
· 

        הצעת תקציבהצעת תקציבהצעת תקציבהצעת תקציב
נ ש נל ש נל ש נל ש ם ת ת ת ת וווול י פ ס כ ם ה י פ ס כ ם ה י פ ס כ ם ה י פ ס כ 2ה 0 12 0 12 0 12 0 1 3333 ---- 2 0 12 0 12 0 12 0 1 4444        

        ודברי הסברודברי הסברודברי הסברודברי הסבר

  התשע עשרההתשע עשרההתשע עשרההתשע עשרהמוגשים לכנסת מוגשים לכנסת מוגשים לכנסת מוגשים לכנסת 

  

  

  

        סעיפי ביטחון שוניםסעיפי ביטחון שוניםסעיפי ביטחון שוניםסעיפי ביטחון שונים
 

        חוברתחוברתחוברתחוברת

        כטכטכטכט

  2013201320132013יוני יוני יוני יוני     ––––    גגגג""""עעעעהתשהתשהתשהתש    תמוזתמוזתמוזתמוז    ----ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים 

  



· 

        הצעת תקציבהצעת תקציבהצעת תקציבהצעת תקציב
שנ שנל שנל שנל ם וווול י הכספ ם ת  י הכספ ם ת  י הכספ ם ת  י הכספ 2ת  0 1 32 0 1 32 0 1 32 0 1 3 ---- 2 0 1 42 0 1 42 0 1 42 0 1 4        

ר הסב י  ר ב ד רו הסב י  ר ב ד רו הסב י  ר ב ד רו הסב י  ר ב ד         ו
  

  

  

  

  

  

  

ן  ן ביטחו ן ביטחו ן ביטחו ים    ––––ביטחו ג ו גיםנושאים לא מסו ו גיםנושאים לא מסו ו גיםנושאים לא מסו ו         נושאים לא מסו

  

        חוברתחוברתחוברתחוברת

        לללל
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 - - - - לללל    - - - - 

                                                                                                                                        

        תקציב הביטחון נושאים לא מסווגיםתקציב הביטחון נושאים לא מסווגיםתקציב הביטחון נושאים לא מסווגיםתקציב הביטחון נושאים לא מסווגים

        

        ל'ל'ל'ל'חוברת חוברת חוברת חוברת 

  

  

        העמודהעמודהעמודהעמוד        התוכן התוכן התוכן התוכן 

  2  ........  ............................................2014-2013הצעת התקציב משרד הביטחון לשנים 

        

  דברי הסבר 

  13  ......................................................................  תיאור מערכת הביטחון -' פרק א

  15  ............................................................   דגשים מרכזיים בהצעת התקציב - פרק ב'

  26  .........................................................................  ניתוח הצעת התקציב -פרק ג' 

  46  .........................................................  הסבר מפורט של הצעת התקציב -פרק ד' 
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        2013201320132013----2014201420142014הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

  באלפי שקלים חדשים

2013201320132013 

תחום תחום תחום תחום 

        פעולהפעולהפעולהפעולה
        הוצאההוצאההוצאההוצאה        ררררתיאותיאותיאותיאו

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

        2,062,062,062,060000        844,626844,626844,626844,626        ))))- - - - ((((    261,710261,710261,710261,710        13,513,513,513,555558,7628,7628,7628,762        משרד הביטחוןמשרד הביטחוןמשרד הביטחוןמשרד הביטחון        15151515

  -  4,000  )-( 2,400  30,400  מטכ"ל אחר  0109

  -  -  )-( 58,500  -  קרן לב"י  0203

  -  868  )-( 829  22,929  מכללות  0802

  4  169,241  -  379,593  מכשול ומרכיביו  1400

  83  9,600  )-( 25,000  253,862  מעברים  1401

  -  65,071  )-( 1,627  1,631,389  משפחות והנצחה  1500

  -  62,346  )-( 20,458  3,292,640  שיקום נכים  1600

1703  

אגף התקשוב 

וניהול מערכות 

  מידע

112,166  1,803 )-(  98,559  -  

  -  -  )-( 1  11,412  יח' חיימ"ש  1705

  -  -  -  2,953  תמיכות  1707

  -  500  -  1,775  מל"ח  1708

1709  
היחידה 

  להתיישבות
30,845  16 )-(  -  -  

  -  504  )-( 1,800  9,892  חיימ"ש עצמאי  1710

  -  317,199  )-( 8,116  232,285  אמו"ן  1900

  -  -  )-( 47,199  21,426  ביטוח ותביעות  1901

1902  
רשות לאומית 

  לפינוי מוקשים
35,000  24 )-(  -  8  

  1,911  -  )-( 5,421  907,816  אמ"ש  2000

2001  
משלחות 

  ונספחויות
178,090  1,791 )-(  -  47  

  -  -  -  152,955  הובלה וביטוח  2203

  -  -  )-( 86,725  6,141,190  גמלאות קבע  2600

  -  87,255  -  84,876  עיר הבה"דים  2901

2903  
מנהלת מעבר 

  לנגב
25,268  -  29,483  7  
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 - ל -

        

        2013201320132013----2014201420142014הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

  באלפי שקלים חדשים

2014201420142014        

תחום תחום תחום תחום 

        פעולהפעולהפעולהפעולה
        הוצאההוצאההוצאההוצאה

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

הביטחון הביטחון הביטחון הביטחון 

        צצצצ""""ועבועבועבועב

הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל 

2012201220122012        

15151515        14141414,,,,221221221221,236,236,236,236        256,769256,769256,769256,769    )))) - - - -((((        871,886871,886871,886871,886        2,02,02,02,027272727        13131313,,,,094,718094,718094,718094,718        

0109  24,355  2,400 )-(  4,000  -  27,648  

0203  -  58,500 )-(  -  -  1,390  

0802  14,390  825 )-(  15,368  -  26,029  

1400  355,740  -  202,515  4  401,496  

1401  254,124  25,000 )-(  8,700  83  244,095  

1500  1,636,356  680 )-(  34,386  -  1,801,807  

1600  3,350,532  20,500 )-(  72,833  -  3,161,796  

1703  85,205  1,801 )-(  126,832  -  116,520  

1705  4,618  -  -  -  3,504 )-(  

1707  2,953  -  -  -  3,222  

1708  1,798  -  500  -  1,743  

1709  29,721  -  -  -  19,471  

1710  9,892  1,800 )-(  504  -  8,083  

1900  209,700  7,860 )-(  324,692  -  404,003  

1901  17,469  46,762 )-(  -  -  28,077  

1902  40,000  -  -  8  8,228  

2000  920,540  4,501 )-(  -  1,879  885,142  

2001  180,111  1,798 )-(  -  46  173,570  

2203  153,293  -  -  -  140,387  

2600  6,819,302  84,342 )-(  -  -  5,585,425  

2901  84,623  -  59,359  -  48,670  

2903  26,514  -  22,197  7  7,916  
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    הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 2014201420142014----2013201320132013

 באלפי שקלים חדשים

2013201320132013    

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        אוראוראוראורייייתתתת        תכניתתכניתתכניתתכנית
הוצאה מותנית הוצאה מותנית הוצאה מותנית הוצאה מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי משרד עובדי משרד עובדי משרד עובדי משרד 

        צצצצ""""הביטחון ועבהביטחון ועבהביטחון ועבהביטחון ועב

15151515        
תקציב תקציב תקציב תקציב 

        הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון
13,528,76213,528,76213,528,76213,528,762        261,710261,710261,710261,710    )))) - - - -((((        844,626844,626844,626844,626        2,062,062,062,060000        

0109010901090109        
מטכ"ל מטכ"ל מטכ"ל מטכ"ל 

        אחראחראחראחר
30,40030,40030,40030,400        2,4002,4002,4002,400    )))) - - - -((((        4,0004,0004,0004,000         - - - -        

0109/05  

רכש 

והוצאות 

  מנהל

30,400  2,400 )-(  4,000  -  

        - - - -         - - - -         ))))- - - - ((((    58,50058,50058,50058,500        - - - -         קרן לב"יקרן לב"יקרן לב"יקרן לב"י        0203020302030203

0203/20  
שוטף 

  ואחזקה
-  58,500 )-(  -  -  

        -        868868868868        ))))- - - - ((((    829829829829        22,92922,92922,92922,929        מכללותמכללותמכללותמכללות        0802080208020802

  -  868  )-( 829  22,929  רכישות  0802/04

1400140014001400        
מכשול מכשול מכשול מכשול 

        ומרכיביוומרכיביוומרכיביוומרכיביו
379,593379,593379,593379,593         - - - -        169,241169,241169,241169,241        4444        

  4  169,241  -  379,593  בינוי  1400/02

        83838383        9,6009,6009,6009,600        ))))- - - - ((((    25,00025,00025,00025,000        253,862253,862253,862253,862        מעבריםמעבריםמעבריםמעברים        1401140114011401

1401/20  
שוטף 

  ואחזקה
253,862  25,000 )-(  9,600  83  

1500150015001500        
משפחות משפחות משפחות משפחות 

        והנצחהוהנצחהוהנצחהוהנצחה
1,631,3891,631,3891,631,3891,631,389        1,6271,6271,6271,627    )))) - - - -((((        65,07165,07165,07165,071         - - - -        

1500/30  

1500/34  

1500/35  

  הנצחה

  אלמנות

משפחות 

  שכולות

115,405  

711,787  

804,197  

1,126 )-(  

-  

501 )-(  

62,557  

-  

2,514  

-  

-  

-  

1600160016001600        
שיקום שיקום שיקום שיקום 

        נכיםנכיםנכיםנכים
3,292,6403,292,6403,292,6403,292,640        20,45820,45820,45820,458    )))) - - - -((((        62,34662,34662,34662,346         - - - -        

1600/15  

1600/31  

1600/33  

תגמולים 

  נכים -

  שיקום

טיפול 

1,643,892  

1,116,192  

532,556  

12,861 )-(  

7,597 )-(  

-  

-  

52,642  

9,704  

-  

-  

-  
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 - ל -

  רפואי

1703170317031703        

אגף אגף אגף אגף 

התקשוב התקשוב התקשוב התקשוב 

וניהול וניהול וניהול וניהול 

מערכות מערכות מערכות מערכות 

        מידעמידעמידעמידע

112,166112,166112,166112,166        1,8031,8031,8031,803    )))) - - - -((((        98,55998,55998,55998,559         - - - -        

1703/05  

רכש 

והוצאות 

  מנהל

112,166  1,803 )-(  98,559  -  
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    הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 2014201420142014----2013201320132013

 באלפי שקלים חדשים

2014201420142014    

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        תכניתתכניתתכניתתכנית

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל 

2012201220122012        

15151515        14141414,,,,221221221221,236,236,236,236        256,769256,769256,769256,769    )))) - - - -((((        871,886871,886871,886871,886        2,02,02,02,027272727        13131313,,,,094,718094,718094,718094,718        

0109010901090109        24,35524,35524,35524,355        2,4002,4002,4002,400    )))) - - - -((((        4,0004,0004,0004,000         - - - -        27,64827,64827,64827,648        

0109/05  24,355  2,400 )-(  4,000  -  27,648  

0203020302030203         - - - -        58,50058,50058,50058,500    )))) - - - -((((         - - - -         - - - -        1,3901,3901,3901,390        

0203/20  -  58,500 )-(  -  -  1,390  

0802080208020802        14,39014,39014,39014,390        825825825825    )))) - - - -((((        15,36815,36815,36815,368        -        26,02926,02926,02926,029        

0802/04  14,390  825 )-(  15,368  -  26,029  

1400140014001400        355,740355,740355,740355,740         - - - -        202,515202,515202,515202,515        4444        401,496401,496401,496401,496        

1400/02  355,740  -  202,515  4  401,496  

1401140114011401        254,124254,124254,124254,124        25,00025,00025,00025,000    )))) - - - -((((        8,7008,7008,7008,700        83838383        244,095244,095244,095244,095        

1401/20  254,124  25,000 )-(  8,700  83  244,095  

1500150015001500        1,636,3561,636,3561,636,3561,636,356        680680680680    )))) - - - -((((        34,38634,38634,38634,386         - - - -        1,801,8071,801,8071,801,8071,801,807        

1500/30  

1500/34  

1500/35  

117,310  

708,790  

810,256  

680 )-(  

-  

-  

30,278  

-  

4,108  

-  

-  

-  

68,922  

935,968  

796,917  

1600160016001600        3,350,5323,350,5323,350,5323,350,532        20,50020,50020,50020,500    )))) - - - -((((        72,83372,83372,83372,833         - - - -        3,161,7963,161,7963,161,7963,161,796        

1600/15  

1600/31  

1600/33  

1,689,541  

1,117,640  

543,351  

12,986 )-(  

7,514 )-(  

-  

-  

63,134  

9,699  

-  

-  

-  

1,591,412  

1,044,346  

526,038  

1703170317031703        85,20585,20585,20585,205        1,8011,8011,8011,801    )))) - - - -((((        126,832126,832126,832126,832         - - - -        116,520116,520116,520116,520        

1703/05  85,205  1,801 )-(  126,832  -  116,520  
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 - ל -

    הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 2014201420142014----2013201320132013

 באלפי שקלים חדשים

2013201320132013    

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        אוראוראוראורייייתתתת        תכניתתכניתתכניתתכנית

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

        - - - -         - - - -         ))))- - - - ((((    1111        11,41211,41211,41211,412        יח' חיימ"שיח' חיימ"שיח' חיימ"שיח' חיימ"ש        1705170517051705

1705/05  
רכש והוצאות 

  מנהל
11,412  1 )-(  -  -  

        - - - -         - - - -         - - - -         2,9532,9532,9532,953        תמיכותתמיכותתמיכותתמיכות        1707170717071707

1707/05  
רכש והוצאות 

  מנהל
2,953  -  -  -  

        - - - -         500500500500        - - - -         1,7751,7751,7751,775        מל"חמל"חמל"חמל"ח        1708170817081708

1708/05  
רכש והוצאות 

  מנהל
1,775  -  500  -  

1709170917091709        
היחידה היחידה היחידה היחידה 

        להתיישבותלהתיישבותלהתיישבותלהתיישבות
30,84530,84530,84530,845        16161616    )))) - - - -((((         - - - -         - - - -        

  -  -  )-( 16  30,845  בינוי  1709/02

        - - - -         504504504504        ))))- - - - ((((    1,8001,8001,8001,800        9,8929,8929,8929,892        חיימ"ש עצמאיחיימ"ש עצמאיחיימ"ש עצמאיחיימ"ש עצמאי        1710171017101710

  -  504  )-( 1,800  9,892  תפעול ומנהל  1710/23

        - - - -         317,199317,199317,199317,199        ))))- - - - ((((    8,1168,1168,1168,116        232,285232,285232,285232,285        אמו"ןאמו"ןאמו"ןאמו"ן        1900190019001900

1900/02  

1900/05  

מתקן שהייה 

  למסתננים

רכש והוצאות 

  מנהל

22,033  

210,252  

-  

8,116 )-(  

-  

317,199  

-  

-  

        21,42621,42621,42621,426        ביטוח ותביעותביטוח ותביעותביטוח ותביעותביטוח ותביעות        1901190119011901
47,19947,19947,19947,199    

)))) - - - -((((        
 - - - -         - - - -        

1901/05  
רכש והוצאות 

  מנהל
21,426  

47,199 

)-(  
-  -  

1902190219021902        
רשות לאומית רשות לאומית רשות לאומית רשות לאומית 

        לפינוי מוקשיםלפינוי מוקשיםלפינוי מוקשיםלפינוי מוקשים
35,00035,00035,00035,000        24242424    )))) - - - -((((         - - - -        8888        

1902/05  
רכש והוצאות 

  מנהל
35,000  24 )-(  -  8  

        1,9111,9111,9111,911        - - - -         ))))- - - - ((((    5,4215,4215,4215,421        907,816907,816907,816907,816        אמ"שאמ"שאמ"שאמ"ש        2000200020002000
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2000/04  

2000/07  

  רכישות

  כ"א

33,349  

874,467  

40 )-(  

5,381 )-(  

-  

-  

-  

1,911  

2001200120012001        
משלחות משלחות משלחות משלחות 

        ונספחויותונספחויותונספחויותונספחויות
178178178178,090,090,090,090        1,7911,7911,7911,791    )))) - - - -((((         - - - -        47474747        

2001/05  

2001/07  

רכש והוצאות 

  מנהל

  כ"א

78,714  

99,376  

1,791 )-(  

-  

-  

-  

-  

47  

        - - - -         - - - -         - - - -         152,955152,955152,955152,955        הובלה וביטוחהובלה וביטוחהובלה וביטוחהובלה וביטוח        2203220322032203

  -  -  -  152,955  רכישות  2203/04
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    הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 2014201420142014----2013201320132013

 באלפי שקלים חדשים

2014201420142014    

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        תכניתתכניתתכניתתכנית

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

בפועל בפועל בפועל בפועל 

2012201220122012        

1705170517051705        4,6184,6184,6184,618         - - - -         - - - -         - - - -        3,5043,5043,5043,504    )))) - - - -((((        

1705/05  4,618  -  -  -  3,504 )-(  

1707170717071707        2,9532,9532,9532,953         - - - -         - - - -         - - - -        3,2223,2223,2223,222        

1707/05  2,953  -  -  -  3,222  

1708170817081708        1,7981,7981,7981,798         - - - -        500500500500         - - - -        1,7431,7431,7431,743        

1708/05  1,798  -  500  -  1,743  

1709170917091709        29,72129,72129,72129,721         - - - -         - - - -         - - - -        19,47119,47119,47119,471        

1709/02  29,721  -  -  -  19,471  

1710171017101710        9,8929,8929,8929,892        1,8001,8001,8001,800    )))) - - - -((((        504504504504         - - - -        8,0838,0838,0838,083        

1710/23  9,892  1,800 )-(  504  -  8,083  

1900190019001900        209,700209,700209,700209,700        7,8607,8607,8607,860    )))) - - - -((((        324,692324,692324,692324,692         - - - -        404,003404,003404,003404,003        

1900/02  

1900/05  

31,318  

178,382  

-  

7,860 )-(  

-  

324,692  

-  

-  

144,072  

256,530  

1901190119011901        17,46917,46917,46917,469        46,76246,76246,76246,762    )))) - - - -((((         - - - -         - - - -        28,07728,07728,07728,077        

1901/05  17,469  46,762 )-(  -  -  28,077  

1902190219021902        40,00040,00040,00040,000         - - - -         - - - -        8888        8,2288,2288,2288,228        

1902/05  40,000  -  -  8  8,228  

2000200020002000        920,540920,540920,540920,540        4,5014,5014,5014,501    )))) - - - -((((         - - - -        1,8791,8791,8791,879        885,142885,142885,142885,142        

2000/04  

2000/07  

26,233  

894,307  

40 )-(  

4,461 )-(  

-  

-  

-  

1,879  

41,029  

844,113  

2001200120012001        180180180180,111,111,111,111        1,7981,7981,7981,798    )))) - - - -((((         - - - -        46464646        173,570173,570173,570173,570        

2001/05  

2001/07  

83,107  

97,004  

1,798 )-(  

-  

-  

-  

-  

46  

77,403  

96,167  

2203220322032203        153,293153,293153,293153,293         - - - -         - - - -         - - - -        140,387140,387140,387140,387        

2203/04  153,293  -  -  -  140,387  
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    הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 2014201420142014----2013201320132013

 באלפי שקלים חדשים

2013201320132013    

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        אוראוראוראורייייתתתת        תכניתתכניתתכניתתכנית

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

        - - - -         - - - -         ))))- - - - ((((    86,72586,72586,72586,725        6,141,1906,141,1906,141,1906,141,190        גמלאות קבעגמלאות קבעגמלאות קבעגמלאות קבע        2600260026002600

  -  -  )-( 86,725  6,141,190  גמלאות  2600/14

        - - - -         87,25587,25587,25587,255        - - - -         84,87684,87684,87684,876        עיר הבה"דיםעיר הבה"דיםעיר הבה"דיםעיר הבה"דים        2901290129012901

        7777        29,48329,48329,48329,483        - - - -         25,26825,26825,26825,268        מנהלת מעבר לנגבמנהלת מעבר לנגבמנהלת מעבר לנגבמנהלת מעבר לנגב        2903290329032903

  7  29,483  -  25,268  שוטף ואחזקה  2903/20
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        2013201320132013----2014201420142014הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

  באלפי שקלים חדשים

2014201420142014        

        הוצאההוצאההוצאההוצאה        תכניתתכניתתכניתתכנית

הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה 

מותנית מותנית מותנית מותנית 

        בהכנסהבהכנסהבהכנסהבהכנסה

הרשאה הרשאה הרשאה הרשאה 

        להתחייבלהתחייבלהתחייבלהתחייב

עובדי עובדי עובדי עובדי 

משרד משרד משרד משרד 

    הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

        צצצצ""""ועבועבועבועב

הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל הוצאה בפועל 

2012201220122012        

2600260026002600        6,819,3026,819,3026,819,3026,819,302        84,34284,34284,34284,342    )))) - - - -((((         - - - -         - - - -        5,585,4255,585,4255,585,4255,585,425        

2600/1

4  
6,819,302  84,342 )-(  -  -  5,585,425  

2901290129012901        84,62384,62384,62384,623         - - - -        59,35959,35959,35959,359         - - - -        48,67048,67048,67048,670        

2903290329032903        26,51426,51426,51426,514         - - - -        22,19722,19722,19722,197        7777        7,9167,9167,9167,916        

2903/2

0  
26,514  -  22,197  7  7,916  
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        תיאור מערכת הביטחוןתיאור מערכת הביטחוןתיאור מערכת הביטחוןתיאור מערכת הביטחון    - - - - פרק א' פרק א' פרק א' פרק א' 

        

  : םורגניא 3כוללת ת הביטחון במדינת ישראל מערכ

  

 שר הביטחוןשר הביטחוןשר הביטחוןשר הביטחון    - - - - דרג מדיני דרג מדיני דרג מדיני דרג מדיני 

יועצים,  מערכת הביטחון. לידו פועלים עוזרים, הינו הממונה מטעם הממשלה על שר הביטחון

בנוסף לשר הביטחון, הדרג  .הביטחון בשם הממשלה מערכתאת  נהלליעים לו ויחידות מטה, המסי

  ל את סגן שר הביטחון.המדיני במשרד הביטחון כול

  

 צבא הגנה לישראלצבא הגנה לישראלצבא הגנה לישראלצבא הגנה לישראל    - - - - מערכת צבאית מערכת צבאית מערכת צבאית מערכת צבאית 

צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של מדינת ישראל. צה"ל פועל בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי 

בראש המערכת הצבאית עומד המטה הכללי של צה"ל (המטכ"ל) ובראשו הדמוקרטי ולחוקי המדינה. 

מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת ישראל ועל  ."ל, שהוא דרג הפיקוד העליון בצבאהרמטכ

חיילי צה"ל מחויבים להילחם, להקדיש  ולסכל מאמצי אויב לשבש את אורח החיים התקין.עצמאותה, 

  את כל כוחותיהם, ואף לחרף את נפשם להגנת למדינת ישראל, אזרחיה ותושביה.

  

 מערכת אזרחיתמערכת אזרחיתמערכת אזרחיתמערכת אזרחיתהההה

(התאגידים הם הביטחוניים סמך והתאגידים היחידות , משרד הביטחוןהמערכת האזרחית כוללת את 

בראש  שייה האווירית, התעשייה הצבאית).חברות ממשלתיות ששר הביטחון ממונה עליהן, כגון: התע

מטרת כפוף לשר הביטחון. שר של משרד הביטחון א המנהל הכללימערכת הביטחון האזרחית עומד 

י הפעלת מערכות אזרחיות ע" להציב מענה מערכתי לבניין צה"ל ועצמתומשרד הביטחון הינה 

המשרד מבצע הליכי רכש ומו"פ, מנהל את . שאין הכרח שהצבא יקים ויפעיל אותן בעצמו באופיין,

לים משוחררים, אחראי תקציב מערכת הביטחון, מבצע שיתופי פעולה עם מדינות זרות, מסייע לחיי

  לשיקום נכים, סיוע למשפחות והנצחת חללים.
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        משרד הביטחוןמשרד הביטחוןמשרד הביטחוןמשרד הביטחון    ––––עץ מבנה עץ מבנה עץ מבנה עץ מבנה 

        

  

  

  

  

        

  

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

  
  כפיפות מנהלית למנכ"ל משרד הביטחון וכפיפות מקצועית לחשבת הכללית במשרד האוצר.       *

  שר לנושאים יראש המטה של שהב"ט, המזכיר הצבאי של שהב"ט, עוזר הכפופים לשר הביטחון הם: נוספים גופים**   

  נציב קבילות החיילים.ושונים, מתאם הפעולות בשטחים, מבקר מערכת הביטחון          

הממונה על 

הביטחון במערכת 

 הביטחון (מלמ"ב)

אגף משאבי  

 )שאנוש (אמ"

 אגף שיקום נכים 

 אגף דוברות הסברה

 

הקרן והיחידה 

 לחיילים משוחררים

 אגף כספים 

 המשרד)*-(חשב
 אגף 

 תקציבים
האגף לסיוע 

וייצוא בטחוני 

האגף לפיקוח 

על הייצוא 

מנהל ההרכשה  

 והייצור (מנה"ר)

המנהלת לפיתוח 

אמל"ח ותשתיות  

 טכנולוגיות

משלחות 

 ונציגויות בחו"ל

תקשוב וניהול אגף 

 מערכות מידע

 

האגף למשפחות 

 והנצחה

למבצעים האגף 

 לוגיסטיים (אמו"ן)

אגף הבינוי 

 וההנדסה

מנהלות 

 התכניות

האגף 

הביטחוני 

 שר הביטחון

היועץ המשפטי 

 למערכת ביטחון

סגן שר 

 הביטחון

אגף הביטחוני 

 מדיני

 ממשלה

 רמטכ"ל

 המנהל הכללי

 עוזר המנכ"ל
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        דגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציבדגשים מרכזיים בהצעת התקציב    - - - - ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק 

        

        2014201420142014----2013201320132013ים ים ים ים תקציב הביטחון לשנתקציב הביטחון לשנתקציב הביטחון לשנתקציב הביטחון לשנהצעת הצעת הצעת הצעת  ....    1111

  

  :בחתך מטבעות 2013-2014 יםהביטחון לשנ תקציב כלל להלן הצעת

        

        בחתך מטבעותבחתך מטבעותבחתך מטבעותבחתך מטבעות    2013201320132013----2014201420142014תקציב הביטחון לשנים תקציב הביטחון לשנים תקציב הביטחון לשנים תקציב הביטחון לשנים 

  

  
        2014201420142014    תקציב מקוריתקציב מקוריתקציב מקוריתקציב מקורי        2013201320132013תקציב מקורי תקציב מקורי תקציב מקורי תקציב מקורי 

          

מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

        דולרדולרדולרדולר

        

מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

        ש"ח*ש"ח*ש"ח*ש"ח*

        

מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

        דולרדולרדולרדולר

        

מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

        ש"ח*ש"ח*ש"ח*ש"ח*

        40,80240,80240,80240,802                42,30242,30242,30242,302                שקליםשקליםשקליםשקלים    - - - - מקורות המשקמקורות המשקמקורות המשקמקורות המשק

                2,3982,3982,3982,398                2,3972,3972,3972,397        סיוע אמריקאיסיוע אמריקאיסיוע אמריקאיסיוע אמריקאי

  כש בארה"בר

  לשקלים המרה

  המרה למט"ח

1,623  

769  

5  

7,254  

2,922  

22  

1,583  

810  

5  

7,097  

3,079  

22  

        51,00051,00051,00051,000                52,50052,50052,50052,500                תקציב נטותקציב נטותקציב נטותקציב נטו    סה"כסה"כסה"כסה"כ

 6,696,696,696,696666         5,9005,9005,9005,900                הוצאה מותנית בהכנסה

  3,150  702  2,438  546  סיוע אמריקאי

 3,546   3,462          הכנסות אחרות

        57,6957,6957,6957,696666                58,40058,40058,40058,400                סה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטוסה"כ תקציב ברוטו
  

, 2012ש"ח לדולר בשנת  4.41(ללא מע"מ ש"ח לדולר  3.8ההמרה ממט"ח למטבע מקומי נעשתה על פי שע"ח תקציבי של  *  

  ).1 שע"ח כולל מע"מ , למרכיבים המחושבים על פי2014ש"ח לדולר בשנת  4.48 -ו 2013ש"ח לדולר בשנת  4.47

  

   מיליארד ש"ח. 32תועמד לרשות המשרד הרשאה להתחייב בגובה של  2013-2014בכל אחת מהשנים 
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     תקציב תקציב תקציב תקציב  ....    2222

        

כי בין היתר, לאור חשיבות השמירה על מסגרת תקציב  ,קבעה הממשלה 2013במאי  13 -ה ביום

 - ה לאומי מישיבתה ביום של ועדת השרים לענייני ביטחון 16להחלטה מס. ב/המדינה, ובהתאם 

ויעמוד  2013-2014), יופחת בסיס תקציב הביטחון בשנים 16161616החלטה ב/החלטה ב/החלטה ב/החלטה ב/(להלן:  2013במאי  13

  , בהתאמה. ח"שמיליארד  51 -ו 52.5 -על כ

  

גרף אחד  – 2012עד לשנת  2008את התפתחות תקציב הביטחון משנת  יםהמציג שני גרפיםלהלן 

ית בהכנסה. בכל גרף מוצג התקציב המקורי והתקציב על להוצאה נטו וגרף שני להוצאה מותנ

  שינוייו (שינויים שאושרו על ידי הכנסת במהלך שנת התקציב): 

  

        2014201420142014----2008200820082008    ––––    נטונטונטונטוהתפתחות תקציב התפתחות תקציב התפתחות תקציב התפתחות תקציב 

  במחירים שוטפים) –(אלפי ש"ח 
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        2014201420142014----2008200820082008    ––––הוצאה מותנית בהכנסה הוצאה מותנית בהכנסה הוצאה מותנית בהכנסה הוצאה מותנית בהכנסה התפתחות תקציב התפתחות תקציב התפתחות תקציב התפתחות תקציב 

  במחירים שוטפים) –(אלפי ש"ח 

  

  

  

בגינם מקבלת מערכת הביטחון תוספות. באירועים מדי שנה מתרחשים אירועים בנוסף, 

לדוגמא, בגין מלחמת לבנון השנייה בשנת  חריגים ניתנות התוספות בגין עלויות לחימה.

מיליארד ש"ח למימון הוצאות הלחימה, ובגין  8.2שופתה מערכת הביטחון בסך של  2006

מיליארד  2.45שופתה מערכת הביטחון בסכום של  2008-2009מבצע "עופרת יצוקה" בשנים 

  ש"ח.

  

חלק מהגידול בהוצאה המותנית בהכנסה נובע מתוספות סיוע אמריקאי שהתווספו כי  ,יצוין

  להוציאה המותנית בהכנסה ולא להוצאה נטו (כפי שיפורט בהמשך).

  

        הפיקוח והבקרה האזרחיים על תקציב הביטחוןהפיקוח והבקרה האזרחיים על תקציב הביטחוןהפיקוח והבקרה האזרחיים על תקציב הביטחוןהפיקוח והבקרה האזרחיים על תקציב הביטחון ....    3333

  

        הבקרה על תקציב הביטחוןהבקרה על תקציב הביטחוןהבקרה על תקציב הביטחוןהבקרה על תקציב הביטחון

        

אשר , )19-ו 18(פרק ג', סעיפים  בחוק יסודות התקציב קיים פרק ייחודי העוסק בתקציב הביטחון

. בין התקציב ניהוללגבי  בע כללים ייחודייםווקלמשרדים אחרים משרד הביטחון מבחין בין 

עד לסכום כנסת בדיעבד על ביצוע שינויים תקציביים ל הודעה, משרד הביטחון מחויב ביתרה

  הנ"ל נובע מאופי הפעילות הייחודי של משרד הביטחון.  .באמצעות פניות רבעוניות)(מסוים 

  

 – תהליכי הבקרה והשקיפות השתפרו והורחבו בשנים האחרונות הן ע"י גורמים שונים בממשלה

, מבקר המדינה, )הביטחוני-המדיניהקבינט ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (משרד האוצר, 

 -
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שלה) וועדות המשנה (והן ע"י הכנסת באמצעות ועדת חוץ וביטחון ועצה לביטחון לאומי, המ

  עדה המשותפת לתקציב הביטחון. ווהו

  

כחלק מהפיקוח הפרלמנטרי, קיימת בכנסת ועדה ייעודית לתקציב הביטחון המורכבת מח"כים 

מאושר תקציב הביטחון נציגי ועדת הכספים וח"כים נציגי ועדת חוץ וביטחון. בוועדה זו מוצג ו

 , מתבצע בה פיקוח על תכניות ופרויקטים שונים ובקרה על שינויים בתקציב הביטחון. השנתי

  

נעשו מספר צעדים להגברת הפיקוח והשקיפות האזרחית על תקציב  כחלק מהפעילות בנושא,

  ם בין משרד האוצר למשרד הביטחון.הביטחון במסגרת החלטות הממשלה והסיכומי

  

הביטחון ומשרד האוצר פועלים יחד ובתאום על פי הסכמים והחלטות בנושא השקיפות משרד 

  והבקרה ואף מקדמים את הרחבת שיתוף הפעולה בנושא.

  

 שקיפות תקציביתשקיפות תקציביתשקיפות תקציביתשקיפות תקציבית  .א

המגדירה מהלכים לשיפור  4088התקבלה החלטת ממשלה  2012ינואר ב 8 -יום הב

השכר. לאור החלטת השקיפות והבקרה על תקציב הביטחון בתחום התקציב ובתחום 

ה"מ ובהשתתפות נציגי משרד האוצר צוות יישום בראשות מנכ"ל משרד ר הממשלה הוקם

נוהל עבודה מסודר ומוסכם בין שני המשרדים בנושא  2012והביטחון, אשר פרסם במרץ 

משרד הביטחון עמד בנוהל שהוגדר בצוות זה  יישום תהליכי השקיפות במערכת הביטחון.

הועמד מסוף לרשות משרד האוצר המאפשר צפייה ישירה בזמן מור, האבהתאם לנוהל ו

  אמת בתקציב של משהב"ט.

  

  תשלומי שכר וגמלאותתשלומי שכר וגמלאותתשלומי שכר וגמלאותתשלומי שכר וגמלאות  .ב

  

תשלומי השכר והגמלאות של אנשי הקבע משולמים ע"י יחידת מופ"ת בצה"ל ולא 

באמצעות מל"מ. גמלאות משרתי הקבע נקבעות בהתאם לחוק שרות הקבע והגמלאות, 

 . נעשית ע"י אכ"א בה לפורשים הזכאים לפנסיה תקציביתלקצ וקביעת הזכויות

  

הוחלט, בין השאר, על הגברה של הבקרה האזרחית על תחום השכר  4088בהחלטה 

והגמלאות בצה"ל. זאת באמצעות שיתוף פעולה בין החשב הכללי במשרד האוצר אכ"א 

 כאמור, והשקיפותכמו כן, בהתאם לנוהל הבקרה  בצה"ל ואגף התקציבים במשרד הביטחון.

  כ"א ומאושרות על ידי החשב הכללי. השכר נכתבות על ידי אההנחיות בתחום  לעיל,

  

במסגרת הסדר השקיפות והבקרה קבעה הממשלה כי יוקם צוות יישום בראשות מנכ"ל 

משרד רה"מ ובהשתתפות נציגי מערכת הביטחון והאוצר להגדרת הנהלים הנדרשים ליישום. 

יץ מנכ"ל משרד רה"מ את הנהלים ליישום הצעדים לשיפור השקיפות הפ 2012במרץ  25 -ב
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 3והבקרה על תקציב הביטחון, כאשר יישום כל הנהלים ייבחן על ידי מנכ"ל רה"מ כל 

מהחלטת הממשלה. בבחינה העתית האחרונה אשר נערכה חודשים, ולאחר מכן בתום שנה 

ממשלה כי צה"ל עמד באופן על ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה, קבע מנכ"ל משרד ראש ה

מלא בנוהל האמור. כמו כן, בתום שנה, במידה וקיימות מחלוקות בין הצדדים בנוגע ליישום 

 , ייבחן מנכ"ל משרד ראש הממשלה את הנוהל. 4088הנוהל והתאמתו את החלטת הממשלה 

 

 תקציב הביטחון הלא מסווגתקציב הביטחון הלא מסווגתקציב הביטחון הלא מסווגתקציב הביטחון הלא מסווג  ....גגגג
  

כי תקציב הביטחון יחולק  נקבע 2006בספטמבר  12 -מיום ה 485בהחלטת ממשלה מספר 

וכן נקבעו קריטריונים מחמירים יותר בנושא בקרה , לנושאים מסווגים ובלתי מסווגים

  תקציבית. 

  

נחלק תקציב משרד הביטחון המוגש לאישור הכנסת לשני חלקים:  2007כתוצאה, החל משנת 

כלל  לידיעת נושאים מסווגים ונושאים שאינם מסווגים. תקציב הנושאים הלא מסווגים מוגש

חברי הכנסת במסגרת חוברות התקציב, ואילו תקציב הנושאים המסווגים גלוי רק לחברי 

הוועדה המשותפת לעניין תקציב הביטחון. כלל תקציב הביטחון (לרבות הנושאים הלא 

  מסווגים) מאושר על ידי הוועדה המשותפת.

  

ח דורשות אישור מראש מיליוני ש" 89כלומר, אם בחוק נקבע שהעברות של סכומים מעל 

מהוועדה המשותפת, הרי שעל פי החלטת הממשלה הורחב הצורך לאישור הוועדה גם 

מיליוני ש"ח. לגבי העברות בסכומים נמוכים יותר,  50 -להעברות בסכומים הגבוהים מ

בהעברות הנוגעות לנושאים המסווגים נדרשת הודעה לוועדה, ואילו בנוגע להעברות 

 5 -ים נדרש אישור מראש של הוועדה להעברות בסכומים הגדולים מבנושאים הלא מסווג

  .לגבי העברות בסכומים נמוכים יותר מיליוני דולר, והודעה בלבד 35מיליוני ש"ח או 

  

        שנתייםשנתייםשנתייםשנתיים- - - - בקרה על תהליך קבלת החלטות בפרויקטים רבבקרה על תהליך קבלת החלטות בפרויקטים רבבקרה על תהליך קבלת החלטות בפרויקטים רבבקרה על תהליך קבלת החלטות בפרויקטים רב  ....דדדד

  

פרויקטים והממשלה משרד הביטחון במסגרת אישור התר"ש וכן במהלכו מאשרים 

בשנה ובפריסה רב  ח"שעד מיליארדי  ח"שמאות מיליוני ים ארוכי טווח בעלות של אסטרטג

שנתית. לאישור פרויקטים אלו השפעה, בין היתר, על המחויבויות התקציביות העתידיות של 

  משרד הביטחון. 

  

כי כל תכנית פיתוח או  ,נקבע 2003במרץ  25 -ה מיום 87מספר במסגרת החלטת הממשלה 

 700הצטיידות חדשה במערכת נשק, מערכת תומכת לחימה וכיוצא בזה, בסכום העולה על 

מיליוני ש"ח (בתקציב שנתי) במטבע מקומי כולל  300מיליוני ש"ח (בתקציב רב שנתי) או 

, יהיו טעונים אישור מראש של 30%המרות, או הגדלת תכנית כאמור בשיעור העולה על 
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משנה של ועדת שרים לביטחון לאומי בראשות ראש הממשלה וחבריה שרי הביטחון, ועדת 

  האוצר, המשפטים והחוץ.

  

 1מיום  984כאמור לעיל, קיבלה הממשלה את החלטה מספר  87בהמשך להחלטה מספר 

, בדבר הקמת ועדת שרים לנושא תכניות פיתוח והצטיידות במערכת הביטחון. 2009בדצמבר 

מראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר, שר החוץ, השר לענייני  כבההורועדת השרים 

  מודיעין השר לנושאים אסטרטגיים ושר בלי תיק.

   

הורחבו סמכויות ועדת השרים להצטיידות  2012בינואר  8 -מיום ה 4088בהחלטת ממשלה 

מיליוני ש"ח (בתקציב רב  500  -וכן נקבע סף תקציבי נמוך יותר לאישור פרויקטים בוועדה 

החליטה הממשלה,  2013במאי  13 -. ביום המיליוני ש"ח (בתקציב שנתי) 200שנתי) או 

, על העברת סמכויות ועדת השרים להצטיידות 2013-2014במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 

  ביטחוני).-לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני

        

 נשי הקבענשי הקבענשי הקבענשי הקבעתכנית ירידה בכמות אתכנית ירידה בכמות אתכנית ירידה בכמות אתכנית ירידה בכמות א ....    4444

        

 במטרה 2012-2016 בשנים קבע משרתי אלפי של ירידה תכניתשל צה"ל אישר  הכללי המטה

בטווח הקצר תכנית זו צפויה להשית "ל. צה של ההתעצמות לצרכי תקציבים מקורות לפנות

עלויות נוספות על מערכת הביטחון ובטווח הארוך החיסכון ממהלך זה צפוי לעמוד על סך של 

  בשנה.  ח"שמאות מיליוני 

 

 ניתוק קצבאות גימלאי צה"ל משכר הפעיליםניתוק קצבאות גימלאי צה"ל משכר הפעיליםניתוק קצבאות גימלאי צה"ל משכר הפעיליםניתוק קצבאות גימלאי צה"ל משכר הפעילים ....    5555

        

 ההצמדהשיטת י שינו אודותמשרד האוצר בין נחתם הסכם קיבוצי בין ההסתדרות ל 2008בשנת 

ממשלת ישראל, מתוך הכרה  חל על צה"ל.. הסכם זה לא הוהגמלאים במדינה של קצבאות

החלטה המנחה את צה"ל  2009במאי  12 -במאפיינים הייחודים של גמלאי צה"ל, קיבלה ב

ומשרד האוצר לקיים מו"מ ולסכם מנגנון הצמדה המתחשב במאפיינים הייחודיים של משרתי 

גמלאות סוכם בין משרד' האוצר למשרד הביטחון על הצמדת  ,2012בשנת הקבע. בהמשך לכך, 

נקבע כי הגמלאים יקבלו פיצוי בגין  סיכוםב. למדד המחירים לצרכן פורשי מערכת הביטחון

לאופן שבו היו מקבלים אילו הוצמדו למדד המחירים יחד עם גמלאי בדומה שחיקה ובגין מדד 

עלות מהלך זה עומדת על סך של כמיליארד . . פיצוי זה נפרש על פני עשר שניםשירות המדינה

   .2014מיליארד ש"ח בשנת  1.4 -וכ 2013ש"ח בשנת 
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 שירות החובהשירות החובהשירות החובהשירות החובה ....    6666

        

מקום המדינה, נהוג שירות סדיר חובה. קיומו של שירות החובה נובע מהתפיסה לפיה צורכי 

הביטחון מחייבים קיומו של צבא סדיר גדול וכן את הכשרת האזרחים לשירות מילואים, על מנת 

להעמיד את הכוחות הנדרשים בעתות חירום. כמו כן, נתפס שירות החובה כממלא תפקיד חברתי 

כלוסיות השונות במדינת ישראל ("כור ההיתוך") וכ"כרטיס כניסה" לחברה לחלק של קירוב האו

  מהמשרתים.

  

לצד תרומתו למערכת הביטחון, לשירות החובה הארוך עלות משקית לא מבוטלת. חיילי החובה 

מפוטנציאל כוח העבודה וההשכלה, ומשמעות השירות הם משאב יקר למשק בהיותם חלק 

הצבאי היא דחיית מימושו. השפעות אלו נאמדו על ידי ועדה ציבורית בראשות ד"ר ליאורה 

מרידור 'הועדה הציבורית לאומדן עלויות הביטחון ברשות ד"ר ליאורה מרידור, באמצע שנות 

למשק כתוצאה משירות החובה  התשעים. על פי מסקנות הוועדה, אומדן הפסד התוצר שנגרם

 1.7% -שנים לגברים ושנה ותשעה חודשים לנשים) עמד באותן שנים על כ 3(שעמד בזמנו על 

   .2012מיליארד ש"ח בשנת  15.4 -מהתוצר במשק. על פי אותן הנחות, אובדן זה מוערך בכ

  

הצבא הינם דמי הקיום החודשיים הבסיסיים המשולמים לחיילי החובה ואשר קבועים בפקודות 

 700 -ש"ח. תומכי לחימה ולוחמים זכאים לדמי קיום גבוהים יותר המגיעים לכ 352.5בגובה 

(המועד האחרון בו ניתנה תוספת היוקר  2002 סכומים אלו לא עודכנו משנתש"ח לחודש. 

בגובה עליית  2014החליט שר הביטחון על עדכון דמי הקיום בשנת  2013באפריל ). במדינה

  . מלש"ח בשנה 170 -), ובעלות של כ21%-רים (העלאה של כהמדד המחי

  

ועדת שרים לעניין השוויון בנטל השירות הוקמה  2013באפריל  7 -ה מיום 15בהחלטת ממשלה 

) במטרה להציע מתווה הוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטל –הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה (להלן 

על  2013חקיקתי להגברת השוויון בנטל בשירות החובה. הוועדה לשוויון בנטל המליצה במאי 

מתווה להגדלה משמעותית של יעדי הגיוס של חיילים חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי, צעד 

  שצפוי להוביל לגידול בהוצאה ובתקציב המוקצה לטובת הנושא וכן להגדלת סד"כ צה"ל. 

  

בנוסף, התייחסה הוועדה לנושא קיצור שירות החובה אשר נדון בשנים האחרונות מספר פעמים 

על ידי הממשלה. מתווה לקיצור שירות החובה צפוי להיות מוגש כהצעת חוק ממשלתית לכנסת 

לגידול יכול להביא . מתווה לקיצור שירות החובה 2013ולהידון במהלך מושב הקיץ של שנת 

אדם במערכת הביטחון. בגין שני הנושאים האחרונים יינתן שיפוי תקציבי בהוצאה על כוח 

  למשרד הביטחון בהתאם לסיכומים בין המשרדים.
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     ומעבר לנגבומעבר לנגבומעבר לנגבומעבר לנגב    פינוי מחנות צה"לפינוי מחנות צה"לפינוי מחנות צה"לפינוי מחנות צה"ל    מיזםמיזםמיזםמיזם ....    7777

        

  העתקת יחידות אמ"ן ותקשוב לנגבהעתקת יחידות אמ"ן ותקשוב לנגבהעתקת יחידות אמ"ן ותקשוב לנגבהעתקת יחידות אמ"ן ותקשוב לנגב

  

 1 -ה מיום 1529  פרמס, 2005בנובמבר  20 -ה מיום 4415 מספרהממשלה  להחלטות בהמשך

הלאומית לפיתוח הנגב,  התכנית , במסגרת2008באוגוסט  24 - ה מיום 3976 פרומס 2007באפריל 

בהמשך להעתקת בסיס חיל האוויר מלוד לנבטים והעתקת חלק מבסיסי ההדרכה של צה"ל 

 -המיום  3161 לצומת הנגב ובמסגרת המאמץ הלאומי לחיזוק ופיתוח הנגב אושרה החלטה מס

 הבמטר ,)3161316131613161החלטה החלטה החלטה החלטה  –העתקת מחנות אמ"ן ותקשוב לנגב (להלן שעניינה  2011באפריל  17

לצורך בניית  במרכז הארץ לפנות קרקעותלאפשר שיפור משמעותי בתשתיות מערכת הביטחון, 

 באמצעות העברת משאבים הנגב ולקדם את הפיתוח והצמיחה שליחידות דיור באזורי הביקוש 

  . איכותיים לנגב ממשלתיים

  אתגרים משמעותיים: פרונות לעיל המהלך טומן בחובו מסלצד היתר

  

  שימור כ"א איכותי.  .א

  קיום רציפות תהליכים כתנאי לשימור היכולות האסטרטגיות והמבצעיות.  .ב

  

מיליארד  12( ח"שמיליארד  19יוקצו מקורות תקציביים בסך כולל של  3161לצורך יישום החלטה 

  ע"י הגורמים המממנים כמפורט להלן:להעתקת תקשוב)  ח"שמיליארד  7 -להעתקת אמ"ן ו ח"ש

  

  .ח"שמיליארד  4 –משרד הביטחון   .א

 .ח"שמיליארד  6 –רשות מקרקעי ישראל  .ח"שמיליארד  9 –משרד האוצר   .ב

  

בין משרד האוצר, משרד  2012בפברואר  15 -ה בהמשך לאישור החלטת הממשלה נחתם ביום

  ציבית של המהלך המוצגת בהחלטת הממשלה. הביטחון ורמ"י סיכום לעדכון הפריסה התק

        

        אמ"ןאמ"ןאמ"ןאמ"ןהעתקת יחידות העתקת יחידות העתקת יחידות העתקת יחידות 

        

העתקת מרבית יחידות חיל המודיעין למתחם ליקית בסמוך לפארק  –עיקרי הפרויקט   .א

  התעשייה בעומר.

בשיתוף המגזר  םמכרזי מספרקט נמצא בשלב האפיון וימומש בהפרוי – הפרויקט סטאטוס  .ב

  .)PPPהפרטי (
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        תקשוב תקשוב תקשוב תקשוב העתקת יחידות העתקת יחידות העתקת יחידות העתקת יחידות 

        

יחידות הטכנולוגיות של אגף התקשוב ובית התוכנה של ההעתקת מרבית  –עיקרי הפרויקט   .א

  גוריון בבאר שבע.-ח"א למתחם הפארק הטכנולוגי בצמוד לאוניברסיטת בן

  המכרז. הפרויקט הסתיים וכעת נמצא בשלב כתיבת  אפיון – הפרויקט סטאטוס  .ב

        

        קריית ההדרכהקריית ההדרכהקריית ההדרכהקריית ההדרכה

 

בסיסי הדרכה (בית ספר למקצועות הלוגיסטיקה, בית הספר  7העתקת  –עיקרי הפרויקט   .א

לרפואה, בית הספר למשאבי אנוש, בית הספר למשטרה צבאית, בית הספר לחימוש, בית 

הספר לתקשוב ובית הספר לחינוך) לקריית הדרכה אחת שתמוקם בצומת הנגב בשטח של כ 

קריית ההדרכה מהווה כים, חיילי חובה ומשרתי קבע. חני 10,000 -דונם ותאכלס כ 1600 –

לא עוד אוסף של בסיסים, אלא תפיסה  -שינוי מבני וארגוני משמעותי ביותר בצה"ל 

 הדרכתית ומבנה התומכים בעקרון הסינרגיה:

תומכי הלחימה יוכשרו ויתאמנו במשותף ובאופן המדמה את פעילותם המבצעית  )1

  בפועל.

  י יינתן לקריית ההדרכה באמצעות מטה מרכזי אחד.המענה הלוגיסטי והניהול )2

זרועית לניצול כלל היתרונות היחסיים של כל -פלטפורמות ההדרכה ייבנו בראיה רב )3

 זרוע.

 אזרוח תפקידים בהם אין לצבא יתרון יחסי. )4

  

נחתם הסכם תקציבי מול האוצר המגבה תקציבית את המהלך ומגדיר שהפרויקט  2008בשנת 

. בהתאם להבנות עם האוצר, קבלת התקציב איננה תלויה בשיווק שטחי PPPימומש בשיטת 

  הקרקע המתפנים בצריפין. ההנחה היא שלא קיימים מקורות נוספים לפרויקט.

  

נחתם  2012באפריל  5 -יום הוב  PPP -הפרויקט ממומש בשיטת ה –הפרויקט סטאטוס   .ב

 .חברת אלקטרה וחברת בינתרת מנרב, הסכם זיכיון מול קבוצת "מבט לנגב", המורכבת מחב

  .2014אכלוס הפרויקט לקראת סוף צפי לתחילת 

בגין שיווק בסיסי  ח"שמיליארד  0.8מתוכם  ח"שמיליארד  2לפרויקט הוקצו  -תקצוב   .ג

בעבור עלויות התפעול של  ח"שמיליארד  0.1ההדרכה המפונים מצריפין. בנוסף אושרו 

  קריית ההדרכה בבסיס תקציב הביטחון.
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        פת המשא"ןפת המשא"ןפת המשא"ןפת המשא"ןמעטמעטמעטמעט

  

במסגרת התכנית להעברת בסיסי צה"ל לנגב צפויים משרתי צה"ל רבים לעבור מבסיסם לדרום 

. המעבר דרומה מהווה אירוע משמעותי בחיי 2014הארץ. תחילת המעבר צפויה להיות בסוף שנת 

 לצורך מתן תכניתנקבע כי תגובש  3161משרת הקבע ומשפחתו. במסגרת החלטת הממשלה 

בפברואר  26 -בהמשך לכך, ביום ה .לנגב הקבע ומשפחותיהם אנשי מעבר לעידוד תמריצים

הטיל מנכ"ל רה"מ על משרד האוצר ומשרד הביטחון להציג תכנית עם פריסה תקציבית רב  2013

  שנתית. 

  

        פינוי מחנותפינוי מחנותפינוי מחנותפינוי מחנות

        

של מחנות אמ"ן ותקשוב וכן של מחנות נוספים המלא  פינוייםהוחלט על  3161במסגרת החלטה 

. לצורך כך נדרש מהלך משלים ישראל והחזרתם למנהל מקרקעיבמרכז הארץ ובאזורי הביקוש 

בהמשך לכך סוכם בין משרד הביטחון, משרד  להעתקת יחידות נוספות משטחי מחנות אלו.

 ינוי המחנות (שוה"םהאוצר ורשות מקרקעי ישראל על עבודת מטה משותפת במטרה לקדם את פ

). במסגרת העבודה יבחנו עלויות העתקת המחנות, עלויות פרוייקטי שיווק והעברת מחנות –

ההגירה של המחנות וכן פוטנציאל השיווק מפינוי המחנות. עם סיום עבודת המטה יגבשו 

 למהלך משלים זה יתרונות רבים למשק, כגון: המשרדים הסכם מסגרת ומתווה לפינוי המחנות.

הגדלת היצע הדיור פיתוח אזרחי של שטחי המחנות, פיתוח תשתיות, הסרת מגבלות בניה, 

  מקומות תעסוקה. ופוטנציאל ליצירת

  

  להלן עיקרי הפרויקטים למימוש מהלך שוה"ם:

מחנה רב זרועי העתיד לאכלס בעיקר יחידות מזרוע היבשה, אגף כ"א ואגף  –אופק רחב   .א

  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.

  מרכז הספקה אחוד של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. –(מרכז הספקה אחוד)  מרה"ס  .ב

  איחוד מתקני הכליאה במרכז עם בתי הדין הצבאיים.  –קריה משפטית וכלא מרכזי   .ג

  העברת המכללות ממרכז הארץ לירושלים. –מכללות   .ד

מרכז שיקום ואחזקה המאחד את שלושת המש"אות  – (מרכז שיקום ואחזקה) אמש"  .ה

  מים היום.הקיי

  

        תדרי דור רביעיתדרי דור רביעיתדרי דור רביעיתדרי דור רביעיפינוי פינוי פינוי פינוי  ....    8888

        

, במטרה להגביר את ניצול תשתיות לשימושי תקשורת, נחתם בין משרד הביטחון 2013במאי  8 -יום הב

למשרד האוצר סיכום לפינוי תדרי דור רביעי של משרד הביטחון. במסגרת הסיכום מוטל על שר הביטחון 

. 2015לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לצורך פינוי פסי תדרים בהתאם ללוחות זמנים מפורטים עד לשנת 
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 ח"שמיליון  100ור הסיכום ע"י ועדת התדרים יעביר משרד האוצר למשרד הביטחון סכום של עם איש

ובהמשך יועברו למשרד הביטחון סכומים נוספים בהתאם לתוצאות המכרז בגין התדרים. אולם, במידה 

 2016ומשרד הביטחון לא יבצע את פינוי התדרים בהתאם ללוחות הזמנים יופחת תקציב הביטחון בשנת 

  . בעבור כל רצועה שלא תפונה ח"שמיליון  80בסך של 

  

 גורןגורןגורןגורן    ועדתועדתועדתועדת ....    9999

        

על הקמת ועדה ציבורית לבחינת אמות  198 מספרהתקבלה החלטת ממשלה  2009במאי  12 -הביום 

בנובמבר  18). ביום  ועדת גורןועדת גורןועדת גורןועדת גורן    -המידה לזכאות לסיוע מאגף השיקום ואגף משפחות שכולות (להלן

  .מונתה הוועדה בראשות השופט בדימוס אורי גורן 2009

  

 שהוקנו לה הן כדלקמן: סמכויותהו גורן ועדת של מטרותיה

אמות המידה לזכאות לסיוע מאגפי השיקום במטרה להביא לייעול ולחיסכון במערכת בחינת   .א

 השיקום, והכל במסגרת התקציב הקיים לאגפי השיקום.

בחינת אמות המידה לפיהן תינתן הכרה לנכי צה"ל, למשפחות שכולות ולאלמנות צה"ל, תוך   .ב

בעלת אופי מבצעי לבין חתירה ליצירת הבחנה בין אלו שנפגעו במהלך שירותם עקב פעילות 

 נפגעים אחרים.

בחינת האפשרות להרחיב את התנאים שבהתקיימם ניתן יהיה לשלם לזכאים חדשים מענקים חד   .ג

 פעמיים, במקום תגמולים והטבות אחרות.

 בחינת אמות המידה לזכאות לרכב רפואי.  .ד

 מועדי התחולה של המלצותיה. קביעת  .ה

 

 .2010 דצמבר בחודש דתהעבו של המסכם"ח הדו את הגישה גורן ועדת

  

 בתקציב העדיפויות בסדר שינוי שעניינה, 2012 בינואר 8 -ה מיום 4088 מספר בהחלטה, לכך בהמשך

הוחלט לאמץ את  ,אשר אושרה בממשלה פה אחד), 4088408840884088    החלטההחלטההחלטההחלטה –(להלן  2012 לשנת המדינה

  . מסקנותיה של ועדת גורן

  

בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד נחתם הסכם עקרונות  2013ביולי  23 -בתאריך ה

אשר בא לבצע מספר שינויים בהמלצות ועדת גורן אשר הוטמעו  הביטחון ויו"ר ארגון נכי צה"ל

 . 4088בהחלטה 

  

עם יישום המלצות ועדת גורן בהתאם למסמך העקרונות כאמור, קיים פוטנציאל לחיסכון בתקציב 

  אגפי השיקום של משרד הביטחון.
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        ניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציבניתוח הצעת התקציב    ––––פרק ג' פרק ג' פרק ג' פרק ג' 

        

        הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון    יעדי תקציביעדי תקציביעדי תקציביעדי תקציב

        

  לתקציב הביטחון שלושה יעדים מרכזיים:

הכנת הצבא למלחמה. התקציבים המופנים למוכנות נועדו לממן בין השאר רכש של חלקי  –מוכנות  . 1

  חילוף, שמירת כשירותן של הזרועות על ידי אימונים, מלאי תחמושת וכיו"ב.

השקעה במלאי ההון הביטחוני העתידי. מטרתה לתת מענה לאיומים נחזים, קיימים  –התעצמות  . 2

ועתידיים באמצעות מחקר ופיתוח, וכן להצטייד באמצעים שיעמדו לרשות המערכת בטווח של מספר 

 שנים.

אלו מתבטאים בעלויות התחזוקה, בפעילות הביטחון היומיומית של  –פעילות שוטפת וביטחון שוטף  . 3

  יטחון וכן בהוצאות על השכר, על אגף השיקום ועל הגמלאות.הב מערכת

        

        הוצאות הביטחון כשיעור מהתמ"גהוצאות הביטחון כשיעור מהתמ"גהוצאות הביטחון כשיעור מהתמ"גהוצאות הביטחון כשיעור מהתמ"ג

. בפניה הניצבים הביטחוניים האיומים שלפועל יוצא  , בין היתר,הן ישראלהגבוהות ב הביטחון הוצאות

הינו נמצא אולם , אירופה וארה"ב מדינותב בישראל מאשר גבוה ג"מהתמ הביטחוןתקציב  שיעורעקב כך, 

(זאת, בין היתר, בגין הגידול בתוצר והקטנת סך ההוצאה הממשלתית  בתוואי יורד בשנים האחרונות

  מהתוצר המקומי). 

  

י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכוללת את מחושבת ע"הצריכה הביטחונית  – הצריכה הביטחוניתהצריכה הביטחוניתהצריכה הביטחוניתהצריכה הביטחונית

בכלל זה: עלויות כוח האדם, קניית ההוצאות הישירות של הממשלה לביטחון בכל גופי הביטחון בישראל, 

 בארץ, ייבוא ביטחוני וכו'. בצריכה הביטחונית לא נכללים, בין השאר, תשלום הגמלאות םסחורות ושירותי

וכד'.  ם, הוצאות על רווחה ובריאות, סיוע למפעלים הביטחוניי(אך כן נכלל זקיפת ההוצאה לפנסיה)

 -נאמדה ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב 2011 הצריכה הביטחונית כאחוז מהתמ"ג בישראל לשנת

  .OECD -ה מדינות), והיא גבוהה בהשוואה ל4, לוח 1950-2011(הוצאות הביטחון בישראל,  6.2%

        

לצריכה ביטחונית כאמור לעיל,  הוצאותלסטטיסטיקה, מלבד ה על פי הלשכה המרכזית – עלויות הביטחוןעלויות הביטחוןעלויות הביטחוןעלויות הביטחון

ן: תקציבי פיקוד העורף, הקרן לקליטת חיילים משוחררים, המשרד כגוק, למש נוספות ביטחון עלויות ישנן

לביטחון הפנים, גופי ביטחון שונים, הוצאות ביטחון אזרחיות, סיוע לתעשיות ביטחוניות במשבר ועוד. 

' בשירות החובה לבין השכר' מסלול בין(הפער  חובהה חיילי של החלופה עלּותלכל אלו יש להוסיף את 

. הסיכום המילואים יאנש ושלשירות החובה היו משתכרים אלמלא היה שירות חובה)  השכר בשוק שחיילי

 2011של כלל הנושאים הללו, מגלה כי העלות הכלכלית המלאה למשק של ההוצאה הביטחונית בשנת 

מהתמ"ג לשנה זו על פי נתוני הלמ"ס (הוצאות הביטחון  7.7% -מיליארד ש"ח, שהם כ 66.8 -על כ העמד

  ).6, לוח 1950-2011בישראל, 
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        התפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחון

  

        ניתוח נתונים ניתוח נתונים ניתוח נתונים ניתוח נתונים     - - - - התפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושים בתקציב הביטחון

במהלך השנים האחרונות, השתנה הרכב השימושים בתקציב הביטחון. תחום עיקרי בו חל גידול תקציבי 

הרכב השימושים בתקציב הוא ההוצאה על גמלאות, זאת לאור ההסכמים השונים שנחתמו בנושא. להלן 

        הביטחון (ברוטו) בחמש השנים האחרונות

        

            2014201420142014----2009200920092009ים בתקציב הביטחון ים בתקציב הביטחון ים בתקציב הביטחון ים בתקציב הביטחון התפתחות השימושהתפתחות השימושהתפתחות השימושהתפתחות השימוש

  

  

    אומדן. – 2013-2014עפ"י נתוני מאזן הביטחון;  2009-2012* 

        

        

            ים בתקציב הביטחוןים בתקציב הביטחוןים בתקציב הביטחוןים בתקציב הביטחוןהתפתחות השימושהתפתחות השימושהתפתחות השימושהתפתחות השימושגרף גרף גרף גרף 

  

        

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2009 2010 2011 2012 *2013 *2014

שכר ומילואים שיקום גמלאות רכש

 2014*  2013*  2012 2011 2010 2009 

 29.5% 29.2% 28.5% 28.4% 30.5% 30.2%  שכר מילואים

 8.5% 7.9% 7.8%  8.1% 8.3% 8.4% שיקום

 8.4% 10%  9.5% 10.2% 11.4% 12.7%        גמלאות

 53.6% 52.9%  54.2% 53.3% 49.9% 48.7% רכש
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        מקורות מימון להוצאות הביטחוןמקורות מימון להוצאות הביטחוןמקורות מימון להוצאות הביטחוןמקורות מימון להוצאות הביטחון

  

הממומנים ע"י מקורות המשק בלבד, מורכבת ההוצאה  אחריםהממשלה המשרדי  הם שללהבדיל מתקציבי

  הביטחונית ממספר מקורות שונים:

  תקציב ממקורות המשק: מורכב מתקציב שקלי. . 1

סיוע אמריקני (מט"ח סיוע): מורכב מסיוע המיועד לרכש בארה"ב בלבד, ומסיוע שניתן להמירו לש"ח  . 2

 או למט"ח אחר.

שונים בארץ ובחו"ל, כגון: מכירת ציוד, פינוי מחנות הוצאה מותנית בהכנסה: הכנסות ממקורות  . 3

 צה"ל, מכירת שירותים, וכן סיוע אמריקני מיוחד.

 תקציב הרשאה להתחייב: תקציב המאפשר התקשרויות ארוכות טווח. . 4

 : משאבים שהמדינה מעמידה לרשות מערכת הביטחון, כמו קרקעות ותדרים.ריאלייםריאלייםריאלייםריאליים    מקורות . 5

  

כי סך ההוצאה לביטחון במשק אינה מתבטאת בתקציב הביטחון  עוד יודגש,מעבר למקורות שצוינו לעיל, 

  בלבד. מקורות רבים מופנים לביטחון בסעיפי הוצאה אחרים. 

        

  ממקורות המשק ממקורות המשק ממקורות המשק ממקורות המשק     התקציבהתקציבהתקציבהתקציב .1

 

מיליארד  45.8 -כוללת תקציב ממקורות המשק בסך של כ 2013לשנת ברוטו התקציב הצעת כאמור, 

. תקציב זה הוא "התקציב הרגיל", והוא משמש את 2014לשנת מיליארד ש"ח  44.3ש"ח, וסך של 

  מערכת הביטחון לכל מגוון הוצאותיה בארץ.

  

        תקציב הסיועתקציב הסיועתקציב הסיועתקציב הסיוע .2

  

מדי שנה, בהתאם להסכם עם הממשל בארה"ב, מעבירה ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל סיוע 

נתח סיוע ביטחוני המהווה מרכיב חשוב בתקציב הביטחון. הסיוע האמריקני מורכב משני חלקים: 

מסך הסיוע, ונתח סיוע הניתן להמרה לשקלים והמהווה  74%-הניתן להוצאה בארה"ב בלבד ומהווה כ

מסך הסיוע. ככלל, השימושים במט"ח סיוע מיועדים לרכש פלטפורמות ואמצעי לחימה  26%-כ

נוספים, אחזקת אמצעי הלחימה הנרכשים בארה"ב ולרכש תזקיקים. הרכש במט"ח סיוע כולל את 

טמעתן של מערכות ישראליות אשר מגבירות שיתוף פעולה תעשייתי עם חברות בארה"ב ומהוות ה

פתח לייצוא בטחוני נרחב. נתח הסיוע האמריקאי אשר מומר לשקלים מושקע ברכש, בין היתר, 

    בתעשיות הישראליות ובכך תורם לפיתוח התעשייה המקומית.

  

בשנה, כאשר בתיאום עם  דולרמיליארד  1.8היקף הסיוע הביטחוני עמד על  1998עד לשנת 

לשקלים. בעקבות סיכום בין הנשיא קלינטון לרה"מ נתניהו  דולרמ'  475האמריקאים, ניתן היה להמיר 
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, במקביל 2008ועד לשנת  1999 -בשנה החל מ דולרמ'  60 -, גדל הסיוע הביטחוני ב1996בשנת 

). הסיוע האזרחי דולרמיליארד  1.2התחלתית של בשנה בסיוע האזרחי (מרמה  דולרמ'  120לירידה של 

, כאשר דולרמיליארד  2.4 -שנים, ובמקביל גדל הסיוע הצבאי בהדרגה ל 10בוטל בהדרגתיות תוך 

  מכלל הסיוע. 26.3%היקף ההמרות היווה 

  

בעקבות פניית ממשלת ישראל ובהמשך להצגת הצרכים האסטרטגיים של מדינת ישראל, וכביטוי 

 MOU-בין ארה"ב לישראל ה 2007באוגוסט  16 -תאריך הבין ארה"ב לישראל, נחתם ב לקשר המיוחד

 - אשר משמעותו הגדלת היקף הסיוע האמריקאי מ 2009-2018שנתי לשנים -המהווה סיכום תקציבי רב

  . 2009-2018בשנים  דולרמיליארד  30 -ל דולרמיליארד  24

  

-גדל הסיוע ל 2009הגדלת הסיוע התבצעה באופן הדרגתי כך שבשנת התקציב האמריקאית (שת"א) 

 3 -גדל הסיוע ל 2011, בשת"א דולרמיליארד  2.775-גדל הסיוע ל 2010, בשת"א דולרמיליארד  2.55

 3.1ואילך יתייצב הסיוע על רמה של  2013-וב דולרמיליארד  3.075 -ל 2012, בשת"א דולרמיליארד 

 26.3%סוכם כי היקף ההמרות ישמר ברמה קבועה של  MOU-לשנה. כמו כן, במסגרת ה דולרמיליארד 

  מהיקף הסיוע השנתי. 

  להלן התפתחות תקציב הסיוע בעשור האחרון (מיליוני דולר):

  

  

  

 ::::2014201420142014----2013201320132013תקציב הסיוע לשנים תקציב הסיוע לשנים תקציב הסיוע לשנים תקציב הסיוע לשנים 

, מענק 2013במרץ  1 -יום ההאמריקאי בלאור כניסתו לתוקף של קיצוץ רוחבי אוטומטי בתקציב הפדראלי 

  .דולרמיליון  157 -כקוצץ בסך של  2013הסיוע לשנת 

מיליון ש"ח במחירי  12,637 -מיליון דולר (כ 2,943יעמוד על סך של  2013בשנת התקציב  תקציב הסיוע

2013 .(  

מיליון ש"ח במחירי  13,346 -מיליון דולר (כ 3,100יעמוד סך של  2014תקציב הסיוע בשנת התקציב 

2014 .(  
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) הינה בארה"ב בלבד, כאשר את היתרה ניתן להמיר 73.7%כאמור לעיל, עיקר ההוצאה של תקציב הסיוע (

 ולהוציאה מחוץ לארה"ב:

 :ניתן להוציאו בארה"ב בלבדאשר תקציב סיוע   .א

מחירי תקציב  ש"חמיליון  9,692 -דולר (כ וןמילי 2,169 יעמוד תקציב זה על סך של 2013בשנת 

2013.(  

מחירי תקציב  ש"חמיליון  10,245 -דולר (כ וןמילי 2,285 יעמוד תקציב זה על סך של 2014בשנת 

2014.( 

ם, תקציב זה מומר ברובו לשקלי מחוץ לארה"ב.גם הוציאו ול, אשר ניתן להמירותקציב סיוע   .ב

  ומיתוסף לתקציב השקלי ממקורות המשק:

ש"ח במחירי מיליון  2,945 -(כדולר  מיליון 774 -יעמוד תקציב זה על סך של כ 2013בשנת 

 היתרה, בסכום שלו ,וצאה בארץמרה לשקלים ולהמיליון דולר מתוכם מיועדים לה 769 -כ .)2013

   .בחו"להוצאה יומרו למט"ח עבור מיליון דולר  5 -כ

 .)2014ש"ח מחירי מיליון  3,102 -(כדולר  מיליון 815 -יעמוד תקציב זה על סך של כ 2014בשנת 

 5 -כ היתרה, בסכום שלו ,וצאה בארץמרה לשקלים ולהמיליון דולר מתוכם מיועדים לה 810 -כ

   .בחו"להוצאה יומרו למט"ח עבור מיליון דולר 

-2013כהוצאה רגילה בכל אחת מהשנים  מיליארד דולר 2.4 -כמתוקצבים  מתוך כלל הסיוע,

2014.  

        

        , מחירים שוטפים), מחירים שוטפים), מחירים שוטפים), מחירים שוטפים)מיליוני דולרמיליוני דולרמיליוני דולרמיליוני דולר((((    MOUבהתאם להסכם בהתאם להסכם בהתאם להסכם בהתאם להסכם     הבאותהבאותהבאותהבאות    2008200820082008----2018201820182018לשנים לשנים לשנים לשנים     סיועסיועסיועסיועהתפתחות ההתפתחות ההתפתחות ההתפתחות ה

  2008200820082008        2009200920092009        2010201020102010        2011201120112011        2012201220122012        2013201320132013****        2014201420142014        2015201520152015        2016201620162016        2017201720172017        2018201820182018        

  2,285  2,285  2,285  2,285  2,285  2,169  2,266  2,211  2,045  1,879  1,769  בארה"ב -סיוע

  815  815  815  815  815  774  809  789  730  671  631  המרות -סיוע

        3,1003,1003,1003,100        3,1003,1003,1003,100        3,1003,1003,1003,100        3,1003,1003,1003,100        3,1003,1003,1003,100        2,9432,9432,9432,943        3,0753,0753,0753,075        3,0003,0003,0003,000        2,7752,7752,7752,775        2,5502,5502,5502,550        2,4002,4002,4002,400        סה"כ הסיועסה"כ הסיועסה"כ הסיועסה"כ הסיוע

קוצץ בסך  2013, מענק הסיוע לשנת 1.3.13 - לאור כניסתו לתוקף של קיצוץ רוחבי אוטומטי בתקציב הפדראלי האמריקאי ב ****

.דולרמיליון  157 -כשל 
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        סיוע מיוחדסיוע מיוחדסיוע מיוחדסיוע מיוחד - מקורות נוספים במטבע חוץמקורות נוספים במטבע חוץמקורות נוספים במטבע חוץמקורות נוספים במטבע חוץ

  

בשנים האחרונות, כאשר עלה הצורך, התקבלו מספר מענקים מממשלת ארה"ב עבור מערכת הביטחון, 

מיליארד דולר. הסיוע המיוחד, כמו הסיוע ה"רגיל" נחלק גם הוא, בהתאם להסכם  2בסכום כולל של מעל 

 2003 - 2000עם הממשל בארה"ב לכספי סיוע המיועדים להוצאה בארה"ב, ולכספי המרות. כך, בשנים 

התקבל סיוע מיוחד למוכנות למלחמה  2003; ובשנת yeWמיליארד דולר בגין הסכם  1.2התקבל סיוע של 

. בנוסף על 2004 - 2003במפרץ וללחימה בטרור בסך של מיליארד דולר, שהוצאתו התפרסה ע"פ השנים 

גנה אווירית (בעיקרם בנושאי ה הסיוע השנתי השוטף, השתתף הממשל האמריקאי בפרוייקטים שונים

 ובשיעורי מימון משתנים.  אקטיבית)
  

 וצאה מותנית בהכנסהוצאה מותנית בהכנסהוצאה מותנית בהכנסהוצאה מותנית בהכנסההההה .3

        

מסגרת ההוצאה המותנית בהכנסה היא למעשה סך ההכנסות המיועדות למערכת הביטחון שמקורן 

 ,אינו ישירות מאוצר המדינה. הכנסות אלו מתווספות לתקציב הביטחון הישיר במטבע מקומי ובמט"ח

כגון: מכירת ציוד בארץ ובחו"ל, פרויקטים משותפים עם מדינות זרות, רשות ומקורן בגורמים שונים, 

מקרקעי ישראל, מכירת שירותים שונים ותוספת תקציב הסיוע האמריקאי בגין ההסכם הרב שנתי 

  לשנים

נוסף על תקציב הסיוע האמריקני במסגרת ההסכם הרב שנתי, מדי שנה יצוין כי . 2009-2018  

סיוע ייעודי לטובת פיתוח והצטיידות בפרויקטים שונים שעיקרם בתחום הגנה מתקבלות תוספות של 

  אקטיבית כפי שיוצג בהמשך.

  .ח"שמיליארד   5.9 -ההוצאה המותנית בהכנסה בסך מסתכמת  2013בשנת 

  . ח"שמיליארד  6.7 -הוצאה המותנית בהכנסה בסך מסתכמת ה 2014בשנת 

 MOU -הסיוע האמריקאי ייעודי שאינו נכלל במסגרת ה במסגרת ההוצאה המותנית בהכנסה נכלל נתח

מיליון דולר בשנת  480בסך של בגין השתתפות הממשל בפרויקטים שונים המשותפים לשתי המדינות, 

  ). 2013(על בסיס הצעת הממשל האמריקאי, נכון לאפריל  2014מיליון דולר בשנת  489ובסך של  2013

 

 מקורות ריאלייםמקורות ריאלייםמקורות ריאלייםמקורות ריאליים .4

        

לים ובמטבע חוץ שפורטו לעיל, עומדים לרשות משרד הביטחון מקורות ריאליים מעבר למקורות בשק

  .קרקעותו תדרי תקשורת :נוספים

  

            תדרי תקשורתתדרי תקשורתתדרי תקשורתתדרי תקשורת  ....אאאא

מערכת הביטחון עושה שימוש נרחב בתדרי תקשורת לצרכיה השונים. בניגוד למצב בעבר, בו 

השימוש בתדרי תקשורת בתחום האזרחי לא היה רב, כיום ישנו ביקוש גבוה לשימוש בתדרים 

עבור מגוון תחומי התקשורת השונים. מצב זה גורם לכך שהתדרים המוחזקים ע"י המערכת 
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עלי ערך כלכלי רב. בעקבות כך, חתמו משרד הביטחון, משרד האוצר הצבאית הופכים להיות ב

ומשרד התקשורת בשנים האחרונות על מספר הסכמים במסגרתם מערכת הביטחון פינתה מספר 

ההגירה לתדרים אחרים. התדרים שהתפנו הופנו  וקיבלה שיפוי תקציבי בגין עלויותתחומי תדרים, 

  בתחום התקשורת הסלולרית.  לשימוש מערכות אזרחיות שונות, בעיקר

  

        פינוי תדרי דור רביעיפינוי תדרי דור רביעיפינוי תדרי דור רביעיפינוי תדרי דור רביעי  ....בבבב

, במטרה להגביר את ניצול תשתיות לשימושי תקשורת, נחתם בין משרד 2013במאי  8 יוםב  

הביטחון למשרד האוצר סיכום לפינוי תדרי דור רביעי של משרד הביטחון. במסגרת הסיכום מוטל 

ך פינוי פסי תדרים בהתאם ללוחות זמנים על שר הביטחון לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לצור

. עם אישור הסיכום ע"י ועדת התדרים יעביר משרד האוצר למשרד 2015מפורטים עד לשנת 

ובהמשך יועברו למשרד הביטחון סכומים נוספים בהתאם  ח"שמיליון  100הביטחון סכום של 

לתוצאות המכרז בגין התדרים. אולם, במידה ומשרד הביטחון לא יבצע את פינוי התדרים בהתאם 

בעבור כל רצועה שלא  ח"שמיליון  80בסך של  2016ללוחות הזמנים יופחת תקציב הביטחון בשנת 

  . תפונה

  

        קרקעותקרקעותקרקעותקרקעות  ....גגגג

חים נרחבים בכל רחבי הארץ הכוללים בסיסי אימונים, שטחי אש, מערכת הביטחון מחזיקה בשט

בהם ערך הקרקע הוא גבוה.  בשטחיםבסיסים מבצעיים ומתקנים אחרים. חלק מהבסיסים ממוקמים 

 פינויבעניין  1815ובעקבות החלטות הממשלה בנושא (ביניהן החלטת ממשלה  90 -החל משנות ה

בעניין שינוי סדרי עדיפויות  4408והחלטת ממשלה  31.08.93 -מיום ה אש ושטחי צבא מחנות

 ,)2012בינואר  8 -חברתי מיום ה–ויישום דוח הוועדה לשינוי כלכלי 2012בתקציב המדינה לשנת 

ערך הקרקע הוא גבוה. תהליך זה, המתממש  ממקומות בהםפינוי של מחנות צבא  והואץ הוחל

  דש את יחידותיו.בזכות הקרקעות שהצבא מחזיק, מאפשר לצבא לארגן מח

   

        תקציב ההרשאה להתחייבתקציב ההרשאה להתחייבתקציב ההרשאה להתחייבתקציב ההרשאה להתחייב .5

  

הסכום המרבי בו יכולה המערכת כלי ניהולי היוצר מגבלה על תקציב ההרשאה להתחייב הוא 

ההוצאה הקיימת ת מגבלזאת מעבר ל, שנתיים-רכישות ופרויקטים רבחייב לשנים הבאות במסגרת להת

והבקרה על התקציב: מרגע שהמערכת  מדי שנה. ההרשאה להתחייב מהווה כלי חשוב ביכולת הניהול

ולא ניתן וכמעט למעשה להתחייבויות אלו  , משועבד התקציבהתחייבה לבצע הסכמים או חוזים

לצרכים המשתנים של המערכת. חלק מרכזי מהניהול התקציבי נעשה כאמור בראייה  ןלהפנות אות

  ך.ב היא הכלי התקציבי לבקרה על כארוכת טווח, ומגבלת ההרשאה להתחיי

החלוקה הבסיסית של מגבלת הרשאה להתחייב נעשית בהתאם לסוג המטבע, וע"פ הפירוט הבא 

  (נתונים במיליונים): 
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        לוקת ההרשאה להתחייב לפי סוגי מטבעלוקת ההרשאה להתחייב לפי סוגי מטבעלוקת ההרשאה להתחייב לפי סוגי מטבעלוקת ההרשאה להתחייב לפי סוגי מטבעחחחח

  ש"ח  2013תקציב 

  19,000  הרשאה להתחייב בש"ח

  13,000  הרשאה להתחייב על חשבון הסיוע

        000000000000,,,,32323232        סה"כסה"כסה"כסה"כ

        

  ש"ח  2014תקציב 

  19,000  להתחייב בש"חהרשאה 

  13,000  הרשאה להתחייב על חשבון הסיוע

        000000000000,,,,32323232        סה"כסה"כסה"כסה"כ

  

  ש"ח.מיליארד  32 עומד על 2014 -ו 2013סך תקציב ההרשאה להתחייב בכל אחת מהשנים 

        

        התייעלותהתייעלותהתייעלותהתייעלות .6

מערכת הביטחון רואה לנגד עיניה את החשיבות בהתייעלות ומיצוי אפקטיבי של המשאבים המועמדים 

  לרשותה. 

כנית התייעלות משותפת לצה"ל ולמשרד הביטחון אתגר ומורכבותו, הוחלט על הקמת תנוכח גודל ה

, במטרה לייעל ולשפר את שונים ותרכז הזדמנויות להתייעלותשתבחן את ההוצאה על מרכיביה ה

 תהליכי העבודה במערכת הביטחון.

לתכלל את עבודת המטה ליישום גוף מטה שתפקידו  –"עת האסיף" באג"ת  במסגרת זו הוקמה מנהלת

הצטרף אגף התקציבים במשרד הביטחון והיועץ הכספי  2011כנית ההתייעלות. באוקטובר תאת 

 לרמטכ"ל להובלת התהליך בשיתוף עם "עת האסיף".

 פועל    ולהפיכת ההתייעלות כשינוי ארגוני תרבותיולהפיכת ההתייעלות כשינוי ארגוני תרבותיולהפיכת ההתייעלות כשינוי ארגוני תרבותיולהפיכת ההתייעלות כשינוי ארגוני תרבותי ,לשם קידום תכנית ההתייעלות

ספר מישורים:בממשרד הביטחון   

 הידע וכ"א ניהולניהולניהולניהול  .א

 הדרכות מערך של הכשרות ו ניהולניהולניהולניהול  .ב

 גוף מאתגרהקמת   .ג

 השקעות בשיתוף משרד האוצר רןקקקקהקמת   .ד

 המדווחים ע"י צוותי העבודה חסכונותחסכונותחסכונותחסכונותההההאימות   .ה

 סדורה מתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהמתודולוגיהכתיבת   .ו

 שת"פ עם עמיתינו במערכת הביטחון פורוםפורוםפורוםפורוםיצירת   .ז

        

 הלוואות התייעלותהלוואות התייעלותהלוואות התייעלותהלוואות התייעלות

קרן, בשיתוף אגף התקציבים במשרד האוצר, אשר מטרתה מימון פרויקטי התייעלות בצה"ל  הקמוהבנוסף 

בשנה  25%פרויקט התייעלות הינו פרויקט חיסכון מוכח ע"ס עבודה כלכלית, בעל תשואה של  ובמשהב"ט.
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ר' שנים לכל היותר) ואשר נבחן ע"י יחידת הבקרה באת"ק/יועכ"ל ואושר ע"י  4לפחות (החזר מלא לאחר 

 את"ק/היועכ"ל וכן ע"י נציגי משרד האוצר.

 החזרי ההלוואות שניתנות לגופים מוחזרים לקרן וישמשו למימון פרויקטים נוספים.

        פרויקטים במסגרת "הלוואות התייעלות" וביניהם: מספראושרו  2012בשנת בהתאם לכך, 

        

'  לנורות 'אינדוקציה' צפוי להקטין הלייד-החלפת נורות 'מטאל החלפה לתאורה חסכונית בחה"א:החלפה לתאורה חסכונית בחה"א:החלפה לתאורה חסכונית בחה"א:החלפה לתאורה חסכונית בחה"א:

משמעותית את צריכת החשמל בחה"א.  בפרויקט פיילוט שבוצע לשם בחינת כדאיות המעבר הבין הנורות 

נמצא כי ניתן לחסוך באופן משמעותי בצריכת החשמל בגין התאורה. בעקבות תוצאות הפיילוט נערכה 

כדאי מבחינה כפרויקט. הפרויקט אשר הוכח עבודה כלכלית מקיפה אשר בחנה יישום רחב היקף של ה

  מומן באמצעות הקרן ונמצא בשלבי ביצוע מתקדמים. ,כלכלית

 

ע"י רכש מכונות כביסה תעשייתית מתקדמת,  שדרוג מערך המכבסות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהשדרוג מערך המכבסות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהשדרוג מערך המכבסות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהשדרוג מערך המכבסות באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה

חסכונית בצריכת החשמל והמים. השדרוג יאפשר הגדלת הקיבולת של הכביסה המכובסת בכל נקודת זמן 

 .חוץ)-(מיקור ואף יאפשר חיסכון בתשלום לספקים חיצוניים לשירותי כביסה

        

  מון באמצעות המעבר להכשרה ואי הגדלת השימוש בסימולטורים להכשרות בזרוע היבשה:הגדלת השימוש בסימולטורים להכשרות בזרוע היבשה:הגדלת השימוש בסימולטורים להכשרות בזרוע היבשה:הגדלת השימוש בסימולטורים להכשרות בזרוע היבשה:

  מאמנים (סימולטורים) מאפשר חיסכון במשאבים מחד ושיפור איכות האימון/הכשרה מאידך.

  

        כוח אדם בצה"ל ובמערכת הביטחוןכוח אדם בצה"ל ובמערכת הביטחוןכוח אדם בצה"ל ובמערכת הביטחוןכוח אדם בצה"ל ובמערכת הביטחון

  

        סקירה כלליתסקירה כלליתסקירה כלליתסקירה כללית

בין  נובע ל"צה של יתרונו. מילואים וחיילי ל"צה עובדי אזרחים ,קבע משרתי, חובה חיילי משרתים ל"בצה

. כוח האדם בצה"ל מהווה נדבך משמעותי מהוצאה בו המשרתמרכיב כוח האדם האיכותי מהשאר 

טומן בחובו לא רק השלכות תקציביות, כי אם גם התקציבית של מערכת הביטחון. מרכיב כוח האדם 

  השלכות כלכליות ומשקיות נוספות הנובעות בעיקר משירות החובה והמילואים. 

  

ם המודלים של מבנה השירות של האוכלוסיות השונות המרכיבות את כוח בשנים האחרונות השתנו ומשתני

נעשו מספר מהלכים משמעותיים בתחום כוח האדם במערכת האדם במערכת הביטחון. בהמשך לכך, 

בממוצע; מעבר משרתי הקבע להסדר פנסיה  50הביטחון, וביניהם: העלאת גיל הפרישה לחיילי קבע לגיל 

לאי מערכת הביטחון משכר הפעילים במערכת הביטחון. שני המהלכים צוברת; וניתוק קצבאות גמ

של  הכללי המטהקצר. כמו כן, -האחרונים צפויים להביא לגידול בהוצאות מערכת הביטחון בטווח הבינוני

 תקציבים מקורות לפנות במטרה 2012-2016 בשנים קבע משרתי אלפי שלנוספת  ירידה תכניתצה"ל אישר 

  .ל"צה לש ההתעצמות לצרכי
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וייתכן , המדינה של הטכנולוגית ההתפתחות לקידוםוח אדם אשר תורם כ והכשרת לפיתוח תורם ל"צה

כמו כן ההשקעה בתוכניות החברתיות כגון עתידים, בגרות ללוחמים וטיפוח  .היצוא הגברתשאף ל

 אוכלוסיות מיוחדות מסייעת לשילובן בחברה.

  

  צה"ל מנהל מהלכי התייעלות שונים בתחום השכר. להלן מספר דוגמאות למהלכי התייעלות: 

אקדמיזציה בשכר אוכלוסיית הקצינים, אשר גרמה להפחתת מרכיבי שכר למי שטרם ביטול מרכיבי  . 1

 התקבעה זכאותו למרכיבי שכר אלו. 

 לשירות הקבע.דחיית הפרשות לקרן השתלמות לאנשי קבע קצר בשנה ראשונה ושנייה  . 2

 קביעת חופשות יזומות לצורך צמצום ההוצאה על חופשה צבורה בעת הפרישה. . 3

  

  בלבד.  2003-2011בהוצאות על שכר במערכת הביטחון בשנים  7%בהתאם לנתוני הלמ"ס חלה עלייה של 

  

  להלן האוכלוסיות העיקריות המשרתות במערכת הביטחון והדגשים העיקריים בנוגע אליהן:

אשר הייתה השנה האחרונה ביישום  2006מצבת משרתי הקבע קטנה עד לשנת  -  הקבעהקבעהקבעהקבע    אוכלוסייתאוכלוסייתאוכלוסייתאוכלוסיית . 1

תכנית שכללה, בין השאר, צמצום משמעותי בכוח אדם של אנשי קבע בגילאי הביניים, . תכנית "קלע"

אנשי קבע שפרשו לגמלאות ואזרחים עובדי צה"ל. מאז אותן שנים ירד צה"ל בקבע מובהק ועלה 

על העלאת גיל הפרישה הממוצע החליטה הממשלה  2010ביולי  16 -ביום ה 2035ה בראשוני.  בהחלט

  . 50לכלל חיילי הקבע לגיל 

ועדת שרים לעניין השוויון בנטל הוקמה  7.4.2013מיום  15בהחלטת ממשלה  - אוכלוסיית החובהאוכלוסיית החובהאוכלוסיית החובהאוכלוסיית החובה . 2

) במטרה להציע הוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטלהוועדה לשוויון בנטל –השירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה (להלן 

על  2013מתווה חקיקתי להגברת השוויון בנטל בשירות החובה. הוועדה לשוויון בנטל המליצה במאי 

שצפוי מתווה להגדלה משמעותית של יעדי הגיוס של חיילים חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי, צעד 

נוסף, התייחסה להוביל לגידול בהוצאה ובתקציב המוקצה לטובת הנושא וכן להגדלת סד"כ צה"ל. ב

הוועדה לנושא קיצור שירות החובה אשר נדון בשנים האחרונות מספר פעמים על ידי הממשלה. 

מתווה לקיצור שירות החובה צפוי להיות מוגש כהצעת חוק ממשלתית לכנסת ולהידון במהלך מושב 

חובה אשר פי מתווה בן בסט לקיצור שירות החובה, הקיטון במספר חיילי ה. על 2013הקיץ של שנת 

יוצר צורך בהשלמת הסד"כ, בהתאם למדיניות הממשלה, על ידי סוגי העסקה אחרים, מייצר גידול 

הנושאים האחרונים יינתן  . בגין שניח"שבהוצאה על כוח אדם במערכת הביטחון של כחצי מיליארד 

  שיפוי תקציבי למשרד הביטחון בהתאם לסיכומים בין המשרדים.

נחתם בין משרד הביטחון, משרד האוצר וועד  2007בספטמבר  - צה"לצה"לצה"לצה"ל    אזרחים עובדיאזרחים עובדיאזרחים עובדיאזרחים עובדי    תתתתאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסייאוכלוסיי . 3

עובדי צה"ל הסכם חדש להעסקת אזרחים עובדי צה"ל (דור ב'). במסגרת ההסכם, ניתן יהיה להעסיק 

אעצי"ם בחוזים אישיים. אפשרות העסקת אעצי"ם בחוזים אישיים להפחית את ההוצאות על כ"א 

  במשרד הביטחון.

 -ו 2013עובדים בשנת  2,164שיא כח האדם במשרד הביטחון עומד על  - טחוןטחוןטחוןטחוןעובדי משרד הביעובדי משרד הביעובדי משרד הביעובדי משרד הבי . 4

אינו כולל זה שיא  .2014 -ו 2013עפ"י תכנית המדיניות הכלכלית לשנים  2014עובדים בשנת  2,131
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שיאים לכל אחת מהשנים  21 -את שיא כח האדם בגין הקרן לחיילים משוחררים ואשר מסתכם ב

2013-2014 .  

אושר חוק המילואים החדש. במסגרת החוק נקבע כי הקריאה  2008בשנת  -המילואיםהמילואיםהמילואיםהמילואים    אוכלוסייתאוכלוסייתאוכלוסייתאוכלוסיית . 5

לשירות מילואים למטרות של תעסוקה מבצעית, אבטחה או שמ"פ תצומצם לפרק זמן שלא יעלה על 

 70יום לחיילים,  54יום בשלוש שנים. כמו כן, נקבעה מסגרת זמן תלת שנתית לשירות מילואים. עד  25

מיום  1628יום לקצינים, למעט חריגים. החוק אושר בהתאם להחלטת הממשלה  84 -ו יום למפקדים

  .2007במאי  6 -ה

        

        במערכת הביטחוןבמערכת הביטחוןבמערכת הביטחוןבמערכת הביטחוןסיכום עלויות כוח אדם סיכום עלויות כוח אדם סיכום עלויות כוח אדם סיכום עלויות כוח אדם 

להלן פירוט עלות העסקת כוח אדם במערכת הביטחון משתנה במידה רבה בהתאם לסוג כוח האדם. 

  :אדםה-חוכ, לפי סוגי 2011 מחיריבועובד השכר וזכויות הפנסיה הממוצעות למשרת 

        

        2011201120112011משרת בשנת משרת בשנת משרת בשנת משרת בשנת מערכת הביטחון למערכת הביטחון למערכת הביטחון למערכת הביטחון לח אדם בח אדם בח אדם בח אדם בוווועלות כעלות כעלות כעלות כ

        ))))2011201120112011מחירי מחירי מחירי מחירי בחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, ב((((

        

  
קבע ראשוני  קבע ראשוני  קבע ראשוני  קבע ראשוני  

        חייל חדשחייל חדשחייל חדשחייל חדש
        קבע מובהקקבע מובהקקבע מובהקקבע מובהק        קבע ראשוניקבע ראשוניקבע ראשוניקבע ראשוני

        מילואים מילואים מילואים מילואים 

        יום)יום)יום)יום)    30303030((((

אזרחים אזרחים אזרחים אזרחים 

        עובדי צה"לעובדי צה"לעובדי צה"לעובדי צה"ל

משרד משרד משרד משרד 

        הביטחוןהביטחוןהביטחוןהביטחון

שכר ממוצע 

  (ברוטו) 
6,656  8,874  18,553  14,478  17,247  20,675  

  2,688  2,242  1,882    1,154  866  זקיפה לפנסיה

        23,36323,36323,36323,363        19,48919,48919,48919,489        16,36016,36016,36016,360        ****18,55318,55318,55318,553        10,02810,02810,02810,028        7,5227,5227,5227,522        סה"כסה"כסה"כסה"כ

  ללא זקיפה לפנסיה.* 

  הזקיפה לפנסיה מתבססת על עיבוד של משרד הביטחון לנתוני הלמ"ס  **

  *** החישוב של ימי מילואים נעשה על בסיס עלות יום מילואים ממוצעת.

  מהשכר). 13%אע"צ, מילואים, ומשרד הביטחון כולל עלויות פנסיה צוברת (**** שכר 

  ***** הנתונים של משרתי הקבע אינם כוללים עלויות פנסיה צוברת.

  
  

  

        בעמוד הבא סקירה מפורטת של כלל האוכלוסיות כאמור.
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  (מבנה השירות)(מבנה השירות)(מבנה השירות)(מבנה השירות)שרתי הקבע שרתי הקבע שרתי הקבע שרתי הקבע ממממ . 1

  

  קבע ראשוני וקבע מובהק  .א

משק אנשי הקבע בנוי כמעין פירמידה כך שאוכלוסיית הקבע הראשוני נמצאת בתחתיתה, ומהווה 

את עיקר המשק, אך התקדמות במעלה הפירמידה אינה אוטומטית. על מנת להצטרף לאוכלוסייה 

על הפרט לעמוד במספר  –אוכלוסיית הקבע המובהק  –הממשיכה בשירות קבע עד לפרישה 

זה מקטין את פוטנציאל משרתי הקבע היכולים להגיע לגיל פרישה ובכך  תנאים מצטברים. מהלך

של צה"ל. מודל זה מאפשר לצה"ל להוריד את אחוז  האקטואריות התחייבויותתורם לריסון ה

  כיום. 50% -לפחות מ 66%- הקבע המובהק מ

  

  קבע ראשוני וקבע מובהק: – לשתי קבוצות עיקריותנחלקת וכלוסיית משרתי הקבע א

המגמה  דרגת רס"ל ומטה עבור נגדים.ו: אנשי קבע בדרגת סרן ומטה עבור קצינים, ראשוניראשוניראשוניראשוניקבע קבע קבע קבע 

כוללת קבוצה זו  .שנות שרות בקבע 7לוותק של עד בצה"ל היא לייצב את תקופת הקבע הראשוני 

את כל הקצינים והנגדים בדרגות הנמוכות, ובכלל זה, אלו המשרתים תקופות קצרות יחסית בקבע 

ים בודדות). יחסי העבודה בתקופת הקבע הראשוני הם בעלי גמישות תעסוקתית (שנה או שנ

גבוהה, כאשר משך השירות מוארך מדי פעם בפעם בהתאם להחלטת צה"ל. מעבר לכך, קבוצת 

קבע באשר ימשיך לשירות  ,אדם-את המאגר הפוטנציאלי של כוחהקבע הראשוני מהווה 

  מובהק.ה

המתחייבים לשירות של שנה או שנתיים (בעיקר סגנים  : קבוצה זו הינה החייליםקבע קצרקבע קצרקבע קצרקבע קצר

הגדרת קבוצה זו מוסיפה שער מיון, ובעיקר מוזילה משימות המאוישות על  .וסמלים ראשונים)

  ידי החיילים הנמנים עליה. 

, ועד לגיל הפרישה 28אנשי קבע בדרגות רס"ן או רס"ר ומעלה, בד"כ בגילאי : קבע מובהקקבע מובהקקבע מובהקקבע מובהק

ן / רס"ר מהווה למעשה את "שער הכניסה" לקבע המובהק. אוכלוסייה מצה"ל. קבלת מינוי רס"

זו כוללת את השדרה המקצועית והפיקודית הבכירה יותר, והיא מיועדת בדרך כלל למשרתים 

המיועדים לשרת בצה"ל עד לפרישה לגמלאות. למרות זאת, וכפי שיוסבר בהמשך, לא כל 

  גיל הפרישה. הנכנסים לקבע מובהק ממשיכים לשרת בצה"ל עד ל

 בקבע המובהקבקיומו של תקן פנוי  מותנהקבע ראשוני לקבע מובהק מהמעבר של איש קבע 

, בעוד שבעבר מכך וברצונה של המערכת להעסיק את איש הקבע עד לגיל הפרישה. כפועל יוצא

תה אוטומטית, כיום הקידום יקצינים, ודרגת רס"ר עבור נגדים הי ן עבורהקידום לדרגת רס"

נקבעה ע"י צה"ל כמות  ת אלו מותנה בקיומו של תקן פנוי. במקביל להגדרת האוכלוסיות,לדרגו

        . תקנים עבור כל אחד מהמסלולים, ונקבעו יחסי המרה בין שתי האוכלוסיות
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        גמלאותגמלאותגמלאותגמלאות

  

תקציב הגמלאות מהווה הוצאה משמעותית בתקציב הביטחון. על מנת לרסן את הגידול בהוצאה 

ואת החבות האקטוארית נעשו מספר צעדים בשנים האחרונות. בין השאר, סוכם על מעבר של 

  משרתי קבע מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, וכן שונה מנגנון ההצמדה של גמלאות הקבע. 

        

        העלאת גיל הפרישההעלאת גיל הפרישההעלאת גיל הפרישההעלאת גיל הפרישה

  

הממשלה  החליטה 2010ביולי  15מיום  2035. בהחלטה 46גיל הפרישה בצה"ל עומד בממוצע על 

. בהתאם להחלטה כאמור האוצר ומערכת 50כי יועלה גיל הפרישה לכלל חיילי הקבע לגיל ממוצע 

בדבר מודל העלאת גיל הפרישה מצה"ל. להלן  2010באוגוסט  16הביטחון הגיעו לסיכום מיום 

  כם:עקרונות ההס

, 50גיל הפרישה הממוצע של כלל חיילי הקבע בצה"ל ימשיך לעלות עד שיעמוד על גיל  )1

 .2029החל משנת 

נקבעו גילאי מינימום דיפרנציאלים בחלוקה למערכים על פיהם ניתן יהיה לפרוש בשנים  )2

 הקרובות.

נחתם הסכם  2013בפברואר  11יסוכם מודל שכר התומך בהעלאת גיל הפרישה. בתאריך  )3

דרוג בין משרד הביטחון לאגף שכר במשרד האוצר המהווה מענה חלקי להעלאת גיל  הרה

הפרישה. הסכם זה מותנה בניתוק שכר משרתי הקבע מיתר כוחות הביטחון. בסיכום כתוב 

לעיל לכניסת סיכום זה לתוקף,  15לא יתקיימו התנאים שבסעיף  2013כי 'אם עד סוף יולי 

טרה להתאים את גיל הפרישה לתנאי השירות והשכר, ככל יתקיימו בין הצדדים דיונים במ

  שסיכום זה לא ימומש, שומר כל צד על טענותיו'. 

הגנה -חוק שירות הקבע בצבאל 24עקרונות סיכום זה עוגנו בחלקם בחקיקה במסגרת תיקון מספר 

  .1985-לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], תשמ"ה

  

        לפיצויים ולפנסיהלפיצויים ולפנסיהלפיצויים ולפנסיהלפיצויים ולפנסיההזקיפה הזקיפה הזקיפה הזקיפה     ----העלות הריאלית של הגמלאות העלות הריאלית של הגמלאות העלות הריאלית של הגמלאות העלות הריאלית של הגמלאות 

  

עבר הצבא מהסדר פנסיה תקציבית להסדר פנסיה צוברת. במסגרת המהלך המשרת  2003בשנת 

הפורש יקבל לפנסיית גישור (תקציבית) אשר ממומנת במלואה מתקציב הביטחון מיום פרישתו 

  יקבל את הפנסיה הצוברת מחברת הביטוח.  67. החל מגיל 67ועד גיל 
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        פנסיה צוברתפנסיה צוברתפנסיה צוברתפנסיה צוברת

  

הוחלט על מעבר לפנסיה צוברת בקרב החיילים  2003בספטמבר  15מיום  784בהחלטת הממשלה 

. לפיכך, מתגייסים חדשים מתוך קבוצה זו 2004בינואר  1שהתחייבו לשירות קבע החל מיום 

מפרישים ממשכורתם בכל חודש את חלק העובד עבור הפנסיה. על ההפרשה בגין חלק המעסיק 

כקרן  2012קרן הפנסיה שנבחרה בשנת יכום באמצעות תוספת תקציב. משופה צה"ל בהתאם לס

ממשרתי הקבע  60% -כ. כיום ברירת המחדל של משרתי הקבע היא קרן הפנסיה של חברת הראל

  משרתי הקבע הראשוני) מבוטחים בפנסיה צוברת. הרוב המוחלט של (

  

 בגין המדינה של דיתהעתי האקטוארית החבות את מקטין הצוברת לפנסיה המעבריובהר כי 

 בשל הבאות בשנים נוספת ית"ל בטווח הארוך אולם משית עלות משמעותצה גמלאי קצבאות

  .הפנסיה לקרנות השוטפות ההפרשות עלות

  

עקרונות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת סוכמו בין משרד האוצר ומשרד הביטחון עקרונות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת סוכמו בין משרד האוצר ומשרד הביטחון עקרונות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת סוכמו בין משרד האוצר ומשרד הביטחון עקרונות המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת סוכמו בין משרד האוצר ומשרד הביטחון 

        הבאות:הבאות:הבאות:הבאות:. הסיכום כולל את ההבנות . הסיכום כולל את ההבנות . הסיכום כולל את ההבנות . הסיכום כולל את ההבנות 2008200820082008במרץ במרץ במרץ במרץ     25252525    - - - - בתאריך הבתאריך הבתאריך הבתאריך ה

  

משרתי הקבע ייהנו מפנסיית גישור תקציבית ממועד פרישתם בפועל משירות הקבע ועד  )1

לגברים כיום). גובה פנסיית הגישור יהיה  67לגיל הפרישה בהתאם לכללי קרן הפנסיה (גיל 

 בגובה הפנסיה הצפויה להתקבל מקרן הפנסיה בגיל הפרישה.

ההפרשות לקרן הפנסיה. זאת באמצעות הגדלת משרתי הקבע ייהנו מהגדלה משמעותית של  )2

(עובד  3% -, ב28ההפרשות השוטפות לקרן הפנסיה בתקופת הקבע המובהק, החל מגיל 

 12ומעביד) ובאמצעות הפקדה חד פעמית לקרן הפנסיה במועד השחרור בגובה של 

משכורות בממוצע. הגדלת הסכום בקרן הפנסיה מגדילה את הפנסיה הצפויה להתקבל 

 ן, ולכן מגדילה גם את פנסיית הגישור התקציבית.מהקר

מערכת היחסים של משרתי צה"ל עם קרנות הפנסיה לא תהיה שונה מהמקובל בכלל המשק.  )3

לכל משרת עומדת הזכות לבחור את קרן הפנסיה אליה הוא רוצה להשתייך, כספים יופרשו 

ע), לצה"ל תהיה לקרן הפנסיה באופן נפרד לכל משרת (ולא כקופה כללית למשרתי הקב

אפשרות לבקר את קרנות הפנסיה, אך תוך שמירה על הפרדה מלאה בין קרנות הפנסיה לבין 

 .2010צה"ל. מכרז בנושא פורסם ביוני 

 זכויות משרתי הקבע בכל הנוגע לאגפי השיקום לא ייפגעו.  )4

כחלק מהתוכנית להעלות את גיל  -מעלות שכר משרתי הקבע 2.5%סיכום לתוספת  )5

מהמשכורת הפנסיונית של חיילי הקבע לקופה  1.25%הוסכם כי צה"ל יעביר  הפרישה,

לפי משכרם לפנסיה.  1.25%כללית, משרד האוצר יעביר סכום דומה, וחיילי הקבע יפרישו 

 .משרד האוצר נושא בעלויות הסכם זההסיכום, 
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ניות, צוברת מאפשר למשרתים אשר השתחררו בעבר ללא שום זכויות פנסיוהמעבר לפנסיה 

לפרוש מצה"ל עם סכומי הכסף שצברו בקרן הפנסיה בטרם גיל הפרישה. כמו כן, מהלך זה משית 

    עלות על הפרט לאור ההפרשות השוטפות וההשתתפות בעלות הפנסיה. 

  

        תנאי פרישה בצבא הקבע תנאי פרישה בצבא הקבע תנאי פרישה בצבא הקבע תנאי פרישה בצבא הקבע 

מיד אחרי שירות החובה. במידה  : אנשי הקבע, ברובם, מתחילים לשרתתחילת עבודהתחילת עבודהתחילת עבודהתחילת עבודה    גיל )1

מגויסים . חלק מאנשי הקבע 21 בגיל םאת שרותאנשי הקבע יתחילו  ,ולא מדובר בעתודאים

 .גיל הקליטה שלהם יהיה גבוה יותר מהאזרחות ואז

גיל  ,גיל הפרישה. בהתאם לסיכום העלאת 46: ממוצע גיל הפרישה עומד על גיל הפרישהגיל הפרישהגיל הפרישהגיל הפרישה )2

 . 50לממוצע של  2030שנת יעלה בזה 

 שנים.  24  -שנות הצבירה בצבא בממוצע עומדות על כשנות צבירה: שנות צבירה: שנות צבירה: שנות צבירה:  )3

 

        שכר אנשי הקבעשכר אנשי הקבעשכר אנשי הקבעשכר אנשי הקבע

        

תנאי שרות,  את המרכיבים הבאים: שכר, כוללתקבע ה ימערכת התגמול הכוללת של משרת

עלויות השכר, תנאי השירות והגמלאות מקבלים ביטוי בתקציב הביטחון  הטבות מיסוי וגמלאות.

  בשנה.  ח"שוהם נאמדים במיליארדי 

  

, תוספת רמת פעילות, תוספת צבא קבענגזר משכר בסיס מהתוספות שלהלן:  שכר משרתי הקבע

יתר, , וכן תנאי שירות והטבות. תנאי השירות כוללים, בין התוספת מקצועית, תוספת ותק פעילות

 רכב לחלק מהמשרתים, נופש, לימודים אקדמאיים במסגרת תכנית שירות, חבר, ותמריצי חתימה.

  

        חיילי החובהחיילי החובהחיילי החובהחיילי החובה ....    2222

  

במדינת ישראל נהוג מאז הקמתה שירות סדיר חובה ארוך ושירות מילואים חובה. קיומו של שירות 

והכשרת האזרחים לשירות החובה נובע מתפיסה כי צרכי הביטחון מחייבים קיומו של צבא סדיר גדול 

מילואים על מנת להעמיד כוח גדול עוד יותר בעתות חירום. כמו כן, נתפס שירות החובה כממלא 

תפקיד חברתי של קירוב האוכלוסיות השונות במדינת ישראל ("כור ההיתוך") וככרטיס כניסה לחברה 

  לחלק מן המשרתים.

        

        חיילי החובהחיילי החובהחיילי החובהחיילי החובה    שינויים במספרשינויים במספרשינויים במספרשינויים במספר

        

קבע בהתאם לגודל שנתוני הגיוס, ובהתאם למספר המתגייסים בפועל מתוך מספר חיילי החובה נ

השנתון. במהלך השנים, עם גידול האוכלוסייה, חל גידול עקבי בהיקף השנתונים של המיועדים לגיוס. 

גידול משמעותי בנתון זה חל בתחילת שנות התשעים, בעקבות גל העלייה ממדינות ברה"מ לשעבר. 
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. בשנים הקרובות בשנתוני הגיוס לצה"לבשנים האחרונות כמעט ואין גידול מסיבות דמוגרפיות, 

הנתונים הדמוגרפיים מצביעים על ירידה מסוימת בשנתוני הגיוס הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. 

  עם זאת, יש לציין כי הירידה בשנתונים איננה קבועה ובעשור הבא צפויים שנתוני הגיוס לגדול שוב.

  

קיימת מגמה עקבית של ירידה במספר המתגייסים מתוך השנתון ושל גידול במספר  במהלך השנים

 שהייה בחו"ל, סיבות רפואיות, טעמי דת,לכך הם הגורמים העיקריים המשתחררים במהלך השירות. 

השחרור במהלך השירות גורם לכך שמשך השירות הממוצע לגברים  .רישום פלילי ונתוני גיוס נמוכים

משך שירות החובה המלא הקבוע בחוק. לנוכח שתי המגמות הללו נוצר מצב לפיו ולנשים נמוך מ

  מספר המסיימים שירות סדיר מלא מתוך כלל המועמדים לשירות הביטחון הוא במגמת ירידה. 

ה"ל מוביל תהליכים רבים בתחום החובה, על מנת להביא לצמצום הנשר משירות ולגיוס ושילוב של צ

מת האוכלוסייה החרדית. לצד עיבוי מקורות החובה, מהלכים אלה מסייעים אוכלוסיות נוספות כדוג

לשילוב אוכלוסיות מיוחדות בחברה ויסייעו לצבא בצמצום פערי הגיוס. שילוב האוכלוסייה החרדית 

בצה"ל התבצע כבר מספר שנים, בהיקפים נמוכים יחסית, במסגרת הנח"ל החרדי. בשנים האחרונות, 

גדלה של חרדים במסלולים חדשים המותאמים להם במיוחד (שח"ר). משתלבת כמות הולכת ו

מסלולים אלה מכשירים למקצועות טכנולוגיים ולמקצועות המחשב בכל זרועות הצבא, ובכך מפחיתה 

את החסמים העומדים בפני החרדים בהשתלבות בשוק העבודה האזרחי. לשירות חרדים בצה"ל עלות 

המשרת, למול חייל רגיל המתגייס לצה"ל, המתבטא בין היתר  גבוה יותר, הנובעת משוני בפרופיל

  במזון וצרכי דת, הכשרות ייחודיות ועוד.

  

  העלות המשקית של שירות החובההעלות המשקית של שירות החובההעלות המשקית של שירות החובההעלות המשקית של שירות החובה

  

המשמעות היא כי . זו ההעלות האלטרנטיבית הכוללת של המערך אינה התגמול המשולם לאוכלוסיי

ועדה בראשות מנהלת העלות התקציבית של חיילי החובה איננה מייצגת במלואה את עלותם למשק. 

קבעה מחלקת המחקר בבנק ישראל ובהשתתפות נציגי משרד הביטחון, צה"ל, משרד האוצר והלמ"ס, 

סד התוצר פ אומדן זה, הפ"במונחי תוצר. ע מתכונת לאמידת עלות חיילי החובה למשק 1995בשנת 

. בדיקה על סמך אותן הנחות מצביעה על הפסד מהתוצר 1.7% -נאמד בזמנו במקיום שרות החובה 

בסט הגיעו למספרים דומים (אם כי -מיליארד ש"ח, אומדני ועדת בן 15.4 -של כ 2012למשק בשנת 

   בתחשיב שונה).

  

        קיצור שירות החובהקיצור שירות החובהקיצור שירות החובהקיצור שירות החובה

        

חודשים לאישה. מימי  24 -חודשים לגבר, ו 30משך שירות החובה בהתאם לחוק שירות ביטחון הוא 

אישרה הממשלה, מדי שנה, את צו שירות ביטחון המאריך את  1995מלחמת ששת הימים עד שנת 

משך השירות לגברים בשישה חודשים נוספים. מאז מידי שנתיים מחוקקת הוראת שעה המאריכה את 

  שירות הגברים כאמור לעיל.
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תה לבחון את דרכי ההתמודדות יל שפיר (אלוף במיל.) שמטרתה היהתכנסה ועדת הרצ 1993בשנת 

תה כי יש לקצר את משך יחובה. מסקנת הועדה היבשירות אדם  חושל צה"ל עם הגידול המשמעותי בכ

   מסקנות ועדה זו לא יושמו. השרות של כל חיילי החובה (גברים) בארבעה חודשים.

  

מונתה ועדה ציבורית בראשות פרופ' אבי בן בסט ובהשתתפות סגן הרמטכ"ל, הלשכה  2005בשנת 

המשפטית של מערכת הביטחון, היועץ הכלכלי למערכת הביטחון, נציג משרד האוצר וכן נציגי ציבור. 

הועדה בחנה (שוב) את משך שירות החובה בצה"ל. הועדה התייחסה בעבודתה למגוון המשימות 

בצעים חיילי החובה במערכת הביטחון. כן בחנה הועדה את היקפי הגיוס העתידיים הצפויים, אותם מ

  את משך השירות בפועל ועוד. 

  

המסקנות המרכזיות של ועדת בן בסט הן שיש לקצר את משך שירות החובה בצה"ל באופן מדורג 

משמעות הדבר קיצור  חודשים. 8עד  4 -בתקופה של עד שנה. בשלב הראשון, יקוצר שירות החובה ב

חודשים ומתן אפשרות לצבא לקצר את שירותם של חלק מן  32 -שירות אחיד לכלל החיילים ל

חודשים ("קיצור דיפרנציאלי"). במקביל, לחיילים שהצבא  28החיילים על פי שיקול דעתו וצרכיו לעד 

האחרונים. בשלב החודשים, יינתן תשלום מוגדל בארבעת חודשי השירות  32יבחר להשאיר למלוא 

חודשים באופן זהה לזה שבשלב הראשון, כך שמשך  4שני, יקוצר שירות החובה במדרגה נוספת של 

שירות החובה יתקצר בעד שנה, לעומת המצב הנוכחי. על אף שמסקנות הועדה אומצו ע"י שר 

חימה , משרד הביטחון ביקש לאחר פרוץ הל2006בפברואר  26הביטחון ואושרו ע"י הממשלה ביום 

  בלבנון לבחון מחדש את יישום ההמלצות והודיע כי המודל אינו ניתן ליישום בשנים הקרובות. 

  

ועדת ברודט אשר בחנה את טיעוני הצבא בדבר דחיית יישום המלצות ועדת בן בסט לאחר מלחמת 

במהלך חקיקה על  2008לעיקרי ההמלצות כי יש להתחיל בשנת  21לבנון השנייה, ממליצה בהמלצה 

את  2011יהיה הצבא מוכן לקיצור השירות. עוד קובעת הוועדה כי יש לדחות לשנת  2011מנת שבשנת 

קיצור השירות, מועד בו מחזורי הגיוס יתחילו לגדול ויושלם הפער שנוצר בהכשרה ובאימונים. במועד 

  א.זה ניתן יהיה להחיל את קיצור השירות הדיפרנציאלי על חיילים נוספים בהתאם לצרכי הצב

  

דמי הקיום החודשיים הבסיסיים המשולמים לחיילי החובה ואשר קבועים בפקודות הצבא הינם בגובה 

ש"ח לחודש.  700 -ש"ח. תומכי לחימה ולוחמים זכאים לדמי קיום גבוהים יותר המגיעים לכ 352.5

 2013ל באפרי(המועד האחרון בו ניתנה תוספת היוקר במדינה).  2002סכומים אלו לא עודכנו משנת 

- בגובה עליית המדד המחירים (העלאה של כ 2014החליט שר הביטחון על עדכון דמי הקיום בשנת 

  . מלש"ח בשנה 170 -בעלות של כ )21%

  

ועדת שרים לעניין השוויון בנטל השירות הוקמה  2013באפריל  7 -מיום ה 15בהחלטת ממשלה 

) במטרה להציע מתווה שוויון בנטלהוועדה ל –הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה (להלן 

על מתווה  2013חקיקתי להגברת השוויון בנטל בשירות החובה. הוועדה לשוויון בנטל המליצה במאי 
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להגדלה משמעותית של יעדי הגיוס של חיילים חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי, צעד שצפוי להוביל 

  ד"כ צה"ל. לגידול בהוצאה ובתקציב המוקצה לטובת הנושא וכן להגדלת ס

  

בנוסף, התייחסה הוועדה לנושא קיצור שירות החובה אשר נדון בשנים האחרונות מספר פעמים על ידי 

הממשלה. מתווה לקיצור שירות החובה צפוי להיות מוגש כהצעת חוק ממשלתית לכנסת ולהידון 

וצאה על כוח יביא לגידול בהייתכן ש. מתווה לקיצור שירות החובה 2013במהלך מושב הקיץ של שנת 

אדם במערכת הביטחון. בגין שני הנושאים האחרונים יינתן שיפוי תקציבי למשרד הביטחון בהתאם 

  לסיכומים בין המשרדים.

  

  מהלך זה של קיצור שירות החובה, הינו בעל חשיבות רבה ממספר סיבות:

 משמעות כניסתם של חיילי החובה מוקדם יותר ללימודים ולשוק העבודה במטרה לתרום  .א

  לצמיחת המשק. 

 הדבר יחייב את הצבא למיצוי טוב יותר של חיילי החובה בתקופת שירותם.   .ב

  

        ר הכוחותר הכוחותר הכוחותר הכוחותחיילים מחוץ לסדחיילים מחוץ לסדחיילים מחוץ לסדחיילים מחוץ לסד

        

משמר הגבול, בשרות חובה למספר משרדי ממשלה וגופים אחרים כגון:  אלפי חיילים מעבירצה"ל 

  , גופי מערכת הביטחון ועוד. הבריאות החינוך, משרד משרד ,המשטרה

 

 אזרחים עובדי צה"ל (אע"צ)אזרחים עובדי צה"ל (אע"צ)אזרחים עובדי צה"ל (אע"צ)אזרחים עובדי צה"ל (אע"צ) ....    3333

        

אזרחים עובדי צה"ל מהווים את ליבת ההון האנושי המועסק במערך האחזקה (מש"א), הבינוי 

אזרחים עובדי צה"ל מועסקים בתפקידים מקצועיים (רופאים, פסיכולוגים,  ובמקצועות היצרניים.

פועלי בנין וכיו"ב)  מהנדסים וכו'), בתפקדי מנהלה, בתפקידי פועלים מקצועיים (עובדי מתכת,

  ונהגים. 

  

במשך שנים פועל צה"ל לצמצום עלות מערך האזרחים המועסקים, זאת ע"י הפרטה, הפניית משימות 

נחתם בין משרד הביטחון, משרד האוצר  2007בספטמבר . תלמערך הקבע וביצוע תהליכי התייעלו

במסגרת ההסכם, ניתן יהיה וועד עובדי צה"ל הסכם חדש להעסקת אזרחים עובדי צה"ל (דור ב'). 

השנים הראשונות וריווח גדול יותר בין  5להעסיק אעצי"ם בחוזים אישיים, ללא קבלת קביעות למשך 

  הדרגות. אפשרות העסקת אעצי"ם צפויה לסייע בהפחתה של ההוצאות על כ"א במשרד הביטחון.

  

ושארים, ולהכיר בנכים  הפסיקה קרן הפנסיה "מבטחים הותיקה" לשלם קצבאות נכים 2003בנובמבר 

ובשארים חדשים. מאז משלם משרד הביטחון את הקצבאות הללו, ומקיים וועדה שתפקידה למיין 

  נכים ושארים חדשים להסדר הפיצוי. יש למצוא הסדר חדש לנושא זה.
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 עובדי משרד הביטחוןעובדי משרד הביטחוןעובדי משרד הביטחוןעובדי משרד הביטחון ....    4444
 2014שנת עובדים ב 2,131 -ו 2013עובדים בשנת  2,164שיא כח האדם במשרד הביטחון עומד על 

שיא זה אינו כולל את שיא כח האדם בגין הקרן  .2014 -ו 2013עפ"י תכנית המדיניות הכלכלית לשנים 

  . 2013-2014שיאים לכל אחת מהשנים  21 -לחיילים משוחררים ואשר מסתכם ב

 

        מילואיםמילואיםמילואיםמילואים ....    5555

   

(המספר המדויק הינו  מילואיםימי  מיליונימדי שנה  בשנים האחרונות תוקצבו בתקציב הביטחון

מסווג), המשמשים את צה"ל למשימותיו השונות בתעסוקה המבצעית (תע"מ), מגוון משימות בחילות 

שמ"פ) ולצרכי אימונים והכנה ללחימה ליחידות השונות. ימי  -השונים (שירות מילואים פעיל

י אשר אינו תואם המילואים הינם משאב יקר כיוון שהתשלום לחיילי המילואים צמוד לשכרם האזרח

  את תפקידם הצבאי. כמו כן, למילואים עלות ריאלית גבוהה עקב הפסד ימי עבודה למשק. 

  

 הסכםהושלם ה 1995' תוקצבו ימי המילואים ע"י המוסד לביטוח לאומי. בשנת 80 -עד לשנות ה

במסגרת מילואים. החיסכון בימי מילואים שמטרתו לשלב מרכיב כלכלי בהחלטה על גיוס אנשי ל

המיועד למימון התשלום בגין ימי המילואים, והמשרד החל הביטחון תקציב  משרדההסכם, הועבר ל

הנוצר ע"י צמצום כי כל חסכון  לשלם בעצמו עבור ימי המילואים שבוצעו בפועל. מהסכם זה נובע,

צעו ע"י ותר בתקציב הביטחון. הגידול במספר חיילי החובה ותהליכי התייעלות שבונבימי מילואים 

בעשרות אפשרו הפחתת היקף ביצוע ימי מילואים בין היתר הודות להסכם זה,  ,משרד הביטחון

צה"ל פועל להקטנת היקף הזימון של משרתי מילואים, שלא לצרכי . ועד היום 1990אחוזים משנת 

ת אימונים או תעסוקה מבצעית. בהמשך להעברת האחריות על תקציב הימ"מ, בוצעו תהליכי התייעלו

. וביניהם קביעת מחיר ריאלי ליום מילואים, תוך יצירת תמריץ לגופים להתייעל בזימון המילואים

        .כתוצאה, התפנו בתקציב הביטחון מאות מיליוני ש"ח מדי שנה

        

        חוק המילואים החדשחוק המילואים החדשחוק המילואים החדשחוק המילואים החדש

  

נוכח האמור לעיל, ועקב הרצון להפחית את נטל המילואים ולהגדיל התגמול הניתן בגינו, עבר בכנסת 

המילואים החדש שעיקריו גובשו על ידי הוועדה הציבורית שבחנה את מודל המילואים (וועדת  חוק

, נוסחו כהצעת חוק ממשלתית ואושרו 2005ברוורמן). המלצות הוועדה שאושרו בממשלה במרץ 

בכנסת עם שינויים שהוכנסו ע"י משרד הביטחון בעקבות מלחמת לבנון השנייה. החוק עוסק במספר 

  ואילך: 1999קריים וכן מאגד סיכומים שונים בהקשר מערך המילואים שסוכמו משנת תחומים עי

  

צמצום הקריאה לשירות מילואים למטרות של תעסוקה מבצעית, אבטחה או שמ"פ (שירות   .א

מילואים פעיל) בתחומים המחליפים חיילי קבע וסדיר במקצועות שונים (כמו מהנדסים, טכנאים, 

במסגרת החוק החדש אנשי המילואים ייקראו לשירות ביטחון שוטף  עורכי דין, רופאים וכו').
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שנים. מעבר לכך, יבוצע שירות מילואים רק במצבי חירום  3ימים ב  25לתקופה שלא תעלה על 

או במצבים מיוחדים הדורשים גיוס כוחות בקנה מידה נרחב, וזאת בהתאם להחלטת ממשלה 

 בלבד. 

יום  84יום למפקדים ו  70יום לחיילים,  54מילואים. עד   קביעת מסגרת זמן תלת שנתית לשירות  .ב

  לקצינים, למעט חריגים. 

כגיל המקסימאלי בו ייקראו לשירות מילואים, וזאת למעט תפקידים מיוחדים  40קביעת גיל   .ג

 שיאושרו ע"י שר הביטחון. 

 הגדלת הפיצוי הניתן בגין שירות המילואים בשני נושאים עיקריים:  .ד

וב התגמול כך שיינתן תגמול עבור כל תקופת המילואים ולא רק עבור ימי שינוי אופן חיש )1

 העבודה (מתן תגמול גם עבור סופי שבוע).

תגמול נוסף בצורת נקודות זיכוי במס הכנסה לפי מספר ימי שירות מילואים בשנה, וקיבוע  )2

  יום בשנה בחוק. 26התגמול המיוחד למשרתים מעל 

  

 2010מיליון ש"ח משנת  300 -החלת התגמול הנוסף למשרתי המילואים עומדת על סך של כעלות 

 2012יצוין כי בעקבות מבצע צבאי בעזה בנובמבר  ואילך, עלות זו התווספה לתקציב משרד הביטחון.

מיליון ש"ח  360עמדו על  2012(מבצע "עמוד ענן"), הוצאות התגמול המיוחד לחיילי מילואים לשנת 

2013   

  

 אגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחות . 6

 

אגפים: אגף  2-כיחידה אחת, ובשנה זו הוחלט לפצלו לוהמשפחות  אגפי השיקום ופעל 2005עד שנת 

שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה. אחת ממטרותיו העיקריות של הפיצול הייתה להתאים את 

  השירות הניתן לצרכים השונים של האוכלוסיות המטופלות.

שניתן, מוקדם ככל האפשר, כך  ככל הזכאיםנו לסייע בשיקום יה אגף השיקוםזי של ייעודו המרכ

  רשות עצמם ללא תלות בגוף המשקם.שיעמדו ל

אגף משפחות מקיף את כל התגמולים והשירותים הכלכליים, הסוציאליים והרפואיים הניתנים 

  למשפחות שכולות, לרבות שרותי הנצחה. 
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        הצעת התקציבהצעת התקציבהצעת התקציבהצעת התקציבהסבר מפורט של הסבר מפורט של הסבר מפורט של הסבר מפורט של     ----פרק ד' פרק ד' פרק ד' פרק ד' 

        

        אגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחותאגפי שיקום נכים ומשפחות    1600160016001600    - - - - וווו    1500150015001500

        

        רקערקערקערקע    - - - - אגפי שיקום במשרד הביטחון אגפי שיקום במשרד הביטחון אגפי שיקום במשרד הביטחון אגפי שיקום במשרד הביטחון 

        

מדו שניתן, מוקדם ככל האפשר, כך שיע ככל הזכאיםנו לסייע בשיקום יה אגפי השיקוםהמרכזי של  ייעודו

  ברשות עצמם ללא תלות בגוף המשקם.

  

אגפים: אגף שיקום נכים  2-כיחידה אחת, ובשנה זו הוחלט לפצלו ל אגפי השיקום ופעל 2005עד שנת 

ואגף משפחות והנצחה. אחת ממטרותיו העיקריות של הפיצול הייתה להתאים את השירות הניתן לצרכים 

  השונים של האוכלוסיות המטופלות.

  
  

  :אגפי השיקום פועלים מתוקף שני חוקים עיקריים

  ).חוק הנכים-(להלן    1959-תשי"ט), תגמולים ושיקום( חוק הנכים . 1

 .)חוק משפחות-(להלן 1950-תש"י), תגמולים ושיקום( חוק משפחות חיילים שנספו במערכה . 2

  

ק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), חומלבד חוקים אלו חוקק 

, המחיל את שני החוקים הראשונים גם על חיילים בשירות חובה, שנחבלו כתוצאה מחבלה 1988–תשמ"ח

  שאירעה בתקופת שירותם, אף שלא עקב שירותם. 

באוכלוסיות נוספות: חוק המשטרה  אגפי השיקוםחוקים אלו חוקקו חוקים אשר מכוחם מטפל מלבד 

חוק משכן  ;1981-חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א ;1981-(נכים ונספים), התשמ"א

-חוק אנשי צבא דרום לבנון ובני משפחותיהם, התשס"ה ;1968-הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח

. מלבד אוכלוסיות אלו מטפל האגף גם במשרתי קד"צ/שוחרים, כיתת כוננות, רבש"צים ונפגעי טרור 2004

  בשליחות המדינה.

  

השיקום במשרד הביטחון גדל בשיעור ניכר על פני השנים האחרונות. התקציב גדל מרמה של  פיב אגתקצי

מיליארד ש"ח בשנת  5 -וכ 2013בשנת  ש"חמיליארד  4.9 -כלרמה של  1994-ב ש"חמיליארד  2.3 -כ

  .  (במחירים שוטפים) 2014
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        כלליכלליכלליכללי    - - - -     אגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחה

 

  בהתאמה. ח"שמיליוני  1,636-וכ 1,613-מסתכם בכ 2014 -ו 2013תקציב אגף משפחות והנצחה לשנים 

תקציב אגף משפחות מקיף את כל התגמולים והשירותים הכלכליים, הסוציאליים והרפואיים הניתנים 

  למשפחות שכולות, לרבות שרותי הנצחה. 

חובה, מילואים חיילי במשפחות חללי צה"ל:  אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון מופקד על הטיפול

קבע, שב"ס, מוסד, שב"כ, משטרת ישראל, מג"ב, קד"צ/שוחרים, משמר הכנסת, לוחמי צד"ל, משרתי ו

 כיתת כוננות, רבש"צים, נפגעי טרור בשליחות המדינה, וכן נפגעי המחתרות שלחמו לעצמאות המדינה.

ים: הנצחת החלל, טיפול רגשי וסיוע כלכלי. השירות השירות למשפחות מתייחס לשלושה היבטים מרכזי

, וכן מכוח תקנות נוספות 1950 -וחוק בתי קברות צבאיים, תש"י המשפחותמתבסס על סמך הוראת חוק 

  וחקיקת משנה ענפה שהתפתחה במשך השנים.

ובדים ניתן באמצעות עובדי היחידה להנצחת החייל, עובדים סוציאליים ועובדי רווחה העבאגף השירות 

במשרדים מחוזיים הפרוסים ברחבי הארץ: ארבעה אזורים של היחידה להנצחת החייל ושישה משרדים 

  מחוזיים המעניקים את הטיפול הרגשי והסיוע הכלכלי.

  

        הורים שכוליםהורים שכוליםהורים שכוליםהורים שכולים

זכאי לתגמולים כל מי שהוכר כהורה שכול, למעט הורה שמימש זכויותיו לפי בהתאם לחוק המשפחות 

או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בתנאים מסוימים ישולמו תגמולים להורה נצרך,  פקודת הנזיקין

 כשהנסיבות מצדיקות, אף אם קיבל פיצויים לפי חוק אחר.

עיקר התיקון לחוק כולל ביטול מבחן הכנסה. אי לכך זכאים כך ש משפחותהתוקן חוק  2008החל מינואר 

   לן:כלל ההורים השכולים לתגמול כמפורט לה

מהמשכורת  197%והוא מהווה  2011ש"ח נכון לאוקטובר  6,615גובה התגמול לזוג הורים הינו   .א

בדרוג המנהלי ואשר לא משולמת לו תוספת שכר  19הנהוגה לגבי עובד מדינה שדרגת משכורתו היא 

  בזכות בן משפחה ("התגמול הבסיסי").

חמת זקנתו או מצב בריאותו נמצא בהשגחת להורה שכול שאין לו בן זוג, או שיש לו בן זוג  אשר מ  .ב

  מסכום המשכורת הנ"ל. 80%תגמול בשיעור  מוסד, ישולם

 22על התגמול החודשי, עבור ילד אחד עד גיל  20%זוג הורים שכולים זכאים לתוספת בשיעור של   .ג

  נוספים עבור כל ילד נוסף המתגורר עמם. 11%המתגורר עמם ו 

ר אחזקתם במוסד, במקום התגמולים, אם הם זקוקים לשהייה להורים שכולים תשולם התמורה עבו  .ד

  במוסד בשל מצבם הרפואי.

  .100%הורה ששכל יותר מילד אחד מוענק תגמול מוגדל בשיעור של ל  .ה
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   :*בש"ח 2011שיעורי התגמולים החודשיים להורים שכולים, נכון לאוקטובר  פירוטלהלן 

  

  

  

  

  

  

  

  

גילום מס  יםש"ח המהוו 400פרט לתגמולים להם זכאים ההורים השכולים בסך  כל הסכומים הינם נטו (פטורים  ממס),*

 קנייה, תרופות ודמי ניידות / אגרת רישוי רכב.

        

        להלן פירוט תגמולים נוספים והטבות שניתנים להורים שכולים:להלן פירוט תגמולים נוספים והטבות שניתנים להורים שכולים:להלן פירוט תגמולים נוספים והטבות שניתנים להורים שכולים:להלן פירוט תגמולים נוספים והטבות שניתנים להורים שכולים:

הורים שכולים יכולים להיעזר במענק חד פעמי כהשתתפות בהוצאותיהם ליום השבעה וליום   .א

 זכאים ההורים למענק שנתי (המשולם באופן אוטומטי) לעריכת אזכרה בנוסף,השלושים. 

  ולהסעות.

הורים שכולים הנזקקים לעזרת הזולת עקב מצבם הרפואי, יקבלו מענק כספי חודשי נוסף   .ב

  .החודשיים לתגמולים

אגף משפחות והנצחה במציאת עבודה או בסידורו בעבודה בהורה שכול מחוסר עבודה, ייעזר   .ג

  .עצמאית

  .הורים שכולים זכאים להלוואה ומענק לשיקום כלכלי עצמאי  .ד

הרוכש רכב שיקומי או אישי יוכל להיעזר באגף משפחות והנצחה ע"י קבלת מענק  שכול הורה  .ה

 מלא או חלקי, לשם תשלום המיסים החלים על הרכב. 

  דפים.הורה חסר דיור מתאים, המבקש סיוע להטבת תנאי דיור, יוכל לקבל הלוואה בתנאים מוע  .ו

  הורה המעביר על שמו קרקע או דירה לצורך מגוריו, זכאי להפחתה בגובה מס הרכישה.  .ז

   .מדמי התקנת טלפון ודמי השימוש הקבועים 50%הורים שכולים יקבלו החזר של   .ח

אגף משפחות והנצחה מעביר  , כאשרהורים שכולים פטורים מתשלום דמי אגרת טלוויזיה ורדיו  .ט

 עלות האגרה בגינם.לרשות השידור מדי שנה את 

 הורים שכולים פטורים חלקית ממיסים עירוניים.  .י

 הורים שכולים פטורים מאגרת רישום ירושות.  .יא

   שאין להם מקור הכנסה. מהוצאות ביטוח רפואי של הורים שכולים 50%-משתתף בכ האגף  .יב

הורים שכולים זכאים להחזר בגין תרופות  שאינן נכללות בסל הבריאות וזאת מעבר לסכום   .יג

   .הגילום (עבור תרופות רגילות) המשולם במסגרת התגמול החודשי

המקובל במוסדות להשכלה גבוהה  משכר הלימודים 40%הורים שכולים זכאים להחזר בגובה   .יד

  .30ילדיהם עד גיל  בשכר הלימודים שלכהשתתפות 

 תגמול לבודדתגמול לבודדתגמול לבודדתגמול לבודד תגמול לזוגתגמול לזוגתגמול לזוגתגמול לזוג

 5,292 ללא ילדים 6,615 ללא ילדים

 6,615 1בודד +   7,937 1זוג + 

  7,342 2בודד +  8,665 2זוג + 

  8,070 3בודד +  9,393 3זוג + 

  8,797 4בודד +  10,120 4זוג + 

  9,525 5בודד +   10,848 5זוג + 
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  נספים זכאים למימון טיפול פסיכולוגי ללא מגבלת גיל. םאחי  .טו

חודשים במהלך השנתיים הראשונות  12ן שיעורים פרטיים למשך נספים זכאים למימו םאחי  .טז

  לנפילת האח.

 1,240ש"ח) זכאים לתוספת חודשית בסך  500הורים שכולים מחוסרי הכנסה (בעלי הכנסות עד   .יז

 ש"ח להורה בודד. 992ש"ח לזוג הורים או 

 

  אלמנות ויתומיםאלמנות ויתומיםאלמנות ויתומיםאלמנות ויתומים

   .הזכאים הינם: אלמנת חלל ו/או יתומים, לרבות ילדיו החורגים והמאומצים המשפחות  חוקבהתאם ל

חוק שרות המדינה  לפיהיה עובד מדינה, רשאית לבחור בין קצבת שארים טרם פטירתו אלמנת חייל ש

לפי חוק בחרה קצבה במקרה ו. לפי  חוק המשפחות, לבין תגמולים 1970-[נוסח משולב], תש"ל (גמלאות)

מהתגמול  25%זכאית לקבל בנוסף לכך  האלמנה, 1970-[נוסח משולב], תש"ל (גמלאות) שרות המדינה

 , וכל יתר ההטבות והזכויות. לפי חוק המשפחותהמשולם לאלמנה 

 :*)2011המשולמים לאלמנות (נכון לאוקטובר החודשיים  יםסכומי התגמולפירוט להלן 

 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים
התגמול החודשי התגמול החודשי התגמול החודשי התגמול החודשי 

 בש"חבש"חבש"חבש"ח
 תוספת הגילום בש"חתוספת הגילום בש"חתוספת הגילום בש"חתוספת הגילום בש"ח

 333 7,213 ללא ילדים אלמנה

 333 7,360 אלמנה שילדיה בגרו

אלמנה + ילד סמוך על 

 8,270 שולחנה

1,046 

 1,455 9,180 ילדים 2אלמנה + 

 1,863 10,089 ילדים 3אלמנה + 

 2,272 10,999 ילדים 4אלמנה + 

 2,680 11,909 ילדים 5אלמנה + 

 3,088 12,818 ילדים 6אלמנה + 

  הינם נטו (פטורים ממס).כל התגמולים *

  

 98%שנה, יינתן תגמול בשיעור של  45זכאית לתגמול עבור יתום ומלאו לה  האלמנה שלא הייתמעבר לכך, 

  מהתגמול המלא, המשולם לאלמנה שילדיה בגרו.

 להלן פירוט תגמולים נוספים והטבות הניתנים לאלמנות ויתומים לפי חוק המשפחות:

  .ימים 8לקצבת הבראה ונופש עבור אלמנה זכאית פעם אחת בשנה   .א

  מהוצאות הביטוח הרפואי של אלמנה, במקרה ואינה עובדת. 50% -משתתף בכ האגף  .ב

  מהתגמול הבסיסי. 10%זכאית לתוספת  60אלמנה שילדיה בגרו או שעברה את גיל   .ג

משפחות על פיו אלמנה האישרה הכנסת בקריאה שלישית תיקון לחוק  2009לנובמבר  23 -יום הב  .ד

  נישאת מחדש אינה מפסידה את תגמוליה.ש
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בנוסף לתגמול 25ליתומים משני הורים, שלפחות אחד מהם נספה, ישולם תגמול עד הגיעו לגיל   .ה

החודשי ישולם לאלמנת נספה מענק חד פעמי, למימון הוצאות מיוחדות וחיוניות כתוצאה 

 ש"ח. 4,990מהתאלמנותה, בסכום של 

ש"ח הניתן תוך ה"שלושים", ומענק אזכרה שנתי בסך  7,330אלמנה זכאית לקבל מענק אבל בסך   .ו

 ש"ח. סכום המענקים מתעדכן תקופתית. 920

מהתגמול החל מהחודש  1/3 של אלמנה שהייתה בהריון בעת שבעלה ניספה תקבל תוספת  .ז

  .ש"ח 21,623השביעי להריונה וכן מענק לידה בסך 

  ר הולם, או לחיסול חוב הרובץ על דירתה.אלמנה זכאית להיעזר בהלוואות ובמענקים לרכישת דיו  .ח

  אלמנה זכאית לסיוע ברכישת רכב וכן להשתתפות בדמי לימוד נהיגה.  .ט

אלמנה זכאית לקבל עזרה ללימוד מקצוע שישמש לה מקור פרנסה. עזרה זו כוללת שכר לימוד   .י

  ומענק ספרים.

הדרוש להתעסקות התואר האקדמי ההתחלתי  אלמנה ויתומים זכאים למימון לימודים עד להשגת  .יא

  במקצוע.

  אלמנה ויתומים זכאים להלוואה ומענק לשיקום כלכלי עצמאי.  .יב

אגף משפחות והנצחה מעביר לרשות השידור מדי שנה את עלות האגרה  .פטור מאגרת טלוויזיה  .יג

 בגינם.

 הנחה במס רכישת דירה.  .יד

  פטור מאגרת רישום ירושות.  .טו

  פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין.  .טז

 .רת משכון מקרקעיןפטור מאג  .יז

  .אלמנה זכאית להנחה במיסים עירוניים  .יח

 רדיו ברכב. אלמנה זכאית להשתתפות בתשלום אגרת רכב ואגרת רישוי  .יט

   .אלמנה זכאית להשתתפות בתשלום ביטוח רכב פרטי  .כ

  .בדמי השימוש של טלפון 50%אלמנה זכאית להנחה של   .כא

 כביסה, תנור אפיה ובישול וטלוויזיה.יתומים זכאים להחזר מס קניה עבור מקרר, מכונת   .כב

  ש"ח.  2,130זכאים למענק לצורך לימודי נהיגה בסך  17יתומים, בהגיעם לגיל   .כג

   ש"ח. 9,081ליתום שהגיע למצוות (בר/בת מצווה) יינתן מענק חד פעמי בסך   .כד

 ש"ח 124,794שנה, יינתן מענק נישואין  30ה ליתום/ה הבא/ה בברית נישואין בטרם מלאו לו/ל  .כה

 נישואין יינתן ליתום במלאת לו שלושים גם אם לא נישא.מענק המענק בגובה 

לא נישא, ישולם לו ההפרש בין  30קיבל מענק דיור ובהגיעו לגיל ויתום רווק אשר רכש דירה   .כו

  גובה מענק הנישואין לבין מענק הדיור שקיבל.
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רפואיים, ישולמו יתומים הזקוקים לטיפול והשגחה מחוץ לבית אמם, מטעמים חינוכיים או   .כז

עבורם הוצאות הטיפול והאחזקה במקום התגמול המשולם עבורם לאמם, לאפוטרופוס, או 

  למוסד החינוכי.

של הדירוג  22מדרגה  57.4%יתום הלומד במוסד להשכלה גבוהה יקבל "דמי קיום" בגובה   .כח

 המנהלי.

        נתונים כלליים:נתונים כלליים:נתונים כלליים:נתונים כלליים:    - - - - אגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחהאגף משפחות והנצחה

  לפי סעיפי הזכאות:באגף משפחות והנצחה  להלן מספר הזכאים .1

 סה"כסה"כסה"כסה"כ פ י ר ו טפ י ר ו טפ י ר ו טפ י ר ו ט

 4,456 אלמנה ללא ילדים או שילדיה בגרו

 246 אלמנה +יתום

 142 יתומים 2אלמנה + 

 87 יתומים 3אלמנה + 

 23 יתומים 4אלמנה + 

 7 יתומים 5אלמנה + 

 1 יתומים 6אלמנה + 

 1 יתומים 7אלמנה + 

 1 יתומים ויותר 8אלמנה + 

  4,964  סה"כ אלמנות

 (*)2,274 יתומים

 4,145 הורה בודד

 (**) 6,100 שכולים) 2זוג הורים  (כל זוג=

 אשר מקבלים הטבה כלשהי. 30עד  24יתומים מגיל   926 - ו 24יתומים עד גיל  1,348(*) 

  זוגות הורים. 3,050(**) 
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  : 1.4.70להלן טבלת התפתחות מצבת משפחות שכולות מאז  .2

 תאריךתאריךתאריךתאריך
אלמנות ללא אלמנות ללא אלמנות ללא אלמנות ללא 

 ילדיםילדיםילדיםילדים

אלמנות עם אלמנות עם אלמנות עם אלמנות עם 

 (**)(**)(**)(**)ילדיםילדיםילדיםילדים
 ))))************יתומים (יתומים (יתומים (יתומים (

        הוריםהוריםהוריםהורים

 (*)(*)(*)(*)שכולים שכולים שכולים שכולים 

        סה"כסה"כסה"כסה"כ

        מקבלימקבלימקבלימקבלי

 תגמולתגמולתגמולתגמול

1/04/70 504 649 1,694 2,793 5,640 

1/04/80  832 1,303  3,926 8,652 14,713 

1/12/90 1,466 1,269 3,385 13,208 19,328  

1/10/00 2,731 716 2,017 12,152 17,616 

1/10/01 2,840 678 2,000 12,124 17,642 

1/10/02 2,997 687 2,080 12,219 17,983 

1/10/03 3,143 678 2,022 12,237 18,080 

1/10/04 3,226 665 1,947 12,097 17,935 

1/10/05 3,295 631 1,816 11,908 17,650 

1/10/06 3,377 616 1,810 11,914 17,717 

1/10/07 3,438 598 1,685 11,636 17,357 

1/08/08 3,489 568 1,619 11,399 17,075 

1/09/09 3,551 528 1,508 11,093 16,680 

1/08/10 4,376 553 1,471 10,890 17,290 

1/08/11 4,448 551 1,484 10,699 17,182 

1/08/12 4,430 548 1,388 10,421 16,787 

18/03/13 4,456 507 1,348 10,425 16,736 

 עד אז זוג הורים נלקח בחשבון כיחידה אחת. כאשר כל הורה נלקח בחשבון בנפרד, 1.12.87 -(*) החל מ

  .2010אלמנות שנישאו בשנית וחזרו לזכויות החל ממרץ  813(**) כולל 

  יתומים  926שלא נכללו קודם לכן לא כולל  21-24, נכללים יתומים בגילאים 98משנת  החל  (***)

  הי.המקבלים הטבה כלש 24-30בגיל 

מהאלמנות הן  72%ומעלה.  60מההורים השכולים הינם בני  87%מאפייני גיל של אוכלוסיית הזכאים:  .3

 ומעלה. 60בנות 
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  :2003-2012להלן מספר החללים עפ"י נסיבות מוות בשנים  .4

        סה"כסה"כסה"כסה"כ 2012201220122012 2011201120112011 2010201020102010 2009200920092009 2008200820082008 2007200720072007 2006200620062006 2005200520052005 2004200420042004 2003200320032003 נסיבות מוותנסיבות מוותנסיבות מוותנסיבות מוות
אחוז אחוז אחוז אחוז 

        מסה"כמסה"כמסה"כמסה"כ

פעילות 

 מבצעית/קרב

36 37 8 124 4 11 13 5 6 5 249  20%  

תאונות בזמן 

 פעילות מבצעית

4  9 5 4 2  2 - - 2 28  2%  

תאונות אימונים 

 אוויר, נשק ואחרות

9 1 - 1 - 5 2 8 - 2 28  2%  

תאונות דרכים 

 בתפקיד

10 6 5 6 4 8 3 6 1 4 53  4%  

תאונות דרכים 

 בחופשה

27 23 22 20 14 16 14 11 16 7 156  13%  

  4%  43 - 1 2 2 1 2 - 4 7 24 פיגועי פח"ע

  26%  302 14 29 33 24 26 19 40 43 31 43 חשד להתאבדות

  21%  247 20 26 20 30 22 19 19 29 30 32 מחלה

  8%  103 4 3 (*)50 5 5 8 9 7 4 8 סיבות אחרות

  100%  1,223 58 82 135 95 94 72 223 123 148 193 סה"כ

  נספי אסון הכרמל. 44(*)  מתוכם        

  

         היחידה להנצחההיחידה להנצחההיחידה להנצחההיחידה להנצחה

  

היחידה עוסקת בפיתוח בתי קברות צבאיים וחלקות קבורה צבאיות, בבניית מצבות, ברכישת קרקעות 

להרחבת בתי קברות, בהנצחה ספרותית של חללי צה"ל, בריכוז המועצה הציבורית להנצחה ובמימון 

הוצאות אזכרה ליום השלושים, ליום השנה הוצאות שונות של המשפחות השכולות (מענק אבל חד פעמי, 

מענקים להנצחה פרטית ולהנצחה קבוצתית, מענקים להורים ולאלמנות (שלא נישאו)  ,ולהסעת המשפחות

   למצבות ולרכישת חלקת קבר.

  

מקיימת קשר עם המשפחות השכולות ומוסדות בכל הנוגע להנצחת זכרם של חללי מערכות היחידה 

מפעילה אתר הנצחה , אש" וספרים נוספים בנושאי הנצחה "יזכור", "גווילימוציאה ספרי , ישראל

מודיעה ומביאה , זיכרון הכללי לחללי מערכות ישראלשולחת מידי שנה תשורה לקראת יום ה, באינטרנט

משפחה משפחות שכולות מחו"ל, או מסיעה אותן לחו"ל להלוויות, לביקורי התייחדות, או לביקור בן 

ואנדרטאות ומשתתפת  צבאיים וחלקות קבורה צבאיות, מצבות בתי קברותסקת באחזקת עו, שנפצע קשה

אחראית לקיום טקסים ממלכתיים, , טחוןייום הזיכרון לחללי מערכות הבמטפלת באירועי , באחזקת אתרים
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, מסייעת במתן שרותי פרסום בעיתונות, נודע וכן טקס יום הזיכרון הכללי טקס לנעדרים שמקום קבורתם לא

היחידה . בנוסף, מערכת כריזה, תאורה, פרחים והסעות לטקסי זיכרון של חילות, עמותות וגופים שונים

  משרדית לאחזקת אנדרטאות ואתרי הנצחה.-עדה הביןוהינה זרוע ביצועית של הו

  

        כלליכלליכלליכללי    ––––    אגף שיקום נכיםאגף שיקום נכיםאגף שיקום נכיםאגף שיקום נכים

        

  בהתאמה. מיליוני ש"ח 3,351-וכ 3,293-מסתכם בכ 2014-ו 2013תקציב אגף השיקום לשנים 

  

משרתי חובה, מילואים וחיילי נכי צה"ל: בשיקום ואגף שיקום נכים במשרד הביטחון מופקד על הטיפול 

קבע, שירות בתי הסוהר, מוסד, שב"כ, משטרת ישראל, מג"ב, קד"צ/שוחרים, משמר הכנסת, לוחמי צד"ל, 

  ת שלחמו לעצמאות המדינה. כיתת כוננות, הרבש"צים ונפגעי טרור בשליחות המדינה, וכן נפגעי המחתרו

 יעדי האגף:יעדי האגף:יעדי האגף:יעדי האגף:

לתרום תרומה ייחודית לשמירת מורל הכוח הלוחם והחברה, באמצעות הבאת הזכאים  היעד הכלליהיעד הכלליהיעד הכלליהיעד הכללי . 1

  לתפקוד מיטבי ולהשתלבות בחברה.

        יעדי משנה: יעדי משנה: יעדי משנה: יעדי משנה:  ....    2222

  תפקוד פיסי מיטבי.  .א

  תפקוד נפשי תקין.  .ב

  השתלבות בתעסוקה היוצרת הכנסה עצמית  .ג

 חברתי תקין. /תפקוד משפחתי  .ד

 .שהחברה מוקירה אותם –תחושה   .ה

  

של כושר זה, שבאו  ונכות היא אובדן הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שיכלית, או פחיתות

אם הנכות נגרמה ע"י  .או החמרת מחלהו/חבלה, מחלה כתוצאה מעקב שירותו ולחייל בתקופת שירותו 

הנכים או בפיצויים לפי פקודת הנזיקין  וזכויות לפי חוקגורם אזרחי, הברירה בידי התובע לבחור בתגמולים 

האזרחיים. דרגת הנכות נקבעת ע"י ועדה רפואית, על יסוד מבחנים הקובעים את אחוז הנכות לכל סוג של 

חומרתה, כפי שפורטו בתקנות. הועדות הרפואיות מורכבות מרופאים שאינם עובדי משרד  פגיעה, לפי

חברים והרכבה נקבע על פי  3. הוועדה כוללת ע"י מבחנים רפואיים בלבד טחון, ושיקוליהם מונחיםיהב

  אופי הפגיעה.

הבדיקות  במספרללא הגבלה  נכה רשאי לדרוש בדיקתו מחדש ע"י ועדה רפואית, אחת לשישה חודשים

  החוזרות.
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  אור התהליך להכרה באחוזי נכות:ילהלן ת

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 האוכלוסיות הזכאיותהאוכלוסיות הזכאיותהאוכלוסיות הזכאיותהאוכלוסיות הזכאיותושאר ושאר ושאר ושאר ס, ס, ס, ס, ””””קבלת תביעה מאנשי צבא, משטרה, שבקבלת תביעה מאנשי צבא, משטרה, שבקבלת תביעה מאנשי צבא, משטרה, שבקבלת תביעה מאנשי צבא, משטרה, שב

 של משהב"טשל משהב"טשל משהב"טשל משהב"ט    בדיקה ומיון ראשוניים על ידי קצין התגמוליםבדיקה ומיון ראשוניים על ידי קצין התגמוליםבדיקה ומיון ראשוניים על ידי קצין התגמוליםבדיקה ומיון ראשוניים על ידי קצין התגמולים

 ::::איסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעהאיסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעהאיסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעהאיסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעה

פניה לקבלת פניה לקבלת פניה לקבלת פניה לקבלת 

חומר ממוסדות חומר ממוסדות חומר ממוסדות חומר ממוסדות 

רפואיים שבהם רפואיים שבהם רפואיים שבהם רפואיים שבהם 

 טופל הפונהטופל הפונהטופל הפונהטופל הפונה

פניה ליחידה פניה ליחידה פניה ליחידה פניה ליחידה 

הצבאית לקבלת הצבאית לקבלת הצבאית לקבלת הצבאית לקבלת 

עובדתי  עובדתי  עובדתי  עובדתי      תיאורתיאורתיאורתיאור

 של המקרהשל המקרהשל המקרהשל המקרה

חוות דעת חוות דעת חוות דעת חוות דעת קבלת קבלת קבלת קבלת 

רפואית ומקצועית רפואית ומקצועית רפואית ומקצועית רפואית ומקצועית 

בשאלת הקשר בשאלת הקשר בשאלת הקשר בשאלת הקשר 

 הסיבתיהסיבתיהסיבתיהסיבתי

פניה לארכיון פניה לארכיון פניה לארכיון פניה לארכיון 

מפקדות מפקדות מפקדות מפקדות , , , , לללל””””צהצהצהצה

        ואחרואחרואחרואחר    צבאיותצבאיותצבאיותצבאיות

 לקבלת עדויותלקבלת עדויותלקבלת עדויותלקבלת עדויות

החלטה לגבי החלטה לגבי החלטה לגבי החלטה לגבי 

 הכרההכרההכרההכרה

החלטה לגבי החלטה לגבי החלטה לגבי החלטה לגבי 

 דחייהדחייהדחייהדחייה

 בית משפטבית משפטבית משפטבית משפטאפשרות פנייה להגשת ערעור באפשרות פנייה להגשת ערעור באפשרות פנייה להגשת ערעור באפשרות פנייה להגשת ערעור ב ועדה רפואית לקביעת דרגת נכותועדה רפואית לקביעת דרגת נכותועדה רפואית לקביעת דרגת נכותועדה רפואית לקביעת דרגת נכות
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 תגמולים והטבות:תגמולים והטבות:תגמולים והטבות:תגמולים והטבות:

(אשר הוכרו  חדשים 19%-10%הניתנים לנכים החד פעמיים  סכומי המענקיםן טבלה המרכזת את ללה .1

  :)*1996-באגף כזכאים מ

 אחוז נכותאחוז נכותאחוז נכותאחוז נכות
        תגמולתגמולתגמולתגמול

 חודשיחודשיחודשיחודשי    

        מספר חודשימספר חודשימספר חודשימספר חודשי

 תגמולתגמולתגמולתגמול    

סה"כ המענק לנכה סה"כ המענק לנכה סה"כ המענק לנכה סה"כ המענק לנכה 

 ))))חחחח""""ששששבודד(בודד(בודד(בודד(

10 416.01 108 44,929 

11 457.61 125 57,201 

12 499.21 142 70,888 

13 540.81 155 83,826 

14 582.41 166 96,680 

15 624.01 175 109,202 

16 665.61 185 123,138 

17 707.21 193 136,492 

18 748.81 201 150,512 

19 790.42 215 169,939 
  *כל המענקים הינם נטו (פטורים ממס).   

   :הינם 1996הוותיקים שהוכרו לפני  קריטריונים לקביעת תגמולים לנכיםה .2

 ממס).התגמולים הינם נטו (פטורים   .א

 .2011עדכון אוקטובר ש"ח, נכון ל 41.6שיעור התגמול החודשי עבור כל אחוז נכות הוא   .ב

   להלן דוגמאות של שיעורי התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות :  .ג

  ש"ח 832.02   :נכות 20% ש"ח 416.01   :נכות 10% )1

  ש"ח 2,080.04   :נכות 50% )2

 ש"ח. 4,160.08  :נכות 100% )3

ליקוי בשכלו, לא הגיש תביעה לתגמולים בזמן הקבוע בחוק, אלא  לנכה שמחמת מחלת נפש, או .3

הזמן האמור ולאחר שנקבע לו אפוטרופוס, ישולמו התגמולים החל מתאריך מינוי  כעבור

אחר ישולמו התגמולים מיום  האפוטרופוס, אם הגיש תביעה תוך שנה מיום התמנותו. בכל מקרה

צין התגמולים להורות שישולמו התגמולים החל הגשת התביעה ע"י האפוטרופוס. אולם, רשאי ק

  ממועד מוקדם יותר ובלבד שלא יקדם יותר משנה אחת מתאריך הגשת התביעה. 

קצין התגמולים רשאי להורות על מתן טיפול רפואי ותשלום תגמולים לחייל משוחרר במשך התקופה  .4

  .גל לעבודשבין הגשת תביעתו לבין הכרתו כנכה, אם עקב הטיפול הרפואי אינו מסו

ומעלה, ישולם בנוסף לתגמוליו, סכום חודשי, כפי שיקבע בתקנות,  40%לנכה שדרגת נכותו היא  .5

  .למימון צרכים מיוחדים הנובעים מנכותו
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והוא נכה שאינו ניתן לשיקום (נצרך), ישולמו לו  50% -נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מתגמול נצרך:  .6

  . נצרך לפי הפירוט הבא: תגמול

 ))))חחחח""""ששששתגמול נצרך* (תגמול נצרך* (תגמול נצרך* (תגמול נצרך* (

 ילדיםילדיםילדיםילדים עםעםעםעם ילדיםילדיםילדיםילדים ללאללאללאללא נכותנכותנכותנכות אחוזאחוזאחוזאחוז

50-59% 8,021.8 8,913.6 

100% 8,853.8 9,745.6 

100%+  10,351.4 11,243.2 

  *כל הסכומים הינם נטו (פטורים ממס).

  

מהתגמול המשתלם לפי דרגת , 20%עד  5%נצרך תוספת של שהוא תשולם לנכה  נצרךבנוסף לתגמול  .7

  הבא: הנכות, לפי הפירוט

  .לתגמול 5%תוספת של  - 69%-60%נכה בדרגת נכות של   .א

  לתגמול.  10%תוספת של  - 79%-70%נכה בדרגת נכות של   .ב

  .לתגמול 15%תוספת של  - 89%-80%נכה בדרגת נכות של   .ג

 .לתגמול 20%תוספת של  100%-90%נכה בדרגת נכות של   .ד

רטו בתקנות, יקבל תוספת בשיעור מיוחדת, לפי כללים שפו 100%נכה שנקבעה לו דרגת נכות של  .8

על  10%שנה, תוספת בשיעור  65על תגמוליו החודשיים. נכה מתבגר יקבל, בהגיעו לגיל  40%

 .התגמול החודשי

 תגמול למחוסר פרנסה: .9

, ואם יש לו לחודש ח"ש 2,607שהם  מהדרגה הקובעת 57%, 18% - 10%-לנכה שדרגת נכותו מ  .א

 לחודש.  ח"ש 3,810שהם  מהדרגה הקובעת 83.3% –ילד 

, ואם יש לחודש ח"ש 3,810שהם  מהדרגה הקובעת 83.3% ,39% - 19%-לנכה שדרגת נכותו מ  .ב

 לחודש.  ח"ש 5,429 מהדרגה הקובעת 118.7% –לו ילד 

, ואם ש"ח לחודש 5,429שהם  מהדרגה הקובעת 118.7% ,100% - 40%לנכה שדרגת נכותו מ    .ג

 לחודש. ח"ש 7,034ת שהם הקובעמהדרגה  153.8% –יש לו ילד 

ואין לו הכנסה כדי מחיה מכל מקור אחר,  אינו מסוגל לעבוד,ושהנמצא בטיפול רפואי רווק ונשוי נכה  .10

. אם הינו ש"ח 5,429שהם  22משכרו של עובד מדינה בדרגה  118.7%יקבל תגמול מיוחד בשיעור 

שהם  22כרו של עובד מדינה בדרגה מש 153.8%נשוי ללא ילדים או אב לילד, יקבל תגמול בשיעור 

 לחודש. ח"ש 7,034

  מענקים למתן רכב רפואי: .11

נהיגה,  ןרישיוויותר, בעלי  50%ויותר, ונכים בסוגי פגיעה שונים בשיעור  30%נכים פגועי רגלים   .א

מעלות הרכב היציג  80% -זכאים לרכב רפואי לשימושם האישי. אגף שיקום נכים משתתף בכ

  אה מאגף שיקום נכים.ואך זכאי לקבל לשם כך הלו 20% -והנכה משתתף בכ
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רכבים  120-כ של רכישתמתבצעת : רכישת רכבים ייעודיים לנכים משותקים וקטועי שתי רגליים  .ב

וכל הוצאות אבזור, תחזוקה שוטפת ודלק ממומנות  ייעודיים מידי שנה. הרכב הינו רכוש המשרד

   מתקציב אגף שיקום נכים.

אים לרכב רפואי מקבלים דמי ניידות חודשיים, זאת על בסיס גובה התשלום נכים הזכ: דמי ניידות  .ג

  הניתן לעובדי מדינה בעלי רכב שרות, בהתאם לדרגת ניידותם. 

ברכבו לפי  םרפואייבנוסף לנ"ל זכאי כל נכה  למימון התקנת אביזרי עזר  :אביזרי רכב רפואיים  .ד

 רכב.קביעת המכון לבטיחות בדרכים ומהנדס 

  

וההלוואה  טבלה המסכמת את זכויות הנכה לרכישת רכב רפואי ודמי ניידות, סכומי המענקלהלן   .ה

 - הניתנים לנכה בעת רכישת הרכב הראשון והבסיס לחישוב גובה דמי האחזקה להם הוא זכאי 

 :)2012(למעט דמי ביטוח המעודכנים לשנת  2013ינואר נכון לחודש 

 

נפח נפח נפח נפח 

        מנועמנועמנועמנוע
 רכב מדינהרכב מדינהרכב מדינהרכב מדינה 3800380038003800 2002200220022002 מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    2000200020002000 1800180018001800        1600160016001600

  זכאים

. נכה בסוגי 1

פגימה שונים 

 50%מדרגת 

 ה;ומעל

נכה בדרגת . 2

 49% -30%נכות 

בגין פגימה 

  ;ברגליים בלבד

 שדרגת . נכה3

 המוכרת נכותו

 הינה שקלול ללא

 ויותר, 55% 

כאשר לפחות 

 מתוכם 10%

 פגימה על הינם

 במערכת

  הלוקומוטורית;

 פגוע נכה. 4

 שידרה עמוד

 נכותו שדרגת

 איבר על המוכרת

 המוכר נכה

 פגימות על

 ,שונות

 נכותו שדרגת

 ויותר 50%

 נכות מתוכם

 של מוכרת

 ויותר 30%

 פגיעה על

 עליונה בגפה

 לא( שמאלית

 )דומיננטית

 נכות או

 של מוכרת

 ויותר  20%

 פגיעה על

 עליונה בגפה

 ימנית

  .דומיננטית)(

 או פגוע נכה.1

 , רגל קטוע

 נכותו שדרגת

 99-50% המוכרת

 פגיעה בגפיים בגין

  ;בלבד התחתונות

 ,יד קטוע נכה .2

 יד פגוע נכה או

 נכותו שדרגת

 בגין המוכרת

אחת  ביד פגיעה

 50% היא בלבד

 מעל וגילו ויותר

  ;שנה 50

 ראש פגוע . נכה3

 או מוחי נזק עם

 בעל ונכה המיפלג

 שדרגתת, כוויו

 כל נכותו בגין

 מהפגימות אחת

 עיוורים נכים

 כלב בעלי

 שדרגת ,נחייה

 בגין נכותם

היא  העיוורון

100%.+  

.נכה אשר 1

פגיעתו ברגל 

אחת מותאמת 

לקטיעה 

בגובה של 

נכות  80%

 ה;ומעל

. נכים פגועי 2

ידיים ורגליים 

בדרגת נכות 

  .100%של 

נכים 

בדרגת 

נכות 

100% 

 ומעלה

בגין 

שיתוק או 

בגין 

קטיעת 

שתי 

רגליים או 

בגין 

קטיעת 

 שתי ידיים

או בגין 

  ןעיוורו
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נפח נפח נפח נפח 

        מנועמנועמנועמנוע
 רכב מדינהרכב מדינהרכב מדינהרכב מדינה 3800380038003800 2002200220022002 מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    2000200020002000 1800180018001800        1600160016001600

 30% בלבד זה

 נכות ולו לפחות

 נוספת מוכרת

 לפחות10% של

 הגפיים על

  .התחתונות

 היא תוהמוכר

 80% של בשיעור

  ;ויותר

 עמוד פגוע נכה .4

 שדרגת שדרה

המוכר   נכותו

 פגימה בגין 100%

  בלבד. זו

        

        מענקים:מענקים:מענקים:מענקים:

 רכב מדינהרכב מדינהרכב מדינהרכב מדינה 3800380038003800 2002200220022002 מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    2000200020002000 1800180018001800        1600160016001600        נפח מנוענפח מנוענפח מנוענפח מנוע

מענק מענק מענק מענק 

רכישה רכישה רכישה רכישה 

        ראשוןראשוןראשוןראשון

מחיר מחיר מחיר מחיר 

משהב"טמשהב"טמשהב"טמשהב"ט

****        

תועמד  224,000 227,120 199,200 111,920 102,400

לרשותו 

מכונית 

מותאמת 

בבעלות 

המדינה אשר 

תוחלף אחת 

שנים  3.5 -ל

שנים  5(או 

אם הרכב 

  ממותקן).

מחיר מחיר מחיר מחיר 

        שוק**שוק**שוק**שוק**
103,200 115,920 200,000 251,120 226,320 

הלוואה הלוואה הלוואה הלוואה 

לרכישה לרכישה לרכישה לרכישה 

        ראשונהראשונהראשונהראשונה

מחיר מחיר מחיר מחיר 

 משהב"טמשהב"טמשהב"טמשהב"ט
25,600 27,980 49,800 56,780 56,000 

מחיר מחיר מחיר מחיר 

 שוקשוקשוקשוק
25,800 28,980 50,000 62,780 56,580 

מענק מענק מענק מענק 

        החלפההחלפההחלפההחלפה

מחיר מחיר מחיר מחיר 

 משהב"טמשהב"טמשהב"טמשהב"ט
46,700 53,608 125,485 142,850 176,078 

מחיר מחיר מחיר מחיר 

 שוקשוקשוקשוק
47,700 58,608 126,485 172,850 178,978 
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        הטבות נוספות:הטבות נוספות:הטבות נוספות:הטבות נוספות:

 רכב מדינהרכב מדינהרכב מדינהרכב מדינה 3800380038003800 2002200220022002 מאוחדמאוחדמאוחדמאוחד    2000200020002000 1800180018001800        1600160016001600        נפח מנוענפח מנוענפח מנוענפח מנוע

        

אחזקת אחזקת אחזקת אחזקת דמי דמי דמי דמי 

ניידות ניידות ניידות ניידות 

        חודשייםחודשייםחודשייםחודשיים

לפי דרגת .1

ניידות 

 5%ב'+

)1,144.5 

(₪; 

 .לפגועי2

רגליים לפי 

דרגת ניידות 

 15%ב'+

)1,253.3 

(₪. 

לפי דרגת 

ניידות 

  5%ב'+

)1,144.5 (₪ 

לפי דרגת ניידות .1

 1,503.88( 5%ג'+

(₪;  

 לפי דרגת ניידות.2

 2,266.60( 30%ד'+

(₪ 

לפי דרגת . 1

ניידות 

 25%ד'+

)2,266.6 

(₪;  

נכה . 2

-עיוור

2,644.82 ₪ 

 לפי דרגת

ניידות 

  40%ד'+

)2,440.96 (₪ 

: לפי 1. רמה 1

ק"מ  2200

לחודש, צמוד 

 - למחירי הדלק 

4,719 ₪; 

: לפי 2. רמה 2

ק"מ  2700

לחודש, צמוד 

 - למחירי הדלק 

5,791 ₪;  

: נכה 3. רמה 3

 2,613 –עיוור 

₪; 

השתתפות השתתפות השתתפות השתתפות 

בדמי בדמי בדמי בדמי 

  ביטוחביטוחביטוחביטוח

2,284 4,181 

רכב יציג ישן . 1

2000 – 4,709.6 

₪  

רכב יציג ישן . 2

2001 – 6,969.9 

₪  

 2000רכב יציג . 3

 4,195 –מאוחד 

₪ 

7,731  7,368 

נכה אשר 

בבעלותו רכב 

רפואי זכאי אחת 

לשנה 

להשתתפות 

בביטוח הרכב 

 (מקיף וחובה).

  

  מחיר הרכב היציג לאחר נהחת משהב"ט –*מחיר משהב"ט 

 מחיר השוק של הרכב היציג –** שווי שוק 

  

, מכלול המפורטים מעלה בנוסף לתגמולים חודשיים רגילים ומיוחדיםטיפול אגף שיקום נכים בנכים כולל, 

 :שירותים נוספים לנכה ולמשפחתו

     שירותים רפואיים:שירותים רפואיים:שירותים רפואיים:שירותים רפואיים: .1

 .בבתי חולים (ציבוריים ופרטיים) אשפוז  .א

בארץ הן במוסדות הרפואה הציבוריים והן במוסדות  רפואי – טיפול אמבולטורי, רפואי ופרה  .ב

 הפרטיים.

  טיפול רפואי בחו"ל.  .ג

 שעות. 36: משלוח תרופות בדיוור ישיר לבית הזכאים תוך אספקת תרופות לנכים  .ד
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  . לנכים קשיםוציוד מתכלה ציוד רפואי  אספקת  .ה

מכשירי  גלגלים, תותבות, מכשירי הליכה, כסאות מותאם לנכה כגון:ושיקומי אספקת ציוד רפואי   .ו

  אורתופדיות, כמו כן, פרויקט ברך אלקטרונית וכיו"ב.שמיעה וראיה, נעליים 

 גון: משותקים, חולי סכרת, עיוורים, פגועי יד  אספקת ציוד ספציפי לקבוצות נכים מיוחדות כ  .ז

 .וכו'

  .מחקרים ברפואה שיקומית  .ח

מאפשר להם להישאר  המשרד מעסיק צוות רפואי מקצועי רב המטפל בנכים בביתם ובכך  .ט

 בבתיהם ולהיות מטופלים ברמת בית חולים.

  .הבראה רפואית  .י

  .טיפולים בחמי מרפא, כולל לינה בבתי מלון מתן  .יא

  .החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי  .יב

 מימון נסיעות נכים קשים ומלוויהם לטיפולים בחו"ל:  .יג

 להשתלת איברים.  )1

הבאת כלבי נחיה  התקנת תותבות לגפיים,ם, התייעצויות, ניתוחיטיפולים רפואיים מיוחדים,  )2

  .כיו"בו

 .מימון הבאת מומחים לארץ למתן טיפולים מיוחדים לנכי צה"ל  .יד

מכשירים בלוני חמצן, מכשירי הנשמה, גון: כ ,רפואי מיוחד לשימוש בבית הנכה מכשוראספקת   .טו

  .ו'לבדיקת רמת הסוכר בדם, מכשירים למדידת לחץ דם וכ

במעגל סגור לכבדי  הטלוויזימכשיר גון: עזר להגברת עצמאותו של הנכה, כ מכשוראספקת   .טז

 .לבקרה סביבתית בבית הנכה, טלפון ממוחשב לכבדי שמיעה וכו' מכשורראיה, 

 מכונת כביסה, מזגן אויר, מדיח כלים גון: כ ,אספקת ציוד משק בית לקבוצות מסוימות של נכים  .יז

  וכו'. 

 .השתתפות באחזקתו, ומימון שעורי נהיגה לפי הצורךאספקת רכב רפואי לנכים,   .יח

קשים, מותאמים ומאובזרים בהתאם למגבלות הנכים, על מנת לאפשר  לנכים מדינהאספקת רכב   .יט

 להם לנהוג בעצמם.

 הפעלת תכניות טיפול רפואיות מיוחדות:  .כ

, יחידה לטיפול בהסתגלות מינית למשותקים ונכים אחרים - במרכז השיקום בתל השומר )1

יקוח על אספקת ופ יקורי בית ע"י אחות שיקומית להערכת מצב המשותקים וצרכיהםב

  באמצעות מרכז ארצי לקטוע.תותבות לנכי צה"ל קטועי הגפיים, 

  .מעקב וטיפול רפואי שוטף בנפגעי חוט שדרה  )2

  .תכנית למעקב תקופתי של נכי צה"ל מתבגרים (משותקים, קטועים, עיוורים) )3

במרכז  -יני ציוד רפואי לנכה ימרכז ישראלי לייעוץ בענ - השתתפות באחזקת מילב"ת )4

   השומר.-השיקום תל
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התפקודיות וניתנים שירותי  המגבלותבשיתוף עם קופ"ח הכללית, מופעלת מערכת להערכת  )5

  .מעקב לנפגעי ראש קשים בבי"ח לוינשטיין, רעננה

 .שנה לארץב פעמים  שלושמימון הבאת מומחים לתותבות עיניים מזכוכית, המגיעים  )6

 

 שירותי שיקום:שירותי שיקום:שירותי שיקום:שירותי שיקום: .2

שירותי שיקום פסיכוסוציאלי : טיפול פסיכולוגי, טיפול קבוצתי, מועדונים ומרכזי שיקום, דיור   .א

  מוגן, מתנדבים, נכים מתנדבים.

שירותים סוציאליים מיוחדים: אישור לצרכים סוציאליים מיוחדים, תשלומים לנכים שאינם ברי   .ב

 מוסדי.שיקום, חונכות לנכים, סידור 

אבחונים מקצועיים ולימודיים: אבחון מקצועי ולימודים לצרכי בחירת מקצוע או מסלול   .ג

 ) שיעורי עזר.בהשמה בעבודהתעסוקתי, (כולל סיוע 

 טיפול בפצועים מאושפזים ובבני משפחותיהם, התאמת דיור. קישור בתי חולים:  .ד

ועדות באחריות היחידה: ועדות ערעורים עליונות, ועדות לימודים פרטניים, ועדות המשך טיפול   .ה

 פסיכולוגי, ועדות נצרכות. 

 להלן דוגמאות נוספות לשירותי שיקום ייחודיים:  .ו

 מטרותמטרותמטרותמטרות סוג השירותסוג השירותסוג השירותסוג השירות

 איתור, אבחון, הערכה וטיפול. פדויי שבי

  הקניית כלים ויכולת התמודדות.  טיפול קבוצתי

 מועדונים שיקומיים
מקום תעסוקה ומסגרת חברתית בשעות הבוקר,            

 התפתחות אישית ושיפור איכות חיים.

-מרכז שיקומי לנפגעי ראש (מרגוזה

 יפו)

) ושיפור איכות A.D.Lהקניית הרגלי תפקוד יום יומיים (

 חיים.

מרכזים לשיקום נוירופסיכולוגי 

 לנכים נפגעי ראש

ירופסיכולוגית, תהליך טיפול ושיקום אבחון והערכה נו

 והקניית מיומנויות להכשרה מקצועית.

 דיור מוגן לחולי נפש ופגועי ראש

חלופה אשפוזית, פיתוח מסגרות שייכות ושיפור איכות 

חיים, מסגרת מגורים תומכת למתקשים לגור באופן 

 עצמאי.

ל  ובמקומות  ”התנדבות במחנות צה

 אזרחיים
 חברתית.-סוקתיתמסגרת השתייכות תע

 לסייע לנכה ליצור קשר חברתי בקהילה. חונכים לנכים

  קישור לבתי חולים
התערבות טיפולית מוקדמת בפצועי צה"ל ובבני 

  משפחותיהם.

 

 להלן פירוט ההטבות הניתנות מכח חוק השיקום:להלן פירוט ההטבות הניתנות מכח חוק השיקום:להלן פירוט ההטבות הניתנות מכח חוק השיקום:להלן פירוט ההטבות הניתנות מכח חוק השיקום: .3
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 סיוע לדיור (הלוואות ומענקים, דיור בשכירות מוגנת וחופשית).  .א

 אכלוס בדיור ציבורי (עמידר, עמיגור וכד').  .ב

 התאמות דיור.  .ג

 שיקום כלכלי עצמאי.  .ד

 כיסוי חובות.  .ה

  רכב שיקומי ואישי לנכים.  .ו

 הבראה, ביגוד, קירור, חימום וכיו"ב.   .ז

 סיוע מיוחד (ועדת חריגים).מתן   .ח

 טיפול באוכלוסייה ייחודית:  .ט

 .+ (מיוחדת): סיוע חריג לדיור100%נכים בעלי דרגת נכות של  )1

עדות  חריגות ונכים הלומי קרב ופדויי שבי: סיוע חריג לדיור, שיקום כלכלי וכיסויי חובות בו )2

 עדות לפנים משורת הדין.ושל האגף ובו

   מוקד טלפוני:מוקד טלפוני:מוקד טלפוני:מוקד טלפוני: .4

 ללכל נות תקשורתית ופתרון מידיזמי, מתן מענה אנושי ואגף פועל מוקד טלפוני ארצי שייעודב

  :הזכאים

  .המחוזות ומשפר באופן משמעותי את איכות הטיפולהמוקד מייעל את עבודת  .1

  שיפור הבקרה הניהולית על איכות השירות וזמינותו. .2

) 60%- (כ 32,700-כ   ממוצע של  פניות, 54,500ממוצע חודשי של  פניות,  2,700-ממוצע יומי של כ .3

 פניות לחודש נסגרות במוקד היתר עוברים לטיפול המחוז והמטה.
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        נתונים כלליםנתונים כלליםנתונים כלליםנתונים כללים    - - - - אגף השיקום אגף השיקום אגף השיקום אגף השיקום 

 התפלגות הנכים ע"פ סוגי השירות: .1

  

  

  

  

  : 2012להלן חלוקת ההוצאות על תגמולים עפ"י ביצוע  .2

 

         

53%, חובה

16%, קבע

22%, מילואים

7%, משטרה 1%, ס"שב 1%, אחר

תגמול בסיסי 
, )כולל מיוחדים(

56%
תגמולים לנכים 

26%, נצרכים

תגמולים לנכים 
7%, חסרי פרנסה

תגמולים לנכים 
6%, בטיפול רפואי

מענקים לכנים 
19%-10% ,4%

מענקים לנכים 
בתקופת 

1%, הלימודים
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  :ציר הזמן גידול באוכלוסיית הנכים עלה .3

  החדשים. 10-19%אינם כוללים את נכי  הסה"כ*

בשל  חודשי תגמול. 36- "אחר" כוללים: נכים שטרם נקבעה זכאותם, זכאות חריגה, פג תוקף ואלמן/אלמנת נכה שנפטר הזכאי/ת ל**

  לא קיימים נתונים לגבי אוכלוסיית ה"אחר" בשנים עברו. 2006שינוי בבסיס הדיווח החל מדצמבר 

        

 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסיםאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסיםאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסיםאגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים    - - - -     אמו"ןאמו"ןאמו"ןאמו"ן    1900190019001900
  , בהתאמה.ח"שמיליוני  210 -ו 232 - מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב אמו"ן לשנים 

לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן) מרכז את הטיפול בנושאי מבצעים לוגיסטיים לאומיים, לוגיסטיקה  אגף מבצעים

יות, בטיחות וגהות, היערכות לשע"ח, ואחזקה, תכנון וניהול נכסים של מע' הביטחון, הגנת הסביבה, תשת

הפעלה ושליטה במבצעים, תפעול ואחזקת מוזיאונים ,תכנון וניהול הנכסים של מערכת הביטחון, שינוע 

  ותובלות בארץ ובחו"ל, מכס, הוצאה לאור ופינוי  מוקשים.

  עיקר תפקידי האגף:

  לרכז את כלל הפעילות המבצעית, התפעולית והלוגיסטית של משהב"ט  . 1

  תאם, לתחזק ולתכנן את המערך  הנכסי של מעהב"ט ל . 2

 נכותנכותנכותנכות    %%%%
 ****    סה"כסה"כסה"כסה"כ

10101010----19191919        

        חדשיםחדשיםחדשיםחדשים

10101010----19191919        

 ותיקיםותיקיםותיקיםותיקים
        אחר **אחר **אחר **אחר ** ++++100100100100----100100100100 50505050----99999999 40404040----49494949 30303030----39393939 20202020----29292929

        השנההשנההשנההשנה

1/04/74 15,520   7,479 2,710 2,106 801 2,029 395   

1/04/80 27,168  15,659 4,273 2,998 1,027 2,677 534  

1/12/90 37,894  22,206 5,910 3,921 1,379 3,761 717  

1/10/00 49,379 3,199  26,737 8,682 5,216 1,920 5,941 883   

1/10/01  49,755  3,936  26,514  8,896  5,300  1,951  6,207  887    

1/10/02  50,233  4,609  26,431  9,080  5,347  2,005  6,478  892    

1/10/03  50,539  5,561  26,034  9,321  5,435  2,099  6,724  926    

1/10/04  50,947  6,188  25,952  9,533  5,533  2,116  6,872  941    

1/10/05 51,188 6,862  25,801 9,645 5,632 2,182 6,966 962   

1/10/06  51,429  7,302  25,620  9,830  5,713  2,212  7,093  961    

1/10/07  54,978  8,035  24,738  9,978  5,672  2,232  7,172  965  4,221  

1/07/08  55,325  8,504  24,569  10,080  5,776  2,289  7,263  966  4,382  

1/08/09  55,737  9,293  24,339  10,272  5,909  2,284  7,437  969  4527  

1/08/10  55,884  10,101  23,987  10,496  5,956  2,338  7,559  981  4,567  

1/08/11  56,226  10,666  23,765  10,625  6,040  2,335  7,640  959  4,862  

1/08/12  56,478  11,327  23,445  10,786  6,042  2,367  7,725  953  5,160  

1/03/13  56,363  11,653  23,212  10,896  6,033  2,359  7,753  953  5,157  
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  לנהל את ההתקשרויות לאספקת שירותי התובלה לצה''ל ולמשרד הביטחון באוויר, ביבשה ובים  . 3

  ניהול נושאי המכס עבור כלל מערכת הביטחון. . 4

  היערכות לשע"ח ברמה כלל משרדית. . 5

  תיאום באמצעות הסמנכ"ל ור' אמו'ן של פעילות רשות המעברים. . 6

  פינוי שדות מוקשים וסילוק נפיצים. . 7

  אחזקה ותפעול המוזיאונים במשרד הביטחון. . 8

אמו"ן מורכב משבע יחידות ביצוע מקצועיות ופונקציונאליות. כל יחידת ביצוע מקצועית כאמור, מופקדת 

על ביצוע מגוון רב של משימות הנגזרות מייעודו של   האגף.  המארג הארגוני של האגף מקנה לו יכולת 

  למימוש ייעוד האגף.  היחידות הן: 

  היחידה לתכנון, נכסים, הגנת הסביבה ותשתיות. . 1

  הממונה על שינוע מכס ותובלות . 2

 יחידת סגן בכיר ור' יח' המטה . 3

 יחידת המוזיאונים (במסגרת יח' הסגן הבכיר)  . 4

 יחידת ההוצאה לאור (במסגרת יח' הסגן הבכיר) . 5

 יחידת סגן ר' האגף ללוגיסטיקה ואחזקה . 6

 דה לשעת חירום.היחי . 7

 חטיבת הפעלה ושליטה. . 8

 הרשות לפינוי מוקשים. . 9

  

        פעילות הרכשה באמו"ןפעילות הרכשה באמו"ןפעילות הרכשה באמו"ןפעילות הרכשה באמו"ן

  נושאי המקרקעין והנכסים.טיפול בכל  . 1

  שירותים ואמצעים לוגיסטיים מבצעיים. -הרכשה עבור משהב"ט וצה''ל  . 2

רכישת וניהול חוזי ההתקשרות לאספקת מכלול שירותי התובלה וההיסעים ביבשה ובאוויר הדרושים  . 3

לצה"ל ולמערכת הביטחון ברגיעה ובשעת חירום בתחומי מדינת ישראל ובכללם שירותי הנפה והרמה 

  יבשתיים וימיים. 

ועדכונם, לרבות  המוזיאונים שכוללים טיפול במוצגים מוזיאליים, חידושם 12אחזקה ותפעול של  . 4

לזכרון  החלפת תצוגות, אחזקת כלי נשק וכלי רק"מ, קיום תערוכות ותצוגות בנושאים הקשורים

ההיסטורי של כח המגן מאז תקופת המחתרות ועד צה"ל של ימינו, עריכת ימי עיון וכנסים. 

 המוזיאונים הינם: 

 תל אביב. -מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל   .א

  תל אביב. –מוזיאון הפלמ"ח   .ב

 עכו. -"ההגנה", אצ''ל, לח''י  -מוזיאון אסירי המחתרות   .ג

 ירושלים. -"ההגנה", אצ''ל, לח''י  -מוזיאון אסירי המחתרות   .ד
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 תל אביב. –מוזיאון האצ''ל   .ה

 תל אביב. –מוזיאון האצ''ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלין"גידי"   .ו

 תל אביב. –מוזיאון לח"י ע''ש אברהם שטרן "יאיר"   .ז

 נתניה. –אביחיל  –ית הגדודים מוזיאון ב  .ח

 תל אביב. –מוזיאון "ההגנה" ע''ש אליהו גולומב   .ט

 חיפה. –מוזיאון ההעפלה וחיל הים ע"ש דוד הכהן   .י

 כפר גלעדי. -מוזיאון "השומר"    .יא

 .בסיס גדנ"ע ג'וערה –מוזיאון ג'וערה   .יב

  

 פעילות תקציביתפעילות תקציביתפעילות תקציביתפעילות תקציבית    - - - - אמו"ן אמו"ן אמו"ן אמו"ן 

  תקציב אמו"ן מיועד בעיקרו לפעילויות הבאות:

  שכירויות, ארנונה, חשמל  ומים. -תשלומי חובה   .א

  אחזקת מערכות, ניקיון, שיפוץ מבנים וכדומה. -אחזקת מבנים ומתקנים   .ב

  תחבורה, הסעדה, אירוח, דואר ושירותים כלליים. -הוצאות משקיות   .ג

  הקמת תצוגות חדשות, תפעול ואחזקה של המוזיאונים והתצוגות הקיימות במוזיאונים.  .ד

  נפיצים ומוקשים (תקציב פינוי המוקשים הינו חיצוני ונקבע בחוק) כמפורט להלן.טיפול בפינוי   .ה

  מיועדת בעיקרה לפרויקטי בינוי, שיפוץ ושכירויות חדשות עבור משהב"ט. יתרת התקציב  .ו

  

        רשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ)רשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ)רשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ)רשות לפינוי מוקשים (רלפ"מ)

שדות מוקשים הרשות לפינוי מוקשים הינה יחידה במשרד הביטחון שתפקידה לקבוע אמות מידה לפינוי 

  ולפקח על פינויים.

  .2011בהתאם להוראת חוק לפינוי שדות מוקשים התשע"א  2011הרשות הוקמה בשנת 

  החוק קבע כי תפקידיה של הרשות יהיו:

לקבוע מפרט לאומי לפינוי שדות מוקשים, בהתחשב בנהלים הנוהגים בצה"ל, התואם ככל האפשר את  . 1

  ם.אמות המידה הבינלאומיות לפינוי מוקשי

להתקשר עם מפעילים,שתפקידם לבצע את הפינוי בפועל,ועם חברות מפקחות שיפקחו על המפעילים  . 2

 באופן שוטף.

לפקח על עבודת המפעילים והחברות המפקחות ולאחר ששניהם הצהירו בכתב כי השטח פנוי  . 3

 ממוקשים, לפנות למפקד הצבאי הרלוונטי לשם ביטול צו הסגירה שהוצא.

 עילים מול צה"ל ומול רשויות אחרות.לתאם את פעילות המפ . 4

 לבצע ביקורות, סיורים ותיקוני גדר ושילוט. . 5

 לקיים ולתכנן פעילויות הסברה לשם הגברת המודעות לקיומם של שדות מוקשים. . 6

להכין תוכניות שנתיות ורב שנתיות לפינוי שדות מוקשים שהרמטכ"ל קבע שאינם חיוניים לביטחון  . 7

וות דעת של ועדה מייעצת המורכבת מנציגי משהב"ט, המשרד להגנת המדינה. לתוכניות מצורפות ח
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הסביבה, משרד החוץ, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, משרד התיירות, רשות מקרקעי ישראל, מרכז 

 המועצות האזוריות בישראל ונפגעי המוקשים והיא טעונה את את אישורו של שר הביטחון.

 בשנה. ח"שמליון  27תקציב הרשות יעמוד על לפחות  . 8

  

        פרויקטים ומשימות לאומיותפרויקטים ומשימות לאומיותפרויקטים ומשימות לאומיותפרויקטים ומשימות לאומיות

אגף אמו"ן מבצע מספר רב של פרוייקטים לוגיסטיים  עבור מערכת הביטחון וכן פרויקטים ברמה הלאומית 

  . להלן מספר דוגמאות:

  קידום תהליכי פינוי מחנות צה"ל. . 1

  הקמת מתקן שהייה למסתננים באיזור קציעות. . 2

  מכירת דירות פנויות שבבעלות משהב"ט. . 3

  המשך סבבי איכלוס. –תכנית קריה  . 4

  תיאום ופיקוח על הקמת המכשול בגבול מצרים. . 5

  הקמת מתקן לסילוק נפיצים. . 6

אגף אמו"ן מרכז תוכנית להגירת משרדים הנמצאים בשכירויות בתל אביב ולצורך כך נשכר מבנה משרדים 

 .2013בפתח תקווה בתחילת שנת 

  אמל"ח.האגף נערך לשמש כרשות למתן רשיונות לייבוא 

  

        אגף מינהל ומשאבי אנושאגף מינהל ומשאבי אנושאגף מינהל ומשאבי אנושאגף מינהל ומשאבי אנוש    ––––אמ"ש אמ"ש אמ"ש אמ"ש     2000200020002000

        

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  921 -ו 908 - מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב אמ"ש לשנים 

אגף מינהל ומשאבי אנוש מופקד על הנושאים והתחומים הבאים: קביעה ויישום מדיניות משאבי אנוש 

, יחידות הסמך ועובדי צה"ל, ניהול משאבי במשרד, תקינה וארגון, יחסי עבודה ותנאי שכר של משהב"ט

האנוש במשרד הביטחון, ובכלל זה שמירה על זכויות ורווחת העובדים, פיתוח והדרכה ומינהל ותנאי 

  השירות של עובדי מעהב"ט בחו"ל. 

  

להוות את גוף התכנון והארגון המרכזי של משהב"ט ולנהל את המשאב האנושי באופן מיטבי, על  ייעוד:ייעוד:ייעוד:ייעוד:

שר למשהב"ט לעמוד ביעדיו ובמשימותיו הלאומיות. אחד המאפיינים המרכזיים של המשרד הוא מנת לאפ

מנת לעמוד ביעד זה, אמ"ש -היכולת לתת מענה מיידי למשימות ביטחוניות ולאומיות בזמן אמת. על

במסגרת תוכנית ההדרכה, מפתח  ומכשיר עובדים להתחדשות מתמדת. באגף פועלות היחידות הבאות: 

י אנוש, תקינה, ניהול וארגון, , תכנון ופיתוח משאבי אנוש, הדרכה, אזרחים עובדי צה"ל, מינהל משאב

ותנאי שירות בחו"ל יח' יועצים וכ''א חיצוני במשהב''ט ובצה''ל והיח' לניהול איכותי. בראש האגף עומד 

טורים, סמלים סמנכ"ל ור' אמ"ש המופקד על תחומים נוספים לאגף, כגון אחריות לנושא אותות ועי

  וטקסים, והכרת זכאות לפדויי שבי.

  

  כ"א במשהב"טכ"א במשהב"טכ"א במשהב"טכ"א במשהב"ט
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  .2013אדם כפי שאושר למשהב"ט לשנת -התקציב לשכר ונלוות מבוסס על שיא כח

  שיאים.  1,911 -כ 2013תקציב אמ"ש מתוכנן לכסות בשנת 

  שיאים.   1,879 -כ 2014תקציב אמ"ש מתוכנן לכסות בשנת 

מתוקצבים בתקציבי אגפים אחרים במשהב"ט וכן בקרן לחיילים  2013 שיאי משהב"ט בשנת 275בנוסף, 

מתוקצבים בתקציבי אגפים אחרים במשהב"ט וכן  2014שיאי משהב"ט בשנת   275בנוסף,  משוחררים.

  בקרן לחיילים משוחררים.

  

 , בהתאם להסדר שבין משהב"טתקציב אמ"ש כולל גם את תקציב הגמלאות והפיצויים של עובדי משהב"ט

  בנושא.לאוצר 

 2014שיא  2013שיא  גוף תקציבי

 46 47 משלחות ונספחויות

 62 62 סיב"ט

 21 21 חיימ"ש

 13 13 המשרד להגנת העורף

 16 16 רח"ל

 83 83 רמי"ם

 7 7 מעבר לנגב

 4 4 מרחב התפר

 8 8 רלפ"מ

 14 14 אחר

  

  :2014-ב 275- וב 2013-שיאים ב 275 -להלן פירוט שיאי כ"א המתוקצבים בגופים אחרים המסתכמים ל

  סוכמה עם האוצר (אגף תקציבים, הממונה על השכר ונש"מ) תכנית הפרישה לעובדי  2008באפריל 

  משהב"ט, וזאת כחלק מתוכנית ההתייעלות של משרד הביטחון.

  

בנוסף כחלק מההסכם נקבע כי משימות חדשות אשר יוטלו על משרד הביטחון יחייבו הגעה לסיכום מראש 

בין משרד הביטחון, האוצר ונש"מ על היקף כ"א והאמצעים אשר יאושרו למשרד לשם עמידה במשימה 

 ובכלל זה תוספת תקנים.

 מימוש התוכנית הוביל להתייעלות וחסכון גדולים במשהב"ט כמפורט:

קיטון בהיקף ההוצאה על השכר הן כתוצאה מקיטון בהיקף כ"א במשהב"ט והן כתוצאה מירידת  . 1

  השכר הממוצע במשהב"ט.

 הצערת הגיל הממוצע של עובדי משהב"ט. . 2

 הקטנת היקף האוכלוסייה הפעילה לה זכאות לפנסיה תקציבית. . 3
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במטרה לשפר ולייעל את אופן  תמשך הבקרה על  הקצאת השעות  הנוספות לעובדי משהב"ט 2013בשנת 

  הניהול של משאב זה ולהוביל לחסכון בהיקף ההוצאה בגינן.

  

        תחום  אותות ועיטוריםתחום  אותות ועיטוריםתחום  אותות ועיטוריםתחום  אותות ועיטורים    - - - - היחידה לניהול וארגון היחידה לניהול וארגון היחידה לניהול וארגון היחידה לניהול וארגון 

: הענקת האותות הביטחוניים לאנשי משהב"ט, צה"ל, לאזרחי מדינת ישראל ולאחרים אחריות ותפקידים

 בועים בחוק ובתקנות שהותקנו ע"י הממשלה.לפני קום המדינה ולאחריה עפ"י הקריטריונים הק

 

"חוק פדויי שבי"),   -(להלן  2005 -חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה : : : : 11/200511/200511/200511/2005יישום חוק פדויי שבי יישום חוק פדויי שבי יישום חוק פדויי שבי יישום חוק פדויי שבי 

נועד לבטא את ההכרה שחבה מדינת ישראל כלפי מי שנפל בשבי האויב תוך כדי שירותו בצבא ההגנה 

המדינה: הגנה, אצ"ל ולח"י, או שנפל בשבי הנאצים בעת לישראל, או באחת מן המחתרות לפני קום 

שירותו בבריגאדה היהודית, או תוך כדי שירותו בשירות ביטחון כללי, במוסד או במשטרת ישראל במהלך 

שנות קיומה של מדינת ישראל. זאת מתוך ההכרה כי מי שנפל בשבי סובל מבעיות ייחודיות הנובעות 

הבקשות שיוכרו יזכו במתן הכרה  2009בפברואר  15 -ב. מיום המהטראומה של הנפילה בשבי האוי

צמוד למדד בסיסי של  ח"ש 1000חודשים. הסכום הבסיסי הוא  60חודשים במקום  24רטרואקטיבית של 

הוענקה זכאות של סכום חד פעמי בגובה שנת תקבול, לאלמנותיהם  2011. בחודש מרץ 2004חודש ינואר 

הורחבה הזכאות לפדויי שבי שגילם  2012שהגישו בקשה להכרה. בחודש מרץ  של פדויי שבי שנפטרו לפני

  לתקבול הבסיסי.  25%שנה והוענקה להם תוספת בשיעור של  80מעל 

  נציגי המשרד בוועדת השרים לענייני סמלים וטקסים.

  

 פרויקטי מנהלת מרחב התפר ו"שעון חול"פרויקטי מנהלת מרחב התפר ו"שעון חול"פרויקטי מנהלת מרחב התפר ו"שעון חול"פרויקטי מנהלת מרחב התפר ו"שעון חול"    - - - -     1400140014001400

  

, ח"שמיליוני  356-ו 380-מסתכם ב 2014 -ו 2013לשנים  "חול שעון"ו התפר מרחב מנהלת קטייפרותקציב 

  בהתאמה.

  

ייעוד מנהלת מרחב התפר להוות גוף מטכ"לי לניהול פרויקטי "מרחב התפר", פרויקט "שעון חול", "עוטף 

כנית "מרחב התפר" נועדה להוות מרכיב בלחימה ת אילת", פרויקטי בינוי, שיקום ושדרוג מכשולים וכיו"ב.

הפלשתיני מתוך כוונה להקטין את יכולת החדירה של מפגעים משטח הרשות הפלשתינאית לשטח בטרור 

  . 2000ישראל שהועצמה מאז ספטמבר 

  

במסגרת דיון של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, הוטלה האחריות לביצוע  2002באפריל  14-ב

מצעדים נוספים שננקטו באותה עת  התוכנית על משרד הביטחון. בישיבה אושר לגורמי הביטחון, כחלק

למלחמה בטרור, ליישם מרכיבים מתוכנית "מרחב התפר" מתוך מגמה לשפר ולחזק את ההערכות 

והיכולות במסגרת ההתמודדות עם הטרור, וכדי לסכל ולמנוע חדירת פעילות חבלנית מתחומי יהודה 

תקציב הגדר  2008ל משנת לאור אימוץ המלצות ועדת ברודט ע"י הממשלה, הח ושומרון לישראל.

   הביטחונית מהווה חלק אינטגרלי מתקציב הביטחון.



 71                ביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגים    ––––הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 - ל -

  

ק"מ. השנים השתנה התוואי ביחס לנתונים שהצגנו  800 –תוואי הגדר כפי שאושר עד כה, מסתכם לכ 

  בעבר, כתוצאה משינויי תוואי במקטעים שונים ובהתאם להחלטות בג"צ בנוגע לעתירות בנושאי הגדר.

  ייקט, הוקמו בנוסף למכשול הפיזי עצמו גם:במסגרת הפרו

  בניית מחנות צה"ל לאורך המכשול. -תשתיות סד"כ  . 1

 נקודות ביקורת למעבר בני אדם וכבודה. -נקודות ביקורת  . 2

 למעבר סחורות בין שטחי ישראל ואיו"ש.  -מעברי סחורות  . 3

מסך המכשול המתוכנן בשלב זה. שאר  67% -ק"מ המהווים כ  535ק"מ הנ"ל, הושלמו  800 -מתוך ה

 מקטעי הגדר נמצאים בשלבי ביצוע שונים לרבות בעמ"ט סטטוטורי (מקרקעין), משפטי, תכנון וכדומה.

ם, תימשך הקמת גדר הביטחון. קצב ההקמה מותנה בין השאר בהליכים סטטוטוריי 2013-2014בשנים 

 תקציביים ונוספים.

  

        פרויקט הקמת מכשול בגבול מצריםפרויקט הקמת מכשול בגבול מצריםפרויקט הקמת מכשול בגבול מצריםפרויקט הקמת מכשול בגבול מצרים

מזה מספר שנים, מתמודדת מדינת ישראל עם החמרה משמעותית בתופעת ההסתננות מגבולה המערבי 

במרץ, בה נקבע כי יוקם מכשול  14מיום  1506לאור זאת, התקבלה החלטת הממשלה מספר  (מצרים).

  בגבול המערבי. 

 2012באופן המיטבי ובסוף שנת החלטת הממשלה והנחיות ראש הממשלה משרד הביטחון פעל למימוש 

  הסתיימו עבודות הקמת המכשול בפרויקט. 

, בדבר הקמת מתקן משמורת   לשהייתם של 3963אושרה החלטת ממשלה  2011בדצמבר  11 -בתאריך ה

 15שול בגזרת "עוטף אילת". פרויקט זה כולל המכוכן סוכם על  מסתננים ובלימת הסתננות חוקית לישראל

 .מתוך המכשול ק"מ 3ק"מ מכשול. עד כה, בוצעו 

  

        פרויקט תשתיות מכשול בגזרת הצפוןפרויקט תשתיות מכשול בגזרת הצפוןפרויקט תשתיות מכשול בגזרת הצפוןפרויקט תשתיות מכשול בגזרת הצפון

בגבול הצפוני ועל מנת לשפר את יכולות המענה המבצעי בגזרה זו, מבוצע הביטחוניים אירועים הלאור 

רויקט זה צפוי לכלול הקמה, שיקום, עיבוי ע"פ התכנון הראשוני, פ פרויקט מכשול בגזרה הצפונית.

  ואחזקה של המכשול בגזרה הצפונית. 

  

 רשות המעבריםרשות המעבריםרשות המעבריםרשות המעברים    - - - -     1401140114011401
  , בהתאמה.ח"שמיליוני  254-ו 254-מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב רשות המעברים לשנים 

ם , פועל משהב"ט לביצוע פרויקט "אזרוח המעברים" תוך החלפת חיילי הצה"ל המאיישי2005החל משנת 

  את המעברים לאורך המכשול בעובדים אזרחיים. התוצאה הרצויה ממהלך זה היא מרובעת:

-, בשל מעבר לשיטות עבודה מקצועיות ע"י כוחהשיפור רמת הביטחון ומתן שירות יעיל לאוכלוסיי . 1

  אדם ייעודי.

 הקטנת החיכוך של חיילי צה"ל עם אוכלוסיות אזרחיות. . 2
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ברורים בכל המעברים. דבר שמאפשר תכנון אזרחי וכלכלי נכון פעילות אחידה, רצופה ותהליכים  . 3

 יותר.

  הסדרת היחסים האזרחיים בינינו לבין הפלסטינים במישורים רבים. . 4

המעברים שאוזרחו עד כה הינם: ארז, גלבוע, כרם שלום, מיתר, תרקומיא, שער אפרים, ריחן, הבקעה, 

לסיום אזרוח כלל מעברי מרחב התפר  ה"ר בלבד).אייל, חוצה שומרון, מצדות יהודה, אליהו, מכבים (

יים תכנון לתהליך אזרוח מעברים ק נותרו המעברים הבאים: חשמונאים, ל"ה, בית"ר, תאנים ושילה.

  מתוכנן אזרוח מעבר אחד. 2013נוספים. כמו כן, בשנת 

ף י"ם הינם ראוי לציין, כי מעברי התפר ועזה הינם באחריות תקציבית של משהב"ט ואילו מעברי עוט

באחריות המשרד לבט"פ. נכון להיום במעברי עוטף ירושלים עדיין מצויים חיילים והמשרד לבט"פ הונחה 

לפעול לאזרוח מעברים אלה ושיחרור החיילים ממשימה זו. הוצאת החיילים מהמחסומים השונים עולה 

בנושאים שאינם בתחום בקנה אחד עם המלצת וועדת ברודט כי עיסוק צה"ל יתמקד בנושאי הליבה ולא 

  אחריותו/עיסוקו. 

  

  : הבאותאושרה מנהלת המעברים כיח' סמך ע"י נציבות שירות המדינה, לאור הסיבות  2009במהלך שנת 

מדובר בארגון גדול ומורכב תפעולית, השונה מהותית מהפעילות הרגילה במשרד הביטחון ופועל  . 1

 כגוף מבצעי.

ה ע"י יחידת רמי"ם הולך וגדל ועקב כך היקף הפעילות של  מספר המעברים המופעל והמתוכנן להפעל . 2

 היחידה גדל משמעותית.

היקף כוח האדם, סוגי העובדים הנדרשים ומהות תפקידם שונים מהותית מהפעילות הרגילה של משרד  . 3

 הביטחון.

 ליחידה יש צורך בגמישות תפעולית ועצמאות פעולה, כולל סמכויות ייעודיות. . 4

  

רשות  2012בהמשך לכך, בשנת  הביטחון).-ינו רמי"ם (רשות מעברים יבשתית משרדשמה של יח' הסמך ה

בשלהי  המעברים החלה לעבוד באופן עצמאי (גוף דורש ורוכש) הכולל חשבות נפרדת וביצוע מכרזים.

נחתם ההסכם הקיבוצי המיוחד בענפי השמירה והניקיון ("הסכם עיני") אשר השפיע באופן ישיר  2012שנת 

  יות התפעול וכ"א ברשות המעברים.על עלו

  

        החטיבה לתביעות וביטוחהחטיבה לתביעות וביטוחהחטיבה לתביעות וביטוחהחטיבה לתביעות וביטוח    - - - -     1901190119011901

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  17 -ו 21 -מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב החטיבה לתביעות וביטוח לשנים 

  

        ייעוד ופעילותייעוד ופעילותייעוד ופעילותייעוד ופעילות

תביעות פלשתינאים ותושבי , כלל תביעות הנזיקין (גוף ורכוש) המוגשות נגד מעהב"ט ע"י אזרחיםניהול 

לעניין  –תאונות דרכים, תאונות עבודה, תביעות נפגעי טרור בגין נזקים אשר נגרמו להם לרבות  בחוץ, 

  בגין נזק הנגרם למעהב"ט תביעות חקלאים, וכן בתביעות נזיקין, שיפוי וביטוח והכרה בלבד 

 .תביעות והודעות  תלויות ועומדות) 5,000-כ(
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מנת לאפשר התגוננות נאותה של מעהב"ט בפני -על ,יעוד מבצעי, רישום, איסוף וגניזהשיפור תהליכי ת

 (מתבצע מול צה"ל). בפרט פלשתינאיםבכלל ותביעות תביעות 

  לפעילות החטיבה. םהרלוונטייידום חקיקה בנושאים ק

ש פוליסות רכ יעוץ בהתקשרויות מעהב"ט בהיבט זה, (כמפורט להלן), גיבוש מדיניות הביטוח של המשרד

  .וטיפול בתביעות המוגשות עפ"י פוליסות אלה

  

        מדיניות הביטוח של משהב"טמדיניות הביטוח של משהב"טמדיניות הביטוח של משהב"טמדיניות הביטוח של משהב"ט

ככלל, מדיניות משהב"ט כגוף גדול בעל רכוש וציוד יקר מאוד אשר עוסק בין היתר בפעילות 

מבצעית/מסוכנת הינה שאין לבטח בביטוח מסחרי את רכושו ואת הסיכונים הנובעים מפעילותו (לכלל זה 

  להלן) 7חריגים כמפורט בסעיף  מספר

  למדיניות הביטוח של משהב"ט שלושה מאפיינים עיקריים: 

פי -נשיאה בעלויות הנזקים מתוך תקציב המשרד, ובהתאם לאחריות על –אי עריכת ביטוח מסחרי  . 1

  הדין. 

  רכישת פוליסות ביטוח מסחריות במקרים מוגדרים.  . 2

משהב"ט בעריכת ביטוח לכיסוי אחריותם ואחריות חיוב ספקים וגורמים אחרים המתקשרים עם  . 3

 המשרד בכל הנוגע לאותה התקשרות. 

        

        חריגים עקרוניים לכלל של אי רכישת ביטוח מסחרי: חריגים עקרוניים לכלל של אי רכישת ביטוח מסחרי: חריגים עקרוניים לכלל של אי רכישת ביטוח מסחרי: חריגים עקרוניים לכלל של אי רכישת ביטוח מסחרי: 

  ביטוח המתחייב על פי חוק. . 1

  סיכון גבוה לצד ג' ו/או לסביבה. . 2

  חשיפה בחו"ל של פעילות משהב"ט. . 3

 חשיפה לסיכון כספי גבוה במיוחד. . 4

  

ועלת וועדה למדיניות הביטוח במינוי המנכ"ל, שתפקידה להנחות את אגפי המשרד במשרד הביטחון פ

בדבר מימוש מדיניות הביטוח, לדון בשאלות עקרוניות, לאשר רכישת ביטוח במקרים מיוחדים ולייעץ 

  לגורמי המשרד האחראים על יישום מדיניות הביטוח.

  

        התייעלות בחטיבה לביטוח ותביעותהתייעלות בחטיבה לביטוח ותביעותהתייעלות בחטיבה לביטוח ותביעותהתייעלות בחטיבה לביטוח ותביעות

הפעילות כוללת  -בתחום התביעות נעשית פעילות להגדלת התקבולים ולצמצום התשלומים לגבי תקבולים 

ריכוז מאמצים בתיקי השיפוי נכים וחללים (עיזבון ו"שנים אבודות") וכן בהעברת תביעות למיקור חוץ (הן 

ר חוץ במשרד תביעות שיפוי והן תביעות נזקי רכב צבאי/רכוש) באמצעות המחלקה לתביעות ומיקו

נעשית פעילות לצמצום משך הזמן הדרוש  -המשפטים לטיפול באמצעות עו"ד פרטיים. לגבי תשלומים 

  לטיפול בתביעות נגד מעהב"ט וכן להשגת מידע מיטבי ושימוש מושכל בו לצורך הקטנת החיוב.
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 היחידה להתיישבות ותשתית לאומיתהיחידה להתיישבות ותשתית לאומיתהיחידה להתיישבות ותשתית לאומיתהיחידה להתיישבות ותשתית לאומית    - - - - 1709170917091709

        

, ח"שמיליוני  30 -ו 31 -מסתכם  2014 -ו 2013ת לשנים תקציב היחידה להתיישבות ותשתית לאומי

  בהתאמה.

  

היחידה להתיישבות ותשתית לאומית מרכזת את הטיפול והתאום במעהב"ט בנושאי ההתיישבות ויישובי 

  העימות בתחומי התשתית הפיסית ובנושאי מיגון.

פיקודים מרחביים, משרדי  פעילות היחידה מתבצעת בשיתוף פעולה עם גופים רבים, כגון פיקוד העורף,

  הממשלה, רשויות, קק"ל ועוד.

  פעילות היחידה מגוונת וכוללת נושאים רבים בתחומים הבאים:

  העימות. יריכוז ותיאום פעילות מערכת הביטחון בנושא התיישבות חדשה וותיקה לרבות יישוב . 1

בים חדשים, הרחבת ריכוז ותיאום פעילות מערכת הביטחון בכל הקשור להשתתפות בתכנון הקמת ישו . 2

 ישובים קיימים ופיתוח הישובים.

 ייזום תוכניות פיתוח לאזורים בעלי חשיבות לאומית ביטחונית. . 3

 קישור ותיאום בין כל גורמי ההתיישבות והתנועות המיישבות, לבין גורמי מערכת הביטחון. . 4

רצית (ועדה ארצית ייצוג שר הביטחון ומערכת הביטחון בועדות התכנון, הבנייה והמקרקעין ברמה הא . 5

 לתכנון ובנייה).

 ייצוג מערכת הביטחון בועדות תכנון סטטוטוריות. . 6

ריכוז וקידום נושאי התשתית באזורים הנ"ל (כבישים עוקפים, תאורת כבישים, תאורת צמתים, דרכי  . 7

 מילוט, דרכי ביטחון).

פים נוספים (שיקום קידום פרויקטים להם נגישות ביטחונית תוך איגום תקציבי עם משרדי ממשלה וגו . 8

והקמת דרכים חקלאיות/ביטחוניות, רענון רכבי ביטחון, גידור חקלאי/ביטחוני, שיקום מערך הקשר, 

 אימון, רכש רכב וציוד ליח' חילוץ, הקמה/שדרוג מרכזים וציוד לשע"ח).

פעילות נרחבת בישובי העימות, בכל הקשור לשדרוג מרכיבי הביטחון והתאמתם לאיום המתעצם  . 9

 ון, אלמנטים ממוגנים במתחמי חקלאות, שדרוג כיתות כוננות, מוקדי חירום וכד').(מיג

  

        תמיכותתמיכותתמיכותתמיכות    - - - - 1707170717071707

 

תקציב ההשתתפויות מיועד למתן מענקים ותמיכות ולהשתתפות בתקציבי מוסדות ציבוריים, אשר למערכת 

, ובהתייעצות עם 1985 – .א. לחוק יסודות התקציב התשמ"ה3בהתאם לסעיף  הביטחון יש עניין בפעילותם.

היועץ המשפטי לממשלה, פורסמו תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הביטחון למוסדות ציבור. 

 2010, בשנת 5071פורסמו התבחינים הנוגעים למשהב"ט בילקוט הפרסומים מספר  2002במהלך שנת 

ם/גופים שלא עמדו באחד פורסם תיקון למבחנים למתן תמיכות של משהב"ט למוסדות ציבור, ונושאי

  מהתבחינים הוצאו מרשימת התמיכות של המשרד.
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ועדת התמיכות של משרד הביטחון דנה במתן תמיכות, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב 

המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן. התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, עפ"י עקרונות 

ויון בין מקבלי התמיכה השונים. ועדת התמיכות, בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה של סבירות ושו

לתמיכה, שוקלת את כל נסיבותיה של הבקשה תוך יישום שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו. כל 

  , תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שנדרש לפי העניין.םשיקוליה ענייניי

  

א (א) לחוק, הפועלים בנושאים המצויים בתחום 3ך במוסדות ציבור, כאמור בסעיף משרד הביטחון תומ

 :אחריות המשרד או בזיקה לתחום אחריותו, בין היתר בנושאים אלה

 שיקום נכי צה"ל. . 1

 הנצחת חללים, טיפול וסיוע למשפחות נספים. . 2

  פעילויות אחרות בתחום אחריות אגף שיקום נכים או אגף משפחות והנצחה. . 3

 לגמלאי צבא קבע. סיוע . 4

  ארגוני לוחמים ותיקים. . 5

 טיפול בנושאי רווחה, תרבות וספורט של חיילי צה"ל. . 6

מחקרים ופרסומים היסטוריים בתחום הביטחון של תקופת טרם הקמת המדינה ובמורשת הגבורה של  . 7

 עם ישראל לדורותיו.

  פעילויות אחרות בתחום אחריותו של המשרד. . 8
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  בנושא התמיכות ומסגרתן התקציבית (באלפי ש"ח):להלן פירוט כתובות התקציב 

          א.

 1707170717071707קרנות קרנות קרנות קרנות מרכז מרכז מרכז מרכז 

        מס' קרן         סה"כמס' קרן         סה"כמס' קרן         סה"כמס' קרן         סה"כ                                                                                                                1300130013001300תפעול ומנהל תפעול ומנהל תפעול ומנהל תפעול ומנהל     קרןקרןקרןקרן

  2,100  43006881      כללי –השתתפויות שונות   )1

  800  43006891      תמיכה בארגוני גמלאים  )2

  2,9002,9002,9002,900                                סה"כ במסגרת תקציב גוף השתתפויות:סה"כ במסגרת תקציב גוף השתתפויות:סה"כ במסגרת תקציב גוף השתתפויות:סה"כ במסגרת תקציב גוף השתתפויות:

        

        1600160016001600    מרכז קרנותמרכז קרנותמרכז קרנותמרכז קרנות

        1407140714071407נכים נכים נכים נכים קרן קרן קרן קרן     

    20,000    43006678      השתתפות באחזקת בתי הלוחם  )1

      200        43006558         שיקום -תמיכות שונות   )2

        20,20020,20020,20020,200                                                                                                                            סה"כ במסגרת תקציב אגף שיקום נכים:סה"כ במסגרת תקציב אגף שיקום נכים:סה"כ במסגרת תקציב אגף שיקום נכים:סה"כ במסגרת תקציב אגף שיקום נכים:

  

        1500150015001500    מרכז קרנותמרכז קרנותמרכז קרנותמרכז קרנות

        1403140314031403הנצחה הנצחה הנצחה הנצחה     קרןקרןקרןקרן

  800  43007570    באמצעות ועדת תמיכות -הנצחות   )1

  1,740  43006682      תמיכה בעמותת האלמנות   )2

  5,300  43046680        תמיכה ביד לבנים  )3

   1,000           45106536                          בתי יד לבנים דרוזים  )4

  660   43006550                   בית יד לבנים בדואים  )5

        9,5009,5009,5009,500                                                    סה"כ במסגרת  תקציב אגף משפחות והנצחה:סה"כ במסגרת  תקציב אגף משפחות והנצחה:סה"כ במסגרת  תקציב אגף משפחות והנצחה:סה"כ במסגרת  תקציב אגף משפחות והנצחה:

        32.60032.60032.60032.600                                                                    סה"כ:סה"כ:סה"כ:סה"כ:    

  

  :2012ידי משהב"ט במהלך שנת -להלן פירוט העמותות שנתמכו על

  ארגון נכי צה"ל ....    1111

  ארגון אלמנות ויתומי צה"ל ....    2222

  ארגון יד לבנים ....    3333

  עמותת בית חטיבת גבעתי ....    4444

  העמותה להנצחת חללי הנח"ל ....    5555

  יד התותחנים ....    6666

  להנצחת חללי הצנחניםהעמותה  ....    7777

  עמותת הלוחמים כפיר ....    8888

  סיוע משפטי –נעמ"ת  ....    9999
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  עמותת חיל החימוש ....    10101010

  עמותת חיל האויר ....    11111111

  הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים ....    12121212

  העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל ....    13131313

  ארגון בית יד לבנים הבדואים ....    14141414

  ארגון בית יד לבנים הדרוזים ....    15151515

  הארגון הארצי של חברי ההגנה ....    16161616

  שית בטלפוןעזרה נפ -ער"ן  ....    17171717

  עמותת נצח יהודה ....    18181818

  העמותה לחקר כח המגן ע"ש ישראל גלילי ....    19191919

  הכינוס הישראלי לתעופה וחלל -טכניון  ....    20202020

  עמותת שראל ....    21212121

  זק"א ....    22222222

  צוות ....    23232323

  הנצחת מורשת חיל התחזוקה ....    24242424

  גג לחייל המשוחרר ....    25252525

  לח"י ....    26262626

  ערים בלילה ....    27272727

  הספרייה המרכזית לעוורים ....    28282828

  ידידי חמ"צ ....    29292929

  בני גוש עציון ....    30303030

  שובך יונים ....    31313131

  

        להכוונת חיילים משוחרריםלהכוונת חיילים משוחרריםלהכוונת חיילים משוחרריםלהכוונת חיילים משוחרריםהיחידה היחידה היחידה היחידה - - - - 1705170517051705

        

להשתלב בדרך הקצרה והיעילה  לחייל המשוחררייעודה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים לסייע 

ידי מתן ייעוץ והכוון אישיים, הדרכה, הסברה וסיוע חומרי לזכאים. -בחיים האזרחיים. ייעוד זה מתממש על

תוך , היחידה קבעה לעצמה כיעד להגיע למספר רב ככל האפשר של חיילים בשלבים שונים של השחרור

, ם הראשונים כאזרחיםהב ככל האפשר בצעדימידע רלהם מנת לספק -על, כדי השירות ולאחר השירות

באמצעות הרצאות, ימי עיון, כנסים ופרסומים, ובעיקר במתן ייעוץ והכוון אישי לפונים ללשכות  וזאת

  היחידה. 

  :היחידה פועלת בתחומים הבאים
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, אקדמיות-הגדלת מספר החיילים המשוחררים הפונים ללימודים ולהכשרה מקצועית: תיכונית, מכינות קדם  

  לימודים גבוהים וקורסים להכשרה מקצועית. 

  בשוק העבודה.  שתלבות החיילים המשוחרריםסיוע בה  

  .פי תנאים כלכליים מוגדרים-סיוע כספי לזכאים בנושאי לימודים, הכשרה מקצועית ובנושאים אישיים על  

חב' והתרבות, משרד החינוך  , כמושיתוף פעולה עם גורמים ומוסדות שונים לטובת החייל המשוחרר  

, נציבות מס הכנסה, משרד העבודה והרווחה, שירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומי, עיריות, "מרמנת"

  רשויות מקומיות ועוד.

  

        לשירותי היחידהלשירותי היחידהלשירותי היחידהלשירותי היחידה    ותותותותזכאזכאזכאזכא

הוראות משרד הביטחון. זכויותיהם של החיילים המשוחררים הזכאות לשירותי היחידה נקבעת בהתאם ל  

"חייל משוחרר" הזכאי לשירותי  ."1994 -לקליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד מעוגנות ומפורטות ב"חוק

 מיהיחידה הוא מי שסיים שירות חובה בצה"ל, במשמר הגבול, בשירות בתי הסוהר או במשטרת ישראל, 

חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני  12ובלבד ששירת  39השתחרר משירות קבע וגילו אינו עולה על ש

  ו מטעמי בריאות. תום תקופה ז

  

        פעילות היחידהפעילות היחידהפעילות היחידהפעילות היחידה

  שבע.-אביב, חיפה, ירושלים ובאר-תלהיחידה פועלת ברמה ארצית, באמצעות ארבע לשכות מחוזיות: 

 לחיילבלשכות המחוזיות נמצאים יועצים, שתפקידם לסייע  השומר (בית הברוש).-מטה היחידה נמצא בתל

בנושאי לימודים, הכשרה מקצועית, תעסוקה, זכאויות במוסדות  באזרחות הראשונים ובצעדיהמשוחרר 

  .שונים ועוד

  

        היחידה להכוונת חיימ"ש פועלת בתחומים הבאים:היחידה להכוונת חיימ"ש פועלת בתחומים הבאים:היחידה להכוונת חיימ"ש פועלת בתחומים הבאים:היחידה להכוונת חיימ"ש פועלת בתחומים הבאים:

        יחידת ההסברהיחידת ההסברהיחידת ההסברהיחידת ההסברה ....    1111

  הרצאות בכנסי משתחררים, בסדנאות לקראת שחרור ובכנסים ברשויות.  .א

  אתר האינטרנט של היחידה ופורום שאלות ותשובות.  .ב

  ירים בגלי צה"ל ובגלגל"צ.תשד  .ג

  "קו פתוח" בגלי צה"ל וברדיו ירושלים.  .ד

  הפצת חוברות הסברה למשתחררים.  .ה

  שליחת מידע על זכאות, הודעה על יתרת פיקדון.  .ו

  הפקות שונות של חומרי הסברה.  .ז

טיפול בפניות חיילים משוחררים, מוסדות בנקאיים וגורמים שונים בנוגע למימוש  -פניות הציבור   .ח

  ל חיילים משוחררים ובקשות חריגות.זכויות ש

        יחידת ההשכלהיחידת ההשכלהיחידת ההשכלהיחידת ההשכלה ....    2222

  מכינות קדם אקדמיות.  .א

  הנדסאים. -הכשרה מקצועית   .ב



 79                ביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגיםביטחון נושאים לא מסווגים    ––––הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב הצעת תקציב 

 - ל -

  קורסי הכנה לפסיכומטרי.  .ג

  השלמת השכלה תיכונית. -תג"ת   .ד

  אבחונים בבחירת מקצוע ומתן ייעוץ תעסוקתי.  .ה

  אבחון לקויות למידה במכינות.  .ו

  טיפול במלגות.  .ז

        יחידת תעסוקהיחידת תעסוקהיחידת תעסוקהיחידת תעסוקה ....    3333

  במציאות תעסוקה לחיילים משוחררים.ריכוז הטיפול   .א

  ריכוז ועדות תעסוקה.  .ב

  הפעלת מועדון תעסוקה במסגרת אתר היחידה.  .ג

  

        סיוע ל"חייל בודד" ול"זכאי סיוע"סיוע ל"חייל בודד" ול"זכאי סיוע"סיוע ל"חייל בודד" ול"זכאי סיוע"סיוע ל"חייל בודד" ול"זכאי סיוע"

פי חוק קליטת חיילים משוחררים, יכולים מי שהוכרו כ"חיילים בודדים" או -בנוסף להטבות הניתנות על  

לרבות הרחבת הסיוע בתחום ההלנות ופתיחת  ,מהטבות כספיות ייחודיות נוספות"זכאי סיוע" ליהנות 

  .חובהשירות העד שנה מיום שחרורם מסדנאות להשתלבות בחיים האקדמאיים, 

אקונומי או השכלתי נמוך, בני -תושבי אזורי הפריפריה, בעלי רקע סוציו מאפייני אוכלוסיית היעד:מאפייני אוכלוסיית היעד:מאפייני אוכלוסיית היעד:מאפייני אוכלוסיית היעד:        

חיילים בודדים משוחררים ועולים חדשים. עדיפות ניתנת לחיילים משוחררים ששירתו כלוחמים מיעוטים, 

  וכתומכי לחימה.

  

        ייעודיים לאוכלוסיות מיוחדות ובני המיעוטיםייעודיים לאוכלוסיות מיוחדות ובני המיעוטיםייעודיים לאוכלוסיות מיוחדות ובני המיעוטיםייעודיים לאוכלוסיות מיוחדות ובני המיעוטים    פרויקטיםפרויקטיםפרויקטיםפרויקטיםהרחבת הרחבת הרחבת הרחבת 

  במסגרת זו מתקיימים פרויקטים בתחומים הבאים:

בות במכינות קדם קורס הכנה בסיסי לחיילים משוחררים בני מיעוטים לצורך השתל  א.

  אקדמיות.

  מכינות למגזר הדרוזי באוניברסיטת חיפה.  ב.

מכינה קדם אקדמית לחיילים משוחררים בני העדה הבדואית בצפון  -פרויקט "שחף"   ג.

  שבע.-באוניברסיטת חיפה ובדרום באוניברסיטת באר

  ון.פתיחת קורסי הכנה לצורך השתלבות תעסוקתית במגזר הציבורי ובכוחות הביטח  ד.

  פתיחת קורסי נהיגה לרכב כבד ורכב ציבורי לבדואים לצורך השמתם בעבודה.  ה.

חודשי  12-15פרויקט אופקים להיי טק, במסגרתו מכשירים חיילים משוחררים במכינות של   ו.

  גוריון בבאר שבע.-לימוד הנדסה בטכניון, באוניברסיטת ת"א, ובאוניברסיטת בן

התעשיינים והתאחדות הקבלנים להכשרת והעסקת חיילים  מיזמי תעסוקה בשיתוף התאחדות  ז.

  משוחררים בתעשייה ובחברות קבלניות.

  ייפתחו מסלולים ייחודיים לחיילים משוחררים חרדים. 2013בשנת   ח.
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 משלחות נציגויות ונספחויותמשלחות נציגויות ונספחויותמשלחות נציגויות ונספחויותמשלחות נציגויות ונספחויות- - - - 2001200120012001
  

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  180 -ו 178 -ב 2014 -ו 2013תקציב המשלחות, נציגויות ונספחויות לשנים 

תקציב המשלחות, הנציגויות והנספחויות מיועד לתפעולן השוטף של המשלחות, הנציגויות והנספחויות 

  של מערכת הביטחון בחו"ל.

        

        מסגרות ארגוניות בחו"למסגרות ארגוניות בחו"למסגרות ארגוניות בחו"למסגרות ארגוניות בחו"ל

מבצעות רכש ומנהלות פרויקטים של מערכות, מוצרים ומו"פ. מופקדות גם על יצוא  - משלחות רכשמשלחות רכשמשלחות רכשמשלחות רכש

  עשייתי. משלחות משהב"ט ממוקמות בניו יורק, וצרפת.ביטחוני ושת"פ טכנולוגי ות

משולבות עם הנספחות הצבאית (הנספח הוא גם נציג משהב"ט). תפקידן לייצג את  - נציגויות משהב"טנציגויות משהב"טנציגויות משהב"טנציגויות משהב"ט

  האינטרסים הצבאיים של צה"ל ואת האינטרסים של משהב"ט בתחום היצוא הביטחוני.

  של צה"ל. הנספח מייצג את האינטרסים הצבאיים -נספחויות צה"ל נספחויות צה"ל נספחויות צה"ל נספחויות צה"ל 

 

 דגשים עיקרייםדגשים עיקרייםדגשים עיקרייםדגשים עיקריים    –תפקיד המשלחות, הנציגויות והנספחויות תפקיד המשלחות, הנציגויות והנספחויות תפקיד המשלחות, הנציגויות והנספחויות תפקיד המשלחות, הנציגויות והנספחויות 

משלחות משהב"ט נוטלות תפקיד מרכזי בהליכי הרכש (פרויקטים, פריטים קטלוגיים ופיתוח אמל"ח)  . 1

  ובקידום היצוא הבטחוני בצפון אמריקה, אירופה ואסיה. 

בארה"ב ובקנדה. המשלחת  המשלחת של משהב"ט בארה"ב היא הזרוע המרכזית של משהב"ט . 2

מבצעת רכש ומנהלת פרויקטים עבור צה"ל, מייצגת את משהב"ט בפני מוסדות ממשל אמריקאים, 

בין ישראל לארה"ב. בנוסף המשלחת נותנת  םומטפלת בנושאי מדיניות הנוגעים ליחסים הביטחוניי

   סיוע ליצוא הביטחוני, ומופקדת על שיתוף פעולה תעשייתי בתחום הביטחוני.

לייצג, לייעץ ולטפל בענייני מערכת הביטחון, בהתאם למדינות היעד, תוך קיום קשר שוטף עם  . 3

  הממסד הצבאי/ הביטחוני בתחומים השונים (כמו: תו"ל, מו"פ, אמל"ח, הדרכה וכו').

, בכל הקשור במגעים ובביקורים בממסד הצבאי ןלהוות גורם קישור ותיאום למערכת הביטחו . 4

  בהן פועלים/מואמנים. והביטחוני במדינות

לטפל בנושאים הקשורים בתחומי המחקר והפיתוח, לרבות שת"פ מדעי, טכנולוגי ופיתוחי, בין  . 5

  מערכות הביטחון והגופים המפתחים.

לטפל בנושאי ייצוא ביטחוני: בקידום הייצוא (כולל קידום מכירת עודפי צה"ל) ובעדכון של סיב"ט  . 6

פועלים/ מואמנים, ולסייע ליצואנים ויצרנים ישראליים לגבי צרכי הרכש של המדינה בה הם 

המייצאים ציוד ביטחוני וידע ביטחוני ביצירת קשרים ומגעים עם נציגי הצבאות או השלטונות 

  המקומיים.

  לסייע בפיתוח מערכות קשרים ושת"פ עם גורמים מקומיים: ממשלתיים, תאגידים ומפעלים. . 7

אים במדינות היעד, כולל שירותי פרט ומשפחות לאנשי לשמש כמפקד של אנשי צה"ל בסדיר, הנמצ . 8

  צה"ל בתפקיד (נספחויות צבאיות).
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לטפל בהפעלת גיוס חרום, ולשאת באחריות בשגרה על הכנת התשתית להפעלת המערכת, איושה  . 9

  ושמירת כשירותה (נספחויות צבאיות). 

        

        שכר וכ"אשכר וכ"אשכר וכ"אשכר וכ"א

  כמפורט להלן: במסגרת המשלחות/נציגויות/נספחויות מועסקים סוגי עובדים,

ידי משהב"ט/צה"ל לחו"ל למלא -עובד מעהב"ט, לרבות חייל צה"ל (בקבע), הנשלח על – "שליח" . 1

  תפקיד במשלחות/נציגויות/נספחויות.

אזרח ישראלי השוהה בחוץ לארץ באורח זמני (לרוב סטודנטים),  –(עובד מקומי ישראלי)  – "עמ"י" . 2

משהב"ט או נספחויות צה"ל בחו"ל במעמד עובד מקומי, ידי משלחות/נציגויות -שהתקבל לעבודה על

  ומועסק בה באורח זמני עפ"י חוזה.

עובד שאינו ישראלי אשר נתקבל לעבודה ע"י  –(עובד מקומי לא ישראלי)  – "עמל"י" . 3

משלחות/נציגויות משרד הביטחון או נספחויות צה"ל בחו"ל. על עובד זה חלות תקנות יחסי העבודה 

  הוא עובד.של אותה ארץ בה 

  

-משרדית (ביטחון, חוץ, אוצר ומשרד ראש-השכר ותנאי השירות בחו"ל נקבעים על ידי הוועדה הבין

משרדית משפיעות על העלויות בנושאי שכר, -הממשלה) לשכר ותנאי שירות בחו"ל. החלטות הוועדה הבין

או שחלקה משולם  דיור, חינוך, בריאות, רווחה ודמי ייצוג. משכורת חו"ל משולמת במטבע מקומי,

  משרדית.-בדולרים וחלקה משולם במטבע מקומי, בהתאם לארץ השירות וכפי שנקבע ע"י הועדה הבין

  

        תקציבתקציבתקציבתקציב

יורק.  –של משהב"ט סוכם על תוכנית לצמצום וייעול משלחת משהב"ט בניו  תבמסגרת תכנית ההתייעלו

משרות  9( 30% –בכ  2010-2013יורק במהלך השנים  –תקני כ"א במשלחת ניו  צומצמובמסגרת זו 

 –ספחויות כתוצאה ממהלך זה נאמד בכ היקף החיסכון בתקציב המשלחות והנמשרות עמ"י).  40שליחים ו

מש"ח בשנה במצב היציב. מעבר לכך צפוי חיסכון משמעותי בכלל תקציב הביטחון כתוצאה ממהלכי  7.3

לט על ביטול משרת נציג משהב"ט בנוסף על מהלכים אלו הוח ייעול עבודת המשלחת בתחומי הרכש.

היקף החיסכון בתקציב המשלחות  .50%בבלגיה (נאטו) וצמצום המשלחות במערב אירופה בשיעור 

  .מש"ח במצב היציב 2.2 –והניספחויות כתוצאה ממהלכך זה נאמד בכ 

 

מיועד לתשלומי שכר ונלוות והוצאות תפעול ומנהלה, אירוח,  2013לשנת  תקציב המשלחות והנספחויות

 26 -עמ"י ועמל"י הנמצאים ב 270.25 -אזרחים), ו 48 -אנשי צבא ו 27שליחים ( 75שכ"ד ודואר של  

מתוכנן לרדת שליח בניו יורק במסגרת התייעלות  2014משלחות, נציגויות ונספחויות ברחבי העולם. בשנת 

  מש"ן.

  הוצאות בגין שכר שליחים, עמ"י ועמל"י, הפרשות, פיצויי פיטורין ודמי ריפוי. -ונלוות  שכר
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שכירות משרדים, הוצאות תפעול, דואר,  שכ"ד ואחזקת בית הנספח/ר' המשלחת/נציגות, -תפעול ומנהלה

והוצאות  פעמיות (כמו: חידוש פריטי אינוונטר וכו'), הוצאות תחלופת כ"א-טלפון, אירוח וכן הוצאות חד

  חינוך ולימוד שפות לילדי ישראלים.

  

במשהב"ט נערכה בחינה לראייה כוללת מחדש של כלל הפעילות במשלחות ונציגויות משהב"ט בעולם. 

  .2013במסגרת בחינה זו סוכם על ירידה בכ"א במשלחת ניו יורק באופן הדרגתי עד יולי 

עיל חברת ניהול לקבלת שירותים רפואיים משהב"ט החל להפ 2009באוקטובר  –שירותי רפואה בארה"ב 

בארה"ב עבור השליחים והשוהים הארוכים בארה"ב מטעם כלל מערכת הביטחון ובני משפחותיהם. בעבר 

ניתן השירות ע"י החזר הוצאות בפועל. מטרת המעבר לשיטה החדשה היא להביא לחסכון משמעותי 

ושא השירותים הרפואיים בחו"ל הובילה עד כה ההתייעלות בנ בהיקף הוצאה זו בתקציב מערכת הביטחון.

  מיליון דולר. 1.5לחיסכון של  

ואילך בגין עדכון בסיסי שכר השליחים בחו"ל בהתאם  2009שנתית משנת -התקציב כולל תוספת רב -שכר 

(העדכון חל על שכר השליחים  1.1.09 –משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל מ -להחלטות הועדה הבין

  והעמ"י).
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  : 2013להלן פירוט הנספחויות, משלחות ונציגויות משהב"ט בעולם, כולל היקפי כ"א בשנת 

 הנציגותהנציגותהנציגותהנציגות
 שליחיםשליחיםשליחיםשליחים

        עובדים מקומייםעובדים מקומייםעובדים מקומייםעובדים מקומיים
 תקן קציןתקן קציןתקן קציןתקן קצין תקן אזרחתקן אזרחתקן אזרחתקן אזרח

 270.25 27  47 סה"כ

 166.5 1 35 משלחות משהב"ט

 132.5 1 29 יורק -משלחת ניו 

 34   6 משלחת מערב אירופה

  84.5 26 5 נספחויות צה"ל

 14 7   נספחות וושינגטון

 3 1   נספחות צרפת

 3 1   נספחות גרמניה

 3.75 1   נספחות הולנד

 3 1   נספחות בריטניה

 4 1   נספחות איטליה

 4 1   נספחות קוריאה

 18.75 2 4 נספחות הודו

 3.25 1   נספחות ברזיל

 3 1   נספחות רומניה

 3.5 1   נספחות צ'ילה

 3 1   שוויץנספחות 

 נספחות תורכיה
  

2 

 3 1   נספחות פולין

 3 1   נספחות רוסיה

 3 1   נספחות סין

 19.25 0 7 נציגויות משהב"ט

 2   1 נציגות ספרד

 3.25   1 נציגות תאילנד

 3   1 נציגות קולומביה

 1 חשבות מזה"ר
 

1.75 

 3   1 נציגות אוסטרליה

 1 מקסיקו
 

3 

 1 קנדה
 

3.25 
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  : 2014להלן פירוט הנספחויות, משלחות ונציגויות משהב"ט בעולם, כולל היקפי כ"א בשנת 

 הנציגות
 שליחיםשליחיםשליחיםשליחים

 עמ"י ועמל"יעמ"י ועמל"יעמ"י ועמל"יעמ"י ועמל"י
 תקן קצין תקן אזרח

 270.25 27 46  סה"כ

 166.5 1 34 משלחות משהב"ט

 132.5 1 28 יורק -משלחת ניו 

 34   6 משלחת מערב אירופה

 84.5 26 5 נספחויות צה"ל

 14 7   נספחות וושינגטון

 3 1   נספחות צרפת

 3 1   נספחות גרמניה

 3.75 1   נספחות הולנד

 3 1   נספחות בריטניה

 4 1   נספחות איטליה

 4 1   נספחות קוריאה

 18.75 2 4 נספחות הודו

 3.25 1   נספחות ברזיל

 3 1   נספחות רומניה

 3.5 1   נספחות צ'ילה

 3 1   נספחות שוויץ

 נספחות תורכיה
  

2 

 3 1   נספחות פולין

 3 1   נספחות רוסיה

 3 1   נספחות סין

 19.25 0 7 נציגויות משהב"ט

 2   1 נציגות ספרד

 3.25   1 נציגות תאילנד

 3   1 נציגות קולומביה

 1 חשבות מזה"ר
 

1.75 

 3   1 נציגות אוסטרליה

 1 מקסיקו
 

3 

 1 קנדה
 

3.25 
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 המעבר דרומההמעבר דרומההמעבר דרומההמעבר דרומה    2901290129012901
  

מתוך כוונה לסייע בפיתוח הנגב וחיזוקו החליטה ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל בראשות ראש 

על מהלך לאומי של העתקת מחנות צה"ל ומפעלי התעשיות הביטחוניות  2002הממשלה, בנובמבר 

  מאזורים צפופי אוכלוסין במרכז הארץ אל הנגב והגליל.

  

עבודת המטה שבוצעה בצה"ל, הוחלט על פעילות העתקת מחנות צה"ל  בהמשך להחלטה הנ"ל ועל בסיס

  לנגב, שאלו עיקריה:

  .2008העברת בסיס חיל האוויר לוד מנתב"ג לנבטים. מהלך זה הושלם בשנת  .1

  . 2015צפוי להסתיים לקראת סוף  –הקמת קריית ההדרכה בבאר שבע  .2

אגף המודיעין לקריית העברת היחידה הטכנולוגית של אגף התקשוב  והעברת מחנות  .3

 .3161בהחלטת ממשלה מספר  17.4.11 –מעבר זה עוגן ב  -המודיעין 

מעבר צה"ל דרומה הינו מהלך נרחב, חסר תקדים בהיקפו התקציבי והתשתיתי, ובעל השפעות צפויות על 

  האינטרסים הלאומים העיקריים הגלומים במהלך זה הם: האצת פיתוח התשתיות בנגב, 

 לפי יחידות דיור במרכז הארץ.הקמת עשרות א .1

  הגברת הזדמנויות כלכליות, חברתיות ודמוגרפיות. .2

 צמצום הפערים בין אזור הנגב לבין אזורים אחרים, בפרט ביחס למרכז הארץ. .3

 חיזוק ההון האנושי במרחב. .4

 הגדלת שיעור הצמיחה באזור הנגב. .5

 חיזוק העצמאות הכלכלית של הנגב. .6

 , לרבות השקעות עבר באזור הנגב.ניצול יעיל של משאבים לאומיים .7

 שיפור משמעותי בתשתיות השונות ובשירותים שיינתנו לאזרח. .8

תשתיות הבינוי החדשות יעמדו בתקני המשרד להגנת  –שיפור באיכות הסביבה  .9

 הסביבה.

 שיפור האפקטיביות  והמוכנות המבצעית של צה"ל. .10

 

סקטור הפרטי למערכת הביטחון באמצעות פרויקט קריית ההדרכה נעשה באמצעות שיתוף פעולה בין ה

זו. שילוב היתרונות ) ואף פרויקטים נוספים צפויים להתבצע בשיטה PPPשימוש בשיטות רכש מתקדמות (

היחסיים של מעהב"ט עם הסקטור הפרטי מסייע בהשגת המטרות הביטחוניות והכלכליות בראיית המשק 

עוד יודגש, כי המעבר דרומה אינו מתבצע בנוהל הרגיל של פינוי מחנות על בסיס כדאיות כלכלית  כולו.

   בלבד אלא גם  כמהלך לאומי הכרוך בהשקעה לאומית נרחבת.
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        קריית ההדרכהקריית ההדרכהקריית ההדרכהקריית ההדרכה

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  85 -ו 85 -מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב קריית ההדרכה לשנים 

הנכונות להשתלב במאמץ הלאומי לחיזוק הפריפריה, פוטנציאל פינוי מחנה צריפין ורצון לטיוב תשתיות 

בסיסי ההדרכה, הביאו את מערכת הביטחון ליזום את המהלך להקמת "קריית ההדרכה" בנגב. הקמת קריית 

  . 2007באפריל  1ההדרכה עוגנה בהחלטת ממשלה מיום 

  

אחד הפרויקטים הגדולים והחשובים של צה"ל בשנים הקרובות. מימוש  תכנית קריית ההדרכה מהווה את

התוכנית יביא לשינוי תפיסת ההדרכה של צה"ל ולשיפור משמעותי של האפקטיביות שלה. בנוסף, אמורים 

להתפנות שטחים נרחבים בתחום מחנה צריפין, אשר יאפשרו את התרחבות היישובים ראשל"צ ובאר יעקב 

נוספות באזורים אלו.  קריית ההדרכה תקום בצומת הנגב. כהכנה לאכלוס קריית  והקמת יחידות דיור

ההדרכה השקיעה מעהב"ט בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ומפעלי התעשייה ברמת חובב מאמצים 

ומשאבים רבים להפחתת רמות הזיהום של המפעלים מהאזור ולהבטחת סביבה נקייה ומוגנת לחיילי צה"ל 

צו הביניים של בג"צ שמנע את הקמת קריית  05.08.10 -איה לכך, הוסר בתאריך ה ולתושבי הדרום. כר

  ההדרכה בצומת הנגב.   

  

בתי ספר (ביה"ס למקצועות הלוגיסטיקה, ביה"ס לרפואה, ביה"ס למשאבי אנוש, ביה"ס  7העיר תכלול 

 -שטח של כ למשטרה צבאית, ביה"ס לחימוש, ביה"ס לתקשוב וביה"ס לחינוך) וצפויה להשתרע של 

  חניכים, חיילי חובה ומשרתי קבע. 10,000 -דונם ולאכלס כ  1,600

לא עוד אוסף של בסיסים, אלא תפיסה  -קריית ההדרכה מהווה שינוי מבני וארגוני משמעותי ביותר בצה"ל 

  הדרכתית ומבנה התומכים בעקרון הסינרגיה:

  ילותם המבצעית בפועל.תומכי הלחימה יוכשרו ויתאמנו במשותף ובאופן המדמה את פע . 1

  המענה הלוגיסטי והניהולי יינתן לקריית ההדרכה באמצעות מטה מרכזי אחד. . 2

זרועית לניצול כלל היתרונות היחסיים של כל -פלטפורמות ההדרכה ייבנו בראיה רב . 3

 זרוע.

  אזרוח תפקידים בהם אין לצבא יתרון יחסי. . 4

 

ת את המהלך ומגדיר שהפרויקט ימומש נחתם הסכם תקציבי מול האוצר המגבה תקציבי 2008בשנת 

). בהתאם להבנות עם האוצר, קבלת התקציב איננה תלויה בשיווק שטחי PPPבשיתוף המגזר הפרטי (

  הקרקע המתפנים בצריפין. ההנחה היא שלא קיימים מקורות נוספים לפרויקט.

  

הפרויקט יופרטו מאות מימוש הפרויקט יביא לתועלת רבה לכלכלת המדינה ולאזור הדרום בכלל. במסגרת 

משרות המבוצעות כיום ע"י אנשי קבע ויבוצעו ע"י גורמים אזרחיים. עובדה זו תיצור משרות חדשות 

באזור הנגב,  תהווה מנוף לפעילות עסקית רחבת הקף אשר תיתן שירותים לבסיס בצורה ישירה ועקיפה וכן 

  ע ואזרחים לסביבת הבסיס.  תביא לתועלת חברתית רבה לאזור בדמות מעבר משפחות משרתי קב
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במסגרת מסמכי המכרז הושם דגש על מתן העדפות במסגרת החוק לתושבי הדרום, ומשרתי מילואים. 

לפרויקט בנוסף, הזכיין שנבחר לממש את הפרויקט יידרש לביצוע רכש גומלין בגין פריטים מיובאים.      

בגין שיווק בסיסי ההדרכה המפונים מצריפין. בנוסף  ח"שמיליארד  0.8מתוכם  ח"שמיליארד  2הוקצו 

במאי  17 -ב בעבור עלויות התפעול של קריית ההדרכה בבסיס תקציב הביטחון. ח"שמיליארד  0.1אושרו 

קבוצות שעברו  5פורסם מכרז לתכנון, הקמה, אחזקה ותפעול של קריית ההדרכה. במכרז השתתפו  2010

ת מנרב אחזקות בע"מ, קבוצת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ, ): קבוצPQאת שלב המיון המוקדם (

וקבוצת אפריקה ישראל /   G4Sקבוצת א. דורי / מבני תעשיה / אלטל, קבוצת אשטרום / שיכון ובינוי / 

  אלקטרה. 

  

פורסמו תוצאות המכרז כאשר הקבוצה שזכתה במכרז היא מבט לנגב. הקבוצה  2012בפברואר  5 -ב

נחתם הסכם הזיכיון מול מבט לנגב  5.4.12 –מנרב, חברת אלקטרה וחברת בינת. ב מורכבת מחברת 

  ולהסתיים לקראת סוף השנה. 2015והעבודות בשטח החלו. אכלוס קריית ההדרכה צפוי להתחיל בתחילת 

  

        מטכ"ל אחרמטכ"ל אחרמטכ"ל אחרמטכ"ל אחר    - - - -     0109010901090109

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  24 -ו 30 -מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב מטכ"ל אחר לשנים 

 

        האגף הביטחוני חברתיהאגף הביטחוני חברתיהאגף הביטחוני חברתיהאגף הביטחוני חברתי    - - - -     0160160160163333

  האגף הביטחוני חברתי פועל להידוק הקשר בין החברה הישראלית והנוער לצה"ל ולמדינה.

  

פעילות האגף מתרכזת בעיקר בחיזוק הקשר בין צה"ל לבין מוקדי החברה הישראלית והנוער על מנת 

בכך להדק את הקשר להגביר את המוטיבציה וההכנה של "דור המחר" לשירות משמעותי ולהתנדבות, 

צבא, במסגרת זו פועל האגף גם לחיזוק הקשר, הכנה לשירות ועידוד הגיוס בקרב בני נוער,  -נוער -חברה

אוכלוסיות מיוחדות ומיעוטים  (נוער בסיכון, חרדים, בתי"ס עם אחוזי גיוס נמוכים, צ'רקסים, דרוזים, 

קידום אוכלוסיות מיוחדות ושילובם בצה"ל  .בדואים ונוצרים) ומיצוי פוטנציאל הגיוס לצה"ל כצבא העם

  תורם להשתלבותם בחברה הישראלית, בשוק העבודה ובאקדמיה.

  

חברתי מול משרדי -כמו כן, מתאם האגף את פעולות מערכת הביטחון בנושאים בעלי אופי ביטחוני

תיים וקהילתיים הממשלה, צה"ל, תנועות ההתיישבות, תנועות וארגוני הנוער, גופים מתנדבים, גופים חבר

 וכן מרכז האגף את המשאבים והאמצעים לשותפות פעילה ולחיזוק הקשר בין החברה, הנוער והצבא.

  

 פעילויות מרכזיות של האגף:פעילויות מרכזיות של האגף:פעילויות מרכזיות של האגף:פעילויות מרכזיות של האגף:

        

        יחידת הנח"ל (נוער חלוצי לוחם)יחידת הנח"ל (נוער חלוצי לוחם)יחידת הנח"ל (נוער חלוצי לוחם)יחידת הנח"ל (נוער חלוצי לוחם)

יחידת הנח"ל מרכזת מתגייסים אשר שירותם משלב שנת שירות בחברה טרם הגיוס, שירות משמעותי 

 חברתית. השירות כולל שנת שירות, גיוס ופרק משימה.בצה"ל ופעילות 
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בני נוער דוחים גיוס בשנה לטובת פעילות חברתית קהילתית, תנועתית באזורי  1,900-כ -שנת שירות

פריפריה. משימות שנת השירות כוללות  התמודדות עם נוער בסיכון, נוער עולה,  פנימיות וכפרי נוער 

 והדרכה בתנועות נוער.

חיילים מרביתם בוגרי שירות קרבי בנח"ל  800 -בשנת שירותם השלישית בצה"ל יוצאים כ - הפרק משימ

חודשים במסגרתו משובצים החיילים בעיירות פיתוח ועוסקים בפעילות חברתית עם  12לפרק משימה בן 

 בני נוער לקראת גיוסם בצה"ל  בבתי הספר ובפעילות בלתי פורמאלית אחר הצהריים.

  

 איותאיותאיותאיותמכינות קדם צבמכינות קדם צבמכינות קדם צבמכינות קדם צב

המכינות הקדם צבאיות הוקמו במטרה להכין את בני הנוער, בוגרי מערכת החינוך לקראת שירות מלא 

ומשמעותי בצה"ל, לעודד התנדבות ליחידות קרביות, ליחידות מובחרות ולמסלולי פיקוד וקצונה, להעניק 

עירה, להעשיר את להם הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא, לטפח מנהיגות צ

ציוני, להכשיר בני נוער הנוטלים על עצמם אחריות, חדורי תחושת שליחות ונכונים לשאת -עולמם הרוחני

 במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה והחינוך.

  

ציונית בישראל: ממעיין -המכינות הקדם צבאיות פרושות בכל חבלי הארץ ובכל מגזרי החברה היהודית

וך והגולן בצפון, עד מדרשת שדה בוקר וחצבה בדרום, בקיבוצים, בעיירות ובערים, ביישובים בר

תורניות" ויש "כלליות", יש -ובשכונות, לחוף הים, בשפלה ובבקעה, בהר ובמדבר. יש מהן "דתיות

זיים מעורבות משותפות לבנים ולבנות, ל"דתיים" ול"חילוניים" ויש נפרדות. כולם שותפים ליעדים המרכ

 ציונית משותפת.-יהודית-ערכית-ולמסכת פעילות חינוכית

  

האגף הביטחוני חברתי הוא הסמכות בשיתוף משרד החינוך, המאשר למכינות הקדם צבאיות המוכרות 

ומאושרות הכרה, אישור דחיית שירות לחניכים, מערכת פעילות משותפת לכלל המכינות הקדם צבאיות 

ון משותפים, אימוץ ע"י יחידות צה"ל ועוד. תקציב המכינות מתוקצב במשרד וגיבוי כללי לפעילותן, ימי עי

  מיליון ש"ח למשרד החינוך עבור נושא זה. 26.6החינוך, משרד הביטחון העבירה השנה סך של 

 

בנים ובנות בגילאי גיוס, בוגרי מערכת החינוך בישראל וצעירים עולים, צעירים  -אוכלוסיית היעד

לשירות צבאי מלא ומשמעותי בצה"ל, בתום תקופת הלימודים במכינות הקדם המתחייבים להתגייס 

   צבאיות.

 

משיעור המגיעים  2שיעור המגיעים לפיקוד ולקצונה מקרב בוגרי המכינות הקדם צבאיות, עומד על פי 

מכלל  50%עומד על  לפיקוד ולקצונה מכלל המתגייסים וכן שיעור הלוחמים מקרב בוגרי המכינות הקד"צ

קידום אוכלוסיות מיוחדות ושילובם בצה"ל תורם להשתלבותם בחברה הישראלית, בשוק  הבוגרים.

 העבודה ובאקדמיה.
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 סדנאות לקראת שירותסדנאות לקראת שירותסדנאות לקראת שירותסדנאות לקראת שירות

כחלק מפעילות ההכנה לצה"ל, אשר מטרתה להגביר את המוטיבציה לשירות משמעותי בקרב בני נוער, 

מתקיימות סדנאות לתלמידי כיתות י"א וסדנאות המשך לכיתה י"ב. קציני צבא בכירים במיל' מגיעים 

ת, לפעילות יומית המתקיימת בבתי ספר במסגרת הכיתתית ועוסקת באמצעות דו שיח בדילמות, כתבו

  סרטונים ועוד בתכנים: "צה"ל ואני", "צה"ל והחברה הישראלית", "לקראת שירות צבאי". 

 י"ב. -תלמידים בכיתות י"א 60,000-כמות משתתפים בפעילויות אלה עומדת בשנה על כ

        

 מסע "בעקבות לוחמים"מסע "בעקבות לוחמים"מסע "בעקבות לוחמים"מסע "בעקבות לוחמים"

ותורם. האגף הביטחוני חברתי מרכז פעילות להגברת המוטיבציה בקרב בני נוער לשירות משמעותי 

במסגרת זו מתקיים מסע בעקבות לוחמים לרמת הגולן/ גוש עציון/ לטרון וירושלים, אשר כולל ביקור 

באתרי מורשת קרב ואתרים היסטוריים, מתן עדות מפי לוחמים בשטח, תצוגת אמל"ח, תרגיל אש והופעת 

 .תלמידי כיתות י"ב 48,000-להקה צבאית. כמות משתתפים ממוצעת עומדת בשנה על כ

        

 פעילות גדנ"ע (גדודי נוער)פעילות גדנ"ע (גדודי נוער)פעילות גדנ"ע (גדודי נוער)פעילות גדנ"ע (גדודי נוער)

שבוע הגדנ"ע נועד להגביר מוטיבציה לשירות בצה"ל ע"י התנסות חיובית במערכת הצבאית, שבוע זה 

מיועד לתלמידי כיתות י"א ומתקיים בשלושה בסיסי גדנ"ע ומהווה "מיני טירונות" בה מתקיימת הדמיה של 

את שירותו הצבאי של המלש"ב. כמו כן, מתקיים המערכת הצבאית. חוויה ראשונית זו יוצרת למידה לקר

  בקיץ שבוע גדנ"ע לנוער מחו"ל.

  

מערך הגדנ"ע משמש כגשר בין הנוער בישראל לבין צה"ל. תפקידו העיקרי הוא הכנת הצעירים לגיוס 

חברתית, להגברת תחושת -ובנוסף לכך, הוא תורם בסיוע לאוכלוסיות חלשות, לחיזוק הזהות הלאומית

בסיסי גדנ"ע קבועים:  3ישנם  דינת ישראל ולחברה הישראלית ולשילוב בני הנוער העולים.השייכות למ

 260 -בשבוע, צלמון  320 –חניכים בשבוע, ג'וערה  450 -צלמון, ג'וערה ושדה בוקר, כאשר בשדה בוקר  

תתפים בנוסף, לאחרונה הוקמו פלוגות לווין בחצרים במטרה להרחיב את כמות הגדנ"עים בה מש בשבוע.

 תלמידי כיתות י"א. 30,000-כמות גדנ"עים ממוצעת עומדת בשנה על כגדנ"עים בשבוע.  300

  

        חיזוק הקשר עם המגזר הבדואי והנוצריחיזוק הקשר עם המגזר הבדואי והנוצריחיזוק הקשר עם המגזר הבדואי והנוצריחיזוק הקשר עם המגזר הבדואי והנוצרי

משרד הביטחון מחזק את הקשר, הזיקה ותחושת השייכות של בני נוער בני המגזר הבדואי והנוצרי למדינת 

הגיוס לצה"ל כגון: סדנאות השילוב בחברה הישראלית  ערכית ועידוד-ישראל, באמצעות פעילות חינוכית

וחשיפה לצה"ל, סיורים באתרי מורשת ובבסיסים, שבוע גדנ"ע, צעדת הנוער והלוחם הבדואי, קבוצות 

-כמות משתתפים בני המגזר הבדואי והנוצרי בפעילויות אלה עומדת בשנה על כ "אחריי" במגזר ועוד.

המוטיבציה והרצון להתנדב לצה"ל מגביר את הזיקה של אוכלוסיות הגברת תלמידי תיכון.  6,700

 המיעוטים לצה"ל ולמדינת  ישראל.
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 עידוד השירות לשירות משמעותי בקרב המגזר הדרוזי והצ'רקסי  עידוד השירות לשירות משמעותי בקרב המגזר הדרוזי והצ'רקסי  עידוד השירות לשירות משמעותי בקרב המגזר הדרוזי והצ'רקסי  עידוד השירות לשירות משמעותי בקרב המגזר הדרוזי והצ'רקסי  

משרד הביטחון מרכז את הפעילות אל מול בתיה"ס, תנועות הנוער ומנהיגי העדות על מנת לעודד גיוס 

ב בני נוער בני העדות הדרוזיות והצ'רקסיות. פעילויות כגון: סדנאות "לקראת לשירות משמעותי בקר

השירות", בעקבות הלוחמים הדרוזיים, ליווי ושיווק מכינה קדם צבאית דרוזית, יום החייל הדרוזי, כנס 

 12,500-כמות משתתפים בני המגזר הדרוזי והצ'רקסי בפעילויות אלה עומדת בשנה על כ מתגייסים ועוד.

  למידי תיכון. ת

 

        שילוב נוער בסיכון בחברה   שילוב נוער בסיכון בחברה   שילוב נוער בסיכון בחברה   שילוב נוער בסיכון בחברה   

משרד הביטחון פועל לטיפוח ושילוב בני נוער בסיכון מיוחד משכבות המצוקה בחברה הישראלית וזאת 

  לשילוב נוער בסיכון הן להלן:באמצעות פעילויות לעידוד הגיוס ולהשתלבות בחברה, פעילויות האגף 

ני נוער בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים אשר קיבלו פטור פרויקט הכנה לצה"ל של ב –"שילוב מנצח" 

  משירות בצה"ל וקידום גיוסם במעמד "מתנדבים".

-בשיתוף עם עמותת "אחריי!"  שמטרתה טיפוח מנהיגות ופיתוח מעורבות בקרב בני –קבוצות "אחריי" 

"אחריי" בתחום הגברת נוער משכונות, מעיירות פיתוח, ממעונות חסות ומהפריפריה. האגף שותף לפעילות 

הנכונות והמוכנות לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל בקרב הנוער, בדגש על חינוך הנוער לאזרחות, מעורבות 

 חברתית, ציונות, מורשת ואהבת הארץ.

חינוכית וטיפולית בבני נוער בסיכון, אשר מטרתה שילוב בני הנוער -פעילות ערכית –"נירים בשכונות" 

 הכנתם וגיוסם לצה"ל.בחברה באמצעות 

פעילות לטיפול בנוער נושר בפריפריה והכנתו לשירות בצה"ל באמצעות פעילות ימית  –"זיו נעורים" 

שמטרתה הכנה מנטאלית ופיסית לקראת שירות משמעותי בצה"ל, תוך דגש על העצמת היכולת האישית, 

 עבודת צוות, ערכים ואהבת הארץ.

 בני נוער בסיכון. 17,600-ת בשנה על ככמות משתתפים בפעילויות אלה עומד

זו נקודת זינוק טובה יותר בחיים  ההפעילות לטיפוח ושילוב בני נוער בסיכון בצה"ל מאפשרת לאוכלוסיי

  האזרחיים.

        

        גרעין "צבר"    גרעין "צבר"    גרעין "צבר"    גרעין "צבר"    

משפחותיהם בארצות הברית  לבני נוער ישראליים, השוהים עם  חינוכית-פרויקט המציע מסגרת ארגונית 

או בקנדה מזה שנים רבות ("בני יורדים"). עם  סיום לימודיהם בתיכון, הצעירים בני הגרעין בוחרים להגיע 

לישראל להתנדב ולהתגייס לצה"ל לשירות צבאי מלא. עם הגיעם ארצה, נקלטים חברי הגרעין בקיבוץ 

יטה ומיון בצה"ל, לומדים באולפן, מטיילים מאמץ המשמש להם כבית חם ותומך, עוברים תהליך של קל

   בארץ ולומדים על ישראל, ההיסטוריה והמורשת.

  

מטרת הפרויקט היא שילובם המלא של חברי הגרעין בחברה הישראלית בהמשך, גם לאחר תום שירותם 

  צעירים חלק בתוכנית. 1,068הצבאי. מאז הקמת הגרעין ועד היום, לקחו 
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        (מח"ל)(מח"ל)(מח"ל)(מח"ל)    גיוס מתנדבי חוץ לארץגיוס מתנדבי חוץ לארץגיוס מתנדבי חוץ לארץגיוס מתנדבי חוץ לארץ

, אשר אינם בעלי אזרחות ישראלית, המבקשים לתרום 18-24המסלול מיועד לצעירים וצעירות בגילאים 

  למדינת ישראל ולהתנדב לשירות צבאי קרבי משמעותי במסגרת צה"ל.

ייעודו המסלול הוא חיזוק הקשר  מסלולי השירות: מח"ל נח"ל, מח"ל חרדי, מדריכי חו"ל, מח"ל הסדר.

 קהילות היהודיות ברחבי העולם לבין צה"ל ומדינת ישראל ועידודם לעלות ארצה.בין צעירי ה

 צעירים מחו"ל למסלול מח"ל. 250-התנדבו כ 2012בשנת 

        

        גיוס חרדים לצה"לגיוס חרדים לצה"לגיוס חרדים לצה"לגיוס חרדים לצה"ל    - - - - נח"ל חרדינח"ל חרדינח"ל חרדינח"ל חרדי

במסגרת זו  לשילוב חרדים בצה"ל ובהמשך בשוק העבודה חשיבות לאומית תוך תרומה לחברה ולכלכלה.

החרדי בני נוער ותלמידי ישיבות מהמגזר החרדי  לשירות משמעותי בצה"ל, תוך מגויסים לגדוד הנח"ל 

האגף הביטחוני חברתי מגייס בני נוער חרדים לגדוד באמצעות מגייסים  שמירת אורח החיים הדתי הייחודי.

 בשטח וכן מלווה את בני הנוער ותלמידי הישיבות עד הגיוס.

  

בגדוד הינו מסלול וותיק הקיים בצה"ל מספר שנים. השירות השירות  -גדוד הנח"ל החרדי "נצח יהודה"

בתוכנית כולל שנתיים בגדוד לוחם והשתתפות בתוכנית הכנה לחיים בשנה השלישית. במסגרת שנת ההכנה 

לחיים, מתאפשר לחיילים לבצע השלמת בגרויות, לרכוש הכשרה מקצועית או לבצע מכינה להנדסאים. 

 חיילים בשנה.  450 -כלגדוד הנח"ל החרדי מתגייסים 

  

שילוב אוכלוסייה חרדית בצה"ל מבוצע כבר מספר שנים, במסגרת הנח"ל החרדי. בשנים האחרונות, 

משתלבת כמות הולכת וגדלה של חרדים במסלולים חדשים המותאמים להם במיוחד. התוכניות מכשירות 

את החסמים העומדים בפני  למקצועות טכנולוגיים ולמקצועות המחשב בכל זרועות הצבא ובכך מפחיתה

החרדים בהשתלבות בשוק העבודה האזרחי. בכך, מעניקה להם התוכנית ידע והשכלה מקצועיים שיסייעו 

  להם בעתיד.

  

        הרבנות הצבאיתהרבנות הצבאיתהרבנות הצבאיתהרבנות הצבאית    - - - - דתדתדתדת    - - - -     0160016001600160

הרבנות הצבאית מהווה סמכות מקצועית עליונה בנושאים תורניים ובנושאים הקשורים לענייני הדתות וכן 

עדית לנושאים הקשורים בשירות צבאי ובמשימות צבא, הרבנות הצבאית משמשת גורם סמכות הלכתית בל

מייעץ לרמטכ"ל ולגורמי המטה הכללי לגבי כל ענייני הדת בצבא לרבות דתות המיעוטים, מוציאה הנחיות 

והוראות מקצועיות בענייני דת בצבא לשגרה ולשעת חירום ונושאת באחריות הכוללת לתהליך זיהוי גופות 

חללי צה"ל, במקרים בהם  נדרש זיהוי רפואי או זיהוי שלא על פי הכרות אישית. כמו כן הרבנות הצבאית 

מרכזת את התכנון וההפעלה של שירותי דת ביחידות הצבא ובכללן: כשרות, בתי כנסת, טיפול בענייני 

י דתות המיעוטים וכן אישות (נישואין, גיטין, חליצה ועוד), שמירת השבת, קיום מסורת חגי ישראל ומועד

רוכשת ומספקת ציוד דת יחידתי ואישי  ליחידות. הרבנות מייצגת את צה"ל ופועלת למול מוסדות דת 

אזרחיים, במידה שמילוי התפקיד דורש זאת, וכן מפעילה את בית הדין הרבני הצבאי לטיפול בנושאי גיור 

  ים כנעדרים.של חיילים המעוניינים בכך ועגינות נשות חיילי צה"ל המוגדר
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תפקידיה העיקריים של הרבנות בחירום הם: הפעלת מכלול רבנות צבאית בחירום, פרסום הנחיות מתאימות 

בעת לחימה, אישור תכניות פיקודיות לפינוי חללים, גיבוש הערכת מצב בנושא הטיפול בחללים והמלצות 

 על מעבר מקבורה בבתי קברות קבע לקבורה בבתי קברות ארעיים.

קורס נתיב הינו קורס אשר מטרתו חיזוק תחושת הזדהות והשייכות של החיילים העולים לעם היהודי  -גיור גיור גיור גיור 

ולמדינת ישראל, בסיומו של הקורס עומד המשתתף בפני בית דין רבני בצה"ל המאפשר גיור, הקורס 

 1,300-מתכונות: בשירות החובה, בשירות המילואים ולמלש"ב. סה"כ משתתפים בתוכנית כ 3-מתקיים ב

סיימו את  4,100-חיילים קורס "נתיב" ו 16,250עברו  2003-חיילים בשנה, כאשר מתחילת התוכנית ב

 תהליך הגיור. 

  

  תהליך הגיור בהיבט הרבנות הצבאית:

משך קורס נתיב הינו כשבעה שבועות כאשר במהלך הקורס מקנים למשתתפים ידע בסיסי בנוגע ליהדות 

  ולעם ישראל.

גיור נדרשים לבצע שני סמינרי המשך כאשר במהלכם משתלבת הרבנות הצבאית ומלווה החפצים בתהליך 

במהלך הסמינר השני הרבנות הצבאית מעניקה למתגיירים ציוד דת בסיסי  את המתגיירים הפוטנציאליים. 

של עם סיום הסמינרים המתגיירים עוברים לאחריותה הבלעדית  (כגון תפילין, כיפה, סידור, ציצית וכדו').

הרבנות הצבאית מפעילה את מערך בית הדין לגיור, בסוף התהליך  הרבנות הצבאית עד לתום תהליך הגיור.

מגיעים המתגיירים לפני בית דין המורכב מדיינים ואבות בית דין המועסקים ע"י הרבנות הצבאית באמצעות 

, המתגייר/ת עובר/ת לאחר שבית הדין קיבל את הבקשה להתגייר משרד הביטחון ומשרד ראש הממשלה.

 טבילה במקווה והמתגייר מבצע ברית או הטפת דם.

  

הרבנות הצבאית מפעילה מסלול נוסף לגיור שכולו באחריותה ומיועד לחיילים שבתפקידים ייחודיים 

ושאינם יכולים לצאת לקורס או לסמינרים (תפקידי לחימה, קצינים בקבע, מ"פים, טייסים וכדו'). הרבנות 

 רה את המתגיירים לעמוד בפני בית הדין באמצעות הדרכה פרטנית של מורות ומורים לגיור.הצבאית מכשי

הרבנות הצבאית מטפלת גם במתגיירים שמבקשים להיכנס בברית הנישואים, מסייעת להם ומלווה אותם 

 פרויקט הגיור מאפשר את שילובם של אוכלוסיית העולים בצה"ל וחיזוק תחושת השייכות לחברה בתהליך.

  הישראלית.

  

 תקציב הרבנות הצבאית הראשית מיועד עבור פעילויות שוטפות ובעיקרם:

ציוד לזיהוי חללי צה"ל והבאתם לקבורה, בשגרה ובחירום כנגזרת של תכניות  -רכש ציוד זיהוי וקבורה

ביצוע פעילויות  -פעילות חגים והווי דת  אופרטיביות, תפעול המתקן לאיסוף נתוני חללים ובית הלוויות.

שיחות, ימי עיון וחומר כתוב בנושאים ערכיים מתוך מורשת ישראל לכלל חיילי צה"ל,  -"תודעה יהודית" 

הוצאות  קיום חגיהם של המיעוטים והוראת דתותיהם, סיורי סליחות, מבצע "בעקבות המכבים" וכו'.

רכש ציוד דת  ם לסדר פסח, ארבעת המינים, נרות לחגים וכו'.הכרוכות בהכנות לחגי ישראל כגון: אביזרי

רכש ציוד דת לכל חייל בצה"ל, לבתי הכנסת וליחידות כדוגמת תנ"כים, תפילין,  -יעודי לפרט וליחידה

מזוזות, ד' כנפות, כיפות, אספקת נרות לשבת, הוצאת נוסח לסידור צבאי, ציוד בר מצווה ליתומי צה"ל 
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ם הנערכים ע"י הרבנות הצבאית, אספקת מזוזות לכל המבנים הקיימים בצה"ל, רכישת וציוד לטקסי נישואי

 ספרים שונים לספריות תורניות ועוד.

  תקציב הרבנות הצבאית משמש בנוסף להיערכות לשעת חירום, בהתאם לתפקידי הרבנות בחירום. ––––חירום חירום חירום חירום 

  

        הפרקליטות הצבאיתהפרקליטות הצבאיתהפרקליטות הצבאיתהפרקליטות הצבאית    - - - - מפצ"ר מפצ"ר מפצ"ר מפצ"ר     - - - -     0161016101610161

לסייע לצה"ל במילוי משימותיו כדין, ולהנחיל בו את עקרון שלטון החוק  ייעוד הפרקליטות הצבאית הוא

  וערכי משפט וצדק.

תיקים  1,118תיקי תעבורה,  1,441תיקי עריקים ונפקדים,  2,125הפרקליטות הצבאית מטפלת מדי כשנה ב: 

למימון כלל  בעבירות נוספות הנידונות בפני בתי הדין הצבאיים ועוד. תקציב הפרקליטות הצבאית מיועד

הפעילות השוטפת של הפרקליטות הצבאית ושל בית הספר למשפט צבאי ומשמש לתשלום עבור הוצאות 

תקשוב, פרויקטי מיכון ומחשוב פעילות הפרקליטות, בינוי, רכישת ספרות מקצועית, פרסום ספרות וכתבי 

שלום לעדים מומחים עת מטעם הפרקליטות, הוצאות לוגיסטיות שוטפות, השתלמויות בארץ ובחו"ל, ת

  וכו'.

  

  יחידות בתי הדין ובתי המשפט הצבאייםיחידות בתי הדין ובתי המשפט הצבאייםיחידות בתי הדין ובתי המשפט הצבאייםיחידות בתי הדין ובתי המשפט הצבאיים    - - - - יבד"ץ ויבמ"שיבד"ץ ויבמ"שיבד"ץ ויבמ"שיבד"ץ ויבמ"ש    - - - -     0162016201620162

במסגרת יחידת בתי הדין הצבאיים (יבד"ץ) פועלים בתי הדין הצבאיים של ערכאה ראשונה ובית הדין 

זרחים הצבאי לערעורים. בפני בתי הדין הצבאיים עומדים לדין חיילים וקצינים בשרות סדיר ומילואים, א

עובדי צבא וכן הנמנים עם קבוצות נוספות, שלהן זיקה לצבא, בקשר לעבירות שלהן, ככלל, זיקה לשירות 

הפכה  2004היו בתי המשפט הצבאיים כפופים לפרקליטות הצבאית. באפריל  2004בצבא. עד אפריל 

ים. בבתי הדין היחידה לבתי המשפט הצבאיים ליחידה עצמאית הכפופה לנשיא בית הדין הצבאי לערעור

מתנהלים המשפטים תוך הקפדה על כך שלנאשמים יינתן יומם בפני בית הדין וכי יישמרו זכויותיהם 

בקפדנות. בד בבד, מקיימים בתי הדין את המשפטים ביעילות המתחייבת לשם שמירת החוק, המשמעת 

  והסדר הטוב בצבא. 

  

 88%-הסתיים הטיפול בכ 2012בשנת  –ית מערכת בתי הדין הצבאיים מנהלת את המשפטים ביעילות מרב

תקציב יבד"ץ מיועד למימון  ימים מיום הגשתם. 90מכתבי האישום שהוגשו לבתי הדין הצבאיים בתוך 

הפעילות השוטפת של בתי הדין הצבאיים, לרכישת ספרות מקצועית, הכשרות והשתלמויות והוצאה לאור 

חשוב, למשימות בינוי ושיפור סביבת העבודה, של פרסומים מקצועיים, למימוש ואחזקת פרויקטי מ

  תשלום לעדים מומחים, פיצויים לנאשמים, רכישות כלליות ועוד.

  

במסגרת יחידת בתי המשפט הצבאיים (יבמ"ש) פועלים בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה והשומרון 

ת ביטחוניות שנעברו ובית המשפט הצבאי לערעורים באזור יהודה והשומרון, אשר עוסקים בשיפוט בעבירו

יחידת בתי המשפט הצבאיים באזור יהודה והשומרון היא חלק מהרשות השופטת  באזור יהודה והשומרון.

בצה"ל, והיא פועלת מכוח דיני המלחמה והמשפט הבינלאומי הפומבי, אשר חלים על אזורי יהודה 

 .1967לאזורים אלה ביוני והשומרון, בהיותם שטח הנתון לתפיסה לוחמנית, מאז כניסת כוחות צה"ל 

תקציב יבמ"ש מיועד למימון הפעילות השוטפת של בתי המשפט הצבאיים, לרכישת ספרות מקצועית, 
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הכשרות והשתלמויות והוצאה לאור של פרסומים מקצועיים, למימוש ואחזקת פרויקטי מחשוב, למשימות 

  בינוי ושיפור סביבת העבודה, רכישות כלליות ועוד.

  

 ב"יב"יב"יב"יקרן לקרן לקרן לקרן ל    - - - -     0203020302030203
  

הקרן מגייסת כספים לפעילויות התורמות  ישראל) הינה עמותה ע"פ חוק העמותות. ביטחוןקרן לב"י (למען 

 ע"י רה"מ מנחם בגין ז"ל. 1980הקרן הוקמה בשנת  לביטחון ישראל ולחיזוק חוסנו ועוצמתו של צה"ל.

מיועדות (בה התורם בוחר קרן לב"י מתנהלת כמשק סגור בו כלל ההוצאות של הקרן ממומנות ע"י תרומות 

כל התרומות המיועדות, לפני . טחוןיאת יעוד התרומה) ולא מיועדות, ולא מתוקצבות בנוסף ע"י מערכת הב

אלפי ש"ח מקבלות בנוסף את אישור ס'  100-מימושן, מקבלות את אישור אכ"א. תרומות הגבוהות מ

התרומות הלא מיועדות משנים קודמות  בהתאם לתקנון עמותת קרן לב"י, יעוד יתרת הרמטכ"ל הרמטכ"ל.

 נקבע ע"י הרמטכ"ל.

  

שקלים. רוב  ניליוימ 42 -מסתכם בכ ,2012היקף התרומות והעזבונות שהתקבלו ע"י קרן לב"י בשנת 

  התרומות מתקבלות מתושבי ישראל וכרבע מהתרומות מתקבלות מתורמים בחו"ל.

  

        הכנסות הקרן לפי סוגי הכנסההכנסות הקרן לפי סוגי הכנסההכנסות הקרן לפי סוגי הכנסההכנסות הקרן לפי סוגי הכנסה

  

  

  

  

  

  

  

  

        

        הקרן לפי מקורות הכנסההקרן לפי מקורות הכנסההקרן לפי מקורות הכנסההקרן לפי מקורות הכנסההכנסות הכנסות הכנסות הכנסות 
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בשנים האחרונות, קרן לב"י שותפה מרכזית במספר רב של פרויקטים בעלי חשיבות ותרומה רבה לצבא 

  :בכלל ולחיילי צה"ל בפרט

פרויקט המיועד למפקדים בצה"ל הנועד לחזק את הזיקה ואת תחושת השייכות של  –מחצ"בים  . 1

 מפקדי צה"ל לעם, מדינה ולארץ.

כתגמול והוקרת החיילים הלוחמים בצה"ל, מממנת קרן לב"י הכשרות להשלמת   –וחמים בגרות ל . 2

 בגרויות ללוחמים לפני שחרור.

במסגרת הפרויקט מממנת הקרן פעילות תרבות שונות כגון: הצגות תיאטרון,  –תרבות יום א'  . 3

להרחבת עולמם קונצרטים קלאסיים, מופעי מחול וגז וכו'. במסגרת פרויקטים אלו, הקרן דואגת 

  התרבותי של החיילים.

  פרויקט בשיתוף חיל הרפואה להקמת מרפאת שיניים ניידת בחטיבת הצנחנים. –מרפאת שיניים ניידת  . 4

 ציוד מרפאות צבאיות במערכת דימות מתקדמות. –ציוד רנטגן  . 5

 רכש אמבולנסים ליחידות צה"ל. . 6

  בנייה ושיפוץ מועדוני חיילים וחדרי כושר בבסיסי צה"ל. . 7

  מענקים לפסח וראש השנה לחיילים בודדים ונזקקים. . 8

  

        ))))FIDFשיתוף פעולה עם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (שיתוף פעולה עם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (שיתוף פעולה עם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (שיתוף פעולה עם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (

). במסגרת זו נחתמו עד FIDFהחל שיתוף פעולה של קרן לב"י עם ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ( 2010בשנת 

יקטים ניתן למנות חדרי בין הפרו למגוון פרויקטי תשתית. ח"שמיליוני  70-היום חוזים בסך של למעלה מ

, בין 8200כושר, חדרי ספינינג, מרכזי רווחה, בתי כנסת, שיפוץ היכל צה"ל, בניית אודיטוריום ביחידת 

הפרויקטים שנחתמו בגינם חוזים ועומדים לקראת ביצוע ניתן למנות את אולם ספורט בבה"ד ח"י, בריכה 

מצפה להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם קרן לב"י  , מבנה ספורט בחוות השומר ועוד.13בשייטת 

  בשנים הקרובות, דבר שצפוי להגדיל משמעותית את הכנסות קרן לב"י מתרומות. FIDF-ה

  

        ועדת מינטקביץ'ועדת מינטקביץ'ועדת מינטקביץ'ועדת מינטקביץ'

מינה מנכ"ל משהב"ט וועדת בדיקה ציבורית לבחינת פעילותה של האגודה  ,2011בפברואר  7 -בתאריך ה

, אשר נתבקשה לבחון את פעילות האגודה ואת שיתוף הפעולה למען החייל, בראשות מר אריה מינטקביץ'

 2011בנובמבר  21 -בתאריך ה בינה לבין מערכת הביטחון ולהמליץ על מודל פעולה מיטבי לפעילותה.

הציגה הוועדה את מסקנות עבודתה והמלצותיה למנכ"ל משהב"ט, אשר כוללות שינוי משמעותי במבנה 

אופן יישום המלצות הועדה נבחן בימים אלו ע"י משהב"ט, כאשר  .מערך ההתרמה לרווחת חיילי צה"ל

  ככל הנראה יישום ההמלצות ישפיע באופן משמעותי על אופי פעילותה של קרן לב"י.
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 מכללותמכללותמכללותמכללות    - - - -     0802080208020802
  

  , בהתאמה.ח"שמיליוני  14 -ו 23 -מסתכם ב 2014 -ו 2013תקציב המכללות לשנים 

 להוות מוסד הכשרה בכיר שאמון על ההכשרה הכלל זרועית והבין שירותית. - ייעוד המכללות 

  

 במכללות: יםלהלן הקורסים וההכשרות העיקריות המתקיימ

מטרת הקורס הינה ללמוד ולחקור את מרכיבי הביטחון הלאומי השונים של מדינת  -הקורס לביטחון לאומי 

הם. לפתח חשיבה אסטרטגית ומערכתית בקרב הלומדים, הנמנים עם ישראל ולנתח את קשרי הגומלין ביני

ההנהגה הבכירה במערכות הביטחון הלאומי בישראל, באמצעות קידום רעיונות ותפישות פיקוד, ניהול 

 וערכים, במטרה להפכם לשותפים משמעותיים בעיצוב תפישת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

  הוחל. בימים אלו מטרות הקורס ותכניו מתגבשים. ביצוע הקורס טרם -קורס תא"לים 

מטרת הקורס הינה הכשרת מפקדים וקציני מטה מהיחידות המבצעיות לתפקידי  -קורס פיקוד ומטה כללי 

 פיקוד ומטה בדרג הבכיר, על מנת שיוכלו לבצע את תפקידיהם העתידיים באופן מיטבי.

את הקצין למקצוע הצבאי ולתפקידי פיקוד ומטה  מטרת הקורס הינה להכשיר -קורס פיקוד ומטה 'אפק' 

  בדרג הסא"ל במערכת המקצועית בצה"ל.

מטרת הקורס הינה להכשיר את הקצין למקצוע הצבאי ולתפקידי פיקוד ומטה  -קורס אג"ם לדרג הרס"ן 

  בבניין הכוח ובהפעלתו, בשגרה ובחירום, בדרג הרס"ן בצה"ל.

בנוסף לכך, מפעילות המכללות מרכז מחקר מב"ל כחלק מהמכללה לביטחון לאומי ומרכז ללימודים 

 צבאיים במכללה לפיקוד ומטה.

  

        הפנימיות הצבאיות הפנימיות הצבאיות הפנימיות הצבאיות הפנימיות הצבאיות 

ייעודן של הפנימיות הצבאיות הינו לשמש כמוסד חינוכי (דתי ותורני בפנימיית אור עציון), קדם צבאי, 

מיומנויות הנדרשות במקצוע הפיקוד ולטפח גרעין לקצונה המפתח את הערכים, הידע, התכונות וה

  מקצועית וערכית המובילה במערך הלוחם של צה"ל.

, הפנימיות הצבאיות בחיפה ואור עציון הינן חלק אינטגראלי מפעילות ההכשרה והלימוד 2007החל משנת 

  היבשה).הנמצאות באחריות המכללות (עד לשנה זו היו הפנימיות הצבאיות באחריות זרוע 

  

 אגף תקשוב וניהול מערכות מידעאגף תקשוב וניהול מערכות מידעאגף תקשוב וניהול מערכות מידעאגף תקשוב וניהול מערכות מידע    1703170317031703

 לשנים ח"שמיליוני  85 -ו 113-מסתכם ב 2014 -ו 2013לשנים  מידע מערכות וניהול תקשוב אגףתקציב 

  , בהתאמה.2014 -ו 2013

  

אגף תקשוב וניהול מערכות מידע (להלן האגף) אחראי על כלל מערכות ושירותי המחשוב לכלל אגפי 

צורפו לאגף שני גופים, הראשון הינו ארכיון  2013ביטחון בארץ ובחו"ל. החל משנת ויחידות משרד ה

צה"ל ומערכת הביטחון והשני יחידת הקשר אשר שולבה במערך התקשורת של האגף האחראי כיום גם על 

  שרותי התקשורת הטלפוניה והמברקה .  
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        להלן עיקרי פעילות האגף בנושאים השונים:להלן עיקרי פעילות האגף בנושאים השונים:להלן עיקרי פעילות האגף בנושאים השונים:להלן עיקרי פעילות האגף בנושאים השונים:

        פרויקט מודלפרויקט מודלפרויקט מודלפרויקט מודל

MODEL – MOD ERP Linkage -  מערכת מידע משולבת הנותנת מענה לניהול צורכי המידע של כלל

התהליכים העסקיים בארגון והקשרים ביניהם במטרה לשפר את השירות ללקוחות המשרד (צה"ל) ולייעול 

עבודת המשרד, להגדיל את שקיפות הנתונים ולשפר את הממשקים מול משרדי ממשלה אחרים. פרויקט 

זה אמור להחליף את מערכות הממוחשבות הקיימות שנבנו במשך עשרות שנים בתחומים  שנתי-רב

  הבאים: רכש (טובין, שירותים, צבאי, מו"פ ובינוי), ניהול ספקים, ניהול פריטים, מכירות, תקציב ופיננסי.

המשך המאמץ להטמעת המערכת בקרב עובדי המשרד תוך ביצוע שיפורים והתאמות במערכת  . 1

, משאבי אנוש, נכסים  , פיננסי עלו לאוויר (תקציב, רכש, מכירות, נסיעות חו"ל, ועדותבנושאים ש

  תובלה וניהול פרויקטים).,

הטמעת פתרונות הדיווח (מודל עסקי) במגוון הנושאים אשר עלו לאוויר, כולל מענה להנהלות  . 2

  האגפים למערכות דיווח, מעקב ובקרה אחר יעדים.

נקבע בתר"ש ומעבר ליישום שלב ב' של התוכנית: מערכת לניהול תימשך תוכנית היישום כפי ש . 3

רישיונות שיווק ויצוא, מרק"ט  , תובלה ניהול פרוייקטים והרחבה הדרגתית של יישום מודול משאבי 

  אנוש.

שילוב מערכת נת"ב (ניהול תיקי מסמכים ממוחשבים) במסגרת מודל תוך מתן מענה מלא לניהול של  . 4

  חשב (תיק ספק, תיק עובד, תיק רכש, תיק נסיעה וכ"ו).תיקי הנייר באופן ממו

        

        סחר אלקטרוניסחר אלקטרוניסחר אלקטרוניסחר אלקטרוני

המשך העמקת השימוש בהעברת מסרים דיגיטאליים לביצוע תהליכי הסחר בין המשרד לשותפי הסחר  . 1

  בכל שרשרת האספקה במטרה לייעל את עבודת אגפי המשרד כתחליף לנייר.

ח דיגיטאליות עד למצב בו הספקים יחויבו במסגרת זו יורחב השימוש בחשבוניות ובתעודות משלו . 2

להגיש את החשבוניות באופן דיגיטאלי כולל מנגנונים ארגוניים לסריקת מסמכים ושילובם במערכת 

  נת"ב.

כמו כן, הוחל בתהליך של הפצה דיגיטאלית של בל"מ והזמנה (רכש, בינוי ומכירות)  הן כמסר והן  . 3

  .PDFבפורמט ערוך כדוגמת 

במענה למכרזים באמצעות "תיבת מכרזים אלקטרונית", כתחליף לתיבה הפיזית, תוך הרחבת השימוש  . 4

  תמיכה בחוק לחתימה אלקטרונית באמצעות תעודות דיגיטאליות, אשר יונפקו לספקים.

המשך ליווי הפעלת מכרזים בשיטת "מכרזים מתפתחים (דינמיים)" והעמדת כלים אינטרנטיים לנושא  . 5

  בהתאם לצרכים.

        

        שוב נוספותשוב נוספותשוב נוספותשוב נוספותמערכות מחמערכות מחמערכות מחמערכות מח

מערכת לתמיכה בכלל תהליכי השינוע: יבוא, יצוא, מכס והתחשבנות. המערכת תתמוך בניהול תהליך  . 1

  השינוע מנקודת המוצא במפעל הספק ועד ליעד הסופי.
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פלטפורמה אחת אשר תשרת את צהל ומשרד הביטחון בביצוע ובבקרת  -מערכת לניהול התובלה  . 2

  הובלה.

יטפלו בנושאי נכסים , תביעות וביטוח, ספקים, רשות לפינוי  אשר GISמערכות על פלטפורמת  . 3

  מוקשים(רלפ"מ) ונוספים.

  

            מערך ההדפסותמערך ההדפסותמערך ההדפסותמערך ההדפסות

שיפור וייעול מערך ההדפסות במשהב"ט באמצעות הגדרות ממוחשבות של ברירות מחדל תומכות במטרה 

  להביא לחיסכון בהוצאות הכרוכות במערך זה (לרבות העזרים הנלווים).

  

        ומערכת הביטחוןומערכת הביטחוןומערכת הביטחוןומערכת הביטחוןארכיון צה"ל ארכיון צה"ל ארכיון צה"ל ארכיון צה"ל 

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הינו הארכיון המרכזי של הצבא, ומהווה מאגר מידע מרכזי אודות הפעילות 

הביטחונית צבאית של מדינת ישראל. בארכיון מגוון רחב של נושאים שהעסיקו ומעסיקים את החברה 

ה הארכיון את אחד המרכיבים רפואה, כלכלה, ועוד על כן, מהוו בישראל ובהם נושאי חינוך, הדרכה,

  החשובים ביותר בשמירת הזיכרון הקולקטיבי והמורשת הביטחונית והתרבותית של החברה בישראל.

  

        תחומי פעילות עיקריים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחוןתחומי פעילות עיקריים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחוןתחומי פעילות עיקריים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחוןתחומי פעילות עיקריים בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

: ארכיון צה"ל קולט מידי שנה תיעוד במדיות שונות (תיקים, מפות, תרשימים, תצלומים, גניזת תיעוד

-אתרים: ארכיון תל 3-יחידות מצה"ל וממשרד הביטחון, ומאוחסנים ב 3,000 -וכו') המועברים מכקלטות 

אביב, בבית אליהו גולומב. כן קולט הארכיון פיקדונות -השומר, מחסנים בצריפין ובארכיון ה"הגנה" בתל

  אישיים של מפקדים בכירים בצה"ל ואישים בכירים ממערכת הביטחון.

שמירה על תיעוד שראוי להישמר לתקופות ממושכות ולצמיתות, אחסונו בתנאים : דשמירה ושימור התיעו

 סביבתיים נאותים המבטיחים שימורו לדורות הבאים, ושיקום תיעוד שניזוק.

הדרכה ופיקוח ביחידות צה"ל בכל הקשור לניהול רשומות ושמירתן, העברה סדירה ניהול רשומות בצה"ל: 

 ריכת השתלמויות והדרכות ליחידות לקראת העברת התיעוד לארכיון.של תיעוד היחידות לארכיון וע

קביעת תקנות והנחיות לשמירת חומר ארכיוני ע"י "הועדה המייעצת להערכת חומר" שליד  הערכת חומר:

ארכיון צה"ל. הועדה דנה בתיעוד שטרם  נקבעה לו תקופת אחזקה או בעדכון תקופות קיימות. החלטות 

ותקנות. מיון והערכת החומר לביעור בפועל עפ"י התקנות, מיון והערכת חומר  הועדה הופכות לחוקים

ארכיוני מבחינת חשיבותו, ביעור חומר שאינו ראוי לשמירה לצמיתות ופיקוח על ביעור תקין ביחידות 

  בהתאם לכללים

לגופים : לפניות מצה"ל וממערכת הביטחון לצורך עבודתם השוטפת, לחוקרים, לציבור הרחב ומתן שירות

  ממשלתיים וציבוריים מחוץ למערכת הביטחון.

למערכת הביטחון: בשנים האחרונות עלתה בצורה משמעותית כמות הפניות לארכיון ממערכת  . 1

בשנה). רוב הפניות למידע ותיעוד הן לצורכי עבודה  14,000 - 12,000הביטחון לבקש מידע ותיעוד (

מטה, הכנת ניירות עמדה, המצאת נתונים, הפקת לקחים, אימות  שוטפת של הלשכות השונות,לעבודת

עובדות ועוד. כן משתמשים בתיעוד שבארכיון לצורך ניתוחי אירועים, הכנת סקירות היסטוריות 
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ומחקרים. בין המשתמשים הקבועים בצה"ל: לשכת הרמטכ"ל, אגפי המטכ"ל, חניכי המכללות 

לשכת השר, אגף שיקום נכים, אגף –במשרד הביטחון  הצבאיות, יח' אית"ן, של"ר, מפצ"ר, מצ"ח.

 המשפחות, יח' התביעות.

 35,000 -לציבור הרחב: לרשות הציבור (אקדמיה, סטודנטים, תלמידים ואחרים) עומד מאגר של כ . 2

, שנפתחו לעיון ונסרקו למחשב שעיקרם תיקי 1960 – 1948מיליון דפים סרוקים) מהשנים  5.5תיקים (

  סגן הרמטכ"ל, לשכת ר' אג"ם, אג"ם מבצעים, ויחידות אחרות.לשכת הרמטכ"ל, 

לגורמים ממשלתיים אחרים: ארכיון צה"ל ומעהב"ט מסייע למשרדי ממשלה אחרים ובהם משרד ראש  . 3

  הממשלה, האפוטרופוס לנכסי נפקדים, משרד החוץ ועוד באיתור מידע רלוונטי לעבודתם.

        

 פתיחת חומר לעיוןפתיחת חומר לעיוןפתיחת חומר לעיוןפתיחת חומר לעיון

והמ"ב  30.0601"ל ומעהב"ט רובו ככולו נוצר במערכות הביטחוניות. פ.מ.התיעוד המצוי בארכיון צה

מסדירות את נוהל העיון בחומר מסווג. כל אדם רשאי לעיין בתיעוד המצוי בארכיון  59.140, 59.06, 59.05

צה"ל, בכפוף לחוק הארכיונים, חוק הגנת הפרטיות, ולקריטריונים לחשיפת חומר שנקבעו ע"מ לשמור 

המדינה, מערכת יחסי החוץ שלה וצנעת הפרט לא ייפגעו. פניות המופנות לארכיון לצורך שביטחון 

 העבודה השוטפת של מערכת הביטחון מטופלות בקדימה לפניות האחרות.
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  :"התקציב ממקורות המשק", בפסקה מטה יש להחליף את הפסקה בנושא 28בעמ'  .1

        

        

                      

  

  

  

  

  

זה את העמודה שמציגה עלות שכר עובדי משרד  ודיש להסיר מהטבלה שמופיעה בעמ 36 בעמ' .2

 :. הטבלה המתוקנת מצורפת מטההביטחון מאחר ונתון זה מחושב על סמך בסיס נתונים שונה

  

        2011201120112011משרת בשנת משרת בשנת משרת בשנת משרת בשנת מערכת הביטחון למערכת הביטחון למערכת הביטחון למערכת הביטחון לח אדם בח אדם בח אדם בח אדם בוווועלות כעלות כעלות כעלות כ

        ))))2011201120112011מחירי מחירי מחירי מחירי בחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, בבחישוב חודשי ממוצע, בש"ח, ב((((

  
קבע ראשוני  קבע ראשוני  קבע ראשוני  קבע ראשוני  

        חייל חדשחייל חדשחייל חדשחייל חדש
        קבע מובהקקבע מובהקקבע מובהקקבע מובהק        קבע ראשוניקבע ראשוניקבע ראשוניקבע ראשוני

        מילואים מילואים מילואים מילואים 

        יום)יום)יום)יום)    30303030((((
        אע"צאע"צאע"צאע"צ

שכר ממוצע 

  (ברוטו) 
6,656  8,874  18,553  14,478  17,247  

  2,242      1,154  866  זקיפה לפנסיה

        19,48919,48919,48919,489        14,47814,47814,47814,478        ****18,55318,55318,55318,553        10,02810,02810,02810,028        7,5227,5227,5227,522        סה"כסה"כסה"כסה"כ

  ללא זקיפה לפנסיה.* 

  ** החישוב של ימי מילואים נעשה על בסיס עלות יום מילואים ממוצעת.

  מהשכר). 13%עלויות פנסיה צוברת (כולל ומילואים  ***שכר אע"צ

  ****הנתונים של משרתי הקבע אינם כוללים עלויות פנסיה צוברת.

        

 

 

        ממקורות המשק ממקורות המשק ממקורות המשק ממקורות המשק     התקציבהתקציבהתקציבהתקציב                        

  

 מיליארד 42.3 -כ של בסך המשק ממקורות תקציב כוללת 2013 לשנת נטו התקציב הצעתכאמור, 

זה הוא "התקציב הרגיל", והוא משמש את  תקציב. 2014 לשנת ח"ש מיליארד 40.8 של וסך, ח"ש

  מערכת הביטחון לכל מגוון הוצאותיה בארץ.

  


