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 2012-2011ים צעת תקציב הביטחון לשנדברי הסבר לה :הנדון

 כללי

תהליך הכנת הוחל ב, 2010ביולי  16-עם אישור תקציב המדינה בממשלה בתאריך ה .1
ל "תוך הפנמת תהליך התכנון הפנימי של צה ,2011-2012לשנים התקציב ספר 

 .זמן רב קודם לכןט שהתחיל "ומשהב

כפי שהוצגו , והצעות המחליטים 2011-2012הצעת האוצר לתקציב הביטחון לשנים  .2
ויצרו פערים בלתי סבירים , היוו למעשה ביטול מתווה ברודט, בתחילה לממשלה

ש "מתחת לתר תוך שמיטת הקרקע, בתקציב הביטחון ח"שבהיקף של מיליארדי 
 ". תפן"

בתקציב הביטחון בפרט הינם הפרות הצעות המחליטים של האוצר בכלל והקיצוץ  .3
בקרה על תקציב ובנושא ה 2011שנת על תקציב  בין המשרדים מים חתומיםשל סיכו
 2007בניגוד להחלטת הממשלה לאימוץ המלצות ועדת ברודט מיולי  ,הביטחון

 ".תפן"ש "ובניגוד לאישור הקבינט באישור תר

 

 

 

 

כי כלל לא  מראיםנתוני תקציב המדינה וההכנסות , הכלכליים םהאינדיקאטורי .4
 .כפי שיפורט בהמשך, היה צורך לבצע קיצוץ בתקציב הביטחון

 

 

  

של  מצטבר קיצוץ הינו בממשלה לבסוף שאושר הביטחון משמעות תקציב
וכן , יםשבחלקו יוחזר במהלך השנ, בתקציב המקורי ח"שמיליארד  2.7

בניגוד , בגין אי מתן שיפוי על התייקרויות ח"שמיליארד  4.6שחיקה של 
, ל"צה בכשירות יחייב פגיעה בין היתר הקיצוץ. להמלצות ועדת ברודט

 .מימוש תוכנית ההתייעלותבכמו גם , בהתעצמות, במוכנות

יהיה בשיעור הנמוך  2011-2012תקציב הביטחון בשנים 
 .מאז קום המדינה, ג"ביותר בחלקו מהתמ
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 המשק הישראלי

המשק הישראלי נהנה משיעור הצמיחה הגבוה ביותר בעולם , 2003החל משנת  .5
היינו עדים לירידה , בעקבות המשבר הכלכלי העולמי 2008מסוף שנת . המערבי

הייתה  2009הצמיחה בשנת . באינדיקאטורים הכלכליים ולהאטה בפעילות העסקית
מצבו , וצאה מכךכת. למול צמיחה שלילית במדינות המערב, בשיעור נמוך יחסית

 OECD-היחסי של המשק הישראלי השתפר משמעותית ביחס למדינות המערב וה
המשק הישראלי צפוי לעלות שוב , עם היציאה מהמשבר, 2010החל משנת . בפרט

 .לשנה 4%למתווה צמיחה חיובי של 

 
 
 
 
 

 

 
 .מוצגת התחזית המעודכנת של משרד האוצר 2011-2012לגבי שנים . נתוני בנק ישראל :מקור

 

באופן  נמוכותלקראת דיוני התקציב , לאורך שנים שמוצגותתחזיות הצמיחה  .6
הדבר קיבל ביטוי בפרט לאחר המשבר כלכלי בשנת . משמעותי מהצמיחה בפועל

למול צמיחה , -1%של  2009תחזית צמיחה שלילית לשנת  הוצגהשבעקבותיו , 2008
הוצגה במהלך דיוני התקציב  .2010כך הדבר לגבי שנת . 0.7%חיובית בפועל של 

-לעמוד על כ 2010חה בשנת שבפועל צפויה הצמי, 1%לממשלה תחזית צמיחה של 
 .מאות אחוזיםכלומר הטייה בתחזית של . 4.0%
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מצב המשק הישראלי השתפר דרמטית בשנים האחרונות ודומה בחלק ניכר 
 .OECD-הכלכליים לממוצע מדינות ה םמהאינדיקאטורי
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  ).מדובר בתחזית עדכנית 2010לגבי שנת (נתוני החשב הכללי : מקור

  

 

הגרעון בפועל היה נמוך מהגרעון החזוי אשר על בסיסו נבנה  2004החל משנת   .7
 0-הגרעון בפועל היה כ 2007כאשר בשנת , 2008תקציב המדינה בכל שנה עד שנת 

תחזיות הגרעון , לאורך שנים. 2.9%לעומת יעד הגרעון לאותה שנה שעמד על 
. גרעון בפועללממשלה לקראת דיוני תקציב גבוהים מה המוצגות, הממשלתי

המשמעות היא הטיה רציפה באותו כיוון לאורך שנים בתהליך תכנון תקציב 
 .המדינה והקצאת מקורות שאינה אופטימאלית

 

  

  

 
העריך כי , 2010תוואי הגירעון הממשלתי כפי שנקבע בעת בניית ספר התקציב לשנת   .8

בהסתמך על הביצועים בפועל . תוצר 5.5%-יעמוד על כ 2010הגרעון הממשלתי בשנת 
דבר המגלם בתוכו , בלבד 3%-עד כה ניתן להעריך כי הגרעון הסופי יעמוד על כ

קרי החוב  .2010למשק הישראלי בשנת  ח"שמיליארד  25-חיסכון מצטבר של יותר מ
 .יהיה נמוך מהמתוכנן לכן גם תשלומי הריבית יהיו נמוכים יותר

   

יעד הגרעון בתחזיות הפער הגדול בשנים האחרונות בין 
ממשלה לגרעון בפועל מצביע כי תקציב המדינה נבנה תחת ה

 . רבותהנחות פיסקאליות שמרניות ולאורך שנים 

המוצגות לממשלה בדיוני התקציב  הצמיחהתחזיות , לאורך שנים
 .וטות כלפי מטה למול הצמיחה בפועלמ

תחזית האוצר מול ביצוע בפועל  –צמיחה 
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 )תחזית – 2010לגבי שנת (נתוני החשב הכללי : מקור

 

 

  

 

. בשנה האחרונה חלה מגמת היפוך בגבייה בהכנסות המדינה ורשות המיסים  .9
, כאשר 2009בשנת  ח"שמיליארד  172.9המוקדמות צפו הכנסות של  התחזיות

 4.8המשמעות היא גידול של . ח"שמיליארד  177.7ההכנסות בפועל עמדו על סך של 
 .בהכנסות המדינה אל מול ההנחות על פיהן נבנה תקציב המדינה ח"שמיליארד 

  

 

  

  

תוצר /עולה כי יחס החוב, במשרד האוצר ל"ח השנתי שפרסם אגף החשכ"לפי הדו  .10
, OECD-בעוד שממוצע מדינות ה, 78%-על כ 2009של מדינת ישראל עמד בשנת 
כאשר מדינות , 77%-עמד בתקופה המקבילה על כ, לפני כניסתה של ישראל לארגון

 20%-15%רשמו עלייה של ,  בעלות תוצר לנפש הגבוה מישראל כגון ספרד ואירלנד
 .ר של מדינותיהןתוצ/ביחס החוב

הממשלה להקצות משאבים  יכולה היתה, 2009-2010בשנים 
ללא , ח"מיליארד ש 5-נוספים למשרדי הממשלה בהיקף של כ

אך לא עשתה כן בשל הנחות שמרניות , שינוי מעטפת התקציב
 .שהביאו לעודף בתקציב הריבית

להיות הגבוהים ביותר , צפויים תקבולי המדינה ממיסים 2010בשנת 
תוך שבירת השיא  ח"שמיליארד  200 - ולעמוד על כ, מקום המדינה
 ח"שמיליארד  183ואל מול תחזית מקורית של , 2007שנקבע בשנת 

  .בלבד
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 משרד האוצר: מקור נתונים
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  מהתוצר  -כ החוב הממשלתי 
תחזית אוצרית מול ביצוע בפועל

תוצר כתוצאה /צפויה מגמה של קיטון משמעותי ביחס החוב 2010בשנת 
 .מצמיחה מואצת של התוצר ומגידול נמוך בחוב הממשלתי
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בשנת . ג"יש ירידה מתמשכת בחלקו של תקציב המדינה מהתמ 1985החל משנת  .11
שיעור זה ירד בהדרגה . ג"מהתמ 85%-תקציב המדינה היה בשיעור של כ, 1985

 .OECD -שהוא ממוצע של מדינות ה, ג"מהתמ 45%-באופן מתמשך עד לפחות מ

 

 

 

  

נמוך , ללא המענק הביטחוני, ג"תקציב המדינה מהתמ
ל מצביע על הצורך בהגדלת "הנ. OECD-נות המממוצע מדי

 .מסגרת התקציב
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 נתונים ומגמות –תקציב הביטחון 

כאשר בוחנים את תוואי שיעור ההוצאה הביטחונית ממקורות המשק בשני  .12
בלבד  4.5%-ניתן לראות כי כיום מדינת ישראל משקיעה כ, העשורים האחרונים

 .ההיסטוריתשיעורים נמוכים ברמה , ממקורותיה

 

 
 ואילך הינם תחזיות מעודכנות 2010הנתונים משנת , ס"למ: מקור
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כ הוצאה בטחונית ממקורות  "סה

המשק

ללא גופים אחרים

ג מצוי בירידה דרסטית "אחוז ההוצאה הביטחונית מהתמ
 .בעשור האחרון והן בשנים האחרונות הן, הן בשנות דור

ההוצאה הביטחונית כאחוז מתקציב המדינה רושמת ירידה 
נתון המצביע , העברה ותמיכותדרסטית אל מול סך תשלומי 

 .על שינוי בסדר העדיפויות הלאומי

 

   מ מזומן"כולל מט התפתחות ההוצאה הביטחונית ממקורות המשק 
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נתח תקציב הביטחון בתוצר נמצא במגמת ירידה חריפה הן , ס"על פי נתוני הלמ .13
 :כמוצג להלן, הן בעשור האחרון והן בחומש האחרון, בהסתכלות לשנות דור

 

 

 

 
 
 

נמצא בירידה דומה בהסתכלות על אותן נתח תקציב הביטחון מתוך תקציב המדינה  .14
ירדה  2000-2010י נתוני אגף התקציבים במשרד האוצר בין השנים "עפ, טווחי הזמן

 :14%-ואילו הצריכה האזרחית עלתה ב 4% -הצריכה הביטחונית ב

 

תקציב הביטחון 

מתקציב המדינה 

)נטו( )1(

סה"כ תקציב 

הביטחון כאחוז 

מהתמ"ג )2(

198624.1%16.2%

200016.0%6.9%

200615.6%6.6%

201015.1%6.0%

)1( - חוברת הצעת תקציב המדינה, משרד האוצר

)2( - למ"ס + חוברת הצעת תקציב המדינה משרד האוצר

 
למרות הגידול באתגרים הביטחוניים ומורכבותם, תקציב הביטחון 

 יהיה בשיעור הנמוך ביותר מהתמ"ג מאז קום 2011-2012בשנים 
 .המדינה

 

      עמ     -    הצעת תקציב המדינה של אגף התקציבים במשרד האוצר לשנים   מקור
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  2000התפלגות הוצאות המדינה לשנת 

  2010התפלגות הוצאות המדינה לשנת 
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התפתחות רב שנתית–תקציב המדינה 
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בניתוח בדיעבד מתברר כי חלק תקציב הביטחון בעוגה הלאומית יורד לעומת גידול  .15
וזאת חרף האתגרים הביטחוניים , חד בתקציבי המשרדים המרכזיים האחרים

 .ומגוון האיומים ההולך וגדל בכלל הזירות השונות, המתגברים בשנים האחרונות

 

 

 

 

 

. 43%-ניתן לראות כי בעשור האחרון גדל תקציב המדינה הכולל בערכים שוטפים ב .16
. 34%-ואילו תקציב הביטחון גדל רק ב 43%-רוב משרדי הממשלה גדלו ביותר מ

. המשמעות היא הקטנת נתח תקציב הביטחון והעברתו למשרדי ממשלה אחרים
 .קציב הביטחוןח ת"כלומר ממשלת ישראל תגברה את הנושאים האזרחיים ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4%-י נתוני אגף תקציבים באוצר בעשור האחרון ירדה הצריכה הביטחונית ב"עפ
 .14%זרחית של למול עלייה בצריכה הא

וברות אגף התקציבים כפי שנלקחו מח, הממשלההשוואה של תקציבי משרדי 
מוכיחות שכל משרדי הממשלה הגדולים גדלו בשיעור גבוה במשרד האוצר 

. מתקציב הביטחון ואילו תקציב הביטחון גדל בשיעור הנמוך ביותר בעשור האחרון
לפני מלחמת לבנון   2006 ל נכון אפילו אם מסתכלים על השוואה משנת"הנ

  .השנייה

 

למרות מסקנות דוח ברודט , וגם לאחר מלחמת לבנון השנייה 2000החל משנת 
המשיכה המגמה של , ש תפן שאושרה בקבינט"שאושרו בממשלה ולמרות תר

 .הקטנת נתח הביטחון ותגבור משרדי הממשלה האזרחיים

 

34.59%

43.03%
40.40%

49.51%

54.50%

78.47%

25.00%

35.00%

45.00%

55.00%

65.00%

75.00%

85.00%

משרד הביטחון תקציב המדינה משרד הבריאות המשרד לביטוח 
לאומי

משרד החינוך המשרד לביטחון 
פנים

שיעור שינוי תקציב המדינה ומשרדים נבחרים בעשור  
 נטו במחירים שוטפים  על בסיס תקציב מקורי  האחרון
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 המדיניות הפיסקלית

בנוגע לכלכלת ישראל התייחסות לריכוזיות משרד  OECD1-י ה"ח שפורסם ע"בדו .17
האוצר בניהול תקציב המדינה המקשה על משרדי הממשלה במימוש מדיניות 

 .משרדם ואינו מאפשר עצמאות תקציבית

י מתן כלים תקציביים "הצעות לשיפור וייעול הליך התקצוב ע' הועלו מסח "בדו .18
וגמישות פעולה למשרדי הממשלה הצפויים להשפיע על תהליכים במשרדים השונים 
שיביאו לידי ביטוי את סדר העדיפויות בצורה טובה יותר ובהתאם לכך את רצון 

 .הציבור

 

 

על מנת לאזן את כוחו של משרד האוצר ולאפשר ביצוע שינוי לטובת ייעול הליך  .19
על הקמת מועצה פיסקאלית  OECD-י ארגון ה"הומלץ עהקצאת התקציב 

ווה פוליטי אשר אינו מה-א, העיקרון המסדר הינו כי מדובר בגוף עצמאי. עצמאית
 . חלק ממשרד ממשלתי

 

 

קבלת נתונים ממועצה פיסקאלית עצמאית תאפשר להתבסס על נתונים  .20
תקציב המדינה ותקציב , אובייקטיבים המציגים את מצב המשק הישראלי

נתונים אלו יאפשרו קבלת החלטות מהימנה . המשרדים הממשלתיים השונים
 .בקביעת המדיניות הפיסקאלית ותקציב המדינה

 

 

 

 

  

                                                           

1
 Charlotte Moeser, "Israel: Monetary And Fiscal Policy, OECD, June 2010  

ממליץ להקטין משמעותית את מספר הסעיפים בתקציב OECD -ה
 המדינה ולאפשר למשרדים העברות בין סעיפים ביתר קלות

מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות פיסקאלית תשפר את איכות 
עקביות בין התחזיות , איכות התחזיות והמודלים, קבלת ההחלטות

 'יחס חוב תוצר וכו, לביצוע בפועל ביעדי ההוצאה

 

תלויה למדיניות ממליץ על הקמת מועצה לאומית בלתי  OECD -ה
 פיסקאלית שתאזן את עודף הריכוזיות באוצר
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 :על מנת לייעל את הליך דיוני התקציב מומלץ על הצעדים הבאים .21

הפצת חומרים על בניית התקציב  - התקציבהגברת השקיפות בהליך דיוני  .א
פרסום הטייסים במעבר בין השנים בכל אחד מהמשרדים , "למטה למעלה"מ

 .והפרדה בין סעיפים מרכזיים לסעיפים שבאחריות משרדי הממשלה

ח תחקיר שנתי "הפצת דו – הגברת השקיפות על ביצועי תקציב המדינה .ב
 .המציג תכנון מול ביצוע הן מבחינת ההוצאה והן בתוכניות העבודה

 

 

 

 בקרה ושקיפות בתקציב הביטחון

נרחבת כאשר הבקרה על התקציב מערכת הביטחון מנוהלת תוך בקרה ושקיפות  .22
הפיקוח והבקרה על מערכת הביטחון . הינה פן אחד בלבד בהליך הפיקוח והבקרה

ל "מבוצע לאורך כל תהליך העבודה החל מאישור תוכניות העבודה של צה
אישור פרויקטים הנחתמים במסגרת , אישור פרויקטי התעצמות, ט"ומשהב

ן ואישור ועדכון בגין שינויים אישור הצעת תקציב הביטחו, ממשלה-ממשלה
 .שוטפים המבוצעים במהלך השנה

: י גורמים שונים בממשלה"הפיקוח והבקרה על מערכת הביטחון מבוצעת הן ע .23
י הכנסת באמצעות "ל והן ע"מבקר המדינה והמל, קבינט ביטחוני, משרד האוצר

 . וועדת החוץ והביטחון וועדות המשנה וכן וועדה ייעודית הדנה בתקציב הביטחון

וצר במשרד הביטחון וסגנו חשב הא, בנוסף לבקרה החיצונית על תקציב הביטחון .24
ט הינו חבר הנהלה במשרד "חשב האוצר במשהב. הינם מינוים של משרד האוצר

חשוף באופן מלא לכל תהליכי , הביטחון ושותף פעיל בדיוני קבלת ההחלטות
 .ט"ט ופועל על מערכות המידע הפנימיות של משהב"העבודה הפנימיים במשהב

 

 

 

ראוי שישראל תקים מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות 
 פיסקאלית בדומה למדינות האירופאיות המתקדמות

 

החל , ט"כל פריט במשהב ט מאשר מראש רכש"חשב האוצר במשהב
 ממטוס קרב ועד לכוס פלסטיק
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 בקרות על מערכת הביטחון

 

 

 

 

 

 

 

בשנים האחרונות נחתמו הסכמים עם משרד האוצר להגברת השקיפות והבקרה על  .25
סיכומים אלו הביאו לרמת בקרה ושקיפות גבוהה ביותר בתקציב . תקציב הביטחון

 .נרחב מול משרד האוצר וכנסת ישראלזאת לצד שיתוף פעולה , הביטחון

 

 

 

 

מגיש משרד הביטחון מדי שנה את הצעת תקציב , בהתאם לחוק התקציב השנתי .26
 . הביטחון לאישור הכנסת

 

 

 

. חולק תקציב הביטחון לתחומי הפעולה מסווגים ולא מסווגים 2007החל משנת  .27
הבקרה על תקציב הביטחון וסוכם על הורחבה  2009-2010במסגרת סיכום תקציב 

 .הוספת תחומי פעולה לספר התקציב הלא מסווג

 

 

 

  

   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

פרסום ספר  
תקציב לא מסווג

ועדת שרים  
לאישור  

פרויקטים
פניות לאישור  
שינויים מראש  

בסכומים נמוכים  
מהקבוע בחוק

ח חודשי  "דו
ר ועדת חוץ  "ליו

וביטחון

דיווח רבעוני  
לכנסת

אישור פרויקטי  
G2G

ח חודשי  "דו
לאוצר

חוק יסודות התקציב

חוק התקציב השנתי

סיכומים עם האוצר

ט"במשהבחשב האוצר 
ועדה  

משותפת 
לתקציב  
הביטחון

ועדת חוץ  
וביטחון

תהליכי הפיקוח והבקרה על תקציב הביטחון מומשו באופן מלא בסיכום 
כל המלצות בין משרד האוצר למשרד הביטחון ומהווים מימוש מלא של 

 .ח וועדת ברודט בנושא זה"דו

הצעת התקציב המונחת על שולחן הכנסת הינה ברמת פירוט נרחבת 
 מעבר לפירוט הקיים בהצעות התקציב ביתר משרדי הממשלהביותר 

באופי , התקציבן נבדל מיתר משרדי הממשלה בהיקף משרד הביטחו
פעילות הביטחון של . ובהיקף המשימות המשימות והדינמיות שלהן

 .מבצעי ודחוף, מדינת ישראל הינה ברובה המוחלט בעלת אופי סודי
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 ועדת ברודט

, מ"י ראה"מונתה ועדת ברודט ע ,לאחר מלחמת לבנון השנייה, 2006בנובמבר  .28
 .ט ושר האוצר במטרה לגבש המלצות על גודל והרכב תקציב הבטחון"שהב

ל "תמחור צרכי הביטחון שנעשה לבקשת הוועדה העלה כי על מנת לשמר את צה .29
 138ספת תקציבית בגובה של בגודלו תוך שמירה על כשירות המשקים נדרשת תו

ח לשיפור "מיליארד ש 10.7וכן מענה חד פעמי בגובה בעשור  ח"שמיליארד 
 .בממוצע לשנה ח"שמיליארד  14.8-כ תוספת של כ"סה. המוכנות

. הועדה המליצה על שמירת ערכו הריאלי של התקציב באמצעות עדכון מחירים .30
תה המשך קיצוץ נוסף בתקציב ומשמעו, המלצה זו של הועדה לא מומשה במלואה

 . הביטחון בשנים הבאות

ל לסגירת חלק מהפערים "ט יתייעל בתוך המסגרות הנ"משהב, על פי המלצת הועדה .31
ובוצעו , מאחר שלא ניתן שיפוי על התייקרויות, בפועל. בביטחון ולחידוש המשקים

החסכונות מתוכנית ההתייעלות יועדו , קיצוצים בתקציב הביטחון ישירים ועקיפים
 .לביטול קיצוצים במקום לטפל בצמצום הפערים בביטחון

 

 

 

ם פערים גדולים בין צרכי מערכת הביטחון לבין המענה גם לדעת הועדה קיימי .32
י כך שהדרג "הועדה המליצה לפתור פערים אלה ע. שניתן להם במסגרת המלצותיה

המדיני יבחן את המשמעויות של הפערים ויחליט לאשר את הסיכונים או לאשר 
 .תוספת תקציבית

 

 

 :ברודט והמלצות הדוח להלן עיקר פעולות האוצר בשנים האחרונות לשבירת מתווה .33

 ביצוע דחיות תזרימיות אל מול המתווה המקורי. 

 העלאת הצעות לקיצוצים של מיליארדי שקלים בתקציב הביטחון. 

 קיצוצים בפועל בתקציב הביטחון לאורך שנות מתווה ברודט. 

  שחיקה של מיליארדי שקלים –אי מתן פיצוי בגין התייקרויות על נתח הקניות. 

  בניגוד להמלצה בדוח –אי הקפאת רמת תשלומי הארנונה. 

 הטלת עומסים עקיפים על הביטחון . 

 בניגוד להמלצות הועדה, הטלת עומסים של העורף האזרחי על תקציב הביטחון. 

  

לא מומשו באופן מלא  בממשלהשאושרו  המלצות ועדת ברודט
 .לאורך השנים

קיצוצים בתקציב הביטחון והפרות של המלצות ועדת ברודט 
 .ט"שומטים את הקרקע תחת תוכנית ההתייעלות של מעהב
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יחד עם ההפרות במימוש ההמלצות  2011-2012הקיצוץ בתקציב הביטחון בשנים  .34
מעלים את הצורך בקידום חקיקה של המלצות , והפרת הסיכומים בין המשרדים

בצורה זו יובטחו היתרונות וההזדמנויות הגלומות למשק הישראלי בכלל . הועדה
 .גבוהה יותר תל תגובה בוודאו"ט בפרט והתוכנית הרב שנתית של צה"ולמעהב

 

 

 

ויחל ( 2008-2012)יסתיים החומש הראשון שנקבע במתווה ברודט  2012בתום שנת  .35
 (.2013-2017)החומש השני 

" תפן"ט לממש את התוכנית הרב שנתית "במהלך החומש הראשון פעלה מעהב .36
זאת על אף הקיצוצים בתקציב הביטחון וניסיונות להפר את . כמעט במלואה

 .י הממשלה"המתווה שאושר ע

יש ערך , כל פעם לעשור קדימה, תקציבי רב שנתי לתקציב הביטחוןמתווה ל .37
ומאפשר תרומה גדולה הן  ,דינת ישראלאסטרטגי המייצר תועלות משמעותיות למ

לתוכנית , לתעשיות הביטחוניות, לביטחון מדינת ישראל והן למשק הישראלי
 .צמיחת המשק באופן מאוזןמתווה כזה מאפשר המשך . ההתייעלות ושוק העבודה

תחת ,  2022כן נדרש כבר היום להאריך את מתווה ברודט לחומש נוסף עד שנת על  .38
 .2013-2017הנחות זהות למתווה התקציבי שנקבע לשנים 

 

 

 

  

תקציב הביטחון נשחק אל , במהלך החומש הראשון למימוש מתווה ברודט
 בנוסףזאת . ח"שליארד מי 9-מול המלצות הועדה בסך כולל של יותר מ

 .נוספים ח"שמיליארד  5.4-עומסים וקיצוצים עקיפים בסך של כל

 

נדרש לחוקק את מתווה ברודט על מנת לאפשר מיצוי יעיל של תקציב 
 .הביטחון להפקת מקסימום ביטחון ומקסימום תועלת כלכלית למשק

 

המתווה לחוקק את מתווה ברודט ולהאריך , כבר היום, נדרש
 .2022עד שנת , בחומש נוסף
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 2012-2011לשנים תקציב הביטחון 

י ועדת ברודט ואושר בממשלה "למרות המתווה התקציבי הרב שנתי שנקבע ע .39
, 2011לגבי תקציב שנת  למשרד הביטחוןמשרד האוצר ולמרות סיכום חתום בין 

הצעת . ח"שבסכום של מיליארדי  2011-2012הציע האוצר קיצוץ בביטחון לשנים 
סך ומשמעותה קיצוץ ושחיקה ב, אושרה בחלקה, לקיצוץ תקציב הביטחון, האוצר

המהווים קיצוץ ) 2011-2012בתקציב הביטחון בשנים  ח"שמיליארד  6.2כולל של 
 .למול מתווה ברודט, (ח"שמיליארד  3.1ממוצע שנתי של 

שבחלקו יוחזר , בתקציב המקורי ח"שמיליארד  2.7קיצוץ זה כולל הפחתה של  .40
בגין אי מתן שיפוי על  ח"שמיליארד  4.6סך של ב שחיקה וכן, במהלך השנה

 .בניגוד להמלצות ועדת ברודט, התייקרויות

 

 

 

 

 

, למרות הגידול במורכבות האתגרים הביטחוניים לאחר מלחמת לבנון השנייה .41
ג "וצץ לרמתו הנמוכה ביותר בחלקו מהתמק 2011-2012תקציב הביטחון לשנים 

 .מאז קום המדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בחלקו , הוא הנמוך ביותר 2011-2012תקציב הביטחון לשנים 
 .מאז קום המדינה, ג"מהתמ

 

את  מפר 2011-2012הקיצוץ בתקציב הביטחון בשנים 
בניגוד להחלטות ממשלה קודמות ומפר , המלצות ברודט

 .סיכומים חתומים בין משרד הביטחון למשרד האוצר

 

201020112012

   40,302      39,082     37,798מקורות המשק

         7,797             7,797            8,580מט"ח סיוע רגיל

         2,402             2,402            2,654המרות למט"ח מזומן/שקלים

      50,500          49,280         49,033תקציב הביטחון מקורי ברוטו

תקציב הביטחון המקורי )מ' ₪, מחירים שוטפים(
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 ח"ש מיליארד 39-כ סך על עומד 2011 בשנת המשק ממקורות נטו הביטחון תקציב .42
 כפי, אלה בשנים החינוך לתקציב השוואה. ח"ש מיליארד 40-כ על 2012 ובשנת
 החינוך תקציב היקף כי מראה, האוצר משרד של התקציב הצעת מחוברת שעולה

 :להלן בשקף כמוצג אלה בשנים מאוד דומה
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34,901 
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 ח"ש  במ 

ביטחון

חינוך

 

ת הקרקע מתחת לתוכנית ות לקיצוץ של מיליארדים בתקציב הביטחון שומטוהצע .43
ויישום מלא " תפן" –ההתייעלות ופוגעת ביכולת המימוש של התוכנית הרב שנתית 

 .של לקחי מלחמת לבנון השנייה

 

 

  

, הקיצוץ בתקציב הביטחון יחייב בין היתר פגיעה בכשירות
 .ל כמו גם במימוש תוכנית ההתייעלות"בהתעצמות ובמוכנות צה
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 קיצוצים עקיפים

לקיצוץ תקציב הביטחון בסך של מיליארדים אל מול מתווה ברודט בחומש  מעבר .44
שחלקם בניגוד , ט מתמודדת עם שורה של עומסים תקציביים"מעהב, הנוכחי

 :כגון, להמלצות הועדה

  עופרת יצוקה"פיצוי חלקי על עלויות." 

 בלו על דלקים. 

 מבחן )עלויות שיקום  ,ש"תעתמיכה ב, גידול בתשלומי ארנונה והיטלים
 .ועורף אזרחי( חוק אלמנות, הכנסה

עקב אי מימוש  ח"שבמיליארדי  2008-2012 תקציב הביטחון נשחק בשנים, בנוסף .45
המלצות ברודט שאושרו בממשלה לעדכון נתח הקניות בתקציב הביטחון לפי 

 .העלויות הריאליות
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 ארנונה

לא מומשה המלצת ברודט להקפאת תשלומי ארנונה של  2011-2012גם בשנים  .46
ל יגרום לקיצוץ עקיף נוסף בתקציב הביטחון "הנ. 2007ט על רמתם בשנת "מעהב

 . ח"ש' בשנים אלה של מאות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלו על הסולר

, טנקים, ל משתמש בסולר עבור שימושים מבצעיים לכלים כמו אוניות מלחמה"צה .47
השימוש בסולר מחויב בבלו על אף שמשמש  .רכבי קרב משוריינים וכדומה

ל הינו הגוף היחיד "במקרים רבים צה, יתרה מזו .לאימונים ופעילות מבצעית
 .המשלם בלו עבור שימוש בסולר לפעילויות מסוימות

  

  שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

כי תשלומי הארנונה של  , המליצה וועדת ברודט 2007בשנת 
ויעודכנו רק בהתאם , 2007ל יוקפאו בהתאם לרמתם בשנת "צה

.  המלצה זו לא יושמה עד כה. לעדכון הארצי הנקבע מדי שנה

הגידול החד בתשלומי הארנונה בשנים האחרונות מביא לצפי עלות של  
.הבאה ש"בתר ₪כמיליארד 

תחזית  

עלויות
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 בלו

, טנקים, ל משתמש בסולר עבור שימושים מבצעיים לכלים כמו אוניות מלחמה"צה .48
השימוש בסולר מחויב בבלו על אף שמשמש  .רכבי קרב משוריינים וכדומה

ל הינו הגוף היחיד "במקרים רבים צה, יתרה מזו .לאימונים ופעילות מבצעית
 .המשלם בלו עבור שימוש בסולר לפעילויות מסוימות

הועלה  2007מאז שנת . בלו על סולר ובנזין ח"ש' ל משלם מידי שנה מאות מ"צה .49
או החזרים  תן פטור מלאבעוד למשק האזרחי ני, ניכריםהבלו על הדלקים באחוזים 

 .ל נאלץ לשלם מס עקיף שהופך לקיצוץ עקיף"צה. 50%של עד 

 
 

 

אוניות כך הדבר בנוגע ל, אניות של ציי סוחר פטורים מתשלום בלו על הסולר .50
כך גם במקרה של החזרי בלו הניתנים לסקטור  .מבלו פטורותה ,מלחמה זרות

ל שעושה שימוש באותם כלים "צה .ה"בי נהיגה כבדה וכלי צמהאזרחי עבור רכ
 .בבלו בחיי, למטרות מבצעיות

 

 

 

 

 

  

, ח בשנה עבור אותם כלים ופעילויות"ל משלם מאות מיליוני ש"צה
 .שאזרחים מקבלים פטור

 

האוניות היחידות המשייטות בנתיבים בינלאומיים ומחויבות בבלו על סולר 
 .י"הינן אוניות ח

ר על בלו ואילו כלים ה אזרחיים מקבלים החז"רכבי נהיגה כבדה וכלי צמ
 .ל משלמים בלו"לתיות של צהמבצעיים ותוב
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 התייעלות

מערכת הביטחון מובילה מהלכי התייעלות נרחבים שאין להם מקבילה בסקטור  .51
התייעלות אלו הועצמו מאוד בשלוש  תהליכי. עד כדי מהפכת התייעלות יהציבור

י וועדת ברודט "ט עומדת בכל יעדי ההתייעלות שנקבעו ע"מעהב. השנים האחרונות
 .ואף מעבר להם ח"שמיליארד  3.3בהיקף של  2008-2010בשנים 

 

 

 

התמקדה הן  ט בשלוש השנים האחרונות"העצמת פעילות ההתייעלות במעהב .52
, א והשכר והן בתחומי ההוצאה על אנרגיה ותזקיקים"בתחום ההוצאה על כ

 .מתקדמות הקיום השוטף ושיטות רכשהלוגיסטיקה ו

במערכת הביטחון בחלוקה  2008-10וט מהלכי ההתייעלות שבוצעו בשנים להלן פיר .53
  (:משוקלל ח"ש' מ)לתחומי הפעילות 

 

 

 

 

 

 

2008-2010מצב יציב200820092010נושא

7371,1011,6702,9493,508סה"כ
4425778621,6571,881שכר וכ"א

96185213239494אנרגיה ותזקיקים

171243468987882מהלכים לוגיסטיים בקיום השוטף

289612766251מכרזים ושיטות רכש מתקדמות

     , –יעד שהוצג בברודט 

ח"מש

  508 3–יעד שהושג 

ח"מש

באופן  2008-2010התייעלה בשנים  ט"מעהב
 .יותר מהמתווה שבדוח ברודט, משמעותי

 

 2008-10ט הניבה חסכונות בשנים "תוכנית ההתייעלות של מעהב
 .בשיעור גבוה יותר מהקבוע במתווה ברודט
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יתייעל במטרה לסגור חלק מהפערים בביטחון  ט"משהב, על פי המלצת הועדה .54
ובוצעו קיצוצים , מאחר שלא ניתן שיפוי על התייקרויות, בפועל. ולחידוש המשקים

החסכונות שהושגו מתוכנית ההתייעלות יועדו , בתקציב הביטחון ישירים ועקיפים
 .לביטול קיצוצים במקום לטפל בצמצום הפערים בביטחון

 

 

 

  

מתוכנית ההתייעלות יועדו לביטול המקורות שהתפנו 
 .קיצוצים  במקום צמצום פערים בביטחון
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 נכס הביטחון

הינה גם השקעה בצמיחת ,מעבר לצמצום הסיכונים הביטחוניים, ההשקעה בביטחון .55
, מחקר ופיתוח,ייצוא בטחוני:כגון, המשק הישראלי במגוון רחב של תחומים

 .תשתית ובינוי ועודפרויקטי ,א והון אנושי"השקעה בכ

 

 

 

 

ההשקעה במחקר ופיתוח יוצרות מנופים לייצור  כדוגמת, מערכת הביטחוןהשקעות  .56
 .ולשמירת יכולת התעשייה בארץ ותורמות להגדלת חוסנו של המשק

  

 

 

הקשר בין חשוב לזכור כי , בשנים האחרונות הכלכלה הישראלית ביצועילאור  .57
העוצמה הכלכלית ובין העוצמה הביטחונית הינו הדוק ומתקיימים יחסי גומלין בין 

יהיה לא ביטחון לא תתכן צמיחה כלכלית ובלא כלכלה חזקה לא ניתן ל .השניים
 .לממן את צורכי הביטחון לאורך זמן

אחת הדוגמאות המובהקות לקורלציה בין השפעת המצב הביטחוני על המשק  .58
עקב אינתיפאדת  2003 – 2001ת המשק היא הירידה החדה בתוצר בשנים לצמיח

, גברה השליטה הביטחונית 2005 - 2004בשנים . שכללה גל טרור מתמשך, אקצה-אל
וזו אפשרה לשקם את הפעילות הכלכלית והיוותה קרקע ליישום המדיניות 

תתקיים אירועי תחילת העשור ממחישים כי בלא ביטחון לא . הכלכלית המוצלחת
 .2ועל כן להשקעה בביטחון גם ערך כלכלי, צמיחה כלכלית

  

                                                           

2
 -המכון למחקרי בטחון לאומי"  ,משמעויות אסטרטגיות  כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה", אבן. לנדא וש. ב  

 .    ע,     יולי , אביב-אוניברסיטת תל

הינו יצוא   ללא יהלומים של מדינת ישראל  מהיצואשישית 
 .ט"ל ומשהב"המבוצע בסיוע צה, ביטחוני

ל מאומן ומיומן הוא הערובה לביטחון המאפשר גם את השגשוג "צה
, י יצוא ביטחוני"ט קטר אמיתי לצמיחת המשק ע"מעהב. הכלכלי

פ ביטחוני "פיתוח מו, יצירת מקומות עבודה לעשרות אלפי אנשים
 .'כיתרון היחסי של ישראל וכו
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המצב הכלכלי השורר היום בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט עשוי לכלול  .59
מערכת הביטחון ותקציבה משפיעות על יציבות המשק והאצת . הזדמנויות למשק

 :שעל המדינה לשמרן 3פעילותו במספר מישורים

, ייצוב הביטחון במדינה הינו גורם משמעותי לפעילות המשק – ביטחון .א
 .בפרט במשק קטן ופתוח. לתחושת הצרכנים והמשקיעים הזרים

 

ט הינה גורם מניע ומשפיע על כלל "מעהב –השפעות על הביקוש המצרפי  .ב
 ןמתכנכגוף ה .עובדה המסייעת בבלימת מגמות שליליות, הביקושים במשק

באמצעות  ,לפעילות המשקמנוף עיקרי  ט"מהווה מעהבלטווח הארוך 
מחקר ופיתוח , ל לנגב"ההשקעה בפרויקטי תשתית ובינוי כגון מעבר צה

 .הנרחב של התעשיות הביטחוניות המהווה בסיס לייצוא הביטחוני, ביטחוני

 

 

 

א טכנולוגי איכותי העומד וימשיך "הכשרת כ –השפעות על ההיצע המצרפי  .ג
 איש במקצועות טכנולוגיים ומשק של 10,000מעל , לעמוד לרשות המשק

ידע וניסיון מקצועי שמועבר , שבחלקם רוכשים השכלה, מאות אלפי איש
 . ל"לשוק האזרחי לאחר השחרור מהשרות בצה

בעלי היקף תקציב משמעותי , פרויקטים ביטחוניים רבים הינם עתירי עבודה .60
 מערכת הביטחון הינה הארגון היחיד. ומאפשרים מימוש תוך לוח זמנים קצר

בהיקפים אדירים וזמינות , בסקטור הציבורי שהינו בעל יכולת ביצוע מהירה
 .מלאה

ח המתקדמות הנדרשות "מערכות האמלמאפשרות לפתח את התעשיות הביטחוניות  .61
מהייצור  75%ולראייה . הוזלת מחיריהן י"ע בכספי משלם המיסים ל וחוסכות"צהל

 . אוצבתעשיות אלה מופנה לי

 

 

 

 

                                                           

3
 J. Paul Dunne, Ron P. Smith and Dirk Willenbockel,"Models of Military Expenditure and 

Growth: A Critical Review," Defence and Peace Economics,Vol. 16(6), pp.449-461. 

כרבע מהזמנות מערכת הביטחון מבוצעות באזורי עדיפות 
 לאומית וקו עימות ומחזקות את התעסוקה והצמיחה

הינו המשרד הממשלתי היחיד המעניק העדפה  משרד הביטחון
 .במחיר למפעלים וספקים באזורי עדיפות לאומית

 תנאי סף לשגשוג וצמיחה –ביטחון 
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היצוא הביטחוני הינו אבן יסוד בסך היצוא ממדינת ישראל וככזה הינו מזרזי  .62
לפי מקומות עבודה הצמיחה העיקריים הקיימים במשק תוך שהוא יוצר עשרות א

  .בתעשיות השונות

 

 

 

 

5.90%

11.60%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2005 2009
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 ללא יהלומים הייצוא הביטחוני כאחוז מסך הייצוא במשק 

 .מסך היצוא, האחרונות הוכפל שיעור היצוא הביטחוני בחמש השנים
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ובכללן חברות בינלאומיות עם שווי שוק של , סטארט אפ רבותחברות 
 י בוגרי יחידות טכנולוגיות במערכת הביטחון"הוקמו ע, מיליארדי דולרים

 ס"הלמ  מקור הנתונים

א "לפיתוח כ, לטכנולוגיה, ט תרומה משמעותית לתוצר"למעהב
 .שמתבטא בגידול פריון המשק, מקצועי וניהולי

ביצוא ' אג 80-כל שקל המושקע בתקציב הביטחון מניב כ
 .הביטחוני



 ס"בלמ

 הביטחון משרד
 תקציביםהאגף 

 1557 101/ת
 א"ח חשון תשע"י 
 2010אוקטובר  26 

 26עמוד 
 

 ס"בלמ

 ל לנגב"מעבר צה

תחום נוסף בו באה לידי תרומה אדירה של מערכת הביטחון למשק הינו בתחום  .63
הביטחון קטר ומנוף עיקרי פרויקטי הבינוי והתשתית במסגרתו מהווה מערכת 

ל לנגב והקמת קריית ההדרכה "לפעילות המשק כדוגמת פרויקט מעבר צה
באמצעותו נוצרים מקומות תעסוקה חדשים ומשודרגת תשתיות לאומיות 

 .וסוציאליות

חסר תקדים בהיקפו התקציבי והתשתיתי , ל לנגב הינו מהלך נרחב"עליית צה .64
, חברתית, ן הלאומי של הפרחת הנגב כלכליתומהווה אבן מרכזית במימוש החזו

 .חינוכית וביטחונית

ל לנגב תרומה ביטחונית אך גם תרומה כלכלית הנאמדת בגידול "למעבר מחנות צה .65
בתום , לשנה ח"שמיליארד  6-לשנה עד ל ח"שמיליארד  4.7בתוצר בסך של 

 .המהלך המלא

, במגוון רחב של תחומים ל לנגב מייצר בנוסף תרומה עקיפה"מעבר מחנות צה .66
שמדינת ישראל , רווחה ותרבות, בריאות, חינוך, הכוללים פיתוח תשתיות לאומיות

שמוערך , תורם המעבר לעליית ערך הנכסים בידי הציבור בנגב, כמו כן. מייחלת להם
 .בעשרות מיליארדים

 

 

 התעשיות הביטחוניות 

במשך השנים ממלאת התעשייה הביטחונית הישראלית תפקיד מרכזי ביצירת  .68
שימור נכסי . תעשייתית ובהגנה על יעדי הביטחון הלאומיים-התשתית הכלכלית

, הפיתוח והייצור, התעשייה הביטחונית הכרחי לתמיכה ביכולות המחקר
 .ישראלהמבטיחות את היתרון האיכותי של 

 

 

 

רווח נקי  2009ות הכספיים לשנת "התעשיות הביטחוניות העיקריות מציגות בדוח .69
התעשיות , בתקופה של האטה כלכלית במשק המקומי .$ 'מ 340-כולל בסך של כ

מופנית לשווקים ( 75% -כ)היות ומרבית תוצרתן , מהוות גורם מייצבהביטחוניות 
 .בעולם בהם הביקוש נגזר בעיקר מהמצב הביטחוני ורגיש פחות למצב הכלכלי

 

 

 

 42,000-התעשייה הביטחונית בארץ מעסיקה באופן ישיר כ
 עובדים באופן עקיף 100,000-עובדים ועוד כ

התעשיות הביטחוניות מעבידות למדינה דיבידנדים בהיקפים של 
 מאות מליוני שקלים בשנה

 

 .שנהח ל"מיליארד ש 6-מוערך בכ, ל לנגב"הגידול בתוצר הלאומי מעליית צה .67
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 מחקר ופיתוח

פ אשר "מושפע בצורה מכרעת מרמת ההשקעה במוג לנפש בישראל "גודלו של התל .70
 .ברובה המכריע באה ממקורות תקציב הביטחון

' במ)הינן כמפורט להלן  2005-2009פ במטבע מקומי בשנים "ט למו"תשלומי משהב .71
 (:ח"ש

 

 

 

מהתקציב השקלי בתהליך שנמצא במגמת עליה  11%פ "משקיעה במו ט"מעהב .72
 .לאורך שנים

אשר תרומתו לביטחון  ח"שמיליארד  4.5תעלה על  2010פ בשנת "השקעה במו .73
ל ובמקביל מייצרת "חיונית כדי לשמר ולהעמיק את היתרון הטכנולוגי של צה

 .תשואה אדירה למשק הישראלי

  

 ופיתוח מתקציב הביטחון השקלי מושקע במחקר  11

 ופיתוח
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 פ דואלי"מו

ט במחקר ופיתוח סיכמנו לאחרונה "בהמשך למאמצים להרחיב את פעילות מעהב .74

מחקר ופיתוח של טכנולוגיות עם המדען הראשי ומשרד האוצר על הקמת קרן ל

דואליות היכולות לתרום לביטחון המדינה מצד אחד ולהוות בסיס לפוטנציאל 

 .כלכלי בשוק החופשי

בשנה לעידוד פרויקטים עם חדשנות  ח"ש' מ 60 שתעמוד עללפיכך הוקמה קרן  .75

 . טכנולוגית ופוטנציאל עסקי

הכולל ר משותף "הקרן תוקם ותפעל במסגרת המדען הראשי תחת ועדת היגוי עם יו .76

 .ת"מפא' את המדען הראשי ור

הסיוע יינתן לחברות קטנות ובינוניות אשר להן רעיונות שנותנים פתרון לצרכים  .77

זאת מתוך כוונה . חון ונמצאים בשלב הוכחת היתכנותטמבצעיים של מערכת הבי

 .לעודד עסקים קטנים יחד עם יצירתיות וחדשנות
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 סיכום

בספר זה מפורטים דברי הסבר נרחבים של הנתח הלא מסווג בתקציב הביטחון  .78

ספר זה . ח ונושאים נוספים"מיליארד ש 10 -המסתכם במעל ל 2011-2012לשנים 

 .בתהליך של שקיפות ובקרה בתקציב הביטחוןמהווה נדבך חשוב 

ט לממש היעדים המרכזיים ובראשם "תקציב הביטחון מיועד לאפשר למעהב .79

 .הבטחת קיומה של מדינת ישראל והגנה על ביטחון תושביה

, עם הממשל האמריקאי MOU-והסכם ה, על כל מרכיביו, מתווה ברודט הריאלי .80

ט במטרה "נתה התכנית הרב שנתית של מעהבמהווים את בסיס המשאבים עליו נב

 .בראייה ארוכת טווח, להיערך במקביל לאיומים במצרף זירות נגד מדינת ישראל

נדרש המשך התהליך ליישום מלא . ט מחויבת להמלצות דוח ברודט וליישומן"מעהב .81

, של המלצות הועדה ולהביא לכך שכלל השחקנים יהיו מחויבים לתהליך וליישומו

גמשה או התפשרות על מסקנות הועדה וללא פרשנויות אשר ירוקנו מתוכן את ללא ה

 .המלצותיה

 

 

 

תוכנית ההתייעלות עומדת . לתכנית התייעלות ופועלת למימושה מחויבתט "מעהב .82

ט מתייחסת לנושא "מעהב .ואף עוברת אותו י דוח ברודט"ביעד ההתייעלות עפ

 .בראייה חדשנית עם מחויבות של כלל הארגון לממש את יעדי התייעלות

  

תקציב הביטחון , למרות המלצות ברודט ולמרות הסכם חתום עם האוצר
מזה קיצוץ , ח"שמיליארד  6.2קוצץ ונשחק בסך כולל של  2011-2012לשנים 

ושחיקה של  ,בהמשךשחלקו יוחזר , ח בתקציב המקורי"שמיליארד  2.7של 
 . ח"שמיליארד  4.6
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כמו גם  ,ט מקבל פיצוי"שבגינם אין משהב, גל ההתייקרויות בקיום השוטף .83

הקיצוצים החוזרים ונשנים בתקציב הביטחון אינם מאפשרים להקצות את 

המקורות המתפנים ממהלכי ההתייעלות לטובת שימור משקים ולשימושי 

 .התעצמות נוספים

 

 

תקציב הביטחון נמוך מהמלצות ועדת , לאורך החומש הראשון למתווה ברודט .84

בין החלטת הממשלה לגבי אימוץ  אין הלימה. י הממשלה"כפי שאושרו ע, ברודט

לבין תקציב הביטחון  2011-2012החלטות ברודט וסיכום תקציב הביטחון לשנים 

 .בפועל

-ממוצע מדינות ה נמוךהינו , ב"ללא הסיוע הביטחוני מארה, תקציב המדינה .85

OECD .היה להגדיל את תקציב משרדי הממשלה באופן ניתן כי , נגזר מכך

 .מאקרו כלכליות ריאליותמשמעותי תחת הנחות 

באופן שיטתי הקצאת , כך שנים תחת הנחות שמרניותתקציב המדינה נבנה לאורך  .86

 מעבר לתכנון תחת הנחות ריאליות. המשאבים במשק מתבצעת בצורה לא יעילה

, פ שיגבירו צמיחת המשק"ומו חינוך, ויקטי תשתיתפרבלהגביר ההשקעות  יאפשר

 .והן לצרכים אזרחיים וביטחוניים לשיפור רמת החיים

, תראוי שמדינת ישראל תקים מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות פיסקאלי .87

 .מתקדמות בדומה למדינות אירופאיות

אשר חשיבותה גדלה בזמנים של , ט מהווה מייצב כלכלי מרכזי במשק"מעהב .88

, באמצעות ההשקעה בפרויקטי תשתית ובינוי, זאת. זורי העסקיםמשברים במח

המהווה את הבסיס לייצוא הביטחוני הנרחב של , השקעה במחקר ופיתוח ביטחוני

 .'הכשרת כח אדם טכנולוגי וכו, התעשיות הביטחוניות

פ דואלי "לאחרונה סוכם עם משרד האוצר והמדען הראשי על הקמת קרן למו .89

הקרן תתמוך בחברות קטנות עד בינוניות עם רעיונות . בשנה ח"ש' מ 60בהיקף של 

 .חדשניים בעלי פוטנציאל עסקי

ח "מיליארד ש 9-בסך של יותר מ 2008-2012הביטחון נשחק בשנים תקציב 
 .בגין אי פיצוי על התייקרויות
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לאור ההפרות החוזרות ונשנות של המלצות ועדת ברודט נדרש לחוקק את מתווה  .90

יש להאריך המתווה בחומש , לאור סיום החומש הראשון למתווה, כמו כן. ברודט

 .ולחוקק אותו 2022עד שנת , נוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ל"תא, מהרן פרוזנפר
 אגף התקציבים' ר
 

  

, ט פועלת לממש את יעודה להגן על מדינת ישראל ותושביה"מעהב
, להמשך צמיחתו, בד בבד עם פעילות לחיזוק יציבות המשק

לפיתוח ההון האנושי והתשתיות הלאומיות ולחיזוק החברה 
 .הישראלית
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 3122-3123ת הכספים והצעת תקציב הביטחון לשנדברי הסבר ל
 נושאים לא מסווגים

 
 

 עמוד תוכן סעיף ראשי
 33 תוכן עניינים  -

 33 המשק הישראלי  

 54 נתונים ומגמות –תקציב הביטחון   

 45 המדיניות הפיסקאלית בישראל  

 44 בקרה ושקיפות במערכת הביטחון  

 15 ח הסיוע"מט בתקצי  

 14 ח ועדת ברודט לבחינת תקציב הביטחון"דו  

 16 1155-1151 יםתקציב הביטחון לשנ  

 34 נכס הביטחון למשק הישראלי  

 33 פ והתעשיות הביטחוניות"המו, הייצוא הביטחוני  

 36 תוכנית ההתייעלות במערכת הביטחון  

 553 א"כ  

    

  3122 - פירוט  

 553 שיקום נכים 5111 

 551 משפחות והנצחה 5411 

 556 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים –ן "אמו 5611 

 541 מערכות מידע וניהול, מחשוב –ן "מל 5313 

 543 אגף משאבי אנוש -א "אמ 1111 

 541 גמלאות 1111 

 543 דים"עיר הבה 1615 

 543 הוצאות חירום אזרחיות 1315 

 515 מכשול ומרכיביו 5511 

 515 יםמעבר 5515 

 514 ביטוח ותביעות 5615 

 511 היחידה להתיישבות 5316 

 513 משק לשעת חירום –ח "מל 5313 

 513 תמיכות והשתתפויות 5313 

 516 היחידה להכוונת חיילים משוחררים –ש "החיימ' יח 5314 

 531 ספחויותימשלחות ונ 1115 

 535 ל אחר"מטכ 1516 

 531 י"קרן לב 1113 

 533 כללותמ 1311 

 535 שונות 1111 
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 נושאים לא מסווגים

 
 

 עמוד 3123 - פירוט סעיף ראשי
    

 534 שיקום נכים 5111 

 533 משפחות והנצחה 5411 

 535 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים –ן "אמו 5611 

 535 מערכות מידע וניהול, מחשוב –ן "מל 5313 

 534 אגף משאבי אנוש -א "אמ 1111 

 533 גמלאות 1111 

 536 דים"עיר הבה 1615 

 561 הוצאות חירום אזרחיות 1315 

 563 מכשול ומרכיביו 5511 

 561 מעברים 5515 

 563 ביטוח ותביעות 5615 

 563 היחידה להתיישבות 5316 

 566 חירום משק לשעת –ח "מל 5313 

 111 תמיכות והשתתפויות 5313 

 115 היחידה להכוונת חיילים משוחררים –ש "החיימ' יח 5314 

 111 ספחויותימשלחות ונ 1115 

 113 ל אחר"מטכ 1516 

 115 י"קרן לב 1113 

 114 מכללות 1311 

 111 שונות 1111 

    

  דברי הסבר  

 113 שיקום נכים 5111 

 115 והנצחהמשפחות  5411 

 133 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים –ן "אמו 5611 

 133 מערכות מידע וניהול, מחשוב –ן "מל 5313 

 155 אגף משאבי אנוש -א "אמ 1111 

 154 גמלאות 1111 

 144 הוצאות חירום אזרחיות 1315 

 115 מכשול ומרכיביו 5511 

 114 מעברים 5515 

 113 ביטוח ותביעות 5615 

 116 היחידה להתיישבות 5316 

 135 משק לשעת חירום –ח "מל 5313 

 133 תמיכות והשתתפויות 5313 
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 עמוד דברי הסבר סעיף ראשי
 

 133 היחידה להכוונת חיילים משוחררים –ש "החיימ' יח 5314 

 135 ספחויותימשלחות ונ 1115 

 133 ל אחר"מטכ 1516 

 313 י"קרן לב 1113 

 314 מכללות 1311 

 313 שונות 1111 

    

 316 מקרא ראשי תיבות  -
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 המשק הישראלי

בדרך להשגת . מדינת ישראל ותושביה להבטיח את ביטחוןט הינו "ל ומשהב"יעוד צה .1
מקדמת ומחזקת את כלכלת ישראל ומהווה קטר מרכזי , ט מפתחת"מעהב, ייעודה

 .לצמיחת המשק

: שמושפע מאוד משינויים בכלכלת שאר מדינות העולם, המשק הישראלי קטן ופתוח .2
רגיש לשינויים בשוק , פתוח מאוד לתנועות הון, (ובעיקר טכנולוגי)המשק מוטה ייצוא 

 . מטבע חוץ וכן רגיש מאוד לשינויים במצב הביטחוני

 צמיחה

ביותר בעולם  המשק הישראלי נהנה משיעור הצמיחה הגבוה, 2003החל משנת  .3
היינו עדים לירידה , בעקבות המשבר הכלכלי העולמי 2008מסוף שנת . המערבי

הייתה  2009הצמיחה בשנת . באינדיקאטורים הכלכליים ולהאטה בפעילות העסקית
מצבו , כתוצאה מכך. למול צמיחה שלילית במדינות המערב, בשיעור נמוך יחסית

 OECD-ביחס למדינות המערב וההיחסי של המשק הישראלי השתפר משמעותית 
המשק הישראלי צפוי לעלות שוב , עם היציאה מהמשבר, 2010החל משנת . בפרט

 .לשנה 4%למתווה צמיחה חיובי של 

 
 
 
 
 

 

 
 .מוצגת התחזית המעודכנת של משרד האוצר 2011-2012לגבי שנים . נתוני בנק ישראל :מקור
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מצב המשק הישראלי השתפר דרמטית בשנים האחרונות ודומה בחלק ניכר 
להלן הצגה של שיעורי . OECD-הכלכליים לממוצע מדינות ה םמהאינדיקאטורי
 :20001ג החל משנת "בתמ םהשינוי הריאליי
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לקראת דיוני התקציב נמוכים באופן , לאורך שנים, שמוצגותתחזיות הצמיחה  .4
הדבר קיבל ביטוי בפרט לאחר המשבר הכלכלי בשנת . משמעותי מהצמיחה בפועל

למול צמיחה , -1%של  2009תחזית צמיחה שלילית לשנת  הוצגהשבעקבותיו , 2008
 : 2010כך הדבר לגבי שנת . 0.7%בפועל של חיובית 

שבפועל צפויה הצמיחה , 1%לממשלה תחזית צמיחה של  הוצגהלך דיוני התקציב הבמ .5
 .מאות אחוזיםכלומר הטייה בתחזית של . 4.0%-לעמוד על כ 2010בשנת 

 

 
 .(מדובר בתחזית עדכנית 2010לגבי שנת ) חשב הכלליה נתוני: מקור

 

 

 

 

  

תחזית האוצר מול ביצוע בפועל  –צמיחה 
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, המוצגות לממשלה בדיוני התקציב צמיחהתחזיות ה ,לאורך שנים
 .בפועל בנוגע לשיעור הצמיחה מוטות כלפי מטה למול הצמיחה

 .בפועל
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כי  בגרף להלן השנים האחרונות ניתן לראות 25-בעת בחינת התפתחות התוצר לנפש ב .6
בין  .המשמעותיות ביותר בעולם המערבי ישראל עשתה את אחת מקפיצות המדרגה

 5,698מתוצר לנפש של  ,5ביותר מפי  התוצר לנפש של ישראל קפץ 2009-ל 1985השנים 
 :2009דולר בשנת  29,672לתוצר לנפש של  1985דולר בשנת 

 
 IMF-ה נתוני: מקור

 

 הגרעון הממשלתי והריבית על החוב 

אשר  הגרעון בפועל היה נמוך מהגרעון החזוי 2004מהגרף ניתן לראות כי החל משנת  .7
הגרעון  2007כאשר בשנת , 2008על בסיסו נבנה תקציב המדינה בכל שנה עד שנת 

תחזיות , לאורך שנים. 2.9%מת יעד הגרעון לאותה שנה שעמד על לעו 0-בפועל היה כ
. לממשלה לקראת דיוני תקציב גבוהים מהגרעון בפועל המוצגות, הגרעון הממשלתי

אורך שנים בתהליך תכנון תקציב המדינה הטיה רציפה באותו כיוון להמשמעות היא 
 .ליתאוהקצאת מקורות שאינה אופטימ

 

 
 

 
 

 
כלומר  .6%לבד למול תחזית אוצר של ב 5.15%על  2009בשנת  הגרעון הממשלתי עמד .8

לתקציב המדינה אל מול  ח"שמיליארד  6.5-קיטון בחוב אשר ממנו נובע חסכון של כ
 . התחזיות המוקדמות

העריך כי , 2010תוואי הגירעון הממשלתי כפי שנקבע בעת בניית ספר התקציב לשנת  .9
בהסתמך על הביצועים בפועל  .רתוצ 5.5%-יעמוד על כ 2010בשנת  הגרעון הממשלתי

 דבר המגלם בתוכו חיסכון, בלבד 3%-עד כה ניתן להעריך כי הגרעון הסופי יעמוד על כ
קרי החוב יהיה . 2010למשק הישראלי בשנת  ח"ש מיליארד 25-מצטבר של יותר מ

 .נמוך מהמתוכנן לכן גם תשלומי הריבית יהיו נמוכים יותר
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 432מול שנת  8223שנת 4 גידול בתוצר לנפש

הפער הגדול בשנים האחרונות בין יעד הגרעון בתחזיות 
ממשלה לגרעון בפועל מצביע כי תקציב המדינה נבנה תחת ה

 .הנחות פיסקאליות שמרניות ולאורך שנים רבות
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 (תחזית – 2010לגבי שנת )נתוני החשב הכללי : מקור

 

 1.7נוצרו יתרות תקציביות בסעיף תשלומי ריבית בסך  2009בשנת  ,בהמשך לכך .10
בין היתר בשל העובדה שהגירעון ושער הדולר היו נמוכים מהמתוכנן , ח"שמיליארד 

 .(ח"שמיליארד  33.9לעומת תשלום בפועל של  ח"שמיליארד  35.65תוכננו )

המתוכנן צפוי עודף ן נמוך בהרבה מ הגירעון צפוי להיות 2010בשנת כתוצאה מכך ש .11
בתקציב  ח"ש ימיליארד 3-4-צפוי עודף של כ, 2010בשנת . בתקציב הריביתנוסף 

אל מול תכנון  ח"שמיליארד  33.9 –שאר על רמתו יבהנחה שהתשלום בפועל י) הריבית
הממשלה יכולה היתה , כלומר (.ח"שמיליארד  38בגובה של  2010תשלום לשנת 

לצרכים  2009-2010בשנים  ח"שמיליארד  5-להקצות משאבים נוספים בסך של כ
 .חשובים ומתועדפים של משרדי הממשלה אך לא עשתה כן בשל הטיה בתכנון

 

1.  

 

 

 

  

4%

3.4%

3% 2.9%

1.6%

6%

5.5%

3.86%

1.98%

0.90%

0.02%

2.10%

5.15%

3.00%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 כאחוז מהתוצר גרעון בתקציב המדינה 

יעד הגרעון

גרעון בפועל

משאבים נוספים  הממשלה יכולה היתה להקצות, 2009-2010בשנים 
ללא שינוי מעטפת , ח"שמיליארד  5-למשרדי הממשלה בהיקף של כ

אך לא עשתה כן בשל הנחות שמרניות שהביאו לעודף , התקציב
 .בתקציב הריבית
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 גביית המיסים

תחזיות ה. חלה מגמת היפוך בגבייה בהכנסות המדינה ורשות המיסים בשנה האחרונה .12
ההכנסות בפועל , כאשר 2009בשנת  ח"שמיליארד  172.9המוקדמות צפו הכנסות של 

 ח"שמיליארד  4.8המשמעות היא גידול של . ח"שמיליארד  177.7עמדו על סך של 
 .הנחות על פיהן נבנה תקציב המדינהבהכנסות המדינה אל מול ה

 

 
 

 

אל  ח"שמיליארד  17-בכ, לפי קצב הגבייה הנוכחי, משמעות הנתון היא פער המוערך .13
תקציבי ל להקצאת מקורות יעילה יותרמימון היכול לשמש , מול התחזיות המקוריות

 .המשרדים ולמימוש מלא ומזורז של תוכניות ייעודיות

 החוב הלאומי

תוצר של /עולה כי יחס החוב, במשרד האוצר ל"ח השנתי שפרסם אגף החשכ"לפי הדו .14
לפני , OECD-בעוד שממוצע מדינות ה, 78%-על כ 2009מדינת ישראל עמד בשנת 
כאשר מדינות בעלות , 77%-עמד בתקופה המקבילה על כ, כניסתה של ישראל לארגון

ביחס  20%-15%רשמו עלייה של ,  תוצר לנפש הגבוה מישראל כגון ספרד ואירלנד
 .ר של מדינותיהןתוצ/החוב

 
 משרד האוצר: מקור נתונים
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  מהתוצר  -כ החוב הממשלתי 
תחזית אוצרית מול ביצוע בפועל

תוצר כתוצאה /צפויה מגמה של קיטון משמעותי ביחס החוב 2010בשנת 
 .מצמיחה מואצת של התוצר ומגידול נמוך בחוב הממשלתי

להיות הגבוהים ביותר , צפויים תקבולי המדינה ממיסים 2010בשנת 
תוך שבירת השיא  ח"שמיליארד  200 -ולעמוד על כ, מקום המדינה
 ח"שמיליארד  183 שלת מקוריואל מול תחזית , 2007שנקבע בשנת 

 .בלבד
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השוואה בינלאומית של אחוז החוב מהתוצר .15
1

מצביעה על כך שבניגוד למדינות  
. 2007-2009תוצר בישראל ירד בין השנים /יחס הגדול בחוב, המפותחות האחרות

חוזקו של המשק הישראלי ויכולתו להתמודד עם משברים  משקפת אתנקודה זו 
 .פיננסיים מבלי ליצור נטל עודף על המשק

 

 IMF-נתוני ה :מקור

 

                                                           
 OECD-מתוך נתוני ה 1
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 הוצאה הממשלתיתה

 

, 1985בשנת . ג"יש ירידה מתמשכת בחלקו של תקציב המדינה מהתמ 1985החל משנת  .16
שיעור זה ירד בהדרגה באופן . ג"מהתמ 85%-תקציב המדינה היה בשיעור של כ

 .OECD -שהוא ממוצע של מדינות ה, ג"מהתמ 45%-מתמשך עד לפחות מ

שמתקבל כמענק , אם נפחית מתוך תקציב המדינה את הסיוע הביטחוני, יתר על כן .17
בשיעור נמוך יותר  הואהרי ברור שתקציב המדינה , ב ואינו ממקורות המשק"מארה

 .ולכן ניתן להגדיל את תקציב המדינה בסך ההפרש OECD -מממוצע ה

 

 

 

 
 

  

נמוך מממוצע , ללא המענק הביטחוני, ג"תקציב המדינה מהתמ
יע על הצורך בהגדלת מסגרת ל מצב"הנ.OECD-מדינות ה
 .התקציב
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בהתאם להגדרות הבינלאומיות ההוצאה הממשלתית מחושבת על בסיס סך הביצוע  .18
השוואה . כפי שהוצג לעיל( ללא הקרן אך עם תשלומי הריבית)ללא החזר חובות 

יחס זה היה , בינלאומית במחירים שוטפים מצביעה על כך שביחס למדינות אירופה
 :להתמודדות עם המשברוהדבר היווה מצע נוח , 2מבין הנמוכים

 נתוני הבנק העולמי: מקור

 

 

 נתונים ומגמות –תקציב הביטחון .   ב

כאשר בוחנים את תוואי שיעור ההוצאה הביטחונית ממקורות המשק בשני  .8
בלבד  4.5%-ניתן לראות כי כיום מדינת ישראל משקיעה כ, העשורים האחרונים

 .  שיעורים נמוכים ברמה ההיסטורית, ממקורותיה

 

  

                                                           
 EUROSTATS-מתוך נתוני ה 2
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ג"הוצאות הממשלה הרחבה כאחוז מהתמ

8223   8222   8223   8242   

 של ישראל חתרה תהמדיניות הפיסקאלי, עד לפני שנים לא רבות
 OECD-לרמת האינדיקאטורים הכלכליים של מדינות ה להתקרב

ראלי טובים ביצועי המשק היש ,כיום. חוב תוצר נמוך ובמיוחד ליחס
במצב המשק מאפשר להקצות יותר מקורות למשרדי  השיפור. יותר

שיגבירו הצמיחה ' תשתיות וכו, פ"הממשלה הן לצורך השקעות במו
 .וביטחוניים לשיפור רמת החייםוהן לצרכים אזרחיים 
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 נתונים ומגמות –תקציב הביטחון 

 

 
 תחזיות מעודכנותואילך הינם  2010הנתונים משנת , ס"למ: מקור

 

 

 

 

תחת הנחת שיעורי צמיחה גבוהים , במהלך השנים הבאות אנו צפויים להמשך המגמה .19
 .ויציבים במהלך השנים הבאות

 

 חוברות הצעת תקציב המדינה של משרד האוצר: מקור

 

 

  

   מ מזומן"כולל מט התפתחות ההוצאה הביטחונית ממקורות המשק 
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כ הוצאה בטחונית ממקורות  "סה
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פאי ניתוח התפלגות ההוצאות  חוברת הצעת תקציב המדינה של האוצר4 מקור

השוואת ההוצאה הביטחונית הכוללת לתשלומי 
 מתקציב המדינה  -כ העברה ותמיכות 

ג מצוי בירידה דרסטית הן "אחוז ההוצאה הביטחונית מהתמ
 .בעשור האחרון והן בשנים האחרונות הן, בשנות דור

ההוצאה הביטחונית כאחוז מתקציב המדינה רושמת ירידה 
נתון המצביע על , דרסטית אל מול סך תשלומי העברה ותמיכות

 .שינוי בסדר העדיפויות הלאומי

 

העברה תשלומי 
 ותמיכות

 ההוצאה הביטחונית
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במגמת ירידה חריפה הן נתח תקציב הביטחון בתוצר נמצא , ס"על פי נתוני הלמ .20
 :כמוצג להלן, הן בעשור האחרון והן בחומש האחרון, בהסתכלות לשנות דור

 
 

 

 

 

נמצא בירידה דומה בהסתכלות על אותן  נתח תקציב הביטחון מתוך תקציב המדינה .21
ירדה  2000-2010בין השנים נתוני אגף התקציבים במשרד האוצר  י"עפ .טווחי הזמן

 :14%-ואילו הצריכה האזרחית עלתה ב 4% -הצריכה הביטחונית ב

 

 

 

 

 

  

תקציב הביטחון 

מתקציב המדינה 

)נטו( )1(

סה"כ תקציב 

הביטחון כאחוז 

מהתמ"ג )2(

198624.1%16.2%

200016.0%6.9%

200615.6%6.6%

201015.1%6.0%

שרד האוצר )1( - חוברת הצעת תקציב המדינה, מ

שרד האוצר )2( - למ"ס + חוברת הצעת תקציב המדינה מ

      עמ     -    הצעת תקציב המדינה של אגף התקציבי  במשרד האוצר לשני    מקור

16.20%

17.90%

65.90%

18.50%

17.20%

64.30%

  8222התפלגות הוצאות המדינה לשנת 

  8242התפלגות הוצאות המדינה לשנת 

ההוצאה האזרחית

ההוצאה 

הביטחונית

אחר

ההוצאה האזרחית

ההוצאה 

הביטחונית

אחר

התפתחות רב שנתית–תקציב המדינה 

י נתוני אגף תקציבים באוצר בעשור האחרון ירדה הצריכה הביטחונית "עפ
 .14%האזרחית של  למול עלייה בצריכה 4%-ב

תקציב , למרות הגידול באתגרים הביטחוניים ומורכבותם
 ,ג"יהיה בשיעור הנמוך ביותר מהתמ 2011-2012הביטחון בשנים 
 .מאז קום המדינה
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תחת מסגרת זו . 1.7%מגבלת הגידול בהוצאת הממשלה בשנים האחרונות עמדה על  .22
להגדיל את תקציבי משרדי הממשלה , י המלצת האוצר"החליטה הממשלה עפ

 .והקטנת תקציב הביטחון הגדולים

גידול חד  בניתוח בדיעבד מתברר כי חלק תקציב הביטחון בעוגה הלאומית יורד לעומת .23
וזאת חרף האתגרים הביטחוניים המתגברים , בתקציבי המשרדים המרכזיים האחרים

 .ומגוון האיומים ההולך וגדל בכלל הזירות השונות, בשנים האחרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 43%-ניתן לראות כי בעשור האחרון גדל תקציב המדינה הכולל בערכים שוטפים ב .24
. 34%-ואילו תקציב הביטחון גדל רק ב 43%-רוב משרדי הממשלה גדלו ביותר מ

. המשמעות היא הקטנת נתח תקציב הביטחון והעברתו למשרדי ממשלה אחרים
 .ח תקציב הביטחון"אזרחיים עכלומר ממשלת ישראל תגברה את הנושאים ה

 

  

34.59%

43.03%
40.40%

49.51%

54.50%

78.47%

25.00%

35.00%

45.00%

55.00%

65.00%

75.00%

85.00%

משרד הביטחון תקציב המדינה משרד הבריאות המשרד לביטוח 
לאומי

משרד החינוך המשרד לביטחון 
פנים

שיעור שינוי תקציב המדינה ומשרדים נבחרים בעשור  
 נטו במחירים שוטפים  על בסיס תקציב מקורי  האחרון

בדיון על תקציב המדינה בממשלה הצגנו השוואה של תקציבי משרדי 
הממשלה כפי שנלקחו מחוברות אגף התקציבים במשרד האוצר 
המוכיחות שכל משרדי הממשלה הגדולים גדלו בשיעור גבוה מתקציב 
הביטחון ואילו תקציב הביטחון גדל בשיעור הנמוך ביותר בעשור 

לפני   2006ל נכון אפילו אם מסתכלים על השוואה משנת "הנ. האחרון
בה תקציב הביטחון היה ברמתו הנמוכה ביותר   מלחמת לבנון השנייה

 :ןכמפורט להל, ועד היום
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של כל משרדי הממשלה לאחר התוספות  ןאפילו אם לוקחים את התקציב המעודכ .25
, ניתן לראות כי תקציבי המשרדים גדלו בשיעור גבוה מתקציב הביטחון, במהלך השנה
 :כמפורט להלן

 

     -    הצעת תקציב המדינה של אגף התקציבי  במשרד האוצר לשני    מקור

17.66%

19.84%

21.05%

23.22%

26.06%

27.30%

15.00%

17.00%

19.00%

21.00%

23.00%

25.00%

27.00%

29.00%

משרד הביטחון תקציב המדינה משרד הבריאות המשרד לביטוח 
לאומי

משרד החינוך המשרד לביטחון 
פנים

שיעור שינוי תקציב המדינה ומשרדים נבחרים מאז שנת  
 נטו במחירים שוטפים  על בסיס תקציב מקורי  8224

15.2%
20.9% 21.6% 23.0%

25.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

משרד הביטחון ביטוח לאומי משרד לביטחון 
פנים

משרד  
הבריאות

משרד החינוך

משרד האוצר  מקור

למרות מסקנות דוח ברודט , וגם לאחר מלחמת לבנון השנייה 2000החל משנת 
המשיכה המגמה של , ש תפן שאושרה בקבינט"שאושרו בממשלה ולמרות תר

 .הקטנת נתח הביטחון ותגבור משרדי הממשלה האזרחיים
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לצורך " המעובדים"נתונים מגמתיים ביחס לתקציב הביטחון  מוצגיםלאורך שנים  .26
 .הצדקת טיעונים שונים אשר אין להם קשר לנתונים ולעובדות בפועל

ראוי לציון כי תקציב הביטחון כולל תשלומים לנכים ומשפחות חללי , בהקשר זה .27
' משרד החוץ וכו, משמר הכנסת, סדוכ ומ"אנשי שב, סוהרים, ל אך גם שוטרים"צה

 .ל בסמכות משרדי ממשלה אחרים"אף שהנ

ל הינם חלק מתשלומי "כמו כן בסטטיסטיקה הבינלאומית תקציבי השיקום הנ
 .חלק מההוצאה הביטחוניתההעברה ולא 
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 422  4338בסיס   תקציב מקורי ברוטו שיעורי שינוי בתקציבי משרדים נבחרים 

בטחו 

חינוך

בריאות

ביטוח לאומי

בטחו  פני 

השנים האחרונות עולה  20-ניתן לראות כי תקציב מערכת הביטחון ב
בראיה לאחור קל להבחין . בקצב נמוך לאין שיעור מהמשרדים האזרחיים

בשינוי סדרי העדיפויות הלאומי בעשורים האחרונים בהם הדגש היה על 
ח ירידה "ות עהחינוך והבריא, תגבור משמעותי של תשלומי ההעברה

 .בתקציב הביטחון

תקציב , למרות הגידול באתגרים הביטחוניים ומורכבותם
יהיה בשיעור הנמוך ביותר  2011-2012הביטחון בשנים 

 .מאז קום המדינה, ג"מתקציב המדינה והתמ
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 ות הפיסקאלית בישראליהמדינ

 י "ח שפורסם ע"בדו. OECD-לאחרונה התקבלה ישראל כחברה בפורום מדינות ה .1

בנוגע לכלכלת ישראל התייחסות לריכוזיות משרד האוצר בניהול תקציב  OECD3-ה
המדינה המקשה על משרדי הממשלה במימוש מדיניות משרדם ואינו מאפשר עצמאות 

 .תקציבית

בנושא המדיניות המוניטארית והפיסקאלית בישראל דן בהליך  OECD-ח ה"דו .2
הצעות ' ח הועלו מס"במסגרת הדו. דרכים לייעל את התהליךהתקצוב בישראל וב

 :לשיפור וייעול הליך התקצוב

הסעיפים בתקציב המדינה הינו גבוה ' מס - הסעיפים בתקציב' הקטנת מס .א
בשנים  9,000ל 13,000הסעיפים מיותר מ' למרות שהייתה ירידה במס)במיוחד 

י "תביא להפחתת השליטה עהסעיפים לא ' ונראה כי הפחתה של מס, (האחרונות
 . משרד האוצר

 
 

 
 
 
 

כיום ישנן דרישות מועטות ממשרדי הממשלה להצגת תוכניות  - תכנון רב שנתי .ב
גם במקרים בהם למשרדי הממשלתי . עבודה מעבר לשנת התקציב הקרובה

 .ישנה תוכנית ארוכת טווח אין חובה להציגה

י בקשה להצגת "שינוי תהליך העבודה למול משרדי הממשלה בדיוני התקציב ע
דרישת התקציב לשנה הקרובה כחלק מתוכנית רב שנתית יכולות להביא לשיפור 

 .תדיוני התקציב עם משרד האוצר ולשפר את איכות ההוצאה הציבורי

 
 
 
 

 
מרבית חומרי התקציב המוגשים לכנסת טרם דיוני התקציב  - הגברת השקיפות .ג

סעיפי התקציב תעזור לפשט את הנתונים ' הפחתת מס. מורכבים עד מאוד
 . המוצגים

קיצוץ בפרטים לא נחוצים והצגת מידע מסוכם תעזור למשרתי הציבור , בנוסף
לטענת משרד . ולפוליטיקאים להבין ולדון על התקציב ביעילות רבה יותר

קציב באינטרנט צעדים כגון אלו כבר מבוצעים וישנם נתוני ת' מס, האוצר
 .ודיונים בועדת הכספים של הכנסת

 

 

  

                                                           
3 Charlotte Moeser, "Israel: Monetary And Fiscal Policy, OECD, June 2010  

ממליץ להקטין משמעותית את מספר הסעיפים בתקציב OECD -ה
 המדינה ולאפשר למשרדים העברות בין סעיפים ביתר קלות

. פ תוכנית רב שנתית מזה שנים רבות"ט הביטחון פועלת ע"מעהב
ביתר משרדי  מומלץ לעבור לתכנון רב שנתי גם OECD-ח ה"בדו

 .ט"ל ומשהב"הממשלה כדי להגביר האפקטיביות הקיימת כבר בצה

בפרט , בעיית שקיפות הנתונים בתהליך תכנון וניהול תקציב המדינה
באופן מלא ומפורט טרם  ולממשלה כאשר אין הנתונים מוצגים לציבור

 .מקשים על משרדי הממשלה בדיוני התקציב, דיוני התקציב
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כי מערכת שמספקת למשרדי הממשלה יותר כלים  OECD-ח ה"עוד נכתב בדו .3
ל עשוי להשפיע על תהליכים "תקציביים וגמישות פעולה תהיה יעילה יותר שכן הנ

במשרדים השונים שיביאו לידי ביטוי את סדר העדיפויות בצורה טובה יותר 
י הורדה "כלים אלו ניתן להשיג ע, כפי שצוין לעיל. ם לכך את רצון הציבורובהתא

בשילוב עם הקלה בכללים של העברות בין , סעיפי התקציב' דרמטית של מס
 .סעיפים

י משרד האוצר בטענה "נכתב כי ההצעות המוצעות כנראה ויידחו ע OECD-ה ח"בדו .4
. י מומחיות בבניית מדיניותשישנו מחסור בכוח מנהל במשרדים הממשלתיים בעל

נים ממשרד שינויים כאלה אף יצריכו שינוי ממשי בשירות הציבורי עם העברה של תק
 .האוצר למשרדים השונים

באופן מיידי ללא  OECD-ניתן לממש את המלצות ה, בהתייחס למשרד הביטחון .5
 .צורך בהעברת תקנים ממשרד האוצר למשרד הביטחון

על מנת לאזן את כוחו של משרד האוצר ולאפשר ביצוע שינוי לטובת ייעול הליך  .6

. על הקמת מועצה פיסקאלית עצמאית OECD-י ארגון ה"הומלץ עהקצאת התקציב 
שר אינו מהווה חלק פוליטי א-א, העיקרון המסדר הינו כי מדובר בגוף עצמאי

 .ממשרד ממשלתי

 

 

 

קבלת נתונים ממועצה פיסקאלית עצמאית תאפשר להתבסס על נתונים  .7
תקציב המדינה ותקציב , אובייקטיבים המציגים את מצב המשק הישראלי

לטות מהימנה נתונים אלו יאפשרו קבלת הח. המשרדים הממשלתיים השונים
 .בקביעת המדיניות הפיסקאלית ותקציב המדינה

במדינות שונות באירופה כגון שוודיה ואירלנד קיימת מועצה עצמאית פיסקאלית  .8
המועצה השוודית למשל . המבצעת פיקוח צמוד על התקציב והמדיניות הפיסקאלית

י הממשלה "הממונים ע, ברובם אקדמאים מתחום הכלכלה, חברים 8-מורכבת מ
 . שנים 3לתקופה של 

ח זה "דו. המועצה מגישה דוח לממשלה אחת לשנה טרם הדיונים על התקציב המדינה .9
 :מתמקד בנושאים הבאים

 יחס חוב , חות המוגשים לממשלה לבין יעד ההוצאה"ביות בין הדובחינת עק
 . תוצר

 בחינת הצדקה למדיניות הפיסקאלית שנקבעה . 

 איכות התחזיות והמודלים עליהן התבססו. 

 

 

 

 

על הקמת מועצה לאומית בלתי תלויה ממליץ  OECD -ה
 למדיניות פיסקאלית שתאזן את עודף הריכוזיות באוצר

מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות פיסקאלית תשפר את איכות 
 עקביות בין התחזיות, איכות התחזיות והמודלים, קבלת ההחלטות

 .'יחס חוב תוצר וכו, לביצוע בפועל ביעדי ההוצאה
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מרכז (. מ.מ.מ)מועצה כזאת יכולה לקום בדומה למרכז המידע והמחקר של הכנסת  .10
המידע והמחקר הוא גוף אובייקטיבי עצמאי הנותן לחברי הכנסת מידע בתחומים 

מרכז המידע והמחקר . י חברי הכנסת והוועדות השונות ללא פניות"שונים המועלים ע
י "פועל להעניק לחברי הכנסת את התמונה האמיתית גם לעומת נתונים המועלים ע

 .משלהחברות פרטיות וגם מול נציגי המ

 :על מנת לייעל את הליך דיוני התקציב מומלץ על הצעדים הבאים .11

הפצת חומרים על בניית התקציב  - הגברת השקיפות בהליך דיוני התקציב .א
פרסום הטייסים במעבר בין השנים בכל אחד מהמשרדים , "למטה למעלה"מ

 .והפרדה בין סעיפים מרכזיים לסעיפים שבאחריות משרדי הממשלה

ח תחקיר שנתי המציג "הפצת דו – הגברת השקיפות על ביצועי תקציב המדינה .ב
 .תכנון מול ביצוע הן מבחינת ההוצאה והן בתוכניות העבודה

מי שהיה בעבר הממונה על , ר יורם גבאי"כגון ד גם בכירי משרד האוצר לשעבר .12
. םהכנסות המדינה באוצר ושותף ליוזמת חוק ההסדרים התייחס לחוק ההסדרי

מגמת התחזקות  .ל משרד האוצר בניהול תקציב המדינההתייחסו לעודף הריכוזיות ש
ח משרדי ממשלה אחרים פוגעת בניהול התקציב של "הסמכויות של משרד האוצר ע

נדרשים למדינת ישראל משרדי הממשלה השונים ומונעת קידום מהלכים אשר 
 . ולאינטרס הלאומי הציבורי הרחב

 

 

 

 

 

 

  

מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות פיסקאלית תגביר את השקיפות 
בתכנון וניהול תקציב המדינה ותאפשר מימוש מדיניות הממשלה 

 ביעילות ובאפקטיביות

 

תקים מועצה לאומית בלתי תלויה למדיניות ראוי שישראל 
 פיסקאלית בדומה למדינות האירופאיות המתקדמות

 

מועצה לאומית למדיניות פיסקאלית תשפר את איכות קבלת 
תגביר השקיפות בתקציב המדינה ותפחית את , ההחלטות

 בעיית הריכוזיות בניהול התקציב
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 בקרה ושקיפות במערכת הביטחון

מערכת הביטחון מנוהלת תוך בקרה ושקיפות נרחבת כאשר הבקרה על התקציב הינה  .1
הפיקוח והבקרה על מערכת הביטחון מבוצע . פן אחד בלבד בהליך הפיקוח והבקרה

אישור , ט"ל ומשהב"לאורך כל תהליך העבודה החל מאישור תוכניות העבודה של צה
אישור , ממשלה-ת ממשלהאישור פרויקטים הנחתמים במסגר, פרויקטי התעצמות

 .הצעת תקציב הביטחון ואישור ועדכון בגין שינויים שוטפים המבוצעים במהלך השנה

משרד : י גורמים שונים בממשלה"ע הבקרה על מערכת הביטחון מבוצעתהפיקוח ו .2
י הכנסת באמצעות וועדת החוץ "עול  "מבקר המדינה והמל, קבינט ביטחוני, האוצר

 . והביטחון וועדות המשנה וכן וועדה ייעודית הדנה בתקציב הביטחון

חשב האוצר במשרד הביטחון וסגנו הינם , בנוסף לבקרה החיצונית על תקציב הביטחון .3
ט הינו חבר הנהלה במשרד הביטחון "חשב האוצר במשהב. מינוים של משרד האוצר

חשוף באופן מלא לכל תהליכי העבודה הפנימיים , בלת ההחלטותושותף פעיל בדיוני ק
 .ט"ט ופועל על מערכות המידע הפנימיות של משהב"במשהב

 

 

 

 בקרות על מערכת הביטחון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' מ 30מעביר דוחות חודשיים המסבירים שינויים מעל  ט"משהב - דיווח חודשי .א
 .ר הועדה המשותפת ולמשרד האוצר"ליו ח"ש

חות רבעוניים לכנסת המפרטים שינויים "ט מעביר דו"משהב - דיווח רבעוני .ב
בהוצאה מותנית  ח"ש' מ 5וכן שינויים העולים על  ח"ש' מ 10העולים על 

 .בהכנסה

  

ט מאשר מראש רכש כל פריט "חשב האוצר במשהב
 .החל ממטוס קרב ועד לכוס פלסטיק, ט"במשהב

 

   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

פרסום ספר  
תקציב לא מסווג

ועדת שרים  
לאישור  

פרויקטים
פניות לאישור  
שינויים מראש  

בסכומים נמוכים  
מהקבוע בחוק

ח חודשי  "דו
ר ועדת חוץ  "ליו

וביטחון

דיווח רבעוני  
לכנסת

אישור פרויקטי  
G2G

ח חודשי  "דו
לאוצר

חוק יסודות התקציב

חוק התקציב השנתי

סיכומים עם האוצר

ט"במשהבחשב האוצר 
ועדה  

משותפת 
לתקציב  
הביטחון

ועדת חוץ  
וביטחון
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תאם לחוק יסודות התקציב ולפי סיכום שנחתם בין בה - אישור שינויים מראש .ג
ט באישור מראש של הועדה "מחויב משהב, 2007המשרדים בדיוני תקציב 

 .המשותפת לתקציב הביטחון לביצוע שינויים בתקציב

 

 

 

בקרה על פרויקטים מתבצעת בעת אישור תוכניות העבודה  - פרויקטים .ד
 ח"ש' מ 700או ( שנתי) ח"ש' מ 300בהיקף של  פרויקטבנוסף  . בממשלה ובכנסת

 .ועדת שרים מיוחדתי "מאושרים מראש ע בפריסה רב שנתית

 בינמשרדיתסוכם על הקמת וועדה ( 2008מאוגוסט ) 4008' בהחלטת ממשלה מס .4
לאלו הנהוגים על תקציב הביטחון לגיבוש המלצות להשוואת כללי הפיקוח והבקרה 

  .בתקציבי משרדי ממשלה אחרים

בעקבות זאת נחתם סיכום בין משרד הביטחון למשרד האוצר להגברת השקיפות  .5
 24מיום  4008' נותן מענה מלא להחלטת הממשלה מס"...והבקרה בו נכתב שהסיכום 

משרד האוצר לא ייזום הצעות נוספות בנושא ולא יתמוך ביוזמות או . 2008 אוגוסט
כאשר סיכום זה מהווה מיצוי תביעות ,  'פרק ג בהצעות לשינוי חוק יסודות התקציב 

 ."2017האוצר עד שנת 

בשנים האחרונות נחתמו הסכמים עם משרד האוצר להגברת השקיפות והבקרה על  .6
אלו הביאו לרמת בקרה ושקיפות גבוהה ביותר בתקציב סיכומים . תקציב הביטחון

 .זאת לצד שיתוף פעולה נרחב מול משרד האוצר וכנסת ישראל, הביטחון

 

 

 

 

הצעות מחליטים  לממשלהגיש משרד האוצר הלמרות הסיכומים בין המשרדים  .7
ל בנושאי ניהול "שתכליתן העיקרית הינה ביטול סמכויות משרד הביטחון וצה

 .רכש ושכר והעברתן למשרד האוצר, תקציב

הרכש , יכומים חתומים עם משרד האוצר בתחום התקציבבניגוד מוחלט לס ל"הנ .8
 .ח המלצות וועדת ברודט בנושא השקיפות והבקרה"והשכר אשר נותנים מענה לדו

 
 
 
 

שנכתב לאחרונה הומלץ על הגברת השקיפות בניהול  OECD-ח ה"יתר על כן בדו .9
תקציב המדינה והעברת סמכויות ממשרד האוצר למשרדי ממשלה אחרים בכדי לייעל 

ומתן , ח זה הומלץ על הקטנת כמות סעיפי התקציב"בדו. את הליך הקצאת התקציב
 .גמישות למשרדי הממשלה לביצוע העברות בין סעיפים

  

תהליכי הפיקוח והבקרה על תקציב הביטחון מומשו באופן מלא 
ומהווים מימוש  האוצר למשרד הביטחוןמשרד בסיכום בין 

 ח וועדת ברודט בנושא זה"מלא של כל המלצות דו

והרכש השכר  ,תקציבהפעילות האוצר לשלילת סמכויות ניהול 
 בין המשרדים ט הינן בניגוד לסיכומים חתומים"במשהב

משרד הביטחון מעביר לאישור מראש של הכנסת שינויים בתקציב 
 .יבבסכומים נמוכים משמעותית מהקבוע בחוק יסודות התקצ
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משרד הביטחון עושה את מירב  ,יחד עם הבקרה ההדוקה על תקציב הביטחון .10
כמוצג , וביעילות למימוש תוכניות העבודה המאמצים למצות את תקציבו באופן מירבי

 :להלן

 
 

 

 

מנצל את  ט"בחינת ניצול תקציב ההרשאה להתחייב במשרד הביטחון מראה כי משהב .11
כמוצג , תקציב ההרשאה להתחייב באופן מיטבי בהשוואה למשרדי הממשלה השונים

 :להלן

 

   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

2009מאזן חשב הכללי לשנת : מקור הנתונים 
י"א למול שת"ח סיוע מפערי תחילת שת"ביצוע במטבע מקומי ויתרה טכנית במט 100%  

100% 99% 96% 96% 88% 88% 84% 84% 82% 80% 78%
72% 71% 68% 67% 66% 62%

8223השוואת ביצועי תקציב לשנת 

אחוז ביצוע

   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

2%

15%

30%31%32%33%33%
38%47%

65%68%
70%71%

75%

8223ביצוע תקציב הרשאה להתחייב 

2009מאזן חשב הכללי לשנת : מקור הנתונים 

משרד הביטחון ממצה את תקציבו באופן מירבי וביעילות בהשוואה 
 .על אף אי הוודאות המאפיינת אותו ,למשרדי ממשלה אחרים

 

שכר ורכש , הצעות האוצר להעברת סמכויות תקציב
 שהמליץ OECD-הט לאוצר הינן בניגוד להמלצות "ממשהב

 להעביר סמכויות נוספות ממשרד האוצר למשרדי הממשלה
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 לתקציב הביטחון ותוועדה ייעודי

הוועדה )קיימת בכנסת ועדה ייעודית לתקציב הביטחון , כחלק מהפיקוח הפרלמנטארי .12
כים נציגי ועדת חוץ "ח 5-כים נציגי ועדת הכספים ו"ח 5-המורכבת מ( המשותפת

 . ובטחון

הועדה מקיימת ישיבות ייעודיות . בוועדה זו מוצג ומאושר תקציב הביטחון השנתי .13
. קרה ואישורים מראש של תכניות ופרויקטים שוניםב, בנושאים שונים לצורך פיקוח

 .טחוןימידי רבעון דוחות על שינויים בתקציב הבועדה זו מבקרת ומאשרת , בנוסף

הצעת חוק תקציב הביטחון כמו גם שינוי במסגרת התקציב ואף שינוי פנימי המבוצע  .14
זאת , במהלך השנה נדרש לקבל את אישורה של הועדה המשותפת לתקציב הביטחון

 .בשונה מיתר המשרדים הנדרשים לקבל את אישורה של ועדת הכספים בלבד

  

   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים   שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

69%

87%

97%

39%

75%

2005 2006 2007 2008 2009

אחוז ביצוע הרשאה להתחייב במשרד הביטחון

ERP-אינם מלאים לאור עליית מערכת ה 2008נתוני שנת   

 

2009מאזן חשב הכללי לשנת : מקור הנתונים 

ההרשאה להתחייב במשרד הביטחון הינו שנים אחוז ניצול לאורך 
ומבוצע באופן מושכל  גבוה ביחס ליתר משרדי הממשלה העיקריים

 על בסיס תוכניות עבודה רב שנתיות

תקציב הביטחון מנוהל באפקטיביות וכולל התקשרויות רב שנתיות 
מתן וודאות לתעשיות הישראליות , המאפשרות הוזלת מחירים
 .ותועלת רבה לכלכלת ישראל
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 אישור הצעת תקציב הביטחון

מגיש משרד הביטחון מדי שנה את הצעת תקציב , בהתאם לחוק התקציב השנתי .15
 . הביטחון לאישור הכנסת

 

 

 

 

 

 

. חולק תקציב הביטחון לתחומי הפעולה מסווגים ולא מסווגים 2007החל משנת  .16
תקציב הביטחון וסוכם על  הורחבה הבקרה על 2009-2010במסגרת סיכום תקציב 

 .הוספת תחומי פעולה לספר התקציב הלא מסווג

מוצג פרוט נרחב של הנתח הלא מסווג בתקציב , בספרי תקציב בנושאים הלא מסווגים .17
פיקוד העורף , מרחב התפר, גמלאות: תקציב זה כולל מגוון רחב של נושאים. הביטחון
מנהלת , יב משרד הביטחון האזרחיתקצ, תקציב אגפי השיקום והמשפחות, האזרחי

היקף של תקציב המסתכם ב. 'הינתקות צבאי וכו, ל"אגפי המטכ, מכללות, מעבר לנגב
 .ח"מיליארד ש 10מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

התקציב המונחת על שולחן הכנסת הינה ברמת פירוט נרחבת הצעת 
 .תקציב ביתר משרדי הממשלהמעבר לפירוט הקיים בהצעות הביותר 

ט מפרסם ספר דברי הסבר בפרוט נרחב ביותר הכולל את "משהב
 .שימושי התקציב ברמת התקנות

הבקרה האזרחית על תקציב הביטחון הינה נרחבת ומתנהלת 
ו תהליכי בקרה אלו השתפרו והורחב.  באוצר ובכנסתבמישורים רבים 

 משמעותי בשנים האחרונות באופן

ביקורת , מרכיבי הבקרה כוללים דיווחים סדירים ותדירים לכנסת
 ושקיפות כלפי הציבור הרחב שוטפת של האוצר

באופי , התקציב משרד הביטחון נבדל מיתר משרדי הממשלה בהיקף
פעילות הביטחון של . בהיקף המשימותהמשימות והדינמיות שלהן ו

 מבצעי ודחוף, חלט בעלת אופי סודיהמומדינת ישראל הינה ברובה 
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 ח הסיוע"תקציב מט

ב מעבירה לממשלת ישראל סיוע ביטחוני המהווה מרכיב "מדי שנה ממשלת ארה .1
 .חשוב בתקציב הביטחון

 

 

כאשר בתיאום עם , בשנה$ מיליארד  1.8היקף הסיוע הביטחוני עמד על  1998עד לשנת  .2
בעקבות סיכום בין הנשיא קלינטון . לשקלים' $ מ 475ניתן היה להמיר , האמריקאים

עד ו 1999 -החל מלשנה ' $ מ 60 -טחוני ביהסיוע הבגדל , 1996מ נתניהו בשנת "לראה
מרמה התחלתית של )בסיוע האזרחי בשנה ' $ מ 120במקביל לירידה של , 2008לשנת 

ובמקביל גדל הסיוע , שנים 10הסיוע האזרחי בוטל בהדרגתיות תוך (. $מיליארד  1.2
 .מכלל הסיוע 26.3%כאשר היקף ההמרות היווה , $מיליארד  2.4 -הצבאי בהדרגה ל

ובהמשך להצגת הצרכים האסטרטגיים של מדינת  בעקבות פניית ממשלת ישראל .3
ב "בין ארה 16/8/07-נחתם ב, ב לישראל"וכביטוי לקשר המיוחד בין ארה, ישראל

ותו אשר משמע 2009-2018ש לשנים "המהווה סיכום תקציבי ר MOU-לישראל ה
 . 2009-2018בשנים $ מיליארד  30 -ל$ מיליארד  24 -הגדלת היקף הסיוע האמריקאי מ

 

 

 2009( א"שת)הגדלת הסיוע תתבצע באופן הדרגתי כך שבשנת התקציב האמריקאית  .4
 א"בשת$, מיליארד  2.775-גדל הסיוע ל 2010א "בשת$, מיליארד  2.55-גדל הסיוע ל

ואילך  2013-וב$ מיליארד  3.075 -ל 2012א "בשת$, מיליארד  3 -יגדל הסיוע ל 2011
סוכם כי  MOU-במסגרת ה, כמו כן. לשנה$ מיליארד  3.1יתייצב הסיוע על רמה של 

 . מהיקף הסיוע השנתי 26.3%היקף ההמרות ישמר ברמה קבועה של 
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MOU 1998 - 2008 תוספת MOU חדש

הסיוע האמריקאי מתקבל כמענק למשק הישראלי ומשמעותו גידול בתוצר 
 .הלאומי הגולמי של ישראל

, הסיוע האמריקאי איננו נטל על המשק אלא תורם לכלכלה הישראלית
ג "את היקף הקניות וההשקעה במשק ובכך מגדיל את התממגדיל 

 .והצמיחה

בתעשיות הישראליות נתח הסיוע האמריקאי אשר מומר לשקלים מושקע 
 .ובכך תורם לפיתוח התעשייה המקומית
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אחזקת , יםח נוספ"ח סיוע מיועדים לרכש פלטפורמות ואמל"השימושים במט, ככלל .5
 . ואמצעי תקשורת ומחשוב, רכש דלקים, ב"ח הנרכש בארה"האמל

 

 

ניתן לראות כי היקף הסיוע נשחק , (1977במחירי )בהשוואת כוח הקנייה של הסיוע  .6
 .במשך השנים עקב עליית מחירים

   

 

החדש יתאפשר להגדיל את היקף  MOU-בעקבות הגידול בסיוע כתוצאה מהסכם ה .7
 :כמפורט להלן, הרכש למרות השחיקה הנובעת מעליית המחירים
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2018-1977התפתחות הסיוע האמריקאי 
  במיליוני  

כ סיוע רגיל במחירים שוטפים"סה

33כ סיוע רגיל במחירי "סה

ח סיוע כולל את הטמעתן של מערכות ישראליות אשר מגבירות "הרכש במט
ב ומהוות פתח לייצוא בטחוני "שיתוף פעולה תעשייתי עם חברות בארה

 .נרחב

 

ח בהיקפים קטנים יותר הן בגין "באותו היקף סיוע ניתן לרכוש כמויות אמל
 .עליית מחירים והן בשל שיפורים טכנולוגיים
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מחירי המוצרים הביטחוניים בכלל והפלטפורמות העיקריות בפרט נמצאים במגמת  .8
מחירים שוליים )דוגמאות לעלייה במחירי המוצרים הביטחוניים ' להלן מס. עלייה

 (:דולר' משוטפים ב

רכש נוכחי מחירי רכש נוכחי רכש קודם מחירי   רכש קודם 

 ברק 20 68 סופה

 בז 32 116 רעם

*JSF 94 50 סופה 

 קרנף 12 100 קרנף

 0.26 0.63 (לליטר)תזקיקים 
תזקיקים 

 (לליטר)

  (.LRIP7) 2016-לרכש מטוס שיגיע ב 2010המחיר מבטא חתימה על הסכם בשנת   

 137מיליארד דולר כך שמחיר מטוס ממוצע הינו  2.75מטוסים הינה  20עלות העסקה הכוללת לרכש 
 .' $מ

 

  

 

  

הגדלת היקף הסיוע , לנוכח השחיקה המתמדת בהיקף הריאלי של תקציב הסיוע
 .ל"לחזק את יכולת ההתעצמות של צה האמריקאי חשובה במיוחד על מנת
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 טחוןידוח ועדת ברודט לבחינת תקציב הב

ט "שהב, מ"י ראה"מונתה ועדת ברודט ע ,לאחר מלחמת לבנון השנייה, 2006בנובמבר  .1
 .ושר האוצר במטרה לגבש המלצות על גודל והרכב תקציב הבטחון

ל "צרכי הביטחון שנעשה לבקשת הוועדה העלה כי על מנת לשמר את צהתמחור  .2
 138בגודלו תוך שמירה על כשירות המשקים נדרשת תוספת תקציבית בגובה של 

. ח לשיפור המוכנות"מיליארד ש 10.7וכן מענה חד פעמי בגובה בעשור  ח"שמיליארד 
 .בממוצע לשנה ח"שמיליארד  14.8-כ תוספת של כ"סה

כנגזר מהיכולת , המליצה על תקציב ביטחון רב שנתי שאושר בממשלההועדה  .3
  .ונמוך מהצורך הביטחוני המאקרו כלכלית של המשק

 

 

 

לצורך  בניגוד .בחומש השניי הממשלה הינה "קר התוספת התקציבית שאושרה עעי .4
 .שנדרשים כבר בחומש הראשון לסגירת פערים בתחום המלאים והמוכנות

 בבסיס התקציב שהציגה הועדה לא ניתן מענה לשורה של נושאים שכבר, מעבר לכך .5
חקיקה בנושא , (ח לשנה"מש 300)אזרוח מעברים  :קיימות החלטות בגינם היו

ומשמעויות הלחימה על בסיס ( ח לשנה"מש 50)ושיקום ( ח לשנה"מש 500 -כ)מילואים 
 (.ח"מש 73)תקציב השיקום 

 ח"שמיליארד  1.3חות הציע האוצר לד, מיד לאחר אישור מתווה ברודט בממשלה .6
 .בניגוד להמלצות הועדה שאך זה אושרו בממשלה, 2009לתקציב שנת  2008מתקציב 

 2009 לשנתבדיון על תקציב המדינה הציע האוצר לקצץ את תקציב הביטחון  ,בהמשך .7
עם כינון , 2009-2010בממשלת אולמרט והציע שוב לקצץ את תקציב הביטחון לשנים 

 .הממשלה הנוכחית

 

 

 

. הועדה המליצה על שמירת ערכו הריאלי של התקציב באמצעות עדכון מחירים .8
ומשמעותה המשך קיצוץ נוסף בתקציב , המלצה זו של הועדה לא מומשה במלואה

  . הביטחון בשנים הבאות

ט יוכל לתכנן על המסגרת "שהבכך שמ ,דגישה את הצורך ביציבותההועדה למרות ש .9
-2008בשנים קוצץ תקציב הביטחון , ית תוך אופטימיזציה של השימושיםהרב שנת

 השחיקה. בניגוד להמלצות ברודט ובניגוד לסיכום חתום עם משרד האוצר 2012
, ח"שמיליארד  9-מצטברת לסך של יותר מ ,2008-2012בשנים  ,בתקציב הביטחון

 .למול מתווה ברודט

  

תקציב הביטחון בפועל , למרות אישור המלצות ברודט בממשלה
 .נשחק במיליארדי שקלים אל מול המתווה שאושר

 

הציע האוצר בפעם , 2011-2012לקראת דיוני התקציב לשנים  
השלישית ברציפות לקצץ את תקציב הביטחון בניגוד לדוח ברודט 

 . אוצרובניגוד לסיכום חתום עם ה
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טחון יהועדה קבעה כי תקציב הב .הביטחון קיצוצים עקיפים בתקציבבנוסף בוצעו  .10
הוצאות בגין פעילויות שאינן . ט"ל ומשהב"יכלול אך ורק את ההוצאות שבאחריות צה

בנוסף נקבע כי המענה לסוגיית מיגון העורף . ה יהיו מתקציב חיצונייבליבת העשי
כן הינו חיצוני לתקציב הבטחון ועל (  מיגון עוטף עזה,מרכיבי בטחון, סופת חול)

 התקבלו החלטות רבות, למרות זאת .תקציב הבטחון לא ישתתף במימון עלויות אלו
בניגוד מוחלט  ,נושאים אזרחיים מתקציב הביטחוןי הממשלה שחייבו מימון "ע

 .להמלצות ברודט
 

 

 

 טחוןיבב חלק מהפערים במטרה לסגוריעל יט ית"משהב ,הועדהעל פי המלצת  .11
ובוצעו קיצוצים  ,מאחר שלא ניתן שיפוי על התייקרויות, בפועל .לחידוש המשקיםו

לביטול  יועדו מתוכנית ההתייעלות החסכונות ,בתקציב הביטחון ישירים ועקיפים
 .במקום לטפל בצמצום הפערים בביטחון קיצוצים

 

 

 

 

בשנת  לםששוט לא ישלם עבור ארנונה והיטלים מעבר לסך "משהב הועדה המליצה כי .12
ט ממשיך לשלם ארנונה "משהב ,בפועל .שיעודכן לפי עליית המדד הארצי 2007
גם  .ר לרמת התשלומים המצוינת בדוחים של מאות מיליוני שקלים בשנה מעבפבהיק

ומשמעותה המשך מגמת הקיצוצים העקיפים  ,שנים המלצה זו לא מיושמת משך
 .בתקציב הביטחון

 

 

  

נושאגוףנושא אב
חיסכון ב-

2008

חיסכון ב-

2009

חיסכון ב-

2010

חיסכון 

במצב 

היציב 

לשנה

7381,1011,6712,950
4425778621657

96185213239
171243468987

289612766מכרזים ושיטות רכש מתקדמות
מהלכים לוגיסטיים בקיום השוטף

מהלכי התייעלות חדשים בגופי מערכת הביטחון  מ' ₪ משוקלל 

אנרגיה ותזקיקים

סה"כ התייעלות בגופי מעהב"ט
סה"כ שכר וכ"א

באופן  2008-2010ט התייעלה בשנים "מעהב
 .יותר מהמתווה שבדוח ברודט, משמעותי

 

שהתפנו מתוכנית ההתייעלות יועדו לביטול קיצוצים במקום המקורות  
 .צמצום פערים בביטחון

קיצוצים בתקציב הביטחון והפרות של המלצות ועדת ברודט 
 .ט"שומטים את הקרקע תחת תוכנית ההתייעלות של מעהב
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בין צרכי מערכת הביטחון לבין המענה שניתן להם פערים גדולים ב ועדת ברודט הכירה .13
י כך שהדרג המדיני יבחן את "פערים אלה עמליצה לפתור הסגרת המלצותיה ומב

 .תוספת תקציבית לאשרהמשמעויות של הפערים ויחליט לאשר את הסיכונים או 

 

 

 

 :מתווה ברודטהסטיות מלהלן עיקר  .14

 ביצוע דחיות תזרימיות אל מול המתווה המקורי. 

 העלאת הצעות לקיצוצים של מיליארדי שקלים בתקציב הביטחון. 

 קיצוצים בפועל בתקציב הביטחון לאורך שנות מתווה ברודט. 

 שחיקה של מיליארדי שקלים –התייקרויות על נתח הקניות  אי מתן פיצוי בגין. 

 בניגוד להמלצה בדוח –קפאת רמת תשלומי הארנונה אי ה. 

 בלו והצעות מחליטים בשורה של : כגון, הטלת עומסים עקיפים על הביטחון
 .נושאים

 בניגוד להמלצות הועדה, הטלת עומסים של העורף האזרחי על תקציב הביטחון. 

 

 

 

יחד עם ההפרות העקביות במימוש  2011-2012בשנים  הביטחוןהקיצוץ בתקציב  .15
מעלים את הצורך בקידום חקיקה של , ההמלצות והפרת הסיכומים בין המשרדים

יובטחו היתרונות וההזדמנויות הגלומות למשק הישראלי בצורה זו  .המלצות הועדה
 .ה יותרגבוה תל תגובה בוודאו"התוכנית הרב שנתית של צהט בפרט ו"בכלל ולמעהב

 

 

 

 

  

לא מומשו באופן מלא לאורך  ,בממשלהשאושרו המלצות ועדת ברודט 
 :השנים

תקציב הביטחון נשחק אל מול , במהלך החומש הראשון למימוש מתווה ברודט
עומסים ל בנוסףזאת . ח"שמיליארד  9-המלצות הועדה בסך כולל של יותר מ

 .נוספים ח"שמיליארד  5.4-וקיצוצים עקיפים בסך של כ

 

נדרש לחוקק את מתווה ברודט על מנת לאפשר מיצוי יעיל של 
תקציב הביטחון להפקת מקסימום ביטחון ומקסימום תועלת 

 .כלכלית למשק
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ויחל ( 2008-2012)יסתיים החומש הראשון שנקבע במתווה ברודט  2012בתום שנת  .16
 (.2013-2017)החומש השני 

כמעט " תפן"ט לממש את התוכנית הרב שנתית "במהלך החומש הראשון פעלה מעהב .17
 זאת על אף הקיצוצים בתקציב הביטחון וניסיונות האוצר להפר את המתווה. במלואה

 .י הממשלה"שאושר ע

יש ערך  ,כל פעם לעשור קדימה, תקציבי רב שנתי לתקציב הביטחוןמתווה ל .18
ומאפשר תרומה גדולה הן  ,אסטרטגי המייצר תועלות משמעותיות למדינת ישראל

לתוכנית , לתעשיות הביטחוניות, לביטחון מדינת ישראל והן למשק הישראלי
 .צמיחת המשק באופן מאוזןל מאפשר "המתווה הנ .ההתייעלות ושוק העבודה

תחת ,  2022על כן נדרש כבר היום להאריך את מתווה ברודט לחומש נוסף עד שנת  .19
 .2013-2017הנחות זהות למתווה התקציבי שנקבע לשנים 

 

  
לחוקק את מתווה ברודט ולהאריך המתווה  ,כבר היום, נדרש

 .2022עד שנת , בחומש נוסף
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 2012-2011הביטחון לשנים תקציב 

י ועדת ברודט ואושר בממשלה ולמרות "למרות המתווה התקציבי הרב שנתי שנקבע ע .1
האוצר  הציע, 2011לגבי תקציב שנת  משרד האוצר למשרד הביטחוןסיכום חתום בין 

לקיצוץ , הצעת האוצר. ח"שבסכום של מיליארדי  2011-2012קיצוץ בביטחון לשנים 
 6.2סך כולל של בושחיקה ומשמעותה קיצוץ , אושרה בחלקה ,תקציב הביטחון

המהווים קיצוץ ממוצע שנתי של ) 2011-2012בתקציב הביטחון בשנים  ח"שמיליארד 
 .למול מתווה ברודט, (ח"שמיליארד  3.1

שבחלקו יוחזר במהלך , בתקציב המקורי ח"שמיליארד  2.7קיצוץ זה כולל הפחתה של  .2
, בגין אי מתן שיפוי על התייקרויות ח"שמיליארד  4.6סך של שחיקה בוכן  ,השנה

 .בניגוד להמלצות ועדת ברודט

 

 

 

האוצר יצר פערים תקציביים , טרם דיוני התקציב בממשלה למרות הסיכום החתום .3
מתוך  2011-2012לשנים  ח"שמיליארד  13מול מימוש מתווה ברודט ריאלי בסך של 

ונשנים  זאת בהמשך לניסיונות חוזרים. כוונה ברורה להביא לביטול מתווה ברודט
 . כמידי שנה לביטול מתווה ברודט

 

6.  

7.  

 

 

  

201020112012

   40,302      39,082     37,798מקורות המשק

         7,797             7,797            8,580מט"ח סיוע רגיל

         2,402             2,402            2,654המרות למט"ח מזומן/שקלים

      50,500          49,280         49,033תקציב הביטחון מקורי ברוטו

תקציב הביטחון המקורי )מ' ₪, מחירים שוטפים(

, הוא הנמוך ביותר 2011-2012תקציב הביטחון לשנים 
 .מאז קום המדינה, ג"בחלקו מהתמ

 

מפר את  2011-2012הקיצוץ בתקציב הביטחון בשנים 
בניגוד להחלטות ממשלה קודמות ומפר , המלצות ברודט

 .סיכומים חתומים בין משרד הביטחון למשרד האוצר
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 ח"שמיליארד  39-עומד על סך כ 2011תקציב הביטחון נטו ממקורות המשק בשנת  .4
כפי שעולה , השוואה לתקציב החינוך בשנים אלה. ח"שמיליארד  40-על כ 2012ובשנת 

דומה מאוד מראה כי היקף תקציב החינוך , מחוברת הצעת התקציב של משרד האוצר
 :בשנים אלה כמוצג בשקף להלן

39,082 
40,302 

34,901 
36,278 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

45,000 

8244 8248

תקציב הביטחון ממקורות המשק אל מול תקציב החינוך 
 ח"ש  במ 

ביטחון

חינוך

 

ת הקרקע מתחת לתוכנית ות לקיצוץ של מיליארדים בתקציב הביטחון שומטוהצע .5
ויישום מלא של " תפן" –ההתייעלות ופוגעת ביכולת המימוש של התוכנית הרב שנתית 

 .לקחי מלחמת לבנון השנייה

 

 

 

  

, בכשירותהקיצוץ בתקציב הביטחון יחייב בין היתר פגיעה 
 .ל כמו גם במימוש תוכנית ההתייעלות"בהתעצמות ובמוכנות צה
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 קיצוצים עקיפים

מיליארדים אל מול מתווה ברודט בחומש לקיצוץ תקציב הביטחון בסך של  מעבר .6
ט מתמודדת עם שורה של עומסים תקציביים שחלקם בניגוד להמלצות "מעהב, הנוכחי
 :כגון, הועדה

  עופרת יצוקה"ות עלויפיצוי חלקי על." 

 בלו על דלקים. 

  הכנסהמבחן )עלויות שיקום , ש"תעתמיכה ב, היטליםארנונה וגידול בתשלומי ,
 .ועורף אזרחי( חוק אלמנות

עקב אי מימוש  ח"שבמיליארדי  2008-2012תקציב הביטחון נשחק בשנים , בנוסף .7
לעדכון נתח הקניות בתקציב הביטחון לפי העלויות  המלצות ברודט שאושרו בממשלה

 .הריאליות

 

 

 

 

 

  

 שקף     

               

            

   
         

   

         

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

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

---------------
4 232

4 1 2

8 741 8 741 8 741

8222 8223 8242 8244 8248

שחיקה 

בקניות 

8222

שחיקה 

בקניות 

8223

שחיקה 

בקניות 

8242

שחיקה 

בשכר

ואחר

 9-בחומש הראשון של ברודט נשחק תקציב הביטחון בסך של יותר מ
 .ח"מיליארד ש
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 ארנונה

לא מומשה המלצת ברודט להקפאת תשלומי ארנונה של  2011-2012גם בשנים  .8
ל יגרום לקיצוץ עקיף נוסף בתקציב הביטחון "הנ. 2007על רמתם בשנת  ט"מעהב

 . ח"ש' בשנים אלה של מאות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בלו על הסולר

, טנקים, ל משתמש בסולר עבור שימושים מבצעיים לכלים כמו אוניות מלחמה"צה .9
לאימונים השימוש בסולר מחויב בבלו על אף שמשמש  .רכבי קרב משוריינים וכדומה

ל הינו הגוף היחיד המשלם בלו עבור "במקרים רבים צה, יתרה מזו .ופעילות מבצעית
 .שימוש בסולר לפעילויות מסוימות

 

 

 

 

 

  שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים 

כי תשלומי הארנונה של  , המליצה וועדת ברודט 2007בשנת 
ויעודכנו רק בהתאם , 2007ל יוקפאו בהתאם לרמתם בשנת "צה

.  המלצה זו לא יושמה עד כה. לעדכון הארצי הנקבע מדי שנה

הגידול החד בתשלומי הארנונה בשנים האחרונות מביא לצפי עלות של  
.הבאה ש"בתר ₪כמיליארד 

תחזית  

עלויות
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*585
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האוניות היחידות המשייטות בנתיבים בינלאומיים ומחויבות בבלו על  
 .י"סולר הינן אוניות ח
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כך גם במקרה של החזרי בלו הניתנים  .גם הן מבלו אוניות מלחמה זרות פטורות .10
ל שעושה שימוש באותם "צה .ה"לסקטור האזרחי עבור רכבי נהיגה כבדה וכלי צמ

 .בבלו בחיי, כלים למטרות מבצעיות

 

 

 

 

 

  

אשר זוכה בפטור אצל , בשנה ח"שמדובר בתשלום של מאות מיליוני 
 .גורמים אחרים עבור אותם כלים ופעילויות

 

אזרחיים מקבלים החזר על בלו ואילו כלים  ה"רכבי נהיגה כבדה וכלי צמ
 .ל משלמים בלו"לתיות של צהבמבצעיים ותו
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 למשק הישראלי נכס הביטחון

הינה גם השקעה בצמיחת ,מעבר לצמצום הסיכונים הביטחוניים, ההשקעה בביטחון .1
השקעה , מחקר ופיתוח,בטחוניייצוא :כגון, המשק הישראלי במגוון רחב של תחומים

 .פרויקטי תשתית ובינוי ועוד,א והון אנושי"בכ

כדוגמת ההשקעה במחקר ופיתוח יוצרות מנופים , השקעות אלו של מערכת הביטחון .2
ניתן לציין .התעשייה בארץ ותורמות להגדלת חוסנו של המשקלייצור ולשמירת יכולת 

 15%-כי בתחום הייצוא הביטחוני מהווה הייצוא הכולל של התעשיות הביטחוניות כ
 (.ללא יהלומים)מסך היצוא של מדינת ישראל 

 

 

 

שהינו בעל , א טכנולוגי איכותי בהיקף משמעותי"ל כ"מכשיר צה,מעבר לכך .3
( ל"לאחר השחרור מצה)מקצועי שמשתלב בעיקר במשק האזרחי ידע וניסיון ,השכלה

 .הקמת חברות עתירות ידע וטכנולוגיה ועוד, ותורם לפריון העבודה

תחום נוסף בו באה לידי תרומה אדירה של מערכת הביטחון למשק הינו בתחום  .4
פרויקטי הבינוי והתשתית במסגרתו מהווה מערכת הביטחון קטר ומנוף עיקרי 

ל לנגב והקמת קריית ההדרכה באמצעותו "לפעילות המשק כדוגמת פרויקט מעבר צה
 .סוציאליותנוצרים מקומות תעסוקה חדשים ומשודרגת תשתיות לאומיות ו

 

 

 

איכותי ומרתיע , חזק, ל כגוף גדול"את בנייתו של צהההשקעה בביטחון מאפשרת  .5
 .י הטובים שבמפקדיו בסדיר ובמילואים"הנשען על שיא הטכנולוגיה ומונהג ע

 .ל מאומן ומיומן הוא הערובה לביטחון המאפשר גם את השגשוג הכלכלי"צה .6

 

 

חשוב לזכור כי הקשר בין העוצמה , בשנים האחרונות הכלכלה הישראלית ביצועילאור  .7
 .הכלכלית ובין העוצמה הביטחונית הינו הדוק ומתקיימים יחסי גומלין בין השניים

לממן את יהיה לא ביטחון לא תתכן צמיחה כלכלית ובלא כלכלה חזקה לא ניתן ל
 .צורכי הביטחון לאורך זמן

  

הינו יצוא   ללא יהלומים שישית מהיצוא של מדינת ישראל 
 .ט"ל ומשהב"המבוצע בסיוע צה, ביטחוני

 . ומן ומיומן הוא הערובה לביטחון המאפשר גם את השגשוג הכלכליל מא"צה

 

יצירת מקומות , י יצוא ביטחוני"קטר אמיתי לצמיחת המשק עהינה ט "מעהב
פ ביטחוני כיתרון היחסי של ישראל "פיתוח מו, עבודה לעשרות אלפי אנשים

 .'וכו
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המצב הכלכלי השורר היום בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט עשוי לכלול  .8
מערכת הביטחון ותקציבה משפיעות על יציבות המשק והאצת . הזדמנויות למשק

 :המדינה לשמרןשעל  4במספר מישוריםפעילותו 

לתחושת , רם משמעותי לפעילות המשקייצוב הביטחון במדינה הינו גו – ביטחון .א
 .בפרט במשק קטן ופתוח. הצרכנים והמשקיעים הזרים

 

 

הינה גורם מניע ומשפיע על כלל  ט"מעהב – השפעות על הביקוש המצרפי .ב
 ןמתכנכגוף ה .עובדה המסייעת בבלימת מגמות שליליות, הביקושים במשק

באמצעות ההשקעה  ,לפעילות המשקמנוף עיקרי  ט"מהווה מעהבלטווח הארוך 
המהווה , מחקר ופיתוח ביטחוני, ל לנגב"בפרויקטי תשתית ובינוי כגון מעבר צה

 .של התעשיות הביטחוניותבסיס לייצוא הביטחוני הנרחב 

א טכנולוגי איכותי העומד וימשיך "הכשרת כ – השפעות על ההיצע המצרפי .ג
איש במקצועות טכנולוגיים ומשק של מאות  10,000מעל , לעמוד לרשות המשק

ידע וניסיון מקצועי שמועבר לשוק , שבחלקם רוכשים השכלה, אלפי איש
, עידודן של תעשיות ביטחוניות. ל"האזרחי לאחר השחרור מהשרות בצה

 .ל"ומתוצרתן לח 70%המייצאות מעל 

 

 

 זרז צמיחה

בעלי היקף תקציב משמעותי , פרויקטים ביטחוניים רבים הינם עתירי עבודה .9
מערכת הביטחון הינה הארגון היחידי . ומאפשרים מימוש תוך לוח זמנים קצר

 .בהיקפים אדירים וזמינות מלאה, בסקטור הציבורי שהינו בעל יכולת ביצוע מהירה

. ט לשנים הקרובות נדחו בשל מגבלות תקציביות"במעהבפרויקטים רבים שתוכננו  .10
ובייחוד פרויקטים אשר מתמקדים , הקדמת מימושם של פרויקטים אלו, ברם

תאפשר מענה לצורך בהאצת הביקושים במשק , באוכלוסיות חלשות באזורי עדיפות
במקביל לפתרון חלק מהאתגרים הביטחוניים העומדים , לטובת האצת הצמיחה

 .בפנינו

  

                                                           
4 J. Paul Dunne, Ron P. Smith and Dirk Willenbockel,"Models of Military Expenditure and Growth: A 

Critical Review," Defence and Peace Economics,Vol. 16(6), pp.449-461. 

 תנאי סף לשגשוג וצמיחה –ביטחון 

 

בפיתוח ההון , בצמיחתו, ההשקעה בביטחון הינה השקעה ביציבות המשק
 .התעשייה והתשתיות הלאומיות ובחיזוק החברה הישראלית, האנושי
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 :לשם דוגמא נותח תקציב הרכש במערכת הביטחון .11

  תקציב הרכש מפולח לרכש אמצעי לחימה בתעשיות ביטחוניות ורכש לצרכי
 (אזורי העדפה לאומית)קיום שוטף בתעשיות הקטנות והבינוניות בפריפריה 

  חלק גדול מהתעשיות באזורי העדפה לאומית נשענות על רכש של מערכת
 .הביטחון

  אחוז משמעותי של תעשיותבפריפריה LOW TECH (מתפרות וטקסטיל ,
 (. מפעלי מזון, מפעלי מתכת ועיבוד שבבי

 מהזמנות מערכת הביטחון מבוצעות באזורי העדפה לאומית וקו עימות 30%-כ: 

                           

מצפה רמון

באר שבע

שדרות

קרית גת
אשקלון רמלה

רחובות
נס ציונה

ראשון לציון
אור יהודה

תל השומר
חולון

נתניה
רמת השרון

עין חרוד

יוקנעם
עפולה

חיפה

מגדל העמק

כרמיאל
מעלות

l
קרית
שמונה

בנטל

שלומי

l

      
    

       

קריית שמונה
 סלטקס סימת רמים

אחים סאינה בלובשטיין
מאפיה מרחבית
תדיראן סוללות

תעש קשת 

נצרת  
 אחידטקס

מגמ
תער נצרת 

התכוף
 

מתפרות כפרי דרוזים
לטקס גו

ירכא
בית הגליל

מקט ספורט
 

יוקנעם 
סולתם

כרמיאל 
סאיקלון

רפאל לשם
ISD

 שלומי 
מתפרת ליאור
מתכת חניתה

נהריה  
אימקו 

סידב מעגלים

מעלות  
אגם מעלות

מגת 

שדרות 
סדן  ד

אלסק-אלביט
רשף

אקספורט ארז
ספקטרוניקס

בית שאן 
רבינטקס

ראדא
 

מצפה רמון 
אורדן

מתפרת עצמאות 
 

רמת הגולן 
ניט לייט 

 

מפעלים פעילים 22 באיזורי העדפה כ

קרית גת
שלאון

 

ערד
מגבות ערד
מוטורולה

 

אשקלון
עשות אשקלון

 

נתיבות
מוסרות

 

בית שמש
מנועי בית שמש

 

 

 

 

 

 

 

 

היצוא הביטחוני הינו אבן יסוד בסך היצוא ממדינת ישראל וככזה הינו מזרזי הצמיחה  .12
לפי מקומות עבודה בתעשיות א העיקריים הקיימים במשק תוך שהוא יוצר עשרות

 .השונות

 
 

יותר מרבע מהזמנות מערכת הביטחון מבוצעות באזורי עדיפות 
 עימות ומחזקות את התעסוקה והצמיחהלאומית וקו 

משרד הביטחון הינו המשרד הממשלתי היחיד המעניק העדפה 
 במחיר למפעלים וספקים באזורי עדיפות לאומית

  שיעור היצוא הביטחוני מסך היצוא הוכפל בחמש השנים האחרונות
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והוא , בישראל מתקיים מאז הקמתה קשר הדוק בין העוצמה הכלכלית ובין הביטחון .13
 :בתחומים הבאים, בין היתר, מתבטא

, בהתפתחות הטכנולוגית של המדינה -יש תרומה משמעותית לתוצר ט"למעהב .א
 .ובהגדלת הביקושים במשק הנתון באבטלה, בהכשרת כוח אדם מקצועי וניהולי

התעשיות הביטחוניות תורמות לביטחון ומהוות חלק מהתעשייה המתקדמת של  .ב
ישראל

5
. 

  

                                                           
 -המכון למחקרי בטחון לאומי"  ,משמעויות אסטרטגיות: בעידן הגלובליזציהכלכלת ישראל ", אבן. לנדא וש. ב 5

 .16-19מ "ע, 2007יולי , אביב-אוניברסיטת תל
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 המצב הביטחוני

אחת הדוגמאות המובהקות לקורלציה בין השפעת המצב הביטחוני על המשק לצמיחת  .14
, אקצה-עקב אינתיפאדת אל 2003 – 2001המשק היא הירידה החדה בתוצר בשנים 

וזו אפשרה , גברה השליטה הביטחונית 2005 - 2004בשנים . שכללה גל טרור מתמשך
. דיניות הכלכלית המוצלחתלשקם את הפעילות הכלכלית והיוותה קרקע ליישום המ

ועל כן , אירועי תחילת העשור ממחישים כי בלא ביטחון לא תתקיים צמיחה כלכלית
 .6להשקעה בביטחון גם ערך כלכלי

בלא ביטחון עלולה  -השלכות על העוצמה הכלכליתלמצב הביטחוני יש , כאמור .15
ככל שהעוצמה הכלכלית רבה יותר כך . הפעילות הכלכלית בכל ענפי המשק לקרוס

גוברת יכולתו של השלטון להפנות יותר משאבים למערכת הביטחון ולצמצם סיכונים 
 .ביטחוניים מסוגים שונים

 

 

נמצא כי להשקעה בביטחון יש אפקט כי בהתבסס על מחקרים אחרונים , תן גם לומרני .16
ומכאן שלמדינה כדוגמת , 7חיובי על הצמיחה ככל שרמת האיום על המדינה עולה

ישראל שנמצאת תחת איום מתמיד בזירות שונות יש אינטרס מובהק להשקיע 
 . בביטחון גם מתוך ראייה רחבת היקף

צביעים על כך מחקרים אמפיריים שנעשו בנושא ההשקעה במחקר ופיתוח צבאי מ .17
הינה , בעיקר בנושאי ביטחון, שלרוב השקעה ישירה של הממשלה במחקר ופיתוח

להלן מספר , אך לא כך הדבר בישראל. 8בעלת החזר לא משמעותי לחברה ולצמיחה
 :סיבות עיקריות

מכפיל "הצרכים הביטחוניים של ישראל והמקורות העומדים לרשותה מכתיבים  .א
ה של ישראל ושכנותיה אשר עשויות להיות עוינות גודל, כלומר". כוח צבאי

ט חייבת להסתמך על היתרון "מעהב. 9מחייבים טכנולוגיה צבאית חדשנית
 .10האיכותי שלה אל מול אותן ארצות

המשאב הכלכלי בעל הערך הגבוה ביותר הינו , מאחר ובישראל אין אוצרות טבע .ב
שיכול להתפתח ולתמוך  זהו גם המשאב היחיד. של כוח העבודה" הון אנושי"ה

                                                           
 -המכון למחקרי בטחון לאומי"  ,משמעויות אסטרטגיות: כלכלת ישראל בעידן הגלובליזציה", אבן. לנדא וש. ב  6

 .19' ע, 2007יולי , אביב-אוניברסיטת תל

7   Aizenman J. and R. Glick "Military expenditure' threats and growth"' Working Papers in Applied 

Economic Theory 2003-08' Federal Reserve Bank of San Francisco, 2003. 

8  Lichtenberg, F., "The Private R&D Investment Response to Federal Design and Technical 

Competition," AmericanEconomic Review 78, 1988, 550-559. 

     Ram, R., "Defense Expenditure and Economic Growth," in Handbook of Defense Economic, Vol I, 

1995.  

9 Peled D., "Defense R&B and Economic Growth in Israel: A Reserch Agenda," Samuel Neaman Institute 

for Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 

10  Barro , Robert  J. , "economic Growth in a cross Section of Countries", Quarterly Journal of 

Economics 106: 407-443, 1991. 

לפיתוח , לטכנולוגיה, ט תרומה משמעותית לתוצר"למעהב
 .שמתבטא בגידול פריון המשק, א מקצועי וניהולי"כ
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כוח העבודה בישראל הוא בעל יחס גבוה של , כמו כן. בצמיחה כלכלית
 . 11מהנדסים ומדענים בהשוואה למדינות מתועשות אחרות, "Hi- Tech"עובדי

ומעצבת , מהווה תרומה משמעותית לחברה ולקהילה, ל במשרתיו"השקעת צה .ג
 .את דור העתיד של מדינת ישראל

ל מאפשרות לפרט "ההכשרה והניסיון שנצברו במהלך שנות השירות בצה .ד
ומקבלות ביטוי משמעותי בתפוקה של , להיקלט מהר יותר בשוק העבודה

 . ל"באמצעות הניסיון שרכשו בצה, עובדים אלו תורמים לצמיחת המשק. העובד

ר מאח. ל מהווה חממת פיתוח ומימוש הפוטנציאל האישי לאוכלוסיות אלה"צה .ה
המשאב הכלכלי בעל הערך הגבוה ביותר הינו ההון , ובישראל אין אוצרות טבע

זהו גם המשאב היחיד שיכול להתפתח ולהוות קטר לצמיחה הכלכלית . האנושי
מספק זה שנים רבות כר לפיתוח , הסקטור הביטחוני. של מדינת ישראל

ת רבות שהינם בעלי אפליקציות אזרחיו, טכנולוגיות חדשות לצרכים צבאיים

 .י הקצאת המשאבים המתאימים ויצירת הזדמנויות"זאת ע, [1] (כדוגמת הלווין)

ניסיון העבר מלמד כי הסקטור הביטחוני סיפק הן את המשאבים והן  .ו
האפשרויות לפתח טכנולוגיות חדשות לצרכים צבאיים שהינם גם בעלי 

 .12אפליקציות אזרחיות רבות

אפ -י או הקימו חברות סטארט"וגיות גויסו עמספר רב של יוצאי יחידות טכנול .ז
. ענף הטכנולוגיה הישראלי שאב את עוצמותיו ממערכת הביטחון. 13טכנולוגיות
ל או "טק רבות הינן למעשה אזרוח של טכנולוגיות שפותחו בצה-חברות היי
 .ל"לצורכי צה

 

 

 

 

בשנים האחרונות המעיינות הללו מתייבשים ואנו מכלים , דעתם של כלכלניםל
אלו תהליכים מסוכנים העלולים לשמש חסמי צמיחה  . את ההון שנבנה פה בעבר

 .14בעתיד

                                                           
11 Peled D., "Defense R&B and Economic Growth in Israel: A Reserch Agenda," Samuel Neaman 

Institute for Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 

 

[1] Peled, D., "Defence R&B and Economic Growth in Israel: A Research Agenda," Samuel Neaman, 

Institute of Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 

12 Peled D., "Defense R&B and Economic Growth in Israel: A Reserch Agenda," Samuel Neaman 

Institute for Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 

 

13 Peled D., "Defense R&B and Economic Growth in Israel: A Reserch Agenda," Samuel Neaman 

Institute for Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 

 

 כנס התוכנית לכלכלה ולחברה של מכון ואן ליר –משה יוסטמן וחיים פרשטמן , אביה סביפק, פרופסור אריה ארנון 14

ובכללן חברות בינלאומיות עם שווי שוק , חברות סטארט אפ רבות
י בוגרי יחידות טכנולוגיות במערכת "הוקמו ע, מיליארדי דולריםשל 

 הביטחון
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אחת הסוגיות העיקריות בדיון הציבורי סביב גודלו של תקציב הביטחון במדינת  .18
משק המעוניין בצמיחה ויציבות , מחד. ישראל הינה האיזון שבין שתי מגמות מנוגדות

ומאידך צריכה ציבורית גבוהה , כלכלית זקוק לעוצמה ביטחונית כמנוע לשגשוג
משק בעל עוצמה . נטל על המשק בהמשך בנייתה של כלכלה משוכללתמהווה ה

י כך לצמצם "כלכלית גוברת יכול להפנות משאבים רבים יותר לטובת הביטחון וע
להעלות את רמת החיים ולהזין מחדש את המנוע הכלכלי של , סיכונים ביטחוניים

 .המשק

 

 

 

 

 

 ל לנגב"מעבר צה

תחום נוסף בו באה לידי תרומה אדירה של מערכת הביטחון למשק הינו בתחום  .19
פרויקטי הבינוי והתשתית במסגרתו מהווה מערכת הביטחון קטר ומנוף עיקרי 

לנגב והקמת קריית ההדרכה באמצעותו ל "לפעילות המשק כדוגמת פרויקט מעבר צה
 .נוצרים מקומות תעסוקה חדשים ומשודרגת תשתיות לאומיות וסוציאליות

חסר תקדים בהיקפו התקציבי והתשתיתי ומהווה , ל לנגב הינו מהלך נרחב"עליית צה .20
חינוכית , חברתית, אבן מרכזית במימוש החזון הלאומי של הפרחת הנגב כלכלית

 .וביטחונית

ל לנגב תרומה ביטחונית אך גם תרומה כלכלית הנאמדת בגידול "למעבר מחנות צה .21
בתום המהלך , לשנה ח"שמיליארד  6-לשנה עד ל ח"שמיליארד  4.7בתוצר בסך של 

 .המלא

, ל לנגב מייצר בנוסף תרומה עקיפה במגוון רחב של תחומים"מעבר מחנות צה .22
שמדינת ישראל , רווחה ותרבות, ריאותב, חינוך, הכוללים פיתוח תשתיות לאומיות

שמוערך , תורם המעבר לעליית ערך הנכסים בידי הציבור בנגב, כמו כן. מייחלת להם
 .בעשרות מיליארדים

 .ח לשנה"מיליארד ש 6-מוערך בכ, ל לנגב"הגידול בתוצר הלאומי מעליית צה .23

  

ה ל תורם רבות למגזר הפרטי עקב רכישת הכשר"השרות בצה
 ערכים וזהות משותפת, השכלה, תרבות ארגונית, וניסיון תעסוקתי

מייצרת תורם רבות  ט"במונחים כלכליים הקניין הרוחני שמעהב
 למשק הישראלי
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 והתעשיות הביטחוניות פ"מוה, הייצוא הביטחוני

 מחקר ופיתוח

כל פעולתנו המשקית והתרבותית לא , המחקר המדעי דרוש לא רק לצרכי ביטחון" .1
הוא הדין בצורכי ... תתואר בלי שימוש מקסימאלי וכולל בכיבושי המדע והטכניקה

לאפשר לכישרונות המדעיים שבתוך הנוער שלנו להשתלם ולהקדיש כל ... הביטחון
המשוכללות ביותר בכל שדות  לצייד אותם במעבדות, חייהם לעיון ומחקר מדעי

דוד ) "ולהתאים את פעולתם לצרכי ביטחון המדינה ופיתוחה, המחקר הפיסי והביולוגי
 (.1949, טקס סיום קורס קצינים, גוריון-בן

בעיקר )פ "ג לנפש בישראל מושפע בצורה מכרעת מרמת ההשקעה במו"גודלו של התל .2
אשר ברובה המכריע באה ממקורות תקציב ( בתעשיית האלקטרוניקה והמחשבים

 .הביטחון

 

 

' במ)הינן כמפורט להלן  2005-2009פ במטבע מקומי בשנים "ט למו"תשלומי משהב .3
 (:ח"ש

 
 

פ ביטחוני ובפרויקטים יוצרת מנוף לייצוא ולשמירת יכולת התעשייה "ההשקעה במו  4
לשימוש , פ הביטחוני"י השקעה במו"שנצבר במערכת הביטחון עמעבר הידע . בארץ

 .תורם להגדלת חוסנו של המשק, התעשיות האזרחיות

פ ביטחוני תורמת בנוסף גם לחיזוק הכלכלה בארץ באמצעות  הכשרת "ההשקעה במו .5
הגדלת הייצוא ומשיכת , םא ברמה גבוהה ופיתוח תשתית ומוקדי ידע ייחודיי"כ

במוסדות המחקר , והעלאת רמת התעסוקה בארץ בעיקר בתעשיותהשקעות לארץ 
 .ובאקדמיה

  

 ופיתוח מתקציב הביטחון השקלי מושקע במחקר  11%
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 צוא בטחונייי

 . של מדינת ישראל ילקידום היצוא הביטחונ יםפועל ט"ל ומשהב"צה .6

מסך היצוא של מדינת ישראל  15%-סך היצוא של התעשיות הביטחוניות מהווה כ .7
 (. ללא יהלומים)

פ דיווחי "ע) 1999-2009אשר נחתמו בשנים , הביטחוני להלן היקף חתימת חוזי היצוא .8
 (:ט"התעשיות למשהב

 

 

 

 

 

ביצוא ' אג 80כל שקל המושקע בתקציב הביטחון מניב 
 .הביטחוני
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חות הכספיים של "הדופ "ע) 1999-2009להלן נתוני הייצוא הביטחוני בפועל בשנים  .9
 (:התעשיות

 

 תוהביטחוני התעשיות

ממלאת התעשייה הביטחונית הישראלית תפקיד מרכזי ביצירת במשך השנים  .10
שימור נכסי . תעשייתית ובהגנה על יעדי הביטחון הלאומיים-התשתית הכלכלית

המבטיחות , הפיתוח והייצור, התעשייה הביטחונית הכרחי לתמיכה ביכולות המחקר
 .את היתרון האיכותי של ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היקף המכירות של התעשיות הביטחוניות רשם גידול בשנים האחרונות והסתכם  .11
מכירות של התעשיות  54%-כאשר מהיקף זה כ$ מיליארד  9.3 -בכ 2009בשנת 

 .הממשלתיות והיתרה מכירות של התעשיות הפרטיות

מסתכם  2009היקף המכירות של התעשייה הביטחונית לשנת 
    ח"שמיליארד  37-כ   מיליארד  9.3 -בכ

 42,000-ן ישיר כהתעשייה הביטחונית בארץ מעסיקה באופ
 עובדים באופן עקיף 100,000-עובדים ועוד כ

התעשיות הביטחוניות מחלקות למדינה דיבידנדים בהיקפים של 
 שקלים בשנהמאות מליוני 

 
 מהווה קטר טכנולוגי למשקהתעשייה הביטחונית 
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רווח נקי  2009הכספיים לשנת  ות"התעשיות הביטחוניות העיקריות מציגות בדוח .12
 .$ 'מ 340-כולל בסך של כ

 (:חות הכספיים"פ הדו"ע) 2009להלן פרוט המכירות של התעשיות הביטחוניות לשנת  .13

 2009-סך מכירות ב תעשיה
  '  במ 

 2,881 א"תע
 2,832 אלביט
 1,607 רפאל
 472 תעש

 1,500 אחרות
 9,292 כ"סה

  5.6-מסתכם בכ 2009התעשיות הביטחוניות העיקריות בשנת היקף היצוא של  .14
ל "סך היצוא הנ. מסך המכירות של תעשיות אלו 75% -בשנה ומהווה כ  מיליארד 

של , 2009כך שסך היצוא הביטחוני בשנת , ייצוא אזרחי$ מיליארד  0.65-כולל בתוכו כ
י הדיווח הכספי "עפ)$ מיליארד  4.93 -מסתכם בכ, התעשיות הביטחוניות העיקריות

 (.של החברות

( כולל יצוא אזרחי)סך היצוא של התעשיות הביטחוניות העיקריות ', כאמור בפרק ח .15
היצוא (. ללא יהלומים) 2008מסך היצוא של המשק הישראלי בשנת  15% -מהווה כ

 .מסך היצוא של המשק 12%מהווה סך של  2009הביטחוני לשנת 

התעשיות הביטחוניות מהוות גורם , במשק המקומיבתקופה של האטה כלכלית  .16
מופנית לשווקים בעולם בהם הביקוש נגזר ( 75% -כ)היות ומרבית תוצרתן , מייצב

 .בעיקר מהמצב הביטחוני ורגיש פחות למצב הכלכלי

פלסן : נמשכת מגמת הצמיחה של התעשיות הפרטיות הקטנות דוגמת 2009בשנת  .17
 . אירונאוטיקס ועוד, סאסא

 15,500 -מתוכם כ עובדים 42,000-התעשיות הביטחוניות מעסיקות באופן ישיר כ .18
מכירות לעובד . עובדים בתעשיות הממשלתיות 26,500-עובדים בתעשיות הפרטיות וכ

 .לעובד$  230,000 -בתעשיות הביטחוניות מסתכמות בכ

גידול  2009 צבר ההזמנות של התעשיות הביטחוניות העיקריות רושם גם הוא בשנת .19
 16.4-לעומת כ$ מיליארד  17.3 -והוא הסתכם בכ 2008משמעותי בהשוואה לשנת 

 .2007בסוף שנת $ מיליארד  15.4 -וכ 2008בסוף שנת $ מיליארד 
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" התעשיות הביטחוניות הגדולות 100"דרוג התעשיות הביטחוניות ברשימת להלן  .20
 Defense-פ נתוני ה"ע( זרחיותללא מכירות א) הכנסות מביטחוןפ "ע 2009בשנת 

News ( במיליארדי$:) 

 2008 -ב מיקום ביטחוןמהכנסות  חברה 2009 -מיקום ב

 1 42.0 לוקהיד מרטין 1

2 BAE 33.4 2 

 3 31.9 בואינג 3

 4 30.6 ופ גרומןרנורת 4

 5 25.9 נרל דיינמיקס'ג 5

 6 23.1 רייתאון 6

7 EADS 15 7 

 32 2.7 אלביט מערכות 28

 35 2.2 א"תע 36

 51 1.6 רפאל 47

 78 0.5 תעש 97

 

 פ דואלי"מו

במחקר ופיתוח סיכמנו לאחרונה עם  ט"בהמשך למאמצים להרחיב את פעילות מעהב .21
המדען הראשי ומשרד האוצר על הקמת קרן למחקר ופיתוח של טכנולוגיות דואליות 
היכולות לתרום לביטחון המדינה מצד אחד ולהוות בסיס לפוטנציאל כלכלי בשוק 

 .החופשי

בשנה לעידוד פרויקטים עם חדשנות  ח"ש' מ 60לפיכך הוקמה קרן שתעמוד על  .22
 . טכנולוגית ופוטנציאל עסקי

ר משותף הכולל "הקרן תוקם ותפעל במסגרת המדען הראשי תחת ועדת היגוי עם יו .23
 . ת"מפא' את המדען הראשי ור

הסיוע יינתן לחברות קטנות ובינוניות אשר להן רעיונות שנותנים פתרון לצרכים  .24
 .חון ונמצאים בשלב הוכחת היתכנותטמבצעיים של מערכת הבי
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 הצעת תקציב הבטחון

 3122-3123ת הכספים ולשנ

 נושאים לא מסווגים

 
 

 תוכנית ההתייעלות
 של מערכת הביטחון
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 תוכנית ההתייעלות במערכת הביטחון
 

מסוכן לא פחות ממפקד שאינו , זמן ואמצעים, אדם-מפקד שאינו יודע לחסוך כוח"
יודע להפעיל יחידה או אינו יודע את השימוש היעיל בנשק או שאינו מסוגל 

הכרח את רכוש מדינתו -חייל או מפקד המבזבז ללא. להשליט משמעת על פקודיו
 "לאויבמסייע בלא יודעים  -

 (גוריון-דוד בן"/ל"האיש וצה)" 
 

מערכת הביטחון מובילה מהלכי התייעלות נרחבים שאין להם מקבילה בסקטור  .1
התייעלות אלו הועצמו מאוד בשלוש  תהליכי. י עד כדי מהפכת התייעלותהציבור

ת ברודט י וועד"ט עומדת בכל יעדי ההתייעלות שנקבעו ע"מעהב. השנים האחרונות
 .ח"שמיליארד  3.3בהיקף של  2008-2010בשנים 

 התמקדה הן ט בשלוש השנים האחרונות"העצמת פעילות ההתייעלות במעהב .2
, ההוצאה על אנרגיה ותזקיקים בתחומי והןשכר הא ו"בתחום ההוצאה על כ

 .מתקדמות הקיום השוטף ושיטות רכשהלוגיסטיקה ו

בחלוקה במערכת הביטחון  2008-10להלן פירוט מהלכי ההתייעלות שבוצעו בשנים  .3
  (:משוקלל ח"ש' מ)לתחומי הפעילות 

2008-2010מצב יציב200820092010נושא

7371,1011,6702,9493,508סה"כ
4425778621,6571,881שכר וכ"א

96185213239494אנרגיה ותזקיקים

171243468987882מהלכים לוגיסטיים בקיום השוטף

 289612766251מכרזים ושיטות רכש מתקדמות

 

 

 

 

 

       –יעד שהוצג בברודט 

ח"מש

  22   –יעד שהושג 

ח"מש

ט הניבה חסכונות בשנים "תוכנית ההתייעלות של מעהב
 .בשיעור גבוה יותר מהקבוע במתווה ברודט 2008-10
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תהליכי התייעלות חסרי תקדים בתחום  ט יזמה"מעהב ,לעיל כפי שניתן לראות .4
תהליכים אלה הינם בעלי השפעה ארוכת טווח על הקטנת  .השכר ותנאי השירות

ונוגעים הן , א מאידך"ההוצאה על השכר מחד והגברת הפונקציונאליות ומיצוי כ
כמו כן הם המאפשרים את ריסון ההוצאה , א והן בהיבטי המחיר"בהיבטי כמות כ

 .ה לצרכים המתהוויםעל כח אדם והתאמת

 

 

ל הינה הפוכה למגמה "ס מראים כי בשנים האחרונות המגמה בצה"נתוני הלמ .5
ירידה זו . ל"ובפועל ישנה ירידה בהוצאה על השכר בצה, בסקטור הציבורי

 .ל"התאפשרה הודות לתהליכי התייעלות רחבי היקף אשר בוצעו בצה

  

הוא הארגון  ל "עולה כי צה ס"הלממנתוני 
האיכותי והכלכלי ביותר בסקטור  , היעיל

הציבורי

גמלאות מחירים
היקפי  

א"כ

שליטה ובקרה  

                                    

  1 2 2  81848 48ל"צה

                 משרדי ממשלה

                 רשויות מקומיות

                 רים"מלכ

שיעור שינוי8228 822

8228שנת  822שנת 

:מקור

  ל"שכר בצה
 48  2  

   בטחוני אחר
  12  

משרדי  
    ממשלה
8   2  

   ביטוח לאומי
  88 

רשויות 
   מקומיות
   סוכנות  882 48

מוסדות  
   1   לאומיים

    רים"מלכ
8  8   

    ל"שכר בצה
48 818 

   בטחוני אחר
  2 1 

משרדי  
    ממשלה
82 24  

   ביטוח לאומי
  12 

רשויות 
   מקומיות
42 8 2 

   סוכנות 
מוסדות  

 184   לאומיים

    רים"מלכ
82 848 
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פועלת מערכת הביטחון ליישם את  ,והוצגו לעיל, שבוצעו עד כהמעבר לצעדים  .6
אשר יעצימו את , הבינוי והאחזקה, בתחומי הרכש" מקינזי"המלצות חברת 

 דוצפויים להביא לחסכון במצב היציב בהיקף של כמיליאר, מהלכי ההתייעלות
 .ח בשנה"וחצי ש

 2008ט פועלת משנת "מעהב ,י וועדת ברודט"שנקבעו עיעדי ההתייעלות לשם השגת  .7
תוכנית . רגונית של התייעלותללא לאות במטרה לייצר ולהטמיע תרבות א

ת תהליך ייבנ הבחיי, ט"שהוגדרו למעהבכפי חסרי תקדים  בהיקפים ,ההתייעלות
 .ךשתממובנה ומ ,אסטרטגי מסודר

 53חיסכון של 
 ח"שמיליארד 

ל בשנים "אילו המגזר הציבורי היה מתייעל באופן דומה לצה
 ,ח"שמיליארד  53 -בכהחיסכון למדינה היה מסתכם , אלו

 .אותם ניתן היה להשקיע במחוללי צמיחה נוספים
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פיתוח כלים ושיטות חדשניים אשר יאפשרו לזרועות , בין היתר, פעילות זו כוללת .8
התייעלות רב שנתית שתאפשר את  –הצבא ולגופיו להתייעל בבסיס הפעילות 

 .השגת היעדים
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: היבטיםית ובתרבות הארגונית מתבטא במספר השינוי בתפיסת החשיבה הניהול .9
, השמת שיטות רכש מתקדמות, מיסוד ייעוץ תדיר עם מוסדות אקדמיים ועסקיים

הגברת השקיפות , מיפוי והרחבת מקורות נוספים ליצירת ערך ועבודות כלכליות
ביזור משאבים והקמת פורום , תמחור פעילויות ותפוקות, בניהול התקציב ובבקרה

במסגרת זו בוצעו . פן תדירל המתכנס באו"ראשי מחלקות התקציב בגופי צה
 :קטגוריות 3-המהלכים הבאים אותם פילחנו ל

 א וההכשרה"כ, הנהלים, בניית תשתיות בתחום התורה .א

ל על הקמת "סיכם הרמטכ, בהמשך לעבודת מטה -המערך התקציבי  (1
רך החדש המע. ל"ל בראשות היועץ הכספי לרמטכ"מערך תקציבי בצה

אשר הכשרה אחידה לאנשי התקציב ו לראשונה תורה אחידה מרכז
מהפכה תרבותית זו . מובנה ויעיל של כוח אדם במערךלפיתוח  תבאנה

באינטגרציה רב זרועית ורב  מסייעתבניהול התקציב והמשאבים 
תמחור תשומות ותפוקות בכלל , מערכתית ותעזור ליישום שפה אחידה

מערכת הביטחון וראייה כלכלית למפקדים 
ל ומשרד "ולמנהלים בכלל הדרגים בגופי צה

 .הביטחון

 

 

 

 

 

2) ERP - במשרד הביטחון מערכת  רלאוויעלתה  1.6.2008-החל מה
ERP ,אלא מערכת , מערכת זו אינה רק מערכת מחשוב מתקדמת

הרכש הכספים וכוח אדם המחברת בין , ניהולית בתחום התקציב
ארגונית חדשה ובקרה הדוקה על עולמות תוכן שונים תוך יצירת תרבות 

 .התהליכים המתבצעים במערכת הביטחון

 

נוסחה והופצה חוקת תקציב המנחה את אופן  – חוקת תקציב (3
המגבירים שקיפות " עשה ואל תעשה"מימוש התקציב וכוללת כללי 

כללים אלה מוכלים בחלקם הגדול באופן ממוכן בתוך . ותהליכי בקרה
התקציב במערכת הביטחון מחויבים לפעול  וכלל גופי, ERP -מערכת ה

 .על פיהם

 

 

ל "ל בראשות היועץ הכספי לרמטכ"הקמת מערך התקציבים בצה
סקים בתקציב ולכלל הע א"כהכשרה ו, תורה אחידהמאפשרת פיתוח 

 .כבסיס לתרבות ההתייעלות

 

הקמת בית הספר לכלכלה ותקציב מאפשרת הקניית יכולות ניהול 
מתקדמות בדומה לארגונים עסקיים וצמיחת דור מפקדים שיתרום 

 .ל"משמעותית להגברת התייעלות צה

 

 סיכת המערך התקציבי
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הועדה : "ח ברודט"מתוך דו –הקמת בית ספר לכלכלה ותקציב  (4
מאמינה כי הקניית יכולות ניהול מתקדמות בדומה למקובל בארגונים 

להביא לצמיחת דור של מפקדים  העשוי וציבוריים מודרנייםעסקיים 
י המלצת "עפ ".אשר יתרום משמעותית להגדלת היעילות של הצבא

 כבית הוקם ס"בי. 2010 בשנת וכלכלה לתקציבים ס"ביברודט הוקם 
 קורסים יועברו ס"בבי. התקציבי המערך של ההדרכה למערך מקצועי

 הנפרס מהדרג וחיילים לקצינים ,התקציבי המערך לקציני והדרכות
 את ביטוי לידי יביאו אלה הכשרות. ולמפקדים ברמות הפיקוד השונות

 תוך התאמות מיוחדות לדרישות הצבא, ההחלטות בקבלת הכלכלי הצד
  .והתייעלות חסכון ויאפשרו

 

 במערך המקצועית התורה את לפתח מנת על - מקצועיים פורומים (5
 :ידע לשיתוף פורומים 2 הוקמו, התקציבי

 הידע את ולתעד תורתיות בסוגיות לדון תפקידו - התורתי הפורום (א
 .התקציבי במערך הקיים

 חדשים קורסים של תכנים לאשר תפקידו - ההדרכה פורום (ב
 קצינים משתתפים הפורומים בשני. ההכשרה מסלול על ולפקח

 .התקציבי מהמערך

י המלצת ברודט בנושא מנגנון תמריצים הוקמו "עפ –תמריצים להתייעלות  .ב
 :הכלים הבאים

פרויקט רחב המזמין את כלל חיילי ועובדי  – קול קורא להתייעלות (1
מערכת הביטחון להציע הצעות התייעלות בכל תחום ובכל נושא 

ההצעות מופנות (. ינגל המשודר בתחנות הרדיו השונות'באמצעות ג)
ממוינות לנושאי אב ומועברות לאחד משמונה צוותים , לתיבה ייעודית

 2,800כספי בסך  ההצעות שייושמו יזכו את שולחיהן בפרס. לבחינה
מתוכן נבחנות ומיושמות בימים אלו , הגיעו מאות פניות, עד כה. ח"ש

 .ח"שעשרות שיביאו להתייעלות בהיקף של עשרות מיליוני 

 

 

 

יביאו לחיסכון " קול קורא"מאות הצעות התייעלות כמענה ל
 ח"של עשרות מש
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מוסדה קרן שמטרתה הענקת הלוואות  2008בשנת  – בנק ההתייעלות (2
זאת על מנת לאפשר ליחידות , לטובת השקעה בפרויקטי התייעלות

ל לבצע מהלכי התייעלות משמעותיים שהנעתם מחייבת השקעה "צה
מחזיר הגוף מתוך החסכונות , את השקעה זו. כספית ראשונית

הושקעו , זו עד מועד כתיבת חוברת. שנים לכל היותר 4תוך , שנוצרים
, ח"מש 120 -בפרויקטי התייעלות באמצעות בנק ההתייעלות למעלה מ

 .אשר יניבו חסכונות עתידיים בהיקף כפול מסכום ההשקעה לכל הפחות

 

 

 

3)  EBayבה" חנות וירטואלית"ל "לפני כחודשיים מיסד צה –לי "צה 
הצבא למכור ציוד עודף תמורת תקציב ולרכוש ציוד חסר ' יכולות יח

בשנה  ח"שיוזמה זו תאפשר חיסכון של מיליוני . מיחידות אחרות
 .לית"ותשנה את תרבות הצריכה הצה

 

  

 .יוזמות התייעלות ט מיסדה קרן לעידוד"מעהב

 .ח"השקעה בפרויקטים שיניבו חסכונות בהיקף של מאות מש
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ט "נעזרת מעהב, מאחר והתייעלות הינה מקצוע – גיוון וחדשנות, התמקצעות .ג
במומחים בתחום בארץ ובעולם ובאמצעותם הינה מתוודעת לשיטות וכלים 

  :חדשניים

חברת ייעוץ חיצוני בעלת מוניטין רב בתחום  – 'מקינזי'חברת ייעוץ  (1
אשר , טחונייםיאבחון וביצוע תהליכי התייעלות בגופים ציבוריים וב

אבחון במערכת הביטחון והמלצותיה מיושמות  2008-9ביצעה בשנת 
מימוש המלצות אלה יביא  .הבינוי והאחזקה, בימים אלו בתחומי הרכש

 .ח"מילארד ש 1.5 -לחיסכון שנתי בהיקף של כ 

  

 וייעוץ ח מורשים בתעריפים קבועים לסיוע "מאגר רו –מאגר מומחים   (2
 .הביטחוןל ומשרד "בנושא תהליכי רכש וכספים לגופי צה  

      : כגון – פורומי תיאום בין מערכת הביטחון לארגונים אזרחיים  (3
ואיגוד לשכות  נציגי התעשיות הביטחוניות, התאחדות הקבלנים

מכרזים )לאיתור כשלים והתנעת נושאי התייעלות שונים  המסחר
 (.ב"וכיו

שימוש במודלים  - (PPP,PFI,BOT)שיטות התקשרות מתקדמות   (4
 .מתקדמים לביצוע פרויקטי תשתית מורכבים בשיתוף המגזר הפרטי

הרעיון העומד מאחורי מודלים אלו הוא הפיכת המגזר הציבורי מבעלים 
מטרתם  .לצרכני שירותים מהמגזר הפרטי פעילויותומפעילים של 

פרויקטים בחסכון וליצר  לשפר יאה המרכזית של מודלים אלו
וכן , מגזר הפרטישל ה ויתרונות יחסיים ויות הניהולבאמצעות מיומנ

פרויקט הדגל  .גיוס מימון לפרויקטים בסיוע גורמי המימון הפרטיים
 .המבוצע בשיטות חדשניות אלה הינו הקמת קריית ההדרכה בנגב
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השעות הראשונות 3 -מכרז דינמי לאספקת שירותי אינטרנט התפתחותגרף 

 57של חסכון .
ש"בתר  ₪' מ 45 -המכרז הביא לחיסכון  של כ.

תוך , online מתקדמת המאפשרת תחרות תמחורשיטת  –מכרזים דינאמיים  (5
בנושא שירותי אינטרנט  זו להלן דוגמא של מכרז שנערך בשיטה .טיוב תוצאות המכרז

 :ל"לצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לי לנושא ההתייעלות בראשות "הוקם פורום מטכ, ל"י הנחיית סגן הרמטכ"עפ .10
 .ל"היועץ הכספי לרמטכ

, לעיל שהוצגווהנושאים הנאספים בכל אחת מהקטגוריות , השיטות, כל הכלים .11
תפקידם לוודא למידה ו ,לי"של הפורום המטכמשנה הצוותי  8 -מובאים לדיון ב

 .בקרה ואינטגרציה, הדדית

המוזן ארגונית הינו תהליך דינאמי ה תרבותה העצמתכי תהליך זה של  ,יש לציין .12
מרעיונות הצומחים בזרועות הצבא ובגופיו ומועברים בצורה רוחבית ליתר 

פיתוח , חדש המפותח עובר מחזור חיים של לימוד הכלי ויכולותיוכל כלי . ט"מעהב
 .שיפור והטמעה רוחבית, ניסוי,  והשמה
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 יכוםס

 

 

 

 

א "שמנהל לאורך שנים מהלכים בתחום כ, הגוף היחידי במגזר הציבוריל הינו "צה .13
בהורדת עלות הגמלאות , בשליטה בכמויות, בריסון המחירים, באופן שאין דומה לו
 .א"ובשליטה ובקרה על כ

 

 

 

א מבוצעים מהלכי התייעלות משמעותיים בכל תחומי "התייעלות בכמעבר לצעדי ה .14
בינוי , תזקיקים, הבמשק האנרגי, הפעילות לרבות ישום שיטות רכש מתקדמות

 1.יום השוטףוהק

 מקורות לפנות ט מיועדים"החסכונות הנגזרים ממהלכי ההתייעלות של מעהב .15
לכיסוי הפערים שזוהו  ומהווים מקור, המבצעית ביכולת לפגוע מבלי להתעצמות

על מנת לוודא שיעד ההתייעלות יופנה . י ועדת ברודט"בתקציב הביטחון ע
י משרד "זו לא יושמה ע המלצה. להתעצמות המליצה ועדת ברודט על תקציב ריאלי

 .האוצר

 

 

 

ומחייבת הסטת , התקציב מהווה קיצוץ בתקציב הביטחון לכל עניין ודבר שחיקת .16
 .תיסוי פערי ההתייקרויוכ לטובת מקורות

 

 

לצמצום הם מופנים , יווסתו להתעצמותתכנית ההתייעלות חסכונות במקום ש .17
קיצוצים תקציביים ואי , הנובעים משחיקת מתווה ברודט, פערים תקציביים

 . משרדיים-עמידה בהסכמים בין

 

 

                                                           
 .עיקריים בהמשך פרק זהפירוט מהלכי התייעלות  1

א בולטים לחיוב על רקע "ל בתחום כ"צעדיי ההתייעלות של צה
 נתוני השכר במגזר הציבורי

ח "מיליארד ש 4.6-נשחק ב 11-12תקציב הביטחון לשנית 
 . כתוצאה מאי מימוש המלצת ברודט על תקציב ריאלי

ט מקפידה לעמוד ביעדי ההתייעלות שהוגדרו בהמלצות "מעהב
החסכונות שהושגו עד כה עומדים ביעד ברודט . וועדת ברודט

 .בכל שנה ושנה ואף מעבר לכך

מחייבת , ט"הסטת מקורות ההתייעלות להתעצמות במעהב
 !במקורות התקציב  יציבות

שומט את הקרקע , ללא סיבה כלכלית, קיצוץ בתקציב הביטחון
 מיעדי תוכנית ההתייעלות
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 2דוגמאות עיקריות –תכנית ההתייעלות 

 תייעלות באנרגיה ותזקיקיםה

סולר , ל"דס)מערכת הביטחון רוכשת מדי שנה מאות אלפי ליטרים של דלקים  .1
עלות התזקיק )דולר ' מ 400-אשר עלות רכישתם מסתכמת לכדי למעלה מ( ובנזין
, רכב לבן, רכבים משוריינים, כלי שייט, הדלקים משמשים לתדלוק כלי טייס(. בלבד

 .גנרטורים ועוד

ב במחיר "מערכת הביטחון רוכשת את מירב הדלקים בעסקה משותפת עם צבא ארה .2
 .ב"זאת הודות לכוח הקנייה של צבא ארהנמוך ותחרותי במיוחד ו

 חיסכון במשק הדלק

כתוצאה מההתייקרות וכחלק מתהליך ההתייעלות מגבשת מערכת הביטחון  .3
 .מהלכים להתייעלות וחיסכון במשק הדלק

מהלך שמבוצע  - לניהול מרכזי( ל"בנזין ודס, סולר)העברת כלל רכש הדלקים  .א
 ח"ש' מ 10 -היקף של כבמשק הדלק בלטובת ייעול וחסכון  2008 -החל מ

 :המהלך יוצר התייעלות במספר מישורים. בשנה בממוצע

  י ניצול מלא של "צמצום היקף האוניות הנדרשות ע -עלויות הובלה
 .אוניות ההובלה

  בשל ירידה במלאי הממוצע -עלויות אחסון. 

מערך בחיל האוויר מטמיע  - (מאמני טיסה)הסטת שעות טיסה לסימולטורים  .ב
. האימונים נתח שעות אימון על סימולטורים כתחליף לחלק משעות הטיסה

וצפוי להתרחב , 2008 משנתח בשנה כבר "ש' מ 85 -המהלך מביא לחסכון של כ
 .משמעותית עם שילוב מאמנים נוספים בשנים הקרובות

מתן סל משאבים תקציבי לכל  -טייסות /ביזור המשאב לבסיסים .ג
המהלך . של כמויות מכל משאב" מלמעלה"ם הקצאה במקו, טייסת/בסיס

בשל האפשרות לניצול התקציב הנחסך , יוצר תמריץ להתייעלות בבסיסים
 למשימות אחרות של הבסיס

 

 

 

 

  

                                                           
 .א בחוברת זו"א מופיעים בפרק כ"מהלכי התייעלות בכפירוט  2
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 מהלכי ההתייעלות נוספים בתהליכי ביצוע

שליטה 
 במלאי

מעקב שוטף  -התקנת מערכת מדידה ובקרה במיכלי תחנות דלק צבאיות  .א
תזקיקים ( דליפות וגניבות" )זליגות"אחר הכמות במיכלים לניטור ומניעת 

 .ח בשנה''ש' מ 17.6חיסכון של  –"( תזקיק –אדם .  )"ממיכלי דלק צבאיים

המהלך מאפשר מניעת דליפות . מתחנות הדלק הצבאיות 30% -סגירה של כ .ב
, הורדת הסיכון לגנבות דלק וחיסכון של עלות ההובלה של הדלקים, לקד

 . בעיקר למקומות מרוחקים בדרום

מעקב אחר צריכה  -התקנת מערכות מדידה לחלק ממערך הרכב החום  .ג
 .ברכבים

 .מערכות בקרה לתדלוקים בבסיסי חיל הים .ד

 .הגברת הפיקוח והבקרה  בתחנות הדלק באוגדות הצפון ובפיקוד מרכז .ה

 .טים"ח על חריגה בצריכות מפזומ"חקירות מצ .ו

 צריכה

במקום החיבור הקיים לגנראטורים , חיבור תשתיות ומתקנים לרשת החשמל .א
 .שאינם יעילים

ביזור וייעול מפתחות צריכת הדלק לפיקודים במסגרת הסל התקציבי שניתן  .ב
 .לכל פיקוד

 .בחיל היםכלי שיט בסיורי  שיוט לצריכת דלק אופטימאלית קביעת מהירת .ג

עתיד להיות מותקנים , במהלך השנה  -בתחנות " פזומטים"התקנת  .ז
שעולה , המהלך. טים בתחנות דלק צבאיות רבות בגזרת פיקוד מרכז"פזומ

מערכת אלקטרונית חכמה שתאפשר פיקוח של  ח כולל התקנה"ש' מ 1.2
יכולות  .ות ומניעת גנבות דלקושליטה על תדלוקים המתבצעים בתחנ

בקרה ושליטה מרחוק על , הגבלת השימוש למורשים בלבד וללותכהמערכת 
  .מערכת אנטי ונדלית שתעמוד בפני נזקיםוהתחנות 

במקום הובלתם ופינויים , ם"מי שיפוליים בספינות ורקטיפול בבסיסים ב .ח
 לחסכוך בתזקיקים, להגביר שמירה על איכות הסביבה במטרה ,לספק חיצוני

 .ועלויות הניכרות בהובלה

הגבלת צריכת הדלק  -וש תוכנית לצמצום צריכת הדלק ברכבים צבאיים גיב .ט
נקבע יעד חסכון . צריכהברכבים אישיים לאנשי קבע תוך קביעת מפתחות 

 .בצריכה 10%-בהיקף של כ



 ס"בלמ

 אגף תקציבים
 48221 - 2828/ת

 424 עמוד
 

 ס"בלמ

הגברת , מהלכים שבוצעו עד כה בתחום הדלקים כוללים ייעול של ניהול הרכש .4
עתה אשר כבר , השליטה והבקרה על המלאי ועידוד התייעלות וחיסכון בצריכה

ואנו צופים כי תכניות נוספות , ח בשנה"מליון ש 100 -יוצרים חסכון של למעלה מ
 .שמבוצעות יגדילו את היקף החיסכון

 במצב היציב ח"ש' מ 1.6חיסכון של : ההסבת מערכות תאור

מטרת  - 5Tשימוש בתאורה פלואורינית מסוג  .5
הפרוייקט בחינת אפשרות בחיסכון ובצריכת החשמל 

מהלך זה יתבצע על ידי . על בסיס כדאיות כלכלית
, החלפת נורות הכספית המצויות בשימוש נרחב כיום

 .עם נורות פלואורניות

בהם ליים אשר קיימת "ם צהמחסני 50קיימים , כיום .6
הסבת מערכות תאורה אלה למערכות . תאורה כספית

תאורה פלואורינית תביא לחסכון בצריכת החשמל 
ההשקעה החד פעמית . והוצאות אחזקה קטנות יותר

 .בלבד ח"ש' מ 3בפרוייקט עומדת על 

 .במצב היציב ח"ש' מ 12חיסכון של : הסבת תנורי סולר לגז

שמטרתו "( 'חושבים ירוק ב)"ל התניע מהלך כולל "אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה בצה .7
הסבת תנורי סולר למערכות חימום מרכזיות על בסיס רדיאטורים המופעלים 

 .  באמצעות גז

מבנים אוהלים ומגדלי שמירה באמצעות תנורי סולר , כיום מתבצע חימום משרדים .8
אספקה והתקנת תנורי סולר על פי , אחזקה)ובאחריות תפעולית של מרכז ציוד 

 3,300 -המסתכם בכ)בפרוייקט זה נבחנת האפשרות להסב משק זה (. קריאה
 . להפעלה על בסיס גז( תנורים

ב סולר למערכת "בת תנורי סולר הינו מעבר מחימום עפרויקט הס -תנורי חימום  .9
 .  ב רדיאטורים המופעלים באמצעות גז"חימום מרכזית ע

כאשר החיסכון השנתי יתייצב החל מהשנה , ח"ש' מ 34-עלות הפרוייקט מוערכת בכ .10
 .השלישית
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 במצב היציב ח"ש' מ 5.6חיסכון של  –ל"חיסכון בחשמל ביחידות צה

ל השונות החלו להתניע שורה של מהלכים שונים על מנת לחסוך "צהיחידות  .11
להלן . המהלכים מקיפים שיפורים במערכות האנרגיה השונות. בהוצאה על חשמל

 :ל השונות"מובאים מספר דוגמאות ביחידות צה

ל נלקח כמודל לביצוע כדאיות כלכלית בשיפור "במחנה מטכ אחד הבניינים .א
במערכות מיזוג אויר היות וקיימת בו צריכת חשמל קור /ביעילות העברת חום

' המהלך עתיד לחסוך כחצי מ. מרובה שעיקרה נובע ממערכת מיזוג האוויר
 SAVE  SMARTנבחנת האפשרות של הכנסת מערכת , כמו כן. בשנה ח"ש

את היקף צריכת  מערכת זו מסוגלת להקטין. למערכת המיזוג הקיימת
. בעלויות צריכת החשמל בבניין ח"ש' א 500החשמל ובכך להביא לחסכון של 

 .ח"ש' מ 1.9-עלות הפרוייקט באופן חד פעמי מוערכת בכ

סקרי  התנעו, ן"על מנת להקטין את ההוצאה על אנרגיה באמ .ב
תוך ( פסגה ניידת)אנרגיה והוחל מעבר לשיטת חיוב מתקדמות 

סקרי האנרגיה מזהים הזדמנויות . והידוק הבקרה ביחידות
לחיסכון באנרגיה הנובעות מאיתור מערכות ישנות בעלות 

י "תחזוקה לקויה של מערכות ותפעול בזבזני ע, נצילות אנרגטית נמוכה
מהלכים לייצור עצמי של חשמל מבוצעים , בעקבות הסקרים. היחידות

הורדת התפעול והסטת שימושים לזמנים בהם תעריף , בבסיסים מסוימים
 .יועצי אנרגיה בתכנון פרויקטים חדשים יםלבושמ, כמו כן. החשמל נמוך יותר

בימים . בחיל הים מתבצעת עבודת מטה רחבה על משק האנרגיה וייצור חשמל .12
פרויקט עתיד להביא לחיסכון במשק ה". למניה מרחוק"מבוצע פיילוט 

כיום משתתפים בפרויקט שלושת הבסיסים . חשמל בכלל בסיסי החיל
בימים אלו מתבצעת התקנת , כמו כן. ד ומספנה''בה, ח''ב: בצפון

אשר צפוים , בבסיס עתלית ואשדוד AMR' תשתיות תקשורות למע
 :הפיילוט כולל". מניה מרחוק"להצטרף ל

 .יחידות ברזולוציה גבוהה יותרהתקנת מוני חשמל ב .א

 .מינוי נאמני אנרגיה יחידתיים והגברת המודעות .ב

 (.תעריף עומס וזמן)ז מוזל "שימוש בתעו .ג

 . קביעת סלים ליחידות ותגמול בגין חיסכון .ד

 (: (AMR Automatic Meter Readingהתקנת מערכת  .ה

   .דיווח חודשי ליחידות הצורכות .ו

 .כחות במשרדיםהתקנת גלאי נו .ז
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 .במצב היציב ח"ש' מ 9חיסכון של : חלון במזגנים עיליים החלפת מזגני

למרות המגמה הקיימת בצבא לעבור  .13
למזגנים עיליים ולמקמם במקומות 

 -ל כ"עדיין קיימים בכלל צה, חדשים
מזגנים אלו . מזגני חלון ישנים  11,000

צורכים חשמל רב יותר ממזגן עילי 
חדיש עם גז ידידותי לסביבה עבור 

 .הבכל שנ ח"ש' מ 9צעד התייעלות שכזה יביא לחיסכון של מעל . אותו הספק

 .ח"מש 1 –חיסכון בשנים הבאות : מניעת אבנית

הינה שקיעת , אחת הסיבות העיקריות להיווצרות הפסדי אנרגיה במערכות חום .14
בשנים האחרונות פותחה שיטה . האבנית על דפנות הצינורות במערכות מיזוג האויר

 מערכת ניקוי אבנית . לניקוי אבנית באמצעות אלקטרוליזה
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 השוטף התייעלות בקיום
' מ 29 : 2010-2008חיסכון בשנים : א"בבסיס חחוזה אחזקת כנף תובלה חדש 

 .ח"ש

א מספקת את שירותי התחזוקה והתמיכה "התע .15
באחד הלוגיסטית עבור מטוסי התובלה הכבדה 

א "נחתם עם התע, 2008החל משנת . א"מבסיסי ח
ם חיסכון משמעותי בעלויות המגל, חוזה מעודכן

 .האחזקה

ישנו מעבר מהתחשבנות לפי , במסגרת החוזה החדשה .16
(. זמינות וביצועים)תשומות להתחשבנות לפי תפוקות 
סיבות . לעומת החוזה הקודםבשנה ח ''ש' מ 13-החוזה החדש מגלם חיסכון של כ

אחוז ניכר )א להעסקת עובדי קבלן "מרכזיות להוזלת החוזה הינה מעבר של התע
והעברת חלק ממשימות האחזקה ( רת החוזהמסך כל הכוח אדם שיועסק במסג

 .י כוח אדם חובה"לביצוע ע

 .ח"ש' מ 20-חיסכון בשנים הבאות כ: קת פלטפורמות בזרועותאחז

ל מתבצע רכש ציוד "בחיל הים מתבצעות עבודות להתייעלות באחזקה וכחלק מהנ .17
ל מביא להוזלה בעלויות הרכש ולחיסכון במצב "הנ. וחלפים במשותף עם ציים זרים

 .בשנה ח"ש' מ 3היציב של 

חיל האויר פועל לצמצום עלויות האחזקה  .18
עיתוי הביקורת . בביקורות למנועי הקרב

 .מדיניות התפעולמושפע משמעותית מ

, החיל מוביל מדיניות של טיסה יעילה כלכלית .19
אשר מאפשרת לרווח את הזמן בין ביקורות 

החיסכון הצפוי ממהלך זה . ובכך להקטין את מספר הביקורות המבוצעות בשנה
 .בשנה ח"ש' מ 20 – 15עומד על 

 ח"ש' מ 3.5חיסכון שנתי ממוצע של : מ.ר.מערכת מ

ייעודה של מערכת זו הינה . הינה מערכת בקרה ובדיקת חשבוניותמ .ר.מערכת המ .20
המערכת . כמערכת בקרה אשר מבצעת בדיקת עלויות תיקוני רכב במוסכים

מאפשרת מעקב אחרי חלפים תחליפיים זולים לרכבים הנכנסים לטיפול במוסכים 
 .בצורה מקוונת ויעילה

כ "חלפים מקוריים לכל סדהיא מסוגלת לבדוק מחירי : למערכת יתרונות רבים .21
מבצעת בקרה תקציבית , מאתרת ובודקת מחירי חלפים תחליפיים, הרכב הלבן

מסוגלת לבצע קיזוז אוטומטי של , משווה עלויות אחזקה בין מוסכים, שוטפת
מצביעה על חלוקת עבודה שווה בין מוסכים ושמאים וכמו כן , הפרשי מחירים

ת זמן ומפיקה דוחות בחתכים שונים בכל יודעת להראות מה בוצע ברכב בכל נקוד
 .רגע נתון

ההנחה בחישוב היא כי הנזק . החיסכון עומד ביחס ישיר למספר התאונות בשנה .22
 .לתאונה ח"ש' א 6.5עומד על הממוצע 
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 מהלכי חיסכון לוגיסטיים בקיום השוטף

 ח"ש' מ 2.2 -חיסכון בשנים הבאות : ן"שדרוג ניהול המלאי בבסיסי אמ

 

איחוד בסיסי נתונים , ן נעשים מאמצים משולבים לניהול נכון יותר של המלאי"באמ .23
המהלכים העיקריים . כל זאת במגוון פרויקטים ביחידות השונות. ומניעת אובדנים

 : כוללים

איחוד בסיסי הנתונים של מערכות המידע הלוגיסטיות   -קטלוג אחוד חילי 
 . ח"מש 3.2-ן בעלות של כ"באמ

. מעבר לניהול מלאי מתקדם ובחינת הרחבת השימוש לכלל החיל -ברקוד 
 . צמצום אובדנים והגברת אמינות הנתונים –המטרה 

 .MRPאיחוד מערכות מידע לוגיסטיות 

כמה , מה)לחישוב המלצות לרכש הינה מערכת עיתוד מתקדמת   MRP-ה מערכת .24
 ה היאמטרה .יר הזמןעל גבי צ( מתי לייצר וכמה)והמלצות לייצור ( ומתי להזמין

בזמן , מימוש אחריות לזמינות פריטים שבתחום האחריות ללקוחות המתאימים
 .תוך שאיפה למינימום מלאי מת, בכמות המתאימה ובאיכות המתאימה, המתאים

" מלאי מת"ייחסך רכש של , הנחת העבודה היא שעם תום כניסת המערכות החיילי .25
 -קטלוג אחוד חילי  מבוצע, כמו כן .2012משנת החל , ח"ש' מ 20 -בשווי של כ 

 . איחוד בסיסי הנתונים של מערכות המידע הלוגיסטיות

מעבר לשיטות ניהול מתקדמות וצמצום היקפי ועיתוד  ל בסיסהגברת ביצוע רכש ע .26
  .חיילי לקראת המשך יישום פיילוט בוצע מכש ר

 

 :יכולות .27

 .משתניםמאפשר תכנון וייצור רכש במצבים  .א

 .עם מידע רב אודות פריטים רבים( להפיק משמעויות)=יכולת להתמודד  .ב

 (.חסכון כספי)=הקטנת המלאי  .ג

 (.לא עוסקים בלוגיסטיקה)הגדלת תפוקת העובדים  .ד

 .יצירת גמישות תקציבית .ה

בקרה ו ר"רכש מיגון כנגד גניבות כבנוסף יתקיים מהלך לצמצום אבדנים הכולל  .28
 .והגברת האכיפההדוקה 
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 ל "צמצום אבדנים בצה

ם בדגש "מטרת הטיפול בציוד היא הגברת מודעות מפקדים בנושא אובדני ציוד וצל .29
ל ומימוש היעד "והטמעת הטיפול המערכתי בתחום ניהול המלאי בצה, ל"על אמר

 .לי"המטכ

ערך  .2008ע "ביחס לשנה 45% -ל ב"צומצם ערך אובדני הציוד בצה 2009ע "בשנה .30
של  ירידה נוספתמראה על , י הנתונים עד כה"עפ, 2010לשנת ל "אובדני הציוד בצה

 .2009ע "ביחס לשנה 45% -כ

 

 :ל מבצע פעילות בתחום האובדנים במספר מישורים"אט .31

 .ל המבצעת ספירות וביקורות ביחידות"פעילות של חטיבת הלוגיסטיקה באט .א

ח אובדנים של כלל יחידות "י חטיבת הלוגיסטיקה של דו"ריכוז חודשי ע .ב
של פריטים רגישים מבוצעים תחקירים / במקרים של אובדנים חריגים. ל"צה

 .ל"הרמטכ' י ס"אלופי פיקוד ולעיתים אף ע/ ל"אט' בראשות ר

 :מעבר לפעילות השוטפת מבוצעים מספר פרויקטים ייחודיים .32

אותו מקבל  1004 -ל מערכת שתמכן את טופס ה"ה באטפותח 2009בשנת  .א
כך ניתן לעקוב . המתגייס ובו מופיעים הפריטים עליהם חתם בשרשרת החיול

 . והן אצל החיילים" מיטב"אחר המלאי הן ב

. מדי מספר שנים מבוצע מבצע החזקת ציוד למול האזרחים –קמפיין ציוד  .ב
ציוד צבאי שנמצא ברשותם  במהלך מבצע זה יכולים האזרחים להחזיר כל

ימים  10 -ב. בוצע מבצע החזרת ציוד 2009בשנת . נקיטת עונשים כנגדם ללא
 .ח "מ ש 1.5 -ע של כ"הוחזר ציוד בשוו (שאורך חודש)הראשונים של המבצע 

68.2
70.2

79.2

101

150.1

83.1

45.4

14.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

                                

ל בשנים "ערך האובדנים והגניבות בצה
 ח"מש  8242 -  822



  ס"בלמ

  אגף תקציבים
  12004 - 8202/ת

  107 עמוד
  

  ס"בלמ

  

ל הוחלט לבצע "במטרה להילחם בתופעת גניבת תחמושת מבסיסי צה, נוסף על כך  .33
תחמושת שונים על מנת שאפשר יהיה לשייך את התחמושת מהלך של סימון פריטי 

 .הגנובה לבסיסה ולאפשר אכיפה טובה יותר

 לשנה ח"ש' מ 4ניהול שוטף בשרשרת החיול חיסכון במצב היציב של מעל 
 במצב היציב ח"ש' מ 2חיסכון של : בשרשרת החיול מערכת ניהול ממוחשבת

לצורך השיפור הלוגיסטי בבסיס קליטה ומיון מתוכננת להיכנס לפעילות מערכת   .34
אפסנאי הציוד הניפוק הינה לשפר את מטרת המהלך . מחשוב לניהול לוגיסטי

המערכת תאפשר מעקב אחר מלאי בזמן קרוב לאמת עד רמת . בשרשרת החיול
דן לקצב ניפוק יתאפשר קבלת אומ, כמו כן. הפריט הבודד ומידות עבור פרטי לבוש

הממוחשבת צמצם תופעת אובדנים ' המעבר למע. הפריטים והזמנת ציוד בהתאם
 . 'תיקים וכד, דבר שיחסוך נייר, בעזרת המערכת ימוכנו טפסים, בנוסף. וגנבות

בסיס קליטה ומיון עברו לניהול שוטף דרך מערכת מחשוב חדשה , לאחרונה, כמו כן  .35
רצף , דוחות נגישים, וקת תנועה בין מאגריםח, ניהול מאגרי עבודה: הכוללת
המעבר למערכת . קשר עם מערכות משיקות ושילוב מסמכים בתהליך, תהליכי

ירידה משמעותית בכוח אדם , בהיקפי השגויים 92%החדשה מביא לירידה של 
 . וחיסכון ומיכון טפסים ידניים

קבלת נתונים  דבר המאפשר, המערכת מאפשרת ראיית כלל הנתונים במקום אחד  .36
קיצור , קבלת הנתונים המהירה מורידה את הסיכוי לסרבנות פינוי. בזמן אמת

    .ה מוקדמת יותר לבסיסי הטירונותהשהייה במתחם הקליטה ויציא

היבט
ערכי

ל"להטמיע חינוכית ונורמטיבית את זיקת האזרחים לצה

היבט
כלכלי

החזר כלכלי מהותי בתקופת  
ל"התייעלות וחיסכון בצה

היבט
בטיחותי

מניעת מפגעים בטיחותיים  
למחזיקי אמצעי לחימה  

ולסובבים אותם

היבט
בטחוני

מניעת הגעת ציוד  
לגורמים עוינים
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' מ 2חיסכון ממוצע שנתי של : בבסיס קליטה ומיוןהתייעלות בתחום הלוגיסטיקה 
 ח"ש

בשנה האחרונה חלו בבסיס קליטה ומיון מהלכי התייעלות בתחום   .37
כוח לחיסכון משמעותי המתבטא בזכויות המביאים , הלוגיסטיקה

וכן באים לשפר את השירות למתגייסים , אדם באגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה
 .ם"החדשים בהגיעם לבקו

לאחר  –ייעול באפסנאות מתגייסים בשרשרת החיול    .א
תגייסים מקבלים ציוד ומולבשים בהתאם המ, השינוי

, מקבלים ציוד בהתאם. ליעד שיבוץ של כל חייל
ב "חיילי מג. ר"ציוד חימקבלים צנחנים  מאותרים ל

: הופעל תהליך מחזור. י"מקבלים ציוד יעודי של מ
בבסיס ' לא חדשים משמשים כמדי ב' מדי א, סמלים
 .   'הדרכה וכד, אימונים

פינוי  -בים"שיפור תהליך פינוי המתגייסים ושיפור מערך ההזנה למלש  .ב
חיסכון (ב "חסכון בתקציב הסעדה למלש, מתגייסים מאותרים ביום גיוס

 ). בכוח אדם ובתקציב

  . במצב היציב ח"ש' מ 1חיסכון של : לתעודת המשלוח GPSח "חובת צירוף דו

וגשות מנת להגדיל את אמינות תעודות המשלוח המ-על  .38
ולמנוע אפשרות של רישום בלתי , י חברות ההובלה"ע

חויבו חברות ההובלה , מדויק של יעדי הנסיעות ומשכן
המעיד  GPSח "לצרף לחשבוניות ולתעודות המשלוח דו

 .על מיקומו של הרכב בכל שעה

' מ 14וחיסכון של  ח"ש' מ 41 - 2008 משנתחיסכון : תצרוכת אישית וביגוד תחתון
 .במצב היציב ח"ש

הומר , כחלק ממהלך התייעלות ועל מנת להשוות את התנאים בין הגברים לנשים  .39
להלן . מענק כספי לכל מתגייסת ששולם לרכישת פרטי הלבשה תחתונה בעת גיוס

 ):ח"ש' מ(ש "תזרים החיסכון של מהלך זה בתר

ואילך 20082009שנה

12.113.9נטו חיסכון

' מ 4 – 2010 - 2009חיסכון בשנים : מקורית בחומרה ומדפסותרכש צורכה לא 
 .ח"ש

ל "צה, מדפסות וטונרים, על מנת לחסוך בציוד חומרה  .40
שימוש . פתח במהלך מקיף לרכש צורכה לא מקורית

, בעלויות 30%בצורכה לא מקורית תביא לחיסכון של 
 . בשנה ח"ש' מ 2שמשמעותו התייעלות של 

 במצב היציב ח"ש' מ 4.8 -התייעלות ברכש תחמושת 

תחמושת בקוטר שונה ש לרכש "לספינות הבטמסוים מעבר מרכש תחמושת בקוטר   .41
י לצמצם את הוצאות רכש תחמושת האימונים לספינות "לספינות אלו אפשרה לחה
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 מכרזים ושיטות רכש מתקדמות
הוחלט על מעבר , כחלק מצעדי ההתייעלות הננקטים בתחום הרכש ופרויקטי הבינוי .42

כאשר הקמת קריית ההדרכה בנגב תשמש פיילוט , לשימוש בשיטות רכש מתקדמות
לרבות , והלקחים שיופקו ממנו ישמשו בפרויקטים נוספים, אשון מסוגו בנושאר

פרוייקט . תוך ניצול היתרון היחסי של הסקטור הפרטי, ן ותקשוב דרומה"מעבר אמ
מביא לחיסכון בשל ביטול תקורות רבות אך , לדוגמא, הקמת קריית ההדרכה בנגב

מיקור חוץ של  אשר מאפשרת ביצוע, BOTגם בשל שיטת הרכש באמצעות 
 .לי"י כוח האדם הצה"המבוצעות כיום ע, פעילויות רבות

 
  

-

3שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים

מהלכי   
התייעלות

מעבר 
לליסינג אזרוח 

מטבחים

חיסכון  
בחשמל

התייעלות 
ט"במשהב

הסכמי 
רישוי  
תוכנות

חיסכון 
במשק  
פינוי  הדלק

מחנות

פינוי  
בסיסים  
לא 

מאוישים

מעבר  
לחימום  
ירוק  

 בגז 

חיסכון  
בתפעול 
משרדי

חיסכון  
באחזקת  
מנועי  
מטוסים

אזרוח 
אחזקת  
מטוסים

אזרוח 
אימוני  
ביום אויב
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 .ש"בתר ח"ש' מ 45 -לשירותי אינטרנט מכרז 

  .ל בוצע מכרז דינמי בין מספר חברות"להוזיל את שירותי האינטרנט לצה בכדי .43

 

 

 התייעלות בפעולות מכירה

 .במצב היציב ח"ש' מ 6חיסכון של  : ביטוח ותביעות

 2008בשנים  ח"מש 32פעילות בתחום הביטוח והתביעות הניבה הגדלת הכנסות של  .44
 :להלן פירוט השינויים. 2010 -

 " שנים אבודות"ריכוז מאמצים בתיקי עיזבון ו .א

העברת תביעות של המערכת מטיפול פנימי לטיפול באמצעות  –מיקור חוץ  .ב
 חברות חיצוניות

 מיצוי פוטנציאל לתביעות שיפוי מנפגעי אגף השיקום  .ג

 

הניב  :מדיה+ מחשבים , מתכות, רכבים: מכירות במכרזים של מיקור חוץ לנושא
   2010 - 2009ח בשנים "מש 14

, לבנים)ט אחראית בין השאר למכירת רכבים "היחידה הארצית למכירות בסיב .45
המכירה מתבצעת באמצעות , כיום. שנפלטים ממערכת הביטחון( חומים וכבדים

הרכבים מועברים למגרש המכירות בצריפין . ט"י עובדי סיב"מכרזים שמבוצעים ע
יות ביצוע מיקור עבודה לבחינת כדאלאחר , כיום. לצורך הצגתם למשתתפי המכרז

מבוצעים מכרזים בנושאים שלעיל , ט"חוץ בפעילות יחידת המכירות של סיב
 .ח חסכון לשנה"מש 7המניבים 

  

ס"בלמ                         

 שקף     ל"היועץ הכספי לרמטכ/ אגף התקציבים                                            

השעות הראשונות 3 -מכרז דינמי לאספקת שירותי אינטרנט התפתחותגרף 

 57של חסכון .
ש"בתר  ₪' מ 45 -המכרז הביא לחיסכון  של כ.
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לשנה החל משנת  ח"ש' מ 8חיסכון של : מכירת פסולת של הצבא -שינוי ייעוד 
2008. 

 ,עץ, מתכות, פסולת גזם, שמן שרוף: כגון, מכירת פסולת של הצבא במכרז שנתי .46
, בנוסף. הפסולת בגין סילוק עד היום הזרועות שילמו. צגי מחשב ועוד, צמיגים

 .מחזור בהתאם לכללי איכות הסביבה מחייבים את הזוכים לבצע

 ח"ש' מ 1-הכנסות ממכירת הפסולת בכ, האחד: החיסכון ממהלך זה הינו כפול .47
 .לשנה ח"ש' מ 7 -והשני הינו החיסכון בעלות סילוק הפסולת בסך של כ, לשנה
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 א"פרק כ
 

 

אם , ולא התותח קובע, לא המטוס, לא הרובה"

אלא האדם , כי הם חשובים מאוד מאוד

האדם הוא המכריע במלחמה . המשתמש בהם

 ".כמו בשלום

 

 

 

 (.35' עמ, "הילחם" ב ,בן גוריון)
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 א במערכת הביטחון"כ

 ל "א בצה"כ .1

לפיכך אנו מחויבים לטיפול וטיפוח כלל , ל"האנשים הם בסיס עוצמתו של צה" .1
לפעול לגיוס , האזרחים וחיילי החובה, הקבע, המילואים –אוכלוסיות המשרתים 

במסגרת דיוני , ל"הרמטכ" )ולמיצוי מיטבי של השירות בצבא, והשארת המצטיינים
 "(.תפן"ש "תר

ל וחיילי "אזרחים עובדי צה, משרתי קבע, ל משרתים זה לצד זה חיילי חובה"בצה .2
ל "עוצמתו של צה. ביטחון מדינת ישראל –מילואים למען מטרה אחת משותפת 

ל פיתח מודל שירות "לאור זאת צה, א המשרת בו"נובעת מהיתרון האיכותי של כ
לל המשרתים תוך מתן הכולל מסלולי שירות יעילים אפקטיביים ואטרקטיביים לכ

 .עליו מושתת הצבא, דגש על מערך הקבע המהווה את השלד הקבוע והליבה

 

 

 

א המביא לקידום ההתפתחות הטכנולוגית של "ל תורם לפיתוח והכשרת כ"צה .3
בתוכניות החברתיות כגון כמו כן ההשקעה . ועוד, התעסוקה, הגברת היצוא, המדינה
 ןרבות לשילוב תבגרות ללוחמים וטיפוח אוכלוסיות מיוחדות מסייע, עתידים
 .בחברה

 השוואה למגזר הציבורי

א "מנהל לאורך שנים מהלכים בתחום כה, ל הינו הגוף היחיד במגזר הציבורי"צה .4
 .א"ולריסון ההוצאה על כ מוביל להתייעלות כלכליתו באופן שאין דומה לו

 

 

 

 

ל הינו הארגון היעיל האיכותי והכלכלי ביותר "צה
 בסקטור הציבורי

ל תורמת רבות לכלכלה "א בצה"ההשקעה בכ
 ולחברה בישראל
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ת שליטה ובקרה מלאים בכל עולמות ל מבוצעים תהליכי התייעלות באמצעו"בצה .5
 .א"בנושא כ תוכןה

 מילואיםימי , ל"אזרחים עובדי צה, קבע -א"א בכל משקי כ"ירידה בהיקפי כ. 

 חלוקה לקבע ראשוני ומובהק ושינוי  -א"שליטה מוחלטת על תמהיל כ
  .להוזלת עלויותהתמהיל 

 האטת , זציה על השכרביטול השפעת האקדמי -מהלכים לרידוד מחירים
האפשרות לצבירת חופשות  תהגבל, משכי שהייה בכל דרגה תהארכ, קידומים

 .י המערכת ועוד"ע חופשות יזומות עוציוב

 העלאת גיל , לרידוד ההוצאהמעבר לפנסיה צוברת ומהלכים  -גמלאות
 .הפרישה וירידה במספר הפורשים

 

 

 ,ל בשנים האחרונות"תוצאות מהלכי ההתייעלות חסרי התקדים שבוצעו בצה .6
, ס"הלמ)י גורמים מקצועיים חיצוניים "המתפרסמים ע מקבלות ביטוי בנתונים

ל הצליח לרסן את "הם אלו ניתן לראות כי צמיבפרסו. (דוחות משרד האוצר
 .א"ההוצאה על כ

א מקבל משנה תוקף כאשר בוחנים את "בריסון ההוצאה על כל "ההישג של צה .7
ההוצאה  2003בעוד בשנת . 2003-2009צאה של הסקטור הציבורי בשנים נתוני ההו
 2009הרי שבשנת , ח"שמיליארד  54-כב הסתכמה בסקטור האזרחיעל שכר 

, לעומת זאת. 25%גידול של  -ח"שמיליארד  67-כההוצאה האזרחית על שכר הגיע ל
   .ל נשארה כמעט ללא שינוי"וצאה על שכר בצההה

 

 

-      -

                                  

                                    

  1 2 12 48 81 48ל"צה

                            

                               

                        

שיעור שינוי 8221822

 822שנת 8221שנת 

 מקור

    ל"שכר בצה
48 81  

   בטחוני אחר
1 211 

משרדי  
    ממשלה
82 24  

   ביטוח לאומי
112 

רשויות 
   מקומיות
42  12 

   סוכנות 
   מוסדות לאומיים

 1 4 

    רים"מלכ
82  4  

שכר  
    ל"בצה

48 12  

בטחוני  
    אחר
1 121 

משרדי 
    ממשלה
81 121 

    ביטוח לאומי
188 

רשויות  
    מקומיות
48 8 2 

   סוכנות 
מוסדות  
    לאומיים
1 1 

   רים"מלכ
 8  811 

 

 2003-2002ל בשנים "ס עולה כי ההוצאה על השכר בצה"מנתוני הלמ
 ביתר משרדי הממשלה 22%-נותרה קבועה למול עליה של כ

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מקור

ל ארגון לוחם מבצעי ומסווג "על אף האילוצים המובנים בהיות צה
 י תקדיםהתייעלות חסר מהלכי ל לבצע"מצליח צה, בפעילותו
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לא מבצעים , אותם מנהל האוצר לכאורה בשקיפות מלאה, משרדי הממשלה השונים .8
ל ולכן ניתן לראות את הגידול המשמעותי "מהלכי התייעלות כדוגמת המהלכים בצה

 . א"בהוצאה על כ

 

 

ל "תכנון ובקרה של צה ,נובע מתהליכי שליטהא "של ריסון ההוצאה על כהישג ה .2
 . שמירה על האפקטיביות המבצעיתבצד , א"בתחום כ

, קבע -א"כלל עולמות כל ב"להלן נסקור את תהליכי השליטה והבקרה שבוצעו בצה .10
 .חובה ומילואים , ל"אזרחים עובדי צה

 

חיסכון 

 35של 

מיליארד 

 ח"ש

ל "באופן דומה לצהבשכר אילו המגזר הציבורי היה מתייעל 
ח "מיליארד ש 53 -נה היה מסתכם בכהחיסכון למדי, בשנים אלו

 אותם ניתן היה להשקיע במחוללי צמיחה נוספים

 

במגזר הציבורי א "משרד האוצר אשר לכאורה אמון על ההתייעלות בכ
 א"לא צלח בביצוע משימה זו ולא הביא לריסון ההוצאה על כ
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 משרתי קבע  1.1
 כללי

 

 

 –משרתי הקבע הינם הסקטור היחידי במדינת ישראל אשר אינו נהנה מיחסי עובד  .11
חוסר אפשרות לתבוע בערכאות , בין היתר –משמעויות נרחבות לעובדה זו , מעביד

קבע הינו צמוד לשכר שכרם של משרתי ה. כמו בתי הדין לעבודה, משפטיות זמינות
ייב אישור הממונה על השכר כל שינוי בשכר משרתי הקבע מחו ,עובדי המדינה

 .באוצר

 -זוכים לקביעות שהינה אחת מאבני היסוד בכל מערכת יחסי עובדמשרתי קבע אינם 

 

 

, יתרה מכך .או כחלק מתוכניות התייעלות א"כמעביד וניתן לפטרם עקב צמצומי  .12
, נפגע ביטחונם התעסוקתי של משרתי הקבע בצורה משמעותיתבשנים האחרונות 

אשר במסגרתם  פיטורי אלפי משרתי קבע בעקבות צמצומים ותוכניות התייעלותעם 
 זאת, לשירות התחייבותם את צדדי חד באופן התיר ל"שצה לאחר לביתם נשלחו

 .ההתעצמות לתחום א"כ מתחום תקציביים מקורות הסטת במסגרת

 

 
 

קיימות זכויות בסיסיות לשכר ותנאי , בצד החובות שהולכים ומתעצמים עם הזמן .13
 .י גזירות מתמשכות שכרסמו בהן"שירות שנשחקו בחלקן בשנים האחרונות ע

-      -

                                  

וחובות משרתי הקבעזכויות 

                   
טוטאליות לארגון  

נטל המשימות

אין תגמול על עבודה נוספת

אין קביעות

העדר זכות ההתאגדות וזכות  
השביתה

העדר הזכות לפנות לערכאות  
 ד לעבודה"ביה 

כפיפות לחוק שיפוט צבאי

איסור על עבודה פרטית

איסור על פעילות פוליטית

סטאטוס

יציבות תעסוקתית

קידומים

שכר הולם

הסדרי פנסיה ייחודיים

קריירה שנייה

 

 

  

 ד משפטית של משרד האוצר"חוו: מקור

משרתי הקבע מהווים את ליבת הארגון והשלד הקבוע 
 ל"עליו מושתת צה

 

עובדי המדינה , ל"מהמשרתים בקבע מובהק בצה בשונה"
 "נהנים מביטחון תעסוקתי משמעותי

 ד משפטית של משרד האוצר"חוו: מקור 

היעדר ביטחון תעסוקתי הינו אבן יסוד של השירות "
 "ל"בצה
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 א"היקפי כהתייעלות ב

הפיקוח והשליטה על ההוצאה על , ל רבות להגברת הבקרה"בעשור האחרון פועל צה .14
הינו , אחד המהלכים מרחיקי הלכת ביותר שבוצעו במגזר כלשהו במדינה. כוח אדם

לבין אוכלוסיית הקבע , ל בין אוכלוסיית הקבע המובהק"ההבחנה שביצע צה
 . הראשוני

 

 
 

 

 

קבע ראשוני הינו כוח אדם בדרגות הזוטרות בשכר נמוך ובדגש על העסקה לטווח  .15
קבע מובהק הינו כוח אדם בדרגות . ל"קצר ואינו ממשיך בשירות עד לפרישה מצה

המהווה את ליבת הניהול והמקצועיות בצבא , ומעלה 28הבינוניות והגבוהות בגילאי 
 . ומחייבות לשירות ארוך

 

 

בנוי כמעין פירמידה כך שאוכלוסיית הקבע הראשוני נמצאת  משק אנשי הקבע .16
בפירמידה ומתקדמים בדרגות  שעוליםוככל , ומהווה את עיקר המשק ,הבתחתית
 ת אתצמצם משמעותימבנה זה מ .חסמים שלא מאפשרים להתקדם הלאהב נתקלים
זאת בנוסף לירידה , אוכלוסיית הקבע המובהקהאנשים המצטרפים לכמות 

א איכותי המועסק בעלויות נמוכות בהרבה "התוצאה הינה כ. רישהבמכסות הפ
 .מהממוצע במגזר הציבורי

 רק אחד מעשרה מתגייסים לקבע יגיע לפרישה

 יםמביא ביניהןרים פילוח משרתי הקבע לקבוצות ויצירת שע
 נבחרת ממשרתי הקבע מגיע לפרישהקטנה ולכך שרק קבוצה 

מעביד ואין  –משרתי הקבע אינם נהנים מיחסי עובד 
 להם זכות התאגדות



 ס"בלמ
 אגף תקציבים

 48221 - 2828/ת
 482 עמוד

 

 ס"בלמ

מהלך זה מקטין משמעותית את פוטנציאל משרתי הקבע  ,מעבר לחיסכון הישיר .17
היכולים להגיע לגיל פרישה ובכך תורם תרומה גדולה להפחתת התחייבויות 

 . האקטואריות בתקציב הגמלאות

לפחות  66%-המובהק מל באופן שיטתי להורדת אחוז הקבע "פעל צה, בהמשך לכך .18
 100%-קרוב לבהם , וזאת בשונה מארגונים אחרים במגזר הציבורי, כיום 50% -מ

 .במובהק הינם

 
 

 

 

 

 

  

66%
64%

62%

60%

56%
54% 54%

52%
51%

49% 49%
48%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

4  2 4   8222 8224 8228 8221 8221 8221 8221 822 8222 822 

אחוז קבע מובהק מסך משק הקבע

ל הינם בקבע מובהק לעומת "מהמשרתים בצה 50%-רק כ
מהעובדים  100%-ארגונים אחרים במדינה בהם קרוב ל

 (קביעות)= במובהק
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 מחירים -מהלכי התייעלות

 

 

( הקבע מול משרתי)מ עם ועדי עובדים "יב למובהיותו מעסיק שאינו מחו, ל"צה .19
גמישות זו אפשרה . נהנה מגמישות ניהולית שאינה קיימת בסקטורים אחרים

ל ליזום מהלכים תקדימיים בסקטור הציבורי במטרה לרסן ולהפחית את "לצה
 .א ולהתאימה לצרכים המתהווים"ההוצאה על כ

 

 

מהפכניים ותקדימיים אשר הביאו לחיסכון  להלן מספר דוגמאות לצעדי ההתייעלות .20
 :א"וצאה על כבה

  ונותן , בולם את גידול ההוצאה על השכר בשל אקדמיזציהמודל הנגדים החדש אשר
 .ישימהתגמול אך ורק בגין השכלה 

 הפחתת מרכיבי אקדמיזציה בקרב הקצינים. 

 והארכת משכי קדנציות קביעת גילאי מינימום לקידום. 

 הגבלת חופשות וחופשות יזומות. 

 דחיית הפרשות לקרן השתלמות. 

לכך שהשכר מהלכי התייעלות אלו ועוד בתחום המחירים הביאו  לשהתוצאה  .21
 .ל נמוך משמעותית מהשכר במדינה"בצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 באופן מיוזמתו שכר רכיבי שמפחית היחיד הגוף הינו ל"צה
 המערכת לצרכי בהתאם, ועקבי עצמאי

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

חוזה  -עובדי מדינה
אישי

שירות מדינה שכר קבע משרת קבע עורפי

15,740

12,654
11,504

10,058

 דוח הממונה על השכר : מתוך

הקבע היה שווה לשכר  יאילו השכר הממוצע של משרת
ל "ההוצאה על שכר בצה, הממוצע של עובד מדינה

 בשנה ח"מש 200-הייתה גבוהה בכ

ל ביצע מהלכים רבים אשר תרמו לריסון ההוצאה על "צה
 השכר וגמלאות הקבע 
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שיעור מראה כי ( 2003-2008)גם בחינת מגמת התפתחות השכר בשנים האחרונות  .22
 במשק השכר עלייתשיעור למול  משמעותית נמוךה הי ל"בצה הממוצע השכרעליית 

 .בפרט המדינה ובשירות בכלל

 

 
 
 
 
 

 גמלאות -מהלכי התייעלות

 פנסיה צוברת

מהלך זה הינו . סוכם על מעבר משרתי הקבע מפנסיה תקציבית לצוברת 2004בשנת  .23
 -והוא מביא את הפרט להשתתף בעלויות הפנסיה, ייחודי בהשוואה לצבאות המערב

המעבר לעידן הפנסיה הצוברת מצמצם את  .ודבר שגורר ירידה אפקטיבית בשכר
 .חבויות המדינה האקטואריות

עד שנת , פ התחזית"בפנסיה צוברת וע מבוטחיםממשרתי הקבע  40% -כבר היום כ .24
 :50% -יגיע שיערו זה לכ 2012

 

0%

20%

40%
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4 - נ א    - נ א   - נ א   - נ א   - נ א   - נ א   - נ א 

100% 95% 86% 77% 70% 64% 59%

5% 14% 23% 30% 36% 41%

צ      צ    

 משקהמשמעותית למול  ל נמוך"שיעור עליית השכר בצה
 בפרט המדינה שירותו בכלל

 

 3002-3002שיעור שינוי השכר הממוצע בין השנים 

 דוח הממונה על השכר  מקור

8.0%

13.0%

18.0%

23.0%

28.0%

33.0%

38.0%

עובדי הוראה שכר ממוצע במשק שירות מדינה שכר קבע

33.1%

22.3%

18.4%

12.1%
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 בכמותלירידה  וההתייעלות הביא צעדי במסגרת ביוזמתה ט"מעהב שנקטה צעדים .52
-5552) להן הקודם בחומש הפורשים מממוצע 25% -בכ האחרונות בשנים הפורשים

5552.) 

 
 

 

 

 עלתה  5552-ל 5552מהלכים אלו הביאו לכך שההוצאה על גמלאות בין השנים  .52
 :גידול של עשרות אחוזים היתר הגופים למול, בלבד 5.22%-בכ

 
 22.25.5552דוחות כספיים ליום , החשב הכללי -משרד האוצר : מקור

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

מ הלת ס"שבמש רת ישראל
ללא   הגימלאות 

 סיוע הקר ות

ל"צה

7.69%

17.40%

24.57%

0.69%

י צמצום מספר הפורשים "התייעלות משמעותית על ביצע "צה
  05%-בשיעור של כ
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  2003-2002שינויים בהוצאה על הגמלאות 
(₪מיליארדי , מחירים שוטפים)

  נ     א                   

חיסכון 

 3.5של 

מיליארד 

 ח"ש

 החיסכון, ל"לצה בדומה בגמלאות מתייעלת הייתה המדינה אילו
 מיליארד 5.2 -כ על עומד היה 2003-2002 בשנים למדינה המצטבר

 ח"ש

 
אילו המדינה הייתה מבצעת תהליכי התייעלות בשכר 

החיסכון , ל"וגמלאות בדומה לתהליכים שביצע צה
מיליארד  52-היה עומד על כ 2003המצטבר למדינה משנת 

 אותם ניתן היה להפנות להשקעה במחוללי צמיחה ח"ש
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 מודל השירות בקבע

 כללי

 

 

 

 

ל הקובע בכך את איכות "הינו עמוד השדרה הפיקודי והמקצועי של צה, הקבעמערך  .27
 . קיימת החשיבות לשימור ושיפור איכותו של מערך הקבע, על כן. ל כולו"צה

וזאת , מתבטא במאפיינים ייחודיים ללא מקבילה בארגונים הציבוריים הקבע מודל .28
להלן חלק . בניגוד לטעות הרווחת כי מודל הקבע מתבטא בגיל פרישה מוקדם

 :מפרמטרים אלו

 מודל העסקה דינאמי המתאים למשימות ותנאים משתנים.  

  מודל גמיש המאפשר למערכת להעביר משרתים בין יחידות ומיקומים
 . יםיגיאוגרפ

 משכי קדנציה קבועים מראש. 

  רק האיכותיים ממשיכים –שנים בשרות קבע  7מיון לאחר. 

 או תפקוד לקוי עד גיל /של היעדר אופק שירות וב משרתיםלפטר  ל יכול"צה
38. 

 תחלופה גבוה של משרתי קבע. 

 אוכלוסייה צעירה. 

  ל"א איכותי בצה"המביאה לשמירה על כאטרקטיביות השירות. 

 

 המשך תרומה למשק של עובדים שיצאו לפרישה.  

 

 

ל ליזום "מודל הקבע הוא הבסיס המאפשר לצה -יתרונות שפורטו מעלהל מעבר .29
הן בעלות , הן בכמות המשרתים, ים לריסון ההוצאהמהלכי התייעלות חסרי תקד

 . השכר והן בגמלאות

 

 
 
 
 
 

ל בצורה מבוקרת "בנוסף יודגש כי במהלך השנים האחרונות עולה גיל הפרישה בצה .30
ל בנושאי העלאת גילאי המינימום לקידום "כתוצאה מהחלטות הרמטכ, ומדורגת

  . והארכת משך הקדנציות

ל להיות ארגון "הוא המאפשר לצה, מודל השירות בקבע
דינמי ויעיל כלכלית המסוגל לבצע כל משימה , לוחם

 להבטחת קיום המדינה

 

המודל הנוכחי מביא למצב בו רק אחד מכל עשרה 
הרוב המוחלט יפוטר  -מתגייסים לקבע יגיע לגיל פרישה 

 או ישוחרר מהשירות ללא פנסיה

 10% -יעילות מודל הקבע מאפשרת עלויות שכר נמוכות בכ
ואף , בהשוואה לעלויות השכר במגזרים הציבוריים האחרים

 מאפשרת ירידה מתמדת בעלות הגמלאות
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 זוסמן לבחינת השכר והגמלאות במערכת הביטחון פרופסור ועדת

דה לבחינת השכר והגמלאות במערכת ל משרד הביטחון וע"מינה מנכ 1997בשנת  .31
מבנה השכר והגמלאות בחנה את צבי זוסמן אשר ' הביטחון בראשותו של פרופ

 .2010ד שנת המתאים למשאבי האנוש שידרשו למערכת הביטחון ע

זוסמן את נושא גיל הפרישה האופטימאלי ' בחנה הועדה בראשות פרופ, בין היתר .32
 .בראיית והמערכת ותקציב המדינה

 אשר מושפעים כתוצאה מהעלאת גיל הפרישה פרמטריםמספר  זוסמן הציג' פרופ .33
 -א ועל איכותו"ובכך משפיעים על סך ההוצאה על כ

 .ותרהעלאת גיל הפרישה תביא לעלויות שכר גבוהות י -שכר .א

 .כתוצאה מעליית השכר והוותק תגדל הגמלה -גמלה .ב

 .תר מספר הגמלאים צפוי לקטוןכתוצאה משירות ארוך יו -מספר הגמלאים .ג

 .העלאת גיל הפרישה תביא לירידה ברמת הביצועים -אפקטיביות העבודה .ד

מספר כיווני פעולה בכל הנוגע לגיל פרישה , בין היתר, זוסמן המליץ' פרופ .34
י "ה לשנות את תמהיל משרתי הקבע עתכאשר ההמלצה הראשונה הי, אופטימאלי

 . הקטנת שיעור משרתי הקבע המובהק והגדלת שיעור משרתי הקבע הראשוני

 

 

 

 

העלאת גיל שכן  45לא להעלות את גיל הפרישה מעל גיל  תההמלצה נוספת הי .35
 . א"הפרישה תביא לגידול בעלות הכוללת בהוצאה על כ

 

 

 

 

בקביעת גיל הפרישה יש לשקול את השפעתו על "הועדה ממליצה כי , מעבר לכך .36
 ."היכולת לפתח קריירה שנייה בתום השירות הצבאי

עד לשיעור  66%מרמה של  ל התייעל והביא לירידה בקבע המובהק"צה, (1998) מאז .37
א בייחוד בהשוואה לסקטור "מהלך זה תרם רבות לירידה בהוצאה על כ! 48% של

עולה  45-ל הפרישה מעל ליזוסמן כי העלאה גורפת של ג' הממצא של פרופ .הציבורי
יותר למדינה נכונה על אחת כמה וכמה כאשר שיעור הקבע המובהק ירד משמעותית 

 .בעשר האחרון

שתגדיל את משקל [ בין ראשוני למובהק]החליפיות ביצוע תוכנית "
את משקל  תקטין, המשרתים שישרתו תקופות קצרות יותר

 ." הגמלאות בעלות העבודה הכוללת של משרת ממוצע

 .9111, טחוןידוח הועדה לבחינת השכר והגמלאות במערכת הב: מתוך

, בשוליים, תביא, 45העלאה גורפת של גיל הפרישה מעל לגיל "
 ."לא תביא לחיסכון כספי, או לכל הפחות, לגידול בעלות הכוללת

 
 .9111, טחוןיהועדה לבחינת השכר והגמלאות במערכת הבדוח : מתוך
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 ותיו נבחנו הלכה למעשה בעשור האחרון והוכיחהמודל התיאורטי של זוסמן והמלצו .38
העלאת , בהתאם למודל מבוסס זה. את יעילותם בתחום ההוצאה על שכר וגמלאות

   . א"בהוצאה על כ משמעותית גיל הפרישה תביא לעלייה

 העלאת גיל הפרישה

נתקבלה החלטת ממשלה לפיה יעמוד גיל  2011-2012במסגרת דיוני התקציב לשנים  .39
מ "תנהל מוה ,בהמשך לכך. 50ה הממוצע העתידי של משרתי הקבע על גיל הפריש

 .עם משרד האוצר לסיכום אופן יישום החלטת הממשלה

 :בחלוקה הבאה, למערכים התאםבלפרישה נקבעו גילאי מינימום , סיכוםב .40

 
 
 
 
 
 
 
 

 משמעויות ההחלטה

הקובע גילאי ( בהתאם להחלטת הממשלה)ל "שינוי מודל הקבע הנוכחי של צה .41
יביא , ל"גמישות התעסוקתית הקיימת כיום בצהב פגיעהמינימום לפרישה תוך 

ל והן "של צה בפן הגמישות הניהוליתהן  -יתרונות המודל הנוכחימ בחלקלפגיעה 
 .תוריהש אטרקטיביותב

  

גיל מינימאלימערך

42לוחם

45תומכי לחימה וצוברי ותק

46טכנולוגים

קצינים יתר

48נגדים יתר

שינוי 
מודל  
הקבע

פגיעה  
בגמישות  
הניהולית

סיכון לפגיעה 
ל"ביעילות צה

פגיעה  
באטרקטיביות  

השירות

סיכון לפגיעה 
באיכות 
המשרתים

המלצות וועדת  כלהסכם זה מהווה יישום מלא של 
א ומיצוי כל הדרישות לשינוי מודל "ברודט בתחום כ

 הקבע וגיל הפרישה
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 ל"א בצה"לגידול בהוצאה על כ ההחלטה על העלאת גיל הפרישה הממוצע תביא .42
 .בכלל העולמות

 

מודל השירות החדש מבטל  ,לעלויות הישירות הכרוכות בהעלאת גיל הפרישהמעבר  .43
אבדן תביא ל אשר עובדה, מהמשרתים את האפשרות לקרירה שנייהלחלק גדול 

בגילאים מאוחרים להשתלב בשוק של פורשים  מחוסר יכולתםהנובע משק לתוצר 
הפסד תוצר שתגדל ההוצאה התקציבית אלא ייגרם  רקלא . העבודה ולתרום לתוצר

ההשתתפות בכוח להרחיב את ת ישראל ולמגמה של ממשל בניגודועצום למשק 
 .עבודהה
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בשלב זה ההסכם אינו כולל השתתפות של משרד האוצר בתוספת העלויות , יודגש כי .44
על  ואינו מתייחס להתאמות הנדרשות במודל השכר, הנגזרות מהחלטת הממשלה

שבוצעו בארגונים אחרים  שינויים מבנייםוזאת בניגוד ל .מנת לתמוך את השינויים
במעטפת הסכמי שכר לוו ואשר , (ל"הפחותים מהטלטלות הצפויות לצה) במשק

 .התומכים את השינויים

אשר מביא  ,2009סיכום מודל שירות חדש במשטרה במהלך שנת , לצורך השוואה .45
הוחל רק על שוטרים חדשים ולא האוכלוסייה הקיימת  ,לגיל פרישה מבוגר יותר

 סוכמה מעטפת התומכת, מעבר לכך .ראשונילווה בתוספת שיאי פרישה ושיאי קבע ו
 .ש"מודל השירות החדש הן בהיבטי שכר והן בהיבטי תאת 

 
 

חייבת להיות , יישום החלטת הממשלה והעלאת גיל הפרישה
וכן לכלול תוספת תקציבית בגין , מלווה במודל שכר מתאים

 .כלל עלויות המודל החדש

 

 עלולה לפגוע, הנלוויםהעלאת גיל הפרישה ללא הנדבכים 
אשר בהכרח תביא לפגיעה באיכות  באטרקטיביות השירות

שמשמעותו , ל"א בצה"וכן גידול כפוי בהוצאה על כ, א"כ
 קיצוץ נוסף בתקציב הביטחון
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 ל"אזרחים עובדי צה  1.2
 

ל מהווים את ליבת ההון האנושי המועסק במערך האחזקה "אזרחים עובדי צה .46
ל הינם טכנאים ומהנדסים "רבים מעובדי צה. הבינוי ובמקצועות היצרניים, (א"מש)

ל מועסקים במסגרת הסכם "אזרחים עובדי צה. התורמים לעשייה ולייצור הביטחוני
נגזרים יחסי , הסכם זה מתוקף, קיבוצי מיוחד שבין מערכת הביטחון להסתדרות

 . העבודה

, ל לצמצום באופן משמעותי של מערך האזרחים המועסקים"במשך שנים פועל צה .47
בשני . תהעמסת משימות על מערך הקבע וביצוע תהליכי התייעלו, י הפרטה"זאת ע

צ המשימתי המועסק "בכמות האע 40%-העשורים האחרונים חלה ירידה של כ
 :ל"בצה

 

 

 

 

 צים"הסכם דור ההמשך להעסקת אע
צ המגדיל את הגמישות "להעסקת אע' נחתם הסכם דור ב 2007במהלך שנת  .48

ה יאפשר לשמר הסכם ז(. ראה הרחבה בהמשך)ל "הניהולית בכוח אדם בצה
 .צים לפי צורכי המערכת המשתנים"י אע"ישים עמערכים חשובים המאו
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ל וממשיך להגדיל "מכמות האזרחים עובדי צה 40%הפחית ל "צה
 את העומס על עולם הקבע
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, ל"נחתם בין ארגון העובדים לבין צה, מ ממושך"לאחר מו, 2007בחודש ספטמבר  .49
להלן השוואה בין עיקרי . 'צים דור ב"הסכם להעסקת אע, באישור משרד האוצר

צים "לבין עיקרי תנאי ההעסקה לאע, ('דור א)צים כיום "תנאי ההעסקה של האע
 (:'דור ב)ייקלטו בעתיד ש

 
 .ח בשנה"מש 200-תקנון התפקידים ומתיחת השכר יביאו לחיסכון של כ .50

                                            

 התפתחות החיסכון מהסכם דור ב 
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200 197190
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41

הארכת תקופת הזמניות

הרחבת סמכות המערכת  
א"לביצוע צמצום כ

הפחתת השכר והרחבת מתח  
שנות העסקה 35-הדרגות ל

צים"האעתקנון תפקידי 

ח בשנה"מש 200 -חסכון של כ

 

יתרונות בהיבט הגמישות התפעולית להסכם יש , מעבר לחסכונות המפורטים לעיל .51
את  מגביר, הוא מהווה פלטפורמה נוחה לגיוס כוח אדם צעיר. של המערכת

הרחבת האפשרות לניוד , הגמישות התעסוקתית באמצעות הארכת משך הזמניות
 .עובדים והגברת הגמישות בסיום ההעסקה על ידי הרחבת העילות לפיטורין

צים כוללים רידוד הדרגתי של "במערך האע מהלכי התייעלות נוספים אשר בוצעו .52
כחליף לשיא , ל"פי צהן תקציבי לגו"י קביעת שיא שע"ע -היקף השעות הנוספות

השעות הנוספות  לתכנן את הקצאת פיםוצר תמריץ לגונ, כךב. קייםשהיה כמותי 
 .'שעות כוננות וכו, וכן חסכון בעמדות רכב שירות הפנימית ביעילות

דור ב דור א נושא
5 שניםשנתייםמשך תקופת הזמניות

צמצום כ"א במסגרת פיטורי 
עובדים

היקף הצמצום מחייב 
הסכמת ארגון האע"צ

היקף הצמצום בסמכות 
המערכת – תידרש הסכמת 

הארגון רק לגבי שמות 
המפוטרים

הפחתת ומתיחת שכר )הארכת 
פז"ם, הפחתת קצובת הבראה 

וכולי(

מיצוי דרגות הרבה לפני 
גיל הפרישה הטבעי

התאמת הדרגות/פז"מ ל-35 
שנות העסקה

תקנון )לרבות חלוקה ל-6 איןתקנון תפקידים
קבוצות תקן(
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 :(2002-2010)ן בשנים האחרונות "להלן התפתחות שיא השע .53

 

כל זאת  במקביל לחתימה על , ל"ל התייעל גם במשק עובדי צה"צה
 .המגדיל את הגמישות הניהוליתהסכם העסקה 
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 חובה  1.3

, יתר על כן. קיימת חובת השירות בצבא, הביטחוןעל פי חוק שירות , במדינת ישראל .54
חוזרים אליה , ל מהחברה"ל נשען על משאבי אנוש הבאים לצה"כוח האדם בצה

 .ומקיימים איתה מגע פעיל ורצוף תוך כדי שירות

 

 

 –בהיותו גוף המופקד על התחום המרכזי בחיי המדינה מאז הקמתה , ל"צה .55
. מהווה כשלעצמו גוף חברתי בולט ובעל השפעה על החברה הישראלית, הביטחון

אלא אף , השפעתו עליה אינה נובעת אך ורק מעשייתו הביטחונית. אולם
יצירת תרבות , חינוך, בהתגייסותו למשימות לאומיות נוספות כמו קליטת עלייה

 .ישראלית מקורית ועוד

הירידה בהיקפי  זאת נוכח, ל"ורי הגיוס לצהבשנים הקרובות צפויה ירידה במחז .56
 .גיוס חיילי החובה

 

 

על מנת להביא לצמצום הנשר משירות , תהליכים רבים בתחום החובהל מוביל "צה .57
לצד עיבוי  .האוכלוסייה החרדיתולגיוס ושילוב של אוכלוסיות נוספות כדוגמת 

לשילוב אוכלוסיות מהלכים אלה יסייעו במשימה הלאומית  ,מקורות החובה
 .בחברה ויסייעו לצבא בצמצום פערי הגיוס מיוחדות

בהיקפים נמוכים , ל התבצע כבר מספר שנים"שילוב האוכלוסייה החרדית בצה .58
משתלבת כמות הולכת וגדלה של , בשנים האחרונות. ל החרדי"במסגרת הנח, יחסית

 ות מכשירותהתוכני(. ר"שח)חרדים במסלולים חדשים המותאמים להם במיוחד 
ובכך מפחיתה את , למקצועות טכנולוגיים ולמקצועות המחשב בכל זרועות הצבא

 התוכנית .חרדים בהשתלבות בשוק העבודה האזרחיה העומדים בפניהחסמים 
 .טוב יותר דעתילידע והשכלה מקצועיים  מעניקה

 

  

ארצנו ענייה באוצרות טבע , אין לנו מכרות פחם ולא מרבצי יהלומים"
 ל"יצחק רבין ז -" האנושיים האבל עשירה באוצרותי

 

 

 

, חינוך -תורם בעיצוב החברה והעם ומתגייס למשימות לאומיותל "צה
 עלייה ותרבות

לצבא מאות מגויסים , מדי שנה. ל הוא חלוץ בתחום שילוב החרדים"צה
 חרדים המשתלבים ותורמים את חלקם בכל תחומי העשייה
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מיליונים , ל משקיע מדי שנה"צה, בנוסף לפרויקטי קידום האוכלוסייה החרדית .59
 :י קידום פרויקטים בתחום החינוך"ע, רבים בפיתוח המשרתים בו

 בשוק העבודה ובאקדמיה – קידום אוכלוסיות מיוחדות ושילובן בחברה ,
מ "מ וחיילות חג"שילוב חיילי מקא, ובכלל זאת סיוע בבגרויות ללוחמים

 .בשירות במגוון תפקידים ועוד

 

 ל מסייע בהגברת יכולת ההשתלבות בחברה של עולים"צה – קליטת עלייה ,
למדינת ישראל , תוך חיזוק תחושת ההזדהות והשייכות שלהם לעם ישראל

, טירונות לעולים, באמצעות אולפניות לעולים, ל ושיפור שליטתם בשפה"ולצה
 .קורס אמיר ליוצאי אתיופיה ועוד

 

 ל משקיע מדי שנה בהכשרת מורות חיילות ושליחתן "צה – בפריפריה השקעה
במטרת חינוך הנוער , צבאיים-לבתי ספר בפריפריה ופיתוח קורסים קדם

 .קידום נוער בסיכון וחיזוק יכולות מנהיגות, לערכים

 

 חיזוק , יהודית-חיזוק הזהות הישראלית – חיזוק ערכי הציונות והמורשת
העצמת החיבור להיסטוריה היהודית ומורשת , ערכי אהבת הארץ והמולדת

, עדים במדים, תגלית: פרויקטים כגוןב, ישראל והנחלת זיכרון השואה
 .'מחצבים וכו

  

תרומה 
לחברה 

ולקהילה 
בתחום 
החינוך

קליטת  
עלייה

השכלה

פרוייקטי
לחיזוק  ם

זהות 
ישראלית 

פעילות יהודית
העשרה 

תרבותית 
וחינוכית

חיזוק 
ערכי 
ציונות

פעילות 
-צבא

קהילה

של עתודה האקדמית מסגרת המשלב ב "עתידים"מסלול 
 ל בוגרי תיכון מצטיינים מהפריפריה"צה

צל חיילים תורמים להעמקת הזהות היהודית א" נתיב"קורסי 
תוך מתן כלים לבחירת אורח החיים . עולים שאינם יהודיים

 להםהמתאים 

צירופן , ל משקיע משאבים רבים בקידום אוכלוסיות חלשות"צה
 לשירותיו ושילובן במארג החברה הישראלית



 ס"בלמ
 אגף תקציבים

 48221 - 2828/ת
 411 עמוד

 

 ס"בלמ

תיכון ימי הפוגשות את החייל עוד ב, ל"הפעילויות הערכיות והחינוכיות בצה .60
, השלמת השכלה)דרך שירותו הצבאי , (צ"מכינות קד, ע"גדנ, בעקבות לוחמים)

פעילויות דרך  (.נתיב מילואים, ל"גרעין נח)ואף לאחר שחרורו ( אולפניות לעולים
 .חיילים ויוצאי שירות צבאי, ל במאות אלפי בני נוער"נוגע צה, החינוך השונות

 

 

 קיימים תפקידים רבים ומגוונים בתחוםל "בצה, מעבר לפעילויות החינוך הייעודיות .61
. מקצועית בטרם ביצוע התפקידות הטכנולוגי והטכני המחייבים הכשר, האקדמי

. יםצבאי-קדם יםלימודי תעודה או קורס, יםאקדמי יםתאראלו כוללות  ותהכשר
טכנולוגיות וטכניות עבור , ל מממן מגוון הכשרות אקדמיות"צה, בהתאם לכך

ההכשרות ניתן לחלק את . בתקופה שלפני שירות החובה, מועמדים לשירות ביטחון
 :סוגים 3-ל

 מסלול קצונה התנדבותי לרכישת השכלה אקדמית הנרכשת  - עתודה אקדמית
העתודאים משובצים במקצוע , עם חזרתם לשירות. במסגרת דחיית שירות

עתודאים . שנים 3כקצינים אקדמאים ונדרשים לחתימת קבע של , אותו רכשו
טכנולוגית זוטרה ובכירה  מהווים את המקור האיכותי והעיקרי לקצונה

 .ל"בצה

 המיועד לבעלי , הנדסאי/מסלול לרכישת תעודת טכנאי - עתודה טכנולוגית
העתודאים הטכנולוגים משובצים במקצוע , עם חזרתם לשירות. תעודת בגרות

משך המסלול הינו של שנה או שנתיים ומשך החתימה לשירות . אותו למדו
 . חודש 24-ל 9קבע נע בין 

 המודיעין, המחשוב, קורסים במקצועות הריפוי - צבאיים-דםקורסים ק ,
עם חזרתם . חודשים 2-7ובמקצועות טכנים נוספים אשר משכם נע בין 

 . מבצעי הקורסים משובצים במקצוע ללא התחייבות לשירות קבע, לשירות

 
  

, מהווה תרומה משמעותית לחברה ולקהילה, ל במשרתיו"השקעת צה
 ומעצבת את דור העתיד של מדינת ישראל 
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משובצים במקצוע , מועמדים לשירות בטחון העוברים הכשרות בטרם גיוסם .62
ההכשרה , ההשכלה. ניסיון תעסוקתי במהלך שנות שירותם בחובה ובקבע ורוכשים

ל מאפשרות לפרט להיקלט מהר יותר "והניסיון שנצברו במהלך שנות השירות בצה
עובדים אלו תורמים . ומקבלות ביטוי משמעותי בתפוקה של העובד, בשוק העבודה

 . ל"באמצעות הניסיון שרכשו בצה ,המשק תלצמיח

מאחר . וה חממת פיתוח ומימוש הפוטנציאל האישי לאוכלוסיות אלהל מהו"צה .63
המשאב הכלכלי בעל הערך הגבוה ביותר הינו ההון , ובישראל אין אוצרות טבע

של  כלכליתהזהו גם המשאב היחיד שיכול להתפתח ולהוות קטר לצמיחה . האנושי
טכנולוגיות ח ותילפ זה שנים רבות כרספק מ ,הסקטור הביטחוני .מדינת ישראל

, 1 (כדוגמת הלווין)שהינם בעלי אפליקציות אזרחיות רבות  ,חדשות לצרכים צבאיים
 .י הקצאת המשאבים המתאימים ויצירת הזדמנויות"זאת ע

אפ -י או הקימו חברות סטארט"ע וגויס ,טכנולוגיותהיחידות היוצאי רבים מ .64
. ממערכת הביטחון ענף הטכנולוגיה הישראלית שאף את עוצמותיו. טכנולוגיות

י בוגרי יחידות "חברות בולטות רבות עם שווי שוק של מיליארדי דולרים הוקמו ע
י בוגרי "להלן תרשים עם לוגו של מספר חברות שהוקמו או מנוהלות ע. טכנולוגיות

 :חיל המודיעין

 
 

 

                                                 
1 Peled, D., "Defence R&B and Economic Growth in Israel: A Research Agenda," Samuel Neaman, 

Institute of Advanced Studies in Science and Technology, 2001. 
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mirabilis

טכנולוגי וטכני , דם אקדמאיובכוח א, ההשקעה בביטחון בכלל
 צמיחת המשק הישראלי ל ישירהתרומה  מהווה, בפרט
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 מילואים  1.4

ל ובחוסנה "נדבך מרכזי בחוסנו של צה, מקום המדינה מהווה מערך המילואים .65
 .הביטחוני של מדינת ישראל

 

 

 

 

 

שלא לצרכי  ,משרתי מילואיםשל  ןזימוה ל להקטנת היקף"פועל צהלאורך שנים  .66
בוצעו  ,מ"בהמשך להעברת האחריות על תקציב הימ. אימונים או תעסוקה מבצעית

תוך יצירת  ,לות מקיפים וביניהם קביעת מחיר ריאלי ליום מילואיםתהליכי התייע
פעולות ההתייעלות הביאו  לירידה של . תמריץ לגופים להתייעל בזימון המילואים

 .לאורך השנים מ"בהיקף הימ 78%-כ

                                  

מ בוצעו תהליכי התייעלות  "בהמשך להעברת האחריות על תקציב הימ

מ "בהיקף הימ 2%  -מקיפים אשר הביאו לירידה של כ
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כתוצאה  הן, למשק הישראלי מיליוני שקלים ךחוס ,הזימון למילואיםהיקף צמצום  .67
 .תוצר למשקהממניעת אובדן כתוצאה והן , מהחיסכון הישיר בעלויות המילואים

 .הירידה בהיקפי הזימון מקלה על העומס המוטל על משרתי המילואים, כן-כמו

ומהדק את היחסים , ילואים מלווה בהרגשת שליחות מצד המשרתיםמהשירות  .68
את  איש המילואיםמחזק  בתרומתו, כן-כמו. ושל הפרט לכלל, שבין החברה למדינה

  .חוסנה הביטחוני של מדינת ישראל

ל הקטין באופן דרמטי את זימון משרתי המילואים ומנע פגיעה "צה
 כלכלית במשק

 

המהווה את , להתבסס על מערך המילואיםל "ימשיך צה, גם בעתיד
המנהלת מאבק , אחד מנכסי צאן הברזל של החברה הישראלית

 ביטחוני מתמשך

ת שאינה נופל, תרומה מרכזית לחברה הישראלית, למערך המילואים
 ל"מתרומתו לעוצמה הצבאית של צה
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 חוק המילואים החדש ותגמול אנשי המילואים

מגדיר את מבנה אשר , חוקק בכנסת חוק המילואים החדש, 2008בחודש אפריל  .69
היקף קובע את החוק . ממנומעגן בחוק את הכשירות הנדרשת ו, מערך המילואים

 . שעת חירוםבל "היערכות של צהה לצורכיבהתאם  המערך

קובע את המטרות שלשמן ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות , החוק החדש .70
ומצד שני  .הכשרות ותעסוקה מבצעית, אימונים, ובעיקר, מילואים במצב שגרה

 .מגדיר את חובותיהם וזכויותיהם של הנמנים על מערך המילואים

 :הם כלהלן, החידושים העיקריים שמציג החוק לניהול המערך .71

 קרא לתעסוקה מבצעית לפיו חייל מילואים יי, שנתי-יצירת המודל התלת
מודל זה מהווה שינוי תפיסתי  .לכל היותרשנים  3-בתדירות של פעם ב

ל לעיצוב מחדש של אופן תכנון מערך "משמעותי ביותר ומביא את צה
 .טווח-המילואים בראייה ארוכת

 בכל ליאמקסימהמילואים המשך שירות את  בעוק, שנתי החדש-המודל התלת 
תוך יצירת מדרג שמטרתו להקל ככל שניתן על העומס בו עומדים , תפקיד

 .תפקידים שוניםמשרתי מילואים ב

 תגמול המיוחד"ל. חוק המילואים נותן דגש מיוחד לתגמול חיילי המילואים" ,
ששולם בעבר לחיילי מילואים בעבור כל יום בו שירתו מעל כמות מסוימת של 

המשולם לחיילי המילואים באמצעות רשות , "תגמול הנוסף"הצטרף ה, ימים
ימים שעובר את הסף אם שירתו בה מספר , בגין שנה מסויימת, המסים
במטרה , ל את הסף ככל שניתן במסגרת התקציב"הוריד צה, לאחרונה. הנדרש

 .להגדיל את היקף הזכאים לתגמול

 

 

נותנת מענה לאמצעים ה, גובשה תכנית לקפיצת המדרגה במחסני החירום, כן-כמו .72
המשקים המהווים את  להתוכנית כוללת טיפול בכל. רמת המסגרתברמת הפרט וב

 . ציודו האישי של החייל

י השלמת ציוד "י רכש אמצעים חדשים והן ע"במסגרת התוכנית יטופלו פערים הן ע .73
 .עוביחידות בהתאם לקריטריונים שנקב

לשגרה מוכן המבקש החוק לאזן בין מערך מילואים יעיל לבין מערך מילואים , בכך .74
  .ולחירום

 שקבמהפגיעה בה , מציאות חדשה מציבה בפנינו, במערך המילואיםההתייעלות  .75
ועמידה על זכויות , המערךתוך שיפור מוכנות וכשירות , היא מזערית ככל שניתן

 .הפרט

, יזם שר הביטחון החלטת ממשלה, במקביל לשיפורים שטומן החוק החדש בחובו .76
במטרה להעניק לאנשי , שלאורה משקיעים היום כלל משרדי הממשלה מתקציבם

הניתנות במסגרת פרויקט , הטבות אלו. הטבות שונות בתחומםמגוון המילואים 
למשרתי אותן רוחשת המדינה הערכה ההוקרה וה מביעות את, "בהצדעה"

 .תרומתם הרבה לחברה על, המילואים

 

  
עליו נשען הצבא לצורכי ביטחון , מהווים נדבך מרכזימשרתי המילואים 

 רמים תרומה ייחודית למדינת ישראלתו, והנמנים על מערך זה. המדינה

תגמול המשרתים , כשירות המערךשם דגש על , חוק המילואים החדש
  מערך המילואיםהטווח של -ארוךתכנון השיפור יכולות ו
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 סיכום
יעיל ומתייעל אשר עוצמתו נובעת מהיתרון , איכותי, ל הינו צבע מקצועי"צה .77

 לבצע ל"לצה המאפשר הוא בקבע השירות מודל .א המשרת בו"האיכותי של כ
 בשנים ל"צהזאת ניתן לראות בין היתר בכך ש .תקדים חסרי התייעלות מהלכי

 :העולמות בכל א"כ היקפי את להפחית הצליח האחרונות
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בשירות שכר ב גידול למול האחרונות בשניםריאלית  ירד ל"בצה הממוצע השכר .78
שכרם הממוצע של משרתי הקבע , יתרה מכך. 9.1%-הוא נמוך ממנו בכו ,המדינה

 .שנה בכל וגדל הולך הפערכאשר , מהשכר הממוצע במשק 21%-נמוך בכ ,העורפיים

ל בשנים האחרונות מדברים בעד "נתוני ההוצאה על השכר והגמלאות בצה, כמו כן .79
א "ל בהוצאה על כ"היחודיים שביצע ציההתייעלות ה עצמם ומשקפים את מהלכי

 .א"בעוד שבמגזר הציבורי המשיך הגידול המהיר בהוצאה על כ ,בשכר ובגמלאות

 

 

המבצע צעדי התייעלות חסרי תקדים בעיקר , ל"הישגי צה
 בולטים במיוחד על רקע נתוני הסקטור הציבורי , א"בכ

 

 צ משימתי"אע
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 על ההוצאה בסך משמעותית לירידה ביאוה ל"בצה א"כבתחום  התייעלותה מהלכי .80
את " מקינזי"בוחנת חברת  2010בהמשך למהלכים דרמטיים במהלך שנת  .א"כ

 מההתייעלות החיסכון .ל"בצה תא במטרה להעצים את מהפכת ההתייעלו"תחום כ
 .ישראל מדינת את הסובבים לאיומים כמענה להתעצמות מופנה

 

 

מודל הקבע הנוכחי בשינוי מביאה ל 50-החלטת הממשלה להעלאת גיל הפרישה ל .81
הניהולית גמישות פגיעה בתוך  ,גילאי מינימום לפרישה תעיקב י"על "של צה

  .השירותובאטרקטיביות 

 

 

ל מנהל בשנים האחרונות מהלכים "צה, א"בהוצאה על כולהתייעלות  לשליטהמעבר  .82
, כמו כן. ושילובן בפעילותו, ירותרבים לקידום אוכלוסיות חלשות במסגרת הש

התורמים לחברה בקליטת , שותפים אלפי חיילים בפרויקטים רבים, במהלך השירות
למרכז החברה וחיזוק ערכי הציונות ומורשת פיתוח הפריפריה וקירובה , עלייה

 .ישראל

 

 

 

י בוגרי תוכניות העתודה "ל מתבטאת גם באיוש תפקידים רבים ע"ו של צהתתרומ .83
המכשירים את החיילים למקצועיות רבה , והקורסים הקדם הצבאיים, השונות

ל תורם לפריון "צה, בכך. ומכינים אותם לקליטה מהירה בשוק העבודה האזרחי
 .כלית במשקלצמיחה הכלתורם מהווה כר פורה לפיתוחים טכנולוגיים וו, העבודה

המשתלב , א טכנולוגי איכותי בהיקף משמעותי"לפיתוח ההון האנושי מכשיר כ .84
 .הקמת חברות עתירות ידע וטכנולוגיה ועוד, במשק האזרחי ותרם לפריון העבודה

 

 
  

 מאפשר צבא איכותי דינאמי גמיש וכלכלי מודל הקבע הנוכחי

 

יישום ההחלטה על העלאת גיל הפרישה יביא לגידול בהוצאה 
 א"על כ

תורם לשילוב , ל פועל לפיתוח הקהילה והפריפריה"צה
ומשקיע , אוכלוסיות חלשות בשורותיו ובחברה הישראלית

 משאבים בחיזוק הזהות הישראלית והיהודית של משרתיו

לצמיחת המשק  ל תורמת"א בצה"השקעה בכ
 ולחיזוק החברה הישראלית
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 ט"עובדי משהב  2

 כללי

עם מערכת . העומד בראש מערכת הביטחון, הינו משרד ממשלתימשרד הביטחון  .85
יחידות הסמך של משרד , הביטחון האזרחית נמנים אגפי משרד הביטחון ויחידותיו

 .הביטחון והתאגידים שבאחריות שר הביטחון

 ט"מטרות משהב .86

 .לאור תוכניות העבודה והמשימות, מימוש מיטבי של תקציב הביטחון .א

 .ל"פי צרכי צה-לל פעולות הרכש עלביצוע של כ .ב

התעשייתי , הטכנולוגית,המדעית:תשתיות הביטחון הלאומיות קידום .ג
 .והלוגיסטית

הכוונה והגדלה של , הרחבה והעמקה של מערכת קשרי החוץ הביטחוניים  .ד
 .היקף הייצוא הביטחוני

נה סיוע למשפחות השכולות ומתן מע, הנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל .ה
 .ל"הולם לשיקום נכי צה

סוכם על תכנית פרישה , א"המשרד תוך צמצום כ מטלותבמטרה לייעל את ביצוע  .87
 .ט"מוקדמת במשהב

משרד האוצר ונציבות שרות  עם סוכמה הביטחון משרד לעובדי הפרישה תכנית .88
 הביטחון משרד של התייעלות תוכנית מיישום כחלק וזאת, 2008 באפריל המדינה
תוכנית הפרישה מביאה  .הביטחון במשרד אדם כוח בהיקף משמעותית לירידה
 של ולחיסכון, הביטחון במשרד אדם מכוח 10%-כ, ט"עובדי משהב 200של  לירידה

 .היציב במצב ח"ש' מ 80

, עובדים 273ולאחר שפרשו בפועל  2010עם סיום תהליך תוכנית הפרישה בסוף מאי  .89
 2,208ט על "של משהב א מעודכן"משרות והעמדת שיא כ 164סוכם על ביטול של 

ש המתוקצבים מחוץ לתקציב "תקני חיימ 25-ל ו"תקני רח 16איש הכוללים 
 .ט"משהב

חוזה מיוחד וקליטת כל העובדים כחלק מהתוכנית סוכם על ביטול מעמד עובדים ב .90
 .במעמד תקני בלבד

 

 

 ן"במש א"כ תקני יצומצמו, ט"משהב של ההתייעלות תוכנית במסגרת, יתר על כן .91
ט "ותיסגר נציגות משהב (י"ועמ שליחים) 30%-בכ 2010-2013 השנים במהלך

 .ח במצב היציב"מש 16.2חסכון של  להניב ל צפויים "הנ המהלכים .בבריסל

  

לראשונה מזה שנים רבות בוצעה תוכנית פרישה לעובדי 
 א במשרד"בהיקף כ 10%ט תוך צמצום של "משהב

 

בתקני שליחים  30%ט החליט על קיצוץ של "ל משהב"מנכ
 יורק-ועובדים במשלחות הרכש בניו

 



 ס"בלמ
 אגף תקציבים

 48221 - 2828/ת
 418 עמוד

 

 ס"בלמ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 תקציבההצעת 

 3122-3123ת הכספים ולשנ

 נושאים לא מסווגים

 
 פירוט

 
 
 
 

 

 

 

 ס"בלמ

 ס"בלמ



 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

143עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

728,70410,876,23910,657,044תקציב הבטחון15

160087,1312,893,5572,801,972 שיקום נכים

1,506,5561,477,218         –תגמולים - נכים1600/15

נכים1407
41736855–         177,770159,403 רכב - ניידות

41896861–         81,62081,136 תגמולים לנכים - לפי תקנות טיפול רפואי

43016764–         685,169697,868 תגמול בסיסי

43016863–         306,820292,020 תגמולים לנכים נצרכים

43016864–         90,34088,549 תגמולים לנכים מחוסרי פרנסה

43016865–         10,9309,500 שיקום לנכים תגמולים מיוחדים

43016866–         52,24049,700 שיקום לנכים 10%-19% תשלומי מענקים לנכים

43016867–         520400 שיקום לנכים 10%-19% מקדמות למענק לנכים

43017567–         10,00010,000 שינוי כיוון - תגמול בסיסי

43017600–         60,93757,591 קצובת הבראה

43017601–         19,00017,483 מענקים לקיום בתקופת הלמודים

43017602–         18,21020,568 נסיעות לנכים

54046056–         (-) 7,000(-) 7,000 החזרי תגמולים לנכים - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

144עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

77,855882,249858,416שיקום1600/31

נכים1407
41506877–         9,2907,199 דיור התאמת דירה ושכ"ד

4173642227,93220,34820,000 רכב טיפול ברכבי נכים במוסכים (ה"ל)

41736694–         31,23530,000 רכב מדינה

43006558–         250250 תמיכות שונות שיקום

43006670–         –         732 תמיכות הקצבה לאגוד הנכים/ספורט

43006672–         –         50 תמיכות השתתפות בויצו

43006675–         –         100 תמיכות הקצבה לספריה מרכזית לעיוורים

43006678–         16,0007,324 תמיכות השת' באחזקת בית הלוחם-כללי

430263958,8817,5505,200 מועדונים (ה"ל)

430264206,0004,0004,000 סיוע לנכים מרכז תעסוקתי לנפגעים קשים (ה"ל)

4302642419,61418,11416,969 סיוע לנכים דיור מוגן לנכים (ה"ל)

4302646615,4284,0003,800 מועדונים (ה"ל)

43026602–         22,75022,625 סיוע לנכים - ביטוח חיים וסיעודי

43026690–         96,217107,983 רכב - כיסוי היטלים רכב רפואי

43026693–         17,24516,455 דיור לנכים קשים

43026742–         17,41716,969 מענק ציוד ביתי

43026747–         23,38125,710 סיוע לנכים טיפול סוציאלי בנכים

43026751–         25,44321,082 רכב - סיוע להחלפת רכב רפואי

43026822–         9,73410,284 סיוע לנכים - דמי חימום וקירור

43026860–         16,21414,912 רכב - סיוע לרכישת רכב רפואי

43026868–         34,81037,023 רכב - ביטוח רכבים

43026873–         3,3863,702 סיוע לנכים - סיוע לדיור

43026874–         2,1832,160 רכב - סיוע נוסף לרכב רפואי

43026883–         226,734232,908 סיוע לנכים דמי לווי

43027568–         30,00030,000 שינוי כיוון - פעילות שיקום

43027574–         6,8003,900 סיוע לנכים - טיפול בזכאים - הוצאות שונות

43027603–         154,590133,693 עזרת זולת אישית ומענקי רווחה

43027604–         6,3686,170 מענקים שכ"ל

43027605–         2,2641,543 מענקים - לימודים - שונות

43027606–         4,5086,787 הלוואות - סבסוד הלוואות

43027607–         16,06215,426 מענקים - שכר לימוד לילדי נכים

43027608–         33,88434,452 מענקים - טלויזיה וטלפון

43027609–         23,42121,082 מענקים - מענקי מס

43027610–         400720 הלוואות תקציביות

43027698–         2,0792,057 דיור לנכים קשים

44006695–         400400 הוצאה לאור ופרסומים

46047508–         200200 מחקר רפואי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

145עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

54046079–         (-) 400(-) 823 החזר הלוואות תקציביות - הכנסה

55006057–         (-) 4,628(-) 4,628 רכב מכירת רכבים - הכנסה

3,382         –         –עובדים בחוזה מיוחד1600/32

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         –         3,382 שכר עובדים בחוזה מיוחד

9,276504,752462,955טיפול רפואי1600/33

נכים1407
41896817–         15,00315,787 שירותי רפואה - הוצאות נסיעת נכים לחו"ל

41896818–         6,5237,076 שרותי רפואה - טיפול רפואי בחו"ל

41896819–         1,6701,570 העסקת רופאים - היחידה לתגובות קרב

43026548–         118,280110,000 ציוד רפואי תרופות

43026592–         2,4061,028 ציוד ביתי שיקומי

43026662–         98,71092,557 טיפול רפואי

43026663–         5,6101,234 כסאות גלגלים

43026664–         18,63019,540 טיפול פסיכאטרי

43026665–         18,84216,455 טיפולים פיסיקליים

43026691–         20,36920,568 ועדה רפואית

43026692–         6,6415,142 חוו"ד רפואית

43026745–         10,73510,284 סיוע לנכים - עזרת הזולת רפואית

43026811–         15,81016,969 טיפול פסיכולוגי

43026815–         76,30956,562 סיוע - חמי מרפא ובתי מלון

43026875–         15,96616,426 ציוד רפואי - תותבות

43027575–         10,00010,000 שינוי כיוון - ציוד רפואי

43027611–         19,95419,026 נסיעות לטיפול רפואי

43027612–         1,5261,748 בקרים על שירותים רפואיים

43027613–         –         1,000 PTSD מנהלת

43027614–         323273 בקרים על טיפול פסיכולוגי

45006759–         37,16935,480 ציוד רפואי

460443269,2764,2764,230 יועצים רפואה ושיקום (ה"ל)

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

146עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

150026,6851,497,2421,353,335 משפחות והנצחה

22,56775,00874,925הנצחה1500/30

הנצחה1403
41507694–         6464 שכירויות

41517645–         1,0001,000 שכירת רכב

4180642611,1948,1948,194 אחזקה שוטפת לבתי קברות (ה"ל)

41886900–         166166 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41886959–         2929 ציוד דחוף לבתי קברות (ד"מ)

43006682–         1,5001,500 תמיכות עמותת האלמנות

43007570–         6251,021 תמיכות הנצחה

43026683–         5,0105,331 הבאת משפחות מחו"ל

43026684–         3,9733,973 היסעים למשפחות לטקסים והלוויות

43026827–         1,1991,199 השתתפות בהוצאות אבל

43046550–         660660 בית יד לבנים בדואים

43046680–         3,8003,000 השתתפות במרכז יד לבנים

43046681–         4,2294,229 יום זכרון לחללי צה"ל

43046685–         10,00010,000 הקרן לאתרי הנצחה

43046686–         168168 שי יום הולדת ליתומי צה"ל

43046687–         700700 רשויות מקומיות

43047569–         3,1873,187 מענק הנצחה

43047571–         15,68515,685 חללים הוצאות שונות

43047572–         146146 ספר יזכור

43047573–         1,1371,137 תשורה ואיגרת השר למשפחות שכולות

4510630310,9478,5178,517 בינוי ופיתוח גינון בבק"צ (ה"ל)

45106304426426426 רכישת קרקעות להרחבת בתי קברות (ה"ל)

45106535–         3,5933,593 הקמת מצבות

45106536–         1,0001,000 בית יד לבנים דרוזים

5,070         –         –עובדים בחוזה מיוחד1500/32

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         –         5,070 שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

147עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

652,200532,793         –אלמנות1500/34

אלמנות1400
41896808–         3,7902,937 טיפולי שיניים

42556744–         1,3901,077 השתתפות באחזקת טלפון

43016831–         472,510386,745 תגמולים למשפחה

43016838–         253196 מענק ראשוני

43016840–         1,8311,419 מענק שני

43026553–         329255 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         16,80113,020 סיוע אישי ורפואי

43026739–         5,5584,307 עזרה בבית

43026748–         303235 שכ"ד

43026806–         3,1582,447 החזר תרופות

43026811–         22,36117,329 טיפול פסיכולוגי

43026812–         277215 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         34,01626,361 מענק לרכישת רכב

43026839–         1,7681,370 סיוע לדיור

43026844–         8969 כיסוי חובות

43026847–         1,9961,547 אישפוז בבתי אבות

43026849–         26,65320,655 השתתפות בביטוח ואגרת רכב

43027564–         10,00010,000 שינוי כיוון - תגמולים למשפחה

43027590–         14,77911,453 קצובת הבראה

43027591–         1,263979 מענק אגרות טלויזיה

43027592–         1,137881 מענק לאלמנות שנישאו

43027598–         1,8941,468 מענקים לרכישת ספרים

43027599–         5,6444,374 ביטוח ותביעות רפואי

יתומים1405
43027593–         21,09220,321 מענק נישואין ובר מצווה ליתומים

43027594–         3,3083,133 שכר לימוד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

148עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

4,118770,034740,548משפחות שכולות1500/35

הורים שכולים1406
41506877–         286271 דיור התאמת דירה ושכ"ד

41896808–         8,0327,606 טיפולי שיניים

42556744–         2,2752,154 השתתפות באחזקת טלפון

43016689–         5,4125,146 תגמולים למשפחה למ"ד

43016830–         46,16645,143 גילום הטבות למשפחות שכולות

43016831–         509,948492,040 תגמולים למשפחה

43026395874874874 מועדונים (ה"ל)

43026553–         1,2411,175 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         14,72313,943 סיוע אישי ורפואי

43026688–         1,4681,390 הוצאות טיפול במשפחות

43026692–         620587 חוו"ד רפואית

43026739–         49,20446,597 עזרה בבית

43026748–         620587 שכ"ד

43026806–         2,5842,447 החזר תרופות

43026811–         14,47213,705 טיפול פסיכולוגי

43026812–         2,0161,909 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         19,53718,502 מענק לרכישת רכב

43026839–         4,1353,916 סיוע לדיור

43026844–         331313 כיסוי חובות

43026847–         23,56822,319 אישפוז בבתי אבות

43026854–         1,2371,171 השתת' שכ"ל על יסודי לאחים שכולים

43027564–         11,00011,000 שינוי כיוון - תגמולים למשפחה

43027590–         33,07931,326 קצובת הבראה

43027591–         1,5591,476 מענק אגרות טלויזיה

43027596–         3,8253,622 הלוואות משפחות שכולות

43027599–         9,3038,810 ביטוח ותביעות רפואי

43027610–         195195 הלוואות תקציביות

44006696–         274274 הוצאה לאור ופרסומים משפחות שכולות

460443263,2442,0002,000 יועצים רפואה ושיקום (ה"ל)

46047508–         5050 מחקר רפואי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

149עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1900243,183167,598140,604 אמו"ן

243,183175,807148,713רכש והוצאות מנהל1900/05

פרוייקטים ומשימות יעודיות1026
תשתיות (ה"ל)         –4510137714,7735,134

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

150עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

תפעול ומינהל1300
4013636812,4578,3068,500 ניקיון (ה"ל)

41006527–         7,7918,172 נסיעות חו"ל - קצרות

שכירויות (ה"ל)         –415063723,0142,117

4150646323,81413,94816,436 שכירויות (ה"ל)

41516566–         1,9401,500 הובלה שכורה רכב

41736532–         2,3181,900 אחזקת רכב

41776515–         5,5005,500 דלק

41786727–         15,07515,075 חשמל

41786890–         13,50010,000 ארנונה

417963817,3002,6772,300 אחזקת תשתיות קשר (ה"ל)

418063529,5653,1134,565 אחזקת בינוי מינהלתי (ה"ל)

4181632832,59118,31517,358 אחזקת מערכות (ה"ל)

פירוק וסילוק תחמושת         –6,022         –41817546

41886367715771715 שירותי תפעול,  מנהל ולוגיסטיקה (ה"ל)

41886900–         720720 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41886943–         4040 אחזקת רכב (ד"מ)

41886948–         100100 מזון והסעדה (ד"מ)

4192636224,77612,77610,925 מזון והסעדה (ה"ל)

425463021,650650650 אירוח (ה"ל)

42556712–         4,5004,500 דואר

42556728–         12,97411,874 טלפון

43006888–         2,0002,000 צוות - פעילות שוטפת

44006591–         2,4812,515 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

44006695–         678120 הוצאה לאור ופרסומים

45006506–         536425 ציוד תקשוב

45006886–         4,2533,607 רכישות שוטפות

45016717–         1,5343,140 רכב

45101379112,52817,1268,500 בינוי מינהלתי (ה"ל)

45101700–         1,6492,000 בינוי מינהלתי

46024560–         1,569900 יועצים בינוי

46074500–         22,52912,522 יועצים

59996106–         (-) 7,000(-) 7,000 אחזקת תשתיות קשר הפחתה

59996107–         (-) 1,000(-) 1,000 אחזקת מערכות (לא אמל"ח) הפחתה

59996113–         (-) 1,500(-) 1,500 הובלה שכורה הפחתה

59996122–         (-) 400(-) 400 מזון והסעדה הפחתה

59996126–         (-) 6,936(-) 6,936 מתן שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

151עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         –         8,990 שכר עובדים בחוזה מיוחד

8,209-8,109-         –הכנסות והשתתפויות1900/17

תפעול ומינהל1300
50011203–         (-) 20(-) 20 בינוי מינהלתי השתתפות

50016204–         (-) 50(-) 50 אחזקת תשתיות קשר השתתפות

50016211–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה השתתפות

50016225–         (-) 2,101(-) 2,101 מתן שירותים השתתפות

55506004–         (-) 1,500(-) 1,500 אחזקת תשתיות קשר הכנסה

55506015–         (-) 400(-) 400 הובלה שכורה הכנסה

55506021–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה הכנסה

55506059–         (-) 3,500(-) 3,400 מתן שירותים הכנסה

55546024–         (-) 38(-) 38 מכירת עודפים הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0317
מל"ן

152עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1703139,71232,51233,427 מל"ן

139,71232,51233,427רכש והוצאות מנהל1703/05

פרוייקטי תקשוב1024
450063496,791909485 ציוד תקשוב (ה"ל)

45006506–         9,3718,713 ציוד תקשוב

מערכות תקשורת ומיחשוב - "מודל" (ה"ל)         –4501230349,9386,741

תפעול ומינהל1300
41006527–         422367 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         438430 הדרכה והשתלמויות קורסים

415364682285458 רישוי תוכנה (ה"ל)

41716584–         1,755450 הובלה שכורה

4186636482,75519,93321,084 מיחשוב - שירותים (ה"ל)

41866774–         3,1032,184 מיחשוב - שירותים

45006506–         4,0936,499 ציוד תקשוב

46014501–         4,8443,814 יועצים - מיחשוב

50016209–         (-) 5,000(-) 5,774 מיחשוב - שירותים השתתפות

55506023–         (-) 650(-) 638 מיחשוב - שירותים הכנסה

59996124–         (-) 13,500(-) 14,587 מיחשוב - שירותים הפחתה

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         –         10,343 שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

153עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2000–         769,935767,425 אמ"א

38,07937,372         –רכישות2000/04

תפעול ומינהל1300
40014594–         24,84923,689 פדויי שבי

40136551–         2952,100 נציגי ציבור במכרזים

נסיעות חו"ל - השתלמויות קצר         –232         –41004719

41024505–         5,9704,798 הדרכה והשתלמויות קורסים

41026942–         –         200 הדרכה והשתלמויות אמצעים (ד"מ)

41886900–         500500 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41887506–         5,2105,710 מוזאונים - ציוד יעודי (ד"מ)

45006886–         1,122500 רכישות שוטפות

59994108–         (-) 100(-) 125 הדרכה והשתלמויות קורסים - הפחתה

737,849734,774         –כ"א2000/07

תפעול ומינהל1300
46074500–         2,7702,180 יועצים

גמלאים - אזרחים1401
40504755–         165,000154,023 קצבה

42514624–         650650 ת"ש תרבות ורווחה

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         12,73816,929 שכר עובדים בחוזה מיוחד

עובדים בחוזה מיוחד הפחתות         –160 (-)         –59991109

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

154עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

תקניים1414
40004716–         47,17450,000 שכר עידוד

40004734–         4,7175,000 כוננויות

40004744–         341,739334,018 שכר עובדי מדינה

40004751–         31,42533,607 שעות נוספות

40004788–         7,2467,680 גילום מס הכנסה ות"ש

40004822–         2,4942,643 קצובת ביגוד

40014546–         8,0008,000 ביטוח עובדים

40014580–         124521 שכר עובדי מדינה תשלומי חשבונות טלפון

40014776–         48,68951,606 רכב שירות ואישי

40027578–         9,1399,686 אש"ל והוצאות בתפקיד

40034547–         10400 הלוואות

40034781–         6,0386,400 קצובת הבראה

40054595–         380380 ת"ש תרבות ורווחה קרן מנכ"ל

40054940–         –         75 ת"ש תרבות ורווחה שי מנכ"ל (ד"מ)

40134520–         600600 הוצאות לגיוס כ"א

40514754–         3,3953,598 פיצויים

ת"ש תרבות ורווחה שי מנכ"ל         –150         –42514512

44034540–         275275 ת"ש תרבות ורווחה קרן עובדים במצוקה

44034586–         19,51518,467 ת"ש תרבות ורווחה אירועי רווחה

50014207–         (-) 1,375(-) 1,364 שכר עובדי משהב"ט השתתפות

55504010–         (-) 300(-) 20 החזר הלוואות - הכנסה

55504020–         (-) 516(-) 5,242 שכר עובדי משהב"ט - הוצל"א

תשלומים לרכישת זכויות - הכנסה         –273 (-)         –55504028

58524001–         (-) 1,741(-) 1,212 ביטוח לאומי הכנסה

59994101–         (-) 1,198(-) 1,162 שכר עובדי משהב"ט הפחתה

59994111–         (-) 1,500(-) 1,900 ת"ש תרבות ורווחה הפחתה

ארעיים1415
40004745–         –         5,556 שכר עובדים ארעיים

40004885–         1,1501,115 שכר עובדים ארעיים - מתמחים

כ"א צבאי ואחר1416
40005500–         15,06115,250 כ"א צבאי

40104712–         1,1401,076 בטל"א

40114548–         12,03113,040 תקן חיילי חובה

40134515–         3,4002,900 בנות שירות לאומי

הפחתה         –138 (-)         –59994106

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

155עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

5,993-4,721-         –הכנסות והשתתפויות2000/17

תפעול ומינהל1300
50014218–         (-) 291(-) 291 פדויי שבי - השתתפות

55504005–         (-) 70(-) 70 הדרכה והשתלמויות קורסים - הכנסה

55506059–         (-) 2,922(-) 1,800 מתן שירותים הכנסה

עובדים בחוזה מיוחד1413
שכר עובדי משהב"ט השתתפות         –160 (-)         –50014207

תקניים1414
50014206–         (-) 350(-) 360 ת"ש תרבות ורווחה השתתפות

55504000–         (-) 2,200(-) 2,200 ת"ש תרבות ורווחה הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0026
גמלאות קבע

156עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2600–         4,465,9444,244,291 גמלאות קבע

4,465,9444,244,291         –גמלאות2600/14

גמלאים - קבע1402
40504759–         34,00030,450 היוון

40504875–         262,000253,750 קצבת שאירים

40505706–         4,041,7943,836,261 קצבה

40505730–         125,000125,000 פנסיה צוברת

40516763–         213,150213,150 מענקי פרישה

50014219–         (-) 125,000(-) 125,000 פנסיה צוברת השתתפות אוצר

55504045–         (-) 85,000(-) 89,320 דמי ניהול - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0129
עיר הבה"דים

157עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

290129,85143,65833,326 עיר הבה"דים

29,85143,65833,326בינוי ואחזקה2901/02

פרוייקטי תקשוב1024
מערכות תקשורת ומיחשוב (ה"ל)         –1,513         –45011470

תפעול ומינהל1300
הוצאה לאור ופרסומים         –200         –41726721

45016701–         500100 רכישת ציוד כללי

4607430211,8196,8855,874 יועצים (ה"ל)

משרתי קבע1411
40124752–         6,2564,692 שכר - תק"י

פרוייקטי תשתית1539
4510137918,03328,30422,660 בינוי מינהלתי (ה"ל)

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

158עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

הוצאות חירום אזרחיות         –         –         –2801

         –         –         –שוטף2801/20

תפעול ומינהל1300
41006527–         25060 נסיעות חו"ל - קצרות

46074500–         2,2001,440 יועצים

חיילי חובה1409
40114548–         6060 תקן חיילי חובה

תקניים1414
40004744–         7,2007,155 שכר עובדי מדינה

הערכות העורף1484
41027642–         2,1571,500 הדרכה ואימונים בעורף

41516658–         2,0004,287 רכישת ציוד כללי מנהלת מגורים

50016239–         (-) 13,867(-) 14,502 משרד האוצר השתתפות

         –         –         –הג"א כלל ארצי2801/26

הג"א כלל ארצי1481
40005500–         11,3009,851 כ"א צבאי

40124700–         837850 תר"י

41736532–         1,1001,275 אחזקת רכב

41796530–         9,9588,275 אחזקת תשתיות קשר

41806648–         6,5009,514 אחזקת בינוי מינהלתי אחזקת מתקנים ברשויות

41886660–         3,1001,873 חומרים שונים ארגון והדרכה

41886947–         112112 חומרים שונים (ד"מ)

44006591–         250250 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

50016229–         (-) 33,157(-) 32,000 משרד הפנים השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

159עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

         –         –         –מרכיבי ביטחון2801/27

מרכיבי בטחון1485
40005500–         2,1501,190 כ"א צבאי

40120002–         100110 תר"י סובב עזה

40120003–         1,8001,181 תק"י שב"ם

40120004–         521521 תק"י סובב עזה

40124700–         310320 תר"י

40124809–         160155 תר"י קו עימות צפון

40124810–         1,3001,286 כ"א צבאי - קו עימות צפון

40124874–         100100 תר"י שב"מ

40124880–         2,7502,719 כ"א צבאי - תפעול

40124881–         220220 תר"י - תפעול

40124883–         2,6502,638 כ"א צבאי - אחזקה

40125714–         5053 תר"י - אחזקה

41514713–         100340 רכב שירות ואישי רכב שכור למהנדסים

41806521–         14,33459,668 מרכיבי ביטחון

41806528–         –         10,000 מיגון מוסדות חינוך

41806632–         8,0802,000 מיגון,  מיקלוט וניסויים

41806640–         5,0004,000 מרכיבי ביטחון - ישובי יש"ע

41806641–         –         2,000 מיגון הניוד

אחזקת מרכיבי ביטחון         –43,000         –41807647

46024560–         5001,000 יועצים בינוי

46074500–         –         130 יועצים

50016239–         (-) 83,125(-) 89,381 משרד האוצר השתתפות

50016240–         –         (-) 250 משרדי ממשלה השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

160עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

         –         –         –מיגון האוכלוסיה2801/28

סופת חול1482
40005500–         8,8047,087 כ"א צבאי

40114548–         4,5004,500 תקן חיילי חובה

40124700–         630630 תר"י

41846698–         –         4,000 ביטוח ותביעות איחסון וביטוח

41861570–         3,5814,000 מערכות תקשורת ומיחשוב רע"ם

41866711–         1,3501,079 מיחשוב מינהלתי

43027531–         9,0005,500 ציוד רפואי תרופות

44001525–         30,0005,500 היערכות אב"כ הסברה

45001540–         33,00033,000 ציוד רפואי חיסונים

45006637–         19,75029,000 היערכות אב"כ גו"ז ומטאורולוגיה

45011712–         3,2508,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45016701–         2,6504,000 רכישת ציוד כללי

45021526–         8,5008,704 היערכות אב"כ ייצור ושיקום

45021527–         25,96120,000 היערכות אב"כ מסיכות

45021529–         8,7315,000 היערכות אב"כ מסננים

45021530–         25,29330,000 היערכות אב"כ סוללות ומפוחים

היערכות אב"כ         –15,000         –45026571

50011207–         (-) 105,000(-) 75,000 משרד האוצר מיגון האוכלוסיה - השתתפות

50011213–         (-) 50,000(-) 76,000 רע"ם - השתתפות

50011214–         –         (-) 3,500 גו"ז השתתפות

50011215–         –         (-) 15,500 מענה רפואי - השתתפות

סופת חול השתתפות         –45,000 (-)         –50016253

הערכות העורף1484
40005500–         2,5502,040 כ"א צבאי

רכישת ציוד כללי         –536         –45016701

50016236–         (-) 3,086(-) 2,040 משרד הבריאות השתתפות

         –         –         –חומ"ס2801/29

חומ"ס1048
40005500–         1,1501,122 כ"א צבאי

40124700–         160160 תר"י

45016701–         220615 רכישת ציוד כללי

50016233–         (-) 1,530(-) 1,897 רכישת ציוד כללי מרכז חומ"ס - השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

161עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1400188,641371,000617,000 מכשול ומרכיביו

188,641371,000617,000בינוי ותשתיות1400/02

כ"א צבאי ואחר1416
40005502–         18,20015,100 כ"א צבאי

מרחב התפר - א1504
45011601–         2,000500 מערכות אלקטרוניות

45101537–         6,9527,742 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         18,20620,085 בינוי מבצעי - מכשול

46024560–         3,0173,000 יועצים בינוי

מרחב התפר - ב1505
45011601–         1,0001,000 מערכות אלקטרוניות

45101537–         1,0003,771 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         4,0004,000 בינוי מבצעי - מכשול

מרחב התפר - ג1506
45011601–         1,0001,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,0001,000 מערכות בקרה

45011712–         2,9493,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         5,5876,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         34,75646,456 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         13,95913,600 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         6,0126,000 יועצים בינוי

מרחב התפר - ג'15071
45011601–         2,0004,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         2,0002,000 מערכות בקרה

45011712–         1,5001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         2,5002,790 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         21,18733,448 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         3,0983,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         8,7967,968 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר - ג'15223
45011601–         1,3001,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,458 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         2,0005,000 בינוי מבצעי - מכשול

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

162עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

מרחב התפר - כללי1523
45016701–         2,80010,000 רכישת ציוד כללי

46074816–         1,3502,800 שכר עובדים בחוזה מיוחד

מרחב התפר - אחזקה1526
40005502–         7,50012,000 כ"א צבאי

41806316117,44135,727126,000 אחזקת בינוי מבצעי (ה"ל)

מערכות תקשורת ומיחשוב תשתיות (ה"ל)         –4501134066,02911,234

45011601–         12,42413,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         7,42213,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         1,80525,000 בינוי מבצעי - מכשול

יועצים - מיחשוב (ה"ל)         –460143045,1701,408

מרחב התפר - ד'15271
45011601–         1,3001,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,8502,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         8,06313,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         3,1825,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         1,0006,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         1,0003,000 יועצים בינוי

מרחב התפר - מרקם חיים1528
45011712–         3,83414,102 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101515–         5004,000 בינוי מבצעי מת"קים

45101556–         4,60133,186 בינוי מבצעי צירים

45101557–         5003,000 בינוי מבצעי שערים

45101582–         1,5003,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101586–         10,05327,000 בינוי מבצעי מעברים

46024560–         2,9056,000 יועצים בינוי

מרחב התפר ג' 15414
45011601–         1,0001,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         10,00022,631 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         9531,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

מרחב התפר ג"ע מערב1542
שכירת רכב         –5,200         –41517645

45011712–         2,0002,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         16,78126,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         7,0007,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

163עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

מרחב התפר ד' 15442
45011601–         1,5001,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,3001,000 מערכות בקרה

45011712–         1,2831,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         22,70523,279 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         3,0003,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר ד'15463
45011601–         1,5001,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,000900 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         3,3004,200 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         4,5004,984 בינוי מבצעי נקודות בקורת

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0114
מעברים

164עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

14012,700225,000228,000 מעברים

2,700225,000228,000שוטף ואחזקה1401/20

מעברים1502
40134592–         189,000190,256 אבטחה ושמירה

41886636–         20,00010,000 שירותי תפעול,  מנהל ולוגיסטיקה

45016701–         5,2007,700 רכישת ציוד כללי

451013792,700900900 בינוי מינהלתי (ה"ל)

יועצים         –2,000         –46074500

46074816–         27,90019,144 שכר עובדים בחוזה מיוחד

רכישת ציוד כללי נציגויות חו"ל - הכנסה         –20,000 (-)         –55546008

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0119
ביטוח ותביעות

165עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1901–         17,44218,672 ביטוח ותביעות

64,17665,628         –רכש והוצאות מנהל1901/05

תפעול ומינהל1300
42906671–         10,00010,000 ביטוח ותביעות תביעות ערביי השטחים

42906719–         51,69153,143 ביטוח ותביעות

42907693–         2,6352,635 תשלום פסקי דין

59996110–         (-) 150(-) 150 ביטוח ותביעות הפחתה

46,734-46,956-         –הכנסות והשתתפויות1901/17

תפעול ומינהל1300
50016206–         (-) 10(-) 10 ביטוח ותביעות השתתפות

58526007–         (-) 46,724(-) 46,946 ביטוח ותביעות הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0917
היחידה להתיישבות

166עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1709–         22,65420,504 היחידה להתיישבות

22,65420,504         –בינוי1709/02

פרוייקטי תשתית1539
41806521–         16,65416,500 מרכיבי ביטחון

41806582–         6,0004,004 אחזקת בינוי מבצעי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0817
מל"ח

167עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

17085001,9261,926 מל"ח

5001,9261,926רכש והוצאות מנהל1708/05

תפעול ומינהל1300
41006527–         90150 נסיעות חו"ל - קצרות

41796381225225322 אחזקת תשתיות קשר (ה"ל)

41866364275275264 מיחשוב - שירותים (ה"ל)

41886900–         6563 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

45006886–         471495 רכישות שוטפות

כ"א צבאי ואחר1416
40104712–         800632 בטל"א

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0717
תמיכות

168עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1707–         2,9532,953 תמיכות

2,9532,953         –רכש והוצאות מנהל1707/05

תפעול ומינהל1300
43006881–         1,9531,953 השתתפויות שונות

43006891–         1,0001,000 תמיכה בארגוני גמלאים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0517
יח'  חיימ"ש

169עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1705–         7,7886,381 יח' חיימ"ש

7,7886,381         –רכש והוצאות מנהל1705/05

תפעול ומינהל1300
45006886–         2,9042,060 רכישות שוטפות

46074500–         1,9391,100 יועצים

חיימ"ש1404
40034547–         55 הלוואות

41024503–         1,2511,100 השתלמויות העשרה

41726721–         1,0231,000 הוצאה לאור ופרסומים

41874526–         9595 הלנות

46044612–         571500 יעוץ פסיכולוגי ואבחון

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         –         521 שכר עובדים בחוזה מיוחד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0120
משלחות ונספחויות

170עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2001–         129,899148,912 משלחות ונספחויות

1,1247,633         –רכש והוצאות מנהל2001/05

תפעול ומינהל1300
40024714–         353340 החזר הוצאות נסיעה

41006527–         4,4584,755 נסיעות חו"ל - קצרות

41024519–         9,5417,422 הדרכה והשתלמויות לימוד שפות

41506887–         8,5769,388 שכירויות

41726821–         238164 הוצאה לאור ופרסומים עיתונים

41806703–         1,3833,153 אחזקת בינוי מינהלתי

41866774–         135139 מיחשוב - שירותים

41887576–         –         112 תפעול ומנהלה

שרותי רפואה ונלווים         –121         –41890001

41894536–         4,9978,846 שירותי רפואה

42546710–         1,054996 אירוח

42556712–         1,8834,021 דואר

45006886–         10,4353,767 רכישות שוטפות

45016701–         3,6229,980 רכישת ציוד כללי

46074500–         2,9451,310 יועצים

47006724–         1,3661,504 הפרשי שער

55506059–         (-) 1,767(-) 1,944 מתן שירותים הכנסה

59996126–         (-) 654(-) 685 מתן שירותים הפחתה

תקניים1414
40514754–         344367 פיצויים

59996126–         (-) 47,908(-) 46,000 מתן שירותים הפחתה

128,774141,278         –כ"א2001/07

עובדים בחוזה מיוחד1413
40004736–         1,8862,552 שכר ונלוות - קב"ט תעשיות

תקניים1414
40004581–         69,44675,290 שכר ונלוות שליחים

40004736–         1,901928 שכר ונלוות - קב"ט תעשיות

40004747–         55,54162,509 שכר עמ"י ועמל"י

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0901
מטכ"ל אחר

171עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

0109–         28,63133,278 מטכ"ל אחר

28,63133,278         –רכש והוצאות מנהל0109/05

פרוייקטי תקשוב1024
46014501–         100100 יועצים - מיחשוב

תפעול ומינהל1300
41006527–         164159 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         310230 הדרכה והשתלמויות קורסים

41507694–         8080 שכירויות

41716541–         3,3003,251 הובלה שכורה הסעות

41726721–         415415 הוצאה לאור ופרסומים

41866711–         765765 מיחשוב מינהלתי

41886542–         700700 ציוד קבורה

41886900–         208251 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

42566651–         4,7504,670 רכישת ציוד דת ייעודי

42906801–         257257 רכישת ציוד כללי הוצאות עדים

44036586–         6,6226,700 כנסים וארועים גדנ"ע

44036851–         1,6001,750 פעולות,  חגים והווי דתי

45006886–         3,4644,593 רכישות שוטפות

45106537–         1,0551,297 בינוי מינהלתי

46074500–         320320 יועצים

55506055–         (-) 2,000(-) 2,000 מתן שירותים נוער חו"ל - הכנסה

59996126–         (-) 300(-) 300 מתן שירותים הפחתה

לוגיסטיקה1301
45006886–         2,8505,053 רכישות שוטפות

משרתי קבע1411
40124752–         2,9722,034 שכר - תק"י

עובדים בחוזה מיוחד1413
40134541–         –         1,453 שכר עובדים בחוזה מיוחד

תקניים1414
40004538–         1,0001,500 שכר מדריכי גדנ"ע

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0302
קרן לב"י

172עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

קרן לב"י         –         –         –0203

         –         –         –שוטף ואחזקה0203/20

תפעול ומינהל1300
41886652–         2,0252,025 רכישת ציוד כללי תפעול

43006653–         4,5004,500 תרומות ועזבונות לא מיועדות

43006654–         3,0003,000 תרומות ועזבונות ציוד

43006655–         10,0007,500 תרומות ועזבונות מיועדות

53036050–         (-) 7,825(-) 7,650 תרומות ועזבונות לא מיועדות - הכנסה

53036051–         (-) 10,000(-) 7,500 תרומות ועזבונות מיועדות - הכנסה

53036052–         (-) 3,000(-) 3,000 תרומות ועזבונות ציוד - הכנסה

כ"א צבאי ואחר1416
40005502–         1,3001,125 כ"א צבאי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0208
מכללות

173עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

080210,30026,82923,908 מכללות

10,30026,82923,908רכישות0802/04

פרוייקטים ומשימות יעודיות1026
45006950–         300316 רכישת ציוד יעודי (ד"מ)

תפעול ומינהל1300
41004719–         1,3731,209 נסיעות חו"ל - השתלמויות קצר

41006527–         184192 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         12,77912,241 הדרכה והשתלמויות קורסים

41786727–         250250 חשמל

41787695–         200200 ארנונה

45016701–         3,0002,830 רכישת ציוד כללי

4510137910,3005,7533,097 בינוי מינהלתי (ה"ל)

46074500–         1,5891,680 יועצים

עובדי צה"ל1408
40004735–         1,1711,663 שכר - תקני

חיילי חובה1409
40024871–         230230 שוחרים דמי כיס - פנמ"צים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2011

תקציב מקורי
לשנת 2010

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2011
(באלפי  ש"ח)

0322
הובלה וביטוח

174עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2203–         171,671181,129 הובלה וביטוח

171,671181,129         –רכישות2200/04

לוגיסטיקה1301
41706540–         10,00010,000 הובלה ימית ואווירית - יבשה

41706560–         4,5264,881 הובלה ימית ואווירית - ביטוח ותביעות

41706597–         1,0001,000 הובלה ימית ואווירית - תפעול

41706598–         155,364164,446 הובלה ימית ואווירית - אוויר

41706718–         780803 הובלה ימית ואווירית - מטען אישי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

175עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

665,54311,153,17110,876,239תקציב הבטחון15

160087,8102,917,4252,893,557 שיקום נכים

1,531,2551,506,556         –תגמולים - נכים1600/15

נכים1407
41736855–         183,572177,770 רכב - ניידות

41896861–         83,62081,620 תגמולים לנכים - לפי תקנות טיפול רפואי

43016764–         695,628685,169 תגמול בסיסי

43016863–         310,820306,820 תגמולים לנכים נצרכים

43016864–         92,34090,340 תגמולים לנכים מחוסרי פרנסה

43016865–         10,93010,930 שיקום לנכים תגמולים מיוחדים

43016866–         52,24052,240 שיקום לנכים 10%-19% תשלומי מענקים לנכים

43016867–         520520 שיקום לנכים 10%-19% מקדמות למענק לנכים

43017567–         10,00010,000 שינוי כיוון - תגמול בסיסי

43017600–         61,37560,937 קצובת הבראה

43017601–         19,00019,000 מענקים לקיום בתקופת הלמודים

43017602–         18,21018,210 נסיעות לנכים

54046056–         (-) 7,000(-) 7,000 החזרי תגמולים לנכים - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

176עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

78,495879,073882,249שיקום1600/31

נכים1407
41506877–         9,3759,290 דיור התאמת דירה ושכ"ד

4173642228,11920,53520,348 רכב טיפול ברכבי נכים במוסכים (ה"ל)

41736694–         30,80831,235 רכב מדינה

43006558–         250250 תמיכות שונות שיקום

43006678–         16,00016,000 תמיכות השת' באחזקת בית הלוחם-כללי

430263958,8817,5507,550 מועדונים (ה"ל)

430264206,0004,0004,000 סיוע לנכים מרכז תעסוקתי לנפגעים קשים (ה"ל)

4302642419,78118,28118,114 סיוע לנכים דיור מוגן לנכים (ה"ל)

4302646615,7144,0004,000 מועדונים (ה"ל)

43026602–         22,75022,750 סיוע לנכים - ביטוח חיים וסיעודי

43026690–         90,60096,217 רכב - כיסוי היטלים רכב רפואי

43026693–         17,40417,245 דיור לנכים קשים

43026742–         17,57717,417 מענק ציוד ביתי

43026747–         23,59623,381 סיוע לנכים טיפול סוציאלי בנכים

43026751–         25,67725,443 רכב - סיוע להחלפת רכב רפואי

43026822–         9,8249,734 סיוע לנכים - דמי חימום וקירור

43026860–         16,36316,214 רכב - סיוע לרכישת רכב רפואי

43026868–         34,81034,810 רכב - ביטוח רכבים

43026873–         3,4173,386 סיוע לנכים - סיוע לדיור

43026874–         2,2042,183 רכב - סיוע נוסף לרכב רפואי

43026883–         228,818226,734 סיוע לנכים דמי לווי

43027568–         30,00030,000 שינוי כיוון - פעילות שיקום

43027574–         6,8006,800 סיוע לנכים - טיפול בזכאים - הוצאות שונות

43027603–         154,590154,590 עזרת זולת אישית ומענקי רווחה

43027604–         6,4276,368 מענקים שכ"ל

43027605–         2,2852,264 מענקים - לימודים - שונות

43027606–         3,0204,508 הלוואות - סבסוד הלוואות

43027607–         16,21016,062 מענקים - שכר לימוד לילדי נכים

43027608–         34,19533,884 מענקים - טלויזיה וטלפון

43027609–         23,63723,421 מענקים - מענקי מס

43027610–         400400 הלוואות תקציביות

43027698–         2,0982,079 דיור לנכים קשים

44006695–         400400 הוצאה לאור ופרסומים

46047508–         200200 מחקר רפואי

54046079–         (-) 400(-) 400 החזר הלוואות תקציביות - הכנסה

55006057–         (-) 4,628(-) 4,628 רכב מכירת רכבים - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0016
שיקום נכים

177עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

9,315507,097504,752טיפול רפואי1600/33

נכים1407
41896817–         15,01915,003 שירותי רפואה - הוצאות נסיעת נכים לחו"ל

41896818–         6,5456,523 שרותי רפואה - טיפול רפואי בחו"ל

41896819–         1,6701,670 העסקת רופאים - היחידה לתגובות קרב

43026548–         118,156118,280 ציוד רפואי תרופות

43026592–         2,4282,406 ציוד ביתי שיקומי

43026662–         99,61798,710 טיפול רפואי

43026663–         5,6625,610 כסאות גלגלים

43026664–         18,80118,630 טיפול פסיכאטרי

43026665–         19,01518,842 טיפולים פיסיקליים

43026691–         20,55620,369 ועדה רפואית

43026692–         6,7026,641 חוו"ד רפואית

43026745–         10,83410,735 סיוע לנכים - עזרת הזולת רפואית

43026811–         15,95515,810 טיפול פסיכולוגי

43026815–         77,01176,309 סיוע - חמי מרפא ובתי מלון

43026875–         15,39815,966 ציוד רפואי - תותבות

43027575–         10,00010,000 שינוי כיוון - ציוד רפואי

43027611–         20,13819,954 נסיעות לטיפול רפואי

43027612–         1,4381,526 בקרים על שירותים רפואיים

43027614–         326323 בקרים על טיפול פסיכולוגי

45006759–         37,51137,169 ציוד רפואי

460443269,3154,3154,276 יועצים רפואה ושיקום (ה"ל)

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

178עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

150027,0201,489,1591,497,242 משפחות והנצחה

22,56775,00875,008הנצחה1500/30

הנצחה1403
41507694–         6464 שכירויות

41517645–         1,0001,000 שכירת רכב

4180642611,1948,1948,194 אחזקה שוטפת לבתי קברות (ה"ל)

41886900–         166166 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41886959–         2929 ציוד דחוף לבתי קברות (ד"מ)

43006682–         1,5001,500 תמיכות עמותת האלמנות

43007570–         625625 תמיכות הנצחה

43026683–         5,0105,010 הבאת משפחות מחו"ל

43026684–         3,9733,973 היסעים למשפחות לטקסים והלוויות

43026827–         1,1991,199 השתתפות בהוצאות אבל

43046550–         660660 בית יד לבנים בדואים

43046680–         3,8003,800 השתתפות במרכז יד לבנים

43046681–         4,2294,229 יום זכרון לחללי צה"ל

43046685–         10,00010,000 הקרן לאתרי הנצחה

43046686–         168168 שי יום הולדת ליתומי צה"ל

43046687–         700700 רשויות מקומיות

43047569–         3,1873,187 מענק הנצחה

43047571–         15,68515,685 חללים הוצאות שונות

43047572–         146146 ספר יזכור

43047573–         1,1371,137 תשורה ואיגרת השר למשפחות שכולות

4510630310,9478,5178,517 בינוי ופיתוח גינון בבק"צ (ה"ל)

45106304426426426 רכישת קרקעות להרחבת בתי קברות (ה"ל)

45106535–         3,5933,593 הקמת מצבות

45106536–         1,0001,000 בית יד לבנים דרוזים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

179עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

657,080652,200         –אלמנות1500/34

אלמנות1400
41896808–         3,7353,790 טיפולי שיניים

42556744–         1,3701,390 השתתפות באחזקת טלפון

43016831–         479,946472,510 תגמולים למשפחה

43016838–         249253 מענק ראשוני

43016840–         1,8051,831 מענק שני

43026553–         324329 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         16,55916,801 סיוע אישי ורפואי

43026739–         5,4785,558 עזרה בבית

43026748–         299303 שכ"ד

43026806–         3,1133,158 החזר תרופות

43026811–         22,03922,361 טיפול פסיכולוגי

43026812–         273277 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         33,52734,016 מענק לרכישת רכב

43026839–         1,7431,768 סיוע לדיור

43026844–         8889 כיסוי חובות

43026847–         1,9671,996 אישפוז בבתי אבות

43026849–         26,26926,653 השתתפות בביטוח ואגרת רכב

43027564–         10,00010,000 שינוי כיוון - תגמולים למשפחה

43027590–         14,77914,779 קצובת הבראה

43027591–         1,2451,263 מענק אגרות טלויזיה

43027592–         1,1211,137 מענק לאלמנות שנישאו

43027598–         1,8671,894 מענקים לרכישת ספרים

43027599–         5,5635,644 ביטוח ותביעות רפואי

יתומים1405
43027593–         20,50521,092 מענק נישואין ובר מצווה ליתומים

43027594–         3,2163,308 שכר לימוד

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0015
משפחות והנצחה

180עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

4,453757,071770,034משפחות שכולות1500/35

הורים שכולים1406
41506877–         278286 דיור התאמת דירה ושכ"ד

41896808–         7,8088,032 טיפולי שיניים

42556744–         2,2122,275 השתתפות באחזקת טלפון

43016689–         5,4125,412 תגמולים למשפחה למ"ד

43016830–         44,88146,166 גילום הטבות למשפחות שכולות

43016831–         502,757509,948 תגמולים למשפחה

43026395874874874 מועדונים (ה"ל)

43026553–         1,2061,241 טיפול פסיכו-סוציאלי

43026570–         14,31314,723 סיוע אישי ורפואי

43026688–         1,4271,468 הוצאות טיפול במשפחות

43026692–         603620 חוו"ד רפואית

43026739–         47,83449,204 עזרה בבית

43026748–         603620 שכ"ד

43026806–         2,5122,584 החזר תרופות

43026811–         14,06914,472 טיפול פסיכולוגי

43026812–         1,9602,016 החזר הוצ' רפואיות שונות

43026835–         18,99319,537 מענק לרכישת רכב

43026839–         4,0204,135 סיוע לדיור

43026844–         322331 כיסוי חובות

43026847–         22,91223,568 אישפוז בבתי אבות

43026854–         1,2031,237 השתת' שכ"ל על יסודי לאחים שכולים

43027564–         11,00011,000 שינוי כיוון - תגמולים למשפחה

43027590–         33,07933,079 קצובת הבראה

43027591–         1,5161,559 מענק אגרות טלויזיה

43027596–         3,7193,825 הלוואות משפחות שכולות

43027599–         9,0449,303 ביטוח ותביעות רפואי

43027610–         190195 הלוואות תקציביות

44006696–         274274 הוצאה לאור ופרסומים משפחות שכולות

460443263,5792,0002,000 יועצים רפואה ושיקום (ה"ל)

46047508–         5050 מחקר רפואי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

181עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1900256,720163,502167,598 אמו"ן

256,720171,711175,807רכש והוצאות מנהל1900/05

פרוייקטים ומשימות יעודיות1026
4510137714,7735,0405,134 תשתיות (ה"ל)

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

182עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

תפעול ומינהל1300
4013636816,5859,0528,306 ניקיון (ה"ל)

41006527–         7,7917,791 נסיעות חו"ל - קצרות

415063721,4087932,117 שכירויות (ה"ל)

4150646317,68317,70613,948 שכירויות (ה"ל)

41516566–         1,9401,940 הובלה שכורה רכב

41736532–         2,4162,318 אחזקת רכב

41776515–         5,5005,500 דלק

41786727–         15,07515,075 חשמל

41786890–         13,50013,500 ארנונה

417963817,3002,4292,677 אחזקת תשתיות קשר (ה"ל)

418063529,5654,8713,113 אחזקת בינוי מינהלתי (ה"ל)

4181632832,90519,95518,315 אחזקת מערכות (ה"ל)

41817546–         1,4116,022 פירוק וסילוק תחמושת

41886367715754771 שירותי תפעול,  מנהל ולוגיסטיקה (ה"ל)

41886900–         720720 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41886943–         4040 אחזקת רכב (ד"מ)

41886948–         100100 מזון והסעדה (ד"מ)

4192636224,77612,77612,776 מזון והסעדה (ה"ל)

425463021,650650650 אירוח (ה"ל)

42556712–         4,5004,500 דואר

42556728–         12,97412,974 טלפון

43006888–         2,0002,000 צוות - פעילות שוטפת

44006591–         2,5192,481 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

44006695–         699678 הוצאה לאור ופרסומים

45006506–         449536 ציוד תקשוב

45006886–         4,1264,253 רכישות שוטפות

45016717–         1,3121,534 רכב

45101379129,35925,57617,126 בינוי מינהלתי (ה"ל)

45101700–         2,1341,649 בינוי מינהלתי

46024560–         9491,569 יועצים בינוי

46074500–         8,79022,529 יועצים

59996106–         (-) 7,000(-) 7,000 אחזקת תשתיות קשר הפחתה

59996107–         (-) 1,000(-) 1,000 אחזקת מערכות (לא אמל"ח) הפחתה

59996113–         (-) 1,500(-) 1,500 הובלה שכורה הפחתה

59996122–         (-) 400(-) 400 מזון והסעדה הפחתה

59996126–         (-) 6,936(-) 6,936 מתן שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0019
אמו"ן

183עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

8,209-8,209-         –הכנסות והשתתפויות1900/17

תפעול ומינהל1300
50011203–         (-) 20(-) 20 בינוי מינהלתי השתתפות

50016204–         (-) 50(-) 50 אחזקת תשתיות קשר השתתפות

50016211–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה השתתפות

50016225–         (-) 2,101(-) 2,101 מתן שירותים השתתפות

55506004–         (-) 1,500(-) 1,500 אחזקת תשתיות קשר הכנסה

55506015–         (-) 400(-) 400 הובלה שכורה הכנסה

55506021–         (-) 300(-) 300 מזון והסעדה הכנסה

55506059–         (-) 3,500(-) 3,500 מתן שירותים הכנסה

55546024–         (-) 38(-) 38 מכירת עודפים הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0317
מל"ן

184עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1703131,04641,62032,512 מל"ן

131,04641,62032,512רכש והוצאות מנהל1703/05

פרוייקטי תקשוב1024
450063495,6451,376909 ציוד תקשוב (ה"ל)

45006506–         7,9269,371 ציוד תקשוב

4501230343,4085,2956,741 מערכות תקשורת ומיחשוב - "מודל" (ה"ל)

תפעול ומינהל1300
41006527–         422422 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         453438 הדרכה והשתלמויות קורסים

41536468228–         54 רישוי תוכנה (ה"ל)

41716584–         4501,755 הובלה שכורה

4186636481,76522,43619,933 מיחשוב - שירותים (ה"ל)

41866774–         4,6013,103 מיחשוב - שירותים

45006506–         12,3284,093 ציוד תקשוב

46014501–         5,4804,844 יועצים - מיחשוב

50016209–         (-) 5,000(-) 5,000 מיחשוב - שירותים השתתפות

55506023–         (-) 650(-) 650 מיחשוב - שירותים הכנסה

59996124–         (-) 13,500(-) 13,500 מיחשוב - שירותים הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

185עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2000–         773,049769,935 אמ"א

38,07938,079         –רכישות2000/04

תפעול ומינהל1300
40014594–         24,84924,849 פדויי שבי

40136551–         295295 נציגי ציבור במכרזים

41004719–         232232 נסיעות חו"ל - השתלמויות קצר

41024505–         5,9705,970 הדרכה והשתלמויות קורסים

41886900–         500500 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

41887506–         5,2105,210 מוזאונים - ציוד יעודי (ד"מ)

45006886–         1,1221,122 רכישות שוטפות

59994108–         (-) 100(-) 100 הדרכה והשתלמויות קורסים - הפחתה

740,803737,849         –כ"א2000/07

תפעול ומינהל1300
46074500–         2,7702,770 יועצים

גמלאים - אזרחים1401
40504755–         165,000165,000 קצבה

42514624–         650650 ת"ש תרבות ורווחה

עובדים בחוזה מיוחד1413
46074816–         4,69812,738 שכר עובדים בחוזה מיוחד

59991109–         –         (-) 160 עובדים בחוזה מיוחד הפחתות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

186עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

תקניים1414
40004716–         48,34147,174 שכר עידוד

40004734–         4,8344,717 כוננויות

40004744–         348,525341,739 שכר עובדי מדינה

40004751–         32,20231,425 שעות נוספות

40004788–         7,4257,246 גילום מס הכנסה ות"ש

40004822–         2,5552,494 קצובת ביגוד

40014546–         8,0008,000 ביטוח עובדים

40014580–         125124 שכר עובדי מדינה תשלומי חשבונות טלפון

40014776–         49,89448,689 רכב שירות ואישי

40027578–         9,3659,139 אש"ל והוצאות בתפקיד

40034547–         1010 הלוואות

40034781–         6,1886,038 קצובת הבראה

40054595–         380380 ת"ש תרבות ורווחה קרן מנכ"ל

40134520–         600600 הוצאות לגיוס כ"א

40514754–         3,4793,395 פיצויים

42514512–         150150 ת"ש תרבות ורווחה שי מנכ"ל

44034540–         275275 ת"ש תרבות ורווחה קרן עובדים במצוקה

44034586–         19,51519,515 ת"ש תרבות ורווחה אירועי רווחה

50014207–         (-) 1,421(-) 1,375 שכר עובדי משהב"ט השתתפות

55504010–         (-) 300(-) 300 החזר הלוואות - הכנסה

55504020–         (-) 521(-) 516 שכר עובדי משהב"ט - הוצל"א

55504028–         (-) 273(-) 273 תשלומים לרכישת זכויות - הכנסה

58524001–         (-) 1,759(-) 1,741 ביטוח לאומי הכנסה

59994101–         (-) 1,211(-) 1,198 שכר עובדי משהב"ט הפחתה

59994111–         (-) 1,500(-) 1,500 ת"ש תרבות ורווחה הפחתה

ארעיים1415
40004885–         1,1621,150 שכר עובדים ארעיים - מתמחים

כ"א צבאי ואחר1416
40005500–         15,21215,061 כ"א צבאי

40104712–         1,1401,140 בטל"א

40114548–         12,03112,031 תקן חיילי חובה

40134515–         3,4003,400 בנות שירות לאומי

59994106–         (-) 138(-) 138 הפחתה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0020
אמ"א

187עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

5,833-5,993-         –הכנסות והשתתפויות2000/17

תפעול ומינהל1300
50014218–         (-) 291(-) 291 פדויי שבי - השתתפות

55504005–         (-) 70(-) 70 הדרכה והשתלמויות קורסים - הכנסה

55506059–         (-) 2,922(-) 2,922 מתן שירותים הכנסה

עובדים בחוזה מיוחד1413
50014207–         –         (-) 160 שכר עובדי משהב"ט השתתפות

תקניים1414
50014206–         (-) 350(-) 350 ת"ש תרבות ורווחה השתתפות

55504000–         (-) 2,200(-) 2,200 ת"ש תרבות ורווחה הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0026
גמלאות קבע

188עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2600–         4,687,9444,465,944 גמלאות קבע

4,687,9444,465,944         –גמלאות2600/14

גמלאים - קבע1402
40504759–         38,00034,000 היוון

40504875–         270,000262,000 קצבת שאירים

40505706–         4,248,2944,041,794 קצבה

40505730–         125,000125,000 פנסיה צוברת

40516763–         213,150213,150 מענקי פרישה

50014219–         (-) 125,000(-) 125,000 פנסיה צוברת השתתפות אוצר

55504045–         (-) 81,500(-) 85,000 דמי ניהול - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0129
עיר הבה"דים

189עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

290151,41241,74743,658 עיר הבה"דים

51,41241,74743,658בינוי ואחזקה2901/02

פרוייקטי תקשוב1024
45011470–         1,1721,513 מערכות תקשורת ומיחשוב (ה"ל)

תפעול ומינהל1300
41726721–         200200 הוצאה לאור ופרסומים

45016701–         500500 רכישת ציוד כללי

460743028,2006,1836,885 יועצים (ה"ל)

משרתי קבע1411
40124752–         6,2566,256 שכר - תק"י

פרוייקטי תשתית1539
4510137943,21227,43628,304 בינוי מינהלתי (ה"ל)

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

190עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

הוצאות חירום אזרחיות         –         –         –2801

         –         –         –שוטף2801/20

תפעול ומינהל1300
41006527–         250250 נסיעות חו"ל - קצרות

46074500–         2,2002,200 יועצים

חיילי חובה1409
40114548–         6060 תקן חיילי חובה

תקניים1414
40004744–         7,2007,200 שכר עובדי מדינה

הערכות העורף1484
41027642–         1,8572,157 הדרכה ואימונים בעורף

41516658–         2,0002,000 רכישת ציוד כללי מנהלת מגורים

50016239–         (-) 13,567(-) 13,867 משרד האוצר השתתפות

         –         –         –הג"א כלל ארצי2801/26

הג"א כלל ארצי1481
40005500–         11,30011,300 כ"א צבאי

40124700–         837837 תר"י

41736532–         1,1001,100 אחזקת רכב

41796530–         9,9589,958 אחזקת תשתיות קשר

41806648–         6,5006,500 אחזקת בינוי מינהלתי אחזקת מתקנים ברשויות

41886660–         3,1003,100 חומרים שונים ארגון והדרכה

41886947–         112112 חומרים שונים (ד"מ)

44006591–         250250 הוצאה לאור ופרסומים הסברה

50016229–         (-) 33,157(-) 33,157 משרד הפנים השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

191עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

         –         –         –מרכיבי ביטחון2801/27

מרכיבי בטחון1485
40005500–         2,1502,150 כ"א צבאי

40120002–         100100 תר"י סובב עזה

40120003–         1,8001,800 תק"י שב"ם

40120004–         521521 תק"י סובב עזה

40124700–         310310 תר"י

40124809–         160160 תר"י קו עימות צפון

40124810–         1,3001,300 כ"א צבאי - קו עימות צפון

40124874–         100100 תר"י שב"מ

40124880–         2,7502,750 כ"א צבאי - תפעול

40124881–         220220 תר"י - תפעול

40124883–         2,6502,650 כ"א צבאי - אחזקה

40125714–         5050 תר"י - אחזקה

41514713–         100100 רכב שירות ואישי רכב שכור למהנדסים

41806521–         11,91514,334 מרכיבי ביטחון

41806632–         8,0808,080 מיגון,  מיקלוט וניסויים

41806640–         5,0005,000 מרכיבי ביטחון - ישובי יש"ע

41807647–         43,00043,000 אחזקת מרכיבי ביטחון

46024560–         500500 יועצים בינוי

50016239–         (-) 80,706(-) 83,125 משרד האוצר השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0128
הוצאות חירום אזרחיות

192עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

         –         –         –מיגון האוכלוסיה2801/28

סופת חול1482
40005500–         8,8048,804 כ"א צבאי

40114548–         4,5004,500 תקן חיילי חובה

40124700–         630630 תר"י

41861570–         3,5813,581 מערכות תקשורת ומיחשוב רע"ם

41866711–         1,3501,350 מיחשוב מינהלתי

43027531–         9,0009,000 ציוד רפואי תרופות

44001525–         30,00030,000 היערכות אב"כ הסברה

45001540–         33,00033,000 ציוד רפואי חיסונים

45006637–         19,75019,750 היערכות אב"כ גו"ז ומטאורולוגיה

45011712–         3,2503,250 מערכות תקשורת ומיחשוב

45016701–         2,6502,650 רכישת ציוד כללי

45021526–         8,5008,500 היערכות אב"כ ייצור ושיקום

45021527–         25,96125,961 היערכות אב"כ מסיכות

45021529–         8,7318,731 היערכות אב"כ מסננים

45021530–         25,29325,293 היערכות אב"כ סוללות ומפוחים

45026571–         15,00015,000 היערכות אב"כ

50011207–         (-) 105,000(-) 105,000 משרד האוצר מיגון האוכלוסיה - השתתפות

50011213–         (-) 50,000(-) 50,000 רע"ם - השתתפות

50016253–         (-) 45,000(-) 45,000 סופת חול השתתפות

הערכות העורף1484
40005500–         2,5502,550 כ"א צבאי

45016701–         536536 רכישת ציוד כללי

50016236–         (-) 3,086(-) 3,086 משרד הבריאות השתתפות

         –         –         –חומ"ס2801/29

חומ"ס1048
40005500–         1,1501,150 כ"א צבאי

40124700–         160160 תר"י

45016701–         220220 רכישת ציוד כללי

50016233–         (-) 1,530(-) 1,530 רכישת ציוד כללי מרכז חומ"ס - השתתפות

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

193עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

140098,935376,700371,000 מכשול ומרכיביו

98,935376,700371,000בינוי ותשתיות1400/02

כ"א צבאי ואחר1416
40005502–         18,20018,200 כ"א צבאי

מרחב התפר - א1504
45011601–         2,0002,000 מערכות אלקטרוניות

45101537–         7,0006,952 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         18,60818,206 בינוי מבצעי - מכשול

46024560–         3,5463,017 יועצים בינוי

מרחב התפר - ב1505
45011601–         1,0001,000 מערכות אלקטרוניות

45101537–         1,3001,000 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         4,0004,000 בינוי מבצעי - מכשול

מרחב התפר - ג1506
45011601–         2,0511,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,4001,000 מערכות בקרה

45011712–         1,9602,949 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         5,3995,587 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         35,30934,756 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         15,22913,959 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         6,0006,012 יועצים בינוי

מרחב התפר - ג'15071
45011601–         2,5002,000 מערכות אלקטרוניות

45011602–         2,5002,000 מערכות בקרה

45011712–         1,5001,500 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101537–         2,5002,500 בינוי מבצעי הסדר מקרקעין

45101578–         20,50021,187 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         3,6723,098 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         9,8038,796 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר - ג'15223
45011601–         1,7001,300 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,7001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         2,0002,000 בינוי מבצעי - מכשול

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

194עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

מרחב התפר - כללי1523
45016701–         2,8002,800 רכישת ציוד כללי

46074816–         1,3501,350 שכר עובדים בחוזה מיוחד

מרחב התפר - אחזקה1526
40005502–         7,5007,500 כ"א צבאי

4180631661,87838,78035,727 אחזקת בינוי מבצעי (ה"ל)

4501134034,04711,28511,234 מערכות תקשורת ומיחשוב תשתיות (ה"ל)

45011601–         13,36512,424 מערכות אלקטרוניות

45011712–         3,8257,422 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         –         1,805 בינוי מבצעי - מכשול

460143043,0103,3971,408 יועצים - מיחשוב (ה"ל)

מרחב התפר - ד'15271
45011601–         1,7001,300 מערכות אלקטרוניות

45011712–         2,0001,850 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         8,9028,063 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         3,0003,182 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101584–         1,0001,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

46024560–         1,2001,000 יועצים בינוי

מרחב התפר - מרקם חיים1528
45011712–         3,0003,834 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101515–         500500 בינוי מבצעי מת"קים

45101556–         4,5614,601 בינוי מבצעי צירים

45101557–         500500 בינוי מבצעי שערים

45101582–         1,5001,500 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

45101586–         11,06910,053 בינוי מבצעי מעברים

46024560–         2,2482,905 יועצים בינוי

מרחב התפר ג' 15414
45011601–         1,0001,000 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         10,00010,000 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         1,007953 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

מרחב התפר ג"ע מערב1542
41517645–         5,2005,200 שכירת רכב

45011712–         2,0002,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         14,65116,781 בינוי מבצעי - מכשול

45101582–         7,0007,000 בינוי מינהלתי תשתיות סד"כ

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0014
מכשול ומרכיביו

195עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

מרחב התפר ד' 15442
45011601–         1,5001,500 מערכות אלקטרוניות

45011602–         1,5001,300 מערכות בקרה

45011712–         2,0021,283 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         22,00022,705 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         3,0003,000 בינוי מבצעי נקודות בקורת

מרחב התפר ד'15463
45011601–         1,5001,500 מערכות אלקטרוניות

45011712–         1,0001,000 מערכות תקשורת ומיחשוב

45101578–         3,0003,300 בינוי מבצעי - מכשול

45101584–         4,4804,500 בינוי מבצעי נקודות בקורת

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0114
מעברים

196עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

14011,800265,000225,000 מעברים

1,800265,000225,000שוטף ואחזקה1401/20

מעברים1502
40134592–         208,378189,000 אבטחה ושמירה

41886636–         40,62220,000 שירותי תפעול,  מנהל ולוגיסטיקה

45016701–         5,2005,200 רכישת ציוד כללי

451013791,800900900 בינוי מינהלתי (ה"ל)

46074500–         2,0002,000 יועצים

46074816–         27,90027,900 שכר עובדים בחוזה מיוחד

55546008–         (-) 20,000(-) 20,000 רכישת ציוד כללי נציגויות חו"ל - הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0119
ביטוח ותביעות

197עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1901–         17,81617,442 ביטוח ותביעות

64,55064,176         –רכש והוצאות מנהל1901/05

תפעול ומינהל1300
42906671–         10,00010,000 ביטוח ותביעות תביעות ערביי השטחים

42906719–         52,06551,691 ביטוח ותביעות

42907693–         2,6352,635 תשלום פסקי דין

59996110–         (-) 150(-) 150 ביטוח ותביעות הפחתה

46,734-46,734-         –הכנסות והשתתפויות1901/17

תפעול ומינהל1300
50016206–         (-) 10(-) 10 ביטוח ותביעות השתתפות

58526007–         (-) 46,724(-) 46,724 ביטוח ותביעות הכנסה

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0917
היחידה להתיישבות

198עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1709–         22,65422,654 היחידה להתיישבות

22,65422,654         –בינוי1709/02

פרוייקטי תשתית1539
41806521–         16,65416,654 מרכיבי ביטחון

41806582–         6,0006,000 אחזקת בינוי מבצעי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0817
מל"ח

199עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

17085001,9261,926 מל"ח

5001,9261,926רכש והוצאות מנהל1708/05

תפעול ומינהל1300
41006527–         9090 נסיעות חו"ל - קצרות

41796381225225225 אחזקת תשתיות קשר (ה"ל)

41866364275275275 מיחשוב - שירותים (ה"ל)

41886900–         6565 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

45006886–         471471 רכישות שוטפות

כ"א צבאי ואחר1416
40104712–         800800 בטל"א

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0717
תמיכות

200עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1707–         2,9532,953 תמיכות

2,9532,953         –רכש והוצאות מנהל1707/05

תפעול ומינהל1300
43006881–         1,9531,953 השתתפויות שונות

43006891–         1,0001,000 תמיכה בארגוני גמלאים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0517
יח'  חיימ"ש

201עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

1705–         6,7247,788 יח' חיימ"ש

6,7247,788         –רכש והוצאות מנהל1705/05

תפעול ומינהל1300
45006886–         2,1762,904 רכישות שוטפות

46074500–         1,7091,939 יועצים

חיימ"ש1404
40034547–         55 הלוואות

41024503–         1,1591,251 השתלמויות העשרה

41726721–         1,0541,023 הוצאה לאור ופרסומים

41874526–         9595 הלנות

46044612–         527571 יעוץ פסיכולוגי ואבחון

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0120
משלחות ונספחויות

202עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2001–         122,786129,899 משלחות ונספחויות

2,3441,124-         –רכש והוצאות מנהל2001/05

תפעול ומינהל1300
40024714–         353353 החזר הוצאות נסיעה

41006527–         4,4584,458 נסיעות חו"ל - קצרות

41024519–         8,8059,541 הדרכה והשתלמויות לימוד שפות

41506887–         8,5768,576 שכירויות

41726821–         238238 הוצאה לאור ופרסומים עיתונים

41806703–         1,9881,383 אחזקת בינוי מינהלתי

41866774–         135135 מיחשוב - שירותים

41890001–         121121 שרותי רפואה ונלווים

41894536–         4,9974,997 שירותי רפואה

42546710–         1,0541,054 אירוח

42556712–         2,3761,883 דואר

45006886–         11,00010,435 רכישות שוטפות

45016701–         3,6223,622 רכישת ציוד כללי

46074500–         1,5512,945 יועצים

47006724–         1,3661,366 הפרשי שער

55506059–         (-) 1,767(-) 1,767 מתן שירותים הכנסה

59996126–         (-) 654(-) 654 מתן שירותים הפחתה

תקניים1414
40514754–         344344 פיצויים

59996126–         (-) 50,908(-) 47,908 מתן שירותים הפחתה

125,130128,774         –כ"א2001/07

עובדים בחוזה מיוחד1413
40004736–         1,8861,886 שכר ונלוות - קב"ט תעשיות

תקניים1414
40004581–         67,65169,446 שכר ונלוות שליחים

40004736–         1,9011,901 שכר ונלוות - קב"ט תעשיות

40004747–         53,69155,541 שכר עמ"י ועמל"י

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0901
מטכ"ל אחר

203עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

0109–         26,40728,631 מטכ"ל אחר

26,40728,631         –רכש והוצאות מנהל0109/05

פרוייקטי תקשוב1024
46014501–         100100 יועצים - מיחשוב

תפעול ומינהל1300
41006527–         164164 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         310310 הדרכה והשתלמויות קורסים

41507694–         8080 שכירויות

41716541–         3,3003,300 הובלה שכורה הסעות

41726721–         415415 הוצאה לאור ופרסומים

41866711–         765765 מיחשוב מינהלתי

41886542–         700700 ציוד קבורה

41886900–         193208 רכישות ציוד כללי (ד"מ)

42566651–         4,7604,750 רכישת ציוד דת ייעודי

42906801–         257257 רכישת ציוד כללי הוצאות עדים

44036586–         5,5126,622 כנסים וארועים גדנ"ע

44036851–         1,5901,600 פעולות,  חגים והווי דתי

45006886–         3,0533,464 רכישות שוטפות

45106537–         3381,055 בינוי מינהלתי

46074500–         320320 יועצים

55506055–         (-) 2,000(-) 2,000 מתן שירותים נוער חו"ל - הכנסה

59996126–         (-) 300(-) 300 מתן שירותים הפחתה

לוגיסטיקה1301
45006886–         2,8502,850 רכישות שוטפות

משרתי קבע1411
40124752–         3,0002,972 שכר - תק"י

תקניים1414
40004538–         1,0001,000 שכר מדריכי גדנ"ע

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0302
קרן לב"י

204עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

קרן לב"י         –         –         –0203

         –         –         –שוטף ואחזקה0203/20

תפעול ומינהל1300
41886652–         2,0252,025 רכישת ציוד כללי תפעול

43006653–         4,5004,500 תרומות ועזבונות לא מיועדות

43006654–         3,0003,000 תרומות ועזבונות ציוד

43006655–         10,00010,000 תרומות ועזבונות מיועדות

53036050–         (-) 7,825(-) 7,825 תרומות ועזבונות לא מיועדות - הכנסה

53036051–         (-) 10,000(-) 10,000 תרומות ועזבונות מיועדות - הכנסה

53036052–         (-) 3,000(-) 3,000 תרומות ועזבונות ציוד - הכנסה

כ"א צבאי ואחר1416
40005502–         1,3001,300 כ"א צבאי

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0208
מכללות

205עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

080210,30024,09026,829 מכללות

10,30024,09026,829רכישות0802/04

פרוייקטים ומשימות יעודיות1026
45006950–         300300 רכישת ציוד יעודי (ד"מ)

תפעול ומינהל1300
41004719–         1,3731,373 נסיעות חו"ל - השתלמויות קצר

41006527–         184184 נסיעות חו"ל - קצרות

41024505–         12,50212,779 הדרכה והשתלמויות קורסים

41786727–         250250 חשמל

41787695–         200200 ארנונה

45016701–         3,0003,000 רכישת ציוד כללי

4510137910,3003,6545,753 בינוי מינהלתי (ה"ל)

46074500–         1,2261,589 יועצים

עובדי צה"ל1408
40004735–         1,1711,171 שכר - תקני

חיילי חובה1409
40024871–         230230 שוחרים דמי כיס - פנמ"צים

בלמ " ס 



מספר פריט
 התחייבות

הרשאה שם פריט התחייבות
להתחייב

תקציב מקורי
לשנת 2012

תקציב מקורי
לשנת 2011

בלמ " ס 

הצעת תקציב הביטחון לשנת הכספים  2012
(באלפי  ש"ח)

0322
הובלה וביטוח

206עמוד

אגף
ת/8202              -

התקציבים 
12004

2203–         171,671171,671 הובלה וביטוח

171,671171,671         –רכישות2200/04

לוגיסטיקה1301
41706540–         10,00010,000 הובלה ימית ואווירית - יבשה

41706560–         4,5264,526 הובלה ימית ואווירית - ביטוח ותביעות

41706597–         1,0001,000 הובלה ימית ואווירית - תפעול

41706598–         155,364155,364 הובלה ימית ואווירית - אוויר

41706718–         780780 הובלה ימית ואווירית - מטען אישי

בלמ " ס 



 
 
 
 
 
 
 

 דברי הסבר

 להצעת תקציב הבטחון

 3122-3123ת הכספים ולשנ

 נושאים לא מסווגים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ס"בלמ

 ס"בלמ



 



  
  
  
  
  
  
  

1600
  שיקום נכים

  
  
  
  
  
  
  ס"בלמ

  ס"בלמ



  



 ס"בלמ
 אגף התקציבים

 48221 - 5828/ת
 824עמוד 

 

 ס"בלמ

4322 
 אגף שיקום נכים

מלחמות ונאלצת  מדינת ישראל קמה מתוך סערת מלחמה ועד היום  היא רוויית .1
קורבנות רבים , מלחמות אלו תבעו ולצערנו עדיין ממשיכות לתבוע, להיאבק על קיומה

הם חלק , ל שהקריבו את גופם ונפשם למען המדינה"הטיפול והדאגה לנכי צה. ויקרים
 .בלתי נפרד מהעשייה הביטחונית

ראש  הדגיש,  1949ספטמבר ( תגמולים ושיקום)ערב הגשת הצעת חוק הנכים  .2
מר דוד בן גוריון את החוב המוסרי של המדינה לאלה שהקדישו חייהם , הממשלה דאז

 : ובריאותם מתוך רצון להגן על המדינה וקיומה

 תניצחונו, כולה זרועה נחת המלחמת החירות של צבא הגנה לישראל לא היית"
ארת נפלו מאות ואלפים מתפ... שולם מחיר יקר. היה גם צד שני למטבע. וכיבושים

אך , בחיים, לשמחתנו, רבים נשארו. אך החללים הם רק חלק מהאבדות... הנוער שלנו
חוק על . בשם הממשלה, הערב אני מגיש לכם. אבר מן החי –גם שלמו מחיר יקר 

על חלק מהחוב שאנו חייבים לאלה שבגופם עזרו לשחרור האומה  -נכון יותר.  החוב
 ..."לחמהחוק על תגמול ושיקום לנכי המ. והמולדת

התפיסה הבסיסית בדבר מחויבות המדינה למי שנפגע במהלך השליחות הביטחונית  .3
 .מהווה את המדיניות הכוללת של הפעילות המעשית בתחום השיקום, שביצע מטעמה

 פעילות האגף

,  (נוסח משולב) 1959ט "תשי( תגמולים ושיקום)פעילות האגף הינה מכוח חוק הנכים  .4
אגף שיקום נכים במשרד הביטחון מופקד על , מתוך כך. השינויים בו וכן הפרשנות שלו

, כ"שב, מוסד, שירות בתי הסוהר, מילואים וקבע, חובה: ל"הטיפול בשיקום נכי צה
, כיתת כוננות, ל"לוחמי צד, משמר הכנסת, שוחרים/צ"קד, ב"מג, משטרת ישראל

וכן נפגעי המחתרות שלחמו לעצמאות , צים ונפגעי טרור בשליחות המדינה"הרבש
 . המדינה

  :היעדים .5

, לתרום תרומה ייחודית לשמירת מורל הכוח הלוחם והחברה היעד הכללי .א
 .באמצעות הבאת הזכאים לתפקוד מיטבי ולהשתלבות בחברה

  :יעדי משנה .ב

 .תפקוד פיסי מיטבי (1

 .תפקוד נפשי תקין (2

 השתלבות בתעסוקה היוצרת הכנסה עצמית (3

 . חברתי תקין/תפקוד משפחתי (4

 .שהחברה מוקירה אותם –תחושה  (5
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 :נכים .6

או , בין גופנית ובין שיכלית, נכות היא אובדן הכושר לפעול פעולה רגילה .א
כתוצאה עקב שירותו ולחייל בתקופת שירותו שבאו , של כושר זה ופחיתות

 .או החמרת מחלה/ומחלה , חבלהמ

הברירה בידי התובע לבחור בתגמולים , י גורם אזרחי"אם הנכות נגרמה ע .ב
או בפיצויים לפי פקודת הנזיקין (" תגמולים ושיקום)הנכים  חוק"לפי  וזכויות 

 . האזרחיים

ל יסוד מבחנים הקובעים את אחוז ע, י ועדה רפואית"דרגת הנכות נקבעת ע .ג
הועדות . כפי שפורטו בתקנות, לפי חומרתה, לכל סוג של פגיעה הנכות 

ושיקוליהם מונחים , טחוןיהרפואיות מורכבות מרופאים שאינם עובדי משרד הב
חברים והרכבה נקבע על פי אופי  3הוועדה כוללת   .רפואיים בלבד י מבחנים "ע

 .הפגיעה

ללא    אחת לשישה חודשים, י ועדה רפואית"ש בדיקתו מחדש ענכה רשאי לדרו .ד
 .הבדיקות החוזרות' הגבלה של מס

 :להלן תאור התהליך להכרה באחוזי נכות .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות

  ושאר האוכלוסיות הזכאיותושאר האוכלוסיות הזכאיות, , סס””שבשב, , משטרהמשטרה, , קבלת תביעה מאנשי צבאקבלת תביעה מאנשי צבא

  התגמוליםהתגמולים  בדיקה ומיון ראשוניים על ידי קציןבדיקה ומיון ראשוניים על ידי קצין

  ::איסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעהאיסוף חומר רפואי ועובדתי לצורך בירור התביעה

פניה ליחידה הצבאית 
לקבלת תאור עובדתי  

 של המקרה

פניה לקבלת חומר 
ממוסדות רפואיים 
 שבהם טופל הפונה

ד רפואית ”קבלת חוו
ומקצועית בשאלת 

 הקשר הסיבתי

פניה לארכיון    
, ר”של, ל”צה

 מפקדות צבאיות
לקבלת   ואחר

 עדויות

  ערעור לבית משפט

החלטה לגבי החלטה לגבי 
  דחייהדחייה

החלטה לגבי החלטה לגבי 
  הכרההכרה
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גם , בנוסף לתגמולים חודשיים רגילים ומיוחדים, טיפול אגף השיקום בנכים כולל .8

 :מכלול שירותים נוספים לנכה ולמשפחתו

  :שירותים רפואיים .א

 .(ציבוריים ופרטיים)בבתי חולים  אישפוז (1

בארץ הן במוסדות הרפואה  רפואי – רפואי ופרה, טיפול אמבולטורי (2
 .הציבוריים והן במוסדות הפרטיים

 .ל"טיפול רפואי בחו (3

משלוח תרופות בדיוור ישיר לבית הזכאים תוך : אספקת תרופות לנכים (4
 .שעות 36

  . ם קשיםלנכיוציוד מתכלה ציוד רפואי  אספקת (5

, מכשירי הליכה, תותבות :מותאם לנכה כגוןושיקומי אספקת ציוד רפואי  (6
, כמו כן, נעליים אורטופדיות, מכשירי שמיעה וראיה ,כסאות גלגלים

  .ב"פרוייקט ברך אלקטרונית וכיו

חולי , משותקים: גוןאספקת ציוד ספציפי לקבוצות נכים מיוחדות כ (7
 .'וכו פגועי יד  , עיוורים, סכרת

  .מחקרים ברפואה שיקומית (8

המשרד מעסיק צוות רפואי מקצועי רב המטפל בנכים בביתם ובכך  (9
 .מאפשר להם להישאר בבתיהם ולהיות מטופלים ברמת בית חולים

  .הבראה רפואית (10

  .כולל לינה בבתי מלון, טיפולים בחמי מרפא מתן (11

  .החזר הוצאות נסיעה לטיפול רפואי (12

 :ל"מימון נסיעות נכים קשים ומלוויהם לטיפולים בחו (13

 . להשתלת איברים (א

התקנת תותבות , ניתוחים, התייעצויות, טיפולים רפואיים מיוחדים (ב
  .ב"כיוהבאת כלבי נחיה ו ,לגפיים

 .ל"מימון הבאת מומחים לארץ למתן טיפולים מיוחדים לנכי צה (14

, מכשירי הנשמה: גוןכ ,רפואי מיוחד לשימוש בבית הנכה אספקת מיכשור (15
מכשירים למדידת לחץ , מכשירים לבדיקת רמת הסוכר בדם, בלוני חמצן

  .'ודם וכ

מכשיר טלויזיה : גוןכ, אספקת מיכשור עזר להגברת עצמאותו של הנכה (16
טלפון , מיכשור לבקרה סביבתית בבית הנכה, במעגל סגור לכבדי ראיה

 .'כבדי שמיעה וכוממוחשב ל

, מכונת כביסה: גוןכ ,אספקת ציוד משק בית לקבוצות מסוימות של נכים (17
 . 'וכו מדיח כלים , מזגן אויר
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ומימון שעורי נהיגה לפי , השתתפות באחזקתו, אספקת רכב רפואי לנכים (18

 .הצורך

מותאמים ומאובזרים בהתאם למגבלות , קשים לנכים מדינהאספקת רכב  (19
 .על מנת לאפשר להם לנהוג בעצמם, הנכים

 :הפעלת תכניות טיפול רפואיות מיוחדות (20

יחידה לטיפול בהסתגלות מינית  - במרכז השיקום בתל השומר (א
י אחות שיקומית להערכת "ביקורי בית ע, למשותקים ונכים אחרים

ל "על אספקת תותבות לנכי צה יקוחופ מצב המשותקים וצרכיהם
 .באמצעות מרכז ארצי לקטוע, קטועי הגפיים

 .מעקב וטיפול רפואי שוטף בנפגעי חוט שדרה  (ב

, משותקים)ל מתבגרים "תוכנית למעקב תקופתי של נכי צה (ג
 .(עיוורים, קטועים

יני ציוד ימרכז ישראלי לייעוץ בענ -ת "השתתפות באחזקת מילב (ד
  .השומר-כז השיקום תלבמר -רפואי לנכה 

מופעלת מערכת להערכת המיגבלות , ח הכללית"בשיתוף עם קופ (ה
ח "התפקודיות וניתנים שירותי מעקב לנפגעי ראש קשים בבי

  .רעננה, לוינשטיין

 פעמים  3המגיעים , מימון הבאת מומחים לתותבות עיניים מזכוכית (ו
 .שנה לארץב

 :שירותי שיקום .ב

 :פסיכוסוציאלי שירותי שיקום  (1

, דיור מוגן, מועדונים ומרכזי שיקום, טיפול קבוצתי, טיפול פסיכולוגי
 .נכים מתנדבים, מתנדבים

 :שירותים סוציאליים מיוחדים (2

, תשלומים לנכים שאינם ברי שיקום, אישור לצרכים סוציאליים מיוחדים
 .סידור מוסדי, חונכות לנכים

 :אבחונים מקצועיים ולימודיים (3

כולל ), חון מקצועי ולימודים לצרכי בחירת מקצוע או מסלול תעסוקתיאב
 .שיעורי עזר( בהשמה בעבודהסיוע 

 :קישור בתי חולים (4

 .התאמת דיור, טיפול בפצועים מאושפזים ובבני משפחותיהם

 :ועדות באחריות היחידה (5

ועדות המשך טיפול , ועדות לימודים פרטניים, ועדות ערעורים עליונות
 . ועדות נצרכות, כולוגיפסי
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 :להלן דוגמאות נוספות לשירותי שיקום ייחודיים (6

 

 :שירותי היחידה לתגמולים והטבות .ג

הינם נטו  כל התגמולים המענקים וההטבות. תשלום תגמולים לנכים (1
 (.פטורים ממס)

 (.דיור בשכירות מוגנת וחופשית, הלוואות ומענקים)סיוע לדיור  (2

 (.'עמיגור וכד, עמידר)אכלוס בדיור ציבורי  (3

 .התאמות דיור (4

 .שיקום כלכלי עצמאי (5

 .כיסוי חובות (6

 .רכב שיקומי ואישי לנכים (7

 .ב"חימום וכיו, קירור, ביגוד, הבראה: הטבות (8

 (.ועדת חריגים)סיוע מיוחד  (9

 :טיפול באוכלוסייה ייחודית (10

 .סיוע חריג לדיור(: מיוחדת+ )100%נכים בעלי דרגת נכות של  (א

שיקום כלכלי , סיוע חריג לדיור: נכים הלומי קרב ופדויי שבי (ב
וכיסויי חובות בועדות  חריגות של האגף ובועדות לפנים משורת 

 .הדין

  

 סוג השירות מטרות
 פדויי שבי .הערכה וטיפול, אבחון, איתור

 טיפול קבוצתי .הקניית כלים ויכולת התמודדות
,            מקום תעסוקה ומסגרת חברתית בשעות הבוקר

 מועדונים שיקומיים .התפתחות אישית ושיפור איכות חיים

 (יפו-מרגוזה)מרכז שיקומי לנפגעי ראש  .ושיפור איכות חיים( A.D.L)הקניית הרגלי תפקוד יום יומיים 

תהליך טיפול ושיקום והקניית , אבחון והערכה נוירופסיכולוגית
 .מיומנויות להכשרה מקצועית

מרכזים לשיקום נוירופסיכולוגי לנכים 
 נפגעי ראש

 , פיתוח מסגרות שייכות ושיפור איכות חיים, חלופה אשפוזית
 .מסגרת מגורים תומכת למתקשים לגור באופן עצמאי

 דיור מוגן לחולי נפש ופגועי ראש

ל  ובמקומות  ”התנדבות במחנות צה .חברתית-מסגרת השתייכות תעסוקתית
 אזרחיים

 חונכים לנכים .לסייע לנכה ליצור קשר חברתי בקהילה
 קישור לבתי חולים .ל ובבני משפחותיהם"מוקדמת בפצועי צההתערבות טיפולית 

, PTSDהתווית התורה הטיפולית המתאימה לאוכלוסיית נפגעי 
 .מעקב ובקרה

 PTSDמרכז לייעוץ וטיפול בנפגעי 
 (פוסט טראומה-נפש) 
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  :מוקד טלפוני .ד

נות תקשורתית זמי, מתן מענה אנושי ובאגף פועל מוקד טלפוני ארצי שייעוד
 :הזכאים ללכל ופתרון מיידי

המוקד מייעל את עבודת המחוזות ומשפר באופן משמעותי את איכות  (1
 .הטיפול

 .שיפור הבקרה הניהולית על איכות השירות וזמינותו (2

ממוצע , פניות 48,384ממוצע חודשי של , פניות 2,419 -ממוצע יומי של כ (3
 .לחודש נסגרות במוקד פניות 30,481 -כ  של 

 08:00-18:00ה -ימים א: שעות פעילות המוקד (4

 :שנים אורךלבדבר הרכב הוצאות תגמולים ושיקום והשינויים בתקציב  1הלן נתוניםל .9

 2012-ו 1120לעומת שנת  1020שנת  נכים תקציב תגמולים ושיקום
 (מחירים שוטפים,  ח"שבמטבע משוקלל ל כ "סה)

 

 2010שנת  נושא
 מקורי

ההרכב  
 % -ב

 2011שנת 
 מקורי

ההרכב  
 % -ב

 2012שנת 
 מקורי

ההרכב  
 % -ב

 
 כ "סה

 
972,801,2  

 
100 

 
755,938,2  

 
100 

 
542,917,2  

 
100 

       
 505. 594,874,1 05 796,453,1 51 068,432,1 תגמולים

 
 

      

 51,150 %10-%19הפעלת חוק 
 

2 076,25 
 

2 076,25 
 

2 

       
טיפול רפואי , שיקום

 ויתר
754,318,1 47 001,387,1 84 017,683,1 .574 

       

 
  

                                                           
 ט "כל הנתונים בדבר תגמולים והטבות המופיעים בחלק זה נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את משהב 1
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 : 2009י ביצוע "עפ להלן חלוקת ההוצאות על תגמולים .10

 

 
 הגידולאת הגידול הריאלי בהוצאה מול  "נצרך"הגרף הבא מתאר עבור תגמול  .11

 : באוכלוסיית הזכאים הפוטנציאלית

 

כולל  )תגמול בסיסי  
(מיוחדים

60%

תגמולים לנכים  
נצרכים

22%

תגמולים לנכים  
חסרי פרנסה

7%

תגמולים לנכים  
בטיפול רפואי

6%

10-19מענקים לנכים  
4%

מענקים לנכים  
הלימודים' בתק

1%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

+50%שיעור גידול מצטבר באוכלוסית ה שיעור הגידול המצטבר בהוצאה הריאלית

/  מחלות נפש ממקבלי התגמול מוכרים על  50%  -כ
PTSD

קצב הגידול  
הריאלי  

בהוצאות 
 2.5גבוה פי 

מקצב גידול  
האוכלוסייה  

הפוטנציאלית  
לתגמול
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 : 19%-10%להן טבלה המרכזת את סכומי המענקים הניתנים לנכים  .12

אחוז 
 נכות

תגמול 
 חודשי

מעודכן 
 10' אוג

מספר 
חודשי 
 תגמול

כ "סה
המענק 

 לנכה בודד

 (ח"בש)

10 374.37 108 40,431 

11 411.81 125 51,476 

12 449.24 142 63,792 

13 486.68 155 75,435 

14 524.12 166 87,004 

15 561.55 175 98,271 

16 598.99 185 110,813 

17 636.43 193 122,831 

18 673.86 201 135,445 

19 711.3 215 156,929 

 (.פטורים ממס)כל המענקים הינם נטו 

 :קריטריונים לקביעת תגמולים לנכים .13

משכרו של עובד  129.5%על מבוסס  100%התגמול החודשי של נכה בשיעור  .א
משולמת לו תוספת עבור בן  לאש, דירוג מנהלי  17בדרגה ( הקובע השכר) מדינה

 (.פטורים ממס)כל התגמולים הינם נטו . משפחה

אוגוסט נכון ל, ח"ש 37.4שיעור התגמול החודשי עבור כל אחוז נכות הוא  (1
2010. 

  :דוגמאות של שיעורי התגמול החודשי לפי אחוזי הנכות  להלן (2

 (.1/96לנכים שהוכרו לפני ) ח"ש 374.37 -נכות  10% (א

 ח"ש 748.75  -נכות  20% ( ב

 ח"ש 1871.89  -נכות  50% (ג

 ח"ש 3743.78- נכות  100% (ד

לא הגיש תביעה לתגמולים בזמן , או ליקוי בשכלו, לנכה שמחמת מחלת נפש .ב
ישולמו , אלא כעבור הזמן האמור ולאחר שנקבע לו אפוטרופוס, הקבוע בחוק

אם הגיש תביעה תוך שנה מיום , התגמולים החל מתאריך מינוי האפוטרופוס
י "אחר ישולמו התגמולים מיום הגשת התביעה ע בכל מקרה. התמנותו

רשאי קצין התגמולים להורות שישולמו התגמולים החל , אולם. האפוטרופוס
מועד מוקדם יותר ובלבד שלא יקדם יותר משנה אחת מתאריך הגשת מ

 . התביעה
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קצין התגמולים רשאי להורות על מתן טיפול רפואי ותשלום תגמולים לחייל  .ג

אם עקב הטיפול , משוחרר במשך התקופה שבין הגשת תביעתו לבין הכרתו כנכה
  .הרפואי אינו מסוגל לעבוד

כפי , סכום חודשי, ישולם בנוסף לתגמוליו, ומעלה 40%לנכה שדרגת נכותו היא  .ד
  .למימון צרכים מיוחדים הנובעים מנכותו, שיקבע בתקנות

, (נצרך)והוא נכה שאינו ניתן לשיקום  50% -נכה שדרגת נכותו אינה פחותה מ .ה
לנכים  175.3% –לנכים רווקים ונשואים ו  157.8%ישולמו לו תגמולים בשיעור 

המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד מדינה שדרגתו היא מסך כל , עם ילדים
בנוסף לתגמול . ושאין משתלמת לו תוספת עבור בן משפחה, (דירוג המנהלי) 22
מהתגמול המשתלם לפי דרגת , 20%עד  5%ל תשולם לנכה נצרך תוספת של "הנ

  -:לפי הפירוט הבא, הנכות

  .תגמולל 5%תוספת של  - 69% - 60%נכה בדרגת נכות של  (1

 . לתגמול 10%תוספת של  - 79% - 70%נכה בדרגת נכות של  (2

  .לתגמול 15%תוספת של  - 89% - 80%נכה בדרגת נכות של  (3

 .לתגמול 20%תוספת של  100% - 90%נכה בדרגת נכות של  (4

 (ח"בש)תגמול נצרך 

 ילדים עם ילדים ללא נכות אחוז
50%-59% 7,216 8,017 

100% 7,956 8,765 
+100% 9,313 10,113 

 (.פטורים ממס)כל הסכומים הינם נטו 

 

, לפי כללים שפורטו בתקנות, מיוחדת 100%נכה שנקבעה לו דרגת נכות של  .ו
בהגיעו , נכה מתבגר יקבל. על תגמוליו החודשיים 40%יקבל תוספת בשיעור 

 .על התגמול החודשי 10%תוספת בשיעור , שנה 65לגיל 

של נכה חסר פרנסה היא משכורתו של עובד מדינה בדרגה " דרגה הקובעת"-ה .ז
 .משולמת לו תוספת שכר עבור בן משפחהושאין , של הדרוג המנהלי 22

  -:תגמול למחוסר פרנסה .ח

ואם יש לו , מהדרגה הקובעת 51.3%, 18% - 10%לנכה שדרגת נכותו מ  (1
  .מהדרגה הקובעת 75% –ילד 

ואם יש לו ילד , מהדרגה הקובעת 75%,  39% - 19%כותו מ לנכה שדרגת נ (2
  .מהדרגה הקובעת 106.8% –

ואם יש לו , מהדרגה הקובעת 106.8% ,100% - 40%לנכה שדרגת נכותו מ   (3
  .מהדרגה הקובעת 138.4% –ילד 

ואין לו הכנסה  ,אינו מסוגל לעבודולכן הנמצא בטיפול רפואי רווק ונשוי נכה  .ט
משכרו של עובד  106.8%יקבל תגמול מיוחד בשיעור , כדי מחיה מכל מקור אחר

יקבל תגמול בשיעור , אם הינו נשוי ללא ילדים או אב לילד. 22מדינה בדרגה 
  .22משכרו של עובד מדינה בדרגה  138.4%
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ד משכרו של עוב 82%אם הנכה עבד לפני הטיפול הרפואי ומשכורתו עלתה על  .י

, יקבל תשלום בגובה משכורתו לפני הזדקקותו לטיפול רפואי, 22מדינה בדרגה 
, והרווחה י שר העבודה"ובלבד שהתשלום לא יעלה על הסכום המרבי שנקבע ע

 .  1959ט "לחוק שירות מילואים תגמולים תשי 8בתקנות בעניין סעיף 

זכאים למענק   10% - 19%בדרגת נכות ( לעיל 12כמפורט בסעיף )נכים חדשים  .יא
 . פעמי-חד

 : ת הנכים על ציר הזמןיגידול באוכלוסי .14

 .החדשים 10-19%כ אינם כוללים את נכי "הסה .1
 36-ת ל/אלמנת נכה שנפטר הזכאי/פג תוקף ואלמן, זכאות חריגה, נקבעה זכאותםנכים שטרם : הינם" אחר" .2

 .חודשי תגמול
 .בשנים עברו" אחר"לא קיימים נתונים לגבי אוכלוסיית ה 2006בשל שינוי בבסיס הדיווח החל מדצמבר  .3

 

  

חובה  
50%

מילואים
22%

קבע
17%

משטרה
8%

ס "שב
1%

אחר
2%

י סוג שירות"התפלגות נכים עפ

מס
 '
 'סד

 נכות  %
 10-19 (1) כ"סה

 חדשים
19-10 

 ותיקים
29-20 39-30 49-40 99-50 100-100+ 

 
 

 (2)אחר 
 השנה 

.1 1/04/74 15,520  7,479 2,710 2,106 801 2,029 395  

.2 1/04/80 27,168  15,659 4,273 2,998 1,027 2,677 534  

.3 1/12/90 37,894  22,206 5,910 3,921 1,379 3,761 717  
4. 1/10/00 49,379 3,199 26,737 8,682 5,216 1,920 5,941 883  
5. 1/10/01 49,755 3,936 26,514 8,896 5,300 1,951 6,207 887  

.6 1/10/02 50,233 4,609 26,431 9,080 5,347 2,005 6,478 892  
7. 1/10/03 50,539 5,561 26,034 9,321 5,435 2,099 6,724 926  
8. 1/10/04 50,947 6,188 25,952 9,533 5,533 2,116 6,872 941  
9. 1/10/05 51,188 6,862 25,801 9,645 5,632 2,182 6,966 962  

10. 1/10/06 51,429 7,302 25,620 9,830 5,713 2,212 7,093 961  
11. 1/10/07 54,978 8,035 24,738 9,978 5,672 2,232 7,172 965 4,221 
12. 1/07/08 55,325 8,504 24,569 10,080 5,776 2,289 7,263 966 4,382 
13. 1/08/09 55,737 9,293 24,339 10,272 5,909 2,284 7,437 969 4527 
14. 1/08/10 55,884 10,101 23,987 10,496 5,956 2,338 7,559 981 4,567 
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 :הסברים כללים -נכים  .15

 :תגמולים לנכים לרבות מקדמות  .א

 .תגמולים לנכים כפי שפורט לעיל התקציב מיועד לתשלום

 : מענקים והשתתפויות לנכים .ב

דמי קיום בתקופת , רכישת ספרים, התקציב מיועד למענקים לשכר לימוד
 .מס קניה וגילום שיקום כלכלי, הלימודים

 : מענקים ואמצעים רפואיים-שיקום רפואי .ג

בתוצאות ח המדינה טיפול "זכאי הנכה לקבל ע, בהתאם לחוק הנכים (1
שהחמירה בתקופת שירותו ועקב , במחלה שחלה בה, חבלה שנחבל בה

בארץ , בכל עת שיתגלה צורך בטיפול, שירותו הצבאי הסדיר או מילואים
  .ל"ובחו

 . התקציב מיועד לכיסוי הוצאות השיקום הרפואי (2

 רכב רפואי -מענקים .ד

  תשלום עבור מיסים לרכב רפואי לנכים (1

 50%ונכים בסוגי פגיעה שונים בשיעור , ויותר 30%נכים פגועי רגלים 
אגף . זכאים לרכב רפואי לשימושם האישי, בעלי רשיון נהיגה, ויותר

 15% -מעלות הרכב היציג והנכה משתתף בכ 85% -השיקום משתתף בכ
 .אה מאגף השיקוםואך זכאי לקבל לשם כך הלו

 קים וקטועי שתי רגליים רכישת רכבים ייעודיים לנכים משות (2

הרכב הינו רכוש . רכבים ייעודיים מידי שנה 80: כהתקציב מיועד לרכישת 
תחזוקה שוטפת ודלק ממומנות מתקציב , וכל הוצאות איבזור המשרד

רכב זה . והוא נועד להחלפת הרכב המשומש שבידי הנכים .אגף השיקום
  .בהתאם לסוג הרכבמוחלף אחת לשלוש וחצי עד חמש שנים 

  דמי ניידות (3

זאת על בסיס , נכים הזכאים לרכב רפואי מקבלים דמי ניידות חודשיים
בהתאם לדרגת , גובה התשלום הניתן לעובדי מדינה בעלי רכב שרות

 . ניידותם

  אביזרי רכב רפואיים (4

ל זכאי כל נכה  למימון התקנת אביזרי עזר רפואים ברכבו לפי "בנוסף לנ
 .בדרכים ומהנדס  רכבקביעת המכון לבטיחות 

, להלן טבלה המסכמת את זכויות הנכה לרכישת רכב רפואי ודמי ניידות (5
וההלוואה הניתנים לנכה בעת רכישת הרכב הראשון  סכומי המענק

אוגוסט נכון לחודש  -והבסיס לחישוב גובה דמי האחזקה להם הוא זכאי 
2010 : 
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 2000 משופר 1600 1600 נפח מנוע

נכה בסוגי פגימה שונים . א אוכלוסיה
 ומעלה 50%מדרגת 

נכה בסוגי פגימה 
 50%שונים מדרגת 
 30%ומעלה הכוללת 

ומעלה בגין פגימה 
 בגפה עליונה

 50%נכה בדרגת  .א
ומעלה בגין פגיעה 
בגפיים תחתונות 

 .בלבד
-30%נכה בדרגת נכות .  ב

בגין פגימה ברגליים  49%
 בלבד

 50%נכה בעל  .ב
 ומעלה בגין פגימה

ביד  בלבד וגילו 
 שנה 50מעל 

נכה פגוע ראש עם  .ג
נזק מוחי או 

המיפלגיה או נכה 
המוכר בגין 

כוויות המוכר על 
ומעלה בגין  80%

א מפגימות "כ
 .אלו

 100%נכה בדרגת  .ד
ומעלה בגין פגימה 

 .ש בלבד"בעמו

 84,090 58,910 57,500 מימון מיסים

 88,607 56,594 45,000 מענק רכישה

 44,303 28,296 22,500 הלוואה

 אחזקה
דמי ניידות )

 (חודשיים

 5%+ ' לפי דרגת ניידות ב .א
 (ח"ש1,144.5)

+ ' לפי דרגת ניידות ב 
5% 

 (ח"ש1,144.5)

+ ' לפי דרגת ניידות ג
5% 

 (ח"ש1,503.88)

  

 לפגועי רגליים לפי דרגת  .ב
 .15%+ ' ניידות ב

 (ח"ש 1,151)      
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 רכב מדינה 3800 סטיישן 2400 משופר 2000 מנוענפח 

נכה קטוע . א אוכלוסיה
רגל אשר נכותו 
בגין הקטיעה 

 50%הינה 
 ומעלה 

נכים עיוורים 
שדרגת נכותם 
בגין עיוורון 

+ 100%היא 
והם בעלי כלב 

 .נחייה

נכה אשר פגיעתו . א
ברגל אחת מותאמת 
לקטיעה בגובה של 

 .נכות ומעלה 80%

נכים בדרגת נכות 
בגין  ומעלה 100%

שיתוק או בגין 
קטיעת שתי רגליים 
או בגין קטיעת שתי 

 .או בגין עוורון ידיים

נכה קטוע יד . ב
אשר נכותו בגין 
הקטיעה הינה 

ומעלה  50%
 50וגילו מעל 

 .שנה

נכים פגועי ידיים . ב
ורגליים בדרגת נכות 

 .100%של 

 

מימון 
 89,101 129,116 107,386 מיסים

תועמד לרשותו 
מכונית מותאמת 
בבעלות המדינה 

 -אשר תוחלף אחת ל
שנים  5או )שנים  3.5

 (.אם הרכב ממותקן

מענק 
 103,933 99,303 99,743 רכישה

 51,966 49,651 49,871 הלוואה

 אחזקה
דמי ניידות )

 (חודשיים

לפי דרגת 
+ 'ניידות ד
25% 

 (ח"ש2266.60)

 לפי דרגת
 30%+'ניידות ד

 (.ח"ש2266.6)
 -נכה עיוור 

 ח"ש 2,644.82

 לפי דרגת
 40%+ ' ניידות ד

 (ח"ש2440.96)

מ "ק 2200לפי . א
צמוד -לחודש

 –. למחירי הדלק
 .ח"ש 3393.5
 03רמה : נכה עיוור

 ח"ש 2,070 –

 
      

לפי -נכה עובד. ב
- .מ בחודש"ק 2700

 ח"ש 4164.75
 

 :עזרה והוצאות נלוות  .ה

, השתתפות בביטוח רכב נכים: התקציב מיועד לכיסוי הוצאות נלוות כגון 
 הוטלוויזיהשתתפות באגרת רדיו , נסיעה י  דמ, דמי חימום , הבראה לנכים

 .ומענק מס הכנסה

 :דיור ושיכון .ו

התקציב מיועד למתן הלוואות לרכישת דיור ולרכישת דירות באמצעות משרד 
 .השיכון
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 אגף משפחות והנצחה

 כללי

פועל במסגרת משרד הבטחון מכח חוק משפחות חיילים שנספו  משפחות והנצחהאגף  .1
תקציב אגף השיקום מקיף את כל התגמולים . 1950י "תש( תגמולים ושיקום)במערכה 

לרבות , למשפחות שכולות הסוציאליים והרפואיים הניתנים, והשירותים הכלכליים
 . שרותי הנצחה

: ל"אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון מופקד על הטיפול במשפחות חללי צה .2
, שוחרים/צ"קד, ב"מג, משטרת ישראל, כ"שב, מוסד, ס"שב, מילואים וקבע, חובה

, טרור בשליחות המדינה נפגעי, צים"רבש, כיתת כוננות, ל"לוחמי צד, משמר הכנסת
 .וכן נפגעי המחתרות שלחמו לעצמאות המדינה

 חזון האגף

 אגף משפחות והנצחה הינו

 הוקרה ומחויבות, גוף ממלכתי המבטא כבוד

 .לנופלים במערכות ישראל ולבני משפחותיהם

 ייחודי ומופתי , רגיש, עובדי האגף פועלים למתן שירות מקצועי

 .השכולותלשיקום ולרווחת המשפחות 

 .אוזן שומעת ולב מבין, בעין רואה

 

מדינת ישראל והחברה הישראלית מוקירים את המחיר הכבד אותו משלמות  .3
אגף משפחות והנצחה במשרד . המשפחות השכולות למען קיום המדינה וביטחונה

עובדי האגף פועלים מתוך רצון . הביטחון פועל מתוך מנדט הבא לבטא הוקרה זו
, מקצועי ורגיש, קה לתת לבני משפחותיהם של הנופלים שירות ייחודיומחויבות עמו

ל "רווחתם של נפגעי צה"ל באמירתו "כהמשך לצו המוסרי  שהתווה דוד בן גוריון ז
 ". הינה חלק בלתי נפרד ממרכיב הביטחון הלאומי

מטרת השירות לתמוך במשפחות ולסייע להן בהתמודדות עם האובדן והשלכותיו על  .4
ולתרום לשיקומם ולחזרתם לחיים בעלי , המשפחתיים והחברתיים, האישיים החיים

 .משמעות ותקווה על אף אסונם

טיפול רגשי , הנצחת החלל: השירות למשפחות מתייחס לשלושה היבטים מרכזיים .5
משפחות חיילים שנספו במערכה "השירות מתבסס על סמך הוראת חוק . וסיוע כלכלי

, וחוק בתי קברות צבאיים( חוק משפחות:להלן" )1950 -י"תש( תגמולים ושיקום)
 .נפה שהתפתחה במשך השניםוכן מכוח תקנות נוספות וחקיקת משנה ע, 1950 -י"תש

עובדים סוציאליים ועובדי , השירות ניתן באמצעות עובדי היחידה להנצחת החייל .6
ארבעה אזורים של : רווחה העובדים במשרדים מחוזיים הפרוסים ברחבי הארץ

היחידה להנצחת החייל ושישה משרדים מחוזיים המעניקים את הטיפול הרגשי 
 .והסיוע הכלכלי
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 :בדבר הרכב הוצאות תגמולים ושיקום והשינויים בתקציב לאורך שנים  1ניםלהלן נתו .7

 2012-ו 1201לעומת שנת  1020שנת אגף משפחות והנצחה תקציב 
 (מחירים שוטפים,  ח"ש -מטבע משוקלל לכ ב"סה)

 

 (:בנוסף לתגמולים חודשיים רגילים ומיוחדים)כוללים  והנצחהאגף משפחות שירותי  .8

  . הנצחת זכרם של הניספים .א

  .פשיניפול ט רבותל ,הכוונה ויעוץ לפתרון בעיות אישיות ומשפחתיות, מתן מידע .ב

  .מימון לימודים ליתומים והכשרתם לחיים עצמאיים .ג

-דינהמלעיתים בערבות ) לרבות רכישת רכב, הלואות ומענקים לשיקום כלכלי .ד
  .(לקיתחמלאה או 

בסידור בעבודה ובשיקום , בהכשרה מקצועית, זרה לאלמנות במימון לימודיםע .ה
  .כלכלי אחר

 .דיור סיוע מתאים לחסרי .ו

 .השתתפות בהוצאות ביטוח רפואי .ז

י עזרת "באמצעות אחזקת הזכאי במוסד או ע, סיוע וטיפול רפואי או סיעודי .ח
 .הזולת

                                                           

 ט "כל הנתונים בדבר תגמולים והטבות המופיעים בחלק זה נועדו להמחשה בלבד ואינם מחייבים את משהב 1

 כולל עובדים בחוזה מיוחד 2

  2010שנת  נושא

 מקורי

 ההרכב 

 % -ב

 2011שנת  
 מקורי

ההרכב 
 % -ב

 2012שנת  
 מקורי

ההרכב 
 % -ב

 100 159,891,4 100 242,497,1 100 1,353,335 כ"סה

       

 70 1,046,580 07 657481,0, 69 930,261 תגמולים

       

 5 71,946 5.4 71,538 5.5 74,9252 הנצחה

       

שיקום משפחות שכולות 
 ואלמנות

348,149 5.25 ,047773 52 370,633 25 
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 .מענקי נישואין ליתומים .ט

 .30עד גיל , מענק דיור לילדי ניספים שעודם רווקים .י

 .'אגרות וכו, תן אישורים לצורך קבלת הנחות ופטורים מתשלום מיסיםמ .יא

 הורים שכולים .9

למעט הורה שמימש זכויותיו לפי , זכאי לתגמולים כל מי שהוכר כהורה שכול .א
בתנאים מסוימים . יים לנפגעי תאונות דרכיםפקודת הנזיקין או חוק הפיצו

אף אם קיבל פיצויים , כשהנסיבות מצדיקות זאת, ישולמו תגמולים להורה נצרך
 .לפי חוק אחר

למשל כשהחייל המנוח )נספה חייל ומותו מקנה עילה בנזיקין כנגד גורם אזרחי  .ב
בין  הברירה בידי ההורים השכולים לבחור( נהרג בהיותו נוסע ברכב אזרחי

לבין מימוש , מימוש זכאותם בתביעה כנגד הגורם האזרחי לפי דיני הנזיקין
 (. תגמולים ושיקום)זכאותם לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה 

או , להשגחתו של מוסד, או מצב בריאותו, הזקוק מחמת זקנתו, הורה שכול .ג
או בעד , סדיהיה זכאי לתשלום בעד החזקתו במו, לטיפול אישי בידי הזולת

גובה התשלום יקבע בהתחשב בצרכיו המיוחדים . י הזולת"הטיפול ע
 .ותיוובהכנס

, צבת הבראה ונופש של שמונה ימיםשכול יהיה זכאי פעם אחת בשנה לק הורה .ד
  .בסכום הנהוג באותה שנה לגבי עובד מדינה

התיקון עיקר . תוקן חוק משפחות חיילים שניספו במערכה 2008החל מינואר  .ה
אי לכך זכאים כלל ההורים השכולים לתגמול . כולל ביטול מבחן הכנסה לחוק

 :כמפורט להלן

והוא  2010אוגוסט ח נכון לחודש "ש 5,953גובה התגמול לזוג הורים הינו  (1
מהמשכורת הנהוגה לגבי עובד מדינה שדרגת משכורתו  %77.41מהווה 

פת שכר בזכות בן בדרוג המנהלי ואשר לא משולמת לו תוס 19היא 
 "(.התגמול הבסיסי)"משפחה 

או שיש לו בן זוג  אשר מחמת זקנתו או מצב , להורה שכול שאין לו בן זוג (2
מסכום  %08תגמול בשעור  ישולם, בריאותו נמצא בהשגחת מוסד

 .ל"הנמשכורת ה

, על התגמול החודשי %20זוג הורים שכולים זכאים לתוספת בשיעור של  (3
ים עבור כל ילד נוסף נוספ %11המתגורר עמם ו  22עבור ילד אחד עד גיל 

 .המתגורר עמם

במקום , להורים שכולים תשולם התמורה עבור אחזקתם במוסד (4
 .אם הם זקוקים לשהייה במוסד בשל מצבם הרפואי, התגמולים

 .%100של  להורה ששכל יותר מילד אחד מוענק תגמול מוגדל בשעור (5
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ט "משהב, יחד עם זאת}משולם תגמול אחיד , 1/2008להורים שכולים החל מ, כאמור .10
י "להם ניתן תגמול עפ( שאינם הורי החלל)משלם תגמולים לבני זוג של הורים שכולים 

, להורים שכוליםעורי התגמולים החודשיים ילהלן מפורטים בטבלה ש. {מבחן הכנסה
  :ח"בש ,2010לאוגוסט נכון 

 לבודד תגמול תגמול לזוג

 4,762 בלי ילדים 5,953 בלי ילדים

 5,953 1+ בודד  7,143 1+ זוג 

 6,607 2+ בודד  7,798 2+ זוג 

 7,262 3+ בודד  8,453 3+ זוג 

 7,917 4+ בודד  9,108 4+ זוג 

 8,572 5+ בודד  9,763 5+ זוג 

 (.פטורים  ממס)כל הסכומים הינם נטו 

ח המהווה גילום "ש 330פרט לתגמולים זכאים ההורים השכולים לסכום חודשי בסך  .11
 .אגרת רישוי רכב/ תרופות ודמי ניידות , ס קנייהמ

 סיוע נוסף -הורים שכולים  .12

הורים שכולים יכולים להעזר במענק חד פעמי כהשתתפות בהוצאותיהם ליום  .א
המשולם באופן )נק שנתי כ זכאים ההורים למע"כ. השבעה וליום השלושים

  .ולהסעות לעריכת אזכרה( אוטומטי

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

במציאת עבודה או  משפחות והנצחהי אגף "ייעזר ע, הורה שכול מחוסר עבודה .ג
  .בסידורו בעבודה עצמאית

  .כאים להלואה ומענק לשיקום כלכלי עצמאיהורים שכולים ז .ד

י "ע משפחות והנצחההורה הרוכש רכב שיקומי או אישי יוכל להעזר באגף  .ה
 . לשם תשלום המיסים החלים על הרכב, קבלת מענק מלא או חלקי

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

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

מדמי התקנת טלפון ודמי השימוש  50%הורים שכולים יקבלו החזר של  .ח
  .הקבועים
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אגף משפחות . הורים שכולים פטורים מתשלום דמי אגרת טלויזיה ורדיו .ט

 .בגינםוהנצחה מעביר לרשות השידור מדי שנה את עלות האגרה 

 .הורים שכולים פטורים חלקית ממיסים עירוניים .י

 .הורים שכולים פטורים מאגרת רישום ירושות .יא

שאין להם  מהוצאות ביטוח רפואי של הורים שכולים 50% -המשרד משתתף בכ .יב
  .מקור הכנסה

שאינן נכללות בסל  שהינם צורכיםהורים שכולים זכאים להחזר בגין תרופות  .יג
המשולם במסגרת ( עבור תרופות רגילות)הבריאות וזאת מעבר לסכום הגילום 

  .התגמול החודשי

ל המקובל במוסדות להשכלה "משכ 40%הורים שכולים זכאים להחזר בגובה  .יד
 .30ל ילדיהם עד גיל "גבוהה כהשתתפות בשכ

 .בלת גילאחי ניספים זכאים למימון טיפול פסיכולוגי ללא מג .טו

חודשים במהלך  12אחי ניספים זכאים למימון שיעורים פרטיים למשך  .טז
 .השנתיים הראשונות לנפילת האח

זכאים לתוספת בסך ( ח"ש 500בעלי הכנסות עד )הורים שכולים מחוסרי הכנסה  .יז
 .ח להורה בודד"ש 892ח לזוג הורים או "ש 1,116

 (.פטורים ממס)טו כל התגמולים המענקים וההטבות הינם נ .יח

  אלמנות ויתומים .13

לרבות ילדיו החורגים , או יתומים/אלמנת חלל ו: ינםההזכאים , י החוק"עפ .א
  .והמאומצים

רשאית לבחור בין קצבת שארים על פי חוק , אלמנת חייל שהיה עובד מדינה .ב
משפחות חיילים שנספו "י חוק "לבין תגמולים עפ, ("גמלאות)שרות המדינה "

שירות המדינה "י חוק "אם בחרה קצבה עפ(". תגמולים ושיקום)ערכה במ
י "מהתגמול המשולם לאלמנה עפ %25היא זכאית לקבל בנוסף לכך , ("גמלאות)

וכל יתר ההטבות , ("תגמולים ושיקום)משפחות חיילים שנספו במערכה "חוק 
 . והזכויות

ינתן תגמול , שנה 45לאלמנה שלא היתה זכאית לתגמול עבור יתום ומלאו לה  .ג
 .המשולם לאלמנה שילדיה בגרו, מלאמהתגמול ה %98בשיעור של 

זכאית לתגמולים , אלמנה של נספה שהניח אחריו יתומים הסמוכים על שולחנה .ד
של הדירוג המנהלי לעובד מדינה שאין משולמת לו  19המבוססים על דרגה 

 :כדלקמן( ל"כנלאלמנה " דרגה הקובעת)"תוספת שכר בזכות בן משפחה 

ישולם לה תגמול , אם הנספה הניח אחריו יתום אחד הסמוך על שולחנה (1
  .מהדרגה הקובעת כאמור %6.212 חודשי בסך 

, הסמוכים על שולחנה, אם הנספה הניח אחריו שני יתומים או יותר (2
 %11תוספת של , (1)בנוסף לתגמול המשתלם לפי פסקה , תשולם לה
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יתום השני ותוספת דומה בעד כל אחד מהיתומים מהתגמול האמור בעד ה

 . הנוספים

ישולם תגמול בשיעור של , (24הגיע לגיל )לאלמנה שילדה האחרון בגר  (3
. מהתגמול המשתלם לאלמנה עם ילד אחד הסמוך על שולחנה %89

, שנים 24ל במלאת לו "עבור יתום שלא שוחרר משרות חובה בצה, ואולם
עד למועד שיחרורו משרות , מעבר לגיל זהימשיכו לשלם תגמולים אף 

  .חובה

  .ימים 8אלמנה זכאית פעם אחת בשנה לקיצבת הבראה ונופש עבור  (4

במקרה , מהוצאות הביטוח הרפואי של אלמנה 50% -המשרד משתתף בכ (5
  .ואינה עובדת

מהתגמול  10%כאית לתוספת ז 60אלמנה שילדיה בגרו או שעברה את גיל  (6
 .הבסיסי

אישרה הכנסת בקריאה שלישית תיקון לחוק משפחות חיילים  23.11.09 -ב .ה
על פיו אלמנה שנישאת מחדש אינה מפסידה ( תגמולים ושיקום)שנספו במערכה 

 .את תגמוליה

. אלמנות חזרו לזכויות 821, עד עתה 2010החל ממרץ , בעקבות תיקון החוק .ו
 .850-מספר האלמנות צפוי לגדול ולהגיע לכ

. ח"מש 100 -נאמדת בלמעלה מ , לות השנתית לביצוע תיקון החקיקה כאמורהע .ז
 .ח תקציב הביטחון וללא פיצוי כלשהו ממשרד האוצר"תיקון החוק הינו ע

 :ישולם תגמול חודשי בשיעורים אלה, לאפוטרופוס של יתומים .ח

מסך המשכורת המשולמת  %116.3 –שולחנה  בעד יתום אחד הסמוך על (1
של הדירוג המנהלי ושאין משולמת לו תוספת שכר  19לעובד מדינה בדרגה 

 . בזכות בן משפחה

, וללא הגבלה של מספר היתומים, 21עד מלאות לו , עבור כל יתום נוסף (2
 .משיעור התגמול האמור לעיל 24%תוספת של 

ובנוסף  בלבדהיתומים  ורישולמו תגמולים חודשיים עבאפוטרופוס של יתומים ל .ט
 :(2010נכון לאוגוסט ) כמפורט להלן 18גילום עבור יתומים שטרם הגיעו לגיל 

 כ"סה גילום ההטבות תגמול זכאים

 4,272 367 3,904 עם ילד אחד  אפוטרופוס

 5,577 735 4,842 ילדים  2עם  אפוטרופוס

 6,682 1,102 5,779 ילדים  3עם  אפוטרופוס

 8,186 1,470 6,716 ילדים  4עם  אפוטרופוס

 (.פטורים ממס)כל התגמולים הינם נטו 

 



 ס"בלמ

 אגף התקציבים
 48221 - 2828/ת

 882עמוד 
 

 ס"בלמ

4022 
בעקבות שינוי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה  2010בתוקף מאפריל  .י

שלפחות אחד מהם , ליתומים משני הורים. 1950 -י"תש( תגמולים ושיקום)
 .25ישולם תגמול עד הגיעו לגיל , נספה

למימון הוצאות , בנוסף לתגמול החודשי ישולם לאלמנת נספה מענק חד פעמי .יא
 .ח"ש 4,491בסכום של , מיוחדות וחיוניות כתוצאה מהתאלמנותה

ומענק , "שלושים"ח הניתן תוך ה"ש 6,150אלמנה זכאית לקבל מענק אבל בסך  .יב
י "והם ניתנים ע, סכום המענקים מתעדכן תקופתית. ח"ש 780אזכרה שנתי בסך 

 .להנצחת החייל' היח

מהתגמול החל  1/3אלמנה שהיתה בהריון בעת שבעלה ניספה תקבל תוספת  .יג
  .ח"ש 19,460בסך מהחודש השביעי להריונה וכן מענק לידה 

  .ח"ש 7,587ינתן מענק חד פעמי בסך ( בת מצוה/בר)ליתום שהגיע למצוות  .יד

יינתן מענק נישואין , שנה 30לה /ה בברית נישואין בטרם מלאו לו/ה הבא/ליתום .וט
מענק בגובה  נישואין ינתן ליתום במלאת לו שלושים גם אם   .ח"ש 112,307בסך 

 .לא נישא

ישולם לו , לא נישא 30קיבל מענק דיור ובהגיעו לגיל , אשר רכש דירהיתום רווק  .טז
 .ההפרש בין גובה מענק הנישואין לבין מענק הדיור שקיבל

מטעמים חינוכיים או , יתומים הזקוקים לטיפול והשגחה מחוץ לבית אמם .יח
ישולמו עבורם הוצאות הטיפול והאחזקה במקום התגמול המשולם , רפואיים

 .או למוסד החינוכי, לאפטרופוס, עבורם לאמם

 22מדרגה  %7.51בגובה " דמי קיום"יתום הלומד במוסד להשכלה גבוהה יקבל  .טי
 .של הדירוג המנהלי

 :(2010 אוגסט-נכון ל)להלן סכומי התגמול המשולמים לאלמנות  .כ

התגמול  זכאים 
 ח "החודשי בש

תוספת 
 ח"הגילום בש

 299 6,489 אלמנה ללא ילדים

 299 6,622 אלמנה שילדיה בגרו 

 941 7,440 ילד סמוך על שולחנה+ אלמנה 

 1,309 8,258 ילדים 2+ אלמנה 

 1,309 9,077 ילדים 3+ אלמנה 

 1,676 9,895 ילדים 4+ אלמנה 

 2,411 10,714 ילדים 5+ אלמנה 

 2,779 11,532 ילדים 6+ אלמנה 

 3,147 12,351 ילדים  7+ אלמנה 

 (.פטורים ממס)התגמולים הינם נטו כל 
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או לחיסול חוב , אלמנה זכאית להעזר בהלוואות ובמענקים לרכישת דיור הולם .כא

 .הרובץ על דירתה

 .אלמנה זכאית לסיוע ברכישת רכב וכן להשתתפות בדמי לימוד נהיגה .כב

עזרה זו . אלמנה זכאית לקבל עזרה ללימוד מקצוע שישמש לה מקור פרנסה .כג
 .ומענק ספרים שכר לימודכוללת 

התואר האקדמי ההתחלתי  אלמנה ויתומים זכאים למימון לימודים עד להשגת .כד
 .הדרוש להתעסקות במקצוע

 .אלמנה ויתומים זכאים להלואה ומענק לשיקום כלכלי עצמאי .כה

 :או יתומים זכאים להטבות הבאות/נה ואלמ, בנוסף .כו

אגף משפחות והנצחה מעביר  (.אלמנה ויתומים)פטור מאגרת טלויזיה  (1
 .לרשות השידור מדי שנה את עלות האגרה בגינם

 .(אלמנה ויתומים)הנחה במס רכישת דירה  (2

 .(אלמנה ויתומים)פטור מאגרת רישום ירושות  (3

 .(אלמנה ויתומים)מקרקעין פטור מתשלום דמי הסכמה בהעברת  (4

 .(אלמנה ויתומים)פטור מאגרת מישכון מקרקעין  (5

  .אלמנה זכאית להנחה במיסים עירוניים (6

 .רדיו ברכב אלמנה זכאית להשתתפות בתשלום אגרת רכב ואגרת רישוי (7

  .אלמנה זכאית להשתתפות בתשלום ביטוח רכב פרטי (8

  .השימוש של טלפוןבדמי  50%אלמנה זכאית להנחה של  (9

תנור אפיה , מכונת כביסה, יתומים זכאים להחזר מס קניה עבור מקרר (10
 .ובישול וטלויזיה

 1,800זכאים למענק לצורך לימודי נהיגה בסך  17בהגיעם לגיל , יתומים (11
  .ח"ש

 (.פטורים ממס)כל התגמולים המענקים וההטבות הינם נטו 
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 :כלליותהערות  -משפחות שכולות .14

 :תגמולים למשפחות שכולות ואלמנות .א

, אלמנות, הורים -התקציב מיועד לתשלום תגמולים למשפחות שכולות  (1
בהתאם לחוק משפחות , שניספו בזמן שירותם, ל"ויתומים של חללי צה

 .החיילים שנספו במערכה

 :להלן מספר הזכאים לפי סעיפי הזכאות (2

 'מס
 פ י ר ו ט 'סד

 כ"סה
 נכון

 2010 אוגוסט-ל

 4,376 אלמנה ללא ילדים או שילדיה בגרו  .1

 266 יתום+אלמנה  .2

 162 יתומים 2+ אלמנה  .3

 92 יתומים 3+ אלמנה  .4

 19 יתומים 4+ אלמנה  .5

 10 יתומים  5+ אלמנה  .6

 2 יתומים 6+ אלמנה  .7

 - יתומים 7+ אלמנה  .8

 2 יתומים ויותר 8+ אלמנה  .9

 )*(2,553 יתומים  .10

 4,932 הורה בודד  . 11

 )**( 6,540 ( שכולים 2=כל זוג)זוג הורים   .12

 .אשר מקבלים הטבה כלשהי 30עד  24יתומים מגיל   082139 -ו 24יתומים עד גיל  1,471 )*(

 .זוגות הורים 3,270 )**(
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  :1.4.70להלן טבלת התפתחות מצבת משפחות שכולות מאז  (3

 'מס
 תאריך 'סד

אלמנות 
ללא 
 ילדים

אלמנות עם 
 )**(ילדים

יתומים 
(***) 

 הורים
 )*( שכולים

 כ"סה
 מקבלי
 תגמול

 ו   ה  ד  ג   ב   א   

1. 1/04/70 504 649 1,694 2,793 5,640 

2. 1/04/80 832 1,303 3,926 8,652 14,713 

3. 1/12/90 1,466 1,269 3,385 13,208 19,328 

4. 1/10/00 2,731 716 2,017 12,152 17,616 

5. 1/10/01 2,840 678 2,000 12,124 17,642 

6. 1/10/02 2,997 687 2,080 12,219 17,983 

7. 1/10/03 3,143 678 2,022 12,237 18,080 

8. 1/10/04 3,226 665 1,947 12,097 17,935 

9. 1/10/05 3,295 631 1,816 11,908 17,650 

10. 1/10/06 3,377 616 1,810 11,914 17,717 

11. 1/10/07 3,438 598 1,685 11,636 17,357 

12. 1/08/08 3,489 568 1,619 11,399 17,075 

13. 1/09/09 3,551 528 1,508 11,093 16,680 

14. 1/08/10 4,376 553 1,471 10,890 17,290 

 .הורים נלקח בחשבון כיחידה אחתעד אז זוג , הורה נלקח בחשבון בניפרדכל   1.12.87 -החל מ )*(
 .2010וחזרו לזכויות החל ממרץ שנית באלמנות שנישאו  821כולל  *(*)

 יתומים  1,082 לא כולל שלא נכללו קודם לכן 21-24נכללים יתומים בגילאים , 98החל משנת  (*)**
 .מקבלים הטבה כלשהיה 24-30בגיל 

 

מההורים השכולים הינם בני  80%: מאפייני גיל של אוכלוסיית הזכאים (4
 .ומעלה 60מהאלמנות הן בנות  50%. ומעלה 60

  סיוע נוסף .ב

 :סיוע להורים שכולים  (1

, באמצעות טיפול סוציאלי, התקציב מיועד לסייע למשפחות שכולות
כיסוי היטלים לרכישת , ביטוח רפואי, תשלום הבראה להורים שכולים

 . ב"הלוואות לשיקום כלכלי וכיו, רכב
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 :סיוע לאלמנות (2

, להבראה, י מענק לכיסוי חובות"התקציב מיועד לסייע לאלמנות ע
, הלוואות לשיקום כלכלי, לנישואין מחדש, להשתתפות בביטוח רפואי
עזרה ליתומים , השתתפות באגרת הרכב, הכשרה מקצועית והשכלה

מלוא  הכולל מענק בשעור,  כ מיועד לסיוע ברכישת רכב "כ. 'ללימודים וכו
מענק מלא , שנים 4 -ק אחת ל"סמ 1,600המיסים החלים על רכב יציג עד 

מענק חד פעמי עבור שיעורי נהיגה והלוואות , של אגרת רישוי שנתית
 .לרכישת רכב

 :2009-2000י נסיבות מוות בשנים "מספר החללים עפ, להלן .ג

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 13 11 4 124 8 37 36 90 27 29  קרב/מבצעיתפעילות 

תאונות בזמן פעילות 
  מבצעית

1 7 7 4 9 5 4 2  2 

תאונות אימונים 
  נשק ואחרות, אוויר

7 9 5 9 1 - 1 - 5 2 

תאונות דרכים 
 בתפקיד

7 15 24 10 6 5 6 4 8 3 

תאונות דרכים 
 בחופשה

26 25 27 27 23 22 20 14 16 14 

 2 1 2 - 4 7 24 68 15 3  ע"פיגועי פח

 24 26 19 40 43 31 43 31 36 37 חשד להתאבדות

 30 22 19 19 29 30 32 16 19 17 מחלה

 5 5 8 9 7 4 8 9 13 13  סיבות אחרות

 95 64 72 223 123 148 193 277 166 140  כ"סה

 

 

אחר
8%

חובה
02%

מוסד/כ"שב
4%

מילואים
42%

משטרה
44%

קבע
42%

8222-8222חללים לפי סוג שירות 
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  היחידה להנצחה .15

בבניית , היחידה עוסקת בפיתוח בתי קברות צבאיים וחלקות קבורה צבאיות .א
בהנצחה ספרותית של חללי , בתי קברותברכישת קרקעות להרחבת , מצבות

בריכוז המועצה הציבורית להנצחה ובמימון הוצאות שונות של המשפחות , ל"צה
השנה ליום , הוצאות אזכרה ליום השלושים, פעמי -מענק אבל חד )השכולות 

מענקים  , מענקים להנצחה פרטית ולהנצחה קבוצתית. ולהסעת המשפחות
 (.למצבות ולרכישת חלקת קבר( שלא נישאו)להורים ולאלמנות 

מקיימת קשר עם המשפחות השכולות ומוסדות בכל הנוגע להנצחת זכרם של  .ב
 .לחללי מערכות ישרא

 .נושאי הנצחהוספרים נוספים ב" גווילי אש", "יזכור"מוציאה ספרי  .ג

 .מפעילה אתר הנצחה באינטרנט .ד

 .שולחת מידי שנה תשורה לקראת יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל .ה

, ל להלוויות"או מסיעה אותן לחו, ל"מודיעה ומביאה משפחות שכולות מחו .ו
 .או לביקור בן משפחה שנפצע קשה, לביקורי התייחדות

ואנדרטאות  מצבות, חלקות קבורה צבאיותק צבאיים ו"עוסקת באחזקת בת .ז
 .ומשתתפת באחזקת אתרים

 .מטפלת באירועי יום הזכרון לחללי מערכות הבטחון .ח

טקס לנעדרים שמקום קבורתם לא נודע , אחראית לקיום טקסים ממלכתיים .ט
 .וכן טקס יום הזכרון הכללי

פרחים והסעות , תאורה, מערכת כריזה, מסייעת במתן שרותי פרסום בעיתונות .י
 .עמותות וגופים שונים, לטקסי זיכרון של חילות

משרדית לאחזקת אנדרטאות -ןהיחידה הינה זרוע ביצועית של הועדה הבי .יא
 .ואתרי הנצחה
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 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים -ן "אמו

 כללי

מרכז את הטיפול בהרכשת מוצרי שירות  ( ן"אמו)אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים  .1
בניהול , ט"משהב' יח/ באספקת שירותים ישירים לאגפי, ט"ל ומשהב"עבור צה

מבצעים , את הטיפול בפרוייקטים האגף מרכז בנוסף. ט"נכסים ומקרקעין במעהב
 .ומשימות לאומיות

 ייעוד האגף

 :עיקר תפקידי האגף .2

 .ל"מתן שירותים לוגיסטיים לאגפי ויחידות המשרד וצה .א

 .ל ומערכת הביטחון"ניהול נכסי צה .ב

 .ט"ל ובמשהב"בצה, טיפול בסוגיות הנוגעות להגנת הסביבה .ג

 .ל ויחידות המשרד"הרכשת מוצרי שירות לצה .ד

 .ט בארץ ובעולם"מתן שירותי תקשורת לגורמי משהב .ה

 .ל לנגב ורשות המעברים"מתן שירותים לוגיסטיים למנהלת העברת מחנות צה .ו

 .ביצוע פרוייקטים ואירועים לאומיים .ז

 ן"פעילות הרכשה באמו

 .רותים וטיפול בכל נושאי המקרקעין והנכסיםיהרכשת ש -ל "הרכשה עבור צה .3

 .ואמצעים לוגיסטיים מבצעיים שירותים - ט"הרכשה עבור משהב .4

 פעילות תקציבית - ן"אמו

ח "מש 163בסך  2012ח ובשנת "מש 167 -מסתכם ב 2011בשנת ן "תקציב אמו .5
 :הבאותת יולפעילובעיקרו  מיועדו

 .וטלפון מים ,חשמל ,ארנונה ,שכירויות - תשלומי חובה .א

 .שיפוץ מבנים וכדומה ,קיוןינ ,אחזקת מערכות -אחזקת מבנים ומתקנים  .ב

שירותים ודואר , תקשורת ,אירוח ,הסעדה ,תחבורה - הוצאות משקיות .ג
 .םיליכל

שיפוץ ושכירויות חדשות , יתרת התקציב מיועדת בעיקרה לפרויקטי בינוי .ד
 .ט"עבור משהב
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 יקטים ומשימות לאומיותפרו

עבור מערכת הביטחון וכן  רב של פרוייקטים לוגיסטיים  ן מבצע מספר"אגף אמו .6
 :להלן מספר דוגמאות. לאומית הברמה פרויקטים 

 .ל"קידום תהליכי פינוי מחנות צה .א

 .פינוי שטח הנפלים ביבנה .ב

 .ט"פנויות שבבעלות משהבמכירת דירות  .ג

 .המשך סבבי איכלוס –תכנית קריה  .ד

 .תיאום ופיקוח על הקמת המכשול בגבול מצרים .ה

 .הקמת מתקן לסילוק נפיצים .ו

 

השומר באמצעות -שלושה בניינים חדשים בתלתוכנית לבניית ן מרכז "אגף אמו .7
PFI , יטחוני חברתיאגף ב, מנהלת מעברים, מטה אגף שיקום נכיםלצורך שיכון ,

. א"תוך ביטול השכירויות הקיימות עבור אגפים אלו במרכז ת אגף בינוי ומרכז בינוי
 .2009שנת  בסוף תכנון ראשוני של הפרוייקט החל
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 ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה

ומהווה מאגר מידע , ל ומערכת הביטחון הינו הארכיון המרכזי של הצבא"ארכיון צה
בארכיון מגוון רחב של . הביטחונית צבאית של מדינת ישראלמרכזי אודות הפעילות 

, רפואה ,הדרכה, נושאים שהעסיקו ומעסיקים את החברה בישראל ובהם נושאי חינוך
מהווה הארכיון את אחד המרכיבים החשובים ביותר בשמירת הזיכרון , ועוד על כן, כלכלה

 .הקולקטיבי והמורשת הביטחונית והתרבותית של החברה בישראל

 תחומי פעילות עיקריים

, מפות, תיקים)ל קולט מידי שנה תיעוד במדיות שונות "ארכיון צה :גניזת תיעוד .1
ל וממשרד "יחידות מצה 3,000 -המועברים מכ( 'קלטות וכו, תצלומים, תרשימים
מחסנים בצריפין ובארכיון , השומר-ארכיון תל: אתרים 3-ומאוחסנים ב, הביטחון

כן קולט הארכיון פיקדונות אישיים של . בבית אליהו גולומב, אביב-בתל" הגנה"ה
 .ל ואישים בכירים ממערכת הביטחון"מפקדים בכירים בצה

לתקופות ממושכות  תיעוד שראוי להישמר שמירה על :שמירה ושימור התיעוד .2
, המבטיחים שימורו לדורות הבאיםסביבתיים נאותים  אחסונו בתנאים, ולצמיתות

 .שניזוקושיקום תיעוד 

ל בכל הקשור לניהול רשומות "הדרכה ופיקוח ביחידות צה :ל"ניהול רשומות בצה .3
העברה סדירה של תיעוד היחידות לארכיון ועריכת השתלמויות והדרכות , ושמירתן

 . ליחידות לקראת העברת התיעוד לארכיון

 :הערכת חומר .4

הועדה המייעצת להערכת "י "קביעת תקנות והנחיות לשמירת חומר ארכיוני ע .א
הועדה דנה בתיעוד שטרם  נקבעה לו תקופת . ל"שליד ארכיון צה" חומר

 .החלטות הועדה הופכות לחוקים ותקנות. אחזקה או בעדכון תקופות קיימות

 ארכיוני מיון והערכת חומר ,י התקנות"מיון והערכת החומר לביעור בפועל עפ .ב
ופיקוח על לצמיתות אוי לשמירה ביעור חומר שאינו ר, מבחינת חשיבותו

 תקין ביחידות בהתאם לכללים ביעור

, לחוקרים, ל וממערכת הביטחון לצורך עבודתם השוטפת"לפניות מצה: מתן שירות .5
 .לציבור הרחב ולגופים ממשלתיים וציבוריים מחוץ למערכת הביטחון

 ניותהפ כמותבצורה משמעותית  לתהבשנים האחרונות ע :מערכת הביטחוןל .א
רוב . (בשנה 14,000 - 12,000) לארכיון ממערכת הביטחון לבקש מידע ותיעוד

לעבודת ,לצורכי עבודה שוטפת של הלשכות השונות הפניות למידע ותיעוד הן
אימות עובדות , הפקת לקחים, המצאת נתונים, ניירות עמדה הכנת, מטה
 הכנת סקירות, משתמשים בתיעוד שבארכיון לצורך ניתוחי אירועים כן. ועוד

, ל"לשכת הרמטכ: ל"בין המשתמשים הקבועים בצה. היסטוריות ומחקרים
. ח"מצ, ר"מפצ, ר"של, ן"אית' יח, חניכי המכללות הצבאיות, ל"אגפי המטכ

' יח, אגף המשפחות, אגף שיקום נכים, לשכת השר–במשרד הביטחון 
 .התביעות

עומד ( תלמידים ואחרים, סטודנטים, אקדמיה)לרשות הציבור  :יבור הרחבלצ .ב
, 1960 – 1948מהשנים ( מיליון דפים סרוקים 5.5)תיקים  35,000 -מאגר של כ

, ל"סגן הרמטכ, ל"שנפתחו לעיון ונסרקו למחשב שעיקרם תיקי לשכת הרמטכ
 .ויחידות אחרות, ם מבצעים"אג, ם"אג' לשכת ר
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ט מסייע למשרדי ממשלה "ל ומעהב"ארכיון צה :לגורמים ממשלתיים אחרים .ג

משרד החוץ , האפוטרופוס לנכסי נפקדים, אחרים ובהם משרד ראש הממשלה
 .ועוד באיתור מידע רלוונטי לעבודתם

 פתיחת חומר לעיון .6

ט רובו ככולו נוצר במערכות "ל ומעהב"התיעוד המצוי בארכיון צה .א
מסדירות את נוהל  59.140, 59.06, 59.05ב "והמ 30.0601.מ.פ. הביטחוניות

 .העיון בחומר מסווג

, בכפוף לחוק הארכיונים, ל"כל אדם רשאי לעיין בתיעוד המצוי בארכיון צה .ב
מ לשמור "ולקריטריונים לחשיפת חומר שנקבעו ע, חוק הגנת הפרטיות

 .מערכת יחסי החוץ שלה וצנעת הפרט לא ייפגעו, שביטחון המדינה

לארכיון לצורך העבודה השוטפת של מערכת הביטחון פניות המופנות  .ג
 .מטופלות בקדימה לפניות האחרות
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 מערכות מידע וניהול ,מחשוב -ן "אגף מל

אחראי על כלל מערכות ושירותי המחשוב ( מחשוב מערכות מידע וניהול)ן "אגף מל .1
 .ל"לכלל אגפי ויחידות משרד הביטחון בארץ ובחו

 פרויקט מודל .2

MODEL – MOD ERP Linkage -  מערכת מידע משולבת הנותנת מענה לניהול
העסקיים בארגון והקשרים ביניהם במטרה לשפר  התהליכיםצורכי המידע של כלל 

להגדיל את שקיפות , ולייעול עבודת המשרד( ל"צה)את השירות ללקוחות המשרד 
שנתי זה -קט רבפרוי. הנתונים ולשפר את הממשקים מול משרדי ממשלה אחרים

להחליף את מערכות המורשת הקיימות שנבנו במשך עשרות שנים בתחומים אמור 
, ניהול פריטים, ניהול ספקים, (פ ובינוי"מו, צבאי, שירותים, טובין)רכש : הבאים
 .תקציב ופיננסי, מכירות

המשך המאמץ להטמעת המערכת בקרב עובדי המשרד תוך ביצוע שיפורים  .א
, ל"נסיעות חו, מכירות, רכש, תקציב)ר והתאמות במערכת בנושאים שעלו לאווי

 (.נכסים ופיננסי, משאבי אנוש, ועדות

כולל  ,וירובמגוון הנושאים אשר עלו לא( מודל עסקי)ווח יהטמעת פתרונות הד .ב
 .מעקב ובקרה אחר יעדים, ווחימענה להנהלות האגפים למערכות ד

של ' ומעבר ליישום שלב ב ש"משך תוכנית היישום כפי שנקבע בתרית, במקביל .ג
הרחבה ו (SRM)ט "מרק, מערכת לניהול רישיונות שיווק ויצוא: התוכנית

 .הדרגתית של יישום מודול משאבי אנוש

ב במסגרת מודל תוך מתן מענה מלא לניהול של תיקי הנייר "שילוב מערכת נת .ד
 (.ו"תיק נסיעה וכ, תיק רכש, תיק עובד, תיק ספק)באופן ממוחשב 

 אלקטרוני רסח .3

המשך העמקת השימוש בהעברת מסרים דיגיטאליים לביצוע תהליכי הסחר בין  .א
המשרד לשותפי הסחר בכל שרשרת האספקה במטרה לייעל את עבודת אגפי 

 .המשרד כתחליף לנייר

במסגרת זו יורחב השימוש בחשבוניות ובתעודות משלוח דיגיטאליות עד למצב  .ב
החשבוניות באופן דיגיטאלי כולל מנגנונים בו הספקים יחויבו להגיש את 

 .ב"ארגוניים לסריקת מסמכים ושילובם במערכת נת

בינוי , רכש)מ והזמנה "יוחל בתהליך של הפצה דיגיטאלית של בל, כמו כן .ג
 .PDFהן כמסר והן בפורמט ערוך כדוגמת (  ומכירות

, "תתיבת מכרזים אלקטרוני"הרחבת השימוש במענה למכרזים באמצעות  .ד
תוך תמיכה בחוק לחתימה אלקטרונית באמצעות , כתחליף לתיבה הפיזית

 .אשר יונפקו לספקים, תעודות דיגיטאליות

והעמדת (" דינמיים)מכרזים מתפתחים "המשך ליווי הפעלת מכרזים בשיטת  .ה
 .כלים אינטרנטיים לנושא בהתאם לצרכים
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 ידע ומשרד ממוחשב ניהול .4

תוך  ,כתרבות ארגונית במשרד כחלק מהיותנו ארגון לומדהטמעת ניהול הידע  .א
 .העמקת השימוש במאגרי ידע בתהליכי העבודה

 ,שעיקרו מעבר לניהול ידע משולב בתהליכים עסקיים ,בניהול ידע' דור ב יישום .ב
אשר ישמשו את מקבלי ההחלטות בתהליכים , תוך הגדרת נושאי ידע

 (.ע של מערכת מודלבעיקר בשימוש בתשתיות היד)התפעוליים 

יתן מענה ארגוני לצרכים ההולכים ומתגברים עם ישילוב מנוע חיפוש מתקדם ש .ג
 .  הגידול הרב במידע

 :משרדית ממוחשבת הכוללת כלים כמו הטמעת השימוש ובניית כלים לעבודה .ד
ניהול תיקי , (כולל סריקה)טיפול בדואר נכנס , מסרים מיידיים, דואר אלקטרוני

תוך מתן יכולות  ומשימות מעקב החלטות, (ב"מערכת נת)מוחשבים מסמכים מ
 .לשיתוף מידע וקביעת כללי אירכוב וגניזה דיגיטליים

, כמבואה המרכזית לכל שירותי הידע( 'רימון'פורטל )קביעת השולחן הארגוני  .ה
, הנדרשים בחתך ארגוני, על מערכת מודל כולל מערכות תפעוליות מבוססת

  .ל"כולל משלחות וצה, עבור עובדי המשרד, ואישימחלקתי /אגפי

  הרחבת השירותים לציבור הרחב .5

ואזרחים חיצוניים של גופים  קטיביתאהיכולת לעבודה אינטרהמשך הרחבת  .א
תוך שיפור השירות והתייעלות של אגפי המשרד , מול אתרי המשרד השונים

 .כולל העברת סטאטוס הטיפול בכל בקשה

על ידי גורמי העמדת כלים לעדכון ישיר ניות המידע על ידי שמירה על עדכ ב
 .המשרד

ושרת התשלומים ( חתימה והזדהות)הטמעת השימוש בתעודה דיגיטאלית  .ג
 .לפעילויות עסקיות בין המשרד לשותפי הסחר שלו והציבור הרחב

תוך שילובם בתשתיות , הרחבת השירותים הניתנים באמצעות המענה הקולי .ד
 .הקיימותהאינטרנט 

וכן , תוך שילוב יכולות חיפוש מתקדמות, שדרוג פורטל המשרד לציבור הרחב .ה
 .הקמת פורטל באינטרנט לשימוש עובדי המשרד
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 שיפור השירות .6

 ן"הטמעת מתודולוגיה לפיתוח מערכות ותהליכי אבטחת איכות יסייעו למל .א
לאמץ תרבות של ארגון לומד תוך שיפור מתמיד במטרה למצות טוב יותר 

 .משאבי הארגון

לשיפור ( מלנדסק)ן "הרחבה ושדרוג  היכולות והכלים של מרכז התמיכה במל .ב
 :ן עליהם נמנים"יכולותיו למתן מענה מיטבי ללקוחות אגף מל

o  (ל"בארץ ובחו)עובדי המשרד 

o ל"זרועות צה 

o  ספקים 

o קבלנים 

o חותלקו 

o יצואנים 

o  זכאי אגפי השיקום 

o הציבור הרחב 

( SLA" )הסכם לרמת שירות"הגדרת מתודולוגיה לניהול שירותי התמיכה כולל  .ג
 (.הלקוחות)למקבלי השירות ( ן"מל)בין נותן השירות 

בכל הקשור לבניית תוכנית עבודה וניהול פרויקטי  ן"רחבת יכולות אגף מלה .ד
ף "באמצעות מערכות מעו, המחשוב תוך ניהול והקצאת משאבים מיטבית

 .ומניפה

 .שיפור מערך הנפקת ציודי הקצה לעובדי המשרד .ה

 (.CMDB)תוקם מערכת לניהול תצורה , במטרה לשפר את זמינות השירותים .ו
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 והנצחהמערכות שיקום נכים ומשפחות  .7

, המשך המאמץ של התמיכה המיחשובית הן במערכות המטה והן בלשכות .א
 .לשיפור השירות הניתן לזכאים יחד עם העמקת הבקרות

כולל , המשך הרחבת אתרי אינטרנט לשני האגפים בהתאם לתוכנית שנקבעה .ב
 .זכאי להגיש בקשות באמצעות האינטרנטהעמדת האפשרות ל

עדכון פרטי הזכאים בהתאם לנתוני מרשם התושבים יישום והטמעת מערכת ל .ג
 .2000וקליטת טובין להפניות במסגרת מערכת שיקום 

 .הטמעת מערכת לניהול פרטים אישיים באגף משפחות .ד

 .בחוות המידע המרכזית 2000הרחבת נושאי שיקום  .ה

 מערכות מחשוב נוספות .8

המערכת . מכס והתחשבנות, יצוא, יבוא: מערכת לתמיכה בכלל תהליכי השינוע .א
 .תתמוך בניהול תהליך השינוע מנקודת המוצא במפעל הספק ועד ליעד הסופי

פלטפורמה אחת אשר תשרת את צהל ומשרד הביטחון  -מערכת לניהול התובלה  .ב
 .הבביצוע ובבקרת הובל

 מערך ההדפסות  .9

באמצעות הגדרות ממוחשבות של ברירות  ט"שיפור וייעול מערך ההדפסות במשהב
לרבות העזרים )מחדל תומכות במטרה להביא לחיסכון בהוצאות הכרוכות במערך זה 

 (.הנלווים



  
  
  
  
  
  
  

2000
  אגף משאבי אנוש - א"אמ

  
  
  
  
  
  
  ס"בלמ

  ס"בלמ
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 אגף משאבי אנוש -א "אמ

 כללי

יחסי עבודה ותנאי שכר : אגף משאבי אנוש מופקד על הנושאים והתחומים הבאים .1
ניהול שוטף של כח אדם במשרד , ל"יחידות הסמך ועובדי צה, ט"של משהב

ההדרכה , זכויותיו ורווחתו, בראיית צרכיו ניהול המשאב האנושי, טחוןיהב
ל וייצוג בפני "ט בחו"תנאי השירות של עובדי מעהב, ט"וההשתלמויות לעובדי משהב

ארגוני , הסתדרות, מ"נש, משרד האוצר)גורמים שונים בכל הנוגע לתחומי פעילותו 
 (.'העובדים וכד

יישום של מדיניות תוך קביעה ו, לנהל את המשאב האנושי באופן מיטבי :ייעוד .2
 .במטרה לאפשר למשרד הביטחון  לעמוד ביעדיו ומשימותיו הלאומיות, המשרד

אחד המאפיינים המרכזיים של המשרד הוא היכולת לתת מענה מיידי למשימות  .3
 ,א מתאים"יש להכשיר כ, מנת לעמוד ביעד זה-על. טחוניות ולאומיות בזמן אמתיב

 .ולהפעילו ברמת איכות גבוהה

, ל"אזרחים עובדי צה, הדרכה, (א"כ)משאבי אנוש : באגף פועלות היחידות הבאות .4
ל "בראש האגף עומד סמנכ. לתכנון ופיתוח משאבי אנוש' והיח ל"תנאי שירות בחו

, כגון אחריות לנושא אותות ועיטורים, א המופקד על תחומים נוספים לאגף"אמ' ור
ות ליחידת המוזיאונים שמנהלה הכרת זכאות לפדויי שבי ואחרי, סמלים וטקסים

 .כפוף אליו

 ט"א במשהב"כ

 .2011ט לשנת "אדם כפי שאושר למשהב-התקציב לשכר ונלוות מבוסס על שיא כח .5

 1944 -כ  2012שיאים ובשנת  1,941 -כ  2011א מתוכנן לכסות בשנת "תקציב אמ .6
 25תקני מנהלת מעברים  83כולל , ט"שיאי משהב 2,208מתוך )ט "שיאים במשהב

 267, (תקני רשות החרום הלאומית 16 -תקני הקרן לקליטת חיילים משוחררים ו
 . ט"ם במשהבמתוקצבים בתקציבי אגפים אחרי 2011ט בשנת "שיאי משהב

 .ט מתוקצבים בתקציבי אגפים אחרים"שיאי משהב 264  2012בשנת 

בהתאם , ט"א כולל גם את תקציב הגמלאות והפיצויים של עובדי משהב"תקציב אמ .7
 .ט לאוצר בנושא"להסדר שבין משהב

ל בהתבסס על השינויים הנגזרים כתוצאה מיישום תכנית הפרישה לעובדי "הנ .8
 .עובדים 273בה פרשו  2010ה של שנת ראשונבמחצית ה שהסתיימהט "משהב
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 2011בשנת  א"תקציב אמכאשר  שיאים 2208 שיא המשרד יעמוד על  2010במאי  .9

. השיאים 267ותקציבי גופים אחרים יכסו את יתרת  םשיאי 1941מתוכנן לכסות 
שיאים ותקציבי גופים אחרים יכסו  1,944א מתוכנן לכסות "תקציב אמ 2012בשנת 

  :כמפורט להלן השיאים 264את יתרת 

 3123שיא  3122שיא  גוף תקציבי

 64 64 ט"סיב

 49 52 משלחות ונספחויות

 25 25 ש"חיימ

 2 2 א"הוצל

 16 16 ל"רח

 83 83 ם"רמי-מנהלת מעברים

 4 4 התפרמנהלת מרחב 

 7 7 ל לנגב"מינהלת מעבר צה
 
א כוללת את ההשלכות התקציביות בגין תוכנית הפרישה "מסגרת תקציב אמ .10

 .ט"לעובדי משהב

תכנית ( מ"הממונה על השכר ונש, אגף תקציבים)סוכמה עם האוצר  2008באפריל  .11
 .הביטחוןמשרד של התייעלות התוכנית מ כחלקוזאת , ט"הפרישה לעובדי משהב

שיאים ולא  2,208יעמוד שיא העובדים התקניים במשרד הביטחון על , תכנית זו י"פע .12
תאושר העסקת עובדים במשרד הביטחון שלא במסגרת השיאים התקניים 

 .שיאושרו

משימות חדשות אשר יוטלו על משרד הביטחון יחייבו הגעה לסיכום מראש , בנוסף .13
א והאמצעים אשר יאושרו למשרד "מ על היקף כ"ונשהאוצר , בין משרד הביטחון

 .לשם עמידה במשימה ובכלל זה תוספת תקנים

 :ט כמפורט"מימוש התוכנית יוביל להתייעלות וחסכון גדולים במשהב .14

ט "א במשהב"קיטון בהיקף ההוצאה על השכר הן כתוצאה מקיטון בהיקף כ .א
 .ט"והן כתוצאה מירידת השכר הממוצע במשהב

 .ט"הצערת הגיל הממוצע של עובדי משהב .ב

 .הקטנת היקף האוכלוסייה הפעילה לה זכאות לפנסיה תקציבית .ג

-בגין התוכנית והחיסכון הרב תהמקסימאליופעמיות -ת העלויות החדסלהלן פרי .15
 (:ח"מש)הצפוי שנתי 

 םשניבחיסכון ב "ס חד פעמיתעלות 
3118-3121 

חיסכון שנתי 
3122 - 3122 

שנתי משנת חיסכון 
 ואילך 3122

320 70- 48- 80- 

ט ואופן "שעות הנוספות לעובדי משהבל הוחל בתוכנית הקצאה כמותית  2009בשנת  .16
להוביל לחסכונות יעל את אופן הניהול בתחום זה ובמטרה לשפר ולי ,הקצאתן

 .בהיקף ההוצאה בגינן
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 יחידת המוזיאונים

 תקציב

מוזיאונים השייכים  12מיועד לאחזקה שוטפת של  תקציב יחידת המוזיאונים .17
 . למשרד הביטחון

לרבות החלפת  ,ועדכונםחידושם , תקציב זה משמש לטיפול במוצגים מוזיאליים .18
קיום תערוכות ותצוגות בנושאים הקשורים , מ"אחזקת כלי נשק וכלי רק, תצוגות

עריכת , של ימינול "לזכרון ההיסטורי של כח המגן מאז תקופת המחתרות ועד צה
 .ימי עיון וכנסים

 .ח"בור השלמת אודיטוריום בית הפלמח ע"אש 1,500בסך ניתנה תוספת  2009בשנת  .19
 ט"סך נתח משהב. ח"אש 2,000ניתנה תוספת עבור פרויקט זה בסך  2008בשנת 

 1.5 -ח תוספת תקציבית ו"מש 3.5מתוכו , ח"מש 5.0 הוא האודיטוריום בהשלמת
 .א"אמ ח מתוך מסגרת תקציב"מש

 ייעוד

 :ייעודי המוזיאונים .20

מתחילתו ועד , המוזיאונים מציגים את התפתחות כוח המגן העברי בארץ .א
 .כפי שנתפסה בתודעתם של אלה שנטלו חלק באירועים, ימינו

ההצגה ההיסטורית המגוונת תורמת להבנת האירועים ומאפשרת למבקרים  .ב
ם של סיפור המעשה הציוני בתקופת והמורכבות והעושר העצללמוד על 

 .והמשכו לאחר הקמתה" המדינה שבדרך"

בבניין התצוגות ובמערך ההדרכה במוזיאונים מושם דגש מיוחד על פיתוח  .ג
 .שיח ביקורתי ועדכני בין המוזיאון לבין קהל המבקרים המגוון

העשרה והפעלות  תפעילויובתכנית הביקור במוזיאונים ניתן לשלב מגוון של  .ד
 .המותאמות לגילאים השונים, חינוכיות לקבוצות

 פירוט המוזיאונים

 :להלן פירוט המוזיאונים .21
 "השומר"מוזיאון  .א
 ל "כולל יד לגח ח"מוזיאון הפלמ .ב
 מוזיאון אסירי המחתרות עכו .ג
 וערה'מוזיאון ג .ד
 ל"מוזיאון האצ .ה
 ח"ל בתש"מוזיאון האצ .ו
 י"מוזיאון לח .ז
 מוזיאון הגדודים העבריים .ח
 מוזיאון ההגנה .ט
 מוזיאון אסירי המחתרות ירושלים .י

 מוזיאון ההעפלה וחיל הים .יא
  (ל"לתולדות צה)מוזיאון בתי האוסף  . יב
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 תחום אותות ועיטורים

  אחריות ותפקידים

ישראל לאזרחי מדינת , ל"צה, ט"הענקת האותות הביטחוניים לאנשי משהב .22
י הקריטריונים הקבועים בחוק ובתקנות "ולאחרים לפני קום המדינה ולאחריה עפ

 .י הממשלה"שהותקנו ע

ביוני  1 -החוק נכנס לתוקפו ב". חוק ותיקי מלחמת העולם השנייה ווטרנים"יישום  .23
 "אות הלוחם"איתור האוכלוסיה הזכאית להטבות ול. 2000

ור מהמגזרים השונים במשק לצורך תפעול שוטף של גיוס ושיבוץ נציגי ציב, איתור .24
 .מ ועוד"ועדת ולת, וועדות מכרזים

  -להלן ) 2005 -ה "התשס, חוק תשלומים לפדויי שבי: 11/2005יישום חוק פדויי שבי  .25
נועד לבטא את ההכרה שחבה מדינת ישראל כלפי מי שנפל בשבי , "(חוק פדויי שבי"

או באחת מן המחתרות לפני קום  ,גנה לישראלהאויב תוך כדי שירותו בצבא הה
 האו שנפל בשבי הנאצים בעת שירותו בבריגאד, י"ל ולח"אצ, הגנה: המדינה

במוסד או במשטרת ישראל , בשירות ביטחון כלליאו תוך כדי שירותו , היהודית
זאת מתוך ההכרה כי מי שנפל בשבי סובל . במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל

 15 -מיום ה ייחודיות הנובעות מהטראומה של הנפילה בשבי האויבמבעיות 
חודשים  24הבקשות שיוכרו יזכו במתן הכרה רטרואקטיבית של  2009בפברואר 

 .חודשים 60במקום 

 .נציגי המשרד בועדת השרים לענייני סמלים וטקסים .26
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 גמלאות

  כללי

נוסח , (גמלאות)תשלומי גמלאות צבא קבע מבוצעים על פי חוק שירות הקבע  .1
 ."(החוק: "להלן) 1985, ה"התשמ, משולב

ובשנת , תקציב הגמלאות של אנשי הקבע נכלל בעבר בסעיף הגמלאות הכללי במדינה .2
 .הועבר לסעיפי תקציב הביטחון 1992

סעיף הגמלאות כולל בתוכו את הגמלאות המשולמות לגמלאים שפרשו משירות קבע  .3
 .גמלאות לשאירי משרתי קבע שנפטרו במהלך שירותם ומענקי פרישה, ושאיריהם

 תקציב הגמלאות

באמצעות  את ההוצאה על הגמלאותבאופן משמעותי ל ריסן "בשנים האחרונות צה .4
ההוצאה על הגמלאות במדינה , בשונה מכך. חסרי תקדים בהיקפםמהלכים ביצוע 
 (: ח"שמיליארדי )ל בא לידי ביטוי בגרף הבא "כפי שהנ, באופן חד זינקה

 

 

  

 (נתוני משרד האוצר)נתוני ביצוע  

 המדינה גמלאותב בניגוד למגמה, ל ריסן את ההוצאה על הגמלאות"צה
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 תתוצאה של צעדי ההתייעלוהריסון בגידול בכמות הגמלאים אינו מקרי והינו  .5
הפורשים לגמלאות בכל שנה ירדה כמות  ,תכחלק מצעדי ההתייעלו. ל"שביצע צה

 .50% -בכ

 :2003-2009בין השנים  בכמות הפורשיםלהלן התפתחות הירידה  .6

 

  

ס גדלו באופן "המשטרה ושב, המדינה  6002-6002בשנים 
בהוצאה על הגמלאים והן  בהיקףל הן "משמעותי ביחס לצה

 הגמלאים

ניתן , ל"אילו המדינה הייתה מבצעת ולו חלק מהצעדים שביצע צה
 .ח"שהיה לחסוך מיליארדי 
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 ל"הסדרי הפנסיה הקיימים בצה

לחיילים שהתחייבו )הסדר הפנסיה הצוברת  –ל קיימים שני הסדרי פנסיה "בצה .7
לחיילים שהתחייבו לשירות )והסדר הפנסיה התקציבית (  1/1/04לשירות קבע לאחר 

קמה בשלושה  (בשני ההסדרים) הזכאות לקבלת קצבה (.31/12/03קבע לפני 
 :אירועים

בכפוף לשאר התנאים , כאשר משרת הקבע פורש לגמלאות -פרישה לגמלאות  .א
 .בחוק הקבועים

במידה ומשרת הקבע פוטר מחמת נכותו משירות קבע לאחר שוועדה  -נכות  .ב
 .כי אינו יכול להמשיך בשירות עקב מצבו הבריאותי, רפואית מוסמכת קבעה

 .היו זכאים שאיריו של הנפטר לקצבהבמידה ונפטר משרת הקבע י -מוות  .ג

 :הסדר הפנסיה הצוברת .8

 -( תיקוני חקיקה) 2004במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  .א
שלפיו כל חייל חדש , (גמלאות)תוקן חוק שירות הקבע , 2004ד "התשס

יהיה מבוטח בהסדר פנסיה צוברת  1.1.2004 -שהתחייב לשירות קבע לאחר ה
 .לשירות הקבע םעם מאפיינים ייחודיי

 

 

 

 :להלן התפתחות כמות משרתי הקבע בהתאם לסוג הפנסיה .ב

 

  

בות האקטוארית העתידית של מקטין את הח המעבר לפנסיה הצוברת
 .ל"המדינה בגין קצבאות גמלאי צה
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מעבר משרתי הקבע מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת גורם להעברת  .ג
האחריות לתשלום הקצבאות של משרתי הקבע מאוצר המדינה לקרנות 

הקרנות החדשות שהוקמו )הפנסיה החדשות שהינן מאוזנות אקטוארית 
הפנסיה משולמת , כלומר". קרן תשואה"פ עקרון של "פועלות ע 1995בשנת 

יו במהלך שנות שירותו כאשר הפנסיה של העמית לעמית על בסיס הפרשות
 (. תלויה באופן ישיר בתשואת הקרן

ה של משרתי הקבע מבוססות על הפרשות מצטברות של בבקרנות אלה הקצ .ד
 (. ח קצבה"ע 6%-ח פיצויים ו"ע 6% - 12%)ושל המעביד ( 5.5%)העובד 

 

 

ויצרה , ההחלטה בדבר מעבר משרתי הקבע לפנסיה צוברת לא הייתה פשוטה .ה
 . קשיים אשר לא היו קיימים במעבר עובדי המדינה לפנסיה צוברת

, הכיר במאפיינים הייחודיים בשירות בצבא הקבע משרד האוצר לאור זאת .ו
באישור ועדת , ולפיכך נקבע בתיקון החוק כי שר הביטחון ושר האוצר

ייקבעו תוך תשומת לב לצרכים הייחודים של צבא הגנה , הכספים של הכנסת
הוראות בנושאים הנוגעים לביטוח הפנסיוני של חיילים המבוטחים , לישראל

נושא תשלום גמלאות למשרתי קבע שפרשו לפני גיל לרבות , בפנסיה צוברת
 (.67)פרישה טבעי  

, ל למשרד האוצר"סיכום בין צה, 2008במרץ  25-נחתם ב, מ"לאחר מו .ז
העקרונות . ל"המתאים את מודל הפנסיה הצוברת לאופי השירות בצה

 :העיקריים של ההסכם

, פי החוק ל והפרט יפרישו לקרן הפנסיה סכומים בשיעור קבוע על"צה (1
 .פרט 5.5% -מעסיק ו 12%

ל לגיל "בין גיל הפרישה מצה מלאה פנסיית גישור תקציביתתשולם  (2
גובה הקצבה שתשולם החל ממועד הפרישה יהיה  (.67)הפרישה הרגיל 

בהתאם לקצבה אשר קרן הפנסיה תהיה צפויה לשלם למשרת הקבע 
 (.67)בגיל הפרישה 

עם  לקרן הפנסיה (1.5%) והמעביד (1.5%) הגדלת הפרשות העובד (3
 .המעבר לקבע  מובהק

מעבר למענק  (משכורות בממוצע 12בגובה ) מענק גישור בפרישה (4
ל וישמש "במועד הפרישה מצה, אשר יופקד בקרן הפנסיה, הפרישה

 .להגדלת הקצבה

פ התחזית עד "רתי הקבע ועממש 00%כיום מבוטחים בפנסיה צוברת 
משרתי הקבע יהיו מבוטחים בפנסיה מכלל  00% -כ, 6006שנת 

 .הצוברת

 

 –הפרט משתתף בעלויות הפנסיה , במסגרת הסדר הפנסיה הצוברת
 .דבר שגורר ירידה אפקטיבית בשכר משרתי הקבע
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ממשכורתו הפנסיונית החודשית של כל  2.33%ל יפקיד מדי חודש "צה (5
עבור משרתי הקבע . גמל בה מבוטח משרת הקבעמשרת קבע לקופת ה

קופה זו תהווה השלמה בין , אשר ישתחררו משירות שלא לפרישה
 (.8.33%)פ חוק "לבין חובתו ע( 6%)הפרשות המעביד לפיצויים 

מהשכר עבור משרתי קבע  1.25%ל יפקיד לקופה כללית סכום של "צה (6
הקבע את יגדיל משרת , במקביל .לתשלום במעבר לקבע מובהק

 .משכרו הפנסיוני 1.25% -הפרשותיו לקופה ב

אשר ישולמו בין השאר למענקים למשרתי , מהשכר 1.25%הפרשות של  (7
 .הקבע

שירות הקבע במסגרת שינוי חקיקה של חוק יעוגנו עקרונות ההסכם  .ח
 (.גמלאות)

 

 

 :הסדר הפנסיה התקציבית .9

גובה הפנסיה התקציבית . הפנסיה התקציבית משולמת מתוך תקציב המדינה .א
מבוסס על המשכורת האחרונה לפני פרישה ועל אחוזי הפנסיה שנצברו 

 .כפונקציה ממספר שנות עבודתו של הפורש

 :זכאות לקצבה .ב

מבוטחים  31.12.2003לשירות קבע עד כל משרתי הקבע שהתחייבו  (1
 (.גמלאות)בהסדר של פנסיה תקציבית בהתאם לחוק שירות הקבע 

משרת קבע זכאי לפרוש לקצבה באחד מהמצבים , בהתאם לחוק (2
 :הבאים

 .שנות שירות קבע 25לאחר  (א

, שנות שירות ובכללן לא פחות מעשר שנות שירות קבע 25לאחר  (ב
 .57אם הגיע לגיל 

 . 60נות שירות קבע אם הגיע לגיל חר עשר שלא (ג

שנים  10לפחות ושירת  42מי שפוטר משירות קבע וגילו הוא , בנוסף (3
 .בשירות קבע

 :חישוב הקצבה .ג

בדומה ליתר עובדי , הפנסיה התקציבית בה מבוטחים משרתי הקבע (1
בתום תקופת . בגין כל שנת שירות 2%פ צבירה של "מחושבת ע, המדינה

פ מכפלה של השכר הקובע האחרון של "השירות נקבעת הקצבה ע
 .העובד באחוז הקצבה שצבר

 ובכך, הסדר הפנסיה הצוברת מקטין את הפגיעה במשרתי הקבע
 .את האטרקטיביות בשירות הקבעמשמר 
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בעקבות ביטול צבירת אחוזי הקצבה בגין שירות החובה החל ממתגייסי  (2
שיעור הקצבה למשרתי הקבע לא יעלה על שבעים אחוזים ', 98שנת 

 .מהמשכורת הקובעת ולא יפחת מעשרים אחוזים ממנה

ות המזכה באחוזי קצבה מחושבת כך שכל חודש יזכה את תקופת השיר (3
תקופה שאינה עולה על . משרת הקבע בחלק השנים עשר של השנה

חמישה עשר יום לא תיחשב כלל ואילו תקופה שעולה על חמישה עשר 
לצורך הקצבה לא תובא בחשבון אלא תקופת . ימים תיחשב כחודש מלא

 . שירות שמגיעה בעדה משכורת

מענק הפרישה . זכאים משרתי הקבע למענקי התארגנות ופרישה, בנוסף (4
יהיה בסך חצי משכורת לכל שנת שירות אך לא יעלה על משכורתו 

 .השנתית של משרת הקבע

 :נכותקצבאות  .10

חייל שכושרו לשירות נפגע כ מוגדר נכה, על פי חוק שירות הקבע והגמלאות .א
מוסמכת קבעה שכתוצאה מן פגיעה שאינה פגיעה ארעית ושוועדה רפואית 

 .הפגיעה אינו מסוגל לשירות שבן גילו ומינו מסוגל לו

לא תפחת קצבתו מעשרים אחוז , אדם שפוטר משירות קבע בגלל נכות .ב
 .מהמשכורת הקובעת בצירוף שלושה פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת הנכות

ש שבין יראו את דרגת נכותו כהפר, מי שהתקבל לשירות הקבע כשהוא נכה .ג
 .דרגת נכותו בזמן קבלתו לשירות קבע ובין דרגת נכותו בזמן פרישתו

 :שאיריםקצבאות  .11

שאיריו של חייל שנפטר בזמן שירות קבע והוא שירת בו לפחות שלוש שנים או  .א
יהיו זכאים לקצבה באחוזים ממשכורתו , שפטירתו הייתה עקב שירותו

 :הקובעת כלהלן

 .ארבעים אחוז -( יתשלא נישא בשנ)בן זוג  (1

עשרה  -יתומים שאינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג הזכאי לקצבה  (2
 .אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה אחוזים לכלל היתומים

 -יתומים שאינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה  (3
חמישה עשר אחוזים לכל יתום בתוספת חמישה עשר אחוזים לכלל 

 .היתומים

. עשרה אחוזים לכל אחד -כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם , תלויים (4
חמישה עשר  -במידה והנפטר לא הותיר בן זוג ויתום הזכאים לקצבה 

 .אחוזים לכל אחד

אם סך כל הקצבאות המגיעות לבן הזוג וליתומים בצירוף התגמולים המגיעים  .ב
ינוכה הסכום העודף , להם עולה על המשכורת הקובעת של החייל שנפטר

 .מקצבתם

כל עוד אינו , ינוכה מקצבת כל יתום, במידה ובן הזוג הזכאי לקצבה נישא .ג
 .לפי הנמוך שבהם, שליש מהקצבה או מחצית מהתגמולים, עומד ברשות עצמו
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 פגיעות בתנאי הגמלאות של משרתי הקבע בעשור האחרון

 ל"העלאת גיל הפרישה מצה

נתקבלה החלטת ממשלה לפיה יעמוד גיל  2011-2012במסגרת דיוני התקציב לשנים  .12
מ "תנהל מוה, בהמשך לכך. 50הפרישה הממוצע העתידי של משרתי הקבע על גיל 

 .עם משרד האוצר לסיכום אופן יישום החלטת הממשלה

 אגיס מחד. ל"הגמלאות בצההשכר וביא לגידול כפוי בהוצאה על ייישום ההחלטה  .13
הגמלה הממוצעת תגדל ובנוסף יגדל היקף  גיסא אך מאידך, הגמלאים תקטן היקף

הגידול בקצבה נובע מצבירת גבוה יותר של אחוזי  . הגמלאים בפרישה בגין נכות
הגמלאים צפויים , בנוסף. ועליית המשכורת הקובעת של הפורשים עקב וותק הגמל

 . למקסם זכויות בעת הפרישה

 

 

  

 א"הפרישה מביאה לגידול בהוצאה על כהעלאת גיל 
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 שחיקת הגמלאות של משרתי הקבע

 צמודה למשכורתו הקובעת של משרת קבע, ל"קצבתו של גמלאי צה, י חוק"עפ .14
 .הייתה נהוגה גם בשירות הציבורי, שיטת הצמדה זו (.באותם נתונים)

בין ההסתדרות נחתם הסכם קיבוצי , לאור שחיקת ערך הקצבאות של הגמלאים .15
שיטת הצמדת המשכורת הקובעת של הגמלאים במדינה  למשרד האוצר על שינוי

 .כורת הקובעת למדד המחירים לצרכןוהצמדת המש מהפעילים במדינה

לבין  5%נקבע בהסכם מול ההסתדרות מנגנון לפיצוי בגין השחיקה הנע בין , כמו כן .16
במשק  השכר הסכםאים גם את קיבלו הגמל, בנוסף(. בהתאם לשנת הפרישה) 12%

ואת עליית המדד של שנת ( 4.5% -כ) 2008אחוז מעליית המדד של שנת וכן ( 5%)
2009 (3.9%.)  

הסכם זה לא חל על גמלאי צבא הקבע היות וההסכם עם ההסתדרות לא נתן מענה  .17
  .ל"למאפייני השירות היחודיים בצה

במסגרת החלטת  גם בא לידי ביטוישל משרתי הקבע  ההכרה במאפיינים היחודיים .18
מ "בה נקבע כי על משרד הבטחון ומשרד האוצר לנהל מו, 12/5/09ממשלה מיום 

בהתייחס למאפייני שירות הקבע היחודיים תוך ביצוע השינויים "בנושא זאת 
 ."וההתאמות הנדרשות

 

 

  

שכר משרתי הקבע נשחק באופן משמעותי , בשנים האחרונות
 לשכר עובדי המדינה ביחס

נדרש לקבוע מנגנון קבוע להצמדת הגמלה של משרתי הקבע על 
מנת למנוע שחיקה עתידית ובהתייחס למאפייני שירות הקבע 

 םהייחודיי

שצמודה לשכר משרתי הקבע הפעילים הקצבה של משרתי הקבע 
בפרט הדבר נכון לגבי גמלאים . יותראף  ן משמעותינשחקה באופ

 .הקצבאות הנמוכותבעלי 
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 פגיעות נוספות

תנאי הפרישה של משרתי הקבע הינם חלק משמעותי ממעטפת התגמול שמדינת  .19
א איכותי ולבנות את שדרת "ל על מנת לשמר כ"ישראל מציעה לבוחרים לשרת בצה

בעשור האחרון , למרות זאת. הפיקוד האמונה על שמירת בטחון מדינת ישראל
 .של משרתי הקבע באופן משמעותיהופחתו תנאי הפרישה 

צדדי במסגרת הצעות מחליטים במהלך דיוני -חלק מהפגיעות בוצעו באופן חד .20
 .ומבלי שמקבלי ההחלטות מודעים למלוא ההשלכות של פגיעות אלו, תקציב

נפגעו זכויות משרתי הקבע בצורה משמעותית תוך הרעת תנאי  בשנים האחרונות .21
 :להלן עיקרי הפגיעות. לאות באופן חדההיוונים והגמ, הפרישה

 היקף הפגיעה      נושא

 הרעת תנאים משמעותית    (1997-מ)פגיעה במשכי ההיוון 

 -2%    (1997-מ)צמצום חופשת פרישה 

 -4.4%   (1998-מ)ביטול זכאות לפדיון ימי מחלה 

 הרעת התנאים   (1998-מ)ביטול צירוף חופשה צבורה 

 הרעת התנאים   (1998-מ)אבטלה הפחתת הזכאות לדמי 

 -12%  (1999-מ)ביטול אחוזי קצבה בגין שירות חובה

 -1.3%  (1999-מ)ביטול מענק פרישה בגין שירות חובה 

 -8%  (2004-מ)ביטול זיכוי ממס על הקצבה וההיוון 

 -2.3%  (2004-מ)גביית מס בריאות מלא מגמלאים 

 -3.7%  (2004-מ)גביית ביטוח לאומי מלא מגמלאים 

 - 20% -כ ( 2008 -מ)היעדר הסכמה לפיצוי בגין שחיקת הגמלאות 

 

 

 

 

  

בשנים האחרונות נפגעה קצבתם של 
 22% -גמלאי הקבע בכ

מחייבת קבלת פיצוי תקציבי ל "העלאת גיל הפרישה מצה, בנוסף
 שיאפשר מעבר הדרגתי למודל הקבע החדש
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 הוצאות חירום אזרחיות

 כללי

האזרחי מיועד לפעילות התגוננות אזרחית ולהכנת  (ר"פקע) תקציב פיקוד העורף .1
, 1951 –א "התשי תחלקו נקבע בחוק ההתגוננות האזרחי. העורף בעת מלחמה

המטיל על אוצר המדינה ועל רשויות השלטון המקומי לממן את הוצאות ההקמה 
 ואה וחלקו, ית על מנת להכשירו לשעת חירוםוהאחזקה של מערך הגנה אזרח

 .הסדרים והסכמים עם משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים, תולדה של תקנים
 
 

 
 

תקציב הביטחון לא , י הממשלה"אשר אושרו ע, בהתאם להמלצות ועדת ברודט .3
אינן אשר , ומערכת הביטחון תפוצה על משימות חדשות, יממן נושאים אזרחיים

 .הבתחום אחריות

האזרחיות  ר פועל ישירות מול משרד האוצר לקביעת התקציבים של התכניות "פקע .4
באמצעות אגפיו , ןהביטחומשרד  .ולכל שינוי או פעולה תקציבית שיערכו בהם

על כל המשתמע  ותקצובחשבות , ר שרותי הרכשה"ממשיך לתת לפקע,  השונים
ת בתכניות האזרחיות רק בצע פעולות תקציביומט "התקציבים של משהב אגף .מכך

 .ר המגובה מראש באישור משרד האוצר"לאחר שקיבל בקשה מפקע

כאשר החלק , ממשלה המפורטים להלןהר האזרחי הוא ממשרדי "מקור תקציב פקע .5
, בנפרד מתקציב הביטחון, לתקציב המדינה 16שמקורו במשרד האוצר שייך לסעיף 

  :ך התחייבויות חשבהאחרים מתקבל דרואילו החלק ממשרדי הממשלה 

לתקציב המדינה למימון הוצאות  16מתוקצב במסגרת סעיף  –משרד האוצר  .א
 (.בנפרד מתקציב הביטחון)התגוננות אזרחית 

א כלל ארצי מתוקצב כהשתתפות "הג – משרד הפנים והרשויות המקומיות .ב
התגוננות אזרחיות כלל ארציות  רכותבתקציב הביטחון ומיועד לאחזקת מע

מתוקצב ברשויות לאחזקת , א מקומי"הג. וציוד יעודי צפירה, ן קשרכגו
 .רשויותבא "מקלטים ציבוריים ומחסני הג

התקציב מיועד להכנת והערכות בתי החולים במדינת  – משרד הבריאות .ג
 .י אימונים ותרגילים משותפים"ח ע"ישראל לשע

חינוך ותוכניות , תשתיות, בינוי ושיכון – השתתפויות ממשרדי ממשלה אחרים .ד
 . ייעודיות להערכת רעידות אדמה ולמיגון ולמקלוט בהתאם להחלטות ממשלה

 –א "תקציב העורף הינו נושא אזרחי ומכוח חוק ההתגוננות האזרחית התשי .2
 -של תקציב המדינה  11בסעיף מתוקצב )הינו נפרד מתקציב הביטחון  1591

של תקציב  19ולא בסעיף , שבניהול משרד האוצר - הוצאות התגוננות אזרחית
 .(א תקציב הביטחוןהו, המדינה
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 :כפי שיפורט בהמשך, ר אזרחי מורכב מהנושאים הבאים"תקציב פקע .6

 (רשויות מקומיות)כלל ארצי ( א"הג)הגנה אזרחית  .א

 .התגוננות אזרחית .ב

 .מרכיבי ביטחון הקמה ואחזקת, מיגון .ג

 ."פת חולסו" .ד

 .נף הערכות בתי חולים לשעת חירוםע .ה

 .(ס"חומ)חומרים מסוכנים  .ו

 

 (בתקציב המדינה 11אינו חלק מסעיף ) תקציב משרד הפנים

מתקצב ישירות , בתוקף תפקידו כממונה על רשויות השלטון המקומי ,משרד הפנים .8
יוד ומתקני וכן מנחה את הרשויות לכלול בתקציביהן כיסוי תקציבי לאחזקת הצ

 :כדלקמן (ר"הגמ)הגנה מרחבית א ו"הג

 א כלל ארצי"תקציב הג .א

הקשר , נועד לתחזק ברמה ארצית את כלל מערך הצפירה תקציב זה (1
, א ורכב"לממן את ארגון ותקני כ, ומעלה' והציוד הייעודי בדרג ב

 .נושאים אחרים שבאחריות הרשויות המקומיותבטיפול ול

א "הכשרת מתקני הג, תקציב פיתוח מיוחדמשרד הפנים מתקצב  (2
היות ואינן מסוגלות לבצע את המשימה במסגרת , ברשויות המקומיות

 .תקציבן הרגיל

א של "הועבר תקציב נוסף לצורך העתקת מחסני הג 2006החל משנת  (3
 .ר"הרשויות אל מחסני פקע

לכלול מחייב כל רשות מקומית  1951א "א תשי"חוק הג - א מקומי"תקציב הג .ב
 :בתקציבה תקציב למימון הפעילויות הבאות

 .אחזקת מקלטים ציבוריים (1

 (.מחסנים וסככות רכב, מפקדות)א "אחזקת מתקני הג (2

 .'אחזקת רכב וציוד בדרג ב (3

 .ביטוח הציוד והמתקנים (4

 .בסוגיית העורף האזרחי ישנם פערים של מיליארדי שקלים .7
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 מרכיבי בטחון ואחזקת מרכיבי ביטחוןמיגון  ,התגוננות אזרחית

גוננות אזרחית בתחום ההתרעה הדרכת והנחית פעולות התהתקציב מיועד ל .9
הקמת  מקלוט, מיגוןומשרד ממשלה הנחיות  תהכנת רשויו, תרגול, אוכלוסיה

מרחב , קו עימות צפון, ש"יו: ואחזקת מרכיבי ביטחון ביישובים בגזרות העימות
בתחום  ל מיועד לרכש"הנ. וכדומהמרחב התפר , סובב עזה, גבול מצרים, צפון

, הוצאות תפעול ,ביצוע מחקרים וניסויים בתחומים שפורטו ,קשר, ריםצופ, המיגון
 .תכנית זוהשל מנגנון המטפל במימוש תכנון ובקרה 

' מ 80עומדת על  2011-2012לשנים  י האוצר"ה עתקציב התכנית שאושרמסגרת  .10
 2011-2012לשנים  כפי שעולים בנושא זההמרודדים צרכים ה. מדי שנה ח"ש

בשנת  ח"ש' מ 228.8-ו 2011בשנת  ח"ש' מ 256.8) ח"שמיליוני  485-בכ מיםמסתכ
 .דיאלוג עם משרד האוצר על מנת לצמצם פערים אלומתקיים  .(2012

 מיגון ישובים במסגרת תוכניות ייעודיות

 מיגון ישובי סובב עזה .11

וגני ילדים  (ח"מוס) לרבות מוסדות חינוך, התכנית מיועדת למיגון ישובים .א
 .ר מצויים בטווחי איום לאחר ההינתקות"פ הערכות פקע"אשר ע

בשלב זה טרם , כתקציב התקציב שהועמד עד כה נקבע בהחלטות ממשלה .ב
 .סוכם תקציב להמשך פעולות המיגון

 ומרוןושהודה מיגון ישובי י .12

 מיגון אוטובוסים ,מרכיבי ביטחוןהיישובים בלמיגון  תמיועד התוכנית .א
 .פיקוחותפעול , תכנון רכבי ביטחון, חבורה ציבוריתלהסעות תלמידים ות

התקציב להשלמת פערי מיגון הסעות תלמידים ותחבורה ציבורית ולמיגון  .ב
 .ם טרם סוכם"יישובים בחליפת מיגון שב

 מוסדות חינוךמיגון 

 .לרבות הביצוע, משרד החינוך האחריות למיגון מוסדות חינוך הינה של .13

 משרד הביטחוןשימש , ת צרכי המיגון עקב המצב הביטחונינוכח דחיפו, בעבר .14
 .למיגון מבני מוסדות החינוך בשדרות ובישובי עוטף עזה" קבלן ביצוע"-כ

 

 

אשר לא כללה , הדבר מקבל משנה תוקף לאור אימוץ המלצות ועדת ברודט .16
 .בעבודתה את נושא צרכי העורף

 .מיגון מוסדות חינוך אינו באחריות משרד הביטחון .19
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 הניודמיגון 

משרדי התחבורה , י הרשויות המקומיות"ה הצורך עעל, ש"עקב הירי בצירים ביו .17
 . ש"צ בצירי התנועה באיו"והחינוך בהסעות ממוגנות לתלמידים ולתח

, צ"אוטובוסים לתח, מיגון הניוד כולל אוטובוסים להסעות תלמידים ברשויות .18
 .טרקטורים וכבאיות, משאיות, רכבי ביטחון, הסעות  רכבי, אמבולנסים

י "י משרד האוצר בתוכניות ייעודיות וע"וקצב נושא המיגון הניוד עבמשך השנים ת .19
 .משרדי הממשלה הרלוונטיים

 .למיגון ולכן מיגון הניוד בוצע דרך תקציב הביטחון" קבלן הביצוע"ר הינו "פקע .20

מ למשרד "ל ראה"סוכם בין מנכ, ש"לצורך השלמת פערים בתחום מיגון הניוד ביו .21
 4בפריסה  ח"ש' מ 120על הקצאת תקציב יעודי בסך  2009במהלך שנת האוצר 
 .2009-2012מדי שנה בשנים  ח"ש' מ 30, שנתית

 .ח"ש' מ 30בלבד בסך  2009 האוצר את נתח התקציבמשרד העביר , עד כה .22

 "סופת חול"

הצטיידות ורענון מכלול האמצעים הדרושים לצמצום , פיתוחהינו התוכנית  יעוד .23
עם "התקציב הינו  .על עורף מדינת ישראל תקונבנציונאליבלתי  תוצאות של תקיפה

נוהלת התוכנית מ .משמש ישירות את האזרח הנרכש הציודוהיות , "הפנים לאזרח
  .ט"שהב בראשות עוזר "סופת חול"י מטה "ע

  :ם הבאיםתחומיהתוכנית כוללת את ה .24

אחסון ואחזקת ערכות ,רענון,שיקום ,תקציב זה נועד לממן רכש - ערכות מגן .א
 2006בינואר , לרבות איסוף וחלוקת ערכות המגן  לאוכלוסיה האזרחית, מגן

 החל במבצע ר "ופקע 2008שהסתיים ביולי , החלה מבצע איסוף ערכות מגן
 .2010חלוקת ערכות המגן במהלך שנת 

, טיהור  ,מיגון רכש ופיתוח אמצעי - העהסברה והתר, גילוי וזיהוי, טיהור .ב
הסברה  ,פ"מו ,מטאורולוגיה ,אמצעי פינוי משטח מזוהם, (ז"גו)ילוי וזיהוי ג
א "כב, א "מד, מגיבים ראשונים מארגוני העזר, ר"ה ליחידות פקעעהתרו

 .י"ומ

 . אנטיביוטיקה ותרופות, ל חיסוניםרענון ואחזקה ש, רכש - מענה רפואי .ג

 לשנים " סופת חול"שנתי לתוכנית -נחתם הסכם רב 2009הלך שנת במ - תקציב .25
" סופת חול"ד תקציב ועמי, במסגרת ההסכם, ח"מש 965המסתכם ב  2009-2013

 .מדי שנה ח"ש' מ 200על סך  2011-2012בשנים 

 (בתקציב המדינה 11אינו חלק מסעיף ) משרד הבריאותתקציב 

תוקף תפקידו כממונה על הבריאות מ ,ותבמשרד הבריא (ח"שע)ת חירום האגף לשע .26
וענף הערכות  ח"לשע הערכות בתי חוליםמתקצב את ענף , ברגיעה ובמצבי חירום

פעילות התקציב מיועד לממן  .בפיקוד העורף האזרחי ת חירוםלשע רפואה בקהילה
הגדרת נתונים , הסיוע כולל אישור נהלי הפעלה  לתרגול בתי החולים הכלליים

והפעלה במצבי , הפקת לקחים והטמעתם במערכת האשפוז, תרגול, הכשרה, נדרשים
  .חירום ברגיעה ובלחימה
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 .ר"ר לאחריות פקע"ח מאחריות מקרפ"לשע הערכותעבר ענף  1999ע "במהלך שנ .27
 .ר"י משרד הבריאות בפקע"ח ע"לשע הערכותמתוקצב ענף  2000ע "החל משנ

 (ס"חומ)מרכז חומרים מסוכנים 

מידע בתחום החומרים  פועל מרכז 1987החל משנת  -חומרים מסוכניםמידע  מרכז .28
בתחום ח "לצורך מיגון לשעלעבד ולספק מידע , לרכז: מתפקידוש המסוכנים

 .לכל העוסקים בנושא במדינה (מפעלים) ס "החוממחזיקי 

 רשות חירום לאומית

' י' ביום ד של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מישיבתה 43/החלטת הממשלה ב .29
 (רשות חירום לאומית)ל "רחהחליטה על הקמת ( 19.12.2007)ח "בטבת התשס

העל לטיפול  -שתשמש גוף מתאים ליד שר הביטחון ותסייע בידו לממש את אחריות
 .בכל מצבי החירום

משק לשעת )ח "על שילוב מל 706סוכם בהחלטת ממשלה  2009ספטמבר  23בתאריך  .30
 .1.9.2009מועד ביצוע ההחלטה . (שות חירום לאומיתר)ל "רחארצי ב( חירום

 :ח אחודים וכוללים בתוכם"ל ומל"לאור זאת תפקידי רח .31

ותסייע בידו לממש את , בכפיפות לשר הביטחון, ל תשמש גוף מטה"רח .א
  -; כמפורט להלן, לטיפול בעורף בכל מצבי החירום, אחריות העל

' י הגדרתם בנספח ב"עפ)למצבי חירום  ל תפעל להיערכות ומוכנות העורף"רח .ב
 (.בהוראה זו

ל תפעל לאפשר למשק האזרחי לתפקד ולפעול נוכח תקיפות אויב על "רח .ג
, בהרס ונזק לרכוש ותשתית, תוך צמצום ככל הניתן באבדות בנפש, העורף

במגמה לשמור על שגרת חיים , מהר ככל הניתן, ולהביא לייצוב המצב בעורף
 .אמץ המלחמתי הכולל של המדינהסבירה ולתמוך במ

ל תפעל לאפשר התגברות מהירה על התוצאות הנובעות מאסונות המוניים "רח .ד
תוך צמצום היקף הנפגעים והנזק ושמירת , ולהחזיר את המצב לקדמותו

 .שגרת חיים סבירה

ל תפעל להבטחת האספקה החיונית של מוצרים ושירותים הדרושים "רח .ה
ותתמוך במאמץ  ,אם לצרכים הנובעים ממצב החירוםלאוכלוסיה ולמשק בהת

 -:המלחמתי או במאמץ הלאומי במצבי חירום שונים על ידי

ומלאי חירום , ל תנחה ותפקח על הכנת מערך מפעלים ושירותים חיוניים"רח .ו
על מנת להבטיח אספקת , תבאמצעות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיו

ה לצמצם ולמזער את הנזקים הכלכליים המוצרים והשירותים החיוניים במגמ
 .למשק ולמדינה

ל תישא באחריות הכוללת להכנת הרשויות המקומיות במדינת ישראל "רח .ז
 .להתמודדות עם מצבי חירום

ל תנחה ותתאם את כלל הגורמים במדינת ישראל להיערכות לקליטת "רח .ח
 .אוכלוסיה מפונה
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 ל בחירום"תפקידי רח .32

 (.ע"וח)ך החירום הלאומי באמצעות ועדת החירום העליונה להפעיל את מער .א

 ;להפעיל את חדר המצב במשרד הביטחון לטיפול במצבי החירום בעורף .ב

 ;להכין את תמונת מצב העורף הלאומית ולהציגה בפני שר הביטחון .ג

לרכז את עבודת המטה המיועדת לסייע לשר הביטחון לקבל החלטות בענייני  .ד
 ;ובקרה אחר ביצוע ההחלטות, מכותוהעורף אשר בס

לרכז את עבודת המטה המיועדת לסייע לשר הביטחון לגבש הצעות החלטה  .ה
 ;לממשלה בענייני העורף

בתחום ( לגופים)להמליץ לשר הביטחון על תוכניות פעולה אינטגרטיביות  .ו
ולפקח , הנדרשות למימוש הנחיות שר הביטחון או הממשלה, הטיפול בעורף

 ;ועןעל ביצ

להמליץ לשר הביטחון על סדרי עדיפות להפעלת המאמצים בעורף ברמה  .ז
 ;הלאומית

לתאם פעילות ההסברה והמידע לצורך הנחייה והדרכת הציבור במצב החירום  .ח
 ;בעורף

למרכז לניהול משברים במשרד ראש , להעביר תמונת מצב עורף לאומית .ט
 ;(ל"מנ)הממשלה 

ליות במרכזי ההפעלה המחוזיים "המילואים הצה לארגן ולהפעיל את יחידות .י
 .ל"של רח

 .ל"ל הוא נגזרת מתוכנית העבודה השנתית כפי שגובשה ברח"תקציב רח .33

 (הוצאות חירום אזרחיות)לתקציב המדינה  16ל מתוקצבת בסעיף "פעילות רח .34
 .ח"עבור מל( תקציב משרד הביטחון)לתקציב המדינה  15 סעיףוב

  מסתכם בסך של  2011-2012לשנים  (ח"לא כולל מל)חירום לאומית  תקציב רשות .35
 .מדי שנה ח"ש' מ  14-כ

 :ל"מרכיבי תקציב רח .36

 .בהיקף כמפורט בהחלטת הממשלה -ויועצים  מ"ימ, א"כ ,תפעול .א

תכנון והוצאה לפועל של תרגילים לאומים למצבי החירום  -תרגילים לאומים  .ב
 .השונים

רשות חירות  –אתר אינטרנט לאומי למצבי החירום השונים ב ו"מערכת שו .ג
ב לאומית ועל אפיון מבצעי של אתרי "לאומית אחראית על פיתוח מערכת שו

 .אינטרנט לאומי למצבי החירום של השונים

 .הביטחון דבמשרל מנוהל "תקציב רח –מעקב ומימוש התקציב  .37
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 פרויקט הגדר הביטחונית

 כללי -רקע 

נועדה להוות מרכיב בלחימה בטרור הפלשתיני מתוך כוונה " מרחב התפר"תוכנית  .1
להקטין את יכולת החדירה של מפגעים משטח הרשות הפלשתינאית לשטח ישראל 

 . 0222שהועצמה מאז ספטמבר 

הוטלה , ון לאומיבמסגרת דיון של ועדת השרים לענייני ביטח 0220באפריל  11-ב .0
, בישיבה אושר לגורמי הביטחון. ית על משרד הביטחוןנהאחריות לביצוע התוכ

ליישם מרכיבים , כחלק מצעדים נוספים שננקטו באותה עת למלחמה בטרור
מתוך מגמה לשפר ולחזק את ההערכות והיכולות במסגרת " מרחב התפר"מתוכנית 

ת מתחומי יהודה ת פעילות חבלניוכדי לסכל ולמנוע חדיר, ההתמודדות עם הטרור
 ".ושומרון לישראל

הנחתה ועדת השרים להתחיל להקים גדר בקטעים , באשר לסוגיית המכשול .3
ניתוק "כן הנחתה ועדת השרים לבצע . הבעייתיים במיוחד מבחינת פעילות הטרור
 ".פיזי של יכולות המעבר של רכב לתוך ישראל

לאישור ( 0222אפריל  –האחרונה עד כה )ת התקבלו החלטות נוספו, בהמשך הדרך .1
 .המשך תוואי הגדר

 .מ"ק 889 –מסתכם לכ , תוואי הגדר כפי שאושר עד כה .5

משינויי תוואי כתוצאה , במהלך השנים התארך התוואי ביחס לנתונים שהצגנו בעבר .2
 : במקטעים הבאים

 .ש"צ צופין ואלפ"תיקוני תוואי בעקבות פסיקות בג .א

 .וואי בגזרת עזון עטמהעדכון ת .ב

 .עדכון תוואי בגזרת בית איכסא .ג

 .שינויי תוואי בגזרת ביר נבאללה .ד

 .סגירת תוואי אשכולות .ה

 שייח-סברי וא, ם'בית ניג: כגון) צ"ת בגשינויי תוואי מקומיים בשל הנחיו .ו
  .('וכו

 :הוקמו בנוסף למכשול הפיזי עצמו גם, במסגרת הפרוייקט .7

 .ל לאורך המכשול"בניית מחנות צה - כ"דתשתיות ס .א

 .נקודות ביקורת למעבר בני אדם וכבודה - נקודות ביקורת .ב

 .ש"למעבר סחורות בין שטחי ישראל ואיו  - מעברי סחורות .ג
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 "מרקם חיים"

נדרש היה לייצר פתרונות , מנת לאפשר הקמת מכשול מרחב התפר באופן רציף-על .8
לצורך . הפלסטינית והישראלית הם של האוכלוסיילשמירה על מרקם ושטף החיי

להקמת " מרקם חיים"מתקיימת פעילות בנושא , כחלק מהקמת מכשול התפר, כך
תשתיות צירים וטכנולוגיה אשר יקשרו בין היישובים ויאפשרו מעבר חלק של 

 .  תושבים במעברים

  :התמקד בשיפור תנאי המחיה והתנועה באמצעים הבאים הפרויקטעיקר  .9

על מנת לאפשר מעבר מהיר של  -הוספה משמעותית של נקודות ביקורת  .א
 .תושבים וכלי רכב

 .סלילת צירים וכבישי גישה חלופיים .ב

 .השקעה טכנולוגית במעברים לבידוק מהיר יותר .ג

לאורך תוואי המכשול על מנת לאפשר לחקלאים " שערים חקלאיים"מיסוד  .ד
הגעה מהירה למוסדות חינוך לתלמידי בתי לעבד את אדמתם ועל מנת לאפשר 

 .הספר

 נוכחי ססטאטו

מ כאשר מתוכו "ק 281אורך תוואי המכשול המערבי הינו , ל"מ הנ"ק 889 -מתוך ה .12
שאר מקטעי . נןמסך המכשול המערבי המתוכ 75.2%-מ המהווים כ"ק 515הושלמו 

, משפטי, (יןמקרקע) יט סטטוטור"עמב הגדר נמצאים בשלבי ביצוע שונים לרבות
 .'תכנון וכדו

ה בין השאר קצב ההקמה מותנ. משך הקמת גדר הביטחוןית 0211-0210ים שנב .11
 .'כוו תקציביים, בהליכים סטטוטוריים

 תרומה לכלכלה

הקמת גדר הביטחון עד כה יצרה רצף של מכשול במטרה למנוע או לעכב חדירת  .10
מפגעים שנתפסו . טיתסרמאז הקמתה ירד מספר הפיגועים בצורה ד. מחבלים

ונחקרו ציינו את הקמת הגדר כגורם הראשון במעלה שמנע מהם אפשרות לבצע 
 .פיגועי תופת

.  חלה ירידה חדה בתוצר המשק הישראלי בגין האינתיפאדה 0221-0223בשנים  .13
פגיעה של הטרור ואילך את ה 0221אפשרה לצמצם החל משנת  הביטחוןבניית גדר 

 .בכלכלה הישראלית

תרומה ענקית -ירת המסה הקריטיתבעיקר בשלב יצ, הביטחוןלהשקעה בגדר  .11
 .לכלכלה

 .לא תתקיים צמיחה כלכלית, בלא ביטחון דוגמא זו ממחישה כי .51 
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 תקציב

תקציב הגדר  8002החל משנת , י הממשלה"לאור אימוץ המלצות ועדת ברודט ע .51
 .אינטגרלי מתקציב הביטחוןחלק  מהווה

אי בתוו ריכוז מאמץהינם  0211-0210הנושאים העיקריים שיטופלו בתקציב  .17
קרית  והשלמת בינוי המעברים, גוש עציון מערבי, סגירת פרצות ,ערביהמכשול המ
 .ספר ושועפט

 הקמת מכשול בגבול מצרים

מתמודדת מדינת ישראל עם החמרה משמעותית בתופעת , מזה מספר שנים .18
 (.מצרים)ההסתננות מגבולה המערבי 

 בה נקבע כי, במרץ 11מיום  1522החלטת הממשלה מספר התקבלה , לאור זאת .19
 .מטרת המכשול היא צמצום הגירה בלתי חוקית .מכשול בגבול המערבייוקם 

כי תופעת  02.5.12-מה מ"ראהל משרד "למרות אמירתו המפורשת של מנכ .02
 תקציבאת השיתה החלטת הממשלה , כלכלית-ההסתננות הינה בעיה חברתית

 .מימון עלות הקמת המכשול על תקציב הביטחון

תקציב הביטחון לא , י הממשלה"אשר אושרו ע, בהתאם להמלצות ועדת ברודט .85
יממן נושאים אזרחיים ומערכת הביטחון תפוצה על משימות חדשות אשר אינן 

 .בתחום אחריותה

 

 

 

 .משרד הביטחון פועל לממש את החלטת הממשלה באופן המיטבי .03

היא קיצוץ , (מעבר לאי מימוש המלצות ועדת ברודט)משמעות ההחלטה  .88
תקציב הביטחון בהיקף של מאות מיליוני ש תפן ב"פעילויות אחרות בתר

 .שקלים מדי שנה
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 מעברים

תוך החלפת " אזרוח המעברים"ט לביצוע פרויקט "פועל משהב, 2005החל משנת  .1
התוצאה . ל המאיישים את המעברים לאורך המכשול בעובדים אזרחיים"חיילי הצה

 :הרצויה ממהלך זה היא משולשת

בשל מעבר לשיטות עבודה , שיפור רמת הביטחון ומתן שירות יעיל לאוכלוסיה .א
 .אדם ייעודי-כוח י"מקצועיות ע

 .עם אוכלוסיות אזרחיותל "חיילי צה הקטנת החיכוך של .ב

דבר שמאפשר תכנון . רצופה ותהליכים ברורים בכל המעברים, פעילות אחידה .ג
 .אזרחי וכלכלי נכון יותר

תוך מתן , הסדרת היחסים האזרחיים בינינו לבין הפלסטינים במישורים רבים .ד
 .שבעבר לא יכלו לבצע את משימתם, במדינה מסגרת להפעלת רשויות רבות

, מיתר, קרני, כרם שלום, גלבוע, ארז: הלן רשימת המעברים שאוזרחו עד כהל .2
פיקוח , מצדות יהודה, חוצה שומרון, אייל, הבקעה, ריחן, שער אפרים, תרקומיא

 .להנילי ושי, ה"ל,חוצה אליהו , תאנים -ובקרה על המעברים הישראלים 

 ט ואילו"הינם באחריות תקציבית של משהב מעברי התפר ועזה כיין לצי ראוי .3
נכון להיום במעברי עוטף . פ"ם הינם באחריות המשרד לבט"מעברי עוטף י

פ הונחה לפעול לאזרוח מעברים אלו "עדיין מצויים חיילים והמשרד לבט רושליםי
מחסומים השונים עולה בקנה הוצאת החיילים מה. ושיחרור החיילים ממשימה זו

ל  יתמקד  בנושאי הליבה ולא "אחד עם המלצת וועדת ברודט כי עיסוק  צה
 .עיסוקו/בנושאים שאינם בתחום אחריותו

מתוכנן  2011-2012לשנים אשר באחריות משרד הביטחון תקציב אזרוח המעברים  .4
כשתאושר תוכנית העבודה לביתכנו שינויים  .מדי שנה ח"ש' מ 270של  בהיקף

 .פרטנית

 .המעברים שכבר אוזרחו הפעלתתקציב זה מאפשר המשך  .5

. י נציבות שירות המדינה"עסמך ' אושרה מנהלת המעברים כיח 2002במהלך שנת  .6
 (.הביטחון-שרדמבשתית יעברים משות ר) ם"רמי הסמך הינו' שמה של יח

 :ם"רמי ךסמהיחידת בהפיכת מנהלת המעברים ללצורך  הסיבות העיקריות .7

מהפעילות הרגילה במשרד  השונה מהותית, ארגון גדול ומורכבהמדובר ב .א
 תפעולית ופועל כגוף מבצעי מורכב , הביטחון

ם הולך וגדל "י יחידת רמי"להפעלה ע והמתוכנן המופעלמספר המעברים  .ב
 .כך היקף הפעילות של  היחידה גדל משמעותיתועקב 

שונים מהותית  הנדרשים ומהות תפקידם סוגי העובדים, היקף כוח האדם .ג
 .משרד הביטחוןשל מהפעילות הרגילה 

 .כולל סמכויות ייעודיות, צורך בגמישות תפעולית ועצמאות פעולהליחידה יש  .ד
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 החטיבה לתביעות וביטוח

 ופעילות ייעוד

תביעות , י אזרחים"ט ע"המוגשות נגד מעהב( גוף ורכוש)כלל תביעות הנזיקין ניהול  .1
ת נפגעי טרור תביעו, תאונות עבודה, תאונות דרכיםבנושא , פלשתינאים ותושבי חוץ

בגין נזק שיפוי וביטוח , וכן בתביעות נזיקין, תביעות חקלאיםו לעניין הכרה בלבד –
 .(תביעות והודעות  תלויות ועומדות 7,000 -כ)ט "הנגרם למעהב

מנת לאפשר התגוננות נאותה -על ,איסוף וגניזה, רישום, שיפור תהליכי תיעוד מבצעי .2
 (.ל"מתבצע מול צה) בפרט פלשתינאיםבכלל ותביעות ט בפני תביעות "של מעהב

 .לפעילות החטיבה םהרלוונטייקידום חקיקה בנושאים  .3

ט "יעוץ בהתקשרויות מעהב ,(כמפורט להלן) גיבוש מדיניות הביטוח של המשרד .4
 .י פוליסות אלה"רכש פוליסות וטיפול בתביעות המוגשות עפ ,בהיבט זה

 ט"מדיניות הביטוח של משהב

שר עוסק בין היתר כגוף גדול בעל רכוש וציוד יקר מאוד א ט"מדיניות משהב, ככלל .5
מסוכנת הינה שאין לבטח בביטוח מסחרי את רכושו ואת /בפעילות מבצעית

 (להלן 7חריגים כמפורט בסעיף ' לכלל זה מס)בעים מפעילותו הסיכונים הנו

  :שלושה מאפיינים עיקרייםט "מדיניות הביטוח של משהבל .6

 ,תקציב המשרדתוך נשיאה בעלויות הנזקים מ –עריכת ביטוח מסחרי  אי .א
 . פי הדין-ובהתאם לאחריות על

 . רכישת פוליסות ביטוח מסחריות במקרים מוגדרים .ב

ט בעריכת ביטוח לכיסוי "חיוב ספקים וגורמים אחרים המתקשרים עם משהב .ג
 . אחריותם ואחריות המשרד בכל הנוגע לאותה התקשרות

  :ים לכלל של אי רכישת ביטוח מסחרים עקרונייחריג .7

 .ביטוח המתחייב על פי חוק .א

 .או לסביבה/ו' לצד גכון גבוה יס .ב

 .ט"ל של פעילות משהב"חשיפה בחו .ג

 .חשיפה לסיכון כספי גבוה במיוחד .ד

תפקידה להנחות ש ,ל"במשרד הביטחון פועלת וועדה למדיניות הביטוח במינוי המנכ .8
לאשר , לדון בשאלות עקרוניות ,אגפי המשרד בדבר מימוש מדיניות הביטוחאת 

האחראים על יישום רכישת ביטוח במקרים מיוחדים ולייעץ לגורמי המשרד 
 .מדיניות הביטוח
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 התייעלות בחטיבה לביטוח ותביעות

לגבי  התקבולים ולצמצום התשלומיםהגדלת נעשית פעילות להתביעות  בתחום .9
עיזבון )השיפוי נכים וחללים  ריכוז מאמצים בתיקיהפעילות כוללת  -תקבולים 

הן תביעות שיפוי והן תביעות )מיקור חוץ ל וכן בהעברת תביעות( "שנים אבודות"ו
 באמצעות המחלקה לתביעות ומיקור חוץ במשרד המשפטים( רכוש/נזקי רכב צבאי

לצמצום משך הזמן  נעשית פעילות - לגבי תשלומים .ד פרטיים"עולטיפול באמצעות 
ט וכן להשגת מידע מיטבי ושימוש מושכל בו "הדרוש לטיפול בתביעות נגד מעהב

 .לצורך הקטנת החיוב
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 היחידה להתיישבות ותשתית לאומית
 כללי

ט "היחידה להתיישבות ותשתית לאומית מרכזת את הטיפול והתאום במעהב .1
 .בנושאי ההתיישבות וישובי העימות בתחומי התשתית הפיסית ובנושאי מיגון

, כגון פיקוד העורף, פעילות היחידה מתבצעת בשיתוף פעולה עם גופים רבים .2
 .ל ועוד"קק, שרדי הממשלהמ, פיקודים מרחביים

 . ט בכל הנושאים הנוגעים להתיישבות וישובי העימות"ריכוז ותיאום פעילות מעהב .3

הצגתם בפני הרשויות , ט בנושאי התשתית הפיסית"גיבוש הצרכים של מעהב .4
 .מטה כדי לפעול ליישומם-וניהול עבודת, הממלכתיות והארציות הרלוונטיות

, ייצוגה בפני הרשויות הממלכתיות והארציות הרלוונטיותט ו"גיבוש עמדת מעהב .5
 .בכל הנוגע לתכנון התשתית הלאומית

 :פעילות היחידה מגוונת וכוללת נושאים רבים .6

ריכוז ותיאום פעילות מערכת הביטחון בנושא התיישבות חדשה וותיקה  .א
 .לרבות ישובי העימות

ור להשתתפות בתכנון הקמת ריכוז ותיאום פעילות מערכת הביטחון בכל הקש .ב
 .הרחבת ישובים קיימים ופיתוח הישובים, ישובים חדשים

 .ייזום תוכניות פיתוח לאזורים בעלי חשיבות לאומית ביטחונית .ג

לבין גורמי , קישור ותיאום בין כל גורמי ההתיישבות והתנועות המיישבות .ד
 .מערכת הביטחון

הבנייה והמקרקעין , עדות התכנוןייצוג שר הביטחון ומערכת הביטחון בו .ה
 (.ועדה ארצית לתכנון ובנייה)ברמה הארצית 

 .ייצוג מערכת הביטחון בועדות תכנון סטטוטוריות .ו

תאורת , כבישים עוקפים)ל "ריכוז וקידום נושאי התשתית באזורים הנ .ז
 (.דרכי ביטחון, דרכי מילוט, תאורת צמתים, כבישים

ת ביטחונית תוך איגום תקציבי עם משרדי קידום פרויקטים להם נגישו .ח
רענון , ביטחוניות/שיקום והקמת דרכים חקלאיות)ממשלה וגופים נוספים 

רכש רכב , אימון, שיקום מערך הקשר, ביטחוני/גידור חקלאי, רכבי ביטחון
 (.ח"שדרוג מרכזים וציוד לשע/הקמה, חילוץ' וציוד ליח

שיקום נרחב של : חמה בצפוןמעורבות בהתמודדות עם תוצאותיה של המל .ט
מרכיבי ביטחון בישובי הגדר הצמודים לגבול עם לבנון וכן ביצוע העדפה 
מתקנת למספר רב של ישובי מיעוטים שנחשפו למטחי קטיושות ויש להשלים 

 .בהם את מרכיבי הביטחון הבסיסיים

בכל הקשור לשדרוג מרכיבי הביטחון , פעילות נרחבת בישובי עוטף עזה .י
אלמנטים ממוגנים במתחמי , מיגון טרקטורים)תם לאיום המתעצם והתאמ

 (.'מוקדי חירום וכד, שדרוג כיתות כוננות, חקלאות
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 (ח"מל)משק לשעת חירום 

 כללי

י ממשלת ישראל "משרדי שהוקם ע-ןהוא גוף בי( ח"מל)מערך המשק לשעת חירום  .1
-זאת על .על הכנת המשק החיוני לשעת חירום א בעל אחריות מטהווה, 1955בשנת 

מנת למנוע במידת האפשר שיבושים ונזקים למשק האזרחי בזמן מלחמה ובשעת 
להכין את , ת חיים תקינה ככל הניתן לאוכלוסיה בעורףלאפשר קיום שיגר, חירום

הרשויות המקומיות להתמודדות עם מצבי חירום ולהיערך לקליטת אוכלוסיה 
, מקלטים :מטפל בנושאי ההתגוננות האזרחיתאינו ח "מודגש כי מערך מל. מפונה

נושאים שהינם  ,הצלה והנחיות התנהגות בשעת חירוםפעולות חילוץ ו, ערכות מגן
: בעלי אחריות לנושאבמדינה גורמים נוספים  .תחום אחריותו של פיקוד העורףב

 .ל"רח, רשויות מקומיות

המופקדת על הפעלת  (ע"ומ)ח עליונה "ועדת מלי החלטת הממשלה הוקמה "עפ .2
ע האחרים הם "חברי ומ. טחוןישר הבעומד בראשה  1965ומשנת  ,ח"מערך מל

ל "גים בדרג בכיר של המטה הכללי של צהנצי, לים של כל משרדי הממשלה"המנכ
ר "ל מרכז השלטון המקומי ויו"מנכ, ל הסוכנות היהודית"מנכ, ושל משטרת ישראל

ח לקראת הפעלתו "לשם הכנתו ואירגונו של מערך מל .ארגון המועצות האזוריות
אשר הואצלו לו כל סמכויות ממלא מקום קבוע טחון יבשעת חירום מינה שר הב

 . ר"היו

משק לשעת )ח "על שילוב מל 706סוכם בהחלטת ממשלה  2009ספטמבר  23אריך בת .3
ל "ח ורח"פירוט באשר לתפקידי מל .(לאומיתרשות חירום )ל "רחארצי ב( חירום

 .2801ראה מרכז קרנות , האחודים

 המטרה

למשק , סיהרותים חיוניים הדרושים לאוכלויח יפעל לאספקת מוצרים וש"מערך מל .4
 .במצבי חירום שונים ולתמיכה במאמץ המלחמתי

 ח "הגופים העיקריים במערך מל

 : הגופים העיקריים המופקדים על היערכות המשק החיוני לשעת חירום הם .5

מופקדות על התיאום וההכוונה הועדות  :(והמחוזיות העליונה)ח "ועדות מל .א
משרדי הממשלה  שבאחריות ,משרדיים בתחומי המשק החיוני-ןהבי

לגבי ההכנות לקראת שעת חירום ולגבי קביעת , ח"והרשויות הייעודיות לשע
. חירום ל בשעת"קדימויות להקצאת המשאבים ותיאום הפעולות עם צה

ח העליונה ותיאום הפעולות השוטפות של "מללצורך ביצוע מדיניות ועדת ה
 .ח"מטה מלפועל , ח"כלל הגופים במערך מל

במשרדי הממשלה הוקמו רשויות יעודיות  :ירוםחת עודיות לשעיהרשויות הי .ב
כאשר כל רשות פועלת , שמטרתן הכנת המשק לשעת חירום, לשעת חירום

 .  ח העליונה"בתיאום עם ועדת המל, בתחום שעליו מופקד המשרד

כל רשות מקומית אחראית  :ח המקומיות"ועדות המל -הרשויות המקומיות  .ג
ידרשו להבטחת יהתפקידים ואת המשימות שלבצע בשעת חירום את 

 .בתחום שיפוטהשההספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסיה 
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 תמיכות

 כללי

תקציב ההשתתפויות מיועד למתן מענקים ותמיכות ולהשתתפות בתקציבי מוסדות  .1
  .ין בפעילותםיטחון יש עניאשר למערכת הב, ציבוריים

עצות עם היועץ יובהתי ,1985 –ה "לחוק יסודות התקציב התשמ. א.3בהתאם לסעיף  .2
פורסמו תבחינים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבטחון , המשפטי לממשלה

ט בילקוט "פורסמו התבחינים הנוגעים למשהב 2002במהלך שנת . למוסדות ציבור
פורסם תיקון למבחנים למתן תמיכות של  2010בשנת  ,5071' הפרסומים מס

שלא עמדו באחד מהתבחינים הוצאו גופים /ונושאים, ט למוסדות ציבור"משהב
 .מרשימת התמיכות של המשרד

בהתאם לנוהל להגשת  ,טחון דנה במתן תמיכותיועדת התמיכות של משרד הב .3
התמיכה עצמה צריך . ן בהןבקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיו

בין מקבלי יוויון י עקרונות של סבירות וש"עפ ,אם אכן נכון וראוי לתתה ,שתינתן
 .התמיכה השונים

שוקלת את כל , בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, ועדת התמיכות .4
כל . אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו, נסיבותיה של הבקשה תוך יישום שוויוני

  .ןיתוך הפעלת אמות מידה מקצועיות ככל שנדרש לפי העני, שיקוליה עניניים

הפועלים , לחוק( א)א 3כאמור בסעיף , תומך במוסדות ציבור משרד הבטחון .5
בין היתר , בנושאים המצויים בתחום אחריות המשרד או בזיקה לתחום אחריותו

 :בנושאים אלה

 .ל"שיקום נכי צה .א

 .טיפול וסיוע למשפחות נספים, הנצחת חללים .ב

 .והנצחה שיקום נכים או אגף משפחותפעילויות אחרות בתחום אחריות אגף  .ג

 .סיוע לגמלאי צבא קבע .ד

 .ארגוני לוחמים ותיקים .ה

 .ל"תרבות וספורט של חיילי צה, טיפול בנושאי רווחה .ו

הקמת  טרםטחון של תקופת ימחקרים ופרסומים היסטוריים בתחום הב .ז
 .המדינה ובמורשת הגבורה של עם ישראל לדורותיו

 .פעילויות אחרות בתחום אחריותו של המשרד .ח
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 (:ח"אלפי שב)התקציבית  ןהתמיכות ומסגרת כתובות התקציב בנושארוט ילהלן פ .6

 877,62          :כ"סה

 6,9,2    :במסגרת תקציב גוף השתתפויותכ "סה .א

 7878 :מרכז קרנות

 7277 תפעול ומנהל   :קרן

 1,953 43006881   כללי –השתתפויות שונות  (1

 1,000 43006891   םגמלאי ניתמיכה בארגו (2

 6,7,72    :נכיםשיקום במסגרת תקציב אגף כ "סה .ב

 7277 :מרכז קרנות

 7078נכים    :קרן

 16,000 43006678  חזקת בתי הלוחםהשתתפות בא (1

 250 43006558    שיקום -תמיכות שונות  (2

 ,7,,8   :והנצחה משפחותבמסגרת  תקציב אגף כ "סה .ג

 7,77 :מרכז קרנות

 7072הנצחה    :קרן

 625 43007570  באמצעות ועדת תמיכות -הנצחות  (1

 1,500 43006682    תמיכה בעמותת האלמנות (2

 3,800 43046680    תמיכה ביד לבנים (3

 1,000 45106536   בתי יד לבנים דרוזים (4

 660 43006550   םבית יד לבנים בדואי (5
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 : 2010במהלך שנת  ט"ידי משהב-להלן פירוט העמותות שנתמכו על .7

 ל"ארגון נכי צה 

 ספורט נכים 

 ל"ארגון אלמנות ויתומי צה 

 ארגון יד לבנים 

 עמותת בית חטיבת גבעתי 

 ל"העמותה להנצחת חללי הנח 

 יד התותחנים 

 העמותה להנצחת חללי הצנחנים 

 עמות הלוחמים כפיר 

 סיוע משפטי –ת "נעמ 

 עמותת חיל החימוש 

 עמותת חיל האויר 

 הקרן לטיפול במשפחות חללי הצנחנים 

 ל"העמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה 

 ארגון בית יד לבנים הבידואים 

 ארגון בית יד לבנים הדרוזים 

 ל"ברית חיילי האצ 

 הארגון הארצי של חברי ההגנה 

 עזרה נפשית בטלפון -ן "ער 

  עמותת נצח יהודה 

 ש ישראל גלילי"העמותה לחקר כח המגן ע 

 ח "דור הפלמ 

  הכינוס הישראלי לתעופה וחלל -טכניון 

 עמותת שראל 

 א"זק 

 צוות 

  יד לנופלים –יער הקיבוצים 

  עמותת יוצאי חיל ההנדסה –פלס 

 דרך אוהד 

 הנצחת מורשת חיל התחזוקה 

 גג לחייל המשוחרר 

 י"לח 
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 וחרריםמשלים היחידה להכוונת חיי
 ייעוד

להשתלב  לחייל המשוחררייעודה של היחידה להכוונת חיילים משוחררים לסייע  .1
ידי מתן ייעוץ והכוון -ייעוד זה מתממש על. בדרך הקצרה והיעילה בחיים האזרחיים

היחידה קבעה לעצמה כיעד להגיע . הסברה וסיוע חומרי לזכאים, הדרכה, אישיים
תוך כדי השירות , של חיילים בשלבים שונים של השחרור האפשרלמספר רב ככל 
ם הראשונים הב ככל האפשר בצעדימידע רלהם מנת לספק -על, ולאחר השירות

ובעיקר במתן ייעוץ , כנסים ופרסומים, ימי עיון, באמצעות הרצאות וזאת, כאזרחים
 . והכוון אישי לפונים ללשכות היחידה

 היחידה פועלת בתחומים הבאים

: הגדלת מספר החיילים המשוחררים הפונים ללימודים ולהכשרה מקצועית .2
 . לימודים גבוהים וקורסים להכשרה מקצועית, אקדמיות-מכינות קדם, תיכונית

 . בשוק העבודה שתלבות החיילים המשוחרריםסיוע בה .3

פי -ים עלהכשרה מקצועית ובנושאים אישי, סיוע כספי לזכאים בנושאי לימודים .4
 .ם כלכליים מוגדריםתנאי

משרד  כמו, סדות שונים לטובת החייל המשוחררשיתוף פעולה עם גורמים ומו .5
, משרד העבודה והרווחה, נציבות מס הכנסה, "מרמנת"' חב, החינוך והתרבות
 .רשויות מקומיות ועוד, עיריות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה

 לשירותי היחידה ותזכא

זכויותיהם של . הוראות משרד הביטחוןלשירותי היחידה נקבעת בהתאם להזכאות  .6
, לקליטת חיילים משוחררים חוק"החיילים המשוחררים מעוגנות ומפורטות ב

 ."1994 -ד"התשנ

, ל"הזכאי לשירותי היחידה הוא מי שסיים שירות חובה בצה" חייל משוחרר" .7
השתחרר משירות ש מי, בשירות בתי הסוהר או במשטרת ישראל, במשמר הגבול

וכן מי ששוחרר לפני , חודשים לפחות 12ובלבד ששירת  39קבע וגילו אינו עולה על 
 . תום תקופה זו מטעמי בריאות

 פעילות היחידה

, חיפה, אביב-תל: באמצעות ארבע לשכות מחוזיות, יתפועלת ברמה ארצ היחידה .8
 .(בית הברוש)השומר -מטה היחידה נמצא בתל  .שבע-ירושלים ובאר

 ובצעדיהמשוחרר  לחיילדם לסייע שתפקי, בלשכות המחוזיות נמצאים יועצים .9
זכאויות , תעסוקה, הכשרה מקצועית, בנושאי לימודים באזרחות הראשונים

 .במוסדות שונים ועוד

http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/yechida/yechida_ktovet.asp?UN=5&HD=5&SUB_UN=6
http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/yechida/yechida_ktovet.asp?UN=5&HD=5&SUB_UN=6
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 :ש פועלת בתחומים הבאים"היחידה להכוונת חיימ .11

 יחידת ההסברה .א

בסדנאות לקראת שחרור ובכנסים , הרצאות בכנסי משתחררים (1
 .ברשויות

 .האינטרנט של היחידה ופורום שאלות ותשובותאתר  ( 2

 .צ"ל ובגלגל"תשדירים בגלי צה ( 3

 .ל וברדיו ירושלים"בגלי צה" קו פתוח" (4

 .הפצת חוברות הסברה למשתחררים (5

 .על יתרת פיקדון ההודע, שליחת מידע על זכאות (6

 .הפקות שונות של חומרי הסברה (7

מוסדות בנקאיים , ים משוחרריםטיפול בפניות חייל -פניות הציבור  (8
ובקשות  של חיילים משוחררים למימוש זכויות בנוגעוגורמים שונים 

 .חריגות

 ההשכלה תיחיד .ב

 .מכינות קדם אקדמיות (1

 .הנדסאים -הכשרה מקצועית  (2

 .קורסי הכנה לפסיכומטרי (3

 .השלמת השכלה תיכונית -ת "תג (4

 .תעסוקתיעוץ יאבחונים בבחירת מקצוע ומתן י (5

 .אבחון לקויות למידה במכינות (6

 .טיפול במלגות (7

 יחידת תעסוקה .ג

 .ריכוז הטיפול במציאות תעסוקה לחיילים משוחררים (1

 .ריכוז ועדות תעסוקה (2

 .הפעלת מועדון תעסוקה במסגרת אתר היחידה (3
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 "זכאי סיוע"ול" חייל בודד"סיוע ל

יכולים מי שהוכרו , חיילים משוחררים קליטתפי חוק -עלבנוסף להטבות הניתנות  .11
 ,מהטבות כספיות ייחודיות נוספותליהנות  "זכאי סיוע"או " חיילים בודדים"כ

להשתלבות בחיים  לרבות הרחבת הסיוע בתחום ההלנות ופתיחת סדנאות
 .חובהשירות החרורם מעד שנה מיום ש, האקדמאיים

או  אקונומי-רקע סוציובעלי , אזורי הפריפריהתושבי  :מאפייני אוכלוסיית היעד .12
עדיפות . חיילים בודדים משוחררים ועולים חדשים, בני מיעוטים, השכלתי נמוך

 .לחימהרתו כלוחמים וכתומכי יניתנת לחיילים משוחררים שש

 הרחבת פרוייקטים ייעודיים לבני המיעוטים

 :במסגרת זו מתקיימים פרוייקטים בתחומים הבאים .13

בני מיעוטים לצורך השתלבות  לחיילים משוחרריםקורס הכנה בסיסי  .א
 .במכינות קדם אקדמיות

 .מכינות למגזר הדרוזי באוניברסיטת חיפה .ב

משוחררים בני העדה יילים מכינה קדם אקדמית לח -" שחף"פרוייקט  .ג
 .שבע-בדרום באוניברסיטת בארו הבדואית בצפון באוניברסיטת חיפה

פתיחת קורסי הכנה לצורך השתלבות תעסוקתית במגזר הציבורי ובכוחות  .ד
 .הביטחון

 .פתיחת קורסי נהיגה לרכב כבד ורכב ציבורי לבדואים לצורך השמתם בעבודה .ה

במסגרתו מכשירים חיילים משוחררים במכינות , טק פרויקט אופקים להיי .ו
ובאוניברסיטת , א"באוניברסיטת ת, חודשי לימוד הנדסה בטכניון 12-15של 

 .גוריון בבאר שבע-בן

מיזמי תעסוקה בשיתוף התאחדות התעשיינים והתאחדות הקבלנים להכשרת  .ז
 .והעסקת חיילים משוחררים בתעשייה ובחברות קבלניות

  

http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/yechida/yechida_zakai_siyua.asp?UN=5&HD=5&SUB_UN=5
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 ונספחויות נציגויות משלחות

 כללי

 ,המשלחות של השוטף לתפעולן מיועד והנספחויות הנציגויות ,המשלחות תקציב .1
 .ל"בחו טחוןיהב מערכת של והנספחויות הנציגויות

 :ל"בחו ארגוניות מסגרות .2

 .פ"ומו מוצרים ,מערכות של יקטיםפרו ומנהלות רכש מבצעות - רכש ותמשלח .א
 ט"משהב משלחות .ותעשייתי טכנולוגי פ"ושת טחונייב יצוא על גם מופקדות

 .וצרפת גרמניה ,יורק בניו ממוקמות

 נציג גם הוא הנספח) הצבאית הנספחות עם משולבות - ט"משהב נציגויות .ב
 ואת ל"צה של הצבאיים האינטרסים את לייצג ןתפקיד .(ט"משהב

 .טחונייהב היצוא בתחום ט"משהב של האינטרסים

 .ל"צה של הצבאיים האינטרסים את מייצג הנספח - ל"צה נספחויות .ג

 :עיקריים דגשים – והנספחויות הנציגויות ,המשלחות תפקיד .3

 פריטים ,יקטיםפרו) הרכש בהליכי מרכזי תפקיד ותנוטל ט"משהב משלחות .א
 אירופה ,אמריקה בצפון הבטחוני היצוא ובקידום (ח"אמל ופיתוח קטלוגיים

  .אסיה מזרח ובדרום

 ב"בארה ט"משהב של המרכזית הזרוע היא ב"בארה ט"משהב של המשלחת .ב
 את מייצגת ,ל"צה עבור פרויקטים ומנהלת רכש מבצעת המשלחת .ובקנדה

 הנוגעים מדיניות בנושאי ומטפלת ,יםקאייאמר ממשל מוסדות בפני ט"משהב
 ליצוא סיוע נותנת המשלחת בנוסף .ב"לארה ישראל בין הביטחונים ליחסים

  .הביטחוני בתחום תעשייתי פעולה שיתוף על ומופקדת ,הביטחוני

 תוך ,היעד למדינות בהתאם ,טחוןיהב מערכת בענייני ולטפל לייעץ ,לייצג .ג
 :כמו) השונים בתחומים טחונייבה /הצבאי הממסד עם שוטף קשר קיום

 (.'וכו הדרכה ,ח"אמל ,פ"מו ,ל"תו

 ובביקורים במגעים הקשור בכל ,הבטחון למערכת ותיאום קישור גורם להוות .ד
 .מואמנים/פועלים בהן במדינות והביטחוני הצבאי בממסד

 ,מדעי פ"שת לרבות ,והפיתוח המחקר בתחומי הקשורים בנושאים לטפל .ה
 .המפתחים והגופים הביטחון מערכות בין ,ופיתוחי טכנולוגי

 עודפי מכירת דוםקי כולל) הייצוא בקידום :ביטחוני ייצוא בנושאי לטפל .ו
 /פועלים הם בה המדינה של הרכש צרכי לגבי ט"סיב של ובעדכון (ל"צה

 וידע ביטחוני ציוד םהמייצאי ישראליים ויצרנים ליצואנים עיסילו ,מואמנים
 .המקומיים השלטונות או הצבאות נציגי עם ומגעים קשרים ביצירת ביטחוני

 ,ממשלתיים :מקומיים גורמים עם פ"ושת קשרים מערכות בפיתוח לסייע .ז
 .ומפעלים תאגידים

 שירותי כולל ,היעד במדינות הנמצאים ,בסדיר ל"צה אנשי של כמפקד לשמש .ח
 .(צבאיות נספחויות) בתפקיד ל"צה לאנשי ומשפחות פרט

 התשתית הכנת על בשיגרה באחריות ולשאת ,חרום גיוס בהפעלת לטפל .ט
  .(צבאיות נספחויות) כשירותה ושמירת איושה ,המערכת להפעלת
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 א"וכ שכר

 :להלן כמפורט ,עובדים סוגי מועסקים נספחויות/נציגויות/המשלחות במסגרת .4

 ידי-על הנשלח ,(בקבע) ל"צה חייל לרבות ,ט"מעהב עובד – "שליח" .א
 .נספחויות/נציגויות/במשלחות תפקיד למלא ל"לחו ל"צה/ט"משהב

 באורח לארץ בחוץ השוהה ישראלי אזרח – (ישראלי מקומי עובד) – "י"עמ" .ב
 ט"משהב נציגויות/משלחות ידי-על לעבודה שהתקבל ,(סטודנטים לרוב) זמני

 י"עפ זמני באורח בה ומועסק ,מקומי עובד במעמד ל"בחו ל"צה נספחויות או
 .חוזה

 נתקבל אשר ישראלי שאינו עובד – (ישראלי לא מקומי עובד) – "י"עמל" .ג
 על .ל"בחו ל"צה נספחויות או הביטחון משרד נציגויות/משלחות י"ע לעבודה

 .עובד הוא בה ארץ אותה של העבודה יחסי תקנות חלות זה עובד

 ,חוץ ,טחוןיב) משרדית-הבין הוועדה ידי על נקבעים ל"בחו השירות ותנאי השכר .5
-הבין הוועדה החלטות .ל"בחו שירות ותנאי לשכר (הממשלה-ראש ומשרד אוצר

 .ייצוג ודמי רווחה ,בריאות ,חינוך ,דיור ,שכר בנושאי העלויות על משפיעות משרדית

 משולם וחלקה בדולרים משולם חלקהש או ,מקומי במטבע משולמת ל"חו משכורת .6
 .משרדית-ןהבי הועדה י"ע שנקבע כפיו רותיהש לארץ בהתאם ,מקומי במטבע

 תקציב

 (:ח"ש באלפי) ונספחויות משלחות תקציב להלן .7

 :211 שנת ;211 שנת 2101שנת  2100 2102
022,9:7 02;,:;8 07:,;07 07;,722 099,077 
  .ן"מל י"ע המבוצעים ל"בחו ומחשוב כוןימ פרוייקטי תקציב כולל אינו זה תקציב *
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 עודף מייעוד נובעת 2008 שנתהחל מ ספחויותנוה המשלחות בתקציב הירידה .8

 הביטחוני הייצוא בתחום ל"בחו הביטחוניות התעשיות לותיפע בגין התמלוגים
 תורמת ל"בחו הביטחון מערכת שפעילות ככל .ספחויותוהנ המשלחות לתקציב

 בתקציב יותר גדולה תמיכה זה בתחום ההכנסות מהוות כך ,הביטחוני לייצוא
 ההתייעלות תוכנית במסגרת בוצע המהלך .ל"בחו הביטחון מערכת לפעילות המיועד
 .הביטחון במשרד

ט סוכם על תוכנית לצמצום וייעול משלחת "יעלות של משהבבמסגרת תוכנית ההת .9
יורק במהלך  –א במשלחת ניו "במסגרת זו יצומצמו תקני כ. יורק –ט בניו "משהב

היקף החיסכון בתקציב המשלחות (. י"שליחים ועמ) 30% –בכ  2010-2013השנים 
מעבר . ח בשנה במצב היציב"מש 7.3 –ספחויות כתוצאה ממהלך זה נאמד בכ ניוה

לכך צפוי חיסכון משמעותי בכלל תקציב הביטחון כתוצאה ממהלכי ייעול עבודת 
 .המשלחת בתחומי הרכש

 (.נאטו)ט בבלגיה "ביטול משרת נציג משהב כים אלו הוחלט עלבנוסף על מהל .10

 –נאמד בכ  זה ךיספחויות כתוצאה ממהלכנהיקף החיסכון בתקציב המשלחות וה
 .ח במצב היציב"מש 2.2

 והוצאות ונלוות שכר לתשלומי מיועד 2011 לשנת והנספחויות המשלחות תקציב .11
 ,(אזרחים  35 -ו צבא אנשי 29) שליחים 82 של ודואר ד"שכ ,אירוח ,ומנהלה תפעול

  .מדינות 12 -ב נספחויותו נציגויות ,משלחות 42 -ב הנמצאים י"ועמל י"עמ 552-וכ

 פיטורין פיצויי ,הפרשות ,י"ועמל י"עמ ,שליחים שכר בגין הוצאות - ונלוות שכר
 .ריפוי ודמי

 ,משרדים שכירות, ,נציגות/המשלחת 'ר/הנספח בית ואחזקת ד"שכ -מנהלהו תפעול
 פריטי שדויח :כמו) פעמיות-חד הוצאות וכן אירוח ,טלפון ,דואר ,תפעול הוצאות

 .ישראלים לילדי שפות ולימוד חינוך והוצאות א"כ פתוחלת הוצאות ,('וכו אינוונטר

 ונציגויות במשלחות הפעילות כלל של מחדש כוללת לראייה בחינה הנערכ ט"במשהב .12
 באופן יורק ניו במשלחת א"כב ירידה על סוכם זו בחינה במסגרת .בעולם ט"משהב

 .2013 יולי עד הדרגתי

 ניהול חברת להפעיל החל ט"משהב 2009 באוקטובר – ב"בארה רפואה שירותי .13
 ב"בארה הארוכים והשוהים השליחים עבור ב"בארה רפואיים שירותים לקבלת
 החזר י"ע השירות ניתן בעבר .משפחותיהם ובני ןהביטחו מערכת כלל מטעם

 בהיקף משמעותי לחסכון להביא היא החדשה לשיטה המעבר מטרת .בפועל הוצאות
 .הביטחון מערכת בתקציב זו הוצאה

 שכר בסיסי עדכון בגין ואילך 2009 משנת שנתית-רב תוספת כולל התקציב - שכר .14
 ל"בחו שירות ותנאי לשכר משרדית-הבין הועדה להחלטות בהתאם ל"בחו השליחים

 (.י"והעמ השליחים שכר על חל העדכון) 1.1.09 – מ
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 א"כ היקפי כולל ,בעולם ט"משהב ונציגויות משלחות ,הנספחויות פירוט להלן .15

 :2011בשנת 

 
 שליחים

י "עמ
 י"ועמל

 תקן קצין תקן אזרח הנציגות
246.75 

 24 50 כ"סה

 164.5 0 43 ט"משלחות משהב

 128  34 יורק - משלחת ניו

 20.5   3 משלחת מערב אירופה

 16   6 משלחת גרמניה

 90.27 24 3 ל"נספחויות צה

 15.25 8   נספחות וושינגטון

 3 1   נספחות צרפת

 3 1   נספחות גרמניה

כולל )נספחות הולנד
 (ו"נאט

  1 3.75 

 4 1   נספחות בריטניה

 3 1   נספחות איטליה

 3 1   נספחות קוריאה

 10.5 2 2 נספחות הודו

 3.25 1   נספחות ברזיל

 3 1   נספחות רומניה

 3.5 1   ילה'נספחות צ

 3 1   נספחות שוויץ

 4 1 1 נספחות תורכיה

 3 1   נספחות פולין

 3 1   נספחות רוסיה

 3 1   נספחות סין

נספחות דרום אפריקה 
 0     (בארץ)

 11 0 4 ט"נציגויות משהב

 2   1 נציגות ספרד

 3   1 נציגות תאילנד

 3   1 נציגות קולומביה

 3   1 נציגות אוסטרליה
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 א"כ היקפי כולל ,בעולם ט"משהב ונציגויות משלחות ,הנספחויות פירוט להלן .16

 :2012בשנת 

 

 

  

 שליחים  
י "עמ

 י"ועמל
 תקן קצין תקן אזרח הנציגות

239.25 
 24 47 כ"סה

 157 0 40 ט"משלחות משהב

 31 יורק - משלחת ניו
 

120.5 

 20.5   3 משלחת מערב אירופה

 16   6 משלחת גרמניה

 71.25 24 3 ל"נספחויות צה

 15.25 8   נספחות וושינגטון

 3 1   נספחות צרפת

 3 1   נספחות גרמניה

כולל )נספחות הולנד
 3.75 1   (ו"נאט

 4 1   נספחות בריטניה

 3 1   נספחות איטליה

 3 1   נספחות קוריאה

 10.5 2 2 נספחות הודו

 3.25 1   נספחות ברזיל

 3 1   נספחות רומניה

 3.5 1   ילה'נספחות צ

 3 1   נספחות שוויץ

 4 1 1 נספחות תורכיה

 3 1   נספחות פולין

 3 1   נספחות רוסיה

 3 1   נספחות סין

נספחות דרום אפריקה 
 0     (בארץ)

 11 0 4 ט"נציגויות משהב

 2   1 ספרדנציגות 

 3   1 נציגות תאילנד

 3   1 נציגות קולומביה

 3   1 נציגות אוסטרליה
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 אחר ל"מטכ
 

 :מןזה מאחד מספר גופים תקציביים כדלקגוף 
 

 האגף הביטחוני חברתי - 3610

 

 

מוקדי החברה ל לבין "צהבעיקר בחיזוק הקשר בין מתרכזת  פעילות האגף .1
לשירות " דור המחר" את המוטיבציה וההכנה של על מנת להגביר והנוער הישראלית

 .צבא -נוער -חברהובכך להדק את הקשר , התנדבותלו משמעותי

בני  בקרב עידוד הגיוסהכנה לשירות ו, חיזוק הקשרלגם במסגרת זו פועל האגף  .2
ס עם אחוזי גיוס "בתי, חרדים, נוער בסיכון) אוכלוסיות מיוחדות ומיעוטים  ,נוער

צבא ל כ"יאל הגיוס לצהצומיצוי פוטנ (בדואים ונוצרים, דרוזים, רקסים'צ, נמוכים
 .העם

 

 

-את פעולות מערכת הביטחון בנושאים בעלי אופי ביטחונימתאם האגף , כמו כן .3
, תנועות וארגוני הנוער, תנועות ההתיישבות, ל"צה, חברתי מול משרדי הממשלה

המשאבים האגף את רכז גופים חברתיים וקהילתיים וכן מ, תנדביםגופים מ
 .הנוער והצבא, והאמצעים לשותפות פעילה ולחיזוק הקשר בין החברה

 :פעילויות מרכזיות של האגף .4

  (נוער חלוצי לוחם) ל"הנחיחידת  .א

 מתגייסים אשר שירותם משלב שנת שירותל מרכזת "יחידת הנח (1
השירות . חברתית ל ופעילות"שירות משמעותי בצה, בחברה טרם הגיוס

 .גיוס ופרק משימה, כולל שנת שירות

לטובת פעילות חברתית  נהבני נוער דוחים גיוס בש 1,700-כ -שנת שירות (2
משימות שנת השירות כוללות  . תנועתית באזורי פריפריה, קהילתית

פנימיות וכפרי נוער והדרכה ,  נוער עולה, התמודדות עם נוער בסיכון
 .בתנועות נוער

חיילים  500 -ל יוצאים כ"שירותם השלישית בצה בשנת -פרק משימה (3
חודשים  12שימה בן ל לפרק מ"מרביתם בוגרי שירות קרבי בנח

במסגרתו משובצים החיילים בעיירות פיתוח ועוסקים בפעילות 
ל  בבתי הספר ובפעילות בלתי "חברתית עם בני נוער לקראת גיוסם בצה

 .פורמלית אחר הצהריים

האגף הביטחוני חברתי פועל להידוק הקשר בין 
 ל ולמדינה"הנוער לצהוהחברה הישראלית 

ל תורם "קידום אוכלוסיות מיוחדות ושילובם בצה
 בשוק העבודה ובאקדמיה, להשתלבותם בחברה הישראלית



 ס"בלמ
 תקציביםהאגף 

 48221 - 5828/ת
  855עמוד 

 

 

 ס"בלמ

2426 

 
 מכינות קדם צבאיות  .ב

בוגרי , המכינות הקדם צבאיות הוקמו במטרה להכין את בני הנוער (1
לעודד התנדבות , ל"ראת שירות מלא ומשמעותי בצהלק, מערכת החינוך

להעניק  ,ת מובחרות ולמסלולי פיקוד וקצונהליחידו, ליחידות קרביות
, להם הכנה נאותה וחוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא

להכשיר בני , ציוני-להעשיר את עולמם הרוחני, לטפח מנהיגות צעירה
ונכונים לשאת , ורי תחושת שליחותחד, נוער הנוטלים על עצמם אחריות

 .החברה והחינוך, במשימות ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון

המכינות הקדם צבאיות פרושות בכל חבלי הארץ ובכל מגזרי החברה  (2
עד מדרשת שדה , ממעיין ברוך והגולן בצפון: ציונית בישראל-היהודית

, יישובים ובשכונותב, בעיירות ובערים, בקיבוצים. בוקר וחצבה בדרום
" תורניות-דתיות"יש מהן . בהר ובמדבר, בשפלה ובבקעה, לחוף הים

" דתיים"ל, יש מעורבות משותפות לבנים ולבנות, "כלליות"ויש 
כולם שותפים ליעדים המרכזיים ולמסכת . ויש נפרדות" חילוניים"ול

 .ציונית משותפת-יהודית-ערכית-פעילות חינוכית

למכינות , בשיתוף משרד החינוך, הוא הסמכות, תיהאגף הביטחוני חבר (3
אישור דחיית שירות , הקדם צבאיות המוכרות ומאושרות הכרה

וגיבוי  פעילות משותפת לכלל המכינות הקדם צבאיותמערכת , לחניכים
. ל ועוד"י יחידות צה"אימוץ ע, ימי עיון משותפים, כללי לפעילותן

מעביר מדי  רד הביטחוןמש, ינות מתוקצב במשרד החינוךתקציב המכ
 .למשרד החינוך עבור נושא זה ח"ש מיליון 16.5שנה 

בוגרי מערכת החינוך  ,גיוס בנים ובנות בגילאי -אוכלוסיית היעד (4
צעירים המתחייבים להתגייס לשירות צבאי , בישראל וצעירים עולים

בתום תקופת הלימודים במכינות הקדם , ל"מלא ומשמעותי בצה
 .צבאיות

, ור המגיעים לפיקוד ולקצונה מקרב בוגרי המכינות הקדם צבאיותשיע (5
משיעור המגיעים לפיקוד ולקצונה מכלל המתגייסים וכן  2עומד על פי 

מכלל  50%צ עומד על "שיעור הלוחמים מקרב בוגרי המכינות הקד
 .הבוגרים

 

 

 

ת מתגייסים לשירות צבאי בוגרי המכינות הקדם צבאיו
מעותי משדרת מלא ומשמעותי ומהווים חלק מש

 ל"הפיקוד ביחידות צה
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 סדנאות לקראת שירות  .ג

יר את המוטיבציה אשר מטרתה להגב, ל"כחלק מפעילות ההכנה לצה (1
קיימות סדנאות לתלמידי כיתות מת, לשירות משמעותי בקרב בני נוער

מגיעים ' קציני צבא בכירים במיל. ב"יא וסדנאות המשך לכיתה "י
, ועוסקת, לפעילות יומית המתקיימת בבתי ספר במסגרת הכיתתית

ל "צה: "סרטונים ועוד בתכנים, כתבות, דילמות, באמצעות דו שיח
 ". לקראת שירות צבאי", "ל והחברה הישראלית"צה", "ואני

 תלמידים 50,000-לויות אלה עומדת בשנה על ככמות משתתפים בפעי (2
 . ב"י-א"בכיתות י

  "בות לוחמיםבעק"מסע  .ד

האגף הביטחוני חברתי מרכז פעילות להגברת המוטיבציה בקרב בני  (1
עקבות במסגרת זו מתקיים מסע ב. נוער לשירות משמעותי ותורם

אשר כולל ביקור , לטרון וירושלים/ גוש עציון/ לוחמים לרמת הגולן
מתן עדות מפי לוחמים , באתרי מורשת קרב ואתרים היסטוריים

 . תרגיל אש והופעת להקה צבאית, ח"תצוגת אמל, בשטח

תלמידי כיתות  48,000-כמות משתתפים ממוצעת עומדת בשנה על כ (2
 .ב"י

 (נוערגדודי ) ע"גדנפעילות  .ה

י התנסות "ל ע"ע נועד להגביר מוטיבציה לשירות בצה"שבוע הגדנ (1
א "שבוע זה מיועד לתלמידי כיתות י. חיובית במערכת הצבאית

בה מתקיימת " מיני טירונות" ע ומהווה"ומתקיים בשלושה בסיסי גדנ
למידה לקראת  חוויה ראשונית זו יוצרת. ת הצבאיתה של המערכהדמי

ע לנוער "מתקיים בקיץ שבוע גדנ, כמו כן. ב"מלששירותו הצבאי של ה
 .ל"מחו

תפקידו . ל"ע משמש כגשר בין הנוער בישראל לבין צה"מערך הגדנ (2
הוא תורם בסיוע , העיקרי הוא הכנת הצעירים לגיוס ובנוסף לכך

להגברת , חברתית-לחיזוק הזהות הלאומית, לאוכלוסיות חלשות
הישראלית ולשילוב בני הנוער תחושת השייכות למדינת ישראל ולחברה 

 . העולים

שדה ב כאשר, וערה ושדה בוקר'ג, צלמון: קבועים ע"בסיסי גדנ 3ישנם  (3
 . בשבוע 260 -צלמון , בשבוע 320 –וערה 'ג, חניכים בשבוע 450 -בוקר  

במטרה להרחיב את  ות לווין בחצריםפלוג הוקמו לאחרונה, בנוסף (4
  .עים בשבוע"גדנ 300בה משתתפים  עים"כמות הגדנ

 .א"תלמידי כיתות י 30,000-עים ממוצעת עומדת בשנה על כ"כמות גדנ (5

 

 

ע מגביר את המוטיבציה לשירות של בני "שבוע הגדנ
 הזיקה בקרב יהדות התפוצות לישראלת הנוער ומחזק א
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 המגזר הבדואי והנוצריחיזוק הקשר עם  .ו

 ה ותחושת השייכות של בני נוערהזיק, משרד הביטחון מחזק את הקשר (1
-באמצעות פעילות חינוכית, בני המגזר הבדואי והנוצרי למדינת ישראל

סדנאות השילוב בחברה הישראלית : ל כגון"וד הגיוס לצהערכית ועיד
צעדת , ע"שבוע גדנ, סיורים באתרי מורשת ובבסיסים, ל"וחשיפה לצה

 .במגזר ועוד" אחריי"קבוצות , הנוער והלוחם הבדואי

כמות משתתפים בני המגזר הבדואי והנוצרי בפעילויות אלה עומדת  (2
 . תלמידי תיכון 6,700-בשנה על כ

 
 
 

 
 רקסי      'מגזר הדרוזי והצבקרב ה לשירות משמעותי עידוד השירות .ז

תנועות הנוער , ס"משרד הביטחון מרכז את הפעילות אל מול בתיה (1
ומנהיגי העדות על מנת לעודד גיוס לשירות משמעותי בקרב בני נוער בני 

לקראת "סדנאות : פעילויות כגון. רקסיות'העדות הדרוזיות והצ
ליווי ושיווק מכינה קדם , בות הלוחמים הדרוזייםבעק, "השירות

 .כנס מתגייסים ועוד, יום החייל הדרוזי, צבאית דרוזית

רקסי בפעילויות אלה עומדת 'כמות משתתפים בני המגזר הדרוזי והצ (2
 . תלמידי תיכון 12,500-בשנה על כ

 בחברה נוער בסיכוןשילוב  .ח

נוער בסיכון מיוחד משכבות  משרד הביטחון פועל לטיפוח ושילוב בני (1
וזאת באמצעות פעילויות לעידוד הגיוס , המצוקה בחברה הישראלית

 :פעילויות האגף לשילוב נוער בסיכון .ולהשתלבות בחברה

 

 

ל של בני נוער בעלי מוגבלויות "יקט הכנה לצהפרו – "שילוב מנצח" (2
ל וקידום גיוסם "וצרכים מיוחדים אשר קיבלו פטור משירות בצה

 ".מתנדבים"במעמד 

סאות יל בכ"יקט ייחודי המבוצע על ידי נכי צהפרו –" צחון הרוחינ" (3
צחון הרוח והיכולת להתגבר ינ: המסרים המועברים לבני הנוער. גלגלים

עבודה , ל"הכנה מנטאלית כחלק מההכנה לצה, על קשיים ומכשולים
מען אהבת הארץ וההקרבה ל, הקפדה על הבטיחות, ערך החיים, בצוות

 .המדינה

שמטרתה טיפוח !"  אחריי"בשיתוף עם עמותת  –" אחריי"קבוצות  (4
, מעיירות פיתוח, נוער משכונות-מנהיגות ופיתוח מעורבות בקרב בני

בתחום " אחריי"האגף שותף לפעילות . ממעונות חסות ומהפריפריה
, ל בקרב הנוער"הגברת הנכונות והמוכנות לשירות מלא ומשמעותי בצה

ל מאפשרת "הפעילות לטיפוח ושילוב בני נוער בסיכון בצה
 לאוכלוסיה זו נקודת זינוק טובה יותר בחיים האזרחיים

ל מגביר את "הגברת המוטיבציה והרצון להתנדב לצה
 ישראל  ל ולמדינת"הזיקה של אוכלוסיות המיעוטים לצה
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מורשת , ציונות, מעורבות חברתית, ל חינוך הנוער לאזרחותבדגש ע
 .ואהבת הארץ

, לית בבני נוער בסיכוןחינוכית וטיפו-פעילות ערכית –" נירים בשכונות" (5
 . ל"שילוב בני הנוער בחברה באמצעות הכנתם וגיוסם לצה אשר מטרתה

ירות פעילות לטיפול בנוער נושר בפריפריה והכנתו לש –" זיו נעורים" (6
ל באמצעות פעילות ימית שמטרתה הכנה מנטאלית ופיסית "בצה

, תוך דגש על העצמת היכולת האישית, ל"לקראת שירות משמעותי בצה
 .ערכים ואהבת הארץ, עבודת צוות

אלכוהול ומניעת , קט ייחודי למלחמה בסמיםפרוי –" בגובה העיניים" (7
בקרב , ת המודעותהגבריקט הינה מטרת הפרו. בקרב בני הנוער אלימות

אלכוהול ואלימות על ידי , ת השימוש בסמיםעבנושא מני, בני הנוער
סימולציה , הצגת יחיד, סיפורו של מכור, סדנא הכוללת שיחת פתיחה

 .ודיון בשיתוף בני הנוער

בני נוער  17,600-כמות משתתפים בפעילויות אלה עומדת בשנה על כ (8
 . בסיכון

 " צבר"גרעין  .ט

השוהים , חינוכית לבני נוער ישראליים-המציע מסגרת ארגונית פרויקט (1
בני )" עם משפחותיהם בארצות הברית או בקנדה מזה שנים רבות

הצעירים בני הגרעין בוחרים , עם סיום לימודיהם בתיכון. "(יורדים
עם . ל לשירות צבאי מלא"להתנדב ולהתגייס לצה, להגיע לישראל

המשמש להם כבית , ין בקיבוץ מאמץנקלטים חברי הגרע, הגיעם ארצה
, לומדים באולפן, ל"עוברים תהליך של קליטה ומיון בצה, חם ותומך

 . ההיסטוריה והמורשת, מטיילים בארץ ולומדים על ישראל

מטרת הפרויקט היא שילובם המלא של חברי הגרעין בחברה הישראלית  (2
, היום מאז הקמת הגרעין ועד. גם לאחר תום שירותם הצבאי, בהמשך

 .צעירים חלק בתוכנית 1,068לקחו 

 -(ל"מח)מתנדבי חוץ לארץ גיוס  .י

אשר אינם בעלי , 18-24המסלול מיועד לצעירים וצעירות בגילאים  (1
המבקשים לתרום למדינת ישראל ולהתנדב , אזרחות ישראלית

 .ל"לשירות צבאי קרבי משמעותי במסגרת צה
ל "מח, ל"מדריכי חו ,ל חרדי"מח, ל"ל נח"מח: מסלולי השירות

 .הסדר

חיזוק הקשר בין צעירי הקהילות היהודיות  ייעודו המסלול הוא (2
 .ל ומדינת ישראל ועידודם לעלות ארצה"ברחבי העולם לבין צה

 .ל"ל למסלול מח"צעירים מחו 200-התנדבו כ 2009בשנת  (3
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 ל"גיוס חרדים לצה -ל חרדי"נח .יא
 
 
 
 

ל החרדי בני נוער ותלמידי ישיבות "הנחמגויסים לגדוד  במסגרת זו (1
תוך שמירת אורח החיים , ל"מהמגזר החרדי  לשירות משמעותי בצה

 .הדתי הייחודי

האגף הביטחוני חברתי הינו המגייס העיקרי של בני הנוער לגדוד  (2
באמצעות מגייסים בשטח וכן מלווה את בני הנוער ותלמידי הישיבות 

 .עד הגיוס

השירות בגדוד הינו מסלול וותיק  -"נצח יהודה"י ל החרד"גדוד הנח (3
השירות בתוכנית כולל שנתיים בגדוד לוחם . ל מספר שנים"הקיים בצה

במסגרת שנת ההכנה . והשתתפות בתוכנית הכנה לחיים בשנה השלישית
לרכוש הכשרה , מתאפשר לחיילים לבצע השלמת בגרויות, לחיים

 . מקצועית או לבצע מכינה להנדסאים

 . בשנה חיילים 450 -כל החרדי מתגייסים "גדוד הנחל (4

  ל"שילוב האוכלוסייה החרדית בצה .5

. ל החרדי"במסגרת הנח ,מספר שניםכבר ל מבוצע "שילוב אוכלוסייה חרדית בצה
חדשים משתלבת כמות הולכת וגדלה של חרדים במסלולים , בשנים האחרונות

ועות טכנולוגיים ולמקצועות התוכניות מכשירות למקצ. המותאמים להם במיוחד
ובכך מפחיתה את החסמים העומדים בפני החרדים , המחשב בכל זרועות הצבא

מעניקה להם התוכנית ידע והשכלה , בכך. בהשתלבות בשוק העבודה האזרחי
 .מקצועיים שיסייעו להם בעתיד

 :מסלולים ייחודיים לאוכלוסייה החרדית

 (ל חרדי"נח)נצח יהודה  .א

 .יסיםמגו 450 -  היקף היום (1

 .יסים בכל שנהחרדים מגו 360 -היקף צפוי  (2

 (18-22)חרדים בגיל הגיוס  – אוכלוסיית היעד (3

השירות . ל מספר שנים"השירות בגדוד הינו מסלול וותיק הקיים בצה (4
בתוכנית כולל שנתיים בגדוד לוחם והשתתפות בתוכנית הכנה לחיים 

 . בשנה השלישית

, אבחון תעסוקתי מלא :לחיים כוללת מספר רכיבים כגוןתוכנית הכנה  (5
, חיזוק תורני, מכינה להנדסאים/ הכשרה מקצועית/ השלמת בגרויות

 .ליווי והשמה לקראת שחרור

ל ובהמשך בשוק העבודה "לשילוב חרדים בצה
 תוך תרומה לחברה ולכלכלה חשיבות לאומית



 ס"בלמ
 תקציביםהאגף 

 48221 - 5828/ת
  862עמוד 

 

 

 ס"בלמ

2426 

לאור הגידול הצפוי בכמות המתגייסים לגדוד ייתכן ויהיו שינויים  (6
הוספת /הרחבת הגדוד לשני גדודים)ארגוניים באופן פעילות הגדוד 

 .('לוגות וכופ

 ר"תוכניות שח .ב

 (.07-09בין השנים )יסים במצטבר מגו 400 -כ - היקף היום  (1

 .כל שנהיסים חרדים מגו 450 -היקף צפוי  (2

 .מרביתם נשואים, 22-26חרדים בגילאי  – אוכלוסיית היעד (3

התוכנית . התוכנית מיועדת לחרדים בוגרים אשר ברובם נשואים (4
טכנולוגיים ולמקצועות המחשב בכל זרועות הצבא מכשירה למקצועות 

התוכנית מחייבת הקפדה , במקביל(. ל"תקשוב ואט, ן"חמ, י"ח, א"ח)
 . על אורך חיים חרדי

החיילים מקבלים ליווי לתעסוקה אזרחית בשיתוף , עם סיום השירות (5
למתאימים תתאפשר תקופת שירות בקבע קצר , כמו כן. וינט'ארגון הג

שירות , (שארו לשירות קבעימבוגרי התוכנית י 1/3כי ההנחה היא )
 . הקבע יאפשר התאמה טובה עוד יותר לעבודה במשק האזרחי 

יש צפי לגידול משמעותי בכמות , לאור הצלחת התוכנית עד כה (6
במצב יציב אמורים , לפי הנחות העבודה, על כן. יסים לתוכניתוהמג

 .חרדים לתוכנית 450 -להתגייס כל שנה כ

 תוכנית חדשה -'שלב ב .ג

 .תוכנית חדשה - היקף היום  (1

 .יסים כל שנהחרדים מגו 300 -היקף צפוי  (2

 .ומעלה 26חרדים בגילאי  – אוכלוסיית היעד (3

התוכנית נועדה לאוכלוסיה מבוגרת ומאפשרת להיקפים רחבים של  (4
ל "קרי צה. חרדים להגיע לידי יציאה למעגל התעסוקה ולעמוד בחוק טל

יאפשר לחרדים אלו לבצע גיוס מקוצר על מנת שיחשבו ככאלו שעברו 
 .שירות צבאי

השירות יכלול . חודשים בתנאי חובה 3-6התוכנית כוללת שירות של  (5
או במשק לשעות /טירונות קצרה והכשרה לתחומים הנדרשים לצבא ו

 (.'ר וכו"פקע, כיבוי אש, נסולנהיגת אמב, נהיגת משא)חירום 

ם יל הגופים הרלוונטימו תוכנית מחייב המשך עבודת מטהמימוש ה (6
 .יה החרדית בהםיושילוב האוכלוס לפתיחת יחידות נוספות

עלות המסלול עלולות להיות משמעותית גבוהות יותר במידה והיקף  (7
 .ינת להשתתף בפרויקט תגדלייה המעוניהאוכלוס
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 ות הצבאיתהרבנ -דת - 3613

 

 

 

שאים ובנו ,סמכות מקצועית עליונה בנושאים תורניים צבאית מהווההרבנות ה .1
סמכות הלכתית בלעדית לנושאים הקשורים בשירות הקשורים לענייני הדתות וכן 

 .צבאי ובמשימות צבא

לגבי כל  ל ולגורמי המטה הכללי"יעץ לרמטכהרבנות הצבאית משמשת גורם מי .2
הנחיות והוראות מקצועיות  הוציאמ, ני הדת בצבא לרבות דתות המיעוטיםעניי

 .בענייני דת בצבא לשגרה ולשעת חירום

במקרים בהם  , ל"באחריות הכוללת לתהליך זיהוי גופות חללי צה הרבנות נושאת .3
 .נדרש זיהוי רפואי או זיהוי שלא על פי הכרות אישית

, הרבנות הצבאית מרכזת את התכנון וההפעלה של שירותי דת ביחידות הצבא .4
, (חליצה ועוד, גיטין, נישואין)טיפול בענייני אישות , בתי כנסת, כשרות: ובכללן

 וכן רוכשת קיום מסורת חגי ישראל ומועדי דתות המיעוטים, שמירת השבת
 .ציוד דת יחידתי ואישי  ליחידות תספקומ

במידה שמילוי , םלמול מוסדות דת אזרחיי תלועפל ו"את צה הרבנות מייצגת .5
את בית הדין הרבני הצבאי לפתרון בעיות גיור של  הפעילוכן מ ,התפקיד דורש זאת

 .ל המוגדרים כנעדרים"ועגינות נשות חיילי צה, חיילים המעוניינים בכך

הנחיות  פרסום, בחירום מכלול רבנות צבאיתת להפע :תפקידים עיקריים בחירום .6
ערכת מצב ש הוביגאישור תכניות פיקודיות לפינוי חללים ו, מתאימות בעת לחימה

ות קבע לקבורה בבתי בנושא הטיפול בחללים והמלצות על מעבר מקבורה בבתי קבר
 .קברות ארעיים

קורס נתיב הינו קורס גיור אשר מטרתו חיזוק תחושת הזדהות  -קורס נתיב  - גיור .7
בסיומו של הקורס . והשייכות של החיילים העולים לעם היהודי ולמדינת ישראל

 .ל המאפשר גיור"ית דין רבני בצהעומד המשתתף בפני ב

 . ב"בשירות המילואים ולמלש, בשירות החובה: מתכונות 3-הקורס מתקיים ב .א

-כאשר מתחילת התוכנית ב, חיילים בשנה 1,300-כ משתתפים בתוכנית כ"סה .ב
  .סיימו את תהליך הגיור 4,100-ו" נתיב"חיילים קורס  16,250עברו  2003

 :רבנות הצבאיתתהליך הגיור בהיבט ה .ג

משך קורס נתיב הינו כשבעה שבועות כאשר במהלך הקורס מקנים  (1
 .למשתתפים ידע בסיסי בנוגע ליהדות ולעם ישראל

החפצים בתהליך גיור נדרשים לבצע שני סמינרי המשך כאשר במהלכם  (2
 . משתלבת הרבנות הצבאית ומלווה את המתגיירים הפוטנציאליים

הרבנות הצבאית פועלת להעמקת הזהות 
וכן , ל ומפקדיו"יהודית בקרב חיילי צה-הישראלית

 בענייני דתות בני המיעוטים עוסקת ומהווה סמכות
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רבנות הצבאית מעניקה למתגיירים ציוד דת במהלך הסמינר השני ה (3
 (.'פלטה חשמלית לשבת וכדו, ציצית, סידור, כיפה, כגון תפילין)בסיסי 

עם סיום הסמינרים המתגיירים עוברים לאחריותה הבלעדית של  (4
 .הרבנות הצבאית עד לתום תהליך הגיור

בסוף התהליך . הרבנות הצבאית מפעילה את מערך בית הדין לגיור (5
גיעים המתגיירים לפני בית דין המורכב מדיינים ואבות בית דין מ

י הרבנות הצבאית באמצעות משרד הביטחון ומשרד ראש "המועסקים ע
 .הממשלה

ת /ת עובר/המתגייר, לאחר שבית הדין קיבל את הבקשה להתגייר (6
 .הטפת דםטבילה במקווה והמתגייר מבצע ברית או 

נוסף לגיור שכולו באחריותה ומיועד הרבנות הצבאית מפעילה מסלול  (7
לחיילים שבתפקידים ייחודיים ושאינם יכולים לצאת לקורס או 

(. 'טייסים וכדו, פים"מ, קצינים בקבע, תפקידי לחימה)לסמינרים 
הרבנות הצבאית מכשירה את המתגיירים לעמוד בפני בית הדין 

 .באמצעות בהדרכה פרטנית של מורות ומורים לגיור

הצבאית מטפלת גם במתגיירים שמבקשים להיכנס בברית הרבנות  (8
 .מסייעת להם ומלווה אותם בתהליך, הנישואים

 
 
 
 

 :עבור תקציב הרבנות הצבאית הראשית מיועד .8

בשגרה , ל והבאתם לקבורה"ציוד לזיהוי חללי צה -י וקבורהרכש ציוד זיהו .א
סוף נתוני חללים תפעול המתקן לאי, טיביותובחירום כנגזרת של תכניות אופר

 .ובית הלוויות

ימי עיון , שיחות -" תודעה יהודית"ביצוע פעילויות  -פעילות חגים והווי דת  .ב
קיום , ל"יילי צהוחומר כתוב בנושאים ערכיים מתוך מורשת ישראל לכלל ח

בעקבות "מבצע , סיורי סליחות, חגיהם של המיעוטים והוראת דתותיהם
 .'וכו "המכבים

, מצות ואביזרים לסדר פסח: רוכות בהכנות לחגי ישראל כגוןהוצאות הכ .ג
 .'קישוטים לסוכות וכו, נרות לחגים, ארבעת המינים

לבתי , ל"בצה דת לכל חיילרכש ציוד  -לפרט וליחידהרכש ציוד דת יעודי  .ד
אספקת  ,כיפות, כנפות' ד, מזוזות ,תפילין, כים"תנכדוגמת  וליחידות הכנסת

וציוד ל "ציוד בר מצווה ליתומי צה, וסח לסידור צבאיהוצאת נ, נרות לשבת
אספקת מזוזות לכל המבנים , י הרבנות הצבאית"לטקסי נישואים הנערכים ע

 .ועוד רכישת ספרים שונים לספריות תורניות, ל"הקיימים בצה

, להיערכות לשעת חירום, בנוסףתקציב הרבנות הצבאית משמש  –חירום  .ה
 .ירוםבהתאם לתפקידי הרבנות בח

פרויקט הגיור מאפשר את שילובם של אוכלוסיית העולים 
 ל וחיזוק תחושת השייכות לחברה הישראלית"בצה
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 ל"בבסיסי צהובמחנות בתי כנסת ומקומות תפילה  שיפוץ -אחזקת בתי כנסת .ו
 .שנפגמו ואביזרי קדושה ספרי תורה, תיקון ושיפוץ חלקי ציוד וכן

דיינים ומורות לגיור להפעלת בית הדין הרבני הצבאי כחלק  העסקת -יועצים .ז
 ."נתיב" לי"מפרויקט הגיור הצה

רגישות גוברת בחברה לנושא  :הצבאית בשנים הקרובותאתגרי פעילות הרבנות  .9
הדתיים בצבא גידול מתמיד במספר החיילים והמפקדים , והטיפול בהםהחללים 

צורך גובר , ל"גובר לפעילות תודעה יהודית בצהביקוש , בדגש על המערך הלוחם
 ".נתיב"קט הגיור פרויותפעול והולך לפרסומי הלכה 
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 הצבאית הפרקליטות - ר"מפצ - 3616

ל במילוי "היא לסייע לצה (ר"מפצ) ייעודה של הפרקליטות הצבאית הראשית .1
משימותיו כדין ולהנחיל בו את עיקרון שלטון החוק ואת ערכי המשפט והצדק 

 :באמצעות

 .אכיפת הדין .א

 .מתן הגנה משפטית לחיילים .ב

 .ייעוץ לגופי הצבא וייצוגם בענייני חוק ומשפט .ג

 .ין המשמעתיפיקוח על הד .ד

 .ל ומפקדיו"לימודם והטמעתם של דיני הצבא בקרב חיילי צה .ה

 

 

 

 :פעילויות היחידה מגוונות מאוד ונמנות עם התחומים הבאים .2

פועלת לאכיפת שלטון החוק וערכי משפט וצדק באמצעות  –תביעה צבאית  .א
 .מיצוי הדין עם עבריינים הנתונים לשיפוט צבאי

מתן הגנה משפטית בדרך של ייעוץ וייצוג לכל חייל  – הסנגוריה הצבאית .ב
 .הנתון בהליכי חקירה ומשפט במסגרת הצבא

מתן ייעוץ משפטי לכלל גופי הצבא ולגורמי הפרקליטות  –ייעוץ וחקיקה  .ג
דיני , המשפט החוקי והמנהלי: הצבאית במגוון תחומים משפטיים ובכלל זה

 .'ורפואה וכדמשפט , דיני עבודה, דיני מכרזים, חוזים

מתן ייעוץ משפטי למפקד פיקוד המרכז  –ייעוץ משפטי לאזור יהודה ושומרון  .ד
-ם הדין הביןתחועלים מטעמו במרחב יהודה ושומרון בולכל הגופים הפו

 .לאומי והדין המקומי

שפט הבינלאומי לכלל מתן ייעוץ משפטי בתחום המ –הדין הבינלאומי  .ה
מו גם לגורמים חוץ צבאיים להם ממשקי כ, ל"ים בצהינטהגורמים הרלוו

 משטרת, משרדי הממשלה ובעיקרם משרד המשפטים: ל כגון"עבודה עם צה
 . 'המועצה לביטחון לאומי וכו, ישראל

ל להדרכה ולמחקר בתחום "המרכז המקצועי בצה –ס למשפט צבאי "ביה .ו
ות משפטיות אמון על הכשר. מטעם הפרקליטות הצבאית, המשפט הצבאי

ולסגנו בפיקוח על הדין המשמעתי  קליט הצבאירמסייע לפ, הצבא לכלל
 .ובטיפול בבקשות לחנינה ולהקלה בעונש

תיקים  013-הפרקליטות הצבאית מטפלת מדי כשנה בכ
, תיקי תעבורה 4,186, תיקי עריקים ונפקדים 0,133, מבצעיים

 .תיקים 60,333-כ כ"סה, תיקים בשטחים 4,033
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הפעילות השוטפת של הפרקליטות  כלל מיועד למימון קליטות הצבאיתרהפתקציב  .3
, משמש לתשלום עבור הוצאות תקשובושל בית הספר למשפט צבאי והצבאית 

פרסום , רכישת ספרות מקצועית, בינוי, ילות הפרקליטותפרויקטי מיכון ומחשוב פע
השתלמויות , הוצאות לוגיסטיות שוטפות, ספרות וכתבי עת מטעם הפרקליטות

 .'תשלום לעדים מומחים וכו, ל"ובחו בארץ

. כוחות הביטחון בסדיר ובמילואים כפופים לחוק השיפוט הצבאי
משרתי הקבע הינם הסקטור היחידי במדינת ישראל , כפועל יוצא

לעובדה זו משמעויות נרחבות , מעביד –אשר אינו נהנה מיחסי עובד 
כמו , ות זמינותחוסר אפשרות לתבוע בערכאות משפטי, בין היתר –

 בתי הדין לעבודה
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 הצבאייםובתי המשפט ת בתי הדין ויחיד -ש"ויבמץ "יבד - 3610
 

 יחידת בתי הדין הצבאיים -ץ"יבד

פועלים בתי הדין הצבאיים של ערכאה ( ץ"יבד)ת בתי הדין הצבאיים במסגרת יחיד .1
אשר עוסקים בשפיטתם של חיילים אשר עברו , ראשונה ובית הדין הצבאי לערעורים

 .עבירות פליליות

, בפני בתי הדין הצבאיים עומדים לדין חיילים וקצינים בשרות סדיר ומילואים .2
 .שלהן זיקה לצבא, ת נוספותאזרחים עובדי צבא וכן הנמנים על קבוצו

באפריל . היו בתי המשפט הצבאיים כפופים לפרקליטות הצבאית 2004עד אפריל  .3
הפכה היחידה לבתי המשפט הצבאיים ליחידה עצמאית הכפופה לנשיא בית  2004

גם את תקציב  2004צ כולל בתוכו החל משנת "תקציב יבד. הדין הצבאי לערעורים
י המשפט הצבאיים מן הפרקליטות והכפפתם לנשיא בעקבות הפרדת בת, ש"יבמ

 .בית הדין הצבאי לערעורים

בפני  "יומם יינתן" בבתי הדין מתנהלים המשפטים תוך הקפדה על כך שלנאשמים .4
מקיימים בתי הדין את , בד בבד. וכי יישמרו זכויותיהם בקפדנות בית הדין

  .והסדר הטוב בצבאהמשמעת , המשפטים ביעילות המתחייבת לשם שמירת החוק

 

 

 

 :עיקרי הפעילות בתחום המקצועי .5

 מוסמך לשפוט כל קצין בדרגת -(ערכאה ראשונה)בית הדין הצבאי המיוחד  .א
ל ומעלה על כל עבירה שבית דין צבאי מוסמך לדון עליה וכן כל חייל אחר "סא

 . הנאשם בעבירה שדינה מוות

 בתי הדין המחוזיים נחלקים -(הערכאה ראשונ)בתי הדין הצבאיים המחוזיים  .ב
זרוע היבשה , חיל הים, אויר-חיל ,ל"מטכ, מרכז ,דרום ,צפון: למחוזות שיפוט

בגין כל עבירה שבית דין , ן כולל"מוסמכים לדון חיילים עד דרגת רס .ועורף
 .צבאי מוסמך לדון עליה לפי חוק השיפוט הצבאי ושאינה עבירה שדינה מוות

מוסמכים לדון כל חייל  –( ערכאה ראשונה)בורה בתי דין צבאיים לתע .ג
 .בעבירות תעבורה

ערכאת הערעור הצבאית העליונה  -(ערכאת ערעור)בית הדין הצבאי לערעורים  .ד
בית הדין הצבאי , על פסקי דין והחלטות של בתי הדין הצבאיים המחוזיים

 .המיוחד ובתי הדין הצבאיים לתעבורה

כת בתי הדין הצבאיים מנהלת את המשפטים ביעילות מער
מכתבי האישום  80%-הסתיים הטיפול בכ 0330בשנת  –מרבית 

 .ימים מיום הגשתם 03שהוגשו לבתי הדין הצבאיים בתוך 
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 ייםיחידת בתי המשפט הצבא -ש"יבמ

ש "פועלים בתי המשפט הצבאי באיו( ש"יבמ)במסגרת יחידת בתי המשפט הצבאיים  .1
אשר עוסקים בשיפוט בעבירות ביטחוניות שנעברו , ובית המשפט הצבאי לערעורים

 .ש"באיו

והיא , ל"ש היא חלק מהרשות השופטת בצה"יחידת בתי המשפט הצבאיים באיו .2
אשר חלים על אזורי יהודה , לאומי הפומביפועלת מכוח דיני המלחמה והמשפט הבינ

ל "מאז כניסת כוחות צה, בהיותם שטח הנתון לתפיסה לוחמתית, והשומרון
 .1967לאזורים אלה ביוני 

 : כמפורט להלן, פועלות כמה ערכאות שיפוטיות, במסגרת היחידה .3

מופקדים על קיום  אלה בתי משפט -בערכאה ראשונה שני בתי משפט פליליים .א
אשר , אלה מהאוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור פטיהם שלמש

, (פעילות חבלנית עוינת והפרות סדר)הואשמו בביצוע עבירות ביטחוניות 
, ותעבורה, עבירות שהייה בלתי חוקית ,('אלימות וכד, רכוש)עבירות פליליות 

 ,דההאחד ביהו .שנעברו באזור או היו מכוונת לפגוע בביטחונו ובשלום הציבור
אשר מקום , והשני בשומרון, אשר מקום מושבו בקריית המשפט במחנה עופר

 (. ליד צומת מגידו)מושבו במחנה סאלם 

בית משפט זה מופקד על  -בית משפט לעניינים מנהליים בערכאה ראשונה .ב
י "ביחס לצווים של מעצר מנהלי שמוצאים לעיתים ע, קיום ביקורת שיפוטית

בכדי לסכל מסוכנות עתידית של גורמים עוינים , המפקדים הצבאיים באזור
אולם מקיים דיונים גם בשלוחה שנמצאת , פועל בעיקר במחנה עופר .שונים

 . בסמוך לכלא קציעות

בעיקר , ום סמכותןדנות בתביעות אזרחיות שונות שבתח - ועדות עררים .ג
 .יושבות במחנה עופר, ןבנושאי מקרקעי

משמש כערכאת ערעור על בתי  -ש"באיו בית המשפט הצבאי לערעורים .ד
נשיאו של בית משפט זה משמש גם כמפקד . המשפט בערכאה ראשונה

אשר משמש , והוא כפוף פיקודית לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, היחידה
  .אף הוא בקריית המשפט במחנה עופר יושב .ל"כראש הרשות השופטת בצה

 :ם פועלים בשלושה מקומות עיקרייםבתי המשפט הצבאיי -פריסה הגיאוגרפית .4

בואכה  443על כביש , זאב בסמוך לישוב גבעת, בקריית המשפט במחנה עופר .א
  .ירושלים

  .ידובמחנה סאלם הסמוך לצומת מג .ב

 . ס"במחנה קציעות בסמוך למתקן הכליאה של שב .ג

בסמוך , מקיימים שופטי היחידה דיוני מעצר לצורך חקירה, בנוסף לכך .ד
מתקן קישון ומתקן פתח תקווה : רבעה מתקני חקירה של גורמי הביטחוןלא

ומתקן שקמה  וכן מגרש הרוסים בירושלים, ומרוןש ש"באחריות בימ
 .ש יהודה"באחריות בימ, באשקלון
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אשר חלק ניכר מהם עוסק , באלפי תיקים בתי המשפט הצבאיים דנים מידי שנה .5
 מקפידיםהשופטים היושבים בדין , נתבעבירות חמורות של פעילות חבלנית עוי

את ייעודה של יחידת , הלכה למעשה יםמשמומ, בזכויותיהם של הנדונים בפניהם
תוך הבטחת הליך הוגן , נאשמים וחשודים בשפיטתלעסוק , בתי המשפט הצבאיים

 .וקיום משפט צדק

ת ש בעקבו"בשנתיים האחרונות גדל היקף הפעילות של בתי המשפט הצבאיים באיו .6
למשל ביחס , ש"שהרחיבו את תחום הפעילות של בתי המשפט באיו, תיקוני חקיקה

הקמת ועדה לביטול , ביקורת על צווי גירוש למסתננים, Aלגניבות רכב בשטח 
 . ב"חנינות של משוחררים ששבו לסורם וכיוצ

, וטפת של בתי הדין הצבאייםעד למימון הפעילות השמיוש "ויבמ ץ"תקציב יבד .7
השתלמויות והוצאה לאור של פרסומים הכשרות ו, ספרות מקצועית לרכישת

ושיפור סביבת למשימות בינוי  ,ואחזקת פרויקטי מיחשובלמימוש , מקצועיים
 .כלליות ועודרכישות  ,פיצויים לנאשמיםתשלום לעדים מומחים , העבודה
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 י"קרן לב

 
  .פ חוק העמותות"הינה עמותה ע (למען בטחון ישראל) י"קרן לב .1

 

 

 

 .ל"מ מנחם בגין ז"י רה"ע 1981שנת ב הקרן הוקמה .2

תרומות י "י מתנהלת כמשק סגור בו כלל ההוצאות של הקרן ממומנות ע"קרן לב .3
ות בנוסף ולא מתוקצב ,ולא מיועדות (בה התורם בוחר את יעוד התרומה) מיועדות

 .י מערכת הבטחון"ע

תרומות הגבוהות . א"אישור אכ את מקבלות, מימושןלפני , כל התרומות המיועדות .4
 .ל"הרמטכ ל"הרמטכ' ס אישורמקבלות בנוסף את  ח"מליון ש 1-מ

יעוד יתרת התרומות הלא מיועדות משנים , י"בהתאם לתקנון עמותת קרן לב .5
 .ל"י הרמטכ"קודמות נקבע ע

 26 -בכ םמסתכ,2119בשנת י "י קרן לב"ע שהתקבלו תוהעיזבונוף התרומות היק .6
רוב התרומות מתקבלות מתושבי ישראל וכרבע מהתרומות . מליון שקלים
 .ל"רמים בחוומתקבלות מת

 
 
 

 

: ל כגון"לאורך שנים רבות פועלת הקרן לקידום תחומים רבים בצה
 .ואיציוד רפו מתקנים רפואיים, ל"ווחת חיילי צהר ,דת ,תרבות, חינוך

 לביטחוןלפעילויות התורמות מגייסת כספים הקרן 
 .ל"לחיזוק חוסנו ועוצמתו של צהוישראל 
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רב של פרויקטים בעלי חשיבות  י שותפה מרכזית במספר"קרן לב, בשנים האחרונות .7

 .ל בפרט"ותרומה רבה לצבא בכלל ולחיילי צה

 :בין הפרויקטים הרבים ניתן לציין את הפרויקטים הבאים .8

 :תחום החינוך .א

ל הנועד לחזק את הזיקה "פרויקט המיועד למפקדים בצה –בים "מחצ (1
 .מדינה ולארץ, ל לעם"ואת תחושת השייכות של מפקדי צה

מממנת , ל"כתגמול והוקרת החיילים הלוחמים בצה  –ת לוחמים בגרו (2
 .י הכשרות להשלמת בגרויות ללוחמים לפני שחרור"קרן לב

במסגרת הפרויקט מממנת הקרן פעילות תרבות שונות  –' תרבות יום א (3
. 'מופעי מחול וגז וכו, קונצרטים קלאסיים, הצגות תיאטרון: כגון

הקרן דואגת להרחבת עולמם התרבותי של , במסגרת פרויקטים אלו
 .החיילים

 :תחום הרפואה .ב

פרויקט בשיתוף חיל הרפואה להקמת מרפאת  –מרפאת שיניים ניידת  (1
 .יידת בחטיבת הצנחניםשיניים נ

 .השיקוםמימון שיפוץ מחלקת  –צפון ב אזורית מרפאהשיפוץ  (2

 .ציוד מרפאות צבאיות במערכת דימות מתקדמות –ציוד רנטגן  (3

 .ל"רכש אמבולנסים ליחידות צה (4

 :והדת תחום הרווחה .ג

 .מענקים לפסח וראש השנה לחיילים בודדים ונזקקים (1

 .ל"ני חיילים וחדרי כושר בבסיסי צהבנייה ושיפוץ מועדו (2

 .1ד "בה –בניית בית הכנסת בבית הספר לקצינים  (3

 1ד "בית הכנסת בבה 
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 ייעוד המכללות

זרועית בו תוכשר כלל הקצונה הבכירה ת בית ספר להשכלה צבאית גבוהה על להוו .1
מפקדים וקציני של ל ובו יעוצבו אופיים ושיעור קומתם המקצועי והערכי "של צה

 .ל"מטה בצה

להוות בית הספר הבכיר במדינה לביטחון לאומי לצרכי עיצוב ידע משותף ומתודת  .2
 .עבודה לכלל השירות הציבורי ומערכות הביטחון

 קורסים והכשרות במכללות

, בהיקף משמעותילקצונה הבכירה כוח אדם מקצועי וניהולי  ותמכשירהמכללות  .1
שתורם באופן ישיר לחיזוק העוצמה ידע וניסיון מקצועי , בעל השכלה ושהינ

ורם האזרחי ות במשקבתום שירותו משתלב הביטחונית של מדינת ישראל ואף 
 . ולחיזוק התעשייה בכלל והתעשייה הביטחונית בפרט לפריון העבודה

הושם דגש , 2007ובמסגרת המגמה שהחלה בשנת  השנייהלאור לקחי מלחמת לבנון  .2
. ל תוך יישום עקרונות השילוביות ורצף ההכשרה"חיזוק הכשרות הקצונה בצהעל 

יקוד ומטה משולב המיועד להכשרת קורס פ: כגון, מוסדו קורסים שונים, לפיכך
 . ל וקורס לפיקוד ומטה מתקדם למפקדים הבכירים"הקצונה מכלל הזרועות בצה

 :להלן הקורסים וההכשרות העיקריות המתקיימות במכללות .3

,  ל"הסגל הבכיר בצהמטרת הקורס היא להכשיר את  – הקורס לביטחון לאומי .א
 .וניהול בכיריםבמערכת הביטחון והממשל לתפקידי פיקוד 

מטרת הקורס הינה להגביר האפקטיביות  – הקורס לאומנות המערכה .ב
( ל"תא -ם "ברמת אל)ל באמצעות הכשרת הקצונה הבכירה "המבצעית של צה

המפקדות )וברמה המערכתית ( ל"מטכ)לתפקוד ברמת האסטרטגיה הצבאית 
 (.הראשיות

את הקצונה המבצעית  מטרת הקורס היא להכשיר – קורס פיקוד ומטה כללי .ג
על מנת שתוכל לבצע את תפקידיה באופן , ל לתפקידי פיקוד ומטה"הסא גבדר

 .אפקטיבי

מטרת הקורס היא להכשיר את הקצין במקצוע  – 'אפק'קורס פיקוד ומטה  .ד
 .ל"ל במערכת המקצועית בצה"הצבאי לתפקידי פיקוד ומטה בדרג הסא

 אפילו המפקד שגמר את בתי הספר הצבאיים הגבוהים ביותר אינו רשאי לראות עצמו"

 . נחתמת אף פעם, חרתכתורה מדעית א, כי אין תורה זו, כאדם השליט בתורות הצבא  

 ,רק מי שעוקב בלי הרף אחרי ההתפתחות המתמדת של המחקר הצבאי ובעיות המלחמה  

 "וספר תורת הביטחון אינו מש מפיו ישכיל ויצליח בדרכו  

 דוד בן גוריון
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יר את קציני שכקורס היא להמטרת ה – ן"קורס למטה כללי לדרגת הרס .ה 2

, פקדות הראשיותבזרועות ובמ, ן הפועלים במטה הכללי"המטה בדרגת רס
האפקטיביות ור פישת הפעלת הכוח במצב מלחמה לצע את תפקידם במסגרבל

 .המבצעית של המפקדות

מפעילות המכללות מרכז ללימודי ביטחון לאומי ומרכז ללימודים , בנוסף לכך .4
 .פיקוד ומטהצבאיים במכללה ל

 

 

 הפנימיות הצבאיות 

לי אהפנימיות הצבאיות בחיפה ואור עציון הינן חלק אינטגר, 2007החל משנת  .1
עד לשנה זו היו הפנימיות ) מפעילות ההכשרה והלימוד הנמצאת באחריות המכללות

 .(הצבאיות באחריות זרוע היבשה

ותורני בפנימיית אור ) כמוסד חינוכיהינו לשמש  הפנימיות הצבאיותייעודן של  .2
הנדרשות  התכונות והמיומנויות ,הידע, המפתח את הערכים, קדם צבאי, (עציון

ולטפח גרעין לקצונה מקצועית וערכית המובילה במערך הלוחם במקצוע הפיקוד 
 .ל"של צה

ל "בצה, לפעילות ההכשרה הקדם צבאית המתקיימת בפנימיות הצבאיות מעבר .3
הטכנולוגי , ת בתחום האקדמיומקצועיות הכשר (תפקידבטרם ביצוע ה)מתבצעות 

 . והטכני

 :קטגוריות עיקריות 3-את ההכשרות ניתן לחלק ל .4

מסלול קצונה התנדבותי לרכישת השכלה אקדמית  – עתודה אקדמית .א
" עתידים"מסלול במסגרת מסלול זה קיים  .הנרכשת במסגרת דחיית שירות

ל בוגרי תיכון מצטיינים "משלב במסגרת העתודה האקדמית של צה
, העתודאים משובצים במקצוע אותו רכשו, עם חזרתם לשירות .מהפריפריה

עתודאים מהווים את . שנים 3כקצינים אקדמאים ונדרשים לחתימת קבע של 
  .ל"המקור האיכותי והעיקרי לקצונה טכנולוגית זוטרה ובכירה בצה

המיועד לבעלי , הנדסאי/מסלול לרכישת תעודת טכנאי – עתודה טכנולוגית .ב
העתודאים הטכנולוגים משובצים במקצוע , עם חזרתם לשירות. תעודת בגרות

משך המסלול הינו של שנה או שנתיים ומשך החתימה לשירות . אותו למדו
  .יםחודש 24-ל 9קבע נע בין 

 דיעיןהמו, המחשוב, קורסים במקצועות הריפוי – צבאיים-קורסים קדם .ג
עם חזרתם . חודשים 2-7ם נוספים אשר משכם נע בין יובמקצועות טכני

  .מבצעי הקורסים משובצים במקצוע ללא התחייבות לשירות קבע, לשירות

 
 

ח לשנת "מיליוני ש 26.8 -מסתכם בכ( כולל פנימיות צבאיות)סך תקציב המכללות  .5
 . 2012לשנת  ח"שמיליוני  24 -ובכ 2011

מהווה , טכנולוגי וטכני בפרט, ובכוח אדם אקדמאי, ההשקעה בביטחון בכלל
 לי תרומה ישירה לצמיחת המשק הישרא

, מהווה תרומה משמעותית לחברה ולקהילה, ל במשרתיו"השקעת צה
 ומעצבת את דור העתיד של מדינת ישראל 
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 שונות
 כללי

של ציוד הנרכש לצרכי  כולל את נושא ההובלה בספר הלא מסווג פרק השונות .1

 .ח סיוע"בדגש על הרכש במט ,ל"ט בחו"מעהב

 
 וביטוח הובלות

ל נדרש להוביל את המוצרים הנרכשים "בחו ט"כחלק מהרכש אותו מבצעת מעהב .2
ירית או והובלה או, ההובלה מתחלקת להובלה פנים יבשתית בארץ המוצא. לארץ

 .בשתית מהנמלים בארץ למרכזי הציודוהובלה פנים י, ימית מארץ המוצא לארץ

התקציב המוקצה לנושאים אלו מיועד לכיסוי עלויות ההובלה וכן לביטוח המוצרים  .3
 .ו מוביליםאותם אנ
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 דברי הסבר

 להצעת תקציב הבטחון

 3122-3123ת הכספים ולשנ

 נושאים לא מסווגים

 
 מקרא 

 תיבות-ראשי
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 מקרא ראשי תיבות
 
 

 אגף כספים ס"אכ

 אמצעי לחימה ח"אמל

 אגף תקציבים ק"את

 ביטוח לאומי א"בטל

 גוש עציון ע"ג

 גילוי וזיהוי ז"גו

 רכש בשיטת דמי מחזור והקפה מ"ד

 הרשאה להתחייב ל"ה

 אזרחיתהגנה  א"הג

 חוות דעת ד"חוו

 חומרים מסוכנים ס"חומ

 היועץ הכלכלי למערכת הבטחון ל"יועכ

 היועץ המשפטי למערכת הבטחון ש"יועמ

 כוח אדם א"כ

 מרכיבי בטחון ב"מ

 מנהל ההרכשה והייצור ר"מנה

 מתקני תאום וקישור ק"מת

 קבילות חיילים בנצי ל"נקח

 נציבות שירות המדינה מ"נש

 סדר כוחות כ"סד

 עבודת מטה ט"עמ
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 עובד מקומי ישראלי י"עמ

 עובד מקומי לא ישראלי י"עמל

 רענון ערכות מגן מ"רע

(XX) שיא שעות נוספות/שיא כוח אדם  

 שכר דירה ד"שכ

 שכר לימוד ל"שכ

 תקשורת ומחשוב ב"תקשו

 תקן רכב יעודי  י"תר

 




