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 מבוא

, התרבות והספורט של הכנסת בהצעת חוק בית התפוצות, ך זה נכתב לקראת דיון בוועדת החינוךמסמ

, מטרת הצעת החוק לתת הכרה חוקית למוזיאון בית התפוצות). הצעת החוק: להלן (20041-ד"התשס

הצעת החוק מפרטת את . בעו כמרכז לאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם ולהבטיח את קיומוולק

כי השתתפות אוצר המדינה בהחזקת המוזיאון תיקבע בסעיף תקציבי מבקשת לקבוע  ו,מוזיאוןמטרות ה

באה לעגן את  הצעהה,  ענבל גבריאליכ"הח, פי דברי מציעת החוק- על2. במסגרת תקציב המדינהנפרד

 בה תחזיקל מדינת ישראוכך ,  בחוק בית התפוצות כחברה ממשלתית מעורבתמעמדו של מוזיאון

 3.במימון פעילותו של בית התפוצותהמשתתפים  עם גורמים נוספים בשותפות

והחלטתה קיבלה תוקף ,  לתמוך בהצעת החוק2004 בנובמבר 28-בועדת שרים לענייני חקיקה החליטה 

ומית  עברה הצעת החוק בקריאה טר2004 בדצמבר 2- ב2004.4 בדצמבר 16-של החלטת ממשלה ב

 30-ב. על תמיכת הממשלה בהצעההצהירה בה התרבות והספורט , שרת החינוךו, בישיבת מליאת הכנסת

עמדתה הנוכחית של הממשלה .  הגיש שר האוצר ערר על החלטת ועדת השרים בנושא2004בדצמבר 

 5.עד לדיון בערר, היא התנגדות להצעת החוק

נתוני ,  אליונקלעשנתונים הנוגעים למשבר הכספי , פוצותמסמך זה מציג רקע על מוזיאון בית הת

 . ועמדות משרד האוצר ומשרד המשפטים על הצעת החוקתקציבית במוזיאוןהתמיכה ה

 6רקע .1

במוזיאון תצוגת קבע העוסקת בקיום . 1978אביב נפתח לקהל בשנת -מוזיאון בית התפוצות בתל

 הוצגו לצד תצוגת הקבע. חיי הקהילות היהודיות בגולהשל המתמשך של העם היהודי ובהיבטים 

 ,המוזיאון פיתח מאגרי מידע ייחודיים.  תערוכות מתחלפות במגוון נושאים150-במוזיאון עד היום כ

,  רישום אילנות יוחסין– מרכז לגניאולוגיה יהודית,  ארכיון תמונות וסרטים בנושאים יהודייםבהםו

 ,כמו כן. אגר מידע על קהילות יהודיות ועל מקורם של שמות משפחה יהודייםמ ויקה יהודיתזמרכז למו

ל בית "מנכ, לדברי מר רני פינצי. קטלוגים ותקליטורים בתחומי עיסוקו, ספריםמפרסם המוזיאון 

בו מגוון רחב של תוכניות חינוך והעשרה לתלמידים יש  ו,המוזיאון פועל כיום כמרכז חינוכי, התפוצות

 .לחיילים ולעולים חדשים, למורים, ל"ץ ומחומהאר

 

 

                                                 
 .2004 באוגוסט 4, כ ענבל גבריאלי" של חה2684/פ'  הצעת חוק מס1
, צבי-יד בן, יד ושםהם מוזיאון כמוסדות לאומיים ) בתקנה תקציבית נפרדת(פי חוק - מוסדות נוספים המתוקצבים על2

תקציב אך הוא מקבל תמיכה מ, כמוזיאון לאומימוזיאון ישראל משרד החינוך מכיר ב. האקדמיה ללשון העברית ועוד
, את רוסולי: כתבה, תקציבי המוזיאונים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ;התמיכות של מינהל התרבות במשרד החינוך

 .2005 במרס 15
 .2004 בדצמבר 2 ,2004-ד"התשס, הצעת חוק בית התפוצותדיון מוקדם ב, "דברי הכנסת" 3
 .2004 בנובמבר 28 , של ועדת שרים לענייני חקיקה1386/חק'  החלטה מס4
 .2005 ביולי 4, וןשיחת טלפ, מזכירות הממשלה, פנינה נס'  גב5
, אתר האינטרנט של בית התפוצות; 2005 ביוני 30, התקבל בדואר אלקטרוני, מכתב, ל בית התפוצות"מנכ,  מר רני פינצי6

il.org.bh.www ,2005 ביולי 3: תאריך כניסה. 
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 המשבר הכספי במוזיאון .2

ל "מנכ, פי דברי מר רני פינצי- עלמוזיאון בית התפוצותבלהלן הנסיבות שהובילו למשבר הכספי 

 : המוזיאון

הסוכנות , מדינת ישראל:  הבעלות על בית התפוצות היתה משותפת לחמישה גורמים2001עד לשנת 

-50%, לדברי מר פינצי. אביב והקונגרס היהודי העולמי-אוניברסיטת תל, יפו–אביב-עיריית תל, הודיתהי

ושאר התקציב התבסס על , )הקונגרס היהודי העולמיחוץ מ (וגורמים אלמ מתקציב המוזיאון ניתן 60%

על חלקה בבעלות על בית יפו –אביב- ויתרה עיריית תל2001בשנת . הכנסות עצמיות ועל תרומות

,  הסכימו ארבעת הבעלים הנותרים של המוזיאון לכסות את הגירעון הצבור2001בסוף שנת . התפוצות

 .במסגרת תוכנית הבראה למוזיאון,  ₪ניליוי מ8אז היה אשר 

הגורם , ילדברי מר פינצ. 2003בשנת ₪ ליון י מ14.5- ל2001בשנת ₪ ליון י מ18.2- ירד מתקציב המוזיאון

בשנת  ₪ ניליוי מ6.5-מ, המכריע לירידה בתקציב הוא הקיצוץ המתמשך בתמיכת המדינה במוזיאון

גם התמיכה השוטפת של עיריית , לדבריו. 2005-ב ₪ ניליוי מ3.7- ול2003בשנת  ₪ ניליוי מ3.8- ל2000

 .2003-2005אחת מן השנים בכל ₪ ליון י מ0.5- ל2000בשנת  ₪ ניליוי מ2.5-אביב במוזיאון פחתה מ-תל

ירידה במספר לגם בעקבות זאת ירידה במספר התיירים ולגרמו אירועים ביטחוניים ,  על כךנוסף

בעקבות . 2004- ו2002 מבקרים בשנים 73,000- ל2000 מבקרים בשנת 200,000-מ, המבקרים במוזיאון

.  2002בשנת ₪ מיליוני  3.2- ל2000בשנת  ₪ ניליוי מ3.9- מל המוזיאוןהכנסה העצמית שה ירדה, זאת

סכום התחייבה לפצות את המוזיאון על נזקי המצב הביטחוני באביב -אוניברסיטת תל, לטענת מר פינצי

האוניברסיטה לא העבירה את חלקה , יתר על כן. לא עמדה בהתחייבות זואך היא , לשנה$ 100,000של 

עקב המשבר הכספי , 2005- ו2004בכיסוי הגירעון ואף לא העבירה למוזיאון כל הקצבה שוטפת בשנים 

₪ ליון י מ1.5מר פינצי מציין כי היא שמרה על היקף תמיכה של , אשר לסוכנות היהודית. בושהיא נתונה 

 . ₪ניליוי מ2-פעמי ל- הגדילה את הקצבתה באופן חד2003 ובשנת ,לשנה

 ובשל חוסר הוודאות ,המשבר הכספי הלך והחריף, ייעול שננקטו במוזיאוןהצמצומים ופעולות הל אף ע

 החליטה מועצת המנהלים 2003בספטמבר . ל"חובעתידו של המוזיאון הופסק גם גיוס התרומות  בדבר

דשה רק ופעילות המוזיאון חו, של המוזיאון על הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום לשלושה חודשים

בהם חוב ו,  ₪ניליוי מ8- הסתכמו חובות בית התפוצות בכ2003בסוף שנת . הדין לעבודה-בהוראת בית

   וחובות למס הכנסה) 940,000₪-כ(חובות בגין שכר ותשלומים לקרנות פנסיה , ) ₪ניליוי מ3-כ(לבנקים 

 ).  330,000₪(ולביטוח הלאומי )  710,000₪(

לגבש תוכנית פעולה שתבטיח את כדי  התכנסה ועדה עצמאית של אנשי ציבור החרפת המשברבשל 

מימון פיצויי ל, וועדה סוכם על חבילת סיוע שתיועד לכיסוי חובותב.  המוזיאוןו שלהמשך פעילות

ליון ימ 1-כ, מתקציב הממשלה ₪ ניליוי מ4-מרכיבי חבילת הסיוע היו כ. חידוש תצוגת הקבעלפרישה ו

 .  דולר מוועידת התביעותניליוי מ2-וכ) באמצעות קרן היסוד(ב "דולר מקרן נד

 פעל בית התפוצות במסגרת תקציב תפעולי מאוזן ואף כיסה 2004- ו2003מר פינצי מציין כי בשנים 

 ניליוי מ4- ול2003-ב ₪ ניליוי מ6.6- ל2002-ב₪ מיליוני  7.9-גירעון המוזיאון צומצם מ: חלק מחובותיו

היקף הפעילות של המוזיאון מצומצם והוא ,  המסגרת התקציבית המוגבלתנוכחל, עם זאת. 2004-ב₪ 

 .אינו ממלא את כל תפקידיו
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 תרומת מר ליאוניד נבזלין למוזיאון

פי פרסומים -על. מר ליאוניד נבזלין הוא איש עסקים יהודי אשר עלה לישראל מרוסיה לפני כשנתיים

 לסייע לחלץ את מוזיאון בית אריאל שרון מר נבזלין נענה לקריאתו של ראש הממשלה, תונותבעי

בחמש השנים ₪ ליון י מ20-כלו ואף הצהיר על כוונתו לתרום ,  אליונקלעשהתפוצות מהמשבר הכספי 

ליון דולר לכיסוי חובות ימהתחייב להעביר מציין כי מר נבזלין  ,ל המוזיאון"מנכ, מר רני פינצי 7.באותה

ב " נחתם הסכם בין בית התפוצות לקרן נדובימים אל ו,)ב וקרן היסוד"באמצעות קרן נד(המוזיאון 

ר "ליומר נבזלין מונה לאחרונה .  התרומה לצורך פיתוח פרויקטים נוספים של המוזיאוןסכוםלהגדלת 

 בשלבי הקמה ומטרתו לגייס תרומות ואמצעים נוספים לתמיכה תון גוף הנ– חבר הנאמנים של המוזיאון

 8.במוזיאון

 

 תמיכה תקציבית במוזיאון .3

–אביב-עיריית תל, בעיקר באמצעות מינהל התרבות במשרד החינוךהמדינה תומכת בתקציב המוזיאון 

 תמיכה זו 2004שנת באך , אביב- גם אוניברסיטת תלבעבר תמכה במוזיאון. ת היהודיתיפו והסוכנו

 . הופסקה

9התרבות והספורט,  תמיכת משרד החינוך3.1

עד . באמצעות מינהל התרבות של משרד החינוךבעיקר בתקציב מוזיאון בית התפוצות תומכת המדינה 

כולל בסכום הקיצוץ הבשל . "מוזיאונים" תמך משרד החינוך בבית התפוצות מכוח תקנת 2003שנת 

ובשל קביעת קריטריונים חדשים לתמיכה בדצמבר , 2003 בראשית שנת תקנת התמיכה במוזיאונים

היה שיעור  2000בשנת  ,פי נתוני משרד החינוך- על. בית התפוצותפחת שיעור התמיכה במוזיאון, 2000

  10. 4,835,977₪ – 2003 ובשנת , 5,023,493₪התמיכה במוזיאון 

פי הקריטריונים -סווג בית התפוצות על, 2004לקראת חלוקת תקציב התמיכות במוזיאונים לשנת 

 נתמך 2004שנת אז מ,  עם זאת11.העדיפות לתקצוב הקבוצה  השנייה בסדר – 'בקבוצת מוזיאונים ב

מנהלת המחלקה , עידית עמיחי'  לדברי גב12."מוסדות מחקר ומידע בתרבות"המוזיאון מכוח תקנת 

הסיבה לשינוי בתקנת התמיכה היא שעל אף ההכרה , למוזיאונים ולאמנות פלסטית במשרד החינוך

 אלא  שכן רוב הפריטים באוסף שלו אינם מקוריים,ילאין הוא מוזיאון רג, המוזיאלית בבית התפוצות

המשרד מכיר בייחודו של בית התפוצות , עם זאת. דגמים שאינם דורשים שימור וטיפול מיוחד

 .ובחשיבותו

 . 5,499,700₪שיעור התמיכה של משרד החינוך במוזיאון  היה 2004בשנת , עמיחי' לדברי גב

                                                 
 .2005 ביוני 6, חדשות YNET, "ת התפוצותר בי"איל ההון המבוקש ברוסיה יהיה יו", YNET כתבי 7
 .2005 ביוני 30, התקבל בדואר אלקטרוני, מכתב, ל בית התפוצות"מנכ, רני פינצי 8
 .2005 ביוני 29, מכתב, משרד החינוך, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית, עידית עמיחי 9

 ביולי 13, אביטל אפל: כתבה, קצוב הממשלתי של מוזיאון בית התפוצותמידע אודות הת,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת10
 .2005 ביוני 29, מכתב, משרד החינוך, מנהלת המחלקה למוזיאונים ולאמנות פלסטית, עידית עמיחי; 2003

 .2005 במרס 15, ליאת רוסו: כתבה, תקציבי המוזיאונים, מרכז המחקר והמידע של הכנסת:  להרחבה בנושא ראה11
 .45-03-31'  תקנה תקציבית מס12
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 התרבות והספורט ועדה ציבורית בראשות פרופסור יעקב נאמן,  מינתה שרת החינוך2003יצוין כי בשנת 

הוועדה לא השלימה את . לבחון את מצבו של מוזיאון בית התפוצות ולהמליץ על דרכים להבראתוכדי 

 .משרד החינוך פירק אותה ו,עבודתה

 13יפו–אביב-תמיכת עיריית תל 3.2

אך היא ממשיכה , על בעלותה במוזיאון בית התפוצותיפו –אביב-עיריית תלויתרה  2001שנת ב, כאמור

 :2003-2005בשנים יפו במוזיאון –אביב-להלן שיעורי התמיכה של עיריית תל. לתמוך במוזיאון

 )באמצעות הנחה בארנונהתמיכה שוטפת והשאר תמיכה מהם  ₪ 509,000( ₪ 1,145,588 – 2003

 )תמיכה שוטפתמהם  ₪ 509,000( ₪ 1,165,944 – 2004

 )תמיכה שוטפתמהם  ₪ 509,000( ₪ 1,165,944 – 2005

 .יפו תומכת בהקניית מעמד לאומי למוסד חשוב כגון בית התפוצות–אביב-עיריית תל

 אביב -תמיכת אוניברסיטת תל 3.3

לדברי . 2004שנת ב השתתפותה בתמיכה בתקציב בית התפוצות אביב הפסיקה את-אוניברסיטת תל

התמיכה הופסקה בשל קיצוץ בתקציב המדינה , פרופסור איתמר רבינוביץ, נשיא האוניברסיטה

 14.האוניברסיטה תומכת בהצעת החוק. לאוניברסיטה

 

 15עמדת משרד האוצר .4

ק וכן להבטחת הקצאת משאבים משרד האוצר מתנגד לעיגון מעמדו של מוזיאון בית התפוצות בחו

 . ייחודיים לפעילותו

אין מקום לעגן את מעמדו של מוסד כמו בית , רפרנט חינוך באגף התקציבים, לדברי מר יוני רגב

פי קריטריונים ברורים ושוויוניים במסגרת -בית התפוצות נתמך כיום על. התפוצות בחקיקה ראשית

בלי  דומהשפעילותם עניק לו מעמד עדיף על מוסדות ואילו עיגון מעמדו בחוק י, תקציב התמיכות

 . הצדקה

 סדרפי -פעול עלמר רגב מציין כי הבטחה להקצאת משאבים ייעודית פוגעת ביכולתו של משרד החינוך ל

תועבר שחוק תאפשר מצב בהתפוצות חיוב התמיכה בבית , לטענתו. שהמשרד מחליט עליועדיפויות ה

 .  גם אם לא ישמור על רמת פעילות מסוימתלמוזיאון תמיכה כספית קבועה

ומורכבת מהוצאות על , גבוהההעלות המוערכת של השתתפות האוצר בהחזקת המוזיאון , לדברי מר רגב

, יתר על כן. בהצעת החוקשהוגדרו טרות מפי ל, תמיכה בכל פעילויות המוזיאוןמנהלה וכן ישכר ועל מ

 תקדים  תהיהעבורובהענקת מעמד מיוחד לבית התפוצות והבטחת הקצאה של משאבים ייחודיים 

 .אשר עלותן תהיה גבוהה ביותר, יפנו בבקשות דומותאחרים ותביא לכך שגופים 

                                                 
 .2005 ביולי 4, מכתב, יפו–אביב-עיריית תל, מנהל אגף התרבות והאמנויות,  מר אביגדור לוין13
 .2005 ביולי 5, מכתב, אביב-ראש לשכת נשיא אוניברסיטת תל, רונית שפיגל'  גב14
 .2005 ביולי 3,  טלפוןשיחת, משרד האוצר,  אגף התקציבים– רפרנט חינוך,  מר יוני רגב15
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 16עמדת משרד המשפטים .5

המדינה תעביר למוזיאון בית התפוצות שמשתמע מהצעת החוק  .החוקמשרד המשפטים מתנגד להצעת 

על מציין כי לא ידוע לו , ראש תחום תמיכות במשרד המשפטים, הרטוך-ד אמנון דה"עו. כספים ייחודיים

כל אף שלמדינה אין  מוסד ציבור קייםלבו המדינה מעניקה כספים לחברה קיימת או שמקרה דומה 

מוסדות אחרים שהוכרו בחוק כמוסדות לאומיים ומתוקצבים בתקציב , לדבריו. םשליטה על התנהלות

במוסדות , יתר על כן.  בחוק שמכוחו הוקמוובם הוסדרומעמדם ותקצ, )צבי-יד בן ויד ושםכגון (המדינה 

הצעת חוק בית התפוצות , לעומת זאת. יוןחברי הדירקטורלבחור את אחרים ניתנה לשר הממונה סמכות 

 .אך מטילה עליה חובת תקצוב, כפי שנקבע בעבר, מותירה את המדינה בעמדת מיעוט בדירקטוריון

הרטוך עולה כי גופים סטטוטוריים אינם יכולים להגיש בקשה לתמיכה מתקציב -ד דה"מדברי עו

אם ייקבע תקצוב של מוזיאון , לכן. ובםרוב יש בחוק סעיף המסדיר את תקצפי -שעלמאחר , התמיכות

 .משרד החינוךמיקבל תמיכה המוזיאון לא , בית התפוצות בתקנה תקציבית נפרדת

 

                                                 
 .2005 ביולי 5, שיחת טלפון, משרד המשפטים, ראש תחום תמיכות, הרטוך-ד אמנון דה" עו16
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