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, היבטי  בפעולות עוזר שר הביטחו  להתיישבות

 תשתית ואזורי פיתוח
 תקציר

 יחידת  להל  ) (פ"אזו(תשתית ולאזורי פיתוח ,  שר הביטחו  להתיישבותיחידת עוזר
בראשות עוזר , )ט" משהב להל  (הינה מסגרת ארגונית במשרד הביטחו  ) עוזר השר

יחידת משנה , בי  היתר, יחידת עוזר השר מפעילה. השר הכפו  ישירות לשר
פקידי עוזר השר ת).  היחידה להתיישבות להל  (להתיישבות ולתשתית לאומית 

  תשתית ואזורי פיתוח , עוזר השר להתיישבות" הוראת  ט "נקבעו בהוראות משהב
' הוראה א להל  " (הוראת ארגו 

1

רכישת מרכיבי , בניית מקלטי!"והוראה לגבי ; )
ביטחו 
2

 ). ' הוראה ב להל  " (שכירת מחסני! לערכות מג / ליישובי! ובניית
סיוע לרשויות : נמני!,  שמצוי  בהוראות האמורותכפי, בי  תפקידיו של עוזר השר

וכ  ייזו! וסיוע , מקומיות וליישובי! בהקצאות תקציב לרכישת מרכיבי ביטחו 
בנושאי ביטחו  בתחומי ההתיישבות במסגרת התקציב שבאחריותה ובמסגרת שיתו  

פיקוח ומעקב על ביצוע מדיניות שר הביטחו  ; פעולה ע! משרדי ממשלה אחרי!
ואזור חבל עזה ) ש" איו להל  (א ההתיישבות בתחומי אזור יהודה והשומרו  בנוש

ותיאו! מדיניות מערכת הביטחו  ע! משרדי הממשלה וע! פיקוד ; )ע" אזח להל  (
, ויישובי העימות והספר, בנוגע למיגו  ומקלוט העור  בכלל) ר" פקע להל  (העור  
 .בפרט

 עד 2000הסתכ! בשני! , ט"יב משהבשנכלל בתקצ, התקציב של יחידת עוזר השר
 מ  התקציב 48% כ). במחירי! שוטפי!(ח " מיליו  ש28  בממוצע שנתי בכ2003

, זאת. הממוצע הוקצו לרשויות המקומיות לרכש ולהקמה של מרכיבי ביטחו 
' שהוסמכה בהוראה ב, שבראשות עוזר השר)  הוועדה להל  (באמצעות ועדת הקצאות 
לקבוע סכומי גג להשתתפות ולאשר , יבי ביטחו  חריגי!לאשר קריטריוני! למרכ
 .הקצאות מימו  ליישובי!

, נמצאו ליקויי! בתחו! תכנו  הפעולות השנתיות והקצאת התקציב למימונ 
 :שהתבטאו כלהל 

ולא מתו+ תכנו  , מרבית הפעילות השנתית והתקציב נקבעי! רק במהל+ השנה . א
ויה בהתא! לסדרי העדיפות שלפיה! הבנ, מקי  ומראש במסגרת תכנית עבודה
 2002בשנת , כתוצאה מכ+ ומגורמי! נוספי!. מוקצה התקציב לכל אחד מ  השימושי!

בי  התכנו  לבי  הביצוע של , ברוב! בשיעור של עשרות אחוזי!, היו פערי! גדולי!
 . תכנית העבודה והתקציב

קטי! משותפי! עוזר השר מאג! תקציבי! ממשרדי ממשלה אחרי! לביצוע פרוי . ב
ח " מיליו  ש80  בכ2003 2000שהסתכמו בשני! , בתחו! ההתיישבות והביטחו 

__________________ 
התשתית ואזורי , שאינ$ בתחו$ ההתיישבות, רי$ של עוזר השרההוראה אינה דנה בתפקידי$ אח 1

 .הפיתוח
כבישי$ ואמצעי$ אשר נועדו לתת מענה לביטחו  /דרכי$, מתקני$,  תשתית מבני$#מרכיבי ביטחו   2

 .השוט) על מנת לסייע לתושבי$ להג  על יישוב$
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היחידה להתיישבות לא קבעה נהלי! וקריטריוני! לפעילותה במימו  . בממוצע שנתי

 .פרויקטי! משותפי!
ובנוגע , נמצאו ליקויי! בתחו! סמכות אישור המימו  של ועדת ההקצאות

 : כלהל ,לקריטריוני! למת  הסיוע
אישרה הוועדה את , 2003אפריל ,  עד מועד סיו! הביקורת1998בשני!  . א

ט במימו  מרכיבי "הקריטריוני! לסוגי! של מרכיבי הביטחו  ולהשתתפות משהב
חלק מהקריטריוני! אינ! מאפשרי! לקבוע סדרי עדיפויות של . ביטחו  ליישובי!

 .כמתחייב מכללי מינהל תקי , הצרכי!
, סייעה לרשויות מקומיות שפנו אליה ללא שבחנה את מצב  הכלכליהוועדה  . ב

 .כמתחייב מהקריטריוני! שהיא עצמה קבעה כתנאי למת  הסיוע
לאפשר ליחידה , בגי  המצב הביטחוני, 2000הוועדה החליטה בדצמבר  . ג

בלי להביא  , להתיישבות למש+ שלושה חודשי! לאשר בקשות בעניי  מרכיבי ביטחו 
הפיכת ההסדר ; 2003 2001הוועדה האריכה הסדר זה ג! לשני! . ועדהלדיו  בו

 .'למקובל וקבוע עומדת בניגוד להוראה ב
 :נמצאו ליקויי! בסיוע לרשויות מקומיות וליישובי! במימו  מרכיבי ביטחו  כלהל 

,  סייעה היחידה להתיישבות לרשויות מקומיות בישראל2003 2001בשני!  . א
מו  מרכיבי ביטחו  בסיסיי! וחריגי! ובמימו  פרויקטי! אחרי! ע במי"ש ובאזח"באיו

נמצאו מקרי! שהיחידה להתיישבות סייעה . ח"בסכומי! של עשרות ומאות אלפי ש
שטר! הוסדר מעמד  , ע"ש ובאזח"במימו  מרכיבי ביטחו  לנקודות יישוב באיו

! המעידי! על הסיוע נית  בלי לדרוש מה  אישורי, כי בדר+ כלל, התברר. הסטטוטורי
שעניינ! הסטטוטורי , כ+ שהעבודות והקמת המרכיבי! נעשות במקרקעי  וביישובי!

 . הוסדר
 סייעה היחידה להתיישבות לשבע רשויות מקומיות בהקמת 2002 1999בשני!  . ב

ר אפיי  את הצרכי! ואת הדרישות של מרכיב "טר! שפקע, תחנות רדיו לשעת חירו!
 . כנדרש בהוראות, ביטחו  זה

לשלוש , באישור הוועדה,  סייעה היחידה להתיישבות2001  ו2000בשני!  . ג
רשויות מקומיות בהקמת מטווחי! בסכומי! שחרגו בעשרות אחוזי! מהסכומי! 

וזאת בלי שנמצא תיעוד לנימוקי! לחריגות , המירביי! שקבעה הוועדה לצור+ כ+
 . אלה

 לסייע מתקציבה בסכומי! 2003 2000היחידה להתיישבות נהגה במש+ השני!  . ד
כגו  הקמת גשר לצרכי! , ח כל שנה לפרויקטי! משותפי!"של מאות אלפי ש
היחידה ; ומבלי שהוגדרו סמכויותיה בתחו! זה, ללא קריטריוני!, חקלאיי! וצבאיי!
שבסמכות , לשיקו! ולהקמת מקלטי!, תו+ חריגה מסמכותה, להתיישבות סייעה

וא  עבור אנשי! ,  סיוע במיגו  מוסדות חינו+ ומבני!אישרה הוועדה, כמו כ ; ר"פקע
 . ללא אמות מידה, וגופי! פרטיי!

במרבית המקרי! שבה! סייעה היחידה להתיישבות מתקציבה לרשויות מקומיות 
היא לא ערכה מעקב ובקרה על , ולגופי! אחרי! בתחו! מרכיבי ביטחו  ופרויקטי!

ה באישורי! פורמליי! על השלמת אלא הסתפק, כנדרש בהוראות, ביצוע העבודות
ובחלק מהמקרי! היא ערכה מעקב ובקרה ; ללא פירוט של ביצוע הפרויקט, העבודה
 .בדיעבד
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שעוזר השר , נמצאו מקרי!, ש"והצבת! באיו) קרוואני!(בנושא שינוע מבני! יבילי! 
ש ולגופי! אחרי! לשנע ולהציב " לרשויות מקומיות באיו2002לשעבר אישר בשנת 

וזאת לפני שהוסדר המעמד הסטטוטורי של הקרקעות שבתחומ  ,  יבילי!מבני!
  . הוצבו המבני! היבילי!

♦  
הינה מסגרת ארגונית במשרד ) פ"אזו(תשתית ולאזורי פיתוח , יחידת עוזר שר הביטחו  להתיישבות

, רבי  הית, עוזר השר מפעיל. בראשות עוזר השר הכפו  ישירות לשר, )ט" משהב להל  (הביטחו  
 ).  היחידה להתיישבות להל  (יחידת משנה להתיישבות ולתשתית לאומית 
תשתית ואזורי פיתוח , עוזר השר להתיישבות" הוראת  ט "תפקידי עוזר השר נקבעו בהוראות משהב

תפקידיו וסמכויותיו בתחומי , אשר מגדירה את ייעודו, )3' הוראה א להל  " ( הוראת ארגו  
שכירת מחסני  / ליישובי  ובניית4רכישת מרכיבי ביטחו , בניית מקלטי "והוראה לגבי ; פעילותו

 ). ' הוראה ב להל  " (לערכות מג 
לסייע לרשויות מקומיות , בי  יתר תפקידיו, על עוזר השר, כפי שמצוי  בהוראות האמורות

חומי וכ  ליזו  ולסייע בנושאי ביטחו  בת, וליישובי  בהקצאות תקציב לרכישת מרכיבי ביטחו 
; ההתיישבות במסגרת התקציב שבאחריותו ובמסגרת שיתו  פעולה ע  משרדי ממשלה אחרי 

לבצע פיקוח ומעקב על ביצוע מדיניות שר הביטחו  בנושא ההתיישבות בתחומי אזור יהודה 
ולתא  את מדיניות מערכת הביטחו  ; )ע" אזח להל  (ואזור חבל עזה ) ש" איו להל  (והשומרו  

, בנוגע למיגו  ולמקלוט העור  בכלל) ר" פקע להל  (משלה וע  פיקוד העור  ע  משרדי המ
 .בפרט, ויישובי העימות והספר

ובנוהל פנימי של היחידה , כאמור', ובהוראה ב' כללי העבודה של עוזר השר נקבעו בהוראה א
תתפות של נקבעו תחומי הפעילות והיק  ההש, על פי ההוראות והנוהל).  הנוהל להל  (להתיישבות 

עוד נקבעו כללי  . ר"שהוגדרו על ידי פקע, היחידה בסיוע למימו  רכישת מרכיבי ביטחו  בסיסיי 
, שלא במסגרת מרכיבי הביטחו  הבסיסיי , לייזו  ולסיוע במימו  פרויקטי  של תשתית ביטחונית

י ט לא יממ  מרכיב"שמשהב, הקו המנחה הוא. לרבות פרויקטי  בתחו  ההתיישבות, כאמור
בשיתו  , לפי העניי , אלא יממנ , ביטחו  ופרויקטי  בתחו  התשתית וההתיישבות במלוא 

, )0" מע להל  (כמו מחלקת עבודות ציבוריות , משרדי ממשלה וגופי  ציבוריי , ר"פקע
 . ההסתדרות הציונית והקר  הקיימת לישראל

 עד 2000בשני  . ט"שהבהתקציב השנתי של יחידת עוזר השר למימו  פעילותה נכלל בתקציב מ
). במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש28  הסתכ  התקציב של יחידת עוזר השר בממוצע שנתי בכ2003

,  למימו  רכישת מרכיבי ביטחו 48% מתו! סכו  זה נוצלו כל שנה בתקופה האמורה בממוצע כ
 2003שנת ל.  שימשו לביצוע פרויקטי  בתחו  התשתית וההתיישבות  בממוצע 52%  כ והיתר 

 . ח" מיליו  ש22 הסתכ  התקציב המתוכנ  בכ
בדק משרד מבקר המדינה ביחידה להתיישבות , לסירוגי , 2003 אפריל   2002בחודשי  נובמבר 

בקרה וביצוע של פעולות היחידה הנוגעות למימו  רכישת מרכיבי ביטחו  , תקצוב, היבטי  בתכנו 
בדיקת . ות מקומיות ובמסגרת הסיוע להתיישבותולפרויקטי  בתחו  התשתית הביטחונית לרשוי

 ). ש" מתפ להל  (השלמה נערכה בענ  תשתית ביחידת מתא  הפעולות בשטחי  
__________________ 

 .תשתית ואזורי פיתוח, ותשאינ$ בתחו$ התיישב, ההוראה אינה דנה בתפקידי$ אחרי$ של עוזר השר 3
כבישי$ ואמצעי$ אשר נועדו לתת מענה לביטחו  /דרכי$, מתקני$,  תשתית מבני$#מרכיבי ביטחו   4

 .השוט) על מנת לסייע לתושבי$ להג  על יישוב$
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 תכנית העבודה ותקצובה

מכינה היחידה להתיישבות תכנית עבודה , ט"בהיותה גו  שתקציבו מאושר במסגרת תקציב משהב
ומגישה , ותקציב למימונה, יבי ביטחו שנתית בתחו  ההתיישבות ובתחו  הסיוע לרכישת מרכ

משרד מבקר המדינה בח  את תכנית העבודה ותקצובה . ט"אות  לאישור אג  התקציבי  במשהב
  :והעלה כלהל 

 תכנו  וביצוע התקציב  . 1
 היו פערי  ניכרי  בסעיפי התקציב בי  2002כי בשנת , ממסמכי היחידה להתיישבות עולה . א

במחירי  , ח"הנתוני  באלפי ש(כמפורט להל  , בי  ביצוע התקציבתכנו  ההקצאה הכספית ל
  ):שוטפי 

ÚÂˆÈ·‰ ¯ÂÚÈ˘ ÚÂˆÈ· ‰‡ˆ˜‰ ÔÂ Î˙ È·Èˆ˜˙ ÛÈÚÒ 
  הצטיידות מרכיבי ביטחו   2,000 3,221 161.0%
 תשתיות ביטחוניות 5,047 1,403 27.8%
  תכנו  וביצוע כבישי   4,000 6,344 158.6%
 יבי ביטחו  בסיסיי מרכ 9,490 8,359 88.1%
 דרכי  חקלאיות ביטחוניות 1,500 3,400 226.7%
 ל"מאחזי  ונח 1,000 500 50.0%
 התייקרויות 200 10 5.0%

 תקציב נוס  למרכיבי ביטחו  ולתשתיות 3,469 4,650 134.0%
104.4% 27,887 26,706 Ò"‰  

·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ· ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ,Ë· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ¯·„‰˘ ÈÙÎÏÈÚÏ ‰Ï· , ¯ÂÚÈ˘· Ì·Â¯·
ÌÈÊÂÁ‡ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ,·Èˆ˜˙‰ ÚÂˆÈ· ÔÈ·Ï ‰‡ˆ˜‰‰ ÔÂ Î˙ ÔÈ· , ÔÂ Î˙ ˙ËÈ˘Ó ¯˜ÈÚ· ÂÚ· 

‰ ÂÓÈÓÏ ·Èˆ˜˙‰Â ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ .‰‚‰ ˘ ‰ËÈ˘‰ ÈÙ ÏÚ , ‰„ÈÁÈ‰ ‰Ú·˜
 ÏÎÏ ˙È·Èˆ˜˙ ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ ÈÏÏÎ Ô„ÓÂ‡Â ˙ÈÏÏÎ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‰ ˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï

·Èˆ˜˙‰ ÈÙÈÚÒ ,ÏÂ Â ÓÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ È‚ÂÒÏ Ì‡˙‰· Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙ Â˘Ú  ‡
˙Ë¯ÂÙÓ ˙È·Èˆ˜˙ ‰‡ˆ˜‰ . Û˜È‰ ˙ÈˆÁÓÓ ˙ÂÁÙ ˜¯ ˘‡¯Ó Ô Î˙Ï ‰‚‰  ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰

˙È˙ ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ,ÔÈ· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ¯˜ÈÚ·-
È ÂÁËÈ· ˙È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙È˙˘˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ„¯˘Ó˙ .·Èˆ˜˙‰ ˙¯˙È· ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ,

ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‰Ó˜‰ÏÂ ‰˘ÈÎ¯Ï ,Â˙ÈˆÁÓÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÂÂ‰Ó‰ ,
 ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ Ï˘Â ¯˘‰ ¯ÊÂÚ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ÌÈÚ·˜ 

ÂÏ ÛÂÙÎ‰ .˙‡Ê , ÈÙ ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈÏ ˙Â ÙÂÓ‰ ˙Â˘˜· ÍÓÒ ÏÚ
ÌÈÏ·˜Ó˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì‰˘ ÌÈ¯ÂÈÒ ÍÏ‰Ó· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯Â ¯˘‰ ¯ÊÂÚ 

Ï‡¯˘È· ,ÂÈ‡·"ÁÊ‡·Â ˘"Ú. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Èˆ˜˙‰ Ï˘Â ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ï˘ Ì„ÂÚÈÈ ,˘Ó˘Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÏÎ
Ô˙¯˜·ÏÂ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÂ Î˙Ï , ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙Ó È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Î ˜ÏÁ Â·˘ ·ˆÓ· ‚˘ÂÓ Â È‡

 ˜¯ ÌÈÚ·˜  ‰˘ÂÓÈÓÏ ·Èˆ˜˙‰Â‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· , ˙¯‚ÒÓ· ˘‡¯ÓÂ ÛÈ˜Ó ÔÂ Î˙ ÍÂ˙Ó ‡ÏÂ
‰„Â·Ú ˙È Î˙ , ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ·Èˆ˜˙‰ ‰ˆ˜ÂÓ Ì‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÔÂ·˘Á· Á˜ÂÏ‰

ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ .  
· . ˘‡¯Ó ÔÂ Î˙ ‡ÏÏ ·Èˆ˜˙‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ˆ˜‰ Ï˘ ‰Ê ·ˆÓ· , ‰ È‡ Ì‚ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ ˙„ÈÁÈ

‡ ˙Â ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰ ˙‡Â ˙ÚÈÈÒÓ ‡È‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÂÏÈ‡Ï ÌÈ·¯· ˙ÓÒ¯ÙÓ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ÂÈ
˙Â·˘ÈÈ˙‰ , ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯ÓÂ ˙È˙˘˙)Í˘Ó‰· Â‡¯ .(‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÈÁÈ ÏÚ

 ‡È‰ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙Â„Â‡ ÌÈ·Â˘ÈÈ‰Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÎ ÚÂ„ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ
ÂÈ‡ ˙Â ÚÂÈÒ‰ Û˜È‰ ˙‡Â ˙ÚÈÈÒÓ ,¯ÂÓ‡Î , ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ ÌÈÂ˜È˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ

Â˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰ÂÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡· È˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ Ô˙Ó· ‰Â. 
כי כמחצית מתקציב היחידה משועבד מראש , 2003עוזר השר מסר למשרד מבקר המדינה ביוני 

א! את יתרת התקציב לא נית  לתכנ  עקב האילוצי  הנובעי  מהמצב , שנתיות לתכניות קבועות רב
כי אי  , וד מסר עוזר השרע. שנתיות אשר עלול להשפיע ג  על תכניות רב, הביטחוני המשתנה

באפשרות היחידה להתיישבות לתכנ  מראש את הנחיות שר הביטחו  הניתנות על פי אירועי  
לאור הערת הביקורת אנו בוחני  את סוגיית "כי , בעניי  הפרסו  מסר עוזר השר. וצרכי  משתני 

 ".הפרסו 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÁÈ‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ˙Â˘ÈÓ‚ ˙„ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰„È

‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ï˘ ÌÈÈÂ‡¯ ÚÂˆÈ·Â ÔÂ Î˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È ÂÁËÈ· ·ˆÓ Ï˘ ÌÈ‡ ˙
ÁÈÎ˘‰ ·ˆÓ‰ Ì‰ ‰ ˙˘Ó ,˙ÓÈÂÒÓ ˙È·Èˆ˜˙ ‰„Â˙Ú ˘‡¯Ó Ô Î˙Ï Ô˙È  ÔÎ ÏÚÂ , ÈÙ ÏÚ

¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ  ,ÌÈÙÂÁ„ ÌÈÎ¯ˆ ÔÂÓÈÓÏ ¯Â˜Ó ˘Ó˘˙˘ , ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó· ‚Â‰  ¯·„‰˘ ÈÙÎ
ÌÈ¯Á‡ ,·‰˘Ó ˙Â·¯Ï"Ë ;ÔÎ ÂÓÎ ,˙ÓÈÂÒÓ ˙Â˘ÈÓ‚ ˙ÈÈ ˜‰ Ì˘Ï , ÌÈ¯˘Ù‡Ó‰ ÌÈÏÏÎ Ì ˘È

·Èˆ˜˙‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· Â‰ ˘ÓÏ „Á‡ È·Èˆ˜˙ ÛÈÚÒÓ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰.  
 הקצאת התקציב . 2

 אישר עוזר השר דאז את עדכו  הנוהל להקצאת תקציבי סיוע של היחידה 2002בנובמבר 
תקציבי הסיוע של היחידה מטרת הנוהל לפרט את השלבי  השוני  בהקצאת . להתיישבות
כי הקצאת התקציב , בי  היתר, בנוהל נקבע. לרכישה ולהקמה של מרכיבי ביטחו , להתיישבות

תתבצע על פי תכנית שנתית המגובשת מדי שנה בשנה והמוגשת לאישור אג  התקציבי  
 .ועל פי החלטות המתקבלות בעת סיורי  בשטח; על פי בקשות מהגור  המבקש סיוע; ט"במשהב

 בפרויקטי  משותפי  בי (משרדי ממשלה , רשויות מקומיות: מקבלי הסיוע ה , על פי הנוהל
 . ט"ואגפי משהב, ל"צה, )משרדיי 

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‡ ˙Â‡¯Â‰· ÈÎ 'Â-· 'Ú·˜  , ÚÈÈÒ˙ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰˘
ÌÈ·Â˘ÈÈÏÂ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ,ÒÓ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÈÓÂÁ˙· ÔÂÁËÈ· È‡˘Â · ÚÈÈÒ˙ ÔÎÂ ˙¯‚

ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘-È„¯˘Ó ;‰ˆÏ ˙ÈÙÒÎ ÚÈÈÒ˙ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰˘ ˙Â‡¯Â‰· Ú·˜  ‡Ï" Ï
·‰˘Ó ÈÙ‚‡ÏÂ"Ë ,Ì‰È˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· È‡ÓˆÚ ·Èˆ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ‰ , Ï‰Â ‰ ‚¯ÂÁ ÍÎ·Â

„¯˘Ó‰ ˙Â‡¯Â‰Ó . 
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ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,Ï‰Â ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ¯˘‰ ¯ÊÂÚ ÏÚ ,Â˙„ÈÁÈ ˙ÏÚÂÙ ÂÈÙ ÏÚ˘ , Ì‡˙ÂÈ

 ˙Â‡¯Â‰Ï Â‡ÂÏÓ··‰˘Ó"Ë ,‰˙ÂÈ¯Á‡Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ˙ Â˙„ÈÁÈ ÈÎÂ , ·ÈÈÁ˙ÓÎ
 ÂÏ‡ ˙Â‡¯Â‰Ó)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú·.(   

 ביצוע תכנית העבודה 
 אישור המימו  בוועדת ההקצאות  . 1

ר "ט ופקע"משהב, העוסקת בתחומי  של הקמה ורכישה של מרכיבי ביטחו ', על פי הוראה ב
בתחו  הסיוע ליישובי  במימו  רכישה או הקמה של , קציבוכל אחד באמצעות ת, פועלי  במשות 
שהוגדרו על ידי , "מרכיבי ביטחו  בסיסיי : "מרכיבי הביטחו  נחלקי  לשני סוגי . מרכיבי ביטחו 

שה  כל מרכיבי הביטחו  שמעבר , "מרכיבי ביטחו  חריגי "ו'; ר ופורטו בנספח להוראה ב"פקע
ראו (ואשר מאושרי  על ידי ועדה בראשות עוזר השר , ילכאמור לע', למפורט בנספח להוראה ב

 .בסיוע במימו  מרכיבי ביטחו  משני הסוגי , בי  היתר, היחידה להתיישבות עוסקת). בהמש!
כבישי  ואמצעי  /דרכי , מתקני , מבני , תשתיות: "הוגדרו מרכיבי ביטחו  כלהל ' בהוראה ב

ר ייעוד  לתת מענה לביטחו  השוט  ומהווי  חלק ואש, ) "צל(שאינ  ציוד צבאי או ציוד לחימה 
לשמש מכשול וגור  מרתיע , על מנת לסייע לתושבי  להג  על היישוב, מהתשתית לשעת חירו 

  ". בפני התקפת אויב מערכתית או פיגוע חבלני או פיגוע פלילי
‡ . ˙ Â ‡ ˆ ˜ ‰ ‰  ˙ „ Ú Â  ˙ Â Î Ó Ò 

)  הוועדה להל  (ל ועדה להקצאות במסגרת התקציב שבאחריות עוזר השר תפע', על פי הוראה ב
נציג אג  , ראש היחידה להתיישבות, ר"וחבריה יהיו ראש ענ  התיישבות בפקע, בראשות עוזר השר
להל  (ט ונציג היוע0 המשפטי למערכת הביטחו  "נציג אג  התקציבי  במשהב, ט"הכספי  במשהב

תקבע סכומי גג ; יגי  ליישובי תאשר קריטריוני  למרכיבי ביטחו  חר"הוועדה ). ש" נציג היועמ 
כי הוועדה ', כמו כ  נקבע בהוראה ב". תדו  בבקשות ותאשר הקצאות מימו  ליישובי ; להשתתפות

על ] ראו להל , שאינה קיימת למעשה, על הוועדה המשרדית[לוועדה המשרדית "תמלי0 
ועל ... הקמת /התקנת /קריטריוני  לסוגי  של מרכיבי ביטחו  שהמשרד יסייע במימו  רכישת 

אמות מידה והכללי  להשתתפות של משרד הביטחו  ברכישת מרכיבי ביטחו  ליישובי  ועל סכומי 
 ".הגג למרכיבי הביטחו  השוני 

אישרה הוועדה , )2003אפריל ( ועד מועד סיו  הביקורת 1998כי בשני  , ממסמכי הוועדה עלה
את , לסוגי  של מרכיבי ביטחו את המלצותיה בעניי  הקריטריוני  , בראשות עוזר השר

ט במימו  מרכיבי ביטחו  ליישובי  וג  את הסכומי  "הקריטריוני  והכללי  להשתתפות משהב
לא , א! כיוו  שהוועדה המשרדית אינה קיימת בפועל; המירביי  למרכיבי הביטחו  לסוגיה 

 . ' האמור בהוראה בלמרות, על ידיה וממילא לא אושרו, הועברו המלצות הוועדה לוועדה המשרדית
כי ה  פועלי  , 2003ש הודיעו בתגובה למשרד מבקר המדינה ביוני "עוזר השר ונציגת היועמ
כי בירור הנושא ע  מי שעסקו בו לפני , ש"עוד הודיעה נציגת היועמ. לתיקו  ההוראה בהתא 

 השר שכוונת ההוראה הייתה לוועדת תמיכות אשר התנהלה בשעתו בראשות עוזר, כעשור העלה
ואשר מעורבותה בהגדרת המבחני  לסיוע במימו  מרכיבי ביטחו  לרשויות , ל"והמשנה למנכ

בעקבות חוות דעת של משרד המשפטי  הנשענת על חוק יסודות , זאת. המקומיות הופסקה
וכי ; ולפיה ועדת תמיכות אינה מאשרת העברת כספי  לרשויות מקומיות, 1985 ה"תשמ, התקציב
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על ידי השמטת אזכורה של , כאמור, עדכו  ההוראה בהתא  למצב המשפטי"א התיקו  הנדרש הו
 ". הוועדה המשרדית מההוראה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·‰˘Ó ÏÚ" ‰„ÚÂÂ· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· ÍÂ¯ÚÏ Ë
˙È„¯˘Ó ,· ‰‡¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ï·˜˙˙˘ ‰ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰·Â' .˙‡Ê , ÚÂ ÓÏ È„Î

 ˙ÏÚÂÙ Â·˘ ·ˆÓ‰ Í˘Ó‰· ‰‡¯Â‰Ó ˙¯Ê‚ ‰ ‰˙ÂÎÓÒÓ ‰‚È¯Á· ‰„ÚÂÂ‰'.  
· . Ú Â È Ò ‰  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰ Ï  Ì È  Â È ¯ Ë È ¯ ˜ 

 :בעניי  הקריטריוני  להקצאת הסיוע עלה בביקורת כלהל 
שלפיה  תקצה את הסיוע במימו  מרכיבי ,  קבעה הוועדה קריטריוני 1998כבר בספטמבר  ) 1

 :הביטחו  לרשויות המקומיות כלהל 
 .ל היישובי  על פי הסיווג הביטחוני שנקבע לצור! כ!מבח  האזור ומיקומ  ש )א(
 . ביצוע ומימוש החלטות שר הביטחו  )ב(
 . עידוד פעילות התנדבותית ופיתוח מודעות של הציבור לנושא ביטחו  )ג(
 . התמיכה הניתנת משמשת מנו  להשקעת שותפי  נוספי  במימו  מרכיבי ביטחו  )ד(
 .ת הפונה בבקשת סיועמצבה הכלכלי של הרשות המקומי )ה(

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÚ„ÂÓÂ ˙È˙Â·„ ˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ „Â„ÈÚ Ï˘ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜‰
ÔÂÁËÈ· ‡˘Â Ï ,‰·Á¯ ˙ÂÚÓ˘Ó· ÈÏÏÎ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜ ‡Â‰ ;" ¯˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓÂ ÚÂˆÈ·

ÔÂÁËÈ·‰ " ÈÏÏÎÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈÎ¯ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜ Â È‡
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ;ÔÎ ÂÓÎ, ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÔÂÓÈÓ· ÌÈÙ˙Â˘ ÒÈÈ‚Ï ˙ÏÂÎÈ· ˙Â·˘Á˙‰ 

ÔÂ¯˜ÈÚ‰ , Í¯Âˆ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÔÚ˘È‰Ï ·ÈÈÁ ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ˙˘ÈÎ¯Ï ÚÂÈÒ˘
‰Ï‡ ÌÈ·ÈÎ¯Ó·.  

2 ( ÂÈÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ‰ÓˆÚ ‡È‰˘ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ , ˙‡ ‰ Á· ‡ÏÂ
·· ‰ÈÏ‡ Â Ù˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓ È·ÈÎ¯Ó ˙˘ÈÎ¯ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÏ ‰˘˜

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ··Â ÔÂÁËÈ· .ÏÚÂÙ· , ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÚÈÈÒ
ÈÏÎÏÎ‰ Ô·ˆÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ‰ÈÏ‡ ˙Â ÂÙ‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ , ÌÈÈ·¯ÈÓ‰ ÌÈÓÂÎÒÏ Ì‡˙‰· ÏÏÎ Í¯„·Â

ÔÂÁËÈ·‰ È·ÈÎ¯Ó È‚ÂÒ ÈÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ . 
כי אי  מקו  להתנות סיוע למרכיבי , 2003מדינה ביוני עוזר השר מסר בתגובה למשרד מבקר ה

וכי מה שהופיע בעניי  זה בנוהל הפנימי הינו , ביטחו  לרשות מקומית בבדיקת מצבה הכלכלי
 ". ניסוח שגוי ויתוק  בהתא "

כי היא מקבלת את הערת הביקורת , 2003ש הודיעה למשרד מבקר המדינה ביוני "נציגת היועמ
כי בחינה כזו תישע  על , וכי נגזר מעיקרו  השוויו , ה הכלכלי של רשות מקומיתבעניי  בחינת מצב

 .נתוני  פורמליי  אשר הרשות תידרש להציג לש  קבלת סיוע חריג
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ , ÏÚ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ˙ÏÚ· ‰ È‰˘

¯˘‰ ¯ÊÂÚ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙ ,Ú˜ÙÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯"¯ ,‚˙ ˙‡ ¯Â¯· ÔÙÂ‡· ¯È„
Ì˙ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙ ÈÁ·Ï „ÒÓ Â˘Ó˘È˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ Ú·˜˙Â ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ . Ï˘ ÈÂ È˘ ÏÎ

ÌÂÒ¯ÙÂ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯ ‰ËÏÁ‰ ·ÈÈÁÓ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰.  
‚ . ‰ „ Ú Â Â ·  ¯ Â ˘ È ‡ ‰  È Î È Ï ‰ 

1 ( ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ¯·Óˆ„· ‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ2000 ,È ÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ‰ ÔÈ‚· , ¯˘Ù‡Ï
 Í˘ÓÏ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈÏ ÈÏ· ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ÔÈÈ Ú· ˙Â˘˜· ¯˘‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘

‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï Ô‡È·‰Ï ,· ‰‡¯Â‰Ï „Â‚È · ˙‡ÊÂ'. 
 לאשר חלק מ  הבקשות החריגות ללא 2001החלה היחידה להתיישבות בשנת , בעקבות זאת

 אישרה הוועדה רשימה של מרכיבי ביטחו  חריגי  לשני  2001בינואר ובדצמבר . מעורבות הוועדה
במסמ! של היחידה להתיישבות . וכ  קבעה סכומי גג שיוקצו לכל מרכיב ומרכיב, 2002  ו2001

פרויקטי  הנכללי  ברשימה זו יופעלו על ידי "כי , נאמר, שנשלח אל חברי הוועדה, 2002מינואר 
וזאת לאור המצב הביטחוני .  ללא קבלת אישור הוועדה לכ!2002היחידה להתיישבות בשנת עבודה 

כי ההסדר האמור הואר! בתחילת כל שנה , מ  התיעוד עלה". מענה בפרקי זמ  קצרי המצרי! 
שהחלטת הוועדה , יוצא אפוא). מועד סיו  הביקורת (2003 ועד אפריל 2002ונמש! ג  בשני  

להסדר , אמנ  לאחר דיוני  בנושא זה, הפכה, שהתייחסה לתקופה של שלושה חודשי , כאמור
בתקופה האמורה התכנסה אמנ  הוועדה מדי שלושה . 'בניגוד להוראה בדבר העומד , מקובל וקבוע

שחרגו , א! זאת לצור! דיוני  בבקשות שהוגשו לה לסיוע במימו  רכישת מרכיבי ביטחו , חודשי 
 . 2002  ו2001מרשימת המרכיבי  שאישרה לשני  

כנה תיקו  להוראה כי מצוי בתהלי! ה, 2003ש הודיעה למשרד מבקר המדינה ביוני "נציגת היועמ
 .שיאפשר להסמי! את היחידה להתיישבות לפעילות עצמאית ויקבע את התנאי  לכ!', ב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ú˜¯ ÏÚ ÌÈÙÂÁ„Â ÌÈ‚È¯Á ÌÈÎ¯ˆ·Â ÌÈÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó˘Î Ì‚
È ÂÁËÈ· ,˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ Í¯Â‡Ï ÌÈÎ˘Ó  ‰Ï‡ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ·Â , ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ‰ÓˆÚ·- ˙ÂÙÈÁ„·Â  ‰ÈÂ‡¯‰-Ì‰È‚ÂÒÏ ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÏ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ·  , ˙‡ÊÂ

ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯ÓÏ ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÓÂÎÒ· ·˘Á˙‰· . 
לא נקבע דבר בנוגע לדר! קבלת ההחלטות בוועדה בענייני  אשר בנוגע לה  ' בהוראה ב ) 2

מקרי  של חילוקי דעות ג  ב, כי בפועל, בביקורת עלה. עשויה להתעורר מחלוקת בי  חבריה
לא נית  משקל מכריע להתנגדות  , והשמעת התנגדויות או הסתייגויות מצד מי מקרב חברי הוועדה

 .של הגורמי  המקצועיי  בתחומי  שלמומחיות  זיקה לנושא הנדו 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·‰˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ"· ‰‡¯Â‰ ˙‡ Ô˜˙È Ë ,' ÒÁÈÈ˙‰·˘ ÔÙÂ‡·

ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ ÈÈ ÚÏÓÚÂÈ‰ ‚Èˆ  ˙„ÓÚ ÚÈ¯Î˙ "‰„ÚÂÂ· ¯·Á‰ ˘ ; ÌÈ ÈÈ ÚÏ ÒÁÈÈ˙‰·Â
‰„ÚÂÂ· ¯·Á‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ‚Èˆ  Â‡ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ‚Èˆ  ˙„ÓÚ ÚÈ¯Î˙ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ . ˙‡Ê

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÓ¯Â Ï ‰ÓÂ„· ,˙ÂÈ„¯˘Ó ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â„ÚÂ ÔÂ‚Î. 
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כי הערת משרד מבקר , סיו  הביקורתלאחר , 2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 
 .'וכי יפעל ליישמה ולשנות בהתא  את הוראה ב, המדינה מקובלת עליו

3 ( ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ·˙Î· ˙Â ÙÏ ‰‚‰  ‡Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ
Ï‡¯˘È· ,ÂÈ‡·"ÁÊ‡·Â ˘"ÌÈ ÂÎ„Ú‰Â ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ô˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰Ï È„Î Ú , ÏÚ Â¯˘Â‡˘

‰„ÚÂÂ‰ È„È ,¯ÂÓ‡Î .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯Â·Ú È˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó , ÌÈ ˘· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ Ì˙¯„‚‰·˘1998 „Ú 2003 , Ú·˜ ˘ ÈÙÎÂ

· ‰‡¯Â‰· ,'¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÔÈ· ÌÒ¯ÙÏ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ ,Ú·˜È˙˘ Í¯„· , ˙‡
ÔÂÁËÈ·‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ‰ ˙‡Â ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ,Ì¯Â·Ú˘È˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ ˜ ÚÂÓ . 

כי עניי  פרסו  סל מרכיבי הביטחו  , עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה בתגובה לעניי  זה
   .ט"ייבח  במשהב

 סיוע במימו  מרכיבי ביטחו   . 2
‡ . Ì È È ¯ Â Ë Â Ë Ë Ò  Ì È ¯ Â ˘ È ‡ 

ט וכ  בנהלי  "הסמכויות והאחריות של יחידת ההתיישבות מוגדרות בהוראות משהב, כאמור
 .מיי  שמכינה היחידהפני

ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰· ÈÎ"Ë , ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈÏ‰ ·
¯˘‰ ¯ÊÂÚ ˙Â˘‡¯·˘ ˙Â‡ˆ˜‰‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· Û‡Â ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï , ÏÚ˘ Ú·˜  ‡Ï

˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ,ÚÂÈÒ ˙˘˜·· ‰ ÂÙ‰ , ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙„ÈÁÈÏ ‡ÈˆÓ‰Ï
È ·Â ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ÈÁ¯Ê‡‰ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ¯Â˘È‡Â ‰È) ÔÏ‰Ï-‡ Ó‰ "Ê (

ÂÈ‡· ‰Ê ÌÂÁ˙Ï È‡¯Á‡‰"ÁÊ‡·Â ˘"Ú ;Â„ÈÚÈ˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ‡ÈˆÓ‰ÏÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÂÓÏ˘Â‰ ÈÎ
‰ÈÈ · È¯˙È‰ ÂÏ·˜˙ Â ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÎ , Ï˘ Ë·È‰‰ ˙ ÈÁ·Ó ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡ ÈÎÂ

Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ,˘Â¯„ ‰ÓÂÁ˙·˘ Â‡ ‰„Â·Ú‰ ‰˘Â¯„ ‰·˘ÔÂÁËÈ·‰ È·ÈÎ¯Ó ÌÈ ,
˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙Ù˙˙˘Ó Ì ÂÓÈÓ·˘. 

על "כי , 5ביטחוניות מבקר המדינה כבר הביע דעתו בעניי  זה בדוח קוד  בנושא דרכי  חקלאיות
משרדית להימנע מתקצוב עבודות בנייה וסלילה  משרדי הממשלה שנציגיה  חברי  בוועדה הבי 

 ".שנעשות ללא היתרי בנייה
 ÌÈ ˘·2001Â -2002ÂÈ‡·Â Ï‡¯˘È· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÚÈÈÒ " ˘

ÁÊ‡·Â" ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ·Â ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÈÒÈÒ· ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ÔÂÓÈÓ· Ú
˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÂ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÌÈÓÂÎÒ·"Á .˙‡Ê ,ÏÏÎ Í¯„· , ÌÈ¯Â˘È‡ Ô‰Ó ˘Â¯„Ï ÈÏ·

 Ì‡˙‰· ˙Â˘Ú  ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ˙Ó˜‰Â ˙Â„Â·Ú‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ÔÈ„Î ‰ÈÈ · È¯˙È‰Ï. 
__________________ 

 .743' עמ, ב53' דוח שנתי של מבקר המדינה מס 5
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 ÌÈ ˘· ÌÈËÚÓ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯2001Â -2002 ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ó ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰˘¯„ 

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ‰ Ì„ÓÚÓ ˙Â È˜˙ ÏÚ ÌÈ¯Â˘È‡ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï , È·ÈÎ¯Ó ÂÚˆÂ·È Ì‰·˘
ÔÂÁËÈ· ,ÚÂÈÒ‰ Ô˙ÓÏ È‡ ˙Î .¯ÂÓ‡‰ È‡ ˙‰ ˙‡ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰·Èˆ‰ ¯˘‡Î Ì‚ , ‡Ï

ÏÚ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ‰‡ÏÂÓ ÂÊ ‰˘È¯„˘ ÍÎ  ,·Èˆ˜˙‰ ¯·ÚÂ‰ ˙‡Ê ÏÎ· ÈÎ ‡ˆÓ Â . 
כי על סמ! הערת משרד מבקר , 2003עוזר השר הודיע בעניי  זה למשרד מבקר המדינה ביוני 

כדי לקבל אישורי  לגבי ... נפעל לתק  את הנהלי  הפנימיי  של היחידה להתיישבות", המדינה
  ". מרכיבי ביטחו שבה  יבוצעו, מעמד  הסטטוטורי של המקרקעי 

· . ¯ „ Ò Â ‰  Ì ¯ Ë  È ¯ Â Ë Â Ë Ë Ò ‰  Ì „ Ó Ú Ó ˘  Ì È ¯ ˙ ‡ Ï  Ú Â È Ò 
‡ˆÓ  ,·Â˘ÈÈ ˙Â„Â˜ Ï ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ÔÂÓÈÓ· ‰ÚÈÈÒ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙„ÈÁÈ˘ , ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ˘
Ú˜Ù" ˙Â˘È¯„‰ ÈÂÏÈÓÏ Ú‚Â · ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· Ì‰È·‚Ï ˙ÓÈÈ˜ ‰˙ÈÈ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎÓÒÓÂ ¯

˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ‰ .ÍÎ ,‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ ¯‡Â¯·Ù· ËÈÏÁ2003 ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓÏ ÚÈÈÒÏ 
‡ '‰ÓÂÁ˙·˘ ·Â˘ÈÈ ˙Â„Â˜  ¯Â·Ú ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ˙Ó˜‰ ÔÂÓÈÓ· . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÔÈÈˆÓ ,‡ Ó‰ Ï˘ ÍÓÒÓÓ ÈÎ"ÂÈ‡· Ê" ‡˘Â · ˘"ÂÈ‡· ÌÈÈ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ÌÈÊÁ‡Ó"˘ " ¯‡Â ÈÓ
2003‰ÏÚ  ,˙È¯ÂËÂËËÒ ‰ ÈÁ·Ó ˙Â¯„ÒÂÓ Ô È‡ ·Â˘ÈÈ ˙Â„Â˜  Ô˙Â‡ ÈÎ . 
Ï˘ÓÏ ,‚Ï ¯ÈÚ ÔÈÈ · ˙È Î˙ ‰¯˘Â‡ ‡Ï ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â„Â˜ Ó ˙Á‡ È·) ÔÏ‰Ï-·˙ "Ú ( ÌÂ˜ÈÓ Ï˘·

˘‡ ÁË˘· ·Â˘ÈÈ‰ ;·˙ ‰ ÎÂ‰ ˙Â¯Á‡ ·Â˘ÈÈ ˙Â„Â˜  È˙˘ È·‚Ï"‰˘„Á Ú , ‰‚ˆÂ‰ Ì¯Ë ÂÊ Í‡
‡ Ó ˘‡¯ È Ù·"Ê ; Ï˘ Ì„ÓÚÓ ¯Â¯È·Ï ÍÈÏ‰˙‰ ÏÁ‰ Ì¯Ë ˙ÙÒÂ  ·Â˘ÈÈ ˙„Â˜  È·‚ÏÂ
‰· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ .¯˜·Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó ‰ÏÚ „ÂÚ‡ Ó· ˙È˙˘˙ ÌÂÁ˙ ˘‡¯ ÌÚ ‰ È„Ó‰ " Ê

ÂÈ‡·˘"˘ ,‰ÈÈ · È¯˙È‰ Â ˙È  ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˙Â„Â˜ · ÈÎ . „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÈÎ"‰ È‰ ÊÎ¯Ó‰ „Â˜ÈÙ ˙„ÓÚ , ÌÈ·˘Â˙ Ï˘ Ì ÂÁËÈ·Ï ‰ ÚÓ ˙˙Ï ˘È ÈÎ

  ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·Â Ô˙¯„Ò‰Ï ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈÎÈÏ‰˙· ˙Â‡ˆÓ ‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙Â„Â˜ · ÌÈÈ„Â‰È Ô˙È
˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˘‡¯ ÌÈÈ˜˘ ¯ÂÈÒ· ÚÂÈÒ ."¯˘‰ ¯ÊÂÚ ¯ÒÓ „ÂÚ , ÚˆÂ· Ì¯Ë ÚÂÈÒ‰ ÈÎ

ÏÚÂÙ·. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ

ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ï˘ ,ÔÈ„Î ¯„ÒÂ‰ ‡ÏÂ ¯˙Â‰ ‡Ï Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰˘.  
 סיוע חריג לרכישת מרכיבי ביטחו  . 3
‡ . Ú ˜ Ù  Ï ˘  Ô Â È Ù Â ‡  ¯ „ Ú È ‰"¯ 

 סייעה היחידה להתיישבות לשבע רשויות מקומיות בהקמת תחנות רדיו 2002 עד 1999בשני  
כי הצטיידות של רשות מקומית ברדיו חירו  מוגדרת כמרכיב ביטחו  חריג , יש לציי . לשעת חירו 

 מהעלות 50%ור של עד בשיע) 2001מעודכ  ליולי (ברשימת הקריטריוני  של היחידה להתיישבות 
ר להגדיר את האופיו  ההנדסי הביטחוני "שעל פקע, נקבע' בהוראה ב. ח" ש100,000הכוללת ועד 

 : הביקורת בעניי  זה העלתה כלהל . של מרכיבי הביטחו 
Ú˜Ù ÔÈÈÙ‡ ‡Ï ÌÈ ˘ Ô˙Â‡·" ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÂ¯ÈÁ ÂÈ„¯ ˙Â Á˙ Ï˘ ˙Â˘È¯„‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ¯

˙ÂÈÓÂ˜Ó , ˙ ˘· ˜¯Â2003Ï ÏÁ‰ ÍÎ· ˜ÂÒÚ .˘˘Á ÌÈÈ˜ ÍÎÈÙÏ , ‡Ï ÂÓ˜Â‰˘ ˙Â Á˙‰˘
Ú˜Ù È„È ÏÚ ˘¯„ ‰ È ÎË‰Â È ÂÁËÈ·‰ ‰ ÚÓ‰ ˙‡ ˙Â ˙Â "¯. 
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 È ÂÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ„Â‰ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ2003 , ÈÎ" Â È‡ È¯ÂÊ‡ ÌÂ¯ÈÁ ÂÈ„¯ ·ÈÎ¯Ó
Ú˜Ù ÏÒ· ÈÒÈÒ· ÔÂÁËÈ· ·ÈÎ¯Ó" ·ÈÎ¯Ó ÔÂÈÙ‡· ˜ÒÚ ‡Ï Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙ ‰ Â„ ‰ ‰ÙÂ˜˙·Â ¯

‰Ê ."˘Ó‰·Â‚˙· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ ,· ‰‡¯Â‰· ÈÎ 'Ú·˜  ,Ú˜Ù ÏÚ˘" ˙‡ ¯È„‚‰Ï ¯
 Ï˘ È ÂÁËÈ·‰ ÈÒ„ ‰‰ ÔÂÈÙÂ‡‰"ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó" ,„·Ï· ÌÈÈÒÈÒ· ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ‡ÏÂ .

‰È‰ ÈÂ‡¯ ,Ú˜ÙÏ ‰ Ù˙ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰˘" ÚÈÈÒÏ ‰ËÈÏÁ‰˘ È ÙÏ ˙‡ÊÂ ÔÂÈÙ‡‰ ÔÈÈ Ú· ¯
‰Ê ÌÂÁ˙·.  

· . ‚ ‚  È Ó Â Î Ò Ó  ‰ ‚ È ¯ Á 
מצאו מקרי  שהוועדה אישרה סיוע במימו  מרכיבי ביטחו  בסכומי  החורגי  מסכומי הגג נ

 :להל  דוגמאות. שקבעה
בהקמת תחנת רדיו לשעת חירו  '  החליטה הוועדה לסייע למועצה האזורית ב2000בדצמבר  ) 1

 כאמור ,ח מהסכו  המירבי שקבעה הוועדה" ש50,000דהיינו חריגה של , ח" ש150,000בסכו  של 
 . לעיל

בסמכותה של הוועדה לאשר סיוע חריג זה "כי , 2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 
 ". מתוק  ועצ  המנדט שנית  לה

 החליטה הוועדה להוסי  לרשימת מרכיבי הביטחו  החריגי  מרכיב 2000בישיבתה מינואר  ) 2
האישור של הוועדה איפשר ליחידה . ח" ש150,000וא  קבעה סכו  מירבי של , של הקמת מטווח

בכפו  לסכו  , להתיישבות לסייע מאותה עת בהקמת מטווחי  על פי שיקול דעתו של ראש היחידה
 לשלוש 2001  ו2000סייעה בשני  , באישור הוועדה, כי היחידה להתיישבות, בביקורת עלה. הגג

 החריגות הגיעו  . י האמוררשויות מקומיות בהקמת מטווחי  בסכומי  שחרגו מהסכו  המירב
 .בהתאמה, )133%(ח " ש200,000 ו) 113%(ח " ש170,000, )33%(ח " ש50,000 ל

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È·ÈÎ¯Ó ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒÏ ‚‚ ÈÓÂÎÒ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘Ó
ÌÈ‚È¯Á ÔÂÁËÈ· ,Â„ÚÂ˙È˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÏÚ ÒÒ·˙È Ì‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ¯Â˘È‡˘ ÈÂ‡¯ . ‡Ï

È  Ï˘ „ÂÚÈ˙ ‡ˆÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ‰‚È¯ÁÏ ‰„ÚÂÂ‰ È˜ÂÓ.  
‚ . Ì È  · Ó  Ô Â ‚ È Ó ·  Ú Â È Ò  

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ÔÂÓÈÓ· ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ‚È¯Á ÔÙÂ‡· ‰·Èˆ˜˙Ó ‰ÚÈÈÒ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ
ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ÏÂ ÌÈ˘ ‡Ï ÔÂ‚ÈÓ ¯Â·Ú ,˙Â˙ÂÓÚ ÂÓÎ ,ÌÈ Â‚¯‡Â ÍÂ ÈÁ ˙Â„ÒÂÓ . ˙‡Ê

Û‡ ÏÚ ,È·‰ È·ÈÎ¯Ó· ÏÏÎ  ‡Ï ‰Ê ÔÂ‚ÈÓ˘Ú˜Ù ¯ÂÓ‡Î Ú·Â˜˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÔÂÁË" ‡Ï Û‡Â ¯
‰„ÚÂÂ‰ ˙Ú·Â˜˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÔÂÁËÈ·‰ È·ÈÎ¯Ó· . 

 :להל  דוגמאות
ח להקמת מערכת קווי " ש100,000בסכו  של '  סיוע למועצה האזורית ג  2000באפריל  ) 1

 .מי  לשעת חירו  מסביב לבתי ספר
ח למועצה מקומית " ש100,000של בס! , כפי שהוגדר, "באופ  חריג" סיוע   2000באפריל  ) 2
 .עבור גידור בית ספר ביישוב שבתחומה' ד
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ח עבור גידור אתר הנצחה לחיילי  " ש55,000 סיוע לעמותה בסכו  של   2001בינואר  ) 3

 . וזאת על א  שהוועדה לא אישרה סיוע זה, ביישוב
ע בסכו  של "זח סיוע במימו  המיגו  של גג חדר אוכל של מוסד בא  2001בסו  שנת  ) 4

. ר אפיי  את הצור! במיגו  הגג"בתיעוד אצל היחידה להתיישבות לא נמצא שפקע. ח" ש250,000
לא נמצא שהיחידה להתיישבות התנתה את מת  הסיוע הכספי בקבלת חוות דעת , בנוס  לכ!
 . ר בדבר הצור! בכ!"ואישור פקע

תי תושבי  בשני יישובי  בעקבות ח להתקנת סורגי  בב" ש200,000 סיוע של   2002במאי  ) 5
 .פיגוע באחד מיישובי  אלה

לגידור במוסד חינוכי ' ח למועצה אזורית ה" ש200,000 סיוע בסכו  של   2003באפריל  ) 6
 .ביישוב מסוי  שבתחומה

ההדגשה  [כוללת ורחבהאנו רואי  אחריות "כי , 2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 
כשמדובר בהצלת , במקרי  חריגי  ויוצאי דופ , מתו! כ!.  ההתיישבותי בכללותולנושא] במקור

בדיקה פרטנית ולאחר ביקור והתרשמות בלתי , חיי אד  נהגנו בסיוע חריג מתו! שיקול דעת
אי  אנו רואי  בנהלי  גזילת שיקול הדעת במקרי  . אמצעית והתייעצות ע  חברי ועדת ההקצאות

 ". אד של הצלה ממשית של חיי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó ÈÂ·È¯ , ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÌÈ¯˘Â‡Ó‰

ÂÚ·˜ ˘ ,˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡ÏÏÂ ÚÂÈÒ‰ È„ÂÚÈÈ Ï˘ ‰·Á¯ ˙Â ˘¯Ù ÍÂ˙ ,
ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó· ‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ˙Ú‚ÂÙ‰ ‰·¯ ˙ÂÓÈÓÚ ÌÈ¯È˙ÂÓ .  

„ . ‰ ˆ  ˙ Â È ¯ Á ‡ · ˘  ˙ Â Ï Â Ú Ù  Ô Â Ó È Ó"Ï 
ח " ש100,000לרשות מקומית בס! של , באישור הוועדה,  סייעה היחידה להתיישבות2000בשנת 

זאת על א  שהאחריות על האימו  . ע"ש ובאזח"לרכישת רובי צבע לאימו  כיתות כוננות באיו
; ל ואינה מהווה חלק מיעדי תקציב היחידה"והציוד של כיתות הכוננות ביישובי  מוטלת על צה

 .ר והוועדה"  זה נמנה ע  מרכיבי הביטחו  הבסיסיי  והחריגי  שקבעו פקעואי  עניי
לרשות מקומית בהתקנת תאורה , באישור הוועדה,  סייעה היחידה להתיישבות2002בשנת , כמו כ 

זאת על א  שהאחריות בעניי  זה מוטלת על . ח" ש15,000בצומת הכניסה למחנה צבאי בסכו  של 
, ואי  עניי  זה נמנה על מרכיבי הביטחו  הבסיסיי  והחריגי ; היחידהל ואינה נגזרת מיעדי "צה

   .ר והוועדה"שקבעו פקע
 סיוע במימו  פרויקטי! משותפי!. 4
‡ . · È ˆ ˜ ˙ ‰  ˙ Ú È · ˜ 

מימו  הפרויקטי  . היחידה להתיישבות יוזמת ביצוע פרויקטי  בתחומי הביטחו  וההתיישבות
והקצאת  לרשות , ר ומגופי  אחרי "מפקע, נעשה באמצעות איגו  כספי  ממשרדי ממשלה

דבר המאפשר ליזו  פרויקטי  בהיקפי  כספיי  , מקומית או ליישוב שעבורו מתבצע הפרויקט
 מיליו  92  השתתפה היחידה להתיישבות בפרויקטי  בהיק  של כ2001בשנת , לדוגמה. גדולי 

 .ח" מיליו  ש70.5  בפרויקטי  שהסתכמו בכ  2002ובשנת , ח"ש
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ששיעור ההשתתפות של היחידה להתיישבות במימו  פרויקטי  אינו נקבע , מכי עוזר השר עלהממס
היחידה , אלא. או על פי נוסחה מוסכמת ע  משרדי ממשלה ומגופי  אחרי , על פי הסכ  קבוע

להתיישבות מבקשת ממשרדי ממשלה ומגופי  אחרי  להשתת  בעלות פרויקט או ברכישת 
. יניה  משא ומת  על שיעורי המימו  שיעמיד כל אחד מהגופי  מתקציבוובפועל מתנהל ב, אמצעי 

מאחר שהיחידה להתיישבות לא קבעה נוהלי עבודה קבועי  וקריטריוני  מקובלי  לגבי , זאת
 סייעה היחידה 2002  ו2001בשני  , עקב כ!. שיעור המימו  הכספי בהתייחס למגוו  תחומי הסיוע

ה אחרי  במימו  פרויקטי  שנועדו למטרה זהה עבור רשויות להתיישבות יחד ע  משרדי ממשל
 .כאשר שיעור השתתפותה במימו  היה שונה בכל פרויקט, מקומיות ויישובי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰ ÈÓ ÈÒÂÙ„Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ˙ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÌÈÏ‰ · Ô‚Ú˙Â ÔÈ˜˙.  

· . ·Ì È Ù ˙ Â ˘ Ó ‰  Ì È Ë ˜ È Â ¯ Ù ‰  Ú Â ˆ È 
)1 ( ¯ ˘ ‚  ˙ Ó ˜ ‰ 

 המועצה  להל  (' ח למועצה מקומית ו" ש100,000 אישרה הוועדה סיוע בס! של 2000באפריל 
 פנה ראש 2001בתחילת שנת . אשר נמצא בתחומה)  הגשר להל  (עבור שיקו  גשר ) המקומית

  הגשר או בנייה של גשר וביקש סיוע נוס  עבור שיקו, המועצה המקומית ליחידה להתיישבות
 התקיי  דיו  בעניי  הגשר 2001ביוני . ח" מיליו  ש1.5 בעלות שהוערכה על ידיו בס! של כ, חדש

כי למועצה המקומית ולפיקוד הצפו  מטרה משותפת , בראשות ראש היחידה להתיישבות ובו עלה
, ורי  חקלאיי  מעבר של טרקט מטרת המועצה הייתה . לבנות גשר בטו  במקו  הגשר הקיי 

 . קרב משוריי   מעבר של רכב ומטרת פיקוד הצפו  הייתה 
כי היחידה להתיישבות תשתת  במימו  הפרויקט , ראש היחידה להתיישבות סיכ  באותו דיו 

משרד החקלאות ; ח" ש200,000  משרד הפני  ; ח" ש500,000  ל "צה; ח" ש250,000בסכו  של 
מ  . ח" ש100,000  והמועצה המקומית ; ח" ש100,000  משרד התחבורה ; ח" ש350,000  

כי ,  וזאת משו  שהתברר2001כי בניית הגשר לא יצאה אל הפועל במהל! שנת , התיעוד עלה
. ח נוספי " ש800,000 והיה צור! בכ, ח לא יספיק" מיליו  ש1.5התקציב שעליו סוכ  בס! של 

עוד עלה .   נוספי  יממנו את תוספת העלותהיחידה להתיישבות וגופי, ל"כי צה,  סוכ 2002בשנת 
להאי0 את הלי! השלמת "כי ראש היחידה להתיישבות ביקש מהמועצה המקומית , מ  התיעוד

 דיווחה המועצה המקומית ליחידה 2002בספטמבר ". המכרז ולצאת לביצוע הפרויקט בהקד 
של " ו  עלויותתיא"להתיישבות על תוצאות המכרז שערכה להקמת הגשר ועל מה שהגדירה כ

המימו  הנוס  שנדרש . ח" מיליו  ש2.8 התקציב שנדרש לביצוע הפרויקט עמד על כ: בניית הגשר
 . לפרויקט הקמת הגשר נחלק בי  המועצה המקומית וגו  אחר

כי היו לה הסתייגויות ,  אל עוזר השר דאז עלה2002ש בוועדה מאוקטובר "ממכתב של נציגת היועמ
לעניי  מעבר "כי , בי  היתר כתבה. להתיישבות לסייע במימו  הקמת הגשרבנוגע לבקשת היחידה 

כש  שאי  תקציב היחידה להתיישבות משמש (לי בלבד "כי התקציב צרי! להיות צה,  נראה טנקי  
  לעניי  היבט מעבר כלי  חקלאיי  . ולא מתקציב מרכיבי ביטחו  ליישובי , )להקמת בסיס צבאי

תפיסה רחבה או צרה : ש"שקביעתה חורגת מתחומי כנציגת היועמ, ניותזוהי כאמור שאלה של מדי
כי לכאורה בשאלה עד כמה להרחיב התפיסה נדמה שיש לקחת בחשבו  , אציי  רק... 'ביטחו 'של 

את מידת מוגבלות  של התקציבי  ושאלת תעדו  הפניית  לנושאי ביטחו  מובהקי  של 
 ]". הוראות משרד הביטחו [ב דנ  "כי זה לא ההמ, שכ  אי  חולק, ההתיישבות
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אישר ראש היחידה להתיישבות , כאמור, 2002ש מאוקטובר "חר  חוות הדעת של נציגת היועמ

ח יותר ממה " ש100,000דהיינו . ח" ש350,000 סיוע להקמת הגשר בס! של 2002באוקטובר 
 . 2000ח יותר ממה שאישרה הוועדה בשנת " ש250,000  ו2001שסוכ  בשנת 

¯˘ÓÔÏ‰ÏÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „: 
 Ô„ÓÂ‡ ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ¯˘‚‰ ˙ÈÈ ·Ï ·Èˆ˜˙‰ ÌÂ‚È‡Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ

È·Èˆ˜˙ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ô Î˙ÓÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ò„ ‰Ó È„È ÏÚ ˘‚Â‰ ¯˘‡ . ˙ÂÎ¯Ú‰ ÏÏÎ ‡Ï ‰Ê Ô„ÓÂ‡
˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÒ„ ‰ ,ÔÂ Î˙‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â˘¯„ ‰ ,Â˙Â¯È·Ò ‰˜„·  ‡ÏÂ .ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î , ÏÁ

ÎÈ  ÏÂ„È‚‰ Â˘‡¯‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙Î¯Ú‰ ÔÈ· ¯ , Ï˘ ÍÒ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰˘1.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ˙Î¯Ú‰ ÔÈ·Ï
˙ÂÏÚ‰ ,Â Ê¯ÎÓ‰ ˙ÎÈ¯Ú ¯Á‡Ï ‰Ï·˜˙‰˘"˙ÂÈÂÏÚ‰ ÌÂ‡È˙" , Ï˘ ÍÒ·2.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 

¯˘‚‰ ˙Ó˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ,‰ˆ ˙‡ Ì‚ ˙¯˘Ï „ÚÂ ˘"Ï , ÏÚ „ÈÚÓ
È‡-ÁÈ‰ Ï˘ ‰˙ÂÎÓÒ ˙ÂÏÂ·‚ ˙ÓÈÁ˙· ˙Â¯È‰·ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ÚÂÈÒ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„È ,

ÓÚÂÈ‰ ˙‚Èˆ  Ï˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ"˘ . 
יחידת עוזר השר "כי ,  בתגובה לממצאי הביקורת2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 

! כדר, שיתו  גורמי  ביטחוניי  ואזרחיי  לביצוע פרויקטי  משולבי , רואה במסגרת פעילותה
שלא נית  להפריד  כאשר באי  לדו  , עבודה נכונה המשרתת נכו  את צרכי הביטחו  וההתיישבות

מתפקידה של היחידה לתת מענה . בסוגיות שלה  מכנה משות  הנובע ממציאות וצור! ביטחוניי 
 ".לצרכי  הביטחוניי  וההתיישבותיי  יחד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·‰˘Ó ÏÚ" ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÚÂ·˜Ï ËÚÂÈÒÏ ÌÈ„ÈÁ‡ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÚÈÈÒ˙ ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡·Â Ì‡ Ú·˜ÈÈ , ÌÈ·ÏÂ˘Ó Ì‰·˘

ÌÈÈ˙Â·˘ÈÈ˙‰Â ÌÈ ÂÁËÈ· ÌÈÎ¯ˆ ,Â¯Â˘È‡Ï ‡·ÂÈ ‚È¯Á ÚÂÈÒ ÏÎ ÈÎÂ.  
)2 ( Ì È Ë Ï ˜ Ó  Ô Â Ó È Ó ·  Ú Â È Ò 

, רחיתא על פי חוק ההתגוננות האז"בתוק  תפקידו כראש הג, ר"מפקד פקע', על פי הוראה ב
נושא באחריות כלפי שר הביטחו  לניהול תכנית המקלוט המוסכמת ולמימושה , 1951 א"תשי

במסגרת תכנית התקציב , ט"או באמצעות אגפי משהב, באמצעות הרשויות המקומיות ובאחריות 
 .ט" או ביחד ע  אגפי משהב המאושרת 

וזאת על פי , גו  מקלטי  ביישובי שיקו  ושיפור מי, ר ליזו  בנייה"באחריות פקע', על פי הוראה ב
ובכפו  למגבלת התקציב שניתנה , )ר"הגמ(פקודת הצבא ובהתא  לאחריותו לנושאי הגנה מרחבית 

כי לא יינת  מימו  נפרד לתחזוקה , בעניי  זה' עוד נקבע בהוראה ב. לנושא על ידי משרד האוצר
ר במימו  תחזוקתי "פקעהשתתפות ; שהיא מחובתה של הרשות המקומית, שוטפת של מקלטי 
ר "בתחו  התקציב על פקע; ר שתיקבע מזמ  לזמ "תיקבע על פי מדיניות פקע, נקודתי של מקלטי 

רכישה ותקציב , הצעה לתכנית מקלוט ומרכיבי ביטחו , בתיאו  ע  עוזר השר להתיישבות, לערו!
ט " במשהבר בתיאו  ע  אג  התקציבי "שתוגש על ידי פקע, שנתית במסגרת שנתית או רב

התקציב להשלמת פערי  במקלוט מכוסה מתקציב האוצר ; כדרישה תקציבית למשרד האוצר
 .להוצאות חירו  אזרחיות ונכלל בתקציב הביטחו 
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‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ¯‡Â È· ÈÎ2001‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÚÈÈÒ  ' Ï˘ ÌÂÎÒ·250,000 
˘"¯ÈÚ· ÌÈËÏ˜Ó ÌÂ˜È˘ ¯Â·Ú Á ,ÌÂÁ˙· ÏÏÎ  ‰Ê ‡˘Â ˘ Û‡Ú˜Ù Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ "¯ , ¯ÂÓ‡Î

· ‰‡¯Â‰·' . 
,  נדונה בקשת היחידה להתיישבות לאשר קביעת קריטריו  חדש2001בישיבת הוועדה מאפריל 

 20,000לסייע לרשויות מקומיות במימו  מירבי של , על פי החלטתה, שיאפשר ליחידה להתיישבות
בפרוטוקול של . ציוד עבור  מס! כל פרויקט של שיקו  מקלטי  ורכש 50%ח ועד להיק  של "ש

במימו  מפעל (כי תקציב פיקוד העור  לשיקו  מקלטי  , יש צור! חיוני בכ!"כי , אותו דיו  נכתב
ש "נציג היועמ"כי , חברי הוועדה לא אישרו את הבקשה והחליטו". זעו  לעומת הצרכי ) הפיס

 ".יבח  את הסוגיה ויעביר התייחסותו
' כי יש לתק  את הוראה ב, בי  היתר, ש נכתב" של נציגת היועמ2001בחוות הדעת בעניי  זה ממאי 

ל לחריגה "לבקש אישור מנכ, לחלופי , או, באופ  שירכ! את האיסור למימו  תחזוקת מקלטי "
כי בהיבט התקציבי יש לדאוג לכ! שלא יהיה , ש"עוד ציינה נציגת היועמ". מסעי  זה באופ  נקודתי

ה  מתקציב משרד האוצר המופנה לרשויות המקומיות , ו  מקלטי מצב של כפל תקצוב לצורכי שיק
וה  מתקציב היחידה להתיישבות שנועד למימו  מרכיבי ביטחו  , ר לטובת שיקו  מקלטי "ולפקע
 . אחרי 

לא יינת  סיוע המיועד "כי , 2001החליטה הוועדה במאי , ש"בעקבות קבלת חוות דעתה של היועמ
תכליתי לשעת חירו  המתאי  להגדרת  יינת  סיוע עבור רכש ציוד רבאלא , בלעדית לנושא המקלוט

תאורת חירו  ומיכלי מי  וזאת בשיעור של עד , מיטות מתקפלות, כמו גנרטורי " מרכיבי ביטחו 
 . ח" ש20,000 מכל העלות ועד 50%

ÓÚÂÈ‰ ˙‚Èˆ  Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ¯Á‡Ï Ì‚" Ì‡˙‰· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˘
˘Ó‰Â ‰È˙ÂˆÏÓ‰ÏËÂÏ˜Ó‰ ‡˘Â · ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈÈÒÏ ‰ÎÈ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

‡ .  ÌÈ ˘·2001Â -2002Ê ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÚÈÈÒ  ' Ï˘ ÌÂÎÒ·
50,000˘ "ÌÈËÏ˜Ó ÌÂ˜È˘Ï ‰ ˘ ÏÎ Á ; ‰Ï ÚÈÈÒÏ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ÁÈË·‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰

 Ï˘ ÌÂÎÒ·50,000˘ " ˙ ˘· Ì‚ Á2003. 
· .  ¯·ÂË˜Â‡·2002‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰  Ï˘ ÌÂÎÒ· ÚÂÈÒ ¯˘‡Ï 150,000˘ " ˙Ó˜‰ ¯Â·Ú Á

‡ ıÂ·È˜· È„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ËÏ˜Ó ,'ıÂ·È˜‰ ÏÚ ÌÒ‡˜ ÈÏÈË ¯Â‚È˘ ·˜Ú ˙‡ÊÂ . ˙ËÏÁ‰·
ÔÈÂˆ ‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó ÌÈ ÙÏ Ô˙È  ¯Â˘È‡‰ ÈÎ , ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï Û˜˘ ‰ ÏÂ„‚‰ ÔÂÎÈÒ‰ ·˜Ú

ÌÂ˜Ó·. 
בהתחשב "כי , שרד מבקר המדינהבנוגע להשתתפות היחידה במימו  מקלטי  הודיע עוזר השר למ

ר "בנסיבות המיוחדות ראינו לנכו  לסייע במספר מקרי  חריגי  על פי פניית אלו  פקע
התייחסותנו למקרי  אלו הינה לפני  משורת הדי  ואנו משוכנעי  . להשתתפותנו באופ  חריג

 ההקצאות וקיבלו מקרי  מיוחדי  אלו הובאו לדיו  בוועדת. שפעלנו נכו  במציאות שעמדה לפנינו
 ". בנוגע לסעיפי  הנוגעי  למקלוט' אנו פועלי  להתאמת הוראה ב. אישורה למת  הסיוע

ר עוסק בשיקו  מקלטי  והקמת מקלטי  "פקע"כי , 2003ל מסר למשרד מבקר המדינה ביוני "צה
לעתי  , מאחר והתקציב הקיי  אינו מספק את הצרכי . בשיתו  פעולה ע  הרשויות המקומיות

היחידה להתיישבות מהווה גור  מסייע . ר לפנות לגופי  נוספי  לסיוע תקציבי"אל0 פקענ
 ".באיגומי  תקציביי  אלו
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯ÂÒÁÓ‰Â ËÂÏ˜Ó‰ ‡˘Â · ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÎ¯ˆ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÈÎ

Ú˜Ù È·‡˘Ó·" ÏÈ¯Ù‡· ¯·Î ‰„ÚÂÂ· Â Â„  ¯2001 ,ÓÚÂÈ‰ ˙‚Èˆ  ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚÂ" ¯·„· ˘
ÓÒ ˙¯„Ò‰‡˘Â · ÚÂÈÒÏ ‰„ÚÂÂÏ ˙È˜ÂÁ ˙ÂÎ , ‰‡¯Â‰ ÈÂ È˘Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï

· 'È·Èˆ˜˙ ÌÂ‡È˙ÏÂ ;Î ÓÏ ‰˙ Ù ‡Ï Û‡Â"·‰˘Ó Ï" ÔÈÈ Ú· ÏÂÚÙÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï È„Î Ë
· ‰‡¯Â‰Ó ‰‚È¯Á· ‰Ê' .‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· ¯·Â„Ó ‰È‰ Ì‡ Ì‚ ,¯ÚˆÓÏ ,
ÍÎ· ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï , ËÏ˜Ó‰ ˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ Ì·Èˆ˜˙Ó ÚÂÈÒ‰ ‰Ï ¯ÊÁÂÈ

ÌÈËÏ˜Ó ÌÈ˜‰Ï ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÌÈ‡¯Á‡‰. 
, כי ההערה בדבר החזרת הכס  מקובלת עליו, 2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 

  .וכי יפעל להחזרת התקציב ממשרד החינו!
5 .Á ˙È¯ÂÊ‡ ‰ˆÚÂÓÏ ÚÂÈÒ' 
ט וזאת "יטחו  למלא את תפקידו במשהב סיי  העוזר להתיישבות לשעבר של שר הב31.7.02 ב

. שהתקיימו בנובמבר אותה שנה', עקב רצונו להתמודד בבחירות לראשות המועצה האזורית ח
לאחר . ש למערכת הביטחו  על כוונתו להתמודד בבחירות" ליועמ2002הודיע בתחילת , לדבריו

 . התפטרותו הוא התמודד בבחירות כמתוכנ  ונבחר לתפקיד ראש המועצה
‰ÏÚ „ÂÚÈ˙‰ ÔÓ ,· ÈÎ-9.6.02 ,Á ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â¯ÈÁ·‰ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Î ,'

‰˙Â˘‡¯Ï ˙Â¯ÈÁ·· „„ÂÓ˙‰Ï Ï˜˘˘ ÔÓÊ·Â ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ¯ÂÈÒ ¯·Ú˘Ï ¯ÊÂÚ‰ Í¯Ú ,
 ˙¯‚ÒÓ· ÔÎÂ Â˙„ÈÁÈ ·Èˆ˜˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈÏ ¯È˘È ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒ Ô˙Ó ÏÚ ËÈÏÁ‰ ÂÎÏ‰Ó·Â

ÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÂ‚È‡ÔÏ‰ÏÎ ÌÈ Â˘ Ì: 
ח " ש125,000מתוכ  , חקלאיי /ח במסגרת איגו  תקציבי עבור כבישי  ביטחוניי " ש500,000

ח עבור " ש150,000'; ח עבור החלפת שער בקיבו0 ב" ש45,000; מתקציב היחידה להתיישבות
ר! ח איגו  תקציבי עבור העתקת קו תאורה וד" ש100,000; שדרוג דרכי ביטחו  ביישובי המועצה

ח להקמת בסיס " ש15,000;  מסכו  זה במימו  היחידה להתיישבות25,000  ' ביטחו  בקיבו0 ג
  ' ח במסגרת איגו  תקציבי להעתקת מרכיבי ביטחו  בקיבו0 ד" ש225,000; למשמר אזרחי

' ח למימו  החלפת שער בקיבו0 ה" ש25,000 ו;  מסכו  זה מתקציב היחידה להתיישבות115,000
לא הוגדר ' כי קיבו0 ה, משרד מבקר המדינה מציי . צי  הגנה מרחבית החטיבתילפי המלצת ק

כיישוב שמיקומו הגיאוגרפי מקנה סיוע , ר וג  לא במועד סיו  הביקורת"באותה עת על ידי פקע
 .בהקמת מרכיבי ביטחו 

כי חלק מההחלטות האמורות למת  סיוע , 2003העוזר לשעבר מסר למשרד מבקר המדינה ביולי 
כבישי  : וה , שהחלה ע  תחילת שנת העבודה, תקבלו קוד  לסיור על סמ! עבודת מטהנ

 . והקמת בסיס למשמר האזרחי', העתקת מרכיבי ביטחו  בקיבו0 ד, חקלאיי /ביטחוניי 
¯ÂÓ‡Î ,ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂÈÒ‰ ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ì‚

¯·Ú˘Ï ¯ÊÂÚ‰ Í¯Ú˘ ÌÈ¯ÂÈÒ· ,Ú ˘ ÈÙÎ¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó· ‰˘ ,ÚÂÈÒ Ô˙Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‚Â ,
‰ËÓ ˙„Â·Ú Ô‰Ï ‰Ó„˜˘ ,¯ÂÓ‡‰ ¯ÂÈÒ‰ „ÚÂÓ· ‰ˆÚÂÓÏ Â¯ÒÓ  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ , ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈ· ¯ÂÈÒ‰ ˙‡ ¯·Ú˘Ï ¯ÊÂÚ‰ Í¯Ú Â·˘ ·ˆÓ·
ÂÎÏ‰Ó· ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ‰ˆ˜‰Â ,Â·Â-‰˙Â˘‡¯ ÏÚ ˙Â¯ÈÁ·· „„ÂÓ˙‰Ï Ï˜˘ ÔÓÊ· , ˘˘Á ¯ˆÂ 

Á‰˘ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ ÍÂ˙Ó Â ˙È  ‰ˆÚÂÓ‰ È·Â˘ÈÈÏ ÚÂÈÒ‰ Ô˙ÓÏ ÂÈ˙ÂËÏ , ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ
ÔÈÚ .ÍÎÈÙÏ ,ÂÎÏ‰Ó· ÚÂÈÒ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰·Â ¯ÂÈÒ· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰. 
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 ש"שינוע יבילי  והצבת  באיו
ש הינו הסמכות המאשרת שינוע והצבה של מבני  יבילי  "ז שבאיו"ראש תחו  תשתית במנא

מתוק  סמכותו המוקנית לו על פי הצו שהוציא מפקד האזור בדבר העברת טובי  , באזור) קראווני (
הובלת מבני  (והתקנות בדבר העברת טובי  ; 1988 ח"תשמ, )1252' מס) (יהודה והשומרו (

 . 1993 ג"תשנ, )יהודה והשומרו ) (יבילי 
, יעשה רק לאחר קבלת שלושה היתרי כי הצבת קראוו  באזור ת, ש מחייבי "הדיני  החלי  באיו

במישור התכנוני נדרשת עמידה בהוראות התכנו  והבנייה : האמורי  להסדיר שלושה היבטי  שוני 
רק לאחר קבלת ; במישור הקנייני נדרש היתר של בעל הקרקע להצבת הקרווא ; וקבלת היתר בנייה

וזאת א  ההובלה עונה , ווא ז היתר להובלת הקר"ההיתרי  הללו נות  ראש תחו  תשתית במנא
ש בלי שניתנו רישיו  בנייה וההיתרי  "הצבת קרווא  באיו. ז"לנהלי  של פיקוד המרכז והמנא

 . מהווה הפרה של הדי  התק  באזור, כאמור, הנדרשי 
פועלי  בשני  , העוסקי  בשינוע מבני  יבילי  והצבת , ש"כי הגופי  באיו, בביקורת עלה . 1

).  הנוהל להל  (ש "ע מטע  מתפ"ש ובאזח"נוהל הובלת מבני  יבילי  באיוהאחרונות על פי 
ע יפנה לרשות "ש ואזח"כי גו  המבקש להעביר מבני  יבילי  בתחומי איו, בי  היתר, בנוהל נקבע

מהנדס הרשות המקומית יבדוק את הבקשה ויעבירה לתחו  . המקומית שבאחריותה הוא נמצא
כמות המבני  היבילי  )  א:   על פי הנוהל תכלול הבקשה. רהז לבדיקתה ולאישו"תשתית במנא

סטטוס )  ד;   המגרש שבה  יוצבו' ע ומס"התב' מס)  ג;   יעד המבני )  ב;   שהעברת  מבוקשת
צילו  הקטע )  ה;   ע ופירוט ההיתרי  התכנוניי  הקיימי  להצבת המבני  באתר המיועד"התב

מסלול )  ו;   וכ  ההיתר שנית  על ידי המועצה, חומהע ומיקו  המבני  בת"הרלוונטי של התב
 .ההעברה

כי הבקשה מכילה את כל הפרטי  שלעיל , ז לבדוק"כי על תחו  תשתית במנא, עוד נקבע בנוהל
יעדי הקרקע הרלוונטי  "ואת " ע בה מתוכנני  להיות מוצבי  היבילי "תוק  התב"ובמיוחד את 

ות פרטי הבקשה ואישורה על ידי ראש תחו  תשתית אחרי אימ". בה  יוצבו המבני  היבילי 
אשר יעבירה לעוזר השר , ש"תשתית במתפ)  " רע להל  (יש להעבירה לראש ענ  , ז"במנא

בשלב הבא לאחר אישור עוזר השר יש להעביר את הבקשה למזכיר הצבאי של שר . לאישורו
ל "ה ללשכת הרמטכעל המזכיר הצבאי של שר הביטחו  להעביר את אישור הבקש. הביטחו 
ז יידע את הגור  המבקש "ראש תחו  תשתית במנא; ש"  תשתית במתפ"ז באמצעות רע"ולמנא

 .עליו ליידע את המבקש בדבר סירוב הבקשה, לחלופי . ויוציא היתר כמבוקש
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Â È‰ Ï‰Â ‰ ÈÎ ,‰˘ÚÓÏ , ‰„Â˜Ù Ï˘ ‰ËÂÈË)ÒÓ '511 (Ù˙Ó ÌÚËÓ"˘ ,

˙¯Â˜È·‰ ˙ÎÈ¯Ú „ÚÂÓ·˘ ,¯Ó Ò2003 ,È˙ÓÈ‡Ó „ÂÓÏÏ ‰È‰ Ô˙È  ‡ÏÂ ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë ,ÏÚÂÙ· ,
ÂÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ÂÏÁ‰ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÂ‡¯ Â È‡ Ï‰Â  ˙ËÂÈË· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÎ ,

Â˙ÂÙ˜˙ È·‚Ï ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ ¯ˆÂÈ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó . 
 פרסמנו 2003באפריל "כי , 2003ש הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני "ראש ענ  תשתית במתפ

 ". ל שכיו  בתוק "קודה הנעדכו  לפ
על פי ההוראה "כי , 2003בתשובתו לממצאי הביקורת הודיע עוזר השר למשרד מבקר המדינה ביוני 

האישור נית  על ידיו . ז הוא הסמכות לאישור שינוע יבילי "המקורית ראש תחו  תשתית במנא
יבל אופי מיוחד רגיש נושא שינוע מבני  יבילי  ק, לימי . לאחר בדיקת הנושאי  הסטטוטוריי 

ט "שעוזר שהב, אכ  נקבע. יותר ולכ  נקבע שנות  האישור הסופי הוא דרג מדיני ולא הדרג המקצועי
 ".כבקיא במדיניות השר הוא זה שיית  את האישור הסופי לשינוע יבילי 
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2 . ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ , ˙ ˘· ÈÎ2002ÂÈ‡· ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯Ï ¯·Ú˘Ï ¯ÊÂÚ‰ ¯˘È‡ " ˘

Á‡ ÌÈÙÂ‚ÏÂÂÈ‡· ÌÈÏÈ·È ÌÈ ·Ó ·Èˆ‰ÏÂ Ú ˘Ï ÌÈ¯"˘ , Ô„ÓÚÓ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë· ˙‡ÊÂ
ÌÈÏÈ·È‰ Â·ˆÂ‰ ÔÓÂÁ˙·˘ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ‰ , ˙È˙˘˙ ÌÂÁ˙ ˘‡¯ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ

‡ Ó·"·ÈÈÁÓ‰ Ï‰Â ‰Â Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î Ê . 
 :להל  דוגמאות

י  באתר להציב שבעה מבני  יביל'  אישר העוזר לשעבר למועצה אזורית ט2002בינואר  . א
ז "ועל א  שנציג תחו  תשתית במנא, ש על א  שתכנית המתאר באתר זה טר  נדונה"מסוי  באיו

יהא על יחידת הפיקוח של , כי ע  הצבת היבילי  במקו , 2001הודיע לעוזר השר כבר בנובמבר 
 ]". בניה בלתי חוקית[ח "לטפל בקרוואני  בנוהל בב"ז "המנא

לשנע שני מבני  יבילי  ולהציב  ' לשעבר למועצה אזורית י אישר העוזר 2002בפברואר  . ב
עוזר , יתר על כ . ז לא אישר את הבקשה"על א  שראש תחו  תשתית במנא, ש"ביישוב מסוי  באיו

אי  "כי ליישוב האמור , 2002ז בינואר "השר נת  את אישורו למרות הודעת נציג תחו  תשתית במנא
עוד הודיע נציג תחו  תשתית לעוזר ".  לתת היתר בניה במקו ועל כ  לא נית  חוקית, תכנית מתאר

תחו  הצבת המבני  הינו בתחו  אדמות פרטיות בבעלות פלסטיני  ובמקו  אי  תחו  "כי , השר
 ". שיפוט

 :כדלקמ , בתגובה לממצאי הביקורת, 2003העוזר לשעבר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 
ט ובכפו  להנחיותיו "לתי על פי הנחיות שהבבכל הקשור לשינוע יבילי  פע . 1"

 .הפרטניות שניתנו מעת לעת
לאחר בדיקה פרטנית של , ט שעל פיה פעלתי אפשרה"מדיניות שהב, ככלל . 2

כגו  , לאשר בקשות לצורכי ציבור, כל פנייה ופנייה לשינוע והצבת מבני  יבילי 
תוצאה מגידול טבעי מבני  לצורכי דת ותוספות כ, תוספת כיתות למוסדות חינו!

 .ביישובי 
נמצאי  במסגרת תכניות , שאושרו לשינוע והצבה, כל המקרי  המוזכרי  . 3

מתאר בשלבי  שוני  של ההלי! הסטטוטורי הנדרש ומ  העובדה שמדובר במבני  
 .ובמקרי  המיוחדי  שאושרו אי  מניעה להובלת  והצבת , יבילי 

ז "ית ומדוקדקת בתחו  תשתית במנאכל פנייה שאישרתי עברה בדיקה פרטנ . 4
 .על מנת לוודא שהבקשה תואמת את הבסיס הסטטוטורי הנדרש

ח הביקורת מהווי  "כי האישורי  המוזכרי  בממצאי מחברי דו, עלי לציי  . 5
חלק קט  מהבקשות שהופנו על ידי הרשויות וניתנו רק ובכפו  למסגרת אותה 

 ".הנחה אותי שר הביטחו 
אינני יכול "כי , מסר למשרד מבקר המדינה בעניי  זה) ב  אליעזר' כ ב"ח(בר שר הביטחו  לשע

כי המדיניות הכללית , ברצוני להבהיר. להתייחס ולא עסקתי באופ  פרטני במקרי  שהובאו בדוח
שעיקרה שאי  לאשר פעולות , בלבד נקבעה על ידי בישיבות שוטפות אות  ניהלתי ע  מטה משרדי

 ". י הנוהל"שאינ  עפ
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì˙·ˆ‰ÏÂ ÌÈÏÈ·È‰ ÚÂ È˘Ï ¯˙È‰ Ô˙È  ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ

‡ Ó˘ ˙Â¯ÓÏ"‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„ ‰ È¯ÂËÂËËÒ‰ ÒÈÒ·‰ ˙‡ Ï‰Â ·Â Âˆ· ˘¯„ Î ¯˘È‡ ‡Ï Ê . 
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כי היתר ",  למשרד מבקר המדינה2003הודיע ביוני ) מופז' מר ש(ראש מטה שר הביטחו  הנוכחי 
ט הבוחני  כל בקשה "ז ואישור עוזר שהב"! ורק לאחר קבלת אישור המנהאלשינוע יבילי  נית  א

   ".לגופה
 מעקב ובקרה על ביצוע מרכיבי ביטחו 

היחידה להתיישבות תבצע מעקב ובקרה אחר ביצוע המשימות "כי , בי  היתר, קובעת' הוראה ב
. צעו דרכור לביצוע מעקב לגבי משימות שבו"בתחו  מרכיבי ביטחו  ותוכל להשתמש בפקע

 ". ר דוח מפורט ליחידה להתיישבות"במקרי  אלה יעביר פקע
1 . ‰ÏÚ „ÂÚÈ˙‰Ó , ˙ ˘· ‰ÚÈÈÒ ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÈÎ2002 , ¯Â˘È‡·Â ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·

‰„ÚÂÂ‰ ,„·ÚÈ„· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ· ,Ì˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÎ
ÂÎÈ ‰Ó‚Ù  „·ÚÈ„· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÔÂÓÈÓ· ÚÈÈÒÏ ‰˙ËÏÁ‰· ÌÈÈ˜Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰˙Ï

ÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ. 
2 . ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ˙ÓÈÈ˜Ó ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ÔÈ‡ ÌÈ¯˜Ó‰ ˙È·¯Ó· ÈÎ

ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó ÌÂÁ˙· ˙Â„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ,Ì ÂÓÈÓ· ‰Ù˙Â˘ ‡È‰˘ , ˘¯„ Î
· ‰‡¯Â‰·' .ÌÈ·¯ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· , ˙ÂÈÙ˜È‰ ÔÂÁËÈ· ÈÎ¯„ ÌÂ˜È˘ ÂÓÎÌÈ˙Óˆ· ‰¯Â‡˙ ˙Ó˜‰Â ,

ÌÈ¯Â˘È‡· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ˙˜Ù˙ÒÓ , ÏÚ·Ó Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ÔÂ‚Î
 ‰ÓÚËÓ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ‰˙ ÈÓ˘ È ÂˆÈÁ Ò„ ‰Ó Ï˘ Â‡ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯· ¯Á‡ „È˜Ù˙- 

˙Â„Â·Ú‰ ÌÂÈÒ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ .Ú˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÚˆÂ·Ó‰ ˙Â„Â·Ú È·‚Ï"‡ˆÓ  ¯ , ˜ÏÁ· ÈÎ
ÁÈ‰ ˙˜Ù˙ÒÓ ÌÈ¯˜Ó‰ÓÚ˜Ù ÌÚËÓ ÌÈÈÏÓ¯ÂÙ ÌÈ¯Â˘È‡· ˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„È" ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ¯

‰„Â·Ú‰ ÌÂÈÒ ,Ú˜ÙÓ Ï·˜Ï ‰„ÈÙ˜Ó ‰ È‡Â"Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ ¯ , ·ÈÈÁ˙ÓÎ
· ‰‡¯Â‰Ó'. 

כי ליחידה להתיישבות אי  כלי  לביצוע מעקב , 2003עוזר השר הודיע למשרד מבקר המדינה ביוני 
בפועל מבצע את הבקרה גו  מקצועי בהתא  . 'הוראה בכפי שמופיע ב, ובקרה אחר משימות

 .'כי הוא פועל לתק  בעניי  הנדו  את הוראה ב, עוד הודיע. לפרויקט
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ‰·Èˆ˜˙Ó ˙ ÓÓÓ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ ˙„ÈÁÈ˘ ¯Á‡Ó

˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ Û˜È‰· ÌÈ·¯ ÌÈÓÂÁ˙·"‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ‰ÓˆÚ· ˙Úˆ·Ó ‡È‰˘ ‡Ï· Á ,
·˜Ï ˘ÈÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰¯˜·‰ ÈÎ¯„ ˙‡ ÌÈÏ‰ · ÚÂ , ¯˘Ù‡Ï È„Î

‰Ê ÌÂÁ˙· ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÒÂÙ„ Ï˘ ÌÓÂÈ˜.  
✯ ✯ ✯  
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 È·ÈÎ¯ÓÂ ÔÂ‚ÈÓ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÂÈÒ‰ ÌÂÁ˙· ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÌÚ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Û˙Â˘Ó‰ ÔÂÓÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÔÎÂ ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÔÂÁËÈ·ÌÈ¯Á‡  ,
ÌÈÏÈ·È‰ ÚÂ È˘ ÌÂÁ˙·Â , ÈÏÏÎÓ ˙‚¯ÂÁ‰ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏÈÚÙ Ï˘ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ÌÈ¯‡˙Ó

ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ,˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ·Ï˘Ó ÏÁ‰ , ·˜ÚÓ· ‰ÏÎÂ ‰ÚÂˆÈ·Ï ¯Â·Ú
‰¯˜··Â .˙Â„ÈÁ‡Â ˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ‡ÏÏ ÌÈ·Èˆ˜˙ Âˆ˜Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· , ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ‡ÏÏ

˙ÂÈÂÙÈ„Ú ,È¯Á ÍÂ˙ ÌÈ˙ÚÏÂ·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ó ‰‚"Ë , È¯ÂËÂËËÒ‰ „ÓÚÓ‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë· Â‡
ÔÂÁËÈ· È·ÈÎ¯Ó Â ˜˙Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˙‡Â ÌÈ·Â˘ÈÈ Ï˘ . 

‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙Â‡¯Â‰· Ô‚ÚÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ˘È , È·ÈÎ¯Ó ÌÂÁ˙· ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï Â¯˘Ù‡È˘
ÏÚÂÙ· ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÓ ÌÈ¯Ê‚ ‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÔÂÁËÈ·‰ ; ÍÂ¯ÚÏÂ

‰˙Â‡  ‰¯˜·‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ  .˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Â ˘¯Ù ÈÎ
 ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ· ˙Ú‚ÂÙ‰ ‰·¯ ˙ÂÓÈÓÚ ÌÈ¯È˙ÂÓ ÌÈÏ‰ Â ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ¯„ÚÈ‰Â ‰·Á¯

ÚÂÈÒ Ô˙Ó· ‰ÂÂ˘‰ ˙Â Ó„Ê‰‰Â . 
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,˙È˙ ˘ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰¯˜ÈÚ· Ô‚ÂÚ˙ ¯˘‰ ¯ÊÂÚ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÏÈÚÙ˘ , ‰ÓÈ˘È

˙Ë¯ÂÙÓÂ ˘ÂÓÈÓÏ ,˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ˘ÈÓ‚ ‰ ÚÓÎ ‰¯È·Ò ˙È·Èˆ˜˙ ‰·¯Ê¯ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÏÏÂÎ
ÌÈÙÂÁ„ ÌÈÈ ÂÁËÈ· ; ˙Â¯ËÓÏ Ì‡˙‰· ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ‰¯˜· ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙Â

·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰· ˙Â¯„‚ÂÓ‰"Ë . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ,·‰˘Ó ÏÚ" Â¯‡Â˙˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ Ë

ÌÈÏ‰  ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÏÈÚÏ ,ÈÓ ˙ÂÓ‡˙Â¯Â¯· ‰„ , ˘¯„ Î ÌÈ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·
Ë¯Ù· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó·Â ÏÏÎ· È¯Â·Èˆ‰ Ï‰ ÈÓ· .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙Â‡¯Â‰· ÌÈÈÂ È˘‰˘

·‰˘Ó"Â˘ÚÈÈ Ë ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙ ÈÁ· ¯Á‡Ï , ˙ Ó ÏÚ ‡ÏÂ
˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÏÚÙ ‰ÈÙ ÏÚ˘ ˙Â‡ÈˆÓÏ „·ÚÈ„· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï .   


