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חוק המטה הראשו  עוסק ביישו  :  מכיל שני חלקי דוח ביקורת זה

 ירע השני עוסק במשט הטורקי שא; )ל" המל להל  (לביטחו  לאומי 

שני החלקי  עניינ  המרכזי בתהליכי קבלת החלטות בדרג . 31.5.2010 ב

 .בתחומי הביטחו  הלאומי, המדיני העליו 

 והוא ד  במטה 2006החלק הראשו  הינו מעקב מורחב לביקורת שנערכה בשנת 

החלק השני מחולק . 2008ל ביולי "לביטחו  לאומי לאחר חקיקת חוק המל

ו  ד  בתהליכי קבלת ההחלטות בדרג המדיני הפרק הראש: לשני פרקי 

הפרק השני ד  בתפקוד ; ובממשק ע  הדרג הצבאי בנושא המשט הטורקי

בנושא המודיעי  במשט , פרק נוס*. מער( ההסברה הלאומי באירוע המשט

 .יונח בנפרד, הטורקי

מצאתי כי מאז , שעל יישומו מופקד ראש הממשלה, ל"אשר ליישו  חוק המל

 חלה אמנ  התקדמות 2011 ועד מועד סיו  הביקורת ביוני 2008י חקיקתו ביול

ל בתהליכי קבלת "משמעותית אשר הגבירה באופ  ניכר את מעורבותו של המל

, אול ; הממשלה וועדותיה, החלטות בנושאי חו+ וביטחו  של ראש הממשלה

ל עדיי  קיימי  פערי  מהותיי  "בחלו* כשלוש שני  מיו  חקיקת חוק המל

ל "במצב זה המל. ל ותכלית החוק לבי  יישומו בפועל"וראת חוק המלבי  ה

איננו ממלא את ייעודו כפי שביקש המחוקק להשיג וכפי שעולה מהמלצות 

ועדיי  אינו , שחק ומדוח מבקר המדינה מהמלצות ועדת ליפקי , ועדת וינוגרד

 מהווה את גו* המטה המרכזי לענייני חו+ וביטחו  היכול להשיג את הער(

המוס* הנדרש בתהליכי קבלת החלטות בנושאי  שה  מהחשובי  ביותר 

בנושאי  רבי  לא נעשית עבודת מטה מתכללת על , עקב כ(. למדינת ישראל

המביאה בחשבו  את כל ההיבטי  הכרוכי  , ידי גור  שאינו הגו* המבצע

ולכ  תהלי( קבלת ההחלטות בדרג העליו  של מדינת , בפעילות המדוברת

 .אינו מיטבי, בחלק מהנושאי  החיוניי , ישראל

ל "יש לגבש תכנית שתביא ליישו  החוק בהקד  ותעמיד את המל, לצור( כ(

ראוי . כגו* המטה המרכז את עבודת המטה של הממשלה בענייני חו+ וביטחו 

ל יוכל לתת מענה בהיבט הארגוני "כדי שהמל, ל"כי יאוישו כל התפקידי  במל



ראוי כי ראש . ל ותכלית החקיקה" בחוק המלהנדרש ממנו על פי הקבוע

יוודא שהכללי  שנקבעו , כמי שנושא באחריות ליישו  החוק, הממשלה

במשרד ראש הממשלה להסדרת הסמכויות בתו( משרד ראש הממשלה 

ל ואת שאר הגורמי  בלשכתו "וינחה את ראש המל, יתאימו לסעיפי החוק

על מנת ,  ותכליתו לבי  יישומולהכי  תכנית לסגירת הפערי  בי  הוראות החוק

של הממשלה ושל ועדותיה בנושאי חו+ , ל כגו* המרכזי שלו"לַמֵ-ב את מל

 .ל לממש בהקד  את התפקידי  שהוטלו עליו בחוק"ולאפשר למל, וביטחו 

, כי בתהלי( קבלת ההחלטות,  הערתי  המשט הטורקי  אשר לחלק השני 

טיפול בנדו  נתגלו ליקויי  בעניי  ה, בהובלת ראש הממשלה ובאחריותו

, תהלי( קבלת ההחלטות נעשה ללא עבודת מטה סדורה: משמעותיי 

חר* ההכרה של הדרג המדיני הבכיר ושל צמרת , מתועדת ומתואמת, מסוכמת

ל בחריגותו של המשט הטורקי לעומת המשטי  "גורמי המודיעי  והמל, ל"צה

ה אינטגרטיבית בנוגע ראש הממשלה לא הנחה על ביצוע עבודת מט. הקודמי 

ותחת זאת התקיימו פגישות , למדיניות הראויה להתמודדות ע  המשט

בי  ראש הממשלה לבי  שר הביטחו  ובי  ראש הממשלה לשר , אישיות נפרדות

ולא התקיי  כל דיו  בי  ראש הממשלה לבי  , שלא תועדו ולא סוכמו, החו+

תקיי  בפורו  הדיו  היחיד בעניי  שה. קבוצת שרי  כלשהי בנושא

, "מעכשיו לעכשיו"דיו  , התקיי  סמו( להגעת המשט, )26.5.10" (השביעייה"

 .ונעדרו ממנו נציגי  הנוגעי  בדבר, ללא כל מצע והכנה

להצביע , כי תהלי( קבלת ההחלטות היה לקוי, אי  בקביעה זו של מבקר המדינה

  אני רואה אול, על כ( שבמבח  התוצאה היו התוצאות יכולות להיות אחרות

שממנו צרי( ללמוד לגבי תהלי( נדרש לקבלת , במשט הטורקי מקרה משל

אני מבקש . ההחלטות במקרי  אחרי  עתידיי  ולאו דווקא במשטי  הבאי 

יפעל להבטיח כי , מתוק* אחריותו הכוללת, כי ראוי שראש הממשלה, להדגיש

 הישענות על תו(, קבלת ההחלטות בתחו  הביטחו  הלאומי תיעשה בהלי( סדור

לרבות , הביטחו  והמטה הנדרשי , ועל גורמי החו+, ל"בתוק* חוק המל, ל"המל

 .העלאת הנושאי  הרלוונטיי  לדיו  בהרכב השרי  המתאי 

מצאתי כי מצר* הליקויי  , אשר למער( ההסברה הלאומי בעניי  המשט

 כי לצד, בנושא הדוברות וההסברה והשתקפות  באירועי המשט מצביע על כ(

תיקוני  ושיפורי  חשובי  שנעשו בשני  האחרונות במער( ההסברה הלאומי 

הרי שנותרו ולעתי  א* התגברו , בכלל והקמת המטה הלאומי להסברה בפרט

זאת למרות , ומה  כאלה שלא באו לידי תיקו  זה זמ  רב, ליקויי  בסיסיי 

 .הצהרות וא* החלטות שהתקבלו על הצור( לתק  ליקויי  אלה



האמור לשמש כסמכות מקצועית עליונה מנחה , סברה הלאומימטה הה

 ומתאמת של גופי הדוברות וההסברה בכלל ובעתות חירו  תקשורתיי 

מתקשה לתת את המענה המצופה ממנו בהתא  למוגדר , הסברתיי  בפרט

זאת בעיקר נוכח מספר עובדיו המצומצ  , 2007בהחלטת הממשלה משנת 

וכ  , הסברתיי  ברגיעה ובעתות חירו  תיי בהשוואה לקשת עיסוקיו התקשור

עדיי  אינו ערו( , הפועל במשרד ראש הממשלה ותחת אחריותו, משו  שמטה זה

 .לקיי  מאמצי תיאו  רציפי  ומתמשכי  לדוברות ולהסברה בעתות חירו 

, עוד מצאתי כי משרד החו+ מתקשה לענות על הנדרש ממנו בתחו  ההסברה

י  הצרכי  החיוניי  הנדרשי  לבי  היכולות זאת בעיקר בשל פער נרחב ב

המש( המצב הנוכחי פוגע . המצומצמות העומדות לרשותו בתצורתו הנוכחית

, ביכולת הנדרשת של מער( ההסברה הלאומי להשפיע על קהלי היעד השוני 

יעיל ומיטבי את מדיניותה ופעילותה של מדינת , ולהביא לידי ביטוי מהיר

 .חו ישראל בתחו  החו+ והביט

ויישומה בהקד  של תכנית , סיכומה, אשר על כ  קיי  הכרח בגיבושה

אשר , מערכתית כוללת לתיקו  ולשיפור הדרוש במער( ההסברה הלאומי

זאת על בסיס תיקו  הליקויי  ושיפור המענה , תונחה על ידי ראש הממשלה

במשרד ,  בעיקר במשרד ראש הממשלה בכל אחד מגופי ההסברה בהתאמה 

במשרד ההסברה והתפוצות ובגופי  נוספי  , ל"במשרד הביטחו  ובצה, החו+

בהכוונה ובתיאו  של , כל אלה. שיש לתא  עימ  ובשיתו* הפעולה ביניה 

אשר יוקדש א( ורק , מטה הסברה לאומי דומיננטי במשרד ראש הממשלה

 .לתפקידיו הייעודיי  ובהנהגתו האישית של ראש המטה להסברה

 )'בדימ(שופט , וסמיכה לינדנשטרא   
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