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   שירות הביטחו  הכללי
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

הביקורת התמקדה בפעולות . כ"נערכה ביקורת על פעולות אג  האבטחה בשב
בדיקת השלמה נערכה במשרד ראש . החטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות

 .הממשלה
  

 החטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות
 תקציר

הפועלת במסגרת  ) החטיבה או היחידה להל   (לאבטחת אישי  ומשלחותהחטיבה 
מופקדת על הגנת אישי  , )כ"שב(אג  האבטחה של שירות הביטחו  הכללי 

, ל"ועל אבטחת משלחות של מדינת ישראל לחו, ובראש  ראש הממשלה, מאובטחי 
: שלושה אילוצי  עיקריי  משפיעי  על עבודת היחידה. כפי שקבעה הממשלה

, ו של המאובטח כבעל תפקידהצור" בשמירת האיזו  בי  צורכי האבטחה לבי  צרכי
הצור" בשמירת האיזו  בי  צורכי האבטחה לבי  שגרת ; כאיש פוליטי וכאד  פרטי

 .והצור" לממש את אחריות היחידה במגבלת המשאבי ; החיי  של הציבור
סדר עדיפויות , רמת האבטחה של אישיות מאובטחת נקבעת על פי רמת האיו 

 . וזמינות המשאבי  של היחידה
חדור מוטיבציה גבוהה ומחויב למשימות המוטלות , ה כוח אד  מקצועי ומסורביחיד
ביחידה קיימת פתיחות לביקורת חיצונית ופנימית תו" כדי תהלי" מתמיד של ; עליו

כדי לשפר את תהלי" העבודה והביצועי  של היחידה , הצפת תקלות ומאמצי  לתקנ 
 . וכדי למלא כראוי את תפקידיה

ובו (שהוא לכאורה מבחנה העליו  של היחידה , ח  התוצאה בלבדהעמדת היחידה במב
, לדעת משרד מבקר המדינה.  אינו תמיד המבח  הראוי ) 1995כשלה בנובמבר 

לא נית  לדרוש ) אקצה  אינתיפאדת אל  "גאות ושפל"אירועי (בתנאי  הנוכחיי  
 . ל"חוכ ומהיחידה להצליח לבלו  ולסכל כל פעולת טרור יזומה באר' וב"מהשב
. שורה של ליקויי , משרד מבקר המדינה העלה בביקורת שער" ביחידה, אול 

באמצעות מימוש , ויש לפעול לתיקונ , ליקויי  אלו פוגעי  ברמת האבטחה הנאותה
 .אחריות  של המפקדי  בשטח ובמטה
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יש , הנוגעי  למאפייני עבודתה המקצועית של היחידה, מעבר לליקויי  הפרטניי 
עדכונ  של  מרה את חוסר האיזו  שבי  התביעות לאבטחה מוחלטת לבי  אילציי  לחו

 .החלטות הממשלה הנוגעות לאבטחה בהתא  למציאות המתחדשת
, כ להתמודד"שעמה נדרש השב, נוצר פער בי  המציאות, לדעת משרד מבקר המדינה
שעה . שמה  נגזרת ג  הקצאת המשאבי  למימוש , לבי  החלטות עקרוניות

חר  , ההחלטות אינ  מותאמות לה, ת מחמירה את הדרישות לאבטחהשהמציאו
 . ל"ובראש  רצח יצחק רבי  ז, אירועי  טראומטיי 

כגו  התארכות פרק הזמ  למימוש פרויקטי  למיגו  , חשוב לציי  ליקויי  נוספי 
אינה " מגבלות תקציב"עשייה של הגופי  המונחי  בטענה של  אי. מעבר לסביר

 .כ"חישי האיו  וע  רמות הסיכו  כפי שהגדיר  השבמתיישבת ע  תר
לצור" לשאת בנטל הוצאות , שלא בטובתו, כ"נקלע השב, לדעת משרד מבקר המדינה

, בתואנה זו או אחרת, כאשר משרדי ממשלה וגורמי  שוני  אחרי  סירבו, האבטחה
כ בזכות "הכריע השב, בהיעדר החלטות ממשלה מעודכנות. לתקצב את הנדרש

ולו , כ היווה"הג  שתקצוב פעולות אלו על חשבו  השב, )ומילוי המשימה(ה האבטח
 .וג  בכ" יש טע  לפג , כ"חריגה מהתקציבי  שהקצתה הממשלה לשב, לכאורה

ליזו  בדחיפות בחינה , כשר הממונה, כ ולראש הממשלה"מבקר המדינה ממלי' לשב
עדכ  ולתק  את ל; הנוגעות לתחו  האבטחה, מקיפה של מכלול החלטות הממשלה

 ולגזור מכ" את מכלול יחסי  הטעו  התאמה למציאות וכמוב  לתרחישי האיו  
עוד יש לגזור . כ"ובראש  השב, הגומלי  בי  כל הגורמי  העוסקי  באבטחה

כי חוסר משאבי  יתהווה , סביר, אמנ . מההחלטות את הקצאת המשאבי  למיניה 
  המקצועי המופקד על האבטחה  כגור   כ "אבל אז יהיה על השב, ג  בעתיד

 .ובעת הצור" לקבל על כ" ג  את אישור הדרג המדיני, להחליט מה להעדי  על פני מה
ואי  היא , ל"כי הביקורת בדוח זה הסתיימה לפני רצח השר רחבע  זאבי ז, יודגש

  .מתייחסת לאירוע זה ולתקופה שלאחריו
♦  

מקצועי בתחו  האבטחה בשירות הביטחו  הכללי  הינו הגו  הייעודי) אג ה  להל  (אג  האבטחה 
על הנחיה מקצועית של גופי  , המופקד על ביצוע אבטחת אישי  ומשלחות, )כ" שב להל  (

 ועל ההנחיה ;מעברי הגבולול "הנציגויות בחו, גורמי התעופה והספנות: לרבות, מאובטחי 
 .של יחידות השירות בתחו  האבטחהבתחו  אבטחת המידע והמקצועית 

 ער% משרד מבקר המדינה ביקורת על פעולות אג  האבטחה 2001 מארס   2000בתקופה אוקטובר 
הביקורת . הביקורת התמקדה בשלב הראשו  בפעולות החטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות. כ"בשב

 .ל נמשכת"על פעולות החטיבה להכוונת אבטחה באר& ובחו
החליטה שלא להניח , עצות ע  מבקר המדינהבהתיי, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

, לש  שמירה על ביטחו  המדינה, ולפרס  רק חלקי  ממנו, פרק זה במלואו על שולח  הכנסת
הדוח המלא נמסר לראש ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי  
 .2001כ בדצמבר "הממשלה ולשב
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 חקיקה והחלטות ממשלה
לבד , ודרכי הפיקוח על פעילותו לא נקבעו בחוק, כ"מעמדו ומבנהו של השב, כויותיוסמ, תפקידיו

הצעת חוק . וא  זאת באופ  חלקי בלבד, אלא בהחלטות ממשלה, מתחומי  בודדי  של פעילותו
כללה בי  שאר תפקידיו , 1שהליכי חקיקתה עדיי  נמשכי , 1998 ח"התשנ, שירות הביטחו  הכללי

 .מתקני  ונוהלי אבטחה לגופי  שקבעה הממשלה, מידע, ת אישי ג  אבטח, כ"של השב
במרוצת . כ יהיה אחראי לכל בעיות הביטחו  במדינה"כי השב,  קבעה הממשלה1949בפברואר 

ובעיקר אמורי  הדברי  בענייני , השני  התקבלו ג  החלטות שבאו להסדיר בעיות קונקרטיות
 ובעיקר רצח הספורטאי  הישראלי  1968יר ביולי 'לאלג" על אל"חטיפת מטוס . אבטחה

היוו נקודות מפנה בהקמת , 1972באולימפיאדת מינכ  והתקפת הטרור בנמל התעופה בלוד בשנת 
הגופי  , כ"בקביעת עקרונות ההתארגנות ובתיאו  האחריות והתפקידי  בי  השב, מער% האבטחה

 .המאובטחי  ורשויות אחרות
 שיש מקו  לתק  מספר הוראות בהחלטת ממשלה מינואר והתברר, במרוצת השני  נצבר ניסיו 

.  הצעת עדכו  להחלטה1989כ כבר במאי "על רקע זה הכי  השב).  החלטת התיאו -להל   (1975
 ).לעניי  זה ראו ג  בהמש% בפרק הד  באבטחת משלחות(החלטת התיאו  נותרה בעינה , ואול 

המתייחס בעיקר למינוי ממונה ביטחו  , 1988 ח"התשנ, החוק להסדרת הביטחו  בגופי  ציבוריי 
,  משרד ראש הממשלה שגופי  ציבוריי  המנויי  בתוספת הראשונה לחוק , קבע, בגופי  ציבוריי 
ימלאו אחר ההנחיות ,  וממוני הביטחו  בה  לשכת נשיא המדינה ומשרד החו& , משרד הביטחו 

לרבות , כ" נציג השב ה קצי  מוסמ% כפי שיור, המקצועיות לביצוע פעולות אבטחה הנדרשות מה 
 ). בגופי  ציבוריי  אחרי  הקצי  המוסמ% הוא נציג משטרת ישראל(הנחיות בדבר בקרה ודיווח 

  
 החטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות 

הפועלת במסגרת אג  )  החטיבה או היחידה להל  (תפקידי החטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות 
 :ה , לפי נוהל היחידה, האבטחה

 .להג  על ראש הממשלה מפני פגיעה בו . א
 .בהתא  להחלטות הממשלה" אישי  מאובטחי "שהוגדרו , להג  על אישי  . ב
  .ל בהתא  להחלטות הממשלה"להג  על משלחות של מדינת ישראל בחו . ג
 אבטחת אישי . 1

את תורת ; כ מוטלת האחריות לקבוע את רמת האבטחה של האישי  המאובטחי "על השב
וכ  האחריות ; את שיטות הפעולה ואת אופ  ביצוע האבטחה של האישי  המאובטחי , בודההע

להנחיה מקצועית בנוגע לנקיטת האמצעי  הדרושי  לאבטחת האישי  המאובטחי  בלשכותיה  
 .ובמגוריה 

על מינוי  8.11.95 החליטה הממשלה ב, 4.11.95 ל ב"בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבי  ז
הוטל על הוועדה לחקור ולקבוע ממצאי  . 1968 ט"התשכ,  לפי חוק ועדות חקירהועדת חקירה

__________________ 
 .2002 ב"התשס,  התקבל בכנסת חוק שירות הביטחו  הכללי11.2.02 ב, לאחר סיו  הביקורת 1
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ומסקנות בכל הקשור להיערכות הביטחונית והמודיעינית ובכל הקשור לאבטחת האישי  בכלל 
בראש הוועדה עמד נשיא בית המשפט העליו  בדימוס השופט . בפרט, ובעצרת בה אירע הרצח

).  ועדת שמגר להל  (ל "צבי ז אריאל רוז ' צבי זמיר ופרופ) 'מילב(וחבריה היו אלו  , מאיר שמגר
מדינת ישראל שלאחר רצח ראש הממשלה מר "כי , )26.3.96 ב(ועדת שמגר ציינה בדוח שהגישה 

ממצאינו ומסקנותינו : "עוד קבעה הוועדה". לא תשוב להיות מה שהייתה לפניו, ל"יצחק רבי  ז
פגמי  בחשיבה ובביצוע בתחומי  נרחבי  וחולשה בתרבות משקפי  , שהובאו בדי  וחשבו  זה

 ".הניהול של רשויות השלטו 
אשר לש  הגנה עליו , א  כי לא הבלעדי, כי ראש הממשלה הוא האד  המרכזי, הוועדה הסיקה

שיטת . כ כשל במשימתו המרכזית האמורה"השב. קיימת ופועלת היחידה לאבטחת אישי , הוקמה
 לא הייתה 4.11.95 בכל הנוגע לשמירה עליו בעצרת שהתקיימה ביו  האבטחה של ראש הממשלה

לכשל בשיטה נתלוו ליקויי  בעלי . ולא הייתה סבירה, מעודכנת מבחינת תנאי המקו  והתקופה
שתרמו מצד  להיווצרות  של תנאי  שהותירו לרוצח חופש , אופי עקרוני ובעלי אופי נקודתי

שביטוי  בהיעדר בדיקה , בי  העקרוניות, קבלת ההחלטותכי תהלי% , עוד קבעה הוועדה. פעולה
לא העניק משקל נכו  , שביטוי  באופ  ההיערכות לעצרת, ובי  הקונקרטיות, חוזרת של השיטה
לכ% נתווספו . ועל כ  נוצר חוסר איזו  בי  הסיכוני  לבי  האמצעי  שננקטו, לסיכוני  הקיימי 
בנוס  למסקנות האישיות כלפי . רגי הפיקוד השוני באחריות לכשל נושאי  ד. ליקויי  בביצוע

שקיבלו , גיבשה הוועדה ג  מסקנות מערכתיות, 2כ ובמשטרת ישראל"בעלי תפקידי  שוני  בשב
 .את ביטוי  בהמלצותיה

היו חברי  שלושה ראשי , למחרת הרצח) ש" רה להל  (כ "בוועדת בדיקה פנימית שמינה ראש השב
אלא מצאה שהכשל המרכזי היה , זו לא ראתה פג  בשיטת האבטחהועדה . כ"גמלאי השב, אגפי 
, שהפיקוד של יחידת האבטחה לא השכיל לאתר את הכשל התכנוני, עוד מצאה הוועדה. תכנוני

כ% שהכשל הביצועי נבע , והתיקוני  שנעשו בתכנו  לסגירת פרצות במהל% האירוע היו חלקיי 
 . בעיקר מהכשל התכנוני והפיקודי

 משטרת  כ "שב"לבדוק מחדש את יחסי הגומלי  : המערכתיות של ועדת שמגר היוההמלצות 
כדי , לבדוק את נוהלי שיתו  הפעולה בי  שני הגופי ; בעניי  תפוצת מידע מודיעיני" ישראל

, על המשטרה; קבוצת פקודות משותפת ועוד, תכנו  משות , להנהיג פיקוד אחיד על אירועי 
, חלקי או בפרפרזה, קודה מפורטת בדבר תפוצת מידע מודיעיני מלאלהכי  פ, כ"בתיאו  ע  השב

לתק  ; לדרגי  משטרתיי  הזקוקי  למידע לצור% הבנת תפקיד  ותדרוכ , כ"כפי שהגיע מ  השב
כדי להגדיר מחדש את , "כ" שב משטרת ישראל "את החלטת התיאו  ואת נוהל שיתו  הפעולה 
; אישית  טריטוריאלית לבי  אבטחה פונקציונליתתחומי האחריות בהתא  להבחנה בי  אבטחה

לבדוק ; כ"ל לבי  השב"להכי  פקודה דומה בכל הנוגע לאירועי  שבה  יש שיתו  פעולה בי  צה
את הצור% להכי  ביחידה לאבטחת אישי  רשימת בקרה מפורטת המפנה את תשומת הלב לתנאי  

מש ביחידה ככלי עזר בעת סיור כדי שתש, לתנועת קהל וכדומה, לעצמי  בשטח, טופוגרפיי 
, כגו  מסייע קבוע, או חלק ,  מרחביות של המשטרה)מ"יס(סיור מיוחדות העמדת יחידות ; מוקד 

ולהגביר את האימוני  המשותפי  של יחידות משטרה אלה ; תחת פיקוד היחידה לאבטחת אישי 
 .לרבות קביעת פקודות אחידות לפתיחה באש, ע  היחידה

, לקבוע ביחידה לאבטחת אישי  דרכי  ושיטות להפצת מידע למאבטחי , עדהעוד המליצה הוו
, שבעזרת  תוודא היחידה את מודעות  של אנשיה לנתוני  ביטחוניי  החיוניי  להבנת תפקוד 

 לצור% עניי  זה נדרשה התייעצות מוקדמת של גורמי  ויפנימו נושאי  שה  רלוונטיי  לתדרוכ  
לבחו  מחדש את דרכי היישו  ; דבר בתחומי הפסיכולוגיה והלמידההאג  והיחידה ע  מומחי  ל

את ) לפחות(להכפיל ; כ ואשר עניינ  אצילת סמכויות ותחימת "של תורות ארגוניות הנוהגות בשב
להפנות תשומת לב גורמי הפיקוד וההדרכה ביחידה ; כוח האד  של היחידה לאבטחת אישי 

__________________ 
 .משטרת ישראל אחראית לשמירת הסדר הציבורי ולביטחו  הנפש והרכוש  2
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לקבוע ; ת החקירה בעניי  ניסוח פקודות וסיכומי לאבטחת אישי  ובמשטרה להערותיה של ועד
לבחו  ; שבה  נוטלת חלק אישיות ממלכתית, הנוגעות לאירועי , נורמות אבטחה למשטרת ישראל

 . את שילובו של נהג ראש הממשלה בכוח האבטחה
. וקיבלה על עצמה לפעול לפי המלצותיה,  החליטה הממשלה לאמ& את דוח ועדת שמגר31.3.96 ב

בו השתתפו נציגי  (רפאל ורדי '  להקי  צוות בראשות האלו  במיל,חליטה הממשלהעוד ה
למעקב ולבקרה אחרי יישו  ההמלצות המערכתיות של ועדת ) ל"כ ומצה"מהשב, ממשטרת ישראל

 ההמלצות 14כי מכלל , מלמד, 1998בינואר )  ועדת ורדי להל  (הדוח שהוציא הצוות . שמגר
מכלל שבע ההמלצות הנובעות ;  המלצות12 הושל  ביצוע  של ,שעליה  המליצה ועדת שמגר

לפי . הושל  ביצוע  של חמש המלצות) כ"שרק לביצוע אחת מה  אחראי השב(בעקיפי  מגו  הדוח 
טר  הוחלט על הגדרת האחריות למניעת חבלה ועל הגדרת האחריות לאירוע שבו , דוח ועדת ורדי

החלטת התיאו  טר  ;  שאי  לה מאבטח צמוד ע נוטלת חלק אישיות שאינה מאובטחת דר% קב
שנועד להבחי  בי  אחריות , כ"וכ% ג  הנוהל לשיתו  פעולה בי  משטרת ישראל לבי  השב, תוקנה

 . ולהגדיר כל אחת מה , )כ"שב(פונקציונלית  לבי  אבטחה אישית) המשטרה(טריטוריאלית 
הד  בתיאו  ובתיחו  של , מסמ% 15.5.97 הגיש לממשלה ב) ר" לוט להל  (המטה ללוחמה בטרור 

 . המאובטחי  ל והמשרדי "צה, כ"השב, אבטחת אישי  מאובטחי  בי  משטרת ישראל
כ יידו  ויוכרע "שנושא תיחו  האחריות בי  משטרת ישראל והשב, החליטה הממשלה 30.5.97 ב

. א התכנסהשוועדה כזו ל, נמצא. שתוק  לנושא זה בראשות ראש הממשלה, בוועדת שרי  מיוחדת
 ועדת  להל  (צוות בראשות מר נחו  אדמוני ) מ" ראה להל  ( מינה ראש הממשלה 1998במאי 
כדי שיגבש הצעת החלטה בכל הנושאי  הקשורי  לתיאו  ולתיחו  האחריות לאבטחת , )אדמוני
. ולהציע את אופ  השינויי  ברשימה זו מעת לעת, להכי  את רשימת האישי  המאובטחי ; אישי 

 .31.8.98 משלה אימצה את המלצות ועדת אדמוני שהוגשו בהמ
משרד מבקר . על שינויי  ברשימת האישי  המאובטחי  מופקדת ועדה של שלושה אנשי ציבור

שני , חופי' י) 'במיל(שבראשה עמד האלו  , כי במועד הביקורת כיהנו בוועדה זו, המדינה מעיר
 .חוני בעברלא שימשו בתפקיד ביט, שעל פני הדברי , חברי 

ÌÂ‡È˙‰ ˙ËÏÁ‰ ,¯ÂÓ‡Î ,· ‰Ï·˜˙‰˘-1975 , ÌÈ‡˙Ó ‰ ÚÓ ˙ ˙Â  ‰ È‡Â ‰È„ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ È‡
‰· ÏÂÏÎ‰ ·Â˘Á ‡˘Â Ï ,Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘·.ר הכי  הצעה חדשה להחלטת " המטה ללוט

אול  במועד . המלצות ועדת אדמוני והחלטת ממשלה אחרת, התיאו  על סמ% עבודת מטה קודמת
 .רת טר  אושרה הצעה זועריכת הביקו
 ˙ Á Ë · ‡"¯ · Ú ˘ Ï  Ì È ˘ È לאחר ניסיו  מצטבר , 2001ראש היחידה הצביע במארס    "‡
על הבעייתיות הכרוכה באבטחת בעלי תפקידי  בעבר במערכות השלטו  ג  לאחר , של כשנתיי 
) כולל הלי% של ממלא מקו  לשר(מתקיי  תהלי% שכיח של החלפת שרי  , לדבריו. סיו  כהונת 

הוגדר , ג  תקופה קצרה של מספר חודשי , עשה כל שר שכיה  בתפקיד של שר חו& או ביטחו ולמ
) נהג ואמצעי אבטחה, מכונית(העלות המזערית של הסל לאבטחת אישיות כזו . כאישיות מאובטחת
, רשימת האישי  מתרחבת בהתמדה; לא כולל מאבטחי  וזקיפי , ח בשנה"הינה כמיליו  ש

משה ארנס , דוד לוי, אהוד ברק, בנימי  נתניהו, עזר וייצמ (ללה שישה אישי   היא כ2001ובמארס 
מצב זה גר  להקצאת תשומות ולמיקוד יכולת אבטחתית רבת היק  ומשאבי  ; )עמי ושלמה ב 

המנהלי  את , על חשבו  התמקדות במשימת אבטחת  של ראשי המדינה, זאת". אישי  לשעבר"ב
נושאת באחריות לאבטחתו של , לדוגמה, ב"לאבטחת אישי  בארההיחידה . מערכת השלטו  בהווה

יש לדעת משרד מבקר , נוכח האמור. רק שבוע לאחר סיו  תפקידו, מזכיר המדינה האמריקני
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. כ לאבטחת  של אישי  לאחר סיו  כהונת "המדינה מקו  לשקול צמצו  תקופת אחריות השב
 .3י העביר בקשה ברוח זו לאישור ועדת דג כ, 2001כ הודיע למשרד מבקר המדינה בספטמבר "השב

שבאחריות היחידה במועד סיו  הביקורת היה , יוצא.  שרי 28 הוקמה ממשלה של 2001במארס 
חלק מהאישי  המאובטחי  מתגוררי  . ללא תוספת לכוח האד  הקיי , לאבטח עשרות אישי 

בדיו  שנתי של האג  . ידהוג  לכ% מוקצות תשומות אבטחה של היח, ש ובחבל עזה"ופועלי  באיו
אבל ' במגבלות התקציב'אבטחת האישי  מתבצעת אמנ  "כי , הבהיר ראש האג ) 2001במארס (

˘‰Ú·˜ ÔÂÈ„ Â˙Â‡·"˘ , ˜„ˆ· ˙„¯ËÂÓ ‰„ÈÁÈ ¯‰". 'שמיכה קצרה ומיטה גדולה'נוצר מצב של 
ÏÂ„‚‰ ÌÈÁË·Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓÓ ;·˘‰ ÏÚ˘ ÔÎ˙ÈÈ ÈÎÂ"ÈÙÂÁ ˙„ÚÂ È Ù· ÂÊ ‰È‚ÂÒ ˙ÂÏÚ‰Ï Î 

ÌÈÁË·Â‡Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˘Â¯„Ï Û‡Â ]  את ועדת אדמוני1999בדצמבר , כאמור, שהחליפה[
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÂÓÈÈÒ˘ ;‡Ï˘ ‰„ÈÓ· ,Ú·˜ÈÈ Â·Â ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙È ,·˘‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÈÙ ÏÚ" ÏÂÎÈ Î

˙Âˆ˜‰Ï ,·˘‰ ÌÈ˘È‡ ÂÏÈ‡"ÁË·‡È Î . ¯·ÓËÙÒ „Ú2001Í¯Ú  Ì¯Ë ‰ÊÎ ÔÂÈ„ .  
 תקציב היחידה. 2
‡ .·Èˆ˜˙‰ ÏÂ‰È  

בסעיפי שכר , כמו למשל, היחידה והאג  אינ  מנהלי  באופ  עצמאי את התקציב בתחומי  רבי 
כל פעולה שיש הוצאות בגינה שמבצעת . תחבורה והדרכה, נשק, תחזוקה, אפסנאות, עובדי  בתק 

כ לדו  ולהחליט "משרד מבקר המדינה ממלי& לשב. מחייבת מערכת אישורי  מסועפת, היחידה
כדי להביא לידי ביטוי את , זאת. לאג  האבטחה להיות מעורב יותר בניהול תקציבוכיצד לאפשר 

הצור% להתמודד ע  אילוצי המציאות המשתנה במהירות ולהתאי  את סדרי העדיפויות לשינויי  
באופ  שיבטא בברור את , יש לשקול להנהיג חלוקה פנימית של סעיפי תקציב היחידה, כמו כ . אלה

 .ויפריד בי  תקצוב פעולות היחידה לבי  הוצאות אבטחת  של האישי , הוצאות האבטחה
תשלו  לעובדי  (סעי  שכר שעה : תקציב היחידה בנוי משלושה סעיפי  תקציביי  עיקריי 

עבודות סבלות ובעיקר של ציוד , כגו (סעי  אופרטיבי ; )וליועצי  שהיחידה מעסיקה לפי שעות
התקשרות ע  חברה למת  שירותי  באירועי  או , למאבטחי לינה וכלכלה , לבידוק קהל באירועי 

, כאמור. וסעי  אבטחת אישי  ללא גור  מממ ; )תשלו  קבוע למשטרת ישראל עבור מערכת קשר
 . 'כלי הרכב וכו, אחזקה ותחזוקה, ציוד, אי  ליחידה שליטה על תקציב שכר עבודה

  ): ח"באלפי ש (2000  ו1999 בשני   וביצוע 2001   1999להל  פירוט תקציבי היחידה בשני  
·Èˆ˜˙ 

 ˙ ˘2001
ÚÂˆÈ· 

 ·Èˆ˜˙2000 ·Èˆ˜˙ 

 ˙ ˘2000 ÚÂˆÈ· 

 ·Èˆ˜˙1999  ·Èˆ˜˙ 

 ˙ ˘1999  ÛÈÚÒ 

È·Èˆ˜˙ 
 שכר שעה 9,080 11,108 7,906 8,748 (*)8,475
 אופרטיבי 4,772 3,686 4,940 3,991 3,131
אבטחת  1,040 1,060 1,229 576 1,316

אישי  ללא 
 ור  מממ ג

 

, לכ& יתווס% תקציב למימו  תגבור האבטחה בעת הבחירות.  שעות155,000המדובר בתקציב שנתי של  (*)
 .  שעות40,000 עד 30,000 המוער& בכ

__________________ 
 דג  לעמוד בראש הוועדה שבראשה עמד קוד  לכ  האלו%' מ) 'במיל( התמנה האלו% 2001במאי   3

 . חופי' י) 'במיל(
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ואילו בסעי  שכר שעה חלה חריגה , כי בסעי  האופרטיבי לא הוצא מלוא התקציב, מהטבלה עולה
לכ% . 2000וחריגה בשנת )  שנערכו באותה שנהבעיקר כתוצאה מהבחירות (1999גדולה בשנת 

כ להקטי  את נתח "שעלה בידי השב, עוד התברר. מתווס  נטל ההוצאה לאבטחת אישי  ללא מממ 
 .מה שמלמד שנית  לייעל ולחסו% בהוצאות האבטחה, התקציב לשכר שעה

 

· .‰¯„‚Â‰ ‡Ï Ô‰Ï ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ‰ÁË·‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓÂ ·Âˆ˜˙ 
מ  המסמכי  . ה  גבוהות ביותר, ובכלל זה של ראשי ממשלה לשעבר, טחה של אישי הוצאות האב

כ נושא בהוצאות "אשר השב, של אישי  ומשימות" סטטוס קוו"כי במהל% השני  נוצר מעי  , עולה
בהוצאות הכרוכות באבטחת האישי  המאובטחי  בגי  התקנת אמצעי מיגו  פיזיי  . אבטחת 

ל של "כ% ג  בגי  הוצאות כרטיסי טיסה ואש. ר% כלל הגופי  המאובטחי נושאי  בד, ואלקטרוניי 
ובכלל זה שכר מאבטחי , ל והוצאות אבטחת אירועי  באר&"המאבטחי  באבטחת האישי  בחו

ובפרט עלות כוח אד  ישירה ועלות כוח אד  עקיפה , לא כ  לגבי עלויות אחרות". שכר שעה"
כי הצעת החלטת התיאו  , הודיע למשרד מבקר המדינהכ "השב. הכרוכות באבטחת האישי  באר&

מבהירה את הסוגיות הכרוכות בתקצוב ובמימו  הוצאות , המעודכנת הממתינה להחלטת הממשלה
 .אבטחה שהאחריות התקציבית לה  לא הוגדרה

כ ומשרד ראש הממשלה בחיפוש פתרו  לכיסוי הוצאות " עסקו השב1999מאז מחצית שנת 
, לבסו . ל"עקב נסיעותיו המרובות לחו, שלה לשעבר מר בנימי  נתניהואבטחתו של ראש הממ

אישר משרד האוצר למשרד ראש הממשלה תוספת תקציב לכיסוי הוצאות אבטחתו של מר נתניהו 
 . ל"בנסיעותיו לחו

של אישי  , "אישי  לשעבר"ראוי לחשב את הוצאות אבטחת  של , לדעת משרד מבקר המדינה
שהגופי  עימ  ה  נמני  נמנעו מלשאת במלוא עלות , י  מאובטחי ושל איש, "ללא מממ "

 .וכיצד יש לחלק את נטל , חישוב כזה יאפשר לקבוע מה  עלויות האבטחה בפועל. אבטחת 
; כ במגבלות תקציב"האחריות לקביעת רמת האבטחה של אישי  מאובטחי  מוטלת על השב

ר מפלגת האופוזיציה הגדולה "יו, כנסתר ה"רשימת האישי  המאובטחי  כללה בי  השאר את יו
שר , והאחריות לאבטחת  ג  לאחר סיו  כהונת  של ראש הממשלה, בכנסת וראש עיריית ירושלי 

 . הביטחו  ושר החו&
‡ÂÈ˘È‡‰ ÔÈ· ˙ËÏÁÂÓ ˙Â‰Ê Â‡ ¯˘˜ ÔÈ‡ Ì˙ שבו , שנוצר מצב, משרד מבקר המדינה מצא

·˘‰˘"È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó ÔÈ·Ï ‰˙ÁË·‡Ï È‡¯Á‡ Î ,ÈÓ ÔÈ‡ Â˙ÁË·‡ ˙‡ ÔÓÓÈ˘ ) ראו לעיל בטבלה
כ נשא בחלק מההוצאות הכרוכות באבטחתו "שהשב, יצא, כ%"). ללא מממ "בסעי  אבטחת אישי  

 אישרה ועדת הכנסת את מימו  2001רק ביוני . ר מפלגת האופוזיציה הגדולה בכנסת"של יו
 . ר האופוזיציה מתקציב הכנסת"ל ואת מימו  המיגו  של יו"האבטחה בחו

 :להל  דוגמאות נוספות לקשיי המימו  של אישי  מאובטחי  שוני 
שמשרד החו& יממ  את הוצאות אבטחתו , 1999כ ביולי " בעקבות דרישת השב  מר אריאל שרו 

אי  לו , שאי  הוא מתוקצב בנושא זה, השיב משרד החו&, של מר אריאל שרו  כשר החו& לשעבר
 .י הכתובת הנכונה היא משרד האוצרוכ, אמצעי  תקציביי  לממ  הוצאות אלו

שלא ,  יעצו נציגי אג  התקציבי  באוצר למשרד החו&1999בדיו  במשרד האוצר שנער% בנובמבר 
במסגרת החלטות ועדת אדמוני נעשו סיכומי  של "כי , לממ  את הוצאות אבטחתו של אריאל שרו 

  רבי  ואי  מה לפנות האוצר מול השירות בכל הקשור לנושאי האבטחה והשירות קיבל כספי
, האבטחה' תשומות'השירות יצר תקדי  כשמר ברק כיה  כראש האופוזיציה ושיל  . למשרד החו&

 ". יכולי  לבצע זאת ג  על אריק שרו  המכה  כראש האופוזיציה
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 סוכמו העקרונות לחיוב הוצאות אבטחת  של האישי  1999ש בדצמבר "בדיו  בראשות רה
 :יועמסו הוצאות אבטחה על הגו  המאובטח, כי ככלל, ו  המנחה הואכאשר העיקר, המאובטחי 

ואילו הוצאות , כ" יחולו על השב  שכר המאבטחי  וההוצאות השוטפות באר&   ש הממשלהרא
 יחולו על משרד ראש  ובכלל זה הוצאות עובדי  המועסקי  בשכר שעה , אבטחת האירועי  באר&

כמו ג  אמצעי מיגו  בבית ,  משרד ראש הממשלהל יחולו על"הוצאות אבטחה בחו; הממשלה
 .בלשכתו או בביתו הפרטי, מ"ראה

. כ"כ ימומ  על ידי השב" שכר המאבטחי  בתק  השב  מר בנימי  נתניהו, ראש הממשלה לשעבר
ל יחולו על משרד "הוצאות אבטחת אירועי  באר& והוצאות אבטחה בחו, שכר מאבטחי שכר שעה

 .ראש הממשלה
ר "עבר אובטח ה  בתוק  היותו שר חו& לשעבר וה  בתוק  היותו יוב   ו מר אריאל שר

לחלוק ע  משרד החו& את התקופה , לפני  משורת הדי , ש"החליט רה, לאור זאת. האופוזיציה
כ יישא " ואילו השב1999כ% שמשרד החו& יממ  את ההוצאות עד סו  שנת , הנדרשת לאבטחתו

שמשרד החו& נשא בהוצאות אבטחת מר , בקר המדינה מעירמשרד מ. 2000בהוצאות החל מינואר 
, משה ארנס, ששר הביטחו  לשעבר, ראוי לציי , לש  השוואה. שרו  רק לפרק זמ  של כחצי שנה

 לתקופה שנקבעה מתו    נהג ורכב  מקבל את כל תשומות האבטחה הנדרשות ממשרד הביטחו  
ת בניגוד למה שנעשה במשרד החו& לגבי שר זא. על א  ששירת בתפקיד רק מספר חודשי , כהונתו

 . החו& לשעבר
על רקע אירועי , 2000 היחידה מאבטחת את מר אהוד אולמרט מאז אוקטובר   ראש עיריית ירושלי 

.  מאבטחי היחידה2001לראש העירייה הוקצו בפברואר ). אקצה אינתיפאדת אל" (גאות ושפל"
כ נשא בהוצאות אבטחתו "השב.  שעות ביממה24, בביתו הוצב זקי  אזרחי מטע  משטרת ישראל

בביקורת . שכ  עיריית ירושלי  טענה שאי  לה תקציב למימו  אבטחתו, של ראש עיריית ירושלי 
כ "נושא השב, בנוס  לכ%. ח" ש100,000 כ מימ  את התקנת אמצעי האבטחה בס% כ"שהשב, נמצא

וזאת בשונה מההוצאות , ל"חוג  בהוצאות אבטחתו של ראש עיריית ירושלי  בנסיעותיו ל
שאות  מממני  הגופי  , ל של האישי  המאובטחי  האחרי "לאבטחת נסיעותיה  לחו

 . המאובטחי 
להקצות , חשי ' כבוד השופט מ, ר ועדת הבחירות המרכזית"כ מיו" ביקש השב2000בדצמבר 

מדי  לראשות בשל הצור% לאבטח את המוע, זאת. ח בנוס  לתקציב השוט " מיליו  ש5 כ כ"לשב
כ לא שופה "השב, 2001מארס , במועד סיו  הביקורת. 2001הממשלה בבחירות שנערכו בפברואר 

 .על הוצאות אלו
היחידה ביקשה להתקי  אמצעי .  המבנה נמצא בשכונת התקוה בתל אביב  מבנה מפלגת העבודה

רשו בכל ביקור של שלטווח הארו% עלות  זולה ויעילה יותר מאמצעי  זמניי  שנד, אבטחה קבועי 
כ בעלות אמצעי המיגו  למבנה "נשא השב, בהיעדר גור  מממ , אול . ראש הממשלה דאז במקו 

  .ח" ש82,836מפלגת העבודה בס% 
✩  

˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁÂ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ·Âˆ˜˙· ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ ÌÈÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓÓ .
˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ·Â ÌÈ„·Î  ÌÈÓÂÎÒ· ¯·Â„Ó˘ ˙ÂÈ‰ ,Ï˘ È¯‰‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,

ÌÈ˘È‡‰ ˙ÁË·‡ ·Âˆ˜˙ ‡˘Â · ÌÈÈÂ È˘ ¯ÙÒÓ ÏÂ˜˘Ï ˘È: 
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על . כ ולפי רמת הסיכו "לפי תורת האבטחה של השב, "תג מחיר"לקבוע לכל פעולת אבטחה  . א
 .הגופי  המאובטחי  ועל משרד האוצר לתקצב פעולות אלה לפי התמחיר שנקבע

, כדי לקבל החזר למימו  פעולות אבטחה שספג, כ"שאות  ימצה השב, לקבוע מה  הדרכי  . ב
עלות זו תוחזר ). עיריית ירושלי , הכנסת(הג  שעלות  מוטלת על משרדי הממשלה ויתר הגופי  

  .כ"לשב
  לאבטחת אישי -פעולות האבטחה . 3
‡ .ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÁË·Â‡Ó‰ ÌÈ˘È‡‰Â Ô‰ÎÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÁË·‡ 
כ הפיק לקחי  מקצועיי  בנושאי  שוני  "השב. ל"נרצח ראש הממשלה יצחק רבי  ז 4.11.95 ב

 .כדי שאסו  כזה לא יתרחש שוב, בעקבות הכישלו  האבטחתי הצורב
שבאותו , דיווחו אנשי היחידה לראש היחידה, 2000בהערכת מצב של היחידה שנערכה בדצמבר 

ל גבול כי היחידה נמצאת ע, מ ולהסביר לה "שבוע נאלצו מספר פעמי  לפנות לאנשי לשכת ראה
ללא התרעה , חלק  מקיפי , מ הוסיפה אירועי  רבי "מפני שלשכת ראה, זאת. היכולת המיבצעית

וכי לא נית  לעמוד בקצב זה תו% מת  ; מ נערכי  בהתרעה קצרה"כי אירועי ראה, עוד נטע . נאותה
 . רמת האבטחה המתחייבת

 
· .˙ÁË·Â‡Ó ˙ÂÈ˘È‡· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ,‡¯ ÏÚ ˘‚„·‰"Ó 

בדגש על , ל הפ% המתווה של רצח אישיות פוליטית"כי מאז רצח יצחק רבי  ז, מ  המסמכי  עולה
מאז בחירתו של אהוד ברק לראשות הממשלה עמדו בעינ  . ביצוע לאפשרות ממשית ובת, מ"ראה

  שהושפעו מ  ההתפתחויות בתהלי% המדיני , מ"הביטויי  וההתבטאויות הקיצוניות לפגיעה בראה
חלו עלייה והקצנה , מ המדיני ע  הפלסטיני "שהתרבו הפרסומי  אודות התקדמות תהלי% המוככל 

 . בהיק  ובתוכ  ההתבטאויות
נרשמה עלייה נוספת במספר ההתבטאויות ) 2000ר ספטמב" (גאות ושפל"מאז תחילת אירועי 

 . אהוד ברק) דאז(מ "הקיצוניות והאיומי  שהופנו נגד ראה
נוכח העלייה ברמת איכות הנשק , ירי  האיומי  הנשקפי  למאובטחי מחמ, לצד האמור לעיל

 . והגידול במצאי כלי הנשק ואמצעי הלחימה שבידי המחבלי 
התפרצות : מ" אירעו שתי תקריות כלפי ראה2000 בספטמבר ובאוקטובר   מ"תקריות כלפי ראה
 . וחדירת קטנוע למשרד הביטחו , מ בתנועה"לעבר שיירת ראה

שדר% הפעולה האפשרית של פריצת קטנוע תופת , יקרית מתחקיר אירוע הקטנוע היאהמסקנה הע
בהתייחס לתנאי השטח , שפריסת מער% האבטחה, בתחקיר נמצא. לא נמנעה) א  זו תהיה הכוונה(

  מ והממשלה באותה שעה "ובהתייחס למיקו  ראה, ובה  הפגנה מול משרד הביטחו , ששררו
 . לקתה בחסר בחדר הישיבות 

  . מ"מ ומסוק ראה"מטוס ראה: כגו , כמו כ  נבדקו בביקורת נושאי  נוספי 
‚ .‰ÁË·‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ 

ואילו רמת אבטחת  , מ את רמת אבטחה המיטבית האפשרית"היחידה מעניקה לראה   רמת אבטחה
 . של שאר האישי  המאובטחי  נקבעת בהתא  לרמת האיו  ולמשאבי 
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שאכ  עלו בתהלי% הבקרה , כ לדוגמאות של ליקויי "ומת לב השבמשרד מבקר המדינה הסב תש
ליקויי  . והמתייחסות לאופ  הוצאת  לפועל של משימות האבטחה, והביקורת הפנימית של היחידה

שהיחידה , על א  שנמצא. אלו מצביעי  על פערי  ברמת המענה והמוכנות בשיטת העבודה הנהוגה
כדי להצביע על ליקויי  שלא היו , בדוגמאות האמורותיש , פעלה למניעת הישנות מקרי  אלו

 .אמורי  לקרות
ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â˙ÈÈˆ ‡Ï ÌÈÁË·Â‡Ó ÌÈ˘È‡ ÈÎ‰   חוסר ציות להנחיות האבטחה

‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ÂÏÚÙÂ ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ ˙Â‡¯Â‰Ï , Û˜Â˙· Ì‰Ï Â¯ÒÓ ‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ˘
Ì˙ÂÈ¯Á‡Â Ì˙ÂÎÓÒ.ציות  כי הפתרו  לאי, 2001 ר המדינה בספטמברכ הודיע למשרד מבק" השב

 שיחות ע  -בהיבט ההסברתי : אישי  מאובטחי  להוראות המאבטחי  מצוי בשני מישורי 
, שאותה טר  אישרה הממשלה, הצעה לעדכו  החלטת התיאו . ובהיבט קביעת הנורמה; האישיות

 .כ במקרה כזה"כוללת סעי  שמצמצ  את אחריות השב
כנדרש על פי נהליה ותורות העבודה , במועד עריכת הביקורת לא הוצב רופא ביחידה   ליווי רפואי

היחידה . זו פגיעה מיבצעית ביכולת האבטחה של היחידה, לדעת משרד מבקר המדינה. שלה
היחידה נערכת לגיוס  של . מ"לאבטחת ראה) א"מד(מעסיקה פרמדיקי  של מג  דוד אדו  

 כי היחידה לא זימנה את הפרמדיקי  לדיוני  ולשיחות ע  ראשי ,בביקורת עלה. פרמדיקי  נוספי 
ולאייש , יש לבחו  את המחסור בכוח אד  רפואי מקצועי, לדעת משרד מבקר המדינה. היחידה

 הוצב רופא 2001כי ביוני , כ הודיע למשרד מבקר המדינה"השב. לאלתר את תק  רופא היחידה
 .וכי יטופלו הבעיות שצוינו לעיל, ביחידה

 להטיל על 1999שוועדת אדמוני החליטה ביוני , מ  המסמכי  עולה   אבטחת משפחת נתניהו
נתניהו וילדיה  של בני הזוג למש% תקופה קצובה מתו  כהונתו ' כ את האחריות לאבטחת גב"השב

אבטח "כ ל"הוועדה המליצה לשב. וזאת לבקשתו של מר נתניהו, של מר נתניהו כראש ממשלה
החלטת ועדת אדמוני לוקה , שלכאורה, משרד מבקר המדינה מעיר. ת נתניהואת משפח" בפועל

כ אחראי "משפחת ראש ממשלה לשעבר לא כלולה בקבוצת האישי  שהשב ) 1( : בשלושה היבטי 
 תקופת האחריות ארוכה מזו שנקבעה לשרי ממשלה  )2( ; לאבטחת  ג  לאחר סיו  תקופת כהונת 

על א  עמדתה המקצועית של היחידה ,  רמת אבטחה מסוימת הוועדה המליצה על )3( ; לשעבר
 .האחראית לתחו  זה

שאבטחה זו , ש קבע"רה. מ"נתניהו בידי מאבטח צמוד ממשרד ראה'  אובטחה גב1999באוגוסט 
. א% מנהלי היחידה לא הודיעו לה על כ%, )1999בספטמבר , לאמור(תוסר בראשית שנת הלימודי  

ראש . מ"ט משרד ראה"ת ההודעה בדבר הסרת האבטחה הצמודה מקבנתניהו א' בפועל קיבלה גב
בקשר למר (במיוחד כשמקרה דומה אירע מספר חודשי  קוד  לכ  , היחידה ראה בכ% תקלה חמורה

שכ  על מנהלי היחידה להיפגש ע  האישיות המאובטחת מבעוד מועד ולהודיעה על , )יצחק שמיר
' גב"ש, על כ  החליט ראש היחידה. ות גורמי  אחרי ואי  להעביר מסר זה באמצע, הסרת האבטחה

משרד מבקר המדינה ". נתניהו תאובטח עד הראשו  באוקטובר במתכונת שעל פיה נהגנו עד היו 
ולפיה על המדינה לשאת , אול  לא ברור מדוע הצדיקה תקלה זו החלטה, שאכ  הייתה תקלה, העיר

א  שהודעה על הסרת ,  ההנחיות המקצועיותשאינ  נדרשות על פי, חודש נוס  בהוצאות אבטחה
 .א  כי מגור  אחר, האבטחה אכ  נמסרה

הנשיא אהרו  ברק כלול ברשימת האישי  המאובטחי     אבטחת נשיא בית המשפט העליו 
חזרו ועלו ליקויי  שוני  באופ  ביצוע , במהל% הבקרות שערכה היחידה. שבאחריות היחידה

  . שהליקויי  תוקנו, קר המדינהכ הודיע למשרד מב"השב. המשימה
„ .ÌÈÁË·Â‡Ó ÌÈ˘È‡ Ï˘ ÌÈ ˜˙Ó ˙ÁË·‡ 

של המשרדי  השוני  ) ט"קב(להנחות מקצועית את קציני הביטחו  , בי  היתר, היחידה אחראית
בכל הקשור לאמצעי האבטחה הפיזיי  והאלקטרוניי  , ולערו% מעקב ובקרה אחר ביצוע ההנחיות
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הנהלת המשרד . שבשימוש האישי  המאובטחי ) 'ורי  וכובתי מג, לשכות(של מתקני הקבע 
ÔÏ‰Ï . ולתקצבה, הממשלתי או הגו  הממלכתי אחראית לביצוע האבטחה בהתא  להנחיות אלו

„ÓÏÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ ËÂ¯ÈÙ ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÚˆÂ·Ó Ô È‡ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÈÁ ‰˘ , ˙ÂÚˆÂ·Ó Ô‰˘ Â‡
·¯ ¯ÂÁÈ‡· ,·Èˆ˜˙ ÈÈ˘˜ ÏÏ‚· ¯˜ÈÚ·. צוינה ירידה 1999לשנת העבודה  במסמ% סיכו  היחידה 

Ó¯‚˘ ‰„·ÂÚ" ‰ÚÈ‚ÙÏ‰ , משמעותית בנכונות הגופי  המאובטחי  לממ  את עלויות האבטחה
‰ÁË·‡‰ ˙Ó¯· ‰˘˜" .כ את "ראוי לבחו  א  נית  להקצות לשב, לדעת משרד מבקר המדינה

  סעי   לקבוע לאבטחת מתקני או לחלופי  . התקציבי  הדרושי  לביצוע ההנחיות המקצועיות
 .תקציבי קשיח בתקציב של כל משרד ממשלתי

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„¯˘ÓÏ ˙ÂÈÁ ‰ ˙¯·Ú‰· È„ ÔÈ‡˘ ; ˙ÂÈ¯Á‡‰Ó ˜ÏÁÎ
·˘‰ È„È· ˙˙Ï ˘È ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰" ˘ÂÓÈÓÏ ÚÈ‚‰Ï ‰È‰È Ô˙È  Ì˙¯ÊÚ·˘ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ÌÈÏÎ‰ ˙‡ Î

˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ‰ÁË·‡‰ Ï˘ È·ËÈÓ . 
מ ממוק  בשכונת רחביה בירושלי  "המעו  הרשמי של ראה   מ בירושלי "המעו  הרשמי של ראה
מ השקיעה המדינה בשני  "במעונו הרשמי של ראה.  סמולנסקי  ובלפור ומתוח  בשני רחובות 

, מ לשעבר"מגורי ראה. האחרונות סכומי  ניכרי  למיגו  פיזי ולהתקנת מערכות אבטחה משוכללות
בביתו בחוות השקמי  יצרו בעיות , אריאל שרו , מ"ושל ראה,  יאירבביתו ביישוב כוכב, אהוד ברק

 ). ראו בהמש%, על כ%(אבטחה רבות 
כי מאז החלו פיגועי התופת כנגד אתרי  ישראלי  ויהודי  ,  ציי  ראש האג  דאז1998באוקטובר 
ב הסתמנה החמרה במאפייניה  וגידול מתמיד בכמות ובאיכות חומר הנפ& שהירי, ל"באר& ובחו
שמועד סגירת רחוב בלפור לתנועה חופשית תוכנ  , משרד מבקר המדינה העלה. מכי  לפיגוע

עלות .  שינוי הסדרי תנועה של הפרויקט '  הושל  שלב א2000א% רק בנובמבר , 1998לנובמבר 
הקמת עמדה קבועה למאבטחי  , והוא כולל הקמת מחסומי , ח" מיליו  ש2.1 נאמדת בכ' שלב ב

ביצוע שלב זה טר  החל עד מועד סיו  . סטרי ללא מוצא  סמולנסקי  כרחוב חדוהסדרת רחוב
 .שבימי  אלה נמצא הפרויקט בשלבי סיו , כ" מסר השב2001בתשובתו מספטמבר . הביקורת
, בכוכב יאיר, אהוד ברק, מ לשעבר"עלויות המיגו  של בית ראה   מ לשעבר בכוכב יאיר"בית ראה

 .ח" מיליו  ש1.6 בכ) 2000נכו  לאפריל (הסתכמו , שהיה על משרד הביטחו  לבצע
מתגורר , 2001 ינואר, ר האופוזיציה במועד עריכת הביקורת"יו, מר אריאל שרו    חוות השקמי 

כבר באוגוסט . מ דרומית לשדרות במרכז שטח חקלאי פתוח" ק5 הממוקמת כ, בחוות השקמי 
 1998בשנת . יחידה להתקי  אמצעי  שוני דרשה ה, כששרו  כיה  כשר התשתיות והאנרגיה, 1997

א% משעבר , תקצב משרד התשתיות והאנרגיה פרויקט למיגו  חוות השקמי  ונבחר קבל  לביצוע
 . הוקפא הפרויקט, מר שרו  לכה  כשר החו&

, שר החו& לשעבר, כ ממשרד החו& לממ  את אבטחת מר אריאל שרו " דרש השב1999ביולי 
ג  את מיגו  , כ"על פי החלטת השב, רמת האבטחה הנדרשת כללה. בהסתמ% על החלטות הממשלה

עוד טע  ). לשעבר(שאי  לו תקציב לממ  את אבטחת שר החו& , משרד החו& גרס. חוות השקמי 
, לא ברור מדוע במש% שלוש שני  לא יושמה ההחלטה למיגו  חוות השקמי "כי , משרד החו&

תפקיד אותו מילא תקופה קצרה של , ו  לשר החו&שהרי ההחלטה נתקבלה עוד בטר  מונה השר שר
ש לשאת בעלות מימו  אבטחתו של אריאל שרו  " החליט רה1999בדצמבר ". מספר חודשי 
 .ר מפלגת האופוזיציה הגדולה בכנסת"בהיותו יו, כ"מתקציב השב

היעדר אמצעי אבטחה מתאימי  מש% תקופה ממושכת לאישיות , לדעת משרד מבקר המדינה
מהווה כשל אבטחה , שבמועד עריכת הביקורת היה מועמד בבחירות לראשות הממשלה, מאובטחת

 . מהותי
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 ד  2001באמצע מארס . נבחר אריאל שרו  לראש ממשלת ישראל, 2001בבחירות שנערכו בפברואר 
בתקצוב לאבטחת חוות , כ"אג  הביטחו  של משרד ראש הממשלה בהשתתפות נציגי השב

בנוס  להוצאות האחזקה השוטפת של , ח" מיליו  ש8 ויקט הסתכ  בכאומד  עלות הפר. השקמי 
, שהאישור התקציבי לפרויקט המיגו  נית  לאחרונה, 2001כ מסר בספטמבר "השב. מער% האבטחה

 .נית  מענה באמצעות מער% אבטחה מעובה, וכי עד להשלמתו; וכבר הוחל בביצועו
כ את הוצאות מיגו  דירת " תקצב השב1996לי ביו   ביתו של ראש הממשלה לשעבר בנימי  נתניהו

כשעל רקע , כל זאת. כ סכו  זה בשיק" שיל  השב1996ובדצמבר , ח" ש54,409נתניהו בס% מר 
. שלא למגנה, 1996הוחלט כבר במארס , הקדמת הבחירות ועיכוב במעבר של מר נתניהו לדירתו זו

ר מפלגת האופוזיציה "צעו בהיותו יושהעברת הסכו  נדרשה בשל עבודות מיגו  שבו, כ השיב"השב
 .הגדולה ובהיעדר גור  מממ 

. ל" להתגורר בדירתו הנ1999לאחר סיו  כהונתו כראש ממשלה עבר מר בנימי  נתניהו באוגוסט 
 יז  מר נתניהו מספר פגישות ע  אנשי היחידה לבחינת אמצעי האבטחה 1999 יולי  בחודשי  מאי 

וא  הציג את , רכי הפעולה האפשריות שכלפיה  ביקש מיגו מ היוצא פירט את ד"ראה. בדירתו
כ את חבילת אמצעי המיגו  הפיזיי  והאלקטרוניי  " סיכ  השב1999ביולי . הפתרונות הנראי  לו
 . שיש להתקי  בדירה

. מ מכרז לביצוע עבודות מיגו  בביתו של מר נתניהו" פרס  משרד ראה1999במחצית השנייה של 
כי , מ לבקשת מר נתניהו" הסכי  משרד ראה1999בדצמבר . חזר בו,  במכרזשזכה, הקבל , אול 
וישלב בה  עבודות , בהתקשרות ישירה ע  קבל  מטעמו, יבצע את עבודות המיגו ) מר נתניהו(הוא 

כי הסכו  המירבי שיוחזר לו ממשרד ראש הממשלה עבור מיגו  ביתו לא יעלה על , סוכ . פרטיות
, הסיכו  לא נעשה בכתב. ל"הציע הקבל  שהגיע למקו  השני במכרז הנ הסכו  ש ח " ש177,900

למרות המחלוקות שהתעוררו כבר בשלב זה וגרמו לעיכוב , ולא אושר בידי מר נתניהו או בא כוחו
שאי  הוא מצליח , מ לדעת"משנוכח משרד ראה, לדעת משרד מבקר המדינה. בביצוע העבודות

יע למר נתניהו שהוא חוזר לכוונתו המקורית לבצע את היה עליו להוד, ליישב את המחלוקות
 .מ"ובאמצעות קבל  מטע  משרד ראה, כ"עבודות המיגו  בהתא  להנחיות השב

בגלל שילוב , כי ביצוע עבודות המיגו  התעכב בעיקר בהיעדר היתרי בנייה, מ  המסמכי  עלה
ג  חלו , בנוס  לכ%. יות שכני ובשל התנגדו, עבודות פרטיות של מר נתניהו בביצוע עבודות המיגו 

. מ בקידו  העבודות ובעיקר בכל הנוגע להגשת תכנית בניי  ערי "עיכובי  בפעולות משרד ראה
מ למשרד מבקר המדינה ג  העלתה "תשובת משרד ראה. 2000עיכובי  אלה נמשכו עד אוגוסט 

 . שמשפחת נתניהו לא הקלה על היערכות המשרד למיגו  הבית, טענה
ספטמבר (הרי שהקמת  התמשכה מעבר לסביר , מת גדר ושערי  כחלק מאמצעי המיגו אשר להק

אלא בשל ויכוחי  , לאו דווקא בשל היבטי  טכניי  הכרוכי  בהתקנת ) 2001 אפריל - 2000
ההתדיינות בי  הצדדי  התייחסה למימו  עבודות . מ לבי  מר נתניהו"והתכתבויות בי  משרד ראה
לא היה מקו  לעיכוב בקבלת , לדעת משרד מבקר המדינה. וני אלה ולהמצאת מסמכי  ש

דוגמה להתמשכות ההתקנות היא בשינוי . לפחות בנושא המימו , מ"ההחלטות במשרד ראה
שנמש% שלושה , ששימשו את ציוד האבטחה והמאבטחי , מיקומ  של שעו  חשמל וחוטי החשמל

מ גר  "שמשרד ראה, ה מלמדת ג  היאהתמשכות הטיפול בפריט שולי ז. 2001חודשי  עד אפריל 
 .מ לשעבר מהר ככל האפשר" מיגו  בית ראה-לעיכוב בעבודה תו% התעלמות ממטרתה 

. שלא תמיד הייתה מחויבת המציאות, מ למיגו  הבית נעשו באיטיות רבה"פעולות משרד ראה
וג  בדברי  , ג  בענייני  של מה בכ%, המשרד התכתב התכתבות ענפה ע  בא כוחו של מר נתניהו

 .פירוט הממצאי  בהקשרי  אלו נמסר לגופי  המבוקרי . שלא היו כרוכי  בעלות כספית
שאייש , לצור% כ% פונתה עמדת האבטחה.  החלה בניית פיר מעלית לדירת נתניהו2000באוגוסט 

במזג אוויר קשה ישב . והוא הוצב בחצר הבית ללא עמדה מסודרת וללא שירותי , הזקי  הקבוע
לפתרו  בעיה זו . ביטול העמדה פגע בתפקוד הזקי  וברמת האבטחה.  ברכב בחזית הביתהזקי 
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וכ  , מ במגמה לשכור דירת סטודיו בקומת הקרקע שבחזית הבניי  שבו מצויה דירת נתניהו"החל מו
 נחת  חוזה 2000בסו  דצמבר . כדי לשוב ולהציב ש  את עמדת הזקי , את שטח חצר הבניי 

; )2001עד מארס (והוצבה עמדת אבטחה זמנית , סטודיו שתשמש את המאבטחי השכירות לדירת ה
ששכירת דירת הסטודיו והצבת העמדה הזמנית , מסתבר, ואול . נקבעו ג  פעולות שייעשו בהמש%

  . לא השיגו את מטרותיה 2001עד מארס 
  אבטחת משלחות פעולות אבטחה . 4

.  מהוות יעד לפיגועי  מצד ארגוני טרור שוני ל"משלחות ישראליות המייצגות את המדינה בחו
מצב המקל על היריב לתכנ  , ל"בדר% כלל מתפרס  ברבי  דבר נסיעת המשלחת או דבר הגעתה לחו

 .ל"פיגועי  במהל% שהותה בחו
 פניות לאבטחת 1,479 משלחות מתו% 1,358  טיפלה היחידה ב2000בשנת , לפי נתוני היחידה

בגלל היעדר ; כ על הנסיעה" בעיקר בגלל איחור בדיווח לשבמשלחות לא טופלו(משלחות 
ובגלל היעדר קשרי  דיפלומטיי  ע  אר& ; כ"בגלל היעדר התחייבות כספית לשב; 4"חסות"

 178  ל2000 משלחות בינואר 63מספר המשלחות משתנה מדי חודש בחודשו ונע בי  ). הביקור
משרד :  היו2000 למרבית המשלחות בשנת הגופי  שנתנו את החסויות. 2000משלחות באוקטובר 

; 109  משרד התעשייה והמסחר ; 244  התרבות והספורט , משרד המדע;  משלחות813  החינו% 
מרבית , בהתא  לנתוני .  משלחות30  ומשרד הביטחו  ; 31  משרד החו& ; 42  כנסת ישראל 

  מחול ; 60  כדורסל ; 116  תערוכות ;  משלחות501  חילופי נוער :  היו2000המשלחות בשנת 
  תזמורות ומקהלות ; 31  שיט ; 32  אגרו  ; 33  הפלגות תלמידי  ; 39  כנסי  ; 39  כדורגל ; 42
 . משלחות30  ודו 'וג; 30

האבטחה נעשית בידי . לחטיבה לאבטחת אישי  ומשלחות אי  יחידת מאבטחי  לאבטחת משלחות
, על מאבטחי חברת אל, גו  רשות שדות התעופהכ, המשרתי  בגופי  שוני , מאגר מאבטחי 

רק לאחרונה החל שילוב  של מאבטחי אישי  של . יחידות משטרה מיוחדות ואנשי מילואי 
  . באבטחת משלחות, כהקצאה קבועה, היחידה

‡ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ 
ל מטע  מדינת ישראל "החלטות ממשלה הטילו את האחריות לביטחונ  של משלחות היוצאות לחו

בנוס  לאבטחה בפועל , כ בתחו  זה הוא הנחיה מקצועית"עיקר תפקידו של השב. כ" השבעל
 אינ  ,1972שהחלטות הממשלה שהתקבלו בסו  שנת , מ  המסמכי  עולה. במקרי  מסוימי 

 .וכיצד החלטה חדשה משפיעה על קודמותיה, לא נהיר הקשר ביניה , ברורות
נוצרו קשיי  , שלה המותאמות למציאות שהשתנתהשבהיעדר החלטות ממ, עוד עולה מ  המסמכי 
 : כגו , רבי  ובה  עקרוניי 

ל ואשר האחריות לאבטחת  "היעדר תבחיני  ברורי  למת  חסות למשלחות היוצאות לחו )1(
הינ  , לכאורה, ל"כ מטפל באבטחת מאות משלחות שנסיעותיה  לחו"השב. כ"מוטלת על השב

 .תיא% קיבלו חסות ממשרד ממשל, פרטיות
נעשה בחסות , בהיעדר תבחיני . הסמכות למת  חסות למשלחות מפוצלת בי  גורמי  רבי  )2(

 .ולעתי  א  שימוש לרעה, שימוש ללא אבחנה
__________________ 

 .כי המשלחת יוצאת מטעמו, הינה החלטה של משרד ממשלתי" חסות ממלכתית", לפי נוהלי היחידה  4
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כ לטפל "מחויב השב, ובהיעדר תבחיני  לבחינתה, כ אי  סמכות לערער על מת  חסות"לשב )3(
 .בכל משלחת באשר היא

  לשחיקה בנכונות לשיתו  פעולה מצד גורמי האבטחה ריבוי המשלחות יוצר עומס וגור )4(
חלוקת קשב ביחידה . כ למשלחות"וכ  פוג  במענה האבטחתי שמספק השב, ל"המקומיי  בחו

כ "במדינות רבות השב; גורע מהמיקוד במשלחות בעלות סיכו  גבוה, למשלחות שאינ  בעייתיות
עקב העומס שנושא זה מטיל על , ינהנענה בשלילה לבקשותיו לאבטחת המשלחות על ידי אותה מד

הוא מתקשה לבקר , כ"נוכח ההיק  הגדול של המשלחות בה  מטפל השב; השלטונות המקומיי 
אול  , ישנ  משלחות המקבלות חסות; את רמת הביצוע של כוחות האבטחה הישראליי  והמקומיי 

 .כ אינו ערו% לתת לה  מענה אבטחתי הול  עקב אופי המשלחת"השב

,  נמסר  תזכיר על תפיסות ועל התארגנות -ל " בדבר האבטחה בחו20.11.72 כ מ" שבבתזכיר
כ ועל "הטיפול בה  מטיל עומס עצו  על השב;  לשבוע150 שהיק  יציאת משלחות מגיע לכ

 . מצב שגר  לפגיעה בסיוע שה  מעניקי , ל"השלטונות המקומיי  בחו
, שבפועל, הביקורת העלתה. ופל באבטחת כ הציע בתזכירו לצמצ  את סוגי המשלחות שיט"השב

א% עדיי  מדובר בהיק  רב של ,  אמנ  חל צמצו  במספר המשלחות המאובטחות1972מאז שנת 
 .ולכ  התזכיר לא השיג את מטרתו והחלטת ממשלה בנידו  התרוקנה למעשה מתוכנה, משלחות

" משמעות ציבורית"ל" ריתקבוצה ציבו"כי לא נקבעו תבחיני  ל, משרד מבקר המדינה מוסי  ומעיר
 אד  אחד  " משלחת"בנוהל היחידה הוגדרה . כפי שצוינו בתזכיר, "מעמד בינלאומי בולט"ומהו 

 החלטה של  הוגדרה " חסות ממלכתית"ו, ל בחסות גור  ממלכתי רשמי"או יותר היוצאי  לחו
משלה לא כי בהחלטות המ, אול  בביקורת התברר. כי המשלחת יוצאת מטעמו, משרד ממשלתי

 ".חסות"מופיעה כלל המילה 
כי רק לאבטחת השרי  ומקביליה  ולאבטחת תערוכות וירידי  תיעשה פנייה , בתזכיר נקבע

בקשת אבטחה מהשלטונות המקומיי  נעשית ג  , בפועל. לשלטונות המקומיי  בבקשת אבטחה
 .לגבי משלחות אחרות

י ללא כל ספק החלטות הממשלה משנת כ, בי  היתר,  צוי 1996בדיו  בראשות ראש האג  במאי 
אי  בידי א  משרד ממשלתי תבחיני  מוגדרי  למת  חסות :  לא מתאימות למצב הקיי  בשטח1972

א  שה  , נוצר מצב בלתי סביר של טיפול במאות משלחות המקבלות חסות, עקב כ%. למשלחות
לקחי ; טופלותקביעת תבחיני  ברורי  תביא לצמצו  במספר המשלחות המ. כמעט פרטיות

כ מהטיפול "המשלחות מסיט את השב" מבול"; אולימפיאדת מינכ  אינ  מטופלי  באופ  מקצועי
 .הנקודתי במשלחות החשובות ובכ% מקשה על היכולת לתת תשובה אמיתית לבעיות העיקריות

הצעת תיקו  הוכנה ביולי . ל"כ הכיר בצור% בעדכו  החלטות הממשלה הנוגעות לאבטחה בחו"השב
ש את הצעת " הגיש ראש האג  לרה1996בנובמבר ; ל" בענ  אבטחת אישי  ומשלחות בחו1996
לשינוי החלטת הממשלה ודרכי הטיפול באבטחת , כ"על דעת היוע& המשפטי של השב, האג 

בסו  שנת . הצעות נוספות הוגשו מאז ועד למועד עריכת הביקורת. ל"משלחות ישראליות בחו
כ לאבטחת משלחות "במצב הנוכחי אחראי השב. חת מהצעות התיקו  טר  נתקבלה א  לא א2000
שעל פיה , יש מקו  לשקול קביעה, לדעת משרד מבקר המדינה. ובפועל ה  אינ  מאובטחות, רבות

כפי שיוגדרו בהחלטת , כ להתמקד באבטחת משלחות ממלכתיות ומשלחות רשמיות בלבד"על השב
, מ% לאשר משלחת כמשלחת רשמית או ממלכתיתא  ייקבע הגור  המוס, בהחלטה כזו. ממשלה

בהתחשב בהקצאת המשאבי  למלחמה בטרור בכלל ולאבטחה , והיא תתבסס על סדר עדיפות
שבימי  אלו גובש נוסח חדש להצעה להחלטת ממשלה , 2001כ מסר בספטמבר "השב. בפרט

 הסופי יועבר הנוסח. שאמור לתת מענה לבעיות שפורטו בדוח זה, ל"בנושא אבטחת משלחות בחו
 .ר לצור% קידומו עד לאישורו בממשלה"למטה ללוט
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אינ  דנות בשינויי  , שההצעות שהוגשו לתיקו  החלטות הממשלה בנושא אבטחת משלחות, יודגש
  .בנושאי  אחרי  הכלולי  בהחלטות הממשלה

· .˙ÂÒÁ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ 
: מעניקי  חסות למשלחתה, לי  של המשרדי  הממשלתיי "בנוס  למנכ, ישנ  גורמי  רבי 

, לי "מנהלי מחוזות וסמנכ, כגו  מפקחי  אזוריי ,  המדובר בממלאי תפקיד רבי  במשרד החינו% 
כ יחדד את עניי  הסמכות "ראוי שהשב, לדעת משרד מבקר המדינה.  מנהלי אגפי  ובמשרד הפני  

 .ל"ויעמוד על קבלת אישור מנכ
כ לקבוע " לשב2000 פנתה באוקטובר )ב"מלמ(יטחו  היחידה של הממונה על הביטחו  במערכת הב

על פי , תבחיני  ברורי  לטיפול הביטחוני ולאחריות לאבטחת משלחות עובדי משרד הביטחו 
כי , כ הודיע"השב. ולאו דווקא על פי מספר היוצאי , יעדה ומידת הפרסו  לאירוע, מטרת הנסיעה

לאומי או בעל  צוג המדינה באירוע בי יש להבחי  בי  משלחת היוצאת למטרה מוגדרת של יי
כלומר לביצוע עבודת  , ל בעניי  משרד "לבי  עובד או עובדי  היוצאי  לחו, משמעות ציבורית

אינו הופ% , צירו  של מספר עובדי  הנוסעי  יחד; שהחלטת הממשלה אינה חלה עליה , ל"בחו
ב בנובמבר "כ למלמ"יר השבהבה, ב והמענה לה"רק כתוצאה מפנייה זו של מלמ. אות  למשלחת

, כולל נסיעות להשתלמויות, שלא יוסי  לטפל בנסיעות של עובדי  לכל מטרה שהיא, 2000
 .המדובר בעשרות נסיעות בשנה שטופלו עד אז. 'לביקור בתערוכות וכו, ל"לעבודה בחו
  הוציא ראש מינהל הספורט במשרד המדע התרבות והספורט נוהל בנושא אבטחת2000בנובמבר 

המייצגות את ישראל , אבטחת קבוצות או נבחרות לאומיות, לפי הנוהל. ל"משלחות הספורט בחו
המשרד לא יכסה את עלויות . תמומ  על ידי המשרד, ל והמקבלי  את חסות המשרד"באירועי  בחו

המשתייכות לליגות העליונות והמייצגות את ) גברי  בלבד(האבטחה של קבוצות כדורגל וכדורסל 
 . בגביעי אירופה השוני ישראל 

שכ  הוא קובע לראשונה תבחיני  , לנוהל חדש זה היבטי  חיוביי , לדעת משרד מבקר המדינה
ומסיר מהמדינה את העול , למת  חסות של המשרד לפעילות  של קבוצות מענפי ספורט שוני 

ה  ולא את המייצגות לרוב את המועדוני  של, הכספי הקשור באבטחת  של קבוצות בבעלות פרטית
שבעלות , לא מובנת הסיבה לאבחנה בי  קבוצות הגברי  לקבוצות הנשי , ע  זאת. המדינה

כי ישנ  משלחות החסרות אמצעי  , ראוי לתת את הדעת, כמו כ ; אבטחת  ימשי% המשרד לשאת
וכתוצאה מכ% עלול להיווצר מצב של קיו  אבטחה לבעלי היכולת וחסרונה אצל חסרי , חומריי 
 . היכולת

לא , שרמת האיומי  עליו גבוהה, כ יוסי שריד"כמו ח, שאישיות, משרד מבקר המדינה העלה
ל "כי בצאתו לחו, יוצא). 2000בעת עריכת הביקורת בדצמבר (הוגדרה בשעתה כאישיות מאובטחת 

כ והיה אחראי לאבטחת  של תלמידי  "טיפל השב, לעומת זאת. כ כלל"לא איבטח אותו השב
לאבטחתה של ;  בהתרעה מראש של שבוע בלבד2000שיצאו להונגריה ביוני , י מסטודיו בגבעתי

משחק (של משלחת התאחדות הפטנק ; שיצאה בספטמבר לסרביה, משלחת הוקי קרח ממעלות
, ושל משלחת האגודה הישראלית לבייסבול; שיצאה בדצמבר לצרפת, )כדור שמקורו בצרפת

יש מקו  לתת את הדעת ולמצוא פתרו  , ר המדינהלדעת משרד מבק. שיצאה באותה שנה לקפריסי 
  .למצב דברי  בלתי סביר זה

‚ .Â˙ÂÚÓ˘ÓÂ ˙ÁÏ˘Ó ˙‡ÈˆÈ ÏÚ ‰Ú¯˙‰‰ „ÚÂÓ 
כ על יציאת משלחת "ט של משרד ממשלתי לדווח לשב"על קב, על פי נוהל אבטחת משלחות

יאו  תל, ל"ט בחו"כ לקב"פרק זמ  זה נובע מהצור% בפנייה של השב.  יו  מראש21לפחות 
ומפרק הזמ  ; מפרק הזמ  הדרוש להוצאת אשרת כניסה; אבטחה ולקבלת חוות דעת מטעמוה
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שענ  ,  התברר1998כ בדצמבר "בבדיקה מדגמית שער% השב. לאיתור מאבטחי  למשלחות השונות
במחצית הראשונה של שנת .  יו  לגבי שליש מהמשלחות21 משלחות קיבל דיווח בפרק זמ  קט  מ

).  יו 21 פחות מ( משלחות חרגו בדיווח 130,  משלחות שדיווחו לענ 732ומתו% ,  חל שיפור1999
פרק זמ  שהספיק ,  יו  טר  היציאה21  ל14 מהמשלחות שדיווחו באיחור נע בי  50%הדיווח של 

והשאר היו בעיקר משלחות ). בעיקר משלחות ספורט וחילופי נוער(בדר% כלל לטיפול הול  בה  
 מהמשלחות שדיווחו 15% ב. שרמת הסיכו  לגביה  היא רגילה, לי " ומנככי "כגו  ח, יחיד

 .הוחלט שלא לטפל, באיחור על יציאת 
 כי במקרה שבו, קובעת, ל"כ בעת יציאת משלחות לחו"הוראת שעה של היחידה בדבר אחריות השב

במיוחד כשהפנייה לאבטחה הוגשה , משלחת אינה עומדת בנוהלי ענ  המשלחות של היחידה
וכשעל פי חוות דעת היחידה לא נית  לממש את אחריות הענ  , מאוחר מדי מכדי להעריכה כראוי

כ ממלי& שלא לאשר "שהשב, ט המשרד הרלוונטי ולידיעת השר הממונה" יובהר לקב לאבטחה 
פרטי המשלחת הועברו לידיעתנו : "נוסח מקובל להמלצה כזו הינו. ל"את יציאת המשלחת לחו

ו על פי הנוהל ושאינו מאפשר מבחינתנו לבצע את הטיפול המקצועי הנדרש בלוח זמני  שאינ
שהקפדה על פרק הזמ  שנקבע בנהלי  , למשרד מבקר המדינה נראה". לצור% אבטחת המשלחת

, כ מטפל בה "ושימוש תכו  יותר בהוראת שעה זו עשוי אמנ  לצמצ  את מספר המשלחות שהשב
, ואול .  יו 21 כ בפרק זמ  קט  מ"המשלחות מגיע לשבהדיווח על כשליש מ, כאמור לעיל, שכ 

אינה , שההחלטה שלא לאבטח משלחת שאיחרה בהעלאת דרישתה, משרד מבקר המדינה סבור
 וראוי שתישקל ג  לגופו של האיו    המתבססת רק על האיחור  " טכנית"יכולה להיות החלטה 

  .הנשק  למשלחת האמורה
„ .ÂÁÏ˘Ó ˙ÁË·‡Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰˙ 

, ל מגורמי האיסו  וההערכה"כדי לשפר את תהלי% קבלת הערכת המודיעי  לביקורי משלחות בחו
 בדיווח לגורמי  אלה על צפי יציאת משלחות על 2000החל ענ  משלחות במחצית השנייה של שנת 

 ).כפי שהיה בעבר(פי מדינות הביקור ולא על פי מקו  פעילות המשלחות 
: ל במשלחות"טי הנציגויות בחו"ת בעיות אופייניות בטיפול קבכי קיימו, מ  המסמכי  עולה

ל מערימי  לעתי  קשיי  "השלטונות המקומיי  בחו; הטיפול במשלחות נעשה בהתרעה קצרה
טי הנציגויות אינ  מעבירי  את מלוא הפרטי  הדרושי  "קב; בנושאי רישוי נשק ובקשות לאבטחה

י  במת  אומד  ההוצאות לפני נסיעת המשלחת וחל קיימי  איחור; לקביעת רמת הסיכו  והאבטחה
ט ע  המארגני  "הקבקיימי  איחורי  בטיפול ; איחור בדיווח על ההוצאות בפועל בתו  המשימה

ט ממילוי תפקידיו "קושי בהוצאת הקבקיי  ; ל או ע  השלטונות המקומיי "של האירוע בחו
ט מתורגמ  "קושי למצוא עוזר קבקיי  ו; בקרה ואבטחה, תדרו%, בנציגות עצמה לביצוע תיאומי 

 .ל"בחו
במועד עריכת , כ מספר דוגמאות על ליקויי  בדר% טיפולו"משרד מבקר המדינה העביר לשב

הוא טיפל בבקשות שהגיעו ישירות מקבוצות ספורט ולא : בבקשות לאבטחת משלחות, הביקורת
ספורט פרטיות ולא ע  התחשב  ישירות ע  קבוצות ; כנדרש, מהמשרד הממשלתי נות  החסות

טיפל בבקשות לאבטחת משלחות שניתנה לה  חסות על ידי מי שעמדו בראש ; המשרד הממשלתי
שהדוגמאות אכ  , 2001כ השיב בספטמבר "השב. המשלחת וא  מילאו את טופסי הבקשות בעצמ 

ל הדבר מחייב זירוז ניסוח מחדש ש; חוסר אחידות וחוסר בהירות, ממחישות מציאות בעייתית
עוד הודיע . וקביעת נהלי  ברורי  בעקבותיה, הצעת החלטה של הממשלה בנושא אבטחת משלחות

  . ההתחשבנות הכספית נעשית רק ע  משרדי הממשלה2001שמתחילת , כ"השב
✩ 
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‰·¯ ˙Â˘È‚¯ ˙Ú„Â  ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ˙ÁË·‡ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ,ÂÁ· ÌÈÏ‡¯˘È· ‰ÚÈ‚ÙÏ ÔÎ˘" ˘È Ï
ÌÈÈËÓÂ‡¯Ë ÌÈÓÈ„˜˙ . ÏÈÚÏ„ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÏÂ‡‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ¯È‰·Ó , ˙ÁË·‡ ˙ÈÈ‚ÂÒ·˘

˙Â¯„‚‰ Âˆ¯Ù  ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ,˙ÂÙÈÁ„· ÍÎÏ ˘¯„È‰Ï ˘ÈÂ .¯Â·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘È ÈÎ
ÂÁ· ‰ÁË·‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ"Ï , ‰˙ ˙˘‰˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ ÔÓÈ‡˙‰ÏÂ

 Ê‡Ó ˙È˙Â‰Ó1972 . ˙ÂÁÏ˘Ó‰ ˙ÁË·‡Ï ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯ÂÊ‚Ï ˘È ÂÏ‡ ˙ÂËÏÁ‰Ó
È‚ÂÒÏÔ‰ .   

 כוח אד 
הקידו  . עובדי  על פי חוזה ועובדי שכר שעה, עובדי  קבועי : היחידה מעסיקה כוח אד  מגוו 

פורשי  מרבית , בתו  ארבע שנות שירות כמאבטח בפועל. ביחידה נקבע לפי מסלולי  מוגדרי 
  . פועלשאינ  כרוכי  באבטחה ב, המאבטחי  מהיחידה או עוברי  לשרת במסלולי פיקוד וניהול

 תמהיל העובדי . 1
בנוגע למש  שירותו של העובד , או כל עבודת מטה אחרת, שלא נער  דיו  מעמיק, בביקורת נמצא
והא  יש לתת עדיפות , לא נבחנה סוגיית גיל המאבטחי  ומש  השירות כמאבטח; כמאבטח בפועל

מופקדי  , מ"ראהובראש  , על אבטחת האישי  המאובטחי . לניסיו  על זריזות וכושר גופני
וזאת , בעלי ניסיו  מקצועי קצר לאחר שירות צבאי, צעירי  בשנות העשרי  הראשונות לחייה 

, שלכמחצית מהמאבטחי  בצוותי האבטחה של היחידה, יודגש. בשונה מהמקובל במרבית המדינות
סגרתה ובמ, יש מקו  לבחו  סוגיה זו, לדעת משרד מבקר המדינה. ניסיו  של פחות משנה באבטחה

שילווה בתגמול , ג  לשקול בניית שלד של מאבטחי  שלה  אופק שירות מקצועי ארו  כמאבטח
, שיעובה במאבטחי  צעירי , שלד מקצועי כזה. כגו  קביעות והכשרות בקורסי  שוני , מתאי 

  . אפשר שישפר את סיכויי הגיוס ליחידה
 מיו . 2

מרכז "מידת הניבוי של ". מרכז הערכה "כ נכלל שלב של"בתהלי  המיו  לתפקידי החוד בשב
היחידה לא מפעילה כלי מיו  זה במסגרת תהלי  הגיוס לתפקיד . גבוהה ותועלתו רבה" ההערכה
שכלי המיו  , )כמו שאר משתתפי הדיו  (2000ראש אג  האבטחה סבר בדיו  באוקטובר . מאבטח

טוב ואי  צור  במרכז הערכה " מרכז ההערכה" מהווה בפועל % הקורס האחיד %העיקרי של היחידה 
לאור רגישות , בהלי  המיו  ליחידה] בדיקת פסיכולוג[הורה לחזק את ההיבט הקליני , ע  זאת. נוס 

לדעת משרד . במועד סיו  הביקורת לא נמצא שהנחיות אלה מולאו. תפקידו של המאבטח ביחידה
שאג  משאבי , כ השיב"השב. כ יבח  את נושא המיו  והאבחו "שהשב, מ  הראוי, מבקר המדינה

  ).כ"בלשו  השב" בעייתי("אנוש מטפל בנושא שהינו קשה להתמודדות 
 תנאי שירות. 3

. כ בהוצאות דיור לעובד שהעתיק את מגוריו על פי דרישת המשרד"במקרי  מסוימי  משתת  השב
,  בדיורהמעניק את הזכות לעובד לקבל סיוע, כ"בנוהל השב" מועבר"שהגדרת , מ  המסמכי  עולה

שמקו  , למעט עובד שכר שעה, עובד", דהיינו: ל"אינה מיושמת כלשונה אלא כהגדרתה בצה
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מ לפחות ממקו  העבודה החדש ומרחק הדירה השכורה לא יעלה " ק40מגוריו נמצא במרחק של 
שרק חלק  הוכר , מראיונות ע  מאבטחי  עולה". מ ממקו  ההצבה המיועד" ק20על רדיוס של 

, הג  שמדובר באנשי  מבוגרי , כ בהוצאות שכר דירה" הזכאי  להשתתפות השב,"כמועברי "
בלא קשר למקו  המגורי  של , המתגוררי  בדר  כלל בדירות שכורות, לאחר סיו  שירות  הצבאי

מצב זה יצר תרעומת אצל מי שלא זכה להכרה . כ את הזכאות"שלפיו קובע השב, הוריה 
נמצא כיו  בבחינה " מועברי "שנוהל ,  נמסר2001 כ מספטמבר"בתשובת השב". מועבר"כ

   .מחודשת
 אימוני  והכשרות

 תורת לחימה. 1
ובשיטה של , של היחידה רק לסירוגי ) ל" תו%להל  (ל גובשה תורת הלחימה "מאז רצח יצחק רבי  ז

במועד סיו  הביקורת לא עמדה לרשות היחידה ספרות תורתית . ומצגות" תורה שבעל פה"
 שבה נאצרו כל הידע והניסיו  שהצטברו במסגרת שיטתית אחידה ושעברה תהליכי אישור ,מעודכנת
ראוי לגשת , לדעת משרד מבקר המדינה. הדבר נבע בי  היתר ממחסור בכוח אד . מוסמכי 

ויופ* , ל היחידתי נמצא בשלבי סיו "התו  שגיבוש,כ מסר"השב. ל"בדחיפות לכתיבת התו
  .2001 בספטמבר

 יבצעיתכשירות מ. 2
. כשירות מיבצעית הינה תנאי הכרחי לתפקוד  היעיל והמקצועי של המאבטח ושל צוות האבטחה

היחידה קובעת את . מכסות האימו  ותבחיני הכשירות המיבצעית מותאמי  לכל מסגרת מתאמנת
 .התבחיני  ואת המכסות בשיתו  ע  מחלקת ההדרכה
כדי למלא משימות , וקמה לפני מספר שני שה, מאבטחי  עובדי שעה משתייכי  ליחידת העתודה

שעל מאבטח במסגרת העתודה לעמוד דר  קבע ,  הוחלט2000ביולי . בשגרה ובתקופות שיא
  .בדרישות המיבצעיות ובכשירות הגופנית של היחידה

ועומס , "גאות ושפל"בספטמבר פרצו אירועי . ביחידה" תקופת חירו " הוכרז על 2000ביולי 
אימוני צוות . מצב זה הביא לקיצו* בפעילות הבקרה והאימוני . דה גדל בהתא המשימות על היחי

ביקור :  קוצצו אימוני המאבטחי  מספר פעמי  בגלל סיבות שונות2000במהל  שנת . קוצרו
. 'אבטחת הבחירות וכו, יציאת מאבטחי  לקורסי , מצב חירו , חופשות קי*, האפיפיור באר*

ע במקצועיות המאבטחי  וביכולת  לפעול ביעילות כצוות הקיצו* באימוני  הטקטיי  פג
%ובשל אי, 2001שנערכו בפברואר , אימוני הצוותי  הוקפאו בתקופת מערכת הבחירות. וכבודדי 

הואר  באופ  מינהלי תוק  הכשירות המיבצעית של , ביצוע האימוני  ובוחני הכושר במועד 
 . שפג תוק  כשירות , המאבטחי 

%יפחיתו את אי, ביצוע אימוני  ותרגילי  טקטיי  רבי  ככל האפשר,  המדינהלדעת משרד מבקר
הבהירות הקיימת בדבר הפעולות שעל המאבטחי  לנקוט במתווי  שוני  של תקרית באבטחת 

 ).בעניי  זה ראו בהמש (אישיות 
הבהיר אג  התנועה , בעקבותיה. שהתפרסמה בתקשורת, במהל  סדנת נהיגה אירעה תאונת דרכי 

שבמהלכ  עוברי  על חוקי התעבורה , כי אימוני הנהיגה ביחידה, 2000במשטרת ישראל בספטמבר 
שהיחידה מבצעת מגוו  אימוני  ותרגילי  , התברר, אכ . מנוגדי  לחוק, ומסכני  את הציבור הרחב

 כי בתרגילי  אלה משולבת ניידת משטרתית, יודגש. טקטיי  תו  כדי ביצוע עבירות תנועה מכוונות
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הג  שמטרת , כלי הרכב המתרגלי  מוגדרי  כרכבי ביטחו ; בתיאו  ע  גורמי משטרת ישראל
כ כבר באוגוסט "שהעניי  נידו  בשב, נמצא. אלא לאימו , הנסיעה אינה לצורכי מילוי תפקיד כנדרש

שאימוני נהיגה ותרגילי  טקטיי  ביחידה אינ  מוגדרי  , משמעית%והובהר אז בצורה חד, 1997
ולכ  חל איסור מוחלט לבצע עבירות תנועה , ה משפטית כנהיגה לצורכי מילוי תפקידמבחינ

שכללו עבירות תנועה , שהיחידה התמידה באימוני  ובתרגילי , בביקורת נמצא. ותעבורה במהלכ 
. כ שאסר זאת"למרות הנחיה מפורשת של היוע* המשפטי של השב, במהל  שלוש שני  נוספות
היחידה בהמש  קיו  האימוני  במתכונת הנהיגה המיבצעית לש  שמירת למרות החשיבות שראתה 

באיסור , 2000  ביחידה באוקטובר "אסר רע, הכשירות לצור  תפקוד טוב יותר בשעת חירו 
עד לסיכו  הנושא ע  משטרת , שטחי  ציבוריי בלבצע עבירות תנועה מכל סוג בכבישי  ו, מוחלט
  .מילוי הוראות%דובר בחריגה חריפה מהמשמעת ועד כדי איהמ, לדעת משרד מבקר המדינה. ישראל

 אימוני  בבתי מלו . 3
במהל  הכשרת המאבטחי  בקורסי  ובאימוני , היחידה מבצעת אימוני  ותרגילי  בבתי מלו 

כי ,  עולה2000מדיו  בנובמבר . אימו  צוות בבית מלו  מחייב להקצות לכ  קומה שלמה. הצוותי 
שהיה , מצב שגר  לבזבוז זמ ,  אימוני הצוותי  בבתי מלו  בירושלי  בלבדזה כשנתיי  התקיימו

האימו  בבתי המלו  חיוני להכרת המתקני  שבה  מתבצעת . על ארגו  ונסיעות, מיועד לאימו 
עוד עלה . היות שאישי  מאובטחי  פוקדי  מקומות אלה תדיר, פעילות מיבצעית של היחידה

, בבתי מלו  שדרשו תמורה כספית. ו על תמורה כספית עבור האימו שמרבית בתי המלו  ויתר, בדיו 
יש משו  , שבשימוש בחדרי בתי מלו  ללא תשלו , בצדק, היו בדיו  מי שסברו. לא בוצע אימו 

  .כי זה כחצי שנה משולמות לבתי המלו  כל ההוצאות, 2001כ הודיע בספטמבר "השב. טע  לפג 
 מעקב ובקרה. 4

 לא הופקו דוחות לבקרה %צעית שפיתחה היחידה לא נוצל ככלי ניהולי מודל המוכנות המיב
בכ  החמיצה היחידה כלי רב . ולמעקב ולקבלת החלטות בכל הקשור לכשירות ולמוכנות המיבצעית

ראוי , לדעת משרד מבקר המדינה. חשיבות המאפשר לקבוע את יכולתה לעמוד ביעילות במטלותיה
 לאפשר קבלת החלטות מושכלת ולהקצות מאבטחי  וצוותי  כדי, לשפר את כלי המעקב והבקרה
שמודל , 2001כ הודיע למשרד מבקר המדינה בספטמבר "השב. בהתא  למוכנות  המיבצעית

שבהמש  , ובימי  אלו מפותח מודל מוכנות; ולכ  הופסק השימוש בו, המוכנות נמצא לא מתאי 
  .יוכל להציג את רמת המוכנות של כלל היחידה

 ות אישיתכשיר. 5
כדי לשמור על כשירות  המיבצעית , עובדי היחידה נדרשו להתאמ  באופ  סדיר בחדר כושר

שחדר הכושר הגביל את שעות , מראיונות ע  מאבטחי  עולה. ולעמוד במבחני כושר גופני
כ מסר "השב. מצב שפגע באיכות ובזמינות האימו  הגופני, ונעדרו ממנו מדריכי כושר, פעילותו
ובקרוב יהיה חדר הכושר פתוח למאבטחי  ,  גויסו שני מדריכי חדר כושר2001 שביולי ,בתשובתו

 .ברוב שעות היו  והערב
למרות שה  , שלא נערכי  למאבטחי היחידה בדיקות רפואיות שנתיות מקיפות, בביקורת נמצא

  .פיזי ניכרועבודת  המיבצעית מצריכה מאמ* , קרב מגע וכושר גופני, ירי: עוברי  אימוני  פיזיי 
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 קרב מגע. 6
הפציעות הקשו .  נפצעו מספר מאבטחי  במהל  אימוני קרב מגע לצוותי האבטחה2000באוקטובר 

היחידה ואג  האבטחה דנו בנחיצות . על מילוי משימות היחידה והחריפו את מצוקת כוח האד 
נות בתרגול נבדקו היתרונות והחסרו. המש  קיומ  של האימוני  בקרב מגע ובמתכונת האימו 

 : להל  הפירוט,  באימוני לחימה5קרבות זירה
כושר גופני גבוה ; תוקפנות ותפקוד בתנאי לח*, טיפוח והטמעת נחישות: היתרונות העיקריי 
רתיעה ממגע פיזי % חינוכו לאי%חישול המאבטח ; טיפוח יכולת טכנית גבוהה; כתנאי לתפקוד יעיל

 . לתפקדלנכונות לספוג מהלומות ולהמשי  , אלי 
גדל הסיכוי , בהיעדר יכולת טכנית גבוהה ורמת מיומנות טובה בקרב מגע: החסרונות העיקריי 

שכ  , קיי  קושי להקפיד על הוראות הבטיחות הנוגעות לאזורי הפגיעה ביריב; לפגיעה ולפציעה
עה מאבטח חסר כושר גופני מועד לפגי; בקרבות מוש  דגש על תוקפנות ולא על המיומנות הטכנית

, אינו ערובה להטמעת התכונות של נחישות, הנמש  כדקה בממוצע, קרב זירה קצר; ולפציעה
 . 'תוקפנות וכו

, מ התברר"כי מניתוח שער  האג  על שני ניסיונות לתקו  את ראה, משרד מבקר המדינה מעיר
חשיבות רבה לשמירת המיומנות , אפוא, יש. שהיריב נוטרל בשני המקרי  בפעולת קרב מגע

 .והכושר לעמוד בדרישות קרב המגע
הצטברו , לפי נתוני היחידה. בביקורת לא נמצאו נתוני  מוסכמי  על מספר הנפגעי  בקרבות המגע

ראש . רוב  בקרבות מגע,  מאבטחי  באימוני 19 כתוצאה מפציעת 2000 ימי היעדרות בשנת 674
בקורס המאבטחי  כחלק  על המש  ביצוע קרבות הזירה 2000אג  האבטחה החליט באוקטובר 

, וכדי לסייע לקבוע א  הוא ניח  ברוח לחימה, מתהלי  המיו  וההכשרה הבסיסית של המאבטח
כדי לשמר את , לדעת ראש האג . במידת התוקפנות הראויה וביכולת לתפקד היטב תחת לח*

תבצעו הקטנת מספר האימוני  שבה  י; 6"רנדורי"נית  להסתפק בקרבות , של קרב מגע" טכניקה"ה
ראש האג  הורה להקי  ועדת . תצמצ  את הסיכוי לפציעה,  שניות30שיימשכו עד , קרבות זירה

ואול  עד הגשת המלצות הוועדה יימשכו קרבות . שתבח  חלופות לתרגולת קרבות זירה, בדיקה
וכי , 2001כי הוועדה הגישה המלצותיה ביוני , כ"בתשובתו מסר השב. הזירה במתכונת המקובלת

  .תחילת השנה לא היו נפגעי  בקרבות זירהמאז 
 אימוני  טקטיי . 7

כי , נמצא. שבמסגרת אימוני הצוותי  נערכו אימוני  טקטיי , משרד מבקר המדינה העלה
לדעת משרד . למאבטחי  שוני  היו תגובות שונות על אותו תרחיש או מצב או תקרית שתורגלו

   .ראוי לשוב ולבחו  עניי  זה, מבקר המדינה
__________________ 

 .ות והמיגו  לחימה בי  בני זוג בעוצמה מירבית א  במגבלות הוראות הבטיח קרבות זירה   5
במהותו  הינו טכני התרגול . סבבי קרבות קצרי  בי  מספר בני זוג המוחלפי  בתדירות משתנה רנדורי   6

 .ונועד לשפר מיומנות טכנית וכושר גופני
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 תהליכי עבודה ביחידה
המלצות ועדת .  עברה היחידה שינויי  בתהליכי העבודה ובמבנה הארגוני1995מאז נובמבר 

הביאו , ואשר הגדירו מחדש את תחומי האחריות בתחו  האבטחה, שאישרה הממשלה, אדמוני
 איתרה את המגבלות במבנה היחידה %1999עבודת מטה ב. לבחינה ארגונית כוללת של היחידה

וכ  הגדירה עקרונות למבנה ארגוני , את מספר המאבטחי  שנדרש, את החוסר בכוח האד , )דאז(
 אישר ראש 1999ביולי . ש תוספת משרות ליחידה" אישר רה1999ביוני . חדש וחלופות למבנה זה

שעדיי  נדרשי  , משרד מבקר המדינה מעיר. כ את המבנה הארגוני החדש של היחידה"  בשב"אג
  .מבנה הארגוני של היחידה ובכוח האד  שלהשינויי  ב

 תרבות ניהול. 1
ע  ראשי הצוותי  ) פגישות אישיות ("שיחות חת "שראש אג  האבטחה לא קיי  , בביקורת עלה

בכ  . ש"וכי ה  לא זומנו לדיוני הערכת מצב של היחידה בראשות ראש האג  או רה, ביחידה
  .אשי הצוותי כ את מיצוי ניסיונ  של ר"החמי* לכאורה השב

 בקרה. 2
מחייבי  בקרה , כמו ריחוק זירות פעולתה, היק  הפעילות המיבצעית ומגוו  משימות היחידה

יש , אמנ . שחל צמצו  של ממש בתכנית העבודה השנתית לעריכת בקרות, בביקורת עלה. מתמדת
הכוונה של א  כי המדובר בעיקר בבקרה וב, שהיחידה מבצעת בקרות על משימות האבטחה, לציי 

 .פעולות פרטניות ונקודתיות
גו  ; שיעסוק בבקרה בלבד, בצור  בגו  בקרה ביחידה) 1999ביולי (הכיר ) הקוד (ראש היחידה 

כ  ; ולכ  אי  לפסול לאיוש התפקיד מפקד או עובד מחו* ליחידה, הבקרה צרי  להיות בלתי תלוי
%למתכונת שהייתה בתוק  ב זוריש לח, לדעת משרד מבקר המדינה. סבר ג  ראש אג  האבטחה

: לכ  שני יתרונות. הבקרה תהווה תפקיד מלא תחת פיקודו הישיר של ראש היחידה: לאמור, 1998
ותתאפשר הפקת לקחי  וטיוב הפעולות בצמוד לזמ  , יתחזק הפיקוח הצמוד על ביצוע האבטחה

  . היחידה שאושרשהבקרה כפופה לראש היחידה על פי ע* המבנה של, כ הודיע"השב. האירועי 
 תחקירי  והפקת לקחי . 3

פעולות , שדיו  לקחי  הוא חלק מתרבות ארגונית השואפת ללמוד מאירועי , כ נקבע"בנוהלי השב
במטרה , באותה מידה שהיא שואפת ללמוד מתהליכי  שגויי , שהתבצעו בצורה יעילה ונכונה' וכו

שבשנת , בביקורת עלה. יכי  שגויי לייש  ולהטמיע תהליכי  נכוני  ולהימנע מחזרה על תהל
אחזור  , הזנת , אול  עדיי  היו פערי  בתחו  הפקת הלקחי ,  מוסד תהלי  התחקור ביחידה2000

חוסר : הפערי  העיקריי  היו. במיוחד בכל הקשור למיבצעי אבטחה באירועי  פומביי , והטמעת 
ייתה חלוקה נושאית וגיאוגרפית לא ה; ומי האחראי לקביעת , אבחנה ברורה בי  מסקנות ולקחי 

היו ; )ל לכלל האירועי "ולקחי תו, מסוג האירוע, לקחי  ממקו  האירוע(לתהלי  הזנת התחקיר 
בשל , לדעת משרד מבקר המדינה. קשיי  באחזור הלקחי  וממילא ג  בהטמעת  המלאה ביחידה

על היחידה , בעתידהחשיבות הנודעת לקיו  תחקירי  ולהפקת הלקחי  לביצוע משימות האבטחה 
, שסוכ  על פתרונות לפערי  בנושאי אחזור המידע, כ מסר"השב. לפעול לצמצו  הפערי  בהקד 

  .התחקירי  והפקת הלקחי 



 א53דוח שנתי  62

 file: chap111 04/09/2002  הרצה שלישית

  והכשרותאימוני . 4
אימוני  טקטיי  ושמירת : היחידה עוסקת בהכשרה ובאימו  של כוח אד  למשימות ייעודיות שונות

תרגילי  טקטיי  וירי לנהגי אישי  , אימוני נהיגה; חי משלחותכשירות של מאבטחי היחידה ומאבט
שבדק את מבנה מער  האימוני  ,  צוות של עובדי היחידה2000מדוח שהגיש בדצמבר . מאובטחי 

עומס העבודה השוטפת גר  : שלביזור האימוני  למספר גופי  ביחידה היו מגבלות, עלה, ביחידה
תיאו  האימוני  השוני  ; ובכ  פג  ברמת האימו , ההדרכהלתיעדו  נמו  של פיתוח וטיוב מער  

נעשה בעת ובעונה אחת בידי מספר גורמי  ) 'מתקני אימוני  וכו, מחלקת הדרכה(ע  גורמי חו* 
איתור מאבטחי משלחות ושמירת כשירות  המיבצעית ; מצב שגר  לתקלות ולפערי תיאו , ביחידה

 .נתקלו בקשיי 
כגו  , שיטפל ג  בסוגיות שנזנחו, ידה הציע להקי  גור  אימוני צוות הבדיקה של עובדי היח

שיעסוק ,  החליט ראש האג  על הקמת גור  אימוני  במתכונת מורחבת2001באפריל . ל"כתיבת תו
  .באימו  כלל גורמי היחידה

 אחזור מידע. 5
  נוחי  התיקי  הממוחשבי  אינ; שהארכיו  הממוחשב ביחידה יש  ולא מעודכ , בביקורת נמצא

. בתו  מיבצעי אבטחה נערכי  תחקירי  והסיכומי  מוזני  למחשב; למשתמש ואינ  נוחי  לאחזור
המפקדי  ביחידה לא סימנו את מילות . אול  קשה לאחזר מידע על פי מילות מפתח ותחומי עניי 

את הזנת  במחשב ביצעו . שאליה  יש לשיי  את המסמכי , המפתח והנושאי  הרלוונטיי 
  . כל אחת להבנתה, שאי  לה  נגישות לנושאי  המקצועיי , יותקלדנ

 נושאי  ארגוניי  שוני . 6
נותרו עדיי  מספר נושאי  שיש , כי למרות השינויי  הארגוניי  שנערכו, משרד מבקר המדינה העלה

 :לשפר
 .אופ  מת  הנחיות למיגו  ולהגדרת אמצעי אבטחה למיניה  .א
 .ואופ  ליווי  על ידי היחידה, ה י  למינטיוב ניהול פרויקטי מיגו .ב
   .מכלול נושאי הלוגיסטיקה והסיוע הטכני למיבצעי  .ג

 נושאי  משקיי 
 הכשרה מקצועית. 1

חשמל , לוגיסטיקה(עובדי  לא נשלחו לקורסי  בתחו  עיסוק  , למרות עיסוק  בתחו  מקצועי
ה  אלו שמכיילי  את אמצעי , נאי למרות שעובדי  אינ  אחראי  לתחו  הבידוק ואינ  טכ; )'וכו

  . הבידוק באירועי 
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 כלי רכב. 2
, לדעת היחידה. כ בבחינת התק  למאגר כלי הרכב הנחו* ליחידה" פתח השב2000בתחילת שנת 

לא , 2001ינואר , במועד עריכת הביקורת. ומספר כלי הרכב לא הותא  לצרכי , היק  פעילותה גדל
והיא אמורה , שבחינת התק  הסתיימה, 2001יע בספטמבר כ הוד"השב. הסתיימה בחינת התק 

  .וכי לאחרונה נוספו כלי רכב כמענה לצרכי ; להיות מסוכמת סופית בתו  מספר ימי 
 מחס . 3

 פעמיי  את ניהול המחס  המיבצעי 2000כ בדק בשנת "של השב) ל" מט%להל  (מטה לוגיסטיקה 
, להיעדר  של הוראות מקצועיות, בי  היתר, נגעוש, והעלה ליקויי  חמורי  בניהולו, של היחידה

לחוסרי  בפריטי האפסניה ולרישומי  לא תקיני  של ציוד , כנדרש, עריכת ספירות מלאי%לאי
ולראשונה , ל" הודיעה היחידה על תיקו  הליקויי  שעליה  הצביע מט2000בדצמבר . לחימה

ואת עיקר הציוד , ל"הציוד מקורו במט מ%20%שרק כ, יש לציי . נערכה במחס  היחידה ספירת מלאי
 מהציוד %80%כ, כאמור, הרישומי  הנוגעי  לציוד זה המהווה. כ"מספק אג  אחר של השב

 .לא נבדקו בידי גור  מקצועי כלשהו, שבמחס  היחידה
משרד מבקר המדינה העלה .  ניפוקי  של פריטי ציוד שוני %106,000 ביצע המחס  כ2000בשנת 

נדרש לסייע למער  הבידוק בעת , שאינו מיומ  בעבודת מחס ,  תור  הלילה במחס :ליקויי  נוספי 
אול  ליחידה אי  תק  , במחס  היחידה כלי נשק; בזמ  נחוצה נוכחותו במחס %הג  שבו, אירועי 
שאינו מאפשר הוצאתו לקריאת פריטי ציוד כבדי משקל , נייח" קורא ברקוד"ברשות היחידה ; לנשק

המיועד , ברשות היחידה מחס  נוס  ובו מאוחס  ציוד; ת המחשוב של המחס ולרישומ  במערכ
  . ולא מנוהל בו רישו  על תנועות הציוד" קורא ברקוד"במחס  זה אי  . למיבצעי אבטחה

 שירותי כוח אד . 4
, מ"בעקבות תלונות והתרעות רבות של היחידה על איכות עבודתו של אחד מהקבלני  באירועי ראה

ריבוי התקלות , לדעת היחידה.  להפסיק את שירותיו2001מ בינואר "כ ממשרד ראה"ביקש השב
מ לא "שמשרד ראה, משרד מבקר המדינה מצא. שגר  הספק פגע ברמת האבטחה ובממלכתיות

 .מ"הפסיק להעסיק קבל  זה באירועי ראה
. ד מעסיקה היחידה עובדי  שמספקת חברת כוח א, לשינוע ולהקמת אמצעי  במיבצעי אבטחה

ולחלק  היו בעיות משמעת , אינ  מיומני  בעבודות סבלות, שעובדי החברה, בביקורת עלה
הג  שלא הייתה לה  רמת סיווג ,  שצורכי עבודת  חייבו שהייה בתחו  מאובטח,יש מה . חמורות
 שירותי סבלות קבלתכי מתקיי  תהלי  מכרז ל, כ" מסר השב2001בתשובתו מספטמבר . מתאימה

  .יומנתמקצועית ומ
✯  ✯  ✯  
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