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השימוש של צה"ל בקרקעות המדינה
תקציר
במסגרת פעילותו בעתות שגרה ובעתות חירו צה"ל משתמש בקרקעות שמקצה לו
המדינה לצור הקמה והפעלה של מתקני ביטחוניי ולצור אימו כוחותיו .הקמת
המתקני הביטחוניי נעשית בהתא לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל 
חוק התכנו והבנייה( ,הקובע מסלול תכנוני מיוחד לדיו בבקשות צה"ל לקבלת היתר
להקמת .צה"ל סוגר שטחי אימוני )להל  שטחי אש( בהתא לתקנות הגנה
)שעת חירו() 1945 ,להל  תקנות ההגנה( ,המאפשרות למפקד צבאי להכריז בצו על
שטח מסוי כשטח סגור .את ניהול קרקעות המדינה ,לרבות הקצאת לצה"ל
באמצעות משרד הביטחו )להל  משהב"ט( ,מבצע מינהל מקרקעי ישראל )להל 
ממ"י( ,הפועל מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש" .11960בניהולו של ממ"י
נמצאי כ 93%משטחי מדינת ישראל.
על פי נתוני צה"ל ,בתחילת שנת  2010התפרסו מחנות ושטחי אש של הצבא על שטח
כולל של כ 8.7מיליו דונ ,2שה כ 39%משטח מדינת ישראל .כמו כ הטיל צה"ל
מגבלות על שימוש אזרחי בכ 8.8מיליו דונ נוספי ,3שה כ 40%משטח המדינה.
כ 84%מכלל השטחי שבחזקת צה"ל נמצאי בדרו האר .,חלק ממחנותיו נמצאי
באזורי עירוניי צפופי אוכלוסי ,בעיקר במרכז האר.,

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר  2010עד יוני  2010בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הקרקעות
בצה"ל ואת הבקרה שעושי גורמי אזרחיי על השימוש שהוא עושה בקרקעות
שהוקצו לו .נושאי הביקורת העיקריי שנבדקו :היבטי בפריסת מחנות הקבע של
צה"ל ,ובעיקר  תהלי פינוי מחנותיו ממרכזי צפופי אוכלוסי; טיפול צה"ל במחנות
נטושי ;4ניהול וניצול של שטחי אש; ופיקוח ובקרה של גורמי אזרחיי על ניהול
הקרקעות בצה"ל .הביקורת נעשתה בצה"ל :בלשכת הרמטכ"ל ,בלשכת סג
הרמטכ"ל ,באג /התכנו )להל  אג"ת( ,באג /הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ,5בפיקוד
הדרו )להל  פד"( ,בזרוע היבשה )להל  ז"י( ,בחיל הי ובחיל האוויר והחלל;
במשהב"ט :באג /למבצעי לוגיסטיי ונכסי )להל  אמו"( ,באג /התקציבי
וביחידה להתיישבות; בממ"י :באג /השיווק והכלכלה ,באג /החקלאי ,באג /התכנו
והפיתוח ובחלק מהמחוזות; במשרד הפני :במינהל התכנו ובחלק מהמחוזות;
במשרד האוצר :באג /התקציבי; וביחידה לפיקוח על שטחי פתוחי )סיירת
__________________

1
2
3
4
5

על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקו מס'  ,(7התשס"ט ,2009החל מינואר  2010נקרא גו זה 
רשות מקרקעי ישראל .בדוח זה הוא ייקרא ממ"י.
לא כולל אזור יהודה והשומרו )להל  איו"ש(.
מגבלות תכנוניות בעיקר בתחומי איסור בנייה ואיסור שהיית קבע.
מחנות שצה"ל נטש כיוו שאי לו עוד צור' בה& ,א' לא החזיר את שטחיה& לממ"י.
לרבות במרכז בינוי  גו המשמש בעל הסמכות הראשי מהבחינה המקצועית לתחו& הבינוי במער'
היבשה ונושא באחריות לניהול משימות בינוי עבור צה"ל.
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ירוקה( שברשות לשמירת הטבע והגני הלאומיי .ביקורות השלמה נעשו במשרד
ראש הממשלה :במזכירות הממשלה ובמטה לביטחו לאומי; במועצה האזורית רמת
הנגב; ובעיריית פתח תקווה.

עיקרי הממצאי
פיקוח ובקרה של גורמי אזרחיי על ניהול קרקעות בצה"ל
ממ"י ומשהב"ט עוסקי ,כל אחד בתחומו ,בטיפול בבקשות של צה"ל להקצאות
קרקע וכ בהיבטי של פיקוח ושל בקרה על השימוש שעושה צה"ל בקרקעות
שהוקצו לו .משרד מבקר המדינה בדק את קשרי הגומלי בי גופי אלה ובי צה"ל
בתחו ניהול הקרקעות ,ואת הפיקוח והבקרה שה מקיימי על פעילותו בתחו זה.
ממצאי הבדיקה מלמדי שבמש שני הפיקוח והבקרה של הגורמי האזרחיי על
ניהול הקרקעות בצה"ל היו רופפי ולקויי ביסוד ,ויש לראות בכ מחדל מתמש.
.1

הסכמי להקצאות קרקע למערכת הביטחו

משהב"ט לא חת ע ממ"י על הסכמי שבה מפורטי תנאי הקצאת הקרקע עבור
צה"ל ,שלא כיתר משרדי הממשלה .כפועל יוצא מכ הפסיק ממ"י בשנת  ,2006שלא
לפי נהליו ,לכנס את הוועדה העוסקת בהקצאות קרקע לצה"ל ולמשהב"ט )להל 
מערכת הביטחו או מעהב"ט( .בשל איכינוס הוועדה נבצר מהנהלת ממ"י לבחו את
הקצאות הקרקע לצורכי ביטחו שהתבצעו מאז ,תו התחשבות בכלל הצרכי
האזרחיי ,כדי להחליט א לאשר ,והדבר אינו מאפשר לבצע בקרה נאותה על ניהול
הקרקעות שבידי מעהב"ט.
.2

עיכובי בחידוש של הקצאות הקרקע

בצה"ל אי פקודות המגדירות את אחריות הפיקודי המרחביי בכל הנוגע לייזו של
חידוש הקצאות זמניות של קרקע שהוקצתה לו לפרק זמ שאינו עולה על חמש שני.
בפועל ,במקרי רבי מעכבי הפיקודי את ייזו חידוש הקצאות הקרקע במש
פרקי זמ ארוכי ,לעתי של שני ,א /שיחידות צה"ל ממשיכות להחזיק באות
קרקעות .כמו כ נמצא כי הטיפול של מחוז הצפו של ממ"י בבקשות לחידוש הקצאה
המתקבלות ממשהב"ט נמש במקרי רבי פרק זמ ארו במיוחד ,לעתי שני
רבות .עיכובי אלה בצה"ל ובממ"י גרמו לשיבושי משמעותיי בגביית דמי שימוש
ממשהב"ט ,ויש בה פגיעה חמורה בכללי מינהל תקי.
.3

מערכת ממוחשבת לניהול הקצאות קרקע למעהב"ט

משנת  1994לא עלה בידי הנהלת ממ"י לממש את החלטתה בנוגע להפעלת מערכת
ממוחשבת ,שנועדה לשפר את הניהול ואת הבקרה בנושא הקצאות קרקע למעהב"ט,
נוכח התנגדות ועד העובדי בממ"י לאפשר לעובדי במחוזות ,המטפלי בהקצאת
קרקע למעהב"ט ,לחתו על שאלוני לסיווג ביטחוני .במועד סיו הביקורת ,יוני
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 ,2010הרוב המוחלט של המידע בנוגע לניהול הקצאות קרקע עדיי נוהל בממ"י באופ
ידני .הדבר גור לחוסר יעילות בעבודת ממ"י ופוגע פגיעה משמעותית בניהול השוט/
של תהלי הקצאות הקרקע למעהב"ט ובקיו פיקוח ובקרה על הקרקעות שבשימוש
צה"ל.
 .4פ י ק ו ח ו ב ק ר ה ש ל מ מ " י ע ל נ י ה ו ל ה ק ר ק ע ו ת ש ה ו ק צ ו
לצה"ל
מחוזות ממ"י אינ מקיימי כל פיקוח ובקרה יזומי על ניהול הקרקעות שהוקצו
לצה"ל ,ומעהב"ט אינה מעבירה לממ"י כדרוש ,באופ שוט /ושיטתי דיווחי ,בי
היתר על השינויי שצה"ל עושה בגבולות שטחי האש ועל החזקת מחנות נטושי ,א/
כי חדלו מלשמש לצורכי ביטחו.
 .5פ י ק ו ח ו ב ק ר ה ש ל מ מ " י ע ל ג ב ו ל ו ת ה ש ט ח י  ש ל מ ח נ ו ת
צה"ל
יש פערי משמעותיי ביותר  לעתי של עשרות ומאות אחוזי  בי גבולות השטח
של מחנות רבי בצה"ל ,כפי שאושרו בישיבות ועדת משנה של הוועדה המחוזית
לתכנו ולבנייה )להל  ולמ"ב( וכפי שנקבעו באישורי הקצאות הקרקע של ממ"י ,ובי
הגבולות הללו בפועל .חוסר ההלימה האמור ,שנמש שני רבות ,התאפשר ,בי
היתר ,נוכח היעדר פיקוח ובקרה מצד ממ"י על השימוש של צה"ל בקרקעות שהוקצו
לו.
לחוסר הלימה זה משמעויות כבדות משקל ,ובכלל זה :א .מהבחינה המשפטית יש
משמעות לכ שצה"ל תופס שטחי שלא הוקצו לו או אינו מנצל שטחי שהוקצו לו;
ב .ממ"י אינו יכול להקצות לגורמי אזרחיי את השטחי שהקצה לצה"ל א/
שבפועל הוא לא תפס אות ,וא /אינו יכול להקצות לה שטחי שצה"ל תפס בפועל,
א /שלא הוקצו לו; ג .משהב"ט שיל לממ"י במש שני דמי שימוש שלא על פי
היק /השטחי שצה"ל השתמש בה בפועל.
.6

פיקוח ובקרה של ממ"י על שטחי אש בפד"

מרבית של שטחי האש  כ 92%מה  נמצאי באזור הנגב .בשני 20092001
ביצע צה"ל שינויי והתאמות בגבולות שטחי האש בגזרת הדרו ,בלא שהדבר הובא
לידיעת ממ"י ,אשר לא קיי כל בקרה בנושא ולא היה ער לכ שגבולות שטחי האש
שהקצה לצה"ל אינ תואמי לגבולות בפועל .גרסאותיה השונות של נציגי ממ"י,
אמו" ואג"ת המעורבי בנושא זה מלמדות על חוסר שיתו /פעולה מוחלט ביניה.
על א /האמור בהוראות משהב"ט וממ"י ,אמו" אינו נוהג לפנות לממ"י בבקשות
להארכת תקופות ההקצאה של שטחי האש ,דבר הפוגע א /הוא בבקרה של ממ"י על
גבולות שטחי אלה.

42
.7

דוח שנתי 61א

פיקוח ובקרה של משהב"ט על הקרקעות שהוקצו לצה"ל

אמו" לא פרס הוראות מפורטות בנושא השימוש בנדל" ולא וידא שגופי צה"ל
שהוקצו לה קרקעות יקיימו סיורי בה כנדרש בהוראת משהב"ט בנושא .כמו כ,
למשהב"ט אי הוראה ולאמו" אי נהלי פנימיי שיסדירו את פעילות גורמי
משהב"ט מול ממ"י ,ויש בכ כדי לגרו לחוסר יעילות בעבודת אמו" ולפגוע בבקרה
שהוא אמור לבצע.

הטיפול של צה"ל במחנות נטושי
צה"ל משנה מדי פע בפע את פריסת יחידותיו ,מקי מחנות חדשי ועוזב את אלה
שאי לו עוד צור בה .חלק מהמחנות הנעזבי נשארי בחזקת צה"ל פרקי זמ
ארוכי ,לעתי של עשרות שני )להל  מחנות נטושי( .החזרת של שטחי מחנות
אלה לממ"י כרוכה בפינוי מבני שצה"ל הקי בה ,בטיהור הקרקע ובניקוי השטח.
 .1בשנת  2004נעשתה בצה"ל עבודת מטה ,ולפיה יש עשרות מחנות נטושי.
בסיכו עבודת המטה גובשה רשימה של  21מחנות שלגביה הומל" ,לרכז מאמ ,על
מנת להביא לפינוי ולהחזרת הקרקע לבעליה" .בספטמבר  2004אישר סג הרמטכ"ל
המלצה זו .בשנת  2005קיבל צה"ל ממשרד האוצר הלוואה בס  20מיליו ש"ח למימו
פינוי מחנות ,שאפשר פינוי והחזרה לממ"י של שטחי  55מחנות ,לרבות אלה שהוצגו
לסג הרמטכ"ל.
במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2010נמצא כי הוחזרו שטחיה של ) 26כ (47%מ55
המחנות ששטחיה היו אמורי להיות מוחזרי לממ"י עד סו /שנת  ,2007ושטחיה
של  19מחנות נמצאי בהלי החזרת לממ"י .א /שהוחזרו כאמור שטחיה של 26
מחנות ,גדל בשני  20102004המספר הכולל של המחנות הנטושי בצה"ל בכ,60%
וה מתפרסי על שטח של יותר מ 38,000דונ.
 .2יחידות צה"ל עזבו את המחנות הנטושי ללא אישור אג"ת ,שלא כמתחייב
מהוראות הצבא .עקב כ ובהיעדר בקרה מצד אג"ת ,ייתכ שיש מחנות נטושי
נוספי שאג"ת אינו ער לדבר קיומ .יציאת יחידות צה"ל מרבי מהמחנות לא לוותה
בפעולות של סידור וניקוי השטח ,ולפיכ נותרו בה מפגעי רבי ,כגו מבני
הרוסי ,בורות ,פסולת וזיהומי מסוגי שוני .כמו כ ,הפיקודי המרחביי
בצה"ל ,האחראי לשמור על שטח המחנות שנעזבו ,לא פעלו על פי הנדרש :לא
הוצבה במחנות שמירה ולא התקיימו בה סיורי; והשטח של רוב המחנות לא גודר,
פעולה שנועדה להבטיח ,בי היתר ,שמירה ראויה .להל עיקר ההיבטי הקשורי
לתופעת המחנות הנטושי בצה"ל:
א.

היבטי חוקיי

בחוק התכנו והבנייה נקבע מסלול מיוחד לאישור הקמת של מתקני ביטחוניי,
על פי היתר של הוולמ"ב ,התק /כל עוד השטח משמש כשטח ביטחוני .המחנות
הנטושי ,שצה"ל לא תכנ עבור שימוש עתידי ,פסקו למעשה מלשמש למטרה
הביטחונית שלשמה הוקמו ,ועל כ חדלו ,מבחינה מהותית ,מלשמש "מתקני
ביטחוניי" כהגדרת בחוק .א /על פי כ המשי צה"ל להחזיק בשטח מחנות אלה,
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לעתי במש עשרות שני ,בלי שפעל לביטול ההיתרי התכנוניי שניתנו להקמת
ולהחזרת השטחי לממ"י.
ב.

היבטי בטיחותיי

חלק גדול מהמחנות הנטושי אינ מגודרי ואינ מאובטחי ,והדבר מאפשר
כניסת אזרחי לתחומ .עקב כ ,ונוכח המפגעי הרבי שנותרו בה ,ה בגדר
סכנה ממשית ומידית לשלו הציבור מהבחינה הבטיחותית.
ג.

היבטי תכנוניי

המחנות הנטושי נמצאי באזורי שוני בכל רחבי האר ,,חלק באזורי
מאוכלסי .מחנות אלה אינ חלק מהנו /האזרחי ,ולרוב ה נטע זר בסביבת
מהבחינה האסתטית והתכנונית .בהיות שטח צבאי ,לא נית לעשות שימוש אחר
בקרקע בהתא למטרות המוגדרות בתכניות מתאר.
ד.

היבטי סביבתיי

בחלק גדול מהמחנות הנטושי הותירו היחידות שנטשו אות מפגעי רבי כגו:
פסולת מוצקה ,פסולת נוזלית ופסולת בניי; במחנות מסוימי זוהמה הקרקע
במזהמי שוני ,בדלקי ובשמני.
ה.

היבטי כלכליי

על פי האומד הראשוני של צה"ל ,המעודכ לתחילת שנת  ,2010עלות הניקוי והטיהור
של כלל המחנות הנטושי מסתכמת בכ 70מיליו ש"ח .אומד זה חסר ,מאחר שהוא
אינו מתבסס על בחינה שיטתית של עלויות הפינוי של כל אחד מהמחנות הנטושי,
ובכלל זה זיהוי ומיפוי של מגוו המפגעי הנמצאי בה ותמחור כלל העלויות
הכרוכות בהסרת.
בנוגע למרבית המחנות הנטושי אי למעהב"ט תמרי ,כלכלי ממשי לפנות ,נוכח
המצב שבו ,מחד ,היא אינה משלמת מסי ארנונה עבור ,א מאיד ,היא נדרשת
להשקיע בה סכומי ניכרי לצור החזרת לממ"י.
אשר למחנות הנטושי שעבור משלמת מעהב"ט ארנונה ,בשני  20082005השקיע
צה"ל סכומי כס /ניכרי בפירוק מבני ובטיהור של חלק כדי להחזיר את שטחיה
לממ"י ולחסו בתשלומי המסי .ע זאת ,צה"ל לא סיי את עבודות הפינוי של חלק
מהמחנות ,ומכא שעל א /ההשקעה שבוצעה ,הוא המשי להחזיק במחנות ולשל
את המסי עליה .למשל ,בעקבות כ שצה"ל נמנע מלהשקיע מיליו ש"ח בהשלמת
פינויו של אחד המחנות ,הוא נדרש לשל ארנונה בס כמה מיליוני ש"ח בשנה עבור
אותו מחנה.
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ניהול שטחי אש בצה"ל
משרד מבקר המדינה בדק כיצד צה"ל מנהל ומנצל את שטחי האש שנסגרו בצו
רמטכ"ל במרחב דרו ,שבה נמצאי מרבית שטחי האש .כמו כ נבדקה עבודת המטה
בצה"ל בנושא היק /השטחי הנדרש לאימו הכוחות בהווה ובעתיד ,ובכלל זה
הגורמי המשפיעי על יכולתו של צה"ל לנצל באופ מיטבי את שטחי האש.
.1

מעקב בצה"ל אחר ניצול שטחי אש

א .מרכז תיאו שטחי אימוני )להל  מתא"( בפד" אחראי לתיאו ,לתכנו
ולהקצאה של שטחי אש במרחב דרו ליחידות המתאמנות בשטחי שאינ בחזקת.6
לש כ הוא הפעיל מערכת ממוחשבת לניהול שטחי אש ובה מידע רב על סוגי
האימוני של היחידות השונות ,מועדיה וכלל הפרטי הרלוונטיי ליחידות
מתאמנות .בדצמבר  2009קרסה המערכת ורוב המידע שבה אבד בלא שאפשר לשחזרו,
עקב היעדר שגרת גיבוי נתוני במערכת.
ב .אי בז"י מסד נתוני בנושא ניצול שטחי אש שיסייע בתכנו הקצאת השטחי
בעתיד ,בניהול ובבקרה עליה .כמו כ ,אי לה נהלי המפרטי את אמות המידה
לבחינה כזו ואת הכללי לגיבוש המלצה לאג"ת בנוגע לעתיד השטחי שאי בה
צור עוד.
ג .על א /הדרישה העולה מהוראות צה"ל ,ולפיה ז"י ,בתיאו ע אג"ת ,תבדוק
מדי פע בפע את מידת ניצול השטחי שנסגרו לאימוני צה"ל ,לא מתקיימת בקרה
זו ,לא בז"י ולא במישור המטכ"לי של אג"ת .א /שצה"ל ער זה שני רבות להיעדר
הבקרה כאמור ,הוא לא נקט פעולה ממשית כדי להסדיר את הנושא.
.2

צורכי פיתוח אזרחיי

מדי שנה בשנה מגישי גורמי אזרחיי לצה"ל מאות רבות של בקשות לכניסה
זמנית לשטחי אש למטרות שונות ,כגו תחזוקה של תשתיות אזרחיות ושימושי
חקלאיי .שימושי אלה באות שטחי )להל  שימוש משני( אמורי להתבצע
במתוא ע צה"ל ובד בבד אמור להתבצע בשטחי אלה שימוש לצור אימוני
צבאיי.
בצה"ל אי הוראות לבחינת בקשות של גורמי אזרחיי לשימוש משני בשטחי אש,
ולכ אי בצה"ל כללי בנוגע לעבודת המטה לבחינת הבקשות ,לרבות לוחות הזמני
לביצועה ואמות המידה שעל פיה יש לבחו ולאשר אות .היעדר של אמות מידה
כאמור עלול להקשות על הגורמי השוני בבוא לקבל החלטה מידתית המתחשבת
בי היתר בצורכי האימוני של צה"ל מחד ובאינטרס האזרחי מאיד.
נוס /על כ ,באג"ת ,בז"י ובפד" אי מסד נתוני רבשנתיי על הבקשות
לשימושי משניי ועל ההיענות לה שיסייע בבחינת הבקשות ,בניהול ובבקרה
עליה.
__________________

6

יחידות שבחזקת שטחי אש המתאמנות בשטחי& שאינ& בחזקת נדרשות א ה לתא& את אימוניה
מול המתא"&.
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פלישת גורמי בלתי מורשי לשטחי אש

על פי תקנות ההגנה ,אד הנמצא מחו ,לשטח שנסגר בצו על ידי מפקד צבאי חייב
לקבל אישור מצה"ל כדי להיכנס אליו .א /על פי כ פלישת גורמי בלתי מורשי
לשטחי האש לצור גנבת מתכות ורעיית עדרי היא תופעה רחבת היק ./למרות ממדי
התופעה ,אי בצה"ל מידע מצטבר בנוגע להיקפיה ,למאפייניה ולהשפעתה האפשרית
על יכולתו להמשי לאמ את יחידותיו בהתא לצרכיו.
.4

הבטחת היכולת לאימו כוחות צה"ל בעתיד

בשנת  1999אישר צה"ל "תכניתאב לשטחי אימוני וניסויי" )להל  תכנית האב(
שנועדה ,בי היתר ,להבטיח את יכולת האימוני והניסויי של צה"ל ושל התעשיות
הביטחוניות בעתיד במצב שבו לא יתאפשר לקיי אימוני באזורי מסוימי .אול
על א /המשמעויות העולות מתכנית האב ,לא פעלו אג"ת וז"י ליישומה באמצעות
שינוי שיטת ניהול שטחי האש ומעקב אחר התפתחות הקונפליקטי בי צה"ל ובי
הגורמי האזרחיי בכל הנוגע לשימוש בשטחי אלה.
בשני  20101999חלו תמורות משמעותיות בכל הנוגע להיצע של שטחי אש במרחב
הדרו ולביקוש לה בצה"ל .למרות זאת צה"ל לא עשה עבודת מטה כדי לוודא
שהיצע השטחי שיעמדו לרשות מערכת הביטחו בעתיד במרחב זה תוא לצרכיו
המעודכני .עקב כ במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2010לא הייתה בידי צה"ל הערכה
בדבר יכולתו להבטיח כי אימוני כוחותיו יתקיימו בעתיד בהיק /הנדרש ,בייחוד לנוכח
האפשרות שהוא לא יוכל לקיי אימוני באזורי מסוימי.

פריסת מחנות הקבע של צה"ל במרכזי עירוניי
לצה"ל מאות רבות של מחנות קבע ,הפרוסי על פני שטח של כ 614,000דונ ברחבי
המדינה; חלק מהמחנות נמצאי במרכזי עירוניי או בסמו לה .מיקומ של
מחנות מסוימי יוצר קונפליקט מול שימושי הקרקע המתוכנני בתכניות המתאר
השונות; כמו כ ,חלק מטילי מגבלות שונות על הפעילות האזרחית בשטח שמחו,
לגבולותיה ,וחלק יוצרי ,מעצ פעילות ,מפגעי סביבתיי שוני ,ובה רעש
וזיהומי קרקע ,מי ואוויר.
בשנת  1993החליטה הממשלה לפנות מחנות צבא ושטחי אש באזורי שבה יש
ביקוש רב לקרקעות ולהעביר את הקרקעות לניהול ממ"י .בהתא להחלטה ,יפונו רק
מחנות שכדאי לפנות מהבחינה הכלכלית ,בהתחשב בעלות הפינוי מצד אחד ,ובער
הקרקע מצד אחר ,או מחנות שייכללו במסגרת "סל" מחנות שיגובש בהסכמת צוות
הכולל נציגי ממשרד הבינוי והשיכו ,מממ"י ,ממשהב"ט וממשרד האוצר )להל 
הצוות הבימשרדי( .עוד הוחלט כי הצוות הבימשרדי יגבש את הקריטריוני
שלפיה ייקבעו עלויות הפינוי ,וכי אות עלויות ייקבעו על ידי גור מקצועי
אובייקטיבי שימונה בהסכמת חברי הצוות )להל  החברה הבודקת(.
ע תחילת עבודתו של הצוות הבימשרדי בסו /שנת  ,1993הוא הכי רשימה של
מחנות לפינוי .במש השני חלו עיכובי שוני ושינויי בסטטוס המחנות השוני
שיועדו לפינוי ,ובאמצע שנת  ,2010מועד סיו הביקורת ,עדיי לא פונו חלק מאות
מחנות ,לרבות מחנות שהוחלט לפנות בעדיפות ראשונה וג מחנות שמשהב"ט
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וצה"ל הודיעו בשנת  1997לוועדת השרי לענייני ביקורת המדינה כי ה נמצאי
בהלי פינוי מתקד .עקב כ ,בי היתר ,פריסת המחנות של צה"ל לא בוצעה בהתא
לתכניותיו.
לפי הנתוני המעודכני לפברואר  ,2010עשרות רבות של מתקני ושטחי אש של
צה"ל ,ששטח הכולל כ 54,908דונ ,נמצאי בסמו למרכזי עירוניי .בה ג
מתקני ושטחי אש שמעהב"ט מעוניינת לפנות ושפינוי נדו בצוות הבימשרדי,
דוגמת שדה דב ,מחנה תל השומר ,מחנה צריפי ,מחנה קסטינה ,מחנה גלילות,
מחנות טירה ומחנה . 80
 .1פעילות הצוות הבימשרדי
א .הרכב הצוות הבימשרדי שיק /את הגורמי השוני שלה תפקיד מרכזי
ועניי בקידו המהל .ע זאת ,במש השני חל שינוי בהרכב הצוות (1 :בשני
הראשונות לפעולתו חדל משרד הבינוי והשיכו מלהוביל את עבודת הצוות ,שלא
כמשתמע מהחלטת הממשלה ,וסמנכ"ל וראש אמו" ישב בראש הצוות וניהל את
פעילותו .בהמש א /הפסיק משרד הבינוי והשיכו להשתת /בעבודת הצוות (2 .על א/
החלטת הממשלה ולפיה יצור /לצוות נציג ממשרד הפני ,הצוות הבימשרדי קיי
במש שני פגישות ללא השתתפותו .עקב כ נבצר בשני אלו ממינהל התכנו
שבמשרד הפני לתרו את תרומתו בתחו התכנו.
ב .פעילות הצוות הבימשרדי ,ובכלל זה הגדרת תדירות מפגשי הצוות ודר קבלת
ההחלטות ,לא הוסדרה בנהלי ובעקרונות מוסכמי .בפועל ,משנת  2000הלכו
והתמעטו הפגישות שקיי הצוות ,ולעתי עברה כשנה בי פגישה לפגישה.
ג .הצוות הבימשרדי לא קבע מניי מחייב לקבלת החלטות וא /לא את אופ
קבלת .בפועל פגישות הצוות התקיימו מלכתחילה בדר של משא ומת בי הצדדי,
בלא שגובש מנגנו פנימי להכרעה בסוגיות שבה היו הצדדי חלוקי ביניה .שלא
לפי החלטת הממשלה ,הצוות הבימשרדי לא הביא נושאי שנויי במחלוקת,
שעיכבו את קידו הפינוי של מחנות צבא שוני ,להכרעה בוועדת השרי לענייני
חברה וכלכלה.
ד .הצוות הבימשרדי לא סיכ קווי מנחי וכללי לקביעת המחנות המיועדי
לפינוי ולא הכי תכניות עבודה שנתיות ורבשנתיות.
.2

חישוב הכדאיות הכלכלית

א .במסגרת עבודתו של הצוות הבימשרדי התגלעו איהסכמות רבות בי ממ"י
ובי משהב"ט לגבי הערכות החברה הבודקת ,נוכח חוסר בהירות לגבי עקרונות
התמחור ,והדבר גר לסחבת בתהלי פינוי המחנות .ברוב המקרי נקבעה לבסו/
עלות הפינוי במשא ומת בי משהב"ט ,ממ"י ומשרד האוצר ,באופ שלא שיק /כיאות
את עלויות העתקת מחנות צה"ל למקומ החדש.
ב .ע פינוי מחנותיו הישני חוס צה"ל את עלויות הבינוי והתחזוקה שהיה נדרש
להשקיע לו היה נשאר בה .עלויות אלו לא נכללו במסגרת חישוב הכדאיות הכלכלית
שבפינוי.
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ג .תהליכי התכנו של שטחי המחנות המיועדי לפינוי נמשכו שני רבות ,בי
היתר כיוו שתהלי פינוי מחנות צה"ל לא הוגדר מלכתחילה כ"פרויקט לאומי" ,7על
א /מאפייניו והשפעותיו הלאומיות  המבצעיות ,הכלכליות והתכנוניות ,וכיוו שא/
הצוות הבימשרדי לא פעל בהמש להגדירו ככזה.
ד .התמשכות תהליכי התכנו והשיווק של שטחי המחנות המיועדי לפינוי הביאה
לדחייה של התקבולי הצפויי משיווק; דבר שגר לירידה בשווי הקרקע ,כפי
שהעלו חישובי ממ"י ,ולפגיעה בכדאיות הכלכלית של הפינוי.
ה .מינהל התכנו שבמשרד הפני ,המגבש המלצות למדיניות בתחו התכנו
והבנייה במדינה ,לא פעל לגיבוש המלצות למדיניות לגבי פינוי מחנות צה"ל ,כדי
להבטיח שגורמי התכנו של משרד הפני בוועדות התכנו 8יפעלו במסגרת תכניות
המתאר השונות לא רק מתו אינטרס מקומי ,אלא ג מתו ראיית התועלות של
המהל מהבחינה הלאומית .בנסיבות אלו לא התקיימה ראייה תכנונית כללארצית
בסוגיה זו ,המתחשבת במכלול היתרונות והחסרונות שבהעתקת מחנות צה"ל.
ו .הצוות הבימשרדי ביצע את תחשיבי הכדאיות הכלכלית של פינוי המחנות תו
שהוא מביא בחשבו רק את שוויי הישיר של הקרקעות המתפנות ולא את התועלות
הנוספות שיצמחו מהפינוי .בי היתר ,לא הובאו בחשבו הער הכלכלי הנובע מהסרת
המגבלות שמטילי המחנות על סביבת ,במקרי שהיו; ושווי תרומת הפינוי לרווחת
הציבור מבחינת איכות הסביבה .עקב האמור לעיל ,היו תחשיבי הכדאיות הכלכלית
מוטי כלפי מטה ,וכפועל יוצא נמנע קידו פינוי של מחנות מסוימי.
ז .הצוות הבימשרדי לא השתמש בשיטת "סל" המחנות ,על א /שכ נקבע
בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות ,אלא בח בנפרד את הכדאיות הכלכלית של פינוי כל
אחד מהמחנות .עקב כ ,אות מחנות ,שעלות העתקת עולה על שווי הקרקע
המיועדת לפינוי ,נותרו במקומ ,ואילו עודפי הכנסות משיווק מחנות מסוימי,
ששווי הקרקע שלה עלה על עלויות העתקת ,הועברו לקופת המדינה ולא שימשו
מנו /לפינוי מחנות אחרי.
.3

ניסיונות לשינוי המודל הכלכלי

א .במש שני ניסה משהב"ט לקבל לתקציב הביטחו לא את ס עלות ההעתקה
של מחנות שיועדו לפינוי ,כי א תמורה כספית על פי שווי הקרקעות המתפנות ,בה
יוכל להשתמש לצורכי ביטחו שוני .א יתממשו צעדי אלה ,יהיה בה כדי
להשפיע על אופ הקצאת תקציב המדינה וכדי לשנות סדרי עדיפות של הדרג המדיני,
תו הגדלת מסגרת תקציב הביטחו.
ב .בסו /שנות התשעי של המאה העשרי הכי צה"ל תכנית רבשנתית לתשתית
ולפריסה )להל  תר"ש תו"פ( ,שבמסגרתה נקבעו אופ ההיערכות והפריסה
המיטביי של מתקניו .התר"ש כללה ,בי היתר ,את פינוי המחנות שהועלו במסגרת
הצוות הבימשרדי .אול מימוש התר"ש היה חלקי ,בעיקר משו שהמשאבי
__________________

7
8

בהחלטת ממשלה מאוגוסט  ,1990שעניינה תהלי' קבלת החלטות בפרויקטי& לאומיי& ,הוגדר פרויקט
לאומי כפרויקט רבתחומי הקשור ליותר ממשרד אחד ,המחייב הקצאת משאבי& לטווח ארו' ,אשר
יישומו נמש' תקופה ארוכה ויש לו "השלכות במישור הלאומי".
הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה.
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ממנגנו פינוי המחנות לא הספיקו למימושה המלא .נוכח זאת ,בשני  2004ו2005
העלה צה"ל שינוי תפיסתי ולפיו היעד הצבאי ,שמטרתו פריסה מיטבית ,ישולב ע
היעד הלאומי לחיזוק הפריפריה .בהתא לכ הכי צה"ל תר"ש תו"פ מעודכנת,
ולפיה הוא יעביר יחידות לנגב .אול יעדי התר"ש המעודכנת ,לרבות סדרי העדיפות
למימוש ,לא תאמו את רשימת המחנות לפינוי שגיבש הצוות הבימשרדי.
ג .בשנת  2005קיבלה הממשלה כמה החלטות הנוגעות לפיתוח הנגב ,ובכלל זה
החלטות על העתקת כמה מחנות צה"ל לנגב כמהל מרכזי .לגבי העברת יחידות
מסוימות סיכמו ביניה משרד האוצר ומשהב"ט על השלמת מימו המהל ,מעבר
לער הקרקע המפונה .זאת ,נוכח ההערכה בנוגע לתרומה שתצמח לפיתוח האזור עקב
העברת .ע זאת ,משרד האוצר דחה את הכללת של כמה יחידות במסגרת זו .התברר
כי אינכונותו של משרד האוצר להשתת /במימו ההעברה של יחידות אלו לנגב לא
התבססה על ניתוחי כלכליי שעשה לגבי כל אחת מה .באמצע שנת  ,2010מועד
סיו הביקורת ,טר סוכמו התנאי למעבר אות יחידות.
.4

משמעויות העיכוב בתהלי פינוי מחנות צה"ל

התמשכות תהלי פינוי מחנות הצבא על פני שני רבות גרמה לבזבוז משאבי,
לאיעדכניות של תחשיבי הכדאיות הכלכלית ,לפגיעה במימוש ייעודי הקרקע
ולפגיעה בצרכי של צה"ל ,כלהל:
א .הערכות שנעשו לגבי העלויות של העתקת היחידות ,וכ השומות שהוכנו
לקרקעות שיועדו לפינוי ,נעשו במש השני בלתי מעודכנות .כמו כ ,מקדמות שקיבל
משהב"ט לביצוע תכנו ראשוני של מחנות מסוימי ,שסכומ המצטבר מסתכ
בעשרות מיליוני ש"ח ,ירדו לעתי לטמיו נוכח התמשכות התהלי והשתנות
הנסיבות.
ב .הישארות מחנות הצבא במקומ ,ובייחוד אלה השוכני במרכזי עירוניי,
מונעת את מימוש ייעודי הקרקע בשטחי אלה בהתא לתכניות המתאר השונות.
ג .צה"ל ממעט זה שני להשקיע בתחזוקה ובבינוי חדש במחנות הנדוני ,ומצד
שני הוא ממשי את פעילותו בה ומצב מידרדר .א צה"ל יחדש מתקציבו מבני
ותשתיות במחנות המיועדי לפינוי ,עלול פינוי להפו לפחות כדאי בעיניו והוא עלול
לחזור בו מהחלטתו לפנות.
ד .אימימוש תכניות הפריסה של צה"ל פוגע בו מהבחינה האופרטיבית,
הלוגיסטית ,הארגונית והתקציבית .כמו כ הוא פוגע ברווחת החיילי השוהי
במחנות שמיועדי לפינוי ושמצב המבני והתשתיות בה ירוד.

סיכו והמלצות
קרקעות המדינה ה משאב לאומי ,החיוני לפיתוחה ולבנייתה ,אשר המחסור בו הול
ומחרי ./ככל שמתפתחת המדינה וככל שגדלה אוכלוסייתה ,גדלי הביקושי לקרקע
בכל האר ,,ובייחוד באזורי מרכזיי וצפופי אוכלוסי ,לצרכי שוני כגו מסחר,
תעשייה ומגורי .בנסיבות אלו מחרי /הקונפליקט המובנה בי צורכי המגזר האזרחי
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ובי הצרכי של צה"ל ,המחזיק בכ 39%מכלל קרקעות מדינת ישראל ומטיל מגבלות
שימוש על כ 40%נוספי .התשתית החוקית הקיימת מעניקה לצה"ל הקלות
משמעותיות ,הבאות לידי ביטוי בחוק התכנו והבנייה ,בכל הנוגע להקמת מתקני
ביטחוניי ולהטלת מגבלות על שימושי אזרחיי בקרקע; וא /מאפשרת לו לסגור
שטחי ולהחזיק בה ,בעיקר לצורכי אימו כוחותיו ,בהתא לתקנות ההגנה לשעת
חירו.
במצב הנוכחי הכרחי כי צה"ל יוודא שהוא מנהל ביעילות את הקרקעות שבה הוא
מחזיק ,שהוא מנצל אות באופ מיטבי ,ושהיקפ אינו עולה על המתחייב מצרכיו
המבצעיי .תפקיד הגורמי האזרחיי ,ובראש ממ"י ומשהב"ט ,הוא לקיי פיקוח
ובקרה מובני ,כדי להבטיח שהקצאת הקרקעות במישור הלאומי היא מיטבית ושאי
פגיעה בלתי מידתית באינטרס הציבורי.
על א /החשיבות של אופ ניהול הקרקעות שבידי צה"ל ושל הבקרה על השימוש בה,
עלה בביקורת כי במש שני פעילות של כל הגורמי הנוגעי בדבר  צה"ל,
משהב"ט וממ"י  בנושאי אלה הייתה לקויה .יתר על כ ,בחלק מהמקרי פעילות
של צה"ל ,משהב"ט וממ"י הייתה כושלת ,לעתי תו פגיעה מהותית בכללי מינהל
תקי .בראייה כוללת נוצר מחדל מתמש שתוצאותיו העיקריות ה בזבוז של משאבי
הקרקע ,בזבוז כספי ציבור ופגיעה באינטרס הציבורי.
ממ"י אינו מקיי בקרה נאותה על הקרקעות שהקצה לשימוש צה"ל ,ומעהב"ט אינה
פועלת כיאות לעדכנו לגבי שינויי שנעשו בשטחי אלה .כדי שיהיה אפשר לטפל
במצב זה ,על הנהלת ממ"י לוודא שמחוזותיו מקיימי פיקוח ובקרה על הקרקעות
שבידי צה"ל ,ולפעול ללא דיחוי להקמת מסד נתוני ומערכת ממוחשבת לניהול
הקרקעות שבידי צה"ל; על מעהב"ט להשלי בהקד את מיפוי הגבולות של מחנות
צה"ל ולפעול ללא דיחוי לעדכו הגבולות מול הוולמ"ב הנוגעת בדבר ולשינויי הקצאות
הקרקע מול ממ"י .כמו כ עליה להעביר לממ"י דיווחי שוטפי לגבי שטחי האש
שבידיה ,לרבות השינויי שביצעה בה בהשוואה לשטחי שהוקצו לה .על משהב"ט
לקבוע את נוהלי הבקרה והפיקוח שלו על אופ השימוש של צה"ל בקרקעות ,ובכלל זה
את אופ הדיווח שיקבל מגופי צה"ל הנוגעי בדבר .נוס /על כ ,על ממ"י ומשהב"ט
לקיי ביניה הסדר פורמלי בכל הנוגע להקצאות הקרקע לצה"ל.
מחנות צבא נטושי ופרוצי רבי פרוסי בכל רחבי האר ,ויש בה סכנה בטיחותית
ומפגע סביבתי ותברואתי חמור ,עקב היעדר טיפול של צה"ל .בלי לגרוע מאחריותו של
צה"ל לנושא ,על מעהב"ט ,ממ"י ומשרד האוצר לפעול בהקד לגיבוש תכנית
משותפת לטיהור ולהשבת הקרקע שעליה הוקמו לרשות ממ"י .ע זאת ,כל עוד
שטחי המחנות לא הועברו מצה"ל לממ"י ,מוטלת על צה"ל האחריות לה ,ועל כ עליו
לנקוט את כל הצעדי כדי להבטיח ששטחי אלה לא ימשיכו להיות בגדר סכנה
בטיחותית לציבור .כמו כ ,נוכח המספר הגדול של המחנות שננטשו ונזנחו בלא
שאג"ת אישר זאת כנדרש ,עליו לנקוט צעדי שיבטיחו שהתופעה תמוגר.
צה"ל מחזיק בכ 33%משטח המדינה )לא כולל איו"ש( כשטחי אש ,ללא בקרה מספקת
על יעילות ניצול .על צה"ל לפעול לחיזוק הבקרה על ניצול שטחי האש ,תו גיבוש
מדיניות בכל הנוגע לניהול ,לרבות בנוגע לאישור בקשות של גורמי אזרחיי לשימוש
משני בקרקע .כמו כ עליו להנהיג כלי שיבטיחו את ניצול המיטבי .אשר לתופעת
הפלישות לשטחי האש ,על הנזק הכספי הכרו בה ועל השפעותיה על יכולתו של צה"ל
לאמ את כוחותיו ,נוס /על הטיפול המערכתי הבימשרדי שנדרש למיגור התופעה,
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ראוי שצה"ל יפעל לתיעוד ממדי הפלישות ולניתוח מגמות התפתחות והשפעותיה
בטווח הארו ,כדי לשפר את יכולת ההתמודדות ע פלישות אלו .נוס /על כ ,על צה"ל
לעדכ את תכנית האב לשטחי אש ,שהכי עוד בשנת  1999ולא עדכ מאז ,אשר נועדה
להבטיח כי היק /השטחי בעתיד יספיק לצרכיו בכל הנוגע לאימו כוחותיו.
לנוכח העובדה כי במועד סיו הביקורת עדיי ישנ מחנות צבא גדולי במרכזי
עירוניי המיועדי לפינוי ,יש לפעול להחשת פינוי ,תו הקניית הכלי הנדרשי
לש כ לצוות הבימשרדי ,ובכלל זה להכיר בתהלי הפינוי כ"פרויקט לאומי" .על
הצוות לגבש את עקרונות פעולתו ולסכ את המסגרת שבה יפעל ,את דרכי קבלת
החלטותיו ואת אופ המעקב אחר ביצוע .כמו כ יש מקו כי הממשלה תדו בשאלה
מיהו השר אשר יופקד על עבודת הצוות הבימשרדי וישמש כגור מדיני שיפעל
לקידו התהלי .הדבר נועד לאפשר את מיצוי התועלות הגלומות בתהלי פינוי מחנות
צה"ל ממרכזי עירוניי ואת השגת של יעדי לאומיי חשובי ,ובה מימוש ייעודי
קרקע אזרחיי בשטחי המתפני וחידוש מתקני ותשתיות של צה"ל.
לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח הליקויי שהועלו בביקורת ,על כל הגורמי
הנוגעי בדבר לפעול ללא דיחוי לתיקונ בתחומי השוני ,תו שיתו /פעולה ועיגו
תהליכי שייקבעו במסגרת נורמטיבית סדורה ומחייבת .בכל הנוגע לסוגיות בעלות
משמעויות לאומיות ,ובראש סוגיית פינוי מחנות צה"ל ממרכזי צפופי אוכלוסי,
ראוי כי השרי המופקדי על הגופי הנוגעי בדבר ,קרי  שר הביטחו ,שר האוצר,
שר הפני ושר הבינוי והשיכו  יפעלו ליישוב המחלוקות ולהסרת החסמי שעלו
בדוח ,ולפי הצור יש להעלות את הבעיות ג לפני הממשלה .כל זאת ,כדי להבטיח כי
ייעשה שימוש מיטבי בקרקעות המדינה.

♦
מבוא
במסגרת פעילותו בעתות שגרה ובעתות חירו צה"ל משתמש בקרקעות שמקצה לו המדינה לצור
הקמה והפעלה של מתקני ביטחוניי ולצור אימו כוחותיו .הקמת המתקני הביטחוניי
מתבצעת בהתא לחוק התכנו והבניה ,התשכ"ה) 1965להל  חוק התכנו והבנייה( ,הקובע
מסלול תכנוני מיוחד לדיו בבקשות צה"ל לקבלת היתר להקמת .צה"ל סוגר שטחי אימוני )להל
 שטחי אש( בהתא לתקנות הגנה )שעת חירו() 1945 ,להל  תקנות ההגנה( ,המאפשרות למפקד
צבאי להכריז בצו על שטח מסוי כשטח סגור .את ניהול קרקעות המדינה ,לרבות את הקצאת
לצה"ל באמצעות משרד הביטחו )להל  משהב"ט( ,מבצע מינהל מקרקעי ישראל )להל  ממ"י(,
הפועל מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש" .91960בניהולו של ממ"י נמצאי כ 93%משטחי
מדינת ישראל.
על פי נתוני צה"ל ,בתחילת שנת  2010התפרסו מחנות צה"ל ושטחי האש שלו על שטח כולל של
כ 8.7מיליו דונ ,10שה כ 39%מכלל קרקעות מדינת ישראל .כמו כ הטיל צה"ל מגבלות על
__________________

9
10

על פי חוק מינהל מקרקעי ישראל )תיקו מס'  ,(7התשס"ט ,2009החל מינואר  2010נקרא גו זה 
רשות מקרקעי ישראל )בדוח זה הוא ייקרא  ממ"י( .את מדיניות ממ"י קובעת מועצת מקרקעי ישראל,
שאותה ממנה הממשלה.
לא כולל אזור יהודה והשומרו )איו"ש(.
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השימוש האזרחי בכ 8.8מיליו דונ נוספי ,11שה כ 40%מקרקעות המדינה .כ 84%מכלל
השטחי שבחזקת צה"ל נמצאי בדרו האר .,חלק ממחנותיו נמצאי באזורי עירוניי צפופי
אוכלוסי ,בעיקר במרכז האר.,
בחודשי ינואר  2010עד יוני  2010בדק משרד מבקר המדינה את ניהול הקרקעות בצה"ל ואת
הבקרה שמקיימי גורמי אזרחיי על השימוש שהוא עושה בקרקעות שהוקצו לו .נושאי הביקורת
העיקריי שנבדקו :היבטי בפריסת מחנות הקבע של צה"ל ,ובעיקר  תהלי פינוי מחנותיו
ממרכזי צפופי אוכלוסי; טיפול צה"ל במחנות נטושי; ניהול וניצול של שטחי אש; ופיקוח
ובקרה של גורמי אזרחיי על ניהול קרקעות בצה"ל .הביקורת נעשתה בצה"ל :בלשכת הרמטכ"ל,
בלשכת סג הרמטכ"ל ,באג /התכנו )להל  אג"ת( ,באג /הטכנולוגיה והלוגיסטיקה )להל 
אט"ל( ,בפיקוד הדרו )להל  פד"( ,בזרוע היבשה )להל  ז"י( ,בחיל הי ובחיל האוויר והחלל
)להל  ח"א(; במשהב"ט :באג /למבצעי לוגיסטיי ונכסי )להל  אמו"( ,באג /התקציבי
וביחידה להתיישבות; בממ"י :באג /השיווק והכלכלה ,באג /החקלאי ,באג /התכנו והפיתוח
ובחלק מהמחוזות; במשרד הפני :במינהל התכנו ובחלק מהמחוזות; במשרד האוצר :באג/
התקציבי; וביחידה לפיקוח על שטחי פתוחי )סיירת ירוקה( שברשות לשמירת הטבע והגני
הלאומיי .ביקורות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה :במזכירות הממשלה ובמטה לביטחו
לאומי; במועצה האזורית רמת הנגב; ובעיריית פתח תקווה.
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח
הכנסת ולא לפרס נתוני בודדי מפרק זה לש שמירה על ביטחו המדינה ,בהתא לסעי17 /
לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ .חיסיו נתוני אלה אינו מונע את הבנת מהות
הביקורת.

פריסת מחנות הקבע של צה"ל
.1

מחנות צה"ל במרכזי עירוניי
12

לצה"ל מאות רבות של מחנות קבע ,הפרוסי על פני שטח של כ 614,000דונ ברחבי המדינה .
חלק נמצאי במרכזי עירוניי או בסמו לה .מיקומ של מחנות מסוימי יוצר קונפליקט מול
שימושי הקרקע המתוכנני בתכניות מתאר שונות ,13כפי שיתואר בהמש .נוס /על כ ,חלק
ממחנות צה"ל מטילי מגבלות שונות על הפעילות האזרחית בשטח שמחו ,לגבולותיה ,ובה
מגבלות שמקור בגורמי הנוגעי לתעופה ,לעורקי תקשורת ,למצבורי תחמושת ,לביטחו שדה,
לחומרי מסוכני ,לרעש ולקרינה .לדוגמה ,מחנה גלילות שברמת השרו מטיל מגבלות בנייה
לגובה על שטח של כ 37,700דונ; ומחנה סירקי שבפתח תקווה מטיל על שטח של כ47,800
דונ מגבלות מסוגי שוני ,ובה מגבלות בנייה לגובה ואיסור בנייה מוחלט בחלק מהשטח.
כמו כ ,חלק ממחנות צה"ל יוצרי ,מעצ פעילות ,מפגעי סביבתיי שוני ,ובה רעש וזיהומי
קרקע ,מי ואוויר )בנושא זה ראו בהמש בפרק על מחנות נטושי(.
פריסת של חלק ניכר ממחנות צה"ל היא פועל יוצא של נסיבות היסטוריות ,בהיות מחנות
ששימשו את הצבא הבריטי בתקופת המנדט ועברו לידי צה"ל ע עזיבת הבריטי את האר .,כאלה
__________________

11
12
13

מגבלות תכנוניות בעיקר בתחומי איסור בנייה ואיסור על שהיית קבע.
על פי נתוני אג"ת מיוני  ,2010לא כולל מחנות באיו"ש.
תכניות המתאר  הארציות ,המחוזיות והמקומיות  קובעות את ייעודי הקרקע ואת השימושי& שייעשו
בה.
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ה למשל מחנה צריפי )סרפנד( 14ומחנה גני )מקל (/שברמת ג .באות מחנות יש מבני
ותשתיות בני עשרות שני.
במש השני עשה צה"ל שינויי בפריסת מחנות הקבע שלו ,בי היתר בשל הסדרי מדיניי,
שינויי ארגוניי ושינויי בתפיסות הפעלה ובהשפעת לחצי פיתוח אזרחיי .צה"ל מימ את ביצוע
שינויי הפריסה של מתקניו מתקציב הביטחו ,מתקציב שהתקבל בגי הסדרי מדיניי ומתקציב
שקיבל משיווק מחנות שפינה ,כמתואר להל.

פינוי מחנות צה"ל ממרכזי עירוניי  כללי
 .1בשנת  1993החליטה הממשלה ,במסגרת הצעת תקציב המדינה לשנת  ,1994לפנות מחנות
צבא ושטחי אש באזורי שבה יש ביקוש רב לקרקעות ולהעביר את הקרקעות לניהול ממ"י )להל
 החלטת הממשלה לפינוי מחנות( .ההחלטה התקבלה נוכח גלי העלייה שהגיעו ארצה באות שני,
ונוכח המחסור שהיה באותה עת בקרקעות לבנייה במרכזי העירוניי .בהתא להחלטה ,פינוי כל
מחנה ייעשה רק א הדבר כדאי מהבחינה הכלכלית ,בהתחשב בעלות הפינוי מצד אחד ובער
הקרקע מצד אחר ,או א הוא ייכלל במסגרת "סל" מחנות שייקבע בהסכמת צוות בהשתתפות
נציגי ממשרד הבינוי והשיכו ,מממ"י ,ממשהב"ט וממשרד האוצר )להל  הצוות הבימשרדי(.
באותה החלטת ממשלה נקבע כי על שר הבינוי והשיכו להקי את הצוות הבימשרדי ,שתפקידיו
יהיו :לקבוע סדר עדיפויות לפינוי מחנות צבא ושטחי אש ,לבדוק את הכדאיות הכלכלית של הפינוי
ולקבל החלטות בנושא פינויי אלו על בסיס שיקולי כלכליי ,תו מציאת פתרו חלופי למחנות
ולשטחי האש המפוני ,באזורי שבה היצע הקרקע רב .עוד הוחלט כי נושאי שלא נית יהיה
להגיע לסיכו בעניינ יובאו להכרעה בוועדת השרי לענייני כלכלה  במועד סיו הביקורת ,יוני
 ,2010מדובר בוועדת השרי לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתיכלכלי(.
 .2בסו /שנת  1993החל הצוות הבימשרדי בעבודתו .בדצמבר  1993החליט הצוות להעמיד
בראש סדר העדיפויות שלו את פינוי של תשעה מכ 30מחנות שהיו מועמדי לפינוי .כמו כ
החליט כי המימו להעתקת המחנות יועבר ממשרד האוצר באמצעות ממ"י .כדי להבטיח כי הפינוי
יהיה כדאי מהבחינה הכלכלית ,כנדרש בהחלטת הממשלה ,נקבע שהעלויות האמורות יכוסו על ידי
השבחת הקרקעות במידת הצור ושיווק בשוק האזרחי.
 .3בביקורת שעשה משרד מבקר המדינה בשנת  151995בנושא "פינוי יחידות צה"ל ממרכזי
עירוניי" עלה כי החלטת הצוות הבימשרדי בנושא המחנות המיועדי לפינוי לא התקבלה על
סמ אמות מידה ,שיקולי ונימוקי כלשה ,וכי א /שהועלו בהמש הצעות לפינוי מחנות נוספי,
לא התקיי דיו מסודר ושיטתי כדי לקבוע את סדר העדיפויות לפינוי ,א /שהדבר נדרש לפי
החלטת הממשלה .עד מועד סיו הביקורת האמורה )יולי  (1995פונו שלושה מחנות וחלק ממחנה
נוס./

__________________

14
15

מחנה צריפי נמצא בתחו& שיפוט של הרשויות המקומיות ראשו לציו ובאר יעקב ,וחלקו בשטח ללא
מעמד מוניציפלי.
מבקר המדינה ,(1996) 46 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .816813
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באוגוסט  1997החליטה ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה 16כי משרד הבינוי והשיכו ,ממ"י
ומשרד הפני יקדמו את התכנו האזרחי של כל השטחי המיועדי להתפנות בהתא לתכנית
העבודה של הצוות הבימשרדי.
כמו כ החליטה ועדת השרי לענייני ביקורת המדינה לרשו לפניה את הודעת משהב"ט וצה"ל
בעניי פינוי מחנות צה"ל  עקרונות וסטטוס לפעולה .על פי הודעה זו ,עד אוגוסט  1997סוכ על
פינוי של  21מחנות ,לרבות התקציב לפינוי; אשר  15מה ,ששטח הכולל כ 4,400דונ ,כבר
פונו באותה עת .כמו כ הוצגו  18מחנות שפינוי נמצא באותה עת בהלי בדיקה ראשוני.
ע זאת ,במש השני חלו עיכובי ושינויי בסטטוס של המחנות השוני שיועדו לפינוי :בי
המחנות שהוצג כי סוכ לפנות וה נמצאי בהלי פינוי מתקד נכללו מחנה כורדני ,17מחנה
שנלר 18ודרו מחנה הקריה .19אשר למחנה כורדני ,שהצוות הבימשרדי קבע בדצמבר 1993
שפינויו הוא בעדיפות ראשונה ,התבצע תהלי הפינוי בשלושה חלקי ,ובמועד סיו הביקורת  יוני
  2010פינוי חלקו השלישי והאחרו היה מתוכנ להתבצע רק בנובמבר  .2010מחנה שנלר פונה רק
בפברואר  ,2009ופינוי דרו מחנה הקריה טר הושל במועד סיו הביקורת .יצוי כי כבר בדצמבר
 1993סיכ הצוות הבימשרדי כי דרו מחנה הקריה יפונה וא /קבע לוחות זמני של עד שנתיי
להכנת תכנית מפורטת ועד חמש שני לביצוע תכנית זו.
כמו כ ,רשימת המחנות לפינוי השתנתה במש השני :נוספו מחנות לרשימה; מחנה שהוחלט
לפנותו בעדיפות ראשונה )מחנה בצ"ת קישו( 20טר פונה ,ורק ביוני  2010נחת ההסכ לפינויו;
טר קוד פינוי מחנות שהצוות הבימשרדי החליט לפנות בשנות פעולתו הראשונות ,דוגמת
בסיס ההדרכה של חיל הי בחיפה ומחנה קסטינה ,א /שצה"ל ומשהב"ט )להל  מערכת הביטחו
או מעהב"ט( עדיי מעונייני בפינוי; ואילו מחנות שהיו תחילה בעדיפות משנית לפינוי ,דוגמת
מחנה חפ,חיי ,פינוי קוד במש השני.
ממסמכי מחלקת התשתיות והפריסה באג"ת )להל  מחלקת תו"פ( וממסמכי הצוות הבימשרדי
עולה כי מצב זה נגר ,בי היתר ,בעקבות כ שסדרי העדיפויות לפינוי נקבעו ג בהשפעת
הזדמנויות כלכליות ,כמוסבר בהמש ,ומאחר שהזרועות השונות בצה"ל נבדלו זו מזו במידה ניכרת
מבחינת יכולת לקד את פינוי המחנות שברשות .עקב כ ,בי היתר ,הפריסה של צה"ל לא
מומשה באופ המיטבי מהבחינה המבצעית והתפעולית בהתא לתכניותיו .נוס /על כ ,חלו
שינויי בהחלטות שהתקבלו בצה"ל בנוגע לפריסת מחנותיו ,כפי שבאו לידי ביטוי בעדכוני
תכניותיו ,כמוסבר בהמש.
על פי נתוני שהתקבלו מאמו" ,ממ"י ומשהב"ט חתמו עד סו /שנת  2009על הסכמי פינוי לגבי
כ 40מחנות ,מוצבי ,מטווחי ושטחי אש )להל  מתקני ושטחי אש( ,ששטח הכולל
כ 14,700דונ .עד אותו מועד קיבלה מעהב"ט במסגרת הסכמי אלה ס של כ 2.8מיליארד
ש"ח .21עיקר השטח שהתפנה מכוח ההסכמי שנחתמו ,מקורו בפינוי של מרכז תחמושת בבאר
שבע ,שטח אש בקרבת ראש העי ,בסיס ח"א במרכז האר ,ומחנה כורדני .

__________________

16
17
18
19
20
21

ההחלטה בנושא "פינוי יחידות צה"ל ממרכזי& עירוניי&  דוח מספר  46של מבקר המדינה" ,אשר
צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוק של החלטת ממשלה בספטמבר .1997
מחנה בקריית מוצקי.
מחנה בירושלי&.
חלק ממחנה הקריה בתל אביב.
החלטת הצוות הבימשרדי מדצמבר .1993
בערכי& שוטפי&.
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2009-2005 ÌÈ˘· ,ÈÂÈÙ ÈÓÎÒ‰ 35-Î ÂÓ˙Á ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ˙ÂÂ˘‡¯‰ Â˙ÏÂÚÙ ˙Â˘ 12-·˘ ¯Á‡Ï
‰ÁÓ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ Â˜ÏÁ ÈÂÈÙ Ì‰·Â ,ÈÂÈÙÏ ÌÈÓÎÒ‰ ‰˘ÈÓÁ ˜¯ ÂÓ˙ÁÂ ÍÈÏ‰˙· ‰Ë‡‰ ‰ÏÁ
.ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ,¯Ï˘ ‰ÁÓ ÈÂÈÙÂ È„¯ÂÎ
בטבלה שלהל נתוני על מתקני ושטחי אש של צה"ל הפרוסי במרכזי העירוניי ,על פי נתוני
מחלקת תו"פ המעודכני לפברואר :2010
(ÌÈÓÂ„·) ÁË˘‰

¯ÂÊ‡‰
חיפה והצפו
ירושלי& והמרכז

10,246
36,843

דרו&

7,819
‰"Ò

54,908

המתקני ושטחי האש האמורי כוללי ה מחנות שמעהב"ט רואה בה מחנות חיוניי בטווח
ארו ,דוגמת מחנה הקריה ,וה מחנות שמעהב"ט מעוניינת לפנות ופינוי נדו בצוות הבימשרדי,
דוגמת תל השומר ,צריפי ,קסטינה ,גלילות ,גני ,שדה דב ,בית הספר הטכני של ח"א )להל 
ביה"ס הטכני(  ,ביל"ו ,מחנות טירה ומחנה . 80

פעילות הצוות הבי משרדי
.1

הרכב הצוות

בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות נקבע כי בצוות הבימשרדי ישתתפו נציגי ממשרד הבינוי
והשיכו ,מממ"י ,ממשהב"ט וממשרד האוצר .הצוות החל את עבודתו ,כאמור ,בסו /שנת ,1993
ובמרס  1994הוציא שר הבינוי והשיכו דאז ,22מר בנימי )פואד( ב אליעזר ,כתב מינוי לחברי
הצוות :נציג משרד הבינוי והשיכו ,ששימש כיו"ר הצוות; נציג משרד האוצר ,נציג ממ"י ,שני
נציגי ממשהב"ט ושני נציגי מצה"ל.
הרכב הצוות הבימשרדי שיק /את הגורמי השוני שלה תפקיד מרכזי ועניי בקידו המהל:
ממ"י עוסק בקידו תכניות לפיתוח הקרקעות המתפנות ובשיווק ;23ומשרד האוצר בוח את
הכדאיות הכלכלית ומקצה את המקורות למימוש הפינוי .על פי הוראת משהב"ט שעניינה "פינוי
מחנות צה"ל ,מתקני משהב"ט ושטחי אש" ,סמנכ"ל וראש אמו" מייצג את עמדת מעהב"ט בצוות
הבימשרדי; אמו" אחראי לריכוז ולגיבוש של עבודת המטה ושל ההסכמות בי גופי מעהב"ט
המטפלי בנושא ,והוא א /אחראי לניהול המשא ומת מול שאר נציגי הצוות הבימשרדי .אג"ת
אחראי לגיבוש רשימת השטחי והמתקני של צה"ל המיועדי לפינוי והאתרי החלופיי ,וסג
הרמטכ"ל הוא הגור המאשר את המלצת אג"ת .יצוי בהקשר זה כי על פי מסמכי מחלקת תו"פ,
צה"ל מצא עניי בתהלי פינוי מחנותיו ממרכזי עירוניי ה עקב התועלות שצמחו לו מחידוש
__________________

22
23

באותה עת שר הבינוי והשיכו היה השר שמופקד על ממ"י ,וכ +ג& בעת הביקורת.
בהתא& להחלטת מועצת מקרקעי ישראל ממאי  ,1992ממ"י צרי +להיות שות פעיל של הרשויות
המקומיות בהכנת תכניות מתאר הנוגעות לשטחי& שבה& יש לו קרקעות ,על מנת להבטיח שהקרקעות
ינוצלו במידה המרבית.
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ומשדרוג של תשתיותיו במחנות החלופיי ,וה עקב הפחתת החיכו ע הסביבה האזרחית,
שלחצה לצמצ את שטחי המחנות והשטחי שבה הוטלו מגבלות כדי לאפשר ביצוע שימושי
אחרי בקרקע.
א .במש השני חל שינוי בהרכב הצוות .עקב יזמה שנקט משהב"ט ,החליטה ועדת השרי
לענייני ביקורת המדינה באוגוסט  1997כי נציג משרד הפני יצור /לצוות הבימשרדי ,וכי נציג
משהב"ט ישמש כממלא מקו קבוע ליו"ר הצוות .24בסמו לכ חדל משרד הבינוי והשיכו להוביל
את עבודת הצוות הבימשרדי ,וסמנכ"ל וראש אמו" דאז ,מר ויקטור ברגיל ,ישב בראשו וניהל
את פעילותו .לאחר מכ ,מאמצע שנת  ,2005הפסיק משרד הבינוי והשיכו כליל את השתתפותו
בעבודת הצוות.
ב .נציג משרד הפני בצוות הבימשרדי מציג את מדיניות התכנו העדכנית במישור הארצי,
המחוזי והמקומי .25על א /החלטת הממשלה בדבר צירו /נציג ממשרד הפני לצוות הבימשרדי,
קיי הצוות פגישות במש שני בלא לזמנו אליה .למעשה ,רק לקראת סו /שנת  2008החל
משהב"ט לזמ שוב נציג ממינהל התכנו לפגישות הצוות הבימשרדי.
במהל הביקורת מסר מנהל מינהל התכנו שבמשרד הפני ,האדריכל שמאי אסי ,/למשרד מבקר
המדינה כי הוא תומ עקרונית בפינוי מחנות צבא כמנו /להשגת יעדי התכנו ולייעול השימוש
בקרקע ,וכי נציגי מינהל התכנו בצוות הבימשרדי מחווי את דעת לגבי כל מחנה המיועד
לפינוי כפועל יוצא ממדיניות התכנו הארצית והמחוזית .לדבריו יש במעהב"ט נטייה לקד
תהליכי באופ חדצדדי ,בלי לשת /בכ מערכות אחרות ,מתו כוונה לייצר "עובדה מוגמרת"
ולאל ,את שאר הגורמי להתאי את עצמ לשינוי .בגי גישה זו ,לדבריו ,מתעכב הטיפול
במחלוקות ובפערי ונוצרי קונפליקטי "במעלה הדר" .כמו כ לדבריו ,כדי לקיי שיתו /פעולה
מיטבי בי כל הגורמי הנוגעי לתהלי פינוי מחנות הצבא נדרשות שקיפות ופתיחות.
·-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙Â˘È‚ÙÏ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ ‚Èˆ Ï˘ ÂÂÓÈÊ-È‡ Ï˘· ÈÎ ˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ
ÈÎÂ ,ÔÂÎ˙‰ ÌÂÁ˙· Â˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÌÈ˘ Ô˙Â‡· ÌÂ¯˙Ï Ï‰ÈÓ‰Ó ¯ˆ· ÌÈ˘ Í˘Ó· È„¯˘Ó
·,(Èˆ¯‡‰Â ÈÊÂÁÓ‰ ,ÈÓÂ˜Ó‰) ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯Â˘ÈÓ· ÔÂÎ˙‰ ÈË·È‰ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÈÈ‡¯ ¯„ÚÈ‰
.˙È·ËÈÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌˆÓÂˆÓ‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú
˙‡ Â¯Ù‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ·Î¯‰· ÏÚÂÙ· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ë"·‰ÚÓ ˙ÚÙ˘‰ ˜ÂÊÈÁ ÍÂ˙ ,˙ÂÂˆÏ ÂÂÓ˘ ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÌÈÂÊÈ‡‰
‡˘¯ Â· Û˙˙˘‰Ï ÏËÂ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÂÙ˙˙˘È ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú· ÈÎ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÏÚ
·.ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó ‚ÈˆÂ ÔÂÎ˙‰ Ï‰ÈÓ ‚Èˆ Ì‰·Â ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰
Ë"·‰˘Ó ‚Èˆ ˙‡ ˙ÂÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó ‰˘ 13 Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ÛÂÏÁ· ,ÂÊÓ ‰¯˙È
ÈÎ ÈÂ‡¯ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ¯"ÂÈÏ ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÎ
.˙ÂÂˆÏ ÚÂ·˜ ¯"ÂÈÎ ˘Ó˘È˘ Ì¯Â‚Ï ¯˘‡ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰

__________________

24
25

החלטה בנושא "פינוי יחידות צה"ל ממרכזי& עירוניי&  דוח מספר  46של מבקר המדינה" ,כמצוי
לעיל.
מינהל התכנו ,אשר מייצג את משרד הפני& בצוות הבימשרדי ,הוא הגור& המקצועי בתחו& התכנו
והבנייה במדינת ישראל ,ומשמש כגור& המקצועי ליד מוסדות התכנו בדרג הארצי והמחוזי .בי
תפקידיו :לגבש המלצות למדיניות בתחו& התכנו והבנייה ולעקוב אחר מימוש; לסייע לוועדות
לתכנו ובנייה )מוסדות התכנו( ולהנחות מהבחינה המקצועית ,ליזו& תכניות מתאר ארציות ,מחוזיות
ומקומיות ולטפל בתכניות מפורטות.
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דרכי פעולתו של הצוות הבימשרדי

פעילותה של כל מסגרת ארגונית העוסקת בבחינת נתוני ,בקבלת החלטות לגבי תכנית פעולה 
תכולה ,לוחות זמני ומשאבי  ובביצועה ,אמורה להתבסס על מסגרת נורמטיבית ברורה
ומוסדרת ,המגדירה ,בי היתר ,את תפקידי הגורמי המשתתפי בה ואת שגרת עבודתה ,ובכלל זה
את תדירות דיוניה ,את אופ בחינת המידע המוגש לעיונה ואת הדר לקבלת החלטותיה .קל וחומר
נכו הדבר כאשר מדובר בצוות בעל סמכויות ,שהוק מכוח החלטת ממשלה ,שמשתתפי בו
נציגי מכמה משרדי ממשלה ,ושלהחלטותיו השפעות מרחיקות לכת מהבחינה התקציבית,
התכנונית והמבצעית .על א /האמור לעיל הועלו בביקורת הממצאי האלה:
א .פעילות הצוות הבימשרדי לא הוסדרה בנהלי ובעקרונות מוסכמי ,ובכלל זה לא הוגדרו
תדירות מפגשיו ודר קבלת החלטותיו .בפועל ,בשנות פעילותו הראשונות של הצוות נפגשו חבריו
מדי כמה שבועות ודנו בסטטוס המחנות המיועדי לפינוי ובצעדי לקידו פינוי .אול משנת
 2000הלכו והתמעטו הפגישות שקיי הצוות ,ולעתי עברה כשנה בי פגישה לפגישה.
ב .הצוות הבימשרדי לא קבע מניי מחייב לקבלת החלטות וא /לא את אופ קבלת .בפועל
התקיימו פגישות הצוות מלכתחילה בדר של משא ומת בי הצדדי ,בלא שגובש מנגנו פנימי
להכרעה בסוגיות שהצדדי היו חלוקי בעניינ .יצוי כי א /שבהחלטת הממשלה לפינוי מחנות
נקבע כי נושאי שלגביה לא נית יהיה להגיע לסיכו יובאו להכרעה בוועדת השרי לענייני
חברה וכלכלה  הצוות מעול לא נקט צעד זה ,א /שהתגלעו מחלוקות רבות בי חבריו וה עיכבו
את קידו הפינוי של מחנות צבא שוני ,כמתואר בהמש.
ג .הצוות הבימשרדי לא סיכ קווי מנחי וכללי לקביעת המחנות המיועדי לפינוי; הוא לא
הכי תכניות עבודה שנתיות ורבשנתיות ,הכוללות לוחות זמני מוסכמי ליישו אבני הדר
השונות בתהלי פינויו של כל מחנה.
ד .א /שאמו" הוביל וריכז את עבודת הצוות הבימשרדי במש שני רבות ,הוא לא פעל
להקמת בסיס מידע מלא ואמי שעליו תושתת עבודת הצוות .למשל ,לא רוכזו נתוני לגבי כל מחנה
שנדו ,ובה המועד שפינויו עלה לדיו בצוות ,החלטות שהתקבלו לגביו במש השני ,הערכות
לגבי עלויות הפינוי ולגבי שווי הקרקע המתפנה ,והמועדי של שלבי התכנו ,הבינוי החלופי
והפינוי בפועל.
ריכוז נתוני שהציג אמו" למשרד מבקר המדינה לגבי ההסכמי לפינוי המחנות שנחתמו בי
ממ"י ,משרד האוצר ומשהב"ט ,ובכלל זה נתוני על המועדי והסכומי של התקבולי שהתקבלו
בגי הפינוי  נמצאו לוקי בחסר ,והתגלו בה טעויות חישוב וחוסר התאמה.
˙ÂÂ¯˜ÚÂ ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â ÚÂ·˜Ï È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÚÓ‰ ÔÙÂ‡Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÔÙÂ‡ ,ÂÈ˙Â˘È‚Ù ˙Â¯È„˙ ‡˘Â· ˙Â·¯Ï ,Â˙ÏÂÚÙÏ ÌÈÓÎÒÂÓ
‡˙‡ ÔÎ˙ÏÂ ÈÂÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÁÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÔÚÂˆÈ· ¯Á
˙.˘‡¯Ó ˙ÓÎÒÂÓ ‰„Â·Ú ˙ÈÎ˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÂÈÙ ÍÈÏ‰
ÈÎ„Ú ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· ˙Ó˜‰Ï ÏÚÙÈ ,¯"ÂÈ‰ ˙Ï·Â‰· ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
˙Ó˜‰ .‡˘Â· ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ¯Â˜Á˙Ï ÔÎÂ ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÚ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï ÈÂÈÁ‰ ,˘È‚Â
·ÁÎÂ ˙Â·È˘Á ‰˘Ó Ï·˜Ó ¯˘‡ ,¯·ˆ‰ Ú„È‰ ¯ÂÓÈ˘· ÚÈÈÒÏ Û‡ ‰„ÚÂ ÌÈÂ˙‰ ÒÈÒ
ÏÎ Ï˘ ÌÈÈÈÙ‡Ó‰Â ˙Â·ÈÒ‰ ˙Â˙˘‰ ÁÎÂ ;‰ÁÓÂ ‰ÁÓ ÏÎ Ï˘ ÂÈÂÈÙ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
Ì‰È‚Èˆ˘ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÈÙÂÏÈÁ ÁÎÂÂ ;ÌÈ˘‰ Í˘Ó· ‰ÁÓ
.È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ· ÌÈÙ˙˙˘Ó

משרד הביטחו
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בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" ,מר בצלאל טרייבר ,באוקטובר 2010
למשרד מבקר המדינה כי בעת הביקורת החלה מעהב"ט בבניית מאגר נתוני לגבי כל אחד
מהמחנות הרלוונטיי ,הכולל ,בי היתר ,נתוני על שטח המחנה ,על שטחו הבנוי ועל עלויות
תחזוקתו; וכי עבודה זו צפויה להסתיי בתו חודשיי.
עוד הודיע סמנכ"ל וראש אמו" כי בעת הביקורת עשה צה"ל עבודת מטה להגדרת סדרי עדיפויות
לפינוי המחנות בראייה רבשנתית ,אשר תאפשר "ניצול" הזדמנויות כלכליות .כמו כ ציי כי על
מנת לקד קביעת סדר עדיפויות מוסכ וישי ,העביר משהב"ט לאחרונה את רשימת המחנות
לממ"י ולמשרד האוצר ,וממ"י עתיד להציג את עמדתו בנושא.
‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÁÓ‰ ÈÂÈÙ ÍÈÏ‰˙ ÌÂ„È˜Ï ˙Ë˜˘ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á ÏÎ ÛÂ˙È˘· Úˆ·˙‰Ï
¯‡Â˙ÓÎ ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÁÓ ÈÂÈÙ ÍÈÏ‰˙ ˙Ú‰Ï ÂÈ„È·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡ ˜ÊÁÏÂ Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÂÈÏÚ ,ÏÈÚÏ
ˆÈÎ¯„ ˙‡ ,ÏÚÙÈ ‰·˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ÌÎÒÏÂ Â˙ÏÂÚÙ ˙ÂÂ¯˜Ú ˙‡ ˘·‚Ï ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ .Ï"‰
˜·˙ÂÈÎ˙Â ÌÈÏ‰ Ú·˜È Û‡ ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ .ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï
.ÂÈ¯·Á ÔÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÎÂ Â˙„Â·ÚÏ ˙ÂË¯ÂÙÓ
ÈÂÈÙ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˙Âˆ¯Ó ¯˙È· Ì„˜Ï Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎ ÂÓÎ
˘È ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „ÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ „ÚÂÓÓ ‰˘ 17 ÛÂÏÁ·Â ,Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ
È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ „˜ÙÂÈ˘ ¯˘‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘· ÔÂ„˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó
ÚÈ‚‰Ï ‰È‰È Ô˙È ‡Ï Ì‰È·‚Ï˘ ÌÈ‡˘Â .ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ˘ ÈÈ„Ó Ì¯Â‚ ˘Ó˘È˘Â
˘‡¯ ˙Â˘‡¯·˘ ‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á ÈÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ· ‰Ú¯Î‰Ï Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ Â‡·ÂÈ ,ÌÂÎÈÒÏ
ÔÂÂÈÎ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰Ê ¯˘˜‰· .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,‰Ï˘ÓÓ‰
˘ÌÂ˜Ó ˘È ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ˙‡ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ ‰¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÈÁÎÂ‰ ‰·Î¯‰
˘.Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ ÈÂÈÙÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„Ï ÂÙ¯ˆÏ ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰
משרד מבקר המדינה מדגיש כי אי בהמלצות דלעיל כדי למנוע את הבאת של הצעות לשינוי
ולקידו של תהלי פינוי המחנות ,לרבות הצעות לשינוי המנגנו הקיי ,לפני הממשלה.

חישוב הכדאיות הכלכלית של פינוי מחנות
לאחר שהצוות הבימשרדי מחליט לבחו את פינויו של מחנה כלשהו ,פועל משהב"ט לקבלת
הערכה לגבי עלויות העתקתו ,כמתואר בהמש ,ובד בבד מבצע ממ"י 26סקרי היתכנות לגבי התכנו
העתידי של הקרקע המיועדת להתפנות .ראש אג /התכנו והפיתוח בממ"י ,מר רפי אלמליח ,הסביר
במהל הביקורת למשרד מבקר המדינה כי בסקרי אלה נבח השטח הנדו מהבחינה התכנונית
לעומת תכניות המתאר המקומיות ,המחוזיות והארציות ,ומתקיימי במידת הצור דיוני ע גורמי
תכנו שוני ובה מהנדסי ערי .כמו כ נערכת תכנית של הייעודי השוני המתוכנני בשטח
הנתו )פרוגרמה( ,שנקבעו בהתחשב במגבלות שמגדירות תכניות המתאר .בהתא לסקרי אלה
__________________

26

באמצעות חברות חיצוניות.
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מכיני את השומות ,שמטרת להערי את שווי הקרקע לאחר יישו תכניות הפיתוח .א ערכי
השומה גבוהי מעלויות ההעברה המוסכמות ,מחליט הצוות הבימשרדי על פינוי המחנה ,ונחת
הסכ פינוי בי משהב"ט ,ממ"י ומשרד האוצר .27בשלב הבא מכי ממ"י 28תכניות מפורטות
לשימוש בקרקע ,ואות הוא מגיש למוסדות התכנו הרלוונטיי ,לקבלת אישור .29א התכניות
מאושרות ,ממ"י מפתח את השטח 30ומשווק אותו.
.1

חישוב העלויות של העברת מחנות

עלויות העברתו של מחנה המיועד לפינוי כוללות את עלות פינויו ואת עלות הבינוי החלופי במחנה
היעד )להל  עלויות העתקה( .בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות נקבע כי הצוות הבימשרדי יגבש
את הקריטריוני שלפיה ייקבעו עלויות ההעתקה; וכי את העלויות האמורות יקבע גור מקצועי
אובייקטיבי ,שימונה בהסכמת חברי הצוות )להל  החברה הבודקת(.
הצוות הבימשרדי החליט ע הקמתו כי החברה הבודקת תקבל מצה"ל את הנתוני הנוגעי
למחנה הקיי 31ואת האפיו המבצעי של המקו החדש .כמו כ הוחלט כי המבני והמתקני ייבנו
במחנה החלופי לפי מפתחות הבינוי ובהתא לתקני הנדסיי ובטיחותיי עדכניי הנהוגי בצה"ל;
וכי תוספות לבינוי במחנה החדש ,שלא היו במחנה היש א נדרשות לתפקוד המבצעי של היחידה,
ייכללו על פי שיקולי פונקציונליי של החברה הבודקת .כמו כ קבע הצוות כי משהב"ט יתקשר ע
החברה הבודקת שתיבחר מתו רשימה מוסכמת של חברות ,במימו שיקבל מממ"י לש כ.
··ÔÈ· ˙Â·¯ ˙Â˜ÂÏÁÓ ÂÚÏ‚˙‰ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙Â ˘ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙· ˙·ÁÒÏ Ì¯‚ ¯·„‰Â ,˙˜„Â·‰ ‰¯·Á‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ È·‚Ï Ë"·‰˘Ó ÔÈ·Â È"ÓÓ
ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï˘ Í¯„· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÏÚ ‰Ú·˜ ÌÈ¯˜Ó‰ ·Â¯· .˙Â ÁÓ‰
˜ÏÁ .˙˜„Â·‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ,Ë"·‰˘Ó
Ï˘ ÌÈÂ ÈÙ ˙ÂÓ„˜˙‰ ˙‡ Ú Ó ¯·„‰Â ,Â·˘ÂÈ ‡Ï ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Ó
.32‰¯ÈË ˙Â ÁÓ ˙Ó‚Â„ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÁÓ‰
מרכז בינוי שבאט"ל )להל  מרכז בינוי( מסר למשרד מבקר המדינה במהל הביקורת כי המחלוקת
לגבי עלויות ההעתקה נסבה בעיקר על מרכיבי שדרש צה"ל לאשר במחנותיו החדשי ,כפועל
יוצא מעדכוני בתקני הבנייה ,משינויי בתפיסות הפעלה ומשינויי ארגוניי .נוס /על כ,
הצדדי הנוגעי בדבר היו חלוקי ביניה לגבי המחירוני שישמשו לחישוב העלויות ,כיוו
שנוכח מאפייני צבאיי שוני המחירי שבמחירו מרכז בינוי גבוהי בעשרות וא /במאות
אחוזי מהמחירי שבמחירו המקובל במשק.
__________________

27
28
29
30
31
32

במקרי מסוימי נחתמו הסכמי פינוי בי משהב"ט ובי ממ"י.
באמצעות חברות מתכננות או באמצעות משרד הבינוי והשיכו .
כל רשות שיש לה סמכות בעניי תכניות או היתרי ,ובעיקר  המועצה הארצית לתכנו ולבנייה,
הוועדות המחוזיות לתכנו ולבנייה והוועדות המקומיות.
באמצעות חברות ייעודיות ,משרד הבינוי והשיכו או הרשויות המקומיות.
לרבות פירוט היחידות המאכלסות אותו ,הפעילויות המתקיימות בו ,תקני כוח האד וכלי הרכב,
ומפרט הבינוי הקיי.
לפי חישוביה של החברה הבודקת ,עלויות ההעתקה של מחנות טירה מסתכמות ב 504.6מיליו ש"ח,
אול בקר ממ"י אישר ס! של  198.2מיליו ש"ח בלבד למימו ההעתקה .לאחר די ודברי ביניה
הציגה החברה הבודקת תחשיב מתוק על ס!  338.7מיליו ש"ח ,והבקר אישר ס! של  218מיליו ש"ח.
במועד סיו הביקורת פערי אלה נותרו בעינ.
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עוד עלה בביקורת כי הצוות הבימשרדי סיכ במרס  2001כי יש להביא בחשבו את זיהומי
הקרקע במניי השיקולי שלפיה יוחלט א לפנות את המחנות ,א לא הגיע להסכמה לגבי הכללת
עלויות אלו במסגרת עלויות ההעתקה .נציג משהב"ט ציי כי הוא מעוניי שעלות הביצוע של סקרי
הזיהומי ועלות טיהור הזיהומי ייכללו במסגרת התמחור של החברה הבודקת .לעומתו נציג
משרד האוצר ציי כי לדעתו העיקרו המנחה בנושא זה הוא ש"המזה הוא המטהר" ,קרי 
שמשהב"ט יישא בעלות הטיהור.
במועד סיו הביקורת סוגיה זו נותרה שנויה במחלוקת ,והערכות החברות האובייקטיביות לא
התייחסו למרכיב זה ולא הסתמכו על סקרי זיהומי .כפועל יוצא מכ היו כמה מחנות ,דוגמת מחנה
כורדני ומחנה ורד ,שרק לאחר שהוחלט לפנות ,התברר כי יש בה זיהומי קרקע הדורשי טיפול.
במחנה כורדני ,לדוגמה ,התגלה בשנת  332005זיהו בקרקע ,אשר עלות טיהורו הייתה כ 40מיליו
ש"ח .ג במחנה בית דג התגלה זיהו והוא מעכב את העתקתו לידי ממ"י ואת המש פיתוחו
)בנושא זה ראו בפרק בנושא מחנות נטושי(.
Ì¯‚ ‰˜˙Ú‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ¯ÂÁÓ˙ ˙Â Â¯˜ÚÏ Ú‚Â · ˙Â¯È‰·‰ ¯ÒÂÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÂÈÂÏÚ ÌÂÎÈÒ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ·ÂÎÈÚÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó
ÌÓÂ˜ÓÏ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ˙˜˙Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ Û˜È˘ ‡Ï Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜˙Ú‰‰
ÚÂ·˜ÏÂ ÔÂÁ·Ï È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .˘„Á‰
˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÍÈ¯ÚÈ˘ Ì¯Â‚‰ ˙‡Â ,˙ÂÈÂÏÚ‰ È·ÈÎ¯Ó ˙‡ ,¯ÂÁÓ˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ ˘„ÁÓ
.‰Ê ‡˘Â · ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÁÎÂ ÍÈÏ‰˙· ÛÒÂ ÈÂ‰È˘ Ú ÓÈ˘ ÔÙÂ‡· ,‰˜˙Ú‰‰

.2

הערכת התועלת מהעתקת המחנות

א .אחת מהנחות העבודה המשמעותיות שאותה מגדיר ממ"י לשמאי ,בבואו לשו קרקע של
מחנה מתפנה ,היא מש הזמ הצפוי להשלמת התכנו בשטח הנתו ולשיווקו .הנחה זו מכרעת
לעניי חישוב השומה ,שכ בהתא לה ובהתא לייעוד הקרקע המתוכנ ולמקומה הגאוגרפי קובע
השמאי את שיעור הריבית שלפיה יהוו את הער העתידי של הקרקע .34ככל שמתארכי זמ
התכנו וזמ השיווק המשוערי  ערכה המהוו של הקרקע יורד ,ולהפ.
בביקורת עלה כי התכנו והשיווק של המחנות השוני נמשכו על פי רוב שני רבות .זאת על א/
שוועדת השרי לענייני ביקורת המדינה קבעה כאמור בהחלטתה מאוגוסט  1997כי משרד הבינוי
והשיכו ,ממ"י ומשרד הפני יקדמו את התכנו האזרחי של כל השטחי המיועדי להתפנות
בהתא לתכנית העבודה של הצוות הבימשרדי; ועל א /החלטות ממשלה ייעודיות לקידו פינוי
של מחנות מסוימי ,דוגמת החלטת ממשלה מדצמבר  1996בנושא פינוי מחנה כורדני .בהחלטה זו
נקבעו לוחות זמני של עד חצי שנה להכנת תכנית מפורטת על ידי משרד הבינוי והשיכו לשטח
המחנה שיפונה ,ושל עד חמש שני לפינוי המחנה על ידי משהב"ט ,ממועד העברת התקציב
והקצאת הקרקעות החלופיי על ידי ממ"י .על א /החלטת הממשלה לזירוז ההליכי הנדרשי,
בוצעו פינוי המחנה ושיווקו לשיעורי ,וחלקו האחרו של המחנה עשוי היה להתפנות ,כאמור ,רק
בנובמבר  ,2010כ 14שנה לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה בדבר פינויו.

__________________

33
34

כאחת עשרה שנה לאחר שנחת הסכ הפינוי הראשו בגינו.
שיעור הריבית שלפיה מהוו ערכה של קרקע למגורי הוא על פי רוב  5%לשנה ,וא ייעוד הקרקע
שונה  הריבית גבוהה יותר.
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˙ Ë˜‰Ï ‰‡È·‰ ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÁË˘ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
,Ì˜ÂÂÈ˘Ó ÌÈÏÂ·˜˙‰ ˙ÈÈÁ„Ï ÈÙˆ‰ ÁÎÂ ,ÈÂ ÈÙÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÓÂ˘‰ ÈÎ¯Ú
.ÈÂ ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î· ‰ÚÈ‚ÙÏ ‰Ó¯‚Â
לדוגמה ,בשומה שהוכנה בפברואר  2006למחנה חפ ,חיי שבתחו המועצה המקומית גדרה,
הובא בחשבו כי הלי התכנו יאר כעשר שני ,וכי השיווק יימש שש שני נוספות .על פי
השומה ,נאמד שווי הקרקע כשהיא פנויה ,ריקה וזמינה לבנייה בכ 30.8מיליו ש"ח ,ואילו
בהתחשב בדחייה של  16שני )עקב התמשכות תהליכי התכנו והשיווק(  ירד האומד בשומה
לכ 13.1מיליו ש"ח .אילו היה התחשיב מתבסס על ההנחה שביצוע ההליכי האמורי יקוצר
בשמונה שני ובהתבסס על שיעור הריבית שבשומה  היה שווי הקרקע נאמד לאותו מועד בכ21.6
מיליו ש"ח ,כ 65%יותר.
ב .על פי חוק התכנו והבנייה ,על מוסדות התכנו לתת עדיפות לדיוני ולהכרעות בעניינ של
35
בקשות המדינה על פני דיוני והכרעות בעניינ של בקשות אחרות .בהתא לכ קבעה תמ"א 31
כי המועצה הארצית לתכנו ולבנייה 36תקבע פרויקטי שלצורכי תכנו יראו אות כ"מיז לאומי";
כי מוסדות התכנו ייתנו קדימות לטיפול בכל תכנית ובכל דיו שמטרתו קידו ביצוע תכניות של
37
מיז לאומי; וכי ועדת המשנה של המועצה הארצית לענייני תכנוניי עקרוניי )הוולנת"ע(
תהיה רשאית לקבוע אמצעי נוספי לקידו תכניות אלו.
,ÂÈ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÂ ÂÈ ÈÈÙ‡Ó ÏÎ ÏÚ ,Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Û‡ ÏÚ ,ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ .38"ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù" ˙¯„‚‰Ï Ì
 ˙ÂÂˆ‰ Û‡Â ‰ÊÎÎ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ¯„‚Â‰ ‡Ï ‡Â‰ - ˙È Â Î˙‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ,˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰ ÈÁ·‰ÓÌÂ„È˜Ï ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÚˆÓ‡ ÂÚ·˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ;ÍÎ Â¯È„‚‰Ï Í˘Ó‰· ÏÚÙ ‡Ï È„¯˘Ó-ÔÈ·‰
˙.ÂÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈ Î
בהקשר זה יצוי כי במהל הביקורת הושמעו טענות הדדיות מצד ממ"י ומצד גורמי במוסדות
התכנו ,אשר לאחריות לגבי התמשכות הליכי התכנו .עוד יצוי כי בעת הביקורת לא עלה בידי
ממ"י ובידי גורמי ממוסדות התכנו 39להמציא למשרד מבקר המדינה נתוני מפורטי על משכי
הזמ שבה היו התכניות בטיפול ,בשלבי השוני של אישור.
·˙‡ Ì‰È È· Â ·ÈÏ ‡Ï È"ÓÓÂ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ Â˙ ‰ ¯„ÚÈ‰
ÍÈÏ‰˙ È·‚Ï ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚Ó ¯ˆ· ,˙ÂÈ Î˙‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ‡˘Â
.ÍÈÏ‰˙‰ ÏÂÚÈÈÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï ,ÔÂ Î˙‰
__________________

35
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תמ"א   31תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולקליטת עלייה ת/מ/א  31נוסח התשנ"ח
 .1998הממשלה אישרה את התכנית בפברואר .1998
המועצה הארצית לתכנו ולבנייה פועלת מכוח חוק התכנו והבנייה .בי תפקידיה לייע +לממשלה
ולשר הפני בכל הנוגע לביצוע החוק ולהתוות את מדיניות התכנו במישור הארצי והמחוזי.
הוולנת"ע פועלת מכוח חוק התכנו והבנייה ,והיא דנה ,בי היתר ,בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות
ובתכניות מקומיות ומפורטות אשר אינ תואמות למגמות התכנו בתכניות המתאר הארציות ,וכ
בשינויי במרחבי תכנו .
בהחלטת ממשלה מאוגוסט  ,1990שעניינה תהלי! קבלת החלטות בפרויקטי לאומיי ,הוגדר פרויקט
לאומי כפרויקט רבתחומי ,הקשור ליותר ממשרד אחד ,המחייב הקצאת משאבי לטווח ארו! ,אשר
יישומו נמש! תקופה ארוכה ויש לו השפעות על המישור הלאומי.
מחוז מרכז של משרד הפני ,אשר בתחו שיפוטו שוכני כמה מחנות צה"ל המיועדי לפינוי ,ובה
מחנה צריפי ומחנה סירקי .
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עוד יצוי בהקשר זה כי בשנת  2004החלה הממשלה בקידו רפורמה בממ"י .40הרפורמה נועדה,
בי היתר ,לשפר את מנגנוני הפיתוח והשיווק של ממ"י; לחלק מחדש את האחריות לייזו תכנו
מתארי ,כדי להפחית את חוסר הוודאות הכרו בתהליכי התכנו ולקצר את הזמ הדרוש להשלמת;
ולהגדיל את המלאי התכנוני הזמי לשיווק ,בי היתר על ידי הצגת יעדי תכנו למוסדות התכנו.41
עוד יצוי כי הליכי התכנו הממושכי היו בי הגורמי שהביאו א /לגיבושה של רפורמה בתחו
התכנו והבנייה.42
ÌÂÁ˙· ‰Ó¯ÂÙ¯‰Â È"ÓÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÈÏ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÍÂ˙ ,Ï"‰ˆ ‰ ÈÙ˘ ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯ ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰
ÁÎÂ ,˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ Ï˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ - ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ô‰Â È"ÓÓ· Ô‰ - ˙ÂÓÈ„˜ Ô˙Ó
.˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ ÈÁ·‰Ó Ì˙Â·È˘Á
ביולי  ,2010לאחר מועד סיו הביקורת ,קיבלה הממשלה החלטה בנושא "הסרת חסמי בשיווק
קרקע למגורי" ,43כדי להוריד את מחירי הדירות ולהגדיל את היצע הדירות בשוק .זאת תו האצת
פעולות התכנו והשיווק של מתחמי למגורי בכל חלקי האר .,בהחלטת הממשלה האמורה נקבע,
בי היתר ,כי משרדי הממשלה ומוסדות התכנו יתנו עדיפות לקידו "תכניות לבנייה למגורי על
מקרקעי ישראל ,ביוזמת הממשלה ,אשר מצויות בעיצומ של הליכי תכנוניי ,על פי סדר
עדיפויות שייקבע על ידי שר הבינוי והשיכו ושר הפני" .תכניות אלו יכללו ,בי היתר ,את
התכניות הנוגעות למחנה צריפי ולמחנה תל השומר.
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע שר הבינוי והשיכו ,מר אריאל אטיאס ,למשרד מבקר המדינה
באוקטובר  2010כי במסגרת ישיבתה של ועדת השרי לעניי רפורמה בממ"י 44הוא הציג לראש
הממשלה את נושא פינוי מחנות צה"ל כאחד החסמי העיקריי לשיווק קרקעות למגורי במרכז
האר .,עוד מסר כי בכוונתו לפנות לראש הממשלה ולממשלה על מנת לקבוע כי האחריות לפינוי
מחנות צה"ל תוטל על ראש הממשלה ,וכי בהמש בכוונתו לחדש את מינוי הנציגי בצוות הבי
משרדי ולקבל דיווח רבעוני על פעולותיו של הצוות.
ג .אשר לייעודי הקרקע המתוכנני יצוי כי כדי למקס את ער הקרקע להשגת כדאיות כלכלית
בפינוי מחנות ,קידמו ממ"י ומשהב"ט על פי רוב שינויי בייעוד של הקרקעות הנדונות .45תכניות
המתאר השונות  הארציות ,המחוזיות והמקומיות  ה הקובעות את ייעודי הקרקע השוני במרחב.
__________________
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במאי  2004מינה ממלא מקו ראש הממשלה ושר התעשייה ,המסחר והתעסוקה ועדה בראשות מר
יעקב גדיש ז"ל )ועדת גדיש( ,שתפקידה להגדיר את מטרות הפעולה העיקריות של ממ"י ,את מבנהו
ואת דרכי פעולתו .ביוני  2005הגישה הוועדה את הדוח ,והממשלה החליטה לאמ +את עקרונותיו
ולהטיל על משרדי הממשלה הנוגעי בדבר לפעול ליישומו .בינואר  2006החליטה מועצת מקרקעי
ישראל על יישו עקרונות הדוח.
בעניי זה ראו ג מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "תכנו ושיווק של קרקע לבנייה
למגורי" ,עמ' .419
באוגוסט  2005קיבלה הממשלה החלטה ולפיה יתוק חוק התכנו והבנייה כדי לפשט ,לייעל ולקצר את
הליכי התכנו והבנייה .במרס  2010החליטה הממשלה לאשר את טיוטת חוק התכנו והבנייה ,התש"ע
 ,2010והצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה בכנסת.
"החלטה של רפורמה בממ"י" ,אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוק /של החלטת
ממשלה ביולי .2010
ועדה בראשות ראש הממשלה ,אשר הוקמה על פי החלטת ממשלה מאפריל  2009על מנת לדו בפרטי
הרפורמה בממ"י ולאשר.
מטעמי ביטחו  ,רוב שטחי מחנות צה"ל סומנו בעבר בתכניות המתאר כשטחי חקלאיי .בתכניות
מתאר מחוזיות וארציות שאושרו בשני האחרונות נכללו ייעודי קרקע שוני בחלק משטחי מחנות
צה"ל ,בהתא למדיניות התכנו .
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למוסדות התכנו  אשר מגבשי את תכניות המתאר ,מאשרי את שינויי הייעוד ואת תכניות
הפיתוח המפורטות  השפעה מכרעת על היתכנות פינוי מחנה; ה משו שהייעוד העתידי של
הקרקע ורמת הציפו /של הבנייה בה קובעי את התמורות הצפויות משיווקה ,וה משו שמש
אישור התכניות משפיע במידה רבה על הער הנוכחי של הקרקע ועל הכדאיות הכלכלית שבפינויה,
כמוסבר לעיל.
מנהל אג /תכנו ופיתוח בממ"י מסר למשרד מבקר המדינה כי "בעבר היה לממ"י יותר מרחב
פעולה ,כל עוד לא היו תכניות מגבילות" ,אול ע פרסומ של תכניות מתאר ארציות )תמ"א 31
ותמ"א  (4635ותכניות מתאר מחוזיות )תמ"מ( ,פחתה הגמישות התכנונית .ע זאת ,לדבריו ,נית
לקד שינוי של תמ"מ ,על מנת לשנות ייעודי קרקע במידת הצור ,א הדבר אור כמה שני .את
התמ"א נית לשנות במועד שנקבע לעדכונה .47מועד זה הוא בבחינת "חלו הזדמנויות" ליזמי כמו
ממ"י ,באשר הוא מאפשר לה לכלול בתמ"א שינויי ייעוד.
בהקשר זה יצוי כי בתכניות המתאר ,לרבות התמ"א ,ניתנות למוסדות התכנו סמכויות להפעלת
שיקול דעת בדבר אישור שינויי ייעוד הקרקע ,בהתניות מסוימות ובהיקפי מסוימי ,48והמועצה
הארצית לתכנו ולבנייה היא סמכותהעל לעניי זה.
ÌÈÊÎ¯ÓÓ ÂÈ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ· ¯˙È‰ ÔÈ· Ì¯Â˜Ó˘ ,Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ Ï˘ ‰ÒÈ¯Ù· ÌÈÈÂ È˘Ï ÈÎ ˘‚„ÂÈ
ÔÁ·È‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ,Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÚÙ˘‰ ˘È ,ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÁË˘Ï Ì˙˜˙Ú‰Â ÌÈÈ Â¯ÈÚ
‰ÏÚ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .ÌÈÈÊÂÁÓ‰Â ÌÈÈÓÂ˜Ó‰ ÌÈ¯Â˘ÈÓ‰Ó ˙‚¯ÂÁ‰ ,‰·Á¯ ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÍÂ˙Ó
··‡Ï ,‰ È„Ó· ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰ ˘·‚Ó‰ ,ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÈÎ ˙¯Â˜È
Ï˘ ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ,Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ È·‚Ï ˙ÂÈ È„ÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰ ˘Â·È‚Ï ÏÚÙ
ÍÂ˙Ó ˜¯ ‡Ï ˙Â Â˘‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚÙÈ 49ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó
‡˙Â·ÈÒ · .˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÍÏ‰Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó Ì‚ ‡Ï‡ ,ÈÓÂ˜Ó Ò¯Ë È
‡˙Â Â¯˙È‰ ÏÂÏÎÓ· ˙·˘Á˙Ó‰ ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ˙Èˆ¯‡-ÏÏÎ ˙È Â Î˙ ‰ÈÈ‡¯ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÂÏ
.ÌÓÂ˜ÓÓ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ˙˜˙Ú‰·˘ ˙Â Â¯ÒÁ‰Â
˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ‡˘Â · ˙ÏÏÂÎ ˙È Â Î˙ ‰ÈÈ‡¯ Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ˆ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙ ÈÁ·Ï ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚ ÛÂ˙È˘· ,ÏÚÙÈ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ,Ï"‰
ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ì˙˜˙Ú‰ ˙Â·˜Ú· Â Ù˙È˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ ÔÁÂ˙ÈÙ
Ï‰ ÈÓ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ÓÂ ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ · ·˘Á˙‰· ,ÈÂ ÈÙÏ
˙ÏÏÂÎ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ˘Â·È‚ ˙‡¯˜Ï ‰ ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆÏ ‚ÈˆÈ ÔÂ Î˙‰
Û‡ ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÏÚ .ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ˙ÂÈÂÓÈ„˜ È¯„Ò ˙Â·¯Ï ,Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ
.ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈÈ Â Î˙‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ÌÂ„È˜ ¯Á‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע מינהל התכנו באוגוסט  2010למשרד מבקר המדינה כי הוא
פעל לקד ראייה תכנונית כוללת למתקני ולשטחי הביטחוניי ,ובכלל זה פינוי מחנות צה"ל,
במסגרת תכנית מתאר ארצית )להל  תמ"א ביטחונית( .בהתא לסיכומי ע הגורמי במעהב"ט
__________________
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תמ"א   35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור .התכנית אושרה על ידי הממשלה
בנובמבר  2005וביטלה את תמ"א .31
על פי תמ"א  ,35אחת לארבע שני תבח המועצה הארצית את הצור! בשינויה לצור! עדכונה.
אלא א כ הגמישות האמורה הופחתה בעקבות הנחיה או קביעה כלשהי .למשל ,בעקבות החלטת
הממשלה מאוגוסט  2008בנושא צעדי ליישו יעדי האוכלוסייה כפי שנקבעו בתמ"א  ,35ולפיה
משרדי הממשלה הנוגעי בדבר לא ייזמו תכניות חדשות שמטרת שינוי ייעוד של קרקע שאינה
מיועדת לצורכי פיתוח בתכניות תקפות לייעוד מגורי ולייעודי תעסוקה במחוז המרכז בשני 2009
 .2012החלטה זו בוטלה בהחלטת ממשלה מיולי .2010
הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה.

משרד הביטחו
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הנוגעי בדבר הכי מינהל התכנו טיוטת הוראה להכנת תמ"א ביטחונית .עוד הודיע מינהל התכנו
כי עד אותו מועד לא הובאה התמ"א לדיו במועצה הארצית לתכנו ולבנייה נוכח בקשתו של
מנכ"ל משהב"ט ,ומתו תפיסה כי רצוי שהתמ"א הביטחונית תגובש בשיתו /מלא ע מעהב"ט.
לדעת מינהל התכנו ,התמ"א הביטחונית תיצור את הכלי המתאימי ,בי היתר ,כדי להתמודד ע
סוגיית פינוי מחנות צה"ל .עוד הודיע מינהל התכנו כי חילוקי דעות בנוגע לעתידו של מחנה
מסוי ,וכ סוגיות אחרות הנוגעות לתהלי פינוי מחנות ,נית להעלות לפני המועצה הארצית
לתכנו ולבנייה לקבלת החלטתה והכרעתה.
‰ÓÊÈ‰ ‰Ë˜ ˘ È ÙÏ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ ÏÁ‰ ÈÂ ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚ
ÏÚ .˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÍÈÏ‰˙ Ì„˜Ï ˘ÈÂ ,˙È ÂÁËÈ· ‡"Ó˙ ˙ Î‰Ï
¯˙È· ÏÚÙÈ ‡Ï‡ ,˙È ÂÁËÈ· ‡"Ó˙ Ï˘ ‰˘Â·È‚Ï ÔÈ˙ÓÈ ‡Ï ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÎ
ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰ Ï˘ Ì˙Â¯‡˘È‰ Â‡ ÌÈÂ ÈÙ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ ÈÁ·Ï ˙Âˆ¯Ó ¯˙È·Â ˙Â·¯ÂÚÓ
¯˘‡ .ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÏÎ˙Ò‰ ÍÂ˙ÓÂ ˙Èˆ¯‡-ÏÏÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ,È Â Î˙‰ Ë·È‰‰Ó ÈÂ ÈÙÏ
˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È ÙÏ ,˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ,˙Â Â˘ ˙ÂÈ Â Î˙ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙‡·‰Ï
¯·„‰ Ì‡ ,‰˘ÓÓÏ ÈÂ‡¯Â ,ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ˘ÂÓÈÓÏ ‰ÚÈ Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ È¯‰ - ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï
.ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂ„È˜· ÚÈÈÒÈ
ד .אשר לשומות שהכי ממ"י ,עלה בביקורת כי ממ"י ומשרד האוצר לא בחנו את ערכיה לעומת
ההכנסות מהשיווק בפועל של הקרקעות שהתפנו .יתרה מזו ,ממ"י ומשרד האוצר א /לא ריכזו את
נתוני ההכנסות מהפרויקטי השוני ששווקו עד כה בקרקעות אלו )על כ ראו ג בהמש ,בתת
הפרק "פינוי במסגרת 'סל' מחנות"(.
Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˘˙ÂÎ¯Ú ˘ ˙ÂÓÂ˘‰ Ï˘ Ô˜ÂÈ„ ˙„ÈÓ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï È„Î ¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú˜¯˜‰ ˜ÂÂÈ
.ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô‰ÈÙÏ ¯˘‡ ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÁË˘Ï
ה .הצוות הבימשרדי חישב את הכדאיות הכלכלית של פינוי המחנות תו שהביא בחשבו רק
את שוויי הישיר של הקרקעות המתפנות ולא את התועלות הנוספות שיצמחו מהפינוי .50לדוגמה,
לא חושב הער הכלכלי הנובע מהסרת המגבלות שמטילי המחנות על סביבת .זאת כיוו שעל פי
רוב הסרת המגבלות עשויה להניב הכנסות בעתיד הרחוק יותר ,ולאו דווקא ישירות לקופת המדינה.
נוס /על כ ,התחשיב הכלכלי לא כלל את שווי תרומת הפינוי בהיבטי סביבתיי ,כגו הסרת
מטרדי רעש וזיהו ,וא /לא את התרומה לרווחת הציבור שמקורה בהקמת תשתיות ציבוריות,
דוגמת כבישי ,ובהקמת מבני ומתקני ציבוריי ,דוגמת פארקי וגני ,טיילות ואזורי נופש
ופנאי.
בהקשר זה יודגש כי בדוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחו 51צוי בנוגע לפינוי מחנות צה"ל כי יש
להביא בחשבו את התועלת הכלכלית הרחבה יותר שבהעתקת המחנות ,קרי לא רק את זו הנקבעת
על פי ההכנסות משיווק הקרקע ,אלא ג מתו התחשבות בנושאי סביבתיי וחברתיי ,כגו פיזור
__________________
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למעט בנוגע להעברת יחידות צה"ל לפריפריה ,ש נעשה ניסיו להתחשב בתועלות נוספות  על כ!
ראו בהמש! בתתהפרק "התועלות שתפיק המדינה משינויי הפריסה של צה"ל".
ועדה בראשות מר דוד ברודט ,אשר מונתה בנובמבר  2006על ידי ראש הממשלה ,שר הביטחו ושר
האוצר ונועדה לגבש המלצות בנוגע להיק /ולהרכב הרצויי של תקציב הביטחו  ,בטווח הקצר ובטווח
הארו! ,והמענה הביטחוני הנגזר מה .הוועדה הגישה את המלצותיה במאי  .2007ביולי  2007החליטה
הממשלה לאמ +את עיקרי ההמלצות של דוח הוועדה.
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אוכלוסי ופיתוח הפריפריה .יצוי לדוגמה כי במסגרת בחינת הכדאיות הכלכלית של פרויקטי
תחבורתיי ,52מובאי בחשבו א /רכיבי חברתיי וסביבתיי ,ובה כאלה הנוגעי לבטיחות,
לזיהו אוויר ,לרעש ולנו./
מנהל מינהל התכנו מסר למשרד מבקר המדינה כי לדעתו על המדינה להביא בחשבו את מכלול
השיקולי לפינוי מחנות צה"ל ,קצרי הטווח וארוכי הטווח ,ולא להסתפק בראייה כלכלית צרה
לטווח הקצר .כמו כ לדבריו ,ג פינוי מחנה צבאי לש יצירת שטחי ירוקי לרווחת התושבי
בהווה ובעתיד  הוא יעד בעל ער לאומי.
בהתייחסותו מאוקטובר  2010לממצאי הביקורת חיזק סג ראש הממשלה ושר הפני מר אליהו ישי
את דברי מנהל מינהל התכנו והדגיש כי ה מקובלי עליו במלוא.
˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ· Ô¯Â˜Ó˘ ˜˘ÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÂÏÎÓ· ˙Â·˘Á˙‰-È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÏÚ .ÌÈÂ ÈÙ ˙ÂÈ‡„Î ˙ Ë˜‰Ï ‡È‰ Û‡ ‰Ó¯‚ ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯ÓÓ Ï"‰
.ÈÂ ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ·È˘Á˙· ÂÏ‡ ˙ÂÏÚÂ˙ Ï˘ Ô˙ÏÏÎ‰ ˙‡ ÔÁ·È È„¯˘Ó
Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ,ÏÂÏÎÏ Û‡ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï È ÂÁËÈ·‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙˙ÁÙ‰ ÏÚ ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÙÂÙˆ ÌÈÊÎ¯ÓÓ
.ÌÈ ÎÂ˙Ó‰ „ÚÈ‰ ˙Â ÁÓÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ÓÂÚÏ ,‰Ï‡ ˙Â ÁÓÏ ÍÂÓÒ· ˙ ÎÂ˘‰
ו .בהתא להחלטת מועצת מקרקעי ישראל ,53על ממ"י לפעול לפינוי מחזיקי לא רק משטחי
מקרקעי ישראל הדרושי לצור בנייה ,אלא ג משטחי שנועדו לשמש עתודת קרקע לתכנו
ולבנייה עתידית .הדבר נועד לאפשר שימוש בקרקע למילוי צורכי המשק לשני הבאות בתחומי
המגורי ,התעסוקה ,התיירות ,הנופש והפנאי ,התשתיות ,השטחי הפתוחי ושטחי הציבור .יש
להדגיש כי אחת ממטרותיה המרכזיות של הרפורמה בממ"י היא לשמור על קרקעות המדינה
כמשאב לטובת הציבור ,הסביבה והדורות הבאי.
יצוי כי ג מוסדות התכנו בישראל שמו לה למטרה להבטיח ,בי היתר ,זמינות של עתודות
קרקעיות ,והדבר בא לידי ביטוי בהוראות תכניות המתאר השונות .מטרות תמ"א  ,35לדוגמה ,ה
בי היתר לתת מענה לצורכי הפיתוח הצפויי בטווח התכנו ,ובה בעת ג לשמור על עתודות קרקע
לדורות הבאי ועל ערכי טבע ,חקלאות ,נו /ומורשת.
Ú˜¯˜ ˙Â„Â˙Ú ˙‚˘‰Ï ÈÚˆÓ‡ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ· ‰‡¯ ‡Ï È"ÓÓ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ˙‡Ê ÌÚ
,ÔÂ Î˙‰ Ï‰ ÈÓ ÛÂ˙È˘· ,È"ÓÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚ .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ
.ÂÊ ˙ÈÏÎ˙Ï Ì‚ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙‡ ÔÁ·È

.3

חסכונות של צה"ל מפינוי מחנות

ע פינוי מחנותיו הישני חוס צה"ל את הוצאות הבינוי והתחזוקה שהיה נדרש להשקיע לו היה
נשאר בה .נוס /על כ ,המעבר עשוי לחסו לצה"ל בהוצאות נוספות ,כתוצאה מהתייעלות
__________________

52
53

נוהל פרויקטי תחבורתיי ) 2006נוהל פר"ת( ,לבחינת הכדאיות הכלכלית של פרויקטי תחבורתיי
למשק הלאומי .את הנוהל גיבשה ועדת היגוי ,שכללה נציגי ממשרד התחבורה ,ממשרד האוצר
ומגופי בתחו התחבורה ובתחו איכות הסביבה.
החלטה ממאי  1992בנושא פינוי שטחי לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"!) 1960ש החוק
עודכ מינואר  2010לחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"!.(1960

משרד הביטחו

65

ארגונית ותפעולית במחנות היעד ,לרבות צמצו בתקני כוח אד .ע זאת ,לא נמצא שהחיסכו
בהוצאות אלו נכלל בחישוב הכדאיות הכלכלית של הפינוי.
Ï"‰ˆ ÏÚ ‰È‰ ÈÂ ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ È·È˘Á˙· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÎ‡ ÂÈ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÈÎ Â„ÓÏÏ ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ÌÈ·È˘Á˙ .Â¯ˆÂÂÈÈ˘ ˙Â ÂÎÒÁ· Ì‚ ·˘Á˙‰Ï
,‰˜˙Ú‰‰ ˙ÂÈÂÏÚÓ ÍÂÓ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰ ‰·˘ Ú˜¯˜‰ ÈÂÂ˘ ÈÎ Û‡ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÂÏ È‡„Î
.Ì˙˜ÂÊÁ˙ Í˘Ó‰Ï ˙Â˘¯„ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁ‰ ÁÎÂ
בהקשר זה יצוי כי בדיו שקיי עוזר ראש אג"ת לתכנו עוד בינואר  2005הוא סיכ לגבי פינוי
מחנה חפ ,חיי ,כי ראוי ללמוד מלקחי העבר ולא לפסול הצעות לשיווק המחנה משיקולי קצרי
טווח ,אלא יש לבחו לעומק הצעות אלה נוכח ניתוח עלות לעומת תועלת כלכלית בראייה ארוכת
טווח.
„Á‡ ÏÎ È·‚Ï ˙ÏÚÂ˙ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ È·È˘Á˙ Úˆ·Ï Ë"·‰ÚÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ ÁÓ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙·Â ÈÂ È·· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÙˆ ˙ÏÏÎ‰ ÍÂ˙ ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰Ó
·˜ÏÁ Ï˘ „Â¯È‰ Ì·ˆÓ ÁÎÂ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÔÂ‚ÈÓ· ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÈÙˆ ˙Â·¯Ï ,ÈÁÎÂ ‰ ÂÓÂ˜Ó
˙ ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ· ,·˘Á˙‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,(Í˘Ó‰· Â‡¯ ÍÎ ÏÚ) ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰Ó
.ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÁÂÂ¯ Ï˘ Ë·È‰· Û‡ ,ÌÈÂ ÈÙ·˘ ˙ÂÈ‡„Î‰
È¯·Á ÔÈ· ˙¯¯Â˘‰ ˙Â „˘Á‰ Û‡ ÏÚÂ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÚÓÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎ ÂÓÎ
Ë"·‰ÚÓ˘ ÈÂ‡¯ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ Ï Ë"·‰ÚÓ È‚Èˆ ÔÈ· „ÂÁÈÈ·Â ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰
˙ˆ˙ÂÏÚÂ˙ È·‚Ï ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜˙˙˘ È„Î ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆÏ ‰Ï‡ ÌÈ·È˘Á˙ ‚È
.ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â Ë"·‰ÚÓ Ï˘ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰ ,ÂÈ˙ÂÈÂÏÚÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰
בהתייחסותו לממצאי הביקורת ציי סמנכ"ל וראש אמו" כי חסכונות צה"ל בעקבות פינוי המחנות
ה נתו רלוונטי לבחינת כדאיות הפינוי ,אול לעתי קרובות המעבר למחנה חדש מייקר את
עלויות הקיו של צה"ל ,לרבות עלויות התחזוקה של תשתיות חדשות.
על כ משיב משרד מבקר המדינה כי על צה"ל להתחשב בכל שינוי שצפוי לחול בעלויות בעקבות
העתקת מחנות ,בי שצפוי חיסכו ובי שצפוי גידול בעלויות .ע זאת ,נוכח מצב התשתיות
במחנות המיועדי לפינוי ,לרבות היעדר מיגו מספק ,סביר כי הפינוי יאפשר לצה"ל להימנע
מהשקעות נוספות במחנות אלה.
.4

פינוי במסגרת "סל" מחנות

כאמור ,בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות נקבע כי נית לפנות מחנה ג א הוא ייכלל במסגרת
"סל" מחנות שיקבע הצוות הבימשרדי ,אשר לגביה אמורה הייתה להתבצע בחינת כדאיות
כלכלית כוללת .אול בפגישת הצוות הבימשרדי בדצמבר  1993סוכ כי לא ייעשה שימוש
בשיטת "סל" המחנות .בסיכו אותה פגישה צוי כי מדיניות משרד האוצר היא לתקצב רק "פינוי
כלכלי" ,דהיינו  פינוי מחנות שהתועלת מפינוי גבוהה מעלות הפינוי .ע זאת צוי באותה פגישה
כי משהב"ט חושש שבסו /תהלי הפינוי יישארו במקומ כמה מחנות צבא ,שהתועלת מפינוי
נמוכה מעלות הפינוי ,א /שיש צור לפנות על פי שיקוליו .על כ הוחלט כי פינוי מחנות שאינו
כדאי מהבחינה הכלכלית יובא להחלטת שר הביטחו ,שר הבינוי והשיכו ושר האוצר.
משרד מבקר המדינה מעיר כי החלטת הצוות אינה מתיישבת ע החלטת הממשלה לפינוי מחנות,
וכי היא פגעה בפינוי של מחנות אשר לא היה כדאי כשלעצמו .יצוי כי משנת  ,1993מועד קבלת
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ההחלטה ,ועד יוני  ,2010מועד סיו הביקורת ,דבק משרד האוצר בהתנגדותו ל"סלי" מחנות ומנע
כל אפשרות לקידו רעיו זה )בנושא זה ראו ג בהמש בתתהפרק "התועלות שתפיק המדינה
משינויי הפריסה של צה"ל"( .עקב כ אות מחנות ,שעלות העתקת עולה על שווי הקרקע
המיועדת לפינוי ,דוגמת מחנה ביל"ו ,מחנה קסטינה ומחנות טירה ,נותרו במקומ .עוד מעיר משרד
מבקר המדינה כי הצוות א /לא פעל בהתא להחלטתו ,ולא הציג לשרי הנוגעי בדבר את הסוגיה
של פינוי מחנות שאינו כדאי מהבחינה הכלכלית.
לא זו א /זו ,בביקורת עלה כאמור כי ממ"י ומשרד האוצר לא ריכזו את נתוני ההכנסות מהפרויקטי
השוני ששווקו עד כה בעקבות פינוי המחנות .בהיעדר נתוני אלה ,לא נית להערי בשלב זה א
תהלי פינוי המחנות היה רווחי ,וא כ  מה היק /עודפי המקורות שנוצרו במסגרתו ושבה נית היה
להשתמש למימו העתקת מחנות שפינוי אינו כדאי מהבחינה הכלכלית ,במסגרת "סל" מחנות.
¯‡ÏÚÂÙ· ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ÏÎ È Â˙ ˙‡ ÂÊÎ¯È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ
˙‡ Ï·˜Ï È„Î ;Ì˙Ï·˜ È„ÚÂÓ ˙Â·¯Ï ,Â Ù˙‰˘ ˙Â ÁÓ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ Â˜ÂÂ˘˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó
ÏÂÓ Ï‡ ·˜ÚÓ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÈ˜Ï È„ÎÂ ,‰Î „Ú ÈÂ ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ ÂÓ˙‰
Ï˘ ÈÂ ÈÙ‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ ¯·„‰ .‰ ÁÓ ÏÎ ÈÂ ÈÙ È ÙÏ Â˘Ú ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰‰
"˙Â ÁÓ Ï˘ ÌÈÂ ÈÙ ˙‡ Ì„˜Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,˙Â ÁÓ "ÈÏÒ
¯·.¯˙ÂÈ ÌÈ
בהתייחסותו מספטמבר  2010לממצאי הביקורת מסר משרד האוצר כי ביולי ) 2010לאחר מועד
סיו הביקורת( התקיי דיו בנושא פינוי מחנות צה"ל ,בהשתתפות חברי הצוות הבימשרדי ,ובו
סוכ כי תיבח האפשרות לפינוי כלכלי במתווה של "סלי" מחנות .ע זאת מסר כי עודפי ההכנסות
מפינוי מחנות צה"ל ,ככל שנוצרו ,הועברו בעת השיווק לקופת המדינה ,ושימשו למימו פעולות
הממשלה ,ולפיכ לא נית עוד לייעד לפינוי מחנות במסגרת "סל" ,אלא במסגרת סדרי העדיפויות
שבתקציב המדינה.
אשר לקרקעות שהתפנו ושיווק טר הסתיי ולקרקעות שטר התפנו ,ממלי ,משרד מבקר המדינה
לבחו את הכללת ההכנסות משיווק במסגרת של "סל" ,שייועד לקידו פינוי של מחנות נוספי,
בהתא להחלטת הממשלה.

ניסיונות לשינוי המודל הכלכלי
.1

שיעור התמורה שתקבל מעהב"ט בגי פינוי מחנות צה"ל
·˙ÂÏÚ ÍÒ ˙‡ ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙Ï Ï·˜Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Ë"·‰˘Ó ‰ÒÈ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó
,˙Â Ù˙Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÈÂÂ˘ ÈÙ ÏÚ ˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ ‡Ï‡ ,ÈÂ ÈÙÏ Â„ÚÂÈ˘ ˙Â ÁÓ Ï˘ ‰˜˙Ú‰‰
‰ÎÈ¯Ú‰ Ë"·‰ÚÓ ¯˘‡ ˙Â ÁÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„‰ .ÌÈ Â˘ ÔÂÁËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ‰· ˘Ó˙˘‰Ï È„Î
.‰ Ù˙Ó‰ Ú˜¯˜‰ ÈÂÂ˘Ó ˙ÂÎÂÓ Ì˙˜˙Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÎ

להל שתי דוגמאות:
א .בנובמבר  2003נדו פינוי מחנות צה"ל בישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הביטחו של
הכנסת ,וצה"ל הציג במסגרתה הצעה לפינוי מהיר של שדה דב ומחנה סירקי ובחינת פינוי של
מחנה נוס ,/כפתרו לבעיית תקציב הביטחו לשנת  .2004ההצעה נדחתה ,וחלק מחברי הוועדה א/
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מתחו עליה ביקורת נוקבת .הנושא נדו שוב בספטמבר  2006בדיו אשר קיי מנכ"ל משהב"ט דאז
)בעת הביקורת  הרמטכ"ל( ,רבאלו /גבי אשכנזי ,בנושא שדה דב ,ובו סיכ כי ההלי המתגבש
לפינוי המחנה עשוי להביא ליצירת מקור תקציבי אפשרי לתקציב הביטחו .בהקשר זה יצוי כי על
פי טיוטת ההסכ ע נציגי הבעלי הפרטיי של שטח הנתו למגבלות שדה התעופה ,משהב"ט
עשוי לקבל חלק מזכויות הבנייה בשטח.
ב .באוקטובר  2007קיי סג הרמטכ"ל דאז ,האלו /ד הראל ,דיו בנושא סטטוס שיווק מחנות
צה"ל ,ובו סיכ ,בי היתר ,כי אמו" יציג תכנית לבחינת שינוי שיטת שיווק המחנות מקבלת עלות
העתקה לקבלת אחוזי מסכו העסקה .במרס  2008הפי ,סמנכ"ל וראש אמו" דאז ,מר ויקטור בר
גיל ,הצעה ראשונית לשינוי החלטת הממשלה לפינוי מחנות צה"ל בנימוק כי המודל הכלכלי אינו
מאפשר למעהב"ט למצות את היכולת להשגת הכנסות מהקרקעות המתפנות .תכלית ההצעה הייתה
להקנות למשהב"ט סמכויות תכנו לגבי המחנות הצפויי להתפנות עד להשלמת תכנית בניי עיר,
תו שיתו /ממ"י בקביעת הפרוגרמה וייעודי הקרקע .אחד מיתרונות ההצעה שצוינו היה הגדלת
תקציב צה"ל נוכח המציאות הביטחונית המורכבת והמצוקה התקציבית ,המונעת ממנו להשלי את
ביצוע של משימות הכרחיות.
ביולי  2008הציג ראש מחלקת הייעו ,והחקיקה )להל  רמ"ח יעח"ק( שבמפקדת הפרקליט הצבאי
הראשי את עמדתו בנושא ההצעה לתיקו החלטת הממשלה לפינוי מחנות ,54ולפיה אי כל מניעה
משפטית לתק את החלטת הממשלה ,באופ שתקבולי מעהב"ט יגדלו בעקבות שיווק המחנות.
אשר לשאלת הסמכות של משהב"ט לעסוק בקידו תכניות לצרכי אזרחיי המלי ,רמ"ח יעח"ק
לפנות לממ"י כדי לבחו א תוכל מערכת הביטחו לקבל הרשאות לתכנו לגבי הקרקעות שעליה
נמצאי מחנות המיועדי לפינוי ,ומהי מידת התיאו הנדרשת מולו בנוגע לקידומ של תכניות אלו.
רמ"ח יעח"ק הוסי /כי עמדתו המשפטית מקובלת על היוע ,המשפטי למעהב"ט ,אשר הנחה
שמלבד הסכמת ממ"י יש לקבל א /את הסכמת המשנה ליוע ,המשפטי לממשלה.
בסיכו דבריו העיר רמ"ח יעח"ק כי התייחסותו אינה עוסקת בהיבטי הערכיי והציבוריי של
הפעילות שמציע אמו" ,שעלולה להביא למחאה ולהתנגדות מצד הציבור ,וכי א /שצה"ל לא יהיה
מעורב בפעילות זו ,הוא יצטר להתמודד ע הטענה כי הוא פועל לקידו תכניות לבנייה מתו
אינטרסי כלכליי ועל חשבו אינטרסי תכנוניי וסביבתיי אחרי.
יצוי כי ראש מחלקת תו"פ )להל  רמ"ח תו"פ( התנגדה נחרצות להצעת אמו" ,55בי היתר ,כיוו
שלדעתה יזמות נדל" אינה בתחו האחריות של משהב"ט בכלל ושל צה"ל בפרט ,וכיוו שמהות
החלטת הממשלה לפינוי מחנות היא לאפשר פיתוח אזרחי במרכזי העירוניי "Ï"‰ˆÏ ˜ÙÒÏ ‡ÏÂ
) "Â˙ÂÓˆÚ˙‰Ï ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Óההדגשה במקור( .עוד הדגישה רמ"ח תו"פ כי "˙‡ ·ÈˆÓ ¯ÂÓ‡‰
ˆ,‰ È„Ó‰ ÔÂÁËÈ· ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Í¯ÂˆÏ ÂÈ„È· Â„˜ÙÂ‰˘ ‰ È„Ó‰ ÈÒÎ ˙‡ Ïˆ Ó‰ ÈÓÊÈ ÛÂ‚Î Ï"‰
‡) "È·Èˆ˜˙‰ Â Ê‡Ó ¯ÂÙÈ˘Ï ,˙ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë‰ ‰˙ÂÓÏ˘Â ‰ÈÁ¯Êההדגשה במקור(.
אמו" וממ"י מסרו למשרד מבקר המדינה כי משהב"ט אכ פנה לממ"י כדי לבחו את האפשרות
לקבל הרשאות לתכנו ,א ממ"י דחה את פנייתו .אשר להגדלת התמורה שמקבלת מעהב"ט משיווק
המחנות ,מעבר לעלויות ההעתקה  בחר משהב"ט שלא לפעול לשינוי החלטת הממשלה בנושא.

__________________

54
55

עמדתו האמורה הוצגה בעקבות הנחייתו של סג הרמטכ"ל מאפריל  2008לקבל חוות דעת משפטית
בדבר החוקיות של שינוי החלטת הממשלה ושל מעורבות משהב"ט בהשבחת קרקע ביטחונית ,שיווקה
וחלוקת תשואת הקרקע בי משהב"ט לממ"י )בשיעורי של  80%ו 20%בהתאמה(.
במסמ! שהוציאה לראש לשכת ראש אג"ת ,לראש לשכת סג הרמטכ"ל ולעוזר הרמטכ"ל.
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È„Ó ‰ÏÂÚÂ ‰·˘ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÔÈ‚· Ë"·‰ÚÓ Ï·˜˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ÔÂÂÈÎ
ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Î „Ú Â ÂÙ Ì¯Ë˘ ˙Â ÁÓ È·‚Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÚÙ· ÌÚÙ
,‰Ï˘ÓÓ‰ È„È· ‡Ï‡ ,Ë"·‰˘ÓÂ È"ÓÓ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È„È· ‰ Â˙ ‰ È‡ ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰
˘˜·‰ ÁÓ Ï˘ Â˙˜˙Ú‰ ˙ÂÈÂÏÚÓ ‰‰Â·‚‰ ‰¯ÂÓ˙ ˙˜ Ú‰· ˘È .˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ ÔÂ ‚ Ó ˙‡ ‰Ú
Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ˙Â ˘ÏÂ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ¯Á‡ Â‡ ‰ÊÎ
„¯‚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ˙Ï„‚‰ ÍÂ˙ ,È È„Ó‰ ‚¯„‰ È¯˜ ,˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó
¯˜ ˙ÂÈÂÏÚÓ ‰‰Â·‚‰ ‰¯ÂÓ˙ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÔÈ‚· Ï·˜˙ Ë"·‰ÚÓ ÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰Ï˘ÓÓ‰
È‡ ˙ ÌÎÒÏÓ Ú ÓÈÈ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰˜˙Ú‰‰
˙ËÏÁ‰ ‡ÏÏ ,‰˜˙Ú‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ‰¯ÂÓ˙ Ï·˜Ï Ë"·‰˘ÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÈÂ ÈÙ
.˙‡Ê ˙Ú·Â˜‰ ‰Ï˘ÓÓ
בהקשר זה יש לציי כי מימוש "סל" מחנות ,בהתא להחלטת הממשלה לפינוי מחנות ,מאפשר
להקצות כספי שמקור ברווחי משיווק מחנה כלשהו לשיווק מחנה אחר ,כדי לקד את פינויו.
הדבר עשוי כאמור לקד את תהלי פינוי המחנות ,בהתא לצורכי צה"ל.
.2

התועלות שתפיק המדינה משינויי הפריסה של צה"ל

א .אימימוש תכניות הפריסה של צה"ל  פריסת מחנות צה"ל אמורה בראש ובראשונה לעלות
בקנה אחד ע צרכי מבצעייאופרטיביי ,לוגיסטיי וארגוניי ,בעת שגרה ובעת חירו ,תו
ייעול התפעול השוט /של הצבא.
בסו /שנות התשעי של המאה העשרי החל צה"ל בגיבושה של תכנית רבשנתית לתשתית
ולפריסה )להל  תר"ש תו"פ( ,שבמסגרתה ייקבע אופ ההיערכות והפריסה המיטביי של מחנותיו
ומתקניו בטווח המידי )לתקופה של חמש שני( ,בטווח הביניי ) 155השני שלאחר מכ( ובטווח
הארו )מעל  15שני( .התר"ש התגבשה במתוא ע התכנית הרבשנתית לבניי הכוח של צה"ל,
ואחד היעדי שנקבעו בה היה צמצו מספר מחנות צה"ל ,כדי להביא לשיפור באיכות התשתיות
הצבאיות ולחיסכו בעלויות התחזוקה ,תו צמצו החיכו ע המגזר האזרחי.
תר"ש תו"פ ,שאושרה בצה"ל בשנת  ,561999כללה ,בי יתר שינויי הפריסה ,את פינוי המחנות
שהצוות הבימשרדי עסק בקידו פינוי .התר"ש פירטה את שינויי הפריסה המתוכנני ,את פרק
הזמ הנדרש לפינוי המחנות ואת מקורות המימו לכ ,א אכ יהיו מקורות למימונ .מימוש
התר"ש היה אמור להתבסס ג על תקציב צה"ל ,א בעיקר על מקורות מימו חיצוניי ,ובה
התמורה שתתקבל משיווק מחנות.
בשנת  2004קיימה מחלקת תו"פ עבודת מטה )עמ"ט( לעדכו תר"ש תו"פ עד שנת ) 2025להל 
תר"ש תו"פ  .(2025מהעמ"ט עלה ,בי היתר ,כי יישו תר"ש תו"פ היה חלקי ,עקב מחסור במקורות
מימו .זאת כיוו שמימושה חייב הקצאת משאבי שלא היו בידי צה"ל ,וכיוו שהמשאבי
החיצוניי ,כפועל יוצא ממנגנו פינוי מחנות ,לא הספיקו למימושה המלא.
עוד צוי בעמ"ט כי מנגנו פינוי המחנות מאפשר לשווק רק מחנות אטרקטיביי מבחינת שווי
הקרקע ,ועקב כ לא נית היה לתכנ פריסה צבאית מיטבית ,מאחר שפינוי של מחנות רבי,
שמהבחינה הצבאית ראוי היה לשנות את אופ פריסת ,אינו עומד במבח הכדאיות הכלכלית
שנקבע בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות ,ונבצר מצה"ל לפנות ,לנוכח התקציב הנדרש לכ.
__________________

56

על פי הסברי מחלקת תו"פ לנציגי משרד מבקר המדינה.

משרד הביטחו
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ב .שילוב היעד הלאומי לחיזוק הפריפריה בתכניות הפריסה של צה"ל  תר"ש תו"פ כללה ,בי
היתר ,את בחינת הקמתו של מרכז הכשרה לוגיסטי אחוד )להל  "עיר הבה"די"( בנגב ,שמימונו
אמור היה להתבסס על מנגנו פינוי מחנות .במוב זה היוותה תר"ש תו"פ תחילתו של מהל ,שהל
וצבר תאוצה בשני הבאות ,להעתקת מחנות צה"ל לנגב.
בנובמבר  2002החליטה הממשלה 57להטיל על משהב"ט וממ"י לקד בשלבי את העתקת של
מחנות צה"ל ומפעלי התעשיות הצבאיות מאזורי צפופי אוכלוסי במרכז האר ,לנגב ולגליל .עוד
הוחלט ,בי היתר ,כי משהב"ט יגיש לוועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל הצעה להקמת אתר בנגב,
שבו ירוכזו בסיסי ההדרכה )הבה"די( של צה"ל שיועתקו מצריפי; והצעה להקמת אתר בגליל
שאליו יועתק ביה"ס הטכני.
ביוני  ,2004בהתייחסו לעדכו תר"ש תו"פ ,ציי סג הרמטכ"ל דאז )בעת הביקורת  הרמטכ"ל(,
רבאלו /גבי אשכנזי ,כי הסיכוי העיקרי לחידוש תשתיות מחנות צה"ל הוא על ידי מהלכי של
שיווק בדגש על העתקת בסיסי דרומה  מהלכי שצפוי שיקבלו סיוע ותמיכה ממשרד האוצר.
נוכח זאת התגבש בתר"ש תו"פ  2025שינוי תפיסתי ולפיו ישולבו היעד הצבאי ,שמטרתו פריסה
מיטבית ,והיעד הלאומי לחיזוק הפריפריה .במסמ המסגרת לתר"ש תו"פ  2025צוי ,בי היתר ,כי
"הוחלט לפעול למימוש תר"ש תו"פ  2025באמצעות יצירת תמרי ,למדינה ...לתמו כלכלית
למימוש המהל ,למרות שבבסיסו אינו כלכלי".
בהתא לכ התבססה תר"ש תו"פ  2025על חזו ולפיו צה"ל יפרוס את מחנותיו ומתקניו בצפו
האר ,ובדרומה ,למעט פריסה מינימלית הכרחית במרכז האר .,המהל כלל את העברת של יחידות
רבות ,חלק ממחנות שיועדו לפינוי בהתא להחלטות הצוות הבימשרדי ,וחלק ממחנות שנחשבו
בתר"ש כמחנות חיוניי לטווח ארו.
בשני  2004ו 2005התקיימו במעהב"ט כמה דיוני בנושא תר"ש תו"פ  ,2025חלק בראשות
מנכ"ל משהב"ט .בדיוני אלה הועלתה חשיבות החזו שהציג אג"ת ה במישור הלאומי וה
מבחינת היתרונות שהדבר יקנה לצה"ל ,ונדונו אפשרויות שונות ליישומו .לדוגמה ,בדיו שקיי
מנכ"ל משהב"ט דאז ,מר עמוס ירו ,בדצמבר  2004הוא סיכ כי בחמש עד שבע השני הבאות
תוכ תכנית להעתקת בסיסי אג /המודיעי שבמטכ"ל )להל  אמ"( לנגב ,וכי במסגרת הצגת
התכנית לשר הביטחו יומל ,להביאה לפני הממשלה ,באופ שתתקבל החלטה הצהרתית התומכת
בתכנית ומחייבת את כלל משרדי הממשלה .בדיו שקיי מנכ"ל משהב"ט ביוני  ,2005ובו נדו,
בעיקר ,נושא העתקת יחידות אמ" ואג /תקשוב לדרו ,הודגש כי התקציב למימוש התכנית לא
יוקצה מתקציב הביטחו ,וכי משרד האוצר מגלה נכונות להתגייס לנושא ,נוכח ההכרה בחשיבותו
מהבחינה הלאומית ובראיית צה"ל כמנו /לחיזוק הנגב.
בסיכו הדיו שקיי סג הרמטכ"ל דאז ,האלו /משה קפלינסקי ,ביולי  2005בנושא מעבר צה"ל
לדרו הוא ציי כי שיווק שטחי הבסיסי במרכז האר ,ותקצוב נוס /מהאוצר יאפשרו לצה"ל
לבנות בסיסי חדשי על פי צרכיו העכשוויי.
גיבוש תכנית האשכולות  סג הרמטכ"ל הדגיש ביולי  2005כי המעבר לנגב יתבצע
(1
באשכולות וציי כי יש להרכיב אשכולות מיחידות "חזקות" המושכות אחריה יחידות "חלשות"
יותר ,וכי יש להימנע מבניית אשכולות הכוללי יחידות "חזקות" בלבד.
בשנת  2005התגבשה תר"ש תו"פ  2025לכדי תכנו מהל של העברת שני אשכולות מרכזיי 
אשכול יחידות אמ" ואשכול יחידות אג /התקשוב  אשר לכל אחד מה צורפו יחידות מגופי
__________________

57

החלטה של ועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל מנובמבר  ,2002אשר צורפה לפרוטוקול החלטות
הממשלה וקיבלה תוק /של החלטת ממשלה באותו החודש.
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שוני )ז"י ,ח"א ואג /כוח אד  אכ"א( ממחנות שפינוי נדו בישיבות הצוות הבימשרדי.58
האשכולות הורכבו ממחנות מוצא 59בעלי אטרקטיביות נדל"נית שונה.
את התר"ש אישרו הרמטכ"ל דאז ,רבאלו /ד חלו ,,בסו /שנת  ,2005וכ שר הביטחו דאז ,מר
שאול מופז ,בינואר  .2006בדיו שקיי שר הביטחו בינואר  2006בנושא תר"ש תו"פ  2025הוא
ציי כי "שיטת האשכולות כוללת מחשבה רבה ונכונה" ,וכי "יש להעביר כיעד סופי ,קרי העברת
כקומפלקס ועסקת חבילה ללא איי מחנות ,ג א הדבר עלול לגרור עלות תקציבית".
שינוי סדרי עדיפות לפינוי מחנות  בביקורת עלה כי היה חוסר תיאו בי יעדי תר"ש תו"פ
(2
 2025ובי יעדי הפינוי שגיבש הצוות הבימשרדי .לדוגמה ,התר"ש לא כללה מלכתחילה את
פינוי של חלק מהמחנות שנדו בצוות הבימשרדי ,דוגמת ביה"ס הטכני ,על א /החלטת
הממשלה להעתיקו וא /שהכוונה לביצוע ההעתקה הוצגה לוועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל
)במרס  .(2005התר"ש לא כללה ג את פינוי של מחנה תל השומר ומחנות טירה ,א /כי הצוות
הבימשרדי עסק בקידו פינוי .עוד עלה בביקורת כי כמה מחנות שיועדו לפינוי בשלבי גיבושה
הראשוני של תר"ש תו"פ  ,2025דוגמת מחנה  ,80נגרעו ממנה לאחר מכ.
כמו כ ,על פי סיכו ראש אג"ת דאז ,האלו /עידו נחושת ,מאוגוסט  ,2007שאושר על ידי סג
הרמטכ"ל דאז ,האלו /משה קפלינסקי ,הוחלט כי מימוש החלטת הממשלה לפינוי מחנות יתבצע
בהתא לתעדו /הבא :ריכוז מאמ ,הפינוי יהיה בסל מחנות שיכלול בעיקר מחנות שפינוי הוא
מרכיב מרכזי במעבר יחידות צה"ל לנגב .מאמ ,משני יושקע ביתר המחנות הנמצאי בתהלי פינוי.
,˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ‰˙ È˘ 2025 Ù"Â˙ ˘"¯˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙ÈÈ Ù‰ ÔÂ Î˙Â È„Â˜ÈÙ‰ ‚¯„‰ Ï˘ ·˘˜‰ ˙ÈÈ Ù‰ ÍÂ
ÔÂ„ ÌÈÂ ÈÙ ¯˘‡ ˙Â ÁÓ‰ ¯‡˘ Ï˘ ‰„ˆ‰ ‰˜ÈÁ„ ÍÂ˙Â ,·‚ Ï ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ ˙˜˙Ú‰Ï
·ˆ.ÌÈÂ ÈÙ· ÔÈÈ ÂÚÓ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú Ï"‰ˆ˘Â ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂ
אי מימוש תכנית האשכולות  בשנת  2005קיבלה הממשלה כמה החלטות הנוגעות לפיתוח
(3
הנגב ,ובכלל זה החליטה על הקצאת תקציב להעתקת בסיס ח"א מלוד לנבטי ,ועל גיבוש תכנית
לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב ,המתבססת ,בי היתר ,על העתקת מחנות צה"ל לנגב כמהל
מרכזי ,מניע ומחולל שינוי ,בדגש על מעבר היחידות הטכנולוגיות של אמ" ויחידת המחשב
המרכזית )אג /התקשוב( לאזור באר שבע רבתי ,והקמתה של "עיר הבה"די".
במהל הביקורת מסר סג הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,מר רות פלג ,למשרד מבקר
המדינה כי א /שהעתקת הבה"די ובסיס ח"א אמורה הייתה להתבצע בתחילה במסגרת מנגנו
הפינוי הכלכלי שנקבע בהחלטת הממשלה לפינוי מחנות )להל  פינוי כלכלי( ,סיכמו ביניה
משהב"ט ומשרד האוצר על השלמת מימו הפינוי על ידי משרד האוצר ומשהב"ט ,מעבר לער
הקרקע .כל זאת ,מתו הכרה בתועלות שיצמחו מהמהל לחיזוק הפריפריה .בשני  2007ו2008
חתמו משהב"ט ,משרד האוצר וממ"י על הסכמי להעתקת בסיס ח"א האמור והקמת 'עיר
הבה"די' לנגב .בהסכ שנחת להעתקת בסיס ח"א נקבע ,בי היתר ,כי משהב"ט ומשרד האוצר
יישאו בחלק מעלויות ההעתקה.60

__________________
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בית ליד ,בילו ,סירקי  ,מתק אד ,גדעוני ,בית ליד ושערי אברה.
מחנות מה יעברו היחידות.
ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק "היבטי בתקצוב ובניהול של פרויקט העתקת בסיס
חיל האוויר מלוד לנבטי" ,עמ' .1425
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··˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÂ˙ ,Ì„˜Ï Ë"·‰ÚÓ ‰˙ÒÈ ˘ ˙ÂÏÂÎ˘‡‰ ˙È Î˙ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‡(
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .˘ÂÓÈÓ ÏÏÎÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ,·‚ Ï ˙Â·¯ ˙Â„ÈÁÈ ˙¯·Ú‰Â ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯ÓÓ
ÔÈ· ÌÈÓÂÎÈÒ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ Ì¯Ë ˘"¯˙· Â ÎÂ˙˘ ‰ÒÈ¯Ù‰ ÈÈÂ È˘ ,2010 È ÂÈ ,˙¯Â˜È·‰
,‰Á„ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .Ï" ‰ ‡"Á ÒÈÒ·ÏÂ 'ÌÈ„"‰·‰ ¯ÈÚ'Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï‡Ó ıÂÁ ,ÌÈ„„ˆ‰
˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ˙¯‚ÒÓ· Ô ÎÂ˙˘ ,‡"Î‡Â ‡"Á ,È"Ê ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ Ô¯·ÚÓ ˙‡ ,‡ÈÙ˜‰ ‰˘ÚÓÏÂ
ˆÔ"Ó‡ ˙Â„ÈÁÈÏ ¯˘‡ .·Â˘˜˙‰ Û‚‡Â Ô"Ó‡ ˙ÂÏÂÎ˘‡Ó ˜ÏÁÎ ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯ÓÓ Ï"‰
ÍÈÏ‰˙ - ·‚ ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰-˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È Î˙· ÈÊÎ¯Ó Í·„ Ô‰˘ ,·Â˘˜˙‰ Û‚‡Â
‡Ï ˙ÂÏÂÎ˘‡‰ ˙È Î˙ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ .61ÂÈ·‚Ï ÌÈÓÂÎÈÒ Â‚˘Â‰ Ì¯ËÂ ,·ÎÚ˙Ó Ô˙¯·Ú‰
ˆ˙·Î¯‰˘ ¯Á‡Ó ÔÎÂ ,"‰ÏÈ·Á ˙˜ÒÚ"Î ‰˘ÂÓÈÓ· ‰˜·„ ‡Ï Ë"·‰ÚÓ˘ ¯Á‡Ó ‰ÁÏ
.ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È ÏÚ ÏÏÎ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï ˙ÂÏÂÎ˘‡‰
ÔÂÈÒÈ ‰˘ ÔÎ˙ÈÈ ,2025 Ù"Â˙ ˘"¯˙ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â¯Â˜Ó ˘È Ì‡ ˜ÙÒ˘ ¯Á‡Ó
ÌÂ„È˜· Ï˘ÎÈ‰Ï Ï"‰ˆ ÏÂÏÚ ÍÎ ·˜Ú .62‰˙Ó„Â˜ ˘ÂÓÈÓÏ ÔÂÈÒÈ ‰ ÂÓÎ ,ÁÏˆÈ ‡Ï ‰˘ÂÓÈÓÏ
È˘Â˜‰ ÁÎÂ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˘·È‚˘ ˙ÂÈ˙ ˘-·¯‰ ˙ÂÈ Î˙Ï Ì‡˙‰· ÂÈÎ¯ˆÏ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÒÈ¯Ù‰
·.˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ
בהקשר זה יצוי כי משנת  2005ואיל ,ג לאחר שגובשה תר"ש תו"פ  2025שעיקרה מעבר יחידות
צה"ל לנגב ,הוסיפה מערכת הביטחו לנסות לקד את שיווק מחנות צה"ל שיועדו לפינוי באמצעות
הצוות הבימשרדי ,לרבות אלה שיפונו במסגרת מעבר יחידות צה"ל לנגב .הדבר נועד להביא
למקסו ערכי הקרקעות המתפנות ,כדי לקד את תהלי הפינוי .אול ,כפי שצוי לעיל ,לא חלה
בשני אלו התקדמות של ממש בעבודת הצוות הבימשרדי.
החלטת משרד האוצר בנוגע לאיהשתתפותו במימו העברת של יחידות ממחנות שפינוי
ב(
נדו בישיבות הצוות הבימשרדי ושצה"ל רצה לכלול באשכולות אמ" ואג /תקשוב כמתואר
לעיל ,התבססה על הערכתו בנוגע לתועלת שתופק מהעברת לפיתוח האזור .אול בביקורת עלה כי
אינכונותו של משרד האוצר לשאת חלקית במימו העברת של יחידות אלו )מעבר לשווי הקרקע
המתפנה( ,לא התבססה על ניתוחי כלכליי שעשה לגבי כל אחת מה.
‡ÏÏ ‰Ï‡ ˙Â ÁÓÏ Ú‚Â · ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÒÂÒÈ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ .˙ÂÈ·ËÈÓ Ô È‡˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,˜ÙÒÓ Â È‡ - ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÁÂ˙È
˙ÂÏÚ È·È˘Á˙ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÁÓ‰ È·‚Ï ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÒÒ·È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ
ÏÚ ÔÂ„ ‰ ¯·ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ÏÏÎ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ·È˘Á˙·˘ ÈÂ‡¯ .˙ÏÚÂ˙ ˙ÓÂÚÏ
‡ÌÓÂ˜ÓÓ ˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ· Ô¯Â˜Ó˘ - ˙ÂÙÈ˜Ú‰Â ˙Â¯È˘È‰ - ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎÂ „ÚÈ‰ ¯ÂÊ
.ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÈÁÎÂ ‰
ÔÈ‡˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎÂ ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È ÙÏ ÂÈ·È˘Á˙ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
È ÈÈ ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È - ‰Ï‡ ÌÈ·È˘Á˙ È·‚Ï ‰ÓÎÒ‰
.˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á

__________________
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בעניי זה ראו את הפרק "העתקת יחידות אג /המודיעי ואג /התקשוב לנגב" ,בדוח זה.
בשנת  2010ביצע אג"ת עמ"ט לעדכו תר"ש תו"פ .2025
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דוח שנתי 61א

השפעותיו של העיכוב בתהלי פינוי מחנות צה"ל
È·È˘Á˙˘ ÍÎÏ ‰Ó¯‚ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÌÈ Â˘‰ ‡·ˆ‰ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ .1
 ,ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï ‰Ó¯‚ Û‡Â ÌÈ Î„ÂÚÓ Ì È‡ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰כלהל :א .הערכת עלויות
ההעתקה ,המשמשת מרכיב חיוני בביצוע הערכת הכדאיות הכלכלית ,נעשית ,כאמור ,בשלבי
הראשוניי של תהלי פינוי מחנה .ביצוע ההערכה נמש זמ רב ,לרוב מעל לשנה ,ועלותה גבוהה
לרוב מ 100,000ש"ח .63עדכו עלויות ההעתקה אור ג הוא זמ רב וכרו בתשלו נוס./
בעקבות התמשכות תהלי הפינוי ,ההערכות בנושא עלויות ההעתקה כבר לא היו עדכניות ,בי היתר
נוכח השינויי שעשה צה"ל בחלק מהמחנות ,לרבות בינוי חדש ,ונוכח העובדה שבמש השני
התפנו מחלק מהמחנות יחידות ששהו בה ,ועקב כ עלויות ההעתקה שחושבו קוד לכ לא תאמו
עוד את המצב בפועל.
נוכח השינויי דלעיל ,ובהתחשב בכ שעדכו עלויות ההעתקה נמש זמ לא מבוטל וא /כרו
בהוצאות  לגבי רוב המחנות המיועדי לפינוי במסגרת הצוות הבימשרדי לא היו בכל זמ נתו
הערכות עדכניות לגבי עלויות ההעתקה .לדוגמה ,עלות ההעתקה של מחנה גלילות חושבה בשנת
 ;1998ועלות ההעתקה של מחנה קסטינה  בשנת  .1999במועד סיו הביקורת טר פונו שני מחנות
אלה.
ב .באופ דומה ,ג השומות שנעשו לקרקעות עליה שוכני המחנות המיועדי לפינוי אינ
מעודכנות ,עקב השינויי התכנוניי שחלו במרחב הנדו והשינויי בתנאי השוק .משו כ במועד
סיו הביקורת רוב השומות לא שיקפו את ערכי הקרקע הריאליי ,ועדכונ מחייב הקצאה של זמ
ותקציב נוספי.
ג .בשלבי הראשוניי של בחינת פינוי מחנות צה"ל מתכנ משהב"ט תכנו ראשוני לבינוי
החלופי במחנות היעד במימו המתקבל ממשרד האוצר .נוכח התמשכות תהליכי פינוי המחנות על
פני שני רבות והשתנות הנסיבות ,ירדו לעתי לטמיו הכספי שהושקעו לצור כ .לדוגמה,
בשנת  1994קיבלה מעהב"ט ס של  4מיליו ש"ח כדי לבצע תכנו ראשוני לביה"ס הטכני ; ובשנת
 2001קיבלה ס של  5מיליו ש"ח כדי לבצע תכנו למחנה סירקי .במועד סיו הביקורת טר
נחתמו הסכמי לפינוי שני מחנות אלה.
,2010 È ÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÏÁÎ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ È·È˘Á˙ ˙‡ ÒÒ·Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰
Ì È‡ Ì·Â¯· ÌÈ Â˙ ‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ · .ÌÈ Î„ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ,˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ó ÈÊÎ¯Ó
.Ì Î„ÚÏ Í¯Âˆ ˘ÈÂ ,‰Ï Â„ÚÂÈ˘ ‰¯ËÓÏ ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ
 .2חוק התכנו והבנייה קבע מסלול מיוחד לאישור הקמת מתקני ביטחוניי .אשר למחנות
הצבא ,שהוקמו קוד להחלת החוק  הקמת לא נדונה כלל במוסדות התכנו ,אשר דני בשינויי
מוצעי לייעודי קרקע ולא במצב הקיי .64לנוכח רצונה של מעהב"ט לפנות מחנות צבא ישני,
שהוקמו ברוב לפני שנכנסו לתוק /תכניות המתאר השונות ,יש הזדמנות לביצוע שינוי במצב
__________________
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לדוגמה ,על פי נתוני אמו"  מעהב"ט שילמה בשנת  1998ס! של  290,000ש"ח בגי הערכה של
חברה בודקת לגבי עלויות העתקת מחנה גלילות; ובגי הערכת עלויות לגבי העתקת מחנה עודד 
 145,000ש"ח.
בחוק התכנו והבנייה נקבע כי "המבקש היתר למתק ביטחוני והוועדה למתקני ביטחוניי יתחשבו,
ככל האפשר ,בהנחיות התכנוניות והסביבתיות שתת הוועדה המחוזית לעניי זה".
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הקיי ולקידו מימוש של יעדי מוסדות התכנו ,בהתא לעקרונות תכניות המתאר ולמדיניות
התכנו.
È„ÂÚÈÈ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ˙Ú ÂÓ Ë¯Ù· ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯ÓÓÂ ÏÏÎ· ‡·ˆ‰ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ· ˙Â‰˙˘‰
.¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ ,‰ Ù˙Ó‰ ÁË˘· Ú˜¯˜‰
להל יובאו כמה דוגמאות למחנות צה"ל המיועדי לפינוי ,הנמצאי על קרקע שיועדה בתכניות
המתאר לשימושי אזרחיי שוני:
א .על פי תכנית המתאר הארצית לחופי ,65על בסיס חיל הי באילת לעבור ממקומו ולהשתלב
בנמל האזרחי .השטח שיתפנה אמור לשמש לפיתוח עירוני.
ב .מחנה סירקי נמצא בשטח שיועד בתכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז 66לשמש כ"נו/
כפרי פתוח" 67וכ"אזור נחל וסביבותיו" .68הותרת המחנה במקומו מונעת את מימוש התמ"מ.
ג .מחנה תל השומר שוכ בקרקע המיועדת למגורי ,בהתא לתכנית מתאר כוללת לבקעת אונו
שהכינו משרד הפני ,ממ"י והרשויות המקומיות .איפינוי המחנה מונע את הסבתו לאזור מגורי.69
Í˘Ó·˘ ÔÂÂÈÎ .ÌÈ ˘È ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó ˘È ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ· .3
˘ ‰Ï‡ ˙Â ÁÓ Ï˘ Ì·ˆÓ ,ÌÈÈ˜‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ Ï"‰ˆ ‰ˆ˜‰ ‡Ï ÌÈ
,˙ÂÈ˙˘˙‰Â ÈÂ È·‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÍÎ ·˜Ú .‰ ˘Ï ‰ ˘Ó ¯„¯„ÈÓÂ ÍÏÂ‰ ‡Â‰Â ,„Â¯È
˘ˆ‰ˆ˜Ó˘ ·Èˆ˜˙‰ ,Ï"Ë‡ È Â˙ ÈÙ ÏÚ ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .˙ÂÏ„‚Â ˙ÂÎÏÂ‰ ,ÔÓÓÏ ˘¯„ Ï"‰
ˆ.‰ ˘Ï ‰ ˘Ó ˙ÁÂÙÂ ÍÏÂ‰ ‰˜ÂÊÁ˙Ï Ï"‰
עקב מגבלת התקציב לתחזוקת מבני ותשתיות נמנע צה"ל  ובעיקר ז"י ואט"ל  מלהקצות תקציב
לתחזוקה במחנות המיועדי לפינוי ,למעט לתיקו תקלות .לעומת זאת ,ח"א מקצה את התקציב
הנדרש לתחזוקה שוטפת א /למחנות המיועדי לפינוי ,דוגמת ביה"ס הטכני .70
בשל התמשכות תהלי הפינוי של מחנות צה"ל ,מצד אחד ,והיעדר תחזוקה הולמת ,מצד אחר,
מצב של אות מחנות ירוד ביותר ,ויש בה ,בי היתר ,מבני המיועדי להריסה ומבני נטושי
שקרסו .לדוגמה ,במחנה ביל"ו ,המיועד לפינוי בהתא להחלטת הצוות הבימשרדי ,יש מבני
מיועדי להריסה בהיק /משוער של  800מ"ר; בצריפי  בהיק /משוער של  10,400מ"ר; ובתל
השומר  בהיק /של  7,200מ"ר .להל תיאור מצב של כמה מחנות:
__________________
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תמ"א  13א'.
תמ"מ 3/שינוי מס'  ,21אותה אישרה המועצה הארצית לתכנו ולבנייה במאי .2002
שטח המיועד לשימוש חקלאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לחוק התכנו והבנייה ,וכ להגנה על נו/
כפרי ,שימור הנו /הפתוח ,מתקני נופש ,פנאי ותיירות ,מתקני ומוסדות הקשורי להתיישבות הכפרית
המשתלבי בשטח החקלאי.
שטח המיועד למערכות הטבעיות הקשורות לנחל ,לניקוז ולזרימה של מי ,לנופש בחיק הטבע
ולפעילויות הקשורות בנחל לרווחת הציבור ,לעיבוד חקלאי ולהקמת הבנייני והמתקני הדרושי
לש כ!.
ביוני  2010אושרה להפקדה תכנית של ממ"י הכוללת הקמת  2,445יחידות דיור בחלקו המזרחי של
שטח המחנה.
על פי נתוני ח"א ,בשני  20092005השקיע החיל בתחזוקה ובבינוי חדש בבסיס זה ס! של כ39
מיליו ש"ח במחירי שוטפי .בי היתר ,החיל שיפ +כיתות ומבני וביצע תחזוקה בתשתיות מי,
ביוב וחשמל.
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א .מחנה   80נושא פינויו של המחנה עלה לראשונה לדיו בישיבת הצוות הבימשרדי
באוקטובר  .712002בדיו שקיי סג הרמטכ"ל דאז ,האלו /משה קפלינסקי ,באפריל  2006בנושא
סטטוס שיווק מחנות הוא סיכ כי על מז"י לפעול לפינוי מהיר של המחנה ,וכי נוכח זאת אי לבנות
או להשקיע בו .במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2010מחנה  80עדיי פעיל ,והוא משמש בסיס טירונות
שבו שוהי בזמ נתו כ 1,500חיילי .במחנה מבני ישני מאוד ,אשר חלק מיועדי להריסה.
נוס /על כ ,יש במחנה מפגעי חמורי בתחו התשתיות ,ובה :בורות ביוב ובורות ניקוז
סתומי ,גגות דולפי ,מרצפות ומדרגות שבורות ,פיצוצי תכופי בצנרת הביוב ,שעשויה
מאסבסט ,ובורות פעורי בכביש .במחנה קרס מבנה שגגו עשוי מאסבסט ,והומל ,לאטו מבנה
אחר ,בעל גג אסבסט וקירות מאסבסט פרי ,עקב שברי בקירות .72במחנה אי חדרי ביטחו
לחיילי ,וכיתות הבנויות מבטו מספקות פתרו חלקי בלבד לשעת חירו .בדצמבר  2009פנו
גורמי מהמחנה למרכז בינוי ,בי היתר ,בעניי תקלות בתשתיות החשמל המסכנות חיי אד.
ב .מחנות טירה  נושא פינוי מחנות טירה עלה לדיו בישיבת הצוות הבימשרדי כבר בספטמבר
 .1996במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2010כ 15שני לאחר מכ ,טר נחת הסכ לפינוי .73מחנות
אלה נבנו ברוב לפני כ 80שנה ,ומצב התחזוקה בה ירוד ביותר .בבסיס ציוד ,לדוגמה ,נמצאי
מבני ישני בעלי גגות אסבסט; סדקי פעורי בקירות; בורות פעורי במבני ובמעברי;
ותשתיות החשמל ,המי והביוב רעועות .כמו כ יש בבסיס מבני הרוסי ומבני המיועדי
להריסה .נוס /על כ ,אי בבסיס די חדרי ביטחו כדי לאפשר מיגו של כל כוח האד השוהה בו.
ÏÚ ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ „Â¯È‰ Ì·ˆÓ ÁÎÂ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ.˙Â ÁÓ‰ Â ÂÙ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÌÈÏÈÈÁÏ ÌÈ˙Â‡ ‰ÈÁÓ È‡ ˙ Â¯Ó˘ÈÈ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ï"‰
Ï"‰ˆ ˘¯„ÈÈ ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ Ï˘ ÌÈÂ ÈÙ ·ˆ˜· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘· .4
·ÌÈ·Èˆ˜˙ ÚÈ˜˘È Ï"‰ˆ Ì‡ .‰Ï‡ ˙Â ÁÓ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó ˘„ÁÏ ¯ÁÂ‡Ó· Â‡ Ì„˜ÂÓ
˙ÂÁÙÏ ÍÂÙ‰Ï ÌÈÂ ÈÙ ÏÂÏÚ - ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ· ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ ·Ó ¯ÂÙÈ˘· ÌÈ¯ÎÈ
ÏÂÏÚ ‡Â‰Â ,ÂÈ˙Â ÁÓ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ÂÏ˘ È¯˜ÈÚ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ¯˘‡· ,ÂÈ ÈÚ· È‡„Î
.ÌÈÂ ÈÙ ¯·„· Â˙ËÏÁ‰Ó Â· ¯ÂÊÁÏ
לעומת זאת ,מוסדות התכנו עלולי להתנגד לחידוש המבני והתשתיות במחנות הקיימי ,נוכח
קיומו של נוהל לעבודת ועדת משנה של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה )הוועדה למתקני
ביטחוניי( ,הקובע ,בי היתר ,כי הקמת מתק בהיק /משמעותי בתו מתק ביטחוני קיי תהיה
טעונה אישור של הוועדה .74מנהל מינהל התכנו שבמשרד הפני מסר למשרד מבקר המדינה כי
נוכח השינויי שחלו בשני האחרונות בעקבות הפסיקה בנושא ,75צה"ל לא יוכל באותה קלות
כבעבר להרחיב ולבנות במחנותיו .עוד מסר ,בהתייחסו למחנה סירקי שהתפנה בחלקו ,76כי לא
לגיטימי שצה"ל יתכנ להעביר לתחומו של מחנה זה יחידות נוספות ,באשר שימוש זה אינו מתיישב
__________________
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בתר"ש תו"פ מסו /שנות התשעי של המאה העשרי הוגדר מחנה  80כמחנה חיוני לטווח ארו! ,אול
לאחר מכ שינה אג"ת את מעמדו.
בעניי זה ראו את הפרק "פעילות של צה"ל ושל משרד הביטחו בתחו הגנת הסביבה בצה"ל 
מעקב מורחב" בדוח זה.
הגורמי העיקריי לעיכוב בתהלי! הפינוי של מחנות אלה ה :מחלוקת בי מעהב"ט ובי ממ"י לגבי
עלויות ההעתקה ועמדת מעהב"ט לגבי פינוי משולב של שלושת המחנות ג יחד.
נוהל משרד המשפטי ממרס .2009
ראו למשל עע"מ  ,2408/05הושעיה ישוב קהילתי כפרי של אגוד המושבי של הפועל המזרחי נ'
מדינת ישראלמשרד הביטחו ואח' ,תקדי .
ח"א הוציא את יחידותיו מהמחנה לפני מספר שני.
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משרד הביטחו

 על מעהב"ט לפעול, לדבריו./ע ייעוד הקרקע כשטח פתוח על פי תכנית המתאר המחוזית שבתוק
 ועל מוסדות התכנו לשקול בקפידה את האפשרות,על פי מדיניות התכנו הארצית והמחוזית
.להרחבת מחנה קיי
˙Â ÁÓ· ˘„Á ÈÂ È··Â ‰˜ÂÊÁ˙· ÚÈ˜˘‰Ï ÌÈ ˘ ‰Ê ËÚÓÓ Ï"‰ˆ „Á‡ „ˆÓ ,ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ ·
¯Á‡ „ˆÓÂ ,„È˙Ú· ˘„Á ÈÂ È· ÂÏ Â¯˘Ù‡È ‡Ï ÔÂ Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÔÎ˙ÈÈ˘Î ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
.Ì‰· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰

✯
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È ÙÏ ‰ ˘ 17-Î ÂÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰˘ ,ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù ‡Â‰ Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙
˜ÏÁ .ÈÁ¯Ê‡‰ ÌÁÂ˙ÈÙ ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÊÎ¯Ó ˙‡ ˙Â ÙÏ Â˙¯ËÓ ¯˘‡ ,˙¯Â˜È·‰
Í¯Âˆ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈ Â¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÏÂ„‚ ˙Â ÁÓ Â¯˙Â ÔÈÈ„Ú Í‡ ,Â ÂÙ ˙Â ÁÓ‰Ó
ÌÚ ·Â¯Ï ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÂÏ‡ ˙ÂÚ˜¯˜· ˙Â ÁÓ‰ ˙Â‡ˆÓÈ‰˘ Û‡ ;ÌÈÈ˜Â ¯È¯˘ ÈÁ¯Ê‡ ÁÂ˙ÈÙ·
˙‡ ˘„ÁÏ È„Î ,˙Â ÁÓ Ì˙Â‡ ÈÂ ÈÙ· ÔÈÈ ÂÚÓ Ï"‰ˆ˘ Û‡Â ;¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙·˘ Ú˜¯˜‰ È„ÂÚÈÈ
.Â˙ÏÂÚÙ· Â˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ÌÈ ·Ó‰
,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ È¯·Á ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ Ï˘· ¯˜ÈÚ· ,˘¯„ ‰ ·ˆ˜· Ì„˜˙Ó Â È‡ ÍÈÏ‰˙‰
,ÌÈÂ ÈÙ·˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„ÎÏ Ú‚Â · ,˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÂÎÓ Ì˜Â‰˘
‡Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .Ï"‰ˆ ÌÈ˜È˘ ÌÈÈÙÂÏÁ‰ ˙Â ÁÓ· Â¯ÎÂÈ˘ ˙ÂÏÚ‰ È·ÈÎ¯ÓÏ Ú‚Â · „ÂÁÈÈ·Â
˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ÌÈ Â ‚ Ó ¯ÂˆÈÏ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÈÎ˘‰
˙Â ÁÓ‰ ·ˆÓ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰˜ÈÁ˘ ‰Ó¯‚ ,ÈÂ ÈÙ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ‰·ÎÂÚ ÍÎ ·˜ÚÂ ;˙Â Ù˙Ó‰
˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ,˙ÂÈˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙Ï Ì‡˙‰· Ú˜¯˜‰ È˘ÂÓÈ˘ ˘ÂÓÈÓ ÏÎÂÒÂ ÈÂ ÈÙÏ Â„ÚÂÈ˘
‰ ÈÁ·‰Ó Â· Ú‚ÂÙ Ï"‰ˆ Ï˘ ‰ÒÈ¯Ù‰ ˙ÂÈ Î˙ ˘ÂÓÈÓ-È‡ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Â
ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙ÁÂÂ¯· Ú‚ÂÙ ‡Â‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙È·Èˆ˜˙‰Â ˙È Â‚¯‡‰ ,˙ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ,˙È·ÈË¯ÙÂ‡‰
.„Â¯È Ì‰· ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ÌÈ ·Ó‰ ·ˆÓ˘ ,ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ˘ ˙Â ÁÓ· ÌÈ‰Â˘‰
˘È ,Ï"‰ˆ Ï˘ ÌÈÈ Â‚¯‡‰Â ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÂÈÎ¯ˆ ˙‡ Ì‡Â˙ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ Ô‰·˘ ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â·ÈÒ ·
ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ,ÌÈÈ Â Î˙‰ ,ÌÈÈ ÂÁËÈ·‰ - ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÂÏÎÓ Ï˘ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â Ó„Ê‰
˘¯„ÈÈ Ï"‰ˆ˘ ÔÎ˙ÈÈ ,˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ· ·ÂÎÈÚ‰ Í˘ÓÈÈÂ ÂÊ ˙Â Ó„Ê‰ ıÓÁÂ˙ Ì‡ .ÌÈÈ˙·È·Ò‰Â
Â˙Â¯‡˘È‰ Í˘Ó‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ˙Â ÁÓ· ÂÈ˙ÂÈ˙˘˙ ˘Â„ÈÁ ÍÂ˙ ,ÂÏ˘ ‰ÒÈ¯Ù‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï
.‰Ï‡ ÌÈÁË˘· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ„ÚÈ ˘ÓÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰-È‡ ˙‡ ÁÈˆ È˘ ·ˆÓ ;ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÊÎ¯Ó·
¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ˘·‚Ï È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
˙Â·¯Ï ˙‡Ê .ÈÂ ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙È Î„ÚÂ ‰‡ÏÓ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ
¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ˜ÈÙ‰Ï ‰„È˙Ú ‰ È„Ó‰˘ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÏÏÎÂ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ‰˜˙Ú‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÏÏÎ
ÌÈ˘„Á ˙Â ÁÓ ˙Ó˜‰ÓÂ ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÙÂÙˆ ÌÈÊÎ¯ÓÓ ÌÈ ˘È‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙÓ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·Â
.ÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÓÂ˜Ó·
ÍÈÏ‰˙ ÌÂ„È˜Ï ÂÈ„È·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˜ÂÊÈÁ· Í¯Âˆ‰ ÏÚ „ÓÏÓ ‰Î „Ú È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ „Â˜Ù˙
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÏÎ ˙„ÓÚ‰Â "ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù"Î ÍÈÏ‰˙· ‰¯Î‰‰ ˙Â·¯Ï ,Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ
˙Ï·˜ ÈÎ¯„ ,ÌÈÁ Ó‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˘Â·È‚ ˙Â·¯Ï ,Â˙ÏÂÚÙ ÔÙÂ‡ ˙¯„Ò‰ ˙˘¯„ ÔÎ ÂÓÎ .ÂÓÂ„È˜Ï
.˙ÂË¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙ÂÈ Î˙Â ÌÈÏ‰ ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ,ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÌÂÈ˜Â ˙ÂËÏÁ‰‰
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„ÚÂÓÓ ‰ ˘ 17 ÛÂÏÁ·Â ,‰Î „Ú ˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ Â˙ÂÎ˘Ó˙‰ ÁÎÂ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ
ÏÚ ‡·‰Ï „˜ÙÂÈ˘ ¯˘‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘· ÔÂ„˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰
„ÚÂ ¯·„‰ .ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ˘ È È„Ó Ì¯Â‚Î ˘Ó˘ÈÂ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú
Ï˘ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ Ï˘ Ì˙‚˘‰ ˙‡Â ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÈÂˆÈÓ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï
.Ï‡¯˘È ˙ È„Ó

הטיפול של צה"ל במחנות נטושי
צה"ל פועל בסביבה משתנה ,המאופיינת בשינויי בסוגי האיומי על מדינת ישראל ,בהתפתחויות
טכנולוגיות ובאילוצי תקציביי .כל אלה מחייבי גמישות והתאמה של אמצעי ,של דפוסי
פעילות ושל מסגרות ארגוניות  כדי לתת מענה מבצעי מיטבי לאיומי ,במגבלות הקיימות .נוכח
זאת ,צה"ל משנה ,מפע לפע ,ג את פריסת יחידותיו ,מקי מחנות ומתקני ביטחוניי חדשי
ועוזב את אלה שאי צור בה עוד.
מנתוני אג"ת עולה כי חלק מהמחנות הנעזבי נשארי בחזקת צה"ל פרקי זמ ארוכי ,לעתי
עשרות שני ,א /כי אי לו כל צור בה )להל  מחנות נטושי( .מדובר בעיקר במחנות קטני
ובינוניי ששטח עשרות עד מאות דונמי .רוב המחנות הללו נמצאי באזורי שאי בה ביקוש
לשימוש אזרחי בקרקע ,ועל כ לא נית לשווק במסגרת תהלי שיווק המחנות שפורט לעיל.77
מנתוני צה"ל עולה כי בינואר  2010היו בצה"ל עשרות רבות של מחנות נטושי ,78המתפרסי על
פני שטח כולל של יותר מ 38,000דונ ,כמפורט להל :מחנות בשטח של  6,174דונמי בפיקוד
הצפו; מחנות בשטח של  11,585דונמי בפיקוד המרכז; ומחנות בשטח של  20,974דונמי
בפד" .מחנות אלה מהווי כ 6%מכלל המתקני שבחזקת צה"ל.
 .1כאמור ,מעמדו הסטטוטורי של שטח מחנות צה"ל מוסדר בחוק התכנו והבנייה ,הקובע
מסלול תכנוני מיוחד לדיו בבקשת צה"ל לקבלת היתר להקמת מתקני ביטחוניי .79בהתקבל
ההיתר ,וא ממ"י הוא המנהל את הקרקע הנדרשת להקמת המתק ,80הוא מקצה את הקרקע
למשהב"ט בהתא לכללי שנקבעו בנוהל של ממ"י שעניינו "הקצאת קרקע לצורכי ביטחו" )ראו
פירוט בהמש פרק זה( .אשר למקרי שבה בכוונת משהב"ט להחזיר לממ"י שטח שאינו נדרש
עוד לצה"ל קובע הנוהל כי משהב"ט יחזיר אותו "כשהוא פנוי וריק".
ממסמכי צה"ל עולה כי סוגיית המחנות הנטושי נבחנה בצה"ל במש השני וא /ננקטו צעדי
שנועדו להחזיר לממ"י את השטחי של חלק מהמחנות .במסגרת בחינה זו הובאו בחשבו ,מחד,
העלות הכרוכה בהמש החזקת המחנות ,ובעיקר תשלו מסי הארנונה שמעהב"ט משלמת בעד
חלק מה )מעהב"ט אינה משלמת ארנונה בעד  86%מהמחנות הנטושי( ,ומאיד ,עלויות הפינוי
והפירוק של המחנות ,לקראת החזרת שטחיה לממ"י ,כמפורט להל:
__________________

77
78
79
80

על פי הערכת צה"ל ,את מקצת מהמחנות נית יהיה לשווק בשני הבאות )בנושא זה ראו בהמש!(.
לרבות באיו"ש.
היתר להקמת מתק ביטחוני נית על ידי ועדת משנה של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה במסגרת
מסלול ייעודי המוגדר בחוק .ראו פירוט בהמש! פרק זה.
הסמכויות והתפקידי של ממ"י מוגדרי בחוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"! .1960בחוק נקבע כי
ממ"י יפעל "לניהול מקרקעי ישראל כמשאב לש פיתוחה של מדינת ישראל לטובת הציבור ,הסביבה
והדורות הבאי" .כאמור ,על פי נתוני ממ"י ,כ 93%מכלל הקרקעות במדינת ישראל ה בבעלות
המדינה שאות הוא מנהל.
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בדצמבר  ,2003במסגרת עדכו תר"ש תו"פ ,ציי סג הרמטכ"ל ,בי היתר ,את הצור בתכנית אב
שתבטא את סדרי העדיפות של צה"ל מבחינת התשתית והפריסה ותבטיח ,בי היתר ,התייעלות
ושיפור האפקטיביות ,בדגש על שיפור התשתיות ,תו סגירה ואיחוד של מחנות.
בהמש לקביעה זו ,קיי רמ"ח תו"פ במרס  2004דיו בנושא גיבוש תמונת המצב בנוגע לתשתית
ולפריסה ,בדגש על זיהוי המחנות שפונו או ננטשו ואלה הצפויי להתפנות .בסיכו הדיו קבע
הרמ"ח ,בי היתר ,כי עבודת המטה תתייחס לדרכי ההתמודדות ע תופעת נטישת המחנות ומיצוי
הטיפול בה ,ותכלול מיפוי של המחנות הנטושי וכ עדכו בנוגע לבינוי ולתשתיות שבה ,הערכה
בנוגע לעלויות פירוק התשתיות והמבני הקיימי והערכת עלות תשלומי הארנונה עבור החזקת
מחנות אלו.
בספטמבר  2004העביר רמ"ח תו"פ לסג הרמטכ"ל את סיכו עבודת המטה ,שלפיה יש עשרות
מחנות נטושי ,ותעדפה את הטיפול בה על פי אמות מידה של היק /תשלומי הארנונה עבור,
מידת החיכו ע האוכלוסייה האזרחית והסכנות הבטיחותיות הכרוכות באיפינוי .בסיכו עבודת
המטה גובשה רשימה של  21מחנות שלגביה הוצע "לרכז מאמ ,על מנת להביא לפינוי ולהחזרת
הקרקע לבעליה" .במסמ צוי ,בי היתר ,כי "הנזקי העלולי להיגר לצה"ל עקב הותרת המצב
כמות שהוא ,בראייה ארוכת טווח ,גדולי מההוצאה הנדרשת לש פינוי המחנות הנטושי והחזרת
הקרקע לבעליה .לאור האמור ממלי ,אג"ת להקצות את המשאבי הנדרשי לפינוי המחנות
הנטושי ולהנחות ...לפעול לפינוי .לאחר השלמת הפינוי יפעל אג"ת להחזרת הקרקע לבעליה,
בשיתו /מרכז בינוי ומשהב"ט".
באותו מועד ,ספטמבר  ,2004אישר סג הרמטכ"ל את המלצות אג"ת וקבע כי נדרש להכי תכנית
עבודה שתמומש בשנת  ,2005וכי את התקציב לכ יקצו הגופי הנושאי באחריות לנושא
מתקציב.
בהתא למסמכי את"ק ,בחודשי דצמבר   2004אפריל  2005הכי מרכז בינוי תמחיר ראשוני של
עלות פינוי של  21מחנות ,שהסתכ בכ 7עד  9מיליו ש"ח .במאי  2005הודיע את"ק לסג
הרמטכ"ל ,לרמ"ט אט"ל ,לראש אג"ת ולגורמי נוספי כי הוא סיכ ע משרד האוצר את קבלתה
של הלוואה למימו פינוי המחנות בס  20מיליו ש"ח ,וכי סיכו זה "מאפשר לפנות ,בתכנית תלת
שנתית ,מספר מחנות גדול מ 21המחנות שהוגדרו ללא הטלת נטל על הפיקודי ואט"ל ,שכ החזר
ההלוואה יהיה מחסכו בעלויות ארנונה ועלויות שוטפות אחרות".
ממסמכי אג"ת עולה כי נוכח קבלת ההלוואה הוא אישר לפנות  55מחנות ולהחזיר את שטחיה
לממ"י בשני  ,20072005לרבות  21המחנות שהוצגו לסג הרמטכ"ל .בפועל ,נמצא כי עד למרס
 2010הוחזרו שטחיה של ) 26כ (47%מ 55המחנות האמורי,ו 19מחנות אחרי נמצאי בהלי
החזרה לממ"י .יתר על כ ,מנתוני אג"ת המעודכני לינואר  2010עולה כי על א /החזרת 26
המחנות ,בשני  20102004גדל המספר הכולל של המחנות הנטושי בצה"ל בכ.60%
בביקורת עלה כי אג"ת לא ניתח את הסיבות לגידול הניכר במספר המחנות הנטושי .א /על פי כ,
בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה"ל למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010כי "הסיבה
לעלייה במספר המחנות נעוצה בהשלמת עבודת מטה למיפוי מחנות צה"ל ולא בהאצת תהלי פינוי
המחנות על ידי יחידות צה"ל".
ÁÎÂ ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙È Î˙‰ ˙‡ ˘·È‚ Ï"‰ˆ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ ·ˆÓ‰ ˙¯˙Â‰ ·˜Ú Ï"‰ˆÏ Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ˜Ê Ï Ú‚Â · ˙"‚‡ ˙Î¯Ú‰
·¯‡Ï˘ ÌÈÁË˘‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ï"‰ˆ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ô‰ ÈÂ˜ÈÏÎ ˙Â‡¯Ï ˘È .ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ‰ÈÈ
ÚˆÂ· ‡Ï ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ô‰Â ,Ì¯ÈÊÁ‰Ï ˘È ÈÎ Ú·˜˘ ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÏÎ
.ÌÈÂ ÈÙ-È‡Ï ˙Â·ÈÒ‰Â ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰ ¯ÙÒÓ ‡˘Â · ·˜ÚÓ
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 .2תהלי פינוי מחנה צבאי מוגדר בפקודת מטכ"ל שעניינה "הקצאה ,מסירה ,העברה ,פינוי,
שימוש ואחריות למקרקעי" ,וכ בהוראת מרכז בינוי בנושא "נוהל מחנות" )להל  הוראות
הצבא( .על פי הוראות הצבא ,תהלי פינוי מחנה נחלק לכמה שלבי ,וראשיתו במת אישור אג"ת
לגו /הצבאי הנוגע בדבר ,ולפיו יש לפנות את הקרקע; המשכו בתכנו תכנית פינוי המחנה
ובביצועה על ידי הגו /הצבאי; וסיומו בהחזרת הקרקע לרשות ממ"י .במסגרת ביצוע הפינוי אמור
הגו /הצבאי הנוגע לדאוג להריסת מבני ומתקני שנבנו במהל השהייה על הקרקע ,לפי הנחיה
פרטנית של מרכז בינוי ,לרבות סריקת נפלי וניתוק תשתיות .לאחר סיו שלב זה ,על מרכז בינוי
לתא את החזרת הקרקע למשהב"ט ,לצור החזרתה לממ"י.
פקודת המטכ"ל דלעיל קובעת כי "מקרקעי המתפני על ידי יחידה בלי שהועברו מייד לרשות
יחידה אחרת ,אחראית מפקדת הפיקוד ...שברשות המקרקעי ,לשמור עליה" .עוד נקבע בפקודה
כי "השמירה במקרקעי פנויי תתקיי על ידי שומרי שיימצאו בה באופ קבוע ורצו /או על ידי
סיורי".
בתגובה על בקשת משרד מבקר המדינה לקבל את אישורי אג"ת לעזיבת של עשרות רבות של
המחנות שננטשו על ידי יחידות צה"ל  ,מסר רע" תכנו כי כל המחנות הללו ננטשו באופ חד
צדדי ללא אישור אג"ת ,וכי האחריות לכ מוטלת על הפיקודי המרחביי הנוגעי .עוד מסר כי
נוכח חלוקת האחריות והסמכויות בי אג"ת ובי הפיקודי ,אג"ת אינו מקיי בקרה שמטרתה
למנוע עזיבה לא מבוקרת של מחנות ,ועל כ סביר כי יש מחנות נטושי נוספי שאג"ת אינו יודע
על דבר קיומ ,היות שהפיקודי לא עדכנו אותו בדבר עזיבת.
··Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ· ‰˙ÂÂÏ ‡Ï ˙Â ÁÓ‰Ó Ï"‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ÈˆÈ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
,ÌÈ·¯ ÌÈÚ‚ÙÓ Ì‰· Â¯˙Â ÍÎÈÙÏÂ ,ÏÈÚÏ„ Ï"ÎËÓ ˙„Â˜Ù ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÁË˘‰ ÈÂ˜È Â ¯Â„ÈÒ
Í˘Ó‰· Â‡¯ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â ·) ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÓÂ‰ÈÊÂ ˙ÏÂÒÙ ,˙Â¯Â· ,ÌÈÒÂ¯‰ ÌÈ ·Ó ÔÂ‚Î
·Â¯ Ï˘ ÁË˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÌÈÏÙ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰˜È¯Ò Ì‰· ‰ÚˆÂ· ‡ÏÂ ,(‰Ê ˜¯Ù
ÈÎÂ ,ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ‰ÈÂ‡¯ ‰¯ÈÓ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÁÈË·‰Ï È„Î ˙˘˜·˙Ó‰ ‰ÏÂÚÙ ,¯„Â‚ ‡Ï ˙Â ÁÓ‰
‡Ï :˘¯„ ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï ,Â·ÊÚ˘ ˙Â ÁÓ‰ ÁË˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡¯Á‡‰ ,ÌÈ„Â˜ÈÙ‰
.ÌÓÂÁ˙· ÌÈ¯ÂÈÒ ÂÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰¯ÈÓ˘ Ì‰· Â·Èˆ‰
Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÌÈ„Â˜ÈÙ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙Â ÁÓ ·ÂÊÚÏ Ì‰Ï ˙ÂÙÂÙÎ‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Â¯˘Ù‡Â ,‡·ˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ
‡Ï ,Â¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙Â ÁÓ ˙·ÈÊÚ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙Ï ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯Ú ‰È‰˘ ,˙"‚‡ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
·˙Â ÁÓ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡· ˜Ù˙Ò‰Â ·ˆÓ‰ ÌÚ ‰˘ÚÓÏ ÌÈÏ˘‰ ‡Ï‡ ,‰¯Â‚ÈÓÏ ÌÈÎ¯„ ÔÁ
˘.È"ÓÓÏ Ì‰Ó ˜ÏÁ ˙¯ÊÁ‰Ï ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ ·Â Â˘Ë ¯·Î
ÂÏ˘ ‰¯˜· ‡Ï·Â ˙"‚‡ Ï˘ Â˙ÚÈ„È ‡Ï· ÌÈ·¯ ‰Î Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ Ï˘ Ì˙˘ÈË ,ÂÊÓ ‰¯˙È
· ‰˘Á¯˙‰˘ ,ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙Ó ˙‚¯ÂÁ‰ ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÚÙÂ˙ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ‡˘Â
Ï·˜Ï Ë"·‰ÚÓ ˙ÏÂÎÈ· Ì‚Ù ¯·„‰ ,‡ÏÈÓÓ .Ï"‰ˆ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó ÁÂ˜ÈÙÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ‡ÏÏ
.‰Ï‡ ˙Â ÁÓ· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה"ל למשרד מבקר המדינה כי מתקיימת בקרה עתית בנושא
מחנות נטושי "כחלק מהלי אישור תכניות העבודה השנתיות לגופי ולזרועות ,במסגרתו נבח
ומאושר באג"ת פרק 'תשתית ופריסה' בתכנית העבודה של כל אחד מהגופי ,הזרועות והפיקודי
בצה"ל .כמו כ ,במסגרת התכנית הרב שנתית לתשתית ופריסה נבח מחדש הצור בשימוש
המקרקעי של כל אחד מהמחנות והמתקני שברשות צה"ל" .עוד הודיע צה"ל כי "בעקבות מקרי
בה נעזבו מחנות ...ללא אישור אג"ת חודדו ההוראות המחייבות בצה"ל למפקדי היחידות".

משרד הביטחו
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Ï"‰ˆ ˙Â ÁÓ Ï˘ ·¯‰ ¯ÙÒÓÏ Ú‚Â · ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â˘È‡ Ï˘ ÏÚ‰-˙Ó¯· ‰¯˜·‰ ,˙"‚‡Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ÂÁ Ê Â Â˘Ë
‡ÈÙÂ‚· ÌÈÈ˜˙Ó‰ ˙Â ÁÓ ÈÂ ÈÙ ¯Â˘È‡ Ï˘ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙"‚‡ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ .˙˜ÙÒÓ ‰ È
ˆ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ˙Â ÁÓ Â˘Ë È ‡Ï ˙Â„ÈÁÈ „È˙Ú·˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ ,˙"‚‡·Â Ï"‰
‡.ÍÎÏ ¯Â˘È
˙˜ÈÊÁ‰Ï ÍÈ˘ÓÓ Í‡ ˙Â ÁÓ ·ÊÂÚ Ï"‰ˆ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ - ÂÊ Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰ÚÙÂ
.3
·˘ÈÏÏÎ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ - ˙È ÂÁËÈ· ‰¯ËÓÏ „ÂÚ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì È‡ Ì‰˘ Û‡ Ì‰ÈÁË
Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯˙‡Ï ÂÎÙ‰ Ì‰Ó ÌÈ·¯Â ÂÁ ÊÂ‰ Â ÂÙ˘ ÌÈÁË˘‰˘ ¯Á‡Ó „ÂÁÈÈ· ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ
˙Â ÁÓ‰ ˙ÚÙÂ˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ¯˜Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È˙·È·Ò „¯ËÓ ÌÂ˘Ó
:Ì¯˜ÈÚ ÔÏ‰ÏÂ ,Ï"‰ˆ· ÌÈ˘ÂË ‰

א .היבטי חוקיי
מתק ביטחוני מוגדר בחוק התכנו והבנייה כ"בני ,מחנה או דר המוחזק או נועד להיות מוחזק
בידי צבא הגנה לישראל ,או בידי שלוחה אחרת של מערכת הביטחו שאושרה לצור פרק זה על ידי
שר הבטחו ,למעט בני ,מחנה או דר שאינו משמש למטרה בטחונית או שלא נועד לכ או ששר
הביטחו או מי שהוסמ על ידיו הורה עליו שהוא פתוח לציבור".
חוק התכנו והבנייה מגדיר את האופ שבו מאשרי מוסדות התכנו במדינה תכניות בנייה .אשר
למתקני ביטחוניי נקבע בחוק מסלול מיוחד לאישור הקמת ,על פי היתר שנותנת ועדת משנה
של הוועדה המחוזית לתכנו ולבנייה )הוועדה למתקני ביטחוניי ,להל  ולמ"ב( ,בהרכב של
שלושה מחברי הוועדה המחוזית  שניי שמינה שר הפני ,בהתייעצות ע שר הביטחו ,ונציג שר
הביטחו .הלי מת היתר להקמת מתקני ביטחוניי אינו מחייב הגשת תכניות בנייה מפורטות,
והוא נמש פרק זמ קצר בהרבה מהלי אישור תכניות בנייה אזרחיות .ולמ"ב א /רשאית לתת
היתרי ,במקרי מתאימי ,ג תו חריגה מתכניות מתאר תקפות .יצוי כי במצב זה חלו בשני
האחרונות שינויי לנוכח פסיקת בית המשפט העליו .81תכניות מתאר מחוזיות וארציות קובעות
בעניינ של שטחי ביטחוניי ,82בי היתר ,כי "חדל שטח ביטחוני מלהיות כשטח ביטחוני ,יחולו
עליו הוראות תכנית  ...במלוא".
,È„È˙Ú ˘ÂÓÈ˘ Ì¯Â·Ú Ô Î˙Ó ‡Ï Ï"‰ˆ˘ ,ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,˙È˙Â‰Ó ‰ ÈÁ·Ó ,ÂÏ„Á ÔÎ ÏÚÂ Â„ÚÂ Ì‰ ‰Ï˘ ˙È ÂÁËÈ·‰ ‰¯ËÓÏ ˘Ó˘ÏÓ ‰˘ÚÓÏ Â˜ÒÙ
ÈÁË˘· ˜ÈÊÁ‰Ï Ï"‰ˆ ÍÈ˘Ó‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .˜ÂÁ· Ì˙¯„‚‰Î "ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈ ˜˙Ó" ˘Ó˘ÏÓ
ÌÈÈ Â Î˙‰ ÌÈ¯˙È‰‰ ÏÂËÈ·Ï ÏÚÙ˘ ÈÏ· ,ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· ÌÈ˙ÚÏ ,ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰
˘ .È"ÓÓÏ ÌÈÁË˘‰ ˙¯ÊÁ‰ÏÂ Ì˙Ó˜‰Ï Â ˙È

__________________
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ראו הערה .75
"שטח ביטחוני" מוגדר בתכניות מתאר מחוזיות וארציות כמתק ביטחוני ,כהגדרתו בסעי 159 /לחוק
התכנו והבנייה; שטח סגור ,כהגדרתו בתקנות ההגנה )שעת חירו( ,1945 ,ושטח שבשימוש מעהב"ט.

80
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היבטי בטיחותיי

א /כי צה"ל מחויב לשמור על המחנות הנטושי עלה בביקורת כי רוב אינ מגודרי ואינ
מאובטחי ,והדבר מאפשר כניסת אזרחי לתחומ .עקב כ ,ונוכח המפגעי הרבי שנותרו
בתחו המחנות הנטושי )ראו פירוט בהמש( ,יש במחנות משו סכנה בטיחותית לשלומ
ולביטחונ של האזרחי ,וחלק ,לפי מסמכי צה"ל ,א /משמשי לפעילות פלילית )ראו בהמש(.
מצב זה מתקיי א /שממסמכי צה"ל עולה כי גורמי צבא הנוגעי לעניי ערי לו ,לרבות לסכנות
הבטיחותיות הכרוכות בו.
לדוגמה ,בדצמבר  2009פנתה מפקדת מרכז בינוי לרמ"ח תו"פ באג"ת בנושא מתח הובלה ומתח
אגד ביחידת מחסני חירו )ימ"חי( במחנה קסטינה בפנייתה ציינה כי "המתחמי הנ"ל במקרקעי
נטושי ,ריקי ופרוצי לכל בר דעת ,בשטח שופכי קבלני אזרחיי פסולת בניי ככל העולה על
דעת והאחריות על המקרקעי עדיי חלה על צה"ל ע כל המשתמע מכ" .עוד עולה מהמסמכי כי
במקו פעלו גנבי מתכות ,שפירקו קונסטרוקציות של מבני ,ועקב כ נשקפה סכנה שחלק יקרסו.
בהתייחסותה לממצאי הביקורת ,הודיעה הסיירת הירוקה ,83הפועלת ברשות לשמירת הטבע והגני
הלאומיי) 84להל  רט"ג( ,למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2010כי "בפער הזמני בי פינוי ובי
השבת הנכס למינהל )ממ"י( הוא נבזז ,מפורק ונהרס .חסר מנגנו מסודר המפצה על פער הזמני
כולל תכנו ,שמירה ,פיקוח וכל הגנה אחרת על הנכס מפני הבוזזי ויותר מכ מפני פולשי ומסיגי
גבול .הסיירת עושה כמיטב יכולתה א היא איננה חלק מצינור הדיווח על פינוי מחנות ולא אחת
מתגלה הפינוי ע תפיסת הבוזזי או הפולשי לאחר שחלק לא מבוטל מהמחנה פורק ונבזז".
במרס  2010קיימו נציגי משרד מבקר המדינה סיור בשישה מתחמי של מחנות נטושי .85נמצא כי
חמישה מה לא היו מגודרי ,וכי גדר של מחנה אחר הייתה פרוצה ,באופ שהתאפשרה כניסה
לתחומו .בדוגמאות שלהל יתוארו הממצאי העיקריי שהועלו בסיור בשלושה מחנות:
מתח הובלה ומתח אגד ימ"חי במחנה קסטינה  המתח ,ששטחו הכולל כ 200דונ,
(1
נטוש משנת  .2005המחנה עזוב ,מפורק ברובו ,מוזנח ,אינו מגודר ואינו מאובטח .ערמות של
פסולת בניי מפוזרות בתחומו .בשטח נמצאו מבני רבי בשלבי שוני של פירוק.

__________________
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החל משנת  1982מבצעת הסיירת הירוקה עבור מעהב"ט משימות פיקוח בשטחי אש של צה"ל ובשטחי
מקרקעי צבאי לש מניעת פלישה אליה ופינוי מסיגי גבול מתחומ .בסיירת  44תקני פקחי ,מה
תשעה במימו משהב"ט ,והיתר במימו ממ"י ,משרד החקלאות וגופי אחרי.
הרשות היא תאגיד הפועל על פי חוק גני לאומיי ,שמורות טבע ,אתרי לאומיי ואתרי הנצחה,
התשנ"ח) 1998להל  חוק הגני הלאומיי(.
הסיור התקיי בי היתר במחנות אלה :מתח הובלה ומתח אגד ימ"חי במחנה קסטינה ,מרכז
שירותי אחזקה )מש"א( בית דג  ,מחנה דלק אשדוד ,מחנה אבו גוש ומחנה ורד.
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משרד הביטחו

מתח קסטינה

מתח קסטינה
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מחנה אבו גוש  המחנה נטוש משנת  .1993המחנה פרו ,ואינו מאובטח .אי כל מניעה
(2
מלהיכנס לבנייני השוכני בו ,ואי שילוט המגדיר את השטח כשטח צבאי ומתריע על הסכנות
הבטיחותיות הנשקפות לשוהי בתחומו .במקו שוררות עזובה והזנחה.
יצוי כי נושא הסכנות הבטיחותיות במחנה זה הועלה במש השני לפני בעלי התפקידי הנוגעי
בדבר במעהב"ט .א /על פי כ צה"ל לא נקט צעדי לניקויו ולאבטחתו .למשל ,במכתב ששלח
בדצמבר  1996ראש המועצה המקומית אבו גוש לראש היחידה לפינוי מחנות צה"ל באמו" נאמר
כי הוא חושש "שבעתיד הקרוב ימצאו גורמי בלתי רצויי את דרכ לתו המבנה ללא קבלת רשות
וסמכות" .עוד נאמר במכתב" :אני קורא לכ מבעוד מועד לעשות כל שנדרש על מנת לגרו לכ
שלא תהיה פלישה לתו המבנה ,וכ לדאוג לניקיו הסביבה כפי שנדרש בעבר על ידינו" .ביולי
 1997התריע ראש היחידה לפינוי מחנות צה"ל במכתב לסג ראש אג"ת ולגורמי במעהב"ט כי
"הגדרות פרוצי ואזרחי מסתובבי בתו המחנה באי מפריע" .עוד ציי כי נשקפת סכנה ש"על
המבני ישתלטו אלמנטי שקשה לפנות" ,וכ ש"תמימי )ופחות תמימי( שיינזקו תו כדי
שהות יתבעו את משרד הביטחו לפיצויי על נזקי שעלולי להיגר לה ברכוש או בגו."/
כאמור ,במרס  2010נמצא שהמצב עדיי לא השתנה.
מרכז שירותי אחזקה )מש"א( בית דג  המחנה נטוש משנת  .2001המחנה פרו ,,אינו מגודר
(3
ואינו מאובטח .השטח מלוכל ומוזנח ביותר .פסולת בניי ופסולת אחרת נערמות בכל מקו .כל
המבני הרוסי ונמצאי בסכנת התמוטטות .אי במקו שלטי האוסרי על כניסת אזרחי
למתח והמזהירי מפני סכנות הכרוכות בכ .בעת הסיור נמצאו מכוניות אזרחיות החונות במקו.
ג במקרה זה נושא הסכנות הבטיחותיות במחנה הועלה במש השני לפני בעלי התפקידי
הנוגעי בדבר במעהב"ט ,ובכלל זה ג היותו של מחנה בית דג מפגע בטיחותי ,החשו /זה שני
לחדירה חוזרת ונשנית של גורמי פליליי ,ה לצור גניבת מתכות וה לפעילות פלילית בתו
המתח .א /על פי כ ,ולמרות הסכנה הממשית הנשקפת לבטיחות הציבור בשל התמשכות המצב
הקיי ,לא נקט צה"ל צעדי לניקויו ולאבטחתו של המחנה .במרס  2010נותר המחנה ללא שינוי.

מש"א בית דג
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מש"א בית דג
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¯„‚· Ì‰ ,ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ‰Ï‡ ˙Ó‚Â„ ,ÌÈ˘ÂË ‰ ˙Â ÁÓ‰ ÈÎ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Í˘Ó‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ÈÎÂ ,˙È˙ÂÁÈË·‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘Ï ˙È„ÈÓÂ ˙È˘ÓÓ ‰ ÎÒ
˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï"‰ˆ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,È"ÓÓÏ Ï"‰ˆÓ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ˙Â ÁÓ‰ ÈÁË˘ „ÂÚ ÏÎ .‰Ê ·ˆÓ
ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ .ÌÓÂÁ˙·˘ ÌÈÚ‚ÙÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Â·¯Ï ,Ì‰Ï
.‰Ê ¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï

ג.

היבטי תכנוניי

המחנות הנטושי נמצאי באזורי שוני בכל רחבי האר ,,חלק באזורי מאוכלסי .מחנות אלה
אינ חלק מהנו /האזרחי ,ולרוב ה בבחינת נטע זר בסביבת מהבחינה האסתטית והתכנונית.
בהיות שטח צבאי ,כניסת אזרחי לתחומ אסורה ,ולא נית לעשות שימוש אחר בקרקע למטרות
המוגדרות בתכניות המתאר.
בביקורת נמצא כי מחנות רבי נטושי זה שני רבות ונמצאי בלב אזורי מיושבי או באזורי
בעלי ערכי טבע וסביבה .להל דוגמאות:
מתק משטרה צבאית טבריה  המחנה נטוש משנת  2003ובמרכזו מבנה יש ב שתי קומות
(1
בשטח בנוי של כ 640מ"ר .המחנה שוכ במרק עירוני מפותח בלב שכונת מגורי ובה תצפית
לכיוו הכנרת.
מחנה אבו גוש  כאמור ,המחנה נטוש משנת  1993ובו מבנה משטרה המיועד לשימור
(2
מתקופת המנדט הבריטי ,וילה ומחס בשטח בנוי כולל של כ 2,650מ"ר .המחנה שוכ בלב הכפר
אבו גוש ,שמוש אליו מבקרי רבי ,ובו תצפית לכיוו העמק.
(3
מוצב נטוש בבקעת הירד  86שאינו מחובר למי ולחשמל .ממסמכי צה"ל עולה כי במוצב
הוק ללא אישור צה"ל מרכז צפרות וא /נעשו בו שיפוצי.

ד.

היבטי סביבתיי

87

לנטישת מחנות בהלי שאינו מתיישב ע פקודות הצבא ,כמתואר לעיל ,השפעה ישירה על היבטי
סביבתיי רבי .בביקורת נמצא כי בחלק גדול מהמחנות הנטושי הותירו היחידות שנטשו אות
מפגעי רבי כגו :חלקי ציוד מסוגי שוני ,שברי נגרות ,שברי זכוכיות ,חוטי חשמל וארונות
חשמל הרוסי; בחלק מהמחנות נותרו מצבורי פסולת מוצקה ונוזלית ופסולת בניי; במחנות
מסוימי זוהמה הקרקע במזהמי מסוגי שוני ,דוגמת דלקי ושמני .מפגעי אלה נמצאו ג
בסיור שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה במרס .2010
רוב זיהומי הקרקע מקור בדליפות ממכלי דלק וממכלי של חומרי מסוכני ,בשמני שנשפכו
ובפסולת שהושלכה על הקרקע או הושלכה לתעלות ניקוז באופ לא מוסדר .לזיהו הקרקע
השפעות נרחבות מהבחינה הסביבתית והבריאותית ,ובה :זיהו מקורות מי ,פגיעה בצומח ,זיהו
חללי תתקרקעיי מתרכובות נדיפות ,העלולות לגרו לבעיות נשימה לשוהי באזור זיהו
הקרקע .להל שתי דוגמאות:
__________________
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לא עלה בידי מרכז בינוי להמציא למשרד מבקר המדינה את מועד נטישת המחנה.
בעניי זה ,ראו ג את הפרק "הטיפול של צה"ל בהגנה על הסביבה  מעקב מורחב" ,בדוח זה.

משרד הביטחו
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במחנה מש"א בית דג פעל מרכז שיקו ואחזקה ,שכלל מחלקה לציפוי ולגימור של מתכות
(1
ומחלקה לניקוי מנועי .88סקר זיהו קרקע שביצע צה"ל במחנה בשנת  2001קבע כי הפעילות
במש"א ואופ הטיפול בשפכי גרמו לזיהו קרקע בשמני ,בדלקי ובמתכות כבדות )כרו ,מנג,
ניקל ,עופרת ואב .(,ממ"י דרש מצה"ל לטהר את שטח המחנה קוד להחזרתו.
בשני  2004ו 2007ביצע צה"ל פעילות נוספת במחנה לניטור המזהמי בקרקע ובמי התהו,
בשיתו /המשרד להגנת הסביבה ונציבות המי ,ובכלל זה הזמי סקר בנושא מי תהו מחברה
פרטית בשנת  .2004בסקר עלה ,בי היתר ,כי הקרקע מזוהמת במזהמי אורגניי ,בתוצרי דלקי
ובמתכות .במי התהו התגלו שרידי של חלק מהזיהומי באופ הפוסל אות לשתייה .בסקר נוס,/
שביצעה בשנת  2007חברה פרטית אחרת בהזמנת צה"ל ,נמצא כי לעומת הממצאי שהועלו בסקר
הקוד חלה החמרה בזיהו שמקורו במזהמי אורגניי וחל שיפור בזיהו שמקורו במתכות .בסקר
צוי כי מדי חור /מי הגשמי מחדירי את הזיהו עמוק יותר לקרקע.
במכתב שהוציא המשרד להגנת הסביבה באוגוסט  2009לראש מינהל הגנת הסביבה באט"ל נקבע
כי הזיהו נגר עקב פעילות תעשייתית לא מוסדרת במש"א שחרגה מהסטנדרדי המקובלי.
במכתב הודגש כי "העדר הטיפול של צה"ל ומשרד הביטחו בזיהו במש שני רבות ,למרות
התראותינו החוזרות ונשנות ,גור להתפשטות הזיהו ,להגברת הסיכו לציבור ולסביבה ולהגדלת
העלויות העתידיות של השיקו".
··ÌÈÒÏÎÂ‡Ó‰Â ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈ¯ÂÊ‡‰ „Á‡· ¯ÂÓÁ‰ Ú˜¯˜‰ ÌÂ‰ÈÊ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
·˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙ÂÈ˙Â‡È¯·‰Â ˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ Û‡ ÏÚÂ ,ÔÓÊ‰ ÌÚ Ë˘Ù˙ÓÂ ÍÏÂ‰˘ ,‰È„Ó
˘˙ÂÈÂÏÚ‰ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ‰ÈÎ‰ ‡Ï ‡È‰ :‰È‚ÂÒ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï Ë"·‰ÚÓ ,ÌÂ‰ÈÊ‰ Ï
‰ÈÎ‰ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ‡˘ÂÏ È·Èˆ˜˙ ¯Â˜Ó ‰Ú·˜ ‡Ï ,Ú˜¯˜‰ ¯Â‰ÈËÏ ˙Â˘¯„‰
˙.Ú‚ÙÓ‰ ˜ÂÏÈÒÏ ˙ÈÎ
 (2מחנה בסיס דלק אשדוד נטוש משנת  .2006נוכח מאפייני הפעילות בו ,ובכלל זה אחסו
והספקה של דלק ושמני ליחידות הצבא ,על פי הערכות צה"ל יש חשש לזיהו הקרקע במחנה .א/
על פי כ ,מעהב"ט לא יזמה ביצוע סקר בנושא זיהו הקרקע במקו ,כדי לאפיי את סוגי הזיהומי
ואת היקפ ,וממילא לא הכינה הערכה של עלות טיהור השטח ותכנית לסילוק המפגעי.
להל תמונות הממחישות חלק מהמפגעי הסביבתיי במחנות:

__________________
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נוכח הכוונה להקטי את היק המער היצרני והלוגיסטי בצה"ל ,סיכמו משהב"ט ,צה"ל ומשרד האוצר
בשנת  ,1996בי היתר ,כי יבוטל מש"א בית דג ,וכי חלק מפעילותו יועבר לבסיס תל השומר .כאמור,
המחנה ננטש בשנת .2001
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מש"א בית דג

מתח אגד ימ"חי בקסטינה
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משרד הביטחו

מחנה ורד בבאר שבע )חלקי אסבסט(

מחנה בדרו האר
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מחנה דלק אשדוד

ה.

היבטי כלכליי

על פי הערכת מעהב"ט ,מאחר שמחנות נטושי אינ נדרשי עוד למטרה ביטחונית ,המש
(1
החזקת בצה"ל נבח בעיקר מבחינת הכדאיות הכלכלית תו השוואת עלויות החזקת של מחנות
אלה  ובעיקר סכומי הארנונה שמעהב"ט משלמת עבור  ובי העלויות שצה"ל יידרש להשקיע
בטיהור שטחי המחנות ובניקוי כדי לאפשר את החזרת לממ"י.
כאמור ,על פי הסיכו ע משרד האוצר שעליו דיווח את"ק במאי  ,2005פינוי המחנות לקראת
החזרת לממ"י נועד להיות ממומ מהלוואת משרד האוצר ,והחזרת הלוואה זו הייתה אמורה
להתבצע בעיקר באמצעות החיסכו בארנונה .89על פי נתוני משהב"ט ,בשני  ,20072004נוכח
החזרת חלק מהמחנות ,הוא חס יותר מ 17מיליו ש"ח בגי איתשלו הארנונה .בשני 2008
ו 2009הסתכמו תשלומי הארנונה של מעהב"ט בעד מחנות נטושי בכ 25מיליו ש"ח בכל שנה,
לעומת כ 36מיליו ש"ח בשנת .2007
לעומת החסכונות הצפויי בשל איתשלו ארנונה בעד המחנות ,מסתכמות עלויות הניקוי
(2
והטיהור של שטח המחנות ,ובכלל זה פירוק והריסה של מבני ,טיהור קרקע ופינוי פסולת,
בעשרות רבות של מיליוני ש"ח .על פי אומד ראשוני של מרכז בינוי ,המעודכ לתחילת שנת ,2010
מסתכמת עלות הניקוי והטיהור של עשרות רבות של המחנות הנטושי בכ 70מיליו ש"ח.
__________________
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על פי נתוני משהב"ט ,הארנונה בעד מחנות נטושי לשני  20092004הסתכמה בכ 173מיליו ש"ח
)במחירי שוטפי(.
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משרד מבקר המדינה מעיר כי הערכה זו חסרה ,מאחר שאינה מתבססת על בחינה שיטתית של עלות
הפינוי של כל אחד מהמחנות הנטושי ,ובכלל זה זיהוי ומיפוי של מגוו המפגעי הנמצאי בה
ותמחור כלל העלויות הכרוכות בהסרת .בי היתר ,בהערכה לא נכללו עלויות טיהור קרקע במחנות
נטושי שזיהו הקרקע בה משמעותי ,דוגמת מחנה בית דג ובסיס דלק אשדוד.
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה"ל למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010כי הוא מבצע
עבודת מטה להערכת משמעויות הפינוי והניקוי של שטחי המחנות הנטושי ,וכי עבודה זו צפויה
להסתיי בתחילת שנת .2011
מהמצב שתואר לעיל אפשר ללמוד שלמעהב"ט אי תמרי ,כלכלי ממשי לפינוי מחנות נטושי,
בייחוד נוכח העובדה שמעהב"ט אינה משלמת ארנונה בעד מרבית ,א נדרשת להשקיע בה
השקעות ניכרות לצור החזרת שטח לממ"י.
אשר למחנות הנטושי שמעהב"ט משלמת בעד ארנונה ,ממסמכי מרכז בינוי עולה כי
(3
בשני  20082005השקיע צה"ל סכומי כס /ניכרי בפירוק מבני ובטיהור חלק ממחנות אלה ,כדי
להחזיר את שטח לממ"י ולחסו בתשלומי המסי .ע זאת ,צה"ל לא סיי את עבודות הפינוי של
חלק מהמחנות ,ולכ על א /ההשקעה בהכנות לפינוי המחנות הוא המשי להחזיק בה ולשל
מסי תמורת.
לדוגמה ,מתח הובלה ומתח אגד ימ"חי במחנה קסטינה נכלל בפרויקט החזרת  55מחנות
נטושי לממ"י שתואר לעיל .מנתוני מרכז בינוי עולה כי בשני  20072005השקיע צה"ל כמיליו
ש"ח בפירוק המבני במתח ובפינוי .ע זאת ,הטיפול בפינוי המתח לא הושל נוכח מחסור
בתקציב ,באופ שהמתח נותר בחזקת צה"ל ,והוא המשי לשאת בעלות תשלומי הארנונה עבורו.
על פי אומד מרכז בינוי מדצמבר  ,2009נדרש תקציב נוס /של כמיליו ש"ח כדי לסיי את שיטוח
המתח ואת החזרתו לממ"י .יצוי כי על פי נתוני שהעביר אמו" למשרד מבקר המדינה במרס
 ,2010תשלומי הארנונה בגי המתח כולו הסתכמו בשני  2008ו 2009בכ 10.5מיליוני ש"ח. 90
Ï˘ ÍÒ· ‰Â¯‡ ‰˘· ‰˘ È„Ó ˙ÓÏ˘Ó Ë"·‰ÚÓ Â·˘ ·ˆÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ÈËÒ˜ ‰ÁÓ ÈÂÈÙ ˙ÓÏ˘‰Ï Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ·Èˆ˜‰Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡˘ ÔÂÂÈÎ ,Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ
‡.È„ÈÓ ÔÂ˜È˙ ·ÈÈÁÓÂ ¯È·Ò ÂÈ
סיבה נוספת לעיכוב של מעהב"ט בהחזרת שטחי מחנות נטושי לממ"י היא הערכותיה לגבי
(4
אפשרויות לשיווק עתידי של הקרקעות שבה נמצאי מחנות מסוימי ,במסגרת תהלי שיווק
המחנות שתואר בפרק הקוד ,וקבלת תמורה בעד החזרת שטח לממ"י .לדוגמה ,מחנה ורד שפונה
ברובו 91על ידי צה"ל בשנת  ;2007מחנה המשטרה הצבאית בטבריה שצה"ל פינה בשנת ;2003
ומתח הובלה ואגד ימ"חי במחנה קסטינה שצה"ל פינה בשנת  .2005ממסמכי אג"ת עולה כי
מעהב"ט מעכבת במש שני את החזרת שטחי מחנות אלה לממ"י כדי לקבל תמורה לשיווק ,א/
על פי שהניסיונות לשווק לא צלחו.

✯
__________________
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השטח הכולל של המתח הוא בהיק של מאות דונ ,מה פונו כמחצית .אי בנתוני אמו" חלוקה בי
ארנונה המשולמת עבור השטח שפונה ובי זו שמשולמת עבור השטח האחר.
על פי נתוני צה"ל ,שטח המחנה מסתכ בכמה דונ מה פונו כ 80%בשנת .2007
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·ÏË ÌÈÂÂ‰Ó ÌÈ˘ÈÂ‡Ó È˙Ï· ˙ÂÁÓ" ÈÎ Ú·˜ 2010 ˙˘Ï Ï"‰ˆ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙„Â˜Ù
ÌÚ ."¯ÂÒÁÓ· ˙‡ˆÓ‰ Ú˜¯˜‰ ˘ÂÓÈ˘ ˙‡ ·ÈÈËÏ ‰È„Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙÂ Ï"‰ˆ ÏÚ ÈÏÎÏÎ
ÈÂÈÙÏ ˙ÈÎ˙‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÈÊÎ¯Ó ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰ ‡Ï ÔÙ˙ ˘"¯˙ ˙¯‚ÒÓ·" ÈÎ ,ÔÈÂˆ ˙‡Ê
."ÌÈ˘ÈÂ‡Ó È˙Ï·‰ ˙ÂÁÓ‰
˙ÂÁÓ‰ ˙ÚÙÂ˙· Ï"‰ˆ Ï˘ Ï˘ÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˘· ·Á¯˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ‰ÚÙÂ˙‰ Ï˘ ‰Ù˜È‰ .ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈÒÂ¯Ù‰ ,ÌÈˆÂ¯Ù‰Â ÌÈ˘ÂË‰
˙ÂÁÓ Ï˘ Ì˙ÂÈ‰ ÏÚ ÛÒÂ .ÂÊ ‰È‚ÂÒ ˙¯„Ò‰Ï Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ Ë"·‰ÚÓ ÏÚÂ ,˙ÂÂ¯Á‡‰
‡È˙‡Â¯·˙Â È˙·È·Ò Ú‚ÙÓÂ ˙È˙ÂÁÈË· ‰ÎÒ ÌÂ˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ,Ì‰· ˘È ,Ì˙·È·Ò· ¯Ê ÚË ‰Ï
.ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ˙Â¯·ËˆÓ ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ· ,¯ÂÓÁ
,˙ÈÂÁËÈ· ‰¯ËÓ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÓÏ˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘¯Ì¯Â‚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰˘ È¯‰ - Ì˜ÈÊÁ‰Ï ÍÈ˘ÓÓ Ï"‰ˆ˘Â ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ÌÈ˘ÂË Ì·Â
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡· ˙È˙„ÈÓ È˙Ï· ‰ÚÈ‚ÙÏ
˙ÂÁÓ‰ Ï˘ Ì·ˆÓÏ Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï ÈÏ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡Ê ÌÚ
ÁÎÂÂ ,‰È„Ó‰ ÔÂÁËÈ· ˙Â¯ËÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÁË˘· ¯·Ú· ‰˘Ú ‡Â‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÁÎÂ ,ÌÈ˘ÂË‰
˙ÂÏÈÚÙ ÔÂ·˘Á ÏÚ Ì¯Â‰ÈË·Â ÌÈÂ˜È· ÚÈ˜˘‰Ï Ë"·‰ÚÓ ˙˘¯„˘ ÌÈ¯ÎÈ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰
ÏÚ ÔÁ·È‰Ï ‰ÓÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ È"ÓÓ ˙Â˘¯Ï Ì‰ÈÁË˘ ˙¯ÊÁ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‰¯ÂÓ‡ ,ÔÂÁËÈ·‰
ÔÎÂ ,˙"‚‡ ˘‡¯Â Ë"·‰˘Ó Ï"ÎÓ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È
‚˙ÈÎ˙ ˘Â·È‚Ï Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚˘ ÈÂ‡¯ .¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â È"ÓÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â
,Ë¯ÂÙÓ ÌÈÓÊ ÁÂÏ ¯„‚ÂÈ ‰·Â ,È"ÓÓ ˙Â˘¯Ï ÌÈ˘ÂË‰ ˙ÂÁÓ‰ ÈÁË˘ ˙¯ÊÁ‰Ï ˙Ù˙Â˘Ó
.ÔÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó‰ Â¯„ÒÂÈÂ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ ¯Â‰ÈË‰Â ÈÂ˜È‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÂÚ·˜ÈÈ
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל משהב"ט וראש אמו" למשרד מבקר המדינה
באוקטובר  2010כי בחודשי האחרוני בוצעה עבודה רבה ה במעהב"ט וה ע ממ"י ובעקבות
כ הוחזרו שטחיה של עוד  13מחנות .לאחר שצה"ל ישלי את מיפוי המחנות "תושל הכנת
תכנית עבודה לטיפול במחנות הרלוונטיי ולהשבת המחנות לממ"י בתיאו ע ממ"י וגופי
נוספי ככל וידרשו".

ניהול שטחי אש בצה"ל
בהתא לתקנות ההגנה" ,מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על שטח או מקו כלשה ,כי ה שטח
מסוגר לצורכיה של התקנות האלה .כל אד הנכנס לתו שטח או מקו כלשה או יוצא מתוכ
 ...ללא תעודתהיתר בכתב שהוצאה בידי המפקד הצבאי או בשמו  יאש בעבירה על התקנות
האלה" .על פי תקנות ההגנה ,הפרת איסורי אלה היא עברה פלילית.
בהתבסס על תקנות ההגנה סוגר צה"ל שטחי לצור אימו כוחותיו )להל  שטחי אש  (92רוב
המוחלט במסגרת צו רמטכ"ל לסגירה קבועה של השטח ,ומיעוט  שטחי הנסגרי מעת לעת
לתקופות קצובות על פי צווי אלו ./בתחילת שנת  2010הסתכמו השטחי שבחזקת צה"ל שהיו
__________________
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יש שני סוגי של שטחי אש :שטחי שבה הותר שימוש באש חיה ,ושטחי שבה הותר להתאמ
ללא אש חיה .דוח זה עוסק בשני הסוגי.
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סגורי על פי צווי רמטכ"ל בכ 7.4מיליו דונ ,93שה כ 33%משטח מדינת ישראל .94הרוב
המוחלט של שטחי אש נסגר לפני עשרות שני ,ומרבית  כ 92%מה  נמצאי באזור הנגב.
משרד מבקר המדינה בדק את הניהול והניצול של שטחי האש שנסגרו מכוח צו רמטכ"ל בגזרת
דרו של צה"ל ,ובכלל זה את הכלי לניהול שטחי האש ולבקרה על ניצול ,את אופ אישור
השימוש בשטחי האש לצרכי אזרחיי בד בבד ע אימו כוחות צה"ל ואת התשתית הנורמטיבית
לכ .כמו כ ,נבדקה עבודת המטה בצה"ל לגבי היק /השטחי הנדרש לאימו הכוחות בהווה
ובעתיד ,ובכלל זה הגורמי המשפיעי על יכולתו של צה"ל למצות באופ המיטבי את שטחי האש.

מעקב בצה"ל אחר ניצול שטחי אש
תפקידיה של ז"י בנושא שטחי אש מוגדרי בהוראת הפיקוד העליו שעניינה "הזרוע לבניי הכוח
ביבשה" )להל  הפ"ע( .בהתא להפ"ע ,בי תפקידי ז"י בשגרה ובחירו :לשאת באחריות מטה
לאימונ של כוחות השדה ובאחריות הישירה לאימוני המתבצעי ביחידותיו ,וכ לגבש ,לסכ
ולפרס את גר /התעסוקה המבצעית השנתי לכוחות היבשה על פי הנחיות מטכ"ל )אג /המבצעי(
ולגבש את תכנית האימוני השנתית לכוחות השדה .95עוד קובעת ההפ"ע כי ז"י תישא באחריות
להקצאת שטחי אש ומטווחי ביבשה לכלל צה"ל )למעט מטווחי ניסויי( ובאחריות לתכנו,
לפיתוח ולתחזוקה של שטחי האש והמטווחי לשימושי היבשה )למעט מטווחי ניסויי(.
ז"י מקצה את שטחי האש לשימוש קבוע לפיקודי המרחביי ,בי היתר ,בהתא לסדרי עדיפויות
שהיא קובעת לאימוני ולהכשרות .האחראי לתיאו ,לתכנו ולהקצאה של שטחי אש בפד" לכלל
צה"ל הוא מרכז תיאו שטחי אימוני )להל  מתא"( ,השיי לענ /אימוני באג /מבצעי של
הפיקוד .מרבית שטחי האש בפד" מוקצי ליחידות במרחב ונמצאי באחריות .יחידות שקיבלו
לאחריות שטחי אש רשאיות להתאמ בשטחיה ללא תיאו ע המתא" .לעומת זאת ,יחידות
אורחות רשאיות להתאמ בשטחי אש רק לאחר תיאו אתו .חלק מהיחידות המתאמנות בשטחי
האש ,דוגמת יחידות ח"א ,אינ כפופות לז"י .האופ שבו יחידות אלה מנצלות את שטחי האש לא
נבדק במסגרת ביקורת זו.
.1

מערכת לניהול שטחי אש

כאמור ,מתא" אחראי לתיאו ולתכנו בנושא הקצאת שטחי אש ליחידות המתאמנות בשטחי
שאינ בחזקת .96לש כ ,עד סו /שנת  2009הפעיל מתא" מערכת ממוחשבת ובה מידע רב על
סוגי האימוני של היחידות השונות ,מועדיה וכלל הפרטי הרלוונטיי ליחידות מתאמנות )להל
 המערכת לניהול שטחי אש( .א /כי המערכת לא אפשרה חיתו נתוני או הפקת מידע סטטיסטי,
המידע שנאגר בה היה חיוני לביצוע תיאומי ולניהול שוט /של שטחי האש ,והוא שימש את

__________________
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על פי נתוני מחלקת תו"פ שנמסרו למשרד מבקר המדינה.
לא כולל איו"ש .שטחי האש באיו"ש מסתכמי בכ 958,000דונ.
הדבר נעשה באמצעות הכנת גר אימוני צה"לי שנתי ,המשמש למעשה כלי תכנוני להקצאת שטחי
האימוני לשנת עבודה.
יחידות שבחזקת שטחי אש המתאמנות בשטחי שאינ באחריות נדרשות א ה לתא את אימוניה
ע המתא".
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מתא" ,את היחידות המתאמנות ואת גורמי התיאו האחרי ,דוגמת רט"ג ,שחלק מהשטחי
שבטיפולה חופפי לשטחי האש.97
מפקדת מתא" מסרה למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי המערכת לניהול שטחי אש הוקמה
לפני שני רבות ,ותפקודה בשני האחרונות התאפיי בקשיי רבי .עוד מסרה כי בדצמבר 2009
קרסה המערכת ורוב המידע שהיה בה אבד ואיאפשר לשחזרו .מפקדת מתא" התקשתה להערי
את משמעויות אבד המידע ,ובכלל זה את השפעתו על ניהול שטחי האש בפד" ,א /שלטענתה
מדובר במידע רב ער .יצוי כי על א /המשמעויות של קריסת המערכת ,פד" לא ביצע כל תחקיר
בנושא.
‡Â‰ ˘‡ ÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÂ˙‰ ÈÂ·È‚ ˙¯‚˘ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,„ÁÓ ,‰Ï‡ ÌÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ,¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏ
.Í„È‡Ó ,˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ˙Î¯ÚÓ‰ „Â˜Ù˙· ÌÈÈ˘˜ ÁÎÂÂ

.2

מעקב ובקרה בנושא ניצול שטחי אש

בהתא להוראת קבע אג" שעניינה "סגירה קבועה של שטחי ביבשה בתחומי מדינת ישראל )צו
סגירת רמטכ"ל(" )להל  הק"( ,נדרשת ז"י לבדוק מדי פע בפע ,בתיאו ע אג"ת ,את מידת
ניצול של השטחי שנסגרו לטובת אימוני צה"ל .עוד קובעת ההוראה כי א יתברר שאי עוד צור
בשימוש בשטח מסוי לאימוני או לצור אחר ,תעביר ז"י המלצה לאג"ת לצמצו או לביטול הצו
שהביא לסגירת השטח ,ולאחר שאג"ת יבח את הנושא הוא יגבש המלצה בעניינו ויעבירה לסג
הרמטכ"ל.
בביקורת עלה כי אי לז"י כלי לבחינת מידת הניצול של שטחי אש ,וכי אי לה נהלי המפרטי
את אמות המידה לבחינה שכזו .כמו כ עלה כי אי לז"י כללי בנוגע לאופ גיבוש המלצה לאג"ת
בשאלה א יש מקו לצמצ או לבטל את הצו שהביא לסגירת שטח זה או אחר ,א התברר שאי
עוד צור בשטח .זאת ועוד ,אי בז"י מסד נתוני בנושא ניצול שטחי אש שיסייע בתכנו הקצאת
השטחי בעתיד ,בניהול ובבקרה עליה .יצוי כי לפחות משנת  2005לא העבירה ז"י לאג"ת כל
מידע בנוגע לניצול שטחי האש.
כמו כ עלה בביקורת כי א /שכאמור נקבע בהק" שבדיקתה העתית של ז"י בנוגע לניצול שטחי
אש אמורה להתבצע בתיאו ע אג"ת ,אי אג"ת עוסק בתחו זה.
במרס  2010מסר ענ /אימוני ותשתיות בז"י למשרד מבקר המדינה כי אכ "ז"י אינה מנהלת מעקב
אחר הניצול בפועל של שטחי אש" ,וכי "טר סיכמה מנגנו או אמצעי לביצוע מעקב מעי זה
והמעקב הינו אחר הקצאות בלבד" .עוד מסר כי להערכת הענ" /מרבית שטחי האש מנוצלי
לאימוני ,וא /קיי בחלק עומס רב ,זאת לאחר הגברת האימוני אחרי מלחמת לבנו השנייה,
ושינויי בפריסה המרחבית של חלק מיחידות הצבא בדרו".
אשר להיעדר בקרה של אג"ת בנושא ניצול שטחי אש מסרה מחלקת תו"פ למשרד מבקר המדינה
במרס  2010כי "אג"ת האציל מסמכויותיו בתחו שטחי האש לז"י ,האחראית על שטחי אלה ועל
חלוקת ליחידות השונות; בהתא לכ ,כלל עבודת המטה הקשורה לניצול שטחי האש ואופ
השימוש בה מצויה באחריות ז"י ,הנעזרת לש כ בפיקודי המרחביי ובח"א" .עוד מסרה כי
__________________
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כגו שטחי ששר הפני הכריז שה שמורות טבע ,בהתא לסמכותו המוגדרת בחוק הגני הלאומיי.
יצוי כי על פי חוק זה "בשטח צבאי ,האיסורי וההגבלות לפי חוק זה  ...לא יחולו על צבאהגנה
לישראל או על שלוחה אחרת של מערכת הבטחו שאישר אותה שר הבטחו".
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 מנחה אג"ת לקיי עמ"ט לשינוי השימוש בשטח אש וזאת בהתא, בהתא לצור,"ע זאת
."לשינויי פריסה של יחידות במרחב
Ì‰ ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÔÂÓÈ‡ Í¯ÂˆÏ Ï"‰ˆÏ ‰ˆ˜‰ È"ÓÓ˘ ÌÈÁË˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˜ÚÓ ·ÈÈÁÓ‰ ¯·„ ,ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ˘ÂÓÈ˘Ï Ô˙È Â˜ÏÁ·˘ ,Í¯Ú ¯˜ÈÂ Ï·‚ÂÓ ·‡˘Ó
‡„ÂÂÏ Ï"‰ˆ ˘¯„ ÔÎ ÏÚ .‰Ï‡ ÌÈÁË˘ Ï˘ ÏÈÚÈ ÏÂˆÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ÌÈ˜„˜Â„Ó ‰¯˜·Â
.È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÏˆÂÓ ÔÎ‡ 98„È˙Ú·Â ‰ÂÂ‰· ÂÈÎ¯ˆ ÈÂÏÈÓÏ Ì‰· ˜ÈÊÁÓ ‡Â‰˘ ÌÈÁË˘‰˘
ÈÁË˘· ˘ÂÓÈ˘‰ „Ú· È"ÓÓÏ ÌÏ˘Ó ÂÈ‡ Ï"‰ˆ ÈÎ ÔÈÈˆÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÈÂ‡¯ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï Ú‚Â·
.ÌÏÂˆÈ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÈÏÎÏÎ ıÈ¯Ó˙ ÏÎ ÂÏ ÔÈ‡˘ Ô‡ÎÓÂ ,(‡·‰ ˜¯Ù· Ì‚ Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â·) ˘‡‰
- 99‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÍÂ˙· - ‰¯˜· ˙ÂÎ¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï „Â‡Ó ·Â˘Á ÍÎÈÙÏ
.ÌÈÁË˘‰ ÏÂˆÈ· ÏÂÚÈÈÏ ‡È·‰Ï Ô˙¯ËÓ˘
ÂÈ‡ ,˙"‚‡ Ï˘ ˙ÈÏ"ÎËÓ‰ ‰Ó¯· Ô‰Â È"Ê· Ô‰ ,˘‡ ÈÁË˘ ÏÂˆÈ ÏÚ ˘¯„Î ‰¯˜· ÚÂˆÈ·-È‡
ÏÈˆ‡Ó ,ÈÏ"ÎËÓ Ì¯Â‚Î ,˙"‚‡˘ ‰„·ÂÚ‰ Ì‚ .Â„ÂÒÈ· ÈÂ˜ÏÂ Ï"‰ˆ ˙Â„Â˜Ù ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó
ÌÂÁ˙· ‰Ê ÛÂ‚ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ¯Á‡ ·˜ÂÚ ÂÈ‡ Í‡ ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙· È‡·ˆ ÛÂ‚Ï ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÓ
.Â˙ÂÏÈÚÙ· ÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ¯ÂÓ‡‰
˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· ¯Ú ‰È‰ Ï"‰ˆ˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ˙Â·È˘Á ‰˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
„ÓÚ 1993 ˙˘· ¯·Î :Â˜˙Ï È„Î ˙È˘ÓÓ ‰ÏÂÚÙ ÏÎ Ë˜ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,·ˆÓ‰ ˙ÂÈ˜˙-È‡Ï
ÈÁË˘ Ï˘ ÏÂˆÈ‰ ˙„ÈÓ ‡˘Â· È"Ê Ï˘Â ˙"‚‡ Ï˘ ‰¯˜·· ÌÈÓ‚Ù ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯Á‡Ï ÌÈ˘ Ì‚ ÂÏÚÂ‰ ÌÈÓÂ„ ÌÈ‡ˆÓÓ .100‰Ï‡ ÌÈÁË˘· ‰ËÈÏ˘Ï ÌÈÏÎ ¯„ÚÈ‰ ÏÚÂ ,˘‡
ÌÂ˘È¯Â ÏÂ‰È" ‡˘Â· 2002 ¯·Óˆ„Ó ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÔÎÓ
ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÔÈÈÚ‰ ¯È·‚‰Ï" ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ıÏÓÂ‰ Â·Â ,"ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰
ÔÙÂ‡· ˜Â„·Ï :Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ¯˙ÂÈ ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÏ"‰ˆ‰ ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰
ÁÂ„·Â ;"È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÏÂˆÈ ˙Â¯˘Ù‡ ˙‡Â ,˜ÊÁÂÓ‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÛËÂ˘
Â·Â ,˘‡ ÈÁË˘ ‡˘Â· 2003 ¯·Óˆ„· Ï"ÎËÓ· ·˜ÚÓ‰Â ‰¯˜·‰ ˙˜ÏÁÓ ‰ÈÎ‰˘ ˙¯Â˜È·
,ÌÈ˘ ˘ÓÁ ÏÚÓ ˘‡ ÈÁË˘ Ï˘ ÏÂˆÈ‰ ˙„ÈÓ ‡˘Â· ‰˜È„· ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ˙"‚‡Â È"Ê ÈÎ Ú·˜
.Ì"˜‰Ï „Â‚È·
ÌÈÈÂÈÁ Ï"‰ˆ Ï˘ ˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÂˆÈ ‡˘Â· ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·Â‚Â ÍÏÂ‰‰ Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ ,ÍÂ¯‡‰Â ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ,Ï"‰ˆÏ Ì˙ÂˆÈÁÏ Ú‚Â· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï
¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜··Â ·˜ÚÓ· ˘È ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÈÁ¯Ê‡ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÁË˘·
·¯ ˘Â˜È· Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÁË˘ ÈÂ‰ÈÊ ÍÂ˙ ,Ï"‰ˆ Ï˘ ˙Â¯˘Î‰‰Â ÌÈÂÓÈ‡‰ ˙ÂÈÎ˙ ÔÂÎ˙·
.(Í˘Ó‰· Ì‚ Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â·) ‰ÎÏ‰Î ÌÈÏˆÂÓ ÌÈ‡˘ ÌÈÂÓÈ‡ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ

__________________

. בנושא תכנו צורכי צה"ל בשטחי אש בעתיד ראו בהמש98
. בנושא בקרה אזרחית על ניהול שטחי אש ראו בפרק הבא99
.1079 ' עמ,(1993) 44 È˙˘ ÁÂ„ , בנושא זה ראו מבקר המדינה100
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גורמי המשפיעי על יכולתו של צה"ל לנצל את שטחי האש
.1

צורכי פיתוח אזרחיי

שטחי האש שבאחריות פד" משתרעי על פני כ 6.9מיליו דונ ,ששיעור כ 48%משטח
המדינה בדרו האר .101מדובר בשטחי פתוחי ,שבחלק מה יש תשתיות אזרחיות דוגמת כבלי
תקשורת ,קווי מי ומתקני מי ,קווי חשמל ,אנטנות סלולריות ומחצבות; וחלק חופפי לשמורות
טבע .סגירת שטחי לצרכי ביטחוניי גורמת להגבלת השימושי בקרקע למטרות אזרחיות.
מדי שנה בשנה מגישי גורמי אזרחיי לצה"ל מאות רבות של בקשות לכניסה זמנית לשטחי אש
למטרות שונות ,כגו תחזוקה של תשתיות; שימושי חקלאיי דוגמת רעייה עונתית ועיבודי רב
שנתיי; כריית אב ומחצבי; וכ מעבר בשטח ,לרוב לצור %טיולי .שימושי אלה )להל 
שימוש משני( אינ גורעי משטחי האש ,אלא אמורי להתבצע בגזרות מוגדרות ובלוחות זמני
המתואמי ע צה"ל ,בד בבד ובמתוא ע השימוש שמתבצע בשטחי לצור %אימו כוחות צבא.
נוס( על כ ,%גורמי אזרחיי מגישי מדי פע בפע לצה"ל בקשות לגריעה קבועה של קרקעות
משטחי אש ,בי היתר לצור %הקמת מתקני תשתית ,שימוש חקלאי קבוע ,הרחבת יישובי שכבר
הוקמו או הקמת יישובי חדשי .בהוראת משהב"ט שעניינה "הקצאת שטחי אימוני לצרכי
צה"ל" נקבע ,בי היתר ,כי "הרשאה לשימוש משני בשטחי האימוני תהיה על פי הסכ בי ממ"י
לבי המורשה בשטח" ,וכי "תנאי ההרשאה לא יחרגו מהתנאי ,אשר נקבעו ע"י נציגי צה"ל
המוסמכי".
משרד מבקר המדינה בדק בצה"ל את תהלי %הבדיקה והאישור של הבקשות המתקבלות מגורמי
אזרחיי לשימוש משני בשטחי אש .להל יפורטו ממצאי הבדיקה:
א .אג"ת עוסק מטע צה"ל באישור או בדחיית של בקשות מגורמי אזרחיי לשימוש משני
בשטחי אש .בתהלי %בדיקת הבקשות נעזר אג"ת ,לפי העניי ,בגופי צה"ל שכוחותיה מתאמני
בשטחי האש  ז"י ,פד" ,ח"א וגופי אחרי  הכול בניסיו למזער ככל הנית את המחלוקות ע
התכניות האזרחיות ולשמור על האינטרס הצבאי.
האחריות המוטלת על אג"ת בבואו לאשר או לדחות את הבקשות לשימוש משני כבדה במיוחד בשל
היותו הגור הבלעדי המקבל החלטות בנושא .כגו( צבאי שמייצג את צה"ל ,אמורות החלטותיו
להתבסס בראש ובראשונה על הערכת האינטרסי הצבאיי ,א %ג להתחשב ככל שנית בצרכי
אזרחיי ,כפי שבאי לידי ביטוי בבקשות לשימוש משני.
כדי לאפשר לאג"ת להגיע להחלטה מידתית ומאוזנת חשוב מאוד שתתקיי תשתית נורמטיבית
ברורה העוסקת במכלול הסוגיות הקשורות לבדיקת הבקשות לשימוש משני בשני תחומי עיקריי:
 (1חלוקת האחריות והסמכויות בי גורמי צה"ל העוסקי בבדיקת הבקשות ובהערכת הפגיעה
באינטרס הצבאי שתיגר א יאושרו;  (2קביעת אמות מידה שעל פיה גורמי אלה אמורי
לבחו א לאשר בקשות לשימוש משני ,למשל :מידת ההתאמה של סוג השימוש המבוקש
למאפייני האימוני שמתקיימי בשטח אש; אופ הערכת מידת הפגיעה באינטרס הצבאי; זיהוי
ובחינה של חלופות אפשריות לארגו מחדש של אימוני יחידות צה"ל א תאושר הבקשה; ובחינת
השימושי המשניי שאושרו בשטח המבוקש בהווה ובעבר.

__________________

 101על פי נתוני מחלקת תו"פ ,כפי שנמסרו למשרד מבקר המדינה.
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ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â˘˜· ˙˜È„·Ï ˙È·ÈËÓ¯Â ˙È˙˘˙ ÌÂÈ˜ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ
ÏÂÏÎÓ· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â‡¯Â‰ Ï"‰ˆ· ÔÈ‡ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ,˘‡ ÈÁË˘· È˘Ó ˘ÂÓÈ˘Ï
È„È˜Ù˙ Ï˘ ‰¯Â„Ò ‰¯„‚‰ Ï"‰ˆ· ÔÈ‡ ÍÎ ·˜Ú .ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,‰Ê ‡˘ÂÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰
Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰ Ï˘Â ,˙Â˘˜·‰ ˙˜È„·· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ì‰· „È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰
˙ÂÁÂÏ ,˙Â˘˜·‰ ˙ÈÁ· ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â· ÌÈÏÏÎ Ï"‰ˆ· ÔÈ‡ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì‰ÈÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ
.ÂÓÈÈ˜Ï ˘È Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÊ
כאמור ,האחריות הפיקודית בנושא שטחי האש מוטלת על ז"י .במרס  2010מסר ענ( אימוני
ותשתיות בז"י למשרד מבקר המדינה כי אג"ת מעביר לז"י כל בקשה של גור אזרחי לשימוש משני
בשטחי אש ,לקבלת עמדתה בנושא; ז"י בוחנת את הבקשות המתקבלות באופ פרטני בשיתו(
הפיקוד הרלוונטי ,היחידה בעלת שטח האש והסיירת הירוקה; לעתי הבקשות מוחזרות לאג"ת
להשלמת פרטי או להבהרות; ראש חטיבת יבשה בזרוע מאשר כל עמדה שמעבירה ז"י לאג"ת;
והעיסוק בבחינת הבקשות לשימושי משניי מתבצע בתדירות יויומית ,בי השאר בשל מספר
הגדול של הבקשות.
במרס  2010מסרה מחלקת תו"פ למשרד מבקר המדינה כי השיקולי שאג"ת מביא בחשבו
בהתייחסותו לבקשות אזרחיות לשימושי משניי בשטחי אש ה סוג האימוני בשטח האש וסוג
הבקשה .עוד מסרה כי "כל בקשה לשימוש בשטח אש מופנית להתייחסות ז"י ומתא" הפיקוד
הרלוונטי ...כל בקשה אשר נמצאת כי יש לה היתכנות למימוש ,מופנית להתייחסות משהב"ט אשר
במסגרתה נער %כתב התחייבות המהווה תנאי לכל כניסה ובצוע עבודות בשטחי האש".
ÍÈÏ‰˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙Â˘Ï È„Î Ù"Â˙ ˙˜ÏÁÓ È¯·Ò‰· ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙¯‚ÒÓ ‡ÏÏ ÌÈÈ˜˙Ó ˘‡ ÈÁË˘· È˘Ó ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â˘˜·‰ ˙ÈÁ
ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï Ô˙È˘ ÏÎÎ ˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Ú·Â˜‰ ,˙·ÈÈÁÓÂ ‰¯Â¯· ˙È·ÈËÓ¯Â
ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ¯ÂÓ‡Î ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ Ô¯„ÚÈ‰ .ÌÈÂ˘‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· È„È
Ï"‰ˆ Ï˘ ÌÈÂÓÈ‡‰ ÈÎ¯Âˆ· ¯˙È‰ ÔÈ· ˙·˘Á˙Ó‰ ˙È˙„ÈÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì‡Â·· ÌÈÂ˘‰
.Í„È‡Ó ÈÁ¯Ê‡‰ Ò¯ËÈ‡·Â „ÁÓ
בהתייחסותו מאוקטובר  2010לממצאי הביקורת מסר צה"ל למשרד מבקר המדינה כי "על מנת
לשפר את תהלי %הבדיקה ,מבוצע בימי אלה הלי %של כתיבת נוהל לבדיקת כלל התכניות
האזרחיות המוגשות לצה"ל ,ובכלל זה בקשות לביצוע שימושי אזרחיי משניי בשטחי אש ,צפי
לסיו הלי %כתיבת הנוהל סו( שנת העבודה  ."2010עוד מסר צה"ל כי מערכת מידע גאוגרפי
אחודה ,אשר נמצאת בימי אלה בשלבי הקמה ,תאפשר ניהול ובקרה בנושא תהלי %בדיקת
הבקשות האמורות ,וכי מערכת זו צפויה לפעול בתחילת שנת .2011
סמנכ"ל וראש אמו" הודיע למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010כי נוכח ממצאי הביקורת יבח
משהב"ט "הא וכיצד יש להעמיק הפיקוח והבקרה של משרד הביטחו על עמדות צה"ל בכל
הנוגע למת/סירוב הרשאות לשימוש בשטחי אש".
ב .עוד עלה בביקורת כי באג"ת ,בז"י ובפד" אי מסד נתוני רבשנתי בנושא הבקשות
לשימושי משניי וההיענות לה ,שיסייע בבחינת ,בניהול ובבקרה עליה .עקב כ %המעקב אחר
הבקשות הוא לעתי לקוי ,כפי שעולה מהדוגמאות שלהל (1 :באפריל  2008העביר אג"ת
להתייחסות פד" בקשת רט"ג לייעד שטח לשמורת טבע נחל אפעה .א( כי מפקדת מתא" השיבה
לאג"ת כבר באותו חודש ,חזר אג"ת על אותה הבקשה באוקטובר  ,2009וזאת ללא קשר לתשובת
פד" (2 .בפברואר  2009העביר אג"ת להתייחסות ז"י ופד" את בקשת רט"ג להרחיב את שמורת
טבע נחל עשוש באופ שבתחומה ייכלל חלק משטחי האש של צה"ל .א( כי פד" כתב לאג"ת
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תשובה בנושא כבר באותו החודש וז"י בתחילת מרס  ,2009חזר אג"ת על בקשה זו ,ללא קשר
לתשובות האמורות ,באוקטובר .2009
‡˘¯ ˘‡ ÈÁË˘· È˘Ó ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â˘˜· ‡˘Â· È˙˘-·¯ ÌÈÂ˙ „ÒÓ ¯„ÚÈ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ
ÂÚÈÈÒÈ˘ ÈÂ‚¯‡ ÔÂ¯ÎÈÊ ˙¯ÈˆÈÂ Ú„È ¯ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ¯·„‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ
˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ‡˘Â· ÁÂ˙È ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ¯·„‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ˙Â˘˜·‰ ÏÂ‰ÈÏ
¯·˘‡‰ ÈÁË˘· Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰Â ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˙˘-
·‰˘· ‰˘ È„Ó ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ÔÙ˜È‰ ÁÎÂ ËÏÂ· ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË
ÌÈÎ¯ˆÏ ËÏÁÂÓ ÔÙÂ‡· ÌÈÁË˘ ¯Â‚ÒÏ Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ‰·ÂÓ‰ Ë˜ÈÏÙÂ˜‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ·Â ,Ï"‰ˆÏ
ˆ·‡.˙ÈÁ¯Ê‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú˜¯˜ È˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÁË˘· ¯·Â‚Â ÍÏÂ‰‰ Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ÌÈÈ

.2

פלישת גורמי בלתי מורשי

כאמור ,לפי תקנות ההגנה ,על כל אד הנמצא מחו לשטח שנסגר בצו על ידי מפקד צבאי נאסר
להיכנס אליו ,ועל כל אד הנמצא בשטח הסגור נאסר לצאת ממנו בלא היתר מהמפקד הצבאי או
מטעמו .הפרת איסורי אלה היא עברה פלילית.
על א( האמור בתקנות ההגנה ,ממסמכי צה"ל עולה תופעה רחבת היק( של פלישת גורמי בלתי
מורשי לשטחי האש לצור %גנבת מתכות ורעיית עדרי .שלדות רכב ישנות ומטרות ירי עשויות
מתכת ,המשמשות לאימוני ירי של הכוחות המתאמני ,ה יעד העיקרי של גונבי המתכות .אשר
לעדרי הפולשי לשטחי האש ,הימצאות בשטחי אלה פוגעת בקיומ התקי של אימוני
הכוחות .נוס( על כ %יש בשטחי האש תופעות אחרות כגו זריעה חדשנתית על ידי פולשי ,בנייה
ארעית וא( בנייה קבועה.
הסיירת הירוקה היא המפקחת על שטחי האש ועל שטחי המקרקעי הצבאי לש מניעת פלישה
אליה )לרבות פלישת עדרי( ולש פינוי מסיגי גבול .פקחי הסיירת מסיירי בשטחי האש כדי
לאתר ולתפוס את העברייני הפולשי לתחומ ,ובכלל זה ה עוסקי בתפיסת כלי ובאחסונ
ובהגשת תלונות בנושא למשטרה .בפעילות מקבלי הפקחי מידע ,בי היתר ,מראש מדור שטחי
אש בז"י ,מהפיקודי המרחביי ומהיחידות שמחזיקות בשטחי אש ,הכול כדי למנוע את כניסת
של פולשי לשטחי שבה מתאמני כוחות צה"ל או כדי להביא לסילוק משטחי אלה.
הסיירת הירוקה מסייעת רבות לצה"ל באכיפת החוק בתחומי השטחי הסגורי המשמשי
לאימוני .רוב פעילותה מתבצעת באזורי שבה מתקיימות פלישות של אוכלוסיית בני מיעוטי,
ובעיקר בשטחי האש בצפו הנגב ,באזורי הפזורה הבדואית  בקעות באר שבע וערד והר הנגב.
פעולת הפקחי מאפשרת למעהב"ט לצמצ ,למעשה ,את החיכו %ע האוכלוסייה האזרחית,
שברובה כאמור היא אוכלוסיית מיעוטי .יצוי כי על פי הסברי אג"ת וז"י למשרד מבקר המדינה,
בשטחי שנסגרו לצורכי אימוני ,למרות הפלישות כמתואר לעיל ,תופעת הבנייה הבלתי חוקית
היא מצומצמת ביותר.
מנתוני הסיירת הירוקה עולה ,לדוגמה ,כי בשנת  2008איתרו פקחיה  326מסיגי גבול בשטחי צה"ל
במרחב דרו ,ומה פינו  ;271בחודשי יונינובמבר  2009ה פינו משטחי צה"ל  27עדרי,
ובשבעה מקרי זיהו פעילות לגנבת מתכות ופעלו לתפיסת הגנבי.
א .באפריל  2006פנה מרכז המחקר והמידע של הכנסת לצה"ל בבקשה לקבל מידע בנושא גנבת
מתכות משטחי אימוני ,ובכלל זה מידע על מספר המקרי המתועדי ,על היק( הגנבות )במשקל(
ועל אופ ההתמודדות של משהב"ט ע התופעה .ביוני  2006מסרה מזכירות הפיקוד העליו,
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בתגובה על בקשת הנתוני ,כי התופעה תועדה בכמה מקרי ,וכי ידוע שמדובר בעשרות טונות,
אול אי באפשרותה לתת אמד מדויק בנושא.
במרס  2010מסר ענ( אימוני ותשתיות בז"י למשרד מבקר המדינה כי "תופעת גניבות ברזל
משטחי אש הולכת ומחמירה ע השני .עיקר הגניבות של מטרות הטנקי נעשה בשטחי מל"י].[102
מדי רבעו מוכנסי למל"י  30מטרות טנקי בעלות מוערכת של  4מש"ח ]מיליו ש"ח[ בשנה".
א( שמדובר בתופעה רחבת היק( עלה בביקורת כי באג"ת ,בז"י ובפד" יש נתוני חלקיי בלבד
עליה ועל הנזקי שהיא גורמת לאימוני צה"ל.
ב .אשר לרעייה ,בעלי עדרי מבקשי לרעות בשטחי האש ובשוליה ,בשל העשבייה שבה.
צה"ל מאשר חלק מבקשות הרעייה באופ חלקי ,נוכח צורכי הכוחות המתאמני.
ממסמכי אג"ת עולה כי שטחי האש בדרו מוצפי בשני האחרונות במרעה עונתי ,לרוב ללא
היתר .ממסמכי מתא" מפברואר  2007עולה כי החל משנת  2002נות צה"ל מענה חלקי בלבד
לבקשות אזרחי בנושא מרעה בשטחי אש ,בי השאר מהטעמי האלה (1 :עומס אימוני בשטחי
עקב שימוש באמצעי לחימה חדשי שהגדילו את טווחי הירי ועקב צמצו חלק משטחי האש
שברשות צה"ל לטובת תשתיות וצרכי אזרחיי;  (2תופעה של פלישת עדרי לעומק שטחי אש
שהותר לרעות בשוליה בעונת המרעה הקבועה .עוד עולה מהמסמכי כי תופעת הרעייה הבלתי
מורשית בשטחי האש פוגעת קשות באימוני עד כדי הפסקת ,וא( מסכנת חיי אד .נוכח האמור
לעיל עירב מתא" את אג"ת בנושא כבר בשנת  ,2002כדי למנוע פלישות בלתי חוקיות לשטחי
האש ולהניע תהלי %שמטרתו מעבר הדרגתי לפתרונות חלופיי של האכלת עדרי.
בשני  20042002התקיימה באג"ת עבודת מטה שנועדה לאפשר קיו הסכ ע משרד החקלאות
לצמצו היק( המרעה בשטחי האש ,בד בבד ע מת פתרונות האכלה חלופיי לחלק מהעדרי.
במועד סיו הביקורת טר הסתיימה עבודת מטה זו .בפברואר  2006ביקשה מפקדת מתא" מאג"ת
ומז"י לשוב ולחדשה ,א %הדבר לא בוצע.
··‰ÙÈ¯ÁÓÂ ˙ÎÏÂ‰‰ ‰ÚÙÂ˙‰ È„ÓÓ ˙Â¯ÓÏ ,˙ÂÎ˙Ó‰ ˙·‚ ˙ÚÙÂ˙Ï ‰ÓÂ„· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
˘Ï˘ ‚¯„· Ô‰ Ï"‰ˆ· ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙ÂÚÂ„È‰ ,˙Â˘˜‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ˙Â¯ÓÏÂ ÌÈ¯„Ú ˙Â˘ÈÏÙ Ï
¯˘‡ ÊÎÂ¯Ó È˙˘-·¯ Ú„ÈÓ Ï"‰ˆ· ÔÈ‡ ,˙"‚‡ Ï˘ ÈÏ"ÎËÓ‰ ‚¯„· Ô‰Â È"ÊÂ Ì"„Ù
ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÁÂÎ ÔÓ‡ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ‰ÈÈÈÙ‡ÓÏ ,‰ÈÙ˜È‰Ï
.(Í˘Ó‰· Â‡¯ „È˙Ú· ˘‡ ÈÁË˘· Ï"‰ˆ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ‡˘Â·) ÌÈ˙˘Ó‰
במרס  2010מסרה מחלקת תו"פ למשרד מבקר המדינה כי אג"ת האציל את סמכויותיו בתחו ניהול
ובקרת שטחי האש למז"י ,מתו %כוונה להתמקד באג"ת בעבודת המטה הכללי ורצו להרחיב את
סמכויות מז"י מול הפיקודי המרחביי; ע זאת ,אג"ת מקבל דיווחי רבעוניי אודות פלישות
לשטחי האש.
ÁÎÂÂ ˘‡ ÈÁË˘Ï ˙Â˘ÈÏÙ‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙Ó¯Â‚˘ ÈÙÒÎ‰ ˜Ê‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ È˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÛÒÂ ,ÂÈ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÔÓ‡Ï Ï"‰ˆ Ï˘ ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰
˘„¯˘ Ï˘ ÁÂ˙ÈÏÂ Ô‰È‚ÂÒÏ ˙Â˘ÈÏÙ‰ È„ÓÓ „ÂÚÈ˙Ï ÏÚÙÈ Ï"‰ˆ˘ ÈÂ‡¯ ,‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ
Úˆ·˙‰Ï ÏÈÚÏ„ ÁÂ˙È‰Â „ÂÚÈ˙‰ ÏÚ .ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· Ô˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÂÓ‚Ó Ï˘Â Ô‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó
˙Â˘ÈÏÙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï Â¯˘Ù‡È˘ È„Î ,ÈÏ"ÎËÓ‰ ‚¯„· Ô‰Â È"Ê ‚¯„· Ô‰
‡.ÂÏ
__________________
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בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה"ל למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010כי "אכ לא
קיימת מערכת מידע המרכזת את כלל הנתוני אודות הפלישות לשטחי האש .אג"ת ,בשיתו( ע
גורמי ז"י ,אט"ל ,משהב"ט והפיקודי המרחביי הניע פעילות להקמת מערכת מידע גיאוגרפי
אחודה ,בה ירוכזו ,בי היתר ,נתוני הפלישות כאמור ,צפי לסיו הקמת המערכת בתחילת שנת
העבודה ."2011

הבטחת היכולת לאימו כוחות צה"ל בעתיד
בשני  19981996הכינה חברת ייעו אזרחית )להל  חברת הייעו( בהזמנת ז"י "תכניתאב
לשטחי אימוני וניסויי" )להל  תכניתהאב( .מטרותהעל של תכנית האב היו .1 :להבטיח את
יכולת האימוני והניסויי של צה"ל ושל התעשיות הביטחוניות;  .2לגבש הצעה לפריסת האימוני
והניסויי ,בהתא לדרישות המבצעיות ,שתאפשר למזער את השימוש בקרקע ,את הפגיעה בערכי
טבע ונו( ואת העלויות .במסגרת תכניתהאב נבחנו והוגדרו ,בי היתר ,שטחי האש בכלל מרחבי
המדינה על פי התאמת לסוגי האימוני ,ההכשרות והפלטפורמות 103של צה"ל ,נקבעו הנחיות
כלליות לתכנו מפורט של שטחי האש והוגדרו עקרונות של מערכת לניהול שטחי אש כדי לאפשר
מיצוי טוב יותר של עתודות הקרקע.
במרס ובאפריל  1997אישרו מנכ"ל משהב"ט והרמטכ"ל ,בהתאמה ,את עקרונות תכנית האב ואת
עיקריה .על פי המסמ %המסכ את תכניתהאב של חברת הייעו אישר מפקד ז"י 104את התכנית
בדצמבר  ,1998ובינואר  1999אישר אותה ראש אג"ת.105
אשר לצורכי אימו כוחות צה"ל בטווח הארו ,%נבח בתכניתהאב הביקוש הצפוי של צה"ל לשטחי
האש ,שנקבע לפי היק( הכוחות המתאמני ,מאפייניה וסוגי האימוני ,לעומת ההיצע של שטחי
האש .אשר לביקוש ,נבח בתכנית האב היק( השטחי המזערי שיידרש לצה"ל כדי לאמ את כלל
כוחותיו בגזרת הדרו ,בהנחה כי במצבי משתני לא יתאפשר לצה"ל להמשי %ולאמ את הכוחות
באזורי מסוימי בגזרות אחרות .בנוגע להיצע של שטחי האש ,נבחנו בתכניתהאב כל השטחי
שיעמדו לרשות צה"ל בגזרת הדרו ,תו %בחינת זמינות והתאמת לאימו הכוחות.
הניתוח שנעשה העלה כי בעוד שצה"ל זקוק לשטח של  6.4מיליו דונ 106לש אימו כוחותיו,
יעמדו לרשותו בגזרת הדרו  7.1מיליו דונ .ע זאת ,הובהר בתכניתהאב כי אומדני אלה אינ
מוחלטי אלא תלויי בכמה גורמי ,כלהל:
א .הביקוש של צה"ל לשטחי אש בס 6.4 %מיליו דונ נקבע בהנחה שצה"ל ישנה את שיטת
הניהול הקיימת של שטחי האש ,שעיקרה הצמדה קבועה של שטחי לחזקת יחידות צה"ל הנמצאות
במרחב דרו ,ויפעיל שיטת ניהול חדשה ,שעיקרה חלוקה מחדש של כלל השטחי והקצאת לפי
צור %ליחידות המתאמנות ,על פי מאפייני הפעילות הנדרשת בהתא למפתח של פרק הזמ הדרוש
לכל יחידה לביצוע אימו.
__________________
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בעיקר רכבקרב משוריי ,חיל רגלי וח"א.
אז מפקדת כוחות היבשה )מפח"ש(.
מחלקת תו"פ לא יכלה למסור למשרד מבקר המדינה א גורמי בכירי אחרי במעהב"ט אישרו את
התכנית ואילו צעדי נקבעו למימושה .ע זאת ,משרד מבקר המדינה התייחס לתכניתהאב כאל תכנית
יסוד מחייבת כמפורט בהמש .יודגש כי על בסיס תכניתהאב הגישה חברת הייעו /לז"י בדצמבר
 2006תכנית חלקית נוספת שדנה בארגו מחדש של שטחי אש בדרו הנגב .ז"י מימשה תכנית זו החל
משנת .2007
האומד גובש בהתחשב במקד "אייעילות" ,דוגמת השבתת האימוני בסופי שבוע.

משרד הביטחו
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ב .אשר להיצע של שטחי האש בס 7.1 %מיליו דונ נקבע בתכנית האב כי  700,000דונ מה
אמנ רשומי בתוק( נסיבות היסטוריות כשטחי אש ,א %בפועל ה אינ מיועדי לאימו כוחות
ואיאפשר לבצע בה אימוני )בי השטחי האלה ,לדוגמה ,שטח שדה התעופה "נבטי"(; לגבי
 900,000דונ אחרי יש קונפליקטי בי צה"ל לגורמי אזרחיי ,ובעיקר רט"ג ,המצמצמי את
אפשרויות השימוש בה .בהתחשב באמור לעיל נקבע בתכנית האב כי היצע שטחי האש שנית
לתכנו מסתכ ב 5.5מיליו דונ ,ואילו השטח הנדרש לצה"ל מסתכ ב 6.4מיליו דונ ,דהיינו
ההיצע קט ב 900,000דונ מהביקוש.
נוכח המסקנות דלעיל נקבע בתכנית האב כי מימושה מותנה בשלושה גורמי" :הימנעות מטעויות"
בשלבי מימושה הראשוניי; יישו תפיסה חדשה של הקצאת שטחי אש ומערכת לניהול; ופתרו
קונפליקטי ע גורמי אזרחיי .עוד נקבע בתכנית כי "אי יכולת לקיי אחד ממרכיבי אלה
פירושו אי מימוש התכנית במלואה .המשמעות היא שלילת היכולת לבצע אימוני וניסויי בצורה
מיטבית .פתרו אפשרי לסוגייה זו יהיו :הקטנת הסד"כ או הקטנת היק( האימוני ו/או מעבר מסיבי
לתחליפי שטח" .בתכנית נקבע ג כי "חיוני לוודא שתכנית האב מאפשרת עדכוני על ציר הזמ.
בתו %כ %יש להבטיח מתודולוגיה שתאפשר התאמת התכנית כמתחייב מהתפתחויות של תהליכי
מדיניי  המשמעות הישירה הכלת כל האימוני והניסויי במרחב הנגב".
˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ÏÈÚÏ„ ‰È˙Â˜ÒÓÓ ÚÓ˙˘Ó‰ Û‡ ÏÚÂ ·‡‰ ˙ÈÎ˙· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ
(1
˘˙ÈÁ·Ó ‰˘ÂÓÈÓÏ È"ÊÂ ˙"‚‡ ÂÏÚÙ ‡Ï 1999 ˙˘· ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ˙"‚‡ ˘‡¯ ¯˘È‡ Ê‡Ó
˘ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰Â ˘‡ ÈÁË˘ ÏÂ‰È ˙ËÈ˘ ÈÂÈ
.ÌÈÈÁ¯Ê‡‰
·˙ÂÚÈ·˜· Â„ÓˆÂ‰ ÔÈÈ„Ú ÌÂ¯„ ·Á¯Ó· ˘‡‰ ÈÁË˘ ·Â¯ ,2010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˙ÂÓ‡˙Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ¯˘Ù‡˙˘ ÏÂ‰È ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÚÙ ‡ÏÂ Ï"‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÏ
·.ÔÂÓÈ‡Â ÔÂÓÈ‡ ÏÎ ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ï˘ Á˙ÙÓ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÂÓÈ‡‰ ÈÈÈÙ‡ÓÏ Ì‡˙‰
‰˙ÏÂÎ˙ ˙‡ ,‰ÈÚÂˆÈ· ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙‡ÊÎ ˙Î¯ÚÓ ÂÈÈÙ‡ ‡Ï Û‡ ˙"‚‡Â È"Ê ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
.‰˙ÂÏÚ ˙‡Â ‰˙ÚÓË‰ÏÂ ‰ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ˙‡ ,˙ÈÎË‰
‡˘¯ „¯˘ÓÏ ‚Èˆ‰Ï ‰Ú„È ‡Ï Ù"Â˙ ˙˜ÏÁÓ ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜ ÔÂ¯˙ÙÏ
,·‡‰ ˙ÈÎ˙· ‰‰ÂÊ˘ ·ˆÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈÂÈ˘ Ì‰· ÂÏÁ 1999 ˙˘ Ê‡Ó Ì‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
‰‡ÂÂ˘‰· ‰ÂÂ‰· ÌÈÂÓÈ‡‰ ÚÂˆÈ·· Ï·‚ÂÓ Ï"‰ˆ Ì‰·˘ ˘‡‰ ÈÁË˘ Û˜È‰· ‰Ê ÏÏÎ·Â
„È˙Ú· ÌÈÈÂÙˆ‰ ‰Ï‡Â ‰ÂÂ‰· ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ‰Á˙È ‡Ï ‰˜ÏÁÓ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .¯·ÚÏ
Â·˘ ·ˆÓ· Ô‰Â ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· Ô‰ - ˘‡‰ ÈÁË˘ ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÏ Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ
.ÌÂ¯„ ·Á¯Ó· ÂÓ‡˙È Ï"‰ˆ ˙ÂÁÂÎ ÏÏÎ
נוס( על האמור לעיל יש להדגיש כי מאז אישור תכנית האב בשנת  1999חלו תמורות
(2
מהותיות ה במאפייני של צורכי צה"ל מבחינת שטחי האש וה באפשרויות לנצל ניצול מלא.
להל יפורטו עיקר התמורות:
חלו שינויי במאפייני פעילות צה"ל ובצורכי האימוני של יחידותיו ,בי היתר נוכח
א(
הצטיידותו במערכות נשק חדשות ,שחלק מחייבות היערכות שונה בשטחי אש.
גברו הלחצי מצד הגורמי האזרחיי ה לשימוש משני בשטחי אש ,כפי שתואר לעיל ,וה
ב(
בבקשות לגרוע לצמיתות חלקי משטחי אלה לטובת הפיתוח האזרחי ,דוגמת גריעות משטחי אש
שנעשו בעשור הראשו של המאה העשרי ואחת לטובת הקמת יישובי "חלוציות" בחבל לכיש
והקמת תחנת כוח סולרית באזור אשלי שבנגב .בהקשר זה א( יצוי כי אי באג"ת נתוני על כלל
הגריעות משטחי האש שנעשו בעשור האחרו בנגב ,ולמותר לציי כי אי בידיו תחזית בתחו זה
לעתיד.
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גדל מספר של פלישות גורמי בלתי מורשי ומסיגי גבול לשטחי אש לצור %גנבת מתכות
ג(
ורעיית עדרי ,כפי שתואר לעיל.
חלו שינויי בפריסת מחנות צה"ל ,בי היתר נוכח תכנית מעבר יחידות צה"ל לנגב ,שחלקה
ד(
כבר בוצעה 107וחלקה מתוכננת להתבצע בעתיד ;108והדבר משפיע על היצע שטחי האש במרחב
הדרו ועל יכולתו של צה"ל לנצל באופ מיטבי.
··˙„Â·Ú Ï"‰ˆ ‰˘Ú ‡Ï 2010-1999 ÌÈ˘· ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÂÓ˙‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÌÂ¯„ ·Á¯Ó· „È˙Ú· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÁË˘‰ ÚˆÈ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ‰ËÓ
˙Ï"‰ˆ È„È· ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,2010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÍÎ ·˜Ú .ÌÈÎ„ÂÚÓ‰ ÂÈÎ¯ˆÏ Ì‡Â
„ÂÁÈÈ· ,˘¯„‰ Û˜È‰· „È˙Ú· ÂÓÈÈ˜˙È ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÈÂÓÈ‡ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ¯·„· ‰Î¯Ú‰
.˙Â¯Á‡ ˙Â¯Ê‚· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡· ÌÈÂÓÈ‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂÈ ‡Ï ‡Â‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ÁÎÂÏ
‰·ÈÏ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡È‰ ÂÈ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÔÓ‡Ï Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙ÁË·‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÈÏ"ÎËÓ‰ Ì¯Â‚‰ Â˙ÂÈ‰· ,˙"‚‡ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÏÙËÏ ¯ÂÓ‡ ‰·˘ ,Ï"‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙ
˙"‚‡˘ ÈÂ‡¯ ,ÔÎ ÏÚ .‰ÒÈ¯Ù‰Â ˙È˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˘Â·È‚Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È‡¯Á‡‰
,ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ˘‡‰ ÈÁË˘Ï ˙ÈÎ„Ú ˙ÈÎ˙ Û˙Â˘Ó· Â˘·‚È È"ÊÂ ÏÈ·ÂÓ Ì¯Â‚Î
˙ÂÓ‚Ó ÂÁ·È ;ÍÂ¯‡‰Â ÈÂÈ·‰ ÁÂÂË· Ï"‰ˆ Ï˘ ÌÈÂÓÈ‡‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÂÁ˙È ‰Ê ÏÏÎ·Â
·ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜ ÂÙÓÈ ;„È˙Ú· ˘‡‰ ÈÁË˘ ÚˆÈ‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ ˙‡ Â˜„·ÈÂ ·‚· ÈÁ¯Ê‡ ÁÂ˙ÈÙ
˘ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÂÁ˙ÈÂ „È˙Ú· Ì˙ÂÁ˙Ù˙‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÂÎÈ¯ÚÈ ,ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ Â¯ˆÂ
˘‡ ÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ ˙Î¯ÚÓ ÂÈÈÙ‡ÈÂ ;È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ˘‡‰ ÈÁË˘ ˙‡ ÏˆÏ Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ
˘˙‡ÚÂˆÈ·Ï ˘Â¯„‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ï˘ Á˙ÙÓ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÓ‡˙Ó‰ ˙Â„ÈÁÈÏ Ì˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ¯˘Ù
‡ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ Úˆ·Ï ˘È ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˜˘ÓÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË·È‰· .ÔÂÓÈ
·˙.Ë"·‰˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È
˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈÈ„Ó ˘·‚È ˙"‚‡˘ ÈÂ‡¯ ,¯ÂÓ‡Î ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÂÈÒ ÌÚ
·ˆ˙ÚÈ¯‚Â Ú˜¯˜· È˘Ó ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Â˘˜· ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â· ˙Â·¯Ï ,Ï"‰
˘ÌÈ˘È„Á ÌÈÏÎ ˙‚‰‰ÏÂ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÌÈË˜ÈÏÙÂ˜‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ,˘‡ ÈÁË˘Ó ÌÈÁË
.È·ËÈÓ‰ ÌÏÂˆÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÂ‰ÈÏ
בהתייחסותו לממצאי הביקורת ,הודיע צה"ל למשרד מבקר המדינה כי "בשני האחרונות ז"י
הונחתה לעדכ את תכניתהאב לניצול שטחי אש ...בשל העדר משאבי ז"י לא ביצעה את העדכו
הנדרש .ע זאת ,התאמת תכניתהאב הקיימת לצרכי צה"ל המעודכני תיבח במסגרת גיבוש
תכנית רבשנתית לתשתית ופריסה )תר"ש תו"פ( ,אשר תהלי %גיבושה צפוי להיות מושל עד
אמצע שנת העבודה ."2011
משרד מבקר המדינה מעיר כי אג"ת לא וידא שז"י אכ פעלה בהתא להנחיה שניתנה לה .הדבר
בולט במיוחד נוכח החשיבות שנודעת להבטחת יכולת האימו של כוחות צה"ל בעתיד ,כחלק
מבניי כוחו של הצבא ,והאחריות של אג"ת לתכנו תכניות העבודה של צה"ל בהווה ובעתיד.

✯
__________________

 107העתקת בסיס ח"א מלוד לנבטי.
 108העתקה מתוכננת של יחידות אמ" ואג התקשוב ,הקמת "עיר הבה"די" והעברת בסיסי צה"ל אחרי.

101

משרד הביטחו

ÌÈÁË˘‰ ÍÒÓ 86%-Î Ì¯ÂÚÈ˘˘ ,ÌÂ„ ÔÂÈÏÈÓ 7.4-Î ‡Â‰ Ï"‰ˆ Ï˘ ˘‡‰ ÈÁË˘ Û˜È‰
˘·‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ˙È·ÈËÓ¯Â ˙¯‚ÒÓ ÌÂÈ˜ ·ÈÈÁÓ È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ·‡˘Ó ÏÂ‰È .Â˙˜ÊÁ
˘ÂÈ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÔÓ‡Ï Ï"‰ˆÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘¯„ ¯·„‰ ;˙ÂÏÈÚÈ· ÏˆÂÈÂ Ï‰ÂÈ ‡Â‰ ÈÎ ÂÁÈË·È
·‡.˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯ËÓÏ Ì‚ ÌÈÁË˘· ˘ÂÓÈ˘Ï ,Ô˙È˘ ÏÎÎ ,˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó ÍÂ˙ ,È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ
‡¯‚‡Ó Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ Û‡Â ˙‡ÊÎ ˙È·ÈËÓ¯Â ˙¯‚ÒÓ ÔÈ‡ Ï"‰ˆ· ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û
˙ÂÓÎ .ÌÏÂˆÈÂ ˘‡‰ ÈÁË˘· ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÏÎ Ï˘ ÁÂ˙ÈÂ ‰ÈÁ· ¯˘Ù‡Ó‰ Ú„ÈÓ Â·Â ÌÈÂ
ÁÂÂË ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰ ÔÁÂ· ÂÈ‡ ,ÌÈÁË˘‰ ÏÂˆÈ ‡˘Â· ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ó ÂÈ‡ Ï"‰ˆ ,ÔÎ
˘Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙ ¯Á‡ ·˜ÂÚ ÂÈ‡Â ,È·ËÈÓ ÏÂˆÈ ÌÏˆÏ Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ô‰· ˘È
˘˙Â˘ ˙ÏÈÁ˙ Ê‡Ó ,¯Â˘ÚÓ ¯˙ÂÈ ‰Ê ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰Ï‡ ÌÈÁË˘· ÌÈÈ˘Ó ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ˘ÂÓÈ
˙ÈÁ·ÏÂ ˘‡‰ ÈÁË˘· ÌÈÈÂÈ˘‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÏ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ó ÂÈ‡ Ï"‰ˆ ,ÌÈÈÙÏ‡‰
˙Ú„Ï ,ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ Í˘Ó‰ .„È˙Ú· ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÔÂÓÈ‡ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,Ì˙ÂÚÓ˘Ó
È˙Ï· ‰ÚÈ‚ÙÏ Ô‰Â ,„È˙Ú· Ï"‰ˆ Ï˘ ÂÁÂÎ ÔÈÈ·· ‰ÚÈ‚ÙÏ Ô‰ ÌÂ¯‚Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡· ˙È˙„ÈÓ
‡˘Â· ˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· ÌÈÈ˜È Ï"‰ˆ˘ ÈÂ‡¯ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡ÔÂ‚ÈÚÏ ÏÚÙÈÂ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ‰¯˜·Â ÏÂ‰È ÈÏÎ ˙ÈÁ·Ó ÂÈÎ¯ˆ ˙Â·¯Ï ,˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÂ‰È ÔÙÂ
.‰ÓÈ‡˙Ó ˙È·ÈËÓ¯Â ˙È˙˘˙· ÂÊ ‰ÈÁ· ˙Â˜ÒÓ

פיקוח ובקרה של גורמי אזרחיי על ניהול קרקעות בצה"ל
.1

גופי אזרחיי המעורבי בפיקוח ובבקרה על קרקעות 109בצה"ל

שני גורמי עיקריי פועלי בתחו הקצאת קרקעות המדינה לשימוש צה"ל:
110

א .ממ"י ,העוסק בניהול קרקעות המדינה ,לרבות הקצאת למערכת הביטחו  .בניהולו נמצאי
כ 93%משטחי המדינה ,שהיקפ כ 22מיליו דונ.
ב .משהב"ט  חטיבת נכסי ופינוי מחנות צה"ל שבאמו" עוסקת ,בי היתר ,בניהול הקרקעות
שבידי צה"ל .במסגרת זו מסכמת החטיבה ע ממ"י עסקות הקצאת קרקעות לצה"ל ,ומתחשבנת
כספית ע ממ"י בגינ.
שני הגופי הללו עוסקי ,כל אחד בתחומו ,בטיפול בבקשות צה"ל להקצאות קרקע וכ בהיבטי
של פיקוח ושל בקרה על השימוש שעושה צה"ל בקרקעות שהוקצו לו .משרד מבקר המדינה בדק
את קשרי הגומלי בי גופי אלה ובי צה"ל בתחו ניהול הקרקעות ,ואת הפיקוח והבקרה שה
מקיימי על פעילותו בתחו זה.

__________________

 109בפרק זה המושג "קרקעות" כולל את המושגי "מקרקעי" ו"נדל"" ,בהקשרי המתאימי.
 110ממ"י מקצה קרקעות לצה"ל באמצעות משהב"ט )ראו פירוט בהמש(.
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הקצאות קרקע לשימוש צה"ל
ממ"י מנהל את מלאי קרקעות המדינה באמצעות שבעה מחוזות .מדיניות ממ"י נקבעת על ידי
מועצת מקרקעי ישראל ,שאותה ממנה הממשלה .בראש ממ"י עומד מנהל המינהל ,שא #אותו ממנה
הממשלה .111ע תחומי הפעילות המרכזיי של ממ"י נמני :ניהול מלאי קרקעות המדינה; שיווק
והקצאת לייעודי שוני ,לרבות לצה"ל; ופיקוח על שימושי הקרקע .על פי קביעת ממ"י ,הפיקוח
על הקרקעות הוא משימה מרכזית בתכנית העבודה שלו ,בהיותו מסייע באיסו #נתוני לצור %ניהול
יעיל של הנכסי ,ולצור %נקיטת הצעדי הדרושי במסגרת ההתמודדות ע פלישות לאדמות
מדינה והתנחלויות בלתי חוקיות בה וע חריגות מחוזי חכירה והפרות של החוזי.
האג #החקלאי בממ"י עוסק ,בי היתר ,בהקצאות קרקע למערכת הביטחו ,בהתא לנוהל של ממ"י
שהוצא במרס  2000ועניינו "הקצאת קרקע לצורכי ביטחו" )להל  נוהל ההקצאות( .על פי הנוהל,
יש שני סוגי הקצאות :הקצאה קבועה )למטרת הקמת מחנות קבע או מתקני קבע( ,שבגינה אמור
צה"ל לשל דמי חכירה "בשיעור מלוא ער %הקרקע" בהתא להערכת השמאי הממשלתי ,על פי
ייעוד הקרקע ערב ההקצאה ;112והקצאה זמנית לתקופה שאינה עולה על חמש שני )למטרת
הקמת של שטחי אש ,מחנות זמניי או מתקני ארעיי( .עבור הקצאה זמנית של שטחי ,למעט
שטחי אש ,אמור צה"ל לשל מראש דמי חכירה שנתיי )להל  דמי שימוש( לפי הערכת השמאי
הממשלתי.
על פי נוהל ההקצאות אמורה לפעול בממ"י ועדה להקצאת שטחי לצורכי ביטחו )להל  ועדת
ההקצאות( ,שתפקידיה ה ,בי היתר ,אישור עסקות חדשות וחידוש עסקות קיימות ע משהב"ט
להקצאת קרקע לצורכי צה"ל .113את הוועדה ממנה מנהל ממ"י ,ומשתתפי בה נציגי מכל אגפי
ממ"י .114לאחר שהתקבלה החלטת ועדת ההקצאות לאשר הקצאת קרקע לצה"ל ,עובר הטיפול
למחוז הרלוונטי של ממ"י לצור %הקצאת השטח בפועל .ועדת ההקצאות מפרסמת את החלטתה
באמצעות מסמ ,%הכולל ,בי היתר ,את הפרטי האלה :זיהוי הקרקע ,סוג ההקצאה המבוקש ,היק#
השטח ,שיעור השומה ומועד תו ההקצאה  א מדובר בהקצאה זמנית.
.1

הסכמי להקצאות קרקע למערכת הביטחו

ככלל ,עסקות להקצאת קרקע מסוכמות ונחתמות בהסכ בי ממ"י ובי הגו #שלו מוקצית הקרקע,
ובו מפורטי תנאי הקצאתה .בנוגע להקצאת קרקעות למעהב"ט קבעה הנהלת ממ"י בספטמבר
 2002כי "כל עסקה להקצאת קבע אשר תובא לפתחו של המינהל  ...יער %לגביה חוזה חכירה ע
משרד הביטחו" .לצור %יישו החלטה זו ולצור %עיגו ומיסוד של עסקות להקצאות קרקע ע
מערכת הביטחו ,הכי ממ"י בשנת  2006טיוטת זיכרו דברי בינו ובי משהב"ט )להל  טיוטת
הסכ הקצאה( ,הדומה להסכמי שהוא חות ע כלל הגופי שלה הוא מקצה קרקע ,לרבות
משרדי ממשלה .בטיוטת הסכ ההקצאה פורטו ,בי היתר ,הנתוני האלה :מספר המקרקעי,
מקומ ,הגוש והחלקה שבה נמצאי המקרקעי ,תקופת ההקצאה ,מטרתה והתמורה בעד הקצאת
המקרקעי.
__________________

111
112
113
114

לצדו של מנהל המינהל פועלת הנהלת המינהל ,שחבריה ה מנהלי האגפי ומנהלי המחוזות .הנהלת
המינהל מייעצת למנהל המינהל בתחומי הפעילויות השונות של ממ"י ,ובכלל זה בקביעת קווי מנחי
לביצוע מדיניות המינהל ,בתכנו הפעילות ובניסוח נהלי.
צה"ל אינו משל דמי חכירה עבור מחנות שעברו לידיו קוד לשנת  ,1960מועד הקמת ממ"י.
לדיו בוועדת ההקצאות קודמת עבודת מטה של המחוז הרלוונטי ,שמטרתה לבחו ,בי היתר ,א
הקרקע לא הוקצתה לגור אחר וא אי בשטח אוצרות טבע.
את ההרכב הנוכחי של ועדת ההקצאות קבע מנהל ממ"י בשנת .2001
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·¯ÒÓ Ë"·‰˘Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯˙ÈÎ ‡Ï˘Â È"ÓÓ ˙˘È¯„ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
.‰‡ˆ˜‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ
 הייעו* המשפטי למערכת הביטחו בנובמבר#בתגובתו על פניית ממ"י בנושא זה מסר נציג אג
 "אי מקו, על כ. כי טיוטת הסכ ההקצאה אינה מתיישבת ע נוהל ההקצאות, בי היתר,2007
 כי ההקצאה, קצר המפנה את הצדדי לנוהל הקיי ומאשר% אלא מסמ... לניסוח של זיכרו דברי
."כאמור היא בהתא לנוהל
˙ÓÈ˙Á· Í¯Âˆ‰ ¯·„· 2002 ¯·ÓËÙÒÓ È"ÓÓ ˙Ï‰‰ ˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ
,‰Ï‡Î ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ Ë"·‰˘Ó Ï˘ Â·Â¯ÈÒ ÁÎÂÂ ,Ë"·‰˘Ó ÔÈ·Â È"ÓÓ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰
ÍÂ˙" ,˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÒÎÏ ,˙Â‡ˆ˜‰‰ Ï‰Â ÈÙÏ ‡Ï˘ ,2006 ˙˘· È"ÓÓ ˜ÈÒÙ‰
ÁÎÂ ."ÌÈÊÂÁ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ‰ÏÂÏÎ˙ ¯˘‡ Ï‰ÈÓ· Ï·Â˜ÓÎ ˙Â‡˜ÒÚ ÍÂ¯ÚÏ ‰È‰È Ô˙È˘ ‰ÂÂ˜˙
È"ÓÓ ¯˘È‡ ,2010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2006 ˙˘Ó ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÒÂÈÎ-È‡
Ú˜¯˜ È˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÂÓÓ‰ ˙ÓÈ˙Á· ÍÓÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ú˜¯˜ ˙‡ˆ˜‰ ˙Â˜ÒÚ
˙‡ ˜„·˘ È"ÓÓ· ÊÂÁÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ô˙È ÍÓÒÓ‰ .Ë"·‰˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰˘ ,È‡Ï˜Á‰ Û‚‡·
Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰ÈÈÏÚ ˙¯˘Â‡Ó Ë"·‰˘ÓÏ ÈÎ Ú·˜ Â·Â ,Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰Ï Ë"·‰˘Ó ˙˘˜·
ÌÂÁ˙ ˘‡¯ ."‰·Â¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙„ÚÂÂ· ÂÂ„ÈÈ ‰‡ˆ˜‰‰ È‡˙ ¯‡˘" ÈÎÂ ,"¯˙Ï‡Ï"
¯Â˘È‡Ï Ë¯Ù ÈÎ 2010 ¯‡Â¯·Ù· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ Ô"ÂÓ‡· ÈÊÈÙ ÔÂÎ˙Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó
Ì‰ÈÈ· ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯‡˙ÓÂ „Ú˙Ó‰ ,Ë"·‰˘Ó ÔÈ·Ï È"ÓÓ ÔÈ· ÌÂ˙Á ÍÓÒÓ ÏÎ ÌÈÈ˜ ‡Ï" ‰Ê
."‰˙¯ËÓ ˙Â·¯Ï ,‰‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â·
˙Â¯ËÓÏ ˙Â·¯Ï ,‰È„Ó‰ ˙ÂÏÚ·· Ú˜¯˜ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Â˙Â˘¯Ï ‰˙Â‡ Ï·˜Ó˘ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Â È"ÓÓ ÔÈ· ÈÏÓ¯ÂÙ ¯„Ò‰ ˙·ÈÈÁÓ ,ÈÂÁËÈ· ˘ÂÓÈ˘
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ÔÎÂ ‰‡ˆ˜‰‰ È‡˙ ÂÚ·˜ÈÈ ‰Ê ¯„Ò‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÂÈ‡ ‰ÊÎ ¯„Ò‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜-È‡ .¯„Ò‰‰ È‡˙· „ÓÂÚ ÂÈ‡ ÌÈ„„ˆ‰ „Á‡ Ì‡ ˙Â·¯Ï ,ÔÈÈÚÏ
.È"ÓÓ È„È ÏÚ ‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÂ‰È· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó
¯ˆ· ‰Ê ·ˆÓ· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰ÒÂÈÎ-È‡Ï ¯˘‡
,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÏÎ ˙ÓÂÚÏ ÔÂÁËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È"ÓÓ ˙Ï‰‰Ó
.ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰È ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· ÚÂÓ ¯·„‰Â
2010 בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר
 ממ"י ומשהב"ט לא% "א,כי מהבחינה העקרונית משהב"ט אינו מתנגד לחתו על הסכמי הקצאה
." התוא את התנאי המפורטי ממילא בנוהל ההקצאה,הגיעו עד כה לנוסח הסכ
˙‡ ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ÏÎ ‡ÏÏ ¯Â˙ÙÏ Ë"·‰˘Ó ÏÚÂ È"ÓÓ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÂË¯ÂÙÈ˘ ÔÙÂ‡· ,·˙Î· ˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙‡ Ô‚ÚÏÂ ‰‡ˆ˜‰‰ ÈÓÎÒ‰ ÌÈÓ˙Á ‡Ï ÔÈ‚·˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰
ÈÎ¯ÂˆÏ Ú˜¯˜ ˙Â‡ˆ˜‰ ¯˘‡Ï „ÈÙ˜‰Ï È"ÓÓ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈË¯Ù
.ÂÈÏ‰Ï Ì‡˙‰· ,˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂÁËÈ·

פיקוח ובקרה של ממ"י על ניהול הקרקעות שהוקצו לצה"ל

.2

 תפקידי פיקוח ובקרה על השימוש של, באמצעות מחוזותיו,לפי נוהל ההקצאות מוטלי על ממ"י
 נקבע בנוהל כי "הממונה במחוז יעקוב אחר תפיסת החזקה, למשל.צה"ל בקרקע שהוקצתה לו
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בשטח על ידי משרד הביטחו בגבולות התכנית שאושרה .לא נתפסה החזקה בשטח כנ"ל ,יפעל
המינהל לביטול ההקצאה"; וכי "לאחר כתשעה חודשי מיו מסירת החזקה בקרקע לידי משרד
הביטחו ,יוגש למנהל המחוז דוח פיקוח  ...הדוח יתייחס לנקודות כגו :הא משרד הביטחו
מחזיק בשטח ,הא השטח גודר ...הא השטח נתפס בשלמותו ,או רק בחלקו".
··ÏÂ‰È ÏÚ ÌÈÓÂÊÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ‡ È"ÓÓ ˙ÂÊÂÁÓ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
,˘Â¯„Î È"ÓÓÏ ‰¯È·ÚÓ ‰È‡ Ë"·‰ÚÓ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ .Ï"‰ˆÏ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰
·‡‰˘ÂÚ Ï"‰ˆ˘ ÌÈÈÂÈ˘ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‡˘Â· ÌÈÁÂÂÈ„ ,È˙ËÈ˘Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ
·‚·˙ÂÏÂ·‚ ÔÈ·Â Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓÓ ˜ÏÁ ˙ÂÏÂ·‚ ÔÈ· ˙ÂÓ‡˙‰-È‡ ÈÂ‰ÈÊ ÏÚ ;˘‡ ÈÁË˘ ˙ÂÏÂ
˙˜ÊÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ ;(Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â·) ˙ÂÁÓ Ì˙Â‡Ï È"ÓÓ ‰ˆ˜‰˘ ÌÈÁË˘‰
ÏÚ Ú„ÈÓ È"ÓÓÏ ÔÈ‡ ,ÍÎÈÙÏ .ÔÂÁËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ ˘Ó˘ÏÓ ÂÏ„Á Ì‰ ÈÎ Û‡ ,ÌÈ˘ÂË ˙ÂÁÓ
.ÂÏ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜· ‰˘ÂÚ Ï"‰ˆ˘ ˘ÂÓÈ˘‰
בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה מנהלת האג #החקלאי בממ"י למשרד מבקר המדינה
בספטמבר  2010כי בפועל ממ"י אינו מבצע כל בקרה על ניהול הקרקעות שהוקצו למעהב"ט ,וכי
במש %שני הפיקוח והבקרה של הגורמי האזרחיי על ניהול הקרקעות בצה"ל היו רופפי
ולקויי ביסוד .עוד מסרה כי לממ"י נודע על סיו השימוש של צה"ל בקרקע ביזמת משהב"ט ,וכי
הנהלת ממ"י לא קבעה מדיניות וקווי מנחי בנוגע לאופ הבקרה והפיקוח על הקרקעות שהוא
מקצה לצה"ל.
‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· È"ÓÓ ˙ÂÏ‰˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È‡Ï˜Á‰ Û‚‡‰ ˙Ï‰Ó ˙·Â˘˙ÓÂ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,Ï"‰ˆÏ ‰ˆ˜‰ ‡Â‰
·.‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÂ‰È· ˘ÓÓ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘ÈÂ ¯˙ÂÈ· ‰ÈÂ˜Ï ,È"ÓÓ
˙ÏËÂÓ È"ÓÓ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ È¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙ÒÈÙ˙Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ Û‡ ,˙‡Ê ÁÎÂ
- ÔÂÁËÈ· ÈÎ¯ÂˆÏ Ô˙Â‡ ‰ˆ˜ÓÂ ‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙‡ Ï‰Ó˘ ÛÂ‚Î - È"ÓÓ ˘¯„ ,Ï"‰ˆ ÏÚ
˙ÂÚ˜¯˜· ˘Ó˙˘Ó ‡Â‰ ÈÎÂ ,ÂÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÁË˘‰ ˙ÂÏÂ·‚Ó ‚¯ÂÁ ÂÈ‡ Ï"‰ˆ ÈÎ ‡„ÂÂÏ
·‡˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ÚÂÓÏ È„Î ,¯˙È‰ ÔÈ· ,È"ÓÓÏ ˘¯„ ¯·„‰ .¯˘Â‡˘ ‰ÊÏ Ì‡Â˙‰ ÔÙÂ
˜¯˜˙Â‰ÊÏ ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„ÎÂ ,(Í˘Ó‰· ËÂ¯ÈÙ Â‡¯) ˙ÈÓÊ Â· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ÏÂ Ï"‰ˆÏ Ú
.Ô˜˙Ï ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÓ ˘Â¯„ÏÂ ˘ÂÓÈ˘· ˙Â‚È¯Á

.3

עיכובי בחידוש של הקצאות הקרקע

א .ממסמכי צה"ל וממ"י עולה כי תהלי %החידוש של הקצאות זמניות של קרקע נמש %במקרי
רבי תקופות ארוכות ,לעתי שני רבות .בביקורת עלה כי אחד הגורמי לכ %הוא עיכוב בייזו
חידוש ההקצאות על ידי צה"ל ,וגור אחר לכ %הוא עיכוב בטיפולו של ממ"י בבקשות לחידוש
הקצאה שמגיש משהב"ט .להל הפירוט:
(1

עיכובי בצה"ל בתהלי %ייזו חידוש הקצאות קרקע:

ממסמכי מרכז בינוי עולה כי הפיקוד המרחבי בצה"ל ,שבתחומו נמצא שטח שמועד הקצאתו עומד
לפוג ,אמור ליזו את תהלי %חידוש הקצאתו .לאחר שמתקבלת פנייה בנושא מהפיקוד ,פונה מרכז
בינוי לאמו" בבקשה לפעול מול ממ"י לחידוש ההקצאה.
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משרד הביטחו

ÏÎ· ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ˙Â¯È„‚Ó‰ ˙Â„Â˜Ù ÔÈ‡ Ï"‰ˆ· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .Ú˜¯˜ Ï˘ ˙ÂÈÓÊ ˙Â‡ˆ˜‰ Ï˘ Ô˘Â„ÈÁ ÌÂÊÈÈÏ Ú‚Â‰
˙Â¯ÂÎÊ˙ Û‡ ÏÚ ,Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ Ï˘ Ô˘Â„ÈÁ ÌÂÊÈÈ ˙‡ ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù Í˘Ó· ÌÈ·ÎÚÓ
,‚Ù Ô˙‡ˆ˜‰ „ÚÂÓ ÈÎ Û‡˘ ˙ÂÚ˜¯˜Ï ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÂË¯ÂÙÈ ÔÏ‰Ï .ÈÂÈ· ÊÎ¯Ó Ï˘ ‡˘Â·
:Ô‰È˙Â‡ˆ˜‰ ˘Â„ÈÁÏ ÌÈ„Â˜ÈÙ‰ ÂÏÚÙ Ì¯Ë ,2010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

˙ÈÓÊ‰ ‰‡ˆ˜‰‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ
1992 מרס
1999 נובמבר
1997 ינואר
1995 פברואר
2004 דצמבר
2005 דצמבר

È‡¯Á‡‰ „Â˜ÈÙ‰

.˜.Ó ¯ÙÒÓ
מרכז
מרכז
צפו
צפו
דרו
דרו

1350
1352
68080
68081
9419
9421

Ú˜¯˜ ˙Â‡ˆ˜‰ Ï˘ Ô˘Â„ÈÁ ÌÂÊÈÈ· ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÎÂ .È˙ÂÚÓ˘Ó ÈÂ˜ÈÏ ˙ÈÁ·· Ì‰ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ì·ÈÈÁÏ ÈÂÈ· ÊÎ¯Ó ˙ÏÂÎÈ ¯„ÚÈ‰Â ÌÈ„Â˜ÈÙ·
.ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÓÊ È˜¯Ù ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ ,ÂÈ˙Â„Â˜Ù· ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ,˙‡Ê
: אישור בקשות משהב"ט לחידוש הקצאות קרקע%עיכובי של ממ"י בתהלי

(2

 כל בקשה של משהב"ט להקצאה חדשה או לחידוש הקצאה קיימת של קרקע,על פי נוהל ההקצאות
 נוהל ההקצאות אינו קובע פרק זמ מרבי לטיפול.מועברת על ידי אמו" למחוז ממ"י הנוגע לעניי
.הגורמי השוני בממ"י בבקשה שהוגשה ולמת תשובה למשהב"ט
˘Â„ÈÁÏ Ô"ÂÓ‡ ˙Â˘˜·· È"ÓÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó „Â‡Ó ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ Â‡·ÂÈ ÔÏ‰Ï˘ ÁÂÏ· .˙Â·¯ ÌÈ˘ ÌÈ˙ÚÏ ,„ÁÂÈÓ· ÍÂ¯‡ ‡Â‰ Ú˜¯˜ ˙Â‡ˆ˜‰
„ÚÂÓ· ÊÂÁÓ‰ È„È· ÂÈ‰˘ Ô"ÂÓ‡ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ·ÂÎÈÚÏ È"ÓÓ Ï˘ ÔÂÙˆ‰ ÊÂÁÓÓ ˙ÂËÏÂ·
:1152010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
Ï˘ ‰˘‚‰‰ „ÚÂÓ
È"ÓÓÏ ‰‡ˆ˜‰ ˘Â„ÈÁÏ ‰˘˜·

‰‡ˆ˜‰‰ ÌÂ˙ „ÚÂÓ

.˜ .Ó ¯ÙÒÓ

2006 אוגוסט
2004 ספטמבר
2005 יולי

1989 יולי
2001 אוקטובר
2002 מרס

68083
1355
1351

2006 אוגוסט

2005 מרס

1410
__________________

.2010  על פי נתוני שהגיש אמו" למשרד מבקר המדינה ביוני115

106

דוח שנתי 61א

מנהל מחוז הצפו של ממ"י הודיע למשרד מבקר המדינה במרס  2010כי עיכובי אלה מקור בכ%
ש"במחוז הצפו קיימי קרוב לאל #אתרי שבה יש מקרקעי צבאי .האינדקס אינו ממוחשב
והטיפול אינו ממוכ ,עובדות המקשות על המעקב והטיפול" .עוד מסר כי "בסדר העדיפויות של
המחוז ,הטיפול אינו נמצא בעדיפות עליונה עקב מצוקת כוח אד".
על פי נוהל הקצאות ,משהב"ט אמור לשל לממ"י דמי שימוש בגי הקצאות קרקע זמניות
ב.
בשיעור של  2%מער %שומת הקרקע המעודכנת ,על פי ייעודה ערב ההקצאה המקורית ,וזאת
"מראש עבור כל תקופת ההקצאה" .תשלו משהב"ט נעשה על פי דרישת תשלו שאג #הכספי
בממ"י מגיש לאמו" על סמ %הוראה המתקבלת מהאג #החקלאי.
··Ï"‰ˆ· Ú˜¯˜ Ï˘ ˙ÂÈÓÊ ˙Â‡ˆ˜‰ ˘Â„ÈÁ· ÌÈ¯ÎÈ‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â˘È¯„ Ë"·‰˘ÓÏ È"ÓÓ ˘È‚‰ ‡Ï ÌÈ˘ Í˘Ó ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ È"ÓÓ·Â
˘ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .È"ÓÓÏ Ë"·‰˘Ó Ï˘ ·ÂÁ ¯ˆÂ ÍÎ ·˜ÚÂ ,ÂÏ‡ ˙ÂÚ˜¯˜ ÔÈ‚· ˘ÂÓÈ
·ÂÁ Ï˘ ¯·ËˆÓ‰ Û˜È‰‰ ‡˘Â· ‰Î¯Ú‰ È"ÓÓÏÂ Ô"ÂÓ‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ,2010 ÈÂÈ ,˙¯Â˜È·‰
.‰Ê
Ú˜¯˜ Ï˘ ˙ÂÈÓÊ ˙Â‡ˆ˜‰ ˘Â„ÈÁ· ˙Â·¯ ÌÈ˘ Ï˘ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù Ì‰· ˘ÈÂ ,˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ˘Â·È˘Ï ÌÈÓ¯Â
˙˜Ì˙¯Ò‰ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,È"ÓÓ ÏÚÂ Ë"·‰ÚÓ ÏÚ ÔÎÏ .ÔÈ
˘.‰Ï‡ ÌÈ·ÂÎÈÚ Ï
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2010
כי "הוחל בעבודת מטה במערכת הביטחו לאיתור המקרקעי לגביה נדרש חידוש הקצאה ,וא#
לבחינה ועיצוב של נוהל עבודה חדש מול ממ"י".
.4

מערכת ממוחשבת לניהול הקצאות קרקע למערכת הביטחו

ממ"י מטפל באלפי הקצאות קרקע למערכת הביטחו ובה כאמור לעיל הקצאות קבע והקצאות
זמניות .המידע הקשור להקצאות אלו רב ומגוו ,וכולל פירוט של סוגי ההקצאות; המועד שבו
אושרו; בקשות משהב"ט לשינויי בגבולות הקרקע ותשובות ממ"י; מועדי תו ההקצאות ומועדי
חידוש הצפויי; מפות ועוד.
¯·„‰Â È„È ÔÙÂ‡· È"ÓÓ· Ï‰ÂÓ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ‰ ·Â¯‰˘ ‰ÏÂÚ È"ÓÓ ÈÂ˙Ó
ÏÂ‰È Í¯ÂˆÏ È"ÓÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÂ˙ ÛÂÏ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â¯ÂÊÁ‡ ˙‡ ÚÂÓ
˘.Ë"·‰˘Ó ÌÚ ÔÈ‚· ˙Â·˘Á˙‰Â Ô˘Â„ÈÁ ,Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÛËÂ
למשל ,בהיעדר נתוני ממוכני נבצר מממ"י לדעת מהו היק #השטחי שהקצה למערכת הביטחו
על פי ייעוד ולפי שני ,את סכו התקבולי שקיבל ממשהב"ט ,את דרישות התשלו המצטברות
של ממ"י בגי הקצאות זמניות של קרקע שטר שולמו ,את היק #החוב המצטבר של משהב"ט בגי
פיגורי במשלוח דרישות לתשלו ואת הביטולי של הקצאות קרקע שבוצעו במש %השני .להל
שתי דוגמאות לתוצאות של היעדר מידע מרוכז ומערכת לאחזור מידע בממ"י:
א .מהסברי מנהלת מחוז הדרו של ממ"י ממרס  2010עולה כי יש במחוז כ 600תיקי של
הקצאות זמניות של קרקע למעהב"ט .בהיעדר מערכת נתוני ממוחשבת ,נבצר מהמחוז לקיי
בקרה על הקצאות אלו ,ובכלל זה על עיכובי מצד משהב"ט בהגשת בקשות לחידוש.
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ב .הממונה המחוזי על הפיקוח במחוז המרכז של ממ"י מסר למשרד מבקר המדינה בינואר 2010
כי בהיעדר מערכת נתוני ממוחשבת של הקצאות קרקע למערכת הביטחו ,נבצר מהמחוז לדעת
מה מועדי תו ההקצאות הזמניות ,וכי יש לסמו %על כ %שאמו" ייזו פנייה למחוז לחידוש
ההקצאה .לדבריו" ,א  ...משהב"ט לא פונה לממ"י ,או האחראי במחוז אינו מאתר את המקרה,
חידוש ההקצאה לא מטופל".
Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰· ‰ÎÂ¯Î‰ ‰ÈÚ·Ï ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰ È"ÓÓ ˙Ï‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ È"ÓÓ ÈÎÓÒÓÓ
‡È‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ ,ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈÚ˘˙‰ ˙Â˘ ÚˆÓ‡· ¯·Î ‰È˙ÂÚÙ˘‰ÏÂ ˙·˘ÁÂÓÓ
.‰˙Ó˜‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï
להל הפירוט:
באוגוסט  1994קבעה הנהלת ממ"י ,בי היתר" ,כי יש לכלול את כל נתוני עסקות הביטחו במערכות
הממוחשבות של המינהל ,כמקובל בכלל עסקות המינהל .עד היו לא מוכנו העסקות ,עקב בעיות
של סיווג ביטחוני מצד משהב"ט .עובדה זו גורמת לעבודה בשיטות מיושנות ולא יעילות".
ממסמכי ממ"י עולה כי ההחלטה של הנהלת ממ"י לא קוימה ,וכעבור שמונה שני ,בספטמבר
 ,2002החליטה הנהלת ממ"י להמשי %בהליכי למיכו עסקות הביטחו וקבעה כי "הכנת התכנית
לקליטה במערכת עומדת בפני שלבי סיו" .עוד קבעה כי "עקב רגישות של עסקות אלו ,הכנה
והטמעת העסקות במערכת הממוכנת תהיה על ידי קבוצת עובדי מצומצמת וקבועה ,אשר תקבל
הרשאה מיוחדת ,וכ אישור קב"ט משהב"ט".
נוכח אימימוש ההחלטה מספטמבר  2002דנה שוב הנהלת ממ"י בספטמבר  2004במיכו עסקות
הביטחו ובצור %להחתי את עובדי ממ"י במחוזות ,המטפלי בהקצאת קרקע ,על שאלוני לסיווג
ביטחוני .בפרוטוקול הדיו צוי כי "ועד העובדי בהנחיית ההסתדרות לא אפשר חתימה על
שאלוני כאלה לעובדי".
במאי  2008עלה שוב לדיו בהנהלת ממ"י הצור %במיכו עסקות ע משהב"ט  וג הפע ללא
הועיל .במועד סיו הביקורת ,יוני  ,2010למרות הפגיעה המהותית והמתמשכת בניהול עסקות ע
משהב"ט ,ולמרות הקביעה של הנהלת ממ"י כי "מיכו העסקות חשוב מאד ויש למצוא את הדר%
שתאפשר זאת" ,ממ"י טר הקי מערכת ממוחשבת הדרושה לפעילותו.
˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï È"ÓÓ ÔÂÏ˘ÈÎ ˙‡ ¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏÎ ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,Â˙„Â·Ú· ˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁÏ Ì¯Â‚ ‰¯„ÚÈ‰ .ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙Â˜ÒÚ ÏÂ‰ÈÏ ˙È„ÂÚÈÈ ˙·˘ÁÂÓÓ
ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÈ‚Ù Ú‚ÂÙ
‰ÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È"ÓÓ ÏÚ .Ï"‰ˆ ˘ÂÓÈ˘·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÂÈ˜·Â
ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓÂ ÌÈÂ˙ „ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ
·.ÔÂÁËÈ

.5

פיקוח ובקרה של ממ"י על גבולות השטחי של מחנות צה"ל

בעקבות פרסו דוח מבקר המדינה בשנת  2005בנושא "מאז המדינה ליו   31.12.03ניהול נכסי
מדינה מוחשיי ורישומ" ,116שבו צוי ,בי היתר ,כי "משהב"ט וצה"ל אינ מעבירי לאג#
החשכ"ל ]החשב הכללי במשרד האוצר[ ...מידע בנוגע לנכסי המקרקעי שה מנהלי" ,אישר סג
__________________

 116מבקר המדינה ,(2005) ·55 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .267
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הרמטכ"ל בשנת  2005פרויקט רבשנתי למיפוי מחנות ותשתיות צה"ל בעלות של  16מיליו ש"ח
)להל  פרויקט המיפוי( .ממסמכי מחלקת תו"פ ומרכז בינוי עולה כי הוחל בביצוע הפרויקט ג
נוכח העובדה שיש בצה"ל כמה בסיסי מידע בתחו ניהול תשתיות שלא הייתה ביניה הלימה,
ונוכח הצור %בבסיס נתוני אחוד ומעודכ .בהקשר זה קבעו מחלקת תו"פ ומרכז בינוי בפברואר
 2008כי "בהיעדר בסיס נתוני אחיד ומהימ לניהול מאגרי המידע בתחו התשתית והפריסה
בצה"ל ,נדרש לבצע מיפוי מלא לכל בסיס הנתוני ולהקי מאגר תשתיתי אחוד ועדכני ]ההדגשה
במקור[ שיית מענה מיטבי לגופי המטפלי בתחו התשתית והפריסה ,למקבלי ההחלטות בצה"ל
ובמשהב"ט".
ÌÈ·¯ ˙ÂÁÓ Ï˘ ÁË˘‰ ˙ÂÏÂ·‚ ÔÈ· ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ¯ÚÙ ˘È˘ ‰ÏÚ‰ ÈÂÙÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù
·ˆ,È"ÓÓ Ï˘ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ È¯Â˘È‡· ÂÚ·˜˘ ÈÙÎÂ ·"ÓÏÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Â¯˘Â‡˘ ÈÙÎ ,Ï"‰
Ï"‰ˆ˘ ÁË˘‰Ó ÔË˜ ‰È‰ ‰ˆ˜Â‰˘ ÁË˘‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· .ÏÚÂÙ· ÂÏÏ‰ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÈ·Â
˙ÈÁË˘ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó·Â ,ÍÂÙ‰ ‰È‰ ·ˆÓ‰ ÌÈ¯˜Ó‰ Ï˘ ¯Á‡ ˜ÏÁ· ,ÏÚÂÙ· ÒÙ
.‰ˆ˜‰ È"ÓÓ˘Â ‰¯˘È‡ ·"ÓÏÂÂ‰˘ ÌÈÁË˘‰ ˙‡ Ì˜ÏÁ· ˜¯ ÂÙÙÁ ˙ÂÁÓ‰
להל שלוש דוגמאות ,מלוות במפות מצולמות ,לפערי שהועלו בפרויקט המיפוי ,בי גבולות
השטחי של מתקני צה"ל שאושרו בוולמ"ב ונקבעו באישורי ההקצאה של ממ"י ובי הגבולות
בפועל .117יצוי כי מתקני אלה הוקמו לפני שני רבות )סימו גבולות :בצבע כחול  קו ההקצאה;
בצבע אדו  קו הגדר בפועל(:

מתק א' :שטח הקצאה כ  14דונ  ,שטח התפיסה בפועל כ  106דונ ,
הפער כ  92דונ ).(653%

__________________

 117על פי נתוני מרכז בינוי מיוני .2010
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מתק ב' :שטח הקצאה כ  15דונ  ,שטח התפיסה בפועל כ  10דונ ,
הפער כ  5דונ ).(33%

מתק ג' :שטח הקצאה כ  432דונ  ,שטח התפיסה בפועל כ  455דונ ,
הפער כ  23דונ ).(5%
בביקורת עלה כי ממ"י מגלה ,מפע לפע ,חריגות בי גבולות מחנות צה"ל בפועל ובי הגבולות
שהוא אישר להקצאה .לדוגמה ,נציגי מחוז דרו של ממ"י מסרו למשרד מבקר המדינה במאי 2010
כי במהל %בדיקת בקשה של יז אזרחי להרחיב את שטח המחצבה הסמוכה למתק צבאי מסוי
לצור %כרייה וקידוחי ,התברר למחוז באקראי כי "גבולות המחנה שצה"ל גידר ,מצומצמי ביחס
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לגבולות שאישר ממ"י  ...עוד התברר ,כי תכנית המחצבה שפועלת במקו ,חופפת בחלקה לגבולות
הקצאה שסומנו במפות ממ"י" .על פי נתוני ממ"י ,ההיק #הכולל של השטח שהוקצה לצה"ל
מסתכ ב 10,567דונ .להל מפה של ממ"י הממחישה מצב זה )שטח המחנה ,כפי שמופיע
במפות ממ"י ,מסומ בירוק ,ושטח המחצבה בכחול(:

ביוני  2010מסר מרכז בינוי למשרד מבקר המדינה כי על פי הנתוני שבידיו ,שאינ עולי בקנה
אחד ע נתוני ממ"י ,היק #השטח שהוקצה לצה"ל מסתכ ב 10,200דונ בלבד .עוד מסר כי
השטח הוקצה לצה"ל כבר בספטמבר  1979א %הוא לא תפס אותו כלל .לעומת זאת ,מחלקת תו"פ
מסרה למשרד מבקר המדינה כי השטח משמש בחלקו כשטח אש וחלקי אחרי ממנו מגודרי.
עוד מסרה כי החלטה בנוגע לייעודו הסופי של השטח תתקבל בעתיד הקרוב.
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה"ל למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010כי במסגרת
פרויקט המיפוי הוא זיהה כמה שני לפני כ פערי בי גבולות השטח של חלק ממחנותיו ,כפי
שאושרו בוולמ"ב וכפי שנקבעו באישורי הקצאות הקרקע של ממ"י ,ובי הגבולות הללו בפועל.
עוד הודיע כי "על מנת לתת מענה לכ ,%בוצעה עבודת מטה למיפוי גבולותיה של כלל המתקני
הביטחוניי שבשימוש צה"ל .כפועל יוצא מכ ,%בשני האחרונות מקודמת בצה"ל פעילות
משותפת ע משהב"ט מול משרד הפני וממ"י להתאמת גבולות המתקני הביטחוניי על פי מפות
ההקצאה של ממ"י לגבולות הנדרשי על פי צורכי צה"ל ,בהתא לתוצרי המיפוי העדכני".
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2010
כי "סוגיית הפערי בגבולות המחנות והמתקני בי מאגרי המידע השוני ,תיבח באופ יסודי,
ולאחר מכ תוכ תכנית פעולה לפתרונה בשיתו #ע ממ"י".
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Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ ˙ÂÏÂ·‚ ÔÈ· ,˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó˘ ,‰ÓÈÏ‰‰ ¯ÒÂÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˘Ù‡˙‰ ,ÏÚÂÙ· ¯„È‚ Ï"‰ˆ˘ ˙ÂÁÓ‰ ˙ÂÏÂ·‚ ÔÈ·Â ‰ˆ˜‰ È"ÓÓ˘Â ‰¯˘È‡ ·"ÓÏÂÂ‰˘
ÔÈ· ,ÔÎÂ ,È"ÓÓ ÂÏ ¯˘È‡˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÏÂ·‚Ó Ï"‰ˆ Ï˘ ‰‚È¯Á‰ ÁÎÂ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯·
.ÂÏ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜· Ï"‰ˆ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ È"ÓÓ „ˆÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ ,¯˙È‰
˘È ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈÁ·‰Ó .‡ :‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ‰Ê ‰ÓÈÏ‰ ¯ÒÂÁÏ
;ÂÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÁË˘ ÏˆÓ ÂÈ‡ Â‡ ÂÏ Âˆ˜Â‰ ‡Ï˘ ÌÈÁË˘ ÒÙÂ˙ Ï"‰ˆ˘ ÍÎÏ ˙ÂÚÓ˘Ó
ÏÚÂÙ·˘ Û‡ ,Ï"‰ˆÏ ‰ˆ˜‰˘ ÌÈÁË˘‰ ˙‡ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Âˆ˜‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ È"ÓÓ .·
‡Ï˘ Û‡ ,ÏÚÂÙ· ÒÙ˙ Ï"‰ˆ˘ ÌÈÁË˘ Ì‰Ï ˙Âˆ˜‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ Û‡Â ,Ì˙Â‡ ÒÙ˙ ‡Ï ‡Â‰
Û˜È‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ÌÈ˘ Í˘Ó· È"ÓÓÏ ÌÏÈ˘ Ë"·‰˘Ó .‚ ;ÂÏ Âˆ˜Â‰
.ÏÚÂÙ· Ì‰· ˘Ó˙˘‰ Ï"‰ˆ˘ ÌÈÁË˘‰
Ï˘ Â˙ÏÈÁ˙ ÔÈ· ¯·Ú˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ,ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ Í˘Ó· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
ÌÈ·¯ ˙ÂÁÓ Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚ ÈÎ ‰„·ÂÚÏ ¯Ú ‰È‰ Ï"‰ˆ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÈÂÙÈÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù
˙‡ È"ÓÓ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï ÏÚÙ ‡Ï ‡Â‰ ˙‡Ê ÏÎ·Â ,È"ÓÓ ÂÏ ‰ˆ˜‰˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ‡
ÂÈ˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚÂ ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ¯ÂÒÓÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ¯·„
ÏÚ ÌÈÒÂ¯Ù Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓÓ ˜ÏÁ˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰È‰ ‡Ï È"ÓÓ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· .˙ÂÈÂÙˆ‰
ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ‡˘ ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ÌÏ˘Ó Ë"·‰˘Ó˘ ÍÎÏÂ ‰ˆ˜‰˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ‡˘ ÌÈÁË˘
.ÏÚÂÙ· Ú˜¯˜‰ ˙ÂÒÈÙ˙Ï
˙ÂÏÂ·‚ ÈÂÙÈÓ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘˙ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â‡ˆ˜‰ ÈÈÂÈ˘ÏÂ ¯·„· ˙Ú‚Â‰ ·"ÓÏÂÂ· ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÂÎ„ÚÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÚÙ˙Â Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ
¯„ÒÂÈ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È"ÓÓ Ï‰Ó ÏÚÂ ˙"‚‡ ˘‡¯ ÏÚ ,Ë"·‰˘Ó Ï"ÎÓ ÏÚ ;È"ÓÓ ÏÂÓ Ú˜¯˜‰
ÈÁË˘ ˙ÂÏÂ·‚Ó Ï"‰ˆ ˙‚È¯Á Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰˘ È„Î ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ÏÂ ,‰Ê ¯˘˜‰· ˘Â¯„‰ ÏÎ
.‰˘È˙ ‡Ï ÌÈÈÂÁËÈ· ÌÈ˜˙ÓÏ ‰‡ˆ˜‰‰
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 הוראת משהב"ט. אימו כוחותיו% צה"ל רשאי לסגור שטחי אש לצור, על פי תקנות ההגנה,כאמור
 את, בי היתר,שעניינה "הקצאת שטחי אימוני לצורכי צה"ל" )להל  הוראת שטחי אש( מפרטת
 את סדרי כניסת של גורמי, את האופ שעל צה"ל להשתמש בה,נוהלי הקצאת שטחי אש
 הקצאת שטחי אש לצה"ל% על פי תיאור תהלי.אזרחיי לשטחי אש ואת הפיקוח על גורמי אלה
 וועדת ההקצאות בממ"י, משהב"ט מגיש את הבקשות להקצאת שטחי אש לממ"י,המפורט בהוראה
 לפי. ע אפשרות להארכה,מחליטה א לאשר את הקצאת השטחי לפרק זמ של עד חמש שני
 הכול לפי העניי, צה"ל וממ"י ה האחראי לפיקוח ולבקרה על הנעשה בה,הוראת שטחי אש
.ולפי סוג הפעילות הנדרש
˙·ÈÈÁÓ ,Ë"·‰˘Ó Ï˘ ‰‡¯Â‰ ‰˙ÂÈ‰· ,˘‡ ÈÁË˘ ˙‡¯Â‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ ÏÚÂÙ ÂÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ‰ÓÂÈ˜Ï ¯Ú ÂÈ‡ ÏÏÎ˘ ,È"ÓÓ ˙‡ ‡ÏÂ 118„·Ï· Ï"‰ˆ ˙‡Â Â˙Â‡
È"ÓÓ - ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ıÂÁÓ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ˙Â·ÂÁ ˙ÂÏËÂÓ ‰ÈÙÏÂ Ë"·‰˘Ó ˙‡¯Â‰ .‰ÈÙ
È"ÓÓ ÏÚÂ Ï"‰ˆ ÏÚ ,Ë"·‰˘Ó ÏÚ ,ÍÎÏ È‡ .‰ÓÈ˘È ‰È‡ ,Ì˙‡ ÌÂ‡È˙ ‡Ï· - Ô„ ‰¯˜Ó·
ÈÁË˘· ‰˘Ú‰ ÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙ˙Â˘Ó ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ
.Ô‰ÈÈ· ‰Ó‡˙‰ ‰È‰˙˘ ÔÙÂ‡· ˙Â„Â˜Ù·Â ˙Â‡¯Â‰· Ì‚ÚÏÂ ,˘‡
__________________

 על," על פי הוראת משהב"ט שעניינה "תיאו הדדי בי משהב"ט לבי צה"ל לקראת פרסו הוראות118
.צה"ל ועל משהב"ט לתא ביניה הוראות ופקודות הנוגעות לשני גופי אלה קוד לפרסומ
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א .שינויי בגבולות שטחי אש  כדי שיוכל ממ"י לקיי פיקוח ובקרה על שטחי אש ,יש צור,%
בי היתר ,שיהיו בידיו מפות מעודכנות ומידע אמי לגבי הגבולות שלה .הדבר יאפשר לממ"י
להיות בטוח שהקרקע שבכוונתו להקצות לגורמי אזרחיי לא הוקצתה בעבר לצה"ל כשטח אש;
ולחלופי ימנע הדבר מממ"י לדחות בקשה של גור אזרחי להקצאת שטח מתו %סברה שמדובר
בשטח אש ,א לא זה המצב בפועל .נוכח זאת בדק משרד מבקר המדינה במחוז הדרו של ממ"י
א מפות שטחי האש שבידיו תואמות לאלו של צה"ל .להל יפורטו ממצאי הבדיקה:
˙ÂÓ‡˙‰Â ÌÈÈÂÈ˘ Ï"‰ˆ ÚˆÈ· 2009-2001 ÌÈ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ë"·‰˘ÓÂ ˙"‚‡ ÈÂ˙Ó
·‚·Â‡·Â‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÓ‡˙‰Â ÌÈÈÂÈ˘ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .ı¯‡‰ ÌÂ¯„· ˘‡‰ ÈÁË˘ ˙ÂÏÂ
ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ Í˘Ó·˘ Ô‡ÎÓÂ ,È"ÓÓ Ï˘ ÌÂ¯„‰ ÊÂÁÓ ˙ÚÈ„ÈÏ
.2001 ˙˘Ï ˙ÂÎ„ÂÚÓ ÂÈ‰˘ ˙ÂÙÓ
חוסר ההתאמה בי גבולות שטחי האש בפועל ובי הגבולות שצוינו במפות ממ"י הועלה במחוז
בדצמבר  ,2009בי היתר בעקבות דיווח של גורמי בפד" לגורמי באג"ת על אזרח המעבד
שטח חקלאי הנמצא בשטח אש הסמו %למטווחי של בה"ד  .1בבירור שעשה אמו" ע ממ"י
בנושא זה עלה כי ממ"י אכ הקצה את הקרקע לאזרח בהתבסס על מפות שטחי האש שהתקבלו
מצה"ל בשנת  ,2001שעל פיה אי מדובר בשטח אש.
נוכח מקרה זה ,בי היתר ,פנו נציגי מחוז הדרו של ממ"י למחלקת תו"פ בבקשה לקבל מפות
מעודכנות של שטחי האש בפד" .מהמפות שהעבירה המחלקה למחוז בתחילת שנת  2010התברר
כי המפות משנת  ,2001שעליה התבסס ,אינ מעודכנות ,כאמור לעיל.
מנהלת מחוז הדרו מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי מהשוואה שעשה המחוז בי
מפות מתקופות שונות עלה ,בי היתר ,כי במש %תשע שני עשה צה"ל שינויי מהותיי בגבולות
שטחי אש ללא ידיעת ממ"י ,ובכלל זה גריעות ותוספות של שטחי ושינויי בגבולות שטחי אש.
עוד מסרה כי במש %התקופה האמורה נוספו לשטחי האש של צה"ל שטחי בהיק #כולל של אלפי
דונמי לעומת נתוני צה"ל משנת  2001שהיו בידי המחוז .לדבריה צה"ל שינה ללא ידיעת ממ"י את
מספור של חלק משטחי האש ,הגדיר שטחי מסוימי שהוקצו לטובת מתקני ביטחוניי כשטחי
אש ,וא #ציר #שטחי ציבוריי לשטחי אש.
להל שתי דוגמאות לאיהתאמות בגבולות שטחי האש שעלו בבדיקה שעשה מחוז דרו )סימו
גבולות :בצבע סגול  קו ההקצאה; בצבע אדו  גבולות שטח האש שצה"ל מימש(:

 (1שטח אש א'

 (2שטח אש ב'

משרד הביטחו
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ראש מדור דרו במחלקת תו"פ )להל  רמ"ד דרו( מסר במרס  2010למשרד מבקר המדינה כי
אכ הצווי בעניי שינויי גבולות שטחי האש ,שהפיצה לשכת הרמטכ"ל בשני  ,20092001לא
הועברו לממ"י .לדבריו ,בעקבות הפקת הלקחי מהאירוע בדצמבר  ,2009להבא יפיצו נציגי אג"ת
בכוחות עצמ את הצווי ,כדי לוודא שה יגיעו לייעד.
מנהל מחלקת עסקות מקרקעי במרחב הדרו שבאמו" )להל  מנמ"ח דרו( מסר למשרד מבקר
המדינה כי אמו" מקבל מצה"ל מדי פע בפע עדכוני בנוגע לשינויי שצה"ל ביצע בשטחי אש,
וגורמי אמו" או גורמי אג"ת מעבירי אות ידנית לממ"י כקבצי על גבי תקליטורי .נוס #על כ,%
אמו" מעביר לממ"י מסמכי המפרטי את מהות השינויי בשטחי האש ,את צווי הרמטכ"ל
הנוגעי לשינויי אלה ואת המפות המעודכנות של שטחי האש .כהוכחה לכ %הציג מנמ"ח דרו
מסמכי משנת  2004שאמו" העביר לממ"י בנושא שינויי בשטחי אש.
בתגובה על דבריו אלה של מנמ"ח דרו מסרה רכזת מיפוי ומדידות של מחוז הדרו בממ"י למשרד
מבקר המדינה כי מאז התקבלו מפות שטחי אש בשנת  ,2001כלל לא קיבל המחוז מצה"ל או
ממשהב"ט קבצי ובה מפות מעודכנות .אשר למסמכי האמורי משנת  2004שאמו" העביר,
לטענתו ,מסרה הרכזת כי "אי עדות לקבלה של כל חומר בשנת  .2004ייתכ שהועבר ,א %לא הגיע
מהרכזת המטפלת בנושא" ,וכי "לא נמצא כל אזכור או מכתב המאשר את קבלת החומר".
מנמ"ח דרו באמו" ,רמ"ד דרו במחלקת תו"פ ורכזת מיפוי ומדידות במחוז הדרו של ממ"י
מסרו למשרד מבקר המדינה כי נוכח חוסר ההתאמה שהתגלה בי מפות שטחי האש שבידי צה"ל
ובי המפות שבידי ממ"י ,הגורמי הנוגעי בדבר בצה"ל ,במשהב"ט ובממ"י עומדי להיפגש
לצור %ליבו הנושא ובירור בעניינו.
˘˜·Ó ‡Â‰˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙‡ È"ÓÓ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï Ï"‰ˆ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰¯¯˘ ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ .˘‡¯Ó ÍÎÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ˘‡‰ ÈÁË˘ ˙ÂÏÂ·‚· Úˆ·Ï
‡ÔÂÎÈÒ ÌÂ˘Ó Â· ˘È Û‡Â Â„ÂÒÈÓ ÈÂ˜Ï ·ˆÓ‰ ÈÎ ˙„ÓÏÓ ˘‡‰ ÈÁË˘ ˙ÂÏÂ·‚ È·‚Ï ˙Â¯È‰·-È
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· Ì‡Â˙ ‡Ï ‡˘Â‰ ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÁÈË·ÏÂ Ì„‡ ÈÈÁÏ
·„·¯Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚· ÌÈÈÂÈ˘Ï Ú‚Â· ˙"‚‡Â Ô"ÂÓ‡ ,È"ÓÓ È‚Èˆ Ï˘ ÏÈÚÏ„ Ì‰È˙Â‡Ò¯‚Â ,
˘ÌÈÓ¯Â‚‰ ˜¯ ‡Ï˘ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ .Ì‰ÈÈ· ËÏÁÂÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ ÏÚ ˙Â„ÓÏÓ ˘‡ ÈÁË
ÌÈÙÂ‚‰ È˘‡¯ Ì‚˘ ‡Ï‡ ,‰Ê ÈÂ˜Ï ·ˆÓ ÔÂ˜È˙Ï ÂÏÚÙÈ ˘‡ ÈÁË˘· ÏÚÂÙ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
.ÏÙÂËÈ ‡˘Â‰ ÈÎ Â‡„ÂÂÈ - È"ÓÓ Ï‰ÓÂ Ô"ÂÓ‡ ˘‡¯ ,˙"‚‡ ˘‡¯ - ‡˘ÂÏ ÌÈ‡¯Á‡‰
ב .חידוש הקצאת שטחי אש  כאמור ,על פי תיאור תהלי %הקצאת שטחי אש לצה"ל ,המפורט
בהוראת שטחי אש ,ממ"י מקצה שטחי אלה לפרקי זמ של עד חמש שני ע אפשרות להארכה.
בהוראה צוי כי א תידרש הארכה ,על משהב"ט להגיש בקשה בנושא לוועדת ההקצאות .ג על פי
נוהל ההקצאות של ממ"י ,חידוש הקצאות של שטחי אש מחייב אישור של ועדת ההקצאות.
··˙ÂÙÏ ‚‰Â ÂÈ‡ Ô"ÂÓ‡ ,‰‡¯Â‰· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ Ì"„Ù· ‰˙˘Ú˘ ˙¯Â˜È
.˘‡‰ ÈÁË˘ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙Î¯‡‰Ï ˙Â˘˜·· È"ÓÓÏ
בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2010
כי "מרבית שטחי האש של צה"ל מוסדרי באמצעות צו סגירה של הרמטכ"ל מכוח תקנות ההגנה
לשעת חירו" ,וכי "לאחרונה נית פסק די של בית המשפט העליו המאשרר פסיקה של בית
המשפט המחוזי על פיו מערכת הביטחו אינה נדרשת לתשלו פיצויי או דמי שימוש בגי צווי
הסגירה של הרמטכ"ל .מהאמור לעיל נובע ,כי אי מקו או צור %בפנייה לממ"י ,לרבות לא לוועדת
ההקצאות לש הסדרת שטחי האש ,מכיוו שאלו מוסדרי בצווי הסגירה" .עוד הודיע כי
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"ההוראות בהקשר זה יעודכנו ויתוקנו ,בהתא למצב המשפטי הנוהג" ,וכי "גבולות שטחי האש
מועברי ויועברו לידיעת ממ"י על ידי מערכת הביטחו".
ÌÓÂ˜ÓÂ ˘‡‰ ÈÁË˘ Ï˘ ‰¯È‚Ò‰ ÈÂÂˆ Û˜È‰ ¯·„· Ú„ÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÂÈÁ ÂÊ ‰¯˜· .‰Ï‡ ÌÈÁË˘ ˙ÂÏÂ·‚ ÏÚ È"ÓÓ Ï˘ ‰¯˜· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,¯˘Ù‡Ï ¯ÂÓ‡ ˜ÈÂ„Ó‰
È„Î ÔÎÂ ,ÌÈÈÂÙÎ È"ÓÓ· ÌÈÓÂ˘¯ Í‡ Ï"‰ˆ È„È ÏÚ Â¯‚Ò˘ ÌÈÁË˘ ˙‡ˆ˜‰ ÚÂÓÏ È„Î
Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰-È‡ .˘‡ ÈÁË˘Î ˙ÂÚË· È"ÓÓ· ÌÈÓÂ˘¯˘ ÌÈÈÂÙ ÌÈÁË˘ ˙‡ˆ˜‰-È‡ ÚÂÓÏ
ÂÊ ‰¯˜·· Ú‚ÂÙ Â˙ÚÈ˜Ù „ÚÂÓÏ Â‡ Âˆ‰ ˙‡ˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ „ÚÂÓ· ¯ÂÓ‡‰
ÏÚ .ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ,˘‡‰ ÈÁË˘ Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚· ˙ÂÓ‡˙‰-È‡ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,¯˘Ù‡ÓÂ
ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙-È‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÁË˘ ˙ÂÏÂ·‚Ï Ú‚Â· È"ÓÓ Ï˘ ÔÂÎ„Ú· Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÔÈ‡ ÔÎ
˘.˘ÂÓÈ

מערכת מידע גאוגרפי
 .1צה"ל ואמו" מפעילי ,כל אחד בנפרד ,מערכת מידע גאוגרפי )להל  ממ"ג( ,המאפשרת
"להציג ,לעדכ ,לעבד ,לאחזר ולשמור מידע גיאוגרפי וטקסטואלי של עצמי והמיקו היחסי
שלה" .המערכות הממוחשבות הללו מאפשרות להציג שכבות של מידע גאוגרפי באמצעות מפות,
וכ מאפשרות להציג מידע טקסטואלי הנוגע לפריסה ולמאפייני של השטחי שבשימוש צה"ל,
כגו מתקני ביטחוניי ,שטחי אימוני ,תשתיות צבאיות ותשתיות ומתקני אזרחיי.
נוכח האמור לעיל ,המערכות הללו שבשימוש צה"ל ומשהב"ט ה כלי ניהול ובקרה מהמעלה
הראשונה ,וה מאפשרות לגורמי הנוגעי בדבר לקבל מידע מגוו ומעודכ בתחומי התשתית
והפריסה של צה"ל ,לרבות השינויי בתחומי אלה והקונפליקטי שמקור באיהתאמה בי נתוני
הפריסה של צה"ל ובי אלה שבמערכות האזרחיות .מחלקת תו"פ ומרכז בינוי מפעילי ,כל אחד
בתחומו ,את הממ"ג הצה"לית ומעדכני את בסיס הנתוני שלה נוכח השינויי בתשתיות
ובפריסה של צה"ל .119חטיבת הנכסי ופינוי מחנות צה"ל שבאמו" מפעילה את המערכת של
משהב"ט על בסיס נתוני הנוגעי לפריסה צבאית המתקבלי מאג"ת.
··ÛÒÂ .ÈÂÈ· ÊÎ¯Ó Ï˘Â ˙"‚‡ Ï˘ ‚"ÓÓÏ ˙¯˘Â˜Ó ‰È‡ Ô"ÂÓ‡ Ï˘ ‚"ÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‰ÏÚ „ÂÚ .‰· ÈÏ"‰ˆ Ú„ÈÓ Ï˘ ·ÂÏÈ˘ÏÂ ‰ÏÂÚÙ˙ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏ‰ Ô"ÂÓ‡· ÔÈ‡ ÍÎ ÏÚ
ÔÈÊ‰Ï ˘È˘ Ú„ÈÓ‰ È‚ÂÒÏ Ú‚Â· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‚"ÓÓ‰ ÏÂÚÙ˙ ‡˘Â· Ï‰Â ÔÈ‡ ˙"‚‡Ï Ì‚ ÈÎ
·ÏÚÂÙ· .ÌÈÂ˙‰ ÔÂÎ„ÚÏÂ ‚"ÓÓ· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ÌÈÂ˙ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡Ï ,‰
¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂÏ .ÌÈ¯ÂËÈÏ˜˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ,ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ,Ô"ÂÓ‡ ÔÈ·Â Ï"‰ˆ ÔÈ· Ú„ÈÓ‰ ¯·ÚÂÓ
.Ô"ÂÓ‡·Â Ï"‰ˆ· ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏˆÏ Ô˙È ‡Ï ÏÈÚÏ
‡˘¯ ,ÌÈÓ‡Â˙Ó ÌÈ‡Â ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ‡ ‰Ï‡ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ˙"‚‡ Ï˘ ‚"ÓÓ·˘ ÌÈÂ˙Ï
.‰˙ÏÈ‡˘ ‰˙Â‡Ï ‰ÚÓ· ˙ÂÂ˘ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Â‚ˆÂÓ ÌÈ˙ÚÏ ÍÎ ·˜ÚÂ

__________________

 119הממ"ג שמפעיל אג"ת משמשת מאגר מידע צה"לי ובו מרוכזי מכלול הנתוני בנושא הקרקעות,
התשתיות והפריסה של צה"ל .הממ"ג שבמרכז בינוי היא אחד המקורות העיקריי למידע שבמאגר
הצה"לי שבאג"ת.

משרד הביטחו

115

בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר 2010
כי במסגרת עדכו ההוראות הנוגעות לתפקידי הפיקוח של משהב"ט על שימוש צה"ל בקרקעות
תיכתב הוראה אשר תסדיר את תפקידי תחו ממ"ג.
 .2ממ"י מפעיל ג הוא ממ"ג משלו ,ובה משולבות ,בי היתר ,שכבות המציגות מידע מסוי על
קרקעות שהוא הקצה לצה"ל .בנוגע לתפעול המערכת ,מסר ראש תחו מיפוי ומדידות בממ"י
למשרד מבקר המדינה בפברואר  2010כי במערכת שבטיפולו משולבי בעיקר נתוני הגוש והחלקה
של הקרקעות שהוקצו למעהב"ט ,אול מפאת הסיווג הביטחוני של המידע משהב"ט אינו מעביר
לממ"י כל פירוט נוס #בנוגע לשימוש שהוא עושה בקרקע .עוד מסר כי במקרי רבי המידע
הגאוגרפי הנוגע לנתוני ההקצאות )מפות ,שטחי מחנות ושטחי אש( אינו מעודכ.
··È‚ÂÒ ˙‡ Ú·Â˜‰ Ë"·‰˘ÓÏÂ Ï"‰ˆÏ ,È"ÓÓÏ Û˙Â˘Ó ‰„Â·Ú Ï‰Â ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
.ÌÈÂÎ„Ú‰ ÚÂˆÈ· ˙¯‚˘ ˙‡Â È"ÓÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ˘ ÈÙ¯‚Â‡‚‰ Ú„ÈÓ‰
·Â˘Á ÈÏÎ Ô‰ È"ÓÓÂ Ë"·‰˘Ó ,Ï"‰ˆ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ‚"ÓÓ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ ‰¯˜·ÏÂ Ï"‰ˆ È„È·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰ÈÏ
,‰Ê Ú„ÈÓ ÏÂ‰ÈÏ Û˙Â˘Ó Ï‰Â Â˘·‚ÈÂ ÂÏ‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ· ÔÊÂÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÂÎ ˙‡ ÂÁ·È
˘ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì‡˙‰· Úˆ·˙‰Ï ¯·„‰ ÏÚ .Ì‰ÈÈ· Â˙¯·Ú‰ ˙¯‚˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ˜ÂÒÚÈ
.Ú„ÈÓ‰ ÔÂÁËÈ·· ·˘Á˙‰·Â

פיקוח ובקרה של משהב"ט על הקרקעות שהוקצו לצה"ל
 .1במאי  1982פרס משהב"ט הוראה בעניי "רישו ,דיווח ,שימוש ואחזקה של נדל" במערכת
הביטחו" )להל  הוראת שימוש בנדל"( שמטרתה "להגדיר את התפקידי ואת תחומי האחריות
של הגופי המטפלי ו/או המשתמשי בנדל" במערכת הביטחו בתחו הרישו ,הדיווח,
השימוש והאחזקה של נדל"".
בנוגע לפיקוח על הקרקעות שהוקצו לצה"ל צוי בהוראת שימוש בנדל" כי הפיקוח על השימוש
והניצול הנכו שלה נעשה על ידי הגופי הדורשי 120באמצעי שייקבעו על ידיה ,וכי בכל מקרה
עליה לבצע סיורי בשטחי הנדל" .עוד צוי ,כי אמו" יקיי מעקב אחר ביצוע הפיקוח על ידי
הגופי הדורשי באמצעות דוחות המפרטי את ממצאי הסיורי שאלה יעבירו אליו .כמו כ צוי
בהוראה כי אמו" יפרס הוראות מפורטות לביצוע הוראת השימוש בנדל".
··‡„ÈÂ ‡Ï ,Ô"Ï„· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â· ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ÌÒ¯Ù ‡Ï Ô"ÂÓ‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
˘ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï Ì‰Ó ˘¯„ ‡Ï ,Ì‰Ï Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜· ÌÈ¯ÂÈÒ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈÙÂ‚‰
.Ì˙Â‡ Ï·È˜ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ÏÚ
 .2כפי שתואר בפרקי הקודמי ,גורמי בממ"י אמורי לאשר הקצאות קרקע למערכת
הביטחו בהתא לנוהל ההקצאות ,שהוא ,כהגדרתו של ממ"י ,מסמ %פנימי המסדיר את עבודתו.
__________________

 120גו דורש  יחידה במערכת הביטחו אשר הועמדה לרשותה מסגרת תקציבית ,לפי אישור תקציבי של
את"ק ,והיא רשאית ,בי היתר ,להגיש דרישות לביצוע רכש במסגרת תקציבית זו .בי הגופי
הדורשי :ח"א ,ז"י וחיל הי.
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.בביקורת עלה כי אי למשהב"ט הוראה ולאמו" אי נהלי פנימיי להסדרת פעילות מול ממ"י
 כדי% ויש בכ,במצב זה שגרת העבודה של אמו" מול גורמי ממ"י אינה מוגדרת ואינה מוסדרת
.לגרו לחוסר יעילות בעבודתו ולפגוע בבקרה שהוא אמור לבצע
" כי אמו2010 ראש תחו מקרקעי לתכנו פיזי באמו" מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר
 הקצאות הקרקע למערכת הביטחו%אימ* למעשה את נוהל ההקצאות של ממ"י בכל הנוגע לתהלי
.ופועל על פיו
˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ Â· ÔÈ‡˘ ,È"ÓÓ Ï˘ ÈÓÈÙ Ï‰Â· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚ
.Ô"ÂÓ‡ ÈÏ‰ÂÏÂ Ë"·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡Â ,Ô"ÂÓ‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙¯‚˘Ï
˙Î¯ÚÓÏ Ú˜¯˜ ˙Â‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â· Â˙„Â·Ú È¯„Ò Ï˘ Ì˘Â·È‚Ï ÏÂÚÙÏ Ô"ÂÓ‡ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ
Ô‰ - ‡˘Â· Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÂÏÎÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ,Ë"·‰˘Ó ˙‡¯Â‰· ÌÂ‚ÈÚÏÂ ÔÂÁËÈ·‰
.È"ÓÓ ÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ Ô‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ·
2010 בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע סמנכ"ל וראש אמו" למשרד מבקר המדינה באוקטובר
 לעדכו כלל ההוראות שעל פיה פועלת חטיבת נכסי ופינוי%כי בחודשי האחרוני מתקיי הלי
 ההוראות הנוגעות לתפקידי הפיקוח של משהב"ט על שימוש# במסגרת זו יעודכנו א.מחנות צה"ל
.צה"ל בקרקעות
ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ô"ÂÓ‡ ÏÚ ,¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÔÂÎ„Ú ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë"·‰˘ÓÏ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ È‚ÂÒ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ë"·‰˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰
.‡˘Â· ‰ÓÂÊÈ ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÎ˙Ó ˘·‚Ï ÂÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .Ì˙Â¯È„˙ ˙‡Â

✯
¯Ú ÂÈ‡ È"ÓÓ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ˘„ÁÓ ÂÈ‡ ,˘‡ ÈÁË˘ Ï˘Â ÌÈÈÂÁËÈ· ÌÈ˜˙Ó Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚· Ï"‰ˆ ‰˘ÂÚ˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï
˙Â‡ˆ˜‰ ˙„ÚÂ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈÂÁËÈ·‰ ÌÈ˜˙ÓÏ Ú˜¯˜ ‰ˆ˜Ó ÂÈ‡Â ˘‡‰ ÈÁË˘ Ï˘ Ì˙‡ˆ˜‰
,È"ÓÓ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ Â„Â˜Ù˙ ÁÎÂ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· Ì¯‚ ‰Ê ÔÈ˜˙ ‡Ï ·ˆÓ .ÂÈÏ‰· ·ÈÈÁ˙ÓÎ
ÌÈ˜˙Ó‰ ÈÁË˘ ÏÚÂ ˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â˙ÓÊÈ· ÚˆÈ· ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â
Ì˙·ÂÁÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Ë"·‰˘Ó Ï˘Â Ï"‰ˆ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÁÎÂ ÔÎÂ ,ÌÈÈÂÁËÈ·‰
˙‡ˆ˜‰ ÈÂÈ˘Ï Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ˘‡ ÈÁË˘· ‰˘Ú˘ ÈÂÈ˘ ÏÎÏ Ú‚Â· È"ÓÓ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ
.ÍÎÏ Ì‡˙‰· Ú˜¯˜‰
˙Ó‡Â˙Ó ÌÈÏ‰ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ ¯˘Ù‡˙‰ ¯ÂÓ‡‰ ·ˆÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È¯„Ò ˙‡ ‰¯È„‚Ó‰ ,È"ÓÓÂ Ë"·‰˘Ó ,Ï"‰ˆ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰
.Ï"‰ˆ ÏÚ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ˙Ú·Â˜‰Â Ì‰ÈÈ· ‰„Â·Ú‰
Ï˘ÎÏ Ì¯‚˘ ,ÌÈÂ˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ ¯ˆÂ ,˙‡ÊÎ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰·
¯·„‰Â ,Ï"‰ˆÏ Âˆ˜Â‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰È ÏÚ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡ ÍÎ ·˜Ú .È˙Î¯ÚÓ
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡· ÚÂ‚ÙÏÂ Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ
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˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰È ‡˘ÂÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÏÚ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ· Ì‰ÈÈ· ‰„Â·Ú È¯„Ò Ï˘ ˘Â·È‚ÏÂ ÌÂ‡È˙Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ È"ÓÓ·Â Ë"·‰˘Ó· ,Ï"‰ˆ·
ÌÈ¯„Ò‰‰ Ï˘ ÌÂ‚ÈÚÏÂ Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·Ï ,˘‡‰ ÈÁË˘·Â ÌÈÈÂÁËÈ·‰ ÌÈ˜˙Ó· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â‰
.˙Â·ÈÈÁÓ ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ÈÈ˘

סיכו והמלצות
ÍÏÂ‰ Â· ¯ÂÒÁÓ‰ ¯˘‡ ,‰˙ÈÈ·ÏÂ ‰ÁÂ˙ÈÙÏ ÈÂÈÁ‰ ,ÈÓÂ‡Ï ·‡˘Ó Ô‰ ‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜
ÏÎ· Ú˜¯˜Ï ÌÈ˘Â˜È·‰ ÌÈÏ„‚ ,‰˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰Ï„‚˘ ÏÎÎÂ ‰È„Ó‰ ˙Á˙Ù˙Ó˘ ÏÎÎ .ÛÈ¯ÁÓÂ
‰ÈÈ˘Ú˙ ,¯ÁÒÓ ÔÂ‚Î ÌÈÂ˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÙÂÙˆÂ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯ÂÊ‡· „ÂÁÈÈ·Â ,ı¯‡‰
ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ·Â ÈÁ¯Ê‡‰ ¯Ê‚Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ‰·ÂÓ‰ Ë˜ÈÏÙÂ˜‰ ÛÈ¯ÁÓ ÂÏ‡ ˙Â·ÈÒ· .ÌÈ¯Â‚ÓÂ
ÏÚ ˘ÂÓÈ˘ ˙ÂÏ·‚Ó ÏÈËÓÂ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÏÎÓ 39%-Î· ˜ÈÊÁÓ‰ ,Ï"‰ˆ Ï˘
È„ÈÏ ˙Â‡·‰ ,˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏ˜‰ Ï"‰ˆÏ ‰˜ÈÚÓ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙È˜ÂÁ‰ ˙È˙˘˙‰ .ÌÈÙÒÂ 40%-Î
ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ˙ÏË‰ÏÂ ÌÈÈÂÁËÈ· ÌÈ˜˙Ó ˙Ó˜‰Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ,‰ÈÈ·‰Â ÔÂÎ˙‰ ˜ÂÁ· ÈÂËÈ·
ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˜ÈÚ· ,Ì‰· ˜ÈÊÁ‰ÏÂ ÌÈÁË˘ ¯Â‚ÒÏ ÂÏ ˙¯˘Ù‡Ó Û‡Â ;Ú˜¯˜· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘
.ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ‰‚‰‰ ˙Â˜˙Ï Ì‡˙‰· ,ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÔÂÓÈ‡
,˜ÈÊÁÓ ‡Â‰ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ· Ï‰Ó ‡Â‰˘ ‡„ÂÂÈ Ï"‰ˆ ÈÎ ÈÁ¯Î‰ ÈÁÎÂ‰ ·ˆÓ·
.ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÂÈÎ¯ˆÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÚ ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÔÙ˜È‰˘Â ,È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ô˙Â‡ ÏˆÓ ‡Â‰˘
,ÌÈ·ÂÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‡Â‰ ,Ë"·‰˘ÓÂ È"ÓÓ Ì˘‡¯·Â ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ „È˜Ù˙
˙È˙„ÈÓ È˙Ï· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ‡˘Â ˙È·ËÈÓ ‡È‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡·
,Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ Ï˘Â Ï"‰ˆ È„È·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰È ÔÙÂ‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ
Ë"·‰˘Ó ,Ï"‰ˆ - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ˘ Í˘Ó· ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ
,Ï"‰ˆ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰ÈÂ˜Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· - È"ÓÓÂ
‰ÈÈ‡¯· .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ ÌÈ˙ÚÏ ,˙Ï˘ÂÎ ‰˙ÈÈ‰ È"ÓÓÂ Ë"·‰˘Ó
ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ,Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó Ï˘ ÊÂ·Ê· Ô‰ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ˙˘ Í˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ ¯ˆÂ ˙ÏÏÂÎ
.È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡· ‰ÚÈ‚ÙÂ ¯Â·Èˆ
‰È‡ Ë"·‰ÚÓÂ ,Ï"‰ˆ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ˆ˜‰˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ó ÂÈ‡ È"ÓÓ
·ˆÓ· ÏÙËÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î .‰Ï‡ ÌÈÁË˘· Â˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘ È·‚Ï ÂÎ„ÚÏ ˙Â‡ÈÎ ˙ÏÚÂÙ
,Ï"‰ˆ È„È·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÂÈ˙ÂÊÂÁÓ˘ ‡„ÂÂÏ È"ÓÓ ˙Ï‰‰ ÏÚ ,‰Ê
;Ï"‰ˆ È„È·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓÂ ÌÈÂ˙ „ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏÂ Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ Ï˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÈÂÙÈÓ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï Ë"·‰ÚÓ ÏÚ
ÔÎ ÂÓÎ .È"ÓÓ ÏÂÓ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰ ÈÈÂÈ˘ÏÂ ¯·„· ˙Ú‚Â‰ ·"ÓÏÂÂ‰ ÏÂÓ ˙ÂÏÂ·‚‰ ÔÂÎ„ÚÏ
‰ÚˆÈ·˘ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙Â·¯Ï ,‰È„È·˘ ˘‡‰ ÈÁË˘ È·‚Ï ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÁÂÂÈ„ È"ÓÓÏ ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ
ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ ÈÏ‰Â ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ë"·‰˘Ó ÏÚ .‰Ï Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÁË˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰· Ì‰·
Ï"‰ˆ ÈÙÂ‚Ó Ï·˜È˘ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙ÂÚ˜¯˜· Ï"‰ˆ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ
Ú‚Â‰ ÏÎ· ÈÏÓ¯ÂÙ ¯„Ò‰ Ì‰ÈÈ· ÌÈÈ˜Ï Ë"·‰˘ÓÂ È"ÓÓ ÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .¯·„· ÌÈÚ‚Â‰
.Ï"‰ˆÏ Ú˜¯˜‰ ˙Â‡ˆ˜‰Ï

א61 דוח שנתי

118

˙È˙ÂÁÈË· ‰ÎÒ Ì‰· ˘ÈÂ ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈÒÂ¯Ù ÌÈ·¯ ÌÈˆÂ¯ÙÂ ÌÈ˘ÂË ‡·ˆ ˙ÂÁÓ
Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï ÈÏ· .Ï"‰ˆ Ï˘ ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú ,¯ÂÓÁ È˙‡Â¯·˙Â È˙·È·Ò Ú‚ÙÓÂ
˙Ù˙Â˘Ó ˙ÈÎ˙ ˘Â·È‚Ï Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ È"ÓÓ ,Ë"·‰ÚÓ ÏÚ ,‡˘ÂÏ Ï"‰ˆ
‡Ï ˙ÂÁÓ‰ ÈÁË˘ „ÂÚ ÏÎ ,˙‡Ê ÌÚ .È"ÓÓ ˙Â˘¯Ï ÂÓ˜Â‰ ‰ÈÏÚ˘ Ú˜¯˜‰ ˙·˘‰ÏÂ Ì¯Â‰ÈËÏ
ÏÎ ˙‡ ËÂ˜Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ,Ì‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï"‰ˆ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,È"ÓÓÏ Ï"‰ˆÓ Â¯·ÚÂ‰
ÂÓÎ .¯Â·ÈˆÏ ˙È˙ÂÁÈË· ‰ÎÒ ¯„‚· ˙ÂÈ‰Ï ÂÎÈ˘ÓÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÁË˘˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ„Úˆ‰
ÂÈÏÚ ,˘¯„Î ˙‡Ê ¯˘È‡ ˙"‚‡˘ ‡Ï· ÂÁÊÂ Â˘Ë˘ ˙ÂÁÓ‰ Ï˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒÓ‰ ÁÎÂ ,ÔÎ
.¯‚ÂÓ˙ ‰ÚÙÂ˙‰˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜Ï
˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡ÏÏ ,˘‡ ÈÁË˘Î (˘"ÂÈ‡ ÏÏÂÎ ‡Ï) ‰È„Ó‰ ÁË˘Ó 33%-Î· ˜ÈÊÁÓ Ï"‰ˆ
˘Â·È‚ ÍÂ˙ ,˘‡‰ ÈÁË˘ ÏÂˆÈ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÏÂÚÙÏ Ï"‰ˆ ÏÚ .ÌÏÂˆÈ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ
˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â˘˜· ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â· ˙Â·¯Ï ,ÌÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ˙ÂÈÈ„Ó
˙ÚÙÂ˙Ï ¯˘‡ .È·ËÈÓ‰ ÌÏÂˆÈ ˙‡ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏÎ ‚È‰‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .Ú˜¯˜· È˘Ó
Ï"‰ˆ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ÏÚ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚÂ ‰· ÍÂ¯Î‰ ÈÙÒÎ‰ ˜Ê‰ ÏÚ ,˘‡‰ ÈÁË˘Ï ˙Â˘ÈÏÙ‰
ÈÂ‡¯ ,‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ˘¯„˘ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ È˙Î¯ÚÓ‰ ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÛÒÂ ,ÂÈ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ÔÓ‡Ï
ÁÂÂË· Ô‰È˙ÂÚÙ˘‰Â Ô˙ÂÁ˙Ù˙‰ ˙ÂÓ‚Ó ÁÂ˙ÈÏÂ ˙Â˘ÈÏÙ‰ È„ÓÓ „ÂÚÈ˙Ï ÏÚÙÈ Ï"‰ˆ˘
ÔÎ„ÚÏ Ï"‰ˆ ÏÚ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .ÂÏ‡ ˙Â˘ÈÏÙ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ,ÍÂ¯‡‰
ÁÈË·‰Ï ‰„ÚÂ ¯˘‡ ,Ê‡Ó ÔÎ„Ú ‡ÏÂ 1999 ˙˘· „ÂÚ ÔÈÎ‰˘ ,˘‡ ÈÁË˘Ï ·‡‰ ˙ÈÎ˙ ˙‡
.ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÔÂÓÈ‡Ï Ú‚Â‰ ÏÎ· ÂÈÎ¯ˆÏ ˜ÈÙÒÈ „È˙Ú· ÌÈÁË˘‰ Û˜È‰ ÈÎ
ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÏÂ„‚ ‡·ˆ ˙ÂÁÓ Ì˘È ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ
˙ÂÂˆÏ ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÏÎ‰ ˙ÈÈ˜‰ ÍÂ˙ ,ÌÈÂÈÙ ˙˘Á‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ,ÈÂÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
˙‡ ˘·‚Ï ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ."ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù"Î ÈÂÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙· ¯ÈÎ‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,È„¯˘Ó-ÔÈ·‰
ÔÙÂ‡ ˙‡Â ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎ¯„ ˙‡ ,ÏÚÙÈ ‰·˘ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡ ÌÎÒÏÂ Â˙ÏÂÚÙ ˙ÂÂ¯˜Ú
„˜ÙÂÈ ¯˘‡ ¯˘‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘· ÔÂ„˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÂÓÎ .ÔÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·˜ÚÓ‰
„ÚÂ ¯·„‰ .ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÚÙÈ˘ ÈÈ„Ó Ì¯Â‚Î ˘Ó˘ÈÂ È„¯˘Ó-ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ÏÚ
˙‡Â ÌÈÈÂ¯ÈÚ ÌÈÊÎ¯ÓÓ Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ ÈÂÈÙ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÓÂÏ‚‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ÈÂˆÈÓ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï
ÌÈÁË˘· ÌÈÈÁ¯Ê‡ Ú˜¯˜ È„ÂÚÈÈ ˘ÂÓÈÓ Ì‰·Â ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ Ï˘ Ì˙‚˘‰
.Ï"‰ˆ Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙Â ÌÈ˜˙Ó ˘Â„ÈÁÂ ÌÈÙ˙Ó‰
ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ ,˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÎÈÏ‰˙ ÔÂ‚ÈÚÂ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ,ÌÈÂ˘‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÂ˜È˙Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ¯·„·
˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· .˙·ÈÈÁÓÂ ‰¯Â„Ò ˙È·ÈËÓ¯Â ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ÈÈ˘
ÌÈ¯˘‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ,ÔÈÒÂÏÎÂ‡ ÈÙÂÙˆ ÌÈÊÎ¯ÓÓ Ï"‰ˆ ˙ÂÁÓ ÈÂÈÙ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ô˘‡¯·Â ,˙ÂÈÓÂ‡Ï
¯˘Â ÌÈÙ‰ ¯˘ ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ - È¯˜ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰
˘È Í¯Âˆ‰ ÈÙÏÂ ,ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰ÏÂ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÂÏÚÙÈ - ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰
È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ,˙‡Ê ÏÎ .‰Ï˘ÓÓ‰ ÈÙÏ Ì‚ ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï
.‰È„Ó‰ ˙ÂÚ˜¯˜·

