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  ממצאי מעקב
פעילות משרד הביטחו  להצגה ולהנחלה של מורשת 

 ל ושל כוחות המג  שקדמו לו "הקרב של צה
ל ושל כוחות המג  "פעילות משרד הביטחו  להצגה ולהנחלה של מורשת הקרב של צה"

  215' עמ, )2006(א 57דוח שנתי , "שקדמו לו
  תקציר

יחידה ).  היחידה להל  (זיאוני  פועלת יחידת מו)  המשרד להל  (במשרד הביטחו  
היא אחראית , בהתא  לכ . זו אחראית על פי הוראות המשרד לפעילותו המוזיאונית

 מוזיאוני  של המשרד הפרושי  ברחבי האר  ומציגי  את התפתחות הכוח 12 ל
 .ל"הצבאי של היישוב באר  ישראל ושל צה

תנהלו מחו  למסגרת זו ה, במקביל לארגונה ולהפעלתה של היחידה במסגרת המשרד
שני תהליכי  נוספי  של הקמת מוזיאוני  ואתרי  להנחלה ולהנצחה של המורשת 

  האחד : במימו  מלא או חלקי מתקציב המדינה לרבות תקציב הביטחו , הצבאית
ל לבי  "הקמה והפעלה של מוזיאוני  מכוח שיתו% פעולה בי  יחידות שונות בצה

 הפעילות  והאחר ; )המוזיאוני  הצבאיי (ת עמותות מורשת של אות  היחידו
על בסיס ) המרכז בהר האית (להקמתו של מרכז לאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית  

  . בעניי  זה1980 החלטת ממשלה מ
  הביקורת פעולות

א של מבקר 57 וממצאיה פורסמו בדוח שנתי 2005ביקורת בנושא נערכה בשנת 
 ער  משרד מבקר 2009 ינואר   2008אוגוסט בתקופה ).  הביקורת להל  (המדינה 

במטה : המעקב בוצע במשרד).  המעקב להל  (המדינה ביקורת מעקב בנושא 
: ל"ובצה; ובאג% משאבי אנוש) ל"לתולדות צה" (בתי האוס%"במוזיאו  , היחידה

  . ל"באג% התכנו  שבמטכ
  הממצאי עיקרי

 :עיקר הממצאי  שעלו במעקב ה  כלהל 
. ביקורת חלו שיפורי  בפעולת  המוזיאונית של המשרד ושל היחידהמאז ה.  א .1

, שיפורי  אלה באי  לכלל ביטוי בעיקר בשיפו  התערוכות והמבני  של המוזיאוני 
  .ובהתייעלות בחלוקת המשאבי  המופני  למטרות אלה
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במעקב עלה שלא חל שינוי עקרוני ומהותי בהתייחסות המשרד לנושא , ע  זאת .ב

ההצגה המוזיאונית של היסטוריית כוחות המג  : ני מזו שנמצאה בביקורתהמוזיאו
והשקעת המשאבי  בהפעלה ובשיפור של , ל"שפעלו ערב הקמת המדינה ושל צה

, עדיי  אינ  מונחות על ידי תפיסה ומדיניות כוללות של הכיווני , מערכת המוזיאוני 
 .ני  של המשרדשאליה  שואפי  המשרד והיחידה לפתח את מכלול המוזיאו

 הוא יגבש מסמ  מדיניות בכל 2007כי עד סו% מרס ,  מסר המשרד2006בדצמבר  .ג
, שהמשרד לא מילא את התחייבותו, במעקב נמצא. הקשור למוזיאוני  שבאחריותו

 . ומסמ  המדיניות האמור לא גובש
, לאופיו, המשרד לא מקבל במש  שני  את ההחלטות הדרושות בנוגע למיקומו .2

היעדר ). ל"לתולדות צה" (בתי האוס%"ראהו ולתפקודו העתידיי  של מוזיאו  למ
, ג  לכ , בי  השאר, מקו  לקליטת ציוד נוס% במתקני המוזיאו  הקיימי  גור 

, ל ואינה מנחה אותו בכל הנוגע לאיסו% חומר מוזיאוני"שהיחידה אינה פונה לצה
ל לשמר " יכולתו של צהנפגעת באופ  מהותי, כתוצאה ממצב דברי  זה. כנדרש

באמצעות המוזיאו  את הממצאי  ההיסטוריי  החיוניי  להמחשה ולהנחלה לציבור 
 .ל"של המורשת ושל שלבי  שוני  בהתפתחות צה

המשרד ממשי  בגביית דמי כניסה למוזיאוני  שבאחריותו ללא הסדרת הבסיס  .3
ראות בכ  ליקוי יש ל. המשפטי לגבייה זו ובלא שבח  את גובה  של דמי הכניסה

 . חמור
 על הקמתו של מרכז לאומי לגבורה ולהנצחה בהר 1980הממשלה החליטה בשנת  .4

, שחרורו הלאומי, למטרות המחשת גבורת ע  ישראל, בי  היתר, אית  שליד ירושלי 
במעקב . לרבות מהתקופה שלפני הקמת המדינה, שחזור קרבות והנצחת הנופלי 

, ח"קט לאומי זה וירידת  לטמיו  של עשרות מיליוני שכי התפוגגותו של פרוי, עלה
שהיו , התחוללו בלא שהגורמי  הממלכתיי , שהושקעו בו מאז ההחלטה על הקמתו

, כי לנוכח כ , משרד מבקר המדינה מעיר. הביאו את העניי  להחלטה, מעורבי  בו
, להשההחלטה על הקמתו של מרכז מוזיאוני והנצחתי לאומי התקבלה על ידי הממש

הדבר . אזי על כל שינוי בהחלטה זו להתקבל א% הוא על ידי הממשלה בתהלי  סדור
מקבל משנה תוק% לנוכח ההשלכות של ההחלטה על עתידו של המרכז בהר אית  על 

ל "המדיניות הכוללת של מערכת הביטחו  בנושא ההנחלה וההנצחה של מורשת צה
 .בפרט, )ל"דות צהלתול" (בתי האוס%"בכלל ועל עתידו של מוזיאו  
, 2007במהל  שנת העבודה "ולפיה , 2006ל מסו% שנת "למרות התחייבותו של צה

, "ל את תקני כלל יחידות המוזיאו  במער  ויתאימ  לצרכי  המשתני "יסדיר צה
  . במועד סיו  המעקב התהלי  טר  הושל 

  והמלצותסיכו 
טה וטר  ביצעה צעדי  כי הנהלת משרד הביטחו  טר  החלי, מממצאי המעקב עולה

בי  השאר בהיבטי  , חיוניי  הנדרשי  בתחו  המוזיאוני  שבאחריות המשרד
 :הבאי 

שממנה ייגזרו אמות מידה וסדרי , גיבוש מסמ  מדיניות מוזיאונית כוללת .1
 . עדיפויות משימתיי  ותקציביי  ברורי 
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 . תוהסדרת הבסיס המשפטי לגביית דמי הכניסה למוזיאוני  שבאחריו .2
כי על , מעיר משרד מבקר המדינה, )ל"לתולדות צה" (בתי האוס%"בעניי  מוזיאו  

  שמוזיאו  זה , הנהלת המשרד לנקוט בהקד  את הצעדי  הדרושי  כדי לוודא
ל והמשרד אליו הוא המתאי  ביותר מבי  כל "שמטיבו ומטבעו ועל פי התייחסות צה

 ימלא  ל לתקופותיה "את תולדות צההמוזיאוני  של היחידה להציג באופ  ממלכתי 
לנקיטת הצעדי  בעניי  מוזיאו  זה . ל ואת מורשתו"בדר  שתכבד את צה, תפקיד זה

לנוכח התפוגגותו של פרויקט המרכז הלאומי בהר , בי  היתר, יש השלכות עקרוניות
 . שהיה אמור להיות מרכז לאומי לגבורה ולהנצחה, אית 

יש לראות בחומרה את העובדה שבנוגע לחלק ש, משרד מבקר המדינה מעיר עוד
ל על עצמ  התחייבות כלפי משרד "מהליקויי  שהועלו בביקורת נטלו המשרד וצה

א  ה  לא , 2007משרד ראש הממשלה והכנסת לתקנ  במהל  שנת , מבקר המדינה
  .ל לפעול לתיקונ  ללא דיחוי נוס%"על כ  על המשרד ועל צה. עשו זאת

♦  
 מבוא

על פי הוראת המשרד ).  היחידה להל  (פועלת יחידת מוזיאוני  )  המשרד להל  (חו  במשרד הביט
היחידה , )ב ארגו " המ להל  (תפקידיה והמבנה הארגוני שלה , את ייעודה, בי  השאר, המגדירה

היא אחראית למוזיאוני  השוני  של , ובהתא  לכ , אחראית לפעילות המוזיאונית של המשרד
רחבי האר  ומציגי  את התפתחות הכוח הצבאי של ע  ישראל מאז ראשית המשרד הפרושי  ב
לאצור מוצגי  הקשורי  בהתפתחות כוח המג  של היישוב באר   " וייעודה ; הציונות המודרנית

להמחיש את מלחמתו של ע  ישראל על קיומו ; ל"ישראל ובהתפתחות הכוח הצבאי של צה
 . 1"לנו ולדורות הבאי , ל"ל כוחות המג  ושל צהולהנחיל את מורשת הקרב ש, העצמאי בארצו

ל המשרד וראש אג# "הכפו# לסמנכ, שבראשו עומד מנהל היחידה, היחידה מנוהלת על ידי מטה
 . משאבי אנוש

שייצגו גורמי  שנטלו , שתשעה מה  הוקמו על ידי עמותות,  מוזיאוני 12באחריות היחידה מצויי  
 ואחד הקי  2שניי  הוקמו בסיועו של המשרד, היישוב באר חלק בפעילויות של כוחות המג  של 

 . 3המשרד בעצמו
התנהלו מחו  למסגרת זו שני , במקביל לתהלי  ארגונה והפעלתה של היחידה במסגרת המשרד

במימו  , תהליכי  נוספי  של הקמת מוזיאוני  ואתרי  להנחלה ולהנצחה של  המורשת הצבאית
 הקמה והפעלה של מוזיאוני   האחד : ות תקציב הביטחו מלא או חלקי מתקציב המדינה לרב

  להל  (ל לבי  עמותות מורשת של אות  היחידות "מכוח שיתו# פעולה בי  יחידות שונות בצה

__________________ 
ו תוקנו ג  ההגדרות של מהות היחידה ובמסגרת,  פרס  המשרד נוסח חדש של ההוראה31.12.07 ב  1

זאת כחלק מיישו  הערות מבקר המדינה בדוח ,  החלי  ניסוח קוד 2007נוסח זה משנת . וייעודה
 . ב ארגו "הביקורת בעניי  הצור! בתיקו  ובעדכו  המ

 . ח"מוזיאו  ההעפלה וחיל הי  ומוזיאו  בית הפלמ  2
 ).ל"לתולדות צה" (בתי האוס "מוזיאו    3
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 הפעילות להקמתו של מרכז לאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית   והאחר ; )המוזיאוני  הצבאיי 

 .4 בעניי  זה1980 יס החלטת ממשלה מעל בס)  המרכז בהר אית  להל  (שליד ירושלי  
 בדק משרד מבקר המדינה היבטי  מרכזיי  במדיניות  ובפעילות  של המשרד 2005בשנת 

ממצאי הדוח . למוזיאוני  הצבאיי  ולמרכז בהר אית , והיחידה בנוגע למוזיאוני  של המשרד
 ). הביקורת להל   (20065התפרסמו בדוח שנתי של מבקר המדינה לשנת 

 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב בנושא 2009 ינואר   2008ל  החודשי  אוגוסט במה
ואשר העיקרי בה  הוא , שעלו בביקורת, במטרה לעמוד על מידת תיקו  הליקויי )  המעקב להל  (

 .מטרות ואמות מידה מוזיאוניות מקיפות, חסרונ  של מדיניות
ובאג# משאבי ) ל"לתולדות צה" (בתי האוס#"במוזיאו  , במטה היחידה: המעקב בוצע במשרד

   . ל"באג# התכנו  שבמטכ: ל"וכ  בצה). א" אמ להל  (אנוש 
 ממצאי המעקב

שיפורי  אלה באי  . מאז הביקורת חלו שיפורי  באופ  פעולת  המוזיאונית של המשרד והיחידה
 ת מיזוג ומולטיבשדרוג מערכו, לכלל ביטוי בעיקר בשיפו  התערוכות והמבני  של המוזיאוני 

 . ובהתייעלות בחלוקת המשאבי  המופני  למטרות אלה, מדיה במוזיאוני 
: לא חל שינוי עקרוני ומהותי בהתייחסות המשרד לנושא המוזיאוני מזו שנמצאה בביקורת, ע  זאת

ל עדיי  "ההצגה המוזיאונית של היסטוריית כוחות המג  שפעלו ערב הקמת המדינה ושל צה
ונחלקת בי  המוזיאוני  של המשרד , היא נשארה מבוזרת; יסה ומדיניות כוללותמתנהלת ללא תפ

 מציגי  ג  את 6 המוזיאוני  שבאחריות היחידה12רק שניי  מבי  ; לבי  אלה שמחוצה לו
המוזיאוני  מציגי  את ההיסטוריה הרלוונטית לה  מנקודת , 7ופרט לאחד מה ; ל"התפתחות צה

, בעיקר מתקציב הביטחו , ג  השקעת המשאבי , בהתא  לכ ; מבט  של מייסדיה  וממשיכיה 
מטרות או אמות , תפיסה, עדיי  אינה מתבססת על מדיניות, הכרוכי  בהפעלת מערכת מוזיאוני  זו

 . אחידות וכוללות, מידה מוזיאוניות ברורות
 עמד, האחראית על תקציב היחידה, א"על פי נתוני  שמסרה היחידה לבקרה ותקציבי  באמ

 .8ח" מיליו  ש12.4 ח לעומת ביצוע של כ" מיליו  ש17  על כ2008תקציבה של היחידה לשנת 
כ  . של מערכת המוזיאוני  של המשרד שתקציב זה אינו מבטא את כלל עלויות התפעול, יצוי 
שמימונ  נעשה מתקציבי אגפי  , הוא לא כולל את ההוצאות הכרוכות בתפעול המוזיאוני , למשל

חלק מעלויות האחזקה ועלויות , 9 העובדי  שבתק  היחידה19כגו  שכר , משרדאחרי  של ה
 . האבטחה

__________________ 
, "המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„47 )1997 , ראו ג  מבקר המדינה  4

 .868' עמ
פעילות משרד הביטחו  להצגה ולהנחלה של "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„57 ‡)2006 , ראו מבקר המדינה  5

 .215' עמ, "ל ושל כוחות המג  שקדמו לו"מורשת הקרב של צה
 . ומוזיאו  ההעפלה וחיל הי ) ל"לתולדות צה" (האוס'בתי "מוזיאו    6
 ).ל"לתולדות צה" (בתי האוס'"מוזיאו    7
" בתי האוס'"ח מבטא העמדה תקציבית שלא נוצלה להעתקת מוזיאו  " מיליו  ש4.5(הפער של כ  8

 .בעניי  זה ראו בהמש+). ל"לתולדות צה(
מה  שתיי  ( חיילות 20 כמו כ  מועסקי  ביחידה . עובדי 20 על 2008תק  עובדי היחידה עמד בשנת   9

, דוגמת מדריכות,  עובדי קבל  הנשכרי  לפי הצור+20(וכ) במטה היחידה ויתרת  מדריכות במוזיאוני 
 . העסקת האחרוני  היא על חשבו  תקציב היחידה. קופאיות ועובדי תחזוקה
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 2007 לעומת 12%  עלייה של כ  מבקרי  356,800  ביקרו במוזיאוני  של היחידה כ2008בשנת 
  ח " מיליו  ש2.2 ההכנסה השנתית מדמי כניסה באותה השנה הייתה כ).  מבקרי 318,000 כ(

 . 10)ח" מיליו  ש1.7 כ (2007עומת שנת  ל29% עלייה של כ
  : להל  הממצאי  העיקריי  שעלו במעקב

 המדיניות והמטרות המוזיאוניות של המשרד ושל היחידה, התפיסה .1
שבחירת המשימות לביצוע במהל  שנת העבודה אינה מונחית על ידי תפיסה , בביקורת עלה

ד והיחידה לפתח את מכלול המוזיאוני  של שאליה  שואפי  המשר, ומדיניות כוללות של הכיווני 
שבחירת המשימות לביצוע במהל  שנת העבודה של היחידה אינה נעשית , עוד צוי  ש . המשרד

 . במסגרת של שיטה מוגדרת אלא באקראיות
 מסר המשרד 2006בתגובתו במסגרת הערות ראש הממשלה לדוח מבקר המדינה מדצמבר  .א
יגבש מסמ  מדיניות בכל הקשור למוזיאוני  "כי הוא , )2006 תגובת המשרד מדצמבר  להל  (

 ". 2007מסמ  זה יושל  עד סו# מרס . לרבות קריטריוני  מתאימי , שבאחריותו
זאת על א# שלנוכח ההערה בדוח הביקורת . כי מסמ  המדיניות האמור לא גובש, במעקב נמצא

שתפקידיה של היחידה כוללי  ג  מת  , ובנוסחה החדש היא קובעת, ב ארגו  בעניי  זה"תוקנה המ
במסמכי  לא נמצאה עדות . המלצות בפני הנהלת המשרד על מדיניות כוללת לביצוע ייעוד היחידה

 .שהיחידה מבצעת תפקיד זה, לכ 
ל המשרד "ציי  סמנכ)  התייחסות המשרד להל   (2009בהתייחסות המשרד לדוח המעקב ממאי 

כי הנושא עלה לראשונה על שולחנו ע  קבלת דוח , רנורוני מו) 'במיל(ל "תא, א"וראש אמ
בשלב ראשו  . לאחר גיבוש עבודת מטה בעניי  זה, 2009והוא יתייחס אליו עד סו# שנת , 11המעקב

 . הוא הנחה את מנהל היחידה לנסח המלצות למדיניות לצור  גיבוש המסמ  בעניי  זה
כי חלק מהתקציב מיועד , נמצא במעקבבנוגע לתקציב ולתעדו# ההשקעות בפועל של היחידה  .ב

עובדי  בחוזה "וכ" יועצי "כגו  תשלומי  למועסקי  ביחידה המוגדרי  כ, מראש לנושאי 
שמפני  , יתרת התקציב מחולקת בי  המוזיאוני  על בסיס תהלי  תעדו# של הדרישות. 12"מיוחד

וצי  של מבני  ושדרוג עיקר הוצאותיה של היחידה ה  על שיפ. מנהלי המוזיאוני  למטה היחידה
ולא , והמשימות שמבוצעות ה  בגדר פתרו  בעיות שוטפות, כגו  מולטימדיה ומיזוג, מערכות שונות

 . כאלה המבטאות ביצוע של תפיסה מוזיאונית כוללת
, כי המשרד והיחידה לא החליפו תצוגות ישנות וא# לא תכננו החלפות כאלו, עוד נמצא במעקב

ביצוע פרויקטי  של , כמו כ ; 2005כנו  או בביצוע בעת הביקורת בשנת מעבר למה שכבר היה בת
 עכו , "אסירי המחתרות: "במוזיאוני , למשל, בינוי והחלפת תצוגות נמש  למעלה מעשר שני 

 . 1997 מ" בית השומר" ו1995 מ" בית הגדודי ", 1990 מ
כי לנוכח העובדה שתהליכי , 2008מנהל היחידה מר צבי עד  מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט 

, הפתרו  היעיל בעניי  רענו  תצוגות הוא, החידוש והשיפו  של תצוגות ישנות ה  ממושכי  ויקרי 
כי , מנהל היחידה ציי  ג  אז וג  במסגרת התייחסות המשרד. בהצגת תערוכות מתחלפות, לדעתו

יה  מבקרי  ומגדילה את מביאה אל, פעילות זו מעלה את תודעת הציבור לקיומ  של המוזיאוני 
שמתקיימות לא , כגו  התערוכות, כי חלק גדול מהתצוגות המתחלפות, בהקשר זה יצוי . ההכנסות

__________________ 
 .בעניי  גביית דמי כניסה ראו בהמש+  10
 .2008א הנוכחי נכנס לתפקידו בספטמבר "ש אמל המשרד ורא"סמנכ  11
 .דוגמת עובדי  בתחומי ההדרכה והקופאות  12
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אינ  קשורות ליעדי היחידה , "ההעפלה וחיל הי "ובמוזיאו  "   י, אסירי המחתרות"אחת במוזיאו  

 . ואינ  ממחישות את המורשת הצבאית של מדינה ישראל
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚ‰ ‰  ,‰ÒÈÙ˙ Ú·Â˜ Â È‡ „¯˘Ó‰ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ , ˙Â¯ËÓÂ ˙ÂÈ È„Ó

˙Â ˘È ˙Â‚Âˆ˙ Ï˘ ‰ÙÏÁ‰ ‡Ï·Â ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈ Â‡ÈÊÂÓ , ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙ÓˆÓËˆÓ
˙ÙËÂ˘ ‰˜ÊÁ‡Ï ¯˜ÈÚ· .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Úˆ·Ó ‰ È‡ ‡È‰

‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ,„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ÍÎÈÙÏÂ . 
שנתית לשיפו  כלל  כי מנהל היחידה הונחה להכי  תכנית רב, התייחסות המשרד נמסרב

א לתקצובה ולשילובה "ל וראש אמ"לאחר גיבוש התכנית יפעל סמנכ. המוזיאוני  הזקוקי  לשיפו 
ל המשרד אישר במסגרת תכנית העבודה "כי מנכ, עוד נמסר. שנתית של היחידה בתכנית עבודה רב

  . ח לצור  החלפה ושדרוג התצוגות" מיליו  ש2 של  תוספת2009לשנת 
 )ל"לתולדות צה" (בתי האוס "מוזיאו   .2

, הוא ייחודי בי  המוזיאוני  של המשרד)  המוזיאו  להל  ) (ל"לתולדות צה" (בתי האוס#"מוזיאו  
ועל , והוא מופעל ללא סיוע של עמותת מורשת, לי"צה בעיקר משו  שהוא מייצג את הממד הכלל

, בביקורת עלה, בר . 13הוא מייצג באופ  מיטבי את המהות הממלכתית של פעילות היחידה, כ 
 :בי  השאר בליקויי  הבאי , שהפעלתו לוקה

 הדיוני  סביב עתידו של המוזיאו  נמצאי  שני  רבות על סדר   ˙ÔÂ‡ÈÊÂÓ‰ Ï˘ Â„È˙Ú ÔÂ Î .א
 להעביר את  האחת : י אפשרויותמאז שנפתח בסו# שנות השמוני  נדונות שת. יומו של המשרד

 לבנות  והאחרת , המוזיאו  הממוק  במחסני  ובמבני  בשכונת מנשייה שביפו לאתר חלופי
בתי " נאמר בנוגע להעברת מוזיאו  2006בתגובת המשרד מדצמבר . מוזיאו  חדיש באתר הנוכחי

שא העברת מוזיאו  ל המשרד הנוכחי בוח  בימי  אלה מחדש המשמעויות של נו"מנכ"כי , "האוס#
 ". לרבות ההחלטה של העברתו למרכז רבי , בתי האוס#

כי הנושא נמצא על , ל המשרד מר פינחס בוכריס" מסר מנכ2009בתגובתו לממצאי המעקב מיוני 
להעבירו לאתר חלופי או להשאירו במקומו , החלטה סופית לגבי אחת משתי אפשרויות"שולחנו ל
 ". ולפתחו

כי לנוכח העובדה שהצור  לבחור בי  שתי האפשרויות דלעיל נמצא על , מעירמשרד מבקר המדינה 
 . מ  הראוי היה שההחלטה בנושא תתקבל מזמ , 2004לי המשרד מאז שנת "שולחנ  של מנכ

 ההקצאות התקציביות שהמוזיאו  זוכה לה  ה  נמוכות יחסית   ‰‰˜ˆ‡ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â˙ . ב
בתגובתו . מוכה ואינה יכולה למנוע נזק ממשי למוצגי ורמת התחזוקה בו נ, למוזיאוני  אחרי 

להנהלת המשרד היה ברור כי מדובר "כי לאחר הקמת המוזיאו  ,  מסר המשרד2006מדצמבר 
לכ  ההשקעות באתר (בתצוגה ארעית שתהפו  לתצוגת קבע במסגרת המוזיאו  שיבנה בעתיד 

 )".הנוכחי נמוכות יחסית
; עדיי  לא חל שינוי יסודי במצבו,  ברמת ההשקעות במוזיאו כי על א# שחלה עלייה, במעקב עלה

עדיי  אינה מיישמת תכנית , שרובה ככולה בנייה ושיפוצי , ותכנית העבודה המבוצעת במוזיאו 
עיקר עבודות התשתית במוזיאו  . מוזיאונית כוללת הנובעת מהחלטות עקרוניות בנוגע לעתידו

. כגו  אישור פרויקט בניית הרכבת הקלה, מצור  חיצוניאלא כתוצאה , נעשות שלא ביוזמת המשרד

__________________ 
איסו' פריטי הציוד הצבאי האצורי  והמוצגי  במוזיאו  החל בתחילת שנות הששי  של המאה   13

 . שנה לפני פתיחתו20( כ(העשרי  
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.  לטובת הרכבת הקלה14ביצוע פרויקט זה גרר עמו העברת נתח מהשטח שעליו פועל המוזיאו 
כי לבד , בחוזה שנחת  בי  המשרד לבי  החברה שמבצעת את פרויקט בניית הרכבת הקלה הוסכ 

תממ  החברה ג  מבני  , 15רבי של המוזיאו מע ממימו  בנייתה של כניסה חדשה ורחבה בצד הצפו 
. שימוק  מחדש ברחבי המוזיאו , קרב משוריי  חדשי  להנהלת המוזיאו  וסככות חדשות לרכב

ח בשיפו  " ש700,000  השקיעה היחידה מתקציביה כ2007מאז המחצית השנייה של שנת , כמו כ 
 .מבני  וצנרת מי 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ÈÎÔÂ‡ÈÊÂÓ·  , ¯˙‡· ˙Â˘Ú ‰ ˙Â„Â·Ú· ˙¯ÊÚ ‰
ÔÂ‡ÈÊÂÓ‰ Ï˘ ‰‡¯Ó‰Â ˙ÂÎÈ‡‰ Ï˘ Ô‰ ¯ÂÙÈ˘ Ì˘Ï ‰·Â˘Á È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ , Ï˘ Ô‰

Â·˘ ÌÈËÈ¯Ù‰ ˙¯ÈÓ˘ Ï˘ Ô‰Â ÂÏ˘ ˙ÈÊÈÙ‰ ˙È˙˘˙‰ .˙‡Ê ÌÚ , ÛÈÏÁ˙ ˙ÂÂ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡
˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰Ï ,ÂÓÂ˜ÈÓÏ Ú‚Â · Ï·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ˘ ,ÂÈÙÂ‡Ï ,˜Ù˙ÏÂ Â‰‡¯ÓÏ Â„Â

‰Ê ÔÂ‡ÈÊÂÓ Ï˘ ÌÈÈ„È˙Ú‰ . 
והוראות ) ב" המ להל  ( הוראות משרד הביטחו    Ó „ÂÈˆ ÈËÈ¯Ù ˙¯·Ú‰"ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ Ïˆ‰ .ג

שה  ,  של פריטי ציוד  עבור המוזיאו   ל ליחידה " מסדירות את הליכי העברת  מצה16ל"צה
בביקורת . השונותל בתקופות "בבחינת מוצגי  מוזיאוניי  היכולי  לסייע לשחזור דמותו של צה

פעילות היחידה למימוש . לא הגיעו למוזיאו , ל"שהיו בשימוש צה, כי מרבית הפריטי , עלה
  ל ולהנחלת מורשת הקרב שלו נמצאה "ייעודה לרכז או לאצור מוצגי  הקשורי  להתפתחות צה

 . חלקית ואקראית כתוצאה מכ  
ל ואינה "היחידה אינה פונה לצה: ינויל נשאר ללא ש"כי תהלי  העברת פריטי  מצה, במעקב נמצא

והאיסו# של הפריטי  שהיו בשימוש , ב"כנדרש בהמ, מנחה אותו בכל הנוגע לאיסו# חומר מוזיאוני
 ל ליחידה עבור המוזיאו  "פרט לרשתות הסוואה שמסר צה, בפועל. ל ממשי  להיות אקראי"צה
מאז סיו  , "ההעפלה וחיל הי "  ל ליחידה באותה השנה עבור מוזיאו" ולצוללת שמסר צה2007 ב

הדבר , לדברי מנהל היחידה ומנהלת המוזיאו . ל ליחידה"הביקורת לא הועברו פריטי ציוד מצה
סיומ  של הדיוני  בנוגע לאפשרות העברתו של המוזיאו  לאתר חלופי ומהיעדר  נובע בעיקר מאי

 . מקו  לקליטת ציוד נוס# במתקני המוזיאו  הקיימי 
‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó·Â˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó ,‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ , Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙È˙Â‰Ó ˙Ú‚Ù 

‰ˆ" ‰ÏÁ ‰ÏÂ ‰˘ÁÓ‰Ï ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÔÂ‡ÈÊÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Ó˘Ï Ï
‰ˆ ˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈ Â˘ ÌÈ·Ï˘ Ï˘Â ˙˘¯ÂÓ‰ Ï˘ ¯Â·ÈˆÏ"Ï. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï·˜È „¯˘Ó‰˘ ‰Ú˘‰ ‰ÚÈ‚‰ ,ÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ „ÁÈ· ÌÈ
ÌÈ¯Á‡‰ , ÔÂ‡ÈÊÂÓ Ï˘ ÂÓÂ˜ÈÓÏÂ Â„È˙ÚÏ Ú‚Â · ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰"ÛÒÂ‡‰ È˙·) " ˙Â„ÏÂ˙Ï

‰ˆ"Ï (- È Â‡ÈÊÂÓ‰ Ë·È‰· Ô‰Â ÈÊÈÙ‰ Ë·È‰· Ô‰ - Â˙ÎÈÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ ÈÂ 
 ÌÈÈ˜ ‡Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯ËÓÏ ÈÂ‡¯‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ ‰Ê ÔÂ‡ÈÊÂÓ Ï˘- ˙˘¯ÂÓ Ï˘ ‰ÏÁ ‰Â ‰‚ˆ‰ 

‰ˆ"‰È˙ÂÙÂ˜˙Ï Ï . 
__________________ 

 .מזרחי(בצד הדרו   14
 .פו,לצד תחנת הרכבת הישנה הנמצאת א' היא בשי  15
והוראת קבע ; ל"שעניינה איסו' מוצגי  למוזיאו  צה, 2004(כפי שתוקנה ב, 1976(ב מ"ראו המ 16

שעניינה מסירת פריטי  הדרושי  כמוצגי  למוזיאו  , 2001(כפי שעודכנה ב, 1992(ל מ"אט(ל"מטכ
 . ל"צה
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ÂËÏÁ‰ ÔÂ‡ÈÊÂÓ‰ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙ÂÈ ÂÈÁ ‰Ê ÔÂÂÈÎ· ˙ÂÏÈÚÙÂ ˙

¯Ó˘Ó‰ „ÈÁÈ‰ ,¯ÊÁ˘Ó ,‰ˆ ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡ ˘ÈÁÓÓÂ ‚ÈˆÓ" ‰˙ÂÓÚ· ÈÂÏ˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡· Ï
˙„ÒÈÈÓ . Ú˜¯ ÏÚ „ÁÂÈÓ· ˙ÂËÏÂ· ‰Ê ÔÂ‡ÈÊÂÓÏ Ú‚Â · ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜  Ï˘ ˙ÂÙÈÁ„‰Â ˙ÂÈ ÂÈÁ‰

·‚Ï ÈÓÂ‡Ï‰ ÊÎ¯Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙Â‚‚ÂÙ˙‰Ô˙È‡ ¯‰· ‰Áˆ ‰ÏÂ ‰¯Â17 .  
 תכניות העבודה השנתיות של היחידה .3

אינ  מתורגמות , שהיחידה מגישה להנהלת המשרד, כי תכניות העבודה השנתיות, בביקורת צוי 
על , לפיכ . הקצאות תקציביות או לוחות זמני  ריאליי  לביצוע , למונחי  של עלויות כספיות
תקצוב  ,  תוכנ  יגו  תכניות העבודה השנתיות של היחידה תו  ע, היחידה לתק  ליקויי  אלה

 . ב ארגו  ובנוהלי היחידה" בהמ ולוחות הזמני  לביצוע  
שתכלול ,  תפורס  תכנית עבודה שנתית2007כי החל משנת העבודה ,  מסר המשרד2006ביוני 

 . תקצוב המשימות ולוח הזמני  הנדרש לביצוע 
 לא היו שונות 2008  ו2007תכניות העבודה לשני  . קנו חלקיתכי ליקויי  אלה תו, במעקב נמצא
פירוט לוחות הזמני  והעלויות של ביצוע המשימות במסמכי היחידה הוא חלקי . מקודמותיה 

מאחר ואי  ביחידת המוזיאוני  בסיס נתוני  רחב שישמש לצור  הערכת שווי  ", ועל פיה ; בלבד
וה  ,   וחלק  של המשימות לא יבוצע בסופו של דברהרי שיתכ, הכספי של הפרויקטי  השוני 

 מצוי אמנ  פירוט רחב של המשימות 2009בתכנית העבודה לשנת . 18"2008יועברו לשנת התקציב 
, אי  אפשרות לשיי  את המשימות לתקציב המיועד למימוש התכנית, בר . ולוחות הזמני  לביצוע 

כי קיימות משימות שפורטו בתכנית , ה עולהמניתוח סעיפי תקציב אל. המחולק לשמונה סעיפי 
שיפו  אול  הרצאות "בפירוט המשימות מופיע , כ : ולהיפ , העבודה שלא נכללו בתקציב

העלות לביצוע שיפוצי  אלה אינה מצוינת ". בית הגדודי "ובמוזיאו  " ההגנה"במוזיאו  " והקרנה
מצוינת עלות אחזקתה של " ח"ת הפלמבי"בפירוט התקציבי בנוגע למוזיאו  , או; בפירוט התקציבי

 . 2009משימת אחזקה זו אינה מצוינת בפירוט המשימות לשנת העבודה . מערכת המולטימדיה
  . ב"כי הנושא של תכניות העבודה לא עוג  בהמ, עוד נמצא במעקב

והקשר בינ  לבי  ,  מספר והתפלגות!המבקרי  במוזיאוני  של המשרד  .4

 השקעות במוזיאוני  אלה
בביקורת צוי  היעדרו של קשר בי  מספר המבקרי  במוזיאוני  של המשרד והתפלגות  לבי  

שהנהלת המשרד ומטה היחידה ינתחו , כי ראוי, העיר משרד מבקר המדינה, לפיכ . ההשקעות בה 
ויפעלו בהתא  למסקנות העולות , את הגורמי  המשפיעי  על מספר המבקרי  במוזיאוני  השוני 

 . כדי להתאי  את המש  השקעות המשרד במוזיאוני  למספר המבקרי  בה , בי  היתר, מניתוח זה
כי היחידה בחנה את הגורמי  המשפיעי  ,  בעניי  המבקרי  מסר המשרד2006בתגובתו מדצמבר 

 ; הוגדל נתח הפרסו  הכללי.  א:   על מספר המבקרי  ונקטה בהתא  לכ  את הפעולות הבאות
נעשתה פעילות מול גורמי .  ג;   של מוזיאוני  שבה  מספר המבקרי  נמו הוגדל נתח הפרסו  .  ב

 . חינו  ותיירות להגברת המודעות על פעילות היחידה והמוזיאוני  שבאחריותה, ל"צה
 :כי השינויי  שהתחוללו מאז הביקורת באוכלוסיית המבקרי  ה  כלהל , במעקב נמצא

__________________ 
 . בעניי  זה ראו בהמש+  17
 .22.11.06(מ, "ת המוזיאוני  יחיד( 2007תכנית עבודה לשנת "מסמ+ מנהל היחידה   18
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   מבקרי  בממוצע שנתי 325,000 של המשרד כ ביקרו בכל המוזיאוני  2008 2006בשני   .א
ההכנסה . 19לעומת הממוצע בשני  שנבדקו לעניי  זה בביקורת) 12% כ (35,000 עלייה של כ

 מיליו  0.4  עלייה של כ ח " מיליו  ש1.8 השנתית הממוצעת מדמי כניסה בשני  אלה הייתה כ
 . עניי  זה בביקורתלעומת ממוצע ההכנסות השנתי בשני  שנבדקו ל) 28.5% כ(ח "ש
התפלגות אוכלוסיית המבקרי  בי  המוזיאוני  המובילי  לבי  אלה שבתחתית הרשימה לא  .ב

 .השתנתה
) מבוגרי  ותיירי , חיילי , נוער(התפלגות אוכלוסיית המבקרי  לפי קבוצות אוכלוסייה  .ג

 . השתנתה באופ  מזערי
ח " מיליו  ש8 הושקעו עד לסיו  המעקב כשבה  , "בית הגדודי "ו" השומר"בנוגע למוזיאוני  

מוזיאו  זה נפתח לציבור . שופ  והפ  למוזיאו  מודרני ע  אודיטוריו  פעיל" בית השומר"כי , יצוי 
 בנייתו של האג# החדש נמצאת בחצי  " בית הגדודי "אשר ל. 2008במחצית השנייה של שנת 

אי  עדיי  נתוני  בנוגע למידת , תא  לכ בה. 2009לפי התכנו  תסתיי  הבנייה במהל  שנת . הדר 
שבתקופת , יצוי . תרומת  של השיפורי  שבוצעו בשני מוזיאוני  אלה למספר המבקרי  בה 

  . הביקורת ה  היו בתחתית הסול  בהיבט של מספר המבקרי 
 גביית דמי הכניסה למוזיאוני  של המשרד .5

 של המשרד הייתה כרוכה בתשלו  דמי הכניסה למוזיאוני , בתקופות הביקורת והמעקב כאחד
ח " ש5 ח למבוגר ו" ש10עלה , "ח"הפלמ"פרט למוזיאו  , כרטיס הכניסה למוזיאוני . כניסה
מפטור מתשלו  דמי . ח" ש15  ח ולנוער " ש25עלתה למבוגר " ח"הפלמ"הכניסה למוזיאו  . לנוער

עובדי השירותי  , סוהרי ,  שוטרי ,חיילי  בשירות חובה וקבע, בי  השאר, כניסה למוזיאוני  נהנו
, מכניסה בתשלו  מופחת נהנו. ל ומשפחות שכולות"נכי צה, עובדי המשרד וגמלאיו, הביטחוניי 
 2.2  הסתכמו ההכנסות מדמי כניסה בכ2008בשנת , כאמור לעיל. סטודנטי  וגמלאי , בי  השאר
 . ח"מיליו  ש

, שלטונית בגדר רשות ציבורית, הווי  חלק ממנוולפיכ  ג  היחידה והמוזיאוני  המ, בהיות המשרד
, כדי שיהיה רשאי לגבות מהמבקרי  במוזיאוני  דמי כניסה, אזי מכוח עיקרו  חוקיות המינהל

  .שומה עליו להצביע על מקור בדי  המסמי  אותו לעשות כ 
 במסגרת חוק" מוזיאוני  מוכרי "כי המוזיאוני  של המשרד לא הוכרזו כ, בביקורת נמצא

, על כ . שהותקנו מכוחו, 1984 ה"התשמ, ותקנות המוזיאוני , 1983 ג"התשמ, המוזיאוני 
המסדירות את הנושא של מת  ,  לתקנות17  ו16  לחוק ו3בסעיפי  , בי  השאר, ההוראות הקבועות

אינ  חלות , רשות להנהלת מוזיאו  לגבות דמי כניסה ולהעניק פטורי  והנחות בתשלו  דמי כניסה
 . עליה 

כי הואיל ופעילותה של היחידה והמוזיאוני  שבאחריותה אינה , משרד מבקר המדינה העיר אז
וכי מ  הראוי כי , אזי לא נמצא בסיס חוקי לגביית דמי כניסה, מתבססת על החוק האמור ותקנותיו

ייקבע בהקד  בסיס חוקי הול  לגביית דמי כניסה למוזיאוני  של המשרד בי  א  באמצעות החלת 
עוד העיר משרד . ובי  א  בכל דר  חוקית אחרת, בשינויי  המתחייבי , וק המוזיאוני  ותקנותיוח

כי רצוי שהמשרד ינתח את הכדאיות שבגביית דמי כניסה למוזיאוני  ואת גובה  , מבקר המדינה
תו  התייחסות לכ  שבמועד סיו  הביקורת מעל למחצית אוכלוסיית המבקרי  הייתה , הראוי

 . ורה מתשלו  דמי הכניסהממילא פט
__________________ 

 . 2005(2003 בממוצע לשנה בשני  290,000(כ  19
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‡ˆÓ  ·˜ÚÓ· ,˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ï ÏÚÓ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ , ˙‡ Ô˜È˙ ‡Ï „¯˘Ó‰

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ .¯ÂÓ‡Î , ¯‰·Â‰˘ ‡Ï· ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÏ ‰ÒÈ Î‰ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚· ÍÈ˘ÓÓ ‡Â‰
ÍÎÏ ÈËÙ˘Ó‰ ÒÈÒ·‰ ,Ì˙ÈÈ·‚Ï ‰˜„ˆ‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‡Ï·Â . 

כי בכוונתו לפעול להסדרה , א"ל וראש אמ"מנכבהתייחסות המשרד לממצאי המעקב מסר ס
 . משפטית של גביית דמי הכניסה למוזיאוני 

שהמחוקק , כי העובדה, לעניי  ההסדר המשפטי של גביית דמי הכניסה מדגיש משרד מבקר המדינה
קבע בחוק את התנאי  שבה  קמה למדינה ולרשויותיה הסמכות לקבוע את מתכונת המימו  של 

   כול  או מקצת   באמצעות גביית דמי כניסה ממבקרי  בה  , בי  היתר, ני אחזקת המוזיאו
 . 20כי המדינה ורשויותיה יעשו כ  שלא על פי התנאי  הקבועי  בחוק, פירושה שאי  זה ראוי

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÒÈÒ·‰ ˙¯„Ò‰ ‡ÏÏ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÏ ‰ÒÈ Î ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ Í˘Ó‰ ÈÎ
¯·„Ï ÈËÙ˘Ó‰ ,¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏ ‰ÂÂ‰Ó . ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ „¯˘Ó‰ ÏÚ

˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ È˙˘Ó ˙Á‡ :‰ ÓÓ ÏÂ„ÁÏ Â‡ ‰ÒÈ Î‰ ÈÓ„ ˙ÈÈ·‚ ˙‡ ˙ÈËÙ˘Ó ‰ ÈÁ·Ó ¯È„Ò‰Ï .  
 ב ארגו "עדכו  המ .6

 2007המשרד פרס  בדצמבר , ואכ . ב ארגו "שעל המשרד לתק  ולעדכ  את המ, בביקורת צוי 
יקריי  בהוראה מצויי  אלה שהוכנסו בהגדרות של בי  השינויי  הע. נוסח חדש של הוראה זו

ועדכוני  בנוגע למבנה היחידה ; תפקידיה ומעמד  של המוזיאוני , אחריותה, ייעודה, היחידה
 . ליקויי  שצוינו בביקורת, במלוא  או בחלק , על ידי כ  באו על תיקונ . ולכפיפותה הארגונית

תפקידיה של היחידה מת  המלצות בפני הנהלת כי כתוצאה מהשינויי  התווספו להגדרת , יצוי 
תפקיד היחידה כלפי גורמי  מחו  למשרד הוגדר . המשרד על מדיניות כוללת לביצוע ייעוד היחידה

 ".פעולות שיווק במערכות החינו  האזרחיות והצבאיות כאחד"מחדש לאחר התיקו  כייזו  
הגדרת התפקידי  של מנהלי : ב ארגו  לא תוקנו"במסגרת השינויי  שהוכנסו בהמ, ע  זאת

 . המוזיאוני  ומערכת היחסי  בינ  לבי  מטה היחידה
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ó‰· ·Ï˘Ï ˘È ÈÎ"‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ Â˜È˙ ÔÂ‚¯‡ · .

Ó‡ ˘‡¯ ¯ÒÓ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓÏ Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰·"‡ , „Ú Ì˘ÂÈ˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ÈÎ
 ˙ ˘ ÛÂÒ2009.  

 21צחה בהר אית המרכז הלאומי לגבורה ולהנ .7
הוחל בהקמת המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית  , 1980 בהמש  להחלטת הממשלה מ

כי משיקולי  תקציביי  ומשיקולי  , בי  היתר, בביקורת ציי  אז מבקר המדינה).  המרכז להל  (
 התקציבי  הייעודיי  שנוצלו עד לאותו מועד.  הפעילות להקמת המרכז1996 נוספי  נעצרה ב

__________________ 
תלונת מר יהודה , 370099' בתיק מס, ראו תשובת מנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה  20

 .10.12.08(מ, לוי בעניי  גביית דמי כניסה לאתר גבעת התחמושת
, "המרכז הלאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית "בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„47 )1997 , ראו ג  מבקר המדינה  21

 .868' עמ
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הואיל ובחלק . בעיקר בגי  השקעות בתכנו , )בערכי  שוטפי (ח " מיליו  ש15 עמדו על כ
 המרכז הלאומי לגבורה  הר אית  "מההוצאות המנהליות השוטפות הכרוכות בפעילות עמותת 

הוא נשא מתקציבו מדי שנה בשנה מראשית שנות השמוני  ,  השתת# המשרד מתקציבו22"ולהנצחה
הגיעו , בעיקר במשכורות, ס  כל השקעותיו של המשרד בפעילות העמותה. בתשלומי  לעמותה

משרד מבקר המדינה המלי  אז בפני . 23)בערכי  שוטפי (ח " מיליו  ש11.5  לכ2005בדצמבר 
 .משרד הביטחו  לבחו  את ההצדקה שבהמש  תשלומי  אלה

 בתכניות גיוס לא עמדה' הר אית 'מאחר ועמותת . א: " ציי  המשרד2006בתגובתו מדצמבר 
 ... הוחלט על קידו  הקמתו של פרויקט ההנצחה בלבד, התרומות להקמתו של הפרויקט

עלויות ההקמה תתחלקנה .  מליו  דולר9מתכונת ההקמה בהיק# של ...  אושרה2005בספטמבר . ב
כיו  . י החלטת ממשלה שתתקבל בנושא"לבי  המדינה עפ) גיוס תרומות(באופ  שווה בי  העמותה 

 ". ושא בטיפול העמותה והמשרד מול מינהל מקרקעי ישראל ומשרד האוצרהנ
בעיקר משו  שהניסיו  לגייס , כי הפרויקט למעשה התפוגג מאליו, א"במסגרת המעקב מסר אמ

 מתפקיד  1.09.08 ל העמותה התפטרו ב"ר העמותה ומנכ"כי יו, עוד הוסי#. תרומות לא צלח
 . אי  מסמ  בדבר החלטה להפסיק את הפרויקט. בהנהלתה ובכ  חדלה העמותה מלפעול

 ˙ ˘·1980 Ô˙È‡ ¯‰· ‰Áˆ ‰ÏÂ ‰¯Â·‚Ï ÈÓÂ‡Ï ÊÎ¯Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 
ÌÈÏ˘Â¯È „ÈÏ˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ï‡¯˘È ÌÚ ˙¯Â·‚ ˙˘ÁÓ‰ ˙Â¯ËÓÏ ,ÈÓÂ‡Ï‰ Â¯Â¯Á˘ , ¯ÂÊÁ˘

ÌÈÏÙÂ ‰ ˙Áˆ ‰Â ˙Â·¯˜ ,‰ È„Ó‰ ˙Ó˜‰ È ÙÏ˘ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ˙Â·¯Ï .Â¯Ù Ï˘ Â˙Â‚‚ÂÙ˙‰ Ë˜È
˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÔÂÈÓËÏ Ì˙„È¯ÈÂ ‰Ê ÈÓÂ‡Ï"Á , ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ Ê‡Ó Â· ÂÚ˜˘Â‰˘

Â˙Ó˜‰ ,ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‡Ï· ÂÏÏÂÁ˙‰ ,Â· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰˘ , ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ Â‡È·‰
‰ËÏÁ‰Ï .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÍÎ ÁÎÂ Ï ÈÎ , ÊÎ¯Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰˘

ÓÓ‰ È„È ÏÚ ‰Ï·˜˙‰ ÈÓÂ‡Ï È˙Áˆ ‰Â È Â‡ÈÊÂÓ‰Ï˘ , Ï·˜˙‰Ï ÂÊ ‰ËÏÁ‰· ÈÂ È˘ ÏÎ ÏÚ ÈÊ‡
¯Â„Ò ÍÈÏ‰˙· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ‡Â‰ Û‡ . Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ÁÎÂ Ï Û˜Â˙ ‰ ˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰

 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÏÚ Ô˙È‡ ¯‰· ÊÎ¯Ó‰ Ï˘ Â„È˙Ú ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
‰ˆ ˙˘¯ÂÓ Ï˘ ‰Áˆ ‰‰Â ‰ÏÁ ‰‰ ‡˘Â ·" ÔÂ‡ÈÊÂÓ Ï˘ Â„È˙Ú ÏÚÂ ÏÏÎ· Ï"ÛÒÂ‡‰ È˙· "

)Â˙Ï‰ˆ ˙Â„Ï"Ï( ,Ë¯Ù·.  
 כוח אד  צבאי במוזיאוני  הצבאיי   .8

 30 הוקמו כ, ל לבי  עמותות המורשת שלה "מכוח שיתו# פעולה הדוק בי  יחידות שונות בצה
" זרוע האוויר"דוגמת מוזיאו  , הדומי  במאפייני  רבי  לאלה של המשרד, מוזיאוני  צבאיי 
בעיקר תקציב , על חשבו  תקציב המדינה,  הכספיהסיוע. בלטרו " יד לשריו "בחצרי  ואתר 

בי  , בביקורת נמצא. הקצאות של כוח אד  צבאי, בי  השאר, למוזיאוני  אלה כולל, הביטחו 
 נעשית ללא כללי  ושיטה   בעיקר חיילי  וחיילות בשירות חובה  שהצבת כוח אד  צבאי , השאר
 . מוסדרתליי  מוגדרי  ומחייבי  ושלא על בסיס תקינה"צה כלל

כי הצבת  של חיילי  חייבת , ל"הסכי  צה, 2006ל שצורפה לתגובת המשרד מדצמבר "בתגובת צה
·ÍÏ‰Ó ˘ ˙ "וכי , להיעשות על פי ההוראות והכללי  הנוגעי  לתקינה מסודרת של אות  תפקידי 

 ‰„Â·Ú‰2007 ,‰ˆ ¯È„ÒÈ"ÌÈ ˙˘Ó‰ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÓÈ‡˙ÈÂ Í¯ÚÓ· ÔÂ‡ÈÊÂÓ‰ ˙Â„ÈÁÈ ÏÏÎ È ˜˙ ˙‡ Ï" 

__________________ 
 ". המרכז הלאומי למערכות ישראל(הר אית  " ל1984(שמה שונה ב  22
קיבלה העמותה הקצבות ממשרד האוצר ומהקר  לעידוד הקמתו של מוזיאו  , מעבר להשקעות המשרד  23

 .מערכות ישראל
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ל עדיי  לא " צה2009כי ג  בסו# המחצית הראשונה של שנת , במעקב נמצא). ההדגשות במקור(

    .השלי  את התחייבותו להסדיר את תקינת כוח האד  הצבאי המשרת במוזיאוני  הצבאיי 
 סיכו  והמלצות

‰ÏÂÚ ·˜ÚÓ‰ È‡ˆÓÓÓ , ÌÈ„Úˆ ‰ÚˆÈ· Ì¯ËÂ ‰ËÈÏÁ‰ Ì¯Ë ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙Ï‰ ‰ ÈÎ
¯„ ‰ ÌÈÈ ÂÈÁ„¯˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˘ ,ÌÈ‡·‰ ÌÈË·È‰· ¯‡˘‰ ÔÈ·: 

1. ˙ÏÏÂÎ ˙È Â‡ÈÊÂÓ ˙ÂÈ È„Ó ÍÓÒÓ ˘Â·È‚ , ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„ÒÂ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Â¯Ê‚ÈÈ ‰ ÓÓ˘
ÌÈÙÂ˜˘Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÈ·Èˆ˜˙Â ÌÈÈ˙ÓÈ˘Ó . 

2. Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓÏ ‰ÒÈ Î‰ ÈÓ„ Ï˘ ‰ÈÈ·‚‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙¯„Ò‰ . 
 ÔÂ‡ÈÊÂÓ ÔÈÈ Ú·"‡‰ È˙·ÛÒÂ) "‰ˆ ˙Â„ÏÂ˙Ï"Ï (‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ , ˙Ï‰ ‰ ÏÚ ÈÎ

‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï „¯˘Ó‰ , ‰Ê ÔÂ‡ÈÊÂÓ˘- ÈÙ ÏÚÂ ÂÚ·ËÓÂ Â·ÈËÓ˘ 
‰ˆ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰"ÂÈÏ‡ „¯˘Ó‰Â Ï , ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÌÈ Â‡ÈÊÂÓ‰ ÏÎ ÔÈ·Ó ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ‡Â‰

‰ˆ ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡ È˙ÎÏÓÓ ÔÙÂ‡· ‚Èˆ‰Ï" ‰È˙ÂÙÂ˜˙Ï Ï-˙ ‡ÏÓÈ ‰Ê „È˜Ù , ˙‡ „·ÎÈ˘ ÔÙÂ‡·
‰ˆ"Â˙˘¯ÂÓ ˙‡Â Ï .˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂÎÏ˘‰ ˘È ‰Ê ÔÂ‡ÈÊÂÓ ÔÈÈ Ú· ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜ Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

Ô˙È‡ ¯‰· ÈÓÂ‡Ï‰ ÊÎ¯Ó‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙Â‚‚ÂÙ˙‰ ÁÎÂ Ï , ÈÓÂ‡Ï ÊÎ¯Ó ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘
‰Áˆ ‰ÏÂ ‰¯Â·‚Ï.  

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÁÏ Ú‚Â ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜
‰ˆÂ „¯˘Ó‰ ÂÏË  ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÓˆÚ ÏÚ Ï ,

 ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· Ì ˜˙Ï ˙Ò Î‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó2007 ,˙‡Ê Â˘Ú ‡Ï Ì‰ Í‡ .ÔÎ ÏÚ , ÏÚ
‰ˆ ÏÚÂ „¯˘Ó‰"ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ì Â˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ï.   


