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   משרד החו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקו היבטי  שוני  של ) ב"מש(במרכז לשיתו  בינלאומי שבמשרד החו  

ל " פעולות הדרכה באר  ובחו פעולות הסיוע של המשרד למדינות מתפתחות 
ב ומימו  "היבטי  תקציביי  וכספיי  של מש; ל"ומיזמי  ארוכי מועד בחו

חברה להעברת , האיגוד" המשרד לבי  יחסי הגומלי  בי ; משות  ע  גורמי חו 
ב לבצע את פעולות הסיוע והיבטי  של תפקוד "שמסייע למש" טכנולוגיה

 .  בדיקות השלמה נעשו במשרד החקלאות. האיגוד
כ  נבדק נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני 

 ).5' ראו בדוח זה עמ(במסגרת מטלת רוחב בנושא , שרי 
 

 

  סיוע למדינות מתפתחות המרכז לשיתו  בינלאומי 
 תקציר 

מופקד , ) המשרד להל  (אג  במשרד החו  , )ב" מש להל  (המרכז לשיתו  בינלאומי 
בעיקר בתחומי , תיאו  וביצוע של פעולות סיוע למדינות מתפתחות, על ניהול
רמי  בשיתו  ע  גורמי  לאומיי  וגו, הבריאות והחינו , הרפואה, החקלאות

ארצותיה  במסגרת בובאר  ל " בהדרכת משתלמי  מחוהסיוע נית . בינלאומיי 
בעיקר , ל לתקופות של שנתיי  ויותר"בשיגור מומחי  לחו, )ד" קנ להל  (קורס נייד 

להל  (ובשיגור מומחי  לשליחויות קצרות מועד , לש  הקמה וניהול של מרכזי הדגמה
: ות הסיוע נעשות בידי שלוחות מקצועיותפעול. לעשיית סקרי  ולייעו ) מ" שק 

ושאר השלוחות נותנות , ב ופועלות בעבורו בלבד"שלוש מה  מוחזקות על ידי מש
שהוא , ) האיגוד להל  " (חברה להעברת טכנולוגיה, האיגוד. "שירותי  קבלניי 
מופקד על ניהול השלוחות המוחזקות ועל ניהול ההשתלמויות באר  , חברה ממשלתית

 .ב וממקורות חו " מינהלית ומבחינה כספית ותקציבו נית  מתקציב משמבחינה
ב מידע על תכניות העבודה של גופי  לאומיי  ובינלאומיי  העוסקי  "אי  במש

ואי  הוא מקיי  מעקב שוט  אחר מכרזי  שה  , במימו  מיזמי  במדינות מתפתחות
ב "יסייע בידי משאיסו  מסודר של מידע כזה . מפרסמי  לקבלני משנה מקצועיי 

לבחו  היכ  יכולה ישראל להשתלב בפעולות סיוע שעשויות לשרת ג  את האינטרסי  
 . שלה
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ב אינו מקצה את משאביו על "ומש, ב סדרי עדיפויות"הנהלת המשרד לא קבעה למש
ב לא הכי  תכנית פעולה להשתלבות בסדר היו  "מש. פי אמות מידה שהוגדרו מראש

. פיתוח חברתי והגנה על הסביבה, יימא הכולל פיתוח כלכליפיתוח בר ק: הבינלאומי
, הרפואה, ב להתמקד בהדרכה בתחומי החקלאות"באורח מסורתי ממשי  מש

 .הבריאות והחינו 
תאורטי והאחר במישור   האחד במישור הלימודי שני סוגי ההדרכה למשתלמי  

, בדר  כלל, א  שההשתלמויות אמורות,  ניתני  במסלולי  נפרדי  היישומי 
רק לעתי  רחוקות אות  משתלמי  מקבלי  הדרכה תאורטית . להשלי  זו את זו

 . והדרכה יישומית באותו נושא
ב בד בבד ע  " הסתמנה מגמת ירידה בהיק  הפעילות של מש2004 2002בשני  

מימוש ההוצאה המותנית בהכנסה ממקורות חו   שנבע בעיקרו מאי, צמצו  בתקציבו
ולכ  ההוצאה המותנית בהכנסה הגיעה , ימי של ההכנסות הצפויותעקב אומד  אופט

 מקור  54%  מה16% כ. 2002 מהאומד  שנקבע בתקציב שנת 54% לכל היותר ל
בתקציב . בפיקדו  מטבע חו  של המשרד בבנק ישראל ולא מהכנסות באותה שנה

 80% שהיה נמו  בכ,  נקבע אמנ  אומד  שנחשב קרוב יותר להכנסות הצפויות2004
אול  עד תחילת חודש דצמבר אותה שנה נתקבלו הכנסות , מאומד  השנה הקודמת

 . מהאומד  בלבד40%בשיעור של 
ב מעדי  את ההשתלמויות שנותנות השלוחות המוחזקות על ידו כדי לאפשר לה  "מש

 הייתה העלות החודשית המשוקללת 2003בתחילת שנת . פעילות במש  השנה
 מזו שבשאר   220%  עד כ והה בשיעורי  ניכרי  למשתל  בשלוחות אלה גב

 . השלוחות
ל יכינו דוח מסכ  לאחר "ב לא הקפידו שהמומחי  הנשלחי  להדרכה בחו"במש
ב ושיהיו במתכונת שנקבעה בתקנו  שירות "שהדוחות שנכתבו יועברו למש, שוב 
ו שמרבית הליקויי  שעליה  דיווח, מבדיקת תוכנ  של דוחות כאלה עולה. החו 

, הצוותי  מקור  בהכנות לא מספיקות ולא קפדניות לפני פתיחת ההשתלמות
כמו הצור  להחלי  את , הליקויי  בהכנות. ב"שהאחריות לה  מוטלת בעיקר על מש
חיפוש אחר מתורגמ  מקומי מאנגלית לשפת , נושאי ההשתלמות לאחר תחילתה

רבי  . שתלמותהשפיעו על המש  הה, אשר אות  ציינו המומחי ', המקו  וכו
לא השתת  בה  איש , מהמומחי  דיווחו ג  שמש  ההשתלמויות היה קצר מדי

ובכ  נמנע הישג תדמיתי , מהשגרירות הישראלית וה  לא זכו לסיקור תקשורתי
 .לישראל

, ב הקצה לה  לא הספיק להשלמת "היו מיזמי  ארוכי טווח שהתקציב שמש
והוא נאל  לחרוג ממנו , היו מתקציבובמיוחד באלה שמרבית המימו  שלה  או כולו 

 . במיליוני שקלי 
הכספי  המתקבלי  ממקורות . ב על פעילותו מותנות בהכנסות"חלק מהוצאות מש

החשבו  משמש את ; )  הפיקדו להל  (חו  מופקדי  בחשבו  מטבע חו  בבנק ישראל 
ב בתקציב המדינה לשנה "רישו  התקבולי  של מש. ב במש  שני  רבות"מש
אי  בתקציב ביטוי . וימת נעשה רק כאשר משתמשי  בה  וה  נרשמי  כהוצאהמס

ה  אינ  מצויני  בדברי ההסבר המצורפי  להצעת . לכל התקבולי  של אותה שנה
ואי  ה  מקבלי  את , אינ  מובאי  לידיעת הכנסת, התקציב השנתי של המשרד

לו בדוח על הכנסות נתוני  אלה ג  לא נכל. אישורה במסגרת אישור תקציב המדינה
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על פי חוק , והוצאות של הממשלה שאותו מגיש שר האוצר לכנסת ולמבקר המדינה
 ].נוסח משולב [1958 ח"התשי, מבקר המדינה

אול  מעול  לא מוסדו יחסי , ב בלבד" שנה פועל האיגוד עבור מש40 מאז נוסד לפני כ
 ועד 1999מסו  . פיתה  מבחינת הפעולות ה  מהבחינה הכס, הגומלי  ביניה  בנוהל

, ומטבע הדברי  ג  לא היו לו ועדות,  לא הייתה לאיגוד מועצת מנהלי 2003אוקטובר 
, )שמשמש בתפקיד ללא שכר(ל "ל האיגוד והמנכ"וניהולו השוט  נעשה בידי סמנכ

פעילות האיגוד .  לא מונה לאיגוד מבקר פני 2000מינואר . ב"ל מש"שהוא ג  סמנכ
 מועצת מנהלי  מהווה פג  בניהולה התקי  של החברה תקופה כה ארוכה ללא

  .ובשמירה על עניינו של הציבור
♦  

סיוע חו  של המדינות המסייעות למדינות מתפתחות יוכר כסיוע רשמי על פי הגדרת הארגו  
OECD)(לשיתו  כלכלי ופיתוח 

א  הוא נית  במימו  הסקטור הציבורי ותור  לצמיחה ,  " והאו1
וא  הוא נית  בי  מדינה מסייעת למדינה מסתייעת , דינה הנתמכת או לרווחתההכלכלית של המ

) במוצרי  או כסיוע טכני, במזומ ( לפחות 25%בתנאי  מועדפי  והוא כולל מענקי  בשיעור 
למימו  הוצאות הכשרה של ; באמצעות מוסדות כספיי  בינלאומיי  לפיתוח; מסכו  הסיוע

או למימו  הוצאות סיוע לפליטי  ממדינות נתמכות ;  המסייעתסטודנטי  מארצות נתמכות במדינה
 . 2בשנה הראשונה לקליטת  במדינה המסייעת

הקמת , מסייע למדינות מתפתחות באמצעות העברת ידע וטכנולוגיה)  המשרד%להל  (משרד החו  
 % להל (המרכז לשיתו  בינלאומי . מיזמי  והפעלת  במדינות אלה וסיוע הומניטרי בעת הצור&

תיאו  וביצוע של פעולות סיוע למדינות מתפתחות , מופקד על ניהול, שהוא אג  במשרד, )ב"מש
ובשנות פעילותו הרבות התמקד בעיקר בהדרכה , בשיתו  ע  גורמי  לאומיי  וגורמי  בינלאומיי 

בשני  האחרונות הוא עוסק ג  בהדרכה . הבריאות והחינו&, הרפואה, בנושאי  בתחומי החקלאות
בהדרכת משתלמי  , ל באר " בהדרכת משתלמי  מחוהסיוע נית . חו  היזמות העסקיתבת

מרבית  לש  הקמה וניהול של מרכזי , בשיגור מומחי  לתקופות של שנתיי  ויותר, בארצותיה 
) מ" שק%להל  (ובשיגור מומחי  לשליחויות קצרות מועד , הדגמה חקלאיי  ולהדרכת משתלמי 

הסיוע נועד ג  לשמש מנו  לקידו  האינטרסי  . בתחומי פעילותולעשיית סקרי  ולייעו  
, באסיה, המשתלמי  ה  ממדינות באפריקה. הכלכליי  והתדמיתיי  של ישראל, המדיניי 

ממדינות , ממדינות במזרח ברית המועצות לשעבר; במזרח אירופה ובמרכזה, באמריקה הלטינית
.  ג  ממדינות במזרח התיכו  ובמגרב% אוסלו ומאז הסכמי,  השקטסבאיי  הקריביי  ובאוקיינו
; ) שלוחות מקצועיות%להל  (ב נעשות באמצעות גופי  מקצועיי  "פעולות ההדרכה של מש

והוא מממ  את עלות שכר  של העובדי  בה  ואת , שלושה מה  שלוחות הפועלות בעבורו בלבד
מוסדות להשכלה , אר הגופי ש).  שלוחות מוחזקות%להל  (כל ההוצאות על החזקתה של אחת מה  

 השלוחות %להל  (ב שירותי  קבלניי  "נותני  למש, מערכת הבריאות ואחרי , מכוני מחקר, גבוהה
 תוכננו פעולות הדרכה 2004ובשנת ,  שלוחות14ב באמצעות " פעל מש2003בשנת ). האחרות

שהוא חברה , ) האיגוד%להל  " (חברה להעברת טכנולוגיה, האיגוד. "בשמונה שלוחות בלבד
מופקד על ניהול השלוחות המוחזקות ועל ניהול ההשתלמויות באר  מבחינה מינהלית , ממשלתית

 .ב וממקורות חו "ומבחינה כספית ותקציבו נית  ממש
__________________ 

1 Economic Cooperation and Development. The Organization for 
2  ÌÈÈÓÂ‡Ï È· ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Â ıÂÁ ÚÂÈÒ ÌÂÁ˙· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙¯‚ÒÓÏ ‰Úˆ‰- ‰„ÓÚÓ 

Ï‡¯˘È Ï˘ ‰˙ÈÓ„˙Â ÈÓÂ‡Ï È·‰ ,ירושלי , )1996(לקה לקשרי חו  והסברה של בנק ישראל המח. 
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בתיאו  ובאישור של , שעוסקת בתכנו , מחלקת ההדרכה.  1:   ב פועלות חמש יחידות"במש

למחלקה . ת מרכזי הדרכה בשלוחות המקצועיותואחראית להפעל ל"השתלמויות בישראל ובחו
, מחלקת פרויקטי .  2.   ל ומדור אורחי  והשתלמות יחידי "מדור הדרכה בחו, מדור הדרכה באר 

היא אחראית לשיגור מומחי  לשליחויות מקצועיות ; ל"המטפלת בתיאו  פעולות הסיוע בחו
במחקרי  משותפי  , ת בתכנו  מדיניהעוסק, מחלקת קשרי חו .  3   .לפרקי זמ  ארוכי  וקצרי 

למדעני  של המדינה מזמינת המחקר ולמדעני  מארצות מפותחות שג  , למדעני  ישראלי 
המופקדת על , יחידת הערכה.  5.   מחלקת כספי  ותקצוב.  4.   תומכות במחקרי  ובקשרי חו 

 ולבקשותיה  של המדינות על מעקב אחריה ועל ניתוח יעילותה ביחס לצורכיה , ליווי פעילות הסיוע
 .המסתייעות

ח הוצאה מותנית " מיליו  ש%73מה  כ, ח" מיליו  ש%107כ) ברוטו(ב " היה תקציב מש2003בשנת 
, ח" מיליו  ש%63באותה שנה הסתכמה בכ) ברוטו(ההוצאה . ח תקציב נטו" מיליו  ש%34בהכנסה וכ

ח " מיליו  ש%32סה הסתכמה בכמאחר שההכנסה שהתקבלה בפועל למימו  ההוצאה המותנית בהכנ
ח " מיליו  ש%55ב כ" הוקצו לפעולות מש2004לשנת . ח" מיליו  ש%31 בכ%וההוצאה נטו , בלבד

 ). ראו להל (ח הוצאה מותנית בהכנסה " מיליו  ש15מה  , )ברוטו(
  משרות ועובדי  מקומיי  בנציגויות השונות בעול  %27ב עובדי  ב" העסיק מש2004במרס 

ב ארבעה עובדי  "נוס  על כ& הועסקו במש). 2002 משרות בשנת 27.5לעומת ( משרות %33.25ב
 .של האיגוד

את פעולות הסיוע , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2004בחודשי  מרס עד אוקטובר ובדצמבר 
כ  נבדקו . ל"ל ומיזמי  ארוכי טווח בחו" השתלמויות באר  ובחו% 3ב למדינות מתפתחות"של מש

ויחסי הגומלי  ; ב ושל האיגוד"היבטי  תקציביי  וכספיי  של מש; טי  של תפקוד האיגודהיב
   . בדיקות השלמה נעשו במשרד החקלאות. ביניה 

 ב"פעילות מש
לצמיחה ולמלחמה , ב ה  סיוע לפיתוח כלכלי וחברתי"המטרות המוצהרות של פעילות מש .1

הידוק קשרי  כלכליי  ; מדיניי  ופוליטיי קידו  קשרי  ; בעוני ובבערות במדינות מתפתחות
" מועדו "שיפור תדמיתה של ישראל במדינה מקבלת הסיוע וחיזוק מעמדה בקרב ; ומסחריי 

 : ב לפעילותו"להל  העקרונות המנחי  שקבע מש. המדינות המסייעות ובמוסדות בינלאומיי 
ומי  המתאימי  למדינות התמקדות בנושאי  שבה  לישראל יש יתרו  יחסי או התמחות בתח) א(

חינו& לגיל הר& וחינו& מדעי , ניהול משאבי מי , חקלאות מדברית, מתפתחות כמו השקיה
מחויבות לשיתו  פעולה בפיתוח )  ב(;   פיתוח קהילתי ורפואה בשעת חירו  ובעת אסו , וטכנולוגי

  העדפת פעולות )ג(;   תהמדינות המתפתחות על פי תחומי התמחות ולא על פי חלוקה גיאוגרפי
התמקדות בהכשרת )  ד(;   מצומצמות ומיזמי  ברמת המיקרו שישמשו זרזי  לפיתוח נרחב יותר

חיפוש אחר )  ה(;   אנשי  ושימוש במאגר דוברי השפות הרבות בתחומי התמחות שוני  באר 
  ע  ארגוני  בינלאומיי  וע, ל"ממשלתיי  בחו%מיזמי  משותפי  ע  ארגוני  ממשלתיי  ולא

פעילות ברחבי המזרח התיכו  לקשירת )  ו(;   בנקי  לפיתוח לש  מימו  משות  של המיזמי 
 . קשרי  של שלו 

, בדוח הצוות צוי . ב ותקציבו"ל המשרד צוות לבחינת יעדי מש" מינה מנכ2003בשנת  .2
ב מקצה את משאביו ומחלק "ב סדרי עדיפויות ברמת המשרד ומש"ההנהלה לא מגדירה למש"ש

__________________ 
 .414' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„44 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1994 בדיקה קודמת בעניי  ראו ב 3
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, עוד צוי  בדוח". ת  בי  אזורי הפעילות הגיאוגרפיי  על סמ& פרמטרי  לא מוגדרי  מראשאו
כפי שנקבע בוועידת יוהנסבורג של המדינות , שהנושא העיקרי שעל סדר היו  הבינלאומי

פיתוח חברתי והגנה על , הכולל פיתוח כלכלי" פיתוח בר קיימא"הוא , 2002המפותחות משנת 
ב ואת הניסיו  רב השני  "סדר יו  זה חופ  במידה רבה את היכולות של מש, תלדעת הצוו. הסביבה

 . ב לא הציג לצוות תכנית פעולה להשתלבותו בפעילות בתחו  זה"אול  מש, שלו
ב מדרי& מדינות מתפתחות "כי מש,  למשרד מבקר המדינה מסר המשרד2004בתשובתו מנובמבר 

עילות האג  הוא טיפול בנושאי  אשר באמצעות  הפרמטר המרכזי המנחה את פ"ו, ומייע  לה 
וזאת באמצעות יצירת תהליכי  המאפשרי  אספקת מזו  לכלל , נית  להוציא מדינות אלה ממצב 

 ". האוכלוסייה ובמטרה לחסל את העוני והרעב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂˆ‰ ‰ÏÚ‰˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ‰ ÚÓ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ÔÈ‡

 È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÚ‚Â ‰˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú" ¯„Ò· ˙·Ï˙˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ˙ÈÈ ·ÏÂ ·
ÈÓÂ‡Ï È·‰ ÌÂÈ‰ .  

 ב בתחו  ההדרכה"פעולות מש
 במסגרת ל" בחוהשתלמויותבאר  והשתלמויות  ב מסייע למדינות מתפתחות באמצעות"מש .1

וחדות ב א  מקיי  השתלמויות מי"מש. ל"ועל ידי שיגור מומחי  לחו) ד" קנ%להל  (של קורס נייד 
בדר& כלל במימונ  , ל או ארגוני  בינלאומיי "ביוזמת גופי  ממשלתיי  ולא ממשלתיי  בחו

ב מסייע ג  למשתלמי  יחידי  הבאי  לאר  לעסוק במחקר "מש. המלא או החלקי של היוזמי 
ב תכנית השתלמות "כמו כ  מקיי  מש. במש& שלושה עד תשעה חודשי  בפיקוח של חוקר ישראלי

 ימי  75בשלושה מחזורי  של , פאי  באוניברסיטת תל אביב בנושאי רפואה ובריאותקבועה לרו
 .  בכל מחזור25שמספר המשתלמי  בה  הוא עד , בשנה
 : שלוש מה  מוחזקות, ב מקיי  את ההשתלמויות באמצעות שלוחות מקצועיות"מש, כאמור

רה שבעלותה משותפת בבעלות חב(ש גולדה מאיר " המרכז הבינלאומי להכשרה ע%כרמל )  א(
: העוסק בארבעה תחומי  עיקריי , ) מרכז כרמל%להל  ; 50% % ולעיריית חיפה % 50% %לאיגוד 

מרכז הדרכה בינלאומי )  ב(;   פיתוח קהילתי ופיתוח מפעלי  זעירי , חינו& לגיל הר&, קידו  נשי 
 בשיתו  ע  משרד שהוק , ) מרכז עופרי%להל  (עופרי הפועל ברמת רחל שבירושלי  ' ש א"ע

החינו& , התרבות והספורט ומתמקד בעיקר בנושאי  שבתחו  החינו& המדעי והטכנולוגי, החינו&
המרכז לשיתו  )  ג(;    א  בנושא קליטת זרי %ובשנתיי  האחרונות , הקהילתי וטכנולוגיה חינוכית

כה בנושאי שאחראי להדר, ) סינדקו%להל  (והדרכה חקלאית בינלאומית של משרד החקלאות 
ל ולביצוע מחקרי  במדינות מתפתחות בשיתו  ע  "לאיתור ולשיגור של מומחי  לחו, חקלאות

 . חוקריה  ובהשתתפות מומחי  מישראל
שאר ההשתלמויות היו .  היו כשני שלישי  מההשתלמויות בתחו  החקלאות2003כי בשנת , נמצא

, שתלמויות בכל התחומי  האמורי את הה. בחינו& ובפיתוח קהילתי, בעיקר ברפואה ובבריאות
ב המשי& לפעול "מש, ככלל. מקיימות השלוחות המוחזקות, למעט תחו  הרפואה והבריאות

 . בתחומי  המסורתיי  שבה  הוא פעל שני  רבות באמצעות אות  שלוחות מקצועיות
%ל ומתמקד במישור הלימודי"המדור להשתלמויות באר  מקיי  השתלמויות למשתלמי  מחו .2

, ל בהדגישו את המישור היישומי"די  מקיי  את השתלמויותיו בחו"ואילו המדור לקנ, תאורטי
, ) התקנו %להל  (על פי תקנו  שירות החו  . בעיקר כדי לשמש מנו  לייצוא טכנולוגיה ישראלית

וקורסי  ניידי  משלימי  את , פעולות הדרכה צריכות להיות משולבות בפרוייקטי  הקיימי "
 ". ב באר "ההדרכה באמצעות קורסי משפעולות 
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‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˜‰ ÔÈ‡Â ÌÈ„¯Ù  ÌÈÏÂÏÒÓ· ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ¯Â„Ó‰ È ˘ ÈÎ" ÌÈ„

ı¯‡· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙‡ ÌÈÓÈÏ˘Ó , Ô‰ ÌÈÓÏ˙˘Ó Ì˙Â‡ ÌÈÙ˙˙˘Ó ˙Â˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏ ˜¯ ÔÎ˘
‡˘Â  Â˙Â‡· ˙ÈÓÂ˘ÈÈ ˙ÂÓÏ˙˘‰· Ô‰ ˙ÈË¯Â‡˙ ˙ÂÓÏ˙˘‰· .ÔÈÂˆÈ , Ì‡˙‰· ‰ÏÂÚÙ˘

˙Â‡¯Â‰ÏÔÂ ˜˙‰  , ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ È‚ÂÒ È ˘ Ï˘ ˙·ÏÂ˘Ó ‰Î¯„‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ Â ÈÈ‰„
ÌÈÓÏ˙˘Ó Ì˙Â‡Ï , ÔÓÂ„È˜ÏÂ ÔÁÂ˙ÈÙÏ ¯˙ÂÈ ÌÂ¯˙Ï ‰ÈÂ˘ÚÂ ¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜Ù‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú
˘Ó˘ ˙Â È„Ó‰ Ï˘"Ô‰· ÏÚÂÙ · . 

 ועל התכנו  2001%2003ב בשני  "להל  בטבלה נתוני  על כל אחד מסוגי הפעילות של מש .3
  :2004 לשנת

2001 2002 2003 2004* 
)ÔÂ Î˙(  ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‚ÂÒ/‰ ˘‰ 

116 116 124 58 ı¯‡· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ¯ÙÒÓ** 

 מספר המשתלמי! 1,500 2,285 2,956 3,052
 מספר המדינות  106 112 117

114 149 132 106  ˜‰ ¯ÙÒÓ"ÌÈ„ 
 מספר המשתלמי!  6,960 7,238 5,228

 מספר המדינות  42 50 43
185 171 122  ˜˘‰ ¯ÙÒÓ"ÌÈÓ 
 מספר המדינות  30 45 42

18 14 17 9 ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ÌÈÁÈÏ˘‰ ¯ÙÒÓ 
 מספר המדינות 6 10 9 11

על מספר , ב נתוני! מרוכזי! על מספר הפעולות" לא היו במש2004עד מועד סיו! הביקורת בדצמבר  *
 .המשתלמי! בה  ועל המדינות שבה  ה  נעשו במהל* אותה שנה

 .ל"ל משתלמי! יחידי! במכוני מחקר והשתלמויות שהיוזמה לה  הייתה של גופי! מחוכול ** 
מספר .  ואיל&2002ב משנת "שככלל מסתמנת ירידה בהיק  הפעילות של מש, מ  הטבלה עולה

ג  . 2003 בשנת % נוספי  %23%וב, 2001 לעומת %3% הצטמצ  בכ2002המשתלמי  באר  בשנת 
במספר . 2003 בשנת % נוספי  %29%ובכ, 2001 לעומת %8%כ ב%2002מי  פחת ב"מספר השק

 %13% הוא הצטמצ  בכ%2003אול  ב, 2001 לעומת 2002 בשנת %31%די  חל גידול בכ"הקנ
נמשכת מגמת הירידה בהיק  של מרבית סוגי פעילות , 2004על פי התכנו  לשנת . 2002לעומת 

 .ב "מש
4. ı ¯ ‡ ·  ˙ Â È Â Ó Ï ˙ ˘ ות הישראליות במדינות שבה  ה  בכל שנה מפיצות הנציגוי: ‰

שגובשה על בסיס הצעות של השלוחות , חוברת של תכנית השתלמויות שנתית באר , מואמנות
ומקצת  , מרבית ההשתלמויות שבתכנית חוזרות על כאלה שהתקיימו כבר בעבר. המקצועיות

 . דולר%30,000 דולר ל20,000עלותה של השתלמות באר  היא בי  . חדשות
ראו (ב קשיי  לעמוד בתכנית ההשתלמויות באר  בגלל צמצו  תקציבו " היו למש2003בשנת 
ה  מחוסר עניי  בנושאי  שהוצעו ה  מחששות של , ובשל ירידה במספר הנרשמי  לכמה מה ) להל 

 השתלמויות 20כתוצאה מכ& לא התקיימו במש& השנה . נרשמי  פוטנציאליי  מהמצב הביטחוני
וה  בוטלו לאחר ,  מה  היו אמורות להתקיי  באחת השלוחות האחרות15. שתוכננו בתחילת השנה

אחת , ב לסגור את מרכז עופרי" החליט מש2003בשנת . ב הפסיק את ההתקשרות אתה"שמש
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 לשש 2004אול  לבסו  צומצמה הפעילות שלו בתכנית העבודה לשנת , השלוחות המוחזקות
עובדת (ונותרו מנהלת , עובדי  פוטרו, 2002 בשנת %10 ול2003 בשנת 13השתלמויות לעומת 

  מכסת המשתתפי  בהשתלמות אחת 2004צומצמה בשנת , כמו כ . ושתי עובדות) משרד החינו&
 .וקוצר מש& ההשתלמויות,  משתלמי %22 ל%25מ

ב "השיקולי  של מש. ב מממ  את שכר  של כל העובדי  בשלוש השלוחות המוחזקות"מש, כאמור
והוא , שפעו מהרצו  לסייע לשלוחות אלה להתגבר על קשייה  התקציביי לבחירת ההשתלמויות הו

ג  א  האחרות , העדי  את ההשתלמויות שה  הציעו על ההשתלמויות שהציעו השלוחות האחרות
בפועל התקיימו בשלוחות המוחזקות ג  השתלמויות . הציעו השתלמות מעניינת וחשובה יותר

 . %22שמספר המשתתפי  בה  היה קט  מ
שימי  רבי  לא התקיימה במרכז כרמל כל ,  העיר משרד מבקר המדינה על כ&4עוד בביקורת קודמת

שאי  לה  מבנה , הנהלת המרכז הציעה אז לקיי  בו ג  השתלמויות של השלוחות האחרות. פעילות
שלא מתקיי  במרכז כרמל מער& מלא של , מבדיקת מעקב ומתשובת המשרד עולה. משלה 

לדעת משרד מבקר . בגלל צמצו  ההשתלמויות בכלל, בי  היתר, כל השנההשתלמויות במש& 
דווקא משיקולי חיסכו  תקציבי היה חשוב לנצל את המרכז לפעילות של שלוחות אחרות , המדינה

 .ולחסו& בתשלו  הוצאות האכסניה של ההשתלמות ושל המשתלמי 
5. Â Á ·  ˙ Â È Â Ó Ï ˙ ˘ ‰" Ï) ˜"Ì È של כשבועיי  די  ה  השתלמויות קצרות "הקנ :)„

תכנית . ב משגר צוות של שני מומחי  להדרכה בכל השתלמות"מש; בנושאי  יישומיי  ומוגדרי 
די  "גופי  השותפי  לקנ, הנציגויות הישראליות: די  נבנית בשיתו  פעולה בי  אלה"שנתית של קנ

 לפי .ב"השלוחות המקצועיות ומש, ) השות  המקומי%להל  (במדינות אשר בה  ה  מתקיימי  
משו  שהשות  המקומי , בי  היתר,  דולר%12,000ד היא כ"העלות הישירה של קנ, ב"נתוני מש

 . ד מממ  את אירוח המשתלמי  ואת השימוש במתקני  שבה  מתקיימת ההשתלמות"לקנ
והוא אחראי לכל ההיבטי  הנוגעי  , די "ב הוא הגור  המרכזי בקיו  הקנ"מש, על פי התקנו 

הבירורי  בי  הנציגות ובי  השות  המקומי . ורמי  העוסקי  בה  ולהפעלת לתיאו  בי  כל הג
התכנית והיבטי  לוגיסטיי  , אוכלוסיית היעד, והשלוחה המקצועית בנושאי  כמו יעדי ההשתלמות

על הנציגות להקפיד בבחירת השות  המקומי לניהול ההשתלמות . ב"יעשו באמצעות מש
 תפקיד מכריע בהצלחת ההשתלמות על ידי בחירת המועמדי  כיוו  שלשות , ב"בהתייעצות ע  מש

יש להבהיר לשות  המקומי כי עליו לבחור מועמדי  נאותי  מבחינה . והכנת התכנית המקצועית
כי על הנציגות ללוות את , עוד קובע התקנו . מקצועית ומבחינת דרג תפקיד  ולוודא זאת

עליה לשי  לב לניצול הול  של .  ותקשורתיההשתלמות בכל שלביה ולתת למומחי  סיוע לוגיסטי
בסיכו  השנתי של ; ההשתלמויות להסברה בתקשורת המקומית ולדווח על כל השתלמות ע  סיומה

ד הוא "פרק הזמ  הממוצע לקנ: בתקנו  א  צוינו אלה. פעילותה עליה לכלול מסקנות והמלצות
 . 25%35מספר המשתתפי  בו יהיה ; )עשרה ימי לימוד(כשבועיי  

 2003כי במהל& שנת , משרד מבקר המדינה העלה. ב"די  ממומני  מתקנה בתקציב מש"קנ )א(
רק חלק קט  מזמ  , די "ל במסגרת תכנית הקנ"הקדישו אחדי  מצוותי המומחי  שנסעו לחו

. בהרצאות ובסיורי  או השתתפו בכנסי , בזמ  הנותר ה  עסקו בפגישות. די  עצמ "שהיית  לקנ
, מי "דומה יותר במהותה לפעילות שק, די "מומנה מהתקנה התקציבית של הקנש, פעילות זו

ומטרת  שונה ממטרת , )ד"כפי שנשלח לקנ(שלרוב נשלח אליה  מומחה אחד ולא צוות של שניי  
 . די "הקנ

אול  אי  , די  יש תכנית עבודה ומימו  נפרדי "מי  ולקנ"כי אמנ  לשק, בתשובתו טע  המשרד
ד יבקש גו  מקומי לקבל ייעו  מהמומחי  בתחו  "ירה בכ& שבמש& קנהוא מוצא כל סת

 ".ביות"העצמת הפעילות וביטוי ליכולות המש"משו  שיש בכ& , מומחיות 
__________________ 

 . 420' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„44 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ )1994 ראו  4
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡·" ˜· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÁÓÂÓ È˙ÂÂˆ ÏÚ ÏÈËÓ ·" „

˜˘·Â"˙ÂÁÈÏ˘ ‰˙Â‡· Ó ,‰ Í˘Ó ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· ˙‡Ê ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ‰˙È Î˙Â ˙ÂÁÈÏ˘ ,
‰ÓÈ˘Ó ÏÎÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÊ‰ ˙‡ ˘È„˜È ˙ÂÂˆ‰˘ ÍÎ , ‰ ˜˙‰Ó Ô‰ ‰È‰È ˙ÂÁÈÏ˘‰ ÔÂÓÈÓÂ

 ˜ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰"˜˘ Ï˘ ÂÊÓ Ô‰ „"Ó . 
ב )ב( ו ש מ י  ח ו ו י ד על צוות המומחי  שהדרי& בהשתלמות להכי  דוח "ע  סיו  הקנ: ד

. שלוחה המקצועיתב ול"מסכ  על פי ההנחיות המפורטות בנספח לתקנו  ולהעביר אותו למש
 . ד ובידי השות  המקומי"לתקנו  מצורפי  שאלוני הערכה המיועדי  למילוי בידי המשתתפי  בקנ

ב בדקה את הדוחות של המומחי  החקלאיי  שהעבירו "יחידת ההערכה של מש )1(
כי במהל& ההשתלמויות התגלו בעיות מינהליות , מבדיקתה עלה; 2000ל בשנת "השתלמויות בחו

לא לכל .  א:   הבעיות היו בעיקר אלה. יות ובעיות במעורבות  של הנציגויות בהשתלמויותוארגונ
ולחלק  לא היו די ידיעות בשפה , המשתלמי  היה רקע מקצועי מתאי  לנושא ההשתלמות

בכמה השתלמויות היו משתתפי  מעטי  או שההשתתפות .  ב;   שבה התנהלו הלימודי , האנגלית
 התעוררו בעיות של תרגו  ההרצאות לשפת המקו  ובעיות באמצעי העזר . ג;   הייתה חלקית

 ; מש& ההשתלמות היה קצר מדי ביחס לכמות חומר הלימוד שבתכנית.  ד;   הלימודיי 
חלק מהמומחי  ציינו .  ו;   המומחי  לא הודרכו די הצור& טר  נסיעת  למקו  ההשתלמות.  ה

 .ולכ  ההשתלמות לא זכתה לסיקור תקשורתי,  במקו שלא הייתה נוכחות של הנציגות הישראלית
)2( ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ,˘Ó˘" ÁÂ„ Â ÈÎÈ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰ ‡Ï ·

 ˜‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ÌÎÒÓ"ÌÂÎÈÒ‰ ÁÂ„ Ï˘ ˜˙ÂÚ ÂÏ ˘È‚‰Ï ˘¯„ ‡ÏÂ „ , ˙ÂÁÂ„‰ ˙È·¯Ó ÔÎÏ
Â· ÌÈ‡ˆÓ  Ì È‡ Â·˙Î ˘ .˘Ó·"˙Â˘‰Ó ·Â˘Ó ÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï Û‡ · ÌÈÙ

 ˜· ÌÈÈÓÂ˜Ó‰"˙ÂÈÂ‚Èˆ ‰Ó ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙Â ˜ÒÓ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈÓÂÎÈÒÂ „ ,ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î . 
כי הדוחות המקצועיי  צריכי  ,  מסר המשרד2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

כלפי מומחי  שלא יגישו " עד כדי הטלת סנקציות"ב יפעל "ומש, להישמר בשלוחה המקצועית
 . דוחות במועד

)3( „¯˘Ó ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó 73 ˜ Â¯È·Ú‰˘ ÌÈÁÓÂÓ È˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÂÁÂ„ " ˙ ˘· ÌÈ„
2003 , Ì‰Ó53Â ˙Â‡Ï˜Á È‡˘Â · -20ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â ·  . ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎ Ì‰ Â˜„· ˘ ˙ÂÁÂ„‰

˘Ó· Â‡ˆÓ ˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎÂ Â˜„ ÈÒ· ˙Â‡Ï˜Á È‡˘Â · Â‡ˆÓ ˘"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â · · , Ì¯ÂÚÈ˘Â
Î-54% ˜‰ ¯ÙÒÓÓ "‰ ˘ ‰˙Â‡· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ„ .‡ˆÓ  , ÏÎ ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ˙ÂÁÂ„‰ ˙ˆ˜Ó ÈÎ

˙ÂÈÁ ‰· Â˘¯„ ˘ ÌÈË¯Ù‰ . ˙˘¯„ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ·Â˙Î ÂÈ‰ ˙ÂÁÂ„‰Ó ÌÈ·¯
˙ÂÈÁ ‰· ,ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó ÈÙ ÏÚ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Â·˙Î  Ì˙ˆ˜ÓÂ . ÌÈÁÙÒ ‰ ÂÙ¯Âˆ ‡Ï Ì‰Ó ÌÈ·¯Ï

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÂÓÎ ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰ , Ï˘ ·Â˘Ó‰ È ÂÏ‡˘
 ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ÈÓÂ˜Ó‰ Û˙Â˘‰ Ï˘ ·Â˘Ó ˙Â‡ˆÂ˙Â , ÌÈÁÓÂÓ‰ È„È· ÂÓ˙Á  ‡Ï Ì˙È·¯ÓÂ

ÌÓˆÚ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó ÏÚ" ÌÈÁÓÂÓ‰ È˙ÂÂˆ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ·

 ˜Ï ÌÈÁÏ˘ ‰"ÌÈ„ , Ì˙Â‡ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÔÂ ˜˙· ‰Ú·˜ ˘ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ Â·˙ÎÈÈ ÈÎ ˘Â¯„Ï
ÂÏˆ‡ .Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï Â˙Â‡ ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˙Â ˘È‰ ˙ÚÈ ÓÏ , ¯·„

˘ÓÏ ÚÈÈÒÏ È„Î Â· ‡‰È˘"‰ÏÂÚÈÈ·Â ˙È„È˙Ú‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÂ Î˙· · . 
כי חלק מהליקויי  האמורי  שהעלתה יחידת ההערכה , מבדיקת תוכנ  של הדוחות עלה )4(

מרבית הליקויי  שעליה  דיווחו הצוותי  מקור  בהכנות לא מספיקות ולא קפדניות . חזרו ונשנו
צוותי  דיווחו כי לא היה לה  . שהיו לה  ג  השפעות על המש& ההשתלמות, ד"ת הקנלפני פתיח
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על דרישות המארחי  ועל הרמה המקצועית של , מספיק מידע מוקד  על פרטי תכנית ההדרכה
. ונושאי  נמצאו מורכבי  מדי למשתלמי  או שלא נגעו לתחומי ההתעניינות שלה , המשתלמי 

הידיעות של המשתלמי  . לי  את נושאי ההשתלמות שהוכנו מראשכתוצאה מכ& ה  נאלצו להח
מספר המשתתפי  ; והיה צור& לחפש מתורגמ  לשפת המקו , בשפה האנגלית לא היו מספקות

, חלק מהפרסומי  הכתובי ; על פי רוב היו יותר משתתפי , בפועל היה שונה מכפי שנמסר מראש
ו מהאר  כדי להפיצ  בי  המשתתפי  קלטות וידיאו וסרט על החקלאות בישראל שהובא

התנאי  הפיסיי  של מתק  ההדרכה ; בהשתלמות ולהקרינ  היו ברמה מקצועית ירודה או מיושני 
 .ופגעו ברמה המקצועית של ההשתלמות, לטענת , דברי  אלה הקשו על המדריכי . היו ירודי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Ï ˙Â Î‰‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ÏÚ ˙ÏËÂÓ Ô‰Ï 
˘Ó"· ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙Â‚Èˆ ‰ ÏÚ ,˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ÁÂÏ˘‰ ÏÚ , ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈÙ˙Â˘‰ ÏÚ

ÌÈÁÓÂÓ‰ , ÍÏ‰Ó· ÌÈ˘Â·È˘‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î Ì‰È È· ˜Â„‰ ÌÂ‡È˙·Â ˙Â „Ù˜ ¯˙È· Â˘ÚÈÈ
˙ÂÓÏ˙˘‰‰. 

 . כי ייעשה מאמ  מרבי לקיי  את התיאו  האמור, בתשובתו הודיע המשרד
)5( ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ˙È·¯ÓÈ„Ó ˙Â¯ˆ˜ ÂÈ‰ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰˘ ÂÁÂÂÈ„  , È˙˘· ÂÎÈ¯„‰ Ì‰ ÔÎ˘

ÌÈ Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó È ˘· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ,‰ÒÈË ˜Á¯Ó ‰ÊÓ ‰Ê ÌÈ˜ÂÁ¯ ÌÈ˙ÚÏ ÂÈ‰˘ , ÔÓÊ ˜¯Ù·
 ˙Á‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ¯·Ú· ˘„˜ÂÓ ‰È‰˘)ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú( ,ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · . ÂÈ‰ ÏÂˆÈÙ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î

„·Ï· ÌÈÓÈ ‰Ú·¯‡ „Ú ÌÂÈ ÂÎ˘Ó ˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ,˘„˜Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÂ˜ÓÓ ˙ÂÚÈÒ Ï Ì‚ ÔÓÊ 
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÁÈ˙Ù È ÙÏ ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ˙Â Î‰ÏÂ ÌÂ˜ÓÏ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï „ÚÂ ˘ ÔÓÊ ˜¯Ù· ˙Â¯ˆ˜ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ È˙˘ Ô˙Ó·
˙Á‡ , ˜‰˘ ¯È·Ò ‡Ï"È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÂ  „ , ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÂÎÈ‡ ÂÚ‚Ù ˘ ˘˘Á ˘ÈÂ

‰È˙Â¯ËÓÂ .˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"Ó‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·È · ˜Ï È·ËÈ"„. 
 .כי לא יתקיימו עוד שתי השתלמויות קצרות בשליחות אחת, בתשובתו מסר המשרד

די  בידי אנשי הנציגות הישראלית ולקשר שוט  אתה כדי "יש חשיבות רבה לליווי הקנ )6(
לסייע בפתרו  בעיות ולקד  את פרסו  הפעילות לש  יצירת הד תקשורתי והשגת המטרה 

 . ההסברתית
¯˜·Ó „¯˘Ó‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰  ,ÂÁÂÂÈ„ ÌÈ·¯ ÌÈ˙ÂÂˆ ÈÎ , ‡Ï ‰ÓÂÈÒ· Â‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÁÈ˙Ù·˘

˙Â¯È¯‚˘‰Ó ˘È‡ ÁÎ  ,˙Â¯È¯‚˘‰ ÌÚ ¯˘˜ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï ‰ÎÏ‰Ó·Â , ¯Â˜ÈÒ ‰È‰ ‡ÏÂ
 ˜‰ Ï˘ È˙¯Â˘˜˙"ÂÈÏ‡ ¯˘˜· ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ Ï˘Â „ . 
, מתאפשרתד לא תמיד "שנוכחות  של אנשי השגרירות בקנ,  טע  המשרד2004בתשובתו מנובמבר 

משרד מבקר המדינה . די  המתקיימי  במדינות שאי  בה  לישראל שגרירות תושבת"כיוו  שיש קנ
ד במדינות "ניהלו את הקנ, שדיווחו על כ& שלא היה קשר ע  השגרירות, כי רבי  מהמומחי , מעיר

 .שבה  יש שגרירות תושבת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ Ì‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˜˙Ó‰ · Ô‰·˘ ˙Â È„Ó· ˙ÓÈÈ

˙Â‚Èˆ ‰ „·ÂÚ È„È· ‰ÂÂÏ˙ ˙ Ó‡ÂÓ ˙Â‚Èˆ  ˜¯ ‡Ï‡ ˙·˘Â˙ ˙Â¯È¯‚˘ ÔÈ‡ , ˙ÂÈÁ ‰· ˘¯„ Î
ÔÂ ˜˙· ˙Â¯ÂÓ‡‰ .˙‡Ê , ˜‰ ÏÂ‰È  ÔÓÊ· ÚÈÈÒÏ È„Î Ô‰" ˙È˙¯Â˘˜˙ ˙ÏÚÂ˙ ˙‚˘‰ Ì˘Ï Ô‰ „
˙ÂÏÈÚÙ‰Ó ˙È·¯Ó. 
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)7( ‰ÏÂÚ ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÈÁÂÂÈ„Ó ,˙‡Ó „Ú ‰ ÂÓ˘ ‰È‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ˘ÌÈÈ ,

Ú·˜˘ ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · ,¯ÂÓ‡Î , ‰È‰È ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ˘25-35 . ¯ÙÒÓ· ˙ÂËÏÂ·‰ ˙Â‚È¯Á‰
· ÂÈ‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰-20 ÂÙ˙˙˘‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ 67-200ÌÈÓÏ˙˘Ó  . ÁÂÂÈ„ „Á‡ ˙ÂÂˆ

‰ÁÈ˙Ù‰ ÌÂÈ· „Á‡ ÌÏ˙˘Ó ‡Ï Û‡ ÚÈÙÂ‰ ‡Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰·˘ , ¯ÙÒÓ ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘·Â
Ó˘Ó ÏÂ„‚ ‰È‰ ‡Ï Í‡ ÚÂ·˜ ‰È‰ ‡Ï ÌÈÙ˙˙˘Ó‰‰ Â. 

6. Á Â Â Ë  È Î Â ¯ ‡  Ì È Ó Ê È Ó : לרוב , מיז  גדול במדינה מתפתחת הנמש& מספר שני
; גו  בינלאומי התור  את הכספי  למימונו: יכול לצאת אל הפועל ביוזמת אלה, בתחו  החקלאות

לאחר שנחתמי  הסכמי  בי  . ב"המדינה המתפתחת המעוניינת או מש; נציגות ישראלית מקומית
כדי לסייע ) שנתיי  עד חמש שני (ב מומחה לתקופה ארוכה "יז  שולח משהגופי  המשתתפי  במ

,  היו בעשר מדינות באמריקה הלטינית2003בשנת . בהקמתו ובניהולו עד להעברתו לידי גו  מקומי
 2004במרס .  מומחי  בשליחות לפרקי זמ  ארוכי 15באפריקה וברומניה , בחבר העמי , באסיה

 שהה 2004עד , נוס  על שליחי  אלה.  לחמש%ומספר המדינות , נההצטמצ  מספר המומחי  לשמו
ב " נשלח היוע  לענייני בריאות של מש2003ובאוגוסט , בקוסטה ריקה מומחה למלחמה במדבור

ב "לגייס מקורות כספיי  למיזמי  חדשי  של מש, בי  היתר, לשליחות ארוכה בקניה במטרה
תפקיד של שליח לפרק זמ  ארו& במדינה זו לא ; תהבריאות והחקלאו, באפריקה בתחומי הרפואה

ב לאפריקה טיפל השליח א  בענייני "ב וכשליח מש"ל מש"בתפקידו כיוע  לסמנכ. היה קיי  עד אז
 160,000עלות החזקתו השנתית של מומחה היא ). ראו להל (ב במדינה באפריקה "המיז  של מש

 .ב"י מש מומנה החזקת מחצית המומחי  ביד2004ובשנת , דולר
אול  אי  בו הנחיות בכל הנוגע , ל"בתקנו  ישנ  הנחיות בדבר השתלמויות באר  והשתלמויות בחו

 . מי  ולשליחויות ארוכות טווח"לשק
‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,˘Ó˘ ·Èˆ˜˙‰˘ ÌÈÓÊÈÓ ÂÈ‰ ÈÎ"Ì˙ÓÏ˘‰Ï ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï Ì‰Ï ‰ˆ˜‰ · ,

Â·Èˆ˜˙Ó ÂÈ‰ ÂÏÂÎ Â‡ Ì‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙È·¯Ó˘ ‰Ï‡· „ÁÂÈÓ· ,Ï‡  ‡Â‰Â Â ÓÓ ‚Â¯ÁÏ ı
ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ· . 

ה )1( ק י ר פ א ב ה  נ י ד מ ב י  א ו פ ר ז  כ ר  ביקשה המדינה מישראל סיוע 1998 בשנת :מ
ישראל נענתה לבקשה בשל . בהקמת מכו  לטיפול במחלת הסרט  בתו& בית חולי  בעיר הבירה

 ב בפעילות הנוגעת"והמשרד החל באמצעות מש, חשיבות  של היחסי  המדיניי  ע  אותה המדינה
במשרד התגבשה תכנית להקמה בשלבי  של המכו  בבית החולי  במש& שלוש . לביצוע המיז 

הספקת ציוד , התכנית כללה הקמת יחידת אבחו  ויחידה לטיפול כימותרפי). 1999%2001(שני  
 2000בשנת .  דולר225,000אומד  עלות ההקמה היה . רפואי והתקנתו וכ  הדרכת צוותי  רפואיי 

:  ממכו  בתו& בית חולי  קיי  למרכז עצמאי לטיפול במחלת הסרט  בשני מבני השתנה המיז 
 . דולר400,000וילה נשיאותית קיימת ומבנה חדש הצמוד לווילה בעלות כוללת של 

. בלי שהתקיי  הלי& תחרותי כלשהו, ב מסר את ביצוע המיז  לחברה ישראלית"כי מש, נמצא
פרס  , רק לאחר שהחלה החברה לפעול. טור ממכרזמאוחר יותר המשיכה החברה במיז  לפי פ

 להקמת סוגי  שוני  של יחידות רפואיות במדינות מתפתחות בשיטה 5המשרד מכרז מסגרת פומבי
 . והחברה נבחרה מבי  שלוש מציעות שהתחרו במכרז, בה  יחידה אונקולוגית, 6"מסירת מפתח"של 

__________________ 
 כשבמהל* תקופת המכרז נחתמות את! עסקאות, בסוג כזה של מכרז נקבעי! זוכה או זוכי! אחדי! 5

 .מסוימות ומוגדרות מסוג העסקאות שהוגדרו במכרז המסגרת
 .חוזה בנייה עד הבאת הנכס למצב שהוא מוכ  לשימוש 6
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ו המשרד והחברה כי ביצוע המיז  בידי  הודיע2005בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה מינואר 
א  שהמכרז נעשה לאחר שהחברה החלה בפעילות הנוגעת , החברה הוא על סמ& מכרז המסגרת

 .למיז  וא  שלא נחת  הסכ  מיוחד לביצועו בעקבות זכיית החברה במכרז
˘ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÎÒÓ ÁÂÂÈ„Ó" ¯·ÓËÙÒ· ·2004‰ÏÂÚ  , ¯Â·Ú ‰Ï ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰ ÈÎ

¯·Óˆ„Ó ÌÊÈÓ‰ 2000 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ 2003 Ï˘ ÌÂÎÒ 540,000¯ÏÂ„  .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , Â˙·Â˘˙·
 ¯‡Â ÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2005„¯˘Ó‰ ÔÈÈˆ  , ÈÏÂÈÓ ‰¯·ÁÏ ÌÏÈ˘ ÈÎ2001 „ÚÂ 

 ¯·ÓËÙÒ2003Î Ï˘ ÌÂÎÒ -690,000¯ÏÂ„  .‡ˆÂÈ , ‰¯·ÁÏ ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰˘150,000 ¯ÏÂ„ 
˘ÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡È‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÂÎÒ‰Ó ¯˙ÂÈ"· .ÚÈ„Â‰ Â˙·Â˘˙· ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙˜„·  ÈÎ „¯˘Ó‰ 

˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ô˙Â‡ ¯Â·Ú ÌÈÈÓÚÙ ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰˘. 
 לא הושלמו עבודות הבנייה וההתאמה של המבני  2004כי עד דצמבר , משרד מבקר המדינה העלה

 %2.2ועלותו עלולה להגיע ל, ר" מ%2,200ר הגיע ל" מ%1,900שטח המיז  שתוכנ  לכ; למרכז רפואי
 .גלל הגדלת שטח הבנייה ועלות הציוד הרפואי שטר  נרכשמיליו  דולר לפחות ב

ל המשרד על השתלשלות האירועי  "דיו  אצל מנכ, 2004בדצמבר , בעקבות הביקורת התקיי 
כי בשל החשיבות המדינית המיוחדת שיש , בתרשומת מהדיו  צוי . 1998הנוגעי  למיז  משנת 

ל הנחה להגיש לו מיד דוח מפורט על "המנכ. יש לעשות כל מאמ  להביא אותו לכלל סיו , למיז 
לשלוח מיד לאתר מפקח מטע  מחלקת נכסי  של המשרד לסקירת ; כל מה שבוצע במסגרת המיז 

מחלקת התקציבי  והלשכה המשפטית , להקפיד על פיקוח צמוד מטע  אג  הכספי ; מצב המיז 
למשרד מבקר .   ובביצועעל כל הסכ  שייחת  ע  החברה להשלמת המיז  ובנוגע לכל שלב במימו

והשלמתו הוקפאה עד לקבלת , שהמשרד מינה מהנדס חיצוני לבדיקת ביצוע המיז , המדינה נמסר
 .הדוח

ÚÂÈÒ‰ ÌÊÈÓ· ,˘Ó˘"Â˙ÂÏÚ ‡ÂÏÓ· ‡˘Â  · ,‰ÈÈ ·‰ Û˜È‰· ˙Â‚È¯Á ‡ÂÙ‡ ÂÈ‰ , ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ·
˙ÂÈÂÏÚ·Â .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÏÂ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ Á˙ Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ Ì‰Ó ˜ÈÙ

ÌÈÁ˜Ï ,ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,„È˙Ú· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÌÈÓÊÈÓ· ÌÈÓÂ„ ÌÈÈÂ˜ÈÏÓ Ú ÓÈ‰Ï È„Î . 
ק )2( ו ח ר ה ח  ר ז מ ב ה  נ י ד מ ב ה  מ ג ד ה ת  ו ו ב החל את פעילותו במדינה "מש: ח

העביר , לאחר עשר שנות פעילות בחוות הדגמה חקלאית במזרח המדינה, 2003בשנת . 1993בשנת 
יוע  לחקלאות ומדע %כי בדוח סיכו  פעילותו של הציר, וי יצ. ב לידי גו  מקומי"אותה מש

כי , הוא קבע, לאחר שליחות של כשלוש שני  במקו , 2003בשגרירות הישראלית בבירה בשנת 
בעת שתדמית הפעילות היא בשיאה ולא "ב לצאת מחווה זו כעבור שמונה שני  "היה על מש

י ההחלטה על סיו  המעורבות האקטיבית שהייתה החמצה בעיתו"ו, "להמתי  עד לתהלי& הדעיכה
אחד לבקר , ב שלושה מיזמי  חקלאיי  ארוכי טווח נוספי "באותה שנה ניהל מש". הרציפה בחווה

ושניי  לגידולי שדה ולפרחי  , 2000%2001שהוק  והחל לפעול בשני  , לחלב במזרח המדינה
. ולל של ארבעה מיליו  דולרוהוקצה לה  סכו  כ, %2002שהפעילות בה  החלה ב, במערב המדינה

, ב להינתק מהפעילות בחוות הבקר כעבור כארבע שני "היוע  לענייני חקלאות ומדע המלי  למש
, ב במיז  החלב"השנה החמישית לפעילות מש, 2004בשנת . כאשר המיז  היה בשיא הצלחתו

 .ב להחזיק בו מומחה בשליחות ארוכת טווח"המשי& מש
 מיליו  2.51(ח " מיליו  ש%11.3ב למיזמי  במערב המדינה בס& כ" נקבע תקציב מש2003בשנת 
 . ח" מיליו  ש%2א& ההוצאות חרגו מהתקציב בכ, )דולר
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÏÂÚÙ˙ÏÂ ‰Ó˜‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Â ÓÓ ˙Â˜˙ È‰Ï ÌÈÏÏÎÂ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÌÊÈÓ ;Ï˘ÓÏ , ‰ÁÓÂÓ ÏÂ‰È · ÌÊÈÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó
‡¯˘ÈÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ ‰¯˘Î‰Â ‰Î¯„‰ ÈÎ¯„Â ÈÏ , ‰ÁÓÂÓ‰ ‰‰Â˘ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·

Â˙·ÈÊÚ ¯Á‡ÏÂ ÌÊÈÓ· . È„È· ÌÈÓÊÈÓ‰ ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰È‰È Ô˙È  ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ
˘Ó" Ï˘ ˙ÂÏÂÎÈÏÂ ÌÈÎ¯ˆÏÂ ÌÈÓ˜ÂÓ Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â È„Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÏ ÌÓÈ‡˙‰ÏÂ ·

ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ·˘Â˙‰ . ‰ ÌÈÓÊÈÓ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó¯ÙÒÓ ÌÈ ˘ ÌÈÎ˘Ó ,˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ·
·¯ ·Èˆ˜˙ Ú·˜È-Ì ÂÓÈÓÏ È˙ ˘ ,ÌÏ‰ Ï ˜ÒÙ˘ ¯Á‡Ï Ì·ˆÓ ¯Á‡Â Ì˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ ,

˘‡¯Ó Ú·˜È˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· . ˙ ÈÁ·Ó Ì‰Ï ‰ÙÈˆ˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ·È ˙ Â˙Ú˜˘‰˘ È„Î ˙‡Ê
„È˙Ú ÌÈÓÊÈÓ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï È„ÎÂ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Â˜ÂÙ˙‰ ˙ ÈÁ·ÓÂ ÈÓÂ˜Ó‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÚÂÈÒÌÈÈ. 

ב החליט שבעיקרו  ארבע שני  ה  התקופה המיטבית למעורבות "כי מש, בתשובתו הודיע המשרד
אי  בתשובת המשרד הסבר לקביעת . וחמש שני  ה  התקופה המרבית לכ&, בפרוייקט ארו& טווח

   .פרקי זמ  אלה
 תקציב וענייני  כספיי 

שבסיוע לה  ה  " מדינות היעד" את רבות מהמדינות המסייעות למדינות מתפתחות קובעות לעצמ 
ב אינו קובע מראש את מדינות היעד אלא את התחומי  "מש. רואות עניי  מיוחד ואת תחומי הסיוע

, די " קנ%הוא בונה ומתקצב את תכנית הסיוע על פי רוב לפי סוג הפעילות . שביכולתו לסייע בה 
 נקבעי  על פי תחומי הפעילות של נושאיה ; השתלמויות באר  או מיזמי  ארוכי טווח, מי "שק
ופעולותיו מותאמות לבקשות של מדינות מתפתחות ושל גופי  בתו& המדינות , ב וסוגיה"מש

, ב מצליח לפעמי  לגייס למימו  פעילותו גורמי  אחרי "מש. ב"הנבחרות מבי  ההצעות של מש
ב נקבע "עתי  סיוע משל. בה  גופי  בינלאומיי  שמעונייני  לסייע לאזור או למדינה מסוימי 

. א& אז רוב המימו  בא מתקציבו, מלכתחילה בהתא  לאינטרסי  ישראליי  במדינות מסוימות
 ). הפיקדו %להל  (ב למטבע חו  בבנק ישראל "הכספי  הבאי  ממקורות חו  מופקדי  בפיקדו  מש

ות והרשאה להוצאה מותנית בהכנסה מפעיל) נטו(ב כולל הרשאה להוצאה "תקציב מש .1
להל  בטבלה . ע  גופי  לא ממשלתיי  וע  ארגוני  בינלאומיי , משותפת ע  ממשלות זרות

  ):במיליוני שקלי  (2001%2004ב לפעולות וביצועו בשני  "תקציב מש
  התקציב על שינויו ההוצאה בפועל

 ¯ÂÚÈ˘
 ‰‡ˆÂ‰‰
 ‰ ÓÂÓ˘
Ô„ÓÂ‡‰Ó 

 ¯ÂÚÈ˘
 ‰‡ˆÂ‰‰

 ÂË  
 ‰‡ˆÂ‰‰Ó

ÂËÂ¯·  ÍÒ 
 ‰‡ˆÂ‰‰

)·ÂËÂ¯(  ‰‡ˆÂ‰‰
 ‰ ÓÂÓ˘
 ‰Ò Î‰Ó
 ˙Â¯Â˜ÓÓ

ıÂÁ ‰‡ˆÂ‰‰
ÂË  Ò" ‰

·Èˆ˜˙‰
)ÂËÂ¯·(  Ô„ÓÂ‡

 ‰‡ˆÂ‰‰
 ˙È ˙ÂÓ‰
‰Ò Î‰·

) ˙Â¯Â˜ÓÓ
ıÂÁ(  ‰‡˘¯‰‰

‰‡ˆÂ‰Ï
)ÂË ( ‰ ˘‰ 

)2)/(5( )6)/(4( )6( )5( )4( )3( )2( )1(  
33 77 66 15 51 96 45 51 2001 

54 55 76 34 42 105 63 42 2002 

44 49 63 32 31 107 73 34 2003 

40 85 41 6 35 55 15 40 2004* 

 . נתוני ההוצאה בפועל אינ  סופיי  *
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ועד דצמבר , ח" מיליו  ש%36בס& כ) נטו( נקבעה ההרשאה להוצאה 2004בתחילת שנת  )א(
באותה ) נטו(כי ההרשאה להוצאה , מהטבלה עולה. ח" מיליו  ש%4אותה שנה גדל תקציב זה בכ

 כתוצאה מהקיצוצי  שנעשו בתקציב 2001 מ  ההרשאה להוצאה בשנת %27%ה נמוכה בכשנה היית
 ירד שיעור ההרשאה להוצאה נטו מס& 2001%2003כי בשני  , עוד עולה. המדינה בשני  האלה

 %2003 ו2002האומד  בשני  . וגדל שיעור אומד  ההוצאה המותנית בהכנסה, )ברוטו(התקציב 
שיעור ההוצאה . א  על פי שבפועל הוא לא התממש א  באחת מה , תנקבע על פי השני  הקודמו

 מה  היו 16%, %2002 לכל היותר ב%54%שמומנה מאומד  ההוצאה המותנית בהכנסה הגיע ל
 הותא  אומד  ההוצאה 2004רק בתקציב ). ראו להל (מהפיקדו  ולא מההכנסות באותה שנה 

למרות קביעת אומד  נמו& של . 2003  זה בשנת  מאומד%80%והוא היה נמו& בכ, המותנית להכנסות
עד סו  דצמבר אותה שנה אפילו אומד  נמו& זה לא התממש וההוצאה , הוצאה מותנית בהכנסה

 .  ממנו בלבד%40%בפועל הייתה בשיעור של כ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È „ÓÂ‡ Ï˘ ‰ÙÈˆ¯ ‰ÚÈ·˜Ì ˙ÂÒ Î‰‰ Ï˘ È„Ó ÌÈÈÓÈËÙÂ‡ 
 Î˙ ˙ Î‰Ï ˙Ó¯Â‚ ˙ÂÈÂÙˆ‰‰˙Â‡ ˙˘·˘ÓÂ ˙È˙Â‡ÈˆÓ ‡Ï ‰„Â·Ú ˙È . ˙Â˘¯„  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

 ·Èˆ˜˙· ˙ÂÙÒÂ˙Â ˙ÂÓ‡˙‰ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó·)ÂË  (‰Ò Î‰· ‰ ˙ÂÓ Â È‡˘ , ‰È‰ Ì Ó‡ ÍÎÂ
 ˙ ˘·2004 . 

ל למטרות "המתקבלות ממקורות בחו, ב"ההכנסות מההשתתפות במימו  פעולות מש )ב(
החשבו  משמש . ת באישור משרד האוצרתקציבי% כפעולה חו  מופקדות בחשבו  פיקדו, מוגדרות
 2003בסו  , ח" מיליו  ש%77 הייתה היתרה בפיקדו  כ2002בסו  שנת . ב במש& שני  רבות"את מש

הנתוני  בטבלה לעיל על ההוצאה שמומנה . ח" מיליו  ש%60 כ% 2004ובסו  , ח" מיליו  ש%55 כ%
בורי  בפיקדו  למימו  פעולות מהכנסה ממקורות חו  כוללי  ג  סכומי  שנמשכו מהכספי  הצ

. ח" מיליו  ש%12 כ% %2003ח וב" מיליו  ש%10 כ% %2002ב: ב מעבר להכנסות באותה שנה"של מש
ח נמשכו מהחשבו  ונרשמו כהוצאה " מיליו  ש%6אול  רק כ, ח" מיליו  ש%9 הופקדו כ%2004ב

 . מותנית בהכנסה באותה שנה
‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˘Ó Ï˘ ÌÈÏÂ·˜˙‰ ÌÂ˘È¯˘"˙· · ¯˘‡Î ˜¯ ‰˘Ú  ˙ÓÈÂÒÓ ‰ ˘Ï ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜

‰‡ˆÂ‰Î ÌÈÓ˘¯  Ì‰Â Ì‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó ,‰ ˘ ‰˙Â‡ Ï˘ ÌÈÏÂ·˜˙‰ ÏÎÏ ·Èˆ˜˙· ÈÂËÈ· ÔÈ‡Â .
„¯˘Ó‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÌÈ ÈÂˆÓ Ì È‡ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÙÒÎ , Ì È‡

˙Ò Î‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ‡·ÂÓ ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ ˙¯‚ÒÓ· ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ÔÈ‡Â. 
‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ ÁÂ„· ÂÏÏÎ  ‡Ï Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙  , ¯˘ ˘È‚Ó Â˙Â‡˘

‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏÂ ˙Ò ÎÏ ¯ˆÂ‡‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,È˘˙‰"Á-1958] ·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ  .[
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· ‰Ï‡ ÌÈÏÂ·˜˙ Ë¯ÙÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó˘ ¯Á‡Ó"· ıÂˆÈ˜ ˙Â·˜Ú· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ÌˆÓˆ 
Â·Èˆ˜˙· ,˙ÓÈÂÒÓ ‰¯ËÓÏ Â„ÚÂ  ‡Ï˘ ÔÂ„˜ÈÙ ÈÙÒÎ Ì˙Â‡· ˘Ó˙˘È ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ,ÔÂ„˜ÈÙ· ÛÒÎ‰ ˙‡ ¯È‡˘‰Ï Í‡ ‰ÓˆÓˆÏ ÌÂ˜Ó·. 
; ב את עלות שכר  של העובדי  בשלוש שלוחות מוחזקות"בכל שנה מממ  מש, כאמור .2

כולל ,  ג  את כל ההוצאות האחרות% מימ  ג  את ההוצאות המינהליות ובאחרת באחת מה  הוא
, צוות במשרד. ח" מיליו  ש%8.4 בכ2003הוצאות אלה הסתכמו בשנת . הוצאות בגי  אחזקת המבני 

כי העלות החודשית המשוקללת למשתל  , מצא, ב" את מבנה תקציב מש2003שבדק בתחילת שנת 
לעומת , בהתאמה,  דולר%3,107 דולר ו3,254,  דולר4,528מרכז כרמל היא במרכז עופרי וב, בסינדקו
 כלומר עלות הפעילות בשלוחות המוחזקות יקרה % דולר בשלוחות האחרות 2,416 דולר עד 1,402

ההוצאות הישירות על ההשתלמויות בשלוש .  מעלותה בשלוחות האחרות%220%עד כדי כ
 .ח"יליו  ש מ%5.7 בכ%2003השלוחות האלה הסתכמו ב
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שבדק את , כי צוות המשרד,  נמסר2004בתשובת מרכז כרמל למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

די  ובהשתלמויות שיזמו מדינות "לא הביא בחשבו  השתתפות עובדי  מהמרכז בקנ, ב"תקציב מש
אול  המרכז הערי& את שיעור ההוצאות על . ל שהתקיימו בו"מסוימות ובימי עיו  לאורחי  מחו

 . מהוצאות האחזקה בלבד%20%ות אלה בפעול
„¯˘Ó‰ ¯ÒÓ Â˙·Â˘˙· , ÈÎ" ÌÈ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÈÓÂ‡Ï ‰Î¯„‰ Í¯ÚÓ ÌÈÈ˜Ï Ô˙È  ‡Ï

ÌÈÈ ÂˆÈÁ ."‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÁÎÂ‰ ‰ ÂÚË „¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ , ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ¯˜ÈÚ·
˘Ó ˘Ó˙˘Ó ‰Î¯„‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ˘"‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ÂÓÎ ÌÈ˜ÙÒ· ‡ÏÈÓÓ · ,

Á È˙·ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜Â ÌÈÏÂ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˜Â„·È „¯˘Ó‰˘ ,È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ˙¯ÊÚ· ,
 ÌÏÂÎ Â‡ ÌÈ˙Â¯È˘‰Ó ˜ÏÁ ˙Ï·˜ ˙ÓÂÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂÏ˘‰ ˙˜ÊÁ‰ Í˘Ó‰·˘ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡

ÌÈÈ Ï·˜ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Ó . 
כי אי  מניעה שתיבדק הכדאיות ,  הודיע סינדקו2004בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

  ".תו& קביעה מתאימה של מטרות וכללי בדיקה"קת שלוש השלוחות שבהחז
 מימו  משות  ע  גורמי חו 

בשני  האחרונות . ב את פעולות סיוע החו  שלו ע  גורמי חו "במש& שני  רבות מממ  מש .1
הולנד , גרמניה, למשל, ב ע  מדינות אחרות"שנתיות של מש%הסתיימו כמה תכניות משותפות רב

ג  פעילות משותפת ע  הסוכנות . בנקי  לפיתוח ואחרי ,  ארגוני  בינלאומיי וע , וקנדה
ב "אשר במסגרתה הקי  מש, 1989 שהחלה בשנת )USAID %להל  (האמריקאית לפיתוח בינלאומי 

 הסתיימה , באסיה ובאמריקה הלטינית והדרי& משתלמי ,  חוות הדגמה חקלאיות באפריקה12
 . %2003ב

 תכנית סיוע לחמש %האחת : USAIDו שתי תכניות לפעילות משותפת ע   הי2003%2004בשני  
 הקצה USAID; 2005 ואמורה להסתיי  בשנת 2001מדינות מוסלמיות בחבר העמי  שהחלה בשנת 

 צמצ  %2003ב.  דולר לכל שנה190,000 %ב "ומש, )מיליו  דולר לכל שנה(לה חמישה מיליו  דולר 
USAIDהתכנית המשותפת השנייה נועדה לקד  את הסקטור .  דולר%900,000 את הסכו  השנתי ל

וכתוצאה מכ& גנז ג  ,  את הסיועUSAID הפסיק 2004במאי . 2002%2007הפרטי ברומניה בשני  
 .ח" מיליו  ש%3.5 הסתכמה בכ2003%2004ב ברומניה בשני  "עלות פעילות מש. ב את התכנית"מש

 הסכמי  שנחתמו 11היו תקפי  באותה שנה , 2003 בשנת USAIDנוס  על הפעילות המשותפת ע  
חמישה הסכמי  לפעילות משותפת ע  סי  ועוד שישה הסכמי  כאלה ע  ארגוני  לאומיי  : בעבר

 . ובינלאומיי 
חלק  מתחדשי  מעת ; ב ע  גורמי חו  נחתמי  לתקופות של שנה או שנתיי "ההסכמי  של מש

ב התחייבויות " היו למש2003בשנת , למשל. מספרומרבית  חלי  על פעילות הנמשכת שני  , לעת
ובשבעה מה  נמשכת , 2000%2001בשלושה מה  החלה הפעילות בשני  ; ל" מיזמי  בחו%14ל

 מיליו  %7 הסתכמו בכ2003ההתחייבויות הכרוכות בכל המיזמי  בשנת . 2004הפעילות ג  בשנת 
 מיליו  %3.7וכ) ח" מיליו  ש%14.8כ(ב " מיליו  דולר למיזמי  במימו  מלא של מש%3.3מה  כ, דולר

התחייבויות . USAID% מיליו  דולר הכנסות מ%3מתוכ  כ, דולר במימו  משות  ע  גורמי חו 
. ב לפעולות באותה שנה" מההרשאה להוצאה נטו בתקציב מש%43%ב למימו  מלא מהוות כ"מש

תקצב הרשאה להתחייב היה ראוי ל, שנתיות%בנסיבות שבה  נוצרו ההתחייבויות הכספיות הרב
 .א& הדבר לא נעשה, ב"בתכנית התקציב המיועדת לפעילות מש
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓ ·ÈÈÁ˙‰Ï ‰‡˘¯‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ
‰Ï‡ ÌÈÓÎÒ‰ ÔÈ‚· ,˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÔÎ˘"·¯ Ô‰ Ì‰· ·-˙È·Èˆ˜˙‰ Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÈ˙ ˘ . 

אחרונות ונוכח צמצו  הפעולות שבמימו  משות  נוכח הקיצוצי  בתקציב המדינה בשני  ה .2
ב ובנציגויות למציאת מקורות חו  להשתתפות במימו  "הוגברו המאמצי  במש, ע  גורמי חו 
נחתמו שלושה ) עד ספטמבר (2003%2004בשני  . אול  התוצאות היו מוגבלות, ב"פעולות מש

 %ינהל לפיתוח אזורי בטורקיה ב ובי  המ"הסכ  בי  מש)  א:   (הסכמי  חדשי  למימו  משות 
 לתקופה של שלוש שני  ונועד להדרכה בישראל ובטורקיה בנושאי פיתוח 2003נחת  באוקטובר 

; 2004 נחת  במאי %אמריקאי לשיתו  חקלאי %ב ובי  המרכז הבי "הסכ  בי  מש)  ב(;   אזורי
מ "ראלי  בשקוהוא נועד לממ  פעילות של מומחי  יש, תוקפו היה עד ספטמבר אותה שנה

ב ובי  "הסכ  הדרכה בי  מש)  ג(;   עשיית סקרי  וייעו  בנושאי  שנקבעו בהסכ , בניקרגואה
נועד לקידו  טכנולוגיה יישומית במדינות זרות ,  לשנתיי 2004שנחת  באוגוסט , המועצה הסינית

 החשש ,בי  היתר, הסיבות למיעוט ההסכמי  החדשי  ה . די "באמצעות השתלמויות באר  וקנ
 , נוכח הקיצוצי  בתקציבו, ב לקבל על עצמו התחייבויות למימו  של פעילות משותפת"של מש

 .שיתו  פעולה של מדינות מסייעות ע  מדינת ישראל מסיבות מדיניות%ואי
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘Ó· ÔÈ‡˘" ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ·

ÓÊÈÓ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÓÂ‡Ï È·Â˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙Â È„Ó· ÌÈ , ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ó ‡Â‰ ÔÈ‡Â
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‰ ˘Ó È Ï·˜Ï ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ì‰˘ ÌÈÊ¯ÎÓ ¯Á‡ . ÚÈÈÒÈ ‰ÊÎ Ú„ÈÓ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÛÂÒÈ‡

˘Ó È„È·" ˙‡ Ì‚ ˙¯˘Ï ˙ÂÈÂ˘Ú˘ ÚÂÈÒ ˙ÂÏÂÚÙ· ·Ï˙˘‰Ï Ï‡¯˘È ‰ÏÂÎÈ ÔÎÈ‰ ÔÂÁ·Ï ·
‰Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ . 

ת מימו  חדשי  תהיה אחד מיעדי שמציאת מקורו, ל קבע"כי המנכ, בתשובתו הודיע המשרד
שייעשה מעקב שוט  אחר מכרזי  בינלאומיי  על מיזמי  בתחומי  , עוד צוי . 2005המשרד בשנת 

 .ב"שבה  התמחה מש
 2003ל בשנת "במסגרת חיפוש מקורות מימו  חיצוניי  התקיימו דיוני  בלשכת המנכ ) א( .3

הקי  צוות במשרד שיפעל לרתו  את העוסקי  אחת ההצעות הייתה ל. והועלו כמה הצעות ורעיונות
בקשרי חו  במשרדי ממשלה שוני  לפעילות משותפת על מנת להגדיל את המקורות הכספיי  

עוד הוצע שיתו  פעולה אסטרטגי ע  מכו  הייצוא וע  לשכות המסחר שפועלות . ב"לפעילות מש
,   חברות ישראליותהמטרה היא לקד  שיתו  פעולה ע. ב"באזורי  הנוגעי  לפעילות מש

 תע  חברות שמעוניינו, ב והנציגויות מסייעות לה  לחדור לשווקי  חדשי  בעול "שפעולות מש
וע  חברות שתוצרת  זוכה לקידו  מכירות כתוצאה , ב כקבל  משנה לפעילות באר  היעד"במש

ל " המנכבאחד הדיוני  קבע. ב או יתמכו בה "חברות כאלה יממנו את פעולות מש. ב"מפעולת מש
 .שיש לבחו  את הרעיונות מ  הבחינה המשפטית

‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ì˜Â‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ , ˙ÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ ÎÂ‰ ‡ÏÂ
‡˘Â · .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ,˘Ó ÈÁÓÂÓ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘" ˜ ÂÓÎ ˙ÂÏÂÚÙ· ·"ÌÈÈ‡Ï˜Á ÌÈ‡˘Â · ÌÈ„ ,

˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·Á È„È· Â ‚¯Â‡˘ ,˘ È ÙÏ „ÂÚ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰‡ˆÈ ‰ ÈÁ·Ó ‰˜„· 
‰È‡ ˙ ˘Â·È‚ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰˙Â‡ ‰ Í¯„‰ ˙ÈËÙ˘Ó . 

ב החל לקרו  עור וגידי  בשנת "הרעיו  של שיתו  חברות ישראליות במימו  פעולות מש )ב(
ב ובי  "את שיתו  הפעולה בי  מומחי מש" למסד"סינדקו ומכו  הייצוא גיבשו הצעה , ב"מש. 2004

שיתו  , על פי ההצעה. ל ולסייע לה  בקידו  מיזמי  שלה "חברות ישראליות הפועלות בחו
ואלה , אלה השוהי  במקו  פרק זמ  ממוש&(ב "הפעולה יהיה במת  שירותי  בידי מומחי מש

בסמינרי  ובסדנאות של חברות , שילוב  בימי עיו : בדרכי  האלה) מי "די  ולשק"הבאי  לקנ
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ליווי וגיבוי מקצועי של אנשי החברה לפי ; אלהארגו  וביצוע של פעולות , מסחריות או בתכנו 

; ביקור בפרויקטי  של החברות והשתתפות בדיוני  מקצועיי ; תכנית ולוח זמני  מוסכמי  מראש
ב ובפעילות של מומחה לטובת החברה לאחר "די  יזומי  על ידי מש"שילוב חברה מסחרית בקנ

. ת או אישי  של החברה המבקרי  באר ל ומשלחו"ליווי חברות בתערוכות מקצועיות בחו; ד"הקנ
ב ותישא בכל ההוצאות של "חברה שתהיה מעוניינת בשיתו  פעולה תחתו  על הסכ  ע  מש

 .  דולר ליו  עבודה200ב בתוספת "המומחה או של מש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ „ÂÒÈÓ

˘Ó ÈÁÓÂÓ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰"Ô‰· · ,ÚÂ˘Ó ÔÈ·˘ ‰ Á·‰‰ ˘Ë˘ËÈ‰Ï ‰ÏÂÏ" ˙Â¯·Á‰ ÔÈ·Â ·
˙ÂÈÏ‡¯˘È‰ ,˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Â·˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÙÂ‚‰ È ÈÚ· ˙ÂÁÙÏ"· . ‰ÊÎ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

È‡ ÏÚÂ ÌÈ Ù ‡Â˘Ó ÏÚ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯·Á „ˆÓ ˙Â ÚËÏ ‡È·È˘ ÏÂÎÈ- ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó
ÔÈÈ ÂÚÓ‰ , ÌÈÁÓÂÓ‰ Ïˆ‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯ÂˆÈÏ Û‡ ÏÂÏÚ ‡Â‰Â-Ú ‰Ï‡  ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈÏÂÏ

‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘ Â ˙ÈÈ ‰Ï˘ , ˜‰ ÍÏ‰Ó· ¯·Î"„ . ˘È
 ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÏÎ Ï˘ ˙˜„˜Â„Ó ‰ ÈÁ·Ï ˙Â·È˘Á ‡ÂÙ‡

ÍÎÏ Ú‚Â · ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙ÂÈ¯ÁÒÓ ˙Â¯·Á .   
  חברה להעברת טכנולוגיה האיגוד 

האיגוד פועל . ללא הו  מניות,  כחברה ממשלתית מוגבלת בערבות1963יגוד הוק  בשנת הא .1
וחברה ממשלתית משוחררת , ב ומסייע לו להתגבר על המגבלות שיש למשרד ממשלתי"עבור מש

בעיקר בעניי  חתימה על הסכמי שיתו  פעולה ע  גופי  שאינ  מעונייני  בקשר ישיר ע  , מה 
 .הממשלה

לפעול לקידו  שיתו  הפעולה , בי  היתר, כי מטרותיו ה , גדות של האיגוד נקבעבתזכיר ההתא
לתכנ  ולקיי  את שיתו  הפעולה הבינלאומי והסיוע , ליזו ; הבינלאומי בי  ישראל למדינות אחרות

לשמש גו  מבצע לפעולות של ; הטכני שנותני  מדינת ישראל וגופי  אחרי  בתחומה ומחוצה לה
בי  , לש  קידו  מטרות האיגוד עליו. יתו  הפעולה הבינלאומי והסיוע הטכניהממשלה בתחו  ש

ללוות ולהשיג כספי  ולהשקיע  וליצור ולקיי  קרנות עזר , לנהל קורסי  להכשרה מקצועית, היתר
 .וקרנות מיוחדות

ה כי מספר חברי מועצת המנהלי  לא יהיה קט  משניי  ולא יהי, בי  היתר, בתקנות ההתאגדות נקבע
א  מספר חברי המועצה , והמניי  החוקי לניהול ענייני האיגוד יהיה שלושה חברי , גדול משמונה
, ב"החברה תהא רשאית לפעול א& ורק לצור& ביצוע התכניות המאושרות של מש. גדול משלושה

 .ב"והיא לא תהיה רשאית לקיי  פעילות בנושאי  שאינ  מאושרי  בידי מש
 ˙ ˘ ÛÂÒÓ1999ÂË˜Â‡ „ÚÂ  ¯·2003ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ „Â‚È‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï  .ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ ,

˙Â„ÚÂ Â ÂÓ ‡Ï ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ ¯„ÚÈ‰· . ¯‡Â ÈÓ2000 ¯Á‡Ï ÌÈ Ù ¯˜·Ó ÂÏ ‰ ÂÓ ‡Ï Û‡ 
Ì„Â˜‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â¯ËÙ˙‰ .Î ÓÒ È„È· ‰˘Ú  „Â‚È‡‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÂÏÂ‰È " ‰¯·Á‰ Ï

Î ÓÒÂ"˘Ó Ï"· ,Î Ó Ì‚ ‡Â‰˘"¯Î˘ ‡ÏÏ „Â‚È‡‰ Ï . ¯·ÂË˜Â‡ ÔÈ·2003 ¯·ÂË˜Â‡Ï 2004 
‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙ˆÚÂÓÏ ÌÈ¯·Á ‰Ú·¯‡ ıÂÁ‰ ¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Â ÈÓ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ‰ÏÂ‰È · Ì‚Ù ‡È‰ ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ ‡ÏÏ ‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ˜˙ „Â‚È‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ
¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â ÈÈ Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ , ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰Â

Â ÈÓÏ ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ„Â‚È‡Ï ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ È. 
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 הודיעה רשות החברות הממשלתיות לאיגוד על מינוי משרד רואי חשבו  שיבקר את 2002בדצמבר 
האיגוד התבקש לכנס אספה כללית כדי לדו  במינויו ולקבוע את תנאי . 2003פעולותיו בשנת 

שרה את העסקת רואה החשבו   התכנסה אסיפה כללית במשרדי הרשות ואי%31.4.04רק ב. העסקתו
 .2003והוא ביקר את חשבונות האיגוד לשנת 

2. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Î È ÙÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ „Â‚È‡‰ „ÒÂ  Ê‡Ó˘-40 ÏÚÙ ‡Â‰ ÌÈ ˘ 
˘Ó ¯Â·Ú"„·Ï· · , ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ Ï‰Â · Ì‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ Â„ÒÂÓ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ÌÏÂ‡

˙ÈÙÒÎ‰ ‰ ÈÁ·‰ ÔÓ Ô‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ . ˙ ˘·1999ÈÒÈ  ‰˘Ú   ˙¯„Ò‰ Ì˘Ï ‰ÊÎ Ï‰Â  ÁÒ Ï ÔÂ
˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂ‰È Â ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„ ,ÁÏˆ ‡Ï ÔÂÈÒÈ ‰ ÌÏÂ‡ . 

ההרשאה שלו לפעול א& ורק לביצוע התכניות . ב"המקור העיקרי של תקציב האיגוד הוא תקציב מש
וע זר"הביאה במהל& השני  להגדרתו כ, כפי שנקבע בתקנות ההתאגדות, ב"המאושרות של מש
 הגבולות שבי  האיגוד כחברה ממשלתית לבי  המשרד 2000משנת ". ב"המבצעת של מש

בהתערבותו של אג  הכספי  במשרד בענייניו , בי  היתר, והדבר בא לידי ביטוי, היטשטשו
במינוי רואה חשבו  חיצוני שיבדוק בספרי האיגוד את הקרנות שלו , למשל, הכספיי  של האיגוד

 ).ראו להל (
Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ‡È‰ ‰˘„Á‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ÌÚ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

„¯˘Ó‰ ÌÚ „Â‚È‡‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â  ˙¯„Ò‰Ï ÏÚÙ˙ . 
כי מועצת המנהלי  החדשה של האיגוד תדו  בהסדרת , בש  האיגוד, בתשובתו הודיע המשרד

  .ההתקשרות עמו
 תקציב האיגוד וענייני  כספיי 

ש לאיגוד מקורות הכנסה משלו כתוצאה מהסכמי  על פעילות י, ב"נוס  על תקציב מש .1
הכספי  של . שאינ  מעונייני  לפעול באופ  גלוי ע  הממשלה, משותפת ע  גופי  מחו  לישראל

גופי  אלה מופקדי  בקרנות מיועדות בחשבו  האיגוד ומשמשי  למימו  פעילות מסוימת של 
או למימו  חלק ממנה ושאר ,  בידי גופי  במדינותלמשל השתלמויות יזומות בידי מדינות או, ב"מש

 . לאחר סיו  הפעילות נשארות לעתי  יתרות בקרנות. ב"המימו  בא מתקציב מש
: לאחרונה החל האיגוד לגבש מסגרת לסייע לחברות ישראליות הפונות אליו בבקשה לסיוע בדר& זו

 מדינות זרות ממכרז במיזמי  שעל פי חוקיה  אפשר לפטור בה  חברות ממשלתיות של, יש מדינות
א  פונה אל האיגוד חברה ישראלית המעוניינת . ממשלתיי  או ציבוריי  או לתת לה  פטור ממסי 

בהסכמת כל הצדדי  הוא מתקשר בחוזה ע  הגו  , לקבל עבודה מסוימת באחת המדינות האלה
במקרה  ;החברותעבור התיוו& הזה גובה האיגוד עמלה מ. במדינה הזרה וע  החברה הישראלית

 . למימו  השתלמויות באר , לדברי האיגוד, שנועדו,  דולר75,000אחד נקבע סכו  של 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ˆÚÂÓ· ÔÂ„È˙ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·ÁÏ ÂÊ ÚÂÈÒ Í¯„˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈÏ‰ Ó‰ , ÚÂÈÒ· ˙Â ÈÈ ÂÚÓ‰ ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙Â¯·ÁÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙ÓÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â˘·Â‚ÈÂ
 ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ‰Ê„Â‚È‡‰ Ô‰Ó ‰·‚È˘ ‰ÏÓÚ‰ È·‚Ï . 

של מועצת המנהלי  יעלה על סדר " בישיבות הקרובות"ש, בש  האיגוד, בתשובתו הודיע המשרד
ויגובשו אמות מידה לגבי הצור& בסיוע , היו  נושא הסיוע לחברות ישראליות באמצעות האיגוד

 . לחברות ישראליות ולגבי העמלה שיגבה האיגוד
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. ח" מיליו  ש%23וההוצאות הסתכמו בכ, ח" מיליו  ש27.43ציב האיגוד  היה תק2003בשנת  .2

. ח" מיליו  ש%11ולכ  נוצר לו גירעו  תקציבי של כ, ח בלבד" מיליו  ש%12המשרד העביר לאיגוד כ
מינהל וארגו  של , המשרד לא העביר לאיגוד את כל הכספי  עבור פעולות ועבור הוצאות שכר

כדי לממ  את ההוצאות האלה . ב ובתקציב האיגוד"וקצבו בתקציב מששת, האיגוד ושל מרכז כרמל
על פי חישובי .  בחשבו  שלו בבנק מסחרי7"ב"פיקדו  מש"השתמש האיגוד בכספי  שהופקדו ב

ב חוב "נותר למש, ח למימו  אות  הוצאות" מיליו  ש%7.6לאחר שהוציא מפיקדו  זה כ, האיגוד
הגיעו חשב המשרד , לאחר סיו  הביקורת, 2004 בנובמבר .ח" מיליו  ש%3.46לאיגוד בסכו  של כ

ח לחשבו  האיגוד " הועברו כשני מיליו  ש2004בדצמבר . והאיגוד להסדר העברת כספי  לאיגוד
 .על חשבו  החוב האמור

, ב או לאיגוד"סוגיית העודפי  הכספיי  בפיקדונות האיגוד והשאלה א  ה  שייכי  לתקציב מש
בעקבות דרישת המשרד העביר . ל האיגוד לבי  המשרד" בי  סמנכ2000ז שנת נדונו פעמי  רבות מא

ב בחשבו  האיגוד לפיקדו  " מיליו  דולר מפיקדו  מש%6.22 סכו  של כ2000%2001האיגוד בשני  
 .ח" הועברו מאות אחדות של אלפי ש%2003 ו2002בשני  . ב בבנק ישראל"מש

,  כספיי  בי  האיגוד ובי  המשרד ובסיכו  הדיו  הוחלט התקיי  דיו  על יחסי גומלי 2003באוגוסט 
להל  (ובה  העודפי  בקרנות המיועדות למטרות ייחודיות , כי כל הפיקדונות של האיגוד, בי  היתר

וא  יהיה צור& נית  יהיה להשתמש בה  , ב בבנק ישראל"יועברו לפיקדו  מש, ) קרנות ייעודיות%
ב אל המחלקה המשפטית במשרד כדי "ל מש"הדיו  פנה סמנכבעקבות . ב"למימו  פעילותו של מש

לקבל חוות דעת בשאלה א  נית  להעביר את כספי הקרנות הייעודיות שבחשבו  האיגוד לפיקדו  
, כי מאחר שהאיגוד הוא חברה ממשלתית, בחוות הדעת מאותו חודש נקבע. ב לשימוש שוט "מש

רשות לפעול בחשבו  האיגוד כאילו "רד אי  לאג  הכספי  במש, שהיא ישות משפטית נפרדת
כי כספי הקרנות אינ  כספי המשרד , עוד נאמר בחוות הדעת". מדובר באג  פנימי של המשרד

בשל הנחיות פנימיות של הגופי  שנתנו , משו  שה  הועברו לאיגוד מסיבות שונות משיקולי מס
. ב עקב שיוכו הממשלתי"שאת הכספי  או משו  שה  לא היו מעונייני  להעביר את הכספי  למ

לפיכ& שימוש בכספי  אלה יהיה אפשרי רק במקרה שבעלי הפיקדונות יאשרו בכתב להעביר  
 . ב לצור& מימו  פעילות שוטפת"לתקציב מש

 הטיל חשב המשרד על רואה חשבו  חיצוני לעשות ביקורת כספי  והתקשרויות 2004בשנת 
את ,  של האיגודתספיי  של הקרנות הייעודיוג  לבדוק את המקורות הכ, ובי  היתר, ב"במש

 22בחשבו  האיגוד נמצאו . הסכמיו ע  הגופי  שתרמו את הכספי  ואת השימוש שנעשה בה 
והשימוש בכספי שתי ,  מה  יישארו ש %11ורואה החשבו  המלי  בדוח שהכי  ש, תקרנות ייעודיו

ודפי  בקרנות הנותרות יוחזרו כ  המלי  שהע. קרנות נוספות ייעשה על פי חוות דעת משפטית
בדוח צוי  ג  כי האיגוד השתמש . ישמשו על פי ייעוד  או יועברו לאפוטרופוס הכללי, למשרד

 . בכספי אחת הקרנות הייעודיות למימו  שלושה קורסי  שהכספי  לא נועדו לה 
, משרדבלי שנכח בדיו  נציג של הלשכה המשפטית ב, 2004בישיבה שהתקיימה במשרד באוקטובר 

ב את מרבית הקרנות ובכלל זה את היתרות בשתי הקרנות שרואה "התקבלה החלטה להעביר למש
החלטות אלה היו בניגוד לחוות הדעת המשפטית . החשבו  המלי  לקבל עליה  חוות דעת משפטית

ל "מנכ, ל האיגוד"הגיעו סמנכ, לאחר סיו  הביקורת, 2004בנובמבר . 2003האמורה מאוגוסט 
חשב המשרד להסכמה שכמה מהקרנות הייעודיות יישארו בידי האיגוד וישמשו למימו  האיגוד ו

קרנות שנועדו למימו  השתלמויות ביוזמת גורמי . ב על פי ייעוד  המקורי של הקרנות"פעולות מש
כי הדבר יובא לאישור מועצת , מהאיגוד נמסר למשרד מבקר המדינה. ב"חו  יועברו לחשבו  מש

 .ודהמנהלי  של האיג
__________________ 

 .ב"חשבו  שבו מופקדי  העודפי  הנותרי  לאחר ביצוע פעולות מש 7
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘Ó Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓ·" Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙Â ¯˜ ÈÙÒÎ· ·
·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ÌÂ˘Ó ˘È „Â‚È‡‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ÌÈÙÒÎ Ï·È˜ „Â‚È‡‰˘ ¯Á‡Ó

˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ"˙Â ¯˜ Ï˘ ÔÂ·˘Á· „È˜Ù‰ Ì˙Â‡˘ · , ˙Â¯˙È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ô¯Â·Ú·˘ ˙Â¯ËÓÏ Â˘Ó˘È ‰Ï‡ ˙Â ¯˜· Â‡¯È ÌÈÙÒÎ‰ È ˙Â ˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ Â‡ ÂÏ·˜˙  

‰ÙÈ ÔÈÚ· . ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙Ú„ ÏÚ ÂÈ‰È ˙Â ¯˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ÈÂ‡¯ Û‡
Â˙ÓÎÒ‰·Â . 

שלושה ,  במרכז כרמל20, ב"ארבעה במש, שבעה באיגוד:  עובדי 49 היו לאיגוד 2004במאי  .3
. ב"של עובדי  אלה מומנה מתקציב משעלות שכר  . שישה בסינדקו ותשעה בשפיי , במרכז עופרי

ב ובסינדקו מילאו תפקידי  הקשורי  לפעילות השוטפת של גופי  "כי עובדי האיגוד במש, נמצא
עלות העסקת . אשר נקבע בתקציב המדינה, על כ  יש בכ& משו  עקיפת שיא כוח האד  שלה , אלה
  .ח" מיליו  ש%7.5 הסתכמה בכ2003העובדי  בשנת  כל

✯  
˘ Í˘Ó·˘Ó ÚÈÈÒÓ ˙Â·¯ ÌÈ "ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙Â È„ÓÏ · ,

˙Â‡Ï˜Á· ¯˜ÈÚ· ,‰‡ÂÙ¯· ,ÍÂ ÈÁ·Â ˙Â‡È¯·· .˘Ó ˙ÂÏÈÚÙÏ" ÌÈÁ Ó ˙Â Â¯˜Ú ÂÚ·˜  ·
˙Â¯ËÓÂ , ˙È Î˙ ‡Ï Û‡Â ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÂÚ·˜  ‡Ï ÌÏÂ‡

ÏÂÎ‰ ÈÓÂ‡Ï È·‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ˙Â·Ï˙˘‰Ï ‰ÏÂÚÙÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙ Ï , ÏÚ ‰ ‚‰Â È˙¯·Á ÁÂ˙ÈÙ
‰·È·Ò‰. 
 ÌÈ ˘·2002-2004˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ‰„È¯È ‰ Ó˙Ò‰ "Â·Èˆ˜˙ ÌÂˆÓˆ ÌÚ „·· „· · . ˙ÂÏÚ‰

 „Ú ‰‰Â·‚ ÂÈ„È· ˙Â˜ÊÁÂÓ‰ ˙ÂÁÂÏ˘· ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘ ˘„ÂÁÏ ˙ÚˆÂÓÓ‰220% ÔÓ ¯˙ÂÈ 
˘Ó ‰ Â˜ Ô‰Ó˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÁÂÏ˘· ˙ÚˆÂÓÓ‰ ˙ÂÏÚ‰"ÌÈ˙Â¯È˘ · . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

Ó‰‰ È„ , ˙ÂÁÂÏ˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘Ú ‰ ‰Î¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ· ÒÁÈ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÂ˜˘Ï ˘È
ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙ÈÈ ˜ Ï˘ Í¯„· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÈ·Ï ˙Â˜ÊÁÂÓ‰ . 

ÂÁ· ‰Î¯„‰Ï ÌÈÁÏ˘ ‰ ÌÈÁÓÂÓ‰ È˙ÂÂˆ È„È· ÌÈ·˙Î ‰ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ÌÂÎÈÒ ˙ÂÁÂ„Ï"Ï , ˘È
ÂÏÈÚÙ‰ Í˘Ó‰ È·‚Ï ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙Â ˜ÒÓ ˙˜Ò‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â·È˘Á‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ .˘Ó ÏÚ" „ÈÙ˜‰Ï ·

ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÁÓÂÓ‰ È˙ÂÂˆ ÏÎÓ ÌÂÎÈÒ ˙ÂÁÂ„ Ï·˜Ï . 
˘Ó"¯ÙÒÓ ÌÈ ˘ ÌÈÎ˘Ó ‰ ÌÈÓÊÈÓ ˙ÂÁ˙Ù˙Ó ˙Â È„Ó· Ï‰ ÓÂ ÌÈ˜Ó · .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , „¯˘Ó‰˘

Â ÓÓ ˙Â˜˙ È‰Ï ÌÈÏÏÎ Ú·˜ÈÂ ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÌÊÈÓ Ï˘ ÏÂÚÙ˙ÏÂ ‰Ó˜‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ú·˜È . ÏÚ
È Ô˙È  ‰Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÌÈ·˘Â˙‰ Ï˘ ‰Î¯„‰‰Â ‰ÏÚÙ‰‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰È‰

ÌÈÓ˜ÂÓ Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â È„Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÏ ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ , ÌÊÈÓ· ÌÈÙÒÎ ÂÚ˜˘ÂÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ
˙ÚÈÈ˙ÒÓ‰ ‰ È„Ó‰ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÙ ÏÚ Â È‡˘ .ÈÂ‡¯ Û‡ ,˘Ó˘"·¯ ·Èˆ˜˙ Ú·˜È ·-

Ì ÂÓÈÓÏ È˙ ˘ ,ÌÏ‰ Ï ˜ÒÙ˘ ¯Á‡Ï Ì·ˆÓ ¯Á‡Â Ì˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÈ, ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘Ó· 
˘‡¯Ó Ú·˜È˘ . ÁÂ˙ÈÙÏ ÚÂÈÒ ˙ ÈÁ·Ó Ì‰Ï ‰ÙÈˆ˘ ˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ·È ˙ Â˙Ú˜˘‰˘ È„Î ˙‡Ê

ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈÓÊÈÓ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï È„ÎÂ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Â˜ÂÙ˙‰ ˙ ÈÁ·ÓÂ ÈÓÂ˜Ó‰. 



 ב55דוח שנתי  622
 ˙ ˘ ÛÂÒÓ1999 ¯·ÂË˜Â‡ „ÚÂ 2003 „Â‚È‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï -‰È‚ÂÏÂ ÎË ˙¯·Ú‰Ï ‰¯·Á  ,

˘Ó ¯Â·Ú ÏÚÂÙ‰"· ,ÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓÌ . ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ ‡ÏÏ ˙ÂÏÈÚÙ
¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â ÈÈ Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘·Â ‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È · Ì‚Ù ‡È‰ , ˙Â˘¯ ÏÚ ‰È‰Â

„Â‚È‡Ï ÌÈÏ‰ Ó ˙ˆÚÂÓ Ï˘ ¯˙ÂÈ Ì„˜ÂÓ ÈÂ ÈÓÏ ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ .
˘Ë˘ËÈ‰Ï ÂÏÁ‰ „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·ÁÎ „Â‚È‡‰ ÔÈ· ˙ÂÏÂ·‚‰ ,˘ ÈÂ‡¯Â ÈÂ ÈÓ ÌÚ

„¯˘Ó‰ ÔÈ·Â Â È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙¯„Ò‰Ï ÏÚÙ˙ ‡È‰ „Â‚È‡Ï ‰˘„Á‰ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙ˆÚÂÓ. 
 

 

 


