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  במבנה מער� הכבאות ובכשירותו	היבטי

 

 

 תקציר

 �להל� (תפקיד� ואופ� פעילות� , מבנה שירותי הכבאות וההצלה במדינת ישראל
 חוק �להל�  (�1959ט"התשי, מוסדרי� בחוק שירותי הכבאות) מער� הכבאות

2011 עד ינואר שעל ביצועו הופקד שר הפני�, )הכבאות או החוק
1

רשויות כבאות . 
ה� גופי� מוניציפליי� הפועלי� על )  רשויות כבאות או שירותי כבאות�להל� (והצלה 

 מה� פועלות במסגרת 20:  רשויות כבאות24בס� הכול פועלות ברחבי האר% . פי החוק
וארבע הרשויות , ) איגודי ערי� או איגודי��להל� (איגודי ערי� לשירותי כבאות 

רשות כבאות חייבת "על פי החוק . רות פועלות במסגרת הרשות המקומיתהאח
להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דלקות בתחומה ולמניעת דלקות או התפשטות� 

 ".וכ� להצלת נפש ורכוש, של דלקות לתחומה או מעבר לתחומה

המשרד ).  מפקד השירות�להל� (בראש כל רשות כבאות עומד מפקד שירות הכבאות 
)פ" המשרד לבט�להל� (לביטחו� הפני� 

2
 פועל בתחו� כיבוי האש באמצעות נציבות 

בראש הנציבות עומד נציב כבאות ).  הנציבות�להל� (שירותי הכבאות וההצלה 
לניהולה ולמילוי משימותיה של , בי� היתר, והוא אחראי, ) הנציב�להל� (והצלה 

בהתא� לחוק ולתקנותיו. הנציבות
3

ובמסגרת , פקח כבאות ראשיהנציב משמש מ, 
לה� הוראות פעולה לתת , כבאותהלפקח על פעולות רשויות  סמכויותיו ותפקידיו עליו

 2011 ועד אפריל 2002מיוני . ולדרוש מה� די� וחשבו� בנושאי כוח אד� וציוד כיבוי
 .טפסר שמעו� רומח�כיה� בתפקיד הנציב רב

 

 פעולות הביקורת

� בח� משרד מבקר המדינה בחודשי� ינואר2010בעקבות השרפה בכרמל בדצמבר 
הביקורת נעשתה בנציבות .  היבטי� בנושא מבנה מער� הכבאות וכשירותו2011יוני 

ראו לעניי� זה ג� ממצאי ביקורת שפורסמו בדוחות קודמי� של . וברשויות כבאות
מבקר המדינה
4

. 

__________________ 

1
להעביר את האחריות ) 2699' החלטה מס( החליטה הממשלה ,בעקבות השרפה בכרמל, 2011בינואר   

� .לביצוע החוק לידי השר לביטחו� הפני

 . מילא משרד הפני� תפקיד זה2011עד ינואר   2
 .$1972ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי הכבאות   3
; 544' עמ, )1997( ÁÂ„ È˙48 ˘�, מבקר המדינה; 574' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 44) 1993 ,מבקר המדינה  4

, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·) 2003, מבקר המדינה
 ,)ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„) 2007‰, כמו כ� ראו מבקר המדינה. 87' עמ
 ).ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„ÌÂ¯ÈÁ) 2010˙ , מבקר המדינה; 143' עמ
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 עיקרי הממצאי�

ת .1 ו א ב כ ה  � ר ע מ ל  ש ת  י ע צ ב מ ה ת  ו ר י ש כ � לא ביצעו  איגודי� רבי:ה
ולא כל הכבאי� , את האימוני� כנדרש בנוהל ההדרכה שפורס� בהוראות הנציבות

ג� איגודי� שבתחו� אחריות� יש . המבצעיי� השתתפו באימוני� שאכ� התקיימו
 �מבני ציבור ואזורי תעשייה , תחנות רכבת, מבני� גבוהי� רבי�:  כגו��מוקדי סיכו� 

 .אי� אלולא קיימו אימוני� ייעודיי� בנוש

בבית הספר הארצי לכבאות והצלה לא התקיי� שו� קורס משלושת קורסי הפיקוד 
עוד העלתה הביקורת כי .  כי יש לבצע�2005המתקדמי� שהנציבות קבעה עוד ביולי 

 והוא נשע� על מדריכי� המגויסי� , אי� לבית הספר לכבאות סגל הדרכה קבוע

מועמדי� התקבלו , זאת ועוד. �הוק בהתא� למועדי פתיחת הקורסי� השוני�אד
לקורס קציני כבאות בלי שעמדו בתנאי הס  שנקבעו ובלי שעברו מבחני� מקצועיי� 

 .כנדרש

 מפקדי השירות אינ� כבאי� בהכשרת� וה� נבחרו �24תשעה מ, 2011נכו� לינואר 
במכרז חיצוני לאחר שבמכרז פנימי לא נמצא מועמד מתאי� מקרב הכבאי� 

במועד הביקורת מכהני� בשירותי הכבאות , למשל. כבאותהעובדי� בשירות ה
 מפקדי� שהגיעו מחו" למער� �ירושלי� ותל אביב ,  חיפה�בשלוש הערי� הגדולות 

בכמחצית משירותי הכבאות חסר לפחות אחד משלושת הקציני� הבכירי� . הכבאות
הדבר עלול לפגוע בכשירות� המבצעית של איגודי� . הנכללי� בשרשרת הפיקוד

 .אלו

 40 מה� ה� בני 41%(ניתוח גילי הכבאי� המבצעיי� העלה כי גיל� מבוגר יחסית 
תפקיד הכבאי כרו� בפעילות ). �55 ה� בני יותר מ�8%ו, 50�55 ה� בני 6%, ומעלה

פיזית מאומצת בתנאי סביבה קיצוניי� ומחייב כושר גופני גבוה ויכולות פיזיות 
בחנת כשירות� הגופנית והתאמת� לעמוד במהל� שירות� של הכבאי� לא נ. גבוהות

עוד נמצא בביקורת כי א  שחשוב לבצע בדיקות רפואיות . במשימות הצפויות לה�
וא  שהדרישות לביצוע בדיקות אלה נקבעו , תקופתיות לכבאי לצור� קביעת כשירותו

 .והבדיקות לא בוצעו, לא הנחה הנציב לבצע בדיקות אלה, 1994כבר בשנת 

ו .2 נ ב  � י ט ב י �ה ד א ח  ו כ א   שירותי הכבאות מועסקי� �24 מ�20 ב:ש
הדבר נפו" בעיקר . כבאי� שה� קרובי משפחה של כבאי� אחרי� באותו איגוד

 .אשקלו� ותל אביב, בשירותי הכבאות של יהודה ושומרו�

המופקדי� בי� היתר על הערכת , כגו� מפקדי משמרת, כבאי� בתפקידי פיקוד
. משמשי� בד בבד כחברי� בוועדי העובדי�, כבאי� ועל מת� המלצות לקידומ�

 .במקרי� מסוימי� עלול מצב זה להעמיד בעלי תפקידי� אלו בניגוד ענייני�

מניתוח . כלי רכב מבצעי אמור להימצא בכוננות בתחנה ולהיות מוכ� להזנקה בכל עת
הנתוני� שהועברו למשרד מבקר המדינה מהמערכת המבצעית הממוחשבת של 

 התרחשו 2011 לסו  מר" 2010עולה כי בי� ינואר )  שלהבת�� להל(מער� הכבאות 
 למש� פרק זמ� שאר� בי� � מקרי� שבה� יצאו כלי רכב מבצעיי� �1,600למעלה מ

א  שיציאה לצרכי� אלו אינה מעוגנת ,  לקניות ולכלכלה�כמה דקות לכמה שעות 
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באר , אשקלו�נמצא כי תופעה זו נפוצה בעיקר בשירותי הכבאות של . בנוהל המבצעי
 .הגליל המערבי וחיפה, שבע

י .3 ע צ ב מ ה  � ר ע מ ה ת  ס י ר  עדיי� לא היה בידי מער� הכבאות 2011 ביוני :פ
ניתוח בנושא הפריסה המבצעית המיטבית של תחנות הכיבוי ושל צוותי הכיבוי 

על שיעור הכיסוי הדרוש ועל הרכב צוותי , המבוססת על הגדרת זמני הגעה נדרשי�
 .פי מיפוי הסיכוני�הכיבוי בתחנות ל

 אירועי� מבצעיי� �10,000מכ) 34% (�3,400ניתוח הנתוני� משלהבת העלה כי לכ
הוזנק רק צוות כיבוי אחד ) �4 ו3אירועי� מסוג (שנבדקו וסווגו כמסוכני� ביותר 

בביקורת עלה כי לא נקבעו זמני ההגעה . שלא כנדרש בנוהל המבצעי, במקו� שניי�
דוח "שלא לפי המלצותיו של ,  לאירועי� מבצעיי�של מער� הכבאות בישראל

1998משנת " הוועדה לבחינה ותכנו� מער� הכבאות
5

ממסמ� ).  דוח גנוסר�להל�  (
2010לאומית שהכי� משרד הפני� בפברואר �השוואה בי�

6
 עולה כי בישראל המספר 

עשל הכבאי� ושל רכבי הכיבוי היוצאי� לאירו
7

 הוא כמחצית מהממוצע במדינות 
וכי זמ� ההגעה לאירוע כמעט כפול , יא הושוותה אליה� במסגרת המסמ� האמורשה

 .מהממוצע במדינות האמורות

מגיעי� שני כבאי� בלבד ולעתי� ) �4 ו3מסוגי� (נמצא כי לאירועי� חמורי� רבי� 
 פחות מכפי שנקבע בתק� המינימלי שעליו הומל" בדוח גנוסר �רק כבאי אחד 

וכי התקני� שנקבעו ; )ל צוות כיבוי" תו�להל� (ת כיבוי ובתורת הלחימה בנושא צוו
במצב זה אוכלוסייה בהיק  גדול נותרת . אינ� מאוישי� הלכה למעשה בכל התחנות

 .עד כדי סיכו� לפגיעה בנפש וברכוש, ללא פתרו� הול� בעת אירוע

ת .4 ו א ב כ ה  � ר ע מ ל ת  ו מ ו ר עמותת ידידי מכבי " הוקמה 2003 בשנת :ת
ל להשגת מטרותיה של נציבות "� גיוס תרומות בישראל ובחולצור" האש בישראל
 היק  הסיוע שנתנה העמותה למער� הכבאות 2011נמצא כי לאפריל . כבאות והצלה

וכי חלוקת התרומות המתקבלות מהעמותה , ח" מיליו� ש�65מיו� היווסדה היה כ
לאיגודי הכבאות השוני� אינה מתבצעת על סמ� נהלי� כתובי� או על סמ� 

לא נמצאו מסמכי� המלמדי� על ההחלטות והנימוקי� . ריטריוני� של הנציבותק
עוד נמצא כי מערכת היחסי� בי� הנציבות . שלפיה� חילקה הנציבות את הכספי�

וכי הנציבות אינה מקיימת פיקוח ובקרה חיצוניי� על , ובי� העמותה אינה מוסדרת
. המייצג את הנציבותפעילותה של העמותה א  שהעמותה עלולה להיתפס כגו  

נמצא ג� כי גופי� פרטיי� תרמו במישרי� לרשויות כבאות שונות ציוד כגו� מחשב 
 .טלוויזיות וציוד חילו" והצלה, מצלמות, נייד

ת .5 ו א ב כ ה  � ר ע מ ל  ש י  נ ו ג ר א ה ה  נ ב מ ,  במבנה הארגוני הקיי�:ה
וי ההחלטות בעניי� אופ� הטיפול באירועי חירו� ומהירות ההגעה של כוחות הכיב

__________________ 

 .�28.3.99 מ4937הממשלה אימצה המלצות דוח זה בהחלטה   5

 �OECDובייחוד מדינות החברות בארגו! ה,  מדינות�27מסמ� המציג נתוני� על שירותי הכבאות ב  6
רוב הנתוני� האמורי� נאספו מאתרי אינטרנט . ומדינות בעלות מאפייני� דומי� לאלה של ישראל

תשובות מפורטות לשאלוני� שהפי$ . ל משרד ראש הממשלה"מ� הוגש למנכהמס. ומספרות כתובה
 .ל"משרד הפני� התקבלו משישה שירותי כבאות בחו

 . דקות14זמ! הגעה ממוצע של ,  כבאי�2�6,  רכבי כיבוי1�2  7
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למקו� נקבעות על פי השיו� המוניציפלי של מקו� האירוע ולא לפי מקומו של כוח 
עקב כ� לעתי� מוזנקי� כוחות כיבוי מרוחקי� . הכיבוי הקרוב ביותר למקו� האירוע

בתחו� אחריותו של האיגוד ולא מוזנקי� כוחות כיבוי קרובי� השייכי� לאיגוד 
 .סמו�

נמצא כי חברי מועצה באיגודי הערי� ,  הכבאותעל רקע המבנה המוניציפלי של מער�
 .של בית שמש פעלו לקידו� מקורבי� ובני משפחה תו� חשש לניגוד ענייני�

משרד מבקר המדינה ציי� כבר בדוחות קודמי�
8

 כי סוגיית שינויו של המבנה 
 שנה�30הארגוני של מער� הכבאות עומדת לפני הגורמי� הנוגעי� בדבר זה כ

9
 .

המרכזיות שבה� היו ועדת לפידות. קמו ועדות לבחינת הנושא הו1976משנת 
10

 וועדת 
הוועדות חזרו והמליצו להסב את מער� הכבאות ממערכת של שירותי� . גנוסר

שבראשו יעמוד , שיפעל במסגרת ארצית,  לשירות כבאות ממלכתי אחוד�מוניציפליי
אות מתחלואי�  עדיי� סובל מער� הכב2011בדצמבר . נציב בעל סמכויות פיקודיות

שינוי . ועדת גנוסר ודוחות קודמי� של מבקר המדינה, רבי� שהעלו ועדת לפידות
על א  החלטות , המבנה הארגוני של מער� הכיבוי למער� ממלכתי טר� יוש�

הממשלה בעניי�
11

 נקבע שיאומצו 1999 ממר" 4937 וא  שכבר בהחלטת ממשלה 
המלצות דוח גנוסר

12
. 

 

 סיכו� והמלצות

 �ח זה מעידי� על ליקויי� חמורי� בכשירות המבצעית של מער� הכבאות ממצאי דו
הכבאי� המבצעיי� אינ� נדרשי� לעמוד בסטנדרדי� של כשירות גופנית 

האימוני� לסוגיה� והתרגילי� במער� הכבאות אינ� מתקיימי� ; ובריאותית
ר לדעת משרד מבק. חלק מהתקני� לתפקידי פיקוד בכירי� אינ� מאוישי�; כנדרש

ליקויי� אלה עלולי� לפגוע ביכולת המער� לבצע את המוטל עליו באופ� , המדינה
כמו כ� ראוי כי הנציבות והמשרד . מיטבי ובכלל זאת ביכולתו להציל חיי� ורכוש

פ ישקלו את דרכי ההתמודדות ע� מקרי� שבה� כבאי� מבצעיי� מתקשי� "לבט
 .להוסי  למלא תפקידי� מבצעיי�

פ לבצע בהקד� "על נציב כבאות והצלה ועל המשרד לבט, דינהלדעת משרד מבקר המ
ניתוח סיכוני� המבוסס על איומי ייחוס לשגרה ולהמלי" על הפריסה המיטבית של 

__________________ 

 ).ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„) 2007‰, ראו מבקר המדינה  8
' עמ, )1998 (È˙�˘ ÁÂ„48 , מבקר המדינה; 574�593' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„44) 1993 , נהראו מבקר המדי  9

544�558. 
10 · ÌÈÏ˘Â¯È È¯‰· ‰˜ÈÏ„‰ ˙¯È˜ÁÏ ¯Â¯È·‰ ˙„ÚÂ-2 ÈÏÂÈÏ 1995 , 2005ספטמבר. 
החלטה ;  בדבר הסבת שירות הכבאות לשירות כבאות ממלכתי1986 ממאי 1613החלטת ממשלה  11

 בדבר ביטול שירותי 1999 ממר$ 4937החלטה ;  רשות כבאות והצלה בדבר הקמת1993 ממר$ 1060
הכבאות הקיימי� והקמת שירות כבאות וחילו$ ארצי במקומ� במדרג סמכויות ופיקוד הדומה 

 .ס"למשטרה ולשב
שפורסמה " �2012ב"התשע, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה" את הצעת יש לראות, בהקשר זה 12

הצעת החוק אושרה במליאת הכנסת בקריאה . ומתייחסת ג� לנושאי� האמורי�, �19.3.12ברשומות ב
 . והועברה לוועדת הפני� והגנת הסביבה של הכנסת להמש� הלי� החקיקה�21.3.12ראשונה ב
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בגודלו הרצוי של צוות הכיבוי ובזמני ההגעה , בי� היתר, תחנות כיבוי תו� התחשבות
 .הנדרשי� לאירוע

עמידה � הכבאות שמקור� באיכמו כ� העלתה הבדיקה ליקויי� חמורי� במער�
פעילות של חברי מועצה באיגודי� המעוררת חשש לניגוד : בכללי מינהל תקי�

קבלת תרומות מגופי� מסחריי� ללא פיקוח ; העסקת קרובי משפחה; ענייני�
ללא קריטריוני� ברורי� לחלוקת� וללא שקיפות של הלי� קבלת ההחלטות , ובקרה

על הנציב . כלי רכב מבצעיי� לקניות ולכלכלה ועודשימוש ב; הנוגעות לאופ� חלוקת�
 .לקבוע בהקד� נהלי� בנושא כדי למנוע תופעות מעי� אלו

במש� .  שנה עומדת על הפרק סוגיית שינוי המבנה הארגוני של מער� הכבאות30זה 
השני� הללו הוקמו ועדות שדנו בנושאי� האמורי� ומסרו את המלצותיה� לגופי� 

וכי מער� הכבאות עדיי� , צא כי מרבית ההמלצות לא יושמואול� נמ. המוסמכי�
סובל מתחלואי� רבי� והבעיות הבסיסיות נותרו בעינ� וחלק� א  החמירו נוכח 

יש חשש ממשי שהמער� במצבו הנוכחי יתקשה . הפיתוח שחל במדינת ישראל
לדעת משרד . עד כדי חשש לסיכו� חיי אד� ורכוש, לעמוד במשימות שהחוק קבע לו

השר לביטחו� הפני� ושר האוצר לבחו� בהקד� דרכי� , בקר המדינה על הנציבמ
ובכלל זה לפעול ליישו� , לתיקו� הליקויי� שהועלו בדוח זה ולשיפור מער� הכבאות

 .החלטות הממשלה לשינוי המבנה הארגוני הכולל של המער�

 

♦ 
 

 מבוא

)  מער� הכבאות�להל� (ילות� תפקיד� ואופ� פע, מבנה שירותי הכבאות וההצלה במדינת ישראל
שעל ביצועו , ) חוק הכבאות או החוק�להל�  (�1959ט"התשי, מוסדרי� בחוק שירותי הכבאות

 רשויות הכבאות או שירותי �להל� (רשויות כבאות והצלה . 2011הופקד משרד הפני� עד ינואר 
 רשויות 24חבי האר% בס� הכול פועלות בר. ה� גופי� מוניציפליי� הפועלי� על פי החוק) כבאות
)  איגודי ערי� או איגודי��להל� ( מה� פועלות במסגרת איגודי ערי� לשירותי כבאות 20: כבאות

רשות כבאות חייבת "על פי החוק . וארבע הרשויות האחרות פועלות במסגרת הרשות המקומית
 דלקות להבטיח את שירותי הכבאות לכיבוי דלקות בתחומה ולמניעת דלקות או התפשטות� של

לש� מילוי תפקידיה מסמי� החוק את ". וכ� להצלת נפש ורכוש, לתחומה או מעבר לתחומה
לפי תק� שיקבע , רשויות הכבאות להקי� ולהחזיק בתחו� אחריות� יחידה או יחידות של כבאי�

בחוק ).  מפקד השירות�להל� (ובכלל זה למנות מפקד לכל אחד משירותי הכבאות , 13שר הפני�
בכל איגוד . ר הפני� ימנה מפקח כבאות ראשי ויגדיר את תפקידיו ואת סמכויותיונקבע כי ש

בעיר בעלת , בדר� כלל,  השוכנת� תחנת א� �ה� תחנת כבאות מרכזית , על פי רוב, פועלות
 .וה� תחנות משנה ,האוכלוסייה הגדולה ביותר שבתחו� האחריות של האיגוד

__________________ 

להעביר את האחריות ) 2699' החלטה מס(החליטה הממשלה , בעקבות השרפה בכרמל, 2011בינואר   13
� .לביצוע החוק לידי השר לביטחו� הפני
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על בתחו� כיבוי האש באמצעות נציבות שירותי  פו14)פ" לבט�להל� (המשרד לביטחו� הפני� 
, ) הנציב�להל� (בראש הנציבות עומד נציב כבאות והצלה ).  הנציבות�להל� (הכבאות וההצלה 

הנציב משמש , 15בהתא� לחוק ולתקנותיו. לניהולה ולמילוי משימותיה, בי� היתר, והוא אחראי
לתת , כבאותהפקח על פעולות רשויות ל ובמסגרת סמכויותיו ותפקידיו עליו, מפקח כבאות ראשי

 ועד אפריל 2002מיוני . לה� הוראות פעולה ולדרוש מה� די� וחשבו� בנושאי כוח אד� וציוד כיבוי
 .16טפסר שמעו� רומח� כיה� בתפקיד הנציב רב2011

 2011יוני � בח� משרד מבקר המדינה בחודשי� ינואר2010בעקבות השרפה בכרמל בדצמבר 

הביקורת נעשתה בנציבות הכבאות וברשויות . נה מער� הכבאות וכשירותוהיבטי� בנושא מב
 .17ראו לעניי� זה ג� ממצאי� שפורסמו בדוחות קודמי� של מבקר המדינה. כבאות

 

 

 הכשירות המבצעית של מער� הכבאות

להצלת חיי , לחילו% לכודי�, תפקיד הכבאי הוא להיענות לקריאות חירו� ולפעול לכיבוי שרפות
בקביעת אמצעי� , נוס( על כ� עוסק הכבאי בטיפול בחומרי� מסוכני�. הפחתת נזק לרכושאד� ול

לצור� מילוי תפקידו על הכבאי ללבוש חליפת מג� ולעתי� א( . למניעת דלקות ובחקירת דלקות
כגו� , בד בבד עליו לסחוב זרנוקי מי� וציוד מגוו�; להרכיב מערכת נשימתית הכוללת בלו� אוויר

כדי שהכבאי יוכל להתמודד ע� עומס הציוד שהוא נדרש לשאת וע� . 18 הידראוליציוד פריצה
כדי . כשירותו הפיזית והמבצעית צריכה להיות גבוהה, הדרישות הפיזיות הכרוכות במילוי תפקידו

ואחרי כ� יש , יש להגדירה באופ� מדיד במסגרת תנאי הקבלה לעבודה, להבטיח שכשירות זו תושג
הקפדה על כושר גופני גבוה ומעקב , תרגילי�, אימוני�, מצעות הכשרותלשמר כשירות זו בא

 .בריאותי

 

 אימוני� במער� הכבאות

נקבע כי מפקד , �1978ט" התשל,)סמכויות מפקד שירותי הכבאות(תקנות שירותי הכבאות ב
. ה של פעילותה רמה מקצועית נאותשמירה עללאימו� יחידתו ול, בי� היתר ,אחראישירות כבאות 

טרת האימו� היא להקנות לכבאי� ולמפקדיה� את המיומנויות המקצועיות שיאפשרו לה� מ
אימו� הכבאי� והכשרת� מתבצעי� בשתי מסגרות . להתמודד כנדרש ע� אירועי� מבצעיי�

על ידי האיגוד בהתא� לתכנית שקובע מדור הדרכה ומבצעי� שבשירות הכבאות לפי : עיקריות

__________________ 

 . מילא משרד הפני� תפקיד זה2011עד ינואר   14

1972�ב"התשל, )סמכויות מפקח כבאות ראשי(תקנות שירותי הכבאות   15. 
 .2011פקיד נציב כבאות והצלה החל במאי טפסר שחר איילו! מכה! בת�רב  16

; 544' עמ, )1997( È˙�˘ ÁÂ„48 , מבקר המדינה; 574' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 44) 1993 ,מבקר המדינה 17
, )ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡·) 2003, מבקר המדינה

 ,)ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û) 2007¯, כמו כ! ראו מבקר המדינה. 87' עמ
 ).ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„) 2010, מבקר המדינה; 143' עמ

 ./http://www.102.co.ilראו אתר האינטרנט של הנציבות  18
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 בית הספר �להל� (ובבית הספר הארצי לכבאות והצלה ; 19)ל הדרכה נוה�להל� (הוראות הנציבות 
 .המקיי� קורסי� במקצועות הכבאות, הכפו( לנציבות) לכבאות

 

 אימוני� שמבצעי� במסגרת שירותי הכבאות

נוהל הדרכה קובע כי על הכבאי� להתאמ� לפי תכנית אימוני� שיקבע מדור הדרכה ומבצעי� בכל 
 נושאי� הנכללי� בתכנית האימוני� שאות� יש לתרגל 55ה מגדיר נוהל ההדרכ. שירות כבאות

 .20לפחות פע� בשנה

.  שעות מנוחה48 שעות עבודה כל אחת ולאחריה� 24עבודת הכבאי� מתבצעת במשמרות של 
 בכל משמרת משתתפת קבוצת כבאי� קבועה שעובדת �לפיכ� יש שלוש משמרות עבודה שונות 

להל� ( מבצעית בשירותי כבאות והצלה בעת שגרה ובעת חירו� לפי נוהל הפעלה. ומתאמנת יחדיו
נוס( על כ� אמורי� .  רוב אימוני הכבאי� צריכי� להתבצע במהל� המשמרת21) הנוהל המבצעי�

שבה� ישתתפו ג� הכבאי� , להתקיי� אימוני� במתכונת נרחבת יותר מחו% למסגרת המשמרת
איגודית או בשיתו( �תרגילי� במתכונת פני�כמו כ� אמורי� להתבצע . שאינ� עובדי� באותה עת

בתו� שנת העבודה על קצי� ההדרכה למסור לנציבות דיווח . איגודי� אחרי� וגורמי סיוע נוספי�
 .בכתב על האימוני� שבוצעו במש� השנה

1. ˙ ¯ Ó ˘ Ó ‰  Í Ï ‰ Ó ·  Ì È � Â Ó È ‡: Ì˙Â�ÎÂÓ ˙Ú‚Ù� ˙ÏÂ‚¯˙Â ÌÈ�ÂÓÈ‡ ¯„ÚÈ‰· 
 ÔÂÂ‚Ó ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ˙ÂÁÂÎ‰ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ . ˙¯Â˜È··

Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ˙¯Ó˘Ó‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ�ÂÓÈ‡‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó Ì�È‡ ÌÈ·¯ ÌÈ„Â‚È‡ ÈÎ ‡ˆÓ� .
ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ‡·Î‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ÂÙ˙˙˘‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÎ‡˘ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰Ó ÌÈ·¯· ÈÎ ‡ˆÓ� .

 ÔÂÎÈÒ È„˜ÂÓ ÌÈ‡ˆÓ� Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÌÂÁ˙·˘ ÌÈ„Â‚È‡ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ� ÔÎ ÂÓÎ- ÌÈ�·Ó ÔÂ‚Î 
·‚ÌÈ·¯ ÌÈ‰Â ,˙·Î¯ ˙Â�Á˙ , ‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡Â ¯Â·Èˆ È�·Ó- ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ�ÂÓÈ‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï 

ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�· . ÌÈ�˘‰Ó ÍÎÏ ˙ÂËÏÂ· ˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï2008Â -2009: 

· )א( È · ‡  Ï ˙  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ¯ È  א( שבתחו� אחריותו של השירות נמצאי� :˘
 לא 2008נמצא כי בשנת ,  אד�מבני ציבור רבי� ותחנות רכבת הומות, הרבה מבני� רבי קומות

, נהרות(מגופי מי� , כגו� חילו% מגבהי�, בוצעו בו אימוני� בנושאי� הנוגעי� למוקדי סיכו�
 מהכבאי� המבצעיי� באימוני� 20%עוד נמצא כי באותה שנה השתתפו רק . ומרכבות) 'נחלי� וכו

ני� בכמה נושאי�  לא בוצעו בו אימו2009בשנת . 22בנושא חילו% ממבני� ומחללי� מוקפי�
 .מחללי� מוקפי� ומתאונות דרכי�, ובה� חילו% ממבני�, חשובי�

__________________ 

19 È˘‡¯ ˙Â‡·Î Á˜ÙÓÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ� ˙Â‡¯Â‰ , ההוראות עודכנו  (1993דצמבר , 300פרק
 ).2007באוגוסט 

נושאי� שיתבצעו פעמיי� בשנה ואימוני� בשני נושאי� שיתבצעו פע� �למעט אימוני� בשמונה תתי 20
� .חלק מהנושאי� אינ� רלוונטיי� לגבי חלק משירותי הכבאות. בשנתיי

21 È˘‡¯ ˙Â‡·Î Á˜ÙÓÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ� ˙Â‡¯Â‰ , ההוראות עודכנו  (1993דצמבר , 200פרק
 ).2010אוקטובר 

22 �. תעלות ביוב ומכלי אחסו", מערות,  המנותקי� ממערכות אוורור או מאוורור טבעי כגו" מבני�אתרי
 .490' עמ, )Â‡·Î‰ ˙¯Â˙ ˙Â„ÂÒÈ) 1998˙ראו לעניי" זה 
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 כי ברבעו� 2011מפקד שירות כבאות תל אביב מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 הוגברה הבקרה על האימוני� ובכוונת� להגיע ,  שונו נוהלי העבודה2011האחרו� של שנת 

 .י� הנדרשי� לפי הוראות הנציבות השתתפות בכלל האימונ�100%ל

Ô )ב( Â Ï ˜ ˘ ‡  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ¯ È , נמל י�,  בתחו� אחריותו שטחי� פתוחי� רבי�:˘
 לא בוצעו בו אימוני� 2009א( על פי כ� נמצא כי בשנת . תחנת כוח ותחנות רכבת, מפעלי תעשייה

וני� בנושא כלי כיבוי וחילו% מרכבות ואימ, הספקת מי�: בנושאי� הנוגעי� למוקדי סיכו� כגו�
 שיעור ההשתתפות של הכבאי� המבצעיי� באימוני� 2009עוד נמצא כי בשנת . רכב מבצעיי�

רק ;  מהכבאי� השתתפו באימו� בנושא חומרי כיבוי3%רק : לדוגמה. שאכ� התקיימו היה קט�
 מהכבאי� השתתפו באימו� 46%רק ;  מהכבאי� השתתפו באימו� בנושא תהלי� הבעירה11%

ורק ;  מהכבאי� השתתפו באימו� בנושא חילו% מתאונות דרכי�49%רק ; בוי בנמלי י�בנושא כי
 . מהכבאי� השתתפו באימו� בנושא שרפות שדה ויער52%

ממלא מקומו של מפקד שירות הכבאות של אשקלו� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה 
עופרת "ה מבצע  הייתה רוויה הסלמות בגזרה וכ� התקיי� ב2009 כי שנת 2011מספטמבר 

ה� שהביאו "גורמי� אלו . נוס( על כ� התרחשו הרבה אירועי אמת שחייבו טיפול". יצוקה
 ".ההדרכות' לכאורה לירידה במס

Ú )ג( · ˘  ¯ ‡ ·  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ¯ È  בתחו� אחריותו שטחי� נרחבי� הכוללי� :˘
רכי� מפעלי תעשייה רבי� וכ� כבישי� רבי� שבה� התרחשו הרבה תאונות ד, מבני ציבור

 שיעור ההשתתפות באימוני� של הכבאי� המבצעיי� 2008בשנת , א( על פי כ�. 23קטלניות
 מהכבאי� השתתפו באימוני� 15%רק : לדוגמה. בנושאי� רבי� הנוגעי� למוקדי סיכו� היה קט�

 מהכבאי� השתתפו באימוני� 23%רק ; בנושא הספקת מי� ופריסת מערכות כיבוי במי� ובקצ(
וג� ;  מהכבאי� השתתפו באימו� בנושא שרפות מבנה24%רק ; אונות דרכי�בנושא חילו% מת

 . מהכבאי�24%באימוני� בנושא חילו% השתתפו רק 

Ô ) ד( Â ¯ ˘ ‰  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ¯ È  לא התקיימו 2009 בביקורת נמצא כי בשנת :˘
חילו% ; חילו% מתאונות דרכי�; לרבות בנושא חילו% מגופי מי�, אימוני� בחלק מהנושאי�

 היו שיעורי 2009עוד נמצא כי בשנת . ושימוש בציוד פריצה; חילו% מרכבות; י� מוקפי�מחלל
באימוני� בנושא , לדוגמה. השתתפות של הכבאי� המבצעיי� באימוני� שוני� קטני� מהנדרש

באימוני� בנושא שרפות ;  מהכבאי�26%ציוד חיתו� וניסור ובנושא חילו% ממבני� השתתפו רק 
 48%ובאימוני� בנושא תהלי� הבעירה השתתפו רק ;  מהכבאי�33%מבנה השתתפו רק 

 .מהכבאי�

 כי בשנת 2011מפקד שירות הכבאות של השרו� מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
 היו באיגוד ערי� לשירותי כבאות והצלה השרו� עיצומי� שנפרסו על פני חודשי� רבי� 2009

עוד ציי� כי לא נית� לבצע . שנתית לא מומשה במלואהמכסת ההדרכות ה, עקב כ�. במהל� השנה
צפו( , אימוני� בשירות הכבאות של השרו� עקב היעדר מתקני אימוני� ומשו� ששטח התחנה קט�

 .ולא בטיחותי

˙ )ה( Â · Â Á ¯  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  ˙ Â ¯ È  לא בוצעו אימוני� 2009 נמצא כי בשנת :˘
ציוד חיתו� , ציוד פריצה;  קונבנציונליטרור בלתי; חומרי כיבוי; תהלי� הבעירה: בנושאי� כגו�

 שיעורי השתתפות� של הכבאי� המבצעיי� באימוני� 2009עוד נמצא כי בשנת . וציוד חילו%
באימוני� ;  מהכבאי�23%באימוני� בנושא תאונות דרכי� השתתפו רק : לדוגמה, שוני� היה קט�

__________________ 

 .110' עמ, )ÈËÒÈËËÒ‰ ÔÂ˙�˘‰) 2010, בנושא של התפלגות הרוגי� לפי מחוזות ראו משטרת ישראל  23
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אימוני� בנושא שרפות ב;  מהכבאי�27%בנושא חילו% ממבני� וחילו% מגופי מי� השתתפו 
 . מהכבאי�41%במבנה השתתפו רק 

 היו 2009 כי בשנת 2011מפקד שירות הכבאות של רחובות מסר למשרד מבקר המדינה בספטמבר 
שיבושי� בתכנית האימוני� השנתית עקב עיצומי� ושביתות שמקור� בסכסו� העבודה ע� 

 .הכבאי�

2. ˙ ¯ Ó ˘ Ó ‰  ˙ ¯ ‚ Ò Ó Ï  ı Â Á Ó  Ì È � Â Ó È  היק( נדרשת השתתפות  באירועי� רחבי:‡
ולעתי� א( נדרש סיוע מצד כלל כבאי , של כבאי� נוספי� על אלו הנמצאי� במשמרת באותה עת

מדובר בפעילות מורכבת ומשולבת הדורשת תיאו� כוחות ואימו� של הכבאי� . האיגוד
לפיכ� חשוב מאוד לקיי� אימוני� משותפי� של כלל כבאי האיגוד העובדי� . והמפקדי�
 . שונותבמשמרות

‰Î¯„‰‰ Ï‰Â� ÈÙÏ ‡Ï˘ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· , ˙�˘·2008 ‡Ï Ú·˘ ¯‡· Ï˘ ˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘ 
˙¯Ó˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ�ÂÓÈ‡ ÏÏÎ ÌÈÈ˜ . ˙�˘·2009ÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘  ,

˙¯Ó˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ�ÂÓÈ‡ ÏÏÎ ÂÚˆÈ· ‡Ï ·È·‡ Ï˙Â ˙Â·ÂÁ¯. 

¯„‰‰ Ï‰Â� ÏÚ ÈÎ ˙Â·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È˙Â¯È˘ ÏÚ ˙Â¯È„˙ ÂÊÈ‡· Ë¯ÙÏ ‰Î
Â�Ó‡˙È Ì‰ ÌÈ‡˘Â� ÂÏÈ‡·Â ˙¯Ó˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓÏ ıÂÁÓ ÌÈ�ÂÓÈ‡ Úˆ·Ï ˙Â‡·Î‰ . ¯„ÚÈ‰·

ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙Ó‚Ù� ÂÏ‡ ÌÈË¯Ù. 

כי )  תשובת הנציבות�להל�  (2011הנציבות מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
י� נמנעי� מלאשר הדרכות ואימוני� שלא במשמרת היות והדבר כרו� חלק ממפקדי השירות"

 ".בתשלו� שעות נוספות לכבאי�

3.  È � Â ‚ ¯ ‡ Â  Ì È ¯ Á ‡  ˙ Â ‡ · Î  È ˙ Â ¯ È ˘  Ì Ú  Ì È Ù ˙ Â ˘ Ó  Ì È Ï È ‚ ¯ ˙
Ì Â ¯ È Á: היערכות מער� הכבאות " פירוט לעניי� זה ראו בקטעי� הרלוונטיי� בדוח זה בפרק

 ".שרפהוההצלה לאירועי חירו� ופעילותו ביו� פרו% ה

 

 פעילותו של בית הספר לכבאות

תפקיד בית הספר לכבאות הוא להכשיר את הכבאי לבצע את כלל המשימות המוטלות עליו 
ובהמש� , הקורסי� בבית הספר מכשירי� את הכבאי מראשית דרכו בקורס כבאי�. במהל� עבודתו

 בבית הספר קורסי� כמו כ� מתקיימי�; באמצעות קורסי פיקוד של מפקדי צוותי� וקורס קציני�
יצוי� כי . חקירת דלקות וטיפול בחומרי� מסוכני�, כגו� מניעת דלקות, מקצועיי� בנושאי� שוני�

 עולה כי המתקני� שבה� מתקיימת ההדרכה בבית הספר ה� 201024מדוח מבקר המדינה מדצמבר 
 וכי ;לאומיי��ואינ� מאפשרי� את הכשרת הכבאי בהתא� לתקני� בי�, מאולתרי� וחלקיי�

 .השימוש בה� כרו� בסיכו� חייה� של הכבאי� המתאמני� בה�

שבמסגרתו על , ) פרויקט יובל�להל� ( קבעה הנציבות מסלול להכשרת הכבאי 2005ביולי  .1
הכבאי� להשתת( בקורסי� מתקדמי� במקצועות הכבאות לצור� שמירה על הידע המקצועי 

קורס :  מתקדמי� לבית הספר לכבאות25 פיקודבהתא� לכ� נוספו קורסי. שבידיה� ולצור� עדכונו
__________________ 

 .28' עמ, )È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â) 2010¯, מבקר המדינה  24

25  � .נוס) על כ' ג� החלו לקיי� קורס כבאי� מתקד
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לש� ). מ" פו�פיקוד ומטה (קורס קציני� מתקד� וקורס קציני� בכירי� , מפקדי צוותי� מתקד�
 �� " מה� הוקצו ללימוד מפא�100ו,  שעות386קורס קציני� מתקד� אמור להימש� : המחשה
 . שעות52סו� המוני הוקצו לקורס בנושא רעידות אדמה וא; ארגו� וניהול, פיקוד, מנהיגות

 ÈÏÂÈÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡2005 ,Ï·ÂÈ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ�Î „ÚÂÓ , ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ„˜˙Ó‰ „Â˜ÈÙ‰ ÈÒ¯Â˜ ˙˘ÂÏ˘Ó Ò¯Â˜ ÌÂ˘. 

 ÈÒ¯Â˜ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓ„˜˙Ó‰ „Â˜ÈÙ‰ ,Ï ‡È‰ Ì˙¯ËÓ ÔÎ˘ ÌÈÏÎ Ì‰Ï ˙Â�˜‰ÏÂ ÌÈ‡·Î‰ Â˘Î¯˘ Ú„È‰ ˙‡ ÔÎ„Ú

ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ‰ËÈÏ˘Â „Â˜ÈÙ È‡˘Â�· ,ÏÓ¯Î· ‰Ù¯˘‰ ÔÂÒ‡ ˙Ó‚Â„. 

וכי הוא נשע� על מדריכי� , הביקורת העלתה כי אי� לבית הספר לכבאות סגל הדרכה קבוע .2
 ה� כבאי� פעילי� המדריכי� ברוב�. הוק בהתא� למועדי פתיחת הקורסי��המגויסי� אד

שרשויות הכבאות מאפשרות לה� להיעדר זמנית מעבודת� הקבועה כדי לקיי� הדרכות בבית 
 .את המדריכי�" לשחרר"לפיכ� בית הספר תלוי בהסכמת שירותי הכבאות . הספר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÎÈ¯„Ó Ï‚Ò ÏÚ ˙˙˘ÂÓ ‰È‰È ¯ÙÒ‰ ˙È·˘ ÈÂ‡¯
„È ÁÂ˙ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÚÂ·˜ È˙Â¯È˘· ˙ÂÏ˙‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ ˙�Ó ÏÚ ÔÎÂ Â¯ÂÓÈ˘Â È˙Î¯„‰ Ú

˙Â‡·Î‰. 

 משרות מהתק� של סגל 12 התפרסמו מכרזי� לאיוש 2011בתשובת הנציבות נמסר כי בספטמבר 
 .הדרכה קבוע לבית הספר לכבאות

שתיי� . נוהלי בית הספר לכבאות קובעי� דרישות ס( לקבלת צוערי� לקורס קציני כבאות .3
עמידה ; 26 ומעלה בחוות דעת של מכו� תעסוקתי4קבלת ציו� : ס( שנקבעו ה�מדרישות ה

 . עיוני ומעשי�בהצלחה במבחני� מקצועיי� 

 נשלח למפקדי שירותי הכבאות חוזר המפרט את הקריטריוני� ותהליכי המיו� לקורס 2010במאי 
טריוני� בחוזר הודגש כי על כלל המועמדי� לעמוד בקרי. 2011ו שנפתח במר% "קציני� ט

 מועמדי� 88 נשלחו 2010בחודשי� יוני עד אוקטובר . וכי לא תכונס ועדת חריגי�, שנקבעו
דהיינו (מה� עמדו בהצלחה במבח� ) פחות משליש (28. מהאיגודי� לבחינות במכו� תעסוקתי

 ). ומעלה4קיבלו ציו� 

 ÔÂÈˆ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰Ú·˘ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··3.5 -Ô˜˙‰Ó ¯˙ÂÈ ÍÂÓ�‰ ÔÂÈˆ  ÔÂÈˆ‰ÓÂ 
 ˙È˙˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· Ú·˜�˘- ˙„ÚÂÂÓ ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜˘ ¯Á‡Ï Ò¯Â˜Ï ÂÏ·˜˙‰ 

ÌÈ‚È¯Á . Â¯·Ú˘ ÈÏ· ÌÈ�Èˆ˜‰ Ò¯Â˜Ï ÂÏ·˜˙‰ ‰Ê ¯ÂÊÁÓ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
˘¯„�Î ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ�Á·Ó. 

__________________ 

 .6�1טווח הציוני� בחוות הדעת הוא   26
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 איוש משרות הפיקוד בשירותי הכבאות

לפי הנוהל .  של שירותי הכבאותתפיסת ההפעלה המבצעית נקבעת בהתא� למבנה ההייררכי
לאחריו סג� מפקד ; בראש שרשרת הפיקוד באירועי� מבצעיי� עומד מפקד השירות, המבצעי
 .לחדר המבצעי� ולמפקדי המשמרות, בי� היתר, ולאחריו קצי� המבצעי� שאחראי; השירות

בידי שר  הסמכות לקביעת התק� של מער� הכבאות הייתה נתונה לפי החוק 2011עד תחילת שנת 
ומדי שנה קבעה הנציבות את תק� , סמכות זו הוקנתה לנציב). פ" לשר לבט2011ומינואר (הפני� 

 �1969ט" התשכ,)מינוי והעסקה של כבאי�(תקנות שירותי כבאות ב. כוח האד� בשירותי הכבאות
; נקבע כי משרה פנויה תאויש במכרז פנימי באותה רשות כבאות, ) תקנות מינוי והעסקה�להל� (

יצוי� כי . ר של רשות הכבאות מכרז חיצוני"יפרס� היו, א� לא ניגשו מועמדי� לאותה משרה
בראש ועדת הבוחני� . בשני� האחרונות רוב המכרזי� החיצוניי� היו לתפקיד מפקד שירות כבאות

מפקד שירות חיצוני שנבחר לתפקיד נדרש להשתת( בהשלמות . לתפקיד זה עומד הנציב
, מתוק( סמכותו לפי חוק שירותי כבאות, הנציב קבע. התא� להחלטת הנציבובקורסי� שוני� ב

דרישות אלו פורסמו בחוברת המפרטת את . דרישות ס( למגוו� תפקידי� במער� הכבאות
 ). חוברת פירוט הדרישות�להל� (התפקידי� ואת הדרישות למשרות בשירותי כבאות 

1. ˙ Â ¯ È ˘  È „ ˜ Ù Ó: תשעה , 2011המעודכני� לינואר  הביקורת העלתה כי לפי הנתוני� 

אשר נבחרו במכרז חיצוני ,  המפקדי� של שירותי הכבאות ה� מפקדי שירות שאינ� כבאי��24מ
אחרי שלא נמצא במכרז הפנימי מועמד מתאי� לאיוש� מקרב הכבאי� העובדי� בשירות 

� שהגיעו  מכהני� מפקדי�תל אביב וחיפה ,  ירושלי��בשלוש הערי� הגדולות , למשל. הכבאות
 .מחו% למער� הכבאות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ‡Â‰ ˙Â¯È˘‰ „˜ÙÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï
˙Â‡·Î ˙Â¯È˘ ÏÎ· ¯˙ÂÈ· ‰¯ÈÎ·‰ ,È‡·ÎÎ È„Â˜ÈÙÂ ÈÚˆ·Ó ÔÂÈÒÈ� ÏÚ· ‰È‰È˘ ·Â˘Á . ÏÚ

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ˙Â·Èˆ�‰" ·¯˜Ó ˙È„Â˜ÈÙ ‰„Â˙Ú ÌÂÈ˜ ÁÈË·‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï Ù
Í¯ÚÓ‰ .Ì‡˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓÏ ıÂÁÓ ˙Â¯È˘ „˜ÙÓ ¯Á·�  , ‰ÂÂÏ˙ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�Î˘ ‡„ÂÂÏ ˘È

Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰¯˘Î‰· ,·Èˆ�‰ ˙ÚÈ·˜ ÈÙÏ. 

2. Ì È Ú ˆ · Ó  Ô È ˆ ˜ Â  ˙ Â ¯ È ˘  „ ˜ Ù Ó  Ô ‚ Ò: מנתוני� שמסרה הנציבות למשרד מבקר 
; � סג� מפקדנתניה ושרו� אי, בני ברק, בית שמש,  עולה כי בשירותי הכבאות של אשקלו�27המדינה

; ותל אביב אי� קצי� מבצעי�) ש" איו�להל� (יהודה ושומרו� , בשירותי הכבאות של הרצלייה
 .טבריה וירושלי� אי� סג� מפקד ואי� קצי� מבצעי�, חולו�, בשירותי הכבאות של הגליל העליו�

 ÌÈ�Èˆ˜‰ ˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡ ˙ÂÁÙÏ ¯ÒÁ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˙ÈˆÁÓÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯ÈÎ·‰„Â˜ÈÙ‰ ˙¯˘¯˘· ÌÈÏÏÎ�‰ ÌÈ . Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Ì˙Â¯È˘Î· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰

ÂÏÏ‰ ÌÈ„Â‚È‡‰. 

וכי הנציבות הנחתה את , בתשובת הנציבות נמסר כי חלק מהתפקידי� המוזכרי� כבר אוישו
 .האיגודי� למלא את התקני�

__________________ 

 . שהתקבלו מהנציבות2011נתוני� עדכניי� לינואר   27
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3. ˙ ¯ Ó ˘ Ó  È „ ˜ Ù Ó:הרביעי בשרשרת הפיקוד הוא מפקד המשמרת,  לפי הנוהל המבצעי ,
,  בכל פעולות הכיבוי� ובכלל זה בתחנות המשנה �ידו לפקד על כל צוותי הכיבוי במשמרת שתפק

לפי חוברת פירוט הדרישות . בהיעדרו ממלא את מקומו סג� מפקד המשמרת. החילו% וההצלה
 .מפקד המשמרת או סגנו נדרשי� להיות קציני� בוגרי קורס קציני כבאות

�· ˘¯„�Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··Ï‰Â , ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ ‰È¯·Ë Ï˘ ˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘·
ÌÈ�Èˆ˜ Ì�È‡ ˙¯Ó˘Ó‰ „˜ÙÓ È�‚Ò ; ˙˘ÂÏ˘Ó ÌÈÈ�˘ ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚‰ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ ˙Â¯È˘·

ÌÈ�Èˆ˜ Ì�È‡ ˙¯Ó˘Ó‰ È„˜ÙÓ È�‚Ò ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ Ì‚Â ÌÈ�Èˆ˜ Ì�È‡ ˙¯Ó˘Ó‰ È„˜ÙÓ. 

 È¯‚Â·· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˘ÂÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ˘ ˙Â·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ˆ˜ Ò¯Â˜‰È˙ÂÈÁ�‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈ�È. 

 הושל� שיבו% הקציני� 2011בתשובת הנציבות צוי� כי ע� סיו� קורס הקציני� האחרו� באוגוסט 
 .למעט תפקיד אחד בטבריה שאיושו יושל� בסיו� קורס הקציני� הבא, החסרי�

4. ‰ � Á ˙  È „ ˜ Ù Ó:תפקידו ,  על פי חוברת פירוט הדרישות ועל פי נוהל ההפעלה המבצעי
ובכלל זה במסגרת פעולות של כיבוי , תחנה הוא לפקד עליה במסגרת פעילותה בגזרתושל מפקד 

דרישת ס( למינוי לתפקיד מפקד . והוא האחראי לאימו� הכבאי� בהתא� לתכנית ההדרכה, וחילו%
 .תחנה היא להיות בוגר קורס קציני כבאות

‰�Á˙ „˜ÙÓ Ï˘ ÈÚˆ·Ó‰ Â„È˜Ù˙ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· , ‰¯˘Ú)Î-10% ( È„˜ÙÓÓ
ÈÏ‰�ÈÓ ÌÈ�Èˆ˜ Ò¯Â˜ È¯‚Â· ‡Ï‡ ˙Â‡·Î È�Èˆ˜ Ò¯Â˜ È¯‚Â· Ì�È‡ ˙Â�Á˙‰28 . ‰Ï‡ ˙Â�Á˙

ÂÈ‡ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘· ˙ÂÒÂ¯Ù"˘ ,Ú·˘ ¯‡· ,ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯Â Ï‡Ú¯ÊÈ29. 

 È¯‚Â· Â�ÂÓÈ ˙Â�Á˙ È„˜ÙÓ „È˜Ù˙Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘Â¯„Î ˙Â‡·Î È�Èˆ˜ Ò¯Â˜ ,‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ÂÏ‡ ÌÈ„˜ÙÓ Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˘Î‰ ¯„ÚÈ‰˘ 

Ì˙¯Ê‚· ÌÈÚÂ¯È‡ ÏÚ „˜ÙÏ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Ì˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ. 

 

 

 כשירות� הפיזית של הכבאי�

. תפקיד הכבאי כרו� בפעילות פיזית מאומצת בתנאי סביבה קיצוניי� במהל� תקופת השירות
הכבאי נדרש . נותלפיכ� מקצוע הכבאות מחייב כושר גופני גבוה ונכונות לבצע פעולות מסוכ

להיות בעל כושר גופני ויכולות פיזיות גבוהות ה� לצור� חילו% לכודי� וה� לצור� גיבוי חברי 
 .א� ייקלעו למצוקה, הצוות האחרי� והבטחת שלומ�

__________________ 

 תנאי הס�; היה הקורס הראשו� שקיי� מער� הכבאות) 2007שנת (' קורס קציני מטה מחזור א  28
ג� מש� . שנדרשו להשתתפות בו והתכני� שנלמדו בו היו פחותי� מהנדרש בקורס קציני כבאות

 .הקורס היה קצר יותר

שירות . תחנת נתיבות ותמר: שירות הכבאות של באר שבע. תחנת בנימי�: ש"שירות הכבאות של איו  29
, בית שא�, )עפולה(ית תחנה ראש: שירות הכבאות של יזרעאל. תחנת זיכרו� יעקב: הכבאות של חדרה

 .תחנה ראשית ואזור התעשייה היש�: שירות הכבאות של ראשו� לציו�. יקנע�, נצרת עילית
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 החליט הנציב על הקמת ועדה לקביעת עקרונות ומדדי� לכשירותו הגופנית 2007בראשית שנת 
בראשות מר יעקב , הוועדה.  במער� הכבאות וההצלהוהבריאותית של הכבאי הלוח� באש

ובו צוי� כי מקצוע הכבאות תובע , ) דוח סנדלר�להל� ( דוח בנושא 2007הגישה ביולי , 30סנדלר
משו� , לרבות שוטר או חייל, כושר גופני גבוה ביותר בהשוואה לכל מקצוע אחר בשירות הציבורי

קומות �כימיי� מסוכני� ולטפס על בתי� רבישהכבאי� נדרשי� להילח� באש ובדליפת חומרי� 
וכ� משו� שהכבאי� נושאי� עליה� , מצב המקשה עליה� לנשו�, העולי� באש והאפופי� עש�

 .ציוד מיוחד כבד משקל

1. Ì È ‡ · Î ‰  Ï È אשר מושפעת מנתוני� ,  חלה ירידה בכושר הגופני30לאחר גיל ,  ככלל:‚
לפיכ� המלי% דוח סנדלר כי גיל הפרישה של . ריאשמירה על אורח חיי� ספורטיבי וב�גנטיי� ומאי
 . שני�55כבאי יהיה 

 :2011להל� נתוני� על גיל� של הכבאי� המבצעיי� במער� הכבאות לאפריל 

 

 

 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘¯˙‰Ó41% È�· Ì‰ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ‡·Î‰Ó 40‰ÏÚÓÂ  ,6% È�· Ì‰ 50-55Â -
8% È�· Ì‰ 55‰ÏÚÓÂ . 

‰ ÌÈ‡·Î‰ Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ¯‚Â·Ó‰ ÌÏÈ‚ Ï˘· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ˙¯˘Ó)41% ÏÈ‚ ÏÚÓ 40 (
 ÈÂ˜Ï‰ È�ÙÂ‚‰ Ì¯˘ÂÎÂ)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (˘¯„�Î Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï Ì˙Â¯È˘Î ˙Ú‚Ù� . ÈÂ‡¯
Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â·Èˆ�‰˘" ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ‡·Î Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï „ˆÈÎ ÂÏ˜˘È Ù

ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó. 

__________________ 

 .ינובסקי'ר עמוס גרודג"מר ירמי אולמרט וד, מר יעקב סנדלר: חברי הוועדה היו  30
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2. È � Ù Â ‚  ¯ ˘ Â Î:כבאי לעמוד בה� כדי שיוכל להיאבק הדרישות הגופניות שעל,  כאמור 
ולכ� ג� ההתייחסות לכושר הגופני הנדרש ממנו היא , בהצלחה באש ולחל% לכודי� ה� ייחודיות

לקבוע , בדוח סנדלר הומל% לעקוב אחר הכושר הגופני של הכבאי הלוח� באש. ייחודית
במכתבו . שנהקריטריוני� לדרגת הכושר הגופני הרצויה ולבדוק את כשירות הכבאי פע� ב

בדעת הנציבות : " דוח סנדלר ציי� הנציב דאז� למפקדי שירותי הכבאות בעניי2007מאוקטובר 
 עדיי� לא אימצה הנציבות את 2011יצוי� כי באפריל ". ללמוד את ההמלצות מתו� כוונה לאמצ�

 .המלצות דוח סנדלר

Ì˙Ó‡˙‰ ˙„ÈÓÂ ÌÈ‡·Î‰ Ï˘ ˙È�ÙÂ‚‰ Ì˙Â¯È˘Î ˙Â�Á·� ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰„ÈÓÚÏ 
Ô˙‡ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÈÂÙˆ Ì‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó· .˙Úˆ·˙Ó È�ÙÂ‚‰ ¯˘ÂÎ‰ ˙¯ÈÓ˘ , ÔÎ‡ ‡È‰ Ì‡

˙Úˆ·˙Ó ,È‡·Î‰ ˙ÓÊÈ·Â È‡¯˜‡ ÔÙÂ‡· . È�Á·Ó· „ÂÓÚÏ ˘¯„� Â�È‡ È‡·Î ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ
 ‰„ÈÓÚÏ È‡�˙Î Â‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÈ„Â˜ÈÙ ÌÈÒ¯Â˜Ï ‰Ï·˜Ï ÛÒ È‡�˙Î È�ÙÂ‚ ¯˘ÂÎ

‰Ï‡ ÌÈÒ¯Â˜· .È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰� ,Ì„Â˜‰ ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ� ÏÚ ‰È‰ ,·¯- ¯ÒÙË
ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ , Â¯˘ÂÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È‡·Î‰ ˘¯„� Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Â ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜Ï

È�ÙÂ‚‰. 

 62נבחנה רמת כושר� הגופני של , 2011במסגרת קורס הקציני� שהחל במר% , לש� המחשה
 שלהל� יוצגו 1 בטבלה . ברוב� מפקדי צוותי� המיועדי� לתפקידי קצונה מבצעיי��חניכי הקורס 

 :ממצאי הבדיקה

ÔÂÈˆ‰ ÌÈÎÈ�Á‰ ¯ÙÒÓ* 

 30 נכשל

 18 עבר

 12 כמעט טוב

 2 טוב

 0 טוב מאוד

 .ג"לא כולל שלושה חניכי� מכבאות נתב *

Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ�Â˙�‰Ó-50% Ò¯Â˜‰ ÈÎÈ�ÁÓ )30Ó -62 ( ˙Â¯È˘Î‰ ÔÁ·Ó· ÂÏ˘Î�
˙È�ÙÂ‚‰ , ÈÎÂ30% ÌÈÎÈ�Á‰Ó )18Ó -62 (ˆ ÂÏ·È˜ ÔÂÈ"¯·ÂÚ "„·Ï· . ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰

ÈÚˆ·Ó‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ‡·Î Ï˘ „Â¯È È�ÙÂ‚ ¯˘ÂÎ , ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓÂ ˙ÈÚˆ·Ó‰ Ì˙Â¯È˘Î· Ú‚ÂÙ‰
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰Ó ˜ÏÁ· „ÂÓÚÏ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡. 

וכי ,  שהתקיי� עמו כי נושא הכושר הגופני נמצא בתחילת דרכו31הנציב היוצא ציי� בריאיו� פרישה
כבאי שאינו בכושר גופני אי� לו זכות "לדבריו . ל בנושא עוד קוד� לכ�הוא מצר על כ� שלא פע

 .והוא אינו יכול להתקד� בלי שיעבור מבחני כושר על פי קריטריוני� ברורי� וקבועי�, "קיו�

__________________ 

 .6' עמ, )2010אוקטובר  (32, )מגזי� ארגו� הכבאי� המקצועיי� בישראל (102, "שלו� לנציב"  31
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בתשובת הנציבות נמסר כי ה� מייחסי� חשיבות עליונה לשיפור כושר� הגופני של הכבאי� 
במהל� לעידוד הקמת חדרי כושר בתחנות ראשיות ולרכישת  ה� החלו 2007ובשנת , ולשימורו

, עוד נמסר כי ארגו� הכבאי� הארצי התנגד להחלת חובת כושר גופני על כלל הכבאי�. ציוד כושר
והנציבות הגיעה להסכמה ע� הארגו� לגבי תכנית הדרגתית ולפיה כל כבאי חדש שמתגייס יידרש 

 .לעמוד בתנאי ס( של כושר

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  ,ÈÚˆ·Ó È‡·Î ÏÎ ,˜È˙ÂÂ ˘„Á , ˙ÂÈÊÈÙ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Úˆ·Ï ˘¯„�
˙ÈÚˆ·Ó‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Ú· ÌÈ‡˙Ó È�ÙÂ‚ ¯˘ÂÎ· ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÔÎÏÂ Â˙„Â·Ú ÍÏ‰Ó· .ÍÎÈÙÏ , ÏÚ

 ÌÈ‡·Î‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ‡·ÎÓ ˘¯„�‰ È�ÙÂ‚ ¯˘ÂÎ Ï˘ „¯„�ËÒ ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ�‰
‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ Â· Â„ÓÚÈ ,ÌÒÂÈ‚ ÌÚ ,˘ ‡„ÂÂÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ˘ Ì‰

È�ÙÂ‚‰ ¯˘ÂÎ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙È�Î˙Â ÌÈÈ˙Ú ÌÈ�Á·Ó .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘È „·· „·
˙ÓÏÂ‰ Í¯„ ˘Â·È‚Ï ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ,˙È˙Î¯ÚÓ‰Â ˙È˘È‡‰ ‰�ÈÁ·‰Ó , ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï

¯˘ÂÎ‰ ˙Â˘È¯„· „ÂÓÚÏ Ì‰Ó ¯ˆ·�˘ ÌÈ‡·Î. 

3. ˙ È ˙ Â ‡ È ¯ ·  ˙ Â ¯ È ˘ Î: לקבוע כללי� בדבר תקני על הנציב , תקנות מינוי והעסקה לפי
 על � עוד נקבע בתקנות כי על מועמד למשרת כבאי להיבדק . כבאיה שלכושר בריאות לכל משר

 לקביעת מצב בריאותו �ר רשות כבאות "ידי רופא או ועדת רופאי� שמונו לש� כ� בכתב על ידי יו
 .לפי תקני כושר בריאות שקבע המפקח

את הדרישות הרפואיות שבה� נדרש לעמוד , הנציבותלבקשת , ריבק'  הגדיר פרופ1994בשנת 
דוח ריבק קבע שיש לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות לכבאי� במהל� ).  דוח ריבק�להל� (כבאי 

 פע� � 40מעל גיל ;  פע� בשנתיי�� 40עד גיל ;  פע� בשלוש שני�� 30עד גיל : לפי גיל, שירות�
 .בשנה

„· Ï˘ Ô˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··È‡·ÎÏ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È , Ô˙ÂÚˆÓ‡·˘
„È˜Ù˙Ï Â˙Â¯È˘Î Ú·˜È˙ , ˙�˘Ó ˜·È¯ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚÂ1994‡˘Â�·  , ·Èˆ�‰ ‰¯Â‰ ‡Ï

˘¯„�Î ‰Ï‡Î ˙Â˜È„· ÂÚˆÂ· ‡ÏÂ ÌÈ‡·ÎÏ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„· Úˆ·Ï. 

 בתשובת הנציבות נמסר כי ארגו� הכבאי� התנגד לבדיקות רפואיות תקופתיות ודרש הכרה
עוד מסרה הנציבות כי לא נמצא תקציב למימו� הבדיקות הרפואיות לכלל . במחלות המקצוע

 .הכבאי�

 

✯ 

 

˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â¯È˘Î· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ : ‡Ï
˙Â‡·ÎÏ ¯ÙÒ‰ ˙È·· ÌÈÓ„˜˙Ó „Â˜ÈÙ ÈÒ¯Â˜ ÂÓÈÈ˜˙‰ ; ‡Ï ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÓÈ‡

˘¯„�Î ÂÓÈÈ˜˙‰ ;˙˙˘‰„·Ï· ˙È˜ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÎ‡˘ ÌÈ�ÂÓÈ‡· ÌÈ‡·Î‰ ˙ÂÙ ;
„Â˜ÈÙ‰ ˙¯˘¯˘ ÏÎ ‰˘ÈÂ‡ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ„Â‚È‡·. 
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È�ÙÂ‚‰ ¯˘ÂÎ‰ ˙Â˘È¯„· ÌÈ„ÓÂÚ Ì�È‡ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ÌÈ‡·Î‰Ó ÌÈ·¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ ; ÈÎ
 ÌÈ˘¯„� Ì�È‡ Ì‚ ÌÈ‡·Î‰Â ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„· ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ˙Â¯È˘‰ ÍÏ‰Ó·

 Ï˘ ÛÒ È‡�˙ ÌÂ˘· „ÂÓÚÏ˙È�ÙÂ‚ ˙Â¯È˘Î .ÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ¯ˆ·� ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ·˜ÚÌ 
 Ì„È˜Ù˙Ï ˙È˙Â‡È¯·‰Â ˙È�ÙÂ‚‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ÌÈ¯È˘Î ÌÈ‡·Î‰ Ì‡ ÚÂ·˜Ï- ÌÈÈÁ ˙Ïˆ‰ 

˘ÂÎ¯Â. 

 ÌÈ�ÂÓÈ‡ ¯„ÚÈ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈ‡ˆÓÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„�Î , Ï˘ ˙ÈÒÁÈ ‰„Â¯È‰ ˙È˙Â‡È¯·‰Â ˙È�ÙÂ‚‰ Ì˙Â¯È˘Î ÌÏÈ‚ ÔÎÂ ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ‡·Î

 ˙�˘· „ÂÚ ‡ˆÂÈ‰ ˙Â‡·Î‰ ·Èˆ�Ï ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ Ì„˜˙Ó‰200232 . ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙Â�˜˙
)È˘‡¯ ˙Â‡·Î Á˜ÙÓ ˙ÂÈÂÎÓÒ(,Ï˘˙‰ "·-1972 , ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ ˙ÂÚ·Â˜ÙÏÈ˜Â ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Á

˙Â‡·Î ˙ÂÈÂ˘¯Ô˙ÓÏÂ ˙Â‡¯Â‰ ‰ÏÂÚÙ  ˙Â˘¯Ï ‰ ˙Â‡·Î·Èˆ�‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,
 Ú·˜ ‡Ï ·Èˆ�‰ ÛÎ‡ ‡ÏÂ ÌÈ‡·Î‰Ó ˙˘¯„�‰ ˙È˙Â‡È¯·‰Â ˙È�ÙÂ‚‰ ˙Â¯È˘Î‰ ÔÈÈ�ÚÏ ÌÈÏÏÎ

˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ Í¯ÚÓ· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰ ÌÂÈ˜Ï ÂÈ˙ÂÈÁ�‰ ˙‡ . ·Èˆ�‰ È‡¯Á‡ ÔÎ ÂÓÎ
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘· ÌÈ�˜˙‰ ˙ÚÈ·˜Ï , ‡Â‰˘ „Â˜ÈÙ‰ ˙¯˘¯˘ È�˜˙ ˘ÂÈ‡Ï ‚‡„ ‡Ï ‡Â‰ Í‡

Ú·˜ ÂÓˆÚ .Â‚È‡ Ì˙Â‡· ‰ËÈÏ˘‰ ˙ËeÓ ‰Ó‚Ù� ÍÎÈÙÏÌÈ„. 

ÌÈÚ‚Ù� ıÂÏÈÁ· ˜ÒÂÚÂ „·Î „ÂÈˆ ÂÙÂ‚ ÏÚ ‡˘Â�‰ ÈÚˆ·Ó È‡·Î , ˙Ïˆ‰·Â ˘‡· ‰ÓÈÁÏ·
ÌÈÈÁ ,ÂÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰˘Â¯„‰ ˙È˙Â‡È¯·Â ˙ÈÊÈÙ ˙Â¯È˘Î· ‰È‰È˘ ·ÈÈÁ .

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯Â·Èˆ‰ ˙‡ ÔÎÒÏ ÏÂÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ·ˆÓ , ¯„ÚÈ‰˘ È�ÙÓ
Ï ‰ÏÂÏÚ È‡·Î Ï˘ ˙˜ÙÒÓ ˙Â¯È˘Î˙Ó‡‰ Ú‚¯· ÌÈÈÁ ÏÈˆ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚Ù . ÔÎ ÏÚ ¯˘‡- 

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ˙Â‡·Î‰ ˙Â·Èˆ� ÏÚ"¯Ï„�Ò ÁÂ„Â ˜·È¯ ÁÂ„ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï Ù ,
 ˙‡ ˙Â�˙‰ÏÂ È�ÙÂ‚ ¯˘ÂÎ È˜„·ÓÂ ˙ÂÈ˙ÙÂ˜˙ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ

‰Ï‡ ˙Â˜È„· ÚÂˆÈ·· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ‡·Î‰ Ï˘ Ì˙Â¯È˘ Í˘Ó‰ .‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈÓ¯Â‚
ÈÈË�ÂÂÏ¯‰Ì ÌÈ‡·Î Ï˘ ÔÎÂ ÈÚˆ·Ó‰ Í¯ÚÓ‰Ó ÌÈ‡·Î Ï˘ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï 

‰ÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈ¯È˘Î Ì�È‡˘ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂ„ ÌÈÙÂ‚· ‚Â‰�Ï ‰ÓÂ„· ,
 ‡Â‰ ‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚ ‰·˘ ‰¯Ë˘Ó‰ ˙Ó‚Â„Î57 . ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ˜Â„‰ ÔÂ�‚�Ó ÌÈÈ˜Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ

‡·Î‰˘ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰ ‡˘Â�· ‰¯˜·Â Ô‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ˙Â¯Ó˘Ó‰ ÍÏ‰Ó· ¯Â·ÚÏ ÌÈ˘¯„� ÌÈ
ÌÈ�Ù ÌÈÏÈ‚¯˙ ˙¯‚ÒÓ·-ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Â‚È‡ ÛÂ˙È˘·Â ÌÈÈ„Â‚È‡ .Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÏÚÂ Ù

 ˙¯˘Î‰Ï Ì‡˙ÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â‡·ÎÏ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï˘ ÔÈ˜˙‰ Â„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ˙Â·Èˆ�‰
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ÏÂÏÎÓÏ ÌÈ‡·Î‰. 

 

 

__________________ 

ל משרד הפני� דאז מר " למנכ2002טפסר שמעו� רומח מספטמבר �הדברי� הועלו במכתבו של רב 32
 ".חולאי� במער� הכבאות וההצלה בישראל"מרדכי מרדכי בנושא 
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 היבטי� בנושא כוח אד�

 מער� הכבאותקרבה משפחתית ב

 ˙Â¯È˘· ‰˘Ù˘ ÌÈ�È˜˙ È˙Ï·‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ Ú‚� ÏÚ ¯ÙÒÓ ÌÈÓÚÙ ¯·Ú· ÚÈ¯˙‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
È¯Â·Èˆ‰33È¯Â·Èˆ ·‡˘Ó ¯„‚· Ô‰ È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ˙Â¯˘Ó‰ ÈÎ Ú·˜Â  , ˙Â¯È˘‰˘ È„Î ÈÎÂ

¯˙ÂÈ· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ· Ô˘ÈÈ‡Ï ˘È ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ Ô‰Ó ˜ÈÙÈ È¯Â·Èˆ‰ , ˘È ÔÎÏÂ
ÈÏÚ ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ¯˘Ù‡Ï˙�‚Â‰ ˙Â¯Á˙Â ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ Ô‰ . ˙·¯˜ Ï˘· ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ù„Ú‰

 ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ· ˙ÈËÈÏÂÙ ‰·¯˜ Ï˘· Â‡ ‰ÁÙ˘Ó
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙ËÈ˘ Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ˙Â�Â¯˜Ú· . ÌÈ·¯ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÈÂ�ÈÓ

 ˙‡ ÌÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Â ˙ÂÏ˙ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚· ÔÂÓ‡· ˙Â˘˜ ÚÂ‚ÙÏÂ ‰¯Â˘‰
È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ¯Â·Èˆ‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È·Â¯˜ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂˆÂ·˜ „ÎÏ˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ

ÁÂÎ ˙Â„ÓÚ· ‰ÁÙ˘Ó ,ÔÂ‚¯‡‰ „Â˜Ù˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜·Â ÂÏÂ‰È�· .
 ˙ÂˆÂ·˜ ÏÎ Ï˘ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙·ÂÁ· Ì‚ ˙Ú‚ÂÙ ÌÈ·¯ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰

‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ,ÏÁ‰ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ‰34. 

 ניגוד ענייני� היא להבטיח את מילוי התפקיד ו שלמניעתאחת ממטרותיו העיקריות של עקרו� 
.  וללא השפעות חיצוניות ושיקולי� זרי�,הציבורי מתו� שיקולי� ענייניי� של טובת הציבור בלבד

עובד שהוא קרוב  קובעת כי לא יתקבל לעבודה בשירותי הכיבוי 1996הנחיית הנציבות משנת 
במקרי� חריגי� רשאית ועדת מינהל השירות .  של כבאי המועסק באותו שירות כיבוי35משפחה

 .שבמשרד הפני� לאשר העסקת קרובי משפחה

· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··-20Ó -24 Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ì‰˘ ÌÈ‡·Î ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ 
„Â‚È‡ Â˙Â‡· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡·Î .˜ÈÚ· ‰ˆÂÙ� ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘· ¯

ÂÈ‡"˘ ,·È·‡ Ï˙Â ÔÂÏ˜˘‡. 

˙Â·Èˆ�‰ ˙ÈÈÁ�‰ ˙‡ ˙„‚Â�‰ ‰ÏÂÒÙ ‰ÚÙÂ˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 

בעקבות העברת . בתשובת הנציבות נמסר כי התופעה הצטמצמה מאוד בחמש השני� האחרונות
 גיוס מרכזי של הנהיגה הנציבות, פ"האחריות לביצוע חוק הכבאות ממשרד הפני� למשרד לבט

עובדי� שכלל תהלי� ארו� של מיו� הכולל בקרה פנימית שאינו מאפשר התערבות חיצונית 
 .במהל� הגיוס

 

__________________ 

 ·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„  ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È,ראו למשל מבקר המדינה 33
מ ובחברת החשמל "בלת עובדי� באל על נתיבי אויר לישראל בעבנושא סדרי ק, 501' עמ, )2003(

בנושא העסקת קרובי משפחה בהנהלת , 705' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„55 ·)2005 , מבקר המדינה; לישראל
 .בתי המשפט

34
 .בנושא העסקת עובדי� בשמונה תאגידי� ציבוריי�, 9' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58‡) 2007 , מבקר המדינה  
ב' , ב' אח, דודה, דוד, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, ב', הורה, ב' זוג: חה הואלפי ההנחיה קרוב משפ 35

 .ולרבות חורג או מאמ(, נכדה, נכד, כלה, חת', חמות, ח�, חותנת, חות', בת אחות, אחות
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 חברי ועד המכהני	 בתפקידי פיקוד

במבנה הארגוני הקיי� לכל איגוד יש ועד עובדי� . הכבאי� מאוגדי� במסגרת הסתדרות הפקידי�
 לתקנו� ועדי 8סעי� . רות של ארגו� הכבאי� הארצישנציגיו משתתפי� במועצה ובמזכי, מקומי

ניגוד " קובע כי לא ייבחרו לוועד עובדי� עובדי� שיש לה� 36העובדי� של ההסתדרות החדשה
לפי תקנו� זה תובא כל מחלוקת ". אינטרסי� ממשי בי� התפקיד שה� ממלאי� לבי� הכהונה בוועד

עיקרו� דומה נקבע ג� . קצועי בהסתדרותבשאלת קיו� ניגוד אינטרסי� להכרעת האג� לאיגוד מ
בעלי תפקידי� בתחו� ניהול משאבי אנוש "ולפיו , 37)ר" תקשי להל� (בתקנו� שירות המדינה 

, כל עובד אחר בעל סמכות מטע� ההנהלה להחליט או להמלי$ על קבלת עובדי�]ו... [ושכר
� א� ייבחרו לחברי ועד לא יוכלו להמשי% במילוי תפקידיה" תנאי עבודת� ופיטוריה�, קידומ�

מניעת ניגוד ענייני� בי� חברות בוועד עובדי� לבי� מילוי תפקידי� "הסיבה לכ% היא . העובדי�
א% הוא משק� נורמה , אמנ� עיקרו� זה אינו חל על מער% הכבאות". מסוימי� במשרדי הממשלה
 .יראויה לכלל השירות הציבור

„Â˜ÈÙ È„È˜Ù˙· ÌÈ‡·Î ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‚Î˙¯Ó˘Ó È„˜ÙÓ ÔÂ , ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ÌÈ„˜ÙÂÓ‰
ÌÓÂ„È˜Ï ‰ˆÏÓ‰Â ÌÈ‡·Î ˙Î¯Ú‰ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ È„ÚÂÂ· ÌÈ¯·ÁÎ „·· „· ÌÈ˘Ó˘Ó. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÏ‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· „ÈÓÚ‰Ï ‰Ê ·ˆÓ ÏÂÏÚ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó·
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· .Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ·Èˆ�‰ ÏÚ" ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· Ù

È‚ÂÒ È¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜ÏÂ „ÚÂ È¯·Á Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙È
„ÚÂ. 

 

 

 שימוש בכלי רכב מבצעיי	 לקניות ולכלכלה

˙Ú ÏÎ· ‰˜�Ê‰Ï ÔÎÂÓ ˙ÂÈ‰ÏÂ ‰�Á˙· ˙Â��ÂÎ· ‡ˆÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÈÚˆ·Ó ·Î¯ ÈÏÎ . ÁÂ˙È�Ó
 Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Î¯ÚÓ‰Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ Í¯ÚÓ

 ˙Â‡·Î‰) ÔÏ‰Ï-˙·‰Ï˘  ( ¯‡Â�ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ2010 ı¯Ó ÛÂÒ „ÚÂ 2011 ‰ÏÚÓÏ Â˘Á¯˙‰  

Ó-1,600 ÌÈÈÚˆ·Ó ·Î¯ ÈÏÎ Â‡ˆÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó - ‰ÓÎ „Ú ˙Â˜„ ‰ÓÎ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù Í˘ÓÏ 
 ˙ÂÚ˘-‰ÏÎÏÎÏÂ ˙ÂÈ�˜Ï  ,ÈÚˆ·Ó‰ Ï‰Â�· ˙�‚ÂÚÓ ‰�È‡ ÂÏ‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ÈˆÈ˘ Û‡ . ‡ˆÓ�

Â¯È˘· ¯˜ÈÚ· ‰ˆÂÙ� ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ÈÎÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙Â‡·Î‰ È˙ ,Ú·˘ ¯‡· , È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰
‰ÙÈÁÂ. 

צוי� כי , שעסק א� הוא בסוגיה זו,  על שירות הכבאות בעיר זו38בדוח מבקר עיריית תל אביב
עוד ". שימשו לצור% קניות לצוותי הכיבוי, קיימי� מקרי� רבי� בה� רכבי הכיבוי המבצעיי�"

__________________ 

 .2000מנובמבר   36
 .ר" להוראות התקשי06.351סעי	   37
 .18' עמ, מחלקת כיבוי אש �חטיבת התפעול , )Ó‰ ÁÂ„38 )2009·˜¯ , עיריית תל אביב  38
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� שעזבו את שטח התחנה לצורכי קניות נעדרו מצא מבקר העירייה כי חלק מכלי הרכב המבצעיי
 .לעתי� שעות רבות, פרקי זמ� ארוכי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡Â‰ ˙ÂÈÚˆ·Ó Ô�È‡˘ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈÈÚˆ·Ó ·Î¯ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘
ÏÂÒÙ ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â��ÂÎ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰˘ ÔÂÂÈÎ . ˙ÂÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�

·‚ Ì˙˜ÈÁ˘Â ÌÈÈÚˆ·Ó‰ ·Î¯‰ ÈÏÎ ˙ÏÚÙ‰ ·Î¯ ÈÏÎ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ‰Ï‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Â‰Â
ÌÈÈ˙Ï‰�ÈÓ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÊÂ·Ê·Ï Ì¯Â‚ ¯·„‰ ÍÎÈÙÏÂ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎ ÂÓÎ , ·Î¯‰ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â� ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ
‡˘Â�· ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈÈÚˆ·Ó‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , Ì‡˙‰· ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ‰ÈÏÚ

ÍÎÏ ,Ì·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙·Ò‰ ÍÂ˙˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â��ÂÎ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· Í¯ÂˆÏ . 

 את 2011בתשובת הנציבות נמסר כי בעקבות הביקורת הנחה ראש חטיבת המבצעי� באוגוסט 
בתשובת שירותי כבאות . מפקדי שירותי הכבאות כי אסור לנסוע ברכב מבצעי לקניות ולכלכלה

 נמסר כי רכבי 2011 ובתשובת שירותי הכבאות של תל אביב מספטמבר 2011חיפה מאוקטובר 
שירותי הכבאות של . כיבוי מבצעיי� יוצאי� לקניות ולכלכלה רק כשאי� לתחנות רכב מינהלתי

 שעות אי� פתרו� להסעדת� 24חיפה ותל אביב טענו כי מאחר שהכבאי� עובדי� במשמרות של 
וכי עצ� השימוש בכלי הרכב , במהל% המשמרת ולכ� הכבאי� נדרשי� לצאת לקניות ולכלכלה

 .צעיי� לכלכלה אינו גור� לפגיעה ברמת הכוננותהמב

ÂÊ ‰ÈÁ�‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â·Èˆ�Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯È„Ò‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚÂ
ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‰Ê ‡˘Â�. 

 

 

 רישיו� נהיגה של כבאי�

לפי נוהלי הנציבות דרישת ס� לקבלת . אחד מתפקידי הכבאי הוא לנהוג ברכבי כיבוי והצלה שוני�
בתו% חצי .  טו�3.5 שמשקלו עד Bלעבודה היא החזקת רישיו� נהיגה ברכב פרטי מסחרי כבאי 

 12 שמשקלו עד C1שנה ממועד קבלתו לעבודה על הכבאי להמציא רישיו� לרכב פרטי מסחרי 
תנאי ס� להתקדמות לתפקיד של סג� מפקד צוות כיבוי ומפקד צוות כיבוי הוא החזקת רישיו� . טו�

 . טו�12 שמשקלו מעל Cמסחרי נהיגה לרכב פרטי 

˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÈÙÏ , ı¯ÓÏ2011 Â˜ÈÊÁ‰ ‡Ï 54Â ÌÈ˙ÂÂˆ È„˜ÙÓ È�‚Ò -18 ÌÈ˙ÂÂˆ È„˜ÙÓ 
 ‰‚È‰� ÔÂÈ˘È¯·C˘¯„�Î  .˙ÂÈ‡·Î‰ È‚ÂÒ ·Â¯· ‚Â‰�ÏÓ ÌÈÚÂ�Ó Ì‰˘ ÚÓ˘Ó , ˙Â·ÈÒ�·Â

˙ÈÚˆ·Ó‰ Ì˙ÏÂÎÈ Ì‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˙ÂÓÈÂÒÓ. 

 כבאי� לנהיגה ברכב כבד שמשקלו 250 להכשרת בתשובת הנציבות נמסר כי לאחרונה אושר מכרז
 . כבאי�59 החל הקורס הראשו� בהשתתפות 2011באוגוסט . ת" טו� בפיקוח משרד התמ12מעל 
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 פריסת המער� המבצעי 

 תרחישי ייחוס

נבדקו צורכי ) 39 דוח גנוסר להל�  (1998משנת " דוח הוועדה לבחינה ותכנו� מער% הכבאות"ב
נותחו הסיכוני� שעליו להתמודד את� וניתנו המלצות בנושא סדרי , 40צימער% הכבאות במבנה אר

ובכלל זה הומל$ להגדיל את מספר , הכוחות של מער% זה ובנושא המשאבי� הכרוכי� בכ%
 הדרגתית תבדוח צוי� כי אופ� פריסת מער% הכבאות נקבע בעקבות התפתחות היסטורי. הכבאי�

מתכנ� ומפעיל תחנות בהתא� למתאר הפעילות ובמסגרתו כל שירות כבאות , ארוכת שני�
 עדיי� לא ניתח   ובכלל זה מער% הכבאות  כמו כ� נקבע בדוח כי שו� גור� . 41שבתחו� אחריותו

זמני : בכלל זה לא נבדקו הנושאי� האלה. את אופ� הפריסה המרחבית המיטבי של תחנות הכיבוי
נות ושיעורו הנדרש של הכיסוי הגעה מרביי� לאירועי� הנמצאי� בתחו� אחריות� של התח

; גודל� והרכב� של צוותי הכיבוי הנדרשי� בהתא� לסוגי האירועי�; במרחב שאליו נדרש להגיע
ארצית אגב הבאה בחשבו� של הפיתוח הפיזי הנרחב שחל במדינת ישראל  הסיכוני� בראייה כלל

מסקנת הדוח ). ערות ועודהתרחבות הי, ריבוי בתי מלו� וקניוני�, בנייה לגובה(בתחומי� השוני� 
בלתי יעילה ואי� בה כדי , הייתה כי פריסת התחנות שלא על בסיס הפרמטרי� הללו היא אקראית

 .לאפשר התמודדות ע� מגוו� הסיכוני� שלפניה� ניצב מער% הכבאות

מאז פרסו� .  בשנה� אירועי60,000 הנחת העבודה בדוח גנוסר הייתה שמער% הכבאות מטפל בכ
גדלה אוכלוסיית מדינת ישראל ,  במספר האירועי�50%ח חל גידול בשיעור של מסקנות הדו

 .והתרחב היק� פעילותו של המגזר היצרני

 )ראו להל�( נקבע כי יש להקי� רשות ארצית לכבאות 2008 ממאי 3484' בהחלטת ממשלה מס
טר� הוגדל ע� זאת במועד סיו� הביקורת . 2012 החליטה כי זו תקו� עד סו� שנת 2010וביולי 

, 2011נמצא כי ביוני . מספר הכבאי� באופ� שיאפשר למלא את הצרכי� החדשי� שא� התרחבו
עדיי� אי� בידי מער% הכבאות ניתוח של , כשלוש שני� לאחר שהתקבלה החלטת הממשלה

הפריסה המבצעית המיטבית של תחנות הכיבוי ושל צוותי הכיבוי המבוססת על הגדרת זמני הגעה 
 . שיעור הכיסוי הדרוש ועל הרכב צוותי הכיבוי בתחנות לפי מיפוי הסיכוני�על, נדרשי�

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ Èˆ¯‡ ˙Â‡·Î ·Èˆ� ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" Ì„˜‰· Úˆ·Ï Ù
 Ï˘ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÒÈ¯Ù‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ ‰¯‚˘Ï ÒÂÁÈÈ ÈÓÂÈ‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÁÂ˙È�

˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ÈÂ·ÈÎ ˙Â�Á˙ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÂˆ¯‰ ÂÏ„Â‚· ‰Ú‚‰‰ È�ÓÊ·Â ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘
 ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈ˘¯„�‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 42ל" הוק� צוות בהשתתפות נציגי� ממער% הכבאות ומרח2011בתשובת הנציבות נמסר כי ביולי 
וכ� בהשתתפות מומחי� מהטכניו� להכנת תרחישי הייחוס בעת שגרה לרבות תרחישי� הנוגעי� 

הצוות התבקש לסיי� את עבודתו עד סו� מר$ . ות הכיבוילבניי� הכוח ולפריסה מיטבית של תחנ
2012. 

__________________ 

39
 .לאמ� את דוח ועדת גנוסר) 4937' החלטה מס( החליטה הממשלה 1999במר�   

 .1998בהתא� למדדי� התואמי� לשנת  40
41 ¯ÒÂ�‚ ÁÂ„ ,10' עמ. 
 . רשות חירו� לאומית"ל "רח 42
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 הזנקת כוחות לאירועי�

מהירות ; 44מספר צוותי הכיבוי: 43טיפול איכותי באירוע מבצעי תלוי בשלושה פרמטרי� מרכזיי�
 2010ממסמ% של משרד הפני� מפברואר . הגעת� לאירוע ומספר הכבאי� בצוות הכיבוי

 ורוכז מידע שאס� 45וואתית של שירותי הכבאות במדינות שונותשבמסגרתו בוצעה בדיקה הש
עולה כי במדינות שבה� נעשתה ) לאומית  מסמ% השוואה בי� להל� (המשרד מאתרי אינטרנט 

ואלה הגיעו למקו� האירוע ,  רכבי כיבוי3 2  כבאי� ו10, בממוצע, ההשוואה הוזנקו לאירועי�
 . דקות בממוצע8בתו% 

 

 מספר צוותי כיבוי

).  היא דרגת הסיכו� הגבוהה ביותר4 (4 עד 1 בנוהל המבצעי סווגו האירועי� לפי דרגות סיכו� מ
פעולות חילו$ מגבהי� ; פעולות חילו$ מתאונות דרכי�:  נכללו אירועי� כגו�3בדרגת סיכו� 

שרפות : כגו�,  נכללו האירועי� החמורי� ביותר4בדרגת סיכו� . ע"חשש לאירוע פח; וממי�
באירועי� בדרגות , לפי הנוהל המבצעי. דליפות ממתקני גז;  תקריות חומרי� מסוכני�;במבני�

 . יש להזניק שני צוותי כיבוי לפחות4  ו3סיכו� 

 אירועי� 10,000 ובדק כ משרד מבקר המדינה ניתח את הנתוני� שהועברו לביקורת משלהבת
שלהבת היא מערכת חדשה יצוי� כי . 2011 ליוני 2010 שהתרחשו בי� ינואר 4  ו3בדרגות 

ולפיכ% מספר האירועי� שנבחנו קט� , 2010שהוטמעה בהדרגה בשירותי הכבאות במהל% שנת 
 .יותר ממספר האירועי� שהתרחשו בתקופה זו

ÎÏ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÁÂ˙È�-3,400) 34% (ÎÓ-10,000 ˙Â‚¯„Ó ÌÈÚÂ¯È‡‰ 3Â -4 Â˜„·�˘ 
Î ÌÈ˙ÂÂˆ È�˘ ÌÂ˜Ó· „Á‡ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ ˜¯ ˜�ÊÂ‰ÈÚˆ·Ó‰ Ï‰Â�· ˘¯„�. 

 נמסר כי בעקבות הבקרה של חדר המבצעי� בנציבות על 2012בתשובת הנציבות מפברואר 
 .הקפדה ליציאה לאירוע לפי הנוהל המבצעי חל שיפור ניכר בנושא

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ·Èˆ�‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï Ù
È‡Ï-˙Â¯È˘ È„È ÏÚ ÈÚˆ·Ó‰ Ï‰Â�‰ ÌÂ˘ÈÈ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ�Â˘‰ ˙Â‡·Î‰ È. 

 

__________________ 

 .ראו התייחסות לעניי� זה בדוח גנוסר 43
 .דר בהוראות הנציבותבכל רכב כיבוי יש צוות כיבוי אחד וציוד שהוג 44

 �OECDובייחוד מדינות החברות בארגו� ה,  מדינות�27מסמ� המציג נתוני� על שירותי הכבאות ב 45
רוב הנתוני� האמורי� נאספו מאתרי אינטרנט . ומדינות בעלות מאפייני� דומי� לאלה של ישראל

שאלוני� שהפי  תשובות מפורטות ל. ל משרד ראש הממשלה"המסמ� הוגש למנכ. ומספרות כתובה
 .ל"משרד הפני� התקבלו משישה שירותי כבאות בחו
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 זמני הגעה לאירוע חירו�

במרחבי הסיכו� שבמטרופוליני� ובערי� בישראל נדרש זמ� הגעה , לפי המלצות דוח גנוסר .1
ואילו במרחבי הסיכו� הכפריי� ובמרחבי� ,  דקות למקו� התרחשותו של אירוע חירו�7מרבי של 

 .46 דקות למקו� האירוע12ל הפתוחי� נדרש זמ� הגעה מרבי ש

¯ÒÂ�È‚ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , È�ÓÊ ˙‡ Ú·˜ ‡Ï Ï‡¯˘È· ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ
ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ÈÂ·ÈÎ‰ È˙ÂÂˆ Ï˘ ‰Ú‚‰‰ .ÔÈ·‰ ‰‡ÂÂ˘‰‰ ÍÓÒÓÓ- „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÈÓÂ‡Ï

 ‡Â‰ ÚˆÂÓÓ‰ ‰Ú‚‰‰ ÔÓÊ Ï‡¯˘È· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ�Ù‰14˙Â˜„  , ÚˆÂÓÓ‰Ó ÏÂÙÎ ËÚÓÎ
‰ ‡È‰˘ ˙Â�È„Ó·¯ÂÓ‡‰ ÍÓÒÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô‰ÈÏ‡ ‰˙ÂÂ˘Â. 

והאיגודי� , זמני ההגעה לאירועי� מושפעי� ממקו� תחנות הכיבוי במרחב השיפוטי של האיגוד
זמ� התגובה קצר יותר באיגודי� שבמרחב אחריות� פזורות . השוני� נבדלי� זה מזה בזמני ההגעה

� יחסית לשטחו של מרחב כאשר מספר התחנות קט. תחנות רבות יחסית לשטחו של אותו מרחב
, ורחובות, יזרעאל, גליל עליו�, באר שבע, אשקלו�, כמו באיגודי� של אילת, האחריות של האיגוד

בתחו� האחריות של שירות הכבאות של רחובות נמצאת תחנת , לדוגמה. זמ� התגובה ארו% יחסית
לתה שזמני והביקורת הע, כיבוי אחת בלבד האמורה לתת שירותי� לכלל השטח שבשיפוטה

   ארוכי� מהנדרש , כגו� בגדרה ובג� יבנה, ההגעה של תחנה זו לאירועי שרפה בגבולות הגזרה

עוד נמצא כי זמ� ההגעה של שירות הכבאות של אשקלו� לאירועי .  דקות ולעתי� א� יותר20 15
 . דקות45 שרפות קוצי� באזור שומרייה הוא כ

 להכנת תרחישי הייחוס בעת שגרה 2011וק� ביולי בתשובת הנציבות נמסר כי הצוות המשות� שה
 כי כיו� רק 2012הנציבות הוסיפה בתשובתה מפברואר . יבח� ג� את נושא זמני ההגעה לאירועי�

וכי בהתא� להמלצות הצוות ,  דקות15 מאוכלוסיית מדינת ישראל מקבלי� מענה בתו% 60%
וג� ,  תחנות כיבוי חדשות61ניית  דקות יש צור% קריטי בב11המשות� כדי לאפשר מענה בתו% 

 . דקות11 מאוכלוסיית המדינה יקבלו מענה בתו% 80%לאחר השלמת בניית� רק 

Ë·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ·Èˆ�‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"ÚÂ·˜Ï Ù ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡· ·˘Á˙‰· ,
ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÌÈÈÂ‡¯ ‰·Â‚˙ È�ÓÊ , ÒÒ·˙˙ Ì‰ÈÏÚ ¯˘‡Â Ì‰· „ÂÓÚÏ Â˘¯„ÈÈ ÈÂ·ÈÎ‰ È˙ÂÂˆ˘

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

 לא כללו 4  ו3עוד נמצא כי בדר% כלל הנתוני� שהוזנו לשלהבת בנושא אירועי� מסוגי�  .2
היעדר נתוני� אלו פוגע ביכולת הבקרה . שעת ההגעה לאירוע ושעת סיומו: נתוני� מהותיי� כגו�

 .על הפעילות המבצעית ובהפקת הלקחי�

 

__________________ 

 במרחב 95%השיעור המומל  של כיסוי השטח שאליו נדרשת הגעה הוא , לפי דוח גנוסר  46
 . במרחבי הסיכו� הכפריי� ובמרחבי� הפתוחי��85%המטרופוליני ו
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 גודלו של צוות הכיבוי

 הסמכות לקביעת התק� של מער% הכבאות הייתה נתונה לפי החוק 2011עד תחילת שנת , ורכאמ
ומדי שנה קבעה הנציבות את תק� כוח האד� בשירותי , סמכות זו הוקנתה לנציב. בידי שר הפני�

 .הכבאות

מספר הכבאי� בצוות הכיבוי הוא אחד הפרמטרי� המרכזיי� שבה� תלוי טיפול איכותי , כאמור
ל צוות " תו להל� (בתורת הלחימה של בית הספר לכבאות בנושא צוות כיבוי .  מבצעיבאירוע

 נהג; מפקד: וכ� בדוח גנוסר נקבע כי על הצוות של רכב הכיבוי לכלול ארבעה כבאי�) כיבוי
ל ובדוח גנוסר כי בפועל בעת "עוד צוי� בתו. מחל$ שני מזנקאי; מחל$ ראשו� מזנקאי; מפעיל
אי� בררה אלא להפעיל צוותי כיבוי הכוללי� לפחות , בכוח אד� בשעת דוחקמפאת חוסר , שרפה

וצוותי� מצומצמי� אלה מתקשי� לבצע את משימותיה� ביעילות ולתת שירות , ארבעה כבאי�
שישה  כמו כ� צוי� בדוח גנוסר כי במדינות המערב מקובל שצוות כיבוי בסיסי כולל חמישה. סביר

 כבאי� מסכנת את יכולת מת� השירות ברמה סבירה 3 ב" הסתפקות עוד ציינה הוועדה כי. כבאי�
 ".בחלק ניכר של האירועי� האפשריי�

Â˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ÈÎ ‡ˆÓ�"¯ÒÂ�‚ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ Ï , ÈÎ Ú·˜� ÈÚˆ·Ó‰ Ï‰Â�·
„·Ï· ÌÈ‡·Î È�˘ ‡Â‰ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ Ï˘ ÌÂÓÈ�ÈÓ Ô˜˙ ,Ï ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�˜˙‰ ÈÎÂ ˙Â�Á˙ ˙ÈÈ�·

ÈÂ·ÈÎÌÈÒÒ·˙Ó „·Ï· ÌÈ‡·Î ‰˘ÂÏ˘ ÏÂÏÎÈ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ ÏÎ˘ ‰Á�‰‰ ÏÚ . 

 È�˘Â ‰�Á˙· ÌÈ‡·Î ‰˘È˘ ˜¯ ‡Â‰ ÈÂ·ÈÎ ˙Â�Á˙ ‰ÓÎ· ÚÂ·˜‰ Ô˜˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ� Û‡ ˙¯Â˜È··
ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ· ÌÈ‡·Î .‰È¯ÙÈ¯Ù· ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘· ¯˜ÈÚ· ‰ˆÂÙ� ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ , ˙Â�Á˙· Ï˘ÓÏ
ÌÁÂ¯È Ï˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ,‰„ÚÒÓ ,ÔÂ˘Á� ,ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓ ,˙È¯ÂÙÈˆ ,ÈÈ¯˜˙Â¯„˘Â ÈÎ‡ÏÓ ˙ . ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈ˜ÁÂ¯Ó ‰È¯ÙÈ¯Ù È¯ÂÊ‡· ‡˜ÂÂ„- ˙ÂËÚÂÓ ˙Â�Á˙ ˙ÂÏÚÙÂÓ Ì‰·˘ 
 ˙ÈÒÁÈ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÂ¯ÈÁ ÈÚÂ¯È‡Ï Ô‰Ï˘ ‰Ú‚‰‰ È�ÓÊ ÔÎÏÂ ˙ÈÒÁÈ- ˙ÂÂˆ‰ ˙‡ ¯·‚˙Ï ˘È 

ÌÈ‡·Î ‰˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ÏÂÏÎÈ˘ ÔÙÂ‡· , ÈÂ·ÈÎ È˙ÂÂˆ ‰Ï‡ ˙Â�Á˙· ÏÈÚÙ‰Ï ÔÈ‡˘ È‡„ÂÂ·Â
ÂÈ ÌÈÓˆÓÂˆÓ¯˙. 

אלא שלפי דוח , יודגש כי לא די בכ% שבתק� נקבע שמספר הכבאי� בצוות כיבוי קט� מארבעה
מספר , 201047מבקר המדינה בנושא היערכות שירותי הכבאות והצלה לעת חירו� מדצמבר 

ומכא� ,  מהמספר שנקבע בתק�186  היה קט� ב2010המשרות של כבאי משמרת שאוישו במר$ 
. שה� כאמור קטני� מהנדרש, שלושה כבאי�  צוותי כיבוי של שניי�אפשר לאייש אפילו שאי

, בדוח גנוסר צוי� כי צוות הכולל כבאי אחד או שניי� הוא מתחת לכל מינימו� סביר לכיבוי שרפה
 .ולכ� הפעלת צוותי� כאלה עלולה לגרו� פגיעה בנפש ונזקי� כבדי� לרכוש

 ÏÚ ˙·‰Ï˘ È�Â˙� ÁÂ˙È�Ó3,400 ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈÚÂ¯È‡‰ 3Â -448 ‰ÏÂÚ „Á‡ ˙ÂÂˆ ÚÈ‚‰ Ì‰ÈÏ‡˘ 
ÎÏ ÈÎ-130) 3.8% (ÎÏÂ „·Ï· „Á‡ È‡·Î ÚÈ‚‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó-2,700) 80% ( ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó

„·Ï· ÌÈ‡·Î È�˘ Â·Â ˙ÂÂˆ ÚÈ‚‰ ÌÈ¯Á‡‰. 

__________________ 

 .24�26' עמ, )ÌÂ¯ÈÁ ˙ÚÏ ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„ ) 2010,מבקר המדינה  47

 .1.1.10�29.6.11הנתוני� מתייחסי� לפרק הזמ�   48
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לסג� ראש הממשלה , טפסר שמעו� רומח�רב,  של נציב הכבאות דאז2009במכתבו מספטמבר 
 �מספר� המועט של הכבאי� במצבה הקיימת "כי , היתרבי� , הוא ציי�,  מר אלי ישי�ושר הפני

�נמצאי� ,  תחנות הכיבוי הפרוסות ברחבי האר98$ מתו" �42ב. מאפשר מת� מענה מיידי מצומצ
... בשמונה תחנות כיבוי נוספות נמצא בעת המשמרת כבאי בודד. בעת משמרת שני כבאי� בלבד

, כ" לדוגמה. העשויה להגיש סיועחלק� של התחנות נמצאות במרחק נסיעה רב מתחנה אחרת 
, בתחנות ירוח� ומצפה רמו� הנמצאות במרחק של עשרות קילומטרי� מתחנות אחרות במרחב

טפסר רומח כי המחסור בכוח האד� גור� במישרי� �עוד ציי� רב". נמצא בעת משמרת כבאי בודד
� . באירועי חירו�לכ" שלעתי� מרכזי אוכלוסי� צפופי� אינ� מקבלי� שירותי כיבוי אפקטיביי

 ונספו בה שלושה 2007שאירעה ביוני , 49בעניי� זה יצוי� כי מדוח הוועדה לבדיקת הדלקה בצפת
 דקות וכלל שני 9עולה כי הצוות הראשו� שיצא מצפת הגיע בתו" , ילדי� בגלל שאיפת עש�

דקות  14וכי הצוות השני שיצא מחצור הגיע בתו" , שאחד מה� אינו כבאי מוסמ", כבאי� בלבד
הוועדה רואה בחומרה את ההשלמה של : "בהמלצות הוועדה נכתב. וכלל שלושה כבאי� בלבד

 �נציב כבאות ארצי וממשלת ישראל ע� העובדה כי ברוב תחנות המשנה באר$ ישנ� שני כבאי
 ".במצב זה לא נית� לתת מענה הול� לצרכי� המבצעיי� החיוניי� להצלת חיי�, בלבד במשמרת

ÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÌÈ‚ÂÒÓ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÚÂ¯È‡Ï ÈÎ ‰Ï3Â -4 ÌÈ‡·Î È�˘ ˜¯ ÌÈ˜�ÊÂÓ 
„Á‡ ˜¯ ÌÈ˙ÚÏÂ ,Â˙Â ¯ÒÂ�‚ ÁÂ„ ÂˆÈÏÓ‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÂÓÈ�ÈÓÏ ˙Á˙Ó Ì‰ ÌÈ�˜˙‰" ˙ÂÂˆ Ï

ÈÂ·ÈÎ ,˙Â�Á˙‰ ÏÎ· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÌÈ˘ÈÂ‡Ó Ì�È‡ ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�˜˙‰Â .È‡ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�·-
ÈÂ·ÈÎ‰ È˙Â¯È˘ ˙‡ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰Ó ¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘Ï ˙˙Ï ¯˘Ù‡ ÚÂ¯È‡ ˘Á¯˙Ó˘ ˙Ú· ÌÈÓÏÂ‰‰ 

ÌÂ¯ÈÁ ,˘ÂÎ¯Â Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒ È„Î „Ú. 

 הכבאי� שנקלטו 300בתשובת הנציבות נמסר כי תוספת כוח האד� הצפויה ע� סיו� הכשרת� של 
 תאפשר הגדלה הדרגתית של מספר הכבאי� משניי� לשלושה בכל צוות 2011במכרז מאפריל 

 .שיצא לאירוע

„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ˙ ÈÙÏ ÈÎ ˘È‚"¯ÒÂ�‚ ÁÂ„ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÙÏÂ ÈÂ·ÈÎ ˙ÂÂˆ Ï ,
ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ‡·Î ‰Ú·¯‡ Ï˘ ‰˜�Ê‰ ·ÈÈÁÓ ÌÂ¯ÈÁ ÚÂ¯È‡· ÌÏÂ‰ ÏÂÙÈË. 

 

 

 תרומות במער� הכבאות

שמטרותיה )  העמותה�להל� ג� " (עמותת ידידי מכבי האש בישראל" הוקמה 2003בשנת 
ועזרה ; ותיה של נציבות כבאות והצלהל להשגת מטר"גיוס תרומות בישראל ובחו: העיקריות

את הקמת העמותה . אשר יחולק לפי החלטת הנציבות וצרכיה, במימו� רכישת ציוד כבאות והצלה
 .והוא ראה בכ" צעד חשוב בסיוע לקידו� מער" הכבאות, 2003יז� הנציב באפריל 

__________________ 

אבי ) 'במיל(ל "תא: חבריה היו; ר��זאב צוק' ל במיל"בראש הוועדה שמינה נציב הכבאות עמד תא  49
 מפקד שירותי כבאות �וטפסר יששכר תוהמי ; ש" מפקד שירותי כבאות איו�טפסר אמנו� אמיר ; בכר

 .חדרה
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תחומי� ממסמכי� שהועברו למשרד מבקר המדינה עולה שהעמותה סייעה לרשויות הכבאות ב
�כמו רכבי� , רכישת ציוד כבאות והצלה; ובה� בניית� ושיפוצ� של תחנות כיבוי, מגווני

�ממסמכי העמותה . ל"ומימו� נסיעות של כבאי� לחו; הקמת חדר כושר לאימו� הכבאי�; מבצעיי
 .ח" מיליו� ש�65היק, סיוע העמותה למער" הכבאות מיו� היווסדה היה כ, 2011עולה כי לאפריל 

È·· ÌÈ�Â˘‰ ˙Â‡·Î‰ È„Â‚È‡Ï ‰˙ÂÓÚ‰Ó ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜
˙Â·Èˆ�‰ Ï˘ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‡ÏÏÂ ÌÈ·Â˙Î ÌÈÏ‰� ‡ÏÏ ˙È˘Ú� . ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï

ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙Â·Èˆ�‰ ‰˜ÏÈÁ Ì‰ÈÙÏ˘ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ . ‡ˆÓ� „ÂÚ
˙ÂÓÚ‰ ÔÈ·Â ˙Â·Èˆ�‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ˙¯Â˜È··˙¯„ÒÂÓ ‰�È‡ ‰ , ˙ÏÚÂÙ ‰˙ÂÓÚ‰ ÈÎÂ

 ÒÙ˙È‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‰˙ÂÓÚ‰˘ Û‡ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙Â·Èˆ�‰ „ˆÓ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ
˙Â·Èˆ�‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ÛÂ‚Î. 

 � ולא באמצעות �עוד העלתה הביקורת כי רשויות כבאות שונות קיבלו ישירות מגופי� פרטיי
ציוד חילו$ , טלוויזיה, מצלמות,  נייד תרומות של ציוד כגו� מחשב�עמותת ידידי מכבי האש 

 .והצלה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÚÂÈÓ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ‡˘Â�· ÌÈÏ‰� ÚÂ·˜Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ
˙ÂÈ˘ÙÂÁÂ , ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚÂ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘· ÏÂÚÙÏÂ ‡˘Â�· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ÚÂ·˜Ï

˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙˜ÂÏÁ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ�ÈÈ�ÚÂ ÌÈ¯Â¯· ,Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ È„
ÔÈÈ�Ú ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ‰. 

 

 

 המבנה הארגוני של מער� הכבאות

 רקע ונתוני� משווי� 

מער" הכבאות נדרש לתת למדינת ישראל שירותי כיבוי להצלת נפש ורכוש , כאמור .1
� חומרי� תאונות דרכי� ודליפת, שרפות: כגו�, באירועי� המתרחשי� בעת שגרה ובעת חירו

�שרוב� ה� איגוד של כמה רשויות מקומיות , לש� כ" הוקמו כאמור רשויות כיבוי. מסוכני
 .הסמוכות זו לזו

בעיר בעלת האוכלוסייה , בדר" כלל, ברוב שירותי הכבאות מופעלת תחנה ראשית הנמצאת
 �90,000 בכ2010 תחנות כיבוי טיפלו בשנת 98. הגדולה ביותר שבתחו� שיפוטו של השירות

 .50 כבאי� מבצעיי��1,371מער" הכבאות מונה כ. כמחצית� שרפות, אירועי� בס" הכול

__________________ 

ראשי , מפקדי משמרת וסגניה	, מפקדי צוותי	 וסגניה	, חלה על כבאי	" אי	 מבצעיי	כב"ההגדרה  50
 .הנתוני	 התקבלו מהנציבות. מפקדי תחנות ומפקדי שירות וסגניה	, מדור מבצעי	 והדרכה
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כבאי  (0.16 איש הוא 1,000מספר הכבאי� בישראל לכל , 51לאומית�על פי מסמ" ההשוואה הבי�
ואילו הממוצע במדינות האחרות שישראל הושוותה אליה� במסגרת , ) תושבי��6,250אחד ל

 .הממוצע בישראל הוא אפוא כרבע מממוצע זה.  איש�1,000אי� ל כב0.6המסמ" האמור הוא 

� 2בטבלה . האיגודי� נבדלי� זה מזה בשטח� הגאוגרפי ובהיק, האוכלוסייה שבתחו� אחריות
 :52להל� יובאו נתוני� השוואתיי� על שירותי הכבאות בישראל

ÒÓ ' ÌÈ·˘Â˙‰
È‡·ÎÏ 

ÒÓ ' ÈÚÂ¯È‡
ÌÂ¯ÈÁ‰ 

 ÌÈ‡·Î
 ÌÈÈÚˆ·Ó

ÏÚÂÙ·*  ÁË˘)Ó˜"¯( 

 Û˜È‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ 

 ˙Â¯È˘
˙Â‡·Î‰ 

 ש"איו 307,101 5,500 99 2,678 3,102

 איילו$ 294,946 476 45 3,640 6,554

 אילת 64,343 2,337 45 1,146 1,430

 אשקלו$ 508,774 1,437 69 6,267 7,374

 באר שבע 518,118 10,000 93 6,102 5,571

 בית שמש 151,859 509 57 2,504 2,664

 בני ברק 248,671 24 37 2,185 6,721

 גבעתיי	 52,069 3 17 844 3,063

 גליל מערבי 574,038 942 83 3,730 6,916

 גליל עליו$ 158,971 1,906 60 3,175 2,650

 הרצלייה 145,818 62 30 2,016 4,861

 השרו$ 355,140 170 35 2,418 10,147

 חדרה 365,911 583 45 4,124 8,131

 חולו$ 362,578 33 38 3,561 9,542

 חיפה 589,709 400 130 6,018 4,536

 טבריה 102,995 1,100 40 1,929 2,575

 יזרעאל 491,417 1,220 68 3,611 7,227

 ירושלי	 760,420 125 101 7,003 7,529

 נתניה 327,861 267 35 2,563 9,367

 פתח תקווה 365,778 132 57 5,044 6,417

 ראשו$ לציו$ 256,786 102 34 1,934 6,584

 רחובות 284,234 165 28 2,857 10,151

 רמת ג$ 143,622 18 29 1,736 4,952

 תל אביב 402,781 52 91 6,073 4,426

 83,158 1,371 27,563 7,833,940 ‰Ò"Î 

5,714     Èˆ¯‡ ÚˆÂÓÓ 

) ההשוואה והוא גדול יותר ממספר	 שנקבע במסמ, 2011מספר הכבאי	 המבצעיי	 מתייחס לשנת  *
 .לאומית(הבי$

__________________ 

 .ראו לעיל בפרק העוסק בהזנקת כוחות לאירועי	 51
וה	 מתייחסי	 , לנציבות הכבאותהנתוני	 לקוחי	 מהדוחות המפורטי	 ששירותי הכבאות מעבירי	  52

 .2009לשנת 
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מהטבלה עולה כי שירותי הכבאות השוני� נבדלי� זה מזה במידה ניכרת מבחינת היחס בי� מספר 
. ג� א� ה� משתייכי� לאיגודי� בעלי מאפייני� דמוגרפיי� וגאוגרפיי� דומי�, התושבי� לכבאי

ות הכבאות של ואילו בשיר,  תושבי� לכבאי�3,000בשירות הכבאות של גבעתיי� יש כ, למשל
עוד עולה כי מספר התושבי� לכבאי בשירותי הכבאות של .  תושבי� לכבאי�9,500חולו� יש כ

 ).�5,700כ(גדול במידה ניכרת מהממוצע הארצי )  בממוצע�9,800כ(נתניה ורחובות , חולו�, השרו�
 למספר אול� ג� אילו ה� היו מתייחסי�, אמנ� הנתוני� בטבלה מתייחסי� למספר הכבאי� בפועל

 .הכבאי� הקבועי� בתק� לא הייתה מתקבלת תמונה שונה בהרבה

 

 

 יטיפול באירועי� לפי שיו	 מוניציפל

�לפי הנוהל המבצעי ולפי . שירותי הכבאות מופקדי� כאמור על טיפול באירועי� שבשטח שיפוט
הוא , א� אי� לאיגוד די כוח אד� וציוד להתמודד ע� אירועי� מסוימי�, התקנות לעזרה הדדית

�פנייה לעזרה הדדית תתבצע רק לאחר מיצוי משאבי . יכול להיעזר במשאבי� של איגודי� סמוכי
 האד� והאמצעי� שבידי המשמרת האורגנית בשירות הכבאות שהאירוע התרחש בתחו� חכו

 .אחריותו

�ההחלטות בעניי� אופ� הטיפול באירועי חירו� , מהאמור לעיל עולה כי במבנה הארגוני הקיי
הירות ההגעה של כוחות הכיבוי למקו� נקבעות על פי השיו" המוניציפלי של מקו� האירוע ומ

ועקב כ" לעתי� מוזנקי� כוחות כיבוי , ולא לפי מקומו של כוח הכיבוי הקרוב ביותר לאירוע
מרוחקי� בתחו� שיפוטו של האיגוד במקו� להזניק כוחות כיבוי קרובי� יותר השייכי� לאיגוד 

 .סמו"

 שהוזנקו לאירועי שרפה ודליפת � משירות הכבאות של רחובות �נמצא כי לצוותי כיבוי , לדוגמה
נדרשו , )מ ממקו� האירוע" ק�20ומרוחקת כ(הנמצאת בתחו� השיפוט של רחובות , גז בג� יבנה

שנמצאת במרחק (ואילו תחנת כיבוי קרובה יותר ,  דקות וא, למעלה מכ" כדי להגיע לאירוע�20כ
יכולה הייתה , השייכת לשירות הכבאות של אשקלו�, בצומת עד הלו�) ד מהמקו�מ בלב" ק�7כ

נמצא כי לצוותי כיבוי מתחנת : דוגמה נוספת. להגיע בתו" זמ� קצר יותר למקו� האירועי� האלה
קריית גת שבשירות הכבאות של אשקלו� שהוזנקו לאירועי� של שרפת קוצי� באזור שומרייה 

מ מהמקו� שבו התרחשו " ק�40שנמצאת במרחק כ) ( הצנחני�בסיס אימוני� חטיבתי של(
�ואילו תחנת הכיבוי של רהט השייכת ,  דקות בקירוב כדי להגיע לאירועי�45נדרשו ) האירועי

יכולה הייתה להגיע ) מ מהמקו�" ק�24הנמצאת במרחק של כ(לשירות הכבאות של באר שבע 
כגו� באזור , רחש ג� במקומות אחרי� באר$מקרי� דומי� עלולי� להת. מהר יותר לאירועי� אלו

ששוכני� בו יישובי� ששייכי� לתחו� שיפוטה של המועצה האזורית מטה יהודה , בית שמש
א" ה� קרובי� יותר לתחנות שבתחו� אחריותו של שירות הכבאות , )עמינדב ורמת רחל, אורה(

� .של ירושלי

ת� בשל קרבת תחנות הכיבוי שלה� לעיתי� איגודי� מטפלי� באירועי� שאינ� בתחו� אחריו
 של שרפת ג� 2011באירוע ממאי , לדוגמה. שלא במסגרת תקנות עזרה הדדית, למקו� האירוע

�הגיע צוות של תחנת , השוכ� בתחו� האחריות של שירות הכבאות של רחובות, ילדי� בניר גלי
צוות . ות הכיבוי דקות למקו� האירוע והחל בפעול4אשדוד משירות הכבאות של אשקלו� בתו" 

 �14הגיע רק לאחר כ, שמקו� האירוע שוכ� בתחו� אחריותו, כיבוי משירות הכבאות של רחובות
 .בעת שפעולות הכיבוי כבר היו בעיצומ�, דקות
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 ÌÈÚÂ¯È‡ ÍÏ‰Ó· ˙Â‡·Î‰ È„Â‚È‡ Ï˘ ‰¯ÊÚ‰ ˙˘‚‰ ˙‡ ‰·ÂËÏ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰· ÏÙËÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì�È‡ Ì‰˘ .˙‡Ê ÌÚ ,‰ ÁÎÂ�Ï Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ‰ ‰˜ÂÏÁ

 ÏÎÏ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÈÊÂÁÓ ÌÈÏÈ‚¯˙Â ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�ÏÂ ˙Â‡·Î‰
ÌÈ„Â‚È‡‰ , ˙‡ Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈ¯ÈÎÓ Ì�È‡ ÚÂ¯È‡Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ Ô≈Î»L „Â‚È‡ Ï˘ ÈÂ·ÈÎ È˙ÂÂˆ˘ È¯‰

 Ì‰È„È· ÔÈ‡Â ‰¯Ê‚‰"ÁË˘‰ ˜È˙ "ÌÂ˜Ó‰ Ï˘ , ÌÂÁ˙·˘ „Â‚È‡‰Ó ÈÂ·ÈÎ‰ È˙ÂÂˆÎ ‡Ï˘
È¯Á‡ÚÂ¯È‡‰ ÏÏÂÁ˙Ó Â˙Â .‰ÈÈ˘Ú˙ È¯ÂÊ‡· ¯·Â„Ó˘Î Û˜Â˙ ‰�˘Ó Ï·˜Ó ¯·„‰ , È˙··
¯ÙÒ ,‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÈ�˜ ÈÊÎ¯Ó·. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÙËÈ˘ ÈÂ·ÈÎ‰ ÁÂÎ˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ Ô�Î˙Ï ˘È
ÚÂ¯È‡‰ ÌÂ˜ÓÏ ¯˙ÂÈ· ·Â¯˜‰ ÁÂÎ‰ ‰È‰È ÌÂ¯ÈÁ‰ ÚÂ¯È‡·53. 

 

 

  ויועצי�ניגודי ענייני� בפעילות� של חברי מועצה

ממושכלות היסוד הוא שעל עובד הציבור להימנע מלהימצא במצב של ניגוד ענייני� בי� עבודתו 
�האיסור אינו חל רק במצב שבו מתקיי� ניגוד הענייני� הלכה למעשה כי . 54ובי� ענייני� אישיי

�� כדי היינו די בקיומו של חשש לניגוד ענייני, א� ג� במצב שבו עלול להתעורר ניגוד ענייני
 .שיחול האיסור

 �קובע כי חבר מועצה  ,)צו איגוד ערי� �להל�  (�1977ז"התשל, )הוראות אחידות(צו איגוד ערי
מורשהו או שותפו או באופ� אחר כל , זוגו�ידי ב��בעצמו או על, במישרי� או בעקיפי�, שיש לו"

יודיע על כ" " בשמולמע� האיגוד או , חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה ע� האיגוד
בדיוני� על החוזה או על העסק " וכי אסור לו להשתת,, בכתב למועצה או לוועדה הדנה בנושא

�לא יהיו "עוד נקבע בצו כי ". במועצה או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר לה
כל , ו שותפומורשהו א, זוגו�ידי ב��לא בעצמו ולא על, לא במישרי� ולא בעקיפי�, לעובד האיגוד

 .55..."למע� האיגוד או בשמו, חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה ע� האיגוד

 ÈÏÂÈ·2007Ê‡„ ·Èˆ�‰ ·˙Î  ,·¯-ÁÓÂ¯ ÔÂÚÓ˘ ¯ÒÙË ,Ê‡„ ÌÈ�Ù‰ ¯˘Ï ,˙È¯Ë˘ ¯È‡Ó ¯Ó ,
 ˙ÂÈ‰ Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈËÈÏÂÙ ‡È‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó· ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ˙Â·ÎÚÓ˘ ˙ÂÈÚ·‰ ˙Á‡ ÈÎ

˘"‚È‡‰ ˙ˆÚÂÓ È¯·Á˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰¯˘Î‰ ‡ÏÏ ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ Ì�È‰ „Â ."Â˙�ÚËÏ , ÂÊ ‰ÚÙÂ˙
 Ì‰·Â ÌÈ�Â˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï ˙Ó¯Â‚"ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ , ÌÈ˜È˙Â ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜

ÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈˆÁÏ ˙ÏÚÙ‰Â ÌÈ¯Ê ÌÈÏÂ˜È˘ ˙ÚÙ˘‰· ÌÈ¯·Ê‚ ÔÂ‚Î Á˙ÙÓ ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡Â ."
ÔÎ‡Â ,ˆ È¯Á·� ‰ÓÎ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ· ¯Â·È , ‰Ê ÏÏÎ·Â

‰ÁÙ˘Ó È�·Â ÌÈ·¯Â˜Ó ÌÂ„È˜ ,ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï: 

__________________ 

 .10' עמ, „ÒÂ�‚ ÁÂ¯ראו ג�  53
; 566, )2(ד לד"פ, ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ‰'  נ·ÚÈÒ"„ÂÎÈÏ‰ "‰ÂÂ˜˙ Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ˙  �531/79 "בג 54

 .691, )3(ד מט"פ, ¯‡˘ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÈÈ¯ÈÚ'  נ˜‡ÂËÂÒ �1100/95 "בג

55
 .ולמעט מקרי� מועטי� המנויי� בסעי" זה בצ  
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1. ˘ Ó ˘  ˙ È ·  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  È ˙ Â ¯ È  קובעת 1996הנחיית הנציבות משנת ,  כאמור:˘
כי לא יתקבל לעבודה בשירותי הכיבוי עובד שהוא קרוב משפחה של כבאי המועסק באותו שירות 

רות שבמשרד הפני� לאשר העסקת קרובי במקרי� חריגי� רשאית ועדת מינהל השי. כיבוי
 .משפחה

הדיו� .  התקיי� דיו� בנושא תקני כוח אד� בנוגע לשירותי כבאות בית שמש2010באוגוסט 
טפסר שמעו� רומח ובהשתתפות חבר מועצת האיגוד דאז מר  התקיי� בראשות הנציב לשעבר רב

עצת האיגוד מר אלברט וחבר מו, ר האיגוד באותה העת"ממלא המקו� של יו, ששו� סיידו"
וכי , 100% ד אפסנאות יעלה במסגרת התק� ל"בדיו� הוחלט כי היק" משרתו של רמ. אסולי�

תמורת שדרוג התקני� . 50%תאושר הוספת תק� של מזכירה במדור לוגיסטיקה בהיק" משרה של 
 של יצוי� כי האישור להגדלת היק" משרתו. אושר ביטול תק� של קצי� מניעת דלקות בחקלאות

 . בדיו� של ועדת כוח אד� בהשתתפות מר ששו� סיידו"2009ד אפסנאות נית� כבר בפברואר "רמ

˙Â‡�ÒÙ‡ ¯Â„Ó ˘‡¯ ÈÎ ‡ˆÓ� ,‚¯„Â˘ Â˙¯˘Ó Ô˜˙˘ ,ÛÂ„ÈÈÒ ¯Ó Ï˘ Â�ÈÈÁ‡ ‡Â‰ . „ÂÚ
ÔÈÏÂÒ‡ ¯Ó Ï˘ Â˙È�ÈÈÁ‡ ‡È‰ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ ¯Â„Ó· „È˜Ù˙Ï ‰Ï·˜˙‰˘ ‰¯ÈÎÊÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�. 

 כי ה� יצאו 2011רו בתשובת� למשרד מבקר המדינה בספטמבר מר סיידו" ומר אסולי� מס
, מהישיבות האמורות ולא היו שותפי� לקבלת ההחלטות בנושאי� הקשורי� לקרובי משפחת�

מר אסולי� ציי� בתשובתו כי אחייניתו כבר אינה . ולטענת� לדבר לא נית� ביטוי בפרוטוקולי�
 .מועסקת באיגוד

Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ÌÏÂ‡ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰· ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈÏÂÒ‡ ¯ÓÂ ÛÂ„ÈÈÒ ¯
ÌÈ¯Ú „Â‚È‡ ÂˆÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙‡ÊÂ Ì˙ÁÙ˘Ó È·Â¯˜Ï Ú‚Â�‰ , ÈÏÏÎÏÂ ˙Â·Èˆ�‰ ˙ÈÈÁ�‰Ï

ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÎ ÚÈ„Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÂÈ„‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î
„ÈÏ ‡Â·È ¯·„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· Ì˙Â‡ ‰„ÈÓÚÓ ÔÂÈ„· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÂËÈ· È

ÌÈ�ÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·. 

2. ‰ Ù È Á  Ï ˘  ˙ Â ‡ · Î ‰  È ˙ Â ¯ È , 2004 מר משה ריבק שימש מפקד השירות עד יוני :˘
בשל מומחיותו בנושאי� הקשורי� למניעת דלקות הוא כיה� עד מר' . מועד פרישתו לגמלאות

יועסק ע� פרישתו מתפקיד זה סוכ� עמו כי הוא .  כמפקד השירות בפועל בהיותו בגמלאות2007
 .2012הוא אמור לייע' לאיגוד עד פברואר , כיוע' חיצוני לאיגוד

 ˙ÚÈ�Ó ¯Â„ÓÏ ˘È‚‰Ï ˜·È¯ ¯Ó ÏÁ‰ „Â‚È‡Ï ıÚÂÈÎ Â˙˜ÒÚ‰ ÌÚ „·· „· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ ¯Â·Ú ˘‡ ˙ÂÁÈË· ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡Ï ˙Â˘˜· „Â‚È‡· ˙Â˜Ï„ . „Â‚È‡‰ „˜ÙÓ

˙Â˘˜·‰ ÏÎ ˙‡ ¯˘È‡ ,Ô‰·˘ ‰�Â¯Á‡‰ ˙‡ ËÚÓÏ, ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ) È�ÂÈ2011 (
‰�ÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ Ì¯Ë. 

 ıÚÂÈÎ ˜·È¯ ¯Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ�‰Ó
 ˘È‚Ó‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÙÂ‚ ‚ˆÈÈÓÎ Â„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â�· „Â‚È‡Ï

ÌÓ˘· ˙Â˘˜·. 



 כשלי� ומסקנות,  מחדלי�� 2010 דצמבר �שרפה בכרמל ה

388 

 ה� 2011של מר ריבק למשרד מבקר המדינה מאוגוסט ר האיגוד מר רמי דות� ו"בתשובת� של יו
שכ� אי� קשר בי� התחומי� שבעניינ� מייע' , מסרו כי לדעת� אי� באמור לעיל ניגוד ענייני�

 .לאיגוד ובי� פעילותו כיוע' בטיחות המגיש לאיגוד תכניות לאישור בש� גורמי� פרטיי�

„Ò‰ÏÂ ÔÂÁ·Ï „Â‚È‡‰ ˙ˆÚÂÓ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏıÚÂÈ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ¯È , ÁÎÂ�
 ¯Â„ÓÏ ˙Â˘˜· ˘È‚ÓÎ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ıÚÂÈÎ Â˙„Â·Ú ÔÈ· ¯ˆÂ�˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È�Ï ˘˘Á‰

˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�Ó. 

 

 

 חוסנ� הכלכלי של האיגודי�

מימו� , מימו� מתקציב משרד הפני�: מקורות ההכנסה של שירותי הכבאות ה� שלושה .1
מבחינת הנתוני� הכספיי� של . 56� שירותי�מתקציב הרשויות המקומיות והכנסות עצמיות ממת

 אפשר ללמוד כי במהל( השני� הללו חל שיפור 2001 לעומת נתוני שנת 2009האיגודי� לשנת 
 .וע� זאת כשליש מה� עדיי� נתוני� בגירעו�, ניכר במצב� הכספי של האיגודי�

חינת מצב�  מלמדי� על הבדלי� ניכרי� בי� האיגודי� מב2009הנתוני� הכספיי� לשנת  .2
בהבדלי� בחוסנ� הכלכלי של הרשויות הנכללות באיגוד ובהבדלי� , בי� היתר, שמקור�, הכספי

 .בהיק" הכנסותיה� העצמיות

במבנה הארגוני הנוכחי המענה המבצעי לסיכוני� בה� אמור לטפל מער( " נכתב כי 57בדוח גנוסר
פי מתאר  ודי הכבאות ולא עלהכלכלי של איג' חוסנ�'הכבאות באזורי האר' השוני� נקבע לפי 

לא יתכ� מצב בו יכולתו המבצעית של ארגו� הכבאות באזור זה או אחר של המדינה ... הסיכוני�
מצב ... פי חוסנו הכלכלי או של הרשות עליה הוא נסמ( ועוצמות הכיבוי שלו יקבעו אקראית על

,  ועל רמת שירות נדרשתפיו היכולות הללו אינ� נגזרות מתכנו� המתבסס על הערכת סיכוני� על
È˙Ï·Â ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÌÈ�ÂÎÈÒ ˙ÏÈË�Ï ‡È·Ó    ענייני תפי סדר עדיפויו בראיה כלל ארצית ועל

ÌÈ·˘ÂÁÓ) "ההדגשה של משרד מבקר המדינה.( 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ" ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ù
ÌÈ„Â‚È‡‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ì�ÒÂÁ· ÌÈ¯ÎÈ�‰ ÌÈÏ„·‰‰ ,ÚÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ Ï. 

 

 

__________________ 

 .מת+ רישיונות עסק ומת+ חוות דעת לצור( הוצאת היתרי בנייה, גביית תשלו� תמורת כיבוי שרפות  56

57  ¯ÒÂ�‚ ÁÂ„ ,9' עמ. 
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 )איגודי ערי�(פיקוח ובקרה על פעילות שירותי הכבאות 

עליה לקיי� ישיבה אחת לפחות בכל שלושה . 58איגוד ערי� מנוהל על ידי מועצת איגוד ערי�
נעדר משלוש ישיבות החבר מועצה . חברי המועצהשבה ישתת� המניי� החוקי של , חודשי�
 .59 תופסק חברותו,רצופות

לדו� בדוחות ; שלושה מתפקידי המועצה ה� לקבוע את תקציב האיגוד, יגוד ערי�לפי צו א
א� שאי� הוראה חוקית ולפיה יש למנות ועדת ביקורת . ולבחור ועדות משנה; הכספיי� של האיגוד
לקבוע את ,  משירותי הכבאות למנות ועדה זו2000ביקשה הנציבות בשנת , מקרב חברי המועצה

בכל שנה . הביקורת וכ� מועדי� להגשת דוח הביקורת למועצת האיגודאת נושאי , סמכויותיה
ובו סקירה על אופ� ניהולו של , )נוס� על הדוח הכספי השנתי(מועבר לנציבות דוח מפורט 

 .האיגוד

 ÌÈ„Â‚È‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ ˙ÂÚˆ·Ó˘ ‰¯˜··Â ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÏÚ‰ ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÁÂ˙È�
ÌÈ„Â‚È‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ .‰Ó‚Â„Ï : ˙Â·È˘È ˙Â¯È„˙·Â ˘¯„�‰ Û˜È‰· ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ

˙˘¯„�‰ ;‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ‰ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ‰ÙÈˆ¯ ˙Â¯„ÚÈ‰ ˙¯ÎÈ� ; ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜˙‰
È˜ÂÁ ÔÈÈ�Ó ‡ÏÏ ;˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ; ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â�˜Â˙ ‡Ï

˙ÂÓ„Â˜ ÌÈ�˘Ó ÌÈË¯ÂÙÓ ˙ÂÁÂ„· ,ÌÈÙÒÎ È‡˘Â�· ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ,˙ÚÈ�ÓÂ ¯Î˘ 
˙Â˜Ï„ .ÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙Â‡·Î È˙Â¯È˘· ÂÏÚÂ‰ ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,Ú·˘ ¯‡· ,˜¯· È�· ,

È·¯ÚÓ‰ ÏÈÏ‚‰ ,ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯Â ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó· ÈÂ�È˘‰ ÏÂÁÈ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ ,
 ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ‡˘Â�· ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ‰

ÌÈ„Â‚È‡‰ ‰Ï ÌÈ¯È·ÚÓ˘. 

 

 

 שינוי המבנה הארגוני של מער� הכבאות

 כי סוגיית שינויו של המבנה הארגוני של מער" 60משרד מבקר המדינה כבר ציי� בדוחות קודמי�
 הוקמו ועדות לבחינת 1976משנת . 61 שנה#30הכבאות עומדת לפני הגורמי� הנוגעי� בדבר זה כ

הוועדות חזרו והמליצו להסב את מער" .  וועדת גנוסר62ו ועדת לפידותהמרכזיות שבה� הי. הנושא
שיפעל במסגרת ,  לשירות כבאות ממלכתי אחוד�הכבאות ממערכת של שירותי� מוניציפליי

כי במער" , בי� היתר, עוד קבעה ועדת גנוסר. ארצית ושיעמוד בראשו נציב בעל סמכויות פיקודיות
שירותי , שכ� בכל אחת מרשויות הכבאות יש יחידת מטה, הכבאות יש עוד� תקורות מינהלתיות

והמבנה הקיי� גור� לבזבוז כוח אד� שנית� היה , מינהלה ושירותי� למניעה ולחקירה של דלקות

__________________ 

58
 .חוק איגודי ערי�מתוק�   
59

 .�1977ז" התשל,)הוראות אחידות(צו איגוד ערי�   

 ).ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ ÁÂ„ )2007‰, ראו מבקר המדינה  60
' עמ, )1998 (È˙�˘ ÁÂ„48 , מבקר המדינה; 574�593' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„44) 1993 , ראו מבקר המדינה  61

544�558. 
62  · ÌÈÏ˘Â¯È È¯‰· ‰˜ÈÏ„‰ ˙¯È˜ÁÏ ¯Â¯È·‰ ˙„ÚÂ-2 ÈÏÂÈÏ 1995 , 2005ספטמבר. 
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 בהיעדר יכולת לנייד כוח אד� איכותי בי� איגודי הכבאות ; לנצלו להגדלת כוח האד� המבצעי

והדבר גור� להתמרמרות ולפגיעה , אל קידו�אפשר לקד� כבאי� מקצועיי� בעלי פוטנצי#אי
 .במוטיבציה של המער" וביכולתו המבצעית

באותה .  נקבע כי יש להקי� רשות ארצית לכבאות2008 ממאי 3484' בהחלטת ממשלה מס
רשות הכבאות הארצית תהיה רשות פני� ממשלתית עצמאית אשר "כי , בי� היתר, החלטה נקבע

בהחלטת ". ה באופ� נפרד ותכלול מטה ארצי ומער" מחוזותתנהל את תקציבה וכוח האד� של
 נקבע כי יש להשלי� את תזכיר החוק שהוסכ� על הכנתו בהחלטת 2010 מיולי 1904' ממשלה מס

 . יושל� תהלי" הקמת הרשות הארצית לכבאות2012וכי עד סו� שנת , הממשלה הקודמת

להעביר משר הפני� לשר ) 2699' החלטה מס( החליטה ממשלת ישראל 2011בינואר , כאמור
) לעניי� איגודי ערי� לכבאות(פ את הסמכויות שנקבעו בחוק הכבאות ובחוק איגודי ערי� "לבט

עוד הוחלט להקי� במשרד . פ"וכ� להעביר את נציבות כבאות והצלה ממשרד הפני� למשרד לבט
טה נקבע כי בהחל. ל המשרד"שבראשה יעמוד מנכ, פ מינהלה להקמת מער" הכבאות הארצי"לבט

 2011פ להשלי� את הלי" החקיקה בכנסת בנושא לא יאוחר מאוקטובר "יש להטיל על השר לבט
 הועבר לגופי� 2011לדצמבר . 2012ולהשלי� את הקמת מער" הכבאות הארצי עד סו� שנת 

המבקש להניח את " #2011ב"התשע, חוק הרשות הלאומית לכבאות והצלה"הרלוונטיי� תזכיר 
מטרת החוק . ת הנדרשת להפעלת רשות לאומית של כבאות והצלה בישראלהתשתית החוקי

לש� הצלת נפש ורכוש , להסדיר את קיומ� של שירותי כבאות והצלה ואת הפעלת� בידי המדינה
אשר , בראש הרשות יעמוד נציב כבאות והצלה, על פי התזכיר. וכ� לש� כיבוי ומניעה של דלקות

 .שות ויוסמ" להוציא הוראות ופקודות בנוגע לענייני הרשותישמש הדרג הפיקודי העליו� של הר

 ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡·Î‰ ÔÈ‡ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ÈÁÎÂ�‰ Â·ˆÓ· ÈÎ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ ‰Ê ˜¯Ù È‡ˆÓÓ
È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‰Ïˆ‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï , ˙�È„Ó· ˘ÂÎ¯Â Ì„‡ ÈÈÁ ÔÂÎÈÒÏ ˘˘Á È„Î „Ú

Ï‡¯˘È . ¯·Óˆ„·2011È·¯ ÌÈ‡ÂÏÁ˙Ó ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï·ÂÒ ÔÈÈ„Ú  Ï˘ ˙Â·È˘È· ÂÏÚÂ‰˘ Ì
ÌÈÓ„Â˜ ‰�È„Ó ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„·Â ¯ÒÂ�‚ ˙„ÚÂÂ ˙Â„ÈÙÏ ˙„ÚÂ . ˙‡ ‰ˆÓÈ‡ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ Û‡

ÈÂ·ÈÎ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ÈÂ�È˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ,ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë Ô‰63. 

 

 

__________________ 

 . נקבע כי יאומ+ דוח גנוסר�28.3.99 מ4937בהחלטה , כאמור  63
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 סיכו� והמלצות

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ‰Ïˆ‰‰Â ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ‰�·Ó , ˜ÂÁ· ÌÈ¯„ÒÂÓ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡Â Ì„È˜Ù˙
˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘ ,È˘˙‰"Ë-1959 . ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈÈÏÙÈˆÈ�ÂÓ ÌÈÙÂ‚ Ô‰ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ˙ÂÈÂ˘¯

 ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ- 20˙Â‡·Î È˙Â¯È˘Ï ÌÈ¯Ú È„Â‚È‡ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÚÂÙ Ô‰Ó  , ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ú·¯‡Â
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â¯Á‡‰ .˙Â˜Ï„ ÈÂ·ÈÎÏ ˙ÂÈ‡¯Á‡ ˙Â‡·Î‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ,

˘ÂÎ¯Â ˘Ù� ˙Ïˆ‰ÏÂ Ô˙ÂË˘Ù˙‰Â ˙Â˜Ï„ ˙ÚÈ�ÓÏ .„ È‡ˆÓÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ê ÁÂ
 ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ˙Â¯È˘Î· ÌÈ¯ÂÓÁ- „ÂÓÚÏ ÌÈ˘¯„� Ì�È‡ ÌÈ‡·Î‰ 

˙È˙Â‡È¯·Â ˙È�ÙÂ‚ ˙Â¯È˘Î Ï˘ ÌÈ„¯„�ËÒ· ; Í¯ÚÓ· ÌÈÏÈ‚¯˙‰Â Ì‰È‚ÂÒÏ ÌÈ�ÂÓÈ‡‰Â
˘¯„�Î ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì�È‡ ˙Â‡·Î‰ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ�˜˙‰Ó ˜ÏÁ ˙Â‡·Î‰ È˙Â¯È˘Ó ˙ÈˆÁÓÎ·

�È‡ ÌÈ¯ÈÎ· „Â˜ÈÙ È„È˜Ù˙ÏÌÈ˘ÈÂ‡Ó Ì . ÌÈÏÂÏÚ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÏÈˆ‰Ï Â˙ÏÂÎÈ· ˙‡Ê ÏÏÎ·Â È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ Úˆ·Ï Í¯ÚÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· ÚÂ‚ÙÏ

˘ÂÎ¯Â ÌÈÈÁ .Ë·Ï „¯˘Ó‰Â ˙Â·Èˆ�‰ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ì˙Â‡ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÈÎ¯„ ÂÏ˜˘È Ù
ÈÚˆ·Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÏ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ˘˜˙Ó ÌÈÈÚˆ·Ó ÌÈ‡·Î Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ·˜Ú ÌÈ

È˙Â‡È¯·‰ Ì·ˆÓ·Â È�ÙÂ‚‰ Ì¯˘ÂÎ·. 

 È�ÂÈ·2011 È„Î ‰¯‚˘Ï ÒÂÁÈÈ ÈÓÂÈ‡ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÁÂ˙È� ˙Â·Èˆ�‰ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ÔÈÈ„Ú 
Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙È·ËÈÓ‰ ˙ÈÚˆ·Ó‰ ‰ÒÈ¯Ù‰ ˙ÚÈ·˜Ï ÒÈÒ· ‰Ï ˘Ó˘È˘ . ‰Ú·˜ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈÚÂ¯È‡Ï ‰Ú‚‰ È�ÓÊ Ï˘ ÌÈ„¯„�ËÒ ,Í¯ÚÓ‰ ˙ÒÈ¯ÙÏ ÒÈÒ· Â˘Ó˘È˘ .Ú„Ï ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙
‰�È„Ó‰ , ÌÈ�ÂÎÈÒ ÁÂ˙È� Ì„˜‰· Úˆ·Ï ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰Ïˆ‰Â ˙Â‡·Î ·Èˆ� ÏÚ

 ÍÂ˙ ÈÂ·ÈÎ ˙Â�Á˙ Ï˘ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÒÈ¯Ù‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ ‰¯‚˘Ï ÒÂÁÈÈ ÈÓÂÈ‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰
˙Â·˘Á˙‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÚÂ¯È‡Ï ‰Ú‚‰Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÏÚÂ ÈÂ·ÈÎ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ÈÂˆ¯‰ ÂÏ„Â‚·. 

‰ ‰˙ÏÚ‰ ÔÎ ÂÓÎÈ‡· Ì¯Â˜Ó˘ ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˜È„·- ÈÏÏÎ· ‰„ÈÓÚ
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ :ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ˙¯¯ÂÚÓ‰ ÌÈ„Â‚È‡· ‰ˆÚÂÓ È¯·Á Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ ; ˙˜ÒÚ‰

‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ;‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ ÌÈÈ¯ÁÒÓ ÌÈÙÂ‚Ó ˙ÂÓÂ¯˙ ˙Ï·˜ , ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‡ÏÏ
Â�‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏÂ Ô˙˜ÂÏÁÏ ÌÈ¯Â¯·Ô˙˜ÂÏÁ ÔÙÂ‡Ï ˙ÂÚ‚ ;

„ÂÚÂ ‰ÏÎÏÎÏÂ ˙ÂÈ�˜Ï ÌÈÈÚˆ·Ó ·Î¯ ÈÏÎ· ˘ÂÓÈ˘ . ÌÈÏ‰� Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ·Èˆ�‰ ÏÚ
ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÚÙÂ˙ ÚÂ�ÓÏ È„Î ‡˘Â�·. 

 ‰Ê30˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ÈÂ�È˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ‰�˘  . Í˘Ó·
‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Â¯ÒÓÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˘Â�· Â�„˘ ˙Â„ÚÂ ÂÓ˜Â‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ�˘‰ ÌÈÙÂ‚Ï Ô

ÌÈÎÓÒÂÓ‰ .ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙È·¯Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÏÂ‡ , Ï·ÂÒ ÔÈÈ„Ú ˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ÈÎÂ
 ÏÁ˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÁÎÂ� Â¯ÈÓÁ‰ Û‡ Ô˜ÏÁÂ Ô�ÈÚ· Â¯˙Â� ˙ÂÈÒÈÒ·‰ ˙ÂÈÚ·‰Â ÌÈ·¯ ÌÈ‡ÂÏÁ˙Ó

Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· . ˙ÂÓÈ˘Ó· „ÂÓÚÏ ‰˘˜˙È ÈÁÎÂ�‰ Â·ˆÓ· Í¯ÚÓ‰˘ È˘ÓÓ ˘˘Á ˘È
ÂÏ Ú·˜ ˜ÂÁ‰˘ , ÔÂÎÈÒÏ ˘˘Á È„Î „Ú˘ÂÎ¯Â Ì„‡ ÈÈÁ . ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

·Èˆ�‰ , ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÌÈ�Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï ¯˘‰
˙Â‡·Î‰ Í¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ‰Ê ÁÂ„· , ÈÂ�È˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Ì˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â
Í¯ÚÓ‰ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰64. 
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