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 לכבוד

 תומר לוטן יאיר הירש

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

   mankalb@mops.gov.ilבדוא''ל:  mankal@moin.gov.il''ל:  בדוא

 שלום רב,

 בחורף הקרוב להצפות ולשיטפונותהשלטון המקומי ערכות יה הנדון:

מתואמות בקרב קיומה של היערכות פעול במהרה וללא דיחוי להבטחת בבקשה ל כםאנו פונים אלי

לנוכח  .בעונת החורף הקרובהלהצפות ושיטפונות לנוכח הצפי  הרשויות המקומיות ומערכי החירום

להנחות ולעדכן את התושבים באשר על הרשויות  ,הפגיעה הצפויה הקשה באזורים המועדים לשיטפונות

נעמוד  .ככל הניתן אבדות ונזקיםערך מראש לצמצום ומניעת ילהו ,הזהירות הננקטיםלכללי ואמצעי 

  :על הדברים בפירוט

שיטפונות ברחבי העולם, בעקבות שינוי בתבנית ההחמרת אירועי ל אנו עדים האחרונות בשנים .1

ממגמת שינוי האקלים. השינוי מתבטא  , לדעת רוב המומחים,ירידת המשקעים הנובעת

בתופעה של ממטרים עזים מהרגיל היורדים באופן פתאומי, ירידת משקעים רבים באופן שאינו 

הנתונים שנאספו בשנים האחרונות  טפונות.ימאפשר ניקוז וספיגה ומוביל להצפות וש

מומחים בתחום התגברותה של מגמה זו. על פי הערכות אף את המשכה ו את והתחזיות צופים

המגמה המתוארת תבוא לידי ביטוי גם בישראל, כבר החל מהסתיו הקרוב,  –חיזוי האקלים 

הצפות באזורים המועדים לכך, ואלה לכאשר הגשמים החריגים צפויים לגרום לשיטפונות ו

המבקר: ירון דרוקמן, עשויים להיות חמורים אף יותר מאלה שחווינו בשנים האחרונות. )

; .6.2021130 וויינט, ,ללא מענה –ישראל לא ערוכה למזג האוויר הקיצוני, סכנת הצפות בערים 

, דה היא אף מסכנת את אזרחיה –אסון הטבע הבא לא רק שישראל אינה נערכת להדר חורש, 

תחזית שאינה אופטימית: היכונו לגשמים עזים בסתיו נאווה מרקו, ; 17.7.2021מרקר, 

 ,ng to increase as Extreme floodi Kasha Patel; 12.8.2021, אתר מאקו, הקרוב

temperatures rise, study finds. Washington Post, 13.9.2021  .) 

. ברחבי המדינה נזק רב לרכוש, לתשתיות ולבתי מגורים והצפות מסבים שיטפונותחורף מדי  .2

גשמי זעף ירדו בהיקף חסר תקדים בפרקי זמן קצרים, כאשר בחורף האחרון החריפה התופעה, 

בנויים מישוריים ועירוניים  אזורים המועדים לכך: אזוריםבחמורות ונרחבות וגרמו הצפות 

 .  וכן אפיקי נחלים וואדיות ,שבהם תשתית הניקוז והספיגה לוקה בחסראזורים  ,בצפיפות

 :ברחבי הארץ שבעה בני אדם בשיטפונות למוות טבעו 2020ינואר -במהלך החודשים נובמבר .3

 ,עומרי אבו ג'אנב ;נסחףניסה לסייע למשפחה שרכבה בשעה שמוטי בן שבת טבע בעיר נהריה 
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, שמכוניתו ערערה תושב ,עלי אגבריהשנקלע לשיטפון באזור מגוריו; ירכא,  בתוש 16בן  נער

ערן  שיטפון ברחובות בנימינה סחף את מכוניתו של ;נסחפה בזרם מים באזור גבעת ניל"י

, שנסחף מדיר העיזים סלמהואדי  תושב ,מג'ד ענאן סוואעדלתוך נחל התנינים;  הרנשטט

תושבי שכונת התקווה, סתיו הררי ודין שושני ; בתל אביב טבעו בני הזוג שברשותו לנחל חילזון

שושני קרסו מוקדי החירום וביום טביעתם של הררי . מעלית שהוצפה במים לאחר שננעלו בתוך

היה למנוע אילו נמסרו  חלק ממקרי המוות ניתן ,לכל הדעותבעיר כתוצאה מעומס פניות חריג. 

מתאימה של הרשויות וכוחות  ערכותיהאילו נעשתה ו הבטיחות מראש,לתושבים הוראות 

 .למזג האוויר הצפוי ולהשלכותיו האפשריות ההצלה

 כתוצאה מהשיטפונות, נלכדו מאה תלמידי בית ספר בעיר ובדוחק: לאסונות נוספים נמנעו במז .4

בתל אביב  הצבא.ית ספרם, וחולצו מספר שעות לאחר תום הלימודים בסיוע בתוך בנהריה 

 18חולצו  בנס ציונהחניון תת קרקעי ברחוב קלישר בדרום העיר. , שנלכדו בחולצו זוג ותינוק

לכודים  מספרשהוצפו. , מבתיהם שהתקרבו למצב של היפותרמיה אנשים, חלקם קשישים

  ף.שהוצ חניון תת קרקעי ברחוב חיים טפרמחולצו 

זכאים נמצאו מאות משפחות ובעלי עסקים איבדו את כל רכושם בעקבות ההצפות, אך לא  .5

  .סיוע ממשלתיללפיצוי ו

הרשויות חלק מבשיתוף ערכות יוהנערכו דיוני חירום  ,טפונותיבעיצומם של הש ,9.1.2020ביום  .6

עדת הכספים ובו טפונותיהשהתקיים דיון בנזקי פגעי  20.1.2020ביום . המקומיות וגופי ההצלה

שיטפון לאירועי  ערכות הרשויות השונותיעלו טענות רבות בדבר כשלים בהשל הכנסת. בדיון 

גופים  בין בנושא זה מחולקת ומפוצלת , כאשר האחריותכשלים בתיאום ביניהןבדבר ו והצפות

והרשויות  הההצלהכיבוי ות וכוח ,פיקוד העורף לאומית,החירום ה, רשות המשטרה רבים:

טפונות אינה מרוכזת בידיו של גורם מתכלל ואחראי, אלא יערכות לאירועי שיהה ומיות.המק

הממונה על תדרוך  ,משרד הפנים :שונים שלושה משרדי ממשלה מתפצלת ונחלקת בין

 ,המפעיל במידת הצורך את פיקוד העורף ,ערכות של הרשויות המקומיות, משרד הביטחוןיוה

ערכות המשטרה וכוחות יעל ה יםהממונ לביטחון פניםוהמשרד  ורשות החירום הלאומית

חוק הניקוז בנוסף, האחריות לפעילותן של רשויות הניקוז וליישומו של . הכיבוי וההצלה

  מוטלת על כתפי משרד החקלאות. 1957-תשי"חהטפונות, יוההגנה מפני ש

ויות ראשי הרשין בקיים חוסר תיאום בין גופי החירום לכי עלה בבירור עדה ומהדיון בו .7

כך למשל, ראש עיריית נהריה דיווח כי אינו מכיר את תכנית החירום הקיימת בפני  .המקומיות

מרכזי הבקרה משרדי הממשלה וגופי החירום. נציג רשות הכיבוי וההצלה בדיון הוסיף וטען כי 

כראוי  והמוקדים הטלפוניים לשעת חירום אינם ערוכים הרשותוהשליטה המתופעלים על ידי 

מספר הצעות בדיון עלו וצפויים לקרוס שוב אם לא יתוקצבו כראוי.  ,למקרי הצפה עתידיים

 לא קודמו עד כה. אלא שאלה  ,לתיקון הליקויים הללו לתיקוני חקיקה

מבקר המדינה בנושא ההגנה מפני שפרסם ח הביקורת המיוחד "דומ עולהביקורת דומה לזו  .8

התנהלות משרדי  כי ח עולה"מהדו .(2021-התשפ''א, חדח ביקורת מיו")דו נזקי שיטפונות

סובלת מהיעדר תכנון  והצפות הממשלה והרשויות המקומיות בתחום צמצום נזקי שיטפונות

המבקר המליץ על נקיטת . וארוכי טווח קידום פתרונות אפקטיביים תמאפשרה ואינ ,ותכלול

תשתיות הניקוז ולניהול ניהול תכנית לאומית ל קידוםעל צעדים למיפוי סיכוני השיטפונות, ו

 . ארצית-בראייה כללסיכונים 



שעברה, ולמרות התחזית טפונות בשנה ישגבו השהרבים בנות ורחרף הליקויים הבולטים והק .9

לא ידוע על צעדים משמעותיים שנקטו הרשויות האחראיות לתיקון  –הקודרת לחורף הקרוב 

טפונות ממתינים יהאזורים המועדים לשתושבי ו ,ערכות חירום לחורף הקרוביהמצב ולה

שיטפונות והצפות הפכו לתופעה כאמור בפתח הדברים, . ובחוסר אונים לבאות בחוסר ידיעה

אלא במגמה כוח עליון, התערבות אין המדובר באסון טבע בלתי צפוי שניתן להגדירו כעולמית. 

 . בה לעשות כןומשכך קיימת חו – ערך לקראתה ולצמצם את נזקיהישניתן לה עולמית

ועד שיקודמו פתרונות ארוכי טווח לצמצום הסיכון כתוצאה מהליקויים  ,האמורלנוכח  .10

עם גופי בתיאום להיערך בדחיפות,  והרשויות המקומיות משרדי הממשלהעל המתוארים, 

יש  ,בהתאם. , על מנת למנוע נזקים נוספים במהלך החורף הקרוב, ככל שהדבר ניתןההצלה

שוב יבהתאם לדרגת הסיכון בכל יערכות לתרחיש של שיטפונות והצפות, יהלות לפרסם הנחי

 ערכות.יהלסייע לרשויות שאין בידן משאבים וכוח אדם מספקים לשם סיון העבר, ויולנ

אזורים המצויים בסיכון המיפוי והערכה לגבי לערוך  ישבין יתר הצעדים הנדרשים,  .11

  האזורים המועדים והמסוכנים.מהיר של פינוי לתכנית  לגבשו ,לשיטפונות

 ,בשקיפות מלאה אל מול התושביםוכללי בטיחות הרשויות המקומיות לגבש תכנית חירום על  .12

תוך הנגשה של המידע לאוכלוסיות היעד ובשים לב לכך שהאוכלוסיות הפגיעות ביותר הן 

שבהם אוכלוסיות מוחלשות, דוגמת קשישים, ילדים ואנשים עם מוגבלות, תושבי אזורים 

 . זהבא התשתיות חסרות, לקויות ומיושנות וכיוצ

גורמים למנות  ,טפונותילששל סיכון מקרה בלתושבים בטיחות  הנחיותשל  מןפרסויש לדאוג ל .13

ולפרסם את מספרי , טפונותילש באזורים המועדים מענה מהיר לתושבים למתןאחראיים 

 חריגים מענה לנוכח עומסיםלמתן  ערךילה מוקדי החירוםעל מוקדי החירום העירוניים. 

 בהתאם ללקחי השנים הקודמות. 

עונת הגשמים לקראת  מניעת נזקיםלערכות וילה נבקשכם לעדכננו בהקדם בדבר הצעדים הננקטים

 .הקרובה

 בכבוד רב, 

 

 , עו"דרעות שאער

 מנהלת פניות הציבור

 העתקים:

 mankal@mod.gov.il , בדוא''ל:ל משרד הביטחוןמנכ''אמיר אשל, 

 lishkatmankal@sviva.gov.il  :, בדוא''להמשרד להגנת הסביבה יתמנכ''ל גלית כהן,

  ilana@masham.org.il  :, בדוא''למרכז השלטון המקומישלמה דולברג, מנכ''ל 



  הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל

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


