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 היערכות מערכת הביטחו� 

 לטיפול באירועי חירו�

 

 

 תקציר

התמודדות ע� אירועי חירו� המתרחשי� בעור בעתות שגרה ובעתות לחימה  . 1
צוי ארגונית של כל הגופי� הרלוונטיי� ואיגו� ומי�מחייבת היערכות מערכתית ובי�
מתואמת ומשולבת של כוח אד� וציוד בהיקפי� , של יכולותיה� להפעלה יעילה

ג� הפעילות באירוע השרפה בכרמל חייבה השקעה ממוקדת ומשמעותית . גדולי�
 .של משאבי� שהקצו גופי� רבי�

ל ומשרד "וצה, המשטרה הייתה אחראית לניהול אירוע השרפה בכרמל ולטיפול בו
אירוע תפקיד חשוב כגופי� מסייעי� לכוחות ההצלה הביטחו� מילאו במהל� ה

ל העמיד לרשות המערכת האזרחית "צה: ובראש� המשטרה ושירותי כבאות והצלה
בהטסת חומרי , בי� היתר, ומשרד הביטחו� סייע, שטיפלה באירוע משאבי� רבי�

ל ריכז מאמצי� בתחו� הפיקוד והשליטה וחיל האוויר "צה, כמו כ�. ל"כיבוי מחו
שלט בכוח האווירי וביצע משימות חוזי אווירי, והפעיל מטוסי� זרי�קלט 

1
 להכוונת 

 .כוחות הכיבוי

מערכת הביטחו� השתלבה באירוע השרפה בכרמל בעיקר לאחר אירוע שרפת  . 2
משרד מבקר המדינה מציי� בחיוב את התרומה החשובה של משרד . האוטובוס

הסיוע וההצלה באירוע השרפה , למאמצי הכיבוי, ל"ובייחוד של צה, הביטחו�
�בביקורת נמצאו ליקויי� המתייחסי� להיערכות הלאומית הבי�, ע� זאת. בכרמל

ל ומשרד "בממשקי� שבי� צה, לטיפול במצבי חירו� בעת שגרה, ארגונית המשולבת
הביטחו� לבי� גופי� אחרי� שהשתתפו בטיפול באירוע השרפה בכרמל וכ� בי� גופי 

בי� היתר בתחו� המבצעי של ניהול הפיקוד , ד הביטחו�ל ובינ� לבי� משר"צה
 . כמו כ� נדרש להשלי� את הפערי� בתחו� המבצעי ובתחו� החקיקתי. והשליטה

בעיקר בתחו� , לאומי�באירוע השרפה בכרמל נודעה חשיבות מיוחדת לסיוע הבי�
ת פנה אישית לראשי מדינות זרו, מר בנימי� נתניהו, ראש הממשלה. הכיבוי המוטס

שוחח ע� , מר אביגדור ליברמ�, שר החו!. וכ� לגורמי� נוספי� לצור� קבלת סיוע
, שרי חו! של מספר מדינות וביקש כי יסייעו בשיגור מהיר לאר! של חומרי כיבוי

בעקבות הפניות נשלחו לאר! כוחות כיבוי ומטוסי כיבוי ; מסוקי� וכבאי�, מטוסי�
פרטית בארצות הברית את מטוס כמו כ� שכרה מדינת ישראל מחברה . ל"מחו

הכיבוי האווירי סייע במניעת התפשטות האש ". סופר טנקר "�הכיבוי הגדול בעול� 
 .ובהגנה על יישובי�

__________________ 

 .אמצעי תצפית ויזואליי� המשדרי� מהאוויר למרכזי פיקוד או לכוחות סיור  1
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 פעולות הביקורת

ארגוניי� שעלו � בח� משרד מבקר המדינה היבטי� בי�2011בחודשי� ינואר עד יולי 
 �טיפול בשרפה בכרמל מתפקוד� של גופי� מרכזיי� במערכת הביטחו� שהשתתפו ב

בי� , כפי שבאו, )ל" רח�להל� (משרד הביטחו� ורשות החירו� הלאומית , ל"צה
לידי ביטוי בתחקירי� ובסיכומי� שקיימו גופי� אלה וגופי� נוספי� לאחר , היתר

 .אירוע השרפה

 מעי� אירוע שנית� ללמוד ממנו באופ� �הביקורת התייחסה לשרפה בכרמל כאל משל 
ארגונית המשולבת במדינת ישראל להתמודדות �יערכות הלאומית הבי�כללי על הה

ע� מצבי חירו� חריגי� חמורי� ורחבי היק המתרחשי� בעת שגרה ובהיבטי� 
 . מסוימי� ג� בעת לחימה

 

 עיקרי הממצאי�

 ל ומשרד הביטחו� לטיפול באירועי חירו� בעת שגרה "היערכות צה . א

י� משל לסיכוני� שבפניה� עלולה לעמוד אירוע השרפה בכרמל הוא מע, כאמור
ל בשיתו "שרח, כי בביקורת לא נמצא, על רקע הנחה זו יש לציי�. המדינה בעתיד

כדי , ל קבעו תרחישי ייחוס של אירועי חירו� העלולי� להתרחש בעת שגרה"צה
בעת שיידרש , ל"ל יגבש תפיסה מפורטת להיערכות ולהפעלה עבור יחידות צה"שצה

. וכדי שיתרגל תפיסה זו, ועי� כאלו בעתיד ולממש את יכולותיו הקיימותלסייע באיר
 .ועל מערכת הביטחו� לתת לכ� תשומת לב, היערכות מעי� זו היא חשובה

 

 סדרי הניהול של הפיקוד והשליטה באירועי חירו� בשגרה  . ב

הכרחי , דוגמת השרפה בכרמל, באירועי חירו� גדולי� שבה� מעורבי� גופי� רבי�
בביקורת לא נמצא . יהיה אפשר לבצע במשולב ובמתוא� את הניהול והשליטהש

ל ביצעו הערכת מצב משותפת לכל הגופי� המעורבי� בטיפול "שהמשטרה וצה
לצור� ניהול נכו� של האירוע וכדי לבחו� הא� , זאת. באירוע השרפה בכרמל

ובהתא� , ל את ניהולו"המשטרה מסוגלת לנהל את האירוע או שיש להעביר לצה
 .לכ� לגבש המלצה לגורמי� המחליטי�

ל והמשטרה עדיי� אינ� מתואמי� ביניה� "כי צה, מאירוע השרפה בכרמל עלה
א שכבר , באופ� מספק בנושא ניהול אירועי חירו� בעת שגרה בעור ישראל

 . נקבע כי עליה� לסכ� ביניה� את הנושא�5.11.07בהחלטת ועדת השרי� מ

 הוקמו באזור האירוע �חר האירוע של שרפת האוטובוס  לא�בעת השרפה בכרמל 
 ובה� �ל ושל גופי ההצלה וגופי� אחרי� "של צה) חבורות פיקוד קדמיות(קי� "חפ

 א� אלה פעלו �פיקוד העור וחיל האוויר , א"מד, שירותי כבאות והצלה, המשטרה
 .האירועביעילות הניהול של , בי� היתר, הדבר פגע. לעתי� בחוסר תיאו� ביניה�
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, כי על מנת לנהל אירועי חירו� באופ� המיטבי, ל עולה"ל ורח"מהתחקירי� של צה
חיוני כי כלל הגופי� המטפלי� באירוע יוכלו לקיי� קשר ביניה� באמצעות מערכת 

במועד סיו� . משותפת של תקשורת ושליטה שחסרונה בלט באירוע השרפה בכרמל
תקשורת ושליטה ארצית המיועדת לעת טר� הוסדרה מערכת , 2011יולי , הביקורת

 .חירו�

נודעת חשיבות , בעת שמתרחשי� אירועי חירו� רחבי היק בעת שגרה ובעת לחימה
 מעי� מרכז לאומי לניהול משברי� �" לאומי) חדר מלחמה(ל "חמ"מרובה להפעלת 

כדי שבו הדרג הבכיר של מקבלי ההחלטות יוכל , המיועד לדרג מקבלי ההחלטות
ולגזור את המשמעויות , מידע הכולל באירוע ולגבש תמונת מצב כוללתלרכז את ה

כי בזמ� אירוע השרפה , בביקורת עלה. הנדרשות מכ� לטיפול ברמה הלאומית
להל� (בכרמל לא פעל עדיי� המרכז לניהול משברי� לאומיי� במשרד ראש הממשלה 

  .אחר לניהול משברי� ברמה הלאומית" ל לאומי"חמ"או כל ) ל" המנ�

מלמדי� על ליקויי� בקשר לסדרי ההיערכות , ממצאי התחקירי� שנבדקו בביקורת
לאומי בעת אירועי חירו� רחבי היק �והמוכנות של הגופי� השוני� לקבלת סיוע בי�

ליקויי� אלה מקור� בעיקר בהיעדר ). להבדיל מעת לחימה(המתרחשי� בשגרה 
י� בנוגע לקביעת מתואמת ומשולבת של הגופי� השונ, היערכות מקדימה

 . סדרי התיאו� ביניה� והפעולות שעליה� לבצע, סמכויותיה�, תפקידיה�

 

 התשתית הנורמטיבית לטיפול באירועי חירו�  . ג

 על היערכות העור ותפקודו במלחמת לבנו� השנייה 2007בדוח מבקר המדינה משנת 
כי , ירו�בנוגע לבסיס הנורמטיבי לפעילות הגופי� המטפלי� בעור בח, נרש�

"שהיא חיונית למת� מענה מיטבי , התשתית הנורמטיבית הנוגעת לטיפול בעור
מקשה על שיתו הפעולה והתיאו� בי� הגופי� העוסקי� בכ� , מורכבת, בתחו� זה

במועד סיו� ". ואינה מגדירה בבהירות את תחומי האחריות במצבי� השוני�
לא היה עדיי� הסדר , יהכחמש שני� לאחר תו� מלחמת לבנו� השני, הביקורת

שירכז את כל הענייני� הנוגעי� לטיפול בעור , מאוחד ומתוא�, חקיקתי מקי
יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופי� , בעתות חירו�

הדבר מעורר חשש . המטפלי� בעור בחירו� וכ� יגדיר את קשרי הגומלי� ביניה�
 לכדי מיצוי היכולות של כל הגופי� המופקדי� על שבזמ� אירוע חירו� לא יובאו

 .הטיפול בעור

גו מטה מתא� ליד שר הביטחו� ותסייע "ל כדי שתשמש " הוקמה רח2007בדצמבר 
במצב חירו� , אול�". העל לטיפול בעור בכל מצבי החירו��בידו לממש את אחריות

. לי� בעורל הסמכות לתא� את פעילות הגופי� השוני� המטפ"לא מוקנית לרח
עדיי� לא היה בישראל גו מרכזי , 2011יולי , במועד סיו� הביקורת, במצב דברי� זה

ואשר יכול לרכז קשב ומאמ! , לאומי המאחד אחריות וסמכות בנוגע לטיפול בעור
 .ולרכז את הטיפול בעור ג� בעתות שגרה וג� בעתות חירו�

ירותי כבאות והצלה ל נדרש להקצות לש"כי צה, בעת השרפה בכרמל התברר
וכי , האב המיועדת לכ��ולמשטרה אמצעי� ומשאבי� רבי� מכפי שנקבעו בתכנית
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ל בכל הנוגע להיערכות "המשטרה וצה, הסיוע ההדדי בי� שירותי כבאות והצלה
היה מוגבל ולא שיק , כפי שהדבר נקבע בפקודות של גופי� אלו, לטיפול בשרפות

 .שותו של כל אחד מגופי� אלואת כלל היכולות והאמצעי� שהיו בר

 

 סיכו� והמלצות

 אירוע שממנו נית� וראוי �נית� לראות באירוע השרפה בכרמל כמעי� משל , כאמור
לנוכח . ללמוד על ההיערכות הלאומית לטיפול במצבי חירו� המתרחשי� בעת שגרה

 :להל� עיקרי המלצותיו של משרד מבקר המדינה בעניי� זה, זאת

ובה� , ו� נדרשו לסייע באירועי� רחבי היק שהתרחשו בעברל ומשרד הביטח"צה
וה� השתתפו במשימת הטיפול , כפי שאירע בזמ� השרפה בכרמל, אירועי חירו�

. באוכלוסייה האזרחית בעור ועזרו לגופי� האזרחיי� העוסקי� בסיוע ובהצלה
 בצורה עלול להתרחש שוב, המהווה סיכו� אזורי או לאומי, אירוע כמו השרפה בכרמל

ל ומשרד הביטחו� לייש� את הלקחי� שהפיקו "על צה, אשר על כ�. זו או באופ� אחר
מאירוע השרפה בכרמל ולראות בו משו� אירוע חשוב שעל פיו יש לבחו� את אופ� 

בי� . היערכות� לסיוע באירועי� חמורי� ורחבי היק שעלולי� להתרחש בעתיד
,  עתה למקרי� שבה� יידרשו לטפלל ומשרד הביטחו� להיער� כבר"על צה, היתר

. במשימות לאומיות ובכלל זה בכל סוג של אירוע חירו�, בעת שגרה או בעת לחימה
ל לגבש תרחיש ייחוס לאומי לאירועי� חריגי� חמורי� "ל בשיתו צה"לכ� על רח

ל יגבש תפיסה "כדי שצה, ורחבי היק העלולי� להתרחש בעור בעת שגרה
כמו . וכדי שיתרגל תפיסה זו, לה לטיפול באירועי� כאלומפורטת להיערכות ולהפע

ל לדאוג לתיאו� בי� כל הגופי� והמשרדי� המטפלי� בעור באירועי "על רח, כ�
 .ארגונית משולבת ומתואמת�חירו� כדי להבטיח פעילות רב

ל במקרי� "בי� א� המשטרה אחראית ובי� א� צה, על הגו האחראי לניהול אירוע
להקפיד על ביצוע הערכת מצב משותפת של הגופי� , באחריות זושבה� הוא נושא 

הדבר נדרש לצור� ניהול נכו� של . המעורבי� בטיפול באירוע וזאת מוקד� ככל הנית�
ליצירת תיאו� מיטבי בי� כל הגופי� הפועלי� באירוע וליצירת תמונת מצב , האירוע

 או שיש להעביר אחידה וכ� כדי לבחו� הא� המשטרה מסוגלת לנהל את האירוע
 . ובהתא� לכ� לגבש המלצה לגורמי� המחליטי�, ל את ניהולו"לצה

ל לא היו מתואמי� ביניה� באופ� "מאחר שבאירוע השרפה בכרמל המשטרה וצה
ל " בסיוע רח�עליה� להשלי� במשולב , מספק בנוגע לניהול הפעילות בשטח

 � המתרחשי� בשגרה ארגונית באירועי חירו��המופקדת על תיאו� ההיערכות הבי�
 את נוהלי שיתו הפעולה ביניה� באופ� שיאפשר לשפר את תפקוד� המשות

. ולפעול במתוא� באירועי החירו� המתרחשי� בעור בעת שגרה כבר בתחילת�
בכלל זה עליה� לתרגל במשות את הנוהל שנחת� בי� פיקוד העור למשטרה 

לפעולה משולבת , ולות משותפי� וכ� עליה� לקבוע נהלי� ותרג2011ופורס� במאי 
הדבר נדרש כדי שבעת אירוע חירו� . ומתואמת של יתר גופי הסיוע וההצלה

במתוא� וביעילות למילוי צורכי , המתרחש בשגרה יוכלו גופי� אלה לפעול במשולב
ל "ברוח הדברי� שקבע ראש אג המבצעי� בצה, זאת. האוכלוסייה האזרחית בעור
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תמות שנראתה באירוע על ידי כלל הגורמי� ברמה ההיר"כי , 2010בדצמבר 
הלאומית צריכה להוות מנו לפיתוח תשתית אשר תבוא לידי ביטוי בקוב! פקודות 

 ".ל ושאר גופי ההצלה בהינת� אירוע אסו�"מתוא� ומחייב את צה

, כיוו� שלאחר התרחשותו של אירוע חירו� יידרש שיתו פעולה בי� כל גופי ההצלה
ק מרכזי אחוד " הגופי� האחראי� לכ� יהיו ערוכי� היטב להקמת חפחשוב מאוד כי

שבו יהיו נציגי� של כל הגופי� המטפלי� באירוע ואשר יוכל לרכז ולגבש , בשטח
ק זה חשוב "בחפ. תמונת מצב כוללת ולנהל את האירוע תו� שליטה ובקרה מרביי�

 . עלשלב את מכלולי הפיקוד והשליטה של כל הגופי� המטפלי� באירו

לפעול במשות כדי להחיש את סיו� , ל"בראשות רח, על כל הגופי� הנוגעי� בדבר
 .הטיפול בהסדרת מערכת משותפת של תקשורת ושליטה לכל הגופי�

באירועי חירו� רחבי היק " ל לאומי"חמ"יש לבחו� בהקד� כיצד להפעיל 
לגבש המתרחשי� בעת שגרה ובעת לחימה כדי לרכז בו מידע בראייה לאומית ו

תמונת מצב כוללת על מנת שהדרג המדיני הבכיר של מקבלי ההחלטות יוכל לגזור 
. מכ� את המשמעויות הנדרשות לטיפול ברמה הלאומית ולקבל החלטות בהתא�

ל "שכזה במסגרת המנ" ל לאומי"חמ"במסגרת זו יש לבחו� ג� הא� נית� להפעיל 
מ� הראוי . 2011ביוני החדש המוק� במשרד ראש הממשלה ואשר תורגל לראשונה 

על משרד הביטחו� והמשרד , כמו כ�. ירכז בחינה זו) ל"המל(שהמטה לביטחו� לאומי 
ל והמשטרה וכל משרדי הממשלה האחראי� לטיפול באירועי "להגנת העור וכ� צה

 .להיות שותפי� לבחינת סוגיה זו, חירו� המתרחשי� בעור בעת שגרה ובעת לחימה

מד על מורכבות הפעולות הנדרשות לצור� תיאו� קבלת אירוע השרפה בכרמל מל
על השר לביטחו� הפני� . לאומי בעת אירועי חירו� המתרחשי� בשגרה�סיוע בי�

בשיתו ובמתוא� , ושר הביטחו� לדו� ביניה� בנושא ההסדרי� הנדרשי� בתחו� זה
ולקבוע מי הגו שיערו� עבודת מטה , ע� משרדי ממשלה אחרי� כמו משרד החו!

בהתא� . תבח� מה� התכניות והפעולות הנדרשות לצור� קבלת סיוע כאמורש
כי הגופי� הללו יעלו לדיו� בפני , מ� הראוי, לתוצאות עבודת המטה ולפי הצור�

ל למדינת ישראל באירועי "הממשלה את נושא התיאו� והארגו� של קבלת סיוע מחו
 . חירו� המתרחשי� בעת שגרה

מעיר משרד מבקר , מקי לטיפול בעור בחירו�בעניי� היעדר הסדר חקיקתי 
כי על הממשלה לתת , המדינה וחוזר על המלצתו בדוח על מלחמת לבנו� השנייה

כדי שתוכל להוציא , דעתה לנושא התשתית הנורמטיבית לטיפול בעור בחירו�
לפועל באופ� מיטבי את מדיניותה והחלטותיה בנושא שבחלו כחמש שני� מאז 

לצור� כ� ראוי שתקד� הכנתו של הסדר . שנייה טר� הוסדרמלחמת לבנו� ה
מאוחד ומתוא� שירכז את כל הענייני� הנוגעי� לטיפול בעור , חקיקתי מקי
יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופי� , בעתות חירו�

 .המטפלי� בעור בחירו� וכ� יגדיר את קשרי הגומלי� ביניה�

מעיר משרד מבקר המדינה ,  של גו מרכזי לאומי בנוגע לטיפול בעורבעניי� היעדרו
כי על הממשלה לבחו� את , וחוזר על המלצתו בדוח על מלחמת לבנו� השנייה

האפשרות שגו לאומי מרכזי יחזיק בידיו את כלל הסמכויות ותחומי האחריות 
 בחלו כחמש .בנושא וירכז את כל הטיפול בעור בעתות שגרה ובעתות חירו� כאחד
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כי העניי� יעלה בהקד� לדיו� בפני הממשלה , ראוי, שני� מאז מלחמת לבנו� השנייה
 .לצור� קבלת החלטתה

על כל גו האחראי לטיפול בעור במצבי חירו� למפות את כל היכולות והאמצעי� 
העומדי� לרשותו כדי שנית� יהיה למצות� באופ� המיטבי באירועי חירו� 

 .ה ובעת לחימההמתרחשי� בעת שגר

ארגונית �בביקורת נמצאו ליקויי� המתייחסי� להיערכות הלאומית הבי�, כאמור
ל ומשרד הביטחו� "בממשקי� שבי� צה, לטיפול במצבי חירו� בעת שגרה, המשולבת

ל "לבי� גופי� אחרי� שהשתתפו בטיפול באירוע השרפה בכרמל וכ� בי� גופי צה
. בתחו� המבצעי של ניהול הפיקוד והשליטהבי� היתר , ובינ� לבי� משרד הביטחו�

על הגופי� הרלוונטיי� . כמו כ� נמצאו פערי� בתחו� המבצעי ובתחו� החקיקתי
שטיפלו באירוע השרפה בכרמל לייש� את המסקנות והלקחי� שעלו מהתחקירי� 
שקיימו לאחר השרפה וכ� לתת את דעת� להערותיו והמלצותיו של משרד מבקר 

כדי להיער� לטיפול טוב יותר בעתיד לתרחישי חירו� , דוח זההמדינה המפורטות ב
 .בעת שגרה

 

♦ 
 

 מבוא

אירוע השרפה בכרמל היה אירוע חריג בהיקפו שגר� להרוגי� ולנפגעי� ולנזקי�  . 1
 פקודת �להל!  (1971�א"התשל, ]נוסח חדש[מכוח פקודת המשטרה . משמעותיי� בהיק� נרחב

ומשכ$ נשאה , סדר הציבורי ולביטחו! הנפש והרכושאחראית המשטרה לקיו� ה, )המשטרה
, ויתר הכוחות והגופי� שפעלו באירוע היו כפופי� לה, באחריות לטיפול באירוע השרפה בכרמל

 . ל שסייעו בתחומי� הנדרשי�"לרבות יחידות צה

התמודדות ע� אירועי חירו� בעור� המתרחשי� בעתות לחימה ובעתות שגרה מחייבת  . 2
ארגונית של כל הגופי� הרלוונטיי� ואיגו� ומיצוי של יכולותיה� �רכתית ובי!היערכות מע

ג� הפעילות באירוע . מתואמת ומשולבת של כוח אד� וציוד בהיקפי� גדולי�, להפעלה יעילה
 שהקצו � כוח אד� וציוד �השרפה בכרמל חייבה השקעה ממוקדת ומשמעותית של משאבי� 

ר$ כיבוי האש ומניעת התפשטותה וכדי לסייע במת! מענה אזרחיי� וצבאיי� לצו, גופי� רבי�
 . לצרכי� אחרי� שנבעו מהאירוע

ל ומשרד הביטחו! לא היו הגופי� שעליה� הוטלה האחריות הכוללת לטיפול באירוע "צה . 3
, ל אחראי בעיקר להגנה על מדינת ישראל בעתות מלחמה ושלו�"כי צה, יש לציי!. השרפה בכרמל

משרד הביטחו! הוא המשרד הממשלתי העומד . ות מוגדרות כדי למלא משימה זווהוא בנוי במסגר
ע� . בראש מערכת הביטחו! האזרחית ואשר מטפל בהיבטי� האזרחיי� בתחומי ביטחו! וצבא

ל ומשרד הביטחו! "ישנ� מצבי� של אירועי חירו� חריגי� בעתות שגרה שבה� נדרשי� צה, זאת
באירוע השרפה בכרמל . אירוע וא� לשאת באחריות לניהולולסייע באופ! נרחב לטיפול הכולל ב

ל ומשרד הביטחו! תפקיד חשוב כגופי� מסייעי� לכוחות ההצלה ובראש� המשטרה "מילאו צה
�ל העמיד לרשות המערכת האזרחית שטיפלה באירוע משאבי� רבי� "צה: ושירותי כבאות והצלה 

ל ריכז "צה, כמו כ!. ל"הטסת חומרי כיבוי מחוב, בי! היתר, ומשרד הביטחו! סייע, כוח אד� וציוד
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שבו ) ע" המצפ�להל! (מאמצי� בתחו� הפיקוד והשליטה על ידי פתיחת מוצב הפיקוד העליו! 
ל ג� הפעיל חבורת "צה. ובי! היתר משרד הביטחו! ומשרד החו), השתתפו נציגי� מגופי� שוני�

 . שטחבסיוע גופי� אחרי� שפעלו ב) ק" חפ�להל! (פיקוד קדמית 

ושל חיל האוויר ) ר" פקע�להל! (ל היו סיוע של פיקוד העור� "משימותיו העיקריות של צה
ר סייע בתחו� הפיקוד והשליטה "פקע: למשטרה ולשירותי כבאות והצלה להשתלט על השרפה

קליטת כוחות מסייעי� והכפפת� למשטרה ולשירותי , ק שהקי� באזור האירוע"באמצעות חפ
עזרה לתהלי$ הפינוי של תושבי היישובי� הסמוכי� , ל"טת כוחות סיוע מחוקלי, כבאות והצלה

הערכה בנושא הסיכוני� הגלומי� במפעלי� שיש , למוקדי השרפה ולקליטת� ביישובי� אחרי�
ניהול וויסות משאבי� שהוקצו לטיפול , בה� חומרי� מסוכני� אשר שוכני� באזור הסמו$ לשרפה

שליטה בכוח , ר כללו בעיקר קליטה והפעלה של מטוסי� זרי�משימות חיל האווי. בשרפה ועוד
וסיוע , ביצוע משימות חוזי אווירי להכוונת כוחות הכיבוי, ק באזור האירוע"הפעלת חפ, האווירי

ל למשטרה בפינוי האוכלוסייה "סייע צה, כמו כ!. קרקעי באמצעות כבאי� של בסיסי חיל האוויר
 . וא� השתת� בארגו! הלוויות הנספי� בשרפה,ובשמירה על בתי תושבי� מפני ביזה

בנוס� על הכוחות הגדולי� שהקצו המשטרה ושירותי הכבאות וההצלה לטיפול באירוע השרפה 
ל אלפי קציני� וחיילי� בשירות סדיר ומאות חיילי מילואי� לטיפול בשרפה "הקצה צה, בכרמל

ל לרשות המערכת האזרחית "בי! היתר העמיד צה). 2א$ רק חלק מה� הופעלו במהל$ האירוע(
וכ! מאות כלי רכב מסוגי� , )ה"צמ(וכלי� של ציוד מכני הנדסי , מכליות מי�, עשרות כבאיות

מטוסי� ( כלי טיס 38ל הפעלת� של "במסגרת הכיבוי האווירי בזמ! השרפה תיא� צה. שוני�
ל ומהאר) ביצעו "וכלי הטיס מח.  מטוסי ריסוס ישראליי�12ונוס� על כ$ ,  מדינות12�מ) ומסוקי�

 יעפי� של הטלת מי� וחומרי� מעכבי בעירה על מוקדי 2,200� גיחות כיבוי ולמעלה מ700�כ
, ל"כמו כ! נרת� משרד הביטחו! לסייע באופ! מיידי להשלמת צרכיו השוני� של צה. האש בכרמל

בעירה ובכלל זה סייע לרכש בהול של חומרי� מעכבי , )ר"מנה(בעיקר באמצעות מינהל ההרכשה 
 . ל ולהספקת ציוד כבאות"מספקי� באר) ובחו

ארגוניי� שעלו � בח! משרד מבקר המדינה היבטי� בי!2011בחודשי� ינואר עד יולי  . 4
, ל" צה�מתפקוד� של גופי� מרכזיי� במערכת הביטחו! שהשתתפו בטיפול בשרפה בכרמל 

לידי ביטוי , בי! היתר, כפי שבאו, )3ל" רח�להל! (משרד הביטחו! ורשות חירו� לאומית 
במטרה , זאת. בתחקירי� ובסיכומי� שקיימו גופי� אלה וגופי� נוספי� לאחר אירוע השרפה

ארגונית המשולבת במדינת ישראל להתמודדות ע� מצבי �לעמוד על ההיערכות הלאומית הבי!
, מגפות, שרפות, כמו רעידת אדמה, חירו� חריגי� חמורי� ורחבי היק� המתרחשי� בעת שגרה

מלקחי השרפה בכרמל נית! ללמוד על ההיערכות הלאומית הנדרשת לטיפול . שטפונות והצפות
הביקורת נערכה בעיקר . במצבי חירו� המתרחשי� בעת שגרה ובהיבטי� מסוימי� ג� בעת לחימה

 .ל"במשרד הביטחו! וברח, ל"בצה

משרד מבקר . מערכת הביטחו! השתלבה באירוע השרפה בכרמל בעיקר לאחר אירוע האוטובוס
למאמצי , ל"ובייחוד של צה, המדינה מציי! בחיוב את התרומה החשובה של משרד הביטחו!

ל ומשרד הביטחו! "מפעילות צה, יתר על כ!. הסיוע וההצלה באירוע השרפה בכרמל, הכיבוי

__________________ 

 כבאי� של שירותי �1,200כ,  אזרחי� מתנדבי��870כ,  שוטרי��2,300באירועי השרפה הופעלו ג� כ  2
 ). כבאי� זרי��130ר ו" כבאי� של פקע�200מה� כ(כבאות והצלה 

ל שתשמש "להקי� את רח) 43/ב' מס( החליטה ועדת שרי� לענייני ביטחו$ לאומי 2007בדצמבר   3
העל לטיפול בעור( בכל מצבי �גו( מטה מתא� ליד שר הביטחו$ ותסייע בידו לממש את אחריות"

להעביר את שטח הפעולה של רשות החירו� ) "3048' מס( החליטה הממשלה �27.3.11ב". החירו�
 ". הביטחו$ למשרד להגנת העור(ממשרד) ל"רח(הלאומית 
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במהל$ השרפה בכרמל עולה כי ה� הפיקו לקחי� ממלחמת לבנו! השנייה ובמועד עריכת 
� ביתר שאת לאפשרות כי יידרשו בעתיד להירת� למשימות סיוע אזרחיות הביקורת ה� ערי

 .במסגרת הטיפול באירועי חירו� הקשורי� להגנת העור�

 .בעיקר בתחו� הכיבוי המוטס, לאומי�באירוע השרפה בכרמל נודעה חשיבות מיוחדת לסיוע הבי!
 לגורמי� נוספי� לצור$ פנה אישית לראשי מדינות זרות וכ!, מר בנימי! נתניהו, ראש הממשלה

כמו כ! שכרה מדינת . ל"בעקבות הפנייה נשלחו לאר) כוחות כיבוי ומטוסי כיבוי מחו; קבלת סיוע
הכיבוי ". סופר טנקר "�ישראל מחברה פרטית בארצות הברית את מטוס הכיבוי הגדול בעול� 

 בסוגיית הסיוע ג� משרד החו) טיפל. האווירי סייע במניעת התפשטות האש ובהגנה על יישובי�
שוחח ע� שרי חו) של מספר מדינות , מר אביגדור ליברמ!, שר החו), ובי! היתר, לאומי�הבי!

  .מסוקי� וכבאי�, מטוסי�, וביקש כי יסייעו בשיגור מהיר לאר) של חומרי כיבוי

לטיפול , ארגונית המשולבת�בביקורת נמצאו ליקויי� המתייחסי� להיערכות הלאומית הבי!
ל ומשרד הביטחו! לבי! גופי� אחרי� שהשתתפו "בממשקי� שבי! צה, רו� בעת שגרהבמצבי חי

בי! היתר בתחו� , ל ובינ� לבי! משרד הביטחו!"בטיפול באירוע השרפה בכרמל וכ! בי! גופי צה
על . כמו כ! נמצאו פערי� בתחו� המבצעי ובתחו� החקיקתי. המבצעי של ניהול הפיקוד והשליטה

שטיפלו באירוע השרפה בכרמל להפיק מהאירוע את כל המסקנות והלקחי� הגופי� הרלוונטיי� 
שעלו מהתחקירי� שקיימו לאחר השרפה כדי להיער$ לטיפול טוב יותר בעתיד בתרחישי חירו� 

 .המתרחשי� בעת שגרה

כמו פיקוד , ל"ל ויחידות צה"רח, בי! היתר, בעקבות השרפה בכרמל וסמו$ לאחריה קיימו . 5
תחקירי� על , ס"המשטרה והשב, שירותי כבאות והצלה, וחיל האוויר) ר" פקע�להל! (העור� 

על , בי! היתר, כי בדיקת משרד מבקר המדינה מסתמכת, יש לציי!. תפקוד הכוחות במהל$ השרפה
 .חלק מתחקירי� אלו

 

 

ל ומשרד הביטחו� לטיפול " היערכות צה�חלק ראשו� . א

 באירועי חירו� בעת שגרה

� מבחינת כוח אד� וציוד �טחו! ה� בעלי יכולת להפעיל משאבי� רבי� ל ומשרד הבי"צה 
הנדרשי� כדי לנהל אירועי חירו� חריגי� חמורי� ורחבי היק� ולטפל בה� ביעילות בעצמ� או 

ובה� , באירועי� רחבי היק� שהתרחשו בעבר, אשר על כ!. בשיתו� פעולה ע� גופי� אזרחיי�
ל ומשרד הביטחו! לטפל בענייני� "נדרשו צה, 4ופותאירועי חירו� דוגמת מגפת שפעת הע

 חוק �להל!  (1951�א"התשי, מכוח חוק ההתגוננות האזרחית. הנוגעי� לאוכלוסייה האזרחית
להצלת ", באישור שר הביטחו! ובתיאו� ע� הרשויות הנוגעות בדבר, ר לפעול"מוסמ$ פקע) א"הג

 ".נפש ורכוש שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית

אחריות העל לטיפול בעור� בכלל מצבי "כי , נקבע) 1557' מס (2007 הממשלה מאפריל בהחלטת
תהיה ) מלחמה ומצבי חירו� הנגרמי� כתוצאה מאסונות טבע, לרבות מצב מיוחד בעור�(החירו� 

לסייע לו לממש את , כגו� מטה מתא� לשר הביטחו!, ל"כדי שתוכל רח". בידי שר הביטחו!

__________________ 

 . סייעה מערכת הביטחו� בפינוי פגרי עופות נגועי� בעקבות התפרצות המגפה האמורה2006במר�   4
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 מדצמבר 43/בהתא� להחלטת הממשלה ב, "מצבי החירו�" בכל העל לטפל בעור��אחריות
 עליה לפעול לכ$ שהגופי� המטפלי� בעור� ייערכו להתמודדות ע� תוצאותיה� של אירועי ,2007
ויוכלו להחזיר את המצב לקדמותו תו$ צמצו� היק� הנפגעי� והנזק ושמירה על שגרת , חירו�

א לאישור הממשלה את איו� הייחוס ואת תרחישי ל להבי"על רח, בי! היתר. חיי� סבירה בעור�
לגבש את תפיסות ההפעלה , הייחוס לעור� במישור הלאומי על בסיס קביעת הגופי� המוסמכי�

לתא� בי! משרדי הממשלה וגופי� אחרי� את הפעילות במצבי , של מצבי החירו� השוני� בעור�
השוני� ואופ! " מצבי החירו�"ות לחירו� שוני� ולהנחות את גופי הסיוע וההצלה בנושא ההיערכ

 . הטיפול בה� לאחר שהתרחשו

מרכז לניהול [חדר מצב "להפעיל " במצב חירו�"ל "נדרשת רח, 43/בהתא� להחלטת הממשלה ב
לרכז את עבודת המטה על מנת , "במשרד הביטחו! לטיפול במצבי החירו� בעור�] מצבי חירו�

בי העור� ולהעביר תמונת מצב לאומית לגבי לסייע לשר הביטחו! בתהלי$ קבלת ההחלטות לג
 .5)ל"מנ(העור� למרכז לניהול משברי� במשרד ראש הממשלה 

על כל משרד ממשלתי מוטלת החובה להכי! , כאמור, ל"ל ורח"כי נוס� על תפקידי צה, יש לציי!
על בסיס תרחיש , בתחו� שעליו הוא מופקד, את תרחיש הייחוס הייעודי למצבי חירו� שוני�

להקצות את המשאבי� והתקציבי� הדרושי� לש� כ$ ולהיער$ מבעוד מועד , יחוס הלאומיהי
 .להספקת המוצרי� והשירותי� במצב חירו�

ל לאחר אירוע השרפה בכרמל נית! ללמוד על המוכנות "ל ורח"מהתחקירי� שקיימו צה
הל! עיקרי ל. ארגונית לאירועי חירו� רחבי היק� המתרחשי� בשגרה�וההיערכות הלאומית הרב

 : ל שעלו בתחקירי� של אירוע השרפה בכרמל"ל ורח"הממצאי� והלקחי� של צה

וכי , ל מילא תפקיד חשוב בטיפול בשרפה"כי צה, בי! היתר, ל עולה"מהתחקירי� של צה . 1
ל הדגיש סג! " של צה6בתחקיר המסכ�. עליו להיער$ להתמודד ע� אירועי חירו� בעתיד

ל יישא "וציי! כי בי! שצה, "אירועי אסו!"ל ל"ת להיערכות צהל את החשיבות הנודע"הרמטכ
באחריות לטיפול באירועי� אלה ובי! שרק יסייע לגופי החירו� האזרחיי� המטפלי� באות� 

בלי , הוא יידרש למלא את התפקידי� המוטלי� עליו במסגרת הטיפול באירועי� אלה, אירועי�
ל נדרש להגדיר תרחיש ייחוס "אג� המבצעי� בצהעוד ציי! כי . שהדבר יפגע במוכנותו למלחמה

 .לאירועי אסו! לאומי

לי הוא "בתחקירי� של חיל האוויר צוי! כי אחד הלקחי� העיקריי� שהופקו במישור המטכ . 2
שיש להגדיר מתארי ייחוס מובילי� לבניי! הכוח במסגרת ההיערכות לאסונות ולאירועי� בהיק� 

 .אב ופקודות משנה לאירועי� כאלו�וכי נדרשות פקודת, "ל"בצהבניי! יכולות "כדי למקד , לאומי

כי הלקח המרכזי מהתמודדות ע� השרפה בכרמל , ר"ר הדגיש מפקד פקע"בסיכו� של פקע . 3
 . ר לטיפול באירועי חירו� המתרחשי� בעת שגרה"הוא הצור$ בשיפור המוכנות של פקע

א מעי! משל לסיכוני� שבפניה� עלולה כי אירוע השרפה בכרמל הו, משרד מבקר המדינה מציי!
קבעו מתארי ייחוס של אירועי  ל"ל בשיתו� צה"שרח, בביקורת לא נמצא. לעמוד המדינה בעתיד

ל יגבש תפיסה מפורטת להיערכות ולהפעלה "כדי שצה, חירו� העלולי� להתרחש בעת שגרה

__________________ 

תפיסת היסוד להפעלת העור% במצבי ", ל" ומסמ� רח2007 מדצמבר 43/מתו� החלטת הממשלה ב  5
 .54' עמ, "חירו�

, בי� היתר, שכלל, י� תחקיר אירוע השרפה בכרמל פרסמה זירת עור% באג% המבצע2011בפברואר   6
 . ראש אג% המבצעי� וראש חטיבת המבצעי�, ל"סיכומי� של סג� הרמטכ
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וכדי , ותיו הקיימותבעת שיידרש לסייע באירועי� כאלו בעתיד ולממש את יכול, ל"ליחידות צה
 .שיתרגל תפיסה זו

משטרת ישראל היא זו שאמונה על "כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
בעקבות , יחד ע� זאת... כתיבת תרחישי הייחוס לגבי אירוע חירו� שיכולי� להתרחש ברגיעה

י שר ל מוגדרת כגו� מטה מתא� ביד" שבה רח43/המלצות המבקר ומתוק� החלטה ב
ל תמשי$ לקד� ולחדד את אחריות� של הגורמי� השוני� על מנת למפות את "רח... ]7[הביטחו!

ל באירועי� השוני� ותבצע את "האחריות לכתיבת תרחישי הייחוס ומתוכ� את אופ! הסיוע של צה
 למשרד מבקר המדינה 2012המשרד להגנת העור� מסר בפברואר ". התיאו� הנדרש בי! הגופי�

 .ל"הדברי� שמסרה רחאת אות� 

 

✯ 

 

‰ˆ"¯·Ú· Â˘Á¯˙‰˘ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÈÚÂ¯È‡· ÚÈÈÒÏ Â˘¯„� ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï , Ì‰·Â
ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÓÊ· Ú¯È‡˘ ÈÙÎ , ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÈ˘Ó· ÂÙ˙˙˘‰ Ì‰Â

‰Ïˆ‰·Â ÚÂÈÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï Â¯ÊÚÂ Û¯ÂÚ· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· . ÚÂ¯È‡
‰ÂÂ‰Ó‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÂÓÎÈÓÂ‡Ï Â‡ È¯ÂÊ‡ ÔÂÎÈÒ  ,˙¯Á‡ Â‡ ˙‡Ê ‰¯Âˆ· ¯ÂÊÁÏ ÏÂÏÚ .

ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,‰ˆ ÏÚ" ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡Ó Â˜ÈÙ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï
 Û˜È‰ È·Á¯Â ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÚÂ¯È‡· ÚÂÈÒÏ Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÙ ÏÚÂ ÏÓ¯Î·

„È˙Ú· Â˘Á¯˙È˘ , Ì‰·Â-‰ÓÁÏÓ  ,Ú·Ë ˙Â�ÂÒ‡Â ÌÈÚÂ‚ÈÙ .¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÚ‰ˆ" ÏÚ ÔÎÂ Ï
ÏÙËÏ Â˘¯„ÈÈ˘ ÍÎÏ ‰˙Ú ¯·Î Í¯ÚÈ‰Ï ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ,‰ÓÈÁÏ ˙Ú· Â‡ ‰¯‚˘ ˙Ú· ,

 ‰¯‚˘· ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎ· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó·- ÌÚ ·ÏÂ˘Ó· 
ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈÙÂ‚ .ÔÎÏ ,Á¯ Ï˘ ÌÈ¯È˜Á˙· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎÂ"‰ˆÂ Ï"Ï ,Á¯ ÏÚ"‰ˆ ÛÂ˙È˘· Ï" Ï

Â¯È‡Ï ÈÓÂ‡Ï ÒÂÁÈÈ ˘ÈÁ¯˙ ˘·‚Ï ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ Û˜È‰ È·Á¯Â ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚ
‰¯‚˘· Û¯ÂÚ· ,‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î" ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÒÈÙ˙ ˘·‚Ï Ï

‰Ï‡Î ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ,ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ Ï‚¯˙ÏÂ .ÎËÓ¯‰ Ú·˜˘ ‰Á�Ó‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ Ì˘ÂÈÈ ÍÎ·" Ï
‰ˆ ˙ÂÏÈÚÙÏ" ˙ËÈ˜� ¯·„· Û¯ÂÚ‰ ÈË·È‰· Ï"�ÈÓÊÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰·ÈÁ¯Ó ‰˘È‚ ˙Â

‰�ÚÓÏÂ ."Á¯ ÏÚ" ÈÚÂ¯È‡· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ï ‚Â‡„Ï Ï
·¯ ˙ÂÏÈÚÙ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÂ¯ÈÁ-˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙·ÏÂ˘Ó ˙È�Â‚¯‡. 

 

 

__________________ 

להעביר את שטח הפעולה של רשות החירו� "נקבע כי יש ) 3048' מס (27.3.11	בהחלטת ממשלה מ  7
 .בהמש'בעניי% זה ראו ג� ". ממשרד הביטחו% למשרד להגנת העור") ל"רח(הלאומית 
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 סדרי הניהול של הפיקוד והשליטה�חלק שני . ב
8

  

 באירועי חירו� בשגרה

דוגמת השרפה , ופי� רבי�שבה� מעורבי� ג, באירועי חירו� גדולי� מבחינת היקפ� ותוצאותיה�
, הכרחי שיהיה אפשר לבצע במשולב ובמתוא� את הניהול של הפיקוד והשליטה בנושא, בכרמל

התמודדות ע� אירועי החירו� בעור� . ובכלל זה לעניי� הפעלת סמכויות והקצאת משאבי�
פיקוד בי� היתר בתחו� ה, ארגונית של כל הגופי� הרלוונטיי��מחייבת היערכות מערכתית ובי�

אירועי חירו� בשגרה עלולי� להפו� . כל גו� בנפרד וכל הגופי� במשולב ובמתוא�, והשליטה
�ואז עשויה , כפי שהיה באירוע השרפה בכרמל, במהירות וללא התרעה לאירועי� רחבי היק

חיוני להסדיר את נושא הפיקוד , אשר על כ�. ל ומשרד הביטחו�"להידרש ג� מעורבות של צה
רועי חירו� המתרחשי� בעת שגרה באופ� שהטיפול הראשוני באירוע ייעשה והשליטה באי

במהירות וביעילות על ידי גו� אחד המרכז אחריות וסמכות בתחומי הפיקוד והשליטה על כל 
משרד מבקר המדינה בח� את הניהול של הפיקוד והשליטה באירוע השרפה בכרמל  .הכוחות

 :והעלה כלהל�

 

 

 ע חירוהשרפה בכרמל כאירו . 1

, אירוע הגור� לפגיעה חמורה בשלו� הציבור"הוא " אסו� המוני"כי , בפקודת המשטרה נקבע
או אירוע שיש בו חשש לפגיעה , בביטחו� הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול

אירוע אסו� " רשאי להכריז על אירוע כ9השר לביטחו� הפני�". לרבות מחמת פגע טבע, כאמור
ועליו להודיע , שוכנע שקיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע כזה או כי כבר מתרחש א�" יהמונ

 ).ראו בהמש�" אסו� המוני"בעניי� הסמכויות בעת (ל "על הכרזה זו לשר הביטחו� ולמפכ

יש ". אסו� המוני"שהשר לביטחו� הפני� לא הכריז על אירוע השרפה בכרמל כ, יצוי� כעובדה
, ל"ובה� המשטרה וצה, ל והמשטרה עולה כי גופי� שוני�"� שערכו צהכי מהתחקירי, לציי�

מאחר שהיא גרמה למות� של רבי� ולנזקי רכוש , "אסו�"הגדירו את השרפה בכרמל כ
לפגיעה באמו� הציבור ברשויות , וא� גרמה לתופעות של חרדה באוכלוסייה, משמעותיי�

הקהילה , כות ולפגיעה ביכולת הפרטלשיבוש הרציפות התפקודית של ארגוני� ומער, המדינה
 . והמדינה לנהל שגרת חיי� תקינה

בעניי� הגדרת השרפה ) ל" המל�להל� (ל והמטה לביטחו� לאומי "צה, מהתחקירי� של המשטרה
 : כלהל�, בי� היתר, בכרמל כאירוע חריג עלה

__________________ 

הפעלת סמכות המפקד על כוחות שהוכפפו לו לש� מילוי המשימה על ידי פעולות : "פיקוד ושליטה  8
 ).1998ד "תוה��"אג, ÈÁ�ÂÓÏ ÔÂÏÈÓ‰"Ï ˆ‰מתו� " (תיאו� ובקרה, הוראות, מת� פקודות: כגו�

: י� חריגי�במקר" אסו� המוני"פקודת המשטרה קובעת אילו שרי� יהיו מוסמכי� להכריז על אירוע כ  9
לגבי אירוע בשטח שהוכרז לגביו , בהתייעצות ע� השר לביטחו� הפני�, הכרזה על ידי שר הביטחו�

הכרזה על ידי שר ; הכרזה על ידי שר הביטחו� לגבי אירוע כימי או ביולוגי; מצב מיוחד בעור%
במרכז הכרזה על ידי ראש הממשלה בעת אירוע שמקורו ; הביטחו� בעת אירוע במתק� ביטחוני

 .המחקר הגרעיני או בעת אירוע של קרינה רדיולוגית
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ופ� בתחקיר של המשטרה נקבע כי בעת שהתחוללה השרפה בכרמל עדיי� לא נבחנה בא ) א(
וכי יש צור� בגיבוש מנגנו� מקצועי ארצי שיבח� כל , "אסו� המוני"מסודר סוגיית ההכרזה על 

צור� בהיערכות "עוד נקבע בתחקיר כי יש . אירוע לגופו ויית� למקבלי ההחלטות המלצות בסוגיה
 .ל"לניהול האירוע מהמשטרה לצה" ארגונית למצב בו יוחלט להעביר את האחריות�ומוכנות בי�

יש ללב� ברמה הלאומית את משמעות היעדר הגדרה מפורשת "ל צוי� כי "בתחקיר של המל ) ב(
על ההיערכות וכ� את ההשלכות מהטלת המשימה ) אסו� טבע, מצב מיוחד בעור�(של סוג האירוע 

 ".בהיבטי שרשרת הפיקוד והשליטה והסינרגיה בי� הגופי�, הוק על המשרד לביטחו� הפני��אד

ל ביצעו הערכת מצב משותפת לכל הגופי� המעורבי� "צא שהמשטרה וצהבביקורת לא נמ
לצור� ניהול נכו� של האירוע וכדי לבחו� הא� המשטרה , זאת. בטיפול באירוע השרפה בכרמל

ובהתא� לכ� לגבש המלצה , ל את ניהולו"מסוגלת לנהל את האירוע או שיש להעביר לצה
 .לגורמי� המחליטי�

למשרד מבקר , מר בנימי� נתניהו, מסר בש� ראש הממשלה,  האוזרמר צביקה, מזכיר הממשלה
ראש הממשלה זיהה מיד כי מערכות החירו� שמתפקיד� להתמודד "כי , 2011המדינה באוקטובר 

השליטה והפיקוח על מערכות החירו� מוסדרות . ע� השרפה פועלות ללא יד מכוונת ובלא תיאו�
גע האמת לא היה גור� שולט אחד ולמעשה נוצר בר� עקב כשלי� שוני� בר, בימי� של שגרה

להיעדר , ואקו� מנהיגותי שגר� לאי ניצול סביר של הכוחות שפעלו בנפרד בלא קשר ביניה�
אפשרות לשימוש בכלי� המצויי� בידיה� מחמת אי העברת מידע עדכני בדבר התמונה הכוללת 

. עולות מחמת חוסר תיאו�וא� לשיבוש הדדי של הפ, ובדבר פעולותיה� של המערכות השונות
ומינה מיד את השר לביטחו� הפני� להיות אחראי על , ראש הממשלה כאמור זיהה בעיה זו לאלתר

ק ובעל השליטה ביחס לכל הגורמי� והמערכות שעסקו בכיבוי השרפה ובכל הקשור אליה "החפ
 ".על הקרקע

 כאשר � 2.12.10יל בל"כי , 2011השר לביטחו� הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
ל והחלטתי " קיימתי התייעצות פנימית ע� צוות משרדי וע� המפכ�מימדי האסו� כבר היו ברורי� 

שהרי המשמעות העיקרית של הכרזה ' אסו� המוני'שלא להכריז באותו שלב על האירוע כעל 
מסגרת להורות לגופי הצלה לפעול ב, באישור קצי� משטרה, כאמור היא הענקת הסמכה לשוטרי�

הסמכה זו קיימת ממילא בהתא� לפקודת המשטרה מש� היומיי� . תפקיד� וסמכויותיה�
ג� ללא הכרזה על האירוע ... וזאת ג� א� הוא לא הוכרז ככזה, הראשוני� של אירוע אסו� המוני

...  משטרת ישראל� ונותר �הגו� האחראי לפיקוד ולשליטה בטיפול בשרפה היה ', אסו� המוני'כ
 ".'אסו� המוני'ל פג� באי ההכרזה על השרפה כלא נפל כ

בתפיסת היסוד להתמודדות העור� "כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
נקבעה הסדרה הקובעת את יחסי הגומלי� בי� הצבא למשטרה , ל"י רח"במצבי חירו� שהופצה ע

 ".באירוע חירו� בכל מצב בו הצבא או המשטרה ה� האחראי� בשטח

בשלב הראשו� של האירוע קוימה "כי , 2011שטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר המ
בהמש� . בה נטלו חלק גורמי הצלה נוספי�] מפקד מרחב חו�[ר חו� "הערכת מצב על ידי ממ

קוימה הערכת מצב נוספת על ידי מפקד המחוז והערכת מצב נוספת ושלישית נקבעה עוד בטר� 
אי� חולק על כ� כי ...  נדחו הערכות מצב אלה עד לסיו� הטיפול באסו�לאחר קרות האסו�. האסו�

כי , עוד מסרה המשטרה". ישנה חשיבות לקיומה של הערכת מצב שתציג תמונת מצב עדכנית
" � ".הדנה בסמכות מפקד האירוע באסו� המוני...  הופצה פקודת המטה הארצי18.5.11בתארי
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‰ˆÏ ¯È·Ú‰Ï ˘È˘ Â‡ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Ï‰�Ï ˙Ï‚ÂÒÓ ‰¯Ë˘Ó‰ Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ˙�Ó ÏÚÂ" ˙‡ Ï

ÂÏÂ‰È� ,ÌÈËÈÏÁÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ˆÏÓ‰ ˘·‚Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â. 

 

 ליקויי
 בניהול אירוע חירו
 המתרחש בשגרה .2

ל "שיתו� פעולה מבצעי בי� צה"ל פקודת "חטיבת המבצעי� בצה הפיצה 1999באוגוסט  ) א(
ל למשטרת ישראל "עקרונות שיתו� הפעולה בי� צה"שמטרתה להגדיר את , "למשטרת ישראל

 ".במצבי חירו� שוני� ובמלחמה, בתחו� המבצעי ברגיעה

ת היערכו" בנושא 2007בדוח מבקר המדינה משנת , ל"למרות הפקודה של חטיבת המבצעי� בצה
צוי� כי בי� )  הדוח על מלחמת לבנו� השנייה�להל� " (העור� ותפקודו במלחמת לבנו� השנייה

הבנת "וכי , "הבנות ומחלוקות בנוגע לפיקוד ולשליטה�שררו לעתי� אי"ר "המשטרה ובי� פקע
 ".הייתה שונה] ר והמשטרה"פקע[נושא הפיקוד והשליטה על ידי שני הגופי� 

נושא היערכות העור� לשעת חירו� : "נקבע כי) 24/בק (5.11.07�בהחלטת ועדת השרי� מ
קיימי� . שנוי במחלוקת, ל"וחלוקת הסמכויות בשטח בעת אירוע בי� משטרת ישראל לבי� צה

עובדה שתקשה על יכולת� של , הבדלי תפיסה מהותיי� בי� מערכת הביטחו� לבי� משטרת ישראל
י� בי� האחריות הכוללת אשר הוטלה על מומל/ להבח... הכוחות לתפקד כיאות בשעת אירוע

בי� מצב , וראוי ליצור מצב בו אי� שינוי חד... לבי� השליטה על האירוע בשטח, משרד הביטחו�
כי הנושא , הוועדה רושמת לפניה את הערכת משרד הביטחו�. של שגרה לבי� מצב של חירו�

 ".תו� חודש ימי�, ל ובי� משטרת ישראל"יסוכ� בי� צה

ל עדיי� אינ� מתואמי� ביניה� באופ� מספק "כי המשטרה וצה, רפה בכרמל עלהמאירוע הש
 א� שכבר בהחלטת ועדת השרי� , בנושא ניהול אירועי חירו� בעת שגרה בעור� ישראל

 . נקבע כי עליה� לסכ� ביניה� את הנושא5.11.07�מ

מאפריל " ירו�תפיסת היסוד להפעלת העור� במצבי ח"ל קבעה בעניי� זה בחוברת "ג� רח ) ב(
יש צור� , על מנת להסדיר את פעילות� של הגופי� במאמצי הטיפול בעור�"כי , בי� היתר, 2010

דוגמת הגדרת " להסדיר את התפקידי� והממשקי� בי� הארגוני� בנושאי� רוחביי� בי� ארגוניי�
�� בהתא� הגדרת יעדי השירות ורמות השירות של הגופי� השוני, האיומי� ותרחישי הייחוס לעור

�. לתרחישי הייחוס וקביעת תפיסות ההפעלה לגופי� השוני� בעת מצבי חירו� שוני� בעור
ל לתא� בי� משרדי הממשלה "כי על רח,  נקבע2007 מדצמבר 43/בהחלטת הממשלה ב, כאמור

וגופי� אחרי� את הפעילות במצבי חירו� שוני� ולהנחות את גופי הסיוע וההצלה בנושא 
 .חירו� השוני�ההיערכות למצבי ה

התפקידי� "ל והמשטרה עדיי� לא הסדירו את "במועד סיו� הביקורת נמצא שצה, אול�
תפיסת היסוד להפעלת העור� במצבי "ל במסמ� "כפי שקבעה רח" והממשקי� הבי� ארגוניי�

 ".חירו�
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ש "קיי� שוני בי� מכלולי הפו"כי , בי� היתר,  נקבע2011ג� בתחקיר המשטרה מפברואר  ) ג(
וכי יש לקד� , "בי� הארגוני� דבר המקשה על שפה משותפת בעת אירוע] יקוד ושליטהפ[
 ".מהלכי� בי� ארגוניי� לפעולה ע� מערכות משותפות"

כי בתחקירי� של מערכת הביטחו� ושל שירותי כבאות והצלה והמשטרה לא , יש לציי� ) ד(
סמו� לאחר , ביקשו לראשונה, ר"ובעיקר המשטרה ופקע, צוי� המועד שבו גופי ההצלה האזרחיי�

בתחקירי� האמורי� לא הופקו , אשר על כ�. ל וממערכת הביטחו�"סיוע מצה, פרו/ השרפה
כי אותה יחידה החלה , בתחקיר של יחידה בחיל האוויר צוי�, למשל. הלקחי� והמסקנות בנושא זה

קיר לתחילת ואי� התייחסות בתח, להיער� למת� סיוע בשרפה על בסיס מידע מכלי התקשורת
בעניי� . ככל שהממשק התקיי� באותו שלב, הממשק של אותה יחידה ע� כוחות ההצלה האחרי�
ע� תחילת האירוע הופצו הודעות "כי , 2011זה מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

לציי� כי עד להבנת עוצמת האש וממדי ... ר"ל ופקע"על האירוע לכלל גופי החירו� בה� צה
 ".ע אר� פרק זמ�האירו

ע� מינויי לתפקיד התוויתי "כי , 2011השר לביטחו� הפני� מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
בדר� של , בי� היתר, מימוש המדיניות יתאפשר'הבהרתי כי ... את מדיניות המשרד לביטחו� הפני�

ות שיתו� פעולה ג� בהמש� וידאתי קיומה של תרב. 'ארגוני� וגופי� נוספי�... שיתופי פעולה ע�
 ".ל"ופעילות סדורה ומשולבת של המשטרה וצה

נוהל להסדרת יחסי " נחת� 2011כי במאי , 2011ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "צה
וכי כלקח " ר בהיבטי פיקוד ושליטה במצבי חירו� ובשגרה"הגומלי� בי� משטרת ישראל לפקע

נמצא בימי� "ל למשטרה והוא "עי בי� צהמאירוע השרפה בכרמל גובש נוהל שיתו� פעולה מבצ
ש "הוק� צוות לבחינת מכלולי הפו, בנוס�... אלה בהליכי� האחרוני� לאישור הגופי� לפני פרסו�

עוד ". אשר טר� סיי� את עבודתו, ל"על ידי משטרת ישראל בהשתתפות נציגי צה] פיקוד ושליטה[
שבמסגרתו באות " אסו� המוני] "בפקודות קבע לקר[ל " פורסמו פק2011כי במאי , ל"מסר צה

ר "נוהל להסדרת יחסי הגומלי� בי� משטרת ישראל ופקע"ו, ל בשגרה"לידי ביטוי כל יכולות צה
 ".בהיבטי פיקוד ושליטה במצבי חירו� ובשגרה

בתפיסת היסוד להתמודדות העור� "כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
 נקבעה הסדרה הקובעת את יחסי הגומלי� בי� הצבא למשטרה ל"י רח"במצבי חירו� שהופצה ע

ל תמשי� בפעילות על מנת לקד� את היערכות� "בעקבות המלצות המבקר רח... באירוע חירו�
 2012המשרד להגנת העור� מסר בפברואר ". של גופי� אלו בהתא� למה שנקבע בתפיסת היסוד
 .ל"למשרד מבקר המדינה את אות� הדברי� שמסרה רח

ארגוני �במסגרת התחקיר הבי�"כי , 2011משטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר ה
צוותי ... ארגוני�הבי�] שיתו� הפעולה[פ "לשרפה בכרמל עלתה התובנה והצור� לשפר את השת

פיקוד [ש " נחת� מסמ� הבנות פו24.5.11בתארי� ... עבודה ליישו� מטפלי� בתובנות אלו
כתיבת נוהל ; ש בשגרה ובחירו�"ומשטרת ישראל בו סוכמו נהלי הפור "פקע/ל"בי� צה] ושליטה

הנוהל בשלבי אישור ... ל וגופי חירו� והצלה"רח, ל"פ בי� גופי� באירוע לרבות צה"אב לשת
פ בי� "ל המבטא את כלל היבטי השת" צה�פ משטרת ישראל "נכתב נוהל שת; מתקדמי�

ל " רח�פ משטרת ישראל "נכתב נוהל שת; ל"הנוהל בשלבי אישור אחרוני� בצה... הגופי�
 ".הנוהל בשלבי אישור אחרוני�... פ בי� הגופי�"המבטא את כלל היבטי השת
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ÔÏ‰ÏÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡·˘ ¯Á‡Ó" ‡Ï Ï
ÁË˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÂ‰È�Ï Ú‚Â�· ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ÌÈÓ‡Â˙Ó ÂÈ‰ , ÌÈÏ˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ

 ·ÏÂ˘Ó·- ÚÂÈÒ· Á¯"ÔÈ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÌÂ‡È˙ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ Ï- ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ˙È�Â‚¯‡
 ‰¯‚˘· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰- ˙‡ ¯Ù˘Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÏ‰Â� ˙‡ 

Û˙Â˘Ó‰ Ì„Â˜Ù˙ , ¯·Î ‰¯‚˘ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÚÂ¯È‡· Ì‡Â˙Ó· ÏÂÚÙÏÂ
Ì˙ÏÈÁ˙· .Ú˜Ù ÔÈ· Ì˙Á�˘ Ï‰Â�‰ ˙‡ Û˙Â˘Ó· Ï‚¯˙Ï Ì‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·" ‰¯Ë˘ÓÏ ¯

 È‡Ó· ÌÒ¯ÂÙÂ2011 ˙·ÏÂ˘Ó ‰ÏÂÚÙÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó ˙ÂÏÂ‚¯˙Â ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ ÔÎÂ 
‰Ïˆ‰‰Â ÚÂÈÒ‰ ÈÙÂ‚ ¯˙È Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ . ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ ˙Ú·˘ È„Î ˘¯„� ¯·„‰

·ÏÂ˘Ó· ÏÂÚÙÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÎÂÈ ‰¯‚˘· , ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÈ·Â Ì‡Â˙Ó·
Û¯ÂÚ· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ .ÔÈÂˆÈ , ÔÈ‡ ÈÎ Ï‰�Ï ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï È„Î ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡·

ÚÂ¯È‡· ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙‡ ÂÓˆÚ·. 

 

 

 )חבורת פיקוד קדמית(ק "הפעלת חפ . 3

ק "כדי שניהול אירוע של אסו� בהיק� רחב יתבצע ביעילות נדרש להקי� סמו� לזירת האירוע חפ
ושבו נמצאי� נציגי� ,  הנדרשי� לכ�בעל יכולות של פיקוד ושליטה אשר מצויד בכל האמצעי�

� לאחר האירוע של שרפת האוטובוס �בעת השרפה בכרמל . של כל הגופי� המטפלי� באירוע 
,  ובה� המשטרה�ל ושל גופי ההצלה וגופי� אחרי� "קי� של צה"הוקמו באזור האירוע חפ

קי� "צובר חפ א� אלה פעלו בלי שהוק� �ר וחיל האוויר "פקע, א"מד, שירותי כבאות והצלה
ביעילות , בי� היתר, הדבר פגע. ולעתי� בחוסר תיאו� ביניה�, אחוד מרכזי לפיקוד ושליטה

 . הניהול של האירוע

כי א� שמערכת הביטחו� לכשעצמה פעלה באופ� מועיל ומסייע במסגרת אירוע , בביקורת עלה
או� ולפיקוד מתואמי� באופ� מספק בנוגע לתי נמצא כי כלל הגופי� אינ�, השרפה בכרמל

שכ� בשטח היו גופי� וכוחות רבי� ואלה צריכי� לפעול כמערכת אחת משולבת , המשולבי�
 . דבר שלא התבצע במהל� אירוע השרפה בכרמל, ומתואמת לטיפול באירוע

כי כתוצאה מהיעדר צובר , קי� בעת השרפה בכרמל עלה"ל בעניי� הפעלת חפ"מתחקירי צה
בי� היתר מבחינת , לקו בחסר, ה באזור שבו התרחשה השרפהקי� אחוד מרכזי בשטח הפריס"חפ

, עוד עלה. השליטה והבקרה ואמצעי הקשר, יכולת החוזי, לכלל גופי ההצלה" כושר התחברות"
ר ומחוז צפו� של "ק האחוד של מפקדת פקע"ובי� החפ) פ"מצפ(ר "כי בי� מוצב הפיקוד של פקע

 . קתה בחסרפ ל"ר שרר נתק ועקב כ� תמונת המצב במצפ"פקע

 : ק עלו בי� היתר הממצאי� הבאי�"ל והמשטרה בעניי� הפעלת חפ"מתחקירי רח

קי� של גופי� שוני� שהתיאו� ביניה� "כי באזור האירוע פעלו חפ, ל עלה"מתחקיר רח ) א(
 . היה לקוי

מכלולי הפיקוד והשליטה שבארגוני� השוני� שטיפלו : בתחקיר המשטרה צוי� כלהל� ) ב(
והדבר הקשה עליה� למצוא שפה משותפת בעת , דלו זה מזה במידה רבה בפעילות�באירוע נב

במדרג "התאמה בי� המידע שבידי מערכות הפיקוד והשליטה השונות ש�נמצאה אי; האירוע



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 

292 

ארגוניי� להפעלת מערכות משותפות �והדבר מחייב קידו� מהלכי� בי�, ע"כמו מצפ, "האחורי
 .ת מידע בי� גופי� שוני� באירוע חירו�ולהעבר, ולהסדרת נוהלי הערכת מצב

כי לאחר אירוע השרפה בכרמל וכלקח ממנו , 2011ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "צה
לי לטובת שיפור "ר וגדוד הקשר המטכ"על בסיס פקע"ק "ל על הקמת חפ"סיכ� סג� הרמטכ

ק שבוצע "ל החפכולל תרגו, או משטרת ישראל באירועי� מורכבי�/ל ו"יכולת השליטה של צה
ל "בהיעדר חמ]... 23.6.11 עד 19.6.11�שהתקיי� מ[במסגרת תרגיל העור� הלאומי האחרו� 

 ".ימשי� לשמש כתחלי� ככל שיידרש] מוצב הפיקוד העליו�[ע "המצפ, לאומי

] ק מרכזי"היעדר חפ[ממצא זה "כי , 2011המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
על כל הגופי� העוסקי� בהצלת חיי אד� ובפעילות . � של האירועמתייחס לשלביו הראשוני

�לרבות חילופי נציגי� , ק אחוד"ובהמש� כשהאירוע התייצב הרי שהוק� חפ, אופרטיבית לש� כ
לכלל גופי [' כושר התחברות'משטרת ישראל מובילה עבודות מטה ותהליכי� לשיפור ... כנדרש
משטרת ישראל הגיעה "כי , 2012המדינה בפברואר עוד מסרה המשטרה למשרד מבקר ]". ההצלה

ל "ק מרכזי שיאפשר פריסה בעת אירוע חריג לטובת צה"להבנה ע� פיקוד העור� על בניית חפ
 ".ומשטרת ישראל בהתא� לסוג האירוע ותחומי אחריות

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆ Ï˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â ÌÈ¯È˜Á˙‰Ó ÈÎ"Ï ,Á¯Â ‰¯Ë˘Ó‰" Ï
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ,Ó˙ ‰ÏÂÚ ˙·ÏÂ˘Ó‰ ˙Â�ÎÂÓ‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ Ú‚Â�· ‰‚È‡„Ó ·ˆÓ ˙�Â

Û¯ÂÚ· ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ Â· ˘Á¯˙Ó˘ ¯ÂÊ‡· ÁË˘· ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÏÂ‰È�Ï . ¯Á‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ
‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚ ÏÎ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ˘¯„ÈÈ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ Ï˘ Â˙Â˘Á¯˙‰ , ÈÎ „Â‡Ó ·Â˘Á

ÙÁ ˙Ó˜‰Ï ·ËÈ‰ ÌÈÎÂ¯Ú ÂÈ‰È ÍÎÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰" ÈÊÎ¯Ó ˜ÁË˘· „ÂÁ‡ , ÂÈ‰È Â·˘
ÚÂ¯È‡· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ� , ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚ÏÂ ÊÎ¯Ï ÏÎÂÈ ¯˘‡Â

ÌÈÈ·¯Ó ‰¯˜·Â ‰ËÈÏ˘ ÍÂ˙ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ Ï‰�ÏÂ .ÙÁ·" ÈÏÂÏÎÓ ˙‡ ·Ï˘Ï ·Â˘Á ‰Ê ˜
ÁË˘‰ ˙Ó¯· ÚÂ¯È‡· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ , ÌÈÈ˜Ï ˙ÏÂÎÈ ÍÂ˙

�Â‚¯‡ ÌÂ‡È˙Â ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÔÈ· ÈÏÂ‰È�Â È . 

 

 

 מערכות קשר ושליטה . 4

כי חסרונה של מערכת קשר ושליטה , ל בתחו� השליטה והבקרה עלה"ל ורח"מתחקירי צה
ראש חטיבת המבצעי� . היא סוגיה רבת חשיבות וטעונה טיפול") רדיו לאומי "�להל� (לאומית 

ל בשיתו� כוחות הביטחו� וההצלה במרחב המופע" רדיו לאומי"כי חסרונו של , ל קבע"בצה
ל "ראש רח. וכי יש לטפל במילוי פער זה במישור הלאומי, "פער מבצעי קשה"העורפי הוא בגדר 

�, ציי� כי ידועי� היטב האילוצי� והמגבלות בעניי� מערכת קשר משותפת בי� גופי החירו� בעור
 . קשרוכי יש לחבר את כל הגופי� הפועלי� בעת אירוע לאותה רשת

משרדית �להקי� ועדה בי�"כי יש , נקבע) 2699' מס (9.1.11�כי בהחלטת ממשלה מ, יש לציי�
משטרת , ובהשתתפות נציגי המשרד לביטחו� הפני�) ל"רח(בראשות רשות החירו� הלאומית 

הגנת הסביבה והאוצר וגופי� , הביטחו�, משרדי התקשורת, א"מד, כבאות והצלה, ל"צה, ישראל
 ".לבחינת חלופות למערכת תקשורת ושליטה ארצית לחירו�, ל"י רח" שייקבע ענוספי� כפי
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טר� הוסדרה מערכת תקשורת ושליטה ארצית המיועדת לעת , 2011יולי , במועד סיו� הביקורת
 .חירו�

בתהלי� מבצוע מערכות קשר "כי החל , 2011ל מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "צה
 ".י� בטיפול באירוע חירו� שבשגרהמרכזיות לשימוש הגופי� המעורב

 2699' בהתא� להחלטת הממשלה מס"כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
 �ל לבחינת חלופות להקמת מערכת "משרדית בראשות רח� הוקמה ועדה בי�9.1.11מתארי

ר השר הוועדה סיימה את דיוניה והגישה את המלצותיה לאישו. תקשורת ושליטה ארצית לחירו�
�המשרד להגנת העור� מסר ". יועברו ההמלצות לממשלת ישראל] ובהמש�... [להגנת העור

המלצות הוועדה הועברו לממשלה באמצעות מזכירות "כי , 2012למשרד מבקר המדינה בפברואר 
' רדיו לאומי'בימי� אלו אנו פועלי� לגיבוש הצעת מחליטי� בנושא . 2011הממשלה בנובמבר 

 ". עיקרי מסקנות הוועדה על מנת להביאה להחלטת הממשלהאשר מתבססת על

משטרת ישראל מובילה פרויקט "כי , 2011המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
המערכת נבנתה . אשר תשפר באופ� ניכר את יכולות הקשר... משמעותי של מערכת קשר דיגיטלית

קיי� צוות בראשות השר להגנת העור� . ..ונערכת לאפשר יכולת קשר מיטבי בי� הגופי� השוני�
] שליטה ובקרה[ב "שו... הצוות פועל להסדרת מערכת... ל ובו נציג משטרת ישראל"בהובלת רח

בימי� אלו מערכת "כי , 2012עוד מסרה המשטרה למשרד מבקר המדינה בפברואר ". לאומי
משטרת .  חירו� והצלהלמערכת זו יכולת קשר ע� גורמי. הוכנסה לפעילות במשטרה' ניצ�'הקשר 

כמוב� שקיימת מגבלת ... ישראל ופיקוד העור� ביצעו חיבור טכנולוגי בי� שתי רשתות התקשורת
 ".כמות רשתות חבירה בי� שתי המערכות

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ Ï‰�Ï È„Î ÈÎ , ÏÏÎ ÈÎ È�ÂÈÁ
È�È· ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ï ÂÏÎÂÈ ÚÂ¯È‡· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰

‰ËÈÏ˘Â ˙¯Â˘˜˙ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ,Á¯ ˙Â˘‡¯·"Ï , ÏÂÚÙÏ
‰Ê ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÈÒ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï È„Î Û˙Â˘Ó·. 

 

 

 ל לאומי"חמ . 5

שבו הדרג המנהל אותו מקבל תמונת מצב שלמה בנושא האירוע " חדר מלחמה"ל הוא "חמ
. מנוהלי� מבצעי� ומתוכנני� מבצעי� עתידיי�, ת הערכות מצבל מתבצעו"בחמ. העומד על הפרק

נודעת חשיבות מרובה , בעת שמתרחשי� אירועי חירו� רחבי היק� בעת שגרה ובעת לחימה
 מעי� מרכז לאומי לניהול משברי� המיועד לדרג מקבלי �" לאומי) חדר מלחמה(ל "חמ"להפעלת 

ת יוכל לרכז את המידע הכולל באירוע כדי שבו הדרג הבכיר של מקבלי ההחלטו, ההחלטות
לגבש תמונת מצב כוללת ולגזור את המשמעויות הנדרשות מכ� לטיפול ברמה , בראייה לאומית

מקו� זה נועד לקבלת החלטות מדיניות על ידי הדרג המדיני . הלאומית ולקבל החלטות בהתא�
 .לי� של גופי הביצוע המוקמי� בשטח"ואינו אמור להחלי� את החמ

להפעיל את המרכז לניהול "ל "על המל, 2008�ח"התשס, פי חוק המטה לביטחו� לאומיעל 
) ל" המנ�להל� (המרכז לניהול משברי� לאומיי� ". משברי� לאומיי� במשרד ראש הממשלה

וזאת על מנת לאפשר , אמור לגבש תמונת מצב כוללת ברמה הלאומית בעת אירועי� חריגי�
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כי בזמ� , יש לציי�.  ביותר לקבל החלטות באופ� מיטבילמקבלי ההחלטות בדרגי� הבכירי�
ל נציגי כל הגופי� "לחימה או התקפה או בהתרחש אירועי חירו� בעת שגרה אמורי� לפעול במנ

 .המופקדי� על הפעילות למת� הסיוע לאוכלוסייה האזרחית בעור� ולהצלתה

פה בכרמל לא פעל עדיי� כי בזמ� אירוע השר, ל"ל ורח"בי� היתר מתחקירי צה, בביקורת עלה
אחר לניהול משברי� ברמה הלאומית עבור הדרג הבכיר של מקבלי " ל לאומי"חמ"ל או כל "המנ

 .שגיבש תמונת מצב לאומית כוללת מטע� ממשלת ישראל ,ההחלטות

ל "שעל פי תחקיר צה, ע"ל הפעילה את המצפ"כי חטיבת המבצעי� בצה, עוד עלה בביקורת
המקשר בי� כל הגופי� המטפלי� באירועי חירו� , ל לאומי"פה לחמחלו"ותפיסת הצבא שימש 

ממשרד הביטחו� וממשרד , ג� נציגי� מהמשטרה, בי� היתר, ובו פעלו, "המתרחשי� בעת שגרה
ל ימשי� "ע בצה"כי המצפ, ל ציי� בתחקיר על אירוע השרפה"ראש חטיבת המבצעי� בצה. החו/

 הגופי� המטפלי� באירועי חירו� המתרחשי� המקשר בי� כל, "ל לאומי"חמ"לשמש חלופה ל
 .ע בניהול הלחימה"אול� במצב חירו� המתרחש בזמ� לחימה יתמקד המצפ, בעת שגרה

ל החדש המוק� במשרד ראש הממשלה "הביקורת ערה לכ� שבעת אירוע השרפה בכרמל היה המנ
תורגלה , 2011 שהתקיי� ביוני, 10"5נקודת מפנה "ורק במסגרת תרגיל , בשלבי ארגו�) ל"במל(

 .בהשתתפות נציגי� של הגופי� האמורי� לטפל בעור� באירועי חירו�, לראשונה הפעלתו

מסר בש� ראש הממשלה למשרד מבקר המדינה באוקטובר , מר צביקה האוזר, מזכיר הממשלה
ל לאומי באירועי חירו� רחבי היק� "יש לבחו� בהקד� כיצד להפעיל חמ... אכ�"כי , 2011

ומ� הראוי שהמטה לביטחו� לאומי ירכז את הבחינה בעניי� , ת שגרה ובעת מלחמההמתרחשי� בע
ל לאומי באירועי "הפעלת חמ'ל מתכוו� להוביל עבודת מטה לבחינת "המל, בהתא� לכ�. זה

חירו� רחבי היק� המתרחשי� בעת שגרה ובעת לחימה כדי לרכז בו בראייה לאומית את הטיפול 
צב כוללת ברמה הלאומית ולגזור מכ� את המשמעויות לגבש תמונת מ, הכולל באירוע

ל מתפקד כיו� כגור� המעביר דיווחי� ומייצר תמונת מצב לאומית עדכנית "המנ... 'הנדרשות
... עבור ראש הממשלה ושאר מקבלי ההחלטות ולא כגור� של פיקוד ושליטה על הנעשה בשטח

ככל , ל הלאומי" רצוי שהחמייבח� ג� הא�, כאמור לעיל, ל"במסגרת הבחינה שיבצע המל
 ".ל או במקו� אחר"יופעל בתו� המנ, שיוחלט על הקמתו

ג� א� זה , ל"לא היה צור� בהפעלת המנ"כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
ל הוא להכי� את תמונת "תפקידו של המנ... היה כשיר לפעולה בתקופה בה אירע אירוע השרפה

ל וזאת "אשר מעבירי� הגופי� למנ) המעובדות(א� לתמונות המצב המצב עבור הממשלה בהת
במידה ... לצור� סיוע לממשלה ולראש הממשלה לקבל החלטות ולא לנהל את האירועי� בשטח

ל "רח] מרכז ניהול מצבי חירו� בעור�[ח "מנמ, והאירוע היה גדול בהרבה מהאירוע שהתרחש
בעניי� זה מסר ]". ל"שהפיצה רח[ליטה ל הלאומי בהתא� לתפיסת הש"היה מהווה את החמ

 את 2009ל הפיצה במר/ "רח"כי , 2012המשרד להגנת העור� למשרד מבקר המדינה בפברואר 
 � אשר מגדירה את תהלי� קבלת ההחלטות ברמה הלאומית �תפיסת השליטה למצבי חירו� בעור

בלת ההחלטות באירוע תפיסת שליטה זו מגדירה היטב את תהלי� ק, ל"לדעת רח... במצבי החירו�
ל החל לפעול "בו המנ... 5מאז תרגיל נקודת מפנה ... ל ירכז בחינה נוספת"חירו� ואי� צור� שהמל

החל להתגבש ש� יחד ע� הגופי� האחרי� מודל שליטה נכו� ואנו ממליצי� , כמרכז לאומי לניהול
 ".ששיטה זו תפעל ג� באירועי� בשגרה

__________________ 

. הוא תרגיל חירו� לאומי לשיפור ההיערכות והמענה בעור� מדינת ישראל" נקודת מפנה"תרגיל   10
 .23.6.11 עד �19.6.11התקיי� מ" 5נקודת מפנה "תרגיל 
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¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,·Ï ˘È ÈÎ  ÏÈÚÙ‰Ï „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÔÂÁ"ÓÁ"ÈÓÂ‡Ï Ï " ÈÚÂ¯È‡·
 ‰ÈÈ‡¯· Ú„ÈÓ Â· ÊÎ¯Ï È„Î ‰ÓÈÁÏ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÂ¯ÈÁ
 ÏÎÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ¯ÈÎ·‰ È�È„Ó‰ ‚¯„‰˘ È„Î ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚ÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï
Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÍÎÓ ¯ÂÊ‚Ï. 

 ÏÈÚÙ‰Ï Ô˙È� Ì‡‰ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·"ÓÁ"ÈÓÂ‡Ï Ï "�Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÊÎ˘" ˘„Á‰ Ï
 È�ÂÈ· ‰�Â˘‡¯Ï Ï‚¯Â˙ ¯˘‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó· Ì˜ÂÓ‰2011 .ÏÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ï

ÂÊ ‰�ÈÁ· ÊÎ¯È .ÔÎ ÂÓÎ ,‰ˆ ÔÎÂ Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ" ‰¯Ë˘Ó‰Â Ï
¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÂ ‰¯‚˘ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ

‰ÓÈÁÏ ˙Ú·Â ,ÂÊ ‰È‚ÂÒ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÙ˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï . 

 

 

 לאומי באירועי חירו� סדרי תיאו� הסיוע הבי� . 6

 המתרחשי� בשגרה

, לאומי בעת לחימה באמצעות תכניות�ל נערכי� בשגרה כדי לקבל סיוע בי�"משרד הביטחו� וצה
כי לגופי� האחראי� , מאירוע השרפה בכרמל עולה, אול�. הסדרי� והסכמי� שוני�, נהלי�

ובעיקר , לטיפול באירועי חירו� חריגי� חמורי� ורחבי היק� המתרחשי� בעור� בעת שגרה
ל של אמצעי� וכוח "אי� היערכות מתאימה לקבלת סיוע מחו, המשטרה ושירותי כבאות והצלה

 . אד�

נודעה , מעותית בהיקפו ובתוצאותיושהתרחש בעת שגרה והיה חריג מש, באירוע השרפה בכרמל
. לאומי להפעלת כיבוי מוטס שהיה במוקד פעולות כיבוי האש�חשיבות מיוחדת לסיוע הבי�

 מדינות שהשתתפו 12שהקצו , מטוסי� ומסוקי�,  כלי טיס38, כאמור, כיוו� שהוא כלל, בעיקר
 .בביצוע פעולות הכיבוי עד שהשרפה כובתה

ובי� , מר בנימי� נתניהו, קיי� קשר בי� ראש הממשלה, להל הפועל במשרד ראש הממש"המל
. ראשי מדינות שנחלצו לעזרה בכ" ששיגרו למדינת ישראל מטוסי� ומסוקי� לכיבוי אש מהאוויר

ל בהיבטי התיאו� של ההגעה וההפעלה של "פעלו בנושא זה גורמי משרד החו$ וצה, כמו כ�
. הספקת חומרי� מעכבי בעירה וציוד לכיבוי אשגורמי משרד הביטחו� פעלו ל. לאומי�הסיוע הבי�

 .מהלכי� אלו תרמו לכיבוי השרפה

ומצא ג� כא� כי יש מקו� , לאומי�משרד מבקר המדינה בדק היבטי� בתחו� תיאו� הסיוע הבי�
כי ראוי , הבדיקה העלתה. בהסתמ" על תחקירי� שקיימו הגופי� שטיפלו בכ", בי� היתר: לשיפור

לאומי לאירועי חירו� המתרחשי� בעת �ההיערכות לעתיד של הסיוע הבי�להפיק לקחי� במסגרת 
 . שגרה

, בנפרד ובמשות�, ל ומשרד החו$ עלו ליקויי� בהתנהלות גופי� אלו"רח, ל"המל, ל"מתחקירי צה
כיוו� שבזמ� השרפה , בי� היתר, לאומי�הניהול והתיאו� של הסיוע המוטס הבי�, בתחו� הארגו�

כי אחד הלקחי� , ל עלה"מתחקיר צה, כמו כ�. נת מצב אווירית אחודהלא הייתה ברשות� תמו
לאומי כדי להתמודד ע� �לקבלת סיוע בי�" תכנית מגירה"ל להכי� "המהותיי� הוא שעל צה

ל היא הגו� "כי רח, ל ציי� בתחקיר"ראש רח. אירועי� חריגי� כדוגמת מפגעי טבע או אסונות
 ולרכז את כל האמצעי� הנדרשי� במסגרת הסיוע ואת לאומי�שנדרש לתא� את נושא הסיוע הבי�

 . דרכי הגעת� ארצה
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בנוגע להיעדר� , בי� היתר, ל בנוגע להפעלת חדר המצב עלו מספר ליקויי�"בתחקיר שקיי� המל
ל לבי� חלק "בעניי� הממשק שבי� המל, ל"ל בחדר המצב של המל"המשטרה ורח, ל"של נציגי צה

 . משותפי� ע� אות� הגופי�והיעדר נהלי�, מהגופי� האחרי�

הורגש חסר בגור� מתכלל ברמה "כי , בי� היתר,  צוי�2011בתחקיר של משרד החו$ מינואר 
שהיה מכוו� ג� את נגזרות הפעילות הייחודית של משרד החו$ ומנחה את כלל הגורמי� , הלאומית

דגיש אירוע זה שלא כאחרי� ה... הרבי� והנוספי� שהשתתפו באירוע ג� בהיבטי� הבינלאומיי�
יש צור" ... את חשיבות השתלבות מדינת ישראל במער" בינלאומי של התמודדות ע� אסונות

יש להשתלב בעבודה להיערכות ... בבחינה של יצירת הסדרי� מדיניי� להיערכות בחירו�
בנוגע לממשקי� של משרד ". מערכתית כוללת לקבלת סיוע עבור ישראל בחירו� לאומי עתידי

כי לשכת ראש הממשלה החליטה על , בי� היתר, ל"ופי� אחרי� עלה בדוח התחקור הנהחו$ ע� ג
עובדה זו "ל וכי "הבאת סיוע זר מבלי לעדכ� את משרד החו$ שעבד בינתיי� בהתא� להנחיות רח

 ".יצרה הנחיות סותרות וחוסר תיאו�

�לקבלת סיוע בי�ממצאי התחקירי� מלמדי� על ליקויי� בהיערכות ובמוכנות של הגופי� השוני� 
שמקור� בעיקר בהיעדר , )להבדיל מעת לחימה(לאומי באירועי חירו� המתרחשי� בעת שגרה 

, מתואמת ומשולבת של הגופי� השוני� בנוגע לקביעת תפקידיה�, היערכות מקדימה
 .סדרי התיאו� ביניה� והפעולות שעליה� לבצע, סמכויותיה�

תתקיי� "כי , 2011בקר המדינה באוקטובר מזכיר הממשלה מסר בש� ראש הממשלה למשרד מ
ל למדינת ישראל באירועי "התיאו� והארגו� של קבלת סיוע מחו'עבודת מטה בסוגיית ] ל"במל[

 ".'חירו� המתרחשי� בעת שגרה

הועלה הצור" בתהלי" סדור של "כי , 2011משרד החו$ מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
יש צור" בבחינה של יצירת הסדרי� ... י ממדינות אחרותעצ� קבלת ההחלטה על קבלת סיוע אזרח

בהקשר זה מוצע להתחיל מיידית בהסדרת התייעצויות ע� מדינות ... מדיניי� להיערכות בחירו�
יש צור" בהכנה . קרובות וקרובות יחסית במטרה לבנות מער" בינלאומי בהתמודדות ע� אסונות

המשרד הקי� מחלקה ... במענה למצבי� דומי�מראש של נוסח מגירה להסכ� סיוע בי� מדינות 
.  ממונה החירו� במשרד�ל למנהל "להיערכות והפעלה בחירו� אשר כפופה ישירות לסמנכ

המשרד שות� מוביל בעבודת מטה להכנת נוהל בי� משרדי בנושא קליטת סיוע בינלאומי 
 ".בישראל

ירוע השרפה וכחלק מייד לאחר א"כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
ל עבודת מטה רחבה בכל ההקשר לקבלת סיוע "יזמה רח, מהיערכות מדינת ישראל לרעידת אדמה

תיאו� הפרטני מול כל משרדי הממשלה ]ב[נכתבה תפיסה ובימי� אלו אנו עוסקי� . ל"בינ
תפיסה זו תיוש� ג� באירועי . והגורמי� האופרטיביי� על מנת לממשה במקרה של רעידת אדמה

כי , 2012המשרד להגנת העור� מסר בעניי� זה למשרד מבקר המדינה בפברואר ". ירו� בשגרהח
מקבלי� את המלצת המבקר שנדרש לקיי� עבודת מטה ולסכ� קביעת גו� בשיתו� ובמתוא� "ה� 

ע� משרדי ממשלה אחרי� שיערו" עבודת מטה שתבח� מה� התכניות והפעולות הנדרשות לצור" 
 ".קבלת סיוע כאמור
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¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ÏÚ „ÓÏÓ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÈÎ
ÔÈ· ÚÂÈÒ ˙Ï·˜ ÌÂ‡È˙ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯„�‰-‰¯‚˘· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ÈÓÂ‡Ï . ÏÚ

‰Ê ‡˘Â�· Ì‰È�È· ÔÂ„Ï ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘Â ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ , È„¯˘Ó ÌÚ Ì‡Â˙Ó·Â ÛÂ˙È˘·
ıÂÁ‰ „¯˘Ó ÂÓÎ ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ ,Ï ÍÎÏ Ì‡˙‰·Â ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÍÂ¯ÚÈ˘ ÛÂ‚‰ ÈÓ ÚÂ·˜

¯ÂÓ‡Î ÚÂÈÒ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Â ˙ÂÈ�Î˙‰ Ô‰Ó ÔÁ·˙˘ . ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰·
Í¯Âˆ‰ ÈÙÏÂ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú , ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È�Ù· ÔÂÈ„Ï ÂÏÚÈ ÂÏÏ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÁÓ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ ÔÂ‚¯‡‰Â ÌÂ‡È˙‰ ‡˘Â�" Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÏ Ï
Â¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡·‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ Ì . 

 

 

  התשתית הנורמטיבית �חלק שלישי . ג

 לטיפול באירועי חירו�

ÈÏÏÎ: החלק הראשו� של פרק זה עוסק בהצגת התשתית הנורמטיבית לפעילות הגופי� העוסקי� 
 .ולאחר מכ� יעסוק בניתוח הסוגיות המחייבות טיפול, בטיפול בעור� באירועי חירו�

 

 

 רמטיבית סקירת התשתית הנו . 1

להל� סקירה של הבסיס הנורמטיבי לפעילות� של הגופי� האחראי� לטיפול בעור� באירועי 
 :וכ� הממצאי� שהעלה משרד מבקר המדינה בנוגע לכ", חירו� והרלוונטיי� לדוח זה

‰¯Ë˘Ó‰ :כי המשטרה תהיה אחראית , בפקודה זו נקבע. המשטרה פועלת מכוח פקודת המשטרה
אירוע "המוגדר בפקודה זו כ, 11"אסו� המוני"פול באירוע שהוא בבחינת לפיקוד ולשליטה בטי

בביטחו� הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח , הגור� לפגיעה חמורה בשלו� הציבור
אסו� "בעת אירוע של ". לרבות מחמת פגע טבע, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, גדול

או רשאי ראש הממשלה להורות , ]לביטחו� הפני�[השר רשאי שר הביטחו� לבקשת " "המוני
 13השר לביטחו� הפני�. 12"ל למלא את תפקיד משטרת ישראל בפיקוד ובשליטה באירוע"לצה

__________________ 

� ביטחוני ובאירוע ל מוסמ� לטפל באירוע המתרחש במתק"כי צה, ע� זאת נקבע בפקודת המשטרה  11
א� מדובר באירוע כימי או ביולוגי או באירוע המתרחש בשטח שהוכרז , כמו כ�. קרינה רדיולוגית

�להעביר , לאחר התייעצות ע� השר לביטחו� הפני�, מוסמ� שר הביטחו�, לגביו מצב מיוחד בעור
תסייע לו , ל"א� הועברה סמכות הטיפול לצה. ל"את האחריות לטיפול באירוע מהמשטרה לצה

 .ודי� כוחותיה המסייעי� יהיה כדי� גופי ההצלה, המשטרה
כיו� ממלא השר לביטחו� הפני� את התפקיד ". שר המשטרה"כ" השר"בפקודת המשטרה מוגדר   12

 .שהוגדר אז כשר המשטרה
במקרי� " אסו� המוני"פקודת המשטרה קובעת אילו שרי� יהיו מוסמכי� להכריז על אירוע כ, כאמור  13

 .10ראו הערה . ריגי�ח
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א� שוכנע שקיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע " אירוע אסו� המוני"רשאי להכריז על אירוע כ
 .ל"זה זו לשר הביטחו� ולמפכועליו להודיע על הכר, כזה או כי אירוע כזה כבר מתרחש

להורות לגו� הצלה לפעול , באישור קצי� משטרה, רשאי שוטר" אסו� המוני"באירוע המוגדר כ
שירותי , א"מד: הוא אחד מאלה" גו� הצלה", לפי פקודת המשטרה. במסגרת תפקידו וסמכויותיו

 שירות לציבור אשר ממונה על אירוע חומרי� מסוכני� וגו� העושה, רשות מקומית, כבאות והצלה
השר לביטחו� הפני� הכריז עליו ככזה בהודעה ברשומות בהסכמת השר שנקבע כאחראי לאותו 

�, כי בהתא� לפקודת המשטרה רשאי קצי� משטרה לתת אישור להפעלת גו� הצלה, יש לציי�. גו
ת בתו" פרק זמ� שלא יעלה על יומיי� לאחר היו� שבו נודע למשטרת ישראל על קרו", כאמור

הרי שהסמכות להפעלת גופי , "אירוע אסו� המוני"א� ניתנה הכרזה על ". אירוע האסו� ההמוני
�א "ל ושירות הג"כי צה, עוד נקבע בפקודת המשטרה. ההצלה קיימת כל עוד ההכרזה בתוק

 ".אסו� המוני"יסייעו למשטרה בטיפול באירוע ) ר"פקע(

 אחראית לביטחו� הפני� בעתות רגיעה קובעת כי המשטרה) 5/ב (1974החלטת הממשלה ממאי 
בפיקוד ובשליטה על הכוחות המטפלי� , בי� היתר, ואחריותה באה לידי ביטוי, ובעתות חירו�

 .באירועי�

‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ :ט"התשי, פעילות שירותי כבאות והצלה מוסדרת בחוק שירותי הכבאות�
וממועד זה , מונה על ביצוע חוק הכבאות היה שר הפני� מ9.1.11עד ).  חוק הכבאות�להל�  (1959

 ). ראו פירוט להל�(עברו הסמכויות שבחוק הכבאות לשר לביטחו� הפני� 

אירוע "ולפיכ" בעת , 14שירותי כבאות והצלה משמשי� גו� הצלה כמשמעותו בפקודת המשטרה
ובעת הכרזה על , מוסמכת המשטרה להפעיל� בהתא� לקבוע בפקודת המשטרה" אסו� המוני

 ).ראו פירוט בהמש"" (ארגו� עזר"ר להפעיל� בהיות� "מוסמ" פקע" ב מיוחד בעור�מצ"

באותה ". הקמת רשות ארצית לכבאות והצלה"על ) 3484' מס( החליטה הממשלה 2008במאי 
נציב ... רשות הכבאות הארצית תהיה רשות פני� ממשלתית עצמאית"כי , בי� היתר, החלטה נקבע

ע� הכרזתו של מצב חירו� או מצב מיוחד ... כות הפיקודית העליונהכבאות והצלה יהיה בעל הסמ
�צוות שיכלול את נציגי שר ... תופעל רשות הכבאות על פי הנחיות מפקד פיקוד העור�, בעור
ויגיש את ... שר המשפטי� ושר האוצר יגבש הצעה לחקיקה הנדרשת ליישו� החלטה זו, הפני�

כשלוש שני� לאחר , 2011יולי , כי במועד סיו� הביקורת, �יצוי".  ימי�90המלצותיו לשרי� בתו" 
 .היא טר� יושמה, שהתקבלה החלטת הממשלה האמורה

לאחר שהגיש משרד מבקר המדינה לגופי� המבוקרי� את טיוטת הדוח בעניי� , �4.7.10ב
בנושא ) 1904' מס(התקבלה החלטת ממשלה , 15"היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו�"
בתיאו� ע� שר , על שר הפני�"כי , בי� היתר, בהחלטה זו נקבע". ר מער" הכבאותשיפו"

עד ... להשלי� את תזכיר החוק בדבר הקמת הרשות הארצית לכבאות, המשפטי� ושר האוצר
במועד סיו� ".  יושל� תהלי" הקמת הרשות הארצית לכבאות2012עד סו� ... 4.8.2010תארי" 

 .ונה הצעת החוק בנוגע להקמת הרשות הארצית לכבאותטר� עברה בקריאה ראש, הביקורת

__________________ 

כאמור בחוק ההתגוננות , "ארגו� עזר" כ1965הוכרזו שירותי כבאות והצלה ביוני , נוס� על כ�  14
א מחוזי מוסמ� להפעיל את ארגוני "כי מפקד הג, בי� היתר, בחוק זה נקבע. $1951א"התשי, האזרחית

לאחר הקמת פיקוד ". א"בשעת התקפה ובשעת תמרוני הג, בעת מצב מיוחד בעור�"העזר שבמחוזו 
 .א"א כמשמעות� בחוק הג"העור� הוא קיבל עליו את האחריות והסמכות בענייני הג

 ).ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰) 2010, דוח מבקר המדינה  15
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להעביר את שטח הפעולה של נציבות ", בי� היתר, )2699' מס( החליטה הממשלה �9.1.11ב
להעביר משר הפני� לשר לביטחו� ... הכבאות וההצלה ממשרד הפני� למשרד לביטחו� הפני�

על השר לביטחו� הפני� לפעול להטיל ... חוק שירותי הכבאות... הפני� את הסמכויות על פי
ובהמש" להחלטת הממשלה מספר , 2011להשלמת הלי" החקיקה בכנסת לא יאוחר מאוקטובר 

 ".2012 להשלי� את הקמת מער" הכבאות הארצי עד סו� שנת 1904

Ú˜Ù"¯ :כדי שישמש , ר" להקי� את פקע�13.11.91ועדת השרי� לענייני ביטחו� לאומי החליטה ב
וה� שירות התגוננות , ת ראשית בנושאי התגוננות אזרחית וחילו$ והצלהה� סמכות מקצועי

ולשר הביטחו� , ל בנושאי צבא"ר כפו� לרמטכ"מפקד פקע. א"אזרחית כמשמעותו בחוק הג
 .א"מכוח חוק הג, בנושאי התגוננות אזרחית

רשויות לפעול באישור שר הביטחו� ובתיאו� ע� ה, בי� היתר, ר מוסמ""כי פקע, א קובע"חוק הג
ר "לפיכ" מוסמ" פקע". שאינה כרוכה בהתגוננות אזרחית"הנוגעות בדבר להצלת חיי אד� ורכוש 

לסייע למשטרה ולשאר גופי ההצלה לצור" הצלת חיי אד� ורכוש במסגרת אירועי חירו� 
 .המתרחשי� בעת שגרה

˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ :ובמבר הפיצה המשטרה בנ, לעניי� ההיערכות לטיפול בשרפות
באירוע "כי , בי� היתר, בנוהל זה נקבע". טיפול משטרת ישראל באירוע דליקה" נוהל ושמו 2000

ל הנמצאי� בקרבת מקו� "נית� להיעזר בכוחות צה, דליקה בקנה מידה גדול בשטחי שדה ויער
ל הפעלת "הגורמי� המוסמכי� לדרוש מצה)... ל במיכליות מי� על פי פקודה"הפעלת סיוע צה(
 .16"ר בלבד"נציב כבאות והצלה וקצי� הכיבוי בפקע: הינ�] ודההפק[

 ".2010פקודת היערכות לעונת הקי$ ", טפסר שמעו� רומח�רב,  הפי$ נציב הכבאות דאז2010במר$ 
כי שירותי כבאות והצלה והמשטרה סיכמו שעל המשטרה להקצות , בי� היתר, מפקודה זו עולה

וכי , "לגבי סיוע בשרפות"ולהנחות את יחידת המסוקי� כוחות לטיפול בשרפות במושבי� גדולי� 
 .ר להיער" לפקודה"על פקע

ארגו� מחדש של מער" הכיבוי האחוד בעור� "ל פקודת " פרס� אג� התכנו� בצה2001באוגוסט 
שירותי (מער" הכיבוי האחוד לחירו� יושתת על בסיס המער" האזרחי "כי , הקובעת, "בחירו�

הרקע לפרסו� הפקודה נבע מכ" כי ]". ר"של פקע[י יחידות תגבור " עועיבויו) הכבאות וההצלה
המושתת על שירותי הכבאות ומתוגבר ,  הוחל בהקמת מער" כיבוי אחוד בעור�1999בנובמבר 

גבי ) 'מיל(אלו� , ר דאז"על פי החלטה משותפת של מפקד פקע, ר"בחיילי מילואי� של פקע
 בדבר 2007מדצמבר ) ל"פק(בפקודות קבע לקרב . מר אורי מנוס, ונציב הכבאות דאז, אופיר

ר ובי� שירותי כבאות והצלה נקבע כי המשימות המרכזיות של מער" "שיתו� פעולה בי� פקע
... ר"סיוע באספקת מי� ליחידות פקע... חילו$ והצלה ראשוני, כיבוי שרפות: "הכיבוי האחוד ה�
הכשרה , בתחנות הכיבוי והפעלתו] אי�חיילי מילואי� שמתפקדי� ככב[' כתו�'קליטת כוח אד� 

 .17"הפעלת תא הכיבוי במחוזות, ואימוני�

__________________ 

ל לגופי� אזרחיי� בעת "ל הסדירה את הסיוע של צה"פקודה שהפיצה חטיבת המבצעי� בצה  16
שהחליפה פקודה זו וכ� , האב$ הפיצה חטיבת המבצעי� את תכנית2009ביולי . שמתחוללות שרפות

ל לגופי� אזרחיי� בעת שמתחוללי� שטפונות ויורדי� שלגי� "את הפקודה שעסקה בסיוע של צה
 ).ר"ראו פירוט בפרק על התשתית הנורמטיבית של פקע(

הכבאות ראו בדוחות מבקר המדינה ר ובי� נציבות "לעניי� ליקויי� שנמצאו בשיתו� הפעולה בי� פקע  17
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰) 2007 (ו ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰

ÌÂ¯ÈÁ) 2010.( 
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אב � תכנית2009ל ביולי "לעניי� היערכות לטיפול בשרפות הפיצה חטיבת המבצעי� בצה
שירותי כבאות , משטרת ישראל, ל לארגוני� האזרחיי�"להסדיר ולהגדיר את סיוע צה"שמטרתה 

, בתכנית זו נקבע. 18"רחישי� אפשריי� הנובעי� מנזקי הטבעוהצלה והרשות המקומית במגוו� ת
יהיה צור" לסייע ... במקרי� שבה� קיימת בעיה של אספקת מי� לרכבי הכיבוי"כי , בי� היתר

במקרי� מסוימי� בה� ישנה סכנה להתפשטות האש לעבר אזורי ... ליות"במיכליות מי� צה
 �] חיל אוויר[א "ח... ל שירותי הכבאות וההצלהלתיאו� הפעולות מו... ק"יופעל חפ... אוכלוסייה

 ".ר"י פקע"א יופעל ויישלט ע"כב/ל המסייע למשטרת ישראל"כ צה"סד... סיוע בחילו$ נפגעי�

, "היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו�" צוי� בנושא 2010בדוח מבקר המדינה מדצמבר 
, תה הביקורת על מלחמת לבנו� השנייהלא זו בלבד שלא טופלו הליקויי� שהעל"כי , בי� היתר

ר ובי� נציבות הכבאות נחלשו במידה ניכרת מאז מלחמת "אלא ששיתו� הפעולה והקשר בי� פקע
 ".לבנו� השנייה

ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ : כי , )1577' מס( החליטה הממשלה 2007באפריל" �אחריות העל לטיפול בעור
מצבי חירו� הנגרמי� כתוצאה מאסונות מלחמה ו, לרבות מצב מיוחד בעור�(בכלל מצבי החירו� 

 ".תהיה בידי שר הביטחו�) טבע

ר לפעול להצלת חיי אד� ורכוש "א רשאי שר הביטחו� לאשר לפקע"בהתא� לחוק הג, כאמור
לבקשת השר , ובהתא� לפקודת המשטרה רשאי שר הביטחו�, שלא במסגרת הגנה אזרחית

רת ישראל בפיקוד ובשליטה באירוע של ל למלא את תפקיד משט"להורות לצה, לביטחו� הפני�
 ".אסו� המוני"

Á¯"Ï : ל "להקי� את רח) 43/ב( החליטה ועדת שרי� לענייני ביטחו� לאומי 2007בדצמבר
העל לטיפול בעור� �גו� מטה מתא� ליד שר הביטחו� ותסייע בידו לממש את אחריות"שתשמש 

 ,2007 מאפריל 1577ת ממשלה ההחלטה התקבלה בעקבות קבלתה של החלט". בכל מצבי החירו�
 .העל לטיפול בעור� בכלל מצבי החירו��ולפיה יש להטיל על שר הביטחו� את אחריות

מצב בו קיימת התרחשות או מכל : "ל כלהל�"הוגדר בהחלטה בדבר הקמת רח" מצב חירו�"
או , תחומית ברמה לאומית בעור��סיבה אחרת עליה החליטה הממשלה המצריכה פעילות רב

פי הנחיית שר הביטחו� ובהתייעצות ע� השר לביטחו� �או על, ה על מצב משפטי בעור�הכרז
הוגדר בהחלטה " מצב משפטי"המונח ". אסו� טבע... מצב חירו� יכול לנבוע מאחד מאלה. הפני�

 ".אסו� המוני"כהכרזה על אירוע , בי� היתר, זו

גיבוש תפיסות ההפעלה , � היתרבי, ל בזמ� רגיעה ה�"תפקידיה של רח, בהתא� להחלטה האמורה
�ריכוז עבודת מטה בעניי� ההיערכות והמענה הנדרשי� של ; לגבי מצבי חירו� שוני� בעור

הכנת דוח מצב עבור הממשלה בנושא ; הארגוני� ומשרדי הממשלה בעור� במצבי חירו� שוני�
פ� המיטבי הכנת הצעות חקיקה להבטיח שהעור� יתמודד באו; מוכנות העור� בתחומי� השוני�

ותיאו� בי� משרדי הממשלה וגופי� אחרי� בנוגע לפעילות במצבי ; ע� מצבי החירו� השוני�
ל ה� להפעיל את חדר המצב במשרד "במצב חירו� תפקידיה העיקריי� של רח. חירו� שוני�

�וכ� להמלי$ לשר הביטחו� בקביעת , הביטחו� ולסייע לשר הביטחו� לקבל החלטות לגבי העור
 .פויות להפעלת המאמצי� בעור� ברמה הלאומיתסדרי עדי

__________________ 

ל על מנת שה� תיערכנה לטיפול בנושא "חטיבת המבצעי� מפיצה את התכנית ליחידות השונות בצה  18
ר המחייבת את כוחותיו "האב של פקע$ את תכנית2010ר ביולי "בהתא� לתכנית זו הפי( פקע. כנדרש

 .לצור� פיקוד ושליטה ולצור� חילו( והצלה) סדר כוחות(כ "להיער� לסיוע בסד
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... ארצי] משק לשעת חירו�[ח "לשלב את מטה מל) "706' מס( החליטה הממשלה �23.8.09ב
מנהל רשות החירו� הלאומית ישמש ג� כממלא מקו� )... ל"רח(לתו" רשות החירו� הלאומית 
משרדי הפועל לפי החלטות �ח הוא גו� בי�"מער" מל". ח עליונה"הקבוע של יושב ראש ועדת מל

את ועדת , 19"משק החיוני"וכולל את ה) 1080' מס (�13.2.00ומ) 1716' מס (�6.7.86הממשלה מ
 20ח מקומיות ורשויות ייעודיות"ועדות מל, ח פיקודיות ומחוזיות"וכ� ועדות מל, ח העליונה"מל

מוצרי� ח נועד להבטיח את הפעלת המשק החיוני והספקת ה"מער" מל. במשרדי הממשלה
ולצור" כ" , לרבות אסונות טבע, ל באירועי חירו� שוני�"והשירותי� החיוניי� לאוכלוסייה ולצה

עליו להנחות את משרדי הממשלה ולתא� ביניה� בעניי� ההכנה של מלאי ושל מער" המפעלי� 
. וכ� עליו להכי� את הרשויות המקומיות להתמודדות ע� אירועי חירו�, החיוניי� לעת חירו�

לתא� ולהנחות את הרשויות האזרחיות ואת ", בי� היתר, ח עליונה הוא"קידה של ועדת מלתפ
 .21"ח"ל בהכנות לשעת חירו� וכ� בשעת חירו� כדי להבטיח את הפעלת מער" מל"רשויות צה

בדברי ". תפיסת היסוד להפעלת העור� במצבי חירו�"ל את חוברת " פרסמה רח2010באפריל 
לשמש בסיס לתיאו� "כי היא נועדה , מת� וילנאי, סג� שר הביטחו� דאזהפתיחה של החוברת ציי� 

) 'מיל(ל "תא, ל דאז"ראש רח". 'חזית האזרחית'פעילותנו המשותפת למע� האוכלוסייה המצויה ב
המשמש כלי , מסמ" זה הינו מסמ" מחייב"כי , ציי� בדברי הפתיחה של החוברת, ר��זאב צוק

לארגוני� , ומהווה את התשתית למשרדי הממשלה', זית אזרחיתח'עבודה לארגו� ותפעול העור� כ
לצור" הכנת תכנית היערכות מפורטת למענה במצבי החירו� , וגופי תשתית ולרשויות המקומיות

 ".פ תפיסה זו"יפעלו כל הגופי� ע, במידה ויתרחש מצב חירו� בעור�. השוני�

 החלטת �27.3.11 התקבלה ב,)ראו להל� (�19.1.11בעקבות הקמת המשרד להגנת העור� ב
) ל"רח(להעביר את שטח הפעולה של רשות החירו� הלאומית "ולפיה יש , )3048' מס(ממשלה 

� ".ממשרד הביטחו� למשרד להגנת העור

Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ :נקבע כי סג� שר הביטחו� 22)2745' מס (�19.1.11בהחלטת ממשלה מ 
לחוק ) ג(31וו� שמינוי השר נעשה ג� מכוח סעי� כי. ימונה לשר להגנת העור�, מת� וילנאי, דאז

 .כי בכ" הוק� המשרד להגנת העור�, קבע היוע$ המשפטי לממשלה, הממשלה: יסוד

__________________ 

הוא מפעל חיוני כמשמעותו בחוק שירות " משק חיוני", $6.7.86מ) 1716' מס(לפי החלטת הממשלה   19
 אספקה ופעולות החיוניי� לקיו� ,חומרי�, מוצרי�, שירותי�, משאבי�, עבודה וכ� גורמי ייצור

) 1080' מס ($13.2.00בהחלטת הממשלה מ. למאמ( המלחמתי ולכלכלת המדינה, האוכלוסייה
, "מצב לחימה או באירועי חירו�"ל" משק חיוני"שבהגדרת " למאמ( המלחמתי"הוחלפו המילי� 

סוכני� וכ� אירועי אסונות שנגרמו מפליטת חומרי� מ, ה� אסונות טבע" אירועי חירו�"ונקבע כי 
 .טרור

ח "באישור ועדת מל, הועיד אותה, בתחו� אחריותו, היא גו� שמשרד ממשלתי" רשות ייעודית"  20
 .לביצוע פעולות המתחייבות מהחלטות הממשלה האמורות, עליונה

כאשר , ח היא במצב לחימה"של מער� מל" תקופת הפעלה", )1716' מס(בהתא� להחלטת הממשלה   21
אסונות שמקור� , המוגדרי� כאסונות טבע" אירועי חירו�"לות תקינה של המשק וכ� בנמנעת פעי

בפליטת חומרי� מסוכני� וכ� אירועי טרור שלא בתקופת לחימה והכול כאשר נפגעת פעילותו 
על פי , תקופת הפעלה מתחילה ומסתיימת בהתא� להחלטת הממשלה. התקינה של המשק החיוני

 בהחלטת שר הביטחו� ושר האוצר בהתייעצות ע� ראש –דחו� ובמקרה , הצעת שר הביטחו�
 .הממשלה

: לחוק יסוד הממשלה) א(31התקבלה בהתא� לסעי� ) 2745' מס ($19.1.11החלטת הממשלה מ  22
למעט תפקיד ראש , לשנות את חלוקת התפקידי� בי� השרי�, באישור הכנסת, הממשלה רשאית"

, לאחד משרדי�, באישור הכנסת, הממשלה רשאית: "לחוק יסוד הממשלה) ג(31וסעי� , "הממשלה
 ".לבטל� ולהקי� משרדי� חדשי�, לחלק�
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להעביר את שטח הפעולה של רשות "נקבע כי יש ) 3048' מס (�27.3.11בהחלטת ממשלה מ
 והשר להגנת שר הביטחו�... ממשרד הביטחו� למשרד להגנת העור�) ל"רח(החירו� הלאומית 

העור� יתאמו ביניה� את ההסדרי� שיאפשרו את הפעלתו של המשרד להגנת העור� על בסיס 
הביטחו�  כי שר, לרשו� לפניה"כמו כ� החליטה הממשלה ". התשתית המנהלית של משרד הביטחו�

�". והשר להגנת העור� מינו ועדה שתמלי$ על שטחי פעולה וסמכויות שיועברו למשרד להגנת העור
 .המלצות הוועדה טר� הובאו לדיו� בפני הממשלה, 2011יולי , נכו� למועד סיו� הביקורת

‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ : התפרס� דוח מבקר המדינה על 2007ביולי 
את הבסיס הנורמטיבי לפעילות הגופי� המטפלי� , בי� היתר, דוח זה סקר. 23מלחמת לבנו� השנייה

מאוחד ומתוא� , אי� הסדר חקיקתי מקי�"כי , והעיר,  בדגש על מצבי לחימה,בעור� בעת חירו�
התשתית הנורמטיבית הנוגעת לטיפול ... המעג� ומסדיר את נושא הטיפול בעור� בעת חירו�

�מקשה על שיתו� הפעולה והתיאו� , מורכבת, שהיא חיונית למת� מענה מיטבי בתחו� זה, בעור
 ". מגדירה בבהירות את תחומי האחריות במצבי� השוני�בי� הגופי� העוסקי� בכ" ואינה

על הממשלה לתת דעתה לנושא "כי , משרד מבקר המדינה המלי$ בדוח על מלחמת לבנו� השנייה
לצור" כ" עליה להכי� הסדר .. התשתית הנורמטיבית לטיפול באוכלוסיית העור� בעת חירו�

�, נוגעי� לטיפול בעור� בעתות חירו�מאוחד ומתוא� שירכז את כל הענייני� ה, חקיקתי מקי
, יבהיר את מדרג הסמכויות ותחומי האחריות של כל אחד מהגופי� המטפלי� בעור� בעת חירו�

". שכ� הדבר חיוני כדי להבטיח שיתו� פעולה מיטבי ביניה�, וכ� יגדיר את קשרי הגומלי� ביניה�
יאחד , ות שגו� מרכזי לאומיעל הממשלה לבחו� בהקד� את האפשר"עוד המלי$ בדוח האמור כי 

ויוכל לרכז קשב ומאמ$ ולרכז את כל הטיפול בעור� בעתות שגרה ובעתות , אחריות וסמכות
 ".חירו� כאחד

אפשר ללמוד כי , כמתואר לעיל, מתפקוד הגופי� שהיו מעורבי� בטיפול באירוע השרפה בכרמל
יערכות לטיפול בעור� ההערות העקרוניות של משרד מבקר המדינה שפורטו לעיל בנוגע לה

נכונות ג� לגבי אירועי חירו� , במצבי חירו� המצוטטות מהדוח על מלחמת לבנו� השנייה
להיערכות לטיפול בעור� במצבי חירו� המתפתחי� בעת שגרה , יתרה מזו. המתרחשי� בעת שגרה

 .שכ� ה� מתרחשי� במפתיע וללא התרעה, יש חשיבות יתרה

 

 

 הנורמטיבית אגב השרפה בכרמלבעיות שהתגלעו בתשתית  . 2

משרד מבקר המדינה בח� את התשתית הנורמטיבית של פעילות הגופי� העיקריי� , כאמור
 :המופקדי� על הטיפול בעור� במצבי חירו� המתרחשי� בעת שגרה והעלה את הממצאי� שלהל�

 

 היעדר הסדר חקיקתי לטיפול בעור
 בחירו� . א

 הפי$ משרד הביטחו� 2011בפברואר : בעור� בחירו�היעדר חוק המסדיר את הטיפול  ) 1(
בדברי ההסבר של הצעת חוק זו ". �2011א"התשע, תזכיר חוק היערכות העור� לשעת חירו�"

הדי� הקיי� מפזר את הטיפול בעור� בידי ערב רב של גופי� ובמצב דברי� "כי , בי� היתר, נרש�

__________________ 

 .11ראו הערה   23
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מרכזי האחראי על ההיערכות הכוללת של היעדרו של גו� לאומי . זה נוצר מצב של חוסר וודאות
על כ� החוק המוצע בא לקבוע . רשויות המדינה למצבי חירו� וכ� על התיאו� ביניה� הוא לרוע$

תקבע תכנית , לפיה הממשלה על יסוד הצעת השר הממונה על הטיפול בעור�, מסגרת כללית
כסיוע למילוי תפקידו תפעל מוצע שלצד השר ו, כמו כ�. אשר תהווה קו מדיניות לפעולה, לאומית

". רשות החירו� הלאומית וכ� תוק� מועצה ארצית לעור� שתהווה גור� מייע$ לצד השר הממונה
 .טר� קוד� הטיפול בתזכיר חוק זה, 2011יולי , כי נכו� למועד סיו� הביקורת, בביקורת נמצא

טיבית הקיימת לדעתנו התשתית הנורמ"כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
כאמור ] ל"שפרסמה רח[ ונדרש רק לבצע את ההתאמות הנדרשות בהתא� לתפיסת היסוד �נכונה 

�א" לאור התמורות , 13.2.11תזכיר החוק הוצא בתארי" ... והמש" עבודה על חוק העור
�חוק העור� . נמשכת העבודה להתאמתו לנסיבות, האחרונות בדמות הקמת המשרד להגנת העור

, במסגרת החוק.  מסגרת עבודה להיערכות ופעילות של הגופי� בעור� למצבי החירו�אמור לתת
אמורה הממשלה להכי� תכנית לאומית להיערכות ופעילות בחירו� וכל גור� עור� צרי" לגזור 

לחירו� ומינוי ' משוריי�'הכללת סעי� תקציבי , כמו כ� כולל החוק העתידי. מכ" תכנית פרטנית
� לנושא החירו�גור� אחראי בכל גו ." 

אכ� צודק "כי , 2012המשרד להגנת העור� מסר למשרד מבקר המדינה בעניי� זה בפברואר 
במקביל לגיבוש תפיסת , ל"המבקר בעניי� הצור" בהסדר חקיקתי מקי� ולכ� מייד ע� הקמת רח

התחילה עבודת מטה ארוכה ומפורטת על מנת לגבש הסדר חקיקתי מקי� ומתוא� אשר , היסוד
בסופו של ... ל באמצעות תשתית נורמטיבית"יא לידי ביטוי את התפיסה הרחבה שגיבשה רחיב

ל "רח... '�2011א"התשע, תזכיר חוק היערכות העור� לשעת חירו� '2011התהלי" הוגש בפברואר 
 2010סבורה שתפיסת היסוד להיערכות והפעלת העור� במצבי החירו� אשר פורסמה באפריל 

תפיסה זו נשענת על הכלי� הנורמטיביי� . לות הגזרה בי� הגופי� השוני�מהווה את הגדרת גבו
וחוק העור� אמור לתת את הכלי� הנוספי� להסדרת ) החלטות ממשלה וחוקי�(הקיימי� 

 ".הנושאי� שאינ� מכוסי� בכלי� הנורמטיביי� הקיימי�

ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ , ÈÏÂÈ2011 ,
˘ ˘ÓÁÎ ÌÈ
‰ÈÈ
˘‰ ÔÂ
·Ï ˙ÓÁÏÓ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ,ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ÔÈÈ„Ú ÔÈ‡ , ÊÎ¯È˘ Ì‡Â˙ÓÂ „ÁÂ‡Ó

ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈ
ÈÈ
Ú‰ ÏÎ ˙‡ , ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó ˙‡ ¯È‰·È
 ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ˙‡ ¯È„‚È ÔÎÂ ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰

Ì‰È
È· .·˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ¯·„‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ È„ÎÏ Â‡·ÂÈ ‡Ï ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ ÔÓÊ
Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ . 

כי מאחר שהתשתית הנורמטיבית , הביקורת העלתה: בהירות בחלוקת תחומי האחריות�אי ) 2(
�עלולה להיגר� בעת התרחשות אירוע חירו� אי, אינה מעוגנת בהסדר חקיקתי מקי� ומאוחד

 וכ� בינו 24ניי� חלוקת תחומי האחריות בי� שר הביטחו� למשטרה ולשר לביטחו� הפני�בהירות בע
� :להל� הפרטי�. לשר להגנת העור

הרי שהמשטרה אחראית , כיוו� שבגי� השרפה בכרמל נשקפה סכנה לחיי אד� ולרכוש ) א(
יש , אתע� ז. 25"אסו� המוני"א� א� הוא לא הוכרז כ, לטפל באירוע כזה מכוח פקודת המשטרה

__________________ 

24
 

 .בהיותו הממונה על ביצוע פקודת המשטרה, מתוק� אחריותו של השר לביטחו� הפני� למשטרה 

25
פני� את כי כבר ביו� שבו פרצה השרפה בכרמל הטיל ראש הממשלה על השר לביטחו� ה, יש לציי�  

 .האחריות לטיפול בשרפה
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אירוע "ב, דוגמת הפעלת גופי הצלה על ידי המשטרה, כי לצור" הפעלת סמכויות שונות, לציי�
שכ� הפעלת " אירוע אסו� המוני"נדרשת הכרזה על האירוע כ, הנמש" מעל ליומיי�" אסו� המוני

סמכויות אלו מכוח אישור קצי� משטרה מוגבלת לפרק זמ� שלא יעלה על יומיי� לאחר היו� שבו 
 . ודע למשטרה על קרות האירוענ

אחריות העל לטיפול בעור� "נקבע כי , )1577' מס (2007בהחלטת הממשלה מאפריל , כאמור
אודות הקמת ) 43/ב(בהתא� להחלטת ממשלה ". תהיה בידי שר הביטחו�... בכלל מצבי החירו�

 ".ומית בעור�פעילות רב תחומית ברמה לא"מצב שבו נדרשת , בי� היתר, מצב חירו� הוא, ל"רח

כי נקבע נוהל לגבי אופ� הכרזת מצב חירו� כאמור בהחלטת הממשלה , בביקורת לא נמצא
 ). 1577' מס (2007מאפריל 

כי נוכח הגדרת תחומי האחריות לפי פקודת המשטרה ומנגד לפי החלטת , מהאמור לעיל עולה
קפת סכנה לחיי אד� נש, ונוכח העובדה כי באירועי� דוגמת השרפה בכרמל, 1577' הממשלה מס

בהירות בשל �הרי שיש אי, "תחומית ברמה לאומית בעור��פעילות רב"ולרכוש וא� נדרשת 
חפיפה בי� תחומי האחריות של השר לביטחו� הפני� ושל שר הביטחו� לעניי� הטיפול באירועי� 

 .כאלה

, ל"צהובעיקר , יש נסיבות שבה� נדרשי� סיוע והתערבות משמעותיי� מצד מערכת הביטחו�
ל בעניי� העברת האחריות לניהול "ומשכ" יש לחדד את תיאו� הפעולות בי� המשטרה וצה

 .ל"ולטיפול באירועי� מהמשטרה לצה

לכאורה נית� היה להבי� במקרה "כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
ממשלה הגדיר אבל ראש ה, ]ששר הביטחו� אחראי לו[שזהו מצב חירו� ... הספציפי של השרפה

המשרד להגנת העור� מסר למשרד ". שהאחריות לטיפול ממשיכה להיות של השר לביטחו� הפני�
התשתית הנורמטיבית הקיימת עושה את האבחנה , לדעתנו"כי , 2012מבקר המדינה בפברואר 

 ".ברמה הראויה

� קיי� צוות חירו� שבשגרה בח� א"כי , 2011המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
צור" בהסדרי� נורמטיביי� נוספי� למצבי חירו� ומצא שלא קיימי� פערי� שיש לתת לה� מענה 

הפרק העוסק באסו� המוני בפקודת המשטרה שתוק� לפני מספר שני� וכ� חוק . חקיקתי
מענה מלא ] י�[נות�) על התיקוני� שנעשו בו במהל" השנה האחרונה(ההתגוננות האזרחית 

 ". הפיקוד והשליטה במצבי החירו�,לסוגיית הניהול

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÔÈÈ„Ú ˙ÓÈÈ˜‰ ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ ˙È˙˘˙‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ
 ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˙Â¯È‰·· ‰¯È„‚Ó ‰�È‡

ÌÈ�Â˘ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�ÚÏ ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ ÔÈ·Â. 

מר מת� , למנות את סג� השר דאז) 2745' מס(ה הממשלה  החליט�19.1.11ב, כאמור ) ב(
להעביר את שטח הפעולה של ) "3048' מס( החליטה �27.3.11וב, לשר להגנת העור�, וילנאי

, 43/בהתא� להחלטה ב". ממשרד הביטחו� למשרד להגנת העור�) ל"רח(רשות החירו� הלאומית 
 שר הביטחו� ותסייע בידו לממש גו� מטה מתא� ליד"ל כדי שתשמש "הקימה הממשלה את רח

עדיי� לא , 2011יולי , במועד סיו� הביקורת". העל לטיפול בעור� בכל מצבי החירו��את אחריות
ל עבר "ולכ� למרות ששטח הפעולה של רח, חל שינוי בעניי� שתי החלטות הממשלה האמורות

� .יטחו�לא בוטל ייעודה המקורי כגו� מטה מתא� ליד שר הב, למשרד להגנת העור
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שאמור לסייע לשר , ל"כלומר רח, א� שהמטה המתא�: משרד מבקר המדינה מציי� כלהל�
עבר למשרד , העל שהוטלה עליו לטיפול בעור� בכלל מצבי החירו��הביטחו� לממש את אחריות

�העל לנושא וה� הסמכויות המפורטות �הרי שבידי שר הביטחו� נותרו ה� אחריות, להגנת העור
שלא שונתה בעקבות , ח"בעניי� פעילות מער" המל) 1716' מס (1986מיולי בהחלטת ממשלה 

שר הביטחו� , �27.3.11בהתא� להחלטת הממשלה מ). 3048' מס (�27.3.11החלטת הממשלה מ
א שמכוחו מוקנות "והוא ג� נותר הממונה על חוק הג, ח עליונה"ר ועדת מל"עודנו מכה� כיו

 .ל בעור� בעת חירו�ר סמכויות נרחבות בנוגע לטיפו"לפקע

סמכויותיו של המשרד להגנת העור� טר� "כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
נושא זה . מונתה ועדת ליבנה אשר המליצה על תחומי תפקידיו של המשרד החדש... הוסדרו כדי�

". יות משפטיותאכ� המצב הקיי� יוצר בע... עדיי� לא הסתיי� ובסו� התהלי" יוצג לאישור הממשלה
נושא העברת הסמכויות בי� "כי , 2012המשרד להגנת העור� מסר למשרד מבקר המדינה בפברואר 

נמצא בתהלי" עבודת מטה בי� , שר הביטחו� והשר להגנת העור� בהתא� להמלצות ועדת ליבנה
 �...  בהתא� להסכמותיה� יחל תהלי" הסדרת הסמכויות�משרד הביטחו� והמשרד להגנת העור

ל בהתא� לסיכו� "ושא הקמת המשרד להגנת העור� נמצא במקביל בתהלי" עבודת מטה מול המלנ
 ".ראש הממשלה

ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÈÎ , ÈÏÂÈ2011 , ¯˙Â� ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘
‚‰ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰"‡ ,ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�· ˙Â·Á¯� ˙ÂÈÂÎÓÒ Ë¯ÙÓ‰ ,

‰˘ ‰Ú˘ ˙‡ÊÂÛ¯ÂÚ‰ ˙�‚‰· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ „˜ÙÂÓ Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï ¯˘ .ÔÎ ÂÓÎ , È„È·˘ ‰Ú˘
˙ÂÈ¯Á‡ ‰¯˙Â� ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘-ÂÏ Â�˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÏÚ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÛÂ‚‰˘ È¯‰

 Ì‡˙Ó‰)Á¯"Ï (Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯·ÚÂ‰ . Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï ¯˘‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘ Ì�Ó‡
¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂÈ˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ‰ÏÂÚÙ ÈÁË˘ ÏÚ ıÈÏÓ˙˘ ‰„ÚÂ Â�ÈÓÛ¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „ , ¯ÂÓ‡Î

Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·-27.3.11) ÒÓ '3048( ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ� ÌÏÂ‡ , ÈÏÂÈ2011 ,
‰Ï˘ÓÓ‰ È�Ù· ÔÂÈ„Ï Â‡·Â‰ Ì¯Ë ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯

 ÁÈË·‰Ï È„Î È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰ÏÂ ÔÂÈ„Ï Â‡·ÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰˘
ÓÂ ˙·ÏÂ˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂÁ˙· Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙È·ËÈÓ ˙Ó‡Â˙

ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰. 

ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰ ÔÈÈ�Ú· , ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÊÂÁ
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ÁÂ„· Â˙ˆÏÓ‰ , ˙È˙˘˙‰ ‡˘Â�Ï ‰˙Ú„ ˙˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ

ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ˙È·ÈËÓ¯Â�‰ ,„Î ˙‡ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÏÚÂÙÏ ‡ÈˆÂ‰Ï ÏÎÂ˙˘ È
 Ì¯Ë ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ ÛÂÏÁ·˘ ‡˘Â�· ‰È˙ÂËÏÁ‰Â ‰˙ÂÈ�È„Ó

¯„ÒÂ‰ .ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ Ï˘ Â˙�Î‰ Ì„˜˙˘ ÈÂ‡¯ ÍÎ Í¯ÂˆÏ , ÊÎ¯È˘ Ì‡Â˙ÓÂ „ÁÂ‡Ó
ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ÏÎ ˙‡ ,ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó ˙‡ ¯È‰·È 

 ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ˙‡ ¯È„‚È ÔÎÂ ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰
Ì‰È�È·. 

 

 היעדר גו� מרכזי המתא� בי� כלל הגופי� . ב

לבחו� בהקד� את "בדוח על מלחמת לבנו� השנייה המלי$ משרד מבקר המדינה לממשלה , כאמור
לרכז קשב ומאמ$ ולרכז את כל ויוכל , יאחד אחריות וסמכות, האפשרות שגו� מרכזי לאומי

 ".הטיפול בעור� בעתות שגרה ובעתות חירו� כאחד
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גו� מטה מתא� "ל כדי שתשמש "הוקמה רח) 43/ב (2007בהחלטת הממשלה מדצמבר , כאמור
לתא� בי� משרדי הממשלה ", בי� היתר, ל בעת שגרה הוא"תפקידה של רח". ליד שר הביטחו�

במצב , לפי החלטת הממשלה, אול�". מצבי החירו� השוני�פעילות ב]ה... [וגופי� אחראי� את
אלא א� (ל הסמכות לתא� את פעילות הגופי� השוני� המטפלי� בעור� "חירו� לא מוקנית לרח

 ).1986 מיולי 1716' כאמור בהחלטת ממשלה מס, ח"כ� נדרש להבטיח את הפעלת מער" מל

הורגש חוסר בגור� מתכלל ברמה "כי , 2011משרד החו$ מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 ".הלאומית

ל סבורה שהיא הגו� הלאומי אשר "רח"כי , 2011ל מסרה למשרד מבקר המדינה בספטמבר "רח
ריבוי ... ל את הסמכויות הנדרשות בהתא�"במידת הצור" צרי" לתת לרח... יכול לרכז את הטיפול

באשר להגדרת תפקידו של כל ' הגבולות גזר'הגורמי� העוסקי� בתחו� העור� אכ� מחייב הגדרת 
אשר אמור לרכז , למציאות הזו יש להוסי� את הקמת המשרד להגנת העור� כמשרד מטה. גור�

�המשרד ". סמכויות המשרד טר� הוסדרו כהלכה ויש לעדכנ�. ולתכלל את כל הפעילויות בעור
שרד להגנת הקמת המ"כי , 2012להגנת העור� מסר בעניי� זה למשרד מבקר המדינה בפברואר 

העור� כמשרד מטה אמור לרכז ולתכלל את כל הפעילויות בעור� ולכ� נדרשת הסדרת סמכויותיו 
ל סבורה שמרגע ההחלטה "רח... בהתא� לתפיסת היסוד ובהתא� לתזכיר חוק העור� שהוצע

הוא זה אשר יהווה את הגו� הלאומי המוביל , להקמת המשרד להגנת העור� והסדרת סמכויותיו
 ".דבר המבקרשעליו מ

 „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ· ÈÎ ,Á¯ ˙Ó˜‰ ˙Â¯ÓÏ"· Ï-
2007 ,¯ÂÓ‡Î˘ , ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ‰Ï ‰˙�˜Â‰ ‡Ï

ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ· Û¯ÂÚ· , Ú‚Â�· ˙ÂÎÓÒÂ ˙ÂÈ¯Á‡ „Á‡Ó‰ ÈÓÂ‡Ï ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ Ï‡¯˘È· ÔÈÈ„Ú ÔÈ‡
Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ , ÏÂÎÈ ¯˘‡Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· Ì‚ Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÊÎ¯ÏÂ ıÓ‡ÓÂ ·˘˜ ÊÎ¯Ï

ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Ì‚Â. 

Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÈÓÂ‡Ï ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰ ÔÈÈ�Ú· ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ�· , ¯ÊÂÁ
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ÁÂ„· Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ

 ÂÈ„È· ˜ÈÊÁÈ ÈÊÎ¯Ó ÈÓÂ‡Ï ÛÂ‚˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÏÎ ˙‡
‡˘Â�· ,„Á‡Î ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ . ‰È‰È ‰Ê ÛÂ‚

ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÔÈ· Ì‡˙Ï È‡¯Á‡ , ÚÂ¯È‡ ˘Á¯˙È˘ ˙Ú· Ì˙ÂÁ�‰ÏÂ
ÚÂ¯È‡ Â˙Â‡· ÏÂÙÈËÏ È‡¯Á‡ ‰È‰È˘ ¯˘‰ Ï˘ Â˙ÂÈ�È„ÓÏ Ì‡˙‰· ÌÂ¯ÈÁ . ˘ÓÁÎ ÛÂÏÁ·

Ó ÌÈ�˘‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ Ê‡ , ‰Ï˘ÓÓ‰ È�Ù· ÔÂÈ„Ï Ì„˜‰· ‰ÏÚÈ ÔÈÈ�Ú‰ ÈÎ ÈÂ‡¯
‰˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ. 

 

 ההיערכות לסיוע הדדי של הגופי� המטפלי� בעור� . ג

ל נדרש להקצות לשירותי כבאות והצלה ולמשטרה אמצעי� "כי צה, בעת השרפה בכרמל התברר
וכי הסיוע שנקבע , האב המיועדת לכ"�כניתרבי� מכפי שנקבעו בת) כוח אד� וציוד(ומשאבי� 

ל והמשטרה הוא מוגבל ואינו משק� את כלל היכולות והאמצעי� שיש ברשותו "בפקודות של צה
ל להיער" לסיוע באמצעות "על צה, בהתא� לפקודות אלו, למשל, כ". של כל אחד מגופי� אלו

" לסיוע אווירי לפינוי נפגעי� וכ� להיער, הקצאת מכליות מי� וכוחות כדי לסייע בחילו$ ובהצלה
חייבי� להגדיר בפקודות את " כי 2010ר כתב בדצמבר "קצי� הכיבוי הפיקודי של פקע. בלבד
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] ר"פקע[הסיוע שיינת� לשירותי הכבאות וההצלה באירועי חירו� שבה� לא יעמוד לרשות הפיקוד 
 ".כפי שהיה באירוע זה, ל"כל המער" הלוגיסטי של צה

, בי� היתר, ל לשירותי כבאות והצלה ולמשטרה"ע השרפה בכרמל סייע צהבעת אירו, בפועל
בהקצאת ציוד מכני הנדסי , בהקצאת אמצעי חוזי לצור" קבלת תמונת מצב לגבי התפשטות האש

ל סיוע נרחב "כמו כ� נת� צה. כבד דוגמת דחפורי� ובהספקת מזו� לכוחות השוני� שפעלו בשטח
 .ל"שליטה של הכיבוי האווירי באמצעות המטוסי� שהגיעו מחושל חיל האוויר בעניי� התיאו� וה

קיימי� פערי� בי� היכולות והסמכויות הקיימות במצבי חירו� "כי , מתחקיר המשטרה עולה
" יש צור" בהסדרת חלק מהסמכויות למצבי חירו� בשגרה"וכי , "בעור� למצבי חירו� בשגרה

 .גופי� אחרי� העוסקי� בסיוע לאוכלוסייהולהכי� נהלי� חדשי� ופקודות משותפות למשטרה ול

ל לכתוב "כי לאחר אירוע השרפה בכרמל ובעקבותיו החלה חטיבת המבצעי� בצה, בביקורת נמצא
ל ואשר "המפרטת את כל היכולות והאמצעי� העומדי� לרשות צה, "אסו� המוני"את פקודת 

במועד סיו� . שגרהיכולי� לסייע לו בעתיד בטיפול במצבי חירו� המתרחשי� בעור� בעת 
 .פקודה זו טר� אושרה וטר� נכנסה לתוק�, 2011יולי , הביקורת

גובש , כלקח מאירוע השרפה בכרמל"כי , 2011ל הודיע למשרד מבקר המדינה בספטמבר "צה
החל , ל בשגרה"ובמסגרתו באות לידי ביטוי כלל יכולות צה' אסו� המוני'ל "בחטיבת המבצעי� פק
כפי שהוקצו ג� באירוע השרפה (וכלה במשאבי� כלליי� וייעודיי� ש "מיכולות בתחו� הפו

 ".אל מול מתארי ייחוס שוני�) בכרמל

ארגוני על האסו� �בתחקיר הבי�"כי , 2011המשטרה מסרה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
בכרמל עלה נושא מיצוי יכולות של הגופי� השוני� לאירוע כגו� זה במסגרת התובנות 

משטרת ישראל השלימה היערכותה בהתאמה ...  הוק� צוות לטיפול ויישו� התובנה...הארגוניות
במסגרת . להנחיית המשרד להגנת העור� ורשות החירו� הלאומית למלחמה ולכלל מצבי החירו�

עוד מסרה המשטרה ". האמצעי� והפערי�, היכולות, זו הופ$ מסמ" מסדר הממפה את התהלי"
התיאומי� בדבר היכולות ההדדיות בי� הארגוני� "כי , 2012למשרד מבקר המדינה בפברואר 

אכ� "כי , 2012המשרד להגנת העור� מסר למשרד מבקר המדינה בעניי� זה בפברואר ". בוצעו
 ".צודק המבקר ואנו נפעל על מנת לממש המלצה זו

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,„ÓÏÓ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ÈÎ , È‡¯Á‡‰ ÛÂ‚ ÏÎ ÏÚ ÈÎ
¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ˙Ú· Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰Â ˙ÂÏÂÎÈ‰ ˙‡ ˙ÂÙÓÏ ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· Û

ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯˙È ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ê Ú„ÈÓ ‡È·‰ÏÂ ‰¯‚˘ ,Á¯Ï ˙Â·¯Ï"Ï , È„Î
 ˙Ú· È„„‰ ÚÂÈÒ Ï˘ ˙¯‚ÒÓ·Â È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÏ‡ ÌÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÏÂÎÈ ˙ÂˆÓÏ ‰È‰È Ô˙È�˘

‰ÓÈÁÏ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ Â˘Á¯˙È˘. 

 

 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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 ו� והמלצותסיכ

ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙Ù¯˘ ÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï ¯˜ÈÚ· ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ‰·Ï˙˘‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ .
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï˘ „ÂÁÈÈ·Â

‰ˆ"Ï ,ÈÂ·ÈÎ‰ ÈˆÓ‡ÓÏ ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ‰Ïˆ‰‰Â ÚÂÈÒ‰ .‰ˆ" ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï
˘‰ ÚÂ¯È‡· ·Â˘Á „È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓÏÓ¯Î· ‰Ù¯ .‰ˆ" ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰ Ï

ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ,„ÂÈˆÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Ó‚Â„ .ÔÎ ÂÓÎ ,‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈˆÓ‡Ó ÊÎÈ¯ ,
È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ıÓ‡Ó‰ ˙‡ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÏÈÚÙ‰Â. 

ÔÈ·‰ ÚÂÈÒÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ‰Ú„Â� ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡·-ÈÓÂ‡Ï , ÈÂ·ÈÎ‰ ÌÂÁ˙· ¯˜ÈÚ·
‰ÒËÂÓ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó , ÌÈÓ¯Â‚Ï ÔÎÂ ˙Â¯Ê ˙Â�È„Ó È˘‡¯Ï ˙È˘È‡ ‰�Ù

ıÂÁ‰ ¯˘Â ÚÂÈÒ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÙÒÂ� ,ÔÓ¯·ÈÏ ¯Â„‚È·‡ ¯Ó , ¯ÙÒÓ Ï˘ ıÂÁ È¯˘ ÌÚ ÁÁÂ˘
ÈÂ·ÈÎ È¯ÓÂÁ Ï˘ ı¯‡Ï ¯È‰Ó ¯Â‚È˘· ÂÚÈÈÒÈ ÈÎ ˘˜È·Â ˙Â�È„Ó ,ÌÈÒÂËÓ ,ÌÈ‡·ÎÂ ÌÈ˜ÂÒÓ ;

 ı¯‡Ï ÂÁÏ˘� ˙ÂÈ�Ù‰ ˙Â·˜Ú·ÂÁÓ ÈÂ·ÈÎ ÈÒÂËÓÂ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÁÂÎ"Ï . ˙�È„Ó ‰¯Î˘ ÔÎ ÂÓÎ
 ÌÏÂÚ· ÏÂ„‚‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ÒÂËÓ ˙‡ ˙È¯·‰ ˙Âˆ¯‡· ˙ÈË¯Ù ‰¯·ÁÓ Ï‡¯˘È-" ¯˜�Ë ¯ÙÂÒ ."

ÌÈ·Â˘ÈÈ ÏÚ ‰�‚‰·Â ˘‡‰ ˙ÂË˘Ù˙‰ ˙ÚÈ�Ó· ÚÈÈÒ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰. 

˙‡Ê ÌÚ ,ÔÈ·‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈÒÁÈÈ˙Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··- ˙È�Â‚¯‡
ÏÂ˘Ó‰‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ È·ˆÓ· ÏÂÙÈËÏ ˙· , ÏÂÙÈË· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·˘ ÌÈ˜˘ÓÓ·
ÚÂ¯È‡· .¯˙È‰ ÔÈ· , Ï˘ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÈÏÂÏÎÓ Ï˘ ·ÂÏÈ˘‰ ˙ÏÂÎÈ È·‚Ï ÌÈ¯·„‰ ÌÈ¯ÂÓ‡
ÌÈÙÂ‚‰ , ‰¯˜·Â ‰ËÈÏ˘ ÍÂ˙ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ÏÂ‰È�ÏÂ ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ
ÌÈÈ·¯Ó .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�· , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ‰ÙÈ˜Ó ˙È·ÈËÓ¯Â� ˙È˙˘˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú

 ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈ�Â˘ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ˙Â¯È‰·· ˙Ú·Â˜‰
ÌÂ¯ÈÁ .ÛÈ˜Ó È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ÔÈ‡· ,Ì‡Â˙ÓÂ „ÁÂ‡Ó , ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ó‰

ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ,�Ú· ˙ÂÎÓÒÂ ˙ÂÈ¯Á‡ ÊÎ¯Ó‰ ÛÂ‚ Ï˘ Â¯„ÚÈ‰· ÔÎÂ ÔÈÈ
Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ , ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÂÎÈ‰ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓ È„ÎÏ Â‡·ÂÈ ‡Ï „È˙Ú· Ì‚˘ ˘˘Á ˘È

Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ . 

 Ï˘Ó ÔÈÚÓÎ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ˙Â‡¯Ï ˘È- „È˙ÚÏ „ÂÓÏÏ ÈÂ‡¯Â Ô˙È� Â�ÓÓ ÚÂ¯È‡ 
 ‰¯‚˘ ˙Ú· ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˘ÈÁ¯˙ ÁÎÂ� Â‡

‰ÓÈÁÏ ˙Ú· ,˙ÏÏÂÎ ‰ÓÁÏÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ú·Ë ˙Â�ÂÒ‡Â ÌÈÚÂ‚ÈÙ. 

‰ˆ"‰¯‚˘ ˙Ú· ¯·Ú· Â˘Á¯˙‰˘ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÈÚÂ¯È‡· ÚÈÈÒÏ Â˘¯„� ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï ,
ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÓÊ· Ú¯È‡˘ ÈÙÎ , ˙ÈÁ¯Ê‡‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙ÓÈ˘Ó· ÂÙ˙˙˘‰ Ì‰Â

‰Ïˆ‰·Â ÚÂÈÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÈÁ¯Ê‡‰ ÌÈÙÂ‚Ï Â¯ÊÚÂ Û¯ÂÚ· .Â¯È‡ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÂÓÎ Ú ,
ÈÓÂ‡Ï Â‡ È¯ÂÊ‡ ÔÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó‰ ,˙¯Á‡ Â‡ ˙‡Ê ‰¯Âˆ· ¯ÂÊÁÏ ÏÂÏÚ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,‰ˆ ÏÚ" Ï

ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡Ó Â˜ÈÙ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ , Â· ˙Â‡¯ÏÂ
 È·Á¯Â ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ÚÂÈÒÏ Ì˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˘È ÂÈÙ ÏÚ˘ ·Â˘Á ÚÂ¯È‡

ÌÈÙÒÂ� Û˜È‰„È˙Ú· ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘  .ÍÎÈÙÏ ,‰ˆ ÏÚ" ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎÂ Ï
ÏÙËÏ Â˘¯„ÈÈ˘ ÍÎÏ ‰˙Ú ¯·Î Í¯ÚÈ‰Ï ,‰ÓÈÁÏ ˙Ú· Â‡ ‰¯‚˘ ˙Ú· , ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÓÈ˘Ó·
ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ Ï˘ ‚ÂÒ ÏÎ· ‰Ê ÏÏÎ·Â .Á¯ ÏÚ"‰ˆ ÛÂ˙È˘· Ï" ÒÂÁÈÈ È˘ÈÁ¯˙ ˘·‚Ï Ï

· ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ Û˜È‰ È·Á¯Â ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈ‚È¯Á ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡Ï‰¯‚˘ ˙Ú , Â¯˘Ù‡È˘
‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÏ" ÂÏ‡ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÒÈÙ˙ ˘·‚Ï Ï

ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ Ï‚¯˙ÏÂ . 
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‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ÁÂ„· Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â¯„ÚÈ‰ ÔÈÈ�Ú·
Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�· ÈÓÂ‡Ï ÈÊÎ¯Ó ÛÂ‚ Ï˘ , ÛÂ‚˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ

 ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯ÈÂ ‡˘Â�· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÏÎ ˙‡ ÂÈ„È· ˜ÈÊÁÈ ÈÊÎ¯Ó ÈÓÂ‡Ï
ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Ì‚Â ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· Ì‚ Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ . ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ ÛÂÏÁ·

‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ,‰˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È�Ù· ÔÂÈ„Ï Ì„˜‰· ‰ÏÚÈ ÔÈÈ�Ú‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ . 

 ÏÈÚÙ‰Ï „ˆÈÎ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ˘È"ÓÁ"‡Ï ÏÈÓÂ " ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ Û˜È‰ È·Á¯ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡·
 ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘·‚ÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÈÈ‡¯· Ú„ÈÓ Â· ÊÎ¯Ï È„Î ‰ÓÈÁÏ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú·
 ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÍÎÓ ¯ÂÊ‚Ï ÏÎÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ¯ÈÎ·‰ È�È„Ó‰ ‚¯„‰˘ È„Î

Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰Ó¯· ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘¯„�‰ . Ì‡‰ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ·
˙È� ÏÈÚÙ‰Ï Ô"ÓÁ"ÈÓÂ‡Ï Ï "�Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÊÎ˘" ˘‡¯ „¯˘Ó· Ì˜ÂÓ‰ ˘„Á‰ Ï

 È�ÂÈ· ‰�Â˘‡¯Ï Ï‚¯Â˙ ¯˘‡Â ‰Ï˘ÓÓ‰2011 .ÏÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÂÊ ‰�ÈÁ· ÊÎ¯È Ï .ÔÎ ÂÓÎ ,
‰ˆ ÔÎÂ Û¯ÂÚ‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÏÚ" ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÎÂ ‰¯Ë˘Ó‰Â Ï

˘ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ‡¯Á‡‰‰ÓÈÁÏ ˙Ú·Â ‰¯‚ , ˙ÂÈ‰Ï
ÂÊ ‰È‚ÂÒ ˙�ÈÁ·Ï ÌÈÙ˙Â˘ . 

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰ˆÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡·˘ ¯Á‡Ó" ÂÈ‰ ‡Ï Ï
ÁË˘· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÂ‰È�Ï Ú‚Â�· ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ÌÈÓ‡Â˙Ó , ·ÏÂ˘Ó· ÌÈÏ˘‰Ï Ì‰ÈÏÚ- 

Á¯ ÚÂÈÒ·"ÔÈ·‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÌÂ‡È˙ ÏÚ ˙„˜ÙÂÓ‰ Ï-Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡· ˙È�Â‚¯‡ ÌÈ˘Á¯˙
 ‰¯‚˘·-Û˙Â˘Ó‰ Ì„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ¯˘Ù‡È˘ ÔÙÂ‡· Ì‰È�È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ÈÏ‰Â� ˙‡  ,

Ì˙ÏÈÁ˙· ¯·Î ‰¯‚˘ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÚÂ¯È‡· Ì‡Â˙Ó· ÏÂÚÙÏÂ . ‰Ê ÏÏÎ·
Ú˜Ù ÔÈ· Ì˙Á�˘ ˘„Á‰ Ï‰Â�‰ ˙‡ Û˙Â˘Ó· Ï‚¯˙Ï Ì‰ÈÏÚ" Ì‰ÈÏÚ ÔÎÂ ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Ï ¯

ÌÈÙ˙Â˘Ó ˙ÂÏÂ‚¯˙Â ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï ,Ï ÚÂÈÒ‰ ÈÙÂ‚ ¯˙È Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙·ÏÂ˘Ó ‰ÏÂÚÙ
‰Ïˆ‰‰Â .ÔÈÂˆÈ , ˙‡ ÂÓˆÚ· Ï‰�Ï ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÂ¯‚Ï È„Î ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡· ÔÈ‡ ÈÎ

 ˘Á¯˙Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡ ˙Ú·˘ È„Î ˘¯„� ¯·„‰ ÈÎÂ ÚÂ¯È‡· ÂÈ˙ÂÁÂÎ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰
·ÏÂ˘Ó· ÏÂÚÙÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÎÂÈ ‰¯‚˘· ,‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓÏ ˙ÂÏÈÚÈ·Â Ì‡Â˙Ó· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡

Û¯ÂÚ· ˙ÈÁ¯Ê‡‰ . 

 



 

 


