
 

 
  

 
 ' שבט תשע"חא

 2018ינואר  17

 
       לכבוד

 ראשי הרשויות המקומיות
 מ"מ וסגנים

 מנהלים ברשויות
 

 
 מכובדי,

 
 8.11.17 – 8.11.15בתאריכים בכנסת שהתקיימו דיווח על דיונים הנדון: 

 
 :על ישיבות ועדות הכנסת  להלן דיווח קצר            

 הערות משתתפי הדיון תוצאות הדיון הנושא שם הוועדה תאריך מס'
ייעוד הכספים שהועברו  כלכלה 15.1.18 .1

לקרן לשמירת הניקיון 
, בהתאם 2017לשנת 

לחוק הפיקדון  21לסעיף 
על מכלי משקה, 

 1999-התשנ"ט

את בקשת המשרד להגנת הסביבה להקצות אישרה  ועדת הכלכלה
מיליון שקל מכספי קרן הניקיון לצורך בדיקות אוויר  13השנה 

סביבתיות ובדיקות פתע לאיתור זיהום אוויר בארובות מפעלים. היו"ר 
כבל הזכיר כבר בפתח הדיון כי מדובר בישיבה שנייה בעניין, ח"כ 

עד שלא ימצא  שלפני כחודש וחצי סירב לאשר את הבקשה לאחר
פתרון שימנע את סגירת מפעל אביב מחזור בדרום ופיטורי העובדים. 

ח"כ הוא אף הזכיר כי קיבל בעניין את פנייתו של יו"ר ועדת הכספים, 
ציין היו"ר כבל כי החוק מאפשר לשר לבקש  משה גפני, בעניין. בדיון 

להקצות את הכספים למטרות אחרות, ואמר כי הטיפול בזיהום 
האוויר הוא אחד הנושאים החשובים שיש לטפל בהם. עם זאת הוא 

הבהיר כי הוא לא מתכוון לוותר למשרדי האוצר והגנת הסביבה ודרש 
 .ך להצילומהם לטפל במפעל אביב מחזור ותוך חודש למצוא את הדר

ח"כ יעקב פרי התנגד להעברת הכספים לטובת בדיקות זיהום אוויר, 
ואמר כי מדובר בחלק מחובות המשרד להגנת הסביבה. הוא תהה מדוע 
לא נמצא לכך פתרון במסגרת דיוני התקציב שהיו בסוף השבוע, ומדוע 

 המשרד לא דרש את הכספים מהאוצר. 
עו בעד, בהם היו"ר כבל, חברי כנסת הצבי 6-הבקשה אושרה לאחר ש

 פיני קבלו
ראשי רשויות 

מקומיות 
ומועצות אזוריות 

 ומקומיות
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ח"כ פולקמן, ח"כ יואב קיש, ח"כ יעקב אשר, ח"כ יצחק וקנין וח"כ 
נורית קורן. חברי הכנסת יעקב פרי ועבד אל חכים חאג' יחיא התנגדו 

 .לבקשה וח"כ חנין נמנע

 טכנולוגיות לניטור מדע 15.1.18 .2
וניתוח תאונות דרכים 

 ומניעת הישנותן

במסגרת דיוני הוועדה שלנו אנחנו " :יו"ר הוועדה, ח"כ אורי מקלב
נחשפים לכך שהמדינה מגיעה להישגים רבים והתרומה שלה גדולה 
בנושאים מגוונים והפיתוחים שיוצאים מישראל הינם פורצי דרך בכל 

ועוד. בדיון הזה הביטחוני, הכלכלי, בסייבר, בחקלאות  -התחומים 
אנחנו מבקשים לנתב זאת גם לתחום תאונות הדרכים. נבקש לקחת 
את מגוון הידע הקיים ולרתום אותו לאיסוף וניתוח נכון של נתונים 
בכבישים ובצמתים הרגישים, בערים ומחוצה להם. אז נוכל להגיע 
לתוצאות מאוד אפקטיביות במלחמה הקשה הזו. מושקעים סכומים 

לאובדן חיים, פציעות ונזקים אך  1ם שהינו הגורם מספר אדירים בתחו
אנחנו לא רואים תוצאות מספיקות. לכן דווקא בתחום הזה יש צורך 
ברתימת הטכנולוגיה והידע. אני רוצה לשמוע מה נעשה היום בתחום 
מעבר לבדיקות מי אשם ומי גרם לתאונה, אלא מה קרה באותו מקום 

נים שגרמו לתאונה ולבדיקות מה מבחינת תנאי השטח והגורמים השו
ניתן לעשות כדי למנוע את המקרה הבא. לא יכול להיות שאין מו"פים 

 ."שחוקרים אזורים שונים כדי להגיע לתוצאות והבנה מעמיקה
ו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "אין ספק שאיסוף הנתונים בדרך לעלות י

ה מה שיעשה מדרגה באופן הניתוח, איסוף הנתונים והשימוש הנכון וז
את השינוי בתאונות דרכים. אם יודעים לעשות את זה במערכת 
הביטחון, בגופים הכלכליים, ברשויות הרגולטוריות ועוד, כל הגורמים 
כאן אחראים וצריכים ביחד להתכוונן למקום הזה גם בדרכים, עיבוד 
הנתונים והפרטים בצורה מקצועית תביא להתחקות אחרי בעיות 

 ."כנות ולהורדות התאונות ומספרי הנפגעיםוהתנהגויות מסו

עירית ירושלים; 
מרכז המועצות 

 האזוריות
ישראל סלע, 
מנהל המטה 

לבטיחות 
בדרכים, עיריית 

 ראשון לציון
 

 

משבר התקצוב של  זכויות הילד 15.1.18 .3
היחידות להתפתחות 

 הילד

התכנסה לישיבת מעקב בנושא: משבר ה המיוחדת לזכויות הילד הוועד
התקצוב של היחידות להתפתחות הילד. הוועדה שמעה ממשתתפים 

תחות הילד נמצאות בדיון  שהמצב בשטח מחריף ומספר יחידות להתפ
היחידות סובלות מעזיבה של אנשי מקצוע לשוק בסכנת סגירה. 

הפרטי, בין השאר בשל הנוהל על פיו במצב בו חלפו שלושה חודשים 
,  ניתן לפנות למטפל פרטי ולקבל בין ההפניה לטיפול לבין קבלת תור

החזר מהקופה;  אין תעריף אחיד  או מינימלי עבור טיפולים שונים. כך 
קורה שיש פער בין הסכום המשולם עבור אותו טיפול בין קופות 

החולים השונות,  ופער בין  התשלום עבור אותו טיפול,  המשולם 

 רות דיין מדר
 עיריית חולון

 ראש העין
 גן-עיריית רמת

 עיריות ומועצות

 



 

 
  

פריפרייה; ביחידה הנמצאת במרכז לבין התשלום ביחידה שנמצאת ב
ילדים ממתינים לאבחון עשרה עד שניים עשר חודשים ולטיפול 

 כחמישה חודשים בממוצע. 
תפקיד הסייעת בגיל  חינוך 15.1.18 .4

 הרך
 הוועדה רואה בסייעת חלק בלתי נפרד מהצוות החינוכי.

צורך חשוב וחיוני להסדרת מעמד הסייעות ולהפיכתו הוועדה רואה 
 לפרופסיה, לגורם מקצועי מוכר בחוק.

ל את הנהלים והסטנדרטים הוועדה מבקשת ממשרד החינוך לקב
את התייחסותה  ועדה קוראת למשרד החינוך לשלוח הולסייעות. 

 הוועדה הגיש. הסדרת מעמד הסייעות שיו"רלהצעת החוק של 
הוועדה תקיים דיון נוסף. הדיון הבא יהיה בחקיקת חוק לקראת 

קריאה ראשונה. אם לא, תקיים דיון נוסף תוך זמן סביר של ארבעים 
 וחמישה יום מהיום. 

  רות דיין מדר

הקמת מסגרת סגורה  זכויות הילד 15.1.18 .5
לילדים עם תחלואה 

 משולבת

סביב הקמת המסגרת לילדים עם תחלואה משולבת נדון הדיון 
מתקיים מזה עשור בין משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

נחתם מסמך  2012משרד הרווחה( לבין משרד הבריאות. בשנת  –)להלן 
הבנות בין המשרדים,  תוקצבה הקמת המסגרת האמורה, אך בפועל 

 מסגרת זו עדיין לא הוקמה. 
יאות הנפש במשרד הבריאות,  ד"ר טל ברגמן לוי,  מנהלת האגף לבר

דיווחה  בישיבה שצוות משותף של המשרדים  ביצע עבודת מטה 
במסגרתה התחדדו  צרכי אוכלוסיית היעד  ומאפייני המסגרת והגיע 

לפתרון. מנכ"ל משרד הרווחה  אמר שהשלב הבא  לקידום הקמת 
הבריאות.   המסגרת הוא פרסום מכרז מטעם משרדו בשיתוף משרד

להערכתו משך הזמן להקמת המסגרת ולאיכלוסה הוא לכל הפחות  
 מספר  חודשים. 

 להלן החלטות הוועדה 
הוועדה קוראת למשרדים לקבוע לוח זמנים מהיר, ככל הניתן,  .1

להקמת המסגרת האמורה, על מנת לספק מענה  לצרכיהם של 
 ילדים עם  בעיות מורכבות, שנותרים כיום   ללא מענה הולם. 

 למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
בעוד  –הוועדה מבקשת מהמשרד עדכון לגבי הליכי המכרז  .1

הוועדה מבקשת לוח גנט להקמת המסגרת האמורה, . 2 חודש.
 בהתייחס לכל השלבים להקמתה. 

בהשתתפות: מנכ"ל  רות דיין מדר
משרד הבריאות 

ומנכ"ל משרד 
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים

 פנים 16.1.18 .6
במסגרת ציון 

תכנית רב שנתית 
לקידום המוכנות של 

על התכנית הרב שנתית  דודי אמסלם בדיון ועדת הפנים בראשות ח"כ
לקידום מוכנות הרשויות המקומיות, במסגרת יום הגנת העורף, 

 יוחאי וג'ימה
 סיון יחיאלי

 



 

 
  

יום להגנת 
 העורף

 הרשויות המקומיות
  

 

הרשויות המאוימות והגדולות זוכות לעדיפות.  .עמיר פרץ ביוזמת ח"כ
עדוף, לוקחת בחשבון את הקריטריונים: ירשימת היישובים שיקבלו ת

גודל הרשות  15%הערכת מפקד,  15% לאיום הייחוס, 45%
לתשתיות. עד סוף  10%-מוכנות הרשות לחירום ו15%ומורכבותה, 

יישובים ערביים. עד שנת  18יישובים מתוכם  131יכללו בתוכנית  2018
 ,אלי רגב .ק"מ מהגבול 40יסתיים הטיפול בכל הרשויות שבטווח  2020

 1גנו את הרשויות ממנהל מינהל החירום והביטחון במשרד הפנים: "דר
. לא דומה צפת שיושבת באזור סיכון ססמי ובטחוני, לעיר 255עד 

קטנה במרכז הארץ. לכן קיבלו עדיפות עם אמצעים תפורים לה". 
 62%המצב הקיים היום בכל המגזרים, על פי נתוני פיקוד העורף הוא: 

 13%-ברמה בינונית ו 25%מהרשויות המקומיות ברמת מוכנות גבוהה, 
 .מה נמוכהבר

 30 2017-18לרשויות מקומיות ערביות וב₪ מיליון  20הוקצו  2016-ב
מיליון נוספים, למטרות מיגון ומוכנות היישובים לשעת חירום, כך 

לדברי   מנהל מינהל החירום והביטחון במשרד הפנים. ,אלי רגב מסר
רגב בשל הפערים הגדלים במוכנות ומיגון יישובים ערביים לעומת 

יהודיים, הוחלט לתקצב את הרשויות על מנת "ליישר קו", ואז ישובים 
 .לשלבם בתוכנית הרב שנתית הכללית

 –תגבור המוכנות ברשויות הערביות כולל הכשרת ותפעול כוח אדם 
שירות עירוני אזרחי על בסיס התנדבותי, שהנו חדש במגזר הערבי. 

חברות  נרכש ציוד חירום ואמצעי תקשורת. נשכרו שירותיהן של שתי
רשויות ערביות ומנחות את  46-מקצועיות שמשמשות כמנטורים ל

רשויות  39-בעלי התפקידים ביישובים. אובזרו מרכזי הפעלה ב
 .ערביות

ראש מועצת כפר ורדים ויו"ר פורום קו עימות: "רשויות  ,סיון יחיאלי
מקומיות באזורי פריפריה יחטפו אש יותר חזקה. יש פערים במענים. 

עלו צפונה ומשאית הסימילאק תיתקע, מאיפה אני אביא כשכולם י
סימילאק בשעת חירום? כל אחד נחה דעתו, כי יש המון גורמים. אנו 

אחראים לתכלל. יש דברים לא סגורים כי חסר בסיס ידע. מחלקת 
רווחה לא מוסמכת לדעת מי חולה ביישוב. אני לא יודע כמה חולי 

עובדות אצלי ואני לא יודע למי סכרת יש בישוב שלי. קופות חולים לא 
אני צריך לספק משאבת אינסולין. התוכנית הלאומית מטפלת בבעיות 

 ."של הממשלה, לא של האזרח

 פליפוביץחן 
 חיים נוגנבלט
-כרמי רחמים

סגן מנהל האגף 
 לחירום

-שמוליק כהן
 קב"ט מודיעין

 – מאיר שאולי
מזכיר איגוד 

 הקב"טים 
 –יונה יצחק 

מנהל מחלקת 
בטחון עיריית 

 בני ברק 
 ר.מ.מ אבו גוש

 קב"ט אבו גוש,
, יוסי שמעוני

 גזבר המועצה
האזורית גליל 

גיל רוזן  ,תחתון
 כץ גילי 

מכלול רכז 
אוכלוסייה 

 לשעת חירום



 

 
  

אני מבין ששליטה ובקרה זה מרכיב " :אמסלם יו"ר הוועדה, ח"כ
לתת שירות במצב חירום,  –חשוב, אבל כדי לעשות פעולות אחרות 
גם  –וחייבים לתת להם כלים  היחידה המבצעת זו הרשות המקומית

מידע אבל גם לסכם איך הם פועלים. אולי הוא לא צריך להחזיק אצלו 
 ."סימילאק וקמח אבל שידע לאן להתקשר

אני רוצה להעלות כאן נושא שלא " :דודי אמסלם כיו"ר הוועדה ח"
להרבה מאד אנשים אין ביטוח דירה, ואם תהיה  –קשור אליכם שירות 

עלולים למצוא עצמם ללא קורת גג וללא כל יכולת רעידת אדמה הם 
כלכלית להתאושש. חייבים לתת על זה את הדעת ברמה הלאומית. אם 

זו בעיה של איש אחד זו בעי השלוף אבל אם מדובר באלפים זו בעיה 
של המדינה. חייבים לחשוב על ביטוח בפני רעידות אדמה ברמה 

 ."המדינתית
 כלכלה 16.1.18 .7

לציון יום 
ההצדעה 
למשטרת 

 ישראל
 

בלימת -2017סיכום שנת 
 הקטל בדרכים

ועדת הכלכלה לישיבה מיוחדת יו"ר, ח"כ איתן כבל, התכנסה ביוזמת ה
החולפת. היו"ר כבל הזכיר כי כבר  2017לסיכום הקטל בדרכים לשנת 

השימוע הציבורי לבלימת  ועדת הכלכלה אתלפני למעלה משנה סיכמה 
שהוביל היו"ר כבל, בשורה של המלצות. לאחר מכן  ,הקטל בדרכים

התכנסה ועדת המשנה לבטיחות בדרכים, בראשה עומד ח"כ יעקב 
ישיבות מעקב אחר ביצוע ההמלצות בשטח. עם זאת הוא  13-אשר, ל

ציין כי "עדיין לא הצלחנו לייצר את תחושת הדחיפות הנדרשת לטיפול 
בקטל בדרכים, והביטוי הבולט של זה הוא שראש הממשלה חייב 
להקים ועדת שרים בראשותו. אמנם מספר ההרוגים ירד לעומת השנה 

ם כשהיעד היה לחזור אל מתחת הרוגי 364-שעברה, אבל עדיין מדובר ב
 ."ההרוגים 300לרף 

היו"ר כבל הוסיף ושיבח את ראש אגף התנועה במשטרה, ניצב דורון 
ידיד, ואמר כי עשייתם ניכרת בשטח. עם זאת הוא הוסיף כי בעוד שיש 
ירידה במספר ההרוגים בדרכים הבין עירוניות ישנה עלייה בהרוגים 

הדעת. הוא הוסיף כי צריך לטפל  בתוך הערים, ועל כך צריך לתת את
גם בהולכי הרגל שנפגעים במעברי החצייה, ברוכבי הדו גלגלי ובמגזר 
הערבי. עוד התייחס היו"ר כבל גם לפעילות הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים, ואמר כי משרד התחבורה צריך לפעול לחזק אותה בצורה 

 משמעותית. 
ן כוונה לייצר קורת רוח היו"ר כבל סיכם את הישיבה ואמר כי "אי

מאחר ובפירוש לא עמדנו ביעד המרכזי להוריד את מספר ההרוגים 

 יוחאי וג'ימה
-גיל צ'רנובסקי

מנהל מטה 
בטיחות בדרכים 

 ע. גבעתיים

 

http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_030816.aspx
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Economics/News/Pages/pr_030816.aspx


 

 
  

, אלא שאי אפשר לומר שלא נעשו דברים". הוא 300-מתחת לרף ה
הדברים יבואו לידי ביטוי עם בשטח,  2018הוסיף כי הוא בטוח שבשנת 

וכי היעד לשנה הקרובה הוא טיפול בהולכי רגל ובאזרחים ותיקים, 
בתחום הבין עירוני, ברוכבי הדו גלגלי ובמגזר הערבי. היו"ר כבל שב 
ופנה לראש הממשלה להקים ועדת שרים בראשותו והוסיף: "אין בלוף 
יותר גדול מהשם של ועדת המנכ"לים. לא היה שר ביטחון או ראש 

-ממשלה שהיה נשאר בתפקידו אם היה מוכן לספוג כל שנה למעלה מ
ביטחוניים. לכן אנחנו קוראים לראש הממשלה הרוגים באירועים  300

  ."לקחת את המושכות לידיים ולהתחיל להיאבק בקטל בדרכים
הצעת חוק סדר הדין  .1 חוקה 16.1.18 .8

 -הפלילי )תיקון 
מחיקת רישום 
פלילי בהיעדר 

-ראיות(, התשע"ה
( 1604/20)פ/ 2015

של חה"כ דוד 
 אמסלם

הצעת חוק סדר הדין  .2
 –הפלילי )תיקון 
מחיקת רישום 
פלילי בהיעדר 

–ראיות(, התשע"ו
( 2088/20)פ/ 2015

 של חה"כ מיקי לוי
 הכנה לקריאה       
 ראשונה       

הצעת  פה אחד לקריאה ראשונה אתחוקה חוק ומשפט אישרה ועדת ה
מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות(,  -חוק סדר הדין הפלילי )תיקון 

אליה מוזגה הצעת חוק שיזם  שיזם חה"כ דוד אמסלם, 2015-התשע"ה
 .חה"כ מיקי לוי

כיום יש מספר עילות עיקריות בעת סגירת תיקי חקירה ובהן חוסר 
אשמה, חוסר עניין לציבור וחוסר ראיות. לפי הצעות החוק המקוריות 

שהגישו השניים, במקרה שלא נמצאו ראיות מספיקות לאישומו של 
אשמה ורישומו יימחק  אדם, ייסגר תיק החקירה נגדו בעילה של חוסר

מרישומי המשטרה, למעט במקרים בהם פרקליט מחוז או פרקליט 
בכיר שהוסמך לכך, הורה, בהחלטה מנומקת, שלא למחוק את הרישום 

הפלילי עד תום תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות חוק המרשם 
הפלילי ותקנת השבים. כאמור, לאחר שחה"כ אמסלם הציג את מתווה 

יכם עם שרת המשפטים אישרה הוועדה לקריאה הפשרה עליו ס
ראשונה את הנוסח המתוקן לפיו לא ישתנו עילות סגירת התיקים אך 
הן יישמרו בידי רשויות אכיפת החוק והחשוד יקבל את פירוט העילה 

  .רק אם יבקש זאת מהגורם שסגר את התיק
הקשיים שהועלו  הציע לנוכח, יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי

ביע על הנוסח המקורי של הצעת החוק אך לאחר התנגדות להצ
 .הממשלה החליט לאשר את המתווה המוסכם

יש מספר עילות לסגירת תיק ורובן כיום הן ",חה"כ דודי אמסלם
מחוסר ראיות מספיקות. זה בלתי מתקבל על הדעת. אין לכך שום 

משמעות אופרטיבית ובדרך פוגעים באדם. אומרים לאדם שהוא 
שרק חמק בעור שיניו כי היה חסר המשהו הקטן הזה. אדם  עבריין

צריך לקבל הודעה אם נסגר התיק או לא ואם נסגר כבר לא חשוב למה. 
אדם נורמטיבי שנעשה לו עוול ייקח את זה למקום של חוסר אשמה 

  מירה סלומון

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2063717
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2063717
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2063717
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/huka/Pages/CommitteeMaterial.aspx?ItemID=2063717


 

 
  

ומישהו שהוא עבריין מקצועי זה ממילא לא מעניין אותו. אדם שרוצה 
המתלונן זכאי לפנות ולדעת. כך גם  לדעת את עילת סגירת התיק או

נשמור על זכויות האדם הבסיסיות. אין לי בעיה לאמץ את הצעת 
הייעוץ המשפטי ולהחריג את עבירות המין בהן כן יהיה פירוט. כשיש 

עבירה פלילית המשטרה כמו כל גוף מודיעיני אחר יכולה לאסוף את כל 
. הבעיה היחידה החומר, זה חלק מתפקידה ואין לי בעיה עם האיסוף

היא עם מה שיוצא החוצה. הנחיית פרקליט המדינה מאתמול היא 
   ."מסר גדול לציבור

תמכו בהצעת החוק: היו"ר חה"כ ניסן סלומינסקי והח"כים דודי 
 .אמסלם, ענת ברקו ומיקי לוי 

 חוץ ובטחון 16.1.18 .9
במסגרת ציון 

יום העורף 
 בכנסת

 

במיקוד על מיגון 
המרחב הציבורי 

 והפרטי

 דיון משותף עם ועדת הכספים, בראשותקיימה  , ועדת החוץ והביטחון
בנושא תפיסת המיגון ופערי המיגון והתקצוב, במסגרת , ח"כ משה גפני

ח"כ  שליום מוכנות העורף לחירום, המצוין היום בכנסת, ביוזמתו 
  . עמיר פרץ

ח"כ פרץ, המכהן כיו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף בוועדת החוץ 
והביטחון: "מעבר למערכות המאוד מתוחכמות בהגנה האקטיבית, 
כמו כיפת ברזל, ולכל מה שצה"ל יעשה בחזית בלחימה, בסוף, הממ"ד 
האישי הוא המפתח להצלת חיים ולביטחון האישי, שיאפשר לעורף 

ה וההצלחה בקיום חיי שגרה להתמודד. העורף הוא הבטן הרכ
בתקופת חירום היא קריטית. פערי המיגון בצפון בלתי נסבלים ועלותם 

וגם הפערים במיגון תשתיות חיוניות גם הם בלתי ₪, מיליארד  2-6
  ."נסבלים. חייבים לקדם את חוק העורף שיתכלל את כל מה שלמדנו

כפר ורדים  ,סיון יחיאלי .רשות הדיבור ניתנה לראשי רשויות בצפון
ויו"ר פורום יישובי קו העימות, אמר: "יש בהנחת העבודה שבמקלט 

אך אין שם  –ימים  5ציבורי או מקלט משותף בבניין אפשר לשהות 
אוכל, אין מקלחות ובקושי יש שירותים. זה לא ריאלי לממ"ד, ועל 

שניות של התראה, אף אחד לא יודע  15-אחת כמה וכמה לציבורי. ב
אנשים. צריך להסתכל לתרחיש בעיניים, להגיד שצריך להביא אוכל ל

 ."לפנות את האנשים במלחמה, ובמקביל להקצות כסף לממ"דים

-150גליל עליון: "עלות ממ"ד קדמי, שנדרש באזורנו, היא  ,גיורא זלץ
 ,בני בן מובחר  ."₪והסבסוד מהמדינה הוא עשרת אלפים ₪, אלף  200

המדוברת? הגענו למעלות,  מבואות החרמון: "איפה תכנית הצפון
מילאו אותנו בהבטחות ובורקסים, ושום דבר לא קרה. עמד שם ראש 

 מהוג'ייוחאי 
 סיון יחיאלי

 קב"ט המועצה
ומית אבו המק
 ,עמאד ג'בר גוש

, נביה אסעד
ראש מועצת 
 ,כסרע סמיע

, ראש גיורא זלץ
המועצה 

האזורית גליל 
 תחתון 

, דובר אביב לשם
המועצה 

האזורית גליל 
תחתון , דקל 

מנהל אגף  -אריה
בטחון בע. קריית 

שמונה, בנימין 
קב"ט -דהרי

מוס"ח בקריית 
 שמונה

 
 

 



 

 
  

הממשלה, ישבו שם שר האוצר והשר לפיתוח הנגב והגליל, והבטיחו 
  ."כבר פתרנו את כל פערי המיקלוט 50%לנו כסף. אם ייתנו רק 

י יו"ר הוועדה, ח"כ דיכטר, סיכם: "'בנושא העורף, תפיסת העולם של
נחרצת : הנהגת המדינה צריכה לעשות הכל כדי שהעורף בישראל לא 

ויש המון מה לעשות, זו לא גזירת גורל. ללא ספק,  -יהיה חזית 
בתכנון רב  -הקצאת תקציבים היא שם משחק מאוד מרכזי וזאת 

. אנחנו נמצאים ממש 2019-שנתי, ולא במתכונת של טפטוף חד פעמי ל
, לפני הבאת התקציב לכנסת. גם ועדת לאחר אישור התקציב בממשלה

הכספים וגם הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון תעסוקנה בתקציב 
ברגע שינחת על שולחננו בראשית פברואר. יהיה לנו מה לומר גם 

   ."בנושא תקציבי המיגון

 58''כ בנושא המיגון, ח''כ עמיר פרץ יזם הצעת חוק ביחד איתי, ובסה"
חברי כנסת חתמו עליה. היא עוסקת בכל נושא בניית הממ''דים באופן 
שמשתף גם את הממשלה וגם את הציבור בבניית הממ''דים. הצעת 
החוק מציעה הלוואה במתכונת של משכנתא עם ערבות מדינה לנושא 
של הריבית, וגם איננה מכלילה את היחידה שנבנית בתוך תשלום 

ציע עוד הטבות כדי שהנושא הזה יתפוס הארנונה. הצעת החוק ת
תאוצה במקביל לתקציבים לאומיים. אנחנו בוועדת החוץ והביטחון 
נמשיך את הפיקוח ההדוק גם מכאן בכנסת וגם בסיורים שאנחנו 
מקיימים בשטח. מדינת ישראל חייבת להבטיח שהעורף לא יהיה 

 "!חזית, נקודה
הערכות מערכת  חינוך 16.1.18 .10

החינוך למצבי 
מלחמה ורעידות 

ציון יום  -אדמה 
 הגנת העורף

 בדיון הועלו הנקודות הבאות:

אינם מוגנים  1980הוועדה שמעה שמבנים שנבנו לפני שנת  •
מרעידות אדמה. כיוון שרוב מבני הציבור נבנו לפני שנה זו, 

ממבני  97%רוב מבני הציבור אינם עמידים . ובתוך כך, גם 
  מוסדות החינוך. 

 יש תכנון להתקין מערכות התרעה .  •

כיצד  –למשרד החינוך יש תוכנית היערכות למצבי חירום  •
לשמור על שיגרה ולימודים בשעת חירום. יש מטה חירום 
ארצי, יש מאות קבטי"ם ברשויות המקומיות, יש בעלי 
תפקידים בבתי הספר שעברו הכשרות, כל שכבת כתה י' 

נערך  2012-וץ קל . בעוברת הכשרה לעזרה ראשונה ולחיל
מוסדות חינוך הנמצאים על קו השבר,  300מיפוי ונמצא שיש 

 גנבלטוחיים נ
מועצת אבו ראש 

, עיסא ג'בר גוש
קב"ט מועצת 

 אבו גוש
 

 



 

 
  

והם בסכנה הגדולה ביותר לרעידות אדמה. יש תכנית , רב 
לעמידה ברעידות אדמה.  שנתית, למיגון מוסדות אלה 

התוכנית מוגבלת: בתקציב , ביכולת התיכנון והבינוי. מידי 
יותר. מידי שנה גם מבנים , לכל ה 50שנה, אפשר למגן 

תכנית מתווספים לרשימה זו מבנים נוספים הדורשים מיגון. 
 אך לא בקצב משביע רצון.  מתבצעת,המיגון 

 בתום הדיון הגיעה הוועדה למסקנות הבאות:

מיר פרץ על היוזמה הברוכה לארגן עהוועדה מודה לח"כ  .1
 בכנסת את יום הגנת העורף . 

ל הערכות משרד החינוך עהוועדה שמעה סקירה נרחבת  .2
 ומערכת החינוך במלחמה וברעידות אדמה. 

ההיערכות והגברת  ,הוועדה נוכחה לדעת שמבחינת ההדרכה .3
המודעות , משרד החינוך נערך היטב ומברכת על שיתוף 

 הפעולה , התאום וההדרכה עם פיקוד העורף. 

לתקצב  הוועדה קוראת למשרד האוצר ולמשרד החינוך  .4
ההתאמה של מבני חינוך שנבנו לפני שנת  ולהגביר את קצב

לתקן רעידות האדמה. בפרק זמן סביר, יש להתאים  1980
קו  -  את כל מוסדות החינוך הנמצאים באיזורי סיכון לתקן 

 השבר. 

רגולים משרד החינוך ופיקוד העורף על הת הוועדה מברכת את .5
 החוזרים ונשנים שהם עורכים. 

הכמעט מלא ,  הכיסוי, הוועדה מודה למשרד החינוך על  .6
 בהתקנת מערכת ההתרעה לרעידות אדמה. 

י הוועדה קוראת למשרד החינוך להיערך להדרכת צוות .7
 הצהרונים להתנהלות בזמן חירום.

 
 

 עבודה ורווחה 16.1.18 .11
במסגרת ציון 

יום להגנת 
 העורף בכנסת

1(ישיבת מעקב: תקנות 
שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות )מאגר מידע 
על אדם עם מוגבלות 

לצורך נגישות לשירותי 

תקנות, לפיהן בעל מוסד  הרווחה והבריאות אישרהעבודה, ועדת ה
חינוך יבצע התאמות נגישות במוסד שבו לומד או עתיד ללמוד תלמיד 
עם מוגבלות, או שיבקר בו הורה עם מוגבלות שילדיו לומדים במוסד. 

תובטח יכולתו של תלמיד עם מוגבלות להשתתף בכל הפעילויות 

 רות דיין מדר
 חיים נוגנבלט

 גיל רוזן כץ גילי 
רכז מכלול 
אוכלוסייה 

 



 

 
  

 2015 –חירום(, התשע"ו 
דיווח בדבר התקדמות  –

 הקמת המאגר
היערכות ומוכנות (2

בינמשרדית לאוכלוסיית 
הצרכים המיוחדים 
 במוסדות ובקהילה

 בשעת חירום

 .הנערכות במוסד החינוך
וסחו על ידי ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם התקנות הוכנו ונ

מוגבלות, בראשות ח"כ אילן גילאון )מרצ(, וייכנסו לתוקף חודש לאחר 
  .פרסומן

התקנות מפרטות את האופן בו יונגשו החניות ושבילי בית הספר וכן 
קובעות כי בין היתר ברזיות ומתקני שעשועים יסומנו בניגוד חזותי 

משטח החצר, יסומנו קירות  15%הצללות של  ומישושי, יתבצעו
ודלתות שקופים, לוחות הקיר יותאמו למניעת סינוור, מגירות ותאים 

יסומנו בכתב ברייל ועובד המוסד יסייע לתלמיד בנשיאת מזון בחדר 
  .האוכל

 עוד נקבע כי:

התאמות הנגישות ייקבעו באופן מותאם לתלמיד או להורה  •
ניתן יהיה לסטות מן התקן עם מוגבלות, ובמקרה הצורך 

  .הישראלי כדי להביא לתוצאה מתאימה יותר
גם פעילויות חינוכיות ופעילויות פנאי, כמו טיולים, יהיו  •

 .נגישות בהתאם לצרכי התלמיד
הנגישות תותאם עד יום תחילת שנת הלימודים, ואם לא  •

באופן מיידי. עבודות המחייבות  –דורשת אמצעים נוספים 
 .חודשים 18ש יושלמו תוך היתר בנייה חד

הרשות המקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה תיאור של  •
סוגי ההנגשה האפשריים, והתלמיד או ההורה ימלאו טופס 

 .בקשה לפי צרכיהם
יובטחו קיומם של מעברים מתאימים לתלמיד המתנייע  •

בכיסא גלגלים, ומעברים ללא מכשולים לתלמיד עם מוגבלות 
 .ראייה

יית שירות )כמו כלב לות רשאי להסתייע בחתלמיד עם מוגב •
 ה(.נחי

המורים והעובדים במוסד החינוך יעברו הדרכה בנושא  •
 .נגישות

אמר בתום הדיון:  ,יו"ר ועדת המשנה, ח"כ אילן גילאון
"מערכת החינוך היא גורם הנגישות מספר אחת, ונגישות היא 

 לשעת חירום



 

 
  

ערך חינוכי מהמעלה הראשונה. היום התקדמנו צעד נוסף 
  ."כת הנגישות שאנחנו מוביליםבמהפ

מענים לילדים  .1 זכויות הילד 16.1.18 .12
בגילאי לידה  אלרגיים
  עד שלוש

תלמידים אלרגיים  .2
 במערכת החינוך

 סיכום הדיון והחלטות הוועדה : 
 למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

 הוועדה מברכת את המשרד על שהחל בתהליך הכשרת הצוותים.  .1

 הוועדה מבקשת לוח זמנים לביצוע תכנית ההכשרה.  .2

הוועדה מבקשת לגבש נהלים ברורים באשר לילדים מולטי אלרגיים  .3
ונהלים באשר להתמודדות עם מספר ילדים אלרגיים לחלב באותה 

 חינוכית.  מסגרת

הוועדה מבקשת הבהרה לגבי משך הליך הכשרת כלל הצוותים,  על  .4
רקע הסתירה בין דברי נציגת המשרד לבין ההודעה לעתונות 
שפורסמה כמה שעות לפני הדיון בוועדה, ומבקשת שההכשרה 

 תושלם לקראת שנת הלימודים הבאה. 
 המקומי למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולמרכז השלטון 

קוראת להמשיך את  העסקת הסייעות היחידניות, הוועדה      .5
באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות 

יים הכשרת כל הצוותים ובמימון משרד הרווחה, עד אשר תסת
 החינוכיים ויוכח כי ההכשרות ממלאות את יעודן בעת הצורך. 

 למשרד החינוך 

 הוועדה מברכת את המשרד על ניסוח חוזר המנכ"ל והפצתו.  .6

 הוועדה מבקשת לערוך בקרה על הטמעת החוזר.  .7
 למשרד הבריאות 

ות החינוך לגיל הרך, נייה לכל מסגרלפהוועדה מבקשת עדכון באשר  .8
כולל מסגרות החינוך הפרטיות. הוועדה מבקשת לקבל עדכון  באשר 

  בעוד חודש וחצי.לטיפול בנושא 
 משרד הרווחה, למשרד החינוך ולמשרד הבריאות ל

על  , אלרגיות למזוןהוועדה מבקשת לצאת במסע הסברה בנושא  .9
 מנת לגייס את כלל הציבור לטובת העניין. 

 רות דיין מדר
 –אסתי אשל 

רווחה מנהלת 
 אור יהודה ב

אורית בן יהודה 
 רווחה מנהלת 

 נס ציונה
 

 

 כלכלה 16.1.18 .13
לדון במוכנות של מפעלים חיוניים לתפקוד  ועדת הכלכלה התכנסה מפעלים חיוניים לשעת לציון יום 

בשעת חירום. הישיבה התקיימה במסגרת ציון יום ההגנה על העורף 
 יוחאי וג'ימה
 חיים נוגנבלט

 



 

 
  

על  ההגנה
 העורף

בכנסת, שיזם ח"כ עמיר פרץ. על רקע התעצמות האיום בגזרה הצפונית  חירום
ד על היערכות והירי מעזה בגזרה הדרומית, ביקשה הוועדה לעמו

המפעלים החיוניים, על מנת לוודא שיהיו מוכנים לפעילות בשעת 
 .חירום ולתמוך בהמשך תפקוד המשק הלאומי

ראש הרשות הלאומית לחירום )רח"ל( בצלאל טרייבר, אמר כי מדינת  
ישראל נמצאת תחת איום קשה ומורכב, וללא המפעלים החיוניים 

תוכל להתקיים במצב חירום.  המשק לא יוכל לתפקד והאוכלוסייה לא
ראש חטיבת תשתיות אסטרטגיות במשרד הביטחון, לימור לוי, אמרה 
כי אין חוק שמחייב את המפעלים לפעול בחירום, והכוונה היא לתמרץ 

 .אותם כלכלית
ח"כ עמיר פרץ אמר כי במצב של מלחמה התשתית של החברה 

האווירי לא  האזרחית לא מוכנה לתת שירותים. הוא הוסיף כי המרחב
אניות תובלה,  12פתוח לתובלה וכי צים, שהייתה צריכה להחזיר 

מחזיקה אפס. הוא הוסיף כי הצוותים זרים והם עוזבים ברגע 
כי משרד התחבורה צריך לתכלל שמתחילה מלחמה. עוד ציין ח"כ פרץ 

המשאיות שצריכות לשאת חומרים מסוכנים וזה רחוק  את
ערוך ומוכן יותר המלחמה תהייה  מלהתקיים. "ככל שהעורף יהיה

קצרה יותר, כשהאויב ראה במלחמת לבנון השנייה את האוטובוסים 
של גידאמק הוא ראה פאניקה והמוטיבציה שלו עלתה", אמר. ח"כ 

חיים ילין אמר כי כראש ראשות עמד במצב הפוך, שהמפעלים 
  .והחקלאים בדרום רצו להמשיך לעבור ולא נתנו להם

ואמר כי הוועדה תפני לצים, אל על ומשרד התחבורה,  היו"ר כבל סיכם
כדי שיתייחסו לדברים. "אם העורף שלנו לא יהיה מוכן אנחנו בבעיה. 

פעם כחייל ידעת שהבית שלך מוגן, אבל אם אנחנו נדרשים לצאת מחר 
למלחמה העורף לא מוכן בהגדרה. המציאות המלחמתית לא תהייה 

ה בדווידקות. כל יום שעובר האויב דומה למה שהכרנו, כבר לא יורים פ
  .משפר יכולות וצריך להתכונן לכל תרחיש", אמר

 

, עמאד ג'בר
קב"ט המועצה 
המקומית אבו 

, גיורא זלץ גוש,
ראש המועצה 
האזורית גליל 

אביב תחתון 
, דובר לשם

המועצה 
האזורית גליל 

כרמי תחתון, 
סגן -רחמים

מנהל האגף 
 לחירום

ביקורת  16.1.18 .14
 המדינה

במסגרת ציון 
הכנסת את יום 

 העורף

(עמידות מבנים 1
ותשתיות ברעידות 

תמונת מצב, דוח  -אדמה 
ביקורת מיוחד, 

ישיבת  - 2011התשע"א, 
 מעקב

 -לביקורת המדינה על מוכנות ישראל לרעידות אדמה בוועדה דיון 
(, 2011מעקב על דוחות הביקורת בנושאים: עמידות מבנים ותשתיות )

(, ותחזוקת 2015ההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף )
 (2017כבישים בין עירוניים ע"י חברת נתיבי ישראל )

שמכין את  אלוף פיקוד העורף, תמיר ידעי: "הפרדה בין מי
רעידות אדמה ומי שיפעיל את הכוח בשעת חירום ההתמודדות עם 

 יוחאי וג'ימה
קריית שמונה, 

, טבריה, צפת
, כפר בית שאן

ורדים ושלומי, 
פרופ' ערן 

 



 

 
  

(דוח ביקורת מיוחד 2
בנושא: ההיערכות 

הלאומית לטיפול 
באירועי חירום בעורף, 

 2015תשע"ה, 

 "'תהיה בכושרתיצור כאוס מוחלט. אי אפשר ש'אני ארוץ ואתה 
בתום ארבע שנים מהחלטת הממשלה: טרם הוסדרה חלוקת האחריות 

 בין משרדי הביטחון וביטחון הפנים באשר לאירועי חירום בעורף

גמישות בחלוקת הסמכויות היא " :'מוביץיו"ר הועדה ח"כ שלי יחי
צורך מובן בעת אסון בסדר גודל כזה, אבל לא ייתכן שראש רשות לא 

ידע מה תפקידו בשעת חירום, או שתישאר אי הבהירות אם הגורם 
האחראי הוא שר הבט"פ או שר הבטחון. גמישות יתר תיצור כאוס 

ות מפני מנהל ועדת ההיגוי להיערכ ".במקום שהוא כאוטי ממילא
לרעידת אדמה בישראל, רק  100%סיכוי של  :רעידות אדמה, אמיר יהב

שאלה של זמן. נערכים לפגיעה באלפי מבנים ולאלפי הרוגים ופצועים. 
ח"כ בני בגין, לשעבר יו"ר ועדת שרים להיערכות לרעידות אדמה: 

ד"ר עמוס סלומון מהמכון  .רעידת אדמה חזקה והרסנית בוא תבוא
בתוך מספר שנים יסתיים פיתוח מערכת התראה חדשנית  :הגיאולוגי

 .לרעידות אדמה

מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון   ,תא"ל יוסי ביינהורן
מי צריך  -במשרד מבקר המדינה, אמר: השאלה היא על הרגע שאחרי 

מבחינת גופי החירום, הטיפול דומה   לטפל אם וכאשר מתחולל אסון.
דברנו על הסדרת  2מאז מלחמת לבנון  למקרה של טילים ורקטות:

והבעיה העיקרית היא   העורף; יש ריבוי של גופים סמכויות שונות,
חיבור ביניהם. יש מספר החלטות מממשלה בעניין ההסדרה בעורף 

שפשוט לא קוימו. המלצנו לחזק רשויות מקומיות במערכות חירום, 
שלה לחירום אך זה לא נעשה. המלצנו על תקציב ייעודי למשרדי הממ

הממשלה  -גם זה לא קרה. המלצנו על הכנת תכנית רב שנתית  –
נכון להיום ניתן לומר כי לא נעשה   החליטה והתכנית עדין לא הוצגה.

זה קריטי ליכולת של המערכת וגופי החירום להסתנכרן יחד   מספיק.
 .באירועים הקשים כדי שיהיה ניתן לטפל בהם כמו שצריך

נמצאים במרוץ נגד הזמן ומקווים שנשיג בהיערכות  אנחנו ח"כ דב חנין
, תבנו 38את הרעידה. הפריטו את האחריות באמצעות מנגנון תמ"א 

ועל הדרך תחזקו את המבנה. בפועל זה לא עובד. לא במקרים שזה 
כלכלי ולא במקומות ששווי הקרקע נמוך. גם במקום שזה כלכלי 

להיות מצויין אבל  העמיסו מטרות נוספות כמו התחדשות, זה יכול
ההוספה מסרבלת את קבלת ההיתרים לביצוע תמ"א. ההליך מאוד 

  .מורכב מספר התמ"אות נמוך מאוד

, חיים פייטלסון
 נוגנבלט



 

 
  

הצגת מתווה העלאת  עבודה ורווחה 17.1.18 .15
 הנכיםקצבאות 

 
 
 

בנושא קצבאות הנכים  בוועדת העבודה והרווחה דיון סוער שהתקיים 
הסתיים ללא הצבעות לקריאה ראשונה על החוק, בשל מחלוקות קשות 

חברי הכנסת  ,שר הרווחה חיים כץ, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד בין
הודיע כי דיון נוסף  יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף .וארגוני הנכים

 ..יתקיים ביום ראשון הקרוב 
בתחילת הדיון הציג שר הרווחה מסמך שניסח לבקשתו המוסד לביטוח 

לאומי, ודרש כי הוועדה תצביע עליו ותאשר אותו לצורך המשך הליך 
פעימות, הקטנת הדיסריגארד  4החקיקה לפיו. במסמך הוצגו 

והצמדה לשכר  )התעלמות מהכנסות לצורך אפשור קבלת קצבה(
יש מחלוקות בממשלה. האוצר רגיל לסכם " :כץ אמר .הממוצע במשק

דבר אחד ולעשות אחרת. נאמר שהועברו למשרדי כספים עבור הגדלת 
קצבאות הנכים, אבל כלום לא הועבר. אם לא תהיה הצמדה לשכר 

  .הממוצע במשק, אני לא אהיה פה", הדגיש השר
 ך דיון והצבעה תזכיר חוק ממשלתיאולם בפני חברי הוועדה הוצג לצור

כי  שר הרווחה במהלך הדיון הודיע .האוצר אותו הכין משרד ,אחר
מבקשים לעזוב את האולם  ,ויו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורןהוא 

מכיוון שהם "לא מרגישים טוב עם תזכיר החוק שהוגש לוועדה", אולם 
  .לבקשת חברי כנסת נשארו השניים באולם עד תום הדיון

הדגיש כי שתי פעימות להגדלת הקצבה יינתנו  מנכ"ל משרד האוצר
, והם אינם כלולים בהצעת החוק. "זאת מכיוון 2021-ו 2020בשנים 

שאנחנו לא יודעים איך ייראה התקציב בשנים האלה, ואנחנו פועלים 
על פי הנומרטור )חוק המחייב לפעול על פי נוסחה המחשבת את 

ור חלופי לכספים, אם יש חריגה הוצאות הממשלה, ולהמציא מק
בהוצאות. א"מ( אם רוצים להחליט משהו אחר, יש לחזור לממשלה 

 ולבקש

אני מתחייב שההצמדה לשכר הממוצע במשק " :היו"ר אלאלוף הדגיש
והסכומים הכוללים שנקבעו יישמרו. הוועדה וחברי הכנסת הם לא 

הצעות  חותמת גומי של אף אחד, יש לנו את הסמכות לשנות ולתקן
חוק המונחות בפנינו". הוא פנה לנציגי הנכים הנסערים ואמר: "אני 

מסכים שמה שמוצע כאן אינו מספיק. אבל יש מציאות פוליטית, 
כלכלית וחברתית במדינה שלנו, ועלינו לגשת לדברים בצורה עניינית. 

 ."שרי האוצר והרווחה רגישים ונלחמו כדי לשפר את הקצבאות
 

ות: שר בהשתתפ פיני קבלו
העבודה, הרווחה 

והשירותים 
 החברתיים 

 השר חיים כץ



 

 
  

 בברכה,                                                                                                             
 דולברג  שלמה            קבלו                                                                                                                          פיני                              

 מנהל כללי                                                 סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת                                                                                


