
 

 

 

 

 

 

 10.30הוראת משרד הביטחון מס' 
החברה בישראל בהיבטי שימור וטיפוח  ממשקי משהב"ט עם

 החוסן החברתי העוטף את פעילות מערכת הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 ארגון אשכול

 ארגון כללי פרק

 אגף התכנון אחריות מטה
 י"ד כסלון תשפ"א 30.11.2020 תאריך עדכון אחרון

 התכנוןאגף /  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

 

 4מתוך  1עמוד  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 תוכן העניינים

 2 .................................................................................................................................... כללי
 2 .................................................................................................................................. מטרה
 2 .................................................................................................................................. שיטה

 2 ........................................................................... אגפים שייעודם בשימור ופיתוח החוסן החברתי
 2 .................................................................................................................... אגף שיקום נכים

 2 .................................................................................................. ומורשתאגף משפחות הנצחה 
 2 .................................................................................. האגף והקרן לחיילים משוחררים )חיימ"ש(

 3 ........................................................................................................... האגף הביטחוני חברתי
 3 ....................................................................................... להתיישבות ולתשתית לאומיתהיחידה 

 3 ............................................................................................................. מינהל המעבר דרומה
 3 ................................................... אגפים נוספים המבצעים משימות הנוגעות לחיזוק החוסן החברתי

 4 ....................................................................................................................... נהלים פנימיים
  

 בהיבטי שימור  ממשקי משהב"ט עם החברה בישראל

 וטיפוח החוסן החברתי העוטף את פעילות מערכת הביטחון



 

 

 

 

 

 

 10.30הוראת משרד הביטחון מס' 
החברה בישראל בהיבטי שימור וטיפוח  ממשקי משהב"ט עם

 החוסן החברתי העוטף את פעילות מערכת הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 ארגון אשכול

 ארגון כללי פרק

 אגף התכנון אחריות מטה
 י"ד כסלון תשפ"א 30.11.2020 תאריך עדכון אחרון

 התכנוןאגף /  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

 

 4מתוך  2עמוד  

 

 כללי

 הכוח בניין את שבאחריותו ולממשם, לתמוך הלאומי הביטחון יעדי את ייעוד משרד הביטחון הוא לעצב .1
 .ביטחוניים חוץ ויחסי חברה, טכנולוגיה, תעשייה במישורי ולהשלימםופעולתו  ל"צה של

פעילות  את העוטף החברתי החוסן את ולטפח כנגזרת מייעוד זה, אחד מתפקידי המשרד הוא לשמר .2
תפקידים אלה מבוצעים על ידי  .בכלל הגיוס ועד טרום מתקופת ,הצבאי השירותמעהב"ט, לרבות 

אגפים ייעודיים שהוקמו לשם מילוי תפקיד זה, וכן ע"י אגפים נוספים במשרד להם ממשקים עם החברה 
 בישראל.

מטרות המשרד מאושרות ומתוקפות מדי שנה במסגרת דיוני תכניות העבודה. מטרות אלה מקבלות  .3
ות על ידי הנהלת המשרד וכוללות, בין ביטוי בתוכניות העבודה השנתיות של האגפים אשר מאושר

 היתר, מטלות שתכליתן לשמר ולטפח את החוסן החברתי בהקשר הנרחב.

 מטרה

החברה  הנוגעות לממשקי משהב"ט עםמטרת הוראה זו הינה לפרט את סוגי הפעילויות העיקריות  .4
  פעילות מעהב"ט.בהיבטי שימור וטיפוח החוסן החברתי העוטף את  בישראל

 שיטה

 שייעודם בשימור ופיתוח החוסן החברתי אגפים 

 אגף שיקום נכים

 חתירה תוך בחברה, נכי צה"ל וכוחות הביטחון ושילובם שיקום למען מהיר ,מקצועי פועל ליתן שירות .5
מתמיד. בתוך כך, מעניק האגף לאוכלוסיית  באורח השירות שניתן, ולשיפור ככל לתפקוד מיטבי,

טיפולים וציוד רפואי, סל שירותי שיקום, סיוע בדיור וברכב, תגמולים, הזכאים בכל רחבי הארץ 
 .תשלומים והטבות בהתאם לרמת הזכאות

 אגף משפחות הנצחה ומורשת

חללי  של זכרם הנצחתוהשכולות,  המשפחות ולרווחת לשיקום כלכלית ותמיכה רגשי סיוע פועל ליתן .6
 .ולבני משפחותיהם לנופלים ומחויבות כבוד, הוקרה המבטא באופן פועל ישראל. האגף מערכות

 ל"צה ושל המגן כוחות של ביטחונית–ההיסטורית המורשת פועל האגף גם להנחלת ,במסגרת זו
 .שבאחריותו באמצעות המוזיאונים

 )חיימ"ש( האגף והקרן לחיילים משוחררים

לשילובם בהשכלה, לאומי אזרחי,  שירות ומסיימי משוחררים חיילים למען מקצועיופועלים באופן שירותי  .7
בחיים האזרחיים, לרבות הנגשת המידע בכלים מתקדמים בדבר בהכשרה מקצועית ובתעסוקה 

. האגף והקרן פועלים לעדכון מתמיד של סל ההטבות המענקים והצעות לתעסוקה ההטבות, המלגות,
בדגש  ,ד הביטחון, במסגרת חוק קליטת חיילים משוחררים והוראות משרבהתאם לצרכים המשתנים

בחיי  םמתוך שאיפה למתן הזדמנות שווה להשתלבותו חיילים משוחררים של ייחודיות אוכלוסיותל
  המשק והחברה בישראל.

כמו כן, פועלים לטפל בתביעות חיילי מילואים לועדת התעסוקה וכך לטפל בבקשות לקבלת היתר  .8
מדיניות הנוגעות למועדון  יםמפקחים וקובע ,מנהלים - ועדת התעסוקה בהתאם לחוק. בנוסףמ
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 3ולשרת את אנשי המילואים וחיילים משוחררים במשך  מועדון הצרכנות שנועד להוקיר –"בהצדעה" 
 שנים מיום שחרורם משירות חובה.

 האגף הביטחוני חברתי

 ומשמעותי  לשירות קרב ובתפוצות בארץ הנוער בני בקרב והמוכנות הנכונות להגברת  ופועל יוזם .9
 .וערכיה ישראל למדינת המחויבות תחושת ולחיזוק" העם צבא"כ ל"בצה

 היחידה להתיישבות ולתשתית לאומית

העימות ולמיגון  להתיישבות, לישובי הנוגעים הנושאים בכל ט"מעהב פעילות תאם אתלפועל לרכז ו .10
 ביטחון. באמצעות השתתפות בהקמת מרכיבי יישובים

 מינהל המעבר דרומה

צה"ל לנגב, בפרט, ואל הפריפריה בישראל, בכלל, הוא פרויקט לאומי וחלק מתכנית לאומית רב  מעבר .11
שנתית לפיתוח הפריפריה בישראל. במסגרת זו, פועל מינהל המעבר דרומה מול משרדי הממשלה 

, כחלק חברתיכלכלי ו -לייצר פיתוח אזורי חברה האזרחית, במטרה השונים, הרשויות המקומיות וה
במסגרת פעילות המינהל מקודמות תכניות בתחומי  מהעתקת מחנות צה"ל שבאחריות המינהל.

האקדמיה, החינוך, הבריאות, התעשייה והתעסוקה, דיור, איכות חיים ואיכות הסביבה. כל הפעולות 
 נעשות במטרה לתמוך תשתיתית בבסיסים החדשים, בד בבד עם פיתוח מקומי ואזורי.

 אמון

באמצעות יחידת מתוו"ה, לגיבוש ויישום מדיניות משרד הביטחון בתחומי התכנון,  אגף אמון פועל, .12
הנכסים, שיווק ופינוי מחנות, הסדרים המוניציפאליים, התשתיות והגנת הסביבה. במסגרת זאת, קיימת 

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות  –חשיבות מרכזית לממשקים עם המגזר האזרחי בישראל 
ונים חוץ ממשלתיים. בין המהלכים הבולטים ניתן לציין את פינוי מחנות צה"ל מאזורי ביקוש פרטיות וארג

והשבת הקרקע לרשות מקרקעי ישראל ולרשויות המקומיות ואת ההסדרה של המענה הביטחוני 
 המאפשר את הקמתם של מיזמים מקומיים ולאומיים.

דרי עדיפות בנושא פינוי שדות מוקשים הרשות לפינוי מוקשים ונפלים אחראית לקביעת מדיניות וס .13
ראייה לאומית בשיתוף עם צה"ל, משרדי הממשלה י נפלים בישראל. הרשות פועלת תוך ושטח

התוכנית הרב שנתית לפינוי שדות מוקשים ושטחי נפלים  רשויות מקומיות וגורמים נוספים.האחרים, 
מאפשר פיתוח תיירות, פינוי שטחים ה .בעיקר בפריפריה ,נועדה לייצר פיתוח אזורי כלכלי וחברתי

 לחקלאות והרחבת הישובים.

 נוספים המבצעים משימות הנוגעות לחיזוק החוסן החברתי אגפים 

צה"ל. תוך  –אגפים רבים במשרד מוכוונים במישרין לביצוע מטלות עבור הלקוח המרכזי של המשרד  .14
לחיזוק החוסן  הנוגעות גםנדרשים האגפים לקיים ממשקים ולבצע מטלות  ,כדי ביצוע המטלה העיקרית
 , בין היתר, בנושאים הבאים:החברתי של מדינת ישראל

 מתן העדפה לספקים הפועלים באיזורי פיתוח, איזורי עימות ואיזורי עדיפות לאומית. .א

מרביתן מצויות  תשומת לב מיוחדת ומתן העדפות לתעשיות קטנות ובינוניות )אשר מטבע הדברים .ב
 באזורי הפריפריה(.

 תמיכה בעורף האזרחי בשעת חירום. .ג
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 סיוע ממוקד ליצואנים שהינם בגדר תעשיות קטנות ובינוניות. .ד

 נהלים פנימיים

 ו נהלים פנימיים מפורטים ליישום הוראה זו, בהתאם לצורך.מד יפרסראגפי המש .15


