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 ל"שירות חיילי חובה מחו  ליחידות צה

 תקציר
בדברי ההסבר לתיקו 
1

  להל   (1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[ חוק שירות ביטחו  
 הגנת  בצד יעדו העיקרי , ל"כי מאז ראשית ימי המדינה הוטלו על צה, צוי ) החוק

החוק קובע מספר מסגרות . לאומיות נוספות  ג# שליחויות ביטחוניות המדינה 
משמר :  ובה  ל "צה) כ"סד(בה  יתאפשר שירות של חיילי חובה מחו& לסדר כוחות ש

ושירות מוכר בגופי# , )י" מ להל  (משטרת ישראל , שירות בתי הסוהר, הגבול
  להל  (שתכלית פעילות# היא ביטחו  המדינה ותושביה במסגרת משרד הביטחו  

, )' קטגוריה א להל  (ה ויחידות סמ) של המשרד ושל משרד ראש הממשל) המשרד
לאומי  שתכליתו להשיג יעד ביטחוני, ושירות מוכר במסגרת משרדי ממשלה נוספי#

החיילי#). ' קטגוריה ב להל  (באחד התחומי# שנקבעו בחוק 
2

 המוצבי# במסגרות 
 2008בשנת ). ל" ימ להל  (לי "כ הצה"אלה משרתי# ביחידות צבאיות מחו& לסד

  . בשירות חובה) חוגרי# וקציני#( חיילי# 10,400 שירתו ביחידות אלו כ
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי# הקשורי# 2009 מרס   2008בחודשי# אוגוסט 

הביקורת התמקדה בשירות# של חיילי חובה . לי#"לשירות של חיילי חובה בימ
, י" במ ביטחוניות מובהקות  המשרתי# במסגרות שאינ  עוסקות במשימות צבאיות

. לי#" המהווי# מעל לשליש מס) החיילי# המשרתי# בימ במשרד החינו) ובמשרד 
 נבדק הבסיס המשפטי להצבת# של חיילי# בחובה 2009בחודשי# מאי ואוקטובר 

אג- (בקרה ומינהל , באג- ארגו : הביקורת נערכה במשרד". נתיב"בלשכת הקשר 
 אג-  להל  (י למערכת הביטחו  חברתי ובאג- היוע& המשפט באג- הביטחוני, )#"אב

במשרד לביטחו  ; )א"אכ(ובאג- כוח אד# ) ת"אג(באג- התכנו  : ל"בצה; )ש"היועמ
ביקורת "). נתיב " להל  " (נתיב"במשרד החינו) ובלשכת הקשר , י"במ, הפני#

  . השלמה נערכה במשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 ל"מקורות כוח האד  בצה
 הקרובות צפוי מחסור במקורות כוח אד# בשירות חובה של בשני#, ל"על פי נתוני צה
על ידי מיצוי מרבי של , בי  היתר, המענה למחסור זה הוא, ל"לדעת צה. אלפי חיילי#

לרבות הקטנת היק- החיילי# , והגדלת מקורות כוח האד# בשירות חובה, כוח האד#
  .כ"המשרתי# מחו& לסד
__________________ 

 .1994 א"התשנ, )8' תיקו  מס(הצעת חוק שירות ביטחו    1
 .המונח חיילי! מתייחס ג! לחיילות, בדוח זה  2
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 ל "חידות צהבחינת סוגיית שירות חיילי חובה מחו  לי

ועדת ב  בסט
3

 ,2006המליצה בינואר , ל"שבחנה את סוגיית קיצור שירות החובה בצה, 
: להימנע משימוש בחיילי חובה להספקת שירותי# ציבוריי# אחרי# כגו ", בי  היתר
 הטילה הממשלה על שר הביטחו  2006בפברואר ". בריאות וכדומה, חינו), משטרה

את ההמלצה בדבר הפסקת ,  והגופי# הנוגעי# לעניי יחד ע# משרדי הממשלה, לבחו 
לאחר . ולהציג לממשלה הצעות ליישומה, ל"כ צה"שירות חיילי החובה מחו& לסד

שצוות פנימי של מערכת הביטחו  המלי& על צמצו# משמעותי של השירות מחו& 
במועד סיו# . משרדי לבדיקת הסוגיה  צוות בי 2008התכנס במאי , ל"ליחידות צה

משרדי טר#  עבודת הצוות הבי , מעל לשלוש שני# מאז החלטת הממשלה, קורתהבי
   .הסתיימה

 י "שירות חובה במ
, י וכדי לפתור את בעיות המחסור בכוח אד# ובתקציב"לצור) עמידה במשימות מ . 1

ממסמכי# . המוצבי# ברוב# ביחידות הסיור המבצעיות, י חיילי חובה"הוקצו למ
קציני# נוספי# , יגי משרד מבקר המדינה ע# מפקדי תחנותומפגישות עבודה של נצ

במתכונת הנוכחית ) #" שח להל  (י "כי הפעלת שוטרי החובה במ, ושוטרי# עולה
גיל# הצעיר של שוטרי : הסיבות העיקריות לכ) ה . אינה משיגה ככלל את ייעודה

# של שפוגעי# באופ  קשה ה  בתפקוד# ה# וה  בתפקוד, # והיעדר ניסיונ#"השח
קיו# קושי בהפעלת# מאחר שהרוב המכריע של ; שוטרי הקבע שאליה# ה# מתלווי#

בשל . י לפעול"דבר המקשה לדבריה# על יכולתה של מ, # ה  נשי#"שוטרי השח
והצור) בהכשרה , ל בהשוואה לגברי#"תקופת השירות הקצרה יחסית של נשי# בצה

פרק הזמ  שנותר למיצוי , עליה ובצבירת ניסיו  כדי להתמודד ע# המשימות המוטלות 
 ומתמצה בעיקר בחודשי# האחרוני#  # הוא קצר ביותר "יכולת  של שוטרות השח

# גור# ג# לתחלופה גדולה של כוח "מש) השירות הקצר של שוטרות השח; לשירות 
 . על כל המשתמע מכ), אד#

חו  בדוח ביקורת שפרס# אג- הביקורת ונציב תלונות הציבור במשרד לביט . 2
כתוצאה "כי , בי  היתר,  צוינו ממצאי# דומי# ובסיכו# נכתב2007הפני# בפברואר 

כושר ההרתעה של , נפגעי# באופ  חמור השירות לאזרח, לדעת מפקדי#, מכ)
 ".תדמיתה ואמו  הציבור בה, המשטרה

המשרד לביטחו  הפני# ומשרד , כי המשרד,  קבעה הממשלה2006בינואר  . 3
באופ  שנית  יהיה לשב& משרתי חובה בכלל יחידות , יקו  החוקהמשפטי# יפעלו לת

במועד סיו# . לרבות אלו העוסקות במאבק בפשיעה ובאכיפת חוקי התנועה, המשטרה
טר# , כשלוש שני# לאחר החלטת הממשלה על הצור) בתיקו  החוק, הביקורת

, י"הושגה הסכמה בי  הגורמי# בדבר התנאי# להמש) שירות# של חיילי# במ
אי  , שבו מחד, ממשי) להתקיי# ההסדר הנוכחי, על כ . וממילא טר# תוק  החוק

יש . ל זקוק לה# למשימותיו"צה, כשמאיד), #"מיצוי יעיל של פוטנציאל חיילי שח
  . בהמש) המצב עד כדי בזבוז של משאב לאומי זה

__________________ 
אבי ב  ' הוועדה בראשות פרופ. שאול מופז) 'במיל(ל "רא,  שר הביטחו  דאז2005ועדה שמינה ביולי   3

 .2006סט הגישה את המלצותיה לשר הביטחו  בינואר ב
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 שירות מוכר במסגרת המשרד
המלצה , י# המוקצה למשרד במספר החייל40%הצוות הפנימי המלי& על צמצו# של 

  . בפועל הקיצו& מומש באופ  חלקי בלבד. ל ושר הביטחו "שאישרו הרמטכ
 "נתיב"הסדרי  משפטיי  להצבת חיילי חובה ב

 נפקד מקומו של 2005 ובמאי 2004בצווי# שהתקי  שר הביטחו  בפברואר  . 1
שירות והוא לא הופיע עוד כמסגרת שבה מתאפשר שירות של חיילי# ב, "נתיב"

 .  להתקיי# כבעבר"נתיב"ל ב"המשי) הימ, בשני# אלה, למרות זאת. חובה
 התקיימה סדרה של פגישות של נציגי 2005במהל) המחצית השנייה של שנת  . 2
מצדיק הכללתו " נתיב"ש בשאלה הא# אופי הפעילות של " ונציגי אג- היועמ"נתיב"

בשל . "נתיב" שדרשו נציגי כפי' או בקטגוריה א, כפי שהיה בעבר', בקטגוריה ב
ובעיקר בשל העובדה שוועדת החו& " נתיב"הדעות השונות בנוגע לאופי הפעילות של 

והביטחו  של הכנסת לא אישרה את הכללתו בצווי# שהתקי  שר הביטחו  בשני# 
ראוי היה , לאומיי# ה  לתכלית ביטחו  וה  להשגת יעדי# ביטחוניי#, 2005  ו2004

ואת " נתיב"  את ההתלבטות בנוגע לאופי הפעילות של להציג לשר הביטחו
, בפועל המשרד לא העלה את הנושא לשר הביטחו . המשמעויות השונות הנגזרות מכ)

 . "נתיב"ל "בדיעבד את ימ" להכשיר"אלא נקט פעולות כדי 
, לא נמצא סימוכי  לכ).  פרס# שר הביטחו  שני צווי שירות ביטחו 2006ביולי  . 3

 לקטגוריה "נתיב"ועדת החו& והביטחו  של הכנסת היו מודעות להוספת שהממשלה ו
  . כנדרש בחוק, וכי ה  אישרו את צירופו' א

 אחריות המשרד ליישו  החוק 
חברתי הוא גור# המטה במשרד  כי האג- הביטחוני, הוראת המשרד קובעת . 1

ו שירות כ לגופי# שנקבעו בצ"המרכז את הטיפול בנושא סיוע חיילי# מחו& לסד
כי , בביקורת עלה. 1996 ו"התשנ, )א לחוק26קביעת שירות מוכר לפי סעי- (ביטחו  

 . האג- אינו מבצע כל פעילות הקשורה לשירות חיילי# במסגרת שירות מוכר
במצב שבו המשרד אינו ממלא את תפקידו כגור# מטה המרכז את הטיפול  . 2

 האד# השנתי המוקצה למשימות לי# בכלל ובתכנו  כוח"בהשמת חיילי# בחובה בימ
ל מקבל החלטות הנוגעות "צה, כ והתקשרות מול הגופי# השוני# בפרט"מחו& לסד

, צדדית מתו) ראייה חד, כ באופ  עצמאי"להקצאת כוח האד# למשימות מחו& לסד
  . ולא מתו) ראייה כללית הבוחנת את צורכי כלל הגופי# המסתייעי#

 סיכו  והמלצות
בצד , ל"מאז ראשית ימי המדינה הוטלו על צה"כי , ו  החוק צוי בדברי ההסבר לתיק

יוצאי צבא ; לאומיות נוספות  ג# שליחויות ביטחוניות  הגנת המדינה  יעדו העיקרי 
משרתי# את שירות# הסדיר ה  במסגרת מערכת הביטחו  וזרועותיה הלא צבאיות וה  
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לאומיי#  יטחוניי#בשליחויות ובפעולות אחרות התורמות להשגת# של יעדי# ב

 ". עלייה וקליטה ועוד, חינו): כגו , אחרי#
י אינ# באי# לידי מיצוי "חלק מהחיילי# המשרתי# במ, כפי שעלה בדוח ביקורת זה

. עקב מחסור בכוח אד# מקצועי" מילוי שורות"ותרומת# לעתי# היא ב, בתפקידיה#
 מספר ללא הסדר  התנהל במש) שני#"נתיב"ל "ששירות חיילי חובה בימ, עוד עלה

ובעיקר בשל העובדה , "נתיב"בשל הדעות השונות בנוגע לאופי פעילותו של . חוקי
שוועדת החו& והביטחו  של הכנסת לא אישרה את הכללתו בצווי# שהתקי  שר 

ראוי היה להציג לשר הביטחו  את ההתלבטות בנוגע , 2005  ו2004הביטחו  בשני# 
 . מעויות הנגזרות מכ)ואת המש" נתיב"לאופי הפעילות של 

: שירות חיילי חובה במסגרות שנבדקו מעלה שאלות ערכיות בנוגע להשגת יעדי החוק
א# הצבת# של חיילי# בשירות חובה במסגרות אלה במתכונת הנוכחית אכ  מהווה 

עמדת משרד . או שהיא תחלי- זול לכוח עבודה אזרחי, לאומית שליחות ביטחונית
רק מתווספת , ל הוא תקציבי"ת חיילי# בגופי# מחו& לצהולפיה המניע להצב, האוצר

ל "לצה, שכאמור, הדברי# מקבלי# משנה חשיבות נוכח העובדה. לשאלות אלה
 .מחסור בכוח אד# לשירות סדיר

משרד הביטחו  והגופי# בה# , ל" צה וביניה# , על כל הגורמי# המעורבי#, לפיכ)
ל מעמיד "שצה,  שהמשאב האנושי, לגרו# לכ) ל "משרתי# חיילי חובה מחו& לצה

השלמת עבודת  אי. ינוצל ביעילות מרבית, א- על פי שהוא עצמו נזקק לו, לרשות#
כ היא למעשה הנצחת המצב הקיי# "משרדי לבחינת השירות מחו& לסד הצוות הבי 

והתעלמות מהצור) בקביעת המלצות אופרטיביות למיצוי כוח אד# , על מגרעותיו
משרדי יסיי# בהקד# את  שהצוות הבי , ראוי אפוא. י#ל"ל לימ"המועבר מצה

מעבר . תו) תיקו  הליקויי# שעלו בדוח ביקורת זה, עבודתו ויגיש המלצותיו לממשלה
על המשרד למלא את תפקידו בכל הנוגע לריכוז הטיפול בהשמת חיילי# בשירות , לכ)

  .לי#"חובה בימ
♦  

 מבוא
חוק . צבא והגיוס לצבא יהיו כפי שנקבע בחוק או מכוחוכי החובה לשרת ב, קובע, הצבא: חוק יסוד

את הליכי הגיוס , בי  היתר, מסדיר)  החוק להל   (1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[שירות ביטחו  
 . שירות החובה יתבצע בצבא ההגנה לישראל, לפי החוק. לשירות חובה ואת משכו של שירות זה

מאז ראשית ימי "כי , צוי , 1994 א"התשנ, )8' ו  מסתיק(בדברי ההסבר להצעת חוק שירות ביטחו  
לאומיות   ג) שליחויות ביטחוניות  הגנת המדינה  בצד יעדו העיקרי , ל"המדינה הוטלו על צה

במהל( השני) נקבעו בחוק מספר מסגרות ארגוניות נוספות שבה  מתאפשר שירות של ". נוספות
 יחידות העוסקות במשימות צבאיות)   א:  שאינ  חלק מסדר הכוחות הצבאי,  חובה4חיילי

ל ויחידת העצירי) הביטחוניי) "כמו יחידות משמר הגבול תחת פיקוד צה, ביטחוניות מובהקות
גופי) העוסקי) במשימות ביטחו  פני) כמו משטרת )  ב).   ס" שב להל  (בשירות בתי הסוהר 

הכולל יחידות צבאיות במסגרת שירות חובה במסגרת פעילות מוכרת )  ג).   י" מ להל  (ישראל 

__________________ 
 .המונח חיילי  מתייחס ג  לחיילות, בדוח זה  4
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אשר תכלית , ויחידות סמ( של המשרד ושל משרד ראש הממשלה)  המשרד להל  (משרד הביטחו  
בשירות , חיילי) במשרד, ביו היתר, במסגרת זו מוצבי). פעילות  הוא ביטחו  המדינה ותושביה

 יחידות)  ד).    המוסד ל  לה(ובמוסד למודיעי  ולתפקידי) מיוחדי) ) כ" שב להל  (הביטחו  הכללי 
שתכליתו להשיג יעד , צבאיות במסגרת משרד ממשלתי או גו* ציבורי בפיקוח משרד ממשלתי

חיילי) , בי  היתר, במסגרת זו מוצבי). עלייה וקליטה וחינו(: כגו , לאומי בתחומי) ביטחוני
 . במשרד החינו(

 31% מה) כ. בשירות חובה)  וקציני)חוגרי) (5 חיילי)10,400  שירתו ביחידות אלו כ2008בשנת 
 בגופי) העוסקי) במשימות 49% כ, ביטחוניות מובהקות ביחידות העוסקות במשימות צבאיות

 בגופי) 7% וכ,  בגופי) שתכלית פעילות) היא ביטחו  המדינה ותושביה13% כ, ביטחו  פני)
 . לאומיות המבצעי) משימות ביטחוניות

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי) הקשורי) לשירות של חיילי 2009 מרס   2008בחודשי) אוגוסט 
הביקורת התמקדה בשירות) של חיילי חובה המשרתי) ביחידות . ל"חובה ביחידות שמחו0 לצה

 המהווי)  במשרד החינו( ובמשרד , י" במ ביטחוניות מובהקות  שאינ  עוסקות במשימות צבאיות
). ל" ימ להל  (לי "צבאיות מחו0 לסדר הכוחות הצהמעל לשליש מס( החיילי) המשרתי) ביחידות 

 נבדק הבסיס המשפטי להצבת) של חיילי) בחובה בלשכת הקשר 2009בחודשי) מאי ואוקטובר 
 באג* הביטחוני, ))" אג* אב להל  (בקרה ומינהל , באג* ארגו : הביקורת נערכה במשרד. "נתיב"

באג* התכנו  : ל"בצה; )ש" אג* היועמ להל  (חברתי ובאג* היוע0 המשפטי למערכת הביטחו  
במשרד החינו( , י"במ, במשרד לביטחו  הפני); )א" אכ להל  (ובאג* כוח אד) ) ת" אג להל  (

 . ביקורת השלמה נערכה במשרד האוצר). "נתיב"  להל   ("נתיב"ובלשכת הקשר 
על שולח  ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח 

 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
 ל"הסדרי  משפטיי  להצבת חיילי חובה מחו  ליחידות צה

. ל קבועות בחוק"כ צה"ה  מתאפשר שירות חיילי חובה מחו0 לסדהמסגרות הייחודיות שב, כאמור
 :להל  פירוט המסגרות. לי)"החיילי) המוצבי) במסגרות אלה משרתי) בימ

 ÏÂ·‚‰ ¯Ó˘Ó· ˙Â¯È˘) ÔÏ‰Ï-‚Ó "·(:כי שר הביטחו  בהתייעצות ע) שר המשטרה ,  החוק קובע
החוק . ב"את שירות החובה שלו במגכי חייל ישרת , רשאי להורות בצו) כיו) השר לביטחו  הפני)(

אול) נושא זה הוסדר במסגרת אמנת עבודה , ב"אינו קובע את היק* כוח האד) שיוצב במג
ב "במסגרת השירות במג).  אמנת העבודה להל  (ל "י לבי  צה"שנחתמה בי  מ, 2007מנובמבר 

פות למשימות ל ושמשימותיה  חופ"שה  תחת פיקודו של צה, ב"קיימת חלוקה בי  יחידות מג
 . י"ב שה  תחת פיקוד מ"ובי  יחידות מג, ל"צה

·˘· ˙ÂÈ ÂÁËÈ· ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘"Ò:בהסכמת השר לביטחו  הפני), כי שר הביטחו ,  החוק קובע ,
שתפקיד  הוא אבטחה של , ס"כי משרת בשירות חובה ישרת ביחידות של שב, רשאי להורות בצו

. לצור( אבטחת) של אסירי) אלו וליווי), י) בלבדבתי סוהר המשמשי) להחזקת אסירי) ביטחוני
בהסכמת השר לביטחו  הפני) ובאישור , מספר המשרתי) במסגרת זו נקבע על ידי שר הביטחו 

ס נקבע א* "היק* המשרתי) בשב).  הוועדה להל  (הממשלה וועדת החו0 והביטחו  של הכנסת 

__________________ 
 .2008ל המעודכני  למרס "נתוני תקינה מאג  התכנו  בצה  5
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וג) הוא נקבע במסגרת של הוראת , 2005הסדר זה הוס* לחוק בשנת . הוא במסגרת אמנת העבודה

 ). 2010לאחרונה הואר( עד מרס (שעה שתוקפה מוגבל ומואר( מעת לעת 
Ó Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘"È: בהסכמת שר , הוסמ( שר הביטחו , 1995 על פי תיקו  לחוק משנת

ת כי חייל בחובה שנמצא כשיר לשירות ישר, להורות בצו) כיו) השר לביטחו  הפני)(המשטרה 
הסדר השירות . ושתכלית פעילות  היא ביטחו  המדינה ותושביה, ב"י שאינ  מג"ביחידות של מ

תיקו  זה נקבע ). )" שח להל  (מכונה ג) הסדר שירות חובה במשטרה , י"ביחידות אלה של מ
 ).2010לאחרונה הואר( עד מאי (כהוראת שעה שתוקפה לשנתיי) והואר( מספר פעמי) בהמש( 

"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘":כי שר , ס קובע החוק"ב ובשב"במג, י" נוס* על ההסדרי) להצבת) של חיילי) במ
הסדרי) בעניי  הצבת) של חיילי) , באישור הממשלה והוועדה, הביטחו  רשאי להורות בצו

 : 6"שירות מוכר"בשירות סדיר בשתי מסגרות אחרות המכונות 
 בתוק* סמכותו על :ÎÂÓ ˙Â¯È˘ "„Ó‰ ÔÂÁËÈ· ‡È‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙ÈÏÎ˙˘ ÌÈÙÂ‚·‰È·˘Â˙Â ‰ È¯" . א

כי ייעשה שירות ביחידות , מוסמ( שר הביטחו  באישור הממשלה והוועדה לקבוע בצו, פי החוק
שתכלית פעילות  , צבאיות במסגרת המשרד ויחידות סמ( של המשרד ושל משרד ראש הממשלה

גבל לתקופה שלא תוקפו של הצו כאמור מו). ' קטגוריה א להל  (היא ביטחו  המדינה ותושביה 
בתוק* . תעלה על שלוש שני) ונית  להאריכו לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שני) כל אחת

, )א לחוק26קביעת שירות מוכר לפי סעי* (סמכות זו הוציא שר הביטחו  את צו שירות ביטחו  
והוועדה והוא הואר( באישור הממשלה , 1999 תוקפו של הצו פג ב).  הצו להל   (1996 ו"התשנ

שירות "כי שירות מוכר לתכלית ביטחו  הוא , הצו מגדיר. 2008לאחרונה ביולי ; מספר פעמי)
: הכוללי) בי  השאר, בתפקידי) מקצועיי), בתפקידי) ייעודיי), ביחידות צבאיות בתפקידי מינהלה

מחקר ופיתוח בידי עתודאי) , הנהלת חשבונות, הפעלת מחשב, הפעלת מערכת קשר ומברקה
 ".כגו  שמירה, ילויות הנלוות לתפקידי) אלה ביחידה הצבאיתופע

שירות " אפשרות נוספת של :ÎÂÓ ˙Â¯È˘ "È ÂÁËÈ· „ÚÈ ‚È˘‰Ï Ì˙ÈÏÎ˙˘ ÌÈÙÂ‚·-ÈÓÂ‡Ï¯" . ב
היא במסגרת יחידות צבאיות שבמשרד ממשלתי או במסגרת ארגונית של גו* ציבורי " מוכר

, עלייה וקליטה: לאומי באחד התחומי) נישתכליתו להשיג יעד ביטחו, ובפיקוח משרד ממשלתי
א) שוכנע שר , כל זאת. ל"הגנת העור* או פעולות התנדבות למע  חיילי צה, בריאות, חינו(

ע) השר הרלוונטי וכ  , לפי העניי , ובהתייעצות, בשי) לב לנסיבות העניי  באותה העת, הביטחו 
שירות סדיר לא יושג היעד כנדרש כי א) לא תיעשה הפעילות על ידי חייל ב, ע) שר המשפטי)

 ).' קטגוריה ב להל  (
מאז .  לאומיי)  כלל ג) הוראות בנוגע לשירות מוכר להשגת יעדי) ביטחוניי)1996הצו משנת 

שירות מוכר ( התקי  שר הביטחו  את צו שירות ביטחו  2007וביולי , הואר( הצו מספר פעמי)
כי שירות מוכר , בצו נקבע. 2007 ז"התשס, )הוראת שעה) (לאומיי) להשגת יעדי) ביטחוניי)
תוקפו של הצו . לאומיי) הוא שירות בתחומי החינו( והבריאות בלבד להשגת יעדי) ביטחוניי)

 . הואר( הצו פע) נוספת לשלוש שני)2009באוגוסט . נקבע לשנתיי)
 על פי ,ל"ל המשרתי) במסגרות שונות מחו0 ליחידות צה"להל  פירוט המציג את תק  חיילי צה

 :2008ת ממרס "נתוני אג
__________________ 

, ומבקר המדינה, 149' עמ, "ל"שירות ביטחו  מוכר מחו" לצה", )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‡)2002 , מבקר המדינה  6
 È˙ ˘ ÁÂ„57 ‡)2006(," עמ, "ל ושירות  ביחידה צבאית הפועלת במשרד הביטחו "שירות נשי  בצה '

169. 
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Ò"‰ ÌÈ˘  ÌÈ¯·‚ ˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ        ˙ÂÈ ÂÁËÈ· ˙ÂÈ‡·ˆ ˙ÂÓÈ˘Ó 

 ל"ב תחת פיקוד צה"מג 1,349 102 1,451
 מינהל אזרחי/מתא  פעולות הממשלה בשטחי  483 226 709
 סגלי  מיוחדי  26 88 114
 ס"שב 733 245 978
 אחרי  18 1 19

3,271 662 2,609 Ò"‰        ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈÙÂ‚· ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÓÈ˘Ó 
 משרד הביטחו  11 418 429
 כ"שב 89 358 447
 המוסד 57 163 220
 ל"רפא 18 5 23
 הוועדה לאנרגיה אטומית 130 45 175
 "נתיב" 2 18 20

1,314 1,007 307 Ò"‰        ÌÈ Ù ÔÂÁËÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó 
 י"מ 905 1,778 2,683
 י"ב תחת פיקוד מ"מג 1,820 613 2,433
5,116 2,391 2,725 Ò"‰        ˙ÂÈ ÂÁËÈ· ˙ÂÓÈ˘Ó-˙ÂÈÓÂ‡Ï 
 משרד החינו- 120 595 715
715 595 120 Ò"‰     

10,416 4,655 5,761 Ò"‰ˆ ÈÏÈÈÁ Ô˜˙ ‰"‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÏ ıÂÁÓ ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ï"Ï   
 ל"מקורות כוח האד  בצה

כי , צוי ) ש" התר להל    (2012 2008  לשני" תפ "ל "שנתית של צה בתכנית העבודה הרב . 1
ל בהיק  של אלפי גברי  "ש צפויה ירידה במקורות כוח אד  חובה בצה"בשני  הנכללות בתר
 ; שנתוני ילודה קטני  יותר.  א:   וכי הדבר נובע משני גורמי  עיקריי , ומאות רבות של נשי 

בשיעור הפטורי  משירות צבאי על רקע כתוצאה מהעלייה , בי  היתר, ירידה בשיעור המתגייסי .  ב
 . וכ  עלייה בשיעור המשתחררי  על רקע נפשי, הכרה דתית
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על רקע שינוי , בי  היתר, ל הצביע על עלייה בהיק  המשימות הצבאיות"כי צה, מהמסמכי  עולה

ל לאחר מלחמת לבנו  "כנגזרת מלקחי צה. מודל האימוני  לכוחות הסדירי  ולכוחות המילואי 
לצד הצור% לקיי  את , זאת. הוגדלו מכסות האימוני  של יחידות הסדיר והמילואי , יההשני

ל תוספת למצבת כוח האד  של אלפי חיילי  בפרופיל "דרש צה, לפיכ%. ל כבעבר"משימות צה
 . ל להתמודד ע  פער של אלפי חיילי "בשני  הקרובות יאל& צה, דהיינו. לחימה
צפויה בכוח האד  שבשירות חובה יעמוד במוקד העשייה בשני  כי המענה לירידה ה, ש צוי "בתר
על ידי , בי  היתר, ויעשה מאמ& למיצוי מרבי ולהגדלת מקורות כוח האד  בשירות חובה, אלה

וכ  על ידי הקטנת , ל"מיצוי יעיל יותר של המשרתי  בצה, הקטנת הנשר בשירות, הרחבת הגיוס
לי  אינ  חליפיות למשימות "כשמשימות הימ"ר בעיק, כ"היק  החיילי  המשרתי  מחו& לסד

 ". ל"צה
לי  ציי  "ל וסגנו בנושא שירות חיילי חובה בימ" בי  הרמטכ2008בפגישת עבודה מינואר  . 2

שלא נכו  לשב& חיילי  לשירות מחו& "ל היא "כי עמדת צה, רב אלו  גבי אשכנזי, ל"הרמטכ
 בשני  הקרובות לא מאפשרת לעמוד בהיקפי הירידה במצבות חיילי החובה", ובראייתו, "ל"לצה
עוד ציי  ". בשחיקה של חוק שירות הביטחו "ושמדובר , ..."ל שנתבקשו בשני  האחרונות"הימ

ולכ  יש להקטי  , ]ההדגשה במקור[, ‡"‰‚„Î ˙Â¯Â˜Ó ˙Ïצורכי הביטחו  מחייבי  "כי , ל"הרמטכ
לאייש חיילי חובה ] על מנת[מ "ל ע"היוצא שאנו מממני  תקני קבע בצ, בפועל. לי "את היק  הימ

כי יש להתנגד לשינוי החקיקה , ל"  ציי  הרמטכ"בנושא השח". לי  ולא לכ% התכוו  המחוקק"בימ
 ).עוד בנושא זה ראו להל (המוצע 

ל בשני  "בשל הצפי בירידת מצבת כוח האד  בשירות חובה בצה, 2007ת מיוני "על פי נתוני אג
, על פי הנתוני .  לצמצו  משמעותי של מער% המינהלה בשורותיול"פעל ופועל צה, הקרובות
ושיעור הנשי  במקצוע הפקידות ,  שיאי פקידות1,000 ל כ"  בוטלו בכלל צה2006 2001בשני  

 . 14.5%  לכ20% ירד באות  שני  מכ
לי  במידה "ל גיבש תכנית ראשונית למיצוי כוח אד  המשרת בימ"כי צה, ל עלה"ממסמכי צה

ל לא ישוב& לתפקידי פקידות "כוח האד  שיוחזר לשורות צה, על פי התכנית. ו יצומצ שהיקפ
, איסו , טכני, תומכי לחימה, לחימה: ל"אלא ימוצה במערכי  קריטיי  בצה, ולתפקידי מינהלה

 . 7התרעה ומקצועות איכותיי  נוספי 
א שיעור המיצוי לקצונה "כעל פי נתוני א, ל קיימי  פערי איוש במער% הקצונה"ששעה שבצה, יצוי 

 שיעור המיצוי לקצונה מקרב חיילי 2008בשנת , כ% למשל. לי  הוא שולי"מקרב חיילי הימ
   . ל" בכלל צה14%  לעומת כ4% לי  העומדי  בקריטריוני  לקצונה עמד על כ"הימ

 ל "בחינת סוגיית שירות חיילי חובה מחו  ליחידות צה
שבחנה את סוגיית קיצור , הממשלה המלצות ועדת ב  בסט הונחו על שולח  2006בסו  ינואר 

ההמלצות התייחסו לקיצור שירות החובה ולהפסקת שירות חיילי החובה . 8ל"שירות החובה בצה
להימנע משימוש בחיילי חובה להספקת "ועדת ב  בסט המליצה . ל"כ צה"ביחידות מחו& לסד

__________________ 
כיות וסמלות "מ,  תצפיתניות500,  קצינות150, לוחמות 100: מיצוי הנשי  יהיה כלהל , על פי התכנית  7

: הגברי  ישובצו בתפקידי  הבאי .  במקצועות איכותיי  נוספי 600/ במער- הטכני וכ100, מבצעי 
 . במקצועות איכותיי 300/ במקצועות נהיגה כבדה וכ100,  במער- הטכני120,  לוחמי 170

אבי ב  ' הוועדה בראשות פרופ. שאול מופז) 'במיל(ל "רא,  שר הביטחו  דאז2005ועדה שמינה ביולי   8
 .2006בסט הגישה את המלצותיה לשר הביטחו  בינואר 
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 אימצה הממשלה 2006בפברואר ". ת וכדומהבריאו, חינו%, משטרה: שירותי  ציבוריי  אחרי  כגו 
ואול  לעניי  המלצתה בדבר הפסקת שירות חיילי , )4711החלטה (את רוב המלצות ועדת ב  בסט 

ראו פירוט בפרק על (אשר עמדה בסתירה להחלטות ממשלה קודמות , ל"כ צה"החובה מחו& לסד
ראש  ,   משרדי הממשלהיחד ע, הטילה הממשלה על שר הביטחו  לבחו , )י"שירות חובה במ

את המלצות ועדת ב  בסט , והגופי  הנוגעי  לעניי ) ל" המל להל   (9המועצה לביטחו  לאומי
 .ולהציג לממשלה הצעות ליישו  המלצות אלו

מינה שר הביטחו  צוות פנימי במערכת הביטחו  , לצור% יישו  החלטת הממשלה האמורה . 1
על מנת שיבח  את , ד בני כה "עו, )בפועל(ביטחו  בראשות המשנה ליוע& המשפטי למערכת ה

על הצוות הוטל לגבש את ).  הצוות להל  (י בפרט "ובמ, כ בכללותו"סוגיית השירות מחו& לסד
הוטל על הצוות להמלי& , כמו כ . עמדת מערכת הביטחו  ולהביא את מסקנותיו בפני שר הביטחו 

 .על המש% הפעילות מול משרדי הממשלה האחרי 
המלי& על צמצו  משמעותי של , 2007שסיי  את עבודתו במחצית השנייה של שנת , וותהצ

. וכ  הציע תכנית אופרטיבית לצמצומו בטווח הקצר ובטווח הארו%, ל"השירות מחו& ליחידות צה
 :להל  תמצית ההמלצות

רות יחידת המו(לאומי  כ ביחידות שתכלית  להשיג יעד ביטחוני"ביטול השירות מחו& לסד . א
 .ל למערכי הליבה"למעט חיילי  שלא נית  למצות  בצה, )החיילות

 20%צמצו  של ): י"ב תחת פיקוד מ"י ומג"מ(צמצו  הקצאת חיילי  למשימות ביטחו  פני   . ב
עד לביטול מוחלט של , ובשלוש השני  לאחר מכ  המש% הצמצו , 2009מהשיא עד סו  שנת 

 .כ למשימות אלה"היחידות מחו& לסד
, כ"שב(צמצו  הקצאת חיילי  ליחידות שתכלית פעילות  היא ביטחו  המדינה ותושביה   .ג

כאשר כל הצמצו  הוא בכוח אד  , כ הנוכחי" מהסד40% בכ) הוועדה לאנרגיה אטומית, המוסד
 .וללא פגיעה בכוח האד  המקצועי המופנה לגופי  אלה, המינהלתי המורכב מנשי  בלבד

 . ר החיילות המוקצה למשרד במספ40% צמצו  של כ . ד
מפקדת מתא  , ל"ב תחת פיקוד צה"מג(ביטחוניות  ביחידות העוסקות במשימות צבאיות . ה

 8%למעט צמצו  רוחבי של , לא יתבצע צמצו ) ס"סגלי  מיוחדי  ושב, הפעולות בשטחי 
 ).פירוט ראו בהמש%(נוכח הירידה הצפויה בהיקפי הגיוס , ל"המתבצע בכלל יחידות צה

משרדית  ל ושר הביטחו  אישרו המלצות אלה הוחלט לבצע עבודת מטה בי "לאחר שהרמטכ . 2
במטרה , 2006כנדרש על פי החלטת הממשלה מפברואר , כ"לבחינת סוגיית השירות מחו& לסד

משרדי  הקמת הצוות הבי . להביא לממשלה הצעת החלטה המתואמת ע  המשרדי  הנוגעי  בדבר
והוא התכנס לראשונה במאי , התעכבה) בפועל(שפטי למערכת הביטחו  בראשות המשנה ליוע& המ

, הראשונה שבה  הייתה בנוכחות נציגי כל המשרדי  הרלוונטי , הצוות קיי  מספר ישיבות. 2008
ולאחר מכ  התקיימו ישיבות נפרדות מול כל משרד ממשלתי וא  בחלוקה לגופי  בתו% משרדי 

לפרט את סוגי התפקידי  שבה  מועסקי  חיילי  בשירות בישיבות התבקשו המשרדי  . הממשלה
וכ  את הצעותיה  להתייעלות ולצמצו  , בדגש על חלוקה לפעילות מינהלית ומקצועית, חובה

 . מספר החיילי  המוצבי  אצל 
, י"ת במ"במכתב לראש אג) בפועל( פנה המשנה ליוע& המשפטי למערכת הביטחו  2008בספטמבר 

כי , י" טענו נציגי המשרד לביטחו  הפני  ומ2008משרדי מיולי   של הצוות הבי כי בדיו , ובו ציי 
לאור מגעי  מקבילי  המתנהלי  , לא ברור לה  מיהו הגור  איתו יש לנהל את הדיוני  בעניי  זה"

__________________ 
מטה " נקבע שמו  ל2008באוגוסט ".  לביטחו  לאומיהמועצה"ל היה " שמו של מל2008עד אוגוסט   9

הוא משמש כגו  מטה לראש , 2008/ח"התשס, על פי חוק המטה לביטחו  לאומי". לביטחו  לאומי
 . הממשלה ולממשלה בענייני החו" והביטחו  של מדינת ישראל
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ל "י ע  סג  הרמטכ"ת מ"התקיימה פגישה של ראש אג"וכי , "ל"ת צה" מול ראש אג  לדבריה   

ת משטרה לעניי  הקצאת החיילי  "ל מול אג"ת צה"יי  בחינה משותפת של אגכי תתק, בה נקבע
, 2008כי הוחלט שהבחינה המשותפת תסתיי  עד סו  אוקטובר , עוד צוי  במכתב". ב"י ולמג"למ

י תושהה עד לסיו  הבחינה בי  "משרדי מול המשרד לביטחו  הפני  ומ עבודת הצוות הבי , ומשכ%
בנושא הבחינה המשותפת (משכו המגעי  ע  משרדי הממשלה האחרי  כשבינתי  יי, י"ל למ"צה

 ).י ושינוי החוק ראו בהמש%"ל למ"בי  צה
 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ ‰ ˘Ó‰)ÏÚÂÙ· ( ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  È Ù· ÔÈÈˆ

 Ò¯Ó·2009 ,‰ˆ ÈÎ"ÓÂ Ï"Ó· ÌÈÏÈÈÁ ˙Â¯È˘ ‡˘Â · ˙ÂÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú È"È , Ï˘·Â
˙·ÎÚ˙Ó ÍÎÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú -˙ÂÈÂÏ˙ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰˘ È„¯˘Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , Â‚˘ÂÈ˘ ÌÈÓÂÎÈÒ·

‰ˆ ÔÈ·"ÓÏ Ï"È .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , Ò¯Ó2009 , ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ÏÚÓ
„ÒÏ ıÂÁÓ ˙Â¯È˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙ ÈÁ· ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰"Î ,ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú- Ì¯Ë È„¯˘Ó

‰ÓÈÈ˙Ò‰ . 
י "כי עבודת המטה המשותפת ע  מ, ל"ציי  צה,  לממצאי הביקורת2009בהתייחסותו מיוני 

בתיאו  ע  , משרדי וכי הוא מבקש להניע מחדש את עבודת הצוות הבי , הסתיימה ללא הסכמות
 .ולהביא את תוצריה לאישור הממשלה, כל המשרדי 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡ ÈÎ- ÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙Áˆ ‰ ‰˘ÚÓÏ ‡È‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÓÏ˘‰
ÂÈ˙ÂÚ¯‚Ó , ˙ÂÓÏÚ˙‰Â ¯·ÚÂÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÈÂˆÈÓÏ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰Ó

‰ˆÓ"ÓÈÏ Ï"ÌÈÏ .ÔÎ ÏÚ ,ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰ ÏÚ- Ô˙È ‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒÏ È„¯˘Ó
‰Ï˘ÓÓÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ.   

 י"שירות חובה במ
ות קביעת שיר(מתוק  סמכותו על פי החוק הוציא שר הביטחו  את צו שירות ביטחו  , כאמור . 1

י " יחידות במ12אשר פירט , 1995 ו"התשנ, )ביחידות של משטרת ישראל שאינ  משמר הגבול
י "בעקבותיו הוצבו במ.  פעילות  היא ביטחו  המדינה ותושביה10שתכלית, שבה  יוצבו חיילי 

 .  חיילי 1,100
ד ע(והוארכה הוראת השעה משנתיי  לחמש שני  , 1995 תוק  התיקו  לחוק משנת 1998בשנת 

שאינ  (י "כי נית  להציב חיילי חובה ביחידות של מ, נוסח הסעי  תוק  ונקבע, )2000אוגוסט 
. מאז הוארכה הוראת השעה מספר פעמי .  פעילות  הוא ביטחו  המדינה ותושביה11שעיקר, )ב"מג

קביעת שירות ביחידות של משטרת ישראל ( צו שירות ביטחו   בעקבות התיקו  הוצא ג  צו חדש 
י שבה  נית  " יחידות במ17אשר ביטל את הצו הקוד  ופירט , 1998 ח"התשנ, )  משמר הגבולשאינ

 . 12להציב חיילי 
 ).2476החלטה (י " קיבלה הממשלה החלטה בעניי  הצבת  של חיילי  ביחידות של מ2004באוגוסט 

, בהחלטה הטילה הממשלה על שר הביטחו  לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו על פי החוק

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  10
 .ההדגשה אינה במקור  11
 . יחידות18כ- שהיו  יש , הוספה יחידה נוספת תוק  הצו ו2002/ב"בשנת התשס  12
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 כ% שמספר  יגדל , ב"י שאינ  מג"ולהגדיל את מספר משרתי החובה אשר ישרתו ביחידות של מ
כי נתוני האיכות של החיילי  שיוצבו , עוד נקבע בהחלטה. 2004 יחסית למספר  בשנת 700 ב

 .ייקבעו בהסכמה בי  המשרד לבי  המשרד לביטחו  הפני , י"במ
י "מ,  בשיתו  פעולה ע  משרד ראש הממשלה,ל תבח " שהמל13 החליטה הממשלה2005ביוני 
עבודת . אל מול משימותיה, י"ל יעביר למ"שמ  הראוי שצה, את היק  כוח האד  ואיכותו, ל"וצה

מסקנות עבודת המטה . י"ל בחנה ארבע חלופות להרחבת היק  כוח האד  במ"המטה שערכה המל
עיקר המחלוקת . ה ער% להיק  זה שוטרי קבע או שוו1,000י זקוקה לתוספת כוח אד  של "מ: היו

; ולא סביב היקפו, י"בי  המשרד לביטחו  הפני  והמשרד הוא סביב איכות כוח האד  המוקצה למ
אי  ניצול מיטבי של כוח , י"נוכח המגבלות החוקיות של סוגי התפקידי  שחיילי  רשאי  לבצע במ

 כי כדי להגיע לניצול מיטבי ,נוס  על המסקנות הומל& במסגרת עבודת המטה. אד  בשירות חובה
יש לאשר תוספת של כוח אד  , י למלחמה באלימות ובתאונות הדרכי "של כוח אד  המשרת במ

עוד הומל& .  " שוטרי שח2,950  תעמוד על "כ% שהמצבה הממוצעת של תקני שח, בשירות חובה
ה הוצגה לראש עבודת המט. י"לתק  את החוק באופ  שיאפשר גיוס כוח אד  חובה לכל יחידות מ

בי  , )4620החלטה (באותה ישיבה החליטה הממשלה . 2006הממשלה בישיבת הממשלה מינואר 
י "בסמי  ובתאונות דרכי  ולתגבר את מ, ל בנוגע למאבק באלימות"לקבל את המלצות המל, היתר

.  שוטרי חובה2,950 חיילי חובה נוספי  עד למצבה ממוצעת של 810  ב2006במהל% שנת 
המשרד לביטחו  הפני  ומשרד המשפטי  יפעלו לתיקו  החוק , כי המשרד,  נקבע ג בהחלטה

לרבות אלו העוסקות במאבק , באופ  שנית  יהיה לשב& משרתי חובה בכלל יחידות המשטרה
 .בפשיעה ובאכיפת חוקי התנועה

) י"ל ומ"צה(אמנת העבודה מסדירה את יחסי העבודה ואת יחסי הגומלי  בי  שני הגופי   . 2
את עקרונות הטיפול , בי  היתר, האמנה מפרטת. בתחומי הפעילות שבה  קיי  עניי  משות 

כי מדי שנה בשנה יקצה , האמנה קובעת.   ואת הטיפול המשמעתי והרפואי בה "בשוטרי השח
בהיק  הקבוע בהחלטות הממשלה ובכפו  ,  "כדי שישרתו במסגרת שח, י מגויסי "ל למ"צה

ל "מועדי הקצאות המגויסי  ומאפייניה  ייקבעו על ידי צה. י"רת במלהסכמת המיועדי  לש
שתמהיל כוח האד  של חיילי  שבשירות , י נקבע"ל למ"במסגרת הסכמות בי  צה. י"בתיאו  ע  מ

כ  נקבעו הקריטריוני  והאיכויות הנדרשות .  גברי 1/3  נשי  ו2/3י הוא "חובה המשרתי  במ
 . לשיבו&

. להצבה ביחידות מסוימות המצוינות בצו שירות ביטחו , כאמור, מוגבלי "כוח האד  המשרת במ
 ) 62%( נשי  1,182מה  ,  חיילי 1,917  " שירתו במסגרת השח2008בשנת , א"על פי נתוני אכ

י משרתי  במסגרת יחידות הסיור " מכלל החיילי  במ55% כ, י"על פי נתוני מ). 38%( גברי  735 ו
 16% כ,  משרתי  ביחידות מוקדי  ומרכזי שליטה22% כ, מבצעיותשה  יחידות שטח , י"של מ

 בתפקידי מינהלה 7% וכ, בתפקידי מודיעי  וזיהוי פלילי, בי  היתר, במסגרת יחידות מקצועיות
 ). ניהול כוח אד  ועוד, רווחה(
מר אהוד , לראש הממשלה דאז, מר אבי דיכטר,  פנה השר לביטחו  הפני  דאז2007במאי  . 3

  "שביעות הרצו  המקצועית של משטרת ישראל מאופ  הפעלת השח, בפועל"כי , וציי , רטאולמ
  מיועדי  לפעול ביחידות ספציפיות כפי שמפורט "שוטרי השח. במשטרת ישראל אינה גבוהה

אול  עקב איכות החיילי  הנשלחי  למשטרה והרכב  המגדרי לא נית  להפעיל  ביחידות , בחוק
 ". נה רבהאלה ולכ  תרומת  אי

מר עמיר ,  לשר לביטחו  הפני  דאז ציי  סג  ראש הממשלה ושר הביטחו  דאז2007במכתבו ממאי 
חיילי החובה המופני  למשטרת ישראל הינ  בעלי איכויות גבוהות מאלו שנקבעו בי  "כי , פר&
תומ% , ל למער% הלוח "וה  באי  על חשבו  כוח אד  שהיה מופנה בצה, ל ובי  המשטרה"צה

 ". וכ  לקצונה הלחימה וקורסי  איכותיי  
__________________ 

 .5.6.05 מיו  3687' החלטה מס 13
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, אהוד ברק) 'במיל(ל "רא,  לשר הביטחו 2007במכתבו מיולי , ציי  השר לביטחו  הפני , בהמש%

 28%בפועל החלוקה היא , כי שעה שהתמהיל שעליו סוכ  הוא שליש גברי  ושני שלישי  נשי 
כיוו  שהיכולת לשלב נשי  , בצעייוצר בעייתיות בהפעלת הכוח המ"מצב ש,  נשי 72% גברי  ו

, בכלל משטרת ישראל, לש  המחשה. בתפקידי  מבצעיי  ובכלל  בתפקידי סיור הינה מוגבלת
 גברי  משרתי 28%מתו% "כי , עוד ציי ".  בלבד17% אחוז הנשי  בתפקידי  המבצעיי  הינו כ

כי לדעתו , י  ציי השר לביטחו  הפנ". הינ  בעלי פרופיל עורפי) 75%(רוב  המוחלט ,  "השח
כ% שנית  יהיה להציב  בתפקידי  שכיו  ,  "צרי% להרחיב את מגוו  התפקידי  בה  ישובצו השח"

שיבו& שכזה יאפשר להוציא לשטח שוטרי  מקצועיי  ... הצו שהוצא על ידי שר הביטחו  מונע זאת
  אינ  "שחרוב  המוחלט של ה"כי , בהמש% מכתבו הדגיש". להשגת יעדי המשטרה טוב יותר

 ". פ הצו"מתאימי  לשירות הייעודי מבצעי במשטרת ישראל אשר נקבע ע
י " העוסק בעקרונות הפעלה אחידי  לכלל יחידות הסיור במ2005י מנובמבר "בנוהל של מ . 4
בהיותה , כי יחידת הסיור מהווה את הגור  הראשו  שבא במגע ע  הציבור, נקבע)  הנוהל להל  (

בנוהל נקבעו . ומשו  כ% ג  קובעת את תדמית המשטרה בעיני הציבור,  מקו זמינה בכל זמ  ובכל
פעילות יזומה , וביניה  תגובה מהירה ובעוצמה הדרושה, עקרונות ההפעלה של יחידות הסיור

 . ביעילות ובמקצועיות, וטיפול באירועי  במהירות
י מיולי "על פי נתוני מ.   ושוטרי קבע"הפעלת יחידות הסיור מושתתת על תמהיל הכולל שוטרי שח

ובמחוזות מסוימי  חלק  א  ,  מכלל השוטרי  במער% הסיור30%   מהווי  כ"שוטרי השח, 2008
בנוס  .  מס% השוטרי  במער37%%   מהווי  כ"במחוז מרכז שוטרי השח, כ% למשל. גבוה יותר

 .רי  גב20%  נשי  וכ80%   ביחידות הסיור מורכב מכ"התמהיל של שוטרי השח, לזאת
 אג   להל  ( פרס  אג  הביקורת ונציב תלונות הציבור במשרד לביטחו  הפני  2007בפברואר 
הממצא העיקרי ".   במשטרת ישראל"בחינת תפקוד  של השח"בנושא , דוח ביקורת) לביקורת

ובהגבלת , באיכות ובתמהיל הקיימי (  במתכונתו הנוכחית "שתגבור של שח", מתייחס לכ%
בשל כ% שרוב  המכריע של " מהווה כשל מערכתי, )ת על פי חוק שירות ביטחו השיבו& ביחידו

אינ  עומדי  בקריטריוני  של כוח אד  המתאי  לשירות "י "ל מקצה למ"חיילי החובה שצה
תרומת  במגזר הסיור היא שולית ולעיתי  "כי , עוד צוי  בדוח זה". ייעודי במשטרת ישראל/מבצעי

אחוז נשי  , פרופיל רפואי עורפי של הגברי :  בשל הסיבות הבאותא  מפריעה לעבודת המשטרה
קושי לפעול בתנאי לח& ויכולת התמודדות נמוכה ע  המשימות הקשות , שירות קצר, גבוה מאד

הכשרה בלתי , חוסר בשלות נפשית, חוסר ניסיו , והמורכבות של המשטרה עקב גיל  הצעיר
נפגעי  , לדעת מפקדי , כתוצאה מכ%"ש, וד צוי  בדוחע". רבות] תנאי שירות[ש "מספקת ובעיות ת

 ".תדמיתה ואמו  הציבור בה, כושר ההרתעה של המשטרה, באופ  חמור השירות לאזרח
  "ל חמורי  במיוחד לאור העובדה שנושא השח"הממצאי  והמסקנות הנ"כי , כמו כ  צוי  בדוח

רה תוכל לטפל במשימות כדי שהמשט, כ המשטרתי"במקורו נולד עקב הצור% בהגדלת הסד
אול  קשיי  , ה  בתחו  הביטחוני וה  בתחו  הפשיעה, המשטרתיות המורכבות ההולכות ומתרבות

 ". מטרה זו לא הושגה, לאור ממצאי הדוח ומסקנותיו. תקציביי  מונעי  גיוס שוטרי קבע
ל נציגי משרד ביקורי  ש, בי  היתר, שכללה, שתמונת מצב דומה עלתה ג  במסגרת הביקורת, יצוי 

קציני  נוספי  ושוטרי  על , מבקר המדינה במספר תחנות משטרה ושיחות ע  מפקדי תחנות
  "ג  כא  עלו בעיקר גיל  הצעיר של שוטרי השח.   במער% הסיור"תפקוד  של שוטרי השח

שבעטיי  נגרמי  לעתי  , את שוטרי הקבע, בדר% כלל, והיעדר הנחישות והניסיו  המאפייני 
ולעתי  האזרחי  א  אינ  מקבלי  את מרות , שבה  ה  הופכי  לנטל על שוטר הקבעמצבי  

 .  "שוטרי השח
  ה  נשי  היא בעייתית "כי העובדה שהרוב המכריע של שוטרי השח, עוד טענו מפקדי התחנות

מצב זה . התערבות פיזית, במקרי  רבי , משו  שאופי האירועי  שלה  נקראת המשטרה מצרי%
בשל תקופת השירות הקצרה יחסית של נשי  , נוס  על כ%. ות בהפעלת הכוח המשטרתייוצר מגבל
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  לתפקיד  והצור% בצבירת "ובשל הצור% להכשיר את שוטרי השח, ל בהשוואה לגברי "בצה
פרק הזמ  שנותר למיצוי יכולת  של שוטרות , ניסיו  כדי להתמודד ע  המשימות המוטלות עליה 

מש% השירות הקצר של . מתמצה בעיקר בחודשי  האחרוני  לשירות ו,   הוא קצר ביותר"השח
 . על כל המשתמע מכ%,   גור  ג  לתחלופה גדולה של כוח אד "שוטרות השח

Ó· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙˜ÂˆÓ Ï˘·"È , È¯ËÂ˘ ÏÏÂÎ‰ ÏÈ‰Ó˙ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ¯ÂÈÒ‰ ˙Â„ÈÁÈ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡
Á˘ È¯ËÂ˘Â Ú·˜"Ì .Á˘‰ È¯ËÂ˘ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÁÎÂ  ÌÏÂ‡"Ì ,ÙÎÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ È ,

‰ÂÂ‰Ó Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÈ˙ÚÏ ,‰˘ÚÓÏ ,˙Â„ÈÁÈ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙Â·ˆÓ ÈÂÏÈÓÏ ıÏÂ‡Ó ÔÂ¯˙Ù ,
˙ÂÓÈ˘ÓÏ ˙‡ˆÏÂ ˙Â„ÈÈ  ÏÈÚÙ‰Ï ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î . 

 È ÂÈÓ ‰˙ÂÒÁÈÈ˙‰·2009Ó ‰ ÈÈˆ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ "È ,Á˘‰ È¯ËÂ˘ ÈÎ" Ì" ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈÂÂ‰Ó
ÎÂÓ  ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÓÂ¯˙ Ì‡ Ì‚Â ÁÂÎ ˙ÏÙÎÓ ˙Â·Â¯˜Ú·˜‰ È¯ËÂ˘ Ï˘ ÂÊÓ ‰ , ‰Ï ˙Ú„Â 

‰·¯ ˙Â·È˘Á .ÍÎÈÙÏ ,‰ÈÂ‡¯‰ Ì˙¯˘Î‰Ï ˙ÏÚÂÙ ‰¯Ë˘Ó‰ ." 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Á˘‰ È¯ËÂ˘Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙Ó ÚÂ¯‚Ï ÈÏ· ÈÎ"Ì , ÌÈ‡ˆÓÓ‰

 ¯‡Â¯·ÙÓ ˙¯Â˜È·Ï Û‚‡‰ Ï˘ ÁÂ„· ÂÏÚ˘2007‰ Â˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ ÂÓ˙ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„·Â  .
È˙ÂÈ Ù· ÈÂËÈ· Ï·˜Ó Ì‚ ¯·„‰ ÈÏÂÈÓÂ È‡ÓÓ Ê‡„ ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ Ï˘ Â2007 ˘‡¯Ï 

Ê‡„ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ÏÂ Ê‡„ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÈÙÎ. 
 דיו  בנושא שינוי החוק 2008התקיי  בפברואר , בהמש% לפעילות בנושא שתוארה לעיל . 5

בדיו  . ל"מהמשרד לביטחו  הפני  ומצה, י"י ובהשתתפות נציגי  ממ"ת במ"בראשות ראש אג
, ההיבטי  המשפטיי "יבחנו את , ש"ל והיועמ"צה, המשרד לביטחו  הפני , י"כי נציגי מ,  סוכ

באותו דיו  ציי  . כדי לקד  את הנושא ולהגיע למתכונת שמקובלת על כול , "הערכיי  והאחרי 
  בהרחבת המקצועות שבה  נית  "י מתנה את הסכמתה לירידה בתקני השח"כי מ, י"ת במ"ראש אג

המשטרה לא תסכי  להפחתה , ובמידה ולא יושג סיכו  להרחבת המקצועות"י חובה לשב& חייל
 ". בתקני  ומצבות
ל אינו מסכי  להרחבת סוגי היחידות והתפקידי  שנית  לשב& בה  חיילי "כי צה, מהמסמכי  עלה

ל מתנגד "כי צה,  לעוזר שר הביטחו  צוי 2008ל מיוני "במכתבו של הרמטכ, כ% למשל. חובה
בשל הירידה המתמשכת בהיק  מצבת החובה ", בי  היתר, בת מגוו  היחידות והתפקידי להרח

ל בשני  האחרונות של צמצו  חיילי החובה המוצבי  בתפקידי "ולאור המדיניות הנהוגה בצה
כי בפגישת עבודה בי  , עוד צוי  במכתב זה". כ"ל וביחידות מחו& לסד"מינהלה ופקידות בצה

ל את עמדתו "הביע הרמטכ, 2008ממרס , ניצב דודי כה  רב, המשטרהל "ל ובי  מפכ"הרמטכ
אי  זה נכו  לשנות את התפקידי  "ולפיה ,  "בעניי  פתיחת מקצועות נוספי  לחיילי השח

 ". וכי משמעותו של שינוי זה הינו בגדר פריצת חוק, המאושרי  לשיבו& החיילי 
שלוש , בי  היתר,  מסמ% הכולל2008ר י בספטמב"ל פרסמה מ"ת של צה"בעקבות הבחינה ע  אג

פירוט התפקידי  שבה  לא ישובצו חיילי )  1:    "אפשרויות בנוגע לחיילי חובה במסגרת השח
הרחבת ) 3;   י מעוניינת להציב חיילי חובה"פירוט התפקידי  הנוספי  שבה  מ)  2;   חובה

מסגרת היחידות המפורטות   יופעל ב"כ השח"כשיתר סד,  " משוטרי השח30% התפקידי  רק לכ
 .בצו שירות ביטחו 
י כולה גו  "כי ראוי לראות במ, י והמשרד לביטחו  הפני  היא"כי עמדת מ, מהמסמכי  עלה

שבראייה לאומית , י בדעה"מ. י"וכי יש להרחיב את הצו לכלל היחידות והתפקידי  במ, ביטחוני
וביניה  יחידות מינהליות , ידות אחרותרחבה שינוי הצו באופ  שיאפשר לחיילי חובה לשרת ג  ביח

, שהוצבו עד כה ביחידות אלה, יאפשר את הצבת  של שוטרי הקבע, ובתפקידי  תומכי לחימה
ועל ידי כ% להגיע למיצוי טוב יותר ה  של החיילי  , לעבור לתפקידי שיטור ביחידות מבצעיות

 .ת טוב יותר לאזרחי דבר שיאפשר ג  מת  שירו. י וה  של שוטרי הקבע"ל מקצה למ"שצה
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‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙ÈÓÈ Ù‰ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÈÎ ,Ó ‰Î¯Ú˘" ¯˙ÂÈ ·ÂË ÈÂˆÈÓ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ‡˘Â · È

Á˘‰ È¯ËÂ˘ Ï˘"Ì ,‰ÏÏÎ ‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â„ÈÁÈ‰ ˙Ó¯· ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ˙È  ,
Á˘‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙ ÈÁ·"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙· Ì , ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙ ÈÁ·Â

˙ÂÏÈÚÙÏ ¯È·Ú‰Ï‰Ï‰ ÈÓ È„È˜Ù˙· ÌÈ ˘ ‰Ê ÌÈ˜ÒÂÚ‰ Ú·˜ È¯ËÂ˘ ˙ÈÚˆ·Ó  . 
כי במידה , בי  היתר,  לממצאי הביקורת ציינו2009י בהתייחסות  מיוני "המשרד לביטחו  הפני  ומ

תושל  עבודת המטה שתבח  אפשרות של הצבות פרטניות של שוטרי קבע בתפקידי , שהצו יורחב
 .סיור מול תקני חובה
טר  הושגה , כשלוש שני  לאחר החלטת הממשלה על הצור% בתיקו  החוק, תבמועד סיו  הביקור

וממילא טר  תוק  , י"י בדבר התנאי  להמש% שירות  של חיילי  במ"ל לבי  מ"הסכמה בי  צה
 . החוק
כי הצבת , שסג  הממונה על התקציבי  במשרד האוצר מסר לנציגי משרד מבקר המדינה, יצוי 

שנועד להקל על , י היא בעיקרה פתרו  תקציבי"ל כדוגמת מ"צהמשרתי חובה בגופי  מחו& ל
וכי באופ  עקרוני אי  למשרד האוצר התנגדות לשינוי תמהיל , המצוקה התקציבית של גופי  אלה

  . כוח האד  במשטרה במסגרת המשאבי  המוקצי  למשרד לביטחו  הפני 
✩  

Ó˘ È„Î" ¯ÂÒÁÓ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„ÎÂ ‰È˙ÂÓÈ˘Ó· „ÂÓÚ˙ È·Èˆ˜˙·Â Ì„‡ ÁÂÎ· , Âˆ˜Â‰
‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â„ÈÁÈ· ¯˜ÈÚ·Â ÔÂÁËÈ· ˙Â¯È˘ Âˆ· Â ÈÂˆ˘ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ·ˆÂÓ‰ ‰·ÂÁ ÈÏÈÈÁ

˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ¯ÂÈÒ‰ .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,„ÁÓ ,Á˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ˘" ‰‚È˘Ó ‰ È‡ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· Ì
‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ,ÏÈÚÏ ¯‰·Â‰˘ ÈÙÎ .˙‡Ê ÌÚ ,ÓÏ ÔÈ‡"Á˘‰ ‡ÏÏ „˜Ù˙Ï ˙ÏÂÎÈ È"Ì .Í„È‡Ó ,

˘·‰ˆ ˙ÂÈ È„Ó ÁÎÂ Â ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· Ì„‡ ÁÂÎ ˙·ˆÓ· ˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰„È¯È‰ Ï" ÌÈ ˘· Ï
˙Â„È˜ÙÂ ‰Ï‰ ÈÓ È„È˜Ù˙· ÌÈ·ˆÂÓ‰ ‰·ÂÁ‰ ÈÏÈÈÁ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â Â¯Á‡‰ , „‚ ˙Ó

‰ˆ"„ÒÏ ıÂÁÓ˘ ˙Â„ÈÁÈ· ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈÈÁ ˙·ˆ‰ Í˘Ó‰Ï Ï"Î , ˙·Á¯‰Ï ÔÎ˘ ÏÎ
ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ˙Â„ÈÁÈ‰ ÔÂÂ‚Ó . 

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ,Â·˘ ·ˆÓ Í˘Ó‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ,„ÁÓ , ÏÈÚÈ ÈÂˆÈÓ ÔÈ‡
Á˘‰ ÈÏÈÈÁ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘"Ì ,Í„È‡Ó˘Î ,‰ˆ"ÂÈ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ‰Ê Ì„‡ ÁÂÎÏ ˜Â˜Ê Ï . ÏÚ ¯˘‡

ÔÎ ,„ÒÏ ıÂÁÓ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ô˙È ˘ ÏÎÎ ¯‰Ó ÌÈÈÒÏ ˘È" ÔÂ˜È˙ ˙‡Â Î
Ì‡˙‰· ˜ÂÁ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˘È ÌÈ„¯˘Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰

‰ËÏÁ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È Ù· ‡˘Â ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï , ÈÓÂ‡Ï‰ ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê· Í˘Ó‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê
‰·ÂÁ‰ ÈÏÈÈÁ Ï˘ .   

 במסגרת המשרד" שירות מוכר"
שייעודה להוות , ) היחידה להל  (ל "שירות מוכר במסגרת המשרד מתבצע ביחידה צבאית שהיא ימ

 . חיילי  אלה מסייעי  לאגפי  האזרחיי  במשרד.  חובהמסגרת ארגונית לתגבור המשרד בחיילי
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 מהחיילות 83% כ.  נשי 97% מה  כ,  בשירות חובה14 חיילי 434 היו ביחידה 2008בנובמבר 
וככאלה ה  ממלאות תפקידי פקידות ומזכירות באגפי המשרד , "ל"חיילות ימ"משרתות בתפקיד 

רכזות שיקו  ובתחו  ,   מדריכות מוזיאוני וביניה, והנותרות ממלאות תפקידי  אחרי , השוני 
 . המחשוב

.  במספר החיילי  המוקצה למשרד40%המלצה על צמצו  של , כאמור, בי  המלצות הצוות נכללה
ל "בשל קשרי הגומלי  והעבודה המשותפת בי  גורמי צה, בי  היתר, המשרד התנגד לצמצו  זה

בעיקר מול הגופי  הלוגיסטיי  ומול , דלגורמי המשרד הקיימי  בכל תחומי העשייה של המשר
, מטות תכניות ומינהלות תכניות: ל ולמשרד כמו"ובשל כ% שקיימי  גופי  משותפי  לצה, הזרועות

סוכ  על , ל"ביזמה משותפת של המשרד ושל צה, בסופו של דבר. וכ  תהליכי  ומערכות משותפי 
י המלצות הצוות יש לבצע קיצו& נוס  כי לפ, יצוי . 20% בהיק  של 2008קיצו& כוח האד  בשנת 

ל "ל המשרד ללשכת סג  הרמטכ"לאחר פניות של לשכת מנכ, אול . ל" מכוח האד  בימ20%של 
 20% ל לא יקוצ& ב"כי כוח האד  בימ, ל"אישר סג  הרמטכ, בבקשה לבטל את הקיצו& הנוס 

   .טר  הושג, שכאמור, משרדי ושכל קיצו& יהיה במסגרת סיכו  כולל של הצוות הבי , הנוספי 
 במשרד החינו " שירות מוכר"
ל מורות "ימ). ל מורות" ימ להל  (שירות מוכר במשרד החינו% מתבצע ביחידת מורות חיילות  . 1

  ומשמש כגו  סיוע בכוח אד  צבאי בתחומי  חינוכיי  , פועל במסגרת חיל החינו% והנוער
 . יישובי עולי  ויישובי ספר,  ביישובי פיתוחנוער ובוגרי , ילדי , לאוכלוסיות טעונות טיפוח

המשמשות , מרבית  חיילות,  משרות חובה715עומד תק  היחידה על , 2008ת ממרס "לפי נתוני אג
ברשתות " מלמדי " גברי  חרדי  המוצבי  כ55 ל מורות כולל ג  כ"ימ. בתפקידי סיוע להוראה

 .15י  מצטייני  חיילי  ספורטא130 ובנוס  לכ% כ, החינו% התורניות
קיימת עמידה באמות המידה שקבע , כי ככלל, מהמסמכי  שבמשרד החינו% ומפגישות בשטח עולה

וכ  לגבי , חיילות שבה  מוצבות מורות, משרד החינו% לאיתור בתי הספר והמוסדות השוני 
את משרד החינו% והמוסדות שבה  מוצבות החיילות מקיימי  , ל"צה, כי ככלל, עוד נמצא. מספר 

 .החיילות הפיקוח הנדרש מה  על המורות
החיילות במשרד החינו% הדגיש בפני נציגי משרד מבקר המדינה את שביעות  הממונה על המורות

כי החיילות , עוד הוסי . המתאפיינת במוטיבציה גבוהה במיוחד, רצו  משרדו מפעילות  החינוכית
 . יובית במוסדות שבה  ה  פועלותברוב  ה  ברמה אישית גבוהה ביותר וה  מהוות דוגמה ח

ÌÈÈ„ÂÒÈ ¯ÙÒ È˙· ¯ÙÒÓ· ÌÈ¯ÂÈÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÎ¯Ú ˙¯Â˜È·‰ ˙¯‚ÒÓ· ,
ÌÈÈ È· ˙Â·ÈËÁ ,ÌÈÈ ÂÎÈ˙ ¯ÙÒ È˙· ,‰ËÈÏ˜ ÈÊÎ¯Ó , ˙ÂÈÓÈ ÙÂ ÌÈ ÙÏÂ‡) ÔÏ‰Ï-˙Â„ÒÂÓ‰  (

˙Â¯ÂÓ ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰·˘-˙ÂÏÈÈÁ .˙Â¯ÂÓ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘·-˙ÂÚÈ·˘ ‰˙ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÏÈÈÁ 
Ô„È˜Ù˙Ó ‰‡ÏÓ‰ Ô Âˆ¯ , ÒÁÈÓÂ ÌÈ Â˘‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÒÁÈÓ

ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰ . Ô˙ÂÏÈÚÙÓ ‰‡ÏÓ‰ Ì Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ‰˙ÏÚÂ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÏ‰ Ó ÌÚ ˙ÂÁÈ˘·
˙Â¯ÂÓ‰ Ï˘ Ô„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ÓÂ-˙ÂÏÈÈÁ‰ ,Ô‰Ó ‰ÙÂˆÓÏ ¯·ÚÓ Û‡ ‡È‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘.  

__________________ 
 . חיילי  בשירות חובה429 עמד על 2008תק  היחידה בשנת   14
ל של חיילי  שהוכרו כמצטייני  בתחומי "השירות בצה", )È˙ ˘ ÁÂ„55 ‡)2004 , מבקר המדינה  15

 . 115' עמ, "המוזיקה והמחול, הספורט
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, כ"ר הביטחו  כדי שיבח  את סוגיית השירות מחו& לסדהצוות הפנימי שמינה ש, כאמור . 2

הצוות . ל זה"עד להפסקת הקצאת חיילי  לימ, ל מורות"כי יש לפעול לצמצו  מדורג של ימ, המלי&
ל ובי  פעילות צבאית מכווני  להפסקת "כי אילוצי כוח האד  והריחוק בי  משימות הימ, קבע

, למעט אוכלוסיות, זאת. ל"באופ  מלא לשורות צהל מורות והחזרת התקני  "הצבת החיילי  בימ
בנות דתיות המגויסות למשימות , כמו מורי  חרדי , ל למשימות אחרות"שלא נית  למצות  בצה

משרדי שהוק  במטרה להביא לממשלה הצעת החלטה  הצוות הבי . חינו% וספורטאי  מצטייני 
את עבודתו עד למועד , כאמור, שלי לא ה, וביניה  משרד החינו%, מתואמת ע  המשרדי  השוני 

   .סיו  הביקורת
 "נתיב"שירות מוכר בלשכת הקשר 

שייעודו לפעול בקרב יהודי  וזכאי עלייה , היא ארגו  מטע  ממשלת ישראל" נתיב"לשכת הקשר 
ובקרב יהודי  וזכאי עלייה יוצאי מדינות חבר העמי  ) ברית המועצות לשעבר(בחבר העמי  

לציונות , לעודד ולסייע לעליית  למדינת ישראל ולחזק את זיקת  לישראלעל מנת , בגרמניה
כיחידת סמ% " נתיב" פעל 2006עד דצמבר . כל זאת כנגזרת ממדיניות ממשלת ישראל, וליהדות

עבר למשרד " נתיב" שטח הפעולה של 200616בהחלטת ממשלה מדצמבר ; במשרד ראש הממשלה
חזר לפעול במסגרת משרד ראש " נתיב"עת ש, 2008  עד פירוקו באפריל17לנושאי  אסטרטגיי 

ת מיולי "על פי נתוני אג). "נתיב"ל " ימ להל  (ל " מוצבי  חיילי חובה בימ"נתיב"ב. 18הממשלה
 .  חיילי 20ל ומצבתו עמדו על "תק  הימ, 2008

 הוסדר בצו שירות ביטחו  "נתיב"ל "השירות במסגרת ימ, א לחוק26לאחר חקיקת סעי   . 1
בתחו  קליטת "תחת הכותרת . לאומי דהיינו השגת יעד ביטחוני', רת שיוכו לקטגוריה בבמסג

שירות בתפקידי  שעניינ  שמירת הקשר ע  התפוצות " הוא "נתיב"ששירות ב, שבצו צוי " העלייה
הואר% שלוש פעמי  עד '  במסגרת שיוכו לקטגוריה ב"נתיב"ל "השירות בימ". לש  עידוד העלייה

 . 2003דצמבר 
‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ˙ ˘· ÈÎ2004 ˙Ò Î‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰Â ıÂÁ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ‡Ï ) ÔÏ‰Ï- 

‰„ÚÂÂ‰ (· ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ¯„Ò‰ ˙‡"·È˙ " ˙Â ÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈ¯Â‚Ë˜‰ È˙˘Ó ˙Á‡· ‡Ï Û‡ 
˜ÂÁ· . ¯‡Â¯·Ù· ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ˜˙‰˘ ÌÈÂÂˆ· ÔÎÏÂ2004 , ˙‚˘‰Ï Ô‰Â ÔÂÁËÈ· ˙ÈÏÎ˙Ï Ô‰

ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈ„ÚÈ-ÌÈÈÓÂ‡Ï ,˜Ù  Ï˘ ÂÓÂ˜Ó „"·È˙ " , ‰·˘ ˙¯‚ÒÓÎ ÚÈÙÂ‰ ‡Ï ‡Â‰Â
‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ ˙Â¯È˘ ¯˘Ù‡˙Ó ,ÓÈ‰˘ Û‡ ÏÚ"ÌÈÈ˜˙‰Ï ÍÈ˘Ó‰ Ï . ÌÈÂÂˆ· Ì‚

 È‡Ó· ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ˜˙‰˘2005 Ï˘ ÂÓÂ˜Ó „˜Ù  "·È˙ " ,‰ˆÂ" ÌÈÓ¯Â‚Ï ÚÈ„Â‰ Ï
· ÌÈË ÂÂÏ¯‰"·È˙ "ÓÈ‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ Â˙ ÂÂÎ ÏÚ "Ï ,ËÙ˘Ó‰ Â„ÓÚÓ ¯„ÒÂÈ Ì‡ ‡Ï‡È. 

, אחת לשנה, שעל שר הביטחו  להמציא לוועדה ולוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בחוק נקבע
 ). די  וחשבו  להל  (י ובשירות מוכר "די  וחשבו  על שירות  של חיילי  המשרתי  במ

והוא לא , 2005 מהצווי  שהוצאו במאי "נתיב"נפקד מקומו של , שכאמור, בביקורת עלה כי על א 
ל "רא, בדי  וחשבו  ששלח שר הביטחו  דאז, סגרת שבה מתאפשר שירות של חיילי חובהאושר כמ

תמונת מצב לשנת ' שירות מוכר'יחידות " ושכותרתו 2006ר הוועדה בינואר "ליו, מופז' ש) 'במיל(

__________________ 
 .3.12.06 מיו  802' ממשלה מסהחלטת   16
 .2009 והוק  מחדש במאי 2008פורק באפריל , 2006המשרד לנושאי  אסטרטגיי  הוק  באוקטובר   17
להעביר למשרד ראש הממשלה את שטח "ולפיה מחליטי  , 13.4.08 מיו  3433' החלטת ממשלה מס  18

 ".יי ולבטל את המשרד לנושאי  אסטרטג... ' נתיב'לשכת הקשר : הפעולה
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 כמסגרת שבה מתאפשר 2004אישורו משנת   נכלל בלא שצוינה עובדת אי"נתיב"ל "ימ, "2006
 .חובהשירות של חיילי 

משרד ראש הממשלה ואג  , "נתיב" התנהלו חילופי דברי  בי  נציגי 2005 לנובמבר 2005בי  מאי 
כדי לאפשר את המש% שירות ,  בצו"נתיב"שתכלית  למצוא דר% לשלב מחדש את , ש"היועמ

' הוגדרה כמתאימה לקטגוריה א" נתיב"כי לעתי  פעילות , מהמסמכי  עלה. "נתיב"החובה ב
 פנה היוע& המשפטי דאז 2005באוקטובר , כ% למשל. לפי העניי ', אימה לקטגוריה בולעתי  כמת

בבקשת סיוע להסדרת הבסיס המשפטי , מר ישראל מימו ,  אל מזכיר הממשלה דאז"נתיב"של 
, לחוק' הוא ביקש ממזכיר הממשלה לפעול להעברת הארגו  למסגרת קטגוריה א. ל"להפעלת הימ

מ% במשרד ראש הממשלה שתכלית פעילותה היא ביטחו  המדינה יחידת ס"על ידי הגדרתו כ
במסמ% פורטו הסיבות שלטענתו ". 2004 יכשיר בדיעבד את הפג  מ"דבר שלטענתו ג  , "ותושביה

ביקש היוע& המשפטי ',  במסגרת קטגוריה א"נתיב"א  יוחלט שלא להכליל את . מצדיקות פעולה זו
ל "בפנייה לגורמי  המתאימי  במשרד על מנת שהימ את סיועו של מזכיר הממשלה "נתיב"של 

הביע עמדה ולפיה " נתיב"כי באותה תקופה סג  ראש , יצוי . 'ישוב& שוב במסגרת קטגוריה ב
זאת ). 'משתמע מכ% שמקומו הוא בקטגוריה ב(תפקיד הארגו  הוא בתחו  העלייה והקליטה 

קצ& את מספר החיילי  המשרתי  ת שבה ביקש שלא ל"לראש אג, 2005במסגרת פנייתו מאוגוסט 
ההדגשה " (·˙ËÈÏ˜‰Â ‰ÈÏÚ‰ ÌÂÁ‰יעדי  ביטחוניי  לאומיי  "תו% ציו  שהארגו  מקד  , "נתיב"ב

 ). אינה במקור
 מזכיר הממשלה דאז במכתב ליועצת המשפטית 2005פנה בנובמבר , ל"בהמש% למגעי  הנ

, "נתיב"ל "שירות החיילי  בימבבקשה לאשר את המש% , ד צביה גרוס"עו, למערכת הביטחו  דאז
שירות ביחידות צבאיות "דהיינו על פי ', בהתא  לקבוע בחוק כשירות מוכר על פי קטגוריה א

במסגרת משרד הביטחו  ויחידות סמ% של משרד הביטחו  ומשרד ראש הממשלה שתכלית פעילות  
ית למערכת  ציינה היועצת המשפט2005בתשובתה מדצמבר ". היא ביטחו  המדינה ותושביה

הקרובה ע  תוכ  "כי היא מבינה שקביעת מזכיר הממשלה מתבססת על היכרותו , הביטחו  דאז
',  ישולב בצו שירות ביטחו  בקטגוריה א"נתיב"וכי בהתא  לבקשתו , "פעילות יחידת הסמ% נתיב

 . בכפו  לאישור הממשלה והוועדה
היועצת המשפטית של מערכת , תרבי  הי, שבה השתתפו, 2006מסיכו  פגישה שנערכה בינואר 

שהראשונה קיבלה הבהרות נוספות על , עולה,  דאז"נתיב"הביטחו  דאז והיוע& המשפטי של 
שקיימת , ג  לאחר קבלת מכתבו של מזכיר הממשלה דאז, וזאת עקב חששותיה, "נתיב"תפקידי 

 .' לקטגוריה א"נתיב"בעיה משפטית בהתאמת 
ש לקחו חלק בבירורי  ובמגעי  ע  גורמי  שוני  "ג  היועמכי נציגי א, מהתיאור דלעיל עולה

בי  א  כגו  , "נתיב"שבמסגרת  ה  נחשפו לעמדות השונות ביחס לאופי הפעילות של , "נתיב"ב
 . העוסק בתיאו  קליטת העלייה ובי  א  פעילותו היא בתחו  ביטחו  המדינה ותושביה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â Â˘‰ ˙ÂÚ„‰ ÁÎÂ  ÈÎ·È˙  Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡Ï Ú‚Â · , ÈÂ‡¯
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ÌÈ¯·„‰ ‡È·‰Ï Í˘Ó‰·Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ È Ù· ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰È‰ . Ë·È‰

 È‚Èˆ Ó ˜ÏÁ˘ ÈÂ È˘‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á ‰Ê"·È˙ "˙Â˘ÚÏ Â˘˜È·  , Â˙ÏÏÎ‰ È„È ÏÚ
‡ ‰È¯Â‚Ë˜ ˙¯‚ÒÓ· ‰ Â˘‡¯Ï' . 

 ÈÏÂÈ·2006È· ˙Â¯È˘ ÈÂÂˆ È ˘ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÌÒ¯Ù ÔÂÁË :‡ ‰È¯Â‚Ë˜ ÈÙÏ '· ‰È¯Â‚Ë˜ ÈÙÏÂ' .
˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ ‡ˆÓ  ‡Ï"·È˙ "‡ ‰È¯Â‚Ë˜ ˙¯‚ÒÓ· Âˆ· ÏÏÎ  ÔÎ‡ ' .‡ ‰È¯Â‚Ë˜· ˘ÂÓÈ˘ '

Âˆ· ˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ËÂ¯ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ Ì Ó‡ ¯˙ÈÈÓ ,ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ ‡ˆÓ  ‡Ï Í‡ ,
 ˙ÙÒÂ‰Ï ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰˘"·È˙ "‡ ‰È¯Â‚Ë˜Ï  '˙‡ Â¯˘È‡ Ô‰ ÈÎÂÂÙÂ¯Èˆ  .
 Ï˘ Â·ÂÏÈ˘ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ¯„ÚÈ‰"·È˙ "‡ ‰È¯Â‚Ë˜ ˙¯‚ÒÓ· Âˆ·  ,' Ì‡ ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ

ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ , Ï˘ ÂÙÂ¯Èˆ ˙‡ Â¯˘È‡ ÔÎ‡ ‰„ÚÂÂ‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰"·È˙  " ‰È¯Â‚Ë˜ ˙¯‚ÒÓ· ÂˆÏ
‡'. 
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על פי מסמ% שהעבירה הלשכה המשפטית במשרד ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

' נתיב'", 2008 ועד אפריל 2006מדצמבר , בי  שתי החלטות הממשלה דלעילבתקופה ש, 2009
 ". הייתה יחידת סמ% של המשרד לנושאי  אסטרטגיי 

שבעקבותיו לא נית  היה להמשי% לסווג את , "נתיב"כי על א  השינוי בכפיפותו של , בביקורת עלה
ללא התחשבות , מעמדו הקוד על בסיס , הוא המשי% להתקיי  כסדרו', בקטגוריה א" נתיב"ל "ימ

 .בשינוי בי  א  על ידי בחינה ובי  א  על ידי הסדרה חוקית
כי עד לקבלת טיוטת דוח הביקורת , ש" לממצאי הביקורת ציי  אג  היועמ2009בהתייחסותו מיולי 

 .פעל במסגרת המשרד לנושאי  אסטרטגיי " נתיב"הוא לא ידע ש
עת נקבעו הצווי  , 1996כי בשנת , משרד מבקר המדינהש לנציגי " מסר המשנה ליועמ2009ביוני 

לאחר מכ  חודש הצו . ' במסגרת קטגוריה ב"נתיב"צוי  , "שירות המוכר"הקובעי  את מסגרות ה
מאחר שאופיי  על ידי מזכיר הממשלה דאז , "נתיב"ולפני מספר שני  שוב לא צוי  , מעת לעת

כי הצו המעג  הצבת חיילי  , עוד מסר. 'וריה אשההסדר לגביה מצוי בקטג, כיחידת סמ% ביטחונית
והחיילי  המשרתי  בה יועלה בפני ' נתיב'נושא מקומה של "וכי , מצוי לפני חידוש' לפי קטגוריה ב
 ". שר הביטחו 
של שר ) &"מזכ(ש למזכיר הצבאי " פנה מנהל המחלקה המשפטית באג  היועמ2009במחצית יוני 

 "נתיב"הא  עיקר פעילותו של , & ראש הממשלה בשאלות"למזככי תעשה פנייה , הביטחו  וביקש
והא  משרד ראש הממשלה סומ% עדיי  את ידו על מכתבו של מזכיר הממשלה , היא ביטחונית

 .או שמא השתנו העובדות מאז, 2005מנובמבר 
כי בעקבות , ש למשרד מבקר המדינה" מסר מנהל המחלקה המשפטית באג  היועמ2009באוגוסט 
, "נתיב"ג  על דעת , ולכ  הוחלט, "נתיב" השתנו מאפייני 19 ממשלה מהשני  האחרונותהחלטות

 .20'לכלול ארגו  זה בצו במסגרת קטגוריה ב
לגבי . ל"כ צה"שר הביטחו  מינה צוות פנימי לבחינת סוגיית השירות מחו& לסד, כאמור . 2
, עשרי  חיילי  בלבדמדובר ב"מאחר ש, ל ללא שינוי" המלי& הצוות להשאיר את הימ"נתיב"

ולא נית  , איכות כוח האד  המוצבת ש  נמוכה יחסית, כמו כ . במשימות שהוגדרו ביטחוניות
 ".ל"קורסי  איכותיי  בצה/טכני/תמיכה/למצותה למערכי הלחימה

 ה  באיכויות גבוהות יחסית וחלק  א  באיכות "נתיב"ל "כי החיילי  המוצבי  בימ, בביקורת עלה
 חיילי  בעלי נתוני  המתאימי  לקצונה 14 "נתיב"ל " שירתו בימ2009בפברואר , לכ% למש. קצונה

 . ושישה חיילי  בעלי נתוני  בינוניי 
לא ברור מהו הבסיס לקביעת , "נתיב"כי נוכח נתוני החיילי  המוצבי  ב, משרד מבקר המדינה מעיר

 . ל"ת למצות  בצהאשר אינה מאפשר, "נתיב"הצוות בנוגע לאיכות הנמוכה של החיילי  ב
כי בעקבות הביקורת ייבח  הנושא , ש" לממצאי הביקורת ציי  אג  היועמ2009בהתייחסותו מיולי 

 . מחדש
__________________ 

 מיו  4520' והחלטה מס" נתיב" בנושא הרחבת מתכונת פעילות 22.7.07 מיו  2070' החלטה מס  19
 . בנושא יהודי מדינות חבר העמי 1.3.09

/שירות מוכר להשגת יעדי  ביטחוניי ( אישרה הממשלה את צו שירות ביטחו  2009באוגוסט   20
 .נכלל בתחו  העלייה והקליטה" יבנת"השירות ב, 2009/ט"התשס, )הוראת שעה) (לאומיי 
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÈÎ , ÒÈÒ·‰ ÏËÈ ˘ Ú‚¯Ó
· ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ Ì˙·ˆ‰Ï È˜ÂÁ‰"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘ "· ‰È¯Â‚Ë˜ ˙¯‚ÒÓ· ' ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰ Ï˘

 ÂÁËÈ·ÌÈÈ-ÌÈÈÓÂ‡Ï ,‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ ,ÓÈ‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â" ‡È‰ È˜ÂÁ ¯„Ò‰ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó‰ Ï
‰¯ÂÓÁ . ‰¯ËÓ· ÂË˜  ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Ì‚"¯È˘Î‰Ï "ÓÈ‰ ˙‡ „·ÚÈ„·"Ï , Â˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ

¯Â‰Ë È ÂÁËÈ· „ÂÚÈÈ ÌÚ ÛÂ‚ Ï˘ „ÓÚÓÏ ,˙ÂÈÂ‡¯ Ô È‡ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ÈÎ
 ˙ ˘· ¯·Î˘ Û‡2004 Ï˘ ÂÓÂ˜Ó „˜Ù  "È˙ · "Âˆ‰Ó , ¯˜·Ó Ï˘ ÂÊ ˙¯Â˜È· ˙Â·˜Ú· ˜¯

ÓÚÂÈ‰ Û‚‡ ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰"˘ , ˙˜È˜Á·Â ‰˜È˜Á· ÏÂÙÈËÏ „¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ È‡¯Á‡‰
ÔÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ‰ ˘Ó , Â„ÓÚÓ ˙¯„Ò‰ Ì˘Ï ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÂÓ ÏÚÙÈ ÈÎ

ÓÈ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰" Ï"·È˙  "·"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘ ."   
  החוק  אחריות המשרד ליישו

  שירות חיילי  סדירי  בסיוע למשרדי ממשלה ולגופי  ממשלתיי  "שרד הדנה בנושא הוראת המ
הוא גור  )  האג  להל  (חברתי  כי האג  הביטחוני, קובעת)  ההוראה להל  " (תקצוב וגבייה

בהוראת הארגו  של האג  צוינה אחריות המטה . המטה במשרד המרכז את הטיפול בנושא ההוראה
 . לגופי  שנקבעו בצו) כ"מחו& לסד(בנושא סיוע חיילי  שלו לריכוז הטיפול 

עבודת , ת"בשיתו  ע  אג, בי  תפקידיו של האג  לקיי  לקראת כל שנת תקציב, על פי ההוראה . 1
ל בשירות סדיר כמפורט "שבמסגרתה יפנה לגופי  שנקבעו כרשאי  לקבל סיוע בחיילי צה, מטה

גבלות הקצאה וירכז את המידע בנוגע למספר החיילי  יקבע מ, יפרס  אמות המידה לנושא, בצווי 
על האג  להציג את הצעת הקצאת החיילי  לאישור , עוד על פי ההוראה. הנדרשי  בכל שנת תקציב

 . ל המשרד"מנכ
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÈÈÁ ˙Â¯È˘Ï ‰¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÎ Úˆ·Ó Â È‡ Û‚‡‰ ÈÎ" ˙Â¯È˘

¯ÎÂÓ ."ÏÚÂÙ· ,‚‡"˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ Ú·Â˜ ˙ÓÈ· ˙Â¯È˘Ï ÌÈ ˜" ˙Â‚ÏÙ˙‰ ˙‡Â ÌÈ Â˘‰ ÌÈÏ
˙ÂÈÂ¯È˘Î‰ ,Î‡Â" ‰·ˆ‰‰ ˙Ó¯ ˙‡ Ú·Â˜ ‡)ÏÚÂÙ· ÌÈ ˜˙‰ ˘ÂÈ‡ .(‰ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó , ÈÎ

‚‡ Í¯Ú˘ ˙Â·È˘È· ÂÁÎ  ‡Ï ÏÏÎ Û‚‡‰ È‚Èˆ "˙ , Ì„‡‰ ÁÂÎ Û˜È‰ ¯˘Â‡Â ÔÂ„  Ô‰·˘
ÓÈ· ‰ˆ˜Â‰˘" ÌÈ ˘Ï ÌÈÏ2007 „Ú 2009. 

ובפרט ,  בבקשה לבחו  מחדש את ההוראה בכללותה " פנה עוזר ראש האג  לאג  אב2006במאי 
תחומי אחריות שאי  "כי על האג  מוטלי  , בפנייתו זו ציי . את נושא תכנו  כוח האד  השנתי

 פנה עוזר ראש האג  פע  נוספת לאג  2007בנובמבר ". ביכולתו לשלוט בה  בבוח  המציאות
ת התפקיד בכל הקשור לשירות חיילי    בבקשה לתק  את תפקידי האג  בהוראה על ידי השמט"אב

כי רק לאחר הגעתו של ראש אג  חדש יתקיי  דיו  ,  " השיב אג  אב2007בדצמבר . כ"מחו& לסד
 . ענייני בבקשת האג  להשמיט תפקיד זה

ÔÈÂˆÈ ,Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ Â È‡ Û‚‡‰ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÈÂ˜ÈÏÎ ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ ,
‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ Â ÓÓ ˘¯„ ˘ ÈÙÎ‰ . 

כי המשרד יבצע בחינה מחדש של ,  " לממצאי הביקורת ציי  אג  אב2009בהתייחסותו מיולי 
זאת במגמה , מתו% הבנה שיש לשנות את ההוראות שהיו מתאימות לתקופה בה נקבעו, הנושא

 .הכללי  וההוראות המחייבות, להגדיר את תהליכי העבודה
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וכי ניהול , 21"  בכתב ע  הגופי  המסתייעי המשרד יערו% הסכמי"כי , עוד קובעת ההוראה . 2

כי ההסכ  יפרט , בהוראה נקבע. ת"בשיתו  ע  אג  הכספי  ואג, ההסכמי  יהיה באחריות האג 
ג  . את אופ  חישוב המחירי  והסדרת התשלומי , את מש% תקופת מת  הסיוע, את הסיוע שיינת 

"  עקרונות כפיפות והפעלה כ "דיחידות מחו& לצבא ויחידות מחו& לס"ל בנושא "פקודת מטכ
הסיוע אשר יינת  לגופי  האזרחיי  יוסדר בהסכ  בי  משרד הביטחו  ובי  הגו  "כי , קובעת
כי הסדרת התשלומי  בי  הגופי  , בביקורת עלה". בהתא  להוראת משרד הביטחו  בנושא, האזרחי

 המשרד לא ער% הסכמי  ,אול  בניגוד להוראה, כסדרה, ככלל, המסתייעי  לבי  המשרד מתבצעת
 .ל"ע  הגופי  המסתייעי  בחיילי צה

˙Â‡¯Â‰· ˙¯„ÒÂÓÂ ‰¯Â¯· ‡È‰ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ ,
‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙·Â ÌÈÏ‰ · .˙‡ÊÏ Ì‡˙‰· , ˙„Â˜Ù· „¯˘Ó‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· Ì‚

ÎËÓ"„¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰·Â ‰¯ÂÓ‡‰ Ï .˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,È‡ „¯˘Ó‰ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ Â 
ÓÈ· ‰·ÂÁ· ÌÈÏÈÈÁ ˙Ó˘‰· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰ ‰ËÓ Ì¯Â‚Î" Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÂ Î˙·Â ÏÏÎ· ÌÈÏ

„ÒÏ ıÂÁÓ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ‰ˆ˜ÂÓ‰ È˙ ˘‰"Ë¯Ù· ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÂÓ ˙Â¯˘˜˙‰Â Î , Â È‡ Ì‚Â
 ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÚÂÙ‰ ÈÊÎ¯Ó Ì¯Â‚Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ

ÏÂÓ Ï‡ ÔÂÁËÈ·‰ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ¯Âˆ  .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ· ÈÎ ,
‰ˆ Ï·˜Ó"„ÒÏ ıÂÁÓ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ï"È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· Î ,

„Á ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙-˙È„„ˆ ,ÌÈÚÈÈ˙ÒÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˙ ÁÂ·‰ ˙ÈÏÏÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ.   
 סיכו  והמלצות

 ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„·)Â˜È˙ÒÓ Ô '8( , ˘˙‰"‡-1994 ,ÔÈÂˆ , ÈÎ" ÈÓÈ ˙È˘‡¯ Ê‡Ó
‰ˆ ÏÚ ÂÏËÂ‰ ‰ È„Ó‰"Ï , È¯˜ÈÚ‰ Â„ÚÈ „ˆ·- ‰ È„Ó‰ ˙ ‚‰ -˙ÂÈ ÂÁËÈ· ˙ÂÈÂÁÈÏ˘ Ì‚ -

˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÓÂ‡Ï ; ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰ ¯È„Ò‰ Ì˙Â¯È˘ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó ‡·ˆ È‡ˆÂÈ
‰Ï ˙ÂÓ¯Â˙‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ·Â ˙ÂÈÂÁÈÏ˘· Ô‰Â ˙ÂÈ‡·ˆ ‡Ï‰ ‰È˙ÂÚÂ¯ÊÂ ÌÈ„ÚÈ Ï˘ Ì˙‚˘

ÌÈÈ ÂÁËÈ·-ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓÂ‡Ï ,ÔÂ‚Î :ÍÂ ÈÁ ,„ÂÚÂ ‰ËÈÏ˜Â ‰ÈÈÏÚ ." 
‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,Ó· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈÏÈÈÁ‰Ó ˜ÏÁ" ÈÂˆÈÓ È„ÈÏ ÌÈ‡· Ì È‡ È

Ì‰È„È˜Ù˙· ,· ‡È‰ ÌÈ˙ÚÏ Ì˙ÓÂ¯˙Â"˙Â¯Â˘ ÈÂÏÈÓ "ÈÚÂˆ˜Ó Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ ·˜Ú . „ÂÚ
‰ÏÚ ,ÓÈ· ‰·ÂÁ ÈÏÈÈÁ ˙Â¯È˘˘" Ï"·È˙ " È˜ÂÁ ¯„Ò‰ ‡ÏÏ ¯ÙÒÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Ï‰ ˙‰ . Ï˘·

 Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÈÙÂ‡Ï Ú‚Â · ˙Â Â˘‰ ˙ÂÚ„‰"·È˙ " , ıÂÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘· ¯˜ÈÚ·Â
 ÌÈ ˘· ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ˜˙‰˘ ÌÈÂÂˆ· Â˙ÏÏÎ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙Ò Î‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰Â2004  

Â-2005 ,˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ‡Ï Ú‚Â · ˙ÂË·Ï˙‰‰ ˙‡ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï ‚Èˆ‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ Ï"·È˙  "
ÍÎÓ ˙Â¯Ê‚ ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡Â .ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂÙ· , ‡Ï‡

 È„Î ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜ "¯È˘Î‰Ï "ÓÈ ˙‡ „·ÚÈ„·" Ï"·È˙ " . 
__________________ 

כמפורט , ל בשירות סדיר" גו  שנקבע כרשאי לקבל סיוע בחיילי צה/על פי ההוראה גו  מסתייע   21
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˜ÂÁ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÎ¯Ú ˙ÂÏ‡˘ ‰ÏÚÓ Â˜„· ˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰·ÂÁ ÈÏÈÈÁ ˙Â¯È˘ : Ì‡
 ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰Ï‡ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈÈÁ Ï˘ Ì˙·ˆ‰ ˙ÂÁÈÏ˘ ‰ÂÂ‰Ó ÔÎ‡ ˙ÈÁÎÂ

˙È ÂÁËÈ·-˙ÈÓÂ‡Ï ,ÈÁ¯Ê‡ ‰„Â·Ú ÁÂÎÏ ÏÂÊ ÛÈÏÁ˙ ‡È‰˘ Â‡ .¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙„ÓÚ , ‰ÈÙÏÂ
‰ˆÏ ıÂÁÓ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÏÈÈÁ ˙·ˆ‰Ï ÚÈ Ó‰"È·Èˆ˜˙ ‡Â‰ Ï ,‰Ï‡ ˙ÂÏ‡˘Ï ˙ÙÒÂÂ˙Ó ˜¯ .

‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  ˙Â·È˘Á ‰ ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰ ,¯ÂÓ‡Î˘ ,‰ˆÏ" Ì„‡ ÁÂÎ· ¯ÂÒÁÓ Ï
¯È„Ò ˙Â¯È˘Ï. 

ÎÈÙÏÍ ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ , Ì‰È È·Â-‰ˆ "Ï , Ì‰· ÌÈÙÂ‚‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
‰ˆÏ ıÂÁÓ ‰·ÂÁ ÈÏÈÈÁ ÌÈ˙¯˘Ó" Ï-ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï  ,È˘Â ‡‰ ·‡˘Ó‰˘ ,‰ˆ˘" „ÈÓÚÓ Ï

Ì˙Â˘¯Ï ,ÂÏ ˜˜Ê  ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙È·¯Ó ˙ÂÏÈÚÈ· ÏˆÂ È .È‡- ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ˙ÓÏ˘‰
ÔÈ·‰-„ÒÏ ıÂÁÓ ˙Â¯È˘‰ ˙ ÈÁ·Ï È„¯˘Ó"Ï ‡È‰ Î ÏÚ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙Áˆ ‰ ‰˘ÚÓ

ÂÈ˙ÂÚ¯‚Ó , ¯·ÚÂÓ‰ Ì„‡ ÁÂÎ ÈÂˆÈÓÏ ˙ÂÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰Â
‰ˆÓ"ÓÈÏ Ï"ÌÈÏ .‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ ,ÔÈ·‰ ˙ÂÂˆ‰˘- ˘È‚ÈÂ Â˙„Â·Ú ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÈ È„¯˘Ó

‰Ï˘ÓÓÏ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ,‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÍÂ˙ .ÍÎÏ ¯·ÚÓ , „¯˘Ó‰ ÏÚ
Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏÓÈ· ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈÈÁ ˙Ó˘‰· ÏÂÙÈË‰ ÊÂÎÈ¯Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· Â„È˜"ÌÈÏ.  



  


