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 מידע על ביקורת לגבי היערכות לשעת חירוםלקבלת בקשה הנדון: 

 12.5.22סימוכין: 

 

 ביקשת לקבל לידך את המסמכים הבאים: 12.5.22בפנייתך מיום  .1

 ההיערכות נושאב 2015מספטמבר  מיוחד דוח לממצאי המעקב ביקורת דוחות .א

 .חירום לשעת והמוכנות

 לביקורות מעברהלאומית,  החירום ברשות המדינה מבקר שביצע הביקורת דוחות .ב

 .אחרונות שנים בשבעהמעקב, 

 השניה במחצית הלאומית החירום ברשות המדינה מבקר של הביקורות כניתתקבלת  .ג

 .2023וכן התכנית לשנת  2022המחצית הראשונה של שנת של 

 החירום רשות מעמד את לשנות מזרחי אבי דוח החלטות יישום על שנעשתה הביקורת .ד

 מטה. לגוף מרשות הלאומית

 

 להלן תשובתנו: .2

בדוח הביקורת "היערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות"  - .א1 באשר לסעיף .א

בדיקת מעקב לחלק מהליקויים ה בין היתר גם בוצע)מצורף קישור בהמשך(  2016משנת 

 .2015באירועי חירום בעורף" משנת  בנושא "היערכות הלאומית לטיפולבדוח  שצוינו

)להלן: "החוק"(  1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח4)8סעיף  :.ב שלהלן1באשר לסעיף  .ב

סם ועומד ת מידע אם המידע פורקובע כי רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבל

 .המבקש לרשות הציבור או לעיונו. עם זאת, על הרשות להודיע היכן ניתן לעיין במידע

השנים קבלת דוחות משבע להינה שבקשתך קישורים למידע המבוקש )על אף  להלן

 (:2013האחרונות, מצורפים קישורים לדוחות שפורסמו משנת 

 2013היבטים בהיערכות העורף לחירום, 

 2013, ממצאי מעקב -המשרד להגנת הסביבה  -הטיפול בחומרים מסוכנים 

 2015 דוחות ביקורת בנושא ההיערכות והמוכנות לשעת חירום

http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/241-9.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/408-36.aspx
https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Publications/51.aspx
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ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות )מיגון פיזי, התרעה ופינוי 

 2016, אוכלוסייה(

 2017, נושאים חוצי ארגונים -חיים באירועי חירום ההיערכות לטיפול בחללים אזר

 2018, תשתיות לאומיות ומבנים -מוכנות המדינה לרעידות אדמה 

 2019, היבטים בפעולות הממשלה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה

, ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים נוספים

2020 

ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות )מיגון פיזי, התרעה ופינוי 

 2020, ביקורת מעקב -אוכלוסייה( 

 2021, מבוא כללי -פעולות ממשלת ישראל והיערכותה למשבר האקלים 

 2021, ומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירוםהיערכות הרשויות המק

 2021, תהליכי קבלת ההחלטות ומימושן -ניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית 

 2022, ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה

מדינה מתפרסמות תכניות העבודה השנתיות של משרד מבקר ה .ג. להלן:1סעיף באשר ל .ג

ותך, ניתן למצוא אותן כאן: באתר המשרד. לנוח

-of-https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary

Activities.aspx . 2023-2022בעניין בקשתך הקונקרטית לתכניות העבודה לשנים - 

למסור מידע על אודות מדיניות הנמצאת  אינה חייבת( לחוק קובע כי רשות 2ב) 9 עיףס

עיצוב. לפיכך, ומבלי להידרש לשאלה האם העניין נשוא בקשתך קיים, אני דוחה בשלבי 

 .את בקשתך

אין באפשרותי להיענות לבקשתך מאחר שלא נערכו דוחות  -.ד שלהלן 1באשר לסעיף  .ד

 ביקורת בנושא המבוקש.

 

הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים,  .3

 .לחוק 17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45 בתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1165-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1165-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/68-38.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/906-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/1693-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-2.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7357-1.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/5272-26.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7318-2.aspx
http://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/7413-7.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx
https://www.mevaker.gov.il/he/Transparency/Pages/Summary-of-Activities.aspx

