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 אחריות גורמי הממשלה ושריה

 

 

 מבוא

. כ בנימי� נתניהו"ח,  ובראשה עומד ראש הממשלה,31.3.09
 מכהנת מ32
ממשלת ישראל ה
 היה מופקד ,2010בדצמבר , אשר בעת השרפה בכרמל, כ אליהו ישי"בתפקיד שר הפני� מכה� ח
בי� , והוא מופקד, כ יצחק אהרונובי""כשר לביטחו� הפני� מכה� ח; 1תבי� היתר על מער� הכבאו

, ר יובל שטייני""כ ד"כשר האוצר מכה� ח; על משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר, היתר
על קביעת תקציב המדינה , המופקד בי� היתר על קביעת המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל

 אהוד כ"חכשר הביטחו� מכה� . שרדי הממשלה השוני�השנתי לפעילות הממשלה ועל חלוקתו למ
 כיה� בעת השרפה בכרמל, כ לשעבר מת� וילנאי"ח; המופקד על משרד הביטחו� ויחידותיו, ברק

 .3ענייני הגנת העור%שבתחו� אחריותו , 2כסג� שר הביטחו�

 

 

ליקויי� ומחדלי� חמורי� במוכנות הכוללת לשרפות כפי שהתגלו 

 בשרפה בכרמל 

מעלי� כמה וכמה , על פרקיו השוני�, י הביקורת על השרפה בכרמל שפורטו בדוח זהממצא
למשטרה ולשירות בתי הסוהר וכ� , כשלי� ומחדלי� חמורי� הנוגעי� למער� הכבאות, ליקויי�

ובה� רשויות , לגורמי� אחרי� הנוגעי� למניעת שרפות ולטיפול באירוע כדוגמת השרפה בכרמל
, הליקויי�. ומערכת הביטחו�) ג" רט
להל� (הלאומיי� הטבע והגני� ת לשמיררשות ה, מקומיות

הכשלי� והמחדלי� שנחשפו נוגעי� להיערכות המוקדמת של הכוחות ולצעדי� והפעולות שה� 
שליטה של הארגוני� ל לפיקוד ווכ�נקטו מיד לאחר פרו" השרפה ובמהל� יומה הראשו� 

 :בי� היתר עלה. יכולת� לשת% פעולה ביניה� בעת אירוע כזהלו

 

__________________ 

 . הועברה למשרד לביטחו� הפני� האחריות לנציבות כבאות והצלה2011באפריל   1
 .2007התמנה לתפקיד סג� שר הביטחו� ביולי   2

ומשרד הביטחו� העביר אליו הוק� המשרד להגנת העור! , 2011מינואר  2745על פי החלטת ממשלה   3
 .הטיפול בתחו� זהאת 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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 מער� הכבאות .1

)‡( ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ: ‰Ê Ì¯Â‚ ÈÎ ‡ˆÓ�4  ‡Â‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÂÏÎÓ· „ÁÂÈÓ· ‰˘ÏÁ ‰ÈÏÂÁ
 ˙·Î¯ÂÓ Ì‰Ó˘‰„Â˜Ù ÌÂÈ· ˘ÂÎ¯Â Ì„‡ ÈÈÁ ÏÈˆ‰Ï ‰„ÚÂ�˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È˙˘˙‰ . Â�È‡ ‡Â‰

 ÔÎÂÓ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï Û˜È‰·ÈÓÂ‡Ï ; ÂÈ·‡˘Ó ˙Â¯È˘Î-Ì„‡‰ ÁÂÎ  , „ÂÈˆ‰
˙ÂÎ¯ÚÓ‰Â - Ì‰· ÌÈÓÈÈ˜Â ˙˜ÙÒÓ ‰�È‡ ÌÈ¯ÒÂÁ, ÚÂÂ˘Ó È„Â˜ÈÙ‰Â È�Â‚¯‡‰ Â‰�·ÓÂ 

‰ÙÈ˜ÓÂ ˙È„ÂÒÈ ‰Ó¯ÂÙ¯Ï .· Ì�Ó‡-9.1.11 ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ È¯Á‡ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ ,
‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ‡ÏÂ ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯ Úˆ·Ï ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ , È‡Ó·

2012,‰ÚÂˆÈ·· ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ‡Ï ÔÈÈ„Ú  . 

‡È˙ ÌÈÏ„ÁÓÂ ÌÈÏ˘Î ÏÚ „ÓÏÓ ‰Ù¯˘‰ ‰Ë˘Ù˙‰Â ‰ˆ¯Ù Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ¯Â
eÓ‰ ÌÈÓÈ ˙‡¯˜Ï ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÎ˘Ó˙Ó˙ÂÙ¯˘Ï ÌÈ„Ú ; Í¯ÚÓÏ ˘È Ì�Ó‡

˘‡· ‰ÓÈÁÏ ˙¯Â˙ , Ï˘ ·ˆÓ· ËÂ˜�Ï ˘È ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ÂÏÈ‡ ÌÈÁ�Ó˘ ÌÈÏ‰�Â ˙Â„Â˜Ù ÔÎÂ
‰Ù¯˘ ˙‡¯˜Ï ˙Â��ÂÎ ,Ì˜ÏÁ· ˜¯ ÂÓÈÂ˜ ‰Ï‡ Í‡ ;¯ÚÓ Ï˘ ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ¯ÒÁ ˙Â‡·Î‰ Í

‰ËÈÏ˘·Â „Â˜ÈÙ· ˙Â�ÓÂÈÓ , ·Î¯ÂÓ ÚÂ¯È‡ ˙¯ÈÊ ÏÂ‰È�· ÔÓÂÈÓ Â�È‡Â Ï‚¯Â˙Ó Â�È‡ ‡Â‰
ÂÌÈ¯Á‡ ÔÂÁËÈ· ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÌÈ�Â�‚�Ó ÌÂÈ˜· ,˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ ¯ÒÁ ‡Â‰ ,

 ‡Â‰Â ˙ÈÚˆ·Ó ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÈÚˆÓ‡Â ÌÈÏÎ ¯ÒÁÏÚÂÙ‡¯· ‡ÏÂ ÈÓÂ˜Ó ÔÙÂ‡· ÈÏÏÎ ‰È-˙Èˆ¯‡ .
 Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„˜ÙÓ‰ Ï˘ È„Â˜ÈÙ‰Â È˘È‡‰ Ì„Â˜Ù˙Ï ÌÈÚ‚Â� ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ

 ˙Â‡·Î‰-‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ�  ,‰¯„Á ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓÂ ‰ÙÈÁ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘ „˜ÙÓ, 
ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ì‰ Ì˜ÏÁÂ. 

)·(  Í¯ÚÓÈ¯È Â Â‡‰ È Â· ÈÎ‰:  ÈÁ¯Î‰ ÈÓÂ‡Ï ÈÚˆ·Ó ÈÏÎ ‡Â‰ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ
˙Ú· ‰Ù¯˘ Û˜È‰ ˙·Á¯ .ÍÎÈÙÏ , ‰È‰ ÂÏÂ‰È� ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ¯È„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ

È·ËÈÓ‰ ,˙ÏÚÙ‰Â Â·Âˆ˜˙ ÔÙÂ‡ ˙Â·¯ÏÈ¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â , ‰¯È˘È‰ Â˙ÏÚÙ‰· Ì‡
‰Ó˘· ÂÏÈÚÙÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ÈÎ ¯¯·˙‰‰È˙Â¯Â„Ï  ,

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ,‡‰ ÈÂ·ÈÎÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰¯Ú�˙‰ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· È¯ÈÂÂ
 ‰¯È·Ú‰ÂÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡ Ô¯˜‰ È„ÈÏ  ¯ÈÂÂ‡‰Ó ˘‡ ÈÂ·ÈÎ· ÚÂÈÒÂ ˙Â��ÂÎÏ) ÔÏ‰Ï- ÈÂ·ÈÎÏ Ô¯˜‰ 

Ô¯˜‰ Â‡ È¯ÈÂÂ‡ ( ‡È‰˘ ÈÏ·Â ‰˙ÂÈ¯Á‡Â Ô¯˜‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰¯È„Ò‰ ‡È‰˘ ÈÏ· ÏÚ ‰„ÓÚ
 ·Â˘Á˘ ÍÎ˘˙ÈÚˆ·Ó ÔÎÂÓÂ ÍÂ¯Ú ‰È‰È È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ.  

Ô¯˜‰ ÏÂ‰È�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÌÈËÏÂ·  „ÁÂÈÓ· ˙‡ Â·ÈÈÁ˘ ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÈÁ˜Ï Ú˜¯ ÏÚ
˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚- Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Ì‰Ï ‰�˙È�˘ ˙È�ÂËÏ˘
Û˜È‰ ˙Â·Á¯ ˙ÂÙ¯˘ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰�È„Ó‰ , È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÏÂÎÈ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ·

˙È˙ÂÚÓ˘Ó .˙Â·ÈÂÁÓ· Â„ÓÚ ‡Ï ‰Ï‡ ÔÂËÏ˘ ÈÓ¯Â‚Ì ÍÎ·Â È˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘Î ÂÏ˘Î)  Â‡¯
È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ÔÈÈ�ÚÏ È˙Ï˘ÓÓ‰ ‚¯„‰ ˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈÈ�Ú· ‰·Á¯‰ Í˘Ó‰·( . 

 

__________________ 

 .רשויות הכבאות וכ� הכיבוי אווירי,  נציבות כבאות והצלהנכלליהכבאות מער� שירותי ב  4



 אחריות גורמי הממשלה ושריה

465 

 משטרת ישראל .2

 ‰Ï˘ È�ÂÙˆ‰ ÊÂÁÓ‰Â Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó Ï˘ ˙ÏÂÎÈ· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÏ„ÁÓÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰
ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ó‚Â„ Û˜È‰ ·Á¯ ÚÂ¯È‡ ˘¯„�Î Ï‰�Ï , Ú‚Â�‰ ÏÎ ÏÚ ˘‚„· ‰„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡Ï

Ë˘Ó‰ Ï˘‰¯ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ· ‰Ù¯˘‰ Ï˘  . È˘È‡‰ Â„Â˜Ù˙Ï ÌÈÚ‚Â� ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ
Ê‡„ ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ Ï˘ .ÏÂ‰È�‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ ˙‡Ê ÏÏÎ· , „Â˜ÈÙ‰
ÚÂ¯È‡‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â ,‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó ˙ÏÚÙ‰· ,Â ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚·· ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ·

·ˆÓ ,ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÁÂ˙È�· ,Â ‰Ï·˜··ÙÂ‚Ï Ú„ÈÓ Ï˘ ‰¯·Ú‰Ï¯ ÌÈÂÂÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË� , ÊÂÎÈ¯·
Ì‰ÈÏÚ ‰ËÈÏ˘·Â ‰ÚÂ�˙‰ È¯Èˆ ÏÚ Ú„ÈÓ. 

 

 )ס"שב(שירות בתי הסוהר   .3

 ¯‰ÂÒ‰ ˙È·Ó ÌÈ¯ÈÒ‡‰ ÈÂ�ÈÙ· ¯‰ÂÒ‰ È˙· ˙Â¯È˘ Ï˘ ÏÂÙÈË· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ�
‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ˙Ú· ÔÂÓ„,ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡·˘  ,¯˙È‰ ÔÈ· , „Â˜ÈÙ‰ ÈÚˆÓ‡ ˙ÏÚÙ‰ È¯„Ò·

‰ËÈÏ˘‰Â , ÌÏÏÎ·Â‰ËÈÏ˘ ÈÊÎ¯Ó, ˙ÂÎ¯Ú‰ ÚÂˆÈ··Â ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ï˘ ·ˆÓ ˙�ÂÓ˙ ˘Â·È‚· 
·ˆÓ ,Â È�ÂÈÁ Ú„ÈÓ ÊÂÎÈ¯··ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ„˜ÙÓÏ Â˙ˆÙ‰ ,¯·Ú‰·Â ÌÂ‡È˙·Ï˘ ‰ ÔÈ· Ú„ÈÓ 
·˘"‰¯Ë˘ÓÏ Ò , ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÁÂÎ ˙ÏÚÙ‰·‰Ú·˜˘·˘ ˙Â·Èˆ� " Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ¯·„·Â Ò

ÔÂ‚¯‡· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„˜ÙÓ. 

 

 מניעת שרפות יער .4

È�Ó ÌÂÁ˙· ˙Â�ÎÂÓ‰¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ˙Ú , ‰ÈÈÁÓˆÏ Ú‚Â�· ˘¯„�‰ È˙ÚÈ�Ó‰ ÏÂÙÈË‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
˘‡ ÈÏÈ·˘ÏÂ ,ÌÈÈÂ˜Ï ÂÈ‰.ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó  ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,¯Â ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ë" ‡Ï ‚

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÚˆÈ·. 

 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�� 2010 דצמבר �השרפה בכרמל 
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 מערכת הביטחו� והתיאו� ע� הגופי� האזרחיי� .5

Î¯ÚÈ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··ÔÈ·‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙Â- ÏÂÙÈËÏ ˙·ÏÂ˘Ó‰Â ˙È�Â‚¯‡
· ÈÚÂ¯È‡‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ , ‰Ù¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·˘ ˜˘ÓÓ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÎÂ

‰ˆ ÔÈ·Â ÏÓ¯Î·"‰ˆ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ÔÎÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï"ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ·Â Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,
ÏÂ‰È�‰ Ï˘ ÈÚˆ·Ó‰ ÌÂÁ˙· ,‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÏ˘‰Ï ˘¯„�¯ÒÂÁÌÈ ÌÂÁ˙· 

Â ÈÚˆ·Ó‰ ÌÂ¯ÈÁ· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈË‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯È˘ È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ ÌÈÏ˘‰Ï .Ï˘ÓÏ ,
 ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙Â˘¯˘ ‡ˆÓ� ‡Ï)Á¯"Ï (‰ˆ ÛÂ˙È˘·" Ï˘ ÒÂÁÈÈ È˘ÈÁ¯˙ ÂÚ·˜ Ï

‰ˆ˘ È„Î ‰¯‚˘ ˙Ú· ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡" ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙Ë¯ÂÙÓ ‰ÒÈÙ˙ ˘·‚È Ï
„ÈÈ ‡Â‰˘ ˙Ú· Ô˙ÏÚÙ‰ÏÂ ÂÈ˙Â„ÈÁÈÂÏ‡Î ÌÈÚÂ¯È‡· ÚÈÈÒÏ ˘¯ . ÌÈÙÂ‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ

 ˙·ÏÂ˘Ó ˙Á‡ ˙Î¯ÚÓÎ ÂÏÚÙ ‡Ï ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ˙Ú· ÁË˘· ÂÈ‰˘ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÁÂÎ‰Â
˜ÙÁ‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙ ÏÚÂ ‰„ÂÁ‡ ˙¯Â˘˜˙ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ"ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ ; ÈÎÂ

‰Ù¯˘‰ „ÚÂÓ· ,‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁÎ , È˙˜È˜Á ¯„Ò‰ Ú·˜� ‡Ï ÔÈÈ„Ú
ÓÛÈ˜ , ˙‡ ¯È‰·ÈÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· Û¯ÂÚ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙‡ ÊÎ¯È˘ Ì‡Â˙ÓÂ „ÁÂ‡Ó

· Û¯ÂÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ‚¯„Ó ˙ÚÌÂ¯ÈÁ. 

 

✯ 

 

 ‰Ïˆ‰· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ ÔÈ· ÏÈÚÈÂ ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘‡Â‰ ÈÁ¯Î‰ È‡�˙ 
 Â˙ÂÈ‰· Ì˙ÁÏˆ‰Ï"ÁÂÎ ÏÈÙÎÓ" ,ÂÈ„ÚÏ·Ì‰Ó ˙ÂÙÂˆÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï ÈÂÎÈÒ ÔÈ‡ Â .

ÁÎÂ�Ï ‰�È„Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ ¯·„· „·Î ˘˘ÁÂ È˙Â‰Ó ˜ÙÒ ¯¯ÂÚ˙Ó ¯ÂÓ‡‰ ÏÎ 
ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ , ÈÚÂ¯È‡ ÌÚ Ì‰È�È· ÏÈÚÈ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙Â ‰ÎÏ‰Î „„ÂÓ˙‰Ï ÌÂ¯ÈÁ

 ÈÚÂ¯È‡ÂÌÈ¯Á‡ È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ . ‰¯‚˘ ˙Ú· ÌÈÁ˙Ù˙Ó˘ ÌÈÚÂ¯È‡· ¯·Â„ÓÂÏ‡· ÔÎÂ 
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÌÈÁ˙Ù˙Ó‰ ,ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Â˘¯„ÈÈ ÌÓÚ ¯˘‡ , „„ÂÓ˙‰Ï ‰Ïˆ‰‰Â ¯ÂËÈ˘‰

Ï ÛÂÙÎ·ÌÈˆÂÏÈ‡ÌÈ�Â˘  ,˙Â˙ÈÊÁ ˙·¯ ˙Â‡ÈˆÓ· , Û¯ÂÚÏ ÌÈÙ˜˘�˘ ˙Ú·Â ÔÓÊ Ï˘ ˙ÂÏ·‚Ó·
ÌÈ�ÂÎÈÒÂ ÌÈÓÂÈ‡ ÔÂÂ‚Ó. 

 

 

 מצב מער� הכבאות

 את י� מסדירקנותיו ות) החוק או חוק שירותי כבאות�להל�  (�1959ט"התשי, חוק שירותי הכבאות
. 5 היה שר הפני�2011עד ינואר הממונה על ביצועו . מת� שירותי הכבאות וההצלה במדינת ישראל

 � רשויות �להל� (רשויות כבאות והצלה , ) הנציבות�להל� (נציבות כבאות והצלה במשרד הפני

__________________ 

החליטה הממשלה להעביר את האחריות לביצוע החוק לידי השר , לאחר השרפה, 2011בינואר   5
 . הועברה למשרד לביטחו� הפני� האחריות לנציבות כבאות והצלה2011באפריל ; לביטחו� פני�



 אחריות גורמי הממשלה ושריה

467 

ת והצלה בעתות  ה� המרכיבי� הבסיסיי� של המער# למת� שירותי כבאו6והכיבוי האווירי) כבאות
 � ). מער# הכבאות�להל� (שגרה וחירו

והוא אחראי לניהולה ולמילוי )  הנציב�להל� (בראש הנציבות עומד נציב כבאות והצלה 
�הנציב משמש ג� כמפקח כבאות ראשי . משימותיה של הנציבות כיחידת סמ# במשרד הפני

 .5כוח הוראות החוקוהוא ממונה על ידי שר הפני� מ, כמשמעותו בחוק שירותי כבאות

�בעבר ; �31.3.09התמנה לתפקידו ע� כינונה של הממשלה הנוכחית ב, מר אליהו ישי, שר הפני
 ועד פברואר 2002 ומיוני 2002 ועד מאי 2001ממר( : כיה� פעמיי� בתפקיד זה בממשלות קודמות

ציב הכבאות נלטפסר שמעו� רומח למפקח כבאות ראשי ו� מינה השר ישי את רב2002ביוני . 2003
, 2011וזה כיה� בתפקיד מאז ועד מאי , )טפסר שמעו� רומח או הנציב דאז או הנציב� רב�להל� (

טפסר שחר � החלי* אותו בתפקיד רב�1.5.11ב. 2010בדצמבר , השרפה בכרמלזמ� לרבות ב
 .איילו�

1. ‰˜È„· ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡·˘ ÈÙÎ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ·ˆÓ :� במש# עשרות שני
ליקויי� חמורי� , שהוקמו בעקבות שרפות יער גדולות, 7הועלו בדוחות של ועדות בדיקה שונות

, הוועדות המליצו על נקיטת צעדי� למניעת שרפות ולשיפור מוכנות המער#. במער# הכבאות
בכלל זה המליצו הוועדות . בעתות שגרה וחירו�, להתמודד עמ� באופ� מקצועישיאפשרו לו 

 הארגוני של מער# הכבאות ממבנה מבוזר המושתת על מערכת של שירותי� לשנות את המבנה
 �, בעל מרכז בקרה אחוד לעתות שגרה וחירו�, ממלכתי, מקומיי� למער# לאומיומוניציפליי

 שבראשו יעמוד נציב כבאות ,שנתיות�ארציות ורב�המוסמ# להכי� ולייש� תכניות עבודה כלל
מער# כזה יאפשר ניהול יעיל ומקצועי של שירותי הכבאות . ברורות ומוגדרותת פיקוד יובעל סמכו

והתקציבי� והמשאבי� , המער# עצמו יחולק למחוזות. לצד מטה מרכזי ארצי שיסייע לנציב
יאוגמו באופ� שיאפשר לשלוט בה� באופ� המיטבי ולנצל� ביעילות ובהתא� לשיקולי� ולסדרי 

� .עדיפות מקצועיי

2.  ‡·˘ ÈÙÎ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ·ˆÓ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ: משרד מבקר המדינה � ג
�שבה� הוא עמד על כשלי� , 8נדרש לסוגיית מער# הכבאות בכמה דוחות שפרס� במש# השני

ה� האחרוני� שבה� . חמורי� במוכנותו של המער# ועל הצור# ביישו� החלטות ממשלה בעניינו
ובו הפרק על ) 2007פורס� ביולי " (ייההיערכות העור* ותפקודו במלחמת לבנו� השנ"הדוח על 

 הדוח על �להל� " (היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעתות חירו� ותפקוד� בעת המלחמה"

__________________ 

שחבריה ה� נציגי הנציבות מטע� משרד הפני� וכ� ,  הקר� לכיבוי אוויריהמפעילהכיבוי האווירי את   6
כמפורט בפרק ; ל ומרשות הטבע והגני� וכ� משתתפי� בדיוניה נציגי משרד האוצר"נציגי� מקק

 .שלהל�" הכיבוי האווירי"
 ¯ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÚÓ Â ˙Â‡·Î‰ ‰Ïˆ‰‰˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡Ï Â·Ù ÌÂÈıÂ˙פרק ב בדוח זה' נספח בראו   7

 ‰Ù¯˘‰המפרט את מרבית הוועדות. 

 ; 593(574' עמ, "שירותי הכבאות וההצלה"בפרק , )1994( È˙�˘ ÁÂ„ 44 ,מבקר המדינה )1( : ראו ג�  8

 ; 558(544' עמ, "שירותי הכבאות וההצלה"בפרק , )1998( È˙�˘ ÁÂ„48 , מבקר המדינה  )2(

   ·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  )3(

 ,)2003( ‡È˙�˘ ÁÂ„ 54 ,מבקר המדינה  )4(   ;143(87' עמ" מניעת דלקות וכיבוי אש"בפרק , )2003(
„�È„Ó‰ ¯˜·Ó,  ÁÂ‰ ) 5(   ;74(63' עמ, "היערכות מער, הכבאות וההצלה למצבי חירו�"בפרק 

 „ÁÂÈÓ- "היערכות שירותי "בפרק , )2007( "היערכות העור. ותפקודו במלחמת לבנו� השנייה
 „�È„Ó‰ ¯˜·Ó, ÁÂ‰ )6(   ;163(143' עמ, "הכבאות וההצלה לעתות חירו� ותפקוד� בעת מלחמה

 „ÁÂÈÓ- "בדוח ' ג� נספח אראו (. 38(7' עמ, )2010("היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו�
המפרט את , ‰˘¯ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÚÓÂ ˙Â‡·Î‰ ‰Ïˆ‰‰˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ÏÂ ·ıÂ¯Ù ÌÂÈ ‰Ù˙  בפרק זה

 ).דוחות מבקר המדינה
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היערכות : "ודוח מעקב על תיקו� הליקויי� שהובאו בו, )שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה
� �להל� (חר השרפה בכרמל מיד לא, 2010שפורס� בדצמבר " שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו

 שלא זו העלהדוח המעקב ). 2010דוח המעקב על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה משנת 
הדוח מצור* להל� ויש לראותו ; בלבד שלא חל שיפור במער# הכבאות אלא שמצבו א* החמיר

 .כחלק בלתי נפרד מדוח זה

יות גורמי הממשלה להגברת מוכנותו הדוח על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה עסק באחר
�מער# הכבאות בישראל : " ובי� היתר צוי� בו,של מער# הכבאות להתמודדות ע� אירועי חירו

על שר . וחסרונה בלט בתקופת המלחמה, חסר במבנהו הארגוני מערכת מרכזית של פיקוד ושליטה
מ� הראוי ... ער# הכבאותהפני� לפעול לקידו� המהלכי� לגיבושו של המבנה העתידי הרצוי של מ

ששר הפני� והדרג הבכיר במשרדו יקיימו קשר הדוק ורצו* ע� נציב הכבאות באופ� שתגבר 
�יש לבחו� בשיתו* ע� משרד . מעורבות� בנעשה במער# שירותי הכבאות ברגיעה ובעיתות חירו

 .9"חירו�האוצר וגורמי הביטחו� את הדרכי� המתאימות לתקצוב פעולות שירותי הכבאות בעתות 

3. Î�Ó ˙Î˘Ï· ÔÂÈ„Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ·ˆÓ" ˙ÓÁÏÓ ÈÁ˜Ï ‡˘Â�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï :לאחר , �20.5.10ב �כארבע שני� לאחר מלחמת לבנו� השנייה וכשלוש שני

דיו� , מר גבריאל מימו�, ל משרד הפני� דאז"קיי� מנכ, שהתפרס� דוח מבקר המדינה בעניי� זה
, בדיו� השתת* בי� היתר הנציב דאז. מער# הכבאות בעקבות מלחמת לבנו� השנייהבנושא לקחי 

 :הלקחי� האלה, בי� היתר,  ועלו בו,טפסר שמעו� רומח�רב

 יכולה לשמש כמפקדה יחידה כזו נחוצה כיו� שהיא; בנציבות לא פועלת יחידת מבצעי� )א(
ניי� זה צוי� כי התקיימה פגישה בע. בתגבור ובניוד של כבאי�, עורפית לטיפול בהקצאת כוחות

אול� לא נית� אישור להקמת יחידת מבצעי� , בנושא בי� נציגי הנציבות ונציגי משרד האוצר
� .וכי הבעיה תבוא על פתרונה במסגרת הרפורמה, בכבאות המחייבת תוספת של תקני� ותקציבי

טפסר �רב, בבמהל# המלחמה אזל התקציב להפעלת הכיבוי האווירי ולכ� הורה הנצי )ב(
) פיקוד העור*(ר "רק לאחר התערבות של מפקד פקע. להשבית את מטוסי הכיבוי, שמעו� רומח

ח לקר� " מיליו� ש15 אשר לכ# צוי� שהצור# בתוספת של. ח" מיליו� ש4לתקציב סכו� של נוס* 
� .הועלה לפני אג* התקציבי�,  המיועדת בי� היתר לכיבוי אווירי,החירו

4. Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ·ˆÓÌÈ·ÏÂ˘Ó ÌÈÏÈ‚¯˙ ÈÁ˜ÏÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ˙ : �4.6.09 ל31.5.09בי� � התקיי
בתרגיל השתתפו כוחות החירו� של מדינת ישראל ". 3נקודת מפנה "לאומי החירו� התרגיל 

לפי סיכו� של הרשות לחירו� לאומית . ובה� כוחות של מער# הכבאות, שאמורי� לטפל בעור*
טוי את תפיסת ההפעלה ואת תפיסת השליטה בעור* התרגיל הביא לידי בי ",)ל" רח�להל� (

י רשות "לתרגול המאמצי� בעור* מדינת ישראל במתאר מלחמה תו# תיאו� כלל הגורמי� ע
ל " ובה� מנכ�הסיכו� הופ( בי� היתר לגורמי� שוני� במשרד ראש הממשלה ". חירו� לאומית

ביטחו� הפני� , לאומיותהתשתיות ה, ת"התמ, הביטחו�, לי� של משרדי הפני�"המנכ, המשרד
 . ל מרכז השלטו� המקומי"לפיקוד העור* ולמנכ, והגנת הסביבה וכ� למשטרה

כ "ח,  צוי� שסג� שר הביטחו� הממונה על העור*2009ל בדצמבר "בסיכו� הלקחי� שפרסמה רח
במהל# התרגיל נחשפו פערי� רבי� אשר נדרשי� : "הדגיש בנוגע למער# הכבאות, מת� וילנאי

נהלי� וממשקי עבודה ע� , שירותי הכבאות אינ� מכירי� יכולות: "בנוגע ללקחי� צוי�. "לטיפול
. ר ובי� מער# הכבאות"ובעניי� זה הומל( לקיי� עבודת מטה משותפת בי� פקע, "ר"מחוזות פקע

פגיעה משמעותית , החמרת פערי� הידועי� בשגרה: "כמו כ� תואר המצב כפי שעלה בתרגיל

__________________ 

 . בדוח163' עמ  9
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 � שירותי �24 מ7קריסת . במרבית שירותי הכבאות) דוגמה חילו( מגובהל(באמצעי� קריטיי
ל ומשרד הפני� יבחנו יחד ביסודיות את כל מער# "בעניי� זה הומל( שרח".  ימי�3כבאות בתו# 

 ובכלל זה יביאו בחשבו� את כלל האיומי� הצפויי� ואת האופ� שיש ,הכיבוי בראייה רחבה
� צוי� כי יש להכי� 2009ל משרד הפני� ביולי "ה לשכת מנכבסיכו� התרגיל שהכינ. להתמודד עמ

לקבוע מדדי� קריטיי� להערכת ; נוהלי עבודה לגיבוש תמונת המצב לגבי הנעשה במער# הכבאות
 של רשויות הכבאות ולתכנ� מערכת מחשוב שבמסגרתה ישולבו עזרי� �תפקודאופ�  ו�שרידות

  .שיאפשרו עיבוד תמונת מצב

ל הפיקה לקחי� מתוצאות "רח. �27.5.10 ל23.5.10התקיי� בי� , "4ת מפנה נקוד", תרגיל דומה
�, שעלה כבר בעבר, "לקח חוזר"אחד הלקחי� בנוגע למער# הכבאות צוי� כ. התרגיל והפיצה אות

וכ� הופקו לקחי� , "מער# הכיבוי בהתא� ליעדי ורמות השירות"ולפיו על הממשלה לחזק את 
אלו . הגדיר את יעדי ורמות השירות הנכונות מבחינה מקצועיתנציבות הכבאות נדרשת ל: "אלה

מער# הכיבוי הוא מער# חשוב ", "יוצגו לאישור למקבלי ההחלטות ולאחר מכ� יוצגו משמעויות
דת ומשרד הפני� נדרש לקיי� עב ;ומרכזי וסובל מזה שני� רבות מהזנחה והגיע הזמ� למנ* אותו

 ".פו של דבר להביא זאת בפני הממשלהמטה על מנת למנ* את מער# הכיבוי ובסו

 

 

מצב הכיבוי האווירי
10

 

�החיוניי� והיעילי� לכיבוי שרפות רחבות היק* , הכיבוי האווירי הוא אחד האמצעי� המודרניי
�הזנקה מהירה של מטוסי כיבוי מגדילה במידה . ובייחוד שרפות יער ושרפות בשטחי� פתוחי

בייחוד , ת להתפשט במהירות ולצאת מכלל שליטהרבה את הסיכוי להשתלט על שרפות שעלולו
לחפות על מער# כיבוי אווירי יעיל יש בכוחו אפוא . במקומות שבה� הגישה בכלי רכב מוגבלת

�חיוניות הכיבוי האווירי הוכחה בשרפות . מגבלות שמקור� בהיעדר יכולות כיבוי קרקעי מתאי
 .שנייהובכלל זה בשרפות שפרצו במהל# מלחמת לבנו� ה, גדולות

1. Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Â È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎÏ ÌÈÏ˜ ÌÈÒÂËÓÂ ¯ÂÚÒÈ È˜ÂÒÓ ˙ÏÚÙ‰: ועד 1988 מסו* שנת 
שנית� לצייד� במכלי� נישאי� ,  עסקו בכיבוי אווירי מטוסי יסעור של חיל האוויר2002שנת 

 נוספו למער# הכיבוי האווירי ג� מטוסי� קלי� של חברות 1996בשנת .  ליטר5,000בקיבולת של 
 1,000�1,500שקיבולת הנשיאה שלה� היא ,  המשמשי� בדר# כלל כמטוסי ריסוס חקלאי,רטיותפ

 .ליטר

במחצית , ל הורה מפקד חיל האוויר"בעקבות גילוי תקלה בטיחותית במסוקי� שהפעיל צה
 . על ביטול הכשירות של המסוקי� למשימות של כיבוי שרפות, 2002הראשונה של שנת 

�מר בנימי� ב�, פנה באפריל אותה שנה אל שר הביטחו� דאז, הו ישימר אלי, שר הפני� דאז
יש להשאיר את נוהל "והתריע לפניו שכל עוד אי� חלופות לכיבוי שרפות מ� האוויר , אליעזר
בראשות ,  שקיבלה הממשלה2129אול� בהחלטה ". על כנו ואי� לבטלו] הכיבוי האווירי[הסיוע 

י יש לבטל את ההסדר שהיה תק* עד אותה עת ולפיו מסוקי נקבע כ, �30.6.02ב, מר אריאל שרו�
ומאז הכיבוי האווירי נעשה באמצעות מטוסי , חיל האוויר ישמשו ג� לכיבוי שרפות מהאוויר

 .ריסוס חקלאי בלבד שיכולת הכיבוי שלה� מוגבלת ופחותה מזו של מסוקי היסעור

__________________ 

ÂÎ¯ÚÈ‰ Í¯ÚÓÂ ˙Â‡·Î‰ ‰Ïˆ‰‰˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ÏÂ·  ÌÂÈ˙ בפרק בעניי
 הכיבוי האווירי ג� ראו   10
ıÂ¯Ù  ‰Ù¯˘‰שבדוח זה. 
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2. È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎÏ Ô¯˜‰: יוי אוויר החלה לפעול הקר� לכיב1996 בשנת � שנועדה לשמש כגור
, בשטחי� פתוחי�, בשמורות טבע,  ביערות�האחראי להפעלת הכיבוי מהאוויר של שרפות 

הקר� מפעילה את הכיבוי האווירי באמצעות . ביעדי� אסטרטגיי� לאומיי� וביישובי� בפריפריה
� מעכבי בערה מטוסי ריסוס חקלאי של שתי חברות פרטיות והיא אחראית לרכש של מלאי חומרי

 .שמירה על מלאי זהלו

 השתתפוובדיוניה , ג"ט ולר)ל" קק�להל� (קר� הקיימת לישראל ל, הקר� משותפת לנציבות
טפסר �רב, הנציב: נציגי הנציבות בקר� היו.  ג� נציגי אג* התקציבי� שבמשרד האוצרקביעותב

שירותי כבאות גליל תפקידו כמפקד על  המבצע תפקיד זה נוס* ,שמעו� רומח וטפסר אמיר לוי
פיקוח על חשבות משרד הפני� אחראית לו, הניהול הכספי של הקר�ל מופקדת על "קק. מערבי

ל מתקצבת "קק,  מתקציב הקר�60%משרד הפני� מתקצב באמצעות הנציבות . ניהול כספי הקר�
 . מהתקציב10% �ג " ורט, מתקציב זה30%

ספקי התעופה להפעלת מטוסי הכיבוי וחברות  � 11ל ביצעה את ההתקשרויות ע� הספקי�"קק
ג העבירו לה לאחר "משרד הפני� ורט;  ושילמה לה� בעבור שירותיה��החומרי� מעכבי הבערה 

שנתי של השתתפות משרד הפני� בתקציב הקר� �הממוצע הרב . היחסי במימו��מכ� את חלק
 .ח לשנה" מיליו� ש�3.5מסתכ� בכ

3. ¯ÈÂÂ‡ ÏÈÁ· ÈÂ·ÈÎ ˙ÒÈÈË ˙Ó˜‰:לאחר שבוטל , ות השרפה בכרמל בעקב �קרוב לתשע שני
, מר בנימי� נתניהו,  הורה ראש הממשלה,ההסדר לכיבוי אווירי באמצעות מסוקי חיל האוויר

להקי� בחיל האוויר טייסת לכיבוי אווירי שתכלול מטוסי� אזרחיי� גדולי� שישמשו לכיבוי 
להטיל על " ולפיה יש �9.1.11 מ2699הוראת ראש הממשלה גובתה בהחלטת ממשלה . מהאוויר

שר הביטחו� להציג לראש הממשלה חלופות להקמת יכולת כיבוי אש מהאוויר בחיל האוויר בתו# 
14�למימו� הפעלת יכולת כיבוי אש מהאוויר " ח" מיליו� ש100ולייעד לצור# כ# , " ימי

מפעיל חיל  2011החל ממאי )". 16סעי* (' הוצאות חירו� אזרחיות'שיתוקצבו בסעי* תקציב 
בד בבד . האוויר מטוסי כיבוי ייעודיי� באמצעות חברה אזרחית שעמה הוא התקשר לצור# כ#

 .ממשיכי� לפעול ג� מטוסי הריסוס לצורכי הכיבוי האווירי

4.  ÔÈ‚· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÈÓÂÏ˘˙˙Â‡ˆÂ‰ Ô¯˜‰ : השתתפות הנציבות במימו� פעילות הקר� נעשית
�נמצא כי משרד הפני� העביר . ל"תשלו� שמציגה קקכנגד חשבוניות , מתקציב משרד הפני

עקב כ# . ל כבר שילמה לספקי�" במימו� הוצאות הקר� חודשי� רבי� לאחר שקקחלקול את "לקק
. לאומיי� צרכי� בעבור  לבצע מימו� ביניי� של פעילות הקר�,שאינה גו* שלטוני, ל"נאלצה קק

 כמה פעמי� למשרד הפני� ולמשרד �ל " נציגי� מהנציבות ומקק� פנו חברי הקר� 2010בשנת 
� :למשל, האוצר בבקשה להסדיר את התשלומי

טר� העברת אלינו את ההתחייבות החשבית : "ל לחשב משרד הפני�" כתב נציג קק2010ביוני 
לידיעת# אי העברת ההתחייבות משתקת את ... 2010הנדרשת לחלקה של הנציבות בתקציב 

עוד ציי� כי ...". כל להמשי# ולהפעיל את מטוסי הכיבוילא נו, במצב שנוצר... הפעלת הקר�
נוצלה כבר כל כמות החומרי� של מעכבי בערה שעמדה לרשותנו ולא נית� להוציא במצב "

 כתב טפסר אמיר לוי לאג* 2010ביולי , כמו כ�". הדברי� הזמנה לחומר זה החיוני לכיבוי
 ...".אר(מזה כחודש שאי� חומר מעכב ב: "התקציבי� במשרד האוצר

__________________ 

שבות אול� לאחר ביקורת שעשתה ח, ע� ספקי�, במשות�, ל התקשרו" הנציבות וקק2008עד שנת   11
משרד הפני� בקר� היא החליטה כי נציב כבאות והצלה אינו מורשה חתימה מטע� המדינה ועל כ� 

 כל ההתקשרויות של הקר� ע� 2008החל משנת , על כ�. אינו יכול לחתו� על הסכמי� בש� המדינה
 .ל בלבד"ספקי השירותי� נעשות על ידי קק
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜˜Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÓ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙¯·Ú‰ ÍÈÏ‰" ‰È‰ ‡Ï Ï
ÔÈ˜˙ ,˜˜ Ï˘ ÌÈÈ�È· ÔÂÓÈÓ ÍÈ¯ˆ‰ ÔÎÏÂ È„Ó ·¯ ÔÓÊ Í¯‡ ‡Â‰"Ï .˜˜ ÏÚ „È·Î‰ ‰Ê ¯·„" Ï

 Ï˘ ˙ÈÏÓÈËÙÂ‡‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â�· Ô¯˜‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Â· ‰È‰Â
 ÈÂ·ÈÎ‰‰È¯ÈÂÂ‡ .„· ¯·Î ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ÁÂ

·Èˆ˜˙ ˙ÂÈÚ· Ï˘· ‰˜ÒÙÂ‰ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÏÚÙ‰12 . ˙Â‡ ˘Ó˘Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ
˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ¯Â·Ú ‰¯‰Ê‡ ,Ê‡„ ·Èˆ�‰ Ì˘‡¯·Â , ÌÈ�Ù‰ È„¯˘Ó ˙ÂÏ‰�‰ ¯Â·Ú ÔÎÂ

¯ˆÂ‡‰Â ,‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈÂ‡¯‰ Â·Âˆ˜˙ ˙¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ÂÈ¯ÈÂÂ‡. 

5.  È‡ÏÓ‰ È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ‰‰¯Ú·: בערה ה� חומרי� כימיי� חיוניי� ביותר החומרי� מעכבי ה
ועל כ� יש צור� להבטיח כי יעמוד לרשות , לכיבוי שרפות בשטחי� פתוחי� ובכלל זה שרפות יער

 . כוחות הכיבוי מלאי אסטרטגי של חומרי� מעכבי בערה

Ô¯˜‰ ‰‚È‰�‰˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÈÙ ÏÚ , È‡ÏÓ‰ ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰¯Ú·‰ È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰
250ÔÂË  , ÌÂ¯ÈÁ‰ È‡ÏÓÂ- 200ÔÂË  .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ÏÏÂÎ‰ È‡ÏÓ· ÂÈ‰ ‰Ù¯˘‰ ıÂ¯Ù ÌÂÈ·

 Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ‰¯Ú· È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï˘20„·Ï· ÔÂË  . ˙�È„Ó ‰ˆÏ‡� ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·
ÂÏ‡ ÌÈ¯ÓÂÁ· „ÈÈËˆ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ˙Â¯Ê ˙Â�È„ÓÏ ˙Â�ÙÏ Ï‡¯˘È .ËÂ¯ÈÙ‰ ÔÏ‰Ï: 

 רוב האומדני� שנקבעו בתחזיות לצור� 2010מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי עד שנת 
 שיקפו את מסגרת הפעילות �שעות כוננות וחומרי� מעכבי בערה ,  שעות טיסה�פעילות הקר� 

� חומריה אזלו המלאי השוט� ומלאי החירו� של 2010אול� באמצע שנת . שבוצעה בפועל
 עקב כ�. 2010רבות שהתחוללו במחצית הראשונה של שנת יער פות  שרעקבותב, בערהה מעכבי

וע� זאת היא החליטה ,  טו� חומרי� נוספי� לצריכה שוטפת200 לרכוש 2010החליטה הקר� ביוני 
נוכח הגידול . שכאמור נוצל במלואו עוד קוד� לכ�, שלא לחדש את מלאי החירו� של החומרי�

 מיליו� 3� למשרד האוצר בבקשה להגדיל ב2010אוקטובר פנתה הנציבות ב, הניכר בהוצאות הקר�
 ולקבל הרשאה להתחייב 2010ח את סכו� ההשתתפות של משרד הפני� בתקציב הקר� לשנת "ש

הבקשה אושרה בכנסת בנובמבר . 2011ח נוספי� על חשבו� תקציב שנת " מיליו� ש3.5בהיק� של 
2010. 

נוצלו עד סו� חודש , 2010שהתחוללו בנובמבר  גל גדול נוס� של שרפות עקבותב, א� על פי כ�
  טו� של חומרי� מעכבי בערה מתו� המלאי השוט� הנוס� 180�כ, ימי� ספורי� לפני השרפה, זה

אול� הפע� החליטה הקר� שלא לרכוש מלאי נוס� לצריכה ; 2010שנרכש באמצע שנת )  טו�200(
 . ל חומרי� מעכבי בערהעקב כ� נותרה מדינת ישראל ע� מלאי כמעט אפסי ש. שוטפת

, ל"החלטתה האמורה של הקר� התקבלה לנוכח העיכוב בהחזר התשלומי� של משרד הפני� לקק
הקר� ג� העריכה שהסבירות לפרו' שרפות בעונה . הדבר שגר� להכבדה על תזרי� המזומני� של

העדיפה  היא, שההתקשרות הקיימת לרכישת החומרי� עמדה לפני סיו�והיות  ,זו של השנה נמוכה

__________________ 

 הכבאות וההצלה לעתות חירו� ותפקוד� בעת היערכות העור� שירותי"בעניי� זה ראו בדוח על   12
 .160' עמ, "המלחמה
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יצוי� כי בשעות הראשונות . 13 במחיר זול יותר,להמתי� עד שיתבצע מכרז חדש לרכישת החומרי�
ולאחר מכ� נעשה שימוש בחומרי� שהובאו , לפרו' השרפה נעשה שימוש בכל יתרת המלאי

 .ממדינות זרות

Ô¯˜‰ ‰Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰‰ , ÌÈ¯ÓÂÁ Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ È‡ÏÓ· ˜ÈÊÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÂ˙� Ú‚¯ ÏÎ· ‰ÈÙÏÂ
È˘· ¯ÂÚ200‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ˙Â��ÂÎ ÈÎ¯ÂˆÏ ÔÂË  . ˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·È¯ ¯ÚÈ‰ ˙�˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó·2010 ,

ıÈ˜‰ È˘„ÂÁ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â , ÌÈ¯ÓÂÁ· ÈÂ·ÈÎ‰ ÈÒÂËÓ Â˘Ú˘ ·Á¯�‰ ˘ÂÓÈ˘‰Â
 È·ÎÚÓ‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ·¯Ú ÌÈ¯ÓÂÁ‰ È‡ÏÓ ˙˙ÁÙ‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡Ï ‰¯Ú·

‰�˘‰ È‰Ï˘· ; Ô¯˜· ÌÈ¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Â ˙Â·Èˆ�‰ È‚Èˆ�Ï „ÂÁÈÈ·Â
ÌÈ¯ÓÂÁ‰ ˘Î¯Ï Ê¯ÎÓ‰ ÚˆÂ·È˘ „Ú ÔÈ˙Ó‰Ï Ì˙ËÏÁ‰· Â‚˘ Ì‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó . ÂÏÈ‡ Ì‚

ÍÎÏ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜„ˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ , ÛËÂ˘‰ È‡ÏÓ‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡Ï· ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰
 Í˘ÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ ˙ÂÙ¯˘‰ Ï‚˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÂ ˙È�˜˙‰ Ì˙Ó¯Ï ÌÂ¯ÈÁ‰ È‡ÏÓ „ÂÁÈÈ·Â Ì‚

 ¯Á‡Ï ÌÂÈÒ"˙ÂÙ¯˘‰ ˙�ÂÚ"14 , ÍÏ‰Ó· ‰È‰˘ ÈÙÎ2010 , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‡ÏÂ
 ÚÏ˜È˙-˙È�ÓÊ ÂÏÂ  ,‰¯Ú· È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ Ï˘ ˘¯„�‰ È‡ÏÓ‰ ‰Ï ÔÈ‡ Â·˘ ·ˆÓÏ . 

 

✯ 

 

 ÈÁ¯Î‰ ÈÓÂ‡Ï ÈÚˆ·Ó ÈÏÎ ‡Â‰ È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ˙Ú·Û˜È‰ ˙·Á¯ ‰Ù¯˘  .ÍÎÈÙÏ ,
 ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰È‰„Ò‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚÈ·ËÈÓ‰ ÂÏÂ‰È� ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ¯È ,
˙ÏÚÙ‰Â Â·Âˆ˜˙ ÔÙÂ‡ ˙Â·¯ÏÂ , ÂÏÈÚÙÈ˘ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‡Â ‰¯È˘È‰ Â˙ÏÚÙ‰· Ì‡

‰Ó˘· .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ÈÎ ¯¯·˙‰‰È˙Â¯Â„Ï  ,ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· , ‰¯Ú�˙‰
 ‰¯È·Ú‰Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú·Â ‰¯‚˘ ˙Ú· È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡ÓÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡Â·ÈÎÏ Ô¯˜‰ È„ÈÏ  È

È¯ÈÂÂ‡˘ ÈÏ·Â ‰˙ÂÈ¯Á‡Â Ô¯˜‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ‰¯È„Ò‰˘ ÈÏ·  ÏÚ ‰„ÓÚÏ˘ Â˙ÂÈ‰ ˙Â·È˘Á 
˙ÈÚˆ·Ó ÔÎÂÓÂ ÍÂ¯Ú È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ. 

 ÌÈËÏÂ· Ô¯˜‰ ÏÂ‰È�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ „ÁÂÈÓ·‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÈÁ˜Ï Ú˜¯ ÏÚ, ˙‡ Â·ÈÈÁ˘ 
˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï ÔÂËÏ˘‰ ÈÓ¯Â‚-È ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Ì‰Ï ‰�˙È�˘ ˙È�ÂËÏ˘ Ï˘ ‰˙ÏÂÎ
Û˜È‰ ˙Â·Á¯ ˙ÂÙ¯˘ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ‰�È„Ó‰ , È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÏÂÎÈ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ·

˙È˙ÂÚÓ˘Ó .˙Â·ÈÂÁÓ· Â„ÓÚ ‡Ï ‰Ï‡ ÔÂËÏ˘ ÈÓ¯Â‚ÌÈ˙ÂÚÓ˘Ó Ï˘Î ÂÏ˘Î ÍÎ·Â  . 

__________________ 

 פרסמו המשרד לביטחו� הפני� והנציבות מכרז לקבלת הצעות לאספקת חומרי� מעכבי �30.0.11ב  13
עבור שירותי הכבאות , בעירה וקצ� לכיבוי מהאוויר של שרפות יער וחורש באמצעות מטוסי� קלי�

 על �21.2.12ועדת המכרזי� החליטה ב. �26.1.12עות נקבע להמועד האחרו� לקבלת הצ. וההצלה
טווח והאחרת לאספקת �האחת לאספקת חומרי� מעכבי בעירה ארוכי, זכיית� של שתי חברות במכרז

 . ל' וג�קצ
גשמי� משמעותיי� "עונת השרפות מסתיימת ב, על פי הגדרת הנציבות בפקודת היערכות לעונת הקי$  14

 ".חור�/בסתיו
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È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó ÌÈ�Ù‰ ¯˘Ï ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï ˘È „ÁÂÈÓ· , ˙�˘· ˙Ó„Â˜‰ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·˘
2002 ,Ï „‚�˙‰ËÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‰Ï ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ¯ÂÚÒÈ‰ È˜ÂÒÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ

¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ· ,˙È�˘· ‰Ê „È˜Ù˙Ï ‰�Ó˙‰ Ê‡Ó ÌÏÂ‡ , ÏÈ¯Ù‡·2009 , ˜ÒÚ ‡Ï ‡Â‰
Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÈ ‰Ê˘ È„Î È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ ÍÎ·; ÍÎ· ˘È 

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Ï„ÁÓ. 

 

 

 סקירת פעילות גורמי הממשלה בקשר למער� הכבאות

  בנוגע למער� הכבאות2011 ועד ינואר 1986החלטות ממשלה ממאי 

 קיבלו ממשלות ישראל לדורותיה� כמה וכמה החלטות שמטרת� להסדיר את מער
 1986משנת 
 חוק חדש ולחוקקעל פי ההחלטות הללו יש להקי� מער
 כבאות ארצי . הכבאות וההצלה הארצי

ובכלל זה כל , רוב ההחלטות לא יושמו.  שלולמער
 הכבאות שיית� תוק� למבנה הארגוני החדש
ההחלטות הנוגעות לשינוי המבנה הארגוני של מער
 הכבאות ממבנה מוניציפלי מבוזר למבנה 

בתיאו� ע� שר המשפטי� ושר ,  קיבלה הממשלה החלטה ולפיה על שר הפני�4.7.10"ב. מרכזי
 2011בנובמבר . ית לכבאותלהשלי� את הכנתו של תזכיר החוק בדבר הקמת הרשות הארצ, האוצר

 אישרה ועדת השרי� לענייני 201215בתחילת פברואר . גובש תזכיר החוק) כשנה לאחר השרפה(
והיא פורסמה " 2012"ב"התשע, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה"חקיקה את טיוטת 

 והועברה 21.3.12" הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ב.19.3.12"ברשומות ב
 .לוועדת הפני� והגנת הסביבה של הכנסת להמש
 הלי
 החקיקה

 :להל� עיקרי ההחלטות

להסב את ) 1613' החלטה מס(  החליטה הממשלה בראשות מר שמעו� פרס18.5.86"ב .1
בעקבות . 1987מועד הקמת המער
 הארצי נקבע ליוני ; שירותי הכבאות לשירות כבאות ארצי

לפי ; 1988"ט"התשמ, הצעת חוק שירותי כבאות והצלהקבלת ההחלטה הכי� משרד הפני� את 
 הוקמה נציבות כבאות 1989באפריל . ההצעה יוסבו עובדי רשויות הכבאות לעובדי שירות המדינה

; אול� המבנה המוניציפלי של שירותי הכבאות נותר בעינו ועובדיו לא היו לעובדי מדינה, והצלה
� היא לא יושמה בנוגע לנושאי� מבצעיי� אול, בכ
 יושמה חלקית החלטת הממשלה האמורה

 .קריטיי� הנדרשי� לתפעול יעיל של מער
 הכבאות

להציע תיקו� ) 2702' החלטה מס(  החליטה הממשלה בראשות מר יצחק שמיר5.4.92"ב .2
וששר הפני� יוסמ
 להקי� איגוד ערי� ארצי , 1988"ט"התשמ, לחוק שירותי כבאות והצלה

 .ויות הכבאות במסגרת השלטו� המקומילכבאות שיאוגדו בו כל רש

' החלטה מס( ל" החליטה הממשלה בראשות מר יצחק רבי� ז28.3.93"ב, כשנה לאחר מכ� .3
 בדבר הקמת איגוד ערי� ארצי לכבאות ולהסמי
 את שרי 1992לבטל את החלטתה משנת , )1060

 .לכבאות והצלהלהכי� הצעת חוק לרשות ממלכתית , בתיאו� ע� שר המשפטי�, הפני� והאוצר

__________________ 

השר לשירותי דת ערער על החלטת הוועדה א� זו דחתה את ערעורו בישיבתה ; 2520/חק'  מסהחלטה  15
 ).2520/חק (4410' החלטה מס (�11.3.12מ
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לאמ/ את ) 6326' החלטה מס(  החליטה הממשלה בראשות מר שמעו� פרס19.11.95"ב .4
�ועדת  (1995שאירעה ביולי , הדוח המסכ� של ועדת הבירור לחקירת הדלקה בהרי ירושלי

בי� היתר המליצה הוועדה לשנות את המבנה הארגוני של מער
 הכבאות על ידי חיזוק ; )לפידות
להגדיר את התפקידי� והסמכויות של נציב כבאות , כוזית על פני הגישה המוניציפליתהגישה הרי

לחדש את ציוד , להכי� תכנית חדשה לפריסת תחנות הכיבוי, והצלה ושל מפקח כבאות ראשי
בתחו� החקיקה המליצה . הכבאות המיוש� בתחנות הכיבוי ולהוסי� ציוד בהתא� לשינוי בפריסת�

� . מקיפי� בחוק ובתקנות שהותקנו על פיוהוועדה לעשות שינויי

 לתת ))90/בק(3619' החלטה מס( החליטה הממשלה בראשות מר בנימי� נתניהו 9.4.98"ב .5
שצורפה לפרוטוקול החלטות ( 23.3.98"תוק� להחלטת ועדת השרי� לענייני ביקורת המדינה מ

 שר הפני� ליישו� שמינה" ועדת גינוסר"ולפיה , )הממשלה וקיבלה תוק� של החלטת ממשלה
וכי בעת שתגבש הוועדה את המלצותיה , תסיי� את עבודתה ללא דיחוי נוס�" ועדת לפידות"דוח 

האג� ; 16 של מבקר המדינה על שירותי הכבאות וההצלה48יעמדו לפניה ממצאיו של דוח שנתי 
ו� לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה יבצע ביקורת על יישו� השינויי� הארגוניי� ותיק

. וידווח לוועדת השרי� לביקורת המדינה על הביצוע, הליקויי� כמתבקש מהערות ביקורת המדינה
� " ל"ג וקק"טר, משרד האוצר, ל" בשיתו� צה"יגבש , עוד החליטה הממשלה כי משרד הפני

 .כללי� מוסכמי� להפעלת מער
 הכיבוי מ� האוויר

החלטה (בראשות מר בנימי� נתניהו החליטה אותה ממשלה , 28.3.99"ב, כשנה לאחר מכ� .6
, על פי ההחלטה). ח גנוסר"דו(לאמ/ את דוח הוועדה לבחינה ותכנו� מער
 הכבאות , )4937' מס

וכ� יש להקי� בתו
 , יש להקי� צוות היגוי ומעקב בהשתתפות נציגי משרדי הפני� והאוצר
נהלת יהמ. ו� הדוחעל מנת להכי� תכנו� מפורט ושלבי� לייש, שלושה חודשי� מינהלת הקמה

עוד נקבע בהחלטה כי הצעת . תפעל בהתא� להנחיות ובכפו� לאישור של צוות ההיגוי המשות�
 .החוק הנדרשת על פי דוח הוועדה תובא לדיו� ועדת השרי� לענייני חקיקה ואכיפת החוק

לרשו� את ) 861' החלטה מס(  החליטה הממשלה בראשות מר אריאל שרו�18.9.03"ב .7
שרד לביטחו� הפני� כי על שולח� הממשלה מונחת הצעה להחלטה בעניי� העברת הודעת המ

�וכי במסגרת הדיו� בנושא בממשלה , מער
 הכבאות וההצלה לאחריות המשרד לביטחו� הפני
המער
 "השלמת הצור
 ביוסדרו שיתו� הפעולה בי� פיקוד העור� לשירותי הכיבוי וההצלה ו

 ".האחוד

לבצע ) 3484' החלטה מס(שלה בראשות מר אהוד אולמרט  החליטה הממ11.5.08"ב .8
�"רפורמה מקיפה בתחו� שירותי הכבאות וההצלה ולפיה רשות הכבאות הארצית תהיה רשות פני

את אופ� תקצובה ואת הדר
 , ההחלטה מפרטת את המתכונת לתפעול הרשות. ממשלתית עצמאית
יבה ואת כוח האד� שלה בנפרד בי� היתר נקבע כי הרשות תנהל את תקצ. ליישו� הרפורמה

כ� נקבע כי יבוטלו כל רשויות הכבאות שפעלו במסגרת איגודי . ותכלול מטה ארצי ומער
 מחוזות
נקבע כי שר הפני� ושר האוצר יאשרו את המבנה הארגוני המוצע של . ערי� או רשויות מקומיות

 
ס התקציב של מענק האיזו� ח יועברו מבסי" מיליו� ש150כי ;  יו�60רשות הכבאות הארצית בתו
 מיליו� 250וכי תקציבי ההשתתפות של המדינה באיגודי הכבאות בס
 של , למימו� פעולות הרשות

בעניי� כוח אד� נקבע כי תקו� ועדה בהשתתפות . ח יועברו לתקציב רשות הכבאות הארצית"ש
רד האוצר הממונה על השכר במשרד האוצר והממונה על התקציבי� במש, ל משרד הפני�"מנכ

שתקבע את תנאי השירות ברשות הכבאות הארצית ותבח� את האפשרות לקלוט את כלל עובדי 
 . יו�60על הוועדה הוטל להגיש את המלצותיה בתו
 ; מער
 הכבאות במסגרת הרשות

__________________ 

16  ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , È˙�˘ ÁÂ„44, 544�588' עמ, "שירותי הכבאות וההצלה" בפרק. 
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, בי� היתר) 1904' החלטה מס( בראשות מר בנימי� נתניהו,  החליטה הממשלה4.7.10"ב .9
�להשלי� את תזכיר החוק בדבר , תיאו� ע� שר המשפטי� ושר האוצרב, להטיל על שר הפני

 וולהפיצ, 2008 ממאי 3484בהתא� להחלטת הממשלה , הקמת הרשות הארצית לכבאות והצלה
סרי� המהותיי� במער
 ולהשלי� את הח" וכ� להורות לנציבות הכבאות וההצלה 4.8.10עד 

כפי שיגבש נציב הכבאות וההצלה , ח" מיליו� ש100הכבאות בציוד ובכוח אד� בעלות של 
מקורות המימו� ". ל משרד הפני� והממונה על התקציבי� במשרד האוצר"ויאושר על ידי מנכ


משרד הפני� , ח בתקציב נציבות כבאות והצלה" מיליו� ש40משרד האוצר התבקש לתקצב : לכ
תת� הרשויות  ובתקצוב הסכו� הנותר אמורות להש17ח" מיליו� ש30התבקש להעביר לנציבות 

 יושל� תהלי
 הקמת הרשות הארצית 2012עוד נקבע בהחלטה כי עד סו� שנת . המקומיות
 .וכי ע� ההתקדמות בהקמתה יושלמו החסרי� האמורי�, לכבאות

�כחודש לפני , 31.10.1018"ב, אליהו ישי, שקיי� שר הפני�, בדיו� בהשתתפות נציגי משרד הפני
ועדיי� נבצר ממער
 , ח" מיליו� ש100בתוספת האמורה בס
 הוא ציי� כי אי� די , אסו� השרפה

בדיו� הוחלט כי המשרד יכי� הצעת ; הכבאות וההצלה למלא את ייעודו בעתות חירו� ושגרה
לצור
 סיוע לשיפור יכולתו המבצעית ומוכנותו : "על פי ההצעה. מחליטי� שתובא לפני הממשלה

נציבות הכבאות /האוצר למשרד הפני�יקצה משרד , המקצועית של מער
 הכבאות וההצלה
בנוס� נדרש ". ח" מש460תקציב תוספתי של ... ממקורות תקציב המדינה בלבד, תקציב נוס�

 תקני� למשרד הפני� לצור
 תגבור ושיפור היכולת המבצעית של נציבות כבאות 10"להקצות 
� הממשלה א
 הגישה למזכירות, משרד הפני� גיבש את הצעת ההחלטה". והצלה במשרד הפני
 .עקב השרפה בכרמל שאירעה בסמו
 לכ
, הממשלה לא דנה בה

בראשות , )2699' החלטה מס(החליטה הממשלה , כחודש לאחר השרפה בכרמל, 9.1.11"ב .10
 גו� המטה המקצועי של "להעביר את שטח הפעולה של נציבות כבאות והצלה , מר בנימי� נתניהו
 לביטחו� פני� ואת סמכויות שר הפני� לפי חוק שירותי  ממשרד הפני� למשרד"שירותי הכבאות 

כמו כ� נקבע בהחלטה . לשר לביטחו� הפני�, וחוקי� קשורי� נוספי�, 1959"ט"התשי, הכבאות
שיוק� צוות ממשלתי בראשות המשרד לביטחו� הפני� לגיבוש ולליווי של תהלי
 החקיקה 

מער
 הכבאות ישודרג בסכו� כולל של עוד נקבע כי . ולביצוע ההתאמות הדרושות בתזכיר החוק
ח בשי� לב " מיליו� ש150,  תקצוב מידי"ח " מיליו� ש100: ח כמפורט להל�" מיליו� ש350

 .19ח נוספי� לתקצוב מער
 הכיבוי האווירי" מיליו� ש100, להתקדמות בהקמת המער
 הארצי

 

 

 טיוטת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה

את תזכיר הצעת , 2699הנזכר בהחלטת הממשלה , ת הממשלתי הפי/ הצוו2011בסו� נובמבר 
נדונה , 2012בפברואר , בהמש
 לכ
". 2011"ב"התשע, חוק הרשות הלאומית לכבאות והצלה"

"ב"התשע, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה"ואושרה בוועדת השרי� לענייני חקיקה טיוטת 
אושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה הצעת החוק .  היא פורסמה ברשומות19.3.12"וב, "2012

__________________ 

 .מתו� תקציב הפיתוח שלו  17
נציב , שמעו' רומחטפסר �רב; ל משרד הפני*"מ מנכ"מ, אמנו' ב' עמימר :  בי' היתרבדיו' השתתפו  18

ל וממונה "המשנה למנכ, שוקי אמרנימר , ש משרד הפני*"יועמ, יהודה זמרתד "עו; כבאות והצלה
 .על מחוז המרכז

 .סעי+ הוצאות חירו* אזרחיות, בתחו* פעולה נפרד  19
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מטרת .  והועברה לוועדת הפני� והגנת הסביבה של הכנסת להמש
 הלי
 החקיקה21.3.12"ב
לש� הצלת נפש , להסדיר את קיומ� של שירותי כבאות והצלה והפעלת� בידי המדינה"החוק 
חוק המוצע תיקרא הרשות שתוק� מכוח ה, לפי טיוטת החוק". כיבוי דלקות ומניעת דלקות, ורכוש

היא תהיה רשות ממלכתית ארצית ותפעל כיחידת סמ
 במשרד , "רשות הכבאות וההצלה"
�בראש . טיוטת החוק מגדירה את אופיו של השירות כארגו� בעל אופי מבצעי. לביטחו� פני

הוא יופקד על , אשר ישמש הדרג הפיקודי העליו� של השירות, הרשות יעמוד נציב כבאות והצלה
 החוק ג� מודגשת החשיבות של הצעתב. על הפעלתה ועל פיתוח יכולותיה,  רשות הכבאותניהול

ובכלל זה לקבוע הסדרי� הנוגעי� לתכנו� יערות , מניעת התלקחות אש במקומות המ1עדי� לשרפה
 .וחורש

 

✯ 
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Â¯Â„Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ˘ ‰Ê ˙Â¯Ú Ô‰È˙Ó ‰ÏÚÓÏ-25  È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ÈÂ�È˘· Í¯ÂˆÏ ‰�˘

 Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ˘¯„�Î ‡ÏÓÓ Â�È‡˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘-‰�È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡Ï È˘ÓÓ ÔÂÎÈÒ ˙ÚÈ�Ó  .
ÂÏ·È˜ ˙ÂÏ˘ÓÓ‰ ,ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ , Í¯ÚÓ Ï˘ ‰·Ò‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ Ì„˜Ï Ô˙¯ËÓ˘ ˙ÂËÏÁ‰

Èˆ¯‡ È˙ÎÏÓÓ Í¯ÚÓÏ ˙Â‡·Î‰ .¯˘Ó ÏÚ ÈÎ Ú·˜� Û‡ ‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰· ÌÈÚ‚Â�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„
¯·„· ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó „ÂÁÈÈ·Â ,˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï20 ‡È·˙˘ 

˙È�Â¯˜Ú‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˘ÂÓÈÓÏ ‰ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˘Â·È‚Ï .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ„¯˘Ó‰Â Ô‰È˙Â¯Â„Ï . ÌÈ�Ù‰ È¯˘

¯ˆÂ‡‰Â ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ˙ÂËÏÁ‰· ÂÂËˆ‰  ˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ˙‚˘‰Ï ‡È·˙˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ
ÔÎ Â˘Ú ‡Ï Ì‰ Í‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ . ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú· ˜¯

 ˙�˘Ó ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ·2010ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ ÂÈ˙Â˘È¯„Â  , ˙‡ ‡È·‰Ï È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó
˙Â‡� ÔÙÂ‡· Í¯ÚÓ‰ ·Âˆ˜˙ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Ú¯Î‰Ï ‰È‚ÂÒ‰ , ˙˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰

˙ ÍÒ· ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ100˘ ÔÂÈÏÈÓ " ‰˘·Â‚ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯Â Í¯ÚÓ‰ ˙·ÂËÏ Á
ÔÈÈ�Ú· ˜ÂÁ‰ ˙ËÂÈË ;ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰ ‰‚˘Â‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

 Ï˘ ˘„Á‰ ‰�·Ó‰ ÈÙ ÏÚ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙Ï Ú‚Â�· Ì‰È�Â‚¯‡ È‚Èˆ�Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ·Â ÌÈ„¯˘Ó‰
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ,ÚÓ‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ÏÚÂÙ·Â‰�˙˘‰ ‡Ï Í¯. 

Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Ê-25 ˙Â�·‰Ï ÔÂÈÒÈ�‰ Í˘Ó� ‰�˘  ˘„ÁÓ ˙‡˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ . Û‡ ÌÏÂ‡
 ˙‡ ÍÂÙ‰Ï È„Î· ˙Âˆ¯Ó�Â ˙Â˘ÂÁ� ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÂÏ ‡Ï Ô‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰˘

ÌÈ˘ÚÓÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ;ÍÙ‰Ï ,Î ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ï Ô˙È�"ÌÈÈÏ‚¯ ˙¯È¯‚ "ÎÂÍ˘Ó˙Ó Ï„ÁÓ .
 Ô˙ÏÁ� ‡Â‰ ‰Ê Ï„ÁÓÈ ˙ÂÏ˘ÓÓ Ï˘Ô‰È˙Â¯Â„Ï Ï‡¯˘ , ˜ÂÁ‰ ¯ÈÎÊ˙ ˘Â·È‚Ï È„ Â˘Ú ‡Ï˘

ÂËÈÏÁ‰Â Â·˘ ÔÓˆÚ Ô‰ ‰ÈÏÚ˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂ„È˜ÏÂ , Ô‰ ÔÈ· ¯˘‚Ï ÌÈˆÓ‡Ó ÂÊÎÈ¯ ‡Ï
 Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÈ Í¯ÚÓ‰˘ ÂÁÈË·È˘ ˙ÂÓÎÒ‰Ï Ì‡È·‰ÏÂ ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ

‰È·˘Â˙ ÌÂÏ˘Â ‰�È„Ó‰ ÔÂÁËÈ· ˙ÁË·‰Ï È�ÂÈÁ ·ÈÎ¯ÓÎ . Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ „Â˜Ù˙‰ ÔÙÂ‡
ÓÓ˙ÂÏÈ˘Ó Ï˘Î ÏÚ „ÓÏÓ Ô‰È˙Â¯Â„Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ , ‡Â‰˘ ÔÈÈ�Ú· ¯ÂÓÁ Ï„ÁÓÂ „È ˙ÏÊ‡

˘ÂÎ¯‰Â ÌÈÈÁ‰ ˙Ïˆ‰ ÌÂÁ˙ ˙·ÈÏ·. 

__________________ 

4.7.10
מ, )3484' מס (11.5.08
מ, )4937' מס (28.3.99
מ, )1060' מס (28.3.92
מ: למשל ההחלטות  20 
 ).1904' מס(
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 פניות הנציב דאז להנהלת משרד הפני� ולשר הפני� 

 בשער ," השרפה יו� פרו�בופעילותו לאירועי חירו� ההצלה הכבאות ומער היערכות "הפרק על 
בי� היתר . היתר את פניות הנציב להנהלת משרד הפני� ולשר הפני� מתאר בי� ,דוח זהב ראשו�ה

לפני שרי הפני� ולפני , טפסר שמעו� רומח�רב,  שב והתריע הנציב2010�2007צוי� בו כי בשני� 
כי יש מחסור חמור באמצעי� הנדרשי� למער , לי משרד הפני� שכיהנו בשני� אלה"מנכ

 מענה לאומי בתחו� זה ואשר פוגע בהיערכות אשר לטענתו מונע את היכולת לתת, הכבאות
הנציב הדגיש בפניותיו בעיקר את הצור . ובמוכנות של מער הכבאות בעתות שגרה וחירו�

בהצטיידות רחבת היק$ באמצעי כיבוי ובה� כלי רכב ייעודיי� ואת , בגיוס מאות כבאי� חדשי�
 2007ביולי . יבוי ברחבי האר�הצור בתשתיות קשר ומחשוב ובפריסה יעילה יותר של תחנות כ

לא כולל תשלומי שכר (ח " מיליו� ש400�בכהערי הנציב את העלות הנדרשת להשלמת החוסרי� 
 2007בספטמבר , )ח" מיליו� ש190� כבאי� ובעלות שכר שנתית של כ800�לתגבור כוח האד� בכ

מחלקת מבצעי� לא כולל הקמת (ח " מיליו� ש396�בכ � 2009ביוני , ח" מיליו� ש425�בכ �
, )לא כולל הקמת מחלקת מבצעי� בנציבות(ח " מיליו� ש416�בכ � 2009באוגוסט , )בנציבות

לא כולל תקציב לתגבור כוח האד� המבצעי בשירותי (ח " מיליו� ש403�בכ � 2009בספטמבר 
 .21)להקמת מחלקת מבצעי� בנציבות ולתרגול לשעת חירו�, הכבאות

 א$ "קריטיי� ומידיי� "� כול� כדחופי� החוסרי�אז הגדיר את עוד צוי� בפרק זה כי הנציב ד
, מדובר היה בצרכי� רחבי היק$ הנוגעי� ככלל לבניי� הכוח העתידי של מער הכבאותש

 .שיישומ� צפוי להיות ארו טווח וכדי למלא� יש צור בהקצאת תקציבי� גדולי�

Ò Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ·Èˆ�Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„
 ˙ÓÏ˘‰ÏÌÈ¯ÒÂÁ‰ ,„¯Ù�· ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰Ï ‚Èˆ‰ ‡ÏÌÈÎ¯ˆ‰ ÏÏÎÓ  ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ 
˙ÂÈÚˆ·Ó‰ , ˙ÂÈÓÂÈÓÂÈ‰Â ˙ÂÙËÂ˘‰¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· Ô‡ÏÓÏ ˘È˘ , ¯ÂÙÈ˘ Í¯ÂˆÏ Ï˘ È„ÈÓ

 ˙ÂÁÂÎ‰ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏÂ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ È„˜ÙÓ Ï˘Â ÂÏ˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ
ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡· ,Â˙Ú·ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙. 

__________________ 

דרישה למילוי צרכי( , מר גבריאל מימו*, ל משרד הפני( דאז" העביר מנכ2010נוס# על כ� בפברואר   21
; ) כבאי( שיש לגייס180שנתי שלא כולל שכר של 
תקציב חמש(ח " מיליו* ש433
אלו בסכו( של כ

 מיליו* 823
נדרש סכו( של כ, מר אליהו ישי,  הפני( במסגרת הצעת מחליטי( שהגיש שר2010ביוני 
 מיליו* 645
 נדרש סכו( של כ2010במסגרת הצעת מחליטי( נוספת של השר ישי מנובמבר ; ח"ש
 . שתי הצעות המחליטי( לא נדונו בממשלה
ח "ש



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�
 2010 דצמבר 
השרפה בכרמל 
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 ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ‰ÓÈÁÏ‰ ˙¯Â˙Ó ÌÈ¯Ê‚�˘ ÌÈÎ¯ˆ· ¯·Â„Ó˘ ˘‚„Â‰)Â˙‰"Ï ( Ï˘Â
·Èˆ�‰ ˙Â‡¯Â‰ , Ì‰È„ÚÏ·˘Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÏÏÎ ˙¯‚ÒÓ ˙‡ ÌÈÂÂ‰Ó ¯˘‡

˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙ÏÂÎÈ Ú‚ÙÈ˙ . ˙ÓÏÂ‰ ‰ÏÚÙ‰· Í¯Âˆ‰ ·Èˆ�‰ ˙Â˘È¯„ ÔÈ· ÂÏÏÎ� ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·
È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Ï˘ ,˙Â·¯Ï ÈÂ·ÈÎ ÈÒÂËÓ ˙„ÓÚ‰ÏÂ ‰¯Ú· È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ ˘Î¯Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ 

˙Â��ÂÎ· ,ÌÈ‡·Î Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘ ˙ÂÈÂ��ÂÎ ÔÂÓÈÓÏ ,ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ ˙ÂÁÈË· „ÂÈˆ Ï˘ ˘Î¯Ï ,
ÌÈ¯Á‡ ‰Ïˆ‰ ÈÙÂ‚ ÔÈ·Ï Ô�È·Â ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ÔÈ· ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÏÈ‚¯˙ ÚÂˆÈ·Ï , È�ÂÓÈ‡ÏÂ

‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ÏÂ‚¯˙ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„˜ÙÓ . ÂÏÏ‰ ÌÈÎ¯ˆ‰˘ ÌÈ¯˜Ó· Â‚ˆÂ‰- ÂÚÏ·� Ì‰ 
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â·Â¯Ó‰Â ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ˙Â˘È¯„‰ ÏÂÏÎÓ· . Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÈÎ¯ˆ· ¯·Â„Ó
·Èˆ�‰ ‰ÏÚ‰˘ ˙Â˘È¯„‰ ÏÂÏÎÓ ˙ÂÏÚÓ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ï ‰ÎÂÓ� ,‰È‰ Ô˙È� Ì˙ÂÈ�ÂÈÁ ÁÎÂ�Â ,

˙ÂÏ˜ ¯˙È· ,Ì�ÂÓÈÓÏ ˙Â¯Â˜Ó ¯˙‡Ï . ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÎ¯ˆ‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ˘ ÔÈÂˆÈ
Ï‡ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰· ÌÈÎÂ¯Î Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Â Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Ì‰˘ ‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ „ÂÒÈÓ· ‡

·Èˆ�‰ .‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰ ,È‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â� Ê‡„ ·Èˆ�‰˘ ÔÈÈˆ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ-
ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰. 

 

 

  �מעורבות מקבלי ההחלטות 

  �ר יובל שטייני� "שר הפני� מר אליהו ישי ושר האוצר ד

 בסוגיית המוכנות של מער� הכבאות

בדגש על יומה הראשו� , כפי שנחשפו בדוח זה, כשלי� במוכנות ובהיערכות של שירותי הכבאותה
אשר היה מופקד על מער� הכבאות , היו בתחו� האחריות של משרד הפני�, של השרפה בכרמל

 במלחמת הכבאות שירותי על המעקב בדוחבעניי� זה צוי� עוד . 22וההצלה ובראשו שר הפני�
 : 2010 מברמדצ, השנייה לבנו�

, כשל מתמש� זה מונח בראש ובראשונה לפתחו של משרד הפני� והשר העומד בראשו"
 .23"כמי שעליו מוטלת האחריות המיניסטריאלית לשירותי הכבאות

 :2010אשר למידת אחריות� המשולבת של משרד הפני� ומשרד האוצר צוי� בדוח מדצמבר 

� של שירותי הכבאות לעיתות בביקורת התגלו כשלי� קריטיי� בעניי� היערכות"
 הציג 2007#2010בשני� . משרד הפני� ומשרד האוצר היו ערי� לתמונת מצב זו...חירו�

משרד הפני� למשרד האוצר פעמי� אחדות את הצרכי� התקציביי� הכוללי� של שירותי 
הציג ג� דרישה תקציבית מצומצמת  2010א� רק במאי , הכבאות לעת שגרה ולעת חירו�

משרד הפני� לא השכיל , חר$ הפערי� החמורי� בשירותי הכבאות. פערי� מידיי�לכיסוי 
להשלי� , בי� היתר, תכנית מוסכמת שתאפשר, בשיתו$ משרד האוצר, לגבש ולתקצב

באופ� מידי פערי� קריטיי� בשירותי הכבאות שברור כי ה� חיוניי� לתפקוד� של שירותי 
 כי משרד האוצר התנה את מת� הסיוע עלה, יתר על כ�: "וכ�". הכבאות בעת חירו�

התקציבי לשירותי הכבאות בכ� שקוד� לכ� תבוצע הרפורמה הארגונית בהתא� להחלטת 
__________________ 

 . עברה האחריות לנציבות כבאות והצלה לידי המשרד לביטחו� פני
2011באפריל   22
 .9' עמ, 2010דצמבר , "היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו
", נהמבקר המדי  23



 אחריות גורמי הממשלה ושריה

479 

הליקויי� , לנוכח העובדה שבעיית הרפורמה הארגונית עדיי� לא נפתרה. הממשלה
ומאחר שהטיפול בנושא הגיע , החמורי� בהיערכות� של שירותי הכבאות נותרו בעינ�

נסבל בהתחשב בצור� #לא נית� לפתור את הסוגיה ונוצר מצב בלתי, ונעצר כליללמלכוד 
 ...".להיער� לתרחישי� החמורי�

 

 

  אליהו ישיכ"חמעורבות שר הפני� 

1. ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ�Ù‰ ¯˘Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ:#31.3.09 ב 
שירותי הכבאות במלחמת לבנו� בדוח המעקב על .  אליהו ישי לתפקיד שר הפני�כ"חהתמנה 

פורטו פעולותיו ופניותיו לראש הממשלה ולשר האוצר וצוי� כי על א$ , 2010השנייה משנת 
התכתובות והדיוני� ביניה� הנושא לא הבשיל לכדי תכנית תקציבית מוסכמת להשלמת המחסור 

עיקרי פניות להל� סקירה של . המידי והקריטי באמצעי� ובמשאבי� שישדרגו את מער� הכבאות
 :שר הפני�

לשר , מר בנימי� נתניהו, לראש הממשלה, מר אליהו ישי,  פנה שר הפני�2009בספטמבר  )א(
, מר מת� וילנאי, מר יובל שטייני( ולסג� שר הביטחו� דאז, לשר האוצר, מר אהוד ברק, הביטחו�

ח הנדרש "ש  מיליו�#400והתריע לפניה� על המצב של מער� הכבאות ועל מחסור בהיק$ של כ
 .הוא ביקש להעלות את הנושא לדיו� בקבינט הביטחוני; לצור� התמודדות ע� אירועי חירו�

כי בדיו� בקבינט , ציי� השר)  תגובת השר#להל�  (2012בתגובתו לממצאי הביקורת ממר( 
 :  הוא טע� כלהל�2010הביטחוני שהתקיי� בחודש ספטמבר 

אני מכיר את המצב עוד כשהייתי שר , הוא קטסטרופה] במער� הכבאות[המצב ש� "
עשינו כמה שינויי� והתחלנו מער� של , יחד ע� שר האוצר סילב� שלו�, ואז, הפני�

ה איפה היית� כל 'ושאלתי באמת חבר, הרבה שני� לא הייתי ש�. רכישת כבאיות חדשות
 או דיו� פנימי ע� ראש, המצב פשוט חמור מאד ומחייב דיו� דחו$ בקבינט... השני�

אני מבקש מראש . זה דבר שלא יכול להימש� כ�. שר האוצר וסג� שר הביטחו�, הממשלה
 ".הממשלה דיו� דחו$

ל משרד " נדונו בעיות התקציב וההצטיידות של שירותי הכבאות אצל מנכ2009באוקטובר  )ב(
יבוי  רכבי כ130,  כבאי�200נדרשי� הנציב דאז ציי� בדיו� כי . מר איל גבאי, ראש הממשלה דאז

 24נציג אג$ התקציבי�. כמו כ� הוא פירט את סטטוס קידו� הרפורמה; וכ� מערכת מחשוב
 הציג את הקשר שבי� הצור� בביצוע הרפורמה לבי� הצור� בהשלמת החוסרי� שבמשרד האוצר

 : ציי�וכ� הוא, הקיימי�

א� באמת רוצי� לעשות רפורמה צרי� שישב צוות מקצועי ויבח� מה באמת צרי� "
תוספת משאבי� ,  אפשר לדו� נקודתית בהחרגת הקיצו(#א� אי� רפורמה . עויכרי

 ". מינימאלית לתחנות בסכנה והמש� הדיינות בנושא רפורמה

__________________ 

 . היה מר אודי ניס�2009הממונה על התקציבי
 באוקטובר   24
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Î�Ó" Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓ ÔÈÎÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÈÎ ÌÎÈÒ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÂÈ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„ ˙‡¯˜Ï . ÏÚ Û‡ ÔÎ ÈÙ

˘˜Â·ÓÎ ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ÔÈÎ‰ ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡. 

מר בנימי� נתניהו וביקש ממנו לקיי� דיו� ,  פנה השר ישי לראש הממשלה2009באוקטובר  )ג(
 : השר ישי ציי� בפניו. דחו$ בנושא מער� הכבאות וההצלה

פריסת תחנות ומערכות קשר ומחשוב העומדי� , משאבי כוח האד� והציוד המיוש�"
מספקי� מענה גבולי בלבד לצרכי� הנדרשי� לנוכח היק$ ומורכבות , ער�לרשות המ

אני חרד מיו� פקודה : "וכ�". האירועי� ומפת הסיכוני� שבפניה� עומדת מדינת ישראל
יוכחו טענותיי על כ� שמער� הכבאות אינו מסוגל לספק הגנה מספקת במצב , חלילה, בו

צב הקיי� לא נוכל לשפר את השירותי� של אני חוזר ומתריע כי במ. חירו� לאומי ובשגרה
  ."מער� הכבאות וההצלה וברור לי שלא תהיה מוכנות מספקת לכשנידרש

, בי� היתר, שבו השתתפו, מר בנימי� נתניהו,  התקיי� דיו� אצל ראש הממשלה#30.12.09ב )ד(
לדיו� . רומחטפסר שמעו� #ר יובל שטייני( והנציב דאז רב"שר האוצר ד; שר הפני� מר אליהו ישי

 .ח" מיליו� ש433שנתי בסכו� כולל של #צר$ משרד הפני� מסמ� דרישות לתקציב חמש

נושאי� מרכזיי� דחופי� "ציי� כי קיימי� שלושה , מר גבריאל מימו�, ל משרד הפני� דאז"מנכ
 . הצטיידות בכלי רכב ותקציב,  כוח אד�#" לטיפול

 בשנתיי� וחצי האחרונות מדברי� על שינוי #ה רפורמ: "ציי�, טפסר רומח#רב, נציב כבאות דאז
לא נכו� לתלות את ההצטיידות . צרי� לדבר ברצינות על הרפורמה ובמקביל לשפר יכולות. ארגוני

זכות שביתה בנושאי� מבצעיי� . א:  נקודות מחלוקת ברפורמה2. השרפות לא מחכות. ברפורמה
שעות . ב. וכל הקשור לאימוני� ותרגולי� מניעת זכות השביתה ביציאה לאירועי� #ובניי� הכוח 

כבאי� ותיקי� ימשיכו במתכונת .  בבית48 # שעות משמרת 24,  משמרות בחודש10 היו� #עבודה 
 ".מחלוקת לגבי חדשי�, זו

. הרפורמה. ב; השלב המידי. א:  שלבי�2קיימי� : "נציג אג$ התקציבי� שבמשרד האוצר ציי�
לאחר שאיומי השביתה גוועו הוחזר . בי קוצ( ג� המער� במסגרת הקיצו( הרוח#בשלב המידי 

 התקבלה #2008ב.  רפורמה#השלב הבא . נכו� לעתה אי� איומי שביתה. הקיצו( והוספו תקני�
צרי� לשמור על איזוני� .  רשות ארצית שתסדיר את כל המער�#החלטת ממשלה על רפורמה 

כר בכבאות ה� מהגבוהי� ביותר רמות הש.  א� נשפו� משאבי� לא תהיה רפורמה#מתאימי� 
 ".מבי� ארגוני החירו�

בעד הרפורמה ולא משנה להיכ� יחליטו להכפי$ . בשוט$ צרי� לתת מענה: "שר הפני� ציי� בדיו�
. א� רוצי� רפורמה יש להתקד� בחקיקה. את מער� הכבאות אול� לא נית� להמשי� במצב הנוכחי

 ".במקביל חייבי� להציל את המער�, יחד ע� זה

 משרד #אבל א� הכוונה ללכת לרפורמה , ברור לכול� שמצב הכבאות לא טוב: "שר האוצר ציי�
 #א� מדובר רק על שיפור המער� הקיי� . האוצר מעוניי� לעזור ולסייע כפי שעשה ברפורמות

 ".נעשה כבר מעל ומעבר

מ "ראשות רההדיו� במער� הכבאות אינו מוכ� לדיו� ב"ראש הממשלה סיכ� את הדיו� באומרו כי 
מ יש לבצע סקרי� "להביא את הנושא להכרעת רה] על מנת[מ "ע: "והוסי$, ]"ראש הממשלה[

 ".מ בפורו� מצומצ�" לאחר השלמת הנתוני� יובא הנושא בפני רה ...ל"והשוואות בינ
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ל משרד "הגיש מנכ, 2009בעקבות הדיו� אצל ראש הממשלה בדצמבר , 2010בפברואר  )ה(
מסמ� המפרט את , על פי בקשתו של ראש הממשלה,  ראש הממשלהל משרד"הפני� למנכ

מהנתוני� . ממצאיה של בדיקה השוואתית בנושא הסטנדרדי� של שירותי הכבאות במדינות שונות
 .עלה שהסטנדרדי� של מער� הכבאות במדינת ישראל נמוכי� בהרבה מאלה של המדינות שנבדקו

מר בנימי� נתניהו וביקש , לראש הממשלה, ישיהשר אליהו ,  פנה שר הפני�2010באפריל  )ו(
מר , ל משרד ראש הממשלה"מנכ". לזרז את הטיפול במציאת פתרונות מידיי� לטווח קצר וארו�"

 : השיב לשר הפני� באותו חודש, איל גבאי

כדי להשלי� את הרפורמה ועל פי הנחיית ראש הממשלה על משרד הפני� להכי� עבודת "
ירותי הכבאות כדי להביאה להכרעה ולאישור לפני ראש מטה בנושאי הרפורמה בש

 ".הממשלה

במהל� עבודת הביקורת להכנת דוח המעקב על שירותי הכבאות וההצלה , #5.5.10ב )ז(
והתריע , מר אליהו ישי, נפגש צוות משרד מבקר המדינה ע� שר הפני�, במלחמת לבנו� השנייה

י� חמורי� בתפקוד� של שירותי הכבאות לעת על ליקוי, על סמ� החומר שנאס$ בביקורת, לפניו
באותה . ועל היות� החוליה החלשה במער� הכולל של חילו( והצלה, כשירות�#על אי, חירו�

 :פגישה ציי� שר הפני� כ�

היא חלשה עד כדי כ� שהיא עלולה להשבית את כל ] שירותי הכבאות[החוליה "
במערכת של " חוליה חלשה"ע מהמצב בשירותי הכבאות הוא הרבה יותר גרו... המערכת

המצב של הפערי� במוכנות לחירו� של ... כלל הגופי� האחראי� לטיפול בעור$ בחירו�
 ".שירותי הכבאות הוא כשל מתמש�

ריכוז הפערי� המידי� להיערכות " הציג משרד הפני� למשרד האוצר מסמ� #17.5.10ב )ח(
דרשי� להיערכות לחירו� אשר הסתכמו ובו נתוני� מרוכזי� על המחסור בתקציבי� הנ" לחירו�

 לא החוסרי�יצוי� כי . ח שנדרשו באופ� מידי" מיליו� ש#168ובכלל זה כ, ח" מיליו� ש#672ב
במסמ� המסכ� את הדיו� צוי� כי . תועדפו על פי סדר חשיבות ולא הוצגה פריסת התקציב הנדרשת

ותעביר ,  העדיפויות של הנציבותלפי סדרי, נציבות הכבאות תכי� נייר שיכלול את הצור� המידי"
עוד נקבע כי על בסיס מסמ� זה יתקיי� דיו� נוס$ ". 23.5.10... אותו למשרד האוצר עד

 . ל משרד ראש הממשלה"ולאחריו יתקיי� דיו� אצל מנכ, בהשתתפות הצדדי�

ע� צוות משרד מבקר המדינה הודיע , מר אליהו ישי,  לאחר פגישת שר הפני�#20.5.10ב )ט(
 : למשרד מבקר המדינההשר

במהל� הדיוני� ע� הכבאות העליתי בכל הפורומי� כולל : "בנוגע למיקומו של מער� הכבאות
מ את ההצעה על מיקומו של מער� הכבאות וציינתי כי מיקומו הטבעי הינו "בדיו� בראשות רה

ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· Â‡ ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó·) "ההדגשה במקור.( 

בימי� האחרוני� הגשתי למזכירות הממשלה הצעת מחליטי� ": באותבנוגע לרפורמה במער� הכ
במהל� השנה האחרונה : "בעניי� הרפורמה ציי� השר". במטרה לספק פתרו� למער� הכבאות

קיימתי את הרפורמה במער� הכבאות מתו� ראיה כי ג� זו דר� לפתרו� ארו� טווח לבעיות 
יימות בעיות שהבעיה המרכזית היא הזכות ק, במהל� היישו� וקבלת ההחלטות לרפורמה. המער�

, ל המשרד מקד� את הפיתרו� במקביל"מנכ. לשביתה וזו בעיה שהנגזרת המבצעית שלה בעייתית
 ...".ל לא יביא את הפתרו� הרצוי אלא יחייב השלמות תקציבי�"א� הנ
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, להל משרד ראש הממש"התקיי� דיו� בראשות מנכ, #26.5.10ב, #17.5.10בהמש� לדיו� מ )י(
טפסר #הנציב רב, ל משרד הפני� מר גבריאל מימו�"מנכ, בי� השאר, שבו השתתפו, מר איל גבאי
 . הממונה על השכר במשרד האוצר מר איל� לוי� ונציגי� מאג$ התקציבי�, שמעו� רומח

בדיו� הציג משרד הפני� חומר רקע על מצב מער� הכבאות וטבלאות השוואתיות מול מצב מערכי 
ובו דרישות ".  ריכוז פערי� מידיי�#היערכות לחירו� "עוד הוא הציג מסמ� . �הכיבוי בעול

. תקציב ותק� לצור� הצטיידות שוטפת ומידית ודרישת תקציב פיתוח להצטיידות רחבה יותר
 . העלות המשוערת וסדר עדיפות להצטיידות, המסמ� פרט את המצב הקיי� אל מול התק� הנדרש

 מזה (ח " ש מיליו�#603תקציב הפיתוח עמד על ס� של למעלה מהפער הכולל ב, על פי המסמ�

תוספת "שנדרש כ, תקציב השוט$ב והפער הכולל, ")השלמה הכרחית"ח כפער ל" מליו� ש#172כ
בי� ") השלמה הכרחית"כפער ל ח" מליו� ש#11.5מזה כ (ח" מיליו� ש70עמד על " לבסיס התקציב

#של למעלה מהיק$  כלי רכב ב#128 הצטיידות ב#לתקציב הפיתוח הכוללת היתר כללה הדרישה 
 של היק$מערכת קשר ארצית ב, ח" מיליו� ש#52 של כהיק$בינוי תחנות כיבוי ב, ח" מיליו� ש200
 100 #הקמת בית ספר לכבאות , ח" מיליו� ש#111 כ#היערכות לרעידות אדמה , ח" מיליו� ש100

. ח" מיליו� ש15 #ויקט מחשוב ארצי ח ופר" מיליו� ש6 #אמצעי מיגו� לפרט , ח"מיליו� ש
הפעלת , ח" מיליו� ש66 של היק$ כבאי� ב70לתקציב השוט$ כללה גיוס של הכוללת הדרישה 

 ס� הפער הכולל .ח" מיליו� ש2.5 #ביצוע אימוני� ותרגילי� , ח" מיליו� ש1.5 #מוקד מבצעי� 
ג כפער הנדרש להשלמה ח שהוצ" מליו� ש#183ח מזה כ" מליו� ש#673שהוצג במסמ� עמד על כ

 :להל� יפורטו העמדות שהוצגו בדיו�. הכרחית

 הרפורמה . 1: יש לטפל בשני נושאי� במקביל"ל משרד ראש הממשלה ציי� בדיו� כי "מנכ

 ".המהלכי� אינ� תלויי� זה בזה. טיפול בפערי� מידיי� להצבת המער� על הרגליי�. 2

 180עמד על ) לא כולל כוח אד�(הצטיידות  הצורכיל משרד הפני� ציי� כי הפער הקיי� ב"מנכ
במש� שלוש שני� נית� יהיה לצמצ� את , ח לשנה" מיליו� ש#70בתקציב של כ"וכי  ח"מיליו� ש

 )".א"כולל כ(הפערי� הקריטיי� 

ע� נציגי משרד הפני� והכבאות ] " כאמור#17.5.10ב[נציג אג$ התקציבי� ציי� כי בדיו� מוקד� 
 MUST#יש הסכמה שצרי� ללכת למענה מידי . שוט$ ומרכיב מידי, פיתוחהוצגה תוכנית כוללת ל

כ� הוא ציי� שהדרישה עמדה " שנתי#ויש כוונה שע� התקדמות הרפורמה יהיה דיו� על תקציב רב
תנאי� , ח לכלי רכב" מש70#80בסיכו� הדיו� נותר פער של "ח וכי " מיליו� ש168באותו דיו� על 

היו� בא משרד "הוא הוסי$ ". מה� התבקש משרד הפני� לרדד", "מחשוב ואימוני�, לוגיסטיי�
 ]".ח"ש[ מיליו� #183 ל#168הפני� ולא רק שלא רידד אלא עלה מ

סיכ� את הדיו� וציי� כי יש להתקד� בעניי� הרפורמה , מר גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ
 משרד #י� השוטפי� צמצו� הפער"וכי בעניי� , 15.6.10ובכלל זה להפי( את תזכיר החוק עד 

הפני� ומשרד האוצר יגיעו להסכמות בתו� שבוע ימי� בדבר הצרכי� התקציביי� והמקורות לכ� 
 בהעדר הסכמה יובא הדבר להכרעת הממשלה בישיבתה המתוכננת .  השני� הקרובות#3ל

 להקצאת תקציב, בי� היתר,  והביא#4.7.10הדיו� בממשלה התקיי� בסופו של דבר ב". #13.6.10ל
 .ח לטובת מער� הכבאות" מיליו� ש100של 

 813של  נדרשת תוספת תקציב בס�, 201025ביוני הפני� שהכי� שר , לפי הצעת מחליטי� )א"י(
ח תקציב תוספתי " מיליו� ש626מתו� זה , 2010#2015לשני� , תשנתי#ח בפריסה רב"מיליו� ש

__________________ 

 2010ההצעה הוגשה למזכירות הממשלה א� לא נדונה בממשלה והיא מעדכנת הצעה קודמת ממאי   25
 . למשרד מבקר המדינה#20.5.10אליה התייחס השר ישי במכתבו מ
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לצורכי , ח תוספת לבסיס התקציב" מיליו� ש#187לצורכי פיתוח ורכש ולשיפור המוכנות לחירו� ו
הצעת המחליטי� של השר אינה כורכת את , יודגש כי. תגבור כוח אד� ופעולות אימו� ותרגילי�

בעניי� , א$ שהחלטת הממשלה האחרונה למועד זה, התוספת התקציבית הנדרשת בביצוע רפורמה
 .ה ותוספת תקציב רפורמ#עסקה בשני הנושאי� ) #11.5.08 מ3484' החלטה מס(מער� הכבאות 

 :  הוא חזר והתריע פע� נוספת#4.7.10בתגובת השר הוא ציי� כי בדיו� בקבינט הביטחוני ב )ב"י(

על העדר הטיפול של ממשלות ישראל השונות , על מצבו הקשה של מער� הכבאות"
שחייב נקיטת פעולות מידיות תו� מציאת פתרונות , שהביאו להזנחה של מער� הכבאות

 ". תקציביי�

 :וכ� הוא אמר בדיו�

משרד הפני� רואה . ...כאילו אי� מער� כבאות בישראל, המצב ש� קטסטרופאלי לגמרי"
שא� אני אבקש מראשי , אבל אני מראש אומר, בעדיפות גבוהה וראשונה עניי� הכבאות

א� אבקש מראשי . לא תהיה לה� בעיה, את חלק�, כמו למשל רעננה ותל אביב, ערי�
ואז חזרנו בחזרה , ה� לא ישלמו, את חלק�, שכורת כבר חודשי�ערי� שלא שלמו מ

שהוא לא נות� , שאי� לו, להיות בלי מער� כבאות ואז משרד הפני� צרי� להוציא מכספו
זה אחד המקרי� , הצור� שלנו בתוספת תקציב הוא כל כ� אמיתי וזועק, לכ�...מענקי איזו�

 ". הכי זועקי� שיכולי� להיות

 פנה השר ישי פע� נוספת לראש הממשלה מר בנימי� נתניהו ודרש לקיי� #24.10.10ב )ג"י(
 " .דיו� מקי$ להיערכות העור$"

ח " מיליו� ש460 הגיש השר ישי הצעת מחליטי� נוספת לתקציב תוספתי של #9.11.10ב )ד"י(
שדרוג יכולתו של מער� הכבאות וההצלה למת� מענה לאיומי� הקיימי� בשגרה "לצור� 
מקורות המימו� שנדרשו לכ� היו ממשרד . רכש ותגבור בכוח אד�, באמצעות פיתוח" ובחירו�

 .ההצעה לא נדונה בממשלה. האוצר

ר יובל שטייני( מדיו� בוועדה לביקורת "ד, בתגובת השר הוא צטט מדבריו של שר האוצר )ו"ט(
 : ימי� ספורי� לאחר שו� השרפה בכרמל, #14.12.10המדינה מ

שהעלה את הנושא , שר הפני� אלי ישי, כותו של שר הפני� הנוכחיאני רוצה להגיד לז"
וג� כלפי , ג� כלפי ראש הממשלה, ג� בקבינט, ג� בממשלה, פעמיי� ושלוש, הזה פע�

ולא חשוב א� היה שר אוצר ממפלגה כזאת או , עמדת האוצר לדורותיו. ... שרי� אחרי�
 ." הייתה תוספת תקציב ע� רפורמה ושינוי מבני, אחרת
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‰ÏÚÓ ˙ÈÁÎÂ�‰ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· È˘È ¯˘‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÁÂ˙È� , ÏÚ ˙ÂÏÂÚÙ Ë˜� ÔÎ‡ ‡Â‰˘
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈÚ·‰Ó ˜ÏÁ ¯Â˙ÙÏ ˙�Ó , „˜Ó˙‰ ‡Â‰ ÌÏÂ‡

˙Â„ÈÈËˆ‰ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ Í¯ÂˆÏ ¯˜ÈÚ·Â ÍÎ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‚˘‰· ˜¯Â Í‡ ,
 „ÓÚ ‡ÏÂ ÏÚÌÈÈÁ¯Î‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÈÎ¯ÓÍ¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â¯È˘Î ˙„ÈÓ ÂÓÎ  , ÏÏÎ·Â

 ‰Ê-ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ˙Â�ÎÂÓ  ,˙Â¯˘Î‰ ,ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ÌÈ�ÂÓÈ‡ ; ÈÙ ÏÚ
È˘È ¯˘‰ ˙˘È‚ , ˜¯ ‰�˙ÂÓ ¯˘‡ ÌÏ˘ÂÓÂ ÏÏÂÎ ÔÂ¯˙ÈÙ ˘¯„� ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙‡¯·‰ Ì˘Ï

¯ÎÈ� Û˜È‰· È˙ÙÒÂ˙ ·Èˆ˜˙ ÍÎÏ ˙Âˆ˜‰Ï ËÈÏÁ˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÍÎ· .˘È‚Ï Ì‡˙‰·Â˙ , ‰�Ù
È˘È ¯˘‰ ,‰Ê ÔÈÈ�Ú· ,Î�ÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ" ÔÂÈ„ ÌÊÈ Û‡Â Â„¯˘Ó Ï

¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ì‚ Û˙˙˘‰ Â·˘ ÌÓÚ .È˘È ¯˘‰ ,·Èˆ�‰ ÂÓÎ , ˙È�Î˙Ï ÂÈ˙Â˘È¯„ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â ·˘
ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰ ÏÎÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï ˘È ‰·˘ ˙ÏÏÂÎ : ˙Â¯È˙Ú ˙ÂÙÒÂ˙Ï ‰˘È¯„ ‰ÏÏÎ Â˙È�Î˙

 ·Èˆ˜˙-˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó "Á,ÌÈ˘„Á ÌÈ‡·Î ˙Â‡Ó ÒÂÈ‚ÏÂ Û˜È‰ ˙·Á¯ ˙Â„ÈÈËˆ‰Ï  . Â‰Ê
 ˙�ÈÁ·· ‡Â‰˘ ÔÂ¯˙ÈÙ"ÌÂÏÎ ‡Ï Â‡ ÏÂÎ‰ ."ÌÏÂ‡, È‡Ó „Ú 2010 , ‰�Á·‰Ï ÏÚÙ ‡Ï ¯˘‰

‰ ÔÈ· ÌÈÎ¯ˆ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È�Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ· ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· Í¯ÚÓ‰ Ï˘ Â˙Â�ÎÂÓ ¯ÂÙÈ˘Ï
 ÔÈ·ÂÌÈÎ¯ˆ‰È„ÈÓ‰ ÌÈ˘  ÈÂ˘Ú Ì‰Ï ‰�ÚÓ¯·Î Í¯ÚÓ‰ ˙‡ Ì˜˘Ï ‰È‰¯ˆ˜‰ ÁÂÂË·  - 

 „ÂÁÈÈ· ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â¯È˘Î ˙‡ ¯Ù˘ÏÂÂÏ˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÎÈ ; ¯·Â„Ó
˙ÏÏÂÎ‰ ˙È�ÎÂ˙Ï ˙ÈÒÁÈ ‰·¯‰· ‰�Ë˜ ÌÈ·‡˘Ó ˙Ú˜˘‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ· .ÌÏÂ‡ , „ÂÚ

 È‡Ó È�ÙÏ2010‰È¯Á‡˘ ‰ÙÂ˜˙· ÔÎÂ  , ¯˙‡Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â�ÂÎ� ‰ÏÈ‚ ‡Ï ¯˘‰
ÂÈ·‡˘Ó ÍÂ˙Ó ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜ÓÌÈ�Ù‰ -ÌÈÈ„¯˘Ó , ÔÂÓÈÓÏ ÌÈÙÂÁ„‰ ÌÈÎ¯ˆ‰Ó ˜ÏÁÏ ˙ÂÁÙÏ

 ‡Â‰Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ÂÈ˙Â˘È¯„·˘ Ì‚ Â„¯˘Ó È·Èˆ˜˙ ÍÂ˙Ó Û˙Â˘Ó ÔÂÓÈÓÏ ˙È�Î˙ ÚÈˆ‰ ‡Ï
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È·Èˆ˜˙ÓÂ.  

 ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È‚Èˆ� ÌÚ ˙·ÏÂ˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰Ó ˘¯„ ‡Ï Ì‚ ¯˘‰
ÏÎÏ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÒ�ÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÔÂ„Ï ˙�ÓÌÈ„„ˆ‰ È�˘ ÏÚ ˙ÓÎÒÂÓ‰ ˙È�ÎÂ˙ Ï . ˙Ú„Ï

 ÏÂÙÈË· ˙ÂÓ„˜˙‰Ï Ú‚Â�· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙‰Ï ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ÏÚ ‰È‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„Â·Ú‰ È‚¯„ Ï˘ , Â„ÓÚÓÂ ÂÏ˜˘Ó „·ÂÎ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÏÈË‰ÏÂ ˘¯„� ¯˘‡Î ‡˘Â�· ·¯Ú˙‰Ï

 ÌÈ‚¯„ È„È ÏÚ Â·˘ÂÈ ‡Ï˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ Ô�ÈÈ�Ú· ‰Ú¯Î‰ Ï·˜Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ· Ì¯‰
ÎÂÓ�¯˙ÂÈ ÌÈ . ‰„Â·Ú ˙˘È‚Ù ÌÊÈ È˘È ¯˘‰˘ Ì‚ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È·Ï Â‡ˆÓÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó

ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï ˙�Ó ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÌÚ ÂÏ˘ . ÍÎÏ ¯˘‡· ˘‚„ÂÈ-ÂÏ‡ ÌÈ¯·„ ÈÎ  , Ú‚Â�·
ÌÈ¯˘‰ ÔÈ· ‚ÂÏ‡È„Â ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÂÊÈÈÏ , Ì‰Â Â„¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï Ì‚ ÌÈ�ÙÂÓ

Í˘Ó‰· ÌÈ˘‚„ÂÓÂ ÌÈË¯ÂÙÓ. 

·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·¯ ,È˘È ¯˘‰ È�Ù· Â¯È‰·‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�˘ ¯Á‡Ï ˜¯ , ˙ÏÈÁ˙·
 È‡Ó2010 , ÌÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡ÏÂ ˙Ú ‰˙Â‡· ‰˙˘Ú�˘ ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙¯ÓÂÁ ˙‡

Î�Ó ÌÚ ‡˘Â�· ÔÂÈ„"‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ‰‡È·‰ ,·-4.7.10 ,
Î-15„È˜Ù˙Ï ‰�Ó˙‰ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ  ,ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ ˙)ÒÓ '1904 ( ‰ÈÙÏÂ

 Âˆ˜ÂÈ100˘ ÔÂÈÏÈÓ "Í¯ÚÓ‰ ˙·ÂËÏ Á26ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó È·Èˆ˜˙Ó  , ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ . 

2. ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Â ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˙Â·¯ÂÚÓ : עוד בדוח
 המבנה הארגוני של על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה ציי� מבקר המדינה בנוגע לסוגיית

עד שיימצא פיתרו� כולל לסוגיית המבנה הארגוני של מער� "מער� הכבאות הפוגעת ביעילותו כי 

__________________ 

 לצורכי בינוי # רכבי כיבוי ויתרתו 58רוב רובו של התקציב נוצל לרכישת , על פי החלטת הנציבות  26

 .והשלמת מלאי
 לוגיסטיי
 לחירו
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על משרד הפני� להקי� מנגנו� שיאפשר לו להפעיל את המער� בעת חירו� ביעילות , הכבאות
בדוח המעקב על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� ". באמצעות הסמכויות שמעניק לו החוק

לפיה יש ... שמשרד הפני� ד� בהמלצת מבקר המדינה" צוי� כי לא נמצא 2010השנייה משנת 
 . 27"מנגנו� להפעלת מער� שירותי הכבאות בעת חירו�, כפיתרו� ביניי�, להקי�

ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ�‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· Â‡ˆÓÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÍÂ˙Ó , Â‰ÈÏ‡ ¯Ó
È˘È ,Ó ˘È ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ·˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰È‰ ¯ÂÒÁÓ Û‡Â Ì„‡ ÁÂÎ·Â „ÂÈˆ· È˘ÓÓ ¯ÂÒÁ

ÂÓÎ ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙÏ ÌÈÚˆÓ‡· :ÌÈÚˆ·Ó ˙„ÈÁÈ ¯„ÚÈ‰ ,È‡Â ·Â˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ¯„ÚÈ‰-
‡ÏÓÏ ‰ÈÏÚ˘ ÌÈÎ¯ˆÏ ˙È�Â‚¯‡‰ ¯˘˜‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰Ó‡˙‰ ,‡˘Â�‰ ˜ÓÂÚÏ „¯È ‡Ï ‡Â‰ ;

Î�Ó Ì‰·˘ ÌÈ�ÂÈ„ ÌÊÈ ‡ÏÂ ‰Ê ‡˘Â�· ÔÈÈ�Ú˙‰ ‡Ï ‡Â‰" ÂÏ Â‚ÈˆÈ ·Èˆ�‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï
˙‡˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙È‚Ë¯ËÒ‡‰ ‰ÒÈÙ˙‰  ,Ì‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï Í¯ÚÓ‰ ÏÚ˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ,

ÌÈ�ÂÎÈÒ Ì˙Â‡Ï ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â Â˙Â�ÎÂÓ ˙„ÈÓÂ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ , ÏÎ· „ÂÁÈÈ·
˘ÂÎ¯ÏÂ Ì„‡ ÈÈÁÏ È˘ÓÓ ÔÂÎÈÒ È„ÎÏ „Ú Ë˘Ù˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ˙ÂÙ¯˘ ÈÚÂ¯È‡Ï Ú‚Â�‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ ÔÂÂÈÎ ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ÈÎ¯ÓÓ ˜ÏÁ ‡Â‰
Ï‡¯˘È ,¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ‰ÈÂ‡¯ ‰�‚‰ ˙˙Ï Ì˙¯ËÓ ¯˘‡ , ‚ˆÂ˙˘ ˘Â¯„Ï È˘È ¯˘‰ ÏÚ ‰È‰

 ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È�Â‚¯‡ ˙Î¯ÚÓ· Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙��ÎÂ˙Ó‰ ˙Â·Ï˙˘‰Ï ˙È�Î˙‰ ÂÈ�ÙÏ
Ï‡¯˘È . Â˜ÙÂ‰ ¯˘‡ Í¯ÚÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ÂÈ�Ù· Â‚ˆÂÈ˘ ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ

·Ï ˙ÓÁÏÓÓ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ÌÈ·ÏÂ˘Ó‰ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ÓÂ ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�"‰�ÙÓ ˙„Â˜� "- 
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ì‰·Â ‰È„¯˘ÓÓ ÌÈ·¯Â Ì‰Ï ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÌÈÏÈ‚¯˙ , Û‡

Ì‰· ÂÙ˙˙˘‰ . ˙ÂÏ·‚ÓÏ ¯Ú ‰È‰ ¯˘‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï „ÁÂÈÓ· „„Á˙Ó ‰Ê Í¯Âˆ
˙ÂÈÚ·ÏÂ ,‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ ‰ËÓ ‡ÏÏ ÏÚÂÙÂ ¯ÊÂ·Ó Í¯ÚÓ‰˘ ÍÎ· Ô¯Â˜Ó˘ÈÊÎ¯Ó  , ‡˜ÂÂ„Â

 ˘·‚Ï Í¯ÚÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎ Ï˘·ÌÈÈ˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ,‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ Ï˘ ‰ÒÈÙ˙ . ‡Ï ¯˘‰
ÂÈ�ÙÏ ‚ˆÂ˙ ÂÊ ‰ÒÈÙ˙˘ ˘Â¯„Ï ÏÈÎ˘‰ , Ì˙Â‡ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ Â�ÓÓ ¯ˆ·� ÔÎÏÂÌÈ¯ÒÂÁ ÂÏÈ‡˘ 

 ¯ÒÂÁ‰ ÁÎÂ� Ì‚ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï Ì˙ÏÂÎÈ· ‰È‰ ÂÓÏ˘Â‰
Ì„‡ ÁÂÎ·Â „ÂÈˆ·. 

¯È ¯„ÚÈ‰È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ì‚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ÌÈ¯·„‰ Ï˘ Ì˜ÓÂÚÏ ‰„È .¯ÂÎÊÎ ,
È˘È Â‰ÈÏ‡ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ Â˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· , ˙�˘·2002 , ‰ËÏÁ‰Ï „‚�˙‰ ‡Â‰

¯ÚÈ ˙ÂÙ¯˘ ÈÂ·ÈÎ· ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ Ï˘ ¯ÂÚÒÈ‰ È˜ÂÒÓ ˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï; ‰�Ó˙‰ Ê‡Ó ÌÏÂ‡ 
 ÏÈ¯Ù‡·2009˙È�˘ ‰Ê „È˜Ù˙Ï  , ˜ÒÚ ‡Ï ‡Â‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ ÍÎ·

Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÈ ‰Ê˘ È„Î È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ . ¯˘‰ Ï˘ ‰Ê ‰˜ÓÚ‰ ¯ÒÂÁÂ ‰ÈÈ˘Ú ¯„ÚÈ‰
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÓ ¯ˆ·� ÈÎ ‰�·‰‰ ÁÎÂ� „ÁÂÈÓ· ÌÈÈ˙ÈÈÚ· ,¯‡Â˙˘ ÈÙÎ Â·ˆÓ· , „„ÂÓ˙‰Ï

ÏÂ„‚ Û˜È‰· ˙ÂÙ¯˘ ÌÚ ÈÂ‡¯Î , Ô˙È� ¯ÈÂÂ‡‰Ó ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜¯ ÈÎÂ˙ÂÙÁÏ ÏÚ ˙ÂÈÚ·‰ 
‰ÈÚ˜¯˜‰ ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÓÈÈ˜ . ‡Ï ‡Â‰Ï ÏÈÎ˘‰¯„Â Í¯ÚÓ ·ˆÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ·Èˆ�‰Ó ˘

 È¯ÈÂÂ‡‰ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙‡Â Â˙Â�ÎÂÓ ˙ÂÏ·‚Ó‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ , ÌÈ‡˘Â�‰ Â�Â„ÈÈ Â·˘
Â˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÓÏÂ‰‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙¯‚ÒÓ‰ Ú·˜È˙Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰. 

 

 

__________________ 

 .19' עמ, 2010דצמבר , "היערכות שירותי הכבאות וההצלה לעת חירו�", מבקר המדינה  27
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  אליהו ישיכ"חטענות שר הפני� 

הודה השר בכ� שלא היה , כפי שהוצגו בפניו בטיוטת הדוח, ורתבהתייחסותו לממצאי הביק .1
וכ� הוא ציי� ; כפי שתואר לעיל, מוכנותו היומיומית והשוטפת של מער� הכבאות�ער לאי

 :�8.11.11בפגישה בינו לבי� מבקר המדינה מ

"�משו� שבדיוני� ע� . חלק גדול מהדברי� אגב אני כשר הפני� אפילו לא יודע מה
, אני מקבל מקצי� הכבאות. לרזולוציות מקצועיות,  מכניסי� אותי לפרטי�לא, הכבאות

 ".ל המשרד את המצוקה שיש בגדול"מנכ

הדרג המקצועי צרי� להציב . עכשיו אני שומע דברי� שאני כשר לא עודכנתי עליה� בכלל: "וכ�
כנו אותי שיעד. כל פרט, מה בסדר מה לא בסדר ולא משנה באיזה רזולוציה, בפניי מה הבעיות

 ".חסר זה, חסר זה, אימוני�, בפרטי פרטי� מה חסר

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˙�ÚË ˙‡ Ï·˜Ï ‰˘˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó , „ÂÚ ÏÎ ÈÎ
Â�ÁÏÂ˘Ï ‡˘Â�‰ ˙‡ Â‡È·‰ ‡Ï ÂÏ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈ‚¯„‰ ,ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ‡Ï . „·Ï· ÂÊ ‡Ï

¯˘ Ï˘ ‰ÏÂÚÙ ˙·ÈÈÁÓ ˙Â‡·Î‰ ÌÂÁ˙· ‰ÈÚ·Ï ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ÌˆÚ˘ÌÈ�Ù‰  , Ì‚ ‡Â‰˘ ‡Ï‡
Â„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈÂ˜Ï‰ „Â˜Ù˙ÏÂ ÔÂ‚¯‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�‰ , ÌÂÁ˙· ÌÈ‡˘Â�˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï

ÂÈ�ÙÏ ÌÈ‡·ÂÓ Ì�È‡Â ÏÂÙÈËÏ ÌÈÎÂÊ Ì�È‡ Â˙ÂÎÓÒ. 

ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ Í¯ÚÓ· ¯·Â„Ó˘ ÌÂ˘Ó ‡˜ÂÂ„ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‰˘ È�ÂÈÁ
Í¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ˜ÓÚ˙ÈÂ ÔÈÈ�Ú˙È .Â‰ ÂÏÈ‡˘ ÁÈ�‰Ï Ô˙È� ‰È‰ ‡Â‰ ‡˘Â�· ÔÈÈ�Ú˙Ó ‰È‰ ‡

‰ÈÂÙˆ‰ ‰�ÎÒ‰ È�Ù ÌÂ„È˜Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜�· Í¯Âˆ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ Ô˙Â� . ÂÈÏÚ ‰È‰
 ÔÈ˙Ó‰Ï ‡ÏÂ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÔÎÂÓ ‰È‰È Í¯ÚÓ‰˘ Í¯Âˆ‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏ

Â�ÁÏÂ˘ Ï‡ ‡Â·È ‡˘Â�‰˘ . Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙�ÈÁ·Ó È˘È ¯˘‰ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ¯ÒÂÁ
¯ÚÓ˙Â‡·Î‰ Í , Û‡ ÏÚÂ ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÚÈÙÂ‰˘ ˙Â‡¯˙‰‰ Û‡ ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰Â

‰ Â·ˆÓÂ Í¯ÚÓ‰ ˙Â�ÎÂÓ È‡Ï Ú„ÂÓ ‰È‰ ‡Â‰˘"ÈÏ‡ÙÂ¯ËÒË˜ "ÂÈ¯·„Î , ¯ÒÂÁ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ
 ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙Ï ‰�˙Ó‰‰ Ï˘Â ‰�ÎÒ‰ ˙¯ÓÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÏ ·Ï ˙ÓÈ˘ ˙‡Ê ‰Ú˘·

ÚÓ Ï˘ ˙ÂÏ‰�˙‰· ‰¯È˘È‰Â ‰ÏÈÚÙ‰ Â˙Â·¯ÂÚÓ ‰˘¯„�˘ ÂÈ‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ËÈ˜�Â ˙Â‡·Î‰ Í¯
ÌÈ�Ù ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î· ÂÈ„È·-È˜ÏÁ ‰�ÚÓ ÂÏÂ È�Â‚¯‡ .‰˘ÚÓ‰ ¯Á‡Ï˘ ‰ÓÎÂÁ· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ,
ÈÂÙˆ È˙Ï· ˘ÈÁ¯˙· ‡Ï Û‡ , ÔÎ˘"¯È˜‰ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ˙·Â˙Î‰" -ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰  ;

ÔÎ ÂÓÎ˘ ˙ÂÁÂ„‰Â ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙Â·¯  Ô‰ Ì‚ ÏÚ ÂÚÈ¯˙‰Â Â·˘ Í¯ÚÓ ˙ÂÏ‰�˙‰·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰
 ˙Â‡·Î‰¯·Ú‰ ˙ÂÙ¯˘ ˙Â·¯Â,‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÍÏ‰Ó· ÂÚ¯È‡˘ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï  , ÂÏ‡ ÏÎ

 Â·ÈÈÁ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˙‡ Â˙Â�ÎÂÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÙËÏ ˙�Ó ÏÚ ˙Â˘ÈÁ�·Â ı¯Ó ¯˙È· ÏÂÚÙÏ
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰. 

2. �לממצאי דוח הביקורת ובהסבריו למבקר המדינה , מר אליהו ישי, בהתייחסות של שר הפני
בי� היתר הוא . גיש ג� את חלק� של אחרי� בעניי� האחריות למצבו של מער� הכבאותהוא הד

 :ציי� כלהל�

)‡( ÌÈ‡·Î‰ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ÔÎÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ : אי� "לדעת השר
מקו� בו תהליכי� לקראת רפורמה במער� הכבאות , להטיל על משרד הפני� והשר העומד בראשו
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וגורמי� אחרי� כמו ועד ) במיוחד מצד משרד האוצר(צד משרדי ממשלה שוני� נתקלו בחסמי� מ
� .28"ארגו� הכבאי

)·( ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡ : נקטו "השר ציי� כי לדעתו �שר הפני� ביחד ע� עובדי משרד הפני
בכל הפעולות שהיו לאל יד� כדי לקד� את כל הפיתרונות לפערי� שהובאו לידיעת� על ידי גורמי 

אלא מדיניות שהייתה נהוגה על ידי משרד האוצר מנעה את . ר� הכבאות וההצלהמקצוע במע
 .29"קידו� הפעולות באופ� משמעותי

)‚( ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ : המוכנות המבצעית של מער� �לדעת השר תחו
הוא הדגיש כי מתזכיר הצעת חוק שירותי . הכבאות הוא באחריות הבלעדית של המער� עצמו

נית� ללמוד כי הסמכות המבצעית הייתה ונותרה של מער�  "�2011א"התשע, ההצלההכבאות ו
 ".הכבאות

)„( ‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ : השר הטיל את האחריות לניהול
על המשרד לביטחו� הפני� ובכלל זה על , ובכלל זה לפיקוד ולשליטה באירוע, האירוע כולו

תיאו� הכוחות וקביעת סדרי העדיפויות , השליטה, הפיקוד, האירועי�ניהול , כידוע: "המשטרה
 .30"הינו בתחו� סמכות המשרד לביטחו� הפני� במצב שגרה

)‰( ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó Ï˘Â ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ : השר טע� שלא הוא
אחריות פארק הכרמל נמצא ב: "ולא משרד הפני� אחראי� להבטיח מניעה של פריצת אש ביערות

�באחריות המשרד (ורשות הטבע והגני� ) באחריות משרד החקלאות(ל "קק: שני גופי� עיקריי
מוב� שלמשרד .... גופי� אלו מופקדי� חוקית וארגונית על תכנו� היער ותחזוקתו). להגנת הסביבה

 .31"הפני� אי� סמכות וממילא חובה או אחריות לתחומי� אלו

)Â( ‰Â ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡Ï ¯˘‡Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯˘: � באי כוחו של השר ישי ציינו בתגובת
להנהלת המשרד ולשר : "... בנוגע לאחריותו הכוללת של השר לנעשה בתחו� משרדו�7.12.11מ

�ממשק ע� גורמי , השגת משאבי� והקצאת�, התווית מדיניות: ככלל מספר תפקידי� ברורי�, ישנ
השר ציי� ". פיקוח ובקרה, התקנת תקנות: הפעלת סמכות, ממשל אחרי� בעיקר משרדי ממשלה

, כל חובה לנושא המבצעי גופו, ודאי שלא לשר הפני�, אי� להנהלת משרד הפני�: "...32בתשובתו
�לפיכ� כל הפעולות שננקטו על ידי הנהלת המשרד והשר . פיקוד ושליטה, וא& לא לנושא תיאו

�חייב את המשרד לנקוט פעולות הג� שלא הוכרז כל מצב המ, נבעו מתחושת אחריות להצלת חיי
, כל נגיעה ישירה או עקיפה לאירועאי� לגורמי משרד הפני� , כ� או כ�"הוא הוסי& ". ייחודיות

, או נוהל אי� להנהלת משרד הפני�/או החלטת ממשלה ו/בשו� חוק ו. למעט היערכות ומוכנות
� לפיקוד או לשליטה על לתיאו�, אחריות ישירה או עקיפה לתפקוד הכוחות, ודאי לא לשר הפני

 .33)" במקוראינהההדגשה (בעת אירועי שגרה , הכוחות

)Ê( ‰¯¯· ˙ÈÏ· ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘ÓÏ ¯È·Ú‰Ï ˘È : השר ישי
הדגיש לפני נציגי משרד מבקר המדינה כי הוא נקלע למצב שבמסגרת המשאבי� והנסיבות 

הוא הציע להעביר את , בלית בררה,  מער� הכבאות ועל כ�שנוצרו נבצר ממנו לתת פתרו� לסוגיית

__________________ 

 .9 סעי� �" ברפתח ד", �27.9.11תשובתו של הפני� למשרד מבקר המדינה מ  28
 .16 סעי� �" פתח דבר", �27.9.11תשובתו של שר הפני� למשרד מבקר המדינה מ  29
 .12 סעי� �" פתח דבר", �27.9.11תשובתו של שר הפני� למשרד מבקר המדינה מ  30
 .13 סעי� �" פתח דבר", �27.9.11תשובתו של שר הפני� למשרד מבקר המדינה מ  31
 .14 סעי� �" פתח דבר", �27.9.11ד מבקר המדינה מתשובתו של שר הפני� למשר  32
היערכות ופעילות של נציבות "בפרק , �27.9.11תשובתו של שר הפני� למשרד מבקר המדינה מ  33

 .4סעי� , "הכבאות ורשויות הכבאות
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�: �4.7.10השר ישי ציטט מתו� דבריו בישיבת הממשלה מ. האחריות למער� למשרד לביטחו� פני
אפילו א� יחליטו לקחת את כיבוי האש ממשרד הפני� , אני מוכ� ללכת פה ע� האוצר עד הסו&"

�מבחינתי אני דואג לכ� שיהיה שירות טוב . אחראו לכל משרד , ולהעבירו למשרד לביטחו� פני
אני חושב שנכו� . אי� לי שו� עניי� של אגו וכבוד בשאלה איפה זה יהיה. לאזרחי מדינת ישראל

קחו את , מצידי. לטובת אזרחי מדינת ישראל, ע� תקציב, ע� תקני�, יהיה לתקצב זאת באחריות
� ".אי� לי בעיה, זהלמרות שזה לא פופולארי לומר את . זה ממשרד הפני

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Ù˜˘Ó ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Ï‡˘· ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˙„ÓÚ
˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ ‡Â‰ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡ ‰ÈÙÏÂ ‰˘È‚34 , ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ , Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÏÂÚÙ˙Ï ‰ÓˆÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ È¯‰
˙ÏËÂÓ ,Â˙ÒÈÙ˙Ï ,¯Á‡ ÏÚÌÈ ;˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜· ˙ÓÎ˙ÒÓ Â˙ÂÈ¯Á‡ , ÌÈ·‡˘Ó ˙‚˘‰·

Ì˙‡ˆ˜‰·Â ,Ï˘ÓÓ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˜˘ÓÓ· ,‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÂ ˙Â�˜˙ ˙ÚÈ·˜· .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÈÙÎ
¯˘‰ ÔÈÈˆ˘ , ÂÏ ˘È˘ ¯Â·Ò ‡Â‰"‰ÚÈ‚� "˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÔÈÈ�ÚÏ .

Â˙ËÈ˘Ï Û‡˘ ¯˘‰ È¯·Ò‰ ÍÂ˙Ó ‰ÏÂÚ , ¯˘‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙-ÂÈ¯Á‡ ÏÏÂÎ  ‰¯˜·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙
Â˙Â�ÎÂÓÏÂ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡ Ì‚ Í‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ; ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ÌÏÂ‡

‰Ê Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ¯˘‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ . ÌÂ˘Ó Ô‰· ˘È ¯˘‰ Ï˘ ÂÈ˙Â�ÚË" ÏÂ‚Ï‚
˙ÂÈ¯Á‡‰ " ÌÈ¯Á‡Ï Â�ÓÓ- È˙Â„È˜Ù‰ ‚¯„Ï Â‡ ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ ‚¯„Ï - ‡Ï ˙Â�ÚË ÂÏ‡ 

¯Ú�˙‰ Ô‰· ˘ÈÂ ˙ÂÈÂ‡¯˙ÂÈ¯Á‡Ó ˙Â. 

˙‡Ê ÌÚ ,È˘È ¯Ó ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Â˙ÂÎÊÏ ÔÈÈˆÏ ˘È , ÌÈ¯Á‡ Â· ÌÂ˜Ó· ÁÈÏˆ‰ ÔÎ‡ ‡Â‰ ÈÎ
 ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï- ˙ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„Ï ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙˜ÂˆÓ ˙‡ ‡È·‰Ï 

 ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ Ô˙Ó ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ ˙·100˘ ÔÂÈÏÓ " ÁÌÈ¯ÒÂÁ ˙ÓÏ˘‰ÏÌÈÈ˙Â‰Ó  
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ·Èˆ˜˙· . ¯Á‡Ï ˜¯ÔÎÓ , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡ Ô·¯„ ÏÓ¯Î· È‚¯Ë‰ ‰Ù¯˘‰ ÔÂÒ‡

ËÈÏÁ‰Ï , Ô˙�È˙ ÈÎ „ÂÚ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ‰„·Î� ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ , ˘‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÒÈÈË Ì˜Â˙
˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â˘¯Ï ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ·ÒÈ˘ ˘„Á ˜ÂÁÏ ¯ÈÎÊ˙ ˘·Â‚È ÈÎÂ ¯ÈÂÂ‡‰Ó. 

 

✯ 

 

__________________ 

החליטה הממשלה להעביר את האחריות לביצוע החוק לידי , לאחר השרפה, 2011בינואר , כאמור  34
 . פני�השר לביטחו�
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˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ ÌÂ˘ÈÈÏ Â˙ÂÈ¯Á‡ Û˜Â˙Ó ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡ ÌÈ�Ù‰ ¯˘Ï ; ¯˘Î
ÌÈ�Ù‰ ,È�ÂÁËÈ·‰ Ë�È·˜· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ï˘ÓÓ· ¯ÈÎ· ¯·Á ‡Â‰ È˘È ¯˘‰ ; ÏÚ Ú„È ¯˘‰

 Â˙Â�ÎÂÓ· ˙ÂÚ‚ÂÙ ¯˘‡Â ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ˙Â˘˜Ó˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â˘˜‰ ˙ÂÈÚ·‰
˙ÈÚˆ·Ó‰ ; ÔÎÏÂ È·Èˆ˜˙‰ Ô¯˘˜‰· ˜¯Â Í‡ ÂÏ‡ ˙ÂÈÚ·Ï ÒÁÈÈ˙‰ ‡Â‰ ÌÏÂ‡"Ï‚Ï‚ " Ô˙Â‡

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ;Ï ¯˘‰ ˙ÂÈÚ· Ô˙Â‡· ÏÙËÏ ıÓ‡Ó ‰˘Ú ‡
ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó È·‡˘Ó ÍÂ˙Ó ˙Â¯Â˜Ó ¯Â˙È‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÈËÈ¯˜Â ˙ÂÙÂÁ„ ; ˜ÒÚ ‡Ï Ì‚ ¯˘‰

 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙Â‰Ó·- Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ‡Â‰ 
 Â˙Â�ÎÂÓ ˙„ÈÓ·Â ÁÎÂ�Ï ÂÈ·‡˘Ó· ÌÈ¯ÒÂÁ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò Ú·˜ ‡Ï ‡Â‰Â
¯ÚÓ‰˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ÌÓÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˘¯„ÈÈ Í ; Ï˘ ‡È·ÓÂ ‡ÈˆÂÓÎ ‰˘ÚÓÏ ˘ÓÈ˘ ‡Â‰ ÍÎ·

·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙Ï ˙Â˘È¯„‰ .·˜ÚÓ ÚÂˆÈ·Ï Â˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Ú�˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ¯˘‰ , ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·
·Èˆ˜˙Â ÌÈ�˜˙ ˙ÙÒÂ˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰Ó ˙Â˘È¯„ È„È ÏÚ ‰·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÁÈ�‰ÏÂ ,

ÂÈ‰È˘ ÏÎÎ ˙ÂÙÂÎ˙ ;È‚‰˘ ˙Â˘È¯„‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï „ÂÁÈÈ·˙ÂÈ�ÏÏÂÎ ÂÈ‰ ˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÚÂ„È‰ ÌÈÏ˘Î‰ , ÂÏÚÂ Â·˘ ¯˘‡
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„·Â ˙Â„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· , ¯˘Ï ‰¯‰Ê‡ ¯Â¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰

ÌÈ�Ù‰ , È�¯Ú ˙ÂÈ‰ÏÂ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ· ÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓÂ ·Â˘˜ ˙ÂÈ‰Ï Â˙Â‡ Â·ÈÈÁÂ
˘‰ Â˙Â¯È˘ÎÏÂ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡Ï˙ÙËÂ ; ¯·Â„Ó˘ ÔÂÈÎ˘ „ÂÒÈ ˙Á�‰ ÍÂ˙Ó ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ÌÈÈÁ ˙Ïˆ‰ ‡È‰ ÂÓÂÈ˜ ˙ÈÏÎ˙˘ Í¯ÚÓ· ,‰�ÂÓÓ‰ ¯˘Î , ‰ÏÂÙÎ ˙ÂÈ¯Á‡
˙ÏÙÂÎÓÂ , ¯ÂÙÈ˘ Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏÂ ÂÏ ÛÂÙÎ‰ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙Â‡�‰ „Â˜Ù˙Ï Ú‚Â�·

Â˙Â�ÎÂÓ· È„ÈÓ .· Â˙ÂÂˆÂ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó È�ÙÏ ˘È‚„‰ ÂÓˆÚ ¯˘‰-8.11.11Î  ·ˆÓ È
 ˙Â‡·Î‰"ÈÏ‡ÙÂ¯ËÒË˜" ;Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙·È˘È· ÂÏ˘ ÂÈ¯·„ ÍÂ˙Ó Ì‚ ËËÈˆ ‡Â‰-4.7.10 

ÔÏ‰ÏÎ" : Ì˘ ·ˆÓ‰]˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· [È¯Ó‚Ï ÈÏ‡ÙÂ¯ËÒË˜ ‡Â‰ , ˙Â‡·Î Í¯ÚÓ ÔÈ‡ ÂÏÈ‡Î
Ï‡¯˘È· , Ï˘ ‰Á�Ê‰ Ì˘ ˘È44‰�˘  .È„ÂÒÈ „‡Ó ÏÂÙÈË ·ÈÈÁÓ ˙Ó‡· ‰Ê , ‰Ó¯ÂÙ¯
‰ÙÈ˜Ó ." ÈÂËÈ·· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˜ÂÂ„"ÙÂ¯ËÒË˜‰ "¯Â·ÈˆÏ ˙Ù˜˘�‰ ‰�ÎÒ‰ ¯Â‡È˙Ï , Â·˘

ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ È˘È ¯˘‰ Ë˜� ,·ˆÓ‰ ˙¯ÓÂÁÏ ¯Ú ‰È‰ ¯˘‰˘ „ÓÏÓ , Û˜˘� ‰�È‚·˘
˘ÂÎ¯ÏÂ Ì„‡ ÈÈÁÏ ÔÂÎÈÒ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰�ÎÒ‰ ¯·„· ‰�·Â˙‰ ˙‡˘ ¯ÚËˆ‰Ï ˘È ,‰Ï ¯Ú ‰È‰˘ ,

˙ÂÈ‚ÂÒ‰ È„˜ÂÓ· Â„ÈˆÓ ‰˜ÓÚ‰· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡È·‰ ‡Ï ‡Â‰ , ˙ÂÙÈ„Ú È¯„Ò ˙ÚÈ·˜·
‚¯˙·Â˘¯„�‰ È�Â˘‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÂÏÎÈ˘ ÌÈÈÁ¯Î‰ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙˘È¯„Ï ÌÓÂ , ÈÙÎ

 ¯˜Ò�˘. 

 

 

 ר יובל שטייני�"מעורבות שר האוצר ד

 התניית שר האוצר ומשרד האוצר לתוספת תקציב בביצוע רפורמה

שאותה הגדירו , כפי שצוי� לעיל התנה משרד האוצר את התוספת התקציבית למער� הכבאות
רפורמות , כידוע. בביצוע רפורמה,  משרד הפני� כתוספת לצרכי� דחופי� וקריטיי�הנציב והנהלת

שבמסגרתו , מחייבות תהלי� ארגוני רחב היק�, בדומה לזו שיש לבצע במער� הכבאות, עמוקות
צור� בהקצאת משאבי� כספיי� , בדר� כלל, מתקיי� משא ומת� ע� גורמי� מרובי� ונלווה לו

, לאומי�בהעברת המער� הקיי� ממער� מוניציפלי מבוזר למער� ארצי, רבי� הית, מדובר. נכבדי�
תהלי� זה . תו� הסבת עובדי איגודי הכבאות המועסקי� על ידי הרשויות המקומיות לעובדי מדינה

מחייב שינוי של מערכת כללי העבודה ה� בנוגע לשרשרת הפיקוד והכפיפות וה� בנוגע להיבטי� 
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בהיות התהלי� כה מורכב הוא מחייב קשב מוגבר מצד משרד . הפרופסיונאליי� הנלווי� לכ�
 .האוצר והעומדי� בראשו

 

 ומשרד האוצר, ר יובל שטייני�"ד, טענות שר האוצר

 ה� פרטו ונימקו את 2012 וממר" 2010מאוקטובר , בתגובת שר האוצר ומשרדו לממצאי הביקורת
. ולאחריות של הגורמי� האחרי�עמדת� וכ� התייחסו לתחומי האחריות של שר האוצר ומשרדו 

 :להל� הפירוט

1. ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „È˜Ù˙ ÏÚ :השר הדגיש כי תפקידו הייחודי הוא לשמור על מסגרת התקציב :
מצד . שונה במהותו מתפקידו של כל שר אחר, כחבר בממשלת ישראל, תפקידו של שר האוצר"

 על תחו� פעילות שכל אחד מה� מופקד, אחד כוללת ממשלת ישראל כעשרי� שרי� ומשרדי�
מצד . מסוי� ושוא� להגדיל את נפח המשאבי� המוקצי� לטובת אותו תחו� מתו� העוגה הכוללת

כנגד , ניצב משרד אחד ויחיד שתפקידו לשמור על המסגרת התקציבית והכלכלית הכולל, שני
 ככלל שר האוצר אינו: "וכ� .35"מוצדקות ככל שתהיינה, הדרישות והלחצי� המופני� מכל עבר

דבר שנמצא באחריות אות� , מופקד על יצירת שינויי� תקציביי� אצל המשרדי� הביצועיי�
 לאשר � כשהוא עצמו �ואי� הוא מוסמ� , שר האוצר מופקד על שמירת מסגרת התקציב. משרדי�

 .36"ולעיתי� א� בתהלי� של חקיקה, אלא בהחלטת ממשלה, תוספות תקציביות מהותיות

2. ‰Ó¯ÂÙ¯ ˙ÈÈ�˙‰:בהיר את עניי� ההתניה של תוספת תקציב בתנאי בביצוע רפורמה  השר ה
מדוחות מבקר המדינה וממספר ... בכל הקשור לשירותי הכבאות של מדינת ישראל: "כלהל�

, "עלתה תמונה ברורה של ליקויי� חמורי� במער� זה...אשר ישבו על המדוכה , ועדות חקירה
„Ï˘· ‡˜ÂÂ . לצור� ופגיעה חמורה במינהל התקי�ליקויי� אלה כללו ג� בזבוז כספי� שלא : "וכ�

Í¯ÚÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÈ�ÂÈÁ ˙‡ ¯ˆÂ‡‰ ˙�·‰ ,È˙ÂÎÈ‡Â Ì„˜˙Ó Í¯ÚÓÏ Â˙ÎÈÙ‰· ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ,
תו� , לביצוע רפורמה מקיפה במער� זה) בתקופתי ובתקופת השרי� שקדמו לי(דח� משרד האוצר 

 ).גשה במקורההד (37"נכונות להקדיש לטובת מהל� זה השקעה תקציבית כבדה

3. ˙ÂÓ¯ÂÙ¯Ï Ú‚Â�· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙: שר האוצר טע� בתשובתו כי ביצוע רפורמה 
החלטות בעצ� אזכורו של משרד האוצר ", מחייב פעמי� רבות הקצאת תקציב משמעותי אול�

ג� א� נוקטת : "וכ�. אי� בו כדי ללמד על אחריותו של משרד האוצר לביצוע�, משמעותיות
אחריות משותפת לביצוע ' מסוימת כלפי משרד האוצר ומשרד המשפטי� במינוח החלטת ממשלה

 מוביל את ‰·ÈÚÂˆÈלפיה� המשרד , אי� בכ� כדי לשנות סדרי משטר ועול� נוהגי�' רפורמה
 38"ואילו משרד האוצר ומשרד המשפטי� מטפלי� במענה התקציבי והמשפטי, הרפורמה בתחומו

 ).ההדגשה במקור(

4. ˘ ‡È‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï : שנקבע לצור� שינוי החקיקה בנוגע �כחבר בצוות המשות
מוב� כי  "�ציי� השר , אשר כלל את נציגי שר הפני� שר האוצר ושר המשפטי�, לרשות הכבאות

משו� העברת , משרדי הכולל את משרד האוצר בהקשר נקודתי זה�אי� בהקמת הצוות הבי�
. של הרפורמה הייתה ונותרה אחריות משרד הפני�ההובלה . אחריות הביצוע אל משרד האוצר

� נועדה א� �שדח� כל השני� למימוש הרפורמה  כמשרד �ובו נציג האוצר , הקמת הצוות המשות

__________________ 

 .3סעי� , �6.10.11למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני"ד, תשובתו של שר האוצר  35
 .35סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני"ד, תשובת שר האוצר  36
 . 4סעי� , �6.10.11למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני"ד, תשובתו של שר האוצר  37
 .61, 60סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני" ד,תשובת שר האוצר  38
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רפורמות מבניות יכולות להתקיי� רק : "וכ�. 39"להבטיח את מימוש אחריותו זו של משרד הפני�
כל התנהלות אחרת . מוש הרפורמהכי תקציב משמעותי יוענק רק לצור� מי, במשטר המוודא

של ציבור , אשר ביצועה נתקל פעמי� רבות בהתנגדות של עובדי�, ביצוע הרפורמה�מובילה לאי
במיוחד נכוני� הדברי� . וא� של משרד ביצועי המעוניי� בשימור דרכי פעולה לא יעילות, מסוי�

העברת תקציבי� לרשויות כל . שהינו מער� המשולב בשלטו� המקומי, בכל הנוגע למער� הכבאות
הוכיחה את עצמה מש� שני� כהרת אסו� , ללא בקרה קפדנית על שימוש בכספי�, מקומיות
 .40"ובזבזנית

5. ÌÏÂ‰ È·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÈ„Ú ¯„Ò· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ·Èˆ‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó : לצור�
 הכבאות הדגשת העובדה שמשרד הפני� עצמו לא מצא לנכו� להתייחס לצורכי התקציב של מער�

Úˆ‰ ˙�Î‰ ÍÏ‰Ó· ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˙ כי , עובדה היא: "כצור� חיוני ציי� שר האוצר
 ÌÈ�˘Ï ·Èˆ˜˙‰2009-2010 ÌÈÎ¯ˆÏ 'ÌÈÈÁ ÈÏÈˆÓ ' Í¯ÚÓ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â˘È¯„Â ˙ÂÚˆ‰ ˙¯‚ÒÓ·

˙Â‡·Î‰ ,˙ÂÓ¯ÂÙ¯· Ì˙Â�˙‰Ï Ô˙È�˘ ÌÈ·Èˆ˜˙Ó ÔÁ·ÂÓ· ‡Ï Ì‚ ... . לא נטע� בעת גיבוש התקציב
ומשרד , שיש לתת לה� דגש מיוחד, כי קיימות סוגיות שעניי� הצלת חיי� בתקציב הכבאות, האמור

 ).ההדגשה במקור (41הפני� לא הציב תחו� זה כתחו� עבודה מרכזי

6. ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙·ÂËÏ ·Èˆ˜˙ ˙Â¯·Ú‰ Úˆ·Ï ÏÂÎÈ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó: משרד האוצר הדגיש כי 
,  תקציבי� פנימיי� לטובת מער� הכבאותשר הפני� ומשרדו יכלו לפנות לאוצר בבקשה להעביר

נדרש , ככל שנתקל משרד ממשלתי בצור� מידי באחד מתחומי פעילותו: "א� ה� לא עשו זאת
בדר� של הסטת תקציבי , לבחו� את האפשרות לית� לו מענה מתו� תקציבו, כחלופה ראשונה, הוא

 . 42"והתאמתו לצרכי�

 לא נוצל כל התקציב אשר 2009דה שבשנת  הדגיש שר האוצר את העוב2012בתשובתו ממר" 
באותו עוד� נית� היה לרכוש : "עמד לרשות הכבאות וכי משרד הפני� יכול היה לנצל עודפי� אלו

לש� ביצוע הסטה , אכ�"השר הוסי� וציי� כי . 43"מאות טונות של חומרי� מעכבי�, למשל
ע הסטה היא על המשרד  לבצÈ¯„Ï˘‰א� האחריות , תקציבית יש לקבל את אישור משרד האוצר

 ). ההדגשה במקור (44"ולא על משרד האוצר, הביצועי

מתקנה ] משרד הפני�[נהנה , להבדיל ממשרדי� רבי� אחרי�"משרד האוצר הוסי� בתשובתו כי 
של , וא� חריג בנו� הממשלתי,  בהיק� משמעותי מאד� תקנת רזרבת שר �ייחודית �ייעודית

לבעיות שלא "תקציב זה מיועד לטענת משרד האוצר " ספי�ח בכל שנת כ" מליו� ש100�למעלה מ
וכ� למימו� הטיפולי� באירועי� בלתי , מצאו פתרונ� בנוסחת ההקצאה של מענקי האיזו�

ששימוש בו , "רזרבת שר לפיתוח" מקור תקציבי נוס� שעמד לטענת משרד האוצר הוא .45"צפויי�
"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó „ˆÓ È‰˘ÏÎ ‰ÓÎÒ‰ Â‡ ‰È�Ù ÍÈ¯ˆÓ Â�È‡,¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎ „ˆÓ Â‡  , ‰ËÏÁ‰ ‡È‰Â

ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ,È„ÚÏ·‰ Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ"46) ההדגשה במקור.( 

7. ˙¯„ÂÒÓ ‡ÏÂ ˙È�ÏÏÂÎ ˙È·Èˆ˜˙ ‰˘È¯„ ˘È‚‰ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó � שר האוצר ציי� כי דרישת 
במקביל לעבודת המטה . "התקציב שהגיש משרד הפני� לא הייתה מפורטת כראוי ולא מבוססת

__________________ 

 .32סעי� , 9' עמ, �6.10.11תשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מ  39
 .91, 90סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני�"ד, תשובת שר האוצר  40
 .�45 ו44 פי! סעי,13'  עמ,�5.3.12תשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מ  41
 .38סעי� , 10' עמ, �6.10.11תשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מ  42
 .68סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני�"ד, תשובת שר האוצר  43
 .71סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני�"ד, תשובת שר האוצר  44
 .4סעי� , �5.3.12שרד מבקר המדינה מלמ, תשובת משרד האוצר  45
 .8 סעי�, �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, תשובת משרד האוצר  46
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הצעת מחליטי� , 2010ביוני , הגיש שר הפני� למזכירות הממשלה,  הפערי�המסודרת למיפוי
ולכ� לא לוותה בנתוני� , שאינה פרי ניתוח מקצועי של הצרכי� המבצעיי� הדחופי�, לקונית

ח למשרד הפני� " מלש665ההצעה קבעה כי יש להקצות תוספת תקציב של . תומכי� כלשה�
אלא , ה לא חולק באופ� ייעודי ספציפי למטרות שונותתקציב ז. לטובת טיפול בשירותי הכבאות

למותר לציי� וזו בלשו� . פיתוח ורכש, תואר באופ� כללי כתקציב המיועד לצור� גיוס כוח אד�
כי אי� זו הדר� המקובלת במסגרת עבודת הממשלה להצגת צרכי� על ידי משרד , המעטה

גרת התקציב במהל� שנת ודאי שלא לפריצת מס, לש� השגת תקציב למימונ�, ממשלתי
תמונה "לראשונה מסמ� דרישות ובו ,  הגיש משרד הפני�26.5.10�השר הוסי� שרק ב. 47"התקציב

וזאת במובח� , והתקציב הנדרש למימונ�, מפורטת של צורכי החירו� המידיי� של המער�
ללא , לטווח המידי ולטווח הארו� ג� יחד, המשקפת את כלל הצרכי�, מדרישת תקציב כוללנית

�ג� להרחבה , ובהמש� למדיניות האוצר כפי שתוארה, באופ� טבעי, תפנית זו הביאה. תעדו
 . 48בתקציב התוספתי שנית� למער�

8. ‰ „¯˘Ó¯ˆÂ‡ ÌÂ¯ÈÁ È·Èˆ˜˙Ï ˙Â˘È¯„Ï ‰�ÚÓ Ô˙� - כאשר עלו מעת "שר האוצר ציי� ש
� זאת למשל השר הדגי. 49"אלה נענו על פי רוב באופ� מלא, דרישות לתקציבי חירו�, לעת

קשר המיגו� וחוסרי� בתחו� ההשלמת , 50)2009בינואר (באישור תוספת של כבאי� בני מיעוטי� 
 מליו� 5�הגדלת תקציב הפיתוח מ, )2008ביולי (באזורי הצפו� והדרו� לנוכח המצב הביטחוני 

תוספות לתקציב הכיבוי , )2008בספטמבר  (2009ח בבסיס התקציב לשנת " מליו� ש12�ח ל"ש
2010�אווירי בה. 

9. ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ‡È‰ ‰¯Ú· È·ÎÚÓ ÌÈ¯ÓÂÁ È‡ÏÓÏÂ È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎÏ Ô¯˜‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰:  

כי הדרישות התקציביות שהציג משרד , בדיעבד נמצא"בתשובתו ציי� משרד האוצר כי  )א(
לא שקפו באופ� הול� את , אשר התבססו על הדרישה התקציבית שהציגה הנציבות עצמה, הפני�

:  וכ�;"דבר שהוביל לחוסר קריטי במלאי החומרי� מעכבי הבערה בעת פקודה, רכי� האמיתיי�הצ
על כ� אחראיי� מנהלי הקר� . משרד האוצר אינו אחראי להגדרת הצרכי� התקציביי� של הקר�"

ולה� , אשר אמוני� על כלל ההיבטי� הנוגעי� למלאי החומרי� מעכבי הבערה, ונציבות הכבאות
ההנחה לפיה .... בשגרה ובחירו�, יי� לבחו� ולקבוע את רמת המלאי� הנדרשתהכלי� המקצוע

, כאמור. ל באשר לתקציב הקר� הינה מוטעית"משרד האוצר הינו הגו� שבא בדברי� ע� קק
ורק משרד זה צרי� לשמש וא� שימש , הניהול והתקצוב של הקר� נמצאי� באחריות משרד הפני�

 .51"קר�צד לכל התחשבנות בנושא ה, בפועל

לשעבר הממונה על , ר אודי ניס�"ד ציי� 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  )ב(
נית� "כי היות ששר הפני� הוא האחראי לתקציב הקר� לכיבוי אווירי , התקציבי� במשרד האוצר

ימומנו על ידי הסטות פנימיות , במידה וישנ�, היה לצפות כי חוסרי� בהיק� של מיליוני� בודדי�
יחד ע� ). ח" מיליארד ש3.2� עמד על יותר מ2010תקציב משרד הפני� לשנת (בתקציב המשרד 

מר ניס� . 52"מומנו הבקשות התקציביות על ידי הקצאת תקציב תוספתי, זאת ולאור חשיבות הנושא

__________________ 

 .43סעי� , 11' עמ, �6.10.11תשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מ  47
 .129סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ר יובל שטייני�"ד, תשובת שר האוצר  48
 .109סעי� , �5.3.12למשרד מבקר המדינה מ, ובל שטייני�ר י"ד, תשובת שר האוצר  49
 .על פי מדיניות הממשלה בדבר קידו! ושילוב אזרחי ישראל הערבי! בשירות המדינה  50
 .48סעי� , 13�14' עמ, �6.10.11תשובת משרד האוצר למשרד מבקר המדינה מ  51
לקר) כיבוי אווירי שהועברה בשנת ח נוספי! במזומ) " מיליו) ש3לתקצוב , פנייה תקציבית של הקר)  52

 3.5וכ) הוקדמה הרשאה להתחייב לתקציב בס* של ,  תוקצבה במלואה כתוספת תקציבית2010
 .2011לצור* היערכות מוקדמת לשנת , 2010 לשנת 2011ח משנת "מיליו) ש
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במונחי� של תקציבי , הוסי� כי בפתרונ� של בעיות תקציביות באמצעות סכומי כס� לא גדולי�
רק א� מתגלעי� חילוקי דעות בנושא . י� לטפל הדרגי� העוסקי� בעבודה השוטפתיכול, משרד

ל משרד הפני� לא פנה להנהלת אג� "אול� מנכ, הוא מובא להכרעת הנהלת אג� התקציבי�
עוד נאמר . ועל כ� זו לא פעלה להכרעה בנושא, התקציבי� בעניי� תקציב הקר� לכיבוי אווירי

רי� מסוג זה לא מגיעי� לרמה של שר אוצר אלא א� מעלה זאת למותר לציי� שמק"בתשובתו כי 
 ".ל לביני"לאחר שהנושא לא נפתר בי� המנכ, שר הפני�

 ˙¯ÈÓ˘Ï ˘¯„�‰ ·Â˘Á Í¯Ú ‡È‰ ‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘˘ ÍÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡
‰È„ÚÈ· „ÂÓÚÏ ‰˙ÏÂÎÈÂ ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÒÂÁ .ÌÈ�˘‰ ˙·¯ ˙È˘ÁÂÓ‰ ‰�ÎÒ‰ ÁÎÂ�Ï Í‡ ,

„‡ ÈÈÁÏ ˙Ù˜˘�‰Ì , ÔÈ‚· Ú·Ë ÈÒÎ�ÏÂ ˘ÂÎ¯Ï Ì‚ ÂÓÎ ‰¯‚˘· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÔÂÒ‡ ÈÚÂ¯È‡
 Ì‰·Â ÌÂ¯ÈÁ·˜�Ú ˙ÂÙ¯˘ , ÚÂÂ˘Ó ¯ÒÂÁ ·˜Ú Ô‰ÈÏÚ ËÏ˙˘‰Ï Ô˙È� ‡Ï˘ ‰È‰ ÚÂ„È ¯˘‡

ÌÈÈÂ‡¯ ÈÂ·ÈÎ ÈÚˆÓ‡· ,Ô˙È�˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ , ÔÈ·‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÏÏÎÂ ˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ·
ÌÈÈ„¯˘ÓÌÈÏ·Â˜Ó‰  ,ÏÁÓ‰ ÏÚ ¯˘‚Ï Í¯„ ‡ÂˆÓÏ ˙�Ó ÏÚÌ‰È„¯˘ÓÂ ÌÈ¯˘‰ ÔÈ·˘ ˙Â˜Â .

ÚÂ¯È‡Ó Ì„‡ ÈÈÁ ˙Ïˆ‰· ¯·Â„Ó˘ÎÈÈ˜ÏÁ ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ‰�ÚÓ ˙˙Ï ˘¯„� ÔÂÒ‡   „ÁÂÈÓ·Â
ÌÈ¯„‚ÂÓ ÌÈÎ¯ˆÏÂ ¯È·Ò Û˜È‰· ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ ¯˘‡Î , ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÈÂ˘Ú

ÂÏÂÎ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ .˙Â¯˘Ù ˙¯ÒÁ ‰�‚‰ ,‰ÓˆÚÏ˘Î ˙˜„ˆÂÓ , ˙¯‚ÒÓ‰ ÏÚ
‡ ·Èˆ˜˙‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰˙¯‚ÒÓ ‰˙Â‡ ÍÂ˙· ÔÂ¯˙ÈÙ ˙‡ÈˆÓÓ ˙ÂÚ�ÓÈ‰ ‰˘Â¯ÈÙ ÔÈ . 

˙Â�ÚËÏ ¯˘‡¯ˆÂ‡‰ ¯˘  ˘˙¯‰Â ˙È�Ê·Ê· ‡È‰ ‰Ó¯ÂÙ¯ ‡ÏÏ ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ Ô‰ÈÙÏ-ÔÂÒ‡, 
 Â„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „È˜Ù˙˘ ÍÎÏ ¯˘‡ ÔÎÂ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰· ‰ÂÂÏ˙ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ˘

"‰�È„Ó‰ ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï" , ¯ÈÚÓ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,˙Â�ÚË ÈÎ  Ô�È‡ ÂÏ‡ 
˙‡ ˙Â¯ËÂÙ ¯˘‰ ˙·ÂÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰ÏÓ˙·ÂÁÂ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙Ï‰�‰ 

 Ï˘ ˙Â˘˜‰ ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰˙ÈÈ‰‰È�˙‰Ï˘ ÌÈ�˘‰ ˙ÎÂ¯‡ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÙÒÂ˙ 
‰�È‚· Ì¯‚È‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÁËÈ·· ˙�ÎÂÒÓ‰ ‰ÚÈ‚Ù‰Â ‰Ó¯ÂÙ¯ ÚÂˆÈ·· .ÔÎ ÏÚ , ‰È‰

ÍÈ˘Ó‰Ï Ô˙È� ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÏ· ˙Â·¯ ‰Î ÌÈ�˘ Í˘Ó· ‰È�˙‰‰ ˙ÂÈ�È„Ó· 
 È�Â‚¯‡ Í¯ÚÓ· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ È‡·Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÚÂÚ¯‰ Â·ˆÓ· ·˘Á˙‰Ï

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ ;Ô‡ÎÓ ,‰Ó¯ÂÙ¯ ‰˙Â‡ ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú˘ , ¯È·Ò ‰�ÚÓ ˙˙Ï ˘È ÂÏÂ
˘Ù‡È˘ ÌÈÈ�ÂÈÁ‰Â ÌÈÈÁ¯Î‰‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˜ÙÒÏÂ ÌÈÈ�È·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ÂÏ Â¯

 ÈÈÁÏ ˙È�ÂÓ‰ ‰�ÎÒ ˙Ù˜˘� Ì�È‚·˘ ÂÏ‡Î „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ ˘¯„�Î „„ÂÓ˙‰Ï
Ì„‡ ;‰�ÚÓ‰ ¯„ÚÈ‰· ,˙Â·¯ ‰Î ÌÈ�˘ È�Ù ÏÚ Â¯„Ú‰· „ÁÂÈÓ·Â ,¯ÈÓÁÓÂ ÍÏÂ‰ ·ˆÓ‰ ,

 ¯˘Ù‡Â ÌÈ˙ÁÂÙ ‡Ï ÌÈÓÂÈ‡‰ „ÂÚ· ˙˜Á˘�Â ˙ÎÏÂ‰ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙ÈÁ¯Î‰‰ ˙Â�ÎÂÓ‰
ÌÈ¯·Â‚˘ .ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ¯˘‰ ,‡Î ÍÈÏ‰˙Â ˙�˘ ÚˆÓ‡· ˜¯ Úˆ·˙‰Ï ÏÁ‰ ¯ÂÓ2010 , Ô‡ÎÓ

‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ·ÎÚ˙‰ ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰˘. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ë�È·˜· ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ï˘ÓÓ· ¯ÈÎ· ¯·Á ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÂÈ‰·
È�ÂÁËÈ·‰‰�Â„� Â·˘  , Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ¯‡˘‰ ÔÈ·

ÔÂÒ‡ È·ˆÓÏ ,ÂÈ¯·„· ¯È‰·‰ ‡Â‰ Û‡˘ ÏÎÎÂ „Á‡ ‡Â‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÈÎ ÂÏ ÚÂ„ÈÂ ¯È‰� ÈÎ 
ÌÈÈÁ ÈÏÈˆÓ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·ÈÎ¯ÓÓ , ÔÂ¯˙ÈÙ ˘Â¯„˘ ˙Î˘Ó˙ÓÂ ˙·Î¯ÂÓ ‰ÈÚ·· ¯·Â„Ó ÈÎÂ

 ‰˙¯„Ò‰Ï ·ÏÂ˘Ó-˜ÂÓÚ È�Â‚¯‡ ÈÂ�È˘ „·· „·Â ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰  ;ÍÎÈÙÏ , ‰È‰ ‰ÙÂˆÓ
Â�ÓÓ ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘Ó Ì‚ ‰ÙÂˆÓ ‰È‰˘ ÈÙÎ ,�Ó ÏÚ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ÌÚ Û˙Â˘Ó· ÏÂÚÙÏÂ ÌÂÊÈÏ ˙

‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ , ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ˙Â¯Â˜Ó ¯Â˙È‡ ˙Â·¯ÏÌÈ¯ÒÂÁ‰ ; ÂÓÎ
‰„Â·Ú‰ È‚¯„ Ï˘ ÏÂÙÈË· ˙ÂÓ„˜˙‰Ï Ú‚Â�· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÎ„Ú˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ , ·¯Ú˙‰Ï

 Ï·˜Ï È„Î ‰Ï˘ÓÓ· Ì¯‰ Â„ÓÚÓÂ ÂÏ˜˘Ó „·ÂÎ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÏÈË‰ÏÂ ˘¯„� ¯˘‡Î ‡˘Â�·
Â·˘ÂÈ ‡Ï˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ Ô�ÈÈ�Ú· ‰Ú¯Î‰¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ� ÌÈ‚¯„ È„È ÏÚ  . ÌÈÎÓÒÓ‰Ó

 ˙�Ó ÏÚ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ÌÚ ‰„Â·Ú ˙˘È‚Ù ÌÊÈ ıÈ�ÈÈË˘ ¯˘‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È·Ï Â‡ˆÓÂ‰˘
ÂÊÎ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ÌÈÈ˜Ï ÂÈÙÈÙÎ ˙‡ ‰Á�‰ Â‡ ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ì„˜Ï. 

ÍÎÓ ‰¯˙È , Â„¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ˙ÂÏ‰�˙‰ „‚�Î Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙Â�ÚË ‰ÏÚ‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘
˜˙ ˙Â¯Â˜Ó ÏÂˆÈ� È‡ ˙Â·¯ÏÌÈ�Ù ·Èˆ- ˙�ÂÎ˙Ó· ‡Ï˘ ·Èˆ˜˙ ˙Â˘È¯„ ˙˘‚‰Â ÌÈÈ„¯˘Ó

˙Ï·Â˜Ó‰ ,ÌÏÂ‡ ,˙ÂÈ�Â¯˜ÚÂ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙Â�ÚË· ¯·Â„Ó˘ Û‡ , ¯˘ Â‡ÈˆÓ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰
 ÂÙ˜È˘ ‡Ï Â„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ Ô˙Â‡ ¯˘Ï ‰Ê ÔÈÈ�Ú· Â�Ù Â„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘˘ ÍÎÏ „ÂÚÈ˙ ÔÈ‡Â

Â„¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ . 

 

 

  הכבאות לטובת מער�יי�תקציבאיתור והעברה של מקורות 

כפי שצוי� לעיל אחת מטענות שר האוצר ומשרד האוצר לממצאי דוח הביקורת היא ששר הפני� 
  .מתו� תקציב משרדו לטובת צורכי הכבאותסכומי תקציב יכול היה להעביר 

�להל�  (1985�ה"התשמ, לחוק יסודות התקציב) 1)(א(11כי לפי הוראות סעי� , יצוי� באשר לכ� 
להעביר כל סכומי הוצאה מתכנית , על פי הצעת השר הנוגע בדבר,  האוצראכ� רשאי שר, )החוק

בכפו� לכ� שיודיע על כ� מראש לוועדת הכספי� של ,  שבאותו סעי� תקציבתקציב אחת לאחרת
תלוי בסכומו ובשיעורו , או בכפו� לכ� שיקבל ממנה אישור מבעוד מועד)  הוועדה�להל� (הכנסת 

בדר� זו יכול שר הפני� להציע לעשות שינויי� , האוצר ומשרדולטענת שר . של השינוי המבוקש
ובי� היתר להעביר תקציבי� מתכניות תקציב שונות בתקציב , תקציביי� פנימיי� בתקציב משרדו

, רשאי היה שר האוצר, לחוק) א(12לפי סעי� , נוס� על כ�. משרד הפני� למימו� מער� הכבאות
 או בכפו� לכ� שינת� לו אישור לכ� מבעוד מועד בכפו� לכ� שיודיע על כ� מראש לוועדה

לקבוע את המטרות שלה� יוצאו הסכומי� שבסעי� תקציב , )בהתא� לסכו� או שיעור התוספת(
 ".הרזרבה הכללית"

ד יואל בריס בתגובת משרד האוצר לממצאי "עו, באשר לכ� הוסי� היוע" המשפטי למשרד האוצר
, על כ�. מקורות תקציביי� פנימיי�, משרד ממשלתי אחרכמו לכל , למשרד הפני�: "... הביקורת

, כחלופה ראשונה, נדרש הוא, ככל שנתקל משרד ממשלתי בצור� מידי באחד מתחומי פעילותו
כ� ... בדר� של הסטת תקציב והתאמתו לצרכי�, לבחו� את האפשרות לית� לו מענה מתו� תקציבו

המועבר על ידו למער� הכבאות בעשרות יכול היה משרד הפני� להגדיל את התקציב , לדוגמה
הסטה שכזו הייתה מגדילה את התקציב המועבר על ידי משרד ... ח על ידי העברה "מיליוני ש

 ". הפני� למער� הכבאות בהיק� משמעותי ביותר
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משרד הפני� זה : "25.10.11�דברי� ברוח זו אמר ג� שר האוצר בפגישתו ע� מבקר המדינה ב
אבל משרד הפני� יש לה� הכי הרבה ...תקציב של מיליארדי�, ולי�אחד התקציבי� הכי גד

זה אחד . הוא יכול לקחת ממענקי האיזו� ולהעביר מכא� לכא� לצרכי� מקומיי�... גמישות בפני�
המשרדי� הבודדי� שיש לו רזרבה כמסורת במשרד הפני� משו� שיודעי� שיש צרכי� שלא 

... לקחת מש� ] אפשר[כשיש אירועי חירו� , ח"ו� ש מילי80�70הרזרבה בדר� כלל , צופי� מראש
: וכ�; .."השר יכול להשתמש בה א� הוא רואה מקרה חירו� וחושב שצרי� להוסי� לכבאות

משרד הפני� שזה הזמ� ,  בשיא המשבר הכלכלי2010�2009כשאנחנו הכנו את התקציב לשנת "
השיחה עסקה קוד� כל , ...תלא הציג את שדרוג שירותי הכבאו, הנכו� להציג סדר עדיפויות

זה , במענקי האיזו� לרשויות המקומיות אחר כ� פיקוח על תוכניות הבראה ועל שירותי הכבאות
כ� היה שוב כשהכנו את התקציב לשנת , דר� אגב.  לא היה בסדר עדיפויות ובטח לא גבוהלבכל

2011� ".שירותי הכבאות אפילו לא היה נושא שהועלה ... 2012

מאחר ,  כי אלו אינ� נכונות23.11.11�ות אלו מסר שר הפני� למשרד מבקר המדינה בבתגובה לטענ
השר הוסי� כי . שכל העברה תקציבית מחייבת קבלת אישור לכ� מאג� התקציבי� במשרד האוצר

העברת "הייתה כי ) בדיו� אצל ראש הממשלה (30.12.09�עמדת שר האוצר שהובעה מפורשות ב
עוד הוסי� השר בעניי� זה בתגובתו הנוספת ממר" ." תנית ברפורמהתקציבי� למער� הכבאות מו

תקציב קשיח באשר הינו מיועד למענקי העברה " כי מרבית התקציב של משרד הפני� הוא 2010
 מהתקציב 70%מענק האיזו� לבדו מהווה (לרשויות מקומיות ובראש וראשונה מענק לאיזו� 

היה בה כדי להביא לקריסה של רשויות ... אלו אי העברת תקציבי� ). השנתי של משרד הפני�
לכ� לדעתו אי� לראות בתקציבי� המיועדי� לשלטו� המקומי כתקציב גמיש וכמקור ..." מקומיות

 . תקציבי אפשרי לתוספות למער� הכבאות

התקציבי� האמורי� היו ייעודיי� : "שר הפני� ציי� כי,  שלא נוצלו תקציבשימוש בעודפיבאשר ל
יתר על כ� במרבית המקרי� לא נית� היה לדעת . יה להסיט אות� לשימושי� אחרי�ולא נית� ה

 ). ההדגשה במקור" (ÌËÈÒ‰Ï ‰È‰ Ô˙È� ‡Ï˘ È‡„ÂÂ· ÍÎÈÙÏÂעליה� לפני סו� שנת התקציב 

· „Â‚È�‰ ÁÎÂ� ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ˙Â„ÓÚ Ï˘ ÂÊ ÔÈ·Ï ¯˘
ÌÈ�Ù‰, ÚÂ„Ó ‰Ï‡˘‰ ˙¯¯ÂÚ˙Ó  ˘È¯Á‰¯˘·Èˆ˜˙ ˙Âˆ˜‰Ï ˘¯„ ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘Î ¯ˆÂ‡‰  

È˙ÙÒÂ˙˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÈÈËÈ¯˜‰Â ÌÈÙÂÁ„‰ ÌÈÎ¯ˆÏ  ˙ÂÙÂÏÁ ÂÈ�Ù· ‚Èˆ‰ ‡ÏÂ 
ÌÈ�Ù ˙Â¯Â˜Ó ¯Â˙È‡ÏÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ·Èˆ˜˙· ÌÈÈÓÈ�Ù ÌÈÈÂ�È˘Ï-˙‡ÊÂ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ 
˙È�ÏÏÂÎ ˙Ú ‰˙Â‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰˘È¯„‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ËÈ˘Ï Ì‡ Ì‚ ,˙�‚¯Â‡Ó È˙Ï·Â ˙Ê¯ÙÂÓ. 

ÂÚÙ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ „„ÁÏ ‰ÏÎÈ ÂÊÎ ‰Ï¯˘Ù‡ÏÂ ,ÔÂ˘‡¯ ·Ï˘Î , ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ È„ÈÓ ‰�ÚÓ
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ÌÈÙÂÁ„‰ ,Ï ÔÈ˙Ó‰Ï ÈÏ· ÏÎ Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰Ó¯ÂÙ¯‰ È·Ï˘ ;Ô˙È� ÍÎ· ‰È‰ 

È˙ÂÚÓ˘Ó ÔÙÂ‡· Í¯ÚÓ‰ ˙Â�ÎÂÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÂ¯˙Ï . 

 

 

יש להפריד בי� הדרישות לטווח מידי לאלו : תפנית בעמדת האוצר

 שלטווח ארו�

 חלה תפנית בעמדה החדה 2010שבמאי , השתלשלות האירועי� שתוארה לעיל מלמדת על כ�
והברורה של משרד האוצר ולפיה יש להתנות את תוספת התקציב למער� הכבאות בביצוע 

מר ,  לאחר ששר הפני�2010נית� לעמוד על הצעדי� שהובילו לתפנית כבר מאפריל . רפורמה
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לזרז את הטיפול במציאת פתרונות " מר בנימי� נתניהו וביקש ,פנה לראש הממשלה, אליהו ישי
כדי "השיב לו כי , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה"מנכ". מידיי� לטווח קצר וארו�

להשלי� את הרפורמה ועל פי הנחיית ראש הממשלה על משרד הפני� להכי� עבודת מטה בנושאי 
 , בהמש�". ישור לפני ראש הממשלההרפורמה בשירותי הכבאות כדי להביאה להכרעה ולא

במהל� עבודת הביקורת להכנת דוח המעקב על שירותי הכבאות וההצלה במלחמת , 5.5.10�ב
על , והתריע לפניו, מר אליהו ישי, נפגש צוות משרד מבקר המדינה ע� שר הפני�, לבנו� השנייה

. באות לעת חירו�על ליקויי� חמורי� בתפקוד� של שירותי הכ, סמ� החומר שנאס� בביקורת
לקבלתה של החלטת ממשלה , 4.7.10�ב,  מפגש זה התקיימו דיוני� שהביאו בסופו של דברלאחר

היא לא הותנתה , הקצאת התקציב הייתה מידית; ח" מיליו� ש100ולפיה יוקצו למער� ) 1904' מס(
ת הרשויושל ,  מתקציביה� של משרד הפני��ומקור המימו� היה משות� , בביצוע רפורמה

נפרט להל� את השינוי .  מהרזרבה הכלליתמשרד האוצרתוספת תקציב שהקצה המקומיות ו
 :בעמדות האוצר

ציי� נציג , מר איל גבאי, ל משרד ראש הממשלה דאז" בדיו� אצל מנכ2009עוד באוקטובר  .1
 שלא יושת �הכוונה [א� אי� רפורמה אפשר לדו� נקודתית בהחרגת הקיצו" " כי 53אג� התקציבי�

תוספת משאבי� מינימאלית לתחנות בסכנה , ]קיצו" הרוחבי שחל על כל משרדי הממשלהה
,  אצל ראש הממשלה30.12.09�בדיו� שהתקיי� ב,  לאחר מכ�".והמש� הדיינות בנושאי רפורמה

עדיי� נקטו שר האוצר וכ� נציג אג� התקציבי� עמדה ולפיה יש להתנות את , מר בנימי� נתניהו
 .וע רפורמהתוספת התקציב בביצ

מר , ל משרד ראש הממשלה דאז"על שינוי בעמדת האוצר אפשר ללמוד מדיו� שקיי� מנכ .2
 שאוזכר לעיל"  ריכוז פערי� מידיי��היערכות לחירו� : "מסמ�שבו הוצג ה, 26.5.10�ב, איל גבאי

 ושבו נעשתה לראשונה הפרדה בי� הפערי� הכוללי� לבי� הפערי� ההכרחיי� והמידיי� הנדרשי�
ל "מנכ. על פי סדר עדיפותושבו הוצגו צורכי ההצטיידות , בתקציבי הפיתוח ובתקציבי� השוטפי�

כמי שמכירי� ', 4נקודת מפנה 'בימי� אלה מתקיי� התרגיל הלאומי : "משרד ראש הממשלה ציי�
את מער� הכבאות מהדיוני� הקודמי� אי� צור� להכביר במילי� על העובדה שהמער� אינו יכול 

: על מנת להביא לשינוי מצד זה יש לטפל בשני נושאי� במקביל. ד כשורה בתרגיל זהלהתמוד
 ".המהלכי� אינ� תלויי� זה בזה. טיפול בפערי� מידית להצבת המער� על הרגליי�. 2. הרפורמה

ע� נציגי משרד הפני� והכבאות " ציי� בדיו� זה כי בדיו� מוקד� שנער� 53נציג אג� התקציבי�
�יש הסכמה שצרי� ללכת למענה מידי . שוט� ומרכיב מידי, וללת לפיתוחהוצגה תוכנית כMUST 

 ". שנתי�ויש כוונה שע� התקדמות הרפורמה יהיה דיו� על תקציב רב

, ולפיה יש להתייחס בנפרד לצרכי� המידיי� ולשי� עליה� דגש מיוחד, אישוש לעמדה זו .3
14.12.10�השמיע שר האוצר ב �השרפה בכרמל ולאחר פרסו� דוח  ימי� מעטי� לאחר שו� 

הוועדה במועד האמור קיימה ; 2010המעקב על שירותי הכבאות במלחמת לבנו� השנייה משנת 
בדיו� ציי� שר . של הכנסת דיו� בממצאי הדוח בנוכחות מבקר המדינהלענייני ביקורת המדינה 

 ... ונכו� תיאר הדוח �כפי שנאמרה , עמדת האוצר המסורתית"כי , ר יובל שטייני""ד, האוצר
אנחנו שינינו את . הייתה תוספת תקציב ע� רפורמה ושינוי מבני... עמדת האוצר לדורותיו

שכאשר תבוא בקרוב החלטה כ� נסכי� לתוספת ג� ללא ,  אמרתי לאנשי האוצר...עמדותינו
השרפה , אני מודה שלא ראיתי את האפשרות של השרפה הזו. כיוו� שזה עניי� של חירו�, רפורמה

עוד , אמרתי לאנשי האוצר... חסרת התקדי� בתולדות ישראל, החמורה ביותר, הגדולה ביותר
... אבל דעו לכ� שכאשר העניי� יגיע... שנציג את העמדה שלנו שדורשת רפורמה, בדיו� המקדי�

__________________ 

המשנה , בי� היתר מר שרו� גמבשו,  השתת� מטע� אג� התקציבי�22.10.09�בדיו� שהתקיי� ב  53
 .התקציבי�אג� לממונה על 
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: וכ�". ג� ללא רפורמה, של שדרוג, של הצטיידות, נתמו� ג� בתקציב של מנה מידית של חירו�
אבל , אנחנו מצד אחד דורשי� את הרפורמה: שאמרה, ש בה שינוי קולכ� הייתה כא� החלטה שי"

שהיא מנה גדולה פי שמונה או פי עשרה מתקציב , מה שדרוש מידית כמנת חירו� להצטיידות
 ".אנחנו מוסיפי�, הפיתוח הרגיל

‰ÏÂÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ÂÊ Â˙„ÓÚÓ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ , ·Èˆ˜˙ ˘¯„�˘ ‰„·ÂÚ· ¯ÈÎ‰ ‡Â‰
˜ ‡ÏÏ ÌÂ¯ÈÁÏ È„ÈÓ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÚÂˆÈ·Ï ¯˘ , ÍÎÏ Ì‡˙‰· ‰Á�‰ Û‡Â Â˙„ÓÚ ˙‡ ‰�È˘ ÔÎÏ

 Â„¯˘Ó È˘�‡ ˙‡- È„ÈÓ ·Èˆ˜˙ Ô˙Ó· ÍÂÓ˙Ï Ì‚ Í‡ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ˘Â¯„ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï 
‚Â¯„˘ÏÂ ˙Â„ÈÈËˆ‰Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ,‰˘ÂÓÈÓÏ Ì„Â˜ „ÂÚ .Ì‡ Ì‚ , ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ËÈ˘Ï

ÂÎ˙Ó È„ÎÏ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÔÈÈ„ ˙Â˘·Â‚Ó ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„˙È˘ÚÓ ˙� , ÂÈÏÚ ‰È‰
ÍÎÓ ÌÈ¯Ê‚�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ . ˙�Î„ÂÚÓ‰ Â˙˘È‚ ÌÚ ‰Ó‰Ó˙‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ È„ÈÏ ‰‡·˘

 È‡Ó· ÔÂÈ„· ÈÂËÈ·2010· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ  ÈÏÂÈ· ‰Ï˘ÓÓ· ‰ËÏÁ‰2010 , Ï˘ Â˙ÂÎÊÏ ÌÏÂ‡
 ˙˘Ú˙‰˘Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È ¯˘‰- ‡Ï‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙È˙¯ÂÒÓ‰ Â˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ˙Â�˘Ï ‰¯Â‰ 

¯·„‰˘ ,¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ,¯˙ÂÈÓ ·ÂÎÈÚ ¯Á‡Ï ‰¯˜ . 

 

✯ 

 

 ˙‡ Â˘È‚„‰˘ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· ¯·Î
 È˙Â¯È˘ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ Í¯ÂˆÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙Â·È˘Á

ÌÂ¯ÈÁÂ ‰¯‚˘ ˙Â˙Ú· ˙Â‡·Î‰ . ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙‡ Â·ÈÈÁ ‰Ï˘ÓÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ì‚
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ.ÌÏÂ‡  ,Úˆ·˙‰ ‡ÏÂ ËÚÓÎ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ; ‰ÏÚÓ ‰˜È„·‰

 ˙�˘ ÚˆÓ‡ „Ú ÈÎ2010 ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ È�ÙÏ ‰�˘ ÈˆÁÎ , ÈÂ‰ÈÊÏ ÌÈ„„ˆ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï
 ÌÈ·‡˘Ó· ÌÈÙÂÁ„‰ ÌÈ¯ÒÂÁ‰˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â�ÎÂÓ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÌÈ˘¯„�‰ ,

˙˘¯„�‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È�Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ‰ÎÂ¯Î‰ ÂÊÏ ˙ÈÒÁÈ ‰�Ë˜ ÏÚÂÙ· Ì˙ÂÏÚ˘ ˙‡¯·‰Ï 
Í¯ÚÓ‰ .ÍÙ‰Ï ,˙Â„‚Â�Ó ÂÈ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ‡˘Â�· ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Â„ÓÚ ˙Ú‰ ÏÎ . ˙„Â·Ú

 ˙‡ ¯˙‡Ï ‰¯ËÓ· ÌÈ„¯˘Ó‰ È�˘ „ˆÓ ˙Ù˙Â˘ÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ËÓ ÌÓÈÏ˘‰Ï ˘È˘ ÌÈ¯ÒÂÁ‰
 ˙ÂÙÈÁ„·˙ÂÈ˘ÚÓ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ‡È·‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÎÈ , Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â�ÎÂÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï

Ï ¯˘Ù‡ÏÂ È„ÈÓ‰ ÁÂÂË· ¯·Î ˙Â‡·Î‰ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· „˜Ù˙Ï Â ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂ˘ÈÈ È�ÙÏ „ÂÚ. 
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 סיכומ� של דברי� לגבי שרי הפני� והאוצר

 Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ˘ ÈÏ·ÓÂ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ�Ù‰ È¯˘˘ ÈÏ· Â¯·Ú ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ÈÎ ˙Â‡Â¯‰ Â�È�ÈÚ
 ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ ÈÎ Û‡ ‰Ú¯Î‰ È„ÈÏ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ‡È·‰Ï ÔÂÎ�Ï Â‡ˆÓ

ÌÈÈ�ÂÈÁ‰ .ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÂÈ�ÂÈÁ Û‡ ÏÚ , ˙ÓÂ˘˙Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡Â‰
‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ; Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ Í¯ÚÓ· ¯˙ÂÈ· ‰˘ÏÁ‰ ‰ÈÏÂÁÎ Í¯ÚÓ‰ ‡ˆÓ� ÂÏÏ‰ ÌÈ�˘‰ ÏÎ·

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó . ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ˙Â·˜Ú· ˜¯
 ˙�˘Ó2010 ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ÏÁ‰ ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ,¯˙ÈÙ ˘Â·È‚Ï ÍÏ‰Ó‰ ˙‡ Ì„˜Ï Ï˘ ÏÏÂÎ ÔÂ
‰È‚ÂÒ‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Ú¯Î‰Ï ‰˙Â‡ ‰�Ù‰˘Î , „„ˆÏ ÍÈ˘Ó‰ ‡Â‰˘ ‰Ú˘· ˙‡Ê

 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙‡¯·‰Ï ˙ÏÏÂÎÂ ‰ÙÈ˜Ó ·Èˆ˜˙ ˙È�Î˙ ˙˘¯„� ‰ÈÙÏÂ Â˙„ÓÚ·- ‰„ÓÚ 
˙È¯˘Ù‡ È˙Ï· ‰˙ÈÈ‰ Â¯ˆÂ�˘ ˙Â·ÈÒ�·˘ ;„‚�Ó ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ , ÈÙÎ Â˙„ÓÚ ˙‡ ‰�È˘˘ „Ú

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ,ÒÂ‰ ‰ÈÙÏÂ Â˙„ÓÚ· ‡Â‰ Û‡ ˜·„ ÚÂˆÈ·· ˙È�˙ÂÓ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙Ù
‰Ó¯ÂÙ¯. 

 ¯·„Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰-Ì‰È„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰Â ÌÈ�Ù‰ È¯˘  , ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ÌÈ¯Ú
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙¯ÎÈ�‰ Â˙˘ÏÂÁÏ ÔÎÂ Ì‰È�È· ;ÌÈÈ˙�È·Â ,ÍÎÏ ÔÂ¯˙Ù ‡Ï· , ˜Ê� Ì¯‚�

 ÔÂÒ‡Ï È˘ÓÓ ÔÂÎÈÒ ·ÈˆÓ˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â�ÎÂÓÏ È˙Â‰Ó Ì„‡ ÈÈÁÏ È�ÂÓ‰
˘ÂÎ¯ÏÂ .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , ÔÂ¯˙ÈÙÏ ‡È·˙˘ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ËÓ ˙„Â·Ú Úˆ·Ï ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï ÌÈ¯˘‰
‰ÈÚ·‰ ,˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂ˘ÈÈÏ „Ú˘ ÌÈÈ�È·‰ ˙ÙÂ˜˙ÏÂ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÏÂ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

 ˙Â¯˘Ù‡Ï ˙ÂÚ„ÂÓ ÁÎÂ� „È ˙ÏÊ‡ ÌÂ˘Ó Â· ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡
Ï ÏÂÏÚ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡˘Ú‚¯ ÏÎ· ˘Á¯˙‰ , ÔÈ·Â ÏÓ¯Î‰ ¯‰· ‰ÏÂ„‚ ‰Ù¯˘· ¯·Â„Ó˘ ÔÈ·

˙Â‡·Î‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙˘¯„� Â·˘ ¯Á‡ ÏÂ„‚ ÚÂ¯È‡· . ÔÎ‡ ‰ÊÎ ÚÂ¯È‡ ÏÊÓ‰ ÚÂ¯Ï
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙Â¯È˘Î· ˙˜ÙÒÓ ‰ÎÈÓ˙Ï Ì„Â˜ ˘Á¯˙‰. 

Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙Á˙ ‰È‰ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ˘ È˘È ¯˘‰˘ Û‡ , Û‡Â ˙Â‡·Î‰ ˙ÈÈÚ· ˙¯ÓÂÁÏ ¯Ú ‰È‰
‰¯È„‚‰ ,ÌÚÙ ‡Ï ,Î"‰ÙÂ¯ËÒË˜ " ¯ÒÂÁ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘ ÌÈÙÈ¯Á ÌÈ„Úˆ Ë˜� ‡Ï ‡Â‰

 ÈÈÁ ÔÂÁËÈ·· ‰˘ÚÓÏ ˙ÂÚ‚Â� ¯˘‡ ÂÈ„È· ˙Â„˜ÙÂÓ˘ ˙ÂÎÓÒ·Â ˙ÂÈ¯Á‡· „ÂÓÚÏ Â˙Â¯˘Ù‡
˘ÂÎ¯‰Â Ì„‡ ; ˙‡˘Ï ÂÁÂÎ· ÔÈ‡˘ ÔÈ·Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡Â ˙ÂÎÓÒ Â· ˘È˘ „È˜Ù˙ ÏÚ· ÏÎ ÂÓÎ

Â˙Â‡ ˙·ÈÈÁÓ‰Â ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ,ÏÂ˜˘Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ˙Â�˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï 
ÍÎÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ , ¯Á‡ ¯˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â�· Â˙ÂÈ¯Á‡ ¯·ÚÂ˙˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÈÓÚ È„Î „Ú

‰Ï˘ÓÓ· ,ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ. 
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Û˙Â˘Ó· ÂÏÚÙÈ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈ�Ù‰ ¯˘˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ , È˙Ï· ˙Â˘ÈÁ� ÍÂ˙ÓÂ ı¯Ó‰ ‡ÂÏÓ·
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯„Ò‰Ï ˙¯˘Ù˙Ó .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ì„È· ‰ÏÂÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,Â‡¯ ‰È‰ È

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· Ú¯ÎÂ˙ ‰È‚ÂÒ‰˘ ÍÎ ÏÚ Â„ÓÚÈ˘ . ÂÊ ˙È�Â¯˜Ú ‰¯Ú‰
ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ¯·Î ‰‡·Â‰-˙ÂÎ˘Ó˙Ó ˙ÂÈ„¯˘Ó ,

 È‡Ó· ÌÒ¯Ù˙‰˘201154 , ˙¯ˆÂ�˘ ˙·ÁÒ ÔÈ‚· Â˙ÂÏÏÎ· ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÓ¯‚�‰ ÌÈ˜Ê�‰ ÏÚ „ÓÚ˘
È‡ ·˜Ú-ÔÈ· ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ˙Â˜ÂÏÁÓ Ï˘ Ô·Â˘ÈÈÌÈ„¯˘Ó  . ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈ�Â�‚�Ó Â¯‡Â˙ ÁÂ„·

 ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ· ÚÈÈÒÏ ÌÈ¯ÂÓ‡˘-‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ 55  ‰ÈÁ�‰Â40 Ï˘ 
‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ , ˙Ú¯Î‰Ï ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÌÈ¯˘‰ ÏÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ú¯Î‰Ï ‡˘Â�‰ ‡·Â‰˘Ó ˜¯ Ì�Ó‡Â , Ô‰·˘ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯Á‡Ï
 ‰ÏÙÂË ‡ÏÈ˙ÈÏÎ˙ ÔÙÂ‡· ‰È‚ÂÒ‰ ,‡˘Â�· ÌÈÈ�È· ‰�ÚÓ Ô˙È� ; ÈÏÂÈ· ˜¯ ‰Ê ‰È‰2010 .

 Ï˘ Ì˙ÂÓ ˜¯ ·Ï‰ ÔÂ·‡„Ï44 ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘· ˘È‡ 
 ÛÒÂ� ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰) ¯‡Â�È·2011 ( ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÎÏ‰Ó ˙Ú�˙‰ÏÂ Í¯ÚÓ‰ ˙‡¯·‰Ï ÌÈ‡˙Ó˘

 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ‰Ó¯ÂÙ¯‰- „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡Ó Í¯ÚÓ‰ ˙¯·Ú‰  ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘ÓÏ ÌÈ�Ù‰
 ˘È˘ È�¯„ÂÓ ÔÂ‚¯‡Î ˘„ÁÓ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙‡ ·ˆÚÓ˘ ˙Â‡·Î‰ ˜ÂÁ ˘Â·È‚ÏÂ ÌÈ�Ù‰

ÂÈ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ‰�ÚÓ ˙˙Ï ÂÁÂÎ·. 

 

 

 פעולות ראש הממשלה והשר לביטחו� הפני� בעת אירוע השריפה 

ראש הממשלה שטח לפני מבקר המדינה וצוות המשרד את פעולותיו מרגע שנודע לו על דבר 
 .מתרחש ועד למיגורה של האשהאסו� ה

למעורבותו האישית של ראש הממשלה להשגה דחופה של אמצעי כיבוי , מתו� כ� עולה שאכ�
, תו� ניצול מערכת קשריו ע� מנהיגי המדינות שהביעו נכונות לסייע בכיבוי השרפה, ל"מחו

י תפקידו אול� מעורבות כזו היא א� טבעית וא� מתבקשת מאופ. הייתה תרומה חיובית וחשובה
של ראש הממשלה ומזכות היתרו� שלו בהיכרויות מוקדמות ע� מנהיגי עול� וממארג קשריו 

לאומיי� וכ� מהמעמד המיוחד המוקנה לראש ממשלה שמאפשר לו לעשות שימוש יעיל �הבי�
 . וסמכותי במארג זה

, ובי כ יצחק אהרונ"ח, את השר לביטחו� הפני�, מטעמו, ע� פרו  השרפה מינה ראש הממשלה
מבקר המדינה מציי� כי על פי . לניהול המשבר ולריכוז כלל הפעולות של הגופי� שפעלו בשטח

השר אהרונובי  מילא את , המידע שנאס� וחוות הדעת של הגורמי� שטיפלו באירוע השרפה
. המשימה שהוטלה עליו היטב ובלט כמפקד שהיטיב להפעיל סמכויות באופ� מקצועי וראוי לציו�

ואול� אי� . זו הוא שירת את משימת התיאו� המורכבת שבי� גורמי הממשלה השוני�בפעולתו 
בפעילותו הברוכה של השר בעת קרות המשבר כדי לפטור אותו מלהשיב לשאלה מהי מידת 

אשר הביקורת ,  משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר�אחריותו לנעשה בגופי הביטחו� הכפופי� לו 
� בתפקוד�העלתה ליקויי� וכשלי� חמורי. 

 

__________________ 

54  ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,È˙�˘ ÁÂ„ 613�26' עמ, ב. 
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 ממשלה של דרג השרי� באחריות ה

 ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÏ„ÁÓÂ ÌÈÏ˘Î ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰¯„Ò ÛÈ¯ÁÂ ·˜Â� ÔÙÂ‡· ‰˘¯Ù� ‰Ê ÁÂ„·
ÌÈ‚¯„‰ ÏÎ·Â ÌÈ·¯ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· .‰Ù¯˘‰ ,‡ÈÈÙÒÚ ·Â˘È· „Á‡ „˜ÂÓ· ‰ˆ¯Ù˘ ,

„·Î ¯ÈÁÓ ‰˙·‚˘ ˙ËÏ˘� È˙Ï·Â ˙È�Ò¯‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÙ‰Â ˜Ê·‰ ˙Â¯È‰Ó· ‰Ë˘Ù˙‰ ,Á ¯Ò
ÂÙ˜È‰· ÌÈ„˜˙ ,ÌÈÓ„·Â Ì„· . ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ¯˘‡· ‰ÏÚ ¯ÂÓÁ Ï˘Î- ıÂ¯Ù ˙Ú· 

 ÌÈ‚È¯Á ‰Ù¯˘ ÈÚÂ¯È‡ ˙‡¯˜Ï ˜ÙÒÓÂ ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· ÔÎÂÓÂ ÍÂ¯Ú Í¯ÚÓ‰ ‰È‰ ‡Ï ‰ÙÈ¯˘‰
ÌÙ˜È‰· .Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ¯ÂÓÁ‰ Â·ˆÓ ÁÎÂ�˘ ‰ÏÚ ¯·Ú· „ÂÚ , Â˙ÒÈ¯˜Ï È˘ÓÓ ˘˘Á ÌÈÈ˜

‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡·È ˘Á¯˙‰Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ Û˜È‰ È·Á¯Â Ì‰¯‚˘ ˙Ú· Â‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ; ÌÈÏ˘Î
‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· Â¯¯ÂÚ˙‰ ,·˘Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ" ÌÈÚÈ·ˆÓ Ì‰Â Ò

 ÌÈ·Î¯ÂÓ ÔÂÒ‡ ÈÚÂ¯È‡ ÌÚ ‰ÎÏ‰Î „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ È˙Ï·‰ Ì˙ÏÂÎÈ ÏÚ
ÌÈ‚È¯ÁÂ . 

 ‡Ï‡ ÚÈ˙ÙÓ ÚÂ¯È‡· ¯·Â„Ó ÔÈ‡‰ ‚ÂÒÓ ÚÂ¯È‡·¯ÈÎÓ È�¯„ÂÓ‰ ÌÏÂÚ‰˘ ˙Â�ÂÒ‡ ; ı¯‡· Ì‚
ÌÏÂÚÓ ÌÈ¯·„ ÂÈ‰ ¯·Î ;„ÓÏÓ ¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ� ,ıÈ˜‰ È¯Á‡˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ÈÎ , ˘·ÂÈ Ô‰·˘

Í˘Ó˙ÓÂ È�ÂˆÈ˜ ,‰ÎÂÓ� ˙ÂÁÏ ,ÌÈÚ˜˘Ó ¯„ÚÈ‰ , ˙ÂÁÂ¯ ¯Ë˘ÓÂ ˙ÈÒÁÈ ˙Â‰Â·‚ ˙Â¯ÂË¯ÙÓË
ÌÈ‡˙Ó ,‰‰Â·‚ ‡È‰ ˙Â¯ÚÈ·Â ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘· ˙ÂÙ¯˘ ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï ˙Â¯È·Ò‰ . ˙ÂÙˆÏ Ô˙È�

Î Ì˙‡¯˜Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰·ÂÁÂ ÂÏ‡Î ÌÈÚÂ¯È‡ÈÂ‡¯ . ÌÈÈÂ‡¯ ˙ÈÚˆ·Ó ˙Â�ÎÂÓÂ ˙È˙ÚÈ�Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰
 ˙Âˆ¯ÂÙ Ô‰˘ÓÂ ˙ÂÙ¯˘‰ ıÂ¯ÙÏ ÌÈÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÔÁÂÎ· ˘È- Ô˙ÂË˘Ù˙‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ 

ÏÈÚÈÂ ÈÚÂˆ˜Ó ÔÙÂ‡· ÔÓÈÚ „„ÂÓ˙‰ÏÂ . 

ÌÂ˙È ¯‡˘È‰Ï ÏÂÎÈ Â��È‡ ‰Ï‡ ÏÎÏ ÔÂÏ˘ÈÎ‰ ;‰ÏÈÚÈ‰ Â˙ÏÚÙ‰ÏÂ ÁÂÎ‰ ÔÈÈ�·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,
˙Ó‡ ÔÓÊ· ,Â‡ Ï˘ ÔÁ˙ÙÏ ˙ˆ·Â¯Ô˘‡¯· Â„ÓÚ˘ ÂÏ‡ Ï˘Â ÂÏ˘Î˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ Ô˙ . ‰Ê ÁÂ„·

 Ì‰ Ì˘‡¯·˘ ÌÈ�Â‚¯‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó‰ ˙Â˘ÏÂÁ‰ ˙‡ ˙Â‰ÊÏ ÂÏÈÎ˘‰ ‡Ï Ì‰˘ ‰Ï‚˙‰
Â„ÓÚ‰„Â˜Ù ˙Ú· È·ËÈÓ‰ Ô„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï È„Î „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Ô‰· ÏÙËÏÂ . 

ÚÂˆÈ·‰ È‚¯„ Ï˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ÌÈÏ˘Î‰ ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ,·˘·Â ‰¯Ë˘Ó·"Ò ,Â ˙„ÈÓ
ÂÙ Ì˙ÂÈ¯Á‡ÁÂ„· ˙ÂÎÈ¯‡· ÂË¯ .˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ , ÈÏÚ· Ï˘ ˙È�Ë¯Ù ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÚÈ·˜· ÔÈ‡

 ÈÚÂˆÈ·‰ ‚¯„· ÂÏ˘Î˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰-  ˙¯Â˜È·· ‰ÈÈ‰˙˘ ÏÎÎ ˙·˜Â�- ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„Î 
‰È¯·ÁÂ ˙�‰ÎÓ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙‡Â ÌÈ�˘‰ Í¯Â‡Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ ,˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡Ó ,

˙„ÁÂÈÓÂ ˙ÏÏÂÎ ,Â˜ÏÁ ÈÙ ÏÚÂ ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,ÌÈ˘ÚÓÏ ,ÈÏ„ÁÓÏ˙Â�ÂÏ˘ÈÎÏÂ Ì . 

¯ÂÓ‡Î ,ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚ� ‡Ï , ˙‡ ÌÈ�˘ Í˘Ó· Â˘Ú ‡Ï ˙ÂÓ„Â˜ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ Ì‚ ÈÎ
‰„Â˜Ù ˙Ú˘Ï ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â�ÎÂÓ‰Â ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÔÈÈ�Ú· Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ .

 ˙‡"ÌÈÓ‰ ˙˘¯Ù Â˜ " ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÂÏ‚˙�˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ˙Â‡¯Ï Ô˙È�
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· , ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÎÈ¯‡· ÂË¯ÂÙ ¯˘‡

‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ . ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ÁÂ„‰
ÏÂÁÎÈ‰Ïˆ‰‰Â ÌÂ¯ÈÁ‰ ÈÙÂ‚ ˙¯˘¯˘· ¯˙ÂÈ· ‰˘ÏÁ‰ ‰È . ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ÁÂ„

 ¯·Óˆ„· ÌÒ¯ÂÙ˘ ‰ÈÈ�˘‰2010 Í¯ÚÓ· ¯ÂÙÈ˘ ÏÁ ‡Ï˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ 
Î‰¯ÈÓÁ‰ Û‡ Â·ˆÓ˘ ‡Ï‡ ˙Â‡·. 
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·ˆÓÂ„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ÏÓ¯Î· ‰ÙÈ¯˘‰ ıÂ¯Ù ·¯Ú ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÂ‚Ú‰ Â „Â˜Ù˙·Â 
‰ÙÈ¯˘‰ ÚÂ¯È‡· ÌÈ¯Á‡‰ ‰Ïˆ‰‰Â ÔÂÁËÈ·‰ È˙Â¯È˘, È‚¯„ Ï˘ „·Î Ï˘Î ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ 

 Ì‚ ÂÓÎ ÚÂˆÈ·‰ Ï˘È˙Ï˘ÓÓ‰ ‚¯„‰ , Â˜ÏÁ ÈÙ ÏÚ „Á‡ ÏÎ ÈÙ ÏÚÂÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙„ÈÓ , ÏÚ
Ú˘ ÌÂÁ˙‰ ÈÙ‰ËÈÏ˘‰Â „Â˜ÈÙ‰ ˙ÈÈÎ¯¯È‰· ÂÓÂ˜ÓÏ Ì‡˙‰·Â „˜ÙÂ‰ ÂÈÏ , ÏÂ‰È�‰

˙Â‚È‰�Ó‰Â. 

 ÍÎ· ÔÈ‡ ÔÂÏ˘ÈÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ Â�¯·„· ÈÎ ˘‚„ÂÈÂ ¯‰·ÂÈ È„Î·ÏÏ ÒÁÈÈ ÔÈ·Ó ÈÓ
ÁÂ„· ÌÈ¯ÎÊ�‰ , Ì˘‡ ˙‡ Ï˘ Ì˙ÂÓ ÔÂÒ‡44˙Â�·¯Â˜‰  . ÌÈ¯ÎÊ�‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ÌÈ·¯

ÁÂ„· ,‰„˘‰ È‚¯„· ÂÏ‡ „ÁÂÈÓ· ,Ë˘· ÂÏÚÙÁ ,‰È˙ÂÏÈÏ·Â ‰‡¯Â�‰ ‰Ù¯˘‰ ÈÓÈ· , ıÓÂ‡·
·Ï ,˙Â‡Ï ‡ÏÏ ,Ì‰ÈÈÁ ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú ˙ÈÓˆÚ ‰·¯˜‰Ï ˙Â�ÂÎ� ÍÂ˙Ó Û‡Â ˙Â˘ÈÁ�·. 

˘‚„ÂÈ , ˙�ÈÁ·· ‰�È‡ ˙¯Â˜È·‰"„·ÚÈ„·˘ ‰ÓÎÁ " ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï Â‡ ËÂÙ˘Ï ‰‡· ‡È‰ ÔÈ‡Â
 ÚÂˆÈ·‰ È‚¯„ Ï˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˜¯ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙�ÈÁ· „ÂÒÈ ÏÚ .

˘Ó‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÔÁ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯‰ È¯˘ Ï˘ ˙ÂÏ‰�˙
 Ú‚Â�·Â ‰„Â˜Ù ˙Ú˘Ï ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ÏÂ ‰�Î‰Ï Ú‚Â�· ‰Ï˘ÓÓ‰
 ıÂ¯Ù ÌÚ ÌÈ¯Á‡‰ ‰Ïˆ‰‰Â ÔÂÁËÈ·‰ È˙Â¯È˘Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙÂ Ì˙ÂÏ‰�˙‰Ï

‰ÎÏ‰Ó·Â ‰ÙÈ¯˘‰. 

 ¯˜·Ó „¯˘Ó È�ÈÚÓ ‰ÓÏÚ� ‡ÏÌÈ�Â‚¯‡‰ È˘‡¯Ó ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰�È„Ó‰ , ÌÈÈ˙�È· Â˘¯Ù
¯˘˜ ‡ÏÏ Ì‰È„È˜Ù˙Ó ,¯‰ˆÂÓ· ‡Ï ˙ÂÁÙÏ ,‰Ù¯˘‰ ÔÂÒ‡Ï . ‡ÏÓÏ‡˘ Ú�Ó�‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡

ÔÎ Â˘Ú ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ�Â ,ÌÈÈÏÂ‰È� ÌÈ„Úˆ Ì�ÈÈ�Ú· ÂË˜�ÈÈ ÈÎ ıÈÏÓ‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,
ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó Â‡ ÌÈÈ„Â˜ÈÙ ;˙‡Ê ÌÚ ,ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓÌÈ�Â˘‰  ,

˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Â ËÙ˘Ó‰ ÈÓ¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· , ÏÎÏ ÒÁÈ· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈË¯Ù ˙‡ „ÂÓÏÏ ‰·ÂÁ‰
˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙Â�˜ÒÓ‰ ˙˜Ò‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ˙�Ó ÏÚ ÁÂ„· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· . 

 ˙‡ˆÂ˙Ï ÂÏÈ·Â‰˘ ˙Â�ÂÏ˘ÈÎÏÂ ÌÈÏ„ÁÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Â� ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ‡Â‰ ‡ËÈ˘Ù
ÔÂÒ‡‰ . ‰È¯·ÁÓ „Á‡ ÏÎ-‰È¯˘  ,·Â‡Ï ÔÈ·Â ‡˘Â�Ï ¯È˘È ¯˘˜ Â„¯˘ÓÏ ‰È‰˘ ÔÈ , ‡˘Â�

 ÔÂ¯˜Ú ÁÂÎÓ ˙ÂÈ¯Á‡·˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰¯Â·Èˆ‰ ˙‚ˆÈÈÓÎ ˙Ò�Î‰ ÈÙÏÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘  .
ÁÂ„· Â�Ó�˘ ÂÏ‡Ó Â‰˘ÏÎ Ï„ÁÓ Â‡ ‰˘ÚÓ˘ ¯˘ ÏÎ˘ Ì‚ ¯Â¯· ,ÌÈÚ‚Â� , Â‡ ÂÊÎ ‰„ÈÓ·

˙¯Á‡ ,Â„¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙Ï ,‡˘Â� ,˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÛÒÂ� , Ì‚Î ˙ÂÈ¯Á‡·˙ÏÏÂ-
˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ,Â„¯˘Ó ÌÂÁ˙· ‰˘Ú� ‡Ï Í‡ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ Â‡ ‰˘Ú�˘ ‰Ó ÏÎÏ  .

ÂÏÏ‰ ÌÈÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ È„·Â¯ È�˘ ÏÚ ÛÒÂ� ,¯˘ ÏÎ ÈÂ˘Ú ,ÔÈÈ�ÚÏ Ú‚Â� Â„¯˘Ó˘ ,
 ˙ÂÈ¯Á‡· Ì‚ ˙‡˘Ï ˙È˘È‡ ˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ-‰ÙÈ˜Ú Â‡ ‰¯È˘È  - ‰˘ÚÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ Ô˙È� Ì‡ 

ÂÈÏ‡ ¯Â˘˜ ¯˘‰˘ Ï„ÁÓ ÏÚ Â‡ ,·‰˘ÚÓ· Â‡ ‰ÚÈ„È ,Â˙¯˘Ó ÁÂÎÓ. 

 Ï˘ ÁÂÂ¯ ‚‰�Ó ÁÎÂ� ÂÏ‡ ˙ÂÚÂ„È „ÂÒÈ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ¯ÈÎÊ‰Ï ÔÂÎ�Ï ‡ˆÂÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"‰ÒÁÓ ˙ÒÈÙ˙ " ˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘ Â‡ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ Ï˘ ÌÈÓÁ‰ ‰˜ÈÁ·

˙ÏÏÂÎ‰ .˙ÏÙ¯ÂÚÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÍÒÓ È¯ÂÁ‡Ó ˙Â¯˙˙Ò‰‰ ˙ÚÙÂ˙ -˙Ë˘ÙÂÓ‰ , ‰�È‡˘ 
�È‡Â ˙„˜ÂÓÓ˙Â·¯ ˙ÂÏ˘ÓÓ Ï˘ Ô˙�Â‰Î ÍÏ‰Ó· ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ‰Ï‚˙Ó ˙ÈÚÓ˘Ó „Á ‰ ,

ÏÏÎ Í¯„· ,¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ,ÔÂÒ‡ ‰¯Â˜˘ ˙Ú· : ‰˙Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·Á ÌÈÊÁ‡� Ê‡ Â‡
 ˙ÂÈ¯Á‡‰ÓÂÓÚ - ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÏ‡ ‰ Û¯ËˆÓ Ï˘ ÈËÒÈÏ‡Ó¯ÂÙ‰ Ò¯˙Ó‰" ˙ÂÈ¯Á‡‰

˙ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰ ."‡È‰ ˙È˘ÚÓ‰ Â˙ÈÏÎ˙ ‰Ê ÍÒÓ È¯ÂÁ‡Ó ˙Â¯˙˙Ò‰‰ ¯˘Ï ¯˘Ù‡Ï 
Ó ¯Ú�˙‰Ï˙È˘È‡‰ Â˙ÂÈ¯Á‡ Â�ÓÓ ‰˙Â‡ Ï‚Ï‚ÏÂ Â„¯˘Ó ÌÂÁ˙·˘ Ï„ÁÓ Â‡ ‰˘ÚÓ ÏÎÏ 

 ‰‡Ï‰Â-ÂÏ ÛÂÙÎ‰ ‚¯„Ï  ,ÌÈ¯Á‡Ï Â‡ . 
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‰˙ÂÚÓ˘Ó˙È˘ÚÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘  ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰�ÈÁ·‰ ÔÓ , ÌÈÈ�ÂˆÈ˜ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰�·Â˙‰ ‡È‰
˙‡Ê ÌÈ˜È„ˆÓ‰ ,‰¯˘Ó‰ ÏÚ· ¯Â·Ò ¯˘‡Î , ˙ÂÈ¯Á‡· ˙‡˘Ï ÂÁÂÎ· ÔÈ‡ ÈÎ-Ú  ˜ÈÒ‰Ï ÂÈÏ

¯Á‡Ï ‰˙¯·Ú‰Â ‰¯˘Ó‰ ÈÂ�ÈÙ È„Î „Ú ˙Â�˜ÒÓ .˙¯Á‡ , Ï˘ ÂÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯˙Â�
˘Á¯˙Ó‰ ÏÎÏ È‡¯Á‡Â ‰· ‡˘Â� ‡Â‰Â ‰¯˘Ó‰ ÏÚ· ,Ú¯ÏÂ ·ÂËÏ .‰ÓÂ„ , ÌÈÁ�ÂÓ‰˘

 ˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘ ÌÈ¯ÎÂÓ‰Responsibility) ( ˙ÂÈ˙ÂÈ¯Á‡Â)Accountability( , ˙Â�È„Ó·˘
ÌÈÎÂÊ È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ˙Â�˜Â˙Ó‰ ,¯˙‰·˙È�ÂËÏ˘‰ ˙Î¯ÚÓ‰ „Â˜Ù˙· ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÏ˜˙ ˘Á ,

È˘ÚÓ ÈÂËÈ·Ï , È„Î „Ú ÌÈÓÚÙ"ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ˙ÂÁ˙ÙÓ‰ ˙Á�‰" , ÌÈ‚˘ÂÓÎ Â�Ïˆ‡ ÌÈ¯˙Â�
ÌÈÈÓ„˜‡-ÌÈÈË¯Â‡È˙ , ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÁÂ„· Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÈÙ„ ÔÈ· ¯˙Â� ÌÓÂ˜Ó˘

‰˜È„·Â ‰¯È˜Á .˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÂÈˆ· ˙Â˜Ù˙Ò‰· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯Â·Ò ÍÎÈÙÏ 
Ë˘ÙÂÓ‰ ÈË¯Â‡È˙‰ ¯Â˘ÈÓ· ÌÈ‚È‰�ÓÂ ÌÈËÈ�¯·˜ Ï˘ ˙È¯Â·Èˆ‰ , ¯‡˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‡Ï‡

È˘ÚÓ‰Â ÈË¯˜�Â˜‰ ¯Â˘ÈÓ· ‰˙Â‡ ÔÈÈˆÏÂ. 

¯˘ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡ ÏÚ Â�¯·„· , Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯‚ÒÓ· Â¯˜˘ ÌÈÏ„ÁÓÏ Â‡ ÌÈ˘ÚÓÏ
Â„¯˘Ó ,ÂÏ˘ ˙¯Ó˘Ó‰ ˙Ú· ,‰È·Â ‰È�Ó „ÓÏÏ È„Î ÔÈ‡ ,Â˙Â‚‰�˙‰· È˘È‡ Ì˘‡ ÏÚ . ÌÏÂ‡Â

Ï˙‡ÊÎ ˙È‚˘ÂÓ ˙ÂÈ¯Á‡ ÁÎÂ�,„¯Ù�· ¯˘ ÏÎ ÏÚ  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÏÚÂ ‰ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ,
ÌÈÂÂ˘ ÔÈ· ÔÂ˘‡¯Î ,¯Â·ÈˆÏ ˙Â‡¯‰Ï ÏË�‰ Á�ÂÓ , ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ Â˙Â‡Â ÌÈÏÚÂÙ Ì‰ ÂÁÂÎÓ˘

˙¯˘Ï ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘ÚÏ Ô˙È� ¯˘‡ ˙‡ Â˘Ú ÈÎ , Â¯ÒÓ�˘ ÌÈ·‡˘Ó‰Â ˙ÂÁÂÎ‰
Ì˙ËÈÏ˘Ï;  ˙‡ÊÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ Ï˘ Ì¯Â˙È‡ ¯Á‡Ï ÔÈ· È˙„ÈÓÂ ÔÂÎ� ÛÂ„Ú˙ ÍÂ˙Â ÌÈÈ˙Â‰

˙Â�Â˘‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰.  È„Î ˘È ÍÎ· ˜¯ Ì˙ÂÁÈÏ˘Â Ì‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ˙·ÂÁ È„È ˙‡ˆÏ
˙È¯Â·Èˆ‰. 

‰Ï˘ÓÓ· ¯˘ ,Ï‡¯˘È· ¯Ë˘Ó‰ ˙ËÈ˘· Ï·Â˜ÓÎ ,ÏÏÎ Í¯„· ˘·ÂÁ , È�˘"ÌÈÚ·ÂÎ" ;
 ÈËÈÏÂÙ‰ Ú·ÂÎ‰-˙ÈËÈÏÂÙ ‰‚ÏÙÓ Ï˘ ‰‚Èˆ�Î  , ÈÏ‡�ÂÈˆ˜�ÂÙ‰ Ú·ÂÎ‰Â- ÏÚ „˜ÙÂÓ˘ ÈÓÎ 

˙ÈÚÂˆÈ· ˙ÂÈ¯Á‡ Ï˘ ¯„‚ÂÓ ÌÂÁ˙ ÂÏ ˘È˘ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó .·"ÂÚ·ÂÎ " ÈÏ‡�ÂÈˆ˜�ÂÙ‰
 ·¯Ó· ÌÈ˘�‡‰ ·¯ÓÏ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó Ï˘ ÚÂ·˜ „¯„�ËÒÏ Ì‡˙‰· ÏÚÙÈ ÈÎ ¯˘Ó ‰ÙÂˆÓ

ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ ,Ô˙Â·È˘Á ÈÙÏ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÔÈ· ÛÂ„Ú˙ ÍÂ˙Â ÌÈ�ÂÎÈÒ· ·˘Á˙‰· , ˜Ê�‰Â Ô˙ÂÙÈÁ„
‡˘Â�· ÏÂÙÈË È‡Ó Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ˘Â‰˘ÏÎ Á„· Â‡ ˙ÈÈÂ· ÏÂÙÈË‰ .  „Â˜Ù˙"¯È·Ò " Â‡

"ÚˆÂÓÓ "È„ Â· ÔÈ‡ . ¯„Ò ÏÚ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ Ô˙Â‡Ï ÈÂ‡¯ ·˘˜ Ô˙Ó ÍÂ˙ ÏÂÚÙÏ ¯˘Ó ‰ÙÂˆÓ
„˜ÙÂÓ ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÂÓÂÈ , ÌÈÈÂ�È˘ÏÂ ˙ÂÁ˙Ù˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ�Ï ÂÈ„ È�¯Ú ˙ÂÈ‰Ï

ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ,ÔÂÎ�‰ ÔÓÊ· ÏÈÚÈ ‰�ÚÓ Ì‰Ï ˙˙ÏÂ ÌÈÂÂ‰˙Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒÏ . Â��È‡ ¯˘˘ ¯Â¯·
Á¯Î‰· Â„¯˘Ó ÌÂÁ˙Ï ÈÚÂˆ˜Ó ‰ÁÓÂÓ -‰ÊÎ ‰È‰È˘ ‰·ÂÁ ÔÈ‡Â  , ˙‡˘Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÏÂ‡

ÂÈÙ˙Î ÏÚ˘ ‰„·Î‰ ˙ÂÈ¯Á‡· , ÔÎÂ ‰ÓÂÁ˙· ˙ÈÁÓÂÓ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰·È·Ò Ô�ÂÎÏ ¯˘Ù‡Ï ÂÈÏÚ
˙È�Â‚¯‡ ‰ÎÈÓ˙ ,ÌÈ·‡˘Ó ˙ÂÏ·‚Ó ÏÂÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÂÈ�Ù· ‚Èˆ˙˘, ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï ˙�Ó ÏÚ 

ÁÂ˜ÈÙ , ÔÓÊ ÈˆÂÏÈ‡ ˙Á˙ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ‰¯˜·ÌÈ·‡˘ÓÂ , ÌÈ�˙˘Ó‰ ÌÈ·ˆÓ· ˙Â·¯Ï
È‡ È‡�˙·Â ˙Â¯È‰Ó·-˙Â‡„ÂÂ. 
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„ÂÒÈ‰ ˙ÒÈÙ˙ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˘È‚„Ó˘ ,‰Ï ¯ÂÒ‡ ˙ÂÈ¯Á‡‰˘ ‡È‰ , ‚¯„‰ ˙‡Ó Ï‚ÏÂ‚˙˘
 ÈÏ‡È¯ËÒÈ�ÈÓ‰"˘‰ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ"‚" ,Ì˘‡‰ ˙‡ „·Ï· Â· ‡ÂˆÓÏ ‰ÂÂ˜˙· . ÔÎ‡ ÌÈ˙ÈÚÏ

"˘‰"‚) "Ï·Â˜Ó ÈÂÓÈ„Î (Ì˘‡ ,�Ú· Ì‚ ÌÈÓÈÂÒÓ ˙ÂÓÂ˜Ó· ‰¯˜ ÍÎÂÂ��ÈÈ .ÌÏÂ‡ , ˙Ó˘‡
˘‰"˙¯Â˜È·Ï „ÂÓÚÏ Ì˙·ÂÁÓ ÂÈÏÚÓ˘ ÌÈ�ÂÓÓ‰ ÌÈ‚¯„‰ ˙‡ ˙¯ËÂÙ ‰�È‡ ‰ÓˆÚÏ˘Î ‚ .

 ˙‡ ‡ÏÓÂ ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· ÂÈ�Ù· ÛÂ˘ÁÏ ˘Â¯„Ï ÌÈ¯˘‰ ‚¯„ ˙·ÂÁ ˙‡ ‰·ÂÁ· ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡‰
Ì˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂÏÎÓ , Â‡ È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙‡ È‡„ÂÂ·

ÈÓÂ‡Ï ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï˙ ,Ì‰· ˜ÈÓÚ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙�Ó ÏÚ ,ÔÂ¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ¯Â˙ÁÏÂ ÌÁ˙�Ï .
 ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÈÈÎ¯¯È‰ ˘‡¯·˘ ÏÂ‰È�‰Â „Â˜ÈÙ‰ È‚¯„ Ï˘ Ì˘¯‚Ó· ˙¯ˆÚ� ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰

ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ· ,‰Ïˆ‰‰Â ÈÂ·ÈÎ‰ ;˙ˆ·Â¯ ‡È‰ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ù˜˘‰ ÈÙ ÏÚ , ˘‡¯·
¯ÈÎ·‰ ÌÈ¯˘‰ ‚¯„ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡·Â ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰Á˙ÙÏ ‰�Â˘‡¯·Â ÂÓÂÁ˙·˘ 

ÏÓ¯Î· ˙ÚÊÚÊÓ‰ ‰Ù¯˘‰ ÂÓÎ ‰Ù¯˘ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÏÏÂÎ‰ ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙ ‡ˆÓ� ,
‰ÈËÚ· Á˙Ù˙‰˘ ·Î¯ÂÓ‰ ÚÂ¯È‡‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ÏÂ .·Â˘Á Û‡Â Ô˙È� , ‰Ê ÚÂ¯È‡· ˙Â‡¯Ï

 ÏÂÏÚ ‰ÏÈÏÁ˘ È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ ÏÎ ÌÚ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï Ï˘Ó
˘Á¯˙‰Ï„È˙Ú·  . Â˙Â‡Ó ‰ÙˆÓ ¯Â·Èˆ‰ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÏÏ˜˘Ï ¯ÈÎ· ‚¯„ , È¯„Ò ÚÂ·˜Ï

¯È·Ò ‰�ÚÓ ˙˙ÏÂ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ,„¯˘Ó ÏÎÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙ÂÏ·‚Ó· , ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂÏÎÓÏ
ÂÓÂÏ˘ ÏÚ ÌÈÓÈÈ‡Ó‰. 

‰Ù¯˘‰ ˙Ú· Â�‰ÈÎ˘ ÌÈ¯˘‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÏË‰· ÔÈ‡ ÈÎ ÔÈÂˆ ¯·Î ,
˙Â¯Â„Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ· „È˜Ù˙· Ì‰ÈÓ„Â˜ ÏÎ ˙‡ ¯ÂËÙÏ È„ÎÔ‰È , Â�‰ÈÎ˘ ÂÏ‡ ÏÚ ˘‚„·

ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú· , Ï˘ ÈÂ·ÈÎÏÂ ‰ÚÈ�ÓÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Â ˙Â�ÎÂÓ‰ ÌÂÁ˙· Ï„ÁÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰Ó
˙ÂÙ¯˘ . ˙Â¯Ú ÂÈ‰ Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓÂ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ÌÈÚÂ„È ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÏ˘ÈÎ‰Â Ï„ÁÓ‰

Ì‰Ï" .¯È˜‰ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ˙·Â˙Î‰" ,‰�·Ï ˘Â„È˜ Ï˘ ˙ÂÈ˙Â‡· ‰·Â˙Î ;"ÌÂ„‡‰ Ï‚„‰ "
ÏÂÎ È�ÈÚÏ ÒÒÂ�˙‰;Â·˘ ÌÈ¯·„‰  ,ÔÈÈ�Ú· Â˜ÒÚ˘ ÌÈ·¯ ˙ÂÁÂ„· ¯ÙÒ ÈÏÚ ÂÓ˘¯�Â Â¯Ó‡� .

‰ ˙‡ Ì„˜ÏÂ ¯Ó‡�˘ ˙‡ ‡Â¯˜Ï ‰È‰ ·ÈÈÁ Â„ÚÂÓ· ¯˘ ÏÎÂ ‰˙Ú˘· ‰Ï˘ÓÓ ÏÎ˙ ÌÈÎÈÏ‰
 ¯˙‡ ÏÚ ˙‡ÊÂ Â„¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ˘˜·˙Ó‰- Á˙Ù· ˙Ú‰ ÏÎ ‰ˆ·¯˘ ˜¯ ‡Ï ‰�ÎÒ‰ ÔÎ˘ 

ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙ÈÙ ¯„ÚÈ‰·˘ ‡Ï‡ ,ÌÈ�˘‰ ÌÚ ‰ÙÈ¯Á‰Â ‰ÎÏ‰ Û‡ ‡È‰ . 

 ˙¯Â˜È·‰˘ Û‡ ÈÙÏÎ ˙È�ÙÂÓÔ‰È˙Â¯Â„Ï Ï‡¯˘È ˙ÂÏ˘ÓÓ , Ï˘ ÌÁ˙ÙÏ ˙ˆ·Â¯ ˙ÂÈ¯Á‡‰
˙ÈÁÎÂ�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·Á ,ÂÏ‡ Ï˘ Ì˙�Â‰Î ˙Ú· Ú¯È‡ ‡¯Â�‰ ‰Ù¯˘‰ ÔÂÒ‡ ÔÎ˘ ,

"˙¯Ó˘Ó· " ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰ÙÂ˜˙ Ì„È˜Ù˙· ÌÈ�‰ÎÓ Ì˙ÂÈ‰· Ì‰Ï˘- ‰Ú˘˙Â ‰�˘Î 
ÌÈ˘„ÂÁ .ÔÎ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ,Ï ¯·Ò‰ Ô˙ÈÏ ‰·ÂÁ‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ Â˘Ú ‰Ó ‰�È„Ó‰ ÈÁ¯Ê‡

 ÔÂÒ‡‰ ˙‡ ¯ÚÊÓÏ Â‡ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ Ì˙Â˘¯Ï „ÓÚ˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Â˙Â‡· Ì‰È„¯˘ÓÂ Ì‰
‡·Â ˘‚¯˙Ó‰. 
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 ‰Ï ¯˘Ù‡Ó Â�È‡ ¯Â·ÈˆÏ ‰Ï˘ÓÓ Ï˘ ‰„·Î‰ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ÈÎ ¯Â·Ò ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ï˘ Ì˙ÂÒÁ· ‰Ó‰Ó˙‰Ï"„ÒÁ ÈÓÈ ‰‡Ó" ,"¯·ÚÓ ˙ÂÙÂ˜˙" , Â‡"‰ˆ¯‰ ÍÈÏ‰˙ ." ‰ÓÂÈ

 ˙�Â‰Î Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰‰˙ÂÏÈ˘ÓÏ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÓÂÈ ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ; ‰˙�Â‰Î ÌÂ˙Ï „ÚÂ Ô‡ÎÓÂ
Ì‰ÈÏÚ ‰�‚‰ÏÂ ‰ÈÁ¯Ê‡ ˙·ÂËÏ ı¯Ó‰ ‡ÂÏÓ· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ . ÏÚ ÍÎÈÙÏ

 ÌÈ�ÂÎÈÒ‰Â ˙ÂÈÚ·‰ ˙‡ Ì˙�Â‰Î ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ „ÈÓ ¯˙‡Ï Â„¯˘Ó· ¯˘ ÏÎ ÏÚÂ ‰ÏÂÎ ‰Ï˘ÓÓ‰
¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â�‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ Ì‰ Â˘‡¯·˘ „

ÌÈ„ÓÂÚ ,Ì˙Â‰ÊÏ ,Ì�Â¯˙ÙÏ ÏÂÚÙÏÂ Ì�ÁÂ·Ï. ÔÈÈ�Ú‰˘Î „ÂÁÈÈ· ˙Â·È˘Á ‰�˘Ó ÍÎÏ ˘È 
 È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡Ï ÏÈ·Â‰Ï ÏÂÏÚ Ì‰· ÏÂÙÈË ¯„ÚÈ‰˘Â ÌÈÈÁ ÈÏÈˆÓ ÌÈÓÂÁ˙· ¯·Â„Ó˘ÎÂ ÛÂÁ„- 

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ÂÓÎ ‰¯‚˘ ˙Ú· . ˙Â‡ÈˆÓ Ú·˜Ï ‰ÏÂÏÚ ‰Ê ‰ÂÂ˙ÓÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ
ÂÓÈÈ‡Ó˘ ˘¯Â˘ ˙ÂÈÚ· ‰ÈÙÏÂ Â�ÂÁËÈ·Â ¯Â·Èˆ‰ ÌÂÏ˘ ÏÚ ˙"Â„„�È "¯Â„Ï ¯Â„Ó , ‰Ï˘ÓÓÓ

‰Ï˘ÓÓÏ ,Â‰�˘ÓÏ ¯˘Ó ,ÔÂ¯˙ÈÙ ‡ÏÏ , ÔÂÒ‡˘ ˙ÒÒÂ·Ó ‡Ï‰ ‰ÂÂ˜˙‰ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ ÍÂ˙Ó
 ˘Á¯˙È ‡Ï"˙¯Ó˘Ó· "Ì‰Ï˘ .Â�È˙Â¯Â˜Ó· ¯Ó‡� ¯·Î ‡„ ÔÂ‚Î ÏÚ" : ÏÚ ÔÈÎÓÂÒ ÔÈ‡

Ò�‰." 

‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó , ¯˘
¯ˆÂ‡‰ ,„"ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰Â ıÈ�ÈÈË˘ Ï·ÂÈ ¯ ,ıÈ·Â�Â¯‰‡ ˜ÁˆÈ ¯Ó ,' ÈÙ ÏÚ „Á‡ ÏÎ
Â˜ÏÁ ,‰ÙÈ¯˘‰ ÚÂ¯È‡Ó ‰‡ˆÂ˙Î ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÏ˘ÎÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ˙ÂÈ¯Á‡· ÌÈ‡˘Â�. 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó ,ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ,„" Ï·ÂÈ ¯
ıÈ�ÈÈË˘ ,ˆÓÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÌÂ‚Ú‰Â ¯ÂÓÁ‰ Â· .ÌÈ�Â˘ ˙ÂÁÂ„ ,

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ Ì‰·Â , ÌÈÏÈ‚¯˙ Ï˘ Ì‰È˙Â‡ˆÂ˙Â ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÈÚÂ¯È‡
Í¯ÚÓ‰ ˙ÂÁÂÎ ˜ÏÁ ÂÏË� Ì‰·˘ ÌÈÈÓÂ‡Ï , Ï˘ ÚÂÚ¯‰Â ÌÂ‚Ú‰ Â·ˆÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï Â·ÈË‰

ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ‰Ê Í¯ÚÓ ,ÂÏ ÌÈ¯Ê‰Ï ,˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ,‰‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÌÈÈÁ¯Î
 ˙ÏÂÎÈ Ï˘ ÈÒÈÒ· Û¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â�ÎÂÓÂ ˙ÈÚˆ·Ó ˙Â¯È˘Î ˙Ó¯Ï Â˙‡·‰ Ì˘Ï ÌÈ˘¯„�‰

‰�È„Ó‰ È·˘Â˙Ï ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ ˙Â¯È˘ ˙˙Ï ,Ï ‰�ÚÓÎ „ÁÂÈÓ· ÚÂ¯È‡È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡. 

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó , Â·ˆÓÏÂ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡· Â„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ‡˘Â�
‰ÙÈ¯˘‰ ıÂ¯Ù ·¯Ú ¯ÂÓÁ‰ .· Û˘Á� ‰Ê Â·ˆÓ ‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ ÍÏ‰Ó· ˙‡˘ ¯˙È

 ˙�˘· ‰Ê ‡˘Â�· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ËÂ¯Ù· ‚ˆÂ‰Â2007 .‡˜Ú ‡„ , Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘·˘
¯ÙÂ˘ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ Ì·ˆÓ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï˘ ¯¯·˙‰ , È„Î „Ú ¯ÈÓÁ‰ ‡Â‰˘ ‡Ï‡

ÏÈ‚¯‰Ó ‚¯ÂÁ‰ ‰„ÈÓ ‰�˜· ÚÂ¯È‡ ˙Ú· Â‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú· ‰ÒÈ¯˜ ˙�ÎÒ .‰ÒÈ� ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ,
Ì�Ó‡ , Â¯Â·Ú ‚È˘‰ÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÂ‚Ú‰ Â·ˆÓ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï

·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙ , ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙· Í¯Âˆ· ‰ÈÚ·‰ „Â˜ÈÓ Ï˘ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ· È„ ‡Ï ÌÏÂ‡
ÌÈ¯Á‡Ï ÔÂ¯˙ÈÙ‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙¯·Ú‰Â ;¯˘ ÁÎÂ� ¯˘‡Î , ˙‡ ˘ÓÓÏ Ï‚ÂÒÓ Â�È‡ ÈÎ

ÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÂÈÏ‡ ÛÂÙÎ‰ ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ ÛÂ‚ ÏÚ Â˙ÂÈ¯Á‡ Â˙Â‡· ‰˘Ú�· È˘ÓÓ ÔÙÂ‡· ·¯Â
Í¯ÚÓ , Â„È ÏÈ‡Ï˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡ ˙Ú· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÂÏ‚ÂÒÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ

ÂÈ˙ÂÈÚ·Ï ‰�ÚÓ ˙˙Ï È„Î· , ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ ¯˙‡Ï Ì‚ ÂÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·
 ÌÈ˘¯„�‰-ÌÈ�Ù ˙Â¯Â˜Ó Ì‡ - Ì‡Â ÌÈÈ„¯˘Ó ˙ÂÙÒÂ˙Ï ‰˘È¯„Î„¯˘ÓÏ ıÂÁÓ . ¯˘‰ ÏÚ
˙ ˙ÂÂÏÏ „¯˘Ó·Â Â„¯˘Ó ÍÂ˙· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ˙ÈÁ¯Î‰ ˙Â¯·„È‰· ‰Ê ÍÈÏ‰

ÂÓˆÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÌÚ ÔÎÂ ¯ˆÂ‡‰ .Á�ÂÓ ‰Ê Í˘Ó˙Ó Ï˘Î ,‡ÂÙ‡ , ÂÁ˙ÙÏ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·
ÌÈ�Ù‰ ¯˘ Ï˘ . 
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¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,„"¯ıÈ�ÈÈË˘ Ï·ÂÈ  , È‡Ó ˘„ÂÁ „Ú˘2010 ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ‰�˙‰ 
Ï˙ÏÏÂÎ ‰Ó¯ÂÙ¯ ˙ÎÈ¯Ú· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ,‰Ú˘ ·Î¯ÂÓ ÔÈÈ�Ú ‡Â‰ ‰ÚÂˆÈ·˘ ÏÎÏ ¯Â¯·˘ 

˙ÂÎÂ¯‡ ÌÈ�˘ Í˘ÓÈ‰Ï ÈÂ˘ÚÂ , ÌÂÓÈ�ÈÓ‰ Û¯· „ÂÓÚÏ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÓ ‰˘ÚÓÏ Ú�Ó
ÌÈÈÁ ÏÈˆÓ ÌÂ¯ÈÁ ÛÂ‚Î ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ˙ÈÚˆ·Ó ˙Â�ÎÂÓ Í¯ÂˆÏ ˘¯„�‰ . ˙ÎÂ¯‡ ˙ÂÓÏÚ˙‰Ï

ÌÈ�˘‰ , ‰�È„Ó‰ È·˘Â˙Ï ˜ÙÒÏ ÏÎÂÈ ‡Â‰˘ Á¯Î‰‰ÓÂ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÚÂÚ¯‰ Â·ˆÓÓ
Ïˆ‰ È˙Â¯È˘‰ÙÈ¯˘‰ ıÂ¯Ù ·¯Ú Â·ˆÓ ÏÚ ˙ÈÏ¯Â‚ ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰ .ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰˘Ú�‰ ,

 ÚˆÓ‡· ÚÈ·ˆ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó˘ ¯Á‡Ï2010‡˘Â�‰ ÌÂ„È˜· ÏÂ‰·‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ  , ‰È‰
È„Ó ËÚÓÂ È„Ó ¯ÁÂ‡Ó ˙�ÈÁ·· . ‰„·ÂÚ ‡È‰ ˙ÂÙÈÁ„· ‡ˆÓ� ‰ÙÈ¯˘‰ ÚÂ¯È‡ ¯Á‡Ï „ÈÓ˘

‰Ê ÏÏÎ·Â ÔÂ¯˙ÈÙ :˘ ÌÈÙÂÁ„‰ ÌÈÎ¯ˆ‰ ÈÂÏÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÒÂ˙˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï , ˙Ó˜‰
‰˘„Á È¯ÈÂÂ‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÒÈÈË , „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡Ó Í¯ÚÓ‰ ˙¯·Ú‰

ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ˘„Á ˜ÂÁ ÌÂ„È˜Â ˙Â·Èˆ�· ÌÈÚˆ·Ó „˜ÂÓ ˙Ó˜‰ ; ˙‡Ê ÏÎ
 ÏÚÂÙ·˘ ÈÏ· ‰ÓÏ˘Â‰¯ˆÂ‡‰ ¯˘ „ÓÚ ‰ÈÏÚ ˙È�ÂÈÁ‰ ˙È�Â‚¯‡‰ ‰Ó¯ÂÙ¯‰;  ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ

˙Â„„ÁÓ„Ó ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ÚÂ ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ˙Â�ÎÂÓ ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯‰ ˙Â‡¯˙‰‰ ÁÎÂ� , Ô˙È� ‡Ï
 ÔÎÏ Ì„Â˜ ÍÎ ÏÂÚÙÏ ‰È‰- ˙ÂÈÁ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ô˙Â‡ ˙‡ Úˆ·Ï „·· „·Â ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ Ì„˜Ï 

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙Â�ÎÂÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î· . 

ÌÈ�Ù‰ ¯˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ,È˘È Â‰ÈÏ‡ ¯Ó ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ,„"ıÈ�ÈÈË˘ Ï·ÂÈ ¯ ,ÌÈ‡˘Â� 
 ‰ÎÂÓ�‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Â ˙Â�ÎÂÓ‰ ˙Ó¯Ï Â‡È·‰˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÏ„ÁÓÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ¯Á‡·
 ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ÈÙÎÂ ‰ÙÈ¯˘‰ ıÂ¯Ù ·¯Ú ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ „ÁÂÈÓ·

‰ÎÏ‰Ó·. 

ÌÈ�Ù ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰ ,ıÈ·Â�Â¯‰‡ ˜ÁˆÈ ¯Ó ,' ÏÏÎ·Â Â„¯˘Ó È�ÈÈ�ÚÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�
ÂÈÏ‡ ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡Ê ,Â ‰¯Ë˘Ó‰·˘"Ò , ÌÈÏ˘Î Â‡ˆÓ� Ì‰Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È‚¯„·˘

‰ÙÈ¯˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÏ„ÁÓÂ . 

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ,Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó , ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ¯Á‡· Â„ÓÚÓÂ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ‡˘Â�
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ . „¯˘Ó ÔÈ·˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Â ˙Â�ÚË‰ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ÂÊ˜�˙‰ Â�ÁÏÂ˘ Ï‡

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ ,Ô�ÈÈ�Ú· ÚÈ¯Î‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â .ÌÏÂ‡, Ú�Ó� È„Ó ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· 
ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ÂÏ˜˘Ó „·ÂÎ ˙‡ ÏÈË‰ÏÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ , ÂÏ ÂÈ‰˘ ·ÂÎÈÚ

‰ÙÈ¯˘‰ ıÂ¯Ù ·¯Ú ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙Ó¯Ï ¯˘‡· Ï˜˘Ó ˙Â„·Î ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó . 

ÂÊ ‰˘¯Ù· ÂÏ‚˙�˘ Ï„ÁÓ‰Â Ï˘Î‰ ˙„ÈÓ ,È‡- ˙ÓÏÂ‰ È˙Ï·‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Â „È˙Ú‰ È�Ù ˙ÈÈÙˆ
Á ÚÂ¯È‡Ï‰�ÎÒ‰Ó ÌÈÈ�ÈÚ ˙ÓÈˆÚ È„Î „Ú ÏÓ¯Î· ‰ÙÈ¯˘‰ ‚ÂÒÓ ÌÂ¯È , ÌÈÒÁÂÈÓ ¯˘‡

‰�È„Ó‰ ÈËÈ�¯·˜Ï ,·˜Â� ÔÙÂ‡· È˙Ï˘ÓÓ‰ ‚¯„‰ È�Ù· ·Èˆ‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ , Ô˙ÈÏ ‰·ÂÁ‰ ˙‡
˙Î˘Ó˙Ó‰ ‰Á�Ê‰ÏÂ ÂÊ ˙Â‡ÈˆÓÏ ˙Â·ÈÒÏ ¯˘‡· ‰�ÚÓÂ ¯·Ò‰ ;¯·Â„Ó,  Ï˘ ˙ÈÒÈÒ· ‰·ÂÁ·

ÁËÈ·‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÌÈÁ¯Ê‡‰ ¯Â·ÈˆÏ ˜ÙÒÏ ÔÂËÏ˘‰ ‚¯„ÈÂ‡¯Â È‡ÎÊ ‡Â‰ ‰Ï ÔÂ . 

ÂÊ ˙¯Â˜È· ˙ÎÈ¯Ú· , Ï˘ Ì„ÓÚÓÂ Ì„È˜Ù˙ ÈÙÂ‡ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡È·‰
Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ Û˜È‰Â ÌÈ¯ÎÊ�‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯·Á , ˙ÂÓ¯Â�·Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙Â�Â¯˜Ú· ˘ÂÓÈ˘ ÍÂ˙

˙ÂÈ˙„ÈÓ‰Â ˙Â¯È·Ò‰ .‡Â‰ ÏÏÎ , ˙Ò�Î‰ È�Ù· ÌÈ‡¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ È¯˘Â ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ÈÎ
¯Â·Èˆ‰ È�Ù·Â ,ÏÌ‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ Ì‰È„¯˘Ó ÌÂÁ˙·˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ . ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙Ò�Î‰ ÈÙÏÎ Ì˙ÂÈ¯Á‡Ó ÚÓ˙˘‰Ï ÈÂ˘Ú˘ ‰Ó ÏÚ ‰Ú„ ÚÈ·‰Ï ÔÂÎ�Ï ‡ˆÓ . ‰˙Â‰Ó· ÂÊ
¯Â·Èˆ‰Â ˙Ò�Î‰ È„È· ‰¯È˙Â‰Ï ˘È˘ ˙˜‰·ÂÓ ˙ÈËÈÏÂÙ ‰Ï‡˘ .ÚÂ„ÈÎ , ¯˜·Ó „¯˘Ó

‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ˜ÒÂÚ Â�È‡ ‰�È„Ó‰. 
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 ÂÏÂÎ ÁÂ„‰„ÓÂÚÈ‰ Ï˘ Â�ÂÈÚÏ ÔÁ·È˘ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂ ,ÔÂÎ�Ï ‡ˆÓÈ˘ ÏÎÎ , ˙‡
ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÚ Â˙Ú„ ˙‡ Ô˙ÈÈÂ ÂÈË¯Ù- ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈÈÏ‡�ÂÒ¯Ù‰ Ì‚ ÂÓÎ ÌÈÈ·ÈËÓ¯Â�

Â�ÓÓ. 

Ì‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÏÚÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï ˜¯ ‰�È‡ ÁÂ„‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙ ,‡Ï‡ , ¯˜ÈÚ·Â Ì‚
‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÂÏÚÙÈ ˙ÂÎÓÒÂÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï Ï˘ Â˙Â�ÎÂÓ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÂÏ

‰„Â˜Ù ˙Ú˘Ï ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ , ‡È‰ Ì‡ ÔÈ·"˙ÈÁ¯Ê‡ " ÔÈ·Â"˙È�ÂÁËÈ· ."
ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÂÒ‡ ˙˘¯Ù· ÂÏ‚˙�˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ˙Â�ÂÏ˘ÈÎ‰ , ÂÈ˜¯Ù· ‰·Á¯‰· ÂË¯ÂÙ ¯˘‡

ÌÈÈ�˙ÂÓ ÒÂ�È˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÌÈ�Â˘‰ ,È„ÂÒÈÂ ı¯Ó� È„ÈÓ , ÍÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ „ˆÓ
 ÏÚ ˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯·È„ÂÒÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ Úˆ·Ï ˙�Ó . ˙�È„Ó ÏÚ ÌÈˆ·Â¯‰ ÌÈÓÂÈ‡‰ ÁÎÂ�

‰È·˘Â˙Â Ï‡¯˘È ,Ì˙Â‡ ‰˘ÈÁÓÓ ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ¯˘‡ , „ÈÈÓ Â˘ÚÈÈ ÌÈ¯·„‰˘ ‰·ÂÁ
Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ·ËÂÓÂ . 

 ÌÚ Â�·Ï44 Ô˙ÂÓ˙È· Â¯˙Â�Â ‡¯Â�‰ ÔÂÒ‡· Ô‰È¯È˜È ˙‡ Â„·È‡˘ ˙ÂÏÂÎ˘‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ 
‰È·Â‰‡ÓÔ . Ì˙Â‡· Â�ÏÂÎ Â�Ó˙ÈÈ˙‰ ÔÓÈÚ ‡·˘ ‰Ó ÏÎ ‰˙ÏÈÎ˘ ‰ÙÈ¯˘‰ Ï˘ ÌÈ¯ÂÁ˘ ÌÈÓÈ

‰· .·È˘‰Ï Ô˙È� ‡Ï ‰˘Ú�‰ ˙‡ ·Ï‰ ÔÂ·‡„Ï . ÏÓ¯Î‰ ÔÂÒ‡· ‰„·È‡ ‰�È„Ó‰44 ˘È‡ 
‰˘È‡Â ,ÌÈÓÈ· ÌÈ¯ÈÚˆ Ì‰Ó ÌÈ·¯ ,ı¯‡‰ ÁÏÓ ,‰È˙Â�·Â ‰È�· È·ÂËÓ . ÁÂ„ È‡ˆÓÓÂ Ô˙ÈÈ ÈÓ

 È„È ÏÚ Ì�Â˘ÏÎÂ Ì·˙ÎÎ Ì„˜‰· Â�˜Â˙È Â· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÓ‚Ù‰˘Â Â„ÓÏÈ ‰Ê ÛÈ˜Ó ˙Â˘¯‰
ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ˙Â�ÂÒ‡· Ì„‡ ÈÈÁ „ÂÚ ÂÁÙÂ˜È ‡Ï ÔÚÓÏ ‰�È„Ó‰ Ï˘ ˙Úˆ·Ó‰ . 

 ˘Á¯˙‰Ï ÏÂÏÚ˘ È�ÂÓ‰ ÔÂÒ‡Ï Ï˘Ó Í‡ ‡Â‰ ÏÓ¯Î‰ ÔÂÒ‡˘ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ
ÈÂ‡¯Î Â˙‡¯˜Ï Í¯ÚÈ‰Ï ˘¯„�˘Â ‰ÏÈÏÁ . ˙ÂÁÙ˘ÓÏ ‡˙¯ÂÙ ‰ÓÁ� ˙�ÈÁ·· ÈÏÂ‡ ÍÎ· ‰È‰˙

˙ÂÏÂÎ˘‰ ,Ó ˙ÂÏÈˆ‡·Â ıÓÂ‡· ÌÂÈ È„ÈÓ ˙Â„ÓÂÚ‰‡¯Â�‰ Ô„·Â‡‰ ÏÂ . 

 


