
 13 �משרד הביטחו

 פעילות המעברי	 בי� ישראל 

 ובי� אזור יהודה ושומרו�

 תקציר

במסגרת תכנית מרחב התפר
1

 הוקמו עשרות מעברי� בי� ישראל ובי� אזור יהודה 
כלי רכב וסחורות , המעברי� נועדו לפקח על מעבר בני אד�). ש" איו�להל� (ושומרו� 
 פיגועי טרור ולשמש מרכיב חיוני בהיערכות למניעת� של, ש לישראל"בי� איו

בישראל והסתננות לתחומיה ולמת� השירותי� הנדרשי� לאוכלוסיית המשתמשי� 
, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת. בה� שיאפשרו לה� לקיי� אורח חיי� ראוי

כולל בגזרת (כלי רכב וסחורות , פועלי� עשרות מעברי� מרכזיי� למעבר בני אד�
"עוט" ירושלי�"

2
"מרק� חיי�"ומעברי " מעברי� חקלאיי�", )

3
 . 

המשטרה : נחלקת בי� שלושה גופי�)  המעברי��להל� (הפעלת המעברי� המרכזיי� 
רשות המעברי� היבשתיי� , "עוט" ירושלי�"שמפעילה את המעברי� שבגזרת 

�" רמי�להל� (שבמשרד הביטחו� 
4

 .ל"וצה) 

 החלטה �� להל (2005בהחלטה שקיבלה ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי בדצמבר 
בידוק , נקבעו הגופי� האחראי� להנחיה המקצועית בתחומי האבטחה) 43/ב

וכ� נקבעו הגופי� האחראי� לביצוע אבטחת המעברי� , המטעני� והעוברי� במעברי�
 .והוגדרו תפקידיה�

ש הוא פרויקט לאומי"אזרוח המעברי� בי� ישראל לאיו
5

 שנודעות לו השפעות 
והוא משפיע מהותית על אורח חייה� ועל , ות משמעותיותביטחוניות וכלכלי, מדיניות

ושל האוכלוסייה , ובכלל זה תושבי מזרח ירושלי�, ביטחונ� של תושבי ישראל
ושר התחבורה , מר שאול מופז,  סיכמו שר הביטחו� דאז2003כבר במאי . הפלסטינית

" חיי�צריכי� להיות אזר' מרחב התפר'המסופי� ב"כי , מר אביגדור ליברמ�, דאז
נמצא כי " עוט" ירושלי�"אשר למעברי� שבגזרת . ומתופעלי� על ידי רשות אזרחית

את תכנית המטה לביטחו� , מר אריאל שרו�,  אישר ראש הממשלה דאז2005במרס 

__________________ 

שחלה על שטח ,  תכנית להקמת מרחב תפר בי� ישראל לאזור יהודה ושומרו��תכנית מרחב התפר   1
בתו� שטח זה נבנה המכשול שהוא מערכת של אמצעי� . שרוחבו משתנה ומגיע עד קילומטרי� אחדי�

אשר מטרת� , דר� פטרול ותצפיות, ר כלי רכבתעלה למניעת מעב, גדרות אב� ותיל: כגו�, משולבי�
 .למנוע ולסכל פעילות חבלנית עוינת מאזור יהודה ושומרו� לישראל

 .מ" ק165� תוואי המכשול שהוק� בגזרת ירושלי� ואורכו כ�" עוט� ירושלי�"  2
נועדו לאפשר לפלסטיני� להגיע לאדמותיה� הנמצאות מעבר למכשול כדי " המעברי� החקלאיי�"  3

נועדו לאפשר לפלסטיני� גישה למוסדות ציבור שנמצאי� מעבר " מרק� חיי�"ומעברי , עבד�ל
  .למכשול

 היא הוכרזה כיחידת סמ� 2009באוגוסט . היא נקראה מינהלת המעברי�, 2005ביולי , בעת הקמתה  4
 .�"במשרד הביטחו� בש� רמי

נקבעו אמות , שא פרויקטי� לאומיי�שעניינה תהלי� קבלת החלטות בנו, 1990בהחלטת ממשלה משנת   5
; תחומי הקשור ליותר ממשרד ממשלתי אחד� מדובר בפרויקט רב�המידה להגדרת פרויקט לאומי 

יישומו יימש� תקופה ארוכה ויש לכ� השפעות על ; לביצועו תידרש הקצאת משאבי� בטווח הארו�
 . נחשב פרויקט לאומיעל פי אמות המידה האמורות פרויקט אזרוח המעברי�. המישור הלאומי
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)ל" מל�להל� (לאומי 
6

על העברת האחריות להפעלת המעברי� , בי� היתר,  שהמליצה
על הפעלת וכ� ,  אזרוח� לאחר מכ�ל למשטרה ועל"מצה" עוט" ירושלי�"שבגזרת 

באמצעות גופי� , "עוט" ירושלי�"המתוכנני� להיבנות בגזרת , המעברי� החדשי�
 .אזרחיי�

ל הוא שא� אזרחי� יבצעו את משימות האבטחה "העיקרו� העומד ביסוד המלצת המל
יפחת החיכו* בי� אנשי האבטחה לעוברי� , במעברי� ולא אנשי ביטחו� לובשי מדי�

, אחידות ושילוביות מהבחינה המבצעית: לאזרוח המעברי� יתרונות כלהל�. רי�במעב
התמקצעות הגופי� האחראי� לתפעול המעברי� וחיסכו� ; התפעולית והטכנולוגית

קיצור זמ� הטיפול במעבר ושיפור רמת השירות והבידוק ; ויעילות בפעילות�
 בשירות סדיר לפיקוד חיסכו� בכוח אד� צבאי ומניעת כפיפות חיילי�; הביטחוני

 . המשטרה במעברי� שהיא מפעילה

 

 פעולות הביקורת

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא 2010 מרס � 2009בחודשי� ספטמבר 
סיכו� הביקורת ועדכו� הממצאי� נעשו עד . ש"פעילות המעברי� בי� ישראל ובי� איו

, )ט" משהב�להל�  (במשרד הביטחו�, הבדיקה בעיקרה נעשתה במשטרה. 2010יוני 
 .ל"שבמל) ר" מטה לוט�להל� (ל ובמטה ללוחמה בטרור "בצה

 

 עיקרי הממצאי�

 אזרוח המעברי� 

, 2003אשר הוחלט לבצעו כבר בשנת , בביקורת הועלה כי תהלי* אזרוח המעברי�
התבצע באופ� מבוזר על ידי הגופי� , 2010כשבע שני� לפני סיכו� הביקורת ביוני 

 בגי� עיכובי� מתמשכי� במימוש פרויקט .� נקבע מועד לסיומוהמטפלי� בו וטר
. �"ל לרמי"והאחריות לה� עברה מצה, רק רבע מהמעברי� אוזרחו במלוא�, האזרוח

וכי במעברי� בגזרת , ל אחראי לתפעול� טר� אוזרחו"עוד נמצא כי המעברי� שצה
. ית בלבדשהמשטרה אחראית לתפעול� אוזרח תחו� האבטחה הפיז" עוט" ירושלי�"

ש שמקור� בעיקר בהיעדר "העיכובי� בתהלי* אזרוח המעברי� בי� ישראל לאיו
תכנית כוללת ומתוקצבת גורמי� לליקויי� משמעותיי� בתחומי� ביטחוניי� 

 . וכלכליי�

 

 גו� מרכזי לניהול המעברי�

גו" מרכזי לניהול המעברי� אמור להיות בעל האחריות והסמכות העליונות בכל הנוגע 
ותפקידו לקיי� , ש ולתיאו� כולל ביניה�"עול כל המעברי� בי� ישראל לאיולתפ

כדי לאפשר הקצאה מבוקרת של , בחינה מרוכזת ומשולבת של סדרי עדיפויות

__________________ 

ל כגו� המטה לראש הממשלה "משמש המל, �2008ח"התשס, על פי חוק המטה לביטחו� לאומי  6
 .ולממשלה בענייני החו� והביטחו� של מדינת ישראל
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, משאבי� טכנולוגיי� וכוח אד�,  משאבי� כספיי��משאבי� עבור תפעול המעברי� 
. י� המטפלי� בנושאוליצור שפה משותפת מהבחינה הארגונית והמקצועית בי� הגופ

כחמש שני� לאחר המועד שבו אישר ראש הממשלה את , במועד סיו� הביקורת, בר�
עדיי� לא הוק� גו" כזה וכל אחד מהגופי� , ל להקמת גו" ניהול מרכזי"המלצת המל

 2005ביולי .  עשה זאת בנפרד�� "ל ורמי"צה,  המשטרה�המתפעלי� את המעברי� 
שתפקידה , כיחידה פנימית הפועלת במסגרתו, רי�ט את מינהלת המעב"הקי� משהב

צעד . ש ובי� ישראל לאזור חבל עזה"לאזרח ולהפעיל את כל המעברי� בי� ישראל לאיו
זה כשלעצמו היה בבחינת אב� דר* חשובה בתהלי* גיבושו של פתרו� ממשי לסוגיית 

  . מרכזי אחדא* במצב הקיי� אי� בו משו� פתרו� להיעדר גו" ניהול, אזרוח כל המעברי�

הפעלת המעברי� באמצעות שלושה גופי� מביאה לכ* ששלושה מנגנוני ניהול שוני� 
והדבר אינו עולה בקנה אחד ע� עקרונות של יעילות מבצעית , מבצעי� פעילות דומה

גופי� אלה אינ� פועלי� מתו* ראייה , יתר על כ�. וארגונית ושל הקפדה על חיסכו�
בהיעדרו של גו" . אמ- אחוד ומתוא� להשגת יעד משות"תו* מיקוד מ, אחודה וכוללת

ניהול מרכזי בעל ראייה כוללת ובעל סמכות ואחריות נפגעת פגיעה מהותית היכולת 
, לנהל את המעברי� מתו* ראייה רחבה ומעמיקה בנוגע לצרכי� של כל המעברי�

 בהיעדר ,בנוס" לכ*. שלפיה נית� לקבוע סדרי עדיפויות מיטביי� להקצאות תקציביות
גו" ניהולי מרכזי יש בי� המעברי� פערי� משמעותיי� בתחומי� של העסקת כוח 

 .שימוש באמצעי� טכנולוגיי� לבקרה והשקעות בתשתית, אד� מקצועי והכשרתו

 

 אבטחה ובידוק ביטחוני במעברי� 

אחראית המשטרה להנחיית הגופי� המפעילי� את , 43/בהתא� להחלטה ב . 1
ובכלל זה בכל התחומי� של אמצעי� , פול הביטחוני במטע�המעברי� בנושא הטי

 . נמצאו ליקויי� בתחו� זה. שוני�

הוא הגו" ) כ" השב�להל� ( נקבע כי שירות הביטחו� הכללי 43/בהחלטה ב . 2
האחראי להנחות את הגופי� המפעילי� את המעברי� בנושא הטיפול הביטחוני 

נמצא כי זה כארבע שני� מתנגדת , 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת, בר�. בנוסע
לדבר . כ הנחיות בנושא זה לגבי המעברי� שבאחריותה"המשטרה לקבל מהשב

 .והוא אינו עולה בקנה אחד ע� כללי מינהל תקי�, עלולות להיות השפעות חמורות

נמצא פער משמעותי ביותר במספר השוטרי� שהועסקו ביחידת המעברי�  . 3
ובמספר המאבטחי� האזרחיי� שהועסקו , "שלי�עוט" ירו"ב "שבמפקדת מג

בהתייחס לתקני� שנקבעו על סמ* היעדי� " עוט" ירושלי�"במעברי� בגזרת 
המחסור בשוטרי� ובמאבטחי� אזרחיי� עלול לגרו� . המבצעיי� הנדרשי� בגזרה זו

ובכ* להגביר את הסיכו� הביטחוני ולפגוע ברמת השירות עקב , לירידה ברמת הבידוק
 .ת זמ� ההמתנה במעברי�התארכו

נמצאו ליקויי� בנוהל שנועד לרישו� ובקרה ממוחשבי� בנושא יציאת� וחזרת�  . 4
 . ש לישראל"של פלסטיני� היוצאי� מאיו

עדיי� לא קבע משרד הפני� הנחיות מקצועיות , 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת . 5
כנקודות בדיקה בי� בתחו� הביקורת בנושא הכניסה והיציאה במעברי� שנקבעו 

ולא כתב נוהל מחייב בנושא אשר מפרט את הכללי� והתנאי� , ש"ישראל לאיו
בביקורת הועלה כי בהיעדר הנוהל . שלפיה� יוחלט א� יותר המעבר במעברי�
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והדבר הוא בבחינת מפגע ביטחוני , המחייב אי� אחידות בתהליכי הבידוק במעברי�
 .ויהפוגע ביכולת� של המעברי� לתפקד כרא

 

 תפעול המעברי� 

ל אחראי להפעלת� בנוגע למעבר משאיות "התגלו ליקויי� במעברי� שצה . 1
ויש בכ* משו� פרצה המאפשרת ביצוע מתמש* של , ש"עמוסות פסולת מישראל לאיו

ש הגורמת לפגיעה חמורה "עברות פליליות והשלכת פסולת באתרי� לא מורשי� באיו
 . באיכות הסביבה

הופעלו בלא ששר הפני� קבע שה� " עוט" ירושלי�"� בגזרת ארבעה מעברי . 2
 . והדבר אינו עולה בקנה אחד ע� הוראות החוק, נקודות בדיקה

 

 סיכו� והמלצות 

כלי רכב , המיועדי� לפקח על מעבר בני אד�, ש"למעברי� בי� ישראל ובי� איו
נה חיונית ופעילות� התקי, ש"יש השפעה ניכרת על הקשר בי� ישראל לאיו, וסחורות

ש "אזרוח המעברי� בי� ישראל לאיו. למניעת פיגועי טרור והסתננות למדינת ישראל
, ביטחוניות וכלכליות משמעותיות, הוא פרויקט לאומי שנודעו לו השפעות מדיניות

תפעוליי� , ומטרתו לאפשר השגת אחידות ושילוביות בהיבטי� מבצעיי�
עילות בפעילות הגופי� האחראי� חיסכו� וי, להבטיח התמקצעות, וטכנולוגיי�

 . לתפעול המעברי� ולשפר את הבידוק הביטחוני ואת השירות הנית� לאוכלוסייה בה�

בגי� עיכובי� , אוזרחו רק רבע ממספר המעברי�, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת
משרד מבקר המדינה מעיר כי . ממושכי� במימוש פרויקט האזרוח של המעברי�

בשילוב ע� , ראוי שמשרד ראש הממשלה, פרויקט לאומי רחב היק"מאחר שמדובר ב
שה� הגופי� המרכזיי� , ל"המשטרה וצה, המשרד לביטחו� הפני�, ט"משהב

, מגובה תקציבית, יקבע תכנית כוללת, האחראי� להקמת המעברי� ולתפעול�
 . המבוססת על לוח זמני� ואבני דר*, לאזרוח כל המעברי�

א* היא אחראית להפעלת חלק , ט חשיבות רבה"משהבלהקמת רשות המעברי� ב
בהיעדר גו" בעל ראייה כוללת ובעל סמכות ואחריות , אשר על כ�. מהמעברי� בלבד

נפגעת , ש"עליונות המופקד על הניהול המרכזי של כל המעברי� בי� ישראל לאיו
מהותית היכולת לנהל את המעברי� מתו* ראייה רחבה בנוגע לצרכי� של כל 

ראוי כי ראש הממשלה והממשלה יידרשו להקמת גו" ניהול מרכזי . י�המעבר
כדי , שיופקד על תפעול כל המעברי� ויהיה בעל הסמכות והאחריות העליונות בנושא

להבטיח מיצוי מיטבי של המשאבי� הרבי� שמדינת ישראל משקיעה בהקמת� 
ו בתכנית ובתפעול� וכדי להבטיח שהנושא יטופל על פי סדרי עדיפויות שייקבע

ל לרכז ולהוביל את עבודת המטה בסוגיה זו בשילוב ע� "על המל. ארוכת טווח
 . ל"המשרד לביטחו� הפני� וצה, ט"משהב

הליקויי� בנושא האבטחה והבידוק הביטחוני במעברי� משפיעי� ה� על השירותי� 
כגו" מסדיר , ל"ר שבמל"על מטה לוט. הניתני� לעוברי� בה� וה� על רמת הביטחו�

 להבטיח את �ל "כ וצה"השב,  במשולב ע� המשטרה�עניי� המעברי� ותפעול� ל
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סידורי האבטחה הדרושי� במעברי� כדי לשפר את יכולת ההתמודדות מול האיו� של 
 .העברת אמצעי לחימה דר* המעברי�

 

♦ 
 

 מבוא 

,  התגברו פעולות הטרור בישראל והגיעו לממדי� שלא היו כדוגמת� בעבר2000החל מספטמבר 
, לנוכח זאת נדרשה היערכות ביטחונית מיוחדת. וה� גבו מאות קרבנות בנפש ואלפי פצועי�

 2001ביולי )  הקבינט הביטחוני להל� (ובעקבות כ� אישרה ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי 
כדי להקטי� את יכולת החדירה של , ) תכנית מרחב התפר להל�  (7תכנית מקיפה למרחב התפר

ש להסתנ� " ולמנוע מפלסטיני� מאיולישראל) ש" איו להל� (מאזור יהודה והשומרו� ְמַפגעי� 
, בי� היתר, תכנית מרחב התפר כללה.  שלא כחוקלמדינת ישראל דר� מרחב התפר ולשהות בישראל

קיו� פעילות ביטחו� שוט& לאור� המכשול ובניית מעברי� , הקמת מכשול ואמצעי� טכנולוגיי�
בדצמבר . ש ובי� ישראל"מעבר כלי רכב ומעבר סחורות בי� איו,  בני אד�לש� פיקוח על מעבר

ל לבצע את התכנית להקמת " לדו� בהמלצות שר הביטחו� והרמטכ8 החליט הקבינט הביטחוני2001
הקמת . 10 החליט הקבינט הביטחוני לאשר את התכנית2002ובמרס , 9"עוט& ירושלי�"מכשול ב

 . עדיי� נמשכה בנייתו, 2010יוני , ועד סיכו� הביקורת ובמ2002המכשול החלה באמצע שנת 

מעברי� מרכזיי� : ש"במסגרת תכנית מרחב התפר הוקמו עשרות מעברי� בי� ישראל ובי� איו
" מעברי� חקלאיי�", ")עוט& ירושלי�"כולל בגזרת (כלי רכב וסחורות , המשמשי� למעבר בני אד�

עדו לאפשר לפלסטיני� להגיע לאדמותיה� נו" המעברי� החקלאיי�". "מרק� חיי�"ומעברי 
נועדו לפלסטיני� אשר המכשול יצר " מרק� חיי�"ומעברי , הנמצאות מעבר למכשול כדי לעבד�

 . מרפאות ושירותי� מוניציפליי�, חי) בינ� ובי� מוסדות ציבור כגו� בתי ספר

המשטרה : י�נחלקת בי� שלושה גופ)  המעברי� להל� (האחריות להפעלת המעברי� המרכזיי� 
רשות המעברי� היבשתיי� שבמשרד הביטחו� , "עוט& ירושלי�"שמפעילה את המעברי� שבגזרת 

 התקבלה החלטת הקבינט הביטחוני בנושא האחריות 2005בדצמבר . ל"וצה) �11" רמי להל� (
ובה נקבעו הגופי� האחראי� להנחיה המקצועית , )43/ החלטה ב להל� (לאבטחת המעברי� 

והגופי� האחראי� לביצוע אבטחת , חה ובידוק המטעני� והעוברי� במעברי�בתחומי האבט
ביקורת על , טיפול ביטחוני במטע�, טיפול ביטחוני בעוברי�, ובכלל זה אבטחה פיזית(המעברי� 

 . והוגדרו תפקידיה�) כניסה ויציאה

 עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בנושא פעילות 2010 עד מרס 2009בחודשי� ספטמבר 
עיקר . 2010סיכו� הביקורת ועדכו� הממצאי� נעשו עד יוני . ש"המעברי� בי� ישראל ובי� איו

ל ובמטה ללוחמה בטרור "בצה, )ט" משהב להל� (במשרד הביטחו� , הבדיקה נעשתה במשטרה

__________________ 

מדובר בתכנית שחלה על השטח שבי� מדינת ". תכנית מרחב התפר", 18.7.01� מ24/ב' החלטה מס  7
בתו% שטח זה נבנה .  שרוחבו משתנה ומגיע עד קילומטרי" אחדי",ישראל לאזור יהודה ושומרו�

, תעלה למניעת מעבר כלי רכב, גדרות אב� ותיל: כגו�, המכשול שהוא מערכת של אמצעי" משולבי"
 . אשר מטרת" למנוע ולסכל פעילות חבלנית עוינת מאזור יהודה ושומרו� לישראל, דר% פטרול ותצפיות

 .2.12.01� מ43/ב' החלטה מס  8
 .מ" ק165� תוואי המכשול שהוק" בגזרת ירושלי" ואורכו כ�" עוט( ירושלי""  9

 .13.3.02� מ57/ב' החלטה מס  10

 היא הוכרזה כיחידת סמ% 2009באוגוסט . " מינהלת המעברי""נקראה רמי, 2005יולי , בעת הקמתה  11
 .""במשרד הביטחו� בש" רמי
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משרד מבקר המדינה בדק בעבר . 12)ל" המל להל� (שבמטה לביטחו� לאומי ) ר" מטה לוט להל� (
 :להל� יפורטו ממצאי הביקורת. 13מעברי� ותפעול� ופרס� אותו בכמה דוחותאת נושא הקמת ה

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח� 
 לחוק 17בהתא� לסעי& , הכנסת ולא לפרס� נתוני� מפרק זה לש� שמירה על ביטחו� המדינה

חיסיו� נתוני� אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. ולבנוסח מש [1958 ח"התשי, מבקר המדינה
 .הביקורת

 

 

 אזרוח המעברי�

משמשי� מרכיב , כלי רכב וסחורות, המיועדי� למעבר בני אד�, ש"המעברי� בי� ישראל ובי� איו
ש "מעברי� אלו משמשי� לבקרה על הנכנסי� והיוצאי� מאיו. ש"מרכזי בקשר שבי� ישראל ובי� איו

לזהות ולעצור גורמי פעילות חבלנית עוינת ולמנוע את הכניסה לישראל ממי שאינ� ומטרת� , לישראל
�מימוש היעדי� של תכנית מרחב התפר בתחומי הביטחו� והאבטחה והיכולת לשמור על . מורשי� לכ

קשרי , התעסוקה, החינו�, מרק� החיי� של האוכלוסייה משני צדי המכשול בתחומי הבריאות
 . ש"ות ועוד תלויות במידה רבה בפעילות המעברי� בי� ישראל לאיוהחקלא, המסחר, המשפחה

ש ובי� ישראל כרוכה בטיפול בבעיות "כלי רכב וסחורות בי� איו, הפעלת מעברי� לבני אד�
 הרכב האוכלוסייה המשתמשת במעברי� .כלכליות מנהליות ובמניעת פעילות פלילית, ביטחוניות
פלסטיני� בעלי היתר שהייה , ש"אלו המתגוררי� באיולרבות , אזרחי� ישראליי�: הוא מגוו�

 נציגי ארגוני� בי�, דיפלומטי�, תושבי מזרח ירושלי� בעלי תעודות זהות ישראליות, בישראל
הטיפול , אשר על כ�. תלמידי� ועוד, מורי�, אנשי דת, רופאי�, תיירי�, עיתונאי�, לאומיי�

ויכולת לפעול ברגישות , מיומנות, ב מקצועיותמחיי, על שונותה הרבה, באוכלוסייה זו במעברי�
עובדי המעברי� . ותו� הקפדה על כללי זהירות וביטחו� מאיד� גיסא, ובהתחשבות מחד גיסא

לכלי רכב , נדרשי� ג� לגלות מיומנות מקצועית גבוהה בכל הנוגע לביצוע בידוק ביטחוני לבני אד�
  .יי�בי� היתר על ידי הפעלת אמצעי� טכנולוג, ולסחורות

ביטחוניות ,  שנודעות לו השפעות מדיניות14ש הוא פרויקט לאומי"אזרוח המעברי� בי� ישראל לאיו
, ולו השפעה מהותית על אורח חייה� ועל ביטחונ� של תושבי ישראל, וכלכליות משמעותיות

העיקרו� העומד ביסוד אזרוח . ושל האוכלוסייה הפלסטינית, ובכלל זה תושבי מזרח ירושלי�
יפחית , רי� הוא שא� אזרחי� יבצעו את האבטחה במעברי� ולא אנשי ביטחו� לובשי מדי�המעב

; תפעולית וטכנולוגית, מינהלית, לאחידות מבצעיתאזרוח המעברי� יביא . הדבר את החיכו� ביניה�
לחיסכו� בכוח אד� צבאי ; לקיצור זמ� הטיפול במעבר ולשיפור רמת השירות והבידוק הביטחוני

 ). בעניי� זה ראו בהמש� (פיפות� של חיילי� לפיקוד המשטרה במעברי� שהיא מפעילהולביטול כ

, מר אביגדור ליברמ�, ושר התחבורה דאז, מר שאול מופז,  סיכמו שר הביטחו� דאז2003כבר במאי 
במרס . ומתופעלי� על ידי רשות אזרחית" צריכי� להיות אזרחיי�' מרחב התפר'המסופי� ב"כי 

, "עוט& ירושלי�"ל בנושא גזרת "את תכנית המל, מר אריאל שרו�,  הממשלה דאז אישר ראש2005

__________________ 

ל כגו( המטה לראש הממשלה "משמש המל, 2008�ח"התשס, על פי חוק המטה לביטחו� לאומי 12
 .ולממשלה בענייני החו- והביטחו� של מדינת ישראל

  .67' עמ, )2008 (‡ÁÂ„59 ; 121' עמ, )2005 (‡ÁÂ„56 ; 84' עמ, )ÁÂ„54‡) 2003 , מבקר המדינה  13
עו אמות נקב, שעניינה תהלי% קבלת החלטות בנושא פרויקטי" לאומיי", 1990בהחלטת ממשלה משנת   14

; תחומי הקשור ליותר ממשרד ממשלתי אחד� מדובר בפרויקט רב�המידה להגדרת פרויקט לאומי 
יישומו יימש% תקופה ארוכה ויש לכ% השפעות על ; לביצועו תידרש הקצאת משאבי" בטווח הארו%

 .על פי אמות המידה האמורות פרויקט אזרוח המעברי" נחשב פרויקט לאומי. המישור הלאומי
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ל "מצה" עוט& ירושלי�"על העברת האחריות להפעלת כל המעברי� שבגזרת , בי� היתר, שהמליצה
וכ� על הפעלת המעברי� החדשי� המתוכנני� להיבנות בגזרה זו , למשטרה ועל אזרוח� לאחר מכ�

 . באמצעות גופי� אזרחיי�

 של 2010ש נית� ללמוד ג� ממכתב ממאי "על החשיבות שבאזרוח המעברי� בי� ישראל ובי� איו
ל "למנכ, לשעבר סג� מתא� פעולות הממשלה בשטחי�, רוקו� כמיל אבו) 'מיל(ל "תא, �"מנהל רמי

 : אזרוח המעברי� הביא לשלושה דברי� חשובי� מאוד: "ובו נכתב בי� היתר כלהל�, ט"משהב

שיחרר את .  ב.    בגלל שיטות עבודה מקצועיותת ורמת שירות מקסימאלייו� מקסימאלביטח.  א
דבר מרכזי שעמד ביסוד , ל לובשי המדי� מחיכו� מתמיד ע� אוכלוסיות אזרחיות"חיילי צה

מה שאפשר תכנו� , רצופה וברורה בכלל המעברי�, יצר פעילות אחידה.  ג.   ההחלטה על האזרוח
אזרוח המעברי� הביא להסדרת היחסי� האזרחיי� בינינו לבי� , בנוס& לכ�. ..אזרחי כלכלי נכו�

שבעבר לא , הפלסטיני� במישורי� רבי� תו� מת� מסגרת ומטרייה להפעלת רשויות רבות במדינה
דבר זה גר� לתוצאות חשובות ביותר ... יכלו לבצע את משימת� שלא במסגרת מעברי� מאוזרחי�

י מניעת תנועת מזו� ותרופות "ו� הפגיעה בבריאות הציבור בישראל עצמצ.  א...   ברמה הלאומית
פלסטיני� ' נדידת עמי�'צמצו� תופעה של .  ג...   'סחר שחור'צמצו� .  ב...   לא מבוקרת

מניעת נסיעת פלסטיני� ברכב ישראלי בתו� מדינת .  ד...   שהשתמשו בתיעוד מזוי& ופג תוק&
צמצו� גניבת כלי .  ו...   לשטחי�] מסוימי�[יעת הכנסת חומרי� מנ.  ה...   ישראל בתיעוד מזוי&

˘Â�ÈÂˆ˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ‡˘Â�‰ ÔÂÂ‚Ó· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÏÎ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ... ÂÏÎÂÈ... רכב ישראליי�
„·Ï· ÌÈÁ¯ÊÂ‡Ó ÌÈ¯·ÚÓ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ ˙Á˙ ÌÈÈ˜˙‰Ï) "ההדגשה במקור.( 

רבע מהמעברי� במרחב התפר אוזרחו , 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת, כפי שהועלה בביקורת
, ל אחראי לתפעול� טר� אוזרחו"המעברי� שצה. �"ל לרמי"והאחריות לה� עברה מצה, במלוא�

שהועבר לחברות אבטחה , אוזרח תחו� האבטחה הפיזית בלבד" עוט& ירושלי�"ובמעברי� בגזרת 
 :כמפורט להל�, אזרחיות

1 . ‰ˆ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡"Ï :את  שרא החליט הקבינט הביטחוני ל2001ולי יב, כאמור
 ולמנוע ש לישראל"כדי להקטי� את יכולת החדירה של ְמַפגעי� מאיו, תכנית מרחב התפר

 . ש להסתנ� למדינת ישראל דר� מרחב התפר ולשהות בישראל שלא כחוק"מפלסטיני� מאיו

� בקרה על מעבר בני לצור� קיו, אחד המרכיבי� בתכנית מרחב התפר היה הקמת מעברי� ממוסדי�
עד הקמת המעברי�  כי, בי� היתר, נקבע תכניתב. ובי� ישראלש "וסחורות בי� איו כברלי כ, אד�

שכבר  במחסומי�ומעברי� בכלי רכב וסחורות להתבצע , הכלולי� בתכנית ימשי� מעבר בני אד�
 .ל אייש את רוב�"אשר צה, מופעלי�

צריכי� להיות ' מרחב התפר'המסופי� ב"תחבורה כי  סיכמו שר הביטחו� ושר ה2003במאי , כאמור
ט " חילוקי דעות בי� משהבהתגלעו בפועל ]".רשות שדות התעופה[ת "י רש"אזרחיי� ומתופעלי� ע

משרד האוצר ל ובינ�, בניית המסופי�הנוגעי� ל תחומי האחריות בנושאבי� משרד התחבורה ו
 .15 מקור המימו� לבניית�בנושא

צוות בריכוז משרד התחבורה : משרדיי�  הממשלה להקי� שני צוותי� בי� החליטה2003בספטמבר 
ט לגיבוש "וצוות בריכוז משהב; לגיבוש תכנית להקמת מסופי� להעברת סחורות במרחב התפר

נקבע כי הצוותי� יגבשו תכניות ובה� . תכנית להקמת נקודות ביקורת במעברי� במרחב התפר
לוחות זמני� לביצוע , סדרי עדיפויות,  תקציבי הפרויקט,הגורמי� המפעילי�, יפורטו בי� היתר

עקב חילוקי דעות בי� משרד התחבורה ובי� משרד האוצר בנוגע למימו� . ושינויי חקיקה נדרשי�
 .לא פעל הצוות של משרד התחבורה, הקמת המסופי�

__________________ 

 .126' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„56‡) 2005 , בקר המדינהמ  15
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 200316בדוח שפרס� בשנת : מבקר המדינה התייחס לנושא אזרוח המעברי� בדוחות אחדי� בעבר
נוכח הרמה המקצועית הנדרשת בתחו� , ל מתקשה בהפעלת המעברי� שבאחריותו"צה"נכתב כי 

חיוני לסכ� בהקד� את בחינת האפשרות " צוי� כי 200517בדוח אחר שפרס� בשנת ". מורכב שכזה
שזה תחו� התמחות� ועיסוק� , להעביר את האחריות להפעלת המעברי� הללו לגופי� אזרחיי�

כי , 2005ל מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי "צה"וי� באותו דוח כי עוד צ". המרכזי
קיו� החלטות הדרג המדיני לפיה� האחריות על המעברי� ותפעול� תהיה  המחדל העיקרי הוא אי'

 ."'על גורמי� אזרחיי�

מוקמי� ] אזור חבל עזה[ע "במרחב התפר ובאזח" נקבע כי 200518ט מינואר "בהוראת משהב
מעברי� אלה אמורי� לבוא במקו� . בועי� לרווחת התושבי� ולשימור מרק� חייה�מעברי� ק

הוחלט על אזרוח המעברי� הקיימי� . ל"י צה"המעברי� הזמניי� המאוישי� ומוחזקי� כיו� ע
ט יפעיל מטה שיופקד על תכנו� והקמה של מעברי� במרחב "עוד נקבע כי משהב". והעתידיי�

, לרבות מעבר בני אד�, על ניהול המעברי� ותפעול�, )ע" אזח להל� (התפר ובאזור חבל עזה 
כל זאת עד לקבלת החלטה על המסגרת הקבועה במדינת ישראל "ו, מטעני� וכלי רכב, סחורות

 גו& מינהלי  ט את מינהלת המעברי� " הקי� משהב2005ביולי ". שיעודה יהיה ניהול המעברי�
 .ט במעברי�"משהבשמטרתו לאזרח את המעברי� ולתא� את פעילות 

התייחס לסדר העדיפויות שנקבע לאזרוח , בצלאל טרייבר) 'מיל(ל "תא, � לשעבר"מנהל רמי
: כלהל�, 2005שהתקיימה בנובמבר , המעברי� בישיבת ועדת הפני� ואיכות הסביבה של הכנסת

יה בעיקר המעברי� שבה� יש חיכו� ע� האוכלוסי, מעברי� יאוזרחו... 2006הכוונה היא שבסו& "
שג� ', עוט& ירושלי�'כולל ,  אלה יאוזרחו בעדיפות ראשונה או מעברי� של סחורות , הפלסטינית

שבה� , המעברי� האחרוני� ה� מעברי� של תנועת ישראלי�. הוא יאוזרח בעדיפות ראשונה
 ".והצור� באזרוח� הוא פחות דחו&, החיכו� הוא קט� יותר

. ל אחראי להפעלת�"טר� אוזרחו חלק מהמעברי� שצה ,2010יוני , במועד סיכו� הביקורת, כאמור
חיילי המשטרה הצבאית מבצעי� את ו, במעברי� אלול מבצעי� את האבטחה הפיזית "חיילי צה

ואשר , ל"במעברי� שהיו בעבר באחריות צה. כלי רכב וסחורות, לבני אד�הבידוק הביטחוני 
 הפיזית אזרחיות המבצעות את האבטחהחברות פועלות , � והועברו לאחריותה"אוזרחו על ידי רמי

קצי� , כגו� מנהל המעבר, �" ניהול מעברי� אלו נעשה באמצעות עובדי רמי.ואת הבידוק הביטחוני
 . הביטחו� ומנהל התפעול

ל מפעיל יאוזרחו " תוכנ� כי כל המעברי� שצה2012 �2010 לשני� "שנתית של רמי בתכנית הרב
 צוי� כי בהתא� לסיכו� ע� פיקוד המרכז �2010 לשנת "ל רמיבתכנית העבודה ש. 2012  ל2010בי� 

ש "יאוזרחו שני מעברי� נוספי� המשמשי� לתנועת ישראלי� בלבד בי� איו) ז" פקמ להל� (
 . לישראל

 החליט 19"שעו� חול"מהמסמכי� עולה כי בעקבות קבלתה של החלטת הממשלה בדבר פרויקט 
במסגרת קיצו) . ח בפריסה לארבע שני�" מיליו� ש800ט לבצע קיצו) תקציבי רוחבי בס� "משהב

האלו& אבי , ז" מפקד פקמ2010הנחה במרס , ז"ט על פקמ"שחלק ממנו השית משהב, תקציבי זה
, ובכלל זה את התכנית לאזרוח שני מעברי�, ש"להקפיא את תהלי� אזרוח המעברי� באיו, מזרחי

ז ציי� בדיו� שהתקיי� בעניי� "קד פקממפ. �2010 לשנת "שכאמור נכללו בתכנית העבודה של רמי
ל תחייב קיצו) תקציבי בהקמת "ל והרמטכ"א� החלטת סג� הרמטכ"כי , בי� היתר, 2010זה במרס 

__________________ 
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 .ט"ומחציתה תמומ� מתקציב משהב
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עלינו לצמצ� את היק& הקיצו) והפגיעה בהשלמת תוואי ' שעו� חול'תוואי גדר הביטחו� והעברתו ל
יופנו תקציבי� שתוכננו ' האזרוח'� הקפאת תהלי/תחת הנחת עבודה זו של עצירת... גדר הביטחו�

 ...".'שעו� חול'לפרויקט ' לאזרוח'בשני� הקרובות 

הגופי� המרכזיי� האחראי� להקמת " כי 2010משרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
המעברי� ולתפעול� לא הציבו את נושא אזרוח המעברי� בראש סדר העדיפויות במהל� דיוני 

וזאת למרות התוספות התקציביות ,  ההחלטה על אזרוח המעברי�מיו� קבלת, התקציב
במסגרת תקציב ... המשמעותיות שקיבלו המשרדי� האמורי� במהל� דיוני התקציב באות� שני�

ח לנושא מרחב התפר על כל " מיליארד ש1.3 שנתי העומד על כ הביטחו� קיי� מקור תקציבי רב
 ".ת של המשרדתקציב המהווה מקור לסדרי עדיפויו, היבטיו

במסגרת " כי 2010מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
הפקת הלקחי� ממלחמת לבנו� השנייה הוטל על צוות בראשות דוד ברודט לבחו� לעומק את מבנה 

ממליצה הוועדה על ... 2007אות� אמצה הממשלה ביולי , במסקנות הוועדה. תקציב הביטחו�
) 2017 2008ח לשני� " מיליארד ש13ה "בס( שני� 10ח לשנה למש� " מיליארד ש1.3תקציב של 
� לאזרוח מעברי� בקו התפר "פועל באופ� עצמאי באמצעות רמי... משרד הביטחו�. לקו התפר

 השנה מגיעי� עלויות האזרוח בקו התפר ללמעלה ... מתו� התקציב הייעודי לבניית גדר ההפרדה

נדמה שלכולי עלמא "ל משרד ראש הממשלה כי "עוד מסר מנכ]". ח"מיליו� ש [ח" מלש200 מ
קיימת , בהינת� קופת המשאבי� המוגבלת, כי למול האתגרי� בפניה� ניצבת המדינה כיו�, מוב�

לבניית המכשול בגבול ... עדיפות להשקעת מקורות קיימי� בבניית המכשול ולא באזרוח המעברי�
 ".ת על עתיד החברה והכלכלה במדינת ישראלהמערבי משמעויות מרחיקו

 ÏÎ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡ Ú·˜˙˘ ‡È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˙ÂÚ„Â�˘ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂÈÒÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â�‰ ,

˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ· ,ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ ÔÂ‚Î" ˙Ó˜‰Â ˘
ÈÂ¯Ù Ë˜"ÏÂÁ ÔÂÚ˘ "Ï‡¯˘È ÏÂ·‚·-ÌÈ¯ˆÓ. 

2 .  È¯·ÚÓ ÁÂ¯Ê‡"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ":מר אריאל ,  אישר ראש הממשלה דאז2005במרס ,  כאמור
כי האחריות להפעלת , בי� היתר, שהמליצה, "עוט& ירושלי�"ל בנושא גזרת "את תכנית המל, שרו�

וכי ,  יאוזרחו לאחר מכ�כי אלה, ל למשטרה"תועבר מצה" עוט& ירושלי�"כל המעברי� שבגזרת 
 .יופעלו באמצעות גופי� אזרחיי�, "עוט& ירושלי�"המתוכנני� להיבנות בגזרת , המעברי� החדשי�

עוט& " בנושא אזרוח המעברי� בגזרת 2005לאחר שהתקבלה החלטת ראש הממשלה ממרס 
י� כיצד תחולק האחריות ב)  מתוקנת6/החלטה ב (2006החליטה הממשלה באפריל , "ירושלי�

בעקבות ". עוט& ירושלי�"ל בנוגע לביטחו� הפני� ולסדר הציבורי בגזרת "המשטרה ובי� צה
ל "מצה" עוט& ירושלי�"קבלתה של החלטה זו הועברה באותו המועד האחריות למעברי� בגזרת 

 .למשטרה

בעניי� אזרוח , מר רענ� דינור, ל משרד ראש הממשלה דאז" בראשות מנכ2006בדיו� מנובמבר 
המשרד [פ "ט והמשרד לבט"הוצגו על ידי משהב"צוי� כי " עוט& ירושלי�"רי� בגזרת המעב

ח " מיליו� ש400 דרישות תקציביות לפיה� בהבשלה מלאה יעלה תהלי� האזרוח כ] לביטחו� הפני�
נקודת המוצא בדיו� האזרוח הוא חוסר המשאבי� : "ל משרד ראש הממשלה סיכ� כי"מנכ ".בשנה

... המשטרה, 2007 אי� אזרוח מלא ב. הגדולה ביותר תהיה לזנוח את התהלי�אול� מנגד השגיאה 
 ".1.1.08 לעבור לאזרוח מלא ב) לא החלטה(תהיה ערוכה לכ� שישנה כוונה 

עוט& "ל בנושא העברת האחריות בגזרת " נחת� מסמ� הבנות בי� המשטרה ובי� צה2007בינואר 
על פי .  בכל הנוגע לתפעול המעברי� בגזרהלמשטרה והסדרת שיתו& הפעולה ביניה�" ירושלי�
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עד להעברת� לאחריות המשרד "מסמ� ההבנות תהיה המשטרה אחראית להפעלת המעברי� 
 ".לביטחו� הפני� או כל גור� אחר שייקבע

על , על המשרד לביטחו� הפני�, מר חיי� רמו�,  הטיל המשנה לראש הממשלה דאז2008במרס 
" עוט& ירושלי�"גיש לו המלצות לאזרוח המעברי� שבגזרת � לה"משרד האוצר ועל מנהל רמי

 200820דוח מבקר המדינה משנת בתגובה על . סדרי עדיפויות לאזרוח המעברי�, בי� השאר, הכוללות
לרבות המשמעויות התקציביות , תכנית כאמור" כי 200821מסר המשרד לביטחו� הפני� בדצמבר 

ל משרד ראש " למשנה לראש הממשלה ולמנכ2008הוכנה והועברה בחודש אפריל , ליישומה
ל על ידי המשנה "לאחרונה הועברה התכנית הנ"כי , עוד הודיע המשרד לביטחו� הפני�". הממשלה

במטרה לקד� את תהלי� האזרוח של מעברי עוט& , לראש הממשלה לעיונו של ראש הממשלה
 ".ירושלי�

עלות אזרוח� של חלק , כאמור, 2008 מאפריל המשרד לביטחו� הפני�על פי תכנית האזרוח של 
בתכנית זו נכתב כי בשלב הראשו� . ח בשנה" מיליו� ש282 נאמדה ב" עוט& ירושלי�"מהמעברי� ב

 120 בתקציב של כ, על פי סדר עדיפויות שצוי� בתכנית, יאוזרחו חלק מהמעברי� בתו� שנתיי�
יידו� בד בבד ע� " & ירושלי�עוט"עוד נכתב בתכנית כי אזרוח שאר המעברי� ב. ח לשנה"מיליו� ש

  .התקדמות שלבי תכנו� המעברי� העתידיי� והשלמת הקמתה של הגדר הביטחונית

כי המשרד לביטחו� הפני� הודיע למשרד מבקר , בי� היתר,  צוי�200822בדוח מבקר המדינה משנת 
". שלי�עוט& ירו" כי החל בהכנת המכרזי� הנדרשי� לאזרוח המעברי� בגזרת 2008המדינה במרס 

� היא שתבצע את האזרוח של מעברי "עוד צוי� כי המשטרה הודיעה למשרד מבקר המדינה כי רמי
ל משרד ראש הממשלה "באותו מועד הודיע מנכ. 2008במחצית השנייה של שנת " עוט& ירושלי�"

ל "למשרד מבקר המדינה כי מתקיימת עבודת מטה בי� המשטרה ובי� צה, מר רענ� דינור, דאז
 .ט"� במשהב"באמצעות רמי" עוט& ירושלי�"אזרוח המעברי� בבנושא 

� "התעכב מאחר שרמי" עוט& ירושלי�"מהמסמכי� עלה כי לטענת המשטרה אזרוח מעברי , בר�
� התקיי� דיו� בנושא אזרוח המעברי� 16.9.08 ב. לא הקצתה לה את התקציב הדרוש לצור� כ

ל המשרד " וארגו� במשטרה והמשנה למנכבהשתתפות ראש אג& תכנו�" עוט& ירושלי�"שבגזרת 
. ט"� שבמשהב"עד עתה לא התקבל תקציב לאזרוח המעברי� מרמי: " כלהל��לביטחו� הפני� שציי
לאור . היא שהאזרוח לא ייעשה בהתנדבות] של המשרד לביטחו� הפני�[ל "החלטת השר והמנכ

 ".בשלב זה הנושא מוקפא מכל הבחינות, האמור

 �שבו הומל) למשרד , 23ולאחר פרסו� דוח מבקר המדינה, בתהלי� האזרוחנוכח העיכוב המתמש
למשרד האוצר ולמשטרה להסדיר בדחיפות את נושא אזרוח המעברי� בגזרת , ראש הממשלה

) 69/החלטה בק (2008החליטה ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה בנובמבר , "עוט& ירושלי�"
  .סגרת הקבינט הביטחוני בנושא אזרוח המעברי�לבקש מראש הממשלה לקיי� דיו� עקרוני במ

לראש אג& המבצעי� ולראש , ל"לסג� הרמטכ, האלו& אבי מזרחי, ז" כתב מפקד פקמ2009בדצמבר 
: בי� היתר מסיבות אלה, "עוט& ירושלי�"כי נדרש לאזרח בדחיפות את מעברי , ל"אג& התכנו� בצה

בעייתי ומורכב מאוד הכולל את חיילי ' י�עוט& ירושל'במעברי ] פיקוד ושליטה[ש "מבנה הפו"
מאבטחי� אזרחיי� מתקציב המשרד לביטחו� פני� מאבטחי� את , גדוד ארז המבצעי� בידוק

עוט& 'מעברי ; ב עוט&"מפקדה של משטרה כחולה הכפופה למג] תחת פיקוד[פ "כול� ת, המעבר
ש נדרשי� אלו "ברי איומאחר ובשונה ממע, צ"הינ� תוצר של פסיקות והתחייבות לבג' ירושלי�

 ימי� בשבוע ומשרתי� בראש ובראשונה את תושבי מזרח ירושלי� נושאי 7 שעות ביממה 24לפעול 

__________________ 
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אזרוח המעברי� יאפשר נורמת . ש ואת שאר הפלסטיני�"את ההתיישבות באיו, תעודת זהות כחולה
 ".שירות גבוהה יותר לצד יכולות בידוק מקצועיות יותר

 סיכ� 2008 כי בספטמבר 2010 מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט המשרד לביטחו� הפני�
" עוט& ירושלי�"כי יש לאזרח חלק מהמעברי� ב, מר חיי� רמו�, המשנה לראש הממשלה דאז

 �אזרוח המעברי� בעוט& ירושלי� לא החל מאחר ומשרד האוצר לא העביר "וכי ,  חודשי�18במש
� ".עד היו� את התקציב הנדרש לכ

 בעניי� תקציב האזרוח של 2010רד האוצר השיב למשרד מבקר המדינה בספטמבר מש, כאמור
הגופי� המרכזיי� האחראי� להקמת המעברי� ולתפעול� לא הציבו את "כי , בי� היתר, המעברי�

מיו� קבלת ההחלטה על אזרוח , נושא אזרוח המעברי� בראש סדר העדיפויות במהל� דיוני התקציב
ספות התקציביות המשמעותיות שקיבלו המשרדי� האמורי� במהל� המעברי� וזאת למרות התו

 ".דיוני התקציב באות� שני�

� אינו מתוכנ� "תקציב רמי" כי 2010ט מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "� במשהב"מנהל רמי
כי , פ הייתה הבנה"ט לבט"בכל הדיוני� בי� משהב... כטענת המשטרה, לאזרוח עוט& ירושלי�

 ". ט"אינו אמור להגיע מתקציב משהב' עוט& ירושלי�'אזרוח מעברי התקציב עבור 

, מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה" כי מנכ2010ל מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "המל
ל בדבר הכנת תכנית לאזרוח " את המלצת המל2010קיבלו ביוני , מר בנימי� בגי�, והשר בלי תיק

 עבודת מטה 2010אוגוסט /יקיי� בחודשי� יולי"ר "ה לוטוהנחו שמט, "עוט& ירושלי�"מעברי 
עד ... שנתית  בתכנית תלת' תחילה'באשר לאזרוח מעברי עוט& ירושלי� ' הצעת מחליטי�'מזורזת ל

 ". ממתי� לאישור קבינט כה בוצעו שני דיוני� ונקבעה תכנית אב ליישו� 

יש "כי , "עוט& ירושלי�"עברי בהתייחס למ, 2010המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
 .וכי סוגיה זו היא באחריות הדרג המדיני, בהקד�" לאמ) את החלטת הממשלה לאזרוח המעברי�

¯ÂÓ‡Î ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· , È�ÂÈ2010 ,ÂÁ¯ÊÂ‡ Ì¯Ë ˙¯Ê‚· ÌÈ¯·ÚÓ‰ "ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ "
 ¯˘‡ ‰¯Ë˘Ó‰Ì˙ÏÚÙ‰Ï ˙È‡¯Á‡.‚Ó È�Èˆ˜Â ‰¯Ë˘Ó È�Èˆ˜ ÂÏ‡ ÌÈ¯·ÚÓ· "˘Ó˘Ó · ÌÈ

¯·ÚÓ‰ È„˜ÙÓ „È˜Ù˙· . ÈÏÈÈÁÂ ˙ÈÊÈÙ‰ ‰ÁË·‡‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ
È�ÂÁËÈ·‰ ˜Â„È·‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ˙È‡·ˆ‰ ‰¯Ë˘Ó‰ , ÌÈÏÈÈÁ· ¯ÂÒÁÓ Ï˘· Í‡ ˜ÏÁ·

ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó ‚Ó È¯ËÂ˘ Ì‚ ÌÈÚˆ·Ó"‰Ê „È˜Ù˙ ·.ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È  ,¯ÂÓ‡Î , Ò¯Ó·2010 ‰Á�‰ 
Ó˜Ù „˜ÙÓ"ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ‡ÈÙ˜‰Ï ÊÂÈ‡· "˘ , Ì‚ ‰Ù˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰Â

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ·. Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
 È¯·ÚÓ ÁÂ¯Ê‡Ï"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ" , ¯ÂÓ‡Î ÏÁ‰˘ Ò¯Ó·2005, Â·˘ „ÚÂÓ‰  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯

Ê‡„ ,ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ¯Ó ,ÏÓ‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘È‡" ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ‰ˆÈÏÓ‰˘ Ï
È¯ÂÓ‡‰Ì , ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ˙Ë¯ÙÓ‰ ˙ÓÎÒÂÓÂ ‰ÚÂ·˜ ˙È�Î˙ ÏÏÎ ‡Ï

ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ . ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó
ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï" ÌÏÂÚÙ˙ÏÂ ˘-·‰˘Ó "Ë ,ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ,

‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰" Ï-Î ÁÂ¯Ê‡Ï ˙·ˆ˜Â˙ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ ÂÚ·˜ ‡Ï ÌÈ¯·ÚÓ‰ Ï , È¯·ÚÓ ÌÏÏÎ·Â
"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ" , ‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ Ì‚ Ú·˜ÈÈ ‰˙¯‚ÒÓ·˘) ÁÂ¯Ê‡ ·Âˆ˜˙ ÔÈÈ�Ú·

ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ ÌÈ¯·ÚÓ‰ .( 

3 . ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈÏÈÈÁ:  אחת הבעיות המרכזיות שאזרוח המעברי� אמור לפתור
 הובי� האוכלוסיי, ברי�המשמשי� כבודקי� ביטחוניי� במע, ל"היא החיכו� שבי� חיילי צה

 כפיפות חיילי�  אזרוח המעברי� יפתור בעיה מתמשכת , נוס& על כ�. האזרחית העוברת בה�
הביקורת העלתה כי כפיפות� של חיילי� . בשירות צבאי לפיקוד המשטרה במעברי� שבאחריותה

שנמש� זה , וכי הטיפול בסוגיה זו, במעברי� לפיקוד המשטרה אינה מעוגנת בתשתית חוקית הולמת
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הצבא קובע כי הדרג : יש לציי� כי חוק יסוד. טר� הוסדר במסגרת תשתית משפטית ראויה, שני�
ל ועל כ� ספק א� הכפפת חיילי� במישרי� לפיקוד המשטרה "הפיקודי העליו� בצבא הוא הרמטכ

 :כמפורט להל�, מתיישבת ע� האמור בחוק היסוד

ל "פ� חלוקת האחריות בי� המשטרה ובי� צה קיבלה הממשלה החלטה בנושא או2006באפריל 
, כאמור, בהתא� להחלטת הממשלה". עוט& ירושלי�"בנוגע לביטחו� הפני� ולסדר הציבורי ב

ובכלל , "עוט& ירושלי�" את העברתה למשטרה של האחריות לכל גזרת 2006ל באפריל "השלי� צה
ל "בי� המשטרה ובי� צה" בנותמסמ� ה" נחת� 2007בינואר . זה האחריות להפעלת המעברי� בגזרה

למשטרה ולעניי� הסדרת שיתו& הפעולה ביניה� " עוט& ירושלי�"לעניי� העברת האחריות בגזרת 
 .בכל הנוגע לתפעול המעברי� שבגזרה

בי� השאר למשימות של בידוק , ל למשטרה מאות חיילי�"מקצה צה" מסמ� ההבנות"בהתא� ל
 . פי� לפיקוד המשטרהואלו כפו, "עוט& ירושלי�"במעברי גזרת 

ל לפיקוד " בעניי� הכפפת חיילי צה2006בחוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי מאפריל 
, ]נוסח משולב[לאור ההסדרי� הממצי� הקיימי� בחוק שירות ביטחו� "המשטרה נכתב כי 

 אי� זה ברור, ל"גופי� שאינ� צה] תחת פיקוד[פ " לעניי� העברת חיילי� לשירות ת1986 ו"התשמ
פ משטרת ישראל שלא בדר� הקבועה "כלל ועיקר כי נית� יהיה להשאיר חיילי� בשירות צבאי ת

 ".בחוק שירות ביטחו�

ל לתכלית האמורה " שהפעלת חיילי צה200824יש להדגיש כי מבקר המדינה כבר העיר בשנת 
שר ל לבחו� א� אפ"וכי על צה, בכפיפות לפיקוד המשטרה אינה מעוגנת בתשתית חוקית הולמת

בתגובה על הערות אלה הודיעה המשטרה למשרד מבקר . להסדיר את הנושא באמצעות תיקוני חקיקה
". הפתרו� לבעיה הוא לאזרח את ניהול המעבר וממילא ג� את הבידוק בו" כי 2008המדינה במרס 

נערכה פנייה למשרד המשפטי� על מנת " כי 2008ל הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט "צה
 ".הא� נדרשת הסדרה של הנושא בחקיקה או שמא נית� להסתפק בהסדרה חוקית אחרתשיכריע 

ל ומשרד המשפטי� "בביקורת הנוכחית הועלה כי צה, 2008על א& הערות מבקר המדינה משנת 
טר� סיכמו ביניה� א� נדרשת הסדרה של הנושא בחקיקה או שמא נית� להסתפק בהסדרה חוקית 

יועצת משפטית ממפקדת הפרקליט הצבאי הראשי .  הכריע בנושאוכי משרד המשפטי� טר�, אחרת
פנינו בעבר למשרד המשפטי� : " כלהל�2010ל הודיעה בעניי� זה למשרד מבקר המדינה ביוני "בצה

פ "ל ת"אשר משליכה על הסוגיה של חיילי צה, ל"פ צה"ב ת"בבקשה לקיי� דיו� בסוגיה של מג
בימי� אלה נעביר בקשה . על א& שפעלנו בניסיו� לקיימו, ל טר� התקיי�"הדיו� הנ. משטרת ישראל

 ".נוספת לקיי� דיו� בהקד�

 בעניי� סוגיית כפיפות� של חיילי 2010משרד המשפטי� מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
ל לא יהיה בהכרח "ב לצה"המענה שיינת� לעניי� כפיפות כוחות מג"ל לפיקוד המשטרה כי "צה

איננו רואי� מניעה כי , מכל מקו�. ל למשטרת ישראל"פיפות כוחות צההמענה המתאי� בעניי� כ
 ".ל"ב לצה"נבח� ג� סוגיה זו במסגרת הדיו� המסכ� הנוגע להסדרת הכפפת כוחות מג

‰ˆ ÈÏÈÈÁ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ·˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰¯ËÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙÏ ˙ÂÙÈÙÎ· Ï
˙ÓÏÂ‰ ˙È˜ÂÁ ˙È˙˘˙· ˙�‚ÂÚÓ ‰�È‡ ÌÈ¯·ÚÓ· ‰¯ÂÓ‡‰, ÌÈÏÈÈÁ ˙ÙÙÎ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈÎÂ 

„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰¯Ë˘Ó‰ „Â˜ÈÙÏ ÔÈ¯˘ÈÓ· :‡·ˆ‰ , ‚¯„‰ ÈÎ Ú·˜� Â·˘
ÎËÓ¯‰ ‡Â‰ ‡·ˆ· ÔÂÈÏÚ‰ È„Â˜ÈÙ‰"Ï . Ì¯Ë ‡˘Â�‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

Â¯È„Ò‰Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯·Ú· ÚÈ¯˙‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯„ÒÂ‰ . ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯
‰ˆ ÈÎ"¯˘ÓÂ Ï ˙‡ Ô‚ÚÏÂ ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î Ì„˜‰· ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ Â˘¯„ÈÈ ÌÈËÙ˘Ó‰ „

‰ÈÂ‡¯ ˙ÈËÙ˘Ó ˙È˙˘˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ¯„Ò‰‰ . 

__________________ 
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4 .  È¯·ÚÓ ÁÂ¯Ê‡Ï ˙È�Î˙‰ ·Âˆ˜˙"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ": אזרוח המעברי� נועד לאפשר השגת 
 חיסכו�, התפעוליות והטכנולוגיות ולהבטיח התמקצעות, אחידות ושילוביות מהבחינות המבצעיות

האזרוח ישפר את הבידוק הביטחוני ,  כמו כ�.ויעילות בפעילות הגופי� האחראי� לתפעול המעברי�
 . ואת השירות הנית� בה� ויבטיח רמת שירות אחידה לאוכלוסייה במעברי�

המשרד " כי 2010מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
 280  האחרונות תכנית לאזרוח המעברי� בעוט& ירושלי� בהיק& של כלביטחו� פני� מציג בשני�

כי היק& תוספות התקציב לה� זכה המשרד בשני� האחרונות עולה , יודגש]. ח"מיליו� ש[ח "מלש
לו היה אזרוח המעברי� מצוי בסדרי עדיפויות של המשרד לביטחו� . במאות מיליוני� על סכו� זה

כי תוספת תקציב שקיבל בעבר המשרד לביטחו� פני� ,  יצוי�.היה האזרוח מתבצע מזמ�, פני�
לטובת נושא האזרוח נוצל לטובת אזרוח המאבטחי� במעברי� ולא לטובת הבידוק כפי שהומל) 

ג� היו� עמדת המשרד לביטחו� פני� היא . אזרוח המאבטחי� נמש� עד היו�. ל"על ידי המל
אנו סבורי� שלא היה ... אחרי� ולא באזרוחלהשקיע את השקל השולי בתוספת שוטרי� ובנושאי� 

זה מתפקידו של משרד ראש הממשלה לקבוע תכנית כוללת לאזרוח המעברי� המבוססת על לוח 
עובדה זו נתמכת ג� בעובדה שמשרד הביטחו� החל התהלי� האזרוח . זמני� ומגובה בתקציב

 ".בהתא� לתכנית עבודה שגיבש באופ� עצמאי

] המשרד לביטחו� הפני� ומשרד הביטחו�[המשרדי� " הממשלה כי ל משרד ראש"עוד מסר מנכ
אכ� סבורי� שמדובר בפרויקט חיוני אול� מסרבי� להקצות לכ� תקציב מתו� תקציבי המשרדי� 

 10 פ הוא כ"ח ותקציב המשרד לבט" מיליארד ש52 ט הוא כ"תקציב משהב(שאינ� מבוטלי� 
רויקט על מנת לנסות ולקבל תוספת משאבי� את חשיבות הפ' לנצל'ומנסי� ...) ח"מיליארד ש

לו היה הנושא מדורג במקו� גבוה בסדרי העדיפויות של . באמצעות משרד ראש הממשלה
מ תקציבי ע� משרד האוצר "ה� היו מקצי� לו נתח מתקציב� או למצער נכנסי� למו, המשרדי�

מ יתערב בסדרי "משרד רהכי , בנסיבות אלה אי� מקו�... לפחות בעת גיבוש תקציב המדינה, בנושא
העדיפויות התקציביי� שקבעו המשרדי� ויבקש להסיט משאבי� ממשימות אחרות שנטלו על 

 ".עצמ� או לחלופי� יפעל לשינוי והעברה תקציבית ממשרדי� אחרי� לטובת משרדי� אלו

 

✯ 

 

ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . „¯˘Ó Ì�Ó‡
‰ ¯˜·ÓÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙ÚÈ·˜· Ô„ Â�È‡ ‰�È„Ó , ÈÚ·Â˜ Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÔÂ˙�‰

˙ÂÈ�È„Ó‰ , ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡˘Â�˘ ÍÎÏ ÌÈÎÒ‰Ï ÔÈ‡ ÌÏÂ‡- ÌÈÙÂ‚‰ ÌÈÓÈÎÒÓ˘ Ì˘Î 
 Â· ÌÈÏÙËÓ‰- ˙�ÂÂÎÓ „È ‡ÏÏ ÌÈ�Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï ÔÂ˙� ‰È‰È 

ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· . È�ÙÏ ÌÈ�˘ Ú·˘Î ÏÁ‰˘ ÍÈÏ‰˙ ÏÚÂÙ· Úˆ·˙Ó Â�È‡ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
ÌÈ¯Â¯· ‰È„ÚÈ˘ ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ ÒÈÒ· ÏÚ ,˙È„¯˘Ó ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ‡Ï‡-˙ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò , ‰�È‡˘

˙ÓÎÒÂÓÂ ‰„ÂÁ‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÈ‡¯ ÌÚ ˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙·ÏÂ˘Ó .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÔÎ ÂÓÎ ,
ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡ ÍÈÏ‰˙ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â�ÂÈÒÈ�‰ ÂÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ,�ÂÈÒÈ� ÈÎ ‡ˆÓ� ˙Â

Â· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ¯ÊÂ·Ó ÔÙÂ‡· ÂÚˆ·˙‰ ‰Ï‡ , ‡ÏÂ ˙·ÎÚ˙Ó ÍÈÏ‰˙‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÎÂ
ÌÏ˘Â˙ È˙Ó ÚÂ„È .ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰" ˘

 ÌÏÂÚÙ˙ÏÂ-·‰˘Ó "Ë ,ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ,‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰" Ï- ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ ÂÚ·˜ ‡Ï 
ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ ÁÂ¯Ê‡Ï ˙·ˆ˜Â˙ÓÂ ,·˘‰ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ Ì‚ Ú·˜ÈÈ ‰˙¯‚ÒÓ . ÏÚ Û‡ ˙‡Ê

˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÚ„Â�˘ ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ , ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ·
˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ,Ï‡¯˘È È·˘Â˙ Ï˘ Ì�ÂÁËÈ· ÏÚÂ Ì‰ÈÈÁ Á¯Â‡ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰„ÈÓ· ÚÈÙ˘Ó‰ ,

ÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ È·˘Â˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙È�ÈËÒÏÙ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï˘Â .ÓÏ˘‰· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙
ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡" ÏÎ· ˙ÈÚˆ·ÓÂ ˙ÈÏÂÚÙ˙ ˙Â„ÈÁ‡ ˙¯ÈˆÈ ÌÈÚ�ÂÓ ˘

Ì‰· ˙˘Ó˙˘Ó‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ‰„ÈÁ‡ ‰Ó¯· ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡Â ÌÈ¯·ÚÓ‰ . 
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˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , È�ÂÈ2010 , ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁ
Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯˘ ,ÔÂ¯˘ Ï‡È¯‡ ¯Ó ,ÏÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡" È¯·ÚÓ ÁÂ¯Ê‡ ¯·„· Ï

"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ "ÂÏ‡ ÌÈ¯·ÚÓÓ „Á‡ ‡Ï Û‡ Â‡ÂÏÓ· Á¯ÊÂ‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ì‚
 ˙¯Ê‚· ˙È˜ÏÁ ÂÁ¯ÊÂ‡˘ ÌÈ¯·ÚÓ·"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ" , ˙ÂÈÁ¯Ê‡ ˙Â¯·Á˘ ÌÈ¯·ÚÓ Â�ÈÈ‰„

Ì˙Â‡ ÂÁË·‡ ,‰ˆ ÈÏÈÈÁ ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ÎÈ˘Ó‰"‚Ó È¯ËÂ˘ ˙‡Â Ï"„È· ÚÂˆÈ·· · ˜Â
Ì‰· ˙¯·ÂÚ‰ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï È�ÂÁËÈ· ,ÌÂÈ‰ ÍÂÎÈÁ‰Â-Í˘Ó� Ì‰È�È· ÈÓÂÈ . ÏÚ ¯˘‡

ÔÎ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÈÁ¯Ê‡ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ¯˙‡Ï ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÂÎÙ‰È˘ ˙Á˙ , È„˜ÂÓ· ÔÈÈ„Ú ¯·Â„Ó
ÂÈ‡· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÔÈ·Â ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙È�ÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ÍÂÎÈÁ"˘ , ¯‡˘ ÏÚ ÛÒÂ�

‡· Ì¯Â˜Ó˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ˙Â�Â¯ÒÁ‰È- È¯·ÚÓ ÁÂ¯Ê‡"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ ." 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÚ„Â�˘ ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ,
˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ· , Ï˘· ÂÚÂˆÈ· ˙‡ Â·ÎÚÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï

ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÓÚËÓ Â˘ÂÓÈÓ ‡˘Â�· Ì‰È�È· ˙˜ÂÏÁÓ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÏÚ
Ó˘ÏÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· ˙�ÂÂÎÓ „È ˘ ,·‰˘Ó ÌÚ ·ÏÂ˘Ó· ÏÂÚÙÏ"Ë ,ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ,

‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰"Ï ,ÌÏÂÚÙ˙ÏÂ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ì‰˘ , ÚÂ·˜Ï
ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ ÁÂ¯Ê‡Ï ˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ ·ˆ˜˙ÏÂ ,Í¯„ È�·‡Â ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ . 

 

 

 גו� מרכזי לניהול המעברי�

: ש לישראל"הפעילו שלושה גופי� את המעברי� בי� איו, 2010יוני , יקורתבמועד סיכו� הב
כל גו& המפעיל את . ל"� וצה"רמי, "עוט& ירושלי�"המשטרה שהפעילה את המעברי� בגזרת 

בראשות , ל"מינהלת פרויקט מרחב תפר בצה. המעברי� שבתחו� אחריותו מממ� זאת מתקציבו
לתחזוקת� , קמת המכשול והמעברי� במרחב התפרהיא הגו& האחראי לה, ל ער� אופיר"תא

 .ט מתקצב את פעילות מינהלת מרחב התפר"משהב. ולרכישת ציוד הדרוש להפעלת�

ל בעניי� "ובי� המל, מר אריאל שרו�,  התקיי� דיו� בי� ראש הממשלה דאז2005בפברואר  . 1
 שביצע בשיתו& כל ל עבודת מטה"באותו דיו� הציג המל). י"רמ(הקמת רשות מעברי� יבשתיי� 

בי� , ל המלי)"המל". גו& לאומי לניהול מעברי� יבשתיי�"שכותרתה , משרדי הממשלה הרלוונטיי�
ובהמלצותיו , לאשר עקרונית הקמת גו& שיהיה אחראי לכל המעברי� היבשתיי� בישראל, היתר

בדבר ל "בסיכו� הדיו� אישר ראש הממשלה את המלצות המל. התייחס ג� ללוח זמני� להקמתו
 . הקמת רשות מעברי� יבשתיי�

, ל למשרד ראש הממשלה עבודת מטה להקמת רשות מעברי� יבשתיי�" הציג המל2006בספטמבר 
אי� גור� אחד שבידיו : כלהל�, ובה נסקרו הבעיות שמקור� בהיעדר גו& מרכזי לניהול המעברי�

אי� איזו� הול� בי� רמת ; נתונות האחריות והסמכות הכוללות בתחו� המעברי� היבשתיי� בישראל
טר� מונה גו& שמתפקידו לגבש את מער� הכוחות שיטפלו בתחו� ; הביטחו� והתקציב, השירות

ולקבל החלטות בנושא המשאבי� הנדרשי� להתמודדות ע� איומי� שוני� והאמצעי� הטכנולוגיי� 
�זרוח המעברי� א; כמה גורמי� מנחי� וגורמי� מבצעי� מטפלי� בנושא בנפרד; הנדרשי� לצור� כ

ט ומינהלה של " מינהלה של משהב הפועלי� בלא תיאו� , מטופל באמצעות שני גורמי� נפרדי�
ר את עבודת המטה להקמת גו& ניהול " חידש מטה לוט2009בספטמבר . המשרד לביטחו� הפני�

 ). רשות מעברי� יבשתיי�(י "מרכזי למעברי� הנקרא רמ

הצור� "כי , 2010מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
כמו ג� זהות המשרד , אינו מוטל בספק ואול� העיתוי שבהקמתה] י"רמ[בהקמת רשות שכזו 

 ".מצריכי� דיו� מעמיק, האחראי
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˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È�ÂÈ2010 - ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÓ ¯˙ÂÈ 
Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯˘ ,È¯‡ ¯ÓÔÂ¯˘ Ï‡ ,ÏÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡" ‰È‰È˘ ÛÂ‚ ˙Ó˜‰Ï Ï

 Ï‡¯˘È· ÌÈÈ˙˘·È‰ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎÏ È‡¯Á‡- Â˙¯‚ÒÓ·˘ È˙Ï˘ÓÓ‰ „¯˘Ó‰ Ú·˜� ‡Ï ÔÈÈ„Ú 
ÌÈ¯·ÚÓÏ ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È� ÛÂ‚ Ì˜ÂÈ , Úˆ·Ï Ì‚ Â„È˜Ù˙Ó ¯˘‡ ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È� ÛÂ‚ ÔÈ‡ ÔÈÈ„ÚÂ

ÌÈ¯·ÚÓ‰ ‡˘Â�· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò Ï˘ ˙·ÏÂ˘ÓÂ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰�ÈÁ· ,È‰ ÔÈ· ¯˘Ù‡Ï È„Î ¯˙
·Èˆ˜˙‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ ˙¯˜Â·Ó ‰‡ˆ˜‰ ,‰È‚ÂÏÂ�ÎË‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ , ‰Ù˘ ¯ÂˆÈÏ È„ÎÂ

‡˘Â�· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰Â ˙È�Â‚¯‡‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ˙Ù˙Â˘Ó . ÍÎ ·˜Ú
 ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ-‰¯Ë˘Ó‰  ,ÈÓ¯"‰ˆÂ Ì" Ï- ÂÓˆÚ· ÏÈÚÙ‰ 

Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙‡ ,ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÓÂÁ˙· ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙· ÂÏÚÙ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚˘ ÈÏ· ,
ÌÈÈ�ÂÁËÈ· ÌÈÚÂ¯È‡ ˙Â·˜Ú· ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ÔÂ‚Î ,˜Â„È·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎË ÌÈ˘Â„ÈÁ ,
ÈÚÂˆ˜Ó Ú„ÈÓ ˙ÙÏÁ‰Â ÌÈÈ�ÂÁËÈ· ÌÈ˜„Â· ˙¯˘Î‰ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

ש ובי� "איולא נמצא שבי� מועד הקמת המעברי� בי� ישראל ל: תכנו� מקומ� של המעברי� . א
ביצע גו& כלשהו עבודת מטה משולבת בי� כל הגופי� האחראי� , 2010מרס , מועד סיו� הביקורת

בנושא המקו� שבו , ובינ� לבי� משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר, להקמת המעברי� ולתפעול�
 . יפעלו המעברי� ואופ� פריסת�

) ז" מנא להל� (נהל האזרחי  מנהל לשכת התכנו� המרכזית במי2009בעניי� זה כתב בספטמבר 
ש מבלי "מרבית המעברי� ממוקמי� בתחומי איו: "ש למנהל מינהל התכנו� ישראל כלהל�"איו

מיקומ� ונפחי , לבדיקת המשמעויות התחבורתיות של המעברי�... שנעשתה עבודת מטה ראויה
סייה שמשני וכ� לא נבחנו ההשפעות החברתיות והכלכליות על האוכלו, תנועה אל ומתחו� ישראל

חלק מהמעברי� אינ� תואמי� ; מרכזי שירותי� ועוד, לרבות במיקו� מוסדות ציבור, עברי המכשול
ובעצ� גורמי� לחסימת הדרכי� ] ההדגשה במקור [‰˜ÌÈ��ÎÂ˙Ó‰Â ÌÈÓÈÈאת צירי התנועה הראשיי� 

ובהתא� לכ� להמלי) על ... ש יש להתייחס לנפחי התנועה החזויי�"מישראל לכיוו� איו
גודל� והאמצעי� הנדרשי� על מנת שהתנועה תוכל לזרו� , תיקוני� בפרישת המעברי�/שינויי�

 . "בה� ללא הפרעות

� אינ� פועלי� במשות& ובמשולב בתחו� הגיוס "ל ורמי"צה: גיוס והכשרה של עובדי� . ב
ר כל גו& מגייס ומכשי. וההכשרה של עובדי� שה� מעסיקי� בתחו� הבידוק הביטחוני במעברי�

 . את הבודקי� הביטחוניי� בנפרד וללא תיאו� ואחידות ע� הגו& השני

‰ˆÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÈÓ¯ÏÂ Ï" ÌÈÈ�ÂÁËÈ· ÌÈ˜„Â· Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰¯˘Î‰ ÈÎ Ì
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê· ÚÂ�ÓÏÂ ÌÈÙÂ‚‰ È�˘ Ï˘ ÌÈ·‡˘ÓÂ ˙ÂÏÂÎÈ ÊÂÎÈ¯Â ˙Â„ÈÁ‡ ÁÈË·‰Ï ‰ÏÂÎÈ. 

ול מרכזי בעל ראייה מערכתית ומשלבת שנועדה עוד העלתה הביקורת כי בהיעדר גו& ניה . 2
איוש : יש בי� המעברי� פערי� משמעותיי� בנושאי� כגו�, לאפשר תפעול אחוד של כל המעברי�

הפערי� האמורי� . אמצעי� טכנולוגיי� וכ� רמת הבינוי והיקפו, הכשרת כוח אד�, תקני כוח אד�
זה ה� מבחינת התקציבי� שעמדו מקור� בכ� שהגופי� המפעילי� את המעברי� נבדלו זה מ

לרשות� וה� מבחינת סדרי העדיפויות שקבעו לעניי� הקצאת המשאבי� למימו� הפעלת� של 
 : להל� דוגמאות. המעברי� שבאחריות�

ראו להל� (במעברי� מסוימי� הנמצאי� באחריות המשטרה יש מחסור משמעותי בכוח אד�  . א
 .  ובחלק� יש מחסור באמצעי�,)בפרק על אבטחה ובידוק ביטחוני במעברי�

 . ל אחראי לתפעול� יש פערי� משמעותיי� בתחו� הבינוי והאמצעי�"במעברי� שצה . ב
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 ˜Â„È·Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ÔÈ·˘ ˙Â�Â˘‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È�ÂÁËÈ· , ˙Ú˜˘‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰�ÈÁ· ÏÚ Ì‚ „˜ÙÂÓ‰ ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È� ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰· ‰¯Â˜Ó ¯˘‡
·‡˘ÓÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈ ,ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ‰¯È·‚Ó. 

 

✯ 

 

ÔÏ‰ÏÎ ÌÈ¯·ÚÓ ÏÂ‰È�Ï ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ˙Ó˜‰ ÔÈÈ�Ú· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó : ˙ÏÚÙ‰
 ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ÌÈ�Â˘ ÏÂ‰È� È�Â�‚�Ó ‰˘ÂÏ˘˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰ ÌÈÙÂ‚ ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯·ÚÓ‰

ÌÂÁ˙‰ Â˙Â‡· Úˆ˜Ó˙‰Ï ÌÈ˘¯„�Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ‰˙Â‡ , ˙ÈÚˆ·Ó ˙ÂÏÈÚÈ Ï˘ ˙Â�Â¯˜Ú ÈÙÏ ‡Ï˘
ÂÔÂÎÒÈÁ ÏÚ ‰„Ù˜‰ Ï˘Â ˙È�Â‚¯‡ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‰„ÂÁ‡ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ÌÈÏÚÂÙ Ì�È‡ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚

˙ÏÏÂÎÂ ,Û˙Â˘Ó „ÚÈ ˙‚˘‰Ï Ì‡Â˙ÓÂ „ÂÁ‡ ıÓ‡Ó „Â˜ÈÓ ÍÂ˙ . ÈÊÎ¯Ó ÏÂ‰È� ÛÂ‚ Ï˘ Â�Â¯ÒÁ
 ÍÂ˙Ó ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó Ú‚ÂÙ ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ ÏÚ·Â ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÏÚ·

Â�· ‰˜ÈÓÚÓÂ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ Ú‚ , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‰ÈÙÏ˘
˘Î¯Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â‡ˆ˜‰Ï ÌÈÈ·ËÈÓ , ÍÂ¯‡ ÔÂ�Î˙ ÈÙ ÏÚ Â˙¯˘Î‰ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ÏÂ ÈÂ�È·Ï

˙È·ËÈÓ‰ Â˙ÂÚˆ˜Ó˙‰Ï ‡È·‰Ï ÍÎ·Â ÁÂÂË .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,È‡- ÔÈ· ÈÚÂˆ˜Ó Ú„ÈÓ ˙ÙÏÁ‰
ÏÚÂÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰Â Ú„È‰ ˙Ó¯· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈÙÂ‚‰ÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈ . 

ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÂ‰È�Ï „Á‡ ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ ˙Ó˜‰· ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ ¯·Î Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ� , ÈÂ‡¯
ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ ÏÂÚÙ˙ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ‰È�‰ ÔÈÈ�ÚÏ Â˘¯„ÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ , È„Î

 ÌÏÂÚÙ˙·Â Ì˙Ó˜‰· ‰ÚÈ˜˘Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ ÁÈË·‰Ï
ÌÈ¯·ÚÓ‰ Ï˘ .ÏÓ‰ ÏÚ" Ï)ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ï ‰ËÓ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘Ó˘Ó‰ ,Ò˘˙‰"Á-2008 ,

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÔÂÁËÈ·Â ıÂÁ È�ÈÈ�Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰ËÓ‰ ÛÂ‚Î ( ÊÎ¯Ï
·‰˘Ó ÌÚ ·ÏÂ˘Ó· ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡"Ë ,‰ˆÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰"Ï . 

 

 

 אבטחה ובידוק ביטחוני במעברי�

 הנחיית המשטרה במעברי� . 1

כי המשטרה אחראית להנחיית המעברי� בנושא האבטחה ובתחו� , כאמור,  נקבע43/בבהחלטה 
 הקימה המשטרה 2006במאי . ל אחראי להפעלת�"פרט למעברי� שצה, הטיפול הביטחוני במטע�

ע� הקמת . האחראית להנחיית המעברי� בתחו� הטיפול הביטחוני במטע�, את מחלקת המעברי�
 .עברה מחלקת המעברי� לאחריותה, 2008חטיבת האבטחה במשטרה בשנת 

 .א� בקשתה בעניי� זה לא נענתה, 43/ פעלה המשטרה לשנות את ההחלטה ב2010  ו2009בשני� 

 43/עדיי� לא קיימה המשטרה את החלטה ב, 2010יוני , הביקורת העלתה כי במועד סיכו� הביקורת
מוקי� של היעדר כוח אד� וזאת מני, במלואה בדבר חובתה להנחות את המעברי� בתחו� מסוי�

 . מיומ� לביצוע המשימה

 כי החלטת הממשלה להטיל על 2010המשרד לביטחו� הפני� מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
המשטרה אחריות לשמש כמנחה מקצועי באותו תחו� התקבלה ללא תיאו� ע� המשרד לביטחו� 
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ר באפריל " העביר למטה לוטעוד מסר המשרד לביטחו� הפני� כי הוא. הפני� או ע� המשטרה
 .43/ הצעה מפורטת לתיקו� החלטה ב2010

יש לציי� כי בביקורת לא נמצא שהנושא הועלה לפני הדרג המדיני כדי שידו� בנושא ויקבל החלטה 
 .בעניינו

לפעול " כי עמדתו היא שעל המשטרה 2010ר מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "מטה לוט
 ".43/באופ� כולל כפי שנקבע בהחלטה ב... ייהולמצוא דרכי� למימוש ההנח

 ‰ÈÁ�‰Ï Ú‚Â�· ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ˙ÓÈÈ˜Ó ‰�È‡ ‰¯Ë˘Ó‰˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÁ˙ Â˙Â‡· ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÈÚÂˆ˜Ó , ‰�ÈÁ·‰Ó ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ‡˘Â�Ï ˘È˘ Û‡

˙È�ÂÁËÈ·‰ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰¯Ú¯Ú ‰¯Ë˘Ó‰˘ Ì‚‰ ,ÍÎÏ ‰È˜ÂÓÈ� Û‡ ÏÚÂ ,¯ÂÓ‡Î ,
 ÔÈ‡‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÓ ‰˙Â‡ ¯ËÂÙ ¯·„‰ ,‰Ù˜˙ ‡È‰ „ÂÚ ÏÎ , ‰˙�Â˘ ‡Ï ‡È‰˘ Ì‚ ‰Ó

¯ÂÚ¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ,¯ÂÓ‡Î . ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙Â„Á‡ ÌÈ�˘ ‰Ê ˙Úˆ·Ó ‰�È‡ ‰¯Ë˘Ó‰ Â·˘ ·ˆÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ ,ËÂÏ ‰ËÓ ˙ÚÈ„È·"È�È„Ó‰ ‚¯„‰Â ¯ ,ÌÏÂ‰ ‰�ÚÓ ‡ÏÏ ¯‡˘� ‡˘Â�‰Â , È˙Ï· ‡Â‰

 È�È„Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘ ˙Â·¯Ú˙‰ ·ÈÈÁÓÂ Ï·Ò�-¯˘‰  ˘‡¯ Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï 
‰Ï˘ÓÓ‰ . 

 

 " עוט� ירושלי�"כ במעברי "הנחיית השב . 2

. האחריות להנחיה מקצועית של הגופי� המפעילי� את המעברי�, בי� היתר,  נקבעה43/בהחלטה ב
יהיה האחראי להנחיה מקצועית של כלל ) כ" השב להל� (בהחלטה נקבע כי שירות הביטחו� הכללי 

עוד נקבע .  בתחו� הטיפול הביטחוני בנוסע ל אחראי להפעלת� " פרט למעברי� שצה  המעברי�
כ אחראי להנחייתו המקצועית "ל לגו& אחר יהיה השב"כי במעבר שהאחריות לתפעולו עברה מצה

כ למלא " כי התחומי� שבה� על השב43/כמו כ� נקבע בהחלטה ב. בתחו� הטיפול הביטחוני בנוסע
, המודיעי�, נחה בתחו� הטיפול הביטחוני בנוסע ה� תחומי ההפעלה המבצעיתאת תפקידיו כגו& מ

 .הפיקוח והבקרה ועוד, הטיפול בכוח אד�

כ להנחות את המעברי� בתחו� הטיפול "המחייבת את השב, 43/הביקורת העלתה כי החלטה ב
דותה עקב התנג,  שהמשטרה אחראית לה�"עוט& ירושלי�"לא בוצעה במעברי , הביטחוני בנוסע

כ לקיי� את אותה הנחיה כמתחייב מהחלטת הממשלה בנושא "של המשטרה לקבל הנחיות מהשב
 . זה

כ כגו& מנחה הועלה כבר בדוח מבקר המדינה שפורס� בשנת "מימוש אחריותו של השב נושא אי
נעשו " כי 2008ל הודיע למשרד מבקר המדינה במאי "כי המל, בי� היתר, באותו דוח צוי�. 200825

ר למשטרה ולמשרד לביטחו� הפני� לאפשר את מימוש "ת רבות בכתב ובעל פה של מטה לוטפניו
המשטרה "מבקר המדינה ציי� באותו דוח כי . "'עוט& ירושלי�'כ במעברי "האחריות של השב
בתחו� הטיפול ' עוט& ירושלי�'כ יהיה אחראי להנחיה המקצועית במעברי� ב"מתנגדת לכ� שהשב

 ".כ קובע"� אינה מיישמת את ההנחיות שהשבולכ, הביטחוני בנוסע

עוט& "כ להנחות את מעברי "משרד מבקר המדינה מציי� כי מאחר שהמשטרה אינה מאפשרת לשב
 . נוצרו פערי� ביטחוניי� רבי�" ירושלי�

כ בנושא הטיפול "עדיי� התנגדה המשטרה לקבל הנחיות מהשב, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת
כ לא מילא את תפקידו כגו& מנחה בנושא זה במעברי "באופ� שבפועל השב, הביטחוני בנוסע

 ". עוט& ירושלי�"

__________________ 

 .83' ש" עמ, 20ראו הערה   25
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מעמד המעברי� בעוט& ירושלי� בשלב " כי 2010המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
כל עוד המעברי� לא אוזרחו לא , ל"זה זהה למעברי� הממוקמי� בתפר ומוחזקי� על ידי חיילי צה

המשטרה הינה גו& מנחה ולכ� לא סביר שתונחה על ידי גו& מנחה . חיה עליה�חלה חובת ההנ
 ". אחר

לכפות ] היא שיש[ר "עמדת מטה לוט" כי 2010ר מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט "מטה לוט
כ להנחות " בנדו� ככתבה ולאפשר לשב43/על המשטרה לאפשר לקיי� את החלטת הממשלה ב

 ."בתחו� במעברי עוט& ירושלי�

 ÈÎ Ú·˜� ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰· ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘‰" È¯·ÚÓÏ Ë¯Ù ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ· ÚÒÂ�· È�ÂÁËÈ·‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ‰Á�Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ Î

‰ˆ"Ï ,˘ ‰˙·Â‚˙"Ì‰ÈÏÚ ‰ÈÁ�‰‰ ˙·ÂÁ ‰ÏÁ ‡Ï ÂÁ¯ÊÂ‡ ‡Ï ÌÈ¯·ÚÓ‰ „ÂÚ ÏÎ " ‰�È‡
Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚÂ ˙Ï·Â˜Ó .Ï ˘È ‰Ê ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯

ÌÈ�˘ Ú·¯‡Î , ÏÈ¯Ù‡Ó ÏÁ‰2006 , ˙¯Ê‚· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙¯·Ú‰ „ÚÂÓ"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ "‰ˆÓ" Ï
‰¯Ë˘ÓÏ ,·˘‰Ó ˙ÂÈÁ�‰ Ï·˜Ï ‰˙Â„‚�˙‰· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙„ÓÂÚ" È�ÂÁËÈ·‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· Î

· ‰ËÏÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÚÒÂ�·/43 , ‰ÏÂÚ Â�È‡Â ˙È˙Â‰Ó ˙È�ÂÁËÈ· ˙ÂÚÓ˘Ó ÂÏ ˘È˘ ÔÈÈ�Ú
Á‡ ‰�˜·ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÙÂÁ„ ˙Â·¯Ú˙‰ ˙·ÈÈÁÓ ‰˙ÂÙÈ¯Á ‡ÂÏÓ· ‰ÈÚ·‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰
 È�È„Ó‰ ‚¯„‰ Ï˘-‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ . 

 

 " עוט� ירושלי�"העסקת מאבטחי� במעברי  . 3

ו להעברת האחריות ל ואת המלצותי" אישר ראש הממשלה את תכנית המל2005במרס , כאמור
ע� קבלת האחריות למעברי� התקשרה . ל למשטרה לקראת אזרוח�"להפעלת המעברי� מצה

עוט& "המשטרה ע� חברות אבטחה אזרחיות לצור� העסקת אזרחי� כמאבטחי� במעברי גזרת 
 ".ירושלי�

, בתפקידה כמנחה המקצועי בתחו� האבטחה הפיזית של המעברי�, מחלקת המעברי� במשטרה
הביקורת העלתה . ית לקביעת תכניות האבטחה הנדרשות והתקני� הנדרשי� לביצוע האבטחהאחרא

נמצא פער משמעותי ביותר במספר המאבטחי� האזרחיי� , 2010מרס , כי במועד סיו� הביקורת
בהתייחס לתקני� שנקבעו על סמ� היעדי� המבצעיי� " עוט& ירושלי�"שהועסקו במעברי� בגזרת 

 .הנדרשי� בגזרה זו

למשטרה כי מספר " עוט& ירושלי�" כתב קצי� הנחיה פיקוח ובקרה של מעברי 2008באפריל 
 .המאבטחי� הקיי� אינו נות� מענה אבטחתי ראוי

": עוט& ירושלי�" נכתב בנושא העסקת המאבטחי� במעברי 200826בדוח מבקר המדינה משנת 
"�". ת ענייני כוח האד� במעברי�להשלי� ולהסדיר א... על משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר , לפיכ

 ".לא דווח על התקדמות בתיקו� הליקוי" נכתב בנושא זה כי 2009 מנובמבר 27"ועדת השרי�"בדוח 

זאת א& . ראוי להדגיש כי במועד סיכו� הביקורת טר� באה על פתרונה בעיית המחסור במאבטחי�
, וד במשטרה לבעיהשהגורמי� המבצעיי� הסבו פעמי� אחדות את תשומת לב� של דרגי הפיק

__________________ 

 .92' ש" עמ, 20ראו הערה   26
, 2009נובמבר , "דוח מעקב אחר תיקו� ליקויי" וביצוע החלטות ועדת שרי" לענייני ביקורת המדינה"  27

 .786' עמ
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וא& שהנושא נידו� בדוחות קודמי� , ובעקבות כ� הורו אות� דרגי� להשלי� את המחסור האמור
 .של משרד מבקר המדינה שעסקו בנושא

בשל הצור� לפעול במסגרת התקציבית " כי 2010המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
אג& התכנו� במשטרת ... רת התקציביתכ המאבטחי� למסג"היה צור� להתאי� את סד, הקיימת
כ "יוסי& ויבח� מעת לעת את ההתנהלות התקציבית למול הסד, בתאו� ע� גורמי הביצוע, ישראל

 ".על מנת לוודא התנהלות מאוזנת בכפו& לחוק התקציב ותקנותיו, המועסק

 È¯·ÚÓ· ÌÈÁË·‡Ó‰ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÛËÂÚ
ÌÈÏ˘Â¯È"¯˙ÂÈ· È˙ÂÚÓ˘Ó ‡Â‰ Ô˜˙‰ ÈÙÏ Ì¯ÙÒÓÏ  , ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ‚ÙÏ È„Î ÍÎ· ˘ÈÂ

ÌÈ¯·ÚÓ· ÔÂÁËÈ·‰ . ˙¯Ê‚· ÌÈÁË·‡Ó‰ Ô˜˙ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È"ÌÈÏ˘Â¯È ÛËÂÚ " Ì‡˙‰· Ú·˜�
‰¯Ê‚· ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ„ÚÈÏ , Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÙÒÂ� ÌÈÁË·‡Ó ÒÈÈ‚Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏÂ

Ô˜˙Ï Ì‡˙‰· ,‰Ï‡ ÌÈ„ÚÈ· ‰„ÈÓÚ Í¯ÂˆÏ .ÈÂ‡¯ ‰¯Ë˘Ó· ÔÂÈÏÚ‰ È„Â˜ÈÙ‰ ‚¯„‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ 
Ì„˜‰· ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏ ˘¯„ÈÈ. 

 

 " עוט� ירושלי�"ב "איוש יחידת המעברי� במג . 4

" עוט& ירושלי�" הקימה המשטרה את יחידת המעברי� בעקבות העברת מעברי 2006באפריל 
 . לאחריותה

דוח מבקר המדינה "בנושא ל המשטרה " בהשתתפות סג� מפכ2008בדיו� שהתקיי� במשטרה במרס 
נקבע כי במסגרת המכסות " ואחזקת�' עוט& ירושלי�'על ההיערכות להפעלת המכשול והמעברי� ב

וכי לפי הצפי יחול גידול , "עוט& ירושלי�"לגיוסי� תינת� עדיפות לתגבור כוח אד� בגזרת 
 . משמעותי במספר השוטרי� באותה גזרה

היה פער ניכר במספר השוטרי� שהועסקו , � הביקורתמועד סיו, 2010בביקורת עלה כי במרס 
" עוט& ירושלי�"ועקב כ� רק ארבעה ממעברי , ביחידת המעברי� בהתייחס לנדרש על פי התק�

וכי שאר המעברי� הופעלו על ידי שוטרי , ")כחולי�"שוטרי� (הופעלו על ידי יחידת המעברי� 
אוי להדגיש כי המחסור המשמעותי באיוש ר". עוט& ירושלי�"מיחידת ") ירוקי�"שוטרי� (ב "מג

וע� , כאמור, 2008ל בנושא זה ממרס "יחידת המעברי� אינו עולה בקנה אחד ע� הנחיית סג� המפכ
 . הערכתו ולפיה תק� כוח האד� ביחידת המעברי� יגדל במידה ניכרת

 ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙„ÈÁÈ ˘ÂÈ‡· È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ¯ÂÒÁÓÏ ÈÎ ‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÏÂÏÚ ˙‡ ‡ÏÓÏÂ ‰È„ÚÈ· „ÂÓÚÏ ‰˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ „Â˜Ù˙ ÏÚ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï

‰È˙ÂÓÈ˘Ó .ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙‡ ÏÈÚÙÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ˙˙ÁÙ‰ ÁÎÂ� , ˙Ó¯ Ú‚ÙÈ˙˘ ˘˘Á ˘È
Ì‰· ‰�˙Ó‰‰ ÔÓÊ Í¯‡˙ÈÂ ÌÈ¯·ÚÓ· ˜Â„È·‰ , È�ÂÁËÈ·‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ï„‚‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â

ÌÈ¯·ÚÓ· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÔÎÂ .‰ ·˜ÚÌÈ�˜˙‰ ˘ÂÈ‡ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎ˘Ó˙ , ÈÂ‡¯
ÎÙÓ˘"‰· ÏÙËÏ ÈÂ‡¯ „ˆÈÎ Ú·˜ÈÂ ‰È‚ÂÒÏ Ì„˜‰· ˘¯„ÈÈ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï. 

 

 מערכת טכנולוגית לרישו� ולמעקב . 5

מתרבי� , ל עלה כי ככל שמתקדמת הקמתו של המכשול במסגרת תכנית מרחב התפר"ממסמכי צה
אמצעי לחימה דר� המעברי� שבי� ישראל סחורות וא& , כלי רכב, הניסיונות להברחת פלסטיני�

במהל� : "2009בינואר ) ש"ש איו" יועמ להל� (ש "בעניי� זה כתב היוע) המשפטי לאיו. ש"לאיו
ש ונכנסי� "השני� האחרונות אנו ערי� לתופעה הולכת וגוברת של פלסטיני� אשר יוצאי� מאיו
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המעבר הפיזי לישראל נעשה ככל שמושלמת גדר הביטחו� ו, בפועל. ללא היתר כדי�, לישראל
בפרט דר� , אנו נתקלי� בניסיונות רבי� ומתוחכמי� יותר לכניסה לישראל שלא כדי�, מורכב יותר

ש כי התשתית שמזינה את הפעילות "ש איו"עוד כתב יועמ". המעברי� שנקבעו בגדר הביטחו�
וזאת (ר& ישראל עלולה להיות פלטפורמה ממשית לביצוע פיגועי� בעו"הפלילית המתוארת לעיל 

 )".מעבר לפ� הפלילי הטמו� בה

כלי רכב וסחורות ואמצעי לחימה דר� , לצור� התמודדות ע� הניסיונות להברחת פלסטיני�
ש פותחו אמצעי� טכנולוגיי� המשמשי� לצורכי בידוק ובקרה "המעברי� שבי� ישראל לאיו

 . במעברי�

ÂÏÈÚÙ Í¯„ Ï˘· ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰· ·ÂÎÈÚ Ì¯‚� ˙ÈÊÎ¯Ó ˙È‚ÂÏÂ�ÎË ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰È‚ÂÒ· .

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÚ , È„È ÏÚ ÌÎÂÒ˘ ÈÙÎ
Î�Ó"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï. 

 

 בקרה על פלסטיני� השוהי� בישראל . 6

תוקפה של הוראת השעה (, 2003 ג"התשס, )הוראת שעה( לישראל בהתא� לחוק האזרחות והכניסה
ש לישראל תתאפשר למחזיקי� בהיתרי "מאיו) פלסטיני�(יציאת תושבי האזור ) הואר� מפע� לפע�

היתר שהייה בישראל נית� בעיקר לצור� עבודה בישראל . שהייה בישראל שמנפיק מפקד האזור
 . ולצור� טיפול רפואי

"... ש כי "ז לאוגדת איו"העיר ראש מטה פקמ, 2009ז בספטמבר "י� בפקמבסיכו� דיו� שהתקי
] במשימה[והאוגדה אינה עוסקת , מדובר במשימה פשוטה ע� אפקטיביות מיבצעית משמעותית

כי הנושא הוא באחריות , הדגיש] ז"ראש מטה פקמ. [באופ� בו היא נדרשת כדי לממש את אחריותה
ראש המטה . הינו כישלו� גור& ומשמעותי]... באותו תחו�[לו� כי הכיש, ומכא� התחושה, המפקדי�

ולא נקבל , ניכר כי הסוגיה הינה משמעת בלבד... כי בעת הזו היינו אמורי� להיות במקו� אחר, ציי�
 ". רמה כזו בשו� דר� ובשו� הסבר

‰¯Ë˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÓ¯Ï"‰ˆÏÂ Ì"Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ , È�ÂÈ
2010 -Ó˜Ù· ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î " ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„‰ Ê- ‡˘Â� ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú 

˙È�ÂÁËÈ· ‰�ÈÁ·Ó ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡Â‰˘ ‰Ê , ‰¯˜· ÌÂÈ˜Ï ˙Â·¯ ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‡Â‰Â
 Û˜˙ ‰ÈÈ‰˘ ¯˙È‰ ‡ÏÏ Ï‡¯˘È· ÌÈ‰Â˘‰ ÌÈ�ÈËÒÏÙ ˙Ú˙¯‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙¯·‚‰ÏÂ)·˘"ÌÈÁ (

Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Ì˙˘�Ú‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÈÂ˘Ú Û‡Â .ÏÚ ¯˘‡ÔÎ  , ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯
Ï‰Â�‰ ˙‡ Úˆ·Ï È„Î Û˙Â˘Ó· ÂÏÚÙÈ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÂ‰È�. 

 

 הנחיה בתחו� הביקורת במעברי� . 7

לאפשר לגורמי� האחראי� על תהלי� המעבר  על כניסה לישראל ויציאה ממנה נועדהביקורת 
על הכניסה ביקורת ה.  או היוצא ממנה מורשה לכ� על פי החוקאליהשכל הנכנס , בי� היתר, לוודא

  להל�  (1952 ב"התשי, ובה� חוק הכניסה לישראל ,נעשית מכוח� של חוקי� ותקנותועל היציאה 
 . שנקבעו על פיותקנותהו, )חוק הכניסה לישראל

ש ה� נקודות בדיקה לפי חוק יישו� " קבע שר הפני� כי המעברי� בי� ישראל לאיו2008באפריל 
תיקוני ) (סמכויות שיפוט והוראות אחרות(רבית ורצועת עזה הסכ� הביניי� בדבר הגדה המע
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ש "ובעקבות כ� הותרו הכניסה לישראל ולאיו, ) חוק היישו� להל�  (1996 ו"התשנ, )חקיקה
 . והיציאה מה� דר� אות� נקודות בדיקה

 נקבע כי משרד הפני� אחראי להנחיה מקצועית בתחו� הביקורת על הכניסה ועל 43/בהחלטה ב
וכ� במעברי� הפנימיי� שייקבעו כתחנות גבול על פי , לאומיי� של ישראל  במעברי� הבי�היציאה

נדרש , כאמור, הגו& האחראי להנחיה המקצועית. 1987 ז"התשמ, )תחנות גבול(צו הכניסה לישראל 
במסגרת , לקבוע את הכללי� והתנאי� שלפיה� יותר המעבר במעברי� שבה� הוא מנחה מקצועית

 ).  הנוהל להל� (נוהל 

עדיי� לא קיי� , 2010מרס , מהמסמכי� שנאספו במהל� הביקורת עלה כי במועד סיו� הביקורת
ש שנקבעו כנקודות בדיקה "משרד הפני� הנחיה מקצועית במעברי� הפנימיי� שבי� ישראל לאיו

 : כמפורט להל�, ולא כתב עבור� את הנוהל

 למשרד הפני� בדרישה לכתיבת 2007מהמסמכי� האמורי� עלה כי המשטרה פנתה כבר במרס 
להל� (משו� שלטענתה בלא הנוהל האמור לא נית� יהיה להפעיל מערכת טכנולוגית מרכזית , הנוהל

המשטרה סברה כי משרד הפני� הוא האחראי לכ� מתוק& תפקידו של שר הפני� כשר ).  המערכת 
משרד הפני� בנוגע לכניסה ומתוק& אחריותו הכוללת של , חוק הכניסה לישראלהממונה על יישו� 

. תמ� בעמדת המשטרה,  נקבע כגו& מסדיר43/אשר בהחלטה ב, ר"יש לציי� כי מטה לוט. לישראל
א& על פי כ� הייתה עמדת משרד הפני� כי החובה לכתיבת הנוהל בנוגע למעברי� הפנימיי� אינה 

 .מוטלת עליו

ציי� בפגישה ע� צוות ,  המערכתר ועדת ההיגוי לפיתוח"המכה� ג� כיו, � במשטרה"סג� ראש אג
בכתיבת , בי� היתר,  כי המש� פיתוח השלבי� הנוספי� של המערכת מותנה2010הביקורת באפריל 

 .וכי בהיעדר הנוהל לא נקבעה תכנית לפריסה כוללת של המערכת במעברי�, הנוהל

כתיבת ר לסג� ראש הממשלה ושר הפני� וביקש ממנו לקד� את " פנה ראש מטה לוט2010במאי 
 . חוק הכניסה לישראלהנוהל מתוק& תפקידו של משרד הפני� כמשרד הממונה על ביצוע 

 כי ביולי 2010מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
ל משרד הפני� "כי הוא פנה בכתב למנכ, בי� היתר, שבסיכומו צוי�,  התקיי� דיו� בראשותו2010

, ר ובהשתתפות נציגי משרד הביטחו�"וכי צוות בראשות מטה לוט;  לקד� את הנוהלוביקש ממנו
ויגישה "משרד הפני� ומשרד האוצר יגבש את המלצתו לנוהל , כ"השב, המשרד לביטחו� הפני�

הצוות יציע ג� את זהות הגור� האחראי ויקבע כללי� להמשכיות . 31.12.10ל עד ליו� "למנכ
קיי� היגיו� בעמדת משרד הפני� לפיה : " משרד ראש הממשלה כלהל�ל"עוד מסר מנכ]". הנוהל[

דורשי� דווקא את אישורו של משרד הביטחו� ולא של משרד ,  מהמקרי� המצריכי� בירור95%
ר ירכז עבודת "מטה לוט]... הנוהל[ולכ� אי� זה נכו� שמשרד הפני� יהיה אחראי על גיבוש , הפני�

בעתיד בהתא� להתפתחויות ] ועדכונו] [הנוהל[ להמשכיות כמו ג� כללי�, ]נוהל[מטה ויציע 
ר על "ימלי) מטה לוט] ו[במסגרת עבודת המטה ובהתא� להתפתחות. חוקתיות ואחרות, טכנולוגיות

ככל שלא תהיה הסכמה בעניי� הגור� האחראי תובא הסוגיה ]. הנוהל[זהות הגור� האחראי על 
 ". להכרעת הקבינט

מאחר ומשרד הפני� לא נענה לפניית " כי 2010ר המדינה באוגוסט ר מסר למשרד מבק"מטה לוט
לרכז עבודת מטה ) 28.6.10 בפנייה מ(� "ל ראה"ר על ידי מנכ"ט לוט"נתבקש רמ, �"ל ראה"מנכ

 ".ל"הנושא ממתי� לאישור המשנה לראש המל]. נוהל[בי� משרדית לגיבוש המלצה ל

 . מהווי� ליקוי משמעותי, ת המערכתהפעל ובעטיו אי, בביקורת הועלה כי היעדר הנוהל
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˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ˙·ÎÚ˙Ó Ï‰Â�‰ ˙�Î‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰·¯ ‰˙Â·È˘Á˘ Û‡ .
ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ‰Ê ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„‰ ,Î�Ó ˙Â·¯Ú˙‰ ÔÎÂ" ˘‡¯ „¯˘Ó Ï

‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÌÈ˘È ÔÂ¯˙Ù ˘Â·È‚Ï Â‡È·‰ ‡Ï .Î�Ó Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ ÁÎÂ�Ï" ˘‡¯ „¯˘Ó Ï
 Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ËÂÏ ‰ËÓ"¯ ,¯ÂÓ‡Î ,Î�Ó˘ ÈÂ‡¯"ÏÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï" ÂÏÚÙÈ Ï

 ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ·ÏÂ˘Ó·-·‰˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ " Ë- 
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÔÎÂ ,ÂÊ ‰È‚ÂÒÏ ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ , ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ· Ú·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ

 ÈÏÂÈÓ2010 ,Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ. 

 

 

 עברי סוגיות בתפעול המ

 ש"העברת פסולת מישראל לאיו . 1

, ) צו העברת טובי� להל�  (1988 ח"התשמ, )1252' מס) (יהודה והשומרו�(בצו בדבר העברת טובי� 
והוצאת טובי� מהאזור טעונות היתר מאת מי שמונה לעניי� ] ש"איו[הבאת טובי� לאזור "נקבע כי 

ז "פרס� ראש מנא, כותו לפי צו העברת טובי�בתוק& סמ". ש"ל באיו"צו זה על ידי מפקד כוחות צה
המתיר , ) ההיתר להל� " (2005 ה"התשס, )יהודה ושומרו�(היתר כללי להבאת טובי� "ש "באיו

, בהתא� לצו שלעיל ולהיתר. למעט טובי� המפורטי� באותו היתר, להכניס לאזור טובי� מכל סוג
 . ש פסולת מכל סוג"אסור להכניס לאיו

ל עולה כי עולי� ליקויי� באכיפה של צו " במשרד מבקר המדינה וממסמכי צהמתלונות שהתקבלו
ועקב כ� משאיות עמוסות , ל שאות� מאיישי� חיילי�"העברת טובי� במעברי� שבאחריות צה

והפסולת נפרקת , א& שלא קיבלו היתר לכ�, ש"פסולת עוברות באות� מעברי� מישראל לאיו
 . לות� פוגעת באיכות הסביבהשפעי, ש"באתרי פסולת פיראטיי� באיו

 כלי�  ש "איסור הכנסת פסולת לאיו"ש חוות דעת בנושא "ש איו" כתב יועמ2007בדצמבר 
או ההיתר הנית� ] להעברת טובי�[הפרה של הוראות הצו : "כלהל�, בי� היתר, ובה ציי�, "לאכיפה

מעברי� ומניעת הכנסת כי ביצוע בידוק ב, נראה... מכוחו מהווה עברה פלילית על תחיקת הביטחו�
 ". ש יביאו להשגת יעדי האכיפה בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר"פסולת בכלי רכב לאיו

כתב , ש" לשר הביטחו� בעניי� מעבר פסולת מישראל לאיו2009בתגובה על תלונה שהופנתה ביולי 
ר לעוזרת ש) ש"המתפ(קצי� פניות הציבור תיאו� ביחידת מתא� פעולות הממשלה בשטחי� 

העברת פסולת בלתי מורשית משטחי מדינת ישראל : "כלהל�, בי� היתר, 2009הביטחו� באוקטובר 
אי� בידינו הנתוני� כי מדובר בתופעה ההולכת , לתחומי יהודה ושומרו� אינה תופעה חדשה

 ". ומתגברת

 המשרד להגנת הסביבה: " כלהל�2011המשרד להגנת הסביבה השיב למשרד מבקר המדינה בינואר 
ההסדרה והאכיפה , המדיניות, בשיתו& ע� המינהל האזרחי מבצעי� פעולות בתחומי החקיקה

יהודה (צו בדבר העברת טובי� ' נחת� על ידי ראש המינהל האזרחי 2007בספטמבר ... בנושאי� אלו
להנפיק ] איכות הסביבה[ס "איכה] קצי� מטה[ט "ע� כניסת הצו לתוק& החל קמ... ')ושומרו�

ש להטמנה באזורי� "נסת פסולת לכל המשאיות המגיעות מישראל אל תחומי איוהיתרי� להכ
 היתרי� למשאיות להכנסת 7,300 ס למעלה מ"ט איכה" הנפיק קמ2010יצוי� כי בשנת . מוסדרי�

מרגע כניסת הצו לתוק& פחתה באופ� משמעותי כמות ... ש מתוק& סמכותו כאמור"פסולת לאיו
 ". ש"הפסולת המגיעה מישראל לאיו
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ס פרס מער� נרחב של שילוט במעברי� בי� שטח "ט איכה"קמ"עוד מסר המשרד להגנת הסביבה כי 
 החרמות של משאיות וכלי 90 בלבד בצעה יחידת הפיקוח 2010בשנת ... ש"ישראל לשטח איו

ס בפרט להקמת אתרי� "ט איכה"במקביל לפעילות זו פועל המינהל האזרחי בכלל וקמ... רכב
האכיפה של פקחי ... ש ולסגירת אתרי� פיראטיי�"י� לסילוק פסולת בתחומי איוחוקיי� ומתקדמ

על א& פעולות האכיפה ]... ל"שבאחריות צה[ג� במעברי� , בי� השאר, המינהל האזרחי מתבצעת
הכפו& ישירות (ס "ט איכה"ולמרות נהלי� ברורי� וקפדניי� של קמ, הרבות המבוצעות באופ� שוט&

קיימת , ש והצבת שלטי� במעברי�" חלוקת היתרי� להכנסת פסולת לאיובדבר) למינהל האזרחי
 ". ש"בעיקר פסולת בניי� לאיו, תופעה של מעבר פסולת

 ˙ÏÂÒÙ‰ ˙¯·Ú‰ ‡˘Â�· ÏÂÙÈËÏ ˙Â·Â˘Á ˙ÂÏÂÚÙ Â˘Ú�˘ Ì‚‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘ÈÓ"˘ ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ Â‡ˆÓ� ÔÈÈ„Ú ,‡Ó‰ ‰ˆ¯Ù ÌÂ˘Ó Ì‰· ˘È˘ ˙¯˘Ù

˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú Ï˘ Í˘Ó˙Ó ÚÂˆÈ· , ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ˙ÂÈ‡˘ÓÓ ˙ÏÂÒÙ ˙˜È¯Ù ÔÂ‚Î
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚‰ .‰ˆ ÈÎ ÈÂ‡¯"Ï ,‡�Ó"‰¯Ë˘Ó‰Â Ê , ÌÚ ÌÂ‡È˙·

‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘ÈÓ ˙ÏÂÒÙ ˙Ò�Î‰ ÚÂ�ÓÏ È„Î ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÂÏÚÙÈ" ˘
¯˙È‰ ‡ÏÏ ÌÈ¯·ÚÓ‰ Í¯„. 

 

  סחורותמעבר . 2

ש משרתי� צרכי� חיוניי� לקיו� קשרי "המעברי� בי� ישראל ובי� איו: גביית דמי תפעול במעברי�
ה� לצד הנות� שירות וה� לצד המקבל שירות יש , אשר על כ�. מסחר ולשמירה על מרק� חיי�

העברת הסחורות במעברי� כרוכה . אינטרס להפעיל מעברי� מתקדמי� ברמת תחזוקה גבוהה
במועד סיו� הביקורת פועלי� . פריקתה והעמסתה, בידוק הסחורה, כמו תיאו�, ת רבותבפעולו

 : כמפורט להל�, ש"שישה מעברי סחורה בי� ישראל לאיו

ש פועלי� שישה מעברי סחורה אשר מוגדרי� בהודעה בדבר קביעת נקודות מעבר "בי� ישראל לאיו
יהודה (וח הצו בדבר העברת טובי� אשר נקבעה מכ, 2008 ח"התשס, )יהודה והשומרו�(טובי� 

מעבר , )בחברו�(מעבר תרקומיא בדרו� : הגדולי� שבה�. 1988 ח"התשמ, )1252' מס) (והשומרו�
מעברי� אלה משמשי� להעברת כל ). ני�'בג(ומעבר גלבוע בצפו� ) בטול כר�(שער אפרי� במרכז 

 . � אחראית לתפעול�"ורמי, סוגי הסחורות

והעברת , ש"לא נגבו דמי תפעול במעברי� שבי� ישראל לאיו, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת
 . הסחורות בה� נעשתה ללא תשלו�

� לקבלת היתר לגביית דמי תפעול "ט ורמי" פעלו משהב�2006 עלה כי החל משנת "מהתיעוד ברמי
וכי בנושא טיפל המשנה ליוע) , ש מהיוע) המשפטי לממשלה"במעברי� שבי� ישראל לאיו

 תמורת השימוש במעברי� דמי תפעול� טענו כי גביית "ט ורמי"משהב). ייעו)(י לממשלה המשפט
התחזוקה , ושימוש בכספי� אלה לש� תפעול המעברי� יביאו לשיפור משמעותי ברמת הבינוי

הטיפול בנושא זה התמש� ובמועד סיו� הביקורת טר� הוסדרה סוגיה , בר�. והשירות הנית� בה�
 . זו

לאשר גביית דמי ) ייעו)(� מהמשנה ליוע) המשפטי לממשלה "יקש מנהל רמי ב2009בינואר 
בהסתמ� על האישור שנית� לגביית דמי התפעול במעברי הסחורות שבי� , ש"תפעול במעברי איו

) ייעו)( בלשכת המשנה ליוע) המשפטי לממשלה 2009בדיו� שהתקיי� באפריל . ע"ישראל לאזח
סיכ� המשנה ליוע) המשפטי לממשלה כי , " ישראל והאזורגביית אגרות במעברי� בי�"בנושא 

והנחה בנוגע לכיווני� הדרושי� לצור� המש� , הסוגיות המשפטיות בעניי� זה רבות ומורכבות
הפעילות של כל הגופי� שהשתתפו בדיו� כדי להביא לידי סיו� את נושא גביית דמי התפעול 

 .ש"במעברי איו
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 חודשי� לאחר שנכתב סיכומו האמור של המשנה ליוע) 14 כ, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת
� פנה למשנה ליוע) המשפטי "ויותר משנה וחצי לאחר שמנהל רמי, )ייעו)(המשפטי לממשלה 

 .טר� התקבלה החלטה בנוגע לכ�, )ייעו)(לממשלה 

ה סוגיית דמי התפעול במעברי� הינ" כי 2010משרד המשפטי� השיב למשרד מבקר המדינה ביולי 
שילובה של סוגיה זו . סוגיה מורכבת המעוררת שאלות משפטיות מורכבות ושאלות של מדיניות

במסגרת העבודה על תזכיר החוק להסדרת מעבר טובי� מהאזור ומשטחי המועצה הפלסטינית 
בשל הצור� בגיבוש הסכמות בי� כלל , ואליה� הביאה לעיכוב נוס& בהשלמת העבודה בנושא

הערכתנו היא שסוגיית גביית דמי התפעול במעברי� . ר לכל הצעת החוקהגופי� הנוגעי� בדב
 ".תושל� לכשתסתיי� העבודה על גיבוש תזכיר החוק

 ÌÈ¯·ÚÓ· ‰¯ÂÁÒ ˙¯·Ú‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ·˘"˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙ÏÚ·Â ˙È�È„Ó‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ‰ÎÂ·Ò ˘ , ÈÎÂ

 ¯‡Â�È· ¯·Î ‰ÏÚÂ‰ ÔÈÈ�Ú‰2009ÓÚÂÈ‰ È�ÙÏ " ÂÈ·Ï˘· ‡ˆÓ� Â· ÏÂÙÈË‰Â ‰Ï˘ÓÓÏ ˘
ÌÈ�Â˘‡¯‰ .ÔÎÏ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‚¯„‰ È�ÙÏ ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚÂÈ ‡˘Â�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜È ‡Â‰˘ È„Î È�È„Ó‰. 

 

 הכרזת המעברי� כנקודות בדיקה . 3

לקבוע בצו את , מת שר הביטחו� והשר לביטחו� הפני�בהסכ, חוק היישו� קובע כי שר הפני� רשאי
משקבע שר ). המעברי�(ש לישראל "מספר� ומקומ� של נקודות הבדיקה לעוברי� ולשבי� בי� איו

יותר להיכנס לשני היעדי� ולצאת מה� רק דר� , הפני� בצו את מספר� ומקומ� של המעברי�
 .המעברי�

בוע בצו את מספר� ומקומ� של נקודות הבדיקה  נקבע כי משרד הפני� אחראי לק43/בהחלטה ב
בחוק היישו� נקבעו . ש בהתא� לחוק היישו�"ש וליוצאי� מישראל לאיו"לנכנסי� לישראל מאיו

סמכויות הבדיקה והחיפוש של הבודקי� במעברי� וג� סמכויותיה� של המאבטחי� האזרחיי� 
 .2005 ה"התשס, בורתו� הפניה לחוק סמכויות לש� שמירה על ביטחו� הצי, במעברי�

 כי שר הפני� לא קבע את המעברי� שבה� 200828משרד מבקר המדינה כבר העיר בדוח משנת 
לפיכ� . 43/כאמור בהחלטה ב, ש כנקודות בדיקה"ש ויוצאי� מישראל לאיו"נכנסי� לישראל מאיו

ר עוד העיר מבק. ש לישראל יתבצע רק דר� מעברי� אלה"לא נית� היה לחייב שמעבר בי� איו
סמכות , לכאורה, המדינה באותה ביקורת כי לבודקי� ולמאבטחי� האזרחיי� במעברי� לא הייתה
 .לבצע חיפוש בגופ� או בכליה� של אלה המסרבי� לכ� או למנוע מה� את המעבר

 הוציא שר הפני� את צו יישו� הסכ� הביניי� בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה 1.4.08 ב
 צו  להל�  (2008 ח"התשס, )נקודות בדיקה) (תיקוני חקיקה) (רותסמכויות שיפוט והוראות אח(

כדי , מדויקות של מקומו של כל מעבר) צ"נ(נקודות ציו� , בצו האמור מפורטי� בי� היתר). היישו�
 .שנית� יהיה להחיל את הכללי� על המעבר במדויק

ובה� , ש"אל לאיופעלו עשרות מעברי� בי� ישר, 2010יוני , במועד סיכו� הביקורת הנוכחית
ארבעה מה� המופעלי� על ידי , כפי שהועלה. התבצעו תהליכי בידוק ביטחוני לעוברי� ולשבי�

 . המשטרה לא הוכרזו עדיי� כנקודות בדיקה בצו היישו�

__________________ 

 .82' ש" עמ, 20ראו הערה   28
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אומנ� סמכות ההכרזה היא בידי שר " כי 2010משרד הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
הפניות בעניי� זה מתקבלות , אינו הגור� המפעיל והנוכח בשטחא� היות ומשרד הפני� , הפני�

עוד מסר משרד הפני� לעניי� ". ממשרד הביטחו� והמשרד לביטחו� הפני� על פי הצרכי� בשטח
כי לא התקבלו בקשות בנושא , עדכו� הצו בדבר נקודות בדיקה חדשות או נקודות בדיקה שבוטלו

 .נויי� בצוועקב כ� לא בוצעו שי, זה מהגופי� בשטח

לאחר סיכו� , 2010ל המשרד לביטחו� הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בדצמבר "עוזר מנכ
בפועל מי שמבקש אות� להכריז על מעברי גבול אלו , אכ� כפי שהסביר משרד הפני�"כי , הביקורת

 ". ה� שר הביטחו� והשר לביטחו� הפני�

Ë·Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"¯·ÚÓ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ÙÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ" „ÂÚ ˘
ÌÂ˘ÈÈ‰ ˜ÂÁ· Ú·˜�˘ ‰Ó ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰�È‡ ‰˜È„· ˙Â„Â˜�Î Ì˙Â‡ Ú·˜ ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘ È�ÙÏ .

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÁË·‡ÓÏÂ ÌÈ˜„Â·Ï ÔÈ‡ ÂÏ‡ ÌÈ¯·ÚÓ· ,‰¯Â‡ÎÏ , Úˆ·Ï ˙ÂÎÓÒ
¯·ÚÓ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÚÂ�ÓÏ Â‡ ÍÎÏ ÌÈ·¯ÒÓ‰ ‰Ï‡ Ï˘ Ì‰ÈÏÎ·Â ÌÙÂ‚· ˘ÂÙÈÁ .ÔÎ ÏÚ , Ì‡˙‰·

Â·˙ÎÓÏÎ�Ó ¯ÊÂÚ Ï˘ "ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ï ,¯ÂÓ‡Î , ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜·Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ˙Â�ÙÏ ,˙ÂÙÈÁ„· ¯„ÒÂÈ ‰Ê ÔÈÈ�Ú˘ ÈÂ‡¯Â. 

 

 

 סיכו והמלצות

ÂÈ‡ ÔÈ·Â Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓÏ"˘ ,Ì„‡ È�· ¯·ÚÓ ÏÚ Á˜ÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ,˙Â¯ÂÁÒÂ ·Î¯ ÈÏÎ ,
˘È ÔÈ· ¯˘˜‰ ÏÚ ˙¯ÎÈ� ‰ÚÙ˘‰ ˘ÈÂÈ‡Ï Ï‡¯"˘ , ÈÚÂ‚ÈÙ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙È�ÂÈÁ ‰�È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙÂ

Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÏ ˙Â��˙Ò‰Â ¯Â¯Ë .ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÁÂ¯Ê‡" ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù ‡Â‰ ˘
˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÚ„Â�˘ ,˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ· , ˙‚˘‰ ¯˘Ù‡Ï Â˙¯ËÓÂ

ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈË·È‰· ˙ÂÈ·ÂÏÈ˘Â ˙Â„ÈÁ‡ ,ÌÈÈ‚ÂÏÂ�ÎËÂ ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ,˙ÂÚˆ˜Ó˙‰ ÁÈË·‰Ï ,
 È�ÂÁËÈ·‰ ˜Â„È·‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ

Ì‰· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Ô˙È�‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡Â. 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ· , È�ÂÈ2010 ,ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó Ú·¯ ˜¯ ÂÁ¯ÊÂ‡ , ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÔÈ‚·
ÁÂ¯Ê‡‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÌÂ˘ÈÈ· .Â�˘ ÈÓÂ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó˙ÂÈ�È„Ó ˙ÂÚÙ˘‰ ÂÏ ˙ÂÚ„ ,

˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÏÎÏÎÂ ˙ÂÈ�ÂÁËÈ· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,·‰˘Ó ÌÚ ·ÂÏÈ˘·"Ë ,
ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ,‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰"Ï , ˙Ó˜‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ì‰˘

ÌÏÂÚÙ˙ÏÂ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ,˙ÏÏÂÎ ˙È�Î˙ Ú·˜È ,˙È·Èˆ˜˙ ‰·Â‚Ó ,ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ ÁÂ¯Ê‡Ï ,
Â ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰Í¯„ È�·‡ . 

 ÌÈÈ˙˘·È‰ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Ó˜‰Ï)ÈÓ¯"Ì (·‰˘Ó·"‰·¯ ˙Â·È˘Á Ë , ˙È‡¯Á‡ ‡È‰ Í‡
„·Ï· ÌÈ¯·ÚÓ‰Ó ˜ÏÁ ˙ÏÚÙ‰Ï ÏÚÂÙ· . ˙ÂÎÓÒ ÏÚ·Â ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÏÚ· ÛÂ‚ ¯„ÚÈ‰·

ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÂ‰È�‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ˙Â�ÂÈÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡Â"˘ , ˙Ú‚Ù�
¯·ÚÓ‰ ˙‡ Ï‰�Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ˙È˙Â‰Ó ÏÎ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ Ú‚Â�· ‰˜ÈÓÚÓÂ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ÌÈ

ÌÈ¯·ÚÓ‰ ,˘Î¯Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙Â‡ˆ˜‰Ï ÌÈÈ·ËÈÓ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÚÂ·˜Ï Ô˙È� ‰ÈÙÏ˘ ,ÈÂ�È·Ï ,
ÁÂÂË ÍÂ¯‡ ÔÂ�Î˙ ÈÙ ÏÚ Â˙¯˘Î‰ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚Ï ,˙È·ËÈÓ‰ Â˙ÂÚˆ˜Ó˙‰Ï ‡È·‰Ï ÍÎ·Â . 
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ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,È‡-˙Ó¯· ˙Ú‚ÂÙ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ÈÚÂˆ˜Ó Ú„ÈÓ ˙ÙÏÁ‰ Ï˘ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰Â Ú„È‰ 
ÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÙÂ‚‰ . ÏÂ‰È� ÛÂ‚ ˙Ó˜‰Ï Â˘¯„ÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ ÈÂ‡¯

 È„Î ‡˘Â�· ˙Â�ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ‰È‰ÈÂ ÌÈ¯·ÚÓ‰ ÏÎ ÏÂÚÙ˙ ÏÚ „˜ÙÂÈ˘ ÈÊÎ¯Ó
 ÌÏÂÚÙ˙·Â Ì˙Ó˜‰· ‰ÚÈ˜˘Ó Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ ÁÈË·‰Ï

 ÁÈË·‰Ï È„ÎÂÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ˙È�Î˙· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÏÙÂËÈ ‡˘Â�‰˘ . ÏÚ
ÏÓ‰" Ï)ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ï ‰ËÓ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘Ó˘Ó‰ ,Ò˘˙‰"Á-2008 , Ï˘ ‰ËÓ‰ ÛÂ‚Î

‰Ï˘ÓÓ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ( ÌÚ ·ÂÏÈ˘· ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÏÈ·Â‰ÏÂ ÊÎ¯Ï
·‰˘Ó"Ë ,‰ˆÂ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰"Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,‰ ‚¯„‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜È È�È„Ó

ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ·˘ ÌÈ¯·ÚÓ· ‰¯ÂÁÒ ˙¯·Ú‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â�·"˘. 

ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ·˘ ÌÈ¯·ÚÓ· ‰¯ÂÁÒ ˙¯·Ú‰ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙ ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰" ‰ÎÂ·Ò ˘
˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙ÏÚ·Â ˙È�È„Ó‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰�ÈÁ·‰Ó . Ì„˜‰· ‰ÏÚÂÈ ‡˘Â�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯

Â‰˘ È„Î È�È„Ó‰ ‚¯„‰ È�ÙÏ ÔÂÈ„Ï‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜È ‡. 

 ÌÈ¯ÂÓÁ Ì‰ ÌÈ¯·ÚÓ· È�ÂÁËÈ·‰ ˜Â„È·‰Â ‰ÁË·‡‰ ‡˘Â�· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙Ï Ú‚Â�· ÌÈ¯·ÚÓ· ‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÈÈÁ�‰ ¯„ÚÈ‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¯‡˘‰ ÔÈ·Â , ‰˙Â„‚�˙‰Ï

·˘‰Ó ˙ÂÈÁ�‰ Ï·˜Ï ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘" È¯·ÚÓ· ÚÒÂ�· È�ÂÁËÈ·‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· Î" ÛËÂÚ
ÌÈÏ˘Â¯È" ,ÓÏÂÈ‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ·˘ ÌÈ¯·ÚÓ· Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁ" ˙Î¯ÚÓ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ·ÂÎÈÚÏÂ ˘

ÌÈ¯·ÚÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó. 

‰ˆ˘ ÌÈ¯·ÚÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏ‚˙‰" ˙ÏÂÒÙ ˙ÂÒÂÓÚ ˙ÂÈ‡˘Ó ¯·ÚÓÏ Ú‚Â�· Ì˙ÏÚÙ‰Ï È‡¯Á‡ Ï
ÂÈ‡Ï Ï‡¯˘ÈÓ"˘ , ˙ÎÏ˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú Ï˘ Í˘Ó˙Ó ÚÂˆÈ·Ï ‰ˆ¯Ù ÌÂ˘Ó Ì‰· ˘ÈÂ

ÂÈ‡· ÌÈ˘¯ÂÓ ‡Ï ÌÈ¯˙‡· ˙ÏÂÒÙ"˘ ,‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â‚ ¯·„‰Â.  

 


