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משרד הביטחו

העתקת יחידות אג המודיעי ואג התקשוב לנגב
תקציר
1

בהחלטת הממשלה משנת  2005בנושא תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב
לשני ) 20152006להל  החלטת הממשלה משנת  (2005נאמר שהתכנית נשענת,
בי היתר ,על העתקת מחנות צה"ל לנגב  ובייחוד על העתקת היחידות הטכנולוגיות
של אג #המודיעי )להל  אמ"( ושל אג #התקשוב לאזור באר שבע רבתי  כמהל%
מניע ומחולל שינוי.
בהחלטת הממשלה משנת  22008נקבע כי תוק ועדת היגוי עליונה ,בראשות מנכ"ל
משרד הביטחו והממונה על התקציבי במשרד האוצר ,להעתקת מחנות צה"ל לנגב,
)להל  החלטת הממשלה משנת  ,(2008וכי תפקידיה ה ,בי היתר ,לתא ע
משרדי הממשלה הרלוונטיי את העתקת המחנות ולבחו פעולות הנדרשות להשלמת
ההעתקה בהקד האפשרי .עוד הוחלט כי יחידות אמ" יועתקו למתח ליקיתעומר
)להל  קריית המודיעי( עד  ,31.12.15ויחידות אג #התקשוב יועתקו לקריית המדע
בבאר שבע עד ) 31.12.17להל  העתקת היחידות או הפרויקט(.
על פי נתוני צה"ל ,מעל  10,000חיילי ,קציני ואזרחי עובדי צה"ל עתידי לשרת
בנגב בעקבות העתקת היחידות .כ 32%מה ה אנשי קבע אשר כ 64%מה
עוסקי במקצועות טכנולוגיי ,בהנדסה ובמדעי מדויקי .אנשי הקבע
ומשפחותיה ה ה"קטר" לחיזוק הנגב ,לצמיחתו ולפיתוחו .עלות העתקת יחידות
אמ" ויחידות אג #התקשוב מוערכת בכ 14.7מיליארד ש"ח ובכ 7.8מיליארד ש"ח,
בהתאמה )לפי נתוני משנת .(2009

פעולות הביקורת
בחודשי יוני   2009מרס  2010עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,ביקורת בנושא
יישו החלטות הממשלה להעתקת היחידות .ביקורת השלמה נעשתה עד יוני .2010
בד בבד ע ביצוע הביקורת נעשתה ג עבודת מטה בצה"ל ובמשרד הביטחו )להל 
מערכת הביטחו( ומחוצה לה בנוגע להעתקת היחידות ולסיכו מסגרת תקציבית
לכ .%הביקורת נעשתה בצה"ל :באג #התכנו שבמטה הכללי ,באמ" ובאג #התקשוב;
במשרד הביטחו )להל  משהב"ט( :באג #התקציבי ובמינהלת תכנית העתקת
מחנות צה"ל לנגב; באג #התקציבי שבמשרד האוצר ובמשרד לפיתוח הנגב והגליל.
בדיקות השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה.

__________________
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החלטה  4415מ .20.11.05
החלטה  3976מ .24.8.08
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עיקרי הממצאי
פרויקט לאומי ,מסגרת תקציבית ומקורות מימו
במש למעלה מארבע שני וחצי ,ועל א קיומ של דיוני ,ועדות ומינהלות בגופי
וברמות שונות ,לא התקבלו הכרעות בסוגיות המרכזיות הקשורות לתקצובו ולמימונו
של פרויקט העתקת יחידות אמ" ואג התקשוב לנגב שיאפשרו להפו את החלטת
הממשלה משנת  2005בנושא לתכנית יישומית .כתוצאה מכ מתעכב ביצוע הפרויקט.
הגורמי הבכירי במערכת הביטחו ,במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה
שאמורי היו להוביל את הפרויקט ,ובראש מנכ"לי משהב"ט ,הממוני על
התקציבי במשרד האוצר ומנכ"לי משרד ראש הממשלה ,שכיהנו מאז שנת  ,2008לא
פעלו די הצור להסרת חסמי שמנעו את קידומו ,כמפורט להל:
3

המחלוקת העקרונית בי מערכת הביטחו ובי משרד האוצר בנוגע למקורות המימו
להעתקת היחידות לא הובאה לדיו ולהכרעה לפני שר הביטחו ,מר אהוד ברק ,ולפני
שרי האוצר ,מר רוני בר$או וד"ר יובל שטייני ;4%ועדת היגוי עליונה להעתקת מחנות
צה"ל לנגב התכנסה פע אחת בלבד; משרד ראש הממשלה לא יז פעילות להסרת
החסמי שמנעו את התקדמות הפרויקט.

תוצאותיו של היעדר סיכו בנושא מסגרת תקציבית ומקורות מימו
הסחבת בסיכו מסגרת תקציבית ומקורות מימו מעכבת את ביצוע הפרויקט ועל כ
לא תתאפשר עמידה בלוחות הזמני שנקבעו בהחלטת הממשלה משנת  ,2008ולהל
יפורטו תוצאות הדבר:
 .1נוכח תכניות המעבר לנגב אי אמ" משקיע במיגו מתקניו שהעתקת מתוכננת.
עקב כ נותרי מתקני אלה חשופי לאיומי הולכי וגוברי.
 .2בשל אי$הוודאות בנוגע למועד העתקת היחידות ולתשתיות האזרחיות שיעמדו
לרשות המשרתי ביחידות ומשפחותיה ,נפגעת יכולת של אמ" ושל אג התקשוב
להיער לשמירת כוח האד האיכותי שבשורותיה .לדברי ראש אמ" ,אלו עמוס
ידלי ,הדבר מתבטא באי$שקט ארגוני ,באי$ודאות כוללת בארגו וא בעזיבת אנשי.
 .3בשל ההידרדרות במצב של התשתיות באג התקשוב ובייחוד באמ" נאלצו
גופי אלה להשקיע עשרות מיליוני ש"ח בשיפור תשתיות ,א שהיו ערי לכ כי
השקעות אלה ירדו לטמיו ע המעבר.
.4

קיימת פגיעה באמו ובקשב של הדרג הפיקודי לפרויקט.

 .5בשטח שעליו מתוכננת להיבנות קריית המודיעי מתבצעות בנייה לא חוקית
ופלישה שהיקפ הול וגדל בחלו השני ,ועקב כ עלול להיווצר קושי ניכר בהעתקת
יחידות אמ" לשטח המתוכנ בבוא העת.

__________________
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הכוונה לחלק של משרד האוצר ומשהב"ט במימו" הפרויקט.
מר רוני בר או" כיה" כשר אוצר מיולי  2007ועד אפריל  ,2009וד"ר יובל שטייני %החליפו.
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ניהול היבטי הבינוי של הפרויקט במערכת הביטחו
במערכת הביטחו לא מונה גור$על האחראי לניהול היבטי הבינוי של העתקת
היחידות ,לרבות האחריות הכוללת לניהול שלב התכנו ושלב הביצוע ולשלוש אבני
היסוד  $לוח זמני ,תקציב ואיכות.

סיכו והמלצות
על פי החלטת הממשלה משנת  2005העתקת יחידות אמ" ואג התקשוב לנגב היא
מהל מרכזי ,מניע ומחולל שינוי במסגרת התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח
הנגב .כמו כ ,לדברי סג הרמטכ"ל דאז ,אלו ד הראל ,בהעתקת היחידות יש כדי
להעצי את היכולות המבצעיות של צה"ל ולתת מענה לצרכי מבצעיי חדשי
הנוגעי ,בי היתר ,לאיו הגובר על העור הצבאי ולניסיונות האויב לשבש את יכולת
הפעולה הרציפה של צה"ל .מדובר בפרויקט מהגדולי והמורכבי ביותר של המדינה
בכלל ושל מערכת הביטחו בפרט.
מדוח זה עולה כי הג שאי עוררי על חשיבותו הלאומית של הפרויקט אשר מחייב
ריכוז מאמצי לביצועו ,הרי שהגורמי הבכירי במערכת הביטחו ,במשרד האוצר
ובמשרד ראש הממשלה ,ובראש מנכ"לי משהב"ט ,הממוני על התקציבי במשרד
האוצר ומנכ"לי משרד ראש הממשלה ,שכיהנו מאז שנת  ,2008לא פעלו די להסרת
החסמי לקידומו .עקב כ ,במועד סיו הביקורת ,א שחלפו למעלה מארבע שני
וחצי מהחלטת הממשלה משנת  ,2005עדיי לא יושבה המחלוקת העקרונית בי משרד
האוצר למערכת הביטחו בנוגע למקורות המימו של הפרויקט ולא סוכמה מסגרתו
התקציבית .יתרה מזו ,המחלוקת עדיי לא הובאה לדיו לפני שר הביטחו ולפני שר
האוצר כדי שיכריעו בנושא .הדבר מעכב את ביצוע הפרויקט ואינו מאפשר לעמוד
בלוחות הזמני שנקבעו ,מעלה סימני שאלה רבי לגבי המהל כולו וא מעמיד
בספק את עצ ביצועו ,ועל ידי כ עלול להביא לאבד התועלות הלאומיות המצופות
ממנו ה בהעצמת היכולות המבצעיות של צה"ל וה בהיבטי אזרחיי הנוגעי
לצמיחה כלכלית ולשינוי חברתי בנגב.
על מערכת הביטחו ומשרד האוצר לשי ק %לאי$הוודאות בנוגע לעיתוי העתקת
היחידות וא בנוגע לעצ ביצועה ,שיש בה כדי לגרו נזק כבד לצה"ל .זאת ,מאחר
שכוח אד איכותי בצה"ל עלול לעזוב בהיעדר מידע ברור על אופק שירות הצבאי של
המשרתי ביחידות ,על עתיד ועל עתיד משפחותיה בנגב ,וכתוצאה מהיעדר
השקעה במיגו מתקני שהעתקת מתוכננת .יתרה מכ ,יש לקבל החלטות
בנושאי שנותרו במחלוקת על מנת למנוע המש המצב הנוכחי הגור לבזבוז עשרות
מיליוני שקלי ,ה בעקבות השקעות הכרחיות בתשתיות קיימות כדי לשמור על
הרציפות התפקודית של היחידות שאמורות לעבור לנגב ,וה בשל עלות המש
פעילות של המינהלות הייעודיות שהוקמו בצה"ל להעתקת היחידות .המש מצב זה
עלול להוביל ,בי היתר ,לצור בהשקעות הכרחיות נוספות בתשתיות ,וככל שמועד
העתקת היחידות יידחה ,היק ההשקעות שירדו לטמיו עלול לגדול וא להעמיד
בספק את הכדאיות של העתקת היחידות לנגב.
מבקר המדינה מדגיש כי נוכח חשיבות הפרויקט וערכו הלאומי נדרשת מעורבות
האישית של שר הביטחו ושל שר האוצר בקידומו ובגיבוש פתרו דחו למחלוקת
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בנוגע לאופ מימונו .א לא תושג הסכמה ביניה עליה להביא את המחלוקת
להכרעתו של ראש הממשלה בהקד האפשרי.

♦
מבוא
בשנת  2002החליטה הממשלה 5על העתקת מחנות צה"ל ומפעלי התעשיות הביטחוניות לנגב
ולגליל .בעיקרי תקציב המדינה לשנת  2005צוי כי העתקת מחנות צה"ל לנגב נועדה לתרו
לפיתוחו ,בי השאר בזכות הגדלת פוטנציאל התעסוקה באזור ,הבאת אוכלוסייה חזקה ויציבה אליו
ויצירת תשתיות בתחומו .כמו כ צוי שהמהל מתייחס לא רק לשווי הקרקע המתפנה ,אלא ג
ליתרונות הכלכליי והחברתיי הטמוני בהעתקת המחנות.6
בשנת  2005החליטה הממשלה 7על תכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב 8לשני 2015"2006
בהיק $של  17מיליארד ש"ח )להל " החלטת הממשלה משנת  .(2005בהחלטה נאמר שהתכנית
נשענת ,בי היתר ,על העתקת מחנות צה"ל לנגב ,ובייחוד על העתקת היחידות הטכנולוגיות של אג$
המודיעי )להל " אמ"( ושל אג $התקשוב לאזור באר שבע רבתי ועל העתקת חלק מבסיסי
ההדרכה של צה"ל לצומת הנגב.
יצוי כי מעבר מחנות צה"ל לנגב הוא מהל רב"שנתי הכולל שלושה חלקי עיקריי אשר משרד
הביטחו )להל " משהב"ט( וצה"ל נדרשי לבצע (1) :העתקת בסיס חיל האוויר והחלל )להל "
ח"א( מלוד לנבטי) 9ההעתקה הסתיימה בדצמבר  (2) ;(2009העתקת חלק מבסיסי ההדרכה של
צה"ל לצומת הנגב )במועד הביקורת נמצא חלק זה בשלב כתיבת המכרז לבחירת הזכיי(; ) (3ליבת
המעבר " העתקת יחידות אמ" ואג $התקשוב לנגב )במועד סיו הביקורת ביצוע שלב זה מתעכב(.
בשנת  2008קיבלה הממשלה החלטות בעניי המדיניות הכלכלית לשנת  ,2009לרבות החלטות
בנוגע לפיתוח הפריפריה ולקידומה ,ובה החלטה 10על הקמת ועדת היגוי עליונה להעתקת מחנות
צה"ל לנגב )להל " החלטת הממשלה משנת  (2008בראשות מנכ"ל משהב"ט והממונה על
התקציבי במשרד האוצר .בי תפקידי הוועדה לתא ע משרדי הממשלה הרלוונטיי את העתקת
מחנות צה"ל לנגב ולבחו פעולות הנדרשות להשלמת המעבר בהקד האפשרי .על מנכ"ל
משהב"ט הוטל לדווח לשר האוצר ולשר הביטחו אחת לשלושה חודשי על פעילות הוועדה .עוד
הוחלט כי תימש העתקת מחנות צה"ל לנגב :יחידות אמ" יועתקו למתח ליקית"עומר )להל "
קריית המודיעי( עד  ,31.12.15ויחידות אג $התקשוב יועתקו לקריית המדע בבאר שבע )להל "
הקמפוס הטכנולוגי( עד ) 31.12.17להל " העתקת היחידות או הפרויקט(.
על פי מסמכי אמ" ,מטרת העתקת יחידות אמ" לנגב היא שימורה וחיזוקה של העליונות
המודיעינית לנוכח האתגרי המודיעיניי והטכנולוגיי העתידיי ,באמצעות סביבה מתקדמת
מבחינת התשתיות ומהבחינה הטכנולוגית ,תו שימור ופיתוח המשאב האנושי באמ" .על פי
__________________
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החלטה  2698מ .6.11.02
בעניי זה ראו את הפרק "השימוש של צה"ל בקרקעות המדינה".
החלטה  4415מ .20.11.05
בנוגע לליקויי! בעבודת המטה שקדמה להחלטה זו ,ראו מבקר המדינה‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,
 ;(2006) ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ·Ïבנוגע לתכנית האסטרטגית ,ראו ג! מבקר המדינה,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,
עמ' .813
בנושא זה ראו מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1425
החלטה  3976מ .24.8.08
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המסמכי ,מעבר אמ" לנגב אמור להיות ג מהל מרכזי בתכנית הלאומית לפיתוח הנגב והזדמנות
אסטרטגית שתאפשר לאמ" להיער לאתגרי העתיד .על פי מסמכי אג $התקשוב ,מעבר יחידות
אג $התקשוב נועד לשמש בסיס ליצירת ארגו טכנולוגיה עילית ,המעצימה את יכולות צה"ל .הקמת
קמפוס טכנולוגי מודרני תאפשר פיתוח יכולות ופתרונות תקשוב כלל"צה"ליי ותפעול מערכי
תקשוב משולבי .הקמפוס הטכנולוגי יאפשר שדרוג תשתיות טכנולוגיות והתאמת לצרכי
המשתני של צה"ל ,לצד הפרחת הנגב ופינוי שטחי ונכסי באזור המרכז.
על פי נתוני אמ" מאוגוסט  ,2007אלפי חיילי ,קציני ואזרחי עובדי צה"ל עתידי לעבור לשרת
בנגב ,כ" 32%מה ה אנשי קבע ,אשר כ" 62%מה עוסקי במקצועות טכנולוגיי ובמקצועות
מודיעי .על פי נתוני אמ" מיוני  ,2009עלות ההעתקה מסתכמת בכ" 14.7מיליארד ש"ח 11ומועד
ההעתקה מתוכנ לשנת  2017או  ,2019בהתא לשיטת ההקמה שתיבחר .12על פי נתוני אג$
התקשוב מספטמבר  ,2009אלפי חיילי ,קציני ואזרחי עובדי צה"ל עתידי לעבור לשרת בנגב.
כ" 32%מה אנשי קבע ,אשר כ" 66%מה עוסקי במקצועות טכנולוגיי ,בהנדסה ובמדעי
מדויקי .13עלותו הכוללת של הקמת הקמפוס הטכנולוגי ,על פי אות נתוני ,נאמדה בכ"7.8
מיליארד ש"ח ,14ומועד המעבר המתוכנ הוא דצמבר .2017
בדצמבר  2005הקי אמ" מינהלה לטיפול בהעתקת יחידותיו לנגב )להל " מינהלת מעבר אמ"
לנגב( .על פי פקודת הארגו של מינהלת מעבר אמ" לנגב ,ייעודה הוא "לשאת באחריות מטה
לתכלול ולמימוש מכלול תהליכי המעבר לנגב של יחידות אמ" והקמת קריית מודיעי אחודה,
לרבות התאמות שתידרשנה ביחידות המודיעיניות הפרוסות ברחבי האר ."/במרס  2006הוקמה
באג $התקשוב מינהלת הקמפוס הטכנולוגי בדרו שייעודה לשאת באחריות מטה לתכנו ולמימוש
המעבר לנגב ,לרבות תיאו בי כלל הגורמי הרלוונטיי לתהלי הקמת קמפוס טכנולוגי אחוד
ובקרה עליה .בינואר  2007הוקמה במשהב"ט מינהלת תכנית העתקת מחנות צה"ל לנגב )להל "
מת"( שאחראית לתיאו ולסנכרו הפרויקט והמאמצי התומכי; לקידו הקמת תשתיות לאומיות
תומכות )תחבורה ,חשמל ,מי ,ביוב( ,בכפו $לסדרי עדיפויות שיגדיר אג $התכנו שבמטה הכללי
של צה"ל )להל " אג"ת(; ולפעילות מול רשויות ומשרדי הממשלה בהתא לדרישות צה"ל.
חר $פעילות של המינהלות שהתבטאה בהשקעת משאבי לקידו הפרויקט וא $שחלפו למעלה
מארבע שני וחצי מהחלטת הממשלה משנת  ,2005טר סוכמה המסגרת התקציבית למימו
הפרויקט .עקב כ מתעכב ביצוע הפרויקט ,והדבר משפיע על צה"ל וקרוב לוודאי ג על פיתוח
הנגב.15
בחודשי יוני  " 2009מרס  2010עשה משרד מבקר המדינה ,לסירוגי ,ביקורת בנושא יישו
החלטות הממשלה להעתקת יחידות אמ" ואג $התקשוב לנגב .ביקורת השלמה נעשתה עד יוני
 .2010בד בבד ע ביצוע הביקורת נעשתה עבודת מטה בצה"ל ובמשהב"ט )להל " מערכת
הביטחו( ומחוצה לה בנוגע להעתקת היחידות ולסיכו מסגרת תקציבית לכ  .הביקורת נעשתה
בצה"ל :באג"ת ,באמ" ובאג $התקשוב; במשהב"ט :באג $התקציבי )להל " את"ק( ,ובמת";
__________________

11
12

13
14
15

במחירי מרס .2009
ההעתקה מתוכננת לשנת  2017א! ההקמה תבוצע בשיטה המסורתית ,כפי שפרויקטי בינוי במערכת
הביטחו בוצעו עד היו! ,או לשנת  2019א! ההקמה תבוצע בשיטת Public Private Partnership
מודל של שותפות בי המגזר הציבורי ובי המגזר הפרטי לצור ,הקמת פרויקטי! .לפי הוראת
משהב"ט ,במסגרת מודל זה המגזר הפרטי מממ ,מקי! ומפעיל מער ,ואחראי לזמינותו ,ומערכת
הביטחו רוכשת את מכלול השירותי! שהמער ,נדרש לספק תמורת תשלו! שנקבע מראש בחוזה
לתקופה ארוכה.
 32%טכנאי! ,הנדסאי! או תכניתני! 19% ,בוגרי מדעי המחשב ו  15%מהנדסי!.
במחירי דצמבר .2008
דוח זה אינו עוסק בהשפעות של דחיית העברת היחידות על פיתוח הנגב.
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באג $התקציבי שבמשרד האוצר )להל " אג $התקציבי( ובמשרד לפיתוח הנגב והגליל .בדיקות
השלמה נעשו במשרד ראש הממשלה.
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח הכנסת
ולא לפרס נתוני מפרק זה לש שמירה על ביטחו המדינה ,בהתא לסעי 17 $לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח"] 1958נוסח משולב[ .חיסיו נתוני אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת.

פרויקט לאומי
בהחלטת ממשלה משנת  ,1990שעניינה תהלי קבלת החלטות בנושא פרויקטי לאומיי ,הוגדרו
אמות המידה להגדרת פרויקט לאומי " פרויקט רב"תחומי הקשור ליותר ממשרד ממשלתי אחד;
לביצועו תידרש הקצאת משאבי בטווח הארו ; יישומו יימש תקופה ארוכה ויש לכ השפעות על
המישור הלאומי .על פי אמות המידה האמורות פרויקט העתקת היחידות נחשב פרויקט לאומי ,וא$
נתפס אצל גורמי שוני כפרויקט לאומי בעל חשיבות עליונה .למשל ,בדיו מיוני  2005בנושא
תכנית רב"שנתית להעתקת יחידות אמ" ואג $התקשוב לנגב סיכ מנכ"ל משהב"ט כי המעבר הוא
חלק מפרויקט בעל חשיבות לאומית בראייה חברתית וכלכלית .ג סג הרמטכ"ל ,ציי בדיו אחר
בנושא באותו חודש ,כי לפיתוח הנגב חשיבות גבוהה ברמה הלאומית וצה"ל "יקד מהל לאומי
זה ויעביר את רוב בסיסיו לדרו".
תכנית העתקת מחנות צה"ל לנגב הוצגה בשני  2008ו" 2009לראש הממשלה ,לשר הביטחו ,לשר
האוצר ,לוועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל בראשות המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב
והגליל ולפורו מנכ"לי של משרדי הממשלה .כמו כ התקיימו באות שני פגישות ודיוני בי
בעלי תפקידי במשהב"ט לבכירי בכל משרדי הממשלה הרלוונטיי )כ" 12במספר(.
··Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
˘‡¯ „¯˘Ó ÈÏ"ÎÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ,Ë"·‰˘Ó ÈÏ"ÎÓ Ì˘‡¯·Â
ÌÂÎÈÒ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ÂÚÓ˘ ,ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï È„ ÂÏÚÙ ‡Ï ,2008 ˙˘ Ê‡Ó Â‰ÈÎ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰
ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â (ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â·) Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ˙‡Â 16ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó
·‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ÂÚ·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ ˙¯˘Ù‡˙Ó ‡ÏÂ ·ÎÚ˙Ó Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ
.2008 ˙˘Ó
בצמרת מערכת הביטחו הייתה מחלוקת בנוגע לצור בגו $מטה או בגור בכיר במישור הלאומי
שישמש יד מכוונת וירכז את כל הפעילויות הנדרשות ויתא בי כל התהליכי למימוש העתקת
היחידות .17למשל ,בסיכומו של כנס צבא"חברה שהתקיי בדצמבר  2007בבסיס ח"א בנגב ועסק
בהעתקת מחנות צה"ל לנגב ציי הרמטכ"ל ,רא"ל גבי אשכנזי ,בי היתר ,כי הוא "מקבל את הצעתו
של מנכ"ל משהב"ט להקי צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה .הצוות שיוק ידווח
לממשלה על התקדמות המהל  ,יסיר מכשולי בדר  ,ויוודא שהתוכנית מתממשת" .אול
מהמסמכי עלה כי שר הביטחו ,מר אהוד ברק ,התנגד להקמת ועדת מנכ"לי כזאת .18בעלי
__________________

16
17
18

הכוונה לחלק של משרד האוצר ומשהב"ט במימו הפרויקט.
הצלחת העתקת היחידות לנגב תלויה ,בי היתר ,בהיערכות ובפיתוח של מער אזרחי לקליטת היחידות
ומשפחות אנשי הקבע בתחומי התחבורה ,הדיור ,החינו ,התעסוקה ,הרווחה ,התרבות והפנאי ועוד.
בסיכו פגישת עבודה מפברואר  2008בי שר הביטחו ,מר אהוד ברק ,ובי מנכ"ל משהב"ט ,מר
פינחס בוכריס ,צוי כי שר הביטחו מתנגד להקמת ועדת מנכ"לי בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה לנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב.

משרד הביטחו
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תפקידי בצה"ל שעמ נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה במהל הביקורת ,כמו סג הרמטכ"ל
דאז ,אלו $ד הראל ,וראשי המינהלות באמ" ובאג $התקשוב ,סברו ג ה כי יש צור במינוי
מנהל במישור הלאומי ,שמסמכותו להכריע בעניינ של מחלוקות ,להנחות ,לתא ולרכז את כלל
הפעילויות הנדרשות.
נמצא כי הממשלה לא מינתה גור אחד שלו הסמכות והאחריות לקבלת החלטות ולהכרעה
במחלוקות שהתגלעו בי הצדדי .בהתייחסותה מספטמבר  2010לממצאי הביקורת ציינה מערכת
הביטחו כי יש מקו להגביר את המעורבות וההובלה הכוללת של הדרג הלאומי בפרויקט ,וכי יש
צור "בגור"על מתכלל" במישור הלאומי.
להל תיאור פעילות הגורמי העיקריי הקשורי לפרויקט:
.1

משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה ,כמשרד מטה מרכזי ,פועל ,בי היתר ,כמתא בפרויקטי בי"משרדיי
בהתא להחלטות ממשלה ,ומנכ"ל משרד ראש הממשלה שות $מרכזי בפרויקטי לאומיי גדולי
שעל סדר יומה של הממשלה .אג $תיאו ,מעקב ובקרה שבמשרד ראש הממשלה אחראי ,בי היתר,
לתיאו פעילות משרדי הממשלה ולקידו וביצוע של פרויקטי לאומיי ומבצע מעקב אחר ביצוע
תכניות מדיניות והחלטות שאושרו ,תו איתור חסמי וטיפול בהסרת .במאי  2010מסר מנכ"ל
משרד ראש הממשלה ,מר איל גבאי ,לנציגי משרד מבקר המדינה ,כי אחד מתפקידי משרד ראש
הממשלה הוא ביצוע מעקב ובקרה בנושא החלטות ממשלה הנוגעות לפרויקטי לאומיי והכרעה
בעניינ של מחלוקות בנושא .ע זאת נמצא בביקורת כלהל:
א .לדברי מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר ,מר רענ דינור ,19בתקופת כהונתו טר הבשילה
העתקת היחידות לטיפול בדרג משרד ראש הממשלה.
ב .ביולי  2009הוצגו בישיבת הממשלה סקירות של שרי בנוגע לפיתוח הפריפריה ,לרבות
סקירות של שר הביטחו וסג הרמטכ"ל בנושא העתקת מחנות צה"ל ובסיסיו לנגב .בישיבה נקבע
כי מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מנכ"ל משהב"ט ומנכ"ל משרד האוצר יכינו את הנושא לקראת
העלאתו בוועדת השרי לענייני ביטחו לאומי .ראש הממשלה הנחה את מנכ"ל משרדו ואת
המנכ"לי של משרד האוצר ומשהב"ט "לסייע לשריה לפתור את סוגיית העלויות ]הכרוכות
בביצוע ההעתקה[" .בעקבות כ קיי באוקטובר  2009מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,מר איל גבאי,
דיו כללי בנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב.
·„„¯˘Ó ÂÚÈ‚È ‡Ï ÌÈÂÒÓ „ÚÂÓ „Ú Ì‡˘ Ú·˜ ‡ÏÂ ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ
˘‡¯ „¯˘Ó ˘¯„ÈÈ ,˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰Ï ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ÌÂÎÈÒÏ Ë"·‰˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰
‡Ï ‡˘Â‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙·È˘È· ‰ÚÈ·˜‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .‡˘Â· ·¯Ú˙‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰
.ÈÓÂ‡Ï ÔÂÁËÈ· ÈÈÈÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚÂ‰
בהתייחסות מערכת הביטחו לממצאי הביקורת צוי כי ביולי  ,2010בפגישה בי מנכ"ל משהב"ט
למנכ"ל משרד ראש הממשלה ,הציגה מערכת הביטחו את סטטוס העתקת מחנות צה"ל לנגב ,וכ
__________________

19

מר רענ דינור כיה כמנכ"ל משרד ראש הממשלה ממאי  2006ועד מאי  .2009יצוי כי לדבריו ובהתא
למסמכי שוני  ,בשני  2008#2006ליווה משרד ראש הממשלה את פרויקט העברת חלק מבסיסי
ההדרכה של צה"ל לנגב וביצע מעקב ובקרה בעניינו ,בייחוד בנוגע להיבטי סביבתיי ובריאותיי
הנוגעי לקרבתו לאזור התעשייה רמת חובב.
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את עיקריו של מסמ הבנות בנושא העתקת היחידות שעתיד להיחת ע משרד האוצר )ראו
בהמש (.
בהתייחסות מנכ"ל משרד ראש הממשלה מאוגוסט  2010לממצאי הביקורת צוי כי מעורבותו
בהסרת חסמי באה לידי ביטוי במועד שבו הגור המוביל )במקרה זה " משהב"ט( מבקש את
מעורבותו ובפגישה האמורה הבהיר מנכ"ל משהב"ט ,כי "יפנה למשרד ראש הממשלה על פי
הצור " .עוד ציי מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי טר הושגה הסכמה כלשהי בי משהב"ט למשרד
האוצר בדבר פרטי מהותיי בפרויקט ,וטר התבקשה התערבותו של משרד ראש הממשלה
בנושא .ע זאת ציי כי ג א משהב"ט או משרד האוצר לא יפנו למשרד ראש הממשלה או לראש
הממשלה בבקשה כי יתערבו בנושא הפרויקט ,בכוונתו להציע לקיי ברבעו האחרו של שנת 2010
דיו מעקב בנושא בראשות ראש הממשלה.
‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ,˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÏÚ· Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ
˙·È˘È· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙ÈÈÁ‰ ÁÎÂÏÂ ,˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰ ‰ÓÎÂÒ Ì¯Ë 2005 ˙˘Ó
·Â˘Á ,(¯Â˜Ó· ‰È‡ ‰˘‚„‰‰) "˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ" 2009 ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰
˘˘‡¯ „¯˘Ó ˙Â·¯ÂÚÓÏ .‡˘Â· ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï"ÎÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÁÎÂÏ ˙Â·È˘Á ‰˘Ó ˙Ú„Â ‡˘Â· ‰Ï˘ÓÓ‰
ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ‰˘ ÌÂÈ‰ ÌÈ·Â˜‰ ÌÈÓÂÎÒ‰" ‰ÈÙÏÂ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ 2010 ËÒÂ‚Â‡Ó
ÔÙÂ‡Â ÍÏ‰Ó‰ ·È·Ò ÌÈ·¯ ‰Ï‡˘ ÈÓÈÒ ÂÏÚ‰ ¯·Ú· ÌÈ¯ÎÂÓ ÂÈ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó
."ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â˙‡ˆÂ‰

.2

ועדת היגוי עליונה

כאמור ,באוגוסט  2008החליטה הממשלה להקי ועדת היגוי עליונה להעתקת מחנות צה"ל לנגב
בראשות מנכ"ל משהב"ט והממונה על התקציבי במשרד האוצר .בנובמבר  2008התכנסה ועדת
ההיגוי והחליטה ,בי היתר ,להקי צוות עבודה בהשתתפות נציגי מצה"ל ,ממשהב"ט ומאג$
התקציבי .הצוות אחראי לגיבוש תכנית כוללת לקידומה ולביצועה של העתקת היחידות ,ובכלל זה
לקבוע לוח זמני ותקציב בנושא ולהציגה לוועדת ההיגוי.
··,˙È˘ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ‡È‰ 2008 ¯·Ó·Â· ‡˘Â· ‰„ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
Ë"·‰˘Ó Ï"ÎÓ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÎ˙‰ ‰ÓÎÂÒ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ
.2008 ˙˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ÌÈÁÂÂÈ„ ¯È·Ú‰ ‡Ï
בהתייחסות משרד האוצר מאוגוסט  2010לממצאי הביקורת צוי כי סוכ נושא תשתית התחבורה
הקשורה למחנות צה"ל העתידי לעבור לנגב ,וכי תהלי עבודה מסודר לגיבוש פתרו בנושא שאר
הסוגיות האזרחיות יחל לאחר שמשהב"ט ומשרד האוצר יחתמו על סיכו בנושא התקציב.
„Á‡˘ ,ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ ÍÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÁ·Ï ‡Â‰ ‰È„È˜Ù˙Ó
‡˙‡ ÔÁ· ‡ÏÂ ‡˘Â‰ ˙‡ Ì‡È˙ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚËÓ Ì¯Â‚ ÌÂ˘ ÍÎ ·˜Ú .˙˘ÓÂÓÓ ‰È
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
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מערכת הביטחו
‡ÂÈ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÓˆÚ‰ ˙ÈÁ·Ó Ô‰ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ·‚Ï ·Â˘˜˙‰ Û‚‡Â Ô"Ó‡ ˙Â„ÈÁÈ ˙˜˙Ú‰Ï˘ Û
˘,˜¯· „Â‰‡ ¯Ó ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Â„È˜Ù˙Ï ÒÎ Ê‡Ó˘ È¯‰ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â Ï"‰ˆ Ï
·È„ÂÚÈÈ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÍÎÏ ÔÈÎÂÓÈÒ Â‡ˆÓ ‡Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 2007 ÈÂÈ
·ÂÈË·È‰ ÏÚ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ ‡˘Â· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ È˘‡¯ ˙ÂÙ˙˙˘‰·Â Â˙ÂÙ˙˙˘‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÔÈ· 2008 ˙˘· ‰ÚÏ‚˙‰˘ ˙˜ÂÏÁÓÏ ¯˘‡ .20ÌÈÈÊÎ¯Ó‰
·˙Î¯ÚÓ È˘‡¯˘ ‡ˆÓ ‡Ï ,(Í˘Ó‰· Â‡¯ ‰Ê ‡˘Â·) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ Ú‚Â
.ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ˙Â˘‡¯· ÔÂÈ„Ï ‰˙ÂÏÚ‰Ï Â˘˜È· ÔÂÁËÈ·‰

על פי המסמכי הנושא נדו בפגישה שקיי המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל,
מר סילב שלו ,ע שר הביטחו ,ובישיבת הממשלה ביולי  2009שבה ,כאמור ,הועלתה סוגיית
עלויות הפרויקט .ע זאת ,במועד סיו הביקורת נמצא כי פגישות אלו לא הביאו להתקדמות
ביישוב המחלוקת האמורה ובקידו הפרויקט.
בהתייחסותה של מערכת הביטחו מספטמבר  2010לממצאי הביקורת צוי שבכוונת מערכת
הביטחו להציג את סטטוס הפרויקטי לשר הביטחו לצור קבלת הנחיותיו לניהול התהלי  ,אול
לא צוי בה א הנושא אכ הוצג לשר.
.4

משרד האוצר

כאמור ,בעיקרי תקציב המדינה לשנת  2005צוי כי להעתקת מחנות צה"ל לנגב משמעות לפיתוחו,
בי השאר ,הודות להגדלת פוטנציאל התעסוקה באזור ,הבאת אוכלוסייה חזקה ויציבה ויצירת
תשתיות .בביקורת עלה כי א $שלדעת משרד האוצר להעתקת המחנות נודעת חשיבות רבה
מהבחינה הכלכלית ,מאז התגלעה המחלוקת בנוגע למקורות המימו של הפרויקט ועד מועד סיו
הביקורת לא התקיימו דיוני ייעודיי בהשתתפות שרי האוצר בנושא המחלוקת ובנושא השפעות
העיכוב בהעתקת היחידות.21
בהתייחסותו מאוגוסט  2010לממצאי הביקורת ציי סג הממונה על התקציבי במשרד האוצר כי
סוגיית חלוקת המימו בי מערכת הביטחו ובי משרד האוצר טר בשלה לדיו ולהכרעה בקרב
מקבלי ההחלטות ,בעיקר נוכח הפערי הגדולי בי דרישות מערכת הביטחו ובי עמדת משרד
האוצר.

__________________
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21

באוגוסט  2007התקיימה פגישת עבודה של השר ע הרמטכ"ל ,ובה אמור היה לעלות נושא "צה"ל
לנגב" )לא הוכ סיכו של פגישה זו(; בפגישת עבודה של השר ע מנכ"ל משהב"ט בפברואר 2008
נדו נושא "ועדת שרי לירידת צה"ל לנגב" ,ובאוגוסט  2008נדו נושא פרויקטי מגורי בנגב ואישור
על ידי השר; ביולי  2009בפגישת עבודה של השר ע מנכ"ל משהב"ט סקר סג הרמטכ"ל את סטטוס
פרויקט העברת חלק מבסיסי ההדרכה של צה"ל לנגב ואת נושא "הטיפול במגורי אנשי קבע והתכנית
המתגבשת בהקשר זה"; ובמכתב הערכה לרגל סיו תפקידו של מר פינחס בוכריס כמנכ"ל משהב"ט
מינואר  2010ציי שר הביטחו כי "העתקת מחנות צה"ל הינה עובדה מוגמרת".
מר רוני בר#או כיה בתפקיד מיולי  2007ועד אפריל  ,2009וד"ר יובל שטייני) החליפו .ד"ר שטייני)
קיי ביולי  2009דיו שהתייחס באופ כללי ביותר לנושא ,ובאותו חודש עלתה כאמור סוגיית עלויות
הפרויקט בישיבת הממשלה.
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¯˘‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÂÏ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÂ ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÁ·‰Ó ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á· ¯ÈÎÓ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
Ì¯Ë ,2005 ˙˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈ˘ Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ,˙¯Â˜È·‰
È„ÂÚÈÈ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˘¯„ ,˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰Â ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÂÓÎÂÒ
·¯‡˘ÍÏ‰ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ·¯‰ ‰Ï‡˘‰ ÈÓÈÒ ÁÎÂ ˙Â·È˘Á ‰˘Ó ¯·„Ï .¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙Â
.(Í˘Ó‰· Ì‚ Â‡¯) ÏÚÂÙÏ Â˙‡ˆÂ‰ ÔÙÂ‡ÏÂ

.5

המשרד לפיתוח הנגב והגליל וועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל

א .תפקידיו העיקריי של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ה :גיבוש תכניות לאומיות לפיתוח
הנגב והגליל; הובלת פרויקטי בעלי השפעה מהותית באזור הנגב והגליל; גיוס משאבי
לפרויקטי אלה נוס $על תקציב המדינה וסיוע במימוש פרויקטי מידיי.
ממסמכי שוני עלה כי המשרד לפיתוח הנגב והגליל רואה בהעתקת מחנות צה"ל לנגב "גלגל
תנופה מרכזי לשינוי הנגב" והזדמנות לצמיחה כלכלית ולשינוי חברתי .למשל ,במרס  2007נפגש
המשנה לראש הממשלה 22דאז ,מר שמעו פרס ,ע ראש אמ" והבהיר כי בכוונתו ללוות את
פרויקט העתקת אמ" לנגב על כל שלביו ולהבטיח כי יועברו המשאבי למימונו.
בשני  2009"2007התמקד המשרד לפיתוח הנגב והגליל בשיתו $משרדי ממשלה אחרי ביצירת
תנאי ראשוניי למעבר אנשי צה"ל לנגב בתחומי הדיור ,ההסברה ,החינו  ,התעסוקה ,התרבות
והפנאי והבריאות .לאחר שהתברר שהמחלוקת בי משרד האוצר למשהב"ט בנוגע למקורות המימו
של הפרויקט מעכבת את ביצועו ,ניסה המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל לקד
את יישוב המחלוקת בפגישות עבודה שקיי ע שר הביטחו וע מנכ"ל משהב"ט הקוד והנוכחי.
ע זאת ,כאמור ,פגישות אלו לא הביאו לשו התקדמות בפתרו המחלוקת האמורה ובקידו
הפרויקט.
ב .בממשלה פועלת ועדת שרי לפיתוח הנגב והגליל העוסקת "בכלל הסוגיות הנוגעות לנגב
ולגליל ולפיתוח" בראשות המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל .בביקורת עלה כי
בדצמבר  2007ובינואר  2009קיימה ועדת השרי שני דיוני ובה הציגו נציגי צה"ל ומשהב"ט את
העתקת מחנות צה"ל לנגב ,אול במסגרת הדיוני האמורי לא הייתה כל התייחסות לעלויות
העתקת יחידות אמ" ואג $התקשוב ,ולמותר לציי כי לא הועלתה לדיו סוגיית היעדר הסיכו של
מסגרת תקציבית להעתקת.
א $על פי שלשר הביטחו ,מתוק $תפקידו ,אחריות מיניסטריאלית לנושא העתקת יחידות אמ"
ואג $התקשוב לנגב ,הוא לא נכלל בי חברי ועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל .בפברואר ,2008
לאחר ששר הביטחו ביקש לפעול להקמת ועדת שרי בראשותו בעניי העתקת מחנות צה"ל לנגב,
השיב לו נציג היוע /המשפטי למערכת הביטחו כי בממשלה כבר פועלת ועדת שרי לפיתוח הנגב
והגליל ,ועל כ מוטב להשתלב בפעילות ועדה זו ,שהנושא נכלל בתחו סמכויותיה .יצוי כי רק
במאי  2009החליטה הממשלה לצר $את שר הביטחו כחבר בוועדה ,וכי מינואר  2009לא דנה
ועדת השרי בנושא העתקת היחידות.

__________________
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עד יולי  2007שמו של המשרד לפיתוח הנגב והגליל היה "משרד המשנה לראש הממשלה".
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מסגרת תקציבית לפרויקט ומקורות למימונו
בי נובמבר  ,2005המועד שבו התקבלה החלטת הממשלה בנושא תכנית אסטרטגית לפיתוח הנגב,
למועד סיו הביקורת ,נעשתה במערכת הביטחו ומחוצה לה עבודת מטה 23שבמסגרתה ,בי היתר,
פעלו המינהלות באמ" ובאג $התקשוב להכנת אפיו ראשוני ואפיו מפורט למעבר של יחידותיה
לנגב ,לקביעת המרכיבי של הפרויקט ,לניתוח משמעויות המעבר ולקביעת האומד של תקציב
הפרויקט וכ התקיימו פגישות בנושא בי בעלי תפקידי שוני במערכת הביטחו ומחוצה לה.
.1

המסגרת התקציבית של הפרויקט

האומד של תקציב הפרויקט ,שהוצג במאי  2008לנציגי אג $התקציבי במשרד האוצר ,הסתכ
בכ" 12.8מיליארד ש"ח ליחידות אמ" ובכ" 6.5מיליארד ש"ח ליחידות אג $התקשוב .על פי סיכו
של את"ק לדיו זה ,ראש את"ק ,תא"ל מהר פרוזנפר ,ציי כי "הסכומי המוצגי אינ סופיי
ומחייבי עבודת מטה נוספת שמטרתה לסיי את אפיו הצרכי" .סג הממונה על התקציבי ציי
כי משרד האוצר "שות $מלא למהל ומוכ להשתת $בעלות התקציבית" .יצוי שממאי  2008ועד
מועד סיו הביקורת נפגשו נציגי משהב"ט ומשרד האוצר כמה פעמי ,בי היתר כדי להציג
עדכוני בנושא התקציב שמקור ,בי השאר ,בהבנות שהושגו בעקבות ההתקדמות בתכנו.
משהב"ט ומשרד האוצר סיכמו כי בשלב הראשו יבוצעו שני תתי"פרויקטי ,שמימוש יאפשר
להוכיח שהעתקת אמ" לנגב אפשרית מהבחינה הטכנולוגית ,וכ יוכיח את רצינות של שני
הצדדי ואת מחויבות להעתקת היחידות .בדצמבר  2008נחת סיכו תקציבי בי משהב"ט
למשרד האוצר לביצוע שני תתי"הפרויקטי בהיק $כולל של כמיליארד ש"ח ,וסוכ כי משרד
האוצר יממ  77%מעלות ביצוע ומשהב"ט את  23%הנותרי .במהל הביקורת שני תתי"
הפרויקטי היו בשלב הביצוע.
בנובמבר  2008שלח אג $התקציבי למשהב"ט מסמ "מתווה מעבר יחידות צה"ל לנגב וההבנות
בי משרד האוצר למשרד הביטחו וצה"ל" )להל " המסמ או מתווה ההבנות( .מטרת המסמ
הייתה "להציג את הקווי המנחי והעקרונות לגיבושה של תוכנית כוללת לקידומו וביצועו של
המהל המרכזי" .בי השאר ביקש אג $התקציבי לקבל מידע מפורט בנושאי הנוגעי להעתקת
היחידות ,כגו נתוני לגבי כוח אד ,תשתית ובינוי ,ונתוני הנוגעי להיבטי כלכליי"חברתיי
אחרי של הנושא ,כדי לאמוד את היק $עלות הפרויקט; להערי את הנדרש מהמשק האזרחי
למימושו ולבחו את כדאיותו .באוגוסט  2009מסר את"ק למשרד האוצר נתוני ראשוניי בנושא.
ביולי  2009התקיימה ישיבת ממשלה בנושא פיתוח הפריפריה ,ובה הציגו שר הביטחו וסג
הרמטכ"ל את תכניות משהב"ט להעתקת מחנות צה"ל ובסיסיו לנגב .באותה ישיבה הוצגו לממשלה
לראשונה עלויות המעבר של יחידות אמ" ואג $התקשוב 14.7 :מיליארד ש"ח ו" 7.8מיליארד ש"ח,
בהתאמה.
באוגוסט  2009הציגו נציגי משהב"ט לממונה על התקציבי במשרד האוצר את סטטוס העתקת
היחידות וסוכ כי ימופו חילוקי הדעות בנושא ויגובשו הסכמות לקידו המעבר ,וכי משרד האוצר
ומערכת הביטחו יכינו נייר עבודה משות $לקראת ישיבתה של ועדת ההיגוי העליונה .כאמור ועדה
זו לא התכנסה .באוקטובר  2009קיי לראשונה מנכ"ל משרד ראש הממשלה דיו בנושא העתקת
היחידות לנגב.
__________________

23

העיסוק בהעברת היחידות החל בצה"ל כבר בדצמבר  2003ע גיבוש התכנית הרב#שנתית של צה"ל
לתכנו ופריסה )תר"ש תו"פ( .מאז ועד נובמבר  2005ביצע צה"ל עבודת מטה ראשונית לבחינת
ההשפעות של העברת היחידות.
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בנובמבר  2009התקיי דיו בראשות ראש את"ק ובהשתתפות סג הממונה על התקציבי במשרד
האוצר ,מר רות פלג ,ונציגי צה"ל אחרי בנושא העתקת אמ" לנגב .על פי סיכו את"ק ,סג
הממונה על התקציבי במשרד האוצר ציי כי "מדובר בפרויקט עצו בגודלו בקנה מידה לאומי".
באותו דיו סוכ כי עד " 31.1.10יגיעו משרד האוצר ומשרד הביטחו לסיכו תקציבי מלא".
בינואר  2010התקיימה פגישה בי ראש אמ" ובי הממונה על התקציבי בהשתתפות ראש את"ק
וגורמי אחרי .הממונה על התקציבי ציי כי "נכו לקיי עבודה מאומצת של חודשיי"שלושה
ולסכ מה עתיד הפרויקט" .ראש את"ק ציי כי ספק בידו א לאחר בדיקת הנתוני נית יהיה
לפעול להפחתת עלות הפרויקט .בסיכו הפגישה ציי ראש אמ" כי עד אותה עת לא חלה שו
התקדמות ממשית בפרויקט ,א $שאמ" החל לפעול לקידומו לפני יותר מארבע שני .עוד ציי כי
" ˙ÂÎÏ˘‰ ‰ËÏÁ‰ ¯„Ú‰Ïעל אמ" בשל מצב התשתיות  ÚÂÚ¯‰בבסיסי מרכז האר /ועצירת תקציב
לשיקומ וחידוש .לכ ,יש לקבל  ˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰על גורל התוכנית בהקד האפשרי" )ההדגשות
במקור(.
.2

מקורות למימו הפרויקט

התגלעה מחלוקת עקרונית בי עמדתו של משרד האוצר בנוגע למקורות המימו להעתקת יחידות
אמ" ואג $התקשוב לנגב ובי עמדת מערכת הביטחו בנושא .להל כמה דוגמאות לכ :
א .בדיו בוועדת ההיגוי העליונה בנובמבר  2008הדגיש הממונה על התקציבי דאז ,מר ר
בלינקוב ,כי "נטל התקציב יחול ג על משרד הביטחו כמו ג על משרד האוצר" .עוד ציי כי "יש
להגיע בהקד לדיו אמיתי על מנת לסכ את חלוקת נטל התקציב בי המשרדי" .לעומת זאת,
מנכ"ל משהב"ט דאז ,מר פינחס בוכריס ,ציי כי "משרד הביטחו אינו יכול לקחת על עצמו נטל
תקציבי".
ב .בדיו סטטוס מיוני  2009ציי סג הרמטכ"ל דאז ,אלו $ד הראל ,כי "הסוגיה המשאבית
והצור בשיפוי משאבי מלא מ האוצר מהווה תנאי להמש פעולותינו בתחו" )ההדגשה במקור(.
בדיו סטטוס נוס $שהתקיי באותו חודש ,ציי מנכ"ל משהב"ט דאז כי "עמדת מערכת הביטחו
נותרה ללא שינוי ולפיה כל עלות המעבר )למעט הקרקע המתפנה( תבוא ממקור חיצוני".
ג .באוגוסט  ,2009בהתייחסותו של את"ק למתווה ההבנות ,הוא חזר על עמדת משהב"ט כי
ההנחה המופיעה במסמ ולפיה "עלות המהל אמורה להתחלק בי משרד האוצר למשרד
הביטחו ...איננה מקובלת לחלוטי" .עוד ציי כי "מימו למהל לאומי בסדר גודל כזה חייב לבוא
ממקור חיצוני".
במהל כל אותה תקופה נקבעו לא אחת מועדי שוני לסיו המשא ומת ע משרד האוצר בנוגע
לסיכו מסגרת תקציבית ומקורות למימו הפרויקט .למשל ,כבר בהחלטת הממשלה משנת 2005
צוי כי משהב"ט ואג $התקציבי יסכמו בתו  90יו את ההיק $התקציבי של הפרויקט ואת
המקורות למימונו; באוקטובר  ,2007בסיכו התקציב להעתקת חלק מבסיסי ההדרכה של צה"ל,
קבעו משרד האוצר ,מינהל מקרקעי ישראל )להל " ממ"י( ומשהב"ט כי יפעלו לסיכו תקציב
להעתקת יחידות אמ" ואג $התקשוב לנגב "בחודשי הקרובי"; בדיו שהתקיי כאמור בנובמבר
 ,2009בראשות ראש את"ק ובהשתתפות סג הממונה על התקציבי וגורמי אחרי ,סיכ ראש
את"ק שמשרד האוצר ומשהב"ט יגיעו לסיכו תקציבי מלא של הנושא עד .31.1.10
נמצא כי על א $הסיכו האמור לא הגיעו הצדדי לסיכו תקציבי ,ובמועד סיו הביקורת ,מרס
 ,2010מינה משרד האוצר יוע /שמתפקידו לבדוק את עלויות הפרויקט שהציג צה"ל .באוקטובר
 2010טר הסתיימה עבודת היוע ./באותה עת " כחמש שני לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה
משנת  2005וכשנתיי לאחר שנציגי את"ק ,אמ" ואג $התקשוב הציגו את האומד התקציבי של
העתקת היחידות לנציגי אג $התקציבי " טר סוכמה המסגרת התקציבית של הפרויקט וממילא לא
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הושגה הסכמה בדבר המקורות למימונו .עקב כ  ,מימוש הפרויקט מתעכב .העיכוב בסיכו מקורות
המימו מקורו בעיקר בעמדת משהב"ט ולפיה הוא אינו מוכ להשתת $במימו הפרויקט מחד,
ובדרישתו של משרד האוצר שמשהב"ט יתרו את חלקו מאיד .
יצוי כי מדיו שקיי מנכ"ל משהב"ט ,מר אודי שני ,במרס  2010בנושא מעבר צה"ל לנגב עלה כי
משהב"ט שינה את עמדתו בנושא .המנכ"ל ציי כי נדרש לגבש מסמ הבנות ע משרד האוצר
בנושא המהל הכולל של מעבר צה"ל לנגב ,אשר יעסוק ,בי היתר ,ב"חלקה של מעהב"ט ]מערכת
הביטחו[ בנטל התקציבי".
בהתייחסותה מספטמבר  2010לממצאי הביקורת ציינה מערכת הביטחו כי מנכ"ל משהב"ט וסג
הרמטכ"ל הכינו תכנית אסטרטגית לקידו הסיכו התקציבי ,וכי מערכת הביטחו מקדמת מול
משרד האוצר מסמ הבנות לסיכו העקרונות וחלוקת האחריות בי המשרדי .בטיוטת המסמ
שהכי משהב"ט צוי שמערכת הביטחו תישא ב" 10%מעלות הפרויקט .באוקטובר  2010מסרו
נציגי אג $התקציבי לנציגי משרד מבקר המדינה כי על מערכת הביטחו לשאת בחלק גדול יותר
מעלות הפרויקט ,וכי הנושא יידו במשא ומת בי משרד האוצר למערכת הביטחו במסגרת סיכו
מסמ ההבנות.
בהתייחסות מערכת הביטחו האמורה צוי ג שתארי היעד החדש שנקבע לסיכו המסגרת
התקציבית ומקורות המימו הוא נובמבר"דצמבר  ,2010וכי א לא יגובש הסכ עד מועד זה תידרש
מעורבות של ראש הממשלה בנושא.

תוצאותיו של היעדר סיכו בנושא המסגרת התקציבית של הפרויקט
והמקורות למימונו
היעדר מסגרת תקציבית לפרויקט גר ,בי היתר ,לכ שהמועדי שצה"ל תכנ להעתקת היחידות נדחו
24
כמה פעמי ולמעשה שוררת אי"ודאות בנוגע למועד המעבר .למשל ,בחוברת מאוגוסט 2007
שהכינה מינהלת מעבר אמ" לנגב צוי כי "ההנחה היא כי סיו מימוש המעבר מתאפשר ב","2013
ובמצגת מנובמבר  2007של מינהלת הקמפוס הטכנולוגי בדרו לראש אג $התקשוב צוי כי המעבר
לנגב יתבצע בשנת  ;2013בהחלטת ממשלה מאוגוסט  2008נקבע כי יחידות אמ" יועתקו עד
 31.12.15ויחידות אג $התקשוב עד  ;31.12.17ובמצגת מיולי  2009של שר הביטחו וסג
הרמטכ"ל לממשלה במסגרת סקירות של שרי בנוגע לפיתוח הפריפריה צוי כי מועד האכלוס
המתוכנ לקריית המודיעי ולקמפוס הטכנולוגי בדרו הוא שנת .2017
לאי"הוודאות בנוגע למועד העתקת היחידות לנגב השפעה על כמה תחומי:
.1

מיגו מתקני צה"ל ושרידות
·ÂÈ˜˙Ó ÔÂ‚ÈÓ· ÚÈ˜˘Ó ÂÈ‡ ,·‚Ï ÂÈ˙Â„ÈÁÈ ˙˜˙Ú‰Ï ˙ÂÈÎ˙‰ ÁÎÂ ,Ô"Ó‡ Â· ·ˆÓ
ÌÈÓÂÈ‡Ï ÌÈÙÂ˘Á ÂÈ˜˙Ó ˙¯˙Â‰Ï ˙Ó¯Â‚ ‰˜˙Ú‰‰ „ÚÂÓÏ Ú‚Â· ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ,ÌÈÓÈÈ˜‰
.ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÌÈÏÂÏÚ ¯˘‡ ,ÌÈ¯·Â‚Â ÌÈÎÏÂ‰

__________________

24

"תכנית מעבר אמ" לנגב :ריכוז משמעויות".
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משאבי אנוש

ממסמכי ומשיחות ע בעלי תפקידי באמ" ובאג $התקשוב עלה כי כיוו שאי ביכולת לספק
למשרתי ביחידות ולמשפחותיה מידע מוסמ בנוגע למועד העתקת היחידות לנגב ולתשתיות
שיעמדו לרשות )בתחומי הדיור ,החינו לילדי ,התעסוקה לבני הזוג ועוד( נפגעת יכולת של
אמ" ושל אג $התקשוב להיער לשמירת כוח האד האיכותי שבשורותיה .הדבר צוי ,בי היתר,
בדיו סטטוס שקיי ראש אג $התקשוב בנובמבר  2007ובמצגות באותו נושא שהוצגו לסג
הרמטכ"ל בינואר ובמאי  2010בה צוי שאי"הוודאות השוררת בעניי הפרויקט עלולה לפגוע
במאמצי השימור של כוח אד איכותי.
.3

תשתיות

מצב של חלק מהתשתיות שבאג $התקשוב ובייחוד באמ" ירוד .עקב הדחיות של מועדי המעבר
השקיעו גופי אלה כספי בתחזוקה של תשתיות בחלק ממתקניה המיועדי לעבור ובביצוע
שיפורי בה ,כדי לשמור על רציפות התפקודית של המתקני ,א $שידעו כי השקעות אלה ירדו
לטמיו ע המעבר .למשל ,אמ" השקיע בשני  2009"2007כ" 70מיליו ש"ח בנושא התשתיות
ואג $התקשוב השקיע בה בשני  2008ו" 2009כ" 14מיליו ש"ח.
.4

ניהול ופיקוד

לאי"הוודאות בנוגע למועד המעבר השפעה ג על הקשב של הדרג הפיקודי לפרויקט .ראש מינהלת
מעבר אמ" לנגב ורמ"ח תכנו וארגו באמ" מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה כי התמשכות
הדיוני ע משרד האוצר לגבי מועד המעבר ואי"קבלת החלטה סופית וחד"משמעית בנושא אינ
מאפשרי שמירה על הקשב של הדרג הפיקודי לפרויקט .ג במצגת של מינהלת הקמפוס
הטכנולוגי לאג"ת בנושא תכנית עבודה לשנת  2010צוי כי דחיית סיכו התקציב משמעה ,בי
היתר" ,איבוד האמו במהל של מפקדי ומשרתי הקבע".
.5

בנייה בלתי חוקית ופלישה לשטח המיועד לקריית המודיעי

בדיו בהשתתפות נציגי משהב"ט ,משרד האוצר וממ"י בנושא העתקת מחנות צה"ל לנגב מדצמבר
 2005צוי ,בי היתר ,כי להעתקת יחידות אמ" לאזור ליקית"עומר נודעת חשיבות רבה לש שמירה
על הקרקע באזור .כבר בשנת  2009העיר מבקר המדינה 25כי צה"ל ,משהב"ט וגופי הפיקוח 26לא
השכילו לשמור על השטחי שיועדו להקמת מחנות צה"ל בנגב ,וכי באות שטחי ,לרבות השטח
שעליו מתוכננת להיבנות קריית המודיעי ,התבצעו בנייה לא חוקית ופלישה.
בהתייחסותה מספטמבר  2010לממצאי הביקורת ציינה מערכת הביטחו כי גופי הפיקוח ה
המופקדי על נושא זה ,וכי מערכת הביטחו תתחיל לשאת באחריות לשטחי האמורי רק לאחר
שהאחריות בנושא תועבר אליה .משרד מבקר המדינה העיר כי כיוו שתופעה זו הולכת ומתעצמת
ברבות השני ,דחיית מועד המעבר עלולה לגרו לקושי ניכר בהעתקת יחידות אמ" בבוא העת.
ראש אמ" ,אלו $עמוס ידלי ,התריע לפני הפיקוד הבכיר בצה"ל בהזדמנויות שונות כי לאי"סיכו
מסגרת התקציב ולאי"הוודאות בנוגע למועד העתקת היחידות עלולות להיות תוצאות קשות .למשל,
__________________

25
26

מבקר המדינה ,(2009) ·59 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .45
תפקיד של גופי הפיקוח הוא לקיי פיקוח שוט /לאיתור בנייה לא חוקית ופלישה לקרקעות המדינה.
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בפברואר  2007פנה ראש אמ" לסג הרמטכ"ל דאז ,אלו $משה קפלינסקי ,וציי ,בי היתר ,כי
"הקצאת המשאבי לתכנית לא מתבצעת ,ואנו משלמי מחירי באי שקט ארגוני ,בקשב ניהולי,
בתקני וא $בעזיבת אנשי" ,וכי א לא מוקצה תקציב לביצוע המהל "נדע להסיט את משאבי
הקשב הניהולי הבכיר" לנושאי חשובי אחרי .כעבור חמישה חודשי ,באוגוסט  ,2007פנה
ראש אמ" לרמטכ"ל ,רא"ל גבי אשכנזי ,וציי ,בי היתר ,כי "נקודת הזמ הנוכחית היא ˜˙„Â
 " Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Í˘Ó‰ ¯·„· ‰Ú¯Î‰‰לדחייה בקבלת ההחלטה השלכות קשות על כוח האד המשרת
באמ" ועל עצירת ההשקעה בשיקו התשתיות" שמצב "בעייתי ביותר" .נוכח זאת ביקש ראש
אמ" "שהנושא יובא ) "È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÔÂÈ„Ïההדגשות במקור(.
בנובמבר  2007פנה ראש אמ" לסג הרמטכ"ל דאז ,אלו $ד הראל וציי ,בי היתר ,כי "המצב
הנוכחי ,בו ישנה הכרזה על הפרויקטÚ‚ÂÙÂ ˙Â‡„Â È‡ ¯ˆÈÈÓ ,˙È˘ÚÓ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ·Â ,
·‡) "Ô"Óההדגשה במקור( .עוד ציי כי "דחייה בקבלת ההחלטה  Ô"Ó‡Ï ‰˘˜ ‰˙ÂÚÓ˘Óבעיקר
בהקשר ˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÓÈהמשרת באמ" ,הידרדרות  ... ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ואי ודאות
כוללת בארגו" )ההדגשות במקור(.
נמצא כי פניותיו של ראש אמ" לא הביאו להתקדמות של ממש.
ביולי  2009פנתה ראש מינהלת מעבר אמ" לנגב לראש אמ" ודיווחה על אירועי ומפגשי בי
גורמי בכירי אשר לדבריה "„Â·È‡Ï Û‡ ÔÎ˙ÈÈÂ ·‚Ï Ô"Ó‡ ¯·ÚÓ ˙ÈÎÂ˙ ˙¯ÈˆÚÏ ‡È·‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú
) "‰Î „Ú Â‚˘‰ Ì˙Â‡ ÌÈ‚˘È‰‰ההדגשה במקור( .עוד ציינה כי א $שאמ" סיי את ניתוח
משמעויות המעבר ואת גיבוש האומד התקציבי למימוש התכנית כבר שנתיי לפני כ" ,אי
החלטה חד"משמעית באשר למימוש/אי מימוש המהל  "...ולפיכ יש "לקבל החלטה חד"משמעית
בהקד האפשרי".
בדיו באג"ת שהתקיי בנובמבר  ,2009ובו הציגו נציגי מינהלת הקמפוס הטכנולוגי את תכנית
העבודה שלה לשנת  ,2010הוצגו הסיכוני העיקריי למימוש העתקת יחידות אג $התקשוב לנגב.
למשל ,דחיית מועד הסיכו התקציבי לאחר הרבעו הראשו בשנת  ,2010או "אישור תקציב חסר",
עלולי לגרו ,בי היתר ,לאבד האמו של מפקדי ומשרתי קבע במהל ולדחייה בשדרוג
התשתיות.
יודגש כי לדחייה של סיכו מסגרת תקציב לפרויקט ושל מועד העתקת היחידות נודעות השפעות
ג מבחינת הגדלת עלות הפעלת המינהלות .על פי נתוני את"ק ,בשני  2006"2009הסתכמה עלות
הפעלת המינהלות שהוקמו באמ" ,באג $התקשוב ובמשהב"ט בכ" 90מיליו ש"ח.
לסיכו פרק זה יצוי כי עיכוב ביצועו של הפרויקט גור לבזבוז עשרות מיליוני שקלי בתחומי
שוני ,וככל שמועד העתקת היחידות יידחה ,היק $ההשקעות ההכרחיות שירדו לטמיו עלול לגדול
ובכ להקשות את המעבר לנגב.

✯
בהקשר זה יצוי כי כבר בדוח 60ב 27העיר מבקר המדינה כי כשמתגלעות מחלוקות בי גופי שוני
המעכבות את יישומ של תכניות במש פרק זמ בלתי סביר ,יש להביא להכרעה עניינית במסגרת
ממוסדת ורשמית ולא להשאיר פתוחות למשא ומת ולמאמצי שכנוע הדדיי.
__________________

27

מבקר המדינה ,(2010) ·60 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .26
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ÁÎÂÂ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÂ ˙È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ÌÂÎÈÒ ¯„ÚÈ‰ ÁÎÂ
˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÊÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó˘ ,¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ,‰Ê ·ˆÓ Í˘Ó‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰
ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ˘¯„ ÔÎ ÂÓÎ .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï
ÂÏÚÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â Ë"·‰˘Ó Ï"ÎÓ Ì˘‡¯·Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â
‡˙ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂÏ .‰Ó‡˙‰· ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÈÙÏ ‡˘Â‰
‡Ï Ì‰ Ì‡Â ,˙È˘È‡ ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÌÈ˘¯„ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÈÁ·‰Ó
.‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙Ú¯Î‰Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ‡È·‰Ï Ì‰ÈÏÚ ,Ì‰ÈÈ· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÁÈÏˆÈ
·Èˆ˜˙· ‰aÂ‚Ó ‰È‰˙˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÈÎ˙ ˘Â·È‚ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘¯„ ¯·„‰
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰ÈÏ ˙ÂÈÁ‰ ,ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈÓÊ ˙ÂÁÂÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÂÏÎ˙Â ,ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó·Â
.ÂÈÈÚ· ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ÈÚˆÓ‡Â

ניהול היבטי הבינוי של הפרויקט במערכת הביטחו
תהליכי הבינוי במערכת הביטחו מבוצעי באופ שהאחריות לתכנו פרויקט ולביצועו מוטלת על
גורמי שוני :הגור המזמי )בדר כלל צה"ל( אחראי לאפיו ולתכנו ,ומשהב"ט אחראי להוצאת
מכרזי ולהתקשרויות ע מתכנני וקבלני ,לפיקוח על עבודת קבלני ולהתחשבנות עמ.
למעשה ,האחריות בכל אחד משלביו של פרויקט בינוי עוברת מגור אחד למשנהו .ג בנוגע
למעבר יחידות אמ" ואג $התקשוב לנגב שלב האפיו ושלב התכנו ה באחריות של המינהלות
באגפי אלה ,ושלב הביצוע הוא באחריות משהב"ט.
החסרונות בשיטה של פיצול הסמכויות בפרויקטי בינוי של מערכת הביטחו עלו לא אחת .מבקר
המדינה העיר בדוח על פרויקט העתקת בסיס ח"א מלוד לנבטי 28שח"א ואג $הבינוי במשהב"ט
ניהלו את הפרויקט ללא היערכות ארגונית המבוססת על ראייה ניהולית כוללת כנדרש ממאפייניו
הייחודיי .ג במסגרת בחינה משנת  2003שעשה צוות בהשתתפות נציגי מצה"ל וממשהב"ט
בנושא מער הבינוי במערכת הביטחו וג במסגרת דוח ביקורת של מבקר מערכת הביטחו משנת
 2007בנושא "מער הפיקוח והבקרה על הייזו ,התכנו וביצוע תהליכי הבנייה במעהב"ט )צה"ל
ומשהב"ט(" עלה ,בי היתר ,כי הפיצול בי הגופי במהל תהלי הבינוי גור לחוסר בהירות
בנוגע לחלוקת הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגורמי.29
בנובמבר  2009אימצו מנכ"ל משהב"ט דאז ,מר פינחס בוכריס ,והרמטכ"ל את מסקנותיו
והמלצותיו של דוח "מקנזי" 30בנוגע לתכנית התייעלות בצה"ל ובמשהב"ט בתחומי הבינוי ,הרכש
והתחזוקה .בתחו הבינוי הועלה שוב כי שורר נתק תהליכי בי שלב התכנו המנוהל על ידי צה"ל
ובי שלב ההתקשרות והפיקוח המנוהל על ידי משהב"ט; וכי אי גו $אחד האחראי לניהול פרויקט
בינוי "מקצה לקצה" ולפיקוח עליו.
הביקורת הנוכחית העלתה כי על א $הממצאי שהועלו בדוחות האמורי ,וא $על פי שהעתקת
היחידות היא מהפרויקטי הגדולי והמורכבי בתחו הבינוי בצה"ל בהיבטי הניהוליי,
__________________

28
29
30

מבקר המדינה ,(2008) ·58 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .1425
מבקר מערכת הביטחו המלי) ,בי היתר ,למנות מנהל פרויקט אחוד לכל פרויקט בנייה; להקי
במערכת הביטחו גו /אחוד שינהל את פרויקטי הבנייה; ולהתאי את היערכות אג /הבינוי במשהב"ט
באופ שיאפשר ניהול פרויקטי בנייה מורכבי  ,ופיקוח אפקטיבי על מימוש .
לנוכח ממצאי "דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחו" בראשות מר דוד ברודט ממאי  ,2007החליטה
מערכת הביטחו לשכור חברת ייעו) חיצונית ,שתסייע בתכנו ובביצוע של ההתייעלות בצה"ל
ובמשהב"ט .באוגוסט  2008התקשר משהב"ט ע חברת "מקנזי" שזכתה במכרז.
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 הטכנולוגיי והתקציביי " במערכת הביטחו לא מונה גור"על האחראי לניהול היבטי,ההנדסיי
 ובכלל זה לניהול שלבי התכנו והביצוע ולשלוש אבני היסוד " לוח,הבינוי של העתקת היחידות
. תקציב ואיכות,זמני
ÚÂˆÈ· ÏÁ‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÈÏÂ‰È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÂÏ ‰˜Â˙˘ „Á‡ Ì¯Â‚ Ì„˜‰· ÂÚ·˜È Ï"‰ˆÂ Ë"·‰˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰
.˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ Ï˘ ÈÂÈ·‰ ÈË·È‰Ï ˙ÏÏÂÎ‰

✯
סיכו והמלצות
ÍÏ‰Ó ‡È‰ ·‚Ï ·Â˘˜˙‰ Û‚‡Â Ô"Ó‡ ˙Â„ÈÁÈ ˙˜˙Ú‰ 2005 ˙˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ
,ÔÎ ÂÓÎ .·‚‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÈÎ˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÈÂÈ˘ ÏÏÂÁÓÂ ÚÈÓ ,ÈÊÎ¯Ó
˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï È„Î ˘È ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰· ,Ï‡¯‰ Ô„ ÛÂÏ‡ ,Ê‡„ Ï"ÎËÓ¯‰ Ô‚Ò È¯·„Ï
¯·Â‚‰ ÌÂÈ‡Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ˘„Á ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ÚÓ ˙˙ÏÂ Ï"‰ˆ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰
¯·Â„Ó .Ï"‰ˆ Ï˘ ‰ÙÈˆ¯‰ ‰ÏÂÚÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˘·˘Ï ·ÈÂ‡‰ ˙ÂÂÈÒÈÏÂ È‡·ˆ‰ Û¯ÂÚ‰ ÏÚ
.Ë¯Ù· ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘Â ÏÏÎ· ‰È„Ó‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ· ÌÈ·Î¯ÂÓ‰Â ÌÈÏÂ„‚‰Ó Ë˜ÈÂ¯Ù·
ÊÂÎÈ¯ ·ÈÈÁÓ ¯˘‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ Â˙Â·È˘Á ÏÚ ÔÈ¯¯ÂÚ ÔÈ‡˘ Ì‚‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„Ó
„¯˘Ó·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ È¯‰ ,ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈˆÓ‡Ó
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ,Ë"·‰˘Ó ÈÏ"ÎÓ Ì˘‡¯·Â ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯
ÌÈÓÒÁ‰ ˙¯Ò‰Ï È„ ÂÏÚÙ ‡Ï ,2008 ˙˘ Ê‡Ó Â‰ÈÎ˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÈÏ"ÎÓÂ
˙ËÏÁ‰Ó ÈˆÁÂ ÌÈ˘ Ú·¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ÍÎ ·˜Ú .ÂÓÂ„È˜Ï
˙Î¯ÚÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙ÈÂ¯˜Ú‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ‰·˘ÂÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2005 ˙˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
,ÂÊÓ ‰¯˙È .˙È·Èˆ˜˙‰ Â˙¯‚ÒÓ ‰ÓÎÂÒ ‡ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜ÓÏ Ú‚Â· ÔÂÁËÈ·‰
.‡˘Â· ÂÚÈ¯ÎÈ˘ È„Î ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÈÙÏÂ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÈÙÏ ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙˜ÂÏÁÓ‰
‰ÏÚÓ ,ÂÚ·˜˘ ÌÈÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ· „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ·ÎÚÓ ¯·„‰
ÏÂÏÚ ÍÎ È„È ÏÚÂ ,ÂÚÂˆÈ· ÌˆÚ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓ Û‡Â ÂÏÂÎ ÍÏ‰Ó‰ È·‚Ï ÌÈ·¯ ‰Ï‡˘ ÈÓÈÒ
Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙ÓˆÚ‰· Ô‰ ÂÓÓ ˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÏÚÂ˙‰ Ô„·‡Ï ‡È·‰Ï
.·‚· È˙¯·Á ÈÂÈ˘ÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰ÁÈÓˆÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈË·È‰· Ô‰Â Ï"‰ˆ
˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ ÈÂ˙ÈÚÏ Ú‚Â· ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡Ï ı˜ ÌÈ˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ
Ì„‡ ÁÂÎ˘ ¯Á‡Ó ,˙‡Ê .Ï"‰ˆÏ „·Î ˜Ê ÌÂ¯‚Ï È„Î ‰· ˘È˘ ,‰ÚÂˆÈ· ÌˆÚÏ Ú‚Â· Û‡Â
ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ï˘ È‡·ˆ‰ Ì˙Â¯È˘ ˜ÙÂ‡ ÏÚ ¯Â¯· Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ·ÂÊÚÏ ÏÂÏÚ Ï"‰ˆ· È˙ÂÎÈ‡
ÔÂ‚ÈÓ· ‰Ú˜˘‰ ¯„ÚÈ‰Ó ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,·‚· Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó „È˙Ú ÏÚÂ Ì„È˙Ú ÏÚ ,˙Â„ÈÁÈ·
ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ· Â¯˙Â˘ ÌÈ‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˘È ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˙ÎÂ˙Ó Ì˙˜˙Ú‰˘ ÌÈ˜˙Ó
˙Â·˜Ú· Ô‰ ,ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú ÊÂ·Ê·Ï Ì¯Â‚‰ ÈÁÎÂ‰ ·ˆÓ‰ Í˘Ó‰ ÚÂÓÏ ˙Ó
˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ˙È„Â˜Ù˙‰ ˙ÂÙÈˆ¯‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ˙˘˙· ˙ÂÈÁ¯Î‰ ˙ÂÚ˜˘‰
ÂÓ˜Â‰˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÏ‰ÈÓ‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰ ˙ÂÏÚ Ï˘· Ô‰Â ,·‚Ï ¯Â·ÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡˘
˙ÂÚ˜˘‰· Í¯ÂˆÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ Í˘Ó‰ .˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰Ï Ï"‰ˆ·
Â„¯È˘ ˙ÂÚ˜˘‰‰ Û˜È‰ ,‰Á„ÈÈ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙˜˙Ú‰ „ÚÂÓ˘ ÏÎÎÂ ,˙ÂÈ˙˘˙· ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÁ¯Î‰
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