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 לכבוד

 הגב' רעות שאער, עו"ד

 מנהלת פניות הציבור, האגודה לזכויות האזרח

 

 שלום רב, 

 הערכות השלטון המקומי להצפות ולשיטפונותהנדון: 

 3.1.22סימוכין: פנייתכם מיום 
 

פנייתכם שבסימוכין התקבלה במשרדנו, הועברה להתייחסותם של הגורמים הרלוונטיים במשרד 

 ובגופיו, והרינו להשיבכם כדלקמן:
 

שעניינה "קידום תשתיות וניהול סיכוני  1.8.2021מיום  207בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

משנה  שלושה צוותי , שבה הוחלט על הקמת18.10.2021שיטפונות"' התקיימה ועדת מנכ"לים ביום 

משרדיים שיבחנו את האתגרים והפערים באירועי שיטפונות והצפות, וימליצו על התמודדות -בין

 עמם. 
 

הינו "צוות חירום והצלה", אשר אמון על בחינת המוכנות וההתמודדות של  אחד מצוותים אלו

"ל המשרד לביטחון הגופים הרלוונטיים עם אירועי שיטפונות והצפות, ובראשו עומד המשנה למנכ

 הפנים, וחברים בו נציגי הגופים.
 

בעניין מרכז  המלצותיונערך להצגת והצוות כחלק מעבודת הצוות, עלו הפערים בנוגע למרכז החיזוי 

. כמו כן יצוין, כי הצוות עודכן כי 2022החיזוי והצרכים של הרשויות המקומיות במהלך חודש יוני 

האוצר, משרד הביטחון, רשות החירום הלאומית והשירות בימים אלה מתקיים שיח בין משרד 

 ההידרולוגי למציאת פתרון בנושא זה.
 

הנחות את אגף החירום במשרד לביטחון הפנים לכתוב תוכנית אב בנוסף לאמור, בכוונת הצוות ל

תוכנית זו תופץ יות עם אירועי שיטפונות והצפות. היערכות ולהתמודדות של הרשויות המקומל

, זאת בכדי לשפר את המוכנות לקראת החורף 2022הגורמים הרלוונטיים במהלך שנת להערות 

 הבא. 
 

המשרד לביטחון הפנים מברך על הפעילות למען קידום ההיערכות לאירועי שיטפונות והצפות, 

 עושה וימשיך לעשות למען שמירה על ביטחון הפנים במדינה.

 

 בברכה,

 
 
 תומר לוטן

 הפניםמנכ"ל המשרד לביטחון 
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 :העתקים

 לביטחון הפניםלשכת השר 

 , המשנה למנכ"ל אליעזר רוזנבאוםמר 

 , סמנכ"לית בכירה תכנון, תקצוב ובקרהמירי שמואליגב' 

 היועץ המשפטי )בפועל(  -, עו"דאריאל סיזלמר 

 , מנהל אגף בכיר לחירום הרצל קבלומר 
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