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החלטת ועדת תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה
 .2ביום  15.5.2018נתקבלה פנייתו של ח"כ גפני ,יו"ר ועדת הכספים בכנסת ליועץ המשפטי
לממשלה במסגרתה התבקש המשרד לבחון את סוגית כפל התמיכות בין משרד החקלאות לבין
משרד החינוך בכל הנוגע לפעילות הגרעינים.
 .2ביום  8.7.2018נתקבלה החלטת ועדת התמיכות לאשר מקדמות לגרעינים שקיבלו תמיכה
בשנת  2322ואשר השלימו את המסמכים שנדרשו עפ"י הנוהל וזאת בהתאם לרשימה שצורפה
להחלטה.
 .0ביום  4.9.2018נתקבלה החלטת ועדת התמיכות לאשר את בקשות התמיכה של הגרעינים וזאת
בהתאם לטבלה שצורפה להחלטה .סכומי התמיכה חושבו בהתאם לתקציב שעמד על 03
מלש"ח.
 .4ביום  4.0.2322נתקבלה החלטת ועדת התמיכות שדנה בערעורים שנתקבלו על החלטת ועדת
התמיכות מיום  ,2.2.2322להחלטה הנ"ל צורפה רשימת הערעורים לרבות ההחלטה המנומקת
לגבי כל אחד מהם.
 .0ביום  11.10.2018נשלחה לח"כ גפני תשובה מטעם משרד המשפטים לפיה רשימת הגרעינים
שאושרה על ידי המשרד אינה כוללת את הגרעינים שנתמכו על ידי משרד החינוך ובכך אין חשש
לכפל תמיכות .מצ"ב התשובה.
 .6ביום  20.22.2322נתקבל אישור שר החקלאות ופיתוח הכפר לשימוש ביתרות תקציביות משנים
קודמות מתקנת הגרעינים המשימתיים במשרד ,בנוסף על התקציב הייעודי לנוהל התמיכה
בגרעינים לשנת  .2322סכום התקציב הכולל עומד על .₪ 42,426,422
 .2ביום  6.22.22התקיימה ישיבת ועדת התמיכות בהשתתפות חברי ועדת התמיכות ורו"ח רמי
אלחנתי ,משקיף מטעם החשכ"ל ,אשר דנה בסכומי התמיכה שחושבו מחדש על בסיס התקציב
המאושר הסופי ,בניכוי המקדמות ששולמו לחלק מהגרעינים ולאחר שהתווספו לרשימת
הבקשות שאושרו סכומי הבקשות מושא הערעורים שנתקבלו .מצ"ב הטבלה המעודכנת בה
מפורטים סכומי התמיכה המאושרים לשנת .2322
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 .2בישיבת ועדת התמיכות הנ"ל ,הציג רו"ח רמי אלחנתי בפני הוועדה את ממצאי הביקורת .הוועדה
דנה בממצאים וקיבלה החלטות כמפורט בנספח הרצ"ב.
 .0לאור הסתייגות נציגת היועצת המשפטית באשר לנתונים לפיהם לא הושלמו הבדיקות הנדרשות
כתוצאה מהביקורת שנערכה על ידי רו"ח רמי אלחנתי ,ובכלל זה בדיקות ביחס לחשש לתמיכה
ביתר או בכפל בגרעינים מסוימים ,צורך בתיקון דוחות ,חריגות בהוצאות הנהלה וכלליות וכיוצ"ב;
הובהר על ידי נציג החשכ"ל בוועדה כי העיכוב בהשלמת הבדיקות המחויבות על פי הנהלים
ובכלל זה נוהל שר האוצר ,נובע מפרסום מאוחר של נוהל התמיכה וכתוצאה מכך בעיכוב בהגשת
המסמכים על ידי העמותות ובבדיקתם על ידי רואה החשבון מטעם החשכ"ל.
בנסיבות אלה ,מדובר ב 22 -בקשות בלבד (מתוך כ ,)233 -שנתגלו בהן חריגות והבדיקה לגביהן
טרם הסתיימה ,מסיבות שאינן תלויות במבקשים .מטעם זה סבר נציג החשכ"ל כי נוכח קוצר
הזמן במועד דיונה של ועדת התמיכות בנתונים שהוצגו על ידי רו"ח אלחנתי ,אין מקום לפסול
את הבקשות מטעמים אלה ,ויש לאשר את הבקשות ,בתנאי שיושלמו הבדיקות הנדרשות,
ותתקבל החלטה לגוף העניין על ידי ועדת התמיכות.
הוועדה תקבע דיון נוסף ביחס לכל הבקשות ,כאמור בנספח ,בתוך  63ימים .מובהר כי ככל
שהבדיקה תעלה כי מי מהמבקשים אינו עומד בתנאי הסף או שלא מתקיימים תנאים אחרים לפי
נוהל התמיכה ,או נוהל שר האוצר ,התמיכה תבוטל.
 .23עו"ד סריה בדיר ,מאשרת את החלטת ועדת התמיכות דנן לאחר קבלת אישורה של עו"ד חנאן
טוחי ,נציגת היועצת המשפטית אשר ליוותה את ישיבות ועדת התמיכות שהתקיימו בעבר
בנושא ,למעט הישיבה מיום  6.22.22שנכחו בה עוה"ד מהא אלג'עפרי דיבסי ומור גולדין ,נציגות
היועצת המשפטית ,ולגביה הוצגה הסתייגותה כאמור בסעיף  0לעיל .נוכח ההסברים שהתקבלו
מחשב המשרד לעניין זה ,ועל דעת היועצת המשפטית ,ההחלטה מאושרת.

ד"ר רותי פרום אריכא  -יו"ר ועדת התמיכות_________________ :
עו"ד סריה בדיר ,נציגת היועצת המשפטית_________________ :
עופר זיו ,חשב המשרד_________________ :
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