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מכיל דוחות ביקורת על , המונח על שולח� הכנסת ,א61דוח הביקורת השנתי 

הביקורת חצתה בחלק מ� הנושאי� , ע� זאת. גופי� ועל ארגוני� שבמערכת הביטחו�

את גבולות מערכת הביטחו� ובחנה בהרחבה מעורבות ופעילות של משרדי ממשלה 

במעקב , קות זמ� אמתהביקורות מתמקדות בבדי". אזרחיי�"וגופי� סטטוטוריי� 

ל ומערכת "בבחינת נושאי� הקשורי� למוכנות ולכוננות של צה, אחר תיקו� ליקויי�

לניהול , בדוחות הביקורת נית� השנה דגש לתכנו�. הביטחו� ובטיפול במשאב האנושי

ולפעילות הביטחו� ; לניהול ולבקרה על משקי� גדולי� ;ולבקרה על פרויקטי� גדולי�

, לש� שמירה על ביטחו� המדינה ועל יחסי החו� שלה. סוימותהשוט� בגזרות מ

החליטה הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת להטיל חיסיו� מלא על שניי� 

) א(17על פי הסמכות המוקנית לה בסעי� , מדוחות הביקורת שעסקו בנושאי� מסוימי�

וני� מסוימי� בחלק עוד הטילה הוועדה חיסיו� על קטעי� ועל נת. בחוק מבקר המדינה

 .מ� הדוחות האחרי�

. הביטחו�החלק הראשו� של הדוח מוקדש לשלושה דוחות העוסקי� בפעילות משרד 

עוסק בהעתקת יחידות , אחדה.  להסב את תשומת הלב לשניי� מהדוחותמצאתי לנכו�

שהינה מהל% לאומי חשוב ביותר כחלק ,  לנגב$� ואג� התקשוב " יחידות אמ$ל "צה

מדובר בפרויקט מהגדולי� .  הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגבמהתכנית

, כי, מדוח זה עולה. ומהמורכבי� ביותר של המדינה בכלל ושל מערכת הביטחו� בפרט

הג� שאי� עוררי� על חשיבותו הלאומית של הפרויקט אשר מחייב ריכוז מאמצי� 

ובמשרד ראש במשרד האוצר , הרי שהגורמי� הבכירי� במערכת הביטחו�, לביצועו

במש% ארבע שני� וחצי טר� , עקב כ%. לא פעלו די להסרת החסמי� לקידומו, הממשלה

המחלוקת העקרונית בי� משרד האוצר למערכת הביטחו� בנוגע למקורות יושבה 

 הדבר מעכב את ביצוע הפרויקט .המימו� של הפרויקט ולא סוכמה מסגרתו התקציבית

מעלה סימני שאלה רבי� לגבי המהל% , נקבעוואינו מאפשר לעמוד בלוחות הזמני� ש

ועל ידי כ% עלול להביא לאובד� התועלות , כולו וא� מעמיד בספק את עצ� ביצועו

ל וה� בהיבטי� "הלאומיות המצופות ממנו ה� בהעצמת היכולות המבצעיות של צה

נוכח חשיבות הפרויקט וערכו . אזרחיי� הנוגעי� לצמיחה כלכלית ולשינוי חברתי בנגב

וא� של ראש , הלאומי נדרשת מעורבות� האישית של שר הביטחו� ושל שר האוצר

 .בקידומו ובגיבוש פתרו� דחו� למחלוקת בנוגע לאופ� מימונו, במידת הצור%, הממשלה

ל מחזיק "צה. ל בקרקעות המדינה"מודגשת הביקורת על השימוש של צה, השניבדוח 

נוס� על הער% ; קעות של מדינת ישראלבמישרי� ובעקיפי� בשטח גדול מאוד מכלל הקר

, ביעילות, מדובר במשאב לאומי שניהולו בתבונה, הכספי העצו� הגלו� בקרקעות אלה

. יש בה� אינטרס ציבורי מובהק, בחיסכו� ותו% קידו� של יעדי� לאומיי� מוצהרי�

ה� בתבונה , ל ה� בניהול היעיל של משאב זה"הממצאי� מצביעי� על ליקויי� של צה

 משרד $ בבקרה שמקיימי� גורמי� אזרחיי� ה�ו, החזקת חלקו ובשימוש בושב

 על השימוש והניהול של $משרד הפני� ואחרי� , מינהל מקרקעי ישראל, הביטחו�

 .המשאב הלאומי העצו� והיקר הזה

שני . ומתמקד במגוו� רחב של נושאי�, ל"החלק השני של הדוח עוסק בפעילות צה

ירד� בגזרת $אחד בפעילות הביטחו� השוט� בגבול ישראלה� דוחות באותו חלק עוסקי

נושאי� . והשני בפעילות המעברי� בי� ישראל לבי� אזור יהודה ושומרו�, פיקוד המרכז

הממצאי� מצביעי� על .  נבדקו במסגרת תשומת הלב לכוננות ולמוכנות בעת רגיעהאלו



, � רב בתחו� תפעול המעברי�ליקויי� מערכתיי� משמעותיי� המתמשכי� זה זמ

ועל הצור% בפעולה נמרצת , ליקויי� שעלו ג� בדוחות קודמי� של מבקר המדינה

על מנת להגביר את , ומתואמת בי� גורמי הביטחו� השוני� המופקדי� על פעילות זו

הביטחו� המוענק לאזרחי ישראל ולתושבי אזור יהודה ושומרו� ולתרו� למרק� החיי� 

, פעילות הביטחו� השוט� מצביע על ליקויי� בפעילות בגזרה האמורההדוח על . שלה�

על ליקויי� ברמת ההכשרה של חיילי� המבצעי� פעילות בגזרה ובתיאו� , בי� השאר

קיומ� של נהלי� $ועל אי, ל"בי� הכוחות הפועלי� בגזרה ובי� גופי� אחרי� בצה

 . ופקודות מסוימי�

דוח העוסק ביחידת הלוגיסטיקה של המוסד החלק השלישי כולל את חלקו הגלוי של 

משרדי עור% ביקורות באופ� סדור ורצו� בגופי , כידוע. למודיעי� ולתפקידי� מיוחדי�

דוחות הביקורת על גופי� אלו אינ� , ככלל. קהילת המודיעי� וגופיי� חסויי� אחרי�

 סעי� על פי, מתפרסמי� לציבור בשל מגבלות שמירת הסודיות של פעילות גופי� אלה

בדוח זה מתפרסמי� לראשונה ממצאי� מדוח ביקורת על . בחוק מבקר המדינה'  ג17

הדוח חוש� "). המוסד("פעילות הלוגיסטיקה במוסד למודיעי� ולתפקידי� מיוחדי� 

הקפדה על $באי; קיו� חובת המכרזי�$באי; ליקויי� משמעותיי� ביותר בתכנו� הבנייה

ופעילות ; המביאי� לגידול ניכר בעלויות הבנייה, האב לבניי� ושינויי� ב$ביצוע תכנית

על ראש המוסד והשר הממונה לבדוק את , נוכח הממצאי�. החורגת מהמינהל התקי�

 .לדאוג לתיקונ� ולהפיק לקחי� למניעת� בעתיד, הסיבות שהביאו לליקויי�

בנושאי� רבי� ומגווני� שיש לה� השפעה רבה על ביטחו� , כאמור, א עוסק61דוח 

 והיא ,מלאכת הביקורת נעשתה באופ� מקצועי וענייני וללא משוא פני�. דינת ישראלמ

החיסכו� וטוהר המידות בגופי� המבוקרי� , מעלה תרומה נכבדה להגברת היעילות

חובת� של הגופי� המבוקרי� היא לפעול בדר% . ולשמירה על כללי המינהל התקי�

ות מבקר המדינה היא לעקוב אחר מדיני. מהירה ויעילה לתיקו� הליקויי� שנמצאו

וביתר , וכ% ימשי% המשרד, תיקו� הליקויי� ולוודא את ביצוע התיקוני� הנדרשי�

  .לנהוג ג� בעתיד, שאת
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