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-צורה זו של עבודה, אפשר כאמור למערך מל"ח , בהיותו משולב בעבודה , לבצע את סיכומי כל שלב מיד עם הצגתו. ואף להכין תכנית

 ,המבוססת על עבודת הפרויקט. 2000עבודה לשנת 

 

 

 דרך :-מה היו הנושאים העיקריים של כל אבן

 

  -(1999* אבן דרך א'  )סוכמה והוצגה בדצמבר 

 וניתוח הגורמים המשפיעים על תרחיש הייחוס של מל"ח ; ( בחינה1   

 ( תרחיש ייחוס של צה"ל ולעורף המדינה ; 2   

 ( תרחיש הייחוס לעורף ולמשק לשעת חרום ;3   

 ( הערכות המשק לשעת חרום.4   

 

 -( 2000* אבן דרך ב'  ) סוכמה והוצגה במאי 

 ( תיאור וניתוח מצב קיים ; 1   

 ב  ואפשרויות פעולה ;מצ -( הערכת 2   

 ( החלופות )למבנה , ארגון והפעלת מל"ח(3   

 (.2000החשיבה דנה בנושאי אבן דרך ב' )בוצעה ביוני -בהמשך, סדנת   

 

 -( 2000* אבן דרך ג'  )סוכמה והוצגה בנובמבר 

 הדרכה וביצוע תרגילים; -( הטמעת הסיכומים 1   

 וב. מצב / הפעלה . מערך תקש-( עדכון חדרי2   

 

 

 כדי לתת ביטוי מתודי ומעשי מעבודת הפרויקט , צורפו הנושאים/הקטעים הבאים:

 ";2000תוכן עניינים של ספר "פרויקט מל"ח  --

 רקע היסטורי )מצב חוקתי קיים(; --

 החלופות במבנה , ארגון והפעלה ; --

 מסקנות והמלצות עיקריות. --

 

*   *   * 

 



 והפרטה התייחסות מל"ח ארצי לשינוי מבני
 
 

 .  מבנה וארגון המערך :1

 

 מחלקת מל"ח ארצי, פועלת כיחידת מטה ארצית ,במסגרת חטיבת ארגון ולוגיסטיקה. .א

 אנשי מטה ומזכירה(. 3) 4תקן כ"א       

 (, משמשים כמרכז הרשות הפיקודית לכוח בשע"ח ,במרחב המחוז.     5רכזי מל"ח במחוזות )           

       

 –הל מח' מל"ח ארצי , תפקידו ב.   מנ     

 * לנהל המחלקה לביצוע נושאי אחריותו  )מפורט להלן(;           

 כוח בשע"ח.-* לשמש כמרכז הרשות העליונה לחשמל           

 

 

 ארצי  לנושאים הבאים :  –.   במסגרת תפקידו, אחראי מנהל מח' מל"ח 2

 

 א.   מתן הנחיות ליחידות החברה בנושא הערכות לשע"ח ומעקב אחר ישומן.     

 ייצוג החברה בפני ועדת מל"ח עליונה, צה"ל, פיקוד העורף, המפקח הכללי על כ"א לשע"ח  .ב

 במשרד התמ"ת ובפני רשויות ייעודיות אחרות.      

 גשתם לאישור המנכ"ל.הכנת תוכנית עבודה שנתית ותקציב הרשות העליונה לכוח בשע"ח וה .ג

 כתיבת נהלים לשע"ח ומצבי משבר/ דחק בחברה. .ד

 הכנת תרגילי מל"ח של החברה ברמה ארצית ומחוזית ומעקב אחר יישום לקחי התרגילים. .ה

 מעקב אחר ריתוק כ"א חיוני לשע"ח , בתאום עם אגף משאבי אנוש ומחלקת כ"א בחברה. .ו

 ברה ומעקב אחר ישומן.יזום תוכניות הדרכה לתפקידים מיוחדים בשע"ח בח .ז

 ארגון מטה ההפעלה הארצי. הנחיית מטות ההפעלה בחטיבות, באגפיים  ובמחוזות של החברה ברגיעה ובשע"ח. .ח

 ניהול מאגר הדיזל גנרטורים לשע"ח במחסני מל"ח של החברה, כולל רכש והצטיידות. .ט

 רטורים.מתן הנחיות כלליות לצוותים של אגף לוגיסטיקה ונכסים, המטפלים בדיזל גנ .י

 מתן הנחיות למרכזי מל"ח במחוזות ומעקב אחר יישומן. .יא

 ארצי של החברה,  ומעקב אחר יישום לקחי התרגיל. -הכנה וארגון "תרגיל חורף" , או תרגיל שע"ח  .יב

 איסוף וריכוז נתונים חשמליים, על מפעלים חיוניים במדינה. .יג

 

 

 כוח , ראה נספח ו'.-מלארצי  והרשות הייעודית לחש –.  פירוט נוסף על מח' מל"ח 3

 

 : מבני -שינוי .  התייחסות לאפשרות של 4

 

 –הנחות בסיס   .א

 המבני שיבוצע. –*  מטות החטיבות : חלקן יבוטל, חלקן ישולב בשינוי

 במסגרת החברות הייעודיות.  -חלקם  יבוטל / יפוצל / יאוחד ,   -*  אגפי השירות והסיוע            

  -*  החברות הייעודיות שתוקמנה למתן שירותי תפעול , שירותי הקמה וייבוא דלקים,           

 תכלולנה גופים / חלקים מאגפי השירות והסיוע כנ"ל.               

 תחנות הכוח והמחוזות,  יהיו חברות עצמאיות, כלכליות,  –*  במקטעי הייצור והחלוקה            

 חברות האחראיות על המקטעים השונים(.  –פופות לחח"י  )באופן ישיר או דרך מטות כ               

 מונופול טבעי, ממשלתי, בשליטת חח"י.  -*  מקטע ההולכה            

 

 : הבעיות / שאלות  שתתעוררנה .ב

 , ERS -שהוכנו לשע"ח )כמו (  מערך הדיזל גנרטורים, האמצעים הלוגיסטיים  והאחרים,1

 מי יהיה אחראי עליהם ?  -דלקים, מלאים, חלקי חילוף, תחמ"שים ניידים ועוד(       

 האם חלק מהאמצעים אלה יחולק מראש למחוזות וחלק יישאר במסגרת החברה הייעודית       

 למתן  שירותי תפעול ?       

 



 דחק.והתקשורת, כנדרש לשע"ח/ –המחשוב  –כיצד ניתן יהיה לשמר את מערכות המיידע  (2

ארצית ,  –כיצד ניתן יהיה לשמר את מערך מטות ונהלי ההפעלה במערך בכללותו , ואת יכולת הראייה והבחינה המרכזית  (3

 למתן מענים לתרחיש ייחוס ענפי בשע"ח.

אי בהירות באשר למועדי הארגון מחדש והקמת הגופים השונים, כל עוד קיימת, במקביל, האחריות לניהול , והטיפול השוטף  (4

 ערכת הפעילה  של חח"י ?במ

 

 כלהלן : במתארמבני, ייושם -ג.   במידה ושלב השינוי     

 כלכלית , וארגונם הותאם בהתאם, יהיו  –(  הגופים במקטעים השונים, על אף היותם עצמאיים 1           

 כוח בשע"ח.-כרשות הייעודית לחשמל –כפופים לחח"י                 

 ים יהיו קשורים "באמנת שירות וסיוע הדדי", מתוך התחייבות הדדית.(  הגופ2           

 (  מערך מל"ח  )המטות, הנהלים, המלאים והאמצעים השונים לשע"ח( יופעל במתכונת 3           

 כרשות הייעודית.  –הקיימת, ליד הנהלת חח"י                 

 (  האמצעים הלוגיסטיים והאחרים, שהוכנו לשע"ח, ימצאו במסגרת החברה הייעודית למתן  4           

 שירותי תפעול, וניתן יהיה להקצות ולהפעיל אמצעים אלה, לפי תכניות המענה של חח"י                  

 לתרחיש הייחוס הענפי בשע"ח.                

 התקשורת  יפעלו במתכונת הקיימת )גם במקרה ואגף מערכות  –המחשוב  –דע (  מערכות המיי5           

 תפעול(. -מיידע ותקשוב יהיה חלק ממקטע ההולכה או חלק מהחברה הייעודית למתן שירותי                

 במתאר כנ"ל, ניתן להניח כי מערך מל"ח יוכל לפעול ולמלא את תפקידו, בשגרה ובשע"ח .               

 

 

 והפרטה :.  התייחסות לאפשרות של שינוי מבני 5

      

 –הנחות בסיס  .א

 *  החברות / התאגידים במקטע הייצור, מקטע החלוקה, והחברות הייעודיות למתן שירותי 

 ובבעלות פרטית.יהיו עצמאיים ארגונית וכלכלית    -ייבוא דלק,  –הקמה  –תפעול     

 ממשלתי, חח"י.*  מקטע ההולכה יהיה מונופול טבעי, 

        

 הבעיות העיקריות שתתעוררנה , הן: –בהנחות כנ"ל, הכשלים  .ב

 (  לא ברור כיצד ניתן יהיה לתכנן מענים לתרחיש ייחוס ענפי, בראייה אינטגרטיבית, ארצית, 1

 עם חברות/תאגידים פרטיים.  לא ברור כיצד ניתן יהיה לחייב חברות פרטיות לתכנן, לעתד      

 כוש אמצעים במיוחד לשע"ח.ולר     

 תפעול, תתכנן ותכין אמצעים, בראייה -לא ברור האם החברה הייעודית למתן שירותי (2

  -ארצית , בהתאם לצורכי שע"ח.  האם תהיה מסוגלת לספק שירותים וסיוע, לגופים השונים בשטח, בשע"ח,  –מרכזית 

 ייחוס הענפי .בזמינות , באמינות הנדרשת, ובהתאם לצורכי המענה לתרחיש ה

 תהיה חסרה ובלתי אמינה.  -תמונת מצב ארצית, על אירועים , פעילות, תקלות וכדו', (3

 –בחברות/תאגידי  מקטע החלוקה  (4

 * לא ניתן יהיה לבצע סיוע הדדי.

 בספק אם יעמדו  -* סיוע ושירותים מגורמי חוץ )גם כאלה הקשורים בהסכמי שירות(, 

 בדרישות האספקה , בזמינות ובאמינות הנדרשת בשע"ח.   

 * לא ברור כיצד חברת חלוקה פרטית תוכל לשמש כרשות ייעודית פיקודית לחשמל ?

 וכיצד תייצג ראייה ארצית,  הן מבחינת מתן מיידע,  נתוני מערכת, דוברות; והן מבחינת    

 יפול במפעלים החיוניים במרחבה.נושאי תפעול ארציים ומענים לאירועים לייחוס, והט   

 כוח" , האם צריך יהיה לכלול  –לא ברור מה יהיה הרכבה של  "הרשות העליונה לחשמל  (5

 את כל המנכ"לים / הנציגים   של כל  החברות / התאגידים  במערך ?   באיזה  תפקיד ?       

 ניתן יהיה להטיל עליהם ?    -איזו אחריות         

 ות, התכנונים והערכות לקראת שע"ח ?  איזה מנגנון יפקח על כך ?כיצד תעשנה ההכנ (6

 הן בהכנות בשגרה והן במתן מענים  –כיצד יטפלו במערך המפעלים החיוניים במדינה       

 בשע"ח ?  מי יקבע עדיפות וקדימויות בהכנה ובביצוע מענים .  כיצד ניתן יהיה לאכוף        

 ? הביצוע של תכנונים כאלה       

 

 



בחברה הייעודית למתן שירותי תפעול  –במשרד התשתיות,  או  –במקטע ההולכה, או   -היכן תמוקם מח' מל"ח ארצי , (7

 )במידה וזו תתבסס על מטה חטיבת ארגון ולוגיסטיקה( ?

 

 

 מבני והפרטה :-מענים אפשריים למצב של שינוי.   6

 

 כוח , במסגרת המשק לשע"ח )מל"ח(-לחשמל הייעודית-להבטיח פעילותה של הרשות  -המטרה א.        

 מבני והפרטה.-גם בנתוני שינוי                         

  

 -התנאים ההכרחיים להשגת המטרה ב.        

 מטות ונהלי הפעלה לשע"ח, חייבים להתקיים בכל החברות/התאגידים במערך החשמל. (1

בסיסיים, לצרכים הנדרשים בשע"ח, עם קישורים הכרחיים תקשורת, ברמה של נתונים  –מחשוב  –קיום מערך מיידע  (2

 למערכות ארציות )כולל מערכת "מנורה"(.

 קיום גוף מרכזי אשר יישא באחריות התכנון והביצוע של הכנת תוספת האמצעים הנדרשים (3

 לסיוע הגופים השונים במערך, בהתאם לתרחיש הייחוס הענפי והאירועים בשטח.

 כוח  ומח' מל"ח ארצי , בשע"ח.-ייעודית לחשמלקביעת מיקומה של הרשות ה (4

 

  -השגת המטרה, במסגרת התנאים ההכרחיים כנ"ל, אפשרית, במידה ג.        

 "איגוד חברות החשמל  -(  כל החברות / התאגידים במערך החשמל, יהיו  חברים ב1            

 בישראל".                 

 " ועל חברות "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"חל, יהיו חתומים על  (  החברים באיגוד כנ"2            

 כוח בשע"ח" )הדבר יוכל לקבל ביטוי גם -"הרשות הייעודית לחשמל –במערך מל"ח                  

 העורף", במידה ויחוקק(.-"בחוק                 

                                        במסגרת החברות באיגוד הנ"ל, יהיו כל החברים חייבים , ע"פ  הנחיות הרשות (  3            

 הייעודית :                 

 * להכין ולהפעיל מטות ונהלי הפעלה של מל"ח בשע"ח.                  

 כונת מוסכמת, שתשרת צרכי ניהול המערכות * לקיים מערכות מיידע ותקשוב, לפי מת                  

 בשע"ח,  במטות ההפעלה השונים.                     

 * לקיים רמת כוננות והערכות לשע"ח, שתתבטא בהחזקת מלאים ואמצעים )כולל דיזל                   

 ח.כו –גנרטורים(, לפי קביעה ותאום עם הרשות העליונה לחשמל                      

 על / דובר חח"י.-* תאום הדוברות עם דובר                  

 בה  ידריכו  -* לעבור הכשרה מקצועית וקבלת הסמכה למקצוע, במנהל ההדרכה הארצי ,                  

 עובדים מהחברות השונות במערך החשמל, תמורת הסדרי תשלום מוסכמים.                       

 והרשות העליונה לחשמל   –במהלך ההדרכה, יועברו, כשעורי חובה: הכרת מערך מל"ח                      

  כוח. –                     
 (  בנוסף למלאים ואמצעים אשר יהיו בידי החברות הפרטיות, במקטעים השונים, תקוים 4          

 , דיזל גנרטורים(, בדומה למצב כיום, ERSעתודה מרכזית של מלאים ואמצעים )כולל       

 חח"י, אשר  –אך בהיקף שונה, ואשר יימצאו במסגרת ארגונית מיוחדת, במקטע ההולכה       

 , לפי קדימויות בראייה ארצית.  בשע"ח תהיה מופקדת להקצאת אמצעים אלה       

 יימצא בעל  -ר, במטות ההפעלה של החברות / התאגידים הפרטיים במקטעי החלוקה והייצו (5

 תפקיד אשר תוטל עליו האחריות לטפל בנושאי מל"ח.                   

 כלל המערך, כולל כל החברות / התאגידים, במקטעים השונים, ייקח חלק  בתרגילי מל"ח,  (6

 כוח.-כפי שייקבעו ע"י הרשות העליונה לחשמל      

 ם. היקף התקציב וסעיפיו, יתואכל החברות יתחייבו על קיום תקציב מיוחד לצורכי שע"ח (7

 כוח. –ויפוקח ע"י הרשות הייעודית לחשמל       

 

*   *   * 
 

 

 

 



 הכנת מענה ענפי)לבנון( :  רחיש ייחוס  "מגן הארץ"ת -מל"ח      
  2004יוני   

 מל"ח                                                                           

 )לבנון( "מגן הארץ"תרחיש ייחוס  

 הכנת מענה ענפי

                                                 ---------------------------- 

 רקע

 
 .   משהב"ט הנחה את מטה מל"ח ארצי להתכונן לקראת אפשרות של הסלמה קיצונית בצפון המדינה.1

   –כוח במדינה, להתכונן ולהכין מענה לתרחיש -מטה מל"ח ארצי הטיל על הרשות הייעודית לחשמל      

 ייחוס  המכונה : "מגן הארץ".      

 

 : תזכורת(.   "תרחיש ייחוס ענפי"  )2

 *  התרחיש קובע את מכלול האירועים, ההתפתחויות והתוצאות בשטח , הנובע מהערכת הסיכונים       

 מתייחס לצפון המדינה בלבד(, ואשר    -והאיומים על עורף המדינה )במקרה של "מגן הארץ"           

 הייעודית לספק השירותים / המוצרים  למשק האזרחי ולמשק -עלולים לפגוע ביכולת הרשות          

 החיוני בשע"ח.          

 אשר יאפשרו תכנון והכנת מענים  עות ונתוניםקבי*  תרחיש הייחוס הענפי מהווה בסיס מוסכם של       

 לתוצאות התקיפות בשטח, תוך פירוט האמצעים ושיטות הפעולה שיש לנקוט, כתכנון מוקדם               

 מראש .          

 

 

 "מגן הארץ" –תרחיש הייחוס 

 
 : .   הגדרת האיום והסיכונים3

 קרקע -לחימה רבים, כולל רקטות קרקע-א.  לארגון החיזבאללה, בלבנון, מערך מאורגן עם אמצעי      

 )קטיושות(, משגרי רקטות ארוכות טווח )יכולת הגעה לחדרה וחיפה(.  כמות האמצעים הנה רבה.           

 ים בשטחים וכן לפעילות  ב.  פעילות החיזבאללה עשויה לקבל סיוע ושת"פ  עם ארגוני החבלה השונ      

 הירוק".-תומכת , אפשרית , בתחומי ה"קו           

 לא חוזים התערבות חיצונית, מעשית , בלחימה  )סוריה או ירדן/מצרים(, או התלקחות  .ג

 והתפתחות למלחמה כוללת.            

 ר, ריבוי צה"ל  מתכונן להגיב במהירות לפעילות זו אך מפאת תנאי השטח , אפשרויות המסתו .ד

 יממות.  2-4יש להניח כי פעילות החיזבאללה תדוכא  בשלב מאוחר יותר, לאחר    -האמל"ח ,      

 יתכן מצב בה תפונה אוכלוסייה ממקומות/יישובים מסוימים. .ה

 

 : הגדרת מרחבי הפעולה.  4

 מחוז הצפון ומחוז חיפה.  -צפון המדינה.  מבחינת חח"י  –המרחב  .א

 יישובים. 390 -(  במרחב מצויים כ1 .ב

 החיוניים השונים, הממוקמים בתחומי מחוז  -(  היישובים, המתקנים, התשתיות, המפעלים2

   -הזיקוק,-הצפון והאזורים )של חח"י(:  נהריה, כרמיאל, צפת; תח"כ חיפה, נמלי חיפה, בתי     

 א'. –מצויים ברמת סיכון להיפגעות   -בתחום מחוז חיפה,     

 החיוניים השונים, הממוקמים בתחום מחוז חיפה-היישובים, המתקנים, התשתיות, המפעלים(  3            

 המצויים במחוז הצפון, והנמצאים מדרום לקו    -)של חח"י(  ובאזורים : חדרה, עפולה,                

 ב'.   –( לעיל, מצויים ברמת סיכון להיפגעות 2היישובים, כמפורט בסעיף                 

 

 הגדרת זמן הפעולה :.   5

 ימים )היום הראשון של תחילת הלחימה יכונה : יום "ע", והיום  7 -א.  משך זמן הלחימה, מוערך ב      

 .(.7האחרון "ע"+           

 

 



 ב.  עקר הפעילות העוינת תתבטא בשתי היממות הראשונות, ברציפות.  לאחר מכן הפעילות תדוכא        

 )בעיקר בגלל פעילות כוחותינו(. ותדעך            

 

 

 תוצאות הפגיעות בשטח :.  6

 

 -האירועים לייחוס   –" בליל יום "עא.        

 כשבועיים(. –)הערכת תיקון   5נפגעה ט"ג חגית  (1

 מעגלי(.-נפגעה תחמ"ש קישון  )נפל העמוד הקווי הדו (2

 נשרפה תחמ"ש מגדל העמק )תחמ"ש סגורה(. (3

 לא צמודים, בין זבולון לחגית., 400עמודי קווי  2נפלו  (4

 עמודים, בין קיסריה לחגית. 3, בין 400נפלו תיילים בקו  (5

 הגליל(.-קווי מ"נ ומ"ג  באזור צפת )בדגש על אצבע 15נפגעו  (6

 קווי מ"ג ומ"נ באזור נהריה. 8נפגעו  (7

 מרכז העיר. –קווי מ"ג ומ"נ  בחיפה  6נפגעו  (8

        

     -ועים לייחוס האיר  - 1בליל יום "ע"+ב.         

 שבוע(. –)הערכת תיקון    3(  נפגעה ט"ג חגית 1               

 נפגעה תחמ"ש עירון  )נפגע שנאי מרכזי(. (2

 שעות(. 18  -(  נפגעה תחמ"ש כנרות )הערכת תיקון 3

 , בין קיסריה לחגית.400עמודי קו  2(  נפלו 4                

 קווי מ"ג ומ"נ, באזור צפת  )בדגש על הגזרה המרכזית(. 8(  נפגעו 5                

 קווי מ"ג ומ"נ, באזור כרמיאל. 5(  נפגעו 6                

 הזיקוק.-קווי מ"ג ומ"נ , באזור נמל חיפה, נמל הנפט, הקריות והקווים לבתי 6(  נפגעו 7                

         

 –האירועים לייחוס  – 4ועד  "ע"+  2"+בלילות יום "ע .ג

 עמודים, בין חגית לזבולון. 2בין  400נפלו תיילים בקו  (1

 (. 30%נפגעו היציאות, מתחמ"ש עפולה  ) (2

 קווי מ"ג ומ"נ באזור צפת )בדגש על גזרת אצבע הגליל(. 4נפגעו  (3

 קווי מ"ג ומ"נ באזור נהריה. 4נפגעו  (4

       

  –האירועים לייחוס   -  7ועד "ע"+  4בלילות יום "ע"+ .ד

 מעגלי( .-נפגעה תחמ"ש כרמיאל  )נפגע עמוד קו דו (1

 קווי מ"ג ומ"נ  באזור כרמיאל. 3נפגעו  (2

 קווי מ"ג ומ"נ  באזור נהריה. 4נפגעו  (3

 

 

 ה מ ע נ ה
 

 שלבי הכנת המענה  : .  8

  -בנפרד, תקופת זמןהמענה יינתן עבור כל     -כללי  .א

 המענה לליל  "ע"; (1

 ;1"ע"+המענה לליל  (2

 ;4ועד לליל "ע"+ 2המענה  לליל "ע"+ (3

 .7ועד לליל "ע"+ 4המענה  לליל "ע"+ (4

   -במשמעויות  –בתוצאות  –ה, חייבת להתחשב בנתונים יכאשר המעבר מתקופת זמן אחת לשני           

 ובאמצעים הקיימים בפועל בתחילת תקופת הזמן לה ניתן עתה המענה.           

 -)עבור כל תקופת זמן כנ"ל( ,"  "תמונת מצבהכנת  .ב

 מיקומם הגיאוגרפי ולו"ז. –*  האירועים לייחוס בחתך מחוזות/אזורים/גופים אחרים 

 *  גופים / מתקנים חיוניים שנפגעו.

 

 



 עבודה, -*  סה"כ האמצעים המצויים בידי גופי חח"י, במרחבי הפעולה  )כ"א מיומן, צוותי

 אמצעים עיקריים(    

 -)עבור כל תקופת זמן בנפרד( ,  הערכת מצב"הכנת  " .ג

 אופן המענה הטכני/המעשי האפשרי לכל אירוע לייחוס. (1

 האמצעים הנדרשים למתן המענה לכל אירוע לייחוס. (2

 איזה אמצעים יידרשו כתגבור מגורמים אחרים )מחוץ לאזור/מחוז(. (3

 משכי הזמן הנדרשים לביצוע והתנאים לקיומם. (4

 חוץ )כולל ביטחון; תנועה וכדו'(.סדרי תאום ושת"פ נדרשים עם גורמי  (5

 קדימויות לביצוע. היש חלופות שונות למתן המענים )כולל נושא "ניהול מחסור"(. –קביעת עדיפויות  (6

 קבלת החלטות. (7

 -התכנון לביצוע , –ההחלטות ביטוי  .ד

האחראי , האמצעים, הגורם   -תפרט המענהעל בסיס הערכת המצב וההחלטות שהתקבלו יש להכין תכנית/הוראת ביצוע, אשר 

 מגירה(. –השיטה, לו"ז לביצוע, מעקב והיזון חוזר  )תכנית 

 

 : סיכום כולל של המענה.  9

 עם גמר הכנת תמונת מצב ,הערכת המצב וההחלטות והתכנון לביצוע, עבור כל תקופת זמן ,בנפרד,       

 -ושאים הבאים ,כאמור לעיל,  ייבחן וייבדק המענה הכולל שניתן, במגמה להציג הנ     

 האירועים שניתן להם מענה מידי )בחלקו אוטומטי(; .א

 האירועים שניתן להם מענה חלקי, תוך ביטוי לו"ז למתן המענה המלא. .ב

האמצעים השונים בהם השתמשו, תוך חלוקה לאמצעים שהיו בידי הגורם המבצע לבין האמצעים שהתקבלו ממקורות חוץ, ומתי  .ג

 הגיעו אמצעים אלה.

 חסרו והמשמעות המעשית שהייתה לכך במתן המענים.האמצעים ש .ד

 מסקנות והמלצות לעתיד. נתונים עיקריים בטיפול שניתן למפעלים חיוניים/רגישים/אסטרטגיים וכדו'.  מה ניתן ללמוד מכך, .ה

 המלצות באשר למתן המענה בכללותו, ובראייה לעתיד. –מסקנות  .ו

 

 

 

 א ר ג ו ן
 

 המשתתפים בהכנת המענה :.  10

 בת ייצור והולכה.חטי .א

 מחוז הצפון. .ב

 מחוז חיפה. .ג

 ביטחון ארצי. .ד

 לפי הצורך. -ה.   גורמי מל"ח ארצי/פיקודי,

 מספר המשתתפים מכל גורם כנ"ל ייקבע על ידם, לפי צרכי העבודה.

 מחלקת מל"ח ארצי )חח"י( תרכז עבודת המטה והכנת המענה.

 

 לוח זמנים לביצוע עבודת ההכנה :.  11

 יתואם עוד בנפרד עם כל המשתתפים. -למפגשי הצוות אשר יכין המענה,לוח זמנים  .א

 יש להעביר את שמות הנציגים המשתתפים במתן המענה לידיעת מח' מל"ח ארצי. .ב

 

 

 

 

 

 

 ה.ש.

 

 

 



 השריפה / כיבוי האש  ותפעול מערך העורף   טז.
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 אל: אמיר אורן

 
 

 השריפה / כיבוי האש  ותפעול מערך העורף                             
 

 -אמיר , רק תזכורת על העבר  וקצת על ההווה
 

 (. 92* בזמנו הכנתי התכנית והביצוע של "ארגון ותפעול מערך העורף במדינת ישראל" )דצמ' 
 בין היתר המלצתי שמשהב"ט יקים את המערך אך לאחר מכן יש לקבוע משרד ממשלתי     
 אחר שיהיה אחראי לנושא.   
 

 האש מצאתי ההמלצות הבאות : -ובאשר למערך כיבוי 1992 -* עברתי על התכנית מ
 יש להקים מערך כיבוי ארצי )בחלוקה למחוזות(.  --  
 חות המיועדים למתן מענה , בעת חירום , בשלבמערך הכיבוי ישולב במסגרת הכו --  

 מקומות פריסה מוגדרים. 45 -"התגובה המידית" , בכ     
 -ארגון מערך הכיבוי לצורך הפעלתו יש צורך  --  

 תחנות ; 36 -**  פריסה חירום בעוד כ      
 כבאים ; 1500 -**  תוספת של כ      
 משאבות עזר; 70 -בי גבהים , כרכ 22כבאיות ,  150 -**  תוספת של כ      
 שנתית.-** רכש כבאיות להחלפת כבאיות ישנות , בתכנית רב      

 ארגון יחידת מילואים מיוחדת למערך הכיבוי , ברמת המחוזות. -- 
 אמון ותרגול במסגרת מערך העורף. -- 
 ש(.ניתן לנח –!; מה בוצע  1992)הנ"ל נכתב בהתאמה לבחינת מצב הכבאות נכון לשנת  
 

 עסקתי עדיין בתחום העורף ,כאשר שמשתי כיועץ לשרי ביטחון   90-ו 80 -* במהלך שנות ה
 הפנים.הכנתי מספר תכניות להעברת האחריות ממשהב"ט למשרד ביטחון הפנים )רוב שרי    
 ביטחון הפנים קבלו רגלים קרות ,ולמרות תפיסתם שאכן זה נכון ונדרש , לא פעלו למימוש    
 האפשרות. למרות שברק כרוה"מ הסכים לכך בזמנו(.  
 

 העל לטיפול במערך  -, הטילה אחריות 2007אפריל  15 -מ 1577* החלטת הממשלה מס. 
   –שנים(. דעתי ידועה  5העורף כולו ,בכלל מצבי החירום , על שרהב"ט )בשלב זה , למשך   
 בהקמת רח"ל , הוא פנה אלי ודנו  זה משגה.   למרות זאת , כאשר סגן שרהב"ט החל לטפל   
 ארוכות בנושא, והוחלט )לפי המלצתי( על הקמת וועדת היגוי שתפקידיה יהיו :  
 מצב עדכנית על מערך העורף כיום )בדגש על בחינת ההפעלה של  -בחינה והצגת תמונת  --  

 (.06 –הגורמים השונים במלחמת לבנון       
 הכנת תכנית לאומית לתיקון המצב הקיים כיום בכלל  מערך העורף.  --  
 אפיון ארגוני ומבצעי להקמת "רשות חירום לאומית" , )על בסיס התכנית הלאומית(. --  
 הכוונה , מעקב ובקרה על יישום התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף והקמת   --  

 רח"ל.       
 תה , לפני כל דבר אחר )כולל לפני אימון מסגרות וכדו'( , שיש לבחון  * הכוונה העיקרית הי

 הגדרת   --את כל גופי החירום הפועלים במערך העורף,  כדי שניתן יהיה לדעת ולסכם , ביחס לכל גוף :  
 תפקידים ברורה ;  
 לה.להגיע לכושרים א כיצד פעלו בעבר , מהם הלקחים ; מהם הכושרים הנדרשים וכיצד  --  
 

 



   כדי שהגוף הנבחן אכן יוכל לבצע   –משמעויות הארגוניות , ההצטיידות הנדרשת , האימון הנדרש ה --
 את תפקידיו.    

 התקציבים הנדרשים ולו"ז לביצוע. -- 
 

 * לצערי , למרות שכבר היה סיכום חיובי עם סגן שהב"ט על ביצוע הנ"ל , הוא הושפע  
 מאחרים , כי הדבר איננו נדרש ואפשר לגשת מיד לביצוע תרגילים משולבים של    
 הגופים השונים )מבלי שנבדק לעומק מצב כל גוף ומה נדרש כדי להכינו לפעילות(.  
 הם טעו ובשריפה הגדולה הסתבר :  
 רח"ל לא שלטה ולא היתה אחראית לאירוע )למרות החלטת הממשלה בנושא(; --  
 מספיק ל"תאם פעילות" צריך קודם להכין את הגוף למילוי תפקידיו )כולל ארגון ,  לא --  

 השלמת אמצעים , תקציב לכדו'(.      
 
 

 סתם התייחסות ,
 

 הרצל שפיר
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יישוםקביעה ו -השירות לכול. זי
 

 

 קביעה ויישום –"השירות לכול" 

 

 

 מבוא

 

תורה , -ישיבות שישוחררו משירות סדיר בצה"ל , כדי להמשיך בלימוד-בני 500גוריון  , בה נקבעה מכסה של  -* מאז תקופת בן

 ישיבות. -אלף בני 30 -גדל מספר השוהים בהסדר ל 1999בהגדרה של "תורתם אומנותם" , הנושא איבד שליטה. ובשנת 

 

 וף ]מיל[ הרצל שפיר( בנושא : "הניצול המיטבי של, במסגרת עבודה שהוטלה עלי )אל 1991* בשנת 

 "שירות הלאומי/אזרחי" , כולל הצעה לחוק "השירות לכול". -האדם בצה"ל" , הוכן גם פרק הדן ב-כוח

יצחק רבין אישר העבודה בכללותה אך באשר לנושא "השירות הלאומי" ביקש לא לטפל בה עתה , כי מבחינה פוליטית אין באפשרותו 

 ליישמה.

 

טל לטפל בנושא. חוק -הוקמה וועדת 1999אוג'  -הישיבות.  וב-בג"צ קבע כי אין בסמכות שרהב"ט לקבוע פטור גורף לבני 1999 -* ב

הישיבות יקבלו פטור -הישיבות את המשך לימודיהם. קבע כי בני-. חוק טל קבע כי אין כוונה למנוע מבני2002טל אושר בכנסת ביולי 

 שנה 22עד  18אוטומטי משירות מגיל 

 חרדי או לעבודה , הבחירה בידיהם.-הכרעה" או לשירות אזרחי/צבאי-ואז יצאו ל"שנת

 

פסק בג"צ כי החוק פוגע באופן לא מידתי בכבוד  2006הודתה הממשלה בעתירה לבג"צ כי חוק טל למעשה נכשל ובמאי  2005* ביולי 

 האדם של המשרתים בצה"ל ובזכותם לשוויון.

 לחמש שנים. 2007פבר'  -חוק טל בפעם שנייה ב הכנסת האריכה את

 

 ישיבות. -אלף בני 63 -הגיע מספר השוהים בהסדר לקרוב ל 2010* בשנת 

 מעבר בצעו( כי חוק טל איננו חוקתי ואין ל2006מאי -פסק בג"צ )בהמשך לפסיקה מ 2012בפבר' 

 . 2012אוג'  1 -ל

 

 א. העובדות העיקריות :
 , מאז תקופת ב.ג. ועד היום לא טופל כראוי. ניתן לומר בוודאות שהסיבה הישיבות -* שירות בני    

 הרכבי קואליציות ממשלתיות עם הדתיים, שמנעו שינוי במצב.  -העיקרית לכך היא פוליטית        

 אלף ? 70 -הישיבות שקבלו פטור משירות עד כ-* במהלך עשרות שנים גדל מספר בני    

 יש לחוקק חוק אחר. 2012אוג'  1לא הושגו.  עד   -ת שהוצבו * חוק טל נכשל. המטרו    

 פוליטית  והן מהבחינה הפנימית חברתית  של צדק ושוויון   -, הן מבחינה לאומית המצב הנוכחי*     

 עקרוני. –חברתי ,  מחייב שינוי יסודי        

 

 ב. המסקנות העיקריות :

 , אשר יכלול את כול אזרחי ישראל )ולא חוק המטפל  * מתחייב חוק המסדיר את "השירות לכול"     

 במגזר מסוים( .       

 משמעית , את החובה של כל אזרח , לשרת בצה"ל או-* החוק חייב בניסוחו לקבוע , בצורה חד    

 בשירות לאומי/אזרחי.   יחד עם זאת החוק צריך לאפשר גמישות ביישומו בהתאם לצרכי המדינה        

 פוליטית. –מציאות החברתית וה       

 * מציאות הנוצרת במהלך עשרות שנים לא ניתן לפתור בצעד אחד או בשנה אחת. היישום מחייב      

 פעולה עם המגזרים השונים , ויכולת להציב אפשרויות יישום שונות.-רוח , שיתוף-אורך       

 

 

 

 

 



 
 רבין , מהווה בסיס עקרוני להכנת החוק(. צחק י – לשרהב"ט 1991יסוד "שירות לכול" , כפי שהוצע בשנת  –)חוק 

 

 

 

 חוק יסוד : "השירות לכול"

 
 ", מגדיר הצורך בשרות של כל אזרחי ישראל לשרת בהתאם לצרכי המדינה."השרות לכול –חוק יסוד  א.

 ב.    "השרות לכל", מחייב כל אזרח לשרת באחד משני המסלולים:

 -שירות ביטחוני; או,  * 

 לאומי/אזרחי.שירות  * 
 ; העדיפות תינתן לשירות הביטחוני.בתקנותתיקבע  -ג.    הקביעה מי ישרת באיזה מסלול, 

 החוק יאפשר פטור משרות וכן שינויים אפשריים במתן הפטור לפי צרכי המדינה.      

 ד.   "השירות הביטחוני" יהווה השירות הנהוג כיום בצה"ל.

 במטלות הבאות: –בתפקידים  –השירות "הלאומי/האזרחי" יוכל לכלול/לסייע לגורמים  ה.

 )הפירוט בהמשך(.      

 

 של האמור לעיל:המשמעויות חשוב להסביר את ] 

 משמעית כי החוק מחייב כל אזרח לשרת את המדינה לפי צרכיה.-* אמירה חד  

 יפות בשירות( או שירות לאומי/אזרחי.* השירות יכול להיות שירות ביטחוני )לה יינתן עד  

 * מתקיימת גמישות ליישום החוק בהתאם לצרכי המדינה  ואפשרויות ביצועה בשטח.  

 -לקבוע ולשנות , לפי הצרכים ואפשרויות הביצוע  -* הגמישות מתבטאת ביכולת מערכת הביטחון  

 היכן יבוצע השירות .  --     

 היקף הפטור ו/או היקף הגיוס.  --     

 משך הגיוס במסלולים השונים.    --     

 קצב והיקף גיוס החרדים ובני המיעוטים.  --     

 יכולת ביצוע באפשרויות שונות , הן בתחום הביטחוני )הרחבת גיוס החרדים , במסגרות הקיימות    --     

 ות( ובעיקר בתחום השרות הלאומי/אזרחי,כבר עבורן , ובהקמת מסגרות חדש          

 היסוד לשרת(.[-מבלי לפגוע ולערער את חוק –תוך התאמה למציאות בשטח. )והעיקר           

 

 

 ))המשך סעיף ה' לעיל , תפקידים ומטלות בשרות הלאומי/אזרחי :

 

 צרכי פקע"ר/הג"א )סדיר ומילואים( ומל"ח )המשק לשעת חירום(; *      

 שראל )כולל מג"ב ומשא"ז(;משטרת י * 

 האש(;-החירום השונים )בדגש : מד"א ומערך כיבוי-שירותי * 

 -ה האזרחית ומוסדותיה, יסיוע לאוכלוסי * 

 חולים; שירותים גריאטריים(;-בתחום הבריאות )בתי -  

 בתחום הסעד )סיוע לקשיש; ארגוני סעד שונים(; -  

 בתחום הרשויות המקומיות ועיירות הפיתוח )מתנס"ים; טיפול בנוער/ קשישים;                 -    

 תפקידי הג"א/משא"ז/מל"ח(;                

 זה"ב(; -הורים ; משמרות –סיוע לתלמידים  בתחום החינוך )סיוע למורים וגננות; -

 מג"ב /  –מ.י. -בתחום הביטחון והאבטחה )סיוע ביישובי ספר; אבטחת בתי ספר/גנים; סיוע ל   -

 משמר אזרחי / תנועה(.    

 בתחום העלייה )סיוע בקליטה וטיפול בעולים וילדיהם(; -

 בתחום הסביבה )סיוע לארגוני "הגנת הטבע" / "הגנים הלאומיים" / "איכות הסביבה" וכד'(;   -

 ם השיקום )סיוע לנכים; עיוורים; גמילה מסמים ועוד(.בתחו -

 

 

 

 

 



 חשוב להסביר את המשמעויות של האמור לעיל:] 

 יכול להציע מרחב עשיר של תפקידים ומטלות בשרות הציבור.השרות הלאומי/אזרחי *      

 .ניתן לערוך סיווג נוסף , בהבחנה בין "שירות לאומי"    ל"שירות אזרחי"        

  ניתן להכיל את השירות בפקע"ר , מל"ח , משטרת ישראל ושירותי שירות לאומי*  בסיווג של     

 יכלול את תחומי הסיוע לאוכלוסייה האזרחית ומוסדותיה השירות האזרחיהחירום השונים , בעוד         

 השונים בשירות לאזרח )כפי שפורט לעיל(.[        

 

 -באופיו יוצר מספר בעיות ביצוע ,   כנ"ל()בסיווג השירות האזרחי *     

 לרוב , קושי במעקב ובפיקוח על בעל התפקיד עליו הוטל השירות.  --       

 מי יהיה אחראי על ההפעלה בפועל בשטח ?    --       

 האדם . אך אין לה האפשרות להציב-** מערכת הביטחון יכולה , לאחר המיון , להקצות את כוח           

   –כוח האדם לתפקיד בשטח. אין לה האפשרות לעקוב ולפקח.  זאת יכולה לעשות רק הרשות                 

 משרדי הממשלה השונים והגופים האחרים(. –האדם )כמו -הגוף אליו הוצב כוח                

 ** הדבר יחייב מערך מיוחד של דיווח ובקרה , תאום ושת"פ בין הגורם המקצה לגורם המקבל             

 האדם. -את כוח               

 האדם לשירות אזרחי יבקשו לנצלם , לעתים , גם על  -יש להניח כי הגופים המקבלים את כוח  --       

 עובדים ואחרים.-קיד נתון. הדבר יביא לעימות עם וועדיגיוס בתקן קיים  לתפ -חשבון אי           

 קשה להניח כי משך השירות האזרחי יוכל להיות זהה למשך השירות הביטחוני.  צריך יהיה --       

 אזרחיים , תגמולים כספיים –למצוא תמריצים שונים כדי להאריך השירות )קורסים מקצועיים           

 וכדו'(.           

    -למרות האמור לעיל , אין ספק שיש אלפי תפקידים בשירות האזרחי , שמגויסי שירות זה        

 יוכלו לתרום רבות לקהילה ואף  למגויסים עצמם.       

 השירות האזרחי יתאים לערבים , לנשים , לחרדים )רק באותם תפקידים ומקומות בהם קיימים          

 לא גויס לשירות ביטחוני  או שירות לאומי.   התנאים הנדרשים(, ולמי ש       

                

 )בסיווג כנ"ל( , יוצר מספר אפשרויות חיוביות , במיוחד ע"י השירות בפקע"ר. השירות הלאומי*  

 אדם חרדי וכאלה  -שנים , חלקים נכבדים של מערך פקע"ר בעיקר על כוח 7-10ניתן לבסס תוך   --    

 הלאומי.  -רות במסגרת השירותשיופנו לשי        

 הדבר יחייב גיוס שנתי ; הכשרה ,אמון ותרגול ; ניתן לביצוע בלו"ז סביר , תוך גמישות בביצוע.        

 המפקדות והשלד הפיקודי יכול להמשיך להתבסס על מערך הקבע והסדיר.        

 ורות משרות הסדיר. ולבסס על כחמש  ניתן יהיה להקים גם יחידות מילואים עם החרדים . להזין תגב --    

 שנות שירות במילואים )הצבה ביח' המילואים ; שמירת כושר מקצועי ומוכנות(.       

 ניתן יהיה לבצע הכשרות מקצועיות , כולל לתפקידי פיקוד בד"א . ניתן יהיה לתגמל בקיום קורסים   --    

 מקצועיים אזרחיים.        

 ארגן ולקיים התנאים הנדרשים לחרדים , במסגרות קבועות ובמחנות מוגדרים.יחסית קל יהיה ל --    

 חרדים בודדים , בני מיעוטים )כאלה שיסכימו( , ניתן יהיה לשלב בשירות של מ.י. , מל"ח ושירותי   --    

 החירום השונים.        

 , שישרתו   המיעוטים-בנימבוססות על יש לבחון האפשרות להקמת יחידות מיוחדות של פקע"ר ,  --    

 ויוצבו במגזר הערבי )ב"משולש" , בגליל ובדרום(.             

 

 

 היישום   -"השירות לכול"  

 

 .  היישום יותנה ביכולת התכנון והביצוע של הנושאים הבאים :1

 (.2010אוגוסט  1 -א.  ניסוח החוק "השירות לכול" . הסכמה וחקיקה בזמן נתון )לפני ה      

 ב.  תכנון , תאום וביצוע של כל הגופים העוסקים ביישום "השרות האזרחי".      

 הלאומי". -ג.  תכנון והצגת האפשרויות השונות ליישום "השירות      

 )היקף הפטור / הגיוס( ביישום "השירות לכול".  הקביעות המעשיות –ד. המשמעויות העיקריות       

 סיכום תכנית היישום של החוק.ה. הסכמה חברתית רחבה ו      

 

 



 ניסוח החוק "השירות לכול". הסכמה וחקיקה בזמן :.  2
 . בהתבסס על החוק המוצע לעיל.2012אוגוסט  1 -* המטרה שהחוק יחוקק עד ה     

 הקביעות, המפרטות   –* יש להניח כי יהיה קושי לחוקק החוק כאשר הנתונים העיקריים )המשמעויות      

 עדיין חסרים. וצריך יהיה להמתין עד   –ד' לעיל( -. ב'1שית את יישום החוק,)כאמור בסעיף  מע        

 הגעה להסכמות פוליטיות ואחרות כדי לסיים תכנונם.        

 * תהיינה מפלגות וגורמים פוליטיים אשר יגישו הצעות משלהם על ניסוח החוק.  הצעות שטרם נבדקו      

 חון/צה"ל.  ונכון יהיה לבדקן רק לאחר שצה"ל יכין את יכולות ביצועיו.ע"י מערכת הביט        

 * במקרה של לחץ זמן בחקיקה , ניתן לחוקק את עיקרי ומהות החוק )ללא הפרטים המעשיים , בשלב       

 זה(, כמו לדוגמא להלן :        

 ישראל לשרת בהתאם לצרכי המדינה.", מגדיר הצורך בשרות של כל אזרחי "השרות לכול –חוק יסוד         
 "השרות לכל", מחייב כל אזרח במדינה לשרת באחד משני המסלולים:        

 -שירות ביטחוני; או,  * 
 שירות לאומי/אזרחי. * 

 הקביעה מי ישרת באיזה מסלול, היקף הגיוס , משך הגיוס ותנאיו , מי           
 בתקנות ,לפי צרכי המדינה.כל  אלה יקבעו  -יקבל פטור משרות ,         

 המיוחד בחוק קצר ,תמציתי ומהותי זה , שהנו מגדיר שכל אזרח חייב בשירות ביטחוני או          

 שיפורסמו בנפרד.  בתקנותלאומי/אזרחי מבלי לפרט כיצד זה מבוצע וזאת יפורט         

 יקוים עוד דיון – התקנותהדבר מאפשר הסכמה עקרונית ראשונית לקיום החוק ,  כאשר על         

 המחייב הסכמות .        

  -* במידה ומעשית יסתבר כי החוק המלא והמפורט לא יוכן בזמן , תצטרך הממשלה להחליט      

 חוק טל אכן בטל .  --        

 מור לעיל, המהותי ,אך ללא הפרטיים המעשיים )צריך להכין  אפשרות לקבל את החוק הקצר כא  --        

 -או ישונה בהתאם( ,  –תקנות. או החוק הקצר יורחב              

 להחליט ולהכריז כי בכוונת הממשלה לחוקק את החוק "השירות לכול" , במהלך השנה ,    --        

 .2012ובכוונתה לבצעו החל עוד בשנת              

 

 מסלולי השירות :.  3
 א.  בהנחה שחוק "השירות לכול" יחוקק  )במלואו או בעיקריו ,או בהחלטת ממשלה      

 לפעול על בסיסו( , צה"ל צריך יהיה לבחון ולתכנן האפשרויות השונות ליישומו , גם בהתאמה           

 לקביעות פוליטיות.         

 אדם  כתוצאה מהרחבת-י יבוצע כנהוג היום , כולל תוספת כוחב.  השירות במסלול הביטחוני / צה"ל    

 אפשרות הגיוס ע"פ החוק החדש )ועל בסיס המיון הצה"לי(.         

 האזרחי והשירות הלאומי , יתבסס על הנחות המוצא הבאות : -ג.  הגיוס לפי החוק , לשירות    

 ה"לית.*  כל חייבי הגיוס ימוינו וייבחנו ע"י המערכת הצ        

 (. 12,רק לשנת  19)אצל החרדים ניתן לשקול גיוס גם של בני  18*  הגיוס יחייב את שנתון גיל         

 *  צה"ל לא יקבע היקף הפטור מגיוס , אלא יקבע יכולת הגיוס , מדי שנה , בצורה מדורגת.           

 , ממנו ניתן יהיה לגזור את   שנתי-ן רבבתכנו,  יכולת גיוס –סה"כ  )אפשר שצה"ל יוכל להציג             

 התוצאה המעשית. כן אפשר שמבחינה פוליטית יהיו כאלה שיבקשו לקבוע מראש מספר   -הפטור            

 הישיבות , גם באם יבוצע במהלך מספר שנים(.   -מוחלט של מקבלי הפטור מהשירות לבני -קבוע           

 .2012ייעשה כבר בשנת *  הכוונה שגיוס ראשוני        

 האדם לתפקידים  -*  היקף הגיוסים ומועדם יתבסס בעקרון על תכנון הגופים הקולטים ומציבים את כוח       

 השונים )ראה עוד להלן(, תוך תאום עם צה"ל ומשרדים אחרים בהתאם.          

 הבסיס העיקרי לתכנון :          

 שנתי.-האדם המגויס בתפקידים מוגדרים. כבסיס תכנוני רב-בה של כוחיכולת הקליטה וההצ סה"כ -          

 . 2012יכולת הגיוס והקליטה בשנת  --          

 תכנון הגיוס והקליטה במהלך השנים , בצורה מדורגת , בהתאמה ליכולות הגוף המגייס.  ---          

 

 

 

 

 



 האזרחי  היישום: –השרות . 4
 

 האזרחי , הנם:-א. הגופים אשר יצטרכו לטפל ביישום השירות   

 שיקום(. –חולים ; שירותי בריאות ; מוסדות ריפוי -* משרד הבריאות )בתי       

 * משרד הרווחה )תחומי הסעד ; מוסדות רווחה ; טיפול באוכלוסייה(.       

 ; מוסדות חינוך שונים(.ספר וגנים ; משמרות זה"ב -* משרד החינוך )סיוע בבתי       

 מקומיות ; טיפול בנוער / קשישים ; מוסדות מקומיים / הג"א / משא"ז(. –* משרד הפנים )רשויות        

 * משרד הגנת הסביבה )סיוע כללי בשטח ; ברשות הטבע והגנים(.       

  –; ליווי ; עברית * המשרד לקליטת עליה )סיוע לעולים ולתושבים חוזרים ; אולפנים ; חוגים        

 שפות(.          

 

 ולהציג :תכנן ב. כל אחד מהגופים לעיל , צריך לבחון , ל   

 האזרחי.-תפקידים אשר המשרד יכול להציע , לקלוט ולהפעיל למשרתי השירות –משרות  סה"כ*        

 * פירוט כל תפקיד מוצע )מקום השירות , התפקיד , מאפייני התפקיד , צורת העסקה , תנאי העסקה        

 שהייה ; מזון ; גורם מנחה ; סידורים מיוחדים[ ,  הכנה/הכשרה נדרשת ,  -שעות ; לינה-]ימים          

 הבקרה והדיווח(. –ח משך שירות אפשרי , תגמולים ותמריצים אפשריים , צורת הפיקו          

 * האם סה"כ התפקידים האפשריים להפעלה ע"י המשרד , ניתנים להפעלה מיד בשנה הראשונה , או       

 ניתן או צריך להתבצע בהדרגה , במהלך מספר שנים . פירוט אפשרויות הביצוע.          

 ועד.* העדפה של מועדי גיוס , במהלך השנה  , והיקף המגויסים בכל מ       

 הכשרות להקניית מקצוע אזרחי )והתנאים לכך(.-* אפשרויות של שילוב קורסים       

 * צרכים מיוחדים / נוספים   הנדרשים ליישום השירות.       

 לפי דרישת משרד האוצר(.   -* הערכת עלויות )פירוט        

 

 

 היישום:  -השרות הלאומי  . 5

 
 הלאומי , הנם: צה"ל/פקע"ר , משטרת ישראל )כולל  -הגופים אשר יצטרכו לטפל ביישום השירות .א

 אש  ומל"ח.-מג"ב ומשא"ז( , מד"א , מערך כיבוי         

 

 אש ומל"ח צריכים יהיו לבחון , לתכנן ולהציג :-ב.  משטרת ישראל , מד"א , מערך כיבוי

 .ב' לעיל.4כאמור ומפורט בסעיף     

 

 פקע"ר : ג. 

 שעיקר גיוס החרדים ייעשה במסגרת פקע"ר )בנוסף למבוצע במסגרות הקיימות ,  -ההנחה      

 שתורחבנה ככל שניתן , בתוך צה"ל(.     

 הבחינה והתכנון הנדרש :    

 איזה גדודים / פלוגות / יחידות מסה"כ מערך פיקוד העורף  -(  בחינה עקרונית ראשונה 1    

 אדם חרדי. עם כל התנאים המיוחדים  -)סדיר ומילואים( ניתן לאייש , להכשיר ולבסס על כוח         

 אדם זה.  -הנדרשים עבור כוח         

 –( הבחינה על בסיס 2    

 * יכולת הכשרת הפרט )התאמה , משך זמן ומקום ההכשרה , משך שירות יעיל בתפקיד(.        

 פיקוד נמוך )כנ"ל(. * יכולת הכשרת        

 * משך השירות הנדרש.        

 * עם גמר שירות הסדיר יכולת הצבה במילואים )כיחידה שלמה(.        

 דו שנתיים. –( יכולת ביצוע במחזורים שנתיים 3    

 שנתי , להגעה לתכנון בסיסי כולל.-( המשמעויות לגיוס : במהלך תכנון רב4    

 ואחרות. ( משמעויות תקציביות5    

 

 

 

 



 ( נושאים נוספים לבדיקה : 6    

 המיעוטים , שישרתו  -* האפשרות להקמת יחידות מיוחדות של פקע"ר , מבוססות על בני            

 ויוצבו במגזר הערבי )ב"משולש" , בגליל ובדרום(.                    

 ביצוע תפקיד ראשוני( ;  קורסי פיקוד ;בסיס זמן הכשרה ו  -*  יכולת שירות דיפרנציאלי  )לפי        

   –אזרחיים ; רצון להמשך שירות  –הכשרות מקצועיות ; קורסים מקצועיים            

 תפקידי פיקוד זוטר/הדרכה וכדו'(.           

 *  אפשרויות תגמול )כספי , אחר(.       

  -בתכנון רב,  2012החל משנת  – תכנון האפשרויות השונות לביצועעל בסיס הנ"ל , הגשת        

 מעשית בשטח. –,  בצורה מדורגת , וביכולת גמישות ביצוע לפי  צרכים ויכולת שנתי       

 

 

 התאום הכולל : . 6

 

 כללית ופוליטית ,  בחינה , הערכה ותאום עם –יישום החוק  "שירות הכול" , יחייב הכוונה א.     

 האזרחי , עם-הממשלה המטפלים בגופים העוסקים בשירות-גופים רבים. בעיקר עם משרדי     

 ישראל , שירותי החירום השונים , עם משרד הביטחון וגופי ממשל אחרים. -משטרת     

 )לא יפורט כאן(.     

 

 ור לתאום   ב.. צה"ל צריך יהיה  למנות גוף , מתוך המערכת ,  אשר יטפל בראייה כוללת בכל הקש

 הלאומי". -האזרחי"  ו "השירות-והפעלת הגיוס ל"שירות    

 

 

 

 

 הרצל שפיר
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 והפערים במוכנות במערך העורףהגופים הפועלים יח. 

 
 פקע"ר .10

 

 (.51-פיקוד העורף פועל בתחום ההתגוננות האזרחית )לפי חוק הג"א  .א

 הנם: הג"אתפקידיו העיקריים של פקע"ר בתחום       

 לגבש תפיסת ההתגוננות האזרחית, קביעת תורת הפעלה. התקנת תקנות מיגון ומקלוט. (1

 ההגנה האזרחית.לארגן, לצייד ולאמן יחידותיו לתפקידי  (2

 אש ומד"א( למילוי תפקידם בתחום ההתגוננות האזרחית.-להדריך ולכוון את ארגוני העזר )כיבוי (3

לתאם פעולותיהם של משרדי הממשלה , של הרשויות המקומיות ושל מפעלים חיוניים בנושאיי ההתגוננות  (4

 האזרחית.

התגוננות )ערכות מגן, מקלטים, מרחבים ה בנושאי ההתגוננות האזרחית ולציידה באמצעי יכלוסיולהדריך א (5

 מוגנים(.

 מקומיות. -טיפול רפואי, פינוי, סיוע לרשויות    -יה שנפגעה יכלוסועזרה לא (6

 באישור שרהב"ט ובתאום עם הרשויות הנוגעות.      -לפעול להצלת נפש ורכוש )שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית(  (7

  

 לחוק הג"א( 8קת תיקון מס.)לפי חקי הצבאיפיקוד העורף פועל בתחום  .ב

 כפיקוד מרחבי בצה"ל. תפקידיו העיקריים של פקע"ר בתחום הצבאי                     

 הנם :                    

 ( קבלת האחריות על ביטחון הפנים מהמשטרה, ע"פ החלטת הממשלה     1                   

 להעברת האחריות לצה"ל.                              

 ( ריכוז הסיוע הצבאי למשטרת ישראל.2                         

 ( מוכנות לקבלת האחריות באירוע של אסון המוני.3

 מרחבית לבסיסי צה"ל במרחב הפיקוד. אחריות               -( אחריות מנהלית 4

 פיקודית ישירה להבטחת הכור הגרעיני בדימונה.    

 ה בתנועות בצירים במרחבו.( שליט5

 חולים )מערך אשפוז עורפי( למצבי החירום השונים.-( תאום להכנת בתי6

 ( אחריות כוללת לטיפול באירוע רדיולוגי, בשגרה ובשע"ח כאחד.7     

   

 תקציבי פקע"ר : .ג

  40%-משהב"ט )כ-תקציב צבאי, שמקורו מ -( התקציב הכולל מתחלק בין 1                            

 מסה"כ התקציב(.                                                                       

 60% -רחי, ממקורות שונים, )כתקציב אז -                                                                    

 מסה"כ התקציב(.                                                                      

 ( התקציב הצבאי מיועד בעיקרו להחזקת המערך הסדיר, לאימון יחידות2                       

 רגילים מרחביים/ארציים, להכשרות המילואים, להצטיידות ופיתוח, לת                           

 כוח אדם.                           

 ( התקציב האזרחי, מקורותיו העיקריים הם: משרד האוצר, משרד הפנים,3                       

 משרד השיכון, משרד הבריאות וגופים שונים נוספים )כמו: הסוכנות,                           

 ההסתדרות הציונית, המרכז החקלאי(. התקציב האזרחי מיועד בעיקרו                           

 מסכות מגן(. -לביצוע וניהול פרויקטים, )כמו תכנית מיגון                           

 

 מערך המשק לשעת חירום )מל"ח( .11

        

 (, בה פורטו 86יולי  -מ 1716מערך מל"ח פועל ע"ב החלטת ממשלה )מס.  .א

 התפקידים והסמכויות של מערך המל"ח.      

 

 

 

 



 תפקידיו העיקריים של מערך מל"ח הנם: .ב

 להפעיל מערך המל"ח בתקופת לחימה ובאירועי חירום. (1

 להחליט על הפעלת המשק החיוני בשע"ח להבטחת האספקה        (2

 והשירותים החיוניים.                        

                                         לקבוע תכניות להפעלת גורמי הייצור , האספקה והשירותים החיוניים ביותר  (3

 במשק האזרחי בשע"ח.

 ייצור , משאבים ואמצעים אחרים לגורמים-לקבוע הקצאת אמצעי (4

  המפעילים את המשק החיוני לשע"ח.     

 וועדות מל"ח                                          -ייעודיות ו-רשויות להנחות אותם משרדי הממשלה להם(  5     

 לנקוט אמצעים להבטחת הכנתו של המשק החיוני בתחומים שהם מופקדים            

 רשויות ייעודיות במשרדי הממשלה השונים(. 20עליהם  )קיימות מעל           

    

  מטה מל"ח ארצי מכין ומפעיל "מרכז הפעלה" של וועדת מל"ח עליונה )ומ"ע(, האחראית על הפעלת ג.  

 והרשויות הייעודיות לידן, בפעילותם בעת שגרה ובשע"ח. מערך מל"ח כולו, ולתאם משרדי הממשלה    

 

 העדר חוק מל"ח, אשר יסדיר ויפרט פעולות מערך המשק לשע"ח ,כרשות   .ג

 ק, )במקום החלטת הממשלה הקיימת כיום(, פוגע בעבודת   עצמאית בחו     

 המטה  של מ"לח. הדבר ניכר במיוחד בצורך בקביעת סעיפי תקציב,       

 במשרדי הממשלה השונים, המסומנים כתקציבי ההתכוננות לחירום.     

  

 

                                             אש -מערך כיבוי  .12

   -אזוריות, הקשורות לרשויות -כיבוי האש בנוי מתחנות עירוניות  .א

 מקומיות, הכפופות למשרד הפנים.                  

 תפקידיו העיקריים של מערך הכיבוי, הנם: .ב

  (  למנע ולכבות שריפות. להצלת נפש ורכוש, בשגרה ובחירום.  1                       
 לטפל בחומרים מסוכנים. (2

 מגובה, ולשמש כוח חילוץ ראשוני.לחלץ  (3

 לסייע באספקת מים לצורכי טיהור חומרים כימיים ואחרים.  (4

 ארצי. קיים מפקח -מערך כיבוי אש איננו ערוך ומאורגן כמערך ממלכתי  .ג

 כבאות ארצי, היכול לרכז כוחות, מרחבי המדינה, בהתאם לצרכים בשטח.                                   

י איננו כפוף לפקע"ר, אך לפקע"ר הסמכות לתאם הפעלתו, כולל תרגולו, לקראת ובעת שע"ח, בהתאם מערך הכיבו .ד

 לצורכי הפעילות בשטח.

 

 

 מערך אשפוז עורפי .13

             
 מערך אשפוז עורפי מטופל ע"י הרשות העליונה לאשפוז, כחלק ממערך .א

 מל"ח. רשות זו מופקדת על :     

 -והפעלה של כלל מערך האשפוז העורפי תכנון, ארגון, הצטיידות  (1

 האזרחי במדינה, בהתאם למתאר ייחוס מוגדר, בתאום עם פקע"ר.                

 וויסות, הכוונה, קליטה וטפול רפואי לכלל הנפגעים בשע"ח )כולל (2

 נפגעי צה"ל(.                     

 הכנה ,ארגון ותפעול מערך הרפואה במרחב )מרפאות קופ"ח/   (3

 חולים ייעודיים, מרכזי טיפול, מעבדות ומכונים    -קהילתיות(, בתי                          

 רפואיים, צוותים פסיכולוגיים/קהילתיים(, ושילובו במתן מענה יעיל                          

 של מערך הרפואה, לצרכים ולתוצאות האירועים בשטח.                          

 העליונה לאשפוז כפופה למשרד הבריאות )כרשות ייעודית שלהרשות  .ב

 מל"ח( ומתואמת בפעולתה עם פקע"ר.      

   

 



  

 מד"א.   41    
(, שהוכרה ע"י ממשלת ישראל וע"י הצלב האדום הבינלאומי, כארגון 1930 -אדום )מד"א( הנה אגודה )מ-דוד-מגן .א

 ראשונה.-בלעדי להגשת עזרה

 (.1950 -מד"א פועל בתוקף חוק מד"א )מ     

 

 תפקידיו העיקריים של מד"א : .ב

 טיפול ופינוי חולים, יולדות, נפגעי תאונות ופצועים )כולל מאירועי (1

 טרור(.                      

 ( התרמה ואגירת דם, פלסמה ומוצרי לוואי שלהם, לצורכי כלל התושבים.  2                 

 ות עזר רפואי לצה"ל בשע"ח.(  שר3     

 וסעד חיים. זרה ראשונה(  קיום מערך מתנדבים והכשרתם להגשת ע4     

 

 )הממן חלקית את תקציבו(. פעילות מד"א הבריאותמד"א קשור למשרד  .ג

 בשע"ח מתואמת ע"י הרשות העליונה לאשפוז ופקע"ר.                 

            

                                                                                    

 

 פערים במוכנות.     15     

 

 כללי :א.       

 קיים פער ארגוני בהערכות, בהכנה ובתפעול הגורמים השונים נוכח פח"ע (1

 ם.ינציונאליוקונו-ואירועי חירום בלתי      

 בקווי העימות ברמה"ג ולבנון, קיים איום משמעותי על מערך היישובים  (2

 קרקע, רקטות וארטילריה  -ק"מ מקווי הגבול )טילי קרקע  60 -בעומק עד כ     

 טווח(. יש צורך בראייה ובתאום מערכתי של כל הרשויות כדי ליעל          -ארוכת     

 המוכנות והמענים אשר יידרשו בשטח.     

את                                                 קיימת מערכת הסברה, מיוחדת, אינטגרטיבית, אשר תוכל לשרת במיוחד  לא (3

 יה, לקראת ושעת חירום.יכלוסוהא

 מיגון אישי, למילוי-ישראל, חסרים אמצעי-אש, מד"א ומשטרת-במערך כיבוי (4

 משימותיהם בשע"ח ובאירועי חירום, ליד ובצמוד ליחידות פקע"ר.     

 חסר חוק העורף אשר יסדיר ויגדיר נכונה את כלל הגופים הפועלים במערך (5

 הפעולה והתאום-וסמכויות. שיטת שיתוף -אחריות  -העורף, תפקידים           

 הארגון וההפעלה ביניהם וכן עם רשויות קשורות אחרות, כדי לאפשר את          

 היעילים של כלל מערך העורף בשע"ח ובשגרה כאחד.          

 תקציב מערך העורף, באשר להתגוננות האזרחית, מתוכנן כיום במפוצל   (6

 ומתוקצב דרך גורמים רבים, החסרים את הראייה והאחריות הכוללת.                

 , בראשות רוה"מ,  שתקבע עקרוניתבזמנו כבר הוצע להקים וועדת שרים                

 את המדיניות, הנושאים המועדפים לביצוע לכלל מערך העורף, מלווה                

 בתקציבים מאושרים ומסומנים,  וזאת ע"ב עבודת מטה מקדימה של                

 פקע"ר והמשרד הממשלתי שיקבע לכך.                

 

 פקע"ר ב.                

 20%-קיים פער )הנחשב כסביר בנתונים הקיימים(, בשיעור של כ -(  מקלוט 1                

 מסה"כ צרכי המקלט למגורים.               

 יהיכלוסומכלל צרכי ההצטיידות לא 20% -קיים פער של כ -ערכות מגן  (2

 (.2006)מתוכנן לסגור הפער עד שנת      

 )גילוי וזיהוי, םקונונציונאלי-בלתיקיים פער באמצעים לטפל באירועים  (3

 יכולת טהור, יכולת טפול באירועים עם נפגעים רבים(.           

 

 



 מל"ח ג.  

 מערכות רבות במשק האזרחי של המדינה, אינן מערכות ממשלתיות )אף כי (1

 ייעודית לשע"ח( ויש תהליך עקבי לאגוד והפרטה של -הוכרזו כרשות                       

 מערכות החיוניות למשק בשעת חירום. זה מחייב חיזוק מעמד מל"ח באורח                       

 חוקי.  חקיקת חוק מל"ח ,כרשות, יאפשר הפעלת מערך מל"ח ביעילות                       

 ובסמכות נוכח השינויים החלים במשק.                       

 נות לחירום, וכן הקצאת סעיפיפעילות המשרדים השונים, בתחום ההתכונ (2

 התקציב לכך, אינם נעשים כיום על בסיס קדימויות וראייה לאומית       

 כוללת.   מוצע כי  סעיפי התקציב המיועדים להתכוננות בחירום, ייקבעו      

 ע"י האוצר, המשרד הנוגע, תוך התייעצות ,הכוונה ותאום עם מטה מל"ח.      

 חלוקת המשאבים למשק האזרחי, עבור הפעלתו בשע"ח )כולל אלפי  (3

 המפעלים החיוניים למשק בשע"ח( , נעשית למעשה ע"י צה"ל/משהב"ט.           

 סמכות זו של חלוקה, הנסמכת על החלטות צד נוגע, לו מטרות וקדימויות           

 מחייבת בחינה מחדש.         -משלו,           

 

 

 



 ההיערכות הלאומית לטיפול בעורף בחירום -סיכום פגישה במשרד מבקר המדינה עלט.  י"

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 סקירה מורחבת -מצגת: מערך העורף במדינה   כ.
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 שקפים( 26)   לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל -להפעלת המצגת 
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 אל"מים / פקע"ר  –בפני צוות  –נקודות להצגה  /נושאים מערך העורף : כא. 
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 אל"מים / פקע"ר  –הסברה  בפני צוות  –נושאים / נקודות להצגה מערך העורף : 

 (05מרץ  23 –)יום ד' 

 

 

 ( :92דצמ'  -סיכום העבודהארגון ותפעול מערך העורף במדינה  ). 1

 –יעדי העבודה  .א

 * הכנת מערך העורף, ארגונו ותפעולו למילוי ייעודו ולביצוע תפקידיו בדרך היעילה ביותר 

 בשע"ח ובשגרה.   

 * יצירת מכנה משותף ארגוני ותורתי בין הגורמים השונים אשר יהיו כפופים ו/או יפעלו במשולב 

 ובמתואם עם פיקוד העורף.   

  – מטרת העבודה .ב

 בחינת האיומים על העורף וניתוח המשמעויות הנובעות מכך על ארגון ותפעול מערך העורף. (1

אש, מד"א, -הג"א, מ.י., מערך אשפוז עורפי, מל"ח, פס"ח, כיבויבחינה וניתוח של הגורמים המשולבים במערך העורף ) (2

  -רשויות מקומיות וגדנ"ע(, וזאת באשר ל

 פערים, כשלים; -**  מצב קיים

 **  זמינות מערכות טכנולוגיות כמענה אפשרי לכשלים, פערים.

 **  תפקיד, אחריות וסמכויות בארגון המערך העתידי.

 -לתפעול פיקוד העורף,הצגת  ראייה מערכתית כוללת  (3

 **  תפעול כולל )שיטת הפעלה נוכח תרחיש ייחוס מוגדר(.

 **  נהלי עבודה וקשרי גומלין בין המערכים, הרשויות והגופים השונים הפועלים 

 במסגרת המשולבת של פיקוד העורף.      

 –פקע"ר  .ג

 אחריות לנושאים הבאים :

 במתאר קונווציונלי; חמוריםמענים לאירועים  (1

 ענים לאירועים במתאר כימי וביולוגי;מ (2

 כסיוע לכוחות הפועלים בשטח, בחסות מ.י. ; -תגבור / השלמות יחידות, אמצעי הצלה וכדו', (3

 קבלת האחריות על אירועים, כאשר יכולת השליטה ו/או הידע הנדרש הנם מעבר ליכולת מ.י. ; (4

 ההגנה האזרחית )הג"א(. (5

 -המתודיקה המבצעית המענה בשטח, שלבי הטיפול / ד.       

 איתור מקום האירוע •

 התגובה המידית )מד"א, כיבוי אש, מ.י. , רשויות מקומיות( •

 המענה הראשוני המתוכנן •

 המענה המשלים •

 השיקום הראשוני •

 השיקום המשלים. •

 

  הייעוד והמטרות  של מערך העורף.  2

 הייעוד, בהכללה : .א

לאפשר למשק האזרחי להתקיים ולפעול נוכח תקיפות אויב על העורף, תוך צמצום ככל שניתן באבדות   - בעת חירום (1

בנפש, בהרס ונזק למבנים, רכוש ותשתית,  ולהביא לייצוב המצב בעורף במהירות האפשרית, במגמה לתמוך במאמץ 

 המלחמתי הכולל של המדינה. 

טח הנובעים מאסונות המוניים )כתוצאה מאירועי פח"ע, תאונות לאפשר התגברות מהירה על התוצאות בש –בשגרה  (2

 ואסונות טבע(, להחזרת המצב לקדמותו, תוך מינימום נפגעים ונזק. 

 

 

 



 המטרות : .ב

 להכין ההתגוננות האזרחית, העצמית של האזרח וכלל האוכלוסייה, כנגד איומי ותוצאות המלחמה. (1

ת הפעלתם יתנו מענה יעיל לתוצאות המעשיות של תקיפות האויב להכין כוחות ואמצעים אשר בארגונם, פריסתם ושיט (2

 בשטח.

לפעול באופן משולב, מתואם ומבוקר למתן מענה יעיל לתוצאות המעשיות ל תקיפות אויב בשטח או תוצאות של  (3

 אסונות המוניים. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים

 

 (2000)יולי   אבן דרך א'

 * מבוא  )רקע והגדרת העבודה(;  -העבודה עסקה ב

 * ניתוח הנתונים והגורמים המשפיעים על השגת המטרה )תרחיש ייחוס;  מאפיינים                          

 עיקריים של המצב הלאומי(.                            

 * תפקידים, זיקות וקשרי גומלין הקיימים בין הגופים השונים במערך העורף )הגופים                           

 גופי החירום השונים(. –פקע"ר;  פקע"ר/משהב"ט  –השונים; משהב"ט/צה"ל                             

 

 (2000)ספט'  רך ב'אבן ד

 * השלמת נתונים )המצב המשפטי ; המצב התקציבי ; אתור צווארי בקבוק / כשלים(;  -העבודה עסקה ב

 קריטריונים לבחינת החלופות(; –* החלופות )זיהוי ,הגדרה וניתוח חלופות ; שיקולים                          

 ויותיה )המשמעויות על משהב"ט; קביעת החלופה הנבחרת; * החלופה הנבחרת ומשמע                         

 סיכום העבודה(.                             

 

 

 : ניתוח הגופים במערך העורף

 מל"ח;  פקע"ר ; מד"א ; כיבוי אש ; רשויות מקומיות ; מ.י. ; מערך אשפוז עורפי.

 

 

 תפעול מל"ח שלא בשע"ח(, ביחס ל2000פבר'   -מ 1080: )החלטת הממשלה  אירועי חירום

 ביולוגי  –כימי ;  *  אירועי טרור בלת"ק  –* אירועי טרור קונונציונליים;  *  אירועי טרור בלת"ק 

 טפונות ;  * שריפות ; * מגפות ; * חומרים מסוכנים ;  * חומרים רדיולוגיים.י* רעידות אדמה ; * ש

 

 

 

 

 הראייה לעתיד : –פקע"ר 

 

 הביטחון; המשרד לביטחון הפנים ; משרד הפנים( ; * הכפיפות למי ? )משרד

 

 הזיקות עם גופי החירום השונים( ; –* התפקיד ונושאי האחריות העיקריים ?  )הקשר 

 

 האם נכון ? האם אפשרי ? וכיצד ? -* "המשמר הלאומי"  

 

 יכולת השילוב בפקע"ר. -* "השירות לכל" / השירות הלאומי  

 

 

 

 

 
 


