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ה ח י ת פ א.   

 

 ב.  קביעת המבנה והארגון של יחידות/עוצבות השדה בצה"ל

הכיפורים-ג.  אמון הסד"כ לקראת מלחמת יום  

 

 ד.  ה ת מ ר ו ן

 

המודל להכנת תקציב הביטחון ה.   

 ו.   מתקן אימונים "צאלים"

(12ז.   כנס מז"י )דצמ'   

 7ח ט י ב ה    ח.  

                                                              -מפקדת זרוע היבשה )מז"י(  ט.  

 האם זה המבנה והארגון הנדרש לצה"ל     

 

 י.   איך התגייסתי לצבא הקבע

 פרויקט "הלביא"י"א.  

 .  חברת החשמלבי"

 שקפים( 6אלר"ם  )  -י"ג.  מצגת : יום עיון 

  -במרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי י"ד.  המועדון הטכנולוגי  )

 ( 87-86אוניברסיטה ת"א                                                

 

 השתלמות מיוחדת : הארגון, ועבודת המטה                                                                ט"ו.  

 .  רשימת הרצאותט"ז

 שקפים( 12י"ז .  מצגת : האיום האסטרטגי  )

 תכנון ופיתוח טכנולוגי -י"ח . השתלמות עבודת מטה לבכירי אגף 
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ה ח י ת פא.    

 
שצורפו יחדיו בפרק זה , דנים : סמכיםמה  

 

חשיבות רבה להבנת המושג כאשר באים לתכנן מבצעים ולערוך אמונים לרמות  "התמרון".* במושג 

השונות בצבא. ויכוח ממושך התקיים בין מח' ההדרכה במטכ"ל וביני. ויכוח זה מקבל פה ביטוי. זה 

"התמרון הינו כלי טקטי המבוסס על תנועה  -במה"ד הציעו  -בהגדרה הבסיסית מה זה "תמרון"מתחיל 

. בעוד אני מטרה -"תמרון , פעולה המבוססת על תנועה ואש".  מה"ד ראה בתמרון  -ענתי ואש" , ואני ט

טענתי כי תמרון איננו מטרה אלא פעולה מתוכננת של כוח )או כוחות( המשלבת תנועה ואש כדי להשיג 

 מטרה/משימה מוגדרת .

 

עיון על נושא הניידות והתמרון בשטחים מדבריים )סיני(, ואני -ארגנה יום - מז"י() מפקדת זרוע היבשה* 

 הצעתי להם כיצד לטפל ולהציג הנושא בצורה מתודית ביום העיון.

 

הכוחות של -סדר כאשר דנים ובוחנים האפשרויות השונות להקמת.  "מבנה וארגון יחידות ועוצבות"* 

כמו טנקים , נגמ"שים ,  -)אמצעי הלחימה  אמל"חובות של היחידות והעוצ למבנה והארגון   -הצבא 

על היקף כוח האדם והאמצעים הנדרשים יש השפעה מכרעת  - להן יםהמוקצתותחים , כלי נשק וכדו'( 

מספר  -היקף היחידות והעוצבות )לדוגמא  -כדי להקים את סדר הכוחות הנדרש.  וגודלו של הצבא 

משימותיו.האוגדות( נבחן ביכולתו לבצע את   

כאן ניתן ניתוח מקיף על האפשרויות השונות לבנייה וארגון יחידות מרמת הפלוגה ,דרך הגדוד , החטיבה 

, המשמעויות של כל אפשרות באשר ליעילות מבצעית , יכולת כלכלית וטכנולוגית. והאוגדה  

 

ים ובשטחי אמון. צה"ל מתאמן בבסיס שטחי אמון.-יננדרש לתכניות אמון ולמתק ".  כל צבא"אימון* 

כאשר מדובר בחיילות השונים, לרובם ישנם מתקנים ושטחי אמון , אך כאשר נדרש שטח בו ניתן לאמן 

הנדסה( , כולל עם אש , שטח ומתקן כזה לא  -ארטילריה  -חי"ר -שריון  -מספר חיילות שדה יחדיו )כמו 

ן( , עם שטח גדול המאפשר ביצוע היה קיים. יזמתי את "מתקן צאלים" )על בסיס מטווח האש של השריו

כמרכז האמונים תרגילי יחידות/עוצבות, עם אש, תוך שילוב חיילות השדה השונים. כיום משמש המתקן 

 העיקרי של כוחות היבשה.

בצה"ל ישנן תכניות אמונים והכשרה של מפקדים , בעלי מקצוע , יחידות ועוצבות, המתקיימות כשגרה 

כאשר ניתנת משימה מוגדרת או מוצגת תמונת מצב עתידית , נדרשים  בתקופות של שקט ורגיעה. אך

מכוונים מטרה.-לארגן ולתכנן אמונים   

על אימונים ותרגילים אלה ניתנת  משימה. -הכיפורים התבצעו תרגילים ואמונים מכווני -לפני מלחמת יום

, בוחנת ומבקרת. כאן תמונה מקיפה  
 

על היקף תקציב הביטחון. אלוף )מיל( גיורא אילנד  וח השנתיוויכם לאנו רגילי "תקציב הביטחון".* 

, בכנס בנושא "אתגרי הביטחון" , מתודולוגיה לשיח בין משרד האוצר למשרד הביטחון , בהקשר  הציע

" סטנדרט הביטחון  -שנתיות של צה"ל. ההצעה כוללת רשימות של משימות ביטחוניות -לתכניות רב

ות נוספות". ודיון על רשימות אלה יכול להוביל לתקציב נדרש.  אני "תפוקות מבצעי -המינימאלי" ו

והאם המתודולוגיה בין  "תפוקות ויכולות מבצעיות -מתייחס למודל המוצע , כולל לבחינה "כיצד מודדים 

ישימה. משרדי הממשלה אכן  

 

וארגון ;  )חח"י( , נעשו עבודות רבות , הן בנושאים פנימיים ) מבנהעם חברת החשמל לישראל * 

ייחוס ; תרגילים במפקדות -השתלמויות ; תרגילים, אפשרויות הפרטה(  והן בנושאי חירום ) תרחישי

 ובשטח ;(  מתוך עשרות עבודות תוצנה כאן רק חלקן.
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.  קביעת המבנה והארגון של יחידות/עוצבות השדה בצה"לב  
 

 אא(-600-08)

 הקדמה

 

 צה"ל , הוא נושא ליבה מרכזי של צה"ל .*  המבנה והארגון של יחידות ועוצבות 

 הכרחי לבחון אותו לעומק על שלל ההשלכות הנובעות מכך , תוך הבנה והתחשבות      

 במשמעויות השונות , הנובעות מכל חלופה ארגונית  שתקבע , על כלל צה"ל.    

 

 , לאור התוצאות  06 –בצה"ל בשנים שקדמו למלחמת לבנון  *  השינויים שנעשו

 .  מכאן שחיוני שהטיפול בנושא  , רובם לא הוכיחו עצמםוהתנהלות צה"ל במערכה זו     

 בראייה כוללת ובשילוב  כיום , ייעשה בשיקול דעת , בעבודת מטה רחבה ומעמיקה ,     

 מלא של כל הנוגעים בדבר , כבר בשלבי העבודה הראשונים .    

 

                                           בלבד )מז"י אחראית  (מז"יוע היבשה )מפקדת זר*  אין להסתפק במתן הנושא לטיפול 

 כיצד נכון להפעיל  –ל"בנין הכוח" , אך איננה אחראית ל"הפעלת הכוח". והבחינה העיקרית היא     

 אגפי המטכ"ל והפיקודים המרחביים חייבים לקחת חלקהמטרות הצבאיות בשטח(.  הכוח, להשגת    

 גם מפקדי הגייסות ומפקדי האוגדות  חייבים     -פעיל כבר מתחילה.  בהמשך    

 להשתלב , )בדגש על הכנה ובחינת תכנונים אופרטיביים , והתאמות המבנה     

 והארגון הנדרש , לכשרים הנדרשים מהיחידות והעוצבות להשגת המטרות     

 הצבאיות בשטח , בזירות השונות(.   

 

 

 מ ב ו א

 

 .  לקביעת המבנה והארגון של כוחות היבשה השפעה מכרעת על :1

 א.  היכולת לתת מענה מיטבי לאיומים ולהשגת מטרות ויעדים צבאיים.      

 ב.  צרכי כוח האדם ; האמל"ח העיקרי והמשני הנדרש ; הצרכים הלוגיסטיים.      

 אדם ואמצעים   -כוח ג.  שיתוף הפעולה בין חיילות השדה , ההקצאה הנכונה של      

 ליחידות/עוצבות ,  ושיטת הפעלתם המשולבת בשדה הקרב.            

 הקצאת יחידות ושיטת הפעלתם.    –ד.  ההספקה , הפינוי והמערך הלוגיסטי       

 ה.  הכשרות מפקדים ; אמוני הסדיר והמילואים , בכל הרמות ; הפעלת כוחות בבט"ש.      

 יטת שת"פ עם ח"א ואחרים.ו. עקרונות וש      

 

 ההפעלה של יחידות   –.  לבחינה וקביעה של המבנה והארגון , במשולב עם תורת 2

 ועוצבות השדה ביבשה , הכרח כאמור , לגשת לנושא בדרך מתודולוגית ,מעמיקה       

 ומקיפה , )אין להסתפק בבחינה כללית של חלופות ארגוניות רק לפי  ניתוח של       

 חסרונות תיאורטיים בלבד(.  גישה מתודית נכונה תאפשר קיום מבנה   –יתרונות      

 וארגון של יחידות ועוצבות צה"ל לטווח ארוך , תוך הבנה שכל החלופות נבחנו על פי       

 גורמים משפיעים , והוצאו נכונה המשמעויות והמסקנות הנובעות מכך.     

 

 -השיטה המתודולוגית לבחינת הנושא. 3

 ההכוונה וההבנה עם הדרג המדיני.   -א. הביטחון הלאומי      

 ההשפעות המקומיות והמרחביות.   -                               

 ההשפעה הגלובלית , החיצונית.   -                               
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 בפירוט   המטרות והיעדים הצבאיים הנובעים מסעיפי הביטחון הלאומי כנ"ל, ב.      

 חזית נפרדת.-כללי ופרטני , ביחס לכל זירה         

 -, כללי  חזית בנפרד-נתוני בסיס , עבור כל זירה הכנה ובחינה שלג.       

 *  האויב ; השטח ;  )בראייה כללית ופרטנית כאחד(.         

 לוגיסטיות מהאויב והשטח. –אופרטיביות  –*  משמעויות טקטיות          

      -הכנה של תכנונים אופרטיביים לבחינת הכשרים הנדרשים להשגת המטרות*          

   היעדים הצבאיים בזירה נתונה.            
 א' מצורף(-)פירוט נתוני הבסיס הנדרשים , ראה נספח         

 המצוי )או בפיתוח( , בצה"ל ובצבאות אויב, בחינת הטכנולוגיה והאמל"חד.       

 תמרון ; השימוש בחמ"מ ;   –אש ; יכולת תנועה-)בדגש על התחומים הבאים : ייצור         

 כללי ומודיעין השדה ; התאום ושת"פ עם ח"א וח"י ; צרכי פיקוד   –המודיעין           

 והשפעתם על מבנה העוצבות / היחידות    -,ושליטה ; לוגיסטיקה מודרנית(           

 הקרב. -לתן בשדה ושיטת הפע         

  

 .  משמעויות מעשיות מחלופות ארגוניות שונות :4

 א.  הצרכים באמל"ח עיקרי ומשני;     

 אדם ; היקף הקמה והכשרה של בודדים ויחידות/עוצבות ;-ב.  הצרכים בכוח     

 ג.  משמעויות לוגיסטיות )כולל אפשרויות פריסה ; מבנים ; ימ"חים ; צירי תנועה(;     

 ד.  משמעויות הזמן הנדרש לביצוע , לכל הגופים במערכת ;     

 ה.  משמעויות הקניית תורה )בסדיר ובמילואים ; מפקדים ברמות השונות(.     

 ו.   משמעויות תקציביות.      

 

 .  סיכום בחינת החלופות לנושא המבנה והארגון בכללותו ,חייב לתת מענה לקביעות  5

 בנושאי המשנה הבאים :מה נדרש בצה"ל      

 מספר  מפקדות הגייס. .א

 מספר  האוגדות.  .ב

 מבנה וארגון האוגדה / ות. .ג

 החטיבה / ות .       -"–       .ד

 הגדוד / ים .       -"–       .ה

 הפלוגה / ות.       -"–       .ו

 ההקצאה ושיטת ההפעלה של מערכי : חת"מ , הנדסה , חמ"מ , מודיעין השדה , .ז

 בהתאמה לצרכי היחידות/ העוצבות לעיל.       -תקשוב ,

 בהתאמה ובמשולב         -ח.  ההקצאה ושיטת ההפעלה של המערך הלוגיסטי והרפואי ,      

 למבנה והארגון כנ"ל.            

 מתקניו ומערכיו ,  ועל מז"י.  -ט.  המשמעויות הנובעות מהנ"ל על אגפי המטכ"ל     

 

ואכן  ם בצה"ל פעלו בעבודת מטה  מתודית , כפי שהוצע ופורט לעיל,:  מאחר ואינני יודע הא הערה

א'. אך בכל מקרה הם אינם -, )כנדרש לעיל , וכמפורט בנספחקיימים נתוני הבסיס , שנבחנו וסוכמו

שא בהכרח אופי כללי , עיוני , בניגוד לשיטה עליה המלצתי. ראה יבידי( , לכן גישתי לנושא בהמשך,  ת

לעיל  לא כולל סעיפי  5המשנה של סעיף –התייחסותי לנושא תעשה בהתאם לסעיפי לעיל.   2סעיף 

 ט'. –משנה : ז' 
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 רקע היסטורי )קצר(.  6

 התנסה צה"ל בהרכבים וארגונים שונים של עוצבות ויחידות השדה. הוקםא.  מאז      

 השריון )עד הקמת המפח"ש(.-הגוף המשפיע ביותר בצה"ל היה חיל 56משנת           

 פל' טנקים או חרמש ופל' אחת   2תחילה הוקמו צג"מים )צוותי קרב גדודיים , בהרכב של           

 גד' טנקים או חרמ"ש וגד'   2-של חרמ"ש או טנקים(. חטיבות השריון הראשונות נבנו מ          

   -אחד של חרמ"ש או טנקים.    היו תקופות שלגד' הטנקים צורפה , כהשלמה בחירום           

                                                                                                           פל' חרמ"ש מילואים או סדיר.          

   1-2. אשר כללו 56 –ות הוקמו לקראת מבצע "סיני" אוגדות משימתיות ראשונב.       

 חט' משוריינת , חט' חי"ר / מוסעת , ויחידות נוספות.          

 , שכלל   67 -סד"כ משמעותי ראשון הוקם לקראת מלחמת "ששת הימים"           

 כולל גד' חרמ"ש ; חט'   –אוגדות משימתיות , בהרכב שונה )לרוב : חט' טנקים           

 ממוכנת(. –לרוב עם סוג טנק שונה ; חט' חיר/צנחנים  –טנקים שנייה           

 ג.  תוצאות מלחמת "ששת הימים" )במיוחד בחזית סיני( , השפיעו באופן מיוחד על        

 דיף טנקים ע"ח חי"ר )שסבל ממגבלות מיגון וניידות הזחל"מ , ולא   הגישה להע           

 עמד בקצב ובשרידות של הטנק( וכן ע"ח ההנדסה וארטילריה.           

 הדגש הושם על ריכוז עוצמת אש ותנועה , ע"י חט' טנקים , לעומק שטחי האויב.          

 של העדר חי"ר הן בהיקף , הציגו את המגבלות  73 –ד.  תוצאות מלחמת יוהכ"פ 

 הכוחות והן בעדר מיגון וניידות . כן בלטה חולשתו של חיל התותחנים )הן בהיקף והן      

 ביכולת ייצור האש( , וכן את דלות אמצעיו של חיל ההנדסה )שלא בהקשר      

 לאמצעי הצליחה(.    

  79-84 -ו  74-79 שנתית , רחבת היקף , לשנים-לאחר מלחמת יוהכ"פ , הוכנה תכנית רב .ה

)בסיוע ומימון ארה"ב( , שהביאה להוספת מספר אוגדות קבועות , לגידול ניכר בחט'  הטנקים 

ובחט' הממוכנות.  גידול ניכר בגדודי  החת"מ , כולל שדרוג איכותם )באש וביכולת הניידות(. כן 

 גדלו אמצעי יחידות ההנדסה.

 הוקצו האוגדות / היחידותות , ברוב התכנונים , שנערכו לקראת המלחמות השונ .ו

 ואכן בזמן המלחמה נלחמו מרבית עוצבות אלה באותה זירה    לחזית / זירה מוגדרת מראש.     

 (.   היו העברות של  82, מלחמת  73, מלחמת  67, מלחמת  56שתוכננה )מלחמת      

 אוגדות / חטיבות לזירה אחרת , לרוב לצרכי ביצוע שלב לחימה נוסף  או  לצרכי       

 ייצוב קו או להחלפת עוצבה בגזרה נתונה.        

 

    

 המייחד את המצב כיום .7

 תוספות   -. אך עם השנים חלו שינויים , במיוחד באשר ל .  זירות הלחימה ידועותא

 קיום  ח איכותי יותר )בדגש על נ.ט.( ; אמל"ח בשטח נתון ; הימצאות אמל"     

 בטווחים שונים ; הימצאות אוכלוסייה   –המאיימים על צבא ואזרחים  רקטות וטילים     

 גדולה יותר בשטחים נתונים.     

 ב.  צה"ל צריך יהיה להתמודד עם מטרות ויעדים ,אופייני  ללחימה בעצימות  

 קיצוניים , גופי   –גבוהה ונמוכה כאחד;  כנגד צבאות סדירים , ארגונים דתיים      

 וארגוני טרור ואוכלוסייה עוינת.     

 ג.  אופי השטח והאויב הצפוי ,  שיטות הלחימה והאמל"ח בהם ישתמשו בזירות  

 השונות , יחייבו את צה"ל להתאים את היקף הכוחות והרכבם , כדי לתת מענה     

 מיטבי לנתונים משתנים אלה , להשגת המטרות הצבאיות  בכל זירה נתונה.     

 ד.  קיום צבא מילואים גדול , יחייב קביעה מוקדמת ,ככל שניתן , של תורת הפעלה ויציבות      

 ע על הכנה ואימון העוצבות בהתייחס לזירה והמטרות הצפויות.ארגונית , שתשפי          

 האמור לעיל יחייב כוננות , כשרות ויכולת פעולה מהירה של הכוחות שיפעלו   .ה

 בזירה נתונה , למתן מענה למצבים וצרכים משתנים.     
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 )בהכללה , עבור מסמך זה ( הגדרות מוצא ליחידות השדה.  8     

 )עבור כל חיילות השדה(. יחידת יסוד   -ד גדוא.            

 גד' טנקים ; גדוד חי"ר ; גד' חרמ"ש )גד' חי"ר משוריין , נישא ע"ג     -                      

 נושאות גייסות משוריינות( ;                                    

 .עוצבת יסוד –.  חטיבה ב          

 "חטיבת טנקים" : כוללת גדודי טנקים בלבד.  -                         

 "חטיבה משוריינת" : כוללת גדודי טנקים וגדוד חרמ"ש.  -                         

 "חטיבה ממוכנת" : כוללת גדודי חרמ"ש וגדוד טנקים.  -                         

 "חטיבת חי"ר : כוללת גדודי חי"ר בלבד.  -                         

 . עוצבת על  -אוגדה ג.            

 בה מצויות חטיבות/יחידות  באופן קבוע, תקני. –"אוגדה קבועה"    -                       

 "אוגדת טנקים" : כוללת חטיבות טנקים בלבד.   -                       

 "אוגדת חרמ"ש" : כוללת חטיבות חרמ"ש בלבד.   -                       

 "אוגדה משוריינת" : כוללת חטיבות טנקים וחטיבת חרמ"ש.   -                       

 "אוגדה ממוכנת" :  כוללת חטיבות חרמ"ש וחטיבת טנקים.     -                       

 . לזירה / למשימהקדה מבצעית מפ – מפקדת גייסד.            

 מפקדה לה אחריות לחזית מוגדרת )העשויה להתחלק    - מפקדת פיקוד מרחביה.            

 למספר זירות מרחביות(.               

 הוזכרו גופי החת"מ , ההנדסה , הסיור , לאו.   בכל היחידות / העוצבות לעיל ,           

 הרפואה , התקשוב , מודיעין השדה , המנהלה. –הלוגיסטיקה                

 יש חשיבות רבה לקביעה העקרונית מה יהיה המבנה  והארגון של כל גוף ,                 

 כיצד יפעלו וישולבו הגופים השונים לעיל במערך כוחות השדה ,  )האם                 

 ת לגופים אלה , או שיטה המשלבת  החטיבה או האוגדה תהווה המסגרת הבסיסי               

 ראייה מרחבית. בכל מקרה חישוב הצרכים חייב יהיה להתבסס על "לבנה" של גופים                 

 ואמצעים  הנדרשים לכל חטיבה.  מסמך זה , לא יעסוק בכך , בשלב זה.               

 

 מפקדות הגיס          

 פעיל מבצעית עוצבות ויחידות .א.  מפקדת הגיס מיועדת לה          

 יש להבחין בין מצבים ותנאים ידועים , בהם ניתן לקבוע מראש , הצורך בהקצאה /                 

 בהפעלה של מפקדת גייס , לבין מצבים העשויים להתפתח , ואשר נכון  יהיה להפעיל                 

 בהם מפקדת גייס.               

 לומר :בהכללה ניתן  .ב

 (  בפיקוד הצפון , בזירת רמה"ג או בזירת לבנון , לאור קיום זירות נפרדות  1

 בהם יפעלו כוחות רבים ביחס , בנתוני שטח ואויב שונים , קיים צורך        

 במפקדת גייס , בהקצאה קבועה לפיקוד המרחבי.                      

 עשוי להתקיים צורך   -(  בפיקוד הדרום , בגזרת סיני או בגזרת רצועת עזה , 2                 

 מבצעי למפקדת גייס.                      

 (  בפיקוד המרכז , בגזרת איו"ש או בגזרת ירדן , עשוי להתקיים צורך  3                

 מבצעי למפקדת גייס.                     

 סקנות :מג.              

 (  בשלב הנוכחי , ובנתונים הקיימים , מתחייבת הקצאה קבועה של מפקדת  1               

 גייס לפיקוד הצפון.                     

 (  בגלל הצרכים המבצעיים העשויים להתפתח בפיקוד הדרום ובפיקוד המרכז 2               

 מפקדת גייס שנייה ,כעתודת מטכ"ל , שתהיה   בשלב הנוכחי נכון להקים                    

 בכוננות להפעלה בפיקוד הדרום או בפיקוד המרכז.                    

 (  יתכן מצב בעתיד , שבנתונים שיהיו , בראייה מבצעית ארצית כוללת ,3              

 יהיה צורך בהקמת מפקדת גייס שלישית.    

      

 



 7 שפאור בע"מ 

 כללי -אוגדות קבועות .  9    

 א.   בנתוני מדינת ישראל ובהיקף הסד"כ הכולל הנדרש לצה"ל , לא ניתן יהיה           

 להקים אוגדות טנקים / חרמ"ש , הבנויות על מרכיב לחימה אחד.               

 אפשרויות יסוד של מבנה וארגון אוגדה קבועה בצה"ל :שלוש ב .  קיימות          

 חט' חרמ"ש. 2-חט' טנקים ו 2 –ה "מאוזנת" (  אוגד1              

 חט' חרמ"ש ,  1 -חט' טנקים ו 2  - ינת"י"משור(  אוגדה 2              

 חט' טנקים , 1 -חט' חרמ"ש ו 2 –בעדיפות חרמ"ש "ממוכנת" אוגדה   (3              

 השאלות לבחינה :   ג.         

  אחידות במבנה והארגון ? –האם כל האוגדות חייבות להיות זהות 

 ? מהו מספר החטיבות שנכון להקצות באורח קבוע לאוגדה 

  אחידות במבנה והארגון ? –האם כל החטיבות חייבות להיות זהות 

 ד.   גורמים משפיעים עיקריים :             

 (  קיום זירות לחימה מגוונות ,ידועות מבחינת השטח והאויב. 1               

 (  הצורך בשימוש ושילוב דרכי לחימה שונות , בהתאמה לזירות נתונות. 2               

 (  ציוותי כוחות )או קיום ציוות מראש( , הוא תנאי ליכולת לבצע המשימות  3               

 הצפויות בשדה הקרב, בכל זירה נתונה.                    

 על )אוגדות( , בהיקף הנדרש , לחזיתות  -ספר עוצבות(  היכולת להקצות מ4               

 והזירות השונות , בהתאם לצרכים הנדרשים כדי לתת מענה לתרחישים                      

 ותכנונים אופרטיביים , תוך קיום עתודת מטכ"ל.                    

 

 אוגדה מאוזנת.  10    

 חט'  חרמ"ש. 2 -טנקים ו חט' 2חט' ;   4א.  המבנה  :            

 ב.  משמעויות :            

 –( ציוות 1                

 * אפשרויות שונות ורבות לביצוע ציוותי כוחות , במסגרת האוגדה.                    

 חט' להפעלה. 5* העברת חט' אחת לאוגדה אחרת , יוצרת מצב של                     

 בכל מלחמות צה"ל עד היום ,לא הופעלה , כמבנה קבוע ,  אוגדה  *                    

 חט'. 4בת                        

 –( פעילות מבצעית 2                

 * אפשרות לקבלת אחריות על גזרה גדולה יותר.                    

 רה נתונה, על בסיס* יתירות כוח. כל אפשרות של ריכוז מאמץ נדרש, בגז                    

 חט' חרמ"ש באוגדה ( , תשאיר עוצבה   2 -חט' טנקים ו 2אוגדות )  2של                        

 חט' יש מצבים ,   3שלא תפעל, )ניסיון העבר מצביע כי גם באוגדה של                        

 לא מעטים, שלא כל החטיבות מופעלות, באותה עת, וקיימת יתרות כוח(.                            

 * דווקא השונות הקיימת באופי זירות הלחימה , ושיטות הלחימה של                    

                                                          איננו יתרון.  -האויב ונגדו , אוגדות גדולות וזהות במבנה ,                       

 * יחסית , קשיי שליטה ובקרה של מפקדת האוגדה על היקף הכוחות                      

 ופריסתן האפשרית בשטח.  הארכת נוהלי הקרב . יכולת הימצאות

 מוגבלת.  –המפקד בכל החטיבות בשלבי הלחימה העיקריים, 

 * "זנב לוגיסטי" גדול ביחס )יחייב צירי תנועה ופריסה רחבה יותר בשטח(.                    

 * יכולת ריכוז מאמץ ארטילרי והנדסי גדול יותר , בשלבים מסוימים של                      

 הלחימה.                        

   4עי בארגון אוגדה של * יכולים להיווצר מצבים בהם יהיה צורך מבצ                    

 חטיבות ,להשגת מטרה/ות מוגדרות. אך אין זה נדרש לכל שאר האוגדות.                        

  -צרכי כלל צה"ל  –(  ארגונית 3                

   4אוגדות מאוזנות , ניתן לארגן  3מבחינת מספר החטיבות , מכל                      

 אוגדות   2חטיבות.  מבחינת צרכי סד"כ צה"ל , עדיף קיום  3אוגדות של                      

 אוגדות מאוזנות ומעלה(. 6מאפשר –נוספות בסד"כ )במקרה שהתכנון                      
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 אוגדה משוריינת.  11    

         חט' חרמ"ש. 1חט' טנקים ,  2א.  מבנה האוגדה :             

 ב.   משמעויות :           

 טנקים וחרמ"ש   –(  עוצבת על , הבנויה על שני מרכיבי הכוח העיקריים 1                 

 כאשר משקל הכובד והעדיפות ניתנת באוגדה זו לטנקים.                      

 ני שטח ואויב שונים  (  אפשרויות ציוות מגוונות . אפשרויות הפעלה בנתו2                 

 כאשר הדגש הינו על יכולת תמרון לעומק ; לחימה כנגד כוחות                        

 משוריינים ; תפיסת שטחים חיוניים ;                        

 (  אפשרות עיבוי הכוח ע"י קיום גד' רביעי בכל חטיבה )גד' חרמ"ש בחט'  3                

 טנקים וגד' טנקים בחט' חרמ"ש( , או קיום פלוגה רביעית בכל גדוד                       

 בחטיבה.  אפשרויות ציוות רבות הן באוגדה והן בכל חטיבה.                     

 )אין הכרח לעבות הכוח כנ"ל בכל האוגדות. ניתן לעשות זאת רק באותן                     

                   צאה מתכנונים אופרטיביים בזירה(.אוגדות שהדבר עשוי להתחייב כתו                     

 "זנב לוגיסטי" קטן יותר , ביחס לאוגדה מאוזנת.(  4                

 

  אוגדה ממוכנת.  12    

         חט' טנקים. 1חט' חרמ"ש ,  2א.  מבנה האוגדה :             

 משמעויות :ב.             

 .ב' לעיל , אך בהדגשה על מרכיב החרמ"ש.11(  בעקרון בדומה לאמור בסעיף 1                

 (  אפשרויות הפעלה מגוונות , בדגש על זירה בה קיימים שטחים סגורים  2                

 חיוניים. יותר , אוכלוסייה , יישובים , מתחמי אויב ;    תפיסת שטחים                     

 ג.  מסקנות :           

 ג' , אך בהדגשה על מרכיב החרמ"ש. 11(  בעקרון בדומה לאמור בסעיף 1               

 זירה נתונה. –(  אפשרויות להקצאה מראש , לחזית 2               

 

  סיכום נושא  האוגדות.  13   

 חט' עם מרכיב לחימה אחד   3ה בת  א.  בנתוני מדינת ישראל  וצרכי צה"ל , אוגד          

 אינן מתאימות לצרכי צה"ל, כארגון  ,  חט' 4)טנקים או חרמ"ש( ,וכן אוגדה מאוזנת עם               

 חט' )מאוזנת או בעדיפות טנקים/   4קבוע לכל האוגדות במערך.  אוגדה בת                

 ת   לצורך משימה נתונה.לצוו –חרמ"ש( , ניתן תמיד לארגן                

 קיום חטיבות חי"ר / צנחנים / חרמ"ש עצמאיות )שלא במסגרת אוגדה קבועה(   .ב

 יאפשר תגבור כל אוגדה )משוריינת או ממוכנת( , לפי צורך מבצעי מוגדר ,

 וליצור אוגדה מרובעת )מאוזנת או משוריינת או ממוכנת(.  ואפשרות זו עדיפה

 "מרובע" או "מאוזן" אחר. -על כל ארגון קבוע תקנית ,

 חט'( , תאפשרנה לצה"ל להקים לפחות  4חטיבות )ולא  3הקמת אוגדות בנות  .ג

 אוגדות לסד"כ צה"ל. ולאור צרכי הקצאת האוגדות בצה"ל לחזיתות   2עוד                   

 השונות , תוך קיום עתודה , אפשרות זו עדיפה.                  

 לנתוני  למרות המבנה התקני הקבוע , ניתן להתאים מבנה אוגדה מוגדרת , בהתאמה  .ד

 בעיקרון השטח והאויב , בזירה נתונה , ידועה מראש ,בה צה"ל עשוי לפעול.                  

 זירה את האוגדה עם המבנה והארגון המיטבי.-ניתן להתאים לכל חזית                  

 אוגדות הבנויות מראש על הרכב משולב , בעדיפות טנקים או חרמ"ש , נותנותה.               

 גמישות להתאמה מיטבית לפי הצרכים המבצעיים של אותה חזית.                   

 קרב חטיבתיים בהרכב של-צוותי 3בכל אוגדה כזו ניתן לבנות גם ציוות של                   

 גד'   2-וגד' חרמ"ש )בכל צוות קרב חט' , באוגדה המשוריינת(  וגד' טנקים  2                 

 חרמ"ש וגדוד טנקים )בכל צוות קרב חט' , באוגדה הממוכנת(.                 

 חט' טנקים וחט' חרמ"ש( ואוגדות   2לכן נכון להקים אוגדות משוריינות )                 

 ט' טנקים(, בסד"כ צה"ל. חט' חרמ"ש וח 2ממוכנות )                 
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 : המבצעי במידת היכולת והצורךו.   ניתן לשקול האפשרויות הבאות ,          

 ( הוספה תקנית לאוגדה/ות  מוגדרות , של גדודים רביעיים לכל או לחלק  1              

 מהחטיבות )טנקים או חרמ"ש(. וזאת במקום הקמת מסגרות נוספות של חט'                    

 או אוגדה.                   

 ( הוספה של פלוגות רביעיות לכל או חלק מהגדודים בחטיבות השונות , על  2              

 רקע ובדומה לאמור לעיל.                  

 עצמאיות , מחוץ למסגרת האוגדתית    -ז.   קיום חטיבות חי"ר/חרמ"ש/צנחנים          

 התקנית, יכולות לאפשר תגבור אוגדה נתונה בחט' רביעית , במידה והצרכים    

 המבצעיים יחייבו זאת.    

 ב'  -ח.  המבנה והארגון , )כולל מספר הטנקים ( באוגדות השונות , ראה נספח   

 לא מצורף.         
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 העל )האוגדה( , צריך להיגזר המבנה-א.  על בסיס עקרון המבנה והארגון של עוצבת        

 והארגון של החטיבות והגדודים. מבנה הומוגני , מבוסס על מרכיב עיקרי אחד )טנק או               

 מנהלתיות(.-יחידות משנה )פרט ליחידות מסייעות 3חי"ר(. הרכב של -נגמ"ש             

 ב.  מבנה וארגון כנ"ל צריך לאפשר :        

 (  שמירה על רמה מקצועית ; יכולת ביצוע של אימונים והכשרה מקצועית ברמות  1             

 הגד' , ברמה מקצועית אחידה. –הפל'  –הצוות/הכיתה , המח'   -השונות                   

 העל , ע"י הקצאה / החלפה  של גדודים בין החטיבות-(  יכולת ציוות במסגרת עוצבת2             

 ליצירת  חט' משוריינת / חט' מוכנת , בהתאם לצרכי שדה הקרב.                  

 (  באימונים , ברמת העוצבה , חשוב שההקצאה / ההחלפה של גדודים בין החטיבות  3             

 תאפשר היכרות קרובה בין מפקדי המשנה בתוך העוצבה. כולל האפשרויות של                    

 ציוות משלים במסגרת החט' /הגד'.                  
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 א.  ניתן להניח כי באשר לפלוגות החי"ר/חרמ"ש/צנחנים , אין סיבות מובהקות לשינוי המבנה         

 והארגון הבסיסי  הקיים.   באשר לפלוגות הטנקים יתכן ונכון לבחון חלופות ארגוניות.            

 הסיבות לצורך לבחון מבנה פל' הטנקים : .ב

 טקטיים של הטנקים כיום )במיוחד טנקי "המרכבה" בדגמים –(  הכשרים הטכנולוגיים 1

 המתקדמים( , עולים לאין שעור על הטנקים שהיו לפני כמה עשורים.     

 (  כוח האש , המיגון והעבירות של הטנקים המתקדמים מאפשרים ביצועים בשדה הקרב  2

 שבעבר היו בלתי אפשריים.     

בזירות השונות , בנתוני מדינת ישראל , ישנם גם תנאי שטח ואויב המקשים על הפעלת  (3

  רכב מלא ובמבנה הקיים , ויש אף מצבים שהפעלת מח' היא בעייתית.   פלוגות בה

 האם ניתן לשנות הארגון הקיים , מבלי לשנות מספר הטנקים בפל' .  -השאלה היא  .ג

 שינוי  שיאפשר ניצול טוב יותר של הטנקים בזירות ובשיטות הלחימה השונות  ?

 נספח ג' מצורף. –ההצעה לבחינה , ראה  .ד

 

 רצל שפיר()הוכן ע"י ה
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 "קביעת המבנה והארגון של יחידות ועוצבות היבשה בצה"ל"

 

 נתוני בסיס נדרשים         נספח א' :

      

 : נתוני הבסיס נדרשים כדי לנתח נכונה את הלחימה הצפויה בכל אחת מהזירות .1

 רצועת עזה –סוריה( , מרכז )ירדן( , דרום )מצרים( , איו"ש  –צפון )לבנון 

 )הפלשתינאים / בט"ש(.

 

 : בכל זירה נתונה,  הנתונים הנדרשים .2

 הכוונה מדינית ; מטרות ויעדים צבאיים אפשריים )במגננה והתקפה(. .א

 כוונות מדיניות וצבאיות של האויב )קיים ופוטנציאלי( . .ב

 – האויב .ג

 (  סד"כ , מבנה וארגון; שיטות לחימה הכשרה ואימונים.1   

 (  פריסה ידועה / צפויה במערכי שגרה וחירום.2   

 (  מטרות צבאיות אפשריות לאויב בזירה.3   

 כוחות חיצוניים , ו/או כוחות עתודה. –(  סיוע ושת"פ אפשרי עם גורמים 4   

 (  הערכת נתוני זמן ומרחב לכניסה ללחימה ; משמעויות התרעה.5   

 -   הקרקע –השטח ד.                 

 (  אופי השטח בהכללה )תכסית ; שטחים בנויים/כפריים( , אוכלוסייה.1                  

 (  אפשרויות תמרון ; אפשרויות עקיפה וחדירה לעומק ; מכשולים טבעיים  2                  

 ומלאכותיים.                       

 ת לתנועה ; אזורים קשיי עבירות.(  צירי תנועה עיקריים ; גזרות נוחו3                  

 (  שטחים שולטים ; שטחים חיוניים .4                  

 (  הערכה : השפעת השטח וניתוח הגורמים לעיל על אופי הלחימה הצפוי  5                  

 בזירה.                       

 -   לוגיסטיות –אופרטיביות  –משמעויות טקטיות ה.                

 (  השילוב של אויב ושטח באזורים / מתחמים מוגדרים.1                  

 מערכי אויב מוגדרים. –(  שטחים שולטים / חיוניים  אל/ב 2                  

 (  היקף והרכב כוחות )כללי( אשר יידרשו כדי לבצע מטרות צבאיות  3                  

 ת , להשגת מטרת הלחימה בזירה זו.מוגדרו                       

  –להשגת מטרות הלחימה בזירה  לבחינת הצרכיםתכנונים אופרטיביים ו.                 

 (  קביעת מטרות ויעדים מוגדרים לעוצבות / כוחות העשויים להיות  1                  

  מוקצים לזירה.                       

 היעדים הצבאיים. –בחינת הרכבי כוחות נדרשים להשגת המטרות (  2                  

 (  סיוע ושיתוף פעולה :3                  

 * צרכי הסיוע הארטילרי ; ההנדסי ;                        

 * צרכים לוגיסטיים ורפואה ;                        

 *  סיוע אווירי נדרש ;                        

 *  תקשוב , צרכי פיקוד ושליטה ; מודיעין ומודיעין שדה.                        

 לייצוב הזירה. –ללחימה  –(  משמעויות זמן ומרחב , להערכות 4                   

 (  משמעויות של אמון היחידות/ העוצבות.5                   

 

 כל זירה ולכלל הזירות :הבסיס , ל –מניתוח נתוני  הוצאת מסקנות ומשמעויות .3

 מטרות מוגדרות למתקפה / הגנה ; .א

 הסד"כ הנדרש להשגת המטרות ; .ב

 -מסקנות ראשוניות באשר ל .ג

   , המבנה והארגון המיטבי אשר יידרש , ברמה הטקטית והאסטרטגית

 להשגת המטרות השונות בזירות השונות.
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  וארגון של ההבדלים בין הזירות השונות והמשמעויות מכך על צרכי מבנה

 סד"כ נדרש.  פריסה ; מיקום  ; צירי תנועה ; ימ"חים.

 .ההקצאה והשילוב המיטבי של יחידות חת"מ והנדסה 

  הפיקוד  –השיטה , ההקצאה והשילוב של המערך הלוגיסטי )ברמת המטכ"ל

 העוצבות / היחידות(. –

 הכנת נתוני הבסיס כנ"ל חיוני שיעשה במשולב ע"י : .4

  ה' , ע"י אגפי המטכ"ל מפקדות הפיקודים ומז"י.-א' סעיפי משנה - 2סעיף 

  כמפורט לעיל , בתוספת : 3סעיף משנה ו' וסעיף  – 2סעיף , 

 מפקדי הגייס , ומפקדי האוגדות.

 

 

 

 הצעה לבחינה                     –מבנה וארגון פלוגת טנקים         : בנספח 

                    המצויים בתוך טנקים(  –)באדום   -המבנה המוצע  .1

 מ"פ                                    

                                           ^ 

 סמ"פ                            סמ"פ                    

                                               ^                                   ^ 

 4מח'      3מח'                    2מח'     1מח'                                       

 מ"מ       מ"מ                      מ"מ       מ"מ                                      

 סמל       סמל                      סמל       סמל                                      

                          

 משמעות המבנה : .2

 מ"פ 

 2 סמ"פ 

 4  יחידות הפעלה עצמאיות. 4 –טנקים(  2מח' טנקים )כ"א בת 

  בפיקוד סמ"פ. –מח'  2כל 

  'ים.טנק 11  -ללא שינוי  –מספר הטנקים בפל 

  מ"מ.                                  -קצינים בפל' : סמ"פ ו 2תוספת של 

                       

 .   משמעויות הפעלה:                               3                           

 סמ"פ.                                2 -פשרית של מ"פ ויחידות תמרון ,עם אפשרות פיצול , בהנהגה א 4 *                                   

  –*   אפשרויות ציוות , בהתאמה לשטח ומשימה                                  

 טנקים )מח' וסמ"פ(.. 3יחידות משנה :  כ"א  2**                                        

 טנקים. 2מח' , כ"א   2                                            

 מ"פ מנהיג )או מצטרף לאחד מיח' המשנה(.                                            

 

 

 

 ת  נ  ו  ע  ה         אש  -בסיס  **  תמרון :                                           

 מח' וסמ"פ ומ"פ 3(          מח' וסמ"פ           1)                                             

 טנקים[ 8טנקים[           ]  3]                                                            

                                                            ...............................           .... 

 מח' , סמ"פ ומ"פ  2מח' וסמ"פ          2(         2)                                             

 טנקים[ 6טנקים[              ] 5]                                                            

                                                            ........................         ................ 

 טנקים )עם הסמ"פ( , 3או  2(  גמישות רבה בציוות , החל ממח' בת 3)                                             

 טנקים(.    5מח' ) 2 -כ"א של סמ"פ ויח' משנה ,  2 -ו                                                    
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 .  משמעויות עיקריות של ההצעה :4                           

 יח' אש/תנועה . ניצול מיטבי של יכולות הטנק המודרני. 4א.  מבנה של                                 

          טנקים )עם הצטרפות  3מבנים של  2ירת ב.  אפשרויות רבות לציוות ע"י יצ                                

 טנקים. ואפשרויות נוספות. 2מח' של  2ועוד  סמ"פ למח'(;                                     

 בפיקוד קצינים. 7טנקים בפל' , 11קצינים : סמ"פ ומ"מ.  מתוך  2ג.  תוספת של                                 

 קיום עתודה פיקודית.  העלאת רמת יכולת ההפעלה והשליטה.                                       

 ד.  התאמה מרבית לנתוני שטח ואויב , ע"י קביעת הציוות בהתאם לצרכים                                

 בצעיים.המ                                    

  טנקים , 3או  2חינת הדרכה ואימונים , האפשרות להפעלת מח' של ה. מב                                

 ההדרכה כיום )תרגול מצבים בהם טנק במח' נפגע(.       משולבת במערך                                    

 ם לתנאימח' והסמ"פ .   מתאי 2טנקים  )  5של  הפעלת יח' משנה  -החידוש                                     

 ארה"ב(.  סיני  ומרחבים פתוחים.  נהוג בצבא                                    

   ו.  בעיה מרכזית : האם נכון וניתן לעשות השינוי ביחידות המילואים. ובאם כן ,                                 

 כיצד ?                                    

          

 ההמלצה :.   5                          

  לבחון ההצעה ,תחילה בראייה עיונית )תורתית , ארגונית( , ואח"כ באופן מעשי                                 

 לשריון ו/או ביחידה סדירה.   בביה"ס                                

 

 

 

 

 

 

 

 )הוכן ע"י הרצל שפיר(

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 שפאור בע"מ 

 הכיפורים-לקראת מלחמת יום  -אימון  הסד"כ ג.   
 

שנתית -האימונים בצה"ל ,לסדיר ולמילואים , מתקיימים כשגרה לפי תכנית שנתית כנגזרת מתכנית רב

, להן  עוצבות חדשות – והצורך  בהקמת יחידות)תר"ש(.  התר"ש כללה את הגדלת הסד"כ ,  

 מתחייבת תכנית הקמה ואימונים מיוחדת , בנוסף לאימונים  השגרתיים.                                                          

תכנית כזו מתבססת על  "הכוונה מדינית ועל הדגשים ארגוניים ותורתיים" )כאמור לעיל(.   מעשית , 

לקראת המלחמה     -התרגול  צריכים להיות  מכווני מטרה "החשיבה ,תכנון ההכנות ו  -המשמעות היא 

הצפויה".      מבחינה זו  יש  אפשרות לבחון מה תורגל , מה היו מטרות התרגול ומהם התוצאות 

 והלקחים שהופקו מתרגילים אלה.

ההתשה )אוגוסט -עיקר האימונים והתרגילים , מכווני מטרה , בוצעו לאחר הפסקת האש של מלחמת

כשחלק  –תקיפה  –. בוצעו תרגילים טקטיים וטכניים ברמת הגדוד והחטיבה , בדגש על היערכות (1970

מהיחידות תרגל "צליחה". הוקם מתקן הנדסי מיוחד ,עם מים , לתרגול טכני של צליחה . יחידות שריון 

 יני. גישור ע"י טנקים וצמ"ה )ציוד מכני הנדסי(, בתנאי השטח של ס–תרגלו גרירת אמצעי צליחה 

התקפות נגד וניצול הצלחה. נתוני הקרקע  –הגנה  –גם ברמה"ג התקיימו תרגילים בדגש על היערכות 

וקרבת הגבול שם , חייבו מתחילה , מערך הגנה עם מוצבים מוגנים ,חפירות ,עמדות טנקים בשטחים 

 שריון.   188נערך גם ברמה"ג  תרגיל של חט'  73שולטים, תעלות כנגד טנקים  ומיקוש.  בקיץ 

אף שברמה"ג היה ברור שיש צורך במערך הגנה מוסדר , היו לבטים האם ניתן יהיה להקים מערך הגנה 

האם זו הגזרה הצפונית , בה  -עם עומק מרחבי )דבר שידרוש כוחות נוספים( , מהי הגזרה החיונית 

בול ; או הגזרה הדרומית , הגזרה המרכזית, הקרובה יותר לנחל הירדן והג –נמצאים יישובים דרוזיים ; או

כיצד לפרוס הכוחות בין   -הפתוחה יותר , שמגיעה עד לכנרת ולקרבת הגבול הירדני;  וכמענה ללבטים ,

 הגזרות והאם הכוחות הקיימים בסדיר יספיקו כדי לבלום ולהגן על רמה"ג עד  הגעת כוחות  המילואים.

ויה , יש לבחון במיוחד את התרגולים כיצד תראה הלחימה הצפ –כדי להבין מה חשבו והעריכו 

      הבאים:

(;                                                                     1971משחק  מלחמה  מטכ"לי  "מהלומה"  )ינואר  --

                     (;                        1972מרץ   19תרגיל  אוגדתי  מורחב  "עוז"  ) בסכר הרואיפה , סיני ,  --

(.                               1972מפקדות אוגדה . אוגוסט  3משחק  מלחמה  פיקודי  "איל"  ) מפקדת פיקוד דרום , --

 ביוזמת גי"ש , בצאלים. –תרגילים  אוגדתיים  שלדיים  "חולות נודדים"  –

 

 (     71משחק מלחמה מטכ"לי "מהלומה" )ינואר 

לבחון תכניות צה"ל למקרה של מלחמה כוללת כנגד צבאות מצרים וסוריה.        – מטרת המשחק

אלוף   -חופי ,  האויב מיוצג  ע"י צחק ר' מה"ד אלוף י –אלעזר ,  המתרגל וד ר' אג"מ אלוף ד–המתורגל 

                                                                                                        האויב פותח במלחמה.       –חיים בר לב.         היוזמה  –בני פלד.  הרמטכ"ל  -משה פלד ואלוף

 -, המצרים צלחו התעלה והעבירו כ בסיניבנתון הפתיחה : צבאות סוריה ומצרים השיגו הישגים ניכרים.  

מיד כוחות אויב וצולח התעלה.                                                            טנקים למזרח התעלה. הפיקוד עם הגעת המילואים תוקף נגד ,מש 700

 ,הסורים תוקפים . לאחר שלב מגננה ,הפיקוד יוצא להתקפות נגד ומכריע את האויב.                                               ברמה"ג

                                                                           :   בסיכום משחק המלחמה  נאמרו הדברים הבאים

למצרים וסוריה היכולת להשיג הישגים קרקעיים ניכרים עם פתיחת המלחמה .               –" האויב"

                                  .  חשוב לזכור(.                   14:00)ו"האויב" הסביר ,מדוע דווקא  14:00-שעת פתיחת המלחמה 

לא מאמינים ביכולת המצרים לצלוח בהיקף כוחות כה גדול. ח"א חייב לתקוף את מערך   - כוחותינו

לב( בסיכומו הצהיר כי איננו מאמין ביכולת המצרים -בריים הטק"א מוקדם ככל שניתן.  הרמטכ"ל )ח

 לות האויב , הן ברמה"ג והן בסיני.                                                                 לצלוח בהיקף כזה וכי השיפוט בתרגיל זה הגזים ביכו

                                                                                                               - התייחסותי לסיכום

ב מוגזמים. דברי הרמטכ"ל בסיכום  רק חיזקו את הערכת החסר והזלזול כוחותינו העריכו כי הישגי האוי

של מפקדי צה"ל באויב הצפוי.  "האויב" והשיפוט הציגו תמונה מציאותית יותר.    נושא המגננה בסיני 
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לא הוצג כבעיה עיקרית המחייבת מענה.     בעיית "זמן ומרחב" להגעת המילואים , במיוחד לסיני ,         

 בחנה כראוי.  לא נ

 

 (                                                                  72תרגיל אוגדתי "עוז" בפיקוד דרום )מרץ 

חט' טנקים ,חט' ממוכנת , חט' צנחנים מוגברת , אגד ארטילרי  2)גי"ש(  , כללה  162-האוגדה המוגברת 

 –האלוף אריק שרון , המתרגל  –ברן(, אלוף הפיקוד אלוף אברהם אדן )–ואגד תחזוקה. מפקד האוגדה 

 ר' מה"ד האלוף שמואל גונן )גורודיש(.                   

: ניהול קרב תנועה למגע; התגברות על אויב בהגנה חפוזה ; צליחה )כולל הכנה והנעת מטרות התרגיל

הגישור( וניצול הצלחה לעומק מצרים. התרגיל בוצע ליד סכר הרואיפה בסיני )שם הוקם מכשול מים 

  -רחב(.  לתרגיל הייתה חשיבות רבה מכיוון שדימה מצב בו אוגדת מילואים מגיעה לקו התעלה בסיני 

 הצליחה. רבים ממפקדי צה"ל חזו בתרגיל , התרשמו וקבלו אותו כמודל לחיקוי.   -צע משימה עיקרית לב

בסיכום התרגיל נאמרו הדברים הבאים :                                                                             

השריון פעל במהירות ובמרוכז;  קרב הצליחה מחייב שת"פ בין חיילי )בעיקר בין הטנקים     -כוחותינו 

ח"א(. יש קשיים בגרירת הגשרים למרחק גדול ; "הזנב הלוגיסטי" גדול  -והחי"ר (, ובין זרועי )יבשה 

                                                                            מדי ; יש בעיות טכניות בביצוע הצליחה אך ניתן להתגבר עליהן ולצלוח.                     

למעשה היה זה תרגיל תקיפה ; לא היה שילוב או תאום עם הכוחות הסדירים   - התייחסותי לסיכום

הייתה קלה יחסית .לא הושם דגש  –הבלימה ; ההתגברות על ההגנה החפוזה של האויב  –בקרב ההגנה 

הנ.ט. המוגבר של האויב ; רוחב הגזרה שנכבשה  לצורך הצליחה , לא הייתה רחבה מספיק.  על מערך

ספק באם אוגדה אחת מסוגלת לפלס דרך עד התעלה , להתגבר על מערך ההגנה , לאבטח אגפים רחבים  

מהי המטרה שהוטלה על האוגדה , לאחר הצליחה ממערב לתעלה ,  . ואף לצלוחבגזרה , לגרור הגישור 

 א הייתה ברורה.ל

 

 (  72בפיקוד הדרום ) יולי   -משחק מלחמה פיקודי "איל הברזל" 

ומרש"ל )מרחב שלמה(.  אלוף  143, 162,  252 –השתתפו מפקדת פיקוד דרום , מפקדות האוגדות  

 צוות מדריכים מפו"ם.                                -גונן , "האויב" מואל ר' מה"ד אלוף ש –אריק שרון , מנהל התרגיל  –הפיקוד 

: בלימת צליחה ומתקפה מצרית בקו התעלה ; הפעלת כוחות המילואים לניצול הצלחה  מטרות התרגיל

הפעלת תכנית "בנדיגו" :תקיפת סוללות טק"א  ע"י ח"א  וארטילריה , מיד לאחר   -וצליחה ; ובנוסף 

מתן התראה  על אפשרות של  –המצרית בסיני.        חלק  מהנתונים על האויב  כללו  פתיחת ההתקפה

 שעות(.  48 -יולי  בלילה )קיום "התרעה" של כ 18 -מלחמה עם מצרים וסוריה שהתקבלה ב

תחילה ע"י ח"א וארטילריה על המתקנים , המחנות ,   17:00ליולי בשעה  20 -המצרים החלו לתקוף ב

וזים בקו התעלה; וכן הפעלת קומנדו בעורף , באזור בלוזה ,במעברי הג'ידי והמיתלה.            המעוזים והתע

 -איסמעליה , ו –קנטרה , פירדן  -ועד הבוקר למחרת הקימו ראשי גשר ב החלו בצליחה 20:00בשעה 

                                                           טנקים מצרים(. 2200 -טנקים עברו למזרח התעלה )מתוך כ 440 -ג'ניפה )בגזרה הדרומית(; כ

שעות לפני פתיחת האש של המצרים. מבצע "בנדיגו" לא היה בר ביצוע .   20 -גייס מילואים כ צה"ל

בבוקר, במטרה להשמיד האויב שצלח ומצוי  05:00ליולי  21 -הוכנו לתקיפה ב אוגדות המילואים

 –; להכין שני אזורי צליחה , אחד לפעילות כלפי צפון :קנטרה 15:00 ממזרח לתעלה , וזאת עד שעה

ליולי והמבצע יימשך עד  22 -לפעילות כלפי דרום. כאשר הצליחה תחל ב-פורט סעיד, והשני במרכז 

.                   ביולי, כאשר השטחים במערב התעלה , בגזרות הצפונית והמרכזית דרומית ייכבשו 24/25

 מה הכוחות ביצעו את משימותיהם כפי שהוטל עליהם.במשחק המלח

בסיכום משחק המלחמה נאמרו הדברים הבאים:                                                                         

טנקים( יוכל לבלום המצרים עד הגעת כוחות  300הסדיר )עם    -להערכתו, ,  הרמטכ"ל  -כוחותינו 

.  אך הביע חשש מה יקרה באם לא תהיה הנחה שח"א ישיג עליונות אווירית בגזרהבהמילואים, 

-התרעה מספקת והגיוס יהיה מאוחר יותר )יש הטוענים כי הרמטכ"ל ביטא אפשרות זו "אפשרות 

 הקטסטרופה"(. 
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                    הרמטכ"ל רואה את הגזרה הדרומית )המאפשר צירים למעברי הג'ידי והמתלה(  כמסוכנת יותר.         

במפקדות האוגדות באו בטענות על רמת הפקודות ועל איחור בהוצאת הפקודות  ע"י הפיקוד.                                     

מסתבר כי כאשר המצרים פותחים במלחמה , אין לצה"ל האפשרות לבצע את מבצע "בנדיגו",  שאפשרי 

 רק כשצה"ל יוזם ההתקפה.

:                                                                                                                    סיכוםהתייחסותי ל

נתוני הפתיחה ציינו את אזורי הצליחה העיקריים של המצרים , אך האפשרות שהצליחה המצרית תתקיים 

 , לא הייתה ברורה.            לכול אורך התעלה  ביזיות  החי"ר,יעם כל חמשת  ד

מבחינת זמן ומרחב ,קשה לקבל שאוגדות המילואים היו מגיעות לשטח ומוכנות לפעולה כבר ביום       -

ליולי בבוקר )הצליחה המצרית החלה לילה קודם( , ומבחינה מבצעית שתהיה היכולת לתקוף  21 -ה

 רת בבוקר אף לצלוח בשני  אזורים שונים.            ולכבוש השטח עליו השתלט האויב )זאת עד הערב(  , ולמח

תוצאות התרגיל האוגדתי "עוז" )ההצלחה של התקיפה ויכולת הצליחה( השפיעו על "הצלחת"  מבצעי    -

הצליחה האוגדתיים , במשחק מלחמה זה.       קשה להניח כי "במציאות", בנתוני יחסי הכוחות כפי 

אי ,כפי שהוצג לשני הצדדים , בבוקר התקפת הפיקוד , למצרים יש שהוצגו בתרגיל )כאשר המצב הצב

טנקים  ומספר דיביזיות ,  שטרם הוכנסו לקרב,  ולצד המערבי          1,700-של התעלה  כ בצד המערבי

ניתן היה להקים שני אזורי צליחה מאובטחים ,לצלוח ולהמשיך ההתקפה לעומק   -טנקים( 440עברו 

לכבוש לאורך קו התעלה צפונה ודרומה.  במיוחד כאשר ספק באם ח"א יכול היה שטחי מצרים  ו/ או 

 להשיג עליונות אווירית מעל קו התעלה.                                                                                     

פת האויב.                              ושוב , קרב ההגנה לא קיבל ביטוי אמתי . הכניסה להגנה התבטאה בתקי   -

הרמטכ"ל העריך נכון שאם לא תהיה התראה מספקת , וכוחות המילואים לא יגיעו בזמן ,כך שיוכלו   -

אך לא דאג , בהמשך ,  לסייע לכוחות הסדירים בבלימה ובהגנה  בקו התעלה ,  המצב יחייב מתן מענה.   

    ות את שיטת ההגנה בסיני כמענה נדרש.לבחון כיצד ניתן לתקן , לתגבר או לשנ

 

         תרגילים אוגדתיים שלדיים                                                                                                      

תרגילים אלה בוצעו ביוזמת מפקדת גייסות השריון במתקן ושטחי צאלים. הם כללו את מפקדת האוגדה  -

.                                                                                  162ומפקדות החטיבות בצורה שלדית בלבד.  שתי אוגדות תורגלו ,כולל אוגדה 

טקטיים שבאו לתרגל תנועה למגע ותקיפת אויב בהגנה חפוזה.                       -טכנו היו אלה תרגילים –

טקטיים , לא נעשו סיכומים ברמה המטכ"לית ולא הוצאו מסקנות -בשל היות תרגילים אלה טכנו –

 וסיכומים לכלל צה"ל. 

 

 התרגילים שבוצעו:לכלל משחקי המלחמה ו ניתן להציג מכנה משותף לסיכום נושא אמוני הסד"כ , 

בכל או רוב התרגולים היו מעורבים האלופים: אריק שרון , שמואל גונן , יצחק חופי , אברהם אדן   -

 ששמשו בתפקידים המרכזיים במלחמה זו.   -)ברן( , דוד אלעזר )דדו( , 

                            להנהגה הצבאית היו ספקות ביכולת האויב להשיג הישגים קרקעיים בסיני , ואף ברמה"ג;     -

הייתה הערכת חסר של יכולות האויב ;  לא נלמד בצורה מתודית ומבוקרת , המבנה והארגון של   -

                                                מבצעית  לבצע משימותיהן;                                                              -הארמיות , הדיביזיות  והחטיבות המצריות , יכולתן הארגונית 

חוסר מיידע והמחשה של יכולות הצבא המצרי באשר ל: שילוב השריון עם עוצבות החי"ר ; היקף נשק  -

הנ.ט.  האורגני בעוצבות החי"ר ; היכולת לתגבר שריון ונ.ט. מעוצבות עורפיות ליחידות הקדמיות ;  

ובארמיה; שיטת ההגנה ויכולת ההתחפרות של החייל הבודד במסגרת  כמות  קני הארטילריה בדיביזיה

היחידה )כולל שוחות אישיות ( , ויצירת הגנה חפוזה , מאורגנת ומצוידת ברמה גבוהה ,  עם מסך נ.ט. 

                        מלפנים ;                                                                                                 

 דיביזיות חי"ר הצולחות , בעת אחת , את קו התעלה לכול אורכו.      5חוסר הבנה ומודעות למשמעות של  -

הבלימה , היו בעיקר שלבים מתודיים וקצרים ביחס . ההדגשים היו על –הכניסה לקרב , בשלב ההגנה  -

הבלימה( והצליחה . התרגילים לא בחנו נכונה את הקושי בהכנת הכוחות  -ההתקפה )גם בשלב המגננה

את היקף לצליחה , הצורך באזור צליחה רחב ,כולל אבטחת אגפיו . כן חסרה ראייה כוללת ,שתבהיר 

הכוחות הנדרש וחלוקת המשימות ביניהם ,כדי יכולת לבצע התנועה לאזור , התגברות על הגנת האויב 



 16 שפאור בע"מ 

ומעבר כוחות לביצוע  –ממזרח לתעלה, יצירת ראש גשר מאובטח , הפעלת אמצעי הצליחה ,הצליחה 

 מטרה מוגדרת. 

-של יכולת ביצוע  ערכת יתרהמודל הביצוע של התרגיל האוגדתי "עוז" ,היווה )עבור כוחותינו(  -

להתגבר על הגנה חפוזה של אויב ,לכבוש אזור צליחה  ולאבטח אגפיו , לבצע הצליחה עצמה ולפעול  

לביצוע מלא של באמת של הכוחות והאמצעים הנדרשים והערכת חסר בעומק, ממערב לתעלה;  

 המשימה.    

מתי ומהם התנאים הנדרשים כדי  הצורך בביצוע הצליחה ,לא נעשתה עבודה הבוחנת ומגדירה  -

 , הן מבחינת השגת המטרה הצבאית  והן מבחינת המטרה המדינית.  שניתן לקיים צליחה
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 ד.  ה ת מ ר ו ן
 (930-09) 

 2009אוקטובר   5 
 רקע. 1

     

 , התקיים בלטרון הכנס השלישי , הדן בלוחמת היבשה. 09לספט'  2-3א.  בימים      
 , ביטאו נאמנה את הנעשה כיום בצה"ל.י "עיקרי ההרצאות ניתנו ע"י קציני מז         

 
 תרגילים בהם עוסק צה"ל בשנתיים וחצי האחרונות-הוכיח כי בנוסף לאמוניםהכנס  .ב

 קיימת גישה שונה בהבנת המטרות והאתגרים אתם צה"ל עשוי להתמודד בעתיד.
במסגרת המוכנות ללחימה בעצימות גבוהה, נושא "התמרון" מקבל תנופה בחשיבה 

 ובתודעה של צה"ל , בדגש על צורת הקרב התקפה.
 

 המשנה :  -בנוסף עלו בכנס , גם באם לא בצורה ישירה , נושאי

 מנגד" /  החמ"מ.-הפעלת "אש 

 .הלחימה בחיזבאללה והחמאס 
 
 

 מה זה בעצם "תמרון".   -ג.   מפתיע , אך במהלך הכנס לא הוצגה כלל ההגדרה    
 נקבל: כאשר בוחנים ההסבר מהו "תמרון" במילונים השונים )עברית ולועזית( ,         
 תחבולה" , "מזימה" , "טקטיקה" , "היחלצות" ,  –אימון" , "תכסיס  –"תרגיל          
 "התחמקות".   בהכללה מתקבל הרושם ש"תמרון" הוא למעשה פעולה מיוחדת ולא           
 שגרתית, הבאה להשיג או לבטא יתרון בפעולה או במענה למצב מסוים.        
 לשימוש הצבאי ?האם זה מתאים         

 
 
 מהו "תמרון". 2
 

 ההגדרה הצבאית הנכונה של "תמרון"  מבטאת פעולה : .א
 . פעולת תנועה ואש"    - "התמרון הנו     

       

 , בדרגים הנמוכים , התמרון מקבל ביטוי בתרגולות ובטכניקה קרבית כאשר מדובר  
 )למעשה מרמת המ"כ/המ"מ(.         
 כאשר מדובר בדרגים הגבוהים )כולל עד רמת המטכ"ל( , להגדרה לעיל נדרשת         
 , בהתבסס על    משימה  / יעד תנועה ואש , מבוצע להשגת –" התמרון התוספת :           
 ."ביצועתכנית  בסופה  , הערכת מצב         

 
 התמרון הנו פעולה צבאית בסיסית , הבאה לביטוי בכל     מטרה.ב.  התמרון לכן איננו    

 התקפה , הגנה , נסיגה והשהייה   )ולא רק בקרב ההתקפה(.       -צורות הקרב         
 ,ולאחר הערכת מצב   הגדרת המטרה/המשימה/היעד  שיש להשיג  -הגורם העיקרי         
 כיצד יבוצע התמרון !     -הביצוע , מתייחסת  לשיטה , למעשה -תכנית       

 
 "ביצוע תמרון יבשתי".  -השנייה  דובר רבות על הצורך ב -ג.  במלחמת לבנון   

 מה ניתן להבין מזאת ?          
 כל עוד לא הגדרנו המטרה/המשימה  שיש להשיג , למעשה לא אמרנו דבר.       
 חטיבות פעלו 15 -י למעלה מהאמת שבמלחמת לבנון השנייה בוצעו תמרונים רבים. הר       
 יתה בחירת המשימות/היעדים  שהוטלו   יבלבנון והם תמרנו )תנועה ואש(. הבעיה ה       
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תה שגויה , או לפחות , התכנון המבצעי לא נתן מענה נכון להשגת המטרה יעליהם שהי       
  , 

 )ולא מפני שלא תמרנו !( .       
 

 השגת משימה / יעד מוגדר , מתבטאת בתמרון שיש בו  ד  לעתים , תכנית מבצעית , ל   
 ייחוד  והוא איננו שגרתי  )כמו : בחירת צירי תנועה לא צפויים ; שימוש במספר צירים         
 במקביל ;  שימוש מיוחד בריכוז ובעוצמת האש ; שליטה על שטחים בעומק ; התגברות         
 ; חדירה לעומק רב ; תקיפה מהירה ורצופה וכדו'(.על מכשולים שנחשבו בלתי עבירים        
  -; "ששת 56 –תמרונים ייחודיים בוצעו בצה"ל , כמעט בכל המלחמות של : "קדש"        
 .   וזאת במקביל לתמרונים "שגרתיים" רבים שבוצעו.73 –; ויוהכ"פ  67 –הימים"        

 
 התמרון איננו מטרה בפני עצמה. אמירה "צריך תמרון" איננה אומרת דבר.  - לסיכוםה.     

 תמרון מוצלח )כזה שמשיג את מטרתו( ,  מתבסס על הגדרה נכונה של המטרה /          
 המשימה / היעד  ועל הערכת מצב המסתכמת בתכנית ביצוע להשגת המטרה.        

 
   
 מדויק(:)חימוש מונחה החמ"מ  –"אש מנגד" . 3

 , הסתבר כי "השחיקה" )היקף הנפגעים והיחס בין   73 –א.  כבר לאחר מלחמת יוהכ"פ    
 פצועים להרוגים(  עלתה באופן רצוף ממלחמת "קדש" , למלחמת "ששת הימים"        
 .73-ובמיוחד עלתה במלחמת יוהכ"פ        
 הסיבות לכך היו ברורות :       

 צורה חפוזה ומדורגת , לעתים בחלקי יחידות.)ההפתעה( כניסה למלחמה ב 

 .הגידול בהיקף הכוחות הלוחמים והאמל"ח המופעלים בנתוני שטח זהים 

 נ.ט  ביחידות חי"ר האויב. -הכמות הרבה של נשק ה 

 .חולשת הסיוע האווירי ללוחמת היבשה 
 לא היה ספק שיש לפעול להפחתת השחיקה  ונקבע כי החמ"מ יכול להוות אחד         
 , )בנוסף למיגון וניוד החי"ר /  ההנדסה(.  המענים העיקריים בשדה הקרב      

 
 חשיבה בנושא: "שדה הקרב   -סדנת ימהיהתק, נעשתה עבודה מיוחדת וכן  87ב.  בשנת    

 שרהב"ט –לנהל הנושא והסדנה. השתתפו בסדנה  היבשתי העתידי" )הוטל עלי אז        
 יצחק רבין , אלופי המטכ"ל , קציני החייל הראשיים; אלופי הפיקודים ונציגי התעשיות              
 "השחיקה" והחמ"מ.  -הביטחוניות(.   נושא מרכזי היה         
 :בסיום הסדנה התקבלו , בין היתר , המסקנות / ההחלטות הבאות         

   הצורך בתקיפת האויב עוד לפני , או בעת , הגעתו לקווי המגע , במטרה להפחית 
 השחיקה מכוחותינו כאשר יכנסו לקווי המגע.     

 החמ"מ  )יבשתי / אווירי.  הדגש על  יבשתי(.  -*  האמצעי העיקרי לתקיפה כזו           
 .כאמל"ח אסטרטגיבהכנסה מסיבית של החמ"מ לכוחות היבשה , ראו         
 ביטול  פיתוח "הלביא" מאפשר הקצאת תקציב ניכר      -רבין , אמר בהזדמנות זוצחק )י       
 לפיתוח החמ"מ(.       

 
 ג.  במלחמת לבנון השנייה נורתה כמות גדולה במיוחד של אש ארטילרית וחמ"מ.   

 תועלת" של תוצאות ירי זה , מציגה תועלת נמוכה ביותר ביחס לעלות  -משוואת "עלות        
 תה מדיניות האש ? על איזה מטרות ירו ומתי ?ימה הי  -גבוהה.      והשאלה כאן         
 –באשר לאש הארטילרית התשובה פשוטה יחסית         
 ת.ישליטה ובקרה על כמות התחמושת הנורירו על מטרות לא מבוקרות אש ; חוסר         
  –באשר לחמ"מ , השאלה הנה עקרונית         
 ,כאמור לעיל , נאמרו בהכללה הדברים הבאים: 87 -בסיכום סדנת החשיבה ב        
 .בקווי המגעלקראת עימות עם כוחותינו * החמ"מ היבשתי מיועד  להשמיד אויב         

  ,  החמ"מ יופעל רק לקראת ובעת התקדמות כוחותינו למגע  -ההדגשה היא           
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 המגע.קרבות להפחית השחיקה של כוחותינו בעת   במטרה         
 * בכל מצב ומטרה שאינם קשורים לקרב המגע , יש להשתמש באמצעים  אחרים.       
 יוחדות ,* ניתן להשתמש בחמ"מ היבשתי , שלא לקראת ובעת מגע , רק כנגד מטרות מ       

 בעלות משקל סגולי גבוה.    אין להשתמש בחמ"ח היבשתי  כאש "שגרתית".          
 * בהנחה כי החמ"מ הנו אמל"ח אסטרטגי , רצוי ביותר לא להשתמש בחמ"מ היבשתי         

 באירועי בט"ש או מבצעים מוגבלים.         
 ות הפעלתו .  השאיפה להפעלתוחשוב לשמור בסודיות את היקף סד"כ החמ"מ ושיט         
 , כאמור לעיל , אינם      87 -רק בעת מלחמה כוללת.  ניתן להניח כי הסיכומים משנת          
 טיים כיום.  חבל.   לדעתי , חשוב לבחון ולעדכן מדיניות הפעלת החמ"מ היבשתי.       נרלוו        

 
 
 החיזבאללה )לבנון( והחמאס )עזה(.  4
 

 , בהם אירעו האינתיפאדות השונות ,  הנסיגה מלבנון , עלית החמאס  א. משך השנים    
 נוכח אירועים אלה נאלץ  צה"ל להקדיש מחשבה , אמצעים ומענים לצרכי    -בעזה ,        
 סימטרית" , כאשר בתווך אוכלוסייה  -ותנאי הלחימה  "בעצימות נמוכה", וללחימה "א        
 .אזרחית        

 פותחו אמצעים ושיטות פעולה שהביאו להישגים ניכרים בלחימת הבט"ש ובמבצעים          
 המיוחדים שבוצעו.   אך  , כפי שכבר נותח לאחר מלחמת לבנון השנייה , הדבר פגע       
 בחשיבה , בהכנות ובכוננות הנדרשת לצה"ל  ללחימה בעצימות גבוהה.       

 
 בחשיבה ובתכנון     -, בשנתיים וחצי האחרונות חל שינוי עקרוני  ב. כאמור בפתיחה  לעיל   

 אופרטיבי , בארגון , באימונים, בהכנות ובכוננות למלחמה.  –האסטרטגי        
 יחד עם זאת , להערכתי , צה"ל  עדיין לא השתחרר מספיק , מנטלית ועניינית          
 מאס( ,האיום נחשב קשה  ובעייתי. מהערכת יתר של האויב  )החיזבאללה והח       
 כאשר מדובר בבט"ש ובמבצעים מקומיים , אין ספק שתפעול צה"ל , חייב להתבסס         
 על ניסיון ההווה, תוך ניצול מגוון האמצעים המיוחדים , שיטות הפעולה , וכל מה שנותן           
 יצוע מבצעים מוגבלים.  מענה הולם לצרכים ולמצבים העולים בבט"ש ובצורך לב       
 בחיזבאללה ובחמאס , עם מטרות שאינן בט"ש או מבצעיים   במלחמהאך כאשר מדובר        
 יש להתכונן לפעול אחרת.מקומיים ,        

 
 טאן.  לא בגודל  סג.  גזרות דרום לבנון ורצועת עזה , אינן וייטנאם או קוריאה  או  אפגני   

 השטחים ולא בהיקף ואיכות הכוחות נגדם יש לפעול.       
 משמעית , בגודל הסד"כ ,  -וכאשר מדובר במלחמה , יש לצה"ל עליונות מוחלטת , חד       
 באמל"ח )יבשתי , אווירי וימי( , ביכולת איסוף מודיעין ,  בבקרה ובשליטה בשדה         
 ביצוע בעוצמה ,      -הקרב.      בחירה נכונה של המטרות , הכנת תכנית שתבטא        
  -זרועי , -תוך שילוב בין במספר  שטחים וצירים במקביל , במהירות וברצף אחד ,       
 "הכרעה"(.  הדבר מחייב ,פרט לתכניות אופרטיביות    -צחון  )ולא מדובר בייביאו  את הנ       
 ! עכשיו מלחמהנכונות , שינוי בתודעת צה"ל על הלחימה  בחיזבאללה והחמאס.        

 
 היסוד הבאות : –ד. באשר לחיזבאללה , יש לענות מראש לשאלות / הנחות  

 * האם החיזבאללה מהווה חלק ממשלת לבנון והלחימה נגד החיזבאללה היא חלק      
 אפשרות פגיעה בנכסי הממשל , מטרות   -מהלחימה כנגד מדינת לבנון )והמשמעות        
 הלחימה כנגד החיזבאללה בלבד )צבא לבנון איננו נלחם( ? –"איכות"  ותשתית( ,או        

 * האם העובדה שהחיזבאללה משתמש באוכלוסייה המקומית )קיום אמל"ח מוסתר ;    
 ן אף מפעילי נשק מקומיים( מונע מצה"ל לפעול במלוא העוצמה כנגד עמדות ירי, ויתכ       
 מיקומים אלה והאנשים המצויים בו , למרות היותם ביישובי אוכלוסייה אזרחית ?       
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 ה. באשר לחמאס בעזה , יש לבחון מראש הנקודות הבאות :
 –* האם המטרה היא להפיל את משטר החמאס ?  או     
 ככל שניתן , בכוחות המזויינים של החמאס )ואחרים( , כולל אמצעיו השונים ,*  לפגוע ,     

 בכל מרחב הרצועה , כולל ציר פילדלפיה )והמנהרות( ?         
 *  מהי העמדה האפשרית של מצרים למבצע כזה . יכולת תמיכה / הבנה  או דחייה ?   

 העמדה של ארה"ב ומדינות אחרות ?      
 

*  *  * 

 
 (224-14-)מפ"ע

 2014לפברואר  24
 

 מפ"ע  אל: 
 עבור: סא"ל מירב בריקמן

 
 
 

 תודה על החומר שנשלח אלי כמענה לנושא "התמרון" , ע"י אמ"ץ/תוה"ד. 
 -)אכן חל עיכוב בזמן מתן המענה . לפי החומר שקבלתי הוא נכתב במקור ב

 ?(.13דצמבר 
 

                      –יש לי השגות על המענה של תוה"ד.  התייחסותי לחומר ששלחו לי 
 (.224-14-)תוהד מצורף )מסמך:

 . 
 אודה על העברתו לאמ"ץ , וחשוב לי כי עותק יועבר לידיעת הרמטכ"ל.

 
 
 

 .  אעיין בה בקרוב.2025צה"ל   -תודה לרמטכ"ל על החוברת 
 שה זאת.במידה ותהיה לי התייחסות אע

 
 
 
 

 –בברכה 
 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר
 
 
 
 

 )אנא אישור קבלת החומר במסירתו. תודה(
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 (224-14-)תוהד
 2014לפברואר  24

 רח"ט תוה"ד –ימן יאל: תא"ל תמיר ה
 

             תודה על המענה בנושא "התמרון"                                                                                
 (.14פבר'  22 -.  אלי הגיע רק ב13דצמ'  1 -, מ107501 -7שוטף  –)שלכם 

 
אני מבין כי חומר זה עובר עתה )או עבר כבר( עדכון והשלמה.  ארשה לעצמי להתייחס , להלן , 

 למענה שקבלתי.  
 ההגדרות ארוכות מדי )כוללות פרטים לא נדרשים( , חלקן מסובך.    -בהכללה  --
 לדעתי הגדרות חייבות )בהבדל מהסברים נלווים( להיות קצרות ביחס ומובנות.                    

 וחשוב לעשות ההבחנה בין ההגדרה עצמה  לבין דברי ההסבר.                    
 
 .  "התמרון ככלי טקטי המבוסס על תנועה ואש".א.  *  3לסעיף  --

 התמרון " פעולה המבוססת על תנועה ואש". –בפשטות   .טקטיכלי ננו התמרון אי                         
 

 . תנועת כוחות משולבת באש לשם השגת עמדות יתרון ביחס לאויב" –" תמרון *                      
להשמיד   –תמרון לא מיועד להשיג יתרון ביחס לאויב. התמרון מיועד להשיג מטרה מוגדרת   -טענתי 

אויב או לכבוש יעד וכדו'.  וזה יכול להיעשות בכוח אחד )אשר יכול להתפצל לכוחות משנה( ,ולא 
 הכרחי להגדיר "כוחות".  לכן ההגדרה צריכה להיות : 

 תנועה ואש להשגת מטרה / משימה מוגדרת".פעולת כוח/ות  , המשלב  –"תמרון 
 

........כדי ללא תמרון גייסות תמרון באשפעולות יוצר "יש שרצף  –* הדוגמה                      
היא )?( להשמיד מטרות אלו לכל עומקו הטקטי והמערכתי.........פעולת התמרון  של כוחות התמרון 

 שלי( –.  )ההדגשות יבשה" המאמץ החשוב........של הלחימה המוסכמת ב
יש אין מושג "תמרון באש" . בהחלט אפשרי , שבמהלך מסוים    -פרט לניסוח המסובך,  טענתי 

–)ללא קשר לתנועה( ,   כפי שיש תנועה ללא הפעלת אש , אך לא נכנה זאת  "תמרון  הפעלת אש
 בתנועה"   

 
ברמה מערכתית המיועדת להשמיד מטרות , הנעשית  -בדוגמה הניתנת כאן , זו דוגמא טובה לתכנית

מבצעית ,שיהיו בה חלקים בהם -המשלבת גורמים רבים.      בהחלט אפשרי תכנית אש –תכנית ע"י 
תהיה רק תנועה )והאש תהיה רק לפי קריאה , בהתאם לצרכים המבצעיים בשטח( , ויהיו חלקים 

ח ייעצר ותופעל אש ,או ימשיך לנוע תוך מתן האש.  זה שונה לחלוטין מתכנית להשמדת שהכו
מטרות , במיוחד כאשר מדובר על מרחבים ובעומק השטח )גם כאשר היא משרתת כמובן כל פעילות 

אחרת שנעשית במרחב( , אך היא איננה תכנית אורגנית של מהלך תמרון מוגדר , בו משולבת 
כמו שיהיו מצבים בהם התמרון , מטרתו כיבוש שטח מסוים בעומק                       התנועה והאש.    

, ומשך כל התנועה עד לפני היעד לא תהיה אש )אך כוננות למתן האש תהיה כל עת התנועה( , 
 והאש העיקרית תינתן רק בשלב הסופי. 

 
ועה ואש ,לא ברור לי מה זה מאחר ותמרון זו תנ –"פעולת התמרון של כוחות התמרון"  –האמירה 

אך נדמה לי כי השגיאה היא בסיסית. כי "כוח תמרון". אולי הכוונה לאותם כוחות הנמצאים בתנועה. 
"תמרון".   התמרון איננו מטרה.    התמרון הוא פעולה מתוכננת , –שוב מניחים כי המטרה היא 

חיובי  –שינוי מצב צבאי מביאה להכרעה או ל שהשגתםשמאפשרת להגיע  למטרות ויעדים ,  
 במערכה היבשתית. 

 
הם מושגים נדרשים , כי הם מציינים   - "תמרון מערכתי" -"תמרון אסטרטגי" והמושגים *             

את מעמד התמרון בהיררכיה  המחשבתית , ואת ההישג הנדרש מתמרון כזה, בעת לחימה.    
טקטי".  יש להבין את עיקרון המושג . "התמרון" בדומה להגדרות של :  "עומק אסטרטגי / מערכתי / 

. הם צריכים    היעד/ים –השוני הינו בקביעת המטרה/ות כאן הינו , במהות הפעולה , אותו תמרון.  
להיות כאלה שהשגתם תשפיע  על המצב המערכתי / האסטרטגי  בלחימה.  יהיה להם הישג 

 טרטגית / המערכתית.והשפעה על המצב הצבאי ו/או המצב המדיני ברמה האס
ההגדרות שניתנו למושגים לעיל , בחומר שקבלתי , הן ארוכות ומסובכות.  צריך גם להבין ולהניח כי 

מצב , הוגדרה מטרת התמרון , והערכת המצב -כל תמרון שמתוכנן , נעשה על בסיס של הערכת
 מבצעית. –מסתכמת בתכנית 
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ת יתרון במילוי של משימה "תנועת הכוח המשותף להבטח  -" "תמרון אסטרטגי
 אסטרטגית................

התמרון האסטרטגי הוא תוצאה של הערכת מצב............התמרון מושתת על היכולת להניע 
 כוחות.............אל זירות המלחמה......."

 זוהי הגדרה או הסבר ארוך ומסובך ,עם פרטים מיותרים )אני חושש שמא זה תרגום מחומר לועזי(.
תשפיע   אשר השגתויעד/ים –ההגדרה הנכונה בראייתי : " תמרון אסטרטגי , מבוצע כנגד מטרה/ות 

 בחיוב על המצב הצבאי ו/או המדיני  בזירת הלחימה".
אשר יעד/ים –" תמרון מערכתי , מבוצע כנגד מטרה/ות   -ובאופן זהה ההגדרה של "תמרון מערכתי" 

 תשפיע בחיוב על המצב הצבאי ו/או המדיני  במערכה".  השגתו
 – צורות תמרון *            

מבטאים חלוקה מתוכננת של הכוח המבצע משימה. כל אחד   -מאמץ עיקרי / מאמצים משניים 
מהכוחות יכול לתמרן.  התמרון מבוצע בכל צורות הקרב : הגנה , התקפה , נסיגה , השהייה וכדו'.  

 שייך לתמרון "צורות תמרון".אין צורך ל
 
היא תפיסת יסוד............שלטנות התמרון היא   - כגישה לניהול המערכההתמרון   -.ב' 3לסעיף  --

 האמצעי העיקרי לביצוע משימה או להשגת הכרעה ,והיא במהותה התפיסה התחבולנית".
בולה" ו "מזימה", ובאזרחות "תח -"תמרון" , נמצא גם את הפירושים : "תכסיס" אכן , בתרגום המילה

יש וודאי פירושים נוספים. אך בצבא רצוי פירוש אחד.                                                                
 -.ב לעיל , ישנה טעות לוגית וטעות עניינית 3באמור בסעיף 

אך היא אפשר לומר , אפשר לומר  "התמרון האמצעי העיקרי לביצוע משימה או להשגת הכרעה" ,
 "והיא במהותה התפיסה התחבולנית". –בהמשך 

האם אפשר למצוא "בגישה לניהול מערכה" איזו תחבולה שהיא ?  יתכן שכן . אך זה יתבטא בקביעת 
שאם זה הושג ,  –המטרה / היעד / המשימה , שיש בה יחוד מיוחד )תחבולה כלשהיא(  ומשמעותה 

אבל לא התמרון הוא המיוחד כאן אלא קביעת המטרה / היעד / זה השפיע על המערכה כולה.   
 המשימה.  

ת על סכל פעילות צבאית מבוס .מיותרת לחלוטין  –:"התמרון כגישה לניהול מערכה"  לכן האמירה
אך השגת ואם התמרון נעשה כדי להשיג תחבולה שהיא , התמרון הינו אותו תמרון ,   התמרון.

 המטרה מבטאת את התחבולה.
 
....כנגד ממוקד "אסטרטגית צהל............מוסיפה הבחנה בין תמרון בשולי הדברים :  – 5לסעיף   --

 אל מול ריבוי מרכזי כובד"תמרון מבוזר  מספר מצומצם של מרכזי כובד , לבין 
ממוקד / מבוזר".                                                    מודה. לא נתקלתי בעבר במושגים "תמרון 

זה כפר / חלקו של כפר / יעד קרקעי מוגדר /  -מהי ההגדרה של "מרכז כובד" -השאלה הראשונה 
משגרי  טק"ק / אזור מבוצר   )אולי מקבץ מהנ"ל ,או כל אחד מהם ?  יש לו  –מחסני אמל"ח / בסיס 

 ? מהם הכוחות הפועלים ומהי שיטת הפעולה ושלביה –השנייה השאלה  הגדרה ?(.
ביחס למערכה בחזית  –?  המטכ"ל  איזו רמה משתמשת במושגים אלה –והשאלה השלישית 

מסוימת )נניח בלבנון( ;או הפיקוד )כנ"ל(; האוגדה המרחבית ; האוגדה/העוצבה שתפעל לבצע 
                                                                                                משימותיה בשטח ?                              

מציג גישה  התמרון המבוזר"מי שיענה לשאלות לעיל במלואן ,ידע להתייחס לטענה הבאה בחומר : 
שמבקש את ההכרעה המערכתית בהשמדה של הרבה "מרכזי המתקרבת לגישת השחיקה בכך 

.............יתכן והביטוי שימוש בכלי התמרון להשמדה רחבההתחבולה ברעיון זה היא  ד".כוב
"הכרחי לתמרן בלבנון"" לא מציג רק את שיטת הפעולה אלא בעיקר מתייחס לגישה הבסיסית 

 ."כתמרון למטרות שחיקהגם  –למבצעים נגד החיזבאללה ומגדיר אותה מחדש 
לא ברור מהותית  –, הדברים שנכתבו "בשולי הדברים" , שוב מדגישים כי המושג "תמרון"  לצערי

ועניינית למשתמשים בו. כאן מתייחסים לתמרון כמטרה )"הכרחי לתמרן בלבנון"( , אך התמרון הוא 
רק פעולה של תנועה ואש )ולא משנה איזה כוח או כמה כוחות ,או כמה מטרות יש להשיג( , והדבר 

המשימה )ותמיד זה נקבע לאחר  –היעד  –כדי שתמרון יבוצע יש לקבוע לו  המטרה  –קרי העי
 מבצעית שהוכנה על בסיס  הערכת מצב(.  -שקיימת תכנית

מטרות  )"מרכזי כובד" ( על הכוח/ות להשיג ,  –וכאשר יש תכנית מבצעית  , לא משנה כמה יעדים 
 ,והתמרון )תנועה ואש( מאפשר זאת.    את מטרותיוהמבצע מיועד להשיג וכמה שלבים יידרשו לכך ,

 
 ההתחלה.-יתכן  ובהתייחסותי לעיל , אני מחזיר אותנו לקו

 במידה ותרצו להרחיב היריעה , ברצון אבוא לכל דיון שייקבע בנושא.
 בתודה ובברכה ,אלוף )מיל( הרצל שפיר
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 2012יוני                                                   הרצל שפיר                                                 

 המודל להכנת תקציב הביטחוןה. 
 

 

לנד מסביר את י( ושמעתי את אלוף )מיל( אי12מאי  29-30נוכחתי בכנס בנושא "אתגרי הביטחון" )

 שהוצגה.המודל : "המתודולוגיה לשיח בין משרד האוצר למשרד הביטחון" וכן קבלתי את המצגת 

 

 המודל מתבסס למעשה על הקביעות הבסיסיות הבאות :

 דהיינו ביכולות    -* יש לבחון את תקציב הביטחון , לא בתשומות )כמויות אמל"ח( ,אלא בתפוקות 

 מבצעיות לביצוע משימות מוגדרות.   

 וע  יכולות מבצעיות , הנדרשות לביצ –* קביעת משימות מוגדרות, כלפיהם יש להציג תפוקות 

 תפוקות"(. –המשימות ,  ושניתן לתמחר אותן  )ולבטא התוצאות על גבי גרף "עלות    

    , ולאחריו מתקיים עדכון   שנתית של צה"ל-לתכנית רבהנערך בהקשר  שיח-בדויש להניח כי מדובר    

 י קבוע(.שנתולא מדובר במהלך (שנתי    

 

 : תחת הכותרותל משימות באשר לקביעת המשימות המוגדרות , ישנה רשימה ש

 " , )מגדיר מינימום ביטחון נדרש , מוסכם על כל גורמי הממשל ,  סטנדרט הביטחון המינימאלי"* 

 -הגנה על גבולות המדינה , האוכלוסייה ואינטרסים חיוניים(, הכולל המשימות    -במטרה  

 ביטחון שוטף ; שימור ותפעול יכולות )תפוקות ( קיימות ; ניהול מערכות מול אויבים.   

 , אשר תידרשנה לתוספת תקציב לשם התמודדות עם אחד או יותר     ""תפוקות מבצעיות נוספות* 

 איראן ; –מהנושאים , כמו :        תקיפה "במעגל שלישי    

 ; השגת הישג  )נוסח "ששת הימים"( ; יכולת מגננה –מלחמה מול מצרים       -

 מוכנות לזירה מזרחית ;            -

 הוגדרו בצורה "חופשית" –התפוקות המבצעיות הנדרשות , כפי שמופיעות במודל , נכתבו  –* המשימות 

 וכללית ביותר )אני מניח כי זה נעשה במטרה להסביר כללית על המודל, מבלי להתחייב לדיוק( .   

 ,  של כל המשימות,  משמעיות-, המאבק העיקרי יהיה דווקא על הגדרות ברורות , חד במציאות   

 תחת כל הכותרות שפורטו לעיל, ומי שיציג זאת בצורה המלאה והמפורטת ביותר, יש להניח כי סיכוייו    

   האוצר(.  ראה עוד להלן.    –דאי מול הבר שיח ולזכות בתקציב הנדרש יהיו גדולים יותר )בו   

 

 שנתיות בצה"ל , כולל התכניות לאחר מלחמת יוהכ"פ ,-כמי שלקח חלק בהכנת שלוש תכניות רב

הוצגה בפני מזכיר ההגנה האמריקאי )יחד עם שרהב"ט  74-79( , כאשר התכנית של 80-84;  74-79) 

 בנושא.להאיר דעתי  –פרס( , ובפירוט , על ידי , בפני הפנטגון.     ארשה לעצמי להעיר מעון ש –

 

 

 מעריכים תפוקות / יכולות מבצעיות ? –כיצד אומדים  .1

 * ברור שציון מספרי טנקים , תותחים וכדו' )"תשומות" במודל( , נותן  תמונה כוללת על היקף כוחות    

 במלחמה /מערכה , לצורך התרשמות על היקף האמל"ח העיקרי המצוי בחזית על ידי שני הצדדים.   

גייסות  , חיילות מקצועיים ,  -אוגדות  –חטיבות  –גדודים  –, הביטוי הנו של פלוגות בשטח  –* בפועל 

 מפקדות , מערך הדרכה , יחידות ואמצעים.  סדיר ומילואים. )ובדומה בזרועות האוויר והים(.

 .זה הסד"כ של צה"ללהשגת המשימות.   –רק גופים אלה מבטאים את היכולות המבצעיות    

 ירוט זה איננו מספיק , כי המבנה והארגון של העוצבות , במיוחד של האוגדות ,עשוי  * לעתים ,גם פ

 אוגדות )לחזית   להשפיע על היכולות. לדוגמא : לאחר מלחמת יוהכ"פ , ל"מקרה הכול" , נדרשו   

 עתודת מטכ"ל   כאשר לעתודת המטכ"ל   ולסוריה ולבנון ל,  ים ירדן ופלשתינאל,  יתהמצר   

 ניתן יהיה לצרף עוד אוגדה אחת, כדי לקיים הכרעה  בכל חזית נדרשת(.     

 בראייה האסטרטגית וביכולת הגמישות האופרטיבית   זה יאפשר, חטיבות.  3אך זה נכון כאשר באוגדה   

 , לתת מענה בחזיתות השונות.הכוללת  
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 ?  האם   של גופים אלה כיום  קנ"מ נעריך התפוקות -לפי איזה מדדים * ונשאלת שאלה עקרונית : 

 "ששת הימים" )ישנה גם דרישה להציג תפוקות ל"השגת הישג במצרים" ,  -לפי העוצבות שפעלו ב 

 לפי העוצבות שפעלו במלחמת יוהכ"פ , או אלה שלחמו מלחמת    –הימים" !(. או -בדומה ל"ששת 

 העוצבות הקיימות כיום בסד"כ  קנ"מ של היכולות המבצעיות של -?  או לפי מדדים  06 –לבנון  

 צה"ל, ואיך עושים זאת ביחס למשימות שצה"ל של היום לא התנסה או התכונן להם עד היום )כמו  

כיצד ועל סמך   -תפוקות מבצעיות נדרשות ,  -החזית המצרית( ?    נוכח מספר לא מבוטל של משימות  

 מה מציגים את  המענה ?

 

 בין משרד האוצר לבין משרד הביטחוןשיח -המתודולוגיה :  דו. 2

 

 * אין ספק שפירוט המשימות )התפוקות המבצעיות הנדרשות להשגתן( , מהווה הבסיס לעבודה  

 כולה.  גם לתוכן ומהות הגדרתן יש חשיבות מכרעת. האם משרד האוצר שותף בקביעתן והגדרתן ?   

 ל המשימות הנדרשות ) תחת  שיח מתחיל לאחר שמערכת הביטחון הציגה את מכלו-* האם הדו

    סטנדרט הביטחון " -הכותרות השונות כנ"ל( ?   או אולי יציע האוצר להתחיל תחילה רק ב   

   ". )לפי ההסבר שניתן : "מושג סובייקטיבי המגדיר את מה שלהערכתנו מוסכם על כל המינימאלי   

                         גורמי הממשל בתור מינימום הכרחי , שאין להתפשר עליו"(.                                                  

 הדבר מחייב התייחסות:   

 נושא שיש לו   –" תקן , מתכונת , רמה , בסיס".  המשמעות היא  –הפירוש של "סטנדרט" במילון  --   

 ר , מוסכם.  אך לא זו הכוונה בבחינת צרכי הביטחון , העשוי להיות שונה מדי תקופה           שימוש חוז      

 )בדומה ל"תרחיש ייחוס" תקופתי(, אין כאן ולא צריך שיהיה כאן סטנדרט לביטחון.      

 יטחון  מושג לא מוכר ובצדק. מה זה "מינימום ביטחון" , זה טוב ? מי רוצה ב –"ביטחון מינימאלי"  --  

 ראייה    -כזה ביודעין ?    ניתן וצריך לומר "ביטחון נדרש" ,  וכיצד משיגים אותו. היפוך היוצרות       

 תקציבית מראש , העלולה לצמצם את המשימות הנדרשות לביטחון , איננה השיטה הראויה.          

 לא ברור למי הכוונה ?  לפי ההגדרות של  -"מוסכם על כל גורמי הממשל בתור מינימום הכרחי" --   

 המטכ"ל/הרמטכ"ל , לדיון  –סמכויות" מי שצריך להכין ולהציג זאת זה  –אחריות  –"תפקיד      

 האחרים ?רוה"מ . מי הם גורמי הממשל  –ואישור שרהב"ט ,  ואח"כ הממשלה )כולל שר האוצר(      

 ידונו       –גם אין הכרח שזה יהיה מוסכם על כולם.  כן הכרחי שאלה , להם האחריות והסמכות      

 ויסכימו.      

 

 נושא משימות "סטנדרט הביטחון המינימאלי" . 3

  

 * בכותרת נכתבה )כנראה( המטרה  : "הגנה על גבולות המדינה , האוכלוסייה והאינטרסים      

 יים". ההגדרה מובנת בפשטותה , אך איננה דומה/זהה לכל הגדרה מתוך מדיניות הביטחון   החיונ    

 של ישראל ואף איננה הולמת את סעיפי המשימות המפורטות תחת כותרת זו )כמו לדוגמא :      

 "לנצח את סוריה" , או  "להתמודד עם איראן"(.   

 ט הביטחון המינימאלי" מהווה חידוש מחשבתי.* ניתן לומר כי במודל המוצע , הנושא : "סטנדר  

   –שיח עם האוצר והאחריות להכנת הנושאים -בסעיף הקודם נדון הנושא בראייה של הדו     

 היכולות המבצעיות , כפי  –המשימות.  בסעיף זה הכוונה להתייחס לגופם של המשימות     

 שמופיעות בכותרות הסטנדרט.    

 

 יכולות קיימות""שימור ותפעול א.   

 

 ".: "שמירה ופיתוח יכולות אסטרטגיות( הנושא שמוצג 1   

 לא ברור באיזה יכולות מדובר. כיצד ניתן לדון בנושא שתוכנו ומטרתו אינם ידועים ?       

 "בזירה אחתיכולת התמודדות עם נשק תלות מסלול קצר טווח  ( הנושא שמוצג : "2   

 מדוע                –עות שבזירות האחרות לא מתמודדים. מי קבע מראש אם זו זירה אחת , המשמ       

 תקציב קובע מראש ,מבלי לדעת אפילו  –רק זירה אחת ומדוע דווקא זו )הלא ידועה כאן(. שוב       

 את מחירו ?     
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 "יכולות התמודדות מול איראן".( הנושא המוצג : 3   

 הגנתיות ו/או התקפיות ?  מהן המטרות והיכן יש להשיגן ? -באיזה יכולות מדובר        

 כיצד ניתן להבין או להתייחס לנושא כפי שהוצג ?  )האם ניתן להבין כי מאחר ומדובר בכותרת         

 של  "שימור ותפעול יכולות קיימות" , הרי הדברים ידועים , מפורטים ואף מתוקצבים כבר ?(.       

 ""שמירת רמות מלאי למתאר מלחמה עם סוריה , חיזבאללה והפלשתינאים( הנושא שמוצג : 4   

 רק לנושא רמות מלאי הנדרשות לפי "ימי לחימה"(, מדוע  –מדובר ברמות מלאי )או במינוח נכון        

 -זה ולא לכל המשימות הנדרשות , כפי שתסוכמנה , על בסיס הסד"כ הכולל הנדרש ולפי "ימי      

 לחימה" ?      

 (לוויינים מישראל)ויתור על  קבלת תמונות מלוויינים זרים בלבד" – יםנילווי( הנושא שמוצג: "5   

 בלווייניםיבי , כי לא יהיה שימוש למעשה מדובר במודיעין. מי קבע מראש , על רקע תקצ       

 , מבלי לבחון עניינית ומקצועית ?  משגה חמור.יםישראל       

 

 "ניהול מערכות מול אויבים"ב.   

 

  "יכולת לנצח את סוריה באופן מוחלט"( הנושא שמוצג: 1   

 לא ברור באיזה הקשר. סוריה יוזמת או ישראל יוזמת ?  מה המטרה ?       

 מה זה ? הכרעה מלאה )ללא תנאי( ? השמדת כוחות / כיבוש שטחים ? -צחון באופן החלטי" "ני       

 לא זכורה לי אף משימה מהעבר שהוגדרה "לנצח באופן מוחלט" !       

 היא בעייתית. -שהיכולת להגיע להכרעה מלאה ,  –כבר ידוע ומוסכם במדינה ובצה"ל        

 יכולת להתמודד ולנצח את סוריה , חיזבאללה )לבנון( , חמאס )עזה( ,באותה  " ( הנושא המוצג:2   

 "  )גם באם יבוצע בדירוג(. מערכה       

 הכוונה העקרונית ברורה. אך ההבדל מונח בהגדרת המטרות )שאינן מפורטות כאן, פרט            

 ת עם הפלשתינאים , באותה האפשרות : שנידרש גם להתמודדו –"ניצחון"(. חסר –לאמירה        

 מערכה.       

 

 נושאים חסרים ג.   

 תחת הכותרת של "סטנדרט ביטחון מינימאלי" חסרים לדעתי שני נושאים חשובים :     

   

 אין ספק , העורף של מדינת ישראל ייפגע , כמעט בכל מתאר מלחמה , בהיקף שלא  -העורף ( 1 

 ביטחון שאכן העורף מוכן , מאורגן , מצויד ומאומן.התנסינו בו בעבר. אין עדיין       

 הכרחי שנושא עורף יקבל ביטוי מלא ומפורט של משימות , מענים ותפוקות נדרשות. כל זה יחייב      

 תקציב לא מבוטל.      

  –מערך ההדרכה במלחמה ( 2   

 ר מראש כדי שיוכל לבצע( הציג הצורך במערך הדרכה  מובנה ומוסד73ניסיון מלחמת יוהכ"פ )       

 משימות בעת המלחמה. במלחמת יוהכ"פ , לדוגמא , הופעלו מחדש )תוך שימוש גם באנשי        

 קורסים , בתכניות      87בה"דים / בסיסי הדרכה  וקיימו  15 –מילואים מקצועיים , מבוגרים(        

 מסגרות גדודיות , השלמת  15הקמה של מקוצרות ;  הוקם מערך שאפשר ציוות , אימון ראשוני ו       

 טנקים , הקדמת גיוס ואימון טירונים ועוד. 475ציוות והקמה של        

 רק"ם וכדו' ותקציב הפעלה. –יכולת כזו מחייבת תכנון והקצאת אמצעים , כולל אמל"ח        

 

 תפוקות מבצעיות נוספות". "4

  

 כותרת זו מופיעה לאחר המשימות בכותרת: סטנדרט הביטחון המינימאלי, וכוונתה לבחון תוספות      

 תקציביות הנדרשות כדי להתמודד עם אחד או יותר מהנושאים המוצגים תחת כותרת זו.  כל נושא       

 תקציבית כדי מוצג בנפרד , בהנחה כי אם יוחלט שאכן זה נושא נדרש , צריך יהיה לקבל תוספת    

 לבצעו.    

  -" )יכולות תקיפה בסיסיות ; או בנוסף איראן –: "יכולת תקיפה במעגל שלישי א. הנושא המוצג 

  הישגים אסטרטגיים( . –יכולות תקיפה נרחבות     

 נושא מוזר ולא ברור. האם הנושא לא נדון כאשר דנו בנושא איראן בהכללה ? האם אין דיון      
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 כולל על איראן , הבוחן את כל האפשרויות , בכל מעגל שהוא , ובכל רוחב שהוא ? אסטרטגי    

    

 על הגבול הבינ"ל , במקביל ללחימה  -" )יכולת מגננה  מלחמה מול מצריםב. הנושא המוצג : "

 בגזרות אחרות ; יכולת להגיע להישג מול מצרים ]כגון "ששת הימים"[  ( .   

 מותנה בתקציב נוסף !  ומוגדר בצורה רשלנית   –לא ברור כיצד נושא כה חיוני נדון באפשרות ביצוע    

 משימה זו , חייבת להיות תחת הכותרת : הביטחון המינימאלי. -ביותר. אין ספק שנושא   

 האם במטרה כפי    -מה מטרת המלחמה  ? באיזה הקשר ?  מלחמה בנוסח "ששת הימים"    

 כפי ש"התגלגל" במציאות ? עריש[, או במטרה לכבוש את כל סיני,-הייתה בתכנון הראשוני ]קו אלש   

 וזאת יש לבחון ברצינות , כולל התקציב הנדרש לכך )במסגרת "תפוקות מבצעיות נוספות"( ?   

 

 " )עיראק וירדן ; מוכנות לבט"ש; מוכנות למלחמה(.מוכנות לחזית מזרחיתג. הנושא שהוצג: "

 שוב , לא יתכן שנושא כזה יידון במסגרת של יכולת ביצוע בתנאי שתהיה תוספת תקציבית.   

 נבצע ?(. –)ואם זה יהיה "בזול"    

 הנושא קשור להערכת המצב הכוללת ולקבלת החלטה עקרונית האם החזית המזרחית היא איום   

 ראש, בנושא תקציבי  !ממשי שיש להתמודד אתו עתה או לא.  הקביעה לא תותנה כלל , מ   

  

 עצמאית" ים ניויד. הנושא שהוצג: "שמירה על יכולות לו

 האם המודיעין שיושג   –ההחלטה היא עקרונית , עניינית ומקצועית  -הנושא כבר הוזכר לעיל. ושוב    

 חיוני ונדרש , יינתן לו התקציב .              

 

 

 ס י כ ו ם

 

 שיח בין מערכת הביטחון והאוצר , את מי זה משרת ?-ו*  למודל המוצע חסרונות רבים. ד

 כי   –שנתית של צה"ל ?    ניתן לומר בביטחון מלא -האם זה יחליף את שיטת הכנת התכנית הרב    

 שיח עם האוצר צריך להכין מודל מיוחד , שהכנתו קשה ,  -זה בלתי אפשרי. והאם בשביל דו    

 מלא נתונה בספק רב. ובחלקה בלתי יעילה , וביצועה ה    

 שנתית לצה"ל. אפרט להלן :-* כיצד נהגנו , לפחות בתקופתי , להכין תכנית רב

 א. הכנו "תמונת מצב" מלאה , לאורה בוצעה "הערכת מצב" , על רקע מדיניות הביטחון ותורת    

 -הביטחון  והכוונה מדינית )במידה והייתה כזו. ולא השלמנו(, וקבענו        

 .ייחוס ומתארי מלחמה שונים -תרחיש       

 הערכת האיומים והסיכונים על   -ב. בתרחיש הייחוס ומתארי המלחמה נדונו , הוערכו וסוכמו    

 הפעולה העקרוניים שעל צה"ל לנקוט , על  -המשימות  ודרכי –ישראל, וכתוצאה נקבעו המטרות        

 בסיס מוסכם של קביעות ונתונים אשר מאפשרים תכנון , והכנת מענים למשימות השונות . זה        

 היה השלב הראשוני שלא היה לו כל קשר לתקציב , ושאפשר המשך התכנון המבצעי.      

 היכולות המבצעיות לבצע המשימות השונות. –ג. השלב השני :  בו נבחנו התפוקות    

 בכל החזיתות ולכל מתארי המלחמה השונים.  תוך הצגה    תכנונים אופרטיבייםע"י זה נעשה       

 .המלחמה הנדרשים  כדי לבצע את כלל המשימות-הסד"כ הנדרש וימיוסיכום של       

 הבט"ש  –ד. השלב השלישי , בו כבר משולב התחום התקציבי.   עלות הסד"כ הקיים לקיום השגרה   

 במידה    -.  וכן הלחימה ( לפי התכנונים האופרטיביים-ימות )כולל עלות ימיועלות ביצוע המש      

 המשימות  , שהסד"כ הנוכחי   כללונדרשת תוספת סד"כ / אמל"ח / אמצעים נוספים לביצוע       

 מה התוספת התקציבית הנדרשת לכך.    -לא  יכול  לבצע        
 הלחימה -גודל הסד"כ , האמצעים וימי  –בר את שנתית , מבטאת בסופו של ד-ה. כל תכנית רב  

 הנדרשים לסד"כ כדי למלא את משימותיו , בהתאם לתרחיש הייחוס ומתארי המלחמה שנקבעו.       

 ומהו התקציב הנדרש לכך.        

 משימה מוגדרת ,  ולבחון את משמעותה התקציבית ? בטרם תתקבל   –ו. האם אפשרי לדון בנושא   

 משנה , משימות מו"פ , אלטרנטיבות -האם לבצע ? בוודאי שכן. ישנן הרבה משימות החלטה     

 שונות לביצוע משימה מוגדרת , שביחס אליהן ניתן לעשות הערכת עלות תקציבית בטרם החלטה.    

 כן  אפשרי , שמשימה מסוימת , עליה יש מחלוקת מיוחדת , במיוחד בין הגורמים שהנם בעלי      



 27 שפאור בע"מ 

 ות והסמכות בתחום הביטחון , שתעשה בדיקה תקציבית.האחרי    

 ז. ישנם מצבים , בהם תקציב קבוע נקבע מראש , כמו התקציב האמריקאי שניתן לצה"ל. ואכן ,  

 הבחינה וההכנה של תקציב כזה מחייב גישה שונה , הכוללת לרוב אלטרנטיבות שונות )גם באשר     

 ם עם גורמים נוספים. "מה והיכן לרכוש"(, ודיון מיוחד ג   

 

 

*  *  *  * 
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 מח' היסטוריה –אל: צה"ל 

 שי שאול –עבור: רמ"ח היסטוריה 

 מאת: אלוף )מיל( הרצל שפיר

 

 שי שלום,

 גמלאים , ומשוחחים על הווה ועבר . –מדי פעם מתכנסים אצלי, אנשי צבא 

חיילי ביוזמתי, -ספרתי לחברים כי מתקן זה הוקם כמתקן רבבצאלים. לאחרונה הוזכר מתקן האמונים 

 בהיותי בתפקיד ר' מטכ"ל/אגם לאחר מלחמת יוהכ"פ. לרובם הדבר לא היה ידוע.

 למכתבי זה.  -זה הביא 

 

 הרקע: 

מטכ"ל/אגם, הוטל עלי להכין את תכנית ההתארגנות אש בעקבות מלחמת יוהכ"פ, עם התמנותי לתפקיד ר

 5 –שנים ראשונות, מפורט; שלב ב'  5 –וההתחמשות מחדש של צה"ל, תכנית לעשר שנים )שלב א' 

                                                                                                 בקווים כלליים(.  –השנים הבאות 

ערכי,  נערכה עבודה עם כלל הזרועות והחיילות על לקחים ומסקנות עיקריות  -להכנת בסיס מתודולוגי 

 חיילי בכוחות היבשה. -הצורך בחיזוק התאום ושיתוף הפעולה הבין   -מהמלחמה.  לקח מרכזי שהופק 

יוכלו להתאמן, ברמה למימוש לקח זה חשבתי כי יהיה זה נכון להקים מתקן אימונים מרכזי, רב חיילי, בו 

גדודית וחטיבתית כל חיילות השדה.  מבחינת השטח הערכתי כי השטחים מדרום לב"ש )החל משטח 

 שבטה ודרומה יתאימו לכך(. –, ליד מחנה נתן, ועד שטחי צאלים 302

משך מספר ימים רצופים סיירתי בשטחים ,במסוק וברכב , ומצאתי שהשטחים מתאימים, כולל לתרגילים 

/ צאלים )שהיה אז שדה המטווחים  500מתקן  –יים משולבים, כאשר הבסיס המרכזי צריך להיות עוצבת

 של חש"ן(, ואכן יזמתי הקמת המתקן והדבר בוצע בפועל.

 

צה"ל למצוא מתוך  –כדי לאמת האמור לעיל במסמכים, )"בגישה של מח' היסטוריה"(, בקשתי מארכיון 

המסמכים הנוגעים לנושא. את , 74-75ג"ם/תוא"ר, בשנים מסמכי לשכות ר' אג"ם, הרמטכ"ל ור' א

 עובדתית האמור לעיל.  –ועיקרי המסמכים נמסרו לעיוני, והם מאמתים 

חסרות כמובן השיחות )הלא רשומות(, הנערכות בין מפקדים, אשר יכלו לתת נופך נוסף על לבטים , 

 לחצים ואינטרסים חיילים  וכדו', אך הקיים מספק.

 

 מצורף,  מצוינים עקרי הדברים מתוך המסמכים שהוצאו בנושא באותה תקופה. א' -בנספח

 יהיה זה עבורכם מסמך עובדתי המתאר נכונה היוזמה והצורה שמתקן אמונים זה הוקם בצה"ל.  - כוונתי

 

 הרצל שפיר  בברכה,
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 חיילי "צאלים"-הקמת מתקן אמונים רבא' :                       -נספח

 

ישיבות מטה / מפקדים, כפי שהוצאו ע"י : לשכות ר'  –מתוך מסמכי סיכום של פגישות  עקרי דברים

 מטכ"ל/אג"מ , הרמטכ"ל ואג"מ/תוא"ר.

 

 -( 74אוג'  13. )1

 ר' אג"ם מנחה את אג"מ/תוא"ר על :    

   -500טנקים וחת"מ, באזור מתקן  -חרמ"ש –* הצורך בהקמת מתקן אמונים בו ישולבו אמוני חי"ר     

 שבטה. המתקן יהווה בסיס מרכזי של צה"ל, תוך שימוש בשטחי האש באזור;       

 *  בהמשך, הכוונה לשלב באופן קבוע יחידות ארטילריה והנדסה.    

 מפקדה חיילית, רצוי מפקדת עוצבת מילואים.   -* האחריות     

 

  –( 74אוג'  24. )2

 אמונים )כמוסבר -אגם )הרצל שפיר( להקמת מתקןהרמטכ"ל )מוטה גור( מאשר עקרונית הצעת ר'     

 / צאלים.  500לעיל(, באזור מתקן  1בסעיף     

 

 –( 74ספט'  3. )3

 /צאלים ועל 500חיילי / יבשה במתקן -סיכום ר' אג"מ עם קחצ"ר, על הקמת מתקן האמונים, הרב     

 שילוב חי"ר וחיר"ם באמונים.      

 

 –( 74אוק'  22. )4

 סיכום ר' אג"ם : על תוא"ר להגיש הצעה ראשונית מסכמת על הקמת המתקן שיחל באמוני יחידות      

 .525חרמ"ש.  מטה המתקן יתבסס תחילה על מפקדת חט'  –חיר"מ  –מילואים חי"ר     

 

  –( 75ינואר  9. )5

 לפי הצעת ר'אג"ם :   -פ"ע בין הרמטכ"ל ור' אג"מ     

 ווה בסיס אמונים ראשון אשר ישמש בעתיד את מפקדת חיילות השדה.* המתקן בצאלים יה    

 * בראשות המתקן תעמוד מפקדת אוגדת מילואים, שתהיה אחראית לתאום האמונים המשותפים של        

 חש"ן/חי"ר/חיר"מ/ארטילריה.       

 * הרמטכ"ל אישר התכנית.    

 

  –( 75ינואר  21. )6

 .75מאי -ת ההכנות להתחיל באמונים במתקן צאלים  מאפרסיכום ר' אג"מ : יש לעשו    

 

 –( 75אפר'  21. )7

 סיכום ר' אג"מ :    

 גד' חי"ר ויחידות חטיבתיות במקביל. 2* המתקן יוגדל ויורחב כך שיוכל להכיל     

 * מפקדת אוגדה ומפקדה תהווה מפקדת המתקן.    

 מפג"ש. –י חש"ן קחצ"ר; אמונ –* אחריות מקצועית : אמוני חי"ר     

 * בעתיד יוכפף המתקן למפקדת חיילות השדה. עד אז יוכפף למפג"ש.    

 

 –( 75מאי  28. )8

 אג"מ נערך סיור מפקדים להכרת השטחים והתרגילים החטיבתיים, בנוכחות : הרמטכ"ל,  אשביוזמת ר    

 אג"מ, ר' מה"ד, מפקד גי"ש, קחצ"ר ומח"טים. אש ר    

 

 –( 75יוני  30. )9

 צאלים. –ב' למתקן האמונים  -אג"מ/תוא"ר הוציא תקני א' ו    
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 א'( -)המשך נספח 

 

 

  –( 75יולי  15. )10

 הרמטכ"ל מינה את נתקה ניר כמפקד המתקן ; את עמוס ירון כמפקד אמוני החי"ר; את עוזי לנצנר       

 כמפקד אמוני החש"ן.       

 

  –( 75אוג'  1. )11

 ט את הקמת מתקן צאלים.אישר שרהב"      

 

  –( 75ספט'  1. )12

 הוצא ע"י אג"מ/תוא"ר פקודת ארגון מסכמת, לאחר סיכום ר' אג"מ בנושא , שעיקריו:      

 –תפקידי המתקן       

 .להוות מתקן מרכזי לאמוני מערך המילואים של חי"ר וחש"ן בשילוב ארט' והנדסה 

  ש / סיור וטנקים, ברמה הגדודית.חי"ר / חיר"מ / חרמ –יאמן יחידות מילואים" 

  גד' טנקים, כולל יחידות סיור ויח' חטיבתיות )כולל יח'  2גד' חי"ר/חרמ"ש,  2יאמן בו זמנית

 "עורב"(.

 חש"ן. –ענון למפקדים בנושאי חי"ר ילבצע אמוני ר 

  להביא לכדי אחידות ושיתוף פעולה בין חיילי. שילוב יחידות ארט' והנדסה באמוני הגדודים

 החטיבות.ו

 ..לבצע תרגילים חטיבתיים, שלדיים וקשר לחטיבות חי"ר/חיר"מ/חש"ן, בנפרד או במשולב 
 

                                           ---------------------------------- 
ן , הנספח במסמך לעיל , המופנה למח' היסטוריה בא להציג את היוזמה להקמת המתק -חשוב להבהיר 

בפירוט רב את עבודת המטה ואת הסיכומים וההנחיות שניתנו בנושא של "מתקן צאלים" שצורף מציין 

אין ספק שעבודה מעשית רבה בשטח נעשתה ע"י מפקדת גייסות השריון הכללי.  -ברמת המטה

 וזכותה על המתקן הוא רב ערך.והכפופים לה. 

*  *  *  * 
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 2012דצמ'  –ז.  כנס מז"י
 

 אל"מ מאיר פרנקל עבור :

 

 

 עברתי שוב על מסגרת התכנית של הכנס.  ברשותך , אבקש להעיר/להאיר.

 

 

 . להערכתי מושג "התמרון" עדיין סוחף אתכם ליעדים לא מוגדרים נכונה. 1

"קדש" או "בסופת -אחזור שוב על עמדתי בנושא:  אין תמרון סתם. כאשר נאמר "מאפייני התמרון ב

המדבר" , למעשה לא אמרת דבר !    אין תמרון בלי מטרה/משימה מוגדרת.  לכן חשוב להגדיר את 

 מדבריים : –המשימות האופייניות בשטחים פתוחים 

 ר ללא לחימה(; לרוב לקראת המשך לחימה.תפיסת שטחים חיוניים  )תנועה לתפיסה ; אפש 

 .כיבוש שטחים חיוניים )תפוסים לרוב ע"י כוחות ניידים / שריון(; אפשרי גם להגנה 

 .)כיבוש מתחמים מוגנים . השמדת אויב בשטחים מוגדרים.)אויב בהגנה בשיטות שונות 

  במדבר.  -כיבוש יישובים/עיירות/תחנות מבוצרות 

 גם בתוכם / לידם(. –ב במרחבים שבין השטחים לעיל; או לחימת שריון בשריון )לרו 

 

 כל "התמרונים" במדבר מבוצעים להשגת המשימות לעיל. 

תמרון"  , חייב להציג זאת לאור המטרה/המשימה שלשמה נעשה -לכן ,כל מי שרוצה להציג  "מאפייני

 מהמשימות לעיל.התמרון !    כי בדר"כ  יהיו מאפיינים שונים לתמרון הנדרש להשגת כל אחת 

מהי המשימה שלשמה נעשה  –חשוב שהמציגים )במיוחד מחו"ל( , אנחנו נדע ,והם ידעו ויכינו בהתאם 

 לקחיו ; –התמרון, כיצד בוצע  ומה היו מאפייניו 

 

 . מהאורחים מחו"ל הייתי מבקש :2

            -                    תפיסת שטח ולחימת ש.ב.ש )באם הייתה כזו(;              –* מי שתמרן להשגת     

 כיבוש שטח / השמדת אויב;      

 כניסה לעומק , לתפיסת שטחים חיוניים , להמשך הלחימה; -      

 )ויפרט : מה הייתה המשימה; הרקע הנדרש ; מה התמרון שתוכנן/בוצע ; מאפיינים ולקחים(.       

 ה בדרגת מח"ט ומעלה )נדרשת ראייה רחבה(.* לפירוט נושא התמרון , להערכתי חשוב מי שהי    

 –)במיוחד באם יוכל להציג נתונים סטטיסטיים  בלוגיסטיקה מדברית* כדאי שיבוא גם מי שעסק     

 כמו : הוצאות תחמושת / דלק / ח"ח וכדו' ; וכן תכניות לוגיסטיות למבצעים שונים(.       

 

 . התאמת נושאים :3

 כיבוש שטח או השמדת אויב". לידיעתי –הימים -א. ההרצאה של "הדילמה במלחמת קדש וששת    

 אין כאן כל דילמה וכל הנושא מוצג בצורה שגויה )שמעתי הרצאה זו   –)הייתי בשתי המלחמות(         

 בכנס חוקרים , לפני מספר חדשים באקדמיה "כנרת"(.  יש לבטל הרצאה זו.       

 חסרים הנושאים הבאים :ב.     

 * הנדסה       

 * לוחמת ש.ב.ש.       

 * כיבוש יישוב בשטח מדברי או מתחם מוגן.       

 -ג. המענים של קציני מז"י , חשוב שיפרטו    

 * המבנה והארגון במערך כיום ;       

 * האמל"ח והאמצעים )בהשוואה לעבר(       

 * מאפייני התפעול המבצעי בשטחים אלה.       
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 . מבחינת תוכנם של המושבים השונים , מציע לשקול ההצעה באה:4

 הצגה והכרת השטח  -Iמושב א.     

 השטח  -הצגה והכרת שטח סיני  )יש להכין הנושא ע"י איש מקצוע. שיציג נכונה את תאי *         

 המשימות האופייניות לשטח מדברי ]ראה –ו לביטוי בשטח היעדים הגדולים ; היכן יבוא            

 לעיל[; צירי התנועה השונים בתוואים קיימים / בתוואים קשים ומגבלות עבירות(. 1סעיף             

 *  הצגת האתגר המבצעי        

 *  מודיעין שטח        

 קאס"ר. –*  איסוף         

 

 לקחי היסטוריהלמידה ,   -IIמושב ב.     

 לעיל(. 1תמרון להשגת המשימה...)אחת/שתיים מהמשימות בסעיף  –"סופה במדבר" *          

 דקות(. 60-אוגדת טל  )פירוט יינתן בנפרד. הערכת זמן כ  -* "ששת הימים"          

 (.7ברוך הראל. היה סמח"ט  –לוחמת ש.ב.ש  )תא"ל פינקו   -         -"-*                 

 

 למידה , לקחי היסטוריה -IIIמושב ג.     

 לעיל(. 1תמרון להשגת המשימה...)אחת/שתיים מהמשימות בסעיף  -* "סופה במדבר"         

 עים.* מבצעי נחיתה / צניחה  בסיני , תכניות ומבצ        

 * פיקוד ושליטה על כוחות ניידים לשטחי עומק )לא מכיר את ההרצאה. מכיר את המרצה. היה          

 אצלי מפקד חטיבת שריון. הראה ההרצאה ,אוכל להתייחס(.           

 

 הסיוע ללחימה  -IVמושב ד.     

 א"ל שפיצר/שפיר(.ס –"ששת הימים"  )מפקד אגד/גד'. לבדוק -תפעול ב  -ארטילריה *         

 מענה נוכחי , קתמ"ר.  -                         

 מפקד יחש"פ  )חשוב שיסביר ההבדל בעקרונות ההפעלה כיום לעומת העבר(.  -*  סיוע אווירי        

 תפעול ב"ששת הימים" )מג"ד / מ"פ ,ממפקדת קהנ"ר של אז(. –*  הנדסה        

 קהנ"ר. –מענה נוכחי  -                     

 

 לוגיסטיקה ותקשוב  -.Vמושב ה.    

 משנה שלישי ,לעיל(. -, סעיף 2* לוגיסטיקה ב"סופת המדבר" )ראה סעיף        

 * לוגיסטיקה ב "ששת הימים" )מפקד אגד / יח' תחזוקה / מאגף אג"א(.       

 ר.מענה נוכחי , קל" –* לוגיסטיקה        

 מענה נוכחי ,... –* תקשוב        

 

 סיכום  -.VIמושב ו.    

 התייחסות המשתתפים*        

 *  סיכום הכנס.      

 

 

 

 

 בברכה ,

 מקווה שלא מקשה עליך יותר מדי.

 

 הרצל שפיר
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 7ח.   ח ט י ב ה    
 

 67לקראת מלחמת 

 

, היתה ההכרה שהשריון וליתר דיוק הטנק והמטוס יהיו 1956אחת מתוצאות מלחמת סיני בשנת 

שפרצו במלחמת סיני לעומק, תוך שהן   27 –ו  7במרכז הלחימה ולא החי"ר. שתי חטיבות שריון, 

מותירות מאחריהן חטיבות חי"ר  וארטילריה  לא ממנועות, שכנעו את מטכ"ל צה"ל , לאמץ לקחים 

 הופקו בעקבות מלחמת העולם השניה.שכבר 

 

כותב על כך אלוף ישראל טל: " לפני מערכת סיני היו בצה"ל ויכוחים חריפים בשאלה אם טנקים 

יופעלו בסיוע לכוחות חיל הרגלים או אם העוצבות הניידות והמשוריינות יהיו עוצבות ההכרעה 

 הבסיסיות ביבשה.

שהיה אז רוה"מ ושרהב"ט( לחזק את השריון ומינה את גוריון )מי -ביקש בן 1956) בראשית שנת 

משה דיין, לאור בעיות טכניות רבות שקרו  –חיים לסקוב כמפקד ואת מאיר זורע כסגנו. הרמטכ"ל 

הרגלים. -בעת תרגילי שריון עוצבתיים באותה תקופה, חשב כי על השריון לפעול כחייל מסייע לחיל

גוריון. לקראת דיון זה הוכן חומר רב, ע"י לסקוב וזורע -הוחלט על קיום דיון ממצה בנושא עם בן

בסיוע של הרצל שפיר )אז קצין האג"ם של השריון(, המציג את השריון כחיל מרכזי , התוקף לעומק 

האויב והמוביל בקרב היבשה . לאחר הדיון לא היה ספק כי ב.ג. מצדד בעמדת השריון, אך מפאת 

וכם עוד בעתיד.  ואז פרצה מלחמת "קדש" והסיכום בוצע כבודו של הרמטכ"ל סוכם כי הנושא יס

 בפועל(

 

בעקבות ניסיון מלחמת העצמאות שבה היו היו עוצבות חיל הרגלים כוח ההכרעה, רווחה בפיקוד 

העליון של צה"ל ובקרב מפקדים בכירים בצבא הדעה שלטנקים נועד תפקיד של נשק מסייע. הויכוח 

ד גייסות השריון ומטהו וקומץ ותיקי השריון ששמרו על גחלת ניטש בעיקר בין המטכ"ל לבין מפק

החייל והיו חלוצי הכוח המשורין של ישראל. במאבק הזה ניצחה לפני מערכת קדש הגישה השמרנית 

 שכפרה בערכו של חיל השריון כחיל ההכרעה ביבשה.

 

חטיבות השריון אבל המעשה של גיסות השריון במערכת סיני טפח על פני ההלכה. הטנקים של שתי 

המובילות במלחמה הפריכו את הגישה השמרנית. בשדות הקרב של סיני למד גם צה"ל הלכה 

למעשה מה שלמדו אחרים קודם לכן במלחמת העולם השניה: שהשריון הוא נושא המלחמה 

ביבשה. בעלי הגישה הספקנית מיהרו להריע לשריון ולהכיר בטעותם נוכח ההצלחה ואף תמכואחרי 

בהתעצמותו של השריון ובטיפוחו. מאז נקבע מקומו המרכזי במחשבה הצבאית של צה"ל המלחמה 

 ובתורת הלחימה שלו."

 

)חלקם עוד לפני מלחמת "קדש", ביניהם : מפקדים בכירים במערך החי"ר , הסבו עצמם לשריון, 

וד ולאחר מערכת סיני, בהם ישראל טל  ) " טליק "( וד משה בריל; הרצל שפיר( ש.גורודיש;
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אלעזר)"דדו"(;  שניהם היו בין המובילים בפיתוח עצמת השריון ותורת השריון והקרב המשולב 

 שבמרכזו הטנק, יחד עם חיים בר לב ואורי בן ארי.

 

חטיבות חי"ר הוסבו במהלך השנים עד למלחמת ששת הימים לחטיבות ממוכנות.  שלושה גופים  5

, בית הספר לשריון ומפקדת גייסות השריון. למערך 7נשאו בנטל של פיתוח הכוח המשוריין: חטיבה  

כוחות השדה נוספו טנקים מדגמים מתקדמים: "צנטוריון" ו"פאטון" . התעשיה הצבאית 

מ"מ, גם טנקי ה"שרמן"  105שהתפתחה מאד בתקופה זו, הסבה את תותחי ה"צנטוריון" לקוטר 

מ"מ. במקביל התפתחה גם  105עברו שידרוג. חלקם צויד במנועי דיזל ובתותחים בקליבר של 

נוידו   120, 81מ"מ הורכבו על תובות טנקי "שרמן" ומרגמות  155הארטילריה המתנייעת. תותחים 

 על גבי זחל"מים.

 

 

בתקופה זו נכתב הספר  "לוחמת שריון" . צה"ל קיים תרגילים ברמות של חטיבות ואוגדות וחיפש 

ברמת הפיקוד הוקמה האוגדה המשימתית כגוף  פתרונות מבצעיים להבקעת המערכים הסוביטיים.

 הפוקד על כמה חטיבות. 

 

היתה בשנים שלאחר מלחמת סיני בפיקוד אורי בן ארי, אהרון )אולק( נחשון, דוד אלעזר,  7חטיבה 

ישראל טל, אריה שחר, אברהם אדן )ברן(, הרצל שפיר, שלמה להט )צ'יץ'( ושמואל גונן ) גורודיש(. 

) תקופת בניית המערך המשורין היתה בעיקר ת חותמו על  החטיבה. כל אחד מהם טבע  א

וביה"ס לשריון. כאשר דוד אלעזר הטיל  7, כאשר הנטל העיקרי הוטל על חט' 1960-1966בשנים

ומפקד  7א.אדן וה.שפיר, אשר התחלפו ביניהם בתפקידים של מח"ט  –המשימה על שני מפקדים 

 ביה"ס במטרה לשמר הגחלת המקצועית(

וחות החטיבה עסקו כל העת באימונים לבנית הכוח הסדיר וכוחות המילואים, אלה כללו ביצוע כ

. 1964במהלך שנת  84של תרגילים גדודיים, חטיבתיים ואוגדתיים, ביניהם תרגיל "כפיר" של אוגדה 

האימונים כללו תנועות ארוכות בשטחים חוליים ובשטח ההר ונועדו לבחון יכולות אופרטיביות 

ל התגברות על מערכי הגנה שניבנו על פי תורת הלחימה הסובייטית. בין השאר הושם דגש על כול

 שיתוף פעולה עם יחידות רגלים. 

יחידות החטיבה שולבו מעת  לעת  גם בפעילות ביטחון שוטפת בקווים השונים וביניהם הקו העירוני 

י החרמ"ש. הפעילות בגבול של ירושלים ומול רצועת עזה. בפעילות זו לקחו חלק בעיקר לוחמ

בחולית מסתננים חמושים  1963ביוני  16 – 15 -הרצועה כללה מארבים שאחד מהם נתקל בליל ה

 שניסתה לחצות את הגבול וחיסל אותה. שלושה לילות אחר כך חוסלה חוליה נוספת.

ה, עם כדי לשמור על מתח מבצעי, לשפר את יכולות הנווט, ולהביא מודיעין ביצעו קציני החטיב

 קצינים מיחידות מובחרות אחרות, מעת לעת סיורים חודרים מעבר לגבולות.

 

פריסת היחידות של החטיבה השתרעה בכל הדרום. מפקדת החטיבה פעלה ממחנה ג'וליס בקרבתו 

במחנה נתן וגדוד  9היה ממוקם במחנה חסה, גדוד  82של בית הספר לשריון והסדנא הגייסית. גדוד 

שטחי האימונים בניצנים ובאשקלון התאמנו הטירונים.  פלוגות הצמ"פ במחנה חצור. ב 52

והגדודים התאמנו באזורי צאלים, חלוצה ורביבים . תרגילים גדודים בוצעו פעם בשנה ותרגיל 

חטיבתי מלא פעם בשלוש ארבע שנים. רוב התרגילים היו שלדיים ותרגילי קשר ומפקדות. כדי לשפר 
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ם אדן השתלמויות חטיבתיות אחת לחודש. ההשתלמויות שהחלו את המוכנות יזם המח"ט אברה

בחצי יום ספורט . עסקו בחצין השני בנושאים תורתיים כמו: הגנה התקפה, השהייה ומארב. בצד 

 ההרצאות תורגלו הנושאים גם על שולחן חול.

התרגילים השלדיים אותם פיתח המח"ט אברהם אדן )ברן( עסקו בנושאים  בעייתים כמו 

מות בשטח מדברי, לחימה בשטח הררי, ועוד התרגילים שפרו רבות את מוכנות החטיבה בכל התקד

הקשור לתכנון המבצעי, לשפה המשותפת בין המפקדים,לנוהל ולניהול הקרב, להפעלת מערך האש. 

 בתרגילים עם אש הושם הדגש על שיפור תותחנות הטנקים על פעולה מהירה ומדויקת.

 

העת באימונים לבנית הכוח הסדיר וכוחות המילואים, אלה כללו ביצוע כוחות החטיבה עסקו כל 

. 1964במהלך שנת  84של תרגילים גדודיים, חטיבתיים ואוגדתיים, ביניהם תרגיל "כפיר" של אוגדה 

האימונים כללו תנועות ארוכות בשטחים חוליים ובשטח ההר ונועדו לבחון יכולות אופרטיביות 

גנה שניבנו על פי תורת הלחימה הסובייטית. בין השאר הושם דגש על כולל התגברות על מערכי ה

שיתוף פעולה עם יחידות רגלים. יחידות החטיבה שולבו מעת  לעת  גם בפעילות ביטחון שוטפת 

בקווים השונים וביניהם הקו העירוני של ירושלים ומול רצועת עזה. בפעילות זו לקחו חלק בעיקר 

ביוני  16 – 15 -ול הרצועה כללה מארבים שאחד מהם נתקל בליל הלוחמי החרמ"ש. הפעילות בגב

בחולית מסתננים חמושים שניסתה לחצות את הגבול וחיסל אותה. שלושה לילות אחר כך  1963

 חוסלה חוליה נוספת.

כדי לשמור על מתח מבצעי, לשפר את יכולות הנווט, ולהביא מודיעין ביצעו קציני החטיבה, עם 

 מובחרות אחרות, מעת לעת סיורים חודרים מעבר לגבולות.קצינים מיחידות 

 

שגרת הפעילות גוונה מידי פעם בהשתתפות במצעדי צה"ל בימי העצמאות ובצעדות. הגדודים לקחו 

חלק גם באירועים אל מול הסורים שניסו למנוע מישראל את עיבוד החלקות  באזורים המפורזים 

 .והתנכלו לשיט הישראלי בצפון מזרח הכנרת

במסגרת מבצע "תרנגול" פעלה חטיבת גולני אל מול הסורים בכפר תואפיק.  1960בינואר  31-ב

מחלקת טנקים השתתפה במבצע ככוח לשיתוק עמדות המקלעים, התול"רים והבונקרים בכינון 

החלו לשתק מטרות לאחר חצות.  זרקור סורי שהאיר  23:15ישיר. הטנקים שהוכנסן לעמדות בשעה 

מטרים. שתי עמדות מקלעים ובונקר במרכז הכפר  2500בה בירי טנקים מטווח של את השטח כו

פגזים נפיצים ופגזים חודרי שריון. בעקבות  41שותקו בירי תותחים. הטנקים ירו במהלך הפעילות 

 סוריה, והוגברה הכוננות בשני הצדדים. –הפעולה השתררה מתיחות בגבול ישראל 

 1960וחות שריון מצריים לתוך סיני, הביאה בסוף פברואר  החמרה במתיחות בעקבות הזרמת כ

להכרזה על כוננות "רותם". צה"ל נערך אל מול הכוחות המצרים עם כוחותיו הסדירים וכוחות 

במרס. בסוף יולי באותה שנה  1-, על כל גדודיה. הכוננות נמשכה עד ה7מילואים ובהם כל חטיבה 

 "ל בו לקחה החטיבה חלק. נערך תרגיל "ברד" התרגיל הגדול של צה

 

מבצע "רותם" היווה מעין חזרה כללית למה שיקרה בימים שלפני מלחמת ששת הימים. ה"ספירה 

החליטה ועידת פסגה  1964בינואר  13 -.  ב1964לאחור" לקראת מלחמת ששת הימים, החלה בשנת 

ת המלחמה של ארצות ערב בחסותו של נשיא מצרים נאצר, להקים פיקוד ערבי משותף לקרא

הצפויה, להכיר בארגון השחרור הפלסטיני ולהטות את מקורות הירדן. תהליך ההתעצמות של 

צבאות ערב הואץ ובעיקר של מצרים וסוריה שהוסבו לציוד לחימה סובייטי ואימצו את 
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ה"דוקטרינת הלחימה  הסובייטית". התעצמות צבאות ערב חייבה את ישראל לרכוש טנקים 

עם השריון וחילות האויר הערביים ויתגברו על קווי ההגנה לפי הדוקטרינה ומטוסים שיתמודדו 

 הסובייטית.

 

בגד'  –תפקידים בהם )מ"פ חי"ר, מ"פ טנקים אל"ם הרצל שפיר התמנה למח"ט לאחר סדרה של 

. במערכת סיני היה קצין האג"ם במלחמת העמצאות ( החל עוד כמפקד כוחות רגליים52, מג"ד  82

של גייסות השריון וככזה היה קצין האג"ם במפקדת האוגדה של לסקוב. לאחר המערכה הסב 

מגדוד חרמ"ש לגדוד טנקי שרמן . )בהמשך פיקד על ביה"ס לשריון, אז עדיין  52כמג"ד את גדוד 

קדי סיור, קורס מ"פ כלל ביה"ס את נושאי : המקצועות, קורס מט"קים, קורס קציני שריון, מפ

הימים" עסק בהשתלמויות לכלל -רב חיילי , ואשר בתקופה זו של לפני מלחמת "ששת –שריון 

לוחמת לילה, תנועה לעומק, לחימה כנגד מערך סובייטי מבוצר, לוחמת   -חיילות היבשה בנושאים

שם דגש מיוחד הטמיע נושאים אלה בחטיבה ובמפקדיה. כן הו 7שריון בשריון. עם התמנותו למח"ט 

צוותי ניווט חטיבתיים,  -במבחני הצוות, בוחני מחלקה ופלוגה; השתלמויות קצינים וביצועי "צנוח"

 ושיתופי פעולה עם ארטילריה והנדסה. 

)אמכס(, וגד'  46, גד' 9, גד' 52, גד' 82מנתה החטיבה את : גד'  7בשנה האחרונה של תפקידו כמח"ט 

)שהיה אז בחצור( צורף לאימוני החטיבה באופן סדיר.  404פטון, בהקמה(, וכאשר גד' חת"ם  79

ם משימות מעבר לגבול. לאחר דיון במח' מבצעי 7באותה תקופה נמנע המטכ"ל מלהטיל על חטיבה 

במטכ"ל, ביוזמת ה.שפיר, קבלה החטיבה אחריות גזרתית לביצוע סיורים וחדירות מעבר לגבול 

גזרת חברון, בעזה ובסיני, כאשר צוותי  סיור מהחטיבות החי"ר והצנחנים הוכפפו למפקדת  -בירדן

 .( 7חט' 

במהלך תקופתו כמח"ט עסק בעיקר בשיפור המקצוענות בחטיבה ובהכשרת כוח אדם איכותי 

בעיקר לרמת המפקדים. בתקופתו ובעיקר ביוזמת מפקד הגיס האלוף טל עברה תותחנות הטנקים 

מהפך. מסלול הטנק באימונים שופר וכלל רצף של אירועים בהם היה אמור הטנק להתקל בשדה 

הקרב. דגש מיוחד הושם על הכשרת המפקדים כולל אימוני נווט ואמוני לחימה רגלית.  קציני שריון  

בפעילות מבצעית "אמיתית" בחדירות להכרת הגזרות השונות בשטחי אויב  בגדה המערבית שולבו 

 ובסיני.

 

 67 - 64המלחמה על המים 

 

ההחלטה של מדינות ערב להטות את מקורות הירדן כדי לפגוע בתכנית הישראלית להפעלת 

 "."המוביל הארצי" להעברת מי הירדן והכנרת לדרום הארץ הביאה ל"מלחמה על המים

. לאחר שהסורים החלו בעבודות 1966החלה לחימה שהסתיימה רק ביולי  1964בתחילת נובמבר 

תשתית ללהטייה ממשית פעלו כוחות צה"ל במספר פעולות מנע בהן שולבו צוותי טנקי "צנטוריון" 

.  אירועים אלה שכללו גם פגיעה בצמ"ה סורי ברמת הגולן מתוך 52וגדוד  82ו "שרמן" של גדוד  

 דות באצבע הגליל, הביאו בסופו של דבר להפסקת פעולות ההטיה.עמ

 

 82בנובמבר. מחלקת טנקי "צנטוריון" של גדוד  3 –האירוע הראשון היה בתקרית נוחילה , ב 

מפלוגתו של שמאי קפלן הועלתה לאיזור קיבוץ דן. בתגובה לירי על טרקטור ישראלי, הועלו בשעה 
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ירי שהוכנו מבעוד זמן. המטרות של הטנקים היו שני "פנצר" טנקי ה"צנטוריון" לעמדות  12.00

במוצב נוחילה, שני תול"רים , מרגמות וכלי נשק אחרים.  על הכוונת אש הטנקים הכביד ירי מסיבי 

של מרגמות, טנקים וארטילריה סורית וישראלית .  במשך שעה וחצי של קרב אש ירו 

סוריים. הלקחים של הכשלון נלמדו,  בהם הצורך ה"צנטוריונים" פגזים , מבלי שפגעו בטנקים ה

להפסיק את האש ולתקנה וכן להחליף את סוג התחמושת. נמצא פגם גם בצפיפות של הטנקים 

 היורים.

 

. לאיזור קיבוץ דן הובאה מחלקת טנקי 1964בנובמבר  13 –האירוע השני  היה בתקרית נוחילה ב 

וותיו היו מיומנים ותותחיה מדגם מתקדם ומחלקת "שרמן"  בפיקודו של המ"פ שמעון בן שושן, שצ

טנקי "צנטוריון" בפיקודו של אביגדור קהלני, ככוח עתודה . בתגובה לאש סורית כולל משני טנקי 

"פנצר" על  סיור רגלי, קודמה מחלקת טנקי ה"שרמן" לעמדות ירי אך בשל תקלות  הוחלפו על ידי 

מטר בשני טנקי "פנצר"  800"צנטוריונים" מטווח מחלקת ה"צנטוריונים". הפעם פגעו תותחני ה

 סוריים  שהיו בעמדות צריח, ואלה עלו באש. 

 

,  היה כוח משולב של טנקי "שרמן" ו"צנטוריון" בפיקוד שמאי קפלן באיזור  1965במאי  13 –ב 

חולתה. לאחר שהתפתחה תקרית אש בעקבות ירי סורי על סיור ישראלי,  עלו הטנקים לעמדות וירו 

לעבר המוצבים הסוריים וטנקים שמעליהם. טנקי ה"שרמן" ירו אל ציוד הצמ"ה הסורי בתוואי 

ק"מ,טווח שחייב אותם לירות במסלול  תעופה גבוה. שני טרקטורים ומחפר נפגעו  6ההטיה במרחק 

 באש זו.

בקרבות אלה היו הטנקים הישראליים בעמדות נחותות הגלויות לאש מרגמות סורית. הטנקים 

 350 –ו  180מטר מעל פני הים והציוד והטנקים הסוריים היו בגבהים של  80ראליים ירו מגובה היש

 מטר ובעמדות חפורות מהן בלט רק הצריח.  3900מטר מעל פני הים ובטווחים של עד 

 

.  הסורים, למודי לקח הקרבות עד כה, הרחיקו את 1965באוגוסט  12 –האחרונה בתקריות היתה ב 

ק"מ.  מפקדת גייסות שריון בראשותו של האלוף טל נערכה לאפשרות  11למרחק של  תוואי ההטיה

באוגוסט ירו הסורים על סיור של צה"ל   12 –של פגיעה באש טנקים גם לטווח זה. יום לפני תקרית ה 

סא"ל  82מצפון לאלמגור. למחרת הוכנסו מחלקת "צנטוריון" ומחלקת "שרמן" לעמדות.  מג"ד 

אחד משלושת ה"צנטוריונים" . התותחן  בטנק היה האלוף טל . ראש תורת חש"נ אושרי פקד על 

שלמה להט )צ'יץ'(  7)תח"ש(, מנחם מרון )מנדי(, ביקר את האש מטלסקופ באגף הטנקים. מח"ט 

 פיקד על כל המבצע.

 

,  62סוריים בעמדות חפורות  בגבעה  34–טנקים ט  3מטר מהעמדות הישראליות היו   2000בטווח 

בתגובה לירי של טנק סורי לעבר טרקטור ישראלי , עלו  10.45מטר מעל פני הים.  בשעה  300בגובה 

הטנקים הסוריים. הטנק השלישי נפגע  3טנקי "צנטוריון" לעמדות אש. תוך שלוש דקות בערו  3

ק"מ   11מ"מ שלהם לטווח  105 –מטרים. טנקי ה"שרמנים" ירו מתותח ה  3000בעת מנוסתו בטווח 

אך לא הצליחו לפגוע ואז הצטרפו לאש טנקי ה"צנטוריון".  טנק "צנטוריון" בפיקוד סרן אורי אור 

 ק"מ , תוך שימוש בטכניקת ירי תלולת מסלול למחצה.  11הצליח לפגוע בטרקטור מטווח 
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, נע לעמדה אחרת על מנת להצטרף לירי על הטרקטורים ואז נפגע באש הטנק 82הטנק של מג"ד 

 עי  שהיה בעמדה מוסתרת. סא"ל בנימין אושרי נפגע באופן קשה בראשו.הסורי הרבי

 

את תקופתו כמח"ט סיכם שלמה להט: בתקופתי הטמענו את נושא המשמעת במובנה החיובי של 

המילה. הקפדנו על דיוק וביצוע מושלם של פקודות. לנושא הייתה השלכה ישירה על אחזקת 

שוריין. הקפדה על הנהלים ביצוע ויישום לקחים , כולל הטנקים ועל הצד המקצועי בהפעלת כוח מ

 ובעיקר מהפעולות ב"קרב על המים" הביאו להשגים מצוינים בעיקר בתחום תותחנות הטנקים.

באותה עת הוקם לראשונה גם בסיס הטירונים החטיבתי במחנה חסה. פלוגות הטירונים שעד 

מת לב בשל פעילות המג"ד והגדוד עם לאותה עת אומנו כל אחת בגדודה , שם סבלו מחוסר תשו

הפלוגות המבצעיות בשטח, רוכזו במתקן אחד. כאן ניתן היה להשקיע בהן יותר לפקח ולהתאמן 

 בדרך תקינה יותר.

 

 הפעולה באזור סמוע -מבצע "מגרסה 

 
עלה נ"נ של כוח צנחנים על מוקש באזור הר בדר בדרום הר חברון.שלושה  1966בנובמבר   11 -ב 

ם נהרגו וששה אחרים נפצעובתגובה הוחלט לפגוע ביעדים בדרומה של הגדה המערבית חיילי

 שהוחזקה על ידי ירדן ובהם הכפר סמוע.

שתוגברה בכוחות שונים ובהם  35את הפעולה העיקרית של פיקוד הדרום, ביצעה חטיבת הצנחנים 

טיהור מאהלי בידואים הוטלה משימה נוספת של  7. על מפקדת חטיבה 7כוחות טנקים מחטיבה 

בקרבת הגבול )מזרחית לחרבת קרייתין( פעולה שבוצעה במקביל. בפעולות לקחו חלק תשעה טנקי 

שבאותה עת כבר היה חלק מחטיבה  52מגדוד  51-טנקי שרמן מ 5וכן  82צנטוריון עם צוותים מגדוד 

14. 

שיועדו לשמש כוחות שנעו על גבי זחל"מים פעלו כאמור גם טנקים  35עם הכוחות של חטיבה 

חסימה וכוחות מסייעים לצנחנים הפושטים. היו אלה מחלקה בפיקודו של סרן בכר, מחלקה 

בפיקודו של סרן יואל גורודיש ומחלקה בפיקודו של סג"מ יצחקי. כבר בתנועה אל היעדים 

 התקלקלו שני טנקים.

כוח הטנקים של בכר נע עם פיצח בבוקר המבצע את משטרת רוג'ם אל מדפע.  52כוח טנקים מגדוד 

לחסימת אזור הפעולה מצפו. הכוח השתמש באש תותחים ומקלעים  35מ"פ הסיירת של חטיבה 

לפגיעה בכוחות תגבורת של צבא ירדן, שהגיעו לאזור הכפר סמוע. טנקים אחרים סיעו לכוחות 

 שאיתרו יעדים בכפר ופוצצו אותם.

 

החדש אל"ם שמאל גורודיש, הוטל לסרוק שטח בפיקודו של המח"ט  7על צוות קרב של חטיבה 

 בדרום הר חברון ולהשמיד מאהלי בדואים לאחר פינוי יושביהם. צוות הקרב כלל:

  בפיקודו של סרן חזקיה, לאבטחת מעבר הגבול  82מחלקת טנקים צנטוריון מגדוד

 באזור חרבת ג'נבה וחרבת מרכז ולפיצוח אפשרי של משטרת לציפר.

  פים מפלוגת הסיור החטיבתית, נועד לאבטח את אזור הפעולה ג'י 7צוות סיור בן

 ולחסום את הצירים המובילים אליו.
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  בת שלוש מחלקות, נועדה לטפל במאהלים ובחירבות. 9פלוגת חרמ"ש מגדוד 

  מ"מ, נועדו לסייע לכוחות במידת  120 –מ"מ וכיתת מרגמות  81כיתת מרגמות

 הצורך.

 606גת  הסער כיתת חבלנים על שני זחל"מים מפלו. 

 

חצו כוחות החטיבה את הגבול. בחיפוי אש טנקים סרקו כוחות החרמ"ש והחבלנים  06:35בשעה 

את האזור והשמידו את היעדים. ששה מבנים פוצצו בחרבת ג'נבא ועוד חמשה נפגעו באש טנקים. 

 כבר נסוגו כוחות החטיבה לשטח ישראל. 08:40-ב

 

 שינוים מבניים בחטיבה 

 

לגדוד  52הוסב גדוד  1957ו  מאז מלחמת סיני עברו על החטיבה כמה שינויים. בשנת בשנים שעבר

, זאת במקביל לקליטת טנקי הצנטוריון 51–טנקי שרמן. ככזה קלט את הטנקים המתקדמים מ.

 . באות השנה פורקה גם פלוגת הסיור הסדירה והוחל בבנית פלוגת סיור במילואים.82בגדוד 

מגדוד חיל רגלים ממונע לגדוד החרמ"ש של  61ת גדוד המילואים הוחל להסב א 1958בשנת 

לגדוד חרמ"ש סדיר ככזה עסק גם בהסבת גדודי  9הפך גדוד  1959החטיבה. שנה אחר כך בינואר 

 . 200הועבר לחטיבת המילואים  61חי"ר לחרמ"ש. באותו זמן הועבר גדוד המילואים 

צה. הגדוד כלל נוסף לפלוגות טנקי הא.מ.קס. גם כגדוד טנקים סדיר למח 46הוקם גדוד 1962בשנת 

 את פלוגת הסיור החטיבתית.

 

כגדוד טנקי הפטון הראשון  79הוחל במבצע מורכב של בנית גדוד הטנקים הסדיר, גדוד  1965בשנת 

בצה"ל. מבצע ההקמה כלל איתור של קצינים נבחרים מיחידות החטיבה. בראשם עמד רס"ן 

ר כך למג"ד. אלה נשלחו לגרמניה שם קלטו את הטנק. בנית הגדוד יעקב)ג'קי( אבן שהתמנה אח

והוא הפך בהדרגה לגדוד המילואים  46נמשכה במחנה נתן. במקביל פורק החלק הסדיר של גדוד 

 הראשון של טנקי הפטון.

לחטיבת  46הועבר גדוד  1966. בשנת 13 -א.מ.קס. –גם פלוגת טנקי  52קיבל גדוד  46עם פרוק גדוד 

אתה לחם במלחמת ששת הימים  14לחטיבה  52. באותה עת הוכפף גדוד 401אים החדשה המילו

 במערכי אום כתף.

 

 על שלושה גדודים ויחידות חטיבתיות: 7לקראת מלחמת ששת הימים עמד מבנה חטיבה 

 גדוד טנקי "צנטוריון" )"שוט"(. 82*גדוד 

 גדוד טנקי פטון )"מג"ח"(. 79* גדוד 

 ש.גדוד החרמ"  9*גדוד 

 * פלוגת הסיור החטיבתית בעיקר על ג'יפים וזחל"מים. 

 

במילואים היו לחטיבה גם כוחות נוספים ובהם פלוגת הנדסה, פלוגת אספקה, פלוגת רפואה ופלוגת 

 אחזקה חימושית.
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 האם זה המבנה והארגון הנדרש לצה"ל  -פקדת זרוע היבשה )מז"י(  ט.  מ
  

 
 

המותאמים במיוחד לתנאיה  צה"ל הוקם בזמנו , בין היתר , על בסיס העקרונות הבאים , 

 הייחודיים של ישראל :

 השטח הגיאוגרפי של ישראל , קטן ביחס , מהווה כולו "שטח חיוני". מהעדר עומק    --     

 אסטרטגי , יש להעביר הלחימה לעומק שטחי האויב ,גם כאשר מטרת המלחמה            

 היא הגנתית.          

 ארגון ההגנה על שטחה של ישראל , נעשה ע"י חלוקת השטח לשלושה מרחבים   --     

 פיקודיים צפון , מרכז  ודרום )מול כל מרחב היה גם אויב פוטנציאלי מוגדר(.            

 כוחות היבשה  יוקצו למרחבים הפיקודיים .            

 סימטריה , בין היקף הכוחות הסדירים שישראל יכלה להעמיד , אל מול -בגלל א  --     

 היקף הכוחות הסדירים של צבאות האויב  )גם בתקופות שגרה( , נאלצה ישראל          

 המהווה את רובו של צה"ל , ובדגש  מערך המילואים , לגייס את העם ולהקים את         

 על כוחות היבשה !           

 נקבעו יעדים ותפקידים הייחודיים רק להם, ותקציבים   –לחיל האוויר ולחיל הים   --   

 ניתנו בהתאם.  כן  נקבעו התורה , האמצעים  והשיטות לקיום התאום ושיתוף         

 הפעולה שלהם עם כוחות היבשה.        

 

 *  *  * 
 על רקע העקרונות לעיל , הוקם המטכ"ל בצה"ל , שהופקד על בנין הכוח והפעלתו כאחד.

 

, בהתאם לפקודות   על הקמת הכוח  והן על הפעלתובאשר לח"א וח"י , מפקדות החייל אחראיות הן 

 ותכניות מהמטכ"ל; וקבלת סיוע ושירותים הניתנים להם ע"י החיילות  וגופי המטכ"ל השונים. 

 

 בהשוואת הטיפול של המטכ"ל בח"א וח"י לעומת הטיפול בחיילות היבשה ,ניתן לומר בהכללה

כי הטיפול בחילות האוויר והים הנו פשוט ביחס )אף כי התקציב הניתן להם , הוא גבוה ביחס, בגלל  

גדרים האמל"ח , הכשרת כוח האדם , והמערכות המופעלים על ידם(.  ח"א וגם ח"י מוגבלים לבסיסים מו

וקבועים. פעילותם מחוץ לבסיסים אלה היא מוגבלת בזמן. כל השירותים הנדרשים לאחזקה , תיקונים , 

 החזרה לכשירות , תנאי מחייה ושירותים אחרים , מצויים לרוב בתוך הבסיס.

 הקשר עם האניות / המטוסים היוצאים לפעילות מבצעית , הנו יחסית , ישיר ופשוט.

  

ת זאת , עם כניסתם ללחימה , מפוזרים וערוכים במאות נקודות גיאוגרפיות , נעים חיילות השדה לעומ

בשטח ונלחמים ברציפות , יום ולילה,  למשך תקופות ארוכות יחסית. אלה תנאים המחייבים שינוע תמידי 

 , נייחים וניידים .של אספקה , תחמושת , תגבורות  ופינוי  נפגעים.  וכן אמצעי שליטה ובקרה 

 

.  מאמץ עצום המחייב את עיקר הקשב והפעולה  של הפיקודים והמטכ"ל בשה , זהבי

שהמטכ"ל הנו קודם כל המטכ"ל של כוחות משמעית -לכן , ניתן לקבוע בצורה חד

וככזה הוא מחויב שיהיו בו אגפי מטה שלמים וחזקים הפועלים בתאום כלל אגפי ,  היבשה

 בנוהל קרב פשוט , מהיר ויעיל; 

המטכ"ל חייב לתת מענה שלם )"בנין הכוח והפעלת הכוח"( לכלל הכוחות הלוחמים, 

 והפעלתם באמצעות הפיקודים המרחביים. 

*  *  * 
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 מהי  ההגדרה של "זרוע" ?   " זרוע " ,

                   !                                          המשמעות של זרוע היא : אחריות להפעלת הכוח ובנין הכוח  כאחד 

 לכן איננה זרוע ! -ח"י ניתן להגדיר כזרוע.   מז"י איננה אחראית להפעלת הכוחות  -ח"א ו

הגוף והראש באם עושים דימוי ארגוני , מחלקי הגוף , ניתן לומר שבנתוני מדינת ישראל, 

בא , ח"י.  הגוף בדומה לצ -יכולות להיות ח"א והזרועות הנם כוחות היבשה והמטכ"ל , ו

אך אין צבא שיכול להתקיים יכול )במדינות מסוימות( להתקיים בלי זרועות )אויר וים(  ,

  ללא כוחות היבשה.

הקמת מפקדת זרוע יבשה בהיקף כה גדול של כ"א וקצונה בכירה ,כאשר היא 

אחראית רק על בנין הכוח , מציבה סימן שאלה גדול על החיסכון והיעילות הארגונית 

 ל.הכוללת של צה"

 

*  *  * 

 

 תהליך ההקמה של מז"י ,היסטורית  , החל עם הקמת מפג"ש )מפקדת גייסות השריון( , 

 מז"י )מפקדת זרוע היבשה( . –עבור למפח"ש )מפקדת חיילות השדה"(, ואח"כ 

 

*  *  * 

 

 : כיצד ניתן לתקן את המצב הקיים

 המטכ"ל למז"י. ביטול כל השינויים הארגוניים שנעשו בהעברות  כוח אדם מאגפי* 

* החזרת מז"י למבנה וארגון של "מפקדת חיילות היבשה" שתפקידיה  בתחומים 

השדה )חי"ר , שריון , הנדסה , תותחנות( :  -מוגדרים של "בנין כוח" של חיילות 

 הכשרה ואימונים ;מקצועיות ותורות לחימה ; אמצעי לחימה )אפיון , בחינה , תאום(. 

ניהול ותפעול כוחות היבשה והפיקודים   –וייעודו העיקרי * לקיים מטכ"ל שתפקידו 

 תוך העזרות "במפקדת חיילות השדה" בבניין הכוח.

 

 

 

 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר
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 י.   איך התגייסתי לצבא הקבע

 

 
 קבע בצה"ל-איך התגייסתי לשרות

 

אל"מ  -בנתניה. המפקד שאן, אני נשלח לקורס הקצינים -, חלק מהגדוד נמצא בבית 1949בסוף שנת 

 מאיר זורע )זרו(. האמונים בקורס בגישה המתודית הבריטית.

 

זה תרגולות , כולל תרגילי סדר  -אני כבוגר הפלמ"ח מתקשה להסכים עם שיטת האמון הבריטית ,הכול

ותס"ח )תרגילי סדר עם רובים( , חצוצרות בהשכמה וצפירה לקראת שינה. ויכוחים עם המדריכים. אך 

ר' מה"ד( גומר את הקורס היטב ומתבקש ע"י זרו להישאר להדרכה.  בתקופה זו מכיר את חיים לסקוב )

ונוצר הקשר הראשוני אתו ועם זרו , שבהמשך השנים הביא לשירות משותף באוגדה משוריינת והפך 

 לידידות אמיצה , ארוכת שנים , גם עם המשפחות.  

 

בתום ההדרכה אני מבקש להשתחרר. ואני מוצב למילואים , שזה עתה מקימים. לא עברו חודשיים ואני 

הפתעה(,  כדי לאמן את אחת משתי הפלוגות הראשונות שאורגנו נקרא למילואים כמפקד פלוגה )

אש מסכם. באים לראות -ביצוע תרגיל -שמן. בתום האמון -מהמילואים. חודש ימים אימון באזור יער בן

 את התרגיל הרמטכ"ל ור' מה"ד )לסקוב(. 

 

 52וירי ממרגמות  מ"מ 81התרגיל נראה מצוין, התנועה מהירה , חיפוי האש היה מעולה,  כתת מרגמות 

מ"מ של המחלקות )שהופעלו כסוללה ,בעת ההסתערות ממש על היעד(. בתום התרגיל ,ראיתי את 

הרמטכ"ל ולסקוב דנים ביניהם , ואח"כ ניגש אלי לסקוב עם מפה והציג נתון חדש על אויב המתקדם 

(  וביקש שאתכנן ממזרח לעבר צומת )המצוי ממזרח לנו והתנועה לצומת אפשרית בשני צירים נפרדים

ואבצע עם הפלוגה מארב )ללא אש( לקראת הגעת האויב לצומת. וזאת עשיתי. בקיצור הצלחתי "במבחן" 

 הנוסף שעשו לי.  

 

ניתן  -נשאלתי באם אני רוצה להתגייס לצבא הקבע. עניתי שזה רק כחודשיים מאז שהשתחררתי . אמרו 

"דים , אתה מוזמן להצטרף. ואכן לא סירבתי. נפתח עכשיו קורס מג -לך הצעה שלא תוכל לסרב לה 

קצין בדרגת סגן )מהמילואים( בקורס מג"דים . מקרה ראשון וגם אחרון. )חניך בקורס  -תקדים בצה"ל 

 גם המג"ד שייקה גביש(.עברתי את קורס המג"דים בהצלחה., בין היתר, היה 
 

 *   *   *   * 
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 פרויקט "הלביא"י"א.  
 לביא-חמ"מימוכין: ס

 2017ספטמבר  2

 

 -התייחסות ל - tguvot@maariv.co.ilאל: 

 בנושא חיסול פרויקט הלביא 2017ספט'  1 -המאמר במוסף מעריב ב

 

 

 

מבט של ח"א , אך אין זה הרקע העובדתי הנכון המסביר מדוע בוטל -מאמר זה נותן רקע מנקודת

 הביאו לביטול פרויקט הלביא.הפרויקט. כוונתי להלן להציג הרקע והעובדות אשר 

 

אביב , כאלוף במילואים , הוטלה עלי כעבודה , -במסגרת המרכז לחיזוי טכנולוגי ליד אוניברסיטת תל

"הנכונות להתמודד עם שדה הקרב היבשתי הצפוי בעתיד" . העבודה  -מטעם משהב"ט/צה"ל  כמשימה 

במעורבות הרמטכ"לים , באותה תקופה )בהשתתפות חיילות היבשה של צה"ל, ו 1986-7נערכה  בשנים 

 משה לוי ודן שומרון(. -

 

מצבם כיום ויכולתם לבצע   -צנחנים וחי"ר , השריון , הארטילריה וההנדסה  -העבודה בחנה את החיילות 

מקצועית )הן  -תפקידם בשדה הקרב היבשתי הצפוי בעתיד , וכיצד ניתן לשדרג את יכולתם המבצעית 

 והן בתוספת אמצעי לחימה(. בידע ויכולת מקצועית

היבשה ,שהחלה עוד מיד -במקביל לכך נעשתה עבודה בנושא החמ"מ )חימוש מונחה מדויק(, עבור כוחות

הכיפורים )כולל בסיכום שקבלתי אז בנושא זה, כר' מטכ"ל / אג"ם ומ"מ הרמטכ"ל( , -לאחר מלחמת יום

 , עם יחידות ואמל"ח מבצעי. 1987בשנת  -והבשילה מעשית 

 

, נערכה סדנת חשיבה )אותה הכנתי  1987בסיום העבודה על שדה הקרב היבשתי העתידי , בספט' 

שרהב"ט. בסדנא זו, לאחר  -ת, ועם יצחק רבין והצבאית וניהלתי( עם צמרת צה"ל וחלק מראשי התעשיו

ת שהוצגו האמצעים הקיימים של חמ"מ עבור כוחות היבשה , עמדה בפני המשתתפים , השאלה המרכזי

-הבאה : כדי להקצות את אמצעי החמ"מ לעוצבות היבשה ,האם מוכנים לבטל אוגדה אחת מהסד"כ )סדר

מוכנים !.  ושרהב"ט אישר ההקצאה של  -באם זו בעיה תקציבית  -הכוחות(? ,     והתשובה הייתה 

 החמ"מ.

 

יש  למטוס זהט הלביא , בגלל ביטול פרויק-מיד בגמר הדיון , אמר לי יצחק רבין "יכולתי לקבל החלטה זו 

 -עתה יש לי את התקציב למערך החמ"מ בחיילות היבשה , כי לחמ"מ זה      חלופות ע"י האמריקאים . 

 אין כל חלופה אחרת". 

 

 

 בברכה ,

 

 
 הרצל שפיר
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 :   חברת החשמל.  בי"

 

 הרשות הייעודית לחשמל בנתוני שינוי מבני והפרטה (1    

 הייעודית לחשמל בנתוני שינוי מבני והפרטההרשות  -מצגת         

   

 מתודולוגיה  -עבודת מטה בחח"י     -מצגת ( 2     

                                                                                                        השטח -גופי ( 3     

 ייחוס ענפי -תרחיש עדכון  הרשות הייעודית לחשמל בשע"ח( 4    

      

 תקציר  מנהלים -שינוי מבני והפרטה   -חח"י( 5    

      : סיכום8פרק  -( הפרטה 6    

                            -מצגת : תכנית עבודה לבחינת השפעת הפרטת חח"י ( 7

 שע"ח בנתוני    

 ייחוס ענפי  -תרחיש עדכוןהרשות הייעודית לחשמל בשע"ח ( 8

 

 (2002חברת החשמל: תרגיל  "כוח האור"   )נוב'  (9    

 תהליך עבודת המטה למתן מענים לתרחיש  ייחוס  ענפי( 10   

 11בהתייחס לתרחיש ייחוס ענפי -והגדרות             

 

 השתלמות : אחראיים להכנת נהלי ההפעלה במטות ההפעלה  (11   

   

               עדכון תרחיש הייחוס :  כוח –הרשות הייעודית לחשמל ( 12   

                                   מתאר מלחמה - הענפי         

    

 סיכום "סיכומי הביניים" - ארגון מטות ההפעלה בח"ח( 13 

 

 מטות ונוהלי הפעלה( 14 
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 תוכן עניינים - הרשות הייעודית לחשמל בנתוני שינוי מבני והפרטה (1
 

 

 

 כוח בשע"ח-הייעודית לחשמלהרשות 

 בנתוני שינוי מבני / הפרטה
 

  תוכן עניינים

     עמוד                                      ה   נ   ו   ש   א                  פרק                   

    
     -תקציר מנהלים                                               א                        --                       

 .                      רקע והגדרת נושא העבודה                         1                       

            ייעודית-כרשות לשע"ח  רכות חח"י הע                      . 2                       

      אפשרויות ומשמעויות -שינוי מבני בנתוני שע"ח/דחק                      . 3                       

 התייחסות המחוזות לשינוי מבני והפרטה                           .4                       

   והמענה לו ע"י חח"י  עקרי עדכון תרחיש הייחוס הענפי                      .5                       
  ארצי לשינוי מבני והפרטה-התייחסות מל"ח.                      6                       

 ארגוניות  –בחינת חלופות מבניות   .                    7                       

                                                            .                      סיכום8                       
 

 

 נספחים :  

 

 התייחסות לעבודות שנעשו בנושא.  -  נספח א' 

 התייחסות  גופי חח"י  לשינוי המבנה והפרטה    -פירוט , השלמה    -  נספח ב' 

 בנתוני שע"ח/דחק.                 

 אשר נבחנו ע"י הצוות.  -רשימת עבודות, דו"חות , מחקרים, בסיסי נתונים,  -   נספח ג' 

 .04, מיוני 04-640ראה מסמך:    -תרחיש הייחוס "מגן הארץ", -   נספח ד' 

 )הופץ בתפוצה מוגבלת(.                

  04מל"ח ארצי מיוני  המענה לתרחיש ע"י חח"י, ראה מסמך -

 )הופץ בתפוצה מוגבלת(.   

 04, מאוגוסט 04-700ראה מסמך   -תרחיש הייחוס הענפי )התרחיש המלא(,  -  נספח ה'

 )הופץ בתפוצה מוגבלת(.                           

   04המענה לתרחיש ע"י חח"י, ראה מסמך מל"ח ארצי מאוק'  -

 מוגבלת(. )הופץ בתפוצה                  

 כוח. –מערך מל"ח ארצי והרשות הייעודית לחשמל  -   נספח ו' 

 (.חחי -)הוכן ממסמך מל"ח                

 רשימת הגופים / בעלי התפקידים אתם נערכו פגישות ושיחות עבודה. -   נספח ז' 

 בעקבות התכנית הכלכלית –שינויים מבניים במשק החשמל  -   נספח ח'

 (.04נוב'  3 -)מצגת של עו"ד ד.יהב. הוצגה בדירקטוריון ב                 
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 הרשות הייעודית לחשמל בנתוני שינוי מבני והפרטה -מצגת  (1

 שקפים( 34)      

 

1

כוח-הרשות הייעודית לחשמל

בנתוני שינוי מבני והפרטה
(י"להצגה בפני גורמי חח)

(2004דצמבר )                             

ל  "ט  ומנכ"משהב/ח"מל' י ר"העבודה נתבקשה ע      

י"חח

          

ר  "מייעצת ליו –ד מקצועית "העבודה מיועדת להגשה כחו

הועדה הבינמשרדית לשינויים מבניים במשק החשמל

      

 

 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף לעיל
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 שקפים( 26)עבודת מטה בחח"י     -( מצגת 2

 

 

 

1

עבודת מטה בחברת החשמל: מצגת
  

אחראיים להכנת נהלי ההפעלה למטות   -השתלמות  

ההפעלה 

למטות ההפעלה           -נהלי הפעלה : הנושא

מסמך הכוונה                                  

(03יוני  )הרצל שפיר   : י "מוצג ע

 

 

 

 

 להפעלת המצגת לחץ פעמיים על השקף לעיל

 

 
 

 

 

 

 

 

 Vתרשים מתודולוגיה   -להלן 
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 השטח -גופי .  3
 

 המחוזות 
 

 מבני והפרטה -פירוט ההתייחסות של המחוזות לשינוי

 בגוף סיכום העבודה.  5שולב בפרק 

 

 תחנות הכוח
 כללי 

 

 . תחנות הכוח בחח"י :1

 מותקן.  mw  426יחידות ייצור,  סה"כ   4  -חיפה                .א

 מותקן. mw  2,690יחידות ייצור,  סה"כ   6  -אורות רבין        .ב

 מותקן.  mw  528,  סה"כ       -"-        4  -רידינג               .ג

-מותקן  )כולל יחידת מחזור  mw  1,442,  סה"כ       -"-         7 -אשכול               .ד

 משולב(.

 מותקן.  mw  2,200,  סה"כ       -"-         4 -רוטנברג             .ה

 מותקן.  mw   2,630יחידות, סה"כ   25 –טורבינות גז תעשייתי  .ו

 מותקן.  mw  457יחידות, סה"כ   14 -טורבינות גז סילון       .ז

    .mw  10,373   סה"כ ייצור חשמל  מותקן :                .ח

 

 . נתונים משלימים :2

 .mw  660  -.   יכולת השנאה 10  -,        161קווי   -תחנות מיתוג  .א

 . mw  6,800  -.    יכולת  השנאה 9  -, 161/400קווי   -                        

 .mw  13,201 –.  יכול השנאה 157   -ב.   תחנות משנה  

 .mw  17,227  -.  יכולת השנאה  37,821   -ג.   שנאי חלוקה   

 מיליוני קוט"ש.    2,830מתח עליון :    -צריכת צרכנים  .ד

  -"-           13,091מתח גבוה :    -                          

 .       -"-           21,770מתח נמוך :    -                          

 

 הכוח אשכול )אשדוד(, כמייצגת.-הכוח, תעשה ע"י הצגת תחנת-ההתייחסות של תחנות. 3

 

 תחנת הכוח אשכול

 

 .  נתונים עיקריים :4

  –יחידות הייצור  .א

 .50-*  אשכול א' :  מושבתת משנות ה

 .  מופעלת ע"י מזוט / גז.mw  456  יח' ייצור   =   2*  אשכול ג' :  

 .             -"–.             mw  456=      יח' ייצור  2*  אשכול ד' :  

 . מופעלת ע"י מזוט.60 -. משנות הmw  150יח' ייצור  =      2*  אשכול ב' :  

 .2004מיועדת לשימור בסוף                      

 .      mw 130תוספת של   2005 -.   מmw 250*  מחז"מ    :  מחזור משולב =    

 –מלאי דלקים  .ב

 עבודה, בעומס מלא.-ימי 10 -מזוט )דל גופרית(, מיועד ל –אתרי דלק  3*  

 עבודה רצופה.-שעות 130 -*  מיכל גז כ

 עבודה.-שעות 250 –*  סולר )להנעה( 

  -ג.   מבנה התחנה וכ"א      

 עובד(; 139עובד(; * מח' תפעול ) 27עובד(; * מח' בקרה ) 26*  מח' ניהול )           



 49 שפאור בע"מ 

 עובד(. 59עובד(ף * מח' מבדק חשמל; * מח' אחזקת חשמל ) 114*  מח' מכונות )           

 עובד.  210  -עובד.   תקן שע"ח  365  -סה"כ =  תקן שגרה            

 

 ( :2004 -.  תקציב התחנה )ל5

 מיליון  $.  41.6  -תפעול     .א

 -"-         4.5  -שיפוצים  .ב

  -"-        4.4   -פיתוח     .ג

    -"-     182.7  -דלק        .ד

 מיליון $.  233.2סה"כ     =  .ה

 .mwh  -  5,874ייצור ברוטו , באלפי  .ו

 

 : 2004.  היעדים המרכזיים כפי שהוגדרו בתחנה לשנת 6

 שיפור זמינות ואמינות בייצור החשמל. .א

עבודה; קיצור -אלף שעות 60התייעלות והפחתת עלויות ייצור החשמל )הקטנה של  .ב

 שיפוצים; אימוץ שיטות תחזוקה יעילות(.תקופת ה

 שיפור הבטיחות. .ג

 קידום פרויקטים  )הפחתת מזהמים; מחז"מ(. .ד

 טיוב המשאב האנושי. .ה

 יישום ניהול עסקי ובקרה ניהולית. .ו

 שנתיות. -עמידה בתכניות .ז

 שיפור נצילות יחידות הייצור. .ח

 שמירה על איכות הסביבה. .ט

 (.ISO  -- 9001 -2000 קידום אבטחת איכות  )תקן  .י

 

 נקודות התורפה העיקריות של התחנה  : –.  הזק אפשרי בשע"ח 7

 צינור אספקת הגז לתחנה . .א

 שנאים ראשיים. .ב

 המשאבות של הדלק.-בית .ג

 המחזור המשולב. –ק"ו  161מסדר  .ד

 מעגליים.-עמודים דו .ה

 דודים / גנרטורים/ טורבינות.  .ו

 

 התייחסות לשינוי מבני /הפרטה : .  8

 –התחנה ,כיום, מקבלת סיוע ושירותים ע"י  אגפי חח"י לנושאים הבאים  .א

תנועה והיסעים ; * מלאי דלק וחלפים, אמצעים,   -* תכנון הנדסי.  *  עבודות הקמה . * רכב 

 רכיבים וכדו' בשע"ח/דחק .   * רכש ואספקת חלקים , חומרים, פריטים ורכיבים שונים.

 אש(.  * ייעוץ משפטי.-ביטחון  )מח' ביטחון/קב"ט, יח' כיבוי  מיידע .  * –תקשורת  –* מחשוב 

מתוכננים מענים, במסגרת המענים לתרחיש הייחוס -זקים בתחנה,ילמקרה של פגיעות וה .ב

חילוף, אמצעים ופריטים אחרים.  מתוך -כולל מלאי חירום של דלקים, חלקיהענפי .

 תכנון וראייה ארצית אינטגרטיבית. 

  –במקרה של שינוי מבני, תוכל התחנה  .ג

   -או מקטע ההולכה   –*  לפעול עצמאית, ארגונית וכלכלית, בכפיפות לחח"י 

 לפעול במסגרת תאגיד של חברות ייצור הכפופות לאגף/תאגיד הייצור.                

 *  לקבל שירותים וסיוע  :           

 –ומחברת שירותי ההקמה )חברות ייעודיות שתוקמנה עם שינוי  מחברת שירותי התפעול  --               

 מבני(,  לפי הסדרים  כפי שייקבעו.                   

 מחברת שירותי הפעלה והקמה, שתהיה במסגרת תאגיד חברות הייצור, ואשר תיועד   --               

 במיוחד למטרה זו.                     

 אש. לארגן נושא הביטחון באופן עצמאי )עם חב'/קבלן -*  לבטל את מח' הביטחון ויחידת כיבוי           
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 אש האזורי/המרחבי. -מתאים(, להסתייע במערך כיבוי               

 *  על סמך האמור לעיל , תוכל התחנה לפעול בהתאם לנוהלי ההפעלה של מל"ח לשע"ח )מטות            

 אש -והתקשורת(, פרט לנושא הביטחון וכיבוי –המחשוב  -ונוהלי ההפעלה; מערכות המיידע               

 )במידה ויוחלט על ביטולם, כאמור לעיל (.               

  – במקרה של שינוי מבני והפרטה .ד

 . (  לא ברור כיצד יינתן המענה , כולל האמצעים הנדרשים לכך, לאירועים לייחוס בשע"ח1

 תקיים מערכת התקשרויות –האם התחנה תרכוש ותחזיק אמצעים אלה באופן עצמאי ?   או      

 למתן -עם חברת מתן השירותים וחברת שירותי הקמה, או חברות פרטיות עסקיות אחרות,      

 הסיוע והשירותים בשע"ח ?       

  -(  יש להניח כי יהיו בעיות בכל הקשור ל2

 אמינות במתן השירותים והסיוע.*   זמינות ו     

 *  אי וודאות בקדימות והעדיפות שהתחנה תקבל ביחס לתחנות/גורמים אחרים במערכת.     

 ומי יקבל החלטות אלה ?  החברות המסייעות עצמן ?         

 *  הכנה וביצוע תכניות לשיקום מערכות שנפגעו והקצאת האמצעים לכך.     

 ,  ובמערכות השליטה והדיווח, הקיימות כיום.PIת הבקרה (  יידרשו שינויים במערכ3

 מספקת.-(  תמונת המצב כפי שתתקבל בתחנה תהיה חסרה ובלתי4

 -(  חשש ממשי באשר ל5

 השיפוצים , במגמת חסכון בעלויות. –*  שינויים אפשריים בנוהלי ותכיפות האחזקה      

 ות יחסית גבוהה יותר, בגלל העדר היתרון פריטים שונים  בעל –רכיבים  –*  רכישת חלקים      

 לגודל. וכתוצאה אפשרות של רכישת פריטים  בסטנדרטים שונים, ובאיכות נמוכה יותר.         

 לעיל(, במקרה של הפרטה  6(  יש להניח כי היעדים השנתיים של התחנה )כפי שהוצגו בסעיף 6

 יהיו שונים, ובדגש על :  התייעלות תוך מגמת חסכון ;  הקטנת הוצאות במגמת הגדלת      

 הרווחיות.      

 

*  *  * 

 

 
 הרשות הייעודית לחשמל בשע"ח.  4

 ייחוס    ענפי   -עדכון   תרחיש 
 

 מבוא
 

 

 .  עדכון תרחיש הייחוס הענפי נעשה במסגרת תכנית העבודה: "השפעת נתוני שע"ח/דחק  1

 על מערך החשמל בישראל, בהנחה של הפרטת מערך החשמל ,בהתאם להחלטות         

 ג'(. -, שלבים ב' ו04, עדכון מרץ 1155-03הממשלה",   )כמפורט במסמך:      

 

 תזכורת( :ענפי  ) -.  תרחיש ייחוס2

 *  הנו נגזרת מתרחיש הייחוס הצה"לי לעורף,  ובא לבטא את מכלול האירועים, ההתפתחויות        

 והתוצאות בשטח,  הנובעים מהערכת האיומים והסיכונים על עורף המדינה בשע"ח,  ואשר            

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

 ולמשק החיוני בשע"ח.          

 אשר מאפשר תכנון והכנת   בסיס מוסכם של קביעות ונתונים*  תרחיש הייחוס הענפי מהווה לכן       
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 המענים לתוצאות התקיפות בשטח, תוך פירוט האמצעים ושיטות הפעולה שיש לנקוט, בתכנון            

 מוכן מראש.           

 

 ( , 01חשמל , הוכן בשעתו )נוב'   -.  תרחיש הייחוס הענפי לשע"ח לרשות הייעודית 3

 .2004ע"י חברת "חושבה".   התרחיש, כאשר הוכן, הוגדר כתקף עד לשנת 

 

 . א.  צה"ל, זה זמן, מצוי בתהליך של הכנת עדכון לתרחיש הייחוס הכללי, ממנו צריך 4

 לעורף.  תהליך שטרם הסתיים, וניתן להניח כי נושא  יהיה להיגזר תרחיש הייחוס          

 החד צדדית, הנדון כיום , יעכב את גמר הכנת עדכון תרחיש הייחוס   -"ההתנתקות"         

 הכללי לתקופה נוספת.         

לעומת  הנ"ל,  הוציא מטה מל"ח ארצי, בהנחיית משהב"ט, תרחיש ייחוס  .ב

קיצונית בצפון המדינה, כאשר חח"י  הארץ" , הדן בהסלמה -המכונה: "מגן

נדרשת להכין מענה, כרשות הייעודית לחשמל, לתרחיש זה  )ראה מסמך 

(. נתוניו העיקריים של תרחיש "מגן הארץ" , 04מיוני   640-04הכוונה : 

 ישולבו בעדכון תרחיש הייחוס הענפי, במסמך זה. 

 

 

 .  שלבי היסוד בעבודה5
 

הייחוס הענפי ובחינתו בהקשר להשפעת נתוני שע"ח/ בעדכון תרחיש  העבודה, .א

תעשה בשני שלבי   -דחק על מערך החשמל, בנתוני הפרטת מערך החשמל, 

 יסוד כלהלן:

  -שלב יסוד א' *        

 כוח -והשלמת תרחיש הייחוס הענפי של הרשות הייעודית חשמל עדכון            

 ים לתרחיש זה, ע"י חח"י.בשע"ח/דחק, כולל המענים הנדרש            

 

 – ב' שלב יסוד*        

 לתרחיש הייחוס המעודכן, כפי שהוכנו בשלב יסוד א' לעיל,   בחינת המענים     

 )בהתאם    מערך החשמל שעבר שינוי מבני /הפרטהאך עתה בנתוני      

  -להחלטות הממשלה(, והמשמעויות הנובעות מכך בכל הקשור ל     

 מערך החשמל    ויכולת –הסמכות  –האחריות  –המוכנות  –התכוננות      

 נדרשים לתרחיש הייחוס בשע"ח/דחק. הבמדינה, לתת המענים      

 

 –ב' לעיל, תיערך סדנת   -יסוד א'  ו-לאחר ביצוע העבודה כמפורט בשלבי .ב

חשיבה,  עם הנהלת החברה ומוזמנים מקצועיים, לניתוח ובחינת המענים 

, 1155-03לעיל, מסמך:  1יות מכך.)ראה תכנית העבודה, סעיף והמשמעו

 ד'(. –, שלב04עדכון מרץ 
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 עדכון תרחיש הייחוס הענפי
 י ס ו ד     א'    -ש ל ב     

 

 זמני הפעולה : -הגדרת שלבי   .6

 יום. 14 -ל 10בין    -א.  התרעה והתכוננות למלחמה       

 שבועות(. 3יום  )  21   -ב.  הלחימה עצמה                        

 חודשים. 3עד    -ג.  התשה והתייצבות                    

 חודשים רבים.   -ד.  תקופת השיקום                       

 

 : מוצא לעדכון –הנחות .  7

 הבסיס העיוני לעדכון ישמש תרחיש הייחוס הענפי כפי שהוכן ע"י חברת "חושבה" 

 (.01)נוב'      

השינויים העיקריים אשר יחולו בתרחיש הייחוס מתבססים על הקביעות  .א

 –הבאות 

 (  האיומים והסיכונים על העורף, מטק"ק ארוך טווח, מארצות עימות "מעגל  1

 יקטנו.  -שני"       

 הירוק.-תגבר , בשטחים ובתחום הקו -טרור/הפח"ע,פעילות ה (2

תגבר  -פעילות החיזבאללה, בעת התלקחות לחימה בצפון המדינה, (3

מאד. אפשרות לתאום פעילות זו עם ארגוני טרור בשטחים 

 ובישראל.

 לא יהיה שימוש באמל"ח כימי או ביולוגי. (4

ן בציו -אירועי התקיפה השונים, כפי שיקבעו,  יקבלו ביטוי כפול, (5

האירוע )"זמן ומרחב"(.  אירועי תקיפה שונים  ומקוםהאירוע  זמן

-ימי 21ירוכזו בלו"ז קצר ביחס, במספר עיתויים שונים במהלך 

 הלחימה.

 

 

 האיומים והסיכונים :.  8

 –זירות פעולה וגורמי תקיפה  .א

 בשלב זה בטל האיום של טק"ק ארוך הטווח  )לאחר מספר שנים,  עירק :(  1

 תתחייב הערכה מחודשת(.     

איום ע"י טק"ק ארוך טווח, עלול להיווצר במהלך השנים  אירן : (2

 הקרובות.

 בשלב זה איננו מוערך כסד"כ כמותי הניתן להפעלה כנגד ישראל.

רק"ק )רקטות  טק"ק ארוך וקצר טווח,  -קיים איום ע"י, סוריה :  (3

מטרות צבאיות  –קרקע קרקע( ומטוסים.  מטרות עיקריות צפויות 

מטרות אזרחיות ומטרות תשתית בצפון ומרכז  המדינה. תתכן 

                                                           פעילות קרקעית ברמה"ג ובלבנון.

קיים איום חמור ממערך החיזבאללה בלבנון, בעיקר   לבנון :( 4

 צבא ואזרחים,   בטווחים שונים, ופעילות קרקעית כנגד רק"ק  ע"י
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 בעיקר כנגד יישובי הגבול ומטרות בעומק, עד חדרה וחיפה.     

 פעילות טרור וחבלה, ע"י ארגוני המחבלים השונים  בשטחים ובישראל :( 5 

 בשטחים , בסיוע ובשת"פ אפשרי )בזמן ובמקום( עם פעילות החיזבאללה, וכן       

 מסייעת ,אפשרית , מ/ובתחומי הקו הירוק. –פעילות תומכת      

  עשויה לאיים בכניסה לסיני, ובמעורבות יתר בנעשה   מצרים :(  6

 בספק באם תכנס בפועל למעגל הלחימה. עזה.-רצועתב      

    עשויה להגביר הכוננות במרחבי ירדן ובדגש לגבולותיה   ירדן :(  7

 ן והערבה.  לא תשתתף בקו נהר הירד -ישראל , סוריה ועם עם     

  כוחות זרים )כולל כוחות ערביים(  מעגל הלחימה .תמנע כניסתב     

 שטחה.ל     

 

 -ב.  סוגי התקיפה וזמני התקיפה        

נציונאלי, אזורי תקיפה בטק"ק ארוך טווח, עם חימוש קונ (1

 קריים : עי

הצפון ומטרות מרכזיות במרכז, בעיקר על ערים ובאופן  מרחב

בימי הלחימה  –חלקי על מטרות תשתית.   זמני תקיפה עיקריים 

 דעיכה ניכרת בהיקף  ובתדירות התקיפות.-הראשונים, בהמשך

  מטרות  –מטרות עיקריות : מטרות צבאיות . מטרות משניות  –מטוסים (  2

  תשתית.  זמני התקיפה : בעיקר במהלך השבוע הראשון של הלחימה, בהמשך      

 אופציה לתקיפות "מנגד".     

  קרקע : אפשרות  ירי של אלפי רקטות, בזירת  -רקטות קרקע (  3

  כולל עד חיפה וחדרה. כנגד מטרות אזרחיות ומטרות  הצפון       

 תקיפות עיקריות,  2שתית.  ת      

 ימים, במהלך עשרת הימים הראשונים של  2-3זות, כל אחת בת מרוכ     

 הלחימה, לאחר מכן תקיפות ספורדיות, בעיקר כנגד מטרות בקרבת הגבול.       

  פעילות טרור/חבלה : ע"י ארגוני המחבלים, בסיוע ובשת"פ עם (  4

הירוק.                         -מסייעת בתחומי הקו-תומכתופעילות  יזבאללהח     

  ימים , במהלך עשרת הימים  1-2תקיפות מתואמות, כל אחת בת (  5

  הראשונים של הלחימה;   ותקיפה שלישית, בהיקף מופחת,      

 במהלך הימים האחרונים של הלחימה.     

 

 דיתפגיעות ונזקים במשק המשפיעים על הרשות הייעו.  9

 

 כללי :א.       

 *  בכל האזורים / האתרים אשר נפגעו ע"י התקיפות השונות, במהלך הלחימה,            

 שעות   6-)מטוסים, טק"ק ארוך טווח, רק"ק, חבלות(, במועדי הפגיעות עצמן וכ               

 יהיו קשיי תנועה , ובחלק מהמקומות יהיו הפסקות חשמל.  -לאחר מכן,               

      ינתן מענה ראשוני ע"י הגורמים המקומיים,יממועד הפגיעה,  *  תוך יממה,           

       –וסיוע מבחוץ, ופינוי )לפי הצורך(, וכן התחלה של שיקום מהיר  הספקה               

 ראשוני.               

 *  תשומת לב רבה תינתן ע"י מל"ח/פקע"ר לטיפול באוכלוסייה שנפגעה.           
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 : חזית הצפוןב.       

 *  חזית זו תספוג את עיקר התקיפות במהלך הלחימה, הן ע"י הסורים והן ע"י  

 החיזבאללה.  עקר מאמץ הסיוע והמענים לתוצאות בשטח יופנו לחזית זו.    

 , ואח"כ2*  מפרץ חיפה יפגע קשות במהלך הלחימה, בעיקר בימים "ע" עד "ע"+

 .  מפעלים רבים יפגעו, כולל כאלה המייצרים 8עד "ע"+ 6שוב בימים "ע"+    

 ו/או מחזיקים מלאים של חמ"ס.    

 גרו לתנועה ועובדים ותושבים יורחקו מאזור הסכנה. כן יהיו *  אזורים רבים יס

 פינויים מוסדרים של אוכלוסייה. יהיו קשיי תנועה בצירי האורך והרוחב, יחייב     

 תאום שוטף עם מ.י. / מל"ח / פקע"ר.  כן יהיו פגיעות רבות בקווי חשמל     

 והפרעות בהספקת החשמל לאוכלוסייה.      

 

 תי הזיקוק בחיפה :בג.         

 הזיקוק. כושר הייצור הכולל -* במהלך שני ימי הלחימה הראשונים, יפגעו בתי           

 חודשים. 2-3, למשך  40% -ירד ל              

 יהיו פגיעות בקווי החשמל. *           

 הזיקוק ידרוש תאום והכוונה מבוקרת.-* התנועה ליד ובתוך מתחם בתי           

 

 הספקת פחם :ד.        

 תופסק הובלת הפחם לישראל. 4* החל מיום "ע"+           

 שבועות תחודש ההספקה. 4-6* הערכה, כי תוך            

 

 .  הספקת מזוט :  ה      

 למשך שבועיים. 3יפגע.  יושבת מיום "ע"+  -מלאי המזוט בנמל הנפט בחיפה *  

 *  הולכת המזוט תתנהל כסדרה.

 

 .   מלאים והספקת סולר :ו      

 ,  ותכולתו אבדה.1רועי, יפגע ביום "ע"+-*  מיכל הסולר באל           

 תגדל מאד.  צנרת התזקיקים  -*  הצריכה הכוללת של סולר ,במהלך הלחימה,           

 מובילה בעיקר עבור צרכי צה"ל/ח"א.  יהיו בעיות בהזרמת סולר לתחנות                

 גז. -הטורבו               

 

 ביצוע עבודות תשתית ושיקום :ז.         

 יופנו קבלנים רבים לביצוע תיקונים מיידים בצפון המדינה. 4החל מיום "ע"+*             

 יהיו קשיים בהשגת עבודות קבלנים, במיוחד לעבודות מקצועיות. *             

 

 נפגעים מקרב עובדי חח"י :ח.       

 יש   -להלן(, 10-11זק והאירועים לייחוס )כמצוין בסעיפים ילאור מתארי הה          

 להניח כי יהיו נפגעים מקרב עובדי חח"י, אך מספרם היחסי יהיה מועט ולא תהיה          

  משמעות מעשית במתן השרות והמענים לצורכי השטח, או בצורך בתכנון  לכך         

 ש, בתחום כ"א ,מעבר למתוכנן כיום. מוקדם מרא         

 

 



 55 שפאור בע"מ 

 תשתיות ורכיבים  –.  מתארי הזק  10
 במערך החשמל, במהלך הלחימה       

 

 מתאר כולל בחתך המקטעיםא. 
  

 

 המקטע

 

 מתקנים/רכיבים

  מ ע ר כ ו ת        נ ש ק          מ ו פ ע ל ו ת  

 ארוך   טק"ק/רק"ק   טרור/חבלה-מטוסים  טק"ק סה"כ

 ייצור 

 

 יח' ייצור קיטור 

 יח' ייצור ט"ג 

 

   1 

1 

2 

-- 

2 

1 

-- 

-- 

 

5 

2 

 תחמ"שים הולכה

 תחנות מיתוג

 400עמודי קו 

     -"-   161 

 תילים  מ"ע

   1   

   1    

    --   

    --  

    --           

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

5 

1 

1 

5 

14 

1 

-- 

9 

11 

6 

7 

4 

10  

16 

20 

 

 עמודים חלוקה

 שנאיים 

 מקטעי תילים

    - 

    - 

     - 

     - 

--- 

--- 

--- 

---- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

95 

25 

159 
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 ב. מתאר כולל בחתך זמנים ומתקנים

 תחמ"ש מיתוג תח"כ מועד
 עמודי

400 

 עמודי

161 

 מתח נמוך מתח גבוה

 תילים שנאי עמוד תילים שנאי עמוד

 - - - - - - - - - - 2 יום "ע"

 14 2 10 15 4 8 - 2 - - 1 1"ע"+

 16 7 13 12 2 7 4 2 2 1 - 2"ע"+

 2 - 1 4 1 2 - - - - - 3"ע"+

 6 - 4 3 - 3 - 1 1  - 4"ע"+

 7 - 4 6 - 5 - - 1 -  5"ע"+

 6 - 3 4 1 2 - 3 1 1 1 6"ע"+

 1 - 1 7 2 3 - - - 1  7"ע"+

 - - - - - 3 10 - - 1 1 8"ע"+

 1 2 4 2 1 2 - 1 1 - - 9"ע"+

 7 - 4 4 - 2 - - - - - 10"ע"+

 3 1 2 4 - 1 1 - - - - 11"ע"+

 - - - 1 - - 1 - - - 1 12"ע"+

 - - - 2 1 1 - - - - 1 13"ע"+

 7 - 4 5 1 2 - - - - - 14"ע"+

 3 - 2 - - - - 1 - - - 15"ע"+

 3 - 2 - - - - - 1 - - 16"ע"+

 2 - 1 2 - 1 - - - - - 17"ע"+

 78 12 53 71 13 42 16 10 7 4 7 סה"כ
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 :  מיקום  האירוע   ותוצאותיו אירועים לייחוס, בחתך : מועדים  ,   -מתארי הזק .   11

 

 מקטע הייצור .א

 

 

 מועד

 מקטע יצור

 הערכה לזמן    ני פגיעהימאפי      מתקן    

 תיקון  

  -יום ה

 "ע"

 תח"כ חיפה

 2יחידה (

  )ט”מגו 144

 שריפה בחדר בקרה, ירי ביחידת יצור: טורבינה וחדר בקרה.ופגיעה ישירה של חימוש או

דוד הראשי , התמוטטות חלקית של קונסטרוקציה עליה  נזקים במעטפת חיצונית של

 יושבת הטורבינה.

 חודש 12 –עד 

 ד ב'      ”מ (תח"כ חדרה  

 575 5)יח' 

 )ט”מגו 

( ,הנזק: הרס בית המשאבות ופגיעה במסוע הפחם ובשנאי 3פגיעה ישירה במטח טילים)

 ראשי

 .של אחת היחידות

 קוטש הפלת שני עמודים 161פגיעה במסדר   

 וקריעת כבילה

 חודש  –עד 

 

 

 שבוע  –עד 

 תח"כ חיפה 1יום ה "ע"+

  3ג' יח' 

 חודשים  רור י( ,הנזק: פגיעה  בשנאי ראשי ובמערכת הזנת מי ק2פגיעת טילים)

 מתקן  6יום ה "ע"+

 כנרות"

 חודשים יהיוירי במתקן ,השמדה של יח' יצור אחת ונזקים קלים לשנופגיעת חימוש א

 פגיעת טיל קצר טווח בטורבינת גז באלון תבור , אלון תבור  8יום ה "ע"+

 מגו"ט( 110-הרס טורבינה אחת )כ 

 , צנרת הזנת גז וחליפי חום

 חודשים-4

 תח"כ  12יום ה "ע"+

 רוטנברג

  575 1)יח' 

 מגו"ט(

פגיעה  פגיעה משביתה בבית משאבות של אתר אחסון דלק, הנזק: פגיעת רקטות בתחנה,

 ים התוצאה אובדן כליגולמגום מים יבא

 מחזור שמן –המים , פגיעה בשנאי  

 יב שליפה וטיפול( י)מח

 חודשים

 המשך ירי אקראי של רקטות ,פגיעות שטח  תח"כ רוטנברג 13"ע"+ יום ה

 קלות במבנה כימיקלים 

 ימים
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 מקטע ההולכה .ב

 

 

 מועד

 מקטע הולכה

 הערכה לזמן תיקון מאפייני פגיעה מתקן

 יומיים הפלת  שני עמודים  קטע יוקנעם זבולון-פח"ע קוטש 400קוי הולכה  1"ע"+יום ה 

קוטש,הרס מנתקים  400הרס שני פסי צבירה  נזק: פגיעת טיל ארוך טווח בתחנת מיתוג, תחנת מיתוג קיסריה 2יום ה "ע"+

 וקוסטרוקציה נושאת 

 שבוע

 ימים 10 פגיעה ברק"ק הרס שנאי תחמ"ש צפת

 יום 15 פגיעה ברק"ק הרס שני שנאיים פוריהתחמ"ש  

 שעות רק"ק פגיעה בעמוד ראש פינה תילים מ"ע

 שבוע הפלת  שני עמודים קטע יוקנעם זבולון-פח"ע קוטש 400קוי הולכה 

 יומיים עמודים 2קטע כנרות ראש פינה הפלת  –רק"ק  קוטש 161קוי הולכה 

 יומיים קטע ליד עמיעד שני עמודים –רק"ק  קוטש 161קוי הולכה 

 שבוע רק"ק פגיעה בעמוד נושא שנאי בשטח התחמ"ש תחמ"ש ראש פינה 4יום ה "ע"+

 שבוע הפלת עמוד ליד חגית -רק"ק  קוטש 400קוי הולכה 

 שעות עמודים בדרום רמה"ג 3רק"ק פגיעה  תיילים מ"ע

 ימים עמודים גליל עליון 6רק"ק  פגיעה  תיילים מ"ע

 יום עמודים פגיעה מפרץ חיפה 3רק"ק    תיילים מ"ע 5יום ה "ע"+ 

 יומיים נזק פריפריאלי –רק"ק  תחמ"ש יזרעאל

 שבוע הפלת שני עמודים בין שער אפרים לקיסריה-פח"ע קוטש 400קוי הולכה  6יום ה "ע"+

חלקי   הרס קוטש, 400צבירה הרס פסי  נזק: ( בתחנת מיתוג,2פגיעת טיל ארוך טווח) תחנת מיתוג צפית 

 לשנאי, פגיעה שטחית בטורבינת גז צנרת ותא שריפה

 חודש

 שבוע הפלת עמוד ליד רמת חובב -פח"ע  קוטש 400קוי הולכה 

 יום 15 מתקן משולב–הרס שנאי ולוחות בקרה  -וירי וחימוש א תחמ"ש כינורות

 יומיים נזק  למסדר כולל מנתקים והרס קונסטרוקציה נושאתירי, ופגיעה בחימוש או תחנת מיתוג חגית 7יום ה "ע" +

חלקי לשנאי,   הרס קוטש, 400נזק:הרס פסי צבירה  פגיעת טק"ק /רק"ק בתחנת מיתוג, תחנת מיתוג חגית 8יום ה"ע"+

 פגיעה שטחית בטורבינת גז צנרת ותא שריפה

 חודש

 שעות רק"ק מרצועה תילים מ"ע

 שלושה ימים קטע  מודיעין עטרותעמודים  4הפלת -פח"ע קוטש 161קוי הולכה 
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 יום ליד מעלה אדומים  הפלת עמוד-פח"ע קוטש 161קוי הולכה 

 שבוע ליד אבן ספיר  עמודים 3פח"ע הפלת  קוטש 161קוי הולכה 

 יומיים קטע חברון קריית גתים  הפלת  שני עמוד -פח"ע  קוטש 161קוי הולכה 

 חודש פגיעה בשנאים-פח"ע בשורתחמ"ש  9יום ה "ע"+

 שעות אריאל הפלת עמוד -פח"ע  תיילים מ"ע

 יומים הפלת עמוד ליד בר גיורא-פח"ע קוטש 400קוי הולכה 

 שעות עמודים באזור  חברון 3הפלת  -פח"ע  תילים מ"ע 11יום ה"ע"+ 

 שעות הפלת עמוד חברון -פח"ע  תילים מ"ע

 יום ליד יוקנעם הפלת עמוד -רק"ק  שקוט 161קוי הולכה 

 שבוע הפלת עמוד ליד קבוץ איל-פח"ע קוטש 400קוי הולכה  15יום ה "ע"+

 שעות הפלת עמוד אריאל -פח"ע  תילים מ"ע 16יום ה "ע"+

 יום הפלת עמוד  ליד אריאל -פח"ע  שקוט 161קוי הולכה 

 שבוע נזק מקומי לעמדות בקרת מערכת  -רק"ק מרצועה תחמ"ש זיקים

 

 

 

 

 מקטע החלוקה  .ג

 מתח נמוך מתח גבוה מחוז יום

 תילים שנאיים עמודים תילים שנאיים עמודים

 6  2 5 1 3 צפון 1"ע"+

 2 1 2 3 1 2 חיפה

 5 1 6 5 2 2 דן

 1 - - 2 - 1 דרום

 5 3 5 4 1 3 צפון 2"ע"+

 6 2 6 5 1 2 חיפה

 5 2 2 3 - 2 דן

 2 - 1 2 - - צפון 3"ע"+

 - - - 2 - 1 חיפה
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 - - - - 1 1 דן

 4  3 1 - 1 צפון 4"ע"+

 - - - 1 - 1 חיפה

 - - - - - - דן

 - - - - - - דרום

 2  1 1 - 1 ירושלים

 2  2 2 - 2 צפון 5"ע"+

 2   - - - חיפה

 3  2 - - 1 דן

    2 - 1 דרום

    2  1 ירושלים

 מתח נמוך מתח גבוה מחוז יום

 תילים שנאיים עמודים תילים שנאיים עמודים

 6  3 4 1 2 צפון 6"ע"+

  - - - - - חיפה

 - - - -  - דן

 - - - - - - דרום 

 - - - - ---- - ירושלים

 - - - 4 1 2 צפון 7"ע"+

 - - - -- - - חיפה

 - - - - - - דן

 - - - - - - דרום 

 1 - 1 3 1 1 ירושלים

 - - - - - 1 צפון 8"ע"+

 - - - - - 1 חיפה

 - - - - - - דן

 - - - - - 1 דרום  
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 - - - - - - ירושלים

 - - - - - - צפון 9"ע"+

 - - - - - - חיפה

 - - - - - - דן

 5 1 2 2 1 2 דרום 

 5 1 2 - - - ירושלים

 10"ע"+

 יום

 3 - 2 2 - 1 צפון

 מתח נמוך מתח גבוה מחוז

 תילים שנאיים עמודים תילים שנאיים עמודים

 4 - 2 2 - 1 חיפה

 3 1 2 2 - 1 דרום 11"ע"+

 - - - 2 - - ירושלים

 - - - 1 - - חיפה 12"ע"+

 - - - 2 1 1 דן 13"ע"+

 4 - 2 3 1 1 ירושלים 14"ע"+

 - - - 2 - 1 דרום

 3 - 2 - - - דרום 15"ע"+

 3 - 2 - - - דרום 16"ע"+

 2 - 1 2 - 1 דרום 17"ע"+

 - - - - - - - 18"ע"+

 - - - - - - - 19"ע"+

 - - - - - - - 20"ע"+

 - - - - - - - 21"ע"+

 84 12 53 71 13 42  סה"כ
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 תכנון המענה לתרחיש הייחוס הענפי
 י ס ו ד       א'     -ש ל ב     

 

 .  שלבי הכנת המענה :12
 

 –המענה יינתן עבור כל תקופת זמן בנפרד    - כלליא.        

 ;  1ליום "ע"  וליום "ע"+ (1

 )כולל( ;  5ועד יום "ע"+  2לימים "ע"+ (2

 ;     8וליום "ע"+ 6ליום "ע"+ (3

 )כולל( ; 10+”ועד יום "ע 9לימים "ע"+ (4

 )כולל( ; 15ועד יום "ע"+ 11+”לימים "ע (5

 )כולל(.  21ועד יום "ע"+ 16לימים "ע"+ (6

  –בתוצאות  –יה, חייב להתחשב בנתונים יאשר המעבר מתקופת זמן אחת לשנכ           

 ובאמצעים הקיימים בפועל בתחילת תקופת הזמן לה ניתן המענה. –במשמעויות            

 

 -"  )עבור כל תקופת זמן כנ"ל( ,"תמונת מצבב.  הכנת   

 מיקומם הגיאוגרפי        –האירועים לייחוס בחתך מחוזות/אזורים/גופים אחרים  (1

 ומועדי הפגיעות.

 (  גופים / מתקנים חיוניים שנפגעו, ונתוני היפגעותם.2     

 (  סה"כ האמצעים המצויים בידי הגופים השונים, במרחבי הפעולה, בהם יש  3     

 עבודה, אמצעים עיקריים(. -לתת המענים  )כ"א מיומן, צוותי          

  –ייעודית ה –(  נתונים כללים על מצב היפגעות המשק, להם משמעות והשלכה על הרשות 4     

 חשמל כוח.          

 

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

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

 למתן המענה לכל אירוע לייחוס.(  האמצעים הנדרשים 2             

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

 (  משכי הזמן הנדרשים לביצוע המענה והתנאים לקיומם.4             

 (  סדרי תאום ושת"פ נדרשים עם גורמי חוץ )כולל ביטחון; תנועה וכדו'(.5             
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 קדימויות לביצוע. היש חלופות שונות למתן המענים   –(  קביעת עדיפויות 6             

 )כולל פירוט נושא "ניהול מחסור"(.                  

 קבלת החלטות הנובעות מהערכת המצב.  (7

 

  -)עבור כל תקופת זמן בנפרד( ,  .  ההחלטות וביטוין בתכנון לביצועד    

 מצב וההחלטות שהתקבלו יש להכין תכנית/הוראת ביצוע, אשר  על בסיס הערכת ה    

 הגורם האחראי , האמצעים, השיטה, לו"ז לביצוע,   -תפרט המענה, תוך ציון     

 מגירה(. –מעקב והיזון חוזר  )תכנית     

 

 . סיכום כולל של המענים :13
 עם גמר הכנת תמונת המצב ,הערכת המצב, ההחלטות שהתקבלו וביטוין בתכנון       

   ייבחן וייבדק המענה הכולללביצוע, עבור כל תקופת זמן ,בנפרד, כאמור לעיל,       

 שניתן, במגמה להציג הנושאים הבאים ,בצורה מרוכזת )לפי גופי ביצוע ואזורים        

 - דגש על נתונים כמותייםותוך גיאוגרפיים(,       

 

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

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

 הקדימויות שניתנו; התקופות שהצריכו "ניהול מחסור" והמענים שניתנו לכך. –העדיפויות  .ג

                                                                        אמצעים שהיו בידי הגורם המבצע לבין האמצעים האמצעים השונים בהם השתמשו, תוך חלוקה ל .ד

 שהתקבלו ממקורות חוץ, ומתי הגיעו אמצעים אלה.

 האמצעים שחסרו והמשמעות המעשית שהייתה לכך במתן המענים. .ה

                                                         חיוניים/רגישים/אסטרטגיים וכדו'.  מה ניתן ללמוד מכך,נתונים עיקריים בטיפול שניתן למפעלים  .ו

 מסקנות והמלצות לעתיד.

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

 

 ארגון :. 14

 -א. המשתתפים בהכנת המענים לתרחיש הייחוס הענפי       

 חטיבת ארגון ולוגיסטיקה*    חטיבת ייצור והולכה 

 ביטחון ארצי )חח"י(.*                    המחוזות 

 *   גופים נוספים, לפי הצורך.                        

 ע"י מח' מל"ח ארצי )חח"י(.   -ריכוז עבודת המטה           
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 רצי.ב. לו"ז לביצוע עבודת המטה יתואם ע"י מח' מל"ח א      

 -ג. הצוות של חב' "שפאור" יזומן להשתתף, במהלך עבודת ההכנה, עם גמר הערכת 

 המענים. –המצב והכנת הטיוטות של תכניות הביצוע            

 

 

 

 תכנון המענה לתרחיש הייחוס הענפי
 י ס ו ד       ב'   -ש ל ב   

 

 .  מטרת שלב יסוד  ב' : 15
 , כפי שניתנו ע"י חח"י, לתרחיש הייחוס הענפי המעודכן )כפי בחינת המענים*         

 חשמל שעבר שינוי   –בנתוני מערך יסוד א' לעיל(, אך עתה -שהוכנו בשלב           

 בהתאם להחלטות הממשלה. -מבני, הפרטה,           

 ההפרטה, בכל הקשור       –הוצאת המשמעויות והמסקנות הנובעות מהשינוי המבני *         

 והיכולת של מערך החשמל   –הסמכות  –האחריות  –המוכנות  –להתכוננות            

 במדינה, לתת המענים הנדרשים לתרחיש הייחוס של שע"ח/דחק.           

 

 .  השיטה  :16

 גורם, א. על רקע המענים שהוכנו, בעדכון התרחיש הענפי, בהם ניתן פירוט ע"י כל        

   -בין היתר, באשר ל           

 *  סה"כ האירועים לייחוס בתחומו / בגזרתו.           

 *  האמצעים השונים בהם השתמשו, כולל האמצעים אשר התקבלו ממקורות חוץ.            

 חוץ.-*  האירועים השונים בהם נדרש סיוע חיצוני וכן תאום עם גורמי           

 *  מלאים וקיום מאגרי חירום שונים.           

 -*  "ניהול מחסור" והמשמעויות מכך על גופים קשורים / אחרים     ,           

 הכמותיים והמשמעויות והמסקנות, כאמור לעיל.הנתונים יוצאו            

 

     ב.  בחינת המענים והוצאת המשמעויות והמסקנות, מוצע כי  תעשה ע"י כל אחד        

  הבאים , אשר יציגו סיכומיהם, במהלך שני ימים מרוכזים, לפי הפירוט  מהגופים            

 להלן :            
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 בבניין ההנהלה הראשית בחיפה :  - I(  ביום 1            

 רטגייםחטיבת משאבים אסט 

 חטיבת פרויקטים הנדסיים 

 אגף אספקה והחסנה 

 מחוז הצפון 

 מחוז חיפה 

 )חטיבת ייצור והולכה )אגף הייצור ואגף ההולכה והשנאה 

 אביב :-בבניין ההנהלה בתל  - IIביום ( 2              

 מחוז דן 

 מחוז ירושלים 

 מחוז הדרום 

 .חטיבת ארגון ולוגיסטיקה 

    

*  *  *  * 

 

 

 תקציר  מנהלים -שינוי מבני והפרטה   -חח"י( 5

 
 כללי

                                                                                                                                   התקציר ערוך לפי סדר הפרקים של העבודה  )ראה תוכן עניינים(.  התקציר מבטא עיקרי העבודה, 

 עזר , עובדות רקע  וחלק מההנמקות. –תוך השמטת פרטים , נתוני 

                                                                                                                                     : התייחסות לעבודותא'-נספחהתקציר איננו כולל חומר מהנספחים. לכן מומלץ לקרוא במיוחד את 

 : התייחסות גופי חח"י לאפשרות של שינוי מבני והפרטה. ב' –נספח ומחקרים שנעשו בנושא,  וכן את 

 מומלץ  כי יקרא העבודה בכללותה.  -מוד פרטי העבודה, נתונים, עובדות והנמקות  המבקש לבחון ולל

 

 :  רקע והגדרת נושא העבודה 1פרק 
 .  החלטות הממשלה :1

 פקע תוקפו של זיכיון חח"י ונחקק חוק "משק החשמל".   1996א.   בשנת      

 יים מבניים בחח"י ; מכירת מניות בהמשך החליטה הממשלה על :  תיקון חוק משק החשמל ; שינו      

 נספח ח'(. –המדינה בחח"י.  )פירוט, ראה       
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 ההחלטות , בהכללה , קבעו : .ב

 שיון במקטעי הייצור ישיונות לייצור חשמל וחלוקתו ;  אחוזי ההחזקה של בעלי רי*  סדרי מתן ר

 והילך.  2012במהלך השנים  עד    -ההולכה  והחלוקה ,    

 לל מקטע ההולכה(, הותר להחזיק )מקסימום( מכושר ייצור החשמל, באחוזים *  לחח"י )כו

 , 50% – 2010, בשנת 70% – 2008מסה"כ הייצור, ולפי שנים, כלהלן: בשנת                

 . 5% –ולאחר מכן  30% – 2012בשנת                

 -, יבוצע תאגוד פעילויות בחח"י, אשר יכלול 2006*  עד מרץ 

 העברת התחייבויות; זכויות ונכסים; יצירת הסדרים הנדרשים למניעת סבסוד צולב; יצירת            

 הפרדה בין המקטעים ייצור ; הולכה ; חלוקה.קרקע לקידום התחרות במשק , וכן           

 , באשר למשק החשמל במדינה :.    הרקע והמטרות המוצהרות של הממשלהג    

 טת חברות ממשלתיות יגדיל יעילותן הכלכלית .  יחשוף לתחרות ולכוחות השוק החופשי.*  הפר          

 יהווה תמריץ לשוק ההון וייצובו. יקל על מימון גירעון המדינה ויסייע להקטנת החוב הלאומי.              

 ק  *  המגזר הציבורי רחב מדי, מקשה על המגזר העסקי, הן בתחרות על גורמי הייצור במש    

 והן בנטל של מיסוי גבוה.   ייעול המגזר הציבורי יאפשר הפניית מקורות למגזר העסקי.              

 

 .  גישת חח"י :2
 

 –התייחסות עקרונית  של חח"י להחלטות הממשלה  .א

 (   לא הוצגה, עד היום, כל עבודה מעמיקה המנתחת כמותית ומבססת את ההחלטות.1

  10 -ל 7ביצוע, נדרשים בין  –אישור  –משלב התכנון ,עבור להכנה  (  חשמל איננו מוצר רגיל.2

 על  התכנון , ההכנות והביצוע, בלו"ז מוגדר, חייבת להיות מוחלטת.הבקרה .  שנים     

 .  הכרח לפעול לתיקון יחס זה לפני כל 1:1.35 –(  יחס ההון העצמי לחובות חח"י, כיום, הנו 3           

 שינוי מבני.                

  ברזרבה של הספקת(  כדי ליצור תחרות ולהימנע מכשלים ותקלות בשע"ח/דחק, יש צורך 4           

 .25%  -)היצע גבוה מהביקוש(, בשיעור של לפחות חשמל                 

 לת הייצור, מדי שנה, לשנה. מחייב הגד 4% -(  הגידול השנתי בביקוש לחשמל במדינה הנו כ5           

 בהתאם. מתחייב ביסוס וייצוב  מקטע ההולכה.  כן MW 400 -בכ                

 שינוי מבני והפרטה, מחייב    כוח בשע"ח , בנתוני-(  תפעול חח"י, כרשות הייעודית לחשמל6           

 בחינה ומענה מעשי  )בזאת עוסקת עבודה זו(.                

 (  מתחייבת ראייה מרכזית ,ארוכת טווח, בכל הקשור לתכנון וההקמה של מערך החשמל על כל7           

 וודאות בתכנון. -מרכיביו. וזאת תוך קיום מידה רבה של אי                

 (  יצרנים פרטיים , למרות ההזדמנות שניתנה להם, לא משתלבים במערך הייצור.8           

 נמוך(. –)הסיכוי שגורם פרטי ירכוש תחנת כוח קיימת                 

 (  בחח"י  מערכת יחסים מיוחדת  עם ארגון עובדיה.  הכרח להתחשב בכך.9           

  -( ביזור האחריות והתפעול של מערכת החשמל, תגרום בהכרח לתוצאות הבאות 10         
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 י השטח השונים.*  ירידה ברמת הביצוע של גורמ                

 חילוף, בכל יחידות השטח.-*  הגדלת אמצעים, מלאים, חלקי                

 *  איבוד היתרון לגודל ,בתחומים רבים )בדגש על רכש והתחייבויות(.                

 *  הגדרות חדשות של משטרי תפעול / מצבי דחק.                

 ביטחון וזמינות המענים לתקלות ושיבושים ולאירועים לייחוס.*  פגיעה באמינות,                 

  

 .  הגדרת נושא העבודה :3

  –החלטות הממשלה , התעלמו  מעובדה מהותית, בעלת חשיבות עליונה, בנתוני מדינת ישראל     

 כוח"  בשע"ח. –חברת החשמל משמשת גם "כרשות הייעודית לחשמל      

 ומכאן,  המטרה / הגדרה   של נושא העבודה  :     
 

  –בחינת השפעת נתוני שע"ח / דחק על מערך החשמל במדינה           

 -כוח ,    –הרשות הייעודית לחשמל           

 בהנחה של שינוי מבני והפרטה  )בהתאם להחלטות הממשלה( ,          

 וחלופות אפשריות ליישום.           

 

 

 :  הערכות חח"י  כרשות הייעודית לשע"ח  2פרק 
 

 -הראייה הכוללת .   4

 

 כזו היא אחראית על "הייצור, ההולכה, -כוח .  כ-חח"י  מהווה בשע"ח הרשות הייעודית לחשמל .א

 ההשנאה והחלוקה של החשמל במדינה".  מעגל מושלם של פעילות ואחריות.      

 כוח, הוכן תרחיש ייחוס ענפי לשע"ח, המבטא האירועים -לחח"י, כרשות הייעודית לחשמל .ב

 והתוצאות בשטח, אשר קביעתם נובעת מהערכת האיומים והסיכונים על עורף המדינה, ואשר        

 הייעודית לספק השירותים למשק האזרחי ולמשק החיוני בשע"ח. -עלולים לפגוע ביכולת הרשות      

 של אחריות חח"י כרשות הייעודית בשע"ח , הנן : המעשיותעויות המשמ .ג

 כוח;-קביעת עקרונות לפיהן תוכן ותנוהל הרשות הייעודית לחשמל (1

 הקמת מטות ונהלי הפעלה; (2

 החזקת מלאים אסטרטגיים ואחרים; (3

 אדם, הכנת עתודות ואמצעים אחרים;-ריתוק כוח (4
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 ותקשורת; –מחשוב  –הקמה ופיתוח מערכות מיידע  (5

                                                                                                                           שיבושים, כפי שעשויים  –תכניות פעולה לטיפול בפגיעות , תקלות  –כנת מענים ה (6

 לקרות באירועים לייחוס, לפי תרחיש הייחוס הענפי.

                                                                                                                                                   טיפול מיוחד, לפני ובעת שע"ח, במפעלים החיוניים במדינה )כמשמעו בחוק  (7

 ב'(. -לים חיוניים ברמות א'מפע 4,200 -במדינה כ.  1967עבודה בשע"ח -שרות

 

 מטות ונהלי הפעלה :.   5

 .מטות ונהלי הפעלהא.   מרכיב מרכזי, מובנה בארגון של חח"י , לקראת שע"ח,  הנו 

 בחח"י קיים מטה מל"ח ארצי, רכזי מל"ח בכל המחוזות, אשר בשע"ח מהווים הרשות הפיקודית       

 לחשמל.      

                                                                                                                         מטות הפעלה ברמת המחוזות והאזורים 20מטות.   29קיימים ומופעלים  -מטות ההפעלה בחח"י ,  .ב

                                               מטות הפעלה ברמת המטה ואגפי השירות והסיוע. 9 -ו

 הכנת מטות ונהלי הפעלה אחידים  וביצוע תרגילים. -,2002-4פעילות מיוחדת נעשתה בשנים  .ג

 

 כוח אדם ואמצעים :.   6

                                                                                                                                                                עובד   4,399 –עם גיוס עובדי חח"י לצה"ל בשע"ח, תקן כוח אדם לשע"ח בחח"י הנו  .א

 .  עובדה זו מחייבת ראייה מרכזית בניצול כוח האדם הכולל בחברה  עובד(. 13,850 –בשגרה התקן )

 –ארגון בשע"ח, מונים -העבודה, המהווים מדד ליכולת חח"י לטפל באירועי חוציקבוצות  .ב

 עובדים מקצועיים, המאפשרים הקצאה,  תוך   240 –קבוצות במקצועות השונים ועוד כ  217      

 קביעת עדיפויות וקדימויות , בראייה הארצית, למתן מענים מיידים לאירועים בשטח.      

 .₪מיליון  1,031קים )פחם, מזוט, סולר( בערך כספי של בחח"י רמות מלאי דל .ג

 .₪מיליון  660 -(, בערך כספי של כERSחלקי חילוף ואמצעים עיקריים )כולל מערכות 

  -תחנות משנה ניידות , 34יחידות, בפריסה ושליטה ארצית.   219 –מערך דיזל גנרטורים 

 .₪מיליון  670 -בערך כספי של כ

 

 ותקשוב :מערכות מיידע .   7

 פותחו בראייה כוללת מרכזית, הבאה   -א.   כל מערכות המיידע, המחשוב, והתקשורת בחח"י,      

 ההולכה והחלוקה כאחד.  מערכות תומכות רבות, וכן יישומים רבים,    –לשרת את מקטעי הייצור  

 פותחו במיוחד לשרת את הגופים השונים במערכת. 

 והתקשורת בחח"י, תוכננו לשרת הגורמים השונים –המחשוב  –ב.   רוב המערכות של המיידע       

 במערך החשמל, בראייה ארצית, אינטגרטיבית,  ולא יועדו לפיצול !  
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 :  שינוי מבני בנתוני שע"ח  3פרק    

 האפשרויות והמשמעויות               

 
   -.   הבחנה ארגונית 8

 : מקטעים ,  לפי  המבנה, כפי שמוצג ע"י החלטות הממשלהא.        

 ייצור , הולכה , חלוקה. –*  הפרדה בין מקטעים        

 חברות תאגידים, עצמאיים. – הייצור  והחלוקה*  במקטע        

 מהווה את חח"י. מונופול טבעי.  – ההולכה*  מקטע        

 למתן שירותים תפעול הקמה וייבוא דלקים. חברות ייעודיות *             

  

 (,   הציג אפשרות של מבנה בו חח"י הנה  04נוב'  3ב.  מנכ"ל חח"י  )בישיבת דירקטוריון חח"י ,  

 חלוקה. וכן חברות ייעודיות    ייצור, הולכה ו –חברות ,על המקטעים  3חברת החזקות, לה כפופות       

 מבני.-כמבנה ארגוני אפשרי  בשלב שינוי    -למתן שירותים וסיוע,        

 

                                                                                                                                                                                                                 -משמעויות ארגוניות      –.   שינוי מבני 9
                                                                                                                                                יטה מרוכזת על מספר תחומי פעולה עיקריים מטות החטיבות הוקמו בזמנו במגמה לאפשר שלא.       

                                                                                                                                 גופיה, ולסייע למנכ"ל  של חח"י, בראייה ארצית אינטגרטיבית;   להקל על ניהול החברה על כלל          

                                                                                                                              בתפעול המערך בכללותו.  ביזור תחומי הפעולה, האחריות והסמכויות , לפי שינוי המבנה המוצע           

 ע"י החלטות הממשלה, יפגעו ביכולת התכנון והשליטה המרכזיים של חח"י.         

 

                                                                                                                                                                    מבני :  -האפשרויות לשילוב מטות החטיבות בארגון מחדש של שינוי ב.  

                                                                                                                     קיימות אפשרויות בהן רק חלק ממטות החטיבות יבוטלו ולחלק ימצא מקום בארגון החדש של 

 מבני, כמפורט להלן.-שינוי

                                                                                                                           יוכל לשמש החברה הייעודית למתן שירותי תפעול.   – מטה חטיבת ארגון ולוגיסטיקה (1

      ניתן יהיה לשלב בו מגופי הסיוע והשירות הקיימים כיום .

 ההולכה והשנאה. -יוכל לשמש כחברת מקטע   - מטה חטיבת ייצור, הולכה השנאה (2

 יוכל לשמש החברה הייעודית למתן שירותי הקמה.  -מטה חטיבת פרויקטים הנדסיים (  3            

 

 יוכל לשמש כחברת מקטע החלוקה. –לקוחות -מטה חטיבת שיווק וקשרי(  4            

 

 יוכל לשמש כחברת מקטע הייצור   –) אפשרות אחרת ( –מטה חטיבת ייצור והולכה  ( 5                  

 לשמש בתפקיד זה.אגף היצור  ולכה, כאמור לעיל(. כן יכול)ולא כחברת מקטע הה                       
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 : האפשרויות להקמת החברות הייעודיות למתן שירותיםג.           

 באשר להחלטה על הקמת חברות ייעודיות למתן שירותי תפעול, הקמה וייבוא דלקים, אשר               

 קיימות אפשרויות   -לשרת את כלל מערך החשמל , מבני, עדיין צריכות -בשלב זה של שינוי             

 לאיחוד / תאגוד של הגופים הבאים :             

 –שתוקם ,קיימת אפשרות לשילוב  שירותי תפעול החברה הייעודית למתן(  במסגרת 1             

 אגף לוגיסטיקה ונכסים 

 אגף אספקה ואחסנה 

 ותקשוב.אנוש, ואגף מערכות מיידע -חלקים מאגף משאבי 

 .יחידת הביטחון הארצי 

 )כל שילוב כזה עשוי לחייב שינויי ארגון פנימיים, מטעמי ייעול והתאמה(.                  

 –, קיימת אפשרות לשילוב  שירותי הקמה החברה הייעודית למתן(  במסגרת 2            

 אגף ביצוע פרויקטים 

 אגף תכנון פרויקטים 

 חח"י(. –יה )באם לא ישולב במקטע ההולכה אגף תכנון ופיתוח טכנולוג 

 כחברת החזקות  )כאשר חברות כפופות הן : החברות השולטות על מקטעי   –(  במסגרת חח"י 3             

  -הייצור, ההולכה, והחלוקה(, קיימת אפשרות לשילוב  -                  

 חטיבת כספים וכלכלה 

 )מטה מל"ח ארצי  )חח"י 

  חברת ההולכה(. -המערכת  )באם לא תמצא במסגרת מקטעיחידת ניהול 

  אגף תכנון, פיתוח וטכנולוגיה )במידה ולא ישולב במסגרת החברה הייעודית למתן 

 שירותי הקמה(.      

 .יחידת הדובר 

 כל האפשרויות המוצגות לעיל , נבחנות עוד בהמשך, במטרה לבחון מידת התאמתן לאפשר             

 כוח להמשיך ולתפקד בשע"ח בצורה היעילה ביותר. -שות הייעודית לחשמללר           
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 החלטות הממשלה במבחן היישום.   10

 ביצועי   -הארגוני          

 

 החלטות הממשלה קובעות תכניתה לשינוי מבני והפרטה, ע"י הצגת שני גורמים, ע"פ החלטות שרים. .א

 היתרי החזקה ובעלות במקטעי     -" , המבוטא ע"י שעורי גורם כמותי"   - השני            

 הייצור והחלוקה,  תוך חלוקה מוגדרת בין  חח"י/מקטע ההולכה  לבין                             

                                                                                                                                       ועדים להיכנס למשק החשמל במדינה.הגופים האזרחיים, המי                           

            על היקף מכושר ההכתבה "גורם הזמן" איננו מותנה בחח"י אלא בגורמים האזרחיים. לכן 

  , תוך הכתבת לוח זמנים(,  30%או  50%או  70% –ע"י חח"י , )כמו לדוגמא  הייצור והחלוקה , המותר להחזקה   

                                    -בעוד הגופים האזרחיים אינם קיימים או עדיין אינם מסוגלים להחזיק בהיקפים, בהתאמה לאמור לעיל,   

 איננה ישימה בנתונים הקיימים. הכתבה כזו  

 הממשלה יכולה להכין התנאים, להמריץ ולעודד כניסת הגופים האזרחיים למערך, אך היא איננה יכולה  .ב

 מגמה כללית. –לשלוט או להכתיב לוח זמנים עניני, אלא כשאיפה 

 הזמנים המוכתב(, -מבני במשך שנים רבות )הרבה מעבר ללוח-בהחלט יתכן מצב שבו חח"י תהיה בשינוי .ג

                               , הגופים האזרחיים יוכלו לקבל על עצמם את הנתח היחסי המוקצה להם במערך החשמל , במקטעי הייצור והחלוקה.                           עד ובאם

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

 

 

 וזות:  התייחסות המח 4פרק 

 לשינוי מבני והפרטה              

 
 -נתונים  .   11

 מחוזות : צפון, חיפה, דן, ירושלים ודרום.  במבנה הנוכחי כפופים   5מקטע החלוקה כולל  .א

  5 –, בדרום 6 –לסמנכ"ל  שיווק  וקשרי לקוחות.  לרוב המחוזות יש אזורים כפופים. בצפון       

 אין חלוקה לאזורים.  –, במחוז דן 1 –, בחיפה 2 –ועוד נפה, בירושלים       

 קיים שוני רב בין המחוזות השונים, הן באשר לפריסה והגודל הגיאוגרפי והן באשר להיקף       

 ואופי פעולתם.  יהיו קשיים בהכנת מחוזות/אזורים להפרטה, בהתאמה להיתרי ההחזקה.         

  הבאים בשגרה ובשע"ח : העיקרייםהמחוז במסגרת תפקידו  אחראי לנושאים ב.          
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                                                                                                       כשרים, כפי שנקבעו לתקופות שגרה ושע"ח.–כוח לצרכנים במרחבו , בהתאם למדדים -לנהל אספקת חשמל

                                                                                                                                  –המטות  –לנהל, להכוון ולתאם עבודת האזורים  מתן מענים לתרחיש הייחוס הענפי, תוך סיוע הדדי

                                                                                                                       , ולייצג את הרשות הייעודית בפני כוח –פיקודית לחשמל  לפעול כרשות וגופי המשנה המצויים במחוז.

                                                                                               קומיות במרחבו. וועדת מל"ח פיקודית / רשויות ייעודיות אחרות במרחבו / וועדות מחוזיות / פקע"ר / רשויות מ

                                                                                                              לתת מענה למפעלים החיוניים במרחבו. העברת מיידע לצבור, ישירות ו/או באמצעות כלי התקשורת, 

 בתאום עם דובר חח"י.

 

 -התייחסות לשינוי מבני, מהבחינה הארגונית   .   12

 

 .  תחמ"שים ,הטיפול והאחזקה של רשתות וקווי מתח עליון ועל :א

 רוב מנהלי המחוזות בדעה כי אלה צריכים להיות באחריות המחוזות .     

 והאפשרות של הקמת חברה ייעודית למתן שירותי תפעול : לאגפי השירות והסיועבאשר ב.  

 בת )או צורה ארגונית אחרת, -רוב מנהלי המחוזות בדעה כי יש לבחון האפשרות להקמת חברת    

  –במסגרת המחוז(, אשר תקבל חלק מהאמצעים המצויים כיום באגפי השירות והסיוע )ובדגש על     

 הרמה, דיזל גנרטורים, מחסני עזר של אספקה ואחסנה, מלאי סולר(. כאשר -רכב, מנופים, במות    

 כל מחוז יקבל אמצעים בהתאמה לפריסה הגיאוגרפית ,היקף ואופי פעילותו.    

 יימצאו במסגרת החברה הייעודית למתן -ועוד, ERS -שאר האמצעים, המלאים, חלקי חילוף, ה    

 עול.שירותי תפ    

 בת או תאגיד עצמאי, כולל האפשרות -יוכל להוות חברת האזור" במחוזג.  באשר לאפשרות ש       

 ויש לכך מגבלות אזור, שיופרט, בנפרד מהמחוז.   רוב מנהלי המחוזות בדעה שלא ניתן להפריט             

 שינויים והתאמות נדרשות. ומקור לבעיות רבות.  אך יש גם הטוענים כי הדבר אפשרי, תוך            

 

 

  -תייחסות לשינוי מבני והפרטה  .  ה13

 המגבלות, החסרונות, הבעיות שתתעוררנה, במקרה של הפרטה , ביחס לתחומי הפעילות העיקריים         

 של המחוזות, הנן :       

 – בתחום האחריות וקביעת המדיניותא.        

 ם וממשקים רבים(, כל אחת בעלת אינטרסים משלה,  : שרשרת של חברות )מעגלי * בהפרטה 

 עצמאית נפרדת, תוך אחריות מוגבלת לצרכן הסופי.   –בעלות מדיניות כלכלית     

  –בתחום הטיפולים, האחזקה והתחזוקה ב.        

 : סדרי עדיפות לפי שיקולי עלות וכדאיות כלכלית. הסכמי התקשרות למתן שירות  * בהפרטה 

 זמנים; אפשרות  -חשש לירידת הרמה המקצועית ואי עמידה בלוח  -מגורמים חיצוניים,וסיוע    

 שמירה על איכות הפריטים.. -חילוף מקוריים או אי-של העדר חלקי   
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                                                                                                                                                                                                          בהפרטה : –מענים לתקלות ובעיות בשטח ג.    

                                                                                                                                               המענה במקרים לא דחופים;סדרי עדיפויות לפי שיקולי עלות;  דחיית  –החשש       

 רכיבים נדרשים;  בעיית מצאי ולוח זמנים שונה לביצוע. -ערכות –מינות של חלקים ז בעיית     

 –בתחום האספקה והאחסנה ד.          

 :  העדר עיתוד מרכזי ואחזקת מלאים ואמצעים מיוחדים לשע"ח ; בהכרח,  בהפרטה               

 מצב אשר יחייב כל גורם לרכוש ולהחזיק סה"כ יותר אמצעים.   ייבוא ורכש מגורמים                 

 אחידים, ירידה ברמה הטכנית של הפריטים; עלות שונים, עשוי לפגוע בסטנדרטים ה                

 -גבוהה יותר ברכישה.  זמינות ונגישות האספקה נמוכים יותר.  ניסיון לחסכון באי                

 החזקת מלאים, חלקים ורכיבים , במיוחד כאלה שעלותם גבוהה )ע"ח זמינות החלקים(.                 

 

  –מענים לתרחיש ואירועים לייחוס ה.  

 מעמד החברות הפרטיות במערך מל"ח, איננו ברור )כל עוד לא הוסדר "חוק   * בהפרטה :      

  –העורף", המסדיר הפעלת גורמים פרטיים במערך מל"ח(. קיים נתק בין המערכים          

 יכולת הפעלתו בשע"ח. מוכנותו ו –המקטעים השונים, בראיית צרכי המשק לשע"ח          

 עמידה  -בחברות הפרטיות , תהיה מוגבלת וחסרה.  חשש לאי ראהתמונת המצב  ,כפי שת         

 בהתקשרויות עם גורמי חוץ ויכולת קבלת שירות וסיוע בשע"ח, הן באשר לזמינות והן באשר          

 מחסור -עומסים )קשיים  בניהול הורדתלהיקף הסיוע הנדרש. חשש לאי ביצוע הולם של         

 חיוניים.-אזורי / ארצי(.  חשש מטיפול לא מספק  במפעלים        

 

 -התקשורת   –המחשוב  –ו.    בתחום המיידע 
 לא ניתן יהיה לשמר את המערכות במלואן. מיידע פנימי ישמר ולא יינתן.* בהפרטה :              

 תתקבל מכל חברה תהיה מצומצמת. הדוברות תהיה מפוצלת, תמונת המצב הכללית ש               

 מיידע מקוטעת, לא אמינה  -כל דובר ידאג לצורכי חברתו. עשויה להתקבל תמונה               

 מוגבלים למרחבם. -103ואינטרסנטית. מרכזי מיידע                

  –שת"פ / ייצוג כלפי גורמי חוץ ז.           

 לא ברור מה יהיה המעמד וההתחייבויות של חברה פרטית ביחס למערך  בהפרטה : *      

 מל"ח ושאר גורמי החוץ. אפשר והחברה תוכל לייצג את עצמה, עם תמונת מצב מוגבלת         

 והעדר ראייה כוללת.  יחייב את גורמי החוץ לעסוק ולתאם גופים רבים .        
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 ארגוניות – :  חלופות מבניות  7פרק  
 

 .    נבחנו שלוש חלופות אפשריות לשינוי מבני :       21 

 על בסיס החלטות הממשלה.  -א.  חלופה א'         

 על בסיס הצעת מנכ"ל חח"י.  -  ב.  חלופה ב'        

 שינוי מבני להשגת ישימות אופטימלית.  -ג.  חלופה ג'            

 

 שנבחרו להערכת החלופות, נבנו על רקע הנושאים המרכזיים הבאים : מערכת קריטריונים  .  22

 ממצב  –התייעלות ;  הכנות ופעולות נוכח תרחיש ייחוס ענפי ;  המעבר למצבים השונים          

 .קיים למצב של שינוי מבני ולהפרטה         

 וכן ניתוח החלופות לפי  נבחנו אפשרויות המבנה הארגוני של גופי חח"י, בחלופות השונות,       

 :  AHP   -)שנעשתה בשיטת   .  תוצאות שקלול הערכת החלופותהקריטריונים לעיל         

         Analytical Hierarchy Process : היו  ,) 

 0.31   -*  חלופה א  )ע"ב החלטות הממשלה(           

   0.30   -*  חלופה ב' )ע"ב הצעת מנכ"ל חח"י(           

 0.39   -*  חלופה ג'  )יישום אופטימלי(                    

                                                                (1.00.) 

 

 , כללה המבנה הארגוני הבא :חלופה ג', הישימות האופטימלית.   23

 חברת החזקות  במסגרתה : –.    חח"י א        

 מטה החברה ;אגף תכנון ,פיתוח וטכנולוגיה; מח' מל"ח ארצי ; מטה יח' ביטחון ארצי )הכוונה,                

 לא כחברה אלא   –פיקוח ובקרה בלבד, ללא היחידות( ; הדובר ; מטה חטיבת שיווק ולקוחות                

 ה מתאם למחוזות , במסגרת מטה חח"י(.                  כגורם מט               

 כחב' מקטע ההולכה והשנאה ; –ב.    אגף ההולכה         

 איגוד מספר תחנות/יחידות ייצור( ; –כחברת מקטע הייצור )אח"כ  –ג.    אגף הייצור         

 פעול, במסגרתה :כחברה הייעודית למתן שירותי ת –ד.    מטה חטיבת ארגון ולוגיסטיקה  

                                                                                                   משאבי אנוש, מערכות מיידע ותקשוב.    –אגף אספקה ואחסנה; אגף לוגיסטיקה ונכסים ; חלקים מאגפי   

 חברות החשמל בישראל"(. יפעל עצמאית במסגרת "איגוד –מנהל הדרכה ארצי )אח"כ 

                                                                            פרויקטים, ותכנון גף ביצוע א כחברה הייעודית למתן שירותי הקמה , במסגרתה   -מטה חטיבת פרויקטים הנדסיים ה.          

 חברת החזקות. –עצמאיים.  מתואמים ע"י מטה שיווק וקשרי לקוחות , בחח"י   -המחוזות  ו.          
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 :  ס י כ ו ם  8פרק  
 

 -שינוי מבני .   24

 א.  מבחינת הרשות הייעודית, שינוי מבני אפשרי בתנאים העיקריים הבאים :        

 הרשות הייעודית.  מתקיים מערך מל"ח בכל הרמות. –*   כל הגופים במערך  כפופים לחח"י              

 *   קיים תכנון ומצויים האמצעים למתן המענים לתרחיש הייחוס הענפי.           

 ב.   המועד המתאים לביצוע שינוי מבני והתנאים לכך :        

                                                                                           יוכל לעמוד בחזקות שהועמדו לרשותו במקטעי הייצור  והחלוקה, ההנחה היא כי המגזר הפרטי  לא  (1

 –המשמעויות הנובעות מכך  מועדים.הן באשר להיקפים/השיעור והן באשר 

 אכן תצלח. קיימים  מחוזות/אזוריםוכן  קיימיםגופי ייצור אין לדעת האם ההפרטה של  *     

 * אין לדעת כמה זמן שחח"י תצטרך להימצא במצב "שינוי מבני"  עד כניסה ממשית לשלב                  

 ההפרטה. 

 

 * לא ברור האם שינוי מבני, כשלעצמו )מבלי לעבור להפרטה(, מטיב ומייעל המערך הקיים.                 

 

 –כלהלן  ,שלבים מדורגים 3 -לשינוי מבני בלכן מוצע לבחון אפשרות  (2

 שינוי מבני, בסיסי, שעיקריו :    -א.

 כלכלית )מרכזי ריווח והפסד(; –*  הקמת חברות / תאגידים עצמאיים     

 *  קיום הארגון ההיררכי , הנוכחי , של חח"י.                    

 להימצא , במצב זה , תקופה ארוכה יחסית .   *  אפשרות                    

 שלב ביניים, בחינה ולימוד אפשרויות ההפרטה, שעיקריו :  -ב.                    

 *  להכין הפרטה של תחנת/יחידת ייצור  אחת, מהיחידות הקיימות.                    

 ם.*  להכין להפרטה מחוז או אזור חלוקה קיי                    

 *  לבחון האם וכיצד ההפרטה בוצעה. ללמוד ולבחון המשמעויות, להפיק לקחים ולהסיק                    

 מסקנות לשלב הבא.                        

 ביצוע ההפרטה, ע"ס ניסיון השלב קודם.   -שלב ביצוע ההפרטה, שעיקריו   -ג.                   

 

 ". בנתונים הקיימים שנבחנו,      ג': "ישימות אופטימלית –שינוי מבני לפי חלופה לבצע (   3             

 זו החלופה העדיפה, בעקר בגלל : יכולת מעבר ,קלה ביחס, ממצב נוכחי למצב שינוי מבני;                     

 נה לשע"ח.ובהמשך להפרטה; וכן יכולת תפעולית ויציבות המערכת בנתוני המע                    
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  - המענים לתרחיש הייחוס הענפי.   25

  -בתחום הטכני ובתחום כוח האדם )פרט לצורך לתגבר קבוצות העבודה של מתח עליון ועל(, .א

 יש היום מענה מספק וטוב.      

 , הנם: כנושאים קריטייםב.  שלושה נושאים, אשר ניתן להגדירם         

 .25%רזרבה( בשיעור של  *  הצורך בתוספת כושר ייצור )יצירת

 , תחנות מיתוג, חיבורים ומעקפים בנקודות 400*  פיתוח, הרחבה וביסוס מערך ההולכה )קווי 

 רגישות ואסטרטגיות(.     

 מתקנים רבים, בעיקר במקטע ההולכה, בפריסתם הגיאוגרפית הרחבה,   -*  ביטחון ואבטחה              

 פח"ע. חשופים לסיכוני                 

 שנתיות. ניתן לבצעם במקביל לכל שינוי מבני שיבוצע.-לנושאים אלה יש להכין תכניות רב

      

 -ההפרטה  .   26

 א.  בעיקרון אפשר לומר כי בתנאים מסוימים, )ותוך הבנת מגרעותיה וחולשותיה של ההפרטה        

 ניתן לקיים את מערך מל"ח בחח"י,   -כוח(, -כרשות הייעודית לחשמל –בהתייחס לחח"י              

 ולבצע ההפרטה.             

 ב.  אפשרות ההפרטה, מבוססת על התארגנות מיוחדת של מערך החשמל  לפי :        

 ות/התאגידים במערך.בו יהיו חברים כל החבר  -" איגוד חברות החשמל בישראל*             

 שתפרט המטלות על חברי האיגוד. –" אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח/דחק*             

 עבור הרשות הייעודית זהו מצב חדש, קשה, העשוי להעמיד את כל מערך החשמל  -ג.  חובה לציין, 

 במדינה בפני כשלים, בזמן אמת בשע"ח/דחק.      

 אפשרות זו , חייבים להבין האחריות שהם נוטלים על עצמם.  מדינת     אלה העומדים להחליט על      

 ישראל, עדיין בסכנת מלחמה וסיכוני רעידות אדמה. ורשויות ייעודיות במערך מל"ח, הן מרכיב       

 מרכזי ביכולת המדינה לתת המענים בשע"ח/דחק.      

 מבלי לשנות  המבנה ההיררכי באופן מהותי, ראוי לבחינה  חלופית. –"הפרטה מלמעלה"              

 

        -מסקנות והמלצות  .    27

 .       ג' :  ישימות אופטימלית –חלופה  לבצע שינוי מבני בהתאם לאפשרות  א.         

                                                                                                                        המוכחת של המגזר   המותנים ביכולתלבצע שינוי מבני באופן מדורג, בשלושה שלבים, ב.   

                                                                                                                                                                                                                      במערך החשמל. שתלב לה הפרטי 

                                                                                                                            יגוד חברות החשמל בישראל"  ביצוע ההפרטה, בהתניה מוחלטת של קיום "אג.  

                                                                                                                                                                              הנלווים לכך.והתנאים   "אמנת שירות וסיוע ההדדי" ו

 האפשרות לבצע  "ההפרטה מלמעלה".     -לשקול, כחלופה, 
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                -ד.  פעילות  מומלצת לחח"י / הרשות הייעודית לחשמל כוח 

 שנתית :-(  להכין תכנית רב1              

 .25%* לקיום רזרבת ייצור, בשיעור של                   

 .לפתח, להרחיב ולבסס את מערכת ההולכה*                   

 ביטחון ואבטחה למתקני מקטע ההולכה.   * להקנות                  

 חלק , מקביל, לתכנית הביצוע של שינוי מבני והפרטה.תכניות אלה צריכות להיות                   

 -(  לערוך בחינה, דיון והחלטה  באשר ל2             

 האחריות למי ?  )מחוזות או מקטע ההולכה(. –* התחמ"שים                   

 * אחריות הטיפול, התחזוקה והאחזקה של מערכות ורשתות קווי מתח עליון ועל,   

 ים  בהתאם )מחוזות או מקטע ההולכה( .והסדרים נדרש

 האם יועברו כולם לחברה הייעודית    -* האמצעים המצויים בידי אגפי השירות והסיוע ,                 

 הכוח.           -חלקם יועבר לרשות המחוזות ותחנות  -למתן שירותי תפעול,  או                      

 (  לבחון הכנת מחוז/אזור קיים )או כזה שיוכן במיוחד לכך( , והעמדתו  להפרטה.3             

 לבחון הכנת תחנת כוח / יחידות ייצור קיימות  , והעמדתו  להפרטה.                  

 )מיועד לביצוע בשלב השני, המדורג, של שינוי מבני(.                              

                                                                                                                         , בראייה MW  1000-2200"ניהול מחסור" בהיקפים של -הכנת תכניות ממוחשבות ל( 4

 ח ופקע"ר.גיאוגרפית של אזורים מועדים, תוך שיתוף פעולה עם השלטון המקומי, מל"

 

 :  ולהציע  .  נושאי "חוק ומשפט", לבחוןה        
   -כוח ביחס לחברות פרטיות שנכנסות למערך החשמל,-(  מעמד הרשות הייעודית לחשמל1             

 אמצעים , וביצוע פעילות במסגרת המשק   -התכוננות –יכולת הרשות להורות על הכנות                   

 לשעת חירום )מל"ח(.                 

 (  ארגון הגוף והמעמד של "איגוד חברות החשמל בישראל".  המסגרת והמשמעויות המעשיות2            

 של "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח/דחק".                   

                   

 
 

*   *   * 
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 : סיכום8פרק  -( הפרטה 6       
 (04דצמ 13 –)עדכון 

 

  מבוא

 

 .  הסיכום נערך לאור המטרה :1

 "להבטיח, ככל שניתן, את יכולת פעילותה של הרשות הייעודית לחשמל , למילוי תפקידה בשע"ח" ,     

 "להבטיח אמינות וזמינות הספקת החשמל לצרכנים, נוכח תרחיש ייחוס ענפי, בשע"ח, גם בנתוני       

 פרטה  של חח"י".שינוי מבני וה     

   

 .  הסיכום ערוך לפי הפסקאות הבאות :2
 שינוי מבני. .א

 ההפרטה. .ב

 סיכום, מסקנות והמלצות. .ג

 

  

  שינוי מבני

 

 מבני : –האפשרות לביצוע שינוי .  3

 

  -מתי וכיצד לערוך שינוי מבני, בהתאם להחלטות הממשלה, -מבלי להתייחס, בשלב זה, האם  .א

 שינוי מבני  ב ח ח"י  אפשרי , בתנאים מוגדרים. ניתן לקבוע כי 

    

  –פעולות שחשוב שייעשו, לקראת ועם  ביצוע שינוי מבני  .ב

  -(  בחינה ,דיון וקבלת החלטות ביחס ל1

 *    האחריות והטיפול בתחמ"שים ) האם מקטע ההולכה או המחוזות ?(;                

 והטיפול השוטף ברשתות ההולכה מתח עליון ועל  )ע"י מי ?   *    האחזקה , התחזוקה                

 התנאים וההסדרים הנדרשים בהתאם, בשגרה ובשע"ח(.                      

 האם כל האמצעים המצויים כיום בידי   -*    בהנחה של הקמת החב' למתן שירותי תפעול,                 

 סיוע יועברו לחברה זו, או חלק מהאמצעים יועברו למחוזות ותחנות   אגפי השירות וה                      

 "מנת ברזל" , למענים מיידים בשע"ח(. -הכוח )לתפעול שגרתי  וכ                      

 כלכלית  )מרכזי ריווח והפסד(, -(  הכנת החברות / התאגידים כחברות עצמאיות 2           

 ויות, זכויות ונכסים; יצירת הסדרים למניעת סבסוד צולב; העברת התחייב                
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 -התנאים לביצוע שינוי מבני   .ג
 הרשות הייעודית.  -כל הגופים במערך כפופים לחח"י   (1

 מערך מל"ח )מטות ונהלים( מתקיים בכל הרמות במערך. (2

                                                                                                       מלאים, אמצעים, ציוד וחלקי חילוף,  –החברה הייעודית למתן שירותי תפעול, כוללת  (3

 המיועדים לשרת ולסייע לכלל הגופים במערך, בראייה מרכזית.

                                                                                          ארצית,  –קיים תכנון ונעשו ההכנות למתן מענה מלא לתרחיש הייחוס הענפי, בראייה אינטגרטיבית  (4

 תוך יכולת מתן שרות וסיוע הדדי של כל הגורמים במערך.

 הנדרשים לתפעול היעיל של מערך מל"ח בחח"י, בשע"ח. -קיימות מערכות המיידע, המחשוב והתקשורת,  (5

 , הנהלת חח"י וארגון עובדי חח"י.השינוי, נעשה בהסכמה ובתאום בין הממשלה (6

 הרשות הייעודית, תוכל לפעול ולמלא תפקידה בשע"ח.  –בתנאים כנ"ל , מערך החשמל             

 

 -חח"י ביחס לביצוע שינוי מבני   .   גישתד      

 הבאים :חח"י, בעמדתה נוכח החלטות הממשלה לשינוי מבני והפרטה , הציגה בין התנאים העיקריים הנושאים  (1

 .25%*   במקטע הייצור, יש להגיע לעתודת ייצור של לפחות 

 *   יש להשלים פיתוח, הרחבה וביסוס מקטע ההולכה  .               

 (  מנתוני תרחיש הייחוס הענפי והמענים שניתנו לתרחיש זה, ע"י חח"י,  וכן מתוך לימוד  2         

 כשלים, שקרו במערכות חשמל בחו"ל    –שנעשו ביחס לתקלות ובחינת העבודות השונות                

 –א'(,   אין ספק כי –)ראה נספח               

 .25%*  הכרחי להגיע לרזרבת ייצור של לפחות                

 *  הכרחי להגיע להרחבה וביסוס מקטע ההולכה.               

 עדר רזרבת ייצור והצורך בהרחבה וביסוס מקטעיחד עם זאת, המצב הנוכחי של ה               

 מתקיים כבר זמן רב יחסית.   ניתן לכן להניח כי הטיפול בנושאים אלה יכול     -ההולכה,                

 שאכן תוכן ותיושם , תכנית רב   –בתנאי להיעשות בתכנית מקבילה לשלב שינוי המבנה,                

 ר וביסוס מקטע ההולכה. שנתית להשלמת היצע הייצו –

   

 הארגונית   ב' : "ישימות האופטימלית" בנתונים הקיימים, הנה חלופה   -החלופה  המבנית ה.    

 העדיפה על החלופות האחרות , בעיקר בגלל :      

    *  יכולת מעבר, קלה יותר , ממצב נוכחי למצב של שינוי מבני, וכן למצב של הפרטה.       

 *  יכולת תפעולית ויציבות המערכת במענה לשע"ח.       

 

      -המועד המתאים לביצוע שינוי מבני והתנאים לכך  .  4 

 -בהתאם להחלטות הממשלה,  .א

 כוח/יחידות ייצור  -, יוכל המגזר הפרטי להיות בעלים של תחנות2008*  במהלך השנים עד 

 חדשות שתוקמנה.  במסגרת חח"י.    

 -מכושר הייצור ו 30%, יוכל המגזר הפרטי להחזיק בשיעור של 10-2008 *  במהלך השנים 
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 ממקטע החלוקה.  30%    

 

  30%החזקת כושר ייצור, ע"י גופים פרטיים, בהיקף של    -המשמעות המעשית מאמור לעיל, .ב

 )בשנת   MW  4,200   -(  ל2008)בשנת   MW  3,900בין   –דהיינו  -מכלל כושר הייצור,      

 תחנות כוח.  20עד  15  -(, או במושגים של הקמת תחנות/יחידות ייצור2010      

 ניתן להניח בביטחון רב כי המגזר הפרטי לא יוכל לעמוד בכך, לפחות לא  בכל הקשור לזמן       

 הנתון.      

 

 מבחינת חח"י, כרשות הייעודית, כל שינוי במצב הקיים )גם באם הוא אפשרי, בתנאים מסוימים(  .ג

 איננו המצב האופטימלי .      

 

 ד.   המשמעויות מהאמור לעיל :

 ודאות רבה ביחס ליכולת יזמים פרטיים לרכוש במקטעי הייצור והחלוקה, את -(  קיימת אי1      

 ם להם, לפי החלטות הממשלה, ובמיוחד במועדים הנקובים.ההיקפים המוקצי           

 (  במידה ובחח"י  יבוצע שינוי מבני בזמן הנתון  )ללא קשר ליכולת המגזר הפרטי להחזיק 2      

 –בשיעורי הייצור והחלוקה, כאמור לעיל(,  תתעוררנה שאלות מהותיות            

 צב זה ?*  כמה זמן תצטרך חח"י להימצא במ           

 לא    -,מחוזות / אזורי החלוקה, וכן של גופי ייצור הקיימים*  מה קורה וההפרטה של            

 מתבצע כמתוכנן, או מתבצע באורח חלקי ביותר ?               

 ,מטיב ומייעל את מערך החשמל ?  -*  האם שינוי המבנה כשלעצמו  )ללא קשר להפרטה( 

 

 -ה.  כמסקנת ביניים , ניתן להסיק     

 מבני. –(  יש לקבוע תנאים מוקדמים למועד ושיטת ביצוע שינוי 1      

 : שלבי משנה 3 -ביצוע שינוי מבני  ב(  יש לבחון האפשרות של 2      

 –בסיסי  , שעיקריו  – שינוי ראשונישלב  (א)

 כלכלית )מרכזי ריווח והפסד(; –*  הקמת חברות / תאגידים עצמאיים       

 כוח..-הרשות הייעודית לחשמל –*  קיום הארגון ההיררכי , הנוכחי , של חח"י                       

 *  אפשרות להימצא , במצב זה , תקופה ארוכה יחסית .                 

 -בחינה ולימוד אפשרויות ההפרטה ,  שעיקריו    - שלב ביניים (ב)

 )כחברה אחת להפרטה(; קיימותתחנת כוח/יחידות ייצור   -פרטה :  *  להכין לה

 מחוז או אזור חלוקה  )כחברה אחת להפרטה(; -                            

 ללמוד ולבחון  –הדבר ניתן לביצוע.  במידה וכן  –*  לבחון האם מבחינה מעשית 

 ומסקנות ביחס    המשמעויות המעשיות והאחרות מהפרטה זו, להפיק לקחים     

 לקראת השלב הבא. -להמשך ההפרטה,     

  -,  שעיקריו  ביצוע ההפרטה)ג(  שלב                 

 תכנית ההפרטה, על פי מגמות הממשלה, אך בשיטה ולוח זמנים שונה, המבוסס על                       
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       הניסיון והמסקנות של השלב השני כנ"ל.                       

     חדשות,יחידות ייצור -האמור לעיל, איננו מונע כניסת יזמים פרטיים להקמת תחנות הערה:                 

 למערך החשמל, בהתאם לתכנון ההקמה במקטע הייצור.                 

 

 

 ההפרטה

 -.   ההפרטה, במתכונתה המלאה, משמעותה, בהכללה 5

 

 א.  הפרדה בין המקטעים.     

 מכושר הייצור  70% -במערך החשמל, חברות / תאגידים פרטיים, המחזיקים ב          

 מהיקף החלוקה, כאשר בכל מקטע מספר חברות  עצמאיות , בבעלות פרטית. 80% -וב          

 

 ב.  מצב זה, מבחינת הרשות הייעודית, הוא  מצב בלתי אפשרי, בעיקר בגלל :     

 סמכות" של גורם  –אחריות  –ין המקטעים, קוטעת המעגל הקיים של "תפקיד (  ההפרדה ב1          

 אחד , המוסמך להספקת החשמל לצרכנים במדינה, בדגש על שע"ח.               

 (  לא ברור האם ניתן לחייב חברות פרטיות לפעול בהתאם להנחיות מל"ח, ומהן המשמעויות 2          

 ר חברות אלה לא פועלות בהתאם להנחיות אלה.המעשיות כאש               

 לתכנון , הכנות, התכוננות, והפעלה  -(  נגרעת הראייה המרכזית האינטגרטיבית , בכל הקשור 3          

 , תוך קביעת עדיפויות לביצוע.כמענים לתרחיש ייחוס ענפיאדם -של  אמצעים, כוח               

 צית ,אמינה וזמינה.  העדר כלים מעשיים לקיום שירותים וסיוע הדדי.(  העדר תמונת מצב אר4          

 גומלין עם -(  היקף הגופים העצמאיים במערך, מקשה על פיקוח, בקרה וקיום זיקות וקשרי5          

 ארגוני החירום וההצלה, פקע"ר, מערך מל"ח ארצי, רשויות מקומיות , ורשויות ייעודיות                 

 אחרות.                

 

 אפשרית ?  -.  האם ההפרטה, למרות האמור לעיל ,מבחינת הרשות הייעודית, 6

  

                                                                                                                    הרשות הייעודית,  –בעיקרון ניתן לומר, כי בתנאים מסוימים, ניתן לקיים את מערך מל"ח  .א

                                                                                                                  . ומתוך הבנה כי מצב זה , תוך ידיעה ברורה של מגרעותיה וחולשותיהגם בנתוני שינוי מבני והפרטה

 טרם נוסה ונבחן בישראל.     

      

 : לקיום הרשות הייעודית בנתוני שינוי מבני והפרטה  -האפשרות , התנאים , ב.        

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

 בישראל".                  
 " ועל חברות "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח(  החברים באיגוד כנ"ל, יהיו חתומים על  2           

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

 העורף / מל"ח", במידה ויחוקק(.-"בחוק                
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         חברות באיגוד הנ"ל, יהיו כל החברים חייבים , ע"פ  הנחיות הרשות במסגרת ה(  3           

 הייעודית :                

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

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

 בשע"ח,  במטות ההפעלה השונים.                     

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

 כוח. –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 הייעודית לחשמל. –במהלך ההדרכה, יועברו, כשעורי חובה: הכרת מערך מל"ח                      

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

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

 ה, ואשר יימצאו במסגרת החברה הייעודית למתן שירותי תפעול, או במסגרת אך בהיקף שונ   

 ארגונית אחרת , שתקבע ע"י הרשות הייעודית  ואשר תהיה מופקדת להקצאת אמצעים אלה     

 בשע"ח, לפי קדימויות בראייה ארצית.    

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

 תפקיד אשר תוטל עליו האחריות לטפל בנושאי מל"ח. הוא יוכשר לתפקידו ע"י מל"ח  ארצי.               

 (   כל החברות / התאגידים, במקטעים השונים, ייקחו חלק  בתרגילי מל"ח,  כפי שייקבעו ע"י 6         

 כוח.-הרשות העליונה לחשמל               

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

 כוח. –ויפוקחו ע"י הרשות הייעודית לחשמל   

 

 

 ג.   למרות האמור לעיל, חובה לציין את מגרעותיה וחולשותיה העיקריות של המסגרת הארגונית של    

  -ואמנת השירות והסיוע ההדדי , איגוד החברות במערך          

 

 (  לא ברורה יכולת ומידת האכיפה של הרשות הייעודית על חברות פרטיות. וכן הטיפול האפשרי 1         

 בגופים אלה  כאשר אינם ממלאים הנחיות הרשות.               

 ודת המטה.(  מספר הגופים העצמאיים במערכת הוא רב. ממשקים רבים, סרבול בעב2         

 (  יכולת חברות החלוקה לשמש בתפקיד "הרשות הייעודית הפיקודית / מחוזית לחשמל", 3         

 במסגרת מערך מל"ח הכלל ארצי.              

 בין גופי השטח , בינם לבין עצמם, ועם גופי השרות והסיוע.       (  רמת אמינות וזמינות הסיוע ההדדי,4         

 (  קשיי תאום התכנון, ההכנות, השליטה והבקרה על מתן המענים לתרחיש הייחוס הענפי 5         

 בשע"ח.  בעיות בקביעת קדימויות ועדיפויות ביצוע. בעיות בתהליכי פיקוח ובקרה.              

 (  תאום ההכנות, האמצעים והביצוע של תרגילי מל"ח/דחק  בעתות  שגרה.  6         
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 י כ ו ם ס
 
 : כללי –שינוי מבני והפרטה .    7

        

 החלוקה  –ההולכה והשנאה  –כוח, אחראית כיום על הייצור -הרשות הייעודית לחשמל –חח"י  .א

 כמעגל אחד מושלם.  -של החשמל במדינה, וחלוקתו לצרכנים במדינה,        

 המבנה  הארגוני של הרשות וכשירותה לבצע תפקידה בשע"ח מבוססים בעיקר על         

 * קיום מובנה ומוגדר של  תפקיד < אחריות < סמכויות;    -הבאה  התפיסה      

 * ראייה מרכזית, ארצית אינטגרטיבית, הנשענת על מטות ונהלי                                          

   -מערכות מיידע, מלאים ואמצעים עיקריים, בפריסה גיאוגרפית, הפעלה,                                   

 המאפשרים תכנון מראש של מתן מענים לתקלות, פגיעות ואירועים.                                    

 הנ"ל מביא לחסכון באמצעים, נותן ביטחון , נגישות ואמינות בביצוע; מאפשר מענים מהירים       

 לאירועים לייחוס.      

 כנ"ל תשתבש ועם המעבר להפרטה מלאה, יחול התפיסהעם הביצוע המתוכנן של שינוי מבני,       

 לנסות ולאפשר לרשות הייעודית  קיטוע מוחלט בתפיסה.  זה יחייב קביעת תנאים מוגדרים כדי      

 להמשיך במילוי תפקידה.      

 

 ודאות של יכולת המגזר הפרטי להשתלב במערך החשמל הן באשר להיקף ובעיקר  -בגלל אי .ב

 באשר למועדים המתוכננים, מן הנכון לבצע את שינוי המבנה בשלבים מדורגים, המותנים        

 הקיימים במקטעי הייצור והחלוקה.ביכולת המעשית של הפרטת הגופים      

 

 

 המענים לתרחיש הייחוס הענפי :.   8

 

 אדמה -המענים של הרשות הייעודית לתרחיש הייחוס הענפי, וכן המענים שניתנו לאירוע רעידת .א

 (, הבליטו המסקנות הבאות :04)כפי שתורגל בנוב' 

   - בתחום הטכני*  

 של המלאים והאמצעים השונים, עונים על הצרכים.   -ההיקף, הפריסה, הזמינות,    

  -בתחום כוח האדם *  

 בהכללה , עונה לצרכים. יש לתגבר קבוצות העבודה למתח עליון ועל.    

 לאירועים לייחוס, התאפשרו בעיקר בגלל יכולת הסיוע ההדדי בין המחוזות  המענים*  

 השירות והסיוע;  קיום אמצעים ומלאים להקצאה. ולמחוזות מגופי    
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 - ביטחון ואבטחה*                

 מתקנים רבים, בעיקר במקטע ההולכה, בפריסתם הגיאוגרפית הרחבה, חשופים                 

 לסיכוני פח"ע.                 

 

 טיפול מערכתי :, הדורשים .   שני נושאים הוגדרו כקריטייםב       

 .25%*  תוספת כושר ייצור )יצירת רזרבה( בשיעור של 

 , תחנות מיתוג, חיבורים ומעקפים בנקודות 400*  פיתוח, הרחבה וביסוס מערך ההולכה )קווי 

 רגישות ואסטרטגיות(.     

 "ניהול מחסור"  -אשר אילצו את המערכת להיפגעות מערכות ייצור והולכה , הנ"ל  על רקע 

 למשך תקופה ארוכה יחסית.   נושאים אלה הודגשו גם ע"י הנהלת חח"י  MW  2,200יקפים של עד בה

 מתוך ראיית הצורך בקיום עודף ייצור על הביקוש )בתנאי תחרות(, וכן מדו"חות ומחקרים שנעשו על 

 מערכות חשמל בחו"ל שקרסו, בעיקר בגלל מערכות הולכה שלא עמדו בעומס.

 

   -ההפרטה  .     9

 

 ארגוני  אשר יאפשר לרשות הייעודית, בתנאים  –לאפשרות של הפרטה, ניתן לתת מענה טכני  .א

 מוגדרים, לפעול בשע"ח  גם בנתוני הפרטה.   כאשר קיום אפשרי של "איגוד חברות החשמל               

 "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח "  עם התנאים הנלווים לכך,  הוא למעשה  -בישראל" ו              

 פתרון יחיד.               

 יחד עם זאת חובה להדגיש כי מבחינת הרשות הייעודית זה מצב חדש ,קשה, העשוי                

 כשלים, בזמן אמת , בשע"ח.להעמיד את כל מערך החשמל במדינה, בפני              

 

 אלה , אשר יחליטו על אפשרות ההפרטה, חייבים להבין את האחריות שהם נוטלים על עצמם. .ב

 מדינת ישראל עדיין בסכנת מלחמה ועימותים מבחוץ ומבפנים. כן מצויה המדינה באזור המועד 

 לרעידות אדמה, והסיכונים והאיומים  קיימים.

 יום אופטימלי. מול הצורך בשינוי המצב ,  מוצב סימן שאלה. המצב הנוכחי של הרשות הוא כ

 

  מסקנות והמלצות

 

    -ביצוע שינוי מבני והפרטה .   10

 לעיל(. 9)ראה סעיף   ג' :  ישימות אופטימלית –חלופה  לבצע שינוי מבני בהתאם לאפשרות .א

 , המותנים ביכולת המוכחת של המגזר הפרטי לבצע שינוי מבני באופן מדורג, בשלושה שלבים .ב

 .ה' לעיל(.4להשתלב במערך החשמל )ראה סעיף 

  -ביצוע ההפרטה, בהתניה מוחלטת של קיום "איגוד חברות החשמל בישראל"  ו .ג

 "אמנת שירות וסיוע ההדדי" והתנאים הנלווים לכך.

 האפשרות לבצע  "ההפרטה מלמעלה".    -לשקול, כחלופה, 
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    -פעילות  מומלצת לחח"י / הרשות הייעודית לחשמל כוח .   11

 

 שנתית :-.   להכין תכנית רבא       

 .25%* לקיום רזרבת ייצור, בשיעור של              

 . לפתח, להרחיב ולבסס את מערכת ההולכה*              

 שינוי מבני והפרטה. תכניות אלה צריכות להיות חלק , מקביל, לתכנית הביצוע של             

 

 -ב.   לערוך בחינה, דיון והחלטה  באשר ל       

 האחריות למי ?  )מחוזות או מקטע ההולכה(. –התחמ"שים  (1

 אחריות הטיפול, התחזוקה והאחזקה של מערכות ורשתות קווי מתח עליון ועל, (2

 והסדרים נדרשים  בהתאם )מחוזות או מקטע ההולכה( .

 האם יועברו כולם לחברה הייעודית    -צעים המצויים בידי אגפי השירות והסיוע ,(  האמ3               

 הכוח  )אמצעים -חלקם יועבר לרשות המחוזות ותחנות  -למתן שירותי תפעול,  או                      

 ימצאו ברשות   -יזל גנרטורים , מלאים ועתודה מרכזית, ד,  רוב הERS –עיקריים, כמו                     

 החב' הייעודית (.                    

 

 ג.   לבחון הכנת מחוז/אזור קיים )או כזה שיוכן במיוחד לכך( , והעמדתו  להפרטה.       

 תחנת כוח / יחידות ייצור קיימות  , והעמדתו  להפרטה.     -"-                   

 )מיועד לביצוע בשלב השני, המדורג, של שינוי מבני(.                       

 

 ד.   נושאי "חוק ומשפט", לבחון ולהכין :       

   -כוח ביחס לחברות פרטיות שנכנסות למערך החשמל,-(  מעמד הרשות הייעודית לחשמל1            

 אמצעים , וביצוע פעילות במסגרת המשק   -תכוננותה –יכולת הרשות להורות על הכנות                  

 לשעת חירום )מל"ח(.                 

 (  ארגון הגוף והמעמד של "איגוד חברות החשמל בישראל".  המסגרת והמשמעויות המעשיות2            

 של "אמנת שירות וסיוע הדדי בשע"ח/דחק".                   

*  *  *  * 
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 שע"ח בנתוני -: תכנית עבודה לבחינת השפעת הפרטת חח"י  מצגת(  7

 
 

1

דחק על מערך החשמל /ח"השפעת נתוני שע

במדינה

י "בהנחה של הפרטת חח

מטרת  העבודה :

בחינת המשמעויות של הפרטת מערך החשמל     
בהתאם לתכנית  )פרטיות , למספר חברות נפרדות 

,(הממשלתית הקיימת

:בדגש על     

  –הסמכות  –האחריות  –המוכנות  –ההתכוננות     
וההפעלה  

על בסיס תרחישי הייחוס  , של מערך החשמל במדינה    
.דחק/ח"בשע, כוח-לעורף ולרשות הייעודית חשמל

  מ"י חברת שפאור בע"ע:מצגת      

 שקפים( 10)  הראשון לעיל ףלחץ פעמיים על השק -להפעלת המצגת 

*  *  * 
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 ייחוס ענפי  -תרחיש עדכוןהרשות הייעודית לחשמל בשע"ח ( 8
    

 700-04סימוכין: 

 2004אוגוסט  

 הרשות הייעודית לחשמל בשע"ח                                            

 ייחוס    ענפי   -עדכון   תרחיש                                              

 מבוא

 

 .  עדכון תרחיש הייחוס הענפי נעשה במסגרת תכנית העבודה: "השפעת נתוני שע"ח/דחק  1

 חה של הפרטת מערך החשמל ,בהתאם להחלטות    על מערך החשמל בישראל, בהנ     

 ג'(. -, שלבים ב' ו04, עדכון מרץ 1155-03הממשלה",   )כמפורט במסמך:      

 

 תזכורת( :ענפי  ) -.  תרחיש ייחוס2

 *  הנו נגזרת מתרחיש הייחוס הצה"לי לעורף,  ובא לבטא את מכלול האירועים, ההתפתחויות        

 והתוצאות בשטח,  הנובעים מהערכת האיומים והסיכונים על עורף המדינה בשע"ח,  ואשר            

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

 ולמשק החיוני בשע"ח.          

 אשר מאפשר תכנון והכנת   כם של קביעות ונתוניםבסיס מוס*  תרחיש הייחוס הענפי מהווה לכן       

 המענים לתוצאות התקיפות בשטח, תוך פירוט האמצעים ושיטות הפעולה שיש לנקוט, בתכנון            

 מוכן מראש.           

 

 ( , 01חשמל , הוכן בשעתו )נוב'   -.  תרחיש הייחוס הענפי לשע"ח לרשות הייעודית 3

 .2004התרחיש, כאשר הוכן, הוגדר כתקף עד לשנת  ע"י חברת "חושבה".  

 

 . א.  צה"ל, זה זמן, מצוי בתהליך של הכנת עדכון לתרחיש הייחוס הכללי, ממנו צריך 4

 יהיה להיגזר תרחיש הייחוס לעורף.  תהליך שטרם הסתיים, וניתן להניח כי נושא           

 ב את גמר הכנת עדכון תרחיש הייחוס  החד צדדית, הנדון כיום , יעכ -"ההתנתקות"         

 הכללי לתקופה נוספת.         

 לעומת  הנ"ל,  הוציא מטה מל"ח ארצי, בהנחיית משהב"ט, תרחיש ייחוס המכונה:  .ב
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 הארץ" , הדן בהסלמה קיצונית בצפון המדינה, כאשר חח"י נדרשת להכין מענה,  -"מגן .ג

 (.04מיוני   640-04כוונה : כרשות הייעודית לחשמל, לתרחיש זה  )ראה מסמך ה .ד

 נתוניו העיקריים של תרחיש "מגן הארץ" , ישולבו בעדכון תרחיש הייחוס הענפי, במסמך זה.  .ה

 

 שלבי היסוד בעבודה.  5

 בעדכון תרחיש הייחוס הענפי ובחינתו בהקשר להשפעת נתוני שע"ח/ דחק  העבודה, .א

 תעשה בשני שלבי יסוד    -על מערך החשמל, בנתוני הפרטת מערך החשמל,      

 כלהלן:     

  -שלב יסוד א' *        

 והשלמת תרחיש הייחוס הענפי של הרשות הייעודית חשמל עדכון            

 בשע"ח/דחק, כולל המענים הנדרשים לתרחיש זה, ע"י חח"י.            

 – 'ב שלב יסוד*        

 לתרחיש הייחוס המעודכן, כפי שהוכנו בשלב יסוד א' לעיל,   בחינת המענים     

 )בהתאם להחלטות הממשלה(,   מערך החשמל שעבר הפרטהאך עתה בנתוני      

    –המוכנות  –התכוננות  -והמשמעויות הנובעות מכך בכל הקשור ל     

 נה, לתת המענים  מערך החשמל במדי  ויכולת –הסמכות  –האחריות      

 נדרשים לתרחיש הייחוס בשע"ח/דחק. ה     

 

 חשיבה,  –ב' לעיל, תיערך סדנת   -יסוד א'  ו-לאחר ביצוע העבודה כמפורט בשלבי .ב

 עם הנהלת החברה ומוזמנים מקצועיים, לניתוח ובחינת המענים והמשמעויות מכך.     

 ד'(. –, שלב04, עדכון מרץ 1155-03לעיל, מסמך:  1)ראה תכנית העבודה, סעיף      

 

 

 עדכון תרחיש הייחוס הענפי

 י ס ו ד     א'    -ש ל ב     

 

 זמני הפעולה : -הגדרת שלבי   .6

 יום. 14 -ל 10בין    -א.  התרעה והתכוננות למלחמה       

 שבועות(. 3יום  )  21   -ב.  הלחימה עצמה                        

 חודשים. 3עד    -ג.  התשה והתייצבות                    

 חודשים רבים.   -ד.  תקופת השיקום                       



 89 שפאור בע"מ 

 

 : מוצא לעדכון –הנחות .  7

 הבסיס העיוני לעדכון ישמש תרחיש הייחוס הענפי כפי שהוכן ע"י חברת "חושבה" 

 (.01)נוב'      

 –רחיש הייחוס מתבססים על הקביעות הבאות השינויים העיקריים אשר יחולו בת .א

 (  האיומים והסיכונים על העורף, מטק"ק ארוך טווח, מארצות עימות "מעגל  1

 יקטנו.  -שני"       

 הירוק.-תגבר , בשטחים ובתחום הקו -פעילות הטרור/הפח"ע, (2

 תגבר מאד.  -פעילות החיזבאללה, בעת התלקחות לחימה בצפון המדינה, (3

 ם פעילות זו עם ארגוני טרור בשטחים ובישראל.אפשרות לתאו (4

 לא יהיה שימוש באמל"ח כימי או ביולוגי. (5

  זמןבציון  -אירועי התקיפה השונים, כפי שיקבעו,  יקבלו ביטוי כפול, (6

 האירוע )"זמן ומרחב"(.  אירועי תקיפה שונים ירוכזו  ומקוםהאירוע 

 הלחימה.-ימי 21בלו"ז קצר ביחס, במספר עיתויים שונים במהלך 

 

 האיומים והסיכונים :.  8

 –זירות פעולה וגורמי תקיפה  .א

 בשלב זה בטל האיום של טק"ק ארוך הטווח  )לאחר מספר שנים,  עירק :(  1

 תתחייב הערכה מחודשת(.     

 איום ע"י טק"ק ארוך טווח, עלול להיווצר במהלך השנים הקרובות. אירן : (2

 הניתן להפעלה כנגד ישראל.בשלב זה איננו מוערך כסד"כ כמותי 

 טק"ק ארוך וקצר טווח  ומטוסים.  מטרות עיקריות   -קיים איום ע"י, סוריה : (   3            

 מטרות צבאיות , מטרות אזרחיות ומטרות תשתית בצפון ומרכז  –צפויות      

 המדינה. תתכן פעילות קרקעית ברמה"ג ובלבנון.      

 קיים איום חמור ממערך החיזבאללה בלבנון, בעיקר ע"י רק"ק   לבנון : (4

 קרקע( בטווחים שונים, ופעילות קרקעית כנגד צבא ואזרחים,  -)רקטות קרקע     

 בעיקר כנגד יישובי הגבול ומטרות בעומק, עד חדרה וחיפה.     

 פעילות טרור וחבלה, ע"י ארגוני המחבלים השונים  בשטחים ובישראל : (5

 בשטחים , בסיוע ובשת"פ אפשרי )בזמן ובמקום( עם פעילות החיזבאללה, וכן       

 מסייעת ,אפשרית , מ/ובתחומי הקו הירוק. –פעילות תומכת      

 עזה.-עשויה לאיים בכניסה לסיני, ובמעורבות יתר בנעשה ברצועת  מצרים : (6
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 בספק באם תכנס בפועל למעגל הלחימה.

 במרחבי ירדן ובדגש לגבולותיה עם סוריה ועם  עשויה להגביר הכוננות  ירדן : (7

 בקו נהר הירדן והערבה.  לא תשתתף במעגל הלחימה .תמנע כניסת  -ישראל ,     

 כוחות זרים )כולל כוחות ערביים(  לשטחה.     

 

 -ב.  סוגי התקיפה וזמני התקיפה      

 זירת  ציונאלי, אזורי תקיפה עיקריים :בנטק"ק ארוך טווח, עם חימוש קונ (1

 הצפון ומטרות מרכזיות במרכז, בעיקר על ערים ובאופן חלקי על מטרות                   

 דעיכה -בימי הלחימה הראשונים, בהמשך –תשתית.   זמני תקיפה עיקריים                  

 ניכרת בהיקף  ובתדירות התקיפות.                 

 מטרות   –. מטרות משניות  מטרות עיקריות : מטרות צבאיות –מטוסים  (2

 תשתית.  זמני התקיפה : בעיקר במהלך השבוע הראשון של הלחימה.     

 קרקע : אפשרות  ירי של אלפי רקטות, בזירת הצפון, כולל  -רקטות קרקע  (3

 תקיפות עיקריות,  2עד חיפה וחדרה. כנגד מטרות אזרחיות ומטרות תשתית.       

 ימים, במהלך עשרת הימים הראשונים של  2-3מרוכזות, כל אחת בת      

 הלחימה, לאחר מכן תקיפות ספורדיות, בעיקר כנגד מטרות בקרבת הגבול.       

 פעילות טרור/חבלה : ע"י ארגוני המחבלים, בסיוע ובשת"פ עם החיזבאללה  (4

 ואמות, כל אחת תקיפות מת 2הירוק. -מסייעת בתחומי הקו-ופעילות תומכת     

 ימים , במהלך עשרת הימים הראשונים של הלחימה;   ותקיפה  1-2בת      

 שלישית, בהיקף מופחת, במהלך הימים האחרונים של הלחימה.     

 

 

 פגיעות ונזקים במשק.  9

 המשפיעים על הרשות הייעודית     

 

 כללי :א.       

 *  בכל האזורים / האתרים אשר נפגעו ע"י התקיפות השונות, במהלך הלחימה,            

 שעות   6-)מטוסים, טק"ק ארוך טווח, רק"ק, חבלות(, במועדי הפגיעות עצמן וכ               

 יהיו קשיי תנועה , ובחלק מהמקומות יהיו הפסקות חשמל.  -לאחר מכן,               

 ינתן מענה ראשוני ע"י הגורמים המקומיים, הספקה יתוך יממה, ממועד הפגיעה,   *           

 ראשוני. –וסיוע מבחוץ, ופינוי )לפי הצורך(, וכן התחלה של שיקום מהיר                
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 *  תשומת לב רבה תינתן ע"י מל"ח/פקע"ר לטיפול באוכלוסייה שנפגעה.           

   

 : חזית הצפוןב.       

 חזית זו תספוג את עיקר התקיפות במהלך הלחימה, הן ע"י הסורים והן ע"י   * 

 החיזבאללה.  עקר מאמץ הסיוע והמענים לתוצאות בשטח יופנו לחזית זו.    

 , ואח"כ2*  מפרץ חיפה יפגע קשות במהלך הלחימה, בעיקר בימים "ע" עד "ע"+

 .  מפעלים רבים יפגעו, כולל כאלה המייצרים 8עד "ע"+ 6שוב בימים "ע"+    

 ו/או מחזיקים מלאים של חמ"ס.    

 *  אזורים רבים יסגרו לתנועה ועובדים ותושבים יורחקו מאזור הסכנה. כן יהיו 

 פינויים מוסדרים של אוכלוסייה. יהיו קשיי תנועה בצירי האורך והרוחב, יחייב     

 תאום שוטף עם מ.י. / מל"ח / פקע"ר.  כן יהיו פגיעות רבות בקווי חשמל     

 והפרעות בהספקת החשמל לאוכלוסייה.      

 

 בתי הזיקוק בחיפה :ג.         

 הזיקוק. כושר הייצור הכולל -* במהלך שני ימי הלחימה הראשונים, יפגעו בתי           

 חודשים. 2-3, למשך  40% -ירד ל              

 * יש פגיעות בקווי החשמל.           

 הזיקוק דורש תאום והכוונה מבוקרת.-* התנועה ליד ובתוך מתחם בתי           

 

 הספקת פחם :ד.        

 תופסק הובלת הפחם לישראל. 4* החל מיום "ע"+           

 שבועות תחודש ההספקה. 4-6* הערכה, כי תוך            

 הספקת מזוט :  .  ה      

 למשך שבועיים. 3יפגע.  יושבת מיום "ע"+  -מלאי המזוט בנמל הנפט בחיפה *  

 *  הולכת המזוט תתנהל כסדרה.

 

 .   מלאים והספקת סולר :ו      

 ,  ותכולתו אבדה.1*  מיכל הסולר באלרועי, יפגע ביום "ע"+           

 גדלה מאד.  צנרת התזקיקים  -לחימה,*  הצריכה הכוללת של סולר ,במהלך ה           

 מובילה בעיקר עבור צרכי צה"ל/ח"א.  יש בעיות בהזרמת סולר לתחנות                

 גז. -הטורבו               
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 ביצוע עבודות תשתית ושיקום :ז.         

 המדינה.הופנו קבלנים רבים לביצוע תיקונים מיידים בצפון  4החל מיום "ע"+*             

 יש קשיים בהשגת עבודות קבלנים, במיוחד לעבודות מקצועיות. *             

 

 נפגעים מקרב עובדי חח"י :ח.       

 יש להניח    -להלן(, 10-11זק והאירועים לייחוס )כמצוין בסעיפים נלאור מתארי ה          

 כי יהיו נפגעים מקרב עובדי חח"י, אך מספרם היחסי יהיה מועט ולא תהיה לכך           

 משמעות מעשית במתן השרות והמענים לצורכי השטח, או בצורך בתכנון מוקדם            

 מראש, בתחום כ"א ,מעבר למתוכנן כיום.           

 

 

 תשתיות ורכיבים  –.  מתארי הזק  10

 חשמל, במהלך הלחימה במערך ה      

 מתאר כולל                                                            
  המקטע 

 מתקנים/רכיבים

  מ ע ר כ ו ת        נ ש ק          מ ו פ ע ל ו ת  

ארוך    טק"ק/רק"ק    -מטוסים           טק"ק סה"כ

 טרור/חבלה

 -ייצור 
 תח"כ

 יח' ייצור קיטור 

 יח' ייצור ט"ג 

 

   2 

   -- 

    1 

     -- 

     1 

     2 

   -- 

     2 

     

   4 

    4 

 תחמ"שים הולכה

 תחנות מיתוג

 400עמודי קו 

     -"-   161 

 ים  מ"עלתי

   --   

    --    

    --   

    --  

    --           

    2   

     1  

     --  

     -- 

     -- 

    3  

     1  

     2  

     2  

     2 

     3  

     2  

     5 

     7 

     8 

    8 

    4 

    7 

    9 

    10 

 

 קווי  מ"ג חלוקה

 תילים בקוי מ"ג

 שנאים קווי מ"ג

 חל"ב -קווי מ"נ

    - 
    - 

     - 

     - 

    4 

     2 

     - 

     6  

    6  

     8 

     4 

     40 

     6 

     5  

     6 

     4 

 

   16 

    15 

    10 

    50  
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 תכנון המענה לתרחיש הייחוס הענפי        

 י ס ו ד       א'         -ש ל ב                 

 

 .  שלבי הכנת המענה :12

 

 –המענה יינתן עבור כל תקופת זמן בנפרד    - כלליא.        

 ;  1ליום "ע"  וליום "ע"+ (1

 )כולל( ;  4ועד יום "ע"+  2לימים "ע"+ (2

 ;     6וליום "ע"+ 5ליום "ע"+ (3

 )כולל( ; 10+”ועד יום "ע 7לימים "ע"+ (4

 )כולל( ; 15ועד יום "ע"+ 11+”לימים "ע (5

 )כולל(.  21ועד יום "ע"+ 16לימים "ע"+ (6

  –בתוצאות  –יה, חייבת להתחשב בנתונים יכאשר המעבר מתקופת זמן אחת לשנ           

 ובאמצעים הקיימים בפועל בתחילת תקופת הזמן לה ניתן המענה. –במשמעויות            

 

 -"  )עבור כל תקופת זמן כנ"ל( ,"תמונת מצבב.  הכנת   

 מיקומם הגיאוגרפי        –האירועים לייחוס בחתך מחוזות/אזורים/גופים אחרים  (1

 ומועדי הפגיעות.

 געו, ונתוני היפגעותם.(  גופים / מתקנים חיוניים שנפ2     

 (  סה"כ האמצעים המצויים בידי הגופים השונים, במרחבי הפעולה, בהם יש  3     

 עבודה, אמצעים עיקריים(. -לתת המענים  )כ"א מיומן, צוותי          

 

 -)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             

 ים לקיומם.(  משכי הזמן הנדרשים לביצוע המענה והתנא4             

 (  סדרי תאום ושת"פ נדרשים עם גורמי חוץ )כולל ביטחון; תנועה וכדו'(.5             
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 קדימויות לביצוע. היש חלופות שונות למתן המענים   –(  קביעת עדיפויות 6             

 )כולל פירוט נושא "ניהול מחסור"(.                  

 קבלת החלטות הנובעות מהערכת המצב. (  7

  -)עבור כל תקופת זמן בנפרד( ,  .  ההחלטות וביטוין בתכנון לביצועד        

 על בסיס הערכת המצב וההחלטות שהתקבלו יש להכין תכנית/הוראת ביצוע, אשר          

 צוע, הגורם האחראי , האמצעים, השיטה, לו"ז לבי  -תפרט המענה, תוך ציון         

 מגירה(. –מעקב והיזון חוזר  )תכנית        

 סיכום כולל של המענים :. 13

 עם גמר הכנת תמונת המצב ,הערכת המצב, ההחלטות שהתקבלו וביטוין בתכנון       

   ייבחן וייבדק המענה הכולללביצוע, עבור כל תקופת זמן ,בנפרד, כאמור לעיל,       

 שניתן, במגמה להציג הנושאים הבאים ,בצורה מרוכזת )לפי גופי ביצוע ואזורים        

 -גיאוגרפיים(      

 

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

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

 הקדימויות שניתנו; התקופות שהצריכו "ניהול מחסור"  –העדיפויות  .ג

 והמענים שניתנו לכך.

 האמצעים השונים בהם השתמשו, תוך חלוקה לאמצעים שהיו בידי הגורם  .ד

 מבצע לבין האמצעים שהתקבלו ממקורות חוץ, ומתי הגיעו אמצעים אלה.

 המענים.האמצעים שחסרו והמשמעות המעשית שהייתה לכך במתן  .ה

 נתונים עיקריים בטיפול שניתן למפעלים חיוניים/רגישים/אסטרטגיים וכדו'.   .ו

 מסקנות והמלצות לעתיד. מה ניתן ללמוד מכך,

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

 

 ארגון :. 14

 -א. המשתתפים בהכנת המענים לתרחיש הייחוס הענפי       

  והולכהחטיבת ייצור 

 חטיבת ארגון ולוגיסטיקה 

 המחוזות 

 .)ביטחון ארצי )חח"י 

 ע"י מח' מל"ח ארצי )חח"י(.   -*   גופים נוספים, לפי הצורך. ריכוז עבודת המטה                    
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 ב. לו"ז לביצוע עבודת המטה יתואם ע"י מח' מל"ח ארצי.      

 -ג. הצוות של חב' "שפאור" יזומן להשתתף, במהלך עבודת ההכנה, עם גמר הערכת 

 המענים. –המצב והכנת הטיוטות של תכניות הביצוע            

 

 

 תכנון המענה לתרחיש הייחוס הענפי

 י ס ו ד       ב'         -ש ל ב         

 

  מטרת שלב יסוד  ב' :.  15

 , כפי שניתנו ע"י חח"י, לתרחיש הייחוס הענפי המעודכן )כפי בחינת המענים*         

 חשמל שעבר שינוי   –בנתוני מערך יסוד א' לעיל(, אך עתה -שהוכנו בשלב           

 בהתאם להחלטות הממשלה. -מבני, הפרטה,           

 ר      ההפרטה, בכל הקשו –הוצאת המשמעויות והמסקנות הנובעות מהשינוי המבני *         

 והיכולת של מערך החשמל   –הסמכות  –האחריות  –המוכנות  –להתכוננות            

 במדינה, לתת המענים הנדרשים לתרחיש הייחוס של שע"ח/דחק.           

 

 השיטה  :.  16

 א. על רקע המענים שהוכנו, בעדכון התרחיש הענפי, בהם ניתן פירוט ע"י כל גורם,        

   -בין היתר, באשר ל           

 *  סה"כ האירועים לייחוס בתחומו / בגזרתו.           

 *  האמצעים השונים בהם השתמשו, כולל האמצעים אשר התקבלו ממקורות חוץ.            

 חוץ.-*  האירועים השונים בהם נדרש סיוע חיצוני וכן תאום עם גורמי           

 י חירום שונים.*  מלאים וקיום מאגר           

 -*  "ניהול מחסור" והמשמעויות מכך על גופים קשורים / אחרים     ,           

 יוצאו המשמעויות והמסקנות, כאמור לעיל.           

 

 ב.  בחינת המענים והוצאת המשמעויות והמסקנות, תעשה ע"י כל אחד מהגופים        

 הבאים , אשר יציגו סיכומיהם, במהלך שני ימים מרוכזים, לפי הפירוט להלן :            

 בבניין ההנהלה הראשית בחיפה :  - I(  ביום 1            

 חטיבת משאבים אסטרטגיים 

 חטיבת פרויקטים הנדסיים 
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 אגף אספקה והחסנה 

 מחוז הצפון 

 מחוז חיפה 

 ההולכה והשנאה( חטיבת ייצור והולכה )אגף הייצור ואגף 

 אביב :-בבניין ההנהלה בתל  - IIביום ( 2              

 מחוז דן 

 מחוז ירושלים 

 מחוז הדרום 

 .חטיבת ארגון ולוגיסטיקה 

    

  ורם ג תתאם ימי ההצגה והשעות להצגה לכל  -ג.  מח' מל"ח ארצי )חח"י(,      

 כנ"ל.          
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                    חברת החשמל: תרגיל  "כוח האור"   ( 9  

 (2002)נוב'        

 

 הארות  כלקחים  ומסקנות     -*   הערות  

 כללי  -מהתרגיל       

 על רקע    -*   הצגת נושאים מרכזיים לדיון             

 התרגיל ולקחיו                 

 ליישמם בטווח הקצרנושאים שיש חשיבות *              

 הארות  כלקחים  ומסקנות     -*   הערות  

 כללי  -מהתרגיל       

 
 .   התארגנות וביצוע ההכנות לקראת שע"ח :1

 *   מחייב נהלים ודפוסי בדיקה והכנה אחידים בכל החברה.

 אור המצב והשלמת ההכנות, חייבת להיעשות במתכונת אחידה, יהדיווח על ת                                                                                   

 ע"פ נושאים מוגדרים  )כולל המצגות השונות(.

 

 פעילות שיש לעשות לקראת או מיד עם הכרזת שע"ח : .2
 *  בחינה, קביעה ותכנון מראש של פעולות שיש לבצע לפני/עם הכרזת 

 ים  )כוח אדם, מלאים, אמצעים מיוחדים, שע"ח,  בתחומים השונ   

 שינויי מיקום, השלמות שונות  וכדו'(.   

 * תכנון כנ"ל, בכל חטיבה/אגף/מחוז/יחידה עצמאית, כולל מי אחראי  

 לבצע / לבקר / לדווח.            
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 משמרות עבודה במטות : .3
 *  מחייב תכנון מראש, בכל המטות, כולל מינוי ממלאי מקום. 

 שעות,                                       12/12 –שעות, או  8/8*  אפשרויות של        

 שעות חופפות. 6/8+  8/8או               

 *  התחשבות במועדי תקיפת טק"ק  )לילה(.         
 

 נפגעי החברה  : .4
 נוהל הדיווח ובטיפול.  -*  הנפגעים באתרי החברה עצמה  

 שימוש בדיסקיות זיהוי / –ריים שלא באתרי החב' *  נפגעים אפש
 כרטיס עובד של החב'  )עם הוראות למי לפנות /  לדווח(.  

 *  בחינת המשמעות של הנפגעים על אפשרות היווצרות מחסור                

 בכ"א מקצועי והמשמעות על תקני החירום של החברה.                   
 

 משנה : .  השימוש בקבלני5     

 .)"מחייב בחינה, מיון וקביעת התקשרות מוקדמת  )"על תנאי 

 מיעוטים בשע"ח-מחייב בחינת המגבלה של העסקת בני 

 )במיוחד בתחום הרכב והצמ"ה(.

 

 נוהל תגובה :  -. אתרים שנפגעו 6

  קשר ישיר עם ההנהלה  )דילוג על דרגי ביניים(. –פנייה 

  ותוצאות האירוע(.ביקור מנכ"ל ונלווים )בהתאמה למהות 

 . תקשורת :7
 *  הפגיעה ב"מירס"  מחייב בחינה עם החברה על אמינות הקשר

 בשע"ח, חלופות אפשריות  )במידת הצורך שילוב מל"ח בנושא(.    

 ,מחייב   -אי קליטה של מכשירי הטלפון הסלולרי במטות ההפעלה 

 טיפול טכני מקומי.               
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 .  רישום החלטות :8

  תכניות והחלטות.  -המוצר העיקרי בעבודת המטה 

   מתחייב רישום שוטף של החלטות שהתקבלו,   -בכל הדרגים                                                                                                  

 ומעקב אחר ביצועם.

  .להשגת אחידות, יש להשתמש במתכונת אחידה 

 

 דיווחים יומיים  מוסכמים : . 9
 –יומי, חשוב שיכלול הנושאים הבאים  חוויד א.

 סה"כ האירועים שטופלו )בחתך מקצועי(.    -(  סיכום אירועים :1             

 שעדיין בטיפול )+  גרף המבטא    -"-       -                

 לו"ז להשלמת הטיפול(.                                           

 תחזית להמשך )או מדיניות שהוכתבה(. -

 (  מפעלים חיוניים : דיווח על מפעלים חיוניים שנותקו/חוברו 2             

 למערכת החשמל.                        

 חשמל: היקף מספרי אזרחים שנותקו מהספקת ה –(  אזורים 3             

 ומשך הזמן.

 (  החלטות שהתקבלו.4             

 ב.  בחינה וקביעת  עיתוי הכנת הדוח ,רשימת התפוצה, ומועד ההפצה.         

 

 . "חיתוכי  מצב"  )בשע"ח( :10    

   חיתוך מצב משמעותו : הצגת "תמונת מצב", ע"י כל הנוגעים, נכון 

 סיכום פעילות יומית         -למועד/שעה מוגדרת, אחידה לכולם, לצורך               

 לאור   -סיכום פעילות שחל שעות מסוימות קריטיות,  או   -או                

 אירוע מרכזי שקרה.              
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 *  ב"חיתוך מצב", מציג כל גורם את "תמונת המצב" שלו.    

 לאחר מכן, בדר"כ, מבוצעת "הערכת מצב", ובסיומה נקבעת תכנית או                

 שונות לביצוע.  החלטות מתקבלות     

 תוכי מצב נעשים מדי יום,יבשגרת הפעילות היומית בשע"ח, ח 

 לאחר חשכה,  מותנה בנתוני  –בשעות הבוקר המוקדמות,  או 

 הלחימה ובנסיבות בשטח.     

  

 

*  *  * 

 

 

 נושאים שיש חשיבות ליישמם בטווח הקצר*  

 

 (02מצגת   :    תרגיל "כוח אור"  )נוב'           מ(-1218)

 לקחים   ויישומם  המעשי  -מסקנות                       
                            ----------------------------------------------------  

 ארבע תחומי עבודה  :                             

 

 א.  נושאים שיש חשיבות ליישמם בטווח הקצר )תוך חודשיים(.             

               

 המחייבים בחינה מעמיקה וקביעה מנומקת בטרם          נושאים .ב

 חודשים(. 10 – 4יישומם המעשי, בטווח הבינוני  )

 

 ותאמים לשע"ח, שיטת לימודם והטמעתם.נושאי עבודת מטה, המ .ג

 

 תהליך עבודת המטה למתן מענים לתרחיש הייחוס הענפי    .ד

 ושילוב עבודה זו עם שאר הנושאים לעיל(.                  
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 לטיפול בטווח הקצרהנושאים  המיועדים  -להלן              

 
 .   תקשוב :1

 שיפור הקליטה הסלולרית, במטות ההפעלה, בכל הדרגים. .א

 מקומיים  )בתאום עם חברות הטלפונים(.                –מתן פתרונות טכניים 

 דניה. –וועידה  ,במטה ההפעלה הארצי  –תיקון / שדרוג  מערכת טלפון ב.  

 בחינת אמינות מערכת "מירס" בשע"ח.

                                 אחריות הטיפול : ................................
                                                                                          

 נוהל רישום החלטות : .2
 החלטות.  -התוצר העיקרי בעבודת המטה  .א

 הפעלה בחברה, חייבים -עלת מטותכל הגופים הנושאים באחריות להפ .ב

 ברישום ההחלטות שהתקבלו במטה, וכן במעקב או בקרה/ביקורת אחר ביצוען.

 להשגת אחידות, בכל גופי החברה כנ"ל, יש להשתמש במתכונת אחידה של  .ג

                                                                                                                                                                                         רישום ודיווח ההחלטות.

                    .       -אחריות להכנת הנוהל )כולל נספח המפרט מתכונת הרישום( ופרסומו ד. 

 הערה:  ההחלטות שהתקבלו במהלך יממת עבודה, יקבלו ביטוי גם בדיווח    ה.

 להלן(. 3המסכם )ראה סעיף  -היומי     
          

 מסכם בחירום :                                                                              -נוהל דיווח יומי .3

 המסכם" הנו דיווח שגרתי בשע"ח, המסכם הפעילות -"הדיווח היומיא. 

 והאירועים של היממה החולפת. 

 ב.  הדיווח היומי המסכם יכלול הנושאים הבאים :           

 סה"כ האירועים שטופלו )בחתך מקצועי מוסכם(. –( סיכום אירועים 1                

 סה"כ האירועים המצויים עדיין בטיפול )תוך ציון  --                                         

 הערכת הזמן להשלמת הטיפול(.                                             

 תחזית להמשך ו/או מדיניות הדרג המדווח. --                                         

 דיווח על ניתוק/חיבור למערכת החשמל. –( מפעלים חיוניים 2               



 102 שפאור בע"מ 

 שנותקו/חוברו להספקת החשמל )היקף ומשכים(. –( אזורים/אזרחים 3               

 לעיל(. 2( החלטות שהתקבלו.  )ראה סעיף 4               

 מצב". -נת דיווח זה ישמש את הרמות השונות להצגת רקע ונתונים ל"תמוג.  

 יש לקבוע מועדי וסדרי הכנת הדיווח היומי וסדרי הפצתו.. ד

 ...................  . -ה. אחריות הכנת הנוהל ופרסומו 
 

 פעילות שיש לעשות לקראת/עם הכרזת מצב חירום:                                                  .4

 ולתכנן מראש אותן  –לקבוע  –....................., יש לבחון  -א.  בכל דרג, מרמת 

 פעולות שיש לבצען לקראת/עם הכרזת שע"ח.     

 הפעולות הנן בתחומים שונים, בהתאמה לתפקידי הגוף המתכנן.  בכל מקרה  .ב

 צעים     יש לבחון ולהתייחס, בין השאר, לתחומים הבאים: כוח אדם, מלאים, אמ     

 ציוד ומערכות שונות, השלמות       -מיוחדים, שינויי מיקום נדרשים של כ"א     

 שונות, עדכון "מסד הנתונים" וכדו'.     

 הפעולות כנ"ל יירשמו בכל גוף, כאמור לעיל, ויעודכנו באופן שוטף, לפי הצרכים  .ג

 האחריות להכנה ועדכון הרשימות; האחריות לבקר   –המעשיים.  ובכל גוף יש לקבוע       

 הביצוע ולדיווח על השלמת ביצוע הפעולות.      

                              ....................    .                                                                        -ד.  האחריות להכנת הנוהל ופרסומו 

    

 נוהל הטיפול בנפגעי החברה : .5
 יוכן נוהל המפרט הטיפול בנפגעי החברה בהיותם בתחומי אתרי החברה או  .א

 בעת היותם בעבודה בשטח , בשע"ח.      
 קיימת אפשרות שעובדי החברה ייפגעו בהיותם מחוץ לאתרי ושטחי העבודה של  .ב

 זיהוי אישיות לעובדי החברה או שימוש בכרטיס -מוש בדסקיותהחברה. יש לבחון השי      

 עם הוראות למי לפנות/לדווח על היפגעות העובד.  -עובד )בפורמט קשיח(,      

 יוכן באחריות :.......................   . –הנוהל הנדרש בסעיף א' לעיל  .ג

 הנוהל הנדרש בסעיף ב' לעיל, יובא לדיון בפני הנהלת החברה, תוך הצגת חלופות שונות  .ד

 ......................       -ומשמעויותיהם , ולאחר סיכומו יפורסם.  אחריות ביצוע 

 

 נוהל תגובה  : –אתרים שנפגעו  .6
                                                                                                             יוכן נוהל המפרט את תגובת הנהלת החברה למקרה בו נפגע אתר או אירע  .א

 אירוע חמור אחר באתר החברה, והפגיעה הנה משמעותית.
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 הנוהל יפרט, בין השאר : .ב

 הצורך בדיווח וקיום קשר ישיר בין האתר לבין הנהלת החברה.  --

 ביקור המנכ"ל והנלווים אליו )תוך התאמה למהות, אופי ותוצאות    --

 כוחם  -האירוע. בכל מקרה, הסמנכ"לים לא יתלוו למנכ"ל, אלא באי    

 המקצועיים(.    

                                ...................   .                                                           -האחריות להכנת הנוהל ופרסומו  
                                                                               

 השימוש בקבלני משנה בשע"ח : .7
 א.  החברה משתמשת בקבלני משנה לצורכי עבודתה השוטפת.  בשע"ח, עם גיוס 

 וק האזרחי, של קבלני  כוח אדם ואמצעים לצורכי צה"ל ומשהב"ט, ההיצע בש     

 משנה אמינים, הנו מצומצם ביחס.     

 יש לבחון, למיין ולקבוע את קבלני המשנה, אשר לפי ההערכה יזדקקו להם .ב

 בשע"ח, וליצור אתם התקשרות "על תנאי".  יש לבחון המגבלה של העסקת  

 מיעוטים בשע"ח )במיוחד בתחום הרכב והצמ"ה(.-בני

 ......................  .  -ופרסומו האחריות על הכנת הנוהל  .ג

 

 

 ניהול מלאים בחברה, בדגש על שע"ח                

 הכוונה להכין נוהל אשר יפרט : .א

 (  רשימת מלאים כללית, אצל הגורמים בחברה המנהלים מלאים, מכל 1

  סוג שהוא, הקשורים להפעלת החברה לייעודה, בתחומים השונים.     

 סטרטגיים )שהשפעתם על קיום סדיר ושוטף של  (  רשימת מלאים א2

 שע"ח, הנה    -כוח, בשגרה וב-פעילות החברה להספקת חשמל     

 (.קריטית    

 ( קביעת תקנים והגדרת "קוים אדומים" לניהול מלאים, ובחינת  3

 המשמעויות המעשיות הנובעות מכך, ומהם המענים לכך.    

 "מסד הנתונים".   -( שיטת העדכון והדיווח השוטף על המלאים. הכללה ב4

 שיטת המעקב והבקרה אחר החלטות שהתקבלו בתחום זה.    

 האחריות להכנת הנוהל והבאתו לדיון ואישור הנהלת החברה ולפרסומו  .ב

 ...................   . -בהמשך      
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*  *  * 

 

 
 (02-ד00)                                                                                                                       

 תהליך עבודת המטה למתן מענים לתרחיש  ייחוס  ענפי( 10   

 בהתייחס לתרחיש ייחוס ענפי -והגדרות            

 
 כללי

 כוח, הוכן ע"י חב' "חושבה".-תרחיש הייחוס הענפי עבור הרשות הייעודית  חשמל  הנחת עבודה :. 1

  –מטה מרוכזת, מתואמת, בתוך חב' החשמל, כדי להכין התכניות הנדרשות -עתה נדרשת עבודת     

 המענים הנדרשים לתרחיש הייחוס הענפי.     

 

 חודשיים לפני -העבודה לפחות חודש ולסיים  2003להכין את עבודת המטה במהלך שנת  הכוונה :. 2

 -, ) במגמה שבתרגיל זה ייבחנו ויתורגלו מתארי2003מועד ביצוע התרגיל הארצי של ח"ח בשנת     

 ייחוס והמענים המתוכננים להם(.    

 

 מצורף. 1ראה מוסף מס. הגדרות :. 3

 חיש הייחוס הענפי.משותפת בעבודה על מתן המענים לתר-הגדרות אלה נדרשות כדי ליצור שפה    

 )יש חשיבות לעיין במוסף זה לפני ובמקביל לקריאת נספח זה(.    

 

 

 הנחות מוצא לתכנון
 רקע : .  4

 האיומים על העורף, כפי שהוגדרו בהכללה במסגרת תרחיש הייחוס הענפי, מהווים הבסיס   .א

 להערכה, תכנון ופירוט המענים שעל החברה להכין נוכח התוצאות הצפויות של תקיפות אויב            

 בעורף.           

 ייחוס -אירועי תקיפה בעורף או אירועי החירום, בתוצאותיהם בשטח, יקבלו ביטוי במתארי .ב

 )נגזרות של תרחיש הייחוס הענפי(, המחייבים מענה.           

 

 כללי : -ההמענ. 5

  -זה יהיה מותנה ב מענהתרחיש/מתארי הייחוס , מפרטים אירועים המחייבים מענה.      
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 עניני.-הייחוס בשטח, בחתך מקצועי -היכולת להעריך נכונה את תוצאות מתארי .א

 היכולת לתכנן מענה מעשי, תוך שילוב האמצעים המצויים בידי הגורמים השונים במערכת, .ב

 ענפי ובין מערכתי.-ותוך ראייה כוללת המביאה לתאום בין 

 "השרות הנדרש". –היכולת לתת ביטוי מעשי למענה בדרך של הגדרת "רמת כשירות נדרשת" או  .ג

                                                                                                                               היכולת לבצע בשטח את אשר תוכנן לעיל; לעדכן "בזמן אמת" את התכנון או לשנותו לאור  .ד

 המציאות השונה ,המועלת בשטח.

                                                                                                                                                  סיכום המענים הנדרשים והיכולת לבצעם, צריך שיבחנו נוכח היכולות והכשרים הקיימים, .ה

                                                                                                                             מבנה וארגון, רמת הכשרה, רמת הצטיידות, מאגרי חירום, מלאים אסטרטגיים,    -באשר ל

 ושיטת הפעולה העצמאית והמשולבת, של כלל הגורמים הפועלים במסגרת החברה.

 

 תהליך העבודה :. 6   

 גורמים בחברה אשר להם -בתכנון והכנת המענים, תידרש עבודת מטה מתואמת של אותם גופים .א

 ים. היכולת וידיעת שיטת העבודה במתן המענ –האמצעים  –האחריות       

 -עבודת המטה בנושא תאורגן ע"י חטיבת ארגון ולוגיסטיקה, אשר תכוון ותנחה כלל הגופים .ב

 הגורמים בחברה, לביצוע חלקם בתכנון המענים.     

 

 

 שלבי העבודה
 -העבודה תבוצע בשלבים הבאים כללי :  .  7

 ייעודי. -הכנת בסיס נתונים  .א

 הענפי(.ייחוס )נגזרות מתרחיש הייחוס -הכנת מתארי .ב

 הערכה טכנית. –בחינה וניתוח האיום הענפי  .ג

 תכנון המענים. .ד

 סיכום העבודה. .ה

 

 הכנת בסיס הנתונים הייעודי  :.  8

  -בסיס הנתונים הייעודי הנדרש, יחייב ריכוז נתונים בנושאים הבאים     

 רים המאג –המערכות  –התשתיות  –כמות של   המתקנים  –פירוט "מרכיבי הענף בשטח" : היקף  .א

 והאמצעים השונים המצויים בידי הגופים השונים בחברה. –המלאים  –

 הפריסה הגיאוגרפית של מרכיבי הענף העיקריים בשטח, בחתך מחוזות/גיאוגרפי. .ב

  -רמת  הכשירות/השרות  הנדרשת, .ג

 .כשגרה, בעת רגיעה 

 .)בשע"ח )כהכתבה ממטה מל"ח ארצי, ו/או כהכתבה עצמית 

 תוך פירוט רמות שרות אלה  בחתך מקצועי/אחר.           

 אדם ואמצעים -ההשפעה המעשית של מחסור בכוח -עם הכרזת מצב הפעלה ו/או הגיוס לצה"ל, .ד

 על הגופים השונים בחברה.   ביטוי למשמעויות אלה בתקנים לשע"ח, ובהכנת  "תמונת מצב" התחלתית.
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 יימים )בהתבסס על הסעיפים לעיל(, שיטת עדכונם בשגרה בחינת סה"כ הנתונים הק  -סיכום השלב  .ה

 ובשע"ח.  יכולת מתן ביטוי לנתונים אלה במערכות המידע והמחשוב.  יכולות חפיפה של נתונים

 ובחינת  יישומים אפשריים להצגת הנתונים לצורכי עבודת המטה  בשע"ח. 

 

 הייחוס  :  –הכנת מתארי .  9

 ייחוס, כנגזרות מתרחיש הייחוס הענפי הכולל.-יש להכין מתארי על בסיס תרחיש הייחוס הענפי, .א

 -מתארי הייחוס יוכנו בחתך מקצועי, גיאוגרפי ומשולב   .ב

  לפי האזורים / האתרים שנפגעו;  -בחתך גיאוגרפי 

  לפי אופי ומהות הפגיעה, בראייה מקצועית של האחריות לטיפול בפגיעה. –בחתך מקצועי 

 הייחוס בחתך גיאוגרפי וכן בחתך מקצועי. בחתך משולב, המבטא מתארי 

 סה"כ מתארי הייחוס, צירופם הכולל, יבטא כלל האירועים כפי שהוכתבו לרשות הייעודית  .ג

 בתרחיש הייחוס הענפי.       

 

 

 הערכה טכנית : –בחינה וניתוח האיום הענפי . 10

 הערכה טכנית מעשית. –על בסיס מתארי הייחוס כנ"ל, תעשה בחינה וניתוח של האיום הענפי  .א

 -הערכה הטכנית, תיתן ביטוי ,ביחס לכל מתאר ייחוס בודד   .ב

 .הנזק שנגרם למערכת/אתר/מתקן ספציפי 

  המומחיות המקצועית הנדרשת, האמצעים והזמן הנדרשים לכך.  -המשמעות המעשית לתקון הנזק 

 -וגרפי נתון  ההערכה הטכנית, תיתן גם ביטוי מצרפי של סה"כ מתארי הייחוס, באזור גיא .ג

 .סה"כ הנזקים שנגרמו באזור זה; בחינה באיזה תחום של זמן נגרמו נזקים אלה 

  ,המשמעות המעשית, המקצועית, לתקון הנזקים באזור זה, מבחינת מומחיות מקצועית נדרשת 

 מבחינת האמצעים והזמן הנדרש לכך, ובחתך של תחומי זמן בהם נגרמו נזקים אלה.

 -, אשר תבטא  להערכה הטכנית, על בסיס מתארי הייחוס, באשר סיכום האיום הענפי .ד

 .סה"כ הנזקים אשר יגרמו , בחתך מקצועי 

 .סה"כ הנזקים אשר יגרמו, בחתך גיאוגרפי ומקצועי 

 אדם מקצועי; אמצעים שונים; מלאים -המשמעויות מבחינת יכולת המענה,  בהתייחס לכוח                                                                                                                    

                                                                                                               אסטרטגיים ואחרים; תחומי הזמן )ריכוז הנזקים , כפי שאירעו בנקודות זמן שונות ויכולות 

 המענה מבחינת לו"ז(.

 .משמעויות האמור לעיל על רמת הכשירות/השרות הנדרש 

 

 

 תכנון המענים :.  11

 כמענה.הערכת טכנית, יוכנו תכניות שונות  –על בסיס ניתוח האיום הענפי  .א

 הפער שנוצר -להתגבר על הנזק –, שמטרתו תכנון בסיסי, מוכן מראש  -"המענה" משמעותו  .ב
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 אירוע ספציפי(.  –טח, כפי שנעשתה לגביו ההערכה הטכנית  )ע"ב מתאר ייחוס בש      

 -כנ"ל , חייב לפרט ולכלול, עבור כל מתאר ייחוס, את    התכנון הבסיסי .ג

  הפער. –עיקרי מתאר הייחוס, מחולל הנזק 

 אור הנזקים שנגרמו.ית 

 המקצועית הנדרשת , האמצעים הנדרשים )כולל אמצעים נוספים -הערכה טכנית על המומחיות 

 הפער.-כדי להתגבר על הנזק  -מגורמים אחרים, במידה והדבר נדרש(, שיטת הפעולה ולו"ז משוער,

 .הגורם שיהיה אחראי לטפל באירוע 

 י הייחוס, כפי שתוכננו, תעשה בחינה ד.  על בסיס התכנונים הבסיסיים, המותאמים לכל אחד ממתאר       

 י תכנונים בסיסיים, בחתך של :מקבצוניתוח של             

  סה"כ מתארי הייחוס שאירעו בו.  -אזור גיאוגרפי נתון 

 בתחומי זמן מוגדרים.    -"-                 -"-סה"כ          -                                

   סה"כ מתארי הייחוס שאירעו בתחומי זמן מוגדרים.  -בתחומי זמן מוגדרים 

 שאירעו בחתך גיאוגרפי נתון.        -"-סה"כ           -                                  

 על בסיס הבחינה והניתוח לעיל, ירוכזו המשמעויות הנובעות מכך על :ה.    

 חינת ריכוז הגופים הפועלים בשטח, האם ביכולתם לתת המענה הנדרש, מב (1

 האירועים בתחום גיאוגרפי נתון, ומבחינת לו"ז נתון.

 הגופים הפועלים בשטח, האם ביכולתם לתת המענה הנדרש, מבחינת יכולת  (2

 מקצועית, אמצעים נדרשים וכדו'. 

 רמת השירותים  הנדרשים. -מה יהיו ההשלכות על הכשרים הנדרשים (3

 במידה והמערכת, בנתונים הקיימים, איננה יכולה לתת, בתחומי הזמן והאמצעים  (4

 מהן החלופות לפעולה  )מבחינה ארגונית,   -הקיימים את המענים הנדרשים,

 פעולה; והן מבחינת רמת השרות הנובעת מהאמור לעיל(. -כוח אדם, אמצעים ושיטות

 מהן ההשלכות על קביעת "קוים אדומים", "מילוי מחדש"/"החזרה לכשרות", במידה  (5

 ייחוס(, התממשו, וצריך יהיה לפעול -ותרחיש הייחוס ונגזרות )המבוטאות במתארי

 לביצוע כלל המענים בשטח.

 

 

  סיכום העבודה :  .12

 הכנת הרשות הייעודית למתן מענים בשע"ח, נוכח תוצאות תקיפת אויב   -תכלית העבודה  .א

 )ואירועי חירום שונים(, כדי שרמת השירותים הנדרשת עבור האוכלוסייה האזרחית, המפעלים       

 החיוניים והמשק החיוני לשע"ח, יוכלו לתפקד ביעילות.       

 את אשר עובד ופורט לעיל, לפי סדר הפרקים הבאים:העבודה בכללותה צריכה לסכם  ולבטא  .ב

 "מסד נתונים ייעודי". (1

 ייחוס.-מתארי     - תרחיש הייחוס ונגזרות (2

 הערכה טכנית. –האיום הענפי  (3

 המשמעויות המעשיות מההערכה הטכנית של האיום הענפי. (4
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 תכנון המענים. (5

 ות נדרשות, אמצעים וכדו'(.המשמעויות המעשיות הנובעות מתכנון המענים  )רמות שירות, כשרוי (6

 שיטת עדכון הנתונים; שמירה על כשרות וכוננות ביצוע; הכשרה ותרגול המערכת.  (7

 

 

*  *  * 

 

 

                                                                                                                (02-000            )                                                                                                                             
 בהתייחס לתרחיש ייחוס ענפי -הגדרות  

 )מצורף לתהליך עבודת מטה למתן מענים לתרחיש ייחוס ענפי(

 

 מבוא

  מוסף זה מרכז הגדרות ומושגים הנדרשים, בעבודת המטה, להכנת המענים 

 כוח.-לתרחיש הייחוס הענפי, של הרשות הייעודית : חשמל

  ,מושגים אשר ההגדרה כשלעצמה איננה מספקת, ניתן לידם הסבר או רקע נוסף 

 להשלמת והבהרת ההגדרה.          

 ד' הדן בתהליך עבודת המטה   –פח המושגים המוצגים במוסף זה, באים לביטוי בנס 

 למתן מענים לתרחיש הייחוס הענפי.           

 

 רשות ייעודית". "1

 מסגרת /  גוף , הכפוף למשרד ממשלתי מוגדר, המיועד לבצע פעילות בתחום האחריות       

 של המשרד, הנובעת ומתחייבת מהכנת והפעלת המשק החיוני לשעת חירום.     

 

 . "תרחיש ייחוס ענפי" 2

 תוצאה של תקיפות  –תרחיש ייחוס ענפי ,מניח מכלול מוסכם של אירועים והתפתחויות    

 אויב על עורף המדינה, ואשר כתוצאה מכך עלול להיפגע מערך ענפי נתון, המתבטא     

  תקלות, באתרים ובאזורים גיאוגרפיים מוגדרים, הפוגעים ביכולת  –פערים  –בנזקים    

 הענף לספק שירותים/מוצרים למשק החיוני.   

 , לתוצאות התקיפה בשטח, באמצעות מעניםמטרת תרחיש הייחוס הענפי לאפשר הכנת    

 ושיטות פעולה, ע"י הרשות הייעודית המופקדת   –אמצעים  –תכנון מראש של תכניות    

 על המערך הענפי הנתון.   



 109 שפאור בע"מ 

 

 "מתאר ייחוס" . 3

 התקלות –מתאר ייחוס הנו נגזרת מפורטת מתרחיש ייחוס ענפי, המבטא פירוט הנזקים    

 מוגדר  ובאזור  באתרהפערים, שאירעו בענף מקצועי נתון, כתוצאה מפגיעה -   

 גיאוגרפי נתון.      
 תשתיות . –מאגרים  –מחסן/ים  –מבנה  –מתקן  –*   "אתר" יכול להיות : מערכת  הבהרות:     

 הייחוס הנם, כמכלול, הביטוי המעשי והמפורט של תרחיש הייחוס             -*   צירוף סה"כ מתארי                  

 . הענפי                       

 

 "אירוע". 4

 (, 7תוצאות בשטח, הנובעות מתקיפת אויב או כתוצאה מאירוע חירום )ראה הגדרה מס.   

 מבנים,  -ת : נפגעים בכוח אדם; הרס, התמוטטות, פגיעה בשביטוין המעשי עלול להיו   

 מתקנים, מערכות, מאגרים, מחסנים ותשתיות.    

 

  –נציונאלי בהמילה "מתאר"  באה להגדיר ולהבחין בין אירוע קונ  "מתאר האירוע". 5

 האירוע יוגדר ויכונה המתאר.  מחוללרעיני.  לפי ג ביולוגי או -לכימי   

 "כימי" וכדו'. –נציונאלי"  או בקונ –לדוגמא :  "אירוע במתאר   

 

 "סיווג האירוע". 6

 בינוני או חמור.-המילה "סיווג"  באה להגדיר ולהבחין בין אירוע קל ל   

 האירוע יוגדר ויכונה הסיווג.חומרת לפי    

 "בינוני"  וכדו'. –לדוגמא :  "אירוע בסיווג קל"  או    

 

 ירום"  "אירועי ח. 7

 טפונות; שריפות; מגפות וכדו'(יכאירועי חירום הוגדרו : אסונות טבע )רעידות אדמה; ש    

 אסונות/סכנות הנובעים משחרור/פליטה של חומרים מסוכנים )כימיים, ביולוגיים,      

 גרעיניים(, וכן במקרה של אירועי טרור עם תוצאות חמורות.     
 אשר  באה  להוסיף  ולתקן  החלטת ממשלה   1080הגדרה זו מופיעה  בהחלטת ממשלה  הבהרה :     

 ( , בכך שנוספה הגדרה של אירועי חירום כנ"ל, וניתנה ההרשאה להפעיל את 86יולי -)מ 1716מס.       

 לפי מערך מל"ח, באירועי חירום גם בעתות שגרה, גם באופן חלקי, או רק באזור גיאוגרפי מוגדר,      

 נסיבות המקרה.     
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 "רמת שרות". 8

 , את ההיקף של  בנתונים הניתנים למדידהאו  כמותיתמגדירה בצורה   -רמת שרות     

 השירותים   שעל הרשות  –האספקה  –החומרים  –המוצרים  –המשאבים  –הייצור     

 לספק  לצורכי האוכלוסייה , למפעלים החיוניים   -הייעודית )והגופים הכפופים לה(     

 ולכלכת המדינה ) בהכללה( , בשעת חירום.    
  -*  רמת שרות עשויה להיות שונה לגופים שונים, במצבים שונים ובאזורים שונים, הבהרות:       

 המתוכננים ומסוכמים מראש.                      

 *  רמת השרות בחירום, נמדדת גם ביחס לרמת השרות הניתנת בדר"כ בימי שגרה.                  

 השיטה כדי להבטיח קיום רמות  –האמצעים  –*  הרשות הייעודית אחראית להכין התכניות                   

 השרות המוסכמות לשע"ח.                      

 

 

 "פער". 9

 בו גורם ענפי מוגדר, אינו מספק או עומד ברמת השרות כפי   עובדתיפער הנו מצב    

 אויב או  -שבוש במערכת הענפית, לרוב כתוצאה מתקיפת-שנקבעה, כתוצאה מנזק   

 חירום, או מפער או כשל הנובע מגורם ענפי אחר )אשר איננו עומד במתן  -אירועי   

 השרות הנדרש(.   
 די להתגבר על הפער, נדרש כושר, מתוכנן מראש, הבא לענות על הפער.כ*   הבהרות:   

 ים לגרום      הייחוס העלול-* במהלך עבודת התכנון על תרחיש הייחוס הענפי, נבחנים מתארי                 

 לפערים, ולהם מתוכננים המענים.                    

 הנו תמיד נתון עובדתי, הניתן לכימות. –* פער                  

 

 "כשל". 10

 כשל )או כשל תפקודי(, הנו מצב בו גורם מוגדר איננו מבצע ביעילות מספקת את       

 איננו עומד ברמת השירות הנדרשת כתוצאה, בדרך     -התפקידים המוטלים עליו, או     

 כלל, בגלל:  תכנון הפעלה לקוי; רמת הכשרה לא מספקת; מבנה וארגון לקויים; העדר     

 אמצעים במקום ובזמן נתון.    
 ה.הערכ "כשל תפקודי" הנו לרוב תוצאה של  –* קביעת "כשל" או   הבהרות:    

 הנו תוצאה של נזק ו/או שבוש הנובע   פער   -*  ההבחנה בין "פער" לבין "כשל"                   

 הנו תוצאה הקשורה  כשלתקיפות אויב/אירועי חירום.  בעוד  -י, כמוחיצונמגורם/מחולל                       

 ת תפקודה. פער הנו נתון עובדתי, בעוד לתפעול העצמי של המערכת, אמינותה ויעילו                      

 אף כי  יש לו משמעות מעשית בשטח. –כשל הנו, לרוב,  נתון של הערכה                       
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 "כושר נדרש". 11

   –כושר נדרש, מאופיין ברמה של פעילות, מתוכננת מראש, המתבטאת בתכנית     

 על "פער" שנוצר ברמת שרות מוגדרת. לענותבאמצעים ובשיטת פעולה, הבאה     

 יכול להיות זמני או קבוע, מותנה בנסיבות, והוא נמדד לרוב בנתוני   פער -ל המענה    

 "זמן ומרחב" מוסכם.    
 *  תכנון "כשרים נדרשים" הוא חלק  מתהליך עבודת התכנון של הרשות הייעודית במתן   הבהרות:    

 "פערים", כתוצאה בפעילות אויב או אירועי חירום שונים. –לשיבושים  -" ל"מענים                      

 "כשלים".  אלא לוודא  כי המערכת  -*  אין אפשרות ,להכין מראש, תכניות ומענים ל                  

 הוכנה ותורגלה כראוי, לביצוע תפקידיה בשגרה ושע"ח כאחד.                      

 

 "קוים אדומים". 12

 שירות.-"קו אדום" מציג נתון כמותי, או כזה שניתן למדידה והקשור לרמת     

 קו אדום ייקבע תמיד כזהה או גבוה מרמת שרות מינימלית אשר נקבעה לנושא מסוים      

                                                                                                                                מחייב פעילות מידית   -אדום,-דיווח על קרבה או הגעה לקו במסגרת הענף הייעודי.      

                                                                                                                               אדום, -כדי למנוע ירידה ברמת שרות מוסכמת.  פעילות זו ,במקרה של הגעה לקו    

 מחייבת תכנון מראש במתן מענה מעשי.      

 אדומים, יכולים להינתן באחוזים או בהגדרה כמותית -נתונים על המצב המבטא קוים     

 אחרת. לרוב ,יש לבטאם ב"מסד הנתונים" ולעדכנם באורח שגרתי רצוף.     
 במערכת,  כשלים()ויתכן אף  פערים אדום עלולה לקרות כאשר נוצרו -הגעה לקו  הבהרה:     

 ,אשר תוכננו במיוחד כדי להתגבר על פערים אלה , לא השיגו מטרתם, או טרם  והכשרים הנדרשים      

 ם שובשו מפעילות אויב או מאירועי החירו-עצמם נפגעוהמענים הופעלו, או נוצרו פערים נוספים; או       

 השונים.       

 

 החזרה לכשרות"/"מילוי מחדש". "13

 את חידוש  –זוהי פעילות המתוכננת מראש, שתכליתה להחזיר את יכולת המענה      

 "הכשרים הנדרשים" למערכת, במיוחד בתחום האמצעים.    

 פעילות זו יכולה להתבצע במספר אפשרויות, כמו: ייצור מקומי או ייבוא מחו"ל;     

 שימוש בתחליפים שונים; הוצאת משאבים מענף/גורם אחר )כוח אדם; חומרי גלם;      

 אמצעים שונים וכדו'(.    
 אצל ענפים/גורמים שונים, המושג "החזרה לכשירות" יהיה נכון יותר )במיוחד אצל גופים   הבהרה:    

 בהם המערכת הנה מורכבת יותר( , בעוד אצל גופים אחרים המושג "מילוי מחדש" יהיה מתאים יותר     

  )במיוחד אצל גופים העוסקים במלאים או במוצרים /אמצעים כמותיים(.     
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 הרצאה(-525-03)

 ח"יאחראיים להכנת נהלי ההפעלה במטות ההפעלה בח: השתלמות  (11
 )שקפים פתוחים(      

 

 –פתיחה     : 1שקף     

 המיוחד בהשתלמות זו : -

  לימוד על עבודת המטה, בשיטה לא שגרתית, המציגה את עבודת 

 המטה בראייה רחבה, מבחינה עקרונית ומהותית מחד, ומאידך

 נכנסת במספר נושאים, לפירוט, הבא לשרת במיוחד את העבודה  

 הנדרשת בהכנת הנהלים במטות ההפעלה.

  הן :נקודות המוצא 

 המטה;-המשתתפים למדו בעבר על עבודת  -     

 הפעלה, שהוכנו באופן מלא או -במטות ההפעלה יש נהלי  -     

 חלקי, אך בכל מקרה יש מקום לעדכן ולשדרג נהלים אלה.        

 וזאת כדי להשיג, בראייה העקרונית, אחידות במתכונת ההכנות, ההתכוננות                      

 ויכולת ההפעלה של מטות ההפעלה, במצבי דחק ובשע"ח.                    

 

 לכן ההשתלמות כוללת, מבחינת נושאי עבודת המטה, ששה חלקים :   -                 

 מבוא 

 עיקרי עבודת המטה 

 מטה, במטה ההפעלה )פירוט והדגשה של נושא ספציפי,-פריסה ועזרי 

 ההפעלה( הקשור לארגון וההפעלה של מטה 

  הגדרות והבהרות –מושגים 

 "מערכת מנורה" 

 .)הכנת הנוהל למטה ההפעלה )הנחיות לעדכון ושדרוג הנוהל 

 לקחנו בחשבון האפשרות שנדרש לתוספת זמן, והדבר קבל ביטוי בתכנית.  -                 

                                                                                                               בתום כל נושא תקבלו את השקפים, אשר יוכלו לשרת אתכם בהמשך. ממליץ, 

 הסברים, במקביל למתן  ההרצאות, ואח"כ אפשר לצרפם לשקפים. -למרות השקפים, לכתוב הערות

 (2שקף -,  )מבוא-בנתחיל עכשיו   -                 

...................................................................................................................... 
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 ה מ ב ו א     - 2שקף 

 המבוא עוסק בבסיס, במהות, במסגרת בתוכה עבודת המטה מתקיימת. -

 עבודת מטה לא תתקיים ,בגוף היררכי, ללא מסגרת בסיסית זו. -

 א , הם:הנושאים של המבו -

 * המערכת ההיררכית 

 * נהלים                    

 * הגדרות יסוד )כנהלים(                    

 * "מערכת מובילה" של נושאים מרכזיים                    

 סמכויות"  )כגורם משפיע  בגוף היררכי(. –אחריות  –* "תפקיד                     

 המטה, בה נעסוק עתה.-הבסיסית, של המבוא לעבודתזו המסגרת העקרונית,  -

 

 מהי עבודת מטה ?     - 3שקף 

 ניתן להגדיר זאת כך: גוף המהווה מערכת היררכית מוגדרת )דהיינו יש מנהל ויש מטה(,

 חשיבה  תוך בחינת הגורמים –הפועל להשגת תכלית/מטרה מוגדרת,  המקיים הערכה  

   -את החשיבה בהחלטות ותכניות לביצוע המשפיעים על השגת המטרה, והמסכם 

  עבודת מטה .מקיים תהליך של 

 

 והגדרות יסוד  –נהלים    - 4שקף 

  היררכי. –זוהי המסגרת הבסיסית המתארת גוף 

 .הגדרות אלה מהוות נקודות מוצא בסיסיות לניהול מערכת ועבודת המטה בה 

  בארגון/בגוף הנתון.ההגדרות מהוות  המכנה המשותף הבסיסי לכל הגופים 

 מושגי היסוד בניהול;  -ג' נושאים :  -התחום מחולק ל 

 סיווג הגופים השונים ומעמדם בארגון;  -                                              

 הבסיס לעבודת המטה.  -                                              

 .., ובהמשך להוסיף: (-)להקריא  מהשקף

 בנהלי החברה של הרמה הגבוהה ביותר,    -*  היכן תופענה הגדרות יסוד אלה ?     

 כמורה דרך , כמכנה המשותף לכל הגופים הכפופים.       

 *  מהגדרות אלה, יוכלו גופים כפופים להוציא נגזרות כדי לבטא נכונה את הנהלים     

 (ומד במגרש המסדריםהדוגמא של הגדוד הע –)הנהלים והגדרות היסוד   -   

 בהמשך אפרט חלק מהמושגים וההגדרות, וראשית : "ניהול ומנהל".   -   
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 מנהל" –"ניהול   - 5שקף 

 להדגיש ()להקריא מהשקף, ובהמשך 

 .ניהול הוא "תהליך".  התהליך מתקיים ע"ב נהלי עבודה והוראות מנהל 

 .המנהל מופקד על ניהול הגוף 

  לניהול הגוף להשגת משימתו/ייעודו.  –המנהל אחראי לתהליך העבודה, דהיינו 

 )בהמשך הבהרות על המנהל והניהול(

 

 הבהרות  -ניהול ומנהל     - 6שקף 

 להדגיש: ()להקריא מהשקף,  ובהמשך 
 

  -מנהל",-ההיררכי, והגדרות היסוד של "ניהול –ההנחה היא שהמבנה הארגוני 

 היסוד של החברה.מופיעים בנהלי 

 המטות(לנושא  –)ומכאן 
 

 מ ט ו ת     - 7שקף 

 (-)להקריא ולהדגיש  

 :  בה לסייע למנהל לבצע עבודתו, בסביבתו האישית, לא מבחינת תהליך   *  המטה האישי

 כשירות אישי. –מנהלתי  –עבודת המטה, אלא כסיוע ארגוני    

 להזדקק למטה אישי גדול יותר.ככל שרמת המנהל בכירה יותר, הוא עשוי *  

 בהמשך(. –*  )על שאר המטות 

 

 מטה מתאם ומטה מקצועי   - 8שקף 

 (הדגשות :  –)להקריא, ובהמשך  מטה מתאם : 

 * כדי שבעל תפקיד ייחשב כגורם מתאם, עליו להיות אחראי לתאום של מספר תחומים/  

 לו מטה משלו, בהם יימצאו נושאים.  מנעצם הגדרה זו ברור שבעל תפקיד מתאם, יש    

 אותם בעלי תפקידים הנושאים באחריות לאותם נושאים המחייבים תאום מרכזי.   

 ( להדגיש : –)להקריא, ובהמשך   מטה מקצועי :

  בעלי תפקידים מקצועיים, המהווים יועצים למנהל   –*  מטה מקצועי, או נכון יותר 

  מקצועיותם.  רובם נזקקים למטה משלהם , וחלקם יכולים להיות מנהלי  בתחום    

 "מטה משולב"( –)בהמשך     גופים/יחידות מקצועיות,  ) לתת דוגמאות(.    
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 מורחב   -מטה  משולב      - 9שקף 

 לרוב, מטות ההפעלה, פועלים במטה משולב/מורחב, הכולל אנשי מטה מתאם  ואנשי   -

 ם.מטה מקצועיי   

 ( -ולהדגיש  -התפקיד של המטה הוא ברור :  )להקריא  -

 .לסייע למנהל בחשיבה והגעה להחלטות 

 .לבטא ההחלטות בהוראות ותכניות ביצוע 

 מטות בהם קיים תפקיד ראש מטה ו/או סגן, לעתים יש שוני באחריות המוטלת עליו :  -

  ,וכן בהכנת המטהרמ"ט שאיננו סגן, עשוי לעסוק בעיקר בארגון וניהול המטה 

 מצב( אך לא ניהול מוקדם של שלב המחשב.-לקראת שלב המחשב  )דהיינו בהכנת תמונת 

 המצב וכן את עיקרי -רמ"ט שהוא גם סגן, עשוי לקבל אחריות על הכנת תמונת 

 הערכת המצב, כולל החלופות האפשריות והמלצה על חלופה נבחרת, והצגת הדברים 

 להחלטת המנהל.

 

 בעבודת המטה"מערכת נושאים מובילה"      - 10שקף 

 היסוד, בעבודת   –( שייך להגדרות 4תחום זה, פי שהסברתי תחילה, )בשקף מס.  -

 המטה של גוף היררכי.   

 גוף הנתון,  מובילים, זה להגדיר נכונה ,ב –המיוחד והנדרש ממערכת זו של נושאים   -

 תכלית עבודתו.  -במה הוא צריך לעסוק, להשגת ייעודו   

 תותאם מערכת נושאים שונה, לפחות בחלקה הגדול, תוך התאמה   -לגופים שונים  -

 מטרת הגוף הנדון, ושיטת פעולתו. –מורכבות  –לאופי   
 ונים מהותיתלדוגמא : גוף כמו "עלית" לעומת גוף כמו "אגד" או  "חברת החשמל",  גופים הש  -      

 ולכן מערכת הנושאים המובילה בכל אחד מהגופים תהיה שונה ברובה.  -בארגונם ואופי פעולתם,          

 העשויה להתאים לח"ח(. –)נבחן עתה מערכת נושאים כזו   -      

 

 פירוט  מערכת נושאים מובילה    - 11שקף   

 השגרה  )להקריא(( :  * תכניות 2-ו 1שני הנושאים הראשונים )מס. -

 * תכניות מיוחדות  )להקריא(,                                                  

 , בעלות משמעות מעשית, העשויה להתאים לגופים בנושאים עם כותרות מוגדרותדנים    

 במערכות השונים. )כמו   –רבים, אך התוכן הפנימי של כל כותרת תהיה שונה בגופים    

   שני הנושאים האחרונים  חב' החשמל( -"עלית", "אגד" ו–בדוגמאות  שהבאתי  קודם    

 הם הכלים, השיטה המתודית של שלב המחשב.  -(4+  3)מס.   
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    )11–המשך שקף  

   אך גם כאן אף כי הכותרת עשויה להיות זהה, התוכן וההרכב הפנימי יהיו שונים.  

 הערכת המצב, כולל בתוכו שני שלבים של עבודת המטה, שהם הביטוי  –. 4כאן, נושא   -

 המעשי, הטכני של הערכת המצב :  התוצרים והדיווח וההיזון החוזר, שבלמידה מפורטת     

 ומעמיקה של עבודת המטה, נוהגים להסביר וללמד בנפרד. )עוד נדבר בהם בהמשך(.   

 יש אפשרות להוסיף נושאים אשר יתאימו לאופי מערכת,  –וף צריך להבין, כי בכל ג -

 מערכת.   –ויעדי העבודה של אותו גוף   

 -)נעבור עתה לאחד הנושאים המיוחדים בהגדרות היסוד של המערכת ההיררכית -

 סמכויות"(. –אחריות  –תפקיד "   

 

 סמכויות" –אחריות  –"תפקיד     - 12שקף 

 המערכות ההיררכיות.  לא יודעים או לא   –הגופים  –זה נושא מביך כמעט בכל החברות   -

 יכולים, או לא רוצים להגדיר נכונה את הנושא )שמעתי כי בח"ח לא רצו להגדיר או    

 ביטלו פירוט הסמכויות(.   

 יננו א –תפקיד ללא אחריות ובהמשך ללא סמכויות   תפקיד < לאחריות < לסמכויות . -

 ס(.-א-תפקיד כלל, הוא גורם במערכת החסר חשיבות לחלוטין )גם למחלק התה יש ת  

 פירוט רשימת תפקידים בלבד. אך זה מוביל בהכרח לשגיאות מתודיות  -השגיאה הנפוצה -

 ומעשיות, בכך שאין הגדרת אחריות ואין הגדרת סמכויות.  

 הדרך הנכונה : *  תפקיד מוגדר )להקריא( -

 תחומים ו/או נושאים או פעולות  יכולה להתבטא בפירוט  –*  אחריות                        

 מותנה בעיקר ברמת התפקיד.שונות, שבעל התפקיד מופקד עליהם.                            

 חייבים להוביל לסמכויות ! -* כל תחום או נושא או פעילות,                       

 ניתן להוסיף או לגרוע  )מותנה בוותק והצלחה בתפקיד(. –אחריות וכן סמכויות נושאי  -

 , אחת של בעל תפקיד ברמה גבוהה ביחס, דוגמאותכדי להבין הנושא נכונה, הביא שתי  -

 יה ברמה נמוכה ביחס.יוהשנ  

 

 בעל תפקיד ברמה גבוהה( –)דוגמא   סמכויות -אחריות  –תפקיד    - 13שקף 

 ( -, ולהדגיש התפקיד)להקריא:   -

  ההגדרה פשוטה, מבטאת הגוף והמעמד.  הגדרות היסוד, עליהם דברנו, נותנים 

 למושג "מנהל" ולגוף "חט' כספים וכלכלה", שלמות היררכית מובנת ומוסדרת.     
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 ( -ולהדגיש  אחריות,)להקריא:  - 14שקף  -

 תחומים ונושאים.ביטוי ב במקרה זה, בגלל רמת התפקיד,  האחריות מקבלת 

 .כל תחום יכול להיות מפורט לנושאים, במידה ויש צורך בכך 

  'סוגר המעגל ההיררכי בכך שמבהיר הקשר בין בעל התפקיד והגוף המנוהל. –סעיף י 

 

 מתן דוגמאות לסמכויות בתחומים השונים.  -, ולהדגישהסמכויות -15שקף   -

 . הדבר יובלט במיוחד בדוגמא  יוצא מהאחריותהחשיבות הרבה לסמכויות כפועל      

 הבאה.     

 

 דרג נמוך( –)דוגמא   סמכויות –תפקיד אחריות    - 16שקף 

 (  קצר, ממצה ולעניין .-:  ) להקריאהתפקיד  -

 לא תחומים או נושאים(פעולות  )( מתבטאת  בביצוע של סדרת  -)להקריא האחריות:    -

 ולהדגיש:(  –קריא לה:  16שקף  )הסמכויות:   -

 ,ניתן להוסיף או לגרוע, מותנה בוותק   -סמכויות ,כמו פעולות הקשורות לאחריות 

 וניסיון.          

   החשיבות של הגדרת הסמכויות !, האם ניתן היה לתאר תפקיד זה ללא הגדרה 

 מדויקת של הסמכויות הניתנות לבעל התפקיד ?  ומה קורה עם בעל תפקיד ברמה      

 גבוהה יותר ?, האפשרי שיהיה ללא הגדרת אחריות וסמכויות ?         

 בגד' . באם יהיה זמן(. –)הדוגמא של "תשמוע"  

 

 תרגול עצמי  סמכויות :  –אחריות  –תפקיד    - 17שקף 

 )הזמן המוקצב :..........; יותנה במערכת השעות והביצוע(.

 

 

 עור(.יהמבוא, כפי שהועבר בשהנושאים של  – 2)לחזור שקף מס. סיכום:  
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 עדכון תרחיש הייחוס הענפי כוח –הרשות הייעודית לחשמל ( 12          

 מתאר מלחמה                                          
 

 מבוא

 
 עדכון תרחיש הייחוס הענפי.  1

 ,  על רקע תרחיש   2004א.  תרחיש הייחוס הקודם המתייחס לחח"י , הוכן באוגוסט      

 הייחוס הצה"לי למל"ח.          

 מתאר   –ב.  תרחיש הייחוס , המעודכן עתה , הוכן על בסיס תרחיש הייחוס למל"ח      

 מסגרת  , המותאם לתרחיש הייחוס לעורף שהוכן ב 2007מלחמה , מדצמבר           

 (.2008-2012"תפן"  )  -שנתית של צה"ל -התכנית הרב          

 

 כללי -מתאר המלחמה .  2

   –סוריה  ולבנון )דגש  –א.  הלחימה מתנהלת בחזית הצפון , בגזרות רמה"ג      

  החיזבאללה(.          

 המלחמה פורצת כתוצאה מהתלקחות עם החיזבאללה בלבנון ומתפתחת ללחימה       .ב

 גם בסוריה ולבנון.          

 שלבי המלחמה : .ג

 מהתלקחות מידית ועד מספר     -(  התרעה והתכוננות למלחמה .  האפשרויות 1          

 ימים של קיום התרעה.               

 מים .י 9 -לחימה כנגד החיזבאללה , כ (2

 יום . 21 -לחימה בגזרה הסורית והלבנונית , כ (3

 שבועות. 6 -התשה , התייצבות ושהייה בקווי סיום הלחימה , כ (4

 שבועות. 10 -סה"כ כ          

 ד.  בשלבי הלחימה השונים יהיו ניסיונות לביצוע פח"ע , טרור , פיגועי התאבדות       

 בתוך גבולות ישראל;  תקריות ירי , פח"ע באיו"ש , ירי רקטות ומרגמות          

 מרצועת עזה על "יישובי עוטף עזה".          

 כוננות והערכות "שקטה".   -ה.  בגבולות מצרים וירדן ,     
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  משמעות "תרחיש יחוס ענפי" )תזכורת(.  3

 הייחוס הצה"לי לעורף, ובא לבטא את מכלול  א.  תרחיש הייחוס הענפי נגזר מתרחיש       

 האירועים , ההתפתחויות והתוצאות בשטח , הנובעים מהערכת האיומים             

 מלחמה בצפון( , ואשר -והסיכונים על עורף המדינה בשע"ח )במקרה זה תרחיש           

 מוצרים למשק האזרחיייפגעו ביכולת הרשות הייעודית לספק מלוא השירותים / ה           

 ולמשק החיוני בשע"ח.           

 בסיס מוסכם של קביעות ונתונים אשרהענפי מהווה לכן  תרחיש הייחוס .ב

 תוך פירוט האמצעים  מאפשר תכנון והכנת מענים לתוצאות התקיפה בעורף ,            

 ושיטות הפעולה שיש לנקוט , בתכנון מוכן מראש.           

 

 העבודה בהכנה ועדכון תרחיש הייחוסשלבי .  4
 א. פירוט תרחיש הייחוס הענפי לרשות הייעודית לחשמל וכוח , כקביעות ונתונים        

 אשר יאפשרו בחינה ותכנון המענים.           

 ב. הכוונה והמלצות , להכנת המענה המתוכנן של חח"י לתרחיש הייחוס.       

 , בהכללה. פירוט השיטה ואמצעי המענה לתוצאות   ג.  בחינת המענה של חח"י       

 תרחיש מלחמה. -ההיפגעות בשטח, לאורך כל ימי שע"ח             

 

 האיומים והסיכונים
 אמצעי התקיפה בזירות השונות.  5

 החיזבאללה : –א.  לבנון      

 קרקע  -קרקע )רק"ק( בטווחים קצרים ובינוניים , טילי קרקע-רקטות קרקע          

 חדרה(. –)טק"ק( בטווחים בינוניים וארוכים )קו עפולה           

 כנגד צבא ואזרחים.      -פעילות קרקעית )ירי , מיקוש , מרגמות , מארבים(           

 סוריה : .ב

     רוך )טילי סקאד שונים( , ירי ארטילרי בינוני וכבד כנגד צבא ויישובי רמה"ג ; טק"ק לטווח בינוני וא          

 חרדל(.-vxגיחות מטוסים ; פעילות קומנדו ; אפשרות שימוש בראש קרבי )רש"ק( כימי )סארין או           

 ישראל והשטחים המוחזקים : .ג

  פח"ע , פעולות התאבדות , חבלות , הפרעות לתחבורה , צירים חסומים )בעיקר בקרבת   -בישראל           

 רק"ק מאיו"ש ורצועת עזה ; ירי על תחבורה , מתקנים ומחסומים.  -בשטחים  יישובים ערביים(.          

 ד.  אירן : אפשרות של שיגור טק"ק ארוך טווח , בהיקף לא משמעותי.     
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 בהכללה -אזורים מותקפים , הפגיעות , זמני והיקפי הירי .  6

 )בהתאמה למחוזות מל"ח(     
 כולל כל רמה"ג , חלק מאזור צפת -גולן וצפת ; מבחינת חח"י  –)נפות :  מחוז גליל מזרחי .א

 וחלק מאזור טבריה ;  והחלק המערבי של אזור צפת( 

 .250 –ומסוריה ; שיא ליממה *  אלפי רק"ק ומאות טק"ק מלבנון           

 הגליל. –*  ירי ארטילרי מסוריה על יישובי רמה"ג ואצבע           

 יישובים אזרחיים , אתרים צבאיים ונוכחות צבאית בשטח.  -*  מטרות מותקפות           

 ימי הלחימה הראשונים ,עיקר הירי . לאחר מכן ,  9 -מלבנון: ב  -*  זמני הירי           

 ליממה. 50 -בהיקף נמוך כ                               

 מסוריה: החל מהשבוע השני , כאשר עיקר הירי בשבוע השני )מצטרף לירי מלבנון(  -                            

 והשלישי. לאחר מכן בהיקף נמוך.                               

  מערכות חח"י. –פגיעות במתקני  מבנים. 930עד  510 –לדירות ב נזק בינוני וקשה  –*  פגיעות           

 כולל אזור כרמיאל ואזור נהרייה( –)נפת עכו ; מבחינת חח"י    גליל מערביב.       

   –הימים הראשונים ללחימה. מסוריה  9 -*  אלפי רק"ק מלבנון . עיקר הירי ב          

 לירי מלבנון.מצטרף  ירי טק"ק בודדים.              

 יישובים אזרחיים , אתרים צבאיים ונוכחות צבאית בשטח.  -*  מטרות           

 מערכות חח"י. –פגיעות במתקני  מבנים. 550עד  310נזק בינוני וקשה לדירות  –*  פגיעות           

 (כולל מחוז חיפה ואזור חדרה –)נפות חיפה וחדרה ; מבחינת חח"י   מחוז חיפהג.       

 מספר עשרות. ירי מלבנון בשבוע הראשון   –*  מאות רק"ק וטק"ק , מרבי ליממה          

 של הלחימה.  ירי מסוריה מהשבוע השני, )מצטרף לירי מלבנון(.             

 מבנים. אפשרות להיפגעות 3,350 - -1,35נזק בינוני וכבד לדירות  -*  פגיעות          

 פגיעות במתקני ומערכות חח"י.    -  מפעלים המטפלים בחומ"ס.                         

 אזור עפולה וחלק מאזור טבריה( –)נפות כנרת ויזרעאל ; מבחינת חח"י  מחוז התבורד.       

 18ו ע+  9/10בימים ע+. הירי לא עקבי. עיקר הירי 15–*  עשרות רק"ק וטק"ק ,מרבי ליממה           

 מבנים. 230עד  70נזק בינוני וקשה לדירות   -פגיעות   *              

 מערכות חח"י. –פגיעות במתקני   -                            

 -כרם , השרון ופ"ת ; מבחינת חח"י -)נפות ג'נין , שכם , טול שומרון –מחוז השרון ה.       

 אזור אריאל , אזור נתניה , אזור רעננה  ואזור פ"ת(           

 .5-עשרות , על היישובים היהודיים בתחום ישראל. מרבי ליממה  -טק"ק  *             

 הירי לא עקבי.             

   מערכות חח"י. –פגיעות במתקני   - מבנים. 370-540נזק בינוני וכבד לדירות  –*  פגיעות          
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 מחוז דן( –יפו ; מבחינת חח"י –אביב -)נפת תל מחוז דןו.       

 .  באופן יחסי נזק רב בגלל רמת עיור  15 –עשרות. מרבי ליממה  –*  טק"ק          

 .13ע+ – 9גבוהה. עיקר הירי בימים ע+             

 מבנים.  4,250 – 2,700נזק בינוני וכבד לדירות  –*  פגיעות          

 מערכות חח"י. –פגיעות במתקני  -                        

 אזור ירושלים ,   –לחם , חברון ; מבחינת חח"י -לה , ירושלים ,ביתל)נפות ירדן , רמאם -מחוז יז.      

  שמש(-אזור אריאל , אזור בית                
 *  אפשרות של עשרות טק"ק. ירי לא עקבי. מפוזר על מרחב ישובים גדול. אפשרויות חבלה.         

 (אזור אשקלון –)נפת  אשקלון ; מבחינת חח"י  מחוז לכיש .ח

 .  מאות רק"ק , מפוזר ביישובים במרחב.5 –*  עשרות טק"ק , מרבי ליממה          

 מערכות חח"י. –*  ירי מרצועת עזה . פגיעות ביישובים בנפה. פגיעות במתקני          

 מחוז הדרום , נפת באר שבע , אזור   –)נפת באר שבע ; מבחינת חח"י מחוז באר שבע והנגב ט.       

 אילת(            

 , מפוזר במרחב. ;  מאות רק"ק , מרצועת עזה 5 –*  מספר טק"ק , מרבי ליממה             

 מבנים. 540 – 270נזק בינוני וקשה לדירות   –*  פגיעות           

 פגיעות באתרים ומתקני חח"י.  -                        

 )נפת / אזור אילת( מחוז אילתי.       

 תקריות פח"ע .  –* עיקר הפעילות           

   

 כללייא.     

 ד' לעיל. 2ראה סעיף  -,טרור  *  פעילות פח"ע          
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 השפעות על חח"י –היפגעות העורף 

 

 : כללי –פגיעות .  7

 א.  ביישובים ובאתרים השונים אשר יפגעו ע"י התקיפות , במהלך הלחימה , במועדי       

 יהיו נזקים לתשתיות מקומיות , הפרעות לתנועה ולפעילות השגרה   -הפגיעות  ,           

 של הרשות המקומית.          

 ב.  מל"ח ופקע"ר יתנו עדיפות ראשונה לטיפול באוכלוסייה שנפגעה, בהחזרת       

 השירותים והצרכים השוטפים לאוכלוסייה.          

 ג.   חזית הצפון )מחוז צפון וחיפה( תספוג עיקר התקיפות במהלך הלחימה ,ע"י       

 לאחר השבוע   -בשבוע הראשון של הלחימה,  והסורים החיזבאללה , בעיקר           

 הראשון ובמהלך הלחימה ועד סופה , כולל פגיעות במרכז המדינה.          

 יהיו יישובים שיספגו מטחי רק"ק / טק"ק בהיקף ניכר , דבר שיחייב טיפול מרוכז            

 ו/או רח"ל(.   ומבוקר של הרשויות השונות )בניהול המחוז הנוגע           

 ד.  יהיו אזורים שבעקבות ריכוז הפגיעות בהם , יהיה פינוי אוכלוסייה , סגירת האזור       

   –משטרת ישראל  –פקע"ר  –לכניסה לא מבוקרת ; עבודה משולבת של מל"ח          

 הרשויות הייעודיות )כולל חח"י(.          

 

  מערך הדלק :.  8

 –א.  בתי הזיקוק      

 *  בית הזיקוק בחיפה : בשבוע השני של הלחימה , יפגע ישירות. יושבת למשך           

 חודשים. 3 -כ              

 *  בית הזיקוק באשדוד : ימשיך בפעילות כשגרה.              

 –ב.  פגיעות במכלים      

 *  מכל דס"ל מרכזי ייפגע וייהרס , בשבוע השני ללחימה.          

 *  מכל גז יפגע בקצא"א )עלול להשפיע על תח"כ רוטנברג(.              

 ג.  החל מהשבוע השני ללחימה יהיה מחסור בגפ"מ , תתבצע חלוקה מבוקרת.         

 –ד.  משק הגז הטבעי      

 הספקה משך עד שבוע , בין השבוע השני לשבוע-*  פגיעה פיזית בתשתית . אי         

 השלישי של הלחימה.             

 *  שיבושים אפשריים בהספקת הגז , מהשבוע השני ועד השבוע השישי ללחימה.         

 מזוט בהיקף ניכר.      –*  המעבר לדלק חילופי יגביר הצריכה הכוללת של סולר          
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 נמלים ימיים.  9

 א.  מתחילת הלחימה לא תגענה אניות לנמל חיפה. מהשבוע השני ללחימה לא תגענה       

 אניות גם לנמל אשדוד.          

 ב.  בשבוע השני ללחימה ייפגע מסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה.      

 שבועות. 4 -יושבת ל          

 שבועות  פגיעה ברשת החשמל . השבתת הנמל למספר –ג.  נמל חיפה      

 )נתון של תרחיש הייחוס של מל"ח(.         

 

 מערך המים.  10

 תהיינה פגיעות במתקני מים שונים , במיוחד במחוז הצפון וחיפה. אפשרות להפרעות         

 בהספקה שוטפת של מים לברזים.  לא תהיה השפעה ישירה על פעילות הרשות         

 הייעודית.       

    

 התקשורת מערכות .  11

 א.  פגיעות במערך התקשורת של "בזק".       

 . 052 -ו  050ב.  הפרעות קשות ברשתות הסלולר :        

 

 מערך התחבורה .  12

 א.  יהיו נזקים בכבישים ובצירי תנועה מרכזיים , במיוחד במחוז הצפון וחיפה.       

 ביישובים שייפגעו יש להניח כי יהיו מגבלות וקשיי תנועה. יידרשו דרכים              

 חילופיות.            

 ב.  אפשרויות לחסימות בכבישים , ליד יישובים ערביים , במיוחד בשבועיים        

 הראשונים של הלחימה.           

 

 ביצוע עבודות תשתית ושיקום.  13

 תשתיות שייפגעו , יהיה גדול   –מערכות  –קוש לעבודות תיקון של מבנים א.  הבי       

 ביותר , מיד לאחר השבוע השני של הלחימה, בעיקר בצפון המדינה.            

 ב.  יהיו קשיים בהשגת עבודות קבלנים , נותני שירותים שונים וצרכי תחבורה )רכב         

 ר ערבי.ונהגים(. תלות רבה במגז            
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 מערך המילואים.  14

 א.  עיקר המילואים יגויס בשבוע הראשון והשני ללחימה. הפגיעה במשק העבודה         

 מכוח העבודה הכולל של המשק. 25% -תהיה עד כ            

 ב.  שחרור המילואים ייעשה במדורג החל מהשבוע החמישי ללחימה.       

 

 התנהגות האוכלוסייה בשע"ח. 15

 א.  באזורים שיימצאו תחת פגיעות רצופות של ימים , יש להביא בחשבון :       

 *  עזיבה / פינוי של תושבים מהמקום )למשך כל ימי הלחימה או לימים ספורים             

 שבוע(. -או לסופי               

 ים למפעלים  *  היעדרות גבוהה של עובדים מהעבודה ,כולל גם עובדים המרותק           

 חיוניים או נותני שירותים  שונים.  היעדרות גבוהה של נשים מהעבודה                

 )במיוחד אמאות(.               

 *  ברשויות מקומיות , חלשות ביחס , תפגע יכולת מתן השירותים לתושבים ,           

 יהיו קשיים בתאום מתן המענים הנדרשים עם הרשות המקומית.               

 *  היפגעות של תשתיות שונות )מים , חשמל , תחבורה , מזון , ושירותים             

 שוטפים אחרים(, ברשויות המקומיות / אזוריות.               

 כה.יפעלו ברמה נמו -ב.  מרכזי בידור , תרבות , האכלה   

 שעות מתחילת הלחימה  24אזרחים מרמה"ג )תוך  –ג.  אפשרות של פינוי תושבים   

 עם הסורים , או לפני כן , במידה ותהיה התרעה מקדימה(.      

 

  נפגעים מקרב עובדי חח"י.  16

 א.  יש להניח כי יהיו נפגעים מקרב עובדי חח"י .  כאלה אשר נפגעו בבתיהם , או         

 בתנועה אל/חזרה מהעבודה , או כאלה אשר ייפגעו בשעת העבודה.             

 ב. מספרם של הנפגעים יהיה נמוך. תתכן השפעה של בני משפחה שנפגעו והדבר         

 ישפיע על העובד.  לא תהיה השפעה על יכולת חח"י למלא ייעודיו בשע"ח.           
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 ורכיביםמתארי נזק : מתקנים 

 במערך החשמל במהלך המלחמה

 

 מתאר הפגיעות במקטעים השונים , לפי גורמי התקיפה ,.  17

 בכל תקופת המלחמה :        

 ת  ק  י  פ  ה     -ג  ו  ר  מ  י                                                          

 סה"כ       חבלה     רק"ק / טק"ק      מטוסים                מתקנים/רכיבים     המקטע
 

 5            -               3                   2קיטור                      -ייצור      תח"כ    

 4            -                4                   -ט"ג                        –תח"כ                 

................................................................................................................ 

  4           1               3                    -* תחנות מיתוג                    הולכה       

 14           3             11                    -תחמ"שים                        *                

 10           5               5                    -ק"ו                    400* קווי                

 16           3             13                    -ק"ו                    161* קווי                

................................................................................................................ 

 604חלוקה    *  עמודים                                                 +              +             

  241+              +                  *   שנאים                                                        

   1,167+                        +                                    *   שדות בין עמודים              

 

 

 היקף פעילות אויב ועוצמתו בתקופות הלחימה השונות :.  18
 "ע"( -)תחילת הלחימה   יום         

 

 -שיא(   –אויב בעוצמה גבוהה )ימי א.  פעילות         

 )החיזבאללה(;   4עד   "ע"+   2* ימי "ע"+             

 )כניסת סוריה ללחימה, והמשך ירי החיזבאללה(.  13עד   "ע"+  10* ימי "ע"+             
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 -ב.  פעילות אויב בעוצמה בינונית , ממוצעת          

 )פעילות החיזבאללה(.   9עד  "ע"+  5* ימים "ע"+             

 )פעילות סוריה והחיזבאללה(.  21עד  "ע"+  15* ימים  "ע"+             

 

  -ג.  פעילות אויב בעוצמה נמוכה עד נמוכה מאד          

 (.10 – 5* מהשבוע החמישי עד השבוע העשירי  )שבוע             

 

 ד.  משמעות הפגיעות ומשך הזמן הנדרש לתיקון הנזק , יחושב ע"י חח"י :        

 .08אפר'  1 -מ 0417*  בהתייחס למקטע ההולכה והשנאה , לפי מסמך האגף              

 .           08מרץ  11 -מ 301*  בהתייחס למקטע ה ייצור , לפי מסמך האגף              

 

 

 המלחמה :-במקטעים השונים לפי ימימתאר הפגיעות .  19

 
  ה  ח  ל  ו  ק  ה   -מ  ק  ט  ע             ה  ה  ו  ל  כ  ה    -מ   ק   ט   ע           מקטע הייצור                

 מתח נמוך      ג ב ו ה  –מ ת ח                                                                                      

 שדות'  עמ    שדות  י  שנא'  עמ          161קווי   400קווי   מיתוג  תחמ"'ש        ט"ג    תח"כ    מ ו ע ד  

 9      5             8       3      4                                                                                                 "ע"    

     27     6          17      9      9                                                                                         1ע+   

  29   15          17      9      9                                                                                         2ע+   

  

 22   12          17      9      9                1             -           -        1               -        1        3ע+  

 23   12          13      7      7                 -             -           -        1             1         -         4ע+  

 20   10          20      9    10                1             -          1         -              -         -         5ע+  

 

 18     9          13      6      6                                                                                         6ע+  

 12     6            8      4      4                 2             -           -        1             -          -        7ע+  

 ....................................................................................................................................... 

 20   10             8      4      4                                                                                         8ע+  

  50   25           27    15    14                 -             -           -        1              -          -       9ע+  

 

 64   32           42    20    20                 -            2           1        1            1          -      10ע+  
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 52   26           33    17    17                3            2           1        1             -         2      11ע+  

......................................................................................................................................... 

 50   25           27    14    14                2            3            -        1            1         2      12ע+  

 2            1            -        2            1          -      13ע+  

  ....................................................................................................................................... 

 25   13           10      7      6                1          1            1        1             -          -      14ע+  

 24   12             6      4      3                -           -            -         1             -          -      15ע+  

 

     32    16           16    10      9                                                                                     16ע+  

 18      9             8      7      5                                                                                     17ע+  

.......................................................................................................................................... 

 45    23           40    22    20              2             1            -        1            -           -     18ע+  

.......................................................................................................................................... 

                                                                                  19ע+  

 21    16          18    10     10             2              -            -        1            -           -עד            

  21ע+  

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

 34   18          22    12     12                                                                                     4שבוע 

  20   10          10      5       6                                                                                     5שבוע 

 22   11          14      7       7                                                                                     6שבוע 

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

                                                                                                          7שבוע 

 38   19          30    16     14עד                                                                                            

 10שבוע 

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

 717   367      450   241   237              16          10           4      13           4        5סה"כ  =     
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 אירועים לייחוס –מתארי הפגיעות .  20

 בחתך: מועדים , מקטעים ופירוט הפגיעה       

 
  -הבהרות        

 , מתייחס למחולל   וההולכהבמקטעים הייצור הרשומים  לייחוס-האירועים* היקף       

 האירוע , הגורם לתוצאות )לדוגמא: טיל הפוגע בתחמ"ש יכול לגרום להרס שנאי , פגיעה במסדר           

 היקף התוצאות.-ולא לפי פירוט היקף האירועים נרשמים לפי המחוללמ"ג וכדו'(.          

 האירועים הנרשמים , הינם לפי התוצאות בשטח ולא לפי  , היקף  במקטע החלוקה  *     

 )לדוגמא: טק"ק/רק"ק/ארטילריה, בודד או בצרור, הפוגעים במרכיבי החלוקה, יכולים   המחולל,         

   נחשבת לאירוע. לכן היקף האירועים  לייחוס , במקטע תוצאת פגיעהלגרום לפגיעות בעמוד , שנאי , שדות(. כאן כל          

 החלוקה יהיה  רב ביחס.         

 ,  כאשר יצאו לשטח , ניתן להניח כי הם יטפלו במקביל הן בעמוד   של מקטע החלוקה העבודה-צוותי*  מבחינת הפעלת     

 שנפגע או בשנאי והן בשדות. לכן מספר האירועים לייחוס שצוותים אלה יטפלו בפועל בשטח , במהלך הלחימה , יהיה          

 מסה"כ האירועים הרשומים להלן במקטע החלוקה.   40%-מספרית , רק כ       

 *  המושג "שדה" במקטע החלוקה ,מבטא פגיעה בחוטים/תילים הקיימים בין עמודים , לרוב קשור לפגיעה גם בעמוד ,     

 עו .)גם באם לא צוין במפורש(.אך לא בהכרח. בכל מקום שנפגע עמוד , יש להניח כי תילים/כבלים/חוטי חשמל נפג        

        

 : מקטע הייצור .א
            פ  י  ר  ו  ט        ה  א  י  ר  ו  ע        ל  י  י  ח  ו  ס           מ ת ק ן / א ת ר      מ ו ע ד         

 פגיעת טיל.  בית המשאבות נפגע , הרס המסננים                   3 –חיפה ג'         3ע+             

            ...................................................................................................................... 

 פגיעת טיל. טורבינת גז. הרס טורבינה אחת ומדחס.         אלון תבור                   4ע+             

            ..................................................................................................................... 

 , הרס דוד ומעבה מקורר אוויר         -"-                                  1,2חיפה       10ע+             

 מכלי דלק. 2חימוש אווירי. הרס דוד )אזור התוף(. שריפת            2)בוקר(  אורות רבין  11ע+ .           

 .kv 161המשאבות. פגיעה במסדר -פגיעת טילים. הרס בית         5,6   -"-)אחה"צ(                             

          ...... ....................................................................................................................... 

 * חימוש אווירי . פגיעה בארובה.                                     4 –חיפה ג'        12ע+            

 . SF 6* פגיעות טילים.  פגיעה בשנאים ומסדר                    2 – רוטנברג                          

 פגיעה במסוע גשר הפחם.                                                                   

 . מיכל דלק נשרף.PRMSכנרות                           * פגיעת טיל. הרס מתקן                           

 מקורר אוויר. –פגיעה במעבה                                                                 

       .............................................................................................................................. 

 פגיעת טיל. במבנה החיצוני ובצנרת. רסיסים בדוד.                    2אלון תבור       13ע+            

       ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :מקטע ההולכה וההשנאהב.          

 
 פ  י  ר  ו  ט        ה  א  י  ר  ו  ע        ל  י  י  ח  ו  ס           א ת ר   מ ת ק ן    /        מ ו ע ד      
 שמונה           * פגיעת טיל. הרס שנאי.-תחמ"ש קרית        3ע+        

 שמונה. עמוד נהרס.-מדרום לקריית      -"-*                           kv 161קווי                       

       ............................................................................................................................. 

 תחמ"ש צפת                      פגיעת טיל. הרס שנאי. פגיעה במבנה המסדר.       4ע+         

      ............................................................................................................................. 

 זבולון            * פגיעת טיל. פגיעה במסדר מ"ג וחדר הפיקוד.     –תחנת מיתוג        5ע+        

 שדות. 2-ליד ראש פינה. נפילת עמוד ו* פגיעת רק"ק                       kv 161קווי                      

      .............................................................................................................................. 

 צבירה.   -תחמ"ש כרמיאל                  * פגיעת טיל. הרס שנאי ,  פס        7ע+        

 עמודים נפגעו ושדות. 2פגיעת טיל ליד כרמיאל .   -*                        kv 161קווי                      

 שדות. 3עמודים.  2פגיעת רק"ק ליד כנרות. נפילת   -*                                                              

      .............................................................................................................................. 

 שנאי. 1תחמ"ש נצרת                    *  חבלה. הריסת מבנה המסדר ,       10ע+        

                                                       , מחוץ ובקרבת התחנה  kv 161קווי  2*                                                              
 .kv 400תחנת מיתוג צפית                 חבלה . פגיעה במסדר                       

 *  חבלה . ליד אלעד .  *  טיל. ליד יוקנעם. נפל עמוד.                       kv 400קווי                       

 עמודים נפלו. 2                                                                  

   ................................................................................................................................... 

                                                                                                             תחמ"ש שדרות                     רק"ק. פגיעה בשנאי.        11ע+       

 טיל. מצפון ליוקנעם . עמוד נפל. *  * רק"ק . נפילת עמוד ליד משגב.                        kv 161קווי                       

 עמודים נפלו.   2ק"מ ממזרח לאריאל.  5 -* חבלה. כ                                                              

                                           .               kv 400פסי צבירה   2שנאים. הרס  2-מיתוג קיסריה            טילים.פגיעה ב-תחמ"'ש                     
 עמודים נפגעו.  2טילים. מדרום לקיסריה.                          kv 161קווי                   

 עמוד נפגע. 1טילים. מדרום לקיסריה.                    kv  400קווי                        

    .................................................................................................................................... 
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 פ  י  ר  ו  ט        ה  א  י  ר  ו  ע        ל  י  י  ח  ו  ס           מ ת ק ן    /     א ת ר      מ ו ע ד    

      

 .kv 161קריות                    טיל. הרס שנאי. פגיעה במסדר  –תחמ"ש      12ע+         

 *  טיל. ליד צומת כרמיה , ממזרח לתח"כ רוטנברג ,                         kv 400קווי                      

 ק"מ דרומה לזבולון, נפל עמוד. 1 -עמודים נפגעו ותילים.  *  טיל. כ 2                                                                   

                                                נפלו עמודים 2ק"מ  מדרום לשער אפרים.  2 -*  חבלה. כ                                                               

 עמוד נפל. 1*  טיל. ליד משגב.  *  טיל. בין כרמיאל לתפן. נפגע עמוד.                         kv 161קווי                      

   ...................................................................................................................................... 

 .                                             kv 161ניר יצחק                רק"ק. הרס שנאי ופגיעה במסדר  –תחמ"ש      13ע+        

 קרה.פורייה                    טיל. הרס חדר פיקוד ועמדות ב –תחמ"ש                       

 עמודים נפלו. 2חבלה. ליד אבן ספיר.                          kv 400קווי                      

 *  רק"ק. מדרום לצפת. עמוד נפל.    עמוד נפגע. 1*  טיל. בין חגית ליוקנעם.                          kv 161קווי                      

     .............................................................................................................................     .........  
 .                      kv 161אלון תבור      *  טיל. פגיעה בשנאי. הרס פסי צבירה  –תחנת מיתוג       14ע+        

 *  טיל. ליד אלון תבור. נפילת עמוד.                      kv 161קווי                       

 עמודים נפגעו.  2*  טילים. מדרום לקיסריה ,                                                              

 .kv 400ה בשנאי. פגיעה במסדר רמת חובב             חבלה. פגיע -תחמ"ש                       

 עמודים נפלו. 2חובב. -חבלה. ליד רמת                      kv 400קווי                       

      ................................................................................................................................. 

 . kv 400שנאים. פגיעה במסדר  2עטרות                 חבלה. הרס  -תחמ"ש         15ע+       

     .................................................................................................................................. 

 שנאים, עמדות בקרה. 2 -טילים. פגיעה ב                  כברי    –תחמ"ש       18ע+       

 עמודים מדרום לאבן ספיר. 2*  חבלה.                         kv 400קווי                      

 עמוד הופל.  1*  חבלה. ממזרח לבאר שבע.                                                               

 יצחק. עמוד נפגע.  -*  טיל. בין הבשור לניר                         kv 161קווי                      

 *  חבלה. מדרום לפארן )בפיצול הקווים דרומה( ,                                                              

 ........................עמודים מרכזיים. ............................................................................................................. 2נפגעו                                                                   

 תחמ"ש תפן                          טיל.  פגיעה בחדר הפיקוד וחדר המצברים.       19ע+      

 עמוד נפגע. 1*  רק"ק. מצפון לשדרות ,                         kv 161קווי                      

 עמודים נפלו.       2ק"מ ממערב לעטרות.  5*  חבלה.                                                               

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 מקטע החלוקה :.  .ג 

 

 

 -( מחוז חיפה, מחוז הצפון, מחוז דן ומחוז ירושלים 1

 
 

 מועד

 

 האירוע

  ירושלים -מחוז   הצפון -מחוז  

מחוז 

 חיפה

אזור 

 כרמיאל

אזור 

 נהריה

אזור  אזור צפת

 טבריה

אזור 

 עפולה

אזור 

 חדרה

אזור  מחוז דן

 ירושלים

אזור 

 אריאל

אזור בית 

 שמש

סה"כ 

 האירועים

 3     - - - 1 1 1 - עמודים: -מ"ג  יום "ע"

 2     - - - - 1 1 - שנאים: -        

 6  -  - - - - 2 2 2 - שדות: -        

 4     - - - 2 1 1 - עמודים: -מ"נ  

 7     - - - 3 2 2 - שדות: -        

 6     - - 1 2 1 - 2 עמודים: -מ"ג   1יום ע+

 6     - - 1 2 1 - 2 שנאים: -         

 11  -  - - - 2 3 2 - 4 שדות: -        

 14     - - 2 2 2 2 6 עמודים: -מ"נ  

 23     - - 3 3 4 4 9 שדות: -          

 8     2 1 1 2 1 1 - עמודים: -מ"ג   2יום ע+

 8     2 1 1 2 1 1 - שנאים: -         

 15  -  - 4 2 2 3 2 2 - שדות: -        

 14     2 1 1 3 2 2 3 עמודים: -מ"נ  

 25     4 2 1 5 3 4 6 שדות: -          

 8     - - 1 1 3 2 1 עמודים: -מ"ג   3יום ע+

 8     - - 1 1 3 2 1 שנאים: -         

 15  -  - - - 2 2 5 4 2 שדות: -        

 11     - - 2 2 3 2 2 עמודים: -מ"נ  

 20     - - 3 3 6 4 4 שדות: -          

 204     14 7 24 44 46 37 32 סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

  ירושלים -מחוז   הצפון -מחוז  

מחוז 

 חיפה

אזור 

 כרמיאל

אזור 

 נהריה

אזור  אזור צפת

 טבריה

אזור 

 עפולה

אזור 

 חדרה

אזור  מחוז דן

 ירושלים

אזור 

 אריאל

אזור בית 

 שמש

סה"כ 

 האירועים

 6     - - 1 2 1 1 1 עמודים: -מ"ג  4יום  ע+

 6     - - 1 2 1 1 1 שנאים: -        

 11  -  - - - 1 4 2 2 2 שדות: -        

 12     1 1 1 3 2 2 2 עמודים: -מ"נ  

 23     2 2 2 6 4 4 3 שדות: -        

 7     - - 1 2 1 1 2 עמודים: -מ"ג   5יום ע+

 6     - - - 2 1 1 2 שנאים: -         

 14  -  - - - 2 4 2 2 4 שדות: -        

 7     - - 1 2 1 1 2 עמודים: -מ"נ  

 14     - - 2 4 2 2 4 שדות: -          

 5     1 1 1 1 1 - - עמודים: -מ"ג   6יום ע+

 5     1 1 1 1 1 - - שנאים: -         

 11  -  - 2 2 2 2 3 - - שדות: -        

 7     1 1 - 1 1 1 2 עמודים: -מ"נ  

 14     2 2 - 2 2 2 4 שדות: -          

 3     - - - 1 1 1 - עמודים: -מ"ג   7יום ע+

 3     - - - 2 1 1 - שנאים: -         

 6  -  - - - - 2 2 2 - שדות: -        

 6     - - 1 1 1 1 2 עמודים: -מ"נ  

 12     - - 2 2 2 2 4 שדות: -          

 3     - 1 - 1 - - 1 עמודים: -מ"ג   8יום ע+

 3     - 1 - 1 - - 1 שנאים: -         

 6  -  - - 2 - 2 - - 2 שדות: -        

 10     1 1 1 2 2 2 1 עמודים: -מ"נ  

 20     2 2 2 4 4 4 2 שדות: -          

 221     13 17 22 56 38 33 42 סיכום ביניים:
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 דמוע

 

 האירוע

  ירושלים -מחוז   הצפון -מחוז  

מחוז 

 חיפה

אזור 

 כרמיאל

אזור 

 נהריה

אזור  אזור צפת

 טבריה

אזור 

 עפולה

אזור 

 חדרה

אזור  מחוז דן

 ירושלים

אזור 

 אריאל

אזור בית 

 שמש

סה"כ 

 האירועים

 11 - 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 עמודים: -מ"ג  9יום  ע+

 5 - 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 שנאים: -        

 27 - 4 2 4 2 2 2 3 4 2 2 שדות: -        

 23 - 2 2 4 2 1 2 2 2 2 4 עמודים: -מ"נ  

 46 - 4 4 8 4 2 4 4 4 4 8 שדות: -        

 13 1 2 - 1 1 1 1 2 1 2 2 עמודים: -מ"ג   10יום ע+

 13 1 2 - 1 1 1 1 2 1 2 2 שנאים: -         

 28 2 4 - 2 2 2 2 4 2 4 4 שדות: -        

 21 2 2 - 3 1 1 1 3 3 2 3 עמודים: -מ"נ  

 42 4 4 - 6 2 2 2 5 6 4 6 שדות: -          

 11 - 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 עמודים: -מ"ג   11יום ע+

 11 - 1 - 2 1 1 1 2 1 1 1 שנאים: -         

 21 - 2 - 4 2 2 2 3 2 2 2 שדות: -        

 20 - 1 - 4 2 1 1 3 2 2 3 עמודים: -מ"נ  

 40 - 2 - 8 4 2 4 6 4 4 6 שדות: -          

 9 - 1 1 2 1 - 1 1 1 1 - עמודים: -מ"ג   12יום ע+

 8 - 1 1 2 1 - - 1 1 1 - שנאים: -         

 17 - 2 2 4 2 - 1 2 2 2 - שדות: -        

 18 - 1 2 3 1 2 1 2 1 1 4 עמודים: -מ"נ  

 36 - 2 4 6 2 4 2 4 2 2 8 שדות: -          

 9 - - - 2 - - 1 2 1 2 1 עמודים: -מ"ג   13יום ע+

 9 - - - 2 - - 1 2 1 2 1 שנאים: -         

 18 - - - 4 - - 2 4 2 4 2 שדות: -        

 16 1 - - 3 - - 2 3 2 2 3 עמודים: -מ"נ  

 32 2 - - 6 - - 4 6 4 4 6 שדות: -          

 520 13 42 20 87 34 28 42 74 54 55 71 סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

  ירושלים -מחוז   הצפון -מחוז  

מחוז 

 חיפה

אזור 

 כרמיאל

אזור 

 נהרייה

אזור  אזור צפת

 טבריה

אזור 

 עפולה

אזור 

 חדרה

אזור  מחוז דן

 ירושלים

אזור 

 אריאל

אזור בית 

 שמש

סה"כ 

 האירועים

 4    - - - 1 2 1 - - עמודים: -מ"ג  14יום  ע+

 5    - - - 1 2 2 - - שנאים: -        

 6  -  - - - 1 3 2 - - שדות: -        

 11    3 - - - 3 1 2 2 עמודים: -מ"נ  

 21    6 - - - 5 2 4 4 שדות: -        

 2    1 - - - 1 - - - עמודים: -מ"ג   15יום ע+

 2    1 - - - 1 - - - שנאים: -         

 4  -  2 - - - 2 - - - שדות: -        

 10    2 - - 1 2 1 2 2 עמודים: -מ"נ  

 20    4 - - 2 4 2 4 4 שדות: -          

 8    2 1 1 1 - 1 1 1 עמודים: -מ"ג   16יום ע+

 8    2 1 1 1 - 1 1 1 שנאים: -         

 14  -  4 2 2 - - 2 2 2 שדות: -        

 14    3 2 1 1 2 1 2 2 עמודים: -מ"נ  

 28    6 4 2 2 4 2 4 4 שדות: -          

 1    - - - 1 1 1 1 - עמודים: -מ"ג   17יום ע+

 5    - - - 1 2 1 1 - שנאים: -         

 6  -  - - - - 2 2 2 - שדות: -        

 6    - - - 2 1 1 1 1 עמודים: -מ"נ  

 12    - - - 4 2 2 2 2 שדות: -          

 12 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 עמודים: -מ"ג   18יום ע+

 12 - 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 שנאים: -         

 24 - 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 שדות: -        

 15 - 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 עמודים: -מ"נ  

 28 - 2 2 2 2 4 3 4 2 2 6 שדות: -          

 282 - 7 11 43 17 17 28 49 32 36 42 סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

  ירושלים -מחוז   הצפון -מחוז  

מחוז 

 חיפה

אזור 

 כרמיאל

אזור 

 נהריה

אזור  אזור צפת

 טבריה

אזור 

 עפולה

אזור 

 חדרה

אזור  מחוז דן

 ירושלים

אזור 

 אריאל

אזור בית 

 שמש

סה"כ 

 האירועים

 9    2 - 1 1 2 1 1 1 עמודים: -מ"ג  19ימי  ע+

 9    2 - 1 1 2 1 1 1 שנאים: -        עד

 16  -  4 - 2 2 3 2 2 2 שדות: -        21ע+

 11    2 - 1 - 2 1 2 3 עמודים: -מ"נ  

 21    4 - 2 - 3 2 4 6 שדות: -        

 10    - 1 - 1 3 2 1 2 עמודים: -מ"ג   שבוע

 10    - 1 - 1 3 2 1 2 שנאים: -         רביעי

 18  -  - 2 - 1 5 4 2 4 שדות: -        

 15    - 1 1 2 3 2 2 4 עמודים: -מ"נ  

 28    - 2 2 2 6 4 4 8 שדות: -          

 6  1  - 1 - - 2 1 - 1 עמודים: -מ"ג   שבוע

 5  1  - 1 - - 1 1 - 1 שנאים: -         חמישי

 10  2  - 2 - - 2 2 - 2 שדות: -        

 8  -  - - - 1 1 2 1 3 עמודים: -מ"נ  

 16  -  - - - 2 2 4 2 6 שדות: -          

 4    - - 1 - 1 1 1 - עמודים: -מ"ג   שבוע

 4    - - 1 - 1 1 1 - שנאים: -         שישי

 8  -  - - 2 - 2 2 2 - שדות: -        

 9    - - 1 1 1 2 1 3 עמודים: -מ"נ  

 18    - - 2 2 2 4 2 6 שדות: -          

 14    2 1 1 1 2 3 2 2 עמודים: -מ"ג   שבוע

 16    2 1 1 1 2 3 2 4 שנאים: -         שביעי

 30  -  4 2 2 2 4 6 4 6 שדות: -        עד

 19    3 1 1 1 2 3 3 5 עמודים: -מ"נ  העשירי

 38    6 2 2 2 4 6 6 10 שדות: -          

 347  4  31  18 24 24 61 62 47 77 סיכום ביניים:

 1576 13 53 31 161 96 93 140 284 232 208 264 סה"כ כללי
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 ( מחוז הדרום:2

 
 

 מועד

 

 האירוע

אזור  אזור נתניה

הרצליה 

 רעננה

אזור  אזור פ"ת

 ראשל"צ

אזור לוד 

 רמלה

אזור 

 רחובות

אזור 

 אשדוד

מחוז 

 אשקלון

סה"כ  אזור אילת אזור ב"ש

 האירועים

 1  1         עמודים: -מ"ג  יום  "ע"

 1  1         שנאים: -        

 2 - 2 - - - - שדות: -        

 1  1         עמודים: -מ"נ  

 2  2         שדות: -        

 3  2 1        עמודים: -מ"ג   1יום ע+

 3  2 1        שנאים: -         

 6 - 4 2 - - - - שדות: -        

 2  - 2        עמודים: -מ"נ  

 4  - 4        שדות: -          

 1  1         עמודים: -מ"ג   2יום ע+

 1  1         שנאים: -         

 2 - 2 - - - - - שדות: -        

 -  -         עמודים: -מ"נ  

 -  -         שדות: -          

 1   1        עמודים: -מ"ג   3יום ע+

 1   1        שנאים: -         

 2 - - 2 - - - - שדות: -        

 1   1        עמודים: -מ"נ  

 2   2        שדות: -          

 36 - 19 17 - - - - סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

אזור  אזור נתניה

הרצליה 

 רעננה

אזור  אזור פ"ת

 ראשל"צ

אזור לוד 

 רמלה

אזור 

 רחובות

אזור 

 אשדוד

מחוז 

 אשקלון

סה"כ  אזור אילת אזור ב"ש

 האירועים

 1  1         עמודים: -מ"ג  4יום  ע+

 1  1         שנאים: -        

 2 - 2 - - - - שדות: -        

 1  1         עמודים: -מ"נ  

 2  2         שדות: -        

 3  1 2        עמודים: -מ"ג   5יום ע+

 3  1 2        שנאים: -         

 6 - 2 4 - - - - שדות: -        

 3  1 2        עמודים: -מ"נ  

 6  2 4        שדות: -          

 1   1        עמודים: -מ"ג   6יום ע+

 1   1        שנאים: -         

 2 - - 2 - - - - שדות: -        

 2   2        עמודים: -מ"נ  

 4   4        שדות: -          

 1  1         עמודים: -מ"ג   7יום ע+

 1  1         שנאים: -         

 2 - 2 - - - - - שדות: -        

 -  -         עמודים: -מ"נ  

 -  -         שדות: -          

 עמודים: -מ"ג   8יום ע+
       1   1 

 1   1        שנאים: -         

 2 - - 2        שדות: -        

 -   -        עמודים: -מ"נ  

 -   -        שדות: -          

 46 - 18 28 - - - - סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

אזור  אזור נתניה

הרצליה 

 רעננה

אזור  אזור פ"ת

 ראשל"צ

אזור לוד 

 רמלה

אזור 

 רחובות

אזור 

 אשדוד

מחוז 

 אשקלון

סה"כ  אזור אילת אזור ב"ש

 האירועים

 -  -         עמודים: -מ"ג  9יום  ע+

 -  -         שנאים: -        

 - - - - - - - - - שדות: -        

 2  2         עמודים: -מ"נ  

 4  4         שדות: -        

 7  1 2 1  1  1  1 עמודים: -מ"ג   10יום ע+

 7  1 2 1  1  1  1 שנאים: -         

 14 - 2 4 2 - 2 - 2 - 2 שדות: -        

 11  1 3 2  2  2  2 עמודים: -מ"נ  

 22  2 6 4  4  4  4 שדות: -          

 6   2 1   - 1 1 1 עמודים: -מ"ג   11יום ע+

 6   2 1   - 1 1 1 שנאים: -         

 12 - - 4 2 - - - 2 2 2 שדות: -        

 6   2 1   2 - 1 - עמודים: -מ"נ  

 12   4 2   4 - 2 - שדות: -          

 5  2 1   1  1   עמודים: -מ"ג   12יום ע+

 6  2 2   1  1   שנאים: -         

 10 - 4 2 - - 2 - 2 - - שדות: -        

 7  2 2   2  1   עמודים: -מ"נ  

 14  4 4   4  2   שדות: -          

 4  1 1      1 1 עמודים: -מ"ג   13יום ע+

 4  1 1      1 1 שנאים: -         

 8 - 2 2 - - - - 2 2 שדות: -        

 6  2 1      1 2 עמודים: -מ"נ  

 12  4 2      2 4 שדות: -          

 187 - 37 49 17 - 20 6 18 14 26 סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

אזור  אזור נתניה

הרצליה 

 רעננה

אזור  אזור פ"ת

 ראשל"צ

אזור לוד 

 רמלה

אזור 

 רחובות

אזור 

 אשדוד

מחוז 

 אשקלון

סה"כ  אזור אילת אזור ב"ש

 האירועים

 2  1   1      עמודים: -מ"ג  14יום  ע+

 2  1   1      שנאים: -        

 4 - 2 - - 2 - - - - שדות: -        

 2  1   1      עמודים: -מ"נ  

 4  2   2      שדות: -        

 1  - 1        עמודים: -מ"ג   15יום ע+

 2  - 2        שנאים: -         

 2 - - 2 - - - - שדות: -        

 2  1 1        עמודים: -מ"נ  

 4  2 2        שדות: -          

 1  - 1        עמודים: -מ"ג   16יום ע+

 2  - 2        שנאים: -         

 2 - - 2 - - - - שדות: -        

 2  2 -        עמודים: -מ"נ  

 4  4 -        שדות: -          

 1  1 -        עמודים: -מ"ג   17יום ע+

             

 2  2 -        שנאים: -         

 2 - 2 - - - - - שדות: -        

 2  1 2        עמודים: -מ"נ  

 4  2 4        שדות: -          

 8  - 1 1  1 2  1 2 עמודים: -מ"ג   18יום ע+

 10  - 2 1  1 2  2 2 שנאים: -         

 16 - - 2 2 - 2 4 - 2 4 שדות: -        

 8  1 2 1  1 -  - 3 עמודים: -מ"נ  

 16  2 4 2  2 -  - 6 שדות: -          

 107 - 26 30 7 7 7 8 - 5 18 סיכום ביניים:
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 מועד

 

 האירוע

אזור  אזור נתניה

הרצליה 

 רעננה

אזור  אזור פ"ת

 ראשל"צ

אזור לוד 

 רמלה

אזור 

 רחובות

אזור 

 אשדוד

מחוז 

 אשקלון

סה"כ  אזור אילת אזור ב"ש

 האירועים

 1  - 1        עמודים: -מ"ג  ימי  

 1  - 1        שנאים: -        19ע + 

 2 - - 2 - - - - שדות: -        עד

 5  3 2        עמודים: -מ"נ  21ע + 

 10  6 4        שדות: -        

 2  1 1        עמודים: -מ"ג   שבוע 

 2  1 1        שנאים: -         רביעי

 4 - 2 2 - - - - שדות: -        

 3  1 2        עמודים: -מ"נ  

 6  2 4        שדות: -          

 -  -         עמודים: -מ"ג   שבוע

 -  -         שנאים: -         חמישי

 - - - - - - - - שדות: -        

 2  2         עמודים: -מ"נ  

 4  4         שדות: -          

 3  1 2        עמודים: -מ"ג   שבוע

 3  1 2        שנאים: -         שישי

 6 - 2 4 - - - - שדות: -        

 2  1 1        עמודים: -מ"נ  

 4  2 2        שדות: -          

            עמודים: -מ"ג   שבוע 

            שנאים: -         שביעי

 - - - - - - - - שדות: -        עד

            עמודים: -מ"נ  יריהעש

        -  -  שדות: -          

 60 - 29 31 - - - - - - - סיכום ביניים:

 436 - 129 155 24 7 27 14 18 19 43 סיכום כללי:

 

 

 

 

 

 

                            



 141 שפאור בע"מ 

 סיכום מקטע החלוקה :  (3

 

 (  לעיל, בחתך של האזורים והמחוזות.2 -(  ו1כמפורט בסעיפים  סה"כ האירועיםלהלן                                          

 , חל גידול משמעותי בהיקף הפגיעות במקטע החלוקה ,  כתוצאה 2008בעדכון הייחוס של                                                 

 ערים , בהם מצויה אוכלוסייה רבה. –מהצפי לפגיעות רבות ביישובים                                                 

                                                                                                                         

 ה ד ר ו ם   -מ ח ו ז   ה.                            ה צ פ ו ן  -מ ח ו ז ד.                              מחוז חיפהא. 
 43אזור נתניה              :                                      209אזור כרמיאל     :                                         264סה"כ :     

 19הרצלייה : -אזור רעננה                                     232אזור נהרייה      :                                                              

  18אזור פתח תקווה       :                                      284אזור צפת          :                                      מחוז דןב. 

 14אזור ראשון לציון      :                                      140אזור טבריה      :                                          161סה"כ :     

 27:   לוד      –אזור רמלה                                       93אזור עפולה       :                                                              

                                                     7אזור רחובות            :                                   96: אזור חדרה                                      מחןז ירושליםג. 

      24אזור אשדוד            :                                    1,054=      סה"כ המחוז                              31אזור ירושלים   :     

  155אזור אשקלון          :                                                                                                    53אזור אריאל      :    

 129שבע           : -נפת בר                                                                                                   13שמש : -אזור בית   

 --אזור אילת              :                                                                                                     97=     סה"כ המחוז   

 436=            סה"כ המחוז                                                                                                                               

 

 ארצי   -סיכום  . ו                                                              

  264* מחוז  חיפה     :                                                               

 161* מחוז  דן         :                                                               

 97* מחוז ירושלים :                                                               

 1,054* מחוז הצפון     :                                                               

 436* מחוז הדרום    :                                                               

  22,01=     סה"כ ארצי                                                               
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  : לייחוס , בחתך יומי –סיכום אירועים  .21
 

 :  החלוקה -מ ק ט ע  י   ו  ם      
 מחוז חיפה         

 :     החלוקה -מ ק ט ע       

 מחוז הדרום         

 :  מחוז הצפון החלוקה  -מ ק ט ע                

 

 "ע"       

 

 

 

 

 

 

 1ע +      

 

 

 

 

 2ע +      

 

 

                       ------ 

 

 

 

 

 

שנאים ,  2ע' ,  2מ"ג:  -הקישון *

 שדות. 4
 9עמודים ,  6מ"נ:  -חיפה העיר* 

   שדות.
 

 

 

 6עמ' ,  3מ"נ :  –העיר חיפה * 

 שדות.

 -, ליד נתיבות  נפת ב"ש* 

 שדות ; 2עמוד )ע(, שנאי ,   1מ"ג:   

 שדות. 2מ"נ: ע' ,   

 

 

 

 רווה , -, ליד גןאזור אשקלון* 

 שדות. 2מ"ג: עמוד, שנאי ,    

 שדות.  4עמודים ,  2מ"נ:    

  -הבשור  נפת ב"ש ,* 

 שנאים ,   2עמ',  2מ"ג:    

 שדות. 4   

 

 ליד ניר יצחק , –נפת ב"ש * 

 שדות. 2עמוד , שנאי ,  1מ"ג :    

 שדות 2מ"ג: עמוד, שנאי ,  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2מ"נ: ע' ,  –העיר     

 שדות. 2ליד כברי, מ"ג: עמוד , שנאי ,  -אזור נהריה* 

 שדות. 2מ"נ: עמוד ,  –העיר    

 שדות. 2ליד העיר , מ"ג: עמוד ,  -אזור צפת* 

 שדות.  3עמ' ,  2מ"נ:    

 

 שדות. 4עמודים ,  2מ"נ:  -כרמיאל* 

 שדות. 2כברי , מ"ג: עמוד , שנאי ,  -אזור נהריה* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ:  –העיר     

 שנאים , 2עמ' ,  2ליד ראש פינה , מ"ג: -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ:  -שדות. העיר צפת 2   

 

 

 שדות. 2עמ' ,שנאי, 1, מ"ג: 2ליד כרמיאל  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ :  -העיר כרמיאל   

 שדות. 2עמ',שנאי ,  1ממזרח לעיר , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ :  –בעיר     

 שנאים , 2עמ' ,  2שמונה. מ"ג: -יתיקר  -אזור צפת* 

 שדות. 3עמ' ,  3שדות.  מ"נ:  3  

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1ליד כורזים , מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדה. 1עמ' ,  1מ"נ:    

 שדות. 2מ' , שנאי ,  1מ"ג:  –אזור עפולה * 

 שדות. 2עמ' ,  1מ"נ:    

 שדות. 4שנאים ,  2עמ' ,  2מ"ג:  -אזור חדרה* 

 שדות.4עמ' ,  2מ"נ:    
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 י   ו  ם       

 

 

  3ע +      

 

 

 

 

 

 

 

 

 4ע +      

 

 

 

 

 

  

    5ע +      

 ה י  צ ו ר  -מ ק ט ע   

 

 : טיל. 3-חיפה ג'* 
בית המשאבות ,  –נפגעו    

 המסננים.
 

 

 

 

 

 

 ,ט"ג : טיל. תבוראלון *  

 הרס טורבינה אחת ומדחס    

 

 

 

 
 
 

 

 

 

             ---- 

 מקטע  ההולכה והשנאה

 

 שמונה. טיל-קריית -תחמ"ש * 
 הרס שנאי.    

 מדרום  - kv 161קווי *  

 לקריית שמונה. עמוד נהרס.    

 

 

 

 

 
 : טיל. צפת –תחמ"ש *  

 הרס שנאי.     

 פגיעה במבנה המסדר.   

 

 

 

 

 
  

 : טיל.זבולון-תחנת מיתוג * 

 פגיעה במסדר מ"ג וחדר פיקוד 

 

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                            
 שדות.  2עמ' , שנאי ,  1ממזרח לעיר. מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ'  2מ"נ :  –בעיר    

 שדות 4שנאים ,  2עמ' ,  2ממערב לכרמיאל. מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ:    

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ :  6שנאים ,  3עמ' ,  3מ"ג:  -אזור נהריה* 

 שדות. 3עמ' , 2שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ראש פינה , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1העיר טבריה וצפונה , מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 3עמ' ,  2מ"נ :     

 שדות. 2עמ', 1שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1ממזרח לעיר. מ"ג:  -אשקלון אזור* 

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

 שדות. 3עמ' ,  2שדות. מ"נ:  2עמ',  1המפרץ , מ"ג:   -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  2עמ',שנאי, 1משגב , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ',  2שדות. מ"נ:  2עמ', שנאי, 1דרום העיר , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 2שנאים ,  2עמ',  2ראש פינה/חצור הגלילית , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 6עמ' ,  3מ"נ :    

 שדות. 2עמ' ,  1שדות. מ"נ:  2עמ' ,שנאי,  1פוריה , נ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1מגדל העמק, מ"נ:  -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1העיר, מ"נ :  -אזור חדרה* 

 שדות.  2עמ' ,  1שדות. מ"נ:  2עמ',שנאי,  1כיסופים , מ"ג:  -נפת ב"ש* 

 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.מ"נ:  2שנאים, 2עמ',  1הנמל. מ"ג:   -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ', 1שדות. מ"נ:  2עמ',שנאי, 1העיר , אזור התעשייה,מ"ג: -רמיאלכ* 

 שדות. 2עמ',  1שדות. מ"נ:  2עמ', שנאי, 1התעשייה בעיר, מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ', 2שדות.מ"נ : 2שנאים , 2עמ',  2ראש פינה/ש"ת,מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' ,  1. מ"נ: שדות 2עמ' , 1התעשייה, נ"ג:  -העיר טבריה* 

 שדות. 4שנאים ,  2עמ',  2תחום קצא"א , מ"ג::  –ן אזור אשקלו* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ :     

 שדות. 2עמ', שנאי ,  1נירים/עין השלושה , מ"ג: -נפת ב"ש* 

 שדות.  2עמ' ,  1מ"נ:    

 

 

 

 

 

 

       



 144 שפאור בע"מ 

 

 

 

 י   ו  ם     

 

 

 

   6ע +     

 

 

 

 

 

 

 7ע +      

 

 

 

 

 

 8ע +      

 היצור -מקטע

 

 

 

    ------- 

 

 

 

 

 

 

    -------- 

 

 

 

 

 

     -------- 

 

 מקטע ההולכה והשנאה

 
 תחנת מיתוג זבולון* 

 טיל.  פגיעה במסדר מ"ג   

 וחדר פיקוד   

 

 

 

 

 

 טיל.  -תחמ"ש כרמיאל* 

 צבירה.-הרס שנאי , ופס  

 – kv 161קווי * 

 טיל. ליד כרמיאל. -

 עמ'  ושדות. 2  

 רק"ק. ליד כנרות. נפלו      -

 שדות נפגעו. 3עמ' ,   2  

 

 

         ----------- 

 מ  ק  ט  ע         ה  ח  ל  ו  ק  ה                                        

 
 שדות. 4עמודים ,  2קריית אתא / חוות הגז , מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ' ,  1מ"נ: יובלים ,  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ראש הנקרה , מ"ג:  -אזור נהרייה *

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מחניים , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' , שנאי , 1מגדל, מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:   2 עמ' , שנאי , 1העיר,  מ"ג:  -אזור עפולה* 

 שדות 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1זיכרון יעקב , מ"ג:  -אזור חדרה* 

 שדות.  4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1העיר , מ"ג:  -אזור אשקלון* 

 

 .שדות 2עמ' ,  1שדות.   מ"נ: 2עמ' , שנאי ,  1קריית מוצקין, מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי,  1גבעת רם , מ"ג: -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.    מ"נ:  2עמ' , שנאי,  1/ היציאה מזרחה, מ"ג:  89כביש  – אזור נהרייה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' , 1קרית שמונה / בית הלל, מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' ,  1דרום העיר, מ"נ:  -זור טבריהא* 

 שדות.  2עמ' , שנאי ,  1כרם שלום/ניצן , מ"ג:   -נפת ב"ש* 

 

 

 שדות.   2עמ' , שנאי ,  1העיר התחתית , מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות.  4עמ' ,   2רמון רם/מכמנים ,    מ"נ:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2הנקרה ,     מ"נ: -ראש– אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,   2שדות.  מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' , 1ת שמונה , מ"ג: יקרי -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' ,  2העיר, מ"נ:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי,  1נצרת עילית , מ"ג:  -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1מ"נ : העיר ,   -אזור חדרה* 

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1בר , מ"ג: לכפר סי -אזור אשקלון* 
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 י   ו  ם    

 

 

    9ע +    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 10ע +     

 היצור –מקטע  

 

 

      -------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 טיל.    -1,2חיפה 

 הרס דוד ומעבה

 מקורר אוויר.

 מקטע  ההולכה והשנאה    

 

 

          ---------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 חבלה. הריסת  - תחמ"ש נצרת* 
 שנאי. 1מבנה המסדר.     

  -kv 161קווי     

 * טיל. ליד יוקנעם. נפל עמוד.

 .עמ' נפלו 2* חבלה. ליד אלעד. 

 חבלה.  -תחנת מיתוג צפית* 
 .kv 400פגיעה במסדר     

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                                          

 שדות. 8עמ' ,  4שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מרכז הכרמל,  מ"ג:  -מחוז חיפה* 
 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מעלות , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2שלומי ,  מ"ג:   -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  3שנאים ,  2עמ' ,   2הר כנען , מ"ג :  -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' , 2 שדות.  מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1, מ"ג:  טבריה עילית -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.  מ"נ:  2שנאים ,  2עמ'  1בית שערים/רמת ישי ,  מ"ג:  -אזור עפןלה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' ,  1אולגה, מ"ג: -קיסריה מחלפים -אזור חדרה* 

 שדות. 8עמ' ,  4שדות.  מ"נ:  4שנאים , 2עמ' ,  2שדה דב/רידינג/רמת אביב , מ"ג:  -מחוז דן* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  2מ' , שנאי ,  1אריאל , מ"ג:  – אזור אריאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  2עמ' , שמאי , 1מ"ג:  מעלה אדומים , -אזור ירושלים* 

 שדות. 4עמ' ,  2אופקים , מ"נ:   -נפת ב"ש* 

 

 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ:  2שנאים  ,  2עמ' ,  2שכונת דניה,  מ"ג:  -מחוז חיפה* 
 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2העיר , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1גשר הזיו/סער , מ"ג:   -נהרייה אזור* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.    מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,   3העיר , מ"ג :  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' , 1 שדות.   מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1, מ"ג:  קצרין -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.    מ"נ:  2מ'  שנאי , ע 1בית שאן ,  מ"ג:  -אזור עפןלה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.    מ"נ:  2עמ'  שנאי ,  1העיר , מ"ג:  -אזור חדרה* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ר"ג  , מ"ג:  -מחוז דן* 

 שדות. 2עמ' ,  2שדות.   מ"נ:  4שנאים ,  2עמ'  2אריאל , מ"ג:  -אזור אריאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  2עמ' ,שנאי ,  1, העיר , מ"ג: שמש-אזור בית* 

 שדות. 4עמ' ,  2נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנא , 1, מ"ג: 383כפר מנחם/כביש   -אזור אשדוד* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות. מ"נ:  4שנאים , 2עמ', 2אזור תעשייה דרומי ,מ"ג:    -אזור אשקלון* 
 שדות. 2עמ'  1שדות.   מ"נ: 2עמ' , שנאי , 1אופקים , מ"ג:   - נפת ב"ש*  

 

 

 

 

  

      

 

 

 



 146 שפאור בע"מ 

 י ו ם    

 

 

  11ע +   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

    12ע +  

 ה י  צ ו ר  -מ ק ט ע     

 
 -)בוקר(   

 חימוש אווירי. – 2אורות רבין * 

 הרס דוד  )אזור התוף(, שריפת   

 מכלי דלק. 2   

 

 -)אחה"צ(   

 טילים.  - 5,6אורות רבין * 

 הרס בית המשאבות.   

 .  kv 161פגיעה במסדר    

 

 

 

 

 

 

 חימוש אווירי.  -  4 -חיפה ג'* 

 פגיעה בארובה.   

 טילים.  פגיעה -2רוטנברג * 

 . SF 6בשנאים , ומסדר     

 פגיעה בגשר הפחם.   

 טיל. – כנרות* 

 . פגיעה  PRMSהרס מתקן    

 יר.במעבה מקורר אוו   

 מיכל דלק נשרף.   

 מקטע    ההולכה   והשנאה    

 רק"ק. -תחמ"ש שדרות* 
 פגיעה בשנאי.   

 טילים. –קיסריה  –מיתוג -תחמ"ש* 

     –פסי  2שנאים. הרס  2 -פגיעה ב   

 .kv 400צבירה    
 טילים.  -kv 400קווי  

 עמוד נפגע.    1* מדרום לקיסריה. 
 טילים / רק"ק -kv 161קווי  

 ליד משגב נפילת עמוד. *

 עמודים נפגעו. 2* מדרום לקיסריה , 

 * מצפון ליוקנעם , נפל עמוד.

 ק"מ ממזרח לאריאל. 5 -* חבלה. כ

 עמדו נפלו. 2   

 

 
 

 טיל. הרס שנאי ,  -תחמ"ש קריות* 

 .kv 161פגיעה במסדר    

 -kv 400קווי  

 * טיל. ליד צומת כרמה , ממזרח לתח"כ  

 ודים נפגעו ותילים.עמ 2רוטנברג.    

 * טיל. ק"מ דרומה לזבולון. עמוד נפל.

 עמודים 2אפרים , -* חבלה. מדר' לשער

 נפלו.   

 -kv 161קווי  

 * טיל. בין כרמיאל לתפן. נפגע עמוד.

 * טיל. ליד משגב. עמוד נפגע ותילים. 

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                                  
 שדות 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1אזור המפרץ ,  מ"ג: -מחוז חיפה* 

 .שדות 4עמ' ,  2נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנא , 1מעלות תרשיחא , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 .שדות 4עמ' ,  2נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנא , 1גשר הזיו/סער, , מ"ג: -אזור נהרייה* 

 שדות 6עמ' ,  3שדות.   מ"נ:  2, שנאי , עמ'  1הגושרים/דפנה , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' ,  2נ :שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1דגניה, מ"ג: -צמח -אזור טבריה* 

 .שדות 2עמ' , 1 שדות.   מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1 מ"ג:, , עפולה עילית -אזור עפולה* 

 שדות. 4עמ' ,  2נ :שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1אור עקיבא/קיסריה, מ"ג:  -אזור חדרה* 

 שדות. 8עמ' ,  4שדות ,  מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' ,  2גבעתיים , מ"ג:  -מחוז דן* 

 .שדות 2עמ' , 1 שדות.  מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1:ברקן/אזור התעשייה,מ"ג – אזור אריאל* 

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1העיר , , מ"ג:  -אזור נתניה* 

 שדות 2עמ',  1שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מ"ג: אזור התעשייה רעננה ,  -אזור רעננה* 

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1צומת גנים. מ"ג:  -אזור פ"ת* 

 שדות. 4עמ' ,  2העיר, מ"נ:  -אזור ראשל"צ* 

 .שדות 2עמ' , 1 שדות.  מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1:אזור הנמל,  מ"ג -אזור אשדוד* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  4נאים , ש 2עמ' , 2מרכז העיר , מ":ג:  -אזור אשקלון* 

 שדות 8עמ' ,  4נווה שאנן/גשר פז,   מ"נ: -מחוז חיפה*  

 .שדות 2עמ' ,  1נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1העיר/אזור תעשייה, מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1מזרעה/רגבה, מ"ג: -אזור נהרייה* 

 שדות 4עמ' ,  2שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מטולה, מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2, 1עמ'  :שדה. מ"נ 1עמ' , 1אורטל/עין זיוון, מ"ג:  -אזור טבריה* 

 .שדות 2עמ' , 1 העיר.   מ"נ: -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1גבעת אולגה, מ"ג:  -אזור חדרה* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות ,  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2ון , מ"ג: חול -מחוז דן* 

 שדות. 4עמ'  2שדות ,  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1הר גילה , מ"ג:  -ם-אזור י* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות , מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ממזרח לאריאל , מ"ג:  -אזור אריאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות , מ"נ:  2אי , עמ' , שנ 1אזור תעשייה סגולה , מ"ג:  -אזור פ"ת* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1אזור תעשייה צפון, מ"ג:  -אזור לוד* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1תעשייה / גב' ציון, מ"ג:  -אזור אשקלון* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות. מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' , 2המלח, מ"ג: -מפעלי ים -נפת ב"ש* 
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 י   ו  ם 

 

 

 

  13ע +   

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 14ע  +  

 
 

 

 

 

 

 15ע +  

 ה י  צ ו ר  -מ ק ט ע     

 

 טיל.    -3אלון תבור * 
 פגיעות במבנה החיצוני      

 ובצנרת.    רסיסים בדוד.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          --------- 

 

 

 

 

 

 

 

         ----------- 

 ההולכה   והשנאהמקטע      

 

 רק"ק  -יצחק  -תחמ"ש ניר* 
 .kv 161הרס שנאי, פגיעה במסדר     

 טיל .  - תחמ"ש פוריה*  

 הרס חדר הפיקוד ועמדות הבקרה.    

 kv 400קווי   
 עמ'   נפגעו. 2ספיר.-ליד אבן חבלה.* 

  kv 161קווי  
 * טיל. בין חגית ליוקנעם. נפל עמוד.

 נפגע עמוד.* רק"ק , מדרום לצפת. 
 

 טיל.  - תחנת מיתוג אלון תבור* 
 kv 161פגיעה בשנאי. הרס פסי צבירה  

 חבלה. – חובב-תחמ"ש רמת* 

 .kv 400פגיעה בחדר פיקוד , ומסדר  

  -kv 400קווי  

 עמ' נפלו. 2חובב. -* חבלה. ליד רמת

 טילים .    -kv 161קווי   

 * ליד אלון תבור. נפל עמוד.

 עמודים נפגעו.  2* מדרום לקיסריה , 

 

 חבלה.   -תחמ"ש עטרות* 

 -שנאים. פגיעה במסדר  2הרס    

   400 kv. 

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                                
 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.  מ"נ:  2עמ' שנאי ,  1חוצות המפרץ,  מ"ג:  – מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ ' , 2שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ',  2תרשיחא, מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 6עמ' ,   3שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2רמה"ג , מ"ג:  – אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' ,  2ת.   מ"נ: שדו 2עמ' , שנאי ,  1קצרין.  מ"ג:  – אזור טבריה* 

 שדות. 6עמ' ,   3שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2ים , מ"ג: -בת – מחוז דן* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1העיר , מ"ג:  -אזור נתניה* 

 שדות 2עמ' ,  1שדות ,  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1הרצליה פיתוח, מ"ג:  -אזור רצליה * 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות ,  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר. מ"ג:  -אזור אשקלון* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.    מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1דימונה ,   מ"ג:  -נפת ב"ש* 

 

 שדות. 4עמ' ,  2הדר , מ"נ :  -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ' ,  2עיר כרמיאל,  מ"נ :   -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1נ:שדות.  מ" 2עמ' , שנאי , 1ג: מ"  - אזור נהרייה* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות .  מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1כנען/המשטרה , מ"ג:  – אזור צפת* 

 שדה. 1עמ' , שנאי  1קצרין , מ"ג:    -אזור טבריה* 

 שדות. 6,  3: ר"ג , מ"נ: עמ'  מחוז דן* 

 שדות. 2עמ',  1שדות. מ"נ:  2נאי , עמ' , ש 1יה , מ"ג: יאזור התעש -אזור רחובות* 

 שדות. 2עמ',  1שדות. מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר , מ"ג:  -אזור ב"ש* 

 

 שדות. 4עמ' ,  2הר הכרמל, מ"נ :  -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ' ,  2אזור התעשייה , מ"נ :  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ' ,  1העיר, מ"נ:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1קריית שמונה , מ"ג:   -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' ,  1פוריה , מ"נ:  -אזור טבריה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1: ר"ג , מ"ג: מחוז דן* 

 שדות. 2שנאים ,  2עמ' ,  1שדרות , מ"ג:  -אזור אשקלון* 

 שדות. 2עמ' ,  1: אופקים , מ"נ – נפת ב"ש* 

 

 

 

        



 148 שפאור בע"מ 

 

 

 

 

 י   ו  ם 

 

 

 

    16ע +  

 
 

 

 

 

 

 

 

 17ע +  

 

 

 

 

 

 18ע +  

 ה י  צ ו ר  -מ ק ט ע     

 

 

 

          --------- 

 

 
 

 

 

 

 

 

       ---------- 

 

 

 

 

 

       --------- 

 מקטע  ההולכה  והשנאה     

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

           --------- 

 

 

 טילים.  -תחמ"ש כברי* 
 .שנאים ועמדות בקרה 2 -פגיעה ב    

 kv 400קווי   

 ספיר.-עמ' מדרום לאבן 2* חבלה. 

 עמוד נפל. 1 –* חבלה. ממזרח לב"ש 

  kv 161קווי   

 * טיל. בין הבשור לניר יצחק. 

 ותילים. נפגע עמוד   

 * חבלה. מדרום לפארן )בפיצול הקווים 

   קוים מרכזיים. 2לדרום(. נפגעו    

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                              

 שדות 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1חוצות המפרץ , מ"ג:   - מחוז חיפה* 
 שדות 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1, מ"ג: 2-1כרמיאל  – אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר ,  מ"ג:  – אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,  2העיר , מ"נ :  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' ,  1עמ' , שנאי .  מ"נ:  1קצרין ,  מ"ג:  – אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר , מ"ג:  – ולהאזור עפ* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1התעשייה , מ"ג:   -אזור חדרה* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.  מ"נ:  4שנאים,  2עמ',  2צהלה/נווה שרת ,  מ"ג:   -מחוז דן* 

 ת.שדו 4עמ' ,  2נתיבות , מ"ג:   -נפת ב"ש* 

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1דרום העיר , התעשייה , מ"ג:  – אזור אשקלון* 

 שדות. 2עמ' ,  1העיר התחתית , מ"נ:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1העיר  , מ"ג:  - אזור נהרייה* 

 שדות 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' ,  1רמה"ג, מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ' , 2שדות ,  מ"נ:   2עמ' , שנאי ,  1רמה"ג , מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 4עמ' ,  2העיר , מ"נ:  -אזור אשקלון* 

 שדות. 2עמ',  1שדות.   מ"נ:  2שנאים ,  2עמ' ,  1נתיבות , מ"ג:   -נפת ב"ש* 

 

 שדות.  6עמ' ,   3שדות. מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2נמל הקישון/ש"ת, מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ממזרח לעיר, מ"ג: -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1ראש פינה , , מ"ג:  -אזןר צפת* 

 שדות.   4עמ' ,  2עמ' , שנאי.   מ"נ:  1מגדל , מ"ג:  -ר טבריהאזו* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי , 1העיר , מ"ג:  -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1מזרח העיר , מ"ג: -אזור חדרה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1בני ברק , מ"ג: -מחוז דן* 

 שדות. 2עמ' , 1שדות.  מ"נ:  4שנאים,  2עמ' , 2מעלה אדומים, מ"ג:  -אזור ירושלים* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1אריאל ,  -אזור אריאל* 
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 עד   
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  –שבוע 

 רביעי 

 
 
 

 

 

 

  –שבוע 

 חמישי

 ה י  צ ו ר  -מ ק ט ע     

 

 

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

 מקטע  ההולכה  והשנאה    

 

 :19ע+

 טיל.  -תחמ"ש תפן* 
 פגיעה בחדר פיקוד וחדר המצברים.   

 -kv 161קווי  

 רק"ק . מצפון לשדרות , עמוד נפל.*  

 ק"מ ממערב לעטרות. 5* חבלה.   

 עמודים הופלו. 2   

 

 
 

 

               ----------- 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה                               
 שדות. 6עמ' ,  3עמ' , שנאי .  מ"נ:  1עיר תחתית/הנמל ,  מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ', 2שדות. מ"נ:2עמ' ,שנאי, 1תרשיחא/אזור התעשייה, מ"ג: -כרמיאלאזור * 

 .שדות 2עמ' ,  1שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1שלומי, מ"ג: -אזור נהרייה* 

 שדות. 3עמ' , 2שדות.  מ"נ:  3שנאים,  2עמ' , 2קריית שמונה, מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות.2עמ' , שנאי ,  1"ג: רמה"ג אפק/נאות גולן,  מ -אזור טבריה* 

 שדות. 6עמ' ,  3שדות.  מ"נ:  4שנאים,  2עמ',  2עפולה עילית. מ"ג:  -אזור עפולה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2אזור/התעשייה , מ"ג:  – מחוז דן* 

 שדות. 4עמ',  2שדות.     מ"נ: 2עמ' ,שנאי ,  1אזור התעשייה, מ"ג: -אזור אשקלון* 

 .6שדות  3באר שבע העיר,  מ"נ: עמ'  -נפת ב"ש* 

 שדות. 8עמ' ,  4שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2קריית חיים, מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ',  2שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי,  1אזור התעשייה, מ"ג: -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.  מ"נ:  4שנאים ,  2עמ' ,  2העיר , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 6מ' ,  3שדות. מ"נ:  5שנאים ,  3עמ' ,  3ראש פינה / מחנים, מ"ג:  -אזור צפת *

 שדות. 2עמ' ,  2שדה .  מ"נ:  1עמ' , שנאי , 1קצרין , מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1בית שאן.  מ"נ:  -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.     מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  1ג:פרדס חנה/כרכור. מ" -אזור חדרה* 

 שדות. 4עמ',  2שדות.  מ"נ:  2עמ' , שנאי,  1העיר , מ"ג: -אזור אשקלון* 

 שדות.  6עמ' ,  3ערד ,   מ"נ:   -נפת ב"ש* 

 

 שדות. 6עמ' ,  3עמ' , שנאי .  מ"נ:  1הר הכרמל , מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 2עמ' ,  1העיר , מ"נ:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.    מ"נ:  2עמ' שנאי ,  1כברי/נהרייה , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 2עמ' ,  1שדות.   מ"נ:  2עמ' , שנאי ,  2קריית שמונה ,  מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2עמ' ,  1פורייה.  מ"נ:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2 עמ' , שנאי , 1העיר, מ"ג:   -אזור חדרה  *

 שדות. 2עמ' , שנאי ,  1אזור התעשייה ,  מ"ג:  -אזור אריאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2נתיבות ,  מ"נ:    -נפת ב"ש* 
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 הכוונה לתכנון המענה לתרחיש הייחוס הענפי
 

 תכנון המענה לימי / תקופות הלחימה , ייעשה לפי המפורט להלן:.  22   

 ;  1ע+ -א. יום "ע"    ו         

 , 5ב. ימים "ע"  עד  ע+        

 .8עד ע+  6ג. ימים "ע+        

 .9ד. יום  ע+        

 10ה. יום  ע+        

 11ו. יום ע+        

 .13ויום ע+  12ז. יום ע+        

 17עד  יום  ע+  14ח. יום  ע+       

 21עד יום  ע+  18ט. יום  ע+       

 י.  שבוע רביעי.       

 יא. שבוע חמישי ושישי.      

 יב. שבוע שביעי עד השבוע העשירי.      

 

 השלבים בביצוע תכנון המענה : –. השיטה 23

 -א.  כללי       

    התגובה המתוכננת לשטח , ע"י חח"י , לכל אירוע   -( "המענה"  משמעותו 1           

 ולסה"כ האירועים שחלו ביום/תקופת זמן נתונה. ותוצאותיו ,לייחוס                

   (  המענה יינתן לכל יום/תקופה נתונה בנפרד, תוך התחשבות בנתונים , 2           

 לצורך מתן מענה ליום/תקופה קודמת. בתוצאות ובאמצעים שנוצלו                 

 "הערכת מצב".  -תמונת מצב" ו(  עבור כל יום/תקופה נתונה , תבוצע "3           

 

       מתחייב קיום "מסד נתונים" בסיסי )ממוחשב( , המכיל את כל האמצעים   (1ב.        

  מערכות , ציוד , מכללים , רכב וכדו'( , בחח"י   ם / צוותי עבודה ,אד -)כוח               

  , גופים/אגפים ארציים( ובגופים ברמות הארגוניות השונות )מחוז , אזור/נפות                

 השונים במערכת )במקטעי הייצור , ההולכה והשנאה , והחלוקה(. בסיס                

 הנתונים ישמש כבקרה מרכזית לשליטה על אמצעים ונתונים.               

  יום/תקופת פעילות , ירשמו האמצעים שהוצאו והשינוי שחל בנתונים , כפי  (2           

      שטח , בה ניתן מענה , והמשמעויות מכך על כלל האמצעים בשבוצעו/הוצאו                

 תמונת מצב עדכנית(.  -חח"י  "בזמן "אמת" )גריעה / העסקה תוספת ,ב               

 

 -צב"  )עבור כל יום/תקופת נתונה( ג.  הכנת "תמונת מ      

  ( האירועים לייחוס בחתך מחוזות/אזורים/ גופים אחרים , מיקומים גיאוגרפיים , 1           

 ותוצאותיהן. מועדי הפגיעות                

  ( סה"כ האמצעים המצויים בידי הגופים השונים במרחבי הפעולה , בה יינתנו 2            

 עבודה מקצועיים , אמצעים וכדו'(. -המענים )כ"א , צוותי               

 ( נתונים כללים על מצב ההיפגעות במשק , להם משמעות והשלכה על הרשות 3          

 הייעודית.              

 

 -ד.  הכנת "הערכת מצב" )עבור כל יום/תקופה נתונה(      

 ( אופן המענה הטכני/המעשי האפשרי לכל אירוע לייחוס.1          
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 ( האמצעים הנדרשים למתן המענה לכל אירוע לייחוס / ריכוז אירועים.2          

 ( האמצעים אשר יידרשו כתגבור מגורמים מחוץ לאזור/המחוז הנוגע.3          

   על תוצאותיו בשטח.  ( משכי הזמן הנדרשים למתן המענה והתגברות4          

 והמשמעויות מכך על כלל מערכת החשמל המקומית/הארצית.             

 ( סדרי תאום ושת"פ נדרשים עם גורמי חוץ.5         

  המשמעויות של הפגיעות בשטח על מפעלים / אתרים חיוניים ,  –( ההשפעות 6         

 והמענה לכך.              

 ( במידת הצורך , קביעת קדימויות ועדיפויות לביצוע.7         

 ( קבלת החלטות מעשיות לביצוע.8         

 

 ההחלטות המבטאות את המענה המתוכנן , שניתן לכל  -. ההחלטות והמענה הכולל ה     

 ונת מחוז/אזור , בו קרה האירוע/ים , ייבחנו בראייה  ארצית , מרוכזת , לקבלת תמ         

 מצב כוללת ,אשר תכלול:         

 האירועים שניתן להם מענה מידי . (1

האירועים שניתן להם מענה חלקי, תוך ידיעת הזמן והאמצעים הנדרשים כדי  (2

 להשלים המענה.

תמונת מצב : ההיצע הזמין של חשמל לעומת הביקוש,  האירועים אשר  (3

 ירועים חריגים.הצריכו "ניהול מחסור" )היקף, אזורים , מועדים(.   א

 האמצעים השונים בהם השתמשו ומקורותיהם )פנים וחוץ(. (4

 האמצעים שחסרו , הסיבות לכך , ומה נעשה להשיגם. (5

 נתונים על טיפול שניתן למפעלים חיוניים/אסטרטגיים. (6

 המלצות באשר למתן המענה הכולל , ומשמעויות לעתיד. –מסקנות  (7

 

 התייחסות ומענה –נקודות לבחינה .  23

 המשמעויות של :  שיבושים בהספקת גז טבעי ומחסור בגפ"מ , והמענה לכך. .א

 משמעויות על תח"כ רוטנברג. -היפגעות מיכל גז מרכזי בקצא"א ,  .ב

ניהול מענה לאזור/יישוב אשר ספג פגיעות רבות בזמן קצר ובמרוכז , )הכנת  .ג

 נוהל(.

 ה.השפעת פגיעת טיל כימי במפרץ חיפה העלול להשפיע על תח"כ חיפ .ד

ארצי , -פגיעה ברשת החשמל של נמל חיפה )לפי נתוני תרחיש הייחוס של מל"ח .ה

   -שבועות(. הנתון מחייב בדיקה , 6הדבר יגרום להפסקת חשמל בנמל למשך 

 נכונה במענה.        כיצד הדבר קורה ,מה ניתן למנוע , ו/או לטפל

 ם בברז.  משמעויות ו.  אפשרות של הפרעות ושיבושים של הספקה שוטפת של מי      

 אדם ומערכות בתח"כ ומתקנים אחרים במערכת.-מעשיות באשר לכוח          

 . 052  -ו   050ז.  משמעויות היפגעות רשתות "בזק" ורשתות      

 ומפות עבירות , בעיקר למחוז צפון.  4X4קיום רכב  .ח

/ השירות  התחייבויות של קבלנים / נותני שירותים , על מתן העבודה  –הסכמים  .ט

 גם בשע"ח.

כוח אדם : הכנת תכנית לתגבור/החלפה של כוח אדם עובד ע"י כ"א מבוגר ,  .י

 גמלאים ,מתנדבים וכדו'.

פגיעה במטה ההפעלה הארצי בדניה  )הנושא לא הוצג בין האירועים לייחוס בעדכון  .יא

         המשמעויות והמענה )למעשה המענה קיים, מחייב תרגול , מדי פעם(.   זה(,יש לבחון
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:  3-חיפה ג'* 

 טיל.
בית  –נפגעו    

 המשאבות , המסננים.
 

 

 

 

 

 

,ט"ג :  אלון תבור*  

 טיל.

הרס טורבינה אחת     

 ומדחס

 

 

 

 
 
 

 

 

 

             ---- 

מקטע  ההולכה 

 והשנאה

 

-קריית -תחמ"ש * 

 שמונה. טיל
 הרס שנאי.    

  - kv 161קווי *  

 מדרום

לקריית שמונה.     

 עמוד נהרס.

 

 

 

 

 
:  צפת –תחמ"ש *  

 טיל.
 הרס שנאי.     

פגיעה במבנה    

 המסדר.

 

 

 

 

 

  
: זבולון-תחנת מיתוג * 

 טיל.

פגיעה במסדר מ"ג  

 וחדר פיקוד

 

 מ ק ט ע       ה ח ל ו ק ה      
 2עמ' , שנאי ,  1ממזרח לעיר. מ"ג:  -מחוז חיפה* 

 שדות. 
 שדות. 4עמ'  2מ"נ :  –בעיר    

 2עמ' ,  2ממערב לכרמיאל. מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות 4שנאים , 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ:    

שדות.   מ"נ  6שנאים ,  3עמ' ,  3מ"ג:  -אזור נהריה* 

 שדות. 6עמ' ,  3: 

 2עמ' , שנאי ,  1ראש פינה , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 3עמ' , 2שדות. מ"נ: 

עמ' ,  1העיר טבריה וצפונה , מ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2שנאי , 

 שדות. 3עמ' ,  2מ"נ :     

 2עמ' , שנאי , 1ממזרח לעיר. מ"ג:  -אזור אשקלון* 

 שדות. 2עמ', 1שדות. מ"נ: 

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

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

 2שדות. מ"נ:  2עמ',  1המפרץ , מ"ג:   -מחוז חיפה* 

 שדות. 3עמ' , 

שדות.  2עמ',שנאי, 1משגב , מ"ג:  -אזור כרמיאל* 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ: 

 2עמ', שנאי, 1דרום העיר , מ"ג:  -אזור נהרייה* 

 שדות. 4עמ',  2שדות. מ"נ: 

עמ',  2ראש פינה/חצור הגלילית , מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 2שנאים ,  2

 שדות. 6עמ' ,  3מ"נ :    

שדות.  2עמ' ,שנאי,  1פוריה , נ"ג:  -אזור טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1מ"נ: 

 שדות. 2עמ' ,  1מגדל העמק, מ"נ:  -אזור עפולה* 

 שדות. 2עמ' ,  1 העיר, מ"נ : -אזור חדרה* 

שדות.  2עמ',שנאי,  1כיסופים , מ"ג:  -נפת ב"ש* 

 שדות.  2עמ' ,  1מ"נ: 

 

 2שנאים, 2עמ',  1הנמל. מ"ג:   -מחוז חיפה* 

 שדות. 4עמ' ,  2שדות.מ"נ: 

 2עמ',שנאי, 1העיר , אזור התעשייה,מ"ג: -כרמיאל* 

 שדות. 2עמ', 1שדות. מ"נ: 

 2עמ', שנאי, 1"ג: התעשייה בעיר, מ -אזור נהרייה* 

 שדות. 2עמ',  1שדות. מ"נ: 

 2שנאים , 2עמ',  2ראש פינה/ש"ת,מ"ג:  -אזור צפת* 

 שדות. 4עמ', 2שדות.מ"נ :

שדות. מ"נ:  2עמ' , 1התעשייה, נ"ג:  -העיר טבריה* 

 שדות. 2עמ' ,  1

 2עמ',  2תחום קצא"א , מ"ג::  –ן אזור אשקלו* 

 שדות. 4שנאים , 

 שדות. 4עמ' ,  2מ"נ :     

 2עמ', שנאי ,  1נירים/עין השלושה , מ"ג: -נפת ב"ש* 

 שדות.

 שדות.  2עמ' ,  1מ"נ:    

 

 

 

 

 

 

*  *  *  * 
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 סיכום "סיכומי הביניים" - ח"ארגון מטות ההפעלה בח( 13
 

 03 -444סימוכין: 

 2003אפריל  30

  –אל:  חטיבת ארגון ולוגיסטיקה 

 ש.אדם  -הסמנכ"ל        

 מ.רם –דע:  מח' מל"ח ארצי 

 

 ארגון מטות ההפעלה בח"ח

 סיכום "סיכומי הביניים"

 

 כללי
 

הביניים לכל -.    עם גמר הביקורים של צוות הבחינה לארגון ותפעול מטות ההפעלה והוצאת סיכומי1

 אחד ממטות ההפעלה שנבחנו, מיועד מסמך זה :

 הביניים, כפי  -ויות המעשיות הנובעות מכלל סיכומילסכם את הפעילות והמשמע 

 שהוצאו למטות ההפעלה השונים.       

 .לשמש כרשימת בקורת ומעקב, בעבודת המטה 

 

 .   סיכום זה ערוך לפי הסעיפים הבאים :2

 הביניים שהוצא(.-פירוט מטות ההפעלה שבוקרו )המטה; המועד; פרטי מסמך סיכום .א

 כפי שהוצאו למטות ההפעלה.מסמכי ההכוונה והאחרים  .ב

 נושאים המחייבים בחינה/דיון  ו/או  סיכום ברמת ההנהלה. .ג

 שינויי מיקום. -השלמות -החלטות שיש לקבל בהקשר לבינוי .ד

 נושאים משלימים לאמור לעיל. .ה

 סיכום ומשמעויות להמשך. .ו

 

 מטות ההפעלה שבוקרו
 

 המטה/המועד/מסמך הסיכום:.   להלן מטות ההפעלה שבוקרו ע"י צוות הבחינה, בחתך של 3

 

 תאריך הפצה    מסמך הסיכום     תאריך הביקור                  ה   מ   ט   ה       
  4.3.03         124/2003             27.02.03(  יח' ביטחון ארצי                 1    

 -"-             125/2003                  -"-( אגף ביצוע פרויקטים                 2    

 -"-            126/2003                  -"-(  אגף לוגיסטיקה ונכסים              3    

     ............................................................................................................. 

 10.3.03        130/2003                5.03.03שבע                    -(  נפת באר4     

 -"-             131/2003                  -"-(   מחוז ירושלים                         5     

    .............................................................................................................. 

 16.3.03        141/2003               12.03.03(  חט' שיווק וקשרי לקוחות     6     

 17.3.03        143/2003                   -"-(  חט' ייצור והולכה                     7     

 -"-             144/2003                   -"-(  חט' ארגון ולוגיסטיקה               8     

 19.3.03        147/2003                   -"-(  יחידת הדובר                           9     

 -"-             148/2003                   -"-( אגף אספקה ואחסנה                  10    

     .............................................................................................................. 

 23.3.03       151/2003               19.03.03( מחוז דן                             11    

 24.3.03       152/2003                   -"-              ( מחוז הדרום               12    
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 )המשך(

 תאריך הפצה    מסמך הסיכום     תאריך הביקור                  ה   מ   ט   ה       
 הועבר בדו"אל -השלמה        26.03.03(  אגף אספקה ואחסנה             13   

 31.3.03           165/2003             -"-               (  מנהל משאבי אנוש     14   

 -"-                167/2003            -"-(  אגף מיידע ותקשוב                    15   

 .140/2003(  מנכ"ל החברה                  )לא התקיים(       מסמך הכוונה: 16   

   .................................................................................................................. 

 

 .   כל סיכום ביניים שהוצא למטה הפעלה נתון, כלל הסעיפים הבאים:  4

 כללי 

 .)נתונים עיקריים )בדגש על ההכנות של המטה והכוננות לשע"ח 

 ם )בדגש על השלמת נתונים, הכנת נתונים ופעילות סיכום ביניי

 נדרשת(.
 

 

 מסמכי הכוונה ואחרים שהוצאו
 

 .   להלן מסמכי ההכוונה שהוצאו  למטות ההפעלה :5

 (.03ינואר  19 -, מ30/2003מסמך הכוונה ) –ארגון ותפעול מטות ההפעלה בחברה  .א

 נספח א' למסמך ההכוונה כנ"ל. –"מסד נתונים"  .ב

 נספח ב' למסמך ההכוונה כנ"ל. –אחריות וסמכויות" "תפקיד  .ג

 (. 360-03מסמך הכוונה לעדכון ושדרוג הנהלים ) –ההפעלה בח"ח -ד.    נהלי הפעלה למטות

 נספח ג', למסמך ההכוונה להכנת נהלי ההפעלה כנ"ל. –הגדרות והבהרות"   -"מושגים  .ה

 (.251-03שאלות הכוונה לקראת פגישת עבודה עם המנכ"ל  ) .ו
 

 מסמכים אחרים שהוצאו בהקשר לעבודה על מטות ההפעלה: .   6

 (.245-03קריטריונים למקלטו ומיגון מטות ההפעלה  ) .א

 פרופיל עבודת ח"ח במצב חל"כ/חלב"ג  )מצע לדיון(. .ב

 

 

 נושאים המחייבים בחינה/דיון ו/או סיכום

  ברמת ההנהלה

 

ההפעלה השונים, עלו נושאים להם השלכות על .   כללי:  במסגרת סיכומי הביניים שהוצאו למטות 7

 נושאים אחרים, במסגרת ראייה כוללת בח"ח.  נושאים אלה יוצגו להלן.-תחומים

 

 הפעלת אגף ביצוע פרויקטים בשע"ח :.   8

 יש לקיים דיון עקרוני בהנהלת החברה על ההפעלה האפשרית של האגף בשע"ח, לכך תהיה השלכה        

 על הרכב וארגון מטה ההפעלה של האגף  ומיקומו )מצע לדיון יוכן ע"י מנהל האגף(.      

 

 מטות הפעלה חלופיים :.  9

 האם לכל מטות ההפעלה יש לקבוע, מראש, מטות הפעלה חלופיים?  -יש לקבל החלטה עקרונית, .א

 האם זה יכלול גם את מטות ההפעלה האזוריים במחוזות ? 

 מחוז הצפון )כולל האזורים(,   -החלטה וקביעה של מטות הפעלה חלופיים עלו בהקשר לב.   הצורך ב     

 אגף לוגיסטיקה ונכסים.            
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 בינוי שונות בח"ח :-נוהל תכנון והכנת תכניות.  10

 מעורבות של הגורמים הבאים: –יש לעדכן נוהל קיים )בהנחה שנוהל כזה קיים(, כך שיחייב שילוב       

 –מח' ביטחון ארצי; מח' מל"ח ארצי; אגף מיידע ותקשוב; )ואולי גורמים נוספים, יש לבחון הדבר(       

 בעת הכנה ותכנון תכניות הבינוי השונות בח"ח.      

 

 תורת ההפעלה בח"ח בנתוני חל"כ/ביולוגי :.  11

  –המוכנות  –השלכות על ההכנות .ב' לעיל.   הוכן מצע לדיון.  הנושא הנו עקרוני ובעל 6ראה סעיף        

 ההכשרה וההצטיידות של החברה.  מן הנכון לקיים בנושא דיון בהנהלה. –הארגון        

 

 תכנון המענים לתרחיש הייחוס הענפי : .  12

 התברר כי אגף המיידע והתקשוב לא שולב בעבודה על תרחיש הייחוס הענפי והכנת המענים  .א

 לתרחיש. יש להניח שאולי יש גורמים נוספים בחברה שצריכים להשתלב בבחינת הנושא.      

 הנושא מחייב בדיקה.       

 .03פבר'  4 -מ 210-03הערות לתרחיש הייחוס של "חושבה" ניתנו במסמכי:  -ב.  לגופו של עניין,
 (, למסמך 02-ד'00ד' )-הצעתי, כיצד לטפל בנושא, מבחינת עבודת המטה בח"ח, באה לביטוי  בנספח     

 . 03(.  מתוכננת פגישת עבודה בנושא בראשית מאי 1218-02היסוד )     

   

 קריטריונים למקלוט ומיגון מטות ההפעלה :.  13
 .03מפבר'  245-03הנושא קיבל ביטוי במסמכי:  .א

הנושא בדיון פנימי עם מח' מל"ח ארצי ומח' ביטחון ארצי, על בסיס נתוני מטות ההפעלה, אפשר לסכם  .ב

 הביניים. ולבחון האם יש צורך מעשי בפרסום קריטריונים אלה.-כפי שהתקבלו במסגרת סיכומי

 

 

 מיקום-מיגון-החלטות הקשורות לבינוי
 

מטות שלצורך הכנתם כיאות לשע"ח יש .   כללי :  במהלך הביקורים במטות ההפעלה, הסתבר כי יש 14

 מיגון , או מיקום.  פירוט על מטות אלה להלן. -לבצע שינויים/תוספות  הקשורים לבינוי

 

 מטות הפעלה המחייבים שינוי מיקום ופריסה חדשה :.  15

 חיפה   )מחייב תכנון וביצוע פריסה מחדש(. –א.  מטה הפעלה המחוזי        

 של אגף ביצוע פרויקטים )מותנה גם בסיכום העקרוני על הפעלתו בשע"ח, ראה   ב.  מטה ההפעלה       

 בבניין החדש ברח' אנילביץ(. –לעיל.  מחייב מיקום ממוגן. האפשרות  8סעיף             

 שבע )עם המעבר של הנפה  ל"אזור הביצוע" בב"ש, יש לתכנן מטה -ג.  מטה ההפעלה נפת באר       

 ה ממוגן(.הפעל           

 

 מטות הפעלה המחייבים מיגון :.  16

 מטה ההפעלה של אגף לוגיסטיקה ונכסים. .א

 ן החדש של ח"ח בכניסה יב.  מטה ההפעלה של אגף האספקה והאחסנה )הנושא טופל. המיקום בבני       

 לחיפה. כן הוכנה למטה הצעת פריסה קונקרטית(.      

 ובדרום. ג.  מחלקות אגף ביצוע פרויקטים  בצפון

 שבע.-ד.  חדר הפיקוח של נפת באר

 

 מטות הפעלה שנכון להרחיב השטח המוקצה להם, בדניה :.  17

 יחידת הדובר. .א

 מנהל משאבי אנוש. .ב

 אגף מיידע ותקשוב. .ג

הדבר אפשרי במסגרת הקמת קומת "הגלריה", המיועדת לבינוי והרחבה, בשטח של חט' ייצור 

יהיה להקצות חדרים לשימושים אחרים בדניה, )כמו: למנכ"ל; והולכה , במתקן דניה. כתוצאה ניתן 

 למנוחה וכדו'(.
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 נושאים משלימים
 

 .  השלמות עבודות מטה :18

 במסגרת סיכומי הביניים ניתנו הנחיות למטות ההפעלה, המורות על השלמות שונות הנדרשות .א

 המוקצב. הפעלה שאינם עומדים בלו"ז-לביצוע, במסגרת לוח זמנים נתון.  יש מטות

 יבוצעו. –יש לוודא מעקב ובקורת, ע"י מח' מל"ח ארצי, שאכן עבודות מטה משלימות אלה  .ב

יעדכנו את נוהלי ההפעלה שלהם, -הדבר יבוא גם לביטוי בהמשך, כאשר מטות ההפעלה יכינו

 על פי מסמך ההכוונה לעדכון ושדרוג הנהלים, שהופץ להם.

 

 .  מערכת "מנורה" :19

 שנתבקשו המטות להשלים, נדרשו להכין ולהציג את כלל הנושאים שיכללובמסגרת הדרישות  .א

במסגרת "מסד הנתונים" וכן להציג את אותם הנושאים שלהערכתם מן הנכון שיקבלו ביטוי 

 במערכת "מנורה".

 הנושאים  המוצעים לקבלת ביטוי במערכת "מנורה", ולערוך דיון -יש לרכז את כלל הבקשות .ב

 -עניני עם הצוות המטפל במערכת "מנורה", כדי לסכם      

 .איזה נושאים יכללו במערכת 

 .)מה יהיו שלבי הביצוע )קדימויות ועדיפויות 

  הנדרשים במערכת. –היישומים האפשריים 

 כתוב, על סה"כ נושאים אשר יכללו במערכת "מנורה", הנגישות -מתן ביטוי טכני

 השונים בח"ח, בשגרה ובשע"ח. והשימוש במערכת זו ע"י הגורמים

 

 .  נתוני כוח אדם בשע"ח :20

 יש לסכם נתוני אמת על מצבת כ"א בח"ח אשר יפעלו בה בשע"ח. ולקבוע הדרך לבטא נתונים  .א

 אלה בצורה אחידה ע"י כל הגורמים בחברה. 

 –הכוונה שהנתונים על כוח האדם יכללו  .ב

 כ"א בח"ח בשגרה. (1

 חייבי גיוס בשע"ח. –כ"א  (2

 המרותקים לפי אישור משרד העבודה. –כ"א  (3

 צה"ל כמרותקים לעבודתם בשע"ח.-אשר אושר ע"י משהב"ט  -כ"א  (4

 אשר לא מגויס ולא נכלל בכ"א מרותק לח"ח, אך מצוי וכשר לעבודה בח"ח. –כ"א  (5

 במצבה הפעילה של ח"ח בשע"ח. –סה"כ כ"א  (6

 

 

 סיכום ומשמעויות להמשך
 

 .   סיכום :21

 נה לארגון ותפעול מטות ההפעלה בח"ח, ותוצריה, כפי שבאו לביטוי העבודה של צוות הבחי .א

  –הביניים,  השיגה את מטרתה הראשונית, שבאה לביטוי בפעולות הבאות  -בסיכומי      

 .להנחות על ההכנות שיש לבצע לקראת ביקור צוות הבחינה 

 ה.הארגון הכללי של כל מט -הפריסה -המיקום -לבחון המצב העובדתי ,המיגון 

  להנחות , כשלב ראשוני, על הארגון הנדרש להפעלה יעילה ומתואמת של מטות

 ההפעלה.  מתוך ידיעה כי יש עוד צורך בהשלמות בהמשך.

 .להנחות על ההשלמות, הראשוניות,  שמטות ההפעלה צריכים לבצע 

 במרבית מטות ההפעלה התכוננו כראוי ונעשה מאמץ כנה להכין המטה לקראת ביקור הצוות  .ב

 וכן לקראת הפעלה אפשרית קרובה  בשע"ח.   בחלק מהמטות נעשה הדבר בצורה שטחית       

 ובלתי מספקת.      

 מטה  ותהליכי ביצועה, במיוחד בהקשר לשע"ח, -מהעדר בסיס תורתי משותף באשר לעבודת .ג
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-אחריות-"תפקידיש קושי מעשי, בשלב זה, להתמודד עם נושאים כמו : "מסד נתונים", 

מצב; האינטרסים -מצב", "הגורמים המשפיעים" בהערכת-סמכויות"; הכנה וביצוע "תמונת

 החיוניים של הגוף; תהליך העבודה של הערכת מצב, ועוד.

 

 .  משמעויות להמשך:22

 (  כדי להכין העדכון והשדרוג של נהלי  03למטות ההפעלה ניתן זמן רב יחסית )עד סוף ספט'  .א

 עלה של המטות. טיפול נכון בנושא עשוי להביא תוצאות טובות, תוך התגברות על הבעיות ההפ      

 הקיימות, בעיקר על  התורה והארגון של הפעלת מטה בשע"ח.       

 לימוד והטמעה" )כמפורט  –באם יוקדשו הזמן והאמצעים לביצוע "נושאי עבודת המטה  .ב

 שהדבר יסייע  מאד בהכנה , מוכנות , ארגון והפעלה    ג'(, אין ספק1218-03ג: -נספח  -במסמכי      

 של מטות ההפעלה.      

 המטות-ביניים,  במצב הנוכחי, נכון יהיה לערוך השתלמות לראשי-כשלב ראשון, או כאמצעי .ג

המטה, תהליך ביצועה והאמצעים הנדרשים -)של מטות ההפעלה(, אשר תכלול את עיקרי עבודת

שר להם, בהמשך, להכין נכון את נהלי ההפעלה במטות שלהם, כדי לקיימה.  זאת כדי לאפ

 ולהקנות להם מיידע בסיסי שיאפשר להם לכוון לעבודת מטה יעילה יותר.

     

 

 

 בברכה,

 

 אלוף )מיל( הרצל שפיר              
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 חברת החשמל חח"י

 מטות ונוהלי הפעלה(  14 
 
 חשמל  לשעת חירום / דחק, מהווה מרכיב מובנה בארגון החברה ופיתוח התשתיות הערכות חברת ה.  5

 ארגון המטות והנהלים לשע"ח.  -בשעת רגיעה.  מרכיב מרכזי בהערכות       

 

 קיים מטה מל"ח,  הפועל כיחידת מטה ארצית  בכפיפות לסמנכ"ל ארגון ולוגיסטיקה. -.  בחח"י6 

 ( יש רכזי מל"ח,  בתוקף היות המחוז רשות כוח פיקודית לשע"ח.5במחוזות )   
 מערך מל"ח ארצי בחח"י, מהווה גורם מרכזי בהכנת הנחיות ונהלים לשע"ח, כמו : הכנת מענה       

  לתרחישים , תכנון ושימור רמות מלאי, מעקב וטיפול בריתוק כ"א חיוני, בניית מסדי נתונים החיוניים     

 לתפעול החברה בשע"ח/דחק, יזום תכניות הדרכה וארגון מטה מל"ח ארצי ברגיעה/ שע"ח, ועוד.     

 

 . מטות הפעלה :7 

 מטות הפעלה מופעלים בחברת החשמל במצב כוננות מל"ח ג' או ד' ו/או בשעת  דחק ע"פ א.       

 פריסה גיאוגרפית. –חלוקה            

  -ב.   פרוט המטות     

 

 רמה אזורית רמה מחוזית רמה ארצית ושאהנ

 מטה הפעלה ארצי בדניה  פריסה

  מטה חטיבת שיווק לקוחות

 דניה     –

  מטה חטיבת ארגון

 דניה –ולוגיסטיקה 

  דניה –מטה אגף אמ"א 

  דניה –מטה אגף אמ"מ 

  מטה אגף אספקה ואחסנה

 חיפה –

  מטה חטיבת יצור והולכה– 

 דניה

  מטה אגף ביצוע פרויקטים

 ת"א –

  ת"א –מטה בטחון ארצי 

  מטה אגף לוגיסטיקה

 ת"א -ונכסים

 חמישה מטות- 

הפעלה של 

רשויות כוח 

  -פיקודיים

 מחוזים

  14סה"כ 

מטות הפעלה 

אזוריים + 

מטה הפעלה 1

 נפתי )ב"ש(

חדר נתונים,  –מטה הפעלה   מאפיינים

מרכזי,  מאויש ע"י  בעלי 

 תפקידים עיקריים

  המטות בדניה פרוסים

קטן ביחס, מתוך בשטח 

השענות על שירותים 

מרכזיים של המבנה .  

אפשרות לעבודת מטה 

 מרוכזת ויעילה.

 

 *  בכל מטה מתחם 

הכולל בד"כ חדר    

 -הפעלה, חדר-מטה

 נתונים ואזור מנהלה.

* המטות פרוסים  

במקלטים ו/או מרחבים 

 מוגנים.

* בכל מטה פרוסה   

מערכת תקשורת, מיידע 

 ועזרי מטה להפעלה

 בשעת חירום.

  בד"כ חדר

נתונים מרכזי 

המשמש 

כמטה הפעלה, 

הממוקם 

במקלט ו/או 

 חדר ביטחון.

 

 :  *  בעקרון נקבע כי לכל מטה הפעלה ייקבע מטה הפעלה חילופי.  מבוטא בנוהל המטה. הערות 

 השרון.-ברמת -*  למטה ההפעלה הארצי של חח"י, בדניה,  קיים מטה הפעלה חילופי,               
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 .  נוהלי ההפעלה :8

 הפעלה אחידים לכל מטות ההפעלה -,  בהכנת נהלי2003 -2002פעילות מיוחדת נעשתה בשנים  .א

 ים להכנת המטות.הכוונה והשתלמויות  לבעלי התפקיד האחרא-בחח"י,  כולל הוצאת מסמכי      

 ב.   בוצעו ביקורים מיוחדים בכל המטות לבחון הפריסה והתאמת האתרים לתפקידם כמטות הפעלה.

 , שמו דגש מיוחד על השימוש הנכון בנוהלי 2002-2003התרגילים שבוצעו בחח"י, בשנים  .ב

 ההפעלה של המטות.      

 

 

 

 כ"א, אמצעים ומלאים 

 
 כ"א :.   9

עובדים, )סה"כ כ"א  4,399 -. תקן כ"א בשע"ח  13,850  -קבועים(  בשגרה תקן כ"א )עובדים  .א

(. בנוסף זמין לחברה כ"א בעלי פטור מגיוס, וכן גמלאי החברה 775, פער 3624מרותק משקית 

 ומתנדבים.

 -פילוג תקן כ"א לשע"ח, באחוזים לפי המקטעים  .ב

 * מקטע הייצור   :

 * מקטע ההולכה  :     

 * מקטע החלוקה  :     

 * מטה               :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ארגון בשע"ח. -ג.  צוותי עבודה, מהווים מדד ליכולת החברה לטפל באירועים חוצי

 לאירועים בשטח , בראייה ארצית:  –ריכוז צוותי העבודה , המאפשרים מענה מיידי           

 

ס"ה  קבוצות עבודה

קבוצות 

 ארצי

פוטנציאל  הערות

 עבודה ארצי

  עובדים בקבוצה 8 –כ  12 קבוצות מתח על/ עליון

  עובדים בקבוצה 6 –כ  49 קבוצות מתח גבוה

  עובדים בקבוצה 2 –כ  80 קבוצות חל"ב

  עובדים בקבוצה 5 –כ  20 קבוצות תחמ"ש

  עובדים בקבוצה 5 –כ  12 קבוצות טורבינות גז

  עובדים בקבוצה 5 –כ  18 קבוצות הרכבה חשמלית

  עובדים בקבוצה 5 –כ  16 קבוצות הרכבה מכנית/בניין

      

  -ד.   חוזים עם קבלנים,     

 לחברה חוזים בעיקר בתחום שירותים )גינון, צביעה, חפירות, מזון(, עם קבלני חוץ .           

 (  ישנה מחויבות למתן שרות גם בשע"ח.%30 -בחלק מהחוזים  )כ           
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 .  אמצעים ומלאים  :10

 

 -א.  ההתכוננות לשע"ח/דחק, מתבטא בעיקר בתחומים הבאים        

 תוד רמות מלאי בדלקים, ח"ח ציוד רשת וציוד כללי,  בהתאם לתסריטי שע"ח.י*  ע            

 * רכש דיזל גנרטורים ופריסתם בראיה ארצית.            

 עבור מעקפים במתח על/עליון. ERS * רכש ותחזוקת מערכת            

 * רכש תחנות משנה ניידות.      

  

 –, כולל 2004מל"ח ארצי , לשנת  –ב.  תקציב חח"י   

 אלף $. 625*  תקציב פיתוח :  

 .₪אלף   3,952*  תקציב תפעול :  

     

 מהווים אחד המשאבים העיקריים לשע"ח.   -דיזל גנרטורים  ג.          

 יח' בפריסה ארצית. 219*  מצבת דיזל גנרטורים כוללת  :              

 *  התפלגות בהתאם להספקים השונים:             

 יחידות. 500KW   - 16תחום מעל    --      

 יחידות. 401-500KW   - 20תחום    --                  

 יחידות. 301-400KW   - 18תחום    --                  

 יחידות. 201-300KW   - 15תחום    --                  

 יחידות. 100-200KW   - 86תחום    --                  

 יחידות. 99KW        - 64תחום עד    --                  

 ליון דולר .ימ 7.5  -שווי משק ד.ג *              

 מש"ח. 1.25שנה, עלות אחזקה שנתית  30אורך חיים ממוצע                 

  מש"ח, לא כולל בינוי וכ"א. 2.6השקעה לשנה לאורך חיי הגנרטורים )רכש+ תחזוקה( ~                 

 
 :      ד.  חלקי חילוף ואמצעים עיקריים       

 

 שווי כולל כמות במלאי מחיר ליחידה פרוט

ERS 1.5 M$ 1 1.5M$ 

    תחמ"ש נידת

    שנאים גדולים

  ק"מ תילים 3  קווי מתח עליון

קווי מתח על/עליון על 

 מבודדים עמודים

   

 
 ה.   דלקים:        

 -*  רמות מלאי ועלותם 

 

כמות במונחי זמן  כמות באלפי טון דלק

 הפעלה

 שווי במש"ח

 324 שב' 5 1200 פחם .א

 299 שב' 9 300 מזוט .ב

 408 שע' 100 163 סולר .ג

 .₪מיליוני   1031סה"כ:                                    

 

 .................  . -*  עלות אחזקה שנתית     
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 תקשורת –מחשוב  –מערכות מיידע 

 

 .  אגף אמ"ת, המרכז  בחדרה,  מרכז את כלל הפעילות בנושאי מחשוב ותקשורת בחברה.11

 תקשורת זו כוללת בעיקר את הרבדים הבאים:             

 ק"מ )בחלקם סיבים מושתלים בתילי מתח(. 1500א.  רשת סיבים אופטית ~  

 ב.  קווי בזק ,  בעיקר לגיבוי.             

 ג.  רדיו מירס, )כולל שריון מתגים(.             

 

 

 .  מערכות מידע מרכזיות לשע"ח :12      

 

 EMS (Energy Management System)א.  מערכת בסיסית              

 

 בלוקים עיקריים

 

 בלוקים עיקריים:

   

 

 

 *   מערכת זו , כוללת  מספר שרתים במרכז הפיקוח הארצי, וטרמינלים בתחנות כוח,                  

 טרמינלים. 180~  -סה"כ כ –תחמ"שים,  ותחנות מיתוג                       

 .Scada -. מעודכנת  כל דקה מreal time -מציגה נתוני  מערכת החשמל ב                      

 עובדים. תקציב תחזוקה ותפעול  20*   פיתוח ותחזוקת המערכת נעשים ע"י קבוצה של                  

 ......... מש"ח. -המערכת כ                      

 הנה מערכת סגורה.  קבלת מידע הנה חד סטרית,  באמצעות מסננים  EMS*  מערכת                  

 מתאימים.                     

               

 : PI - (Plant Information System)ב.               

 *  מיועד להצגת מידע חשמלי,  נתונים עדכניים של תחנות כוח, תחנות משנה.                  

 . ברמת חברה לתצוגת תמונת רשת; PI*  בחח"י  מספר גרסאות של המערכת                   

                      PI )להצגת תמונה גרפית של נתוני תחנה;   -לתחנות כוח )יעוד מקורי 

                      PI- PASS I  .להעברת מידע לתחנות כוח 

 .EMS -אינה עומדת בפני עצמה ונסמכת על מערכת ה PIמערכת                       

 

 חקירים . משמש  כלי טקסטואלי.מערכת לניתוח אירועים, ביצוע ת  -ג.   "אהבה"              

 .המערכת משמרת היסטוריה ויש בה נגישות  EMSהמערכת שואבת את הנתונים ממערכת                   

 עמדות קצה. 150~ -לרובד משתמשים.  העמדות מצויות ברשת ניהולית, כ                  

                                                                        

 -LFC  (Low Freqwency Control)ד.               

 אפליקציה המשרתת את אגף הייצור ונועדה להציג תמונת שטח ,למנהלים באגף, ולאפשר                  

 המלצה למפקח הארצי על העדפה בניהול יעיל של  המשאבים.                 

 הכלי מאפשר דרגות חופש למנהלים בניצול מיצוי משאבי היצור, ושקיפות מלאה ביחס                  

 למשאבי יצור ויכולות העמסה.                 

 

 מערכת לרישום אירועים בשע"ח/דחק.  מאפשר עדכונים מהשטח ומטות   -מערכת "מנורה"  .ד

 מספר  רב  של  יישומים.  כוונה להפעילה גם בשגרה.  –ההפעלה בדרגים השונים.  בפיתוח       

 

*  *  * 



162 

 

 שקפים( 6אלר"ם  )  -י"ג.  מצגת : יום עיון 

 

 

 

ם"אלר  -יום עיון 

מצגת

ל"השינויים הארגוניים בצה:   'חלק א            

לבחון ארגון קיים –כלים להתמודד :   'חלק ב            

הרצל שפיר: י "ע

(2007יולי  18)                                 

 

 

 

 

   הראשון לעיל ףלחץ פעמיים על השק -להפעלת המצגת 
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  -במרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי )י"ד.   המועדון הטכנולוגי  

 ( 87-86אוניברסיטה ת"א                                                 

 
 202-13סימוכין: 

 2013פברואר  2

 שבת שלום ,  -אמיר אורן 

 

 המאמר שלך מיום ו'  "סכין חדה ולא בין השיניים"  הוא מצוין.

באם הפריד בין הנושא האישי של דמויות מפקדי ח"א בעבר וכיום , לבין הנושא המקצועי והשינויים 

בגוף שחלו בטכנולוגיות בין אז והיום , אני לא בטוח אם כולם הבינו כי כיום הסכין לא בין השיניים אלא 

 .החמ"מ והמודיעין  .  וזה מושג בעיקר בגללהמטרה

 

, על חלקי בנושא החמ"מ בצה"ל : בחינת נושא "השחיקה" וגורמיה ,אחר  אני מניח כי כתבתי לך בעבר

, שהוכן אז על ידי , לאחר המלחמה ; בניהול סדנת החשיבה  74-79; העלאת הנושא בתר"ש  73מלחמת 

, עם צמרת צה"ל וראשי ומהנדסי המו"פ של התעשיות הביטחוניות ובשיתוף רבין 1987בנושא , בשנת 

עצמאי   –זו הסכימו אלופי צה"ל להוריד אוגדה מהסד"כ לטובת הכנסת חמ"מ יבשתי כשרהב"ט .) בסדנה 

לכוחות היבשה, בנוסף לחמ"מ שיהיה בח"א ובח"י( . ורבין אמר לי אז שזה אפשרי תקציבית בגלל ביטול 

 "הלביא". 

ינו הכוחות  ע"י פגיעה באויב לקראת ובעת הגעת כוחות-לשנות את יחסי   -והרעיון המרכזי היה 

 . המגע-לקו

,לצערי , פגעו ברעיון זה , והפעילו חמ"מ בחוסר אחריות , כמו ארטילריה וחימוש רגיל ,  2006במלחמת 

 בכמויות ובחוסר שליטה  פיקוח ובקרה.

 

נובמבר  -בימים האחרונים עשיתי  "סדר" בין התיקים והחומר הרב המצוי אצלי , ומצאתי חוברת מ

 , בשם : 1987

הוצאת המרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי  –" 1986/7סיכום מפגשים  –לטכנולוגיות ביטחוניות "המועדון 

טכנולוגי ,ליד אוניברסיטה ת"א.  מועדון זה נוהל אז על ידי.  המיוחד בחוברת זו שהיא  מציגה את החומר 

 שהוכן ועליו קוימו הדיונים

 –ע"י מפא"ת )לבקשת י.רבין והרמטכ"ל "שדה הקרב היבשתי העתידי". נושא זה הוטל עלי  –בנושא 

דן שומרון(.    כול המפגשים נערכו למעשה לקראת הסדנה כנ"ל. ועם  –בתחילה משה לוי ובהמשך 

עיון עם המכללה ופו"מ , והצגתי להם -סיכום העבודה על מפגשים אלה ,ולפני הסדנה , קיימתי יום

חות היבשה )לא מצאתי החומר של הצגה לראשונה ,את הראייה העקרונית להפעלת מערך החמ"מ בכו

 זאת(.

(  שנדון בנושא : 87למאי  86מפגשים שנוהלו בין פבר'  6בחוברת זו מסופר על המפגש )אחד מתוך 

. במפגשים אלה , בתחילה הוצגו תרומת האמל"ח למרכיבי הכוח בשדה הקרב העתידי של צה"ל" "

ון כולל.  במקרה זה הרצו והשתתפו בדיון : הרצאות ,על עבודות שהוכנו ,ולאחר מכן קוים די 2-3

אל"מ)מיל( אמנון יוגב , אל"מ שמואל גונן , תא"ל יוסי בן חנן ,אל"מ עוזי דיין , דר' יוסי שפירא , דר' 

יבשה ,  ואני  –זאב בונן , דר' משה ברנע , סא"ל ארז סברדלוב , אורי הרכבי ,קציני חייל ראשיים 

 סיכמתי.  

 ו.היסטוריה ,זה גם משה

 

 הרצל שפיר

 

על האתגרים בפניהם   –לפני שיהיה מאוחר  -נ.ב. לא קבלתי ממך התייחסות לחומר של  "קומו ונפעל" 

 תצטרך ישראל להתמודד כלפי חוץ ופנים.

)מצטער שזה ארוך מדי(. חומר זה הופץ , ע"י גורמים שונים )בהסכמתי( ,  למאות נמענים וקבלתי 

 תגובות רבות. 
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 האוניברסיטה ת"א -המרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי  -הטכנולוגי המועדון 
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*  *  * 
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 השתלמות מיוחדת : הארגון, ועבודת המטה                                                                ט"ו.  

 
  

 

  המטה –רבדים   בהכרת הארגון  ועבודת  –שלבים 

 

 

 

 נ ו ש א י    ה ע ב ו ד ה   -ת ח ו מ י                               ה ר ב ד י ם  -ה ש ל ב י ם 

 

 

 נהליםקביעות בסיסיות :                                     *    א.

 *  הגדרות יסוד                                                                   

 * קביעת "מערכת נושאים מובילה" 

 ................................................................................................................... 

 

 * "מסד נתונים"נתונים :                                       –מיידע ב.   

 * תקשוב  )מחשוב ותקשורת(                                                                    

................................................................................................................... 

 

 התאמות הקשורותג.   

 * אירועים אופייניים                                          :  למטרת הגוף      

 * מענים לתרחיש ייחוס ספציפי                                                                    

 * מטות הפעלה                                                                    

..................................................................................................................... 

 

 * "תמונת מצב"                                               המחשב  : ד.   

 * "חיתוך מצב"                                                                    

 * "הערכת מצב"                                                                    

..................................................................................................................... 

 

 *  החלטות                                              התוצרים  :ה.   

 *  תכניות                                                                    

..................................................................................................................... 

 

 * מערכת דיווחים                                    דיווח והיזון חוזר  :ו.   

 *  מעקב                                                                    

 *  פיקוח                                                                    

 רה*  בק                                                                    

 *  ביקורת                                                                    
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 תפקיד  <   אחריות  <  סמכויות  
 

 :  ת פ ק י ד

 הגדרה ממצה, קצרה ככל שניתן, שתבטא מהות ועיקרי התפקיד.  

 שם התפקיד זהה לשם המצוין במבנה הארגוני. ך כלל בדר  

  

 :   א ח ר י ו ת

 כאשר בעל התפקיד הנו ברמה ניהולית גבוהה ביחס, האחריות תתבטא  בפירוט של אותם  

 עליהם מופקד בעל התפקיד. תחומים/נושאים 

ברמות נמוכות יותר האחריות תתבטא לרוב בפירוט של פעולות שונות  שבעל התפקיד  

 לבצען.אחראי 

 

 : ס מ כ ו י ו ת

הסמכויות  שיש לבעל תפקיד, נובעות מאחריותו לבצע פעילויות שונות, במסגרת 

 עליהם הוא מופקד .  -התחומים/הנושאים/הפעולות 

 סמכויות ניתן להוסיף/לגרוע.

 

 לוטה :
 דוגמאות. 2

 אחת של בעל תפקיד ניהולי ,גבוה יחסית;

 יותר.ה של בעל תפקיד ברמה נמוכה יהשני

 
 

 

 

 

 , של בעל תפקיד ניהולי גבוה ביחסתפקיד < אחריות < סמכויות   :        דוגמא
 

  : התפקיד
 מנהל חטיבת כספים וכלכלה  -סגן המנהל הכללי לכספים וכלכלה 

  האחריות :
 – במסגרת תפקידו  הנו אחראי  לתחומים  הבאים 

 א. תכנון וניהול המערך הכספי של החברה, כולל מדיניות תשלומים.   

 ב. תכנון, בקרה ועדכון תקציב החברה.   

 פעילות לטווח הארוך. -ג.  תכנון פיננסי     

 ד. ניתוח כדאיות כלכלית של פרויקטים אסטרטגיים.   

 ה. הכנת דו"חות בתחום הכספי.   

 החברה ו.  ריכוז המיידע הסטטיסטי של    

 העסקים בחברה-ז.  ייזום עסקי  וניהול מרכזי   

 ......-ח.  ייצוג החברה בנושאים פיננסיים; ריכוז הפעילות מול רשות   

 הפעלת חט' כספים וכלכלה וניהולה בתחומי אחריותו .ט.    
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 סמכויות :

 )הגבלות; היתרים; מכסות ; וכדו'(.  -בתחום התקציבי  א.  סמכויות   
 )הגבלות; היקפים; פיטורים;שכר; ועדות; וכדו'(. -אדם בחטיבה-ב. סמכויות בתחום כוח   

 הרשויות; באיזה תחומים(. -)הגורמים -ג. סמכויות בתחום  הייצוג כלפי חוץ   

 ן; הקצאות; תשלומים וכדו'(.-)בנקים; היקפים; סוגי ח -ד. סמכויות  בתחום הכספי   

   –עי כלפי הגופים האחרים בחברה )ע"י נהלים; הנחיות ה. סמכויות בתחום המקצו   

 בקרה וביקורת וכדו'(. , הכוונה; דיווחים; פיקוח       

 
*  *  * 

 

 

 , של בעל תפקיד ניהולי נמוך ביחס:       תפקיד < אחריות < סמכויות    דוגמא
 

  התפקיד :

 ” Yביטחון  בשער מתקן " –שומר 

 

 : האחריות 

  -הבאות  הפעולות במסגרת תפקידו הנו אחראי לביצוע 

 שעות, משמרת. 4א. עמידה ושמירה בשער המתקן, משך תורנות רצופה של 

 ב. זיהוי המבקש להיכנס למתקן, ע"י תעודה מזהה או תעודת עובד המתקן.

 ויוצאים"    -רישום כל נכנס / יוצא  בטופס "נכנסיםחיפוש בחפצי הנכנס ועל גופו.   ג.

 )בהתאם להוראות הטופס(.     

 מסופרר, לכל מי שנכנס והוא איננו שייך לעובדי המתקן. –"מבקר"  –מתן תג ד.  
 לא לאפשר הכניסה בשער המתקן לכל אדם אשר לא זוהה ע"י תעודה או לא עברה.  

 החיפוש בכליו.     
 הכניסה בשער המתקן לכל אדם הנושא נשק, אלא באם הנשק ניתן למבקר   ו.  לא לאפשר

 באורח חוקי.    

 לבצע הפעולות כנ"ל, משך כל שעות המשמרת.  החלפה זמנית של השומר בשער    ז.

 תעשה רק באישור קצין הביטחון אשר ישלח מחליף מוסמך ומוכר.    

 הביטחון.-יש לפנות לקצין - ידיעה ,-בהירות, אי-בכל מקרה של תקלה, איח. 

 
 

     סמכויות:
  א.  לבצע חיפוש בחפצי הנכנס ועל גופו.

 ב.  מניעת כניסה מכל אדם אשר לא הציג תעודה מזהה או הציג תעודה מזהה לא                               

 מוכרת.     

 ומשרד הפנים(.שיון לנשיאתו מטעם המתקן יאקדח  )עם הר –נשיאת נשק אישי ג.   

  ד.  מניעת כניסת אדם הנושא נשק שאיננו מאושר ע"י הנהלת המתקן. 

 מניעת כניסה מאדם שהשומר  חושד בו, בזהותו ובכוונותיו, )גם באם הציג תעודה   .ה

  הביטחון להמשך טיפולו(.-מזהה.  במקרה זה יש לפנות מידית לקצין     

 ם במקרה שהוא מעורר חשד שבכוונתולסגור את השער לכניסת או יציאת כל אד .ו

  להיכנס או לצאת בדרך לא חוקית . ולהודיע מידית לקצין הביטחון.    

 ז.   לפתוח באש מאקדחו, לצורך הגנה עצמית בלבד, במקרים הבאים.........;
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 תפקיד < אחריות < סמכויותתרגיל :    

 

 ."תפקיד, אחריות וסמכויות" -הכוונה לתרגל הבנת המושגים  

 בפניך שתי אפשרויות לבחירה , בחר באחת מהן :

  -א.  התייחס לתפקידך כיום,  ו

 הגדר תפקידך 

 פרט תחומי/נושאי/פעילויות אחריותך 

 .פרט סמכויותיך 

 )הגדר ופרט כנ"ל, גם באם במציאות תפקידך לא הוגדר כלל או לא בצורה הנדרשת כאן(  

  -ובוס, וב.  התייחס לנהג אוט

 הגדר תפקידו 

 פרט הנושאים/הפעולות אותם הוא אחראי לבצע 

 .פרט סמכויותיו 

 

 דקות(. 30   -)לרשותך 

................................................................................................................ 

 

 

 המשפיעים""הגורמים  -הערכת מצב  :     תרגיל
 

 הכוונה לתרגל הבנת המושג  " הגורמים המשפיעים ".

 ראשית וחייב לעבור לצד שני של הדרך.-אתה עומד בצד דרך      הנתון:

 תנועה ערה על הדרך.               

 :     *  הגדיר את המטרה התרגיל

 *   פרט את הגורמים המשפיעים על השגת המטרה.                

   

 דקות( 15  -)לרשותך                  

................................................................................................................. 

 

 "הגורמים המשפיעים" -הערכת מצב  :    תרגיל 

 

 הכוונה לתרגל הבנת המושג  " הגורמים המשפיעים ".

 ראשית וחייב לעבור לצד שני של הדרך.-תה עומד בצד דרךא      הנתון:

 תנועה ערה על הדרך.               

 :     *  הגדיר את המטרה התרגיל

 *   פרט את הגורמים המשפיעים על השגת המטרה.                

   

 דקות( 15  -)לרשותך                  

................................................................................................................. 
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 - מענה אפשרי

 :  לעבור את הדרך הראשית בביטחון המטרה

 : גורמים משפיעים

 תנועה.*  כלי הרכב העוברים מימין לשמאל, צפיפות/תדירות ה            -א.  התנועה 

 .                  -"-משמאל לימין,                    -"-*                                           

 *   סוג כלי הרכב                             

 .                    ]"אויב"[*   מהירות כלי הרכב                              

 רוחב הדרך ; היש הפרדה בין המסלולים )כיוונים נוגדים(  *    -ב.  קרקע / הדרך 

 *  היש שוליים , מה רוחבן                             

 *  סוג הדרך  )אספלט, ביטון, עפר(                             

 ]קרקע[)היעד(*  הדרך ישרה, או מעוקלת.                                               

 *  חם או קר    -תנאי מזג אויר   ג.

 *  רטוב או יבש                             

 *  תנאי ראות  )ערפל, כיוון השמש, גשם(                             

 *   יכול ללכת מהר      -ד.  יכולת אישית 

 *   יכול לרוץ                              

 *   כמה מהר יכול ללכת / לרוץ                             

 ]"כוחותינו"[*   לבוש / חפצים / נעלים                                                           

 *   בהליכה כמה שניות ידרשו כדי לעבור הדרך        -ה.  זמן ומרחב 

 -"-                -"-*   בריצה                                             

 *   כמה שניות יש בין המכוניות החולפות                             

 מיד אחרי מכונית חולפת      –*   מתי להתחיל לנוע                              

 בין מכוניות  . -

 *   היש אפשרות לעבור הדרך בשני שלבים                              
 

*  *  * 

 

 

 

 "מסד נתונים"                                         

 

 מהווה ריכוז מוסכם של נתונים בסיסיים על                   מסד נתונים

 מצב הגוף  ואמצעיו. 
 מבטא פעילותו ותוצריו, במושגים מוסכמים. –"מצב הגוף" 

 מבטא האמצעים, בחתך של תחומים עיקריים  - אמצעים" "

 העומדים לרשות הגוף לצורך הפעלתו להשגת ייעודו.  

 : מסד הנתונים צריך לאפשר

 שימוש שוטף בנתונים ע"י אנשי המטה והמנהל• 

 אפליקציות –חפיפה והצלבת  נתונים,  הצגת יישומים • 

 הנבחניםיכולת להצגת משמעויות, הנובעות מהנתונים • 

 עבודת מטה להצגת "תמונת מצב" וביצוע  "הערכת מצב".• 

 )מסד הנתונים חייב להתעדכן באופן שוטף(   

.................................................................................................................... 
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 תרגיל  :
 לרשותך לצורך ביצוע תפקידך  ? א.  איזה נתונים עומדים כיום

 הצג, באם אפשרי,  הנתונים בחתך עניני / מקצועי / מקורות.     

 ב.  איזה נתונים, לדעתך, חסרים לך היום, כדי לבצע תפקידך טוב יותר ?

 כיצד תשיג נתונים אלה ?     

 ג.  אתה "מנהל" של גוף נתון, כיצד תבדוק שאכן למטה שלך יש הנתונים  

 הנדרשים להם,  לצורך עבודתם ?     

  
 דקות( 30 –)לרשותך 

* *  * 

 

 ייחוס  -תרחיש  

 

 האיומים והסיכונים , תרחיש הייחוס קובע את מכלול האירועים ,  *  על בסיס 

 ההתפתחויות הנתונים והקביעות באשר לתקיפות אויב  /  פח"ע       

 ותוצאותיהן החזויות בשטח, בשע"ח/דחק .     

 

 תרחיש הייחוס לאפשר , על בסיס הנחות מוצא מוסכמות , את *  מטרת  

 התכנון וההכנות של הגורמים השונים האחראים  למתן מענה למכלול       

 האירועים ותוצאותיהם בשטח .       

....................................................................................................... 

     -תרגיל  
ייחוס , מתייחסת למעשה לשע"ח ולגופים הפועלים -ההגדרה לעיל , של תרחיש

 בהקשר לשע"ח.

 ייחוס לכל מגזר , כולל מגזר פרטי.-אך בפועל ניתן להתאים תרחיש

נסה לשנות ההגדרה לעיל, כך שתוכל להתאים למגזר פרטי, ותן דוגמא 

 לתרחיש ייחוס כזה )בהכללה(. 
 

 

 דקות( 15  -)לרשותך 
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 .  רשימת הרצאותט"ז
(815-09) 

 רשימת הרצאות אפשריות –הרצל שפיר 

 

 ה       ע      ר      ו        ת        מ  ש  ך        ה    ת    ו    כ    ן       ה ה ר צ א ה -ש ם 
 עם מצגת. הרצאה מלאה. -          ד'  75סקירה על המלחמה                          06. מלחמת לבנון 1

 עיקרי דברים. ללא מצגת -ד'            50)סקירה שהוכנה עבור צה"ל(                                       

......................................................................................................................................... 

 מצגת מלאה.  -ד'            75הסיבות לכישלון צה"ל                    73. מלחמת יוהכ"פ 2

 בראשית המלחמה                                     

........................................................................................................................................ 

 עם מצגת. הרצאה מלאה. -ד'            75. מערך העורף במדינה      מבנה וארגון מערך העורף       3

 עיקרי דברים. ללא מצגת. -ד'            50ומבט לעתיד                                                               

........................................................................................................................................ 

 -שנות ביטחון 60סקירה על          –. הביטחון הלאומי 4

 עם מצגת. הרצאות מלאות -ד'            75       כל אחת הרצאות 3ששים שנה                   לאומי.     

 איש מעמותות שונות(     400 -אפעל , מול כ-)הרצאות שניתנו ברמת    

 הוא תנאי לביצוע. אפשרי עם מרווח ימים/שבועות בין ההרצאות , כפי שיידרש. –ההרצאות  3קיום     

....................................................................................................................................... 

 עם מצגת. -ד'            50. הפרטת חברת החשמל        נתונים ומשמעויות הנובעות   5

 -י                                 )מעניין ביותר לכלכלנים ואנשיבחינה בהתייחס לשע"ח      מהפרטת חח"    

 מקצוע(                                                                                                     

........................................................................................................................................ 

 עם מצגת.  מתבסס על -ד'             50אור מצב קיים        י. המפעלים המטפלים בחומרים         ת6

 במפרץ חיפה             ההמלצות לביצוע                        עבודה שנעשתה עבור המשרד           -מסוכנים    

 (06הסביבה )בעקבות מלחמת לבנון  –להגנת                                                                              

.......................................................................................................................................... 

 אפשרי עם/בלי מצגת.  -ד'              50            -.  המשק לשעת חירום             סקירה על מל"ח 7

 )מל"ח(                             ארגון והפעלה     

......................................................................................................................................... 

 אפשרי עם/בלי מצגת -ד'              50אור ההכנות , הביצוע ,      ית           56 –.  מלחמת "קדש" 8

 –והראייה מהבחינה המדינית                                             

 צבאית                                                                  

......................................................................................................................................... 

 עם מצגת.    -ד'    75ל עבודת מטה נכונה     בארגונים         ניתוח והסבר ע -.  עבודת מטה 9

 בארגונים המוגדרים היררכיים. -היררכיים                                

...................................................................................................................................... 

 דקות  60  -תמונת מצב           כ –האיום הגרעיני          שני חלקים: א'  -ן. איר10

 )ניתן להציג           -"-הערכת מצב                -על ישראל                                        ב'       

 מחלק ב' בלבד(.                                                                                             

.................................................................................................................................... 

 דקות 50 -מדיני / צבאי                  כ –.  מבצע "עופרת יצוקה"       ניתוח המבצע 11

.................................................................................................................................... 

 דקות 40  -כללי              כ -לאומי ,כללי       הביטחון הלאומי בישראל  –.  ביטחון 12

אירועים                                                                        - ניתוח דוגמאות  -"                                         

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

 יום מראש. 30*  מועדי ההרצאות יש לתאם,  לפחות  :           הערות

 

                                             *  *  * 
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 שקפים( 12י"ז .  מצגת : האיום האסטרטגי  )

 

 

 

 

   מר           ח    לא מ       רת     •

             א  מ    ל   ראל    •

      לר    ת        ת ל  ר    ל  ל    תרח      ח      •

 א     א  ר     ל   ראל
         ת        ל מ ר     ר   ח רת  ח מל  ר  ת  

 

 

 

 

 לחץ פעמיים על השקף הראשון לעיל  -להפעלת המצגת 

 

 

 

 

*  *  * 
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 תכנון ופיתוח טכנולוגי -עבודת מטה לבכירי אגף י"ח. השתלמות 

 

 
 

 613-04סימוכין: 

 2004יוני   7

 

  –אל: ר' אגף תכנון ופיתוח טכנולוגי )תפ"ט( 

 דוד אלמקיאס      

 (8183724-04)פקס:       

 

 מאת: הרצל שפיר 

 

 מטה לבכירים באגף תפ"ט-הנדון: השתלמות בנושא עבודת

 

 דוד שלום,

 

(, הועלתה ההצעה לקיים עבור בכירים 04מאי  30העבודה במשרדך )-פגישתבמהלך 

 מטה".  הבטחתי להגיש הצעה.-בתפ"ט השתלמות קצרה בנושא "עבודת

 

 א' מצורף, יש פירוט של ההצעה לקיום ההשתלמות.-בנספח

 ידי.-שעות הדרכה )כולל תרגול (. יבוצע אישית על 6-7ההשתלמות בנויה על 

 

 ומנהלה  :מבחינת ארגון 

 אולם עם ישיבה ליד שולחנות )עם אפשרות כתיבה(  -א.  מקום ההשתלמות צריך לאפשר 

 מסך ואפשרות להציג מצגות מדיסקים; הפסקות כיבוד/אירוח; שירותים.     

 יוכן על ידי משרד האגף בהכוונתי. -ב.  הכנת חומר לחלוקה למשתתפים,

 ביצוע אפשריים;תאריכי    –ג.  יש להודיע לי מראש ולתאם 

 מספר המשתתפים; -

 מקום ביצוע ההשתלמות. -

 + מע"מ  )תוצא חשבונית ע"י    ₪  5,600ד.  עלות ההשתלמות )ההכנות והביצוע(: 

 חב' שפאור(.     

 

 

 אודה על תשובתך בהקדם,

 

 בברכה,  

 

 הרצל שפיר           
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 מטה-תכנית השתלמות בנושא עבודת      נספח א' :

  

 

 ה   נ   ו   ש   א    -פ   י   ר   ו   ט                                      ו    ש    א    ה   נ

 

     שעות( 2.5 -)כ     מ ב ו אא.  

  

 ( הגדרות יסוד במערכת היררכית             * עבודת מטה מהי ?1

 * הנהלים                                                           

 * "ניהול" ו"מנהל"                                                           

 * מערכת נושאים מובילה.                                                           

                                                            .......................................... 

 מתאם;-( מטות                                                * מטה אישי ; * מטה2

 *  מטה מקצועי; * מטה משולב/מורחב.                                                           

                                                             ................................................. 

 סמכויות                  * הגדרות ודוגמאות –אחריות  –( תפקיד 3

 * תרגול הנושא.                                                            

  

 שעות( 3.5 -)כ   ת המטהעיקרי עבודב.  

 

 המערך ההיררכי –( שלבי היסוד ותחומי העבודה                   * השלב הבסיסי 1

 * "מסד הנתונים"                                                            

                                                              .................................................. 

 ( שלב המחשב                                       * כללי2

 מצב  והערכת מצב-* תמונת                                                            

 המצב-* הגורמים המשפיעים על הערכת                                                            

 תרגול   -     -"-*                                                                       

 חיוניים בארגון* האינטרסים ה                                                            

                                                              ................................................... 

 ( תוצרי הערכת המצב                              * תבנית החלטה3

 כנית פעולה.* ת                                                             

                                                              ................................................... 

 ( דיווח והיזון חוזר                                   * מעקב; * פיקוח; * בקרה; *בקורת.4

                                                              .................................................... 

 ( סיכום עיקרי עבודת המטה5

                                                 

 שעה( 1 -)  כהגדרות והבהרות    –מושגים     ג.

  

 הגדרות 5ייחוס             *  -לתרחיש(  מושגים הקשורים 1

 (  מושגים הקשורים לנתונים ולתפעול2

 הגדרות.  20)כולל בשע"ח(                                      *       
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