התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

 26בספטמבר2018 ,
לכבוד
חה"כ אביגדור ליברמן
שר הביטחון
הקריה
תל אביב

א.נ .שלום רב,

הנדון :קריאה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית לעניין מוכנות
צה"ל למלחמה
בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר( ,להלן" :התנועה") הרינו לפנות אליך בבקשה
כי תורה על הקמת ועדת בדיקה על פי סעיף 8א לחוק הממשלה ,תשס"א( 2001-להלן" :חוק
הממשלה") לצורך בדיקת הטענות בדבר ליקויים במוכנות צה"ל למלחמה ,המושמעות על ידי
נציבות קבילות החיילים ,והכל כדלקמן:
.1

בחודש שעבר הועבר לידי וועדת החוץ והביטחון בכנסת ,וכן לידיך ,דיווח מטעם אלוף
(מיל') יצחק בריק ,המשמש נציב קבילות החיילים ,המצביע על ליקויים חמורים
במוכנות צה"ל למלחמה (להלן" :הדו"ח").

.2

הדו"ח מצביע על ליקויים קשים במוכנות צה"ל למלחמה ,ובין היתר במלאי ציוד הלחימה,
בהטמעת אמצעי התקשורת ובהתאמה בין מערך האימונים לתכניות הלחימה .הדו"ח אף
מציין לחומרה ליקויים העולים כדי "משבר כוח אדם" ,המתבטא ביתר שאת במערך
המילואים ,זאת לפי כתבתו של יואב זיתון שהתפרסמה באתר " "Ynetהבוקר.

העתק כתבתו של יואב זיתון "סערת הדו"ח הקשה על מוכנות צה"ל למלחמה" :היו הפקרות,
רשלנות ותרבות לא ראויה" מיום  26.9.18באתר " ,"Ynetמצורף כנספח א'.
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.3

תגובות צה"ל לדיווחים ,לפיהן "מוכנות צה"ל וכשירותו ללחימה ולניצחון גבוהות" ,אין
בהן כדי להסיר דאגה מלב הציבור בישראל .אמירות אלה ,אל מול דו"ח המונה למעלה
מ 250-עמודים ומכיל אינספור מסמכים ועדויות מטעם חיילים וקצינים ,אף מעלות חשש
לפערים בין נקודת המבט של קברניטי צה"ל לבין המצב בשטח ,וכן חשש כי הליקויים
עליהם מצביע הדו"ח אינם נמצאים בטיפול כלל.

.4

יצוין כי ידוע לתנועה ,בהתאם לפרסומים באמצעי התקשורת ,כי הרמטכ"ל הורה על
בדיקת הטענות המועלות במסגרת הדו"ח על ידי מבקר צה"ל .עם זאת ,לא ניתן לטאטא
הצידה טענות חמורות המועלות על ידי נציבות קבילות החיילים ,הניזונות מעדויות
החיילים והמפקדים הנמצאים בשטח.

.5

כמו כן ,לשיטתנו ,חומרת הטענות ממילא מעלה צורך בבדיקה על ידי גורם עצמאי ובלתי
תלוי ,ואין די בבדיקה של מנגנוני הביקורת הפנימיים של צה"ל.

.6

סעיף 8א לחוק הממשלה קובע כי שר רשאי למנות ועדה לבדיקת נושא או אירוע מסוים
המצוי בתחום אחריותו ,ולהעמיד בראשה שופט בדימוס .כמו כן במקרה כזה ,רשאי השר
לבקש משר המשפטים לקבוע כי לאותה הועדה נתונות יהיו הסמכויות של ועדת חקירה
לפי סעיפים מסוימים מתוך חוק ועדות חקירה ,התשכ"ט.1968-

.7

אנו סבורים כי המצב המתואר בדו"ח נציב קבילות החיילים מחייב הקמת ועדת בדיקה
ממשלתית ,בראשות שופט בדימוס .המדובר בבדיקה בעניין המערכת הצבאית ,ומתוך
הנחה מושכלת שלמערכת קשה לבחון את עצמה – נדרשת הקמת ועדת בדיקה חיצונית,
אשר תוכל לערוך בדיקה עמוקה ומשמעותית ,כזו שלא תחשוש להוציא את האמת לאור
ולחשוף ליקויים וכשלים במוכנות המערכת למלחמה.

.8

לסיכום :מהמתואר לעיל עולים חששות כבדים בדבר מוכנות צה"ל למלחמה .חששות
אלה ראוי להם כי יבדקו באופן רציני ומעמיק וכן באופן בלתי תלוי ועצמאי.

.9

אשר על כן ,התנועה קוראת לך לפעול להקמת ועדת בדיקה על פי חוק ,אשר תבדוק את
החששות האמורים ותסיק את המסקנות הנדרשות בעניין.

רח' יפו  ,208ירושלים  * 94383מען למכתבים :ת.ד ,4207 .ירושלים  * 91043טל 02-5000073 :פקס02-5000076 :
شارع يافا  ،208القدس   94383العنوان للرسائل :ص .ب ،4207 .القدس   91043هاتف 02-5000073 :فاكس02-5000076 :
208 Jaffa St., Jerusalem * Mailing Address: P.O.B.4207 Jerusalem 91043 * Tel: 02-5000073 * Fax: 02-5000076
E-mail: mqg@mqg.org.il * Web Site: www.mqg.org.il
עמוד  2מתוך 3

התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

.10

נוכח חשיבותו הציבורית של העניין ,לתשובתך המהירה נודה.

בכבוד רב ובברכת מועדים לשמחה,

שקד בן עמי ,עו"ד
המחלקה המשפטית

תומר נאור ,עו"ד
מנהל המחלקה המשפטית

העתקים:
מבקר המדינה ,מר יוסף שפירא
היועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר אביחי מנדלבליט
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