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 מבוא .1
 . 13/7/06ומבחינת חח"י החלה ביום  12/7/06 -מלחמת לבנון השנייה, החלה ב

 .15/8/06מטות ההפעלה העיקריים של חח"י נפתחו ביום זה והמשיכו את פעולתם עד 

טילים, רקטות וקטיושות ונגרמו נזקים כבדים  4,000 -במהלך הלחימה, ספג העורף כ

 לנפש ולרכוש.

המלחמה הביאה את מחוז חיפה ומחוז הצפון של חח"י להתמודד עם היקף משמעותי 

 של נזקים במתקני החשמל.  

אחת מכל תשע נפילות של טילים וקטיושות פגעה ברשת החשמל וגרמה לשיבושים 

 באספקת החשמל השוטפת.

 425 –עובדי המחוזות צפון וחיפה נדרשו לצאת לשטח, לעיתים תחת אש, ולתקן כ 

 קלות שונות ברשתות מ"ג, מ"נ וחיבורים לבתים.ת

עובדי החטיבות השונות של החברה: חטיבת ייצור והולכה, חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, 

בטחון ומל"ח, חטיבת משאבים אסטרטגים, אגף האספקה והאחסנה ויחידת הדובר, 

ך הגישו סיוע כל אחת בתחומה, לחטיבת שווק וקשרי לקוחות, בכדי לאפשר את המש

 אספקת החשמל הסדירה בתקופת הלחימה.

מטה המנכ"ל והנהלת החברה התכנסו באופן שוטף לביצוע הערכות מצב וקבלת 

החלטות.  מערך מל"ח במדינה לא הופעל באופן רשמי, אך הגופים הקיומיים וחברות 

 התשתית נדרשו לספק את שרותיהם כמקובל.

ח"י בתקופת הלחימה ולרכז את מטרת מסמך זה הינה לסכם את עיקרי הפעילות של ח

 מירב המסקנות והלקחים לקראת יישום עתידי.

 

 



 פעילויות עיקריות של חח"י במהלך המלחמה .2

 חטיבת שווק וקשרי לקוחות 2.1

 עיקרי פעילויות –מחוז הצפון  2.1.1

מטחי הטילים והקטיושות במרחב הצפון, נחתו בעיקר באזורי  .א

 כרמיאל, צפת ונהרייה.

חוזרות ונשנות וגרמו לנזקים בקווי מ"ג הפגיעות היו לעיתים 

 ,מתח נמוך ובמספר רב של חיבורים לבתים.

כמו כן, נדרש מחוז הצפון לנתק מרשת החשמל את אותם 

 המבנים שנפגעו מהנפילות השונות.

 טבלת ריכוז הנזקים .ב

             

 אזור

 אירועים

 כרמיאל צפת עפולה טבריה נהרייה

 39 82 2 5 47 מ"ג

 41 105 1 2 63 מ"נ

 80 187 3 7 110 סה"כ

        

 פגיעות ונזקים. 387סה"כ כולל :   

 עובדים. 317 –מספר העובדים שנטלו חלק במאמץ   .ג

 ₪.מיליון  6שעות עבודה,  16,000 –הערכת עלות הנזקים כ  .ד

עובדי המחוז צוידו בציוד מיגון אישי ע"י יחידת הביטחון ונעזרו  .ה

לוגיסטיקה ונכסים. אמצעים אלה ברכב ובבמות הרמה מאגף 

 נועדו לצורך יציאה לשטח, תחת אש, לתיקון התקלות והנזקים.

 מקלטים במרחב המחוז. 382העובדים חיברו  מחדש לרשת  .ו

עובדי המחוז פעלו בקשר שוטף עם נציגי דובר החברה, כדי  .ז

לתעד ולהעביר לאמצעי התקשורת ולציבור את הפעילות 

בתיקון הנזקים והחזרת האספקה האינטנסיבית המתבצעת 

 תחת אש.

 24מחוז הצפון הפעיל את מטה ההפעלה המחוזי באופן שוטף  .ח

שעות ביממה והזין את מערכת ה"מנורה" במידע רלוונטי לגבי 

 האירועים.

 



 עיקרי פעילות -מחוז חיפה  2.1.2

הפגיעות במרחב חיפה והקריות, גרמו לנזקים בקווי מ"ג, מ"נ והן  .א

 בחיבורים לבתים.

כן נדרשו עובדי המחוז לנתק מרשת החשמל את אותם המבנים  כמו

 שנפגעו מהנפילות.

    טבלת ריכוז האירועים .ב

 מחוז חיפה אירועים

 6 מ"ג

 32 מ"נ

 38 סה"כ

 

 איש. 200 –מספר העובדים שנטלו חלק במאמץ כ  .ג

 ₪. 700,000 –הערכת עלות הנזקים, חומר וש"ע כ    .ד

  בנוסף יש להביא בחשבון כוננות ותמיכה כולל מטה הפעלה ונציג 

 ₪. 400,000  –במשטרה כ 

 ₪. 1,100,000 –סה"כ עלות כוללת לפיכך כ 

עובדי המחוז צוידו בציוד מיגון אישי ע"י יחידת הביטחון ונעזרו  .ה

ברכב ובבמות הרמה מאגף לוגיסטיקה ונכסים. אמצעים אלה נועדו 

 לתיקון התקלות והנזקים.לצורך יציאה לשטח, 

 מקלטים לרשת החשמל. 68עובדי המחוז חיברו מחדש  .ו

עובדי המחוז עמדו בקשר שוטף עם נציגי דובר החברה, כדי לתעד  .ז

ולהעביר   לאמצעי התקשורת ולציבור מידע על הפעילות בתיקון 

 הנזקים והחזרת האספקה ללקוחות.

למטה הפעלה ממוגן  –מחוז חיפה עבר תוך כדי המלחמה באופן מידי  .ח

 שעות ביממה. 24והציב בו מפעילים אשר פעלו 

כונני המחוז במטה ההפעלה הפעילו באופן שוטף את מערכת  .ט

 ה"מנורה" והזינו אליה נתונים לגבי האירועים.

המחוז הציב קצין קישור במשטרת חיפה,  תוך קשר טוב עם  .י

 המשטרה והרשויות המקומיות במחוז.

 



 חטיבת ייצור והולכה   2.2

 עיקרי פעילות –יחידת ניהול המערכת  2.2.1

   ש' ביממה לאורך כל  24פתיחת מטה החטיבה והפעלתו  .א

 המלחמה.          

קביעת שינויים במשטרי ההפעלה במערכת, הורד חלקן  .ב

 של תחה"כ הצפוניות ביחס לאופטימיזציה.

הופעלה מערכת ה"מנורה" וגובשה תמונת מצב והערכת  .ג

 מצב ברמה החטיבתית.

 עובדים לשטח התבצעה לתיקון תקלות בלבד.יציאת  .ד

טופל אירוע חשמלי חמור עקב תקלה ביבנה )לא קשור  .ה

 באירועי המלחמה(.

 

 עיקרי פעילות –אגף הייצור  2.2.2

 מטה ההפעלה האגפי נפתח ואוייש. .א

מטות ההפעלה באתרים הצפוניים )חגית, אלון תבור,  .ב

חיפה, אורות רבין( נפתחו מדי בוקר ובוצעו דיווחים 

 הגורמים המוסמכים.לכל 

צומצמה פעילות התחזוקתית למינימום, תוך שמירה  .ג

 על זמינות ושרידות היחידות.

 בוצעו פעולות להשלמת מלאי דלקים. .ד

פעל מערך דווח בין יחידות השטח למטה האגפי וכן בין  .ה

 תחה"כ ומשאבי אנוש.

במקרה של אזעקה/נפילות בקרבת היחידות )חיפה /  .ו

סו למרחבים מוגנים ופעלו על אלון תבור(, העובדים נכנ

 פי הנחיות הקב"ט האתרי.

 

 עיקרי פעילות –אגף הולכה והשנאה  2.2.3

-תיקון תקלות דחופות בכל תחנות המשנה מקו עכו .א

 צומת עמיעד צפונה בוצעו בתיאום עם הקב"ט.

הפעלת חדר מצב / מטה הפעלה של יחידת תחמ"ש  .ב

רוממה באיוש חלקי במטרה לגבש  צפון, בתוך תחמ"ש

 תמונת מצב יום יומית.

צומת עמיעד  –תחזוקת כל יתר תחנות המשנה מקו עכו  .ג

 דרומה בוצעה כבימי שיגרה.

הפעלת חלק מעובדי האגף מתוך תחמ"ג קיסריה  .ד

 במקום מתוך בנין המה"ר בחיפה.



 חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח 2.3

 פעילותעיקרי  –אגף לוגיסטיקה ונכסים  2.3.1

מטה האגף ביצע מעקב יומי אחר מצבת כ"א והעבודות  .א

 שבוצעו.

מדי יום נשלחו דיווחים למטה מנכ"ל וללשכת סמנכ"ל  .ב

 ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח.

 סופקו רכבים מסוגים שונים לכל האירועים בצפון. .ג

סופקו דיזלגנרטורים ורכבים ממוגנים לפי דרישת  .ד

 המחוזות.

באופן יזום על משאיות לצמצום  הועמסו דיזלגנרטורים .ה

 זמני תגובה.

יחידת צמ"ן, נתנה מענה מיידי באמצעות במות הרמה  .ו

ועובדים, לצורך ביצוע תיקונים בקווי החלוקה עם קבוצות 

 הרשת של מחוזות חיפה וצפון. הפעילות התבצעה תחת אש.

במות  17משאיות מנוף,  60 -סופקו בכל תקופת הלחימה:  .ז

מ',  22במות הרמה  70מ',  14ות הרמה במ 75מ',  11הרמה 

 7גנרטורים,  25אוטובוסים,  20משאיות רגילות,  25

 סע והפעלת כתק"ל.-משאיות  רמ

 עיקרי פעילות –ביטחון ארצי  2.3.2

 פתיחת המקלטים והמרחבים המוגנים וציודם המלא. .א

 תדרוך עובדים לגבי מדיניות המיקלוט והמיגון. .ב

 חיוניים. הקצאת ציוד מיגון אישי לעובדי חוץ .ג

 ליווי פיזי לעבודות בשטח עם גורמי הביטחון. .ד

 הפעלת מערך נאמני ביטחון. .ה

קבלת עדכונים שוטפים ממשטרת ישראל ופקע"ר והפצתם  .ו

 לכל הגורמים בחח"י.

 ש' ביממה. 24הפעלת מערכת "מנורה"   .ז

 קשר לרשויות מקומיות בצפון. .ח

קבלת החלטות ועדכון מטה המנכ"ל וסמנכ"ל ארגון,  .ט

 קה, ביטחון ומל"ח.לוגיסטי

 עיקרי פעילות –מל"ח ארצי  2.3.3

פתיחת מטה מנכ"ל במתכונת שלדית והפעלתו כל תקופת  .א

 המלחמה.

 בוצעו הערכות מצב ע"י המנכ"ל וחברי ההנהלה. .ב



הכרזת כוננות קריאה/הפעלה באגפים ובמחוזות במרחב  .ג

 פקוד צפון.

 הפצת הנחיות שר הביטחון, מטה מל"ח ארצי ופקוד העורף. .ד

הערכות מצב משותפות עם אגף משאבי אנוש וסמנכ"ל ביצוע  .ה

 ארגון, לוגיסטיקה , בטחון ומל"ח.

ריכוז הדיווחים מכל גורמי החברה והכנת דו"ח יומי מפורט  .ו

 למטה מל"ח  ארצי )משרד הביטחון(.

 הפעלת מערכת ה"מנורה". .ז

 חטיבת משאבים אסטרטגיים 2.4

 עיקרי פעילות –אגף משאבי אנוש  2.4.1

לגבי התייצבות עובדים באתרים השונים במרחב ביצוע מעקב יומי  .א

 הצפון.

הפעלת מטה הפעלה אגפי בדניה.  מטה ההפעלה אויש באופן שלדי  .ב

 עד סיום המלחמה.

הפעלת מערכת הודעות יומיות, שכללה תיבת טלמסר, משלוח  .ג

למנהלים ועובדים ומוקד מאויש  SMSהודעות דוא"ל, הודעות 

 להעברת מידע  על סדרי התייצבות עובדים ומערך ההיסעים.

 הקמת מטה הפעלה אתרי בבנין המשרד הראשי. .ד

 הפעלת מטה רווחה : פעילות בשטח ובבתי חולים. .ה

הפעילות כללה טיפול ומעקב בהעברת משפחות עובדים מהצפון 

 למרכז    

מעקב אחר עובדים וגמלאים הארץ,  השתלמויות אמ"א, טיפול ו

 שביתם 

נפגע, טיפול  ומעקב אחר נפגעי חרדה, טיפול ומעקב אחר פצועים / 

 נפגעים 

 מקרב העובדים ובני  משפחותיהם, יזום קייטנות לילדי העובדים.

הפעלת "בית חם" באתר חפציבה לקליטת עובדים שנזקקו לפתרון  .ו

חח"י העדיפו שהייה דיור חילופי.  בפועל נקלטו שם אזרחים.  עובדי 

 בבתי מלון.

קשר עם גורמי חוץ: בתי חולים, מחלקות רווחה עירוניות, רשויות  .ז

 מקומיות, חברות לטיפול פרטני בנפגעי חרדה, הפניקס הישראלי.

 

 עיקרי פעילות –אגף מערכות מידע ותקשוב  2.4.2

 השלמת ציוד קשר עבור מחוזות חיפה, צפון ודובר. .א

 הצפון.טיפול במנתקים תקולים בגבול  .ב

 שיפור קליטה סלולארית במרחבים מוגנים. .ג



 התקנת ציוד מחשוב נוסף בכל המשרדים האזוריים בצפון ובחיפה. .ד

פעילות מיוחדת להפרדת מערכות המידע התפעוליות ה. 

והארגוניות של החברה  על פי הנחיות הרשות הממלכתית 

 לאבטחת מידע )רא"ם(.



 הדובר חידתי 2.5

 עיקרי פעילות –יחידת הדובר  2.5.1

 יציאה לשטח, צילום העבודות לתיקון הקווים והרשתות. .א

 העברת דיווחים לכלי התקשורת השונים. .ב

 העברת דיווחים לעובדי החברה. .ג

 קשר שוטף עם מטות ההפעלה במחוזות. .ד

העברת עדכונים שוטפים לכתבי הרדיו והטלוויזיה באמצעות  .ה

 זימוניות ושיחות אישיות.

טח הכולל מסר הכנת סרטון הסברה המבוסס על צילומי ש .ו

בנושא בטיחות ומסר בנושא יציאה מהירה לשטח של עובדי 

 חח"י.

 אגף האספקה והאחסנה 2.6

 עיקרי פעילות –אגף האספקה והאחסנה  2.6.1

עם התחלת המלחמה המחלקות הצפוניות של האגף, פעלו  .א

 חלקית ואוישו על פי החלטת מנהלי המחלקות והמגזרים.

צפוניות, הועבר רכש של פריטים שלא בוצע דרך מחלקות  .ב

 לביצוע במחלקות דרומיות.

 מזגנים למקלטים בנהרייה, עכו, שפרעם ובית ג'אן. 69נרכשו  .ג

מ', כפתרון מיידי למיגון עובדי  2נרכשו צינורות בטון מזוין  .ד

 המחסן ולאנשי הלוגיסטיקה במסוף העורפי.

בוצעה רכישה דחופה של אפודי מגן וכובעי מגן לעובדים במרחב  .ה

 הצפון.

המכרזים פעלה כסדרה ממשרדי האגף במחסני "אורות  ועדת .ו

 רבין".

 מגזר האחסנה בצפון פעל במתכונת מצומצמת. .ז

התקיים קשר יום יומי עם מחסני העזר באזורי חח"י בצפון  .ח

 והועבר אליהם חומר באופן רצוף ושוטף.  לא נרשם כל מחסור.

מגזר רכש חו"ל ופרויקטים, פעל בכל ימי המלחמה, ויצאו  .ט

 דחופות לספקים. הזמנות

 משלוחים אשר יועדו למחסן חיפה, הועברו למחסנים דרומיים. .י

נמל חיפה נסגר והאוניות הופנו לנמל אשדוד, פעילות חח"י  .יא

 בנושא הותאמה לכך.

מחלקת ציוד האחראית לעיתוד פריטים לתחה"כ, פעלה מבניין  .יב

 המה"ר, אורות רבין ורידינג והוצאו ד"ט דחופות.



 רייםמסקנות ולקחים עיק .3

 לקחים עיקריים –חטיבת שווק וקשרי לקוחות  3.1

יש לבדוק שוב את פריסת מטות ההפעלה במחוזות חיפה וצפון.  יש  .א

למצוא פתרון הולם במיוחד למטה ההפעלה של מחוז חיפה ולמטה 

הפעלה חלופי.  מומלץ להקים צוות אשר יבחן את הנושא ויגיש המלצות 

 לסמנכ"ל שווק וקשרי לקוחות.

להרחיב את שטחי המרחבים המוגנים, לשהיית עובדים יש לאתר ו .ב

 במחוזות חיפה וצפון )בתיאום עם הקב"ט הארצי(.

יש לשפר מיגון לעמדות תפעוליות )מוקד השגחה, מטה האזור( באזורי  .ג

 עפולה, צפת ונהרייה )בתיאום עם הקב"ט הארצי(.

  יש להכין ציוד מיגון אישי בכמות מספקת גם לקבלנים )בתיאום עם  .ד

 הקב"ט הארצי(.           

יש להיערך לדחיפה פעילה של שירותים ואמצעים ליחידות השטח  .ה

 באזורים כגון: מזון, שתייה ואמצעי לינה.

יש להכין תוכנית לפינוי של משפחות עובדים לעורף, תוכנית כזו יש  .ו

 להכין בתיאום עם אגף משאבי אנוש.

ה המחוזיים בעלי מומלץ להכין תוכנית להדרכת תורנים במטות ההפעל .ז

 ידע בתחומי החשמל והפעלת מערכת "מנורה" ומערכות מחשוב נוספות.

 ולהפוך לכלי אוטונומי של חח"י. SMSיש לשכלל את השימוש בהודעות   .ח

מחוז  חיפה יבדוק עם אגף הולכה את נושא סגירת מעגלי מתח עליון  .ט

 להזנת תחמ"ש זמיר, שפרינצק, רוממה ואדמירליטי.

 

 לקחים עיקריים –והולכה חטיבת ייצור  3.2

יש לבחון מחדש תרחיש ייחוס כלל ארצי לפגיעה במערכת החשמל תוך  .א

 התייחסות לפגיעה ארוכת טווח בעורף וההערכות הנובעת ממנה.

, כדי PI ,LOGGERיש לשקול מחדש הפרדת מערכות מחשוב  כגון  .ב

 למנוע הפרעה לתחה"כ במצבי מלחמה ומשבר / דחק.

של פריסת המרחבים המוגנים בחטיבה )בתיאום יש לבצע בדיקה נוספת  .ג

 עם קב"ט ארצי(.

יש לתרגל הפעלת מערכת "מנורה" ולהרחיב את כמות המפעילים  .ד

 בנושא.

לבחון שוב את יכולת הקליטה של מכשירים סלולאריים במרחבים  .ה

 המוגנים.

יש צורך לבדוק את מערכות האזעקה והקשר שלהן לפיקוד העורף בכל  .ו

 )בתיאום עם קב"ט ארצי(.המתקנים בחטיבה 



לקחים  –חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח  3.3

 עיקריים

מומלץ לאשר גמישות תפעולית בהקצאת רכבים בשע"ח לרמה של  .א

 מנהלי מחלקות.

לבחון את מערך המרחבים המוגנים בחטיבה ולשפרו בתיאום עם קב"ט  .ב

 ארצי.

נו במחסן לבחון את כמות ציוד המיגון האישי הנדרש בחברה ולאחס .ג

 מרכזי ארצי.

  להשלים צופרים באתרים בהם לא נשמעת אזעקה כגון: אלון תבור, .ד

 המה"ר, חגית, אתר מחוז הצפון.

 להשלים ולהכשיר מערך נאמני בטחון בבנין המה"ר. .ה

 לבחון מחדש תרחיש ייחוס מלחמתי כלל ארצי לפגיעה במערכת החשמל.  .ו

על בסיס תרחיש יחוס  לבצע תרגיל חרום כלל ארצי )על פי נהלי חח"י( .ז

 מלחמתי מעודכן.

 לקחים עיקריים –חטיבת משאבים אסטרטגיים  3.4

להתארגן מראש על פי הנחיות הרשות הממלכתית לאבטחת מידע  .א

 )רא"ם(.

לבחון את האפשרות להעביר את חדרי בקרת התמסורת ומנתקים   .ב

 במרחב הצפוני למרחבים מוגנים.

לרית בכל המרחבים לבחון את תשתית התקשורת כולל תקשורת סלו .ג

 המוגנים בצפון.

לבחון את יתירות מערכת תקשורת הנתונים בצפון,  ולהכין תרחישי  .ד

 כשל ותוכנית חירום למענה.

 לבצע תוכנית רענון לעובדי החברה המשתמשים במירס. .ה

לתת עדיפות למתן פתרונות שרידות למערכות ממוחשבות קריטיות  .ו

 מבוזרות על פי הגדרת האגף.

 את מערכת הטלמסר תוך קיצור זמני המתנה. מומלץ לשדרג .ז

 כך שיופעל ללא תלות במפעיל חיצוני. SMSלשדרג את  מערך הודעות  .ח

 חם" בחפציבה .-לקבוע  מדיניות מסודרת להפעלת "בית .ט

יש לבדוק את האפשרות ליצור במקום תשתית מוסדרת לקליטת 

 עובדים ובני משפחותיהם.

    

 לקחים עיקריים –יחידת הדובר  3.5

לשפר עזרים שונים במשרדי הדובר בחיפה ובתל אביב )מסכים, כבלים,  .א

 טלפונים(.



לשפר אמצעי מיגון )אפודים, קסדות( עבור עובדי היחידה ששהו בשטח  .ב

 לצורך צילום וסיקור.

 להשלים השיפורים במטה הדובר בדניה. .ג

 

 לקחים עיקריים –אגף האספקה והאחסנה  3.6

להשלים מרחבים מוגנים באתרים הצפוניים של האגף ובמיוחד במסוף  .א

 ורפי.ע

 

 

 

 

 



 המלצות לביצוע .4

 המלצות ולקחי היחידות השונות בחח"י 4.1

ההמלצות והלקחים של היחידות השונות בחח"י מפורטים בנספחים  

 ו'  –המצורפים  א' 

 שלעיל. 3וכן, באופן מתומצת בפרק 

מחוז בחברה, לבחון את הלקחים  באחריות כל סמנכ"ל ומנהל אגף /

 והמסקנות בתחומי אחריותו ולפעול ליישומם.

כמו כן, בחרנו להציג כאן את אותן המלצות שרצוי לישמן בדחיפות ויש להן 

 השלכה רחבה במיוחד מעבר לתחום יישום של חטיבה אחת בחברה.

בעתיד במקרה  יישום המלצות אלו יש לו גם השפעה על המשך פעילות חח"י

 שנקלע למצב חרום / מלחמה נוספת.

 

 

 

 

 

 

 המלצות עיקריות לביצוע 4.2

 )טבלה א'( -ההמלצות העיקריות לביצוע מפורטות בטבלה הבאה  

 



 המלצות עיקריות לביצוע –טבלה א' 

גופים נוספים  אחריות ליישום ההמלצה מס'

 לתיאום

לו"ז לביצוע 

)*( 

פריסה מחודשת של מטות   .1

במחוזות חיפה וצפון ההפעלה 

 )בדגש על מחוז חיפה(

סמנכ"ל שיווק 

 וקשרי לקוחות

 בטחון ארצי -

אגף לוגיסטיקה  -

 ונכסים

 

לבחון את המרחבים המוגנים   .2

בכל החברה ולשפרם בהתאם, 

כולל פעולת מכשירי קשר 

 וטלפונים סלולאריים

שיווק וקשרי   - קב"ט ארצי

 לקוחות

 ייצור והולכה -

 אגף אספקה -

משאבים  -

 אסטרטגיים

 

  סמנכ"לים קב"ט ארצי הכנת מאגר ציוד מיגון אישי  .3

הכנת תוכנית לפינוי משפחות   .4

 עובדים לעורף

אגף משאבי 

 אנוש

 

  סמנכ"לים

לשדרג את מערך הטלמסר   .5

 SMSוהודעות 

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב 

 אגף משאבי אנוש -

שיווק וקשרי  -

לקו

 חות

 

הדרכת תורנים למערך מטות   .6

לצורך הפעלת ההפעלה 

מערכת "מנורה" ומערכות 

 מחשוב נוספות

אגף משאבי 

 אנוש

 

 

 סמנכ"לים -

יחידת ניהול  -

המע

 רכת

 

בחינת תרחיש ייחוס מעודכן   .7

לעורף ומשמעותו מבחינת 

 פגיעה במערכת החשמל.

 

 מל"ח ארצי

 

 סמנכ"לים

 

ביצוע תרגיל חירום כלל ארצי   .8

 על פי תרחיש ייחוס מעודכן.

  סמנכ"לים מל"ח ארצי

בדיקת ושיפור מערכות   .9

 האזעקה בכל אתרי חח"י

 

 קב"ט ארצי

 

 סמנכ"לים

 

להתארגן מראש על פי הנחית   .10

הרשות הממלכתית לאבטחת 

 מידע )רא"ם(

 

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב

 

 סמנכ"לים

 

לבצע תוכנית רענון   .11

 למשתמשים במירס

אגף מערכות 

 מידע ותקשוב

  אגף משאבי אנוש -



שיפורים במשרדי להשלים   .12

 הדובר

יחידת ניהול  - דובר חח"י

 המערכת

 מל"ח ארצי -

 

 

)*( לו"ז לביצוע יקבע ע"י האחראים ליישום ויועבר לסמנכ"ל ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח 

 . 31/10/06עד 



 סיכום .5
 –מלחמת לבנון השנייה )"שינוי כיוון"( חשפה את העורף הישראלי למטחים של כ 

 רקטות וקטיושות.טילים,  4,000

במשך כחודש ימים, נאלץ כל המרחב הצפוני של המדינה להתמודד עם נזקים יום 

 יומיים בנפש וברכוש.

חברת החשמל נרתמה לתקן את כל מערכות החשמל שנפגעו ולהחזיר את אספקת 

 החשמל ללקוחות לתיקנה.

 ים לבתים.פגיעות במערכות מ"ג, מ"נ וחיבור 425עובדי חח"י יצאו ותיקנו תחת אש 

הערכת עלות הנזקים הישירים שנגרמו למחוזות חיפה וצפון כתוצאה מהערכות 

)ללא הפסדים ₪ החרום ומפגיעת הטילים והקטיושות, נאמדת באחד עשר  מיליון 

 ₪(.מליון  25 -שנגרמו מאובדן מכירות כ

פעילות העובדים בשטח בכל שעות היממה, זכתה לכיסוי תקשורתי והובלט חלקה של 

 רת החשמל, במיוחד לאור מהירות הטיפול באירועים.חב

 הנחיות פקוד העורף במהלך תקופת הלחימה לא היו בהירות וחד משמעיות דיין.

מערך מל"ח במדינה לא הופעל באופן רשמי, אך הגופים הקיומיים וחברות התשתית 

 נדרשו לספק את שרותיהם כמקובל.

ל לפעול ללא לאות להחזרת אספקת גאוות היחידה והנכונות של עובדי חברת החשמ

 החשמל, באו לידי ביטוי יום יום בעבודה בשטח.

במסמך זה אספנו את עיקרי הלקחים של החברה, מתוך אירועי המלחמה וחח"י 

 תפעל ליישמם.

מכתב התודה של שר התשתיות הלאומיות לעובדי החברה על  –מצורף בנספח ז' 

 תפקודם בזמן המלחמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


