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 מער תנאי השירות של חיילי� 
 ל"בשירות חובה בצה

 תקציר

הוא תחו� פעילות שעניינו טובת החייל) ש" תלהל
 " (תנאי שירות"
1

 כפרט והטיפול 
 המתעוררות עקב שירותו המשפחתיות והאישיות ,  החברתיותבבעיותיו המיוחדות 

. בשירות חובהל נוגע לחיילי� "ש בצה"חלק גדול מ
 הפעילות בתחו� הת. ל"בצה
הסיוע נית
 בעיקר . במוקד הפעילות עומד הסיוע לחיילי� הנמצאי� במצוקה כלכלית

תשלומי "המכוני� , באמצעות תשלומי� למשפחות החיילי�: בשלוש דרכי� עיקריות
באמצעות הטבות לחיילי� בודדי�, )ש" תשמלהל
 " (משפחה

2
ובאמצעות סיוע , 

בי
 , סוג סיוע זה נית
 לחיילי�. � כלכליי�ביחידות לחיילי� המדווחי� על קשיי
במסגרת , הלוואות ותווי קנייה, כגו
 מענקי� שוני�, בעזרת כלי סיוע ביחידות, היתר

  קיבלו 2009בשנת , א"על פי נתוני אכ". תחו� האפור"ל כ"ש המוגדר בצה"תחו� ת

שנמנו ש בשלוש הדרכי� העיקריות " חיילי� בשירות חובה סיוע בתחו� הת30,000כ
 .לעיל

לקבוע את הזכויות ואת , בי
 היתר, ל אחראי"במטכ) א" אכלהל
 (אג% כוח אד� 
והכול בתיאו� , ל ולקד� את רווחתו ואת רווחת בני משפחתו"החובות של הפרט בצה

קובעת , באמצעות מחלקת פרט, א"חטיבת הפרט באכ. ל"ע� היוע& הכספי לרמטכ
הפרישה , המחלקה לשירותי הפרט. ל"הש של חיילי צ"את מדיניות הרווחה והת

מופקדת על יישו� , שהיא גו% הביצוע של חטיבת הפרט, )ת" מופלהל
 (והתשלומי� 
כגו
 הפיקודי� המרחביי� ,  בשיתו% ע� המפקדות הממונותהמדיניות האמורה 

להל
 (מפקדת קצי
 השלישות הראשית .  ביחידות הכפופות לה
והזרועות  
בכל הנוגע לתורת חיל , מהבחינה המקצועית,  הסמכות הראשיתהיא בעלת) ר"מקשל

הטיפול בבקשות בתחו� . ש"ובכלל זה לתחו� הת, ל"השלישות ולהטמעתה בצה
ש "הכולל קצינות ת, ש"ש של חיילי� נעשה בעיקר באמצעות מער' סגלי הת"הת

ופועלות במפקדות הממונות , "ש"קיות ת"מש"אשר מכונות בצבא , ש"ורכזות ת
ומספר
 הכולל , 180ש כ" היה מספר
 הכולל של קצינות הת2010בינואר . חידותובי

1,100ש היה כ"של רכזות הת . 

, בעיקר ממשאביו שלו וג� מכספי תרומות, ל משקיע משאבי� כספיי� רבי�"צה
ל באופ
 ישיר בפעילויות " השקיע צה2009בשנת . ש"למימו
 פעילות בתחו� הת

התקציב . ח" מיליו
 ש219, עבור חיילי� בשירות החובה, ש העיקריות האמורות"הת
 . ח" מיליוני ש220 היה כ2010המתוכנ
 עבור חיילי� בשירות חובה לשנת 

 

__________________ 

 .ילי� ובחיילות ג� יחדמדובר בחי  1
: חייל יוכר כחייל בודד בהתקיי� אחד מהתנאי� שלהל�, "חיילי� בודדי�"ל בנושא "על פי פקודת מטכ  2

חייל יוכר ג� כחייל . או שהוא יתו�, ל"הוא ב� של שליחי� בחו, ל בקביעות"שני הוריו מתגוררי� בחו
דהיינו : או א� הוא משתיי� לקבוצת סיכו�בודד חריג א� שני הוריו אינ� מהווי� עבורו תא משפחתי 

 חייל בודד !להל� (מילולית או נפשית , פיזית, א� יש אסמכתה המלמדת שהוא חשו� להטרדה מינית
 ). חריג
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 פעולות הביקורת

ל את מער� תנאי השירות " בדק משרד מבקר המדינה בצה2010 למאי 2009בי� יוני 
ש או "ות לתשמנבדקו בעיקר תהליכי ההכרה בזכא. של החיילי� בשירות החובה

  להל� (ש של מיועדי� לשירות ביטחו� "הכרה בזכאויות ת; להכרה כחיילי� בודדי�
ופתרונות דיור לחיילי� הזקוקי� לכ� ; ש"תנאי העבודה של סגלי הת; )בי�"מלש

במסגרת בדיקת הנושא האחרו� בח� משרד מבקר המדינה בי� היתר א� . ש"מטעמי ת
הטיפול של " בנושא 2004קורת שעשה בשנת תוקנו חלק מהליקויי� שהועלו בבי

"ל בחיילי� הזקוקי� לסיוע כלכלי"צה
3

 ). הביקורת הקודמת להל�  (

 

 עיקרי הממצאי�

 ש או להכרה כחייל בודד "תהלי ההכרה בזכאות לתשמ

ש מחייב המצאה של "תהלי� הגשת בקשה להכרה כחייל בודד או בזכאות לתשמ
את ההחלטות בנוגע לבקשות מקבלות . קשהמסמכי� שוני� המאמתי� את האמור בב

ש חריג"אלא א� כ� מדובר בבקשות להכרה בתשמ, ש ביחידות"ככלל קצינות הת
4

 או 
המועברות לצור� קבלת החלטה מ� היחידות אל המרכז לשירות הפרט , כבודד חריג

 .ת"שבמופ

ש מתאר� "נמצא כי תהלי� הגשת בקשה להכרה כחייל בודד או בזכאות לתשמ . 1
) של כמה שבועות עד כמה חודשי�(תי� קרובות שלא לצור� וגור� לעיכוב ניכר לע

תהלי� ביורוקרטי זה א' גור� לכ� שחיילי� נאלצי� לוותר . בהכרעה בנושא הבקשות
 : כמפורט, על המש� הטיפול בבקשותיה�

ש "בקשות בהיקפי� ניכרי� מוגשות למרכז לשירות הפרט בלי שסגלי הת . א
ולכ� הגורמי� המטפלי� במרכז , לה� את כל האישורי� הנדרשי�ביחידות צירפו 

ש ביחידות בדרישה לצר' לה� "לשירות הפרט מחזירי� את הבקשות לקצינות הת
 . אישורי� נוספי�

ש ביחידות בכל הנוגע "המיומנות והמקצועיות של סגלי הת, רמת הבקיאות . ב
ובי� ניכרי� באישור ולפיכ� נגרמי� עיכ, ש אינה מספקת"לטיפול בבקשות תשמ

 . בקשות

בחלק מ� המקרי� מתקשי� החיילי� או בני משפחותיה� להמציא למער�  . ג
כגו� המוסד לביטוח לאומי או משטרת , ש במועד מסמכי� נחוצי� מרשויות"הת

לא נקבע נוהל המסדיר את . ומגורמי� אזרחיי� כגו� בנקי� וחברות אשראי, ישראל
א קיי� במש� כמה שני� מגעי� "אכ. ל במצבי� אלוש לטפ"האופ� שבו על סגלי הת

, ל"ש בצה"ע� המוסד לביטוח לאומי בנוגע למיסוד ממשקי עבודה בינו ובי� גורמי הת
 . א� במועד סיו� הביקורת טר� הוסדר הנושא

__________________ 

 .165' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56 ‡)2005 , ראו מבקר המדינה  3

� נקבעת הזכאות ש חריג עשוי להינת� למשפחות חיילי� אשר אינ� עומדי� בקריטריוני� שלפיה"תשמ  4
 .ש חריג"א# ועדת חריגי� במרכז לשירות הפרט קבעה את זכאות� לתשמ, ש"לתשמ
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, ש"בעיקר לקבלת זכאות לתשמ, בכמה יחידות נמצא כי בקשות רבות של חיילי� . ד
בשיחות . ש"לפי הגדרת גורמי הת, של החיילי�" להחוסר שיתו' פעו"נסגרו בשל 

אלה דיווחו על קשיי� , שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� חיילי� באות� יחידות
, כמות הטפסי� הנדרשת היא עצומה, לדבריה�. שוני� בהשגת האישורי� הנדרשי�

ס יש להגיש את הטפסי� שוב ושוב במסגרת חידוש הזכאויות וע� כל שינוי בסטטו
ולכ� חיילי� רבי� נאלצי� לוותר על השלמת השגת , של החייל או של משפחתו

 . לאחר שהתייאשו מהתהלי� הביורוקרטי המייגע, האישורי� הנדרשי�

 חלק מהמפקדי� מקיימי� באיחור ראיונות ע� חיילי� מאוכלוסיות מיוחדות  . ה
נ� מראייני�  וחלק� אי ש או חיילי� בודדי� "ובכלל זה חיילי� הזכאי� לתשמ

א' שהמפקדי� נושאי� באחריות לטיפול , ל בנושא"שלא לפי פקודת מטכ, אות� כלל
 .באוכלוסייה זו

ש נבחני� כלל מקורות ההכנסה של משפחת "במסגרת בדיקת בקשות לתשמ . 2
עדכו� סכומי ). ש" תקרת התשמ להל� (החייל לנוכח תקרת הסיוע הקבועה עבורה 

נקבעות ההכנסות של משפחות , בי� היתר,  שלפיה� י קצבאות המוסד לביטוח לאומ
בביקורת . ש"עדכו� של תקרות התשמ, לפי פקודות הצבא,  מחייב חיילי� רבות 

א' על פי , 2006ש בפע� האחרונה באפריל "ל עדכ� את תקרות התשמ"נמצא כי צה
 17% וסכומ� גדל בשיעור כולל של כ, שקצבאות הביטוח הלאומי עודכנו מאז בכל שנה

לנוכח האמור לעיל נשללו חלק מהבקשות . מהמועד האמור ועד מועד סיו� הביקורת
וחלק , ש"משו� שסכו� קצבאות הביטוח הלאומי חורגות מתקרת התשמ, ש"לתשמ

 . מהזכאי� קיבלו סכומי� קטני� מאלה שה� זכאי� לה�

 

 ש"בי� הנוגעות לתחו� הת"הטיפול בבקשות של מלש

ש "שנועד לייעל את טיפול הת, "ש האחר"הת"ל� ושמו א מה" הנהיג אכ2006בשנת 
כדי , בי�"ש במלש"ובכלל זה לחזק את מער� טיפול הת, בחיילי� בשירות חובה

משתי עבודות מטה . ש בהקד� האפשרי"להסדיר את זכאות� להטבות בתחו� הת
 עלה כי מטרה זו הושגה באופ� 2009  ו2008א בשני� "שקיימה מחלקת פרט באכ

א לא גיבשה תכנית פעולה לשיפור היכולת לאתר "וכי חטיבת הפרט באכ, דחלקי בלב
 . בי�"ש כבר בהיות� מלש"את החיילי� הזקוקי� לסיוע בתחו� הת

 

 ש"תנאי העבודה של סגלי הת

ש להשתמש בכמה מערכות מחשב בעת "במסגרת עבודת� נדרשות קצינות הת . 1
 וכי יש ליקויי� רבי� בתפקוד� של ,נמצא כי הדבר גור� לסרבול העבודה. ובעונה אחת

 בהיות� מיושנות  ש " ובעיקר המערכת הממוחשבת לניהול תשמ חלק מ� המערכות 
ש ביחידות ובמפקדות הכירו בכ� שהמערכת לניהול "א' שכל העוסקי� בת. מאוד
הטיפול של , ש"ש איננה נותנת את המענה הנדרש לטיפול בתחו� התשמ"תשמ

 .  לא הביא לשיפור מערכת זוא בנושא"חטיבת הפרט באכ

ש צפופי� וחולקי� כניסה משותפת ע� "לעתי� המשרדי� של סגלי הת . 2
, עקב כ� יש קושי ניכר בניהול שיחות פרטיות ע� החיילי�. משרדי� אחרי� ביחידות

 . המתחייבת מאופי הנושאי� בשיחות אלו, ונפגעת השמירה על צנעת הפרט שלה�



 א61דוח שנתי  148

, ש"ש לבצע משימות נוספות רבות שלא בתחו� הת"התלעתי� נדרשות קצינות  . 3
 . ש"ועקב כ� נבצר מה� לייחד את תשומת הלב הנדרשת לנושא הטיפול בת

ש נמצאו הוראות מקצועיות "בידי בעלי תפקידי� שוני� בתחו� הטיפול בת . 4
 .שאינ� מעודכנות

 

 ש"פתרונות דיור לחיילי� הזקוקי� לכ מטעמי ת

דדי� ולחיילי� שאי� לה� מקו� לינה קבוע מסיבות אישיות ל נות� לחיילי� בו"צה
, )ח" אל להל� (לינה במתקני הלנה של האגודה למע� החייל : פתרונות דיור כלהל�

החיילי� אינ� . ח או דיור בקיבוצי�"דיור בדירות של אל, "בתי חייל"הנקראי� ג� 
 . משלמי� עבור פתרונות דיור אלה

, ר" מ18 שטחו של כל חדר הוא כ: דרי� צפופי� מאודבבית החייל בירושלי� הח . 1
א לא הגדיר את "אכ. וכולל ריהוט וציוד למחיה שוטפת, הוא מיועד לשישה חיילי�

ח ואת שטח "המספר המרבי של החיילי� שנית� להלי� בחדר אחד במתק� של אל
ולכ� הוא אינו יכול , תשתית המתק� ישנה. המחיה המזערי לאד� במתקני� אלה

 .ש פתרו� מגורי� הול� לאות� חיילי� הזקוקי� לכ�לשמ

 היו 2009בשנת , למרות זאת. ח ארוכות"רשימות ההמתנה לדירות של אל . 2
בשל , ח שלא אוכלסו ברציפות בחיילי� שנזקקו לכ�"מקומות פנויי� בדירות של אל

המנהל את הפעילות הקשורה בהלנת , ליקויי� בתפקודו של המרכז לשירות הפרט
כמו כ� נמצא כי התופעה של בעיות התנהגות קשות של חיילי� . י� בדירות אלהחייל

וכי , טר� טופלה, אשר הועלתה כבר בביקורת הקודמת, ח"המתגוררי� בדירות של אל
א עדיי� לא השכיל למצוא מנגנו� פיקוח יעיל על התנהגות החיילי� המתגוררי� "אכ

 . בדירות אלה

 

 סיכו� והמלצות

מת� מענה במועד לצורכי . ל" החשוב ביותר העומד לרשות צההאד� הוא המשאב
ש של חיילי� הנמצאי� במצוקה כלכלית חיוני על מנת לסייע לה� ולעתי� א' "הת

וכ� כדי להבטיח את שירות� התקי� של , לבני משפחותיה� להתמודד ע� מצוקותיה�
. יד�ל ואת הזדהות� ע� תפק"החיילי� ולהגביר את תחושת השייכות שלה� לצה

ש "משרד מבקר המדינה מציי� לחיוב את פעילותו המבורכת והמסורה של מער� הת
ל ואת המשאבי� הרבי� שהוא משקיע בתמיכה בחיילי� הסובלי� ממצוקות "בצה

 .כלכליות כדי לאפשר לה� להשלי� את שירות� הצבאי

 כגו� ליקויי�, ש"הביקורת העלתה כמה ליקויי� משמעותיי� בתפקודו של מער� הת
; ש"ביורוקרטיי� המעכבי� את טיפולו בבקשות של חיילי� להטבות בתחו� הת

כגו� המוסד לביטוח , היעדר מיסוד של הליכי קבלת אישורי� מגורמי� אזרחיי�
עקב . ש בתחומי� מסוימי�"ורמה מקצועית לא מספקת של חלק מסגלי הת; לאומי

 זכאי� לו בתחו� כ� מתעורר חשש שחלק מהחיילי� אינ� מקבלי� את הסיוע שה�
, 2010 ועד יוני 2006ש מאפריל "עדכו� תקרות התשמ כמו כ� נמצא שעקב אי. ש"הת

ש וחלק מהזכאי� קיבלו סכומי� פחותי� מהמגיע "נשללו חלק מהבקשות לתשמ
 . לה�
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ל ינקוט את הצעדי� שלהל� לתיקו� הליקויי� "ראוי שצה, לדעת משרד מבקר המדינה
 :שהעלתה הביקורת

חוסר שיתו' "ש של חיילי� בגי� "את הטיפול בסוגיית סגירת בקשות תלקד�  . א
וכ� לפעול ; מצד� ולסייע לחיילי� המתקשי� להשיג את המסמכי� הנדרשי�" פעולה

 .ש"ש לסגלי הת"להקניית כלי� מקצועיי� מתאימי� בתחו� התשמ

להסדיר ממשקי עבודה ממוחשבי� שיאפשרו מעבר מידע מרשויות ציבוריות  . ב
 .ל"לצה) ייחוד מהמוסד לביטוח לאומיב(

ש כבר בהיות� "לשפר את היכולת לאתר חיילי� הזקוקי� לסיוע בתחו� הת . ג
ש את "בי� הזכאי� לסיוע בתחו� הת"במסגרת זו ראוי להבהיר למלש; בי�"מלש

כדי שיוכלו , חשיבות הצגת� של מלוא הנתוני� הנדרשי� במסגרת בקשותיה� בנושא
 .לממש את זכאות�

ש כדי להבטיח שה� מאפשרי� לה� "לשפר את תנאי העבודה של סגלי הת . ד
להבטיח את השמירה על צנעת הפרט של החיילי� במסגרת ; למלא את תפקידיה�

ש בשל "וכ� להבטיח כי העומס המוטל על סגלי הת; ש"שיחותיה� ע� סגלי הת
 . הטלת משימות נוספות עליה� מאפשר לה� לתפקד כנדרש

לשפר את ; ח לעמוד בה�"חוזה את הדרישות שעל המתקני� של אללהגדיר ב . ה
 .הטיפול בבעיות התנהגות קשות של חיילי� המתגוררי� במתקני� אלה

 

♦ 
 

 מבוא

 �ועניינו , תחו� הפעילות של אג� כוח אד� בכל הרמות"הוא ) ש" ת�להל	 " (תנאי שירות" . 1
המתעוררות ) המשפחתיות והאישיות, תיותהחבר( כפרט והטיפול בבעיותיו המיוחדות 5טובת החייל

נושאי� הנוגעי� לרווחת� של חיילי� בשירות , בי	 היתר, ש כולל"תחו� הת. 6"ל"עקב שירותו בצה
 . ונושאי� מסוימי� הנוגעי� לרווחת� של חיילי� בשירות מילואי�, חובה ובשירות הקבע

ציי	 , 2010לשנת ) א" אכ�להל	 (ל "באישור תכנית העבודה של אג� כוח אד� במטכ, 2010בינואר 
, האד� הינו המשאב החשוב ביותר שעומד לרשותנו"כי , בי	 השאר, ל גבי אשכנזי"רא, ל"הרמטכ

עלינו . החל מהמפקדי� הזוטרי� ועד לדרג הבכיר ביותר, זה תפקידנו: יש לשמור עליו ולדאוג לו
. יר את צרכיה� ומצוקותיה�כמפקדי� ליצור אצל חיילינו תחושת שייכות והזדהות לארגו	 ולהכ

אלא ג� בשגרה ואחת ממשימתנו החשובות ביותר בשגרה , מיקו� המפקד לא נמדד רק בשדה הקרב
נמשי$ לתמו$ בפרט ונעודד את "וכי ; "הינה לפעול לטיפול בצרכיה� השוני� של חיילנו

 ".האוכלוסיות המיוחדות כ$ שכל חייל שרוצה יוכל לשרת שירות מועיל ואפקטיבי

ל ולקד� את רווחתו ואת "א הוא לקבוע את הזכויות ואת החובות של הפרט בצה"ד מתפקידי אכאח
ל "בראשות תא, א"חטיבת הפרט באכ. ל"בתיאו� ע� היוע% הכספי לרמטכ, רווחת בני משפחתו

ש של "את מדיניות הרווחה והת, בי	 היתר, קובעת, א"שהיא ג� ראש המטה של אכ, אורנה ברביבאי
והמחלקה לשירותי ,  מחלקת פרט בחטיבת הפרט מופקדת על התוויית המדיניות בנושא.ל"חיילי צה
__________________ 

 .מדובר בחיילי� ובחיילות ג� יחד  5
6  ‰ˆ ÈÁ�ÂÓÏ ÔÂÏÈÓ‰"Ï ,%1988ח"התשנ, ד"תוה%�"אג. 
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מופקדת על , שהיא גו� הביצוע של חטיבת הפרט, )ת" מופ�להל	 (הפרט הפרישה והתשלומי� 
על ביצועה , בי	 היתר, הממונה, ת מפעילה את המרכז לשירות הפרט"מופ. יישו� המדיניות

והנות	 שירות לפרט בעיקר , ל וגמלאיו"ש של חיילי צה" והתומימושה של מדיניות הרווחה
אחראיות א� ה	 , כגו	 הפיקודי� המרחביי� והזרועות, המפקדות הממונות. ש"באמצעות סגלי הת

היא ) ר" מקשל�להל	 (מפקדת קצי	 השלישות הראשית . ליישו� המדיניות ביחידות הכפופות לה	
ובכלל זה , ל"לתורת חיל השלישות ולהטמעתה בצהבעלת הסמכות הראשית מהבחינה המקצועית 

 .ש"לתחו� הת

ל מתמקדת בחיילי� בשירות חובה הסובלי� ממצוקה "ש בצה"רוב הפעילות הנוגעת לתחו� הת
, באמצעות תשלומי� למשפחות החיילי�: הסיוע נית	 לה� בשלוש דרכי� עיקריות. כלכלית

ובאמצעות ; 7 הטבות לחיילי� בודדי�באמצעות; )ש" תשמ�להל	 " (תשלומי משפחה"המכוני� 
ש "אשר רוב� אינ� מוגדרי� כזכאי� לתשמ, סיוע ביחידות לחיילי� המדווחי� על קשיי� כלכליי�

, )כ$ ייקרא להל	 ג� בדוח זה" (התחו� האפור"ל "המוגדר בצה, סוג סיוע זה. או כחיילי� בודדי�
תווי קנייה שנותני� , הלוואות, שוני�כגו	 מענקי� , בעזרת כלי סיוע ביחידות, בי	 היתר, נית	

 .8מפקדי� ופתרונות הלנה

ש בשלושת " חיילי� בשירות חובה סיוע בתחו� הת30,000� קיבלו כ2009בשנת , א"על פי נתוני אכ
 חיילי� 5,168המצבה הממוצעת השנתית של חיילי� בודדי� הייתה : הדרכי� העיקריות שנמנו לעיל

ש "המצבה הממוצעת השנתית של חיילי� זכאי תשמ; )� מה� משרתי� במער$ הלוח40%�כ(
 חיילי� קיבלו סיוע כלשהו 21,000�וכ; ) מה� משרתי� במער$ הלוח�30%�כ( חיילי� 5,075הייתה 

 . 9) מה� משרתי� במער$ הלוח�40%�כ(לפחות פע� אחת בשנה , "תחו� האפור"במסגרת ה

 : קבלולהל	 נתוני� על הסיוע הנית	 לחיילי� שהוכרו כזכאי� ל

בהתא� , ש הוא חייל הזכאי להשלמת שכר למשפחתו"חייל שהוכר כזכאי תשמ: ש"תשמ . א
להורי� , התשלו� משול� לב	 או בת הזוג. ועל פי קריטריוני� קבועי� אחרי�, למספר הנפשות בה

חוקת התשלומי� למשפחות "ש מעוגנת בהוראת הפיקוד העליו	 בנושא "הזכאות לתשמ. או לילד
ל "המוגדרי� בפקודת מטכ, ובנוסח המלא של הוראה זו ושל נוהל הפעלתה" ירות חובהחיילי� בש

להל	 " ( נוהל הגשת הבקשה ואישורה�חוקת התשלומי� למשפחות חיילי� בשירות חובה "בנושא 
העקרונות העומדי� בבסיס תשלומי� אלה ה� שגיוס חובה של ב	 משפחה . 10)ש" חוקת התשמ�

;  המשפחה ולפיכ$ יש להבטיח שהמשפחה תקבל הכנסה מזעריתל עלול לגרוע מהכנסת"לצה
 . ל משלי� את טיפולו של המוסד לביטוח לאומי בנושא"והטיפול בצה

__________________ 

: חייל יוכר כחייל בודד בהתקיי� אחד מהתנאי� שלהל�, "חיילי� בודדי�"ל בנושא "על פי פקודת מטכ  7
חייל יוכר . או שהוא יתו�, ל"הוא ב� של שליחי� ישראליי� בחו, ל בקביעות"שני הוריו מתגוררי� בחו

או א� הוא משתיי# לקבוצת , ג� כחייל בודד חריג א� שני הוריו אינ� מהווי� עבורו תא משפחתי
� %להל�  (מילולית או נפשית, פיזית, דהיינו יש אסמכתה המלמדת שהוא חשו* להטרדה מינית: סיכו

 ).חייל בודד חריג
ל מוענקות ג� הטבות שאינ� כספיות או כאלה שאינ� נוגעות לאוכלוסיות "ש בצה"במסגרת תחו� הת  8

יציאה לחופשה מיוחדת כפתרו� מיידי לבעיה ; מת� היתר לעבודה פרטית: ובכלל זה, חלשות דווקא
שירות חובה נוכח נסיבות והקלות בתנאי שירות לחיילי� ב; זמנית של החייל או של משפחתו

 .דוח זה אינו עוסק בתחומי� אלה. רפואיות או אישיות, סוציאליות
שכ� סיוע בתחומי� אלה נית� , ש או לסיוע כחיילי� בודדי�"רוב חיילי� אלה לא היו זכאי� לתשמ  9

 . ש או סיוע כחיילי� בודדי�"ובכל זאת נמנו עמ� ג� חיילי� המקבלי� תשמ, בערוצי� ייעודיי�

התשלו� למשפחות החיילי� המשרתי� , ש והוראת הפיקוד העליו� האמורה בנושא"על פי חוקת התשמ  10
הוראת . 1980בשירות חובה מבוסס על עקרונות שאישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת באפריל 

"  חיילי� בשירות חובה%ל "תשלומי משפחה בצה"בנושא ) ר" קשל%להל� (קצי� השלישות הראשי 
 . ש"ש בנוגע לאופ� הטיפול בבקשות לתשמ"חה את סגלי התמנ
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, או את מקצת	, ש עשוי לקבל עבור משפחתו ועבורו את כל ההטבות הקיימות"חייל הזכאי לתשמ
ח " ש3,612ח עד " ש171ובכלל זה תשלומי� למשפחות החיילי� בס$ , בהתא� לזכאות שנקבעה לו

 658ח או " ש254נית	 מענק חודשי נוס� בס$ , כמו כ	. להשלמת ההכנסה החודשית של המשפחה
. בהתאמה, 11+או א' ח למשפחות החיילי� המשרתי� ביחידות המוגדרות ברמת פעילות א"ש

הפסח מענקי מזו	 ותווי שי בחג , ש ניתני� מענקי� חודשיי�"לחיילי� שמשפחותיה� מקבלות תשמ
 ח לחייל המשרת ביחידות עורפיות " ש1,556שווי מענקי� חודשיי� אלו הוא בי	 . ובראש השנה

 .ל"נוס� על השכר החודשי שלה� כחיילי� בצה, ח לחייל המשרת במער$ הלוח�" ש4,340�ל

בהתא� , או את מקצת	, חייל בודד עשוי לקבל את כל ההטבות הקיימות: חיילי� בודדי� . ב
 דיור בדירות ששוכרת ומתחזקת האגודה למע	 החייל � ‰ÂÈ„· ˙Â·Ë¯ובה	 , עה לולזכאות שנקב

ח או השתתפות בשכר דירה ובהוצאות החזקת "לינה במתקני אל, דיור בקיבוצי�, )ח" אל�להל	 (
נוס� על שכרו החודשי (שווי הזכויות השנתיות המוקנות לחייל בודד הזכאי להטבות בדיור . דירה

. ח לחייל במער$ הלוח�" ש21,534�ח לחייל ביחידות עורפיות ל" ש16,782 בי	 הוא) ל"כחייל בצה
 ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜�ÚÓ Ô˙Ó� ח" ש352.5 � מענק חודשי לחייל בודד שסכומו כסכו� משכורת של טוראי ,

נוס� על שכר� החודשי , ח" ש276ומענק חודשי נוס� למשרתי� ביחידות במער$ הלוח� בס$ 
ותווי שי בחג הפסח ובראש , מזו	 למשרתי� ביחידות במער$ הלוח�וכ	 מענקי ; ל"כחיילי� בצה

 ). הסכומי� שצוינו לעיל מעודכני� לתקופת הביקורת(השנה 

 בהיק� החיילי� שקיבלו 54%�א מלמדי� על עלייה חדה של כ"נתוני אכ: "התחו� האפור" . ג
 הסיוע לחיילי� אלו את. 21,000� לכ13,000�מ: 2009�2006בשני� " התחו� האפור"סיוע במסגרת 
. ש ומפקדי� ביחידות על פי קריטריוני� קבועי� המותירי� מרחב של שיקול דעת"נתנו קצינות ת

הלוואות ; מענקי� לפי מאפייני השירות של החיילי�; 12תווי קנייה לחיילי�: ההטבות הניתנות ה	
 . ופתרונות הלנה; סיוע לחיילי� בהספקת מוצרי� בסיסיי�; לחיילי� במצוקה

ש העיקריות עבור חיילי� בשירות חובה "התקציב של פעילויות הת, א"לפי נתוני מחלקת פרט באכ
 מיליו	 90 �ש "תשמ: סעיפי ההוצאה העיקריי� היו. ח" מיליו	 ש219� הסתכ� ב2009בשנת 

; ח" מיליו	 ש66 �פתרונות דיור והלנה לחיילי� בודדי� ולחיילי� אחרי� הזקוקי� לכ$ ; 13ח"ש
ומענקי מזו	 ; ח" מיליו	 ש10 �ד ותווי שי בחג "תווי מג; ח" מיליו	 ש31 �חיילי� בודדי� מענקי� ל

 .ח" מיליוני ש220� היה כ2010התקציב המתוכנ	 לשנת . ח" מיליו	 ש10 �

מער$ סגלי . ש"ש של חיילי� מתבצע בעיקר באמצעות סגלי הת"הטיפול בבקשות בתחו� הת . 2
הפועלות במפקדות , "ש"קיות ת"מש"המכונות בצבא , ש"תש ורכזות "ש כולל קצינות ת"הת

. ש בס$ הכול" רכזות ת1,100�ש וכ" קצינות ת180�ל כ" פעלו בצה2010בינואר . הממונות וביחידות
 . ש לא חרגה במידה ניכרת מהתקני�"מצבה זו של סגלי הת

 מנחה את במסגרת זו היא. ש"ש ביחידה היא שמגישה עבור החייל בקשות בתחו� הת"רכזת ת
ש עשויה ג� לייע% "רכזת הת. כדי לאמת את האמור בה, החייל אילו מסמכי� עליו לצר� לבקשתו

לאחר שמסתיי� שלב עריכת הבקשה . לחייל בעניינ	 של בקשות נוספות או אחרות שביכולתו להגיש

__________________ 

סיווג� של יחידה או תפקיד , " רמות%3 תוספת פעילות ב%שירות סדיר "ל בנושא "בהתא� לפקודת מטכ  11
א על סמ# המלצת ועדה מייעצת להכרזת יחידות פעילות "לפי רמות פעילות נקבע על ידי ראש אכ

, כוננות היחידה, תעסוקה מבצעית: על אמות המידה האלה, בי� היתר, המלצת הוועדה מתבססת
תנאי� , מרחק היחידה מיישוב עירוני, שעות פעילות ולינה בבסיס, אימוני� והדרכה בתנאי שדה

 .סביבתיי� ומקרי� מיוחדי� לפי שיקול הדעת של הוועדה

וה� ניתני� למשל , עותווי� הניתני� על פי שיקול דעת של מפקד היחידה ובהתחשב בקריטריוני� שנקב  12
. תווי� אלו מומנו בעבר באופ� מלא מתרומות של אזרחי�). ד" תווי מג%להל� (כאשר נדרש סיוע דחו* 

 .ל" על ידי צה2008ה� ממומני� משנת , בשל הקטנת היק* התרומות

 בביצוע תקציב זה הייתה חריגה של. ח" מיליו� ש73ש היה " עבור תשמ2009התקציב המתוכנ� לשנת   13
מת� האישור לחריגה משק* את . ל"אשר אושרה על יד גורמי היוע. הכספי לרמטכ, ח" מיליו� ש17

 .ש"ל ולפיה אי� לפגוע במי שנמצא זכאי לתשמ"גישת צה
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נת לאישור קצי, על פי רוב, ש את בקשת החייל"מעבירה רכזת הת, ואיסו� המסמכי� הנלווי� לה
 . ש של היחידה"הת

שמטרתו הייתה לשפר את היעילות , "ש אחר"ת" הנהיגה מחלקת פרט מהל$ שנקרא 2006בשנת 
. ש"תו$ שיפור השירות הנית	 לחיילי� ולסגלי ת, ש בחיילי� בשירות חובה"הניהולית של טיפול הת

 של החייל ש ביחידה בעיקר בבדיקת הבקשה"לפני יישו� מהל$ זה הסתכ� תפקידה של קצינת הת
ש בכירה יותר בפיקוד המרחבי או " אל קצינת ת� בצירו� המלצתה �ובהעברתה לש� החלטה 

ש ביחידה את הבקשה ומכריעה "בודקת קצינת הת, "ש האחר"הת"בעקבות יישו� תהלי$ . בזרוע
ולאחר מכ	 מועברת הבקשה למרכז , למעט במקרי� שבה� מדובר בהכרה בזכאות חריגה, בעניינה

שינויי� עיקריי� אחרי� שהונהגו במסגרת . הפרט כדי שיבח	 אותה ויקבל החלטה בעניינהלשירות 
וכ	 טיפול ; ש ביחידות"ש למפקדי� ולסגלי הת"היו הענקת כלי סיוע בתחו� הת" ש האחר"הת"

) בי�"ב או מלש" מלש�להל	 (ש של חיילי� כבר בהיות� מיועדי� לשירות ביטחו	 "בבקשות ת
  .כדי להסדיר את זכאות� בהקד� האפשרי, י� את ההכשרה הראשונית שלה�ובשלב שבו ה� מקבל

המועבר בבית הספר , ש"ש מקבלות הכשרה לתפקיד	 בקורס מקצועי לרכזות ת"רכזות הת
, כמו כ	. במש$ עשרה שבועות) 11ד " בה�להל	 , 11בסיס הדרכה (למקצועות משאבי האנוש 

רוב קצינות . ש"תלמויות שונות בנושאי התש להשתת� בהש"במהל$ שירותה אמורה רכזת הת
לאחר סיו� קורס קציני� בבית הספר לקציני� . ש במש$ כשנה"ש מילאו תפקיד של רכזת ת"הת

ג� קצינת .  במש$ תשעה שבועות11ד "ש בבה"משתתפות הבוגרות בקורס קצינות ת) 1ד "בה(
 . ש"ש אמורה להשתל� במהל$ שירותה בהשתלמויות שונות בנושאי ת"הת

ש של חיילי� בשירות " בדק משרד מבקר המדינה את מער$ הת2010 למאי 2009בי	 יוני  . 3
הכרה ; ש או ההכרה כחייל בודד"תהליכי ההכרה בזכאות לתשמ: נבדקו בעיקר. ל"חובה בצה

ופתרונות דיור לחיילי� בודדי� ; ש"תנאי העבודה של סגלי הת; בי�"ש של מלש"בזכאויות ת
במסגרת בדיקת הנושא האחרו	 בדק משרד מבקר המדינה ג� . ש"כ$ מטעמי תולחיילי� הזקוקי� ל

ל בחיילי� הזקוקי� "הטיפול של צה" בדוח בנושא 2004א� תוקנו חלק מהליקויי� שהועלו בשנת 
 �בחטיבת הפרט : א"הביקורת הנוכחית נעשתה באכ).  הביקורת הקודמת�להל	  (14"לסיוע כלכלי

הכפופה לחטיבת תכנו	 ומינהל , 15"מיטב"ביחידת ; שירות הפרטת ובמרכז ל"במופ, במחלקת פרט
. במחלקת פרט של הזרוע ובאחד מבסיסיה: בזרוע האוויר והחלל; 11ד "בבה; א"כוח אד� באכ
ובמרכז הובלה ; 8200ביחידה : בחיל המודיעי	; ובאחד מגדודיה" כפיר"בחטיבת : בפיקוד המרכז

 . ל"שבמטכ )ל" אט�ל	 לה(הכפו� לאג� הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 

 

 

 ש או להכרה כחייל בודד "תהלי ההכרה בזכאות לתשמ

 ש"צירו� האישורי� הנדרשי� לבקשה בתחו� הת�אי . 1

ש מחייב המצאה של מסמכי� "תהלי$ הגשת בקשה להכרה בזכאות כחייל בודד או בזכאות לתשמ
, הסוציאלי, ו הכלכליובכלל זה מסמכי� המעידי� על מצב, שוני� המאמתי� את האמור בבקשה

, כגו	 תדפיסי חשבו	 בנק, חלק מ	 המסמכי�. הרפואי או הנפשי של החייל או של מי מבני משפחתו
החייל נדרש . נדרשי� עבור התקופה של שלושת החודשי� שקדמו להתחלת הטיפול בבקשה

הטיפול כדי שזכאותו תוכר מהיו� שבו נפתח ,  ימי� מיו� פנייתו30להמציא את המסמכי� בתו$ 

__________________ 

 . 165' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56 ‡)2005 , ראו מבקר המדינה  14

. ל"חיילי� בצהבי� ועל שיבוצ� של ה"מופקדת על ביצוע הליכי המיו� של המלש" מיטב"יחידת   15
 � ). �"בקו(היחידה נוצרה מאיחוד של מינהל הגיוס ע� בסיס קליטה ומיו
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ל זיהה כשייכי� לאוכלוסיה המתקשה יותר "אשר לחיילי� שצה"). 30נוהל  "�להל	 (בעניינו 
הוא גיבש , בני מיעוטי� ועולי�, כגו	 חיילי� המשתתפי� בהכשרה ראשונית, בהמצאת האישורי�

 "). 30/60" נוהל �להל	 ( יו� 60�אשר מארי$ את תקופת השגת המסמכי� ל, נוהל מקל

שסמכות ההחלטה בעניי	 זכאות� נתונה , ש או כחיילי� בודדי�"� המוכרי� כזכאי תשמלצד החיילי
. 17 או כחייל בודד חריג16ש חריג"יש חיילי� המוכרי� כזכאי� לתשמ, ש ביחידות"בידי קצינות הת

ש או "ש ביחידות למסקנה כי החייל אינו זכאי לתשמ"כאשר מגיעות קצינות הת, הלכה למעשה
 בצירו� המלצת �מועברת הבקשה , ויש מקו� לבחו	 את זכאותו באופ	 חריג, להכרה כחייל בודד

 למרכז לשירות הפרט לצור$ �ש ביחידות ומסמכי� אחרי� המאמתי� את האמור בבקשה "סגלי הת
ש החריג כרבע מכלל " היה שיעור זכאי התשמ2009בשנת , א"על פי נתוני אכ. קבלת החלטה בנושא

 . מכלל החיילי� הבודדי�35%לי� הבודדי� החריגי� היה ושיעור החיי; ש"זכאי התשמ

 ‰¯Î‰Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â·¯ ˙Â˘˜· Ë¯Ù‰ ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯ÓÏ ˙Â˘È‚Ó ˙Â„ÈÁÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
Ó˘˙Ï È‡ÎÊÎ"ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÏÎ Ô‰Ï ÂÙ¯Âˆ˘ ÈÏ· ‚È¯Á „„Â· ÏÈÈÁÎÂ ‚È¯Á ˘ , ÔÎÏÂ

Èˆ˜Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ Ë¯Ù‰ ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯Ó· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˙‰ ˙Â�" ˙Â„ÈÁÈ· ˘
ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯Â˘È‡ Ô‰Ï Û¯ˆÏ ‰˘È¯„· .‰Ó‚Â„Ï , ¯·ÓËÙÒ·2009 ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯ÓÏ Â˘‚Â‰ 

 Ë¯Ù‰666Ó˘˙ È‡˘Â�· ˙Â˘˜· "˘ ,Ó˘˙ ‡˘Â�· Ô·Â¯"‚È¯Á ˘18 .181) Î-27% ( ˙Â˘˜·‰Ó
˙‰ ˙Â�Èˆ˜Ï Â¯ÊÁÂ‰"ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯Â˘È‡ Ô‰Ï ÂÙ¯ÂˆÈ˘ ‰˘È¯„· ˙Â„ÈÁÈ· ˘ ,Â-27) Î-15% (

·Î Â¯ÊÁÂ‰˘ ˙Â˘˜·‰Ó ÏÎ Ô‰Ï ÂÙ¯Âˆ ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ¯·Ú· ˙Á‡ ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏ Â¯ÊÁÂ‰ ¯
ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ . ÌÈ¯Â˘È‡ Ô‰ÈÏ‡ Û¯ˆÏ ‰˘È¯„· Â¯ÊÁÂ‰˘ ˙Â˘˜· Ï˘ ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯ÂÚÈ˘

ÌÈ‚È¯Á ÌÈ„„Â· ÌÈÏÈÈÁ ‡˘Â�· ˙Â˘˜· È·‚Ï Ì‚ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· Â‡ˆÓ� ÌÈÙÒÂ� . 

ב� כוללי� בקשות רו,  של חיילי� שטופלו במרכז לשירות הפרט19ש" תיקי ת21נבדקו אקראית 
אשר במהל$ הטיפול בה	 נדרשו הגורמי� המטפלי� ביחידות לצר� אליה	 , 2009שנדונו בספטמבר 

 מה� נמצאו בקשות שלא צורפו לה	 15�ב. אישורי� נוספי� לש� השלמת הטיפול בעניינ	
. אשראיופירוט חיובי� בכרטיסי , דוח ביקור בית, כגו	 תדפיסי בנק, האישורי� הבסיסיי� הנדרשי�

בתשעה מהתיקי� נמצאו בקשות שמקריאת מכלול המסמכי� שצורפו לה	 עלו ענייני� המחייבי� כי 
בירור כזה אמור . ש ביחידות יבררו אות� לפני שיעבירו את הבקשות למרכז לשירות הפרט"סגלי הת

ולא כ$ עשו סגלי , להתבצע באמצעות בקשה מהחיילי� להמציא אישורי� נוספי� מבעוד מועד
 . ש ביחידות במקרי� האמורי�"תה

È‡-˙‰ ÈÏ‚Ò È„È ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ÛÂ¯Èˆ" ˙Â˘˜· ˙¯ÊÁ‰Â ˙Â„ÈÁÈ· ˘
 ÌÈÓ¯Â‚ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙ÓÏ˘‰ Í¯ÂˆÏ ˙Â„ÈÁÈÏ Ë¯Ù‰ ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯Ó‰Ó ÌÈÏÈÈÁ‰

· ¯„‚ÂÓÏ ¯·ÚÓ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Ï" Ï‰Â�30" , Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
· ¯„‚ÂÓÏ ¯·ÚÓ" Ï‰Â�30/60 ." È�·ÏÂ ÌÈÏÈÈÁÏ ˘Â¯„‰ ÈÙÒÎ‰ ÚÂÈÒ‰ ÌÈ˙ÚÏ ÍÎ ·˜Ú

ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù Í˘Ó· Ì‰Ï Ô˙È� ‡Ï Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ Í˘ÓÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘. 

__________________ 

א# ועדת חריגי� במרכז , ש"חיילי� אשר אינ� עומדי� בקריטריוני� שלפיה� נקבעת הזכאות לתשמ  16
 . ש חריג"לשירות הפרט קבעה כי ה� זכאי� לתשמ

 . רטסמכות ההחלטה בעניי� זה נתונה למרכז לשירות הפ  17

ש ובקשות של חיילי� "אל המרכז לשירות הפרט מופנות ג� בקשות שאינ� חריגות בנושאי תשמ  18
כמו כ� מופני� . ש המוסמכות לקבל החלטות בנושאי� אלו"בודדי� מיחידות שאי� בה� קצינות ת

 . ש פיקודיות ובקשות לקבלה רטרואקטיבית של כספי�"למרכז זה ערעורי� על החלטות של קצינות ת
והוא אמור , ש של חייל במרכז לשירות הפרט כולל את כל השתלשלות הטיפול בחייל במרכז"תיק ת  19

וכ� את כל האישורי� שצורפו לבקשות מתחילת , א� הגיש כמה בקשות, להכיל בקשות שונות שהגיש
 .ואת ההחלטות שקיבלו בעניינו הגורמי� המטפלי� במרכז לשירות הפרט; הטיפול ועד סופו
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 ש "ש לעניי� הטיפול בבקשות לתשמ"רמת המקצועיות של סגלי הת . 2

נוס� . י� רבי�ומחייב כאמור המצאה של מסמכ, ש מורכב יחסית"הטיפול בבקשות להכרה בתשמ
ש לבצע כמה בדיקות לגבי "נדרשת רכזת הת, לאחר שהמציא החייל את האישורי� הנדרשי�, על כ$

לאחר המצאת מלוא . ולעתי� בעקבות כ$ היא תדרוש מהחייל להמציא אישורי� נוספי�, המסמכי�
כאותו ש ביחידה לבצע חישוב מדויק לש� בחינת ז"על גורמי הת, הנתוני� והאסמכתאות הנדרשי�

 . ולפי הצור$ לאשר את הבקשה, ש והיקפה הכספי"של החייל לתשמ

נציגי� ממחלקת , בי	 היתר,  דיוני� ובה� משתתפי�11ד " מתקיימי� בבה2010מתחילת שנת  . א
ש בכירות שהשתתפו בה	 על "בפגישות אלה דיווחו קצינות ת. ש ביחידות"א וקצינות ת"פרט באכ

ש המגיעות "כי רכזות הת, בי	 השאר, ה	 ציינו. ש"בבקשות התשמש בטיפול "קשיי� של רכזות הת
כי ה	 אינ	 מבינות כנדרש ; ש"ש חוששות מאוד להגיש בקשה לתשמ"ליחידות לאחר קורס רכזות ת

וכי ה	 מתקשות לבצע הצלבה בי	 הנתוני� שבכלל ; ש"את האישורי� המצורפי� לבקשות תשמ
ש הבכירות ציינו כי בשל האמור "קצינות הת. $האישורי� ולהסיק את המסקנות המתבקשות מכ

וכפועל יוצא ה	 מוחזרות לרכזות ואלה , ש מוגשות באופ	 לא מקצועי"לעיל הבקשות להכרה בתשמ
 . נדרשות לצר� לה	 אישורי� נוספי�

, כאמור לעיל, באופ	 רגיל או באופ	 חריג עוברות תמיד, ש"הבקשות להכרה בזכאות לתשמ . ב
א� אי	 ביחידה קצינת , ש בדרג הממונה על היחידה"או דר$ קצינת ת(ביחידה ש "דר$ קצינת הת

ש בודקת אות	 לפני הגשת	 "ש חריג קצינת הת"א� מדובר בתשמ. כדי שהיא תבח	 א� לאשר	) ש"ת
ש ולאחר שהקצינות "כמה חודשי� לאחר תו� קורס קצינות ת. לגור� המאשר במרכז לשירות הפרט

ובמסגרתה ה	 , ש"הקצינות משתתפות בהשתלמות בנושא תשמ, חידותכבר שירתו כמה חודשי� בי
ובו , 2009ש שהתקיי� בהשתלמות בנובמבר "נמצא כי במבח	 בנושא תשמ. נבחנות בנושא זה

 .  בלבד68.81ממוצע הציוני� היה , ש" קצינות ת38השתתפו 

˙‰ ÈÏ‚Ò Ï˘ Ì˙Ó¯ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ"ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË· ˘ 
Ó˘˙‰"Î‡ Ë˜Â�˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Û‡ ÏÚÂ ‡˘Â�· ˙ÈÒÈÒ·‰ Ì˙¯˘Î‰ Û‡ ÏÚ ‰ÎÂÓ� ‰˙ÈÈ‰ ˘" ‡

˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘Ï .Î‡ ÏÚ˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ"˙‰ ÈÏ‚ÒÏ Â�˜ÂÈ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ‡" ÌÈÏÎ ˘
‰Ê ·Î¯ÂÓ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÈÚÂˆ˜Ó . 

רכבת והטיפול ש היא מו"כי בקשה לתשמ, בי	 השאר,  נמסר2010ל בנושא מספטמבר "בתשובת צה
א וחיל "וכי בשנה האחרונה הובילו מחלקת פרט באכ, בה כרו$ ג� בממשקי� לגורמי� אזרחיי�

ובהתבסס על ממצאיה , ש"השלישות עבודת מטה למיפוי פערי הידע בקרב הסגלי� בתחו� התשמ
ל כי "עוד מסר צה. ש זוטרות"המיועדת לקצינות ת, ש"פותחה ההשתלמות האמורה בנושא תשמ

נוס� על תהלי$ ההכשרה , ש"נתו למסד את המבח	 בהשתלמות כמבח	 מסמי$ לעיסוק בתשמבכוו
ש שהתקיימה "וכי בהשתלמות האחרונה של קצינות הת, בקורס הקצינות ובפיקודי� המרחביי�

ל הוסי� כי הוא מאמי	 שתהלי$ "צה. 80.6והממוצע היה ,  חל שיפור משמעותי בציוני�2010ביוני 
ש ישפר את הידע ויגביר את המקצועיות "ש בתחו� תשמ"כשרה לקצינות התסדור ומובנה של ה

 . ש בתחו� זה"ואת הביטחו	 של סגלי הת

 

 השגת אישורי� מרשויות וגורמי� אזרחיי�  . 3

להמציא במסגרת בדיקת זכאות� ) או בני משפחותיה�(האישורי� שנדרשי� החיילי�  . א
המשטרה , מרשויות כגו	 המוסד לביטוח לאומיש או להכרה כחיילי� בודדי� מתקבלי� "לתשמ

התברר כי . ועובדי� סוציאליי� ברשויות המקומיות ומגורמי� אזרחיי� כגו	 בנקי� וחברות אשראי
מאחר , בי	 השאר, אלה לעתי� מתקשי� החיילי� או בני משפחותיה� להמציא במועד מסמכי�
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מאחר שבשעות , ודה המקובלותשה� מתקשי� להגיע לגורמי� הרלוונטיי� השוני� בשעות העב
או , שמקור� במצב� הבריאותי או הכלכלי, בשל אילוצי� של בני משפחה; אלה ה� משרתי� בצבא

הסיבות . ובשל מגבלות שפה ומגבלות אחרות; בשל חוסר ניסיונ� בהתמודדות ע� הרשויות השונות
 יו� או 30שה בתו$ שנמנו לעיל מקשות על החיילי� להשיג את כל האישורי� שעליה� לצר� לבק

 . וכפועל יוצא מכ$ נפגעת זכאות� להטבות, לפי העניי	,  יו�60בתו$ 

˙‰ ÈÏ‚Ò ÏÚ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â� ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ�" ÏÈÈÁ‰ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓ· ÏÙËÏ ˘
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ÓÂ ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ˙‚˘‰· ‰˘˜˙Ó . ÈÏ‚Ò Ï˘ ÏÂÙÈË· ˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡

˙‰"‡˘Â�· ˘ ,ÌÈ˙ÚÏÂ ,‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ˙‰ ÈÏ‚Ò Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÓÊÈ Ï˘ "˙Â„ÈÁÈ· ˘ , Ì‰
 ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï Â‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÓÂ˜Ó· ˙Â�ÙÏ Â˙ÁÙ˘Ó Ô· Â‡ ÏÈÈÁ‰ ˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó

˘¯„�‰ ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î . 

ש נדרשי� אישורי� מהמוסד לביטוח לאומי בדבר עצ� קבלת	 "ברוב הבקשות לאישור תשמ . ב
ויש לאישורי� , ובדבר סכומ	) קצבת ניידות וקצבת נכות, כגו	 קצבת ילדי�(של קצבאות שונות 

א "אכ. ש ועל סכו� התשלו�"השפעה מכרעת על עצ� קביעת הזכאות של משפחת החייל לתשמ
מקיי� זה כמה שני� מגעי� ע� המוסד לביטוח לאומי בנוגע למיסוד ממשקי עבודה בי	 המוסד 

� אלה הועלו כמה אפשרויות פעולה לש� במסגרת מגעי. ל"ש בצה"לביטוח לאומי ובי	 גורמי הת
ל ובכ$ לקצר את תהלי$ העברת "ש בצה"העברת מידע ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לגורמי הת

 . אול� במועד סיו� הביקורת מגעי� אלו עדיי	 לא נשאו פרי, המידע

 ˘¯„�‰ ÌÈ�Â˙�‰ „ÒÓÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ� ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- Ï˘ ‰Ê „ÂÁÈÈ· 
Ï „ÒÂÓ‰ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·-˙‰ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Ú¯ÎÓ ˙Â·È˘Á "˘ , È˘Â˜‰ ÁÎÂ�Â

˙ ˙Â˘˜·· ÈÁÎÂ�‰ ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‚˘‰·"˘ ,Î‡ ˘‡¯ ÈÎ ÈÂ‡¯" ‡
˙ÂÙÈÁ„· Â¯„ÒÂÈ ÂÏ‡ ÌÈ¯È˘È ÌÈ˜˘ÓÓ˘ ÍÎÏ ˙Â˘ÈÁ�· ÏÚÙÈ .‰Ê ‡˘Â� ¯„ÒÂÈ˘ „Ú , ÈÂ‡¯

Î‡˘"˙‰ ÈÏ‚ÒÏ ‡ÈˆÂÈ ‡"Ï Ú‚Â�· ·˙Î· ˙ÂÈÁ�‰ ˘ ¯˘‡Î ËÂ˜�Ï ˘È˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÏÏÎ
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ˙‚˘‰· È˘Â˜ ¯¯ÂÚ˙Ó . 

 

 : כלהל	, בי	 היתר,  נמסר2010ל מספטמבר "בתשובת צה

לסייע , ה	 במסגרת הכשרת� וה	 באופ	 שוט� על ידי הסגלי� הבכירי�, ש מונחי�"סגלי הת ) 1
� הנוגעי� להשגת מסמכי� באופ	 אישי לחיילי� ולמשפחותיה� כאשר אלו נתקלי� בקשיי

שכ	 , הדבר אינו מעוג	 רשמית בפקודות. ש רבי� אכ	 עושי� זאת"וסגלי ת, ממוסדות אזרחיי�
וניסיו	 לעג	 את ההנחיות , החיילי� נבדלי� זה מזה במידה ניכרת מבחינת צורכיה� וקשייה�

ולהתאי� לו את שכ	 ראוי לבחו	 כל מקרה לגופו , בחיילי�, ל"לדעת צה, בפקודה מסודרת יפגע
 . ש"ל יפעל לחידוד הנושא בהכשרות של סגלי הת"צה, ע� זאת. הסיוע הנדרש

, נוכח הקשיי� של משפחות רבות בהשגת האישורי� הנדרשי� מהמוסד לביטוח לאומי ) 2
ל להשיג את האישורי� "א להסדיר ממשקי� מול מוסד זה באופ	 שיאפשר לצה"הוחלט באכ

 במסגרת �בימי� אלה מתבצע פיתוח . יצבות במוסד לביטוח לאומיהרלוונטיי� בלא שתידרש התי
 של אמצעי להתקשרות ע� �ש ביחידות "המשמשת את קצינות הת, מערכת ממוחשבת לניהול פניות

 2010עד סו� דצמבר . ל לקבל טפסי� ישירות ממוסד זה"שיאפשר לצה, המוסד לביטוח לאומי
בתנאי שהמוסד לביטוח , ערכת לניהול פניותאמור הממשק לפעול ביחידות שבה	 מופעלת המ

ל בד בבד "ולאחר מכ	 אמור הממשק להיות מוטמע בכלל צה, ל כנדרש"לאומי ישת� פעולה ע� צה
 .ע� הטמעת המערכת לניהול פניות ביחידות
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נמסר כי , 2010מיולי , אסתר דומיניסיני' גב, בתשובת המנהלת הכללית של המוסד לביטוח לאומי
לביטוח לאומי החליטו לפתח שירות ממוכ	 מיוחד להעברת המידע הנדרש בעקבות ל והמוסד "צה

 התקבל במוסד לביטוח לאומי מסמ$ האפיו	 2010ביוני . ש"הגשת בקשה להכרה בזכאות לתשמ
המוסד לביטוח לאומי . ל"ולפיו יש לפתח שירות זה ה	 במוסד לביטוח לאומי וה	 בצה, ל"מצה

 . 2010ירות זה במסגרת תכנית העבודה כבר בשנת ישתדל לכלול את הפיתוח של ש

‰ˆÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó ˙Â¯È˘È Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï
 ÏÚÈÈÏÂ ÌÈÏÈÈÁÏ ÚÂÈÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‚˘‰ ˙‡ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· Ï˜‰Ï ‰ÈÂ˘Ú

Ì‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ .‰ˆ ÏÚ ÔÎÏ"˜˘ÓÓ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÏÚÂ Ï ÔÈ· 
‰ˆ ÔÈ·Â ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰"Ú·˜�˘ „ÚÂÓ· Ì˜ÂÈ ÔÎ‡ Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,Î‡˘ ÈÂ‡¯" Ú·˜È ‡

˙‰ ÈÏ‚Ò ÏÚ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÏÏÎÏ Ú‚Â�· ÌÈ·Â˙Î ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜" È˘Â˜ ¯¯ÂÚ˙Ó ¯˘‡Î ËÂ˜�Ï ˘
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÓ¯Â‚ÓÂ ˙ÂÈÂ˘¯Ó ÌÈ¯Â˘È‡ ˙‚˘‰· ,Ì‰È˙Â¯˘Î‰· ‡˘Â�‰ „Â„ÈÁ· ˜Ù˙ÒÈ ‡ÏÂ . 

 

צירו� המסמכי� �ש בגי� אי"של חיילי� בנושאי תהפסקת הטיפול בבקשות  . 4

 הנדרשי�

 ימי� או 30ש נדרש לצר� את כל האישורי� הנחוצי� בתו$ "החייל המגיש בקשה בנושא ת, כאמור
תחול רטרואקטיבית החל מ	 היו� שבו פתח , א� יקבל, כדי שההטבה שיקבל, לפי העניי	,  ימי�60

. הבקשה נסגרת, לא ציר� את האישורי� במועד זהא� . ש ביחידה"את הטיפול בה אצל סגל הת
אול� המועד שממנו יוכל לקבל את ההטבה , ש"חייל אמנ� רשאי להגיש בשנית בקשה בנושא ת

 . המבוקשת יהיה מועד פתיחת הבקשה החדשה

ש במסגרת הביקורת ומביקורי� שקיי� משרד מבקר המדינה בכמה יחידות עלה כי "מקריאת תיקי ת
חוסר "ש כ"לעתי� קרובות מגדירי� זאת גורמי הת. צירו� מסמכי��גרו בגי	 איבקשות רבות נס

 בבסיס לאחזקת ציוד אלקטרוני של 2010בביקורת שהתקיימה במרס . מצד החיילי�" שיתו� פעולה
ש " חיילי� וחיילות אשר בקשות הת15חיל האוויר והחלל שוחחו נציגי משרד מבקר המדינה ע� 

מרבית הבקשות : מהשיחות האמורות עלה כלהל	. מצד�"  שיתו� פעולהחוסר"שהגישו נסגרו בשל 
: בי	 היתר מסיבות אלה, החיילי� והחיילות נאלצו לוותר על הטיפול. ש"שנסגרו היו בקשות לתשמ

לטרטר "בשל חוסר רצו	 (החיילי� נמנעי� מלבקש מהוריה� להביא מסמכי� רפואיי� או אחרי� 
וא� ה� מצליחי� בסו� להביא� מתברר , בזמ	 מסמכי�החיילי� מתקשי� להביא ; ")אות�

, 20שמסמכי� שה� כבר הגישו קוד� לכ	 אינ� עדכניי� עוד ויש צור$ להציג גרסה עדכנית שלה�
החיילי� אינ� מביני� את מהות המסמכי� הנדרשי� ולפיכ$ מתקשי� לבקש אות� מ	 ; וחוזר חלילה

 לדברי �ובאופ	 כללי ; )בבנק" שערו$ יתרות"למשל ה� מתקשי� לבקש מסמ$ (הגורמי� האזרחיי� 
ויש להגיש את הטפסי� שוב ושוב במסגרת , כמות הטפסי� הנדרשת היא עצומה, רוב החיילי�

 .וע� כל שינוי בסטטוס של החייל או של משפחתו, תהליכי חידוש הזכאויות

ל חיל המודיעי	  ש8200העלו חיילי� וחיילות ממפקדת יחידה " חוסר שיתו� פעולה"סיבות דומות ל
ש רבות של חיילי� "בקשות ת. 2010בשיחה ע� נציגי משרד מבקר המדינה שהתקיימה במרס 

מצד� נמצאו ג� בשתי יחידות משנה של אוגדת " חוסר שיתו� פעולה"שנסגרו עקב מה שמוגדר 
 . הכפופה למפקדת פיקוד הדרו�, עזה

__________________ 

ש והפקודות בנושא מחייבי� הצגת אישורי� כלכליי� רלוונטיי� מעודכני� לשלושת "קת התשמחו  20
 . החודשי� האחרוני� שקדמו למועד הגשת הבקשה לצור# ביצוע מבח� הכנסות
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 עמד נציב קבילות החיילי� 200721נת  של נציב קבילות החיילי� לש36יצוי	 כי כבר בדוח שנתי 
מקור . ש בבקשות החיילי�"ליקויי� של ממש בטיפול� של גורמי הת"על , ל"אבנר ברזאני ז, דאז

ש " בחוסר מקצועיות� של הדרגי� המטפלי� ובהיעדר בקרה מתאימה של סגלי הת�הליקויי� 
ני שלא המציא את הפסקת טיפול בבקשת החייל מפ"אחד הליקויי� שצוינו היה ". הממוני�

 ".מבלי לבחו	 א� הייתה לו אפשרות אובייקטיבית להמציא�, המסמכי� הדרושי�

˙‰ ˙Â˘˜· Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ· Ì‡ ˜ÙÒ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˜ÂÓÈ�· Â¯‚Ò� ˘
 Ï˘"‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ "Â˙˘˜· ÌÂ„È˜ Ì˘Ï ‰ÏÂÚÙ Û˙˘ÏÓ ÏÈÈÁ‰ Ú�Ó� ÔÎ‡ . ˘ÂÓÈ˘

Ú ˙È‡¯Ó ¯ˆÂÈ ‰Ê ˜ÂÓÈ�· Û¯Â‚Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓÏ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÁÂ· ÌÈÏÈÈÁ ‰ÈÙÏÂ ÔÈ , ‰Ú˘
 ‚È˘‰ÏÂ ·Â˘Ï ÌÈÎ¯ˆ� Ì‰˘ Â‡ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó Ì‰ ÏÚÂÙ·˘

˘‡ÈÈÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ Ú‚ÈÈÓ ÈË¯˜Â¯ÂÈ· ÍÈÏ‰˙· ¯·Ú· Â‚È˘‰ ¯·Î˘ ÌÈ¯Â˘È‡ . 

 : בי	 השאר,  נמסר2010ל מספטמבר "בתשובת צה

נעשה במקרי� שבה� החייל לא המציא " וסר שיתו� פעולהסגירה עקב ח"השימוש בנימוק  . א
ואינו מעיד בהכרח על יכולתו ורצונו של החייל לשת� ,  הימי� שנקבעו לכ30$את האישורי� בתו$ 

 . פעולה

, בי	 השאר, נבחנה" ש לעולי�"מענה הת" בנושא 2010א בשנת "בעבודת מטה שבוצעה באכ . ב
ראש המטה . ש אישרה את סגירת	"ש רק לאחר שקצינת ת"ההמלצה לחייב סגירת בקשות בנושאי ת

ש "והוראה מקצועית מסודרת בנושא תפורס� בקרב סגלי הת, א אישר את ההמלצה"של אכ
 .2010בספטמבר 

ש נבחנה ביסודיות כבר פעמיי� "הצעה להפחתה בכמות האישורי� הנדרשי� לבקשת תשמ . ג
 .22E.R.Pבמסגרת ההיערכות להפעלת מערכת , 2011והנושא ייבח	 שוב לקראת סו� שנת , בעבר

 .ש"במער$ הת

Î‡ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ ˙Â˘˜· ˙¯È‚Ò ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‡" Ï˘ ˘
 ÔÈ‚· ÌÈÏÈÈÁ"‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ " ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó‰ ÌÈÏÈÈÁÏ ÚÈÈÒÏÂ Ì„ˆÓ

ÌÈ˘¯„�‰ .Ï ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈÏÈÈÁ Ì‡ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ‚È˘‰
˙ ˙Â˘˜· ˙Â¯‚Ò� ÍÎ ·˜ÚÂ ÌÈ˘¯„�‰"Â˘È‚‰˘ ˘ , Á�ÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ÈÂ‡¯ ‡Ï" ÛÂ˙È˘ ¯ÒÂÁ

‰ÏÂÚÙ" ,¯˙ÂÈ ˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ� Û˜˘Ó‰ Á�ÂÓ· ‡Ï‡ . 

 

 קיו� ראיונות של מפקדי� ע� חיילי� הנמני� ע� אוכלוסיות מיוחדות  . 5

איתור , טיפול בבקשות ובפניות, יכת ראיונותער, קליטת חייל חדש ביחידה"ל בנושא "פקודת מטכ
שכפופי� לו , מפקד"קובעת כי "  חיילי� בשירות חובה�בעיות פרט ומצוקות במהל$ השירות 

לטפל בה	 בדחיפות ולהסתייע , אחראי ליזו� פעולות לאיתור בעיות פרט ומצוקות חיילי�, חיילי�
	 "בדרגת רס, מפקד יחידה, ל פי הפקודהע". לש� כ$ במפקדיו ובבעלי תפקידי� מקצועיי� ביחידה

ובכלל זה על מפקד לראיי	 אחת לשישה , חייב לקיי� ריאיו	 ע� החייל במקרי� המנויי� בה, לפחות

__________________ 

 .37' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„36 )2007 , ראו נציב קבילות החיילי�  21

22  Enterprise Resource Planning ,משאבי אר � מערכת מידע המשמשת לעיבוד %גו� מערכת לתכנו
 . נתוני� מינהלי בארגו� אשר מטפלת בכל צורכי עיבוד הנתוני� שלו כמקשה אחת
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, בי	 היתר, נכללי� בהגדרה זו, לפי הפקודה". אוכלוסייה מיוחדת"חודשי� את החיילי� המוגדרי� כ
 . ש וחייל בודד"חייל הזכאי לתשמ

 נמצא כי מפקדי� רבי� מקיימי� באיחור 2009�2007א בשני� "ענ� ביקורת באכבביקורות שעשה 
 . וכי חלק מהמפקדי� א� אינ� מראייני� אות� כלל, ראיונות ע� חיילי� מאוכלוסיות מיוחדות

‰ˆ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÚ ˙Â�ÂÈ‡¯ ÌÂÈ˜Ï Ú‚Â�· ‰„Â˜Ù‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ Ï
"˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡" , ÚÈÓË‰ÏÂ ‰Ï‡Î ˙Â�ÂÈ‡¯ ÌÂÈ˜ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÌÈ„˜ÙÓ‰ ·¯˜·

„ÚÂÓ· , ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÈÂËÈ· ÌÈ�˙Â� ˙Â�ÂÈ‡¯‰˘ ÌÂ˘Ó ¯˜ÈÚ·
ÂÊ. 

כי במסגרת ההכשרות של המפקדי� מוצגות לה� ג� הציפיות , בי	 השאר, ל נמסר"בתשובת צה
א ביקורות ייעודיות לעניי	 ראיונות של " יבצע ענ� ביקורת באכ2011וכי בשנת ; מה� בתחו� הפרט

מפקדי� ע� חיילי� הנמני� ע� אוכלוסיות מיוחדות וביקור של מפקדי� במגורי� של חיילי� 
 . בודדי�

 

 ש "עדכו� תקרות התשמ�אי. 6

ונקבעת תקרת הסיוע , נבחני� כלל מקורות ההכנסה של משפחת החייל, ש"בהתא� לחוקת התשמ
כגו	 מספר הקטיני� במשפחה והמצב המשפחתי של , מאפייני�הקבועה עבורה בהתא� לכמה 

ש נקבעי� "בהתא� להפרש בי	 הכנסות המשפחה לתקרת התשמ). ש" תקרת התשמ�להל	 (ההורה 
עדכו	 בקצבאות המוסד לביטוח , ש"על פי חוקת התשמ. עצ� הזכאות וסכו� התשלו� למשפחה

. ש"מחייב עדכו	 בתקרות התשמ, בותשה	 אחד ממקורות ההכנסה של משפחות חיילי� ר, לאומי
אשר (ש לשינויי� בשכר הממוצע במשק "שיטת העדכו	 שומרת על הצמדה של תקרות התשמ

קצבאות המוסד לביטוח לאומי עולות מידי שנה ). משמש בסיס לחישוב קצבאות הביטוח הלאומי
 ). לפי המוקד� מביניה�(באפריל או במועד תשלו� תוספת היוקר במשק 

˙¯Â˜È··‰ˆ ÈÎ ‡ˆÓ� "Ó˘˙‰ ˙Â¯˜˙ ˙‡ ÔÎ„Ú Ï" ÏÈ¯Ù‡· ‰�Â¯Á‡‰ ÌÚÙ· ˘2006 , ÈÎÂ
 ‡Â‰ Ô‰·˘ ‰‰Â·‚‰ Ï˘ ‰ÓÂÎÒ „ÚÂÓ Â˙Â‡Ó3,612˘ "Á23 .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ÁÂËÈ·‰ ˙Â‡·ˆ˜

‰�˘· ‰�˘ È„Ó Ê‡Ó Â�Î„ÂÚ ÈÓÂ‡Ï‰ , ÔÓÂÎÒ Ï„‚ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ¯ÂÓ‡‰ „ÚÂÓ‰ÓÂ
Î Ï˘ ÏÏÂÎ ¯ÂÚÈ˘·-17% . ÈÏÂÈÓ2009¯Ù‡ „ÚÂ  ÏÈ2010Î‡· Ë¯Ù ˙˜ÏÁÓ È‚Èˆ� Â�Ù " ‡

ÎËÓ¯Ï ÈÙÒÎ‰ ıÚÂÈ‰ È‚Èˆ�Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ" ˙Â¯˜˙ ÔÂÎ„Ú ‡˘Â�· ÌÓÚ ÌÈÚ‚Ó ÂÏ‰È�Â Ï
Ó˘˙‰"˘ ,Â�Î„ÂÚ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ô‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ .ÍÎ ·˜Ú , ˙Â˘˜·‰Ó ˜ÏÁ
Ó˘˙Ï"ÂÏÏ˘� ˘ ,Ó˘˙‰ ˙¯˜˙Ó ‰‰Â·‚ ‰˙ÈÈ‰ ‰·ˆ˜‰˘ ÌÂ˘Ó"˘ ; ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˜Ó· 

È‡-˜˙‰ ÔÂÎ„Ú˙Â‡ÎÊ‰ ÈÓÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰Ï Ì¯‚ ˙Â¯. 

ח " ש2,889הורית ומפרנסת שני קטיני� היא �ש למשפחת חייל שאמו חד"תקרת התשמ, למשל
אותה ; ח" ש383ש בס$ " אושרו לה תשמ2007בשנת ).  ועד מועד סיו� הביקורת2006מאפריל (

מינימלי ש " קיבלה תשמ� 2009בשנת ; ח בלבד" ש193ש בס$ " תשמ2008משפחה קיבלה בשנת 
ל מסר "יודגש כי צה. ש עבור משפחה זו נשללה" בקשת התשמ� 2010ח ואילו בשנת " ש171בס$ 

" תחו� האפור" בנוגע לסיוע לחיילי� ב2010א בשנת "בתשובתו כי במסגרת עבודת מטה שביצע אכ

__________________ 

 .לגבי הורי חייל שהכנסת� היא מעבודה וה� מפרנסי� חמישה קטיני�, למשל, תקרה זו רלוונטית  23
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ש היה הגור� העיקרי לגידול בהיק� החיילי� שנזקקו לסיוע "עדכו	 תקרות התשמ�נמצא כי אי
 ".תחו� האפור"לי במסגרת הכלכ

 ¯·Ú· ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ‰ÓÂ„ ‡ˆÓÓ ÈÎ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‡˘Â�· ˙¯Â˜È··"‰ˆ Ï˘ ÏÂÙÈË‰"ÈÏÎÏÎ ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÏÈÈÁ· Ï"24.  ‡ˆÓ� ÂÊ ˙¯Â˜È··

Ó˘˙‰ ˙Â¯˜˙ ÔÂÎ„Ú ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ" ÈÏÂÈ· ˘2001ÎËÓ¯Ï ÈÙÒÎ‰ ıÚÂÈ‰ Â�Î„Ú ‡Ï "Î‡Â Ï" ‡
˙Ó ˜ÏÁÂÏ‡ ˙Â¯˜ ,Ó˘˙‰ ˙˜ÂÁ ÈÙÏ ‡Ï˘"˘ .¯ÂÓ‡Î ,È‡ Ï˘·-Ó˘˙‰ ˙Â¯˜˙ ÔÂÎ„Ú" ˘
 ÏÈ¯Ù‡Ó2006 È�ÂÈ „ÚÂ 2010‰ˆ ¯È·Ú‰ "ÌÈ‡ÎÊ‰ ÔÓ ˜ÏÁÏ ÌÈ˙ÁÙÂÓ ÚÂÈÒ ÈÓÂÎÒ Ï , ˜ÏÁÓÂ

Ó˘˙ ˙¯‚ÒÓ· ÚÂÈÒ ÔÈËÂÏÁÏ Ú�Ó� ÌÈ‡ÎÊ‰ ˙ÂÁÙ˘ÓÓ"˘ . ˙˜ÂÁ· ˙�‚ÂÚÓ‰ ‰·ÂÁ‰ ÁÎÂ�
Ó˘˙‰"Ó˘˙‰ ˙Â¯˜˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ˘"‰ ·ÂÎÈÚ‰ Ï˘·Â ˘Ô�ÂÎ„Ú· Í˘Ó˙Ó , ÈÙÒÎ‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ
ÎËÓ¯Ï"Î‡ ÏÚÂ Ì„˜‰· Ô�Î„ÚÏ Ï"˙Â�Î„ÂÚÓ ÔÎ‡ ˙Â¯˜˙‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ‡˘Â�‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‡ . 

א בחודשי� "ל נמסר כי במסגרת עבודת מטה שהתבצעה במחלקת הפרט באכ"בתשובת צה
ו	 את עדכ, ל"בתיאו� ע� היוע% הכספי לרמטכ, א"אישרה ראש המטה של אכ, 2010יוני �פברואר

א "ל הוסי� כי מחלקת פרט באכ"צה. 1.7.10�והעדכו	 הופעל הלכה למעשה מ, ש"תקרות התשמ
כמתחייב על פי , ל לעדכו	 התקרות מדי שנה בשנה בחודש אפריל"תפעל מול היוע% הכספי לרמטכ

 . ש"חוקת התשמ

 

 

 ש"בי� בתחו� הת"הטיפול בבקשות של מלש

א "שאותו הנהיגה מחלקת פרט באכ, "ש האחר"הת"אחת ממטרות המהל$ שזכה לכינוי , כאמור
כדי , בי� ובשלב ההכשרה הראשונית של החייל"ש במלש"היה חיזוק מער$ טיפול הת, 2006בשנת 

לקבוע אילו חיילי� זכאי� להטבות ; לאתר בהקד� האפשרי את החיילי� הזקוקי� לטיפול פרט
באופ	 שיאפשר , שרה הראשוניתאו לכל היותר במהל$ ההכ, ל"ש עוד לפני גיוס� לצה"בתחו� הת

 .לשלב� באופ	 מהיר ואיכותי במסגרת הצבאית

מופקדת על ביצוע הליכי המיו	 , א"הכפופה לחטיבת תכנו	 ומינהל כוח אד� באכ, "מיטב"יחידת 
, בי� נעשה באמצעות לשכות הגיוס"הטיפול במלש. ל"בי� והחיילי� בצה"והשיבו% של כלל המלש

בראיונות אלה . ב"מאבחנת פסיכוטכנית בלשכת הגיוס מראיינת כל מלש". מיטב"הכפופות ליחידת 
ש כחצי שנה "וה� מזומני� לריאיו	 אצל רכזת ת, בי� בעלי פוטנציאל לבעיות פרט"מאותרי� מלש

בעקבות הריאיו	 מתקבלת בלשכת הגיוס החלטה א� להגיש בקשת ).  דיבוב פרט�להל	 (לפני הגיוס 
מתקיי� אצלו ביקור , ב מתבקש לצר� מסמכי� לאימותה" המלש,כאשר מוגשת בקשה כזאת. ש"ת

 המסמכי� �ב "א� הוחלט לסייע למלש. ומתקבלת ההחלטה בנושא הבקשה, א� הדבר נדרש, בית
 . לצור$ ביצוע הטיפול, הרלוונטיי� אמורי� להישלח ליחידה שאליה ישוב% לאחר גיוסו

ות מטה כדי לבחו	 את מגמות הטיפול א קיימה בשנתיי� האחרונות שתי עבוד"מחלקת פרט באכ
בי� ושל חיילי� בהכשרה ראשונית לש� שיפור האפקטיביות של הטיפול "ש של מלש"בבעיות ת

 וגיוס אוגוסט 2008גיוס אוגוסט : עבודות המטה עסקו בשני מחזורי גיוס של יחידות שדה. בפרט
 : בי	 היתר, בעבודות מטה אלה הועלה. 2009

 צוי	 ששיעור החיילי� שלשכת הגיוס הכירה בזכאות� 2008י גיוס אוגוסט בעבודת המטה לגב . 1
לעומת שיעור� שנקבע במסגרת פעילות יחידות ההכשרה " בטל בששי�"ש קט	 וא� "להטבות ת

__________________ 

 . 165' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56‡) 2005 , ראו מבקר המדינה  24
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בי� " נותחו נתוני� המלמדי� על מספר המלש2009בעבודת המטה בנושא גיוס אוגוסט . הראשונית
 47%ונמצא כי רק , בי� ועד שלושה חודשי� לאחר גיוס�"לשש מהיות� מ"המוכרי� כזכאי� לתשמ

 . בי�"מאוכלוסייה זו הוכרו כזכאי� בהיות� מלש

בי� אשר נקראי� לדיבוב פרט בלשכת הגיוס אינ� מגישי� בקשות "שיעור ניכר מ	 המלש . 2
  .ש או אינ� משלימי� את הטיפול בבקשות שהגישו"בתחו� הת

ו בלשכות הגיוס ניתנו זכאויות זמניות לתקופה קצרה של ש שאושר"ברוב הבקשות לתשמ . 3
. בי� נדרשי� להגיש בלשכות הגיוס"נוכח מחסור באישורי� שהמלש, שלושה חודשי� עד חצי שנה

כדי לקבל , בצירו� כל המסמכי� המעודכני�, לאחר מכ	 יש צור$ להתחיל את כל התהלי$ מחדש
 . ש"זכאות קבועה לתשמ

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ Ô˙È�‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ¯Â˙È‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ� ÈÎ 
˙‰ ÌÂÁ˙· ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰"˘ ,Î‡ ÏÚ" „ÂÚ Ì¯˙‡Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ˘·‚Ï ‡

˘ÏÓ Ì˙ÂÈ‰·"ÌÈ· .˘ÏÓÏ ÏÈÁ�‰Ï ÈÂ‡¯ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·" ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ ÌÈ·
ÌÈÓ„˜ÂÓ‰ ÌÈ·Ï˘· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˙�‰ ‡ÂÏÓ ,˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÂÁ˙· ˙Â‡ÎÊ‰ 

˙‰"˘ÏÓ‰ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÍÎÏ È‡ÎÊ˘ ÈÓÏ ˘"‰Ê ‡˘Â�· ÌÈ·. 

א רואה בסיו� הליכי הטיפול בפרט עוד "כי אכ, בי	 השאר,  נמסר2010ל מספטמבר "בתשובת צה
ב הוא יעד "ל כי חיזוק הקשר ע� המלש"עוד מסר צה. ב יעד מרכזי ומשמעותי"בהיותו מלש

: ובה	, ובא לידי ביטוי בפעילויות שונות שנעשו לאחרונה בתחו� זה" מיטב"דת אסטרטגי של יחי
הפצת חוברות מידע לכלל , בי� המיועדי� ללחימה"ש למלש"הפצת חוברות מידע בנושא זכויות ת

הקמת לשכת גיוס מקוונת וירטואלית לש� מת	 מענה , בי� בעברית ועל פי אר% מוצא"המלש
" יו� פתוח"מת הדיבוב של אוכלוסיית העולי� החדשי� וקיו� הקד, ב"איכותי לפניות המלש

ל הוסי� כי בחודשי� האחרוני� מבוצעת במחלקת "צה. בי� ובני משפחותיה�"בהשתתפות המלש
בתחו� תהליכי " ש האחר"ת"א עבודת מטה מקיפה לבחינת האפקטיביות של מהל$ ה"פרט באכ

 יהיו בעלי תוק� רב יותר מזה של העבודות ממצאי עבודה זו. ב ובהכשרה הראשונית"הטיפול במלש
מסקנות העבודה ישמשו בסיס . 2010וה� יוצגו באוקטובר , החלקיות שבוצעו בעבר והוזכרו לעיל

 . לגיבוש תכנית עבודה לעיסוק במענה הנית	 לחייל בהמש$ שירותו הצבאי

 

 

 ש"תנאי העבודה של סגלי הת

 ש"מערכות המחשב המשמשות את סגלי הת . 1

ה	 לש� ניהול הטיפול , ש בכמה מערכות מחשב שונות"ר$ עבודת	 משתמשות קצינות התלצו
א וביחידות שנבדקו "ש באכ"גורמי� שוני� במער$ הת. בבקשות וה	 לש� הזנת הזכאויות לחיילי�

מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי הצור$ לעבוד ע� כמה מערכות מחשב בעת ובעונה אחת גור� 
התברר כי המערכת . וכי נמצאו ליקויי� רבי� בתפקוד של חלק ממערכות אלה; הלסרבול של העבוד

 �ש ביחידות לחישוב סכו� ההטבות שחיילי� זכאי� לה	 "ש המשמשת את קצינות הת"לניהול תשמ
 היא מיושנת �החל בשלב הגשת הבקשה על ידי החיילי� וכלה בשלב קבלת החלטה לגבי הבקשה 

וכי בפועל קורות טעויות , פשרת בקרה על טעויות בהזנת הזכאויותקשה ללימוד ואינה מא, מאוד
 . רבות כאלה

א וראש " כתבה ראש מטה אכ2009ביולי , למשל. 2010� ו2009א בשני� "נושא זה עלה לדיו	 באכ
, כי לפי הצפי השנתי, א"לראש מחלקת תכנו	 ובקרה באכ, ל אורנה ברביבאי"תא, חטיבת הפרט
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בהעדר מערכת ", ח"ש מסתכמות ביותר ממיליו	 ש" לניהול תשמשגיאות המערכת הממוכנת
א ועלה כי לא חל כל "ש לראש מטה אכ" הוצג נושא המערכת לניהול תשמ2010בינואר ". בקרה

ש אינ� משתמשי� במערכת בצורה נכונה אלא מבצעי� תיקוני� "וכי סגלי הת, שינוי במצב
 .  והדבר גור� לטעויות,וחישובי� ידניי� כדי לייש� את שינויי המדיניות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ˘ Û‡" ÍÎÏ ÌÈ¯Ú ˙Â„˜ÙÓ·Â ˙Â„ÈÁÈ· ˘
Ó˘˙ ÏÂ‰È�Ï ˙Î¯ÚÓ‰˘"Ó˘˙‰ ÌÂÁ˙· ˘¯„�Î ÏÙËÏ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡Â ˙�˘ÂÈÓ ˘"˘ , È¯‰

Î‡· Ë¯Ù‰ ˙·ÈËÁ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘" ¯ÂÙÈ˘Ï ‡È·‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‡˘Â�· ‡
˙Î¯ÚÓ‰ .Î‡˘ ÈÂ‡¯"ÙÈ ‡˙‰ ÈÏ‚Ò È„È·˘ ÍÎÏ ÏÚ" ˙‡ ‡ÏÓÏ ¯˘Ù‡˙˘ ˙Î¯ÚÓ ‰È‰˙ ˘

˙‰ ÈÏ‚Ò ÈÎ¯Âˆ"˘. 

 

 ש"כלי העבודה של סגלי הת . 2

ש חולקי� כניסה "בביקורת נמצא כי לעתי� המשרדי� של סגלי הת: ש"משרד סגל הת . א
והדבר מקשה מאוד לקבל חיילי� לשיחות פרטיות ולשמור , משותפת ע� משרדי� אחרי� ביחידות

ש של "במשרד הת, למשל. כפי שמתחייב מאופי הנושאי� של שיחות אלו, עת הפרט שלה�על צנ
 ללא דלת �יש כניסה , ש"המשמש שלוש רכזות ת, בפיקוד המרכז" כפיר"אחד הגדודי� של חטיבת 

, אפשר לקיי� שיחה ע� חייל בפרטיות במשרד�עקב כ$ אי.  לחדר של סגלי חיל החינו$�הפרדה 
 . יוצאי� מהמשרד, לרבות אלה הנמני� ע� סגלי חיל החינו$, י�אלא א� כ	 כל האחר

ש נדרשות לבצע "התברר כי לעתי� קצינות הת: ש"משימות נוספות לתפקיד בתחו� הת . ב
ש ובכלל זה את המשימות "משימות נוספות על אלה שעליה	 לבצע מתוק� תפקיד	 בתחו� הת

טיפול ; א"פי קריטריוני� שנקבעו באכעל , הזנה למחשב של רמות פעילות של חיילי�: האלה
ותיעוד הקבילות של חיילי� ; טיפול והסברה בנושא הטרדות מיניות; בטיולי� ובלינות בתפקיד

עד כדי חשש לפגיעה , הדבר מגביר את העומס המוטל עליה	. ביחידה ומעקב אחר הטיפול בה	
 .ש"באיכות עבודת	 כקצינות ת

 

 עדכו� הוראות מקצועיות . 3

ש שימסרו "ת הביקורת ביקשו נציגי משרד מבקר המדינה מבעלי תפקידי� שוני� בתחו� התבמסגר
התברר כי בידי בעלי תפקידי� שוני� נמצאו הוראות לא . לעיונ� הוראות שונות בתחו� זה

לעתי� תשובותיה� של ,  של חיל המודיעי	8200ש של יחידה "לדברי סגלי הת, כמו כ	. מעודכנות
ש אינ	 עולות בקנה אחד ע� "א לשאלות מקצועיות בנושאי ת"ט באכגורמי� במחלקת פר

ש "פעמי� רבות קוב% ההוראות שרכזות הת, כמו כ	 לדבריה�; ר"תשובותיה� של גורמי� במקשל
דברי� דומי� . מקבלות בקורס להכשרת	 אינו מתיישב ע� האופ	 שבו הדברי� מתנהלי� בפועל

וכ	 , אחזקת ציוד אלקטרוני של חיל האוויר והחללש בביקור שהתקיי� בבסיס ל"העלו סגלי הת
 . בפיקוד המרכז" כפיר"ש בביקור שהתקיי� באחד הגדודי� של חטיבת "סגלי הת

 

✯ 
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˙‰ ÈÏ‚ÒÏ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰Ê ˜¯Ù ÌÂÎÈÒÏ" ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ ˘
˙‰"ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ ˘ .Î‡· Ë¯Ù‰ ˙·ÈËÁ ÏÚ"‡�˙ ¯ÂÙÈ˘· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì„˜Ï ‡ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ È

˙‰ ÈÏ‚Ò"Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ì‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˘ ; ˘È ‰Ê ÏÏÎ·Â
˙‰ ÈÏ‚Ò ÌÚ Ì‰È˙ÂÁÈ˘ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ Ë¯Ù‰ ˙Ú�ˆ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï"˘ , ÈÎÂ

˙‰ ÈÏ‚Ò ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÂÚ‰" „˜Ù˙Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÓÈ˘Ó ˙ÏË‰ Ï˘· ˘
˘¯„�Î ;Â‡¯Â‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˘È ÔÎ ÂÓÎ˙‰ ÈÏ‚Ò ÌÈ„·ÂÚ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙" ÂÈ‰È ˘

ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ·¯˜· ˙Â„ÈÁ‡Â ˙Â�Î„ÂÚÓ . 

 :ש"ל על ממצאי הביקורת בנושא תנאי העבודה של סגלי הת"להל	 עיקרי תגובתו של צה

לפני כמה שני� בוצע ניסיו	 לבצע מחשוב של : ש"מערכות המחשב המשמשות את סגלי הת . 1
בעיקר נוכח התכנית , א$ הניסיו	 לא עלה יפה והנושא ירד מהפרק, ש"ער$ התתהליכי העבודה של מ

, בשנה האחרונה פעל אג� התקשוב. .E.R.P�ש את מערכת ה"להכניס בעתיד לשימוש מער$ הת
באופ	 שיאפשר עבודה , ש"לבצע את השינויי� הנדרשי� במערכת לניהול תשמ, א"בשיתו� אכ

מערכות המחשב השונות , מכל מקו�.  למניעת טעויותש ויסייע"תקינה במערכת לקצינות הת
ש ה	 פתרו	 זמני עד להפעלת מערכת "ש ותיקוני המערכת לניהול תשמ"המשמשות את קצינות הת

 . ש" כמענה קבוע למער$ הת.E.R.P�ה

 המפקדי� ביחידות ערי� לכ$ �ש "משרדי מער$ הת.  א   :ש"כלי העבודה של סגלי הת . 2
רענו	 בנושא ;  להבטיח תנאי� שיאפשרו לקיי� שיחות אישיות בפרטיותש יש"שבעת ריאיו	 ת

משימות . ב;   2010יתבצע בפורו� משאבי אנוש הבכיר ובהכשרות מפקדי� וסגלי� בספטמבר 
ש נדרשות למלא "ג� קצינות הת, ל" כשאר הקציני� בצה�ש "נוספות המוטלות על קצינות הת

משימות אלה נוגעות . ש"מסגרת תפקיד	 כקצינות תמשימות נוספות על אלה המוטלות עליה	 ב
שיפעל להסדרת , רענו	 בנושא יתקיי� בפורו� קציני השלישות הבכירי�, ע� זאת. ש"לתחו� הת

 .ש"היק� המשימות הנוספות המוטלות על קצינות הת

מתבצעת עבודת מטה נרחבת לתיקונ� ולעדכונ� של נהלי� : עדכו	 הוראות מקצועיות . 3
 . 2011והיא צפויה להימש$ עד סו� שנת , ש לחיילי� בשירות חובה"תחו� התופקודות ב

 

 

 ש"פתרונות דיור לחיילי� הזקוקי� לכ� מטעמי ת

ל נות	 פתרונות דיור שוני� או סיוע כספי בשכר דירה לחיילי� בודדי� ולחיילי� שנבצר מה� "צה
רונות הדיור אשר מוצעי� פת. 25לגור בבתיה� בקביעות מסיבות אישיות או סוציאליות חריגות

בביקורת . ח או דיור בקיבוצי�"דיור בדירה של אל, ח"לינה במתקני הלנה של אל: לחיילי� אלו ה�
הנוכחית בדק משרד מבקר המדינה בי	 היתר א� תוקנו חלק מהליקויי� שהעלה בביקורת הקודמת 

מדובר בליקויי� . עילאשר הוזכרה ל, "ל בחיילי� הזקוקי� לסיוע כלכלי"הטיפול של צה"בנושא 
ח "ל בהלנת חיילי� הזקוקי� לסיוע כלכלי במתקני הלנה של אל"הנוגעי� לאופ	 טיפולו של צה

 :להל	 יפורטו הממצאי� שהועלו בביקורת הנוכחית. ח"ולדיור בדירות של אל

 

__________________ 

פתרונות הלנה "א כ" המקבלי� פתרונות דיור המוגדרי� על פי הוראת קבע של אכמדובר בחיילי�  25
 ).  הלנה מטעמי פרט%להל� " (מטעמי פרט לחיילי� בשירות חובה
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 ח "לינה במתקני אל . 1

	 לסוגיית הלינה של ח ובמסגרתו גיבש פתרו"עשה הסכ� ע� אל) ט" משהב�להל	 (משרד הביטחו	 
, פתרו	 זה מיועד על פי מהותו להלנה זמנית"). בתי חייל"המכוני� ג� (ח "חיילי� במתקני� של אל

בעיקר לחיילי� שאינ� עומדי� בקריטריוני� לזכאות , א$ הוא משמש לעתי� כפתרו	 דיור קבוע
בות אישיות או א$ אינ� גרי� בבתיה� בקביעות מסי, ח או בקיבוצי�"למגורי� בדירות של אל

, הנמצאי� בקריית שמונה, ח"פתרונות דיור אלה ניתני� במתקני� של אל. סוציאליות חריגות
מפנה , כאשר התפוסה במתקני� מלאה. בבאר שבע ובאילת, בתל אביב, בחיפה, בירושלי�, בטבריה

י� חייל הל	 במתקנ. ח חיילי� למתקני� אחרי� בבעלות גורמי� פרטיי� שעמ� היא התקשרה"אל
ח בשל תפוסה מלאה במתקניה אינו מחויב "ח או במתקני� שאליה� הפנתה אותו אל"של אל

 .ט הוא המממ	 את הלינה"בתשלו� עבור לינתו ומשהב

‡ˆÓ� ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Î‡ ÈÎ" Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ È‡�˙ ˙‡ ·˙Î· ÌÎÒ‰· Ô‚ÈÚ ‡Ï ‡
Ï‡ Ï˘ ÌÈ�˜˙Ó· ÌÈ�Ï‰ ÌÈÏÈÈÁ‰"Á .Î ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È··Î‡ È" ¯‡Â�È· ˜¯ ÔÎ ‰˘Ú ‡

2010 -˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘  . ÌÎÒ‰· ÌÈ�‚ÂÚÓ‰ ÌÈ‡�˙‰ ÈÙ ÏÚ
·‰˘Ó Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰"Ï‡ ÌÚ Ë" ˙�˘Ï ‰Ê ‡˘Â�· Á2010)  ÔÏ‰Ï-˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ( , ÏÚ

Ï‡"‰�Ï‰ Ô˜˙Ó·˘ ¯„Á ÏÎÏ ˜ÙÒÏ Á ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ËÈÓ ÏÎ „ÈÏ ˙È�Â¯‡ , ÏÚ· ÈÊÎ¯Ó ÔÂ¯‡ Â‡
Â¯˘Ù‡‰ÏÈÚ� ˙ ;˘Â·ÈÈ ˙�ÂÎÓÂ ‰ÒÈ·Î ˙�ÂÎÓ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂÈ Ô˜˙Ó ÏÎ·Â . ÈÎ ‡ˆÓ�

Î‡" ¯„Á· ÔÈÏ‰Ï Ô˙È�˘ ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· ¯È„‚‰ ‡Ï ‡
ÏÈÈÁÏ È¯ÚÊÓ‰ ‰ÈÁÓ‰ ÁË˘ ˙‡Â .ÔÎ ÂÓÎ ,Î‡" Ì‚ Ì‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· ¯È‰·‰ ‡Ï ‡

Ï‡ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ�˜˙Ó‰"Á ÌÈ˙ÚÏ ‰�ÙÓ Á‰Ï‡ ÌÈ‡�˙· „ÂÓÚÏ ÌÈ˘¯„� ÌÈÏÈÈ . 

בבית  .בית החייל בירושלי� ובית החייל בחיפה: ח" נבדקו שני מתקני� של אל2010בפברואר 
והשאר ;  מה� מטעמי פרט ובה� ג� חיילי� בודדי�44,  חיילי�62החייל בירושלי� לני� בקביעות 

בית החייל בחיפה . � שנקבעועל פי קריטריוני, בעיקר מטעמי מרחק מבית� למקו� שירות� הצבאי
 .  מקומות לינה לחיילי� הזקוקי� להלנה מטעמי פרט46מקצה 

שטחו של כל חדר . רוב החדרי� מיועדי� לשישה חיילי� לכל היותר :בית החייל בירושלי� . א
. ונמצאות בו שלוש מיטות קומתיי� וארונות לציוד אישי כמספר החיילי�, ר ברוטו" מ18�הוא כ

, ומרבית השטח בארו	 מיועד לבגדי� בתלייה, י� מאוד וארוכי� ובה� מעט מדפי�הארונות צר
יש בכל חדר , כמו כ	. וניכר כי ה� קטני� מלהכיל ציוד אישי של חייל ששוהה במתק	 בקביעות

. מקרר קט	 ואמצעי חימו� לחדרי�; שולח	 כתיבה קט	 אחד וכיסא או שניי�; טלוויזיה אחת
 . נית	 לשבת בה� אלא על המיטותהחדרי� צפופי� מאוד ולא

„ÁÂÈÓ· ¯˜ ÌÂÈ· ¯˜Â·‰ ˙ÂÚ˘· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ‰˜È„·‰ .ÌÈ¯˜ ÂÈ‰ ÌÈ¯„Á‰ ,ÏÚÙ ‡Ï ÌÂÓÈÁ‰Â .
 ÌÂÓÈÁ‰ ÈÎ ¯ÒÓ ÌÂ˜Ó· Ì¯Â˜È·· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï ‰ÂÂÏ� ¯˘‡ Ô˜˙Ó‰ Ï‚Ò

 ÔÈ· ÊÎÂ¯Ó· ÏÚÙÂÓ18:00Ï -01:00 , ÔÈ· ÔÎÂ06:00Ï -08:00 ;ÌÈÏÂÎÈ Ì�È‡ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÈÎÂ 
 Â˙Â·ÎÏ ˜¯ ‡Ï‡ Â˜ÈÏ„‰Ï Ì‡ ¯ÂÁ·Ï)ÏÓ˘Á‰ ÔÓ Â˜˙�Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰ .( ÌÈ¯„Á‰ ÔÓ ˜ÏÁ·

 È¯È˘ÎÓ ¯·ÁÏ È„Î Â‡ ÌÂÓÈÁ‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï È„Î ÌÈÈË¯ÈÙ ÏÓ˘Á È¯Â·ÈÁ ÌÈÏÈÈÁ‰ Â¯„ÈÒ
È˙ÂÁÈË· Ú‚ÙÓ ÌÂ˘Ó Â· ˘ÈÂ ¯ÂÒ‡ ¯·„‰˘ Û‡ ÌÈ¯Á‡ ÏÓ˘Á . Ì�È‡ ÌÈÈ˘È‡‰ ˙Â�Â¯‡‰

‰ÏÈÚ�Ï ÌÈ�˙È� ,È‚ÒÏ Ô˙È� ‡Ï Û‡ Ì˜ÏÁ‰¯ , È˘È‡‰ „ÂÈˆ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï ÌÈÏÈÈÁ‰Ó ¯ˆ·� ÍÎÈÙÏÂ
˙Â·�‚Ó . ˙‡ ÌÈ„·‡ÓÂ ÌÈÏÂÚ�Ó‰ ˙‡ ÔÓÊ‰ ÏÎ ÌÈÒ¯Â‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÈÎ ÔÈÈˆ Ô˜˙Ó‰ Ï‚Ò

˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ,˙ÂÁ˙ÙÓ Ì‰Ï ÌÈ�˙Â� ‡Ï ¯·Î ÔÎÏÂ .˙ÂÁÏ˜Ó‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ , ‰ÓÎÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰
ÌÈ¯„Á ,ÌÈÁ�ÊÂÓÂ ÌÈ�˘ÂÈÓ Â‡¯� ,ÎÏÂ ˘·ÂÚ È�ÓÈÒ· Ì‰· ÔÈÁ·‰Ï ‰È‰ Ô˙È�ÂÍÂÏ. 
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ח "ט ע� אל"ח אינ� זכאי� על פי הסכ� ההתקשרות של משהב"חיילי� הלני� במתקני� של אל
ל מדי סו� שבוע ארוחות עבור החיילי� " מספק צה2009מנובמבר , ע� זאת. לקבל ארוחות במתק	

המתק	 בירושלי� מקבל שירותי הזנה . הבודדי� הנשארי� ללו	 בבתי החייל בכל רחבי האר%
המיועדות לחיילי� בסדרת חינו$ השוהי� במתק	 , המגישה שלוש ארוחות ביו�, יתמחברה חיצונ

סגל המתק	 מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי בימי השבוע מוזמני� . בימי� ראשו	 עד חמישי
וכי בסופי שבוע ; החיילי� הלני� במתק	 בקביעות לאכול ע� החיילי� מסדרת החינו$ בבוקר ובערב

, ל"וה� מקבלי� מנות מזו	 ארוזות ומוקפאות שמספק צה,  חיילי� בודדי�20�15�נשארי� במתק	 כ
 . ואות	 ה� מחממי� ואוכלי� בחדר האוכל

ראוי לציי	 כי בשיחות שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� כמה חיילי� ששהו במתק	 בזמ	 
 . ל בירושלי�הבדיקה הביעו חיילי� אלה שביעות רצו	 מ	 היחס האישי שה� מקבלי� בבית החיי

. שכל אחד מה� מיועד לארבעה חיילי� לכל היותר, נבדקו כמה חדרי� :בית החייל בחיפה . ב
בכל חדר יש . בחדרי� יש מיטות יחידות או מיטות קומתיי�. ר" מ16�15שטחו של כל חדר הוא 

אישיי� הארונות ה. שולח	 כתיבה קט	 ומזג	; טלוויזיה אחת; ארוניות לציוד אישי כמספר החיילי�
 סגל המתק	 מסר לנציגי משרד מבקר המדינה כי החיילי� יכולי� לקבל .של החיילי� אינ� נעולי�

 . כי ה� נוהגי� לאבד אות�, א$ בדר$ כלל ה� אינ� מבקשי� מפתחות, מפתחות לארונות

, חיילי� בודדי� אינ� אוכלי� במתק	 באמצע השבוע. מתק	 מקבל שירותי הזנה מחברה חיצוניתה
ג� בעת שמתקיימות במתק	 זה סדנאות . כאי� לארוחות רק בי	 חמישי בערב למוצאי שבתוה� ז

לרשות . החיילי� הלני� במתק	 בקביעות מוזמני� להצטר� לארוחות, וניתנות במסגרת	 ארוחות
. הנמצאי� בשטח משות�, ")טוסטר אוב	("מיקרוגל ותנור אפייה קט	 , החיילי� עומדי� מקררי�

ואילו המיקרוגל ותנור האפייה אינ� מוצבי� ; � נראי� מלוכלכי� וישני� מאודהמקררי� המשותפי
במקו� יש מכונת . אלא מועמדי� לרשות� רק על פי בקשת�, כדבר שבשגרה לשימוש החיילי�

סגל המתק	 מסר כי החיילי� . כביסה א$ אי	 בו מייבש כביסה וא� לא מתקני� לתליית כביסה
 . יה� האישיי�יכולי� לתלות את הכביסה בחדר

ÌÈÏ˘Â¯È· ÏÈÈÁ‰ ˙È·· ‰·¯‰ ˙ÂÙÈÙˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï·‚ÂÓ‰ ÔÓÊ‰
ÌÈ¯„Á‰ ÌÂÓÈÁÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ , ˙Â�Â¯‡· ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰Ê Ô˜˙Ó· ˙ÂÁÏ˜Ó‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰ ·ˆÓ

 ÌÈÏÂÚ� Ì�È‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰˘ ÌÈ�Ë˜ ÌÈÈ˘È‡- Ô˜˙Ó‰ ˙ÏÂÎÈ· ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ÌÈÚ‚ÂÙ 
ÌÏÂ‰ ÌÈ¯Â‚Ó ÔÂ¯˙Ù ˘Ó˘Ï ÌÈÏ˘Â¯È·ÍÎÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈÏÈÈÁÏ . 

Î‡ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ" ÏÎ· ÌÈ¯¯Â˘‰ ÌÈ‡�˙‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‡
Ï‡ È�˜˙Ó"Á , ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÓÎÒ‰· Ì˙ÏÏÎ‰Ï ÏÂÚÙÏÂ ÂÈ˙Â˘È¯„ ˙‡ ¯Â¯È··Â ËÂ¯ÈÙ· ¯È„‚‰Ï

·‰˘Ó Ï˘"Ï‡ ÌÚ Ë"Á .ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ,Î‡ ÏÚ" ÁË˘ ˙‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰· ÚÂ·˜Ï ‡
 ˘È˘ È¯ÚÊÓ‰ ‰ÈÁÓ‰ Ì‚ ÔÂÊÓ‰ ‡˘Â� ˙¯„Ò‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ ¯„Á· ‰‰Â˘‰ ÏÈÈÁÏ ˙Âˆ˜‰Ï

ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡· . 

 :בי	 השאר,  נמסר2010ל מספטמבר "בתשובת צה

ח שמו לה� למטרה שבתי החייל ישמשו בית ח� עבור החיילי� שזהו לה� בית "א ואל"אכ ) 1
כלל בתי החייל ח שתפקידו לסייר ב"א ואל"במסגרת זו מונה צוות משות� של אכ. מגורי� קבוע

. ובי	 היתר לבדוק היבטי� הנוגעי� לתנאי המגורי� שלה�, ולבצע ביקורות למיפוי צורכי החיילי�
 נמסר ג� כי מטרת הביקורות שמבצע 2010מאוגוסט , מר אביגדור קהלני, ח"ר אל"בתשובת יו

דה בנוגע הצוות המשות� האמור היא בחינת התנאי� בכל בתי החייל והגדרת מדיניות ברורה ואחי
 .לכל תחומי החיי� של החיילי� בבית החייל

הצפוי , ח"ט לעג	 בעדכו	 לחוזה ההתקשרות ע� אל"ל ממשהב" ביקש צה2010ביולי  ) 2
את התנאי ולפיו מספר� המרבי של חיילי� הזקוקי� להלנה מטעמי הפרט , בי	 היתר, 2011בינואר 
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ר הכוללי� "יל יהיה לכל הפחות ארבעה מואת התנאי ולפיו השטח שיוקצה לחי, יהיה ארבעה בחדר
 ). לא כולל חדר רחצה או מרפסת(ארו	 ומרחב אישי לחייל , מיטה

מיולי . בהתא� להתחייבותה, ח משפצת את המקלחות והשירותי� במתק	 בירושלי�"אל ) 3
ח לשיפור "א פועל מול אל"אכ.  לני� בחדר ארבעה חיילי� הזכאי� להלנה מטעמי פרט2010

מכונת הכביסה ונעילת ארונות , ובכלל זה מטפל בנושא המקררי�, בית החייל בחיפההתנאי� ב
 . אישיי�

ל בנעשה בבתי החייל ולשפר את תחושת החיילי� במתקני� "כדי להגביר את מעורבות צה ) 4
ובמסגרתו הוגדר קשר בי	 יחידה מאמצת לבית חייל , "יחידה מאמצת בית חייל"אלה נקבע מודל 

היחידה המאמצת תסייע באכיפת המשמעת בקרב החיילי� ותהיה מעורבת בכל הקשור . באותו אזור
 .לרווחת החיילי� במתק	

 : בי	 השאר, ח נמסר"בתשובת אל

ובמסגרתו ,  כנס בהשתתפות כל מנהלי בתי החייל באר2010%ח תקיי� לקראת סו� שנת "אל ) 1
א יוזמנו לקיי� סדנה בנושא חיילי� "נציגי אכ. ה� ישתלמו בנושא מצוינות בשירות והטיפול בלקוח

 .בודדי� וחיילי� הלני� בבתי החייל מטעמי פרט

 מטפלי� בתחו� הזנת חיילי� � בתל אביב וברמת ג	 �במועד סיו� הביקורת שני בתי חייל  ) 2
ל ופריסת� מדי "הלני� בה� מטעמי פרט באמצעות העברת פריטי מזו	 שמספק מרכז מזו	 של צה

א החלו במיפוי "ח ואכ"אל; ח"ר וערב באמצעות מער$ המתנדבי� של אליו� לארוחות בוק
כל בית חייל מספק , ועד שיוסדרו הפתרונות בנושא ההזנה, פתרונות בנושא זה ביתר בתי החייל

 .פתרונות משלו לסוגיה

 ניתנת לכל חייל הנשאר בבית החייל בירושלי� האפשרות לחבר את המיזוג 2010מיולי  ) 3
ניתנת לכל החיילי� הלני� מטעמי פרט אפשרות לקבל שני ארונות אישיי� שמותקני� וכ	 ; בחדרו

בבית החייל בחיפה הוחלפו כל . בה� פסי מתכת אשר יאפשרו נעילה יעילה באמצעות מנעול תלייה
; ח פועלת להשלמת התקנת� של מקררי� בכל החדרי�"ואל, המקררי� המשותפי� בחדשי�

מציב בית החייל בחיפה בלובי הקבלה בקביעות ובכל , הביקורתבעקבות הפקת הלקחי� מממצאי 
לשימוש� החופשי של כל החיילי� , שני מיקרוגלי� וטוסטר אוב	, שעות היו� פלטה חשמלית

כמו כ	 נבחנות . לרשות החיילי� מוצב מייבש כביסה וכ	 מתקני� לתליית כביסה; החפצי� בכ$
 .חלופות לנעילת הארונות

 

 ח"ת של אלמגורי� בדירו . 2

ל מאפשר לחיילי� אשר הוכרו כחיילי� בודדי� או כזכאי� להלנה מטעמי צפיפות או פרט ללו	 "צה
מרהטת , ח שוכרת"מדובר בדירות השוכנות בערי� שונות ברחבי האר% אשר אל. ח"בדירות של אל

וררי� מדובר בדירות שבה	 מתג, כעיקרו	. ומתחזקת אות	 וכ	 דואגת לתשלומי� השוטפי� לבעליה	
המרכז לשירות הפרט מנהל את הפעילות הקשורה בהלנת חיילי� בודדי� . ארבעה עד שישה חיילי�

רשימת ממתיני� לדירות על פי סדרי , בי	 היתר, הוא מפעיל מאגר מידע הכולל. ח"בדירות של אל
, השיבו% בדירות מתבצע על פי סדר עדיפות של המרכז לשירות הפרט. עדיפויות לערי� השונות

כאשר נמצא על פי מאגר המידע כי מתפנה . תו$ התחשבות בהעדפתו של החייל לגבי מקו� הדירה
 .הוא נכנס להתגורר בדירה, מקו� עבור חייל הנמצא ברשימת המתנה לדירה

, בביקורת הקודמת נמצא כי זמ	 ההמתנה של חייל: ח"מש$ ההמתנה לכניסה לדירה של אל . א
בי	 , מסתכ� לרוב בכמה שבועות, ח ועד כניסתו לדירה"ירת אלמרגע שאושרה זכאותו להתגורר בד

בביקורת הנוכחית נמצא כי התווספו . היתר בשל מחסור בדירות במקומות מרכזיי� ומבוקשי�
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בתחילת מרס . ולכ	 ההמתנה נמשכה שבועות רבי�, זכאי� רבי� לדירות מטעמי צפיפות בבתיה�
ובכלל זה זכאי� להלנה מטעמי ( חיילי� 333 26שונה היו ברשימת המתנה לפי עיר בעדיפות רא2010

מבדיקת זמני . מה� המתינו לדירה בי	 חודש לחמישה חודשי� ומעלה) 84%�כ (280). צפיפות
, 2010שהיו זכאי� ללינה מטעמי פרט בתחילת מרס ,  החיילי� האמורי�333 מבי	 66ההמתנה של 

ועות לא נקבע מועד כניסה משוער  שב25�13שהמתינו לדירה במש$ , התברר כי לשלושה מה�
ומכא	 שהמתנת� מרגע כניסת� לרשימת ההמתנה ,  חיילי� נקבע תארי$ כניסה לדירה54�ל; לדירה

ותשעת החיילי� האחרי� נכללו ברשימת ההמתנה ;  שבועות14אמורה להסתכ� בארבעה עד 
  .ועדיי	 לא נקבע עבור� תארי$ כניסה לדירה, באותה עת עד שבועיי�

מקומות פנויי� , י למרות מספר הממתיני� הגדול ותקופות ההמתנה הארוכות של חלק מה�נמצא כ
ח לא אוכלסו ברציפות בחיילי� שנזקקו לכ$ בשל תקלות במערכת הממוחשבת "בדירות של אל

 . לניהול איוש הדירות הפועלת במרכז לשירות הפרט

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰�˙Ó‰‰Â ÏÂ„‚‰ ÌÈ�È˙ÓÓ‰ ¯ÙÒÓ ÁÎÂ�˙Â¯È„Ï ˙Î˘ÂÓÓ‰  , ÏÚ
‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ë¯Ù‰ ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯Ó‰ ,È‡Ó Ú�ÓÈ‰Ï È„Î- Ï˘ ˙Â¯È„‰ Ï˘ ÔÒÂÏÎ‡

Ï‡"Á .‰Ï‡ ˙Â¯È„Ï ‰�˙Ó‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ¯ˆ˜Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ÈÂ‡¯ . 

 ימי� עד לכניסת� 36ל נמסר כי חיילי� הזכאי� להלנה מטעמי פרט ממתיני� בממוצע "בתשובת צה
חיילי� הממתיני� פרק זמ	 ארו$ יותר ה� אלה העומדי� על כ$ , ל" לטענת צה.לדירה שביקשו

נוכח , ע� זאת. ומוצע לה� פתרו	 באזור אחר או באחד מבתי החייל, שישובצו באזור מסוי� שבחרו
ייבח	 הצור$ במערכת ממוחשבת חדשה מותאמת ורלוונטית לייעול , הערת משרד מבקר המדינה
 . מתפנותניהול המעקב אחר דירות ש

בביקורת הקודמת נמצאה תופעה של בעיות : ח"התנהגות החיילי� המתגוררי� בדירות של אל . ב
לרבות שתיית אלכוהול והלנת זרי� , ח"התנהגות קשות בקרב חיילי� המתגוררי� בדירות של אל

א לבחו	 מחדש את יעילות המנגנו	 הקיי� "משרד מבקר המדינה העיר אז כי על אכ. בקביעות
ולייש� דרכי , ל בנעשה בדירות האמורות"להגביר את המעורבות של צה, פול בבעיות אלהלטי

בביקורת הנוכחית נמצא כי נמשכת התופעה של בעיות . 27פיקוח ואכיפה יעילות לטיפול בנושא
 . ח"התנהגות קשות בדירות אל

ור ע� חיילי� א שיחות ביר"כדי לטפל בבעיות המשמעת של החיילי� המתגוררי� בדירות מקיי� אכ
בעקבות שיחות הבירור מתקבלות לעתי� החלטות על . ח דיווחה כי התנהגות� אינה נאותה"שאל

ולעתי� על ביטול ,  על סגירת הדירה ופיזור כל דייריה�פינוי חיילי� מהדירה ובמקרי� קיצוניי� 
, שיחות אלונמצא כי החיילי� מתחמקי� מלהשתת� ב. זכאות של חייל מסוי� לפתרו	 הלנה מסוג זה

 שיחות בירור 12בבדיקת סיכומי� של . וכי לא נקבע מנגנו	 יעיל לאכיפת חובת� להשתת� בשיחות
התברר כי רוב החיילי� כלל לא , שאליה� זומנו כמה עשרות חיילי�, 2009א בשנת "שקיי� אכ

ש "רכזת תעוד נמצא כי לעתי� חיילי� הגיעו לשיחות הבירור בלא ליווי של . הגיעו לשיחות הבירור
 . א� שהדבר נדרש על פי ההוראות, או מפקדיה� הישירי�

א כי " למפקדת המרכז לשירות הפרט באכ2009ח התריע במכתבו מיולי "מנהל תחו� הלנות באל
כתבנו לכ� על כ$ מספר : "הוא ציי	 בי	 השאר. א אינו אוכ� כנדרש את כללי המשמעת בדירות"אכ

כ� עורכי� בשנה האחרונה איטי ביותר לכ	 חיילי� כמעט ולא תדירות שיחות הברור שהינ... פעמי�
בשיחה הראשונה הינכ� מזהירי� את . מגיעי� לשיחת בירור שנייה כי בינתיי� ה� מתחלפי�

,  דירות עקב רשלנות חיילי�2נשרפו לנו השנה . החיילי� למרות שהמעשי� שלה� חמורי� ביותר

__________________ 
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שבוע החיילי� עורכי� מסיבות רועשות כולל בסופי , נגנבו חפצי� לחיילי� ורכוש האגודה
 ". השתכרות והקאה במעליות וחדרי המדרגות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÚ· Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
Ï‡ Ï˘ ˙Â¯È„· ÌÈ�Ï‰ ÌÈÏÈÈÁ ·¯˜· ˙Â˘˜ ˙Â‚‰�˙‰"‰�Â¯˙Ù ÏÚ ‰‡· ‡Ï Á ,Î‡ ÈÎÂ" ‡Ï ‡

 ÏÚ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ ÔÂ�‚�Ó ‡ÂˆÓÏ ÏÈÎ˘‰ÂÏÏ‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ˙Â‚‰�˙‰ .Î‡ ÏÚ" ‡˘Â� ·Â˘ ÔÂÁ·Ï ‡
‰Ê ·Â‡Î ,ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ˘¯˘Ï È„Î Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏÂ . 

כי רבי� מקרב החיילי� הזכאי� להלנה מטעמי צפיפות בבתיה� , בי	 היתר, ל נמסר"בתשובת צה
וכי שיעור ניכר מהחיילי� הזכאי� להלנה מטעמי צפיפות מקרב כלל , אינ� מממשי� את זכאות�

לפיכ$ הוחלט כי רבי� מאות� חיילי� . � להלנה מוזמני� לשיחות בירור בגי	 עברות משמעתהזכאי
שינוי זה ישפיע ג� על ניהול תור הממתיני� להלנה בדירות של . ח לבתי החייל"יועברו מדירות אל

ש נוהל בנושא ולפיו תלונה שתתקבל " הופ% למפקדי� ולסגלי הת2010ל הוסי� כי ביוני "צה. ח"אל
תועבר , גנב וכדומה, השתכר, ביצע עברה פלילית, גע לחייל אשר התנהג באלימות או בוונדליז�בנו

ובעת הצור$ לטיפול משטרה , ש ביחידה"מיד לידיעת� ולטיפול� של מפקדי החייל וסגל הת
וא� , א מוסמכת להנחות על הרחקת החייל מ	 המגורי� לצמיתות"ראש מדור חובה באכ. צבאית

, מפקדו של החייל הוא האחראי למציאת פתרו	 הלנה חלופי עבורו, עיל סמכות זוהיא מחליטה להפ
 .במסגרת מקו� מגורי� ביחידה
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