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 20.03.2016  ו"עשתה ,'ב רדאב 'י

 13360-14-פ
 לכבוד

 
 חה"כ משה )בוגי( יעלון

 שר הביטחון

 משרד הביטחון

 
 נכבדי שלום רב,

 
 , היציג כארגוןבחינת מעמדו של ארגון נכי צה"ל הנדון: 

 בעמותה לכאורהסדרים -אי לנוכח וזאת

 
 "( הריני פונה אליך כדלקמן:התנועה, ע"ר, )להלן: "התנועה למען איכות השלטון בישראלבשם 

"(. כידוע ארגון נכי צה"לאנו פונים לאדוני בזאת, בנושא עמותת ארגון נכי צה"ל )להלן: " .1

לאדוני, ארגון נכי צה"ל קיבל את מעמדו כארגון היציג של נכי צה"ל בישראל מתוקף הכרזת 

לחוק הנכים )תגמולים )ב( 14סעיף שר הביטחון על הארגון ככזה, בהתאם לסמכותו לפי 

שנתית של דמי חבר מגמלות של נכי צה"ל להעברה הכרזה זו מביאה  .1959-ושיקום(, תשי"ט

 ות של מיליוני ש"ח.בעל

ידיעות על כך שארגון נכי  בחודשים האחרונים שבות ומתפרסמות בכלי התקשורת השונים .2

מהתנהלות בלתי לכאורה צה"ל נמצא לכאורה בגירעון זו השנה הרביעית, וכי הדבר נובע 

 1.תקינה ותשלומי שכר מופרזים

של הכנסת ובו ועדה לענייני ביקורת המדינה בוהתנהל דיון  12.10.2015מעבר לכך, ביום  .3

התברר כי על אף מצבו הגירעוני של ארגון נכי צה"ל יש בכוונתו לבנות בית לוחם נוסף 

 של המימון ומקורות רב בספק מוטלתנוסף הלוחם השל בית  שנחיצותו אף על, זאת .באשדוד

 קארין אלהרר:עדה, חה"כ ויו"ר הו . וכדבריה שלברורים אינם ואחזקתו בנייתו

דו"חות מבקר המדינה מצביעים על התנהלות  – 2005-2014בשנים "
שיש בה בעייתיות בארגון. בעייתיות, אפשר לומר באופן כללי כמובן, 
ובפרט כשהם נוגעים בנושא בית הלוחם שאמור לקום באשדוד. לפי 
סקר היתכנות שנעשה, עולה שאין צורך של ממש בבית הלוחם באשדוד, 

ם יושקעו כל הכספים כפי שהוא מתוכנן להיבנות וברור לכולם שא
שאמורים להיות מושקעים, כפי שמתוכנן, הדבר עשוי לפגוע ברמה 

בתחזוקה של בתי לוחם אחרים ובפעילויות  –יותר או פחות  –גבוהה 
 אחרות של הארגון." 

 

                                                 

1 www.themarker.com/career/1.2660086 
 

mailto:mqg@mqg.org.il
http://www.mqg.org.il/
http://www.themarker.com/career/1.2660086%20.%20%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3%202


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

 02-5000076פקס:  02-5000073* טל:  91043, ירושלים 4207* מען למכתבים: ת.ד.  94383, ירושלים 208יפו  רח'           
 5000076-02: فاكس5000073-02: هاتف 91043 ، القدس4207. ب. ص: العنوان للرسائل 94383 ، القدس208 شارع يافا

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 
 

 3מתוך2עמוד

 

חרף  את בית הלוחם הנוסףלבנות  תכווןמארגון נכי צה"ל למיטב הבנתנו, , מעבר לכך .4

 של במכתבלמיטב ידיעתנו  , כפי שהובאהבראשותך הביטחון משרדההתנגדות הברורה של 

 2.משרדך ליו"ר ארגון נכי צה"למנכ"ל 

 שפורסם בתאריךב, 64 מס' קובע דוח מבקר המדינה םהלוח בית הקמת לעניין,כך על נוסף .5

 :כך, 10.3.14

של חברת ייעוץ,  1999"למרות תוצאות בדיקת ההיתכנות משנת 
 במחוז השפלהשהעריכה, כי הקמת בית הלוחם במיקום אחר 

ולמרות מגדילה את הסיכויים למספר גדול יותר של משתמשים, 
בדבר הצורך  בדוח הביקורת הקודםהערת משרד מבקר המדינה 

 . בנייתלערוך בדיקת היתכנות עדכנית, לא ערך הארגון בדיקה שכזו
 מיליון ש"ח, 128-הנאמדות בבית הלוחם באשדוד כרוכה בעלויות 

תחזוקת המקום ותפעולו במשך ובנוסף להן קיימות עלויות של 
מוסדות הארגון על הקמת בית הלוחם באשדוד  שלההחלטה  שנים.
ביא בחשבון ה לא הארגון: נתונים של אויר מסד על תבססהלא ה

סיכונים הגלומים ה של הערכה על התבסס ולאהוצאות עתידיות, 
או להגדיל את  מועלולים למנוע או לעכב את סיו ואשר פרויקט,ב

 [.; ההדגשות של הח"מ, שם61-60]עמ' ".עלויותיו

המתלוננים  ,עצמם ביקורת על התנהלות הארגון נשמעת גם בקרב נכי צה"לואם לא די בכך,  .6

, כפי שעולה מעדויות על העלאת דמי השירותים שהם מקבלים בבתי הלוחם הפזורים בארץ

 3תקשורת.שהובאו ב

להעברת דמי החבר מגמלות כל נכי צה"ל ישירות לארגון נכי צה"ל,  בנוסףואולם מעבר לכך,  .7

ף מחויבות משרד הביטחון בראשותך מעניק, ולא מתוק -כמת בעשרות מיליוני ש"ח תהמס

לטובת  ש"חמיליון  20חוקית או אחרת אלא באופן וולונטרי ומתוך רצון להטיב עם נכי צה"ל, 

 4פעילות הארגון מדי שנה. 

שארגון נכי צה"ל הפך בשנים האחרונות לאוטונומיה  דומהמהתמונה המצטיירת לעיל,  .8

ככל שיש אמת בדברים שאינה נתונה למרותה של אף סמכות או ביקורת.  עצמאית

התנהלות חסרת אחריות זו מעלה חשש אמיתי לרווחתם של נכי צה"ל בימים המתוארים, 

נכונותו להתייעל וההתחייבות -איהגירעונות המצטברים של הארגון,  ;אואלה ובעתיד לב

ללא נחיצות עלולים להביא לקריסתו של  ש"חלפרויקט עתידי שעלותו עשרות מיליונים 

יצירת מציאות בלתי נסבלת עבור עשרות אלפי נכי צה"ל הנזקקים לשירותיו של גוף הארגון ול

 שיטפל בצרכיהם. 

וכמוהו  ,ת שר הביטחון איננה גזירה משמייםודוק, המעמד שניתן לארגון נכי צה"ל בהכרז .9

 יש אמת לפיכך, ככל שגם לא התקציב הנוסף שמעמיד משרד הביטחון לטובת פעילותו. 

                                                 

2www.themarker.com/career/1.2767243 
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 ה הוולונטרית של העברהשישקול המשך על מנת  לאדוני, הרינו לפנות במתואר לעיל

מדי שנה, עד להצגת תכנית הבראה לארגון. כמו גם, ₪ מיליון  20התקציבים הנוספים, בסך 

מעמד של ארגון יציג ההענקת  שלמחדש בחינה בחוק ו אדוניהסמכות הקנויה להפעלת 

 . ו הבעייתית לכאורהלנוכח התנהלות , וזאתלארגון נכי צה"לדווקא 

 בהקדם, נודה. לתגובתו של אדוני .10

 בכבוד רב,

 
 לימור בר און

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 , עו"דדניאל דושניצקי

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 

 :העתקים

 , מבקר המדינהשפירא יוסףכב' השופט )בדימוס( 

 באוצר הכללית החשבת, 'ובויאנג-עבאדי מיכל' גב

 של הכנסת וביטחון חוץ ועדת"ר יו, הנגבי צחי"כ חה

 של הכנסת המדינה ביקורת לענייני עדהוהו"ר יו, אלהרר"כ קארין חה
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