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  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  הכנת רשת החשמל לשעת חירום

  

  

  תקציר

  רקע כללי

חח"י או החברה) היא חברה ממשלתית שעד  -חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן 

מועד סיום הביקורת) ביצעה את מרבית הפעילות במשק  -(להלן  2015סוף מרץ 

החשמל
1

, ובכלל זה עסקה בבלעדיות בתחזוקה ובהפעלה של רשת החשמל
2

. לחח"י 

סש"ח) כמשמעותו בחוק משק החשמל,  -רישיון של ספק שירות חיוני (להלן 

חוק משק החשמל) - (להלן  1996-התשנ"ו
3

. מקטע ההולכה וההשנאה מוליך את 

אל  אנרגיית החשמל מיחידות ייצור החשמל של חח"י ושל יצרני חשמל פרטיים

מתקני מקטע החלוקה, ואלה מזרימים את החשמל לצרכנים. רוב קווי ההולכה 

קרקעיים. רשת -והחלוקה הם עיליים ופרושים על עמודים, ומקצתם הם תת

רקע לפגיעות שמקורן באיתני החשמל העילית חשופה יותר מרשת שמוטמנת בק

הטבע ומפגיעות ירי
4

  נים., העשויות לגרום להפסקה באספקת החשמל לצרכ

"פתיתים לבנים"  - פקדה את ישראל סערה חורפית (להלן  2013בתחילת דצמבר 

1
5

), ועל פי השירות המטאורולוגי הישראלי
6

הייתה חריגה בעוצמתה. הסערה גרמה  

לנזקים בעיקר באזור ירושלים ובאזור צפת רבתי, נזקים אלה גרמו לניתוק אספקת 

מיליון ש"ח 82- ך כצרכנים ולעלויות לחח"י בס 60,000-החשמל לכ
7

-. בחודשים יולי

התרחש מבצע צבאי "צוק איתן", ובמהלכו נגרמו נזקים למקטעי  2014אוגוסט 

מקטעי הרשת), בעיקר באזור "עוטף עזה". בחודשים ינואר  - רשת החשמל (להלן 

 3- ו 2"פתיתים לבנים"  - אירעו שוב סערות חורפיות (להלן  2015ופברואר 

  .1ו דומים לאלו של "פתיתים לבנים" בהתאמה) ומאפייניהן הי

__________________ 
 ייצור החשמל, ניהול המערכת, הולכת חשמל, חלוקתו, אספקתו או סחר בו.   1
, רשת החשמל משמעותה "מתקנים ומערכות 1996- התשנ"ו משק החשמל, לחוק 2על פי סעיף    2

להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה... במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת קרקעיים או 
 עיליים... תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם וכל החיבורים אליהם...".

סש"ח הוגדר בחוק משק החשמל רישיון לניהול מערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל, ותפקידיו    3
 לחוק.  20-17הוגדרו בסעיפים 

), "היערכות לשעת חירום בתחומי תשתיות È˙ ˘ ÁÂ„58· )2008 ראו בעניין זה מבקר המדינה,    4
היבטים בהיערכות העורף ), "È˙ ˘ ÁÂ„63 ·)2013  ; ומבקר המדינה,1225-1223האנרגיה", עמ' 

  .197לחירום", עמ' 
 2015, בינואר 2013כינוי בלוויית מספור סודר שנתנו משרדי הממשלה לסערות שאירעו בדצמבר    5

  .2015ופברואר 
  ).ÚÂ¯È‡ ÌÂÎÈÒ14-10  ¯·Óˆ„·2013 )2013 השירות המטאורולוגי    6
 והן על פי חישובי חח"י. 2013העלויות הן לשנת    7
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  פעולות הביקורת

את הכנת רשת החשמל לשעת  2015עד מרץ  2014משרד מבקר המדינה בדק מיולי 
חירום (להלן שע"ח). הביקורת נעשתה במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

משרד האנרגיה) ובחח"י. בדיקות השלמה נעשו ברשות לשירותים  -והמים (להלן 
רשות החשמל), במטה לביטחון לאומי במשרד ראש  - חשמל (להלן  - ציבוריים 

המל"ל), במשרד לביטחון הפנים, במשטרת ישראל, במשרד  - הממשלה (להלן 
משרד החקלאות) וברשות החירום הלאומית (להלן  - החקלאות ופיתוח הכפר (להלן 

  רח"ל). - 

  

   הליקויים העיקריים
  עדכון נהלים ותכניותמשרד האנרגיה לא השלים 

לרשות הכוח (חשמל)  .1
8

אב ענפית -, הפועלת באחריות משרד האנרגיה, אין תכנית
עדכנית ותקפה למקטעי הרשת במשק החשמל, מאחר שלרח"ל אין תרחיש 

כולל למל"חייחוס 
9
עדכני שממנו אמורה להיגזר תכנית כזו 

10
.  

משרד האנרגיה לא גיבש עם משרד החקלאות  .2
11

שינחו את חח"י  אמות מידה 
בכל הנוגע לשמירה על פרוזדורי מעבר לקווי הרשת באזורים שבהם עצים 

  המצויים בקרבת מקום עלולים לגרום להם נזק.

  

__________________ 
"תכנון המשק החיוני של המדינה לשעת חירום והפעלתו  21-של הממשלה ה 1716להחלטה בהתאם    8

) ומתוקף חוק משק החשמל, המעגן את 1986החלטת הממשלה מיולי  -) (להלן 6.7.86בשעת חירום" (
אחריות שר האנרגיה למשק החשמל, מינו שרי האנרגיה השונים מדי פעם בפעם רשות ייעודית לכוח 

וט מבעוד מועד אמצעים, ככל הדרוש, לשם הבטחת הכנתו של משק החשמל לשע"ח. המוסמכת לנק
ראש רשות הכוח (חשמל) היה מנכ"ל חח"י מר אליהו גליקמן, עד שסיים לכהן בתפקיד המנכ"ל 

  .2015באפריל 
מכלול אפשרי של אירועים והתפתחויות העשויים לשבש את יכולתו של המשק האזרחי לספק מוצרים    9

  ים חיוניים בשעת חירום.ושירות
 .203-181, שצויין לעיל, עמ' ·È˙ ˘ ÁÂ„63 ראו    10
 שר החקלאות הוא האחראי לביצוע פקודת היערות.    11
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אין תחשיב של עלויות ההמרה
12
 של קווי רשת עיליים  

  לקווי רשת מוטמנים בקרקע

רשת למשרד האנרגיה ולרשות החשמל אין תחשיב של עלויות ההמרה של קווי 
עיליים לקווי רשת מוטמנים בקרקע, ולפיכך אין בידי משרד האנרגיה נתונים 
מהימנים שעליהם יוכל להתבסס כדי לשקול חלופה זו במסגרת שלב תכנון תכנית 
הפיתוח של רשת החשמל. בשל היעדר תחשיב כאמור, גם לרשות החשמל אין 

עריפי רשת החשמל, נתונים שעל בסיסם תוכל לשקול את זקיפת העלויות האלו לת
  ככל שחלופה זו תיכלל בתכנית הפיתוח.

  

  1חח"י לא השלימה את יישום הלקחים מ"פתיתים לבנים" 
  וממבצע "צוק איתן"

כדי שיוכל לתת  103חח"י לא השלימה תהליך של היערכות לשעת חירום של מוקד 
מענה לעומס הפניות של הציבור בשע"ח, צורך שעלה מהפקת הלקחים שלה ושל 

טרם השלימה את . כמו כן, החברה 1משרד האנרגיה בעקבות "פתיתים לבנים" 
ות לליקויים ולא יישמה את המסקנות הנוגע "חבשעשטחי הכינוס  מוכנותם של

  ברשת החשמל שעלו מהפקת הלקחים שלה בעקבות מבצע "צוק איתן".

  

  העיקריותהמלצות ה

על משרד האנרגיה להשלים את עדכונן של התכניות והנהלים. עליו להגיע 
לסיכומים בכתב עם גורמי האסדרה האחרים כדי למזער נזקים ולאפשר היערכות 

שניזוקו בשע"ח. נוסף על כך, על משרד לתיקון מהיר של קווי רשת החשמל 
האנרגיה ורשות החשמל להכין תחשיב לאומדן עלויות המרת קווי רשת עיליים 

  הנתונים לסיכון בשע"ח לקווי רשת מוטמנים בקרקע.

 "יחסי גומליןעל משרד האנרגיה, הממונה על רשות הכוח (חשמל), לעדכן את נוהל 
 הפקת לקחיםכך שייקבע בו כי  "הכוחרשות  והמים לבין משרד האנרגיה בין

 כדי(חשמל),  הכוחלכל הגופים המרכיבים את רשות  תיעשה כתהליך משותף
בעניין ההיערכות לשע"ח ברשת החשמל שעלו מסערות "פתיתים לבנים" שהלקחים 

 יושתתו על, וממבצע "צוק איתן" יחייבו את כלל המערכת. ראוי שגם הלקחים
ויוגדרו הגורמים  זמנים לוח ומם יקבע תקציב,מוסכמות, ולייש מידה אמות

  האחראים לביצועם.

  

__________________ 
כולל הסרת קווי רשת עיליים והטמנת קווי רשת בקרקע. ההסרה כוללת סדרת פעילויות הכרוכות אף הן    12

 בעלויות.
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  סיכום

אספקת חשמל תקינה ורציפה חיונית למשק בשגרה ובשע"ח. לפיכך אמורה רשת 
החשמל לשמור על רציפות תפקודית מנזקים שעלולים להיגרם לה עקב פגיעות 

אוויר קיצון או ירי בעורף, עקב פגיעות שמקורן באיתני הטבע לרבות פגעי מזג 
 שמשרד מלמדים הביקורת עקב מצב שבו מכריזה הממשלה על שע"ח. ממצאי

"פתיתים  שהופקו בעקבות הלקחים את מלוא יישמו טרם "יוחח האנרגיה
 כמשרד .3- ו 2ו"פתיתים לבנים"  2014 בקיץ" איתן"צוק  מבצע, 1" לבנים

האנרגיה,  ועל חח"י, על משרד בשעת חירום החשמל משק על מופקדהממשלתי ה
בכל הנוגע להפקת  לדאוג להשלמת הטיפול רלוונטיים נוספים, בשיתוף גופים

הלקחים מהאירועים האמורים ולהיערכות משק החשמל לשע"ח. כן עליו לדאוג 
בשל קצב  .זה בדוח שבאחריותה שהוצגואת הליקויים שחח"י תתקן בהקדם 

  הראוי שהדבר ייעשה ללא דיחוי.התרחשות אירועי החירום בישראל מן 

  

♦ 
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  מבוא

שע"ח) תלויים,  -(להלן  13היערכותו ופעילותו התקינה של משק המדינה בעת רגיעה ובשעת חירום
בין היתר, באספקה סדירה של חשמל. משמעות פעילות תקינה בשע"ח היא מניעת פגיעה אפשרית 

ובמקטעי הרשת, ומוכנות של המשק להשבתם המהירה של המתקנים שניזוקו  14במקטע הייצור
 - נקבעו אופן ארגון משק המדינה לשע"ח (להלן  1986לפעילות תקינה. בהחלטת הממשלה מיולי 

אירועים  200015מל"ח) וסדרי הפעלתו. אירועי שע"ח הוגדרו בהחלטה זו ובהחלטה מפברואר 
בשל מצבים כגון תקופת לחימה,  16ינה של המשק החיונישבהם נמנעת או נפגעת פעילותו התק

אסונות טבע (לדוגמה: רעידות אדמה, שיטפונות, מגפות), אסונות הנובעים מפלטת חומרים 
מסוכנים וכן אירועי טרור שלא בתקופת לחימה. מצבי שע"ח ברשת החשמל כוללים ניתוק של רשת 

העשויים לגרום להפסקה  18מיתוגאו בתחנות  17החשמל וכן השבתת מתקנים בתחנות משנה
  באספקת החשמל לצרכנים. 

חח"י היא חברה ממשלתית באחריותם המשותפת של שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 
מועד סיום הביקורת ביצעה חח"י את מרבית הפעילות שר האנרגיה) ושל שר האוצר. ב -(להלן 

חזוקה ובהפעלה של רשת החשמל , וכבעלת רישיון סש"ח עסקה בבלעדיות בתבמשק החשמל
, האחריות להיערכות משק החשמל לשע"ח 1986בישראל. בהתאם להחלטת הממשלה מיולי 

מוטלת על משרד האנרגיה. בהתאם לחוק משק החשמל, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור 
. בהתאם 19הממשלה רשאי שר האנרגיה לקבוע הוראות שיחולו על הפעלת משק החשמל בשע"ח

ולאחריות שר האנרגיה על משק החשמל מתוקף חוק משק החשמל  1986החלטת הממשלה מיולי ל
המוסמכת  - רשות הכוח (חשמל)  -מינו שרי האנרגיה השונים מדי פעם בפעם רשות ייעודית לכוח 

  לשע"ח. 20לנקוט מבעוד מועד את כל הדרוש להבטחת הכנתו של משק החשמל

סערה חורפית, שעל פי השירות המטאורולוגי הישראלי הייתה פקדה את ישראל  2013בתחילת דצמבר 
). סערה זו גרמה לפגיעות ולנזקים בין השאר בקווי רשת החשמל, 1"פתיתים לבנים"  - חריגה (להלן 

צרכנים בעיקר באזור ירושלים ובאזור צפת רבתי  60,000- ונזקים אלה גרמו לניתוק אספקת החשמל לכ
 - מינה מנכ"ל חח"י אז (להלן  1יון ש"ח. עם תום "פתיתים לבנים" מיל 82- ולעלויות לחח"י בסך כ

המנכ"ל אז) מקרב העובדים הבכירים בחח"י "צוות הפקת לקחים מאירוע סערה מחודש דצמבר 
מסקנות בעניין היערכותה המקדימה של חח"י ל"פתיתים  הגיש לו הצוות 2014. בינואר 21"2013

הסערה; לקחים משיתוף הפעולה של חח"י עם גופים  ; טיפול חח"י ברשת החשמל בעת1לבנים" 
  חיצוניים; והמלצות לגבי היערכותה בעתיד לאירועי סערה דומים ולגבי הטיפול בהם. 

__________________ 
מצב חירום הוא "מצב בו קיימת התרחשות או מכל סיבה אחרת עליה החליטה הממשלה המצריכה    13

פי הנחיית שר - תחומית ברמה לאומית בעורף, או הכרזה על מצב משפטי בעורף, או על-פעילות רב
 , שצויין לעיל. ·È˙ ˘ ÁÂ„63 הביטחון ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים", ראו 

, שצויין ·È˙ ˘ ÁÂ„58 ק במקטע הייצור, שכן מקטע זה נבחן בעבר בדוח קודם; ראו דוח זה אינו עוס   14
 . 1234-1231לעיל, עמ' 

תיקון  -של הממשלה בנושא "הפעלת המשק החיוני של המדינה לשעת חירום (מל"ח)  1080החלטה    15
  ). 2000החלטת הממשלה מפברואר  -) (להלן 13.2.00החלטת ממשלה" (

, שעדכנה את 2000(וכן בהחלטת הממשלה מפברואר  1986גדר בהחלטת הממשלה מיולי משק חיוני הו   16
. גורמי 2; 1967- . מפעל חיוני, כמשמעו בחוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז1ההגדרה) כך: "

יצור, משאבים, שירותים, חומרים, אספקה ופעולות החיוניים לקיום האוכלוסייה וכלכלת המדינה 
  באירועי חירום...".במצב לחימה או 

תחנת משנה הוגדרה בחוק משק החשמל: "תחנת השנאה, המקשרת בין רשתות חשמל לסוגיהן, שיש    17
  בה שנאים מורידי מתח או מעלי מתח".

תחנת מיתוג הוגדרה בדוחות הכספיים של חח"י: "מתקן המקשר בין רשתות חשמל, אשר מתקיים בו    18
 ת מיתוג אחרת או לתחנת השנאה". תהליך של העברה של מתח החשמל לתחנ

  (ב) לחוק משק החשמל.58סעיף    19
 .1234-1231, שצויין לעיל, עמ' ·È˙ ˘ ÁÂ„58 ראו בעניין זה    20
חברי הצוות היו מר י' בלמס, סמנכ"ל ייצור ואנרגיה (יו"ר הצוות), מנהל אגף תכנון הנדסי, סגן מנהל    21

  , יועמ"ש מחוז חיפה ונציג מאגף לוגיסטיקה ונכסים. אגף לוגיסטיקה ונכסים, סגן מנהל מחוז חיפה



  דוח ביקורת  82

  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

המנכ"לית) בראשות  -בכור, להלן -(הגב' אורנה הוזמןדאז צוות שמינתה מנכ"לית משרד האנרגיה 
הסמנכ"ל לחירום) הגיש  - ניידרמן (להלן סמנכ"ל המשרד לחירום, ביטחון, מידע וסייבר מר תמיר ש

. מסמך 1מסמך ובו "סיכום ממצאי למידה והפקת לקחים" מאירועי "פתיתים לבנים"  2014במרץ 
הסיכום הוכן כדי שאפשר יהיה ליישם את הלקחים, "על מנת להיות מוכנים לאפשרות של 

  . )"2013התרחשות סערה נוספת במהלך החודשים הקרובים (בדומה לדצמבר 

במהלכו נגרמו נזקים למקטעי הרשת ו ,מבצע "צוק איתן" התרחש 2014אוגוסט - בחודשים יולי
   .חורפיות סערות אירעו שוב 2015 ופברואר ינואר בחודשים". עזה"עוטף  באזורבעיקר 

. הביקורת 2015עד מרץ  2014משרד מבקר המדינה בדק את הכנת רשת החשמל לשע"ח מיולי 
. בדיקות השלמה נעשו גם 22ובחח"י. בדיקות השלמה נעשו ברשות החשמל נערכה במשרד האנרגיה

   במל"ל, במשרד לביטחון הפנים, במשטרת ישראל, במשרד החקלאות וברח"ל.
  

 משרד האנרגיה מול גורמי אסדרה אחרים  פעילות
  החשמל למשק אב ענפית תכנית

רגיה והמים לבין רשות במשרד האנרגיה קיים נוהל המסדיר את "יחסי גומלין בין משרד האנ
נוהל יחסי גומלין) המגדיר, בין היתר, את תפקידי רשות הכוח (חשמל) בעת שגרה  - (להלן  23הכוח"

ובשע"ח. בנוהל זה נקבע כי רשות הכוח (חשמל) היא בין הגורמים המשתתפים בעבודת המטה 
"הבין ארגונית בחירום" והיו"ר שלה הוא מנכ"ל חח"י. רשות הכוח (חשמל) אמורה, בין השאר, 

. תכנית זו אמורה להתייחס, בין השאר, 24ב ענפית למקטעי הרשת במשק החשמללהכין תכנית א
לחח"י כאל סש"ח בשע"ח; עליה לכלול התייחסות לתשתיות פיזיות מיוחדות הנדרשות למקטעי 

מקטעי  של תפקוד בשיבושי העובדים טיפול שם, לציוד הטכנולוגי הנדרש להם להרשת בשע"ח
  ל ממלאי התפקידים במסגרת זו.הכשרה ואימון ש לתכניתהרשת וכן 

 הייתה אמורה שממנו, 2014 מיולימלחמה  לאירועייחוס  קיימת טיוטה של תרחישהאנרגיה  במשרד
התכנית אמורה להתבסס על תרחיש הייחוס הענפי העדכני למשק . הענפית אבה תכנית להיגזר

 הוועדהליונה (ועדת משק לשעת חירום ע החשמל, שאותו אמור לאשר ממלא מקום קבוע ליו"ר
משרד מבקר המדינה העלה כי אצל . 26"חלמל, בהתבסס על תרחיש ייחוס כולל 25"ע)ומ -  להלן

__________________ 
על פי חוק משק החשמל מתפקידה לקבוע תעריפים ואמות מידה לרמת השירות שנותן בעל רישיון    22

  סש"ח, לטיבו ולאיכותו.
  .31.12.12-הנוהל בתוקף מ   23
. סעיפים 9-6), ס' 2006"אישור תרחיש ייחוס למערך מל"ח למלחמה" (מיוני  4משרדי -לפי נוהל בין   24

אלה לנוהל עוסקים בתרחישים שבהם עשויה להיווצר הפרעה להספקתו התקינה של המוצר או 
השירות; תרחישים אלה קובעים את מסגרת היעדים, את פעולות ההיערכות ואת האמצעים להבטחת 

  תפקודה של הרשות הייעודית בשע"ח. 
נקבעה החובה לקבל את אישורו של ממלא מקום קבוע  בסעיף זה - 17, שם, ס' 4משרדי מס' -נוהל בין   25

 ליו"ר ומ"ע לתרחיש הייחוס הענפי.
אב ענפית היא מכלול של פעולות להבטחת יכולת הרשות -: תכנית11-10, ס' 4משרדי מס' - נוהל בין   26

זאת על  -לספק בשע"ח את כל השירותים שעליהם היא אמונה, תוך עמידה ברמות השירות הנדרשות 
תרחיש הייחוס הענפי. התכנית תתייחס לנושאים אלה: מפעלים חיוניים של הרשות; מלאים בסיס 

אסטרטגיים; תשתיות פיסיות מיוחדות נדרשות; ציוד טכנולוגי נדרש לשע"ח; תכניות פעולה 
קונקרטיות לטיפול בשיבושי תפקוד; תפיסת השליטה והבקרה; תכנית הכשרה ואימון של ממלאי 

  התפקידים.
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  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

, וכי זו טרם אושרה במועד 2014יש טיוטה בלבד של תרחיש הייחוס הכולל למל"ח מינואר  27רח"ל
  סיום הביקורת.

רח"ל כי תרחיש מסר הסמנכ"ל לחירום במשרד האנרגיה לממלא מקום יו"ר  2014באוקטובר 
, אף על פי שעליו להתבסס על תרחיש 2008למלחמה התקף למשק האזרחי הוא משנת  סהייחו

עדכני ומאושר למשק  יייחוס מעודכן. לדברי הסמנכ"ל לחירום, "העדר תרחיש יחוס מלחמת
  האזרחי מהווה פגיעה במוכנות משק האנרגיה לחירום". 

בקר המדינה כי הוא ממתין לעדכון תרחיש הייחוס הודיע משרד האנרגיה למשרד מ 2015באפריל 
למלחמה וכי על בסיס "התרחיש המעודכן נבצע התאמות לתרחישי ייחוס ענפיים ובכלל זה של 
רשות הכח (חשמל) ובהתאם נכין את תוכנית האב הענפית במשק החשמל". מל"ל השיבה למשרד 

ייחודי למזג אוויר קיצון וכי במרץ  כי לדעתה יש להכין תרחיש ייחוס 2015מבקר המדינה באפריל 
. רח"ל השיבה למשרד 2015הנחתה את רח"ל לסיים את הכנת התרחיש עד תחילת ספטמבר  2015

כי "עדכון תרחיש הייחוס נמצא בשלבים מתקדמים ויושלם בחודשים  2015מבקר המדינה במאי 
  הקרובים...". 

 ‰È‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ÁÂÎ‰ ˙Â˘¯Ï Â‡ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ
 È¯È ˙ÂÚÈ‚Ù Ï˘ ÌÈÈ Î„Ú‰ ÌÈÓÂÈ‡Ï ‰ ÚÓÎ ˙È Î„Ú ˙ÈÙ Ú ·‡ ˙È Î˙ ˙ Î‰Ï ÒÈÒ· (ÏÓ˘Á)

˙Â ÂÒ‡ÏÂ Û¯ÂÚ· Ú·Ë  ˙˘¯ ÈÚË˜Ó ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡Ï Ì‚ ¯‡˘‰ ÔÈ·Â ‚È¯Á ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ Ï˘·
.Á"Ú˘Ï (ÏÓ˘Á) ÁÂÎ‰ ˙Â˘¯ Í¯ÚÈ˙ ‰ÈÙÏ˘ ˙È Î˙ ,ÏÓ˘Á‰  

  

  (חשמל) הכוח רשות של"ח לשע בנוגע להיערכות לקחים

התרחש מבצע "צוק איתן" ובמהלכו היה העורף נתון לפגיעות מירי  2014אוגוסט -בחודשים יולי
האויב. בין היתר גרמו הפגיעות לנזקים לרשת החשמל, בעיקר באזור "עוטף עזה", ואלה גרמו 

ש אספקת לניתוק אספקת החשמל. בעקבות נזקים אלו פעלו עובדי חח"י לתיקון הנזקים ולחידו
החשמל. בנוהל יחסי הגומלין הוגדרו, בין היתר, תפקידי רשות הכוח (חשמל) בעת שגרה ובשע"ח. 
  משרד מבקר המדינה העלה שבנוהל אין הליך הפקת לקחים מובנה, לשם שיפור ההיערכות לשע"ח. 

עולה כי  2014 מאירועי מבצע "צוק איתן" מאוקטובר האנרגיה משרד של הלקחים הפקת מדוח
ספטמבר מ"י חחח שבדו פי על אףליקויים הנוגעים לרשת החשמל, הצביע על לא  האנרגיה שרדמ

 החשמל עשרות פעמים. נפגעה רשת המבצע נמצא שבמהלךסיכום "צוק איתן")  - (להלן  2014
(ראו  1העלתה כמה ליקויים בנושא היערכות רשת החשמל שעלו גם מסיכום "פתיתים לבנים" "י חח

  להלן). 

כי הוא ביצע "תהליך סדור להפקת  2015משרד האנרגיה הסביר למשרד מבקר המדינה באפריל 
" ומבצע "צוק איתן" בהשתתפות כלל הרשויות הייעודיות וגופי 1לקחים" מאירועי "פתיתים לבנים 

התשתית שבאחריותו. לדבריו, תהליך זה אפשר לו ולרשות הכוח (חשמל) לקדם פעילויות כגון 
שא כריתת עצים ולקדם את שיתוף הפעולה בין חח"י לבין המשרד לביטחון הפנים פעילות בנו

  . 3- ו 2ומשטרת ישראל, וביטוי לכך נמצא כבר באירועי "פתיתים לבנים" 

__________________ 
של הממשלה "שילוב מטה מל"ח (משק לשעת חירום) ארצי ברשות החירום  706י החלטה מס' על פ   27

שולב ברח"ל מטה מל"ח ארצי שפעל בכפיפות  2009מספטמבר החל ), 23.8.2009הלאומית (רח"ל)" (
 ליו"ר ומ"ע, ונהליו עברו אליה.
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  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÂÈÏÚ˘ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ „¯˘Ó ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ" Ï‰Â 
 ˙Â˘¯Â ‰È‚¯ ‡‰ÁÂÎ‰ (ÏÓ˘Á)" ˘ ÍÎ ˙˜Ù‰˘ÚÈ˙ ÌÈÁ˜Ï ÍÈÏ‰Î ‰˙Â˘ÓÛ  ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ

 ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰‰ÈÚ‚Â  Ì˙Â˘¯Ï ÁÂÎ‰ (ÏÓ˘Á)‰ÊÎ ÍÈÏ‰˙ .  ÂÈ‰È Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈÁ˜Ï‰˘ ÍÎÏ ÚÈÈÒÈ
ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ Ì‚Â , ÌÓÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ì˘ÂÓÈÓ ·Âˆ˜˙ÏÂ‰È‰˙  ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ‰¯Â¯·

Â· .  

ומלין וידגיש כי יעדכן את נוהל יחסי הג 2015מבקר המדינה באפריל  למשרד השיב האנרגיה משרד
הפקת לקחים ויישום המלצות באמצעות בין השאר  שע"ח,כי על רשות הכוח (חשמל) להיערך ל

  .אירועי החירוםמ

  

  חע"בש החשמל ברשת תקלות לתיקון"י חח צוותי שלהסדרת דרכי גישה 

פקודת המשטרה) נקבע כי המשטרה  - (להלן  1971-בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א
היתר, "בקיום הסדר הציבורי ובביטחון הנפש והרכוש". עוד נקבע כי באירוע שהוא תעסוק, בין 

. השר לביטחון הפנים רשאי להכריז 29אחראית המשטרה לפיקוד ולשליטה 28בבחינת "אסון המוני"
כי אירוע הוא "אירוע אסון המוני" אם שוכנע שקיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע כזה או 

  .30, ועליו להודיע על הכרזה זו לשר הביטחון ולמפכ"ל המשטרהשאירוע כזה כבר מתרחש

לא נקבע נוהל משותף לחח"י ולמשטרת ישראל  2015משרד מבקר המדינה העלה כי עד סוף מרץ 
המסדיר בשע"ח סיוע לחח"י בנוגע לדרכי גישה ואפשרויות מעבר אל האזורים שבהם היא נדרשת 

נקבע כי "יש לעגן בנוהל או  201531הפנים בינואר לתקן תקלות. בדיון שקיים המשרד לביטחון 
אמנה מחייבת את תפיסת ההפעלה שהתגבשה בין משטרת ישראל וחברת חשמל; לרבות הטלת 
אחריות משימתית על פקע"ר [פיקוד העורף] להובלת החברה בהינתן מצב של צירים חסומים"; עוד 

מרץ דיון נוסף להצגת הנוהל נקבע כי משטרת ישראל וחח"י אחראיות לקיים בתחילת חודש 
 ,2015 ובאפריל למשרד מבקר המדינה במרץ ומסרומשרד האנרגיה "י במשרד לביטחון הפנים. חח

 משטרת של סופי אמנם לאישור וכי הם ממתינים ישראל משטרת עם עבודה נוהל נכתב בהתאמה, כי
  .3- ו 2ישראל, אך היעדר אישור זה לא מנע את יישומו באירועי "פתיתים לבנים" 

 ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÏ Ì‚ ÂÓÎ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ô˙È  ‡ÏÂ ,È"ÁÁ ÔÈ·Ï Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ·ÈÈÁÓ Ï‰Â  Ú·˜  ‡Ï ˙¯Â˜È·‰

 .·ÂË ÔÂˆ¯ Ï˘ ÈÂÏÈ‚Î Á"Ú˘· ˙Â‡ ‰ ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Ê‡ „Ú ‰È‰  

__________________ 
חמורה בשלום הציבור,  "אירוע אסון המוני" הוגדר בפקודת המשטרה כך: "אירוע הגורם לפגיעה   28

בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה 
כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע 

הממשלה על הגדרת תקופת קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת". כאמור, בהחלטת 
, נכללו אסונות טבע, אסונות הנובעים מפליטת 2000הפעלת מערך מל"ח באירוע חירום מפברואר 

  חומרים מסוכנים וכן אירועי טרור. 
נוסף על כך נקבעו בפקודת המשטרה מקרים שבהם צה"ל מוסמך לטפל באירוע, דוגמת אירוע    29

 המתרחש במתקן בטחוני.
בפקודה זו נקבעו גם מקרים שבהם סמכות ההכרזה על "אסון המוני" נתונה לשר הביטחון, דוגמת    30

 אירוע אסון המוני המתרחש במתקן בטחוני. 
  בדיון השתתפו נציגי הגופים הללו: משרד האנרגיה, חח"י, רח"ל, חברת נתיבי ישראל ופיקוד העורף.   31



  85  הכנת רשת החשמל לשעת חירום

  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

, חתמו חח"י ומשטרת ישראל על הנוהל 32, כחודשיים לאחר מועד תום הביקורת2015במאי 
המשותף, שלדברי הצדדים החתומים: "מטרתו להסדיר את עקרונות העבודה ושיתוף הפעולה בין 

  הגופים בשגרה ובחירום". 

  

  רשתרוזדורי מעבר לקווי פ

) בחוק משק החשמל נקבע כי "לצורך מילוי תנאי רישיונו, רשאי בעל רישיון, אם 5(א)(46בסעיף 
ך את הסכמת בעל המקרקעין, להיכנס למקרקעין, בין מקרקעין ציבוריים פרטיים ולבצע קיבל לכ

בהם פעולות אלה... להסיר או לגזום, מסביב לכל מתקן חשמל או רשת חשמל קיימים או מתוכננים, 
כל צמח המפריע לבנייתו, לקיומו או לפעילותו התקינה של מתקן חשמל או של רשת חשמל". 

(א) בפקודת היערות נקבע כי "לא יכרות אדם אילן מוגן או עץ בוגר ולא 15 לעומת זאת בסעיף
יעתיקו וכן לא יוביל אדם אילן מוגן או עץ בוגר או חלק מהם, שלגביהם קבע השר [שר החקלאות 

. 33ופיתוח הכפר] כי הובלתם טעונה רישיון, וכל אלא אם קיבל תחילה רישיון לכך מפקיד היערות"
י קיבלה הסכמה של בעל מקרקעין להסיר או לגזום אילן מוגן או עץ בוגר יוצא כי גם אם חח"

המפריעים לפעילותו של מתקן חשמל, על פי חוק היא עדיין נדרשת לקבל במקרים הקבועים 
  בפקודת היערות רישיון מפקיד היערות.

נכתב, בין השאר, כי הסביבה  1בדוח הצוות של חח"י להפקת הלקחים מ"פתיתים לבנים" 
אסדרת הקיימת בנושא היערכות לשע"ח אינה עונה לצורכי חח"י בכל הנוגע לשמירה על המ

של משרד  1פרוזדורים נקיים מעצים לצד רשת עילית. בסיכום הפקת הלקחים מ"פתיתים לבנים" 
נקבע כי על משרד האנרגיה "לקדם חקיקה לצורך יצירת פרוזדורי רשת נטולי  2014האנרגיה ממרץ 

  וי ההולכה והחלוקה". עצים בקרבה לקו

שהדרך היעילה לטפל  כי סבר 2015משרד האנרגיה מסר למשרד מבקר המדינה בינואר ובפברואר 
 בהמשך הגיע למסקנה כי דרך זו אינה אפקטיבית. , אךבנושא כריתת העצים היא באמצעות חקיקה

ת באספקת הסביר מנכ"ל חח"י אז למנכ"לית משרד האנרגיה שרוב רובן של התקלו 2014ביוני 
נבע מקריסת עצים על רשתות החשמל. בעקבות כך הנחתה  1החשמל במהלך "פתיתים לבנים"

מנכ"לית המשרד את הסמנכ"ל לחירום לפעול בנושא זה מול פקיד היערות שבמשרד החקלאות. 
עולה  2014. ממסמכי חח"י מדצמבר 2014המנכ"לית פנתה למנכ"ל משרד החקלאות רק בנובמבר 

 2014יית מנכ"לית משרד האנרגיה סיכמו נציגי פקיד היערות, המשרד וחח"י בדצמבר כי בעקבות פנ
כי נציגים של משרד האנרגיה, של חח"י ושל משרד החקלאות יקדמו הליך אישור מסודר לקבלת 
רישיונות לכריתת עצים הצומחים לאורך קווי מתח גבוה ומסכנים אותם, ובמסגרת זו הם יסיירו 

החשמל של חח"י שבהם קיימת צמחייה המסכנת את קווי החשמל. הסיור  לאורך תוואי רשתות
. עוד סוכם כי לאחר הסיור יעביר משרד 34במחוז ירושלים 2015המשותף האחרון התקיים במרץ 

החקלאות מפרט טכני ובו פירוט הנתונים הנדרשים מחח"י לצורך קבלת אישורי כריתה לעצים 
ר לאישור משרד החקלאות תכנית לכריתת העצים ומשרד המסכנים את רשת החשמל, כי חח"י תעבי
כרות את כל כדי לשנים  ששידרשו לה כי"י עולה כי חח החקלאות יאשר להוציאה לפועל. ממסמכי

  .החשמל ברשת לפגועעלולים ההעצים 

"י ומשרד חחשל  נציגים עםביטחון פנים ועורף  ענייני"ל להמלסגן ראש  סיכם 2015בתחילת מרץ 
 יסדראותה לקבוע מחייבת ה בידי חח"י כריתכמות העצים המיועדת להשאר, כי  ביןהחקלאות, 

__________________ 
 שרה חודשים לאחר מבצע "צוק איתן". וכע 1וכן כשנה וחצי לאחר "פתיתים לבנים"   32
"פקיד היערות" הוגדר בפקודת היערות: "כל פקיד שיתמנה מזמן לזמן מטעם השר להוציא לפועל כל    33

מטרה ממטרות פקודה זו". "השר" הוגדר באותה פקודה שר החקלאות ופיתוח הכפר. פקידי יערות 
 ישראל וברשות להגנת הטבע.פועלים במסגרת רשויות מקומיות גדולות, בקרן הקיימת ל

 סיורים משותפים התקיימו גם במחוז הצפון ובמחוז דן.   34



  דוח ביקורת  86

  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 עוד. בכל אזור ואזור רשת החשמלן הנשקפת לסיכובהתחשב ברמת ה, לביצוע הכריתהת יועדיפו
יעביר פקיד היערות במשרד  2015דיון כי עד סוף חודש מרץ  באותו"ל המלסיכם סגן ראש 

עד סוף אפריל  תכין הנדרשים לצורך הוצאות אישורי כריתה, כי זואת הנתונים "י לחחהחקלאות 
עד  יאשרןפקיד היערות וכי  עותכנית עבודה לביצו עצים לכריתת לרישיונות בקשה תיקי 2015

תקנות ם בשינוייאם יש צורך ביבחן  האנרגיה "ל כי משרדהמלסיכם סגן ראש  עוד. 2015אמצע מאי 
  .החשמל שעשויים לפגוע ברשת לכרות או לגזום עצים י"חחשל  סמכותהחקיקה להסדרת באו 

כי פקיד היערות  2015משרד האנרגיה ומשרד החקלאות הודיעו למשרד מבקר המדינה באפריל 
את המסמך המפרט את הקווים המנחים לניסיון (פיילוט)  2015במשרד החקלאות השלים בסוף מרץ 

אותו חודש. חח"י השיבה למשרד מבקר  כפי שסיכם סגן ראש המל"ל, והעבירו לחח"י בתחילת
היא דנה בנושא עם פקיד היערות אך טרם סיכמה עמו את  2015המדינה כי בסוף אפריל 

התייחסויותיה לקווי המדיניות. המל"ל השיב כי לדעתו הטיפול בנושא פרוזדורי מעבר לקווי רשת 
  עדיין "מחייב מענה חקיקתי".

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ÈÂÂ˜ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÎÒÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ È"ÁÁÏÂ ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘ÓÏ
˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙È˙ÂÁÈË· ÌÈÈÂˆÓ ‰·˘ ‰·È·Ò· ÌÈˆÚ ˙˘¯ ˙‡ ÌÈ ÎÒÓ‰ È„Î ,ÏÓ˘Á 

ÁÁ˘ È"˘ÈÁ‰Ï ÏÎÂ˙  ˙‡ Î‰˙  ˙È Î˙‰‰„Â·Ú ‰Ï˘ ˙˙È¯ÎÏ .ÌÈˆÚ‰  „¯˘Ó ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ
Ì„˜‰· ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ‰È‚¯ ‡‰ Ì‡ ˘È ÈÈÂ È˘· Í¯Âˆ È˜Á Â‡ ˙Â ˜˙,‰˜  ˙„ÓÚÏ Ì‡˙‰·

 ˘‡¯ Ô‚ÒÏÓ‰.Ï"   

  

  הטמנת קווי חשמל

קווי הרשת העיליים חשופים לנזקים מפגיעות ירי בעורף ומפגיעות שמקורן באיתני הטבע, לרבות 
כללה  35עולה כי מערכת ההולכה 2013ממזג אוויר קיצון. מן הדוחות הכספיים של חח"י לסוף שנת 

כללה קווי רשת מתח גבוה  37, וכי מערכת החלוקה36ק"מ 5,400-מעגלי הולכה בהיקף כולל של כ
ק"מ. מדוח שהכינה חח"י  21,770- ק"מ וקווי רשת מתח נמוך באורך של כ 26,660-באורך של כ
 2017, בנושא חידוש רשתות החלוקה, עולה כי בשנת 2013ועדכנה באפריל  2012באוקטובר 

ק"מ, בהם קווי רשת  25,100- יהיה כשנה  30-אורכם של קווי רשת מתח גבוה שהוקמו לפני יותר מ
 ק"מ; אורכם של קווי רשת מתח נמוך שהוקמו באותו זמן יהיה  1,450טמונים בקרקע באורך של 

  ק"מ. 4,730ק"מ, ובהם קווי רשת טמונים בקרקע באורך של  18,850- כ

 -הנחה מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ד"ר יהודה ניב (להלן  1בעקבות "פתיתים לבנים" 
את מנכ"ל חח"י אז כי רשתות החלוקה במתח גבוה ונמוך בשטח  2013מנהל המינהל) בסוף דצמבר 

בנוי יתוכננו כרשתות טמונות בקרקע בלבד, הן לגבי מתקני רשת חדשים והן לגבי שינויים במתקני 
רשת קיימים. מנהל המינהל אף הנחה כי אם לא תהיה אפשרות טכנית להפוך רשתות עיליות 

ת בשטח בנוי לרשתות טמונות בקרקע לצורך ביצוע שינויים בהן, יהיה על חח"י לצרף את הקיימו
של  2014. בסיכום ממרץ 38הנימוקים לכך לבקשה להרשאה לביצוע עבודות והקמת מתקני חשמל

נקבע כי על המשרד  1צוות למידה והפקת לקחים של משרד האנרגיה בנוגע ל"פתיתים לבנים" 

__________________ 
 161 - ק"ו), מתח עליון  -וולט (להלן -קילו 400 -מערכת ההולכה בנויה משלוש רמות מתח: מתח על    35

 ק"ו.  115 - ק"ו ומערכת מתח עליון ישנה, שהשימוש בה הולך ופוחת 
 יש יותר מקו הולכה אחד, המכונה "מעגל" ונמדד בק"מ.  ככלל, בין שני עמודי חשמל   36
  וולט) ותחנות השנאה. 220וולט,  400ק"ו) ובמתח נמוך ( 20-רשתות חלוקה במתח גבוה (כ   37
, בהתאם למדיניות שגובשה 2001הנחייה זו התבססה על הנחיית מנהל המינהל דאז לחח"י מנובמבר    38

וך וגבוה באזורים עירוניים ובאזורי תעשייה כלשהם במשרד, אשר לפיה רשתות חדשות במתח נמ
 יותקנו בתוואי המוטמן בקרקע, ורשתות קיימות כאלה יוחלפו ברשתות המוטמנות בקרקע. 



  87  הכנת רשת החשמל לשעת חירום

  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

וחח"י "לבחון את הצורך והיכולת בהטמנת חלק מקווי רשת מתח גבוה ונמוך, ואת ההנחות לתכנון 
 "י מאירועיחחשאחד מלקחי של רשת ההולכה והחלוקה לעמידה בתנאי מזג אוויר קיצוניים". יצוין 

 הגבול לקו הסמוכיםבאזורים לטמונה בקרקע רשת עילית  להפוך"צוק איתן" היה הצורך  מבצע
  .עזה" "עוטף רבאזו

הודיע ראש אגף ההנדסה ברשות החשמל למנהל המינהל שיש בהנחייתו זו כדי  2014באפריל 
 40של רשת החשמל, וכי שינוי כזה מחייב התייעצות עם רשות החשמל 39לשנות את תכנית הפיתוח

בשל הצורך לוודא שהרשות מכירה בעלויות ההטמנה של הרשתות בקרקע בעת קביעת תעריפי 
, העלויות הכרוכות בהמרת רשת החלוקה מקווים 2014מינואר  ל חח"י. לפי אומדני חח"יהרשת ש

נאמדו  41עלויות ההמרה) בחלופות שונות במחוז ירושלים - עיליים לקווים טמונים בקרקע (להלן 
מיליון ש"ח. משרד מבקר המדינה העלה כי  345-20- בכ 42מיליארד ש"ח ובאזור צפת 2.1-1.5- בכ

יקורת לא היו למשרד האנרגיה ולרשות החשמל תחשיבים משלהם של אומדן במועד סיום הב
 ם שלכפי שהועלה בלקחי ,"י טרם החלה בהטמנת קווי הרשתעלויות ההמרה. עוד הועלה כי חח

  "צוק איתן".וממבצע  1"פתיתים לבנים" מ"י ושל חח האנרגיה משרד

 ÈÎ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È·È˘Á˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ
˙ÂÈÂÏÚ  ,˙˘¯ ÈÂÂ˜ Ï˘ Ú˜¯˜· Ì˙ ÓË‰Ï ‰ÙÂÏÁ ÔÂÁ·Ï ÒÈÒ· ‰È‚¯ ‡‰ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ‰¯Ó‰

.ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ˘Â·È‚ ˙Ú· ˘Ó˘˙˘  

כי ההסתברות לפגיעת ירי ברשת ההולכה בקווי מתח  2015משרד האנרגיה השיב באפריל ובמאי 
מצדיקה את הטמנתם בקרקע. משרד האנרגיה השיב עוד כי  עליון ועליון היא נמוכה מאד ואינה- על

לדעתו אין שום סיבה טובה להטמין קווי חשמל בשטחים פתוחים, וכי לעומת זאת בשטחים בנויים 
(ראו לעיל). עוד הוסיף משרד האנרגיה כי הבעיה  2001התקבלה החלטה על כך כבר בשנת 

ים עליה ופוגעים בה, וכי כדי למנוע זאת די העיקרית במקרה כזה היא עצים הסמוכים לרשת הנופל
  לגזום או לכרות עצים בפרוזדורי המעבר של קווי החשמל.

כי קיימים בידיה "תחשיבים כאמור [של  2015רשות החשמל השיבה למשרד מבקר המדינה באפריל 
עלויות ההמרה] אשר בוצעו כחלק מבקרת העלויות שביצעה הרשות למקטעי הרשת" בדצמבר 

התבסס על דיווחי חח"י. אמנם רשות  2011משרד מבקר המדינה העלה כי המסמך מדצמבר . 2011
לאומית -כי היא התקשרה עם חברת ייעוץ בין 2015החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה במרץ 

האמורה לייעץ לה בעניין קביעת בסיס לתעריפי רשת החשמל, אך העבודה טרם הסתיימה ועד מועד 
או אסמכתאות לכך שבידי רשות החשמל תחשיבים עדכניים של אומדן סיום הביקורת לא נמצ

  עלויות ההמרה של קווי רשת עיליים לקווי רשת מוטמנים בקרקע. 

__________________ 
), "תכנון משק החשמל È˙ ˘ ÁÂ„63‡ )2012 בעניין קביעת תכנית הפיתוח ראו גם מבקר המדינה,    39

  .114-109ומימושו", עמ' 
„È˙ ˘ ÁÂ בעניין חובת ההיוועצות של שר האנרגיה ברשות החשמל לפני אישור תכנית פיתוח ראו גם    40

  .110-109, שם, עמ' ‡63
הטמנת קווי רשת עירוניים בלבד בעיר ירושלים, ביישובים בפרוזדור  -נבדקו שתי חלופות: האחת    41

ק"מ ורשת מתח  201בוה באורך ירושלים וביישובים ישראליים ביהודה ושומרון: הטמנת רשת מתח ג
ק"ו) ובמתח  22הטמנת כל רשתות החלוקה במתח גבוה ( -ק"מ. החלופה האחרת  562נמוך באורך 

 ק"מ. 562ק"מ ורשת מתח נמוך באורך  561ק"ו) במחוז ירושלים: רשת מתח גבוה באורך  13נמוך (
צפת: רשת מתח גבוה באורך  הטמנת הרשת בעיר העתיקה של -נבדקו שלוש חלופות: חלופה ראשונה    42

הטמנת הרשת בכל העיר צפת: רשת מתח  -ק"מ; חלופה שנייה  4.5ק"מ ורשת מתח נמוך באורך  0.5
הטמנת הרשת בצפת  - ק"מ; וחלופה שלישית  54ק"מ ורשת מתח נמוך באורך  52גבוה באורך 

 ק"מ. 108 ק"מ ורשת מתח נמוך באורך של 105וביישובים סביבה: רשת מתח גבוה באורך של 
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  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

 ‰¯Ó‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÔÓÈ‰Ó ·È˘Á˙ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ÏÓ˘Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙· ÂÊ ‰ÙÂÏÁ ·ÂÏÈ˘Ï Ú‚Â · ‰È‚¯ ‡‰ ¯˘Ï ıÚÈÈÏ ‰ÈÏÚ ‰˘˜È43.   

  

  החשמל ברתח

  חבשע" 103היערכות מוקד 

, המשמש בין היתר לדיווח על תקלות 103אגף השיווק בחטיבת הלקוחות שבחח"י מפעיל את מוקד 
ברשת החשמל ולקבלת הודעות ועדכונים בדבר תקלות. חח"י מפעילה חמישה מוקדים בכל אחד 

  עובדים. 496סקים בהם קווי טלפון, ומוע 960. לרשות מוקדים אלה עומדים 44מחמשת מחוזותיה

צוות הפקת הלקחים של חח"י, עולה כי במהלך  2014, שהגיש בינואר 1מהדוח על "פתיתים לבנים" 
. עוד עולה מהדוח כי במוקדי 45"לתת מענה לכל השיחות הנכנסות" 103הסערה לא הצליחו מוקדי 

בשע"ח. מסיכום  קיימות מגבלות טכנולוגיות שאינן מאפשרות לתת מענה הולם לכל הפניות 103
לאשר  חח"י וכי על לא אוישו כל התפקידים, בבאר שבע 103במוקד  " עולה כיאיתן"צוק  מבצע

  .103 של מוקד שירותההצבת עמדות חירום במרכזי 

כי היא "נמצאת במהלך נרחב של יישום שינויים  2015חח"י מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
היא התקשרה עם יועץ חיצוני לשם מתן ייעוץ למבנה  2014במדיניות השירות" וכי במהלך שנת 

של המוקד. עוד הוסיפה חח"י כי עד סוף  46חדש למערך השירות במוקד והמלצות לשדרוג טכנולוגי
מנכ"ל "י כי חחהודיעה  2015ובמאי  יגיש היועץ את המלצותיו. באפריל 2015הרבעון הראשון של 

עבודת המוקדים, ה של פעילויות שעליהן המליץ היועץ בחח"י אז, החליט בדיון בסוף מרץ על שור
. יצוין, כי באותו 2016להסתיים בשנת  ותאמור , וכי אלההן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט הארגוני

דיון קבע המנכ"ל אז, בין היתר, שסמנכ"ל לקוחות בחברה יכין תוכנית מפורטת הכוללת לוח זמנים 
 המפורטתהושלמה הכנת התכנית  הודיעה חח"י כי "טרם 2016י ביונ .ואבני דרך לביצוע הפעילויות

  ."הלקוחות"ל סמנכ של

 ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙È ÎÂ˙‰ ˙ Î‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ È"ÁÁÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „˜ÂÓ· ‰¯˙È‡˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ,‰¯ÂÓ‡‰103 ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙ÓÏ˘‰ Ì˘Ï ,

.Á"Ú˘Ï „˜ÂÓ‰  

  

__________________ 
  . 110-ו 109, שצויין לעיל, עמ' ‡È˙ ˘ ÁÂ„ 63ראו    43
למקטע החלוקה משויכים חמישה מחוזות הפרוסים בכל הארץ: צפון, חיפה, דן, ירושלים ודרום.    44

מחוזות אלה אחראים לקשרי העבודה העיקריים בין החברה לבין לקוחותיה, ובכללם השירות הניתן 
  ללקוחות. 

ין כי חח"י ניתבה את פניות הצרכנים לערוצי תקשורת חלופיים, כגון אתר האינטרנט של באותו דוח צו   45
 החברה.

חח"י הוסיפה כי תהליך השדרוג הוא מורכב וכולל מספר רב של יישומים ורכיבים (תשתיות,    46
  אפליקציות ותכנות). 
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  הכנת רשת החשמל לשעת חירום  שם הדוח:
  דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום  מסגרת הפרסום:

  2015-ההתשע"  שנת פרסום:

  לוגיסטיים אמצעים ואחסון"ח לשע קדמיים כינוס שטחי

, בין השאר, אז "יחחלמנכ"ל  2014 בינואר המליץ 1מ"פתיתים לבנים" הלקחים  הפקת"י לחח צוות
 המעבר קשיי מחוז ומחוץ להן בשל בכל הערים בתוך וכינוס התארגנות שטחי מראש לתכנן

, 47הרמה במות(כגון:  לוגיסטיים אמצעים הסערה. הומלץ כי בשטחים אלה יאוחסנו באירועי
כי  הצוות המליץ עוד. עובדים קבוצות לריכוז אתר וכי הם ישמשו גם ,)חומרים מחסני גנרטורי דיזל,

בהם יש שמהירה לאזורים גישה יופעלו ישירות משטחי הכינוס ויאפשרו  הלוגיסטייםאמצעים ה
 להעברת מגירה תכנית להכין יש"צוק איתן" עלה כי מבצע "י מחח לקחיסיכום מתקלות ברשת. 

הפגיעה בהם  שפוטנציאל לאתרים בהם רב הפגיעה שפוטנציאל במחסנים המאוחסן ייעודי ציוד
 שבהםבאתרים גישה נוחה אל במות ההרמה "י חחלצוותי לאפשר לבחון כיצד כמו כן יש  מועט.

חח"י הסבירה למשרד מבקר  .יינזק, מבלי שציוד זה החשמלקיימת סבירות גבוהה להיפגעות רשת 
 לקבלת להעברה הבשיל וטרם, עקרוני תכנון בשלבי נמצא"הנושא  כי 2015 בפברואר נההמדי

ממסמכי חח"י שנמסרו  ".חברה נוהל ולכתיבת, אחרים רלוונטיים וגופים ישראל משטרת התייחסות
עולה כי היא הכינה "מתווה פריסה" לשע"ח בשטחי  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי 

החליט מנכ"ל חח"י אז, שלא להשקיע כספים  2015יסטיים; ובדיון בפברואר כינוס לאמצעים לוג
  בהכנה ובהקמת שטחי הכינוס.

„¯˘Ó  ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÁÁÏ ÈÎ È"„Ú  ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ‡Ï  ‰ÓÈÏ˘‰ ˙‡
 Ï˘ Ì˙Â ÎÂÓÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ÒÂ ÈÎ‰ ÈÁË˘ÌÈ Ú˘Ï.Á"   

  

  סיכום

 ‰¯‚˘· ˜˘ÓÏ ˙È ÂÈÁ ‰ÙÈˆ¯Â ‰ È˜˙ ÏÓ˘Á ˙˜ÙÒ‡ ÏÓ˘Á‰ ˙˘¯ ‰¯ÂÓ‡ ÍÎÈÙÏ .Á"Ú˘·Â
 ·˜Ú ,Û¯ÂÚ· È¯È ˙ÂÚÈ‚Ù ·˜Ú ‰Ï Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ÌÈ˜Ê Ó ˙È„Â˜Ù˙ ˙ÂÙÈˆ¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï
 ‰ÊÈ¯ÎÓ Â·˘ ·ˆÓ ·˜Ú Â‡ ÔÂˆÈ˜ ¯ÈÂÂ‡ ‚ÊÓ ÈÚ‚Ù ˙Â·¯Ï Ú·Ë‰ È ˙È‡· Ô¯Â˜Ó˘ ˙ÂÚÈ‚Ù

È‡ˆÓÓ .Á"Ú˘ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÈ„ÓÏÓ „¯˘Ó˘ ‰È‚¯ ‡‰ ÁÁÂÈ" Ì¯Ë ÂÓ˘ÈÈ  ˙‡
‡ÂÏÓ ‰ÌÈÁ˜Ï ˙Â·˜Ú· Â˜ÙÂ‰˘  ÌÈ˙È˙Ù"ÌÈ ·Ï "1 ,Úˆ·Ó  ˜Âˆ"Ô˙È‡ "ıÈ˜· 2014 

 "ÌÈ ·Ï ÌÈ˙È˙Ù"Â2 Â -3. „¯˘ÓÎ ‰ È˙Ï˘ÓÓ‰„˜ÙÂÓ ÏÚ ˜˘Ó ÏÓ˘Á‰ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·  ÏÚÂ
„¯˘Ó ÏÚ ,È"ÁÁ ÌÈÙÂ‚ ÛÂ˙È˘· ,‰È‚¯ ‡‰ ,ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ‚Â‡„Ï  ÏÎ·

ÚÈ‰ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙˜Ù‰Ï Ú‚Â ‰ ÂÈÏÚ ÔÎ .Á"Ú˘Ï ÏÓ˘Á‰ ˜˘Ó ˙ÂÎ¯
 Ì„˜‰· Ô˜˙˙ È"ÁÁ˘ ‚Â‡„Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡Â‚ˆÂ‰˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÁÂ„· ‰Ê.  ·ˆ˜ Ï˘·

.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ï‡¯˘È· ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÚÂ¯È‡ ˙Â˘Á¯˙‰ 
  

__________________ 
  ציוד לעבודה בגובה, המאפשר גישה לתיקון רשת החשמל העילית ולתחזוקתה.   47



  

  

  


