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כולל תמהיל מגוו� של ,  המונח על שולח� הכנסת,א60דוח הביקורת השנתי 

דוחות על ביקורות בנושאי� שוני� הנוגעי� לכלל המגזר הציבורי במדינת 

ספו ולכ� נו, חלק הארי של הדוח מוקדש לביקורת על מערכת הביטחו�: ישראל

 .השלטו� המקומי וחברות ממשלתיות, פרקי� על הביקורת על משרדי ממשלה

בפרקי� העוסקי� בביקורת על מערכת הביטחו� נית� דגש על שני תחומי� 

ומיצוי המשאב , הכוננות והמוכנות לשעת חירו�: שנקבעו כנושאי ליבה וה�

 . האנושי

ני� הקודמות תחו� הכוננות והמוכנות נבדק בהמש� לביקורות שנעשו בש

בתחו� זה נבדקו שלושה נושאי� ונעשה מעקב . בעקבות מלחמת לבנו� השנייה

נבדקה מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית של מער� מבצעי : אחד

ל ובהתחשב בשינויי� שחלו "הלכה למעשה נוכח האיומי� הניצבי� לפני צה

� שירותי תובלה הנושא השני הוא היערכות משרד התחבורה למת. במער� זה

, בי� היתר, זאת. ל לגייס כלי רכב בשעת חירו�"למשק האזרחי והיערכות צה

המשמשת , 2007בסו! שנת ) ל"רח(נוכח הקמתה של רשות החירו� הלאומית 

ח "מער� מל(גו! מטה מתא� ליד שר הביטחו� לטיפול בעור! בכל מצבי החירו� 

 נמצאו ליקויי� המחייבי�  בעניי� זה%) ל" הוכפ! לרח% משק לשעת חירו� %

תיקוני� יסודיי� כדי להבטיח את היערכותו ומוכנותו של משק התובלה 

, )משמר הגבול(ב "הנושא השלישי הוא בדיקה של מג. האזרחית בשעת חירו�

נבדקו הפערי� בי� המצבות . בנושאי הארגו� והתקינה, לראשונה כמער� של�

זאת נוכח השינויי� המשמעותיי� כל , והתקני� וקיו� פקודות ארגו� ועדכונ�

שחלו במער� בשני� האחרונות והשפעת� על יכולת� של היחידות לקיי� את 

ב ג� ארגו� מער� "במסגרת זאת נבדק במג. הייעוד והתפקידי� שהוטלו עליה�

 .שנמצאו בו ליקויי כשירות משמעותיי�, המילואי�

ארבע מטלות בתחו� המשאב האנושי והטיפול בו במערכת הביטחו� בוצעו 

ונמצאו ליקויי� משמעותיי� בנושא חשוב ביותר של מערכת , ביקורת ומעקב

במסגרת זו נבדק שירות חיילי חובה מחו& . הביטחו� והוא מיצוי כוח האד�



ביטחוניות מובהקות %ל ברשויות שאינ� עוסקות במשימות צבאיות"ליחידות צה

 מער� %ושא השני בנ). במשרד החינו� ובמשטרת ישראל, במשרד הביטחו�(

 נבדקו מדיניות ההקצאה ותהליכי %משרתי הקבע במימו� גופי� אזרחיי� 

ההתחשבנות בי� מערכת הביטחו� לבי� הגופי� , האישור של משרתי הקבע

נושאי� . ומנגנוני הבקרה שמקיימת מערכת הביטחו� בנושא זה, החיצוניי�

ומער� הכליאה ; רותנוספי� שנבדקו ה� מת� פטור משירות חובה לפני תו� השי

אי� .  הטיפול בחיילי� השוהי� בבתי כלא ומצב� הפיזי של המתקני�%ל "בצה

איכותו ומיצויו ה� אב� יסוד וערובה להצלחתו של , כי כוח האד�, בוודאי, חולק

 . ל"צה

נבדקה דר� . התחו� השלישי הוא התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחו�

, וי� הקשור לתעשיות הביטחוניותהפעולה של משרד הביטחו� בתחו� מס

, כמו כ�. המחייבי� תיקוני� יסודיי�, ונמצאו ליקויי� משמעותיי� ביותר

נבדקה השקעת התעשייה האווירית בתחו� מטוסי האימו� והקשרי� בינה לבי� 

 .חיל האוויר והחלל

. ומוסדותיה) י"לב(ביקורת נוספת עסקה בפעולות הקר� למע� ביטחו� ישראל 

מצבה של . במכלול פעולתה של הקר�, מה� חמורי�, ו הועלו ליקויי�בביקורת ז

ל "צה, הקר� נמצא מדאיג ומחייב פעילות דחופה ויסודית של משרד הביטחו�

 .והקר�

אני מייחס חשיבות יתרה . כתמיד יוחדו חלק מהמטלות לביקורות מעקב

� למעקבי� אחר תיקו� ליקויי דוחות מבקר המדינה ולאחריות ראשי הגופי

שבחלק מהמקרי� , מביקורות המעקב עלה עניי� חמור ביותר. ליישו� התיקו�

 א! שלא בהתא� לדיווח %ויתרה מכ� , לא פעלו הגופי� לתיקו� הליקויי�

צרי� שיהיה בתשומת , נושא זה. שנמסר על ידיה� למבקר המדינה על טיפול�

פת לב� של ראשי הגופי� המבוקרי� וא! שיטופל במישור החקיקתי לאכי

ועדת הכנסת . האחריות האישית לתיקו� הליקויי� על ידי הגופי� המבוקרי�

תצטר� לסייע בחיזוק , שקיימה כבר דיוני� בנושא, לענייני ביקורת המדינה

וביסוס הדרישה בדבר קיו� וביצוע מהיר של המלצות דוחות הביקורת של 

רות מבקר המדינה תו� הגדרת מחדלי� משמעותיי� בביצוע הדוחות כעבי

 .משמעת

פע� נוספת נערכה ביקורת מעקב אחר . הפע� נערכו ארבע ביקורות מעקב

הטיפול בליקויי� שהועלו בעבר בנושא הטיפול הממלכתי בהסברה בשפה 

ברצועת עזה " עופרת יצוקה"ובכלל זה בהכנות לקראת מבצע , הערבית

 להקי� מטה, 2007מיולי , המעקב נעשה ג� נוכח החלטת ממשלה. ובמהלכו

כי , נמצא. הסברה לאומי במשרד ראש הממשלה בעקבות דוחות מבקר המדינה



השני� בתחו� זה נמש� ביתר שאת ג� בתקופה שקדמה %המחדל הלאומי רב

 .במהלכו ובעקבותיו, "עופרת יצוקה"ל

על הקר� לקליטת חיילי� משוחררי� והיחידה להכוונת חיילי� משוחררי� 

י לא מנוצלי� דיי� תקציבי הקר� לסיוע כ, נמצא. נערכה ביקורת מעקב מורחבת

ומשרד הביטחו� , במש� כשנתיי� שותק מוסד הביקורת הפנימית בקר�. נוס!

ביקורת מעקב נעשתה ג� על פעולות משרד . לא מיצה את הטיפול בנושא

ל ושל כוחות המג� שקדמו "הביטחו� להצגה ולהנחלה של מורשת הקרב של צה

ל ומשרד הביטחו� "כי א! שצה, את העובדהבמקרה זה אני רואה בחומרה . לו

משרד ראש הממשלה והכנסת לתק� , התחייבו כלפי משרד מבקר המדינה

. לא כל הליקויי� תוקנו, 2007ליקויי� שהועלו בביקורת שפורסמה במהל� שנת 

זיהומי , נעשתה ביקורת מעקב מורחבת על הטיפול במקרקעי תעש, כמו כ�

כי נמשכות הסחבת ואזלת היד , נמצא.  מתארהקרקע ומי התהו� והכנת תכניות

תעש ומינהל מקרקעי , שעלו בביקורות הקודמות בפעילות משרד הביטחו�

 .ואשר גורמות למחדל ביטחוני ובטיחותי ולבזבוז משאבי� כספיי�, ישראל

כי ארבע מטלות ביקורת על גופי� מסווגי� החלטתי שלא להניח על , אציי�

) ג(�17 שמירה על ביטחו� המדינה זאת לפי סעי! שולח� הכנסת ולא לפרסמ� לש

ע� זאת אני מביא לידיעת ]. נוסח משולב [%1959ח"התשי, לחוק מבקר המדינה

לתחומי� הרגישי� " העי� הציבורית"הציבור את נושאי אות� בדיקות בהיותנו 

דוח נוס! על מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית . והחסויי� ביותר

ל ומול השינויי� שחלו במער� "בצעי מול האיומי� הניצבי� בפני צהשל מער� מ

שלא , החליטה ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, זה

לש� שמירה על , להניח של שולח� הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

 .לחוק מבקר המדינה) א(17בהתא� לסעי! , ביטחו� המדינה

. תי זה העוסק במשרדי ממשלה אחרי� נבדקו מספר נושאי�בפרק בדוח שנ

נמצאה סדרה של ליקויי� , בתחו� המינויי� וסדרי ההעסקה במשרד האוצר

במיוחד לאור היות משרד האוצר אחראי , שיש לתקנ� ולמנוע את הישנות�

לניהול יעיל ותקי� של תקציב המדינה ומשרד זה צרי� שישמש דוגמה למשרדי� 

המסחר והתעסוקה נבדק הסיוע ליצואני� עקב ,  התעשייהבמשרד. אחרי�

ובמשרד הבריאות נבדקו שירותי הבריאות ; שחיקת שער החליפי� של הדולר

 .לתלמיד ועבודת המטה בדבר העברת� לביצוע בידי גו! חיצוני

בפרק העוסק בשלטו� המקומי נבדקו היבטי� בתחו� התכנו� המתארי המקומי 

כי לכמחצית מהעיריות והמועצות , שוב זה העלתההבדיקה של תחו� ח. הכולל

וכי ההכנה , המקומיות בישראל אי� תכניות מתאר מקומיות כוללות עדכניות

תכניות רבות כלל לא הגיעו לשלב . והאישור של תכניות אלו אורכי� שני� רבות



מצב בלתי נסבל זה פוגע ביכולת� של הרשויות להתמודד ע� סוגיות . אישור

נבדקה הקמת אול� , בנוס! לכ�. כלכליות וסביבתיות, ברתיותח, תכנוניות

 .אירועי� על קרקע שהוקצתה לתעשייה באזור התעשייה של טבריה עילית

בפרק על חברות ממשלתיות נבדקו סדרי קבלת עובדי� בכירי� לחברת נמל 

הביקורת העלתה ליקויי� של ממש בהליכי גיוס העובדי� . מ"אשדוד בע

הלי� זה פגע בעקרונות . בחרה מועמדי� בהלי� בלתי תקי�ש, הבכירי� בחברה

 .ההוגנות והשקיפות, השוויו�

בנושאי� רבי� ומגווני� שיש לה� השפעה רבה על , כאמור, דוח זה עוסק

מלאכת הביקורת נעשתה באופ� מקצועי וענייני וללא . תחומי� שוני� של חיינו

החיסכו� וטוהר , תוהיא מעלה תרומה נכבדה להגברת היעילו, משוא פני�

חובת� של . המידות בגופי� המבוקרי� ולשמירה על כללי המינהל התקי�

. הגופי� המבוקרי� היא לפעול בדר� מהירה ויעילה לתיקו� הליקויי� שנמצאו

מדיניות מבקר המדינה היא לעקוב אחר תיקו� הליקויי� ולוודא את ביצוע 

 .לנהוג ג� בעתיד, וביתר שאת, וכ� ימשי� המשרד, התיקוני� הנדרשי�

הפועלי� , טהורי מידות, שוויוניי�, דמוקרטיה נמדדת במוסדות שלטו� יציבי�

הביקורת היא לב ליבה של הדמוקרטיה וערובה לקיו� שלטו� . על פי החוק

משימות אלו הטיל . מינהל תקי� וסדר ציבורי, הפועל על פי אמות מידה של חוק

בהרגשת שליחות , ואנו נמשי�, מבקר המדינה: עלינו המחוקק בחוק יסוד

 .ביישו� ובקיו� דווקני של חובות אלו, אמיתית
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