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סיכום דיון
מיום שני כ"ד בחשון ,התשע"ח 13 ,בנובמבר  2017בנושאים:
 .1הצעה לסדר היום  -דיון מהיר של חה"כ יואל חסון בנושא דו"ח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת
חושף שרשות הכבאות לא ערוכה להתמודד עם שריפות
 .2הצעה לסדר היום  -דיון מהיר של חה"כ טלב אבו עראר היערכות רשות הכיבוי לשריפות
 .3הצעה לסדר היום  -דיון מהיר של חה"כ נאוה בוקר בנושא דו"ח של הממ"מ חושף שרשות הכבאות לא
ערוכה להתמודד עם שריפות

-

הוועדה שמעה את דבריה של גב' אוריאנה אלמסי חוקרת ממרכז המחקר והמידע של הכנסת על כך
שבעקבות דוח שנערך יש להגדיל את היקף הציוד וכוח האדם ברשות הארצית לכבאות והצלה .גב'
אלמסי ציינה כי במהלך כתיבת המסמך במרכז המחקר והמידע ציינה רשות הכבאות וההצלה כי קיים
תרחיש חדש המצריך את אישור השר לביטחון הפנים .גב' אלמסי הוסיפה כי בהקשר לתרחיש החדש
רשות הכבאות וההצלה אינה ערוכה מבחינת היקף הציוד כוח האדם .גב' אלמסי הדגישה כי מרכז
המחקר והמידע של הכנסת קיבל דיווח מאגף התקציבים שבמשרד האוצר כי הכספים שקק"ל
העבירה יועדו לבסוף למטרות שונות ולא לתקצוב יצירת אזורי החיץ (קווי האש) .גב' אלמסי סיימה
וציינה כי אין נתונים על היקף המבנים הגבוהים בישראל.

-

הוועדה שמעה את דבריו של רב-טפסר דדי שמחי נציב כבאות והצלה על כך שמצב הכבאות בישראל
הוא סביר וקיימים לוחמים מצוינים העושים עבודה מדהימה .רב טפסר שמחי ציין כי בחמש השנים
האחרונות הוספו  900לוחמי אש .רב טפסר שמחי ציין כי דוח הטכניון הוא דוח טוב אולם הוא נעשה
בזמן קצר ולא הביא בחשבון נתונים שונים כגון גובה וסוגי המבנים ולכן נעשתה עבודה נוספת בתוך
רשות הכבאות וההצלה לביצוע התאמות בדוח אשר ממתינים לאישור השר לביטחון הפנים .רב-טפסר
שמחי הדגיש כי רשות הכבאות וההצלה מיצתה באופן נכון את התקציב שקיבלה ועל משרד האוצר
לאשר תוכנית רב שנתית נוספת החל משנת  .2019רב-טפסר שמחי התייחס לנושא גיל הפרישה של
לוחמי האש וציין כי חייבים לערוך שינוי משמעותי ולהוריד את גיל הפרישה לפחות לגיל  .57רב-טפסר
שמחי הוסיף כי הוצאו תקנות מקצועיות לגבי אזורי חיץ בחודש נובמבר  2016אולם אין בידי רשות
הכבאות וההצלה סמכות לחייב את הרשויות המקומיות לבצע את הפעולות ליצירת אזורים אלו בשל
העלות התקציבית הנאמדת בכ 300-מיליון  .₪רב-טפסר שמחי עדכן שבקרוב תוקם תחנת כיבוי אש
למתנדבים בכסייפה ולאחרונה נרכש מגרש במטרה לבנות תחנה באזור חורה.
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הכנסת
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
-

הוועדה שמעה את דבריו של מר יובל חיו מנהל החטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטוניים
במשרד מבקר המדינה על כך שמשרד מבקר המדינה עוסק כמעט באופן רצוף ועורך דוחות ביקורת
בנושא רשות הכבאות וגם בעתיד הקרוב יפורסם דוח בנושא זה .מר חיו ציין כי הדוח האחרון שפורסם
בנושא ניהול ההון האנושי ברשות הכבאות וההצלה העלה ממצאים משמעותיים בהקשר לגיל
הלוחמים והכושר הגופני .מר חיו הוסיף כי קיים קושי בתוך רשות הכבאות וההצלה לחבר בין היותו
גוף מבצעי ופיקודי לבין ארגון שאמור לטפל ולנהל מאות ואלפי עובדים עם היבטים של שכר ויחסי
עבודה כאשר החיבור בין שני המעגלים לא מתקיים באופן יציב .מר חיו הדגיש כי כאשר עולים
ליקויים הבאים לידי ביטוי בגוף חירום זה דבר בעייתי.

-

הוועדה שמעה את דבריו של מר עמיחי דוד רפרנט בטחון הפנים באגף התקציבים שבמשרד האוצר על
כך שצפויה פגישה לקידום נושא תקצוב הפעולות ליצירת אזורי חיץ (קווי אש) .מר דוד ציין כי בנושא
גיל הפרישה הכבאים הם עובדי מדינה ועל כן גיל הפרישה הוא  67לגברים ,יחד עם זאת אין התנגדות
במשרד האוצר שרשות הכבאות וההצלה תהפוך להיות גוף ביטחוני בדומה לצבא ולמשטרה.

-

הוועדה שמעה את דבריו של מר קובי דדון מארגון הכבאים על כך שלוחמי האש עוברים אירועים
קשים ומסכנים את חייהם .מר דדון ציין כי לוחמי האש עובדים קשה וזה לא נכון לומר שישנה
אבטלה סמויה.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד האוצר הסבר ותאריך יעד לתקצוב נושא יצירת אזורי החיץ (קווי אש)
הוועדה סבורה כי ההשקעה בנושא זה תחסוך כסף רב בעת אירוע אש.

-

הוועדה סבורה כי סוגיית הורדת גיל הפרישה ללוחמי האש היא מהותית ויש לפתור אותה בהקדם.

-

הוועדה מבקשת לקבל ממשרד האוצר ומהמשרד לביטחון הפנים התייחסות לנושא עריכה ואישור
תקציב רב שנתי לרשות הכבאות וההצלה.

-

הוועדה תמשיך ותעסוק בנושא ותקיים זמן ישיבה נוספת.
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