
          
 פרק ראשו 

 

 כוננות ומוכנות



 



 3 
   כוננות ומוכנות

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
נבדקה מידת קיומה של תפיסת הפעלה סדורה ושיטתית של מער  מבצעי הלכה 

. ומול השינויי  שחלו במער  עצמו, ל"למעשה מול האיומי  הניצבי  בפני צה
 .  למער  מבצעי זהכמו כ  נבדקו תהליכי בניי  הכוח של אמצעי לחימה השייכי

ובמפקדת ; בזרוע האוויר והחלל; בזרוע היבשה; הביקורת נערכה במטה הכללי
 . פיקוד הצפו 

ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא 
לש  , להניח פרק זה על שולח  הכנסת אלא לאזכרו רק בפעולות הביקורת

!ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17סעי  בהתא  ל, שמירה על ביטחו  המדינה
 ]. נוסח משולב [1958

בנושא היערכות משרד התחבורה למת  שירותי תובלה למשק האזרחי והיערכות 
התכנו  וההכנה של מער  , ל לגיוס כלי רכב בשעת חירו  נבדקו הארגו "צה

התובלה האזרחי למת  שירותי תובלה יבשתית למשק בשעת חירו  ומספר 
ל להעמיד לרשות יחידותיו את כלי הרכב "ורות להיערכות צהסוגיות הקש

נבדק תהלי  קבלת ההחלטות בנוגע , כמו כ . הדרושי  לה  בשעת חירו 
הביקורת נערכה ברשות . לשחרור כלי רכב מחובת גיוס לטובת המשק האזרחי

באג  הטכנולוגיה , הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו  שבמשרד התחבורה
בדיקות השלמה נערכו ). ח"מל(ל ובמטה משק לשעת חירו  "בצהוהלוגיסטיקה 

ברשות העליונה לדלק שבמשרד התשתיות , באגפי  אחרי  במשרד הביטחו 
, ח שבמשרד התעשייה"הלאומיות וכ  במינהל כוח אד  לשעת חירו  ומל
 .המסחר והתעסוקה ובאג  התקציבי  שבמשרד האוצר

) ב"מג(ל יחידות משמר הגבול הארגו  והתקינה שנערכה ביקורת בנושא 
במטה הארצי , ב"הביקורת נערכה במג. המצויות תחת פיקוד משטרת ישראל

נבדקו היבטי  הנוגעי  להקמת יחידות , בי  היתר. ובמשרד לביטחו  הפני 
התנהלות הגורמי  האחראי  לארגו  ותקינה , ב"תקינה של יחידות מג, חדשות

המוכנות , הפעלת הכוח, ד היבטי  בשיבו* כוח א, במשטרת ישראל
ב והפיקוח של המשרד לביטחו  הפני  על "וההתכוננות של מער  המילואי  במג

  . משטרת ישראל
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היערכות משרד התחבורה למת  שירותי תובלה 

ל לגיוס כלי רכב "למשק האזרחי והיערכות צה

 בשעת חירו 
 תקציר

וה  נדרשי  בשעת , משאבי התובלה היבשתיי  במדינה מצויי  בכמות מוגבלת
על פי חוק רישו  . ל וה  למשימות המשק האזרחי"חירו  לתת מענה ה  למשימות צה
ומכוח סמכויות שר , ) החוק להל   (1987 ז"התשמ, ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל

שבאג$ )  " מרכז לאו להל  (הביטחו  פועל המרכז לגיוס אמצעי  וריתוק משקי 
ל בשעת "ל לאיתור ולגיוס כלי הרכב עבור יחידות צה"צההטכנולוגיה והלוגיסטיקה ב

ולריתוק מפעלי  חיוניי , חירו 
1

הרשות . ל בשעת חירו " בהתא  לצורכי צה
)  הרשות לתובלה להל  (הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו  שבמשרד התחבורה 

והיא אחראית במשרד , )ח" מל להל  (היא אחת מרשויות המשק לשעת חירו  
לתכנו  ולהכנת מער% התובלה למת  שירותי תובלה יבשתית למשק , רה לארגו התחבו

ראש אג$ . ל קדימות בגיוס ציוד הדרוש לו"החוק נות  לצה. האזרחי בשעת חירו 
הוא הסמכות העליונה לעניי  יישו  ) ל" אט להל  (ל "הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה

, בי  היתר, ה מייעצת המורכבת  עומד בראש ועדה עליונ"ומפקד מרכז לאו, החוק
 2הדנה בבקשות שמגישות לה רשויות ייעודיות, מנציגי  של שישה משרדי ממשלה

 הוועדה  להל  (ל של כלי רכב לטובת המשק האזרחי "לשחרור מחובת גיוס לצה
  . ל על דחיית  או אישור "וממליצה בפני ראש אט) לשחרור ציוד

 פעולות הביקורת
ביקורת , לסירוגי ,  ער% משרד מבקר המדינה2009ד ינואר  ע2008בחודשי  מרס 

ח ארצי"ברשות לתובלה שבמשרד התחבורה ובמטה מל
3

התכנו  ,  לבדיקת הארגו 
וההכנה של מער% התובלה האזרחי למת  שירותי תובלה יבשתית למשק בשעת 

__________________ 
ו  הציבור הפועל או שאפשר להפעילו לצורכי הגנת המדינה או ביטח,  מפעל או חלק ממנו מפעל חיוני   1

. 1967 ז"התשכ, או לקיו  הספקה או שירותי  חיוניי  כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירו 
,   לעיבוי המער" הלוגיסטי הצבאי"מפעלי  משולבי  ה  מפעלי  חיוניי  שירותקו למרכז לאו

 .בהתקיי  נסיבות מיוחדות שנקבעו באותו חוק
ד ממשלתי ורשות ייעודית יהיו מוסמכי  ואחראי  כל משר", 1986על פי החלטת ממשלה מיולי   2

המשק  בתחו  שה  מופקדי  עליו לנקוט אמצעי  בעוד מועד ככל הדרוש להבטחת הכנתו של
באישור , הועיד אותה, בתחו  אחריותו, שרשות ייעודית היא גו$ שמשרד ממשלתי, מכא ". החיוני

 .וא מופקד עליולביצוע פעולות המתחייבות בנושא שה, ח עליונה"ועדת מל
ח פועל לש  הבטחת המשק החיוני והספקת המוצרי  והשירותי  החיוניי  לאוכלוסייה "מער" מל  3

ח עליונה "ליד ועדת מל. ח עליונה"ח פועל באמצעות ועדת מל"מער" מל. ל במצבי חירו  שוני "ולצה
ועדת השרי  לענייני . ח עליונה ועל פי הנחיותיו"ר ועדת מל"בכפיפות ליו, "ח ארצי"מטה מל"פועל 

 החליטה על הקמתה של רשות החירו  הלאומית הפועלת 19.12.07ביטחו  לאומי בישיבתה מיו  
העל שלו  כיחידה במשרד הביטחו  ומשמשת גו$ מטה מתא  ליד שר הביטחו  לצור" מימוש אחריות

 מנהל 1.9.09 כי החל מ,  החליטה23.8.09 הממשלה בישיבתה מ. לטיפול בעור$ בכל מצבי החירו 
 .ח עליונה"ר ועדת מל"ישמש ג  כממלא מקו  קבוע ליו רשות החירו  הלאומית
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ל נבדקו מספר סוגיות הקשורות להיערכותו להעמיד "  שבאט"במרכז לאו. חירו 
נבדק ההלי% , כמו כ . ל את כלי הרכב הדרושי  לה  בשעת חירו "ת יחידות צהלרשו

בדיקות השלמה נערכו במשרד . לשחרור כלי רכב מחובת גיוס לטובת המשק האזרחי
במינהל , ברשות העליונה לשעת חירו  שבאג$ ארגו  בקרה ומינהל: הביטחו 

יונה לדלק שבמשרד ברשות העל; ההרכשה והייצור ובאג$ למחשוב ומערכות מידע
, הח שבמשרד התעשיי"במינהל כוח אד  לשעת חירו  ומל; התשתיות הלאומיות
בירורי השלמה נערכו עד . ובאג$ התקציבי  שבמשרד האוצר; המסחר והתעסוקה

  .2009מאי 
 :עיקרי הממצאי 

 היערכות הרשות לתובלה במשרד התחבורה
ו  . 1 ר י ח ת  ע ש ב י   י ח ר ז א ה ה  ל ב ו ת ה י  ת ו ר י ש ו   ג ר  א
כי הקצאת , נמצא. ל קדימות בגיוס כלי רכב בשעת חירו "לצה, על פי החוק . א

ל לבי  צורכי המשק האזרחי נעשית בלי שקיי  "משאבי התובלה במשק בי  צורכי צה
שתאפשר להביא בחשבו  את כל השיקולי  ותאז  בי  , על שלו ראייה מתכללת גור 

 . שתי מערכות אלו
את , בי  היתר, דוח שבח  ח ארצי"חית עבור מטה מל ערכה חברה אזר2002בשנת  . ב

כושר התובלה הקיי  במשאיות ובתומכי 
4

 לעומת הביקושי  החזויי  לשירותי 
פערי  ניכרי  ביכולתה , בי  היתר, הדוח העלה).  הדוח להל  (תובלה בשעת חירו  

הדוח כלל . של הרשות לתובלה לספק את שירותי התובלה הדרושי  בשעת חירו 
לא נמצאו סימוכי  לכ% שהדוח נדו  . נית לשיפור היערכותה של הרשות לתובלהתכ

 .ח ארצי ושהרשות לתובלה נערכה בהתא  להמלצותיו"במשרד התחבורה ובמטה מל
המתייחסי  , 2002הרשות לתובלה לא בחנה ולא עדכנה את הנתוני  משנת  . ג

ל האוכלוסייה ובמבנה ענ$ א$ על פי שמאז חלו שינויי  בגוד, לביקוש לשירותי תובלה
אי  לרשות לתובלה תמונת מצב עדכנית של נתוני , כתוצאה מכ%. התובלה במשק

 . הביקושי  החזויי  בשעת חירו 
שיש בה  א$ כדי להעצי  את הדרישות , למרות ההחרפה באיומי  על העור$ . ד

י לא חלו שינויי  מהותיי  בסדרי חלוקת אמצע, לשירותי תובלה למשק האזרחי
מטה . שעליה  הצביע הדוח, ל למשק האזרחי ולא צומצמו החוסרי "התובלה בי  צה

ל ומול שר הביטחו  "ח ארצי והרשות לתובלה לא פעלו מול הדרגי  הגבוהי  בצה"מל
  . כדי להביא לשינוי יסודי במצב

ו   .2 ר י ח ת  ע ש ב ת  י ת ש ב י ה ה  ל ב ו ת ה  % ר ע מ ת  ו נ נ ו כ ח  ו  ד
, בי  היתר, הכולל, ו  דוח כוננות חודשיח ארצי מעביר לסג  שר הביטח"מטה מל

נתוני  המתייחסי  למצאי המשאיות והתומכי  הקיי  בפועל לעומת נתוני 
במהל% הביקורת . 2002שכאמור לא נבחנו משנת , הביקושי  החזויי  בשעת חירו 

ח ארצי לבי  הרשות לתובלה בנוגע "הסתבר שקיימי  חילוקי דעות בי  מטה מל

__________________ 
 .גרור שחלקו הקדמי מונח על התומ  שיש לו,  רכב גורר תומ    4
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מצאי שבדוח הכוננות מצביעי  על קיומ  של חוסרי  במספר כלי לשאלה א  נתוני ה
  . הרכב העומדי  לרשות המשק האזרחי או לאו

י   .3 ג ה נ ב ו ת  ו י א ש מ ב ה  ל ב ו ת ה ק  ש מ ת  ו כ ר ע י  ה
 30%, ל"ח ארצי והרשות לתובלה לבי  צה"בהתא  להבנות שהושגו בי  מטה מל . א

פעלי  חיוניי  של המהווי  מ(מהמשאיות שיעמדו לרשות  של משרדי ההובלה 
בשעת חירו  יהיו משאיות אורגניות) הרשות לתובלה

5
 מכלי הרכב 13% בפועל רק כ. 

 .במשרדי ההובלה ה  כלי רכב אורגניי 
ובהתאמה לכ% , הרשות לתובלה לא קבעה למשרדי ההובלה את מספר כלי הרכב . ב

 החזויי  כדי שאלו יוכלו לתת מענה לביקושי , את התקני  למספר הנהגי  הדרוש
מספר הנהגי  שהוקצו לרשות , כמו כ . שיופנו אליה  בשעת חירו , לשירותי תובלה

 .אינו עונה למצאי המשאיות הקיי  בפועל, לתובלה
האמורי  ,  לא נערכו השתלמויות לנהגי  שאינ  מקצועיי 2006מאז שנת  . ג

ומונע את הדבר פוגע בכשירות  של נהגי  קיימי  . להפעיל רכב כבד בשעת חירו 
  .צירופ  של נהגי  נוספי 

ק  .4 ל ד ת  ל ב ו ה ל ת  ו כ ר ע י  ה
משרד מבקר .  התעוררה בעיה מסוימת בהספקת דלק לשעת חירו 2006במרס 

כי נוכח המשמעויות של פגיעה בהיערכות ובמוכנות להובלת דלק , המדינה מעיר
ר במשרד האוצ, על הגורמי  במשרד הביטחו , בשעת חירו  לצורכי המשק האזרחי

היה ולא יימצא בהקד  פתרו  למחלוקת . ל לקבל בהקד  החלטה לתיקו  המצב"ובצה
העל שלו לטיפול  מתוק$ אחריות, ראוי להעלות את הנושא לשר הביטחו , האמורה

  .בעור$ בכל מצבי החירו 
5.   % ר ע מ ת  ל ע פ ה ב ה  ר ק ב ו ה  ט י ל ש ל  ש י   י נ ו ג ר א י   ט ב י ה

ה  ל ב ו ת  ה
להבטחת פעילות  , בעיקר,   מצטמצמתהיערכותה של הרשות לתובלה לשעת חירו

ללא ראייה מתכללת ושליטה , המהווי  מפעלי  חיוניי  שלה, של משרדי ההובלה
במטרה להביא למיצוי יעיל יותר שלה  בשעת , ובקרה על משאבי התובלה במשק

 .חירו 
מכלול הממצאי  מעמיד בספק את יכולתה של הרשות לתובלה לספק את שירותי 

הדבר מקבל משנה חשיבות נוכח .  למשק האזרחי בשעת חירו התובלה הנדרשי 
  .התגברות האיומי  על העור$ האזרחי בשני  האחרונות

__________________ 
 .ל ורותק למפעל חיוני"ששוחרר מחובת גיוס לצה, רכב בבעלות מפעל חיוני  5
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 ל"  בצה"היערכות מרכז לאו

כי ככלל ,   לגיוס כלי רכב לשעת חירו  העלתה"בדיקת היערכותו של מרכז לאו
 :ל כמפורט לה, נמצאו ליקויי  במספר תחומי , ע  זאת. היערכותו סדורה

חלוקת משאבי התובלה לשעת חירו  משליכה על היערכות  של המשק הצבאי  . 1
. לי"ל כדרג מטכ"דבר המחייב קביעת מדיניות עקרונית של אט, ושל המשק האזרחי

,   קיבל החלטות בתחומי  מרכזיי  של מדיניות באופ  עצמאי"מרכז לאו, על א$ זאת
 .ל"ללא מעורבות אט

שיעמדו לרשותו , )לעומת התק ( במצאי המשאיות 60%  כל קיי  עוד$ של"בצה . 2
, למרות זאת. שעה שבמשק האזרחי קיי  מחסור במשאיות כאלה, זאת. בשעת חירו 

ל לא עשה את הפעולות הדרושות כדי לשחרר כמות גדולה יותר של משאיות "צה
 .ל לטובת המשק האזרחי"מחובת גיוס לצה

, כב מסוימי  ביחידות מרחביות של רכב מגויסקיי  חוסר איזו  במצאי של כלי ר . 3
 . כ% שבחלק  קיי  עוד$ לעומת התקני  שעה שבאחרות קיי  חוסר ניכר

בחלק מהיחידות המרחביות של רכב מגויס קיימי  פערי איוש של בעלי  . 4
שעלולי  לפגוע בתהלי% גיוס כלי רכב וציוד , תפקידי  במילואי  במקצועות קריטיי 

 .עת חירו מכני הנדסי בש
  בלא התייחסות "שלפיה נקבע ציו  לכשירותו של מרכז לאו, השיטה הקיימת . 5

הפועלת עצמאית כיחידה מרחבית של (בנפרד ג  לכשירותה של כל יחידת משנה שלו 
  . "אינה משקפת לאשורה את כשירותו של מרכז לאו, )רכב מגויס

 סיכו  והמלצות
ל ולמשק האזרחי לביצוע "לצורכי צההיערכות נכונה להספקת שירותי תובלה 

קיומ  של אמצעי תובלה יבשתיי  , בי  היתר, משימותיה  בשעת חירו  מחייבת
בהיות  של אמצעי ההובלה . בכמות מספקת למת  מענה לצרכי  של שני גורמי  אלה

קיימת חשיבות שחלוקת המשאבי  תתבצע בראייה , במשק מצויי  בכמות מוגבלת
ל לצורכי המשק "ומאזנת בי  צורכי צה, בו  את כל השיקולי המביאה בחש, מתכללת
 . האזרחי

כי היערכותה ומוכנותה של הרשות לתובלה אינ  מתאימות , ממצאי הביקורת העלו
בעיקר בנוגע לכמות כלי הרכב ולמספר הנהגי  הדרושי  לה לשעת , למשימותיה

שיאפשרו ,  והבקרההשליטה, היערכותה בראייה מתכללת של הניהול וכ  באי, חירו 
ליקויי  מהותיי  אלה . מיצוי מיטבי של משאבי התובלה המוגבלי  הקיימי  במשק

מעמידי  בספק את יכולתה של הרשות לתובלה לספק את צורכי המשק האזרחי 
יפעלו , בשיתו$ ע  רשות החירו  הלאומית, הכרחי שמשרד התחבורה. בשעת חירו 

 .תובלה האזרחית בשעת חירו לשיפור היערכותו ומוכנותו של משק ה
  את משאבי "ל לרשות מרכז לאו"כי לצור% היערכותו העמיד צה, נית  לציי  לחיוב

, והקצה ליחידותיו את מרב אמצעי התובלה, כוח האד  והאמצעי  הדרושי  לו
 .בהתא  לצרכי  הדרושי  לה 
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 חירו  מאחר שסוגיית כלי הרכב היא אחת מאבני היסוד בהיערכותו של המשק לשעת
2000משרד מבקר המדינה חוזר על המלצתו משנת , ונוכח החרפת האיומי  על העור$

6
, 

. ל לבי  המשק האזרחי"על הצור% בדיו  מחודש בנושא חלוקת המשאבי  בי  צה
ראוי שסוגיה , מתוק$ אחריותו הכוללת של שר הביטחו  לטיפול בעור$ במצבי חירו 

בהיותו , ל"בשיתו$ ע  ראש אט,  שזו תבח כדי, זו תידו  ברשות החירו  הלאומית
את סדרי העבודה , וע  הרשות לתובלה, ל ליישו  החוק"הסמכות העליונה בצה

הקיימי  ואת הצעדי  הדרושי  כדי להביא למיצוי מיטבי של פוטנציאל כלי הרכב 
  .במשק

♦  
 מבוא

 על פי חוק רישו  ,רשאי שר הביטחו , ל לשעת חירו "כדי לגייס כלי רכב מהמשק האזרחי לצה
א  הוא שוכנע שביטחו  המדינה , ) החוק להל   (1987 ז"התשמ, ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל

עוד קובע . כולו או מקצתו, 7להכריז בצו על הצור$ בגיוס ציוד, ובכפו# לאישור הכנסת, מחייב זאת
פקת שירותי  חיוניי  שביטחו  המדינה או הס, בי  היתר, כי שר הביטחו  רשאי א  שוכנע, החוק

כי ציוד מסוי  יועמד לרשותה של הרשות שימנה השר הממונה , להורות בצו, לציבור מחייבי  זאת
מינה , בתוק# סמכותו על פי החוק).  ציוד עוד# להל  (כדי לשרת את צורכי האוכלוסייה האזרחית 

  להל  (ל "קה בצהוביניה  את ראש אג# הטכנולוגיה והלוגיסטי, ל"שר הביטחו  פוקדי  בצה
המרכז לגיוס אמצעי  וריתוק . ל השונות"שבסמכות  לרשו  ציוד ולהציבו ליחידות צה, )ל"אט

  להל  (אחראי להיערכות ולגיוס כלי רכב וציוד מכני הנדסי , ל"שבאט)  " מרכז לאו להל  (משקי 
, עצת המורכבת  עומד בראש ועדה עליונה מיי"מפקד מרכז לאו. ל בשעת חירו "עבור צה) ה"צמ

 8הדנה בבקשות שמגישות לה רשויות ייעודיות, מנציגי  של שישה משרדי ממשלה, בי  היתר
וממליצה בפני ראש , ל"לשחרור כלי רכב מחובת גיוס לצה, באמצעות משרד התחבורה, במשק

 . על דחיית  או אישור , אלו# שהוא הסמי$ לכ$ ל או קצי  בדרגת תת"אט
ולו כל הסמכויות , ה הוא השר הממונה לעניי  ציוד עוד# של כלי תחבורהשר התחבור, על פי החוק

הרשות הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו  . שיש לשר הביטחו  לפי החוק הנוגעות לציוד זה
  להל  (היא אחת מרשויות המשק לשעת חירו  )  הרשות לתובלה להל  (שבמשרד התחבורה 

לתכנו  ולהכנת מער$ התובלה למת  שירותי , לארגו , והיא אחראית במשרד התחבורה) ח"מל
ופעולותיה , בראש הרשות מכה  המפקח על התעבורה. תובלה יבשתית למשק האזרחי בשעת חירו 

הרשות לתובלה פועלת ע  . נעשות באמצעות המחלקה לשעת חירו  שבאג# המפקח על התעבורה
ר$ הבטחת צורכי התובלה של המשק   לשחרור מחובת גיוס של כלי רכב הדרושי  לצו"מרכז לאו

__________________ 
' עמ, " הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו הרשות"פרק , )È˙ ˘ ÁÂ„51 ‡)2000 , מבקר המדינה  6

100 107. 
 .ציוד הנדסי ומתקני , ככלי תחבורה, מוגדר בחוק בי  היתר" ציוד"  7

כל משרד ממשלתי ורשות ייעודית יהיו מוסמכי  ואחראי  ", 1986על פי החלטת ממשלה מיולי   8
המשק  חת הכנתו שלבתחו  שה  מופקדי  עליו לנקוט אמצעי  בעוד מועד ככל הדרוש להבט

באישור , הועיד אותה, בתחו  אחריותו, שרשות ייעודית היא גו' שמשרד ממשלתי, מכא ". החיוני
 .לביצוע פעולות המתחייבות בנושא שהוא מופקד עליו, ח עליונה"ועדת מל



 א60דוח שנתי  10
הרשות לתובלה אמורה לתת . ח" ברשויות ייעודיות במער$ מל10 למפעלי  חיוניי 9האזרחי וריתוק 

 11הנגזר מתרחיש הייחוס, מענה לצורכי הובלה לפי המתאר הכולל של הביקושי  בענפי  השוני 
 משק רכב המשא 200812טמבר על פי נתוני  מספ. שכל רשות ייעודית צריכה להיער$ אליו, הענפי

העומד בשעת חירו  לצורכי הרשות לתובלה ולצורכי ההובלה של הרשויות הייעודיות השונות 
 .  ועשרות רבות של מכליות דלק13כולל אלפי משאיות ותומכי 

ביקורת ברשות לתובלה , לסירוגי ,  ער$ משרד מבקר המדינה2009 עד ינואר 2008בחודשי  מרס 
התכנו  וההכנה של מער$ התובלה , ח ארצי לבדיקת הארגו "ובמטה מלשבמשרד התחבורה 

ל נבדקו מספר "  שבאט"במרכז לאו. האזרחי למת  שירותי תובלה יבשתית למשק בשעת חירו 
ל את כלי הרכב הדרושי  לה  בשעת "סוגיות הקשורות להיערכותו להעמיד לרשות יחידות צה

בדיקות השלמה . כב מחובת גיוס לטובת המשק האזרחינבדק ההלי$ לשחרור כלי ר, כמו כ . חירו 
שבאג# ) ח" הרעל להל  (ברשות העליונה לשעת חירו  ):  המשרד להל  (נערכו במשרד הביטחו  
ובאג# ) ר" מנה להל  (במינהל ההרכשה והייצור , ) " אג# אב להל  (ארגו  בקרה ומינהל 

במינהל כוח אד  ; התשתיות הלאומיותברשות העליונה לדלק שבמשרד ; למחשוב ומערכות מידע
ובאג# ; )ת" משרד התמ להל  (המסחר והתעסוקה , הח שבמשרד התעשיי"לשעת חירו  ומל

 .2009בירורי השלמה נערכו עד מאי . התקציבי  שבמשרד האוצר
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  הכנסת 

,  לחוק מבקר המדינה17בהתא  לסעי# ,  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינהולא לפרס 
   .חיסיו  נתוני  אלה אינו מונע את הבנת מהות הביקורת]. נוסח משולב [1958 ח"התשי

 בשעת חירו  ארגו  שירותי התובלה האזרחיי 
לש  , 1716' לה מס הוא פועל מכוח החלטת ממש6.7.86ומאז , 1955ח הוק  בשנת "מער$ מל

ל במצבי "הבטחת הפעלת המשק החיוני והספקת המוצרי  והשירותי  החיוניי  לאוכלוסייה ולצה
ח פועל "מער$ מל. חירו  שוני  ולש  מניעת נזק לתשתית הכלכלית והמשקית של המדינה

, תרבי  הי, שבראשה עומד שר הביטחו  ושבה חברי , )ע" ומ להל  (ח עליונה "באמצעות ועדת מל
שר הביטחו  אצל את סמכויותיו לממלא מקומו הקבוע . המנהלי  הכללי  של כל משרדי הממשלה

ראו ג  (ח ארצי " ג  כראש מטה מל2009ששימש עד אוגוסט , )ע"ר ומ"מ קבוע ליו" מ להל  (
על , להמלי/ ולהחליט, לבחו  בתיאו  ע  משרדי הממשלה", בי  היתר, ע"מתפקידי ומ). בהמש$

__________________ 
רכב מרותק , 2002ח ארצי בשנת "שפרס  מטה מל, לפי חוברת התארגנות המפעל החיוני בשעת חירו   9

ל ורותק למפעל "ששוחרר מחובת גיוס לצה, וא רכב אורגני שבבעלותו או בשכירותו של מפעל חיוניה
 . חיוני

הפועל או שאפשר להפעילו לצורכי הגנת המדינה או ביטחו  הציבור או לקיו  , מפעל או חלק ממנו  10
 מפעלי  .1967 ז"התשכ, הספקה או שירותי  חיוניי  כמוגדר בחוק שירות עבודה בשעת חירו 

בהתקיי  ,   לעיבוי המער( הלוגיסטי הצבאי"משולבי  ה  מפעלי  חיוניי  שירותקו למרכז לאו
 .נסיבות מיוחדות שנקבעו באותו חוק

ח עליונה "ר ועדת מל"ח עליונה ובכפיפות ליו"שהינו גו' מטה הפועל ליד ועדת מל, ח ארצי"מטה מל  11
כמכלול אפשרי של "שהוגדר , ח"ש הייחוס למל את תרחי2007פרס  בדצמבר , ועל פי הנחיותיו

העשויי  לשבש את יכולתו של המשק האזרחי לספק , בחברה ובסביבה, אירועי  והתפתחויות במשק
ח באמצעות תכנית היערכות "ושלקראתו מתכונ  מער( המל, מוצרי  ושירותי  חיוניי  בשעת חירו 

, ל הקובע"סיס מסמ( של אג' התכנו  בצהח ארצי על ב"את תרחיש הייחוס מכי  מטה מל". מתאימה
 .מה ה  האיומי  על העור' בטווח הקצר והבינוני, בי  היתר

 .אלה הנתוני  המעודכני  ביותר למועד תחילת ביקורת זו  12
 .שיש לו גרור שחלקו הקדמי מונח על התומ(,  רכב גורר תומ(   13
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מתו$ מגמה להבטיח את האספקה של , וכניות להפעלת המשק החיוני בשעת חירו דרכי  ות
לתא  ולהנחות את הרשויות האזרחיות ואת רשויות "וכ  , "מוצרי  ושירותי  שנקבעו כחיוניי 

החלטת ". ח"ל בהכנות לשעת חירו  וכ  בשעת חירו  כדי להבטיח את הפעלת מער$ מל"צה
פרטת את האחריות הכוללת של שר הביטחו  לטיפול בעור#  מ15.4.07 מיו  1577' ממשלה מס

בלי שהיא גורעת מאחריות  של משרדי הממשלה הייעודיי  לנושאי  שבתחו  , במצבי חירו 
 . סמכות  בשעת חירו 

) 43/ב' החלטה מס (19.12.07בעקבות החלטת ועדת השרי  לענייני ביטחו  לאומי בישיבתה מיו  
ל פועלת כיחידה במשרד "כי רח, נקבע, )ל" רח להל  (הלאומית על הקמתה של רשות החירו  

העל שלו לטיפול בעור# בכל  ומשמשת גו# מטה מתא  ליד שר הביטחו  לצור$ מימוש אחריות
ל יעמוד מנהל שיהיה כפו# לשר הביטחו  ויפעל "שבראש רח, באותה החלטה נקבע. מצבי החירו 

. ל"יל על סג  שר הביטחו  לרכז מטעמו את פעילות רחוכי שר הביטחו  רשאי להט, על פי הנחיותיו
ל ישמש " מנהל רח1.9.09 כי החל מ, החליטה) 706' החלטה מס (23.8.09 הממשלה בישיבתה מ

 .ע"ר ומ"מ קבוע ליו"ג  כמ
שמטרתו , ח ארצי"שפרס  מטה מל, )143 נוהל  להל   (1999 מיולי 143' משרדי מס בנוהל בי 

ח בשעת רגיעה "ל לבי  מער$ מל"יחסי הגומלי  והסיוע ההדדי בי  צה, ותלהגדיר את תחומי האחרי
, כ$ למשל. ל"ח לבי  צה"צוי  הצור$ בשיתו# פעולה בי  מער$ מל, ח"ובעת שמופעל מצב מל

 .ה מחובת גיוס"ל לקבוע מדיניות בנושא שחרור כלי רכב וכלי צמ"שמתפקידו של אט, נקבע ש 
כדי , ) החברה להל  (ע  חברה אזרחית , ח ארצי"ור מטה מלעב,  התקשר המשרד2001בשנת  . 1

.  שהוגדרו לה14שזו תכי  לרשות לתובלה הצעה לתכנית היערכות שתאפשר לעמוד ברמות השירות
 ).  דוח החברה או הדוח להל  ( הגישה החברה את המלצותיה 2002באפריל וביוני 

כושר ההובלה הדרוש להספקת הביקושי  ניתוח הפערי  בי  )  א:   הדוח כלל את הנושאי  הבאי 
 ; לבי  כושר ההובלה הקיי , לפי רמות השירות שהוגדרו לשעת חירו , החזויי  בשעת חירו 

אפיו  של מטה )  ג;   תכנית שעל הרשות לתובלה לנקוט על מנת לעמוד ביעדי רמות השירות)  ב
קר את הובלת הפריטי  שיבטיח את יכולתה לשלוט ולב, השליטה והבקרה של הרשות לתובלה

הדוח כלל המלצות לשורה של צעדי  שעל הרשות לתובלה לנקוט כדי לשפר את . לסוגיה 
על הרשות לתובלה להוביל כשני שלישי  מהיק# ההובלות , לפי הדוח. היערכותה לשעת חירו 

ואת השליש הנותר יובילו בעצמ  המפעלי  החיוניי  של הרשויות הייעודיות , הנחוצות למשק
 .ל ורותקו אליה "באמצעות כלי רכב ששוחררו מחובת גיוס לצה, האחרות

כי יש לכנס חלק ניכר ממשאבי התובלה במשק במשרדי הובלה , בי  היתר, בדוח החברה נקבע
כי כבר לפני פרסומו של דוח החברה , יצוי . שיוגדרו כמפעלי  חיוניי  של הרשות לתובלה, גדולי 

שאושרו כמפעלי  חיוניי  של הרשות , רדי הובלה בפריסה ארצית מש60 כינסה הרשות לתובלה כ
 הנהוגה במשרדי 15ואות  היא אמורה להפעיל בשעת חירו  לפי השיטה המסחרית, לתובלה

מצאי המשאיות שהיה קיי  לא יכול היה , על פי הנתוני  בדוח החברה. ההובלה במשק בעת רגיעה
 . די הרשות לתובלה בחירו  מרמת השירות הנדרשת לאספקה על י50% לספק כ

ל "כי המשנה למנכ,  לממצאי הביקורת ציי  משרד התחבורה2009א# שבהתייחסותו מאוגוסט 
לא עלה בידי משרד , וכי תכנית ההיערכות שהציעה החברה אומצה, אישר את דוח החברה

, תכפי שנמצאה בעת הביקור, ג  בהיערכות הרשות לתובלה. התחבורה להמציא כל סימוכי  לכ$
 .אי  ביטוי לאימו/ המלצות הדוח

__________________ 
ח ארצי בנוגע לאיכות "של מטה מלרמות שירות מבטאות את תפיסת היסוד , על פי דוח החברה  14

 .ח על ידי תרחיש הייחוס"השירותי  שאות  רוצי  להבטיח למשק בנסיבות קשות המאופיינות למל
מדפוסי עבודה רגילי  בעת רגיעה , ככל שנית , עיקרו  הפעלת השיטה המסחרית בנוי על מעבר מהיר  15

 .בשינויי  המזעריי  המתחייבי , לפעילות בשעת חירו 
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ÏÚÂÙ· , ¯˜ÈÚ·Â ˙Â Â˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ ÈÏÎÎ ˜¯ ‰Ê ÁÂ„· ‰˘Ó˙˘‰ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ‰È Ù· Â„ÓÚÈ˘ ÌÈÈÂÊÁ‰ ÌÈ˘Â˜È·‰ ˙Î¯Ú‰Ï .˙‡Ê , ÌÈ ˘ Ú·˘Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÏÚ
 ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈ Â˘ ÌÈ Â˙ · ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ Ê‡ÓÂ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰˘È‚‰ ‰¯·Á‰˘ Ê‡Ó

˘Â˜È·‰‰Ï·Â˙ È˙Â¯È˘Ï  ,ÔÂ‚Î : ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂ„È‚)Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-13%(16 , ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚
·Î¯‰ ÈÏÎ È‡ˆÓ· ÏÂ„È‚Â ˜˘Ó· ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ÔÎ ÏÚ ,

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ÌÈ˘Â˜È·‰ È Â˙  Ï˘ ˙È Î„Ú ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ È„È· ‰˘ÚÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ,
¯ÒÁ· ‰˜ÂÏ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÒÈÒ·‰Â .‰Ó·‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ È‚Èˆ  Â ÚË ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ , ÏÁÂ‰ ÈÎ

ÈÙ Ú‰ ÒÂÁÈÈ‰ ˘ÈÁ¯˙ ÔÂÎ„Ú Í¯ÂˆÏ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰ Î‰· , ÌÈ˘Â˜È·‰ È Â˙ 
Ì‡˙‰· ˙˘˜·˙Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Â . ‡˘Â · ˙ÂÓ„˜˙‰ ÏÎ ‰ÏÁ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú

ÌÈ Â˙ ‰ ÔÂÎ„Ú . ËÒÂ‚Â‡Ó Â˙ÂÒÁÈÈ˙‰·2009 ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ¯ÊÁ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ  ÏÚ
ÍÎ ,ÌÈ Â˙ ‰ ÔÂÎ„ÚÏ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‰ Î‰· ÏÁÂ‰ ÈÎ , ÈÎÂ" ÏÁÈÂ ‡˘Â Ï „ÁÂÈÓ ·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡

·Â¯˜ ÔÓÊ· ÂÚÂˆÈ··."  
2 . ¯ÂÓ‡Î ,‰ˆÏ ˜È ÚÓ ˜ÂÁ‰"·Î¯ ÈÏÎ ÒÂÈ‚· ˙ÂÓÈ„˜ Ï , ˙·ÂÁÓ ¯¯ÁÂ˘Ó Û„ÂÚ „ÂÈˆ ˜¯Â

ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ˙·ÂËÏ ÒÂÈ‚ .‰Ê ·ˆÓ· ,‰ˆ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ˜˘Ó· ‰Ï·Â˙‰ È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰" Ï
Âˆ ÔÈ·Ï˙ÏÏÎ˙Ó ‰ÈÈ‡¯ ‡ÏÏ ˙È˘Ú  ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÈÎ¯ , ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó‰

‰Ï‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ È˙˘ ÔÈ· ˙ Ê‡Ó‰Â .‰˘ÚÓÏ ,ÏÓ Í¯ÚÓ" ÌÈÚˆÓ‡Ó È˙‡ˆÂ˙ ÔÙÂ‡· ÔÂÊÈ  Á
‰ˆ˘"Ì‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÏÂÎÈ Ï .˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÈÁ¯Ê‡‰ Û¯ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰ ˙Â¯·‚˙‰ ÁÎÂ  ,

˜ÙÒ‰Ï ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï È„Î Û‡ Ì‰· ˘È˘ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘ÓÏ ‰Ï·Â˙ È˙Â¯È˘ ˙ , Í˘Ó‰
 ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘ÓÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ‰Ï·Â˙‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰˙Â‡ ‰ ‰˜ÙÒ‰‰ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓ ‰Ê ·ˆÓ

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·. 
ל "ראוי שייבחנו מחדש הצרכי  של צה"כי ,  המלי/ מבקר המדינה17א51כבר בדוח שנתי 

זרחי ואמצעי התובלה לעומת הצרכי  של המשק הא, והמדיניות לגיוס אמצעי התובלה בשעת חירו 
הקיי  זה שני  , ויוחלט א  אי  מקו  לשינויי  בסדר העדיפויות, הדרושי  לו לריתוק בשעת חירו 

 ". ל לבי  המשק האזרחי"בחלוקת המשאבי  בי  צה, רבות
‰ÏÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,‰¯·Á‰ ÁÂ„Â ÏÈÚÏ„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ÈÎ , ¯·ÂË˜Â‡· ‰ Ù2002 

ÏÓ ˘‡¯"Ê‡„ Á , ÔÂ ¯‡ ¯ÓÈÓÚ Ô· ,Ë‡ ˘‡¯Ï"Ê‡„ Ï ,Ì„‡ È„Â‡ ÛÂÏ‡ , ˜˙Ú‰˘ ·˙ÎÓ·
ÎËÓ¯ÏÂ Â ‚ÒÏÂ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï Ì‚ ÁÏ˘  Â ÓÓ"Â ‚ÒÏÂ Ï ,ÔÈÏ‰ ‡Â‰ Â·Â ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÚ

‰ˆ ÔÈ· ·Î¯ ÈÏÎ ˙˜ÂÏÁ"˙È·ÈË¯‚Ë È‡Â ‰„ÈÁ‡ ‰ÈÈ‡¯· ‡Ï˘ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰Â Ï , ÏÚÂ
ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó· ˙È˙˘·È ‰Ï·Â˙Ï ˙Â Â¯˙Ù ÌÈ ˙È  ‡Ï Â·˘ ·ˆÓ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ,‰ ¯·„" „ÈÓÚÓ

‰È˙ÂÓÈ˘Ó ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â ÎÂÓ ˙‡ ˜ÙÒ·." 
__________________ 

‰˘ ˙Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ על פי נתוני ,  בממוצע לשנה2% שיעור גידול האוכלוסייה עומד על כ  16
 .86' עמ,  אוכלוסייה לפי קבוצות אוכלוסייה,2008

' עמ, "הרשות הארצית לתובלה יבשתית בשעת חירו "הפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„51 ‡)2000 , מבקר המדינה  17
100 107. 
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‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,¯ÂÓ‡‰ ·˙ÎÓ‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·˘Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ , ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÁ ‡Ï
‰ˆ ÔÈ· ‰Ï·Â˙‰ ÈÚˆÓ‡ ˙˜ÂÏÁ È¯„Ò·"ÌÈ¯ÒÂÁ‰ ÂÓˆÓÂˆ ‡ÏÂ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÔÈ·Ï Ï ,

‰¯·Á‰ ÁÂ„ ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ .ÂÊÓ ‰¯˙È ,‰ˆ˘ ‰Ú˘"¯Ú  Ï Ï˘ ˙È·Á¯Ó ‰ÒÈ¯ÙÏÂ ‰‡ˆ˜‰Ï Í
Óˆ‰ ÈÏÎÂ ·Î¯ ÈÏÎ" ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ‰)˙ÂÈ‡˘Ó ‰Ê ÏÏÎ· , ÂÈ˙Â„ÈÁÈ Ï˘ ÌÈ ˜˙‰ ‡ÂÏÓ ÈÙÏ

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·( ,‰ˆ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏÎ ¯‚‡Ó·Â" ÂÈÎ¯ˆÏ ¯·ÚÓ Û‡ ˙ÂÈ‡˘Ó È‡ˆÓ Ï) ÂÊ ‰È‚ÂÒ·
Í˘Ó‰· Â‡¯( ,ÏÓ ‰ËÓ˘ ‡ˆÓ  ‡Ï" ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ‚¯„‰ ÏÂÓ ÂÏÚÙ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰Â Èˆ¯‡ Á

‰ˆ·" Ï·ˆÓ· È„ÂÒÈ ÈÂ È˘Ï ‡È·‰Ï È„Î ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÏÂÓÂ . 
כי אמנ  החוק מקנה עדיפות , בי  היתר,  לממצאי הביקורת צוי 2009ל מאוגוסט "בהתייחסות צה

שהסדיר את מעמדה של הוועדה , 18א$ בעקבות תיקו  לחוק, ל בקביעת הציוד הדרוש לו"לצה
מושג איזו  , ציגי  של שישה משרדי ממשלהמנ, בי  היתר, כי הוועדה תורכב, וקבע, לשחרור ציוד

ח נעשית תו$ "ל למל"והפעילות השוטפת לחלוקת המשאבי  בי  צה, ראוי בי  הצרכי  השוני 
כי לאור$ השני  קיימת מגמת ירידה בהיק# הכלי  המגויסי  , עוד צוי . שקיפות והבנה הדדית

כי כל עוד לא תתקיי  , ציי  2009משרד התחבורה בהתייחסותו מאוגוסט , לעומת זאת. ל"לצה
הלוקחת בחשבו  את כל השיקולי  בראייה , ל למשק האזרחי"חלוקת משאבי  מאוזנת בי  צה

, עוד ציי  משרד התחבורה. תתקשה הרשות לתובלה שבמשרד התחבורה למלא את ייעודה, כוללת
על גריעת , ללא שיתו# משרד התחבורה,  "שלפיה מחליט מרכז לאו, כי בשיטת העבודה הקיימת

לא נית  , המהווי  מפעלי  חיוניי  של הרשות לתובלה, כלי רכב שכבר הוצבו במשרדי הובלה
 .להיער$ לראייה מתכללת המביאה למיצוי מיטבי של משאבי התובלה הקיימי  במשק

כי יש לשנות את השיטה הנהוגה כיו  בנושא גיוס , ח ארצי" ציי  מטה מל2009בהתייחסותו מיולי 
וכ  להעביר , ל את תהליכי הגיוס והפטור לאמצעי תובלה למשק האזרחי"לשפר מול צהכלי רכב ו

כ$ שיהיה גו# אחד הרואה את כלל , את האחריות הכוללת בכל נושא ההובלה למשרד התחבורה
כי יש צור$ בהגדרה , בי  היתר,  ציינה2009ל בהתייחסותה מיולי "ג  רח. צורכי המדינה בחירו 

, לדעתה. ל לבי  המשק האזרחי"עסוק בשעת חירו  בהקצאת המשאבי  בי  צהובקביעה של גו# שי
כי יש לעדכ  בהקד  את בסיס הנתוני  של משק התובלה , עוד ציינה. ראוי שהיא זו שתעסוק בכ$

 . ורק לאחר מכ  לקבל החלטות על הקצאת המשאבי , ל והמשק האזרחי"היבשתית ואת צורכי צה
‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ ˘Ó Â˙ˆÏÓ2000 , ˘„ÂÁÓ ÔÂÈ„· Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ ‰ÈÙÏÂ

‰ˆ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â ·"ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÔÈ·Ï Ï . ¯˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó
ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÁËÈ·‰ ,Á¯· ÔÂ„È˙ ÂÊ ‰È‚ÂÒ˘ ÈÂ‡¯"Ï ,ÔÁ·˙ ÂÊ˘ È„Î ,

‰ˆ ÌÚ ÛÂ˙È˘·"‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚÂ Ï ,‰ ˙‡Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ˙‡ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ
˜˘Ó· ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï È„Î.   

__________________ 
 .2008 ח"התשס, 4' תיקו  מס  18
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היערכות הרשות לתובלה במשרד התחבורה למת  שירותי תובלה למשק 

 האזרחי
 דוח כוננות מער  התובלה היבשתית בשעת חירו  . 1

שר ( לסג  שר הביטחו  ולידיעת גורמי  אחרי  19ע"ר ומ"מ קבוע ליו"מדי חודש בחודשו מגיש מ
שבו מרוכזי  נתוני  ברמה , דוח) ת"ל וראש אג"הרמטכ, ל המשרד"מנכ, שר האוצר, הביטחו 

תובלה יבשתית וכוח אד  , אשפוז, מזו , הלאומית על רמות מלאי במשק לשעת חירו  בנושאי דלק
הנתוני  המתייחסי  לתובלה היבשתית מתבססי  על נתוני  של הרשות ).  דוח כוננות להל  (

ס# הביקוש לשירותי תובלה לכלל המשק האזרחי בשעת , 2008 לפי דוח כוננות מספטמבר .לתובלה
בהסתמ# על נתוני הביקוש ונתוני מצאי . חירו  עמד על אלפי משאיות ועל מאות רבות של תומכי 

כי מצאי , אבי בכר) 'מיל(ל "תא, ע דאז"ר ומ"מ ליו"כלי הרכב ציי  בסיכו  דוח הכוננות מ
א# קיי  חוסר של כשליש , ות למשק האזרחי בשעת חירו  עונה לדרישות המשקהמשאיות המוקצ

 . מהתומכי  לעומת נתוני הביקוש למשאיות ותומכי 
, באותה העת היו ברשות לתובלה אלפי משאיות, 2002על פי הנתוני  בדוח החברה משנת , כאמור

פקה על ידי הרשות  מרמת השירות הנדרשת להס50% כי כ, ועל בסיס נתו  זה קבעה החברה
מצאי המשאיות ברשות , 2008מאחר שלפי דוח הכוננות מספטמבר . לתובלה בחירו  לא תסופק

ביקשו נציגי משרד מבקר המדינה הבהרות בנוגע , 2002 מזה שבשנת 20% לתובלה נמו# בכ
ה נמצאו חילוקי דעות בי  הרשות לתובלה לבי  מט. למשמעות שיש לייחס לנתוני  שבדוח הכוננות

ט כוננות " רח להל  (ח "ראש חטיבת כוננות והפעלה במל, מחד גיסא. ח ארצי בעניי  זה"מל
כי ס# הביקוש מבטא את כמות כלי הרכב שצריכה , ציי  בפני נציגי משרד מבקר המדינה, )והפעלה

ה  על ידי הרשות לתובלה וה  על ידי , לתת מענה לכלל הביקושי  של המשק האזרחי בשעת חירו 
 מנהל אג'  להל  (לטענת מנהל אג' מטעני  ברשות לתובלה , מאיד# גיסא. יות הייעודיותהרשו

נתוני הביקוש מייצגי  את , בניגוד למה שנית  להבי  מהצגת הדברי  בדוח הכוננות, )מטעני 
, לפיכ#. 20כדי לתת מענה לביקושי  שיופנו אליה בשעת חירו , הדרוש לרשות לתובלה בלבד

היה קיי  חוסר ניכר , לטענת מנהל אג' מטעני  ברשות לתובלה, הביקושבהשוואה לנתוני 
כי במצאי המשאיות שהיה , טענה זו תואמת את קביעת החברה כאמור לעיל. במשאיות ובתומכי 

 .  מרמת השירות הנדרשת לא תסופק50% אז כ
Á¯Ï Â‚Èˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ ˘ ¯Á‡Ï"ÏÓ· ‰ÏÚÙ‰Â ˙Â  ÂÎ Ë" È˜ÂÏÈÁ ˙‡ Á

„‰ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ ¯˘˜· ˙ÂÚ ,ÔÈÈˆ ‡Â‰ , ˙ÚÈ„ÈÏ Ì‚ ¯·ÚÂ‰ È˘„ÂÁ‰ ˙Â  ÂÎ‰ ÁÂ„ ÈÎ
Î Ó"‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï , ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â · ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ

ÁÂ„· ÌÈ Â˙ ‰ ˙‚ˆ‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,˙Â  ÂÎ‰ ÁÂ„ Ï˘ Â˙ ÂÎ˙Ó ‰˙ Â˘ , ‡Ï· ÌÏÂ‡
˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÏ ÔÂ¯˙Ù Ô˙È ˘ .ÂÚÂ ˙‡Ê„ , ˙Â  ÂÎ‰ ÁÂ„· ˜ÏÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

 ÏÚÂ ˘Â˜È·‰ È Â˙  ÏÚ Ú„ÈÓ ÏÏÂÎ Â È‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˙È˙˘·È‰ ‰Ï·Â˙‰ Í¯ÚÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó‰
ÌÈÎÓÂ˙‰Â ˙ÂÈ‡˘Ó‰ Ï˘ È‡ˆÓ‰ , ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ·Î¯ ÈÏÎ ÔÈ· ‰˜ÂÏÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÓ Â È‡Â

ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ‰Ï·Â˙Ï˙ . 
__________________ 

ל " מנהל רח1.9.09 כי החל מ, החליטה) 706' החלטה מס (23.8.09 הממשלה בישיבתה מ, כאמור  19
 .ע"ר ומ"ישמש ג  כממלא מקו  קבוע ליו

כיוו  שאלו כלי רכב , מצאי כלי הרכב ברשויות הייעודיות לא נועד לתת מענה לביקוש זה, עוד לטענתו  20
ביצוע הובלה עצמית בשעת חירו  וכשליש מה  א' שרותקו למפעלי  חיוניי  ברשויות הייעודיות ל

 .בהיות  כלי  ייעודיי  ממותקני , אינ  מתאימי  לשימושה של הרשות לתובלה



 15 כוננות ומוכנות

ח ארצי ומשרד "ציינו מטה מל,  לממצאי הביקורת2009מאוגוסט בהתייחסויותיה  מיולי ו
בהירות בנוגע להפרדת הביקושי  לכלי רכב בי  המפעלי   כי אכ  הייתה אי, בהתאמה, התחבורה

שהביקוש לשירותי , מעבר לכ# צוי  בהתייחסויותיה . החיוניי  לבי  הביקושי  של משרדי ההובלה
אול  מאחר שהמשאיות מתוכננות , מתבסס על סבב אחד ליו , כפי שמופיע בדוח הכוננות, תובלה

 . קיי  עוד' קיבולת של מאות משאיות להובלה בשעת חירו ,  סבבי  ליממה2.5 2לבצע בממוצע 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÏÓ ‰ËÓ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰ ÈÎ" ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï˘Â Èˆ¯‡ Á

Ó· ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÎÓÒÓÂ ÌÈ¯·Ò‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,ÌÈ Â˙ ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ Ú‚Â · ÌÈÚ„ ˙ÂÓÈÓ˙ ÔÈ‡ Â· ·ˆÓ ÈÎ ,

 Û‡Â ÔÁ·Ó ˙Ú˘· ÌÈ˘È ‰È‰È ‡Ï ¯˘‡ ‰Ï·Â˙ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰ Ï˘ ÔÂ Î˙Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ
‰Ï·Â˙ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰· ÌÈÏ˘ÎÏ . ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰È Ô˙È ˘ È„ÎÂ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÁÎÂ 

Â¯È˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙Â ÎÂÓ‰ ˙ ÂÓ˙ ÏÚÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰Ï·Â˙‰ È˙
‰¯Â˘‡Ï ,Á¯˘ ÌÂ˜Ó ˘È"Ì˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡Â ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÔÁ·˙ Ï ,

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· Úˆ·Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÂÈ‡˘Ó˘ ‰ÓÓÈ· ÌÈ··Ò‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ˙Â·¯Ï , Ú·˜ÈÈ ÍÎ ˙Â·˜Ú·Â
‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈ‡˘Ó‰ ¯ÙÒÓ .  

 ק התובלה במשאיות ובתומכי  היערכות מש . 2
שתכליתה לסייע להנהלות מפעלי  להיער# , ח ארצי חוברת" פרס  מטה מל2002בשנת  . א

כמפעלי  חיוניי  של הרשות , כי על משרדי ההובלה, בחוברת צוי . ולהתארג  לשעת חירו 
ויי  בשעת לפעול ככל מפעל חיוני ולהתארג  להספקת שירותי תובלה לפי הביקושי  החז, לתובלה
ובו להחזיק פירוט של כמות כלי הרכב הדרושה ובהתאמה , להכי  תיק תכנו , ובי  היתר, חירו 

אמורי  , כמפעלי  חיוניי , משרדי ההובלה. לפי תק  נהגי  שייקבע, לזאת מספר נהגי  דרוש
תקו ל ורו"ששוחררו מחובת גיוס לצה, לפעול בשעת חירו  באמצעות כלי רכב אורגניי  שבבעלות 

 . 21אליה  וכלי רכב שהוצבו בה 
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÚÙÓ Ì‰ ‰Ï·Â‰‰ È„¯˘Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ,

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˜˘Ó· ‰Ï·Â‰‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ , „Â‚È ·˘ È¯‰
˙¯·ÂÁ· ÔÈÂˆÓÏ , „¯˘Ó ÏÎ ÏÚ˘ ˙ÂÈ‡˘Ó‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ ‰ Á· ‡Ï ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰

Ï ‰Ï·Â‰ÏÈÚÙ‰ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÂÈÏ‡ Â ÙÂÈ˘ ÌÈÈÂÊÁ‰ ÌÈ˘Â˜È·‰ È Â˙ Ó ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ . ·ˆÓ·
‰Ê ,‰ˆ ÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ ÏÙËÏÂ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙Ú‚Ù " ˙ÓÏ˘‰· Ï

·Î¯ ÈÏÎ· ÌÈ¯ÒÂÁ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,˙‡ÊÎ ‰ÚÈ·˜ ¯„ÚÈ‰· , ÌÈ¯ÒÂÁ‰ Û˜È‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È  ‡Ï
Ú˘Ï ‰Ï·Â‰‰ È„¯˘Ó Ï˘ Ì˙Â ÎÂÓ ˙‡ÂÌÂ¯ÈÁ ˙ .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ˙‡ Ú·˜˙ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰˘

‰Ï·Â‰‰ È„¯˘ÓÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ·Î¯‰ ÈÏÎ ¯ÙÒÓ , ÌÈ˘Â˜È·Ï ‰ ÚÓ‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ ÍÎ
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˜ÙÒÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ‰Ï·Â˙‰ È˙Â¯È˘Ï ÌÈÈÂÊÁ‰. 

כי גודלו וסוג פעילותו של כל ,  לממצאי הביקורת ציי  משרד התחבורה2009בהתייחסותו מאוגוסט 
 ברגיעה מהווי  מפתח עיקרי לקביעת כמות כלי הרכב המתוכנני  להפעלה בשעת משרד הובלה

בפועל הוא קיי  ומשמש ג  את האג' לשעת , שא' שלא הוגדר תק  לכל משרד הובלה, כ#. חירו 
, נוכח ממצאי הביקורת בנושא, ע  זאת. ת לצור# הצבת נהגי  בשעת חירו "חירו  במשרד התמ

__________________ 
ח והוצב על ידי משרד "ל לצורכי מל"רכב מוצב הוא רכב ששוחרר מחובת גיוס לצה, לפי החוברת  21

 .התחבורה במשרדי ההובלה לתפעול בשעת חירו 



 א60דוח שנתי  16
כדי שיוכל לספק את שירותי , כב שיידרשו להפעלה בכל משרד הובלההוא יגדיר את מספר כלי הר

 . התובלה שיידרשו ממנו בשעת חירו 
ככל שמספר המשאיות . משרדי ההובלה ה  מפעלי  חיוניי  בדרגת חיוניות גבוהה . ב

ההיערכות של הרשות לתובלה ,  במשרדי הובלה גבוה יותר23 ואית  הנהגי  האורגניי 22האורגניות
, כי חשיבות  של משאיות אורגניות רבה, בי  היתר, בדוח החברה צוי . ירו  טובה יותרלשעת ח

, ובעיקר עקב הערכה, כיוו  שהנהגי  והמנהלי  רגילי  לעבוד בצוות, משו  שתפוקת  גבוהה יותר
כיוו  , כי חלק ניכר מהמשאיות האחרות המוצבות במשרדי ההובלה לא יתייצבו בשעת חירו 

 . ל"ו לצהשנהגיה  יגויס
ח ארצי והרשות לתובלה לבי  " בי  מטה מל2006נוכח האמור לעיל ובהתא  להבנות שהושגו ביוני 

שיעמוד לרשות  של משרדי ההובלה ,  מכלי הרכב יהוו גרעי  בסיסי הכרחי30%כי , ל סוכ "צה
רכז נציגי מ. בהיות  חיוניי  במיוחד בשלבי  הראשוני  של תפעול מער# התובלה ,בשעת חירו 

כי , בביקורת עלה. עומדי  בהסכמות אלה, שככלל,   מסרו לנציגי משרד מבקר המדינה"לאו
מבי  , 24 ולנתוני  שהתקבלו מהרשות לתובלה2008בהתייחס לנתוני  בדוח הכוננות מספטמבר 

 ה  כלי רכב אורגניי  והיתר ה  כלי רכב 13% כלל המשאיות והתומכי  שבמשרדי ההובלה רק כ
שעליו יש להסתמ# להפעלת מער# , כי א' ביחס לגרעי  הבסיסי ההכרחי, א אפואיוצ. מוצבי 
 ). 30%(אי  עומדי  בדרישה המזערית שנקבעה , התובלה

כי כיו  מונחות על שולחנה של הוועדה , בהתייחסותו לממצאי הביקורת ציי  משרד התחבורה
, יועדי  למשרדי ההובלה  בקשות לריתוק משקי של כלי רכב המ"לשחרור כלי רכב במרכז לאו

 . 30%  ל13% במטרה להשלי  את החוסר שנוצר בכלי הרכב האורגניי  מ
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡ ÈÎ- ˙ÂÈ‡˘Ó‰ ¯ÙÒÓ Ì‡ ‰Ï‡˘Ï Ú‚Â · ˙¯¯Â˘‰ ˙Â¯È‰·‰

ÌÈ˘Â˜È·‰ ÏÚ ˙Â ÚÏ ÏÂÎÈ ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ˙Â˘¯Ï ˙Â„ÓÂÚ‰ ; ˙ÂÈ‡˘Ó· ¯ÎÈ ‰ ¯ÒÂÁ‰Â
‰Ï·Â‰‰ È„¯˘Ó· ˙ÂÈ ‚¯Â‡ , ÂÈÁ˘‰Ï·Â‰‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÌÏÂÚÙ˙Ï ‰·¯ Ô˙ÂÈ , Ì‰· ˘È

 ˙Ú˘· ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘ÓÏ ˘Â¯„‰ ‰ ÚÓ‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î
ÌÂ¯ÈÁ .  

 נהגי  של משאיות ושל תומכי  בשעת חירו  . 3
במספר מספיק של נהגי  , בי  היתר, הספקת שירותי תובלה למשק האזרחי בשעת חירו  תלויה

לפי צורכי משרדי ההובלה הפועלי  באחריותה של הרשות לתובלה וצורכי רשויות , מקצועיי 
, 1967 ז"התשכ, מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירו . ייעודיות אחרות ולפי תקני הנהגי  שנקבעו

מטפל הממונה הארצי על כוח אד  בתשתיות ואשפוז בשעת חירו  במינהל כוח אד  לשעת חירו  
בקביעת תקני  לנהגי  ובמענה הדרוש להשלמת )  הממונה הארצי להל   (ת"ח במשרד התמ"ומל

 . פערי נהגי  לתקני 
משק כלי הרכב העומד , 2008על פי דוח הכוננות מספטמבר ,  כאמור  קביעת תקני נהגי  . א

. בשעת חירו  לרשות הרשות לתובלה ולרשויות ייעודיות אחרות מסתכ  באלפי משאיות ותומכי 
, בביקורת עלה. להקצות לכלי רכב אלה נהגי  לפי תקני  המשקפי  את הצרכי  שנקבעויש , לפיכ#

הרשות לתובלה לא , כי שעה שלמפעלי  חיוניי  של רשויות ייעודיות אחרות נקבעו תקני  לנהגי 

__________________ 
 .9'   מסראו הערת שוליי  22

 .נהג פטור גיוס המפעיל רכב אורגני  23
בי  כלי רכב ,  של חלוקת מצבת כלי רכב במשרדי הובלה2008הנתוני  מתבססי  על דוח מאוקטובר   24

 .אי  שוני בי  נתוני ס( המשאיות בדוח זה לבי  ס( המשאיות בדוח הכוננות. אורגני לבי  כלי רכב מוצב
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הממונה , כתוצאה מכ#. המהווי  מפעלי  חיוניי  שלה, קבעה תקני  לנהגי  במשרדי הובלה
ובהתא  למצאי , ת כלי הרכב הקיימת בפועל כמעי  תק  של משרדי ההובלההארצי מתייחס למצב

כי כבר לפני , במהל# הביקורת ציי  הממונה הארצי. כלי הרכב הוא מקצה לרשות לתובלה נהגי 
 . א# הסוגיה לא נפתרה, שני  מספר העלה בפני הרשות לתובלה את הצור# בתקנו  נהגי 

, ח גבי מימו "רו, ת דאז"ל משרד התמ" פנה מנכ2007וסט  באוג  מצבות נהגי  מול תקני  . ב
על פי . ראש אג' התקציבי  דאז במשרד האוצר בנוגע להכשרת נהגי רכב כבד, למר קובי הבר

יתר הנהגי  . ח היו נהגי  מקצועיי " מבי  נהגי רכב כבד במער# מל43%רק , הנתוני  בפנייתו
כי כדי לצמצ  סיכו  , באותה פנייה צוי . ועיי הצריכו השתלמות שנתית הנערכת לנהגי  לא מקצ

יש להכשיר נהגי  לא , התייצבות ולתת מענה לעבודה במשמרות התאמה או של אי של אי
, מר ארנו  ב  עמי, ח דאז"לעניי  זה יצוי  ג  מכתבו של ראש מל. 1  ל2מקצועיי  ביחס של 

 הכשרת נהגי  כחלופה בדבר הצור# לתקצב,  לראש אג' התקציבי  באוצר2007מספטמבר 
 .למחסור של אלפי נהגי רכב משא כבד ותומ#

מספר הנהגי  , כי להערכתו, ת" לממצאי הביקורת ציי  הממונה הארצי בתמ2009בהתייחסותו מיולי 
 . במגבלות אימונ  של נהגי  לא מקצועיי , ח נות  את המענה הדרוש בשעת חירו "הכולל במער# מל

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÎÈˆ¯‡‰ ‰ ÂÓÓ‰ ˙Î¯Ú‰ È , ‰ ÂÚ ÌÈÈ˜‰ ÌÈ‚‰ ‰ Û˜È‰ ‰ÈÙÏ˘
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˘Â¯„Ï ,ÏÓ Í¯ÚÓÏ ˘Â¯„‰ ÌÈ‚‰ ‰ Û˜È‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡"Á , ‚Èˆ‰˘

Î Ó"Ó˙‰ „¯˘Ó Ï"˙ ,Î· ‰Â·‚ ‡Â‰˘-37% . 
 בשעת חירו  מתבסס המשק האזרחי על נהגי  מקצועיי  פטורי שירות ועל   הכשרת נהגי  . ג

כיוו  . פע  בשנה ועד שנתיי , שנדרשי  להשתלמות נהיגה של שלושה ימי , נהגי  לא מקצועיי 
להכשרת  של נהגי הרשות , נתח ההובלה העיקרי בשעת חירו , כאמור, שעל הרשות לתובלה מוטל
 . לתובלה חשיבות מיוחדת

ת דאז לראש אג' התקציבי  במשרד האוצר דאז "ל התמ" של מנכ2007בפנייתו האמורה מאוגוסט 
שבו נערכו בעבר הכשרות לנהגי  ,  ביקש את המש# תקצובו של בית הספר לתחבורה באשדודהוא

 לא נערכו 2006כי מאז סגירת בית הספר ביוני , בי  היתר ציי . שנדרשו לעבודה בשעת חירו 
לדברי מינהל . דבר שיש בו כדי לפגוע בתפקוד התובלה היבשתית בשעת חירו , הכשרות לנהגי 
 .הניסיונות לקבל תקציב ממשרד האוצר להכשרת נהגי  לא נענו, חירו כוח אד  לשעת 

כי אי  כוונה , ת" לממצאי הביקורת ציי  הממונה הארצי במשרד התמ2009בהתייחסותו מיולי 
ת "ישכור משרד התמ, וכי במידה שהנושא יתוקצב, לחדש את פעילות בית הספר לתחבורה באשדוד

כי משרד התחבורה החליט לבחו  את האפשרות , וד ציי ע. שירותי  מבית ספר אחר לתחבורה
בהתייחסותו ממאי . במשרדי הובלה" אימו  פני  מפעלי"לאימו  נהגי  בשיטה המושתתת על 

כי עמדתו היא שיש למצוא פתרונות , ציי  אג' התקציבי  במשרד האוצר,  לממצאי הביקורת2009
הוא הביע את , ע  זאת. ח"י  לרשות מללהכשרת כוח אד  לשעת חירו  במסגרת המשאבי  העומד

 .ת יבשילו"כשההצעות שבוח  משרד התמ, נכונותו לבחו  מציאת מקורות תקציביי  למימו  הנושא
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯· ÌÈ‚‰ Ï Ô˜˙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ,ÌÈ‚‰ · ¯ÒÂÁ ,

ÌÈ‚‰  ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ,Ì·Î¯ ÈÏÎ ÌÚ ·ˆÈÈ˙‰Ï ‡Ï˘ ÌÈÏÂÏÚ Ì˜ÏÁ˘ ,˘ ÌÓÂÈ˜ ÔÎÂ ÌÈ‚‰  Ï
‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ¯˜ÈÚ·Â ˙˘¯„ ‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯Ï Â ÓÂ‡ ‡Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ‡Ï ,

ÏÓ Í¯ÚÓ Ï˘Â Ë¯Ù· ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· ÌÈÚ‚ÂÙ" È˙Â¯È˘ ˙‡ ˜ÙÒÏ ÏÏÎ· Á
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘ÓÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ‰Ï·Â˙‰.  
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 ההיערכות להובלת דלק . 4

לבי  אתרי היעד של ) תחנות ניפוק הדלקי (א משק הדלק נשע  על מכליות הנעות בי  אתרי המוצ
ל מגייס את כמות "בשעת חירו  צה). 'מוסדות וכו, מפעלי , תחנות דלק(ל ושל המשק האזרחי "צה

 . והכמות הנותרת מיועדת למת  מענה לצורכי המשק האזרחי, המכליות הדרושה לו לצרכיו
 ,2009ינואר ,  במועד סיו  הביקורת. התעוררה בעיה מסוימת בהספקת דלק בשעת חירו 2006במרס 

כשלוש שני  לאחר שהבעיה התעוררה ולמרות הפגיעה החריפה הקיימת בהיערכות להובלת דלק 
ל טר  הגיעו "במשרד האוצר ובצה, הגורמי  במשרד הביטחו , למשק האזרחי בשעת חירו 

 .בעלויותבעיקר בשל מחלוקת בדבר הגור  שיישא , זאת. להחלטה על דר# הפעולה הרצויה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Ï·Â‰Ï ˙Â ÎÂÓ·Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ‰ÚÈ‚Ù Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÁÎÂ  ÈÎ

ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˜Ï„ ,ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·
‰ˆ·Â"·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰ËÏÁ‰ Ì„˜‰· Ï·˜Ï Ï . ˙˜ÂÏÁÓÏ ÔÂ¯˙Ù Ì„˜‰· ‡ˆÓÈÈ ‡ÏÂ ‰È‰

‰¯ÂÓ‡‰ ,‡˘Â ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ÈÂ‡¯ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Ï  ,˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó- Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÂÏ˘ ÏÚ‰
ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ˆÓ ÏÎ·.  

 היבטי  ארגוניי  של שליטה ובקרה בהפעלת מער  התובלה  . 5
 כעיקרו  2002הגדירה החברה בשנת , כדי למצות את משאבי התובלה הקיימי  במשק בשעת חירו 

 משאיות  התובלה במשק האזרחי כי על הרשות לתובלה לקיי  שליטה ובקרה על משאבי , מרכזי
כדי למנוע , בי  היתר, זאת.  לרבות על אלו של המפעלי  החיוניי  ברשויות הייעודיות ותומכי  

ציינה , לצור# זאת. בכמות שמעבר ליכולתה לספק, ביקושי  לרשות לתובלה" זליגת"בשעת חירו  
 לה ברגיעה לקיי  מעקב אחר שיאפשרו, כי על הרשות לתובלה לבנות כלי מידע מתאימי , החברה

ולבחו  א  הרשויות הייעודיות , כושר ההובלה הקיי  ואחר מספר  של הנהגי  במשרדי ההובלה
האחרות ריתקו למפעלי  החיוניי  שלה  משאיות ונהגי  בהיקפי  הדרושי  לה  להובלה עצמית 

 . בשעת חירו 
שישמש כמרכז שליטה ,  משופר25כי על הרשות לתובלה להקי  מטה הפעלה, עוד המליצה החברה

פיקוח , בי  היתר, ושיבצע, ובקרה על הספקת שירותי התובלה לצרכני  השוני  במשק בשעת חירו 
כדי שמטה . ובקרה על משרדי ההובלה ועל ההובלה העצמית שמבצעות הרשויות הייעודיות

כה ולבצע תרגילי שיש לקיי  ימי הדר, ציינה החברה, ההפעלה יופעל על ידי צוות מיומ  ומאומ 
הנגזרי  מתרחיש הייחוס שאליו הרשות לתובלה צריכה , שידמו אירועי  במשק התובלה, מטה

 צוי  2007ח ארצי ברשות לתובלה במרס "שבביקורת שער# מטה מל, יצוי . להתכונ  לשעת חירו 
 ".  שני 8 הרשות לתובלה לא ביצעה תרגילי  למעלה מ"ש, בהקשר למטה ההפעלה

כי פעילותה של הרשות , מטעני  במשרד התחבורה מסר לנציגי משרד מבקר המדינהמנהל אג' 
המהווי  מפעלי  חיוניי  , לתובלה ברגיעה מתמקדת בעיקר בהבטחת היערכות  של משרדי ההובלה

ח השונות "  ומסייע לרשויות מל"הוא מרכז את הטיפול בריתוק כלי רכב מול מרכז לאו, כמו כ . שלה
ובכלל זה , אי  בידי הרשות לתובלה את המשאבי , ע  זאת.  למפעליה  החיוניי בריתוק כלי רכב

והיא אינה יכולה לייש  את המלצות החברה , הדרושי  להיערכות כאמור לעיל, משאבי כוח האד 
, בי  היתר, זאת. ולפקח על היערכות  של רשויות ייעודיות אחרות לביצוע תובלה עצמית בשעת חירו 

 . לאחר ששני עובדי  שעסקו בנושא פרשו לגמלאות,  תקני כוח אד ג  נוכח גריעת
__________________ 

 .ובמועד הביקורת היה מאויש כולו,  איש71 הארצי שהוק  הוא תק  כוח האד  של מטה ההפעלה  25
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, בהתייחסותו לממצאי הביקורת חזר משרד התחבורה על עיקרי תשובתו של מנהל אג' מטעני 
כי על משרד התחבורה להיער# , ל" לממצאי הביקורת ציינה רח2009בהתייחסותה מיולי . כאמור

, לרבות ריתוק של אמצעי  ונהגי , מער# התובלה בחירו בצורה יעילה ועדכנית יותר בכל הקשור ל
 .וביצוע השתלמויות ותרגילי , ביצוע תכניות הכשרה מסודרות
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ¯˘Ù‡˙˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Ï˘ ‰¯„ÚÈ‰ ÈÎ

‰Ï·Â˙‰ ˜˘Ó ÏÚ ˙ÏÏÎ˙Ó ‰ËÈÏ˘Â ‰ÈÈ‡¯ , È·‡˘Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ÈÂˆÈÓÏ ‰‡·‰ ÏÚ ‰˘˜Ó
· ‰Ï·Â˙‰˜˘Ó .  

✩  
‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô È‡ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â ÎÂÓÂ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÈÎ

‰È˙ÂÓÈ˘ÓÏ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ‚‰ ‰ ¯ÙÒÓÏÂ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ÂÓÎÏ Ú‚Â · ¯˜ÈÚ· ,
È‡· ÔÎÂ-ÏÂ‰È ‰ Ï˘ ˙ÏÏÎ˙Ó ‰ÈÈ‡¯· ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ,‰¯˜·‰Â ‰ËÈÏ˘‰ , È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ Â¯˘Ù‡È˘

ÈÏ·‚ÂÓ‰ ‰Ï·Â˙‰ È·‡˘Ó Ï˘˜˘Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ Ì . ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰Ï‡ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ˘È
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· .˙‡Ê ÁÎÂ  ,

Á¯˘ ÈÂ‡¯"Ô Â¯˙ÙÏ ‡È·‰Ï ‰¯ËÓ· ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ÔÂ„˙ Ï. 
‰ˆÏ ˘È˘ ˙ÂÓÈ„˜‰ ÁÎÂ "Ï ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙ÓÂ ÂÈÎ¯ˆÏ ·Î¯ ÈÏÎ ÒÂÈ‚Ï ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙

ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ï˘ , ˜˘ÓÏ ·Î¯ ÈÏÎ ˙‡ˆ˜‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ÈÁ¯Î‰
Á¯· ÔÂ„È˙ ÈÁ¯Ê‡‰"Ï ,ÔÁ·˙ ÂÊ˘ È„Î ,Ë‡ ˘‡¯ ÌÚ ÛÂ˙È˘·"‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚÂ Ï , ˙‡

 ÈÏÎ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò
˜˘Ó· ·Î¯‰.   
 ל לגיוס כלי רכב ואמצעי  בשעת חירו "צההיערכות 

ולהצבתו , ל"שיגויס בשעת חירו  לצה, ארגו  ושליטה על ציוד אזרחי,   אחראי לאיתור"מרכז לאו
, 2008  מאוגוסט "על פי נתוני מרכז לאו. מגויס) ה"צמ(ביחידות רכב או יחידות ציוד מכני הנדסי 

מרכז . י  בשירות סדיר ואלפי חיילי  במילואי היו בסדר הכוחות של המרכז עשרות רבות של חייל
שאותרו במשק האזרחי כמתאימי  , ה"  יכול לגייס בשעת חירו  אלפי כלי רכב וכלי צמ"לאו

כי ככלל ,   לגיוס כלי רכב בשעת חירו  העלתה"בחינת היערכותו של מרכז לאו. ל"לצורכי צה
ל כבר לפני "שאת תיקו  חלק  החל צה, במספר נושאי  קיימי  ליקויי , ע  זאת. היערכותו סדורה

  :כמפורט להל , ואת האחרי  במהלכה ובעקבותיה, הביקורת
 ל"קביעת מדיניות גיוס כלי רכב לצה . 1

וככזה לא ניתנו לו סמכויות , לי"  כמרכז לוגיסטי מטכ"מוגדר מרכז לאו, בפקודת הארגו  שלו
בתחומי  מרכזיי  של מדיניות גיוס , פועלכי ב, בביקורת עלה. ל"לקביעת מדיניות לוגיסטית לצה
המשליכה באופ  מכריע על היערכותו לשעת חירו  ה  של המשק , ושחרור כלי רכב מחובת גיוס

בי  , לי"ל כדרג מטכ"  קבע מדיניות בלי שערב את מטה אט"מרכז לאו, הצבאי וה  של האזרחי
 : בנושאי  הבאי , היתר
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ל לטובת המשק "ה מחובת גיוס לצה"לי רכב וכלי צמקביעת אמות המידה שלפיה  ישוחררו כ •

 .האזרחי

 תו# בחינה של השלכת  על מספר  של כלי הרכב שנותרו להקצאה 26קביעת מקדמי הבטחה •
 .לרשות המשק האזרחי

תו# בחינת המשמעות הנגזרת מכ# על ביסוסו , ל של כלי רכב משנתוני  מתקדמי "גיוס לצה •
 . בעלי כשירות טכנית נמוכה יותרשל משק התובלה האזרחי על כלי רכב

כי בעקבות הביקורת ועל פי הנחיות ראש , ל" לממצאי הביקורת ציי  צה2009בהתייחסותו מאוגוסט 
בדומה למבוצע למרכזי  לוגיסטיי  (  "ל יאשר היבטי מדיניות בפעילות מרכז לאו"מטה אט, ל"אט

  . בעת כתיבת התייחסותול"דבר שיקבל ג  ביטוי במסגרת נהלי  המסוכמי  באט, )אחרי 
 ה "משק כלי הרכב וכלי הצמ . 2
, ) דוח תק  ומצאי להל   (2008ה מיולי "על פי נתוני דוח תק  ומצאי של כלי רכב וכלי צמ . א

,   יש לה  חשיבות מיוחדת בשעת חירו "שעל פי גורמי מרכז לאו, ה"בסוגי  מסוימי  של כלי צמ
שע  הכרזת מצב חירו  , משמעות הדבר היא.  הבטחההיו חוסרי  בהשוואה לתק  כולל מקד 
נמצא חוסר איזו  במספר כלי הרכב , כמו כ  .ה הדרושי "יחסרו במצאי היחידות חלק מכלי הצמ

שביחידה מסוימת שובצו כלי רכב עודפי  , שהתבטא בכ#, ששובצו ביחידות בהשוואה לתקני 
 .ואילו ביחידה אחרת שובצו פחות כלי רכב מהדרוש

ל נערכה עבודת מטה בנושא "כי לפי הנחיית ראש אט, ל"יחסותו לממצאי הביקורת הודיע צהבהתי
 לא קיימי  2009ונכו  לאוגוסט , 2009העבודה הסתיימה ברבעו  הראשו  של שנת . שיאי התקינה

כי , עוד הודיע. ה המגויסי "פערי  משמעותיי  במוכנות היחידות בהיבט של כלי הרכב וכלי הצמ
י רכב מטופל ה  באמצעות שיבו/ כמויות עודפות של כלי רכב באזור הסמו# למרחב בו הפער בכל

 . קיי  פער וה  באמצעות כלי רכב חלופיי 
 מהתק  שבדוח תק  63%   רשומה כמות משאיות גדולה ב" במאגר מרכז לאו משאיות  . ב

, לכאורה, מצב זה מאפשר. מדובר במאות רבות של משאיות, בתוספת מקד  הבטחה, ומצאי
 . גמישות יתר בשחרור משאיות מחובת גיוס לטובת המשק האזרחי

כי נושא העוד' במשאיות יידו  בחטיבת הלוגיסטיקה , ל"בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה
 . תו# מגמה לצמצ  את העוד' ככל שנית , 2009ל ויסוכ  עד סו' הרבעו  השלישי של שנת "באט

, ה"  אמור לכלול את כל כלי הרכב וכלי הצמ"מאגר מרכז לאו,  כאמור רכב מליסינג  . ג
פעילות זו צריכה להיות מותאמת . ל בשעת חירו "שאותרו במשק האזרחי כמתאימי  לצורכי צה

, א' על פי שבעשור האחרו  נוספו חברות ליסינג חדשות. בזמ  אמת לשינויי  שחלי  במשק הרכב
ולמרות החוסר בכלי רכב מסוגי  מסוימי  בהשוואה , המחזיקות בציי רכב שלה  מאות כלי רכב

רק . וממילא ה  לא שובצו ביחידות,   לא מיפה את מלאי רכבי הליסינג"מרכז לאו, לתקני 
  .  בשילוב מער# הליסינג במאגר כלי הרכב שלו" החל מרכז לאו2008בראשית שנת 

__________________ 
קבע , כי לא תהיה התייצבות מלאה של כלי רכב לפי התקני  בשעת חירו ,  "נוכח הערכות מרכז לאו  26

 .ה" לכלי צמ30% לכלי רכב ושל 10%  מקדמי הבטחה בשיעור של "מרכז לאו
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 תקני  ומצבות כוח אד  . 3
גיוס אנשי המילואי  בשעת ).  " ירמ להל  (ס מרחביות   מפעיל יחידות רכב מגוי"מרכז לאו

מי  ואת פתיחת האתרי  שבה  מתבצע תהלי# גיוס כלי "חירו  נועד לאפשר את איוש מטות הירמ
כשירות ומוכנות . ל ולבסו' ג  תהלי# שחרור כלי הרכב"ניפוק  ליחידות צה, ה"הרכב וכלי הצמ

ובעיקר של , ש כוח האד  לפי התקני  שנקבעובאיו, בי  היתר, מי  תלויה במידה רבה"הירמ
 . תפקידי קצונה חיוניי  ושל בעלי תפקידי  במקצועות קריטיי 

  כי א' שככלל רמת איוש התקני  גבוהה ,  עלה2008מבדיקת נתוני תקני  ומצבות כוח אד  ליוני 
בתפקידי קצונה  בחלק מהיחידות קיימי  פערי איוש   בתקני קצונה ועוד' איוש בתקני חוגרי  95%

רכזי , שמאי רכב: כגו , מרכזיי  החיוניי  להפעלת  וכ  בתפקידי חוגרי  במקצועות קריטיי 
 . ה"יחידות רכב מגויס ומכונאי צמ

. כי בעקבות עבודת מטה שנערכה אוישו רוב תקני הקצונה, ל"בהתייחסותו לדוח הביקורת ציי  צה
כי נעשות פעילויות ה  במישור האיוש , ל" צהאשר לפערי  של חוגרי  במקצועות קריטיי  ציי 

העלאת גיל הפטור למקצועות : כגו , באמצעות ביצוע הכשרות וה  על ידי מציאת פתרונות חלופיי 
וריתוק מכוני בדיקה ומשרדי שמאות , 2008 ח"התשס, נדרשי  במסגרת חוק שירות המילואי 

  .שישולבו בתהליכי הגיוס והשחרור של כלי הרכב, אזרחיי 
 מדדי כשירות . 4

ל מודל למדידת כשירות המרכזי  הלוגיסטיי  " פרסמה חטיבת הלוגיסטיקה באט2008באפריל 
ע  . 92.5 %  עומדת על "כשירות מרכז לאו, 2008על פי דוח מאוגוסט .  "ובה  מרכז לאו, ל"באט
את מצב כי שיטת השקלול שנקבעה במודל לוקה בכ# שהמודל אינו מציג , בביקורת עלה, זאת

.   בכללותו"אלא מוצגת תמונת כשירות משוקללת של מרכז לאו,   בנפרד"הכשירות של כל ירמ
הרי , בהיות  בשלבי טיפול למסירת פרטי , א' שכלי רכב רבי  לא שובצו ביחידות, כמו כ 

ה  נכללו ככלי רכב ששובצו ,   ושקלול מרכיב מדד המלאי"שלצור# מדידת כשירות מרכז לאו
 .ביחידות

  בלא התייחסות "הקובעת ציו  כללי לכל מרכז לאו, כי שיטת מדידה זו, משרד מבקר המדינה העיר
, ובלי שתהא התייחסות למצאי כלי הרכב ששובצו בפועל ביחידות,   בנפרד"למצבו של כל ירמ

  "ומטה את תמונת הכשירות של מרכז לאו, מי "אינה משקפת לאשורה את מצב  של חלק מהירמ
 .  יפעלו לשיפור שיטת מדידת הכשירות"ל ומרכז לאו"שאט, וי אפוארצ. כולו

ל בוצעה עבודה "כי על פי הנחיית ראש אט, ל"בהתייחסותו לממצאי הביקורת הודיע צה
כ# שהמדדי  הכוללי  של מרכז , שבמסגרתה הוטמעו מדדי הכשירות לרמת היחידות המרחביות

  .ות המשנה  מבוססי  כעת על שקלול הנתוני  של יחיד"לאו
 ל בשעת חירו "מפעלי  משולבי  לצה . 5

, 28ח" או על תקופת הפעלת מער# מל27בעת שממשלת ישראל מכריזה על מצב מיוחד בעור'
אשר הוכרזו כמפעלי  המשולבי  לגופי  שוני  שבמער# הלוגיסטי של , מפעלי  חיוניי  אזרחיי 

יכ# ה  חלק ממער# הכשירות והכוננות ולפ, מעבי  את המער# בשעת חירו , ) יזמי  להל  (ל "צה

__________________ 
 .1951 א"התשי, תבחוק ההתגוננות האזרחי' ג9לפי הגדרתו בסעי'   27

לרבות תקופה שלפני , היא תקופה של לחימה" תקופת הפעלה "6.7.86 מיו  1716לפי החלטת ממשלה   28
 .כאשר נמנעת פעילות תקינה של המשק כולו או חלקו, הלחימה או לאחריה
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האמורי  לתמו# במער# האחזקה של כלי , חלק ניכר מהמפעלי  המשולבי  ה  מוסכי . ל"של צה

ל "הטיפול במפעלי  החיוניי  לצה. ל בשעת חירו "ה האזרחיי  המגויסי  לצה"הרכב וכלי הצמ
, " ריתוק ושילוב ירו  מפעלי  חיוניי  בשעת ח "1992נעשה בהתא  להוראת המשרד מנובמבר 

 ". הכנות וטיפול ברגיעה ל "מפעלי  חיוניי  משולבי  לצה "2007  ממאי "ולהוראת מרכז לאו
בביקורת עלו ליקויי  במספר תחומי  הנוגעי  להיערכות הנדרשת ברגיעה כדי להבטיח הספקת 

 :כמפורט להל , ל בשעת חירו "מוצרי  ושירותי  חיוניי  לצה
 29הגופי  הרוכשי ,  "בניגוד להוראות המשרד ולהוראות מרכז לאו,  " מרכז לאועל פי נתוני . 1

וממילא לא , במשרד לא התקשרו בחוזי  חדשי  ע  מרבית המפעלי  שהוכרזו כמפעלי  משולבי 
בירור שערכו נציגי משרד מבקר המדינה . 30ל מכתבי הפעלה"הוכנו והופצו לרשות היזמי  בצה

ר אינו מעודכ  ע  אילו מהמוסכי  קיימי  "כי מנה, ר העלה"ה במנהבמערכת אחזקה בחטיבת יבש
ל וא  נגרעו או נוספו מוסכי  ומכוני בדיקה "אילו מוסכי  עדיי  משולבי  לצה, חוזי  ישני 

 .חדשי 
ל " החליט צה2007כי מאחר שבמהל# , ר" לממצאי הביקורת ציי  מנה2009בהתייחסותו מיולי 

החוזי  , ל בשעת חירו "פריסה בכל הנוגע לשילוב מוסכי  לצהלשנות את שיטת ההיערכות וה
ר לפעול ע  כל הגופי  הנוגעי  לשינוי "החל מנה, בעקבות זאת. שהיו קיימי  כבר לא התאימו

כי המשרד ער# חוזי  , ל בהתייחסותו לממצאי הביקורת ציי "צה. החוזי  ולהתאמת  למצב החדש
 .אול  תהלי# זה טר  הסתיי , כוני הבדיקהחדשי  להתקשרות ע  בעלי מוסכי  וע  מ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ÏÚÙ‰ È·˙ÎÓÂ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈÊÂÁ ÌÈÓÈÈ˜ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ÈÎ , ‡Ï
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÌÈÏÚÙÓ‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Ï ÍÈÏ‰˙‰ ‰˘ÚÓÏ ‰ˆÂÓ . ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙Ú‚Ù  ‰Ê ·ˆÓ·

‰ˆ"ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï Ï .ÔÎ ÏÚ ,‡˘Â · ˙˘¯„ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ. 
המשמשי  , ל"זה שני  שרשויות ייעודיות אינ  משלבות את גופי צה, בניגוד לאות  הוראות . 2

ג  , מעבר לכ#. בביקורות כשירות וכוננות שה  עורכות במפעלי  חיוניי  שלה , 31כיזמי  משניי 
בירור ע  .  "תוצאות הביקורות במפעלי  אלה אינ  מועברות לידיעת הגורמי  הנוגעי  במרכז לאו

ח "כי על א' שה  קיימו מספר פגישות בנושא ע  בעלי תפקידי  במער# מל, ח העלה"ורמי הרעלג
 .לטענת  של גורמי  אלה קיי  קושי בתיאו  ביקורות ע  יזמי  משניי , וברשויות הייעודיות

ומשו  כ# ה  חלק בלתי נפרד , ל"המפעלי  המשולבי  מהווי  חלק מהמער# הטכנולוגי של צה
ל בביקורות "כי שיתופ  של נציגי צה, על כ  העיר משרד מבקר המדינה. ות והכוננותממער# הכשיר

ח לעמוד על כ# ששיתו' זה "ועל הרעל, במפעלי  שבה  ה  משמשי  כיזמי משנה מחייב הסדרה
 . אכ  יתבצע

כי החל מפברואר , 32 לממצאי הביקורת ציינה היחידה לשעת חירו 2009בהתייחסותה מאוגוסט 
תיק אב "שמטרתו הכנת , ע פרויקט בקרת כוננות מפעלי  חיוניי  של מערכת הביטחו  מתבצ2009

סיומו מתוכנ  . לרבות בניית מודל להכרזה על מפעל חיוני ולהיערכותו לשעת חירו , "למפעל חיוני
ל יעודכנו "כי בגמר הפרויקט ואישורו על ידי גורמי המשרד וצה, עוד ציינה היחידה. 2010לפברואר 

 . ל בכל הקשור למוכנות ולהפעלת המפעלי  החיוניי  והמשולבי "ות והנהלי  במשרד ובצהההורא
__________________ 

, 1951 א"התשי, אשר הוסמכה בהתא  לחוק נכסי מדינה) ר"כגו  מנה( יחידה במשרד  גו' רוכש   29
 .רו( התקשרויות בש  המשרדלע

הפעלת מפעל חיוני בשעת חירו  מתבצעת , 1957 ח"התשי, על פי חוק הפיקוח על מצרכי  ושירותי   30
 .המתבססי  על חוזי  שנחתמו ע  המפעל החיוני, על סמ( מכתבי הפעלה

ח או "ל אשר מעוניי  להשתלב בקבלת תפוקות ממפעל חיוני המרותק לאחד מגופי הרעל"גור  בצה  31
 .ח אחרות"לרשויות מל

 . "ח באג' אב"היחידה לשעת חירו  היא חלק מהרעל  32
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Â‡Ï ÊÎ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙˜È„·"‰˙ÏÚ‰ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï Ì ,‰ˆ „ÈÓÚ‰ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ÈÎ" Ï
ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙‡Â Ì„‡‰ ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙‡ ,Â‡Ï ÊÎ¯Ó ÏÏÎÎ ÈÎÂ" ˙Â„ÈÁÈÏ ‰ˆ˜‰ Ì

‰ ‰Ï·Â˙‰ ÈÚˆÓ‡ ·¯ÈÓ ˙‡ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· Ô„Â˜Ù˙Â Ô˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ˘Â¯„ .˙‡Ê ÌÚ ,
ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ‡˘Â  ¯ÙÒÓ· ,‰ˆ ÏÁ‰ Ì˜ÏÁ ÔÂ˜È˙ ˙‡˘"˙¯Â˜È·‰ È ÙÏ ¯·Î Ï , ˙‡Â

‰È˙Â·˜Ú·Â ‰ÎÏ‰Ó· ÌÈ¯Á‡‰.   
 סיכו  והמלצות 

‰ˆ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ï·Â˙ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‰Ï ‰ ÂÎ  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰" Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó ÚÂˆÈ·Ï ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘ÓÏÂ Ï
Ó ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·˙·ÈÈÁ ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ô˙ÓÏ ˙˜ÙÒÓ ˙ÂÓÎ· ÌÈÈ˙˘·È ‰Ï·Â˙ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ ÌÓÂÈ˜

‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ È ˘ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰ ÚÓ . ˙ÂÓÎ· ÌÈÈÂˆÓ ˜˘Ó· ‰Ï·Â‰‰ ÈÚˆÓ‡ Ï˘ Ì˙ÂÈ‰·
˙Ï·‚ÂÓ ,˙ÏÏÎ˙Ó ‰ÈÈ‡¯· Úˆ·˙˙ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ˘ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜ , ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó‰

ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÏÎ ,‰ˆ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ˙ Ê‡ÓÂ" ˜˘Ó‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÏÈÁ¯Ê‡‰. 
ÂÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ

‰È„È˜Ù˙ ˘ÂÓÈÓÏ ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ , Ô È‡ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙Â ÎÂÓÂ ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÈÎÂ
‰È˙ÂÓÈ˘ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó , ˙Ú˘Ï ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ‚‰ ‰ ¯ÙÒÓÏÂ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ÂÓÎÏ Ú‚Â · ¯˜ÈÚ·

ÌÂ¯ÈÁ ,È‡· ÔÎÂ-˙Ó ‰ÈÈ‡¯· ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ÏÂ‰È ‰ Ï˘ ˙ÏÏÎ ,‰¯˜·‰Â ‰ËÈÏ˘‰ , Â¯˘Ù‡È˘
˜˘Ó· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ‰Ï·Â˙‰ È·‡˘Ó Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ . ‰Ï‡ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ

 ˙Ú˘· ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ˜ÙÒÏ ‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÙÒ· ÌÈ„ÈÓÚÓ
ÌÂ¯ÈÁ .‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÁ¯Î‰ ,Á¯ ÌÚ ÛÂ˙È˘·"Ï , Â˙Â ÎÂÓÂ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÏÚÙÈ

˘ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰Ï·Â˙‰ ˜˘Ó Ï. 
·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÏ Ô˙È  ,‰ˆ „ÈÓÚ‰ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÂˆÏ ÈÎ"Â‡Ï ÊÎ¯Ó ˙Â˘¯Ï Ï" ÁÂÎ È·‡˘Ó ˙‡ Ì

ÂÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â Ì„‡‰ ,‰Ï·Â˙‰ ÈÚˆÓ‡ ·¯Ó ˙‡ ÂÈ˙Â„ÈÁÈÏ ‰ˆ˜‰Â , Ì‡˙‰·
Ô‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÎ¯ˆÏ. 

Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰· „ÂÒÈ‰ È ·‡Ó ˙Á‡ ‡È‰ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘ ¯Á‡Ó ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˜˘
Û¯ÂÚ‰ ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰ ˙Ù¯Á‰ ÁÎÂ Â , ˙ ˘Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2000 - 

‰ˆ ÔÈ· ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â · ˘„ÂÁÓ ÔÂÈ„· Í¯Âˆ‰"ÈÁ¯Ê‡‰ ˜˘Ó‰ ÔÈ·Ï Ï . Û˜Â˙Ó
ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ , ÔÂ„È˙ ÂÊ ‰È‚ÂÒ˘ ÈÂ‡¯

Á¯·"Ï ,ÔÁ·˙ ÂÊ˘ È„Î ,Ë‡ ˘‡¯ ÌÚ ÛÂ˙È˘·"Ï ,‰ˆ· ‰ ÂÈÏÚ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ Â˙ÂÈ‰·" ÌÂ˘ÈÈÏ Ï
˜ÂÁ‰ ,‰Ï·Â˙Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚÂ , ‡È·‰Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰„Â·Ú‰ È¯„Ò ˙‡

˜˘Ó· ·Î¯‰ ÈÏÎ Ï‡Èˆ ËÂÙ Ï˘ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓÏ. 



 
 


