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) ח"מל(היבטי  בהיערכות המשק לשעת חירו  

 יפו בעיריית תל אביב
 )יפו באחריות עיריית תל אביב(

 תקציר
  ממשלהוסדרי הפעלתו נקבעו בהחלטת ) ח"מל( מער  המשק לשעת חירו  ארגו 

 נועד להבטיח את הצרכי  החיוניי  לקיו  האוכלוסייה בשעת ח"מלהמער  . 1986 מ
שהשבתת  עלולה לגרו  נזק חמור , פעלי  ובתחומי פעולהוכ  את העבודה במ, חירו 

 .  למאמ% המלחמתי ולכלכלת המדינהומתמש 
לספק לתושבי  את כלל , כבעת רגיעה, תפקידה של רשות מקומית בשעת חירו 

כגו  ,  במגבלות התנאי  שייווצרו השירותי  העירוניי  שהיא מחויבת לספק לה  
על רשות מקומית להיער  בעוד , ד במשימתה זוכדי לעמו. חוסר בכוח אד  ובציוד
המועברי  לרשות , לקיי  הוראות ונהלי . א:  ובי  היתר, מועד במכלול תחומי 

המעורבי  ומשולבי  בשעת חירו  , המקומית מהדרגי  המנחי  ומגורמי  נוספי 
לדאוג לקיומ  . ב.  ושנועדו להעלות את רמת המוכנות לשעת חירו , בפעילות בשטח

, להכשיר את מער  כוח האד . ג.   האמצעי  הנחוצי  לפעילות בשעת חירו של
להביא להיערכות מיטבית של , ייעודו של מכלול פעילויות אלה. לתדר  ולתרגל אותו

יש בו כדי , נתק כלשהו במכלול הפעילויות האמורות. רשות מקומית לשעת חירו 
הנושא באחריות , קומיתראש רשות מ. לפגוע בפעילותה של הרשות בשעת חירו 

לקביעת מדיניות לפעילותה , בי  השאר, אחראי, ח במרחב הרשות"כוללת לנושאי מל
לקביעת קדימויות לביצוע משימות ולוויסות אמצעי  , ח המקומית"של מערכת המל

 .עיקריי 
. ח העירוני"מער  כוח האד  לשעת חירו  מהווה נדב  חשוב בכלל מער  המל . 1

הינ  ערובה , הכשרת  ותרגול , הדרכת , י התפקידי  בשעת חירו זמינות  של בעל
כי מער  כוח האד  לשעת חירו  , בביקורת עלה. להמש  פעולת  של המסגרות השונות

, דוח תק  ואיוש. חלק מהמשרות לא היו מאוישות: של העירייה לא היה ערו  כנדרש
רטי  לא מעודכני  בנוגע הכיל פ, הכולל רשימה שמית של כל בעלי התפקידי  בעירייה

כלל הדוח אנשי  , בניגוד להוראות. ועל כ  לא ענה לייעודו, לחלק מבעלי התפקידי 
, ל ולא יעמדו לרשות העירייה"שבשעת חירו  יגויסו לצה, המשובצי  לתפקידי מפתח

 . ומרבית בעלי התפקידי  לא הוכשרו ולא תורגלו במידה הנדרשת
 מסיבות טכניות העירייה לא תוכל לספק מי . א:  בנוגע להספקת מי  עלה . 2

לא הייתה כמות מספקת של מיכלי מי  ניידי  ונייחי  . ב.  לאזורי  מסוימי  בעיר
 הופסקה פעילות  2001בספטמבר . ג.  למצב שבו התושבי  ינותקו ממקורות המי 

 ששימשו ה  כמאגרי מי  תפעוליי  וה  כאיגו  למצבי חירו , של שתי בריכות מי 
ועל א( חשיבותה , 1998 פעילותה של אחת מבארות המי  בעיר הופסקה ב. ד.  וכשל

חלק גדול . ה. טר  מומש פתרו  חלופי, ולמרות שחלפו למעלה משלוש שני 
 . שעות כנדרש72 מהמפעלי  החיוניי  שבעיר לא שמרו איגו  מי  ל

ידו לדווח לא הקפ, האמורי  להשתמש במתקני  בשעת חירו , גורמי  שוני  . 3
רק , וכתוצאה מכ , הדבר גר  לחוסר תיאו . למשרד הביטחו  על כוונת  זו כנדרש
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כי אות  מתקני  משמשי  יותר , בעת השימוש במתקני  בפועל עלול להתגלות
 . מגור  אחד

הינה מ  המשימות העיקריות , קליטת מפוני  חסרי קורת גג והטיפול בה  . 4
שמרבית תיקי התכנו  של , בביקורת עלה. ירו שרשות מקומית תידרש לה בשעת ח

וחלק  , מתקני הפינוי ומתקני הקליטה לא הכילו את כל המידע והנתוני  הדרושי 
לעירייה אי  אמצעי  לפנות קשישי  ומוגבלי  , כמו כ . הכילו נתוני  לא מעודכני 

כי לחלק מהמתקני  לא היו , עוד עלה. ממקומות מגוריה  למקומות חלופיי 
 . שורי  תברואיי אי
ח מקומית היא הגו( המופקד על קידו  ההכנות של רשות מקומית "ועדת מל . 5

וכי לא היה , כי ועדה זו לא התכנסה בתדירות הנדרשת, בביקורת עלה. לשעת חירו 
לא לכל , כמו כ . קיי  בעירייה מנגנו  לפיקוח ולמעקב אחר החלטותיה של הוועדה

  .נויחברי הוועדה הוצאו כתבי מי
♦  

מער  . 1986  מממשלהוסדרי הפעלתו נקבעו בהחלטת ) ח"מל( מער  המשק לשעת חירו  ארגו 
וכ  את העבודה ,  נועד להבטיח את הצרכי  החיוניי  לקיו  האוכלוסייה בשעת חירו ח"מלה

 למאמ% המלחמתי ומתמש שהשבתת  עלולה לגרו  נזק חמור , במפעלי  ובתחומי פעולה
  .ולכלכלת המדינה

מחוזית , פיקודית, ארצית: רמות בארבע ח" מבוסס על פריסה מרחבית של ועדות מלח" המלמער 
 :ועל גופי  ייעודיי ; ומקומית

בהחלטת . ח"עומדת בראש מער  המל) ע" ומ להל  ( עליונה ח"מל ועדת   הארצית ברמה . 1
פורטו הזיקה  1977ובהוראות משרד הביטחו  מנובמבר ,  פורטו תפקידיה1986 הממשלה מ

 פועל ע"ליד ומ. ע למשרד הביטחו  והסיוע שהאגפי  והיחידות במשרד יגישו לה"המינהלית של ומ
 . ועל פי הנחיותיוע" ארצי בכפיפות ליושב ראש ומח"מלמטה 

 פיקודית ח"קיימת ועדת מל, ל"המקביל לפיקוד המרחבי בצה, ח"מל של כל פיקוד במרחב . 2
 ח"מלהשליטה והבקרה בתחומי פעילות , מופקדות על התיאו ה,  מחוזיותח" מלועדותוכ  

 הפיקודיות הוועדותבאמצעות ,  ארציח" שמטה מל,החלטת הממשלה קבעה. שבמרחב אחריות 
 ח" מערכות המלולתפעוללארגו  , ינחה את הרשויות המקומיות בכל הנוגע לתכנו , והמחוזיות

 .שלה 
פועלות מכוח פקודת העיריות וה  , מו העיריות שהקיח" מלועדות המקומית קיימות ברמה . 3
ת תבחר מועצת העירייה ועדה להכנת המשק לשע, הפקודהעל פי ).  הפקודה להל   (]חדש נוסח[

 ת חירו בשע, 1993ארצי מינואר  ח"בהתא  להנחיות מטה מל. ת חירו בשע  ולהפעלתוחירו 
 החיוניי השירותי  הבטחת ההספקה ולהרשות המקומית את המשימות הדרושות תבצע 

 . המקומיתח" המלועדתבאמצעות ,  שיפוטהבתחו  1לאוכלוסייה ולמפעלי  החיוניי 
__________________ 

, ממנו  או חלקמפעל"הוא , 1967 ז"התשכ,  שירות עבודה בשעת חירו כפי שהוגדר בחוק,  חיונימפעל 1
 המדינה או ביטחו  הציבור או לקיו  הספקה או שירותי  הגנת להפעילו לצורכי שאפשר הפועל או

 על  חימה  לובשעת, עבודה בהתייעצות ע  שר הביטחו  בצו על ידי שר הזהושאושר לעניי  , חיוניי 
 למפקחשר העבודה והרווחה אצל מסמכותו זו ...".  בהתייעצות ע  שר העבודה הביטחו ידי שר 

 .הכללי על כוח אד  במשרד העבודה והרווחה
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 בתחומי  ת חירו כל משרד ממשלתי אחראי להפעלת המשק החיוני בשע,  הייעודיבמישור .4
 .ייעודיותלצור  זה הוקמו במשרדי הממשלה רשויות ; שעליה  הוא מופקד בעת רגיעה

,  דונ 52,000 משתרע על פני כ)  העיר להל  (יפו  ניציפאלי של העיר תל אביבשטח השיפוט המו
העיר מושכת אליה מדי יו  ביומו .  נפש350,000  הגיע אומד  גודל אוכלוסייתה לכ1999ובסו0 

נוכח נתוני  אלה ונוכח . 2לבלות ולקבל שירותי  שוני , לקנות, מאות אלפי אנשי  הבאי  לעבוד
קיימת , יהווה יעד לפגיעה בעת מלחמה, ובתוכו העיר, כי גוש ד , צבאיי הערכת הגורמי  ה

 . חשיבות רבה בהיערכות העיר להפעלת המשק המקומי בשעת חירו 
 תל אביב בעירייתביקורת , לסירוגי , ער  משרד מבקר המדינה 2001דצמבר  עד מארס בחודשי 

ת חירו  במתאר של אירוע  בשעעל היערכותה להפעלת המשק המקומי)  העירייה להל  ( יפו
הביקורת התמקדה במספר היבטי  . )מספר השלמות נערכו במועד מאוחר יותר (3קונבנציונלי

, הספקת המי  לתושבי העיר, ח המקומית"תפקוד ועדת המל, כגו , בהיערכות העירייה לשעת חירו 
ח כולל "מער  הפס). ח" פס להל  (סעד וחללי  , ח ופינוי"היערכות כוח האד  להפעלת מער  המל

מטה , מטה פינוי וקליטה: את המטות הבאי , בי  השאר, על פי מבנה העירייה בשעת חירו 
בדיקות השלמה . ומטה בריאות) ל" מרט להל  (מקצועית טיפולית לשעת חירו   המערכת הרב

 ,ח"של מלבמטה פיקוד המרכז ובמטה מחוז ד  ,  ארציח"מלבמטה : במשרד הביטחו נערכו 
בענ0 תנועה : ל"בצה; ) " אג0 אמו להל  (משק ונכסי  , יחידה לשעת חירו  שבאג0 אמרכלותב

 הרשות  להל  ( ח"פסברשות העליונה ל: במשרד הפני ; ) מילואי  מדור תנועה ובקרה (ושיבו% 
ברשות העליונה למי  ; ) מינהל המי  להל  (ובמינהל למשק המי  ברשויות המקומיות  )ח"לפס

אג0  ב: העבודה והרווחהבמשרד; ) הרשות העליונה למי  להל  (שתיות לאומיות שבמשרד לת
:  במשרד הבריאות; ובנפה שבמרחב המרכז) היחידה לכוח אד  להל   (ת חירו לכוח אד  בשע

  .ובאג0 לשעת חירו )  לשכת הבריאות להל  (תל אביב בלשכת הבריאות של מחוז 
החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, סתהוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנ

בהתא  לסעי0 , שולח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  אחדי  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה
   ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי,  לחוק מבקר המדינה17

 הנחיות לרשויות מקומיות לצור  היערכות לשעת חירו 
פיקוד העור0 : לשעת חירו  מתבססת על הנחיות משני גופי  עיקריי היערכות הרשויות המקומיות 

ופועל , שהוא הסמכות המקצועית הראשית לתחו  ההתגוננות האזרחית במדינה, )ר" פקע להל  (
מכוח החלטת , כאמור, ח ארצי הפועל"ומטה מל, 19514 א"התשי, מכוח חוק ההתגוננות האזרחית

 ).מכויותיו ראו לעילבנוגע לאחריותו ולס (1986 ממשלה מ
, בשעת חירו  אמורי  לחבור אל רשות מקומית ולפעול עימה במשות0 מספר גופי  ובכלל 

 הקי  1999במאי . ח ומשרד הפני "מל, ר"פקע, שירותי כבאות, מג  דוד אדו , משטרת ישראל
בשעת שיכללו נהלי  להפעלת רשויות מקומיות , אב עוזר שר הביטחו  צוות היגוי להוצאת תיקי

תיקי  אלה ישמשו מסגרת עקרונית שעל פיה תוכל כל רשות להכי  בעצמה ).  הצוות להל  (חירו  

__________________ 
, ייה של המרכז למחקר כלכלי וחברתי של העיר39'  מס1999כל הנתוני  הינ  על פי שנתו  סטטיסטי   2

 .  האחרו  שפורס  במועד הביקורת  2000שפורס  באוקטובר 
 . 79' עמ', א51ראו דוח שנתי , בנושא מוכנות העור" למתקפה לא קונבנציונלית  3
כאמצעי  הנקוטי  לש  התגוננות מפני כל התקפה או סכנת , מוגדרת בחוק זה" התגוננות אזרחית" 4

ר הוקמה "מפקדת פקע. מצו  תוצאותיה של התקפה כזאתאו לש  צ, התקפה על האוכלוסייה האזרחית
 . ומשמשת כמפקדת קצי  חיל ראשי לנושא ההתגוננות האזרחית, 1992בשנת 
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כי חברה , הצוות אישר. 5על פי צרכיה הייחודיי  בתחו  שטח אחריותה, את נהליה לשעת חירו 
כמו . וכי הלי  הכנת  יאר  שנתיי , אב על פי גודל אוכלוסיית הרשויות חיצונית תכי  ארבעה תיקי

את הגדרת תחומי האחריות ואת יחסי הגומלי  בי  , בי  השאר, כי החברה תבח , כ  סיכ  הצוות
ותקבע  אצל  הקיימי  הנהלי  ואת ההוראות את תבח , השוני  הרשויות המקומיות לבי  הגופי 

ות התאמ במטרה לאתר סתירות או אי, זאת. לשליטה ולדיווח בינ  לבי  הרשויות, עקרונות לניהול
 התקשר משרד 1999במחצית השנייה של שנת . להכרעת הצוות, א  יהיו, ולהביא חילוקי דעות
 . הביטחו  ע  החברה

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ¯·ÂË˜Â‡ „Ú ÈÎ2001˜È˙ ‡Ï Û‡ ‰¯·Á‰ ‰ÓÒ¯Ù Ì¯Ë -„Á‡ ·‡ . È¯·„Ï
˙ÂÂˆ‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ,ÍÎÓ Ú·  ¯·„‰ ,˜ÈÙÒÓ ‰È‰ ‡Ï ˙ÂÂˆ‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ·Èˆ˜˙‰˘. 

כי נוכח ריבוי הגורמי  המעורבי  במת  הנחיות להיערכות רשות , מדינה העירמשרד מבקר ה
האב  לפרסו  תיקי, מקומית בשעת חירו  ונוכח הגורמי  הרבי  שיפעלו בתחומה באותה עת

כיוו  שה  אמורי  לסייע בתיאו  בי  כל הגורמי  ולהוות תורה כתובה בנוגע , זאת. חשיבות רבה
כשלוש שני  לאחר , 2002מצב שבו ביוני , על כ . מיות לשעת חירו להיערכות  של רשויות מקו

אינו תקי  ויש לפעול לסיו  מהיר של , וה  טר  הוכנו, האב בהכנת תיקי שהוחלט על הצור 
ומאחר  ,האב כי נוכח הרעיו  שביסוד הכנת  של תיקי, עוד העיר משרד מבקר המדינה. הכנת 

האב אינ  אמורי  להחלי0 את ההנחיות השונות שפרסמו  קיכי תי, ח ארצי הבהירו"שנציגי מטה מל
, ח הארצי לשקול את המש  נחיצות  של ההנחיות הקיימות"על מטה המל, הגורמי  האמורי 

   . האב לאחר שיפורסמו תיקי, שפרסמו הגורמי  האמורי 
 ח מקומית"ועדת מל
הוועדה . הרשות המקומיתעומד ראש )  הוועדה להל  (ח מקומית "בראש ועדת מל, לפי הפקודה

מינהל החינו  , ח"מכלול פס, חטיבת התפעול, מטה הנדסי: וה , כוללת נציגי  מגופי  עירוניי 
ממג  דוד , ממשטרת ישראל, ר"נציגי  מפקע, בי  היתר, וכ  גורמי חו% ובה ; וחטיבת המינהל

 . אדו  ומחברת החשמל
1 . ‰ „ Ú Â Â ‰  ˙ Â · È ˘ È:בדבר המבנה1993י בינואר ח ארצ"  בהנחיות שפרס  מטה מל  ,

שיושב , בי  היתר, צוי )  הנחיות כלליות להל  (ח ברשות מקומית "הארגו  והתפעול של ועדת מל
ובה ידווח כל ממונה , ראש הוועדה או ממלא מקומו יקיי  ישיבה תקופתית אחת לשלושה חודשי 

 . על הבעיות ועל הפתרונות המומלצי  על ידיו, על הפעילות של יחידתו
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , ˙ ˘Ó ÈÎ1998 Ò¯‡Ó „Ú 2001 - ˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ - ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ 

˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ‰Ò Î˙‰ .ÔÎÓ ¯Á‡Ï , Ò¯‡Ó· ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò Î˙‰2001 , ÌÚ „ÈÓ
˙¯Â˜È·‰ ˙ÏÈÁ˙ , ¯·ÓËÙÒ·Â2001 . Ò¯‡ÓÓ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ· ÔÂÈÚÓ2001‰ÏÚ  , Â Â„È  ‡Ï ÈÎ

‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â  ÏÏÎ ‰·ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ . 
__________________ 

, החלה העירייה בתהלי  של הכנת קוב  נוהלי חירו  עירוניי , ללא קשר לעבודת הצוות, 2001בינואר   5
ושיחליפו את הנהלי  , ירו  העירוניאשר יגדירו את תחומי האחריות ואת הסמכויות של מער  הח

 . 1994הישני  מפברואר 
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2 . ‰ „ Ú Â Â ‰  ˙ Â Ë Ï Á ‰  Ï Ú  · ˜ Ú Ó Â  Á Â ˜ È Ù:קיימת ועדת משנה ,   נוס0 לוועדה
 חברי  וכ  ארבעה נציגי  29ועדה זו מנתה במועד הביקורת . לקליטת מפוני  ולטיפול בחללי 

נבחר מקרב המטה , עקב גודלה של ועדת המשנה). שיחד מהווי  מטה מורחב(מגורמי חו% 
עוד על הוועדה לקליטת מפוני  ( חברי  13שבו , )מטה מצומצ (רו  נוס0 המורחב שלה פו
 ). ראו בהמש , ולטיפול בחללי 

כי העירייה לא קבעה מנגנוני  לפיקוח ולמעקב על ההחלטות שמתקבלות במסגרות , בביקורת עלה
ל של ובמיוחד נוכח מספר  הגדו, בהיעדר . וכ  לא קבעה נהלי  להעברת מידע ביניה , האמורות
חשוב שהעירייה תמצא . כי ייפגמו תהלי  קבלת ההחלטות ויעילות ביצוע , קיי  חשש, החברי 

 . פתרו  להעברת מידע בי  המסגרות הללו ודר  לפיקוח ולמעקב על ההחלטות המתקבלות
3 . ‰ „ Ú Â Â ‰  È ¯ · Á Ï  È Â  È Ó  È · ˙ Î:יושב ראש הוועדה ימנה ,   על פי ההנחיות הכלליות

שמפרס  משרד , המתייחסי  למספר חברי הוועדה ולתפקידיה , י את חבריה בהתא  לתקנ
ועותקי  מכתבי המינוי יופצו , על יושב ראש הוועדה להוציא לה  כתבי מינוי. העבודה והרווחה
 הוציא ראש 2001כי רק במחצית מארס , בביקורת עלה. ח המקומי והמחוזי"לראשי מטות מל

א0 , ל בוועדה"ראש הוועדה מינה את נציג צה(ופ  גור0 אלה הוצאו בא, אול . הוועדה כתבי מינוי
ראש הוועדה מינה בעלי תפקידי  שאינ  (לא מחייב , )ל"שהאחריות למינוי זה מוטלת על צה

   . 6ולא בהתא  לתק  כוח האד  שפרס  משרד העבודה והרווחה) מרותקי  לעירייה בשעת חירו 
 מטות אזוריי  בשעת חירו 

חולקה העיר לארבעה , כי כלקח ממלחמת המפר%, וריי  של העירייה צוי בנוהל הפעלת מטות אז
כי בשעת חירו  יפעל בכל אזור מטה , בנוהל נקבע. אזורי  על בסיס נתוני  גיאוגרפיי  ודמוגרפיי 

סיוע במיגו  , באמצעות הפעלת לשכת מידע לציבור, בי  היתר, אזורי שייעודו לסייע לתושבי האזור
וטיפול בבעיות , סיוע בהספקת מוצרי  ושירותי  חיוניי  לאוכלוסייה, תלאוכלוסייה מוגבל

כתוצאה מנפילת טילי  ומהרס , למשל, מקומיות המתעוררות עקב המצב החדש שיתהווה בשטח
העירייה לא , כי על א0 שארבעת המטות האזוריי  קיימי  זה מספר שני , בביקורת עלה. מבני 

   . קבעה לה  סגלי  לשעת חירו 
 )ח"פס(סעד וחללי  , פינוי

קליטת מפוני  חסרי קורת גג והטיפול בחללי  וקבורת  ה  מ  המשימות הרגישות והמורכבות 
בתחילת שנת . ושאינ  במסגרת תפקידיה בעת רגיעה, שרשות מקומית תידרש לטפל בשעת חירו 

קומיות הנחיות מעודכנות לרשויות מ, ח שבמשרד הפני " פרסמה הרשות העליונה לפס2001
 הנחיות  להל  (לארגו  ולהפעלת מער  קליטת אוכלוסייה וטיפול בחללי  בשעת חירו  , לתכנו 

ועדת משנה לקליטת , ח מקומית"יש להקי  במסגרת ועדת מל, על פי הנחיות אלה). ח"רשות פס
  . שתעסוק בתחומי  אלה) ח" ועדת פס להל  (מפוני  ולטיפול בחללי  

__________________ 
משו  ששיבו  בעלי , ח"טר  הוצאו כתבי מינוי לבעלי התפקידי  במער  הפס, לדברי גורמי  בעירייה 6

 . התפקידי  במער  זה עדיי  לא הסתיי 
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 ח בעירייה"מכלול פס. 1
ח "מורכב מכלול פס, ח בעירייה"לאחר שינוי המבנה הארגוני של מער  הפס, 2001החל ממארס 

. ל ומטה תיירות"מטה מרט, מטה חללי , מטה בריאות, מטה פינוי וקליטה: מחמישה מטות
ח בעירייה לא "למכלול פס, כי א0 על פי שהושל  השינוי שנעשה במבנה הארגוני, בביקורת עלה

כי ,  הודיעה העירייה2002באפריל . ר לתא  בי  פעילות  של חמשת המטותשאמו, היה נוהל
  . בעקבות הביקורת הושלמה כתיבת הנוהל האמור

 מטה פינוי וקליטה. 2
, ח"על פי הנחיות רשות פס. מטה פינוי וקליטה אחראי להפעלה של מרכזי הפינוי ומרכזי הקליטה

ש כמקומות מעבר ארעיי  לריכוז מפוני  מחוסרי שנועדו לשמ, מתקני פינוי הינ  מתקני  ומוסדות
הינ  מתקני  ומוסדות שבה  ישהו המפוני  תקופה , ומרכזי קליטה; קורת גג לשהייה של כיממה

 . ממושכת עד למציאת דיור אחר עבור 
˙ . א È Ó Â ˜ Ó  ˙ Â ˘ ¯  Ï ˘  ‰ Ë È Ï ˜  ˙ Ï Â Î È:מער  קליטת ,   על פי ההנחיות האמורות

, מתקני  לסוגיה : שלושה מרכיבי  המאפשרי  יכולת הפעלהמפוני  ברשות מקומית מבוסס על 
עלול לפגוע , היעדר אחד או יותר ממרכיבי  אלה. כוח אד  להפעלת  ואמצעי לינה עיקריי 

שיכולת הקליטה של , ח הקודמות קבעו"הנחיות רשות פס. ביכולת הקליטה של רשות מקומית
שאליו ,   זה נית  היה ללמוד על יעד ברורמנתו.  מגודל אוכלוסייתה3%רשות מקומית תעמוד על 

בהנחיות , לעומת זאת. תשא0 להגיע רשות מקומית לצור  היערכות מיטבית לקליטת אוכלוסייה
 . ח החדשות לא הוצב יעד כמותי כלשהו"רשות פס

כי יעד מספרי לקביעת יכולת ,  למשרד מבקר המדינה2002ח הודיעה במארס ובמאי "הרשות לפס
הוא צרי  להיות תוצר , אול ,   כלי חיוני להרחבת יכולת הקליטה של רשות מקומיתקליטה הוא אכ

לא , וכתוצאה מכ ,  לא התבסס על תרחיש הייחוס3%כיוו  שהיעד האמור של ; של תרחיש הייחוס
כי בעקבות , ח"עוד הודיעה הרשות לפס. הוא בוטל, היה ליעד המספרי בסיס מקצועי או מיבצעי

הכנת יעד מספרי חדש ליכולת קליטה של רשות מקומית תסתיי  בשנת , ס עדכניפרסו  תרחיש ייחו
2002 . 

Ì . ב Â ¯ È Á  ˙ Ú ˘ ·  Ì È  Â ˘  Ì È Ó ¯ Â ‚  È „ È  Ï Ú  Ì È  ˜ ˙ Ó ·  ˘ Â Ó È   על פי נתוני :˘
מתקני פינוי בקיבולת : קיימי  בעיר מתקני פינוי ומתקני קליטה, 2001מטה פינוי וקליטה מנובמבר 

קיימי  בעיר , בנוס0 לאלה; 7 מפוני 7,000 ה בקיבולת של כ מפוני  ומתקני קליט6,000 של כ
ח "על העירייה לקבל אישור מהרשות לפס, בעת הצור . שאינ  עירוניי , מרכזי קליטה ארציי 

 .במחוז תל אביב לשכ  בה  מפוני 
כגו  בתי ספר ומרכזי  קהילתיי  בשעת חירו  , רשות מקומית רשאית להשתמש במתקניה ) 1(

ל את מתקניה "רשות מקומית מחויבת להעמיד לרשות צה, נוס0 לכ . וי אזרחי  וקליטת לצור  פינ
 . 8פתיחת תחנות לחלוקת תרופות ועוד, גיוס כוח אד : לצור  שימושיו הוא

 לצורכי שעת חירו  ולצורכי 9שעניינה השימוש במקרקעי , 2001הוראת משרד הביטחו  מפברואר 
כי על מנת להבטיח שגורמי  שוני  לא יתכננו , קובעת, )אה ההור להל  (תרגילי  בעת רגיעה 

__________________ 
צריכה לעמוד על יכולת הקליטה בעיר הייתה , על פי מספר תושבי העיר ועל פי נוסחת הקליטה הישנה 7

 .  שיש כיו 7,000&לעומת כ,  מפוני 10,560&כ
, 1951&א"התשי,   ומכוח חוק ההתגוננות האזרחית"ל והוראות קבע אג"זאת מכוח פקודות מטכ 8

 .והתקנות שהותקנו בעקבותיו
 . ג  למתקני , בי  היתר, מתייחס בהוראה" מקרקעי "השימוש במינוח  9
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שינהל רישו  ,  "עליה  להודיע על דרישותיה  לאג0 אמו, לעשות שימוש מקביל באות  מתקני 
על אג0 ).  " דוח אג0 אמו להל  (מרכזי של כל המתקני  שבה  אושר לגורמי  השוני  להשתמש 

 .  לגורמי  המשתמשי  במתקני   להפי% פעמיי  בשנה דוחות מעודכני "אמו
 Û‚‡ ÁÂ„ ÈÙÏ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ ˜˙Ó Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÔÈ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ  ÂÎ¯Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰

ÂÓ‡" ÈÏÂÈÓ Ô2001 ,‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÓÂ˘È¯ ÈÙÏ ÌÈ ˜˙Ó Ì˙Â‡ Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ ÔÈ·Ï ,È‡ ‰˙ÏÚ‰-
˙ÂÁÂ„‰ È ˘ ÔÈ· ‰Ó‡˙‰ ,ÔÎÂ ,Î ÈÎ-30%¯ÈÚ·˘ ‰ËÈÏ˜‰ È ˜˙ÓÂ ÈÂ ÈÙ‰ È ˜˙Ó ÍÂ˙Ó  ,

ÂÈÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˘ÂÓÈ˘Ï Ô‰Â ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˘ÂÓÈ˘Ï Ô‰ Â„Ú .¯ˆÂ  ‰Ê ·ˆÓ , È¯·„Ï
ÂÓ‡ Û‚‡ È‚Èˆ "Ô ,ÂÓ‡ Û‚‡Ï ÂÁÂÂÈ„ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó" Ì‰È˙Â˘˜· ÏÚ Ô

ÌÈ ˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘Ï . 
  "כי סוגיית הקצאת מתקני  של העירייה למספר גורמי  וחוסר עדכונו של דוח אג0 אמו, יצוי 
;  "ח בפני אג0 אמו" התריעה על כ  הרשות לפס2000ביולי : לתה על ידי גורמי  שוני הוע

ע בפני ראש מטה " התריע סגנו של ממלא מקו  קבוע ליושב ראש ומ2000בנובמבר ובדצמבר 
וכי מספר רב של מתקני  מתוכנני  ,   אינו מעודכ "כי דוח אג0 אמו, ר וגורמי  אחרי "פקע

 .   אחדלשימוש של יותר מגור
ÂÓ‡ Û‚‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ È ˜˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„ ¯„ÚÈ‰"˘¯„ Î Ô ,

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ‰Ï‡ ÌÈ ˜˙Ó· ˘Ó˙˘‰Ï Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚÓ .ÍÎÈÙÏ , ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ
 ˙Ú˘· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈ ˜˙ÓÏ Ú‚Â · ÔÂÎ„Ú‰Â ÁÂÂÈ„‰ ÈÏÏÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï

ÌÂ¯ÈÁ ;„ÂÚÂ ˙‡Ê ,ÂÓ‡ Û‚‡ ÏÚ"„ˆÓ Ô‡„ÂÂÏ Â ,ÌÈ Î„ÂÚÓ ÂÈ‰È ÂÈ„È· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ Â˙ ‰˘ ,
‰‡¯Â‰· ˘¯„ Î . 

מנהל האג0 למשאבי (כי כתוצאה מכ  ששני גורמי  שוני  בעירייה , עוד עלה בביקורת ) 2(
מטפלי  במתקני  שבתחומה מול גורמי  שוני  ) חינו  ומנהל האג0 לביטחו  ולשירותי חירו 

יה ייעדה מספר מוסדות חינו  בעיר לשמש ה  כמרכזי פינוי נוצר מצב שבו העירי, שמחו% לעירייה
בהקשר זה . בשעת חירו  וה  כתחנות לחלוקת תרופות לאוכלוסייה לקראת אירוע לא קונבנציונלי

מיועדי  אות  המוסדות לשמש בשעת , נוס0 לייעודי  דלעיל,  "כי על פי דוח אג0 אמו, יצוי 
העירייה תקבע גור  אחד שירכז את הטיפול במתקני  מול ש, מ  הראוי. ל לצרכיו"חירו  ג  את צה
דבר שיאפשר לה בקרה טובה יותר על חלוקת המתקני  שבתחומה לייעודי  , הגורמי  השוני 
 . ולגורמי  השוני 

‰ . ג Ë È Ï ˜  È Ê Î ¯ Ó Ï Â  È Â  È Ù  È Ê Î ¯ Ó Ï  Ô Â  Î ˙  È ˜ È , ח"  על פי הנחיות רשות פס:˙
תיק , בשיתו0 מנהל המתק , ח"תכי  ועדת פס, הלכל מתק  שהוגדר כמרכז פינוי או כמרכז קליט

עותק אחד של התיק יימסר לאחראי המתק  ע  הפעלתו והעותק השני יישאר (תכנו  בשני עותקי  
ואת שיבו% סגל , את ההוראות להפעלתו, את תיאור המתק , בי  השאר, שיכלול) ח"בידי ועדת פס

, ח פרסמה דוגמה לתיק מתק "שהרשות לפס, יצוי . את תיקי המתק  יש לעדכ  באופ  שוט0. המתק 
 .שבו רוכזו הנתוני  הרלוונטיי  לתכולתו ולאופ  עדכונו

 :בדיקת תיקי המתקני  העלתה את הממצאי  הבאי 
 ; שהיה בידי האחראי למתק  בשעת חירו , נמצא עותק אחד בלבד מכל תיק מתק  ) 1(
אוס0 של הוראות כלליות ונתוני  לא כגו  , רוב תיקי המתקני  הכילו נתוני  גולמיי  ) 2(

ובכל טבלאות איוש סגל המתקני  חסרו ; בחלק מהתיקי  לא נרשמו תאריכי העדכו ; עדכניי 
 ; כגו  מספרי תעודות זיהוי ומספרי טלפו , פרטי  בסיסיי 
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 שהפיקה 10מהשוואת נתוני מצבת כוח אד  שבתיקי המתקני  ע  אלה שבדוח איוש מתקני  ) 3(
כגו  מספרי , ג  נתוני  בדוח איוש מתקני , כמו כ . שאי  התאמה מלאה ביניה , לההעירייה ע

בהתייחסותה לממצאי הביקורת הודיעה . לא היו מעודכני , מספרי טלפו  וכתובות, תעודות זיהוי
 . כי בעקבות הביקורת הוכנו שני תיקי תכנו  לכל מתק , 2002העירייה באפריל 

Î . ד ¯ Ó Ï  Ì È È ‡ Â ¯ · ˙  Ì È ¯ Â ˘ È ‡‰ Ë È Ï ˜  È Ê Î ¯ Ó Ï Â  È Â  È Ù  È Ê:  כדי שמתקני  
הכללי  . עליה  לעמוד בתנאי  תברואיי  מסוימי , יוכלו לשמש כמרכזי פינוי או כמרכזי קליטה

, 1984למת  אישורי  תברואיי  למרכזי  כאלה נקבעו בנוהל שפרס  משרד הבריאות בינואר 
 . ושהיה בתוק0 במועד הביקורת

 לא לכל מרכזי הפינוי ומרכזי הקליטה בעיר היו אישורי  2001כי באוקטובר , בביקורת עלה
 .במהל  הביקורת פעלה העירייה לקבלת אישורי  תברואיי , אול . תברואיי  כנדרש

ח בנוגע לבעל התפקיד "כי עקב הבדלי  בי  נוהל משרד הבריאות לבי  הנחיות רשות פס, עוד עלה
היו חילוקי דעות בעניי  זה בי  מנהל , איי ברשות מקומית האחראי לטיפול במת  אישורי  תברו

והעירייה לא קבעה את הגור  מטעמה שיטפל בנושא , מטה פינוי וקליטה לבי  מנהל מטה בריאות
נושא האישורי  התברואיי  לא טופל , כתוצאה מכ . ח ומול הלשכה לבריאות"מול הרשות לפס

 . כדבעי
ח ונציג לשכת "נציגי הרשות לפס, י העירייהמדיוני  שערכו נציגי משרד מבקר המדינה ע  נציג

 התברר ,הקליטה המעורבי  במת  אישורי  תברואיי  למרכזי הפינוי ולמרכזי, הבריאות הפיקודית
, מידע בי  הגורמי  לצור  מת  האישורי  התברואיי  בהעברת העוסקי  העבודה תהליכי כי ,ג 

יסה בנוגע לסידורי  הנהוגי  במתקני כי מאחר שהתפ, משרד מבקר המדינה העיר. אינ  נהירי 
בעיקר בכל ( שנה 20 הפינוי ובמרכזי הקליטה השתנתה מאז פרסו  נוהל משרד הבריאות לפני כ

, ומאחר שנוהל זה אינו נהיר לגורמי  המעורבי , )הנוגע לצור  במטבח ובאמצעי בישול שוני 
, ת עדכו  הנוהל עליו להתייחסבמסגר. שמשרד הבריאות יפרס  נוהל מעודכ , קיימת אפוא חשיבות

 . ח בעניי  זה"ולהתאימו להנחיות רשות פס, ג  לביקורות מעקב שיש לבצע במתקני , בי  היתר
‰ . ה Ë È Ï ˜  È Ê Î ¯ Ó · Â  È Â  È Ù  È Ê Î ¯ Ó ·  Ì È  Â Ù Ó  ˙ Ï Î Ï Î: על פי הנחיות רשות  

 על ,לצור  זה. על רשות מקומית לדאוג לכלכלת מפוני  במרכזי הפינוי ובמרכזי הקליטה, ח"פס
על ראש מטה . ח מקומית להתקשר ע  ספקי מזו  ולתכנ  את הובלת המזו  למתקני "מטה ועדת מל
שאית  חתמה הרשות על , ח לסייע לרשות המקומית בהבטחת הספקת מזו  מספקי "מחוז של מל

ח מחוזי במסגרת ביקורות כוננות "כי נושאי  אלה ייבדקו על ידי מרכז פס, בהנחיות נקבע; הסכמי 
 . טפות שהוא עור  בעירייהשו

  להל  (ח "ח מהעירייה להעביר לראש מטה פיקוד המרכז של מל" ביקשה הרשות לפס1999בינואר 
כדי להבטיח הספקת מזו  לתושבי  המפוני  , רשימה של ספקי מזו  מקומיי ) ח פיקודי"ט מל"רמ

וכרו ספקי המזו  שבו י, ח פיקודי אמור היה להתניע תהלי "ט מל"רמ; מבתיה  בשעת חירו 
 . ולאחר מכ  להבטיח את הספקת המזו  למפוני , 11ח"כמפעלי  חיוניי  במער  המל

__________________ 
 . יאיישו את מרכזי הפינוי ומרכזי הקליטה בשעת חירו דוח המפרט את אנשי הסגל ש 10
 . 928' עמ, 45' ראו דוח שנתי של מבקר המדינה מס, בנוגע לתהלי  הכרה ואישור של מפעלי  חיוניי  11
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ÏÚÂÙ· ,„Á‡ ‰ÊÂÁ ËÚÓÏ , ˙ ˘· ¯·Î ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˙Á ÂÈÏÚ˘1983 , ÌÈÊÂÁ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡È‰
 ¯·Ó·Â  „Ú È ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ· ÔÂÊÓ È˜ÙÒ ‰Ú·˘ ÌÚ200112 .‰˙ÏÚ‰ ÔÂÊÓ‰ È˜ÙÒ ˙ÓÈ˘¯ ˙˜È„· ,

·¯‡ Ï˘ Ì˙ÏÂÚÙ ÈÎ „·Ï· ‰Ú)Î ˜¯ „ÁÈ· ˜ÙÒÏ ÌÈÏ‚ÂÒÓ‰-6,600˙Â Ó  ( ˙Ú˘· ˙ÁË·ÂÓ
ÌÂ¯ÈÁ ,ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÚÙÓÎ Â¯ÎÂ‰ Ì‰ ˜¯˘ ÌÂ˘Ó .¯¯·˙‰ ˙‡Ê ÌÚ ,Ú„ÈÓ ÔÈ‡ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÈÎ , Ì‡

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÔÂÊÓ ˙˜ÙÒ‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÂ‚ ÌÚ Â¯˘˜˙‰ ÔÂÊÓ‰ È˜ÙÒ Ì˙Â‡ ; ·ˆÓ·Â
‰ÊÎ ,ÈÚÏ Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ Ì‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡‰ÈÈ¯ .Ì‚ ÔÈÂˆÈ ,˘Â¯„Ï „Â‚È · ÈÎ , ‡˘Â 

˙Â Â¯Á‡‰ ˙Â  ÂÎ‰ ˙Â¯Â˜È· È˙˘ ˙¯‚ÒÓ· ˜„·  ‡Ï ÌÈ ÂÙÓ ˙ÏÎÏÎ ,ÒÙ ÊÎ¯Ó Í¯Ú˘" Á
‰ÈÈ¯ÈÚ· ÈÊÂÁÓ . 

על העירייה להתקשר ע  , כי על מנת להסדיר את נושא כלכלת המפוני , משרד מבקר המדינה העיר
ח ארצי לפעול "על מטה מל,  חוזי  עימ טר  חתימת הרשות המקומית על, כמו כ . ספקי מזו 

לוודא את יכולת  לעמוד בתנאי , ח ארצי"ועל העירייה בסיוע מטה מל, להכרת  כמפעלי  חיוניי 
  . ההתקשרות

 מטה חללי . 3
הרשות המקומית נושאת באחריות לטיפול בחללי  אזרחיי  שבתחו  , ח"על פי הנחיות רשות פס

 החלה העירייה בפעולות 1996בסו0 שנת . יוע גורמי  נוספי ח ובס"באמצעות ועדת פס, שיפוטה
לרבות הטיפול , עד מועד סיו  הביקורת טר  הושלמה היערכותו של מטה זה. להקמת מטה חללי 

 . בכוח האד  שלו
לספק לתושבי  את כלל השירותי  , כבעת רגיעה, תפקידה של רשות מקומית בשעת חירו , כאמור

אינו באחריות  של , בשונה מיתר הנושאי , הטיפול בחללי . אי  שייווצרובמגבלות התנ, העירוניי 
נוכח מצב . אלא באחריות  של המועצות הדתיות ושל חברות הקדישא, רשויות מקומיות בעת רגיעה

משרד מבקר המדינה פנה בעניי  זה . מתקשה העירייה להיער  לטיפול בחללי  בשעת חירו , זה
בהשתתפות נציגי  , ח" דיו  ברשות לפס2002ה זו התקיי  במארס בעקבות פניי. ח"לרשות לפס

א  טר  נמצא לה , שאמנ  הבעיה ידועה, בדיו  התברר. ממשרד הדתות וממשרד העבודה והרווחה
 14 ח להניע מהל  ניסיוני ב"ובעקבותיו החליטה הרשות לפס, המהל  האמור האי% תהלי . פתרו 
וטל האחריות לטיפול בנושא החללי  בשעת חירו  על שבה  ת, יפו וביניה  תל אביב, ערי 

תבוטל אחריות  של , שא  הניסיו  יצליח, מתו  מגמה, זאת. הגורמי  העוסקי  בכ  בעת רגיעה
   .הרשויות המקומיות לטיפול בנושא החללי  בשעת חירו 

 מטה בריאות. 4
  להל  (ור של העירייה קיי  בעירייה אג0 לבריאות הציב, בשונה משאר הרשויות המקומיות . א

באמצעות הפעלת תחנות , בי  השאר, האחראי בעת רגיעה למת  שירותי בריאות לציבור, )האג0
כי , האג0 לשעת חירו  במשרד הבריאות בשיתו0 האג0 סיכמו. לבריאות המשפחה על צוותיה 

 . ר  זהוה  הוכרו כמפעלי  חיוניי  לצו, בשעת חירו  יפעלו חלק מהתחנות לבריאות המשפחה
א  בשעת , חלק בלתי נפרד מהעירייה, כאמור, הינו, לרבות כוח האד  שלו, בעת רגיעה האג0 כולו

נוכח , לדברי נציגי משרד הבריאות, זאת. למשרד הבריאות, למעט מנהל האג0, 13חירו  הוא ירותק
__________________ 

טר  חזרו מסבב חתימות מהגורמי  , 2001שנערכו בנובמבר , חוזיה  של שלושה ספקי , מתוכ  12
 . הרלוונטיי  בעירייה

 פעולה המתבצעת &למפעל חיוני בשעת חירו  " מגויס חו "או , "מגויס פני "הצבת עובד  &ריתוק  13
על ידי המפקח הכללי על כוח אד  במשרד , 1967&ז"התשכ, מכוח חוק שירות עבודה בשעת חירו 

 .ל"בתיאו  ע  צה, העבודה והרווחה
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א קבעו שמשרד הבריאות והעירייה ל, בביקורת עלה. הצור  בראייה מערכתית של מיצוי כוח האד 
ועל מי האחריות לריתוק כוח , על מי מביניה  חלה האחריות להיערכותו לשעת חירו  של האג0

 . האד  שלו
שנמצאה בתיק , )שהוכרו כמפעלי  חיוניי (השוואה בי  רשימת מרפאות קופות חולי   . ב

  לבי  רשימת המרפאות שבדוח מפעלי, 2000 של האג0 ושעודכנה לאחרונה באוקטובר 14התכנו 
, התאמות העלתה אי, 2001מיולי )  דוח מפעלי  חיוניי  להל  (חיוניי  של היחידה לכוח אד  

, תשע מרפאות שהוכרו כמפעלי  חיוניי  וא0 רשומות ככאלה בדוח מפעלי  חיוניי )  א:  (וביניה 
שאי  , ומשמעות הדבר, כלא חיוניות בשעת חירו , או רשומות בו, אינ  רשומות בתיק התכנו 

שתי מרפאות שלא הוכרו כמפעלי  חיוניי  , לעומת )  ב(;  התבסס עליה  בתכנו  לשעת חירו ל
 . רשומות בתיק התכנו  ככאלה, בשעת חירו 

‚ . ÒÙ ˙Â˘¯ ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰·"Á , ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ÈÂ ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó Ï˘ ÌÈ˜È˙‰
ÌÈ ˜˙ÓÏ ˙ÂÎÂÓÒ‰ ÌÈÏÂÁ ˙ÂÙÂ˜ ˙Â‡Ù¯Ó ˙Â„Â‡ Ú„ÈÓ ÏÂÏÎÏ ,ÏÎÂÈ Ô‰·˘Ï·˜Ï ÌÈ ÂÙÓ Â ,

Í¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó· ,˙È Â˘‡¯ ‰‡ÂÙ¯ È˙Â¯È˘15 .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÎÏ ÈÎ-45% ÈÂ ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ÍÂ˙Ó 
‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ,˙Â‡Ù¯Ó ÂÎÈÂ˘ ‡Ï ;ÎÏ-14% Ô‰·˘ ˙Â‡Ù¯Ó ˙Â„Â‡ ÌÈ Â˙  ÂÓ˘¯  „·Ï· 

È‡ÂÙ¯ ÏÂÙÈË Ï·˜Ï ‰È‰È Ô˙È  ,ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÚÙÓÎ Â¯ÎÂ‰ Ì‚˘Â ; ÂÎÈÂ˘˘ ˙Â‡Ù¯Ó Ú·˘
ÌÈ ˜˙ÓÏ ,ÎÂ‰ ‡ÏÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÚÙÓÎ Â¯ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÂÏÚÙÈ Ô‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ; Ú‚Â ·

ÌÈ¯˙Â ‰ ÌÈ ˜˙ÓÏ , ˙Ï·˜Ï ÌÂ˜ÓÎ ÌÈÏÂÁ È˙·Â ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó ˙Â Á˙ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰Ó˘¯
‰‡ÂÙ¯ È˙Â¯È˘ ;¯ÂÓ‡Î Í‡ ,‰ ÂÂÎ‰ ‰Ï‡ ÌÈ ˜˙ÓÏ ‡Ï .‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ˙Ú˘· ÈÎ

 ‰È‰˙ ‡Ï ‰ËÈÏ˜‰ ÈÊÎ¯ÓÂ ÈÂ ÈÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ÈÏ‰ ÓÏ ÌÂ¯ÈÁ ˙Â‡Ù¯ÓÏ Ú‚Â · ‰ ÂÎ  ‰ ÂÓ˙
ÌÈ ˜˙ÓÏ ˙ÂÎÂÓÒ‰ ,ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈÏÚÙÓÎ Ì‚ Â¯ÎÂ‰˘ , ÌÈÏÂÁ Í¯Âˆ‰ ˙Ú· Ô‰ÈÏ‡ ˙Â Ù‰Ï È„Î

ÌÈ ÂÙÓ‰ ·¯˜Ó.   
 פינוי קשישי  ומוגבלי  . 5

,  נכי  ומוגבלי  שאינ  קשישי 35,000  קשישי  וכ73,000 חיי  בעיר כ, לדברי נציגי העירייה
)  מאוכלוסייה זו שבעיר27% כ( קשישי  20,000 לפינוי כ,   השארבי, ובשעת חירו  היא אחראית

אוכלוסיות אלה דורשות טיפול ).  מאוכלוסייה זו שבעיר29% כ( נכי  ומוגבלי  10,000 וכ
. ה  מחייבות היערכות מיוחדת לפינוי  בשעת חירו , בשונה מאוכלוסייה רגילה, ולכ , אינטנסיבי

שבו יהיה צור  לנייד מספר גבוה של ,  לה אמצעי  לתרחישאי , לדברי נציגי העירייה, אול 
הדבר קיבל ביטוי ג  בסיכו  תרגיל . קשישי  ומוגבלי  ממקומות מגוריה  למקומות חלופיי 

   . 2000ח שערכה העירייה בנובמבר "מל
__________________ 

ייע לאחראי על תחו  הבריאות והאמורי  לס, תיק הכולל נתוני  ומידע בסיסיי  בתחו  הבריאות בעיר 14
 . בוועדה בקבלת החלטות לפתרו  בעיות שיתעוררו בשעת חירו 

שירותי סיעוד , שירותי מעבדה ורנטג  דחופי , שירותי רפואה ראשונית כוללי  רפואת משפחה 15
 . והספקת תרופות
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 ח העירוני"היערכות כוח האד  להפעלת מער  המל
הינו חוק , ור  גיוס כוח אד  בשעת חירו הבסיס החוקי שעל פיו פועלת היחידה לכוח אד  לצ

היחידה לכוח אד  בשעת חירו  ).  החוק להל   (196716 ז"התשכ, שירות עבודה בשעת חירו 
ארגו  ,  הנחיות בדבר תכנו 1996ח ארצי פרסמו בדצמבר "שבמשרד העבודה והרווחה ומטה מל

ית לטפל בתכנו  ובארגו  על רשות מקומ, על פי הנחיות אלה. ותפעול כוח אד  ברשות מקומית
פעילויות אלה מתבצעות בשיתו0 היחידה לכוח . מראש של כוח האד  המרותק אליה בשעת חירו 

 . אד  ורשויות ייעודיות נוספות
  הכולל רשימה שמית של כל בעלי התפקידי  במפעל חיוני , היחידה לכוח אד  מפרסמת דוח

 דוח  להל  (ח העירוני "ק  במסגרת מער  המל שבו משרות שעבור  נקבע ת העירייה במקרה דנ  
על ; היחידה לכוח אד  מעבירה תקופתית לעיו  העירייה את הדוח לצור  אימותו). תק  ואיוש

שינוי : כגו , העירייה לעדכ  את היחידה לכוח אד  בנוגע לנתוני  של בעלי התפקידי  הכלולי  בו
  .קיד בשעת חירו ל או שינוי התפ"הא  בעל התפקיד משרת בצה, כתובת

 עדכו  דוחות כוח אד . 1
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· , È ÂÈ·Â ¯‡Â È· ¯·Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ1998 ÏÈ¯Ù‡· ˙ÙÒÂ  ÌÚÙÂ 2001 Â¯ÊÁ 

 ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ˘Â ‡ È·‡˘Ó Û‚‡ È‚Èˆ ÓÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˘‡¯Ó Ì„‡ ÁÂÎÏ ‰„ÈÁÈ‰ È‚Èˆ  Â˘¯„Â
‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÁÏ˘ ˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ,¯·„‰ ‰˘Ú  ‡Ï .·‰ ˙Â·˜Ú·˙¯Â˜È ,

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙Â¯˘Ó ˘ÈÈ‡ÏÂ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÏÁ‰ . ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú . 

האחת של העירייה והשנייה של היחידה לכוח : היו שתי רשימות של כוח אד  לשעת חירו , בפועל
בעה מהגדרות שונות התאמה שנ כי בי  שתי רשימות אלה הייתה אי, יצוי ). דוח תק  ואיוש(אד  

מאגר הנתוני  של , כמו כ . ח"של העירייה ושל היחידה לכוח אד  בנוגע לתפקידי  במער  המל
הכילו נתוני  שוני  של מספרי תעודות , הניזו  כאמור מעדכוני העירייה, העירייה ודוח תק  ואיוש

 . זיהוי ושל שנות לידה בנוגע לחלק מהאנשי 
כי עקב בעיות בהזרמת נתוני  בי  , 2002הודיעה העירייה באפריל , בהתייחסותה לממצאי הביקורת

משרד . לא נקלטו נתוני כוח אד  שהוזנו במערכת העירונית, העירייה לבי  משרד העבודה והרווחה
כי התקשור בי  העירייה לבי  ,  לממצאי הביקורת2002העבודה והרווחה ציי  בהתייחסותו מאפריל 

כי נטל , בנוגע לעדכו  הנתוני  הודיע משרד העבודה והרווחה. שופריחידת המיכו  שלו תוק  ו
משרד . המהווה מקור יחיד למידע על כוח האד  שהיא מעסיקה, בדיקת הנתוני  הוא על העירייה

כי העירייה נדרשת לעדכ  את משרד העבודה והרווחה בכל שינוי בנתוני כוח , מבקר המדינה העיר
  . אד 

__________________ 
ג  , לפי החוקהכולל (חייב בשירות עבודה , 1967 ז"התשכ, על פי חוק שירות עבודה בשעת חירו  16

שוטר וכ  אישה הרה או לפני ,  למעט חייל תושב קבוע )  העירייה במקרה דנ  עבודה במפעל חיוני 
 ;  ועד בכלל65 עד 16גבר מגיל ) א: ( א  הוא באחד הגילי  האלה תו  שנה אחת אחרי לידתה 

 סמכויותיו לעניי  או מי שאליו האציל את, שר העבודה והרווחה.  ועד בכלל60 עד 16אישה מגיל ) ב(
 . רשאי לגייסו לצור) זה, זה
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 רייהריתוק כוח אד  לעי. 2
‡ . ÏÈÎ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˘ÂÈ‡Â Ô˜˙ ÁÂ„ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÂÁËÈ· ˙Â¯È˘· ÌÈ·ÈÈÁ‰ ÌÈ˘ ‡ ÏÚ ÌÈ Â˙  ,

‰ˆ˘"Ï·Â˜Ó ÍÈÏ‰· ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ì˜Â˙È¯ ˙‡ ¯˘È‡ Ï17 .Î Ï˘ ÌÈ Â˙ ‰ ˙˜È„·Ó-130 ÈÏÚ· 
ÔÂÁËÈ· ˙Â¯È˘ È·ÈÈÁ Ï˘ ÌÈÏÈ‚· ÌÈ„È˜Ù˙ ,¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„· ÌÈÓÂ˘¯‰ , ÌÚ Ì˙‡ÂÂ˘‰ÓÂ

 ıÂ·È˘Â ‰ÚÂ ˙ Û Ú·˘ ÌÈ Â˙ ‰)Ó ‰¯˜·Â ‰ÚÂ ˙ ¯Â„-ÌÈ‡ÂÏÈÓ  (‰ˆ·"‰ÏÚ Ï ,Î ÈÎ-10% 
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ˜˙Â¯Ó Ì È‡ ÏÏÎ ,‰ˆÏ ÌÈÒÈÂ‚Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‡Ï‡"ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· Ï . Ì‚ Ì‰È È·

ÌÈ˘ ‡ , ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ‰ÈÈ¯ÈÚÏ Ìˆ·˘ÏÂ Ì˜˙¯Ï ˙È‡¯Á‡ Ì„‡ ÁÂÎÏ ‰„ÈÁÈ‰˘) ÈÒÈÂ‚Ó
ıÂÁ .( 
כי , נאמר בהקשר לממצאי  דומי ) 1084' עמ (48' כי כבר בדוח שנתי של מבקר המדינה מס, יצוי 

יש מקו  שהיחידה לכוח אד  תשקול הפעלת מנגנו  בקרה בנושא זה על כלל המפעלי  "
ל "היא בוחנת ע  צה"כי , בהתייחסה לממצאי הביקורת הודיעה אז, היחידה לכוח אד ". החיוניי 

". שעת חירו אפשרות לבדיקת נתוני  תקופתית של כלל המרותקי  למפעלי  החיוניי  ב
 . כי לא חל שינוי בהקשר זה והמצב נותר בעינו, מהממצאי  דלעיל עולה

כי לפני שהעירייה מעבירה ליחידה לכוח אד  את שמות האנשי  , משרד מבקר המדינה העיר
על היחידה לכוח ; שאלה אכ  אינ  משרתי  במילואי , עליה לוודא, המרותקי  אליה בשעת חירו 

לפני שהיא כוללת מגויסי חו% ברשימותיה ומשבצת אות  במפעלי  , מהאד  לערו$ בדיקה דו
 .חיוניי 

היא הגו& המופקד על ההכנות של העירייה לשעת ) הוועדה(ח מקומית "ועדת מל, בעת רגיעה . ב
, מכא  החשיבות. עליה לדאוג להמש$ הספקת השירותי  החיוניי  לתושבי , בשעת חירו . חירו 

ישובצו אנשי  המרותקי  לעירייה , עדה בכלל ולתפקידי המפתח בפרטשלתפקידי  השוני  בוו
, ל אישר את ריתוק  לעירייה"וכי יהיו מקרב פטורי גיוס או מקרב חייבי גיוס שצה, בשעת חירו 

 . ח ארצי"כמתחייב מהנחיות מטה מל
 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˘ÂÈ‡‰ ˙ÓÈ˘¯2001 ‰˙ Ó 34 ÌÈ¯·Á )ıÂÁ ÈÓ¯Â‚ ÏÏÂÎ ‡Ï .(

È··‰ÏÚ ˙¯Â˜ ,˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ÈÎ ,13‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÌÈ˜˙Â¯Ó ÂÈ‰ ‡Ï ‰È¯·ÁÓ  , ÔÎ ÏÚÂ
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÌÈ ÈÓÊ ÂÈ‰È Ì‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ .ÔÈÂˆÈ , Á˙ÙÓ È„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÂÈ‰ Ì˙ÈˆÁÓÎ ÈÎ

‰„ÚÂÂ· ,Ì‰È È·Â :Î Ó‰"Ï ,Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰"Ï ,‰„ÚÂÂ‰ ÊÎ¯Ó ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,¯·Ê‚‰ ,
¯·Â„‰ , ‰ËÓ Ï‰ ÓÂ ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó‰ËÈÏ˜Â ÈÂ ÈÙ .  

 תגבור כוח אד . 3
מעבר לבעלי (דוח תק  ואיוש כולל ג  רשימות שמיות של בעלי תפקידי  שנועדו לתגבור 

רשימות תגבור אלה אינ  כלולות במניי  העובדי  ). התפקידי  שמאיישי  את התקני  שנקבעו
 . ובפועל ה  מהוות רשימות של כוח אד  רזרבי, המשובצי  לאיוש תקני 

כי על א& שמשרות מסוימות שנקבעו לה  , העלה, 2001הנכו  לאוגוסט , יו  בדוח תק  ואיושע
היחידה לכוח אד  שבמשרד העבודה והרווחה לא עשתה שימוש בכוח , תקני  לא היו מאוישות

__________________ 
 .13ראו הערת שוליי  , בנוגע להלי  17
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כי בעקבות הביקורת ,  עלה2002בבדיקה של דוח תק  ואיוש ממאי . האד  הרזרבי כדי לאייש 
  . וח אד  את המשרות האמורותאיישה היחידה לכ

 תקני כוח אד  למרכזי הפינוי ולמרכזי הקליטה ואיוש . 4
תקני כוח האד  האמורי  להפעיל את מרכזי הפינוי ומרכזי הקליטה , ח"על פי הנחיות רשות פס

 2001מעיו  בדוח איוש מתקני  של העירייה מאוגוסט . ייקבעו בהתא  לקיבולת המתקני  ולייעוד 
 12*ב: לבי  האיוש בפועל, ח" קיימי  פערי  בי  תקני כוח אד  שנקבעו בהנחיות רשות פסכי, עלה

הפער בי  האיוש בפועל לבי  ,  מרכזי קליטה13*וב,  מהמשרות62%* ל38%מרכזי פינוי אוישו בי  
  . 55%* ל10%הנדרש נע בי  

 כוח אד  למטה בריאות . 5
שלושה עובדי עירייה ושני (מישה רופאי  בתיק התכנו  לבריאות קיימת רשימה של ח . א

. שעל פיה ה  זמיני  בשעת חירו  למלא תפקידי  שוני  שתטיל עליה  העירייה, )גמלאי 
רופאה נוספת מצוינת ברשימה ; שאחד מה  לא רותק לעירייה בשעת חירו , בביקורת עלה

א& הוקצה לה ש  א& על פי שהיא כבר מרותקת לאג& לבריאות הציבור של העירייה ו, האמורה
העירייה לא , אול . שני רופאי  נוספי  הינ  גמלאי  שהסכימו להתנדב לשירות עבודה; תפקיד

, )מתנדבי (כנדרש על פי תקנות שירות עבודה בשעת חירו  , החתימה אות  על הצהרה למתנדב
עת בדוח תק  ואיוש הוא שוב% בש, אול , אמנ  מרותק לעירייה, רופא נוס&; 197318*ד"התשל

 .  דבר שבפועל אינו נכו *חירו  כסגנו של מנהל האג& לבריאות הציבור 
למרות זאת שיבצה אות  העירייה . האחיות מרותקות בשעת חירו  למשרד הבריאות, כאמור . ב

 האחיות ששובצו 63חמש מבי  )  1:  (בביקורת עלה כלהל . על פי שיקוליה לתפקידי  שוני 
האג& שיב% אחיות לעבודה בשעת חירו  לתחנות )  2(;    מרותקותאינ, בתחנות לבריאות המשפחה

אלה , אול , 19ל לצור$ שיבוצ  באחד מצוותיה"לבריאות המשפחה וכ  הקצה אחיות למרט
 . האחרונות לא הופיעו ברשימת שיבו% כוח אד  של הצוותי  האמורי 

, בי  השאר,  צוי 1998ארס כי כבר בביקורת שער$ מבקר העירייה באג& לבריאות הציבור במ, יצוי 
בהתייחסותה . ל בנוגע לשיבו% אחיות"כי נמצאו מקרי  של חוסר תיאו  בי  האג& לבי  המרט

והיא תוקנה , כי אכ  הייתה טעות בשיבו% מספר אחיות, לממצאי הביקורת הנוכחית ציינה העירייה
  . כבר במהל$ הביקורת של מבקר המדינה

 ל "כוח אד  להפעלת המרט. 6
ה  בגלל , ל לתפקיד  בשעת חירו  דורש עבודת תיאו  רבה"בו% כוח האד  של יחידות המרטשי

, התברר. וה  בגלל היות  צוותי  המשולבי  מבעלי תפקידי  שוני  בתחו  הרווחה, ריבוי הצוותי 
, ל על פי חלוקה למקומות פעולת  למקרה הצור$"כי בידי העירייה רשימה של צוותי יחידות המרט

כי העירייה לא נקטה את הפעולות הנדרשות מול , בביקורת עלה. 2001נה בתחילת שנת שעודכ
על ידי קביעת תקני  , זאת. כדי להבטיח את פעולת הצוותי  הללו בשעת חירו , היחידה לכוח אד 

__________________ 
שהגיש הצהרת התנדבות , מתנדב הוא מי שאינו חייב בשירות עבודה על פי החוק, על פי תקנות אלה 18

 . כי הוראות החוק יחולו עליו כאילו היה חייב בשירות עבודה, עוד נקבע בתקנות. כנדרש בתקנות
שיפעלו על פי הצור  במרכזי הפינוי , צוותי  הכוללי  אנשי מקצוע מתחו  הרווחה וכ  אחיות 19

 . והקליטה



 א53דוח שנתי  108

 file: chap124 04/09/2002  הרצה שניה

הותאמו תקני כוח , בעקבות הביקורת. ועל ידי איוש המשרות, והתאמת  לפעולה בשעת חירו 
  . ומרבית התקני  אוישו,  חירו האד  לנדרש בשעת

 הכשרת מער  כוח האד  של מטה פינוי וקליטה והדרכתו . 7
ח "על ועדת פס, ח"ח לרשויות מקומיות והנחיות פנימיות של הרשות לפס"על פי הנחיות רשות פס

. להכשיר כוח אד  ולהדריכו לביצוע משימותיו בשעת חירו , בי  השאר, ח"בסיוע הרשות לפס
, התדירות שבה יש לערו$ השתלמויות והכשרות, בי  השאר, י בהנחיות אלה לא נקבעוכ, יצוי 

 . ההיבטי  שיש לכלול בה  והרכב המשתתפי 
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰Î¯„˙ ‡ÏÂ ‰¯È˘Î‰ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÎ ,ÌÈ ˜˙Ó‰Ó „Á‡· ‡Ï Û‡ , Ï‚Ò ˙‡

ÏÂÏÎÓÎ Ô˜˙Ó‰ .ÓÏ˙˘‰ È˙˘ ‰ËÈÏ˜Â ÈÂ ÈÙ ‰ËÓ Ï‰ Ó Í¯Ú ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· ˙ÂÈÂ
„·Ï· ,ÌÈ ˜˙Ó‰ Ï˘ Ï‚Ò‰ È˘ ‡Ó ˜ÏÁÏ ˜¯ Â„ÚÂ ˘ . 

 מרכזי פינוי ומרכזי 12 אנשי סגל של 24*ל, אקראית, נציגי משרד מבקר המדינה התקשרו בטלפו 
או לאילו מתקני  ה  ,  לא ידעו מהו תפקיד  בשעת חירו 18כי , משיחות אלה התברר. קליטה
, ולא ידעו מי ה  אנשי הסגל הנוספי , יו שובצוהאחרי  לא ידעו את ייעוד המתק  שאל; שובצו

  . שעימ  ה  אמורי  להפעיל את המתק  בשעת חירו 
✩  

כי בעת הביקורת מער$ כוח האד  לשעת חירו  של העירייה לא היה , הליקויי  דלעיל מוכיחי 
א שמשלי$ ממיל, עדכונו של מער$ כוח האד  העירוני*דבר זה בא לידי ביטוי באי. ערו$ כנדרש

לנתו  שבדוח , כתוצאה מכ$. עדכונו של דוח תק  ואיוש של היחידה לכוח אד *ישירות ג  על אי
ח העירוני היו " מהמשרות בתקני כוח אד  של מער$ המל91%*שלפיו כ, 2001תק  ואיוש מאוגוסט 

שהעירייה על , תשובת העירייה לממצאי הביקורת מצביעה על כ$. אי  משמעות מלאה, מאוישות
, שהעירייה בשיתו& היחידה לכוח אד , מ  הראוי. תיה השונות פועלת לתיקו  הליקויי מחלקו

   . תשלי  בהקד  את היערכותה בנושא כוח אד  ותתמיד בעדכו  שוט& של דוחות כוח האד 
 ח מחוז ד  בעירייה"תרגילי  וביקורות כוננות של מטה מל

בביקורות , בפעולות הדרכה, בי  היתר, ח להפעלה בשעת חירו  מותנית"מוכנותו של מער$ המל
החל בבעל התפקיד , ח"הצריכי  להקי& את כל בעלי התפקידי  במער$ המל, כוננות ובתרגילי 

התרגילי  ה  למעשה . וכלה במטות ההפעלה ובמפעלי  החיוניי , החיוני הבודד ובצוותי ההפעלה
 סיכו  לפעילות השוטפת וה  מהווי , ח בכל הרמות"השלב המתקד  בהיערכות כלל מער$ המל

 . בעת רגיעה להכנה לשעת חירו 
על , ) נוהל ביקורות*להל   (1994ח ארצי בנובמבר "על פי נוהל ביקורות שפרס  מטה מל . 1

לבצע ביקורות כוננות ברשויות המקומיות , בשיתו& נציגי הרשויות הייעודיות, ח מחוזי"ט מל"רמ
תרגיל , לסירוגי , יש לערו$, ת מתבצעי  ג  תרגילי מאחר שברשויות המקומיו. שבתחו  אחריותו

כי הנוהל אינו מתייחס לצור$ במעקב אחר , יצוי ). בשנה השנייה(וביקורת כוננות ) בשנה אחת(
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, ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙Â¯Â˜È·‰ Ï‰Â · ˘¯„ Ï „Â‚È · ÈÎ‰. תיקו  ליקויי  שהועלו במהל$ ביקורת הכוננות
 ÌÈ ˘·1992 -2001Ó¯ Í¯Ú "ÏÓ Ë"ÊÂÁÓ Á˘ÓÁ ÌÂ˜Ó· ‰ÈÈ¯ÈÚ· ˙Â  ÂÎ ˙Â¯Â˜È· ˘ÂÏ˘ Ô„  , È ˘Â

‰˘ÈÓÁ ÌÂ˜Ó· „·Ï· ÌÈÏÈ‚¯˙.  
, כי על פי רוב, ח מחוז ד  עלה"ט מל"מעיו  בסיכומי  של שלוש ביקורות הכוננות שער$ רמ . 2

ולא ,  המאפיי  את המצב שהתגלה בפועל בעת הביקורת20עורכי הביקורת הסתפקו ברישו  ציו 
מהות הליקוי לא הייתה , במקרי  אחרי . יקויי  שהעלו ואת ההמלצות לתיקונ פירטו את מהות הל

כי הוא ינחה את , 2002ח ארצי באפריל "הודיע מטה מל, בהתייחסותו לממצאי הביקורת. ברורה
   . ח להבליט את הליקויי  ולעקוב אחר תיקונ "טי מל"רמ

 הספקת מי  בשעת חירו 
,  להספקת השירותי  החיוניי  לאוכלוסייה בתחו  שיפוטהכל רשות מקומית אחראית בשעת חירו 

ח ארצי הנחיות " פרסמו הרשות העליונה למי  ומטה מל1987באוגוסט . לרבות הספקת מי 
 *להל  (לארגו  ולתפעול של משק המי  ומערכות הביוב ברשויות מקומיות בשעת חירו  , לתכנו 

שמטרתו להנחות את הרשויות ,   נוהלפרסמה הרשות העליונה למי, בנוס& לכ$). ההנחיות
 ). הנוהל*להל  (המקומיות בהכנת תכניות הצטיידות על בסיס אמות המידה שנקבעו בהנחיות 

מבחינת , תכנו  הספקת המי  בשעת חירו  מבוסס על ארבע דרגות חירו  אפשריות, על פי ההנחיות
נו  הספקת המי  בשעת שתכ, בהנחיות נקבע. 21היק& ההפרעות העלולות לחול בהספקת המי 

 22אב* תכנית*האחד :  ויתבסס על שני מסמכי 4* ו3חירו  בדרג המקומי ייער$ למצבי חירו  
אשר ,  תיק תכנו  מקומי לשעת חירו  בתחו  המי *והשני , שתיבח  לפחות אחת לחמש שני 

 ).  תיק תכנו *להל  (יעודכ  באופ  שוט& 
התגוררו , 1998*שעודכנה ב, יפו*ניציפלי של תל אביבהאב להספקת מי  בתחומה המו*על פי תכנית

 *להל  ( מיליו  מטר מעוקב 49*וצריכת המי  נאמדה בכ,  תושבי 350,000*באותה שנה בעיר כ
, ) מקורות*להל  " (מ"מקורות חברת מי  בע" מכמות המי  סופקה לעיר על ידי 95%. בשנה) ק"מ

 ,2002 בלבד היו פעילות בתחילת 18שמתוכ  , רות בא36לעיר . והיתרה נשאבה מהבארות העירוניות
  ). ק" מ25,000ובריכה בנפח של , ק כל אחת" מ10,000שתי בריכות בנפח של (ושלוש בריכות מי  

 3הספקת מי  לעיר במצב חירו  . 1
 הוגדר בהנחיות כמצב של הפרעות או פגיעות חמורות במערכת הספקת הכוח 3מצב חירו  

יסופקו מי  תו$ כדי , כתוצאה מכ$. לירידה כללית בכושר הספקת המי אשר גורמות , )חשמל(
בהנחיות נקבעו הנורמות להספקת מי  במצב חירו  זה . כגו  לחצי הספקה נמוכי , הפרעות

, ק ליממה" מ35,000*על העירייה לספק כ, בהסתמ$ על נורמות אלה. ליישובי  שוני  לפי גודל 
והיתרה מהבארות , תסופק לעיר על ידי חברת מקורות) מהק לימ" מ9,000*כ(כשרבע מכמות זו 

 20מה  ישאבו בשעת חירו  במש$ (כי ספיקת  היומית של הבארות הפעילות , יצוי . העירוניות
כי מצב  של , עוד יצוי . 3גבוהה מכמות המי  שיש לספק לעיר במצב חירו  ) שעות ביממה

__________________ 
   2"ובתוו  קיי  ציו  , )ציו  נמו " ( לא קיי   3"לבי  ) ציו  גבוה" ( מלא  1"מדרג הציוני  נע בי   20

 ". חלקי
 . הוא החמור ביותר4 הוא הקל ביותר ומצב 1מצב  21
 . תכנית המכינה רשות מקומית להספקת מי שתייה לתושביה ברגיעה ובשעת חירו   אב תכנית 22
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בלי לפגוע בכמות המי  , של מספר חודשי הבארות הפעילות מאפשר שאיבה מוגברת א& לתקופה 
 .23או באיכות 

 ÌÂ¯ÈÁ ·ˆÓ· ¯ÈÚÏ ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‰Ï ˙È Î˙ ‰ ÈÎ‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰3 .‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙ÂÈ ÎË ˙Â·ÈÒÓ ÈÎ ,
¯ÈÚ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯ÂÊ‡Ï ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‰· Í¯ÂˆÏ ‰ ÚÓ ˙ ˙Â  ‰  È‡ ÂÊ ˙È Î˙ . זאת משלוש סיבות

ת כל עוד כמות המי  המסופקת גדולה מזו לחצי  נשמרי  בצנר, האב*לפי תכנית. א: עיקריות
 קטנות מאוד בהשוואה לכמויות 3מאחר שכמויות המי  המוקצבות לעיר במצב חירו  . הנצרכת

לא נית  להבטיח קיו  לח% שיאפשר הספקת מי  לכל אזורי , המי  העוברות בצנרת במצב רגיעה
,   אזור לח% גבוה המגובה בבארבאזורי  שאינ, מאחר שקיימי  בעיר הבדלי גבהי , כמו כ . העיר

באזורי  מסוימי  בעיר אי  בארות שיכולות לספק מי  . ב; ייתכ  שייגרמו שיבושי  בהספקת המי 
עבר הירקו  , סלמה בדרו : שגבולותיה , באזור מרכז העיר ובאזור הצפו  היש . בשעת חירו 

 סתמה 1998אחר שבשנת מ,  אי  באר* במזרח והי  במערב הדר$ נמיר ודר$ פתח תקו, בצפו 
לדברי נציגי אג& המי  של . ג; )ראו בהמש$, בנושא זה(העירייה את הבאר שסיפקה מי  לאזור זה 

ולכ  יהיה , חלק מהבארות הפעילות אינ  מחוברות לקווי  ראשיי , ) אג& המי *להל  (העירייה 
ופנית ישירות ג  כמות המי  שתזרי  מקורות מ. קשה לספק באמצעות  מי  לכל חלקי העיר
הספקת מי  לכל חלקי , בשל כמות ולחצי  נמוכי , לבריכת ארלוזורוב ואינה מאפשרת א& היא

אי  בתכנית פתרו  לאזורי  , כי על א& שייתכ  שמי  לא יגיעו כאמור לכל חלקי העיר, יצוי . העיר
 באמצעות כי באזורי  אלה מתוכננת הספקת מי ,  ציינה העירייה2002בהתייחסותה ממאי . אלה

  ). ראו בהמש$, בנושא זה(מיכליות 
 נפח איגו  דרוש. 2

הבריכות משמשות ה  . ובה  בריכות מי , לעיר שני מרכזי איגו  השולטי  על רשת הספקת המי 
נפח האיגו  המומל% על ידי .  וה  כאיגו  למצבי חירו  וכשל24כמאגרי מי  תפעוליי  לוויסות

 , 25הוא כשליש הצריכה ביו  שיא,  כיבוי אש ולמצבי כשלילצורכ, מינהל המי  לוויסות יומי
בספטמבר . ק בלבד" מ45,000ק מי  בשעה שהאיגו  הפוטנציאלי בעיר עומד על " מ63,000*כ

ולפיכ$ עמד נפח , ק" מ20,000שנפח  הכולל  ', רוקנה העירייה את הבריכות שבמרכז איגו  א2001
 מנפח האיגו  שהמלי% 41%*המהווי  כ,  בלבד26ק" מ26,000האיגו  במועד סיו  הביקורת על 

  .מינהל המי 
 'מרכז איגו  א. 3

 אישרה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה שבמשרד הפני  תכנית מתאר להקמת שכונה 1992בשנת 
של מוסדות ציבור בשטח הסמו$  בעקבות התחלת הבנייה. 'סביב בריכות המי  שבמרכז איגו  א

ביוני , בעקבות זאת. במקרה של רעידת אדמה  מיגו  הבריכות כנגד הצפהעלה נושא, לבריכות המי 
. כדי לבצע סקר כשלי  לבריכות ולקווי מי  ראשיי ,  התקשר אג& המי  ע  משרד מהנדסי 2001

, תוצאות הסקר הצביעו על קיו  סכנת הצפה כתוצאה מרעידת אדמה בכל מפלס של מי  בבריכות
__________________ 

שעל ,  צוינה חוות דעת של הידרולוג יוע  לאג  המי 2001במסמ  של אג  המי  שבעירייה מאוגוסט   23
) בזמ  ההפעלה(מותנה בכ  שבכל שבוע , נית  לשאוב שאיבה רצופה במש  עשרה שבועות"פיה 
 ".לסי מי התהו  ומליחות המי  בדיקת מפ תיער

, כאשר הצריכה בפועל נמוכה מהצריכה הממוצעת. חברת מקורות מספקת מי  לפי הצריכה הממוצעת  24
כאשר יש להשלי  את כמות המי  הדרושה , ואלו מספקות יתרת מי  זו, יתרת המי  נאגרת בבריכות

 .בעת צריכת שיא
 .ק" מ190,000&כ ב1999צריכה ממוצעת ליו  שיא נאמדה בשנת   25
 .'ק במרכז איגו  א" מ1,000&ו' ק במרכז איגו  ב" מ25,000  26
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, בעקבות זאת.  יש לשקול ביצוע פתרו  מיידי נגד הצפה,על פי משרד המהנדסי , שבגינה
 .  רוקנה העירייה כמעט לחלוטי  את הבריכות2001בספטמבר 

כי על סמ$ חוות דעת , 27)י" ממ*להל  (בהתייחסותו לממצאי הביקורת ציי  מינהל מקרקעי ישראל 
 הצפות של המערכת הקיימת להגנה מפני, ובדיקות שערכו יועצי  ומומחי  מטעמו בפרויקט

כי לא צפויה , עוד ציי . בריכות המי  תענה על מצבי כשל ברעידת אדמה ברמת הסתברות גבוהה
 .ואי  צור$ בחיזוק הבריכות, סכנת הצפה בשל רעידת אדמה

 החליטה הממשלה לחייב את כל משרדיה לבחו  את מידת עמידות  ברעידות אדמה 1990במארס 
עוד קבעה . ואת האפשרות לשיפור עמידות  במידת הצור$של מבני  ומתקני  שבתחו  אחריות  

כי באחריות משרד הפני  להטיל על הוועדות לתכנו  ולבנייה להתייחס לנושא זה החל , הממשלה
מחוזיות ומקומיות ועד לתכניות , מהשלבי  המוקדמי  של הכנת תכניות מתאר ארציות

 . 28המפורטות
לא נתנה הוועדה המחוזית לתכנו  ובנייה תל , ורהכי למרות החלטת הממשלה האמ, בביקורת עלה

ואישרה , "משתלה"אביב את דעתה לנושא רעידות אדמה בעת אישור תכנית המתאר לשכונת ה
שג  היתר הבנייה שנית  בינואר , יצוי . סביב הבריכות, וביניה  גני ילדי , לבנות מבני  ציבוריי 

התאמות כלשה  שיש לבצע בשל קרבתו של הג  לא כלל התניה בנוגע ל,  לאחד מגני הילדי 2000
ההתניות , כי לטענתה, מהתייחסותה של הוועדה המחוזית האמורה לממצאי הדוח עלה. לבריכות

ה  ממסמכי העירייה , אול .  אכ  כללו התייחסות לסיכוני רעידות אדמה1992*בתכנית המתאר מ
, י סוגיית כשל בריכות המי כ,  לממצאי הביקורת התברר2002י ממארס "וה  מהתייחסות ממ

תכנו  , לדעת משרד מבקר המדינה. 2000עלתה לראשונה בספטמבר , כתוצאה מרעידת אדמה
המתחשב בסיכוני  העלולי  לנבוע כתוצאה מרעידת אדמה עשוי היה למנוע את הפסקת פעילות  

 . של הבריכות מעבר לתקופה הנדרשת לשיפוצ 
ושאלת החלופה לשעת חירו  עלו ג  בדוח ביקורת ' ו  אתפעול הבריכות במרכז איג*סוגיית אי

 עדיי  2002בינואר . 2001שערכה הרשות העליונה למי  באג& המי  בנובמבר , כוננות מי  וביוב
 . שאינה מספיקה לשעת חירו , נותרה העיר ע  יכולת איגו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ ÌÂ‚È‡ ÊÎ¯Ó· ÌÈÓ‰ ˙ÂÎÈ¯· ‡˘Â  'Ù ÏÚ ‡Â·Ï ·ÈÈÁÂ Â¯˙ ,
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˙Â ÎÂÓ· ·Â˘Á ·ÈÎ¯Ó Â˙ÂÈ‰· .  

 באר גבעת עמל. 4
 29בתשריט.  אישרה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה האמורה את תכנית דרו  בבלי1993בשנת 

, 1997כי רק בשנת , מהמסמכי  עלה. כי בי  שני שטחי  מצוי מבנה המיועד להריסה, לתכנית מופיע
מבנה זה הינו באר מי  פעילה , כי בפועל, התגלה לגורמי  בעירייה, עת החלו במימוש תכנית זו

שבאר זו הייתה היחידה באזור שסיפקה מי שתייה , יצוי . שיועדה לספק מי  ג  בשעת חירו 
ק " מ300*250באיכות טובה ושכושר ספיקתה הממוצעת היה גבוה יחסית לבארות אחרות ועמד על 

כי , טענה הוועדה המחוזית לתכנו  ולבנייה, אי הביקורת לממצ2002בהתייחסותה מאפריל . בשעה
שהוועדה אישרה את תכנית , מכא . נסתרה מעיניה" באר מי "עובדת היות המבנה המיועד להריסה 

__________________ 
 .י יבצע עבודות שונות בפרויקט"כי ממ, במסגרת ההסדרי  בפרויקט הקמת השכונה נקבע 27
 .245' עמ, ב51' ראו דוח שנתי של מבקר המדינה מס, בעניי  עמידות מבני  ותשתיות ברעידות אדמה 28
 .קצועי שמשמעותו רישו  או תרשי  מונח מ&תשריט  29
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, מדובר בליקוי בתפקוד הוועדה. המתאר מבלי שביררה את מהות המבנה ואת השלכות הריסתו
 . ועליה להפיק לקחי  מכ$

 נסת  הגולל על באר גבעת 1998ובמאי , נציבות המי  את סתימת הבאר אישרה 1997בדצמבר 
Â¯·Ù·2000˙ÈÙÂÏÁ ¯‡·Ï ¯˜ÁÓ ÁÂ„È˜Ï ¯Â˘È‡ ÌÈÓ‰ ·Èˆ  ˜È Ú‰  . ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú‡¯ ; עמל

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‰ÓÈÈÒ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ .  
 4הספקת מי  לעיר במצב חירו  . 5

הפצצות , עות קשות ברשת חלוקת המי  עקב הפגזות מוגדר בהנחיות כמצב של פגי4מצב חירו  
בעיקר , הספקת המי  לאוכלוסייה תוגבל לצרכי  אישיי  בלבד, שבו על פי ההנחיות, וחבלות
ק " מ525כמות המי  שתסופק לעיר תעמוד על .  ליטר לנפש ליממה20 * 15ובכמות של , לשתייה

וקת מי  לאוכלוסייה באמצעות מיכלי הספקת המי  במצב זה מושתתת על חל. 30ק ליו " מ700עד 
 . שיופעלו בצמוד לבארות המי , מי  ניידי  ונייחי  וכ  ברזיות

 על העירייה להחזיק מיכלי  בנפח ממוצע של , 31על פי הנוסחה לחישוב נפח המיכלי  הדרוש
 ). ק" מ150(ובמיכלי  ניידי  ) ק" מ150(נפח זה יש להחזיק במיכלי  נייחי  : ק" מ300*כ

ק " מ75: ק בלבד ביחס לממוצע הדרוש" מ175כי לעירייה מיכלי  בנפח כולל של , קורת עלהבבי
מאחר שהיא מחשבת את נפח המיכלי  , לטענת העירייה. ק בניידי " מ100*במיכלי  נייחי  ו

שיופעלו בצמוד , ומאחר שברשותה ברזיות בכמות מספקת, הדרוש לפי חמישה סבבי חלוקה ביממה
בסיכו  תרגיל , כי בניגוד לטענה זו, יצוי . דידה כמעט שלא חסרי  לה מיכלי ל, לבארות המי 

נושא החוסר . כי חסרי  לאג& מיכלי , קבע מנהל אג& המי , 2000ח שערכה העירייה בנובמבר "מל
נוכח חילוקי הדעות . 2001במיכלי  עלה ג  בביקורת שביצעה הרשות העליונה למי  בינואר 

  .הנוגעי  בדבר לבחו  סוגיה זועל הגורמי  , האמורי 
 איגו  מי  במפעלי  חיוניי . 6

 בעיר 32 מפעלי  חיוניי 21כולל רשימה של , 2001שעודכ  בנובמבר , תיק התכנו  של אג& המי 
 . שתי מאפיות ושני בתי חולי , שש טחנות קמח, וביניה ; הצורכי  מי  להפעלת 

˙ÂÈÁ ‰‰ ÈÙ ÏÚ ,¯ÚÈ‰Ï ÌÈÏÚÙÓ‰ ÏÚÍÈÓ ÌÂ‚‡ÏÂ Ï Ì-72‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÚ˘  .Ô‡ÎÓ , ÁÙ ˘
Ï ˘Â¯„‰ ÏÏÂÎ‰ ÌÂ‚È‡‰-21· ÌÎ˙Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÈÏÚÙÓ‰ -7,586Ó "˜ ,ÏÚÂÙ· Í‡ , ÌÂ‚È‡‰

 ÏÚ „ÓÚ ÏÏÂÎ‰1,538Ó "„·Ï· ˜ .ÔÈÂˆÈ ,ÏÏÎ ÌÂ‚È‡ ÔÈ‡ ÌÈÏÚÙÓ‰ ·Â¯· ÈÎ . 
שהרשויות הייעודיות יבצעו אחת לשנה עד שלוש שני  ביקורות במפעלי  , בנוהל ביקורות נקבע

שהרשויות הייעודיות יעבירו את תוצאות , עוד נקבע. ייבדק נושא המי , ושבי  היתר, יוניי ח

__________________ 
 10%במספר המבטא , כמות המי  מבוססת על מכפלה של הקצבת המי  לנפש, על פי ההנחיות 30

 .מאוכלוסיית העיר
כי מספר הסבבי  למילוי מיכלי , כ  צוי  בנוהל. בנוהל נקבעה הנוסחה לחישוב נפח המיכלי  הדרוש 31

 נפח המיכלי  הדרוש לעירייה חושב בדוח זה בהנחה של .המי  הנייחי  נע בי  ארבעה לשמונה ביממה
 . על הרשויות המקומיות לשאו  אליו, מצב שלדעת נציגי הרשות למי , ארבעה סבבי  ביממה

שבתכנו  הספקת מי  לשעת חירו  יכללו רק מפעלי  חיוניי  הצורכי  למעלה מעשרה , בהנחיות נקבע 32
 .ק מי  ליו "מ
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 לא העבירו 1999מאז , ח ארצי"לדברי נציגי מטה מל. ח ארצי"למטה מל, בי  היתר, הביקורות
  .כמתחייב מנוהל ביקורות, הרשויות הייעודיות לידיה  את תוצאות הביקורת במפעלי  חיוניי 

   משאבי איגו. 7
בארות : כגו (שבכל אחת מה  אמור להיות מאגר של משאבי  , יפו מוקפת ערי  רבות*תל אביב

. שישמש אות  להספקת מי  לתושביה  בשעת חירו , )משאיות ומיכלי מי , בריכות מי , מי 
רצוי , מאחר שאי  לצפות לשיבושי  בהספקת מי  בעת ובעונה אחת ובאותו היק& בכל הערי  הללו

, שנית  יהיה לנווט בי  הערי  השונות, תייחס למשאבי  שבכל עיר כחלק ממאגר משאבי לה
 . בהתא  למוקד הפגיעה ולדרגת חומרתה

. יזמה העירייה פנייה לערי  שכנות על מנת למסד מער$ של סיוע הדדי, כלקח מאירוע זיהו  המי 
, ראוי. ל שיתא  ביניה ע*כי יש קושי רב למסד שיתו& פעולה בי  הערי  ללא גור , התברר

. על שימסד שיתו& פעולה כזה*ח ארצי יקבעו גור "שהרשות העליונה למי  בשיתו& מטה מל
כי , בי  היתר, ח ארצי והרשות העליונה למי "ציינו מטה מל, בהתייחסות  לממצאי הביקורת

, י  חרי&ה  בוחני  את נושא הספקת המי  לאוכלוסייה בעת משבר מ, בעקבות אירוע זיהו  המי 
  .לרבות סוגיית הסיוע בי  רשויות מקומיות

✯  ✯  ✯  
‰Ê ÁÂ„Ó ‰ÏÂÚÎ ,ÈÈ¯ÈÚ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÓÈÈ˜·È·‡ Ï˙ ˙ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï  ÌÈÓÂÁ˙· ¯˜ÈÚ· 

ÌÈ‡·‰   :‡ . ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï Ì„‡ ÁÂÎ Í¯ÚÓ-Â˙¯˘Î‰Â Â˙·ˆ‰    .· .ÌÈÓ ˙˜ÙÒ‰ ˙ÏÂÎÈ  . 
‚ .ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ÌÈ ˜˙Ó Ï˘ ‰‡ˆ˜‰Â ÌÂ‡È˙  .„ .ÔÂ Î˙ È˜È˙ ˙ Î‰ . 

ÌÈ˘¯Â„ Ì È‡ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÌÈÓÂÁ˙‰ ˙È·¯Ó˘ Û‡ ,ÏÏÎ Í¯„· , ·Èˆ˜˙
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ÌÈÓÂÁ˙ Ì˙Â‡· ˙È·ËÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙‡ ‚È˘‰Ï È„Î ˘¯„ Î ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ , ÔÎ ÏÚÂ
 ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ï ÛÒÂ  ÈÎ , ˘È
ÍÎÏ ˙Â·È˘Á ,ÂÊ ˙ÂÈ¯Á‡· ˜ÏÁ Ì‰ Û‡ ÌÈÏËÂ ‰ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚˘ , Ì„˜Ï ˙ Ó ÏÚ ÂÏÚÙÈ
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‡. ÏÓ ‰ËÓ ÏÚ"Èˆ¯‡ Á ,ÈÙ‰ ÂÈ˙ÂËÓ ˙ÂÚˆÓ‡·ÌÈÈÊÂÁÓ‰Â ÌÈÈ„Â˜ , ¯˘˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï

‰ÈÁ ‰Â ÍÂ¯„˙ Í¯ÂˆÏ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÌÚ ÛËÂ˘ ,È˜È˙ ˙ Î‰˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ-Ì„˜‰· ÌÏ˘Â˙ ·‡‰ . 
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‚. Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯ÏÓ ‰ËÓ ÛÂ˙È˘· ÌÈÓÏ ˙" ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÔÂ¯˙Ù Â‡ˆÓÈ Èˆ¯‡ Á

ÌÈÓ‰ ‡˘Â · ÌÈ·‡˘Ó ÌÂ‚È‡Ï Ú‚Â · ÌÈ¯Ú. 
„. ÒÙÏ ‰ ÂÈÏÚ‰ ˙Â˘¯‰ ÏÚ" ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ ÂÙÓ Ï˘ ‰ËÈÏ˜‰ ˙ÏÂÎÈÏ ¯Â¯· „ÚÈ ÚÂ·˜Ï Á
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