
משמעותי לחלופת הקציר המלא, בעיקר מן הסיבה כי חלופה זו יציבה, אמורה להיות בתוקף 

המלח אשר סבל וסובל עד היום מתנודות ומהפכות מעשה ידי אדם נזקק - שנים רבות... ים
יירים, לרגיעה וליציבות. גם השוכנים לידו, היישובים הכפריים, אנשי המלונות, המבקרים והת

זקוקים לתקופה ארוכה של יציבות על מנת להשרות ביטחון בעתיד המקום, ולספק ודאות 
 ‰ÙÂÏÁ ¯Èˆ˜‰ ‡ÏÓ‰ ˙ ˙Â  ˙‡ ‰ ÚÓ˙באשר להמשך מימוש תכניותיהם ופעילותם באזור. 

È·ËÈÓ‰ ,‰ ÚÓ ·ÈˆÈ ¯·Â ‡ÓÈÈ˜ ÏÎÏ ‰Ï‡ .¯Â‡Ï ÌÈ¯·„‰ ÂÏÏ‰ ıÈÏÓÓ ˙ÂÂˆ‰ ÏÈÁ˙‰Ï 
˙ÏÂÚÙ· ¯Èˆ˜‰ ‡ÏÏ ÈÂÁÈ„"  במקור(ההדגשה.(  

בהשתתפות החשכ"לית, המשנה ליועץ המשפטי  -  2011 בדצמבר שהתקיים דיון בסיכום
נכתב בין היתר כי  - לממשלה, היועץ המשפטי של משרד האוצר, נציגי אג"ת ומנכ"ל חל"י 

"‰ È„Ó‰ ‰ Â˜ Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰·Â‚ ÒÏÙÓ"  יצוין כי בזמן ביצוע הביקורת במקור אינה(ההדגשה .(
זו  התבטאותמשרד האוצר, משרד התיירות וחל"י לפני משרד מבקר המדינה  גינצי ציינו

' בתחילת מ+ 15.1 של גובה על יעלה שלא מפלס השגת הואהפרויקט  שלהיעד  כי והוסיפו
  "ה.מי של המדידה שיטת פי על, 2017שנת 

 גובה קיבוע היא הקציר הסכם"מטרת  כיהחשכ"ל  צייןמבקר המדינה  למשרד בתשובתו
הקציר וההתקדמות ביישומו עד כה מהווים  הסכם... להצלחתו המדד היא בו ועמידה... המפלס

פתרון קבע לבעיית מפלס המים ועולים בקנה אחד עם החלטת הממשלה ועם פסיקת בג"ץ 
מאחר שעד תום תקופת הזיכיון של מי"ה נותרו  כיזה  בעניין בתשובתו הוסיף"ת אגבנושא". 

בכך שמי"ה אינה צפויה להפסיק את פעילותה העסקית, הרי שלשם שנים, "ובהתחשב  15- כ
השגת יעד המפלס יהיה על מי"ה להשתמש בפתרונות תשתיתיים ארוכי טווח בלבד". 

"ייצוב  כי והוסיפהזו  טענהמי"ה  גם העלתה 2015 מנובמבר המדינה מבקר למשרד בתשובתה
 בענין הממשלה החלטות של, הקציר פרויקט של העיקרית המטרה הוא בבריכה המים מפלס

  ".ץ"בג פסיקת של הרציו גם כמו, הקציר הסכם ושל

__________________ 

יצוין כי במסמכים שהוגשו לשרים לקראת ישיבת הממשלה שבה התקבלה ההחלטה לא נכללו נתונים    14
  ה המפלס באותה עת.בדבר גוב

 כוח אדם טכני והנדסי ומערכות בקרה וחשמל.    15
  לדוח החלופות. 11הצוות הגיש דוח, וזה צורף כנספח    16
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
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˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,‰ ÚË‰ ÈÎ „ÚÈ‰ Ï˘ ÌÎÒ‰ ¯Èˆ˜‰ ‡Â‰ ÚÂ·È˜ ‰·Â‚ 
ÒÏÙÓ‰ ¯ÂÓ‡‰ „·Ï· ‰ È‡ ‰ÏÂÚ ‰ ˜· „Á‡ ÌÚ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰  ¯‡Â ÈÓ2012 „ÚÈ .

 ¯ÂÓ‡Î ‡Â‰ ÌÎÒ‰‰ÌÂ˘ÈÈ ÔÂ¯˙Ù Ú·˜  Ï˘· ,ÒÏÙÓ‰ ˙ÈÈÏÚÏÌÈ˜Ê ‰  ˙‡ÊÎ ‰ÈÈÏÚ˘
 ‡Â‰ ¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ Ú·˜‰ ÔÂ¯˙Ù .ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ

¯Èˆ˜ ÁÏÓ ‡ÏÓ, ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ÁÙÒ · Â˙¯„‚‰Î ˘˜Â·Ó‰ ÒÏÙÓ‰ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚÂ ,
ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ÌÈÂÒÓ ÍÈ¯‡˙· ˘˜Â·Ó‰ ÒÏÙÓ‰ ˙‚˘‰ . ,„·Ï· ¯Èˆ˜ ÚÂˆÈ· ˙ÂÚˆÓ‡·

˜ÂÙ˙‰ ˙ Ë˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏÈÙ‡ Â‡ ,È˜ÏÁ ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ,¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰"ÈÓ Ï˘ ‰
 ·˘ÁÈ‰Ï ‡ÂÙ‡ÔÂ¯˙Ù  ‰Ï‡Î ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙ËÈ˜ Â ,‰ÈÚ·Ï Ú·˜‰È‰˙  ‰¯ÊÁ ‰˘ÚÓÏ
 ‰ÏÂÚÙ‰ ÒÂÙ„ÏÈ ÈÈÁ„‰ Ï˘  ,‰ÈÚ·Ï È ÓÊ ÔÂ¯˙Ù Ô˙Ó¯ÂÓ‡Î˘ ‰È‰  ÌÈÈ˜¯˙ÂÈ Ó-40 

 ,‰ ˘‚·Â ı"Á˙Ó  ÂÈÏÚ˙¯Â˜È· Â˙ËÏÁ‰·.  

  

  הדרך אבני

 קבע כפתרון הפרויקטביצוע   (א)  : אלה הם 2012הממשלה מינואר  החלטתשל  עיקריה .1
המים  מפלסיעלה  לאביצוע הפרויקט  בעקבות. כאמור, 5 ְּבֵרכהלבעיית עליית המפלס של 

  ; 17"הבמי הנהוגה המדידה שיטת פי על+ מ', 15.1 על ואילך 2017שנת  מתחילת בְּבֵרכה
בוות"ל מוטלת על מי"ה;  לקידומו והאחריות, לאומית תשתית של פרויקט הוא הפרויקט (ב) 
 הסכום ואולם. הנותרים 20%-ב תישא, והממשלה הפרויקט מעלות 80%-ב תישא"ה מי  (ג)

מי"ה  שתשלםהתמלוגים  שיעור  (ד)  מיליארד ש"ח;  0.76 על יעלהלא  הממשלה שתשלם
הממשלה לא תיזום שינויים במדיניותה   (ה)  (ראו להלן);  יעלהמכירותיה  מסךלמדינה 

ניצולם המסחרי, וכן תתנגד ל בקשרכריית מחצבים בים המלח, לרבות להפיסקלית בקשר 
 להצעות חוק בעניין זה.

˙¯Â˜È·‰  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Û‡ ¯·Â„Ó˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· Â ·Á¯  ·Î¯ÂÓÏ˘  ˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙÏÏÂÎ‰ 
‰ÓÎ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘ÓÈ‰Ï ÈÂÙˆÂ ÌÈ·Ï˘ ,‡Ï ÂÚ·˜  ‰·˙ËÏÁ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯‡Â ÈÓ 2012 

È ·‡ ,‰ËÏÁ‰‰Ó ¯Ê‚È‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰˘ ,‰"ÈÓ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙È Î˙· Â‡  ˙ÂÁÂÏÂ Í¯„
 ÌÈ ÓÊÔ˙‚˘‰Ï „·ÏÓ ,Ô˙Ó  Û˜Â˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ˙Â·¯Ï) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Î˙Ï
 ˙Ó˜‰˙ Á˙  .ÍÎÏ „ÚÈ‰ ÍÈ¯‡˙Â (‰"ÈÓ Ï˘ ‰·È‡˘‰  

 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï˙ÚÈ·˜  Í¯„ È ·‡¯ÂÓ‡Î - ˘ÈÎ¯ ÔÂ‚Î‰  È ÂÈÁ „ÂÈˆ Ï˘
 (ÌÈ¯ÙÁÓÂ ˙Â¯·Â„ ÔÂ‚Î) ¯Èˆ˜ÏÂ˙Ò Î‰Â  ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ ˜˙Ó ˙Ó˜‰Â ‰ÏÂÚÙÏË˜ÈÂ¯ÙÏ 

 (ÚÂÒÓ ÔÂ‚Î)- ‰˙ÈÈ‰  ˙ÂÓ„˜˙‰‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙ÚÈÈÒÓ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ
.‰Ê ÔÈ Ú· ÏÈÚÈ ·˜ÚÓ Úˆ·Ï ˙¯˘Ù‡ÓÂ  

__________________ 

  .3בעניין שיטת המדידה של מי"ה, ראו לעיל הערה    17
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„ÂÚ  ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ÍÈ¯‡˙‰ ÔÂ¯Á‡‰ ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Î˙Ï Û˜Â˙ Ô˙ÓÏ ˙
 ‰Ï˘ÓÓ‰ - 30.6.13  -  ‰È‰ ‡ÏÏ·Â˜Ó  ÏÚÏÁ È"˙ÂÂ‰Â .Ï"Â˙·Â˘˙·  ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ

 ‰ È„Ó‰¯·Ó·Â Ó 2015 ÔÚË Î˘Á‰ Ï"ÈÎ „ÚÂÓ‰ ¯ÂÓ‡‰  ÌÎÒÂ‰"ÔÂÈ„· Û˙Â˘Ó ÌÚ 
ÈÓ¯Â‚ ÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÂ· Ï"˙Â·¯Ï ˙¯·Á ÏÁ È"ÏÚÂ Ì˙Ú„ ."ÌÏÂ‡Â ‰˙·Â˘˙Ó  Ï˘ÏÁ È"

„¯˘ÓÏ ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ÓÂ  ‰¯ÒÓ˘‰ÏÂÚ  ÈÎ‡È‰  ‰ÎÈ¯Ú‰„ÂÚ  ˙ ˘·2011 
È·Ï˘˘ È ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ‰ ¯Â˘È‡‰Â ÔÂ Î˙‰ÂÎ˘ÓÈ Î˘ÂÏ˘  .ÌÈ ˘Ì‚ 

‰Â Ï"˙Â‰¯ÒÓ  ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ„ÚÂÓ‰  Â È‡ Ú·˜ ˘È˘ÚÓ ;È¯·„Ï  ,Ï"˙ÂÂ‰
‡È‰ ˘˜È·‰ Â˙ÂÁ„Ï Í‡ ,‰˙˘˜·  Ú  ‡Ï‰˙ .È‚Èˆ ˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ Î˘Á‰ Â˘È‚‰˘ ,Ï"

‰Ï˘ÓÓÏ ˙‡ ˙Úˆ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˜ ‡˘Â · ,‰"ÈÓ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰Ó˘· ÂÓ˙ÁÂ ÁÏÓ‰ ¯Èˆ
 ÂÚ·˜ .Â· „ÂÓÚÏ Ô˙È  Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ ‰È‰˘ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ  

 ÈÎ ÔÈÂˆÈÛÂÒ· ¯·Óˆ„ 2015 Û˜Â˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ ˙  ‡Ï ÔÈÈ„Ú  ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙È Î˙Ï
ÌÈÈ˙ ˘Î Â¯·Ú˘ Û‡ ÈˆÁÂ „ÚÂÓ‰Ó ÍÎÏ Ú·˜ ˘  Â‡¯)ÔÏ‰Ï.(  

, באמצעות זו שנה ביולימדינת ישראל  חתמה 2012מינואר  הממשלה החלטת בעקבות, כאמור .2
 שהסכם. היה ניתן לצפות הממשלה שקבעה המתווה פי"ה, למי עם הקצירהחשכ"ל, על הסכם 

 זמנים ולוחותאבני דרך  בו ייקבעו וכיהממשלה,  שאישרהיותר מהמתווה  מפורט יהיה זה
   .הפרויקט התקדמות אחר מעקבשיהיה אפשר לבצע על פיהן  כדי, לביצוען

‰ÏÚÂ‰ ÈÎ ÌÈÓ¯Â‚‰  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ÂÈ‰˘ ) ¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚· ÌÈ·¯ÂÚÓÎ˘Á‰ ,Ï"
‚‡ ,˙"„¯˘Ó ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÏÁÂ (È"‡Ï  Í¯„ È ·‡ Â· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÍÎ ÏÚ Â„ÈÙ˜‰˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ ÓÊ 

 ,ÔÚÂˆÈ·ÏÈÎÂ  Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰‰Â È‡ Ë¯ÂÙÓ ¯˙ÂÈ ˙ËÏÁ‰Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ÁÒÂ ÓÂ ÔÙÂ‡· 
ËÚÓÎ ‰‰Ê ‰Ï .  

ÂÓÎ ÔÎ ,ÌÎÒ‰· Ú·˜  ÈÎ Ì‡ ¯Á‡Ï 1.1.17 ‰ÏÚÈ  ÒÏÙÓ‰·‰Î≈̄¿a  ÏÚ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙·
15.1 ÌÏ˘˙ ‡Ï ,'Ó +‰ È„Ó‰ ÈÓÏ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰"

 Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙Â¯Â˘˜‰ÔÈ‚· ‰ÙÂ˜˙ ÂÊ .ÌÏÂ‡Â  ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ËÚÓÏ‡Ï ÂÏÏÎ  ÌÎÒ‰· ÌÈÙÈÚÒ 
ÌÈÚ·Â˜‰ ÈÎ ÂÓÏÂ˘È ‰ È„ÓÏ ÔÈ· ¯˙È‰ ˙È·È¯ ÌÈ¯Â‚ÈÙ Â‡ ˙ÂÒ ˜ ‰¯˜Ó· Ï˘ È‡ - ÚÂˆÈ·
Ë˜ÈÂ¯Ù‰,  

È‡- ÚÂˆÈ·ÌÈ·Ï˘ Â· Â‡ Â˙ÈÈÁ„ ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜Ê  ÏÚ ÌÈÈÂˆÈÙ ÔÎÂ ,
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ·ÂÎÈÚÓ  

"מאחר והממשלה אינה רשאית להנחות את  כי"ל החשכ ציין המדינה מבקר למשרד בתשובתו
ע אבני דרך גופי התכנון באשר למועד מתן תוקף לתכניות הסטטוטוריות, לא ניתן היה לקבו

למשרד מבקר  בתשובתו צייןלביצועו [של הפרויקט] במסגרת ההסכם". משרד התיירות 
"לא נקבעו אבני דרך, לא בהחלטת הממשלה ולא בהסכם שבין  כי 2015המדינה מנובמבר 

המדינה למי״ה מתוך כוונת מכוון, שכן המטרה העיקרית להסדר הייתה והינה למנוע עליית 
רום המותר, והאחריות לשמירת המפלס ולא לעבור על המפלס המרבי מפלס הבריכה מעבר ל

"ת בתשובותיהם למשרד מבקר המדינה ואג"י חל גם מסרו דומים דבריםהוטלה על מי״ה". 
, ציין דחייתו או הפרויקטביצוע - אי של במקרה למדינה פיצוי היעדר בעניין. 2015מנובמבר 
בתשובתו כי כל חריגה מגובה המפלס שייקבע "בפירוש בתכנית הסטטוטורית כחלק  החשכ"ל

 התכנון חוק פי על לסנקציות[מי"ה]  את חושפתמהשינויים המאושרים על ידי הות"ל... 
לעומת זאת,  .בתשובתו"ת אג גם מסר דומים דברים". הייצור הפסקת זה ובכלל והבנייה

כי "באופן כללי, הגורם היחיד שיכול  2016ברואר הוות"ל כתבה למשרד מבקר המדינה בפ
עמידה בהוראות תכנית/תת"ל שהן למעשה חוק, הוא הפיקוח - להפעיל סנקציה בשל אי

המחוזי על הבנייה. סמכויות הפיקוח בחוק [התכנון והבנייה] נועדו להבטיח ביצוע בהתאם 
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הסטטוטורית לביצוע א [התכנית 35לתכנית ולמנוע ביצוע שאינו תואם תכנית. אכן תת"ל 
הפרויקט] שונה במהותה מפרויקטים אחרים. אכיפת החלטות הממשלה בעניין קציר המלח 

   ומערך השאיבה צריכה להיעשות במסגרת הסכמים בין מי"ה למשרד האוצר".

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰  ÈÎ Ï"Î˘ÁÏ ¯ÈÚÓ˙ÏË‰  Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ‰"ÈÓ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰‡Ï ¯˙ÈÈ‰ ˆ‰ ˙‡Í¯„ È ·‡ ˙ÚÈ·˜· Í¯Â ,˘ÂÈ‰ ¯˘Ù‡Ó˙Â  ·˜ÚÓ

 ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ÏÈÚÈ‰Ë˜ÈÂ¯Ù; ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ „ÂÁÈÈ· È·‚Ï ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÚÂˆÈ·˘  È‡Â 
 ˙ÂÏÂÚÙ‰ È·‚Ï .Ï"˙ÂÂ‰ ¯Â˘È‡· ÈÂÏ˙˙ÂÈÂÏ˙‰ ¯Â˘È‡· ˙ÂÂ‰Ï" ‰È‰ ,ÌÂ˜Ó ÚÂ·˜Ï 

 Í¯„ È ·‡ÔÚÂˆÈ·Ï ·˘Á˙‰· „ÚÂÓ· Â·˘  ¯Â˘È‡ Ô˙ ÈÈ¯ÂÓ‡Î .ÂÓÎ  ,ÔÎ¯ÈÚÓ  „¯˘Ó
 ÈÎ È"ÏÁÏÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ,˙"‚‡Ï ,Ï"Î˘ÁÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó‰È‰  ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó

 ÌÎÒ‰·¯Èˆ˜‰ ÔÂ ‚ Ó ÌÈÓÂˆÈÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÈÂˆÈÙ Ï˘ ÍÓ˙Ò‰Ï  ÏÚ ˜¯ÌÂˆÈÚ 
Ô˙È ˘ ÏÈË‰Ï ÁÂÎÓ ˜ÂÁ ÔÂ Î˙‰ ‰ÈÈ ·‰Â ,ÔÎ˘  ËÏÁÂÈ Ì‡ Ì‚ÏÈË‰Ï ˆÈÚÌÂ ‰ÊÎ ,‡Ï 
‰È‰È  È„Î ÍÎ·˙˙Ï  Â‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÈÈÁ„Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· ‰ ÚÓÚÂˆÈ·Ï È˜ÏÁ ÂÏ˘ .  

  

   

  

¯ÂÓ‡‰Ó  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏÛ‡ ˙ËÏÁ‰˘  ¯‡Â ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰2012  ·Â˘Á ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰˜ÒÚ
¯˙ÂÈ·  ,˙ÂÈ˙˘˙ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘‡Ï  ÌÎÒ‰·Â ‰· ÂÚ·˜ ¯Èˆ˜‰  Ì˙Á ˘ÌÚ  ‰"ÈÓ‰È˙Â·˜Ú·  È ·‡

 ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ Í¯„ÌÈË¯ÂÙÓ  ,Ô˙‚˘‰ÏÂ¯˘Ù‡È˘  ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ˙ÂÓ„˜˙‰ ÚÂˆÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .
ÂÓÎ ÔÎ ÂÚ·˜  ‡Ï ,ÌÎÒ‰·  ¯Èˆ˜‰ÌÈ„„Ó  ÌÈÈ Ë¯Ù Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘‰È‰È Ô˙È  ÚÂ·˜Ï ˙‡ ˙„ÈÓ 

Â˙ÁÏˆ‰ Ï˘ · ÌÈÓ‰ ÒÏÙÓ ‰·Â‚ ËÚÓÏ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰‰Î≈̄¿a 5, ‚˘ÂÈ˘ Ì‚ Ì‡ ‡Ï Úˆ·˙È .¯Èˆ˜  

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙ÒÈÙ˙  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˙¯ˆÂÈ ÏÈÚÏ ‰Ë¯ÂÙ˘ ˜Â˙È  ÔÈ· 
 ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰"ÈÓ Ï˘ ‰„ÈÓÚÏ „„ÓÎ Ú·˜ ˘ ,ÌÈÓ‰ ÒÏÙÓ ‰·Â‚ ˙¯ÈÓ˘

ÚÂˆÈ· ÔÈ·Ï ,¯Èˆ˜‰ ¯Èˆ˜‰ ÏÚÂÙ· ÏÚ È„È ÈÓ‰"È‡Â ‰Ê ˜Â˙È  . - ˙ÚÈ·˜È ·‡  Í¯„ ˙Â¯Â¯·
 Ï˘ ÂÚÂˆÈ·Ï,ÂÓˆÚ ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜ Â˙ÂÏÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· Î· ˙Î¯ÚÂÓ -7 Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓÌÈÚ‚ÂÙ , 

 ÁÈË·‰Ï ˙ÏÂÎÈ·ÔÂ¯˙Ù Ú·˜  ‰ÈÚ·Ï·˙ÂÚˆÓ‡  ˙Â¯Â„‰ ˙‡ Ì‚ ˙¯˘Ï ¯ÂÓ‡˘ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰
.ÌÈ‡·‰ ‰ÒÈÙ˙‰ ,ÔÎ ÂÓÎ  ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰¯ÂÓ‡‰‰ ˜·  .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÚ „Á‡  

ÏÂÏÚ ,ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·˜Ú ¯ˆÂÂÈ‰Ï  ·ˆÓÂ·˘ ‰ ˙Â ˘ ÚˆÓ‡ „ÚÌÈ¯˘Ú  ‰‡Ó‰ Ï˘
 ,˙ÈÁÎÂ ‰¯˙ÂÈ ¯Â˘ÚÓ ¯Á‡Ï Â ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜ ‡˘Â · ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ÌÎÒ‰¯Èˆ˜‰ ,

‡Ï  ÌÏ˘ÂÈÚÂˆÈ·‰  Ï˘˜ÏÁ ¯ÎÈ  ÂÓˆÚ ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜Ó .˙‡Ê ÈÏ·  ‰È‰È˘,Ô˙È   ,‰¯Â‡ÎÏ
ÏÈË‰Ï  ÚÂˆÈ·· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ÈÓ ÏÚ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡- ÔÎ˘ ÒÏÙÓ ‰‰Î≈̄¿a  ÔÈÈ„Ú

È ‡Ï‰ÏÚ ÏÚ  ‰·Â‚ÒÏÙÓ‰ Ú·˜ ˘ ˙ËÏÁ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÎÒ‰·Â ¯Èˆ˜‰ .  

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ –  ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 È"ÏÁÂ-  „ÈÙ˜‰ÏÏÂÏÎÏ ˙ÂÚˆ‰·  ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ÏÈ·‚Ï ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ˙˘˙ ÚÂˆÈ·Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù 

ÌÈÈÓÂ‡Ï ,Ì‚ Ô˙È ˘ ‰ÓÎ „ÚÂ È·‚Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,È ·‡  ÌÈ„ÚÈÂ Í¯„ÌÈ¯Â¯· ÌÈ„È„ÓÂ  - È„Î 
 Úˆ·Ï ¯˘Ù‡Ï·˜ÚÓ ¯Á‡ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù  .‰Ï‡ÏÚ  ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓ

˙ÂÚˆ‰‰ Ï˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ ˙Â˘‚ÂÓ˘ ‰Ï  ÂÏÏÎÈ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú·ÌÈ·ÈÎ¯Ó ‰Ï‡ .  
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  דחייתו ושל הפרויקט של הכספיות המשמעויות

  ושל הסכם הקציר 2012ההשפעות הכספיות של החלטת הממשלה מינואר 

 ניכרות כספיות השפעותולהסכם שנחתם עם מי"ה בעקבותיה יש  2012הממשלה מינואר  להחלטת
   ); המלא המלח קציר( המימון והביצוע של הפרויקט (א)   : עיקריים היבטים בנוגע לשני

מכוח  המלח, מים מפיקה שהיא האשלג ממכירתהתמלוגים שמשלמת מי"ה למדינה  שיעור  (ב)
 שהתנהל בעניינים אלו עם מי"ה ומתן במשא. עמדת המדינה 18הזיכיון שהעניקה לה המדינה

  . 201119התבססה כאמור על חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מספטמבר 

 ·Â ˘¯Ù ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÏÚÙ‰Â ‰˙ÂÎÓÒ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ÒÁÈ˙בין היתר כי " נקבע האמורה הדעת בחוות
ÂÈÏ‡ ˙Â·ÈÈÁ ‡È·‰Ï ÔÂ·˘Á· Ì‚ ˙‡ ÌÂ˙ ˙ÙÂ˜˙ ÔÂÈÎÈÊ‰ אין לאפשר לזכיין 'לסחוט את הזיכיון' עד .

ינה בתום התקופה, נכס שאינו שמיש ואף גורם לנזק או לסיכון. זאת בייחוד תום ולהעביר למד
כאשר מדובר בנכס כמו ים המלח, לאור ערכו הרב בכל האמור להיבטים ההיסטוריים, הנופיים 
והסביבתיים. היבטים אלה מתווספים להיבטים הכלכליים הכרוכים בו ומעצימים את האינטרס 

  ). במקורכיון" (ההדגשה יל הנכס גם לאחר תקופת הזהציבורי בהמשך קיומו התקין ש

 יצויןמעלות הקציר".  ביותר משמעותי בחלקהקציר נקבע בחוות הדעת כי על מי"ה "לשאת  בעניין
היא "הסכימה לבצע את פרויקט הקציר ולממן  כילמשרד מבקר המדינה  ציינה בתשובתהכי מי"ה 

 כי הדעת בחוותהתמלוגים נקבע  בענייןחייבת לעשות כך".  את מרביתו למרות שלדעתה לא היתה
 רווחי על מס הטלת לבחון וכי מומלץ, נמוך הוא רווחיה מכלל"ה מי שמשלמת התמלוגים שיעור
  של מי"ה. 20היתר

 פי על, הפרויקט של הכוללת עלותו של הנוכחי הערך כי צוין 2012 מינואר הממשלה בהחלטת .1
 בהחלטה. 7% של היוון שיעור לפי"ח, ש מיליארד 3.8- כ 2010 באוקטובר היה"ה, מי תחשיב

 אוקטובר(בגין  למדד צמוד"ח, ש מיליארד 3.04 של סכום בתשלום תישא"ה מי כי נקבע
 של מהוונת בעלות היותר לכל תישא וכי המדינה); 1.1.12- (מ 7% של ריבית הנושא), 2010
 מנספח. בהתאם הממשלה השתתפות תקטן, הפרויקט עלות תקטן אם"ח. ש מיליארד 0.76

 נקובים (נומינליים), בערכים במימון הפרויקט, המדינה השתתפות כי עולה להחלטה המצורף
 "ח. שמיליארד  1.3-הייתה אמורה להיות כ

ÏÚ  ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÍÓÒÓ ÈÙ‰ ÈÎ‰˘ ¯ÂÓ‡Î  ,È"ÏÁ¯ÂÚÈ˘ Ú·˜  ) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÂÈ‰‰7% ,(
 ¯‡Â ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ÔÈÂˆ˘2012 ÈË˜ÈÂ¯Ù· Ï·Â˜ÓÏ Ì‡˙‰·" ,

 ."‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙È˙˘˙È¯·„Ï Î˘Á‰Ï",  ˙Úˆ‰· Ú·˜  ‡Â‰Â ˙Â·¯ ÔÁ·  ÔÂÂÈ‰‰ ¯ÂÚÈ˘"
 ."‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ˙È˙˘˙ ÈË˜ÈÂ¯Ù· ‚Â‰ Ï Ì‡˙‰· [‰"ÈÓ]ÔÂÂÈÎÓ  ÔÂÂÈ‰‰ È¯ÂÚÈ˘˘

˙ÂÓ¯ ÌÈ‡Ë·Ó  ,˙Â Â˘ ÔÂÎÈÒÈÂ‡¯ ‰È‰ ÈÎ  ÈÏ·˜Ó È ÙÏ Â‚ÈˆÈ È"ÏÁÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 Á·Ó ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÌÈ‚„‰Ï È„Î ,ÌÈ Â˘ ÔÂÂÈ‰ È¯ÂÚÈ˘ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙Â˘È‚¯ È

ÔÂÂÈ‰‰ ÌÂÎÒ Ë¯Ù· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚÂ ÏÏÎ· .  

, ושטר הזיכיון, משלמת מי"ה לממשלה תמלוגים 1961- ים המלח, התשכ"א זיכיוןפי חוק  על .2
 2012לה מינואר ממכירת האשלג שהיא מפיקה מים המלח. בהחלטת הממש 5%בשיעור של 

 אשלגכל כמות של  ממכירת 10%תשלם מי"ה תמלוגים בשיעור של  2010נקבע כי מינואר 

__________________ 

  .2030שעתיד לפקוע כאמור בשנת    18
  . 316בעניין זה ראו לעיל, עמ'    19
 המקובלים בשוק תחרותי והמגלמים את רמת הסיכון הקיימת בענף.רווחים הגבוהים מהרווחים    20
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 ממכירתהיא תשלם תמלוגים בשיעור זה  2012 מינוארבשנה, וכי  טונות מיליון 3על  שתעלה
 בשנה. טונות מיליון 1.5 על שתעלה כמות כל

השתתפותה  ,, צוין כי לדעתה2014למשרד האוצר ביולי ובאוגוסט  21כי"לשמסרה  במסמכים
כן צוין  החברה".במימון פרויקט הקציר היא "חלק בלתי נפרד מחלקה של המדינה ברווחי 

מיליארד שקלים ב[אמצעות מימון]  7"על 'סעיף היציבות' שילמה כי"ל  כיבמסמכים אלה 
חל"י), שהן התחייבויות שלובות להתחייבות ]תמלוגים (אומדן ה שיעורהוצאות קציר ו[הגדלת 

  המדינה". 

"השתתפותה של כי"ל במימון  כילמשרד מבקר המדינה  בתשובתוהחשכ"ל  טען זאת, לעומת
עלויות הקציר אינה מהווה חלק של המדינה ברווחי החברה, אלא מהווה את התחייבותה 

שלה, לפיה 'המזהם בהתאם לעיקרון שנקבע בחוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממ
  משלם'״.

 הדברים שמטבע", בהסכם ...בפרשה הטיפול את"לסיים הומלץ  הדעת האמורה בחוותכי  יצוין
מעלות  20%- בתישא  שהמדינה היא. הפשרה שהושגה בפועל בעניין זה פשרה מבטא

 צורך היה עדיין, הפרויקט של העלות ברוב לשאת כאמור הוטל"ה מי על כי אף. הפרויקט
 בשם האוצר משרד של פנימי במסמך. המדינה של חלקה למימון תקציביים מקורות למצוא

, פורטו תרחישים 22"הקציר פרויקט מימון לצורך התמלוגים שיעור להעלאת חילופי"חישוב 
למדינה לשאת  שיאפשר דברשבהם תשלם מי"ה למדינה שיעורי תמלוגים גבוהים יותר, 

נאמר בעניין זה כי  2012מינואר  בחלקה במימון הפרויקט. בדברי ההסבר להחלטת הממשלה
"ההצעה מחייבת תקצוב של עלות המימון שתישא בו הממשלה. בהתאם להצעה יגדל סך 

  מיליון ש"ח בשנה".  170- התמלוגים המשולם בידי מי"ה לממשלה בסכום משוער של כ

¯ÂÓ‡‰Ó ˙ËÏÁ‰· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ‰‰Ï˘ÓÓ  ¯‡Â ÈÓ2012 Ô˙È   ÈÂËÈ·˙ÂÓÎÒ‰Ï Ï˘ 
ÌÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÓ ‰"ÈÎÂ ,Ï"Ô‰  ÔÈÈ Ú· Ô‰Â ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ÔÈÈ Ú·ÚÂˆÈ·  Ô‰Ï ÂÈ‰˘ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰

˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó .,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È‡ - ˘ÂÓÈÓ‰ÚÒ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÈ
,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈ‚ÂÏÓ˙Ï  Ì‰˘ÏÚ·È ÈÙÒÎ ˙ÂÚÓ˘Ó˙  ÔÙÂ‡· Ì˘ÂÓÈÓ Â‡ ,˙¯ÎÈ 

 ÂÊ ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÔÙÂ‡‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰ Â˘‰-  ˙ËÏÁ‰Ó ‰ÈÈËÒ ¯„‚· Ì‰
‰Ï˘ÓÓ‰.  

  

  

  והשלמת ודחיית הפרויקט מתווה שינוי

 של התכנון הליכי את לייעל כדי, והבנייה התכנון לחוק תיקון האוצר משרד יזם 2002 בשנת
 מכוחו, והוקם אלה תשתיות לגבי מיוחדים תכנון הליכי נקבעו לחוק בתיקון. לאומיות תשתיות

הארצית לתכנון ולבנייה של  הוועדה -  תשתית בתכניות לדון שתפקידותכנון ארצי חדש  מוסד
תשתיות הנכללות ברשימת התשתיות שנקבעה  הןתשתיות לאומיות (הוות"ל). תשתיות לאומיות 

תשתית  -  ןמה תבמשותף על כל אח, ובתנאי שראש הממשלה, שר האוצר ושר הפנים הכריזו בחוק
 ההוראות. לאומיות תשתיות תכנון לגבי מיוחדות הוראות נקבעו בחוק. לאומית חשיבותבעלת 

שנקבעו  התכנון מהליכייותר  קצר זמן יימשכו כאלה ותתשתי שלהתכנון  הליכי בין היתר כיקובעות 
  . בתחומים אחרים

__________________ 

  חברת האם של מי"ה.   21
 המסמך אינו נושא תאריך.   22
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

"ל בוות הפרויקט אישור את תקדם"ה מי כיהיתר  בין נקבע 2012 מינואר הממשלה בהחלטת, כאמור
"ה לעשות את מרב המאמצים מי ועל"ל הוות"ר יועל  כי בהחלטהנקבע  כןבמתווה שעליו הוסכם; 

. יצוין כי מאחר שהממשלה 30.6.13 עדתוקף  תקבלעל מנת שהתכנית הנדרשת ליישום החלטה זו 
 בעל תשתית פרויקט יוכרז המלח ים על ההגנות פרויקט כי 2007 במאי כבר כאמורהחליטה 

 2012 ינואר עד כי יצוין. 2009בנושא כבר משנת  תכניות בדיקת, עוסקת הוות"ל בלאומית חשיבות
 עבר, בעקבות החלטת הממשלה האמורה, 2012מינואר  רק וכי, בנושא התכניותחל"י את  יזמה

  "ה. מי לידי התכניותייזום 

בין נציגי  פגישה התקיימה, כשבעה חודשים לאחר חתימת ההסכם, 2013 פברואר בסוף .1
מי"ה. על פי סיכום הפגישה, הצהירו בה נציגי מי"ה על מחויבותם לביצוע  לנציגיהוות"ל 
, שהייתה אמורה ההנדסית החברה עבודת סיום לאחר, כשנה בעוד, אולם ציינו כי רק הפרויקט

. כאמור לביצוע הנדרשדיהם המידע ההנדסי המלא בי יהיה, הפגישה למועדלהיבחר סמוך 
ואת כמויות  למימושם המעודכן הזמנים לוח את, הפרויקט שלביבפגישה הציגו נציגי מי"ה את 

 :להלן כמפורטהמלח שיאוחסן בכל שלב, 

  1 לוח

  שיאוחסן המלח וכמות למימושם הזמנים לוח, הפרויקט שלבי -"ה מי

·Ï˘‰  ÔÓÊ ÚÂˆÈ·‰  ˙ÂÏÈÚÙ‰  ˙ÂÓÎ ÁÏÓ‰ ÔÒÁÂ‡È˘  

מלח בעזרת קוצרת אחת ושיקועו  קציר   2018-2015  'א
  5 ְּבֵרכהבקרקעית 

  "קמ מיליון 20

 תחנת ממוקמת שבוהמלח לאזור  שינוע   2022-2019  'ב
 והטמנתו) 88p(מפרץ  הקיימת השאיבה

  להתייבש שאמור הים בחלק

  "קמ מיליון 45

, המסוע השלמת -  הצפוני באגן המלח טיבוע  צוין לא  'ג
המלח באמצעות דוברות או באמצעות  טיבוע
  המלח ושיקוע וימית יבשתית הובלהצנרת 

  צוין לא

  המדינה  מבקר משרד בעיבוד "להוות על פי מסמכי

„¯˘Ó  ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÂÚÓ˘Ó ÈÂ È˘‰ ÏÚ  ÈÙÁÂÏ  ÌÈ ÓÊ‰‰‚Èˆ‰˘ ÈÓ ‰"ÔÓÊ 
¯ˆ˜ ¯Á‡Ï ˙ÓÈ˙Á ÌÎÒ‰‰ ,‡È‰ ˙ÈÈÁ„ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ  ¯Èˆ˜„ÚÂÓ· Â˙ÓÏ˘‰Â ,ÁÏÓ‰ 

 ¯ÁÂ‡Ó‰·¯‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰Ó  ÒÏÙÓ‰ ‰·Â‚ ÚÂ·È˜Ï ¯‡Â È)
2017 ,(ÔÎÂ ˙ÙÒÂ‰  ‡Ï˘ ÌÈ·Ï˘ È ˘ÂÏÏÎ  ˙ÂÈ Î˙· (‡) :ÚÂˆÈ· ¯Èˆ˜ È˜ÏÁ ˘ÂÏ˘· 

ÌÈ ˘‰ ˙Â Â˘‡¯‰ ÚÂ˜È˘Â ÁÏÓ‰ ¯ˆ˜ÈÈ˘ ·‰Î≈̄¿a 5  (·) ;‰ÓˆÚÚÂˆÈ· ¯Èˆ˜ Û˜È‰· 
·Á¯ ¯˙ÂÈ ˘ÂÏ˘· ÌÈ ˘‰ ¯Á‡Ï˘ ÔÎÓ ,ÂÚÂ È˘ ÌÈÏ ÁÏÓ‰ Â˙ ÓË‰Â ˜ÏÁ· ¯ÂÓ‡˘ 

˘·ÈÈ˙‰Ï .  

להלן תמונה המשקפת את המצב הקיים בחלק של הים שאמור להתייבש ותמונת הדמיה של 
  מקום זה לאחר שיוטמן בו המלח:
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  2ו  1תמונות 

 המצב הקיים והדמיה של המקום לאחר שיוטמן בו המלח -מקום הטמנת המלח 

  

  

  המדינה מבקר משרד על פי נתוני הוות"ל בעיבוד      

מצב המפרץ 

 כיום

הדמיה של המלח 

 שיוטמן במפרץ
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ÔÈÂˆÈ ÈÎ È‚Èˆ  ÏÁ È"È‚Èˆ Â „¯˘Ó  ¯ˆÂ‡‰Ì Ó‡ ‡Ï  ‰˘È‚Ù· ÂÙ˙˙˘‰‰ÓÈÈ˜˙‰˘ 
¯‡Â¯·Ù· 2013 ,ÌÏÂ‡ ‰·È˘È·  ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ÌÈÈÚÂ·˘ ¯Á‡Ï ÔÎÓ Â¯ÒÓ Ì‰Ï È‚Èˆ   ‰"ÈÓ

ÁÂÂÈ„ ‡ÏÓ  ÏÚ‰ÂÂ˙Ó‰ ‰‚Èˆ‰˘ ÈÓ ‰"È ÙÏ ˙ÂÂ‰.ÂÊ ‰˘È‚Ù· Ï"  

‡Ï  ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ÌÈ„ÈÚÓ‰ È‚Èˆ ˘ „¯˘Ó ¯ˆÂ‡‰ È‚Èˆ Â ÏÁ È"Â„‚ ˙‰  ÈÂ È˘Ï¯ÂÓ‡‰ 
ÁÂÏ·  ÌÈ ÓÊ‰Â¯È‰·‰Â ˙‡  Ì˙„ÓÚÈÓÏ È·‚Ï ‰"˙ÂÚÙ˘‰‰  ÂÈ‰È˘ÈÂ È˘Ï  ÏÚ„ÚÂÓ 

Â˙ÓÏ˘‰  .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘  

התכנית  את למסור, והבנייה התכנון בחוק) 6ג(76 סעיף פי עלהוות"ל,  החליטה 2015 במאי .2
 הופקדה 2015 באוקטובר. הציבור ולהשגות המחוזיות הוועדות להערותמי"ה  שגיבשה
דנה בהן הוות"ל  2015 דצמבר ובסוףהמחוזיות ולהשגות הציבור,  הוועדות להערות התכנית

 יצוין. , לאחר שמי"ה תבצע בה כמה תיקונים23והחליטה להעביר את התכנית לאישור הממשלה
הקשורים לביצוע  שונים סביבתיים לנושאים מענה ניתן לא עדיין רתהמאוש בתכניתכי 

צורך בקבלת אישורים של ועדת המשנה של הוות"ל ומליאתה לפני שיינתנו  יהיה וכי, הפרויקט
או  נוספת הפקדה המחייבים בהליכים מדובר איןהוות"ל " לדבריהיתרי בנייה מכוח התכנית. 

 נוספת דחייה תהיה כי עולה וממנו, זמנים לוח נקבע המאושרת בתכניתבהליכים ארוכים". 
 , כדלהלן: בפרויקט השונים השלבים השלמת במועדי

  2 לוח

   שיאוחסן המלח וכמות למימושם הזמנים לוח, הפרויקט שלבי -  המאושרת התכנית

·Ï˘‰  ÔÓÊ ÚÂˆÈ·‰  ˙ÂÏÈÚÙ‰  
˙ÂÓÎ ÁÏÓ‰ 

ÔÒÁÂ‡È˘  

גבי  על שייקצרהמלח  ואחסוןקציר מלח  ביצוע  2020-2017  'א
  הְּבֵרכה ובקרקעית הְּבֵרכה בתחוםהסוללות 

  "קמ מיליון 20

 הְּבֵרכהמלח, שינוע המלח מתחומי  קציר ביצוע  2024-2021  'ב
 פיזור לפעולת עזר תשתיות והקמת p88למפרץ 

  המלח

  "קמ מיליון 70

 נפח מיצוי לאחר  'ג
  p88 במפרץ הפיזור

לאגן הצפוני וטיבועו  הְּבֵרכההמלח מתחומי  שינוע
  לכך שהוקצהבשטח 

 מיליון 650
  "קמ

  בעיבוד משרד מבקר המדינה ,2015"ל במאי הוותפני ל"ה שהוצגה מימצגת של על פי 

¯ÂÓ‡‰Ó  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˙È Î˙‰ ˙¯˘Â‡Ó‰  ‰ Â˘‰„ÈÓ· ‰·¯  Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙ÓÓÂÈÏÚ˘ 
‰ËÈÏÁ‰ :‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˙È Î˙ ˙ÏÏÂÎ ÌÈ˘„Á ÌÈ·Ï˘ È ˘ -  ÁÏÓ‰ ÔÓËÂÈ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘·

·‰Î≈̄¿a 5 ¯ÂÓ‡˘ ÌÈ‰ ÁË˘Ó ˜ÏÁ· ¯ˆ˜ÈÈ˘ ÛÒÂ ‰ ÁÏÓ‰ ÔÓËÂÈ È ˘‰ ·Ï˘·Â ,
.˘·ÈÈ˙‰Ï Ú·˜  ÔÎ ÂÓÎ ·˙È Î˙  ÈÎ˙Ó˜‰  ˙ÂÈ˙˘˙‰˙Â˘¯„ ‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯Èˆ˜‰ ‰˙ÈÈ‰˘ ,

 ˙ ˘· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˙Ò‰Ï ‰¯ÂÓ‡2016 ,ÌÈÈ˙Ò˙ ˜¯ ¯Á‡Ï  ˙ ˘2024 ,
ÈÎÂ ÚÂˆÈ· ¯Èˆ˜‰ ÏÈÁ˙È ˙ ˘· 2017.   

__________________ 

על פי ההחלטה, תוגש התכנית לאישור ועדת השרים לענייני תכנון, בנייה, מקרקעין ודיור, המוסמכת,    23
לפיתוח תשתיות לאומיות, על פי החלטת הממשלה, לדון בתכניות מתאר ארציות, לרבות תכניות 

  ולאשר אותן.
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 על יאושר הנראה שככל ההנדסי המתווההחשכ"ל כי " צייןלמשרד מבקר המדינה  בתשובתו
 של העל ביעד פגיעה ללא ולמדינה למשק לחסכון ומביא יותר זול הינו, התכנון מוסדות ידי

"ל, הוות ידי על אושר שכאמור, הפרויקט מתווה שינויקיבוע גובה מפלס המים...  - ההסכם
". חל"י הקציר ביצוע באמצעות המפלס גובה על לשמור החברה של ממחוייבותה מפחית אינו

דחייה במימוש קציר המלח, אשר אינה  כלציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי "
שמי"ה הציגה בפני  העובדהמשפיעה על הפעילות התעשייתית של מי"ה, הינה מבורכת... 

הפרויקט לתקופה ארוכה יותר, אינה פסולה בעיני  הוות"ל לוחות זמנים הפורסים את יישום
חל"י (כפי שלא נפסלה על ידי יתר הגורמים הרלוונטיים), ויש לה אף יתרונות מובהקים". 

כי "האלמנטים הפיסיים  2015"ל ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר הוות
בעמידה  פוגעת נהאיהחדשים  השלבים הוספתשנקבעו בהחלטת הממשלה מתקיימים", וכי 

"סל פתרונות להטמנת המלח הקצור, על פי  מספקת אלאביעד שנקבע לייצוב המפלס, 
  שיקולים סביבתיים ומקצועיים רלוונטיים". 

 במליאת שונים שהתקיימו בדיונים(שנציגיו השתתפו  הסביבה להגנת המשרד ציין, זאת לעומת
"את  שינתה"ה מי כי 2015למשרד מבקר המדינה מנובמבר  בתשובתו) בעניין הפרויקט "להוות

 מלאמלח  קציר לפתרון תכנית לגבש ובמקום, מהותי באופן הזמן במהלך המלח קציר תכנית
לפי החלטת הממשלה, נפרשה התכנית לשלבים עד  2016אמור היה להסתיים בשנת  שביצועו

הסופי לתכנית, המשרד התריע פתרון סופי ברור לקציר... בדיון המליאה  ללא, 2024שנת 
 טווח ארוך פתרון כוללת אינה התכנית כי"ל הוות מליאת חברי בפני משמעי וחד נמרץבאופן 
  " (ההדגשה במקור). הממשלה להחלטת בניגוד, לקציר

צוין כי  2016במכתב נוסף ששלח המשרד להגנת הסביבה למשרד מבקר המדינה בינואר 
היא אכן המיטבית בכללותה, מבין החלופות שהוצגו, הייתה כי החלופה שנבחרה " ועמדת

... [עם מבחינת מזעור הנזקים וההשפעות הסביבתיות, ולכן המשרד להגנת הסביבה תמך בה
עמדת המשרד, כפי שהובהרה בדיוני הוועדה, היא כי לא נבחנו מכלול השיקולים  זאת]

סילוק המלח שייקצר, עד . התכנית שאושרה כוללת שלביות ביישום ..הסביבתיים הרלבנטיים
, ללא תכנון השלב בו יסולק המלח ע״י טיבועו באגן הצפוני בים המלח, הוא 2024לשנת היעד 

במקום לכלול בתכנית את הפתרון ארוך הטווח לסילוק המלח, פרסו  ...הפתרון ארוך הטווח
גבול מפעלי ים המלח את מערך הטיפול במלח שעתיד להיקצר לאורך שנים רבות, עד סמוך ל

על כן, סברנו כי התכנית המשרד להגנת הסביבה הוסיף: ". "מועד תפוגת הזיכיון שניתן לה
. 2024 מגלמת בתוכה חוסר ודאות לגבי עתידו של דרום ים המלח מעבר לשנת היעד

המשמעויות הנובעות מאי תכנון ומימוש פתרון ארוך הטווח יתנו את ביטוין בשני מישורים 
בהיעדר וודאות עתידית באשר לסילוק המלח הקצור, ... ירות בים המלחעתיד התיעיקריים: א. 

קיומו העתידי של מרחב התיירות יימצא בסימן שאלה, שכן בהיעדר פתרון ארוך טווח לסילוק, 
לא ברור כיצד יעמדו מפעלי ים המלח, ולאחריהם הזוכים הבאים בזיכיון שיתחדש, ביעד 

באם לא  ...טים סביבתיים להמשך פעילות הקצירהיבב.  ..הממשלה לשמירת מפלס הבריכה.
יסולק בעתיד המלח לים, יוערם המלח ביבשה, דבר בעל השלכות סביבתיות כבדות משקל, 
ובכלל זה השפעות נופיות, אקולוגיות ועוד. כל זאת באזור רגיש סביבתית ואקולוגית, בעל 

אם יטופל יבשתית, .. ית.חשיבות גבוהה ביותר למורשת ולתיירות ברמה הלאומית והבינלאומ
המלח הקצור יתפוס תוך מספר שנים שטחים עצומים וישנה לבלי הכר את הייחודיות 

  ."הסביבתית של מרחב ים המלח
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

„¯˘Ó  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÌ‚  ˘È Ì‡˙Â Â¯˙È ˙È Î˙Ï ˙¯˘Â‡Ó‰ ,¯·Â„Ó  ˙È Î˙·
 ‰„ÈÓ· ‰ Â˘‰˙¯ÎÈ  ‰ÂÂ˙ÓÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰‡Ï . Î ‡ˆÓ  È

ÌÈÙÂ‚‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ¯Â˘˜‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ -  ,Ï"Î˘Á‰‚‡ ˙"ÏÁÂ È"- ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ¯˘Ï 
 ÌÈ ÂÓÓ‰Ì‰ÈÏÚ ÏÚ ‰ ÂÂÎ‰  Ì„˜Ï‰ÂÂ˙Ó ‰ Â˘‰ ‰„ÈÓ· ˙¯ÎÈ  ‰ÂÂ˙Ó‰Ó ‰¯˘È‡˘ 
‰Ï˘ÓÓ‰ ,Û‡ ÂÈ‰˘ ÌÈÚ„ÂÓ ÈÂ È˘Ï ‰ÂÂ˙Ó‰ .ÂÓÎ ÔÎ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ,ÂÚÈ·ˆ‰ 

È ÙÏ ÌÈ¯˘‰ ÏÚ Í¯Âˆ‰ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÈ„  .‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ·˙‡Ê „ÂÚÂ ,ÌÈÙÂ‚‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,
ÔÎÂ „¯˘Ó‰ ˙ ‚‰Ï ‰·È·Ò‰ ,‡Ï  ˙‡Ê Â˘Ú Ï"˙ÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ¯Á‡Ï Ì‚

.˙È Î˙‰ ˙„˜Ù‰Ï 

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘È  ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï·ˆÓ Â·˘  Í¯„‰ ˙ÏÏÒ  ˙¯ÎÈ  ‰ÈÈÁ„Ï
ÌÂ˘ÈÈÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· Ï˘ ‰ÂÂ˙Ó  ‰ËÂÒ‰‰ÂÂ˙Ó‰Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ‰Ú·˜˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,

ÈÏ· ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‰ „ ˙¯˘‡ÓÂ ÍÏ‰Ó  ‰Ê„ÂÚ·  .„ÚÂÓÏÚ  ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
 ÌÈÚ‚Â ‰¯·„· -  È"ÏÁÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó- 

ÔÂÁ·Ï ˙‡ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÂÏÚÂ‰˘ ˜¯Ù· ‰Ê ÌÈ¯ÚÙ· ÔÂ„Ï ,ÔÈ· ‰ÂÂ˙Ó  ÈÙ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰
 ˙È Î˙‰˙¯˘Â‡Ó‰ ÔÈ·Â ‰ÂÂ˙Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ÈÙ Á‰ ˙ ˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏ2012 ‡È·‰ÏÂ ,
Ì„˜ÂÓ  ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ˙‡ ÌÈ¯·„‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ¯˘‰ ÌÈ ÂÓÓ‰ Ì‰ÈÏÚ  - ÏÚ  ÂÏÎÂÈ˘ ˙ Ó
ÏÂ˜˘Ï ˙‡ ÌÈ„Úˆ‰ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÍÎÓ ,˙Â·¯Ï ˙‡ÏÚ‰ ‡˘Â ‰ ÔÂÈ„Ï „ÁÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ· .  

"ל החשכ הביקורת דוח המלצת"לאור  כי"ל החשכ הודיע המדינה מבקר למשרד בתשובתו
 יתר עם יחד הקרובים בחודשים הקציר פרויקט בהתקדמות הממשלה את לעדכן מתכוון

  ".החברה מול הפתוחות הסוגיות

„¯˘Ó  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÚ  ,ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ÏÚ  ÈÙÚ„ÈÓ‰  ÔÎ„ÂÚÓ‰¯ÂÒÓÈ˘ 
‰Ï Î˘Á‰ ,Ï"Ì‡  ˙Â ˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È˙‡ ‰˙ËÏÁ‰ ¯‡Â ÈÓ 2012,  ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÙ ÏÚÂ

ˆ˜‰ ÌÎÒ‰· ÌÈÈÂ È˘ ˙Â˘ÚÏ ˘˜·Ï ‰ËÏÁ‰· ˙È Î˙‰ ‡·Â˙ ¯˘‡Î ,ÔÎ ÂÓÎ .¯È
 ÔÂÈ„Ï ˙¯˘Â‡Ó‰‰ÈÈ · ,ÔÂ Î˙ È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ·, ¯ÂÈ„Â ÔÈÚ˜¯˜Ó24 ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

 ˙Â·¯Ï ,‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÔÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó ÌÈ¯˘Ï Â‚ˆÂÈ˘
 ÌÈÈÙÒÎ ÌÈË·È‰ ÏÚÂ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ÍÎÏ ˘È˘ ˙ÂÚÙ˘‰ÏÂ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÂ È˘Ï Ú‚Â ·

 ˙È Î˙‰ ÏÚ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘ÓÏ ˘È˘ ˙Â‚˘‰Ï Ú‚Â ·Â ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) -  ˙ Ó ÏÚ
ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈ¯˘‰˘  .‰Ê ÔÈÈ Ú·  

  

  המשמעויות הכספיות של דחיית הפרויקט

 את המפרט לוח: לוחות בשני הפרויקטפורטו עלויות  2012להחלטת הממשלה מינואר  בנספח .1
 המורכבת מעלות ,ולוח המפרט את העלות הכוללת עלותם; ואת ייעודם את, שיירכשו הנכסים
 ותלפי שנים. בלוח שלהלן מפורט התפעול, ומעלות התשתיות האמורים והקמת הנכסים רכישת
 לפי שנים: ,הכוללתועלותו  של מרכיבי הפרויקט העלות

__________________ 

 .23ראו הערה    24



  ג66דוח שנתי   330

  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  3 לוח

  "ח)ש במיליוני( שניםלפי  ועלותו הכוללת, הפרויקט מרכיביעלות 

‰ ˘‰ ˙ÂÏÚ ˙˘ÈÎ¯ ÌÈÒÎ ‰ 
˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙Ó˜‰Â ˙ÂÏÚ ÏÂÚÙ˙‰ Î"‰Ò  

2012  157  1  158 

2013  963  1  964 

2014  392  7  399 

2015  392  169  561  

2016  313  172  485 

2017    174  174 

2018    174  174 

2019    333  333 

2020    333  333 

2021    333  333 

2022    333  333 

2023    333  333 

2024    333  333  

2025    333  333 

2026    333  333 

2027    333  333 

2028    333  333 

2029    333  333 

2030    83  83 

 ÌÈÎ¯Ú· Î"‰ÒÌÈ·Â˜  (ÌÈÈÏ ÈÓÂ )  2,217  4,444*  6,661** 

‰ Í¯Ú‰ÈÁÎÂ   1,769  1,995  3,764  

  המקור: הנספח להחלטת הממשלה
  . 4,448-כ צויןוהוא  בסיכום, שגיאה נפלה הממשלה בהחלטת  *

  .6,665-כ צויןוהוא  בסיכום, שגיאה נפלה הממשלה בהחלטת  **

 6.661-ל להגיע הייתה אמורהשל הפרויקט  )הנומינליתהנקובה (עולה כי עלותו  3 מלוח
 הממשלה החלטת פי על להסתיים צריכות היו כבר 2016 שנת סוף עד וכימיליארד ש"ח, 

 כי מהלוח עולה עוד"ח. ש מיליארד 2.217 של כוללת בעלות, הפרויקט של התשתית עבודות
  "ח, ש מיליארד 1.521-ל להגיע הפרויקט על ההוצאה צריכה הייתה 2014 שנת סוף עד

  .התממשו לא האמורות התחזיות ואולם. הפרויקט של הכוללת מעלותו 22.8%- כ

  :31.12.14 עד שלבי הפרויקט ביצוע בגיןמפורטות ההוצאות המצטברות בפועל  4 בלוח
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 4 לוח

  "ח)ש(במיליוני  2014 שנת סוף עד הפרויקט ביצוע רכיבי בגין המצטברות העלויות

·ÈÎ¯‰  

˙ÂÈÂÏÚ‰  

˙˘ÈÎ¯ ÌÈÒÎ ‰ 
˙Ó˜‰Â ˙ÂÈ˙˘˙‰  ÏÂÚÙ˙‰ ÛËÂ˘‰  ‰ÒÎ"  

  18 0 18  קציר

 2  0 2  שינוע

 1 0  1  טיבוע

 17 0 17  התשתיות הקמת

 6 0 6  סטטוטוריים בעניינים טיפול

  49 21 28  "ה*נתר

‰Ò Î"(ÌÈÈÏ ÈÓÂ ) ÌÈ·Â˜  ÌÈÎ¯Ú· 72  21 93 

  )2014( 4, רבעון "Ë˜ÈÂ¯Ù ˙·˘‰  ÁÏÓ‰-  ÁÂÂÈ„ÏÁÏÈ המקור: מי"ה,
  .והקמה רכש, תכנון, ניתוח  *

ÁÂÏÓ 4  ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ2014  Ï˘ ˙¯·ËˆÓ‰ ˙ÂÏÚ‰ ‰ÚÈ‚‰ È·ÈÎ¯ ÚÂˆÈ·
Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ -93 Ì‰˘ ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ Î-6.1%  „Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÚ‰Ó „·Ï·
 ‰Ê „ÚÂÓÎÂ-1.4% „·Ï· ÍÒÓ ˙ÂÏÚ‰ Ï˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .¯·„‰ 

ÚÈ·ˆÓ ÏÚ ¯Â‚ÈÙ ¯ÎÈ  ÚÂˆÈ·· ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÂ Î˙‰ ˙ÓÂÚÏ  

¯Á‡Ó  Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘‡ˆÓ  ÔÈÈ„Ú È·Ï˘· ÚÂˆÈ· ÌÈÈ Â˘‡¯ „·Ï· ,¯Á‡ÓÂ ÔÈÈ„Ú˘ ‡Ï ÏÁÂ‰ 
¯Èˆ˜· ÁÏÓ ‰ ˜· ‰„ÈÓ ÏÂ„‚ ,˙È·¯Ó ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÈ‚· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ô‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙Â¯Â˘˜‰ 
ÔÂ Î˙Ï ˙Â ‚¯‡˙‰ÏÂ ˙Ó˜‰ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ Ô‰ "¯Èˆ˜" ·ÈÎ¯· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .

¯„‰ ˙È˙˘˙‰ ˙ÂÈÓÈ Ù‰ ˙ÂÏÏÂÒ‰ È·‚ ÏÚ ¯Èˆ˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ‰˘Â·‰Î≈̄¿a 5,  ÔÎÂ
 "È˙˘·È ¯Èˆ˜" ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰˘˘È Úˆ·Ï  ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ ÈËÒÈ‚ÂÏ ÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰ Ì˘Ï

 .Ë˜ÈÂ¯Ù‰  

"העובדה כי ההוצאה התקציבית נמוכה יותר שלמשרד מבקר המדינה טענה חל״י  בתשובתה
מהצפוי, והעובדה כי ההוצאה נדחית לשלב מאוחר יותר, אינה נובעת מביצוע לקוי של 

  הפרוייקט, אלא מהעובדה כי הצורך בביצועו אינו מיידי". 

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÁÏ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÎ È"ÂÈÏÚ˘  ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ÏÚ „ÓÏÓ 
Í¯Âˆ  ˙‡ Úˆ·Ï È„ÈÓË˜ÈÂ¯Ù‰ ,Ì‚ ÈÎÂ ‚· ı"ÚÈ·‰ ¯ÂÓ‡Î ‰ÂÂ˜˙ ÈÎ ÔÂ¯˙Ù Ú·˜‰ 

ÂÈÏÚ˘ ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰  Ì˘ÂÈÈ"˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ."ÂÚ·˜ ˘  Ë˜ÈÂ¯Ù‰
 ÈÙÏÂÚ·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ, ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÂË¯ÂÙ Ì‰·˘ ˙ÂÎÂ¯Î‰ ÚÂˆÈ·· 

Í˘Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰  ,ÌÈ ˘‰ ÔÈ‡ ¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰· Í‡ ,˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˘È ÏÎ
‰‚È¯ÁÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙ÂÁÂÏÓ ÌÈ ÓÊ‰ ‡ÏÈÓÓÂ , ‰ È‡ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È·‚Ï ˙ÈÊÁ˙‰ Â·˘ ·ˆÓÏ

.˙˘ÓÓ˙Ó  ‰ÏÈÎ˘‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ‡ÂÙ‡ ÌÎÒ‰· ‰ÓˆÚ ÏÚ Ô‚‰Ï ‰Ê ·ˆÓ È ÙÓ‰Á„  Â·˘ 
ÚÂˆÈ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰˙ÂÚˆÓ‡· Ï˘ÓÏ , ÌÈÈÂˆÈÙ ‰Ï ÌÏ˘Ï ·ÂÈÁ .  
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

ושל (ראו להלן) "ל בוותהניכר בביצוע הפרויקט הוא פועל יוצא של התמשכות הדיונים  הפיגור .2
. מאחר שמדובר קידום תכנית שהמתווה שלה שונה מהמתווה שעליו החליטה הממשלה

 לדחייתיש  ש"ח,מיליארד  6.6- בפרויקט שעלותו הנומינלית המתוכננת מגיעה כאמור לכ
 ניכרות כספיות משמעויות מהמתוכנן רבות שנים פני לע המועד שבו יוחל בביצועו ולפריסתו

 .מאוד

 ˙ ˘· ,ÌÂ˘ÈÈ‰ ‰ÂÂ˙Ó ÈÂ È˘ ÏÚ ËÏÁÂ‰˘ ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2015˙ÈÊÁ˙ ‰ ÎÂ‰ ‡Ï , 
¯·„· ÚÂˆÈ· ˙ÂÈÂÏÚ ˘„Á‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰.  È„È· Ì‚ÏÁ ‰ÈÂˆÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú È"

 È·‚Ï ˙È Î„ÚÂ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÈÊÁ˙È·Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ ˘ ·È˘Á˙ ˙ÏÏÂÎ‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ï
 ˙ÂÈÂÙˆ‰Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÏÎ· ‰ ˘ .  

צוין כי "תוצאות חישוב שמרני  2016במכתבה של חל"י למשרד מבקר המדינה מינואר 
]... ביחס ללוח הסילוקין הלא מחייב שצורף 2017מצביעות כי תחילת ביצוע הקציר [בשנת 

ש"ח (עלות מיליון  246- כנספח להחלטת הממשלה חוסכת לקופת המדינה בתרחיש סביר כ
 ההון מדחיית ההשקעה וחסכון בתפעול השוטף) וזאת ללא התועלת למי"ה ולמשק הלאומי".

במכתב נוסף של חל"י מאותו חודש צוין כי מי"ה מסרה לה לאחרונה תחזית מעודכנת של 
  .2019-2016עלות הפרויקט לשנים 

יקט. ואולם על פי יצוין כי חל"י לא פירטה מה תהיה ה"תועלת למי"ה" מדחיית ביצוע הפרו
החישוב האמור, תרוויח מי"ה מדחיית הביצוע כמיליארד ש"ח, מאחר שהיא נושאת בעלות 

שמי"ה תממן הגבוהה פי ארבעה מהעלות שבה נושאת המדינה (כאמור, בהסכם הקציר נקבע 
). עוד יצוין כי מדובר בהערכת חסר, שכן מהעלות 20%מעלות הפרויקט, והמדינה תממן  80%

בססה בחישוביה על תחזית לגבי התפלגות ההשקעות במשך ארבע שנים, כפי שצוינה חל"י הת
בנספח להחלטת הממשלה, ואילו על פי המתווה החדש ייפרס ביצוע הפרויקט על פני שנים 
רבות יותר. עולה אפוא כי מדובר בשינוי ניכר של התחשיבים שצוינו בהחלטת הממשלה 

  ובהסכם הקציר. 2012מינואר 

˙Ú„Ï ˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ÏÁ ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ È" È„ÎÏ·˜Ï ‰"ÈÓÓ  ·È˘Á˙ Â·˘
 ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ÏÎ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÚÂˆÈ· ˙Â ˘Ó ‰ ˘ ,ÏÚ ˙ Ó ¯˘˘ 

¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÂÏÎÂÈ „ÂÓÏÏ ÏÚ ÂÈÙ ÏÚ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ‰È˘ ˙ÈÈÁ„Ï  ÚÂˆÈ·
‰"ÈÓ ÏÚÂ ‰ È„Ó‰ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰.  

הדין לגבי נכסי בעלת הזיכיון (מי"ה) עם פקיעתו. בסעיף  אתון קובע לשטר הזיכי 24 סעיף . א .3
) תקבל הממשלה את כל הנכסים 2030בשנת כי עם תום תקופת הזיכיון ( נקבעזה 

"ה ותשלם לה תמורתם את "ערך ההחלפה המופחת שלהם מיהמוחשיים הקבועים של 
החלפה מופחת" הוא "דמי כפי שהוא קיים בתאריך הגמר". בסעיף האמור הוסבר כי "ערך 

רכישתם של נכסים דומים כשהם חדשים במחיר השוק הנהוג בתאריך הגמר, בניכוי הפחת 
השקעות הלגבי תקופת השימוש בכל אחד ואחד מהנכסים". משמעות הדברים היא ש

 המדינה, ידי ברובם על לה יוחזרו, פקיעת הזיכיון מועד לפני קצר זמן"ה מישתבצע 
  . מועט תמכיוון שיצברו פח
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ÛÈÚÒ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰24 
 ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ÏË  ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ÔÂÈÎÈÊ‰ ¯Ë˘·

‰˙ËÏÁ‰· ‰ÒÁÈÈ˙‰ ¯‡Â ÈÓ 2012 ÔÈÈ ÚÏ ‰Ê ,ÏÏÎ  ˙ÈÙÒÎ‰ Â˙Â·È˘Á ˙Â¯ÓÏ
 ÌÎÒ‰· ÌÏÂ‡Â .‰·¯‰ÈÏÂÈ· ‰"ÈÓ ÌÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ó˙Á˘ 2012  ÈÎ Ú·˜ ˙ÂÈ˙˘˙‰ 

 ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘¯„ ‰Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ô‰  ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙· ÈÎÂ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÈ˘ÁÂÓ ÌÈÒÎ 
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÏ˘˙ ÔÂÈÎÈÊ‰ÈÓÏ ‰Ï˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÈ˘ÁÂÓ‰ ÌÈÒÎ ‰ ÔÈ‚· ‰"Â˘ÓÈ˘˘ 

 ‰˙Â‡ÚÂˆÈ·Ï ¯Èˆ˜‰ "90% „·Ï· ] ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÌÂÏ˘˙‰ ‰·Â‚Ó24  ¯Ë˘Ï
."[ÔÂÈÎÈÊ‰  

˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÈ·˜ ÂÊ ‡È‰ ÈÎ ‰ ˙ÂÏÚ· ‰"ÈÓ Ï˘ ‰˜ÏÁ ÔË˜ ÏÚÂÙ· ‰È‰È Ë˜ÈÂ¯Ù
Ó ˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· -80%  ‰ÚÈ·˜‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÔÎ ÂÓÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ

‰˜ÏÁ ÈÎ ‡È‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯ÂÓ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰Â·‚ ‰·¯‰ ¯˙ÂÈ 
Ó -1.3 „¯‡ÈÏÈÓ ˘ ,Á"ÈÙÎ ÔÈÂˆ˘ ¯ÂÓ‡Î ÁÙÒ · ˙ËÏÁ‰Ï  ¯‡Â ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰

2012, Í‡ ) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÎ˘Á‰ Ï"‚‡Â ¯·Â„Ó Â·˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ·˘ÈÁ ‡Ï (˙"
 .ÏÏÎ ˙ÁÙ Ï˘ ‰Á ‰·) ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·È˘Á˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·4%  Í˘Ó· ‰ ˘Ï25  ,(‰ ˘Í¯Ëˆ˙  ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ È„Ó‰ÈÓÏ ÔÈ‚· ‰"
Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰È˙ÂÚ˜˘‰, ÏÚ  ‰¯˘È‡˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ,‰Ï˘ÓÓ‰ Î -632 ÔÂÈÏÈÓ ˘Á"25. 

ÈÙ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÂÓÈÓ· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ  ‰È‰ ‰Ê ‰ÂÂ˙Ó ‡ÂÙ‡ ÌÎ˙Ò‰Ï ¯ÂÓ‡
Î·-1.932  .Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ  

¯˙È ÏÚ ÔÎ ,„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ÈÎ ¯Á‡Ó ÏÚ˘ ÈÙ ‰ÂÂ˙Ó‰ ˘„Á‰ Ï˘ 
Ë˜ÈÂ¯Ù‰  Â˘Î¯ÈÈ˘ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÒÎ ‰ Â¯·ˆÈ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘· Â È‚· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÂÁ„ÈÈ

 ÌÏ˘Ï ‰ È„Ó‰ ·ÈÂÁ˙ ÍÎ ·˜Ú ;ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ „Ú ËÚÂÓ ˙ÁÙ ÍÎ Ì˘Ï
ÈÓÏ ,‰"ÏÚ ÈÙ ¯Ë˘ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÌÎÒ‰‰Â ,ÌÈÓÂÎÒ ÌÈ‰Â·‚‰ ‰·¯‰· ÌÈÓÂÎÒ‰Ó 

‰˙ÈÈ‰˘ ‰¯ÂÓ‡ ÌÏ˘Ï ‰Ï ÈÙÏ ‰ÂÂ˙Ó‰ ‰¯˘È‡˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯˘˜‰· .‰Ê ˘È  ˙˙Ï
 Ì‚ ˙Ú„‰ ˙‡˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÚ ˘È˘ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÌÂÏ˘˙‰ ÏÚ  Â˘¯„ÈÈ˘Â· ˙‡˘Ï  ÈÓ

˙‡ Ï·˜Ï Â˘˜·È˘ ÔÂÈÎÈÊ‰  ˙ ˘· ,‡·‰2030 .  

"ל כי "שר האוצר מינה צוות לגיבוש שכהחלמשרד מבקר המדינה מסר  בתשובתו
לסוגיית  סהמלצות בעניין פעולות הממשלה לקראת תום תקופת הזיכיון שצפוי להתייח

תנאי הקצאת הזיכיון והבטחת תנאי תחרות הוגנת... [ו]כי השפעת מועד ביצוע הפרויקט 
ים ביחס ינם זניחהוהפחת בגינו על היקף הסכומים אותו יידרש לשלם בעל הזיכיון החדש 

למשרד מבקר המדינה  בתשובתהלסך התשלומים במסגרת הקצאת הזיכיון העתידי". 
 ה"מבלי להיכנס לשאלת זכותה של מי" כי ציינה מי"ה לגבי דחיית ההשקעה בנכסים

כיון לאחר תום תוקפו הנוכחי... מדובר [בנכס] שהוא חדש יותר ובמצב טוב ילהמשיך בז
גבוה יותר הרי שהדבר חוסך הוצאה עתידית לתיקונו או יותר וגם אם משולם בגינו מחיר 

כיון אינה מיטיבה עם מי״ה 'בתחרות' יהחלפתו... עלות ציוד גבוהה יותר בתום תקופת הז
כיון הבא (מבלי להיכנס לשאלת קיום התחרות). הרי לפי 'הגישה התחרותית' מי״ה יעל הז

מחיר שיציע המתחרה תצטרך להתמודד עם כל מתחרה אחר ותצטרך לשלם את אותו 
  האחר".

__________________ 

מכיוון שלא ידוע מה יהיה ערך השוק של הנכסים שאמורה לרכוש מי"ה לצורך פרויקט הקציר בתום    25
  תקופת הזיכיון, נעשה התחשיב על פי עלות הנכסים כפי שפורטה בנספח האמור להחלטת הממשלה. 
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,˙¯‚ÒÓ· ˙„Â·Ú ‰ËÓ‰ ‰˘ÚÈ˙˘  ÏÚ· ˙ÚÈ·˜ ˙‡¯˜Ï
 ÔÈ· ,˘„Á‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ÏÚ  ÔÈ·Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ‰ ÈÓ˘ ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂˆ‰ È„ÈÏÚ  Ì¯Â‚ È„È

 ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ,¯Á‡Í¯Âˆ‰ ÏÚ  ‡„ÂÂÏÌÂÈ˜  ÌÈÂÂ˘ ÌÈ‡ ˙ÏÎÏ  ÌÈ˘˜·Ó‰
¯Á˙ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ,ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙‡ Ï·˜Ï .˙ ‚Â‰ ˙Â  

 נפט משאבי בנושא הפיסקלית המדיניות לבחינת הוועדה של המלצותיה יישום במסגרת  .ב
 לגביהמדיניות  לבחינת ועדה 2013ביוני , מינה שר האוצר )1בישראל (ועדת ששינסקי  וגז

 -חלק המדינה המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים (להלן 
, והממשלה 2014 באוקטובר המלצותיההגישה את  2ששינסקי  תועד). 2ששינסקי ועדת 

  .אותה שנהמנובמבר  2219אימצה את ההמלצות בהחלטה 

בשטר הזיכיון והמליצה על הקמת צוות  24לאמור בסעיף  התייחסה 2 ששינסקי ועדת
פרשנות ברורה לאמור בסעיף זה לגבי  שתפקידו יהיה לתת"לית, החשכייעודי שתמנה 

מנת למנוע  על"לדברי הוועדה, הדבר נחוץ חישוב ערך הנכסים עם תום תקופת הזיכיון. 
פגיעה באינטרס הציבור ממשיכת ההכרעה לשלבים מאוחרים של חיי הזיכיון ועל מנת 

"ה באשר להחזר על ההשקעות שהיא תבצע, כך שסוגיה זו מילהגדיל את הוודאות של 
"ה לבצע השקעות". הוועדה מיתשפיע במידה מועטה ככל האפשר על התמריץ של 

  . 2015 שנת של הראשון הרבעון לסוף עד המלצותיו את יגבש האמור הצוות כי המליצה

˙Â ˜ÒÓ‰Ó  ˙„ÚÂ Ï˘È˜Ò È˘˘ 2 ‰ÏÂÚ  Í¯Ú ·Â˘ÈÁ Ï˘ ‡˘Â ‰˘ ‰¯·Ò ‡È‰ ÈÎ
È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÈÂ˘Ú ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ÌÚ ÌÈÒÎ ‰ Ï˘ ‰ÈÓ È·‚Ï ‰"

‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÌÈÒÎ · ˙ÂÚ˜˘‰Î˘Á‰ È„ÂÚÈÈ ˙ÂÂˆ ‰˙ ÈÓ Ì Ó‡ ˙ÈÏ"
 „Ú Í‡ ,¯ÂÓ‡Î ¯‡Â È ÚˆÓ‡2016 ˘·È‚ Ì¯Ë ˙ÂÂˆ‰  .ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡  

בשל הזמן הרב  התארכה, הצוות עבודת כי המדינה מבקר למשרד הסביר האוצר משרד
שהוטלה  המשימהמורכבות  בשלכן "ל כל הנתונים הדרושים ומכישעבר עד שהתקבלו 

משרד האוצר  ."רב בהיקף הכספי בהיבט משמעותיות השלכות לה"יש  אשר, הצוות על
  "ל בנושא תפורסם בקרוב.החשכעמדת  הוסיף כי

יזום "שינויים נוספים במדיניותה תהממשלה לא  נקבע כי 2012הממשלה מינואר  בהחלטת .4
בים המלח לרבות ניצולם המסחרי". יצוין הפיסקאלית הספציפית בקשר עם כריית המחצבים 

ועדת  המלצות צוין כי 2014"ל למשרד האוצר ביולי ובאוגוסט כיכי במסמכים שמסרה 
 ים מחצבי על החל הפיסקאלי ההסדר שינוי שעניינה חוק הצעת עתה כבר"ליזום  2ששניסקי 

 כשנה רק נחתם זה"הסכם  כי אלה במסמכים צוין עוד. הקציר הסכם הפרת משמעותן", המלח
 כספיות התחייבויות וכנגד, העליון המשפט בית באישור, המדינה ביוזמת, הוועדה הקמת טרם
 ".שקלים מיליארד 7- בכ "י]חל[ בידי שנאמדו"ל] כי[ מצד

כי לא "קיים חשש כי מחלוקות לעניין  צוין"ת למשרד מבקר המדינה אגשל  בתשובתו
"ה למי מאפשר להסכם 7.2"ל למדינה ישפיעו על הסכם הקציר", שכן סעיף כיהתמלוגים בין 

"ל מסר בתשובתו כי "בניגוד החשכהתמלוגים.  לשיעור בנוגעלחזור בה מהסכמותיה רק 
 ‰Ï  ˙¯¯Â‚‰ÓÚ ‰¯Ù‡"ל, שינוי במדיניות הפיסקלית בקשר למשטר התמלוגים כילעמדתה של 

Ï˘ ÌÎÒ‰‰מסוייםת שיעור התמלוגים מעל היקף ייצור , אלא חזרה מהסכמת החברה על העלא 
  .במקור) (ההדגשה" 10%- ל
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ  ÈÎ‡Â‰˘ Û‡ Ë˜Â  Â È‡ ‰„ÓÚ ˙„„ˆÓ‰  ˙Â ÚË·ÈÎ ,Ï"˘È 
Í¯ÚÈ‰Ï „ÂÚ·  „ÚÂÓ˙ÂÚÙ˘‰Ï ,‰Ï‡ ˙Â ÚË· ÔÈÂˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ÔÈ·  ÏÚ ¯˙È‰

.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ  Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ -  „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
 ˙Â¯ÈÈ˙‰ÏÁÂ È"-  ÔÂÁ·ÏÌ„˜‰· ˙‡ ‡˘Â ‰ ˙‡Â ·ÈÈÁ˙Ó‰ Â ÓÓ.  

  

   

  

˙ËÏÁ‰  ¯‡Â ÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰2012  ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ ¯„Ò‰ ˙Ú·Â˜ÈÓ ˘È ‰Ê ¯„Ò‰Ï .‰"
 ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈ·ÈÎ¯ È ˘Ï Ú‚Â · ˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó-  Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰Â ÔÂÓÈÓ‰

 ˙ÓÏ˘Ó˘ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ÂÈÓ ‰ È„ÓÏ ‰"˙Â¯ÈÎÓÓ ‚Ï˘‡‰ ‡È‰˘ ‰˜ÈÙÓ ÌÈÓ ÁÏÓ‰ .
‰Ï˘ÓÓ‰  ‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰˜ÏÁ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ‰˙ ÂÂÎ ˙‡ ÂÊ ‰˙ËÏÁ‰· ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ÈˆÂ‰
 ÈÁÂÂ¯·ÈÎ Ï"ÈÓÂ ˙Ó„Â˜Ó ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡Â .‰"˙ÂÂ· ÚÂˆÈ·Ï ˙ Î„ÂÚÓ ˙È Î˙ Ï"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ 
‰ Â˘‰ ÎÈ  ‰„ÈÓ·‰ÂÂ˙Ó‰Ó ˙¯  .‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ˘˙ÏÚÂ˙‰  ˜ÈÙ˙˘ÈÓ‰"  ÈÂ È˘Ó

 ‰ÂÂ˙Ó‰ ˜ÈÙ˙˘ ˙ÏÚÂ˙‰Ó ‰·¯‰· ‰ÏÂ„‚Â ÓÓ  ‰ È„Ó‰ - ˘È˘ ¯·„ ÂÏ  ‰ È„Ó‰ ˙ ÈÁ·Ó
ÈÓÂ ‰"˙ÂÚÓ˘Ó  .Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙ÈÙÒÎÔÈÂˆÈ  ÈÎ‡Ï Ì‡  ÌÏ˘Â˙„Ú ˙È Î˙‰ ÌÂ˙ 

˙ÙÂ˜˙ ,ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ ˘ 2030 ,ÍÎ· ‰È‰˙ ‰ÚÈ‚Ù Ú·ÔÂ¯˜È ÂÈÙÏÂ Ì‰ÊÓ‰ ‡Â‰ ¯ÂÓ‡˘  ˙‡˘Ï
 ˙ÂÏÚ·ÌÂ˜È˘‰ .  

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,ÏÚ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· - 
 ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÁÂ È"-  ÛÈ˜Ó ‰ËÓ ¯ÈÈ  ‰Ï˘ÓÓ‰ È ÙÏ Ì„˜‰· ‚Èˆ‰Ï

 ÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ˘Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È·‚Ï ÌÈÈÂ È˘‰ ˙Â·¯Ï ,ÌÈ¯ÎÈ ‰  ‰ÂÂ˙Ó·˘ÂÏ ,
 ‰ ÈÁ·Ó ¯ÂÊ‡‰ ÏÚ Ì‰È˙ÂÚÙ˘‰˙È‚ÂÏÂ‡‚ ,˙È˙·È·Ò ˙È˙Â¯ÈÈ˙Â ˙ÂÚÙ˘‰‰Â ˙ÂÈÙÒÎ‰  ÂÈ‰È˘

ÏÚ Ì‰Ï  ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ÏÂÏÎÓÈÎ Ï"ÈÓÂ‰ È„Ó‰ ÔÈ·Ï ‰". ˙‡Ê  ˙ Ó ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡Ï
Ï·˜Ï  ˙ Î„ÂÚÓ ‰ËÏÁ‰‰ÂÂ˙Ó È·‚Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ .  

  

  

  פעילות הוות"ל - "המי שלהחדשה  השאיבה תחנתהקמת 

מים המלח  מימיה את ומקבלתהדרומי המיובש של ים המלח  באגן נמצאת 5 ְּבֵרכה, כאמור .1
הנשאבים מים המלח  המיםהזנה.  ותעלתמי"ה  שלשאיבה גדולה  תחנתעצמו, באמצעות 

ירידת המפלס של ים המלח  נוכח. 5 ְּבֵרכהבאמצעות תחנת השאיבה חיוניים להפקת האשלג מ
 שאיבת את להמשיךאפשר  שיהיה, על מנת השאיבה תחנת של מקומה בשינוי הצורךהתעורר 

 המסוע את להקים ניתן, בסביבה הפגיעה את לצמצם. על מנת לְּבֵרכה הזרמתם ואת המים
, ההזנה תעלת לתוואי בסמוך שיקועו לשםהים  אל בְּבֵרכההמלח שייקצר  להובלת שישמש

 . לְּבֵרכה השאיבה תחנתתוצב  שבו החדשמי הים מהמקום  לזרוםאמורים  שבאמצעותה

 תכניתהגישה מי"ה לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה שבמחוז דרום  2010 בשנת
, הנמצא דיים עמוקים המים שבו למקוםהמפעלים  אתתחנת השאיבה המשמשת  להעברת

 בוועדה כמקובלקודמה התכנית  2011צפונית למקום הנוכחי של תחנת שאיבה זו. עד ספטמבר 
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 טיוטה, זו ועדה, לבקשת הסביבה להגנת המשרד הכיןהאמורה, ובאותו חודש אף  המחוזית
 .הסביבה עלהשפעתה של התכנית  לגביראשונה של הנחיות לתסקיר 

 אמורה אינה, שיהיה ככל חשוב, תעשייתי מפעל של מים שאיבת מתקן של ככלל, הקמתו
שאיבה לפרויקט קציר המלח אף שאין מתחייב קשר בין הקמת מתקן ה"ל. בוות מקודמת להיות
 והחליטה והבנייה התכנון בחוק זה בעניין לה שהוקנו בסמכויות הממשלה השתמשה המלא,

 החדשה השאיבה תחנת הקמת"ה, כי גם מי לבין בינה שגובש ההסדר במסגרת, 2012בינואר 
  בוות"ל.  תקודם היא, ולכן לאומית תשתית של פרויקט היא"ה מי של

 בחלק. 2012 באוקטובר התקיים השאיבה תחנת בנושא"ל הוות מליאת של הראשון הדיון .2
 גבישתי חלופות ל כנדרש"ה מי נציג הציג, הרחב לציבור פתוח שהיה, הדיון של הראשון

; צאלים נחל של לערוצים מצפוןתמוקם התחנה בנקודה  שלפיה, 10Aחלופה  - התחנה  מיקום
 הנציג, במרכז מניפת נחל צאלים. יותר דרומית בנקודה התחנה תמוקם שלפיה, 11Cוחלופה 

. ו"ה, ורוב הדוברים צידדו גם הם בחלופה זמיהחלופה המועדפת על  היא 10A חלופה כי ציין
 .מסוימת חלופה על ממליץ אינו שהמכון צייןשהשתתף בדיון  26הגאולוגי המכון נציג

 הגאולוגי היועץ צידד, ויועציה"ל הוות חברי רק כמקובל השתתפו שבו, הדיון של השני בחלק
] 11C[ 11וציין כי "אומנם יש כיום ריבוי בולענים באזור חלופה  11Cשל הוות"ל בחלופה 

את  לקבל החליטה"ל הוותמי"ה ציינו בדיונים פנימיים כי יוכלו להתמודד עם התופעה".  אבל
שיש "חשיבות רבה לתחום את התעשייה [בים המלח] בנקודה  שסברה, משום 11Cחלופה 

דרומית ביותר האפשרית שסומנה על ידי היזם [מי"ה], וכי שיקול תכנוני זה גובר על יתר ה
השיקולים. לפיכך, במצב בו שתי החלופות בנות ביצוע, קובעת הוועדה כי יש לתת משקל 
מכריע לפרמטר של יצירת תחום מצומצם להתפשטות התעשייה באזור רגיש מבחינה לאומית 

  ועולמית". 

‰ÏÚÂ‰  ÈÎÁ‡Ï¯ ˙Ï·˜ ‰ËÏÁ‰‰  ‰¯ÂÓ‡‰‰ÓÈÈ˜ ˙ÂÂ‰ Ï"„ÂÚ ÌÈ ÂÈ„ ‡˘Â · ˜¯ .
¯·ÓËÙÒ· 2014 ,ÌÈÈ˙ ˘Î ¯Á‡Ï ÔÂÈ„‰  ÔÂ˘‡¯‰Ú‚Â · ÌÂ˜ÈÓÏ ˙ Á˙ ‰·È‡˘‰ ,
‰ËÈÏÁ‰  Ï"˙ÂÂ‰¯ÂÁ·Ï ‰ÙÂÏÁ·  ‰˘„Á - 20A .ÈÙÏ ‰ÙÂÏÁ  ,ÂÊÌ˜Â˙  ‰·È‡˘‰ ˙ Á˙

ÍÂÓÒ· ÌÂ˜ÓÏ  „ÚÂÈÓ‰ÍÎÏ ÏÚ  ‰ÙÂÏÁ ÈÙ10A ,‰˙ÈÈ‰˘ „ÚÂÓ˙Ù  ‰"ÈÓ ÏÚ
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ .È¯·„Ï ˙ÂÂ‰ ‰Úˆ‰"· ¯·Â„Ó ‰È‰ ,Ï"‰˘„Á ‰ Â˘Â ÔÈËÂÏÁÏ  "‰"ÈÓ Ï˘

 ,(¯Â˜Ó· ‰˘‚„‰‰)‰·˘  ÈÎ ÔÈÂˆÔÙÂ‡‰ Â·˘ ‰ˆÁ˙ ˙ÏÚ˙ ‰ Ê‰‰ ˙‡ ˙ÙÈ Ó ÏÁ  
ÌÈÏ‡ˆ ÔÎÂ ÌÂ˜Ó‰ Ï˘ ‰ÏÚ˙‰  ÌÈ Â˘ ÂÈ‰ÈÔÈÂˆÓ‰Ó ‰ÙÂÏÁ· 10A.  ‰ÙÓ ÔÏ‰Ï1  ‰·˘

 Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ÓÂÒÓ‰Î≈̄¿a 5Á˙ Ï˘ ,ÔÂÏÓ‰ È˙· Ï˘ ,) ˙ÈÁÎÂ ‰ ‰·È‡˘‰ ˙ 88P (
) ˙È„È˙Ú‰ ‰·È‡˘‰ ˙ Á˙ Ï˘Â9P ‰ÙÓÂ ,(2  ˙ Á˙ Ï˘ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÌÈ ÓÂÒÓ ‰·˘

 :˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÈÙÏ ˙È„È˙Ú‰ ‰·È‡˘‰  

__________________ 

דמה הפועל כיחידת סמך עצמאית במינהל המחקר למדעי מוסד מחקר ממלכתי בתחום מדעי הא   26
  האדמה והים שבמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 1ה מפ

  5וְּבֵרכה  חלק הדרומי של ים המלחה

  
  המדינה  מבקר משרד בעיבוד על פי נתוני הוות"ל

P9 -  מקום תחנת
  השאיבה העתידית

P88  -  מקום תחנת
  השאיבה הנוכחית

  בתי מלון

 בתי מלון
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  2מפה 

  11C-ו 20Aמקום תחנת השאיבה לפי חלופה 

  

  על פי נתוני הוות"ל בעיבוד משרד מבקר המדינה

   :פירוט לגבי הליך קבלת ההחלטה על החלופה שנבחרה להלן

 המכון במשרדי התקיימה 2012 מאוקטוברמליאת הוות"ל  של הדיון לפני כשבוע  .א
, כך אחר שנה המכון שהכין מצגת פי עלפגישה בין נציגיו לבין נציגי הוות"ל.  הגאולוגי

תוצאות של  וכן לווייניםבעזרת  שנעשו מדידות של תוצאותבפגישה זו  נציגיו הציגו
 ביותר המּועד המקוםהוא  11C בחלופה המוצע המקום. לפי תוצאות אלה, שדה עבודות

בולענים, ולא מן הנמנע שבחורפים  ולהיווצרות קרקע עותלשקיבאזור מניפת נחל צאלים 
 התשתית עצמם.  מתקנישבו מצויים  במקום בולענים ייווצרו הבאים

 מדיניותפי ה על כי הגאולוגיהמכון  ציין 2015למשרד מבקר המדינה מנובמבר  בתשובתו  .ב
במליאת  ובדיון בפגישה נציגיו, לא הביעו סטטטוריים גורמים עם במגעיו נוקט שהוא

"ל הוות נציגי כי והוסיף, אחרת או זו חלופה נגד או בעד משמעית- חד עמדההוות"ל 
 ששלחאלקטרוני  בדואר"הביעו את חששם מהתצפיות האחרונות".  בפגישה שהשתתפו

בין היתר  צוין, 11C חלופה נבחרה שבו הדיון לאחר מיד"ל לוות הגאולוגי המכון מנהל
"ל שהוות, על מנת הדיון לפני ימים כמה"ל הוות לפני המכון נציגי שהניחו נתוניםכי 

 כי, ועצמו בדיון, לא הוצגו המשאבה מקום לבחירת בשיקולים בחשבון אותם תביא
  בעניין זה.  שבידם הנתוניםמאנשי המכון להציג את  ביקשה לא"ל הוות
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

מתפקידה לבקש מנציגי המכון  לא כימבקר המדינה  למשרד"ל מסרה הוותזאת,  לעומת
 התכנית, מקצועית מבחינה" כי הוסיפה"ל הוות. בנושאשיש להם  הנתוניםלהציג את 

 הרדאר נתוני, זה ובהיבט, שנים עשרות של בטווח בולענים סכנת עם להתמודד אמורה
 אורך לכל... [וכי] חדש אור"ל, הוות יועצי לדעת, שפכו לא[פגישה]  באותה שהוצגו

" ואף הביעו כלשהי לחלופה באשר נחרצת עמדה הביעו לא מעולם המכון יגינצ הדרך
 ראיה הביאה"ל הוותתחנת השאיבה (ההדגשה במקור).  מיקום לגביעמדות סותרות 

, הגאולוגי המכון מבכירי אחד 2012 בספטמבר להששלח  אלקטרוני מדוארלדבריה 
 מקום בקביעתשיקול  להיות יכולה אינה הבולענים תופעת כי להבין לכאורה ניתן שממנו
  . השאיבה תחנת

˙¯Â˜È·‰  ‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Ì˘¯  ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ ‰˘È‚Ù‰ ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ÔÈ· È‚Èˆ  
˙ÂÂ‰ Ï"È‚Èˆ Ï ÔÂÎÓ‰  ¯·ÂË˜Â‡·2012.  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÌÂÈ˜  ¯˙ÂÈ

 È·‚Ï ˙Á‡ ‰Ò¯‚Ó˙ÂÂÁ  ˙Ú„‰·Â˘Á Ï˘ ÛÂ‚ ÈÚÂˆ˜Ó ÂÓÎ ÔÂÎÓ‰ È‚ÂÏÂ‡‚‰ , „ÓÏÓ
 ÈÂ˜ÈÏ ÏÚÍÈÏ‰˙· ˙Ï·˜ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙ÂÂ· ,Ï"ÂÈ˙Â·˜Ú·˘ Ì¯‚  ·ÂÎÈÚ  ‰Ú¯Î‰· ¯ÎÈ 

ÔÈÈ Ú· ·Â˘Á‰  Ï˘ÌÂ˜ÈÓ ˙ Á˙ ‰·È‡˘‰ Ï˘ ÈÓ .‰"¯˘Ù‡ „ÂÚÈ˙˘ ˜ÈÂ„Ó Ï˘ 
‰˘È‚Ù‰ ‰È‰ Ú ÂÓ ˙‡ È‡ - ˙Â¯È‰·‰‰¯ÂÓ‡‰ ˘Ù‡Ó ‰È‰Â¯  ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜

.¯˙ÂÈ ˙ÏÎ˘ÂÓ  

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,ÁÎÂ  ˙Â·È˘Á‰ ˘È˘ ÌÂ˜ÓÏ ˙ Á˙ ‰·È‡˘‰ ‰˘„Á‰ 
- ‰È‰  Ï"˙ÂÂ‰ È‚Èˆ  ÏÚ‚Èˆ‰Ï È ÙÏ ÈÏ·˜Ó ˙ÂËÏÁ‰‰ )È¯·Á ˙ÂÂ‰ (Ï"˙‡ 

ÌÈ Â˙ ‰  Â‚Èˆ‰˘Ì‰È ÙÏ  ‰˘È‚Ù· ‰Ê ÔÈÈ Ú· È‚ÂÏÂ‡‚‰ ÔÂÎÓ‰ È˘ ‡˙„ÁÂÈÓ‰ 
‰ÓÈÈ˜˙‰˘ È ÙÏ ÔÂÈ„‰ ˙ÂÂ· È‚ÂÏÂ‡‚‰ ÔÂÎÓ‰ È‚Èˆ Ó ˘˜·Ï ¯ÚˆÓÏ Â‡ ,Ï"‚Èˆ‰Ï 

ÔÂÈ„· ¯Â¯È·· ˙‡  Ì˙„ÓÚ‡˘Â · ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ,˙‡Ê ÌÚ .·ÂÁÌ˙ Ï˘ È‚Èˆ  ÔÂÎÓ‰ 
È‚ÂÏÂ‡‚‰ ÂÙ˙˙˘‰˘ ÔÂÈ„· ¯ÂÓ‡‰ ‚Èˆ‰Ï  Â·˙‡  ˙ ÎÒ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ

 ÌÈ ÚÏÂ·‰˙„ÈÓ·Â  Í¯Âˆ‰¯È·Ò‰Ï ¯È‰·‰ÏÂ ÔÈÈ Ú ‰Ê Â‡ ,¯ÂÒÓÏ È¯·ÁÏ  ˙‡ÈÏÓ
˙ÂÂ‰ Ï"˙ÂÂÁ ˙Ú„ ,‰·Â˙Î  ‰ È‡˘‰ Â˙  ÔÈÈ Ú· ,˙ÂÈÂ ˘¯ÙÏ.  

מינהל התכנון  למנהלת הסביבה להגנת המשרדשל  דאז"לית המנכפנתה  2013 בינואר  .ג
דיון נוסף  לקיים"ר הוות"ל, וביקשה יובמשרד הפנים, המשמשת גם ממלאת מקום 

 שהתקייםכי בדיון  ציינה "ליתהמנכשל תחנת השאיבה.  קומהבמליאת הוות"ל בעניין מ
באזור שבו מוצע  הבולענים תופעת לגבי חדשים נתונים הגאולוגי המכון הציג במשרדה

 מליאת לפני, וביקשה כי נתונים אלו יוצגו 11C חלופהחנת השאיבה על פי למקם את ת
 לבחור בחלופה זו. הקיימת ההחלטה את לשנות הצורך את תבחן זו"ל, על מנת שהוות

ת הבולענים "סוגיי כיהיתר  ביןלמנכ"לית  התכנון מינהל מנהלת השיבה 2013 בפברואר
במליאה  הדיון. בעת לוועדה והן ל"הוות לצוות הן הגיאולוגי המכון הוצגה על ידי נציגי
 .גם התייחסותם הוועדה קיבלה ההחלטה לאחר ששקלה ,המכון נכחו שלושה נציגי

  ".בוועדה חוזר דיון המצדיקות חדשות נסיבות או בעובדות מדובר אין, לפיכך

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ Ì¯Â‚‰˘ ¯Á‡Ó ,ÍÓÒÂÓ‰Â ÔÈÈ Ú· 
ÌÈ ÚÏÂ·‰ ‡Â‰ ÔÂÎÓ‰ È‚ÂÏÂ‡‚‰ ¯Á‡ÓÂ ,˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï˘  ÌÈ ÚÏÂ·‰˘È ‰ÚÙ˘‰ 

 ÁÂ˙ÈÙ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ˙ÂÈ˙˘˙‰ ¯ÂÊ‡· ÌÈ ÁÏÓ‰ - ‰È‰ ÌÂ˜Ó ˙ÂÂ‰˘ Ï"ÌÈÈ˜˙  ÌÚ
 ÔÂÎÓ‰¯Â¯È·  È„ÂÒÈÂÈ„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ¯·„·Â Â˙„ÓÚ ¯·„· ‡Ï ÈÎ ‰¯·Ò Ì‡ Ì‚ ,

 .˘„Á Ú„ÈÓ· ¯·Â„ÓÂÓÎ ÔÎ ‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â · ÛÒÂ  ¯Â¯È· ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,Ì‚ 
 ÁÎÂ ‰˙˘˜· ˙˘¯ÂÙÓ‰ Ï˘ Î Ó‰Ï"˙È Ê‡„ Ï˘ „¯˘Ó‰ ˙ ‚‰Ï ‰·È·Ò‰ .  
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 התכנית; השאיבה לתחנת בנוגע"ל תכנית מפורטת לוות"ה מיהגישה  2013 באוקטובר  .ד
פומבי  דיון"ל בוותהתקיים  2014. במרץ 11C בחלופה לבחור ההחלטה על התבססה

פנימי של  דיון"ל, הוות בנוהלי כנקבעהיה אמור להתקיים,  זה דיון לאחר. התכנית בעניין
  התכנית.  אישור לגבישלה  המליאה

‰ÏÚÂ‰  ÈÓÈ Ù ÔÂÈ„ ÈÎ‰ÊÎ ‡Ï ÌÈÈ˜˙‰ ,ÔÎÏÂ  ‡Ï‰Ï·È˜  Ï"˙ÂÂ‰‰ËÏÁ‰  .‡˘Â ·
 ÔÈÂˆÈÔÂÈ„·˘  È·ÓÂÙÌÈÈ˜˙‰˘ ı¯Ó· 2014  ıÈÏÓ‰‚Èˆ  ÔÂÎÓ‰ È‚ÂÏÂ‡‚‰ ˘¯ÂÙÓ· 
ÌÚÙ·  ‰ Â˘‡¯‰ÔÂÁ·Ï ‰ÙÂÏÁ ‰ÈÙÏ˘ Ì˜ÂÓ˙  .¯˙ÂÈ È ÂÙˆ ¯ÂÊ‡· ‰·È‡˘‰ ˙ Á˙
È¯·„Ï  ,‰Ê ‚Èˆ „ÓÚ ÔÂÎÓ‰  ‰ Â¯Á‡‰ ‰ÙÂ˜˙·ÏÚ ‰˙Â·È˘Á  ÏÁ  ˙ÙÈ Ó Ï˘

 ÏÚÂ ÌÈÏ‡ˆÔÈÈ Ú‰ ‡È‰˘ ˙¯¯ÂÚÓ ı¯‡· Û‡Â ÌÏÂÚ· ÛÒÂ  .ÏÚ  ÍÎÔÈÈˆ ‚Èˆ ‰ ÈÎ 
ÌÂ˘ÈÈ ‰ÙÂÏÁ 11C )‰·˘ ‰¯Á· ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÂ‰ ¯·ÂË˜Â‡· Ï"2012 (‡Ï ¯˘Ù‡È 

‰„¯Ù‰ ‰¯Â¯· ÔÈ· ¯ÂÊ‡ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÔÈ·Ï ¯ÂÊ‡‰ ÈÚ·Ë‰ ,‰ˆÂÁ ‰ ÏÏ‚· ˘˘Á‰ 
˙ÂË˘Ù˙‰Ï ÌÈ ÚÏÂ·‰ .  

ÔÂÈ„·  ‡·‰ È·ÓÂÙ‰Ï˘ ˙ÂÂ‰ ,Ï"ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯·ÓËÙÒ· 2014 ÔÂÎÓ‰ ‚Èˆ  ˘È‚„‰ ,
‚‰È‚ÂÏÂ‡ ÈÎ  ÔÂÎÓ‰"ÚÈ¯˙‰ ¯·Î È ÙÏ ÔÂÈ„‰ Ì„Â˜‰ ÈÎ ‰ÙÂÏÁ 11C  ÏÏ‚· ˙ ÎÂÒÓ

 ‰ÙÂÏÁ· ¯ÂÁ·Ï ˘È ÔÎÏÂ ‰ÙÈ Ó· ÌÈ ÚÏÂ·‰ ˙ÈÈÚ·A .ÌÂÈÎ Ú„ÈÓ‰ ‡˘Â · ¯È‰· 
ÒÒÂ·ÓÂ ¯˙ÂÈ ."ÔÂÈ„·  ‰ÊÌÎÂÒ  ‰ÙÂÏÁ ˙‡ Ì„˜Ï ÌÊÈ‰ ÏÚ" ÈÎA20  ˙È Î˙Î

 ,¯ÂÓ‡Î ."‰„ÚÂÂ· ˙Â‚˘‰Â ˙Â¯Ú‰Ï ‰¯·Ú‰Ï ÔÂÈ„Ï ‡·Â˙˘˜¯ ÛÂÒ·  ¯·Óˆ„
2015 ,¯˙ÂÈ ˘ÂÏ˘Ó ÌÈ ˘ ¯Á‡Ï ÔÂÈ„‰ ‰ÓÈÈ˜˘  Ï"˙ÂÂ‰¯·ÂË˜Â‡· 2012 ÔÈÈ Ú· 

‰ÙÂÏÁ‰ ¯Á·È˙˘ ,ÂÓÈÈ˙Ò‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÂ Î˙‰ ¯Â˘È‡‰Â Ï˘ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÂ·.Ï"  

למשרד מבקר המדינה מסרה הוות"ל כי "השינוי בהחלטת הוועדה לא נבע רק  בתשובתה
בשל המידע על הבולענים", אלא גם בשל "חלופה שונה הנדסית וישימה" שהציגה מי"ה 

  .2014 באמצע שנתלראשונה 

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ˙ÂÂÏ Ï"ÔÂÎÓÏÂ È‚ÂÏÂ‡‚‰ Ì‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ ÈÎ 
‡Ï  ‚ˆÂ˙ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙„ÓÚ˘ ÍÎ ÏÚ Â„ÓÚÈ ÙÏ ˙‡ÈÏÓ ˙ÂÂ‰ ,Ï"‡Ï ÂÓÈÈ˜ 

ÔÂÈ„ È„ÂÒÈ Û˙Â˘Ó Ú‚Â · ˙ÂÙÂÏÁÏ ‡ÏÂ Â„ÈÙ˜‰ „Ú˙Ï ˙‡ ‰˘È‚Ù‰ ÔÈ· .Ì‰È‚Èˆ   

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ ˙ÂÂ‰ Ï"„ÈÙ˜‰Ï ÏÚ „ÂÚÈ˙ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÌÈ ÂÈ„‰ 
ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ‰· ,„ÂÁÈÈ·Â ÌÈ ÂÈ„‰ „ÂÚÈ˙ ÏÚ Ì‰·˘ ¯ÒÓ  Ú„ÈÓ ·Â˘Á ÈÂ˘Ú‰ ÚÈÙ˘‰Ï 

ÏÚ ÍÈÏ‰˙ ˙Ï·˜ ˙ÂËÏÁ‰‰  ,‰Ï˘ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˙‡ Ì˙„ÓÚ Ï˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ 
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ‰Ï ‰˙„Â·Ú· .ÏÚ ÔÂÎÓ‰ È‚ÂÏÂ‡‚‰ ˜ÈÙ‰Ï Ì‚ ‡Â‰ ÌÈÁ˜Ï 

È‡ˆÓÓÓ ÁÂ„‰ „ÂÚÈ˙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï :¯„ÂÒÓ  Ï˘ÌÈ ÂÈ„‰ ˘ Ì‰·ÂÈ‚Èˆ  ÌÈÙ˙˙˘Ó 
„ÈÙ˜‰ÏÂ ‚Èˆ‰Ï ˙‡  ÂÈ˙Â„ÓÚÏ·˜Ó È Ù ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏÈ·‚Ï  ÍÈÏ‰ ÏÎ˘ ‡Â‰ Â··¯ÂÚÓ .  

 הקמתה אתו הפרויקטהליכי התכנון של  את"ל בוות לקדםאת מי"ה  כאמורהסמיכה  הממשלה .3
אחת או  כתכנית יקודמו בוות"לתחנת השאיבה, אך לא קבעה במפורש אם שני הפרויקטים  של

 וכי מידת ,במהותם לחלוטין שוניםתכניות נפרדות. יצוין כי מדובר בשני פרויקטים  כשתי
 אם תיתכן הפרויקטים שני בין השקה שונה. היאהעניין של המדינה ומי"ה בכל אחד מהם 

, בסמוך למסוע שבאמצעותו ישונע המלח השאיבה ממערך חלק שהיא, ההזנה תעלתתמוקם 
 "ל כתכנית אחת. בוות הפרויקטים קודמו שנישייקצר לים. בפועל, 
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„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ‰ÏÚ‰ ÈÎ ·Â¯ ÌÈ ÂÈ„‰ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÂÂ· Ï"Â˜ÒÚ ˙ Á˙· ‰·È‡˘‰ 
Ï˘ ÈÓ .‰"‰˘ÚÓÏ ·ÂÎÈÚ‰ ,¯ÎÈ ‰  ¯Â˘È‡·˙È Î˙‰  ÚÂˆÈ·ÏË˜ÈÂ¯Ù È‡Â ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜-

˙„ÈÓÚ  „ÚÂÓ· Ï"˙ÂÂ‰Â·˘  ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘˜È·˙˙Ï  Û˜Â˙˙È Î˙Ï ÌÂ˘ÈÈÏ  ‰˙ËÏÁ‰
 ¯‡Â ÈÓ2012 )30.6.13( ,ÂÓ¯‚  ˜Ó‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ Ï"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰ ÂÈÒÈ  Ï˘· ¯˜ÈÚ· ÌÂ

 .‰˘„Á‰ ‰·È‡˘‰ ˙ Á˙Ï ÌÈ‡˙Ó‰ÔÈÂˆÈ ÈÎ È·‚Ï ÌÂ˘ÈÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰  ÌÈ·Ï˘‰ ÚÂˆÈ·Â
Â· ÌÈ Â˘‰27 Ï„·‰ ÔÈ‡ ,·¯ ÔÈ·  ‰ÙÂÏÁ‰‰ Â˘‡¯‰ ‰ÈÏÚ˘  ¯·ÂË˜Â‡· ËÏÁÂ‰2012 

 ‰ÙÂÏÁ‰ ÔÈ·Ï‰¯Á· ˘  ,ÍÎ ¯Á‡ ÌÈÈ˙ ˘ÔÎ˘ È¯·„Ï ˙ÂÂ‰Ï",  ˙ÈˆÁÓ· ˘„ÁÓ ÏÁ‰
˙ ˘ 2014 "ÍÈÏ‰ ‰ ˙ Á˙ ÌÂ˜ÈÓ ˙‡ ˜˙ Ó‰ ¯Á‡ È Â Î˙ ."¯Èˆ˜‰ Í¯ÚÓÓ ‰·È‡˘¯˙È 

 ,ÔÎ ÏÚ„Ú ¯·Óˆ„ 2015 ‡Ï  ‰ÓÈÈÒ˙ÂÂ‰ ‰˙„Â·Ú ˙‡ Ï"ÔÈÈ Ú· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÎ˘ ,˙È Î˙· 
˙¯˘Â‡Ó‰ ÔÈÈ„Ú  Ô˙È  ‡Ï‰ ÚÓ ¯ÂÓ‡Î  .ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˘ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ‡˘Â Ï  

  

  

  ובקרות מעקב

  הממשלה  מזכירות

 טעונות מהותן פי שעל החלטות חלקן, רבות החלטות בשנה שנה מדי מקבלת ישראל ממשלת
 או כלל ההחלטה בוצעה לא שבהם ובמקרים, מסודר מעקב אלה החלטות אחר לקיים נדרש. ביצוע

 מי במפורש נקבע שבהן ממשלה החלטות יש. בירור לקיים אף נדרש בלבד חלקי באופן שבוצעה
 ויש -  מיוחד משרדי- בין צוות או בדבר הנוגעים השרים אחד - הביצוע אחר לעקוב שאמור הגורם

   .כזה גורם נקבע לא שבהן החלטות

לעצמה כל ממשלה, יש פרק העוסק בסדרי המעקב אחר קובעת "תקנון לעבודת הממשלה", שב
) 2012(הממשלה שקיבלה את ההחלטה מינואר  32- עבודת הממשלה הלהחלטותיה. בתקנון ביצוע 

נקבע בין היתר כי מזכיר הממשלה ירכז את המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה שעל פי מהותן 
לחודשיים ולבקש מהם לדווח  אחת לפחותטעונות ביצוע. על המזכיר לפנות בכתב אל השרים 

ביצוע החלטה או - למשרדיהם. במקרים של איבתוך חודש על ביצוע ההחלטות הנוגעות  בכתב
 הנוגע השר עם הממשלה מזכיר יברר", מהחלטה כלשהי במידהביצוע חלקי שלה או ביצוע "שסטה 

 שצריך או שהתקבלה כפי ההחלטה את לבצע אפשרות יש אם עמו יבדוק, לכך הסיבות את בדבר
 ,33- עבודת הממשלה הל"ידווח על כך לראש הממשלה ולשרים הנוגעים בדבר". בתקנון ו, לשנותה

נקבע בעניין זה כי מזכיר הממשלה יעקוב אחר ביצוע החלטות  ,2013הממשלה באפריל  שאישרה
לא נקבע גורם שיהיה אחראי למעקב אחר ביצוען. על שהממשלה שעל פי מהותן טעונות ביצוע ו

 על לדווח, [ולבקשם] העניין ובנסיבות מתבקש שהדבר ככלאל השרים מזכיר הממשלה לפנות "
  ".למשרדם הנוגעות החלטות ביצוע

 אחר לעקוב שאמור הגורם במפורש נקבע לא, ביצוע טעונת שהיא, 2012 מינואר הממשלה בהחלטת
ואת  - התיירות ושר האוצר שר -  בדבר הנוגעים השרים את לפטור כדי בכך אין כי אף. ביצועה

הנקבע  פי על, הממשלה מזכירות גם חייבת הייתה, ההחלטה ביצוע אחר ממעקב משרדיהם

__________________ 

, ובכלל זה הפעלת טרמינל 5הפעלת מערך לכרייתו של המלח, לאיסופו, לשינועו ולריכוזו בְּבֵרכה    27
ו ולהטמנתו בים המלח, , לפריקת5תפעולי וטרמינל לשעת חירום; הפעלת מערך לשינוע המלח מְּבֵרכה 

כולל הקמת התשתיות התומכות בכך; הפעלת מערכי ניטור ובקרה; הקמת תשתיות נלוות, ובכלל זה 
תשתיות חשמל ותשתיות אזרחיות; הקמת מתחם שישמש לתפעול, לתחזוקה, לתמיכה, לפיקוד 

  ולבקרה; טיפול בעניינים סטטוטוריים.
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, לברר עם השרים הנוגעים ביצועהאחר מסודר  מעקב לבצע, יםעבודת הממשלה האמורל בתקנונים
  בעניין זה.  הממשלה ראשולעדכן את  בביצועבדבר את הסיבות לעיכוב 

‰ÏÚÂ‰  ÈÎ·˜ÚÓ‰  Ï˘˙Â¯ÈÎÊÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Á‡ ÌÂ˘ÈÈ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯‡Â ÈÓ 2012 Í˘Ó  
ÈˆÁÎ ‰ ˘ „·Ï· ,ÔÎ˘  ‰"ÈÓ ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á ÌÚ ,‰È¯·„Ï ‰˙ÂÈ¯Á‡ ‰Ó˙

‰ÊÎ ·˜ÚÓ ÚÂˆÈ·Ï .  

  

  התיירות  משרד

נקבע כי היא "תנהל ותרכז את הטיפול בנושא תכנון וביצוע  2008בתקנון חל"י מאפריל  .1
טווח וארוכי טווח מפני עליית מפלס המים בחוף פעולות שנועדו להיות פתרונות קצרי 

 בהחלטת ,של מפעלי ים המלח". כאמור 5המערבי של בריכה הידועה בשם בריכה מספר 
שר התיירות ומשרדו,  עלפרויקט ה בענייןכלשהם  תפקידיםלא הוטלו  2012הממשלה מינואר 

שר התיירות,  א שלהי לה ותהאחריששחל"י היא חברה ממשלתית  מאחר ואולםאלא על חל"י. 
 אחרמעקב  לבצעפעולותיה של החברה,  אחרשר ומשרדו, במסגרת המעקב ההיה על 

. מעקב כזה ניתן לבצע פעולותיה ליישומו זה אחרבכלל ו ,פרויקטהפעולותיה בעניין 
בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון שלה; על פי חוק  בדוחבאמצעות עיון 

כזה לכמה  דוח, יו"ר דירקטוריון חל"י נדרש להגיש 1975-תשל"ההחברות הממשלתיות, ה
גורמים, ובהם שר התיירות, בכל חצי שנה. כמו כן, היה יכול שר התיירות להנהיג סדרי עבודה 

 ודיווח ולחייב את חל"י לעמוד בהם. 

 נחתם הסכם בין משרד התיירות לבין חל"י המסדיר את היחסים ביניהם 2008כי בדצמבר  יצוין
ואת נוהלי העבודה שיחולו על חל"י, ובו מפורטים בין היתר נוהלי הדיווח של חל"י למשרד. 

קבעה החשבות של משרד התיירות נוהל "דיווח ובקרה כספיים על ביצוע פרויקט  2010בשנת 
הגנות ים המלח", ובו מפורטים בין היתר הכללים לאישור עבודות בלתי צפויות מראש של 

הול פרויקטים שהיא מבצעת, סדרי הבקרה של חל"י על עבודת צד ג', סדרי חל"י, הדגשים לני
  . שתמסור לו חל"י יםהדיווח של חל"י למשרד התיירות וסדרי הטיפול של המשרד בדיווח

˙¯Â˜È·‰  ¯·Óˆ„Ó ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰2008  ˙ ˘· Ú·˜ ˘ Ï‰Â ‰Â2010 ÌÈ˜ÒÂÚ ˜¯ 
˙Â„Â·Ú· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·Â ÏÁ˘ È"˙Úˆ·Ó ‰ÓˆÚ· Â‡ ˙ÂÚˆÓ‡· „ˆ ‚ ,'ÔÂ‚Î ÌÈË˜ÈÂ¯Ù 
Â„ÚÂ ˘ Ô‚‰Ï ÏÚ „ˆ‰ È·¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰‰Î≈̄¿a Ï ÍÂÓÒ‰Â˙Â‡ Á˙ÙÏÂ ÔÂÏÓ‰ È˙· ¯ÂÊ‡; 
¯Á‡Ó Ï‰Â ‰Â ÌÎÒ‰‰˘ ¯Èˆ˜‰ ÌÎÒ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Â·˜Ú· Â Î„ÂÚ ‡Ï, ÔÈ‡  Ì‰·

ÏÎ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‡ÏÓ‰ ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜ ÁÂÂÈ„‰ È¯„ÒÏÂ Â· È"ÏÁ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ï ,
Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘ÓÏ ‰Ï˘ ÌÈ ˘· ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙2015-2013  ‡Ï

 È"ÏÁ ÔÈ·Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘ ÔÈ· ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÏÚ ÔÂÎ„Ú ¯ÒÓ  Ì‰·
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰.  ˙‡Ê Ï"Î Ó ÌÈÈ˜˘ ÁÏÓ‰ ÌÈ ‡˘Â · ÌÈÙ˙˙˘Ó ·¯ ÔÂÈ„ ËÚÓÏ

 ¯·ÂË˜Â‡· ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó2013 - Ï „¯˘Ó‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ  ˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙ ‚‰
 ÌÈ· ˙Â ÂÏÓ‰ ˙Â„Á‡˙‰Â ‰"ÈÓ ,È"ÏÁ ,¯Ó˙ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó ,‰·È·Ò‰

 ÁÏÓ‰-  È‡Ó· ÌÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚ÙÂ2013 ¯·ÂË˜Â‡· ,2014  ı¯Ó·Â2015  Ê‡„ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘
 ÌÈÈ˜Ó Â È‡ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˘ ,Ô‡ÎÓ .¯Èˆ˜‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ì‚ ÔÂ„  Ô‰·˘ ,È"ÏÁ È‚Èˆ  ÌÚ

 .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ¯„ÂÒÓ ·˜ÚÓ  

לאחר קיים ח"כ יריב לוין כי  התיירות שר מסר 2015 מנובמברלמשרד מבקר המדינה  בתשובתו
"סקירה על פעילות  ניתנה לו שבה ,כניסתו לתפקיד ישיבה עם יו"ר חל"י והמנכ"ל שלה

החברה לרבות מעורבותה המוגבלת של החברה בסוגיית קציר המלח", וכי הנחה את "גורמי 
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

שוטף עם חל"י לצורך קיום מעקב ביחס לפעילותה כמתחייב".  המקצוע במשרד לקיים קשר
"מעיון בהחלטת הממשלה לא ניתן להסיק כי הוטלה אחריות כלשהיא על משרד  ,השר לדברי

"אין למשרד  כי . עוד מסר השרהתיירות בכל הנוגע למעקב ופיקוח אחר מתווה הקציר"
 בסוגיה מדוברהנושא [מאחר ש] התיירות כשלעצמו כלים אפקטיביים לקיים פיקוח יעיל על

 על הפרויקט השפעתוכי " ;"בתחום מומחיות לה נדרשת אשר, ויסודית מורכבת, הנדסית
  .ומעורבות המשרד בביצוע אתר יהגבלצורך  שיש מלמדת אינה" באזור התיירות

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚÓ ÈÎ ¯Á‡Ó ¯˘˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘‰ ‡Â‰ È‡¯Á‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ ÏÁ ,È"
 ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È‡Â‰ Â„¯˘ÓÂ Â¯È·‚È ˙ÂÚˆÓ‡·˙‡ ‰ Ì˙Â·¯ÂÚÓ ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ,Ë˜ÈÂ¯ÙÁÎÂ  

Â˙Â·È˘Á  ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ Â Ë¯Ù· ÔÂÏÓ‰ È˙· ¯ÂÊ‡·Â ÏÏÎ· ÁÏÓ‰ ÌÈ· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÁÂ˙ÈÙÏ
 .ÂÚÂˆÈ··  

ÔÈÂˆÈ ÈÎ ÌÈ ÂÈ„· ‰ÓÈÈ˜˘ ÏÁ È"ÌÚ ¯˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ÈÁÎÂ ‰ ÌÚÂ ÈÓ¯Â‚ ÚÂˆ˜Ó‰ Â„¯˘Ó· 
‡Ï ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÎÏÂ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÂÓ˘¯  Ì‰· ¯Ó‡ , È‡ÂÂÏ  ‰¯ÒÓ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì‰·

 .È"ÏÁ˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏÚ Â È"ÏÁ ÌÚ ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÔÎ
 ‰˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ¯„ÂÒÓ Í¯ÚÓ ‰„Â·Ú Ï‰Â ·¯˘˜·  ,Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰ ÓÓ ˘Â¯„Ï

 ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÁÂÂÈ„ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÂÏ ¯ÂÒÓÏÂ ÂÊ ‰˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ¯˘‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏÍÎ· .  

 נקבע, בפרק על עבודת התכנון של משרדי הממשלה, 2011מדצמבר  4028ממשלה  בהחלטת .2
בין היתר כי "יחידות ומשרדי הממשלה יבססו את פעולתם על תכניות עבודה שנתיות אשר 
תשמשנה כלי תכנוני המפרט את אופני המימוש של יעדי ומדיניות הממשלה ככלי ניהולי בידי 

ה ומנהלי היחידות". כמו כן נקבע בהחלטה כי משרדי המנהלים הכלליים של משרדי הממשל
הממשלה יעדכנו באופן שוטף את תכניות העבודה המשרדיות, על פי החלטות ממשלה 
ביצועיות שיתקבלו במשך שנת העבודה. עוד נקבע בהחלטה כי על משרדי הממשלה לפתח, 

, אשר יתנו ביטוי בליווי אגף התכנון במשרד ראש הממשלה, "מדדי תוצאה כמותיים לעבודתם
  הולם למטרות המרכזיות של תכניות העבודה המשרדיות". 

תכנון של אזור הביניים הקידום ב גם עוסקת 2012 לשנת התיירות משרד של העבודה תכנית
ל פי התכנית הלאומית לשיקום ופיתוח עחדרי אירוח,  2,750לקראת בנייתם של  28בים המלח

פתרון הבעיה, בהתייחסות לתפקיד המשרד  אין זו. ואולם בתכנית עבודה 29ים המלח של
פעילותה זה בכלל ו ,לפעילות חל"ישל המשרד לתפקיד חל"י בנושא ולאופן מימוש אחריותו 

  . כלללא הכין משרד התיירות תכנית עבודה  2013בעניין הפרויקט. יצוין כי בשנת 

 וביצוע"פיקוח  של דיע נכלל 2014 לשנת התיירות משרד של העבודה בתכניתהסעיפים  באחד
 עוסק הסעיף ואולם". הְּבֵרכה מי מפלס עליית בהסכם עמידה לשם נדרשות חוף הגנות

 והגבהת ניקוז שעיקרן, החוף באזור מסוימים מתחמים על להגנה"י חל שעושה בפעולות
 מינואר הממשלה החלטת מוזכרת אמנם האמורה העבודה בתכנית. בפרויקט ולא, סוללות

 כי יצוין. לפרויקט הקשורים כלשהם תפוקה ומדדי יעדים כוללת אינה התכנית אולם, 2012
 בהרשאה בפרויקט המדינה של חלקה תוקצב 2012 לשנת התיירות משרד של התקציב בהצעת

השנים  20"אשר צפויים להתבצע במזומן במהלך  ש"ח, מיליארד 1.3 של בסכום להתחייב

__________________ 

  האזור שבין חמי זוהר לעין בוקק.   28
תכנית לאומית לשיקום  2016-2012הוחלט להפעיל בשנים  2012מפברואר  4254חלטת הממשלה בה   29

שיקום ופיתוח של חמי זוהר ועין בוקק ושל   (א)  ופיתוח של אזור ים המלח. עיקריה של התכנית הם 
 טיפול באזורים ובתשתיות קיימות שנפגעו או שמצויים בסיכון עקב בולענים  (ב)  השטח שביניהם; 

טיפול בנזקים הסביבתיים באגן ים המלח;   (ג)  יציבות של הקרקע; - והתחפרות נחלים, הגורמים לאי
 פיתוח סביבתי של נכסי טבע ואתרים באגן ים המלח. (ד) 
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תוקצב חלקה של המדינה  2014-ו 2013לשנים הקרובות"; כי בהצעות התקציב של המשרד 
תוקצב  2015מיליון ש"ח בכל שנה; וכי בהצעות התקציב של המשרד לשנת  190בסכום של 

  מיליון ש"ח. 250חלקה של המדינה בסכום של 

"י חל על הטילה שהממשלה מאחרכי צוין התיירות למשרד מבקר המדינה  של משרדבתשובתו 
 את שלו העבודה"בתכנית  המשרד כלל לא(ראו להלן),  הפרויקט ןבעניי בלבד מוגבלת אחריות
 המפלס שמירת על"י מחל דיווחים מקבל הוא אולם, שבאחריותו כמשימה המלח קציר פרויקט

  פיתוח האזור.  ולאפשר את ולחופים המלון לבתי למנוע סיכון , שנועדה"ה"מי ידי על

˙Ú„Ï  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÌÈÁÂÂÈ„  ÒÏÙÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ„·Ï· Ì È‡  Ì È‡Â ÌÈ˜ÙÒÓ
 Á¯Î‰· ÌÈ„ÈÚÓÏÚ ˙ÂÓ„˜˙‰  ÏÚ .Ë˜ÈÂ¯Ù‰„¯˘Ó  ‡„ÂÂÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰˙ÂÈ Î˙˘ ‰„Â·Ú‰ 

ÂÏ˘ ÌÈ ˘Ï ˙Â‡·‰ ÂÏÏÎÈ ÌÈ„„Ó ÌÈÈ˙ÂÓÎ ,Ì˙ÂÚˆÓ‡·˘  ÏÎÂÈÁ˜ÙÏ  ÏÚ˙ÂÏÂÚÙ‰ 
Ï ˙Â˘Ú ‰Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰ È"ÏÁ ˙Úˆ·Ó˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,

¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ·˙Ï·‚ÂÓ‰ ‰˙ÂÈ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È·Ï˘Ï ÌÈ¯Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÌÈ„„Ó .
 ÈÓÂÎÒÏ ;·Ï˘ ÏÎ ÌÂÈÒÏ ÌÈ ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏÏ ;Ë˜ÈÂ¯Ù‰‰ ÌÂ„È˜ Ì˘Ï ÂÚ˜˘ÂÈ˘ ÛÒÎ

ÂÓ˜ÂÈ˘ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ;˙ÂÈ Î˙;  .˙Â¯·Â„ Â‡ ÌÈ¯ÙÁÓ ÔÂ‚Î ,„ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯ÏÂ  

  

  "יחלשל  הבקרה

 עקב הנוצרת בבעיהנקבע כי היא תנהל ותרכז את הטיפול  2008חל"י מאפריל  בתקנון כאמור, .1
ציין  2011. בישיבת הדירקטוריון של חל"י שהתקיימה ביולי 5 בְּבֵרכה המים מפלס עליית

ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ Ï˘ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ÊÂ Ï·Â˜ÓÂ ÌÎÒÂÓ היתר: " בין בעניין הפרויקטמנכ"ל החברה 
Ì‚ ‰È‰  Â Á ‡˘ ,ÈÏÏÎ[‰] ·˘Á[‰Â]  Ï˘ ÚÂ¯Ê‰ ‰È‰È ‰˘ÚÓÏÂ ¯Ë È ,¯˜·È ,Á˜ÙÈ˘ ÛÂ‚‰

 ‰Ó ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ Ì‰˘ ÁÈË·‰Ï ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÏÎ· ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÏÚÙÓ ÏÂÓ ‰Ï˘ÓÓ‰
 ˜ÏÁ˙Ó ÛÒÎ‰ ÛÂÒ·˘ ˙Â‡¯Ï Ì‚Â Ì˙È‡ ÂÓÎÈÒ˘ ‰ÓÏ Ì‡˙‰· ÂÈÏÚ ˙Â˘ÚÏ Â·ÈÈÁ˙‰ Ì‰˘

ÔÂÎ  .(ההדגשה אינה במקור) "והשקעות תשתיות פיתוח"ל סמנכ ששלח במכתב כי יצוין 
"י "גוף בחל הוא גם רואה התיירות משרד כי צוין 2013 בפברואר"י לחל התיירות במשרד
 ".המלח קציר פרויקט על ובקרה פיקוח על האמון

 יותר, יםמוגבל תפקידים"י חל על הוטלו הקציר ובהסכם 2012מינואר  הממשלה בהחלטת
 ידי על במלואו יבוצע הפרויקט כי צוין 2012 מינואר הממשלה בהחלטת  (א)  : כמפורט להלן

 מדי, לממשלה להגיש על מי"ה) 20%( במימונו הממשלה של חלקה את לקבל כדי וכי"ה, מי
 מחלקה 75%, האמורה ההחלטה פי על. בפועל הפרויקט עלויות את המפרט דוח, בשנה שנה
 את הממשלה תשלם יום 60 עוד ולאחר, יום 30 בתוך כמקדמה"ה למי ישולמו הממשלה של

פי הסכם הקציר,  על (ב)   "ה. מי של פעולותיה את יאשרו"ל והחשכ"י שחל לאחר, היתרה
אחר  ותעקובחל"י את הפרויקט  תלווהנוסף על מתן האישור האמור לפעולותיה של מי"ה, 

בהיבט התכנוני ובהיבט ההנדסי, בין היתר באמצעות עיון במסמכים, ביקור באתרי  וביצוע
 הביקורת בזמן ביצוע המדינה מבקר למשרד מסרה חל"יעבודה והפניית שאלות בכתב למי"ה. 

  בלבד. אותו מלווה אלא הפרויקט, ביצוע על מפקחת אינה היא כי

‡Ï  Â‡ˆÓ „¯˘Ó·  ÌÈÎÓÒÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â ˙Â¯ÈÈ˙‰Ì‰Ó˘  Â È˘ ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡
ÌÈ„¯˘Ó ‰Ï‡ ˙‡ Ì˙„ÓÚ ,‰ÈÙÏ˘ ÏÁ ÏÚ È"Á˜ÙÏ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ,ÚÂ„ÓÂ ‡Ï ÂÏËÂ‰ ÏÚ 

ÏÁ È"ÌÈ„È˜Ù˙ ˙ËÏÁ‰· ÂÏ‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÎÒ‰·Â ¯Èˆ˜‰ .  
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˙Ú„Ï ÚÂˆÈ· ˙‡ ÏÈË‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓ˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ  Ï˘
 ‰ ÓÓ ˘¯„  ,ÈË¯Ù ÛÂ‚ ÏÚ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙ Ë˜ÈÂ¯ÙÚÂ·˜Ï  Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈ Â ‚ ÓÚˆ·Ï 

 .ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ÈÂ‡¯ ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÂ¯‡Â ÁÂÂË È¯ˆ˜ ˙Â Â¯˙Ù Ì„˜Ï È„Î „ÁÂÈÓ· ‰Ó˜Â‰ È"ÏÁ
· ÌÈÓ‰ ÒÏÙÓ ˙ÈÈÏÚ ˙ÈÈÚ·Ï ÁÂÂË ¿a ‰Î≈̄5 ,ÍÎÈÙÏ . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ÏÚ

‡È·‰Ï Ì„˜‰· ˙Ú¯Î‰Ï  ‰Ï˘ÓÓ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ È"ÏÁ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡ Û˜È‰ ˙‡
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Î‰ ÈÙ ÏÚ,˘·‚Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È ÂÊ ‰Ú ˙·È‰"ÈÓ ÌÚ ÌÂ‡, ÍÓÒÓ Ú·Â˜‰ ˙‡ 

ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯„  ÏÚ È"ÏÁ Ï˘ÚÂˆÈ·  .Ë˜ÈÂ¯Ù‰  

 תחזית בשנה שנה מדי למדינה להגיש"ה מי על, הקציר בהסכם' בלנספח  3פי סעיף  על .2
 .הבאה האזרחית לשנה הוצאות

˙¯Â˜È·‰  ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÈÊÁ˙ ‰"ÈÓÓ Ï·˜Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï È"ÏÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰Ï ˙ ˘2015 .
,È"ÏÁ È¯·„Ï ‰ ÎÂ‰ Ì¯Ë ˙‡ÊÎ ˙ÈÊÁ˙, ÈÓ· ÂÏ·˜˙‰ Ì¯ËÂ ¯Á‡Ó"״ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÎ ‰

."Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈ Í˘Ó‰ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡· ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰  

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ ÏÁÏ È"ÈÎ ‰ÈÏÚ „ÈÙ˜‰Ï Ï·˜Ï ÈÓÓ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ‰", 
.˙ Î„ÂÚÓ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙ÈÊÁ˙ ,ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ·  

לחל"י דיווחים על התקדמות הפרויקט, הכוללים נתונים על ההוצאות , מסרה מי"ה כאמור .3
 כשמונה, 2013. בפגישה שהתקיימה במרץ ן נציגיהןבגינו, בפגישות תקופתיות שהתקיימו בי

, מסרה מי"ה כי היא שוקלת "לבצע דחיית השקעות הקציר הסכם חתימת לאחר בלבד חודשים
לדחות את הקמת המסוע לשינוע המלח".  שמטרתהבחינה [שהיא מבצעת] כעת  לאורבפרויקט 

הצפוני  קצהב וישוקעערם על הסוללות י, וכי המלח שייקצר ימלחמי"ה הוסיפה כי יבוצע קציר 
  .5 ְּבֵרכה לש

˙¯Â˜È·‰  „ÚÂÓÓ ¯·Î ‰Ú„È È"ÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰‰˘È‚Ù‰  ˙‡ ˙Â ˘Ï ‰"ÈÓ ˙ ÂÂÎ ÏÚ
 ˙ÂÁ„Ï Û‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙ÓÂÚÂˆÈ· ˙‡ ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ,Ï ‰È‚Èˆ  ÍÎÏ ‡˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó 

 ‡ÏÂ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘Ï,  È‡Ó· ‡˘Â · ¯ÂÓ‡Î ÂÓÚ ÂÓÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚Ù·2013 ¯·ÂË˜Â‡· ,2014 
 ı¯Ó·Â2015· ."ÁÂ„ "˙È˜ÒÚ ‰·È·Ò ÁÂ˙È   ˙ ˘Ï2014  È"ÏÁ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯"ÂÈ ¯ÒÓ˘

 ı¯Ó· ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘Ï2015 ˙ÈÈÏÚ ,ÁÏÓ‰ ÌÈ ÈÏÚÙÓ ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ" ÈÎ ‰ Â˘‡¯Ï ÔÈÂˆ ,
‰˘ ‰‚¯„Ó‰ ‡Ï Í‡ ,"˙Â‡·‰ ÌÈ ˘Ï ‰˙Á„  ¯Èˆ˜‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ ÈÙ˜È‰· ‰ÈÂÙˆ ‰˙ÈÈ

 ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó· ÌÈÈÂ È˘‰ ÂË¯ÂÙ ‡ÏÂ ÍÎÏ ¯·Ò‰ Ô˙È 
 ı¯Ó·2015  ÈÙ ÏÚ ÌÈÓ„˜˙ÓÂ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï" ÈÎ ¯˘Ï È"ÏÁ È‚Èˆ  Â¯ÒÓ

 ¯ÂÓ‡Î ‰Ú„È ¯·Î ‰Ê „ÚÂÓ· ÈÎ Û‡ ,"˙¯˘Â‡Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ È"ÏÁ
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·· ¯ÎÈ ‰  

כי הוא מדווח למשרד האוצר באופן  2015"ל חל"י מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט מנכ
 בתשובתההתיירות בעניין זה.  לשרצריך לדווח  אינו הואשוטף על התקדמות הפרויקט, וכי 
עם לוחות הזמנים  "לא סבורה כי קיימת בעיה כלשהי שהיאלמשרד מבקר המדינה טענה חל״י 

  ליישום פתרון הקבע, וממילא לא נדרש היה לדווח על בעיה שאינה קיימת".
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  יישום החלטת הממשלה בנושא קציר המלח -אגף החשב הכללי  –משרד האוצר   שם הדוח:
  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ Î ÓÏ Ï"ÏÁ È"ÈÎ ÁÂÂÈ„‰ Â¯ÒÓ˘ È‚Èˆ  ÏÁ È"¯˘Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ 
ÔÈÈ Ú· ˙ÂÓ„˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‡Ï Û˜È˘ ˙‡ Ú„ÈÓ‰ ‰¯ÒÓ˘ ÈÓ ‰"ÏÁÏ .È"„ÂÚ ¯ÈÚÓ 
„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ Î ÓÏ Ï"ÏÁ È"ÈÎ ÌÂ˘· ÍÓÒÓ ÔÈÂˆÓ ‡Ï ‡Â‰˘ ·ÈÂÁÓ ÁÂÂ„Ï 
ÔÈÈ Ú· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „·Ï· ,‡ÏÂ ¯˘Ï ˙Â¯ÈÈ˙‰ ,È‡¯Á‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ 

ÏÁ .È"¯˙È ÏÚ ÔÎ ,Ì‚ Ì‡ ‰¯·Ò ÏÁ È"ÈÎ ˙Â¯ÓÏ ÈÂ È˘ ‰ÂÂ˙Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ·ÂÎÈÚ‰Â 
ÂÚÂˆÈ·· ,ÔÈ‡ ˘˘Á ÈÎ „ÚÈ‰ Ú·˜ ˘ ÂÏ  ˙ÚÈ Ó)‰ÈÈÏÚ‰ Ï˘ ÒÏÙÓ ÈÓ ‰‰Î≈̄¿a (‡Ï 

‚˘ÂÈ ,‡È‰ ‰˙ÈÈ‰ ˙·ÈÈÁ ÔÈÈˆÏ ˙‡Ê ¯Â¯È·· È ÙÏ ¯˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙Â˘È‚Ù· ‰ÓÈÈ˜˘ Â˙‡.  

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ Ï·˜Ï ·ˆÓ Â·˘ ‰¯·Á ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙ÏÚÂÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· 
¯˘ ˙Â¯ÈÈ˙‰ ˙·¯ÂÚÓ‰Â ·Â˘Á Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·· ,˘È˘ ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙Â¯ÎÈ  ÏÚ ˙Â¯ÈÈ˙‰ 

¯ÂÊ‡· ÌÈ ,ÁÏÓ‰  ˙‡ ÔÎ„ÚÏÓ ‰¯ÂËÙ ‰ÓˆÚ ‰‡¯˙¯˘‰ ÔÈÈ Ú· .ÏÚ  ˙Â˘¯Â ˙Â¯ÈÈ˙‰ ¯˘
˙Â¯·Á‰  ¯˘ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ È"ÏÁÏ ¯È‰·‰Ï ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰

 .˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÁ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â¯ÈÈ˙‰  

שר התיירות: "משהובאה לידיעתי טיוטת הדו״ח פניתי  מסרלמשרד מבקר המדינה  בתשובתו
ם הנוגעים לביצוע הפרויקט ואשר יש בהם למנכ״ל חל״י בבקשה שיציג בפניי את כל השינויי

 יכדי להשליך על פעילותה של חל״י, ונוגעים לתחומי אחריותה במסגרת הפרויקט. ככל שחל״
בפניי ממצאים במסגרת תחום אחריותה של החברה, אשר מעלים צורך לעדכן עליהם  [תציג]

  את חברי הממשלה, אביא זאת לידיעת הממשלה ללא דיחוי".

 בבקשה"י לחל התיירות במשרד דאז והשקעות תשתיות פיתוח"ל סמנכ פנה 2013 בפברואר .4
 על בהן יוגדרו הדרך שאבני"כך  התיירות, למשרד שמסרה העבודה תכניות קובץ את שתעדכן

 משימת"את  גם להוסיף"ל הסמנכ ביקש עוד". ביצוע אחוזי ידי על ולא עבודה שלבי ידי
 תכנית במסגרת המופיעות המטלות לרשימת, דרך אבני כולל], ביצוע הפרויקט[על  הפיקוח
 ".המלח ים להגנת הממשלתית החברה של העבודה

כתבה חל"י למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הבקשה האמורה היא הכינה  2015 ביולי
 שלהדירקטוריון ה"י ציינה כי חלתכנית עבודה עקרונית "לביצוע המטלה".  2013באוגוסט 

"מאז ועד עתה  וכישנתית, -תכנית זו כתכנית עבודה עקרונית רבאישרו משרד התיירות ו
ובאופן שוטף ומתמשך מבוצעת המטלה על ידי חל"י על בסיס תכנית עבודה עקרונית זו לרבות 
מפגשים עיתיים בהם נסקרת בפני חל"י התקדמות הפרויקט על מרכיביו השונים 

  אות מי"ה".(סטטוטוריקה, הנדסה, רכש וכיו"ב) ובקרה כספית של הוצ

יש  2013שנמסרו למשרד מבקר המדינה עולה כי בתכנית העבודה של חל"י לשנת  מהמסמכים
שונים של הפרויקט, כגון כרייה ואיסוף של מלח; הפעלת מערך לֵערּום  לשלביםהתייחסות 

שינועו; הפעלת טרמינל תפעול לאיסוף המלח; הפעלת טרמינל פריקת מלח באגן להמלח ו
 םמערכי ניטור ובקרה. ואולם בתכנית לא פורטו דרכי הבקרה על ביצוע שלבי הצפוני; והפעלת

נכתב כי "החברה להגנת ים  2014אלה ולוחות הזמנים לכך. בתכנית העבודה של חל"י לשנת 
המלח (חל"י) תמשיך לבצע ליווי ובקרה לביצוע פרויקט הקציר המלא המבוצע על ידי מי"ה, 

 בשנת כי זו עבודה בתכנית נכתב עוד. 30"ולהפך"ה מיל המדינהתבקר ותאשר את תשלומי 
 הליכי נבדקו... לקציר הנוגעות"ה מי של והוצאות וחשבוניות חשבונות"נבדקו  2013

 שטח ביקורות בוצעו... פנימיים חיובים נבדקו... לקציר הנוגעות"ה מי והתקשרויות התקשרות
 דיווחי ונבדקו"י חל ודיווחי דוחות הוגשו... התאמות ובוצעו דיווחים לאימות, פיזיות לבדיקות

  "ה".מי ודוחות
__________________ 

בהסכם בין מי"ה למדינה קיים נספח העוסק בהשתתפות מי"ה במימון "הגנות החוף", הנדרשות כדי    30
י נספח זה, חל"י מדווחת למי"ה על הוצאותיה בעניינים אלה, ומי"ה להגן על מבנים ותשתיות. על פ

  מההוצאות.  39.5%נושאת במימון של 
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˙Ú„Ï Ï ˙¯Â˜È· ˙ÂÏÂÚÙ „ˆÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ È·‚ÈÙÒÎ‰ ÔÙ-Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ È‡ Â·˘Á, 
ÏÚ ˘ ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÁÂ„·Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÏÂÏÎÏ È"ÏÁÈ Ì‚ Ô‰Ï ÂÙ¯Âˆ ‰ÈÂÏ˙ È˙Ï· ‰¯˜·

 È·‚ÏÌÈÈ ÎË ÌÈË·È‰ ,ÌÈÈËÒÈ‚ÂÏ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡Â ˘ÈÈÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÂ ‰È‰È ‰ÈÙÏ˘ È„Î ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰
 ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô˙È ÂÚÂˆÈ· Ï Ú·˜ ˘ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙ ÏÚÍÎÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ . È"ÏÁ ÚÂ·˜Ï 
 ÌÈ„„Ó ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙·ÌÈÈ˙ÂÓÎ ,ÂÓÎ ˙ÂÓÎ ˙Â˜È„·‰ ‰˙ ÂÂÎ·˘ Úˆ·Ï È„ÚÂÓÂ ÔÚÂˆÈ· .

˙ÚÈ·˜  ÔÚÂˆÈ· È„ÚÂÓÂ ˙Â˜È„·‰ ˙ÂÓÎ¯˘Ù‡˙ ·Â˜ÚÏ ¯Á‡ ÚÂˆÈ· ˙Â¯È„˙ ˙Â˜È„·‰ ,ÏÚÂÙÎÂ 
‡ˆÂÈ ÍÎÓ „ÂÓÚÏ ÏÚ ˙ÂÓ„˜˙‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Â˙ÂÏÏÎ· ,ÏÚ ÈÙ ÁÂÏ ÌÈ ÓÊ‰ Ú·˜ ˘ ÂÚÂˆÈ·Ï.  

 

  

  סיכום 

Í¯Âˆ‰ ‡ÂˆÓÏ ÔÂ¯˙Ù ˙ÈÈÏÚÏ ÒÏÙÓ ÈÓ ‰‰Î≈̄¿a ‰È‰  .ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú ÚÂ„ÈÌÏÂ‡Â Û„ÚÂ‰ 
˜Â·„Ï ÔÂ¯˙Ù· (Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Ô‰Ï˘ ‰‰·‚‰Â ÛÂÁ ˙ÂÏÏÂÒ Ï˘ ‰Ó˜‰) ÏÂÊÂ ËÂ˘Ù ,È ÓÊ,  ‡ÏÂ
ËÏÁÂ‰ ÏÚ ÔÂ¯˙Ù Ú·˜ Ô˙ÈÈ˘ ‰ ÚÓ ÍÂ¯‡ ÁÂÂË ‰ÈÚ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙ˆ‡ÂÓ ˙ÂÏÈÚÙ .

 ˙ ˘Ó ˜¯ ‰˙˘Ú  ‡˘Â ·2006 ,¯Á‡Ï ˘ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ÌÒ¯Ù ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯Á‡ÏÂ ‡˘Â · 
 ‰ÈÚ·‰˘‰¯ÈÓÁ‰ „Â‡Ó ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ ÂÈ„ ˙Â·˜Ú· „ÂÁÈÈ·Â ,‰¯È˙Ú· ‰˘‚Â‰˘ ‚·Ï"ı.  

 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯‡Â ÈÓ2012  ÔÂ¯˙ÙÎ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚÚ·˜ ‰ÈÚ·Ï  ‰˙ÈÈÁ„Ï ‰‡È·‰
 .‰¯È˙Ú‰ Ï˘‰ ˙Â·ÈÒ ‰Ï·˜˙‰ Ô‰·˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰,  ˙Ï˘ÓÓ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜

 ‰"ÈÓ ÔÈ·Ï Ï‡¯˘ÈÂ È·‡˘Ó ˜ÈÙ‰Ï ‰"ÈÓ ‰Ï·È˜˘ ÔÂÈÎÈÊ‰ ‚ÂÙÈ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ˙Â·¯˜˙‰ ,Ï"ÈÎ
‡·‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ÏÚ· ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï Í¯Âˆ‰Â ÁÏÓ‰ ÌÈÓ Ú·Ë -  Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ÌÈ ˙Â  ‰Ï‡ ÏÎ

˙‡ Ì˘ÈÈÏ Í¯ÂˆÏ ‰ Â˘ÏÎ ‰ËÏÁ‰‰  Úˆ·ÏÂ ·˜ÚÓ.˙‡Ê ÁÈË·È ¯˘‡  ÂÊ ˙¯Â˜È· ÌÏÂ‡Â
 ÌÈÈÂ È˘ Â˘Ú  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ÌÈ¯ÎÈ   Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó·‰ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÏÈÁ˙È Ì‰È˙Â·˜Ú·Â ,
 ¯ÎÈ  ¯ÂÁÈ‡· ÁÏÓ‰ ¯Èˆ˜ÂÔ ÎÂ˙Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È Ù ÏÚ Ò¯Ù˙È, ÈÏ· ˘ ÚÈ·ˆ‰Ï Ô˙È 

ÂÈÒ „ÚÂÓ ÏÚ ÂÓ - Â ˙ÚÈ„ÈÏ ‡·Â‰ ¯·„‰˘ ‡Ï· ˙‡Ê ÏÎ .‰¯Â˘È‡ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˘È Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó È·‚Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó ‰ÈÈËÒÏ, ˙Â·¯Ï Ï È·‚

‰ ÌÏ˘Ï Â˘¯„ÈÈ˘ ‰¯ÂÓ˙Â˘˜·È˘ ÈÓ  ,‡·‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ï˘ ÂÙ˜Â˙ ˙ÚÈ˜Ù ¯Á‡Ï
 ÈÁÎÂ ‰ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ ˘·2030 ¯˙È‰ ÔÈ· ‰È‰ Ì„È˜Ù˙˘ ,È"ÏÁÂ ˙Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .

‰· ÚÈ¯˙‰ÏÏ˘ ‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÂ È˘ ÏÚ Ì„˜ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚÂ ÂÚÂˆÈ· ˙ÏÈÁ˙· ·¯‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚ ,
˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙Â¯ÎÈ ‰ ˘È˘ ÏÓ ‡Ï ,ÍÎÈ.˘¯„ Î ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡Ï  

· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏË˜ÈÂ¯Ù Û˜È‰· „Â‡Ó ¯ÎÈ  ÈÙÒÎÂÚÂˆÈ·Ï˘ , 
‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ˘È  È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ·ÈÈÁÓ ,ÁÏÓ‰ ÌÈ ¯ÂÊ‡ ÏÚ‡Â‰˘ ÚˆÂ·È ÈÙ ÏÚ ÁÂÏ 

ÌÈ ÓÊ‰ ‰Ú·˜˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÎÏ .ÏÚ È„¯˘Ó ¯ˆÂ‡‰ ˙Â¯ÈÈ˙‰Â ÏÁ ÏÚÂ È"ÏÂÚÙÏ  ˙ÂÙÈÁ„·
 ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ÏÈ„ÂÒÈ  ‰Ï˘ÓÓ·‰Ê ÔÈÈ Ú· .ÔÂÈ„· ‰Ê Ì‰ÈÏÚ ‚Èˆ‰Ï Ï È Ù‰Ï˘ÓÓ‰  Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡

 ÌÈÈÂ È˘‰ ÔÈÈ Ú· ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙Â·¯Ï ,ÈË ÂÂÏ¯‰ÌÈ¯ÎÈ ‰  ÂÚˆÂ·˘
Â¯Ù‰ ‰ÂÂ˙Ó· Ë˜È˙ÂÚÙ˘‰‰Â  ˙ÂÈÙÒÎ‰ÏÚ ÍÎÏ ˘È˘ ÏÂÏÎÓ ÌÈÒÁÈ‰ ÔÈ· ÈÎ Ï"ÈÓÂ ‰"ÔÈ·Ï 

‰ È„Ó‰ ,˘˜·ÏÂ  Ï·Â˜Ó ˘„Á‰ ‰ÂÂ˙Ó‰ Ì‡ ,‚ˆÂÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ,ËÈÏÁ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Ó
 ÔÎ Ì‡Â ,‰ÈÏÚ - .ÌÈ‡ ˙ ÂÏÈ‡· ı"‚· ÈÎ ¯ÎÊÂÈ Â˙ËÏÁ‰· ¯˜È· ˙‡ ‰„Â˜Ù˙  Ï˘‰Ï˘ÓÓ‰ 

‡˘Â · ¯È‡˘‰Â ÌÈ¯˙ÂÚÏ ·Â˘Ï Á˙Ù ˙Â ÙÏÂ ÂÈÏ‡  Ì‡‰‰˙˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ‰˙ËÏÁ‰ 
.Ú·˜‰ ÔÂ¯˙Ù ÏÚ  

  



  

  

  


