
   
 19ביקורת זו כוללת .  עוסק ברובו בביקורת על מערכת הביטחו א53דוח 
חלקי  או נתוני  ממקצת הפרקי  האלה לא הונחו על שולח  הכנסת . פרקי 

לש  שמירה על ביטחו  המדינה או כדי למנוע פגיעה ביחסי , ולא פורסמו ברבי 
וק מבקר  לח17זאת מכוח סעי  , לאומיי  שלה חו  או בקשרי מסחר בי 

 .המדינה
 ג  בשני   בצד נושאי ביקורת שוטפי   הביקורת שנעשתה בשנה הנדונה עסקה 

נבדקה , באחד".  ביקורת בזמ  אמתי"בבחינת , נושאי  העומדי  על הפרק
ובכלל  משרד , היערכות הגורמי  האחראי  להסברה בנושאי חו  וביטחו 

נבדקו , ובאחר; רי ל ואח"צה, משרד הביטחו , משרד החו , ראש הממשלה
 ).2002דוח בנושא זה פורס  בנפרד ביולי (הפעולות הנוגעות למרחב התפר 

לאחר , בדוח זה ג  הונח על שולח  הכנסת פרק הד  באבטחת אישי  ומשלחות
 .ביקורת בעניי  זה שנעשתה בשירות הביטחו  הכללי שבמשרד ראש הממשלה

 סדרי  יצוי המשאב האנושי ל כוללת שלושה פרקי  הדני  במ"הביקורת על צה
ל ושירות "שירות נשי  בצה, המיו  והשיבו  של מיועדי  לשירות ביטחו 

  שני פרקי  אחרי  עוסקי  בענייני כספי  ותקציב ; ל"ביטחו  מוכר מחו  לצה
ניהול תקציב מפקדת הזרוע לבניי  הכוח ביבשה וניהול קניות בהקפה ביחידות 

עוסק בהיערכות לשעת חירו  של היחידה , יהשמרביתו חסו, ופרק נוס ; ל"צה
 .לשיתו  פעולה שבחיל האוויר

במשרד הביטחו  נבדקו היבטי  בהיערכות המשק לשעת חירו  בעיריית תל 
היבטי  בתכנו  ,  רכב רפואי לנכי  אג  השיקו  : וכ  נושאי  נוספי , אביב

 . הביטחו וניהול תקציב הוצאה מותנית בהכנסה בתקציב , וסטנדרטי  לבנייה
במסגרת הביקורת על מערכת הביטחו  ג  נעשתה ביקורת ברשויות המקומיות 

בדוח זה כלולות ביקורות על המועצות המקומיות . שבאזור יהודה והשומרו 
 .גבעת זאב ובית אריה

ברשות לפיתוח אמצעי לחימה : נבדקו ג  כמה נושאי  בתעשיות הביטחוניות
בתעשייה ; ות לרכש גומלי  בגי  עסקת יצואנבדקו היבטי  בהתחייבוי) ל"רפא(

ובתעשייה ; נבדק פרויקט השבחת מטוסי  עבור מדינה זרה) א"תע(האווירית 
וכ  אישור הדוחות , נבדקו פיתוחו של מוצר ועסקת יצוא) תעש(הצבאית 

כמו כ  נעשה מעקב בנושא נסיעות .  והגשת 2000הכספיי  של תעש לשנת 
 . השתלמויות לעובדי  בדירוג מחקרל מכספי קר "עובדי תעש לחו



במינהלה , "יד וש "ב, ברשות השידור, בדוח ג  פרקי  הדני  ברשות הדואר
להקמת קריות ממשלה ובתי משפט וממצאי ביקורת על המועצה המקומית 

 .זיכרו  יעקב
עשיית ביקורת ופרסו  ממצאיה ה  רק תחילתו של תהלי( לתיקו  ליקויי  

.  התהלי( מוטלת על כתפיה  של הגופי  המבוקרי השלמת. במינהל הציבורי
שהגורמי  האחראי  בכל דרגי הניהול והפיקוח בגופי  , מבקר המדינה מצפה

כי ביקורת הינה מכשיר ניהולי אשר בא לסייע לשיפור , המבוקרי  יפנימו
  ונציב תלונות הציבור  מבקר המדינה  אליעזר גולדברג      . ויעשו את המוטל עליה  לתיקו  הליקויי , תפקוד  של גופי  אלה

  2002 באוקטובר 7  ג"בחשו  התשס' א , ירושלי 


