הדוחות הגנוזים של צה"ל
)(30.3.2014
במוסף 7 :ימים של ידיעות אחרונות ) (28.3.2014התפרסמה כתבה מאת שחר גינוסר על
ההתנהלות הקלוקלת של יחידת הביקורת של משרד הביטחון .הובאו ציטוטים רבים של
קצינים בכירים על גניזת דוחות ,עיכוב דוחות ועל גישה שרירותית ושערורייתית של ראש
היחידה אל"מ )מיל (.חגי טננבאום-ארז וסגנו.
הנימוק לגניזת הדוחות הוא כי הם מסווגים .התירוץ הרגיל .נאמר כי נגד טננבאום הוגשו
תלונות עוד מתקופת עבודתו במשרד התחבורה ,אך הם לא נבדקו ע"י הנציבות בטענה
שהאיש כבר סיים את תפקידו .גורמים שונים ביחידת הביקורת דיווחו ל"ידיעות אחרונות" על
הנעשה ביחידה .מהדיווחים מצטיירת תמונה עגומה של ראש יחידה המנטרל בסיטונות כל
ניסיון לביקורת על יחידות צה"ל ועל נושאים קריטיים במערכת הביטחון .טננבאום מונה ע"י
אהוד ברק שהדיח את המבקר הקודם יוסי ביינהורן על שסירב לבדוק את "גלי צה"ל" שדיווחו
על בזבוזי הכספים של ברק בפריז.
דיון שנערך ב 24.2.2011 :במשרד הביטחון היה רגיש במיוחד .נכחו בו קומץ קצינים.
המטרה הייתה להחליט אילו נושאים חיוני לחקור ולבדוק .רובם בעניינים הרי גורל כגון:
מוכנות לקרב של אוגדות המילואים של הצנחנים ,שימוש במסוקי קרב ,כיפת ברזל ,חשש
לדליפת מידע מיחידות מסווגות ועוד.
עוד לפני הישיבה התבטאו קצינים בכירים ביחידת מבקר משרד הביטחון באופן נוקב על כך
שאל"מ )מיל (.טננבאום "תוקע" ומעכב דוחות בנושאים קריטיים ובאופן אבסורדי אף מבקש
לצמצם את השפעת הביקורת.
אנחנו שואלים :הייתכן כי האיש פועל על דעת עצמו? לא סביר .התשובה לא מאחרת לבוא.
השורה התחתונה של כתבת "ידיעות אחרונות" היא המדאיגה ביותר" .מה שמדהים" מסכם
גורם ביחידה זה "הגיבוי שהמבקר מקבל מלמעלה .הגיבוי שהדרג הגבוה נותן לטננבאום-
ארז מדאיג לא פחות מההתנהלות שלו".
זה בדיוק מה שעמותת "מגן לעורף" טוענת כבר מספר שנים .בכתבה נרמז כי יש בעיה
עם מערכת "כיפת ברזל" .מהי אותה בעיה? לא ברור .עמותת "מגן לעורף" הציגה את
הבעיה )או ליתר דיוק ,את שורת הבעיות(.
יתר על כן .קיימת בעיה עקרונית עם קונספט "ההגנה הרב שכבתית" .או במילים פשוטות
וברורות :למדינת ישראל אין הגנה ,לא מול הרקטות הארטילריות וגם לא מול הטילים
הבליסטיים .הבעיה איננה איכות טילי ההגנה )שביצועיהם נופלים בהרבה ביחס למה
שמדווח בתקשורת( ,אלא חוסר היכולת הכלכלית להתמודד עם כמויות האיומים העצומות
באמצעות התפיסה של טילי היירוט ,היקרים והבזבזנים.
ראשי מערכת הביטחון דוחים את טענות אמ"ן על הצורך להתמודד עם מאות אלפי הרקטות
הארטילריות ואלפי הטילים הבליסטיים בטענה כי" :זה תיאור קיצוני".
מערכת הביטחון משלה את תושבי ישראל בכל מה שקשור למערכת ההגנה שלה .באירועי
טרור מצומצמים ,יתכן שלתפיסת הגנה זו יש ערך מסוים .במלחמה כוללת ,אין לה שום ערך.
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