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 הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי 
 תקציר

  מיליו  נפש 1.6 כ.  מיליו  נפש7.8 אוכלוסיית ישראל כ מנתה 2012בתחילת שנת 
הלאו  , )ובה  בדואי (מה  ה  בני מיעוטי  המשתייכי  ללאו  הערבי ) 20% כ(

 ).  מגזר המיעוטי  או המגזר להל  (רקסי 'הדרוזי והלאו  הצ
 ממלכתית בראשות השופט תיאודור אור שמונתה כדי לברר את מסקנות ועדת חקירה

 בי  המשטרה ובי  אזרחי  ישראלי  2000הסיבות להתנגשויות שאירעו באוקטובר 
בני הלאו  הערבי הדגישו את הצור' לסגור את הפערי  בי  המגזרי  בחברה 

ועדת שרי  שהוקמה ליישו  המסקנות המליצה לממשלה להקי  רשות . הישראלית
 החליטה ועדת השרי  2007בינואר ". הרשות לקידו  מגזרי המיעוטי "שתיקרא 

להל  " (הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי "לענייני המגזר הלא יהודי על הקמת 
והחלטתה קיבלה תוק( של החלטת ממשלה, ) הרשות 

1
  ).  החלטת הממשלה להל   (

 פעולות הביקורת
, שרד מבקר המדינה את פעילותה של הרשות בדק מ2012ספטמבר  בחודשי  מאי

בכל הנוגע לעמידתה בכמה מהיעדי  שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה 
. ובהחלטות ממשלה אחרות ובנוגע לאופ  ביצוע התפקידי  שנקבעו לה בהחלטות אלה

בדיקות ).  " משרד רה להל  (הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד ראש הממשלה 
, )ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , ייההשלמה נעשו במשרד התעש

  . במשרד הבינוי והשיכו  ובאג( התקציבי  במשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 פיקוח ובקרה , תכנו 
בהחלטת הממשלה הוחלט להקי  ועדת היגוי אשר תפקידה לשמש גו( עליו   .1

עבודה שלה לדו  בתכניות ה, להתוות את מדיניותה, לליווי ופיקוח על עבודת הרשות
ולדווח אחת לחצי שנה אודות פעילות הרשות והתקדמותה לוועדת השרי  לענייני 

אול  עד מועד סיו  הביקורת לא התכנסה ועדת ההיגוי ולא נקטה . יהודי המגזר הלא
 . שו  פעולה בנוגע לרשות

תכנית עבודה היא כלי ניהולי מרכזי המסייע לארגו  להתוות את פעילותו על פי  .2
 לא נמצא שהרשות ביצעה תכנו  . ות והיעדי  לאותה שנה ולטווח הרחוקהמטר

שנתי שמתווה את כלל היעדי  שהיא שואפת להשיג במש' השני  וקובע את  רב
 . התקציבי  המיועדי  לכ'

__________________ 
 .15.2.07 מ) 13/ערב (1204' החלטת ממשלה מס  1
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החלטת הממשלה קבעה כי הגו( שיאשר את תכניות העבודה של הרשות יהיה  .3

הפועלת במסגרת הארגונית , מצא כי הרשותנ. ועדת השרי  לענייני המגזר הלא יהודי
הגישה מדי שנה בשנה את תכנית העבודה השנתית שלה לאישורו ,  "של משרד רה

  . ל לא הגיש את התכנית לאישור ועדת השרי "אול  המנכ,  "ל משרד רה"של מנכ
 תחומי הפעילות של הרשות 

לי של מגזר החלטת הממשלה הסמיכה את הרשות לעסוק בפעילות לפיתוח כלכ .1
בביקורת נבדקו הפעולות שעשתה הרשות כדי לבצע את המשימות . המיעוטי 

 :להל  הממצאי . העיקריות שהוטלו עליה בעניי  זה
 עד מועד סיו  הביקורת הרשות טר  החלה לבצע פעולות מעשיות 2010משנת  )א(

ליישו  החלטת הממשלה שבה נקבע כי עליה לפעול לעידוד מפעלי  ממגזר 
 .עוטי  לספק שירותי  וטובי  לממשלההמי
לא נמצאו מסמכי  . על הרשות הוטל לקד  השקעות כספיות במגזר המיעוטי  )ב(

לעיקרי הדברי  שנדונו בפגישות בנושא , הנוגעי  לתכנית עבודה העוסקת בכ'
 .א  ננקטו, ועל כ  לא נית  לדעת אילו פעולות ננקטו בעקבות הפגישות, ולסיכומיה 

" תחו  הפעילות הממשלתית"הממשלה מחייבת את הרשות לפעול בהחלטת  .2
 : כמפורט להל 

  ומשרדי הממשלה "בשיתו( המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה, הרשות )א(
נדרשת להכי  בכל שנה לפני הגשתו של תקציב המדינה לממשלה חוות , הרלוונטיי 

חברתיי     כלכליי ולהציע בה לפי הצור' חלופות בנושאי, דעת הנוגעת לתקציב
ואול  עד סיו  הביקורת לא הגישה הרשות חוות דעת . הנוגעי  למגזר המיעוטי 

 . כנדרש
חוות דעת , בשיתו( משרדי הממשלה הרלוונטיי , להכי , הרשות נדרשת ) ב(

מקצועיות בנוגע להצעות החלטה בתחומי הכלכלה והחברה העומדות על סדר יומ  של 
ל "לשכת מנכ.  בה  כדי להשפיע על מגזר המיעוטי הממשלה וועדותיה אשר יש

  טיפלה בהכנת הצעות החלטה כאלה שאות  אישרה הממשלה בפרק "משרד רה
אול  נמצא כי היא הגישה לרשות לקבלת חוות דעתה . 2012 מאי   2009הזמ  ינואר 

וממילא לא הכינה הרשות חוות דעת מקצועית בנוגע לכל הצעות , רק חלק מה 
 .ההחלטה

הרשות נדרשת להגיש לממשלה פע  בשנה דוח שבו נסקרות פעולות הממשלה  )ג(
בשני  . חברתיי  בי  מגזר המיעוטי  ובי  המגזר היהודי לצמצו  הפערי  הכלכליי 

אול  ,  הגישה הרשות לראש הממשלה שלושה דוחות שנתיי  בעניי  זה2012 2009
 . ת הממשלהאלה סקרו את פעולות הרשות בלבד ולא את כלל פעולו

 החליטה הממשלה2010בשנת  .3
2

 2010 על תכנית חומש לפיתוח כלכלי לשני  
 יישובי  במגזר המיעוטי 12  ב2014

3
ונקבע כי הרשות , ) תכנית החומש להל   (

 . תהיה אחראית לניהול התכנית ולמעקב אחר ביצועה
__________________ 

 ". תכנית חומש לפיתוח כלכלי של ישובי# במגזר המיעוטי#" בדבר 21.3.10  מ1539החלטה מספר   2
, ה) נספרות בתכנית בנפרד, כרמל ועספייא  בוטל איחוד) של הרשויות דאליית אל1.12.08 לאחר שב  3

 . יישובי13#כ* שכיו# נכללי# למעשה בתכנית החומש 
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רקע בבעלות בתכנית החומש נקבע כי משרד הבינוי והשיכו  ישתת( בעלויות פיתוח ק
ח " ש40,000 יחידות דיור בסכו  של עד 4,240המדינה והכשרתה לבנייה רוויה של עד 

עד מועד סיו  הביקורת חלפה כמחצית התקופה שנקבעה לביצוע . ליחידת דיור
בקרקע בבעלות המדינה הגיעו לשלב ) 16.5%( יחידות דיור 700 אול  רק כ, התכנית

,  עד תו  פרק הזמ  שנקבע לתכנית החומשוספק א , שמאפשר לקבל את הסבסוד
 . יהיה נית  לעמוד ביעדי  שנקבעו בעניי  זה בתכנית, 2014שנת 

 כללי  2012עד ינואר , בשיתו( הרשות, ת הוטל לקבוע"ל משרד התמ"על מנכ .4
התברר כי . להפעלת חממה תעשייתית אזורית במגזר המיעוטי  ולקבוע את מקומה

לא החלו הרשות ומשרד ,  תקציב ייעודי להקמת החממהא( שבתכנית החומש הוקצה
  .ת להקימה"התמ

 סיכו  והמלצות
יסודה של הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטי  הוא בהמלצות ועדת החקירה 

שקבעו כי יעד עיקרי של המדינה חייב , הממלכתית בראשות השופט תיאודור אור
עמי  חוקתיי  וה  מטעמי  להיות השגת שוויו  אִמתי לאזרחיה הערבי  ה  מט

החלטת הממשלה להקמת הרשות קבעה כי ייעודה הוא להביא למיצוי . מעשיי 
באמצעות עידוד פעילות כלכלית , הפוטנציאל הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטי 

יצרנית ועסקית במגזר המיעוטי  והגברת שילובו של המגזר בכלכלה הלאומית 
 . הרחבה

שנתית ותכניות עבודה שנתיות  ה להכי  תכנית עבודה רבעל הרשות וועדת ההיגוי של
מפורטות לשני  הבאות הכוללות לוחות זמני  לביצוע המשימות שהוטלו על הרשות 

על מנת שהרשות תוכל למדוד ולהערי' את תוצאות פעילותה , ולקבוע מדדי תפוקה
שלה מדי על הרשות לדווח לממ, כמו כ . לקידו  הפעילות הכלכלית במגזר המיעוטי 

שנה בשנה על כלל פעולות הממשלה לפיתוחו הכלכלי של מגזר המיעוטי  ולהכי  
על מנת שלממשלה תהיה תמונת מצב כוללת בעת קבלת , חוות דעת הנוגעות לנושא זה

 . החלטותיה הנוגעות לתקציב הנדרש ולפעולות האחרות שיש לעשות בתחו  זה
ו  תכנית החומש משיגי  את על הרשות לוודא כי התקציבי  המושקעי  בייש

ולפעול להסיר את החסמי  בתחומי  שבה  העלתה הביקורת כי , היעדי  המצופי 
והכל על מנת שהרשות תוכל להגביר את תרומתה . לא ננקטו הפעולות המספקות

  .לקידו  הכלכלי של מגזר המיעוטי  בישראל
♦  

 מבוא
) 20% כ (מיליו  נפש 1.6 כ. מיליו  נפש 7.8 אוכלוסיית ישראל כ מנתה 2012בתחילת שנת  . 1

רקסי 'הלאו  הדרוזי והלאו  הצ, )ובה  בדואי (מה  ה  בני מיעוטי  המשתייכי  ללאו  הערבי 
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 בקרב אוכלוסיית מגזר מוסלמי  ערבי שיעור  של ה).  מגזר המיעוטי  או המגזר להל  (

  .8%  כ  5רקסי 'והצ דרוזי  ושל ה9%  כ  נוצרי  ערבי של ה, 83%4 המיעוטי  הוא כ
שרוב אוכלוסיית  מבני )  מכלל היישובי  בישראל11% כ( יישובי  129בישראל מצויי  

 מבני המיעוטי  מתגוררי  94%.  יישובי  כפריי 37  ו6 יישובי  עירוניי 92ומה  , המיעוטי 
 . 7ביישובי  עירוניי 

ותו של שופט בית המשפט  מינתה הממשלה ועדת חקירה ממלכתית בראש2000בשלהי שנת  . 2
כדי לברר את הסיבות להתנגשויות שאירעו באוקטובר , ) הוועדה להל  (תיאודור אור ) דאז(העליו  
 פרסמה הוועדה את 2003בספטמבר .  בי  המשטרה ובי  אזרחי  ישראלי  בני הלאו  הערבי2000

נח במש) תקופה הוועדה קבעה בי  היתר כי הטיפול הממשלתי במגזר הערבי הוז. מסקנותיה
ה  בטווח הזמ  הבינוני וה  בטווח , וכי נדרשת בעניי  זה פעילות ה  בטווח הזמ  המידי, ארוכה

הוועדה עמדה על שני טעמי  עיקריי  לסגירת הפערי  בי  המגזרי  בחברה . הזמ  הארו)
ויו  יעד עיקרי של פעילות המדינה חייב להיות השגת שו"הוועדה קבעה כי , ראשית: הישראלית

זכות  של אזרחיה הערבי  של המדינה לשוויו  נובעת מעצ  . אמיתי לאזרחי המדינה הערבי 
". ובהיות הזכות לשוויו  זכות יסוד לכל אזרח במדינה, היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית

לסגירת הפערי  "ציינה הוועדה כי פעולה באמצעות הדרגי  הבכירי  ביותר במדינה , נוס+ על כ)
היא צור) " ולוחות זמני  מוגדרי , תו) קביעת יעדי  ברורי  ומוחשיי , בהקד  באופ  נחר, וברור

 . חיוני מעשי אשר בחשיבותו הרבה הכירו ג  גורמי הביטחו  הלאומי
 ועדת שרי  בראשותו של סג  ראש 2003לצור) יישו  דוח הוועדה הקימה הממשלה בשנת 

וזו פרסמה את , ) ועדת לפיד להל  (ל "לפיד ז) טומי(הממשלה ושר המשפטי  דאז מר יוס+ 
הרשות לקידו  מגזרי "ועדת לפיד המליצה להקי  רשות שתיקרא . 2004מסקנותיה ביוני 

תטפל בבעיות הייחודיות של המגזר הלא יהודי , הרשות תהיה כפופה לראש הממשלה". המיעוטי 
ות ועדת השרי  לטיפול במגזר הלא כולו בתחו  החברתי והכלכלי ותוודא את ביצוע  של החלט

,  להקי  רשות ממשלתית הכפופה לראש הממשלה8הממשלה קיבלה את ההמלצות והחליטה. יהודי
 . אול  ההחלטה לא בוצעה

הרשות לפיתוח כלכלי " החליטה ועדת השרי  לענייני המגזר הלא יהודי להקי  את 2007בינואר 
 החלטת  להל   (9ו קיבלה תוק+ של החלטת ממשלהוהחלטה ז, ) הרשות להל  " (במגזר המיעוטי 

גו+ שמטרתו להביא "ייעודיה העיקריי  של הרשות ה  לשמש , על פי החלטת הממשלה). הממשלה
למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של אוכלוסיית המיעוטי  בדר) של עידוד פעילות כלכלית יצרנית 

ליצור כלי  פיננסיי  ; "מית הרחבהועסקית בתו) מגזר המיעוטי  והגברת שילובו בכלכלה הלאו
; כדי לשפר בהדרגה את רווחתה הכלכלית ולקד  את השוויו , עבור אוכלוסיית מגזר המיעוטי 

בחשיבה ובמעקב בכל הנוגע לפעילות הממשלתית הנעשית לש  , באינטגרציה, ולעסוק בתיאו 
לאחר מינויו של , 2008הרשות החלה לפעול בשלהי שנת . קידומו הכלכלי של מגזר המיעוטי 

 .  עובדי 14מלבד המנהל מועסקי  ברשות . 10מנהל הרשות לתפקידו
 להל  (החלטת הממשלה קבעה כי הרשות תפעל במסגרת הארגונית של משרד ראש הממשלה 

 ח"ש מיליו  35  כ2010תקציב הרשות היה בשנת . ותתוקצב מתקציבו של המשרד, ) "משרד רה
 הייתה הרשות נתונה 2009 באפריל 32 ממועד הקמת הממשלה ה. ח" מיליו  ש21  כ  2011ובשנת 

__________________ 
 . 2010הנתוני# נכוני# לשנת ). ÔÂ˙ ˘Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ) 2011, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  4
 . רקסי# הוא מצפו) מערב הקווקז'מוצא# של הצ  5
 .  נפש בכל יישוב2,000 יותר מ  6
 ). 2008( "האוכלוסייה הערבית בישראל", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  7
 . 13.6.04  מ2016' החלטת ממשלה מס  8
 . 15.2.07 מ) 13/בער (1204' החלטת ממשלה מס  9

 . לאישור מינויו של מנהל הרשות17.8.08  מ3942' החלטת ממשלה מס  10
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כ " סיי  ח2011בינואר . כ אבישי ברוורמ "לאחריותו של השר המופקד על ענייני המיעוטי  ח
, ובה  האחריות על הרשות, וסמו) לסיו  כהונתו עברו כל סמכויותיו, ברוורמ  את כהונתו בממשלה

א+ שהרשות הוסיפה להשתיי) למשרד , כ שלו  שמחו " חהמסחר והתעסוקה דאז, לשר התעשייה
 .  "רה
 יישובי  12  ב2014 2010 על תכנית חומש לפיתוח כלכלי לשני  11 החליטה הממשלה2010 ב

 תכנית  להל  (ונקבע כי הרשות אחראית לניהול התכנית ולמעקב אחר ביצועה , 12במגזר המיעוטי 
 ). החומש

בכל הנוגע , ק משרד מבקר המדינה את פעילותה של הרשות בד2012ספטמבר  בחודשי  מאי .3
לעמידתה בכמה מהיעדי  שנקבעו בהחלטת הממשלה על הקמתה ובהחלטות ממשלה אחרות 

הביקורת נעשתה ברשות ובמשרד . בהחלטות אלה ובנוגע לאופ  ביצוע התפקידי  שהוטלו עליה
במשרד , )ת" התמ להל  (המסחר והתעסוקה , בדיקות השלמה נעשו במשרד התעשייה.  "רה

   . ובאג+ התקציבי  במשרד האוצר)  משרד השיכו  להל  (הבינוי והשיכו  
 סמכויותיה והפיקוח עליה, תפקידי הרשות

 מידע אודות נתוני תעסוקה והשכלה במגזר המיעוטי  
, בשני  האחרונות הקצתה הממשלה משאבי  רבי  לפיתוח כלכלי של יישובי  במגזר המיעוטי 

אול  למרות זאת נותרו פערי  .  למצות את מלוא הפוטנציאל הכלכלי הטמו  באוכלוסיית המגזרכדי
 : כלכליי  ניכרי  בי  אוכלוסיית המגזר ובי  האוכלוסייה היהודית כמפורט להל 

 80%לעומת שיעור של , 73%  היה כ2010שיעור הגברי  במגזר המיעוטי  שהועסקו בשנת  . 1
,  בלבד27%  היה כ2010ור הנשי  במגזר המיעוטי  שהועסקו בשנת שיע; מהגברי  היהודי 
תרומתו של מגזר המיעוטי  לתוצר הלאומי הגולמי .  מהנשי  היהודיות76%לעומת שיעור של 
, גופי מחקר מעריכי  כי אילו היה שיעור התעסוקה שווה.  מהתוצר בלבד8% באותה שנה הייתה כ

 .13ח בשנה" מיליארד ש31 היה הדבר יכול להוסי+ לרווחי המשק כ
רמת ההשכלה של האוכלוסייה במגזר המיעוטי  נמוכה לעומת רמת ההשכלה של  .2

,  שני 14 היה ממוצע שנות הלימוד של האוכלוסייה היהודית 2010בשנת . האוכלוסייה היהודית
  מהגברי  בני30%  מהנשי  ו33% היו 2011בשנת .  שני  במגזר המיעוטי 11לעומת ממוצע של 

 מהגברי  במגזר 15%  מהנשי  ו12%לעומת ,  ומעלה במגזר היהודי בעלי השכלה אקדמית25
 . 14המיעוטי 

. השכר ששול  למועסקי  ממגזר המיעוטי  היה נמו) מהשכר ששול  למועסקי  יהודי  .3
 מהעובדות במגזר המיעוטי  לא עלה 86%  מהעובדי  ושל כ67% של כ) ברוטו(שכר  החודשי 

.  מהעובדות באוכלוסייה היהודית66%  מהעובדי  ושל כ34%לעומת שיעור של , ח"ש 6,000על 

__________________ 
  .21.3.10 מ" תכנית חומש לפיתוח כלכלי של ישובי# במגזר המיעוטי# "1539' החלטה מס  11
12
, ה) נספרות בתכנית בנפרד, כרמל ועספייא  בוטל איחוד) של הרשויות דאליית אל1.12.08 לאחר שב  

 . יישובי13#כיו# נכללי# למעשה בתכנית החומש כ* ש
 ˙˜ˆıÈ˜ ˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰2011 : ÈÂ È˘Ï ‰‡ÁÓÓ- È¯È , )עורכת(תהילה שוור- אלטשולר , ראו למשל  13

˙ÂÓ¯ÂÙ¯Ï ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈ¯˜ÁÓ , 38' עמ, )2011(המכו) הישראלי לדמוקרטיה.  
 . 2012יולי , È˙¯·Á‰ ¯˜Ò‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ Â˙  Ë˜Ï2011 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  14
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 10,001  מהעובדות במגזר המיעוטי  השתכרו יותר מ5%  מהעובדי  וכ10% כמו כ  עלה כי כ

   . 15 מהעובדות באוכלוסייה היהודית12%  מהעובדי  וכ40%  לעומת כ, ח בחודש"ש
 פיקוח ובקרה , תכנו 

משלה הוחלט להקי  ועדת היגוי אשר תפקידה לשמש גו+ עליו  לליווי ופיקוח בהחלטת המ .1
נקבע כי בראשה יעמוד . להתוות את מדיניותה ולדו  בתכניות העבודה שלה, על עבודת הרשות

, ובה  משרד האוצר, לי  של עשרה משרדי ממשלה"והחברי  בה יהיו המנכ,  "ל משרד רה"מנכ
, לי "נוס+ על המנכ. 16יכו  ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכי משרד הבינוי והש, ת"משרד התמ

 .ר ועדת השרי  למגזר הלא יהודי"יהיו חברי  בוועדה נציג היוע, המשפטי לממשלה ונציג יו
להל  ג  (החלטת הממשלה קבעה כי ועדת ההיגוי תדווח לוועדת השרי  לענייני המגזר הלא יהודי 

 . ות הרשות ועל התקדמותה בהשגת יעדיהפע  בחצי שנה על פעיל)  ועדת השרי  
 Ú‚Â · ‰ÏÂÚÙ ÌÂ˘ ‰Ë˜  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

˙Â˘¯Ï . 
 כי ועדת היגוי שהוקמה על פי החלטת 2013  השיב למשרד מבקר המדינה בינואר "משרד רה

ועדה זו . ה וחברי  אחרי כוללת את חברי ועדת ההיגוי האמור, "תכנית החומש"ממשלה שעניינה 
כמו ג  בנושאי  נוספי  הנוגעי  לקידו  "מתכנסת לפחות פע  בשנה ודנה בקידו  תכנית החומש 

 ". המגזר הערבי
‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÎ Ú·˜  ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÈÎ Ì

˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ Ì‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ ,Â˙‰Ï ‰˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ˙Â
‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂ„ÏÂ , ˙È Î˙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ó˜Â‰˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ÂÏÈ‡Â

˙È Î˙ ‰˙Â‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ˜¯ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ Â ˙È  ˘ÓÂÁ‰ , „Ú ÏÂÚÙÏ ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰Â
„·Ï· ˙È Î˙‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ .‰¯ „¯˘Ó Ì‡" ÏÏÎ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ÂÊ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÏÈË‰Ï ˘˜·Ó Ì

˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ˙Â˘¯‰ Ï ,‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙·Á¯‰Ï ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ , ‰È¯·Á ·Î¯‰ ˙‡ ÍÎÏ ÌÈ‡˙‰Ï
‰˙ Â‰Î ‰ÙÂ˜˙ ÏÚ ‰Ï·‚‰‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰ÏÂ . 

תכניות העבודה בארגו  ה  כלי ניהולי מרכזי המסייע לו לקבוע את פעילותו על פי המטרות  .2
, צבתכנית העבודה מחייבת את הארגו  לבצע הערכת מ. והיעדי  לאותה שנה ולטווח הרחוק

 . מעקב אחר השגת היעדי  והפקת לקחי  מדי פע  בפע , חשיבה שיטתית
  "שהכי  האג+ לתכנו  מדיניות במשרד רה)  מדרי) התכנו  להל  (מדרי) התכנו  הממשלתי 

 הוא מסמ) יסוד בתחו  הכנת תכניות עבודה יישומיות 2007שפורס  לראשונה בשלהי שנת 
המדרי) כולל הנחיות מפורטות . דיניות הממשלתיתשנתיות למימוש מטרות המ שנתיות ורב

__________________ 
¯Ï‡¯˘È· ÌÈ·¯Ú‰-‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ô˜ÂÈ„  ,‰˜ÂÒÚ˙ È ÈÈÙ‡Ó , ˙Ó ,  מינהל מחקר וכלכלה ת "משרד התמ  15

ÌÈÈÁ , ˙Â‡ˆÂ‰Â ˙ÂÒ Î‰1980-2008) 2010 .(תמורת שכר , הנתוני# נוגעי# למי שעבדו בעבודה כלשהי
כולל ( כוללי# מוסלמי# "ערבי#"ס "על פי הגדרות הלמ. שעה אחת בשבוע לפחות, או בתמורה אחרת

 .נוצרי# ודרוזי#, )בדואי#
 .התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי#,  שונה שמו של המשרד למשרד התחבורה2012בינואר   16
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 פרס  2012  ו2011בשני  . לקביעת יעדי  ומשימות ולקביעת מדדי  להערכת הפעילות להשגת 
 חייבה הממשלה את 2011בדצמבר .   את עיקרי תכניות העבודה של המשרדי  השוני "משרד רה

לפי ההנחיות שנקבעו במדרי)  ואיל) 2013משרדיה לקבוע את תכניות העבודה שלה  לשנת 
 .17התכנו 

פעלה הרשות ליישו  תכנית החומש , 2012 2010בשני  , בשלוש השני  הראשונות לפעילותה
פירטה את , שאינה בגדר תכנית עבודה, החלטת הממשלה. והייתה אחראית לפרויקטי  נוספי 

את , בה  תופעלאת היישובי  ש, את התקציבי  שיוקצו לביצועה, היעדי  של תכנית החומש
 . את מנגנוני הפיקוח עליה ועוד, הגופי  שיהיו מעורבי  בהפעלתה

 ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· Â˘Ú  ‡Ï ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  
·¯-‚È˘‰Ï ˙Ù‡Â˘ ˙Â˘¯‰˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜˘ ˙È˙ ˘ ,ÍÎÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ , ˙‡

ÌÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ˘ ÌÈÓÒÁ‰ ,Ó ˙‡‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó ˙‡Â ‰˜ÂÙ˙‰ È„„ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·¯ ˙È Î˙-È ÂÈÁ ‰„Â·Ú ÈÏÎ ‡È‰ ˙È˙ ˘ , ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ·

 ˙Â·Á¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ· ˘„Á ÛÂ‚·- ˙Â˘¯‰ ˙Ó‚Â„ - ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÊÎ¯Ï „ÚÂ ˘ 
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘Â ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰. 

 נמסר כי חברה לייעו, אסטרטגי שנבחרה 2013נה מינואר בתשובת הרשות למשרד מבקר המדי
ובכלל זה הכנת , בקרה ומדידה שהוגדרו במדרי) התכנו , תסייע לה בהטמעת תהליכי תכנו , במכרז

שנתית מפורטת לשיתו+ אוכלוסיית המיעוטי  בכלכלה הלאומית המושתתת  תכנית אסטרטגית רב
 . ני בעבודת הרשותעל כמה אבני דר) שמטרת  להביא לשיפור ארגו

החלטת הממשלה קבעה כי ועדת השרי  לענייני המגזר הלא יהודי היא הגו+ שיאשר את  .3
 . תכניות העבודה של הרשות

 Ï˘ Â¯Â˘È‡Ï ‰Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ˙‡ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ‰˘È‚‰ ˙Â˘¯‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
Î Ó"‰¯ „¯˘Ó Ï"Ì ,Î Ó‰ ÌÏÂ‡"ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˙È Î˙‰ ˙‡ ˘È‚‰ ‡Ï Ï.  

א) ג  קבעה ,  "החלטת הממשלה אמנ  קבעה כי הרשות תפעל במסגרת הארגונית של משרד רה
תתווה את פעילותה ותפקח עליה וועדת השרי  , משרדי רחב כי ועדת ההיגוי המהווה גו+ בי 

 . לענייני המגזר הלא יהודי תאשר את תכניות העבודה שלה
Î Ó ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó Ï"Ì ,ÂÈ"ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯ ,ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˘È‚‰Ï „

ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ,‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÎÈÓÒ‰˘ ÛÂ‚‰ ‡È‰˘. 
וכי בכינוסי  ,  התכנסה ועדת השרי  פעמיי  בלבד2012 2009בתשובתה מסרה הרשות כי בשני  

 . אלה נטלה הרשות חלק פעיל וא+ הביאה לאישור הוועדה שני מיזמי 
__________________ 

 . 25.12.11 מ, "התכנו) והביצוע של הממשלה, חיזוק יכולות המשילות", 4028' החלטת ממשלה מס  17
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙·¯Â ˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î- ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÎ Ô‰ ˙ÂÈ˙ ˘

‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â˘¯‰ È‚˘È‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰Â ‰„È„ÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ„ÚÈ‰ . ‰¯˜·‰ È Â ‚ Ó
 ˙Â˘¯‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜ ˘

ÔÈ·Â ÌÈÈÏ‡È¯ËÒÈ ÈÓ ÌÈÓÂ¯ÂÙÏ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰˙ÂÙÈÙÎ ˙‡Â-ÌÈÈ„¯˘Ó .ÚÎ Ó Ï"‰¯ „¯˘Ó Ï" Ì
˙Â˘¯‰ ˙„Â·Ú· Â·ÏÂ˘È ‰Ï‡ ÌÈ Â ‚ Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ .   

 מעמדה המשפטי של הרשות 
 אול  הגדרה שתסדיר את מעמד  המשפטי, "רשות"בשירות הציבורי קיימי  גופי  המכוני  

סמכויותיה  של כמה מגופי  אלה מוסדרות בחוק הקובע את מידת . והארגוני אינה קיימת כיו 
 . וחלק  פועלי  במסגרת המשרד הממשלתי שאליו ה  שייכי , עצמאות 

, "ולרשותה יעמוד מנגנו  סיוע נלווה, באופ  אוטונומי ורצי+"ועדת לפיד המליצה שהרשות תפעל 
 .כדי להבטיח שטיפולה בנושאי  שבאחריותה יהיה מובנה

תיבח  האפשרות , ולאור הניסיו  שיצטבר, בתו  שנה לפעילות הרשות"בהחלטת הממשלה נקבע כי 
 ". סמכויותיה ותפקידיה, מעמדה, ליזו  הצעת חוק בנושא הרשות

נדונה בכנסת הצעת חוק פרטית , לפני שעברה שנה מתחילת פעילותה של הרשות, 2008בשנת 
ההצעה שביקשה להסדיר בחוק את פעילות . להקמת הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטי 

ובדיוני  אלה הביע נציג משרד , נה בוועדת הכלכלה של הכנסתהרשות אושרה בקריאה טרומית ונדו
 לא הוחל על הצעת 17 לאחר סיו  כהונתה של הכנסת ה.   את תמיכת המשרד בחקיקת החוק"רה

  הצעה חדשה "מאז לא הגיש משרד רה. והיא הוסרה מעל שולח  הכנסת, החוק די  רציפות
 . להסדרת פעילות הרשות בחוק

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰" ˙˜ÒÙ‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡ Â¯·Ú˘ Û‡ ÈÎ Ì
˙ÈË¯Ù‰ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰· ÌÈ ÂÈ„‰ ,‰¯ „¯˘Ó ÏÚÙ ‡Ï" ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï Ì

˜ÂÁ· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ . 
‰¯ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎ˘ ¯Á‡Ó" ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·˙˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÂÊÈÏ Ì

‰„ÓÚÓ ˙‡ ÔÎÂ ˜ÂÁ· ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ,‰È˙ÂÈÂÎÓÒ‰È„È˜Ù˙Â  , ˙ËÏÁ‰· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ
‰Ï˘ÓÓ‰. 

משרד ראש הממשלה השיב כי בתו  הלי) הייעו, האסטרטגי שהרשות פועלת לקיימו ועל בסיס 
   . ל המשרד את סוגיית הסדרת מעמדה של הרשות"ההערכה המקצועית יבח  שוב מנכ

 תחומי פעילותה של הרשות
 בתי עסק 3,700 כ, ) מועסקי  ויותר20(י   בתי עסק בינוניי  וגדול800 במגזר המיעוטי  יש כ

בהחלטת הממשלה הוסמכה ).  מועסקי 5 1( בתי עסק זעירי  15,500 וכ)  מועסקי 19 6(קטני  
בשיתו+ משרדי הממשלה שיש לה  , הרשות לעסוק בפעילות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטי 
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ומה  התמקדה , סוק בה במסגרת זו פורטו שבעה תחומי פעולה שעל הרשות לע. נגיעה לכ)
לרבות , פיתוח כלי  פיננסיי  לעידוד יזמות והשקעות במגזר המיעוטי : הביקורת בארבעה תחומי 

קידו  שילוב  של עסקי  ממגזר המיעוטי  בפעילות הכלכלית ; עידוד הקמת קר  השקעה פרטית
ועידוד ; לממשלהעידוד מפעלי  ממגזר המיעוטי  להיות ספקי שירותי  וטובי  ; הרחבה בישראל

 . 18השקעות במגזר המיעוטי  וקידומ 
 : כמפורט להל , משרד מבקר המדינה בדק את הפעולות שעשתה הרשות בתחומי  אלה

במסגרת פעולתה לפתח כלי  פיננסיי  לעידוד יזמות והשקעות במגזר המיעוטי  בשני  )   א( .1
רשות פעלה בי  היתר להקי  קר  ה.  פעלה הרשות לסייע לבתי עסק במגזר המיעוטי 2012 2009

בשיתו+ הסוכנות , 2011השקעות בעסקי  המשותפת לממשלה ולמגזר הפרטי והקימה בשנת 
קר  הלוואות לעסקי  זעירי  , ת ועמותה לפיתוח כלכלי"לעסקי  קטני  ובינוניי  במשרד התמ

על  .לשוק העבודהכדי לתמו) בפיתוח עסקי  זעירי  של נשי  מהמגזר ובכניסת  , במגזר המיעוטי 
,  נוס+ על כ).ח" מיליו  ש6.5  הלוואות בסכו  של כ928 נתנה הקר  2012עד יוני , פי נתוני הרשות

ובכנסי  אלה הציגה לפני המשתתפי  את , ארגנה הרשות כנסי  לבתי עסק ממגזר המיעוטי 
 . האפשרויות לקבלת הלוואות מהקר  לעסקי  קטני  בערבות מדינה שמנהל משרד האוצר

ת מכרז להקמה ולניהול של קר  "משרד האוצר ומשרד התמ,  פרסמו הרשות2009ביולי  )ב(
. שמטרתה לבצע השקעות בעסקי  במגזר המיעוטי , השקעות משותפת לממשלה ולמגזר הפרטי

, במכרז נקבע כי על הקר  להשקיע את תקציב ההשקעות בתו) חמש שני  ממועד תחילת פעילותה
. שני  היא רשאית לבצע השקעות המש) בחברות במש) שנתיי  נוספותוכי לאחר תו  חמש ה

תקציב ההשקעות של הקר  בעת . בניהולה של חברה פרטית, 2010הקר  החלה לפעול בשנת 
והמגזר ) ח" מיליו  ש80(שמומ  במשות+ על ידי מדינת ישראל , ח"ש מיליו  177הקמתה היה 

 ).ח"ש מיליו  97(הפרטי 
 4.5% כ(ח " מיליו  ש8  קיעה קר  ההשקעות בעסקי  במגזר המיעוטי  כ הש2012עד אוגוסט 

 התחייבה הקר  להשקיע בעוד 2012מאוגוסט עד דצמבר  .בשתי חברות) מההו  המיועד להשקעה
ח וכ  התחייבה לבצע השקעת המש) בחברה אחרת בסכו  " מיליו  ש15 חמש חברות סכו  של כ

 ).המיועד להשקעה מההו  10% כ כ"סה(ח " מיליו  ש3של 
על פי החלטת הממשלה הרשות נדרשת לקד  את שילוב  של עסקי  ממגזר המיעוטי   .2

 . בפעילות הכלכלית הרחבה בישראל
עד סו+ שנת , ) מכו  היצוא להל  (לאומי  על פי נתוני המכו  הישראלי לייצוא ולשיתו+ פעולה בי 

 היה שיעור יצוא 2011  ו2010בשני  .  חברות25  פעלו בתחו  היצוא במגזר המיעוטי  כ2009
 . 19 מכלל יצוא הסחורות של מדינת ישראל0.3% הסחורות ממגזר המיעוטי  פחות מ

  תכנית תבל "ת לייש  את "מכו  היצוא ומינהל סחר חו, במשרד התמ,  החלו הרשות2010ביוני 
ברות ממגזר המיועדת לקד  ח, ) תכנית תבל להל  " (עסקי  במגזר הערבי מתחילי  לייצא

א) ה  חסרות את הניסיו  והכלי  הדרושי  כדי , המיעוטי  שיש לה  פוטנציאל בתחו  היצוא
תכנית תבל מעניקה סיוע וליווי מקצועי ממוש) בתהליכי היצוא והשיווק . להצליח בתחו  זה

א נציגי מכו  היצו, בוועדת ההיגוי של התכנית המתכנסת פע  בחודש חברי  נציגי הרשות. בעול 
, תפקידה של ועדת ההיגוי הוא לאשר את הצטרפות  של חברות לתכנית. ונציגי מינהל סחר חו,

 .לקבוע מהו הסיוע הדרוש לה  ולבדוק מדי פע  בפע  את התקדמות  בביצוע שלבי התכנית
__________________ 

עידוד יזמות , ילות עסקית משותפת של ערבי# ויהודי#שלשת תחומי הפעולה האחרי# ה# עידוד פע  18
 .במגזר המיעוטי# באמצעות הרשויות המקומיות והנגשת כלי הסיוע הממשלתיי# למגזר המיעוטי#

‰˙ÌÂÎÈÒ ÈÏ‡¯˘È‰ ‡ÂˆÈ· ˙ÂÓ‚ÓÂ ˙ÂÈÂÁ˙Ù , לאומי המכו) הישראלי לייצוא ולשיתו. פעולה בי)  19

˙ÈˆÁÓ  ‰ Â˘‡¯2012 . 



 ג63דוח שנתי  344
והוא מומ  בחלקו מתקציב הרשות , ח" היה כמיליו  ש2010תקציב תכנית תבל בשנת  )א(

 פורט חלקה של הרשות 2012בישיבת ועדת ההיגוי שהתקיימה במר, .  היצואובחלקו מתקציב מכו 
בישיבה ג  נקבע כי . 2011ח בשנת " מיליו  ש0.5  ו2010ח בשנת " מיליו  ש0.5  בתקציב התכנית 

ההוצאה במסגרת . ח בס) הכול" מיליו  ש1.75 תייחד הרשות לתכנית עוד 2013 2012בשני  
 . ח בס) הכול" מיליו  ש1.3  כ2012 2010התכנית הייתה בשני  

ובכלל זה אבחו  ראשוני , הכנת תשתית ראשונית ליצוא)  א:   (תכנית תבל כוללת שלושה שלבי 
לאומי ובהיק+  של מוכנות החברה לייצא והכנת תכנית ראשונית לשיווק בעזרתו של יוע, שיווק בי 

סיוע )  ב(;    שעות בלא תשלו 20עד  שעות ייעו, וכ  ליווי ראשוני לשיווק בהיק+ של 15של עד 
סיוע , ייעו, מקצועי, ובכלל זה הענקת מידע עסקי שיווקי בלא תשלו , ביישו  תכנית השיווק

לאומית ואיתור סוכני  ומפיצי  באמצעות מכו  היצוא  בהיערכות לקראת השתתפות בתערוכה בי 
ובכלל זה הכשרה ,  היצואהכשרה מקצועית בתחומי)  ג(;    מהעלויות80% במימו  של עד  

  לאומי הנית  מטע  מכו  היצוא וקורסי  וימי עיו  אחרי   באמצעות קורס ניהול יצוא ושיווק בי 
 שני מפגשי 2012  ו2010ארג  מכו  היצוא בשני  , נוס+ על כ).  מהעלויות80%במימו  של עד 

  נספחי  כלכליי  של היכרות בנצרת בי  חברות ממגזר המיעוטי  המשתתפות בתכנית תבל ובי
 .מדינת ישראל ונציגי  של אחת השגרירויות

,  אישר מכו  היצוא להעניק סיוע המש) לחברות שסיימו את השלב השני בתכנית תבל2012בינואר 
ובכלל זה סיוע ביישו  התכנית השיווקית של החברות וסבסוד עלויות השתתפות  בפעילויות של 

שבו היו אמורות להשתת+ , י תקציבו של השלב השלישי בתכניתנקבע כ, נוס+ על כ). מכו  היצוא
 . ח" מיליו  ש3יהיה ,  חברות15

הרשות נקטה פעולות כדי לעודד אנשי עסקי  ממגזר המיעוטי  להציג את מועמדות  להשתת+ 
את תנאי ההשתתפות בה , ובכלל זה קיימה כנסי  שבה  הציגה את מטרות התכנית, בתכנית תבל

 קיימה הרשות ביישובי מגזר המיעוטי  2011 2010בשני  . הכרוכות בהשתתפותואת העלויות 
 . בני אד 450ובה  השתתפו , שישה כנסי 

 .  חברות21 סיימו את השלב השני בתכנית תבל 2012נתוני מכו  היצוא מלמדי  כי עד דצמבר 
 ˙ ˘Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙·2011 Â‡ˆÈÈ ÂÊ ‰ ˘ ÛÂÒ· ÈÎ Ú·˜  20˜ÒÚ È˙·  ¯Ê‚Ó· 

Ì˙¯ˆÂ˙ ˙‡ Ï·˙ ˙È Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ,Â-40 ÌÚ ÌÈ¯˘˜ Â¯ˆÈÈ ÌÈ¯Á‡ ˜ÒÚ È˙· 
ÂÁ· ÌÈ˜ÂÂ˘"Ï .‰ÏÂÚ ˙Â˘¯‰ È Â˙ Ó ÌÏÂ‡ , ÛÂÒ „Ú ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÓÂ˘ÈÈ ˙ÏÈÁ˙Ó˘

 ¯·ÓËÙÒ2012Ì˙¯ˆÂ˙ ˙‡ ‡ˆÈÈÏ ˙È Î˙· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˜ÒÚ‰ È˙·Ó ‰˘ÈÓÁ ˜¯ ÂÏÁ‰ . 
ת מחברות שהשתתפו בה " תבל ביקש משרד התמבמהל) איסו+ הנתוני  הנוגעי  לתכנית )ב(

החסמי  העיקריי  שצוינו ה  הקושי . להצביע על החסמי  הפוגעי  ביכולת החברות לייצא
 השתתפות ממשלתית לא מספקת בעלויות השיווק , ) מהחברות59% כ(ל "במציאת נציגי  בחו

 ).  מהחברות36% כ(והקושי להשיג מימו  בנקאי )  מהחברות55% כ(
 נכללו מסקנות שעלו מהשנתיי  2012יכו  פעילותה של תכנית תבל שפרס  מכו  היצוא באפריל בס

בסיכו  צוינו שישה חסמי  המקשי  על חברות ממגזר המיעוטי  להיכנס . הראשונות לביצועה
ובה  מחסור באזורי תעשייה ופעילות באזורי  ובמבני  שאינ  מתאימי  למפעלי  , לפעילות ייצוא

בלי שתוטמע בה  תרבות עסקית הולמת ובלי ,  ניהול מרבית החברות כחברות משפחתיות;מייצאי 
והיעדר יזמה של בתי העסק ; לאומי כמתחייב בעסק בי , שתינת  למנהליה  הכשרה ממושכת

 . להמשי) בפעילות שיווקית לאחר ההכשרה
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ת מנהלי יצוא הקצאת כספי  להפעל: בתשובתה פירטה הרשות את פעולותיה להסרת חסמי  אלה
ל "העברת כספי  לקר  לעידוד השיווק לחו; 20בחברות שסיימו את השלב השני בתכנית תבל

כדי להגדיל את יכולתה הכספית לסייע לבתי עסק ממגזר , ת"הפועלת במסגרת משרד התמ
עידוד חברות המשתתפות בתכנית תבל ; ל"המיעוטי  לממ  את הוצאות השיווק וההפצה בחו

ת והחשב הכללי "בערבות מדינה שמפעילי  הסוכנות לעסקי  קטני  במשרד התמלהיעזר בקרנות 
להקמה ולשדרוג של , בתכניות לפיתוח, ת והאוצר"בשיתו+ משרדי התמ, והשקעה; במשרד האוצר

 . אזורי תעשייה במגזר המיעוטי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˘˜Ó‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰Ï ‰ÏÚÙ˘ Û‡ ÚÂ„Ó ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ

¯·Á ÏÚÔ‰Ï˘ ‡ÂˆÈ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙Â ,ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘Ó ‰ÚÈ˜˘‰Â , ÂÁÈÏˆ‰
Ô˙¯ˆÂ˙ ˙‡ ‡ˆÈÈÏ Ô‰Ó ˙ÂËÚÓ ˜¯ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú . 

בהחלטת הממשלה נקבע כי על הרשות לפעול לעידוד מפעלי  ממגזר המיעוטי  לספק  .3
ג בי  היתר בדרכי  בדברי ההסבר להחלטה נאמר כי מטרה זו תוש. שירותי  וטובי  לממשלה

פעילות בקרב משרדי הממשלה והגופי  הציבוריי  האחרי  כדי לקד  את שילוב  של : האלה
באמצעות , הגברת מודעות  של העסקי  מהמגזר למכרזי ; עסקי  מהמגזר במכרזי  ציבוריי 

; פרסומי  בכלי התקשורת ובאמצעות הפניית העסקי  למקורות מידע אחרי  הנוגעי  למכרזי 
כדי שאלה יגישו הצעות משותפות למכרז ויגדילו בכ) את , עידוד התארגנות והתאגדות של עסקי ו

ומנתוניה של , ח" מיליארד ש30  בכ2010הרכש הממשלתי נאמד בשנת . הסיכוי לעמוד בתנאיו
 . 5% 1%   נאמד שיעור הרכש הממשלתי ממגזר המיעוטי  ב2011הרשות עולה כי בשנת 

"  נצרת והיישובי  הערביי  בגליל21מרכז טיפוח יזמות"ו הרשות ועמותת  פרסמ2010במאי  )א(
הציבורי והפרטי לעסקי  במגזר , להנגשת הרכש הממשלתי"תכנית ) י נצרת" מט להל  (

התכנית הציעה בשלב הראשו  להכי  סקירה של מער) הרכש ).  התכנית להל  " (המיעוטי 
לסקור , עסקי  המשתתפי  במכרזי הרכשלאפיי  את דרישות הרכש הממשלתי מ, הממשלתי

לאתר חסמי  שלא צוינו , מפעלי  במגזרי המיעוטי  שיש לה  פוטנציאל להצליח במכרזי  אלה
על הכנת תכנית זו . להציע פתרונות לה  ולגבש תכנית עבודה מפורטת לביצוע, בהצעת התכנית

 יבצעו את תכנית העבודה י"בשלב השני הציעה התכנית כי כמה עמותות מט. י נצרת"הופקדה מט
 . האמורה במש) שנה אחת

ת בהשתתפות " במשרדי הסוכנות לעסקי  קטני  שבמשרד התמ2010בישיבה שהתקיימה במאי 
הוסכ  כי . נציגי  של הסוכנות לעסקי  קטני  והרשות אושר לבצע את השלב הראשו  בתכנית

, את התכנית ותלווה את ביצועהלאחר שתוכ  תכנית עבודה מפורטת תוק  ועדת היגוי אשר תאשר 
, י ברחבי האר,"נציגי עמותות מט, נציגי הרשות, ובה חברי  נציגי  של משרדי ממשלה שוני 

יצוי  כי בהצעת התכנית נכתב כי . נציגי המגזר העסקי הארצי ונציגי המגזר העסקי במגזר המיעוטי 
 . היא תבוצע בתו) שנה ממועד הכנתה

שלב הראשו  בתכנית וגובשה תכנית העבודה האמורה שהזמינו  הושל  ה2010באוגוסט  )ב(
המסמ) כלל בחינה של הצעדי  הנדרשי  לשיפור יכולת  של עסקי  ממגזר . י נצרת"הרשות ומט

וכ  הוצגו נתוני  בדבר בתי עסק ממגזר , המיעוטי  להשתת+ במכרזי רכש ממשלתיי  וציבוריי 
ת ובדבר חסמי  המונעי  מבתי עסק אלה המיעוטי  שה  בעלי פוטנציאל להשתת+ בתכני

בהמלצות לפעולה נקבע בי  היתר כי . 2010נוס+ על החסמי  שצוינו במאי , להשתת+ במכרזי 

__________________ 
ובכלל , לאומיי# ולוגיסטיי# של החברה שאותה הוא מלווה היבטי# שיווקיי# בי)מנהל יצוא מטפל ב  20

 . בהתקשרות את# ובחיזוק הקשרי# העסקיי# ע# לקוחות וספקי#, ל"זה באיתור מפיצי# ולקוחות בחו
ת ושמתמחות בסיוע "ה) עמותות ללא מטרות רווח שמתקצב משרד התמ) י"מט(מרכזי טיפוח יזמות   21

 . ובינוניי# ובפיתוח יזמויות עסקיותלעסקי# קטני#
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בקביעת הקריטריוני  של מער) הרכש הממשלתי יש להביא בחשבו  ג  את המאפייני  של בתי 

 לקבוע לה  במכרזי  של ובהתא  לכ), כמו גודל  ויכולת האספקה שלה , העסק במגזר המיעוטי 
בהתא  לגודל  וליכולת הביצוע " היק+ אספקה"משרדי הממשלה ושל החברות הממשלתיות 

 . כ  נקבע בהמלצות כי יש לשלב בתי עסק אלה ברשימות של מינהל הרכש הממשלתי. שלה 
,  קבעה הרשות אבני דר) להנגשת הרכש הממשלתי לעסקי  במגזר המיעוטי 2012באפריל  )ג(

איתור חסמי  המונעי  מעסקי  במגזר להשתלב במער) ,   מיפוי של הרכש הממשלתי והעסקיובה
על יסוד אבני דר) . בניית תכנית אסטרטגית ובניית תכנית פעולה טקטית, גיבוש המלצות, הרכש

.  לגבש נייר עמדה לשילוב  של חברות מהמגזר ברכש הממשלתי2012אלה החלה הרשות ביולי 
א) הנתוני  המצויני  בו דמו לנתוני  , ה טר  הושל  עד תו  מועד הביקורתגיבוש נייר העמד

 .2010המצויני  בתכנית העבודה שהוכנה באוגוסט 
 ˙ ˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ 2010 ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ‰ÏÁ‰ Ì¯Ë ˙Â˘¯‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú 

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÓ ÌÈÏÚÙÓ „Â„ÈÚÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ Ú·˜  ‰·˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ 
‰Ï˘ÓÓÏ ÔÈ·ÂËÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ . 

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה הרשות כי עדיי  קיימות כמה סוגיות הדורשות מענה של 
כמו . ובה  הגדרות בחוק של סוגי בתי עסק שוני  המחייבות בחינה, כלל המשרדי  העוסקי  בנושא

קטני  ובינוניי  במגזר ועל מסרה הרשות כי עליה לאסו+ מידע מהימ  על היק+ הרכש מעסקי  , כ 
עוד הודיעה הרשות כי היא נערכת ע  הסוכנות לניהול . מידת תרומת  של אלה לצמיחת המשק

 קורס הכשרה והדרכה לאנשי 2013ת לפתוח במחצית הראשונה של "עסקי  קטני  במשרד התמ
הקי  בכוונתה ל, כמו כ . עסקי  ממגזר המיעוטי  שמבקשי  להשתת+ במער) הרכש הממשלתי

שיסייע לה להביא לידיעת  את כל המידע , מאגר נתוני  של יזמי  ובעלי עסקי  ממגזר המיעוטי 
 .בדבר מכרזי  ממשלתיי 

 נמסר כי א+ שהשלב השני בתכנית לא 2013י נצרת למשרד מבקר המדינה מינואר "בתשובת מט
ח  את מידת התאמת  י נצרת לבצע פעולות ראשוניות כדי לאב"החלה מט, בוצע בשל היעדר תקציב

 . ולקיי  פגישות ע  נציגי  של מערכי הרכש הממשלתי, של בתי עסק לתכנית
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ

 ‰˙ ÚËÏ˘Â ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ·ˆ‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ‰ ÚÓ ‡ÂˆÓÏÂ ·Ï˘‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ˙Â·ÎÚÓ
È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰ ˙È Î˙· È ˘‰.ÈÏ  ‰ÈÏÚ ÌÈ Â˙  ¯‚‡Ó ÌÈ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ ÂÂÎ ÌÂ˘È

˙Â¯Â¯· Í¯„ È ·‡ Â·Â Ë¯ÂÙÓ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï , ˙ ÈÁ·Ï ‰˜ÂÙ˙ È„„ÓÂ ÌÈ„ÚÈ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ
Ì˙‚˘‰ ˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ . 

. החלטת הממשלה הטילה על הרשות לפעול לקידו  השקעות כספיות במגזר המיעוטי  .4
פנייה לבנקי  לייסד קרנות השקעה לעסקי  )  א (:  הרשות דיווחה כי פעולותיה בתחו  זה כללו

פנייה לחברות ביטוח להשקיע )  ב(;   קטני  במגזר המיעוטי  וקרנות ייעודיות לפיתוח המגזר
עידוד בתי עסק במגזר )  ג(;   בפרויקטי  במגזר המיעוטי  או לממ  הלוואות לבתי עסק מהמגזר

מסרה למשרד מבקר המדינה רשימה של גופי  הרשות . העסקי הכללי לפעול ג  במגזר המיעוטי 
 . שאת  נפגשו נציגיה כדי לקד  השקעות כספיות במגזר המיעוטי 
את דיוניה ואת החלטותיה לרבות , סדרי המינהל התקי  מחייבי  את הרשות לתעד את פגישותיה
את , לרבות באמצעי  אלקטרוניי , כאשר אלה מתקיימי  באמצעות תקשורת טלפונית ולשמור

בכלל הענייני  שיש לתעד כלולי  עיקרי הנושאי  שנדונו וההחלטות שהתקבלו . ההתכתבויות שלה
לעמידה , להבניה של שיקול הדעת, התיעוד תור  לקיו  סדור של הליכי חשיבה ותכנו . בעניינ 
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. לרציפות ולשימור הזיכרו  הארגוני בטווח הקצר והארו), לפעילות על פי תכנו , בחובת ההנמקה
ו כ  משמש התיעוד למעקב אחר השגת היעדי  שנקבעו לרשות בהחלטת הממשלה ולהפקת כמ

 . לקחי 
 ¯Ê‚Ó· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÌÂ„È˜Ï ‰Ë˜  ‰˙ ÚËÏ˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ Ú‚Â · ÌÈÎÓÒÓ ˙Â˘¯· Â‡ˆÓ  ‡Ï

ÌÈËÂÚÈÓ‰ , ˙Â˘È‚Ù· Â Â„ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰· Â‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎÂ
˙Â˘È‚Ù‰ ÈÓÂÎÈÒ ˙‡Â ‡˘Â · ‰ÓÈÈ˜˘ . ˙Â·˜Ú· ÂË˜   ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÎ ÏÚ

˙Â˘È‚Ù‰ ,ÂË˜   Ì‡. 
הרשות מסרה בתשובתה שהיא מקבלת את הערת משרד מבקר המדינה שלפיה עליה להקפיד ביתר 

   . שאת לתעד את פעולותיה
 פעילות הרשות בתחומי הפעילות הממשלתית

חברתיי   אי  כלכליי החלטת הממשלה קובעת כי על הרשות להכי  חוות דעת בנוש .1
 :כמפורט להל , המשפיעי  על מגזר המיעוטי 

  ומשרדי "בשיתו+ המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה, בהחלטה נקבע שעל הרשות )א(
להכי  בכל שנה חוות דעת הנוגעת לתקציב המדינה לפני הגשתו לממשלה , הממשלה הרלוונטיי 

חברתיי  הנוגעי   ) חלופות בנושאי  כלכליי ולהציע בכל שנה במסגרת חוות הדעת ולפי הצור
חוות דעת זו יש בה כדי להשפיע על היק+ ההשקעות של המדינה במגזר . למגזר המיעוטי 

  .על גודל התקציבי  שהיא מפנה למגזר ועל אופ  חלוקת , המיעוטי 
˘¯„ Î ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Â˘¯‰ ‰˘È‚‰ ‡Ï ‰˙ÏÂÚÙ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ . 

 החלה לפעול מול המועצה הלאומית לכלכלה על מנת שבעתיד תוכל בתשובתה מסרה הרשות כי
באופ  "הרשות ציינה כי היא השפיעה בפועל . להגיש חוות דעת מוסדרת הנוגעת לתקציב המדינה

 כמה 2012  ו2010מכיוו  שבעקבות פעילותה קיבלה הממשלה בשני  , על תקציב המדינה" ניכר
 .  תקציבי ניכרהחלטות לפעילות במגזר המיעוטי  בהיק+

ל "וכי היא מייעצת למנכ,   הוסי+ בתשובתו כי הרשות השפיעה רבות על תקציב המדינה"משרד רה
בנושאי  הנוגעי  " מאבקי "מנהלת , ומנהלת קשרי  שוטפי  ע  אג+ התקציבי  במשרד האוצר

 . לה ומכינה ניירות עמדה לפי הצור)
‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÎ ˙Â˘¯ÏÂ Ì‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· „ÈÙ˜‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ,

˙Úˆ·Ó ‡È‰˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ ¯˘˜ ‡ÏÏÂ , ‰ÈÏÚ ‰ÏÈËÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ ˙ÚÙ˘‰Ï Ú‚Â · ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ ˘È‚‰Ï . ˙ÂÂÁ

 ÈÎÈÏ‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·ÁÏ ÚÈÈÒÏÂ ‡˘Â Ï ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˘„˜Â˙ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂ  ÂÊ ˙Ú„
˘È‡‰Â ˘Â·È‚‰‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ¯Â . 
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להכי  חוות דעת מקצועיות , בשיתו+ המשרדי  הרלוונטיי , בהחלטה נקבע שעל הרשות )ב(

בנוגע להשפעת  של הצעות החלטה בתחומי הכלכלה והחברה העומדות על סדר יומ  של הממשלה 
 . וועדותיה על מגזר המיעוטי 
   2009ממשלה בפרק הזמ  ינואר  הצעות החלטה כאלה שאישרה ה11משרד מבקר המדינה בדק 

הצעות ההחלטה . חברתי אשר יש בה  כדי להשפיע על מגזר המיעוטי  בתחו  הכלכלי, 2012מאי 
 4 ליישומ  של הצעות ההחלטה הוקצה תקציב של כ.   או שתואמו עמו"הוגשו על ידי משרד רה

 .ח"מיליארד ש
Î Ó ˙Î˘Ï ÈÎ ‡ˆÓ "‰¯ „¯˘Ó Ï"˙ÂÚˆ‰‰ ˙ Î‰· ‰ÏÙÈË˘ Ì ,‰ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘¯Ï ‰˘È‚
Ô‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‰˙Ú„ , ˙ÂÚˆ‰ ÏÎÏ Ú‚Â · ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Â˘¯‰ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‰ËÏÁ‰‰. 
לאחר סיו  הביקורת הודיע מזכיר הממשלה לחברי הממשלה וליועצי  המשפטיי  במשרדי 

טר  העברת הצעת החלטה ",  כי לפי החלטת הממשלה על הקמת הרשות2012הממשלה בדצמבר 
 ".תועבר הצעת ההחלטה להתייחסות הרשות, געת לענייני המיעוטי  למזכירות הממשלההנו

Î Ó ˙Î˘Ï ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó Ï" ˙ÂÚˆ‰ ÏÎ ˙‡ ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘¯Ï ˘È‚‰Ï „ÈÙ˜‰Ï Ì
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Ô‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ¯˘‡ ‰¯·Á‰Â ‰ÏÎÏÎ‰ ÈÓÂÁ˙· ‰ËÏÁ‰‰ . 

 של הרשות בכל נושא כלכלי הנוגע למגזר מעורבותה,   כי אכ "בתשובתו כתב משרד רה
 . וקיבל עליו להקפיד על מעורבות ושיתו+ כאמור, המיעוטי  היא הכרחית וחשובה

החלטת הממשלה קבעה כי על הרשות להגיש לממשלה פע  בשנה דוח שבו נסקרות פעולות  .2
 . ודיחברתיי  בי  מגזר המיעוטי  ובי  המגזר היה הממשלה לצמצו  הפערי  הכלכליי 

 ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ 2009-2012ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„ ‰˘ÂÏ˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘È‚‰ Ì Ó‡  ,
 ÌÈÙ‚‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‡Ï Û‡Â ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÎ Â¯˜Ò  ‡Ï ˙ÂÁÂ„· ÌÏÂ‡

‰¯ „¯˘Ó· ÌÈ¯Á‡"‰Ê ÌÂÁ˙· Ì ,˙Â˘¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˜¯ ‡Ï‡ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙ÂÁÂ„‰ Â˜ÒÚ ‡Ï
ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ¯ÚÙÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ·-Á ‡ÏÂ È„Â‰È‰ ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó ÔÈ· ÌÈÈ˙¯·

˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘ ˙ÓÂÚÏ Ú¯Â‰ Â‡ ¯ÙÂ˘ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó Ï˘ Â·ˆÓ Ì‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È  . 
בתשובתה מסרה הרשות כי היא פועלת ע  משרד האוצר להכי  דוח ובו פירוט התקציבי  

ה לצמצו  הפערי  ופירוט זה משמעותו סקירת פעולות הממשל, המיועדי  למגזר המיעוטי 
הרשות הצביעה על הקושי למפות תקציבי  המופני  למגזר המיעוטי  שלא על פי תקנות . האמורי 
 . והוסיפה כי היא בוחנת דרכי  חדשות לקידו  הנושא, הגור  לעיכובי  בהשלמת הדוח, ייעודיות

 ÁÂ„ Ï·˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰˙¯ËÓ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È˘ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙ‰ Ï˘ ˙È Î„Ú ˙È˙ ˘ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ‰„È· ÚÈÈÒ , ÔÂÁ·Ï

 Ú‚Â · ·ˆÓ ˙Î¯Ú‰ ˙Â˘ÚÏ ‰Ï ¯˘Ù‡ÏÂ Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡Â ‰¯·Ú˘ ‰ ˘· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡
ÌÈ¯ÚÙ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÏÂÚÙÏ . ˙Â˘¯‰ ‰˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„· Â¯˜Ò ˘ ÌÈ‡˘Â ‰

 ÌÈ ˘·2009-2012 ‰¯ËÓ ‚È˘‰Ï ÌÈÚÈÈÒÓ Ì È‡ ÂÊ . ÏÚ ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÏÚ
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ˙˘¯„ ‰ ˙ ÂÎ˙ÓÏ ‰˘È‚Ó ‡È‰˘ È˙ ˘‰ ÁÂ„‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ˙ Ó . 
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 שילוב הרשות במער  הטיפול במגזר המיעוטי  במשרד ראש הממשלה 
בהחלטת הממשלה נקבע כי על הרשות לרכז את הפעילות הממשלתית הנעשית לקידו  , כאמור

 החלטותעוד קוד  שהוקמה הרשות קיבלה הממשלה . י  ולעקוב אחריהכלכלי של מגזר המיעוט
, רקסי  ולבדואי 'לצ, ובה  החלטות הנוגעות לדרוזי , שנתי של מגזר המיעוטי  לפיתוח כלכלי רב

  הוא המרכז את הבקרה על יישו  מרבית ההחלטות "משרד רה. והקצתה לכ) תקציב בהיק+ ניכר
 . האלה

  על הטיפול בתחו  "ת הופקדו שני אגפי  שוני  במשרד רהבשני  שקדמו להקמת הרשו
 בעניי  22שריכז את עבודת המטה ליישו  דוח ועדת גולדברג, "תכנו  מדיניות"אג+ : המיעוטי 

, ) אג+ התיאו  להל   (23"מעקב ובקרה, תיאו "ואג+ ; הסדרת ההתיישבות של הבדואי  בנגב
הממשלה הנוגעות לשלטו  המקומי במגזר ועל שהוטל עליו בי  היתר לפקח על יישו  החלטות 

במסגרת זו . רקסי והבדואי בצפו  האר,'הצ, יישו  התכניות לפיתוח ולהעצמה של המגזרי  הדרוזי
שעליו הוטל לעקוב , רקסי  ובדואי  בצפו 'צ, נקבע באג+ התיאו  תק  ייעודי למנהל תחו  דרוזי 

הוחלט להוציא אל   קוד  להקמת הרשות.אחר יישו  החלטות הממשלה הנוגעות למגזרי  אלה
תכנית לפיתוח יישובי המגזר הבדואי בצפו  ): 2009 2006לשני  (שנתיות  הפועל שתי תכניות רב

המטרות של תכניות אלה היו בי  היתר לפתח . 24רקסי'ותכנית לפיתוח יישובי המגזר הדרוזי והצ
הוצאת  של .  עסקי  חדשי לתכנ  הכשרה מקצועית ולעודד הקמת, תשתיות באזורי תעשייה

 . התכניות אל הפועל הוטלה על אג+ התיאו 
שאישרה הממשלה  25שנתית רבתכנית ג  לאחר הקמת הרשות הופקד אג+ התיאו  על יישו  

, הדיור,  בתחומי החינו)אוכלוסיית מגזר המיעוטי  ולקד  אתלפתח  ושנועדה 2011בפברואר 
רשויות  בכמה יות ופיזיותנתשתיות תכנושל יתוח שיקו  ופוכ  על , התעסוקה והדת, הרווחה

האג+ הופקד ג  על . רקסית'אוכלוסייה דרוזית ואוכלוסייה צ שבשטח שיפוט  מתגוררותמקומיות 
לפתח  ושנועדה 2011 שאישרה הממשלה במאי 2015 2011 לשני  26שנתית יישומה של תכנית רב

ביישובי  אלה את ולפתח שק  לוכ  , בתחומי  האמורי  היישובי  הבדואי  בצפו  ולקד  את
 .פיזיותהיות ונתכנוהתשתיות ה

יק לבחינת מבנה 'בזמ  ביצוע הביקורת פורסמו מסקנותיה של ועדה ציבורית בראשות מר יוס+ קוצ
המסקנות עסקו בי  היתר ברשות ונכללה בה  . 2011שמונתה בפברואר ,  "המטה של משרד רה

בדואי  , דרוזי , ערבי [יתוח כלכלי של מגזרי  אלו כלל ההיבטי  העוסקי  בפ"ההמלצה כי 
הטיפול בהיבטי  נוספי  הקשורי  לאוכלוסיית . ירוכזו בידי הרשות האמורה, ]רקסי 'וצ

 ". בשיתו+ ע  הרשות לפיתוח כלכלי, ]27[ייעשה בידי אג+ הפני , המיעוטי 
__________________ 

אליעזר '  מונתה ועדה ציבורית בראשותו של השופט בדימ28.10.07  מ2491' בהחלטת ממשלה מס  22
המלצות הוועדה הוגשו . ותפקידה היה להציע מדיניות להסדרת התיישבות הבדואי# בנגב, גולדברג
הצוות . שרדי בראשות אג. תכנו) מדיניותמ ליישו# המסקנות הקימה הממשלה צוות בי). 2009בינואר 

 .  מתווה להסדרת התיישבות הבדואי# בנגב2011הגיש במאי 
 .תכנו) ופיתוח, ש# האג. שונה בזמ) הביקורת לאג. פני#  23
והחלטה , רקסי#' עוסקת בפיתוח יישובי הדרוזי# והצ31.8.06 מ) 1/ערב (412' החלטה ממשלה מס  24

  מ4209' בהחלטת ממשלה מס. * עוסקת בפיתוח יישובי הבדואי#מאותו תארי) 2/ערב (413' מס
 .  הואר* הזמ) שהוקצב לביצוע) של שתי התכניות בשנתיי6.11.08#

שנתית לפיתוח ולהעצמה של היישובי# הדרוזי#   על תכנית רב13.2.11  מ2861' החלטת ממשלה מס  25
 . 2014 2011רקסי# לשני# 'והצ

שנתית לפיתוח ולהעצמת היישובי# הבדואי#  תכנית רב" על 15.5.11  מ3211' החלטת ממשלה מס  26
 ".2015 2011בצפו) לשני# 

 .#"הוועדה המליצה כי יוק# אג. פני# במשרד רה  27
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 29וח מבקר המדינה הנוגעת לתיקו  ליקויי  שהעלה ד28 קיבלה הממשלה החלטה2012באוקטובר 

כלכלי הכפו+  בהחלטה הוכרז על הקמת מטה חברתי. וליישו  המלצות הוועדה הציבורית האמורה
קבעה , אשר לרשות.   ונקבעו הגדרות תפקיד עדכניות לאגפי  שנזכרו לעיל"ל משרד רה"למנכ

טת תוסי+ לפעול בהתא  לאמור בהחל... הרשות לפיתוח כלכלי במגזרי המיעוטי "ההחלטה כי 
 ". 15.2.2007 מיו  1204' ממשלה מס

 Ì¯Â‚ È„È· ÊÎÂ¯È ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÔÂÂÈÎÓ
„Á‡ , ˙ÂÏÈÙÎÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ÌÈÓ¯Â‚ ‰ÓÎ ÔÈ· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘ ÏÂˆÈÙ‰ Í˘Ó‰

 Ï˘ ·ˆÓÏ Â‡ ˙ÂÏÈÚÙ·"˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ‰ÏÈÙ ." 
שמונה שני  ועוד קוד  להקמת הרשות וכחלק מיישו   כי זה 2013אג+ התיאו  השיב בינואר 

במגזר , הוא אחראי להפעלת תכניות ממשלתיות הקשורות במגזר הדרוזי, מסקנות ועדת לפיד
אג+ התיאו  הוסי+ כי התכניות התקציביות שבאחריותו . רקסי ובמגזר הבדואי באזור הצפו 'הצ

המש) , לדעתו של האג+. בטי תשתיתאלא משלבות היבטי  חברתיי  והי, אינ  כלכליות בלבד
ועולה בקנה , אחריותו לטיפול במגזרי  האמורי  אינו אמור להפריע לרשות לבצע את תפקידיה

 . אחד ע  המלצות הוועדה הציבורית וע  החלטת הממשלה ליישמ 
היסטוריי  ודתיי  המייחדי  את המגזר ,   על היבטי  תרבותיי "ל משרד רה"בתשובתו עמד מנכ

וא+ , רקסי והמגזר הבדואי ועל הטיפול הייחודי הדרוש בכל אחד ממגזרי  אלה'המגזר הצ, זיהדרו
למרות "ל ציי  כי "המנכ. ציי  את דרישת  של המגזרי  להמשי) בטיפול הייעודי והייחודי בה 

אני מבי  את הער) הרב והיתרונות שעשויי  לצמוח מריכוז כלל הסמכויות בנושאי  , האמור
ולפיכ) בכוונתי לבחו  לעומק את מסקנות , רתיי  של מגזרי המיעוטי  תחת הרשותחב כלכליי 

 ". בעניי  זה] הוועדה הציבורית[
‰¯ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰ËÈÏÁ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ ·Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ Ì

 È¯Ê‚Ó Ï˘ ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙ· ˙˜ÒÂÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï ˙Â˘¯‰ ‰¯ÂÓ‡ ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈËÂÚÈÓ‰ .ÎÔÎ ÂÓ , ÔÈ·Â ÌÂ‡È˙‰ Û‚‡ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙ ÂÎ˙Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÏÂÙÈË· ˙Â˘¯‰ , Ì˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏÈÙÎ ÚÂ ÓÏ È„Î
 Â‡"˙Â‡ÒÈÎ‰ ÔÈ· ‰ÏÈÙ  ."   

 יישו  תכנית החומש על ידי הרשות 
 הנוגעת 2014 2010לי לשני   החליטה הממשלה על תכנית חומש לפיתוח כלכ2010במר, , כאמור

. בדואי  ודרוזי ,  ערבי   תושבי  350,000  יישובי  במגזר המיעוטי  שבה  מתגוררי  כ13 ל
נגישות ;  "דיור ונדל; פיתוח כלכלי תעסוקתי: תכנית החומש מתמקדת בארבעה נושאי  עיקריי 

שדרוג , ל התושבי  הגדלת ההכנסה לנפש ש ובי  יעדיה , וביטחו  אישי ואכיפה; תחבורתית
יצירת מנגנוני  תומכי  , הגדלת מקורות ההכנסה של הרשויות המקומיות, התשתיות הכלכליות

הגברת הביטחו  האישי והגברת המודעות לנושא האלימות ,  "פיתוח שוק הנדל, לפיתוח כלכלי

__________________ 
 ".מבנה מטה ראש הממשלה" על 28.10.12  מ5189' החלטת ממשלה מס  28
 ).2011וקטובר א (‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· ˙ÂÈ˘È‡ ÔÂÓ‡ ˙Â¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰, מבקר המדינה  29
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יווח בהחלטה נקבע כי הרשות תהיה אחראית לניהול תכנית החומש ולד. ולאמצעי  להתמודד אתה
וכי היא תייחד חלק ניכר מפעילותה , לשר המופקד על ענייני המיעוטי  על התקדמות ביצועה

 . ליישו  התכנית
, ליווי מקצועי"בהחלטת הממשלה בעניי  תכנית החומש ג  הוטל על הרשות לבצע פעולות של 

  במשרד ייעשו בשיתו+ אגפי  אחרי, כ) נקבע, הבקרה וההערכה". הערכה ופרסו , בקרה ומעקב
משרדיות בתחומי   עוד נקבע כי נציגיה של הרשות ישתלבו כגור  מקצועי בוועדות בי .  "רה

 . שוני  הקשורי  לתכנית
  ח " מיליו  ש778.5ותקציבה הכולל הוא , בתכנית החומש שותפי  כמה משרדי ממשלה .1

 25 ומה    ח"ש   מיליו398 ו, ח ימומנו מתקציבי  של משרדי ממשלה שוני " מיליו  ש380.5
: הקצאת התקציב לכל חלק בתכנית תיעשה כ).  יהיו תקציב תוספתי ח שתקצה הרשות "מיליו  ש

ולנגישות ; 19%30 לביטחו  אישי כ; 29% לפיתוח כלכלי תעסוקתי כ; 39%   כ"למגורי  ונדל
הערכה , בקרה, ח עבור ליווי מקצועי" מיליו  ש5נוס+ על כ) נקבע תקציב של . 13%31 תחבורתית כ

 . ופרסו 
 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת ג  בנושא 2012 עד פברואר 2011יצוי  כי בפרק הזמ  ספטמבר 

ובה נבדקו בי  היתר פעולות הרשות , "פיתוח אזורי תעשייה ברשויות מקומיות במגזרי המיעוטי "
 .32לקידו  התכנו  והפיתוח של אזורי תעשייה ביישובי  הכלולי  בתכנית החומש

; 2011 2010ח בשני  " מיליו  ש305: בתכנית החומש נקבע כי תקציבה יתפרס על פני חמש שני 
; 2014ח בשנת " מיליו  ש110 ו; 2013ח בשנת " מיליו  ש163.5; 2012ח בשנת " מיליו  ש200

מנתוני אג+ התקציבי  במשרד האוצר עולה כי התקציב הכולל שנית  למשרדי הממשלה מתחילת 
על פי הדוח השנתי ; ח" מיליו  ש385  לש  ביצוע התכנית הוא כ2012ד אוגוסט  ע2010שנת 

 ). חלקו בהתחייבויות( מתקציב התכנית נוצל 80%, 2011שפרסמה הרשות על פעילותה בשנת 
ועדת היגוי בראשות : בהחלטת הממשלה נקבע כי התכנית תנוהל באמצעות שלושה גופי  .2

לי  של משרדי ממשלה ונציגי  של גופי  ממשלתיי  " מנכ  שבה יהיו חברי "ל משרד רה"מנכ
ועדת ההיגוי מוסמכת בי  היתר לאשר את תכניות העבודה שמציעי  משרדי הממשלה . ושל הרשות

שבה יהיו חברי  , משרדית בראשותו של מנהל הרשות ועדה מקצועית בי ; ליישו  חלק  בתכנית
תפקידיה של ועדה זו ה  בי  . י  בוועדת ההיגוינציגי  בכירי  של המשרדי  ושל הגופי  המשתתפ

וצוותי  כלכליי  מקומיי  ; היתר ללוות את ביצוע התכנית ולדווח בנוגע לכ) לוועדת ההיגוי
שבראש  עומד ראש הרשות המקומית ושחברי  בה  , שהוקמו ביישובי  המשתתפי  בתכנית
לה ה  בי  היתר להכי  תכניות תפקידיה  של צוותי  א. נציגי  של הרשות ושל משרדי הממשלה

 .מפורטות ליישובי  שבאחריות  וללוות את ביצוע התכניות ביישובי 
ובה  , בתשובתה פירטה הרשות את פעולותיה לביצוע תכנית החומש ביישובי  הנכללי  בתכנית

הקמה של ; בניית מעונות יו ; פיתוח אזורי תעשייה ותשתיות תיירותיות; שדרוג קווי התחבורה
הוספת ; קידו  יזמות עסקית בקרב אוכלוסיית הנשי  והצעירי  במגזר; כזי  להכוו  תעסוקתימר

והרחבת פעילותה של הרשות למלחמה בסמי  ביישובי  הכלולי  ; יחידות שיטור וקליטת שוטרי 
 . בתכנית

__________________ 
בתכנית נקבע כי המשרד לביטחו" הפני% יגבש תכנית לשיפור הביטחו" האישי ולשיפור השירות לאזרח   30

 .ביישובי% הנכללי% בתכנית
בתכנית נקבע כי משרד התחבורה והבטיחות בדרכי% ייש% תכנית להפעלת תחבורה ציבורית ביישובי%   31

 מסופי% תחבורתיי% ביישובי% וחיבור% למרכזי תחבורה בי" היתר באמצעות הקמת, הנכללי% בתכנית
 .עירוניי% ולמוקדי% כלכליי% ותעסוקתיי% באזור בי"

 . 1723' עמ" פיתוח אזורי תעשייה ברשויות מקומיות במגזרי המיעוטי%"ראו בפרק   32
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רט כמפו,   ובנוגע לעידוד היזמות וההשקעות"בביקורת נבח  יישו  התכנית בתחו  המגורי  והנדל

   : להל 
  "יישו  התכנית בתחו  המגורי  והנדל

ששיעור התקציב ,  "תחו  הפעילות העיקרי של תכנית החומש הוא תחו  המגורי  והנדל, כאמור
 33 החליטה הממשלה2011יצוי  כי בספטמבר . 39% שהוקצה לו מכלל תקציב התכנית הוא כ

מנואל טרכטנברג להחיל ' ראשות פרופחברתי ב במסגרת יישו  המלצות דוח הוועדה לשינוי כלכלי
והתקציב  , יישובי  נוספי  במגזר המיעוטי 58 את סעיפי הדיור הכלולי  בתכנית החומש ב

 . ח'' מיליו  ש250 היה 2016 2012שהוקצה לכ) לשני  
. הבנייה ביישובי מגזר המיעוטי  מאופיינת בבתי  צמודי קרקע ומיועדת בעיקר לגרעי  המשפחתי

 בית משות+ ב  שתי קומות ומעלה שיש בו לפחות  מוגדרת במינהל מקרקעי ישראל " ויהבנייה רו"
 .ושבכל קומה בו יש לפחות יחידת דיור אחת, ארבע יחידות דיור

בדברי ההסבר להצעת ההחלטה בעניי  תכנית החומש נכתב כי במגזר המיעוטי  קיי  מחסור 
וכי , במגזר נבנתה במתכונת של בנייה רוויהכי רק חלק קט  מהבנייה , בקרקעות זמינות לבנייה

בתכנית הועלו כמה דרכי . המעבר לבנייה רוויה הוא שינוי של ממש בדפוס המגורי  ביישובי המגזר
, פעולה שמטרת  להגביר את המודעות של תושבי היישובי  שנכללו בה ליתרונות הבנייה הרוויה

 בבעלות פרטית וה  בקרקעות בבעלות ה  בקרקעות, וכ  להסיר חסמי  שיעודדו בנייה כזאת
 :המדינה כפי שיפורט להל 

1. ˙ Â Ë ¯ Â Ù Ó  ¯ ‡ ˙ Ó  ˙ Â È  Î ˙  ˙  Î  בתכנית החומש הוטל על משרדי השיכו  :‰
להשלי  את הכנת  של תכניות מתאר מפורטות , בשיתו+ ובתיאו  ע  הרשות המקומית, והפני 

 על משרד השיכו  להשלי  את הוטל, נוס+ על כ).  יחידות דיור5,700 בקרקע פרטית לבניית כ
הכנת  של תכניות מתאר מפורטות בקרקעות בבעלות המדינה בשיתו+ ובתיאו  ע  הרשות 

ח להכנת תכניות מתאר " מיליו  ש33 ניתנו הרשאות תקציביות בהיק+ של 2012עד שנת . המקומית
 .מדינהח בקרקעות בבעלות ה" מיליו  ש14.2מפורטות בקרקעות בבעלות פרטית ובהיק+ של 

2. Ô È Ú ˜ ¯ ˜ Ó ·  ˙ Â È Â Î Ê  Ì Â ˘ È  הגשת בקשה למוסדות התכנו  לאשר תכנית בנייה או :¯
לתת היתר בנייה אפשרית רק במקו  שבו קיי  רישו  מוסדר של זכויות הבעלי  במקרקעי  שהוא 

משרדי שבו יהיו חברי   בתכנית החומש נקבע כי מנהל רשות המסי  יקי  צוות בי . מחזיק בה 
  "משרד הפני  ומשרד רה, משרד השיכו , משרד המשפטי , קציבי  במשרד האוצרנציגי אג+ הת

לש  גיבוש המלצות על דרכי פעולה לעידוד התושבי  במגזר המיעוטי  לרשו  את זכויותיה  
וזו תחליט על אופ  , עוד נקבע כי ההמלצות יוגשו לוועדת ההיגוי. במקרקעי  שה  מחזיקי  בה 

 .יישומ 
שעיקר  זיהוי החסמי  בתחו  , משרדי ונקבעו בו תפקידיו   כתב המינוי לצוות הבי  נית2010ביוני 

ובחינת ,   ביישובי מגזר המיעוטי "רישו  הזכויות במקרקעי  המונעי  פיתוח כלכלי בתחו  הנדל
עוד נקבע כי הצוות יגיש את המלצותיו . הרישו  ביישובי  הכלולי  בתכנית החומש היקפו של אי
 . 2010מבר עד סו+ ספט

__________________ 
 .11.9.11  מ4432' החלטה מס  33
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ÈÎ ‡ˆÓ  , ˙ ˘ Í˘Ó·2010ÌÈ ÂÈ„ ‰ÓÎ ˙ÂÂˆ‰ ÌÈÈ˜  ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ ,
 ¯·ÓËÙÒ2012 ,ÂÈ˙Â ˜ÒÓ ˙‡ ˘È‚‰ Ì¯Ë. 

משרדי נבע   כי העיכוב במת  המלצות הצוות הבי 2013רשות המסי  מסרה בתשובתה מינואר 
את התשלו  בהשלמת רישו  בעיקר מעמדתו כי קביעת הסדרי תשלו  מסי המקרקעי  בלי להתנות 

רשות ". אפליה לרעת ציבור משלמי המסי  כחוק"זכויות הבעלות במרש  המקרקעי  עלולה ליצור 
 ". כמה ימי "המסי  הוסיפה כי ע  זאת יגיש הצוות את המלצותיו בתו) 

 ˙¯ËÓ˘ ÂÚ·˜ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙ÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á ˙Â‰ÊÏ ˙ÂÂˆ‰ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·˘Â˙‰ „Â„ÈÚÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÏÚ ˙ÂˆÏÓ‰ ˘·‚ÏÂ ÌÈÓÒ

Ì‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï . ÔÈÈ Ú· ˙ÂÂˆ‰ ˙Â ˜ÒÓ ˙˘‚‰· ·ÂÎÈÚ
‰ÈÈ ·‰ ÌÂÁ˙· ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ·ÎÚÏ ÏÂÏÚ ‰Ê . 

3.  ‰ ¯ · Ò ‰ Â  Ì Â Ò ¯ Ù  ˙ Â Ï Â Ú Ù: בשיתו+ הרשות ,  בתכנית החומש נקבע כי משרד השיכו
כדי להגביר את המודעות , לעידוד בנייה רוויה" הסברתי קמפיי  שיווקי"יגבש ויקד  , מקומיתה

. הציבורית במגזר המיעוטי  ה  ליתרונות שיש בבנייה כזאת וה  למחסור בקרקעות פנויות במגזר
ני  לגבש מסע פרסו  'סייעה הרשות למשרד השיכו  ולרשות המקומית בעיר סח, כפי שיפורט להל 

 . וקי של פרויקט מגורי  בעיר הכולל בניה רוויהשיו
4.  ˙ Â Ï Ú · ·  ˙ Â Ú ˜ ¯ ˜ Â  ˙ Â È Ë ¯ Ù  ˙ Â Ú ˜ ¯ ˜  Ï ˘  Á Â ˙ È Ù ‰  „ Â Ò · Ò

‰  È „ Ó הרשות המקומית מבצעת עבודות לפיתוח הקרקעות שבשטח שיפוטה ומכינה את  :‰
הרשות המקומית גובה את עלויות הפיתוח מהיז  . התשתית לבניית  של יחידות דיור בקרקעות אלה

העיגו  החוקי לגביית האגרות והיטלי . וכש יחידת הדיור באמצעות אגרות והיטלי פיתוחאו מר
 . הפיתוח מצוי בחוקי העזר שמחוקקות הרשויות המקומיות

ת )א( ו י ט ר פ ת  ו ע ק ר ק ח  ו ת י פ ד  ו ס ב  כדי לעודד בנייה רוויה ביישובי  הכלולי  :ס
וח קרקע בבעלות פרטית בתכנית החומש נקבע בתכנית כי משרד השיכו  ישתת+ בעלויות פית

 . ח ליחידת דיור" ש25,000 יחידות דיור בסכו  של עד 3,600 ובהכשרתה לבנייה רוויה של כ
 פרס  משרד השיכו  נוהל שנועד לעודד בנייה רוויה ביישובי  הכלולי  בתכנית 2010בנובמבר 

על פי . התכנית יישובי 13 החומש באמצעות סבסוד פיתוח קרקע פרטית לבנייה רוויה למגורי  ב
נדרשה כל אחת מהרשויות המקומיות ביישובי  אלה שביקשה להיכלל בסבסוד לחתו  ע  , הנוהל

כדי להבטיח את ביצוע . משרד השיכו  על הסכ  שבו היא מתחייבת לבצע את כל עבודות הפיתוח
 . העבודות נקבע כי כספי הסבסוד יוענקו לרשות המקומית לפי קצב התקדמות 

אישרה ועדת ההיגוי מת  הרשאות תקציביות למשרד , 2012בספטמבר ,   הביקורתעד מועד סיו
 .  יחידות דיור1,735השיכו  לסבסוד עלויות הפיתוח בקרקע בבעלות פרטית לש  בניית  של 

ה )ב( נ י ד מ ה ת  ו ל ע ב ב ת  ו ע ק ר ק ח  ו ת י פ ד  ו ס ב  בתכנית החומש נקבע כי משרד :ס
 4,240ינה ובהכשרתה לבנייה רוויה של עד השיכו  ישתת+ בעלויות פיתוח קרקע בבעלות המד

 . ח ליחידת דיור" ש40,000יחידות דיור בסכו  של עד 
משווק פרויקטי  לפיתוח ובנייה בקרקע בבעלות , בשיתו+ מינהל מקרקעי ישראל, משרד השיכו 

סימו  משבצת : בתהלי) השיווק יש ארבעה שלבי  עיקריי . המדינה ביישובי  במגזר המיעוטי 
הכנת מכרז לפיתוח הקרקע ולבניית ;  שעליה מבקשי  לבנות ושאותה מבקשי  לשווקהקרקע

ופרסו  תוצאות המכרז ושמות ; פרסו  המכרז; שמצויני  בו תנאי ההתקשרות, יחידות הדיור
 . הזוכי  בו
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עד מועד סיו  הביקורת התחיל משרד השיכו  לבצע שלושה פרויקטי  לבנייה רוויה בקרקעות 

 840ני  בהיק+ של 'בסח,  יחידות דיור700 בנצרת בהיק+ של  ה במגזר המיעוטי  בבעלות המדינ
  להל  (ני  'בשלב הראשו  של הפרויקט בסח.  יחידות דיור42יחידות דיור ובעראבה בהיק+ של 

ובמכרזי  הוזמנו יזמי  להציע הצעות , ביצע המשרד את ארבעת השלבי  האמורי  לעיל) הפרויקט
 יחידות דיור בבנייה רוויה בשטח 350 בעלות מינהל מקרקעי ישראל ולבניית כלפיתוח קרקעות שב

 .הפרויקט
משרד השיכו  ולשכת הפרסו  הממשלתית מסע ,  "משרד רה,  גיבשו הרשות2011במש) שנת 

במסגרת זו נקבעו עיקרי הדברי  שיש להביא לידיעת  של היזמי  ושל . שיווק עבור הפרויקט
למרות . כדי לשכנע אות  להשתת+ במכרזי  לבנייה רוויה בשטח הפרויקט, הרוכשי  הפוטנציאלי 

ובעראבה א+ ,  יחידות דיור20 הצליח משרד השיכו  לשווק במסגרת המכרזי  רק כ, מסע השיווק
 יחידות דיור לבנייה 678שווקו באותה תקופה , לעומת זאת, בנצרת. לא הוגשו כלל הצעות ַלמכרז

 . מסע שיווקי דומהבלי שנעשה לש  כ) , רוויה
ובו השתתפו נציגי משרד ,  התקיי  דיו  על הסיבות להצלחתו המועטה של הפרויקט2012בינואר 
ני  תכי  הצעה חדשה 'בדיו  הוחלט כי עיריית סח. ני 'נציגי הרשות ונציגי עיריית סח, השיכו 

 . לשיווק הפרויקט ותגיש אותה לבדיקתו של משרד השיכו 
, דיו  נוס+ בהרכב דומה במטרה לאתר פתרונות שיאפשרו לאוכלוסיות מגוונות התקיי  2012ביוני 

בדיו  הוסכ  על שיווק נוס+ . למשקי בית ולקבלני  רבי  יותר להשתת+ במכרזי  חדשי  בפרויקט
וסוכ  כי יש , ובו מספר קט  יותר של יחידות דיור ברמות שונות של צפיפות בנייה, של הפרויקט

 שני מכרזי  2013בסופו של דבר פורסמו בינואר . 2012רז החדש עד אוגוסט להיער) לביצוע המכ
 יחידות 167והאחר לבנייה של ,  יחידות דיור42האחד לבנייה עצמית רוויה של , חדשי  לפרויקט

 . קבלני  ועמותות, דיור באמצעות יזמי 
¯ÂÓ‡Î ,Ï ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· Ú˜¯˜ ÁÂ˙ÈÙ „Ò·ÒÏ ‡Â‰ ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙· Ú·˜ ˘ „ÚÈ‰ Ï˘ ‰ÈÈ ·

 „Ú4,240¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ  . ÚÂˆÈ·Ï Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙ÈˆÁÓÎ ÛÏÁ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙È Î˙‰ ,Î ˜¯ ÌÏÂ‡-700 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ )16.5% ( ÂÚÈ‚‰ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· Ú˜¯˜· Â · ˘

„ÂÒ·Ò‰ ˙‡ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡Ó˘ ·Ï˘Ï .˙È Î˙Ï Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÌÂ˙ „Ú Ì‡ ˜ÙÒ ÔÎÏ , ˙ ˘
2014 ,ÈÙ „Ò·ÒÏ Ô˙È  ‰È‰ÈÎ „ÂÚ Ï˘ ‰ÈÈ ·Ï Ú˜¯˜ ÁÂ˙- 3,540 „ÂÓÚÏÂ ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ 

Ï„ ‰Â ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÌÂÁ˙· ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ·"Ô . 
 כי נושא הבנייה הרוויה כרו) בשינוי תרבות המגורי  2013משרד השיכו  מסר בתשובתו מינואר 

עוד הוסי+ . זמ  רבועל כ  נמש) , מורכב ורגיש ביותר, שהוא תהלי) חברתי ארו), במגזר המיעוטי 
וננקטו עוד " הופחתו צפיפויות המגרשי  לשיווק"משרד השיכו  כי בעקבות כישלו  השיווק אכ  

הרשות הודיעה . שעל פי הערכת הגורמי  המקצועיי  יגרמו הפע  להצלחת השיווק, צעדי 
קעות  יחידות דיור בקר600  עתיד משרד השיכו  להתחיל לשווק יותר מ2013בתשובתה כי בשנת 

 . ני 'בבעלות המדינה בשבעה יישובי  שבתכנית ובה  סח
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï„ ‰Â ÌÈ¯Â‚Ó‰ ˜¯Ù Ï˘ Â˙ÂÈÊÎ¯Ó ÁÎÂ "Ô , ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ

 ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ¯ÂÈ„‰ ÈÙÈÚÒ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Â Â˙ÓÏ˘‰Ï Ú·˜ ˘
 „ÂÚ·58ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·Â˘ÈÈ  ,Î‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ˙Â„ÈÁÈ ˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈÏ

¯Ê‚Ó· ‰ÈÂÂ¯ ‰ÈÈ ·Ï ¯·ÚÓÏ ˘¯„ ‰ È˙Ú„Â˙‰ ÈÂ È˘Ï Ì˙ÓÂ¯˙ ˙„ÈÓ ˙‡Â ˙ÂÙÒÂ ‰ ¯ÂÈ„‰ .
ÍÎÏ Ì‡˙‰· , ˙ÂÏÚ·· ˙ÂÚ˜¯˜· ‰ÈÂÂ¯‰ ‰ÈÈ ·‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ˆ‡‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì‚ ˙Â˘¯‰ ÏÚ

‰ È„Ó‰.  
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 יישו  תכנית החומש בנוגע לעידוד היזמות וההשקעות 
באמצעות קיו  פעולות , ת והשקעות במגזר המיעוטי בתכנית החומש נקבע כי יש לעודד יזמו

הטבות שיינת  לה  " סל"עידוד משקיעי  באמצעות , הקמת חממה תעשייתית, ליזמות עסקית
 . וחידוש מרכזי מסחר קיימי 

לסייע , עידוד היזמות וההשקעות במגזר נועד לאפשר את שילובה של אוכלוסייתו בשוק העבודה
. ה מקרבו להיער) לייצור תעשייתי ולהגביר את ההשקעות הפרטיות בוליזמי  ולעסקי  בעלי יזמ

, ובה  נשי , הפעילות לעידוד היזמות במגזר כוללת קורסי הדרכה והעשרה בתחו  זה לקהלי יעד
 .ליווי בהכנת תכניות עסקיות והדרכה בניהול עסקי  ובשיווק, סטודנטי  וצעירי 

‰‰Â ˙ÂÓÊÈ‰ „Â„ÈÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ  ÂÏÁ‰ ‡Ï ˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÚ˜˘
ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë Í‡ ÂÏÁ‰ Ô˜ÏÁÂ ,¯·Ú ¯·Î ˙È Î˙‰ ÈÙ ÏÚ ÔÚÂˆÈ·Ï „ÚÂÓ‰˘ Û‡ . ÔÏ‰Ï

ÌÈË¯Ù‰ : 
1. ˙ Â È ¯ Â Ê ‡  ˙ Â È ˜ Ò Ú  ˙ Â Ó Ó Á  ˙ Ó ˜  בתכנית החומש נקבע כי על הסוכנות לניהול :‰

תכנית , יבשיתו+ הרשות והצוות הכלכלי המקומ, ת לגבש"עסקי  קטני  ובינוניי  במשרד התמ
מטרת  של החממות היא לספק ליזמי  ". חממות עסקיות אזוריות"לרבות הקמת , לעידוד יזמות

יקבע , על פי תכנית החומש. ולבעלי עסקי  כלי  מקצועיי  למימוש רעיונות או יזמות עסקיות
. את הכללי  להפעלת חממות אלה במגזר המיעוטי , ת"ל משרד התמ"באישור מנכ, מנהל הסוכנות

וחממה אחרת החלה לפעול בשפרע  , 2012חת מהחממות העסקיות החלה לפעול בנצרת בינואר א
 .2012ביולי 

2. ˙ È ¯ Â Ê ‡  ˙ È ˙ È È ˘ Ú ˙  ‰ Ó Ó Á  ˙ Ó ˜ חממה תעשייתית היא כלי סיוע שמטרתו : ‰
סיו  שלב הפיתוח (לאפשר ליזמי  ועסקי  בעלי יזמה שהשלימו את שלב ההיתכנות הטכנולוגית 

. לסיי  את פעילות הפיתוח ולהיער) לייצור תעשייתי ולחדירה לשווקי ) הטכנולוגי של המוצר
 2012עד ינואר , תכנית החומשעל פי . ת מפעיל ברחבי האר, כמה חממות תעשייתיות"משרד התמ

, כללי  להפעלת חממה תעשייתית אזורית, בשיתו+ הרשות, ת לקבוע"ל משרד התמ"היה צרי) מנכ
 . ואת מקומה של החממה

‰ ˙È Î˙· ‡Â‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ˙È˙ÈÈ˘Ú˙‰ ‰ÓÓÁ‰ ˙Ó˜‰Ï ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ Ú·˜  ˘ÓÂÁ5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .
‰ÓÓÁ‰ ˙Ó˜‰Ï È„ÂÚÈÈ ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰˘ Û‡ ÈÎ ¯¯·˙‰ ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ˙Â˘¯‰ ÂÏÁ‰ ‡Ï" ˙

‰ÓÈ˜‰Ï . 
בשיתו+ הסוכנות לניהול עסקי  קטני  ובינוניי  במשרד , בתשובתה מסרה הרשות כי פיתחה

תאי  יותר לעסקי  וליזמות בתחו  התעשייתי במגזר מודל חדש שאמור להיות מ, ת"התמ
, ייבחר גו+ שתפקידו לסייע ליז  או לבעל עסק לפתח מוצר או שירות, על פי מודל זה. המיעוטי 

ת כתב בתשובתו למשרד "משרד התמ. גיוס מקורות מימו  וסיוע בשיווק, באמצעות העברת ידע
 2013וכי בראשית שנת , את השימוש במודלל המשרד אישר " כי מנכ2013מבקר המדינה מינואר 
" קול קורא"תוק  ועדה לבחינת עסקי  ולאישור התמיכה בה  ויפורס  , תיבחר חברה מפעילה

 . לעסקי  במגזר המיעוטי  להגיש את מועמדות 
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Ó˙‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ¯ÎÈ ‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ  ÈÎ ˙

‰Ê ÌÂÁ˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ,‰Ï ˘È ‰Ê ÏÏÎ·Â Ï„ÂÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÈ˘ÚÓ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁ
ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ÚÂ·˜Ï ,ÌÈÈÙÂÒ ÌÈ„ÚÈÂ ÌÈÈ È· È„ÚÈ ,
Ï„ÂÓ‰ ˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙ ÈÁ·Ï ‰‡ˆÂ˙Â ‰˜ÂÙ˙ È„„ÓÂ Í¯„ È ·‡. 

3. Ì È Ú È ˜ ˘ Ó  „ Â „ È Ú:  בדברי ההסבר להחלטת הממשלה בעניי  תכנית החומש נכתב כי
ות רואה במשקיעי  הפרטיי  במגזר המיעוטי  זרוע מרכזית שעשויה להניע את הצמיחה הרש

עוד נכתב בדברי ההסבר כי עידוד ההשקעות הפרטיות במגזר יש . הכלכלית של אוכלוסיית המגזר
להגדלת ההכנסות של הרשויות המקומיות , בו כדי להביא להגדלת התעסוקה וההכנסה לנפש

ת יקי  "ל משרד התמ"לפיכ) נקבע בתכנית החומש כי מנכ. האוכלוסייהולעליית רמת החיי  של 
הצוות יגיש . ת"משרדי שבו יהיו חברי  בי  היתר נציגי  של הרשות ושל משרד התמ צוות בי 

זאת , המלצות בנוגע לאמצעי  שיש לנקוט כדי לקד  את ההשקעות ביישובי מגזר המיעוטי 
ובחינת הצור) ליצור " ת לעידוד השקעות"שרד התמבאמצעות בחינת המנגנוני  הקיימי  במ"

 .2010על הצוות היה להגיש את המלצותיו עד יולי . מנגנוני  חדשי 
 ÈÏÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‡ˆÓ 2010˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎÂ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÂˆ‰ ÏÁ‰  , ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ

ÍÎÏ Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ‰Ó ,ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰ ‡Ï . 
, קצו תקציבי  לעידוד המשקיעי  במגזר המיעוטי  הו2012הרשות מסרה בתשובתה כי בשנת 

לקיו  כנסי  להנגשת , פיתוח  וניהול , לפתיחת קורסי  להקמת עסקי , להכנת תכניות עסקיות
 . להכנת תכניות הדרכה ולליווי לעסקי , כלי  ממשלתיי 

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈÚÈ˜˘Ó „Â„ÈÚÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰˘ ·Â˘Á ÈÎ ˙Â˘¯ÏÂ ˙
Úˆ·Ó˘ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ıÈÏÓÈ ‰ÈÏÚ˘ ˙ÓÎÒÂÓÂ ˙È ·ÂÓ ˙ ÂÎ˙Ó ÈÙ ÏÚ ÂÈ‰È ˙Â˘¯‰ ˙- È„¯˘Ó

‰Ê ÔÈÈ Ú· ˜ÒÂÚ‰ . ÌÈ·‡˘Ó‰˘ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ˙Â˘¯‰ ‰¯Â„Ò ‰„Â·Ú ˙ ÂÎ˙Ó ¯„ÚÈ‰·
·ËÈÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÔÎ‡ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ÚÈ˜˘Ó ‡È‰˘ .Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÍÎÈÙÏ" ˙

·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÈÒ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˙Â˘¯‰ÂÔÈ- ˙‡ ˘·‚Ó ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ È„¯˘Ó
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÈ˙Â ˜ÒÓ.   

 סיכו  
 ‰¯È˜Á‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰· ‡Â‰ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰„ÂÒÈ

¯Â‡ ¯Â„Â‡È˙ ËÙÂ˘‰ ˙Â˘‡¯· ˙È˙ÎÏÓÓ‰ , ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ‰ È„Ó‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ „ÚÈ ÈÎ ÂÚ·˜˘
Â ÌÈÈ˙˜ÂÁ ÌÈÓÚËÓ Ô‰ ÌÈ·¯Ú‰ ‰ÈÁ¯Ê‡Ï È˙ƒÓ‡ ÔÂÈÂÂ˘ ˙‚˘‰ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈÓÚËÓ Ô‰ . ˙ËÏÁ‰

 Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï ‡Â‰ ‰„ÂÚÈÈ ÈÎ ‰Ú·˜ ˙Â˘¯‰ ˙Ó˜‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ , ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙È˜ÒÚÂ ˙È ¯ˆÈ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ „Â„ÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡·

‰·Á¯‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÏÎÏÎ· ¯Ê‚Ó‰ Ï˘ Â·ÂÏÈ˘ ˙¯·‚‰Â . 
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Á˙Ó ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ¯Á‡Ï ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ÏÈ
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï ‰·Èˆ‰˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï ‰·Á¯ ˙ÂÏÈÚÙ Úˆ·Ï ‰ÏÁ‰ ‡È‰ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· , ¯˜ÈÚ·

˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ Ú‚Â · .˙‡Ê ÌÚ , ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰Ï˘ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ
·¯-ˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙Â‡·‰ ÌÈ ˘Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙Â ˙È˙ ˘ ÚÂ

‰˜ÂÙ˙ È„„Ó ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ , „Â„ÓÏ ÏÎÂ˙ ˙Â˘¯‰˘ ˙ Ó ÏÚ
ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂ„È˜Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰ÏÂ .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ

 Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÂÁÂ˙ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÎ ÏÚ ‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó ‰Ï˘ÓÓÏ ÁÂÂ„Ï ˙Â˘¯‰
 ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÔÈÎ‰ÏÂ ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó‰Ê ‡˘Â Ï , ˙ ÂÓ˙ ‰È‰˙ ‰Ï˘ÓÓÏ˘ ˙ Ó ÏÚ

 ˘È˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ˘¯„ ‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˘ÚÏ . 

˘ÓÂÁ‰ ˙È Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ‰Â·‚ ÏÂˆÈ  ÏÚ ‰ÁÂÂÈ„ ˙Â˘¯‰˘ Û‡ , ‰ÈÏÚ
ÌÈÙÂˆÓ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ ÌÈ‚È˘Ó ÌÈÚ˜˘ÂÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ,˙· ÈÎÂ ‰˙ÏÚ‰ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ

˙Â˜ÙÒÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÂË˜   ‡Ï ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ·ÎÚÓ‰ ÌÈÓÒÁ‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚÙ˙
Ô˙Â‡ . ˙È Î˙Ó ÌÈ˜ÏÁ ·ÈÁ¯‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ· ÌÈ·Â˘Á ÌÈ¯·„‰

ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó· ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Ó ÌÈ·¯ „ÂÚÏ ˘ÓÂÁ‰ . 
‰¯ „¯˘Ó ÏÚ"‰¯ „¯˘Ó· ÌÈÈ ·Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì" ‰ËÈÏÁ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ Ì

 ¯·ÂË˜Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰2012 ˙ ÂÎ˙Ó Ú·˜È˙Â „¯˘Ó‰ ˙„Â·Ú· ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ˙Â˘¯‰ ·ÏÂ˘˙ 
Â· ˙Â¯Á‡‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ‰Ï˘ ‰„Â·Ú‰ . ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÏÎÂ˙ ˙Â˘¯‰˘ ˙ Ó ÏÚ ÏÂÎ‰Â

Ï‡¯˘È· ÌÈËÂÚÈÓ‰ ¯Ê‚Ó Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÌÂ„È˜Ï ‰˙ÓÂ¯˙.  



  


