
 777 
  סיוע למפעלי  במצוקהקר 

 תקציר
סגירת מפעלי  שנקלעו . כספית נקלעו מפעלי תעשייה רבי  למצוקה 2001 בשנת

. עלולה לגרו  לאבטלה נוספת באזורי  שבה  שיעור האבטלה גבוה ממילא, לקשיי 
 2001נוע זאת החליטה ועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה באוגוסט על מנת למ

 החליטה הממשלה 2001בדצמבר . להקי  ועדת שרי  לטיפול במפעלי  במצוקה
. הלוואות למפעלי  במצוקהמת   לש  ח" מיליו  ש200 קר  תקציבית של להקי 

 עד .שוועדת השרי  היא אשר תחליט אילו מפעלי  יקבלו את ההלוואות, נקבע
"כ) ת" משרד התמ"להל  (המסחר והתעסוקה , התעשייה קיבל משרד 2004אוגוסט 

הלוואות בסכו  כולל ניתנו  מה  11" ול, בקשות ממפעלי  לקבלת הלוואות מהקר 110
 .ח" מיליו  ש57"של כ

:  את אלה,היתר בי  , לא קדמה עבודת מטה שהייתה צריכה לכלולהקמת הקר ל
ציו   של מספר המפעלי  שנקלעו למצוקה וואומד פוי מי; הגדרה של מפעל במצוקה

כתוצאה מכ) .  אלומפעלי סוג הסיוע אשר לו זקוקי  קביעת ; המאפייני  שלה 
 במש) פעמי  ולכ  ה  שונו חמש ,צרכי התאימו ל  תמידנקבעו אמות מידה שלא

 הס(השינויי  הקשו על מפעלי  במצוקה לדעת א  ה  עומדי  בתנאי . שלוש שני 
 30%"כ כשלוש שני  נוצלו רק לאחר. קר סיוע מהללהגיש בקשה   כדאי וא

 את ותהמפרטהוראות  ת"משרד התמפרס   לא 2004 שנת עד .המקורי מהתקציב
כ)  לעשות נוהג שהוא א(,  פרס  מידע זה באתר האינטרנט שלוולא הקר תנאי 

 . בתכניות אחרות
חשב הכללי שבמשרד האוצר ה, בפועל.  השרי  לא קבעה מי יפעיל את הקר ועדת

א( שאי  זה מתפקידו לעסוק במת  ,  הקר אתהל ינהוא אשר  )ל"החשכ "להל  (
 י  פיננסי דבר שנעשה בדר) כלל באמצעות מוסדות,הלוואות ובמעקב אחר פירעונ 

 . בכ)י המתמח
 שקיבלו למפעלי  שלא החזירו הלוואות קודמות, בי  היתר,  הועברוההלוואות כספי

 את ל" מפעלי  נת  החשכלשני. לקר תשלומי  עמדו בפירעו  האו לא מהממשלה 
כספי ההלוואות מבלי שהייתה בידיו ערבות בעלי  על מלוא סכו  ההלוואה כנדרש 

 את שבדקו שיועצי  כלכליי   א(אושרו הלוואות לשני מפעלי  .המידהבאמות 
 לאחר קבלת משי) בפעילות ג  הטילו ספק ביכולת  להת"הבקשות עבור משרד התמ

 .הסיוע
 על תעסוקה שמירה:  הקר  לא הושגוהמטרות העיקריות שלמענ  הוקמה, למעשה

 המפעלי  העסיקו 2004 בתחילת ,ל"לפי נתוני  שבידי החשכ. במפעלי  והישרדות 
אות  אשר  ממספר העובדי  כמחצית רק 2003"2002שקיבלו הלוואות בשני  

. אות קיבלו הלוואות הפסיקו לפרוע מפעלי  שה 11"מ הארבע. התחייבו להעסיק
הלוואות מ   70%"כ, ח" מיליו  ש41"כ של בסכו  מהקר  הלוואות קיבלומפעלי  אלו 
נסגרה , לאחר מועד סיו  הביקורת, 2004באוגוסט . שלושה מה  נסגרו; שנתנה הקר 

   .הקר  והוקמה אחרת תחתיה
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 מבוא
ההאטה במשק העולמי ובמשק המקומי . ספית נקלעו מפעלי תעשייה רבי  למצוקה כ2001בשנת 

שנאלצו ,  השפיעה על חברות מייצאות ועל חברות המתחרות במוצרי יבוא2000שהחלה בשנת 
  פתיחת שווקי  מקומיי  לשווקי   הגלובליזציה ; להתחרות ע  מוצרי  שמחיר  הוזל

בי  , יפה המביאההפתיחות כרוכה בחש.  טומנת בחובה יתרונות א  ג  חסרונות לאומיי   בי 
 הוחלט לחשו" את 1991בשנת . 1להתפשטות משברי  עולמיי  ולהחרפה במחזור העסקי , היתר

מאותה שנה במש  , המשק הישראלי ליבוא ממדינות שאי  לישראל הסכמי סחר עמ  באופ  הדרגתי
לולה אשר חשיפת  ליבוא ע, במיוחד בענפי התעשייה הפשוטה" רגישי "ביחס למוצרי  (חמש שני  

הוחלט לחשו" את המשק במש  שבע ,  לפיטורי עובדי  וכתוצאה מכ  , לגרו  לצמצו  ייצור  באר&
. 9.3%  שהגיע לכ2001לעלייה בשיעור האבטלה בישראל בשנת , בי  היתר, גורמי  אלו תרמו). שני 

 .מפעלי  מקומיי  רבי  עתירי תעסוקה נקלעו לקשיי  ופנו למדינה בבקשה לסיוע כספי
ובכ  לגרו  לאבטלה נוספת באזורי  שבה  שיעור , מנת למנוע סגירת מפעלי  שנקלעו לקשיי על 

) חברתי הקבינט הכלכלי(החליטה ועדת השרי  לענייני חברה וכלכלה , האבטלה גבוה ממילא
ראש ).  ועדת השרי  להל  ( להקי  צוות שרי  לטיפול במפעלי  במצוקה 20012באוגוסט 

שר העבודה , שרת התעשייה והמסחר, וחבריה היו שר האוצר,  הוועדההממשלה היה יושב ראש
כי לשכת שרת התעשייה , בהחלטה נקבע. שר המשפטי  והשר לתיאו  ענייני  חברתיי , והרווחה
 ועדה 2001בעקבות החלטת ועדת השרי  הוקמה באוקטובר .  תרכז את עבודת הוועדה3והמסחר

של משרד האוצר ושל משרד ראש ,  והמסחרהתעשיילי  של משרד ה"משרדית בהרכב המנכ בי 
שתפקידה היה לגבש המלצות לוועדת השרי  על סיוע ) לי " ועדת המנכ להל  (הממשלה 

, בפועל השתתפו בפגישות הוועדה. למפעלי  שנקלעו לקשיי  ולהביא  להחלטת ועדת השרי 
בנובמבר . די  האחרי ל משרד התעשייה והמסחר ובעלי תפקידי  שוני  מהמשר"מנכ, בדר  כלל

 החליטה ועדת השרי  כי סיוע למפעלי  במצוקה יינת  באמצעות הלוואות מתקציב המדינה 2001
 להקי  קר  תקציבית 4 החליטה הממשלה2001בדצמבר . וקבעה אמות מידה למת  הלוואות כאלה

נקבעו ח לש  מת  הלוואות למפעלי  במצוקה בהתא  לאמות המידה ש" מיליו  ש200בהיק" של 
 קר  סיוע  להל  (על מנת למנוע פיטורי עובדי  בתעשייה , על ידי ועדת השרי  כחודש קוד  לכ 

 ).או הקר , למפעלי  במצוקה
 ) ת או המשרד" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה ,  קיבל משרד התעשייה2004עד אוגוסט 

 כ.  מה 60 נו  ראשוני כלי  דחתה לאחר סי"ועדת המנכ;  בקשות ממפעלי  לסיוע מהקר 110 כ
 26 ואלה המליצו על מת  הלוואות ל,  בקשות הועברו לבדיקה בידי יועצי  כלכליי  חיצוניי 50

.  בקשות19והיא המליצה לוועדת השרי  לאשר , לי "ההמלצות הועברו לידי ועדת המנכ. מפעלי 
 כל   מפעלי  15ועדת השרי  אישרה בקשות של . חזרו בה  מבקשת ) 19 מה(ארבעה מפעלי  

; ח" מיליו  ש57  מפעלי  ניתנו הלוואות בסכו  כולל של כ11 ל. הבקשות שהונחו על שולחנה
 .ארבעה מפעלי  לא נטלו את ההלוואה

ת ובאג" החשב "במשרד התמ, לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2004יולי  בחודשי  פברואר
את תהלי  הטיפול בבקשות לקבלת , את הקמת הקר ) ל" החשכ להל  (הכללי שבמשרד האוצר 

__________________ 
המכו  הישראלי , ÈˆÊÈÏ·ÂÏ‚‰, ˙ÈÓÏÂÚ‰ ‰ÏÎÏÎ· ÌÈÎÈÏ‰˙ Ïˆ· Ï‡¯˘È ˙ÏÎÏÎ‰, )עור (ראוב  , רונאוג 1

 .2002יולי /הכנס הכלכלי העשירי, לדמוקרטיה
 ).17/חכ (606   קיבלה ההחלטה תוק# של החלטת ממשלה 23.8.01 ב 2
 ).ת"תמ( והתעסוקה המסחר, למשרד התעשייה) ס"תמ( שונה ש& משרד התעשייה והמסחר 2003במרס  3
 .24.12.2001 מיו& 1140החלטה  4
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. את קביעת התנאי  למת  ההלוואות ואת המעקב אחר המפעלי  שקיבלו הלוואות, הלוואות ממנה
הקר  להבראת מפעלי  עתירי  " לאחר מועד סיו  הביקורת נסגרה הקר  והוקמה קר  חדשה תחתיה 

   ). הקר  החדשה להל  " (עבודה
 הקמת הקר 

את , בי  היתר, שתקי",  להחלטת ועדת השרי  להקי  את הקר  עבודת הכנהמ  הראוי היה להקדי 
מיפוי ואומד  של מספר המפעלי  שנקלעו למצוקה והמאפייני  ; הגדרה של מפעל במצוקה: אלה

סוג הסיוע ; צפי בעניי  מפעלי  נוספי  שעלולי  להיקלע לקשיי  בטווח הקצר והבינוני; שלה 
המשאבי  הזמיני  לצור  סיוע למפעלי  והפער בי  הצרכי  ; אשר לו זקוקי  מפעלי  אלו

כמו כ  היה צור  לקבוע דרכי  לטיפול בבקשות ולחלק את האחריות בי  כל הגורמי  . והפתרונות
, כל אחד במסגרת מומחיותו, על מנת שיטפלו בהיבטי  השוני  של פעולות הקר , הקשורי  לנושא

 . יקוח על המפעלי  שקיבלו סיועויקבעו ג  את הגור  האחראי לבקרה ולפ
1. ‡ˆÓ  , ÔÈÈ Ú· ‰ „ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ì„Â˜ ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÚ ÍÓÒÓ ÔÎÂ‰ ‡Ï˘

Ì‰Ï ÚÈÈÒÏ ‰ËÈÏÁ‰Â ‰˜ÂˆÓ· ÌÈÏÚÙÓ‰ .‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ‰ Î‰Â ¯˜Ò ¯„Ú‰·˘
Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡¯˜Ï ,Ô‰· Â„ÓÚ ÌÈËÚÓ ÌÈÏÚÙÓ ˜¯˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜  , Â Â˘ Ô‰ ÔÎÏÂ

ÓÚÙ ˘ÓÁÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· ÌÈ . ‰˜ÂˆÓ· ÌÈÏÚÙÓ ÏÚ Â˘˜‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÌÈÈÂ È˘‰
‰˘˜· ‰Ï ˘È‚‰Ï Ì‰Ï È‡„Î Ì‡Â Ô¯˜‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ÌÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ì‡ ˙Ú„Ï .‰Ó‚Â„Ï :

 ¯·Ó·Â  ˙ÏÈÁ˙·20015 ˙Â˘„Á ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÏÚ È ÂÙÏË Ï‡˘Ó· ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰ËÈÏÁ‰ 
˙Â‡ÂÂÏ‰ Ô˙ÓÏ .Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÙÏ ,‡Â‰ Ì‡ ‰‡ÂÂÏ‰ ÏÚÙÓÏ Ô˙ È˙ ‰ÏË·‡ ‰ÎÂÓ ·Â˘ÈÈ· ÔÎÂ˘ 

Ó ¯˙ÂÈ ‰¯ÂÚÈ˘˘-14% ,‚ÒÈÈ ÏÚÙÓ‰Â ‰‡ÂÂÏ‰‰ ¯˘Â‡˙ ‡Ï Ì‡Â¯ Â· ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰ÏÚÈ 
Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ÈÂ-20% . Ô˙È  ‰Ú·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙Ó‡ ÈÙÏ˘ ÔÚËÂ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ¯Ú¯Ú ÌÈ¯˘‰ „Á‡

„·Ï· „Á‡ ÌÈÂÒÓ ·Â˘ÈÈ· ÌÈÏÚÙÓÏ ÚÂÈÒ ˙˙Ï ‰È‰È .ÔÎ‡Â , ‰ ˙È  ‰ËÏÁ‰ ‰˙Â‡ ÈÙ ÏÚ
Ï ‰‡ÂÂÏ‰˘ ÔÂÈÏÈÓ ‰Ú·¯‡ Ï˘ ¯ÊÂÁ ÔÂ‰"‡ ÏÚÙÓÏ Á '·Â˘ÈÈ Â˙Â‡· . ˘„ÂÁ Â˙Â‡· „ÂÚ

‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰˙ È˘ , ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈÏÚÙÓÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ¯˘‡Ï Ô˙È  ÈÎ Ú·˜ Â
Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰·˘-10% . 

ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ ,‡ ÏÚÙÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ÈÎ '·-6.11.01 , ‰˘ÂÏ˘ÎÂ
Á‡Ï ˙ÂÚÂ·˘ ÔÎÓ ¯)·-28.11.01 ( ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÈÎ ‰Ú·˜Â ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ‰˙ È˘ ‡È‰

ÌÈ ˘ ˘ÓÁÓ ‰ÏÂ„‚ ‰È‰˙ ‡Ï .‡ ÏÚÙÓÏ Â¯˘Â‡˘ ‰‡ÂÂÏ‰‰ È‡ ˙ ' ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ‚È¯Á ÂÈ‰
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏÚÙÓÏ Â¯˘Â‡˘ ÂÏ‡Ï :Ï ‰ ˙È  ‰‡ÂÂÏ‰‰-11 ÌÈ ˘ - ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡· 
„·Ï· ˙È·È¯ ÔÂÚ¯ÈÙ ˘¯„  ˙Â Â˘‡¯‰ ,Á‡Ï˘ ÌÈ ˘‰ Ú·˘·Â ÔÎÓ ¯-˙È·È¯Â Ô¯˜ ÔÂÚ¯ÈÙ  .

 ÌÈ ˘ ˘ÓÁ „Ú Â ˙È  Ô¯˜‰Ó ˙Â¯Á‡‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰-„·Ï· ˙È·È¯ ¯ÊÁ‰ ˘¯„  ‰ Â˘‡¯‰ ‰ ˘·  ,
 ¯‡˘·Â-˙È·È¯Â Ô¯˜ ¯ÊÁ‰  . Â‡È·‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÌÈÙÂÎ˙‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó

È˙Ï· ÂÈ‰ ‰È‡ ˙˘ ‰‡ÂÂÏ‰ ÏÚÙÓÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙·˘ ÍÎÏ- ÌÈÈ ÂÈÂÂ˘
˘‰·ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚÙÓÏ ‰‡ÂÂ. 

כי הקר  הוקמה על מנת ",  נאמר2004ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובת משרד התמ
על כ  לא הוכ  סקר מקדי  או תכנית . למצוא פתרונות מהירי  למפעלי  שנקלעו למצוקת מימו 

__________________ 
קוד& לכ  אישרה ועדת השרי& מת  הלוואות למפעלי& במצוקה מסעיפי . 2001הקר  תוקצבה בדצמבר  5

 .ת"תקציב שוני& של משרד האוצר ושל משרד התמ
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פי  באמות ולפיכ  השינויי  התכו' ניסוי וטעייה'הקר  התנהלה במסגרת , בשל כ . עבודה מסודרת

 ". המידה שלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˙Â‡ ¯ËÂÙ Â È‡ ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰ „ˆÓ ‰ÙÂÁ„ ‰ÏÂÚÙ· Í¯Âˆ‰

‰˙ÏÂÚÙ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜ÚÓ ,ÌÈÏÏÂÎ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ Ì¯Ë· ÈÂ‡¯ ÔÂ Î˙
ÌÈÈ¯Â·Èˆ .ÔÓÊ‰ ˙Ï·‚ÓÏ ÔÂ Î˙‰ Û˜È‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ¯˘Ù‡ , Ï˘ ‰ËÈ˘ Í‡"‰ÈÈÚËÂ ÈÂÒÈ  "

ÈÈ˙Ó ‰ È‡‰È·‡˘Ó Ï˘ ÏÈÚÂÓÂ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈ Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â˘¯‰ ˙·ÂÁ ÌÚ ˙·˘ ,ÔÂÈÂÂ˘· ‚Â‰ ÏÂ . 
מבדיקת . תכנו  יעיל של תכנית סיוע כרו  בהכנת אומד  מנומק של התקציב הנדרש להפעלתה .2

כי לקראת דיו  , ל עולה"ת והחשכ"המסמכי  שנמסרו למשרד מבקר המדינה על ידי משרד התמ
ת "בידי משרד התמ. מד  מנומק של התקציב הנדרש להפעלת הקר בוועדת השרי  לא הוכ  או

שיעור , כגו  מספר העובדי  בה , ומשרד האוצר לא היו נתוני  על המפעלי  הנתוני  במצוקה
בהעדר נתוני  אלה . האבטלה באזור שהמפעל ממוק  בו ואומד  סכו  הסיוע שהמפעלי  דורשי 

עד . ח" מיליו  ש110 ה לאחר מכ  הוקט  סכו  זה לשנ; ח" מיליו  ש200הוקצה לסיוע סכו  של 
 .  מהתקציב המקורי30% נוצלו רק כ, כשלוש שני  לאחר הקמת הקר , 2004אוגוסט 

ניהול תכנית ממשלתית לסיוע כספי מחייב שקיפות תהליכי  ומת  מידע לציבור על התכנית  .3
דרישות מיוחדות וחומר שיש , אהתנאי ההלוו, תנאי ס", נהלי , לרבות אמות המידה להשתתפות בה

ל המגדיר "ת נוהג לפרס  חוזר מנכ"משרד התמ. להגיש למשרד ע  הבקשה לסיוע לצור  בדיקה
בשני  האחרונות פרס  . את אמות המידה והנהלי  הרלוונטיי  עבור כל תכנית שהוא מפעיל

יא הוקמה עוד ה: לא כ  ניהל המשרד את הקר . ל"המשרד באתר האינטרנט שלו את חוזרי המנכ
ת הנחיות בנושא והפי& מידע על התכנית באתר " פרס  משרד התמ2004ורק בשנת , 2001בדצמבר 
 . האינטרנט

Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˘È¯„· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ¯„Ú‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î"Î˘Á‰ Ï˘Â ˙"Ï , ÌÈÏÚÙÓ Â˘È‚‰
˙È Î˙‰ Ï˘ ÛÒ È‡ ˙· Â„ÓÚ ‡Ï ÈÎ Û‡ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘˜· , ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ‡ÂÂ˘ÏÂ

˜·· ÏÂÙÈË·‰˘ .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ÏÏÎ ÂÚ„È ‡Ï ÚÂÈÒÏ ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰˘ ÌÈÏÚÙÓ˘ ÔÎ˙È
Ô¯˜‰ Ï˘. 

ת נוהג לקיי  את הקשר שלו ע  המפעלי  באמצעות המינהלי  הענפיי  "משרד התמ .4
, כ  למשל. עובדי כל מינהל מכירי  את המפעלי  בענ"; שבמשרד המתמחי  בענפי המשק השוני 

נדרשת חוות , 1959 ט"התשי, שר לפי חוק לעידוד השקעות הו על כל בקשה להכרה במפעל מאו
. ברבות השני  נצבר ידע רב וזיכרו  ארגוני אצל כל אחד מהמינהלי . דעת של המינהל הענפי

במהל  הסינו  הראשוני של בקשות להלוואות מהקר  לא נעזר המשרד בידע שנאגר , למרות זאת
עזרה בידע שנצבר ש  בדיוניה בבקשות ובהמלצותיה לי  לא נ"ג  ועדת המנכ; במינהלי  הענפיי 

מעתה ואיל  "כי ,  צוי 2004בתשובת המשרד למשרד מבקר המדינה מנובמבר . לוועדת השרי 
 ".הרלוונטי לישיבות ועדת הקר ] הענפי[יוזמ  נציג המינהל 

עולות בפ, לצור  הפעלה יעילה של קר  ההלוואות נדרש ידע והתמחות בניתוח סיכוני אשראי .5
ועדת השרי  שהחליטה על הקמת הקר  לא קבעה ; גבייה ובטיפול בלווי  שאינ  פורעי  את חוב 

המשרד עשה מיו  ; ת"תקציב הקר  הוא חלק מתקציב משרד התמ, בפועל. איזה גו" יפעיל אותה
. לי  המליצה לוועדת השרי  לתת הלוואות למפעלי "וועדת המנכ; ראשוני של הבקשות להלוואה

א  לעתי  נאמר בהחלטת ועדת ,   נקבעו תנאי ההלוואה ישירות בהחלטת ועדת השרי לעתי
ל ניהל מעקב אחר מילוי התנאי  שקבע "החשכ. ל"השרי  כי התנאי  ייקבעו בידי החשכ

 . שהיא חברה ממשלתית, "ענבל"ולש  כ  הוא נעזר בחברת הביטוח , להלוואות
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למרות שאי  זה מתפקידו , ת"ר  שבמשרד התמל ניהל את ההלוואות מתקציב הק"החשכ, למעשה
.  דבר שנעשה בדר  כלל באמצעות מוסדות פיננסיי ,לעסוק במת  הלוואות ובמעקב אחר פירעונ 

ל "ת ולחשכ"משרד מבקר המדינה המלי& למשרד התמ. ג  הקר  החדשה פועלת לפי אותה שיטה
יהיו חובות המוסד הפיננסי כנאמ  אחרי שיקבעו בנוהל מה , להעביר את ניהול הקר  למוסד פיננסי

ל "ת והחשכ"בתשובות של משרד התמ. הבקרה תוטל על אחד המשרדי ; של המדינה בעניי  זה
בימי  אלו מנסח החשב הכללי הסכמי " ה  הסבירו כי 2004למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
   ".הבנקי העמדת ההלוואות והליכי הגבייה יעשו באמצעות . מסגרת להצטרפות הבנקי  לקר 

 קיו  תנאי ההלוואות
להל  מפורטי  ; משרד מבקר המדינה בדק את קיו  תנאי ההלוואות שנקבעו בידי ועדת השרי 

 :הממצאי 
ב .1 ל  ע פ מ ל ה  א ו ו ל ,  לחוק פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי 6 על פי סעי" : 'ה

 המחיל את חוק ס מוסמכי  לפרס  צו"שר האוצר ושר התמ, )חוק הפיקוח להל  (1996 ו"התשנ
. א  מתקיימי  בו התנאי  המפורטי  באותו סעי"', הפיקוח על חומר הגל  העיקרי של מפעל ב

 יותק  לאחר שהובאה בפני השרי  המלצה של 6צו לפי סעי" "כי ,  לחוק הפיקוח נקבע8בסעי" 
לא נתקבלה החלטה בוועדת המחירי  מחמת הוראות ; ועדת המחירי  או לאחר שהתייעצו עמה

 ימי 30לא קיבלה ועדת הערר החלטה תו  ; תועבר סמכותה לעניי  זה לוועדת ערר, )ב(4סעי" 
 ".רשאי  השרי  להפעיל סמכות  ג  בלי קבלת החלטתה, עבודה מיו  שהעניי  הועבר עליה

עוד . ח" מיליו  ש21 החליטה ועדת השרי  לאשר למפעל הלוואה בסכו  של 2001בסו" נובמבר 
חומר הגל  העיקרי [ והמסחר להכניס את מחיר הלהטיל על שרי האוצר והתעשיי", החליטה הוועדה

 הפיקוח  עניי". לפיקוח תו  קביעת מחיר סביר לא יאוחר ממועד מת  ההלוואה בפועל] של המפעל
שיש לו מונופול , על מחיר חומר הגל  נכלל בהחלטה בעקבות טענת המפעל כי ספק חומר הגל 

 בייבוא תו   פקת חומר הגל  ומנצל את כוחו המונופוליסטי ה  בייצור המצמצ  את אס, בתחו  זה
 .גרימת נזקי  כלכליי  למפעל
היה ראוי שוועדת השרי  תכריע לגבי מת  ההלוואה רק לאחר שבקשת , לדעת משרד מבקר המדינה

 ויוחלט במסגרת , המפעל להוצאת צו כאמור תיבח  בהליכי  המקובלי  והמותווי  בחוק הפיקוח
לאחר בדיקת העובדות ובהסתמ  על חוות , אול  במקרה זה קבעה ועדת המחירי . לפרס  את הצו
היוע& המשפטי של . כי אי  מקו  להחיל פיקוח מחירי  על חומר הגל  האמור, דעת מקצועית
ואכ  ההלוואה ניתנה בלא להטיל פיקוח , כי יש קושי רב ביישו  החלטת ועדת השרי , המשרד קבע

 .חומר הגל על מחיר 
א  המפעל "כי , בי  היתר, נקבע)  אמות המידה להל   (20016באמות המידה מסו" נובמבר  .2

 לא יזכה המפעל לקבלת  קיבל בעבר סיוע ממשלתי ולא עמד באמות המידה של הסיוע שנקבעו 
עוד נקבע באותה ".  והמסחרהחריגה מכלל זה תהיה באישור שר האוצר ושרת התעשיי. סיוע נוס"
כי אחד התנאי  למת  ההלוואה הוא עמידה בהחזר הלוואה קודמת בהתא  לתנאי , החלטה

 . ההלוואה שנקבעו בעת מת  הסיוע
__________________ 

 .28.11.2001 ישיבת ועדת השרי& לטיפול במפעלי& במצוקה מ 6
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‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,ÌÈÏÚÙÓ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ÛÂ˙È˘· Ì˜Â‰˘ ÌÊÈÓÏ ÈÎ7 ˜Â¯ÈÙ ÈÎÈÏ‰· ÂÈ‰˘ 

) ÔÏ‰Ï-ÌÊÈÓ‰ ( ,‰‡ÂÂÏ‰ ‰¯˘Â‡ , ˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡ Ï·È˜ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘˘ ˙Â¯ÓÏ
ÌÈÏÚÙÓ‰¯ÊÂÁ ÔÂ‰Ï ‰ È„Ó‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰ ÌÊÈÓ·˘  ,‰˙Â‡ Ú¯Ù ‡Ï Í‡ . ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÚÙÓ È ˘Ï

Î˘Á‰ ¯È·Ú‰"˙Â‡ÂÂÏ‰ ÔÂÚ¯ÈÙ· Â¯‚ÈÙ˘ Û‡ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÓ ˜ÏÁ Ï . ËÈÏÁ‰ „Á‡ ‰¯˜Ó·
Î˘Á‰"ÏÚÙÓÏ ¯·ÚÂ‰˘ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÓ Ú¯Ù  ‡Ï˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÊÊ˜Ï Ï ; ‰ ˙Â‚È¯ÁÏ" ‡Ï Ï

ÌÈ¯˘‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‰È‰ . È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ , ÌÈÏÚÙÓ· È ÂÈÂÂ˘ ÏÂÙÈËÏ ‡È·‰Ï È„Î
‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· ÌÈ„ÓÂÚ Ì È‡˘ ,Î˘Á‰ ÏÚ" Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï Ï)ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ È„È· ¯˘Â‡È˘ (

 ˙Ó„Â˜ ‰‡ÂÂÏ‰ ÔÂÚ¯ÈÙ È„ÚÂÓ· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÌÈÏÚÙÓÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ¯˘‡Ï Ô˙È  ÌÈ¯˜Ó ÂÏ‡·
 ‚¯ÂÁ‰ ÏÚÙÓ· ÏÂÙÈË‰ È·‚Ï ‰ÈÁ ‰ Ï·˜Ï È„Î ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙Â ÙÏ Â‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ ˙ ˘

Ô‰ÈÏÚ ËÏÁÂ‰˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ó . 
3. Ú·˜  ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· , ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÚÂÈÒ‰ ÌÂÎÒÏ Â·¯ÚÈ ‰˜ÂˆÓ· ÏÚÙÓ ÈÏÚ· ÈÎ

ÏÚÙÓ‰ ˜¯ÂÙÈ Ì‡ Ì‚˘ ,È˙Ï· ‰˘Â Î ‰ È„ÓÏÂ-ÏÚÙÓ‰Ó ¯·„ ÌÏÂ˘È ‡Ï ÁË·ÂÓ , ÈÙÒÎ
ÌÈ·¯Ú‰ È„È ÏÚ ‰ È„ÓÏ Â¯ÊÁÂÈ ‰‡ÂÂÏ‰‰. 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÍÂ˙Ó ÌÈÈ ˘Ï ÈÎ11È  Ì‰Ï˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ Â ˙ ,Î˘Á‰ Ô˙ " ˙‡ Ï
˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Ó ÛÒÎ‰‰ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ÏÚ ÌÈÏÚ· ˙Â·¯Ú ÂÈ„È·  . ˘¯„ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó‰ „Á‡·

Î˘Á‰"ÏÏÎ ÌÈÏÚ· ˙Â·¯Ú Ï ,„ÁÂÈÓ Ï‰ Ó È„È· Ï‰Â  ‰‡ÂÂÏ‰‰ ‰ ˙È  ÂÏ˘ ÌÊÈÓ‰Â ÏÈ‡Â‰ ,
˜Â¯ÈÙ ÈÎÈÏ‰· ÂÈ‰ Â· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈÏÚÙÓ‰Â .Î˘Á‰ Ï·È˜ ¯Á‡‰ ‰¯˜Ó·" ¯Â·Ú ÌÈÏÚ· ˙Â·¯Ú Ï

Î-55%ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÈ Ó Ï˘ ‰‰Ê ¯ÂÚÈ˘ ‰˜ÈÊÁ‰˘ ‰ËÈÏ˘ ˙ÏÚ·Ó ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÓ  . ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î˘Á‰ ÏÚ ‰È‰"‰ËÈÏ˘‰ ÈÏÚ·Ó ˘Â¯„Ï Ï , ÔÂÂÎÏ ˙ÏÂÎÈ‰ Ì‰Ï ˘È˘

ÏÚÙÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ,‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒ ÏÎ ÏÚ ˙Â·¯Ú , ˙Â˜ÊÁÂÓ ‰¯·Á‰ ˙ÂÈ Ó ¯˙È ÏÎ˘ ˙ÂÈ‰
¯Â·Èˆ‰ È„È·Â ÌÈÈ„ÒÂÓ ÌÈÚÈ˜˘Ó È„È· .ÔÈÂˆÈ, ˘¯„ ÏÚÙÓ Â˙Â‡Ï ˙ÙÒÂ  ‰‡ÂÂÏ‰ ˙ÁË·‰Ï˘ 

Î˘Á‰"ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰ ˙ÏÚ·Ó ˙Â·¯Ú Ï·È˜Â Ï . ˙Â ÙÏ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÙÒÂ  ˙Â¯˘Ù‡
‰Ê ‰¯˜Ó· ˙ÂÈÁ ‰ Ï·˜Ï È„Î ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂÏ ,Î˘Á‰ ¯·Ò Â·˘" ‰‡ÂÂÏ‰ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰˘ Ï

 ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· „ÓÚ ‡Ï˘ ÏÚÙÓÏ)ÌÂÎÒ‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÏÚ· ˙Â·¯Ú Ô˙Ó.( 
 2001 ובהחלטת ועדת השרי  מאוגוסט 2004  ו2003בהצעות תקציב של המשרד לשני   .4

, שהסיוע בדר  של הלוואה נועד למפעלי  שיש הצדקה כלכלית להמש  קיומ , בי  היתר, נקבע
עוד נאמר . פעמי מהקר  יאפשר לה  יציאה מהמשבר והמש  פעילות כלכלית לאור  זמ  וסיוע חד

ת היא סיוע בפיתוחה ובביסוסה של תעשייה יעילה ורווחית בעלת "רד התמכי מדיניות מש, ש 
 . שתוכל להיות גור  מוביל בצמיחה בת קיימא של המשק הישראלי, כושר תחרות

שמפעל אחד נזקק בדחיפות להלוואה נוספת בתו  שנה ממועד קבלת ההלוואה , הבדיקה העלתה
.  ולמרות זאת ההלוואה אושרה לו משבר  דבר שיש בו כדי להעיד שהוא לא יצא מה הקודמת 

לשני מפעלי  נוספי  אושרו הלוואות א" שהיועצי  הכלכליי  הטילו ספק ביכולת  להתקיי  בלי 
 .סיוע חיצוני מתמש 

__________________ 
 . י מפעלי&לאחר הקמתו נותרו בו שנ 7
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5. ÌÊÈÓ· ¯ÁÂ‡Ó ¯˙ÂÈ ÏÏÎ ˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ „Á‡ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ Ï‰ Ó‰ ,Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ˘È‚‰" ˙
 ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙·2001Ô¯˜‰Ó ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·  . ıÚÂÈ‰ ÁÂ„· ËÒÂ‚Â‡· ÔÎÂ‰˘ ÈÏÎÏÎ‰2001 

ÌÊÈÓ‰ ˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ,¯Ó‡  , ˙„ÓÚ‰Ï È„Ó ‰ÏÂ„‚ ‰ ÎÒ ˙ÓÈÈ˜ ˙È¯ÁÒÓ ‰È‡¯ ˙ÈÂÂÊÓ˘
 ˘¯„ ‰ ¯ÊÂÁ‰ ÔÂ‰‰)Î-15-25˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á (ÌÊÈÓÏ . ¯·ÂË˜Â‡·2001 ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ‰ÏÈË‰ 

Î Ó ÏÚ"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ÏÚÂ ˙" ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙˘˜· ˙‡ ˜Â„·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï
Ò ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ‰È‡ ˙ ˙‡Â ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎ ;Î Ó‰" ‰‡ÂÂÏ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÌÊÈÓÏ Â¯˘È‡ ÌÈÏ

 Ï˘ ÌÂÎÒ·14.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ¯·Óˆ„·2001 ÏËÈ‰ ÏÈË‰Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ‰˘˜· ‰˘‚Â‰ 
‰ÁË·8ÌÊÈÓ‰ È¯ˆÂÓ· ‰¯Á˙Ó˘ ˙‡·ÂÈÓ ‰¯ÂÁÒ ÏÚ  . Ï˘ Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‰˘˜·‰

Ó˙‰ „¯˘Ó·˘ ¯ÁÒ ÈÏËÈ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰"Ò .·Óˆ„Ó ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ·˙ÎÓ· ¯2001 Â·˙Î 
Î˘ÁÏ ‰ ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰"Ï , ÌÊÈÓÏ ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ˘È˘

¯ÂÓ‡‰ ÏËÈ‰‰ ˙ÏË‰· . ¯‡Â È· ÌÊÈÓ‰ ÌÚ Ì˙Á  ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÎÒ‰2002 , ÏÁ ‡Ï ˙Ú ‰˙Â‡·Â
‰ÁË· ÏËÈ‰ ‰¯Á˙Ó‰ ˙‡·ÂÈÓ‰ ‰¯ÂÁÒ‰ ÏÚ , ¯·Óˆ„· ‚Ù ÂÙ˜Â˙˘2001 . ˜¯ ˘„ÂÁ ÏËÈ‰‰

 ËÒÂ‚Â‡·2002 ,Ê‡ „ÚÂ ,ÙÏ ËÒÂ‚Â‡Ó ˜¯ÙÓ‰ Ï˘ ÁÂ„ È2002 ,È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î- ¯·ˆ Â˙ÏË‰
˘ ÔÂÈÏÈÓÎ Ï˘ ÌÈ„ÒÙ‰ ÌÊÈÓ‰"˘„ÂÁÏ Á .Î ÌÊÈÓÏ Â¯·ÚÂ‰ ÏËÈ‰‰ ˘Â„ÈÁ „ÚÂÓ „Ú-12.5 

˘ ÔÂÈÏÈÓ" Á-Î -85%‰‡ÂÂÏ‰‰ ÈÙÒÎÓ  . ÔÂÂÈÎÓ ÏÚÙÓ‰ ¯‚Ò  ÏËÈ‰‰ ˙ÏË‰ È¯Á‡ ˘„ÂÁ
˘ ÔÂÈÏÈÓ ‰˘È˘· ÂÓÎ˙Ò‰ Ê‡ „Ú ¯·ˆ˘ ˙Â·ÂÁ‰˘"·Â¯È˜· Á .Ù‡ ‡ˆÂÈ ‰ ˙È Â ‰¯˘Â‡˘ ‡Â

˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ÂÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÌÊÈÓÏ ‰‡ÂÂÏ‰ , ‚Ù ÂÙ˜Â˙˘ ÏËÈ‰ ¯˘Â‡È˘ ‰ÈÈÙÈˆ ÍÓÒ ÏÚ
‰‡ÂÂÏ‰‰ Ô˙ÓÏ ÍÂÓÒ.   

  מטרות הקרהשגת 
כי מפעל יקבל הלוואה א  מבחינה , בי  היתר,  נקבע2001בהחלטת ועדת השרי  מסו" נובמבר 

משרד מבקר . 9 עובדי 200וא יעסיק לפחות וא  ה, כלכלית יש לו סיכוי להתקיי  לטווח ארו 
 .שמירה על תעסוקה במפעלי  והישרדות : המדינה בדק א  הקר  השיגה את המטרות האלה

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ ˘· ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙Ú·˘ ÈÎ2002-2003 ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ 
 ˙ÂÁÙÏ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˜ÈÒÚ‰Ï1,510¯·ËˆÓ· ÌÈ„·ÂÚ  .Î˘Á‰ È„È·˘ ÌÈ Â˙  ÈÙÏ"Ï , ˙ÏÈÁ˙·

2004 ÂÏ‡ ÌÈÏÚÙÓ Â˜ÈÒÚ‰ 791ÌÈ„·ÂÚ 10 ,Î Ì‰˘-52% Â·ÈÈÁ˙‰ Ì˙Â‡˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÓ 
˜ÈÒÚ‰Ï .Â¯‚Ò ˘ È ÙÓ ÏÏÎ ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÈÒÚ‰ ‡Ï ‰Ú·˘‰Ó ÌÈÏÚÙÓ ‰˘ÂÏ˘ . ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

Â‚˘Â‰ ‡Ï Ô¯˜‰ ‰Ó˜Â‰ Ô ÚÓÏ˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰˘. 
˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ËÒÂ‚Â‡ „Ú ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÏÚÙÓ ‰Ú·¯‡ ÈÎ2004 ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· 

Î Ï˘-41˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á-Î -72% Ô¯˜‰ ‰ ˙ ˘ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÓ - ¯ÊÁ‰ È‡ ˙· Â„ÓÚ ‡Ï 
Ô¯˜‰ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ Â˘¯„  Ì¯Ë· „ÂÚ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ;„·Ï· ˙È·È¯ ÌÏ˘Ï Â˘¯„  Ì‰ . ÌÈÏÚÙÓ‰

ÚÂÈÒ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÚˆÂÓÓ· ‰ ˘ ÍÂ˙ ÌÈÎÈÏ‰ ˙‡Ù˜‰Ï ÂÒ Î  ,Â¯ÎÓ  Â‡ Â¯‚Ò  , ‰ È„Ó‰Â
˙Â·¯Ú ˙‡ ‰˘ÓÈÓ Ì¯Ë˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ˙ÁË·‰Ï ‰Ï·È˜˘ ÌÈÏÚ·‰  . .  

__________________ 
ואחת ממטרותיו , 1991 א"התשנ, היטל בטחה הוא היטל שרשאי השר להטיל על פי חוק היטלי סחר 8

, עשויה להיות הגנה על ייצור מקומי מפני נזק ממשי שנגר& או עלול להיגר& על ידי יבוא מתחרה
 .בהתחשב בתועלת למשק הנובעת מהיבוא

 . ויב להעסיק כדי לקבל הלוואה מהקר הופחת מספר העובדי& שמפעל ח, כאמור לעיל 9
 .2003ל של הבודק המקצועי או של המפעל בדצמבר "הנתוני& מבוססי& על דיווחי& לחשכ 10
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החל בנקיטת הליכי  ] הוא[בימי  אלו "כי , 2004ל הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר "החשכ

קיימת מחלוקת בינה , לגבי חברה נוספת שלא החזירה תשלומי קר . נגד שתי חברות" משפטיי 
 טר  חל מועד פירעו  הקר  .ל באשר להוראות ההסכ  בדבר מועד דחיית פירעו  הקר "לבי  החשכ

   . כ  שה  עדיי  לא עמדו במבח  המלא של החזר ההלוואות, של שאר המפעלי  שקיבלו הלוואות
 שילוב בי  קרנות סיוע

דנו נציגי  של , המועד שבו אושרו אמות המידה בעניי  הלוואות למפעלי  במצוקה, 2001בנובמבר 
בהקמת )  ועדת ההיגוי להל  (טני  ובינוניי  ל ושל הרשות לעסקי  ק"של החשכ, ת"משרד התמ

 הוקמה קר  הלוואות להו  חוזר למפעלי  קטני  2002באוגוסט . קר  הלוואות לעסקי  קטני 
, הקר  פעלה כשנה ונסגרה). ח בשנה" מיליו  ש22 עובדי  ומחזור  עד 70מפעלי  המעסיקי  עד (

היות . להקמת עסק או להרחבתו, הו  חוזרובמקומה הוקמה קר  הלוואות לעסקי  קטני  המיועדת ל
היה מקו  , שקיי  דמיו  במטרות העיקריות של הקר  לעסקי  קטני  ושל הקר  למפעלי  במצוקה

שלפי תוצאותיה  ייבנה כלי שבאמצעותו נית  , שהמשרד יעשה השוואה בי  שתי הקרנות ובדיקה
לאחר בדיקה . ת"ע משרד התמיהיה לסייע לעסקי  במשק שמאפייניה  מתאימי  למדיניות שקב

הפעלת תכנית סיוע . כזאת נית  היה לבנות תכנית סיוע המתאימה לצרכי  של עסקי  מסוגי  שוני 
 11להביא להגדרה אחידה של הזכאי  לבקש סיוע, משקית יכולה למנוע כפילות בניהול כלל

לי  של ועדת מבדיקת פרוטוקו. ולאפשר קביעת מדיניות עקבית שתחול על כל הפוני  לקבלתו
ושתי הקרנות הופעלו בלי , לי  וועדת השרי  עולה שבדיקה כזאת לא נעשתה"ועדת המנכ, ההיגוי

 . קשרי גומלי  ביניה 
ל יבחנו את פעולת שתי הקרנות "ת והחשכ"מ  הראוי שמשרד התמ, לדעת משרד מבקר המדינה

די ליצור ביניה  תיאו  או ומטרותיה  ויבחנו את שיטות הניהול שלה  ואת תנאיה  לקבלת סיוע כ
  .דבר שיביא למניעת כפילות ולייעול הטיפול בעסקי  השוני , א  ימצאו לנכו , כדי לאחד 

✯  
 Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ ˙¯„‚‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ˘ ÈÏ· ‰Ó˜Â‰ ‰˜ÂˆÓ· ÌÈÏÚÙÓÏ ÚÂÈÒ‰ Ô¯˜

ÌÈÏÚÙÓ‰ ,¯· ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜Â ‰ ÓÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï ÌÈ‡ÎÊ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘ ÌÈÏÚÙÓ‰ ¯Â˙È‡ ÌÈ¯Â
˙È Î˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï .‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· Ô¯˜‰ Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Â Â˘ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î . Â¯˘Â‡

 Â‡ ¯˙ÂÈ· ÌÈ˘ÂÏ˜ ÂÈ‰ Ì˙Â‡ „˜Ù˘ ¯·˘Ó‰Ó ıÏÁÈ‰Ï Ì‰Ï˘ ÈÂÎÈÒ‰˘ ÌÈÏÚÙÓÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰
ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÌÈÏÚÙÓÏ .Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ˙Â‡ÂÂÏ‰ Â ˙È  ÏÎ‰ ÍÒ·-57 

˘ ÔÂÈÏÈÓ"Á . ¯Á‡Ï ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÌÈÏÚÙÓ‰Ó ‰Ú·¯‡ Â˜ÈÒÙ‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï·˜
Î ÂÏ·È˜˘-72%Ì·ÂÁ ˙‡ ÚÂ¯ÙÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÙÒÎÓ  ,Â¯‚Ò  Ì‰Ó ‰˘ÂÏ˘Â . ˙Â·‚Ï ÌÈÈÂÎÈÒ‰

 ÛÒÂ  ÏÚÙÓÓÂ ˙Â·¯Ú Â ÓÓ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï˘ „Á‡ ÏÚÙÓÓ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÙÒÎ ‡ÂÏÓ ˙‡
ÌÈ˘ÂÏ˜ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÓ ˙ÈˆÁÓÎ ÏÚ ˙Â·¯Ú ‰Ï·˜˙‰˘. 

__________________ 
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 ˜¯ Â˜ÈÒÚ‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙Â·˜Ú· ˜ÈÒÚ‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ
ÚÂÈÒ‰ ˙Ï·˜ .‰˘ÚÓÏ , Ô¯˜‰ ‰Ó˜Â‰ ÔÓ˘Ï ¯˘‡ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙Â¯ËÓ‰- ˙˜ÂÒÚ˙ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ 

 ÌÈÏÚÙÓ‰ ˙Â„¯˘È‰Â Ì‰È„·ÂÚ-Â‚˘Â‰ ‡Ï . 
Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‚"‰È„ÚÈ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï Ô¯˜‰˘ ‰ ˜ÒÓÏ ÂÚÈ‚‰ ˙ , ¯Á‡ÏÂ

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ , ËÒÂ‚Â‡·2004 ,ÈÏÁ‰Ô¯˜‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ë . ‰Ó˜Â‰ „·· „·
‰˘„Á Ô¯˜" :‰„Â·Ú È¯È˙Ú ÌÈÏÚÙÓ ˙‡¯·‰Ï Ô¯˜‰" , ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙˙Ï ‰¯ÂÓ‡˘

˙Â˘„Á ‰„ÈÓ .Ú·˜  , ‰˙ÚÓ Ô˙ ÈÈ ‡Ï ‰„Â·Ú È¯È˙Ú ÌÈÏÚÙÓ ˙‡¯·‰Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï ¯Â˘È‡‰˘
ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ È„È· ÍÏÈ‡Â ,Î Ó ˙Â˘‡¯· ‰„ÚÂ È„È· ‡Ï‡"‰ÈÈ˘Ú˙‰ „¯˘Ó Ï , ¯ÁÒÓ‰

Â‰˜ÂÒÚ˙‰ .ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È¯·„Ï , ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÔÂÈÒÈ  ‰˘Ú  ‰˘„Á‰ Ô¯˜·
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 

ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ ÏÚÂ ‰˜ÂˆÓ· ÌÈÏÚÙÓÏ ÚÂÈÒ‰ Ô¯˜ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰12‰˙ÏÚ‰  , ÏÂ‰È ‰ ÈÎ
Ó˙‰ „¯˘Ó Ï˘"˙ÏÏÂÎ ˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ Û˜˘Ó Â È‡ ÏÈÚÏ„ ÌÈÓÂÁ˙ È ˘· ˙ , ‰˘Ú  ‡Â‰Â

 Ì‰È È· ¯˘˜ ‡ÏÏÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ÏÂÙÈË‰ ÏÂˆÈÙ ÍÂ˙Â . ‰Î¯Ú‰Â ‰˜È„· ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰
‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ , ˙ÂÈ Î˙·˘ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ˜Â„· ÌÈ Â˙  ÂÈ„È· ÔÈ‡ ÔÎÏÂ

Â„¯˘È‰ÏÂ ˜˘Ó· ‰ÏË·‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ Ë˜‰Ï Ô˙ÓÂ¯˙ ÏÚÂ ˙Â Â˘‰˙ÌÈÏÚÙÓ‰  . È‡ˆÓÓÓ
‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ,Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ÈÎ"ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ÔÈ‡ ˙ ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ Ì·ˆÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙˘·Â‚

ÌÈ Ë˜‰.   

__________________ 
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