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 --הודעה לעיתונות ---מסתמן פתרון שיאפשר את המשך פעילות של המכון לחקלאות ימית באילת

ועדת הכספים דרשה ממשרד התשתיות לשמור על נפח התקציב של המרכז לחקלאות
ימית באילת גם בשנה הבאה
•

בעקבות בקשת ח"כ אורית נוקד דנה ועדת הכספים של הכנסת בתקציב המרכז לחקלאות ימית באילת
)מלח"י(

•

הועדה החליטה פה אחד לדרוש ממשרד התשתיות לשמר את תקציב המרכז גם בשנת התקציב הבאה

•

אם לא ישומר התקציב יאלץ המרכז לסגור את שעריו בסוף השנה הנוכחית ושנים של מחקר ירדו
לטמיון.

•

ראש עיריית אילת ,מאיר יצחק הלוי" :המרכז לחקלאות ימית הוא נווה המדבר האנושי של העיר .במקום
לסגור אותו אני קורא לממשלה להעביר לאילת את כל המכון לחקר הימים והאגמים שנמצא כעת בחיפה
ולהגדיל את תקציב מלח"י ל  10מיליון שקלים".

הבוקר התקיים בועדת הכספים דיון בנושא תקציב המרכז לחקר הימים והאגמים באילת .עתידו של המרכז כרגע לוט
בערפל מאחר וטרם הובטחה התחייבות תקציבית שתאפשר את עתידו של המרכז .בתחילת הדיון הבטיח משרד
התשתיות להקצות כ  3.3מיליון שקלים לטובת המרכז כך שתקציבו יהיה כ 7.5 -מליון שקלים .הועדה דרשה שמשרד
התשתיות יעביר את מלו התקציב שעומד על כ 9 -מליון שקלים.
ח"כ זבולון אורלב :אנחנו חייבים להבטיח שהתקציב של המרכז ימשיך להתקיים גם בשנת התקציב הבאה .בקרתי
במרכז הזה וראיתי את העבודה החשובה שהם עושים ,אסור לתת לגוף הזה להסגר .הם מביאים מלגות מחו"ל
ושיתופי פעולה בין לאומיים".
עמוס טנדלר ,מנכ"ל המרכז לחקלאות ימית באילת" :מבחינתנו זו החלטה משמעותית ,אך זה עדיין לא סוף פסוק .אני
מקווה שעכשיו הכנסת תעמוד בהתחייבויותיה ותדאג להעביר לנו את כל התקציב .אם חלילה לא ימצא פתרון זה יהיה
נזק בלתי הפיך לשם הישראלי בעולם ולכלכלה הישראלית וחלק מהשחיקה המתמשכת בהון האנושי ובידע שיש
בישראל".
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רקע :עד שנת התקציב הנוכחית קיבל המרכז את תקציבו משלושה מקורות ,משרד האוצר ,משרד התשתיות וקרנות
מחקר .השנה החליטה הממשלה לערוך רפורמה בכל תחום הפעילות המחקרית הממשלתית בישראל .כחלק
מהרפורמה בחנה ועדה )וועדת טייכר( שמונתה על ידי משרד המדע את נושא מכוני המחקר הממשלתיים בישראל
וקבעה כהמלצה לאחד בין כלל מכוני המחקר של מנהל מדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות .וועדת טייכר
"רשמה לפניה לבחון באמצעות וועדת מומחים את פעילות המו"פ בתחום החקלאות הימית והביוטכנולוגיה הימית
היקפה ושיוכה המוסדי" .וועדה כזו אכן הוקמה ומסקנותיה יובאו בקרוב.
בסופו של דבר למרות שוועדת טייכר הותירה את בחינת מו"פ חקלאות ימית לוועדת מומחים ,הבוחנת את העניין
בימים אלו ,הוחלט להפריד את המרכז הלאומי לחקלאות ימית מחקר ימים ואגמים לישראל ,ואולם במקביל לא ניתן לו
מענה תקציבי אחר .כאן יש להדגיש כי למרות שמשרד האוצר התחייב להעביר את חלקו בתקצוב המרכז ,עלול
המרכז לסגור את שעריו בסוף השנה הנוכחית ,כיוון שמשרד התשתיות טרם התחייב להעביר את חלקו בתקציב .כך,
שנים ארוכות של מחקר עלולות לרדת לטמיון ועשרות חוקרים ישראלים ,עם מוניטין בינלאומיים ופיתוחיהם לטובת
כלכלת ישראל ,עלולים להיות מפוטרים ולמצוא את מקומם בחו"ל.
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