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כולל תמהיל מגוו  של ,  המונח על שולח  הכנסת,א60דוח הביקורת השנתי 

דוחות על ביקורות בנושאי  שוני  הנוגעי  לכלל המגזר הציבורי במדינת 

ולכ  נוספו , ביטחו חלק הארי של הדוח מוקדש לביקורת על מערכת ה: ישראל

 .השלטו  המקומי וחברות ממשלתיות, פרקי  על הביקורת על משרדי ממשלה
בפרקי  העוסקי  בביקורת על מערכת הביטחו  נית  דגש על שני תחומי  

ומיצוי המשאב , הכוננות והמוכנות לשעת חירו : שנקבעו כנושאי ליבה וה 

 . האנושי
יקורות שנעשו בשני  הקודמות תחו  הכוננות והמוכנות נבדק בהמש  לב

בתחו  זה נבדקו שלושה נושאי  ונעשה מעקב . בעקבות מלחמת לבנו  השנייה

נבדקה מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית של מער  מבצעי : אחד

ל ובהתחשב בשינויי  שחלו "הלכה למעשה נוכח האיומי  הניצבי  לפני צה

שרד התחבורה למת  שירותי תובלה הנושא השני הוא היערכות מ. במער  זה

, בי  היתר, זאת. ל לגייס כלי רכב בשעת חירו "למשק האזרחי והיערכות צה

המשמשת , 2007בסו! שנת ) ל"רח(נוכח הקמתה של רשות החירו  הלאומית 

ח "מער  מל(גו! מטה מתא  ליד שר הביטחו  לטיפול בעור! בכל מצבי החירו  

 בעניי  זה נמצאו ליקויי  המחייבי  %) ל" הוכפ! לרח% משק לשעת חירו  %

תיקוני  יסודיי  כדי להבטיח את היערכותו ומוכנותו של משק התובלה 

, )משמר הגבול(ב "הנושא השלישי הוא בדיקה של מג. האזרחית בשעת חירו 

נבדקו הפערי  בי  המצבות . בנושאי הארגו  והתקינה, לראשונה כמער  של 

כל זאת נוכח השינויי  המשמעותיי  , ו  ועדכונ והתקני  וקיו  פקודות ארג

שחלו במער  בשני  האחרונות והשפעת  על יכולת  של היחידות לקיי  את 

ב ג  ארגו  מער  "במסגרת זאת נבדק במג. הייעוד והתפקידי  שהוטלו עליה 

 .שנמצאו בו ליקויי כשירות משמעותיי , המילואי 
 הביטחו  בוצעו ארבע מטלות בתחו  המשאב האנושי והטיפול בו במערכת

ונמצאו ליקויי  משמעותיי  בנושא חשוב ביותר של מערכת , ביקורת ומעקב

במסגרת זו נבדק שירות חיילי חובה מחו& . הביטחו  והוא מיצוי כוח האד 



ביטחוניות מובהקות %ל ברשויות שאינ  עוסקות במשימות צבאיות"ליחידות צה

 מער  %בנושא השני ). שטרת ישראלבמשרד החינו  ובמ, במשרד הביטחו (

 נבדקו מדיניות ההקצאה ותהליכי %משרתי הקבע במימו  גופי  אזרחיי  

ההתחשבנות בי  מערכת הביטחו  לבי  הגופי  , האישור של משרתי הקבע

נושאי  . ומנגנוני הבקרה שמקיימת מערכת הביטחו  בנושא זה, החיצוניי 

ומער  הכליאה ; בה לפני תו  השירותנוספי  שנבדקו ה  מת  פטור משירות חו

אי  .  הטיפול בחיילי  השוהי  בבתי כלא ומצב  הפיזי של המתקני %ל "בצה

איכותו ומיצויו ה  אב  יסוד וערובה להצלחתו של , כי כוח האד , בוודאי, חולק

 . ל"צה
נבדקה דר  . התחו  השלישי הוא התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו 

, ביטחו  בתחו  מסוי  הקשור לתעשיות הביטחוניותהפעולה של משרד ה

, כמו כ . המחייבי  תיקוני  יסודיי , ונמצאו ליקויי  משמעותיי  ביותר

נבדקה השקעת התעשייה האווירית בתחו  מטוסי האימו  והקשרי  בינה לבי  

 .חיל האוויר והחלל
. ותיהומוסד) י"לב(ביקורת נוספת עסקה בפעולות הקר  למע  ביטחו  ישראל 

מצבה של . במכלול פעולתה של הקר , מה  חמורי , בביקורת זו הועלו ליקויי 

ל "צה, הקר  נמצא מדאיג ומחייב פעילות דחופה ויסודית של משרד הביטחו 

 .והקר 
אני מייחס חשיבות יתרה . כתמיד יוחדו חלק מהמטלות לביקורות מעקב

ריות ראשי הגופי  למעקבי  אחר תיקו  ליקויי דוחות מבקר המדינה ולאח

שבחלק מהמקרי  , מביקורות המעקב עלה עניי  חמור ביותר. ליישו  התיקו 

 א! שלא בהתא  לדיווח %ויתרה מכ  , לא פעלו הגופי  לתיקו  הליקויי 

צרי  שיהיה בתשומת , נושא זה. שנמסר על ידיה  למבקר המדינה על טיפול 

ור החקיקתי לאכיפת לב  של ראשי הגופי  המבוקרי  וא! שיטופל במיש

ועדת הכנסת . האחריות האישית לתיקו  הליקויי  על ידי הגופי  המבוקרי 

תצטר  לסייע בחיזוק , שקיימה כבר דיוני  בנושא, לענייני ביקורת המדינה

וביסוס הדרישה בדבר קיו  וביצוע מהיר של המלצות דוחות הביקורת של 

צוע הדוחות כעבירות מבקר המדינה תו  הגדרת מחדלי  משמעותיי  בבי

 .משמעת
פע  נוספת נערכה ביקורת מעקב אחר . הפע  נערכו ארבע ביקורות מעקב

הטיפול בליקויי  שהועלו בעבר בנושא הטיפול הממלכתי בהסברה בשפה 

ברצועת עזה " עופרת יצוקה"ובכלל זה בהכנות לקראת מבצע , הערבית

להקי  מטה , 2007מיולי , המעקב נעשה ג  נוכח החלטת ממשלה. ובמהלכו

כי , נמצא. הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה בעקבות דוחות מבקר המדינה



השני  בתחו  זה נמש  ביתר שאת ג  בתקופה שקדמה %המחדל הלאומי רב

 .במהלכו ובעקבותיו, "עופרת יצוקה"ל
על הקר  לקליטת חיילי  משוחררי  והיחידה להכוונת חיילי  משוחררי  

כי לא מנוצלי  דיי  תקציבי הקר  לסיוע , נמצא. מורחבתנערכה ביקורת מעקב 

ומשרד הביטחו  , במש  כשנתיי  שותק מוסד הביקורת הפנימית בקר . נוס!

ביקורת מעקב נעשתה ג  על פעולות משרד . לא מיצה את הטיפול בנושא

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

ל ומשרד הביטחו  "כי א! שצה, ני רואה בחומרה את העובדהבמקרה זה א. לו

משרד ראש הממשלה והכנסת לתק  , התחייבו כלפי משרד מבקר המדינה

. לא כל הליקויי  תוקנו, 2007ליקויי  שהועלו בביקורת שפורסמה במהל  שנת 

זיהומי , נעשתה ביקורת מעקב מורחבת על הטיפול במקרקעי תעש, כמו כ 

כי נמשכות הסחבת ואזלת היד , נמצא. ו  והכנת תכניות מתארהקרקע ומי התה

תעש ומינהל מקרקעי , שעלו בביקורות הקודמות בפעילות משרד הביטחו 

 .ואשר גורמות למחדל ביטחוני ובטיחותי ולבזבוז משאבי  כספיי , ישראל
כי ארבע מטלות ביקורת על גופי  מסווגי  החלטתי שלא להניח על , אציי 

) ג(17ת ולא לפרסמ  לש  שמירה על ביטחו  המדינה זאת לפי סעי! שולח  הכנס

ע  זאת אני מביא לידיעת ]. נוסח משולב [%1959ח"התשי, לחוק מבקר המדינה

לתחומי  הרגישי  " העי  הציבורית"הציבור את נושאי אות  בדיקות בהיותנו 

יטתית דוח נוס! על מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה וש. והחסויי  ביותר

ל ומול השינויי  שחלו במער  "של מער  מבצעי מול האיומי  הניצבי  בפני צה

שלא , החליטה ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, זה

לש  שמירה על , להניח של שולח  הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

 .הלחוק מבקר המדינ) א(17בהתא  לסעי! , ביטחו  המדינה
. בפרק בדוח שנתי זה העוסק במשרדי ממשלה אחרי  נבדקו מספר נושאי 

נמצאה סדרה של ליקויי  , בתחו  המינויי  וסדרי ההעסקה במשרד האוצר

במיוחד לאור היות משרד האוצר אחראי , שיש לתקנ  ולמנוע את הישנות 

י  לניהול יעיל ותקי  של תקציב המדינה ומשרד זה צרי  שישמש דוגמה למשרד

המסחר והתעסוקה נבדק הסיוע ליצואני  עקב , במשרד התעשייה. אחרי 

ובמשרד הבריאות נבדקו שירותי הבריאות ; שחיקת שער החליפי  של הדולר

 .לתלמיד ועבודת המטה בדבר העברת  לביצוע בידי גו! חיצוני
בפרק העוסק בשלטו  המקומי נבדקו היבטי  בתחו  התכנו  המתארי המקומי 

כי לכמחצית מהעיריות והמועצות , בדיקה של תחו  חשוב זה העלתהה. הכולל

וכי ההכנה , המקומיות בישראל אי  תכניות מתאר מקומיות כוללות עדכניות

תכניות רבות כלל לא הגיעו לשלב . והאישור של תכניות אלו אורכי  שני  רבות



יות מצב בלתי נסבל זה פוגע ביכולת  של הרשויות להתמודד ע  סוג. אישור

נבדקה הקמת אול  , בנוס! לכ . כלכליות וסביבתיות, חברתיות, תכנוניות

 .אירועי  על קרקע שהוקצתה לתעשייה באזור התעשייה של טבריה עילית
בפרק על חברות ממשלתיות נבדקו סדרי קבלת עובדי  בכירי  לחברת נמל 

הביקורת העלתה ליקויי  של ממש בהליכי גיוס העובדי  . מ"אשדוד בע

הלי  זה פגע בעקרונות . שבחרה מועמדי  בהלי  בלתי תקי , בכירי  בחברהה

 .ההוגנות והשקיפות, השוויו 
בנושאי  רבי  ומגווני  שיש לה  השפעה רבה על , כאמור, דוח זה עוסק

מלאכת הביקורת נעשתה באופ  מקצועי וענייני וללא . תחומי  שוני  של חיינו

החיסכו  וטוהר , ה להגברת היעילותוהיא מעלה תרומה נכבד, משוא פני 

חובת  של . המידות בגופי  המבוקרי  ולשמירה על כללי המינהל התקי 

. הגופי  המבוקרי  היא לפעול בדר  מהירה ויעילה לתיקו  הליקויי  שנמצאו

מדיניות מבקר המדינה היא לעקוב אחר תיקו  הליקויי  ולוודא את ביצוע 

 .לנהוג ג  בעתיד, וביתר שאת, משרדוכ  ימשי  ה, התיקוני  הנדרשי 
הפועלי  , טהורי מידות, שוויוניי , דמוקרטיה נמדדת במוסדות שלטו  יציבי 

הביקורת היא לב ליבה של הדמוקרטיה וערובה לקיו  שלטו  . על פי החוק

משימות אלו הטיל . מינהל תקי  וסדר ציבורי, הפועל על פי אמות מידה של חוק

בהרגשת שליחות , ואנו נמשי , מבקר המדינה: ודעלינו המחוקק בחוק יס

  .ביישו  ובקיו  דווקני של חובות אלו, אמיתית
  ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה   )'בדימ(שופט , מיכה לינדנשטראוס   

  2010ינואר   ע"טבת התש , ירושלי 
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   כוננות ומוכנות

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית של מער  מבצעי הלכה נבדקה מידת קיומה של 

. ומול השינויי  שחלו במער  עצמו, ל"למעשה מול האיומי  הניצבי  בפני צה
 .כמו כ  נבדקו תהליכי בניי  הכוח של אמצעי לחימה השייכי  למער  מבצעי זה

ובמפקדת ; בזרוע האוויר והחלל; בזרוע היבשה; הביקורת נערכה במטה הכללי
 . הצפו פיקוד 

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא 
לש  , להניח פרק זה על שולח  הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

!ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  , שמירה על ביטחו  המדינה
 ]. נוסח משולב [1958

 תובלה למשק האזרחי והיערכות בנושא היערכות משרד התחבורה למת  שירותי
התכנו  וההכנה של מער  , ל לגיוס כלי רכב בשעת חירו  נבדקו הארגו "צה

התובלה האזרחי למת  שירותי תובלה יבשתית למשק בשעת חירו  ומספר 
ל להעמיד לרשות יחידותיו את כלי הרכב "סוגיות הקשורות להיערכות צה

הלי  קבלת ההחלטות בנוגע נבדק ת, כמו כ . הדרושי  לה  בשעת חירו 
הביקורת נערכה ברשות . לשחרור כלי רכב מחובת גיוס לטובת המשק האזרחי

באג  הטכנולוגיה , הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו  שבמשרד התחבורה
בדיקות השלמה נערכו ). ח"מל(ל ובמטה משק לשעת חירו  "והלוגיסטיקה בצה

יונה לדלק שבמשרד התשתיות ברשות העל, באגפי  אחרי  במשרד הביטחו 
, ח שבמשרד התעשייה"הלאומיות וכ  במינהל כוח אד  לשעת חירו  ומל
 .המסחר והתעסוקה ובאג  התקציבי  שבמשרד האוצר

) ב"מג(הארגו  והתקינה של יחידות משמר הגבול נערכה ביקורת בנושא 
במטה הארצי , ב"הביקורת נערכה במג. המצויות תחת פיקוד משטרת ישראל

נבדקו היבטי  הנוגעי  להקמת יחידות , בי  היתר. במשרד לביטחו  הפני ו
התנהלות הגורמי  האחראי  לארגו  ותקינה , ב"תקינה של יחידות מג, חדשות

המוכנות , הפעלת הכוח, היבטי  בשיבו* כוח אד , במשטרת ישראל
 ב והפיקוח של המשרד לביטחו  הפני  על"וההתכוננות של מער  המילואי  במג

  . משטרת ישראל
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היערכות משרד התחבורה למת  שירותי תובלה 

ל לגיוס כלי רכב "למשק האזרחי והיערכות צה

 בשעת חירו 
וה  נדרשי  בשעת , משאבי התובלה היבשתיי  במדינה מצויי  בכמות מוגבלת

על פי חוק רישו  . ל וה  למשימות המשק האזרחי"חירו  לתת מענה ה  למשימות צה
ומכוח סמכויות שר , ) החוק להל   (1987 ז"התשמ, סו לצבא הגנה לישראלציוד וגיו

שבאג$ )  " מרכז לאו להל  (הביטחו  פועל המרכז לגיוס אמצעי  וריתוק משקי 
ל בשעת "ל לאיתור ולגיוס כלי הרכב עבור יחידות צה"הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה

ולריתוק מפעלי  חיוניי , חירו 
1

הרשות . ל בשעת חירו " בהתא  לצורכי צה
)  הרשות לתובלה להל  (הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו  שבמשרד התחבורה 

והיא אחראית במשרד , )ח" מל להל  (היא אחת מרשויות המשק לשעת חירו  
לתכנו  ולהכנת מער% התובלה למת  שירותי תובלה יבשתית למשק , התחבורה לארגו 

ראש אג$ . ל קדימות בגיוס ציוד הדרוש לו"צההחוק נות  ל. האזרחי בשעת חירו 
הוא הסמכות העליונה לעניי  יישו  ) ל" אט להל  (ל "הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה

, בי  היתר,   עומד בראש ועדה עליונה מייעצת המורכבת"ומפקד מרכז לאו, החוק
 2הדנה בבקשות שמגישות לה רשויות ייעודיות, מנציגי  של שישה משרדי ממשלה

 הוועדה  להל  (ל של כלי רכב לטובת המשק האזרחי "לשחרור מחובת גיוס לצה
  . ל על דחיית  או אישור "וממליצה בפני ראש אט) לשחרור ציוד

 פעולות הביקורת
ביקורת , לסירוגי ,  ער  משרד מבקר המדינה2009 עד ינואר 2008בחודשי  מרס 

ח ארצי"ברשות לתובלה שבמשרד התחבורה ובמטה מל
3

התכנו  , לבדיקת הארגו  
. וההכנה של מער  התובלה האזרחי למת  שירותי תובלה יבשתית למשק בשעת חירו 

ל נבדקו מספר סוגיות הקשורות להיערכותו להעמיד לרשות "  שבאט"במרכז לאו
__________________ 

בור הפועל או שאפשר להפעילו לצורכי הגנת המדינה או ביטחו  הצי,  מפעל או חלק ממנו מפעל חיוני   1
. 1967 ז"התשכ, או לקיו  הספקה או שירותי  חיוניי  כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירו 

,   לעיבוי המער" הלוגיסטי הצבאי"מפעלי  משולבי  ה  מפעלי  חיוניי  שירותקו למרכז לאו
 .בהתקיי  נסיבות מיוחדות שנקבעו באותו חוק

תי ורשות ייעודית יהיו מוסמכי  ואחראי  כל משרד ממשל", 1986על פי החלטת ממשלה מיולי   2
המשק  בתחו  שה  מופקדי  עליו לנקוט אמצעי  בעוד מועד ככל הדרוש להבטחת הכנתו של

באישור , הועיד אותה, בתחו  אחריותו, שרשות ייעודית היא גו$ שמשרד ממשלתי, מכא ". החיוני
 .קד עליולביצוע פעולות המתחייבות בנושא שהוא מופ, ח עליונה"ועדת מל

ח פועל לש  הבטחת המשק החיוני והספקת המוצרי  והשירותי  החיוניי  לאוכלוסייה "מער" מל  3
ח עליונה "ליד ועדת מל. ח עליונה"ח פועל באמצעות ועדת מל"מער" מל. ל במצבי חירו  שוני "ולצה
 השרי  לענייני ועדת. ח עליונה ועל פי הנחיותיו"ר ועדת מל"בכפיפות ליו, "ח ארצי"מטה מל"פועל 

 החליטה על הקמתה של רשות החירו  הלאומית הפועלת 19.12.07ביטחו  לאומי בישיבתה מיו  
העל שלו  כיחידה במשרד הביטחו  ומשמשת גו$ מטה מתא  ליד שר הביטחו  לצור" מימוש אחריות

 מנהל 1.9.09 כי החל מ,  החליטה23.8.09 הממשלה בישיבתה מ. לטיפול בעור$ בכל מצבי החירו 
 .ח עליונה"ר ועדת מל"ישמש ג  כממלא מקו  קבוע ליו רשות החירו  הלאומית
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נבדק ההלי  לשחרור , כמו כ . ל את כלי הרכב הדרושי  לה  בשעת חירו "יחידות צה

: בדיקות השלמה נערכו במשרד הביטחו . ובת המשק האזרחיכלי רכב מחובת גיוס לט
במינהל ההרכשה והייצור , ברשות העליונה לשעת חירו  שבאג# ארגו  בקרה ומינהל

; ברשות העליונה לדלק שבמשרד התשתיות הלאומיות; ובאג# למחשוב ומערכות מידע
ובאג# ; המסחר והתעסוקה, הח שבמשרד התעשיי"במינהל כוח אד  לשעת חירו  ומל

  .2009בירורי השלמה נערכו עד מאי . התקציבי  שבמשרד האוצר
 :עיקרי הממצאי 

 היערכות הרשות לתובלה במשרד התחבורה
ו  . 1 ר י ח ת  ע ש ב י   י ח ר ז א ה ה  ל ב ו ת ה י  ת ו ר י ש ו   ג ר  א
כי הקצאת , נמצא. ל קדימות בגיוס כלי רכב בשעת חירו "לצה, על פי החוק . א

ל לבי  צורכי המשק האזרחי נעשית בלי שקיי  "צהמשאבי התובלה במשק בי  צורכי 
שתאפשר להביא בחשבו  את כל השיקולי  ותאז  בי  , על שלו ראייה מתכללת%גור 

 . שתי מערכות אלו
את , בי  היתר, דוח שבח  ח ארצי" ערכה חברה אזרחית עבור מטה מל2002בשנת  . ב

כושר התובלה הקיי  במשאיות ובתומכי 
4

החזויי  לשירותי תובלה  לעומת הביקושי  
פערי  ניכרי  ביכולתה של הרשות , בי  היתר, הדוח העלה).  הדוח%להל  (בשעת חירו  

הדוח כלל תכנית לשיפור . לתובלה לספק את שירותי התובלה הדרושי  בשעת חירו 
לא נמצאו סימוכי  לכ  שהדוח נדו  במשרד התחבורה . היערכותה של הרשות לתובלה

 .י ושהרשות לתובלה נערכה בהתא  להמלצותיוח ארצ"ובמטה מל
המתייחסי  , 2002הרשות לתובלה לא בחנה ולא עדכנה את הנתוני  משנת  . ג

א# על פי שמאז חלו שינויי  בגודל האוכלוסייה ובמבנה ענ# , לביקוש לשירותי תובלה
אי  לרשות לתובלה תמונת מצב עדכנית של נתוני , כתוצאה מכ . התובלה במשק

 . שי  החזויי  בשעת חירו הביקו
שיש בה  א# כדי להעצי  את הדרישות , למרות ההחרפה באיומי  על העור# . ד

לא חלו שינויי  מהותיי  בסדרי חלוקת אמצעי , לשירותי תובלה למשק האזרחי
מטה . שעליה  הצביע הדוח, ל למשק האזרחי ולא צומצמו החוסרי "התובלה בי  צה

ל ומול שר הביטחו  "לא פעלו מול הדרגי  הגבוהי  בצהח ארצי והרשות לתובלה "מל
  . כדי להביא לשינוי יסודי במצב

ו   .2 ר י ח ת  ע ש ב ת  י ת ש ב י ה ה  ל ב ו ת ה ר   ע מ ת  ו נ נ ו כ ח  ו  ד
נתוני  , בי  היתר, הכולל, ח ארצי מעביר לסג  שר הביטחו  דוח כוננות חודשי"מטה מל

תוני הביקושי  המתייחסי  למצאי המשאיות והתומכי  הקיי  בפועל לעומת נ
במהל  הביקורת הסתבר . 2002שכאמור לא נבחנו משנת , החזויי  בשעת חירו 

ח ארצי לבי  הרשות לתובלה בנוגע לשאלה א  "שקיימי  חילוקי דעות בי  מטה מל

__________________ 
 .גרור שחלקו הקדמי מונח על התומ  שיש לו,  רכב גורר תומ    4
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נתוני המצאי שבדוח הכוננות מצביעי  על קיומ  של חוסרי  במספר כלי הרכב 
  . העומדי  לרשות המשק האזרחי או לאו

י   .3 ג ה נ ב ו ת  ו י א ש מ ב ה  ל ב ו ת ה ק  ש מ ת  ו כ ר ע י  ה
 30%, ל"ח ארצי והרשות לתובלה לבי  צה"בהתא  להבנות שהושגו בי  מטה מל . א

המהווי  מפעלי  חיוניי  של (מהמשאיות שיעמדו לרשות  של משרדי ההובלה 
בשעת חירו  יהיו משאיות אורגניות) הרשות לתובלה

5

 מכלי הרכב %13%בפועל רק כ. 
 .ההובלה ה  כלי רכב אורגניי במשרדי 

ובהתאמה לכ  , הרשות לתובלה לא קבעה למשרדי ההובלה את מספר כלי הרכב . ב
כדי שאלו יוכלו לתת מענה לביקושי  החזויי  , את התקני  למספר הנהגי  הדרוש

מספר הנהגי  שהוקצו לרשות , כמו כ . שיופנו אליה  בשעת חירו , לשירותי תובלה
 .נה למצאי המשאיות הקיי  בפועלאינו עו, לתובלה

האמורי  ,  לא נערכו השתלמויות לנהגי  שאינ  מקצועיי 2006מאז שנת  . ג
הדבר פוגע בכשירות  של נהגי  קיימי  ומונע את . להפעיל רכב כבד בשעת חירו 

  .צירופ  של נהגי  נוספי 
ק  .4 ל ד ת  ל ב ו ה ל ת  ו כ ר ע י  ה

משרד מבקר המדינה .  לשעת חירו  התעוררה בעיה מסוימת בהספקת דלק2006במרס 
כי נוכח המשמעויות של פגיעה בהיערכות ובמוכנות להובלת דלק בשעת חירו  , מעיר

ל לקבל "במשרד האוצר ובצה, על הגורמי  במשרד הביטחו , לצורכי המשק האזרחי
ראוי , היה ולא יימצא בהקד  פתרו  למחלוקת האמורה. בהקד  החלטה לתיקו  המצב

העל שלו לטיפול בעור# בכל מצבי %מתוק# אחריות, נושא לשר הביטחו להעלות את ה
  .החירו 

ר    .5 ע מ ת  ל ע פ ה ב ה  ר ק ב ו ה  ט י ל ש ל  ש י   י נ ו ג ר א י   ט ב י ה
ה  ל ב ו ת  ה

להבטחת פעילות  של , בעיקר, היערכותה של הרשות לתובלה לשעת חירו  מצטמצמת
ליטה ובקרה ללא ראייה מתכללת וש, המהווי  מפעלי  חיוניי  שלה, משרדי ההובלה

 .במטרה להביא למיצוי יעיל יותר שלה  בשעת חירו , על משאבי התובלה במשק
מכלול הממצאי  מעמיד בספק את יכולתה של הרשות לתובלה לספק את שירותי 

הדבר מקבל משנה חשיבות נוכח . התובלה הנדרשי  למשק האזרחי בשעת חירו 
  .תהתגברות האיומי  על העור# האזרחי בשני  האחרונו

__________________ 
 .ל ורותק למפעל חיוני"ששוחרר מחובת גיוס לצה, רכב בבעלות מפעל חיוני  5
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 ל"  בצה"היערכות מרכז לאו

כי ככלל ,   לגיוס כלי רכב לשעת חירו  העלתה"בדיקת היערכותו של מרכז לאו
 :כמפורט להל , נמצאו ליקויי  במספר תחומי , ע  זאת. היערכותו סדורה

חלוקת משאבי התובלה לשעת חירו  משליכה על היערכות  של המשק הצבאי  . 1
על . לי"ל כדרג מטכ"ב קביעת מדיניות עקרונית של אטדבר המחיי, ושל המשק האזרחי

,   קיבל החלטות בתחומי  מרכזיי  של מדיניות באופ  עצמאי"מרכז לאו, א# זאת
 .ל"ללא מעורבות אט

שיעמדו לרשותו , )לעומת התק ( במצאי המשאיות %60%ל קיי  עוד# של כ"בצה . 2
, למרות זאת. איות כאלהשעה שבמשק האזרחי קיי  מחסור במש, זאת. בשעת חירו 

ל לא עשה את הפעולות הדרושות כדי לשחרר כמות גדולה יותר של משאיות "צה
 .ל לטובת המשק האזרחי"מחובת גיוס לצה

, קיי  חוסר איזו  במצאי של כלי רכב מסוימי  ביחידות מרחביות של רכב מגויס . 3
 . יכרכ  שבחלק  קיי  עוד# לעומת התקני  שעה שבאחרות קיי  חוסר נ

בחלק מהיחידות המרחביות של רכב מגויס קיימי  פערי איוש של בעלי תפקידי   . 4
שעלולי  לפגוע בתהלי  גיוס כלי רכב וציוד מכני , במילואי  במקצועות קריטיי 

 .הנדסי בשעת חירו 
  בלא התייחסות "שלפיה נקבע ציו  לכשירותו של מרכז לאו, השיטה הקיימת . 5

הפועלת עצמאית כיחידה מרחבית של ( של כל יחידת משנה שלו בנפרד ג  לכשירותה
  . "אינה משקפת לאשורה את כשירותו של מרכז לאו, )רכב מגויס

 סיכו  והמלצות
ל ולמשק האזרחי לביצוע "היערכות נכונה להספקת שירותי תובלה לצורכי צה

י  קיומ  של אמצעי תובלה יבשתי, בי  היתר, משימותיה  בשעת חירו  מחייבת
בהיות  של אמצעי ההובלה . בכמות מספקת למת  מענה לצרכי  של שני גורמי  אלה

קיימת חשיבות שחלוקת המשאבי  תתבצע בראייה , במשק מצויי  בכמות מוגבלת
ל לצורכי המשק "ומאזנת בי  צורכי צה, המביאה בחשבו  את כל השיקולי , מתכללת
 . האזרחי

וכנותה של הרשות לתובלה אינ  מתאימות כי היערכותה ומ, ממצאי הביקורת העלו
בעיקר בנוגע לכמות כלי הרכב ולמספר הנהגי  הדרושי  לה לשעת , למשימותיה

שיאפשרו , השליטה והבקרה, היערכותה בראייה מתכללת של הניהול וכ  באי, חירו 
ליקויי  מהותיי  אלה . מיצוי מיטבי של משאבי התובלה המוגבלי  הקיימי  במשק

ספק את יכולתה של הרשות לתובלה לספק את צורכי המשק האזרחי מעמידי  ב
יפעלו , בשיתו  ע  רשות החירו  הלאומית, הכרחי שמשרד התחבורה. בשעת חירו 

 .לשיפור היערכותו ומוכנותו של משק התובלה האזרחית בשעת חירו 
י   את משאב"ל לרשות מרכז לאו"כי לצור  היערכותו העמיד צה, נית  לציי  לחיוב

, והקצה ליחידותיו את מרב אמצעי התובלה, כוח האד  והאמצעי  הדרושי  לו
 .בהתא  לצרכי  הדרושי  לה 
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מאחר שסוגיית כלי הרכב היא אחת מאבני היסוד בהיערכותו של המשק לשעת חירו  
2000משרד מבקר המדינה חוזר על המלצתו משנת , ונוכח החרפת האיומי  על העור 

6

, 
. ל לבי  המשק האזרחי"חודש בנושא חלוקת המשאבי  בי  צהעל הצור  בדיו  מ

ראוי שסוגיה , מתוק  אחריותו הכוללת של שר הביטחו  לטיפול בעור  במצבי חירו 
בהיותו , ל"בשיתו  ע  ראש אט, כדי שזו תבח , זו תידו  ברשות החירו  הלאומית

 העבודה את סדרי, וע  הרשות לתובלה, ל ליישו  החוק"הסמכות העליונה בצה
הקיימי  ואת הצעדי  הדרושי  כדי להביא למיצוי מיטבי של פוטנציאל כלי הרכב 

  .במשק

__________________ 
' עמ, "ת לתובלה יבשתית בשעת חירו הרשות הארצי"פרק , )È˙ ˘ ÁÂ„51 ‡)2000 , מבקר המדינה  6

100 107. 
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  ארגו  ותקינה משמר הגבול 
 ככוח רב) ב" מג להל  (מפעילה את משמר הגבול ) י" מ להל  (משטרת ישראל 

 לסיוע בלחימה בפשיעה במגזר העירוני, לטיפול בהפרות סדר, תכליתי ללחימה בטרור
 עמד ס  כוח האד  2008בשנת . ובמגזר הכפרי וככוח עתודה להתערבות מהירה

ב " מכוח מג40% כ. י" מס  כוח האד  במ27% שהיוו כ, ב על אלפי שוטרי "במג
 החלו 2008כי בשנת , יצוי . י"פ מ"ל והיתרה ת"צה) פ" ת להל  (נמצא תחת פיקוד 

 אשר נועדה לבחו  את י בעבודת מטה רחבה"ב והמטה הארצי של מ"מפקדת מג
י " קבע המפקח הכללי של מ2009ביוני . ב"המשימות והמבנה הארגוני של מג, הייעוד

 תגובש תכנית ע  לוח זמני  ליישו  2009כי בשנת , ניצב דוד כה  רב) ל" מפכ להל  (
  .עבודת המטה

 פעולות הביקורת
ת בארגו  ובתקינה  בדק משרד מבקר המדינה סוגיו2009 פברואר   2008בחודשי  מרס 
הביקורת נערכה . 2009בדיקות השלמה נערכו עד מאי . י"פ מ"ב ת"של יחידות מג

בדיקות השלמה . מרכז וצפו ) רי " חטמ להל  (ב ובחטיבות המרחביות "במפקדת מג
  ). פ" המשרד לבט להל  (נערכו במטה הארצי ובמשרד לביטחו  הפני  

 עיקרי הממצאי 
 פקודות ארגו  

אמורה להגדיר את ) א" פק להל  ( פקודת הארגו    עדכו  פקודות ארגו פרסו  ו
ואת התק  המפרט , י"הארגו  במ את המשימות ואת אתרי הפריסה של תתי, הייעוד

במועד סיו  הביקורת לא . הארגו  את המצבה הקבועה של כוח האד  והציוד של תתי
המשמעות , י  את המטרההמפרט, י הוראות ונהלי  בתחו  הארגו  והתקינה"היו למ
ובכלל זה הגורמי  המאשרי  את , דרכי אישורה, מרכיביה ואופ  גיבושה, א"של פק
 . והאופ  שבו יש לעדכנה, הפצתה

 26 א ל"לא פרס  פק) ת" אג להל  (י " אג$ התכנו  במ  א"הקמת יחידות ללא פק
ת של במועד סיו  הביקורת שירתו בה  מאות רבוא$ ש, י"פ מ"ת ב"יחידות מג

 . י"פ מ"ב ת" מכלל שוטרי מג20% המהווי  כ, שוטרי 
א ובי  התקינה במועד סיו  "למרות הפערי  הגדולי  בי  התקינה שנקבעה בפק

לא , ופערי  בי  התק  והמצבה ביחידות השונות, ב"הביקורת של יחידות רבות במג
ערי  אלה ב בחינה של המשמעויות המבצעיות הנובעות מקיומ  של פ"ת ומג"ערכו אג

אות ואת "והשפעת  על יכולת  של היחידות לקיי  את הייעוד והתפקידי  שנקבעו בפק
ת "אג, בנוס$ לכ'. אות מעודכנות"ולא פרס  לה  פק, התפקידי  בפועל שהוטלו עליה 
למרות השינויי  הרבי  , ב"אות של יחידות מג"לא בדק ולא עדכ  את הפק

בגזרות , ובכלל זה שינוי בהיק$ המשימות, והמשמעותיי  שעברו בשני  האחרונות
 . הפעולה ובתחומי האחריות
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ולא דיווחה למשרד על שינויי  , פ"א לאישור המשרד לבט"י לא הגישה טיוטות פק"מ

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

. פ"זאת בניגוד להוראות המשרד לבט; כאלה היא שינוי מהותי באופ  ביצוע המשימות
כי נית  לממש את הפקודות וא$ , פ לוודא"עקב כ' לא היה ביכולתו של המשרד לבט

ולא היה ביכולתו לבקר את השינויי  , לפעול להקצאת המשאבי  הנדרשי  לכ'
 . ב"י ומג"מהארגוני  שעשו 
י שבע פלוגות חדשות לשיפור הביטחו  "  הקימה מ2008 2006 בשני    יחידות זמניות
, כי מדובר ביחידות זמניות, הקמת  של יחידות אלו התבססה על ההנחה. האישי בערי 

ת "עד מועד סיו  הביקורת לא פרס  אג. א"ולפיכ' היא לא לוותה בפרסו  של פק
$ שחלפו למעלה משנתיי  ממועד ההקמה של הפלוגות אות לפלוגות האמורות א"פק

ת ג  "אג. 2009וא$ על פי שהמטה הארצי הארי' את מועד הפעלת  עד יוני , הראשונות
וחלק , הפלוגות צוידו חלקית. לא פרס  תקינה לציוד הנדרש לפעולת  של פלוגות אלה

 . לרבות בעיות בטיחות, מהציוד א$ לא היה תקי 
  להל  (כי חמש הפלוגות שהוסטו מפעילות הביטחו  השוט$ , ל"כ קבע המפ2007במאי 

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

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

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

ב בניהול השוט$ של מצבת כוח "י או את מג"והוא איננו משמש את מ, עור' עליו בקרה
 ב בקבע גבוהה מהשיא המאושר " הייתה מצבת שוטרי מג2008בסו$ נובמבר . האד 

אשר ממילא לא פנה לוועדת , פ לא פנה למשרד האוצר"המשרד לבט.  משרות196 ב
  .הכספי  של הכנסת בנוגע לחריגה זו כדי שהיא תאושר כמתחייב בחוק התקציב

 תקינת כוח אד  
ת כמענה לצרכי  המבצעיי  של " אג היה מספר התקני  שאישר2007  ו2006בשני  

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

אי  ודאות כי האיוש וחלוקת הציוד ליחידות , כפועל יוצא מכ'. כי  לתק התאמת הצר
 .ב הוא מיטבי"מג
.  ויותר מהתק  שנקבע10% ב הייתה מצבת שוטרי הקבע גדולה ב" יחידות מג10 ב

בשמונה יחידות המוגדרות כיחידות מטה שירתו . ב"תופעה זו בלטה במיוחד במטות מג
 ). 41% חריגה של כ( שנקבעו בתקינה  שוטרי 235 שוטרי קבע לעומת 331

אחידות בגודל  גור  לחוסר  ב הנדרשות למשימות דומות ואי"ריבוי סוגי היחידות במג
 .יעילות בהקצאת משאבי  ליחידות השונות ולחוסר יעילות של מער' ההדרכה
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"פיקציה " שיבו  כוח אד  שלא על פי התקינה 
7
  

של קציני  ושוטרי  , "פיקציות"ו  המכונה בארג, י קיימת תופעה"ב ובמ"במג
א' מוצבי  ומשרתי  , הרשומי  ונושאי  במינוי לתפקיד על פי התק  ביחידה אחת

י טר  סיימה את הטיפול "מ. בפועל בתפקידי  אחרי  באותה יחידה או ביחידה אחרת
2006א$ שהתחייבה לעשות זאת עד סו$ שנת " פיקציות"בתופעת ה

8

 . 
תפקידי מנהלה , כ'. שלא תקנ  די כוח אד  מנהלתי, ת" אגתר " הפיקציות"לתופעה 

דבר המגדיל את הפער בי  , מאוישי  על ידי בעלי תפקיד המתוקנני  בתק  לחימה
השימוש . ב זה שני  רבות"שקיי  ממילא במג, התקינה ובי  מצבת תפקידי הלחימה

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

 מער  המילואי  
י בתרחישי "ב קיי  מער' מילואי  אשר תפקידיו בחירו  ה  לתגבר את כוחות מ"במג

המער' הוק  . ש והפרות הסדר"ייחוס שבה  נדרשי  כוחות בהיק$ נרחב בתחו  הבט
שהוקמה לש  , ועדת אורמתו' כוונה לתת מענה לאחד מהלקחי  שהופיעו במסקנות 

. 2000בירור ההתנגשויות בי  כוחות הביטחו  לבי  אזרחי  ישראלי  באוקטובר 
בביקורת נמצא פער מהותי בי  המוכנות וההתכוננות של מער' המילואי  לבי  

הקצאת ימי המילואי  לאימו  המער' לא התאימה ; הכשירות המבצעית הנדרשת
;  ועקב כ' נפגעה הכשרתו וכשירותו המבצעית,ב"לדרישות המבצעיות של מפקדת מג

ב לא תרגל את מער' המילואי  בתרגילי גיוס ובתרגילי  לחלוקת הציוד של פלוגות "מג
מכשירי קשר וציוד לחימה שהיו מיועדי  למער' המילואי  , כלי רכב; המילואי 

ת מתו' כוונה לאוספ  ולחלק  ליחידות המילואי  בע, י"חולקו ליחידות אחרות במ
ואמצעי  אלה לא סופקו בעת גיוס כוחות המילואי  , י לא תרגלה חלוקה זו"מ. הצור'

"כאור היו "במבצע 
9

וציוד אחר אוחס  , כי ציוד בסיסי רב היה חסר, נמצא ג . 
  .במחסני מער' המילואי  בצורה לקויה הפוגעת בכשירותו

 הפעלת הכוח
י שבתחומ  "קדי המחוזות במכפופי  מבצעית למפ) י"פ מ"ת(ב במחוזות "כוחות מג

כחלק . וזאת מתוק$ האחריות הטריטוריאלית שיש למחוז, פועלת מפקדת המחוז
ב אחריות משימתית"מתפקידיו קיבל מג

10

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

__________________ 
המרכז /הוצאת סטימצקי, עברי המילו  השל  עברי, מילי  לפי רב" פיקציה"משמעות המינוח   7

או פעולת , שקר, היא בדיה, 1481' עמ, 1997, ידיעות אחרונות/ספרי חמד/ לטכנולוגיה חינוכית
 .כשרי הסוואה שנועדה להשיג מטרה מסוימת באמצעי  שאינ  

 .107 'עמ, "ל"ב תחת פיקוד צה"כוחות מג ",)ÁÂ„È˙ ˘ 57‡ )2006 , מבקר המדינה  8
 .2009 ינואר   2008שהתקיי  בדצמבר " עופרת יצוקה" המקבילה המשטרתית למבצע  " כאור היו "  9

 בלי לגרוע, אחריות משימתית היא אחריות לתכנו  ולביצוע של משימה מוגדרת על ידי כוח משטרה 10
 .מהאחריות הטריטוריאלית
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"שביעי

11

ב במגזר הכפרי בי  "רי תפיסה בנוגע להפעלת כוחות מגהגדרה שתרמה לפע, 
בתכנו  ובארגו  , פערי  אלה גרמו לפגיעה משמעותית ביעילות. ב"י לבי  מג"מחוזות מ
 . ב"כוחות מג

 

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

והעסקת  ניתנת , מש' העסקת  הוא שישה חודשי ). ז" שמ להל  " (מוס$ זמני
לשוטרי  אלה מעמד . י"להארכה לתקופות נוספות של שישה חודשי  לפי צורכי מ

וה  אינ  זכאי  להטבות , י המשרתי  בשירות קבע"נחות ממעמד  של שוטרי מ
ב חרגו ממגבלה שקבעה "י ומג"מ. כספיות ולהכשרה מקצועית בדומה למשרתי הקבע

זי  "והעסיקה שוטרי  במעמד שמזי  " המשפטית בחוות דעתה להעסקת השמהלשכה
  . באות  פלוגות ע  שוטרי  במעמד קבע

 סיכו  והמלצות
, י בתחומי הביטחו  השוט "הגבול ממלא תפקיד מרכזי במשימותיה של ממשמר 

ב "לצור  כ  מפעיל מג. הלחימה בפשיעה ומניעת הפרות סדר, השיטור, האבטחה
ב הגיע להישגי  בביצוע "מג. ב של יחידות מסוגי  שוני  בפריסה ארציתמגוו  רח

משימותיו תו  הפגנת יכולת תגובה מהירה לנדרש ממנו וליכולת להסתגל למציאות 
 . ולדרישות מבצעיות משתנות

ב הנוגעי  לארגו  "בביקורת נמצאו ליקויי  משמעותיי  בהתנהלות המטה הארצי ומג
, שיש בה  כדי לפגוע בבניי  הכוח, ב"וד ביחידות מגולתקינה של כוח אד  וצי

 . ב" במגתברמת  המקצועית ובכשירות  המבצעית של מסגרות ויחידו, בהפעלת 
ב ויחידותיו לבי  המצב הקיי  "אות והתקינה שנקבעו למג"הפער הגדול שבי  הפק
ת וגורמ, בתחו  זה" סדר ארגוני אי" מציאות זו מתבטאת ב.מרוקני  אות  מתוכ 

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

כתוצאה מהתפתחות דינמית של , בי  היתר, נובעת, זו בתחו  הארגו  והתקינה
, נית גבוההב גמישות ארגו"ומאפשרת למג, הצרכי  המבצעיי  ומאילוצי  תקציביי 

ביכולת להקי  מערכי  חדשי  במהירות או להתאי  , בי  היתר, אשר מתבטאת
כי אי  חולק , משרד מבקר המדינה מעיר. מערכי  קיימי  למשימות חדשות ונוספות

בדבר חשיבותה של גמישות ארגונית ויכולת התאמה מהירה למצבי  ודרישות 
יות גושפנקה לחוסר סדר בתחו  אול  הגמישות אינה יכולה לה, מבצעיות משתנות
והיא איננה באה להחלי  את הצור  בסדר ארגוני המושתת על , הארגו  והתקינה

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

__________________ 
שומרו  ויהודה , ירושלי , א"ת, מרכז, דרומי, צפוני:  משטרת ישראל פועלת בשישה מחוזות גיאוגרפי  11

 ).י"ש(
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תית ביכולת הפיקוח פ לממצאי הביקורת עולה בעיה משמעו"מתגובות המשרד לבט
פ "על המשרד לבט. שאמורה להיות כפופה לו, י"שלו בתחו  הארגו  והתקינה על מ

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

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

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

ב לקבוע את הדרכי  לשמירת הכוננות "גי ומ"על מ". תקני  וירטואליי "ב
על המטה הארצי , בנוס  לזאת. והכשירות במער  המילואי  וליישמ  הלכה למעשה

ובכלל זה , שהוקמו כמער  זמני, להחליט על גורל מער  הפלוגות לביטחו  אישי
  .זי "הסדרת מעמד השמ
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ת  ו ל ו רתפע קו י  הב
 394בסיס כליאה : ל"נבדק הטיפול בכלואי  בשני בסיסי הכליאה של צה

בחדרי המשמר של , )6כלא ( בסמו  לעתלית 396ובסיס כליאה ) 4כלא (בצריפי  
נבדקו בעיקר תנאי . המשטרה הצבאית ובתאי המעצר ליד בתי הדי  הצבאיי 

ת כלואי  באזיקי  כביל, שירותי הסניגוריה הצבאית, הטיפול הרפואי, הכליאה
שייעודו , )ת"מער  גחל" (גורמי חזרה לשירות תקי "וכ  פעילות מער  הנקרא 

. ל בתו  ריצוי עונש "העיקרי הוא להחזיר את הכלואי  לשירות תקי  בצה
במפקדת קצי  המשטרה , ל"הביקורת נערכה בעיקר באג% כוח אד  במטכ

. י בסיסי הכליאהבמפקדת הפרקליט הצבאי הראשי ובשנ, הצבאית הראשי
במהל  הביקורת הפי& משרד מבקר המדינה שאלו  בקרב כלואי  בשני בסיסי 

 .הכליאה
בי  , )תקני קבע ייחודיי (נבדק מער  משרתי הקבע במימו  גופי  אזרחיי  

תהליכי אישור  , בהיבטי  של הקצאת התקני  של משרתי הקבע, היתר
ו כ  נבדקו מנגנוני הבקרה כמ. ל וההתחשבנות בגינ "במשרד הביטחו  ובצה

הביקורת נערכה במשרד . ל על תקני  אלה"שמקיימי  משרד הביטחו  וצה
במינהל למחקר פיתוח אמצעי , באג% הכספי , באג% התקציבי : הביטחו 

בחיל האוויר והחלל ובזרוע , באג% התכנו : ל"בצה; לחימה ותשתית טכנולוגית
בשירות , במשרד הפני , ביקורות השלמה נערכו במשרד האוצר. היבשה

במוסד למודיעי  ותפקידי  מיוחדי  וביחידת מתא  הפעולות , הביטחו  הכללי
 .בשטחי 

ל לצמצו  שיעורי הפטור לפני "נבדקו שני נושאי  הקשורי  לפעילות של צה
מאפייני השירות הצבאי של חיילי  שהמשיכו , האחד: תו  שירות החובה

סוגיות בנושא , והשני; לפני תו  השירותלשרת לאחר שהיו מועמדי  לשחרור 
. התאמה לשירות צבאי באמצעות ועדת התאמה לשירות)אישור פטור בשל אי

 . בזרוע האוויר והחלל ובזרוע היבשה, הביקורת נערכה במטה הכללי
נערכה ביקורת על היבטי  הקשורי  לשירות של חיילי חובה ביחידות שמחו& 

ביטחוניות )נ  עוסקות במשימות צבאיותתו  התמקדות במסגרות שאי, ל"לצה
נבדק , כמו כ . במשרד החינו  ובמשרד הביטחו ,  במשטרת ישראל–מובהקות 

הביקורת ". נתיב"הבסיס המשפטי להצבת  של חיילי  בחובה בלשכת הקשר 
, במשטרת ישראל, במשרד לביטחו  הפני , ל"בצה, נערכה במשרד הביטחו 

 .ביקורת השלמה נערכה במשרד האוצר". בנתי"במשרד החינו  ובלשכת הקשר 
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 ל"מער  הכליאה בצה
ובסיס כליאה ; )4 כלא  להל  ( בצריפי  394בסיס כליאה : ל שני בסיסי כליאה"בצה
ייעוד בסיסי הכליאה הוא לשאת באחריות ). 6 כלא  להל  ( בסמו  לעתלית 396

חבושי! ואסירי!, עצירי!(לחיילי! הכלואי! 
12

 את התאמת! תו  מגמה לבחו ) 
ל "בראש כל אחד משני בסיסי הכליאה עומד קצי  בדרגת סא. להמש  השירות הצבאי

קצי  . הכלואי! בכל בסיס כליאה מאורגני! בפלוגות כליאה. ולידו פועל מטה
באחריות להפעלת , בי  השאר, נושא) ר" קמצ להל  (המשטרה הצבאית הראשי 
מספר , )ר" מקמצ להל  (ר "מצלפי נתוני מפקדת ק. בסיסי הכליאה ולאחזקת!

  14,400 מ: 10%  בכ2007 עד לשנת 2005הכלואי! בשני בסיסי הכליאה גדל משנת 
 במספר הכלואי! בשני בסיסי 6.7%  הייתה אמנ! ירידה של כ2008בשנת . 16,000 ל

 במצבה הממוצעת 14.4%אול! הייתה עלייה של ,  כלואי!14,919שעמד על , הכליאה
 970  ל2007 כלואי! ליו! בשנת 848 מ: ! בשני בסיסי הכליאההיומית של כלואי
 . 2008כלואי! ביו! בשנת 

 על הסגל של אחת מהפלוגות ותפסה 6 השתלטה קבוצה של כלואי! מכלא 1997בשנת 
 ועדת עשהאל להל  (ועדת חקירה מונתה לחקור את האירוע . בני ערובה

13

ולאחריה , )
 ועדת  להל  (ל "וש מדיניות הכליאה בצהלית לגיב" ועדה מטכ1999מונתה בשנת 

דקל
14

בעקבות אחת מההמלצות של ועדת . רוב ההמלצות של שתי הוועדות יושמו). 
גורמי חזרה " מער  הנקרא 2004 בשנת 6 ובכלא 2003 בשנת 4דקל החל לפעול בכלא 

שייעודו העיקרי הוא לתת מענה מקצועי מקי. , )ת" מער  גחל להל  " (לשירות תקי 
ל בתו! ריצוי העונש ולצמצ! את "כדי להחזיר! לשירות תקי  בצה, ול בכלואי!לטיפ

  . תופעת הכליאה החוזרת
 פעולות הביקורת

ל בעיקר את " בדק משרד מבקר המדינה בצה2009 עד מרס 2008בחודשי  אפריל 
במהל  הביקורת הפי  משרד מבקר המדינה . הטיפול בכלואי  בשני בסיסי הכליאה

הכלואי  נבחרו על פי . שאותו החזירו כול , כלואי  בשני בסיסי הכליאה 275 שאלו  ל
  . השאלו  הקי& שבעה נושאי  הנוגעי  לטיפול בכלואי . רשימת מספרי  אקראית

__________________ 
,  אד  המרצה עונש מאסר אסיר , 1987 ז"התשמ, )בתי סוהר צבאיי (לפי תקנות השיפוט הצבאי   12

שהטיל עליו בית די  ,   המרצה עונש מחבוש אד חבוש ; שהטיל עליו בית די  צבאי או בית משפט
 . ואינו אסיר או חבוש,  אד  הנמצא כדי  במשמורת הצבא עציר ; צבאי או קצי  שיפוט

 . קצי  החינו$ והנוער הראשי לשעבר, ל אברה  עשהאל"בראש הוועדה עמד תא  13
 .קצי  השלישות הראשי לשעבר, בני דקל) 'במיל(ל "בראש הוועדה עמד תא  14
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 עיקרי הממצאי 

 כוח אד  
ועדת עשהאל וועדת דקל ציינו את חוסר התאמתו של הסגל בבסיסי הכליאה להתמודד 

בעיקר עקב גיל  הצעיר של אנשי הסגל , הכלואי ע  האוכלוסייה המורכבת של 
על אזרוח חלק מהתפקידי  במער  , בי  השאר, ועדת דקל המליצה. וניסיונ  המועט

כי כל מדריכי הכלואי  וכל הסמלי  בבסיסי הכליאה ה  , בביקורת נמצא. הכליאה
והמצב הבסיסי , ורק חלק קט  מהקציני  ה  בשירות קבע, חוגרי  בשירות חובה

עניי  זה לא השתנה בהשוואה למצב שהיה בעת שוועדות עשהאל ודקל בדקו את מער  ב
כי ראוי לייש  את המלצות ועדת , 1999ל קבע בדצמבר "א  על פי שהרמטכ. הכליאה

ההמלצה בדבר אזרוח חלק מהתפקידי  במער  הכליאה לא יושמה עד מועד , דקל
 . סיו  הביקורת

 הצעיר וחוסר ניסיונ  המצטבר של אנשי הסגל כי גיל , משרד מבקר המדינה מעיר
עניי  זה מקבל . יומית שלה  מול הכלואי !עלולי  להשלי  על ההתמודדות היו 

. משנה תוק  נוכח הממצאי  שעלו מהשאלוני  בנוגע ליחס המפקדי  כלפי הכלואי 
בשאלוני  בנוגע ליחס המפקדי  " שאלה הפתוחה"בתשובותיה  של הכלואי  ל, כ 

, 6 הכלואי  בכלא 63 מבי  39.7%! ו4 הכלואי  בכלא 86 מבי  62.8%העלו , אליה 
עניי  המחייב ; על יחס הסגל כלפיה , לעתי  קשות, טענות, שהשיבו על שאלה זאת

  .בפני עצמו בדיקה ובירור יסודיי 
 ליקויי  באסמכתה לכליאה

!להל   (לפי נתוני  שמסר מדור הדי  המשמעתי במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי
 פניות לבירור 1,700! התקבלו אצלו כ2008במהל  שנת , למשרד מבקר המדינה) ר"מפצ

, שנגעו למחבוש) החלטות שניתנו בדי  משמעתי(בפסקי  . חוקיות הלי  הדי  המשמעתי
בתשעה .  מקרי 570!החליט המדור לבטל את הפסק או להמתיק את עונשי המחבוש בכ

הורה המדור לפצות את , הכלואי  לרצות את עונש שבה  סיימו כבר , מקרי  אחרי 
משרד מבקר מדינה . החיילי  על ימי מחבוש שריצו בפועל בגי  ליקוי בהלי  המשמעתי

וה  , כיוו  שמדובר בשלילת חירות שלא כדי , כי תשעה המקרי  דלעיל חמורי , העיר
  . מחייבי  בדיקה ותחקור כדי למנוע הישנות מקרי  כאלה

 6 ובכלא 4ה והמחיה של הכלואי  בכלא תנאי הכליא
 שני בסיסי הכליאה נמצאי  במתקני  ישני  בעלי תשתית פיזית ! תשתית פיזית . 1

, כגו  תשתית ביוב מיושנת, שאינה נותנת מענה סביר לחיילי  הכלואי , ישנה מאוד
ומערכת חשמל שאינה עומדת בעומס וגורמת להפסקות , הגורמת לסתימות ולהצפות

ל תכנית להקי  קריה משפטית וכלא מרכזי " נדונה בצה2000משנת . רבותחשמל 
במסמכי . אול  עד מועד סיו  הביקורת טר  התקבלה החלטה על בניית , חדשי 
אי  משקיעי  , כי כיוו  שהנושא עומד על הפרק שני  מספר, ר צוי  בעניי  זה"מקמצ

מצב זה נגרמת פגיעה קשה כי ב, משרד מבקר המדינה מעיר. בתשתיות בבסיסי הכליאה
 . ומצטברת בתנאי הכליאה בשני בסיסי הכליאה
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 מקומות 70ובה ,  בלבד4פלוגה לכליאת נשי  קיימת בכלא .  א! תנאי הכליאה . 2
ל במקומות כליאה "קיבולת זו איננה עומדת בצרכי  של צה. כליאה בס  הכול

מועד הפסק שבו קיבלו ורבות מה  ממתינות ביחידותיה  פרק זמ  ממוש  מ, לחיילות
 4היו מקרי  שבה  מפקדי  התקשרו לכלא , כמו כ . 4עונש מחבוש ועד להגעת  לכלא 

לפני שהטילו עונש מחבוש על , כדי לבדוק א  יש מקו  בפלוגת הכליאה לנשי 
 . החיילות

איננה נשמרת ) חבושי  ואסירי , עצירי (ההפרדה הנדרשת בי  סוגי הכלואי   . ב
בשל המספר הגבוה של , זאת. כליאה בכל הנוגע לעצירי  לפני משפטבשני בסיסי ה

, בשל התמשכות ההלי  המשפטי כשרק בסיומו; עצירי  לפני משפט בכל זמ  נתו 
 .ונוכח מצוקת מקומות הכליאה; עובר הכלוא לסטטוס של אסיר, כאשר נית  פסק די 

!ז"התשמ, )ר צבאיי בתי סוה( בתקנות השיפוט הצבאי ! כבילת כלואי  באזיקי  . 3
כי לא ייכבל כלוא באזיקי  , בי  השאר, נאמר)  תקנות בתי סוהר צבאיי !להל   (1987

, אלא א  כ  סבור נות  ההוראה כי הכבילה הכרחית למניעת פגיעה גופנית בכלוא
שרוב הכלואי  , נתוני השאלוני  מלמדי . או למניעת בריחה, באד  אחר או ברכוש

נכבלו באזיקי  בעת יציאת  לבית ) 80%!כ(שני בסיסי הכליאה  המשיבי  ב260מבי  
 המשיבי  נכבלו באזיקי  בעת יציאת  לטיפול רפואי 186 מבי  50%!וכ, הדי  הצבאי

בניגוד לאמור בתקנות , כי הכלואי  נכבלי  באופ  גור , נמצא. מחו. לבסיס הכליאה
". לת כלוא באזיקי נוהל כבי"ר בנושא "בתי סוהר צבאיי  ובניגוד להוראת קמצ

ר ובבסיסי הכליאה הצביעו אמנ  על חשש  מפני בריחה של "גורמי  שוני  במקמצ
אול  בכבילת הכלואי  באזיקי  באופ  גור  יש , כלואי  כסיבה לכבילת כלואי 

כבילת  . כיוו  שנגרמות לחיילי  השפלה ופגיעה בכבוד , משו  פגיעה מהותית בה 
 . אשר בחצר בית הדי  הצבאי נוכחי  בני משפחותיה מעצימה את העלבו  והבושה כ

,  בכל אחד משני בסיסי הכליאה קיימת מרפאה! הטיפול הרפואי לכלואי  . 4
. ובמסגרת כל מרפאה פועלת ג  מרפאת שיניי , הנותנת טיפול רפואי לכלואי  ולסגל

ו  תשובות הכלואי  לשאלוני  בנוגע לטיפול הרפואי מצביעות על רמת שביעות רצ
 . נמוכה מאוד שלה  מהטיפול הרפואי בשני בסיסי הכליאה

 הנתוני  שנאספו ! הקשר בי  הכלואי  ובי  הסניגורי  הצבאיי  שלה  . 5
מהשאלוני  שהופצו לכלואי  מצביעי  על שביעות רצו  נמוכה של הכלואי  מהקשר 

אה לא  המשיבי  בשני בסיסי הכלי199 מבי  62%!כ: שלה  ע  הסניגורי  הצבאיי 
 . היו מרוצי  כלל או שלא היו כל כ  מרוצי  מהקשר ע  הסניגורי  הצבאיי 

 משרד מבקר המדינה בדק את ! הטיפול בבקשות להקלה בעונש של כלואי  .6
משכי הטיפול בבקשות של כלואי  להקלה בעונש שבסמכות ראשי המחוזות 

השיפוטיי 
15

נמש  הטיפול ) 23.7%!כ( שנבדקו 38כי בתשע בקשות מתו  , נמצא. 
 מהיו  שבו הגיעה הבקשה ללשכת האלו  הרלוונטי ועד קבלת התשובה עליה  מעבר 

כלואי  אלה השתחררו מהכלא בטר  קיבלו תשובה על בקשת  . כנדרש,  ימי 30!ל
 .יתר הבקשות להקלה בעונש נענו בשלילה. להקלה בעונש

__________________ 
, מפקד זרוע האוויר והחלל, ראש מחוז שיפוטי הוא מפקד פיקוד מרחבי, 33.0314ל "לפי פקודת מטכ  15

 . לפי המקרה מפקד זרוע היבשה או מפקד זרוע הי  
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  בתשובות לשאלוני   הנתוני  העולי! המזו  ותנאי התברואה בבסיסי הכליאה . 7

 163 מבי  92%!כ: מצביעי  על שביעות רצו  נמוכה מאוד מהמזו  שמקבלי  הכלואי 
 הגיע שיעור 6בכלא ;  אינ  שבעי רצו  כלל או לא כל כ  שבעי רצו 4המשיבי  בכלא 

נתוני השאלוני  מלמדי  .  המשיבי  על שאלה זאת108 מבי  80%!הבלתי מרוצי  לכ
  .  נמוכה מאוד של הכלואי  מתנאי התברואה בשני בסיסי הכליאהג  על שביעות רצו 
 ת"פעילות מער  גחל

שעל בסיסו מגובשת , ת היא אבחו  כלואי  בשירות חובה"עיקר הפעילות של מער  גחל
ל "תכנית התערבות שמטרתה העיקרית היא להחזיר את הכלואי  לשירות תקי  בצה

ת אחראי ג  לפעילות חינו  והעשרה "חלמער  ג. ולהקטי  את ממדי הכליאה החוזרת
. לרבות אלה הנעשות על ידי הסגל בשני בסיסי הכליאה, של הכלואי  בבסיסי הכליאה

 ! 27%!כ;  מה  היו ילידי האר.61%!כ:  כלואי 2,469ת " אבח  מער  גחל2008בשנת 
ת "לנתוני  של מער  גח.  אחרי ! 4%!וכ;  ילידי אתיופיה! 8%!כ; ילידי חבר המדינות

 הייתה ירידה משמעותית בהיקפי הפטור של הכלואי  2008כי בשנת , מלמדי 
 . 2007מהשירות הצבאי וירידה משמעותית בתופעה הכליאה החוזרת בהשוואה לשנת 

א  על פי . ת מוקדש לטיפול בכלואי  בני העדה האתיופית"חלק מפעילות מער  גחל
שיעור זה עדיי  גבוה ביחס , 2007 הייתה ירידה בשיעור  לעומת שנת 2008שבשנת 

 מהחיילי  80%!כ. 2.9%שעומד על , ל"לשיעור  של חיילי  בני העדה האתיופית בצה
. חזרו לכלא למעלה מפע  אחת, 2007שנכלאו במהל  שנת , בני העדה האתיופית

הסיבה העיקרית המובילה אות  לבסיסי הכליאה היא ההיעדרות מהשירות הצבאי 
בבסיסי הכליאה . שיי  משפחתיי  וכלכליי  חמורי  מאודבלי רשות כתוצאה מק

מתקיימת פעילות שמטרתה לקד  ולעודד את הכלואי  מבני העדה האתיופית לחזור 
  .לשירות צבאי תקי 

 : ת"להל  הממצאי  העיקריי  שהועלו מבדיקת מספר היבטי  בפעילות מער  גחל
מועד סיו  הביקורת טר   ב! ת בפקודות הצבא"מיסוד הפעילות של מער  גחל . 1

) א" אכ!להל  (ל "נעשה דבר למימוש סיכו  עקרוני שהתקבל באג  כוח אד  במטכ
ובמיוחד עיגו  הסמכויות של מער  , ת" בנושא מיסוד נוהלי מער  גחל2008בינואר 

 . א"ת בהוראות הקבע של אכ"גחל
דות  על פי פקו! המעקב והבקרה אחר כלואי  שהשתחררו מבסיסי הכליאה . 2

. ל"כלוא שעובר אבחו  יטופל על ידי המער  עד שחרורו מצה, ת"הקבע של מער  גחל
ת אחר יישו  הנחיותיו לגבי כלואי  שהשתחררו משני "המעקב והבקרה של מער  גחל

ואי  מעקב אחר מהל  כל , בסיסי הכליאה וממשיכי  לשרת ביחידות ה  חלקיי 
 . ל"שירותו של החייל עד לשחרורו מצה

 בחודשי  יולי עד ! ת בתחו  חינו  והעשרה לכלואי "פעילות מער  גחל . 3
 פעילות חינוכית בהיק  קט  באופ  משמעותי בהשוואה 4 נעשתה בכלא 2008ספטמבר 

  . לנדרש
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 תאי המעצר בבתי הדי  הצבאיי 
דרו  וזרוע , מרכז, צפו : בכל אחד מבתי הדי  הצבאיי  בשלושת מחוזות השיפוט

א להחזקת כלואי  בזמ  המתנת  לדיו  המשפטי בעניינ  עד קיי  ת, היבשה
 ימי  23 ימי  מבי  10!ב. להחזרת  לחדרי המשמר הצבאיי  או לבסיסי הכליאה
 ,2008בחודשי  יולי ואוגוסט , שבה  התקיימו דיוני  בבית הדי  הצבאי של מחוז מרכז

 ימי  הגיע בחמישה.  כלואי 30שהיא , עלה מספר הכלואי  על הקיבולת המרבית
מסיבה זאת הוחזקו . 54!וביו  מסוי  א  ל,  איש40!מספר הכלואי  ללמעלה מ

  . כלואי  ברכב הליווי עד להבאת  לדיוני  המשפטיי  או לפגישה ע  הסניגור שלה 
 סיכו  והמלצות

הכלואי  בבסיסי הכליאה ה  חיילי  שנענשו בשלילת חירות  לתקופות שונות בשל 
,   נכלאו בשל עברה של היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשותרוב. עברות שביצעו

הנובעת בדר  כלל מקשיי  כלכליי  קשי  של משפחותיה  או בשל קשיי  שלה  
שלילת חירות  אינה שוללת מה  את הזכות לתנאי  . להסתגל למסגרת הצבאית

 .פיזיי  נאותי  ואינה מצדיקה פגיעה בזכויותיה  הבסיסיות
ר וסגלי כוח " מציי  את המאמצי  שהשקיעו ומשקיעי  מקמצמשרד מבקר המדינה

האד  בבסיסי הכליאה בשני  האחרונות בתחו  הטיפול בכלואי  ואת השיפורי  
 . שנעשו בעקבות המלצות הוועדות שהוזכרו לעיל

שהתשתית הפיזית בשני בסיסי הכליאה אינה נותנת מענה , ע  זאת עלה בביקורת
קיימת ג  פגיעה בזכויות בסיסיות של . אי כליאת  קשי סביר לחיילי  הכלואי  ותנ

בכבילת  הגורפת , הכלואי  בעיקר בכל הנוגע לטיפול הרפואי בה  בבסיסי הכליאה
, בזמינות  ונגישות  של הסניגורי  הצבאיי , באזיקי  ביציאה מבסיסי הכליאה
י בסיסי במזו  המוגש לה  ובתנאי התברואה בשנ, בטיפול בבקשותיה  להקלה בעונש

 . הכליאה
לגיל  הצעיר של אנשי הסגל בשני בסיסי הכליאה ולחוסר ניסיונ  המצטבר עלולה 

כל מדריכי הכלואי  וכל . יומית מול הכלואי  להיות השלכה על התמודדות  היו 
והמצב , הסמלי  ה  חוגרי  בשירות חובה ורק חלק קט  מהקציני  ה  בשירות קבע

 . מאז ההמלצות של ועדות עשהאל ודקלהבסיסי בעניי  זה לא השתנה 
ר לתק  את "ר ועל מקמצ"על מפצ, א"על אכ, נוכח הממצאי  שהועלו בדוח ביקורת זה

 :ובמיוחד לנקוט את הפעולות הבאות, הליקויי  שהועלו
ברוח , ובמיוחד מדריכי הכלואי , א יפעל לשיפור סגלי כוח האד "ראוי שאכ . א

כדי לאפשר את המענה , ל בעקבותיה "ת הרמטכהמלצות ועדות עשהאל ודקל והחלט
 . למורכבות המשימה המוטלת עליה 

ראוי שתוכ  ותתוקצב תכנית מינימו  לשיפור הכרחי של התשתית בשני בסיסי  . ב
 . שתאפשר תנאי מחיה סבירי  לכלואי , הכליאה

ר לבצע בדיקה יסודית בנושא כבילת הכלואי  באזיקי  בעת "א ומקמצ"על אכ . ג
ר בנושא זה "ולייש  את הוראת קמצ, יאת  מבסיסי הכליאה לבתי הדי  הצבאיי יצ

כמו כ  עליה  לבצע בדיקה יסודית בכל הנוגע לטיפול הרפואי הנית  . ככתבה וכלשונה
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ולתנאי התברואה שלה  , 4בעיקר בכלא , ובכל הנוגע למזו  המוגש לה , לכלואי 

ר יבררו את טענות "י הראשי ומפצראוי ג  שהסניגור הצבא. בשני בסיסי הכליאה
 . הכלואי  בנוגע לזמינות  ולנגישות  של הסניגורי  הצבאיי  לכלואי 

ת מצביעי  על הישגי  בפעילותו והוא אכ  "הנתוני  בנוגע לפעילות מער  גחל, לבסו!
. תור  להחזיר כלואי  רבי  לשירות צבאי תקי  ולהקטנת שיעורי הכליאה החוזרת

תו  בחינת השיעור ,  יבח  וינתח את הסיבות להיקפי הכליאהא"אול  ראוי שאכ
וא  קיימות דרכי  , הגבוה של כלואי  בני העדה האתיופית ויוצאי חבר המדינות

שבגינה נכלאו , במיוחד בעברה של היעדרות מהשירות הצבאי שלא ברשות, לצמצמ 
  . כשני שלישי  מהכלואי 
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  אזרחיי מער  משרתי הקבע במימו  גופי  
 )תקני קבע ייחודיי (

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 . ל יש עניי  שתפקידי  אלה יאוישו על ידי חייליו"במקרי  שלצה
)י" תק להל  (י  ל תקני קבע ייחודי"צה

16

 מתו  מאגר שיאי כוח האד 
17

 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!

18

 חמישה תתי,  אלו! אחדוביניה  ,
חלק . סרני  וסרני  ומאות רביאלופי    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 2009נואר  עד י2008בחודשי  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
הביקורת . י"קוכ  מנגנוני הבקרה שמקיימת מערכת הביטחו  על הת, הגופי  החיצוניי 

)ק" את להל  (באג$ התקציבי  : ט"נערכה במשהב
19

, במינהל למחקר, באג$ הכספי , 
בחיל האוויר והחלל , ת"באג: ל"בצה; )ת" מפא להל  (ח ותשתית לייצור "פיתוח אמל

בשירות , במשרד הפני , ביקורות השלמה נערכו במשרד האוצר. ובזרוע היבשה
ותפקידי  מיוחדי  וביחידת מתא  הפעולות במוסד למודיעי  , הביטחו  הכללי

  . בשטחי 
__________________ 

 .בהתא  לנסיבות, י היא ה  לתקני  וה  למשרתי הקבע המוצבי  בה "בדוח זה ההתייחסות למונח תק  16
 מספר מרבי של משרות שבה  נית   " שיא כוח אד ", 1985 ה"התשמ, על פי חוק יסודות התקציב  17

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

 . י אחוזי  בודדי  מכלל משרתי הקבע" היוו התק2008בסו#   18
כראש אג# . ל" הכספי לרמטכהמשמש ג  כיוע$, ל"ט הוא קצי  בכיר בצה"ק במשהב"ראש את  19

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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 עיקרי הממצאי 
 י"תהלי  אישור תק

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

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

20

 .ת על תהלי  אישור "תו  פגיעה בפעילות  ובבקרה של אג, י" לאישור תק
כגו  תפקידי  , י ממלאי  תפקידי  בעלי מאפייני  אזרחיי  מובהקי "חלק מהתק

ת בח  את החלופה "לא נמצא כי אג. בתחו  המינהלי ובתפקידי מטה, במער  הכספי
  . אל מול החלופה לאיוש  על ידי אזרחי , י"יוש תפקידי  על ידי תקשל א

 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
י שמפעילי  גופי  חיצוניי  המתוקצבי  בתקציב "ג  כאשר מדובר בתק, זאת

 . משרדי ממשלהדוגמת , 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"לאייש שיאי  של גופי  אלה בתק; כ  שלא נית  יהיה לעשות בה  שימוש, י"תק

או להעביר מהגופי  ; עומדי  לרשות י מעבר לשיאי  ה"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

שיא כוח אד  קבע מובהק
21

כו  בי  אג  התקציבי  במשרד ל נקבע בהתא  לסי" 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  "מודעות למסגרות שיאי כוח אד  קבע מובהק שעמדו לרשות צה

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"  באגללא ידיעת הגורמי  הנוגעי, קביעת מסגרת חלקית של שיאי כוח אד 

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

__________________ 
או בצורה , ל"ת באמצעות גופי צה"י מועברות לאישור אג"בקשות הגופי  החיצוניי  להקצאת תק  20

 .לפי העניי ,  אמצעיתבלתי
ל "  ומעלה ולאזרחי  עובדי צה"לקציני  בדרגות רס, ר ומעלה"השיא מתייחס לנגדי  בדרגות רס  21

 .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

 קביעת תערי  להתחשבנות ע  גופי  חיצוניי  
ל את "ולפיו גו  חיצוני ישל  לצה, ט"ו  העולה מהוראות משהבעל א  העיקר . 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
22

ק עושה שימוש בתעריפי " את
ק "אי  באת, כמו כ . ללי  מרכיב גמלה ולעתי  לאשלעתי  כו, התחשבנות לא אחידי 

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

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

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

ל שול  ברובו המוחלט על ידי משרד "תשלו  הגמלאות לפורשי צה, 2007עד סו  
ח לו אודות ההכנסות שגבה מהגופי  החיצוניי  ק לא דיוו"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

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

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

י עוסקי  בפרויקטי  של שיתו  פעולה ביטחוני בי  מדינת ישראל "חלק מהתק
העוסק בייזו  ובקידו  , ת"במפא. תהמתבצעי  בתעשיות הביטחוניו, למדינות זרות

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

 .ל מביצוע הפרויקט"בגינ  והתועלת שיש לצה
בגי  ת "מפאז את כלל הכנסות המרכ,  אחדמנוהל סעי  הכנסהבתקציב הביטחו  

ובכלל זה , של שיתו  פעולה ע  מדינות זרות בפרויקטי התקורות הניהוליות 
י אינה מאפשרת קיו  בקרה "שיטת רישו  זו של הכנסות בגי  תק. י"ההכנסות בגי  תק
  .ק"ת ולא מצד את" לא מצד מפא%תקציבית ראויה 

__________________ 
פרט לאלה המתוקצבי  , שההוצאה עבור  ממומנת על ידי גופי  המתוקצבי  בתקציב המדינה, תקני   22

 .בתקציב הביטחו 
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 סיכו  והמלצות

נדרשת בחינה מעמיקה והגדרה , לכ . ויקר ביותרל הוא חשוב "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 
יצוע לי בב"נדרשות בחינות יסודיות של הוכחת האינטרס הצה, 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 

ראוי ג  , בהקשר זה. אלא א! יפיק תועלת מהעסקת , וכלכלית מהצבת  של החיילי 
 . לי"ס המשקי בנוס! לזה הצהשמשרד האוצר יית  דעתו להבטחת האינטר

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

ללא מסגרת ברורה של אמות מידה וללא שיתו! משרד האוצר , בכללי המינהל התקי 
הדבר מקבל משנה חשיבות נוכח מאות אנשי הקבע שהוצבו . ובתחומי  הנוגעי  ל
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, ומטרותיויעדיו , בחינה מקיפה בנושא מער  תקני הקבע הייחודיי 
בהשוואה לחלופות , בי  היתר, לי"הצרכי  בתקני  אלה והתאמת  לאינטרס הצה

ל מהצבת משרתי קבע "בדיקת אופ  קביעת העלויות והתועלות שיש לצה; אחרות
וקביעת מדיניות וכללי  להתחשבנות ע  ; 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 
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 מת  פטור משירות חובה לפני תו  השירות 
. ובנסיבות מיוחדות חיילי  משירות חובה לפני תו  שירות זהל משחרר לעתי  "צה

נפשית  הסיבות העיקריות לשחרור חיילי  מהמש  שירות החובה ה  סיבה רפואית
נפשית על ידי ועדה  ל מסיבה רפואית"חיילי  משוחררי  מצה. התאמה וסיבת אי

מליצי  מ) ני "  או קב" קב להל  (ל לאחר שקציני בריאות נפש "רפואית של צה
. ל"בפני רופאי  פסיכיאטרי  בעניי  הטיפול הנדרש בחיילי  והמש  שירות  בצה

התאמה יחידות מפנות חיילי  שאינ  מתאימי   במסגרת מת  פטור מסיבת אי
הפועלות באגפי , ) ועדות התאמה להל  (ל אל ועדות התאמה לשירות "לשרת בצה

 סמכויות להל  (המטה הכללי ובזרועות 
23

 ההתאמה בוחנות כל מקרה ועדות). 
וממליצות בפני מפקד יחידת מיטב

24

והוא ,  א  לשחרר את החייל משירות צבאי
סיבות נוספות למת  פטור לחיילי  לפני תו  שירות חובה ה  סיבה . מחליט בנושא

 . גופנית וטעמי פרט רפואית
  שירות בנוגע לשחרורי  לפני תו) א" אכ להל  (ל "לפי נתוני  של אג! כוח אד  בצה
 2005השיעור הכולל של פטור זה בשנת , 2006  ו2005חובה של חיילי  גברי  בשני  

מתו  ס  כל החיילי  שהשתחררו משירות ) מדובר באלפי חיילי  (17.4% הגיע ל
הסיבות העיקריות . 17.7%  ל2006והוא עלה בשנת , ל באותה שנה"חובה בצה

  התאמה  ואי; 10.3%  נפשית  תסיבה רפואי:  היו2006לשיעורי הפטור בשנת 
3.9% . 

 בפעילויות 2007ל בשנת "החל צה, 2006נוכח שיעורי הפטור לפני תו  השירות בשנת 
, ל"במסגרת פעילות זאת הגדיר הרמטכ. שונות במגמה לצמצ  שיעורי פטור אלה

 בתכנית 3%יעד של הורדת הפטור לפני תו  שירות חובה בשיעור , ל גבי אשכנזי"רא
 1%ובשיעור של , ")תפ "ש " תר להל   (2012 2008ל לשני  "נתית של צהש הרב

עמד בראש עבודת מטה שמטרתה , אלו! ד  הראל, ל דאז"סג  הרמטכ. 2008בשנת 
לפי . ל"לפי היעד שקבע הרמטכ, לצמצ  את שיעור הפטור לפני תו  שירות חובה

 2008רות חובה בשנת השיעור הכולל של הפטור לפני תו  שי, 2009א ממאי "נתוני אכ
מתו  ס  כל החיילי  שהשתחררו משירות ) מדובר באלפי חיילי  (13.8% הגיע ל

 2.6% ושל 2006 בהשוואה לשנת 4%  ירידה של כ ל באותה שנה "חובה בצה
 הירידה הבולטת היא בשיעורי הפטור מסיבה הרפואית; 2007בהשוואה לשנת 

  . 2007שוואה לשנת  בה2.5%  ו2006 בהשוואה לשנת 3.8%: נפשית
__________________ 

, ד"תוה  "אג, ל"לפי המילו  למונחי צה, ומשמעותו, ל"ש צההוא מונח שבו משתמ" סמכויות"המונח   23
ל או כל גו# אחר שהוחלט להגדירו "מתקני מטכ, כגו  פיקוד מרחבי, מסגרת ארגונית, 1998 ח"התשנ

 . וכ  לטפל בבעיות פרט, לקדמו ולווסתו, לקלוט כוח אד , בי  היתר, תפקידי הסמכויות ה . כ'
מינהל הגיוס ובסיס : א ועסקו במיו  ובגיוס" שפעלו בעבר בנפרד באכיחידת מיטב מאחדת שני גופי   24

 . קליטה ומיו 
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 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה שני נושאי  בנוגע 2009 עד מאי 2008בתקופה מאוגוסט 

מאפייני השירות הצבאי של חיילי  , האחד: למת  פטור לפני תו  שירות חובה
סוגיות בנושא אישור , והשני; שהמשיכו לשרת לאחר שהיו מועמדי  לפטור משירות

באמצעות ועדות , 25התאמה בשל התנהגות רעה וחמורה תאמה או איה פטור בשל אי
  . ל"הביקורת נערכה בצה. התאמה

 עיקרי הממצאי 
מאפייני השירות הצבאי של חיילי  שהמשיכו לשרת לאחר שהיו מועמדי  

 לפטור
במסגרת עבודת המטה למיצוי כוח אד  , ל" קבע סג  הרמטכ2008בספטמבר  . 1

 תחקיר 2009א יציג בינואר "שאכ, בי  השאר,   שירות חובהולצמצו  הפטור לפני תו
שבו ייבדק לא  הופנו החיילי  שנותרו בשירות ומהי האפקטיביות , למיצוי כוח אד 

א עדיי  לא הציג "אכ, במועד סיו  הביקורת. של העמקת הגיוס וצמצו  הפטור האמור
חינת יעילות השירות כיוו  שלא היו עדיי  בידיו תבחיני  מוגדרי  לב, תחקיר כזה

 .הצבאי של החיילי  שנותרו בשירות
משרד מבקר המדינה בדק את מאפייני השירות של חיילי  שהמשיכו לשרת לאחר  . 2

 : בהתייחס לשלוש קבוצות של חיילי , שהיו מועמדי  לפטור משירות
 !התאמה !נפשית ומסיבה של אי!חיילי  שלא אושר לה  פטור מסיבה רפואית . א

 חיילי  2,809, 2008בשנת , ) " ברה!להל  (ל "תוני מחלקת בריאות הנפש בצהלפי נ
מנתוני  של . נפשית ונענו בשלילה!פנו בבקשה לפטור מסיבה רפואית) בעיקר גברי (

, שנבחרו אקראית מבי  החיילי  שבקשת  נענתה בשלילה,  חיילי 163א לגבי "אכ
כתוצאה , שנקבע שימשיכו לשרתנעדרו מהשירות לאחר ) 30%!כ( מה  48כי , עולה

,  ימי 379 עד 50 מה  נעדרו מהשירות 26. מעריקות או מריצוי עונשי מאסר, מנפקדות
 .  ימי 50 עד !והיתר 

בעיקר ( חיילי  346 מבי  105בדיקה דומה נעשתה לגבי המש* השירות הצבאי של 
לפטור משירות שלא , 2008 ועד נובמבר 2007בשנת , שמפקד יחידת מיטב החליט) גברי 
כשליש מה  נעדרו מהשירות , כי לאחר שנקבע שימשיכו לשרת, הבדיקה העלתה. צבאי

 .מעריקות או מריצוי עונשי מאסר, כתוצאה מנפקדות, עשרות ועד מאות ימי 
הקבוצה השנייה שנבדקה כוללת חיילי  שצברו ימי  רבי  כתקופה בלתי נמנית  . ב

  שלילית"ב ת!להל  (שלילית בשל בעיות משמעת 
26

א על "על פי הנחיה של אכ). 

__________________ 
התאמה בשל  א סיבה נוספת לשחרור חיילי  לפני תו  שירות חובה והיא אי" קבע אכ2007במאי   25

סיבה זאת נועדה להיות אחד האמצעי  לצמצו  שיעורי הפטור משירות בנתיב . התנהגות רעה וחמורה
ל עקב חוסר "ובגינה משוחררי  חיילי  מצה, ההתאמה נפשית ובנתיב אי בה רפואיתהפטור מסי

  .הבא לידי ביטוי בהתנהגות בעייתית של החיילי , מוטיבציה לשרת
עד שישלי  ,   שלילית מתווספת לתקופה שעל החייל לשרת מעבר למועד השחרור המתוכנ  שלו"תב  26

 .לילית  הש"את תקופת השרות הנוספת הנובעת מהתב
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טר  קבלת החלטה ,   שלילית" ימי  של תב90המפקדי  לראיי  חיילי  שצברו לפחות 
בחיל האוויר ,  שירתו בזרוע היבשה2008בסו+ שנת . א  להביא  בפני ועדת התאמה

רו  חיילי  שצב1,545בס* הכול ) ל" אט!להל  (והחלל ובאג+ הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 
ורוב  לא הובאו בפני ועדות התאמה לבדיקת ,  ימי  לפחות120  שלילית של "תב

,  חיילי  מה  שנבחרו אקראית97בבדיקה שנעשתה לגבי . התאמת  להמש* השירות
כדי לעמוד על ההשלכות של ,  מה  לא רואיינו על ידי מפקדיה  כנדרש60%!כי כ, נמצא

בהתא  לכ* לקבל החלטה א  יש ו, עליה  ועל סביבת , ל"המש* שירות  בצה
במצב זה לא מתקיימת הבדיקה הנדרשת בנוגע להתאמת . להביא  בפני ועדת התאמה

 . חיילי  אלה להמש* שירות  הצבאי
 והועבר 2008 תיקי  של חיילי  שעניינ  נדו  בוועדות התאמה בשנת 103!מעיו  ב . ג

 מפקדי  הסדרי שירות  מקרי  שבה  קבעו12נמצאו , להחלטה של מפקד יחידת מיטב
תו* חריגה משמעותית משעות העבודה , שלפיה  חיילי  שירתו מספר שעות ביו 

ראוי שפקודות הצבא ה  אלה . ל העוסקת בנושא זה"המקובלות לפי פקודת מטכ
כדי שיהיה בכ* מענה , שיאפשרו למפקדי  את הגמישות ואת היכולת לקבל החלטות

יי  את שירות  הצבאי וה  לצור* לשמר מסגרת מתאי  ה  לצור* לסייע לחיילי  לס
  .שירות נאותה

 התאמה שחרור חיילי  מסיבות אי
התאמה !ל בתחו  מת  פטור תו* כדי שירות מסיבות אי"הפעילות בצה. א . 1

 הוראת הקבע בנושא ועדות !להל   (1998א משנת "מתבססת על הוראת קבע של אכ
והוא לא הסתיי  עד מועד סיו  הביקורת חל עיכוב ממוש* בעדכו  ההוראה ). התאמה
התאמה אינה !כ* שהפעילות למת  פטור לפני תו  שירות חובה מסיבות אי, 2009במאי 

  .נשענת על מסד נורמטיבי אחוד וברור
קיי  הבדל מהותי בי  שיטת הפעלת ועדות ההתאמה והרכב  בחיל האוויר והחלל  . ב

ל "עדות ההתאמה ושיטת הפעלת  באטא העוסקת בנושא ו"לבי  הוראת הקבע של אכ
לפי הוראת הקבע תפעל ועדת התאמה אחת בכל אג+ במטה , למשל, כ*. ובזרוע היבשה

בראשות כל ; בחיל האוויר והחלל פועלת ועדה בכל כנ+ ובכל בסיס. הכללי או בזרוע
בחיל . ל"קצי  שלישות בדרגת סא, לפי ההוראה האמורה, ועדת התאמה אמור לעמוד

 קציני  !החלל עומדי  בראשות ועדות ההתאמה מפקדי הכנפות והבסיסי  האוויר ו
 . ל"  ותא"בדרגות אל
כי לא יהיה שחרור של חייל מיחידתו בלי , בי  השאר, 2008ל קבע באפריל "סג  הרמטכ

א "ואכ, שהוא מפקדו של החייל,   לפחות"שעמד בפני ועדה בראשות קצי  בדרגת אל
שקבעה למעשה עיקרו  , כי הנחיה זאת, נמצא. 2008 מאי יפרס  נוהל בנושא עד תחילת

!ולפיו האחריות והסמכות בכל הנוגע להמלצה לשחרור חיילי  מסיבת אי, מנחה
, בדומה לתפיסת הפעלת ועדות ההתאמה בחיל האוויר, התאמה תהיה של מפקדיה 

ל המשיכה "והפעילות בזרוע היבשה ובאט, א לא פרס  נוהל בנושא"אכ: לא בוצעה
 . ל"להתבצע בהתא  להוראת הקבע בנושא ועדות התאמה ולא לפי הנחיית סג  הרמטכ

חיל , זרוע היבשה(אי  אחידות בוועדות ההתאמה של שלוש הסמכויות שנבדקו  . 2
באופ  הטיפול במידע שעליו מבוססות הבקשות לפטור חיילי  , )ל"האוויר והחלל ואט

 . בטי  שוני  בפעילות אי  ג  העברת מידע ביניה  על הי. מהשירות
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בהודעות של יחידת מיטב לסמכויות בהתייחס להחלטות של מפקד יחידת מיטב  . 3

כאשר מדובר בהחלטה השונה מהותית מההמלצה של ועדות , בעניי  המלצותיה 
ג  .  בדר* כלל אי  מופיעות ההנמקות של מפקד יחידת מיטב להחלטתו!ההתאמה 

  . לא נומקו, קשות של חיילי  לעיו  חוזר בהחלטותיוההחלטות של מפקד יחידת מיטב בב
 סיכו  והמלצות
 ו"התשמ, ]נוסח משולב[הנעשה מתוק  חוק שירות ביטחו  , ל"לשירות החובה בצה

ויש לו חשיבות רבה ה  לחברה בישראל וה  , יש ער  חיוני מבחינה ביטחונית, 1986
ובעקבות יעד , 2006 בשנת נוכח ממדי הפטור לפני תו  שירות חובה. לחיילי  עצמ 
ל פעולות "נקט צה, להורדת שיעור פטור זה, ל גבי אשכנזי"רא, ל"שקבע הרמטכ

בעיקר מהסיבה , שונות שהביאו לירידה ניכרת בשיעורי הפטור לפני תו  השירות
יש , ל יכול להפיק משירות  של חיילי  אלה"מעבר לתועלת שצה. נפשית הרפואית

ל אינו "שלפיו צה, מסר ברור לחיילי  ולחברה בישראלבצמצו  שיעורי הפטור ג  
 . משחרר בקלות חיילי  לפני תו  שירות חובה

ל הגיע להישג משמעותי בצמצמו את שיעור הפטור תו  כדי שירות חובה בשנת "צה
הועלו בדוח זה ממצאי  , לצד ההישג הכמותי המרשי  בצמצו  שיעורי הפטור. 2008

לאחר שהיו , ות הצבאי של חיילי  שהמשיכו לשרתשוני  בנוגע למאפייני השיר
הפוגעי  במיצוי  של חיילי  אלה בשירות , מועמדי  להשתחרר לפני תו  השירות

, כתוצאה מנפקדות, הדבר מתבטא בעיקר בהיעדרות מהשירות הצבאי. הצבאי
 ימי  90  שלילית של "ובחיילי  רבי  שצברו תב; מעריקות או מריצוי עונשי מאסר

ולא רואיינו על ידי מפקדיה  כדי לקבל החלטה א  יש להביא  בפני ועדת לפחות 
א יבח  את מאפייני השירות של החיילי  האמורי  כדי לברר א  "ראוי שאכ. התאמה

תו  ליבו  גבול ההשקעה בחיילי  אלה מול , נית  למצות טוב יותר את שירות  הצבאי
 .ל"או בלית ברירה לשחרר  מצה, ל"יכולת מיצוי  בצה

א לקיי  פיקוח ובקרה הדוקי  אחר הטיפול של "על אכ, במסגרת הבחינה האמורה
כדי לוודא שננקטות כל הפעולות ,  ימי 90   שלילית מעל ל"היחידות בחיילי  בעלי תב

א לבחו  את הסדרי "על אכ, נוס  לכ . ל"לבדיקת התאמת  להמש  השירות בצה
ת הצבאי חיילי  ע  בעיות קשות השירות המיוחדי  שנעשי  כדי להשאיר בשירו

אול  , פעולות אלה ה  ראויות כשלעצמ . ולהקל עליה  ככל הנית  בשירות  הצבאי
 . ל"צרי  שתהיינה מעוגנות בפקודות הצבא ובהתא  למאפייני השירות שיקבע צה

 הליקוי העיקרי שעלה מבדיקת הפעילות בתחו  מת  פטור משירות חובה עקב אי
מתוק  , ת זאת נעשית תקופה ארוכה ללא מסד נורמטיבי ברורשפעילו, התאמה הוא

, האחת: כאשר בפועל מתנהלת פעילות זאת לפי שתי תפיסות שונות לחלוטי , ומעודכ 
שלפיה בראש הוועדות עומדי  קציני , שנקבעה בהוראת הקבע בנושא ועדות התאמה

ל "הרמטכושאותה הנחה למעשה סג  , הקיימת בחיל האוויר, והשנייה, שלישות
א "על אכ. ולפיה בראש הוועדות עומדי  מפקדיה  של החיילי , ל"לייש  בכל צה

ולקבוע בה את אופ  , לסיי  את תהלי  עדכו  הוראת הקבע בנושא ועדות ההתאמה
כדי שהפעילות למת  פטור לפני תו  שירות , ל"הפעלת הוועדות ואת הרכב  בכל צה

   .רמטיבי אחוד וברורהתאמה תישע  על מסד נו חובה מסיבות אי
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 ל"שירות חיילי חובה מחו  ליחידות צה
בדברי ההסבר לתיקו 

27

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

בע מספר מסגרות החוק קו. לאומיות נוספות  ג  שליחויות ביטחוניות המדינה 
משמר :  ובה  ל "צה) כ"סד(שבה  יתאפשר שירות של חיילי חובה מחו, לסדר כוחות 

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  (ל משרד ראש הממשלה ויחידות סמ  של המשרד וש) המשרד
לאומי  שתכליתו להשיג יעד ביטחוני, ושירות מוכר במסגרת משרדי ממשלה נוספי 

החיילי ). ' קטגוריה ב להל  (באחד התחומי  שנקבעו בחוק 
28

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

  . בשירות חובה) חוגרי  וקציני ( חיילי  10,400 ביחידות אלו כשירתו 
 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 חוניות מובהקות ביט 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  (באג# היוע& המשפטי למערכת הביטחו  חברתי ו באג# הביטחוני, ) "אב

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

  . נערכה במשרד האוצר
 עיקרי הממצאי 

 ל"מקורות כוח האד  בצה
בשני  הקרובות צפוי מחסור במקורות כוח אד  בשירות חובה של , ל"תוני צהעל פי נ

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    27
 .המונח חיילי! מתייחס ג! לחיילות, בדוח זה  28
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 ל "ילי חובה מחו  ליחידות צהבחינת סוגיית שירות חי

ועדת ב  בסט
29

 ,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 ,  ע  משרדי הממשלה והגופי  הנוגעי  לעניי יחד, 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, הביקורת
   .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  , ישות עבודה של נציגי משרד מבקר המדינה ע  מפקדי תחנותומפג

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

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

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

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

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

ציבור במשרד לביטחו  הפני  בדוח ביקורת שפרס  אג( הביקורת ונציב תלונות ה . 2
, כתוצאה מכ "כי , בי  היתר,  צוינו ממצאי  דומי  ובסיכו  נכתב2007בפברואר 

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

המשרד לביטחו  הפני  ומשרד , כי המשרד,  קבעה הממשלה2006בינואר  . 3
באופ  שנית  יהיה לשב! משרתי חובה בכלל יחידות , המשפטי  יפעלו לתיקו  החוק

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

וממילא טר  , י"של חיילי  במהסכמה בי  הגורמי  בדבר התנאי  להמש  שירות  
אי  מיצוי יעיל של , שבו מחד, ממשי  להתקיי  ההסדר הנוכחי, על כ . תוק  החוק

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

__________________ 
אבי ב  ' הוועדה בראשות פרופ. שאול מופז) 'במיל(ל "רא,  שר הביטחו  דאז2005ועדה שמינה ביולי   29

 .2006בסט הגישה את המלצותיה לשר הביטחו  בינואר 



 49 המשאב האנושי

 שירות מוכר במסגרת המשרד
המלצה ,  במספר החיילי  המוקצה למשרד40%הצוות הפנימי המלי! על צמצו  של 

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

, "נתיב" נפקד מקומו של 2005 ובמאי 2004בצווי  שהתקי  שר הביטחו  בפברואר  . 1
למרות . רות של חיילי  בשירות חובהוהוא לא הופיע עוד כמסגרת שבה מתאפשר שי

 .  להתקיי  כבעבר"נתיב"ל ב"המשי  הימ, בשני  אלה, זאת
 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 הדעות . "נתיב"כפי שדרשו נציגי ' בקטגוריה אאו , כפי שהיה בעבר', בקטגוריה ב
ובעיקר בשל העובדה שוועדת החו! והביטחו  " נתיב"השונות בנוגע לאופי הפעילות של 

, #2005 ו2004של הכנסת לא אישרה את הכללתו בצווי  שהתקי  שר הביטחו  בשני  
הציג לשר ראוי היה ל, לאומיי #ה  לתכלית ביטחו  וה  להשגת יעדי  ביטחוניי 
ואת המשמעויות השונות " נתיב"הביטחו  את ההתלבטות בנוגע לאופי הפעילות של 

אלא נקט פעולות כדי , בפועל המשרד לא העלה את הנושא לשר הביטחו . הנגזרות מכ 
 . "נתיב"ל "בדיעבד את ימ" להכשיר"
,  לכ לא נמצא סימוכי .  פרס  שר הביטחו  שני צווי שירות ביטחו 2006ביולי  . 3

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

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

גופי  שנקבעו בצו שירות ביטחו  כ ל"המרכז את הטיפול בנושא סיוע חיילי  מחו! לסד
כי האג( אינו , בביקורת עלה. #1996ו"התשנ, )א לחוק26קביעת שירות מוכר לפי סעי( (

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

כלל ובתכנו  כוח האד  השנתי המוקצה למשימות לי  ב"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 , דברי ההסבר לתיקו  החוק צוי ב

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   שגת  של יעדי  ביטחוניי בשליחויות ובפעולות אחרות התורמות לה

 ". 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 
התנהל במש  שני  מספר ללא הסדר  "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  
 . ואת המשמעויות הנגזרות מכ " 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"לפיה המניע להצבת חיילי  בגופי  מחו! לצהו, 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. לי "ל לימ"עבר מצההמו

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



           
 פרק שלישי
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   התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו 

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

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

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

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

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

30
 בלשכת היוע" המשפטי ובארגו  

 בלשכת היועצת הכלכלית למערכת   במשרד הביטחו ; ל לכספי "הסמנכ
במינהל ההרכשה , בלשכת היועצת המשפטית למערכת הביטחו , הביטחו 
  ובחיל האוויר והחלל ;  ברשות החברות הממשלתיות ר במשרד האוצ; והייצור

  .במטה ובלהק ציוד

__________________ 
מפעל העוסק בפיתוח מערכות להשבחת מטוסי  ומסוקי  והוא חלק מחטיבת כלי טיס   מפעל להב  30

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

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

 .מ"וברפאל מערכות לחימה מתקדמות בע; 31מ"מערכות בע
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח פרק זה במלואו 

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

 ותסיכו  והמלצ
 בו, ט"ט לתעשיות הביטחוניות הממשלתיות ממלא משהב"היחסי  בי  משהבבמער  
ריבו  ומקד  , רגולטור, בעלי ,  לקוח " כובעי "מספר תפקידי  ופועל במספר , זמנית
ללא הגדרה ברורה של כל , אלה בתחו  מסוי " כובעי "ט ב"פעולות משהב. שיווק

ניגודי אינטרסי  מ ְבִני  ופגיעה , ומי יוצרי  לא אחת טשטוש תח, אחד מהתפקידי 
 .כמו כללי מינהל תקי  וניהול תקציבי וחשבונאי נאות, בערכי  ציבוריי 

, שבסיסה, ט התפתחה זה שני  תרבות ארגונית לקויה בתחו  מסוי  זה"במשהב
, בהיעדר כללי , אול . ברעיו  חיובי בעל ער" מוס! ומועילות למערכת הביטחו  כולה

נגרמת פגיעה חמורה בכללי המינהל , ותחת עמימות מובנית, מות מידהנהלי  וא
 . התקי 

. לא ראוי שההתנהלות כפי שעלתה בדוח תימש" בדר" זו, לדעת משרד מבקר המדינה
לש  . ט להשתית תחו  מסוי  זה על אדני  ברורי  של כללי מינהל תקי "על משהב

השני   בו  את הניסיו  רבכ" עליו לקבוע עקרונות ואמות מידה אשר יקחו בחש
תו" מת  מרחב , מחד גיסא, ויבטיחו תהליכי החלטה שיטתיי  וסדורי , שהצטבר

בגיבושה של תשתית זו יש כדי . מאיד" גיסא, מוגדר של שיקול דעת למקבלי ההחלטות
 .להגדיר את גבולות הסמכות ולאפשר קיו  תהליכי בקרה ושקיפות נאותי 

צב שבו תחו  מסוי  זה מנוהל במשרד זה זמ  רב שלא ט לפעול לשינוי המ"על משהב
בשקיפות תקציבית וחשבונאית ותו" פגיעה משמעותית ביכולת מנגנוני הפיקוח 

ט ותקציב הביטחו  יתנו "יש לפעול לכ" שהדוחות הכספיי  של משהב. והבקרה לפעול
תחו  זאת כדי להבטיח פעולה נאותה ב, ביטוי מלא לכלל הפעולות הנעשות בתחו  זה

 .התקציבי והחשבונאי
ט ושל מערכי הפיתוח נדרשי  למנוע "הדרגי  הניהוליי  הבכירי  ביותר של משהב

ולפעול לתיקונו תו" קביעת כללי  ברורי  ומנגנוני פיקוח , המש" המצב העולה מהדוח

__________________ 
בהיותה , ]נוסח משולב [1959 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 7 (9אלתא היא גו  מבוקר לפי סעי    31

 .א שהיא חברה ממשלתית"בבעלותה המלאה של התע, בת ממשלתית חברה
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יעמדו בכללי המינהל , כדי שהדרכי  למימוש הכוונה הרצויה יעוגנו, ובקרה הדוקי 
 .ו באופ  סדור ומוסדר לפעילות מערכת הביטחו התקי  ויתרמ

ראוי כי שר הביטחו  יידרש לממצאי  , לאור חשיבות הנושא והשפעתו הרחבה
ותיקונו היסודי על ידי , לרבות בחינת המשמעויות למצב המתואר, המועלי  בדוח זה
  .המופקדי  על כ"
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 א בתחו  מטוסי אימו  "השקעת התע
 וויר והחללוהקשרי  בינה לבי  חיל הא

) א" התע להל  (מ " השקיעה התעשייה האווירית לישראל בע2007 עד 2004בשני  
, א דאז"ל התע" אישר מנכ2003באוקטובר .  מיליו  דולר30 כ, בתחו  מטוסי האימו 

כמנוע צמיחה" סביבת האימו  וההדרכה"את , מר משה קרת
32

הכולל , א" של התע
הי  והיבשה משלב מיו  , ת האווירהספקה של שירותי הדרכה ותמיכה לחילו

תחו  מטוסי האימו  מהווה נדב  . החניכי  לחיל ועד לסיו  הפעילות המבצעית
 .מרכזי מסביבת האימו 
, א את האפשרות לפתח ולייצר מטוס אימו  צבאי מתקד "במסגרת זו בחנה התע

 א איתרה את"התע. המאופיי  בעלויות תפעול ורכש נמוכות משמעותית מהקיימות
הנמצאת ) (ATG  להל   (INC ,AVIATION TECHNOLOGY GROUPחברת 

אשר הוקמה לפיתוח ולייצור מטוס סילוני המיועד לשוק ) ב"בדנוור קולורדו בארה
 א למטוס אימו  צבאי "ע  מאפייני  דומי  לאלה שהגדירה התע) MK-10(האזרחי 

)MK-20לדג  האימו  הבסיסי ו  MK-30 פרויקט  הל  ל) ( לדג  האימו  המתקד 
 ).או התכנית" אבלי 'ג"ה

 תזדקק למקורות כספיי  ATGכי , א לדירקטוריו " הציגה הנהלת התע2004ביוני 
הציגה , כמו כ . ייצורו ושיווקו,  מיליו  דולר לצור  פיתוח המטוס120 חיצוניי  של כ
 ) חיל האוויר להל  (א לדירקטוריו  כי חיל האוויר והחלל הישראלי "הנהלת התע

א אישר את ההשקעה בכפו) "דירקטוריו  התע. יהיה בי  הלקוחות הפוטנציאליי 
 . לקבלת האישורי  הנדרשי  על פי די  ועל פי אבני הדר  שקבע

 הייתה לצור  כניסה לפיתוח ולייצור מטוס אימו  ATG א ב"ההשקעה של התע
י  היווה תנאי הכרחי לפיתוח המטוס) MK-10(ופיתוח המטוס האזרחי , צבאי

למכור את מטוסי האימו  הצבאיי  לחיל , בי  השאר, א תכננה"התע. הצבאיי 
"צוקית"כמחלי) ל) MK-20( את מטוס האימו  הבסיסי  האוויר הישראלי 

33
ואת , 

"עיט"כמחלי) ל) (MK-30מטוס האימו  המתקד  
34
. 

א על עצירת פיתוח מטוסי האימו  בשל קשיי  " לתעATG הודיעה 2007בדצמבר 
בעקבות עצירת פיתוח מטוסי האימו  על . כספי  הנדרשי  להמש  הפיתוחבגיוס ה

  את מלוא השקעתה 31.12.07א בדוחות הכספיי  ליו  "מחקה התע, ATGידי 
  . מיליו  דולר25והכירה בהפסד בסכו  של , ATG ב

__________________ 
 . ברווחי  ובתעסוקה,צפי לגידול במכירות 32
 .המשמש לאימו  ראשוני  33
 .המשמש לאימו  מתקד   34
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 פעולות הביקורת

טות  את תהלי  קבלת ההחל2008 ועד ינואר 2007משרד מבקר המדינה בדק מספטמבר 
את בדיקות הכדאיות הכלכלית שערכה , א להשקיע בתחו  מטוסי האימו "בתע
א לבי  חיל האוויר בנוגע להצטיידות חיל האוויר "ואת יחסי הגומלי  בי  התע, א"התע

 !א "הביקורת נערכה בתע. במטוסי האימו  הצבאיי  לדג  הבסיסי ולדג  המתקד 
נהלת החטיבה ובמפעל להב בה!בחטיבת כלי טיס צבאיי  , ל"בלשכת המנכ

35
בלשכת , 

 !) ט" משהב!להל  (במשרד הביטחו  ; ל לכספי "היוע" המשפטי ובארגו  הסמנכ
ובלשכת היועצת , )ל" יועכ!להל  (בלשכת היועצת הכלכלית למערכת הביטחו  

 !להל  (במינהל ההרכשה והייצור , )ש" יועמ!להל  (המשפטית למערכת הביטחו  
 במטה ובלהק !ובחיל האוויר ;  ברשות החברות הממשלתיות! במשרד האוצר; )ר"מנה
  .ציוד

 עיקרי הממצאי 
 סיכוני  להצלחת התכנית והטיפול בה 

א לא בדקה ביסודיות מספקת את ההשלכות ממימוש אפשרי של סיכוני "הנהלת התע
לא נבחנו , כמו כ . ATGבמיוחד כאלה שיגרמו להפסקת הפיתוח על ידי , התכנית

ולא נית  ביטוי , האמצעי  שהוצגו להפחתת הנזק ממימוש אות  סיכוני ביסודיות 
 . כספי למשמעות הסיכוני 

א  בהצעתו ,  היה תנאי לקידו  הפיתוח ולהצלחת התכניתATGגיוס הכספי  על ידי 
"צוות האדו "של ה

36

על ידי העברת הידע , גיוס הכספי ! להורדת הסיכו  של אי
זאת ; חית משמעותית את הסיכו  של העיסקהלא היה כדי להפ, א"לבעלות התע

א "ער  הידע שיועבר לתע, בהתחשב בעובדה שללא גיוס הכספי  והשלמת הפיתוח
 .יפחת מאוד

 הציגה 2004התכנית העסקית של המטוס האזרחי שהובאה לאישור הדירקטוריו  ביוני 
רווח זעו  בשיעור היוו  נמו 

37

, וכח זאתנ.  היה צפוי הפסד15%בשיעור היוו  של . 
ומשקיעי  פיננסיי  מצפי  לתשואה גבוהה ,  היא חברת הזנקATG!ונוכח העובדה ש
שיקול זה לא . פחתו סיכויי מימו  התכנית על ידי משקיעי  פיננסיי , כפיצוי על הסיכו 

 .הועלה בדיוני הדירקטוריו  בבואו להערי  את כדאיות התכנית וסיכוניה
) MK-10(ת המעבר בי  תצורת המטוס הבסיסי א לא הגדירה במפורט את דרישו"התע

ולא בחנה את מלוא העלויות , והסתפקה בהגדרה ראשונית, )MK-30(למתקד  
בגלל החשיבות הרבה של עמידה , הגדרה מפורטת זו הייתה נחוצה. הכרוכות בכ 

__________________ 
 מפעל העוסק בפיתוח מערכות להשבחת מטוסי  ומסוקי  והינו חלק מחטיבת כלי טיס  מפעל להב  35

 .צבאיי 
 צוות המתמנה על ידי מנהל היחידה העסקית לבחינת פרויקט חדש והגשת המלצות  " צוות אדו " 36

" צוות אדו "חברי . ג  כאלה שאינ  עובדי החברה, ות כולל מומחי  מתחומי  שוני הצו. לשיפורו
 .עצמ  אינ  משתתפי  בפרויקט

 .6%כי הרווח חושב לפי שיעור היוו  של , א עולה"ממסמכי התע  37
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בלוחות הזמני  של התכנית לאימו" המטוס על ידי חיל האוויר הישראלי ולסיכוי 
  . המהווי  לקוחות פוטנציאליי , ת אוויר זרי השיווק לחילו

 תהליכי הבדיקה לקראת ההחלטה להשקיע בתחו  מטוסי האימו 
 טר  ATG!א את הכדאיות הכלכלית להשקעה ב"שיעורי ההיוו  שעל פיה  בדקה התע

שיעורי היוו  אלה לא נתנו ביטוי .  בלבד8% עד 6% היו 2004אישור ההשקעה ביוני 
שיווקיי  ואלה ,  טכנולוגיי !הכרוכי  בייצור המטוס האזרחי מספיק לסיכוני  

הקשורי  בגיוס מקורות הו 
38

 .כמקובל בעסקאות מסוג זה, 
את , בבואו לאשר את העיסקה, 2004א לא הציגה לדירקטוריו  ביוני "הנהלת התע

העובדה שפרמיית הסיכו  שעל בסיסה נערכו החישובי  נמוכה ביחס לסיכוני  של 
אותה ישיבה אישרו הדירקטורי  את העיסקה ללא שבחנו סוגיה מהותית ב. העיסקה

 .זו
א לא הייתה בחינה יסודית ועצמאית של פוטנציאל שוק הנישה לדג  "בידי התע

 ". אבלי 'ג"האזרחי של מטוס ה
א לא בחנה ביסודיות מה  ס  העלויות "בטר  כניסתה להשקעה בפרויקט הנהלת התע

שהתבסס על , דרתי של הדג  המתקד  של מטוס האימו הדרושות לפיתוח ולייצור ס
 ". הערכת אצבע"והסתפקה ב, פיתוח הדג  האזרחי

רישיו   להשיג ATGכי בכוונת , 2004א ביוני "א הציגה לדירקטוריו  התע"הנהלת התע
 שבה עלה ,2004דבר שלא התיישב ע  בדיקת הנאותות מינואר , 2007עבור המטוס במרס 
א לא הציגה לדירקטוריו  נתו  "הנהלת התע, דהיינו. ינו ריאליכי לוח זמני  זה א

דבר המקטי  , שכולל תוספת עלות בגי  הדחייה בלוח זמני  והמשמעויות הנובעות מכ 
 .את כדאיות ההשקעה

, בי  היתר, הנתוני  שהציג מנהל חטיבת כלי טיס צבאיי  לדירקטוריו  ובה  נותחו
היו מוטי  להצגת הפרויקט ככדאי , חתת הסיכוני  של הפרויקט והאמצעי  להפ

שהביאה , על בסיס נתוני  אלה אישרו הדירקטורי  התקשרות בעיסקה. כלכלית
  .בסופו של דבר להפסדי  ניכרי 

 ATG א להשקיע ב"אישור הממשלה לתע
על ידי מת  , ATG מיליו  דולר בחברת 6.25 סכו  של 2004א השקיעה ביוני "התע

השקעה זו נעשתה בטר  קבלת אישור . ATGשל חברת הלוואה המירה למניות 
במסלול מימו  זה לא קוימו דרישות . 2005במאי , שנית  רק כשנה לאחר מכ , הממשלה

  .החוק לקבלת אישור הממשלה בטר  ביצוע ההשקעה
__________________ 

 ' עמ, "עמוס"בפרק על פרויקט  ,)È˙ ˘ ÁÂ„50‡) 1999 , ראו מבקר המדינה, בנושא שיעורי ההיוו   38
215 216. 
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 בדיקת הכדאיות הכלכלית של השקעה על ידי רשות החברות

א לרשות "השקעה שנתנה התעבדיקה של סבירות החישוב לכדאיות הכלכלית של ה
החברות הייתה צריכה לעורר אצל רשות החברות סימני שאלה לגבי שיעור ההיוו  שבו 

נוכח הפער הגדול בי  שיעור היוו  זה לבי  שיעור היוו  שעשוי היה לשק- , נער  החישוב
  .את הסיכוני  הכרוכי  בהשקעה

 א" על ידי התעATG מת  הלוואות ל
 לא תא  את החלטת 2004 מיוני ATGא לבי  "התעהסכ  ההתקשרות בי  
 מיליו  דולר נוספי  ע  קבלת 2א "שלפיה תשקיע התע, הדירקטוריו  שקדמה לה

, ולא בעת התחייבות לקוח לרכוש את המטוס,  מיליו  דולר10מקדמה מלקוח בס  
 .התחייבות שנית  היה לבטל במקרי  מסוימי 

אינה מתיישבת ע  החלטת הממשלה 2005א מדצמבר "החלטת דירקטוריו  התע
39

 
א " מיליו  דולר כתנאי להשקעת התע10ולפיה נדרש לקבל תשלו  בס  , 2005ממאי 
  . מיליו  דולר נוספי 2בס  

 "אבלי 'ג"א בפיתוח ובייצור מטוסי ה"המש  השקעת התע
החריגה בלוחות הזמני  להשלמת הפיתוח של המטוס ולקבלת הרישוי האזרחי 

 . יכנה את אימו" המטוסי  על ידי חיל האווירס, בכשלוש שני 
א נוהלו דיוני מעקב אחר הגידול הניכר "לא נמצא כי במסגרת דיוני הנהלת התע

עד הבדיקה שביצע צוות המומחי  , בעלויות הפיתוח וההתארכות בלוחות הזמני 
 . כשנתיי  לאחר שהדירקטוריו  החליט לאשר את ההשקעה בפרויקט

א אומד  של עלות ביצוע השינויי  הטכנולוגיי  הנדרשי  " בתע לא היה2007בינואר 
 .להתאמת המטוס האזרחי לדרישות השוק הצבאי

השקעה נוספת היו בידי /א לדירקטוריו  לאשר הלוואה"טר  המלצת הנהלת התע
שחל פיגור בלוחות הזמני  להשלמת מטוס , א נתוני  המצביעי  על כ "הנהלת התע

; חל גידול ניכר באומד  עלויות הפיתוח של הפרויקט; ראליהאימו  לחיל האוויר היש
; נדרשו שינויי  טכנולוגיי  בתכנו  המטוס על מנת להתאימו לדרישות השוק הצבאי

ושיעור התשואה הצפוי, הסיכוי לגיוס משקיעי  פיננסיי  נמו  מאוד
40

 של ההשקעה 
ות ספק בדבר נתוני  אלה אמורי  היו להעל. לא היה אטרקטיבי למשקיע הפיננסי

 . ATG!א ב"הכדאיות הכלכלית להמש  ההשקעה של התע
החוברות שכללו את חוות הדעת שהכינו יועצי  חיצוניי  לגבי הכדאיות הכלכלית 

נשלחו לחברי הדירקטוריו  לאחר הישיבה שבה החליט , ATG!להמש  ההשקעה ב
אישור , תרבי  הי, א שכלל"הדירקטוריו  לאשר את המתווה שהציגה לו הנהלת התע

א תמסור "מ  הראוי היה שהנהלת התע.  מיליו  דולר18 בס  ATG!השקעה ל/הלוואה

__________________ 
 .24.5.05  מ3721החלטת הממשלה מספר   39
 .מדד לבחינת כדאיות ביצוע השקעות  40
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שכללו מידע חשוב בנוגע לכדאיות , לחברי הדירקטוריו  את החוברות האמורות
זאת כדי . טר  ישיבת הדירקטוריו  ולא לאחריה, ATG!הכלכלית להמש  ההשקעה ב
 את הנושא טר  הדיו  על המתווה שהציגה לבחו  ולשקול, שהדירקטורי  יוכלו לעיי 

ראוי היה שחברי הדירקטוריו  היו מקיימי  את הדיו  ומקבלי  , זאת ועוד. ההנהלה
  .החלטה לאחר שעיינו בחומר

 ATG ט ולרשות החברות לאישור השקעה נוספת ב"א למשהב"פניות התע
ט נתוני  "א למשהב" הציגה התע2007שבאפריל , משרד מבקר המדינה רואה בחומרה

המצביעי  על כדאיות כלכלית גבוהה יותר לעומת הנתוני  שהוצגו לדירקטוריו  
 בדיו  שבו הוא קיבל החלטה לאשר את המתווה שהציעה הנהלת 2007א בינואר "התע
 בסכו  של ATG!השקעה נוספת ל/אישור הלוואה, בי  היתר, מתווה זה כלל; א"התע
  .יי  בנתוני  בי  המועדי בלי שחלו שינו, זאת.  מיליו  דולר18

 ט" לבי  חיל האוויר ומשהבATG א ב"יחסי הגומלי  בי  ההשקעה של התע
על ידי כ  " צוקית" לחיל האוויר להארי  את חיי ה2006א הציעה באפריל "התע

" צוקית" את מער  ה! MK-20! עד שהוא יוכל להפעיל את מטוסי ה!שתפעיל עבורו 
 מהי העלות התפעולית 2006א לא בחנה באפריל "התע. לתקופה של ארבע עד שש שני 
והוצגה , עלות שחושבה כשנה יותר מאוחר; "צוקית"המתוכננת להארכת חיי ה

 מיליו  24 ועד 20!ואשר הייתה אמורה להסתכ  בכ, 2007א במאי "לדירקטוריו  התע
 .שעלולה להשפיע על הכדאיות הכלכלית של כלל התכנית, עלות; דולר

הכולל את , א היה אומד  מלא של ס  העלויות בפרויקט"וכי  לכ  שלתעלא נמצאו סימ
עלות ביגור

41

 לחיל האוויר 2007א ביוני "ל התע"כפי שהציע מנכ, "אבלי 'ג" מטוס ה
כמו ג  את תוספת עלות השינויי  הטכנולוגי  הנדרשי  על מנת להתאי  , ר"ולמנה

 להסתכ  בעשרות מיליוני שעלולי , את מטוס האימו  הצבאי לדרישות חיל האוויר
ובה  עלות , א ג  לא בחנה את ההשפעה של תוספת העלויות בפרויקט"התע. דולרי 

על , המסתכמות בעשרות מיליוני דולרי , ועלות הביגור" צוקית"הארכת חיי ה
 . הכדאיות הכלכלית של כלל העיסקה

ל האוויר א לא נמצאו סימוכי  לכ  שנבדקה הכדאיות הכלכלית של הצעתה לחי"בתע
  ". עיט"ללא החלטה על החלפת מטוסי ה, בלבד" צוקית"להחלי- את מטוסי ה
 סיכו  והמלצות

א לדירקטוריו  תכנית שאפתנית ובעלת פוטנציאל " הציגה הנהלת התע2004ביוני 
א לייצר מטוסי אימו  צבאיי  אשר ישתלבו בתכנית "מבטיח שנועדה להחזיר את התע

. א"שהייתה אמורה להיות מנוע צמיחה חשוב לתע, "יתהסביבה האימונ", רחבה יותר
כי מנוע צמיחה זה עשוי לתרו  לה , א"באותה עת הועלה בדיוני  בהנהלת התע

__________________ 
 .כדי שיתאימו לדרישות חיל האוויר, אבלי  על מנת שיצברו שעות טיסה'עלות הטסת מטוסי הג  41
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א והדירקטוריו  "לתכנית המוצעת ייחסו הנהלת התע.  מיליו  דולר500מכירות של עד 
) ATG(א ע  חברת הזנק אמריקנית "ובה  שיתו! פעולה של התע, יתרונות חשובי 

, בעל תכונות דומות למטוס צבאי, מושבי$שהוקמה במטרה לייצר מטוס סילו  קט  דו
שיתו! . מטוס שאופיו יותר ספורטיבי מאשר שימושי, שנועד ללקוחות אזרחיי 

ובעקבות כ% , הפעולה היה צפוי להפחית משמעותית את העלויות וזמ  הפיתוח
 . הפרויקטא ולהקטי  את סיכוני "להפחית את ההשקעה של התע

בבדיקות שעשתה הנהלת . הצלחת התכנית הייתה מותנית בקיו  מספר תנאי 
א לקראת הדיו  בדירקטוריו  ובנתוני  אשר הוצגו בישיבה עצמה הוצגו "התע

כולל האמצעי  אשר נועדו להפחית את התוצאות של מימוש , לדירקטוריו  סיכוני 
 לענות על השלכות הסיכוני  אול  האמצעי  שהוצגו לא היה בה  כדי. הסיכוני 
הסיכוני  , בי  היתר, הנתוני  שהוצגו לדירקטוריו  ובה  נותחו, כמו כ . שימומשו

. היו מוטי  להצגת הפרויקט ככדאי כלכלית, של הפרויקט והאמצעי  להפחתת 
 .בסופו של דבר התממשו הסיכוני  והתכנית כשלה

  המשמעותיי  המתייחסי  בדגש על הליקויי, א להפיק לקחי  מדוח זה"על התע
, בדיקת כדאיות של פרויקטי : בנושאי  הבאי , לתקופה שטר  אישור הפרויקט

בדיקת ההשלכות ממימוש אפשרי של סיכוני  והאמצעי  להפחתת הנזק , בכלל זה
ובחינת הכדאיות הכלכלית של פרויקטי  על פי שיעורי תשואה , מאות  סיכוני 

  . ה המפצי  על הסיכוני  הכרוכי  ב



           
 פרק רביעי
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   )י"לב(הקר  למע  ביטחו  ישראל 
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

. ומוסדותיה) י"לב(נערכה ביקורת על פעילות הקר  למע  ביטחו  ישראל 
בי  היתר נבדקו היבטי  . ל"ט ובצה"במשהב, י"הביקורת נערכה בקר  לב
  .בי ולמעורבות חיילי  בגיוס תרומותהנוגעי  לבסיס הנורמטי

 )י"לב(פעילות הקר  למע  ביטחו  ישראל 
 אצל רש  1982ונרשמה בשנת , 1980הוקמה בשנת ) י"לב (טחו  ישראלי למע  בהקר 

   להל (" ל" הקר  להתעצמות צה ) י"לב(למע  ביטחו  ישראל "העמותות כעמותה 
   להל (שנקבעו בתקנו  העמותה כפי , מטרות העמותה. ) או העמותהי"עמותת לב

, אשר תשמשנה למטרות חינו#, לאסו! עבור מערכת הביטחו  תרומות"ה  , )התקנו 
משפחות שכולות וכ  לכל מטרה , ל"נכי צה, ציוד רפואי, מתקני  רפואיי , תרבות

 ".אחרת התורמת לביטחו  ישראל
  בשירות קבע ובה משרתי  חמישה קציני, י פועלת יחידה צבאית"לצד עמותת לב

ייעוד היחידה הצבאית ותפקידיה נקבעו בפקודת . ועשרה חיילי  בשירות סדיר
 .ל"ל ובפקודת ארגו  שהוציא אג! התכנו  בצה"מטכ

מסדירה את פעילות העמותה והיחידה ) ב" המ להל  (הוראת משרד הביטחו  
ל "צהו) ט" משהב להל  (מול משרד הביטחו  ) י" קר  לב להל  יחדיו (הצבאית 

ט מאשר את תכנית העבודה השנתית של קר  "ל משהב"מנכ. בתחו  המשקי והכספי
  .י ואת תקציבה השוט!"לב

 פעולות הביקורת
י " ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על פעילות קר  לב2009בחודשי  פברואר עד מאי 

ו חלק מהממצאי  עודכנ. ל"ט ובצה"במשהב, י"הביקורת נערכה בקר  לב. ומוסדותיה
  . 2009באוגוסט 

 י"היבטי  שנבחנו בעבר בפעילות קר  לב
 מינה ראש 1993בדצמבר . ט"י נבחנה בעבר פעמי  אחדות על ידי משהב"פעילות קר  לב

רפאל ורדי ) 'מיל(את האלו& , ל"יצחק רבי  ז) 'מיל(ל "רא, הממשלה ושר הביטחו 
. י בצרפת"ושל קר  לב) ח" אל'להל  (לבדוק את סדרי הפעילות של האגודה למע  החייל 
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כללי  , בי  היתר, נקבעו)  דוח ורדי'להל  (רפאל ורדי ) 'מיל(בדוח שהגיש האלו& 

כי יש לקיי  פעילות זו , וצוי  בו, ח בצרפת ובמדינות נוספות"י ואל"לפעילות קר  לב
על , שאול מופז) 'מיל(ל "רא,  הטיל שר הביטחו 2005במאי . לפי הסדרי עבודה ברורי 

בדוח שהגיש מבקר . י"ח ושל קר  לב"ר מערכת הביטחו  לבחו  את פעילות  של אלמבק
כי ישנ  ליקויי  , בי  היתר, נקבע)  דוח מבקר מערכת הביטחו 'להל  (מערכת הביטחו  

עוד נקבע . ח היוצרי  עימות מתמיד ביניה "י ושל אל"במתכונת פעילות  של קר  לב
 צבאי כמנגנו  לגיוס ואיסו& כספי  יש בו שימוש בארגו "כי , י"בנוגע לקר  לב

 מינה שר 2008באפריל ". ל"ל ופקודות מטכ"פוטנציאל סיכו  גבוה למעבר על רוח צה
ל לעמוד בראש צוות "משה נתיב ז) 'מיל(את האלו& , אהוד ברק) 'מיל(ל "רא, הביטחו 

בטיוטת דוח . ) צוות נתיב'להל  (י "ח לבי  קר  לב"בדיקה לעניי  יחסי הגומלי  בי  אל
י במתכונת  הנוכחית לתקופת זמ  "ח ואת לב"ביניי  המלי* צוות נתיב להשאיר את אל

המלי* צוות , כמו כ . ובתו  תקופה זו לבחו  מחדש הא  יש מקו  לאיחוד , נתונה
י בנוגע לגיוס "משמעיות לקר  לב'ל לקבוע הוראות ברורות וחד"כי על צה, נתיב

 .י ל על ידי קצינ"תרומות בחו
. י נבחנו בעבר מספר פעמי  ג  על ידי משרד מבקר המדינה"היבטי  בפעילות קר  לב

2003בדוח מבקר המדינה לשנת 
42

כי , בי  היתר, ל נקבע" אשר עסק בגיוס תרומות לצה
  .י פעלה שלא על פי הכללי  שנקבעו בדוח ורדי"קר  לב

 עיקרי הממצאי  בביקורת הנוכחית
 לא באו על תיקונ  חלק מהליקויי  2009עד אוגוסט כי , בביקורת הנוכחית עלה

, כפי שהועלו בדוח ורדי, ל"י באר* ובחו"המרכזיי  והיסודיי  בנוגע לפעילות קר  לב
בטיוטת דוח הביניי  של צוות נתיב ובדוחות קודמי  של , בדוח מבקר מערכת הביטחו 

המעידי  על נמצאו ליקויי  מהותיי  נוספי  , בנוס& לכ . משרד מבקר המדינה
  .י"החרפה במצבה של קר  לב
 היעדר בעלי תפקידי 

ר העמותה וחברי ועד העמותה מתפקיד  " נכנסה לתוק& התפטרות יו2008במאי 
י "בתקנו  עמותת לב. ט"ומחברות  בעמותה וזאת בעקבות חילוקי דעות ע  משהב

כי ,  נמצא.ר העמותה"כי ראש הממשלה בהתייעצות ע  שר הביטחו  ממנה את יו, נקבע
 .ר קבוע לעמותה" טר  מינה ראש הממשלה יו2009עד אוגוסט 
ל את "באותו מועד מינה צה.  סיי  מפקד היחידה הצבאית את תפקידו2008בפברואר 

אחד מקציני היחידה הצבאית כממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית וזאת בנוס& 
ל מפקד קבוע "ינה צהטר  מ, 2009מאי , כי עד מועד סיו  הביקורת, נמצא. לתפקידו

 .ליחידה הצבאית
, וזאת למרות האמור בחוק הביקורת הפנימית, י לא העסיקה מבקר פנימי"עמותת לב

 .1992'ב"התשנ
__________________ 

 .150' עמ, "ל והשימוש בה "גיוס תרומות עבור צה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54‡) 2003  ,מבקר המדינה  42
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 י"הבסיס הנורמטיבי לפעילות קר  לב
ב קובעות הוראות "ל והמ"פקודות צה: ל"ב ופקודות צה"התקנו  מול המ . א

שהוא הבסיס , י"בתקנו  של עמותת לב, תלעומת זא. י"המתייחסות לפעילות עמותת לב
לא נקבע שהעמותה מחויבת לפעול בהתא  למה , הנורמטיבי המסדיר את פעילותה

כי , בביקורת נמצא. למעט בנושא הוצאות פעילות העמותה, ב ובפקודות"שנקבע בהמ
י כדי שתשנה את התקנו  באופ  שיעלה בקנה אחד ע  "ט לא פנה לעמותת לב"משהב

 .ל"ב ובפקודות צה"קבעו בהמההסדרי  שנ
י הוא לגייס תרומות "כי ייעוד עמותת לב, ל נקבע"בפקודות צה: ייעוד העמותה . ב

, בי  היתר, כי ייעוד העמותה הוא, ב נקבע"י ובהמ"ואילו בתקנו  עמותת לב, ל"לצה
אי  הגדרה רשמית " מערכת הביטחו "למונח . לגייס תרומות עבור מערכת הביטחו 

ולפיכ  לא נית  לדעת עבור אילו גופי  , ובעת אילו גופי  נכללי  במסגרתוומחייבת הק
כי בפועל , בביקורת נמצא. ב"אמורה העמותה לגייס כספי  על פי תקנו  העמותה והמ

ובמקרי  בודדי  הופנו לגופי  , ל"י לצה"הופנו עיקר התרומות שגייסה עמותת לב
 .אחרי  דוגמת משטרת ישראל

ח "מחקר ופיתוח אמל"ל נכללת מטרת "בפקודות צה: ח" אמלתרומות לפיתוח . ג
א& על פי , י תרומות"ברשימת המטרות שעבור  מגייסת קר  לב]" אמצעי לחימה[

  . ב"י ומהמ"שמטרה זו נמחקה מתקנו  עמותת לב
 מעורבות חיילי  בגיוס תרומות

מעורבי  מחייב את קציני היחידה הצבאית להיות " תפקידי קציני  בקר "נוהל  . א
ל ונוהל הפעילות של היחידה הצבאית אוסרי  "שעה שפקודת מטכ, בפעילות התרמה

כי קציני היחידה הצבאית היו מעורבי  לעתי  בתהלי  , בביקורת עלה, כמו כ . על כ 
 .ל ובנוהל הפעילות"וזאת למרות האיסור על כ  בפקודת המטכ, גיוס תרומות

שבאוגוסט , ג  את מפקד היחידה הצבאיתמנחה " תפקידי קציני  בקר "נוהל  . ב
בעניי  זה חמורה במיוחד . לעסוק בפעילות התרמה,  היה קצי  בשירות קבע2009

, ל"ט ולצה"שלמרות פנייתו של ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית למשהב, העובדה
והותירו את ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית , ל את הבעיה"ט וצה"לא פתרו משהב

ל וליצור קשר ע  "במצב בו עליו להחליט א  לפעול בניגוד לפקודת מטכמוצא עצמו 
ובכ  לא למלא את תפקידו כמפקד היחידה , תורמי  או שלא לעסוק בעניי  זה

  .הצבאית
 י"השקעות כספי קר  לב

י הושקעו במש  השני  באמצעות האפוטרופוס הכללי "כספי  שנצברו בקר  לב
כי הוא לא יאפשר , ט"יע האפוטרופוס הכללי למשהב הוד2005'ב. בפיקדו  נושא ריבית

לא הושקעו , מאז אותו מועד. י להפקיד כספי  נוספי  לפיקדו  שהוא מנהל"לקר  לב
טר  בא על , 2009עד אוגוסט . וממילא לא נשאו ריבית, כספי  נוספי  שאספה הקר 

  .י מגייסת"פתרונו נושא השקעת כספי העיזבונות והתרומות שקר  לב
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 י"סות עמותת לבהכנ

י מצביעי  על מגמת ירידה מתמשכת בהכנסות "הדוחות הכספיי  של עמותת לב

 27'כ בה  ההכנסות היו 2008' וב2007'ירידה זו החריפה ב. 2008'2004מתרומות בשני  

  בה  ההכנסות היו 2006, 2005, 2004לעומת , בהתאמה, ח" מיליו  ש23'ח וכ"מיליו  ש
נמצא שהעמותה לא . בהתאמה, ח" מיליו  ש31.5'ח וכ" מיליו  ש33'כ, ח" מיליו  ש34'כ

, ערכה עבודת מטה כדי לנתח ולבחו  את הסיבות לירידה המתמשכת בהכנסות מתרומות

  .ולהמלי* על דרכי פעולה לשיפור גיוס תרומות מהציבור
 ל"פעילות בחו
ת חירו  י אישור הוועדה העליונה למגבי"טר  נית  לעמותת לב, 2009עד אוגוסט 

י "ט וקר  לב"כי משהב, ונמצא, כמתחייב מהחלטת ממשלה בנושא זה, ל"להתרי  בחו

 .לא פנו לוועדה כדי לקבלו
שהיה בה  כדי לפגוע , י"ח לבי  קר  לב"במהל  השני  התגלעו חיכוכי  קשי  בי  אל

ט "טר  קיבל משהב, 2009עד אוגוסט . ל ומערכת הביטחו "במפעל ההתרמה עבור צה

י "ת עקרוניות ומעשיות שיש בה  כדי לפתור את בעיות היסוד בפעילות קר  לבהחלטו

 . ח"ואל
ל היא בצרפת באמצעות קר  "י לגיוס תרומות בחו"פעילותה העיקרית של עמותת לב

י צרפת ובינה "י לא יזמה הסכ  בינה לבי  קר  לב"כי עמותת לב, נמצא. י צרפת"לב

  . כדי להסדיר את יחסי הגומלי  ביניה , ל"חולבי  אגודות הידידי  הפועלות בשמה ב
 י"אגודת ידידי קר  לב
היא עמותה הרשומה ברש  העמותות )  אגודת הידידי 'להל  (י "אגודת ידידי קר  לב

י לא הסדירה "עמותת לב. י בהגשמת מטרותיה"לסייע לעמותת לב, בי  היתר, שנועדה

 ביניה  כדי להבטיח שימוש באמצעות הסכ  ע  אגודת הידידי  את מערכת הקשרי 

  .י"י ופעילות ראויה למע  המטרות של עמותת לב"נאות בשמה של עמותת לב
 סיכו  והמלצות

, י"במכלול פעילותה של קר  לב, מה  חמורי , ממצאי הביקורת מצביעי  על ליקויי 

ירידה מתמשכת בשני  האחרונות בהכנסות מתרומות והיעדרו של ניתוח : שעיקר 

מעורבות חיילי  בגיוס , מינוי בעלי תפקידי  מרכזיי  אי, ורמי  לכ להבנת הג

י שהיה בה  כדי לפגוע "ח לבי  קר  לב"חיכוכי  קשי  שהתגלעו בי  אל, תרומות

הסדרת נושא השקעת כספי העיזבונות והתרומות שקר   ל ואי"בגיוס כספי  בחו

 . י מגייסת"לב
, ט"בנסיבות אלה על משהב. מדאיגי הוא "המצב בו נמצאת קר  לב, כעולה מהדוח

י לפעול בדחיפות ובאופ  יסודי לתיקו  הליקויי  ולשיפור מצבה של "ל וקר  לב"צה



 69 )י"לב(הקר  למע  ביטחו  ישראל 

י "כדי למנוע המש  הידרדרות ופגיעה בייעודה וביכולתה של קר  לב, י"קר  לב

לאומית הטמונה  בהתחשב ג  במשמעות הערכית, כל אלה. בתחו  גיוס התרומות

 .ור מערכת הביטחו ביסוד ההתרמה עב
 



  



           
 פרק חמישי
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 בביקורות שהועלומידת הטיפול בליקויי  על אופ  וה ביקורת מעקב על נערכה

 ובשיקו  השידורי   בהסברה בשפה הערביתהלאומי הטיפול יהקודמות בנושא
 עופרת" בתחו  זה לקראת מבצע בהכנותובכלל זה , הממלכתיי  בשפה הערבית

במשרד ;  במשרד ראש הממשלהנערכההביקורת .  עזה ובמהלכוברצועת" יצוקה
 וההסברה הדוברותבמער  ; ל"בחטיבת דובר צה; במשרד הביטחו ; החו 

 . וברשות השידור; במטה הארצי של המשטרה
 נערכה ביקורת על מספר היבטי  בתחו  פעילות הקר  לקליטת 2004בשנת 

יילי  משוחררי  והיחידה להכוונת חיילי  משוחררי  שבמשרד הביטחו  ח
 2008במהל  שנת . של מבקר המדינה) 2005(א 56וממצאיה פורסמו בדוח שנתי 

בי  , ובמסגרתה נבחנו, נערכה ביקורת מעקב מורחבת על פעילות הקר  והיחידה
ביקורת היבטי  בסדרי עבודת הנהלת הקר  וה, תקציב הקר  וביצועו, היתר

פעילות  של מרכזי ייעו  והכוונה לחיילי  משוחררי  שהוקמו , הפנימית בקר 
נבחנה מידת תיקו  הליקויי  שהועלו בביקורת , כמו כ . ביישובי פריפריה ועוד

 .במשרד הביטחו  ובמשרד האוצר, הביקורת נערכה במטה הקר . הקודמת
י הביקורת שנערכה של מבקר המדינה התפרסמו ממצא) 2006(א 57בדוח שנתי 

, בי  היתר, שבה נבדקו,  ביחידת המוזיאוני  שבמשרד הביטחו 2005בשנת 
היבטי  מרכזיי  במדיניותו ובפעילותו של משרד הביטחו  בהפעלת מוזיאוני  

 נערכה ביקורת מעקב בנושא במטרה 2008בשנת . הממומני  מתקציב המדינה
ביקורת המעקב . הקודמתלעמוד על מידת תיקו  הליקויי  שעלו בביקורת 

 .ל"נערכה במשרד הביטחו  ובצה
נערכה ביקורת מעקב בנושא מקרקעי ) תעש(מ "בתעשייה הצבאית לישראל בע

שתכליתה לבדוק באיזו מידה תוקנו הליקויי  העיקריי  שהועלו בשתי , תעש
) 2004(א של מבקר המדינה 55שממצאיה  פורסמו בדוח שנתי , ביקורות בנושא

נבדקו בעיקר סוגיות הטיפול ). 2005(א של מבקר המדינה 56 ובדוח שנתי
, בזיהומי הקרקע הקיימי  במתחמי תעש באזור השרו  ובמי התהו  והשמירה

במתח  במרכז האר  נבדקו . האחזקה והפיקוח על קרקעות שתעש פינתה
משרד הביטחו  ומינהל מקרקעי , בעיקר אבטחת המתח  והמגעי  בי  תעש

במשרד , הביקורת נערכה בתעש. חמושת והנפלי  שבמתח ישראל לפינוי הת
בדיקות השלמה נערכו במשטרת ישראל . הביטחו  ובמינהל מקרקעי ישראל

  .ובמשרד להגנת הסביבה
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 ממצאי מעקב מורחב
 לקהלי היעד דוברי השפה הערבית ההסברה

 בערביתושידורי מדינת ישראל 
  ,"השנייה לחמת לבנו היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקוד  במ"

 .451 'עמ, )2007(א 58דוח שנתי 
 , "היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה בנושאי חו% וביטחו "

  .9' עמ, )2002(א 53דוח שנתי 
 לתת מענה מיטבי ות של מדינת ישראל בשפה הערבית אמורההסברהפעולות 
: ית לארבע מנקודת מבט גיאוגרפ שנית  לחלק,  הערביתהשפהת ו דוברותלאוכלוסי

מדינות ערב הסמוכות  ב. ב  ; )ש" איו להל   (והשומרו אזור יהודה וברצועת עזה  ב. א
 . במדינת ישראל  .ד  ;  ממדינת ישראלהרחוקותמדינות  ב.  ג  ;למדינת ישראל

כי , בי  השאר,  בנוגע להסברה בשפה הערביתנאמר 200743 מבקר המדינה משנת בדוח
 בעינו וא$ התחדד מאוד בימי המלחמה בלבנו  נותר ...44 הביקורת הקודמתמאז"
,  בתחו) ההסברה לעול) הערביהמתמש'הכשל ההסברתי ] מלחמת לבנו  השנייה[

 נוכח. " בישראלהערביתלתושבי הרשות הפלסטינית ולאוכלוסיית דוברי השפה 
 כי הממשלה תפעל חיוני: "בי  השאר, משרד מבקר המדינהש)  המלי( ,האמור לעיל

 הדרוש לשיפור ככל הסחבת הבלתי נסבלת ותפעל לאלתר ובאופ  יסודי להפסקת
 הערבית השפהה  לתושבי הרשות הפלסטינית וה  לדוברי , ההסברה ה  לעול) הערבי

  של גופיהכוונהלקבוע את דרכי ה, לש) כ' יש לגבש תפיסה כוללת. בישראל
הכשרת דוברי) ,  והתיאו) ביניה) ולקבוע את הדרוש בתחומי ארגו  ותקצובההסברה
  ."בטלוויזיה ובאינטרנט , ושיפור של יכולות השידור ברדיוהערביתבשפה 

  הביקורת פעולות
האופ  ועל  ער  משרד מבקר המדינה ביקורת מעקב על 2009מאי   פברוארבחודשי 

 בליקויי  שהועלו בביקורות הקודמות בנושא הטיפול הממלכתי בהסברה הטיפולמידת 
 ברצועת"  יצוקהעופרת"לל זה בהכנות בתחו  זה לקראת מבצע ובכ, הערביתבשפה 
במשרד ; במשרד החו"; הביקורת נערכה במשרד ראש הממשלה. ובמהלכועזה 

במער  הדוברות וההסברה במטה הארצי של ; ל"צהבחטיבת דובר ; הביטחו 
 שבמשרד  נעשו במטה לביטחו  לאומיהשלמהבדיקות . וברשות השידור; המשטרה

 . המדינהשירות ובנציבות ל"בחטיבת המחקר של אג# המודיעי  בצה, הראש הממשל
__________________ 

 היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה ובתפקוד  במלחמת לבנו " ,)È˙ ˘ ÁÂ„58‡) 2007 , המדינה מבקר  43
 . 479!476' עמ, "השנייה

' עמ, "היבטי  בהיערכות גורמי ההסברה בנושאי חו$ וביטחו ", )È˙ ˘ ÁÂ„53 ‡)2002 ,  המדינהמבקר  44
13!14. 
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  הממצאי עיקרי
 בתחו  זה ע  תיאו הו בהסברה בערבית במשרד ראש הממשלה הטיפול

 ההסברהגורמי 
". מער  הסברה לאומי" על הקמת )1936' החלטה מס(החליטה הממשלה  2007ביולי 

אשר יתא  את , שרד ראש הממשלה להקי  מטה הסברה לאומי במבמסגרת זו הוחלט
 .אחידה ועקבית, כדי להציג מדיניות הסברה אמינה,  גורמי ההסברה במדינת ישראלכל

 החליטה הממשלה למנות את מר יעקב גלנטי לתפקיד ראש מטה 2008באפריל 
ההסברה הלאומי

45

לפי החלטת ראש , מונה מר ירד) ותיקאי, חודשיי  קוד  לכ). 
לתפקיד מנהל מטה ההסברה הלאומי בכפיפות , אולמרטמר אהוד , הממשלה דאז

 .לראש מטה ההסברה הלאומי
ובו , הוקדש ג  פרק לתחו  ההסברה לאוכלוסיות ערביותהאמורה  הממשלה בהחלטת

תגובש   הלאומי ההסברהמטה יו  מיו  מינוי ראש 60תו  כי ב, בי) היתר, נאמר
 הישיב לחודש לפחות תתקיי  אחתכי  ;מדיניות כוללת להסברה לאוכלוסיות ערביות

שבה ישתתפו ג  נציגי  , לש  הערכת מצב וגיבוש תכניות הסברה לאוכלוסיות ערביות
 ,)ש" מתפ*להל) (ממתא  פעולות הממשלה בשטחי   ,ל"בכירי  רלוונטיי  מצה

 ההסברהעל פי שיקול דעתו של ראש מטה , וגורמי  נוספי ת ישראל משטרמ ,כ"שבמה
 מטע ראיונות של דוברי  ללתדרוכי  ו,  עבודה לעת חירו תכנית קבעוכי תי ;הלאומי

 תקשורתה) לרשתות ערביות זרות וה) לכלי , הממשלה לכלי התקשורת הערבית
 . ישראלי  ערביי 

המועד שבו מונה ראש מטה ההסברה , 2008אפריל  מאז כי ,בביקורת המעקב התברר
האמורה בנוגע  הממשלההחלטת עיקרי ועד מועד סיו  הביקורת לא מומשו , הלאומי

 כוללת להסברה לאוכלוסיות מדיניות הבשוטר  ג: להסברה לאוכלוסיות הערביות
 המוקדשות להערכת מצב ולגיבוש תכניות קבועות ישיבות מוקייהתלא  וערביות

 במסגרת ההכנות שקדמו למבצע כי,  זאת יצוי)ע  .הסברה לאוכלוסיות ערביות
מקצועיי  ומסבירי   דוברי  רשימתההסברה הלאומי  במטה נקבעה"  יצוקהעופרת"

  .לתדרוכי  ולראיונות לתקשורת בשפה הערביתחיצוניי  
תהלי  איוש המשרה טר  הסתיי  , 2009במאי ,  המעקבו  ביקורתסי במועד

 במטה" לאוכלוסיות ערביותממשלתית  הסברה תחו  מנהל " לתפקידהמקצועית
 מ) הראוי שמשרד ראש הממשלה כי ,מעיר מבקר המדינה משרד .ההסברה הלאומי

 .שנמש  כבר כשנתיי , יחיש את הטיפול באיוש תפקיד זה
 ההסברה הלאומי לש  הפקת מטהמנהל התקיי  תחקיר בראשות  2009 יוניסו, ב רק

לדעת . בערביתלרבות ההסברה ,  בתחו  ההסברה" יצוקהעופרת"לקחי  ממבצע 
" יצוקה עופרת" הממלכתית ממבצע  להפקת לקחי ההסברה,משרד מבקר המדינה

אמנ   משו  שהמערכה הצבאית, זאת. חשיבות רבה,  ככל הנית)קצרבלוח זמני  
 נמשכת ,לרבות בשפה הערבית,  המערכה בחזית ההסברתיתא , 2009הסתיימה בינואר 

 . המבצעבמלוא עוזה וא, התעצמה בעקבות 
__________________ 

סיו  כהונתה של הממשלה בראשות מר מר גלנטי סיי  את תפקידו כראש מטה ההסברה הלאומי ע    45
 .אהוד אולמרט
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הממשלה בתחו  ההסברה לצד הליקויי  שהועלו בכל הנוגע לטיפול של משרד ראש 
 מבקר המדינה לחיוב את מאמצי מנהל מטה ההסברה משרדמציי) , בשפה הערבית

לקד  את הטיפול בתחו  ההסברה בשפה הערבית מאז החל , ותיקאימר ירד) , הלאומי
  .בד בבד להקמת המטה יש מאי), 2008בתפקידו בפברואר 

  בהסברה בערבית במשרד החו  הטיפול
האחריות המלאה והכוללת להסברת החו- של , 2007משלה מיולי על פי החלטת המ

 ג  קהלי היעד נכללי  באחריות זאת. מדינת ישראל תישאר בידי משרד החו-
  לא מומשהובמהלכו"  יצוקהעופרת" לקראת מבצע .ש"הפלסטיני  ברצועת עזה ובאיו

עת עזה החו- בנוגע להסברה בערבית לפלסטיני  ברצו משרדשל  אחריותו כהווייתה
 מבקר משרד. ל"ש בסיוע חטיבת דובר צה"בפועל עסקו בכ  בעיקר מטה מתפ. ש"ובאיו

 ההסברה למער  מטה ההסברה הלאומי להגדיר באופ) ברור מעיר כי עלהמדינה 
למימוש מדיניות  ואת דרכי הפעולה של כל גו, וגו, הלאומי את תחומי האחריות

 .ש"  הפלסטיני  ברצועת עזה ובאיו לתושביבנוגעבשפה הערבית הלאומית ההסברה 
לתקשורת   על תגבור המחלקה2007לא מימש את החלטת הממשלה מיולי החו- משרד 
 ירידהמכתוצאה ,  ביכולת המחלקהא, חלה נסיגה משמעותית, יתר על כ). ערבית

החשיבות נוכח כי ,  מבקר המדינה מעיר למשרד החו-משרד. באיוש התקני  הקיימי 
מ) הראוי לסכ  ולהחיש , לתקשורת ערביתמחלקה הקטיבית של הרבה להפעלה אפ

  . בהקד  את הדרוש לשיקומה
  של מדינת ישראל בערבית השידור אמצעי
ברדיו  השידור עוצמת פרה לא שו2007* ו2002 השני מבקר המדינה משל דוחות ה מאז

 פרתעו "מבצעלרבות טר  , נותרה במצב גרועאלא  ת עזה לתושבי רצועבשפה הערבית
ערבית לקהלי ה הרדיו בשפהבנוגע לשידורי ג  מצב דומה מתקיי  . ובמהלכו" יצוקה
 וא,במצרי  , בירד), בסוריה, דרו  לבנו) בפרט ולקהלי היעד בכל לבנו)ב וש"איובהיעד 

ג  שידורי הטלוויזיה הישראלית בערבית מגיעי  רק לתפוצה . מעבר לה  בכלל
בכ  נפגעת יכולת ההסברה של המדינה . הערביתמצומצמת של קהלי היעד דוברי השפה 

 . לקהלי יעד אלה
 קיבלה הממשלה החלטה בדבר שיקו  השידורי  בערבית ברשות 2007בספטמבר 

 מיולי 1936' הייתה בהמש  להחלטת הממשלה מס) 2373' מס(החלטה זאת . השידור
.  בערביתשג  בה צוי) הצור  בשיפור השידורי ,  בנושא מער  ההסברה הלאומי2007

בעניי) . 2007עד מועד סיו  ביקורת המעקב לא מומשה החלטת הממשלה מספטמבר 
כי נושא השידור הממלכתי , מר רענ) דינור, ל משרד ראש הממשלה דאז"זה סיכ  מנכ

בשפה הערבית יטופל רק לאחר שהממשלה תאשר את הרפורמה הכוללת ברשות 
רלשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידו. השידור

46
הייתה , מר יצחק הרצוג,  דאז

כי עמדת שני האישי  אינה עולה בקנה אחד , משרד מבקר המדינה מעיר. עמדה זהה

__________________ 
חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו : "כ , 1965 ה"התשכ, הוגדר בחוק רשות השידור" השר"  46

 ".לבצע חוק זה
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וע  , 2007 ומספטמבר 2007ע  הדחיפות המובעת בנושא בהחלטות הממשלה מיולי 

 .בדגש על הדרוש בו ברמה הלאומית בעת חירו , הנזק המתמש  בשטח חיוני זה
שבו אי) , המצב שנוצר כמתואר לעיללא נית) להשלי  ע  , נה משרד מבקר המדילדעת

 בחזית לקהלי היעד בשפה הערבית המדינה ועמדותיה של מענה להסברת תמונת המצב
נוכח חיוניות  בעתות חירו  . זאת בשונה מהחלטות הממשלה, הסברתית*התקשורתית

מר יולי , וצות ששר ההסברה והתפ,מ) הראוי, של אמצעי השידור הממלכתיי  בשפה זו
ומטה ההסברה , המשמש ג  כשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור ,יואל אדלשטיי)
לצור  מת) פתרו) ישי  ,  את הנושא ויציגו אותו לדיו) חוזר בממשלהשובהלאומי יבחנו 

  .לסוגיית השידורי  בערבית בעת חירו 
  דוברי  מקצועיי  בשפה הערביתהכשרת

, אשר נקבעו להפעלה בעת חירו , וניי  בשפה הערביתלצד רשימת מסבירי  חיצ
משיחות ע  . פועלי  דר  קבע בשירות המדינה דוברי  מקצועיי  מטעמה בשפה זו

המיעוט  סוגייתכי , בעלי תפקידי  שוני  הקשורי  להסברה בשפה הערבית עולה
שולטי  בשפה הערבית הספרותית , "מס  עוברי "בדוברי  ישראליי  מקצועיי  ה

, נהגיה המגווני מ התרבות הערבית ואתבעלי השכלה רחבה והיכרות טובה , המדוברתו
כי מטה ההסברה הלאומי טר  ער  בחינה מקיפה , התברר. בתחו  זהפער מרכזי היא 
, בפועל. הלאומית  ברמהבהתא  לנדרש ה של דוברי  בשפה הערביתבהכשרהצור   של

, ר מצומצ  של עובדי  כאלהלמספ, כל אחד לעצמו, גורמי ההסברה הזקוקי 
  .  לתת מענה הכשרתי מקצועי לצור  קריטי זהמאודמתקשי  

  והמלצותסיכו 
 החו  על ולמשרד מבקר המדינה שב ומעיר בחומרה למשרד ראש הממשלה משרד

 כשל. שני  בתחו  ההסברה לקהלי היעד דוברי השפה הערבית מחדל לאומי רב
 במהלכו, " יצוקהעופרת"ה שקדמה למבצע מערכתי זה הומחש ביתר שאת ג  בתקופ

 . ובעקבותיו
 לפעול למימוש החלטת , הלאומיההסברה באמצעות מטה ,על משרד ראש הממשלה

.  לאומית כוללת בשפה הערביתהסברה בנוגע לגיבוש מדיניות 2007מיולי  הממשלה
לרבות ע  משרד , זהבתיאו  ע  הגופי  הממלכתיי  הקשורי  לתחו  , זאת

 אתבמטרה להפעיל , כל זאת. )ל"מל (והתפוצות וע  המטה לביטחו! לאומיההסברה 
המשרת אינטרסי  , ההסברה לדוברי השפה הערבית ככלי לאומי בעל משמעות רחבה

לש  כ$ על מטה . תרבותיי  עמוקי  כלכליי  וחברתיי , ביטחוניי , מדיניי 
ותיו בהסברה  להפעיל את פורו  ההסברה הלאומי לביצוע משימהלאומיההסברה 

ובכ$ ג  להקי  למעשה מער$ ,  הממשלה דלעילבהחלטתשנקבעו , בשפה הערבית
 פעילות מטה ההסברה הלאומי בתחו  אתיש לסכ  . הסברה לאומי בשפה הערבית

 כל אחד בתחומו על המופקדי מתואמת ומשותפת לכלל הגורמי  , זה בתכנית כוללת
 מקצועית לממש יכולת למטה זה ולש  כ$ יש להקצות בדחיפות, ההסברה בערבית

 . זאת כהלכה
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,  וברדיובטלוויזיהנוכח המש$ ההידרדרות החמורה בשידורי מדינת ישראל בערבית 
 כל אחד בתחומו , למשרדי הממשלה המופקדי  על כ$משרד מבקר המדינה מעיר 

 ראש הממשלה והשר הממונה על ביצוע חוק רשות השידור בתקופת משרדובראש  
 2007 ומספטמבר 2007  הממשלה מיולישהחלטות על כ$   ר יצחק הרצוגמ, הביקורת

.  הביקורתמועד סיו טר  מומשו עד בתחו  השידורי  הממלכתיי  בשפה הערבית 
 ע  מצב שבו לא יינת! הלכה למעשה להשלי אסור ,  משרד מבקר המדינהלדעת
תמונת הסברתית בשידורי  אפקטיביי  להסברת   בחזית התקשורתית הול מענה

המש$ . בדגש על עת חירו ,  המדינה לקהלי היעד בשפה הערביתשלהמצב ועמדותיה 
 היעדר שידור ישראלי ממלכתי לקהלי היעד דוברי השפה שלהשני   המחדל רב
 ממחיש ביתר שאת צור$ חיוני עזה ברצועת"  יצוקהעופרת" מבצע במהל$הערבית ג  

 .זה
 היא מהמרכיבי  המרכזיי  במאמ  שההסברה, משרד מבקר המדינה מצביע על כ$

 להסברה .ביטחונית הלאומי בעת חירו  להשגת התכלית האסטרטגית המדינית
הממלכתית בערבית ולאמצעי השידור הממלכתיי  בשפה זו משקל חשוב ביותר 

ללא התניה , ונוכח חיוניות  ראוי לייחד לה  פתרונות ייעודיי  לעת חירו , לעניי! זה
באמצעות המשרדי    הממשלה על , לפיכ$. של רשות השידורבפתרונות הכוללי  
במסגרתו מטה  שובראש  משרד ראש הממשלה, בתחומוכל אחד , המופקדי  על כ$
מר יולי ,  אשר השר העומד בראשו  והתפוצותומשרד ההסברה , ההסברה הלאומי

ל ופעל    רשות השידורחוקמשמש ג  כשר הממונה על ביצוע , אדלשטיי!יואל 
 בשפה השידורסקת הסחבת הבלתי נסבלת בכל הנוגע לשיפור ההכרחי של להפ

 הערבית השפה וה! לדוברי ש"ה! לתושבי רצועת עזה ואיו, הערבית ה! לעול  הערבי
  .בישראל
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 ממצאי מעקב מורחב
 הקר  לקליטת חיילי  משוחררי  

 והיחידה להכוונת חיילי  משוחררי  
 ,"יחידה להכוונת חיילי  משוחררי הקר  לקליטת חיילי  משוחררי  וה"

  33' עמ, )2005(א 56דוח שנתי 
הוקמה קר! לקליטת , ) החוק להל!  (1994 ד"התשנ, בחוק קליטת חיילי  משוחררי 

המעניקה מסגרת של זכאויות לחיילי  משוחררי  , ) הקר! להל! (החייל המשוחרר 
 רכיה החברתיי ולמי ששירת שירות אחר בעל חשיבות לביטחו! המדינה או לצ

ע  סיו  השירות הסדיר, על פי החוק). שי " חיימ להל! ( קהילתיי 
47

 מקבל 
ונזק) לזכותו פיקדו! כספי הנית! למימוש , ש מתקציב הקר! מענק שחרור"החיימ

קר! לסיוע  " במסגרת הקר!קיימת, !קדוילפו למענק השחרורבנוס) . למספר זכאויות
,  בחוק נקבע.קדו!י המבקשי  סיוע מעבר לפשי "מ למת! סיוע לחייתשמשהמ "נוס)

 הסתכ  תקציב הקר! 2007בשנת . כי הקר! תפעל במסגרת משרדו של שר הביטחו!
 .ח" מיליארד ש1.5 בכ

  להל! (יחידה להכוונת חיילי  משוחררי  פועלת )  המשרד להל! (במשרד הביטחו! 
 ייעו  והפניה ;הכוונה לתעסוקה: בי! תפקידיה העיקריי  של היחידה. )היחידה

והסברה לחיילי  על זכאויותיה  ; להשכלה גבוהה ואחרת ולהכשרה מקצועית
  .ל המשרד"כפופה למנכ, כמו יתר יחידות המשרד, יחידה זו. שי "כחיימ

  הביקורת פעולות
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על מספר היבטי  בתחו  פעילות הקר  2004בשנת 

)ודמת הביקורת הק להל  (והיחידה 
48

 ער  משרד מבקר 2008בתקופה מאי עד דצמבר . 
הביקורת נערכה . ביקורת מעקב מורחבת על פעילות הקר  והיחידה, לסירוגי , המדינה

ביקורת השלמה נערכה . במטה הקר  ובמטה היחידה ובחלק מהלשכות האזוריות
ג% באג% היוע& המשפטי למערכת הביטחו  ובא, בקרה ומינהל, באג% ארגו : במשרד

. ובמשרד האוצר; במספר מרכזי ייעו& והכוונה שברשויות המקומיות; משאבי אנוש
  .2009בי  החודשי  יוני לספטמבר , לסירוגי , בירורי השלמה נערכו
__________________ 

 .למעט שירות בקבע, ל ובמסגרות אחרות" שירות בצה כהגדרתו בחוק   47
ת חיילי! משוחררי! והיחידה להכוונת הקר  לקליט"פרק , )È˙ ˘ ÁÂ„ 56 ‡)2005 ,מבקר המדינה  48

 .46 33' עמ, "חיילי! משוחררי!
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  הממצאי עיקרי

 הקר  לסיוע נוס 
בשיעור ממוצע ,  חלקית בלבד2007 1996תקציבי הקר  לסיוע נוס  מומשו בשני   . א

 .58% של כ
לא נחתמו הסכמי  בי  הקר  לבי  הגורמי  , א על פי הקבוע בתקנו  הקר של . ב

שי  "הרלוונטיי  בנוגע להשתתפות הקר  לסיוע נוס  במימו  שכר לימוד של חיימ
בכ' היה כדי לפגוע ביכולת לקיי  בקרה . הפוני  ללמוד במוסדות להכשרה מקצועית

  .על השימוש בכספי הקר  לסיוע נוס 
 הנהלת הקר 

בביקורת . ר ונציג ציבור"כי חסרו בהנהלת הקר  יו, בביקורת הקודמת נמצא  .א
לא מינו , שאול מופז ומר עמיר פר+) 'מיל(ל "רא, כי שרי הביטחו  לשעבר, המעקב עלה

ג  במהל' , כתוצאה מכ'. במהל' כהונת  את כל נציגי הציבור שנדרשו להנהלת הקר 
בהיעדר  לא . הלה וללא רוב נציגי הציבורר הנ" פעלה הקר  ללא יו2007 2005השני  

, במש' שלוש שני , לפיכ'.  החוקי הנדרש לקבלת החלטות נית  היה לקיי  את המניי
, 2006למעט פע  אחת במאי , לא התכנסה הנהלת הקר , 2008 ועד מרס 2005ממרס 

התכנסות הנהלת הקר  מנעה ממנה למלא  אי. וג  ועדות המשנה לא התכנסו כנדרש
קבלת החלטות בנוגע לשינויי  בכללי  לניצול כספי הקר  כדי , וביניה , פקידיהאת ת

 .וייזו  תיקוני חוק במידת הצור', לאפשר את ניצול  היעיל יותר
ישמש , מר חיי  אומ , כי מנהל הקר , 2004החלטת הנהלת הקר  בישיבתה ממאי  . ב

, זאת. בתקנו  הקר התקבלה ללא המניי  החוקי הנדרש , ר"ממלא מקו  קבוע ליו
לא התקבל אישור פורמלי של שר הביטחו  , בנוס  על כ'. ר"מאחר שלא נכח בישיבה יו

  .למינוי זה
 הביקורת הפנימית בקר 

מערכת יחסי  עכורה בי  מנהל הקר  ומבקר הקר  שיתקה למעשה את עבודת  . א
  תקציב  כלל לא שוריי2007  ו2006בשני  , כ' למשל. 2006הביקורת החל משנת 

היו מקרי  בה  מבקר הקר  לא זומ  , כמו כ . לביקורת באמצעות יועצי  חיצוניי 
 .לפגישות עבודה ולדיוני  ונמנעה ממנו גישה למסמכי 

מצד מנהל הקר  בדבר תפקודו של מבקר הקר  ומצד , על א  טענות חוזרות ונשנות . ב
 כולל עד ספטמבר  ושכת לאור' תקופה ממ, סדרי  בניהול הקר  מבקר הקר  בדבר אי

 המשרד לא מיצה את הטיפול בנושא ולא נקט פעולות ארגוניות או אחרות כדי   2009
ואילו , מבקר הקר  לא קיבל מענה לטענותיו, בפועל. להתמודד ע  הבעיות שהועלו

הסתפק , הרי שפרט להתכתבות ענפה במש' כשנתיי , בנוגע לטענות מנהל הקר 
  .דבר שלא צלח, למבקר תפקיד חלופיהמשרד בניסיונות לאתר 
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 פעילות היחידה
 .מרבית הליקויי  שנמצאו בביקורת הקודמת תוקנו . א
שירותי הרחבת נגישות לאסטרטגית פרס  ראש היחידה תכנית  2004בשנת  . ב

תו' , כלכלי נמו' ובעיקר מאזורי פריפריה ובעלי רקע חברתי, שי "חיימהיחידה ל
בשני  . אחרי ע  גורמי  וברשויות המקומיות ירוניי  שיתו  פעולה ע  מרכזי  ע

 . מרכזי ייעו+ והכוונה ביישובי הפריפריה41בעקבות התכנית  הוקמו 2007 2005
שי  מיישובי הפריפריה שבאו לקבל "כי מספר  של החיימ, בביקורת המעקב עלה

טר  הקמת , 2004  ו2003בממוצע בשני   7.5% שירותי ייעו+ והכוונה עלה מכ
 ראויה לציו  פעילות היחידה להרחבת .2007 2005בשני   בממוצע 22% לכ, המרכזי 

הכשרה מקצועית ותעסוקה , הנגישות של שירותי ייעו+ והכוונה בתחומי השכלה
 .שי  מיישובי הפריפריה ומגוו  הפרויקטי  המתבצעי  במרכזי "לחיימ

 בעשרה מרכזי ייעו+ ביקרו נציגי משרד מבקר המדינה, במסגרת ביקורת המעקב . ג
; רק לחלק מהמרכזי  היו תכניות עבודה שנתיות: והכוונה והעלו ליקויי  בפעילות 

שג  הגישה אליה  , קיימי  מרכזי  הממוקמי  בחדרי  שאינ  מתאימי  לייעוד 
האמורה לשמש את כל עובדי , והיחידה לא הכינה תכנית הכשרה סדורה; אינה נוחה
  .המרכזי 

 חברתי ע  האג  הביטחוניאיחוד היחידה 
חברתי במשרד סוגיית האיחוד בי  היחידה לבי  האג  הביטחוני

49

שלגביה המשרד היה , 
  .2009לא הוכרעה עד אמצע שנת , 2007צרי' להחליט עד סו  

  והמלצותסיכו 
ש להשתלב בחיי  האזרחיי  בחברה "הזכויות שמעניקה הקר  מיועדות לסייע לחיימ

 שני  מאז שנחקק החוק 15כי לאחר שחלפו ,  המדינה מעיר משרד מבקר.הישראלית
קיימת חשיבות , ונוכח הניצול החלקי של תקציבי הקר  לסיוע נוס  לאור  השני 

ותביא לניצול מרבי של תקציב , שהקר  תפעל ליישו  התכנית שסיכמה לאחרונה
 .הקר  לסיוע נוס 

כי , נהל תקי  את העובדהמשרד מבקר המדינה רואה בחומרה רבה וכפגיעה בכללי מי
על א  , מעבר לכ . במש  כשנתיי  הגיעה הביקורת הפנימית בקר  לכדי שיתוק

לאור  תקופה ממושכת וג  עד , טענות חוזרות ונשנות של מנהל הקר  ושל מבקר הקר 
 המשרד לא מיצה את הטיפול בנושא ולא נקט פעולות ארגוניות או 2009ספטמבר 

 .בעיות שהועלואחרות כדי להתמודד ע  ה
, כי בשל חשיבותו של מוסד הביקורת הפנימית בכלל, משרד מבקר המדינה מעיר
, היה זה מחובת  של המשרד, ח בפרט" מיליארד ש$1.5ובקר  שתקציבה מסתכ  בכ

__________________ 
כדי להגביר את , ל לבי  מוקדי החברה הישראלית"לתא  בי  המשרד וצה, בי  היתר, ייעוד אג  זה הוא  49

 .ל"המוטיבציה והמוכנות של הנוער לשירות משמעותי וקרבי בצה
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של מנהל הקר  ושל הנהלת הקר  למצוא את הדרכי  המתאימות כדי לאפשר ביקורת 
תקנו  , $1992ב"התשנ, הביקורת הפנימיתכנדרש על פי חוק , פנימית תקינה בקר 

כי בשל , עוד מעיר משרד מבקר המדינה. הוראות הקר  וכללי מינהל תקי , הקר 
ראוי , הרי שבהיעדר פתרו  מיידי למצב הקיי , חשיבותו הציבורית של הנושא

מתוק  , שמנהל הקר  והנהלת הקר  יביאו את הנושא לידיעתו של שר הביטחו 
  .ריאליתאחריותו המיניסט
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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  שקדמו "פעילות משרד הביטחו  להצגה ולהנחלה של מורשת הקרב של צה"

  215' עמ, )2006(א 57דוח שנתי , "לו
יחידה ).  היחידה$להל  (מוזיאוני  פועלת יחידת )  המשרד$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 $12ל

 .ל"הצבאי של היישוב באר' ישראל ושל צה
 התנהלו מחו' למסגרת זו ,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 (דות עמותות מורשת של אות  היחי

על בסיס ) המרכז בהר האית (להקמתו של מרכז לאומי לגבורה ולהנצחה בהר אית  
  . בעניי  זה$1980החלטת ממשלה מ

  הביקורת פעולות
א של מבקר המדינה 57 וממצאיה פורסמו בדוח שנתי 2005ביקורת בנושא נערכה בשנת 

 ער" משרד מבקר המדינה 2009 ינואר   2008ה אוגוסט בתקופ).  הביקורת להל  (
במוזיאו  , במטה היחידה: המעקב בוצע במשרד).  המעקב להל  (ביקורת מעקב בנושא 

  . ל"באג' התכנו  שבמטכ: ל"ובצה; ובאג' משאבי אנוש) ל"לתולדות צה" (בתי האוס'"
  הממצאי עיקרי

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

, שיפורי( אלה באי( לכלל ביטוי בעיקר בשיפו+ התערוכות והמבני( של המוזיאוני(
  .ובהתייעלות בחלוקת המשאבי( המופני( למטרות אלה

במעקב עלה שלא חל שינוי עקרוני ומהותי בהתייחסות המשרד לנושא , ע( זאת .ב
ההצגה המוזיאונית של היסטוריית כוחות המג  : אוני מזו שנמצאה בביקורתהמוזי

והשקעת המשאבי( בהפעלה ובשיפור של מערכת , ל"שפעלו ערב הקמת המדינה ושל צה
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שאליה( , עדיי  אינ  מונחות על ידי תפיסה ומדיניות כוללות של הכיווני(, המוזיאוני(
 .אוני( של המשרדשואפי( המשרד והיחידה לפתח את מכלול המוזי

 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 מקו( ). ל"לתולדות צה" (בתי האוס'"למראהו ולתפקודו העתידיי( של מוזיאו  
שהיחידה , ג( לכ", בי  השאר, לקליטת ציוד נוס' במתקני המוזיאו  הקיימי( גור(

. כנדרש, ל ואינה מנחה אותו בכל הנוגע לאיסו' חומר מוזיאוני"אינה פונה לצה
ל לשמר באמצעות "תי יכולתו של צהנפגעת באופ  מהו, כתוצאה ממצב דברי( זה

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

המשרד ממשי" בגביית דמי כניסה למוזיאוני( שבאחריותו ללא הסדרת הבסיס  .3
 .  לראות בכ" ליקוי חמוריש. המשפטי לגבייה זו ובלא שבח  את גובה( של דמי הכניסה

 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 עלה. לרבות מהתקופה שלפני הקמת המדינה, שחזור קרבות והנצחת הנופלי(
שהושקעו , ח"ויקט לאומי זה וירידת( לטמיו  של עשרות מיליוני שכי התפוגגותו של פר

, שהיו מעורבי( בו, התחוללו בלא שהגורמי( הממלכתיי(, בו מאז ההחלטה על הקמתו
שההחלטה על , כי לנוכח כ", משרד מבקר המדינה מעיר. הביאו את העניי  להחלטה

אזי על כל שינוי , משלההקמתו של מרכז מוזיאוני והנצחתי לאומי התקבלה על ידי המ
הדבר מקבל משנה תוק' . בהחלטה זו להתקבל א' הוא על ידי הממשלה בתהלי" סדור

לנוכח ההשלכות של ההחלטה על עתידו של המרכז בהר אית  על המדיניות הכוללת של 
ל בכלל ועל עתידו של "מערכת הביטחו  בנושא ההנחלה וההנצחה של מורשת צה

 .בפרט, )ל"ולדות צהלת" (בתי האוס'"מוזיאו  
יסדיר , 2007במהל" שנת העבודה "ולפיה , 2006ל מסו' שנת "למרות התחייבותו של צה

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

  והמלצותסיכו 
ליטה וטר  ביצעה צעדי  כי הנהלת משרד הביטחו  טר  הח, 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 

 . יותוהסדרת הבסיס המשפטי לגביית דמי הכניסה למוזיאוני  שבאחר .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
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ל והמשרד אליו הוא המתאי  ביותר מבי  כל "שמטיבו ומטבעו ועל פי התייחסות צה
 ימלא $ל לתקופותיה "י את תולדות צההמוזיאוני  של היחידה להציג באופ  ממלכת

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 
 שיש לראות בחומרה את העובדה שבנוגע לחלק ,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
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 רחבממצאי מעקב מו
 מקרקעי תעש 

 223' עמ, א55דוח שנתי , "ניהול מקרקעי תעש"
 , " זיהומי הקרקע ומי התהו$ והכנת תכניות מתאר#מקרקעי תעש "

   331' עמ, א56דוח שנתי 
 $להל  )" (תעש(מ "התעשייה הצבאית לישראל בע" הוקמה חברת 1990בנובמבר 

שפעלה עד אז כיחידת , כדי לקבל לידיה כעסק פועל את התעשייה הצבאית) תעש
סמ 

50

בהסכ  הנכסי  להקמתה של תעש ). ט" משהב$להל  ( במשרד הביטחו  
מרבית  אדמת מינהל מקרקעי ,  דונ $80,000כי יוחכרו לה בחוזי חכירה כ, נקבע

במהל  שנות התשעי  פינתה תעש את מפעליה ממספר ).  המינהל$להל  (ישראל 
 ).אביב ובירושלי $לבת, בהרצליה, במרכז האר'(מתחמי  באר' 

. אחת הקרקעות שנכללו בהסכ  הנכסי  היא קרקע במתח  שבמרכז האר' . 1
ומתו  כ  ג  שטח ע  ,  דונ $3,800כ, במועד ההקמה קיבלה תעש את המתח 

מצבורי תחמושת שלל ממלחמת ששת הימי  ונפלי 
51

התעשייה הצבאית גידרה . 
 $35אובטח כ  שטח הנפלי  לא). שטח הנפלי $להל  (חלק מהשטח שזוה  בנפלי  

 .2003 ועד לנובמבר 1968שנה מאז 
ט רעיונות שוני  שלא צלחו "ל ומשהב" ולאור  שנות השבעי  העלו צה1968משנת 

 1992$2006בשני  . בשנות השמוני  לא נעשה דבר לפינוי הנפלי . לפינוי הנפלי 
ת משא ומת  לרבו, ניהלו תעש והמינהל משא ומת  להחזרת המתח  מתעש למינהל

 ניהלו המינהל 2006החל מאוגוסט .  לניקויו מהתחמושת ומהנפלי $1997החל מ
 2009ועד לאוגוסט , הסכ  לא נכרת בי  הצדדי . ט משא ומת  לניקוי המתח "ומשהב

 .טר  הוחל בניקוי המתח 
בהסכמי  בי  תעש לבי  המינהל לפינוי מתחמי  נקבעה מחויבותה של תעש  . 2

המינהל לא קיבל מתעש את . ג  א  לא תטוהר הקרקע, קה למינהללהעביר את החז
ובה  מתחמי  שטוהרה בה  , אביב וירושלי $תל, המתחמי  שפינתה בהרצליה

שומר עליה או מאתר מקרי פלישה , בפועל אי  מי שאחראי על הקרקע. הקרקע
 . והסגות גבול

מספר נושאי  שררו מחלוקות ב) 2004ועד לנובמבר (משלהי שנות התשעי   . 3
המחלוקות נותרו . עקרוניי  בי  משרדי הממשלה לבי  עצמ  ובי  תעש לבי  המדינה

ועיכבו את הטיפול בזיהו  הקרקע שבמתחמי תעש באזור , ללא פתרו  מש  שני 
ג  הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש על ידי . השרו  ובזיהו  מי התהו 

__________________ 
 .דת הסמ  ולתעש כחברהההתייחסות בדוח זה היא לתעשייה הצבאית כיחי  50
נוכח עשרות השני  שחלפו ממועד הבאת  לשטח , ההתייחסות בדוח זה לפריטי התחמושת כאל נפלי   51

 .1967הנפלי  בשנת 
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במסגרת יישו  החלטת הממשלה מאוגוסט שנועד להתבצע , הגורמי  המוסמכי 
זאת למרות הפגיעה בציבור והסכנות . אינו מתבצע כנדרש,  להפריט את תעש2005

הנזקי  , הנובעות מהתפשטות הזיהו  בקרקע ובזיהו  מי התהו , לבריאותו
  .הנגרמי  בעטיו ועלות השיקו  של מקורות המי  ההולכת וגדלה

 פעולות הביקורת
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על מקרקעי תעש 2004 נובמבר   2003בתקופה יולי 

על מתחמי  שפינתה תעש ועל פעולות שננקטו לטיפול , לרבות המתח  שבמרכז האר 
ממצאי הביקורת פורסמו בדוח . בזיהו  הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהו  מי התהו 

א55שנתי 
52

א56 ובדוח שנתי 
53

 2008דצמבר  מרסבתקופה ).  הביקורת הקודמת להל$  (
ביקורת מעקב אחר תיקו$ הליקויי  במספר , לסירוגי$, ער  משרד מבקר המדינה

. ט ובמינהל"במשהב, ביקורת המעקב נערכה בתעש. נושאי  שהועלו בביקורת הקודמת
מספר נתוני  עודכנו . בדיקות השלמה נערכו במשרד להגנת הסביבה ובמשטרת ישראל

  .2009לאוגוסט 
 עיקרי הממצאי 

 זיהו  קרקעות ומי תהו 
כי ג  בחלו* כארבע שני  ממועד הביקורת הקודמת לא נערכו , בביקורת המעקב עלה

. סקרי הקרקע הדרושי  במתחמי תעש ולא בוצע טיפול מקי* בזיהומי  הקיימי  בה 
, )רשות המי (הרשות הממשלתית למי  ולביוב , המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר

ג  . בטיפול בזיהו  הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהו  מי התהו המינהל ותעש כשלו 
שנועד להתבצע במסגרת יישו  החלטת , הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש

נוכח העיכוב המתמש  בתהלי  , לא התבצע,  להפריט את תעש2005הממשלה מאוגוסט 
, חמורי מדובר בליקויי  מהותיי  ו. שאי$ לדעת מתי ייצא אל הפועל, ההפרטה

הנובעות מהתפשטות הזיהו  , המתמשכי  למרות הפגיעה בציבור והסכנות לבריאותו
הנזקי  הנגרמי  בעטיו ועלות השיקו  של מקורות המי  , בקרקע ובמי התהו 

  .ההולכת וגדלה
 פיקוח על קרקעות שתעש פינתה

 בתל, כי תעש פינתה בשנות התשעי  מתחמי  בהרצליה, בביקורת הקודמת נמצא
, כ  אי$ בפועל אחראי לקרקע. א  המינהל לא קיבל אות  ממנה, ביב ובירושלי א

כי ליקויי  , בביקורת המעקב נמצא. שומר עליה או מאתר מקרי פלישה והסגת גבול
 .אלו לא תוקנו

__________________ 
 .223' עמ, "ניהול מקרקעי תעש", )È˙ ˘ ÁÂ„55‡) 2004 , מבקר המדינה  52
ומי התהו  והכנת תכניות  זיהומי הקרקע  מקרקעי תעש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56‡) 2005 , מבקר המדינה  53

 .331' עמ, "מתאר
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כי על מועצת מקרקעי ישראל להחליט , בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה
, שפינתה תעש ועליה לדו$ בסוגיות השמירהבעניי$ החזרה למינהל של קרקעות 

 הודיע המינהל 2004ביוני . האחזקה והפיקוח על קרקעות אלו בטר  החזרת$ למינהל
כי הנהלת , בביקורת המעקב נמצא. כי הוא מקבל עמדה זו, למשרד מבקר המדינה

האחזקה , המינהל לא העלתה בפני מועצת מקרקעי ישראל את סוגיית השמירה
ממילא המועצה לא קיבלה החלטות בעניי$ זה או . קרקעות שתעש פינתהוהפיקוח על 

זאת למרות הדיווח של המינהל לוועדה לענייני . בעניי$ החזקת המינהל בקרקעות שפונו
  . שייעשה כ$ בעקבות ממצאי הביקורת הקודמת, 2004ביקורת המדינה בדצמבר 

 מתח  במרכז האר 
ר  ב ו ט ק ו א מ ה  ל ש מ מ ת  ט ל ח 2ה 0 0 4 

, ט"משהב, כי המינהל, 2004ביקורת הקודמת החליטה הממשלה באוקטובר בעקבות ה
נפלי  וכל , תעש והמשרד להגנת הסביבה יגבשו תכנית לניקוי המתח  מתחמושת

, כי גורמי  אלה לא הגיעו לכלל תכנית מוסכמת, בביקורת המעקב נמצא. פסולת אחרת
  . כזולרבות המקורות הכספיי  הדרושי  להוצאה לפועל של תכנית 

י  ל פ נ ה ח  שט ב ה  ח ט ב א  ה
אי$ "כי , ט לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת" דיווח משהב2004בדצמבר 

שהחלה , כי אבטחת שטח הנפלי , בביקורת המעקב נמצא]". הנפלי [גניבה בשטח 
לא מנעה באופ$ מספק כניסה של בלתי , 2003במהל  הביקורת הקודמת בנובמבר 

  להל$ (סמ  של הממונה על הביטחו$ במערכת הביטחו$ ועל פי מ, מורשי  לשטח
. קרו מספר אירועי  חריגי  שבה  נגנבו חומרי נפ  מהמתח , 2008ממרס ) ב"מלמ

שכ$ , העובדות המתוארות מקבלות ממד חומרה נוס* על רקע סכנת העימות והטרור
מטרות עדיי$ מתאפשר לגורמי  עויני  ואחרי  לגנוב אמצעי לחימה שעלולי  לשמש ל

  . טרור או למעשי  פליליי 
ה  ח ט ב א ה ת  ו י ו ל  ע
של אבטחת המתח  , כשלושה חודשי , כי הפתרו$ הזמני, בביקורת המעקב נמצא

נמש  כבר מעל לארבע , 2004שנכתב בהחלטת הממשלה מאוקטובר , ט"במימו$ משהב
ח בתקופה " מיליו$ ש10.8 בפועל הסתכמו עלויות האבטחה של שטח הנפלי  בכ. שני 

עלות זו מהווה יותר ממחצית העלות לפינוי המערומי  . 2008 דצמבר   2003נובמבר 
אבטחת המתח  לאור  שני  ללא . 2008ט במרס "והנפלי  העיליי  שנאמדה במשהב

  .פינוי הנפלי  מובילה לבזבוז מתמש  של כספי הציבור
י  ל פ נ ה י  ו נ י  פ

כי , בקר המדינה נכתבא של מ55 לדוח שנתי 2004בהערות ראש הממשלה מאוקטובר 
,  סיכמו תעש2004וכי בפברואר , פרויקט פינוי התחמושת והנפלי  אמור לצאת לדר 

כי המשא ומת$ , בביקורת המעקב נמצא. ט את דר  הטיפול במתח "המינהל ומשהב
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בי$ תעש למינהל לפינוי המתח  לרבות שטח הנפלי  נמש  כשנתיי  נוספות עד יולי 

. א  הוא לא הבשיל לכדי הסכ  בי$ הצדדי , ט"פות משהבחלקו נער  בהשתת, 2006
2008ט ותעש לא הגיעו להסכמה עד מאי "ג  משהב

54

 על פינוי מערומי התחמושת 
ט " טר  עלה בידי משהב2008עד למועד סיו  ביקורת המעקב בדצמבר . העיליי  בלבד

 .שבווהמינהל להסכי  על תכנית אופרטיבית לפינוי המתח  מהתחמושת ומהנפלי  
 כתנאי לחתימה 2006ט והמינהל דנו רק בחלק מהעקרונות שקבע המינהל ביולי "משהב

הסכ  אינו נראה לעי$ ולא הוחל . ט לפינוי הנפלי  ולמכירת החול"על הסכ  ע  משהב
 .בפינוי הנפלי 

ל "על פי סיכו  מנהל המינהל ומנכ, כדי להתניע את תהלי  טיהור המתח  מנפלי 
נדרש היה לבצע סקר קרקע נוס* במקו  זה שבוצע בינואר , 2005ט מאוקטובר "משהב
שבמהלכו חלו תזוזה של , זאת בגלל מש  הזמ$ שחל* מביצוע הסקר הקוד . 1994

 .החולות במתח  והתפשטות הצמחייה בו
, מר אריה לב, ט"כי הדיווח שמסר ראש חטיבת נכסי  במשהב, בביקורת המעקב נמצא

תו  חודש או חודש וחצי "כי להערכתו , 2004נה בדצמבר לוועדה לענייני ביקורת המדי
, לא היה מבוסס, "כבר בשטח] לפינוי מערומי התחמושת העיליי [תתחיל העבודה 

, יוצא מכ . היות שלא הסתמ  על תכנית אופרטיבית קונקרטית כלשהי לפינוי הנפלי 
כל . יפולהט שהוועדה קיבלה דיווח מרגיע שלא התממש כשבפועל נמשכו הסחבת ואי

 .למרות הביקורת ולמרות המצב החמור בשטח, זאת
פינחס , ט"לי  במשהב"כי לא מומשו ההחלטות של המנכ, בביקורת המעקב עלה

ל "ושל המשנה למנכ, 2004 מספטמבר  עמוס ירו$ ) 'מיל(ואלו* , 2008 ממרס  בוכריס 
  התחמושתומי לפינוי מערת מיידילפעול, 2006 מנובמבר  יחיאל חורב , ב"וראש מלמ
ובכ  לא עמד ; ט לא תקצב את פינוי מערומי התחמושת העיליי "משהב. העיליי 

 . 2004בדיווחו לוועדה לענייני ביקורת המדינה בדצמבר 
, עמוס ירו$) 'מיל(אלו* , ט"ל משהב"חלפו כשלוש שני  וחצי מהמועד שבו החליט מנכ

ב הציג "ועד שמלמ, 2004ר לפעול מיידית לפינוי מערומי התחמושת העיליי  בספטמב
הצעות מחיר מפורטות לביצוע , פינחס בוכריס, ל" לדיו$ בראשות המנכ2008במרס 
ט הצעות מחיר לפינוי "תקופה הנמשכת כשלוש שני  וחצי כדי לסכ  במשהב. הפינוי

המערומי  העיליי  אינה סבירה ומעידה ג  היא על הסחבת הבלתי נסבלת ועל הטיפול 
  .וי המתח  על ידי כל הגורמי  המעורבי הבלתי תקי$ בפינ

ה נ ו נ ר א ו   ל ש ת ל ה  ש י ר  ד
בגלל העיכוב המתמש  (כל עוד המינהל אינו מקבל לידיו את המתח  שבמרכז האר  

ט עלולי  לשאת בחיובי ארנונה"תעש ומשהב, )בפינוי שטח הנפלי 
55

 בגי$ חלק משטח 
  .2008  ו2005 1996ח לתקופה " מיליו$ ש46 המסתכמי  בכ, הנפלי 

__________________ 
 . לקח על עצמו המינהל את הובלת הפרויקט לפינוי הנפלי  לרבות הוצאת מכרז2008במאי   54
 .חיובי הארנונה מתבררי  בהליכי  משפטיי   55
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 סיכו  והמלצות 
המינהל ותעש , משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמשרד הביטחו 

מגלי  סחבת ואזלת יד מתמשכת לאור  שני  בטיפול בליקויי  מרכזיי  וחמורי  
א בנושא ניקוי המתח  55 בדוח שנתי 2004שעליה  הצביע מבקר המדינה בשנת 

מדובר במחדל ביטחוני ובטיחותי . סולת אחרתנפלי  וכל פ, שבמרכז האר  מתחמושת
פינוי #הסחבת בטיפול ואי, בנוס" לכ . הגובל בסיכו  ממשי לשלו  הציבור, מתמש 

שהיה נמנע לו ההחלטות לפינוי , המתח  מהנפלי  גרמה לבזבוז משאבי  כספיי 
 . היו מתבצעות כסדר 

 שנמצאו בביקורת נוכח ממצאי ביקורת המעקב בדבר התמשכות הליקויי  והמחדלי 
כי המינהל ומשרד הביטחו  ישפרו , מ  הראוי, הקודמת בעניי  המתח  שבמרכז האר 

ויפעלו יחדיו בנמרצות וללא דיחוי לטיהור המתח  , את שיתו" הפעולה ביניה 
כי הגיע המועד לסיי  , משרד מבקר המדינה מעיר. מאמצעי הלחימה ומהנפלי 

וסמכי  אינ  פועלי  בנחישות הראויה בה הגורמי  המ, התנהלות מבישה זו
ל "שר האוצר ומנכ, מ  הראוי ששר הביטחו . לפתרונה ובתו  שכ  מסכני  חיי אד 

 .משרד ראש הממשלה יידרשו לפתרו  בעיה זו
נוכח הסכנות לבריאות הציבור הנובעות מהטיפול החלקי של כל הגורמי  האמורי  

שבמתחמי תעש והזיהו  במי לטפל במפגע הסביבתי החמור של זיהו  הקרקע 
על כל הגורמי  הקשורי  למקרקעי תעש לפעול מיידית כדי למנוע את , התהו 

, נוכח האמור לעיל. ולפעול לאלתר לסילוק , המש  התפשטות הזיהומי  הקיימי 
ל משרד ראש הממשלה "השר להגנת הסביבה ומנכ, שר האוצר, ראוי ששר הביטחו 

 . אלהיידרשו בהקד  לפתרו  סוגיות 
כי קיימת חשיבות עליונה לדיווחי  מבוססי  של הגופי  , עוד מעיר מבקר המדינה

המבוקרי  לראש הממשלה ולכנסת לצור  ביצוע פיקוח ובקרה יעילי  על תיקו  
עמידה מהותית #בביקורת המעקב נמצאה אי. הליקויי  שהעלה מבקר המדינה

דה לענייני ביקורת המדינה בדיווחי  שמסרו משרד הביטחו  והמינהל בדיו  הווע
  .המטילה ספק בתקפות הדיווחי , 2004בדצמבר 



  



           
 פרק שישי

 

 גופי  נוספי 
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   גופי  נוספי 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
מבקר המדינה החליט שלא להניח על שולח  הכנסת ולא לפרס  את ארבעת 

 לחוק )ג(17בהתא  לסעי  , הפרקי  שלהל  כדי לשמור על ביטחו  המדינה
  ].נוסח משולב [1958 ח"התשי, מבקר המדינה

 הוועדה לאנרגיה אטומית
  .נבדק פרויקט הקשור בוועדה לאנרגיה אטומית

 קהילת המודיעי 
כמנגנו  לתיאו  ) ש"ור(נבדקו עבודת ועדת ראשי שירותי המודיעי  בישראל 

  .ש לבי  ראש הממשלה"בקהילת המודיעי  ויחסי הגומלי  בי  הור
 ל"צה

  .ל ושל יחידות מסווגות"בדקו פעולות של סיירת מטכנ
 ל"צה

נבדקו סוגיות במוכנות המודיעי  למלחמת לבנו  השנייה בתחו  האופרטיבי 
 .והטקטי

 



  



           
 פרק שביעי

 

 משרדי ממשלה
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   משרד האוצר

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
עבודה מת  היתרי  ל, במשרד האוצר נבדקו נושאי ההערכה והמשוב של עובדי 

ל על חשבו  חתמי  לשיווק "פרטית והסדרי  הנוגעי  לנסיעת עובדי מדינה לחו
כ  בוצע מעקב על סדרי מינוי חשבי  במשרדי הממשלה וביחידות . הנפקות

 . בדיקות משלימות נעשו בנציבות שירות המדינה. סמ'
 

 מינויי  וסדרי העסקה
יותו אחראי לניהול יעיל בה. משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי של הממשלה

  .ראוי שינהל ג  את ענייניו בצורה יעילה ותקינה, ותקי  של תקציב המדינה וביצועו
 פעולות הביקורת

את , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2008אוקטובר  2007בחודשי  אוקטובר 
 :הנושאי  האלה

 טופסי 250קו נבד. ההערכה והמשוב של עובדי  באגפי  שוני  של משרד האוצר .1
 .2006 2005הערכת עובדי  הנוגעי  לשני  

הבדיקה נעשתה במשרד האוצר . היתרי  לעבודה פרטית של עובדי משרד האוצר .2
  2007 2005 היתרי  שניתנו בשני  61נבדקו ).  " נש להל  (ובנציבות שירות המדינה 

 .  עובדי  ביחידות שונות של משרד האוצר40 ל
ל על חשבו  "  לנסיעת עובדי מדינה לשיווק הנפקות בחוההסדרי  הנוגעי .3

נבדקו ). ל" אג( החשכ להל  (הבדיקה נעשתה בעיקר באג( החשב הכללי . החתמי 
 . 2006  ו2005בפרט אישורי הנסיעות להנפקות שנעשו בשני  

הבדיקה נעשתה . המעקב על סדרי מינוי חשבי  במשרדי הממשלה וביחידות סמ* .4
נבדק בעיקר א  תוקנו הליקויי  בתחו  זה שעליה  הצביע .  "ובנשל "באג( החשכ

  . ב56משרד מבקר המדינה בדוח שנתי 
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 הערכה ומשוב של עובדי  
נמצאו ליקויי  רבי  במילוי טופסי ההערכה כגו  רישו  לא מדויק של התקופה  .1

מת  ציו  לעובד  אי, ורישו  ההערכה על ידי העובד המוער* עצמ, שבה עוסקת ההערכה
שימוש , רישו  פרטי שיחת המשוב אי, המוער* במקומות שבה  יש למלא ציו  הערכה

 .בטפסי  לא עדכניי 
 .נראה כי הטיות במילוי טופסי ההערכה פוגעות ביעילות השימוש בה  .2
אינו מסיק מסקנות , משרד האוצר אינו מפיק דוחות ניהוליי  מטופסי ההערכה .3

 .ערכה ואינו עושה בה  שימוש בניהול משאבי האנושמתהלי* הה
  .  אינה מפקחת בסדירות על הערכת העובדי  במשרד האוצר"נש .4

 היתרי  לעבודה פרטית
 יו  לפני מועד תחילת 30ר נקבע כי יש להגיש בקשות להיתרי  עד "בתקשי .1

 א(   ובחלק מהמקרי , אול  רוב הבקשות הוגשו לאחר מועד זה, העבודה הפרטית
כמחצית מההיתרי  ניתנו לאחר המועד המיועד . לאחר שהעובד החל בעבודתו הפרטית

 . להתחלת העבודה
, נמצא שבקשות להארכת תוק( היתר קיי  שחלו בה  שינויי  בגובה השכר .2

במקו  העבודה או בהיקפה הועברו לאחראי במשרד בלי שהתקבלה המלצתו של היוע, 
כמו כ  ניתנו . ר"כ* לא נבדקה התאמת  לתנאי התקשיכתוצאה מ. המשפטי של המשרד

 . היתרי  בלא שהיה לגורמי  המקצועיי  כל החומר הנוגע לה 
משרד האוצר נוהג לאשר היתרי  למש* שנה אחת בלבד ולדרוש מהעובדי   .3

אינ  נדרשי  להציג אישור ) למעט עובדי  בכירי (בשל כ* העובדי  . לחדש  מדי שנה
עובדי  המועסקי  בחוזי . לא מראש וא( לא בדיעבד, נאי העבודהשל המעסיק על ת

א* רק לחלק , בכירי  נדרשי  לצר( אישורי  של המעסיק הפרטי בדבר תנאי העבודה
 . בחלק מהאישורי  נכללו פרטי  חלקיי  בלבד. מהבקשות צורפו אישורי  כאלה

וצר התגלו במשרד הא' בהלי* אישור ההיתרי  שניתנו לעובד בכיר לשעבר א .4
התאמת גובה השכר שקיבל ממוסד אקדמי שבו הועסק : ליקויי  הנוגעי  לאלה
הלי* , אישור שקיבל לכה  במשרת ניהול בכירה באותו מוסד, למגבלות השכר המותר

במת  היתרי  . והיק( העבודה שאושרה, היעדר חלק מהתיעוד הנדרש, אישור הבקשה
, בי  השאר,  במוסד אקדמי היו ליקויי במשרד האוצר לעבוד' לעובד בכיר לשעבר ב

לדיווח על השכר שקיבל מהמוסד האקדמי , כאלה הנוגעי  להיק( העבודה שאושרה לו
  .ולהלי* מת  האישור עצמו

 ל על חשבו  חתמי  במסגרת הנפקות"נסיעות לחו
ל משרד ממשלתי "ר איננו מחייב חוות דעת משפטית בדבר נסיעה של מנכ"התקשי .1

משרד האוצר לא פעל להסדיר . כפי שנדרש לגבי יתר עובדי המדינה, ו  זרל במימ"לחו
  הסבה "א( על פי שנש, ל במימו  זר"בנוהל קבוע את הנסיעות של עובדי המשרד לחו
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ל לצורכי ההנפקות לוקה "התיעוד של הנסיעות לחו. את תשומת לבו לחשיבות העניי 
 .בחסר

ת של אג( הייעו, המשפטי במשרד התגלו ליקויי  במת  חוות הדעת המשפטי .2
 . פגיעה בטוהר המידות ובסדרי מינהל תקי  האוצר בדבר היעדר ניגוד ענייני  ואי

ל של עובדי המשרד לצורכי שיווק ההנפקה משולמות "הוצאות הנסיעות לחו .3
ולכ  אינ  מתוקצבות וה  נבלעות בעמלת החתמי  המנוכה , במישרי  על ידי החתמי 

  .מתמורת ההנפקה
  מעקב מינוי חשבי  

ועדה שמונתה לטפל ; עדיי  לא נקבעו אמות מידה למינוי חשבי  ביחידות סמ* .1
 .טר  נקבע נוהל לרוטציה במינוי החשבי . בעניי  לא התכנסה כלל

ל העוסקת במינוי חשבי  רשמה פרוטוקולי  "הוועדה הפנימית באג( החשכ .2
  .ילותהואי  כל נוהל המסדיר את פע, חלקיי  בלבד

 סיכו  והמלצות
הליקויי  בעניי  הערכת העובדי  במשרד האוצר מצביעי  על כשל בהטמעת 

על המשרד לפעול להנחלת הערכת . וכתוצאה מכ  מוחמצות מטרותיו, התהלי 
עליו לפעול להסקת מסקנות מהערכות העובדי  . העובדי  בתרבות הארגונית שלו

 .ולבסס עליה  פעולות בתחו  משאבי האנוש
  אינ  "ממצאי הביקורת בעניי  היתרי  לעבודה פרטית מלמדי  שמשרד האוצר ונש

  ובכ  מסכלי  את תכלית "ר ונוהלי נש"עומדי  על קיו  מלא של הוראות התקשי
  "נית  היה לצפות ממשרד האוצר ומנש. ההסדרי  בדבר היתרי  לעבודה פרטית

, ת של עובדי  בכירי שיקפידו הקפדה יתרה על בחינת בקשות לעבודה פרטי
האמורי  לשמש דוגמה אישית כמי שמאשרי  בעצמ  בקשות של עובדי  הכפופי  

 .לה 
  לפעול להסדרת מימו  נסיעותיה  של עובדי המשרד "על משרד האוצר ועל נש

ולו , ל לצורכי הנפקות באופ  שיימנע החשש לניגוד ענייני  בבחירת החתמי "לחו
הסדיר את הצגת הוצאות הנסיעה בשקיפות ולהקפיד על עליה  לפעול ל. למראית עי 

 .תיעוד ההחלטות ורישו  ההוצאות בגי  הנסיעות והשינויי  החלי  בה 
  לטפל בהקד  בקביעת אמות מידה למינוי חשבי  "על משרד האוצר ועל נש

כאשר . ליחידות סמ  ולהשלי  את הכנת הנוהל בדבר רוטציה במינוי חשבי 
ראוי שאלו ,  "ות מקצועיי  בי  גורמי  במשרד האוצר ובנשמתגלעי  חילוקי דע

  .יובאו להכרעת הגורמי  המוסמכי 
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 באג   במשרד התיירות ובמשרד האוצר , המסחר והתעסוקה, במשרד התעשייה

 ליצואני   נבדקו הפעולות שנעשו כדי לסייע התקציבי  ובאג  החשב הכללי 
  .עקב הפגיעה שנגרמה לה  כתוצאה משחיקת שער החליפי  של הדולר

 סיוע ליצואני  עקב שחיקת שער החליפי  של הדולר
 הסתכ  ער  יצוא 2008בשנת . היצוא הוא גור  מרכזי בצמיחה הכלכלית של ישראל

 משיעור 40%!שמשקל  כ, ח" מיליארד ש286!הסחורות והשירותי  מישראל בכ
 . המקומי הגולמיהתוצר 

 חל ייסו% חד בשערו של השקל לעומת שערו 2008 ועד אמצע שנת 2006מתחילת שנת 
התאחדות , מנתוני בנק ישראל. 28.5%!של הדולר בשיעור נומינלי כולל של כ

 2008התעשייני  בישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מתחילת שנת 
. זמנות ליצוא ובמספר המועסקי  בתעשייהבמספר הה, חל שינוי לרעה בהיק% היצוא

 . 2008מגמה זו הגיעה לשיאה במחצית השנייה של שנת 

ועדה , מר אליהו ישי, המסחר והתעסוקה דאז,  מינה שר התעשייה2007באפריל 
שמטרתה לבחו  את מגוו  אמצעי הסיוע שנית  להעמיד לרשות היצואני  שכושר 

 קיבלה הממשלה החלטה 2007בנובמבר . התחרות שלה  נפגע כתוצאה מייסו% השקל
, או !מר רוני בר,  התקי  שר האוצר דאז2008ביוני . בדבר גיבוש תכנית סיוע ליצואני 

, )הוראת שעה) (פחת מוא( לציוד המשמש בפעילות מזכה(את תקנות מס הכנסה 
כדי לסייע לתעשייני  ולמלונאי  בביצוע השקעות ולהקל את תזרי  , 2008!ח"התשס
 2008 והחליט במרס ינוס% על כ  פעל בנק ישראל במישור המוניטר. מני  שלה המזו

על יישו  תכנית להגדלת יתרות מטבע החו( שלו באמצעות רכישה יומיומית של 
  ). 2009מרס (הבנק המשי  ביישו  התכנית ג  לאחר מועד סיו  הביקורת . דולרי 

 פעולות הביקורת
ק משרד מבקר המדינה את הפעולות שעשתה  בד2009מרס  2008בחודשי  ספטמבר 

המדינה כדי לסייע ליצואני  עקב הפגיעה שנגרמה לה  כתוצאה משחיקת שער 
  להל  (המסחר והתעסוקה , הבדיקה נעשתה במשרד התעשייה. החליפי  של הדולר

) ת" אג להל  ( באג# התקציבי   במשרד התיירות ובמשרד האוצר , )ת"משרד התמ
 . בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל). ל" החשכ להל  (י ובאג# החשב הכלל
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ת את הצעת ההחלטה לדיו  "העלה משרד התמ, עקב התנגדות משרד האוצר .1

וייתכ  , בממשלה חמישה חודשי  לאחר שהצעה זהה הועברה למזכירות הממשלה

כב עוד משרד האוצר התע. שנית  היה לזרז את הליכי הדיו  וההחלטה בנושא זה

שלושה חודשי  לפחות במינוי נציגיו לצוות יישו  שגיבש המלצות לתכנית סיוע 

לפיכ& חל עיכוב של ).  צוות היישו  להל  (ליצואני  על פי ההחלטה שקיבלה הממשלה 

עד לתחילת הדיוני  בתכנית הסיוע ) 2008פברואר  2007יוני (שמונה חודשי  לפחות 

 . ליצואני 
ולפיכ& לא נית  ללמוד על מה ביסס את , תיעד את דיוניוצוות היישו  לא  .2

הצוות לא כלל נציגי  של מינהל המימו  . ההמלצות שעל פיה  גובשה תכנית הסיוע

א# שמרבית התקציב של תכנית הסיוע יועד לפעולות , ל"ת ושל החשכ"שבמשרד התמ

ממשלה תכנית הסיוע לא כללה כמה אמצעי סיוע שהחליטה ה. שה  בתחו  אחריות 

; ולא נית  לדעת א  הצוות ד  בה  ומדוע החליט שלא לכלול אות  בהמלצותיו, לאמ)

 .הצוות לא קבע מדדי הצלחה לאמצעי הסיוע שעליה  המלי) ולוחות זמני  להפעלת 
  יועד לאמצִעי סיוע לא אפקטיבי ) 64% כ(חלק הארי של תקציב תכנית הסיוע  .3

והשינויי  שבוצעו בה לפי , התכנית הייתה דלהקר  הלוואות שפעילותה קוד  גיבוש 

למרות השינויי  , נוס# על כ&. התכנית לא הצדיקו את הכפלת תקציבה פי ארבעה

ת "ל משרד התמ"לא תוקנה הוראת מנכ, לרבות שינוי ייעודה, שבוצעו בקר  ההלוואות

 . והשינויי  לא הובאו לידיעת היצואני 
, נה העלייה במדדי הפעילות של בתי המלו  התמת2008במחצית השנייה של שנת  .4

משרד התיירות היה . ובחלק מהמדדי  א# חלה ירידה ברבעו  האחרו  של אותה השנה

מודע לפגיעה שנגרמה לתעשיית התיירות הנכנסת לישראל כתוצאה מייסו# השקל 

, הוא לא יז  תכניות סיוע ייעודיות לתעשיית התיירות, למרות זאת. ולצור& לסייע לה

ת והאוצר כי יגבשו אמצעי סיוע שיספקו ג  את צורכיה  "בחר לסמו& על משרדי התמו

ואול  בדיעבד התברר שנותני שירותי התיירות אינ  . של נותני שירותי התיירות

ת מעמיד לרשות היצואני  "רשאי  להשתמש באמצעי הסיוע שמשרד התמ

תני השירות בענ# התיירות נותרו נו, עקב כ&. כפי שנקבעו בתכנית הסיוע, התעשייתיי 

  . ללא סיוע
 סיכו  והמלצות

במספר , ייסו% השקל במש  כשנתיי  וחצי הביא לשינוי מהותי לרעה בהיקפי היצוא

ולפגיעה בתעשיית , 2008ההזמנות ליצוא ובמספר המועסקי  בתעשייה מתחילת שנת 

לה א% על פי שהממש. התיירות הנכנסת לישראל במחצית השנייה של אותה שנה

בהחלטתה הכירה בהשפעות הצפויות של ייסו% חד של השקל ובצור  לגבש תכנית 

, ת"התעכבו תהליכי קבלת ההחלטות והביצוע של משרדי התמ, סיוע ליצואני 

ובפועל לא נית  סיוע משמעותי ליצואני  , התיירות והאוצר בנוגע למת  אמצעי הסיוע

 .שנפגעו מהייסו%



 107 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

על משרדי , ה הכלכלית של המשק הישראלינוכח חשיבותו של היצוא לצמיח

הממשלה האמורי  לעיל לבצע הערכה מחודשת בדבר אפקטיביות אמצעי הסיוע 

זאת בייחוד נוכח השפעות המשבר הכלכלי העולמי . העומדי  לרשות היצואני 

  . 2008שהתפתח בשנת 
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חינו  נבדקו תהלי  קבלת במשרד האוצר ובמשרד ה, במשרד הבריאות

עבודת המטה וההיערכות לקראת העברת שירותי הבריאות לתלמיד , ההחלטות
עוד נבחנה הבקרה שביצע משרד הבריאות על הפעילות . מהמשרד לגו  חיצוני

בכלל זה נבדק א  למשרד היו כלי  מתאימי  . של הגו  החיצוני בבתי הספר
וכיצד פעל המשרד כדי שהגו  החיצוני , כיצד הופעלו כלי  אלו, לפיקוח ולבקרה

כ  נבדק א  אכ  הושג חיסכו  כספי כפי שהערי  . יתק  את הליקויי  שנמצאו
  .משרד האוצר

מת  שירותי הבריאות לתלמיד ועבודת המטה בדבר 

 העברת  לביצוע בידי גו  חיצוני
 3,500 בכ' עד ט' שירותי הבריאות לתלמיד מיועדי  לכמיליו  תלמידי  בכיתות א

חיסוני וה  כוללי  בי  היתר , בתי ספר
56

ת ובדיק, בדיקות רופא:  ובדיקות רפואיות
לפי הוראות משרד ). משקל וגובה על פי הגיל(בדיקות ראייה ובדיקות גדילה , שמיעה

שירותי הבריאות לתלמיד כוללי  את , 2006 מ)  המשרד להל  ג  (הבריאות 
אות ואת השירותי  הרפואיי  שהוא הפעולות שהמשרד אמור לבצע בתחומי הברי

למורי  ולהורי  בנושאי בריאות , ייעו& לתלמידי , חינו% לבריאות: אמור לתת
ייזו  והכנה של תכניות קידו  בריאות ; ומניעת התנהגויות המסכנות את הבריאות

ייעו& להנהלת המוסד החינוכי בנושא עזרה , בשיתו( גורמי  בבית הספר ובקהילה
ח וייעו& בנושאי תברואה וסביבה בטוחה במוסד החינוכי וכ  מת  פיקו, ראשונה

 .שירותי עזרה ראשונה לתלמידי 
קיבלו תלמידי ישראל את שירותי הבריאות לתלמיד , 1997עד שנת , במש% כמה שני 

על ידי ספקי  פרטיי  שנשכרו בידי הרשויות המקומיות ואת מקצת  ג  על ידי 
ונקבע כי , 1994 ד"התשנ, יטוח בריאות ממלכתי תוק  חוק ב1997ביולי . המשרד

 נתנו את שירותי 2007 עד אפריל 1997 מ. השירותי  יינתנו בידי משרד הבריאות

__________________ 
אלה . החיסו  נועד להגנה מפני מחלות מידבקות העלולות לגרו  סבל רב ולעתי  א  סכנת חיי   56

 חיסו  משולש הכולל שילוב של חיסוני    MMR)  א:   (ח" שניתנו בשנת הלימודי  תשסהחיסוני 
 שילוב של חיסוני  נגד אסכרה   dTap-ipv)  ב(;   )מחלות הנגרמות מנגי (אדמת וחצבת , נגד חזרת

,  חיידק שפוגע באיברי  שוני  אסכרה ). פוליו(שעלת ושיתוק ילדי  , )טטנוס(פלצת , )דיפטריה(
  שעלת .  חיידק שעלול לחדור לגו  בעת פציעה פלצת . מערכת העצבי  ומערכת הנשימה,   הלבובה

 .  שילוב של אסכרה ופלצת  Td)  ג(;   חיידק שגור  שיעול טורדני ועלול לגרו  דלקת ריאות
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האגודה למע  "מרבית  עובדי העמותה , הבריאות בבתי הספר באר& אחיות ורופאי 

) האגודה להל  " (שירותי בריאות הציבור
57

 שעבדו בלשכות הבריאות המחוזיות של, 
המשרד

58

"קבל  כוח אד "האגודה שימשה , על פי ההסכ  בי  האגודה למשרד. 
59

 ,
 . והמשרד הוא שנשא באחריות לאספקת השירותי 

 החליט משרד האוצר להפסיק את מת  שירותי הבריאות לתלמיד על ידי 2006בשנת 
 ולהעביר  " קבל  כוח אד " באמצעות ההתקשרות ע  האגודה כ משרד הבריאות 

קבל  "נקבע שהאגודה תספק אות  כ. השירותי  לידי גו( חיצוניאת מת  
"שירותי 

60

בהסכ  . וההתקשרות עמה נעשתה בפטור ממכרז שאישר משרד האוצר, 
 תספק האגודה את השירות במש% שלוש 2007שחת  עמה המשרד נקבע כי מאפריל 

 . ח בכל שנה" מיליו  ש64שני  תמורת 
את שירותי הבריאות לתלמיד מגור  חיצוני ההחלטה העקרונית של המשרד לקנות 

& בעתירה שהגישו ההסתדרות הרפואית " עומדת ותלויה לפני בג ולא לספק  בעצמו 
בישראל וארגו  רופאי המדינה

61

הביקורת . ולכ  משרד מבקר המדינה אינו עוסק בה, 
של משרד האוצר , מתמקדת בתהלי% קבלת ההחלטות ובהיערכות של משרד הבריאות

ובליקויי  שהעלה משרד , שרד החינו% לאספקת השירותי  בידי גור  חיצוניושל מ
הבריאות בדוח מסכ  שער% על מת  השירותי  בידי האגודה בשנת הלימודי  

)2008 2007(ח "תשס
62

 . 
לאחר סיו  הביקורת ובעקבות הביקורת פרס  המשרד מכרז למת  שירותי הבריאות 

קר המדינה בדבר הצור% לעשות מכרזי  במכרז יושמו המלצות משרד מב. לתלמיד
כמו כ  נקבע . 24.9.09 המועד האחרו  להגשת ההצעות למכרז נקבע ל. 63אזוריי 

ותקופת ההתקשרות , 2010שאספקת שירותי הבריאות לתלמיד תתחיל בינואר 
  .2013הראשונה תימש% עד אוגוסט 

__________________ 
במש, . נרשמה כעמותה, 1983 ב, מנית וכעבור כעשר שני ' כאגודה עות1972 האגודה הוקמה ב  57

האגודה הוקמה כדי לשמש כלי עזר לביצוע .  היא נוהלה בידי בכירי  בהנהלת משרד הבריאותהשני 
ראו . לביצוע פעולות שונות בתחו  הבריאות" זרועו הארוכה"אשר ראה בה את , פעולותיו של המשרד

ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ג  מבקר המדינה
 .467' עמ, "רהציבו

 .למשרד שבע לשכות בריאות מחוזיות בפריסה ארצית  58
היא " קבל  כוח אד "בעת פעילות האגודה כ. כמו שהיה נהוג בהתקשרויות של המשרד ע  האגודה  59

שהמשרד היה מעוניי  בשירותיה  והמשרד הוא שהפעיל את העובדי  , סיפקה למשרד עובדי 
 .והדריכ 

60
היא סיפקה למשרד את השירותי  שסוכ  עליה  והייתה "  שירותי קבל "בעת פעילות האגודה כ  

 . אחראית להפעלת העובדי  ולהדרכת 
 È„Ó‰ È‡ÙÂ¯ ÔÂ‚¯‡Â Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' Ï‡¯˘È ˙ È„Ó- „¯˘Ó ‰  , 1083/07. "בג  61

˙Â‡È¯·‰. 
 .2008. במסגרת הודעה משלימה שהגישה המדינה באוקטובר "הדוח הוגש לבג  62
ההתקשרויות ע  האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג  מבקר המדינה  63

 .478' עמ, "תנאי ס  וחלוקת השוק בי  ספקי "בנושא , "הציבור
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 פעולות הביקורת
נה את ההיערכות להעברת שירותי  בדק משרד מבקר המדי2008אוגוסט  בחודשי  מרס

ואת )  העברת השירותי  לגו  חיצוני להל  (הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו  חיצוני 
בירורי  נעשו . הבדיקה נעשתה במשרד הבריאות ובמשרד האוצר. ביצוע ההעברה

  ).א" מד להל  (במשרד החינו  ובמג  דוד אדו  
 עיקרי הממצאי 

 ירותי  לגו  חיצוני תמונת המצב ערב העברת הש
בשני  שקדמו להעברת השירותי  לגו  חיצוני חל כרסו  ניכר בהקצאות  .1

ובשנת , ח" מיליו  ש79  הוקצו כ2001כ  לפי נתוני המשרד בשנת . הכספיות לתחו  זה
. 10% א  שבאות  שני  גדל מספר התלמידי  בכ, ח בלבד" מיליו  ש60  כ  2006

עקב כ  נעשו פחות פעילויות .  תק  האחיות והרופאי הקטנת התקציב הביאה לצמצו 
 . שהיה נהוג לעשות במסגרת שירות זה

עקב , מנגד.  תלמידי 1,500התק  הרצוי בתחו  זה לדעת המשרד הוא אחות לכל  .2
מספר התלמידי  לאחות , לדוגמה(מספר  קט  בהרבה מתק  זה , צמצו  תקני האחיות

 הדבר גר  כרסו  מתמש  .64)46% גידול של   2005  ב2,480  ל2002  ב1,700 גדל מ
בכלל זה נפגעו תפקידי  חשובי  ; בתפקוד האחות כגור  בריאות מרכזי בבית הספר

נוכחות בבתי ספר לצור  מת  , כמו ביקורי בית אצל ילדי  הסובלי  מבעיות בריאות
 . ריאותייעו- ושותפות בפעילויות בית הספר והקהילה בנושא קידו  ב, עזרה ראשונה

על רקע הצמצו  המתמש  בהקצאת משאבי  לתחו  במש  שני  עלתה הטענה כי 
טענה זו וההערכה שמת  השירותי  בידי גו  . השירות הנית  לתלמידי  אינו מספק

חיצוני תביא לחיסכו  כספי היו העילות העיקריות לפעולת משרד האוצר להעברת 
  . השירותי  לגו  חיצוני

משרד הבריאות ומשרד החינו  , רכות של משרד האוצרקבלת ההחלטה וההיע
 להעברת השירותי  לגו  חיצוני 

ובעניי  , קוד  להעברת שירות לביצוע בידי גו  חיצוני נדרש לעשות עבודת מטה .1
מה העמדות של המומחי  , בי  היתר, שירותי הבריאות לתלמיד ראוי היה לבחו 

מה העלות ,  חלופות עומדות על הפרקאילו, מה אמרו בנדו  ועדות שונות, בנושא
בבחינת החלופות היה ראוי . ומה נעשה בנדו  בעול  המערבי, והתועלת של כל חלופה

לבחו  את המלצת ועדת נתניהו
65

 להעברת כלל האחריות לקופות החולי  כדי לשמור על 
לבחו  את המלצת ועדת ; רצ  טיפול ולאפשר למשרד לבצע את תפקידיו כמיניסטריו 

__________________ 
הרווחה ,  מסמ  של המרכז למחקר והמידע של הכנסת שהוכ  לישיבה של ועדת העבודה המקור   64

 .2006והבריאות של הכנסת ביוני 
שפרסמה את , ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת תפקודה ויעילותה של מערכת הבריאות בישראל  65

 .1990 המלצותיה ב
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ראיאמו

66

ולבחו  את השאלה ; ב"י ' להרחיב את שירותי הבריאות ג  לתלמידי כיתות י
 הא  נית   יהיה אפקטיבי , הכרו  בעלויות לא מעטות, מה עדי  לעשות כדי שהשירות

או שיש צור  בהתקשרות ארוכת שני  כדי שלספק , להסתפק בהתקשרות קצרת טווח
 .נות  השירותי  יהיה כדאי לתת את השירותי 

השיקול היחיד שנשקל היה , למעשה. הביקורת העלתה כי עבודת מטה זו לא נעשתה
עבודת , לשו  אחר. שלמרות חשיבותו אינו השיקול הבלעדי, החיסכו  הכספי הצפוי

 .המטה הייתה לא מספקת
ד .2 י מ ל ת ה ת  ו א י ר ב ל ת  י מ ו א ל ת  י נ כ שינוי כה מהותי במת   :ת

וללת שתקבע מה  מרכיבי הבריאות שירותי הבריאות לתלמיד מחייב בניית תכנית כ
מהפעולות שעשו משרד . שתלמיד זקוק לה  ואת היקפו של סל הבריאות לתלמיד

הבריאות ומשרד האוצר בעניי  העברת שירותי הבריאות לתלמיד לביצוע בידי גו  
חיצוני עלה כי שני המשרדי  לא התייחסו לנושא שירותי הבריאות לתלמיד בראייה 

משרד מבקר . הלי  קבלת החלטות ראוי תו  בחינת חלופות ראויותכוללת ולא ביצעו 
 סיכ  צוות 2008ובמרס , המדינה מציי  כי גופי  פרטיי  הכירו בחשיבות בנושא

האוניברסיטה , "הדסה"שהוק  ביזמת בית הספר לבריאות הציבור של המרכז הרפואי 
בריאות "מדה בנושא העברית בירושלי  ואיגוד רופאי בריאות הציבור בישראל מסמ  ע

". תכנית לאומית לבריאות התלמיד"ובתו  כ  הוא המלי- על הכנת , "התלמיד בישראל
 . בכלל זה הייתה התייחסות לצור  לקבוע סל מחייב לשירותי הבריאות בבית הספר

. צרי  לעשות לאחר היערכות והתארגנות נאותות, ובייחוד שינוי חדשני, שינוי .3
 הודיע המשרד למשרד האוצר שאי  הוא ערו  כיאות למסירת 2007בעניי  זה במרס 

וביקש לדחות את תחילת ההעברה לתחילת שנת , השירותי  לביצועה של האגודה
א  משרד האוצר החליט שיש להתחיל לבצע את ). 2007ספטמבר (ח "הלימודי  תשס

 וזאת בניגוד לרוח). ז"במהל  שנת הלימודי  התשס (2007ההעברה עוד באפריל 
-"הדברי  שנאמרו בפסק די  שנת  בג

67

לא יהא זה ראוי אפוא כי "כי , 1998 בשנת 
יחולו שינויי  בדרכי מת  השירותי  הרפואיי  לתלמידי  בבתי הספר באמצעה של 

 ".שנת הלימודי 
העברת השירותי  לגו  חיצוני נעשתה בשל הערכה של משרד האוצר , כאמור .4

מאחר שלא הוכנה תכנית פעולה . ח בשנה"יו  ש מיל7  שהדבר יחסו  למדינה כס  
לא , כללית ולא נעשתה בחינה כוללת של מרכיבי סל הבריאות לתלמיד ושל עלויותיה 

עלתה סוגיית שירותי העזרה הראשונה בעת קבלת ההחלטה על העברת השירותי  לגו  
על בפו. וההערכה של משרד האוצר בדבר החיסכו  הצפוי הייתה לא מבוססת, חיצוני

א "משו  שהיה צור  לחתו  ע  מד, ח לשנה" מיליו  ש20 נגרמה הוצאה נוספת של כ
בסופו של דבר הייתה , לפיכ . על הסכ  לאספקת שירותי עזרה ראשונה לתלמידי 

ההוצאה על שירותי הבריאות לתלמיד לאחר העברת  לאגודה גדולה מההוצאה לפני 
 . העברת  אליה

__________________ 
 .2002 שפרסמה את המלצותיה ב, הוועדה לבחינת הרפואה הציבורית ומעמד הרופא בה דוח  66
67

). 1998 (49) 1(ב ד נ"פ, Ú· ‰ÁÂÂ¯Â „ÂÚÈÒ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó"  Ó '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 5012/97" "בג  
ההתקשרויות ע( האגודה למע  שירותי בריאות "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו ג( מבקר המדינה

 .467' עמ, "הציבור
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לתלמיד לביצוע בידי גו  חיצוני מחייבת להיער  העברה של שירותי הבריאות  .5
בכוח אד  אשר יבצע פיקוח ובקרה על פעילות הספק כדי לוודא שהספק עומד בתנאי 

לצור  זה יש להקצות תקני  וכ  לאתר עובדי  מתאימי  . ההתקשרות שסוכמו עמו
 משרות של אחיות ורופאי  ללשכות הבריאות 39א  א  שהוקצו ; ולהכשיר 

 17לאחר  (2008עד ספטמבר , ות לצור  בקרה ופיקוח על פעילות האגודההמחוזי
. מכא  שההיערכות בתחו  זה הייתה לא מספקת.  משרות בלבד24.5אוישו ) חודשי 
; הדבר לא מנע את התחלת ביצוע הבקרות על פעילות האגודה, לדברי המשרד, ע  זאת

  .ואלה נעשו בידי עובדי לשכות הבריאות המחוזיות
 וח כלי בקרה על פעילות האגודה פית

   כמו שאלוני  וטפסי  ייעודיי   המשרד הכי  כלי בקרה על פעולות האגודה 
אול  בתחילת הלי  הפיקוח עלה הצור  להכי  כלי , ובעזרת  החל לבצע את הבקרה

ושיאפשרו בקרה על כלל השירותי  , בקרה נוספי  שמ  הראוי היה להכינ  מראש
כדי לקבל תמונה ארצית היה צור  לאסו  את כלל המידע , בד זהמל. שסיפקה האגודה

 הבקרות שעשה המשרד על פעילות האגודה באופ  ממוחשב 720 על ליקויי  שעלו ב
והדבר השפיע על היכולת של המשרד , א  זה לא נעשה עד סיו  הביקורת, ולנתח אותו

  .להסיק מסקנות כוללות ומערכתיות באופ  מדויק
 ד החינו  בקבלת ההחלטה להעברת השירותי  לגו  חיצוני שיתו  משר אי

ולכ  בהכנות , למשרד החינו  יש נגיעה מהותית לנושא שירותי הבריאות לתלמיד
להעברת  לגו  חיצוני צרי  היה לשת  את משרד החינו  ה  בשאלה כיצד יינתנו 

נה שנתנו השירותי  וה  בשאלה כיצד יקבלו התלמידי  בבתי הספר שירותי עזרה ראשו
מ  הראוי היה להקי  לדוגמה צוות משות  רב תחומי שיעסוק . בעבר אחיות בתי הספר

 .במכלול ההיבטי  העולי  מהתהלי  החדש
לשמיעת "לית משרד החינו  דאז "אול  הביקורת העלתה שלמעט פגישה אחת ע  מנכ

שיתפו משרד האוצר ומשרד הבריאות לא , בדבר העברת השירותי  לגו  חיצוני" דעתה
את משרד החינו  בעניי  זה וג  לא דנו במשות  בצור  לתת שירותי עזרה ראשונה 

 נאלצה המדינה לשל  עוד , כאמור, לאחר תחילת ההתקשרות, בדיעבד. בבתי הספר
כדי שיספק )  חודשי 16 ח ל" מיליו  ש26 ובס  הכול כ(א "ח לשנה למד" מיליו  ש20 כ

עלתה כלל במסגרת ההכנות להעברת השירותי  סוגיה שלא , שירותי  חיוניי  אלה
  .לגו  חיצוני

 מת  השירותי  בפועל בידי האגודה
. ח" כתב המשרד דוח מסכ  על פעילות האגודה בשנת הלימודי  תשס2008בספטמבר 

בנוגע לשיעור , מהדוח עולי  ליקויי  משמעותיי  וטענות נגד האגודה ותפקודה
לליקויי  , פואיות שהאגודה עורכת לתלמידי להיקפי הבדיקות הר, הילדי  שחוסנו

לבקרות בלתי מספיקות של המשרד על האגודה , ברשומות הבריאות של התלמידי 
לאחסו  , לאיכות לקויה של בדיקות השמיעה,  עקב פעולות שנקטה האגודה ועובדיה 

ני  קיו  תשתית לניהול סיכו דיווח ראוי ואי לאי, ושינוע לא ראויי  של תרכיבי חיסו 
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עוד נקבע בדוח כי השירות שהאגודה . באגודה) ובי  השאר הפקת לקחי  מטעויות(

והוא אינו בגדר שירות כוללני " רצ  טיפולי"שאי  בו " קוב- פעילויות"נותנת הוא 
עוד יצוי  כי הממצאי  המובאי  . יצוי  שהאגודה חולקת על כמה מהליקויי . לתלמיד

 . ל ידי משרד מבקר המדינהבדוח של משרד הבריאות לא נבדקו ע
משרד מבקר המדינה מעיר כי המחלוקת בעניי  ממצאי הדוח האמור אינה יכולה 

לכ  על . שכ  כרוכות בה שאלות בדבר בריאות התלמידי  והציבור, להיוותר בעינה
לממשלה , ובעיקר לתת לעצמו, משרד הבריאות לבחו  את הנושאי  השנויי  במחלוקת

  .  שיעור המחוסני  והיק  הבדיקות מספקי ולכנסת מענה לשאלה א
 סיכו  והמלצות

על יסוד דרישות משרד האוצר העביר משרד הבריאות את שירותי הבריאות לתלמיד 
ובכלל זה היעדר , בהכנות להעברה היו פגמי  לא מועטי . לביצוע בידי גו  חיצוני

ביצוע הבקרות עבודת מטה ראויה ובחינת חלופות והיערכות לא מספקת של המשרד ל
 . והפיקוח על פעילות האגודה

 לא נמצא כי ההכרעה בשאלה הא  שירותי  באשר לשאלה בדבר מהות השירות 
על ידי אחות קבועה , למשל, הבריאות לתלמיד צריכי  להינת  מתו  ראייה כוללת
או שנית  להסתפק בנוכחות , המשתתפת בפעילות בית הספר וג  מבצעת חיסוני 

נעשתה ג  היא בדר  של , ת לצור  מת  שירותי  מסוימי  ומוגדרי אחיות מעת לע
משרד מבקר המדינה מדגיש כי . בחינת חלופות תו  קיו  הלי  קבלת החלטות ראוי

שיש להכריע בה  לאחר בחינת מכלול העובדות , מדובר בסוגיות יסוד חשובות
 . ניות בנושאובכלל זה לשקול ג  את הבאתה לדרג שרי  לקביעת המדי, והשיקולי 

למחלוקת בנוגע לשיעור הכיסוי של החיסוני  והבדיקות הרפואיות השונות יש 
ובקשר לכ  יש להסדיר את חילוקי הדעות ואת שיטת , משמעות בנוגע לבריאות הע 

 .המדידה
שר האוצר ושר החינו  וכ  על קופות החולי  לבחו  במשות  את , על שר הבריאות

על כל ההיבטי  של סוגיה , "ית לבריאות התלמידתכנית לאומ"האפשרות להכי  
כמו כ  עליה  לבחו  ג  את האפשרות להעברת כלל הטיפול במת  שירותי . חשובה זו

כדי לשמור ) ב"י 'כולל כיתות י(הבריאות לתלמידי ישראל לאחריות קופות החולי  
על רצ  הטיפול במבוטחי  בקופות החולי  תו  כדי המש  פעילותו של משרד 

  . בריאות כמיניסטריו ה



           
 פרק שמיני
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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
תכניות המתאר המקומיות הכוללות ה  מעמודי התוו  של התכנו  המתארי 

שכ  ה  נועדו להתוות את מדיניות התכנו  העירונית או האזורית , המקומי
נבדקו . ווני התפתחות  העתידיי ולקבוע את אופיי  של היישובי  ואת כי

מידת : נושאי  מרכזיי  הנוגעי  לתכנו  המתארי המקומי הכולל ובה 
התמשכות הליכי ההכנה ; העדכניות של תכניות מתאר מקומיות כוללות

; תכנו  מתארי מקומי המתבסס על תכניות אב; והאישור של תכניות אלה
ריכוז ; י המקומי הכוללפעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתאר
הביקורת נעשתה במינהל . התכנו  המתארי המקומי הכולל בידי משרד הפני 

במשרד הבינוי , בוועדות ובלשכות התכנו  המחוזיות, התכנו  שבמשרד הפני 
לצור  הביקורת א  ריכז . במשרד האוצר ובמינהל מקרקעי ישראל, והשיכו 

 . המקומיותמשרד מבקר המדינה נתוני  מכלל הרשויות 
נבדקו הליכי ההקמה של אול  אירועי  על קרקע שהוקצתה לתעשייה באזור 

הבדיקה עסקה בהליכי מת  היתר הבנייה להקמת . התעשייה טבריה עילית
בוועדה המקומית , הבדיקה נעשתה בעיריית טבריה. המבנה ובפיקוח על הקמתו

במינהל , מחוז הצפו בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה , לתכנו  ולבנייה טבריה
  .המסחר והתעסוקה, מקרקעי ישראל ובמשרד התעשייה
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 היבטי  בתכנו  המתארי המקומי הכולל 
התכנו  המתארי המקומי נועד להתוות את מדיניות התכנו  העירונית או האזורית 

בי  היתר באמצעות , ולקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני התפתחותו העתידית
הדבר ; רי  והיתרי  הנוגעי  לבנייה ולשימוש בקרקע בתחו  היישובקביעת איסו

תכניות המתאר . נעשה בהתא  להוראות תכניות המתאר המחוזיות והארציות
המקומיות הכוללות

68

לפיכ  נדרש שלכל .  ה  עמוד התוו  של התכנו  המתארי המקומי
 . רשות מקומית תהיה תכנית מתאר מקומית כוללת תקפה ומעודכנת

מטיל , ) חוק התכנו  והבנייה או החוק להל   (1965 ה"התשכ, ק התכנו  והבנייהחו
את האחריות להכנת  של תכניות מתאר מקומיות כוללות בראש ובראשונה על הוועדות 

תפקיד הוועדות המחוזיות ; ) הוועדות המקומיות להל  (המקומיות לתכנו  ולבניה 
הוא לפקח ולהורות לוועדות המקומיות ; ) הוועדות המחוזיות להל  (לתכנו  ולבניה 

להכי  תכנית מתאר ולהגישה במועד שיקבעו וכמו כ  לדו  בתכנית המתאר להחליט על 
שר הפני  נושא באחריות הכוללת לתכנו  המתארי מתוק& היותו . הפקדתה ואישורה

  מינהל להל  (מינהל התכנו  במשרד הפני  . הממונה על ביצוע חוק התכנו  והבנייה
ותפקידיו כוללי  סיוע , הוא הגור  המקצועי הבכיר בתחו  התכנו  והבנייה) התכנו 

ומת  הנחיה מקצועית לשר הפני  ולמוסדות התכנו  האחראי  להכנת תכניות מתאר 
 . מקומיות כוללות

על פיו תכניות מפורטות במרחב תכנו  ; בחוק התכנו  והבניה נקבע מדרג של תכניות
באמצעות מדרג זה ניתנת תמונה מקיפה . ת מתאר מקומית כוללתמקומי ייגזרו מתכני

וכוללת ה  לוועדות המקומיות בהכינ  תכנית מפורטת
69

 ובבוא  להחליט א  להמלי' על 
 .לתת תוק& לתכניתוה  לוועדות המחוזיות בבוא  להחליט א  , הפקדתה

ר את בחוק נקבע כי מטרותיה  של תכניות המתאר המקומיות הכוללות הוא להגדי
להתוות את מערכת הדרכי  המקומית ולקבוע את צפיפות הבנייה וכ  , ייעודי הקרקע

לקבוע אילו שטחי  ישמשו שטחי  ציבוריי  פתוחי  ואילו שטחי  מיועדי  להקמת 
על בסיס הוראות תכניות המתאר המקומיות הכוללות אמור להתקיי  . מוסדות ציבור

וכ  הבטחת תנאי  נאותי  מבחינת , מקומיפיקוח על פיתוח הקרקע במרחב התכנו  ה
הנוחות ומניעת מפגעי  על ידי , התחבורה, הבטיחות, הניקיו , התברואה, הבריאות

 . תכנו  הקרקע וייחוד אזורי  מסוימי  בה למטרות מסוימות
מדינת ישראל מתמודדת זה שני  ע  מכלול בעיות הנוגעות להליכי התכנו  של 

בהצעה לתיקו  . ות ולהליכי הטיפול בתכניות ואישור תכניות מתאר מקומיות כולל
2008חוק התכנו  והבנייה שגיבש משרד הפני  בשנת 

70

בהיעדרה של תכנית " צוי  ש
העדר תכנו  מתארי אינו מאפשר ... נפגעי  התכנו  והפיתוח של הישוב, מתאר כוללת

 לכליותכ מונע התמודדות ע  סוגיות חברתיות, טיפול בתשתית העירונית הכוללת
הופ  קידומ  של מאות וא& ] כ ... [ואינו מכוו  להשגת מטרות ארוכות טווח, סביבתיות

__________________ 
 . מדובר בתכניות מתאר מקומיות המתייחסות באופ  כולל ליישוב של   68
קעי  בצורה מפורטת תכנית מפורטת היא תכנית המסדירה את הוראות הבניה ואת אופ  השימוש במקר  69

 .במתח  מסוי 
 ).2008 ט"התשס (90' תזכיר חוק התכנו  והבנייה תיקו  מס  70
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אלפי תכניות מפורטות נקודתיות למשא כבד על כתפי הגופי  היוזמי  ומוסדות 

במציאות זו הזמ  הדרוש לאישור הוא ארו  והדר  לאישור היא ... התכנו  כאחד
   ".מפותלת ורבת משוכות

 יקורתפעולות הב
 בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאי  מרכזיי  2009מרס  2008בחודשי  פברואר 

מידת העדכניות של תכניות מתאר מקומיות : הנוגעי  לתכנו  המתארי המקומי הכולל
תכנו  ; התמשכות הליכי ההכנה והאישור של תכניות מתאר מקומיות כוללות; כוללות

ולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  פע; מתארי מקומי המתבסס על תכניות אב
יישו  החלטת הממשלה ולפיה משרד הפני  ירכז בידיו את ; המתארי המקומי הכולל

אופ  הריכוז ; ויישומה" התכנו  היוז "מדיניות ; התכנו  המתארי המקומי הכולל
 .והניתוח של מידע בתחו  התכנו  המתארי המקומי

ות התכנו  המחוזיות ובלשכות התכנו  בוועד, הבדיקה נעשתה במינהל התכנו 
  להל  (כמו כ  נעשתה בדיקה במשרד הבינוי והשיכו  . המחוזיות שבמשרד הפני 

לצור& ). י" ממ להל  (במשרד האוצר ובמינהל מקרקעי ישראל , )משרד השיכו 
הביקורת ריכז משרד מבקר המדינה נתוני  מכל הרשויות המקומיות באמצעות שאלו  

  . שהפי' לה 
 עיקרי הממצאי 

 תכניות מתאר עדכניות
בישראל חלק ניכר מפעולות הבינוי והפיתוח בתחומי השיפוט של עיריות ומועצות 

נעשה שלא לפי תכניות מתאר מקומיות ) אזורי  המיושבי  בצפיפות(מקומיות 
 רשויות 105 במועד הבדיקה נמצא כי רק תכניות המתאר של חמש מ. עדכניות

פרק הזמ  ממועד קבלת ( שני  או פחות לפני כ  10הודי קיבלו תוק* מקומיות במגזר הי
 רשויות 64גיל התכניות של ; ) גיל התכנית התוק* ועד מועד הבדיקה יקרא להל  

 רשויות מקומיות אחרות כלל לא הייתה 14 ל;  שנה20 מקומיות אחרות הוא יותר מ
תכנית מתאר בתוק*

71

 בתכניות מתאר עוד העלתה הבדיקה כי המחסור האמור. 
עדכניות גדל בעשור האחרו  עקב ההתיישנות של תכניות המתאר הקיימות ומאחר 

  ).2006משנת (ושו  תכנית חדשה לא קיבלה תוק* בשני  האחרונות 
 התמשכות הליכי התכנו 

 תכניות המתאר המקומיות הכוללות שקיבלו תוק* 74 נמצא כי הכנתה של כל אחת מ
ניתוח הנתוני  בדבר הליכי ההכנה . עשר שני  בממוצע נמשכה 2009 1990בשני  

__________________ 
 . שנה20 עד 10 רשויות אחרות הוא 22גיל התכניות של   71
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 בטיפול  של גורמי התכנו  2009והאישור של תכניות מתאר שהיו בתחילת שנת 
 :השוני  מלמד כלהל 

סטטוטוריי  הליכי ההכנה בשלבי  הטרו  .1
72

כשש שני  ( נמשכו שני  רבות 
 . )בממוצע במגזר היהודי וכארבע שני  בממוצע במגזר הלא יהודי

אשר לשלבי  הסטטוטוריי  .2
73

 נמצא כי הוראות הדי  הקובעות את פרק הזמ  
 11(המרבי לטיפול בתכניות ממועד קבלת  בוועדות המחוזיות עד מועד הפקדת  

וכי מש& זמ  הטיפול בתכניות ממועד קבלת  עד מועד הפקדת  , לא מקוימות) חודשי 
זר היהודי וכשלוש שני  וחצי כחמש שני  בממוצע במג(ארו& במידה בלתי סבירה 

 ). בממוצע במגזר הלא יהודי
בפועל פרק הזמ  שעובר ממועד ההתקשרות ע  המתכנני  עד מועד הפקדת  של  .3

 שני  בממוצע 11התכניות שנמצאות כיו  בטיפול  של גורמי התכנו  השוני  הוא 
 . במגזר היהודי וכשבע וחצי שני  בממוצע במגזר הלא יהודי

רונות השקיע מינהל התכנו  מאמצי  רבי  לקידו  תכניות מתאר בשני  האח
מספר  המועט של התכניות שהגיעו , אשר למגזר היהודי. מקומיות במגזר הלא יהודי

השני  הרבות שארכו , לשלבי  הסטטוטוריי  בוועדות המחוזיות בשני  האחרונות
 ללמד כי שינוי הליכי הטיפול בתכניות ומורכבות  של חלק מהתכניות יש בה  כדי

שבקצב מימושו , מספר התכניות העדכניות במגזר היהודי הוא תהלי& אטי ביותר
  .הנוכחי אי  בו כדי לחולל שינוי של ממש בשני  הקרובות

 תכנו  מתארי מקומי באמצעות תכניות אב
במסגרת . תכנית אב היא תכנית כללית שאמורה לשמש בסיס לתכנו  מתארי מקומי

ולכ  אי  , י  ההליכי  הסטטוטוריי  שנקבעו בחוק התכנו  והבנייההכנתה לא מתבצע
לעתי  הוועדות המקומיות והוועדות המחוזיות מאמצות . לה תוק* משפטי מחייב

בגלל המורכבות של הליכי ההכנה והאישור הסטטוטוריי  של תכניות מתאר . אותה
פעה של הכנת התו, מקומיות כוללות ופרק הזמ  הארו& הנדרש להכנת  ולאישור 

תכניות האב הפכו לעמוד תוו& של התכנו  . תכניות אב כלליות נעשתה רווחת יותר
 .המתארי המקומי באזורי  רבי  באר'

תכניות אב צריכות להיות מוכנות בעיקרו  מתו& תפיסה שתכנית כזאת היא שלב 
 ואול  רבות מהרשויות לא. מקדי  בהכנה ובאישור של תכנית מתאר מקומית כוללת

 . החלו לאחר הכנת  של תכניות האב בהלי& ההכנה והאישור של תכנית מתאר כוללת
__________________ 

ולעתי  ג  שיתו  (הכנת התכנית ; חתימת חוזה ע  המתכנ  שנבחר במכרז: סטטוטוריי  שלבי  טרו   72
 ).הציבור בכ!

העברת המלצותיה לוועדה ; שלבי  שנקבעו בחוק וכוללי  דיו  בוועדה המקומית: ריי שלבי  סטטוטו  73
החלטה א  להפקיד את התכנית או ; בדיקה תכנונית מקדימה של התכנית בוועדה המחוזית; המחוזית

דיו  ; הפקדת התכנית לאחר שמולאו התנאי ; לדחותה או התניית תנאי  להפקדתה או לדחייתה
 .פרסו  התכנית בילקוט הפרסומי  למת  תוק ; אישור התכנית; בהתנגדויותהוועדה המחוזית 
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והוועדות המחוזיות , י קידמו תכניות אב"משרד השיכו  וממ, הרשויות המקומיות

ג  כאשר היה ידוע לה  כי אי  כוונה להכי  על בסיס תכנית האב , אימצו את חלק 
 .תכנית מתאר כוללת ולפעול לאישורה

 שעשרות תכניות אב משמשות בסיס לאישור תכניות מפורטות נקודתיות העובדה
שמכוח  נעשי  הליכי הבנייה והפיתוח ביישוב מבלי שהוכנה ואושרה תכנית מתאר 
כוללת שהציבור רשאי לעיי  בה ולהביע עמדה בעניינה אינה מתיישבת ע  עקרו  

כנוני וא* להביע השקיפות וע  העיקרו  ולפיו הציבור רשאי להשתת* בתהלי& הת
יודגש כי ההכרה בתכנו  המתארי המקומי באמצעות תכניות אב עשוי . התנגדות בעניינו

  .לשמש תמרי' לאי הכנת תכניות מתאר
 פעולות הרשויות המקומיות לקידו  התכנו  המתארי המקומי הכולל

ל האחריות לייזו  ולקידו  הכנת  של תכניות מתאר מקומיות כוללות מוטלת בעיקר ע
 הרשויות המקומיות במגזר היהודי שאי  לה  78  מ49נמצא כי . הרשויות המקומיות

 שנה אינ  יוזמות 20 תכנית מתאר כלל או שתכנית המתאר שלה  גילה יותר מ
 התכניות שקודמו ברשויות במגזר 43 רק שש מ. ומקדמות תכניות מתאר מקומיות

 . ומיותהיהודי במועד הביקורת קודמו על ידי הרשויות המק
)76תיקו  ( תיקו  לחוק התכנו  והבנייה 2006  ו2005משרד הפני  קיד  בשני  

74

 
; שבמסגרתו הורחב היק* הסמכויות של הוועדות המקומיות לאשר תכניות מפורטות

התיקו  נועד . אחד התנאי  לכ& הוא קיומה של תכנית מתאר מקומית כוללת ועדכנית
במועד סיו  . תכניות מתאר מקומיות כוללותבי  היתר להמרי' את הוועדות להכי  

נמצא כי רק שתי רשויות , כשלוש שני  לאחר שהתיקו  נכנס לתוק*, הביקורת
  . מקומיות החלו להכי  וקדמו תכנית מתאר מקומית כוללת

 ריכוז סמכויות התכנו  המתארי המקומי בידי משרד הפני 
י שבראשה "ית לרפורמה בממ אימצה הממשלה את המלצות הוועדה הציבור2005ביוני 

,) ועדת גדיש להל  (עמד מר יעקב גדיש 
 

ובכלל  ההמלצה לחלק מחדש את האחריות 
באופ  שהאחריות לתכנו  המתארי בכל , בתחו  התכנו  בי  הגורמי  הממשלתיי 

ואילו , תהיה בידי מינהל התכנו ) המחוזי והמקומי, המישור הארצי(המישורי  
משרד השיכו  והרשויות המקומיות , י" תהיה בידי ממהאחריות לתכנו  המפורט

 . לפי העניי , ומשרדי ממשלה אחרי 
לאחר שהחליטה הממשלה לאמ' את מסקנות דוח ועדת גדיש לא תיאמו ביניה  משרד 
השיכו  ומינהל התכנו  את צמצו  המעורבות של משרד השיכו  בתכנו  תכניות מתאר 

 קיד  משרד השיכו  תכניות מתאר מקומיות בעת הביקורת עדיי . מקומיות כוללות
 .סטטוטוריי  שנמצאו בשלבי תכנו  טרו 

__________________ 
להשגת יעדי התקציב והמדיניות לשנת הכספי  (התיקו  התקבל במסגרת חוק ההסדרי  במשק המדינה   74

 .306' עמ, 15.6.06, 2055ח "ס, 2006 ו"התשס, )2006
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הטיפול של משרד השיכו  בתכניות המתאר של המושבות מגדל ומנחמייה ושל משרד 
י בתכנית המתאר של מצפה רמו  משק* תופעה שצוינה בדוח שהגישה "השיכו  וממ

עדי  אשר אינ  עולי  בקנה אחד ע  קידו  הליכי תכנו  על פי י: ועדת גדיש לממשלה
  . עקרונות תכנוניי  ארציי 

 ייזו  ותקצוב של תכניות מתאר כוללות בידי מינהל התכנו 
שביסודה " התכנו  היוז "בשני  האחרונות אימ' מינהל התכנו  את מדיניות  .1

לצור& כ& סיכמו בפברואר . התפיסה ולפיה הוא ייזו  תכנו  מתארי בכל המישורי 
שנתית  י ואג* התקציבי  במשרד האוצר שתוכ  תכנית תלת"ממ,  מינהל התכנו 2005

הכוללת יעדי  תכנוניי  ספציפיי  ובה  הכנת תכניות מתאר ) 2007 2005לשני  (
 . מקומיות כוללות חדשות ולוח זמני  ליישומ 

 הוחל ביישומה 2008וכי רק בשנת , שנתית האמורה לא יושמה נמצא כי התכנית התלת
והדבר מעורר תמיהה מאחר שביצועה של התכנית נדרש בדחיפות , של תכנית דומה

 יצוי  כי אי. לצור& ההתמודדות ע  העיכוב הניכר בקידו  התכנו  המתארי המקומי
יישו  התכנית פגע ג  ביכולת של מינהל התכנו  לייש  את ההחלטה ולפיה הוא ירכז 

 . בידיו את סמכויות התכנו  המתארי
שנתית הכי  מינהל  והתכנית התלת" התכנו  היוז "ר& יישומ  של מדיניות  לצו .2

 רשויות מקומיות שבה  יקד  מינהל התכנו  תכנית מתאר 17התכנו  רשימה של 
ואול  מינהל התכנו  . מקומית כוללת ויממ  את הוצאות התכנו  הנדרשות לש  כ&

וועדות המקומיות על מנת הכי  את רשימת הרשויות בלי שפנה לכל הרשויות או לכל ה
לקבל מה  מידע והסתפק בקבלת חוות דעת  של מתכנני המחוזות של משרד הפני  

והדבר גר  לכ& שבמקרי  אחדי  לא היו למינהל התכנו  , י"ונציגי משרד השיכו  וממ
  . נתוני  מלאי  שעל פיה  יכול לקבל החלטות בעניי 
 מתארי המקומיריכוז וניתוח של מידע כולל בתחו  התכנו  ה

לצור& מילוי תפקידיו של מינהל התכנו  בתחו  התכנו  המתארי המקומי ראוי שיהיה 
בידיו מאגר מידע מקי* ומעודכ  הכולל נתוני  על מצאי תכניות המתאר הכוללות 
הקיימות בכלל הרשויות המקומיות באר' ועל תכניות מתאר כוללות אות  מקדמי  

אמור לסייע בגיבוש סדרי עדיפויות לעניי  קידו  מידע כזה . גורמי תכנו  אחרי 
בהיעדר מאגר מידע מעודכ  נבצר ממינהל . שנתית התכניות במסגרת תכנית עבודה רב

התכנו  להפיק בשעת הצור& מידע הנדרש לגיבוש המלצות וקביעת סדרי עדיפויות 
 . ולצור& ביצוע בקרה על תהליכי העבודה של לשכות התכנו 

מינהל התכנו  לא עדכ  את ממצאיו , אגר המידע מקי* ומעודכ  כאמורנוס* על היעדר מ
והדבר מקשה עליו לעבד מידע ,  בנושא תכנו  המתארי המקומי1996של סקר משנת 

  . ולנתחו לצור& קבלת החלטות מדיניות בתחו  התכנו  המתארי המקומי
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 סיכו  והמלצות

,   התכנוני הכולל בישראלתכניות המתאר המקומיות הכוללות ה  נדב  מרכזי במער
א  לכמחצית מהעיריות והמועצות המקומיות בישראל אי  תכניות מתאר מקומיות 

ותכניות רבות כלל לא , ההכנה והאישור של תכניות אלו אורכי  שני  רבות. עדכניות
בעשור האחרו  קיבלו תוק  רק חמש תכניות מתאר מקומיות . מגיעות לשלב אישור 
רשויות מקומיות רבות מתבססות בעבודת  על תכניות אב . היהודישל רשויות מהמגזר 

הדבר פוגע . שהינ  תכניות לא סטטוטוריות שלא עברו את הליכי האישור שנקבעו בדי 
 . כלכליות וסביבתיות, חברתיות, ביכולת  להתמודד ע  סוגיות תכנוניות

 הכנה של הוא החל ליזו : מינהל התכנו  מטפל בנושא בשני מישורי  עיקריי 
, והוא עוסק בגיבוש רפורמה בחוק התכנו  והבנייה, תכניות מתאר מקומיות כוללות

בי  היתר על מנת להתמודד ע  חלק מהחסמי  הפוגעי  ביכולת לקד  ולאשר 
במש  השני  גדל ברשויות המקומיות במגזר היהודי המחסור , ע  זאת. תכניות

המונעי  את קידומ  ואישור  של בשל החסמי  . בתכניות מתאר מקומיות עדכניות
" תכנו  היוז "תכניות וכ  בשל כוח האד  המוגבל המיועד לקד  את מדיניות ה

יתקשה מינהל התכנו  לצמצ  במידה , ומאחר שהליכי התיקו  של החוק טר  הושלמו
 . ניכרת את המחסור האמור בשני  הקרובות

ות לייזו  ולקידו  הכנת  שה  הגור  העיקרי הנושא באחרי, הרשויות המקומיות .1
נדרשות לקבוע כי נושא זה הוא יעד מרכזי , של תכניות מתאר מקומיות כוללות

 . בעבודת  ולגבש תכנית עבודה להשלמת הטיפול בנושא זה
על משרד הפני  להטמיע בקרב ראשי הרשויות המקומיות בישראל את התפיסה  .2

מתאר מקומית כוללת ועדכנית ולפיה מחובת  לפעול להכנתה ולאישורה של תכנית 
וכ  עליו לטפל בהחלטיות , אשר תבטיח כי יישמרו האינטרסי  של הציבור כולו

ובמידת הצור  עליו לעשות כ  באמצעות , ברשויות שאינ  ממלאות את חובת  האמורה
 .שימוש בסמכויות שבידיו

האחריות על מינהל התכנו  ועל משרד השיכו  להחיש את ביצועו של הלי  ריכוז  .3
ולש  כ  יש לבחו  את העברת , לקידו  התכנו  המתארי המקומי בידי מינהל התכנו 

 .האחריות לחלק מהליכי התכנו  שטר  הגיעו לשלבי  הסטטוטוריי  למינהל התכנו 
על מינהל התכנו  לקבוע בתיאו  ע  לשכות התכנו  המחוזיות מדיניות ברורה  .4

ככלל אי  מקו  להכיר בתכנית אב . תכניות אבבנושא תכנו  מתארי מקומי באמצעות 
משו  שהכרה כזו עלולה לשמש , של יישוב שאינו פועל לקידו  תכנית מתאר כוללת

 .הכנת  של תכניות מתאר כוללות%תמרי$ לאי

לש  קידו  ממשי של הכנת תכניות מתאר מקומיות כוללות יש להמשי   .5
 . מוסדות התכנו להקצות את המשאבי  הדרושי  למינהל התכנו  ול

 להטיל על וועדה 200975לאחר סיכומו של דוח זה החליטה הממשלה באוקטובר 
, מקצועית להגיש המלצות לתכנית מפורטת לרפורמה בתחומי התכנו  ורישוי הבנייה

מטרות . ולהביא  לאישור בוועדת השרי  לשיפור וייעול תחו  התכנו  והבנייה
__________________ 

 אשר צורפה לפרוטוקול 30.9.09ה מיו  החלטה של ועדת שרי  לשיפור וייעול תחו  התכנו  והבניי  8
 . 777 ומספרה הוא 2.10.09החלטות הממשלה וקבלה תוק  של החלטת ממשלה ביו  
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הרישוי , צר ולפשט את הליכי התכנו לק, לשפר: הרפורמה על פי ההחלטה ה 
ליצור רמה גבוהה של וודאות לגבי ; והבנייה על מנת להקל על צרכני מוסדות התכנו 

, להבטיח מענה תכנוני מלא; הלי  ייזו  ואישור תכניות או בקשות להיתרי בנייה
הרפורמה תבוצע . הסביבה והמשק בישראל, גמיש ומגוו  לצרכי החברה, איכותי

חקיקת חוק תכנו  ובנייה חדש או על ידי חקיקת תיקו  משמעותי לחוק באמצעות 
 .הקיי 

משרד מבקר המדינה מעיר כי מ  הראוי שהממצאי  שהועלו בדוח זה יעמדו לנגד עיני 
  . הוועדה המקצועית בבואה לגבש את המלצותיה לוועדת השרי 
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 עיריית טבריה
 הקמת אול  אירועי  על קרקע שהוקצתה לתעשייה
הקצאת קרקע לתעשייה בפטור ממכרז באזורי  שניתנה לה  עדיפות לאומית מעוגנת 

בהקצאה כאמור גלומות  .%1993ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזי ) 5(25בתקנה 
שאינו נית  למשל להקצאת קרקע למסחר , הטבות ה  מעצ  מת  הפטור ממכרז

  מופחתי  בשל וה  מכ  שדמי החכירה הנקבעי  במקרי  אלו ה, באות  אזורי 
על פי , כמו כ . ובשל סיווגו של האזור כאזור עדיפות) תעשייה(מטרת השימוש 

 %להל  (המסחר והתעסוקה ,  מסבסד משרד התעשייה2004החלטת ממשלה משנת 
 .'את דמי הפיתוח באזורי עדיפות א) ת"משרד התמ

להקצות ת "שבמשרד התמ) פ" מאז%להל  ( המלי$ מינהל אזורי פיתוח 2001ביוני 
באוקטובר . ליז  ללא מכרז קרקע באזור התעשייה טבריה עילית לש  הקמת מפעל

את הקצאת הקרקע ) י או המינהל" ממ%להל  ( אישר מינהל מקרקעי ישראל 2001
 %להל  (והוועדה המקומית לתכנו  ובנייה טבריה , וחת  ע  היז  על הסכ  פיתוח

 היתר בנייה להקמת מבנה 2003נואר הנפיקה ליז  בי) הוועדה המקומית או הוועדה
  . אול  למעשה הקי  היז  מבנה מסחרי שנועד לשמש אול  אירועי . תעשייה

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את תהליכי מת  היתר הבנייה 2009מאי  בחודשי  ינואר

בוועדה , הבדיקה נעשתה בעיריית טבריה. להקמת המבנה ואת הפיקוח על הקמתו
, ) הוועדה המחוזית להל  (בוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה מחוז הצפו  , מיתהמקו
  .ת"י ובמשרד התמ"בממ

 עיקרי הממצאי 
הוועדה המקומית דנה בבקשת היז  להיתר בנייה בלי שהוגש לה שאלו  השלכות 

בלי שהייתה בידה חוות דעת בדבר הצור# בהגשת תסקיר השפעה על , סביבתיות
 . לנדרש בתוכנית בניי  עיר החלה על המגרשובניגוד, הסביבה

א$ שבידי הוועדה המקומית הצטבר מידע המצביע על כ# שבמקו  מוק  אול  
היא הוציאה ליז  היתר בנייה ואישרה תוספות בנייה שביקש בלי , אירועי  ולא מפעל

לבחו  ביסודיות א  ה  תואמות את המטרה שלשמה הוקצתה הקרקע ואת הייעוד 
 .שה להיתר בנייהשצוי  בבק

ממת  ,  הימי 30הוועדה המקומית הוציאה ליז  את היתר הבנייה קוד  שחלפו 
זאת בניגוד לחוק התכנו  והבנייה , ההחלטה על דחיית ההתנגדות למת  ההיתר

 . המאפשר בתקופה זו לערור על ההחלטה בפני ועדת הערר המחוזית
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לא , חוזית של מחוז הצפו הוועדה המקומית לא קיימה את החלטות ועדת הערר המ

 .השעתה את היתר הבנייה ולא אכפה את האיסור על ביצוע עבודות בנייה
כי , בי  היתר, הוועדה המקומית לא פיקחה כראוי על הקמת המבנה על מנת לוודא

על א$ התלונות שקיבלה , היז  אינו מקי  מבנה החורג מהייעוד שנקבע לו בהיתר
 . יפה נגד הבנייה הלא חוקיתולא נקטה צעדי אכ, בעניי  זה

י במחוז צפו  למחלקת העסקאות "חר$ המידע שהעבירה מחלקת הפיקוח של ממ
ולפיו בכוונת היז  לחרוג מתנאי הסכ  הפיתוח ולהפעיל במבנה שהקי  אול  , במחוז

וכחודשיי  לאחר מכ  א$ חת  ע  היז  על , י לאכיפת ההסכ "לא פעל ממ, אירועי 
   .חוזה חכירה

   והמלצותסיכו
הממצאי  שהועלו חושפי  מחדלי  ופעילות בלתי תקינה של הוועדה המקומית ושל 
אדריכל צבי שקולניק מהנדס הוועדה דאז בשלב מת  היתרי הבנייה ובשלב הפיקוח 

 .י על השימוש הנעשה בקרקע שהקצה"וכ  בפיקוח של ממ, על הלי  הבנייה
ו  את תוק  היתרי הבנייה שהוציאה על הוועדה המקומית לבח, לאור ממצאי הביקורת

ליז  ולנקוט את כל האמצעי  שהחוק מעמיד לרשותה כדי שהיז  יפעל על פי היתרי 
. י"הבנייה שניתנו לו ועל פי הסכ  הפיתוח וחוזה החכירה שעליה  חת  ע  ממ

על הוועדה המקומית להקפיד למלא את התפקיד שנקבע לה בחוק התכנו  , ככלל
 .נייה המנוגדת להיתר הבנייהוהבנייה ולמנוע ב

י לפקח על השימוש הנעשה בקרקע שהקצה לתעשייה בפטור ממכרז ולנקוט "על ממ
להסכ  הפיתוח ולחוזה החכירה , פעולות נגד יזמי  הבוני  בניגוד לייעוד ההקצאה

  . כבר בשלב הקמת המבנה ולא להמתי  לסיו  הבנייה



           
 פרק תשיעי
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   מ"ברת נמל אשדוד בעח

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
הביקורת נעשתה . מ"נבדקו סדרי קבלת עובדי  בכירי  בחברת נמל אשדוד בע

  . בחברה וברשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר
 קבלת עובדי  בכירי  סדרי 

,  הייתה רשות הנמלי  והרכבות אחראית לתפעול הנמלי  של אשדוד2005עד פברואר 
ובמקומה החלו לפעול ארבע חברות ממשלתיות , היא פורקה 17.2.05 ב. חיפה ואילת

חברת נמל אילת ", "מ"חברת נמל חיפה בע", "מ"חברת נמל אשדוד בע": חדשות
  ."מ"חברת נמלי ישראל בע" ו"מ"בע

 פעולות הביקורת
קבלת לסירוגי   בדק משרד מבקר המדינה 2009 ספטמבר 2008 בחודשי  פברואר
הביקורת . מועד הקמתהמ)  החברה להל  (" מ"בעחברת נמל אשדוד "עובדי  בכירי  ב

  ). הרשות להל  (נערכה בחברה וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר 
 עיקרי הממצאי 

ל " החליט הדירקטוריו  על הקמת ועדת איתור לאיוש משרת המנכ15.12.04  ב .1
להספקת שירותי ייעו& '  ב ע  חברת ההשמהחברה להתקשרה החליטה 22.12.04וביו  

לא נמצאו  .ל ומינויו" מהתחלתו עד שלב בחירת המנכל" איוש משרת מנכשוט) להלי'
במשרדי החברה מסמכי  המעידי  על פנייה בכתב של החברה לכמה חברות השמה 

כמתחייב מכללי מינהל , מחברות השמהבכתב   הצעותוכ  לא נמצאולקבלת הצעות 
 . תקיני 

 ועיו  במסמכי  ובתעודות שצורפו לקורות החיי  של. ל לחברה"חר מנכנב 10.2.2005 ב
מבית הספר להנדסאי  של הנדסאי תעשייה וניהול של  תואר יש לוהעלה כי 

לפי . במדעי החברה מאת האוניברסיטה הפתוחהראשו  ותואר אוניברסיטת תל אביב 
תארי  מניי  התארי  אלה אינ  נכללי  ב, 1975 ה" התשל,חוק החברות הממשלתיות

  .ל חברה ממשלתית" ממנכהנדרשי 
משרד מבקר . רשות החברות קבעה כי התואר במדעי החברה זהה לתואר בניהול

כתואר במינהל עסקי  הכירה בו המועצה להשכלה גבוהה שהמדינה מעיר כי רק תואר 



 
כדי החברה לא פנתה למועצה להשכלה גבוהה . תואר בניהולמינהל ציבורי ייחשב באו 

 .  שווה ער' לתואר במינהל עסקי במדעי החברה א  תואר בדוקל
ניסיו  בחברות בעלות היק) ל החברה שהיה לה  " לתפקיד מנכ כי מועמדי נמצא

 שלא עמדונפסלו בנימוק שנבחר  ל"המנכ מהחברות בה  עבדעסקי  דומה וא) רחב 
 .  של ניסיו  בניהול עסקיבתנאי הס)

 ר הדירקטוריו " יול החברה שהעלתה"ר למשרת מנכ ממינויו של מי שנבחהסתייגותה
דירקטוריו  בעת שנדרש ל לא הוצגה ,לפני קבלת ההחלטה על המינוי בוועדת האיתור

 . המינוילאשר את 
החברה פרסמה בעיתוני  מודעה שבה נקראו מועמדי  להגיש  :'משרה בכירה א .2

פנו לחברה   שהביקורת העלתה כי מלבד המועמדי. 'מועמדות למשרה בכירה א
ני כמה מועמדי  לפי בקשת שבסבב הלרשימת המועמדי  הוספו , בעקבות הפרסו 

הקובעת שאיתור , 21.3.05 מעל א) החלטת הדירקטוריו   ר הדירקטוריו "יו
 . המועמדי  ייעשה באמצעות פרסו  מודעה בעיתוני 

 ,ר המדינהמבקלדעת . למשרה נעשתה במשאל של ועדת האיתור בטלפו ' בחירת עובד א
 . טלפוב ולא במשאל התתקבל לאחר דיו  בוועדו היה ראוי שהמלצה בדבר מינוי

 16.6.05  של הדירקטוריו  מ ומאז בישיבת ועדת כספי  :'משרה בכירה ב .3
ובמסמ' , ' עובד למשרה בכירה באיתורלר הדירקטוריו  כי היא מסייעת "הודיעה יו

היא דיווחה כי האחריות להלי' האיתור  לשכת הדירקטוריו  שפרסמה 11.7.05מיו  
 .כמתבקש מהנוהל, הדירקטוריו ר "ל ועל יו"הוטלה על המנכ

ל היה חדש בתפקידו וא) שביקש לשת) את "א) שהמנכ, לדעת משרד מבקר המדינה
קיי  חשש כי , ר הדירקטוריו  בהלי' האיתור והדבר אושר על ידי הדירקטוריו "יו

ג  א  נעשתה מרצו  טוב , רקטוריו  בהליכי המינויר הדי"מעורבותה הפעילה של יו
 .ר הדירקטוריו "פגעה ביכולתה לפקח עליה  במסגרת תפקידה כיו, ובכוונה כנה לסייע

 לא נמצאו סיכומי הראיונות של המועמדי  במשרדי החברה :'משרה בכירה ג .4
ימוקי  ונרשימה מרוכזת של כל המועמדי  שניגשו למכרז בה   כ  לא נמצאה. למשרה

ד  בניגו זאת . לפסילת מועמדי  או לקבלת  בכל שלב משלבי הביניי  של הלי' המיו 
 . המחייבי  תיעוד של הליכי המיו ,  ולכללי מינהל תקיני לנוהלי החברה

הגישו כל ששת המועמדי  למשרה את מועמדות  ' בשלב א :'משרה בכירה ד .5
ככל הנית  של מועמדי  ספר גדול למ החברה לא פנתה. בעקבות פנייה ישירה אליה 

 מועמדי להעניק הזדמנות שווה לוכדי   יתקבלו לעבודהביותרכדי להבטיח כי הטובי  
 .הפוטנציאליי 

לא :  המועמדי  למשרהבתיקי החברה לא נמצאו מסמכי  המתעדי  את הלי' איתור
   שמות המועמדי  והנימוקי;כמה אותרוו, כיצד אותרו, מי פנה למועמדי ברור 

הנימוקי  והלי' האיתור השלבי  האחרי  של  מנהלי שמות, לקבלת  או לפסילת 
 .  לא צוינולבחירת המועמדי  בכל שלב משלבי הביניי 

של הדירקטוריו  ועדת כוח אד  קיבלה ' לאחר פרישתה של המועמדת שנבחרה בשלב א
צעות פנייה  באמ'משרה בכירה ד איושהחלטה ללא דיו  מוקד  בדבר שינוי תנאי הס) ו

מ  הראוי כי החלטות כה , לדעת משרד מבקר המדינה. ישירה אל מועמד מסוי 
; מהותיות תתקבלנה בפורו  נרחב של כל חברי הדירקטוריו  לאחר דיו  מעמיק בנושא

 . ראוי כי איוש המשרה יהא בהלי' פומבי
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 ברות ח עמד בחלק מדרישות התפקיד לא ', עובד ד , המועמד שנבחר למשרהנמצא כי
ניסיו  של שלוש שני  לפחות בתפקיד בכיר ו ה מקצועיתבלשכלפחות של עשר שני  

נוהל ב כנדרש  למשרה לא עבר מבח  התאמההוא ג .  בתחו  המקצוע כנדרשבתאגיד
  .מינוי בכירי 

שלה לצור' איתור  בכירי  איושהחברה פעלה בניגוד לנוהל  :'משרה בכירה ה .6
עשה בשילוב פרסו  מודעה יכי פנייה ישירה למועמד תמחייב נוהל ה; מועמד למשרה

  .פנייה לחברת השמה לאיתור מועמדי  פוטנציאליי במקביל לבעיתו  או 
' עובד בכיר ומסמכי  הנוגעי  להלי' בחירתו של לא נמצאו  :'משרה בכירה ו .7

 להגשת מסמכי  המפרטי  את תנאי הס)ג  לא נמצאו . למעט מבח  הערכה, למשרה
  . ות לתפקיד זהמועמד

 סיכו  והמלצות
 חברהב הבכירי  עובדי  הגיוס של הכיבהלישל ממש ה ליקויי  תהעלהביקורת 

בעת שפעלה ללא תשתית , חלק  נוצרו בראשית דרכה, אשר נקלטו בה מאז הקמתה
  .ניהולית נאותה

החברה בחרה כי , משרד מבקר המדינה העיר לחברה ולרשות החברות הממשלתיות
על . התחרות ההוגנת והשקיפות,  בעקרונות השוויו#בהלי$ בלתי תקי# שפגעמועמדי  

פעולות המתחייבות כדי את הועל הרשות לדו# בממצאי  ולנקוט החברה דירקטוריו# 
   . הישנות הליקויי את למנוע 


