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 ל "שירות ביטחו  מוכר מחו  לצה
 תקציר
א 26סעי  , 1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[ הוס  לחוק שירות ביטחו  1995בשנת 

אשר עיג  בחוק את שירות הביטחו  של חיילות וחיילי" במסגרת , ) החוק להל  (
שירות "הסעי  הגדיר ). ל"ימ(יחידות צבאיות המצויות מחו& לסדר הכוחות הצבאי 

ששר הביטחו  קבע בצו באישור הממשלה וועדת החו& והביטחו  של , שירותכ, "מוכר
 :הכנסת

ביחידות צבאיות במסגרת משרד הביטחו  ויחידות סמ( של משרד הביטחו  "... . א
קטגוריה " (ומשרד ראש הממשלה שתכלית פעילות  היא ביטחו  המדינה ותושביה

 ;)'א
 או במסגרת הארגונית של גו  ביחידות צבאיות במסגרת משרד ממשלתי"... . ב

לאומי באחד  שתכליתו להשיג יעד ביטחוני, ציבורי ובפיקוח משרד ממשלתי
הגנת העור  או פעולות התנדבות , בריאות, חינו(, עלייה וקליטה: התחומי" הבאי"

 ).'קטגוריה ב..." (ל"למע  חיילי צה
קביעת (רות ביטחו   את צו שי1996 התקי  שר הביטחו  ב, בתוק  סמכותו על פי החוק

והוא , 1999 תוקפו של הצו פג ב. 1996 ו"התשנ, )א לחוק26שירות מוכר לפי סעי  
 .2002 עד לספטמבר   2001 מראשית נובמבר  לאחרונה : הואר( מספר פעמי"

 חיילות 2,670 מכוח" של החוק והצו "שירות מוכר" שירתו במסגרת 2001בשנת 
 להל  (ל הפועלת במסגרת משרד הביטחו  "ה  ימוביני, וחיילי" בשבע יחידות כאלו

 25% וה  היוו כ,  חיילות בשירות חובה670 ביחידה זו שירתו באותה שנה כ). היחידה
חיילות שירתו ביחידות השונות של ) 93% (624. "שירות מוכר"מכלל המשרתי" ב
במשרד , חיילות שירתו במשרד החו&) 7% (49 ו) 'קטגוריה א(משרד הביטחו  

ובאגודה למע  החייל , ל" אגודת גמלאי שירות הקבע בצה " צוות"ב, בודה והרווחההע
 15  עמד על סכו" של כ2001תקציב שירות החובה ביחידה לשנת ). 'קטגוריה ב(

 .ח"מיליו  ש
ל לא הגדירו מדיניות משותפת וכוללת בנוגע להעסקת חיילות "משרד הביטחו  וצה

אמות המידה להשגת  ,  החיילות במשרדמטרותיה של העסקת: ביחידות המשרד
 . ושיטת הבקרה על מימוש 

המקורות התקציביי" לכיסוי עלויות הפעלתה של היחידה פזורי" על פני מספר 
לעמוד , פיזור זה מקשה על האפשרות לאתר את המקורות. סעיפי" בתקציב הביטחו 

 . על עלות הפעלתה של היחידה ולפקח על ביצוע תקציבה
חראי" להפעלת היחידה קיבלו את ההחלטות בנוגע ליחידה על סמ( הגורמי" הא

שלא היו אחידי" ולא היו ) בפועל וממוצעת(הגדרות ונתוני" של תק  ומצבה 
 . מעודכני"

ה  זו של התק  הכללי וחלוקתו המקצועית לפי תפקידי" , התקינה של היחידה
 שקובע משרד משרדית וה  זו הפני", ל קובע בתיאו" ע" משרד הביטחו "שצה

 .ל"נקבעה שלא על בסיס בחינה מקיפה ויסודית של צורכי המשרד וצה, הביטחו 
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למעלה , למרות נתוני האיכות הגבוהי" של חלק גדול מהחיילות המשרתות במשרד
כתוצאה ". מזכירות"ממחצית  ממלאות תפקידי" המוגדרי" ג" על ידי המשרד כ

 . אינו ממוצה כראוי, שרדל לרשות המ"שמעמיד צה, המשאב האנושי, מכ(
צורכי המשרד התומכי" שעד כה לא נערכו בדיקות יסודיות של , בשל העובדה

אי  , ל עקב הצבת חיילות במשרד"ושל גודל הפגיעה בצה, בהעסקת חיילות במסגרתו
למערכת הביטחו  אפשרות לאמוד את גודל החיסכו  בתקציב הביטחו  הנובע 

 . ח אד" אזרחימהעסקת חיילות ביחידה במקו" כו
ל ובאגודה למע  החייל " אגודת גמלאי שירות הקבע בצה " צוות"תפקידי החיילות ב

  . אינ" עומדי" בדרישות החוק והצו) 'קטגוריה ב(
♦  

, ) החוק להל  (א 26 סעי  1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[ הוס  לחוק שירות ביטחו  1995בשנת 
של חיילי% וחיילות במשימות ובתפקידי% , % המדינהמאז קו, אשר עיג  בחוק את השירות הנמש!

שירות "החיילי% והחיילות המוצבי% ל". שירות מוכר"ב, לאמור, ל"לאומיי% מחו) לצה ביטחוניי%
 ). ל" ימ להל  (לי "משרתי% ביחידות צבאיות המצויות מחו) לסדר הכוחות הצה" מוכר

ע בצו באישור הממשלה וועדת החו) אשר שר הביטחו  קב, כשירות" שירות מוכר"החוק הגדיר 
 :והביטחו  של הכנסת

ביחידות צבאיות במסגרת משרד הביטחו  ויחידות סמ! של משרד הביטחו  ומשרד ראש "... .א
 ;)' קטגוריה א להל  " (הממשלה שתכלית פעילות  היא ביטחו  המדינה ותושביה

נית של גו  ציבורי ובפיקוח ביחידות צבאיות במסגרת משרד ממשלתי או במסגרת הארגו"... .ב
, עלייה וקליטה: לאומי באחד התחומי% הבאי% שתכליתו להשיג יעד ביטחוני, משרד ממשלתי

 ).' קטגוריה ב להל  ..." (ל"הגנת העור  או פעולות התנדבות למע  חיילי צה, בריאות, חינו!
,  בתנאי% נוספי%אינו מותנה) 'קטגוריה א(במשרד הביטחו  " שירות מוכר"בעוד ש, לפי החוק

 ). לפירוט התנאי% ראו להל (מותנה במספר תנאי% נוספי% ' השירות המוכר בקטגוריה ב
ע% אפשרות להאריכו , שתוקפו של הצו לא יעלה על תקופה של שלוש שני%, עוד קובע החוק
החוק ג% מחייב את שר הביטחו  לדווח אחת . שלא יעלו על שלוש שני% כל אחת, לתקופות נוספות

שירות "על שירות% של יוצאי צבא ב)  הוועדה להל  (שנה לוועדת החו) והביטחו  של הכנסת ל
 . "מוכר

לאחר התייעצות ע% השרי% המנויי% , 1996התקי  שר הביטחו  בשנת , בתוק  סמכותו על פי החוק
א 26 לפי סעי  "שירות מוכר"קביעת (את צו שירות ביטחו  , בחוק ובאישור הממשלה והוועדה

והוא הואר! באישור הממשלה , 1999 תוקפו של הצו פג ב).  הצו להל   (1996 ו"התשנ, )וקלח
 .2002עד לספטמבר  - 2001 בנובמבר  לאחרונה : והוועדה מספר פעמי%

שירות "שירתו באותו מועד במסגרת , 2001לפי הדיווח השנתי של שר הביטחו  לוועדה מיולי 
וביניה  היחידה , יילות וחיילי% במספר יחידות כאלו ח2,6701 מכוח% של החוק והצו "מוכר

__________________ 
נתו  זה אינו כולל חיילי  וחיילות המשרתי  במשמר הגבול וביחידות אחרות של משטרת ישראל מכוח   1

 .1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[שירות ביטחו   א לחוק24  ו24סעיפי  
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 673ביחידה זו שירתו באותו מועד ).  היחידה להל   (2הצבאית הפועלת במסגרת משרד הביטחו 
תקציב שירות החובה  ."שירות מוכר" מכלל המשרתי% ב25% וה  היוו כ, חיילות בשירות חובה

 .ח" מיליו  ש15  עמד על כ2001ביחידה לשנת 
 בדק משרד מבקר המדינה את תהליכי ההפעלה והתקינה של 2001 נובמבר  דשי% אפריל בחו

, באג  ארגו ):  המשרד להל  (הביקורת נערכה במשרד הביטחו   .2001 1999היחידה בשני% 
באג  ; )א" אמ להל  (במפקדת היחידה שבאג  משאבי אנוש ; )%" אג  אב להל  (בקרה ומינהל 

ל ומשימות לאומיות "באג  הנוער והנח; )ס" אכ להל  (באג  הכספי% ; )ק" את להל  (התקציבי% 
). ש" היועמ להל  (וביחידת היוע) המשפטי למערכת הביטחו  ; )ל" אג  הנוער והנח להל  (

ובענ  תכנו  כוח אד% סדיר שבאג  כוח ; )ת" אג להל  (ביחידת התקינה שבאג  התכנו  : ל"בצה
 ).סדיר/א" עתכ להל  (אד% 

החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע% מבקר המדינה, וועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסתה
בהתא% לסעי  , שולח  הכנסת ולא לפרס% נתוני% בודדי% מפרק זה לש% שמירה על ביטחו  המדינה

   ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17
 האחריות להפעלת היחידה

שיטפל , כי יש לקבוע גו  מטה במשרד, ל המשרד"קבע מנכ, מו! לתיקו  החוקס, 1995בסו  שנת 
בהוראת משרד , לפיכ!. ל הוא הגו  המתאי% למטרה זו"וכי אג  הנוער והנח, בנושא היחידה

ל הוא גור% המטה במשרד המרכז "אג  הנוער והנח: "כי, נקבע) ב" המ להל  (הביטחו  הרלוונטית 
 ".אי אחריות מטה להוראה זואת הטיפול בנושא זה ואחר

לקראת כל שנת תקציב יקיי% אג  : אמור תהלי! תקינת היחידה להתנהל באופ  הבא, ב"לפי המ
יפרס% את ; "שירות מוכר"שבמסגרתה הוא יפנה לגופי% הנהני% מ, ל עבודת מטה"הנוער והנח

ר החיילות וירכז את המידע בנוגע למספ;  ואת מגבלות ההקצאה"שירות מוכר"אמות המידה ל
את עבודת ). 'מקצועות צבאיי% וכו, חיילי% וחיילות(לפי פירוט , והחיילי% הנדרשי% בשנת התקציב

. ל יעמיד"אשר יספק נתוני% על המקורות שצה, ת"ל יש לבצע בשיתו  פעולה ע% אג"המטה הנ
נה כי יחידת התקי, ב"עוד קובעת המ. ל המשרד"הצעת התקינה לשנת התקציב תוצג לאישור מנכ

וכ  היא תטפל , ל בקבלת תוספת תקני% ליחידה"% תטפל באמצעות אג  הנוער והנח"שבאג  אב
 . ת בשינויי% במקצועות ובתפקידי החיילות"מול אג

 : התקינה וההצבה של החיילות לתפקיד  ביחידה נעשות בעיקר  על ידי הגורמי% הבאי%
סדיר קובע את רמת ההצבה /א"עתכ. ת קובע את הקצאת התקני% והתפלגות הכשירויות"אג: ל"בצה

 . ואת המועמדות לשרת ביחידה) רמת איוש התקני% בפועל(
את התפקידי% והמקצועות המיועדי% לחיילות , ת"בתיאו% ע% אג, % מגדיר"אג  אב: במשרד

מפקדת היחידה מציבה את החיילות . משרדית של החיילות ואת החלוקה הפני%, המשרתות במשרד
 . לתפקידי%

__________________ 
 ברשות לפיתוח אמצעי  במשרד הביטחו  : א במסגרות הבאות26יחידות אחרות פועלות מכוח סעי   2

ובמספר ;  ביחידת סיוע בבתי חולי  במשרד הבריאות ;  ביחידת המורות במשרד החינו  ; לחימה
 .ל"גופי מודיעי  שמחו  לצה
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; ס אחראי% לתקציב היחידה ולחיובי% הכספיי% הנובעי% מהפעלתה"ק ואכ"את, ל"  לנבנוס
ומייצגי% אותה , % אחראי% במשרד לעבודות מטה שונות הקשורות ביחידה"ש ואג  אב"היועמ

 .כלפי הגורמי% שמחו) למשרד
 : ל בתקינת היחידה נמצא כלהל "בנוגע למעורבותו של אג  הנוער והנח

התנהלו בראשית% בהתא% , 2000 לקראת שנת 1999שהתקיימו במהל! שנת , נההליכי התקי . א
ואושר על ידי , ת"ל לבי  אג"והיק  קיצו) התקני% נקבע בהלי! מתוא% בי  אג  הנוער והנח, ב"להמ
, ל"ללא מעורבות אג  הנוער והנח, ת"% ואג"סיכמו אג  אב, 1999בדצמבר , בר%. ל המשרד"מנכ

 .  רק על כמחצית מזו שנקבעה ואושרה קוד% לכ 2000ת להעמיד את ההפחתה לשנ
 יופחת תק  2002כי בשנת , ת לגורמי% הנוגעי% בדבר" הודיע אג2001בחודשי% מאי ויוני  . ב

ל על הקטנת ההפחתה המתוכננת "ל המשרד לבי  הרמטכ"סוכ% בי  מנכ, בהמש!. 15% היחידה ב
ל לא היה מעורב כלל בהליכי התקינה של "בשנה זו אג  הנוער והנח.  בלבד5%  ל2002לשנת 
 . היחידה

שהמשרד , מ  הראוי. ריבוי הגורמי% המעורבי% בהפעלת היחידה מכביד על יעילותו של הטיפול בה
ב בהתא% "ויעדכ  את המ, יטיל את אחריות המטה להפעלת היחידה על הגור% המתאי% ביותר לכ!

כי במהל! , 2002רד מבקר המדינה בפברואר ל למש"בתגובתו לממצאי הביקורת הודיע צה. לצור!
אשר יגבירו את , ל"ת ליישו% נוהלי עבודה בינו לבי  אג  הנוער והנח" יפעל אג2002שנת 

 . מעורבותו של האג  בעבודת התקינה של היחידה
  

 תק  ומצבה, תקציב
 673שירתו ביחידה באותו מועד , 2001ל לוועדה מיולי "לפי הדיווח השנתי של המשרד וצה

שירתו בשני ) 7% (49 ו; )'קטגוריה א(מה  ביחידות השונות של המשרד ) 93% (624; חיילות
  " צוות: "ובשני גופי% ציבוריי% שבפיקוח המשרד, החו) והעבודה והרווחה: משרדי ממשלה

קטגוריה ) (ח" אל להל  (והאגודה למע  החייל ") צוות " להל  (ל "אגודת גמלאי שירות הקבע בצה
  :כמוצג בטבלה שלהל , )'ב

˙Â˙¯˘Ó‰ ÊÂÁ‡  ¯ÙÒÓ˙Â˙¯˘Ó‰ ‰È¯Â‚Ë˜ ‰„ÈÁÈ 
 משרד הביטחו  'א 624 93.0
 משרד העבודה והרווחה 'ב 11 1.5

 משרד החו) 'ב 13 2.0

 "צוות" 'ב 10 1.5

 ח"אל 'ב 15 2.0

100.0 673(*)  Ò"‰

 במספר 2002הפחתה של שנת כי לאחר ה,  " ציי  אג  אב2001בתגובתו לממצאי הביקורת מדצמבר  (*) 
 595  במשרד :  בחלוקה הבאה634עומד מספר  על , החיילות בשירות חובה המשרתות ביחידה

 8  ח "ובאל; 9  " צוות"ב; 10  במשרד העבודה והרווחה ; 12  במשרד החו  ; )'קטגוריה א(
  ). 'קטגוריה ב(
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 תקציב. 1
)  "אמו(ל אג  אמרכלות משק ונכסי   לסעי  התקציבי המשות  ש2000בדברי ההסבר מדצמבר 

. 692כי שיא התקני  של חיילות חובה בהיחידה הינו ,  צוי 2001א שבתקציב הביטחו  לשנת "ואמ
אשר נכלל ופורט בסעי  תקציבי , ח" מיליו  ש%13כ התקציב בסכו  של, לפי דברי ההסבר, ע  זאת

כפי שג  צוי  , לפיכ). 2001שנת  חיילות ביחידות המשרד ב591יועד לתשלו  עבור העסקת , זה
 החיילות %50ח לשנה בגי  כ"תקציב זה אינו כולל עלות נוספת של כמיליו  ש, בדברי ההסבר

והקר  ) ט"סיב(דוגמת האג  לסיוע ביטחוני , המשרתות ביחידות המשרד הפועלות כמשקי  סגורי 
שלמות מתקציב  הנפרד את משו  שיחידות אלו מ, זאת). ש"קר  חיימ(להכוונת חיילי  משוחררי  

 . הוצאות העסקת  של החיילות
 : א אינו כולל עלויות נוספות כלהל "  ואמ"כי תקציב אמו, בביקורת נמצא

חלק מהחיובי  הכספיי  . 'עלויות בגי  העסקת  של החיילות המשרתות בגופי  שבקטגוריה ב . א
על ידי חיוב הסעי  , ל" במימו  צהנעשה, ח" ש%400,000בסכו  של כ, בגי  העסקת  של חיילות אלו

כגו  עלות אחזקת  של החיילות המשרתות במשרד (התקציבי המיועד לאחזקת חיילי החובה 
מכוסה , ח" ש%400,000א  הוא בסכו  של כ, וחלק אחר של החיובי  הכספיי ; )העבודה והרווחה

  התקציבי המיועד הנזקפי  לזכות הסעי, על ידי תשלומי  של הגופי  המעסיקי  את החיילות
 ).ח"כגו  התשלומי  עבור החיילות המשרתות באל(לאחזקת חיילי חובה 

 .של שתי קצינות המאיישות את תקני הקבע של היחידה) ל"במימו  צה(עלויות בגי  העסקת   . ב
פיזור המקורות התקציביי  לכיסוי עלויות הפעלתה של היחידה בי  מספר סעיפי  תקציביי  מקשה 

ולפקח על ביצוע התקציב , לעמוד על עלותה הכללית של הפעלת היחידה, ות לאתר על האפשר
  ).בעניי  זה ראו ג  להל (
 תק  . 2

הגורמי  השוני  המעורבי  בהפעלת היחידה דיווחו באות  מועדי  וביססו את החלטותיה  
ת ואג  "ננו אג תכ1999בסו  שנת , וכ). הקשורות לתק  היחידה על נתוני  שוני  ובלתי מעודכני 

תק  היחידה על פי .  מתק  היחידה6% 2000להפחית בשנת , ל המשרד"באישור מנכ, ל"הנוער והנח
הואיל .  תקני חוגרי  בחובה687מה  , 694ל עמד על "ת ושל אג  הנוער והנח"מסמכיה  של אג

.   תקני41דובר בהפחתה של , וקביעת היק  הקיצו0 התבססה רק על תקני החובה של היחידה
 .  לכמחצית מהמתוכנ 2000קטנה ההפחתה שבוצעה בראשית , בהמש)

ולא באה לידי ביטוי ,  לא היו אחידי 2001 % 1999שהנתוני  בנוגע לתק  היחידה בשני  , נמצא
 : 2000ההפחתה שבוצעה בפועל בשנת 

 בי , ת המפרט"על פי דוח נתוני  אחר של אג, ל"לעומת הנתוני  המפורטי  במסמכי  הנ .א
 .  תקני חוגרי  בחובה693מה  , 695 על %1.1.99עמד תק  זה ב, את תק  היחידה, היתר

 תקני 668מה  , 670 עמד מספר התקני  על %1.1.00ב, ת"על פי אותו דוח נתוני  של אג .ב
היה מספר , ת"על פי נתוני  שמסר אג, ולפיכ),  לא חל שינוי בתק  היחידה2001בשנת . חובה

 המפורט %2001 ו2000התק  לשני  , לעומת זאת. 2000 זהה לזה של שנת התקני  של היחידה
ובאלה שמסר האג  למשרד מבקר המדינה ביוני , 2000  מספטמבר "במסמכי עבודה של אג  אב

 .673עמד על , 2001
שנערכה , 2000 לא נית  ביטוי בסיכומי עבודת מטה מיולי ומאוגוסט 2000להפחתה של שנת  .ג

התק  המפורט בסיכומי עבודת . דה ושנבחנה בה האפשרות לקצ0 בתקני היחידהלפי דרישת הווע
 . 700מטה זו הוא 
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על פי , כאמור. 2001ל ג  לא מצאה את ביטויה כלל בתכנו  התקציב לשנת "ההפחתה הנ .ד
לצור) , שיא תקני החובה ביחידה, 2001 לתקציב הביטחו  לשנת 2000דברי ההסבר מדצמבר 

 ). 3ת" על פי דוח אג668במקו   (692היה , דה לאותה שנהקביעת תקציב היחי
 תגובות אג  %להל   (2002 ומפברואר 2002מינואר , 2001בתגובותיו לממצאי הביקורת מדצמבר 

כי הפער בי  הנתוני  השוני  בדוחות השוני  נובע ,   למשרד מבקר המדינה"מסר אג  אב)  "אב
,  "לפי תגובות אג  אב, ע  זאת. נתוני מצבה כאל תק שחלק מהגופי  התייחסו בדיווחיה  ל, מכ)

 . "ת לבי  נתוני אג  אב"אמורה הייתה להיות התאמה בי  נתוני אג
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎÈÏ‰˙· ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È Ô˜˙‰ È Â˙ Ï Ú‚Â · ˙Â¯È‰·‰ ¯ÒÂÁÏ ÈÎ

‰„ÈÁÈ· ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ .ÔÎ ÏÚ ,‰ˆ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ"Ú „ÈÙ˜‰Ï Ï Ï
ÍÎ , ‚˘ÂÓÏ˘"Ô˜˙ "ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÎÂ ˙Â¯ËÓ‰ ÏÎ ¯Â·Ú ˙Á‡ ‰¯„‚‰ ‰È‰˙ ;ÍÎ ÏÚ ÔÎÂ ,

 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ïˆ‡ ÌÈ Î„ÂÚÓÂ ÌÈ„ÈÁ‡ Ô˜˙ È Â˙  ÏÚ ÂÒÒ·˙È ÔÚÂˆÈ· ÏÚ ‰¯˜·‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰˘
‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰.  

 מצבת היחידה. 3
‰ . א · ˆ Ó %)  1  ( בנוגע לשירות  של  2000בדיווח השנתי של שר הביטחו  לוועדה מספטמבר

כי ביחידה שירתו באותו , סדיר נמסר/א"שהתבסס על נתוני  שסיפק עתכ, "שירות מוכר"החיילי  ב
כי , מסרה מפקדת היחידה, א מאותו חודש"בדיווח לסג  ראש אמ, לעומת זאת.  חיילות670מועד 

 . )%13%פער של כ (%585עמד על כ', כולל אלו שבקטגוריה ב, מספר החיילות ביחידה
כי , א למשרד מבקר המדינה" מסר אמ2002 ומפברואר 2001בתגובותיו לממצאי הביקורת מדצמבר 

, נבע מכ), שעליו דיווחה מפקדת היחידה באותו מועד, המספר הנמו) של החיילות המשרתות
שבחודשי  אוגוסט וספטמבר יורדת המצבה ביחידה כתוצאה מפער בי  מספר החיילות 

  ג  "הואיל ולפי תגובות אב, ע  זאת. מספר החיילות הנקלטות בההמשתחררות ממנה לבי  
אזי , )להבדיל מנתוני התק (סדיר מוסרי  נתוני  על המצבה בפועל /א"מפקדת היחידה וג  עתכ

 . חייבת להיות התאמה בנתוני  הנמסרי  על ידיה 
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ÈÎ , ÌÈÓ¯Â‚ Â¯ÒÓ „ÚÂÓ Â˙Â‡·˘ ÌÈ Â˘

 ‰„ÈÁÈ‰ ˙·ˆÓ ˙Â„Â‡ ÌÈ Â˘ ÌÈ Â˙  ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰- ˜ÙÒ ‰ÏÈËÓ‰ ‰„·ÂÚ 
ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â ÈÓ‡· .ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ , ˙‡ ‰ Ó‡  ÂÙ˜˘È ‰„ÚÂÂÏ ÂÈÁÂÂÈ„˘

ÁÂÂÈ„‰ „ÚÂÓ· ÏÚÂÙ· ‰·ˆÓ‰ . 
ת "  ואג"כפי שקבעו אג  אב, נמצאו מקרי  של חריגה ה  מתקני התפקידי  של החיילות ) 2(

לפירוט בעניי  תפקידי החיילות ראו  (2001וכפי שנמסרו למשרד מבקר המדינה במאי ובדצמבר 
. ל ביולי אותה שנה לוועדה"כפי שדיווחו המשרד וצה, וה  מהמצבה בפועל בתפקידי  אלה, )להל 

שעה שלוועדה ,  לתפקיד של מדריכות מוזיאוני 2001 חיילות בספטמבר 31הצבת : כ) לדוגמה
א בתגובותיו "אמ.  חיילות26ת עמד על "  ואג"ושעה שהתק  שקבעו אג  אב,  חיילות24ל דווח ע

 מדריכות המוזיאוני  נבעה מהקדמת גיוס  של חיילות לצור) 31כי המצבה בפועל של , מסר
 הוא התקיי  מסו  יוני 2001ושבשנת , השתתפות  בקורס מדריכות מוזיאוני  המתקיי  אחת לשנה

, א"לדברי אמ. וכ  לש  הכשרה מיוחדת נוספת במוזיאו  שאליו ה  שובצו; 2001ועד אמצע יולי 
__________________ 

 . 2002 בתק  היחידה בשנת 5% ג  ההפחתה הנוספת של על נתו  זה התבססה 3



 155 צבא ההגנה לישראל

 file: chap133 04/09/2002  הרצה שלישית

  "אג  אב. ל שמונה מדריכות מוזיאוני  עקב תו  שירות"בסו  ספטמבר השתחררו מצה
ע  . כי למשרד נתונה הסמכות לווסת את הקצאת החיילות על פי צרכי  פנימיי , בתגובותיו מסר

ת את "כי הוא יקפיד לתא  מראש ע  אג,  "מסר אג  אב, ינהלנוכח הערת משרד מבקר המד, זאת
 . ויקבל את אישורו, השינויי  המוכנסי  בחלוקה הפנימית של החיילות במשרד

˙ . ב Ú ˆ Â Ó Ó  ˙ È ˙  ˘  ‰ · ˆ Ó %כ " מעדכו  הנתוני  בדוח חיובי כוח אד  חובה מחו0 לסד
פירוט של החיובי  ומ, 4ס"ק באוגוסט אותה השנה עבור אכ"שהפיק את, 2000לשנת עבודה 
ס בספטמבר "ק ואכ"שמסרו את, 2001 ושל צפי החיובי  הכספיי  לשנת 2000 הכספיי  לשנת

שהמצבה הממוצעת השנתית של היחידה לצור) החיובי  , עלה,  למשרד מבקר המדינה2001
כולל חיילות , )ח" מיליו  ש%12בעלות של כ( חיילות בלבד %535 עמדה על כ2000הכספיי  בשנת 

', וכ  חיילות המשרתות בגופי  שבקטגוריה ב, שרתות ביחידות הפועלות כמשקי  סגורי המ
הנתוני  בנוגע לצפי החיובי  הכספיי  ). פירוט ראו לעיל ולהל (המשלמי  בפועל עבור העסקת  

המצבה הממוצעת בשנת , על פי נתוני  אלה. 2000 היו קרובי  ביותר לאלה של שנת 2001לשנת 
היא נמצאה , כאמור, שבה , מוכה מהמצבה בפועל בחודשי  אוגוסט וספטמבר הייתה נ2000

מהתק  ) %23%כ( חיילות %157היא הייתה נמוכה בכ, לא זו בלבד).  חיילות585(בנקודת השפל שלה 
 ).  חיילות692(שעליו התבסס התכנו  התקציבי 

 הוא הטמיע נוהל 2001כי רק החל משנת , ק" מסר את2001בתגובתו לממצאי הביקורת מדצמבר 
 נמצאו בדיעבד פערי  2000בשעה שבשנת , לפיכ). של העברת נתוני מצבה ממוצעת מהיחידה אליו

 2001הרי שבשנת , בי  מצבה ממוצעת ביחידה לבי  מספר החיילות שבגינ  נערכה ההתחשבנות
ק "אתעוד מסר . ק לנתוני מצבה ממוצעת של מפקדת היחידה"קיימת התאמה מלאה בי  נתוני את

א  כי ,  חיילות628עמדה המצבה הממוצעת על , 2001כי לפי דיווח היחידה בספטמבר , בתגובתו
 . בלבד612 הייתה עבור 2001ההתחשבנות בפועל שנעשתה בנובמבר 

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙È˙ ˘‰ ˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰·ˆÓ‰ È Â˙ ˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ , ÒÂÒÈ· Í¯ÂˆÏ
 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·ÂÈÁ‰2001 ,ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ˙‡ ¯ÒÓ˘ ‰Ï‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˜ÈÂ„Ó ˙" ˙ÙÂ˜˙· ˜

˙¯Â˜È·‰ ,‰„ÈÁÈ‰ Ô˜˙ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ËÏÂ· ÔÈÈ„Ú ,˙‡ ÒÒÈ· ÂÈÏÚ˘" È·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ˜
 ˙ ˘Ï2001 - 692 -˙ÚˆÂÓÓ‰ ‰·ˆÓ‰ ÔÈ·Ï  , ÔÈ‚· ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ·ÂÈÁ‰ ˙‡ ÒÒÈ· ‡Â‰ ‰ÈÏÚ˘

 ÂÊ ‰ ˘Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙ- 6285 .‰ˆÂ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ Â Á·È Ï Ï˘ ˙ÂÈ
‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙‰ Ë·È‰· ‰Ê ¯ÚÙ ,„ÁÓ , ÔÈ‚· ÈÙÒÎ‰ ·ÂÈÁ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ Ë·È‰·Â

‰„ÈÁÈ‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ,Í„È‡Ó.   
 התקינה וההצבה לתפקיד 

 הגדרת מדיניות. 1
, והמשרד, בתוק  היות החיילות בשירות חובה, ל" צה%האחראי  להפעלתה של היחידה 

אשר קבעה את עקרונות ההעסקה ,  במשות  מדיניות אחידה לא הגדירו%שביחידותיו ה  משרתות 
, בהיעדר מדיניות שכזו. את מטרותיה ואת אמות המידה להשגת , של החיילות ביחידות המשרד

. ל המכוונת לצמצו  מספר המשרתי  ביחידה"מתאי  המשרד את עצמו לפעילות העקבית של צה

__________________ 
ק בעקבות עדכו  נתוני התכנו  של "הכיל את כמויות כוח האד  הידועות לאת, לפי המצוי  בו, אשר  4

 .סדיר/א"ת ונתוני הביצוע של עתכ"אג
 . 89.2% עמד על 2001כי האיוש הממוצע בשנת ,  "בתגובותיו ציי  אג  אב 5
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מסגרת יחידותיו ולא במוסדות אזרחיי  ששירות הביטחו  יהיה ב, ל יש עניי  בכ)"לצה, שכ 
 . נפגמת יעילות  של הניהול והבקרה על הפעלת היחידה, בהיעדר מדיניות כזו. ל"שמחו0 לצה

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆÂ „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ"˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÂÚˆ·È Ï, 
Ï ˙ÂÏÈÈÁ ˙·ˆ‰ ‡˘Â · Ì˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Â¯È„‚ÈÂ Â Á·È ‰· ¯˘‡"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘"È·  ˙‡Â ‰„ÈÁ

‰È„ÚÈ ,Ì˘ÂÓÈÓ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙¯„‚‰Ï ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ÔÎÂ.   
 שיטת התקינה . 2

ל בכל הנוגע למטרות ולצרכי  של שירות  של "בהיעדר הגדרת מדיניות אחידה למשרד ולצה
 לא % ה  זו של המסגרת הכללית וה  זו של הרכבה המקצועי %התקינה של היחידה , החיילות ביחידה

שעבור  יש , ל"ה  של המשרד וה  של צה,  על בסיס בחינה מקיפה ויסודית של כלל הצרכי נערכה
 . הצדקה להעסקת חיילות בשירות חובה ביחידות המשרד

„ . א ¯ ˘ Ó מספר החיילות , 2001כפי שהציג המשרד למשרד מבקר המדינה ביולי )  1  (% ‰
 :המשרתות בו נקבע באופ  הבא

 :בחלוקה הבאה, "מזכירות"שהמשרד מגדיר כ, דות לתפקידי מהחיילות מיוע) %53%כ (331
 ;) חיילות%60כ( שתי חיילות בלשכה %לי  ושל מקביליה  "של סמנכ, לשכות של ראשי אגפי   

 ;) חיילות%140כ( חיילת אחת בלשכה %לשכות של ראשי חטיבות ושל סגני ראש אג    

 ). חיילות%131כ(אחת ביחידה  חיילת %ליחידות שבה  יש בי  שישה לעשרה עובדי    

לדברי , לעניי  זה. 6"מקצועיי "מיועדות לתפקידי  שהמשרד מגדיר כ) %47%כ( חיילות 293
העומס ושיקולי  ענייניי  של , הצרכי , לפי המשימות, נבחנת דרישה לכל חיילת לגופה, המשרד

 .הצור) בתפקיד 
שההצבה , נמצאו מקרי , ל"רד וצהל ע  נתוני  נוספי  שמסרו המש"מהשוואת אמות המידה הנ

הצבת  של ארבע חיילות מקבוצת , כ) למשל.  "בפועל לא תאמה את אמות המידה שהציג אג  אב
והצבת  של שלוש חיילות ; ביחידת דובר המשרד המונה שני עובדי  במשרה וחצי" מזכירות"ה

 . אצל יוע0 שר הביטחו  לענייני תקשורת והסברה" מזכירות"מקבוצת ה
מתפקדות בפועל כפקידות מקצועיות "כי החיילות ביחידת דובר המשרד ,   צוי "ובות אג  אבבתג

בגזירת קטעי עיתונות לש  הפצת  להנהלת , דהיינו, )"גזרי עיתונות(בתחו  העיתונות הכתובה 
 להפחית את מספר 2001הוחלט באוגוסט , עקב שינויי  בהליכי העבודה ביחידה זו. המשרד

ואילו " מזכירה" אחת משלוש החיילות מועסקת כ% אשר ליחידת היוע0 לתקשורת .החיילות באחת
קיות "מש"אשר לאחרונה שונה מקצוע  הצבאי ל, "מקצועיות"השתיי  האחרות משמשות כפקידות 

 ".עיתונות
הגדרת  של חיילות המועסקות בגזירת קטעי עיתונות )  א:  (משרד מבקר המדינה מעיר כי

במועד סיו  הביקורת לא )  ב(;  "מקצועי"ממתח  הפרשנות הסבירה למונח חורגת " מקצועיות"כ
שמתחו  העיתונות לא פורטו " מקצועות"ה)  ג(;  בוצעה עדיי  הגריעה מיחידת דובר המשרד

במידה שלרשימת . שעליה דיווח המשרד לוועדה ולמשרד מבקר המדינה, ברשימת המקצועות
__________________ 

בנוגע לרשימת המקצועות ולחלוקה . ל" במשרד שונה מהגדרת המקצועות של צההגדרת המקצועות 6
 .המקצועית של החיילות במשרד ראו בהמש 
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מ  הראוי לעדכ  בהתא  את דיווחי המשרד , דשי המקצועות של החיילות נוספו מקצועות ח
 ). פירוט בעניי  רשימת המקצועות ראו להל (לוועדה 

המשרד לא בדק בשני  האחרונות באופ  מקי  ויסודי את שיטת ההעסקה של החיילות  ) 2(
לנוכח דרישות להכניס שינויי  במצב , אלא ער) רק בדיקות נקודתיות, ביחידותיו ואת יעילותה

ת דרש מהמשרד לצמצ  את מספר החיילות "חלק מהבדיקות נעשה רק כאשר אג, וכ).  הקיי
כאשר יחידה מסוימת ביקשה , בדיקות אחרות נעשו למשל. %2002 ו2000המשרתות ביחידה בשני  

או כאשר חיילות התלוננו על עומס עבודה נמו) מדי , תוספת חיילות בשל עומס עבודה גבוה
ואז , או כאשר חלה ירידה של שכר העידוד של עובדי יחידה מסוימת, ביחידה שבה ה  הועסקו

את הבדיקות בנוגע לאופ  ביצוע . שבה, כולל החיילות, נבדקו היק  פעילותה אל מול כוח האד 
 . השינויי  עור) המשרד בדר) כלל בכוחות עצמו

שכללה , ית מקפת עברו כמעט כל אגפי המשרד בחינה ארגונ1996כי מאז שנת ,   צוי "בתגובות אב
במסגרת בחינה זו הייתה התייחסות ג  לחיילות כאל . ג  ניתוח ועדכו  תיאורי תפקיד, בי  היתר

לנוכח הייעוד של המשרד לסייע ישירות ובצמידות , זאת. חלק אינטגרלי של כוח האד  ביחידה
 מתייחס אשר בה , כי בחינות ארגוניות של יחידות המשרד, משרד מבקר המדינה העיר. ל"לצה

יסודית , אינ  תחלי  לבחינה עצמאית, המשרד אל החיילות כאל פקידות אזרחיות העובדות במשרד
אשר מצדיקי  העסקת חיילות בשירות חובה ואשר ההתייחסות , ומקיפה של המטרות והצרכי 

 . אליה  חייבת להיות שונה מיסודה
האחת באוקטובר (של הוועדה שער) המשרד לנוכח דרישות חוזרות , הבדיקות והמסמכי  ) 3(

לא כללו , לקראת הדיוני  בוועדה בנוגע לאישור הארכת הצו, )2000 והשנייה באוקטובר 1999
נבדקו והוצגו רק . בחינה של גודל היחידה ושל הצרכי  הפרטניי  מול התקני  הדרושי  להשגת 

 במסמ) הסיכו  ,וכ). התוק  המשפטי וההצדקה המהותית של העסקת החיילות במסגרת היחידה
 על פי דרישתו וכהכנה 2001ר הוועדה במאי "אשר הוגש ליו, של עבודת מטה שנעשתה במשרד
 "שירות מוכר"א  לא אחד מהגורמי  מבי  אלה הנהני  מ, 2001לדיוני  על הארכת הצו בספטמבר 

למרות דרישה מפורשת של , זאת. הוכיח את הצור) במונחי  של מספר החיילות שהוא מעסיק
שניתוח ההיבט המספרי , ל היא"כפי שבאה לידי ביטוי במסמ) הסיכו  הנ, עמדת המשרד. וועדהה

 . חורג מגדר הדיו  בחוק ובצו
 מפקדת היחידה בסיוע גורמי  לייעו0 ארגוני שבמשרד 2000שערכה באוגוסט , מסקר פנימי ) 4(

כי חיילות , עלה, )סקר ה%להל  (במטרה לעמוד על שביעות הרצו  של החיילות המשרתות ביחידה 
ע  . לא ביצעו עורכיו מדידה של העומס על החיילות, במסגרת הסקר. התלוננו על חוסר תעסוקה

) ר" מנה%להל  (וביניה  במינהל ההרכשה והייצור , הסקר איתר מוקדי  של תעסוקה נמוכה, זאת
 .7ט"ובסיב

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„·Ó „¯˘Ó‰ ˙ÂÚ ÓÈ‰Ï ÈÎ ÌÈÈ˘ÓÓ‰ ÂÈÎ¯ˆ ÏÏÎ
ÂÈ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈÈÁÎÂ ‰ ÂÈÙ˜È‰· ÌÈÎÓÂ˙‰ , ˙„Â·Ú· È¯ÙÒÓ‰ Ë·È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ÓÂ
Âˆ‰ ˙Î¯‡‰Ï Ú‚Â · ÌÈ ÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï Í¯Ú˘ ‰ËÓ‰ ,‰ÏÂÙÎ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘È)  :‡  (È‡- ÈÂÏÈÓ

 ¯·ÂË˜Â‡· ‰„ÚÂÂÏ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ‰ ˙ ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˘È¯„2000 ‡È·‰Ï 
Ï˘ ÁÂ˙È  ‰È Ù·Âˆ· ÌÈÈÂ Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó „Á‡ ÏÎ  ,„È˜Ù˙‰ Ï˘ Â˙Â·È˘Á , È‡ˆÂÈ ¯ÙÒÓ

‰ÓÂ„ÎÂ Â· ÌÈ·ˆÂÓ‰ ‡·ˆ‰  ;)·  ( ˙‡ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ˜Â„·Ï È ÈÈ Ú‰ Í¯Âˆ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰
‰Ù˜È‰·Â ‰„ÈÁÈ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â¯È˘· ÌÈÎÓÂ˙‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ. 

__________________ 
א "א  אמ, ניתוח הממצאי  והסקת המסקנות לא נבדקו על ידי עורכי הביקורת, שיטת ביצוע הסקר 7

 . משתמש בממצאי הסקר להפקת לקחי 
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י לפטור את המשרד כי אי  בהכרה שנת  המחוקק לאפשרות של שירות צבאי במשרד כד, יודגש
 את % ומועדי הדיו  בהארכת תוקפו של הצו ביניה  %מהחובה לבחו  ולהערי) בנקודות זמ  שונות 

שהרי לא . הצרכי  בפועל המצדיקי  את המש) מימושה של אפשרות זו ואת היקפו של המימוש
ציג בפני מ  הראוי שהמשרד י, לפיכ). שתוקפו מוגבל, בכדי מותנה שירות החיילות במשרד בצו

 . מידע מלא ואמי , שללא אישור  לא נית  לגייס חיילות ליחידה, הממשלה ובפני הוועדה
‰ . ב ˆ"Ï %ומדי שנה בשנה הוא , ל נדרש מדי שנה בשנה לתכנ  את היקפי השירות ביחידה" צה

ל יש עניי  מתמש) "לצה. מתריע על כוונתו לצמצ  את מספר החיילות והחיילי  המשרתי  ביחידה
זאת בעיקר עקב הצור) לתת מענה חלקי לפערי  במער) כוח האד  . חזיר אליו את תקני היחידהלה

במקו  , אשר יופנו מהיחידה, את החיילות, עד כמה שנית , הכוונה היא לשב0. הטכני והאיכותי
 .תפקידי חיילי  בשירות חובה ולהסיט חיילי  אלה למקצועות טכניי 

 לנוכח דרישתה "שירות מוכר"שבה  משרתי  חיילי  ב, תת את המסגרו" בח  אג2000ביולי 
ג  בבחינת הנושא .  של הוועדה לצור) דיוניה בנוגע להארכת תוקפו של הצו1999מאוקטובר 

ל מעוניי  כי "שצה, ל היא"הנחת היסוד של צה"כי , ת והדגיש את העובדה"לצור) זה חזר אג
 ".חיילי  ישרתו ביחידות הצבא

ת לא ער) בשני  האחרונות בדיקה שיטתית ומסודרת של הצרכי  "ג  אג, דבדומה למשר, ע  זאת
נקודת המוצא להמלצות בנוגע לצמצומי  היא קיומו של צור) להקטי  את ההיקפי  . מול התקני 

בסיכו  עבודת המטה , למשל, כ). בלי לבדוק את רמת ההתאמה שלה  לצרכי , הקיימי  בפועל
קיצו0 אחוזי שוויוני של התקני  בכל :  נבחנו שתי אפשרויות2000של בחינת השירות המוכר מיולי 

, או קיצו0 דיפרנציאלי; ללא קשר לתפקידי  השוני  שממלאי  החיילי  ביחידות השונות, לי "הימ
על פי האמור . לי"ל ותפקידיו אל מול הצור) הצה"ל וימ"על בסיס הערכת מצב נקודתית של כל ימ

בעבודת המטה לא זו בלבד שלא נבדקה , בר .  האפשרות השנייההוחלט על, בסיכו  עבודת המטה
אלא א  אי  בה , ההצדקה להיקפי  הכמותיי  של השירות המוכר שהתקיימו במועד עריכתה

 .המלצות בנוגע לאופ  מימוש הצמצומי  הלכה למעשה
חידה  את תקני הי2002ת לצמצ  בשנת "ל על כוונת אג"ת לרמטכ" דיווח ראש אג2001במאי , וכ)

 חיילי  במער) כוח האד  האיכותי 1,500כדי להפנות  לכיסוי חלקי של הפער של ,  תקני %350ב
 2001 תקני  ביוני 50: ל יקוצצו מהיחידה" מתו) התקני  הנ100, על פי התכנו . ל"והטכני של צה

 או לדיווח זה לא צורפו נתוני .  מהיחידה15%פירוש הדבר היה קיצו0 של . 2002 בינואר %50ו
 הוחלט לצמצ  את קיצו0 2001ביוני . פירוט של אמות המידה שלפיה  נקבעו ממדי הצמצומי 

לא בעקבות מדידה ובחינה של עבודת , זאת). 5%( תקני  %34 ל%2002התקני  המתוכנ  ליחידה ב
כי ג  , יצוי . ל"ל המשרד לבי  הרמטכ"אלא בעקבות סיכו  דברי  שהושג בי  מנכ, החיילות

 . התקבלו ללא בדיקה יסודית של הצרכי 2000בנוגע להפחתת תק  היחידה בשנת ההחלטות 
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‚‡ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘" ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰„ÈÁÈ‰ Ô˜˙ ˙‡ ÂÚ·˜È „¯˘Ó‰Â ˙

˙È„ÂÒÈ ‰˜È„· ¯Á‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Â„ÈÁÈ ÔÈ· Â˙˜ÂÏÁ , ·ˆÓ· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ ÂÚˆ·ÈÂ
ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ È Ë¯Ù ÁÂ˙È  ¯Á‡Ï ÌÈÈ˜‰ .‡·‡ Û‚"‰ˆÂ Ì" È‡ˆÓÓÏ Ì‰È˙Â·Â‚˙· Â¯ÒÓ Ï

˙¯Â˜È·‰ ,˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ÂÏÁ‰ Ì‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ÈÎ , ˘·‚Ï ‰¯ËÓ·
 ˙ ˘ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÚ·¯‰ ÍÏ‰Ó·2002 ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂÏÈÈÁ Ï˘ ‰ È˜˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡

‰„ÈÁÈ‰ .‰ˆ È¯·„Ï"Ï ,¯·Ú‰Ó ‰ Â˘· , ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó „Á‡ ÏÎ ˜„·ÈÈ ÂÊ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ·
ÓÓ˘‰„ÈÁÈ· ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙Â‡Ï .·‡ Û‚‡ È¯·„Ï"Ì , ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ÁÎÂ Ï

 ˙ÂÏÈÈÁ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ó „Â˜Ù˙Â ÒÓÂÚ ˙˜È„· Úˆ·È ‡Â‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÂÓ ‰ È˜˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯ËÓ·Â
‰„ÈÁÈ‰.   
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 התפקידי  שהחיילות ממלאות במשרד . 3
 על הארכת הצו על פי דרישתה של הוועדה לקראת הדיוני , 2001שהכי  המשרד במאי , במסמכי 

המחייבי  יכולת ˙ÌÈ˘È‚¯ ÌÈ„È˜Ù ט "החיילי  מבצעי  במשהב"כי , נאמר, 2001בספטמבר 
 ÏÂ„‚‰ Â Â¯˙È אשר, È˙ÂÎÈ‡Â È Èˆ¯ Ì„‡ ÁÂÎזהו . כפי שיש היו  לבוגרי תיכו  צעירי , ופוטנציאל

Â˙ÂÈ ÓÊ· ‡˜ÂÂ„ ‡Â‰ .בציה שלה  את המוטי, החיילי  תורמי  את יכולת  האינטלקטואלית: דהיינו
שטבעי , ישירותל "לארגו  המשרת את צה, ואת כישוריה  במש) תקופת זמ  מוגדרת ומוגבלת

אפיו  זה המפורט במסמכי המשרד של ). ההדגשות במקור..." (שיסתייע במשאב אנוש מעולה זה
 .כפי שיפורט להל , שירות החיילות ביחידותיו אינו מתאר את המציאות לאשורה

לרבות ,  כפי שפורטה במסמכי המשרד8 של חיילות היחידה לפי מקצועותחלוקת התקני  . א
  :מוצגת בטבלה הבאה, 2001הדיווח לוועדה מיולי 

 ÌÈÊÂÁ‡·
ÒÓ"‰  ÌÈÊÂÁ‡·

 ÌÈ„È˜Ù˙Ó
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó Ô˜˙ „È˜Ù˙ 

 מזכירות בכירי  24  4.0
 מזכירות 307  49.0

53.0  331 Ò"˙Â¯ÈÎÊÓ È„È˜Ù˙· ‰

 )(*)שיקו (רווחה והטבות  50 17.0 8.0

 )(*)ר"מנה(רכש  50 17.0 8.0

 )(*) "אג  אמו(  "א ובנא"כ 40 14.0 6.0

 )פיענוח טלגרפיה, צופ (ט "צפ 25 8.5 4.0

 (*)ל"ארכיו  צה 25 8.5 4.0

 הדרכה במוזיאוני  24 8.0 4.0

 )(*)ס"אכ(הנהלת חשבונות  20 7.0 3.0

 )(*)ט"סיב(שיווק ומכירות  20 7.0 3.0

 ) קצינות2כולל (מפקדת היחידה  11 4.0 2.0

 (*)הכוונת חיילי  משוחררי  10 3.0 2.0

 (*)חדר מיבצעי  8 3.0 1.5

 הפעלת מחשב ויישומי  7 2.0 1.0

 צילו  2 1.0 0.5

 בקרת קשר קווי 1 0.0 0.0

47.0 100.0 293 Ò"ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„È˜Ù˙· ‰   
100.0  624 Ò"ÈÏÏÎ ‰

  .רק על ידי המשרד" מקצוע"וגדר כמ (*) 
__________________ 

 .ל" המשרד שונה מזו של צהעל ידי" מקצוע"הגדרת , כאמור לעיל 8
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אשר הדיווח לוועדה פירט רק ',  החיילות שבקטגוריה ב49ה הכללי שבטבלה יש להוסי  את "לס
שהמשרד יפרט בדיווחיו לוועדה ג  את התפקידי  , מ  הראוי. את מספר  ולא את מקצוע 

י פירוט כאמור ייכלל כ,   צוי "בתגובות אב. ולא רק את מספר ' שממלאות החיילות בקטגוריה ב
 .בדיווחי המשרד לוועדה

שכמחצית , ל של שירות החיילות ביחידותיו הכליל המשרד והדגיש את העובדה"באפיו  הנ . ב
כאלו שאותרו כבר בתקופת לימודיה  בבית , דהיינו, "מאותרות"מהחיילות המשרתות ביחידה ה  

הסכמת  לשרת במשרד לאחר שקיבלו הביעו את ; הספר התיכו  כמתאימות לשרת ביחידות המשרד
כ! , ועברו באופ  מלא או חלקי את התחקירי  הביטחוניי  הנדרשי ; מהמשרד הסבר על היחידה

כי כמחצית , יצוי . שיהיו מוכנות להתחיל בתפקיד  במשרד מיד ע  סיו  הטירונות והליכי השיבו"
 .הינ  בעלת נתוני איכות גבוהי " מאותרות"מהחיילות ה

מיועדות החיילות , 2001תוני  שמסרה מפקדת היחידה למשרד מבקר המדינה בספטמבר על פי נ
טית "צפ)  3(;  רכזת שיקו )  2(;  מדריכת מוזיאוני )  1:  (למלא ארבעה תפקידי " מאותרות"ה

 .פקידה ברמת סיווג גבוהה)  4(;  ברמת סיווג גבוהה
מתו! , 9 ריכזה מפקדת היחידה ידנית,לבקשת משרד מבקר המדינה ובהעדר מאגר נתוני  ממוחשב

שאליה  מוצבות החיילות , נתוני  בנוגע למקצועות וליחידות, תיקיה  האישיי  של החיילות
" מאותרות" חיילות 316 שירתו ביחידה 2001כי בספטמבר , מניתוח נתוני  אלה עלה". מאותרות"ה

  : בחלוקה הבאה
 ¯ÂÚÈ˘‰

Ó"˙Â¯˙Â‡Ó" ˙ÂÏÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ „È˜Ù˙ Û‚‡ 
 יחידת המוזיאוני  מדריכה 31 10%

 אג  השיקו  רכזת שיקו  10 3%
  "אג  אמו טית"צפ 26 8%

 אגפי  ויחידות אחרי  פקידה 249 79%
100% 316  Ò"‰  

ניתוח . משרתות במשרד בתפקידי פקידות" מאותרות" מהחיילות ה80%/כי כ, מהטבלה עולה
 : לה עודהע" מאותרות"הנתוני  בנוגע ל

החיילות המשובצות לתפקידי פקידות פזורות במרבית אגפיו ויחידותיו של המשרד וכ   ) 1(
 . 'בגופי  שבקטגוריה ב

אינו , ובחלק גדול מהמקרי  ג  בעלת נתוני איכות גבוהי " מאותרת"היותה של החיילת  ) 2(
, בר ג  מודג  היטב בכ!הד. מעניק לה בהכרח יתרו  בהיבט התפקיד או היחידה שאליה היא מוצבת

 חיילות מבי  המשרתות בארכיו  14/ר ו" מבי  החיילות שבמנה24, ט"שכל החיילות המוצבות בסיב
זאת א  ". מאותרות"ה  , כפי שמפורט לעיל בטבלה של חלוקת תקני החיילות לפי מקצועות, ל"צה

__________________ 
שמפקדת היחידה תנהל את תיקיה  האישיי  של , כי מ  הראוי, משרד מבקר המדינה העיר בהקשר זה 9

 ,2001א למשרד מבקר המדינה בדצמבר "בתגובתו לממצאי הביקורת הודיע אמ. החיילות על גבי מחשב
 .2002!כי תהלי  המחשוב של היחידה כבר החל והוא יקוד  ב
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ר "במנה, ט"בשנתנו החיילות ששירתו בסי, מהסקר התברר שציוני ההערכה, על פי שכאמור
 .היו נמוכי  ביותר, ל לשירות שמילאו"ובארכיו  צה

‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙ÈˆÁÓÓ ‰ÏÚÓÏ ÈÎ , Ô‰˘ ÔÈ·"˙Â¯˙Â‡Ó "Â‡Ï Ì‡ ÔÈ·Â , ˙Â‡ÏÓÓ
Î „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ Ì‚ ÌÈ¯„‚ÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙"˙Â¯ÈÎÊÓ" ;„ÂÚÂ ˙‡Ê , „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙È·¯Ó

Ô¯È„‚‰ ,ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÂÈÎ¯ˆÏ ,Î"˙ÂÈÚÂˆ˜Ó "Î ‡ÏÂ"ÈÎÊÓ˙Â¯ "- ˙Â˜ÒÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙Ó‚Â„ 
‰ Ó·"¯ ,Î‡·"Ò ,ÂÓ‡ Û‚‡·"·ÈÒ·Â Ô" Ë-ÌÈ„È˜Ù˙ ÏÚÂÙ· ˙Â‡ÏÓÓ  , ÔÁ· ‡Ï „¯˘Ó‰˘

 ·ÈÎ¯Ó‰ Ï˘ ÂÏ˜˘Ó ˙‡ Ì‰Ï Ú‚Â ·"ÈÚÂˆ˜Ó‰ " ·ÈÎ¯Ó‰ Ï˘ ÂÏ˜˘Ó ˙ÓÂÚÏ"È˙Â„È˜Ù‰ "
 ‡„È¯‚-ÂÈ ÈÈÙ‡ÓÂ „È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ Ï˘ Ë·È‰· ‡Ï  ;ÔÓÊ‰ Ï˘ Ë·È‰· ‡Ï Û‡Â , ‰ÚÈ˜˘Ó˘

‰ ˙ÏÈÈÁ‰„È˜Ù˙Ï ˙·ˆÂÓ , ·ÈÎ¯Ó‰ ÚÂˆÈ··"ÈÚÂˆ˜Ó‰ " ÚÂˆÈ·· Ú˜˘ÂÓ‰ ÔÓÊ‰ ˙ÓÂÚÏ
 ·ÈÎ¯Ó‰"È˙Â„È˜Ù‰ ."‰¯˜Ó ÏÎ· ,˙Â˘¯ÂÙÓ ¯Ó‡  „¯˘Ó‰ ÈÎÓÒÓ· ,ÈÎ" : ËÚÓ ÌÂÈ‰ ˘È

˙Â¯ÈÎÊÓ È„È˜Ù˙· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÌÈÁ¯Ê‡ „Â‡Ó." 
סקר שמה, נית  למצוא בכ!, שבחלקו הוא איכותי, תימוכי  לניצול לא יעיל של משאב אנושי

ללא , שנתנו החיילות לשירות  ביחידה היה נמו!, כי הממוצע הכללי של ציוני ההערכה, התברר
וללא הבדלי  בי  החיילות , הבדלי  משמעותיי  בי  המקצועות השוני  שה  ממלאות במשרד

 מכלל החיילות 92%/כ(מתשובותיה  של החיילות שענו על שאלוני הסקר . לאחרות" מאותרות"ה
. כי התפקיד שה  ממלאות אינו מאפשר לה  לנצל את כישוריה , עלה) ועד עריכת הסקרביחידה במ

בתגובת  לממצאי הביקורת . על אלה ג  התווספה תחושת ההחמצה של שירות בסביבה הצבאית
בי  , ילובנו, כי במסגרת עבודת המטה המשותפת שלה  בנוגע ליחידה, ל"  וצה"ציינו אג  אב

  .איכות  ומידת העסקת , התפקידי  שממלאות החיילות: הסוגיות הבאות, היתר
 גודל החיסכו  לתקציב הביטחו  . 4

הפועל בנוס  ; שעלותו נמוכה, השירות המוכר ביחידה מאפשר למשרד לקבל כוח אד  פקידותי
, ומהווה בפועל תחלי  לכוח אד  פקידותי אזרחי, לשיא כוח האד  האזרחי המוקצב למשרד

 .שעלותו גבוהה בהרבה
בהתא  ". ח בשנה"שירות החיילות חוס! לתקציב הביטחו  עשרות מיליוני ש", לפי מסמכי המשרד
שהעלות השנתית , זאת על בסיס ההנחה, ח" מיליו  ש70/ ל60החיסכו  נע בי  ,  "לתחשיבי אג  אב
 .ח" ש120,000/ואילו עלות שנתית של עובדת אזרחית היא כ, ח" ש20,000/של חיילת היא כ

 :ביקורת נמצא כדלהל ב, בר 
עומסי , הכישורי  המקצועיי  הנדרשי , מאחר שלא נערכה בדיקה מקיפה של כלל הצרכי  . א

אי  למערכת הביטחו  תמונה מדויקת של ממדי החיסכו  בתקציב , עבודה וכדומה של המשרד
בהיעדר בדיקה מקיפה של . הביטחו  הנובע מהעסקת חיילות ביחידה במקו  כוח אד  אזרחי

לא נית  לעמוד על מידת הצור! להחלי  כל אחת מהחיילות שתיגרע ממצבת היחידה , הצרכי 
 . בכוח אד  אזרחי

צמצו  הפערי  /מערכת הביטחו  טר  בדקה את גודל הפגיעה בתקציב הביטחו  עקב אי . ב
זו " הערכת נזקי "ללא . ל"ל בגי  הצבת החיילות ליחידה במקו  לצה"האיכותיי  והטכניי  של צה

 .הנובע לתקציב הביטחו  מהעסקת  של חיילות, א  בכלל, לא נית  לאמוד את גודל החיסכו 
כ! . תקציב הביטחו  אינו אמור לשאת בכל העלות של העסקת החיילות המשרתות ביחידה . ג

אמורי  הגורמי  המעסיקי  ' עבור מרבית החיילות המשרתות בגופי  שבקטגוריה ב: לדוגמה
 .ל"לשל  לצה
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 ÔÓÈÂ‡¯‰ , Ï„Â‚Ï Ú‚Â · ‰È˙ÂÎ¯Ú‰ ˙‡ ÌÈ˜Â„· ÌÈ Â˙  ÏÚ ÒÒ·˙Â ˜Â„·˙ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ˘
‰„ÈÁÈ· ˙ÂÏÈÈÁ ˙˜ÒÚ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÔÂÁËÈ·‰ ·Èˆ˜˙Ï Ú·Â ‰ ÔÂÎÒÈÁ‰.   

 )'קטגוריה ב( במסגרות שמחו  למשרד "שירות מוכר"
 תקינות ההצבה של החיילות . 1

, במשרד העבודה והרווחה, במשרד החו  מתקני היחידה היו עבור החיילות ששירתו 49, כאמור
 . ח"ובאל" צוות"ב

צריכי  '  בקטגוריה ב"שירות מוכר"כדי להציב חיילות ל, בהתא  לדרישות החוק, כפי שצוי 
 : וביניה , להתמלא מספר תנאי 

"שתכליתו להשיג יעד ביטחוני, השירות צרי! להיות ביחידה צבאית במסגרת משרד ממשלתי . א
 .ל"וביניה  פעולות התנדבות למע  חיילי צה, חומי  המנויי  בחוקלאומי באחד מהת

ע  , לפי העניי , ובהתייעצות, בשי  לב לנסיבות העניי  באותה העת, שוכנע שר הביטחו "... . ב
כי א  , או שר הבריאות וכ  ע  שר המשפטי , התרבות והספורט, שר החינו!, השר לקליטת העלייה

 ".צא צבא בשירות סדיר לא יושג היעד כנדרשלא תיעשה הפעילות בידי יו
הצבא את הסכמתו "אלא א  כ  נת  יוצא, צבא במסגרת זו"השר לא יורה על שירותו של יוצא . ג

 .לכ!
 :בביקורת נמצא כלהל 

˙ . א Â Ï È È Á ‰  È „ È ·  ˙ È ˘ Ú  ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù ,  הצבת החיילות במשרד העבודה והרווחה" ‰
שבו ה  משובצות במער! , ובמשרד החו ,  שבו ה  עוסקות בנושא הכנת המשק לשעת חירו

משו  שבשני משרדי  אלה מועסקות החיילות , זאת.  עונה בהיבט הזה על דרישות החוק"המיבצעי 
ח "לא כ  בנוגע להצבת החיילות לאל. במסגרת המער! המיבצעי והריתוק המשקי לשעת חירו 

בהיבט ,   עוני  להגדרה האמורהאינ, שהחיילות ממלאות בשני גופי  אלה,  התפקידי "" צוות"ול
 :כמפורט להל , "א  לא תיעשה הפעילות בידי יוצא צבא בשירות סדיר לא יושג היעד כנדרש"ש
החינו! , לקד  את ענייני החיילי  בתחומי הרווחה: ה  בעיקר, לפי תקנונה, ח"מטרות אל ) 1(

ות נופש וחינו! אכסניות קרי, לרבות בתי חייל, אחזקה וניהול מפעלי , והתרבות על ידי הקמה
הינ  , על פי תקנונה, "צוות"מטרותיה של . לקיי  קשר הדוק ע  מתנדבי האגודה, וכ ; ומועדוני 
תרבותית , לעודד ולפתח פעילות חברתית; ל"לאגד את גמלאי שירות הקבע בצה: בי  היתר

וליזו  ; לטפל במציאת עבודה לחברי ; לפעול לרווחת החברי ; והתנדבותית בקרב החברי 
אשר ג  תומכת , לשני הגופי  הללו קשר הדוק ע  מערכת הביטחו . מקורות מימו  לפעולות אלו

 . 10ושניה  מעסיקי  מנהלי  ועובדי  בשכר מלא, בה  מבחינה כספית
,  במסגרת עבודת מטה2001ש בראשית "שהעבירו שני גופי  אלה ליועמ, ממסמכי  ) 2(

כי הסיבות העיקריות להעסקת חיילות , עלה, 2000מאוקטובר שנערכה על פי דרישתה של הוועדה 

__________________ 
' עמ, א52' תקציבה ועלויות ניהולה ראו ג  דוח שנתי של מבקר המדינה מס, מטרותיה, ח"יי  אלבענ 10

 .133' עמ, א50תקציבה ועלויות ניהולה ראו ג  דוח שנתי , מטרותיה, "צוות"בעניי  ; 197
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והחשיבות שיש ; ל"שיש לגופי  אלה ע  גורמי  שוני  בצה, הקשר ההדוק: בשורותיה  ה  שתיי 
 .  ע  החיילות"התורמי  או הגמלאי  ,  המתנדבי "למפגש של הציבור 

 ניתנת אמנ  " מנהלתית  פעילות"כי הפעילות שמבצעות החיילות , שני הגופי  ציינו ) 3(
וכי החיסכו  המושג עקב ההעסקה של , א+ שבעלות גבוהה יותר, להיעשות על ידי עובדי  אזרחיי 

 .החיילות מנוצל לטובת הציבור הנהנה משירותיה 
לא מתקיי  כא  מצב דברי  ההופ! את , כי לנוכח המתואר לעיל, משרד מבקר המדינה העיר

ואשר ). לפי הגדרת החוק(ידי חיילות לא היה מושג יעדה כנדרש הפעילות לכזו שאלמלא בוצעה ב
מעבר , לטיעו  בדבר ניצול החיסכו  בעלויות כוח אד  לטובת הנהני  משירותיה  של גופי  אלה

הרי שהוא עשוי להצדיק העסקה גורפת של חיילות בכל הגופי  האזרחיי  , לכ! שהוא טעו  הוכחה
 . שיש לה  נגיעה למערכת הביטחו 

היא מותרת רק בתפקידי השמת כוח , כי על פי נוסח הצו, יצוי  עוד" צוות"בנוגע להעסקת חיילות ב
ל לפעילות זו כאל המש! "זאת על שו  התייחסות המשרד וצה. ל"אד  של הפורשי  משירות בצה

ל על תפקידי "כי המגבלה הנ, יודגש. א"שעושה מחלקת פרישה בחטיבת הסגל שבאכ, לתפקיד
 על 1996"הייתה כלולה בי  שאר התנאי  שבה  הותנה אישורו של הצו המקורי ב" צוות"החיילות ב
 . ידי הוועדה

יועדו מלכתחילה לתפקידי  " צוות" שלוש חיילות שהוצבו ל2000עד לשנת , שבניגוד לצו, נמצא
 2000כי בספטמבר , "צוות"ש מסרה "במסמכיה ליועמ. מנהלתיי  שאינ  קשורי  בהשמת כוח אד 

משרד מבקר . א עברה שינוי ארגוני ורשות התעסוקה שלה שולבה ארגונית בכלל פעילות האגודההי
כי הואיל ולאחר השינוי לא נית  למנוע העסקת  של כל החיילות בפעילויות , המדינה העיר

הרי שאופ  העסקת  באגודה כיו  עלול , שאינ  השמת כוח אד , מנהלתיות אחרות של האגודה
תימוכי  לקיומה של אפשרות זו מצוי בפירוט המטלות שעל החיילות המשרתות . צולעמוד בניגוד ל

למשרד מבקר המדינה בתגובתה לממצאי הביקורת מדצמבר " צוות"אשר מסרה , לבצע" צוות"ב
, בי  השאר, כי פעילות  של החיילות המועסקות בה מגוונת וכוללת, מפירוט זה עולה בבירור. 2001

ואינה מוגבלת לשירותי  בתחו  התעסוקה של מי ,  וכספי  של הגמלאי טיפול בנושאי שלישות
 . ל"שזה עתה פרשו מצה

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ , ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ
Ï‡· ˙ÂÏÈÈÁ Ï˘ Ô˙˜ÒÚ‰ Í˘Ó‰Ï"·Â Á"˙ÂÂˆ ." ¯‡Â¯·ÙÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ Â˙·Â‚˙·2002 

ÓÚÂÈ‰ ¯ÒÓ"˘ ,‰ ˙ÏÈÁ˙ ˙‡¯˜Ï ÈÎ ¯·ÓËÙÒ· Âˆ‰ ˙Î¯‡‰Ï ÌÈÎÈÏ‰2002 „¯˘Ó‰ ÔÁ·È 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ È ˘Ï ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙·ˆ‰ ˙‡ ˙ÙÒÂ  ÌÚÙ. 

Ï . ב  ‰ Ó Î Ò ‰"¯ Î Â Ó  ˙ Â ¯ È לאחר שמשרד , 2001 רק במחצית הראשונה של יוני " "˘
, הוא הנחה את הגורמי  האחראי  בעניי  זה, סדיר/א"מבקר המדינה פנה בעניי  זה לראש עתכ

להחתי  את החיילות על טופס ,  נשי  בבסיס קליטה ומיו  ושלישות היחידהוביניה  ראש מדור
עד , על היחידות המונחות הוטלה אחריות להחתי  בדיעבד. הסכמה לשרת ביחידה כנדרש בחוק

כי תהלי! , בעת סיו  הביקורת נמצא. 'את כל אלה שכבר משרתות ביחידה בקטגוריה ב, 15.7.01
והחתמת החיילות המשובצות לשירות , ה לשירות הושל ההחתמה בדיעבד על טופס ההסכמ

ל יקפיד להמשי! ולקבל את ההסכמה מראש "ראוי שצה. ביחידה על טופס כאמור התבצעה כסדרה
שתאפשר לה לקבל , לאחר שיספק ליוצאת הצבא מידע ברמה,  כדרישת החוק"שירות מוכר"ל

 . החלטה מושכלת
‰ˆ ¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ Â˙·Â‚˙·" „¯˘ÓÏ Ï ¯‡Â¯·Ù· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó2002 , ÍÂÓÒ ÈÎ

 ÒÂÈ‚‰ ÔÂ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙Ï) ÈÏÂÈ2002 ( ÔÂ ÚÈ¯ ÍÓÒÓ ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ıÈÙÈ ‡Â‰
Ï ‰ÓÎÒ‰ ÈÒÙÂË ÏÚ ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙Ó˙Á‰ ‡˘Â ·"¯ÎÂÓ ˙Â¯È˘" . 
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 הסכמי . 2
, שלה' ומגדירה בנספח ב, "המשרד יערו! הסכמי  בכתב ע  הגופי  המסתייעי "כי , ב קובעת"המ
אשר המשרד התחייב חוזית לסייע לו בחיילי  ,  מקבל סיוע הינו גו+ משפטי או משרד ממשלתיכי

. ח"וכי הסכ  בכתב נחת  רק ע  אל, שההוראה אינה מקוימת כלשונה, נמצא. בשירות סדיר
כי הוא יסייע , 2001ש למשרד מבקר המדינה בדצמבר "בתגובתו לממצאי הביקורת הודיע היועמ

שבה  מוצבות , ייחתמו ע  גופי  נוספי , שהסכמי  דומי  לאלה שכבר נחתמו,  לכ!2002בשנת 
 .בהתא  לפניית הגופי  הדורשי  במשרד, חיילות היחידה
את אופ  חישוב המחירי  עבור השירות של , בי  השאר, כי ההסכ  יפרט, ב"עוד קובעת המ

  סיוע בי  המשרד לבי  ומגדירה את התחייבות מקבל הסיוע כסכו  כספי הנכלל בהסכ, החיילות
קביעות אלה אינ  מקוימות . ואשר מקבל הסיוע התחייב לשלמו כאשר יקבל את הסיוע, מקבל הסיוע

שכ  ההסכ  אינו מפרט את אופ  חישוב המחיר עבור השירות או את , ג  במקרה שבו יש הסכ 
 . גובה הסכו  הכספי שעל מקבל השירות לשל 

  . שהוראותיו בעניי  ההסכמי  יקוימו, אוי שהמשרד יגרו  לכ!שמ  הר, משרד מבקר המדינה העיר
 פיקוח תקציבי וגבייה , תקצוב. 3
‡ . "·˘Á ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ " 

ל "כי על המשרד לקבל מהגופי  שמחו  למשרד הנהני  משירות של חיילי צה, ב קובעת"המ
קבלת , ב" המעל פי. 11ככיסוי להבטחת התשלומי  עבור הסיוע הנית  לה , "התחייבויות חשב"

כי המשרד קיבל , בביקורת נמצא. היא תנאי למת  הסיוע, על ידי המשרד" התחייבות חשב"כתב 
הצבת  של חיילות , כתוצאה מכ!. ח וממשרד החו "רק מאל" התחייבות חשב "2001בשנת 

ס "בתגובתו לממצאי הביקורת הודיע אכ. ב"הייתה בניגוד להמ" התחייבות חשב"ללא " צוות"ב
  ". צוות"מ" התחייבות חשב"כי הוא יפעל לקבלתה של , 2001מבקר המדינה בדצמבר למשרד 

· .‰ÈÈ·‚ 
)1 ( ‰ Á Â Â ¯ ‰ Â  ‰ „ Â · Ú ‰  „ ¯ ˘ Ó "ל לבי  משרד העבודה " מכוח ההסדר שבי  צה

בלא שדווח על כ! ,  החיילות במשרד זה11ל תשלומי  בגי  שירות  של "והרווחה מימ  צה
ס לא היה מידע "ק ובאכ" לאחראי  על התקצוב והגבייה באתכי, בביקורת נמצא. למערכת הגבייה

והמידע בעניי  זה נמסר לה  על ידי משרד , על שירות  של החיילות במשרד העבודה והרווחה
וישקלו , ס יקבלו מידע על מקו  שירות  של החיילות"ק ואכ"שאת, מ  הראוי. מבקר המדינה

כדי , רות  של החיילות במשרד העבודה והרווחהאפשרות לציי  במערכת הגבייה את החיוב עבור שי
 .שבידי המשרד יהיה המידע על מקורות המימו  והחיוב הכספי בגי  העסקת 

)2 ( "˙ Â Â  : ס עלה כלהל "ק ואכ"על פי נתוני את" צוות" מבדיקת תשלומי " "ˆ
 היא לא חויבה בתשלו . בתשלו  עבור ארבע חיילות בלבד" צוות" נשאה 2000עד שנת  ) א(

 . בגי  ההעסקה של שש החיילות הנוספות
__________________ 

היא מסמ% המתקבל מאת הגו$ המסתייע ואשר משמעותו בי  " התחייבות חשב", ב"לפי ההגדרה בהמ  11
שלהתחייבות נית  כיסוי מתקציבו של הגו$ ) 2. שהגו$ מתחייב לשל  עבור כל סיוע שיקבל) 1: היתר

את , באמצעות החשב הכללי, שהמשרד יוכל לקזז, שניתנה הסכמה מטע  הגו$ המסתייע) 3. המסתייע
 . הסכומי  שיגיעו למשרד
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ק להעסקת שלוש חיילות "לבי  את" צוות" הוקט  הבסיס להתחשבנות בי  2000בשנת  ) ב(
 . בלבד מתו! העשר

 המליצה ועדת התמיכות של המשרד לקזז את עלות  של ארבע 2000באוגוסט , ע  זאת ) ג(
ל "מנכ". צוות" מדי שנה בשנה לח מהתמיכה שהמשרד מעביר" ש84,000החיילות בסכו  של 

 . 12המשרד אישר המלצה זו
למשרד עבור " צוות"ח של " ש151,000"ההמלצה ואישורה באו בעקבות חוב בס! של כ ) ד(

לאחר שהגורמי  האחראי  על הנושא במשרד . 1998" ו1997שירות  של ארבע חיילות בשני  
, להחזיר את החוב" צוות"תגרו  ל, מחדש, נמצאה דר!, החליטו להתייחס אל החוב כאל חוב אבוד

" צוות"מהפירוט שבדוח ניצול התקציב שצירפה . תשלו "תימנע הישנות התופעה של אי, ומאיד!
ל אכ  קוזז מהתמיכה שקיבלה מהמשרד בשנת "כי הסכו  הנ, לתגובתה לממצאי הביקורת עולה

2000 . 
אמורה להיזק+ , 2001טחו  לשנת  לתקציב הבי11 לסעי+ 2000על פי דברי ההסבר מדצמבר  ) ה(

 ".צוות"לזכות סעי+ זה הכנסה בגי  החזר עלות העסקת  של שלוש חיילות ב
סכו  " צוות" המליצה ועדת התמיכות של המשרד לקזז מתמיכת המשרד ב2001בנובמבר  ) ו(

כו  כי אכ  ס, ל עולה"הנ" צוות"מתגובת . דהיינו עלות שירות  של שלוש חיילות, ח" ש66,000של 
 . קיבלה מהמשרד" צוות"זה נוכה מהתמיכה ש

עדיי  לא נית  לאתר בנתוני , נהנתה משירותיה  של יותר משלוש חיילות" צוות"כי א+ ש, יוצא אפוא
ס את המקור התקציבי למימו  העסקת  של שבע החיילות הנותרות ואת גובהו של מימו  "ק ואכ"את
 . זה

מלוא עלות " צוות" נוכתה מתמיכת המשרד ב2001בשנת כי , ק"בתגובה לממצאי הביקורת מסר את
שאי  במסמכי , כי מעבר לכ!, משרד מבקר המדינה העיר. העסקת  של חיילות המשרתות באגודה זו

 2001ג  ועדת התמיכות של המשרד לא התבקשה בשנת , המשרד שנבדקו כל עדות לניכוי זה
, ושא של הענקת תמיכות מתקציב המשרדב המסדירה את הנ"על פי המ. להמלי  לאשר ניכוי שכזה

זולת אלה שאושרו בהלי! , או להוסי+ עליה סכומי כס+" צוות"לא נית  לנכות מתמיכת המשרד ב
ל "שאושרה על ידי מנכ, אשר מחייב המלצה של ועדת התמיכות של המשרד, ב"הקבוע בהמ

 .המשרד
הסיוע בחיילי  במימו  חלקי שהחלטה על כיסוי הוצאות , ב קובע" להמ14כי סעי+ , יצוי  עוד

הוראה זו , בפועל. ל"ל לאישור של המנכ"תובא על ידי ראש אג+ הנוער והנח, מתקציב הביטחו 
ל אינו מעורב בעניי  המימו  מתקציב הביטחו  של העסקת "ואג+ הנוער והנח, אינה מקוימת

 ". צוות"החיילות ב
שהטעו  תשלו  , כ! שהוראותיו יקוימוכי מ  הראוי שהמשרד יגרו  ל, משרד מבקר המדינה העיר

ס ישקפו באופ  בהיר את מלוא התקציב עבור שירותי החיילות "ק ואכ"ושנתוני את, אכ  ישול 
  .ואת מלוא המקורות מה  משולמי  שירותי  אלה' בגופי  שבקטגוריה ב

✯  ✯  ✯  
__________________ 

' עמ, א52 ודוח שנתי, 133'  עמ,א50' ראו ג  דוח שנתי של מבקר המדינה מס" צוות"בעניי  התמיכה ב  12
39 . 
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ÓÈ Ï˘ ˙ÈÁ¯Ê‡ ˙¯‚ÒÓ· È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘‰ ‡˘Â Ï"ÌÈ Ù È ˘ Ï : 
‡ .  ÈÎ¯Ú‰ ÔÙ‰-  ˙Â¯È˘Ï ‡·ˆ È‡ˆÂÈ ·Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯ ÔÂ¯˜ÈÚ· Ì‡‰ ÏÂ‡˘Ï Ô˙È  ÂÈ·‚Ï

‰ˆÏ ıÂÁÓ ¯È„Ò"Ï .ÔÎ˘ ,ÌÈ¯Â·Ò‰ ‰Ï‡ ÏÂÓ Ï‡ ,‰ˆ ÈÏÈÈÁ ÏÚ ÈÎ" ˙Â¯È˘ ˙¯‚ÒÓ· ‡ÏÓÏ Ï
ıÂÁ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó Ì‚ Ì‰Ï˘ ‰·ÂÁ‰-‰ˆ"˙ÂÈÏ , Ì˙˜ÒÚ‰Ó ‰ÁÂ  ‰ È‡ Ì˙Ú„˘ ÈÓ ˘È

Ú ÁÂÎÏ ÏÂÊ ÛÈÏÁ˙Î ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÙÂ‚· ˙ÂÏÈÈÁÂ ÌÈÏÈÈÁ Ï˘‡ÏÓ ¯Î˘· ˜ÒÚÂÓ‰ ÈÁ¯Ê‡ ‰„Â· . 
· .  È˘ÚÓ‰ ÔÙ‰-˙Â Â¯˜Ú‰Â ˙ÂÈ È„Ó‰  , ˙ÂÏÚ· È‡·ˆ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘È Ì‰ÈÙ ÏÚ˘

ÌÈÈÁ¯Ê‡ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÎÂÓ  . 
 ÂÈÏÚ Ô˙Ú„ Ô˙Ï ˙Ò Î‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰Â ıÂÁ‰ ˙„ÚÂÂÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÔÈÈ Ú ‡Â‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÙ‰

Âˆ‰ Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÎ¯‡‰ ¯Â˘È‡ ÏÂ˜˘Ï Ô‡Â·· , ‡Ï ‡Â‰ ÍÎÈÙÏÂ‰Ê ÁÂ„· ÏÏÎ  . ÔÙ·
ÏÙËÏ ‡·ˆ‰Â „¯˘Ó‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ È ˘‰ . 

‰ˆÂ „¯˘Ó‰ ÏÚ"ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï Ï ,È˘Â ‡‰ ·‡˘Ó‰˘ ,‰ˆ˘"„¯˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚÓ Ï , ÏÚ Û‡
ÂÏ ˜˜Ê  ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÈÙ ,‰„·ÂÚ· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙Â ˙È·¯Ó ˙ÂÏÈÚÈ· ÏˆÂ È , ‰Ê È˘Â ‡ ·‡˘Ó˘

‰‰Â·‚ ˙ÂÎÈ‡ ˙Ó¯· Ì‚ ÏÂ„‚‰ Â˜ÏÁ· ‡Â‰ .ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ,Ú‰ Í˘Ó‰˘ „¯˘Ó· ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙˜Ò
‰˘ÚÈÈ ,˙È˘‡¯ ,‰ˆÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÈ È„Ó ÒÈÒ· ÏÚ"„¯˘ÓÏÂ Ï , ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ Ú·˜˙ ¯˘‡

„¯˘Ó· ˙ÂÏÈÈÁ‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ Ó‰ ,ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ , ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡Â
Ô˘ÂÓÈÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏÂ ÔÚÂˆÈ·Ï .˙È ˘ ,‰Ê ÁÂ„· Â¯‡Â˙˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÍÂ˙ .Ì‰È È·Â : 
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