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   התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
. משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות משרד הביטחו  בתחו  מסוי 

באלתא ; מ"בתעשייה האווירית לישראל בע; הבדיקה נערכה במשרד הביטחו 
 .מ"לחימה מתקדמות בעוברפאל מערכות ; מ"מערכות בע

משרד מבקר המדינה בדק את תהלי  קבלת ההחלטות בתעשייה האווירית 
את בדיקות , להשקיע בתחו  מטוסי האימו ) א" תע להל  (מ "לישראל בע

א לבי  חיל "ואת יחסי הגומלי  בי  התע, א"הכדאיות הכלכלית שערכה התע
 " אבלי 'ג"טוסי ההאוויר והחלל בנוגע להצטיידות חיל האוויר והחלל במ

)MK-20 ,MK-30 .(בחטיבת כלי טיס , ל" בלשכת המנכ א "הביקורת נערכה בתע
 בהנהלת החטיבה ובמפעל להב צבאיי  

1
 בלשכת היוע" המשפטי ובארגו  

 בלשכת היועצת הכלכלית למערכת   במשרד הביטחו ; ל לכספי "הסמנכ
הל ההרכשה במינ, בלשכת היועצת המשפטית למערכת הביטחו , הביטחו 
  ובחיל האוויר והחלל ;  ברשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר ; והייצור

  .במטה ובלהק ציוד

__________________ 
תוח מערכות להשבחת מטוסי  ומסוקי  והוא חלק מחטיבת כלי טיס  מפעל העוסק בפי מפעל להב  1

 .א"צבאיי  של התע
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 התנהלות משרד הביטחו  בתחו  מסוי 
 מבוא

 בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות משרד הביטחו  2009 עד אפריל 2008בתקופה אוקטובר 
באלתא ; מ" בתעשייה האווירית לישראל בע;הבדיקה נערכה במשרד הביטחו . בתחו  מסוי 

 .מ"וברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע; 1מ"מערכות בע
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח פרק זה במלואו 

,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  , על שולח  הכנסת אלא לפרס  את עיקרי הסיכו  שלו
  ].נוסח משולב [#1958ח"התשי

 סיכו  והמלצות
·‰˘Ó ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ Í¯ÚÓ·"·‰˘Ó ‡ÏÓÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙Ï Ë"Ë ,Â·-

˙È ÓÊ , ¯ÙÒÓ· ÏÚÂÙÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ¯ÙÒÓ"ÌÈÚ·ÂÎ "-ÁÂ˜Ï  ,ÌÈÏÚ· ,¯ÂËÏÂ‚¯ , Ì„˜ÓÂ ÔÂ·È¯
˜ÂÂÈ˘ .·‰˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ"· Ë"ÌÈÚ·ÂÎ "ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙· ‰Ï‡ , „Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰ ‡ÏÏ
Ù˙‰ÓÌÈ„È˜ ,ÌÈÓÂÁ˙ ˘ÂË˘Ë ˙Á‡ ‡Ï ÌÈ¯ˆÂÈ , ÌÈÒ¯Ë È‡ È„Â‚È ÌÈƒ ¿·eÓ ÌÈÎ¯Ú· ‰ÚÈ‚ÙÂ 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ,˙Â‡  È‡ Â·˘ÁÂ È·Èˆ˜˙ ÏÂ‰È Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÂÓÎ. 
·‰˘Ó·"‰Ê ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙· ‰ÈÂ˜Ï ˙È Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ÌÈ ˘ ‰Ê ‰Á˙Ù˙‰ Ë ,‰ÒÈÒ·˘ , ÔÂÈÚ¯·

‰ÏÂÎ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙ÂÏÈÚÂÓÂ ÛÒÂÓ Í¯Ú ÏÚ· È·ÂÈÁ.ÌÏÂ‡  ,ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰· , ÌÈÏ‰ 
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ,˙È ·ÂÓ ˙ÂÓÈÓÚ ˙Á˙Â ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ· ‰¯ÂÓÁ ‰ÚÈ‚Ù ˙Ó¯‚  . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÊ Í¯„· Í˘ÓÈ˙ ÁÂ„· ‰˙ÏÚ˘ ÈÙÎ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï . ÏÚ
·‰˘Ó"ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ Ï˘ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ „‡ ÏÚ ‰Ê ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙ ˙È˙˘‰Ï Ë . ÂÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï

˜Ú ÚÂ·˜Ï·¯ ÔÂÈÒÈ ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ÂÁ˜È ¯˘‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙Â Â¯-¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ ˘‰ , ÂÁÈË·ÈÂ
ÌÈ¯Â„ÒÂ ÌÈÈ˙ËÈ˘ ‰ËÏÁ‰ ÈÎÈÏ‰˙ ,‡ÒÈ‚ „ÁÓ , ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ Ï˘ ¯„‚ÂÓ ·Á¯Ó Ô˙Ó ÍÂ˙

˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó . ˙ÂÏÂ·‚ ˙‡ ¯È„‚‰Ï È„Î ˘È ÂÊ ˙È˙˘˙ Ï˘ ‰˘Â·È‚·
˙Â‡  ˙ÂÙÈ˜˘Â ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰˙ ÌÂÈ˜ ¯˘Ù‡ÏÂ ˙ÂÎÓÒ‰ÌÈ. 

·‰˘Ó ÏÚ" ‡Ï˘ ·¯ ÔÓÊ ‰Ê „¯˘Ó· Ï‰Â Ó ‰Ê ÌÈÂÒÓ ÌÂÁ˙ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ Ë
 ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó ˙ÏÂÎÈ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙Â ˙È‡ Â·˘ÁÂ ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÈ˜˘·

ÏÂÚÙÏ .·‰˘Ó Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘È" ‡ÏÓ ÈÂËÈ· Â ˙È ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙Â Ë
‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˘Ú ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÏÎÏ, È·Èˆ˜˙‰ ÌÂÁ˙· ‰˙Â‡  ‰ÏÂÚÙ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê 

È‡ Â·˘Á‰Â. 
·‰˘Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÈÏÂ‰È ‰ ÌÈ‚¯„‰" Í˘Ó‰ ÚÂ ÓÏ ÌÈ˘¯„  ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯ÚÓ Ï˘Â Ë

ÁÂ„‰Ó ‰ÏÂÚ‰ ·ˆÓ‰ , ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ ÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ ÍÂ˙ Â Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ
ÌÈ˜Â„‰ ,Â ‚ÂÚÈ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰ ÂÂÎ‰ ˘ÂÓÈÓÏ ÌÈÎ¯„‰˘ È„Î ,È ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎ· Â„ÓÚ

ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ¯„ÒÂÓÂ ¯Â„Ò ÔÙÂ‡· ÂÓ¯˙ÈÂ. 
__________________ 

בהיותה , ]נוסח משולב [1959 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7 (9אלתא היא גו  מבוקר לפי סעי    1
 .א שהיא חברה ממשלתית"בבעלותה המלאה של התע, בת ממשלתית חברה
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‰·Á¯‰ Â˙ÚÙ˘‰Â ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï , ÌÈÏÚÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓÏ ˘¯„ÈÈ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÈÎ ÈÂ‡¯

‰Ê ÁÂ„· ,¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓÏ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙ ÈÁ· ˙Â·¯Ï , ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ È„È ÏÚ È„ÂÒÈ‰ Â Â˜È˙Â
ÍÎ.  


