
 85 
 אזרחיי  מער  משרתי הקבע במימו  גופי  

 )תקני קבע ייחודיי (
 תקציר
בי  , לאומיי  ל בשירות קבע ממלאי  משימות ותפקידי  ביטחוניי "חיילי צה

וזאת בעיקר , ) גופי  חיצוניי  להל  (לי "במסגרות שמחו  לסדר הכוחות הצה, היתר
מקצה , לש  כ!.  חייליול יש עניי  שתפקידי  אלה יאוישו על ידי"במקרי  שלצה

)י" תק להל  (ל תקני קבע ייחודיי  "צה
1

 מתו! מאגר שיאי כוח האד 
2

 העומד 
) ת" אג להל  (ל "תקני  אלה מאושרי  על ידי אג" התכנו  שבמטכ. לרשותו

 . וממומני  על ידי הגופי  החיצוניי 
י" תק1,400 ל כ"צהב היו 2008שנת  בסו"

3
 תיחמישה ת,  אלו" אחדוביניה  ,

חלק . סרני  וסרני  אלופי  ומאות רבי  סגני155, משנה  אלופי19, אלופי 
וחלק אחר למילוי תפקידי  , ארגוני  או פרויקטי  מסוימי טובת למהתקני  הוקצו 

את הגופי  ) ט" משהב להל  ( חייב משרד הביטחו  2008בשנת . ולמשימות מוגדרות
  . ח" מיליו  ש295 י בכ"החיצוניי  בגי  כלל התק

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את הניהול והתקצוב של 2009 עד ינואר 2008בחודשי  יוני 

בהיבטי  של מדיניות הקצאת  ותהליכי אישור  , בי  היתר, ל"י בצה"מער! התק
ההתחשבנות בי  מערכת הביטחו  לבי  , ) מערכת הביטחו  להל  (ט "ל ובמשהב"בצה

. י" מנגנוני הבקרה שמקיימת מערכת הביטחו  על התקוכ , הגופי  החיצוניי 
)ק" את להל  (באג" התקציבי  : ט"הביקורת נערכה במשהב

4
, באג" הכספי , 

, ת"באג: ל"בצה; )ת" מפא להל  (ח ותשתית לייצור "פיתוח אמל, במינהל למחקר
במשרד , ביקורות השלמה נערכו במשרד האוצר. בחיל האוויר והחלל ובזרוע היבשה

במוסד למודיעי  ותפקידי  מיוחדי  וביחידת מתא  , בשירות הביטחו  הכללי, ני הפ
  . הפעולות בשטחי 
__________________ 

 .בהתא  לנסיבות, י היא ה  לתקני  וה  למשרתי הקבע המוצבי  בה "בדוח זה ההתייחסות למונח תק  1
 מספר מרבי של משרות שבה  נית   " שיא כוח אד ", 1985 ה"התשמ, על פי חוק יסודות התקציב  2

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

 . י אחוזי  בודדי  מכלל משרתי הקבע" היוו התק2008בסו#   3
כראש אג# . ל"המשמש ג  כיוע$ הכספי לרמטכ, ל"ט הוא קצי  בכיר בצה"ק במשהב"אתראש   4

בדוח זה . ל"ל הוא כפו# לרמטכ"וכיוע$ הכספי לרמטכ, ט"ל משהב"התקציבי  הוא כפו# למנכ
 . ק"מתייחסת הביקורת לפעילות יחידת היוע$ הכלכלי כאל פעילות את
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 י"תהלי  אישור תק

מצב זה . י"ל לא קבע נהלי  המפרטי  את הכללי  בנוגע לאישור הצור  בתק"צה
ת תו  דלדול מאגר שיאי כוח אד  העומד לרשו, י שלא לצור "מאפשר אישור תק

ל "יש בו כדי להביא לדחייה לא מוצדקת של בקשות גופי צה, או לחלופי , ל"צה
וגופי  חיצוניי 
5

ת על תהלי  "תו  פגיעה בפעילות  ובבקרה של אג, י" לאישור תק
 .אישור 

כגו  תפקידי  , י ממלאי  תפקידי  בעלי מאפייני  אזרחיי  מובהקי "חלק מהתק
ת בח  את החלופה "לא נמצא כי אג. די מטהבתחו  המינהלי ובתפקי, במער  הכספי

  . אל מול החלופה לאיוש  על ידי אזרחי , י"של איוש תפקידי  על ידי תק
 ל "י ממאגר שיאי כוח האד  של צה"הקצאת תק

. י לגופי  חיצוניי "ל אינו מקבל שיאי כוח אד  תמורת אלה שהקצה כתק"צה, ככלל
  חיצוניי  המתוקצבי  בתקציב י שמפעילי  גופי"ג  כאשר מדובר בתק, זאת

 . דוגמת משרדי ממשלה, המדינה
, משרד האוצר ונציבות שירות המדינה לא קבעו מדיניות ולא פרסמו כללי  בנושא

להקפיא שיאי כוח אד  בגופי  המתוקצבי  כנגד קבלת : ובכלל זה את האפשרויות
; י"  אלה בתקלאייש שיאי  של גופי; כ  שלא נית  יהיה לעשות בה  שימוש, י"תק

או להעביר מהגופי  ; י מעבר לשיאי  העומדי  לרשות "להפעיל בה  תק
, בהיעדר כללי  בנושא. י שקיבלו"ל את שיאי כוח האד  בגי  התק"המתוקצבי  לצה

  .י ויש כאלה שאינ  עושי  כ "יש גופי  חיצוניי  שמקפיאי  שיאי  כנגד קבלת תק
 ל"קביעת שיא כוח אד  קבע מובהק בצה

יא כוח אד  קבע מובהקש
6

ל נקבע בהתא  לסיכו  בי  אג  התקציבי  במשרד " בצה
מש  שני  מחלקות התכנו  . ת"ומנוהל על ידי אג, 2003ק מאוקטובר "האוצר לבי  את

לא היו , י"לרבות תק, ל"העוסקות בתכנו  ובהקצאת כוח האד  בצה, ת"והארגו  באג
ל על פי הסיכו  "מדו לרשות צהמודעות למסגרות שיאי כוח אד  קבע מובהק שע

שהיו , ת מסגרות שיאי כוח האד  קבע מובהק"ק לאג"העמיד את, בפועל. האמור
 הוא הותיר %2008 ו2007כי בשני  , ק עולה"מנתוני את. נמוכות מהמסגרות שבסיכו 

 .ת"בידיו עתודות של מאות שיאי קבע מובהק ללא ידיעת המחלקות האמורות באג
, ת"ללא ידיעת הגורמי  הנוגעי  באג,  של שיאי כוח אד קביעת מסגרת חלקית

, יש בה כדי להשפיע על שיקוליה  בשגרה, העוסקי  בתכנו  ובהקצאת כוח אד 

__________________ 
או בצורה , ל"ת באמצעות גופי צה"רות לאישור אגי מועב"בקשות הגופי  החיצוניי  להקצאת תק  5

 .לפי העניי , בלתי אמצעית
ל "  ומעלה ולאזרחי  עובדי צה"לקציני  בדרגות רס, ר ומעלה"השיא מתייחס לנגדי  בדרגות רס  6

 .תקניי 
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לרבות , ל להקצאת תקני "בבוא  להחליט על אישור או על דחייה של בקשות גופי צה
  . וזאת נוכח יתרת כוח האד  המצומצמת שבידיה , י"תק

 תחשבנות ע  גופי  חיצוניי  קביעת תערי  לה
ל את "ולפיו גו  חיצוני ישל  לצה, ט"על א  העיקרו  העולה מהוראות משהב . 1

ק אינו מגל  "התערי  להתחשבנות ע  גופי  חיצוניי  שקובע את, י"מלוא עלות התק
 . ל"את כלל העלויות שחלות על צה

י השתתפות"בעת חיוב גופי  חיצוניי  בגי  תק
7

ימוש בתעריפי ק עושה ש" את
אי  , כמו כ . שלעתי  כוללי  מרכיב גמלה ולעתי  לא, התחשבנות לא אחידי 

ק נוהלי עבודה בדבר אופ  קביעת התערי  להתחשבנות ע  הגופי  החיצוניי  "באת
 .י"המפעילי  את התק, המתוקצבי  בתקציב המדינה

בי  ק גובה מגופי  חיצוניי  שאינ  מתוקצ"שאת, התערי  להתחשבנות . 2
. ק מחדש מרכיב זה" תמחר את2008בשנת . כולל מרכיב גמלה, בתקציב הביטחו 

י סכומי  "ט מהגופי  החיצוניי  בגי  עלות תק"כי מש  שני  גבה משהב, התברר
 . ח"המסתכמי  במיליוני ש, הנמוכי  משמעותית מאלו המתחייבי 

על ידי משרד ל שול  ברובו המוחלט "תשלו  הגמלאות לפורשי צה, 2007עד סו  
ק לא דיווח לו אודות ההכנסות שגבה מהגופי  החיצוניי  "את, למרות זאת. האוצר

ק בצורה "בכ  הגדיל את. וממילא לא העביר הכנסות אלה לרשותו, בגי  מרכיב הגמלה
על חשבו  , ח בשני  האחרונות"לא תקינה את תקציב הביטחו  בעשרות מיליוני ש

כח ליקויי  בבקרה מצד אג  התקציבי  במשרד הדבר התאפשר נו. תקציב המדינה
ט להחזרת "ראוי שמשרד האוצר יפעל מול משהב, על כ . ק"האוצר על התנהלות את

  .הכנסות אלה לאוצר המדינה
 י בפרויקטי  ביטחוניי  של שיתו  פעולה ע  מדינות זרות"תק

ל י עוסקי  בפרויקטי  של שיתו  פעולה ביטחוני בי  מדינת ישרא"חלק מהתק
העוסק בייזו  ובקידו  , ת"במפא. המתבצעי  בתעשיות הביטחוניות, למדינות זרות

ט בגי  "אי  נהלי  בנושא קביעת גובה תשלו  התעשיות למשהב, של פרויקטי  אלה
ת "ובכלל זה העלות שמשל  מפא, י בהתחשב במכלול הנתוני  הרלוונטיי "תק
 .ל מביצוע הפרויקט"ל בגינ  והתועלת שיש לצה"לצה

בגי  ת "מפאהמרכז את כלל הכנסות ,  אחדמנוהל סעי  הכנסהבתקציב הביטחו  
ובכלל זה , של שיתו  פעולה ע  מדינות זרות בפרויקטי התקורות הניהוליות 

י אינה מאפשרת קיו  "שיטת רישו  זו של הכנסות בגי  תק. י"ההכנסות בגי  תק
  .ק"ת ולא מצד את" לא מצד מפא%בקרה תקציבית ראויה 

__________________ 
פרט לאלה המתוקצבי  , שההוצאה עבור  ממומנת על ידי גופי  המתוקצבי  בתקציב המדינה, תקני   7

 .יב הביטחו בתקצ
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נדרשת בחינה מעמיקה והגדרה , לכ . ל הוא חשוב ויקר ביותר"המשאב האנושי בצה
הממלאי  , ל בשירות קבע"מחייבת של אמות המידה לניהול מער  ייחודי של חיילי צה

במסגרות שמחו) לסדר הכוחות , בי  היתר, לאומיי %משימות ותפקידי  ביטחוניי 
לי בביצוע " בחינות יסודיות של הוכחת האינטרס הצהנדרשות, במקרי  אלה. לי"הצה

ושל כללי ההתחשבנות ע  הגופי  , שבה  יעסקו החיילי , כנגזר מייעודו, המשימות
ל לא ייפגע עניינית "כדי להבטיח כי צה, כל זאת; הנושאי  בעלות , החיצוניי 

אוי ג  ר, בהקשר זה. אלא א  יפיק תועלת מהעסקת , וכלכלית מהצבת  של החיילי 
 . לי"שמשרד האוצר יית  דעתו להבטחת האינטרס המשקי בנוס  לזה הצה

הקצאת  וההתחשבנות , אישור תקני הקבע הייחודיי , כפי שעלה בדוח ביקורת זה
תו  פגיעה , ל ובמשרד הביטחו  התנהלו משמעותית בצורה בלתי תקינה"בגינ  בצה

דה וללא שיתו  משרד האוצר ללא מסגרת ברורה של אמות מי, בכללי המינהל התקי 
הדבר מקבל משנה חשיבות נוכח מאות אנשי הקבע שהוצבו . בתחומי  הנוגעי  לו
המסתכמת במאות מיליוני , ונוכח עלותו הגבוהה של מער  זה, כתקני קבע ייחודיי 

 .ח בשנה"ש
ל לערו  "על צה, נוכח מכלול הליקויי  שעלו בביקורת, לדעת משרד מבקר המדינה

ניתוח : ובכלל זה, יעדיו ומטרותיו, יפה בנושא מער  תקני הקבע הייחודיי בחינה מק
בהשוואה לחלופות , בי  היתר, לי"הצרכי  בתקני  אלה והתאמת  לאינטרס הצה

ל מהצבת משרתי קבע "בדיקת אופ  קביעת העלויות והתועלות שיש לצה; אחרות
וכללי  להתחשבנות ע  וקביעת מדיניות ; לפעילות בגופי  חיצוניי  מסוגי  שוני 

על משרד האוצר לבחו  את המשמעויות , כמו כ . הגופי  החיצוניי  השוני 
, המשקיות שיש להצבת תקני קבע ייחודיי  בתפקידי  שבה  נית  להעסיק אזרחי 

בעיקר בהתייחס להתחייבות המדינה לתשלו  הגמלאות של משרתי הקבע בהשוואה 
  .לעובדי  אזרחיי 

♦  
 מבוא
במסגרות , בי  היתר, לאומיי  ל בשירות קבע ממלאי  משימות ותפקידי  ביטחוניי "צהחיילי 

ל יש עניי  "וזאת בעיקר במקרי  שלצה, 8) גופי  חיצוניי  להל  (לי "שמחו  לסדר הכוחות הצה
 9)י" תק להל  (ל תקני קבע ייחודיי  "מקצה צה, לש  כ!. שתפקידי  אלה יאוישו על ידי חייליו

ל "תקני  אלה מאושרי  על ידי אג" התכנו  שבמטכ.  העומד לרשותו10 שיאי כוח האד מתו! מאגר
 . וממומני  על ידי הגופי  החיצוניי ) ת" אג להל  (

__________________ 
הכול כנדרש מאופי המשימה , ל"חיילי  אלה יכולי  להיות מוצבי  ה  בגופי  חיצוניי  וה  בגופי צה  8

 . שמוטלת עליה 
 .בהתא  לנסיבות, י היא ה  לתקני  וה  למשרתי הקבע המוצבי  בה "בדוח זה ההתייחסות למונח תק  9

 מספר מרבי של משרות שבה  נית   " כוח אד שיא ", 1985 ה"התשמ, על פי חוק יסודות התקציב  10
 120למעט עובדי  ארעיי  למשימה חולפת המועסקי  עד , זמניי  וארעיי , להעסיק עובדי  קבועי 

 .ימי 
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  אלופי19, אלופי  חמישה תתי,  אלו" אחדוביניה  ,11י" תק1,400 ל כ"צהב היו 2008בסו" שנת 
ארגוני  או טובת ל מהתקני  הוקצו חלק. סרני  וסרני  אלופי  ומאות רבי  סגני155, משנה

 וחלק ,12"חומה" ומינהלת )ש" מתפ להל  (מתא  הפעולות בשטחי  : כגו , פרויקטי  מסוימי 
דוגמת ראש מטה שר הביטחו  ומשימות אזרחיות , אחר למילוי תפקידי  ולמשימות מוגדרות

 הגופי  החיצוניי  את) ט" משהב להל  ( חייב משרד הביטחו  2008 בשנת .פיקוד העור"שמבצע 
 .ח" מיליו  ש295 י בכ"בגי  כלל התק

 בדק משרד מבקר המדינה את הניהול והתקצוב של מער! 2009 עד ינואר 2008בתקופה מיוני 
ט "ל ובמשהב"בהיבטי  של מדיניות הקצאת  ותהליכי אישור  בצה, בי  היתר, ל"י בצה"התק

וכ  את , יטחו  לבי  הגופי  החיצוניי ההתחשבנות בי  מערכת הב, ) מערכת הביטחו  להל  (
באג" : ט"הביקורת נערכה במשהב. י"מנגנוני הבקרה שמקיימת מערכת הביטחו  על התק

ח ותשתית "במינהל למחקר פיתוח אמל, )ס" אכ להל  (באג" הכספי  , 13)ק" את להל  (התקציבי  
ביקורות השלמה . היבשהבחיל האוויר והחלל ובזרוע , ת"באג: ל"בצה; )ת" מפא להל  (לייצור 

במוסד למודיעי  ותפקידי  , בשירות הביטחו  הכללי, במשרד הפני , נערכו במשרד האוצר
   .ש"מיוחדי  ובמתפ

 י"תהלי  אישור תק
" תקני  ייחודיי "ל "י והקצאת  לגופי  חיצוניי  מוסדר בפקודת מטכ"תהלי! אישור התק . 1

  להל  ( בדבר תקני קבע ייחודיי  2001יולי ט מ"ובהוראת משהב) מ" פ להל   (2000ממרס 
, תקני ) א: (י כלהל "תק, בי  היתר, ל נהוגי "כי בצה, ב"י נקבע בהמ"בהתייחס לסוגי התק). ב"המ

, תקני ) ב(; )י הכנסה" תק להל  (שהגופי  שמחו  לתקציב המדינה מממני  את ההוצאה עבור  
פרט לאלה המתוקצבי  ,  בתקציב המדינהשההוצאה עבור  ממומנת על ידי גופי  המתוקצבי 

שההוצאה עבור  ממומנת על ידי גופי  , תקני ) ג(; )י השתתפות" תק להל  (בתקציב הביטחו  
י " תק להל  (ל "א! המקור התקציבי הוא מחו  לתקציב צה, המתוקצבי  בתקציב הביטחו 

 ילות שה  י השוני  בהתא  לסוגי פע"ב בי  התק"מבדילה המ, נוס" לכ!). הפחתה
  להל  (וביניה  תקני  הקשורי  למבנה הארגוני או לפרויקט של הגו" שאליו סופחו , מבצעי 

 . 14)י מובני "תק
ת " יעבירו לאג15כי הגופי  הדורשי , בי  היתר, מ"ל נקבע בפ"י בצה"אשר לתהלי! אישור תק

נדרשי  והנמקת בצירו" ניתוח התפקידי  שבגינ  ה  , בי  היתר, י"ק את הבקשות לתק"ולאת
ל "רק כשיש לצה"י "ת יאשר בקשות לתק"כי אג, מ"עוד נקבע בפ. האינטרסי  הצבאיי  שבאישור 
וכי יבח  , "ולאחר שיבח  את ניתוח התפקיד עבורו נדרש התק , אינטרס של ממש בקיו  התפקיד

__________________ 
 . י אחוזי  בודדי  מכלל משרתי הקבע" היוו התק2008בסו$   11
 ).קרקע מערכת ליירוט טילי קרקע" (ח%"מינהלת במשרד הביטחו  העוסקת בפרויקט ה  12
כראש אג$ . ל"המשמש ג  כיוע% הכספי לרמטכ, ל"ט הוא קצי  בכיר בצה"ק במשהב"ראש את  13

בדוח זה . ל"ל הוא כפו$ לרמטכ"וכיוע% הכספי לרמטכ; ט"ל משהב"התקציבי  הוא כפו$ למנכ
 . ק"מתייחסת הביקורת לפעילות יחידת היוע% הכספי כאל פעילות את

 .מינהלה ובקרה, כגו  כספי , בתפקידי מטה בתחומי  שוני י מובני  עוסקי  בעיקר "תק  14
לפי אישור תקציבי של , אשר הועמדה לרשותה מסגרת תקציבית,  יחידה במערכת הביטחו  גו$ דורש   15

בי  הגופי  . להגיש דרישות לביצוע רכש במסגרת תקציבית זו, בי  היתר, והיא רשאית, ק"את
 .ת"היבשה ומפאזרוע , חיל האוויר והחלל: הדורשי 
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ות ת את הבקש"לאחר מת  אישור עקרוני יעביר אג. 16י מובני  אחת לשנתיי "תק" איכותית"

 . 17י"ק לצור! השלמת כל הכרו! במימוש התחייבות הגו" החיצוני למימו  התק"המאושרות לאת
, ניהול כל מער! כוח אד  אמור להתבצע על פי כללי  ברורי  במסגרת נורמטיבית מפורטת . 2

חלוקת האחריות והסמכויות בי  כלל הגופי  . א: לשני תחומי  עיקריי , בי  היתר, המתייחסת
קביעת . ב; האיוש והניהול השוט" של כוח האד , התקינה,  בנושאי  של קביעת הצרכי העוסקי 

, שעל פיה  יש לאשר ולנהל סוגי  שוני  של עובדי , אמות מידה ענייניות ושיקולי  מפורטי 
 . פיטור  ועוד, קידומ , הארכת מש! העסקת , ובכלל זה קבלת  לתפקיד

Ó‰·"Ù·Â ·"Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ¯˜ÈÚ ÂÚ·˜  Ó‚‡ "˙‡ Ï˘Â ˙" Ì‰È È· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ ˜
˜˙‰ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙·"È .ÌÏÂ‡ ,‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰ˆ ÈÎ" ˙ÂÓ‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÏ‰  Ú·˜ ‡Ï Ï

Ì‰· Í¯Âˆ‰ ¯Â˘È‡ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰„ÈÓ .Ì¯„ÚÈ‰· , ˙ÂÈÁ¯Î‰‰ ˙Â ÈÁ·Ï ˙ÂÈÁ ‰ ÂÚ·˜  ‡Ï
Ù· ÂË¯ÂÙ˘"Ô‰È È·Â Ó" :„È˜Ù˙ ÁÂ˙È  "˜˙ ˘¯„  Â¯Â·Ú"È ,Ò¯Ë È‡‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡‰ˆ‰ " ÈÏ

 ‰ ÈÁ· ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡Â „È˜Ù˙‰ ÌÂÈ˜ ÌˆÚ·"˙È˙ÂÎÈ‡ "‰ËÏÁ‰‰ Í¯ÂˆÏ , ÍÈ¯‡‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡
˜˙‰ Û˜Â˙ ˙‡"˙ÙÒÂ  ‰ÙÂ˜˙Ï ÌÈ ·ÂÓ‰ È ,Â‡Ï Ì‡ . 

ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ‰ ‰ ¯„ÚÈ‰· :‡ .‰ˆÏ ˘È˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ ÈÁ·Ï ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜  ‡Ï" Ï
˜˙ ¯Â˘È‡Ó"ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÂÒÓ „È˜Ù˙Ï È ;· . ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜  ‡Ï

˜˙ È„È ÏÚ ÌÈÂÒÓ „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙ ÈÁ·Ï"È ,˙ÂÈ¯˘Ù‡ ˙ÂÙÂÏÁ ˙ÓÂÚÏ , ÔÂ‚Î
ÏÈ‚¯ È‡·ˆ Ô˜˙· ÔÈˆ˜ È„È ÏÚ Â˘ÂÈ‡18 ,Á¯Ê‡ È„È ÏÚ Â‡ ;¯ÂÓ‡Î ˙‡Ê , ÈÏÂ˜È˘· ·˘Á˙‰·

‰ÙÂÏÁ ÏÎ·˘ ˙ÏÚÂ˙ ÏÂÓ ˙ÂÏÚ ,‰ˆÏÂ ÏÏÎ· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ"Ë¯Ù· Ï . 
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‚‡· ÈÎ" ˘ÈÈ‡Ï Í¯ÂˆÏ Ú‚Â · Í¯Ú˘ ˙Â ÈÁ· ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ˙

˜˙· ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈ„È˜Ù˙"È .‚‡ È¯Â˘È‡· „ÁÂÈÓ· ËÏÂ· ¯·„‰"˜˙ Ï˘ ˙" È
ÌÈ ·ÂÓ19 ,¯ÂÓ‡Î˘ ,ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ‰ËÓ È„È˜Ù˙· ·Â¯Ï ÌÈ˜ÒÚÂÓ. 

 :אזרחיי י מובני  לתפקידי  בעלי מאפייני  "ת של תק"להל  מספר דוגמאות לאישורי אג
עריכה ", בי  היתר, תפקידיו ה . ק"  בתפקיד ראש מדור פנסיה צוברת באת"קצי  בדרגת רס . א

הובלת צוותי עבודה , ריכוז עבודת יועצי  מקצועיי  והנחיית , של הליכי תמחור בתחו  הפנסיוני
 )". שעוסקות בתחו  הפנסיוני(עבודה מול חברות אזרחיות , לחיילי  ואזרחי 

העוסק , 20מ"  בתפקיד היוע  המשפטי לחבר משרתי הקבע והגמלאי  בע"  בדרגת רסקצי . ב
 .ל במכלול הסוגיות המשפטיות הנוגעות לפעילותה"במת  ייעו  משפטי לחברה האמורה ולצה

, י" מוצבי  חמישה קציני  במעמד תק21)י" קר  לב להל  (בקר  למע  ביטחו  ישראל  . ג
, ל"ל בדרגת סא"ראש ענ" הפעלה חו, ל"ה ותקציבי  בדרגת סאראש ענ" הפעל: בתפקידי  הבאי 

__________________ 
 . או א  חל שינוי בנסיבות העסקת , י"או ע  פקיעת מועד זמניות התק  16
 . י לא יאושר ללא התחייבות הגו$ החיצוני לתשלו  מלוא עלותו"תק, מ"על פי פ  17
ל "מבצעי  משימות צבאיות שנדרשו על ידי צה, המוצבי  במסגרת תקני  צבאיי  רגילי , קציני   18

המממני  את , י נדרשי  כאמור על ידי גופי  חיצוניי "תק, לעומת . ל"תקציב צהועלות  ממומנת מ
 .פעילות 

 רופאי  138לרבות  (1,400 י מובני  מתו, כ" תק701ל " בצה2008אושרו בשנת , ת"על פי נתוני אג  19
 ).המוצבי  במוסדות רפואה אזרחיי  לצור, התמחות והשתלמות

הפועלת כדי לסייע למשרתי  בשירות קבע ,  היא חברה עסקיתמ"חבר משרתי הקבע והגמלאי  בע  20
 .ל ובני משפחותיה  בענייני  הקשורי  ברווחת הפרט והמשפחה"לגמלאי צה, ל"בצה

, העמותה האזרחית רשומה ברש  העמותות. י היא ש  כולל לעמותה אזרחית וליחידה צבאית"קר  לב  21
 לאסו$ תרומות  י "מטרות קר  לב. ל"קודות צהט ופ"והיחידה הצבאית פועלת על פי הוראות משהב

ציוד רפואי וכל מטרה אחרת , תרבות, לצורכי חינו,, בי  היתר, עבור מערכת הביטחו  שתשמשנה
פעילות הקר  למע  ביטחו  "ראו בדוח שנתי זה בפרק , י"עוד בנושא קר  לב. התורמת לביטחו  ישראל

 )".י"לב(ישראל 
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  וקצינת ניהול תקציבי  "ראש מדור הפעלה אירועי  בדרגת רס,  "ראש מדור הפעלה בדרגת רס
 . בדרגת סר 

 : להל  לדוגמה תיאור תפקידיה  של שלושה מהקציני  האמורי 
מופקד על , ומערכות המידע בקר ממונה על הנהלת החשבונות : "ראש ענ" הפעלה ותקציבי  ) 1

 ; "אחראי כולל על אירועי הקר  ואחראי על מבצעי דיוור ישיר באר , כלל הכספי  המנוהלי  בקר 
אחראי על אירוח , י בעול "מהווה חוליית קישור בי  ידידי קר  לב: "ל"ראש ענ" הפעלה חו )2

 ;" ברחבי העול ל המגיעי  לאר  ואחראי על מבצעי דיוור ישיר"י מחו"תורמי לב
אחראית על הפקת , ממונה על כל נושאי הפרסו  ויחסי הציבור: "ראש מדור הפעלה אירועי  )3

מהווה חוליית הקשר ע  אגודת הידידי  באר  ואחראית על פעילות הקר  בקרב , אירועי  באר 
 ". תורמי האר 

ת "ת להציב במפא" אגכי זה שני  מאשר, עלה בביקורת, בנוס" למקרי  כגו  אלה שהובאו לעיל
לרבות פרויקטי  של ,  ולצרכי  ניהוליי  של פרויקטי 22כמובני ,  בי  היתר י "ל כתק"קציני צה

ל "א" כי מדובר בגו" משות" לצה, זאת). בנושא זה ראו בהמש!(שיתו" פעולה ע  מדינות זרות 
את הקציני  אפשר היה להציב , ועל כ ; שבו מוצבי  קציני  ומועסקי  אזרחי , ט"ולמשהב

 ).בנושא זה ראו ג  בהמש!(או לחלופי  להעסיק בו אזרחי  , במסגרת תקני  צבאיי  רגילי 
כי כוח , ת"י למפא"ת בנוגע לאישור תק" קבע ראש אג2002שכבר במרס , בהקשר לכ! ראוי לציי 

 .ימומש על ידי אזרחי , האד  הנדרש לצרכי  כלליי  הנובעי  משיתו" פעולה ע  מדינות זרות
י לפרויקט "ת לאשר תק"בהתייחס לבקשת מפא, ת" א" קבעה ראש מדור כוח אד  באג2007במאי 
נמלי  כי התקני  נדרשי  במשרד הביטחו  עבור המעטפת הניהולית של , ככלל: "מסוי 

לאור איתור , יחד ע  זאת... ת"בהתא  לסיכו  ראש אג, ימומשו על ידי תקני  אזרחיי , הפרויקטי 
מומל  לאשר בקשת , ונוכח קושי באיוש התק  על ידי אזרח, לתפקיד מתו! המחלקהקצי  מתאי  

י ולא "כתק(ל "ביחידת היוע  הכספי לרמטכ... בדומה לאופ  בו מומש ראש מדור, ...ת"מפא
, כי מסתמנת מגמה במשרד הביטחו  בכלל בקושי במימוש תקני אזרחי ", עוד העירה)". כאזרח

ט לפתור על "אותה נוטה משהב, ה והאוצר על הגדילה בהוצאה על שכרלאור הגבלות נציבות המדינ
 )". י"תק(ל למימוש באמצעות תקני  צבאיי  "ידי פניה לצה

כגו" , ת"למפא"כי , ת למשרד מבקר המדינה" לממצאי הביקורת הודיע מפא2009בהתייחסותו ממאי 
שחלק , הסיבה היחידה לכ!"וכי , "ג  תקני  צבאיי  וג  תקני  אזרחיי , מעורב של קציני  ואזרחי 

היא ביורוקרטיה רישומית , י"ת נקראי  תק"במפא] ההדגשה במקור [הרגילי מהתקני  הצבאיי  
י "כי תק, עוד הודיע". ת"המאפשרת לוודא שהשכר בגי  תקני  אלו משול  מתקציב מפא, וחשבונאית

 ".  צבאיי  רגילי אלא רק על ידי תקני, לא יכולי  להיות מוחלפי  על ידי אזרחי "
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡ÙÓ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÁÎÂ  ÈÎ"ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ˙ ,

˜˙ ˙·ˆ‰ ‡˜ÂÂ„ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÈ Â‚¯‡ ÌÈÎ¯ˆ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ " ˘‡¯ ˙ÚÈ·˜ ÁÎÂ Â È
‚‡"ÏÈÚÏ„ ˙ ,‚‡ ¯Â˘È‡"˜˙ ·Èˆ‰Ï ˙"‡ÙÓ· È" ÌÂ˜Ó· Â‡ ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÈ‡·ˆ ÌÈ ˜˙ ÌÂ˜Ó· ˙

¯Ê‡ ÌÈ„·ÂÚÌÈÈÁ ,˙Ë¯ÂÙÓ ‰˜Ó ‰ ˘¯Â„ , ˙ÓÈÈ˜ ‰ È‡ ¯ÂÓ‡Î˘)Í˘Ó‰· Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â ·( ,
˜˙ È„È ÏÚ Â˘ÈÂ‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ú‚Â · „ÁÂÈÓ· ˙‡ÊÂ"˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· È . ˙ ÚËÏ Ú‚Â ·

‡ÙÓ"ÏÈÚÏ„ ˙ ,˜˙ ÈÎ" ÌÈÈ‡·ˆ ÌÈ ˜˙· ÌÈÙÏÁÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â˙¯‚ÒÓ· ÌÈÏÚÂÙ˘ È
„·Ï· ÌÈÏÈ‚¯ ,ÔÈÈˆÏ ˘È ,‰ˆ· ÈÎ"·‰˘Ó·Â Ï" ÔÈ‡ Ë‰· ˙ÎÓÂ˙‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÏÎ. 

__________________ 
ראש ענ$ מערכות משולבות , ל"ראש ענ$ טכנולוגיות בדרגת סא: ציני בי  התפקידי  שממלאי  הק  22

 .  "ל וראש מדור הנעה בדרגת רס"ר בדרגת סא"ולוט
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) ח ארגו " רמ להל  (ת "מסרה ראש מחלקת ארגו  באג, י"אשר לכלל תהלי! אישור תק . 3

ת פועלי  בעיקר על סמ! "י באג"כי הגורמי  המאשרי  תק, 2008למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
ת הודיע " באגראש ענ" מפקדות וזרועות. הידע המקצועי בנושא וניסיונ  במת  אישורי  מסוג זה

מאושרי  כאשר מהות המשימה "י "תק, כי ככלל, בי  היתר, 2009למשרד מבקר המדינה בינואר 
 ". או כאשר נדרשת התמחות צבאית ייחודית לביצוע המשימה, היא צבאית ונובעת מייעוד הצבא

ת "מסרה ראש מדור תקינה באג, ת"י מובני  באג"בהקשר לתהלי! הארכת תוק" אישור של תק
בכל שנה במסגרת דיו  בנושא תכניות , כי באופ  עקרוני, 2009שרד מבקר המדינה במרס למ

 . הוא מאשר אות , וא  אי  שינויי  במשימותיה , ת עובר על תקני  אלה"אג, העבודה
אופ  "כי , בי  היתר,  למשרד מבקר המדינה2009ל ביוני "בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה

השיקולי  המובאי  בתהלי! ... , ע  זאת. אי אינו מוגדר בהוראה מחייבתבחינת האינטרס הצב
מענה ניהולי ... או לפי החלטת ממשלה, ל לפי חוק"מענה למשימות שהוטלו על צה: האישור ה 

שיתו" פעולה ע  גופי  ביטחוניי  מקבילי  במערכת ... למשימות המוגדרות בחוק שירות הביטחו 
ח ע  מדינות "שיתו" פעולה ביטחוני בפיתוח אמל... ח"הצטיידות באמלמענה לפיתוח ו... הביטחו 

וכי לאור הערות משרד , ת"י עוברת בחינה פרטנית באג"כי הקצאת תק, ל"עוד הודיע צה". זרות
 . הוא יפעל להטמיע את השיקולי  דלעיל בהוראות הצבא, מבקר המדינה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÍÈÏ‰˙ Â·˘ ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ÈÎ˜˙ ¯Â˘È‡"‚‡· È" ¯˜ÈÚ· ÒÒ·˙Ó ˙
˜ÙÒÓ „ÂÚÈ˙ ‡ÏÏ ÌÈÈ˜˙ÓÂ ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì ÂÈÒÈ  ÏÚ , ‰ ÈÁ·‰ ÔÂ‚Î

‰"˙È˙ÂÎÈ‡ "Ù· ˙˘¯„ ˘"˜˙‰ Û˜Â˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î Ó" ÌÈ ·ÂÓ‰ È
˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÙÂ˜˙Ï .ÒÒ·˙‰Ï ‰Ê ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ,‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· , ÌÈÏ‰ Â ‰¯Â¯· ˙ÂÈ È„Ó ÏÚ

È·Â˙ÎÌ ,˜˙ ¯Â˘È‡Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â ÌÈÏÂ˜È˘ ÂË¯ÙÈ˘"ÌÏÂ‰È ÏÂ È ,ÌÈ‡˙Ó „ÂÚÈ˙ Â·ÈÈÁÈ ÔÎÂ . 
¯ÂÓ‡Î ÌÈÏ‰  ¯„ÚÈ‰ ,˜˙ ¯Â˘È‡ Ï˘ ·ˆÓ ¯˘Ù‡Ó"Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ È , È‡È˘ ¯‚‡Ó ÏÂ„Ï„ ÍÂ˙

‰ˆ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡ ÁÂÎ" Ï)Í˘Ó‰· Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú·( ,ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ , ‡È·‰Ï È„Î Â· ˘È
ÈÙÂ‚ ˙Â˘˜· Ï˘ ˙˜„ˆÂÓ ‡Ï ‰ÈÈÁ„Ï˜˙ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ˘¯Â„ Ì"È , Ì˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙

‚‡ Ï˘ ‰¯˜··Â"Ì¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ˙. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,˜˙‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ"˜˙ ¯˜ÈÚ·Â È"ÌÈ ·ÂÓ È , ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ

ÌÈ˜‰·ÂÓ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ,ÈÙÒÎ‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÔÂ‚Î , ÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÂÁ˙·
‰ËÓ È„È˜Ù˙·Â .˙‡Ê ÁÎÂ  ,‚‡˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" È„È ÏÚ ÌÈ„È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙

˜˙"È ,ÌÈÁ¯Ê‡ È„È ÏÚ Ì˘ÂÈ‡Ï ‰ÙÂÏÁ‰ ÏÂÓ Ï‡ 23 ,‰˘Ú  ‡Ï˘ ¯·„ . 
כי להעסקת אזרחי  קיי  ג  יתרו  מבחינת המשק הישראלי נוכח גיל פרישת  , בהקשר זה יצוי 

י להביא דבר שיש בו כד,  שנה בממוצע על זה של קציני  בשירות קבע20 העולה בכ, לגמלאות
שקצרה , בהתחשב בתקופת תשלו  גמלאות ממוצעת לאזרחי , זאת. לחיסכו  כספי ניכר למשק

 . ל"משמעותית מזו של גמלאי צה
 Ò¯Ó·2009‚‡ ÚÈ„Â‰ "‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙ ,‰ˆ ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ" ˙„Â·Ú· Ï

Ù‰ ÔÂÎ„ÚÏ ‰ËÓ"Ó ,‰ÓÒ¯ÂÙ˘ ,¯ÂÓ‡Î ,ÔÎ È ÙÏ ÌÈ ˘ Ú˘˙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ  ,
‰ˆ ÏÚ ÂÊ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ"ÚÈÓË‰Ï Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰ ˙‡ , ÂÏ·È˜˘ ÈÙÎ

‰Ê ÁÂ„· ÈÂËÈ· . 
__________________ 

ראו המלצות בדוח ועדה בראשות מר דוד , בנוגע לאזרוח של מקצועות בעלי מאפייני  אזרחיי  בצבא  23
סג  ראש הממשלה ושר , מרטדאז מר אהוד אול שמינו ראש הממשלה, ) ועדת ברודט להל  (ברודט 

.  לבחינת תקציב הביטחו 2006בשנת , מר אברה  הירשזו , דאז דאז מר עמיר פר% ושר האוצר הביטחו 
 .2007הוועדה הגישה את מסקנותיה במאי 
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˜˙ ˙·ˆ‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ˜˘Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÏ ¯˘‡" ÌÈÁ¯Ê‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô˙È  Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙· È
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ , ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¯˜ÈÚ·

˙Ï ‰ È„Ó‰ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ú·˜‰ È˙¯˘Ó Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘.  
 ל"י מתו  מאגר שיאי כוח האד  של צה"הקצאת תק

ר ומעלה ושל קציני  "ל תקני  של נגדי  בדרגות רס"ת מקצה לגופי צה"אג, במסגרת תפקידיו . 1
כפי , יל"מתו! מאגר מוגבל של שיאי כוח האד  הצה)  קבע מובהק להל  (  ומעלה "בדרגות רס

מדובר במאגר של ). בנושא זה ראו בהמש! (24ק לבי  אג" התקציבי  במשרד האוצר"שסוכ  בי  את
לרבות , ת הקצאה של תקני קבע מובהק"וממנו מאשר אג,  אלפי שיאי 2008שכלל בתחילת , שיאי 

.  לקבלת אישור מראש25כל חריגה ממספר השיאי  שבמאגר מחייבת פנייה למשרד האוצר. י"תק
מת  תוספת . א: ת לאשר  בשני אופני "באפשרות אג, י" להקצאת תק26ל"לבקשות גופי צהאשר 

, מת  תוספת תקני  מהמאגר האמור אי. ב; לי"תקני  לגופי  מתו! מאגר שיאי כוח האד  הצה
 .ת אישר לה  בעבר"מתו! מסגרת התקני  שאג, י"אלא חיוב הגופי  לתקנ  את התק

, ל משקיע"י מיועד לפרויקט שצה"כי א  התק, ב"יצוני נקבע בהמי עבור גו" ח"בנוגע לתקנו  תק
ת ואישור " אגל ידילאחר בחינת הצור! ע(יאושר התק  , או מתוכנ  להשקיע בו משאבי תקציב

י מיועד לפרויקט "א  התק. לי"מתו! מסגרת תקני כוח האד  שהועמדה לרשות הגו" הצה) ק"את
יאושר , ל סיי  מבחינתו את הפרויקט"או שצה, תיי ל אינו משקיע בו משאבי תקציב משמעו"שצה
 . לי"מתו! מאגר שיאי כוח האד  הצה, ק"לאחר בחינת הצור! ואישור את, י"התק

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Ó‰· ·Â˙Î‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ"· ,˙‡"‰Ê ‡˘Â · Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ Â È‡ ˜ , ÏÚÂÙ·Â
‚‡Ï ¯˘Ù‡Ó ‡Â‰"˜˙ ˙Âˆ˜‰Ï ˙"‰ˆ ÈÙÂ‚Ï È"Ï ,‰ˆ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ì‚"È˜˘Ó ÏÌ‰· Ú ,

‰ˆ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ È‡È˘ ¯‚‡Ó ÍÂ˙Ó"‚‡ ÏÂ‰È ·˘ ÈÏ"˙ ,˙¯‚ÒÓ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ  Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙
¯·Ú· ÌÈÙÂ‚Ï ‰ˆ˜‰ ¯·Î ‡Â‰˘ .·ˆÓ ¯ˆÂ  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,˜˙ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙ ÏÎ Â·˘" ˙Ó¯Â‚ È

‰ˆ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ÏÂ„Ï„Ï"ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó ÏÏÎ ÈÂÏÈÓÏ Ï . 
כי , ק למשרד מבקר המדינה"שכר ופנסיה שבאת,  הודיע ראש ענ" תקציבי כוח אד 2009בפברואר 

י לגופי "באופ  שלא תתחייב הקצאת תק, ב"ק תהלי! לתיקו  ההמ"בעקבות הביקורת התניע את
 .ל על חשבו  התקני  שכבר הוקצו לה  בעבר"צה

˙‡Ê ÁÎÂ  ,¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ˆ˜‰Ï ¯Â˜Ó‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙È ÈÈ Ú ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ
˜˙"È ,· ·˘Á˙‰·ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÂÏÎÓ ,‰Ê ÏÏÎ·Â : ÁÂÎ ¯‚‡Ó· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯˙È

‰ˆ‰ Ì„‡‰"ÈÏ ,‰ˆ ÈÙÂ‚ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ÌÈ ˜˙‰ Û˜È‰"Ï , Ï˘ ÌÈÈÂÙˆ‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÎ¯ˆ‰
Ì„‡ ÁÂÎÏ ÌÈÙÂ‚‰ ,˜˙ ˘¯„  ‰¯Â·Ú˘ ‰ÓÈ˘Ó‰ ÈÙÂ‡Â"‰˙Â·È˘ÁÂ È . 
__________________ 

פורשי  "בנושא , 2003ק מאוקטובר "סיכו  בי  אג$ התקציבי  במשרד האוצר לבי  את  24
ל עד שנת "מכסות משרתי קבע שיפרשו מצה, בי  היתר, הקובע"  משתחררי  בגילאי הביניי/לגמלאות

2008. 
למלא את שיא כוח האד  , בי  היתר, הממשלה רשאית, 1985 ה"התשמ, על פי חוק יסודות התקציב  25

חלוקת המשרות תהיה . בשנת כספי  פלונית ולחלק את המשרות לסעיפי תקציב ולתחומי פעולה
 .כמפורט בחוק התקציב השנתי

או בצורה , ל"ת באמצעות גופי צה"י מועברות לאישור אג"בקשות הגופי  החיצוניי  להקצאת תק  26
 .לפי העניי , בלתי אמצעית
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י נוכח "התקכי הוא מאשר חלק מ, ל העביר למשרד מבקר המדינה עולה"ממסמכי  שצה . 2

מימוש : בי  משימות אלה. או על פי החלטות ממשלה, ל על פי חוק"משימות שהוטלו על צה
מענה ניהולי למשימות המוגדרות , הקמת קו התפר, הגדרת פיקוד העור" כשירות התגוננות אזרחית

ללי שירות הביטחו  הכ(שיתו" פעולה ע  גופי  ביטחוניי  במערכת הביטחו  , בחוק שירות ביטחו 
 . ומענה לפיתוח ולהצטיידות באמצעי לחימה) והמוסד למודיעי  ותפקידי  מיוחדי 

ÔÈÂˆÈ ,˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ÈÎ" Ì„‡‰ ÁÂÎ È‡È˘ Ï˘ ¯‚‡Ó ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙È˘Ú  ‰Ï‡ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ È
‰ˆ‰"ÈÏ ,˙ÂÈ‡·ˆ ˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï „ÚÂ ˘ . 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰ˆ ÈÎ"˜˙Î ‰ˆ˜‰˘ ‰Ï‡ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈ‡È˘ Ï·˜Ó Â È‡ ÏÏÎÎ Ï" ÌÈÙÂ‚Ï È
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ;˙‡Ê ,˜˙· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚"ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰ È , ˙Ó‚Â„

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó27 .‰ÏÚ ÔÎ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ28 ˙ÂÈ È„Ó ÂÚ·˜ ‡Ï 
‡˘Â · ÌÈÏÏÎ ÂÓÒ¯Ù ‡ÏÂ ,˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â : ÌÈÙÂ‚· Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ ‡ÈÙ˜‰Ï
˜˙ ˙Ï·˜ „‚ Î ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó"È ,È Ô˙È  ‡Ï˘ ÍÎ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ; Ï˘ ÌÈ ˜˙ ˘ÈÈ‡Ï

˜˙· ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚"È ;˜˙ Ì‰· ÏÈÚÙ‰Ï"·Èˆ˜˙· Ì˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ Ì„‡ ÁÂÎ ‡È˘Ï ¯·ÚÓ È ; Â‡
‰ˆÏ ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ¯È·Ú‰Ï"˜˙‰ ÔÈ‚· Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ ˙‡ Ï"ÂÏ·È˜˘ È. 

רד למוסד למודיעי  ותפקידי  מיוחדי  ולמש, משרד מבקר המדינה פנה לשירות הביטחו  הכללי
א  ה  נוהגי  להקפיא שיאי  מתו! מסגרות השיאי  שאושרו לה  , הפני  בבקשה להסביר

בתגובה הודיעו שירות הביטחו  הכללי והמוסד . ל"י מצה"בתקציב המדינה כנגד קבלת תק
לעומת  הודיע משרד . י"כי ה  מקפיאי  שיאי  כנגד קבלת תק, למודיעי  ותפקידי  מיוחדי 

 . מקפיא תקני  לצור! טיפול בנושאי החירו  והביטחו  של הרשויות המקומיותכי הוא אינו , הפני 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „‚ Î Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ ‡ÈÙ˜Ó Â È‡ ·ˆ˜Â˙Ó ÛÂ‚˘ ‰¯˜Ó· ÈÎ

˜˙ ˙Ï·˜"È ,‰ˆ ÔÂ·˘Á ÏÚ Ì„‡ ÁÂÎ ˙ÙÒÂ˙Ó ‰˘ÚÓÏ ‰ ‰  ‡Â‰"Ï .˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ‰¯˜Ó·
˜˙ ˙Ï·˜ „‚ Î ÌÈ‡È˘ ‡ÈÙ˜Ó ÔÎ‡ ÛÂ‚‰˘"È ,ˆÂ  ÔÈˆ˜ ‡ÏÓÓ˘ „Á‡ „È˜Ù˙ ÔÈ‚· Â·˘ ·ˆÓ ¯

˜˙Î ·ˆÂÓ‰"ÌÈÚ¯‚  È ,˙ÈÓÂ˘È¯ , ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈ‡È˘ È ˘-‰ˆ Ï˘ ‡È˘ " Ï˘ ‡È˘Â Ï
˜˙ Ï·È˜˘ ·ˆ˜Â˙Ó ÛÂ‚"È . 

כי בשני  האחרונות קיימת מגמה של , ת הסבירה למשרד מבקר המדינה"ח ארגו  באג"רמ . 3
י "בי  היתר נוכח הקצאת תק, 29ת"מדת לרשות אגירידה ביתרה הלא מנוצלת של שיאי כוח אד  העו

יתרה זו משתנה מעת לעת נוכח הקצאה או ביטול , ת"על פי נתוני אג. למשימות שאינ  צבאיות
אלא נתוני  , ת אי  נתוני  מפורטי  אודות השינויי  השוטפי  ביתרה זו על ציר הזמ "באג; תקני 

בתחילת ,  הסתכמה יתרה זו במאות שיאי 2007כי בסו" , מנתוני  אלה עולה. ברמה שנתית בלבד
 .  עמדה שוב על מאות שיאי 2009 ירדה לעשרות שיאי  בלבד ובתחילת 2008

__________________ 
 .גופי  אלה פועלי  במסגרת שיא כוח האד  שנקבע בחוק התקציב השנתי  27
רות המדינה בחוק שי. על ניהול העסקת  של עובדי המדינה, בי  היתר, מופקדת, נציבות שירות המדינה  28

יחידת המטה המרכזית , כי בסמכותה של נציבות שירות המדינה, נקבע, 1959 ט"התשי, )מינויי (
להגדיר את המשרות , את תק  משרדי הממשלה, בי  היתר, לאשר, לניהול משאבי האנוש של הממשלה

בדי  לשירות לפרס  מכרזי  לשירות המדינה ולקיי  פיקוח ובקרה על קליטת עו, ולקבוע את דרגותיה 
 · È˙ ˘ ÁÂ„55 , ראו מבקר המדינה, "העסקה ותקינת כוח אד  במשרדי ממשלה"בנושא (המדינה 

 ). 39' עמ, )2005(
 .לבי  הניצול שלה, ת"ההפרש שבי  מסגרת שיאי כוח האד  קבע מובהק שעומדת לרשות אג  29
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ק בבקשה לפעול מול משרד האוצר להגדלת מאגר שיאי כוח האד  "ת לאת" פנה אג2008ביולי 
 שאינ  י לביצוע משימות"נוכח מאות שיאי  שהוקצו לטענתו כתק, זאת; ל"העומד לרשות צה

ש וביצוע הפרויקט "פעילות מתפ, ל"שיתו" פעולה ע  רוכשי ציוד ביטחוני בחו: וביניה , צבאיות
כי במענה , ק למשרד מבקר המדינה"ת ונציגי את" מסרו נציגי אג2009בפברואר . 30בקו התפר
 תוגדל 2009ל בשנת "ק שמסגרת שיאי כוח האד  העומדת לרשות צה"הודיע את, ת"לפניית אג

 . ות רבות של שיאי בעשר
ק הקצה שיאי  אלה "כי את, ק מסר למשרד מבקר המדינה"שכר ופנסיה באת, ראש ענ" כוח אד 

ללא צור! לפנות למשרד האוצר בבקשה להקצות , מתו! עתודה של שיאי כוח אד  שברשותו
 ).ק בהקצאת שיאי כוח אד  ראו בהמש!"בנושא התפקיד שממלא את(ל "שיאי  נוספי  לצה

 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·ˆÓ‰ ÁÎÂ  ,‰ˆ ˙ÂÈ‡·ˆ‰ ÂÈ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ÛÒÂ · Â·˘" ‰ˆ˜Ó Ï
˜˙"˙ÂÈ‡·ˆ Ô È‡˘ ˙ÂÓÈ˘ÓÏ Ì‚ È ,Â˙Â˘¯·˘ Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ Ï˘ ˙Ï·‚ÂÓ ˙¯‚ÒÓ ÍÂ˙Ó ,

‰ˆ˘ ÈÂ‡¯"Ï ,·‰˘Ó" ˙‡ˆ˜‰ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ Ô˙Â‡ ˙˜È„·Ï ÂÏÚÙÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ Ë
˜˙"È ,‰ˆ Ï·˜È Ô È‚·˘ ‰Ï‡ ˙‡ Â¯È„‚ÈÂ" ÈÂˆÈÙ ÏÌ„‡‰ ÁÂÎ È‡È˘ ˙¯‚ÒÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ , ÈÂ‡¯

 È‡È˘ ÏÂ‰È  ‡˘Â · ÌÈÏÏÎ ÂÓÒ¯ÙÈÂ ˙ÂÈ È„Ó ÂÚ·˜È ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘
˜˙ ˙Ï·˜ ÁÎÂ  ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó ÌÈÙÂ‚· Ì„‡ ÁÂÎ"È. 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï , ¯·ÂË˜Â‡·2009 , „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ô‚Ò ÚÈ„Â‰
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ ,· ÈÎ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú , ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂÙ

‡˘Â · ÌÈÏÏÎÂ.   
 ל"קביעת שיא כוח אד  קבע מובהק בצה

ק הוא "ייעוד את, "ארגו  והגדרת תפקידי ,  יעוד אג" התקציבי  "ט שעניינה "על פי הוראת משהב
סגרת התקציב של פרסו  הנחיות למ, בי  היתר, תפקידיו ה ". ניהול ובקרת תקציב הביטחו , תכנו "

הכנת המשמעויות הכלכליות והתקציביות והצגת  בפני מקבלי החלטות " ו31הגופי  התקציביי 
 ". 'הצטיידות וכו, כוח אד , כ"סד, בכל התחומי 

על פי הוראת . ל"ק בהתא  להוראות צה"ל פועל ראש את"במילוי תפקיד היוע  הכספי לרמטכ
הכנת , בי  היתר, תפקידיו ה , )ע" הפ להל  " (ל"רמטכהיוע  הכספי ל"שעניינה , הפיקוד העליו 

ל "ל וייעו  בהכנת מתארי  למטכ"נתוני  וניירות עמדה בכל הקשור לתקציב הנוגע לצה, מחקרי 
קביעה : "ל"בי  תפקידיו בתחו  בקרת התקציב בצה. ל"הנוגעי  לצה, שנתי לתקציב השנתי והרב

ל "בשירות עובדי צה, בשירות קבע, בשירות חובה: 32ל"ובקרה של שיאי כוח אד  תקציביי  בצה
במסגרת שיא כללי המאושר , ת"והכול כנגזר משיאי כוח אד  המפורסמי  על ידי אג, וימי מילואי 
 ". ל ובכפו" לחוק התקציב"על ידי הרמטכ

__________________ 
שבי  ישראל לבי  הרשות ) פרמרחב הת" (הגדר הביטחונית"הוא פרויקט לבניית " דר, אחרת"פרויקט   30

 . הפלסטינית
 .ק העמיד לרשותו תקציב להוצאת דרישות לביצוע רכש"שאת, או כל גו$, חיל,  זרוע גו$ תקציבי   31
  שיא כוח אד  תקציבי , "ל" בצה1985 ה"יישו  חוק יסודות התקציב התשמ"ל "על פי פקודת מטכ  32

שנית  להעסיק במש, שנת תקציב , )ממוצעותהמחושב בשנות אד  (המספר המרבי של כוח אד  "
 ". ואשר נית  לו כיסוי תקציבי
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להכי  ולבקר , לתא , לרכז, להנחות", בי  היתר, כי תפקידיו ה , ת נקבע" אגבפקודת הארגו  של

ובכלל זה קביעת מסגרות , ל והפעלתו בשוט""שנתיות לבניי  צה תכניות השנתיות והרבאת ה
ולגבש  לכדי תכנית מתוכללת על כלל מרכיבי , כוח האד  והאמצעי , המשאבי  בתחו  התקציב

לתכנ  שיאי כוח אד  ... ל"לרכז את עבודת המטה לגיבוש מדיניות ארגו  ותקינת צה. בניי  הכוח
 ".לפרס  תכנית כוח אד  שנתית ורב שנתית...  לסמכויותלסוגיו ולפלח 

ל "ת למטכ"ממלי  אג, ל"שנתית של צה כחלק מתהלי! ההכנה של תכניות העבודה השנתית והרב
נקודת עבודה זו . 33ל" על אופ  הקצאת התקציב בי  גופי צה קרי , "לית"נקודת עבודה צה"על 

! מטרה למקס  את ער! התפוקה המיבצעית מתו, ל"אמורה לבטא את הראייה הכוללת של המטכ
לית "המלצה על נקודת העבודה הצה. בטווח הקצר והארו!, ל ביחס למענה הנדרש"של כלל צה
, ק"תקציב שמעמיד לרשותו את: ל"ת נוכח כלל סוגי המשאבי  העומדי  לרשות צה"מגובשת באג

, ת"כי לפי תפיסת אג, שבהקשר לכ! יודג. לרבות שיא כוח האד  קבע מובהק, ומשאבי כוח אד 
משאב כוח האד  הינו משאב ", 2008ת בינואר "כפי שבאה לביטוי בדברי ראש חטיבת התכנו  באג

 ".ל לעמוד במשימותיו"המאפשר לצה, מרכזי
‚‡˘ È„Î"‰ˆ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙„Â˜  ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÏÎÂÈ ˙"˙È·ËÈÓ‰ ˙ÈÏ ,

Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰ ÌÂÁ˙· ‰Ê ÏÏÎ·Â , ÒÒ·˙‰Ï ÂÈÏÚ˙˜ÈÂ„Ó ÌÈ‡È˘ ˙¯‚ÒÓ ÏÚ .˙‡Ê Û‡ ÏÚ ,
˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ,‚‡· ÔÂ‚¯‡‰Â ÔÂ Î˙‰ ˙Â˜ÏÁÓ ÌÈ ˘ Í˘Ó ÈÎ"˙ , ˙‡ˆ˜‰·Â ÔÂ Î˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰

‰ˆ· Ì„‡‰ ÁÂÎ"Ï ,˜˙ ˙Â·¯Ï"È , ˜‰·ÂÓ Ú·˜ Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ ˙Â¯‚ÒÓÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ‡Ï
‰ˆ ˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘"˙‡ ÔÈ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ‰ ÈÙ ÏÚ Ï" „¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÔÈ·Ï ˜

‡‰¯ˆÂ .ÏÚÂÙ· ,˙‡ „ÈÓÚ‰"‚‡ ˙Â˘¯Ï ÌÈ ˘ Í˘Ó ˜" Ú·˜ Ì„‡‰ ÁÂÎ È‡È˘ ˙Â¯‚ÒÓ ˙
˜‰·ÂÓ ,ÌÂÎÈÒ·˘ ˙Â¯‚ÒÓ‰Ó ˙ÂÎÂÓ  ÂÈ‰˘ . 

˙‡˘ ÌÈ Â˙ Ó ‰ÏÂÚ ÍÎ"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰ ˜ , ÌÈ ˘· ÈÎ2007Â -2008 ‡Â‰ 
˜‰·ÂÓ Ú·˜ È‡È˘ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙Â„Â˙Ú ÂÈ„È· ¯È˙Â‰ ,‚‡· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ"˙ . 

‡‚‡ ÈÓ¯Â‚Ï Ì„‡ ÁÂÎ È‡È˘ Ï˘ ˙È˜ÏÁ ˙¯‚ÒÓ ˙ÚÈ·˜ Ï˘ ˙È„ÈÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ ¯˘" ˙
ÔÈÂˆÈ Ì„‡ ÁÂÎ ˙‡ˆ˜‰·Â ÔÂ Î˙· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ , ‰¯‚˘· Ì‰ÈÏÂ˜È˘ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰· ˘È ÈÎ

‰ˆ ÈÙÂ‚ ˙Â˘˜· Ï˘ ‰ÈÈÁ„ ÏÚ Â‡ ¯Â˘È‡ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï Ì‡Â··"ÌÈ ˜˙ ˙‡ˆ˜‰Ï Ï , ˙Â·¯Ï
˜˙"È , ˙ÓˆÓÂˆÓ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙¯˙È ÁÎÂ  ˙‡ÊÂÌ‰È„È·˘. 

כי יצירת עתודה של שיאי  , ק מסר למשרד מבקר המדינה"שכר ופנסיה באת, ראש ענ" כוח אד 
בי  , ק נעשתה מתו! כוונה לשמור על היק" ההוצאה על כוח האד  בתקציב הביטחו "ברשות את

אי  לגדול בהוצאה על כוח אד  ובוודאי "שלפיה , 2006ל מספטמבר "נוכח הנחיית הרמטכ, היתר
 ".א להעביר משאבי  מבניי  הכוח להוצאה על כוח אד של

כי פעל , בי  היתר,  למשרד מבקר המדינה2009ק ביוני "בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע את
, אשר יוצרת, "ל" בצה1985 ה"יישו  חוק יסודות התקציב התשמ"ל בנושא "בהתא  לפקודת מטכ

לבי  שיא כוח אד  , המוגדר בחוק התקציב השנתיהבחנה ברורה בי  שיא כוח אד  תקציבי , לדבריו
כי הבחנה זו נדרשת , עוד הוסי"; ת במכתב העמדת שיא כוח אד "ק לאג"תקציבי שמגדיר את

מניעת חריגות מחוק , בי  היתר, כדי לוודא, מתו! אחריותו לעמידה בחוק התקציב, ק"לראש את
 .רצי"התקציב ולאפשר ניהול תוספות ושינויי  של שיאי  באופ  

__________________ 
סוגיות נבחרות בממשק שבי  תהליכי "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„57 ‡)2006 , בנושא זה ראו מבקר המדינה  33

 .5' עמ, "ל"התכנו  והתקצוב בצה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÍÎÏ ÒÁÈÈ˙‰· ,È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ- Ì„‡‰ ÁÂÎ È‡È˘Ó ‰‚È¯Á
‰ˆ·"ÎËÓ¯‰ ˙ÈÈÁ ‰ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ·ÏÂ ÏÏÎ· Ï" ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ‰ÏÁ Ë¯Ù· ÏÈÚÏ„ Ï
‚‡" ˙-ÎËÓ‰ ˙„Â˜Ù ÈÙ ÏÚ Ô‰ "‰¯ÂÓ‡‰ Ï34 ˙‡ ÔÈÎÓ‰ ÛÂ‚Î Â˙ÂÎÓÒÂ Â˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙· Ô‰Â 

ÏÏÎ‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙-‰ˆ"˙ÂÈÏ ,ÏÎ·Â‰Ê Ï :ÎËÓÏ ‰ˆÏÓ‰" ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â · Ï
ÌÈ Â˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ,˙ÂÓˆÚ˙‰‰ ÔÈ·Ï Ì„‡‰ ÁÂÎ ÔÈ· ˙Â·¯Ï , ˙¯ÈˆÈÂ

ÎËÓ ˙ÂÈÂ˘ÈÓ‚Â ÌÈ·‡˘Ó ˙Â„Â˙Ú"˙ÂÈÏ ,‰Ï‡ ˙ÂÈ Î˙· ˙Â˘¯„ ‰ .¯·„‰ ˙Â·È˘ÁÏ ¯˘˜‰· ,
‚‡· ÔÂ Î˙‰ ˙·ÈËÁ ˘‡¯ Ï˘ ÂÈ¯·„ ˙‡ ‡È·‰Ï ÈÂ‡¯"˙ , ¯‡Â È· Ú·˜˘2008 , ÈÎ" ¯ÂˆÈÏ ˘È

ÎËÓ ˙Â˘ÈÓ‚"˙ÚÏ ˙ÚÓ ˘¯„ Î ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ Â Ï ¯˘Ù‡˙ ¯˘‡ Ì„‡ ÁÂÎ· ˙ÈÏ." 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡ È„È˜Ù˙ ÁÎÂ " Ú·˜ ˘ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ÁÎÂ Â ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ ˙

Ù‰·"Ú ,‚‡ ÂÈÙÏÂ"‰ˆ· Ì„‡‰ ÁÂÎ ‡È˘ ˙‡ ÌÒ¯ÙÓ ˙"Ï ,˙‡˘ ÈÂ‡¯" ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÈ ˜
‚‡· ÌÈÚ‚Â ‰"ÂÎ ‡È˘Ï Ú‚Â · ˙‰ˆ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ‰ ˜‰·ÂÓ Ú·˜ Ì„‡ Á" ÌÂÎÈÒÏ Ì‡˙‰· Ï

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÚ.   
 פיקוח תקציבי וגבייה, תקצוב

אופ  קבלת התחייבות מגופי  חיצוניי  להבטחת ביצוע תשלו  בגי  , בי  היתר, ב נקבע"בהמ
ואופ  ביצוע התשלו  על ידיה  , ) התחייבות כספית להל   (35י מסוגי  שוני "הפעלת תק

י הכנסה רק "י השתתפות ותק"ת אישור להקצאת תק"ק יעביר לאג"את, ב"לפי המ. ט"למשהב
, י"או הסכ  ע  גו" חיצוני הנושא במימו  עלות התק, במקרי  שבה  קיימת התחייבות כספית

הסכו  הכספי הנדרש ; )ק" פת להל  (ס "ק והיחידה לפיקוח תקציבי באכ"העוני  על דרישות את
, בהתא  לנתוני  האישיי , י"צאה בפועל בגי  כוח האד  המוצב כתקלהתחייבות יתבסס על ההו

 .בתוספת העמסה על פי כללי התמחיר שקבע היוע  הכלכלי למערכת הביטחו 
את , ט"בקרה ומינהל במשהב, ק יסכ  ע  אג" ארגו "כי את, ב"י הפחתה נקבע בהמ"לגבי תק

ק לבצע "ויעביר הנחיה לפת, ב הביטחו ההסדרי  לחיוב ולזיכוי תקציבי של הגופי  הנוגעי  בתקצי
 . העברה תקציבית בהתא 

וכי הארכת תוקפ  , י"ק בקרה תקציבית על תק"כי מדי שנה בשנה יבצע את, ב"עוד צוי  בהמ
 . שההתחייבויות הכספיות בגינ  הוארכו כנדרש, ק אישרה"תיעשה לאחר שפת

ט בגי  " הסתכמו חיובי משהב2007כי בשנת , ק למשרד מבקר המדינה עולה"מהנתוני  שמסר את
ח " מיליו  ש256 לעומת כ, ח" מיליו  ש295  בכ2008ח ובשנת " מיליו  ש290 י בכ"כלל סוגי התק

  .2008  ל2006 בי  השני  15% גידול בשיעור של כ, היינו; 200636בשנת 
__________________ 

ח פרסו  תקני כוח אד  יבטי, ל"ת מתוק$ אחריותו לתקנו  כוח אד  בצה"ראש אגכי , בפקודה נקבע  34
חריגה משיאי כוח אד  תקציביי  המוגדרי  בחוק התקציב השנתי ובמכתבי  כ, שתובטח אי, לסוגיה 

 .ק"שהועברו אליו על ידי ראש את, העמדת שיאי כוח אד  תקציביי 
 .י הכנסה"י השתתפות ותק"תק, י הפחתה"בגי  תק  35
 236  בכ2007בשנת , ח" מיליו  ש191  בכ2006 י הפחתות הסתכמו בשנת"ט בגי  תק"חיובי משהב  36

 .ח" מיליו  ש241  בכ2008ח ובשנת "מיליו  ש
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 י"תערי  להתחשבנות בגי  תק . 1

מחושב , י"ל בגי  תק"חיצוניי  לצההסכו  הכספי שמשלמי  הגופי  ה, ב"על פי המ, כאמור
המתבסס ככלל על ההוצאה בפועל , ) תערי" להתחשבנות להל  (ק "בהתא  לתערי" שקובע את

, לרבות עלות ההפרשה לגמלאות, י"ל בהתא  לנתוני  האישיי  של משרת הקבע המוצב כתק"לצה
 . ביגוד ומזו , כגו  שימוש ברכב צבאי, בתוספת העמסה בגי  עלויות

ל את "שלפיו גו" חיצוני ישל  לצה, ב"כי על א" העיקרו  שעולה מהמ, ד מבקר המדינה מעירמשר
ל בגי  "התערי" להתחשבנות אינו מגל  את כלל העלויות החלות על צה, י"מלוא עלות התק

 :להל  פירוט העלויות שאינ  כלולות בתערי". הקצאת 
דוגמת , י"ל לרבות תק" בצהאד כוח השל  ההפעלניהול ולהקשורות ל, עלויות עקיפות .א

 ;ת"ובאגל " באג" כוח אד  במטכמשרתי הקבעהטיפול ב
ל נוכח הצור! לתת מענה להמש! ביצוע תפקידיה  של משרתי הקבע "עלויות החלות על צה .ב

 ;או חלוקת עומס העבודה בי  כוח האד  הקיי , א  באמצעות כוח אד  חלופי, י"שהוקצו כתק
י ממאגר מוגבל של שיאי קבע " בהקצאת תקני  צבאיי  לטובת תקעלות כלכלית הכרוכה .ג

כי ככל שמשאב כוח האד  נמצא , בהקשר זה יצוי . כמתואר לעיל, ל"מובהק העומד לרשות צה
 .ל"כ! גדלה עלות זו בעיני צה, במחסור גדול יותר

  שיש לו העניימידת את  להתחשבנות ל אינו מגל  בתערי""צה כי, נוס" לאמור לעיל יש לציי 
את ל מחייב "שצה, י למשימה צבאית" שתערי" של תק, כ!.י לגופי  חיצוניי "תק בהקצאת
 כתוצאה .ל עניי  מובהק בה"שאי  לצה, שאינה צבאיתי למשימה "זהה לתערי" של תק, ביצועה

י למשימות "ל מפיק בהקצאת התק"התערי" להתחשבנות אינו משק" נכונה את התועלת שצה, מכ!
ל "כי סטייה מהותית ממדיניות זו נמצאה במקרה של התחשבנות צה, יצוי . יצוניי  שוני ולגופי  ח
ל עצמו "ש על ידי צה"י המוצבי  בחלק מיחידות מתפ"וזאת נוכח מימו  חלקי של תק, ש"ע  מתפ

 ). ראו בהמש!, עוד בעניי  זה(
קיימות השפעות ,  את י בגופי  חיצוניי  ולקביעת תערי" להתחשבנות"כי להעסקת תק, עוד יצוי 

, כ! לדוגמה. הנוגעות לתחומי עיסוקו של משרד האוצר, ל"משקיות מעבר לעניינו הישיר של צה
את המשמעויות של העסקת חלק , א  בכלל, לא ביטא נכונה, ק"התערי" להתחשבנות שקבע את

 :כלהל , י בתפקידי  שבה  נית  להעסיק אזרחי "מהתק
, סיקי  אזרחי  בהתא  לתנאי העסקה ושכר הנקבעי  במשקשעה שהגופי  החיצוניי  מע .א

י נגזרות מעלות  של משרתי הקבע "ט בגי  הפעלת תק"העלויות שה  נדרשי  לשל  למשהב
, בי  היתר, לדבר עשויה להיות השפעה. שאינ  זהות בהכרח לעלויות של העסקת אזרחי , ל"לצה

 ; דרישת  לעובדי  אזרחיי לעומת, י"על היק" דרישת  של הגופי  החיצוניי  לתק
העולה על זה , להעסקת אזרחי  קיימי  יתרונות למשק נוכח גיל פרישת  לגמלאות, כאמור .ב

 .והחיסכו  הכספי שקיי  למשק בשל כ!,  שנה בממוצע20 של קציני  בשירות קבע בכ
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ˜˘Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ , ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ó Â È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

Î˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ‡˘Â · È‰˘Ï"˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ È. 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ" ˙Â ·˘Á˙‰‰ ‡˘Â · Ú·˜˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È Ï

˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ"È ,˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ , ÏÏÎ·Â
‰Ê ,Ï˘ ‰Ï·‚Ó· ·˘Á˙‰· ˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˜‰·ÂÓ‰ Ú·˜‰ È‡È˘ 

˜˙‰ ˙ÏÚÙ‰· ÂÏ ˘È˘ ÔÈÈ Ú‰ ˙„ÈÓ·Â Â˙Â˘¯Ï"È .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÈ˜È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‚˘ ÈÂ‡¯
˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡Ï Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈÂ ‡˘Â · ‰¯˜· , ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó· ·˘Á˙‰·

 ÍÎÓ ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈ˜˘Ó‰)‰Ê ‡˘Â · ,Í˘Ó‰· Ì‚ Â‡¯.( 
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כי לאור הערות ,  למשרד מבקר המדינה2009ק ביוני "הודיע את, בהתייחסותו לממצאי הביקורת
  .יפעל לבחינה נוספת של המרכיבי  הנגבי  עבור עלויות כוח האד , משרד מבקר המדינה

 י השתתפות "מרכיב גמלה בתערי  להתחשבנות בגי  תק . 2
י "תקלבי  הגופי  החיצוניי  בגי  ט "משהבהתחשבנות בי  כי התערי" ל, ק עולה"מנתוני את

ל בהתא  לנתוני  האישיי  של משרתי הקבע "השתתפות מתבסס על ההוצאה בפועל שיש לצה
 ובכלל שיעור הגמלה בתערי" 2008 עד שנת .37לרבות מרכיב גמלה בשיעור קבוע, י"המוצבי  כתק

וערכו הכספי היה עשוי להגיע לעשרות רבות של ,  משכר  של משרתי הקבע18%להתחשבנות היה 
 . ל אחד מה ח בשנה לכ"אלפי ש

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˜˙ ÔÈ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚ ·ÂÈÁ ˙Ú· ÈÎ"˙ÂÙ˙˙˘‰ È ,˙‡" ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÂÚ ˜
ÌÈ„ÈÁ‡ ‡Ï ˙Â ·˘Á˙‰ ÈÙÈ¯Ú˙· ,‡Ï ÌÈ˙ÚÏÂ ‰ÏÓ‚ ·ÈÎ¯Ó ÌÈÏÏÂÎ ÌÈ˙ÚÏ˘ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ ,
˙‡ Ú·˜˘ ˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙·" ˘‡¯ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙Â ÔÈÚÈ„ÂÓÏ „ÒÂÓÏ ˜

 ‰Ï˘ÓÓ‰) ÔÏ‰Ï-‰‡¯ „¯˘Ó "Ì ( ÌÈ ˘·2006-2008 ,‰ÏÓ‚ ·ÈÎ¯Ó ÏÏÎ  , ÛÈ¯Ú˙·˘ ‰Ú˘
 ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ï ‰ËÓ‰ ÌÚÂ ÈÏÏÎ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â¯È˘ ÌÚ ˙Â ·˘Á˙‰Ï) ÔÏ‰Ï-ÏÓ "Ï(38 ,

¯ÒÁ ‰È‰ ‰Ê ·ÈÎ¯Ó ,‰‡¯ „¯˘ÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÈÎ Û‡"Ì . 
˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ ,˙‡· ÈÎ" ˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÔÈ‡ ˜

 ÌÚ˜˙ ÔÈ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÙÂ‚"˙ÂÙ˙˙˘‰ È .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,˙‡ È‚Èˆ " „¯˘ÓÏ ¯È·Ò‰Ï ÂÚ„È ‡Ï ˜
 ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ‰ Â˘‰ ·ÂÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÒÈ· Â„ÓÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ . 
 החל בביצוע עבודת מטה 2008כי בתחילת שנת , ק למשרד מבקר המדינה" הודיע את2009בינואר 

וכתוצר ראשו  החליט לעדכ  את שיעור מרכיב , תחשבנות ע  גופי  חיצוניי לגיבוש כללי ה
בנושא זה  (2009הגמלה ולהכלילו בתערי" להתחשבנות על כלל הגופי  החיצוניי  החל מינואר 

  ). ראו בהמש!
 התחשבנות ע  משרד האוצר בגי  מרכיב גמלה . 3

. גרת פרק ייעודי בתקציב הביטחו  שולב תקציב הגמלאות של משרתי הקבע במס1992החל משנת 
ט לבי  משרד האוצר בנושא תקציב הגמלאות למשרתי קבע " בי  משהב1999בהסדר משנת 

 מביצוע 1.5%ט יממ  "כי משהב, בי  היתר,  ובכלל סוכ 2001 ועד שנת 1999ושאירי  לשני  
סוכ  בנושא עוד . 98.5%תקציב הגמלאות ומשרד האוצר יממ  את יתרת ביצוע התקציב בשיעור 

תיער! התחשבנות בי  התקציב , במסגרת ההתחשבנות השנתית בי  המשרדי "כי , תקציב הגמלאות
 ". הכל של השנה הקודמת, המעודכ  לבי  הביצוע בפועל

ט "כי בפועל נהגו משהב, ק מסר למשרד מבקר המדינה"שכר ופנסיה באת, ראש ענ" כוח אד 
כי בעקבות המלצות ועדת , עוד מסר. 2007ד סו" שנת ומשרד האוצר על פי תנאי ההסדר האמור ע

__________________ 
י "תערי$ להתחשבנות בגי  תק. י הכנסה כולל א$ הוא מרכיב גמלה"תערי$ להתחשבנות בגי  תק  37

 .הפחתה אינו כולל מרכיב זה
, פי חוק המטה לביטחו  לאומיעל ". המועצה לביטחו  לאומי"ל היה " שמו של המל2008עד אוגוסט   38

ל משמש כגו$ המטה לראש הממשלה ולממשלה בענייני החו% והביטחו  של "המל, 2008 ח"התשס
 . מדינת ישראל
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ומאותה שנה ואיל! משל  ,  תקציב הגמלאות בתקציב הביטחו 2008נכלל בשנת , 39ברודט
 . ט את מלוא תשלומי הגמלה למשרתי הקבע שפרשו לגמלאות"משהב

ושב המח, י השתתפות כולל מרכיב גמלה"י הכנסה ותק"התערי" להתחשבנות בגי  תק, כאמור . א
, ק עולה"מנתוני את, כפי שתואר לעיל. י"כשיעור קבוע משכרו של משרת הקבע המוצב במסגרת תק

 משכר  של משרתי 18%ק בשיעור של "מרכיב גמלה זה חושב על ידי את,  ובכלל2008כי עד לשנת 
, ובמטרה לוודא,  כמתואר לעיל2008נוכח הכללת תקציב הגמלאות בתקציב הביטחו  בשנת . הקבע

ק במהל! שנת "תמחר את,  כלל העלויות בנושא הגמלה מתומחרות בהתא  לערכ  הכלכלי המלאכי
 .  מחדש את מרכיב הגמלה בתערי" להתחשבנות2008

ק בעבר היה "שמרכיב הגמלה בתערי" שגבה את, כי התמחור מחדש העלה, ק עולה"ממסמכי את
י "שרת הקבע המוצב כתקנמו! מהמתחייב ויש לעדכנו בעשרות אחוזי  בהתא  לדרגה של מ

כי בגי  , כ! לדוגמה נקבע.  תקציבית או צוברת ובהתא  לסוג הפנסיה שתעמוד לזכותו בעתיד 
ק יגבה מגופי  חיצוניי  "את, שנמצא במסלול של פנסיה תקציבית, ל ומעלה"י בדרגת סא"תק

 . לפני כ 18%לעומת ,  משכרו55%מרכיב גמלה המחושב לפי 
ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ ,ÍÎ ÏÚ ˙ÂÚÈ·ˆÓ ˘„Á‰ ¯ÂÁÓ˙‰ ˙Â ˜ÒÓ ÈÎ , ‰·‚ ÌÈ ˘ Í˘Ó˘

·‰˘Ó"˜˙ ˙ÂÏÚ ÔÈ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó Ë" ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÎÂÓ ‰ ÌÈÓÂÎÒ È
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰Ï ,ÔÎ„ÂÚÓ‰ ‰ÏÓ‚‰ ¯ÂÚÈ˘ ÁÎÂ  ,‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â ,

·‰˘Ó ˙ÂÒ Î‰˘"Î· ÂÓÎ˙Ò‰ ‰ÏÓ‚‰ ·ÈÎ¯Ó ÔÈ‚· ÏÚÂÙ· Ë-8ÏÈÓ ˘ ÔÂÈ" ‰ ˘· Á)Î-16 
˘ ÔÂÈÏÈÓ" ÌÈ ˘· Á2006Â -2007( ,·‰˘Ó" È ÂÈÏÈÓ ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰·‚ Ë

˘"˘¯„ ‰Ó ˙ÂÁÙ Á.  
· . ¯ÂÓ‡Î ,·‰˘Ó ÔÈ· ¯„Ò‰Ï Ì‡˙‰·"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï Ë , ÛÂÒ „Ú2007 „¯˘Ó ÌÏÈ˘ 

 ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ¯ˆÂ‡‰98.5%‰ˆ È‡ÏÓ‚Ï ˙Â‡ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙Ó "Ï .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Î ÏÚ È
˙‡Ê Û‡ , ÌÈ ˘‰ ÔÈ·2004 „Ú 2007˙‡ " ‰·‚˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙Â„Â‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ˜

˜˙ Ï˘ ‰ÏÓ‚‰ ·ÈÎ¯Ó ÔÈ‚· ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó"ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ È , ¯È·Ú‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
‰·‚˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ Â˙Â˘¯Ï ,Ì·Â¯ Â‡ ÌÏÂÎ ,ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ÂÈÓÂÏ˘˙Ó ÊÂÊÈ˜ Í¯ÂˆÏ .¯ÂÓ‡Î ,

˙‡ È Â˙ Ó"‰ÏÂÚ ˜ ,È ˘· ˜¯ ÈÎ Ì2006Â -2007Î· ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ÂÓÎ˙Ò‰ -16˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,
‡·‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ÈÙÏ :·-2006 -Î -7˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ;·Â-2007 -Î -9˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 

כי אג" התקציבי  במשרד האוצר אינו בודק את התערי" שקובע , אשר לאמור לעיל יש לציי 
וממילא אינו מודע , לרבות את הרכבו, י"ט להתחשבנות ע  גופי  חיצוניי  בגי  תק"משהב

סג  הממונה על התקציבי  במשרד . ט מגופי  אלה בגי  מרכיב הגמלה שבו"לסכומי  שגבה משהב
משרד , ל"כי בתהלי! חישוב הסכו  לתשלו  פנסיה לגמלאי צה, האוצר מסר למשרד מבקר המדינה

עוד ; גילי י לבי  אלה ששירתו במסגרת תקני  צבאיי  ר"האוצר לא הבחי  בי  אלה ששירתו כתק
כי משרד האוצר מודע רק להתחייבות אקטוארית כוללת של מדינת ישראל בגי  גמלאות , הוסי"

 . י לבי  התחייבויות בגי  תקני  צבאיי  רגילי "ללא הבחנה בי  התחייבויות בגי  תק, משרתי הקבע
__________________ 

הגור  להגדלת משקל  בתקציב , הוועדה הצביעה על גידול מהיר בעלויות הפנסיוניות של צבא הקבע  39
הוועדה .   אחרי  של מערכת הביטחו ובכ, לפגיעה ביכולת להקצות משאבי  ליעדי, הביטחו 

על מנת לעודד את הצבא לחסו, , המליצה לכלול בבסיס תקציב הביטחו  את מלוא עלות הפנסיה
 . בעלויות אלה
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ- ‰ÏÓ‚‰ ·ÈÎ¯Ó ÔÈ‚· Â·‚ ˘ ˙ÂÒ Î‰‰ ˙¯·Ú‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ,˙‡ ÏÈ„‚‰"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ‰ È˜˙ ‡Ï ‰¯Âˆ· ˜" Á

‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· .ÔÈÂˆÈ , ‰¯˜·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÁÎÂ  ¯˘Ù‡˙‰ ¯·„‰ ÈÎ
˙‡ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ „ˆÓ"˜ .˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯ ÍÎÏ ¯˘˜‰· , ÈÎ

¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯˜·· ÌÈÓ‚Ù ÏÚ 
ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ .‰Ó‚Â„Ï ÍÎ , ˙ ˘· ¯·Î2005 ‡˘Â · ÁÂ„· ÔÈÈˆ " ˙¯‚ÒÓ ˙ÚÈ·˜ ÍÈÏ‰˙
ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙Ï"40 , ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÌÈÈ˜Ó˘ ‰¯˜·‰ ÈÎ

˙„˜ÂÓÓ ‡ÏÂ ˙ÙÙÂ¯ ‡È‰ ÔÂÁËÈ·‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯¯ˆÂ‡‰ ,˙Â‡ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙ ˙ÂÏÚ· ‡˘ ˘ , ÏÚÙÈ

·‰˘Ó ÏÂÓ"‰ÏÓ‚‰ ·ÈÎ¯Ó ÔÈ‚· ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰·‚˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙¯ÊÁ‰Ï Ë , ¯ˆÂ‡Ï
‰ È„Ó‰ .  

 ש"י למתפ"התחשבנות בגי  הקצאת תק . 4
ש מנהל את ענייניה  האזרחיי  של תושבי אזור יהודה והשומרו  הנתוני  לממשל "מתפ . א

הוא נקבע במסגרת דיוני התקציב הנערכי  בי  ;  נכלל בתקציב הביטחו ש אינו"תקציב מתפ. 41צבאי
י "ת מקצה תק"אג. ש ומאושר מדי שנה בשנה על ידי הממשלה והכנסת"משרד האוצר למתפ

כי , ש עולה"ק ומתפ"מנתוני את. ש ובית הספר לתיאו  וקישור"כגו  מפקדת מתפ, ש"ליחידות מתפ
ק מחייב אותו במלוא עלות  בהתא  "ש את"ות מתפי המוצבי  בחלק מיחיד"שעה שבגי  תק

 . ל"ק משית מחצית מהעלות על צה"י המוצבי  ביחידות אחרות את"בגי  תק, לתערי" להתחשבנות
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙‡· ÈÎ" ÌÚ ˙Â ·˘Á˙‰Ï ÛÈ¯Ú˙ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰„Â·Ú ÈÏ‰Â  ÔÈ‡ ˜

Ù˙Ó"˜˙‰ ÔÈ‚· ˘"È .ÂÊÓ ‰¯˙È ,˙‡ È‚Èˆ "Ï ¯È·Ò‰Ï ÂÚ„È ‡Ï ˜ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ù˙Ó Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÒÈ·˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰"˘ , ¯˙È Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ÔÙÂ‡Ó ‰ Â˘‰

ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ,‰ˆ Ï˘ Â˜ÏÁ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â"˜˙‰ ˙ÂÏÚ· Ï"È . 
כי סג  הממונה על התקציבי  במשרד אוצר לא ידע א" הוא להסביר למשרד מבקר , בהקשר זה יצוי 
מדובר בשיטת התחשבנות , לדבריו. י"ש בגי  חלק מתק"יבות לחיוב חלקי של מתפהמדינה את הס

 .שמשרד האוצר לא בדק אותה זה שני  רבות, היסטורית
נקבע במסגרת דיוני התקציב הנערכי  , ש הוא נפרד מתקציב הביטחו "תקציב מתפ, כאמור . ב

ש " תקציב זה ממלא מתפבמסגרת. ש ומאושר על ידי הממשלה והכנסת"בי  משרד האוצר למתפ
  להל  (ש "סג  ראש ענ" כלכלה במתפ. י"ט בגי  תק"ובכלל זה משל  למשהב, את כלל משימותיו

ש משרד "כי בתהלי! קביעת תקציב שנתי למתפ, מסר למשרד מבקר המדינה)   כלכלה"סג  רע
שמקור  , י"האוצר אינו נוהג לעדכ  את סעיפי תקציב כוח האד  בגי  השינויי  שחלו בשכר תק

 . בשינויי  בתערי" להתחשבנות
ק את שיטת ההתחשבנות מול גופי  חיצוניי  בגי  " שינה את2001כי בשנת , ש עולה"מנתוני מתפ

החל לחייב  פרטנית בגי  משרתי הקבע , י"ובמקו  לחייב  על בסיס ממוצע שכר תק, י"תק

__________________ 
תהלי, קביעת מסגרת לתקציב "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„ 56 ‡)2005 ,בנושא זה ראו מבקר המדינה  40

 .25' עמ, "הביטחו 
: יאו  משרדי הממשלה ומערכת הביטחו  מול הפלסטיני  בתחומי ש מופקדת על ת"יחידת מתפ  41

, כמו כ  עוסקת בקידו  נושאי  הומניטאריי . לאומיי  הביטחוני ופעילות מול הארגוני  הבי , האזרחי
 .פרויקטי  תשתיתיי  ופרויקטי  כלכליי 
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כי שינוי זה הביא לגידול ,   כלכלה מסר למשרד מבקר המדינה"סג  רע. שהוצבו בתקני  אלה

וכי , שלא קיבל פיצוי בתקציבי  השנתיי  שהעמיד לרשותו משרד האוצר, ש"י למתפ"בעלויות תק
 הסתכמה יתרת חוב 2007כי בשנת , ק עולה"מנתוני את. ט"ש למשהב"הדבר גר  ליצירת חוב מתפ

 .ש" מתקציב שנתי של מתפ9% שה  כ, ח" מיליו  ש7.9 זה בכ
ק לבי  " התקיימו מספר פגישות בי  גורמי את2006  ו2005כי במהל! השני  , להק עו"ממסמכי את
 סיכ  סג  2006ביוני . ללא תוצאות, אול , ש בניסיו  להביא לפתרו  סוגיית החוב"גורמי מתפ

עליו , וכדי לפתור את החריגה התקציבית, ל"ש ממומ  מתקציב חיצוני לצה"כי מתפ, ל"הרמטכ
 .  המימו  ממשרד האוצרלהצטמצ  או להסדיר את

כי הסדרת החוב , ש"ק במכתב אל סג  מתפ" הודיע ראש מחלקת תקציבי יבשה באת2008במרס 
 . ללא קשר לסיכו  ע  משרד האוצר, ש"היא באחריות מתפ

כי משרד ,  מסר סג  הממונה על התקציבי  במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה2008באוקטובר 
 . וי החובהאוצר לא הקציב סכומי  לכיס

 הוא משל  מתקציבו באופ  2007 כי החל מ, ש למשרד מבקר המדינה עולה"מהנתוני  שמסר מתפ
, ק ליחידותיו השונות"בהתא  לתעריפי ההתחשבנות שקובע את, י"שוט" את כלל עלויות התק

אשר לחוב .  כמתואר לעיל2001לרבות תוספת תשלו  המתחייבת משינוי שיטת ההתחשבנות בשנת 
כי תשלומו במסגרת קיימת של , 2009ש למשרד מבקר המדינה ביולי " קודמות מסר מתפמשני 
  ˙Î-30Ù˙Ó‰ È ˜˙Ó "˘!42 - ‰ÓÂˆÚ ˙ÈÏÈÏ˘ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ· ÔÂצפוי לגרו  לצמצו  "תקציב 

 Á¯Î‰· ‡È·˙˘È‡Ï- ÌÂ˘ÈÈÓ ˙Â¯Ê‚ ‰Â ÌÂ¯ÈÁ·Â ‰¯‚˘· ˙Â·Â˘Á‰ ÂÈ˙ÂÓÈ˘Ó· ÔÂ‚¯‡‰ ˙„ÈÓÚ
˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂ˜˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„Ó) "ההדגשות במקור.( 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÈÎ ,·‰˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙·"‰ˆÂ Ë"Ï , ˙‡ ˙˙Ï
˜˙ ˙ÂÈÂÏÚ· ÏÁ˘ ÏÂ„È‚Ï ˙Ú„‰"È ,Ù˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰· ·˘Á˙‰·"‰È ÈÈÙ‡Ó·Â ˘ . ¯ÈÚÓ „ÂÚ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ È˜ÏÁ‰ ·ÂÈÁ‰ ¯„Ò‰ ˙‡ Â Á·È ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
Ù˙Ó"˜˙ ÔÈ‚· ˘"Ó‰ ÈÂÈ˙Â„ÈÁÈÓ ˜ÏÁ· ÌÈ·ˆÂ ,ÂÒÈÒ··˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙ ÈÁ· ÍÂ˙ , ÂÒÁÈÈ˙ÈÂ

Í¯ÂˆÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÙÒÂ  ˙Â„ÈÁÈÏ Â˙·Á¯‰ Ï˘ Â‡ ÂÓÂˆÓˆ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡Ï. 
Ù˙Ó ·ÂÁÏ ¯˘‡"˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ ˘Ó ˘ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈ ÂÈ„ Ï˘ ÌÈ ˘ ¯Á‡Ï ÈÎ , ÌÈÙÂ‚‰ ÂÓÎÒÈ

Â˜ÂÏÈÒÏ ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ ˙‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,ˆÈ· Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙ ÈÁ· ¯Á‡Ï ˙‡Ê ÌÂÏ˘˙‰ ÚÂ
Ù˙Ó ·Èˆ˜˙ Ï˘ ˙ÓÈÈ˜ ˙¯‚ÒÓ ÍÂ˙Ó"˘ ,Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ.   

 י בפרויקטי  ביטחוניי  של שיתו  פעולה ע  מדינות זרות"תק
  ) ת"מפא(ח ותשתית לייצור "המינהל למחקר פיתוח אמל"ט שעניינה "בהתא  להוראת משהב

, בי  היתר, העוסקל "ט ולצה"ת פועל כגו" משות" למשהב"מפא, "ארגו  והגדרת תפקידי , יעוד
בריכוז ובתיאו  של כלל פעולות מערכת הביטחו  הקשורות בפיתוח ותשתית לייצור שיאפשרו 

; ל"אמצעי לחימה ואמצעי עזר ללחימה בעלי השפעה וייחוד עבור צה, פיתוח ושכלול מערכות
ל ע  אחריות וסמכות של "המשלבת אחריות וסמכות של צה, ת פועל במסגרת ארגונית"מפא
ת "ראש מפא; והמבנה הארגוני שלו מתבסס על שילוב תקני כוח אד  אזרחיי  וצבאיי ; ט"במשה

 . ט"ל משהב"ל וע  מנכ"מתמנה לתפקידו על ידי שר הביטחו  בתיאו  ע  הרמטכ
__________________ 

 . י" תק150 ש מוצבי  כ"במתפ  42
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במסגרת תפקידיו והאחריות המוטלת עליו בכל הקשור למימוש פרויקטי  של פיתוח אמצעי לחימה 
ת בייזו  ובקידו  של פרויקטי  ביטחוניי  בי  מדינת ישראל לבי  "עוסק מפא, במערכת הביטחו 

ובכלל זה , לרבות בגיבוש תנאי ההתקשרות עמ , )ל"פ חו" פרויקטי  של שת להל  (מדינות זרות 
. ט ובתעשיות"במשהב, ל"והמוצב בגופי צה, הדרוש למימוש , נושאי התקציב וכוח האד  הצבאי

, ט לבי  התעשיות הביטחוניות"תנאי ההתקשרות בי  משהבת בגיבוש "עוסק מפא, בנוס" לכ!
 ").גב אל גב" הסכמי   להל  (העוסקות בפיתוח ובייצור אמצעי לחימה בפרויקטי  אלה 

ת אזרחי  במסגרת תקני כוח האד  של "מועסקי  במפא, ל"ט ולצה"בהיותו גו" משות" למשהב
, כאמור, ת"מוצבי  במפא, וס" לאלהנ. ט ומוצבי  בו משרתי קבע במסגרת תקני  צבאיי "משהב

ל העוסקי  בפרויקטי  "י חו"י מובני  ותק"וביניה  תק, י מסוגי  שוני "משרתי קבע במסגרת תק
ל וחלק בתעשיות העוסקות "ת ובזרועות צה"ל נמצאי  במפא"י חו"חלק מתק. ל"פ חו"של שת

 .ל"י חו" תק96 היו 2008בסו" . בביצוע הפרויקטי 
מסר ראש היחידה לתקציבי תעשיות ומחקר , ל"י חו"ט בגי  תק"עשיות למשהבבהקשר לתשלו  הת

וכוח אד  , פועל יוצא של צורכי הפרויקט"כי ה  ,  למשרד מבקר המדינה43ק"באת) פ"מו(ופיתוח 
 ". ל"לי הנדרש לליווי הפרויקט במטרה לסיימו על פי המחויבויות החוזיות ע  הלקוח בחו"הצה

ט "ת בי  התקורות הניהוליות שהתעשיות הביטחוניות משלמות למשהבל נכללו"י חו"עלויות תק
. ט" לבי  משהב במסגרת כלל ההתחשבנות הכספית ביניה, "גב אל גב"בהתא  לקבוע בהסכמי 

משפיעות על רווחיות  ועל , התקורות הניהוליות מהוות חלק מעלות הפרויקטי  בתעשיות
 . ל"פ חו"המחירי  שנקבעי  בהסכמי שת

המחושב בהתא  לתערי" התחשבנות , ל"י חו"ל תשלו  בגי  תק"מצדו מעביר לתקציב צהת "מפא
, יודגש. י"ל בגי  העסקת הקציני  המוצבי  כתק"המבטא כאמור את העלות לצה, ק"שקובע את

ת בגי  "י המוטמעת בתשלו  התעשיות הביטחוניות למפא"שהתערי" האמור אינו זהה לעלות תק
 .התקורות הניהוליות

˙ Ó‡ÙÓ È Â"‰ÏÂÚ ˙ , ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙· ÈÎ‰Ò Î‰ ÛÈÚÒ Ï‰Â Ó„Á‡  , ÏÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰
 ˙ÂÒ Î‰‡ÙÓ" ˙ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯Â˜˙‰ ÔÈ‚·ÌÈË˜ÈÂ¯Ù·˙˘ Ï˘ "ÂÁ Ù"Ï , ˙ÂÒ Î‰‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
˜˙ ÔÈ‚·"È , ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ·Î¯ È ˜˙) ÔÏ‰Ï-¯˙ "È(44 , Ì„‡ ÁÂÎÌÈ„¯˘Ó ˙ÂÏÚÂ45 ,ÔÂ‚Î : ˙·È·Ò
 ‰„Â·Ú)˙Â¯ÈÎ˘ ,ÏÓ˘Á ,ÌÈÓ„ÎÂ '(,ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ  "Ï˙ÂÁÏ˘Ó ÁÂ¯È‡Â  . 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‡ÙÓ· ÈÎ"·‰˘ÓÏ ˙ÂÈ˘Ú˙‰ ÌÂÏ˘˙ ‰·Â‚ ˙ÚÈ·˜Ï Ú‚Â · ÌÈÏ‰  ÔÈ‡ ˙" Ë
˜˙ ÔÈ‚·"ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÂÏÎÓ· ·˘Á˙‰· È ,˜˙‰ ˙ÂÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â"‡ÙÓ ÌÏ˘Ó˘ È" ˙

‰ˆÏ"‰ˆÏ ˘È˘ ˙ÏÚÂ˙‰Â Ï"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ó Ï .ÔÈÂˆÈ ,‡ÙÓ· ÈÎ" ÌÈ Â˙  Â‡ˆÓ  ‡Ï ˙
ÂÙÓ˙ÂÈ˘Ú˙‰Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯Â˜˙‰ ˙Â„Â‡ ÌÈË¯ ,˜˙‰ ˙ÂÏÚ ·ÈÎ¯Ó ˙Â·¯Ï" È

Ô‰· ÏÏÎ ˘ ;‡ÏÈÓÓÂ ,‡ÙÓ"˜˙‰ ·ÈÎ¯Ó ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ Í¯Ú ‡Ï ˙" ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯Â˜˙·˘ È
‰ˆÏ ÂÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ·Ï ˙ÂÈ˘Ú˙‰Ó Ï·È˜˘" ÌÈÏÂ·˜˙‰Ó ¯ÂÚÈ˘‰ È·‚Ï Ì‚ ÂÓÎ ‰Ê ·ÈÎ¯Ó ÔÈ‚· Ï

ÂÈ„È· ¯˙Â ˘. 
Ï ˘È ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÏ ¯˘˜‰·¯ÈÚ‰ , ÏÒ ÛÈÚÒ· ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯Â˜˙‰ ÔÈ‚· ˙ÂÒ Î‰ ÌÂ˘È¯ ÈÎ

„ÂÁ‡ È·Èˆ˜˙ ,Ô‰È·ÈÎ¯Ó ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ , „ˆÓ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â ˙ÂÙÈ˜˘· Ú‚ÂÙ
‡ÙÓ"˙‡Â ˙"˜˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ ¯Á‡ ˜"˙ÂÚÓËÂÓ‰ È ,¯ÂÓ‡Î ,‰Ï‡ ˙Â¯Â˜˙· . 

__________________ 
תעשיות ת וה"מפאתקציבי בפיקוח על , בי  היתר, תק עוסק"פ באת"היחידה לתקציבי תעשיות ומו  43

 . ניותהביטחו
 . ל"תקני רכב הממומני  על ידי גור  משל  מחו% לצה  44
 .ט המשמשי  לצורכי הפרויקטי "כוח אד  ומשרדי  של משהב  45
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ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ ,˙‡ ÈÎ"˜˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ ¯ÂÁÓ˙ ‡˘Â · ÏÏÎ ·¯ÂÚÓ Â È‡ ˜"Â¯Â˜˙·˘ È ˙

˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ,˜˙‰ Ï˘ ‰¯È˘È‰ Ì˙ÂÏÚ ˙ÈÈ·‚Ï Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÏÈ·‚ÓÂ"‰ˆÏ È"Ï ,‡ÙÓÓ"˙ . 
, ל"פ חו"ת של ההכנסות מתקורות ניהוליות בפרויקטי  שת"בנוגע לשיטת הרישו  בתקציב מפא
המקורות למימו  "כי , 2009ת למשרד מבקר המדינה בינואר "מסרה ראש ענ" תכנו  שנתי במפא

י ולמימו  כל "המשמש למימו  התק', סל אחד' תקציבי הפרויקטי  ומהווי  התקני  מגיעי  מתו!
לרבות כוח , ת של תקורות אלה"אשר לתמחור במפא". ל"התקורות הניהוליות של פרויקטי חו

י "ק בתוספת תר"מבוסס על עלות השכר עבור כל דרגה הנקבעת על ידי את"כי הוא , מסרה, האד 
 ".ת"בהתא  לניסיו  העבר של מפא, 30% ת של כוגמלאות ובתוספת תקורה ניהולי

כי , ק למשרד מבקר המדינה"פ באת" מסר ראש היחידה לתקציבי תעשיות ומו2009בינואר 
ק ישולב בכל הנגזרות התקציביות בפרויקטי  "כי את, ת"ק והנהלת מפא"לאחרונה סיכמו ראש את

 . ק בתהלי!" אופ  שילוב אתכי בימי  אלה מגובש מסמ! המפרט את, עוד מסר; ל"פ חו"של שת
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˜˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ ·ÈÎ¯ÓÏ Ú‚Â · Ë¯ÂÙÓ ¯ÂÁÓ˙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ" È

˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯Â˜˙·˘ ,·‰˘Ó ÔÈ· ˙Â ·˘Á˙‰‰ ‡˘Â · ÌÈ·Â˙Î ÌÈÏ‰  ¯„ÚÈ‰Â" ÔÈ·Ï Ë
‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÚ ÔÈ‚· ˙ÂÈ ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙‰ ,ÈÂ˜ÈÏ ÌÈÂÂ‰Ó .Ú ÂÓ ¯·„‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰¯˜· ÌÂÈ˜

Ú ‰˙Â‡  ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÔÈ· ˙Â ·˘Á˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ Ï-˙ÂÈ ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈ˘Ú˙‰  ,‡ÙÓ" ˙
‰ˆÂ"Ï . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ÙÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˙‡Â ˙" ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ‰ ˙‡ Â Á·È ˜
‡˘Â · ÌÈÏ‰ Â ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï Û˙Â˘Ó· ÂÏÚÙÈÂ .   

 סיכו  והמלצות
‰ˆ· È˘Â ‡‰ ·‡˘Ó‰"¯˙ÂÈ· ¯˜ÈÂ ·Â˘Á ‡Â‰ Ï .ÔÎÏ ,¯„  ‰¯„‚‰Â ‰˜ÈÓÚÓ ‰ ÈÁ· ˙˘

‰ˆ ÈÏÈÈÁ Ï˘ È„ÂÁÈÈ Í¯ÚÓ ÏÂ‰È Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ˙·ÈÈÁÓ"Ú·˜ ˙Â¯È˘· Ï , ÌÈ‡ÏÓÓ‰
ÌÈÈ ÂÁËÈ· ÌÈ„È˜Ù˙Â ˙ÂÓÈ˘Ó-ÌÈÈÓÂ‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÁÂÎ‰ ¯„ÒÏ ıÂÁÓ˘ ˙Â¯‚ÒÓ·

‰ˆ‰"ÈÏ .‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ,‰ˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙ÁÎÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙Â ÈÁ· ˙Â˘¯„ " ÚÂˆÈ·· ÈÏ
˙ÂÓÈ˘Ó‰ , ¯Ê‚ ÎÂ„ÂÚÈÈÓ ,ÌÈÏÈÈÁ‰ Â˜ÒÚÈ Ô‰·˘ , ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ˙Â ·˘Á˙‰‰ ÈÏÏÎ Ï˘Â
ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ,Ì˙ÂÏÚ· ÌÈ‡˘Â ‰ ;˙‡Ê ÏÎ ,‰ˆ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î" ˙ÈÏÎÏÎÂ ˙È ÈÈ Ú Ú‚ÙÈÈ ‡Ï Ï

ÌÈÏÈÈÁ‰ Ï˘ Ì˙·ˆ‰Ó ,Ì˙˜ÒÚ‰Ó ˙ÏÚÂ˙ ˜ÈÙÈ Û‡ ‡Ï‡ .‰Ê ¯˘˜‰· , „¯˘Ó˘ Ì‚ ÈÂ‡¯
ˆ‰ ‰ÊÏ ÛÒÂ · È˜˘Ó‰ Ò¯Ë È‡‰ ˙ÁË·‰Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ¯ˆÂ‡‰‰"ÈÏ . 

‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ Ú·˜‰ È ˜˙ ¯Â˘È‡ , Ì È‚· ˙Â ·˘Á˙‰‰Â Ì˙‡ˆ˜‰
‰ˆ·"‰ È˜˙ È˙Ï· ‰¯Âˆ· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÂÏ‰ ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó·Â Ï , ÈÏÏÎ· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙

ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ , ÌÈÓÂÁ˙· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ï˘ ‰¯Â¯· ˙¯‚ÒÓ ‡ÏÏ
ÂÏ ÌÈÚ‚Â ‰ .˘Á ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰ Ú·˜ È ˜˙Î Â·ˆÂ‰˘ Ú·˜‰ È˘ ‡ ˙Â‡Ó ÁÎÂ  ˙Â·È

ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ,˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· ˙ÓÎ˙ÒÓ‰ ‰Ê Í¯ÚÓ Ï˘ ‰‰Â·‚‰ Â˙ÂÏÚ ÁÎÂ Â"‰ ˘· Á. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙¯Â˜È·· ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÂÏÎÓ ÁÎÂ  ,‰ˆ ÏÚ" ‰ ÈÁ· ÍÂ¯ÚÏ Ï
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ Ú·˜‰ È ˜˙ Í¯ÚÓ ‡˘Â · ‰ÙÈ˜Ó ,ÂÈ˙Â¯ËÓÂ ÂÈ„ÚÈ ,‰Ê ÏÏÎ·Â :  ÌÈÎ¯ˆ‰ ÁÂ˙È

‰ˆ‰ Ò¯Ë È‡Ï Ì˙Ó‡˙‰Â ‰Ï‡ ÌÈ ˜˙·"ÈÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÙÂÏÁÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ; ˙˜È„·
‰ˆÏ ˘È˘ ˙ÂÏÚÂ˙‰Â ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡" ÌÈÙÂ‚· ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú·˜ È˙¯˘Ó ˙·ˆ‰Ó Ï

ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ; ÌÈÈ ÂˆÈÁ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ˙Â ·˘Á˙‰Ï ÌÈÏÏÎÂ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Â
ÌÈ Â˘‰ .ÔÎ ÂÓÎ ,‡‰ „¯˘Ó ÏÚ È ˜˙ ˙·ˆ‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈ˜˘Ó‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ

ÌÈÁ¯Ê‡ ˜ÈÒÚ‰Ï Ô˙È  Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈÈ„ÂÁÈÈ Ú·˜ , ‰ È„Ó‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï ÒÁÈÈ˙‰· ¯˜ÈÚ·
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰· Ú·˜‰ È˙¯˘Ó Ï˘ ˙Â‡ÏÓ‚‰ ÌÂÏ˘˙Ï.  



  


