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  ארגו  ותקינה משמר הגבול 
 תקציר

 ככוח רב) ב" מג להל  (מפעילה את משמר הגבול ) י" מ להל  (משטרת ישראל 
לסיוע בלחימה בפשיעה במגזר העירוני , לטיפול בהפרות סדר, תכליתי ללחימה בטרור

 עמד ס! כוח האד  2008בשנת . ובמגזר הכפרי וככוח עתודה להתערבות מהירה
ב " מכוח מג40% כ. י" מס! כוח האד  במ27% שהיוו כ, וטרי ב על אלפי ש"במג

 החלו 2008כי בשנת , יצוי . י"פ מ"ל והיתרה ת"צה) פ" ת להל  (נמצא תחת פיקוד 
י בעבודת מטה רחבה אשר נועדה לבחו  את "ב והמטה הארצי של מ"מפקדת מג

י "ללי של מ קבע המפקח הכ2009ביוני . ב"המשימות והמבנה הארגוני של מג, הייעוד
 תגובש תכנית ע  לוח זמני  ליישו  2009כי בשנת , ניצב דוד כה  רב) ל" מפכ להל  (

  .עבודת המטה
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה סוגיות בארגו  2009 פברואר   2008בחודשי  מרס 

הביקורת . 2009בדיקות השלמה נערכו עד מאי . י"פ מ"ב ת"ובתקינה של יחידות מג
בדיקות . מרכז וצפו ) רי " חטמ להל  (ב ובחטיבות המרחביות "רכה במפקדת מגנע

  ). פ" המשרד לבט להל  (השלמה נערכו במטה הארצי ובמשרד לביטחו  הפני  
 עיקרי הממצאי 

 פקודות ארגו  
אמורה להגדיר את ) א" פק להל  ( פקודת הארגו    פרסו  ועדכו  פקודות ארגו 

ואת התק  המפרט , י"הארגו  במ ואת אתרי הפריסה של תתיאת המשימות , הייעוד
במועד סיו  הביקורת לא . הארגו  את המצבה הקבועה של כוח האד  והציוד של תתי

המשמעות , המפרטי  את המטרה, י הוראות ונהלי  בתחו  הארגו  והתקינה"היו למ
מאשרי  את ובכלל זה הגורמי  ה, דרכי אישורה, מרכיביה ואופ  גיבושה, א"של פק
 . והאופ  שבו יש לעדכנה, הפצתה

 26 א ל"לא פרס  פק) ת" אג להל  (י " אג) התכנו  במ  א"הקמת יחידות ללא פק
במועד סיו  הביקורת שירתו בה  מאות רבות של א) ש, י"פ מ"ת ב"יחידות מג
 . י"פ מ"ב ת" מכלל שוטרי מג20% המהווי  כ, שוטרי 

א ובי  התקינה במועד סיו  "ה שנקבעה בפקלמרות הפערי  הגדולי  בי  התקינ
לא , ופערי  בי  התק  והמצבה ביחידות השונות, ב"הביקורת של יחידות רבות במג

ב בחינה של המשמעויות המבצעיות הנובעות מקיומ  של פערי  אלה "ת ומג"ערכו אג
אות "והשפעת  על יכולת  של היחידות לקיי  את הייעוד והתפקידי  שנקבעו בפק

, בנוס) לכ!. אות מעודכנות"ולא פרס  לה  פק, התפקידי  בפועל שהוטלו עליה ואת 
למרות השינויי  הרבי  , ב"אות של יחידות מג"ת לא בדק ולא עדכ  את הפק"אג
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בגזרות , ובכלל זה שינוי בהיק) המשימות, והמשמעותיי  שעברו בשני  האחרונות

 . הפעולה ובתחומי האחריות
ולא דיווחה למשרד על , פ"א לאישור המשרד לבט"קי לא הגישה טיוטות פ"מ

ועל מקרי  שבה  הפער , שינויי  ארגוניי  המהווי  שינוי מהותי בפעילות היחידות
א) על פי , ב הגיע לכדי עשרות אחוזי "בי  התק  לבי  המצבה ביחידות מג

זאת בניגוד ; שמשמעות  של פערי  כאלה היא שינוי מהותי באופ  ביצוע המשימות
כי נית  , פ לוודא"עקב כ! לא היה ביכולתו של המשרד לבט. פ"הוראות המשרד לבטל

ולא היה ביכולתו , לממש את הפקודות וא) לפעול להקצאת המשאבי  הנדרשי  לכ!
 . ב"י ומג"לבקר את השינויי  הארגוני  שעשו מ

י שבע פלוגות חדשות לשיפור "  הקימה מ2008 2006 בשני    יחידות זמניות
כי מדובר , הקמת  של יחידות אלו התבססה על ההנחה. חו  האישי בערי הביט

עד מועד סיו  הביקורת . א"ולפיכ! היא לא לוותה בפרסו  של פק, ביחידות זמניות
אות לפלוגות האמורות א) שחלפו למעלה משנתיי  ממועד "ת פק"לא פרס  אג

את מועד הפעלת  וא) על פי שהמטה הארצי הארי! , ההקמה של הפלוגות הראשונות
. ת ג  לא פרס  תקינה לציוד הנדרש לפעולת  של פלוגות אלה"אג. 2009עד יוני 

 . לרבות בעיות בטיחות, וחלק מהציוד א) לא היה תקי , הפלוגות צוידו חלקית
להל  (כי חמש הפלוגות שהוסטו מפעילות הביטחו  השוט) , ל" קבע המפכ2007במאי 

 שבועות לקראת 12תעבורנה הכשרה של , בערי לטובת הביטחו  האישי ) ש" בט 
עד מועד סיו  הביקורת עברו הפלוגות האמורות הכשרה . פעילות  המבצעית החדשה

  . ל"דבר הפוגע בכשירות המבצעית הרצויה כפי שהגדיר המפכ, של שבועיי  בלבד
 ב"תקציב העסקת כוח אד  במג

 להל  (ת תקציב מסוימת על א) שהנתו  הנוגע למספר התקני  המאושר לאיוש בשנ
המשרד אינו , פ"על מרכיביו מופיע בהצעת התקציב של המשרד לבט) שיא כוח אד 

ב בניהול השוט) של מצבת "י או את מג"והוא איננו משמש את מ, עור! עליו בקרה
ב בקבע גבוהה מהשיא " הייתה מצבת שוטרי מג2008בסו) נובמבר . כוח האד 
אשר ממילא לא פנה , פ לא פנה למשרד האוצר"בטהמשרד ל.  משרות196 המאושר ב

לוועדת הכספי  של הכנסת בנוגע לחריגה זו כדי שהיא תאושר כמתחייב בחוק 
  .התקציב

 תקינת כוח אד  
ת כמענה לצרכי  המבצעיי  של " היה מספר התקני  שאישר אג2007  ו2006בשני  

 בתקציב באות  השני  גבוה מהשיא שאושר) ב"ובכלל זה יחידות מג(י "כל יחידות מ
קיו  ". תקני  וירטואליי "י "תקני  עודפי  אלה מכוני  במ.  תקני 1,100 בכ
י "פ ובמ"פוגע בבקרה ובפיקוח של גורמי המטה במשרד לבט" תקני  וירטואליי "

אי  ודאות כי האיוש וחלוקת הציוד , כפועל יוצא מכ!. על התאמת הצרכי  לתק 
 .ב הוא מיטבי"ליחידות מג
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.  ויותר מהתק  שנקבע10% ב הייתה מצבת שוטרי הקבע גדולה ב" יחידות מג10 ב
בשמונה יחידות המוגדרות כיחידות מטה . ב"תופעה זו בלטה במיוחד במטות מג

 ). 41% חריגה של כ( שוטרי  שנקבעו בתקינה 235 שוטרי קבע לעומת 331שירתו 
אחידות בגודל  גור   ב הנדרשות למשימות דומות ואי"ריבוי סוגי היחידות במג

  .לחוסר יעילות בהקצאת משאבי  ליחידות השונות ולחוסר יעילות של מער! ההדרכה
"פיקציה " שיבו  כוח אד  שלא על פי התקינה 

1
  

של קציני  ושוטרי  , "פיקציות"המכונה בארגו  , י קיימת תופעה"ב ובמ"במג
א! מוצבי  ומשרתי  , הרשומי  ונושאי  במינוי לתפקיד על פי התק  ביחידה אחת
י טר  סיימה את "מ. בפועל בתפקידי  אחרי  באותה יחידה או ביחידה אחרת

2006א) שהתחייבה לעשות זאת עד סו) שנת " פיקציות"הטיפול בתופעת ה
2
 . 

תפקידי , כ!. שלא תקנ  די כוח אד  מנהלתי, ת"תר  אג" הפיקציות"לתופעה 
דבר המגדיל את , נני  בתק  לחימהמנהלה מאוישי  על ידי בעלי תפקיד המתוק
. ב זה שני  רבות"שקיי  ממילא במג, הפער בי  התקינה ובי  מצבת תפקידי הלחימה

שאי  פסול בשימוש ברישו  , י יוצר מראית עי "במ" פיקציה"השימוש הרווח בביטוי 
  . מדומה שאינו עולה בקנה אחד ע  מינהל תקי 

 מער  המילואי  
י "אי  אשר תפקידיו בחירו  ה  לתגבר את כוחות מב קיי  מער! מילו"במג

. ש והפרות הסדר"בתרחישי ייחוס שבה  נדרשי  כוחות בהיק) נרחב בתחו  הבט
, המער! הוק  מתו! כוונה לתת מענה לאחד מהלקחי  שהופיעו במסקנות ועדת אור
שהוקמה לש  בירור ההתנגשויות בי  כוחות הביטחו  לבי  אזרחי  ישראלי  

בביקורת נמצא פער מהותי בי  המוכנות וההתכוננות של מער! . 2000ר באוקטוב
הקצאת ימי המילואי  לאימו  המער! ; המילואי  לבי  הכשירות המבצעית הנדרשת

ועקב כ! נפגעה הכשרתו , ב"לא התאימה לדרישות המבצעיות של מפקדת מג
ובתרגילי  ב לא תרגל את מער! המילואי  בתרגילי גיוס "מג; וכשירותו המבצעית

מכשירי קשר וציוד לחימה שהיו , כלי רכב; לחלוקת הציוד של פלוגות המילואי 
מתו! כוונה לאוספ  ולחלק  , י"מיועדי  למער! המילואי  חולקו ליחידות אחרות במ

ואמצעי  אלה לא סופקו , י לא תרגלה חלוקה זו"מ. ליחידות המילואי  בעת הצור!
"כאור היו "בעת גיוס כוחות המילואי  במבצע 

3
כי ציוד בסיסי רב היה , נמצא ג . 

  .וציוד אחר אוחס  במחסני מער! המילואי  בצורה לקויה הפוגעת בכשירותו, חסר
__________________ 

המרכז /הוצאת סטימצקי, עברי המילו  השל  עברי, מילי  לפי רב" פיקציה"משמעות המינוח   1
ת או פעול, שקר, היא בדיה, 1481' עמ, 1997, ידיעות אחרונות/ספרי חמד/ לטכנולוגיה חינוכית

 .הסוואה שנועדה להשיג מטרה מסוימת באמצעי  שאינ  כשרי 

 .107 'עמ, "ל"ב תחת פיקוד צה"כוחות מג ",)ÁÂ„È˙ ˘ 57‡ )2006 , מבקר המדינה  2
 .2009 ינואר   2008שהתקיי  בדצמבר " עופרת יצוקה" המקבילה המשטרתית למבצע  " כאור היו "  3
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 הפעלת הכוח

י שבתחומ  "כפופי  מבצעית למפקדי המחוזות במ) י"פ מ"ת(ב במחוזות "כוחות מג
כחלק . וזוזאת מתוק  האחריות הטריטוריאלית שיש למח, פועלת מפקדת המחוז

ב אחריות משימתית"מתפקידיו קיבל מג
4

.  למניעת פשיעה חקלאית במגזר הכפרי
מחוז " את המגזר הכפרי כ2007א  הגדיר בשנת , מר אבי דיכטר, פ לשעבר"השר לבט

"שביעי
5

ב במגזר הכפרי בי" "הגדרה שתרמה לפערי תפיסה בנוגע להפעלת כוחות מג, 
בתכנו" ובארגו" , מו לפגיעה משמעותית ביעילותפערי  אלה גר. ב"י לבי" מג"מחוזות מ
  . ב"כוחות מג

 שוטרי  מוספי  זמניי  
בחלק מהפלוגות לשיפור הביטחו" האישי בערי  מועסקי  שוטרי  במעמד של 

והעסקת  , מש$ העסקת  הוא שישה חודשי ). ז" שמ#להל" " (שוטר מוס  זמני"
לשוטרי  אלה . י"פי צורכי מניתנת להארכה לתקופות נוספות של שישה חודשי  ל

וה  אינ  זכאי  , י המשרתי  בשירות קבע"מעמד נחות ממעמד  של שוטרי מ
ב חרגו ממגבלה "י ומג"מ. להטבות כספיות ולהכשרה מקצועית בדומה למשרתי הקבע
והעסיקה שוטרי  זי  "שקבעה הלשכה המשפטית בחוות דעתה להעסקת השמ

  . י  במעמד קבעזי  באות" פלוגות ע  שוטר"במעמד שמ
 סיכו  והמלצות

, י בתחומי הביטחו" השוט "משמר הגבול ממלא תפקיד מרכזי במשימותיה של מ
ב "לצור$ כ$ מפעיל מג. הלחימה בפשיעה ומניעת הפרות סדר, השיטור, האבטחה

ב הגיע להישגי  בביצוע "מג. מגוו" רחב של יחידות מסוגי  שוני  בפריסה ארצית
יכולת תגובה מהירה לנדרש ממנו וליכולת להסתגל למציאות משימותיו תו$ הפגנת 

 . ולדרישות מבצעיות משתנות
ב הנוגעי  לארגו" "בביקורת נמצאו ליקויי  משמעותיי  בהתנהלות המטה הארצי ומג

, שיש בה  כדי לפגוע בבניי" הכוח, ב"ולתקינה של כוח אד  וציוד ביחידות מג
 . ב" במגתמבצעית של מסגרות ויחידוברמת" המקצועית ובכשירות" ה, בהפעלת"

ב ויחידותיו לבי" המצב הקיי  "אות והתקינה שנקבעו למג"הפער הגדול שבי" הפק
וגורמת , בתחו  זה" סדר ארגוני#אי" מציאות זו מתבטאת ב.מרוקני  אות" מתוכ"

 . לפגיעה בדפוסי המינהל התקי" וביכולת הפיקוח והבקרה
כי צורת עבודה , י לעורכי הביקורת"ב ובמ"  במגבמהל$ הביקורת מסרו גורמי  שוני

כתוצאה מהתפתחות דינמית של , בי" היתר, נובעת, זו בתחו  הארגו" והתקינה
, ב גמישות ארגונית גבוהה"ומאפשרת למג, הצרכי  המבצעיי  ומאילוצי  תקציביי 

ביכולת להקי  מערכי  חדשי  במהירות או להתאי  , בי" היתר, אשר מתבטאת

__________________ 
בלי לגרוע , יצוע של משימה מוגדרת על ידי כוח משטרהאחריות משימתית היא אחריות לתכנו  ולב 4

 .מהאחריות הטריטוריאלית
שומרו  ויהודה , ירושלי , א"ת, מרכז, דרומי, צפוני:  משטרת ישראל פועלת בשישה מחוזות גיאוגרפי  5

 ).י"ש(
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כי אי" חולק , משרד מבקר המדינה מעיר.  קיימי  למשימות חדשות ונוספותמערכי 
בדבר חשיבותה של גמישות ארגונית ויכולת התאמה מהירה למצבי  ודרישות 

אול  הגמישות אינה יכולה להיות גושפנקה לחוסר סדר בתחו  , מבצעיות משתנות
וני המושתת על והיא איננה באה להחלי  את הצור$ בסדר ארג, הארגו" והתקינה

הוראות ופקודות ואמות מידה ידועות וברורות המשמשות בסיס למינהל תקי" וליכולת 
 .מימוש של שינוי ארגוני מבוקר ונשלט

פ לממצאי הביקורת עולה בעיה משמעותית ביכולת הפיקוח "מתגובות המשרד לבט
פ "לבטעל המשרד . שאמורה להיות כפופה לו, י"שלו בתחו  הארגו" והתקינה על מ

 .לאכו  את הסמכויות המוקנות לו בנושא זה
כדי לעמוד , י יסדירו את נוהלי העבודה ביניה "פ ומ"כי המשרד לבט, מ" הראוי

י לפרס  תורה ונהלי  בתחומי הארגו" והתקינה בתיאו  "על מ. בהוראות חוק התקציב
י  ולנקוט את כל הצעד, אות"לפעול להשלמה ולעדכו" של הפק, פ"ע  המשרד לבט

 . ב ולש  השגת יעילות תפעולית ומבצעית"הנדרשי  לש  מילוי הייעוד של יחידות מג
והשימוש " פיקציות"ב יפעלו לשרש את תופעת ה"ראוי ג  שהמטה הארצי ומג

ב לקבוע את הדרכי  לשמירת הכוננות "י ומג"על מ". תקני  וירטואליי "ב
על המטה הארצי ,   לזאתבנוס. והכשירות במער$ המילואי  וליישמ" הלכה למעשה

ובכלל זה , שהוקמו כמער$ זמני, להחליט על גורל מער$ הפלוגות לביטחו" אישי
  .זי "הסדרת מעמד השמ

♦  
 מבוא

שהוק  בשנת ) י" מ להל  (תכליתי של משטרת ישראל  הוא כוח רב) ב" מג להל  (משמר הגבול 
תפקידי , י"על פי הוראת מ. ל"צהפ "י וחלקו ת"מ) פ" ת להל  (חלקו נמצא תחת פיקוד . 1951
י בלחימה "סיוע ליחידות מ; י בלחימה בפשיעה בערי "סיוע ליחידות מ: י כוללי "פ מ"ב ת"מג

ואבטחת היישובי  במגזר הכפרי ; תו% מת  דגש לטיפול בעברות חקלאיות, בפשיעה במגזר הכפרי
לאבטח את גבולות "ל הוטלה המשימה "פ צה"ב ת"על כוחות מג. י"שבגזרת האחריות של מ
 ". ל"המדינה בשיתו& ע  צה

להל  (י "י על פי הנחיות המטה הארצי של מ"י פועלי  ככוחות סיוע לכוחות מ"פ מ"ב ת"כוחות מג
ל עוסקי  בעיקר "פ צה"ב ת"כוחות מג. והמחוז המשטרתי שבו ה  מוצבי )  המטה הארצי 

של ) כ" סד להל  ( בסדר הכוחות כוחות אלה משולבי ). ש" בט להל  (בפעולות ביטחו  שוט& 
 .  ופועלי  על פי פקודת   מרכז ודרו   ל "שני פיקודי  מרחביי  בצה

המצבה . 6ב על אלפי שוטרי  בקבע ושוטרי  בחובה" עמד התק  של כלל שוטרי מג2008ביולי 
 מס% כוח האד  המועסק 27% המהווי  כ, 92%עמדה באותו מועד על אלפי שוטרי  באיוש של 

 ).39% כ(ל "פ צה"י והיתרה ת"פ מ"ב ת" משוטרי מג61% באותו מועד שירתו כ; י"במ
__________________ 

 רשאי שר הביטחו  בהתייעצות ע  שר, 1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[על פי חוק שירות ביטחו    6
) יוצא צבא כהגדרתו בחוק(להורות בצו כי מיועד לשירות ביטחו  , המשטרה או מי שהוא הסמי- לכ-

 ישרת במשמר הגבול שבמשטרת ישראל כל 29 עד 18 שנמצא כשיר לשירות והוא באחד הגילאי  מ
 .תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה או חלקה
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. במשרה מלאה) ז" שמ להל  " (שוטר מוס& זמני"ב שוטרי  במעמד " מעסיק מג2006החל משנת 

לאחר תו  שירות קבע זה ה  . שוטרי  אלה מגויסי  בתו  שירות החובה לשירות קבע של חצי שנה
זי  עמד ביולי "מספר  של השמ. ת שירות נוספות של חצי שנה כל פע מגויסי  לעתי  לתקופו

על הבעייתיות בהעסקת . י"פ מ"ב ת" מתקני הקבע של מג5% וה  היוו כ,  שוטרי 133 על 2008
 . זי  יפורט בהמש%"השמ

, ב"של מג" בניי  הכוח"האחראית ל, ב"את מפקדת מג, בי  היתר, ב כולל"המבנה הארגוני של מג
; )רי " חטמ להל  (ארבע חטיבות מרחביות ; ב"לאימו  ולהכשרת כל יחידות מג, ה לארגו ובכלל ז

רי  ולמפקדות הגזרתיות היו כפופי  במועד הביקורת מפקדות גדוד "לחטמ. ושתי מפקדות גזרתיות
 :  מפורטות להל 7ויחידות אשר העיקריות שבה ) די " מפג להל  (

 וביישובי הספר באמצעות 8טחו  השוט& במגזר הכפריהאחראיות לבי, ש"פלוגות למשימות בט
אשר תפקיד  העיקרי , פלוגות לשיפור הביטחו  האישי בערי  ;תצפיות ומארבי , מחסומי , סיורי 

 פלוגות לביטחו   להל  (י במלחמה בתופעות הפשיעה והאלימות בערי  "הוא לתגבר את כוחות מ
ולהוות כוח , תפקיד  העיקרי הוא לחימה בפשיעהש, )ג" סמ להל  (סיירות משמר הגבול ; )אישי

  להל   (יחידות משמר הגבול; )ד" הפס להל  (התערבות מיידי באירועי ביטחו  פני  והפרות סדר 
, פלוגות המילואי ; שתפקיד  הוא לחימה בפשיעה ולהוות כוח עתודה בתרחישי חירו , 9)ג"ימ

 ). "הימ(היחידה ללוחמה בטרור ; ארציד בהיק& "שייעוד  לשמש ככוח עתודה לטיפול בהפס
כי תק  כוח האד  הוא המסגרת , נקבע) פ" המשרד לבט להל  (בנוהלי המשרד לביטחו  הפני  

, דרגת התק  שלה, המבטאת את המבנה הארגוני ומפרטת את תואר המשרה, המאושרת של משרות
 . היק& המשרה והכפיפות הארגונית

אחראי לריכוז עבודת המטה והתכנו  ) ת" אג להל  (מטה הארצי אג& התכנו  ב, י"על פי הוראות מ
י ובכלל זה "לתקנו  ולהקצאה של משאבי מ, בי  יתר תפקידיו נקבע שהוא אחראי לתכנו . י"של מ
לקביעת ייעוד ומבנה היחידות ופרסומ  , י"לגיבוש עקרונות לארגו  ולהקמה של יחידות מ, ב"מג

א אמור להיות מפורט התק  של כוח האד  והציוד של "בפק). א" פק להל  (במסגרת פקודות ארגו  
 . הארגו  תתי

ב " בדק משרד מבקר המדינה את הארגו  והתקינה ביחידות מג2009 פברואר   2008בחודשי  מרס 
בדיקות השלמה נערכו במטה . מרכז וצפו  רי "ב ובחטמ"הביקורת נערכה במפקדת מג. י"פ מ"ת

 . פ"הארצי ובמשרד לבט
ת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  ועד

 לחוק 17בהתא  לסעי& , הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה
חיסיו  נתוני  אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, מבקר המדינה

   .הביקורת
__________________ 

 .לתצפית ולליווי עצורי , קני ב יש יחידות נוספות קטנות יותר לאבטחת מת"למג  7
 של הערי  והיישובי   המגזר הכפרי כולל את כל השטחי  שאינ  בתחו  השטחי  המוניציפאליי 8

 .הקהילתיי 
 .גי  פעילי  במגזר הכפרי וחלק במגזר העירוני"חלק מהימ  9
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 2008 2000ב בשני  "וניי  במגשינויי  ארג
ב מספר ניכר של שינויי  ארגוניי  ושינויי  באחריות "  עבר מג2008 2000במהל% השני  

להל  סקירה של . 10ב"אשר הביאו להגדלת מספר היחידות במג, המבצעית ובשיטת הפעלת הכוח
  : השינויי  העיקריי 

מרחב התפר . 1
11

 "עוט  ירושלי " ו
עוט& "לה ממשלת ישראל החלטה על הקמת מרחב התפר ובכלל זה תכנית  קיב2001במהל% שנת 

ש ולמניעת פעילות חבלנית "ב מקבל את האחריות המבצעית לבט"בהחלטה נקבע שמג". ירושלי 
מפקדה ומספר ניכר , בי  היתר, לצור% מימוש החלטה זו הוקמו. עוינת בצדו המערבי של המרחב

 . בצעיי  כמו יחידת התצפיות ומערכי החקירות והמודיעי ושודרגו מערכי  מ, של פלוגות חדשות
על העברת האחריות לכל מרחב התפר , מר אריאל שרו ,  החליט ראש הממשלה דאז2003בפברואר 
. 2004די  בשנת "ב והקמה של שתי מפג"שינוי מבצעי זה כלל הסטה של פלוגות מג. 12ל"לידי צה

ל את האחריות "העביר צה, ) מתוקנת6/ספר בהחלטה מ (2006בהתא  להחלטת הממשלה מאפריל 
  . מאות שוטרי " עוט& ירושלי " שירתו בגזרת 2008ביולי . י"למ" עוט& ירושלי "לכל גזרת 

 הגבולות ע  מצרי  וע  ירד   . 2
ל את האחריות המבצעית למניעת הברחות ולסיכול פעילות "פ צה"ב ת" קיבל מג2003בשנת 

ב "לצור% זה הוקמה מפקדת חטיבה והוצבו מספר פלוגות מג. ראליש חבלנית בחלק מגבול מצרי 
ל להחזיר את "החליט צה, לאחר ההתנתקות מחבל עזה, 2006בשנת . ישראל על גבול מצרי 

 ב שהוצבו בגבול מצרי "תו% כדי החלפת חלק מכוחות מג, האחריות לקטע הגבול האמור לידיו
אחריות מבצעית לקטע הגבול בי  ) ל"פ צה"ת(ב " קיבל מג2008בסו& ינואר . ל"ישראל בכוחות צה

  .לצור% כ% הוק  כוח הכולל מפקדת חטיבה ומספר פלוגות. ירד  לישראל בגזרת הערבה
 הקמת פלוגות לתגבור הביטחו  האישי בערי   . 3

של תושבי מדינת האישי בתחושת הביטחו   פגיעהונוכח ההתגברות הפשיעה והאלימות  נוכח
והעבירה חמש פלוגות , ב חדשות"  שבע פלוגות מג2008 2006י במהל% השני  "הקימה מ, ישראל

  . ל"ש של קו התפר לפעילות הנ"ב נוספות שעסקו במשימות הבט"מג
__________________ 

פ "כולל ת, ב"מפורטי  בסקירה שינויי  בכלל מג, י"פ מ"ב ת"על א. התמקדות הביקורת בפעילות מג  10
 . ב"כדי להמחיש את תכיפות השינויי  הארגוניי  במג, ל"צה

 ת תכנית הגנה שנועדה להקטי  את יכולת החדירה של מפגעי  משטח הרשות הפלסטיני מרחב התפר  11
התכנית מבוססת על כוחות צבאיי  והקמת מכשולי  באזורי  הסמוכי  לקו . לשטח מדינת ישראל

ראו ג  מבקר . 13' עמ, 2002יולי , "דוח ביקורת בנושא מרחב התפר " דינה ראו ג  מבקר המ. הירוק
 .67 92' עמ, "המכשול והמעברי  בעוט. ירושלי ", )È˙ ˘ ÁÂ„59‡) 2008 , המדינה

 .78' עמ, " ממצאי מעקב מרחב התפר ", )È˙ ˘ ÁÂ„54‡) 2003 , ראו מבקר המדינה  12
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 פעילות במגזר הכפרי  . 4

ב הפועלי  "והכפי& את כוחות מג,  החליט המטה הארצי להקי  את הסיור הכפרי2000בשנת 
 2004בשנת ). תחנות משטרה אזוריות(אזור בו ה  פועלות במגזר הכפרי לתחנות המשטרה שב

הקמת מפקדות כפריות מרחביות בכפיפות : ב על שינוי ארגוני נוס&"החליטו המטה הארצי ומג
  .ב הפועלי  במגזר הכפרי"שקיבלו אחריות על כוחות מג, רי "לחטמ

 הקמת פלוגות המילואי   . 5
 מער% המילואי  או  להל  (ב "המילואי  במגי על הקמת מער% " החליטה מ2000בסו& שנת 

מהרצו  לתת מענה לאחד מהלקחי  שהופיעו , בי  היתר, הקמת מער% זה נבעה"). תמונת ראי"
שהוקמה לש  בירור ההתנגשויות בי  כוחות הביטחו  לבי  אזרחי  ישראלי  , במסקנות ועדת אור

י מספר רב של פלוגות מילואי  "מ  הקימה 2007 2001בשני  . כמפורט בהמש%, 2000באוקטובר 
נוסח [כחלק ממיסוד המער% שונה חוק שירות ביטחו  . 13ובה  מאות רבות של שוטרי מילואי 

ובהמש% הוסדר הנושא , ב" כ% שיתאפשר גיוס שוטרי  למילואי  במג  1986 ו"התשמ, ]משולב
  .1.8.0814 שנכנס ברובו לתוק& ב, 2008 ח"התשס, בחוק שירות המילואי 

 ב "כו  עיקרי השינויי  הארגוניי  במגסי
הטבלה מלמדת על .  2008 2000ב בשני  "להל  טבלה המרכזת את עיקרי השינויי  הארגוני  במג

שהשפיעה על היציבות , ב בשני  אלה"הכמות הגדולה של שינויי  משמעותיי  שהתרחשה במג
  ):כמפורט בהמש%(הכשרת הכוחות וההתמקצעות המשימתית לייעוד  , התקינה, הארגונית

È Â‚¯‡‰ ÈÂ È˘‰ ‰ ˘ 
 2000 .משטרה במחוזותה תחנות פ"תעבודה הסיור הכפרי והכפפתו ל הקמת
 2001 . מילואי  פלוגותשל מער- הקמת

 .  על מרחב התפר ועוט. ירושלי קבלת אחריות
 . פלוגות חדשותומספר ניכר של מפקדת עוט. ירושלי  הקמת

2001 
 2003  . בגזרה זו פלוגותומספר מפקדת חטיבה הקמת ,ישראל בול מצרי  על חלק מגקבלת אחריות

  .ל"ב לצה" על כל מרחב התפר ממגהעברת האחריות
 . ל"פ צה"ב לת" שמונה פלוגות מגהסטת

2003 
 2004 ."ירושלי עוט. " שתי מפקדות גדודיות בהקמת
 2004 . במרחב מרכז   לעבודה בשיטה מרחבית על בסיס מפקדה כפריתחזרה

__________________ 
הטיפול המשטרתי בהפרות סדר היבטי  של בני  הכוח  " קיימה ממשלת ישראל דיו  בנושא13.6.04 ב 13

בעקבות הדיו  ".  יישו  המלצות ועדת אור בנושא והאמצעי  העומדי  לרשות הכוח המשטרתי 
 פלוגות 6 הושל  ציוד ל"ש, בי  היתר, י ובה "את הודעות מ) 2035' בהחלטה מס(קיבלה הממשלה 

 )".מודדות ע  הפרות סדר קיצוניותפלוגות מילואי  משמר הגבול להת(' תמונת ראי'
 .ישנ  חלקי  בחוק זה שכניסת  לתוק. נדחתה לתקופה מאוחרת יותר 14
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È Â‚¯‡‰ ÈÂ È˘‰ ‰ ˘ 
 2005 .33%בכמות של ,  פלוגות למער- המילואי הוספת
 2005 .צפו  ודרו י   במרחב ת ו כפריות מפקדהקמת
 על בסיס שוטרי חובה לשיפור הביטחו  האישי פלוגותשתי ו י ז"על בסיס שמפלוגות  שתי הקמת
 .בערי 

2006 
 2006 . על מרחב התפר בגזרת עוט. ירושלי אחריותקבלת 

 2006 . מגזרה זוב"ישראל והוצאת חלק מכוחות מג ב בגבול מצרי " של מגחריותביטול הא
 2007 ".מחוז השביעי" שכונה , על המגזר הכפריב כאחראי"הגדרת מג

) י הסטות כוח אד  מפלוגות אחרות"ז והשנייה ע"אחת על בסיס שמ(חדשות  פלוגות שתי הקמת
 .בערי ש לשיפור הביטחו  האישי " חמש פלוגות בטוהסטת

2007 
 2008 .אישי בערי הז לשיפור הביטחו  " פלוגה נוספת על בסיס שמהקמת

 מפקדה הקמת תו- ,ישראל בגזרת הערבה ב מגבול מצרי  לגבול ירד " מגהעברת אחריות
 . בגזרה זו פלוגותחטיבתית ומספר

2008  
 י "פ מ"ב ת"במג גדל מספר היחידות 2008 ועד שנת 2004כי משנת , משרד מבקר המדינה העלה

ב "כי הגדלת מספר היחידות במג, מהמסמכי  עולה). 29% גידול של כ( יחידות 84  יחידות ל65 מ
כמפורט , הגבירה את הצור% בקצונה זוטרה ותרמה להגדלת הפערי  בי  התקינה לבי  המצבה

. ער זהי נתחו את המשמעויות המבצעיות של הגידול בפ"ב או מ"בביקורת לא נמצא כי מג. בהמש%
כיוו  שלכל יחידה נדרש . 5% י קטנה בכ"פ מ"ב ת"באותה תקופה תקינת כוח האד  בקבע במג

הרי הגדלת מספר היחידות הביאה בהכרח להגדלת הצוות , צוות מנהלתי לצור% הפעלתה השוטפת
  .ב וזאת שעה שמספר אנשי הקבע קט "המנהלתי של מג

 עבודות מטה לביצוע שינויי  ארגוני  נוספי  
, ב מספר רב של עבודות מטה פנימיות"נערכו במפקדת מג,  2008 2004, בתקופה האמורה

ובה  , עבודות אלה נועדו לקד  שינויי  ארגוניי  נוספי . שסיכומיה  הוגשו לאישור המטה הארצי
. ב להתמקד בה "קביעת מבנה אחיד לפלוגות ואבחו  משימות שעל מג, איחוד ופירוק מסגרות

ב והמטה הארצי בעבודת מטה רחבה בראשות סג  מפקד " החלו מפקדת מג2008אי כי במ, יצוי 
י בתגובתה לממצאי " מסרה מ2009ביולי . ב"ב אשר נועדה לבחו  ארגו  מחדש של מג"מג

, ניצב דוד כה  רב, )ל" המפכ להל  ( קיי  המפקח הכללי 2009 ויוני 2009כי באפריל , הביקורת
והנחה על הכנת תכנית ליישומ  , ב"שינויי  במבנה הארגוני של מגובה  אישר את ה, שני דיוני 

 ). על עבודות אלה ראו בהמש%(
מהותיי  , י שינויי  ארגוני  רבי "פ מ"ב ת"כי בשני  שקדמו לביקורת עבר מג, יוצא אפוא

שינוי מסגרות , שכללו הקמת מסגרות חדשות, לעתי  א& באות  גזרות פעולה, ותכופי  יחסית
שינויי  מסוג זה בפני עצמ  ובסדרי גודל כאלה עלולי  להקשות על . ושינוי תחומי פעילותקיימות 

שינויי  אלה היו , י"על פי נוהלי מ. היציבות הארגונית ועל התמודדות ע  האתגרי  המבצעיי 
במסגרת . ב"אות ובהקצאת המשאבי  ליחידות מג"בפק, אמורי  לקבל ביטוי בשינויי תקינה

מימוש חלק מתוצרי  וההשפעה של אי,  השפעת השינויי  הארגוניי  האמורי הביקורת נבחנו
להל  . ב"התקינה והקצאת המשאבי  ליחידות מג, ב על הארגו "עבודות המטה שערכה מפקדת מג

 : ממצאי הביקורת
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 )א"פק(פקודות ארגו  

ארעי שבו המקו  הקבוע או ה(את המשימות ואת אתרי הפריסה , א אמורה להגדיר את הייעוד"פק
ואת התק  המפרט את היק& , י"ארגו  במ של תתי) שוהה היחידה ושממנו היא יוצאת לפעילותה

ת אמור לפעול לעדכונה של הפקודה מפע  "אג. כוח האד  ואת הציוד החיוני שלה  בעת הקמת 
את ריכוז עבודת המטה בכל הקשור , בי  היתר, ת כולל"תפקיד אג, י"על פי הפקודות של מ. לפע 

א להתייחס "כי על הפק, פ למשרד מבקר המדינה" מסר המשרד לבט2009ביולי . לארגו  היחידות
וכי אי  לפרס  במסגרת הפקודות , נשק ואתרי פריסה, לכלל המשאבי  הנדרשי  לרבות ציוד קשר

ב "אות של יחידות מג"רוב  המכריע של פק. הקצאת משאבי  שאי  ביכולת הארגו  להקצות בפועל
השינוי נעשה , במידה שהיה צור% לבצע שינוי בתקינה של יחידה מסוימת. מאז פרסומ לא שונו 

 .א"י ללא עדכו  הפק"ברישומי  שבמערכת הממוחשבת של מ
כי במהל% השני  עברו פלוגות , בי  היתר,  נקבע15בביקורת קודמת שער% משרד מבקר המדינה

אות "בלי שה  מוסדו בפק, יי  משתני ל שינויי  ארגוניי  רבי  נוכח צרכי  מבצע"פ צה"ב ת"מג
] בנושאי ... [שוב עלו חדשות לבקרי  בעיות שלא נפתרו"כי , באותה הביקורת נאמר. ובתקני 

ב אשר עברו שינויי  יסודיי  ופקודות הארגו  "הקשורי  למסגרות לחימה ותומכי לחימה של מג
ממאי " ב"רה ארגו  מג" בנושא ב"ג  במסמ% של הוועדה בראשות סג  מפקד מג". שלה  לא עודכנו

פקודות הארגו  והתקינה לא ... ע  השני  חלו שינויי  רבי  במשימות של החיל "כי ,  נקבע2008
כוח אד  (הדביקו את קצב השינויי  ונוצרו מבני  ארגוניי  מגווני  שאינ  מגובי  בתקינה 

 ".כ"חוסר סדר ארגוני וקשיי  בפיתוח הסד, מסגרות זמניות, )ואמצעי 
 :ב"אות למג"להל  הליקויי  שנמצאו בביקורת על תהלי% הגיבוש והפרסו  של פק

וה  אחת מאמות המידה של , נהלי  והוראות של כל ארגו  נועדו לשיפור יעילות עבודתו . 1
י הוראות ונהלי  בתחו  הארגו  והתקינה המפרטי  "לא היו למ, במועד סיו  הביקורת. מינהל תקי 
ובכלל זה , דרכי אישורה, מרכיביה ואופ  גיבושה, א"ות והחשיבות של פקהמשמע, את המטרה

 . הגורמי  המאשרי  את הפצתה והאופ  שבה יש לעדכנה
כי בימי  אלה הושל  תהלי% הכתיבה של , י בתגובתה לממצאי הביקורת" מסרה מ2009ביוני 

 בתורה מוגדרי  .והחל תהלי% הטמעתה, והפצתה לכלל הגורמי  במשטרת ישראל" ת"תורת אג"
וכי בימי  אלה החל תהלי% , עדכונ  ותהלי% הבקרה על יישומ , אות"הכללי  לכתיבה של פק

 . כתיבה ועדכו  של נוהלי עבודה בהתא  לעקרונות אלה
 ביחידות אלה שירתו במועד זה . י"פ מ"ב ת" יחידות מג26 א ל" לא הייתה פק2009במאי  . 2
כיוו  . ת קבע ופרס  למרבית יחידות אלה תקינה"כי אג,  יצוי .י"פ מ"ב ת" מכלל שוטרי מג20% כ

התקינה נקבעה ללא בחינת הייעוד והתפקידי  של אות  יחידות , א"שליחידות אלה לא הייתה פק
 .והמשאבי  הנדרשי  לש  מימוש הייעוד והתפקידי  האלה

יחידות עצמאיות . א: א לשלוש קבוצות"ב שאי  לה  פק"משרד מבקר המדינה סיווג את יחידות מג
על המאגדת  א למסגרת"אלא באמצעות פק, א נפרדת"שהקמת  לא הוסדרה בפק, על פי מהות 
א "כתיבת הפק יחידות שלא ברורה הסיבה לאי. ג; יחידות המוגדרות כזמניות. ב; מספר יחידות

 :להל  פירוט הממצאי  בנוגע לשלוש הקבוצות האמורות. שלה 
א המאגדת מספר יחידות עצמאיות "ב מוזכרות כמסגרת נפרדת בפק"ג חלק מיחידות מ  'קבוצה א

 א "בפק, למשל, כ%. א& שלכל אחת מה  תפקיד שונה, ללא פירוט התקינה של יחידות אלו
__________________ 

 .101, 82' עמ, "ל"ב תחת פיקוד צה"כוחות מג", )È˙ ˘ ÁÂ„57‡) 2006 , מבקר המדינה  15
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 מוסדו בכפיפות  חקירות ומודיעי  , 16 " מתיל מצוי  ששלוש יחידות " ב מרכז"ארגו  מג רה"
תקינת ציוד ואתרי , א ייעוד ותפקיד פרטניי " בפקליחידות אלו לא נקבעו. ב מרכז"ר מג"לחטמ
 . פריסה

הקמת  של . י שבע פלוגות חדשות לביטחו  אישי"  הקימה מ2008 2006בשני  ,  כאמור ' קבוצה ב
ולפיכ% הקמת  לא לוותה בפרסו  של , כי מדובר ביחידות זמניות, יחידות אלו התבססה על ההנחה

חלפו למעלה משנתיי  ממועד ההקמה של הפלוגות לאחר ש, במועד סיו  הביקורת. א"פק
ת "עדיי  לא פרס  אג, 2009וא& על פי שהמטה הארצי הארי% את מועד הפעלת  עד יוני , הראשונות

 . א לכל הפלוגות האמורות"פק
במרחב ירושלי  ולבסיס ההדרכה שהקי  ' לפלוגה ג, ב"שלמפקדת מג,  בביקורת נמצא  'קבוצה ג

 .ביחידות אלה שירתו מאות שוטרי . א"ק אי  פ ר צפו  "חטמ
כי ישנ  יחידות של , בביקורת עלה. ב"י שבה מפורטות יחידות מג"כי קיימת הוראת מ, יצוי  . 3
יחידות ,  "יחידות מתיל, ב ערבה ויחידותיה"ר מג"כמו חטמ, ב שאינ  מוזכרות בהוראה"מג

למרות ביטול מפקדת , מנגד.  עצורי ויחידת ליווי) שוהי  בלתי חוקיי (חי  "החקירה לטיפול בשב
 .מפקדה זו ויחידותיה עדיי  רשומות בהוראה, אזור עזה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÂÊ ‰‡¯Â‰ ÔÎ„ÚÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,‚Ó ˙Â„ÈÁÈ ˙‡ ÛÈÒÂ‰ÏÂ" ‡Ï˘ ·
‰· ÂÏÏÎ  ,¯˙ÂÈ ˙ÂÓÈÈ˜ Ô È‡˘ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰ ÓÓ ÚÂ¯‚Ï , ÔÙÂ‡· ‰˙Â‡ ÔÎ„ÚÏ „ÈÙ˜‰ÏÂ

 È˘‰ ÌÚ „·· „· ÛËÂ˘ÌÈÈ Â‚¯‡‰ ÌÈÈÂ. 
 רב, ל"למעט התוויית עקרונות וכיווני פעולה על ידי המפכ,  2008 2006כי בשני  , יצוי  . 4

לא הייתה למטה הארצי תכנית כוללת שבה פורטו , מר אבי דיכטר, פ דאז"והשר לבט, ניצב דוד כה 
החל . בערי ההיק& ומש% הזמ  להעסקת הכוחות הנדרשי  להתמודד ע  בעיית הביטחו  האישי 

 הוארכה פעילות הפלוגות למשימת שיפור הביטחו  האישי בערי  מדי חצי שנה 2006משנת 
. ש"ש או הסטה של פלוגות בט"יחד ע  הקמה של פלוגות בט, לתקופה נוספת של חצי שנה

הקשתה על הפעלת  כמו ג  על , מציאות זו של חוסר ודאות בנוגע להמש% הפעלת הפלוגות
 :כמפורט להל , ל עתודה פיקודיתההכשרה ופיתוח ש

פלוגות אלה סבלו ממחסור בציוד הנדרש , א"בשל הגדרת  כפלוגות זמניות ובשל היעדר פק . א
. 2009 ועד מועד סיו  הביקורת בפברואר 2007  ו2006למילוי תפקיד  ממועד הקמת  בשני  

פות של כלי הרכב פלוגות אלה קיבלו כלי רכב שהיו במצב טכני ירוד אשר גר  להשבתות תכו
ונשכרו עבור  כלי רכב אשר לא היה נית  להתקי  בה  אמצעיי  מבצעיי  דבר , ולבעיות בטיחותיות

יש , היעדרה של מערכת כריזה בעת ביצוע מרד& אחר חשודי , לדוגמה: שגר  לבעיות בטיחותיות
ציוד הנדרש לכל כי כלי הרכב וה, עוד יצוי . בה כדי לסכ  את נוסעי הרכב ואת הנהגי  בסביבה

 . ובכלל זה ממער% המילואי , ב"הפלוגות החדשות לביטחו  האישי נלקחו מיחידות אחרות של מג
הפלוגות הוקמו "כי , ת" שהופצה לאג2008ב ביוני "ח ארגו  מג"בעניי  זה צויי  במצגת של רמ

מי  פערי  קיי: 'מ  הגור  ומ  היקב ' כמסגרות זמניות מאולתרות וללא כיסוי תקציבי הול  
קיימת פגיעה ... ד"במוכנות להפס, בהצטיידות ובפריסה, באיוש, בתקינה: בפלוגות אלו בכל תחו 

המצבה הרשומה בה  אינה (מתמשכת ג  במסגרות אורגניות שמה  נלקחו כוח אד  ואמצעי  
פלוגות [' תמר'יש ג  פגיעה משמעותית במער% הכוננות של ).  מקשה על השליטה אמיתית 
הזמניות המתמשכת פוגעת מוראלית בפלוגות ומקשה על יכולת הגיוס לקבע ] ב"אי  של מגהמילו

__________________ 
ב "ג  היא יחידה מיוחדת של מ" יחידת מתיל לוחמה ניידת , יירוט, תצפיות,  מודיעי    "מתיל  16

 .תצפיות והסוואה, באמצעות ביצוע מארבי , הוא איסו. מידע מודיעיני, בי  היתר, שייעודה
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יש לתת את הדעת למיסוד פלוגות הביטחו  האישי הקיימות "כי , ח ארגו  המליצה"רמ". קצר

 ". והחדשות
ב שוטרי  מיחידות קיימות לפלוגות "העביר מג, במסגרת התכנית לשיפור הביטחו  האישי . ב

ששיבו3 הקציני  ובעלי התפקידי  בפלוגות לביטחו  האישי , מהמסמכי  עלה. שהוקמוהחדשות 
וכתוצאה מכ% לא נית  היה למנות לה  מחליפי  קבועי  בתפקידיה  , "סיפוח"הוא במעמד של 

על א& שסיפוחי  ממושכי  אלו הפכו לכאורה למצב של קבע , במועד סיו  הביקורת. הקודמי 
שמה  הועברו , אות של הפלוגות"טר  פורסמו עדכוני  לפק, א"והפקשדרש עדכו  של התקינה 

 . אות  שוטרי 
גי  "שזהו ג  תפקיד הימ, משימת הביטחו  האישי היא בעיקרה מלחמה בפשיעה עירונית . ג

גי  העירוניי  באיוש חסר בהשוואה לתקינה "בשני  שבה  פועלת התכנית היו הימ. העירוניי 
במסגרת ). 35% עד 15%גי  העירוניי  היו באיוש חסר של "הימ, 2008י לפי נתוני יול, לדוגמה(

לא נמצאו מסמכי  . ש למשימת הביטחו  אישי"הועברו חמש פלוגות ממשימות בט, התכנית
ש למשימות הביטחו  "ב בחרו בדר% הפעולה של העברת פלוגות הבט"י ומג"המסבירי  מדוע מ

 . איוש המצויות בתת, ירוניותג הע"האישי בערי  ולא לעיבוי יחידות הימ
כי חמש הפלוגות , ל בכנס של סגל הפיקוד הבכיר במשטרה" קבע המפכ2007כי במאי , יצוי 

 שבועות 12ג עירוני נמשכת "ההכשרה של שוטר בימ. גי "ש יוכשרו כימ"שהוסטו מפעילות הבט
של שבועיי  בלבד הפלוגות האמורות עברו אימו  הקמה , עד מועד סיו  הביקורת. בשלושה שלבי 

לא עמדה באמות המידה  שההכשרה, יוצא אפוא). הכשרה שנקבעה לשלב הראשו  מתו% השלושה(
 . דבר שפגע לכאורה בכשירות  המבצעית, ל"המקצועיות שקבע המפכ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÏÎ·Â ˙Â·¯ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˘È ˙Â˘„Á ˙ÂÈ Â‚¯‡ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Ï ÈÎ
 ÌÈÚˆÓ‡ Ï˘ ‰˜ÙÒ‰· Í¯Âˆ‰ ‰ÊÌÈÈËÒÈ‚ÂÏ ,‰ÒÈ¯Ù‰ ÈÁË˘ ˙ÚÈ·˜Â ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ .Ó" È

‚ÓÂ" ÍÂ˙ ‰Ï‡ ÌÈË·È‰Ï ˙ÓÏÂ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÏ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÓÈ˜‰ ·
‚Ó· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â„ÈÁÈ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰"˙ÈÚˆ·Ó‰ Ô˙ÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù È„Î ÍÂ˙Â · . ÏÚÂÙ

ÍÎÏ Ô˙È ˘ ‡ÏÏ ÂÏ‡ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ Ï˘ ‡ˆÂÈ˜Ù· ÈÂËÈ· "˙Â‡ . ¯„ÚÈ‰·
˜Ù"‡ ,‰Ó˜Â‰˘ ‰„ÈÁÈÏ ÌÈÚˆÓ‡Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰Â ˙Â¯Â˜Ó‰ Ì‰Ó ¯Â¯· ‡Ï . ¯ÈÚÓ „ÂÚ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜Ù‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ" ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜Ï ‰ËÈÏ˘Â ‰¯˜· ÏÚ ÚÈ·ˆÓ ˙Â‡
Ó· ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙È Â‚¯‡ ‰ÈÒÂÓÏ¯„ ‡Ï ˘˘Á È„Î „Ú ‰ È˜˙‰Â"‚Ó·Â È"·. 

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ‰ È„Ó , ˙È ÓÊ ˙ ÂÎ˙Ó· È˘È‡‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â‚ÂÏÙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ÈÎ
 Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙ÂÏÈÚÂÓ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰ÎÂ¯‡ ‰Î ‰ÙÂ˜˙Ï Ô„È˙Ú ¯·„· ˙Â‡„ÂÂ‰ ¯ÒÂÁ·Â

˙Â„ÈÁÈ Ô˙Â‡ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ó˘"˜Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏ˘˙ È" ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ˙‡ ¯È„‚˙Â ˙Â¯ÒÁ‰ ˙Â‡
˜Ù ‡ÏÏ ˙ÂÈ ÓÊ ˙Â¯‚ÒÓ ˙ÏÚÙ‰Ï È·¯Ó‰"‡ ,Á‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÙ˙ÂÎÙÓ‰ ˙ËÏ" ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ï

¯Ù˙‰ Â˜Ó ÂËÒÂ‰˘ ˙Â‚ÂÏÙ‰ ˘ÓÁÏ ˙˘¯„ ‰ ‰¯˘Î‰‰ . 
כי מאז הקמת  של הפלוגות לביטחו  , פ בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המשרד לבט2009ביולי 

  וכעולה מהביקורת , פ להסדרה הארגונית והתקציבית של פלוגות אלה"אישי פועל המשרד לבט
, י הנוגעי  בדבר"כי בהיעדר שיתו& פעולה מצד גורמי מ, פ"בטעוד הוסי& המשרד ל. ללא הצלחה

 . נמנעת ההסדרה האמורה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ë·Ï „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ó ÈÎ" Ï˘ ˙È˙Â‰Ó ‰ÈÚ· ˙ÂÙÈ¯Á· ‰ÏÂÚ Ù

Ó· ‰ È˜˙‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÏÚ ÂÏ˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· „¯˘Ó‰"È .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÌÈÓ¯Â‚‰˘
Ó·Â „¯˘Ó· ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰"‰Ï ÂÏÚÙÈ ÈÂÊ ‰ÈÚ· ˙¯„Ò . 
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ר צפו  למשימת שיפור הביטחו  האישי "ש של חטמ" הוסטו שתי פלוגות בט2007בשנת  . 5
יתרת השוטרי  של שתי הפלוגות רוכזה במסגרת . מצבת כוח האד  של כל פלוגה צומצמה. בערי 

א א ול"לפלוגה זו אי  פק. ש"במטרה לשמר את הפעילות במרחב הבט, )פלוגת התפר(ארגונית אחת 
 .נקבעה לה תקינת כוח אד 

והגדרת ייעוד  , ב"כי במהל% השני  התווספו תפקידי  ליחידות מג, ב עולה"ממסמכי מג . 6
אות של "ב לעדכ  את הפק"ת ומג"לא פעלו אג, למרות שינויי  אלו. א"הורחבה מעבר לקביעת הפק

ס& לתפקידי  ולייעוד בנו, גי  אמורי  לטפל"כי הסמ, מהמסמכי  עלה, כ% לדוגמה. אות  יחידות
א& שהתפקיד הנוס& והשינוי בייעוד היחידות מחייב . ג  בחומרי  מסוכני , אות"שנקבעו לה  בפק

אות "לא עודכנו הפק, את בחינת התאמת היק& כוח האד  למשימה החדשה ותקינה של ציוד מתאי 
 .גי  בהתא "של הסמ

במידה שיש צור% לבצע . מאז פרסומ ב לא שונו "אות של יחידות מג"רוב  המכריע של הפק . 7
והוא ג  , י"השינוי נעשה ברישומי  שבמערכת הממוחשבת של מ, שינוי בתקינה של יחידה מסוימת

משרד מבקר המדינה ער% על סמ% נתוני  . י"ת מ"אמור להיות מתועד במכתב של מדור תקינה באג
א "תקינת כוח האד  שנקבעה בפקהשוואה בי  , א"במסגרות ארגוניות שלה  הייתה פק, 2008מיולי 

. י לבי  התקינה המעודכנת לאותו מועד של כוח האד  באות  יחידות"פ מ"ב ת"ליחידות מג
למרות השינויי  הרבי  . 59%  ל14%בהשוואה זאת נמצאו תשע יחידות שבה  היה הפער בי  

לה ובתחומי בגזרות הפעו, שינוי בהיק& המשימות, בי  היתר, הכוללי , ב"שעברו יחידות מג
ש לערי  והרחבת המלחמה בפשיעה במגזר "הכוללות ג  את הסטת פלוגות הבט(האחריות 

ב בחינה מחודשת של הייעוד ושל "ת ומג"לא ערכו אג, ולמרות הפערי  האמורי , )הכפרי
 .אות מעודכנות"ת לא פרס  לה  פק"התפקידי  של אות  יחידות ואג

א מפרט את המצבה הקבועה של כוח האד  ואת "פקהתק  שב, י"כאמור על פי הגדרות מ . 8
אות תוקננו כוח האד  וכלי "כי בתשע מהפק, בביקורת נמצא. הארגו  הציוד החיוני הנדרש לתת

א נית  "בציוד שלא פורט בפק. א% לא נקבע שאר הציוד הנדרש להפעלת אות  יחידות, הרכב בלבד
 . י  שוני ד וכלי נשק מסוג"ציוד כנגד הפס, למנות מכשירי קשר

" ת"תורת אג"כי ב, י למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת" מסרה מ2009ביוני 
 . א"שציוד לחימה ומכשירי הקשר יהוו מרכיב קבוע בפק, נקבע, שהוחל בהפצתה

היק& כוח אד  והיק& כלי רכב שהוקצו ליחידה , ת"אות אחרות שפרס  ואישר אג"בתשע פק . 9
בכל . בביקורת לא נמצא שנותחה משמעות הפער על תפקודי היחידה. שאושרהיו נמוכי  מהתק  

שתבוצענה עבודות מטה לש  קביעת , נקבע, אות האמורות שקיבלו תוק& במועד פרסומ "הפק
 :לדוגמה. אות לא נקבע לוח זמני  להשלמת הפערי "בפק. המקורות להשלמת החוסרי  השוני 

 פשיעה, בפעילות חבלנית עוינתשאמורה לטפל , "5ג "הקמת סמ" בנוגע ל2003א ממאי "בפק
. 16יימסרו רק שלושה רובי גז במקו  : נקבע כי ליחידה יימסר פחות ציוד מהתק  שנקבע, ד"והפס

 ). כגו  אקדחי  ומטולי רימוני ( מכלי הנשק שנקבעו בתק  50% בנוס& נמסרו ליחידה כ
אות התקפות של "לול את כלל הפקשאמור היה לכ, ת מאגר מידע" הקי  אג2008בשנת  . 10

ונכללו בו , א הנוגעת למער% המילואי "כי המאגר איננו כולל את הפק, בביקורת עלה. י"יחידות מ
 . אות ליחידות שלא היו קיימות זה תקופה ארוכה במועד סיו  הביקורת"ג  פק

בתקני דרגות על שינויי  , בי  היתר, י לדווח למשרד"על מ, פ"על פי נוהלי המשרד לבט . 11
. היקפ  או תחומי אחריות , ועל שינויי  שחלו ביחידות שעברו שינוי באופי משימותיה , קצונה

פ על שינויי  ארגוניי  המהווי  שינוי מהותי "י לא דיווחה למשרד לבט"כי מ, בביקורת נמצא
רי  ג  במק, )כדוגמת הסטת הפלוגות מקו התפר למשימות הביטחו  האישי(בפעילות היחידות 

א& על , )כמפורט בהמש%(ב הגיע לכדי עשרות אחוזי  "שבה  הפער בי  התק  למצבה ביחידות מג
 .פי שמשמעות פערי  אלו כנראה עשויה להיות שינוי מהותי באופ  ביצוע המשימה
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בנוגע לממצאי  הקשורי  בהסטת כוחות או "כי , ת לעורכי הביקורת" מסר ראש אג2009במאי 

, בניגוד לעמדה זו".  הוא אכ  תקלה פ "ב אי הדיווח למשרד לבט"יחידות מגשינויי  ארגוניי  ב
ענייני התקינה "כי , ת בתגובתו לממצאי הדוח" מסר ראש אג2009ביולי , חודשיי  מאוחר יותר

כ% . פ"נקבעי  ומנוהלי  תו% שיתו& פעולה ע  המשרד לבט, ב"י ובכלל זה מג"והארגו  של מ
אג& תכנו  ובקרה [ב "ת ובהשתתפות גורמי את"ני  בראשות ראש אגלמשל מדי חודש נקבעי  דיו

. בה  נקבעת בי  היתר ההתנהלות הארגונית ברמת הגיוסי  אל מול התקינה]... פ"במשרד לבט
פ וגורמי המשרד מורשי  לעיי  במידע המצוי במערכת "אות מועברות למשרד לבט"בנוס& כל הפק

 ". המידע המשטרתית
כי הדוח , אותו מועד למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורתפ מסר ב"המשרד לבט
פ קיימי  חילוקי "י לבי  המשרד לבט"ת מ"בי  אג. סדר ארגוני ועל מינהל לא תקי  מצביע על אי

א חדשות או יעדכ  פקודות "י לקבל את אישור המשרד בטר  יפרס  פק"דעות ביחס לחובתה של מ
כי נית  , פ לבדוק ולוודא"אי  ביכולתו של המשרד לבט, א"ת פקכיוו  שלא הוגשה טיוט. קיימות

חלק עיקרי מהשינויי  . לממש את הפקודות וא& לפעול להקצאת המשאבי  הנדרשי  לכ%
ועל כ  לא היה ביכולתו של המשרד , פ"הארגוני  המוזכרי  בדוח לא קיבלו את אישור המשרד לבט

 . פ לבקר את השינויי  שבוצעו"לבט
˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯ ,È‡ Ï˘ ¯‡Â˙Ó‰ ·ˆÓ‰ ÈÎ- ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙· „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂÈ˜

Ó È„È ÏÚ ‰ È˜˙‰Â"È ,È‡Â-‰ÊÎ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜  , Â È‡Â ¯È·Ò Â È‡
ÔÈ˜˙ .ÎÙÓ‰Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ Ï˘ ‰¯È˘È ˙Â·¯Ú˙‰· Í¯Âˆ ˘È" ÌÂ˘ÈÈÂ ‰ÚÈ·˜ Ì˘Ï Ï

ÈÂ‡¯ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â¯˘Ù‡È˘ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ Ï˘Ó ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ"È , È ˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â
‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ . 

כי ככלל השאיפה היא , י למשרד מבקר המדינה"מסרה מ, בתגובתה לממצאי הדוח, 2009ביוני 
א תשק& את המבנה ואת הארגו  של היחידות השונות הלכה למעשה בכל נקודה על ציר "שהפק
שינויי  . יקר על רקע צרכי  מבצעיי בע, יש שינויי  המתרחשי  ביחידות השטח, ע  זאת. הזמ 

התקציב , כגו  מערכת התקינה, אלה באי  לידי ביטוי במערכות התפעוליות אחרות הקיימות בארגו 
 נערכה עבודת 2008כי בשנת , י"עוד מסרה מ. והרכש המשקפות את המצב העדכני בנושאי  אלה

ב "א למג"בימי  אלה נכתבת פק. ב ונקבעו מחדש ייעוד  ותפקיד "המטה בה מופו כלל יחידות מג
 .שנתי אשר תיוש  באופ  רב

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚Ó ˙Â„ÈÁÈ· ÈÎ" ‰ È˜˙· ÌÈÈÂ È˘ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÏÁ ·
˜ÙÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈÈÂ È˘Â"˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙Â‡ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ô˙È·¯Ó

˜Ù‰"Â Î„ÂÚ ‡Ï ˙Â‡ .˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ Ì‡ ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÂÎ„Ú ¯„ÚÈ‰· ‰„ÈÁÈ ÏÎÏ Âˆ˜Â‰
‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ,‚Ó ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ Ì‡‰Â"˙È·ËÈÓ‰ ‡È‰ · .

˙‡ÊÏ ÛÒÂ · ,Ó ‰˙ Ú˘ ÈÙÎ"Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÓÎ ‰˙·Â‚˙· È , ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙ÓÈÈ˜‰ ‰ È˜˙‰
‚Ó"ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ‰ ÂÚ ‰ È‡ · . 

˜Ù‰"ÔÂ Î˙Ï ‰·¯ ˙È Â‚¯‡ ˙Â·È˘Á ÏÚ· ÈÏÎ ‡È‰ ‡ ,ÏÂ‰È Ï ,ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙„ÈÓÚ ÏÚ ‰¯˜·
ÌÈ·‡˘Ó Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ ÍÂ˙ Ô„ÂÚÈÈ· ˙Â„ÈÁÈ‰ .ÍÎÈÙÏ ,È‡-˜Ù Ï˘ ÌÂÒ¯Ù" ¯ÎÈ  ˜ÏÁÏ ˙Â‡

‚Ó ˙Â„ÈÁÈÓ"˜Ù ÌÂÒ¯ÙÂ ·" ÌÈ·‡˘Ó‰ ‡ÂÏÓ ÔÂ ˜˙ ‡ÏÏ ˙ÂÓÈ˘ÓÂ „ÂÚÈÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ‡
‚Ó ˙Â„ÈÁÈ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÏ ÌÈ˘¯„ ‰" Ô‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ˘ÓÓÏ ·

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· . ÌÈ¯·„È‡Ï ‰ ÎÒ ÌÈÂÂ‰Ó‰- ÏÂ„‚ ÔÂ‚¯‡· ·ÈÈÁ˙Ó‰ È˙Î¯ÚÓ È Â‚¯‡ ¯„Ò
Ó ÂÓÎ ·Î¯ÂÓÂ"È .˙‡Ê ÁÎÂ  ,‚‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˜Ù ÌÒ¯ÙÈ ˙"‚Ó ˙Â„ÈÁÈ ÏÎÏ ˙Â‡" ˙‡ ÔÁ·ÈÂ ·

˜Ù‰"˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡ ,„ÂÚÈÈÏ ‰„ÈÁÈ ÏÎ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙Ó‡˙‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ÌÈ„È˜Ù˙Ï
‰Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·ÓÏÂ . 
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כי מקובלי  עליו , 2009הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי , מר חגי פלג, פ"ל המשרד לבט"מנכ
הערות והמלצות הביקורת של משרד מבקר המדינה בצור% באישור המשרד , ממצאי הביקורת

 . אות בעת הקמת יחידות חדשות"לפק
המשרד "כי , פ בתגובה נוספת לממצאי הביקורת"ל המשרד לבט" מסר מנכ2009בספטמבר 

, בי  היתר, שראל פועלי  באופ  נמר3 לביצוע פעולות נרחבות שמטרת לביטחו  הפני  ומשטרת י
במסגרת זו ובשיתו& פעולה ע  משטרת ישראל אנו פועלי  . ח המבקר"הסדרת הממצאי  שעלו בדו

אות באמצעות שכירת שירותי ייעו3 חיצוני שיסייעו בידינו לטפל "להסדיר את הטיפול בתחו  הפק
הפנה , בנוס& לזאת". ח"אי  הרלוונטיי  עליה  מצביע הדובצורה יעילה ע  הפערי  והממצ

  2010 2009ל בתשובתו את משרד מבקר המדינה למדיניות השר לביטחו  הפני  לשני  "המנכ
חיסול תופעת , "תקני  הוירטואליי "הצבת יעדי  לביטול ה, בי  היתר, אשר כללה במסגרתה

, עוד הוא הוסי& כי נקבע. % הגופי  והזרועותהפיקציות וכתיבת פקודות ארגו  לכלל היחידות בתו
  . ב"ב וכוחות מג"כי ייבחנו שיטות אחרות להפעלת מג
 ב"תקציב העסקת כוח אד  במג

יצוינו , ) חוק יסודות התקציב להל   (1985 ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב) ג(2על פי סעי& 
להתחייב ומספרי שיא כוח הוצאה מותנית בהכנסה והרשאה , סכומי ההוצאה"בתקציב המדינה 

לגבי שינויי  ". 18תחומי פעולה ותכניות, הסכומי  והמספרי  יחולקו לסעיפי תקציב; 17אד 
ביחד , נקבע בחוק כי שר האוצר רשאי להעביר בהודעה לוועדת הכספי  כל מספר משרות, בתקציב

 לתכנית חדשה או, מתכנית אחת לתכנית אחרת שבאותו סעי& תקציב, ע  סכו  ההוצאה או בלעדיו
 ועל 50ובלבד שהוא לא ישנה בדר% זו תכנית במספר משרות העולה על , שבאותו סעי& תקציבי

 . אלא באישורה המוקד  של ועדת הכספי  של הכנסת,  ממספר המשרות בתכנית המקורית20%
י ובכלל זה "את תקציב מ, בי  היתר, פ המובא לאישור הכנסת כולל"התקציב של המשרד לבט

י תגבש ותעביר "כי מ, פ נקבע"בנוהלי המשרד לבט. ב ואת שיאי כוח האד  שלה " מגתקציב
ותכלול את תק  כוח האד  , ל"אשר תאושר על ידי המפכ, פ את ההצעה לתק "לאישור המשרד לבט

שינוי שיש לו "כי , עוד נקבע בנהלי . י לשנת העבודה הקרובה לכל יחידה ולכל סעי& תקציבי"במ
בספר הוראות ]". פ"לבט[יועבר לאישור המשרד , ת כוח האד  שבחוק התקציבהשלכות על תקנו

ב ואנשי "שוטרי מג: ב כתכנית המחולקת לשתי תקנות"התקציב מוגדר שיא כוח האד  של מג
להל  הליקויי  שנמצאו בנושא תקציב ). 19שי " רב להל  ( רכזי ביטחו  שוט&  משמר היישובי  

 :ב"העסקת כוח אד  במג
ב על מרכיביו מופיע בהצעת "כי על א& שהנתו  הנוגע לשיא כוח האד  במג, קורת עלהבבי . 1

ב "י או את מג"והוא איננו משמש את מ, המשרד אינו עור% בקרה עליו, פ"התקציב של המשרד לבט
 . בניהול השוט& של מצבת כוח האד 

 מצבת כוח האד  לבי ) י"פ מ"ת (20ב"להל  השוואה של נתוני שיא כוח אד  בקבע של מג . 2
  . 2008ב בסו& נובמבר "בקבע של מג

__________________ 
מוגדר שיא כוח אד  כמספר המרבי של משרות שבה  נית  , 1985-ה"התשמ, בחוק יסודות התקציב  17

 120למעט עובדי  ארעיי  למשימה חולפת המועסקי  עד , זמניי  או ארעיי , להעסיק עובדי  קבועי 
 . ימי 

 .רמות שונות של פירוט התקציב 18

ז הנושא באחריות לאבטחת הנפש והרכוש בתחו  היישוב וממונה על "ב במעמד שמ" שוטר מג ש "רב  19
 . השמירה

 .2008פ לשנת "ב מופיע בתקציב המשרד לבט"שיא כוח אד  של מג  20
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¯ÚÙ‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯ÚÙ ‰·ˆÓ ‡È˘  
 ב"שוטרי מג 2,447 2,643 196  8.0%
 שי  "רב 354 196  158  44.6%
  ה לתכנית "ס 2,801 2,839 38 1.3%

ב בקבע היה גבוה מהשיא " מספר שוטרי מג2008כי בסו& נובמבר , פ עולה"מנתוני המשרד לבט
 158 ואילו המצבה במשמר היישובי  הייתה נמוכה ב, 8% פער של   משרות 196 שר בהמאו

ב גבוהה משיא כוח אד  של " הייתה מצבת אנשי הקבע של מגלבס% הכו. תקני  מהשיא המאושר
 . משרות38 ב ב"מג

פ אישר את השינויי  האמורי  ברמת "בביקורת לא נמצאו מסמכי  המעידי  על כ% שהמשרד לבט
.  התכנית והתקנות המופיעי  בספר התקציב או ביקש ממשרד האוצר אישור לשינויי  אלופירוט

לא נמצא שמשרד האוצר הודיע לוועדת הכספי  של הכנסת על שינוי במספר , לפיכ% ממילא
 . המשרות ביחס לס% שיא כוח האד  שנקבע ברמת התכנית בהוראות התקציב

י מתנהלת בהתא  "כי מצבת כוח האד  של מ, קורתי בתגובתה לממצאי הבי" מסרה מ2009ביוני 
י אינה עולה על "מצבת כוח האד  של כלל מ. לשיאי כוח אד  מאושרי  הקבועי  בחוק התקציב

כתוצאה מהצור% לשמור על גמישות . י"שיא כוח האד  השנתי הממוצע המאושר של כלל מ
ל מערכתית ייתכנו מצבי  מבצעית וארגונית ולתעד& יחידות בהתא  לצרכי  ומתו% ראייה כל

 . שבה  מצבת כוח האד  ביחידה או במגזר מבצעי מסוי  עולה על השיא המאושר לאותה יחידה
י מחולק "כי שיא כוח האד  של מ, פ בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המשרד לבט2009ביולי 

א כי התקציב מוטלת החובה לווד, לרבות גופי המטה שלה, י"על מ. בתקציב השנתי בהתא  לתכנו 
י לפעול מול המשרד "על מ, במידה שמתעורר צור% בשינוי התקציב. ממומש על פי תכנו  זה

 . לביצוע השינוי
,  מסר אג& התקציבי  במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה בתגובתו לממצאי הביקורת2009ביולי 

ת לפי חוק י על מסגרת התקני  המותר"ההקפדה של מ כי משרד האוצר רואה בחומרה את אי
ראוי לקבוע נהלי  , י"כי כדי לשפר את הבקרה על פעילות מ, עוד הוסי& אג& התקציבי . התקציב

אשר יכללו בי  , פ בנושא ארגו  ותקינה"החשבות במשרד האוצר והמשרד לבט, י"ברורי  בי  מ
 .השיא המאושר וכ  הסיבות לפערי , דיווחי  שוטפי  לאור% השנה של מצבת כוח האד , השאר

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó ˙·Â˘˙ ÈÎ" ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ È
·Èˆ˜˙‰ .Ó ÏÏÎ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘· ‰„ÈÓÚ· È„ ÔÈ‡"È , „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ˘È ‡Ï‡

˙È Î˙‰ ˙Ó¯· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ,Ó˘ ¯·„"Ë·Ï „¯˘Ó‰Â È"Â˘Ú ‡Ï Ù .Ó ÏÚ" „¯˘Ó‰Â È
Ë·Ï"‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ˙‡ ¯˜·ÏÂ Ï‰ Ï Ù‚Ó· Ì„" ÌÈÙÈÚÒ‰Ó ‰‚È¯Á ˙ÚÈ Ó È„Î ÍÂ˙ ·

·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ· Â¯˘Â‡˘ ˙Â ˜˙‰ÓÂ . ÌÈÏ‰  ÚÂ·˜Ï Â˙·Â˘˙Ï Ì‡˙‰· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ë·Ï „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ Â„ˆÓ ‰˙Â‡  ‰¯˜· ÂÁÈË·È˘ ÌÈ¯Â¯·"Ù .   
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 תקינת כוח אד 
 מצבות מול תקני   . 1

המבנה הארגוני ומפרטת המבטאת את , תק  כוח אד  הוא המסגרת המאושרת של משרות, כאמור
להל  נתוני  על מספר . היק& המשרה והכפיפות הארגונית, דרגת התק  שלה, את תואר המשרה

 : 2008 2006י בשני  "פ מ"ב ת"התקני  ועל מצבת כוח האד  של שוטרי קבע במג
¯ÂÚÈ˘ ‰˘ÂÈ‡  ¯ÚÙ‰˘ÂÈ‡ Î ˙·ˆÓ" ‡·˜Ú* Ú·˜ Ô˜˙* ‰ ˘ 

93% 213 2,806 3,019 2006 
94% 186 2,898 3,084 2007 
92% 229 2,823 3,052 2008 

 . נכו  למאי בכל שנה * 
 תקני  ומצבת שוטרי 33  גדל מספר תקני הקבע ב2008 למאי 2006כי בי  מאי , מהנתוני  עולה

כי למרות פערי  , יודגש.  מהתקני 7% פערי האיוש באות  שני  היו בממוצע כ.  איש17 הקבע ב
כי באותה תקופה מספר , יצוי . שבה  מצבת כוח האד  גדולה מהתק ב "ישנ  יחידות במג, אלה

 מס% תקני 4% כ (116 קט  ב) ז"ללא שמ(שעה שמספר תקני הקבע , 14021 ז גדל ב"תקני השמ
) זי "ללא שמ(שעה שמצבת שוטרי הקבע , 128 זי  גדלה ב" ובהתא  לכ% מצבת השמ;)הקבע

  ). 2006 ל בהשוואה 4% קיטו  של כ( שוטרי  115 קטנה ב
 " פיקציות " שיבו  כוח אד  שלא על פי התקני   . 2

ב קיימת תופעה של קציני  ושוטרי  הרשומי  ונושאי  במינוי לתפקיד על פי התק  "י ובמג"במ
. א% מוצבי  ומשרתי  בפועל בתפקידי  אחרי  באותה יחידה או ביחידה אחרת, ביחידה אחת

ב "ממסמכי מג". פיקציות " ) כמפורט בהמש%(י "ב ומ"גתופעה זו מכונה במסמכי  ובנהלי  של מ
". פיקציה" שוטרי חובה כ223  שוטרי קבע ו81 היו רשומי  2008כי בתחילת ספטמבר , י עולה"ומ

א% , רשומי  בתק  במשרות מבצעיות" פיקציות"כי חלק מהשוטרי  המשובצי  כ, הביקורת העלתה
 .בפועל משרתי  בתפקידי מינהלה

גור  ' פיקציות'השימוש בתופעת ה"ש, בי  היתר,  נקבע22מת של משרד מבקר המדינהבביקורת קוד
על חשבו  תקני , בעיקר בתפקידי מטה ומנהלה במפקדות ובפלוגות, לשיבו3 כוח אד  עוד&
ובכ% נפגעת התפוקה והאפקטיביות המיבצעית של הדרג הלוח  , שוטרי  בפלוגות עצמ 

ווחי כוח אד  לא נכוני  שאינ  משקפי  את מצבת כוח האד  לדי... תופעה זו גורמת... בפלוגות
משרד מבקר המדינה ". סדר רישומי ולחוסר שליטה בכוח האד  וכ  מביאה לאי, האמיתית ביחידות

הפסולה במהותה אשר הפכה ' פיקציות'ב לאור% שני  של תופעת ה"על קיומה במג"העיר בחומרה 
... תופעה זו... ב ולכלי שגרתי בניהול כוח האד  שלו" נורמטיבי בתפיסה הארגונית של מג לעניי

וכ  לעיוותי  , לתמונת כוח אד  מוטעית, להצגת נתוני  לא מהימני , גורמת לדיווחי  מוטי 
י מסרה למשרד מבקר המדינה בתגובתה לדוח הביקורת "מ". ארגוניי  הנמשכי  לאור% זמ  רב

 . 2006עד סו& שנת " פיקציות"בנושא הכי בכוונתה להסדיר ולסיי  את הטיפול , הקודמת
__________________ 

 . 2006באוגוסט , כאמור, זי  בפלוגות לביטחו  אישי החל"שירות השמ  21
22

 .107' עמ, "ל"ב תחת פיקוד צה"כוחות מג" ,)È˙ ˘ ÁÂ„57‡) 2006 ,  המדינהמבקר  
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י עושה מאמצי  "ידוע ומ" פיקציות"כי נושא ה, 2009י ביוני "בתגובתה לביקורת הנוכחית מסרה מ
ב "ל הייתה רק לכוחות מג"כי התחייבותה הנ, י מסרה עוד"מ. לצמצו  התופעה באופ  משמעותי

 . י"פ מ"ב ת"ואינה נוגעת לדוח זה העוסק בכוחות מג, ל"פ צה"ת
י לסוגיה זו כעולה "כי יש לראות בחומרה את התייחסותה של מ, משרד מבקר המדינה מעיר

 . י תפעל לתיקו  ליקוי מהותי וערכי זה לרוחב הארגו  כולו"כי מ, מ  הראוי. מתשובתה
כי הצבת , מגדיר)  נוהל סיפוח להל  " ( ממשרה למשרה23א"י בד"העברת אנשי מ " י "נוהל מ

והצבה לתקופה , לתקופה העולה על שנה דורשת אישור מהמטה הארצי" יקציהפ"א במעמד "בד
הנוהל אינו מגדיר . משנה לפחות קצרה מחצי שנה דורשת אישור של מפקד היחידה בדרגת ניצב

 .תקופת זמ  מרבית להצבה כזו
אשר משכ  " פיקציה" שיבוצי  המוגדרי  כ2008נמצאו בספטמבר , על א& האמור בנוהל סיפוח

 . בלא שנמצא לה  אישור של המטה הארצי,  מעל שנההיה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,Ó˘"‚ÓÂ È" ÁÂÙÈÒÏ ˙È·¯Ó‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ ÂÚ·˜È ·

˙¯Á‡ ‰„ÈÁÈÏ ¯ËÂ˘ ,‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ¯ËÂ˘· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ¯„ ˙‡Â . 
. לתפעול הפלוגהב הוקמו ללא תקינת כל התפקידי  הנדרשי  "כי חלק מיחידות מג, בביקורת עלה

מולאו בצורה מלאה או ) נהגי  ועובדי  כלליי , פקידי , כגו  טבחי (תפקידי מינהלה , כ% למשל
האמורות א& לא קיבלו " פיקציות"בחלק מהמקרי  ה. חלקית על ידי אנשי  הרשומי  בתקני לחימה

  לש  פתרו  נועדה לעתי" פיקציות"כי תופעת ה, עוד עלה בביקורת. י"ב ומ"ביטוי בדוחות מג
, ת"אלה היו ידועות לאג" פיקציות"כי , מהמסמכי  עולה. ב"בעיות סוציאליות של שוטרי מג

 . למרות זאת הוא לא בח  את צורכי היחידות במטרה לבדוק או לעדכ  את התקינה שלה 
במהל% השני  האחרונות חל גידול של כוח האד  "כי , י הודיעה בתגובתה לממצאי הביקורת"מ

כוח ' תגבור'מציאות זו גרמה ל. ב מבלי שנלווה לו גידול מתאי  של מער% המטה" במגהמבצעי
ת כי "נמצא על ידי אג. ...  לצור% תמיכה במער% הלוח   מעבר לתקינה הקיימת  האד  במטות 

 ".התקינה הקיימת במטות אינה תואמת את הצרכי  והומל3 לחזק 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,  ÌÈ„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ· ÈÎ ‡ÏÏ Ì ÓÊÓ ˜ÏÁ· ÌÈ¯ËÂ˘ È„È ÏÚ ÌÈÙÒÂ

‚Ó ÈÎÓÒÓ· ÈÂËÈ·"Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó Â È‡ · . ¯ÈÚÓ „ÂÚ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯·Ú· ¯ÈÚ‰˘ ÈÙÎ , ÏÚ ‰ËÓÂ ‰Ï‰ ÈÓ È„È˜Ù˙· Ì„‡ ÁÂÎ ıÂ·È˘ ÈÎ

‰ÓÈÁÏ‰ È„È˜Ù˙ ˙·ˆÓ ÔÈ·Ï ‰ È˜˙‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ˙‡ ÏÈ„‚Ó ÌÈÓÁÂÏ È ˜˙ ÔÂ·˘Á , ÌÈÈ˜˘
‚Ó· ‡ÏÈÓÓ"˙Â·¯ ÌÈ ˘ ‰Ê · , ÌÁÂÏ‰ ‚¯„‰ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÂÎÈ· ‰ÚÈ‚Ù ‰ÂÂ‰ÓÂ

˙Â‚ÂÏÙ· .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‚‡˘"‚Ó ˙„˜ÙÓÂ ˙"‚Ó Ï˘ ‰ È˜˙‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ Â Á·È ·"· , ‡È·‰Ï È„Î
˙È Â‚¯‡‰ ‰ È˜˙‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰È‰˙ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓ Â·˘ ·ˆÓÏ , ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ÏË·Ï ‰¯ËÓ·

‰"˙ÂÈˆ˜ÈÙ ." 
למשרד מבקר המדינה , כ מר אבי דיכטר"ח, פ לשעבר"ת מסר השר לבטבתשובתו לממצאי הביקור

הינה רעה חולה המתקיימת במשטרת ישראל מזה ' פיקציות'אי  עוררי  שסוגיית ה"כי , 2009ביוני 
כי , עוד הוסי& מר דיכטר...". עשרות שני  מתו% אמונה שהדבר מאפשר תפעול נוח יותר של הכוח

 בנחרצות לשרש ה  את התופעה וה  את המושג מתו% התרבות י לפעול"כמדיניות הונחתה מ"

__________________ 
שה חודשי  לשנת סיפוח של בעלי דרגות אחרות מקציני  יבנוהל אחר הוסדרו תקופות הביניי  שבי  ש  23

 .)א" בד להל  (
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ב היה גדול מאד והפ% לשיטה לאור% עשרות "י ובמג"במ' פיקציות'מאחר והק& ה... הארגונית
 ". נוצר קושי לבצע זאת תו% זמ  קצר, השני 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯·Ú˘Ï ¯˘‰ ˙·Â˘˙· ˙ ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ , „ÚÂÓ·
˜È·‰ ÌÂÈÒ‚Ó· ÌÈ¯ËÂ˘ ˙Â‡Ó ˙¯Â" „ÓÚÓ· ÂÈ‰ ÔÈÈ„Ú ·"‰Èˆ˜ÈÙ ."˙‡ÊÏ ÛÒÂ · , Ï‰Â ‰ Ì‚

Ó Ï˘"‰ ÌÂÈ˜ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ È"˙ÂÈˆ˜ÈÙ "˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÏËÂ· ‡Ï . 
דבר שלא היה ולא נברא או פעולת , שקר,  היא בדיה24לפי המילו " פיקציה"משמעות המונח 

 . הסוואה שנועדה להשיג דבר באמצעי  שאינ  כשרי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂËÈ·· ÁÂÂ¯‰ ˘ÂÓÈ˘‰"‰Èˆ˜ÈÙ" , ÈÏ‰Â Ï Â˙Ò Î‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ó"ÌÈÈÓ˘¯‰ ˙ÂÁÂ„ÏÂ È ,ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ¯ˆÂÈ , ‰ÏÂÚ Â È‡˘ ‰ÓÂ„Ó ÌÂ˘È¯· ˘ÂÓÈ˘· ÏÂÒÙ ÔÈ‡˘
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· . ˙È Â‚¯‡‰ ˙Â·¯˙‰ ÏÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎÏ

‰ÏÂÎ , ÏÎ· ‰¯Â‚˘‰ ‰Ù˘‰˘ ÔÂÂÈÎ˙È Â‚¯‡‰ Â˙Â·¯˙ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó ÔÂ‚¯‡ , ÔÂ‚¯‡· ÔÎ˘ ÏÎ
Â˙ÙÈÎ‡Â ˜ÂÁ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ . 

כי הערות והמלצות , למשרד מבקר המדינה, מר חגי פלג, פ"ל המשרד לבט" מסר מנכ2009ביולי 
פ בתגובתו לממצאי הביקורת "המשרד לבט. מקובלות עליו" פיקציה"המבקר לגבי ביטול המונח 

פ מקבל את עמדת הביקורת "המשרד לבט. סדר ארגוני א על פי תק  גורמת לאיכי הצבה של, מסר
כי , פ"עוד הוסי& המשרד לבט. י"ע  זאת נדרש שיתו& פעולה מצד מ. ופועל לטיפול בנושא

בכוונתו לבחו  את נוהלי הסיפוח במגמה למצוא את האיזו  בי  הצרכי  הדורשי  מענה לבי  
 .ביקורתהממצאי  החמורי  העולי  מדוח ה

‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó ˙Ú„Â‰Ï „Â‚È · ÈÎ" ÁÂ„ È‡ˆÓÓÏ ‰˙·Â‚˙· È57‡ ,
‚Ó"‰ ˙ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÌÈÈÒ ‡Ï ·"˙ÂÈˆ˜ÈÙ " ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú2006 .È‡- ‰ÓÈ˘Ó‰ ˙ÓÏ˘‰

‚Ó· Ì„‡‰ ÁÂÎ ÏÂˆÈ  Ï˘Â ıÂ·È˘ Ï˘ ‰ÚËÓ ‰‚ˆ‰Ï ‰Ó¯‚ ‰¯ÂÓ‡‰"· , ÌÈÁÂÙÈÒ ‰¯˘Ù‡
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÌÈ‚È¯Á ,‡˘ ÔÎ˙ÈÈÂ‚Ó Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ· ‰Ú‚Ù Û" ‰¯Âˆ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ·

˙È·ËÈÓ .˙‡ÊÏ ÛÒÂ · ,È‡ Ï˘·-˜Ù‰ ÔÂÎ„Ú"‚Ó· ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙Â‡" ·) Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ
ÏÈÚÏ( , ÌÈ˘ÈÂ‡Ó Ì È‡˘ ÌÈ ˜˙‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï È˘Â˜ ¯ˆÂ ) ÌÈÂÂ‰Ó‰ ÌÈ¯ËÂ˘‰ ˙Â¯È˘ Ï˘·

"˙ÂÈˆ˜ÈÙ "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙·( ,Ì‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ Ô˙È Â ÌÈ¯˙ÂÈÓ ,˘ Â‡È‡- ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â‚ Ì˘ÂÈ‡
‰„ÈÁÈ‰ ÈÚÂˆÈ·· .  

 " תקני  וירטואליי " . 3
 1,100 י גבוה מהשיא המאושר שלה בכ" היה מספר התקני  הכולל של מ2007  ו2006בשני  
י "ת כמענה לכלל הצרכי  המבצעיי  של כל יחידות מ"כלומר מספר התקני  שאישר אג. תקני 

התקני  שאי  תקציב . יא שאושר בתקציב באות  השני היה גדול מהש) ב"ובכלל זה יחידות מג(
כי הפער , ת לעורכי הביקורת" מסר ראש אג2009במאי ". תקני  וירטואליי "י "לאייש  מכוני  במ

על מנת . ב נובע בעיקר מעצ  קיומ  של התקני  הווירטואליי "בי  התק  למצבה ביחידות מג

__________________ 
24 ·¯-È¯·Ú ÌÏ˘‰ ÔÂÏÈÓ‰ ÌÈÏÈÓ-È¯·Ú ,ידיעות / ספרי חמד/תהמרכז לטכנולוגיה חינוכי/הוצאת סטימצקי

 .1481' עמ, 1997, אחרונות
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ת מכסות גיוס "קבע אג, בר לשיא המאושרלמנוע מצב שבו מספר התקני  המאוישי  יהיה מע

 . ב"ובכלל זה מג, י"לשוטרי הקבע ביחידות מ
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ËÓ‰ È„È· ‰¯˜·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰ È˜˙‰ ÈÎ

‚Ó ˙„˜ÙÓÂ Èˆ¯‡‰" ‡È˘‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓÈ˘ÓÏ „ÂÈˆ‰Â Ì„‡‰ ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙Ó‡˙‰ Ì˘Ï ·
¯˘Â‡Ó‰ . ÌÂÈ˜"ÌÈÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ÌÈ ˜˙ "Ô˜Â¯Ó ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙÂ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ‰ È˜˙‰Ó 

Ë·Ï „¯˘Ó· ‰ËÓ‰ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â"Ó·Â Ù"È .ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ , ˘ÂÈ‡‰ ÈÎ ˙Â‡„Â ÔÈ‡
‚Ó ˙Â„ÈÁÈÏ „ÂÈˆ‰ ˙˜ÂÏÁÂ"È·ËÈÓ ‡Â‰ ·. 

 תקני  700על ידי ביטול של " תקני  וירטואליי  "1,100ת בעבודה לצמצו  " החל אג2006בסו& 
ת קבע ששיעור הקיצו3 יהיה לפי החלק "אג.  תקני  מאיד400% ושר בוהגדלת השיא המא, מחד

כי , ת"עוד קבע אג. י"מתו% ס% כל שיא כוח האד  של מ, ב"ובכלל זה מג, י"היחסי של היחידות במ
ב אמור לקצ3 "על פי תכנית זו היה מג. על סמ% חוסר היכולת לאייש , בי  היתר, התקני  יבוטלו

כי מתו% , בביקורת עלה. 25 תקני 107כי קיצ3 , ת"ב לאג" דיווח מג2008בסו& שנת .  תקני קבע110
 .  היו ביחידות השדה וארבעה תקני  בלבד ביחידות מטה103 התקני  שקוצצו 107

שיעור הקיצו3 הגיע , "תקני  וירטואלי "כי בארבע מהיחידות שבה  קוצצו , עוד עלה בביקורת
לא נמצא שנותחה , י"שנאספו בביקורת במבמסמכי  .  מתק  שוטרי הקבע22% 16%לכדי 

א של יחידות אלה שונתה "ולא נמצא שהפק, המשמעות של קיצו3 התקני  האמור על יחידות אלה
 . תפקידי  ומבנה ארגוני, בהתא  לזאת בהיבטי ייעוד

כי קיצו3 התקני  האמור לא גר  לשינוי מהותי , י למשרד מבקר המדינה" מסרה מ2009ביוני 
 .א מיידי באותה עת"ידות ובתפקידיה  אשר הצדיק עדכו  פקבייעוד היח

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ıÂˆÈ˜16%-22% È˙Â‰Ó ÈÂ È˘ ¯„‚· ‡Â‰ Ì„‡ ÁÂÎ È ˜˙Ó 
‰„ÈÁÈ ÏÎ Ï˘ ÌÈ ˜˙‰ Û˜È‰· . ‰„ÈÁÈ‰ È„È˜Ù˙ ÔÈ· ÈÂ‡¯ ÔÂÊÈ‡ Û˜È˘ È¯Â˜Ó‰ Ô˜˙‰ Ì‡

ÈÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ˙‚˘‰ Ì˘Ï Â„ÚÂ ˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÔÈ·Â ‰„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈÂ‰Ï‡ „ÂÚÈ , ‰ÊÎ ıÂˆÈ˜ È¯‰
‰„ÈÁÈ‰ È„È˜Ù˙·Â ‰„ÈÁÈ‰ „ÂÚÈÈ· Ú‚ÂÙ . „Â˜Ù˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ıÂˆÈ˜‰˘ ‰„ÈÓ·

‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÏÚÂ ,‡È‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ È¯‰ , ˙¯·ÒÂÓ È˙Ï·Â ‰ÏÂ„‚ ‰‚È¯Á ‰˙ÈÈ‰ Ê‡ „Ú ÈÎ
ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ì„‡ ÁÂÎ È ˜˙ Ï˘ . 

כי הערות המבקר בכל ,  למשרד מבקר המדינה,מר חגי פלג, פ"ל המשרד לבט" מסר מנכ2009ביולי 
פ בתגובתו לממצאי "המשרד לבט. מקובלות עליו" תקני  וירטואלי "הקשור לביטול המונח 

י מהווה לדעתו גור  "בהיק& הקיי  במ" תקני  וירטואלי "כי עצ  קיומ  של , הביקורת מסר
וח ובקרה אפקטיביי  על קיומ  של תקני  אלה מקשה על עריכת פיק. סדר ארגוני מרכזי לאי

יחד ע  תופעת ההצבה שלא על פי תק  . תהליכי  מרכזיי  בארגו  ועל מימוש התקינה בפועל
  . מאבדת התקינה הארגונית מערכה, ")פיקציות("

__________________ 
כגו  עתודה , עבור צרכי  עתידי ,  תקני  נוספי 23ב "לא אייש מג, בנוס. לביטול התקני  האמור  25

 .לתקני פיקוד זמניי  לפלוגות לביטחו  אישי
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 איוש תפקידי קצונה  . 4
קט  , בי  היתר, עקב כ%. 26י"ב למ" קציני  ממג83  עברו 2007 2005כי בשני  , בביקורת עלה

ב היה " מספר הקציני  במג2008כי בשנת , עוד עולה מאות  נתוני . 3927 ב ב" הקציני  במגמספר
) מ"מ(עיקר המחסור היה בקצונה הזוטרה של מפקדי מחלקות ). 8% פער של כ( מהתק  71 נמו% ב

  . 31%  ל2008ופערי האיוש בתפקידי  אלה הגיעו בשנת , ושל מפקדי צוותי 
 התפלגות מצבת הדרגות  .5

 פער של( קציני  575 קציני  בדרגת פקד לעומת תק  הקובע 472ב "במועד הביקורת שירתו במג
, ניצב סג , פקד רב(לעומת זאת נמצא יחס הפו% במספר  של בעלי דרגות גבוהות יותר ). 18%  כ

 297 בעלי דרגות גבוהות לעומת 329ב "כי בפועל שירתו במג, כ% נמצא). ניצב משנה ותת ניצב
 ). 11% חריגה של כ(בתק  שנקבע 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚Ó· ˙Â‚¯„‰ ˙·ˆÓ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÈÎ" Ô˜˙‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡ ·
˙Â‚¯„ Ô˙Â‡Ï Ú·˜ ˘ .ÍÎÏ ÛÒÂ · , ÌÈ˙ÂÂˆ È„˜ÙÓ· È˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ÚÙÂ˙‰ ‰‚È‡„Ó

˙Â‰Â·‚ ˙Â‚¯„ ÈÏÚ· Ï˘ Û„ÂÚ ÏÂÓ „˜Ù ˙‚¯„· ˙Â˜ÏÁÓ È„˜ÙÓÂ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰˘
‚ÓÂ"È‡˙È · ˙Â‚¯„· ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙ Ë˜‰Ï ÂÏÚÙÈÂ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ‰‚¯„‰Â Ô˜˙‰ ˙‡ „È˜Ù˙ ÏÎÏ ÂÓ

˙ÂÎÂÓ ‰. 
כי הוא מקבל , פ בתגובתו לממצאי הביקורת למשרד מבקר המדינה" מסר המשרד לבט2009ביולי 

אשר ייבחנו בראייה , כאמור, י לגבש המלצותיה"על מ, לדעת המשרד, ע  זאת. את עמדת הביקורת
 .  אישור ארגונית כוללת לש 

כי תמונת המצב העדכנית השתנתה כ% שבדרגות , י למשרד מבקר המדינה" מסרה מ2009בספטמבר 
 318 תקני  לעומת 319(הפער בי  התק  לבי  המצבה כמעט נסגר ) ניצב פקד עד תת רב(הגבוהות 
 . במצבה458 תקני  מול 607ואילו בדרגות הזוטרות הפער עומד על , )במצבה

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰  ,Ë·Ï „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘" ÌÂÁ˙· Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÈ Ù
‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ,Ó˘ ‡„ÂÂÈÂ"Ô˜˙Ï ˙Â‚¯„‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙Ó‡˙‰Ï ˙ÏÚÂÙ È.  

 ב "מצבות מול תקני  ביחידות מג . 6
י על פי נתוני מחלקת "פ מ"ב ת" יחידות מג82צוות הביקורת השווה את המצבות מול התקני  של 

 :בהשוואה עלו הממצאי  הבאי . 2008 ב מיולי"משאבי אנוש במג
לא נקבע , כמחצית  שוטרי  בקבע, שבה  שירתו באותו מועד מאות שוטרי , בשבע יחידות . א

 . תק  כוח אד 
__________________ 

שירות בתי  עברו ל10,  פרשו49,  התפטרו63, י" עברו למ83 (212 באותה תקופה קט  מספר הקציני  ב 26
 . קציני 173ב "באותה תקופה גייס והכשיר מג). הסוהר ושבעה קציני  פוטרו

27
כי אחת הבעיות הפוגעות בתפקוד , 2008י בינואר "ל מ"ב למפכ"בעניי  זה נקבע במצגת שהוכנה במג  

 ]".יחידות משטרה רגילות[שאיבת כוחות איכות ליחידות המשטרה הכחולות "ב היא "מג
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 עד 51% גדולה מהתק  ב) בחובה ובקבע(בחמש יחידות הייתה מצבת השוטרי  הכוללת  . ב

לעומת זאת . 32% עד 13%  מהתק  בבארבע יחידות נוספות הייתה המצבה הכוללת גבוהה. 113%
) בשש יחידות(ברבע מה  .  ויותר מהתק 20%  יחידות הייתה מצבת כוח האד  בקבע נמוכה ב24 ב

 .59% 42% הייתה מצבת כוח האד  נמוכה מהתק  ב
תופעה זו בלטה .  ויותר מהתק  שנקבע15%  יחידות הייתה מצבת שוטרי הקבע גדולה ב10 ב . ג

 שוטרי קבע במקו  331שירתו , המוגדרות כיחידות מטה, בשמונה יחידות. ב"במיוחד במטות מג
ב "כי שעה שבמטות מג, עוד עלה בביקורת). 41% חריגה של כ( שוטרי  שנקבעו בתקינה 235

הרי בחלק ניכר מהיחידות המבצעיות יש , בולטת תופעה של עוד& שוטרי קבע בהשוואה לתקינה
 . החוסר בשוטרי קבע בהשוואה לתקינ

 בהשוואה 8% נמוכה בכ" עוט& ירושלי " הייתה מצבת אנשי הקבע בגזרת 2008ביולי : לדוגמה
לעומת זאת בפלוגות שבגזרה זו נמצא מחסור . 113% במטות שבגזרה זו הייתה חריגה של כ. לתק 

 ). 20% פער של כ(של שוטרי קבע בהשוואה לתקינה 
כי במהל% השני  , בתה לממצאי הביקורתי למשרד מבקר המדינה בתגו" מסרה מ2009ביוני 

. ב בלי שנלווה לו גידול מתאי  של מער% המטה"האחרונות חל גידול של כוח האד  המבצעי במג
במסגרת העבודה לבחינת . כוחות האד  במטות מעבר לתקינה הקיימת" תגבור"מציאות זו גרמה ל

ינה הקיימת אינה תואמת את כי התק, ת"ונמצא על ידי אג, ב נבחנו בי  היתר פערי  אלה"מג
 . והוחלט לחזק , הצרכי 

שונה מהתמהיל ) התמהיל(במספר יחידות היה היחס בי  אנשי הקבע לבי  שוטרי החובה  . ד
 2008ביולי . זי "בשתי פלוגות ביטחו  אישי היו אמורי  לשרת עשרות שמ, לדוגמה. המתוכנ 

ז בנוס& לשוטרי "רי  במעמד של שמשירתו בשתי פלוגות אלה רק כמחצית מכמות זו של שוט
 96%(היו אמורי  להתבסס " עוט& ירושלי "ומטה " יהודה"מטה גדוד ; חובה ולשוטרי קבע

 .שליש מכוח האד  של מטות אלו היה שוטרי חובה, בפועל. על שוטרי קבע) מהתק 
.   שלה ב נמצאו פערי  ניכרי  בי  התקינה שנקבעה לה  לבי  מצבת כוח האד"בחלק מיחידות מג

דבר המצביע על חוסר מתא  בי  היק& כוח האד  שמשרת ביחידות אלה לבי  היק& כוח האד  
י לא ניתחו המשמעויות המבצעיות הנובעות "ב ומ"מג. הנדרש למילוי המשימות שה  אמורות לבצע

מקיומ  של פערי  אלה ושל השפעת  על יכולת  של היחידות לקיי  את הייעוד ואת התפקידי  
 . א"ואת התפקידי  בפועל שהוטלו עליה  לאחר פרסו  הפק, א שלה "עו בפקשנקב

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ Ô˜Â¯Ó Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓÏ ‰ È˜˙‰ ÔÈ·˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰ ÈÎ
Â ÎÂ˙Ó ‰ È˜˙‰ ‚˘ÂÓ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÒÂÙ„· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÚÈ‚ÙÏ Ì¯Â‚Â , ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ·

ÏÂ ‰¯˜·‰Â"È‡-È Â‚¯‡ ¯„Ò "‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙·‚Ó Ï˘ ‰ È˜˙"· . ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˜Ù‰ ÔÂÎ„Ú· Í¯Âˆ‰"‚Ó ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ‰ È˜˙‰Â ˙Â‡"· , Ô‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÍÎÓ ÌÈÚ·Â ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙Â .  
 תיעוד שינויי  בתקינה  . 7

כי במידה שיש צור% לבצע שינוי בתקינה של יחידה , ת עולה"מהסברי  שקיבל צוות הביקורת מאג
והוא ג  אמור להיות מתועד , י"השינוי נעשה ברישומי  שבמערכת הממוחשבת של מ, מסוימת

ב "צוות הביקורת בח  את המסמכי  המצויי  במפקדת מג. י"ת מ"במכתב של מדור תקינה באג
.  2008 2005רי  מרכז וצפו  בשני  "ב השייכות לחטמ"בנוגע לשינויי התקינה של יחידות מג

  .וכי  המגבי  ומאשרי  את מרבית שינויי התקינה שחלו במחוזות אלובבדיקה זו לא נמצאו סימ
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 חוסר אחידות של מסגרות  . 8
ב והיעדר אחידות "ריבוי סוגי היחידות במג, ב"י ומג"כי לדעת גורמי  שוני  במ, מהמסמכי  עולה

קצאת ובכלל זה לחוסר יעילות בה, גור  לחוסר יעילות בהקצאת משאבי  ליחידות השונות, בגודל 
ב מאוקטובר "בהקשר זה צוי  בעבודת מטה של מחלקת ארגו  במג. המשאבי  של מער% ההדרכה

כי , בי  היתר, "ב"כ תפקידי לחימה במג"פיתוח סד"וכותרתה , ת"שנשלחה להתייחסות אג, 2005
א תקינת התפקידי  הקיימת אינה מסודרת ול... שינויי ייעוד יחידות, בשל שינויי  ארגוניי  תכופי "

כ כראוי ולבחו  הא  "במצב הקיי  קשה לתכנ  את פיתוח הסד. משקפת את הצור% המבצעי הנדרש
כ חיוני ג  לוויסות האמצעי  "ארגו  נכו  של הסד. מסגרות ההכשרה הקיימות עונות על הנדרש

נדרש מפתוח בעלי תפקידי  בפלוגות כבסיס "כי , בסיכו  העבודה הומל3". ולתכנו  השלמת פערי 
כי , לא נמצא". להתכנס לתבניות בעלות מכנה המשות& הרחב ביותר האפשרי...  לכל תכנו אחיד

ב " העלו גורמי  שוני  במג2008  ו2007במהל% השני  . י דנה בנתוני עבודה זו ובהמלצותיה"מ
פעמי  , ב"י וסג  מפקד מג"של מ)  " אג להל  (ת וראש אג& המבצעי  "ובה  ראש אג, י"ובמ

 . ור% בגודל אחיד של מסגרות דומותנוספות את הצ

ב " בי  התקינה שנקבעה ליחידות מג2008להל  טבלה המרכזת את שיעורי הפערי  המרביי  ביולי 
 :להל  פירוט. בעלות מאפייני פעולה דומי  ואת השונות במצבת כוח האד  של אות  יחידות

 ‰·ˆÓ‰ ÔÈ· ˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚÈ˘
¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ Ï ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ‰Â·‚‰ Ô˜˙‰ ÔÈ· 

¯˙ÂÈ· ÍÂÓ Ï ¯˙ÂÈ· ‰„ÈÁÈ‰ ‚ÂÒ 
 ג כפרי"ימ 80% 256%

 ג עירוני"ימ 10% 24%

  "מתיל 66% 117%

  ש"פלוגות בט 249% 169%
י העלו בשני  האחרונות את הצור% במיסוד "ב ומ"כי א& שגורמי  שוני  במג, מהאמור לעיל עולה

 . ב לא פתרו בעיה זו עד מועד סיו  הביקורת"י ומג"מ, ב"וביצירת אחידות בתקינת מסגרות מג
כי במסגרת עבודת המטה שבחנה את תפיסת , י בתגובתה לממצאי הביקורת" מסרה מ2009ביוני 

. ב הוחלט לצמצ  את סוגי היחידות לשלושה סוגי  בעלי מבנה ארגוני אחיד"ההפעלה של מג
  .חלוקה זו תקל על הניהול הארגוני לרבות נושא ההדרכה

  חסור בציוד כלי רכב ואתרי פריסה הולמי מ . 9
להל  . ב"כי מצב כלי הרכב ומצב אתרי הפריסה פגעו במבצעיות של יחידות מג, בביקורת עלה

 :דוגמאות
, ניצב שחר איילו , ל"לסג  המפכ, ניצב ישראל יצחק, ב" מסר מפקד מג2008בתחילת אפריל  . א

ב ירושלי  מאפשרת בקושי ביצוע "כב של מגכי מצבת כלי הר, ניצב דוד קראוזה, ת"ולראש אג
כי המצב המכני , עוד ציי . תו% פגיעה ביכולת לביצוע משימות נוספות, בלבד" משימות קו אדו "

 .הוא גרוע וע  בעיות בטיחותיות, שעדיי  פועלי  בגזרת ירושלי , של כלי הרכב
ב משתכנות במבני  לא "כי חלק מיחידות מג, ת לעורכי הביקורת" מסר ראש אג2009במאי  . ב

 .ראויי  וא& מסוכני  מבחינה הנדסית
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂˆÓ‰ „ÂÈˆ‰ ÔÈ·Ï ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÚÙ ˘È ÈÎ

‚Ó ˙Â„ÈÁÈ·"· ;È‡ Â‡ ‰ È˜˙ ¯„ÚÈ‰- Ú ÂÓ ˙Â„ÈÁÈ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ È·‚Ï ‰ È˜˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ Î„Ú
‚Ó· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÓ"Ó·Â ·"ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ˙¯Î‰ ˙‡ È È˙ÈÓ‡‰ Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙˜ÈÂ„Ó‰ ·

‚Ó ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï „ÂÈˆ·"· .‡ÏÈÓÓ , ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Ï˘ ÁÂ˙È  Í¯Ú  ‡Ï
‰Ï‡ ÌÈ¯ÚÙ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ó˘"‚ÓÂ È"ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÈÁ· ÂÎ¯ÚÈ · ,

 ÌÈ ˜˙‰)„ÂÈˆÂ Ì„‡ ÁÂÎ (‚Ó ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰Â" ÌÈ·‡˘Ó‰ ÈÂˆÈÓ Ì˘Ï ·
¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰Ì˙Â˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,‚Ó˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ" ÈÏÎ Ô˜˙È Â‡ ˙È·˘È ·

Ì‰· ˘ÂÓÈ˘Ó Ú ÓÈÈÂ ÌÈÈ˙ÂÁÈË· Ì È‡˘ ÌÈ ·ÓÂ ·Î¯. 
כי אכ  קיימי  פערי  באמצעי  בכלל יחידות , י בתגובתה לממצאי הביקורת" מסרה מ2009ביוני 

כחלק מהתכנית . השלימ ונעשה מאמ3 ל, הפערי  נובעי  מאילוצי  תקציבי . ב בפרט"י ובמג"מ
תכנית הצטיידות מסודרת ובמסגרתה תעודכ  התקינה , בי  היתר, נמצאת בהכנה, ב"שנתית למג הרב

י בתגובה נוספת " מסרה מ2009בספטמבר . שנתית וייעשה מאמ3 להשלי  פערי  מתו% ראייה רב
ת "נער% אג, קבילבמ. ב שנפרסו במבני  מסוכני "י פינתה את יחידות מג"כי מ, לממצאי הביקורת

ויכי  תכנית לפריסה מיטבית של יחידות , ב"לביצוע מיפוי פערי הפריסה וההכשרה בכלל בסיסי מג
   .י"שתמומש בהתא  למשאבי  העומדי  לרשות מ, ב"מג

  התכוננות ומוכנות מער  המילואי  
 התכוננות . 1

מענה לאחד מהלקחי   מתו% רצו  לתת 2000ב הוק  בסו& שנת "מער% המילואי  במג, כאמור
בפקודה . א ראשונה של מער% המילואי "ת פק" פרס  אג2003בשנת . שהופיעו במסקנות ועדת אור

. א עדכנית למער% המילואי "ת פק" פרס  אג2007בפברואר . שיוקמו מספר פלוגות מילואי , נקבע
תפקידיו ; טרי ובה  מאות רבות של שו, 33% גדל מספר פלוגות מער% המילואי  ב, א זו"לפי פק

ש "בתחו  הבט, י בתרחישי ייחוס בה  נדרשי  כוחות בהיק& נרחב"תגבור כוחות מ"בחירו  ה  
". לצור% אימוני  ושימור כשירות מבצעית) שרות מילואי  פעיל(פ "ביצוע שמ"ובשגרה , "ד"והפס
לוגות ולפ, זמנית א נקבעה תקינת ציוד פלוגתי המאפשרת הפעלה של מחצית מהפלוגות בו"בפק

הקצאת ימי המילואי  השנתית ). כלי נשק ואפודי מג (הנותרות נקבעה תקינה של ציוד אישי בלבד 
פ "כי המשרד לבט, יצוי ). מ" ימ להל  ( ימי מילואי  10,780 א ל"למער% המילואי  נקבעה בפק

 . א מתקציב מיוחד שקיבל ממשרד האוצר"תקצב את רכש הציוד המופיע בפק
הכשרה מספקת ואימו  של ,  ועדת אור עמדה על חשיבות  של אימוני   ילואי הקצאת ימי מ . א

כי הקצבת ימי , בביקורת עלה. ממש של הכוחות המופקדי  על ההתמודדות ע  הפרות הסדר
א אינה עונה על הצרכי  המבצעיי  לשמירת הכוננות והכשירות של מער% "המילואי  בפק

 : כמפורט להל . המילואי 
, י יתכננו גר& שנתי לאימוני  ותעסוקה מבצעית לפלוגות"  במ"ב ואג"מג, א"פקעל פי ה ) 1

ב מרוכזת עבודת התכנו  על ידי "במפקדת מג. בהתא  להערכות מצב ובמסגרת התקציב שנקבע
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כי יש צור% , ל"ב למפכ" מסרה מפקדת מג2008בינואר . ב" הכפו& לסג  מפקד מג28אגד המילואי 
 . כל שנה לש  שמירה על כשירות וביצוע משימותיו של מער% המילואי מ ב" ימ12,000 כולל של כ
. א" מהתק  שנקבע בפק10% ב גבוה בכ"שהצור% המקצועי שהגדירה מפקדת מג, יוצא אפוא
 . י אי  ניתוח של המשמעויות המבצעיות של פער זה על כשירות המער%"ב ומ"במסמכי מג

מ " ימ1,080  מ בלבד " ימ9,700נית העבודה  אושרו בתכ2008כי לשנת , מהמסמכי  עולה ) 2
כ המגויס בכל "ב את הסד"עקב פער זה קיצ3 מג. א"פחות מההקצאה שנקבעה בפק) 10% כ(

במסמכי  המצויי  בידי . וימי האימו  קוצצו מחמישה ימי  לארבעה ימי אימו  לפלוגה, פלוגה
ו3 זה על כשירות המער% ועל כי נער% ניתוח של המשמעויות המבצעיות לקיצ, הביקורת לא נמצא

 . עמידתו במשימותיו המבצעיות
כי הסיבה לפער זה , י למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת" מסרה מ2009ביוני 

 כאשר כל 2008וכי פער זה הושל  לקראת סו& שנת , הייתה הקיצו3 בתקציב ימי המילואי 
כי ימי המילואי  האמורי  , ינה מציי משרד מבקר המד. הפלוגות השלימו ימי אימו  כנדרש

י לשמור על כשירות המער% "ולא בשל מדיניות יזומה של מ" כאור היו "הושלמו במסגרת מבצע 
 .והקצאת תקציב בהיק& מתאי  לש  כ%

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜Ù· ÂÚ·˜ ˘ Í¯ÚÓ‰ ÔÂÓÈ‡Ï ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ"‡ ,
˜ÙÓ ‰¯È„‚‰˘ Í¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ ˙ ˙Â  ‰ È‡‚Ó ˙„" Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰Â ˙Â  ÂÎ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ·

ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ .˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙Â  ÂÎ‰Â ˙Â¯È˘Î‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÈÈÚ· ÈÎ
˜Ù· ˙ÂÚÈ·˜‰ ¯˘‡Î ¯˙ÂÈ „ÂÚ ‰ÙÈ¯ÁÓ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ"˙Â˘ÓÂÓÓ Ô È‡ ‡ .ÈÂ‡¯ ,Ó˘" È

ÌÈ¯ÚÙ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙‡ ÔÁ·˙ ,È‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ ˙ÂÓÎ ÔÈ·Ï ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈ· Ì
˜Ù· ‰Ú·˜ ˘"‡ ,ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ ˙Â  ÂÎÂ ˙Â¯È˘Î ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ Í¯ÂˆÏ , ˙Â Â¯˙Ù ‡ˆÓ˙Â

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ¯ÚÙÏ ‰ ÚÓ Â ˙È˘ . 
 חלק מהציוד שנרכש עבור מער% המילואי  היה אמור להיות מאוחס    תרגול חלוקת ציוד . ב

 רב, ל" סיכ  המפכ2008בסו& יולי . כמפורט בהמש%, )איגו  משאבי (במטה הארצי או באחריותו 
 2008כי יש לתרגל עד סו& שנת , בי  היתר, בדיו  בנושא סטטוס מער% המילואי , ניצב דוד כה 
ושציוד  נמצא , ד לפלוגות מילואי  שאי  לה  ציוד מלא"ציוד אישי וציוד להפס, חלוקת נשק

י "נה פקודה של מכי לא הוכ, בביקורת עלה. ולהפיק לקחי  מתרגול זה, באיגו  של המטה הארצי
ולא תורגלה חלוקת הציוד לפלוגות המילואי  בעת הפעלה המדמה מצב , המסדירה חלוקה זו

כי משנרכש ציוד למער% המילואי  , עוד עולה מהמסמכי . ל"וזאת בניגוד להנחיית המפכ, חירו 
 . להחלפת בלאי או למימו  אבדני ציוד, לא נקבע מנגנו  לתקצוב אחזקתו השוטפת

. כי הנושא של חלוקת הציוד תורגל לאחרונה, י למשרד מבקר המדינה" מסרה מ2009 יוני בתחילת
י פרטי הציוד הנמצאי  "י לביקורת עולה כי במסגרת אירוע המוני חילקה מ"ממסמכי  שהעבירה מ

 .ואילו חלוקת ציוד של מכשירי קשר לא תורגלה, ב"י רק לרבע מפלוגות מג"באיגו  של מ
מראה כי , המפעיל מער% מילואי  מאז הקמת המדינה, ל" הניסיו  המצטבר בצה  תרגילי גיוס . ג

תרגיל גיוס נועד לבחו  את . יש הכרח לבצע תרגילי גיוס למער% לש  שמירה על כשירותו המבצעית
רי  להעברת ההודעה למתגייסי  וההיערכות "ב והחטמ"היערכות מטה מג, מער% הגיוס בעת חירו 
כי יש לבצע תרגיל , ל" סיכ  המפכ2008בינואר . יוד הייעודי המיועד עבור לקליטת  ולקליטת הצ
 . ב"באחריות מפקד מג, גיוס למער% המילואי 
__________________ 

הדרכה , והוא כולל קציני גיוס, ב לריכוז הצרכי  ולטיפול שוט. במער- המילואי "קי  מגגו. מטה שה  28
 . ולוגיסטיקה
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ב תרגיל גיוס " לא ער% מג2009כי מאז הקמת המער% ועד למאי , מבירורי צוות הביקורת עולה

 . צבותקריאות טלפוניות או הגעה לנקודת התיי, ובכלל זה תרגול של קריאות פתע
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡ ÈÎ- Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â ÎÂÓ· Ú‚ÂÙ Ú˙Ù ÒÂÈ‚Ï ÌÈÏÈ‚¯˙ ÚÂˆÈ·

ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ ,ÒÂÈ‚‰ Í¯ÚÓ· ‰Ù¯Â˙ ˙Â„Â˜  ˙ÂÏ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ú ÂÓÂ.  
  הקצאה וחלוקה של ציוד  מוכנות מבצעית  . 2

ציוד שאמור היה חלק ניכר מה, כי על פי הנחיית גורמי  מוסמכי  במטה הארצי, מהמסמכי  עולה
הועבר ליחידות אחרות , מכשירי קשר ונשק, ובכלל זה כלי רכב, לשמש את מער% המילואי  בחירו 

 : להל  פירוט. ולא עמד לרשות מער% המילואי  בעת הצור%, א"י בסתירה לפק"של מ
·˙˜Â‚ÂÏÙ˘ ˙ÂÙÂ˙ ".  כלי רכב64א אמורי  להיות למער% המילואי  " לפי הפק  כלי רכב . א
'˙È‡¯ ˙ ÂÓ ']ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ˙Â‚ÂÏÙ [˙ÂÏÈÚÙ ‡Ï ,Î" ¯]·Î¯ ÈÏÎ [ÂÏÚÙÂÈ ‡Ï") ההדגשה במקור .(

ב לא מפורטת הסמכות לחרוג ממסמ% "א של מער% המילואי  ובנוהלי מג"כי בפק, בהקשר זה יצוי 
 סיכ  2008כי ביולי , יצוי . ובכלל זה העברת כלי רכב מיחידות המילואי  ליחידות אחרות, זה

יאוחס  הציוד המלא ) מחסני חירו (חי  "כי בימ, ב"בדיו  בנושא מער% המילואי  של מגל "המפכ
כי , ל"עוד סיכ  המפכ. ב"הנדרש לשמונה פלוגות מילואי  של מג) ד"ציוד אישי והפס, קשר, רכב(

 ". 2009חי  ויש להשלי  זאת עד "יהיה בימ"הרכב 
מער% המילואי  שהיו אמורי  להיות  כלי רכב של 64 מתו% 2008כי בדצמבר , בביקורת עלה

 שלושה כלי רכב לא היו כשירי  .  כלי רכב בלבד27ב "אוחסנו במטה מג, ב"באחסנה במטה מג
פלוגות , ב"בסיס הדרכה מג: בי  יחידות אלו היו. ב השונות" כלי רכב חולקו בי  יחידות מג34 ו

 .ש ופלוגות הביטחו  האישי"ב באיו"מג
, שהיו אמורי  לשמש את מער% המילואי , ב העבירו כלי רכב"גהעובדה שהמטה הארצי ומ

שבא לידי ביטוי , הביאה למחסור בכלי רכב ליחידות המילואי , ב"י ובמג"ליחידות אחרות במ
ב שש פלוגות "שבו גייס מג" כאור היו "ובכלל זה במבצע ,  2009 2007מספר פעמי  בשני  
השלמת הצרכי  . צית בלבד מכלי הרכב המתוכנני לכל פלוגה נמסרו מח. מילואי  בצווי חירו 

 .  לניוד שוטרי  נעשתה באמצעות אוטובוסי
.  מכשירי קשר לשמונה פלוגות144א של מער% המילואי  נקבע תק  של " בפק  מכשירי קשר . ב

,   המטה הארצי"כי מכשירי קשר שנרכשו עבור מער% המילואי  היו בשליטת אג, מהמסמכי  עולה
  תכנ  לאסו& מכשירי  אלה מאות  יחידות ולהעביר  "אג .י" אות  ליחידות אחרות במוהוא חילק

 .ליחידות המילואי  בעת הצור%
חלוקת מכשירי , בביקורת לא נמצאו הוראות בנוגע לאופ  החלוקה וההחזרה של מכשירי קשר אלו

ת מצב בנוגע ב ולאגד המילואי  אי  תמונ"ולמפקדת מג, הקשר לפלוגות המילואי  לא תורגלה
 . תוקצבו ונרכשו עבור מער% המילואי , כאמור, אשר, לזמינות  וכשירות  של מכשירי  אלה

, בביקורת עלה.  מכשירי קשר108היו אמורות שש הפלוגות שגויסו לקבל " כאור היו "בעת מבצע 
קחו משו  כ% נל,   ליחידות האחרות לא הוחזרו ליחידות המילואי "כי מכשירי הקשר שחילק אג

נופקו לפלוגות , כדי להתגבר על הפערי  בנושא הקשר. ב אחרות" מכשירי קשר מיחידות מג27
 ".מירס"ו" פלאפו "שגויסו מכשירי 

ב נאל3 להעביר מכשירי קשר "מג". כאור היו "  לא מומשה במבצע "שתכנית אג, יוצא אפוא
  ציוד חסר וע  מכשירי  לא ופלוגות המילואי  הופעלו ע, מיחידותיו ולפגוע בכשירות  המבצעית

 . יתר על כ  תכנית זו לא תורגלה מעול . דבר שפגע בכשירות  המבצעית, תקניי 
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˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙È Î˙‰ ˙‡ Ï‚¯˙ ‡Ï Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·„
Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ‰˙ÏÚÙ‰· Í¯Âˆ‰ È ÙÏ „ÂÚ ‰ÓÂ˘ÈÈ· ÌÈÈ˘˜‰ ÈÂÏÈ‚ ˙‡ ¯˘ÙÈ‡ ‡Ï˘. 

בכלל , חי  עבור הפלוגות"ב להחזיק ציוד אישי בימ"על מג, א" כאמור בפק  נשק וציוד אישי . ג
היו באותו , 2008ב מיוני "על פי דוח של אג& תמיכה לוגיסטי במג. זה כלי נשק אישי  ואפודי מג 

לא היו , כמו כ .  מכלי הנשק וכמחצית מאפודי המג 29מועד במחסני מער% המילואי  כמחצית
 . אי  חליפות מיגו  מסוג מסוי במצאי של יחידות המילו

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â„ÈÁÈÏ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎÂ „ÂÈˆ‰ ˙˜ÂÏÁ˘
‰Ê Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁ Ô È‡˘ ,˜Ù· ·Â˙ÎÏ „Â‚È · ˙‡ÊÂ"‡ , ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â¯È˘Î·Â Â˙Â ÎÂÓ· ‰Ú‚Ù

ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ : ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙‡ ˘Ó˘Ï ÂÈ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ¯˘˜ È¯È˘ÎÓÂ ·Î¯ ÈÏÎ
Á ˙Ú·Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ‡ˆÓ · ÂÈ‰ ‡Ï ÌÂ¯È .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ˙ÏÚÙ‰ ˙Ú· ÈÎ

ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ· ÒÂÈ‚ , ÌÈ˜ÂÒÚ ˙ÂÈ‰Ï „ÂÈˆ‰ Ï‡˘Â‰ Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÂÎ‰ Ì‚ ÌÈÏÂÏÚ
È¯Â·Èˆ ¯„Ò ˙¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË· ,Ì‰Ï Ô˙È ˘ „ÂÈˆ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï Ì‰Â , ÈÙÎ

 ÈÚÂ¯È‡· ‰¯˜ ÔÎ‡˘"ÌÂÈ‰ ¯Â‡Î ."¯ÚÂÈ „ÂÚ , ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘ „ÂÈˆ· ¯È„Ò ˘ÂÓÈ˘ ÈÎ
ÓÈ· ÔÒÁÂ‡Ó"Â˙ÂÏ·˙‰Ï Ì¯Â‚ ‰„Â˜Ù ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï Á. 

, רי " ציוד של מער% המילואי  מאוחס  במחסני חירו  בחטמ  אחסו  הציוד במחסני חירו  . ד
ר מרכז "בביקור בחטמ. צוות הביקורת ער% סיורי  במספר מחסני . ב ובמטה הארצי"במטה מג

כי ציוד אלקטרוני רגיש נמצא מאוחס  במכולה ללא ,  נמצא בי  היתר2008ב בחודש דצמבר "במג
כמו כ  . חשו& הציוד לחו  רב העלול לגרו  לו נזק, עקב תנאי האחסו  במכולה. הוראות לתחזוקתו

 .נמצאה מכולה שבה מאוחס  ציוד אישי והיא במצב הגור  נזק לציוד
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‰ ÈÎ Í¯ÚÓÏ „ÚÂÈÓ‰ „ÂÈˆ‰Ó ˜ÏÁ ÔÒÁÂ‡Ó Ì‰·˘ ÌÈ‡

ÌÈ˙Â‡  Ì È‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ , ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·ÏÂ Í¯ÚÓ‰ ˙Â¯È˘Î· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ‰ ¯·„
„ÂÈˆÏ Ì¯‚ ‰ È‡Ï·‰ ·˜Ú ¯Â·Èˆ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‚Ó˘" ˙‡ ÁÈË·˙˘ ‰¯Âˆ· „ÂÈˆ‰ ˙‡ ÔÒÁ‡È ·

‰˙Â‡ ‰ Â˙¯ÈÓ˘ ,˘Î¯  ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ˘Ó˘Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î . 
כי המכולות שבה  , י בתגובתה לממצאי הביקורת למשרד מבקר המדינה"יעה מ הוד2009ביוני 

כי היא פועלת , י"עוד הודיעה מ. וכי הוקצו תקציבי  לשיפור , מאוחס  הציוד אינ  מתאימות לכ%
 .לתיקו  המצב ולמת  מענה נאות במסגרת מגבלות התקציב
‰ÏÂÚ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÂÎÈÒÓ ,¯ÚÙ ÌÈÈ˜ ÈÎ ˙Â¯È˘Î‰ ÔÈ· È˙Â‰Ó 
‰ÈÏ‡ ˙Â ÎÂÓ‰Â ˙Â  ÂÎ˙‰‰ ÔÈ·Ï ˙˘¯„ ‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰. 

  
__________________ 

 .י"ת ליחידות אחרות במ"הכלי  הנותרי  הופנו על ידי אג  29
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 ב "י לבי  מג"ב בי  מחוזות מ"סוגיות בתיאו  הפעלת כוחות מג

כפופי  מבצעית למפקדי ) י"פ מ"ב ת"כוחות מג(ב במחוזות "כוחות מג, י"על פי הוראות מ
ית היא אחריות לתכנו  ולביצוע של כי אחריות משימת, בנוס& לזאת נקבע באות  הוראות. המחוזות

ב קיבלה "מג, כאמור. משימה מוגדרת על ידי כוח משטרה בלי לגרוע מהאחריות הטריטוריאלית
 . אחריות משימתית למניעת פשיעה חקלאית במגזר הכפרי

התעוררו חילוקי דעות בי  מפקדות , י"בביקורת עלו מקרי  שבה  למרות הקבוע בהוראות מ . 1
והיכולת , ב במגזר הכפרי"י בשאלת הסמכות להפעלת כוחות מג"פקדות מחוזות מב לבי  מ"מג

 : להל  פירוט. להסיט אות  למשימות אחרות על פי הוראות מפקדת המחוז
בהערכת מצב שקיי  ע  , מר אבי דיכטר, פ דאז" קבע כאמור השר לבט2007בתחילת פברואר  . א

וכי האחריות , "מחוז השביעי"ר הכפרי יוגדר ככי המגז, ניצב משה קראדי רב, י דאז"ל מ"מפכ
 . ב"המשימתית של מניעת פשיעה חקלאית במגזר הכפרי תוטל על מפקד מג

, ניצב ישראל יצחק, ב"למפקד מג, כ אופיר פינס"ח, ר ועדת הפני  של הכנסת" פנה יו2007ביוני 
 מנשה בנוגע לטיפול וביקש את התייחסותו בנוגע לטענות של קצי  הביטחו  של המועצה האזורית

כי השר , ר ועדת הפני "ב ליו" מסר מפקד מג2007בתחילת אוגוסט . ב בגניבות חקלאיות"מג
ב יקבל "וכי מג, "מחוז שביעי" על הקמת 2007י החליטו בתחילת פברואר "ל מ"פ ומפכ"לבט

ות כי מקבלת האחרי, ב במכתבו"עוד מסר מפקד מג. אחריות משימתית בטיפול בפשיעה החקלאית
ורק באירוע חריג יוסטו כוחות מהמגזר הכפרי למשימות , "קווי  אדומי "המשימתית נקבעו 

, ב"שעל פי פרשנותו של מפקד מג, יוצא אפוא. ב"  ומפקד מג"אחרות בתיאו  ובאישור ראש אג
ב במגזר זה "שהאחריות המשימתית של מג, היא" מחוז השביעי"משמעות הכרזת המגזר הכפרי כ

 .חריות הטריטוריאלית של המחוזותגוברת על הא
כי על , ניצב דוד כה  רב, ל" המפכ2007קבע באוקטובר , ב"בשונה מהאמור במכתבו של מפקד מג

 .הפעלת הכוח היא באחריות המחוז, ב אחריות משימתית"א& העובדה שלמג
ריז מר אבי דיכטר הכ, השר לשעבר"כי , 2009ב ביולי "בתגובתו לממצאי הביקורת מסר מפקד מג

כי כדי לתרג  את ההכרזה , ב"עוד הוסי& מפקד מג". ב יהיה המחוז השביעי בתחו  הכפרי"שמג
 . ל לקבל הבהרות בנושא האחריות ומימושה"ב למפכ"לפעילות אופרטיבית פנה מפקד מג

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚Ó „˜ÙÓ Ï˘ ÂÊ ˙Â ˘¯Ù ÈÎ" ˙È˙ÓÈ˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ·
‚Ó Ï˘"¯Á‡‰ ÏÚ ˙¯·Â‚ ·˙ÂÊÂÁÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë‰ ˙ÂÈ ,ÁÏ ‰¯ÒÓ  ‡È‰Â" ˙Â¯ÓÏ Ò ÈÙ Î

Ó ÈÏ‰Â  Â Â˘ ‡Ï˘"‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ È .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ‰ÈÁ ‰‰ ÈÎ
‚Ó ˙ÂÁÂÎ ÂËÒÂÈ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ˜¯˘"‚Ó „˜ÙÓ ¯Â˘È‡·Â ·"· , ‰ÈÁ ‰ ¯„‚· ‡È‰

˙È·ÈË¯ÙÂ‡ . 
ולא נשא , ב לא הופעל מעול  כמחוז"מג"כי , תי בתגובתה לממצאי הביקור" מסרה מ2009ביוני 

נעשה לצור% דיווח סטטיסטי על הפשיעה ' מחוז שביעי'השימוש במונח . באחריות טריטוריאלית
 ".ב"נושא המצוי באחריותו המשימתית של מג, במגזר הכפרי

כי המונח , כ מר אבי דיכטר"ח, פ דאז" בתגובתו לממצאי הביקורת מסר השר לבט2009ביוני 
ב בתחו  "ל דאז כדי לבטא אחריות ייעודית של מג"נית  כמטאפורה על ידי המפכ" המחוז השביעי"

פ אימצתי את המונח שכ  הוא "כשר לבט"כי , עוד הוסי& מר דיכטר. הלחימה בפשיעה החקלאית
 ".ב ובעיקר למפקדי  את אחריות  הייעודית בנושא זה"ביטא נאמנה את הצור% להבהיר ללוחמי מג
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 „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‰ ÏÚ ‰Ê¯Î‰‰ ˙ ÂÂÎÏ ¯˘˜ ÈÏ· ÈÎ"ÈÚÈ·˘‰ ÊÂÁÓ" , È¯‰
 ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· È¯ÙÎ‰ ¯Ê‚Ó· ÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â · ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁÏ ‰Ó¯‚ ÂÊ ‰Ê¯Î‰˘

‰ÎÂ¯‡ . ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÈÚÈ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ ˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â · ‰ Â˘ ‰ ·‰
ÔÂ Î˙· ,ÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰Â ÔÂ‚¯‡ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ó˘"‚ÓÂ È" ÈÏ‰Â  ˙ÚÓË‰Ï ÌÈÎ¯„ Â Á·È ·

 ˙¯ÈˆÈÏÂ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ‰„Â·Ú‰"˙Ù˙Â˘Ó ‰Ù˘ "Ó· ‰„ÂÁ‡"ÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÎÓÒÏ Ú‚Â · È. 
ממשקי עבודה ויחסי גומלי  של יחידות ", פ בנושא" בדוח של המבקר הפנימי במשרד לבט .ב
תאו  ושילוב בי  ב"כי קיימות בעיות , נאמר" י"ב הפועלות בגזרות משותפות ע  מחוזות מ"מג

כי בתגובה , יצוי ". ב הפועל באותו תא השטח"הסיור העירוני התחנתי לבי  הסיור הכפרי של מג
 ממלא מקו  ראש יחידת הביקורת הפנימית 2007מסר בדצמבר , לטיוטת הדוח של מבקר הפני 

ייקבעו ובה ,   עבודת מטה"כי במהל% התקופה הקרובה יבצע אג, פ"י לסג  מבקר המשרד לבט"במ
 .  נושא זה לא סוכ 2009עד מאי . י"ב ומ"העקרונות להפעלה משותפת של כוחות מג

אשר נועדה לבצע עבודת מטה , ב" קבעה ועדה שבראשה עמד סג  מפקד מג2008במאי  . ג
ע  השני  חלו שינויי  רבי  במשימות שהוטלו על "כי , "ב"רה ארגו  מג " ב "לשינוי ארגוני למג

וא& יצרו ,  התכופי  והמהירי  יצרו לעתי  טשטוש של תחומי האחריות שהתעממוהשינויי . החיל
 והשפיעו באופ  ישיר על תב ובי  היחידות הטריטוריאליו"בלבול ביחסי גומלי  בי  יחידות מג

 ". ולהוציא לפועל תכניות עבודה כמתוכ ] עבודות מטה[טי  "היכולת לממש עמ
כי ההגדרות הקיימות מבחינות בי  האחריות ,  הביקורתת לעורכי" מסר ראש אג2009במאי  . ד

לא בהכרח כל מפקד תחנה ומפקד , ע  זאת. ב"הכוללת לבי  האחריות המשימתית המוטלת על מג
מרחב מבי  את המשמעות של הגדרת האחריות הכוללת ואי% זה עומד ביחס לאחריות המשימתית 

 .ב"של מג
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ È Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ

‚‡ ˘‡¯ ¯‡˙Ó Â˙Â‡ ·ˆÓ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î" È„˜ÙÓÂ ˙Â Á˙ È„˜ÙÓ Ï˘ ‰ ·‰ ¯ÒÂÁ ¯·„· ˙
Ó Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙¯Â˙· ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÁ ÂÓ Ï˘ ÌÈ·Á¯Ó"È. 

ב הפועלי  "כי יש שוני בהפעלת כוחות מג, ניצב דוד כה  רב, ל" קבע המפכ2008במרס  . 2
וכי צרי% לגבש , )הכוונה להפעלת  על ידי המחוז המשטרתי( השוני  באר3 במגזר הכפרי במקומות

כי עד מועד סיו  הביקורת טר  סוכמה תורת , בביקורת עלה. תפיסת הפעלה אחידה לכל הכוחות
 .ב במגזר הכפרי"הפעלה אחידה לכוחות מג

נדונה וסוכמה כי תפיסת הפעלה אחידה לכל הכוחות , י למשרד מבקר המדינה" מסרה מ2009ביוני 
ארגו   ט שעסקה ברה" כחלק מעמ2009ל בחודשי  אפריל ויוני "במסגרת שני דיוני  שקיי  המפכ

 .ב ואשר הוחל בהכנת תכנית ליישומה"של מג
 במגזר החקלאי עלולי  להתחיל בגזרתה של תחנה  כי לעתי  האירועי, ב עולה"ממסמכי מג . 3

כי גזרות , עוד עולה מהמסמכי . מרחב אחרי או מרחב מסוי  ולהמשי% בגזרה של תחנה או 
 חופפות ע  שטח שבאחריות "שפלה" ו"שרו "ב "די  של מג"הפעולה הגיאוגרפיות שהוגדרו למפג

, יוצא אפוא. וצפו ) י"ש(שטחי שומרו  ויהודה , א"ת, דרו , ירושלי : מספר מחוזות משטרתיי 
 .י"ריות הטריטוריאלית הנהוגה במשהפעלת הכוחות המגזר הכפרי אינה תואמת את תפיסת האח

  ה  בעלי מאפייני, י"המשולבי  בביצוע משימות במסגרת הכוחות של מ, ב"כוחות מג . 4
, ב הוא לתפקידי לחימה"עיקר הכשרת לוחמי מג. הציוד ותורת הלחימה,  בתחומי ההכשרה ייחודיי

בהשוואה לשוטרי  רגילי  פחותה ) כגו  בילוש וחקירות(ואילו הכשרת  לתפקידי שיטור מובהקי  
פועלי  " כחולה"י ה"ואילו במ, ב מבוססת על הפעלה של צוותי "תורת ההפעלה של מג. י"במ
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טר  קבע המטה הארצי את תחומי , עד מועד סיו  הביקורת. השוטרי  במסגרות מצומצמות יותר

ב "ה של מגואת תורת ההפעל) מלבד תחו  הפשיעה הכפרית(ב יתרו  יחסי "העיסוק שבה  יש למג
 .בתחומי  אלה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰„ÈÁ‡ ‰ÏÚÙ‰ ˙ÒÈÙ˙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÎ
‚Ó ˙Â„ÈÁÈÏ"· , ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ‰Ï‡ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ ˙¯„‚‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

‚Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰·"‰ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘Â ·"‰ÏÂÁÎ" , Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡·Â
‚Ó"¯ÙÎ‰ ¯Ê‚Ó· ·È , ÌÈ Â˘ ÌÈ·Á¯Ó ÌÈ˙ÚÏ ‰ˆÂÁ˘) Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙Ï „Â‚È · ˙‡ÊÂ
Ó"˙ÈÏ‡È¯ÂËÈ¯Ë ‡È‰˘ È .(ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˘È Ì‰·˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ Ú·˜È Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰˘

‚ÓÏ"ÈÒÁÈ ÔÂ¯˙È · ,‚Ó Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÏÚÙ‰ ˙¯Â˙ Ú·˜ÈÂ" ÏÂˆÈ  Ì˘Ï ·
ÂÏ‡ ˙Â Â¯˙È. 

כי כפועל יוצא ממדיניות השר , שובתו לממצאי הביקורתפ בת"ל המשרד לבט" מסר מנכ2009ביולי 
   .ב בכל הקשור למגזר הכפרי"תיבח  סוגיית מימוש האחריות והטיפול של מג, פ"לבט

 ב"הסוגיה המשפטית בהעסקת שוטרי  שלא מ  המניי  במג
 הקימה 2006בשנת .  הוסדרה העסקת שוטרי  שלא מ  המניי  במעמד קבע זמני30בפקודת המשטרה

מהמסמכי  . זי "י שתי פלוגות חדשות לביטחו  אישי בערי  על בסיס תקני שוטרי  במעמד שמ"מ
וכי צורת , על ההנחה שהמסגרות החדשות ה  זמניות, בי  היתר, י התבססה"כי החלטת מ, עולה

משרד מבקר המדינה בח  את ההיבטי  . 31וחיסכו  כספי, העסקה זו תאפשר גמישות ארגונית
 :להל  פירוט.   בצורת העסקה זוהמשפטיי  הכרוכי

שי  " רב27 פסק בית המשפט העליו  בעתירה של 32)32656/00 "בג (2001בפסק די  משנת  . 1
בעתירה זו . זי  במשרה חלקית"שי  הועסקו כשמ"הרב. נגד החלטת משטרת ישראל לפטר 

 בית המשפט .ז"ז במשטרת ישראל ולהבדלי  בי  שוטר מ  המניי  לשמ"3 למעמד השמ"התייחס בג
זי  פעילות המותירה לה  " בשל פעילות  כשמ זי  זוכי  לקבל דר% שגרה "שמ"כי , הביע דעתו

... לו הייתה המשטרה"כי , אגב אורחה העיר בית המשפט".  היתר מיוחד לעיסוקי  נוספי  פנאי 
ו ובפועל הי... זי  א& שיעדה אות  לתפקידי שוטרי  מ  המניי "מגייסת את העותרי  כשמ

 ". השוטרי  מתפקדי  כשוטרי  מ  המניי  לכל דבר ועניי  היינו מגני  את המעשה
כחלק , זי "י את דעתה בסוגיית השמ" חיוותה הלשכה המשפטית של מ2005בספטמבר  . 2

ז נועד "כי גיוס במעמד שמ, הלשכה קבעה. מעבודת ההכנה של המטה הארצי להקמת פלוגות אלה
י "זי  בכלל יחידות מ"כי פיזור תקני שמ, הלשכה המשפטית קבעה. ילפי הוראות החוק להיות זמנ

כאשר אות  תפקידי  ואות  משימות יבוצעו בחלק  על ידי שוטרי קבע , י"ייצור שני מעמדות במ
זי  אשר יטענו לאפליית  "מציאות כזו עלולה ליצור תרעומת אצל השמ. זי "ובחלק  על ידי שמ
ז יתבסס על שיקולי  "י א  הטע  המרכזי ביצירת מעמד השמכ, עוד צוי . לעומת שוטרי הקבע

זי  שתושתת על טענות "אזי קיי  סיכוי לא מבוטל להגשת תביעה על ידי השמ, תקציבי  בלבד

__________________ 
מסדיר את אפשרות הגיוס של שוטרי  , 1971 א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת המשטרה 25סעי.   30

 .חודשי ז לתקופה של שישה "במעמד שמ
 . מעלות שכר קבע66% ז היא כ"עלות שכר השמ  31
 .תקדי , ÔËÂÏ Á‡Â '  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó, 32656/00 "בג  32
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שוויו  ז לעומת תקני קבע רגילי  ועל שוויו  לו זכאי כל עובד ה  מכוח חוק "לאפליית תקני השמ
 . מכוח חוקי יסודוה   ,1988 ח"התשמ, ההזדמנויות בעבודה

, לגבי ההצעה להקי  יחידות מיוחדות לטיפול בתופעת האלימות אשר תפורקנה בתו% חמש שני 
כי בגלל שאי  אלטרנטיבה , הביעה הלשכה המשפטית דעתה, ז"ובה  יוצבו שוטרי  במעמד שמ

ז תו% הקמת "נית  יהיה להג  על השימוש במעמד שמ, כ המשטרתי"טובה יותר לגמישות הסד
הטיפול בבעיית (ע  זאת קיימת בעייתיות היות שמשימה זו . חידות מיועדות לטיפול באלימותי

ז במתכונתו הנוכחית אינו ערו% לטיפול "והשמ, י"היא אחת ממשימות הליבה של מ) האלימות
כי לא נראה כי יש מקו  ליצור , בסיכו  חוות הדעת קבעה הלשכה המשפטית. במשימות הליבה

ת ישראל עבור משימת הלוחמה באלימות לפני שהובררו עד תו  המשמעויות מעמד חדש במשטר
ז תו% הקמת יחידות ייעודיות לכאורה אפשרי "כי השימוש במעמד השמ, עוד ציינה. הנובעות מכ%

 ). התכלית לשמה הוקמו היחידות(ובתנאי שההפעלה תתא  את התכנו  , משפטית
ה הארצי למחלקת ייעו3 וחקיקה פלילית  מסרה הלשכה המשפטית במט2005באוקטובר  . 3

במכתב הנלווה קבעה . במשרד המשפטי  העתק מעמדתה המשפטית וביקשה את התייחסות 
ובתנאי שיקומו , ז לצור% הטיפול בסוגיית האלימות"כי נית  לעשות שימוש במעמד השמ, הלשכה

ור שערכו עובדי בביר. יחידות מיוחדות אשר תפורקנה ע  שחרור השוטרי  וע  סיו  המשימה
 .כי במטה הארצי לא התקבלה התייחסות משרד המשפטי , הביקורת עולה
, זי  שירתו וביצעו משימות דומות בצוותא ע  שוטרי קבע"כי שוטרי  במעמד שמ, בביקורת עלה

 שירתו בכל 2008ביולי , לדוגמה. י"וזאת בניגוד לאמור בחוות דעתה של הלשכה המשפטית של מ
בפלוגות אלה שירתו ג  שוטרי . ז" שוטרי  במעמד שמ11" אופיר"ו" סופה"ב "אחת מפלוגות מג

ז אינ  מופעלות א% ורק לייעוד  לטיפול "כי פלוגות השמ, עוד עולה).  בהתאמה8  ו11(קבע 
אלא ה  משמשות בעת הצור% ג  לביצוע משימות , כפי שקבעה הלשכה המשפטית, בפשיעה בערי 

ד או להצבת מחסומי  בדומה ליתר פלוגות "מופעלות לטיפול בהפסו, ב ככוח עתודה"ליבה של מג
 .ש"הבט
ז אינ  "השוטרי  במעמד שמ, זי  עוסקי  בתפקידי שיטור רגילי "כי א& שבפועל השמ, יצוי 

ואי  ה  זכאי  לקבל מענקי  , יוצאי  להכשרות שלעתי  מהוות תנאי לעלייה בסול  הדרגות
 פרסמה היחידה לתכנו  שכר במטה 2008בנובמבר : דוגמהכ% ל. הניתני  לשוטרי קבע רגילי 

נגד שיחתו  על התחייבות לשרת באופ  רצי& יהיה זכאי לקבל מענק של עשרת אלפי  "כי , הארצי
 .זי  אינה נכללת באוכלוסייה הזכאית למענק זה"כי אוכלוסיית השמ, מהמסמכי  עולה". ח"ש

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,Ó ÈÎ"‚ÓÂ È"Ú·˜˘ ˙ÂÏ·‚Ó‰Ó Â‚¯Á · ‰˙Ú„ ˙ÂÂÁ· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰Î˘Ï‰ ‰
Ó˘‰ ˙˜ÒÚ‰Ï"ÌÈÊ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó˘‰ ÈÎ" ‰‰Ê „È˜Ù˙ ÏÚÂÙ· ÌÈÚˆ·Ó ÌÈÊ

ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯ËÂ˘ Ï˘ Ì„È˜Ù˙Ï , ÌÚ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ˙¯˘Ó Û‡ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·Â
 ÌÈ¯ËÂ˘-Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ "‚ÓÂ È"Ó˘‰ ˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰ ˙‡ Â Á·È ·"ÌÈÊ . „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ

 È„Ó‰ ¯˜·Ó‰ ,ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙Â¯Ú‰ ÁÎÂ  ÈÎ ,Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·˙ È
Ó ‰˘ÂÚ˘ ‰ Á·‰Ï"Ó˘ „ÓÚÓ· ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈ¯ËÂ˘ ÔÈ· È" ÔÈ·Ï È˘È‡‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â‚ÂÏÙÏ Ê
ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯ËÂ˘. 

כי היא מקבלת את הערת משרד מבקר המדינה לעניי  , י בתגובתה לממצאי הביקורת מסרה"מ
 .נת בימי  אלה את נושא הפסקת פעילות  של פלוגות הביטחו  האישיי בוח"מ. זי "העסקת השמ

אות "כי כעולה מהדוח לא פורסמו פק, פ בתגובתו לממצאי הביקורת" מסר המשרד לבט2009ביולי 
 .פ"זי  לאישור המשרד לבט"ועל כ  לא הובא אופ  העסקת השמ, לפלוגות אלה
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ë·Ï „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ"ˆÓ Ù Â˙ÏÂÎÈ· ˙È˙Â‰Ó ‰ÈÚ· ÏÚ ‰ÚÈ·

Ó ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï"„¯˘Ó‰ ÈÏ‰Â · Ú·˜ ˘ ÈÙÎ È .   
 סיכו  והמלצות

Ó Ï˘ ‰È˙ÂÓÈ˘Ó· ÈÊÎ¯Ó „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ ÏÂ·‚‰ ¯Ó˘Ó"ÛËÂ˘‰ ÔÂÁËÈ·‰ ÈÓÂÁ˙· È ,
‰ÁË·‡‰ ,¯ÂËÈ˘‰ ,¯„Ò ˙Â¯Ù‰ ˙ÚÈ ÓÂ ‰ÚÈ˘Ù· ‰ÓÈÁÏ‰ .‚Ó ÏÈÚÙÓ ÍÎ Í¯ÂˆÏ" ÔÂÂ‚Ó ·

Ù· ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ·Á¯˙Èˆ¯‡ ‰ÒÈ¯ .‚Ó" ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·· ÌÈ‚˘È‰Ï ÚÈ‚‰ ·
 ˙Â˘È¯„ÏÂ ˙Â‡ÈˆÓÏ Ï‚˙Ò‰Ï ˙ÏÂÎÈÏÂ Â ÓÓ ˘¯„ Ï ‰¯È‰Ó ‰·Â‚˙ ˙ÏÂÎÈ ˙ ‚Ù‰ ÍÂ˙

˙Â ˙˘Ó ˙ÂÈÚˆ·Ó . 
‚ÓÂ Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··" ÔÂ‚¯‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ·

‚Ó ˙Â„ÈÁÈ· „ÂÈˆÂ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ ‰ È˜˙ÏÂ"· ,„Î Ì‰· ˘È˘ÁÂÎ‰ ÔÈÈ ·· ÚÂ‚ÙÏ È ,Ô˙ÏÚÙ‰· ,
Â„ÈÁÈÂ ˙Â¯‚ÒÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Ô˙Â¯È˘Î·Â ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ô˙Ó¯·˙‚Ó· "· . 

˜Ù‰ ÔÈ·˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰"‚ÓÏ ÂÚ·˜ ˘ ‰ È˜˙‰Â ˙Â‡" ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ÔÈ·Ï ÂÈ˙Â„ÈÁÈÂ ·
ÔÎÂ˙Ó Ô˙Â‡ ÌÈ ˜Â¯Ó .· ˙‡Ë·˙Ó ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓ"È‡-È Â‚¯‡ ¯„Ò "‰Ê ÌÂÁ˙· , ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚Â
È˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÒÂÙ„·‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ·Â Ô . 

‚Ó· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÂÚÈ·‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·"Ó·Â ·"˙¯Â˜È·‰ ÈÎ¯ÂÚ È Ù· ‰Ú„ È , ˙¯Âˆ ÈÎ
‰ È˜˙‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙· ÂÊ ‰„Â·Ú ,˙Ú·Â  ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ï˘ ˙ÈÓ È„ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î

ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈˆÂÏÈ‡ÓÂ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ,‚ÓÏ ˙¯˘Ù‡ÓÂ"‰‰Â·‚ ˙È Â‚¯‡ ˙Â˘ÈÓ‚ · , ¯˘‡
·˙Ó˙‡Ë ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÎ¯ÚÓ ÌÈ‡˙‰Ï Â‡ ˙Â¯È‰Ó· ÌÈ˘„Á ÌÈÎ¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ˙ÏÂÎÈ·

˙ÂÙÒÂ Â ˙Â˘„Á ˙ÂÓÈ˘ÓÏ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ‰˙Â·È˘Á ¯·„· ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ ÈÎ
˙Â ˙˘Ó ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙Â˘È¯„Â ÌÈ·ˆÓÏ ‰¯È‰Ó ‰Ó‡˙‰ ˙ÏÂÎÈÂ ˙È Â‚¯‡ ˙Â˘ÈÓ‚ , ÌÏÂ‡

 ¯ÒÂÁÏ ‰˜ Ù˘Â‚ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ˙Â˘ÈÓ‚‰‰ È˜˙‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙· ¯„Ò , ‰  È‡ ‡È‰Â
 ˙ÂÚÂ„È ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ˙Â„Â˜ÙÂ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ È Â‚¯‡ ¯„Ò· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰‡·

ËÏ˘ Â ¯˜Â·Ó È Â‚¯‡ ÈÂ È˘ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰ ˙ÏÂÎÈÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓÏ ÒÈÒ· ˙Â˘Ó˘Ó‰ ˙Â¯Â¯·Â. 
Ë·Ï „¯˘Ó‰ ˙Â·Â‚˙Ó"ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÈÚ· ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ Ù ÂÏ˘ 

Ó ÏÚ ‰ È˜˙‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÌÂÁ˙·"È ,ÂÏ ‰ÙÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡˘ .Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ˙‡ ÛÂÎ‡Ï Ù
‰Ê ‡˘Â · ÂÏ ˙Â ˜ÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰. 

ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ"ÓÂ Ù"Ì‰È È· ‰„Â·Ú‰ ÈÏ‰Â  ˙‡ Â¯È„ÒÈ È , ˙Â‡¯Â‰· „ÂÓÚÏ È„Î
·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ .Ó ÏÚ" ÌÂ‡È˙· ‰ È˜˙‰Â ÔÂ‚¯‡‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÏ‰ Â ‰¯Â˙ ÌÒ¯ÙÏ È „¯˘Ó‰ ÌÚ

Ë·Ï"Ù ,˜Ù‰ ÔÂÎ„ÚÏÂ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏÂ"˙Â‡ ; ˙Â˘ÈÓ‚ ÔÈ· ˘˜·˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ
˜ÙÂ ÌÈÏ‰  Ï˘ ÌÓÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Â ˙È Â‚¯‡"˙Â‡ ,Ì‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰Â ‰ËÈÏ˘‰Â ÌÓÂ˘ÈÈ ;

Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ Ï˘ ‰ ÈÁ·Â ÌÈ˜ÂÒÈÚ ÁÂ˙È  ÍÂ¯ÚÏÂ , Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÏÂÓ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â „ÂÈˆ‰
‚Ó ˙Â„ÈÁÈ"· ,Á‡ ˙¯ÈˆÈ ÍÂ˙˙ÈÚˆ·ÓÂ ˙ÈÏÂÚÙ˙ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‚˘‰ Ì˘Ï ˙ÂÓÂ„ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· ˙Â„È . 

‚ÓÂ Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰˘ Ì‚ ÈÂ‡¯"‰ ˙ÚÙÂ˙ ˙‡ ˘¯˘Ï ÂÏÚÙÈ ·"˙ÂÈˆ˜ÈÙ "· ˘ÂÓÈ˘‰Â" ÌÈ ˜˙
ÌÈÈÏ‡ÂË¯ÈÂ ."Ó ÏÚ"‚ÓÂ È" Í¯ÚÓ· ˙Â¯È˘Î‰Â ˙Â  ÂÎ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ·

‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔÓ˘ÈÈÏÂ ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ .˙‡ÊÏ ÛÒÂ · , Èˆ¯‡‰ ‰ËÓ‰ ÏÚ Í¯ÚÓ Ï¯Â‚ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï
È˘È‡ ÔÂÁËÈ·Ï ˙Â‚ÂÏÙ‰ ,È ÓÊ Í¯ÚÓÎ Ì˜Â‰˘ ,Ó˘‰ „ÓÚÓ ˙¯„Ò‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â"ÌÈÊ. 

 


