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 –"הערכה מחדש של תפיסת החוץ והביטחון של מדינת ישראל                 

 הטלטלה האזורית והשינויים הגלובליים"                   .לנוכח                   

  

 להלן הערות: 
 

 "מדיניות" )ניתן להציג  תפיסה שונה   -המונח "תפיסה" איננו נכון.  מדובר ב –הכותרת .  1

 מסוימת(. מדיניותוהתייחסות ל     

 כאן מדובר בגורמים "טלטלה אזורית" מתאימה. טלטלה נגרמת ע"י גורם חיצוני.-לא בטוח ש     

 מקומיים.     

 

 –הנחות היסוד הישראליות . 2

 

 יסוד" של מדיניות כאשר הנחות כאלה לא מוצגות.  כאן מוצג למעשה -לא ניתן לומר "הנחות. א   

 בשטח" )ללא קשר ותלות במדיניות הקיימת או החסרה(. לכן נכון להגדיר : "תמונת   –"המצב         

 המצב בשטח".        

 

 ב.  יש הבדל חד בין מדיניות החוץ למדיניות הביטחון . הם נקבעים במקומות שונים , באחריות שונה ,   

 ולרוב אינם מצויים במקשה אחת.  בעוד את מדיניות הביטחון ניתן למצוא )כעובדות בשטח ולא         

 מדיניות ותורה(  את מדיניות החוץ צריך לחפש  בהכרח כמדיניות רשמית ואף ניתן להפריד בין        

 סגנו ועובדי המשרד , ומובטח שלא  תימצא  נשכר ובעל יידע. –בדברי השר        

 

 ג.  * אין עקרונות יסוד לשימור ההרתעה. ההרתעה איננה מטרת מלחמה. ההרתעה מושגת כתוצאה   

 בשטח. כאשר זה מושג היריב מבין את משמעות הדבר גם   –מניצחון / הכרעה )חלקית או מלאה(        

 משמרים –מושגת ההרתעה.  קיום כוח הכרעה/ענישה מוכח )ולקחי העבר(  –ביחס לעתיד וכתוצאה        

 את ההרתעה.       

 איננה קשורה או תנאי   –רכה מנגד" המגולמת בחתירה למע -צבאית   –* "עליונות טכנולוגית       

 להרתעה. היא קשורה ליכולת ניצחון והכרעה בשדה הקרב. אין "מערכה מנגד" , יש ניהול אש          

 מנגד. יש דגשים בשימוש באש אך אין זו מערכה.          

 "מ ]חימוש החשיבה בתחום "שדה הקרב העתידי" בדגש על השימוש בחמ-)בזמנו ניהלתי סדנת          

 שרהב"ט[,  -הים והאוויר[,  ובסיכום הסדנא ]אגב בשיתוף רוה"מ-מונחה מדויק ,לכוחות היבשה          

 נאמר : אסור שהחמ"מ ישמש אמל"ח שאיננו משרת מטרה בעלת אופי של מהלך יבשתי / אווירי /            

 ימי (.          

 * לא מובן לי הקשר בין "עצמאות קבלת ההחלטות בענייני הביטחון" לנושא ההרתעה.      

 

 מובן למה מתכוונים , אך מודה שההגדרה , בראייתי , בעייתית.   -ד.  "אזורים היברידיים"    

 

 

 -)את תמונת המצב בשטח(. מגמות שמערערות את הנחות היסוד 3

 

 "שחיקת הרלוונטיות של הרתעת הכתובות" ,החלק הראשון שגוי  -ת" לא. יש הבדל בין "שחיקת כתובו   

 אפשרי )אך לא נכון(. האומנם ההרתעה נפגעה כתוצאה "מהעלמות האליטות" ?  האם יש   –השני       

 כבר כתובות קבועות אחרות בשלטון  )ממשלה , נשיא , צבא(?  צריך להיות ברור כי רק "כתובות        

 יכולים להתחלף.  הדייריםיישארו  הכתובותבשלטון" הן הכתובות הרלוונטיות ,  קבועות      



 על איזה   –להערכתי עד שלא נדע מיהם הדיירים בכתובות , לא נדע דבר על ההרתעה )פרט לכך      

 הרתעה   –הרתעה אנחנו מדברים ? האם קיימת הרתעה מפתיחת מלחמה כנגד ישראל ? להערכתי      

 חלוטין קיימת !(.זו ל     

 

 צריך היה להביא דוגמאות. לא    -ב. "רוב פעולותיה הצבאיות של ישראל הופסקו בשל לחצים בינ"ל"  

 תועלת"-בטוח שאמירה זו נכונה. בהחלט היו מקרים שפעילות הופסקה בעיקר על בסיס חישובי "עלות    

 , הפסקת הלחימה הושגה בכול מלחמות ישראלפוליטית(. בהכללה צריך לזכור כי  –צבאית  –)מדינית     

 גם בלחצים בינ"ל.    

 

 "מרחבי סיני " , "האסלאם הטורקי" , "האסלאם הפוליטי" ,   –ג. "מרחבים היברידיים".  הכללת 

 תחת הכותרת "מרחבים היברידיים" היא בעייתית. יש שוני רב   -"רצועת עזה" , "הכרעה צבאית" ,    

 הגורמים המטפלים  , וזאת ביחס לכל אחד מ"המרחבים" המוזכרים. –הטיפול ביכולת  –ברקע    

 מעשית מדובר באזורים / במרחבים / בנושאים המחייבים בחינה , טיפול ומענה נפרדים.    

 

 

 

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 שקפים( 27)מקוצרת , סקירה כללית -הביטחון הלאומי מצגת : י"א. 
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 ראה להלן -פירוט השקפים במצגת 
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 הצעה : פרק הביטחון במב"ל )המכללה לביטחון לאומי(י"ב.     
 )ע"י הרצל שפיר(                 

 
 

                                                                                          (648-02) 
 המכללה לביטחון לאומי                               

 פרק הביטחון                                       

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

 )הצעה(                                         

 

 אונב' חיפה(. דור.-מבוא לביטחון לאומי  )קורס של ג.בן .1

 הלאומי, עומק אסטרטגי,-א.  מושגי יסוד  )יעדי הביטחון  -מדיניות הביטחון  .2

 הכרעה, התרעה, אמנעה, הפתעה(.                                     

 ישראל.   כפי שהשתקפו במלחמות -ב. מושגי יסוד                                                                       

 -בנין ותפעול הזרועות  -צה"ל  .3

 .)היבשה   )הסברים וביקור בזרוע 

                 האוויר-"- 

                    הים-"- 

 -המטכ"ל   -צה"ל  .4

 )אגף המודיעין  )הסברים וביקור באגף ויחידותיו 

 )בנין כוח האדם  )אכ"א 

 )בנין הכוח הלוגיסטי/טכנולוגי )אט"ל 

 אור מצב ודילמות  )אג"ת(ית - ל הכוללובנין הכ 

 )הפעלת צה"ל בשגרה ובחירום )אגף המבצעים 

 .)התמודדות צה"ל עם משימותיו  )הרמטכ"ל 

 -מערך המילואים  -צה"ל  .5

 המילואים בראיית הביטחון הלאומי 

 .סיור לימודי  בימחי"ם 

 -מערך העורף במדינה  .6

 מבנה וארגון מערך העורף כיום והראייה לעתיד 

  חירום )מל"ח(המשק לשעת 

 מקומית לשע"ח )ביקור בעירייה(-מוכנות רשות 

 חשיבה(-תנהגדרה ותיחום תפיסת הביטחון בישראל )השתתפות בסד 

 -טכנולוגיה ומחקר ופיתוח  .7

 המחקר והפיתוח במערכת הביטחון ובתעשיות הביטחוניות 

 .המחקר והפיתוח הטכנולוגי במגזר האזרחי 

 -גורמים ביטחוניים משלימים  .8

 השב"כ -צב  תמונת מ 

 המוסד   -תמונת מצב       --                                  

 .הטרור הבלתי קונונציונאלי 
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 )רשות חירום לאומית(  תהליך עבודת המטה בנושא רח"ל י"ג .         
 

 

 

(01-09-07) 

 להערות[ - IIטיוטא ]

 

 האחריות מטה לקבלת-וועדת היגוי לביצוע עבודת

 לטיפול בעורף , במצבי החירום השונים

 

 כתב מינוי
 

 המינוי
 

 -כיו"ר ועדת ההיגוי מתמנה  .  1

 

 .  א. כחברים בוועדה מתמנים נציגי גופים ומומחים מקצועיים ,2

 כמפורט בנספח א' מצורף.         

 משנה , לפי החלטת היו"ר.-ב. הוועדה רשאית לפעול במסגרת צוותי     

 

 .  הוועדה תכונה : "ועדת היגוי לביצוע עבודת מטה לקבלת האחריות לטיפול בעורף  3

 במצבי החירום השונים, בראשות ...............".    

 

 ( ,  2007אפריל  15 -, מ 1577החלטת הממשלה )מס.      –.  הרקע להקמת הוועדה 4

 שעיקריה :    

 ל מצבי החירום , תהיה בידי שר הביטחון.העל לטיפול בעורף , בכל -א.  אחריות     

 אחריות זו תהיה בתוקף לתקופה של חמש שנים לפחות.          

 מטה אשר תפרט הפעילות הנדרשת לקבלת  -ב.  שר הביטחון ינחה על ביצוע עבודת     

 אחריות העל לטיפול בעורף במצבי החירום.          

 
 

   תפקידי ועדת ההיגוי

 

 פירוט תפקידי ועדת ההיגוי :.  להלן 5

 מצב על מערך העורף כיום.–א.  בחינה והצגת תמונת      

 ב.  הכנת תכנית לאומית לתיקון המצב הקיים בעורף.     

 ג.  אפיון מבצעי ותבנית ארגונית להקמת "רשות חירום לאומית"  )רח"ל(.     

 ד.  הכוונה , מעקב ובקרה על יישום התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף       

 והקמת רח"ל.         

 .  במסגרת תפקידי הוועדה כמוגדר לעיל , יכללו הנושאים הבאים :6

 א. הגדרות מפורטות של מצבי החירום השונים.     

 ב. בחינת הצורך בתיקוני חקיקה / החלטות ממשלה.     

 



 ג.  בחינה והגדרה של תחומי אחריות וסמכויות בין מערכת הביטחון לבין משרדי      

 ממשלה והגופים הפועלים במערך העורף.         

 ד. בחינת יעילות המערך הקיים לטפל במצבי החירום השונים וכיצד ניתן לשכלל וליעל       

 הטיפול.         

 כוח   -לאומית לתיקון המצב הקיים , בכל הקשור לה. המשמעויות המעשיות מהתכנית ה     

 אדם , אמצעים ותקציב, אשר יידרשו ע"י משרד הביטחון.         

 וכן בחינת הסיוע אשר יידרש לרשויות המקומיות בשע"ח.           

 

 הביצוע הנכון של תפקידי הועדה , מכוונים להשגת תכלית עבודת הוועדה :.  7

 עורף לטפל במצבי החירום השונים.* הכנת מערך ה      

 העל לטיפול בעורף , במצבי החירום    -* מתן היכולת לשר הביטחון  לקבל האחריות      

 .השונים         

 

 .  תוצרי הוועדה ולו"ז :8

 חודשים מתחילת עבודת   3תוך     -על מערך העורף כיום תמונת מצבא.  הגשת      

 הוועדה.         

 לתקון המצב הקיים בעורף; הגשת אפיון מבצעי ותבנית   תכנית לאומיתב.  הגשת      

 חודשים מתחילת עבודת הוועדה. 7תוך    -ארגונית להקמת רח"ל         

 חודשים נוספים )דהיינו    7ג.  המגמה שמימוש התכנית הלאומית כנ"ל , ייעשה תוך      

 -הוועדה(.  במסגרת זמן זה , יידרש  חודש מתחילת עבודת 14תוך          

 על ביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף , החל מתחילת   דווח חודשי         

 הביצוע בפועל של התכנית ועד לסיומה.         

 ד.  הערות :     

 *  יישום התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף , יותנה באישור התכנית ;           

 האמצעים והתקציב הנדרש לביצוע התכנית. –הקצאת              

   –* כל התוצרים כנ"ל , יוגשו בכתב ויוצגו בע"פ  בפני שרהב"ט )ובפני הממשלה          

 לפי קביעת שרהב"ט(.           

 

 ההכוונה  ,ראה נספח ב'  מצורף.  –עבודת ועדת ההיגוי תתבסס בעבודתה על  מסמך א.    .9

 דעת -הערכות וחוות –סקרים  –נתונים  –ב. הוועדה תהיה רשאית לבקש ולקבל מיידע      

 מהגופים הפועלים במערך העורף ומגורמים קשורים אחרים , ככל שייראה לה           

 דרוש ומועיל לביצוע תפקידיה.         

 ג. לצורך ביצוע עבודת הוועדה , יועמדו לרשותה תקציב ואמצעים , לפי הצורך , וכפי     

 שיאושרו בידי משרד הביטחון.        

 

  -. מצורפים  10

 .......................' :  פירוט מינוי החברים  לוועדת ההיגוי.נספח א      

 :  מסמך ההכוונה לעבודת הוועדה. ב' נספח      

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

 

 נספחים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מכתב המינוי.     

 ס' שרהב"ט  / שרהב"ט                                                                                                 

                                                            
 (III-09-07-ב01)

 להערות[]טיוטא 



 

 ועדת ההיגוי לביצוע עבודת מטה לקבלת האחריות לטיפול בעורף 

 במצבי החירום השונים , בראשות הרצל שפיר

 

 

 

 מסמך הכוונה לעבודת הוועדה :    'נספח ב

 

 המטרה

 

 :מטרת מסמך ההכוונה 

 . להציג נתונים והגדרות , הקשורים לעבודת הוועדה , כדי ליצור מכנה משותף ראשוני ,   1

 )חברי הוועדה וגורמי חוץ(.  בין העוסקים בעבודת המטה    

 . להנחות על שלבים ושיטת עבודת הוועדה.2

 

 

 הגדרות מוצא

 

 –.  הראייה המערכתית 3

 

 בהם "אירועים לייחוס" עלולים  מצבים ם א. "תרחיש הייחוס" לעורף , כולל אות     

 לקרות :          

 בשעת חירום  )מלחמה ; "מצב מיוחד בעורף"(. (1

 כתוצאה מאסונות טבע  )רעידות אדמה ; שיטפונות ; מגפות(. (2
 כתוצאה מפעילות עוינת / טרור , בשגרה ובשע"ח כאחד. (3
 מסוכנים סכנות  הנובעים משחרור / פליטה של חומרים –כתוצאה מאסונות  (4

 ) היפגעות ; תקלות תפעול ושינוע( , בשגרה ובשע"ח כאחד.

 "מצבי חירום" . -המצבים כנ"ל , יוגדרו כ           

 

 ב.  "אירוע לייחוס" : אירוע הקורה במסגרת מצבי החירום השונים , הגורם לפגיעה          

 בנפש / רכוש / תשתית , ו/או מהווה סיכון מוחשי לאוכלוסייה נתונה.          

 

 לייחוס ,הקורים במרוכז והניתנים   -ג.  "ריכוז אירועים לייחוס" : מבטא מספר אירועים     

 בהם ריכוז     -אזור / מרחב ; עוצמה / היקף ; זמנים ,  -לכימות וקביעה באשר ל         

 רועים לייחוס מוגדרים ונבחנים. האי         

 אירועים שיוגדרו כ"אסון המוני"   -יש להניח שעלולים לקרות אירועים או ריכוז         

 בגלל היקף נפגעים רב.         

 

 ד.  "מערך העורף" :     

 (  תחום האחריות של מערך העורף כולל את כלל שטחה של מדינת ישראל  1           

 )פרט לשטח המוחזק ע"י צה"ל , במסגרת החטמ"רים , ליד גבולות המדינה(.                

 

 

 



 ] הגדרה זו מחייבת בחינה[                

 -(  הארגונים / הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף 2           

 א( פקע"ר )פיקוד העורף(                

 ב( מל"ח )משק לשע"ח(                

 ג( משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים                

 אש  )כלל היחידות / התחנות של כיבוי אש במדינה( –ד( מערך כיבוי                 

 ה( מד"א                

 ו( רשויות ייעודיות )המופעלות ע"י משרדי ממשלה , במסגרת מל"ח(                

 אזוריות  . ז( רשויות מקומיות /                

 

 

 .  תפעול "מערך העורף" :4

 

 כל הגופים הפועלים במסגרת מערך העורף , פועלים על בסיס הגדרות קיימות   .א

 וסמכויות , כפי שנקבעו לפי חוק ו/או החלטות   -אחריות  –המפרטות תפקידים           

 מוסמכות של גורמים מורשים.          

 

 ב.  כל הגופים הפועלים במערך העורף משתפים פעולה , מתואמים ופועלים בהתאם       

 לנהלים קיימים . גופי החירום פועלים גם בהתאם לתו"ל האינטגרטיבי להפעלת          

 האוטומטית; המענה הראשוני ; המענה     –התגובה המידית ; )איתור מקום האירועגופי החירום           

 המשלים ; השיקום הראשוני ; השיקום המשלים(.            

             

 ג.   בהכללה ניתן לומר כי מערך העורף בפעילותו , צריך לתת מענה מתוכנן ויעיל       

 לייחוס , במצבי החירום השונים. –לאירוע/ים           
 

  –"מענה לאירוע/ים לייחוס"  .ד

 , ע"י הגופים במערך העורף )בודדים ; צוותים ;   * הפעילות המתוכננת / המבוצעת

 יחידות / מסגרות ; אמצעים וכדו'( , כדי לסכל אירוע לייחוס ו/או כדי להפחית     

 מרמת ההיפגעות הפיזית האפשרית של אוכלוסייה , רכוש  ותשתיות .   

 ,   * הפעילות המתוכננת / המבוצעת ע"י הגופים כנ"ל , לאחר קרות אירוע לייחוס

 כדי להציל חיים , שמירה / השמשה של רכוש ותשתיות ; פינוי אוכלוסייה     

   ואמצעים.    

 

 שינויים מהאמור לעיל, עשויים לחול , בהמשך עבודת הוועדה , במידה וכך יומלץ    .ה

 על ידה ויאושר ע"י הגורמים המוסמכים.   

 

 שלבי העבודה

 

 .  כללי :5

 א.  בעקרון , שלבי העבודה עוסקים בתפקידים שהוטלו על הוועדה.     

 ב.  עבודת הוועדה תתואם עם העבודה הנעשית כיום , בתחום ההחזרה לכשרות , )ככל       

 ]מחייב השלמת  שניתן לבצע בזמן קצר( , של גופים שונים במערך. מבוצע ע"י ...            

  נתונים וניסוח[.          

 

 



 הצגת תמונת מצב על מערך העורף כיום:   שלב א'.  6

 א. ריכוז נתונים על תפעול כל אחד מהגופים במערך העורף ב"מלחמת לבנון השנייה".     

 –המלצות , ביחס לכל גוף , כפי שסוכמו ע"י  –מסקנות  –ב. ריכוז משמעויות      

 * הגוף עצמו ;         

 גורמים מוסמכים )צה"ל/פקע"ר ; פיקוד צפון ; מבקר   * תחקירים ודו"חות של         

 רשויות שונות(. –המדינה ; גורמים אחרים             

 לעדכן נושאים שונים –להשלים  –מה נעשה מאז המלחמה , לתקן   -ג.  בחינה ולימוד      

 הקשורים להכנות ולתפעול של הגופים השונים במערך העורף.           

 כפי שבאו לביטוי    -ריכוז נקודות תורפה , כשלים , פערים ,  -אחר בחינה ,ג.  ל     

 בתפעול כל גוף , במערך העורף.          

 מצב העורף כיום ויכולתו למלא תפקידיו במצבי החירום השונים.   -ד.  בחינה מסכמת      

 וכן  :  *  סיכום הגדרות "מצבי חירום";          

 ביחס לגופים האחרים   –*  תחומי אחריות וסמכויות מערכת הביטחון                    

 הפועלים במסגרת מערך העורף.                       

 *  בחינה ראשונית של הצורך בתיקוני חקיקה / החלטות ממשלה.                    

 

 .בעורף הכנת תכנית לאומית לתקון המצב הקיים:   שלב ב'.  7

 א.  ביצוע הערכת מצב על בסיס סיכום תמונת המצב של שלב א' .     

 ב.  בחינת האפשרויות לתקון המצב הקיים )מענה לנקודות התורפה / הכשלים /          

 –הפערים הקיימים(           

 כל  *  המשמעויות המעשיות )ארגוניות , תפעוליות , אמצעים ותקציבים( , ביחס ל          

 גוף נתון ולמערך העורף בהכללה. כולל הסיוע שיידרש לרשויות המקומיות.              

 *  בחינת קדימויות ועדיפויות ביצוע , של כלל מערך העורף.          

 סמכויות של גופים שונים ;   –*  )המשך( בחינת הצורך בשינויי אחריות           

 חקיקה / החלטות ממשלה  , וגורמים מוסמכים אחרים.משמעויות תיקוני               

 ג.  ריכוז דרישות משרד הביטחון לביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים וקיום      

 יכולת מערך העורף לתת מענים למצבי החירום השונים , בשע"ח ובשגרה.           

 

 הקמת "רשות חירום לאומית" )רח"ל(:   שלב ג'.  8

 רח"ל . משמעויות "פיקוד ושליטה" על מערך העורף. -בחינת חלופות עקרוניות ל  א.     

 סמכויות. –אחריות  –ב.  הגדרת תפקיד      

 חירום.   –ג.   בחינה וקביעת שיטת התפעול , בשגרה ובעת מצבי      

 ד.  בחינת מבנה ארגוני הנותן מענה לדרישות מבצעיות וטכניות ולשיטת התפעול.     

 טכנית להקמת רח"ל. –אפיון מבצעי ותבנית ארגונית      -ה.  הכנת מסמך מסכם      

 : המגמה שהטיפול בנושאי שלב ג' יחל כבר במקביל עם העבודה על   הערה)     

 נושאי שלב ב' כנ"ל(.      

 

 :  יישום / ביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים והקמת רח"ל שלב ד'.  9

 השגת היכולת של שרהב"ט ,)עם ביצוע     - המטרה העיקרית של השלב.  א     

 העל לטיפול במערך   -התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים( , לשאת באחריות          

 העורף במצבי החירום השונים.          

 עריכת סדנא / ימי עיון , לסגל הניהולי/פיקודי של כלל הגופים במערך העורף .ב

 



פעולה , תאום , סיוע הדדי , ויכולת תפעולית , של כל גוף במערך ,  –משותף של יידע , שתוף  להשגת מכנה

 הפועל עצמאית ובמסגרת הכוללת.

 –הכוונה , ליווי , מעקב ובקרה אחר   .ג

 *  ביצוע התכנית הלאומית לתקון המצב הקיים בעורף.

 *  הקמת רח"ל.

  "חוק העורף".   -ד.  הכנת מתווה בסיסי  ל     

 

 ביצוע : -. השלבים במסגרת זמני10
 זמו מצטבר      הקצאת הזמן           השלב      

 חד'  3חד'               3 א' :                    

 חד' 7חד'            4ב'+ ג' :                

 חד'. 14חד'            7ד' :                     
 באישור התכנית הלאומית , בהקצאת האמצעים והתקציב לביצועו.   )משכו של שלב ד' יותנה       

 התחומים   –ניתן להניח כי משך השלב יהיה ארוך יותר. אך המגמה תהיה לסיים את הנושאים        

       הדחופים ,  במסגרת  הזמן הנתון(.       

      

 

 .  שגרת העבודה : 11

 

 .09:30א.  מפגשי הוועדה התקיימו כל יום ב' בשבוע , החל מהשעה :        

 חלק מהמפגשים עשויים להימשך גם לשעות אחה"צ.             

 –המפגשים יכללו              

 נתונים.  ייערכו בת"א , במשרד סגן שרהב"ט ,   –* דיונים / הצגת נושאים             

 (. 15בקריה )קומה                

 העורף ובשטח .  -* ביקורים בגופי מערך            

    -לו"ז ופירוט נושאי המפגשים והביקורים של הוועדה , יקבעו  "בתכנית             

 המפגשים"  של הוועדה , לכל שלב תוכן תכנית נפרדת.             

 

  –שיטת העבודה בוועדה ב.  

 נציגי הגופים השונים בוועדה יהיו אחראים :(  1

 * לייצג דעת הגוף ;

 חומר מוגדר , ביחס לגוף הנתון. –מיידע  –* להכין ולהציג נתונים 

 * להכין ולתאם ביקורי הוועדה בגוף הנתון.

 סיכומי   –* לעדכן את מנהל/מפקד הגוף הנתון , בכל הנעשה בוועדה, ובעיקר 

 שנבחנו וסוכמו על ידה. הוועדה בנושאים השונים   

 * להכין חומר ספציפי , )באופן עצמאי או במסגרת של צוות עבודה( , בתחום  

 מומחיותו של הנציג , לפי קביעת היו"ר.   

 

אנשי מקצוע , אשר יהיו חברי הוועדה , או כאלה אשר ילוו עבודת הוועדה )לפי דרישה( ,  –מומחים  (2

 עשויים להשתלב בדברים הבאים :

 הכנת חומר/הצגה  על  תחום/נושא ספציפי , עבור הוועדה.*  

 *  השתלבות עם חברי וועדה אחרים , או עם גוף נתון במערך העורף    

 להכנת חומר / ביקור בנושא מסוים.     

 

 



 

 הוועדה ,יסייע בידי היו"ר לבצע את תכנית המפגשים של הוועדה; –מרכז  (3

 משנה ;-דת וועדותהטלת משימות על חברי הוועדה ; תאום עבו

 לפי הצורך והנחיות היו"ר.    -תאום מקצועי וארגוני של עבודת הוועדה ,   -בהכללה 

                      

 (  לאחר כל מפגש של הוועדה , יוצא סיכום בכתב.4               

 

 (  אי הופעה למפגש הוועדה , מחייב הודעה מראש למזכירת הוועדה. 5               

 

 

 

 

 בברכה ,

 

 הרצל שפיר       

        
*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משרד הביטחון

 ועדת היגוי לביצוע עבודת מטה לקבלת האחריות לטיפול בעורף

 במצבי החירום השונים, בראשות הרצל שפיר

 

 

 להערות / השלמה[ –]טיוטא שלדית 

 (09-07-א01)

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

 

 

 מינוי חברי הוועדה:                                 נספח א' 
 

 

 ה ו ע ד ה  -ח ב ר  

 
 הרצל שפיר               .  יו"ר הוועדה                 1

 .  מרכז הוועדה                               דר' יורם לונינסקי2

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

 נציגי משרד הביטחון

3       .                                            .................. 

4 . 

5. 

 נציגי פיקוד העורף

6. 

7. 

 נציגי משרד ביטחון הפנים

 והמשטרה

8. 

9. 

10. 

 נציגי צה"ל 

11. 

12. 

 נציגי מל"ח

13. 

14. 

 

 אש-נציג מערך כיבוי. 15

 . נציג מד"א16

 . נציג המל"ל17

 . נציג השלטון המקומי 18

 נציג השב"כ. 19

 מזכירת הוועדה :

 

 מוזמנים בעלי מעמד ענייני

 והם:  העורף , עשויים להיקרא לפגישות הוועדה. –נושאי משרה , בעלי מעמד ענייני , הקשורים למערך 

 אלוף פיקוד הצפון ; ראשי רשויות מקומיות/אזוריות ; מנהלי רשויות ייעודיות במשרדי הממשלה השונים ;

 מחוזיים מהארגונים :  פקע"ר , מל"ח , מ.י. , כיבוי אש , –צה"ל ; מנהלים / מפקדים  אזוריים /מפקדי חטמ"רים

 במשרד הביטחון ; נציגים משפטיים של : משרד ביטחון הפנים / מ.י. , פקע"ר , -מד"א , ראשי אגפים / רשויות  

 משרד הביטחון , היועץ המשפטי לממשלה. 

 

 

 

 



 השלמה : -הערות / נושאים להחלטה   

 קביעת רמת הנציגים ; יש לבחון מתן סיוע כלכלי )ע"י נציג קבוע או באופן אחר(. .א

 מהניסיון ידוע , כי בוועדה הנפגשת אחת לשבוע )ביום ובשעה קבועה( , לא ניתן להבטיח כי אכן   .ב

 מקום )שאיננו משמש  -למנות גם ממלא הנציגים הבכירים יוכלו להופיע לכל מפגש.  לכן נהוג            

 כממלא מקום קבוע לנציג , לכל פגישות הוועדה , אלא רק באמת לאותם מפגשים שהנציג הבכיר              

 הסגן / הרמ"ט / ר' אגף בכיר וכדו'(.    -איננו יכול להשתתף. בדר"כ מתמנה כמ"מ             

 ל מסמך "שמירת סודיות עבודת הוועדה".  יש לבקש הגורם  ג.    נהוג להחתים חברי הוועדה ע      

 המתאים במשרד להכנת מסמך כזה )בכל מקרה גם בידי להכין מסמך כזה(.            

 כמרכז הוועדה כוונתי למנות את דר' יורם לונינסקי )אשר עבד אתי על רוב נושאי העורף(. .ד

 ית ; קשר עם הנציגים ; הודעות בדא"ל וכדו'(.טכנ –וועדה )בעלת יכולת ארגונית -יש למנות מזכירת .ה

נספח ב' , אמנם קבעתי כי זה יהיה במשרד ס' שרהב"ט ,  –יש לסכם היכן יהיה מקום המפגש הקבוע לוועדה )במסמך ההכוונה  .ו

 ארגוניים, ומי יהיה אחראי לכך. –אך יש לאשר זאת( , ולקבוע הסדרים טכניים 

 –הפעלת הוועדה  .ז

 ל גוף את הנציגים  שלהם בוועדה ;תחילה יש לסכם עם כ (1

 שמית(. –יש לשגר לכל גוף את כתב המינוי וכן את מסמך ההכוונה )לר' הגוף ולנציגים  (2

במקביל יוכן על ידי לוח זמנים למפגשי הוועדה לכל השלב הראשון )או לפחות לחלקו העיקרי( , שיופץ לכל חברי  (3

 הוועדה.

העיקריים ,יוצאו על ידי מסמכי הכוונה : מה וכיצד להציג בפני הוועדה  לקראת המפגשים הראשונים, שיהיו עם גופים (4

 לגוף המופיע ראשון בפני הוועדה , כדי להתכונן ולהכין הנתונים להצגה במפגש(. –)ויינתן להם לפחות שבועיים  –

 –זמנים -מבחינת לוח .ח

 '( , לא ניתן יהיה לערוך מפגשים, וצריך יהיה לנצל   לאוק 7* נראה כי במהלך ימי החגים )עד 

 סיכום כתב המינוי ומסמך ההכוונה ;       -הזמן עבור :    

 בחינה וסיכום הנציגים בוועדה ; -

 א' של עבודתה ;-הכנת תכנית המפגשים של הוועדה עבור שלב -

 המפגשים עם הוועדה. הכנת מסמכי הכוונה לגופים העיקריים , לצורך הכנת החומר על ידם לקראת  -

 לאוק' . 10 –*  ישיבת הפתיחה של הוועדה ניתן יהיה לבצע ביום ד'            

 בפגישה זו , רצוי בהשתתפות שרהב"ט : יוצגו כל הנציגים בוועדה ; תוסבר חשיבות הוועדה ;               

 ונושאים וכדו'. –תפקידי הוועדה , שיטת עבודתה , לוח זמנים  –יפורטו                

 אוק. ומתאריך זה תקיים   15 -* הישיבה המעשית הראשונה של הוועדה תוכל להתקיים ביום ב'           

 הוועדה את מפגשיה בכל יום ב' בשבוע.              

   –תנאי העבודה של יו"ר ומרכז הוועדה, וכן של כל שאר היועצים   -צריך יהיה לסכם ולארגן  .ט

 ם , כפי שייקבעו לצורך עבודת הוועדה.      המומחי      
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