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 צבא ההגנה לישראל

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

ירד� �ל בגבול ישראל"נבדקו היבטי� בפעילות הביטחו� השוט	 שמקיי� צה
על , ל בגזרה"המיקוד היה על היערכות� של כוחות צה. בגזרת פיקוד המרכז

התפקידי� , עודיכולותיה� המבצעיות ועל הפעולות שה� עורכי� אל מול היי
כמו כ� נבדק התיאו� בי� הגורמי� השוני� ; והמשימות המוטלות עליה�

.  בדרג המטה הכללי ובדרגי השדה�ל "בצה: הביקורת נערכה. הפועלי� בגזרה
במשרד הביטחו� ובשירות הביטחו� , במשטרת ישראל: בדיקות השלמה נערכו

 .הכללי

נבדקו . ל" בשירות חובה בצהנערכה ביקורת על מער  תנאי השירות של חיילי�
תהליכי ההכרה בזכאות לקבלת תשלומי משפחה או ההכרה כחיילי� : בעיקר

תנאי ; הכרה בזכאויות לתנאי שירות של מיועדי� לשירות ביטחו�; בודדי�
העבודה של הסגלי� העוסקי� בטיפול בבקשות בתחו� תנאי השירות של 

במסגרת . לי� הזקוקי� לכ ופתרונות דיור לחיילי� בודדי� ולחיי; חיילי�
בדיקת הנושא האחרו� בדק משרד מבקר המדינה ג� א� תוקנו חלק מהליקויי� 

הטיפול של " בדוח בנושא 2005א של מבקר המדינה משנת 56שהועלו בדוח שנתי 
הביקורת נעשתה בעיקר באג	 כוח אד� ". ל בחיילי� הזקוקי� לסיוע כלכלי"צה

 . בפיקוד המרכז ובחיל המודיעי�, בזרוע האוויר והחלל, במטה הכללי

ל על ידי חוליות ניידות ובבית מלאכה "נבדק נושא אחזקת מכשור רפואי של צה
: נבחנו. של אג	 הטכנולוגיה והלוגיסטיקה) א"מש(של מרכז השיקו� והאחזקה 

כפועל יוצא , תקצוב פעילות בית המלאכה ופרקי הזמ� שבה� היה ציוד תקול
א שנועדו לביצוע פעולות האחזקה של "לי רכב של המשזמינות ושמישות כ; מכ 

. א בנושא זה"והעמידה בנורמות השירות שנקבעו למש; הצוותי� הניידי�
; במפקדת קצי� הרפואה הראשי ובחלק ממתקניו; א"במש: הביקורת נערכה

 .וביחידת רפואה אווירית; במכו� לרפואה ימית

ברה מסוימת לצורכי רכש נבדקו תהליכי ההתקשרות של משרד הביטחו� ע� ח
הביקורת התמקדה בסוגי ההתקשרויות בי� . תכנה עבור חיל האוויר והחלל

למעורבות גורמי� בחיל האוויר והחלל בתהליכי ; משרד הביטחו� לבי� החברה
; באופ� ניהול המידע להעסקת יועצי� במשרד הביטחו�; הרכש והרכש�טרו�

הביקורת . ידי משרד הביטחו�ובתנאי� ובתעריפי� להעסקת יועצי תכנה על 
,  בלהק ציוד וביחידת התכנה של חיל האוויר והחלל�נערכה בחיל האוויר והחלל 

 במינהל ההרכשה �ובמשרד הביטחו� ; בלהק ראש המטה ובמינהלת מסוימת
 . והייצור ובאג	 התקציבי�
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ל נבדקו בעיקר היבטי� הנוגעי� לנתוני אג	 "בנושא אבדני האפסניה בצה
בקשר למגמות בתחו� ) ל" אט�להל� (יה והלוגיסטיקה במטה הכללי הטכנולוג

ל והיבטי� בתחו� ניהול המלאי שיש לה� השפעה על "אבדני האפסניה בצה
הטיפול בנתוני� העולי� מספירות מצאי ; היק	 האבדני� ועל הדיווח עליה�

איזוני רישומי� הננקטי� להקטנת שווי החוסרי� ; ל"הנערכות ביחידות צה
; ל"הדיווח על נתוני האבד� של אפסניה ייעודית במרכזי אט; לי� ביחידותהמתג

כמו כ� נבדקו . והצגת נתוני� על אבדני נשק ועל סוג מסוי� של אמצעי לחימה
ל מאשר הקצאת כלי נשק צבאיי� "היבטי� הנוגעי� להלי  שבמסגרתו צה

עיקר הביקורת נעשתה ב. ל מפקח על כלי נשק אלה"לאזרחי� ולאופ� שבו צה
; באג	 כוח אד� ובאג	 המבצעי� שבמטה הכללי, ל"באט: במטה הכללי

במפקדת הזרוע לבניי� הכוח , במפקדת פיקוד המרכז, במפקדת פיקוד הצפו�
 . ביבשה ובמפקדת קצי� המשטרה הצבאית הראשי

ל ומשרד הביטחו� בתחו� ההגנה על "נעשה מעקב בנושא פעילות� של צה
וק א� תוקנו הליקויי� העיקריי� שהועלו בשתי שתכליתה לבד, ל"הסביבה בצה

ל ושל משרד "הטיפול של צה: "ביקורת קודמות שעשה משרד מבקר המדינה
שממצאיה פורסמו בדוח , "ל"הביטחו� בנושא השמירה על איכות הסביבה בצה

הטיפול בהסרת לוחות אזבסט "ו; 2004א של מבקר המדינה משנת 55שנתי 
א של מבקר 57מצאיה פורסמו בדוח שנתי שמ, "ל ובמשרד הביטחו�"בצה

כמו כ� נבדקה הפעילות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד . 2006המדינה משנת 
החינו  למניעת הסיכוני� הנשקפי� לשוהי� במוסדות מערכת החינו  המכילי� 

, במשרד להגנת הסביבה, במשרד הביטחו�, ל"המעקב נעשה בצה. רכיבי אזבסט
בדיקות השלמה נעשו . ישראל ובמפקדת משמר הגבולבמשטרת , במשרד החינו 

 . ברשות הממשלתית למי� ולביוב

 .עוד נבדק נושא בתחו� האסטרטגי

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא 
לש� , להניח פרק זה על שולח� הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

�ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17א� לסעי	 בהת, שמירה על ביטחו� המדינה
 ]. נוסח משולב [1958

 


