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3.1.2022 

 :לכבוד

 תומר לוטן יאיר הירש

 מנכ''ל המשרד לבטחון פנים מנכ''ל משרד הפנים

  mankalb@mops.gov.ilבדוא''ל:   mankal@moin.gov.iדוא''ל:  ב

 מיכל פרנק יאור שילתל

 משרד התחבורהמנכ''לית  אנרגיהמשרד המנכ''ל 

 mankal@mot.gov.ilבדוא''ל:  mankal@energy.gov.il  בדוא''ל:

 שלום רב,

 להצפות ולשיטפונותהשלטון המקומי ערכות יה נדון:

 30.9.2021סימוכין: פנייתנו מיום 

דרישה למתן הנחיות ולהקצאת משאבים לצורך המשך לפנייה שבסימוכין, בשבים ופונים אליכם באנו 

 . הערכות והתמודדות עם הצפות ושיטפונות

תוך הפקת לקחים מאירועי  ,ערכות לקראת עונת החורףיהצבענו על הצורך בה שבסימוכין בפנייתנו .1

באירועי על התנהלות הרשויות  עיקרי הביקורתש בפנייה הצבענו על העובדה. השנים הקודמות

 טרם יושמו.  שיטפונות

מאז נשלחה פנייתנו התברר כי קיימים ליקויים נוספים במערך חיזוי השיטפונות הארצי, הכפוף  .2

ועדה לביטחון ושנערך ב ןבדיולמשרדי האנרגיה )רשות המים( והתחבורה )השירות המטראולוגי(. 

ספק סוגל למערך החיזוי אינו מ בשל חוסר תקצוב, כיעדה והובא לידיעת הו 10.11.2021פנים ביום 

, ומתמקד בחיזוי ישוביםיהבנוי של ערים ו חבשטטפונות ידבר הסיכון להצפות ושתחזיות ב

 .בלבד טפונות שיארעו בשטחים פתוחים ובתוואי נחליםיש

 עולה כי קיימת אפשרות ,עדהובמהלך הדיון בו מר גיא רשף ההידרולוגימדברי מנהל השירות  .3

להפעלת מרכזי החיזוי כך שניתן יהיה להעניק שירותי חיזוי לרשויות מקומיות ולהתאמת מעשית 

-28 ')ראו עמ אלא שפעילות זו איננה מתוקצבת לפי שעה –מודל החיזוי לשטחים בנויים ומיושבים 

  .(לפרוטוקול הדיון 31

כי לחיזוי ההצפות משמעות  ,גםן עלה ובדימדבריהם של נציגים בכירים מטעם רשויות ההצלה  .4

על באופן ישיר  כהמשלי יכולת לתכנן ולהקצות משאבים לאזורים מועדיםהמשום ש ,קריטית

בטרם יארע אסון ויגרמו אבידות בנפש )דבריו של עוד ו ן אמת,בזמלפעול לחילוץ נפגעים  אפשרותה

 (.לפרוטוקול הדיון 30-31 'עמ ,מר רוני קדם מ כבאות והצלה'ראש אג'

http://www.acri.org.il/
mailto:mail@acri.org.il
mailto:mankal@moin.gov.i
mailto:mankalb@mops.gov.il
mailto:mankal@energy.gov.il?subject=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8%20GOV.IL%20-%20%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%22%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
mailto:mankal@mot.gov.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalSecurity/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2164148


, הרשויות המקומיות נאלצות עדרו של מערך חיזוי העומד לרשות השלטון המקומיימה כפועל יוצא .5

יות מסוגלות לצפות מתי והיכן קיים ערך ולהיעל מנת לה לפעול מיוזמתן וככל שתקציבן מאפשר להן

ערכות ילצורך הפרטיים נעזרות בשירותי חיזוי  הןמאמידות לסכן את התושבים. ה שעלולסיכון 

המרכז הלאומי לחיזוי )לי ירון,  פרטייםלשיטפונות והצפות בתחומן, באמצעות ספקי שירותים 

רשות  כל .(22.12.2021, הארץ, שיטפונות צפוי להיסגר, ורשויות עשירות פונות לחברות פרטיות

פועלת כמיטב הבנתה ובהתאם ליכולתה הכלכלית. מצב זה פוגע בשוויון ומעמיד את תושבי המדינה, 

 ובפרט את הנמנים על אוכלוסיות מוחלשות, בסיכון מוגבר.

עדר התיאום בין גופי ימערכי החירום והערכות ישנמתחה על החריפה חרף הביקורת ה יתר על כן,  .6

אין בנמצא עדיין , טפונותילהתמודדות עם הצפות ושבהקשר  ההצלה ומשרדי הממשלה השונים

המחייבת נקיטה בצעדי מנע וזהירות והתמודדות עם מצבי חירום באופן אחיד. בנוסף, לא הנחייה 

הפער בין כך ש לי הנדרש,ניתן סיוע תקציבי לרשויות שאין ביכולתן להתגונן ולהיערך באופן המינימ

 וגדל.הולך ן ות מהרשויות חזקות כלכלית לחלשמצב 

השלטון המרכזי אינו רשאי למשוך את ידו מהנושא ולהותיר את הרשויות המקומיות להתמודד  .7

עצומים והפערים ה בפרט לנוכח חוסר השוויון וזאת ,כל רשות כמיטב הבנתה וכעומק כיסיה –לבדן 

השלטון  )להרחבה ראו: אריאל פינקלשטיין, בישראלמקומיות הרשויות יכולת הכלכלית של הב

מחקרי מדיניות  ה,רקע כללי, סוגיות ליבה ואתגרים, המכון הישראלי לדמוקרטי :המקומי בישראל

157 ,2020 .)  

 עתה על יכולת הרשות להיערך ולאתר מוקדי סיכון, וכתוצאה מכך גם  משליכים כברפערים אלה  .8

יועמדו  –, כך שאוכלוסיות המתגוררות בישובים מעוטי אמצעים על מידת ביטחונם של התושבים

 .בסיכון מוגבר להיפגע ולהינזק מאירועי אקלים קיצוניים

 :נבקשכם לפעול כדלקמן האמור,כל לנוכח  .9

כך שניתן יהיה לספק תחזיות להצפות  רכז החיזוי הארצילתקצב את הפעלתו של מיש  .א

עד להפעלת מרכז החיזוי  .שובים במדינהיבכל הי –טפונות בשטחים בנויים ומאוכלסים יוש

, יש להציע סיוע תקציבי לרשויות שאין בידן משאבים מספקים לשם במתכונת זוהארצי 

 כזי חיזוי פרטיים.באמצעות שכירת שירותיהם של מר לרבותטפונות, יהיערכות לש

בשלטון  להיערכות לתרחיש של שיטפונות והצפות ומחייבות הנחיות אחידותיש לפרסם   .ב

 לידיעת התושבים.הנחיות אלה  להביאו ,שוביבהתאם לדרגת הסיכון בכל י המקומי

 ייעודי, כלכלימתן סיוע אפשר לרשויות גרעוניות ומעוטות משאבים להגיש בקשות לליש   .ג

 בהנחיות ההיערכות במלואן ובשלמותן.לעמוד ן כך שיהיה ביכולת

 .כל לשקול את המשך צעדינוועל מנת שנ נבקש לקבל מענה לפנייתנו בהקדם,

 כבוד רב,ב

  

 , עו"דות שאעררע
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 העתקים:

   ilana@masham.org.il :, בדוא''למרכז השלטון המקומירג, מנכ''ל שלמה דולב

 mishpatit@moin.gov.ilם: הלשכה המשפטית משרד הפני

  water.gov.ilOlgas@10 מר גיורא שחם, מנכ''ל רשות המים, בדוא''ל:

  ims@ims.gov.il מר ניר סתיו, מנהל השירות המטראולוגי, בדוא''ל:

  הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל
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